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المأعض

الناحيتينعلىالبيزنطيةللدولةالتاريخيةالدرأساتمعظمتقتصر

الجوانبمناستحياءعلىبعضهايقتربوقد،والعسكرية*لسياسية

عميقةدراسةفىوالكنيسةالدولةبينالعلاقةاما.وا،جتماعيةا،قتحادية

نصيب.الدارلينعندلهافليس،مستفيضة

غأث،"الايمانعصر"المحصسا!قدالوسحلىالعصوركانتواذا

الخطينلتداخل،الحقيقةلهذهواقعياتجسيداتعتبرخاصةبصفةبيزنطة

فىالعقيديةالمسائلىوتفلغل،الحياةامورمنأمركلفىوالدنيوىالدينى

وتأثيرها،الاجتماعيةوالنواحىالاقتصاديةوالأحوالالسياسيةالتشئون

الرياضية.والألعابوالآدابالفنونعلىالمبائنر

كتابهفى،*a!سبينزنورمانالمؤرخذلكعنعبروقد

The Byzantine Empireوالنزعأتالهواياتكانت...":بقوله

كانلقد.دييانوباتلبسوأجتماعيةسياسمية!نا،موروكانت،!دينية

4عطلاتفكانت.الخفيةالقوىعليهوتسيطرتملأهعلالمفىيعيشالبيزنحلى

توسمالتجاريةْوعقوده،بتراتيلتستهلالملعبفىوالعابه،دينيةأعيادا

ناأرادواذأ،المقدصللثلأوثابتهالإ!عىتحتوىأو،الصليبإصبصلامة

تمثقؤىءالتىإلاِاوالنمساكطريقعنا،ذلكيفعللمثىءلىالله-يستخير

الغبا-فىويرى،لهتعاوفيالتمائممنيتخذوكان.الأمواتالقديسونفيها7

أنجِم،عمودعلىماتقديسجسممنالْحدرتعرققطرةعلىْإلمحقوى

!،دثةوكل،أرضهىْللهخليفةوامبراطوره،مقدلةحروبهوكانت.!دواء

الجبشثارلقد.يحفزهبشيرأويثنيهنذيرأمافهى،الحلبيعةفى..صروعة

ك!ولتأ،!ه،ءولكا!+الرابعقسطنطينالاحبراطورالىيطلبحرة

(A. - 66 A)`%هرثلأخويهمصهالحكمفىيش!ركأنHeraclius

اببره،ذلكيريدونلمالامبراطورلألهمولما،ولiberiusوتيبريوس

!إ"تلاثةأباطرةفلنتوخ،بالثالوثنؤمن،ننا":.قائلين

الطبقةأوالساسةأوالدينرجتالفكرتشغلىالعاليديةالمسألةتكنولم!

الأباصرة،أحايينوباللاوعىحينابالوعىفيهاثاركبل،فحسباكا،لمثقفة
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لديف.،الشارعورجلالمضماروفرقوالجيشالحكومةودورالقصرودوائر

اللاهو.لىهو/الرابعالقرن!تالتانىإلنصففىعياتتناهدكنبهماذلتت-ى

Gregoك!نيسمااًسقفجردجورى،الثيالكبادوكى + us Nysaeu

الكلم.بغوامضيتحدثونالذينبأولئكنتىءكلامتاذلقد":يقولحيث

رأيجبعماسألتحافاذا.والأزقةوالا"سواقالحلرقاتبهموازدحمت

ت2رعب!اواذا"والمخلوقالمولودحولالإجابةلىفلسفوا،لتنىءثمناأدفعه

بماذا،الابنمنأعظمالآببانالبائعأجاب!ى!الخبزتمنعاى.الوقوففى

تإق.المإبنإنتقولالاجابةجاءتبىْ،أعدقدحمامىكاناذاعحابحثتجا

."العدم!ت

،بالعقيددمهتماالعصورتلكانسانكانحدأىالىيوخحالقولوهذا

الزرتفىالكنيلةمؤرخلخصوقد.الاسخاتولوجيةبالمسائلمثفولا

علىالصصبمنانبقوئهالأحرهذاSocratesسقراط،الخامص

فذا))،الدينوئنئونالدنياأموربينفاصلاخطايرسمأنانسان

."تعقيداأئندالكنيسةشئونبدت،الدولةأموراضطربتما

يوستبالكنيسةمؤرخئثيخهلل،الرابعالقرنبواكيرومنذ

.EEusebiusْقيساريةأسفCaesareaب!ن.ا!تزاوجلهذا،فلسطين

و؟طيسحة.عقيدةللمسيحيةالمقدسرالكتابنبوءةوعده،والكنيسةالدولة

التقذبدى.العدأءليامةعنالدولةلتحولطبيعيةنتيجةهذاجاءوفْد

الر!،للمبلملأدالأولىالثلاثةالقرونطوالالمسيحيةازاءمارستهالذى

الزابع+القرنأوائل!religioا!ماْس!7أشرعيةديانةبفاا،عتراف

ازديادالىبالتال!ىهذاوأدى.نهايتهلْىلهاميةالرس!العقيدةمنهاجعلتثم

نقيمواصْحت،وألهْمْسهمالمسيحيينجحاعةبينيجرىبماالدولةاهتمام

اشىتؤدىقد،تنظيميةأولاهوتيةخلافاتمنالكنيسةفىيقعمالكلورْتا

المسبحب*.عْدتأننجعدالامبراطوريةعلىبدورهْيؤثَر،اتثنهمقاقأوهرطقة

.وحدةْديننها

ntinusالأولقسطنطينالامبراطورويعد I37ول - 603 ( Cons!ّا

اهـاتيكنلمأنهمنالرغمفعلى.الئتائجهذهكأعنمباثرةبصورةمسئول!

أن!ال!،المسيحيينحعالتسامحسيالةاتبعو-أالذينالرومانأباطرة
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المسامحة،سياسةتنفيذجدىبشكلتابعالذى،بينهمحنالوحيدمحان

تىعليهاا،غداقثم،للكنيمةالعونيدمدالىالمرحلةهذه!تخحلى

لهتفتحزأن،عليهالكنيسةتقبلأتطبيعياوكان.ألْ!مهفلجضفىأغرقها

.س!اناأياهرافعة،الصنيعحسنمفْدرة،؟حمدهمسبحة،ذرا!يخها.يا!حب

والقديسين!الرللسمتالىعليا

لخف.سفىالأخرهوغرقوقديدرىاندوننفسهوجدقسطنطينلكن

جصا!أذبعدعليهوكأن،الكريستولوجيةالمسطلةحولإلجدليةادشاركهثه

!اور-،لعرضهذهجاءتهوقد،الكنيسةو!،مى((الربمبعوث"نفسه.!ت

يفصا!أر،الكنسومالنضاإأبلمنأو(،الكلحة"حولمن!هـاعاتهاخبىء7

المحلية،الديمْيةالمجامععقدالىفدعا.التنائكةالمسائلهذهفىممفسه2

مراراتها،علىوصدق،مناقشاتهاوأدار،جلساتهاوترأص،والمسكونية

!ا-ىبةالعفصياغةفىوثاركبل،وعرْلهمالألاقفةتعيينفى.وتدخل

وضعوبهذا.الأرثوذكسوماتالايقاعدةبعد!نبهغدتالذىالنحو

امبراطورانجدولا،بهاوتمسكوأعليهالارواسنةلخلفائه-ق!طنطين

علييأو!تالقسطنطيؤتالعثمانيونورث!تى،الزمانذلكمنذواحدا

،يعدم،أونئيئااللاهوتأمرمنيعلم،عتنرالخامحىالرنمشْصف--فى

بشث!تالدولةامورارتبطتوهكذا.العبابهذافىقأربهلاقوقدال!

دب!،تعببهـسقراطحدعلى،يحكننالاأصبححتى،بتا!bi3.aو،عالكنيسة

الاَخر.دوت،حدهما

يور--رأن،باحتْأىع!كمالالمستحيمنبل،الصعب!تكانهنامن

إأعمكرية،وتحركاته،السياسبةحركتهلْىالبيزنطىالتاريخأغوار

واشكاله،الفنيةوصوره،ا،جتماعية.ومظاهره،ا،قتصادى!ونتناطه

اثينبةالجوانبفىبعحقالفكريمعنأندوت،الرياضيةوانثنطته،3ْ،دبية

الكنسية.والشئونالعقيديةء.والصرأعات

منْألدر%س.بزالنوعهذااليىتفتقرتكادالصربيةالمكتبةكانتولما

الى؟صسة"اا-صادرعلىجوعرهأفىتعتمدالتى3،المتخصصةلملتاريحْية

عةالعلاقختاريلتتبع،سنواتعثنرمنتفْتربفترةمنذرحلتىبدأتخقد
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الذثقسطنطينالامبراطوريحخلىأنبدهياوكان/والكنيسةاتدولةبين

الدرا!ةةهذه!تا،ولبألكتاب،معالمهاوحدد،العلامةتلكأسسوضع

العالمفىوالكنيسةالدولةبينال!سلاقةطبيعةأنذكرهيجدرومما

الكنيل!"..غدتفقد.الأوروبىالغربفىمثيلتهاعنتختلف،البيزنطى

ألحكومه-دوائرمندائرة،شئونهاأدقفىالأباطرةتدخلبفعلالشرقية

موخلفاْ-اسقفهاأمسىحدث،القسطنطينيةفىواصْحةبصورةهذاوتمثل

بإت،ندرفيما1،،عنيفةمجابهةفشهدولم،الامبراطورىالبلا!طئكبيرأ

خهاهىالزمانمنقرناعشرأحدطيلةوالإمبراطورالعاصمةبطريرك

ا،ت-هـا،سقفيةالكراسوفيلكتكفلقدكانوان،البيزنطيةالامبراطورية

بصوكأ!فاوأتااللتينوأنطاكيةالاسكندريةأسقفيتىخاصةالولاياتفى

.-وراتو-%،ألقسطنطينيةكنيسةلهْفوذكثيرةأحياناوتحديتابل،-مستمرة

.ا،باطرةمسلطان

كنب!-،".ترْعمتمْقد،تماماذلكغيرعلىالحالكانفقدالغرب!أحا

كر-2علىالروحيةالزعاحةيمثلالباباوأضحى،هناكالمسيحيةعالمروما

الرابع"القرتلْىاًساقفتهااشهرميلانوفقدتأتبعدخاصة،الكنائس

متذ،الأحداثاتيارذلكعلىوساعد.Ambrosiusأمبروزالقديسى

القسطنطيني*ثمNicomediaنيقوميدياالىواتج*ارو!،الأباطرةهجر

النصفاباطرةانبل5للامبراطورالمباشرالنطئيرعنبذلكرومافابتعدت

ميلانوأوRavennaرافنا!تيتخذونكانواtylسْةحتىالغربى

Mediolanum) Milano)نفسص!ْالباباوجدوبهدْأ.و!قامامسمتقرا

زميولسلطةالروحيةسلطاتهالىضمماوسرعات،منازعبلاروماسيد

.الخامص!تالق!!بروماأحدقواالذينا!جرمانزعماءيفاوضخرجعندما

العقثيةالخلافاتلْىبيؤنطةأباحلرةافشمغالوبسبب،لذلكنتيجة

وتصديهم.،الامبراطورية!تالث!رقىالنصففىجدالهالهيبسحرالتى

عذىوالفرسر،البلقانوفىالدانوبعلىالجرحارلجماعاتالمستمر

!وشمالؤمصرالصغرىسيا7وسوريافىبعدمنالمسلمينثم،الفرات

كفيستئبينالعقيدىالمذهبىالتباعدجراءومن،المتوسطوالبحرأفريقيا

والفِبا!يوناىالترقابينالفكرىللتبايتامتدادا،والقسطنطنيةروما
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"ثت:أفنثْمهذاك!نودعم.وسلطافالاالبابويةنفوذازداد،خإللاتيمْى

5+2!الاُولليو،عرشهااعتلتالتىالقويةالتنههخصيات

/"،19"--،،2)ك!ولاكحهاحم!Iلأولاوجلارْيوص((16-(،.إ

Gregoriusالأول.وجريجورى I(06-.!ه،)7.:نمى؟أءاب؟

اير0585-)7301السابعوجريجورى5101(-01)1£-نأeoلآ!8

5الثالثانوسحنت.ء ) 1216 - 8911 ( Innocent IIIيضانحا

نماوافربنصيبلاهحتقدالكلونيةالديرانيةالاصلاححركةانذلكالى

تدعيكل!أجل!نالوثافتوزيفتالنظريأتوظهرت.البابويةفْناعلاء

السيفين،و!ظرية،الجلارْيةوالآرإء،البطرسيةكألنظريةالبابويةسلطان3

السابع.جريجورىأصدرهاالتىالبابويةوالمراسيم،قسطفطإنوهبة

املراطوريةقيامبعدالغربيةالوسطىالعصورتاريخثهدفقدولهذا

5الحخسمائتارل ( )Charlemagne) Carolus Magnusديصمبر؟

Ottoا،ولأوتوزمنا،حبراطوريةا!ياءثم(1!7 I(؟69د-.-نة)

كانوسااذلالفىأوجهبلغ،والامبراطوريةالبابويةبينودأمياعنيفا-صراعا

!8ossaوالبابأالرابعهنرىالامبراطورعهدعلى،7601عام!ه

Frederickبربارولهمافردريكالامبراطورعهدفىثم،السابع-جريجورى I

ossa81152ءث!؟ ( B-احدىشأولاعلاءمحاولةقىوذلك(ا.!ا

مةال!هوالصراعهذاوكان.الروحيةاو.الزمنية،الأخرىعلىالسلطتين

الحادىالقرلْينبينماالرئيممصيةالوسطىالعصورصبحْتالذىالزئيسية

عشر.والثالث-عثهر

!ة،الأصل-،درالمصمنلدىتوفرماكلعلىالكتابهذافىاعتمدتوقد

(373-328)الاسكندريةأسقفAthanagiusأثناسيوسىكنابات

ومؤنف،ات،ورسالةومقالوخطبةكتاببينماعملاأربعينتبلغوالتى

aس!وْل!هأaْالكنسدالتاريخ Eccles،ه+sولقراصالقيسارىليولاب!و

لا؟!انقيوسوكتاباتTheodoretusوثيودوريت!ه!هولءولم!!وسوزومين

LactantiusغسحينأوالصديسينوAugustinus3وجيرومHieronymu

بعض.طاأنالا"المصادرهذهتقدمهاالتىالومْيرةالملميةالمادةورغم

والخرأنماتالمعبكأاتبذكرا،هتحامحنالعصرروحواضحبشكلعليهإتغلب
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مْهى.،يينهاتجمعالتىالصفةاما.لسورْومينالكنسسثالتاريخوخاصة

على.لعناتهاتصبتم!ومن،الجامعةنظهـالكنيسةوجهةعنتعبرانها

روايات!انأخذانعليناكانولهذا،الكنيسةدائرةعنالخارجةالفرق

السبيل-هذافىوفقتقدأكونولعلى.برويةنعالجهاوأنبحذرواَرائها

أثعرعملاالبيزنطيةوالدراساتالتاريخيةللمكتبةالجهدبهذادقدمت

اليه.الحاجةاثمدفىأنها

ثسير-التفكل،قدم،العرفانمحرابالىأله!عىانعلى..ن7وا

لوسضاالعحورتاريخأستاذيوسفلهْسيمجوزيفالدكتورللاستاذوالتناء

الكتابهذااخرأجفىالأولالفضلصاحبباعتبارهالاسكندريةبجامعة

بجأ--عة.الفلسفةأستاذوهبةمرادالدكتوروالألتاذ،ءالضيدائرةالى

الأ!صتاذينعبيداسحقوالدكتورالغمراوىعلىوالدكتورثمسعين

ديررئيسقنواتىجورجالدكتوروالأب،شمسعينباَدابالمساعديهن

العلسىالبحثأسقصْغريغوريوسرالأنباونيافة،بالقاهرةالدومينيكانالِآباء

ا!زنجاودكل"،جهدىفاقربماجهدمنجميعابذلوهلما،المرقسيةبالكنيسة

مذبتةيدالىوقدموا،نقائناصدورهملىالجميعأفسحفقد،فكرىصقلت

*الدراسساتومعهدالديرمكتباتالأمناءالعميقوشكرى.العونكلبالعون

والاسكندرية.والقاهرةشمسىعينوجاحعاتا،كليريكيةوالكليةالقبطية

الحَتابءهدْاظباعةعلىائنرافهأثناءفيهلمستهلمااسكندرلبيبوا،ستاذ

.واخلاسصدق!ن

-كافيهْف-سوالعرفانالشكرمحرابفىتتلىكلماتانيقينىومع

الكثير.هثنانيبينلهميحملقلبىكانوان،لواهايحلكلاقلمىانالا

سفس!ء:فمناخطأتوان،اللهمْمنأصبتفانثالعلم!نمبلغىذلك

الحمالدعبدرأفت

إ..،79أكتوبزأولقىلْصرمديده
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لآهـلصاالفعحل

ئوس.2ت!لَميإايأيزطو!ر"اإ!وبمقايخراا
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اصلاحبح!كةالقيامالىاوغسطسالامبراطورالسلامرغبةدفمت

التىألقديمةالرومانيةالفضائلاحياءومحاولة،الحكومىالجهازفى

،جديدةعباداتالىالكثيرينوانصراف،ا،هليةالحروبكثرةأضاعتها

تلقىكاسْتالتىالالهةبقيةجأنبالىالقديمةالدياناتببعثعنىكما

والخير،والصحةوالسلامالحظلهة3مثلالأهليةالحروبأيامرواجا

هثليحملهالذىالتعظيملفظهنهاكلالىوأضامْا

Pax)1(ك! Augusta, Fortune Augusta, Mercurius Augustu

فىالوثنيةالديانةعندقيقةصورةاعطاءالمستحيلمنويبدو

افترةاو!ى،للميلادالأولىالقرونتلكفىوخاصةالرومانيةالامبراطورية

عذئتحصىْأنقبل،الاضطهادقالبحبيسةالمسيحيةالديانة-مضتهاالتى

يبيح،اِيةالامبراطوفىالأخرىالدياناتسائرثأنحكومىاعتراف

ا،ستحا!*هذهوترجع.طقوسهمواجرأءشعائرهمممارسةلأتباعها

خليحلاكانتبل،ثابتطابعذاتالفتردهذهفىتكنلمالوثنيةأنالى

هقد!الثقافاتوشتىالبلادمختلفمنوالعباداتالمعتقداتمنعجيبا

روماسسادتأنبعدا،وليمبيةأ،غريقلهة6طويلةمدةمنذبهااختلطت

بكلا!.غريهتالهةنقلواالرومانأنالقولالحرىمنلعلهبلاليونانبلاد

منهابعضاأنبل،رومانيةاسماءفقطعليهاوخلموا،وطقوسهاارهاأ!

A،272الأ( history of Rome to 565 .A D,5!كله
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لْىا.لرومانيةاليونانيةالديانةهذهوتمثلت.الاغريقى"اسمهيصلظل

مجا،هناكأنعلى.والعدالةوالصحةوالرخاءالخيرتجلبالتىالآلهة

الأصلى-موطنهما-واليونانايطالياخارجالآلهةلهذهكانأنهفىللشك

فىالأهلينهؤلاءلدىكانفقدالاْهلين)1(لدىروحىعزاءأوكبيرتاتير

الت!،المحليةآلهتهم،المدنوأهلفلاحيهاسيمالا،الرومانيةالولايات

المدنفىأوضحبصورةيبدوهذاوكان،والتقديسطا،حتراماليهالحِلقون

الآلهةانصريونفعبد.الريفىالطابععليهايسيطركانحيثالصغيرة

المعابدواعتاذتْ،مماتهاوبعدحياتهافىالحيواناترءوصتحملالتى

يإ،ترون،البيضاءملابسهمفىالرعوسالحليقىالكهنةمنبالعديدالكبيرة

5بمعوبة)2(يفهموفهاانفسهمهمكانواقديمةلغةفىالدينية-الطقوص

وعشتارالبعلالمدز،واهالىالفلاحونعبدفقدأفريقياوشماللوريافىإما

المحاربهثالجبالاَلهةالناسرعبدتراقباوفى،)3(المحليةالآلهةمنويخرهما

عنداما،ايلليريا)4(فىالأكبرببالنصيتحظىتقهرلاالتىالشمسوكافت

الربيعلآلهةيقدمالولاءوكان،الطبيعةعبادةبيعْهماستشرتْمْقدالكلت

.الشممم!)5(جهيعارأسهاوع!ىوالغاباتوإلأنهار

اذرومانى.البانثيونفىالرسميةالزعامةالاَلهةبعضاحتلتحقيقة

Jupiterوخاصة،الجمهورىالعصرفىتعبدطويلةلفترةوظلت

tolinusتلبهخفيرتبوماالاغريقعندزيوسرويقابلالأربابربار"

noهولل(M8 nerva (y7)و Mars).ورجأقالمتقفةالطيقةأنغير

)1(92..Jones,Constantine and the conversion of Europe, p

/31(. )rع"،.Jones, Constantin

.4*ء)3(
4(.كابملم

بالزواخلوصونوكانوا.والأهومةوالزواجالأنوئةوحايةالسما.ملكةيإنوكانت617"

نيرفاكانتصينعل،الزيجاتاْسعدفيهالزواجأنويقولون-بونيوشهر-ضهرماش

فقد.،رسأما،والكتبةوالموسيفي!توالمشلينالصناعوطوانفاليدويةعاتوالصالحكمةالهة

وشحارما.وماا.شمزيكيتأتكاد3ثال!سالهأولاوكان.الشحبعندمعظماالهاكان

الشهوكأْمنضهرعلىاسمهتطلقايطاليافىقبةكلو-لانت

128ْص1ب،الثالثالمجلد،الضارةقصه:ديورنت:راجع , ? TV

!7!!..op.cit. P5!وو
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يئوالذالمدنحكاممنوالعريقةالتريةوالعائلات،والنبلاء،ْالسناتو

الصغرمذأئنربتوالتى،الو،ياتفىالأرستقراطيةا!طبقة.يكونون

فىوترأتهاالدينىمجدهاربحلت،والرومانىاليونأنىالكلاليكىالترأث

مناكثرالغالبفىهذايكنلموانلهة71بهذهوتاريخها،والأدبالفن

منحالةالمثقفةالطبقةهذهنفوسوتملكت..)1(تاريخىعاطفىارتباط

ثسهدإذىاالجمهورىالعصرنهايةفىالأربابهذهمقدرةفىوالشكالقلق

لهذه6بلوضعحراكاالاَلهةتبدىاندونطاحنةاهليةحرباالرومانبين

وجههمذوافه،القديمةالهتهمتجاهيتزعزعلديهما،يمانفبدا،الفوضى

موضسوعاحتصأنعنتوقفتْقدالفترةهذهفىكانتالتى،الفلسفةشطر

.)3(الدينمعوفاقعلىأصاساوأَضحت،الانتث!ارواسعدراسيا

منعليهتنطوىبماالرواقيةفىمحلواهاماحدالىالطبقةهذهووجدت

أيضاتوجدكانتهذهجواروالى.()2الآلهةبكلوايمانلاميةاخلاقمن

ثنوء!نظامعلىتقومانوكانتاالجديدةوالفيثاغوريةالمحدثةالأفلاطوفية

يتاْتىلاوالخلاص،سجناوالجسد،ث!راالمادةوتعتبران،الاعتقادفى

وممارسةالالهيةالروحطهارةفى9والظُملالجسداذلالطريقعن.الا

والزهد..للتصوف

ايماناارصامةتهبأنالفلسفةاوالقديمالدينقدرةفىيكنلمانهغير

,Jonesء)1(.!.،هـ Constantin

)2(588..Ahisto+ of Rome. down to the reign of Lmonstantine, pس!هـ،+
ر،بفتحوعل،جميحاالخلقتوتفىالفا!سفيةالمحانىجهلعلىالرواجيخةتقوم)3(

فبهودبالفوفىفيهشاعتمجتح.فىالحائرللانسانتقدمومى،مصراعيهعللملفلسفة

هـحذهءنفهىثموءنالفاضلةْلب.ةراصخاومبدأ،للسيوكاخلأإفي،أصا-،،الانحلال

الروافيهالفا!سفةل!ابالئانيةالطبمةرتصدمن01ءرانظر.أخلانجةعفيدةتمدالناجة

De.!؟ليفيمالقدتراثالعالميضاأوراجع.\71!اشقاهرة.ا"ء--عنانللدكتبرر Burge!.-.

Epictetusابيكيت،رجالاتهأضهرمنوكاث.241-234صهـ1سو-!زكىوترجمة

الامبراطو9و!أن،بهعامه--اتة1(ط(117-8!)-را%اتربرا!اهِالا!ت-مأتاسخطاعالذلى

(-4-161ِلمصياهراورصاركوس NAاشاجع:ا)روأؤيينْالفلاسغةأعلامت

695..Cary,op. cit. p
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كاتإذىاالوقتففى.أحزلنهافىويواسيهابفقرهاشعورهاعنهايخفف

لهم!3يقدملاالدينكان،ووجدالهْهمروحهميخاطبمنالىحاجةفىالناص

تتناسبلاوجدلهابأفكارهافكانتالفلسفةأحا0)1(ومراسمطقوساالا

الايمانفىيجدون،اخرأربابعنيفتتْسونرأحواالذينالعامةوعقول

الشرتية-الدياناتفىا،ربابهذهوجدواماولرعان،الخاطرهدوءبها

الرسميةالمباداتعجزتماكللممتنقيهاتقدمأناستطاعتالتى

المص!قبل.لْىوا،ول،النفسىالرضىمنبه)2(تمدهماًنللامبراطورية

عالمالىيحيونهالذىوالش!قاءبالبؤصالملىءالعالمهذامنوالهروب

المباداتتفتقدهكاتْذلكوكل.مقيمنعيممنبهيمدهموماالروح

.ادواتمنطيعةواداةصرفسياسىطابعذاتكالْتالتىالرسهية

منعدداالجديدة(لشرقيةالعباداتهذهفىالناصوجدوقد..)3(الحكم

اياها،بممارستهفالمابد.عواطفهموأشبعتنفوسهمأتارتنصعائر

معايزحادلْىأفهفيهايحصالروحيةالغيبوبةدرجةالىوصلوكأنهيشمر

دنبر!نتطهرتقدنفسهانيحسا،سرارشعائروباتمام.المعبودا،له

.لهْقية)،(روحيةحياةلتقبلحستعداوأصبح،الأرضيةحياته

حظيتمنىثلاثهناككانالمديدةإلثرقيةالعباداتبينومن

هى،والرسمىالثسمبنىالمستويينعلىالرومانجالْبمنكبيرباهتمام

Mا،هـالعخئيمةعبادة a MaterمنPessinusا،صىاوموطنها

!Cyس!اه!با؟لهةتعرفكانتحيثالصفرىبآسياء!+لهط!فريجيافى

افيساطيرتروىالذىAtticقرينهاالعبادةفىمعهاأئنركوقد

ذبح-قدكانأنبعد-ثانيةالحياةالىأسكلادتهقدكيبيلىانالمقدسة

معصورتهايمثلكانالذىا،سودالحجرنقلوقد.)5(اياهحبهابقوة

ا،يامفىرزماالىبسينوصمنوأحتراموقاربكلالخصيانمنكهنتها

أربابفشلتأنبمدوذلك()6(.مق502)الثانيةالبو!يةللحربالمشئومة

.355ص2ب3مجلد،السابقالمصدر،نتديو%)1(

)2(93..Stephenson,Mediaeval history, p

)3(193..op.cit. p,!كل

.ما.،.!)4(

)5(!..Stephenson,op. cit. p

76(.193..op.cit. p,!
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غير،ملألى6بخيبةاصيبواالذينالمكانروعمنءتهدىأنفى.الروهان

نأحاولكن.البلاتينعلىمعبدهافىعبادتهاحصرالرومانىالسناتوان

54كلوديولىعصرجاء - 1، ( Claudius!هذأتحطمحتى

وأنتثرس،،)1(البمممءغيةالظيمةالأم)علىالسناتوفرضهالذى01!مار

ليديافىالولاياتمدنمنوكئيروايطالياروماسكانبرلنسريعا.عبادقها

.)2(وأفريقيةوفريجياحم!ند،سأ

الأخرىالعباداتسائربينمرهوقةمكانةالعبادةهذهاحتلتوقد

.عفها)3(الرومافيةالدولةورضىاستحسانفتيجةالثرقهنالقادهة

للنوعالخيرتحبعالميةكأه!عبدتقانهـاأيزشىالمصريةألالهةأما

كىعندخأصانقباهاولقيا،شرابيمىقرينهامعهاعبدوقد،الانسلأسى0

موانى،نهيناءكل!الحبادةبهذهيبثرونكانواالذينوالملاحينالتجارسن

ايزي!ىرعبادةانتتنارعلىساعدوقد)،(رحالهمقيهيحطونالمتوسطلاالبحر

ارأفة،وأالحنو!نا!لهةاهذهقصةعليهافطوتهاا،مبراطوريةفى3

،هرح!ومانهياكلهايمودكانوها،الرقةمنطقوسهابهاخقصتيوما

ولترحيبها،مؤثرةموصيقيةأ!انمرالمساح!ةصلواتهاعليهتشتمل.وما

رحبتأناكها-وطبقاتهماممهماختلافعلىجميصابالنامرالشامل

.مئراالالهعبادةعكمرعلىْيالنساء)5(

,Dudley)1(.!لا.!! TheCivilization of Rom

،يص-"وتعبادهاويصرم،أتيسقرينهافحلكعاأنذمهميضونكهنتهاكان)3(

2-15)الربيعىبميدماالاخفالائناءوذلكأقيىلموتبحزنرنكل oكانحيث،(هارس

الىالشابالالهيحم!ميبمركبوفىدط.ممويثربونسواعدمميجرصونايضاالكلهنة

المخفلينالاْمينمنالصادرةالفرحباصهواتالشوارعضجتالثانىاليومكانفاذا،قبر.

موكبفىالمظبحةا،مسورةح!لتالاحتفالاياممنالأخيراليومحلما1511.أتيسىببث

انا"،باصمرومافىدتناديهاتحييىالتىالجماميرصفوفحاماوماوبخترق،للدصر

Nostra Domino

.Jones,op.35تراجع cit. p115:أيضاوأنظر.Dulley,op. cit. pو-لذعك

.3.174بكامجلد،الضارةتصة:رروورنت

(Jones,op. cit. .p.34 (T

(Dudley,op. cit. .p.231 (f

()50023.Ibid.3 p

.148صاله،بقالمصدرةديررنتأيضادراجع
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الميلادقإ!الثافىالقرنغضونفىروماالىالعبادةهذهافتلتلتوقد

روماعلىيفدونكانواالذينالاغريقيدعلىهذاوتم.ذلكقبليكنلمان

البحروجزراليونانكبلادلايطالياالمجاورةالمناطقمناومباتنرةمصرمن

وبمضالرومانوفقراءالعبيدبينعبادتهاانتثهـتوقد،وصقليةالإيجى

امدركما،تحديهاالىالسناتودفعمماالاْرستقراطيةالطبقةسيدات

القائمةوليرابيسايزيسهياكلبهدمأمراق.م168عامقنصلىاحد

ئرهم!شعايمارسونأيرْيسىاتباعتركتالرومانيةالحكومةأنغير،بالمدينة

ا!ديانةهذهعد,.Lاشتدحلللاكهصلاعهدوفى.روماأ!وارخارج

يوليوصعمىكليوباترةلنطثيرونتيجة،التسامحسياسةلانتهاجهأخرىمرة

إلديمقراطىللحزبزعيماكانوانهخاصةايزيسعبادةازدهرتقيصر

؟هىالدنياالطبقةأمْرادمنكثيرينصمْوفهبينيضمكانالذىالثعبىأو

تقدماإلكأيسديالْةوأحرزت،الأجمبيةالعباداتعلىاقبالاالطبقاتأكثر

عامفىرلميابهااعترمْت(التألْية0)الثلاثيةالحكومةأنحتىمطردا

بينا،هليةللحربنتيجةذلكبعدايزيسعبادةتعثرتوقد..مق3(

هلاى!!وللْهفاح!ر2نيونصثأسرموماوOctavianusاكتافيانوص

م؟..3ق28لنةالرومالْيةالعاصمةداخلعبادتهابتحريمقرأرصدرثم

-؟ا)"ننول+srتيبيريوصعهدعلىايطالياانحاءكلفىحلوردت

جولاكاليجانبمنالرسمىبالاعترافحظيتالعبادةهذهأنألام)1!(37

7علىالازد!افىعبادتهاوأستمرت()2(1،-37ووألم!فلم!

الابيتوأ!مْوثشعائرهميمارسونكالْواأتباعهاأنحتىخلقائهعفد

-07)الفلافيةا،لرةوبارتقاء،96سنةا،هليةالحربأثناءباطمئنان

.روما)3(فىايزيسلعبادهالذهبىالعحربداالعرئنر(69

الرومانيالحر،ميدعلىمرةمنأكثرحوربتأنهامنالرغموعلى

هامركنِاستعادةالىتعودماسرعانكالْتانهاغير،ذأتهاالعاصمةلْى

كهوللاللْ!)!لا!م!Pاusْبيوصانطونينوسعصربمجىءولكن،ثانية

البردية،الأوراقضوء،ىالروءانجةوالامبراعلوا:يةمصر:علىأحمداللطيفعبدد.)1،

.015-147ص!

.Dudley.op..م!)3( cit. p

()T.15د,._1.دص،السابقالمصدر؟اللطفعبدد.
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(8(11 - ( T)ْمثراْ!الفارلىا،لهلعل،دةعمْهمتخليةمركزهاتفقدبدات

Mithra)\(ءحطالصضآلياثرففىطويلةلفترةعبادتهاستقرتالذى:

9،للادىالمبا،ولالقرنلْىمتأخرةمْترةفىالغربالىطريقهاتأخذبداتتم

جميعثاشْتنرتحتىالميلادىالتاريخعمنالأولىالقرونوافتانوما

اذوسيمالوجهذىالشابالاله،متراعبادةالرومالْيةالدولةانحاء

.التنمس)2-(وبينبينهالقديمةالوحدةالىترمزنه-رمنهالةتعلوهالذى

الزاحفة.قريفاتهافاقتالتىالشرقيةالعبادةهىالمتراليةكالْتولقد

للفوكأا!كاالزرادث!تيةالديانةفىيبدومثراوكان،الامبراطوريةالى

ادبابليةبالروحتأثروحيث،(أهريمان)الظلمةالهضد(أهورامزدا)

أ).ذصمسالْهعلىرومالْىظهرثم!الشمصالهباْنهمثراعرف،وا،غريقية

Deus!ع!ن،اولتقهر)3(ل!التى Invictus Sol.5ل!يم.انتولماeء

فتهد،اظاعةواالنورالهىبينصراعاتمثلالزرادثتىثكلهافىالعبادة

.،والبرالصلاحاجلمنللجهادوتأييدادافعاالناصأفئدةفىذلكاوجد

-المثرالب،،تركتولقد.)((راسخةروحيةحصانةالمثرائيةالعبادةقدمتوبذلك

9السريغعا،نتئنمارفىواخذت)د(الغربيةوالولاياترومافىالواضحةآثارها

الحربية،للمعاركالهامثراأصبحانبمدالعسكريةالأولاطفىخاصة

-،اتمعم!ثعلىلهحماسيةتبتْيراداةغدواالذينللجنودوحاميا

.الحدود)6-(

.تلفة.المخبالعقالديعجالوثنىالرومالْىالعالماصبحلْقدحالأيةعلى

انها3في،الرومانيةللوثنيةجديدةاخافيةمادةالشرقيةالعباداتوكانت

رتميا،بهاعترفقدبعضهاأنمنالرغموعلى،السيادةلهاتصبحلم

.ءل،داتإ!تبت،العباداتهذهأن1،،الأباطرةبعصْجانبمنالتأييدولقى

وكالْت،سياسيةصفةلهاانالأياممنيوملْىتدعولم!خاصةاوفردية

)1(

)2(

)4(

)5(

)6(

.7958..Cary,op. cit. ppص

.234232.ppاءصا.Dudley,op

9!!.op.cit. PحكلهBo

04..enson.7..*5 cit. Fْ!ة!أ

93..Ault,Europe in the Middle Ages. p

232-023.5.' op. cit. .p;%6 Dudley, op. cit. pp*وو
http://kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتددرمكتبة



-32-

مونخف،ناتالدبهذهكلازاءتقفالوقتئفسفىالرومافيةالدولة

.الروهافى)2(العامالصالحمعطقوسهاتتعارضألاتنريطة!(المسامحة)1(

المفرلمحه،المربممؤيةالسلطةالىتفتقركاتْالجديدةالدياناتهدْهأنغير

تمْحْضيماتخمعاو،قالْوناتسنأنتستطيعوالتىالكهنوترجالفىالمتمثلة0

مناصبونمانت،اللازحةالطقوصتحددأو،تلكاوالعبادةلهذه!عينا

!نأناصبواسحلةتملأالمحليةالحباداتمنالعظمىالنالبيةفىالكهنوت

وكاتطَا!يانحاالعامةالوظائفوبينبينهايجمعونوتد،ذاتهاالمنطقةأهل0

كلمح!3!تسنةلمدةسو)ءالمحليةالمجامعبواممطةيختارونالكهنةممعظع!

.شرفى)3!كمنمبالدوامعلىأو،الامبراطوريةفىا،خرىالوظائف

اب.يد-!دةبمالشرقىا،صلذاتالدياناتفان،عديدةولأجيال

ء!داثينىالثنعورباليسيرليصحدالىأشبعتقدومئراالعظيمة.والام!

.)،(القديمةالروحانيةالديانةفىيميراغدْاءالايجديكنلموالذى،الرومان

عدداجتذابفىاترذاتالعباداتهذهفىالخفيةوا،سرارال!وض-وكان

ناالقبىليمكنولا،رواتها.)5.(الىالسواءعلىوالأميينالمتعلجينمن.كبير

-الأخيرةفهذه.ا،خلاقيةالتماليممنفوعاتعطلمالفلسفةأوالدين

الضموةهنوفطهرهـاالروحفطلصطبوجوبنرضادىكانتْ-الغست0

ع!اك!الرصوأ!أجلمنالفضيلةبهمارلةونلك،والمادياتلملجسدية

اصعتيدةاقانو!توكان.اللهفىوالتفكرللنأملاللازهةوالنقاوةالطهارة

قانحاالص!اعويجعل،قسمينالعالميقس!م-اوضحناكما-المثرائية

نأب!مثراالمؤحننعلىكانثبمومن،الظلمةوقوةالنورقوةبين،جينهما

والحر-ورالطهاكأةكانتكما،بهالاتحاديستطيمواحتىصفهلْىجمحاربوا

الححوليريدونكانوااذأعبادهاحنمطلوبةايزيسعبادةفىا،خلاقية

وادنعيمحماالبركاتونيل،الموتبعدالقضاءعندوالففرانالسماح-.على

)1(

)2(

)3(-

"t).

5(نم

.op.cit.ط!7 p!بهم!."

36,.ones,."5 cit. Rثة

+ال!!+ول

and Socie!ty in the last century of the Westernءأ!ههـ*!

أ"!هـ!.،.7

.!.5 son, op. cit. pكه،ع.ولئه7ءء
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ى.يحاولولم،هْرديةبصورةتتمكانتكلهاالمسائلهذهانغير.المقيم

بالهسدالة-أهتمامايبدىان-والفلسفةالدين-كلاهماأوأحدهما

العالمانقاذفىالرنجبةمجردذاكأوهذدعنديكنلمأنهكما،الاجتما.عية

.شَروره)1(منوخلاصه،واحدةحدةكهِ

.،إ!سيحيةا!تمثلتجديدةئرقيةديانةالأخيرالمبدأهذايحملوكان

خطايا.ءثليكفروالتحنيبالاَ،مطريقفىسارمخلصالهفىعقيدتهاتبت

المسيحيةعالمقيدةلهذهوكان.الأمواتبينمنثانيةقامتممأت.البثر

ا)عب،دأت.معبهتشترككانتالذىوغحوضها،الخفيةأسرارهاالجديدة

.نذاك7كلهاالئنرقية

الم!لجحيمسوع.لأنالقديمةالشرقيةالدياناتمائرالمسيحيةفاقت

خلأصاجا!منالموتنالقدفهو،راحةالنفوصئأحدثتجاذبيةلهكأنت

.خلافوعلى.الهوىقابلتاخلاقيةبتحاليموتفردت،أجهعينالناص

؟الئساء)3!دونالرجالعلىئنعائرهااقأمةعضويتهاقصرتالتىالمثرائية

ا!موعاعلىالمسيحيةملكت،وأيزيسكيبيلىا،سثوىالحنانوعبادتى

.ا،فئدة

.الدياناتهدْهلقيتهماا،مربادىءالرواجمنتلقلمالمسيحيةولكن

ألى*يمان،مستقبلتؤكدكانتالتىالروحيةالقوةمنالرغموعلى.ْا،خرى

المسيحية-ءلىوكان،جدامتأخراجاءالمسيحيةانتصارأن1،،المسيحى

+ا.؟خرىا،ديانعداواتبنيرأنتقلظىكاملةقرونثلاثةطيلةتقضىأن

طويل.طريقوعلى،صادفتهاالتىالعقباتتتخطىحتىالاضطهادوسياط

مليئةْ!وبلةرحلةواتباعهوحواريوهالمسيحسارعامثلاثمائةمداهبلغ

مطاحفىجرْئيالْصواتحققأنالمسيحيةامتحلاعتحتىوالتعذيببا،كام

-تؤذنذاتها.لقرنوشمسنالاالنهائىالنصرلهايتحققولم.الرابعالقرن

بالمفيب.

جانب.منالباكرةالثلاثةالقرونهذهؤلليسيحيةالعداءجاءوقد

)1(

)2(

38,!!5.op. cit. p7-د

ول.ولاطop.ءiحا05مه.-...
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ألىإفتئنمارفىأخذتقدالفترةهذهفىاليهوديةكالحتفقدوالوثنيينْ.-.،اليهود

تعرضدى11الثتاتخلالالشرفْىالمتوسطالبحرحوضفىخاصةالوالع

للئنرثْالأكبرالاسكندرغزوأنذلك،الهلنستى)1(العصرابأناليهود،له

فاحتلوأ.أليهودأمامكلهالمقدولْىالاغريقىالصالملفتحداعيةحانالأدسْ

ولقبت،التجاريةالمواصلاتطرقوسادوا،فيهالهامةالتجارةصهراكز

اكىالهلنستيةالملكياتجانبمنالتشجيعاليهودأقامهاالتىالمستعمرات

مصْقداتهيمعلىوالأمانالحمايةومنحتهبم،العسكريةالخدمةمناعفتهم

فيها-أقامواالتىالمدنتلكفىمعينةقضائيةبامتيازاتعليهم.وألهْعمت

اليهودية9تْيقيمونالذينأولئكمناكنرالثتاتيهودعددأصبح.وبذلك

بالىالسليوكيبنضدالسياسيةالمكابيينثورةوكانت..)2(لudaء

ألوثنيينةاتجماعابينتبثررىلنثصاطومدعاة،الديافةهذهاحياءاعادةفى

بألى!لاعدداللميلادالأولالقرنفىاليهاتجتذبأناليهوديةواستطاعت

لورياقدخارجالمقيميناليهودانمنالرغموعلى،الوثمْيين)3(فن.به

قيحوت19البهو*واستسلم،باْخرىاوبصورةالهلنستيةالثقافة!تنربوا

نطلوااذالمال!"َهلنستيةفزعةمنالمنطقةهذهفىكانلمافئنيئاشيئاةفيها

ونب!ى،أورشليمفىا،كبرالكاهنيترألهالديمْيةالوحدذمنلشكلا!يكولْون

مقدأرها!،اتالتىالسنويةالضريبةالىفبالاضافة،المظاهربحضفى.ذلك

يفيخلركا،،.يهوهلمعبديدفعهاانالي!ودىعلىكانوالتى،لىدراخمتين

معينهاخحيةمعبدصافىيقدموأنأورشليمالىيحجأنيهودىكل..من

داياإ*ضاتصالهـمكانفقدذلكومع.عمرهطوالالأقلعلىواحدةمرةأولو

.)،(سياسيةصبفةذايكنولممحضا-مدينيا

مانيةةائروسورياولإيةمنجزءاأليهوديةأصبحت..مف63سنةوفى

ازعاصمةينتحاتواستطاع،اخيهضدالثانىلهركانبمبىافتصرأن،ةيعد

اء!ا10حولهنههملليهودروماوحفطت.أشهرثلاثةدام!حصاربعدالمقدسة

النزاعأتناءايضالموقفهمونتيجةالسليوكييندولةمعالباكرعداثهاثناء؟9

)2(

ر)4(

،.!..Cars.op. Cit

34..Boak.op. cit. P

.Cary,op..،هر cit. p

*ل!,-!cit.p..!ه
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يهم-وتخلىأخرناحيةمقوكليوباترةوانطولْيوسناحيةمنأوكتافيالْوصبهيئ

قد-كانواالتىبامتيازاتهملهمقأمترفت.)1(البطالمةحكاماَخرفصرةع!ت

.اليهملايحذلبلمأنهالىبالاضافةهذا،الهلنستيةالمدنمنعليهاحصنلوا.

سيالة،حيالهمالحكومةواتبعت.الامبراطوريةالعبادةفىيثاركواإت

هذاتسلكأنالىالرومان!ةالحكومةدفعالذىولعل،التسامح!ن

اريحابيةةاتجاصطتمنبهتشعركالْتماهواليهودتجاهالتسامحمنالسلوك

رغمكانواأنهمالىيرجعأيضالعلهأو0ذاتها)2(اليهوديةالعقيدةفى

.كبرةشعبيةبذىليسمجتمعايعدونالخاصةبقوانينهاديانتهمانفراد

.الرومانيةْ)3(ا،مبراطوريةعلىخطرايمثلبحيث

الى"مبراطور+عبادةيجعلانارادالعرثىالىكاليجولاجاءفلما

العبادات.ءكإ!اتباعيقدمانفاُمر،المختلفةا،مبراطوريةأجزاءبهدينا،يوحد

يصسعراأناورشليمفىالموظفينالىتعليماتهوأصدر،لصورتهقربانا

م!حوتْ..تمثالوضعمقي!فرونكاسْوااليهودولكن.الحأالهيكلفىتصتاله

ترضية،الىالطريهتنصنفقطمواقدكانواوان،هيكلهمفىوثنىلر!!

كاليجولا..؟لهْهى،:وقدا،مبراطوربخاسمليهوهيصْحواعأنبقبولهمالأباطرة

.بموتهْ)5(المتنكلة

،عار!"ثوبىةجودايافىاليهودثارالميلادىالأولالقرنياتستيفوفى

تقضو.اً.تاسظاعناول،+sتيطصبقيادةالإمبراطوريةجيوشانغير

كبيرةْأعداداتدْبحوأن،الهيكلتدمروان،التمردهذاعلى

7!ول7!محْح!9فسباسيانا،مبراطوروفرصْ،منهم - 96 ( + s)*

الى-إورث!ليبمفىللهيكليدفعهاكانالتىالضريبةيخؤْل-3-أقيهودىكأ!عبى.

صْء.نورتهمجد-دواْأنالبثؤماأليفؤدات.بهـ3.بىوفا)6(الؤثَفْىالهينئ

116عأمىفىأترى-!رة.ْرو! - 11 o،اصقعمنااخرةهذهالثورةوشملت

..1ءص،والرو!انالبطالمةعرىفىمصرفىاليهود:العلبمعبدمصطفى)1(د.

:T)!له..Boak.op. cit. p.

)3(!..Stephenson,op. cit. p؟

(E162أ..Dudley,op. cit. p

..185مى3ب3مجلد،السابقالمصدرخديورنت)5(

)6(3".3.Boak, op. cit. P
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.إلجزيرة)11وارضوقبرصومصربرقةفىخاصةالاهبراطوريةمن-عدة

التمردهذاهوادةبلااخمد!ولحساهادريانالامبراطورولكن

عيدبأىا،حتفالأوالختانيحرممرسوما131سنةلْىواصدر،الخطير

وفرضت،علانيةاليهوديةالطقوسىمنطق!ىاىاقامةأواليهوداعيادلامن

يومفىالاالمقدصبيتدخولعليهموحعرم،وباهظةجديدةفخصية!ضريبة

الييكل.خرائبأمامللبكاءبالمجىءفيهلهمليسهحالعامفىواحدة

نمربت5،الروهاسيةالامبراطوريةْولاياتكللْىاليهودثشتومكذا

يدفعوااتْاليهودباليقلقمماوكان،ثقفوااينماوالمسكنةالذلةعليهم

تعرضوأوقدأنفسهمفألفواماضيهمألىاليهودونظر،)2(وثنىلسيدءضريبة

فالقرلىفالبابليينثوريين7بابدا،والثشاتالاذلالهنطويللتاريخ

وسرقعتإملكبيراليهودلدىتولدثمومن،الرومانالنهايةلْىثم.فالاعْريق

السياسيةالتبعيةهذههنمايومايخلصهموانلابدالههمأنمريحعمحدد

اتبياءنبوءاتفىجاءحسبما-السائدالتفكيروكان.ا،جنبى)3(عللسيد

هت!حايهوهيرسلانهولذلكالوحيدذالوسيلةان-)4(اسرائيل.بفى

ألرسى-المأدى-النورالىالظلماتمنيخرجهم،الفرخسلهذاخصيصا

منح!يداعهدالهمويحقق،وس!ليمانداودمملكةالأرضعلىلهمويحيد

ا!حزت6(لإتا،بدوالىنجوتهوينهى،والعظمةالقوةمبن،والرخاءالسلام

4ميراثبهف.الىيعيدوأن،بديهوهوأن،والاذلالوالتبعيةكوالقنوط

.المرمو!)5(ووضعهةالصحمح

)1(.IV22!ء.ررس.Met!!.

(!)2.ofthe ! an Fknpire, ,I pاله*Gibbon The decline and

(Thompson & John! son, An introduction to Medieval Europe, ( T

.*.ول

.Stephenson.op.0..04:أيضاوراجع cit

الريى"صة،وتكون،ابصاونحطى،ولدلنايولدلا؟نه(7-!/6)أضمباءسفرفى)4(جا.

ية1نيلاوللسلامرياش!لنمو،السلامرئيى،أبدياأباقدبراالهاهيراعجيبااسه.كأيدمم!

.،ا،بدالىالآنمنوالبربالحقويضدمايثيتها.م!لكهوعلىداودكرمى-كل

ويخنبت،يىحذعءتقضيبويخرج،(2-11/1)السفرنضىفىأيضاوجاء

.،الربردحعليهرحلوأصولهمنغن

.2/4أضميا..2/44دالال)5(
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يزينالصلجعجاءهمعمْدحابالفةأولبخيبةاصيبواأليهودأنغير

رجا!وأدر!،خرة71الدارفىحسئاوعداويغدهم،السماواتملكوتلهم

الطوأتف!.ومخفافوالكتبةوالفرش!بينالصدوقيينمنفيهموالنفوذالسطوة

."نهايةالىمكانتهمأن)1(اليهودىالسنهدرينمجل!ىواعضاء.الأخرى

به،جاءهموبمابالمسيحكفرواثمومن.ضائعمحالةلامنفوذهوان

سغسهجميعاوعليهمعليهيؤلبونوراحوا،وأتباعهدعوتهومنمنهونالوا

عنت.كبيراليهودمنالمسيحيونلقىوبذلكْ.والحكومةأ-رومانا

"باختلافتختلفالمسيحيةالىنظرتهفكانتالرومانىالمجتمعاما

.نسموالىبالاضافةهذا،ذاكاوالبعضهذااليهايمتمىالتىالطبقة

تهدهـ.إلمسيحي!أنتعتقدكالْتالمترفةفالطبقة،ذاتهاالحكوميةالسلطات

وأدتصدىا،الفقراءييدوالأخذالمساواةالىتدعوتعاليممنتحملهبماكيانها

مظاهروهى،وملذاتها)3(الدنياالحياةواحتثار،اكتنازهاوعدمبالأموال

المسيحية-الطبقةهذهاتهمتثمومن.الأعصرتلكفىالرومانياْلفهالم

ف!ها،أومثروعةبطرفجمعوهاالتىالثرواتتبديدعلىتعملباْنها

وخاصةالعلياالطبقةأما.وا،رتيابالش!كبعيناليهاينظرونوراحوا

الدولة+أمقعلىالحفاظمنهمتتطلبمناصبفىوضعواالذينأولنك

والذيق..خياليةاوحقيقيهبصورةبا،سلافيرتبطونوالذين،وسلامتها

واعتالواةَونظامهاالحكومةكيانمنجزءالوثنيةدياشْهمأتيرونكانوا

اصعب"امنكانهْقد،وعظمتهاالدولةمجدوبينأربابهمبينيربطواأن

على3دينهالىينظرالمسيحىأنرأواهابعدوعقائدهمديانتهمهجرانعليهم

حكم.أثناءفىث!أنهوينلق،اصرائيلاءكبىمنالم!سنالا"عظمالمجد!!و)1(

الا!صربادلى.فىيخنادالهىموالا"عظمامحاخاموكان.(..مق002عامإ!احر)السلوقيى

-يدعونعواوسبحيوأحداالمجنىويضم،الكهنوتالاْشوافطبقةبينمنالمجلساءأ!

بدينم-المستعسكوناليهردوكان،موطنهمكانأيااليهودجميععلىالملياالسلطةلاْنضهم

السلطة.بهذهلهميحترزرنمكلأنكلؤى

ايارضكل-لنوزالكمتكنشوالا،،ذلكعلىالدالةالعديدة،،لآباتالجديدالحهدح!ل)2(

-اردتان*،(6/!\-متى)،ويسرقونالساركونينقبوحيثوالصدأالسو-!يفمدحمت

012/مرقس،16/21ش)"الفقرا+وأعط3لكأملاوبعفاذمب-ثاملاتكوثأن N)،،مروت

.(01/25مر!سن)،اللهملكو!إفغنىبدخا!أنمنأيسرابرةئقبمنبا-
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م.تاما،المجنمعهذامنأممىوانه،السياسوالمجتمععنمنفصلث!ىءانه.

.للمسيح)1(بأعظمهولكنللقيصربولاءيدينولا.

هذهضدعاطقتهايثيرمنالىحاجة-فىالرومالْيةالجموعتكنولم

الموقفذلكهوالاتجاههذاالىأدىالذىوكان،وأتباعهاالجديدةالدعوة

ىأ-لهرومالدىيكنلمالذىالوقتففى.المسيحيةمنالنابعالخاص

ا،خرى.الأجنبيةالعباداتمعقراضأومعيناتفاقالىالوصولفىتعصب/

اَلهةاسو-انىأالبانثيونفىيقبللأناستعدادعلىالاَلهةتعددمذهبوكان.

والأعيادا،حتفالاتلهاتقامكانتالث!رفآلهةأنفىذلكوتجلى،جددا

اعيةحلويرضىلاالوثنىالوجدانكانوبينما،رومانىالهاىكانتلو-لاكما

الهااحقيقةفىهناكوكان،توحيديةدياسْةالمسيحيةبدأت،واحدباله

البتة!تصامحغير"القديمالعهد"فىنفسهالإلههذاأظهروقد،واحد/

يىحنوسظبحلترضىالتوحيديةالمسيحيةتكنولم،الأخرىالألهة.مع

يجببا!:الرومانيةالامبراطوريةلْىالاَلهةالمتعددةالوثنيةمعاستخدامها

.اتباعها)3؟معو،الوثنيةمعلامطلقاتسامحهناكيكونأ،-نظرها-!.فى

عن+نفسهمهؤلاءْعزل،المسيحيينلدىالمعتقدهذاعلىوبناء

وسْدوأتةحفلاتهفىيثتركونهمفلا،المختلفةوانثطتهالرومالْىالمجتمعا

أنفسهمسلىأغلقوابل،فيهمويندمجونبالرومانيختلطونهمولا،العامةا

فسسسدظ-تْالأولالمسيحيةآباءائناعهاالتىالتعاليمظلفىالعزلة.بأب

لنفسهوأطلقهواهاتبعمنوأن،الزهدووجوبوغوايتهاالدنياالحياة

.واتقىأعص!منواما،وعْوىضلهْقدالدنياهذهفىالعنان،وثسهواته

احتقرو،والتعذببلام71وتحهلالمسيحطريقلْىوساربالحسنى!عوصدق

فىإسسيحرفيقيكونبأنالحسنىجزاءيلقىفسوف،الدنياالحياة

بينخيار1إلممنمجتمعلاقامةالمحاولةهذهكانتولقد.العلا،السماوات

لمااحط*،مخالفتيارفىتجرى،التبتلحياةعنالعنيفوالدفاع،ا،حْوة

يحضونهكلمالمسيت!ينزعماءكانولمسا.)3(الفترةتلكلْىالحالعليه.كالْت

)1(

)2(

8..op.cit. P1،!،ا

.*Thompso.هبى.rette,expansion of Christianity. .I p!باماه
.-ه4!مأ*.!

598..op.cit. p,؟كله!
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التىا!محجيقىاالألعابعنيبتعدواوأن،المسيحيينيخريتجمْبواأنعلى

بدافقدغفجورمباءةلأنهاتحثبلهمدوريغئنواوأ،اعيادهمفىيقيمونها

الوأجباتمنهروبوكأنهالوثنىنظرفىالدنيويةللشئونالمسيحىاعتزال

الإعتزالهذاجاءوقد.)1(القوميةوا،رادةالقومىللروحوضعفالمدنية

غيرأمنحتا،رضيةالحياةأنمنالمسيحيونيعتنقهكانلمافتيجةأيضا

انهبم،السماءهوالأصلىفموطنهم،غرباءفيهاوالمسيحيون،بالذات

باخلاص.دماتعتقدالأولىالكنيسةوكانت.آتيه)2(االلهحملكةفىحواطئون

الذىا!المإلهذائيئاتقدملمثمومن"َالسماواتملكوتمجىءقربفى

ان2ولمأ.الاَخرة)3(للحياةللامتعدادجهدهاكلركزتبل،فيهتعيش

تقترنإنالمسيريةوعلى،مسيحيةبغيريترْوجأنالمسيحىعلىحرمقد

فىإشفإقايبذرونبذلكبأنهمالمسيحيينالوثديوناتهم،مسيحىبغير

وخرابالإْسرتشتيتعلىيعملبأنهالمسيحىالدينواتهم،المجتمع

الاَوناتتلكفىالمسيحيينحماسأنأيصساالاتهامهذاأكدومما،)،(البيوت

وأهـخسهمماكلتهيهجرأنالىالمسيحيةللتعاليمتبعا،م!همالواحديدهْعكان

.أهع(الجديدةالمسيحيةجماعتهمعوحدةفىيشتركوان،ايمانهسبيلفى

كانوا!لْهمالمجتمع3أفرادبقيةعلىوالتكبربالتعالىالمسيحيونواتهم

معظماْتْحيث.دورهمخارجالطعامتناولوجهفىالصعوباتيضعون

الئن!حاتةاظهاروكان.للؤوثان)6(اصلابهامضحىالحوافيتفىاللحوم

!تأثا!!5ومأ،!كروهبالامبراطوريةحلحااذاالمسيحيينجانبمن

ذلككل6الامبراطوريةتنتظرا-لتىوالمحنالكوارثعنصريحةت!بوا!

.)!(الطائفةهذهوراءمنمتوقعخحلرعنمعينبانطباعالوثنيينالىوحى11

تأبى+!كألةجماعةازأءافهمالرومانجموعأدركالسلوكوبهذا

.372!!كاب3مجلد.السابقالمصدرالأ(ديورنتْ

)2(,Thompson؟!لأ.tourette,expansion of Christianity, ,I p!ض

92,.cit.p؟،.

.)3(593..op.cit. p5*!كه

.372صا!در.السابق:)4(إيورْلت

)5(

(6)

84..Gibbon,op. cit. .I p

41..Jones,Constantine, p

Gibbon, op. cit. .I. .p 4S

http:// kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتديرمكتبة



-03-

.تؤدى؟لا،فيهماالانخراطوترفضوتزدريمهابللعاهةاالحياةفىالاشتراك

الوثنييةالجموغسخطكانثمومن،تعيشفيهالذىللهجتهعخدمةأى

.الأمر.)1(3ءبادىفىأنفسهما،باطرةسخطمنأثدالجديدنللديومعارضتها

هسذه-عندمنهبأقلالمسيحيةفىالرومانالأباطرةارتيابيكنولم

المئنمكلةوكافت،وصرامةحدةالزمنبمروريرْدادأخذبل،تلكأوالفئة

وبين-بينهمالنزاعحدةمنورْادت،الأباطرةبالأقلقتالتىالجوهرية

ألامبراطورعبادةالرومانبقيةهؤ،*مث!اركةرفضهىالمسيحيين

7تالمناسبلْىامامهالبخوروحرفلتمثالهالقرابينوتقديم،)2(وتأليهه

الولاءرمزأأصبحمّدا،مبراطورتمثالأمامالبخوراحرافوكان،العامة

.الولاءلهذاوتوكيداللكمبراطورية

فيه-اول+الذىالزمنذلكالىا،مبراطورعبادةبدعةوترجع

وذلكالولايآتاهالىعندلروماالو،ءهنجدبدةرابطةيوجدانأوغسطس

بدأتعندماطويلبزمنذلكقبلحتىأو)3(الدينيةاحاسيسهمعلىباللعب

ب.انبمنأفرادهاعبادةكأنتالنىالهلنستيةالحكوهاتبسلطةتطيحروما

..)ث(الحكوماتلتلكا،وتوفْراطىالحكمعليهقامالذىا،ساسرعاياهم

ضدتكبصوا-غازينبلادهمالروماندخلمذالهلنستيونفالموأطنون

ررمأ")!للالهةمذابحوهناكهناأقامواباْنلروماخوفهماواحتراههم

مثلرومانأفرادأيضاالعبادةبهدْهحطىقدوكانالرومان)5(للقوادْأو

س!ةوفى،أنطولْبولب!)6(وماركوسك!ه!وقيصر،،لاولكهصلا

رنإ!تومبدياالصغر!آسيافىممe"7دلاuبرجاممدنشيدت،..ممق2!

اوغسطسي!قبلوقد،وأوغسطسرالا(رومالعبادةكرستهامعابدبيثينيافى

إلولاياتمنأخرىمنماطقلْىالعبادةهذهوجودعلىووافقالهدية

.372صالسابنا!در:دبورنت)1(

)2(

!3(

!6(

)7(

طلأاللاولop.!ث!.،-ولء

ءop.cit.5،+..،.مه

كله!op.اءحاطم.278

.ب5ولطرء.،!!

*..p،،م!0.5.؟!

8،
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،الئنهرقمنافةتيةا،هبراطوريةالعبادةهذهالفربلْىظهرتوقد)أ!.،لشرقية

مذدحاأوغمحلسربيب!لاكطلايمدروزصدثن..مقا؟سنةففى

1فىواوغمطصلروما )r) Lugdununiفىآخروأقيم،(الحاليةليونا

lهـكولونى 5Cمn،الثرثثولايةكللدىكانأو!كلسطسرهوتوقبل

الإ!بهـاطيرارتضىوتد،وأوغسطمىلروماكرصمعبدأومفبحالأقلعلى

والولاءالسيالىالاحتراميحققهصدرافيهوجدحيثوثجعهذلك.كل

.)3(الامبراطورى

وأوغسطصروماةلعبكتةييدهأعطىقدالامبراطورأنمنالرغموعلى

أهالىينتغ!لم،وجرمانياغلةفىوبدأها،اثرقيةاالولاياتمختلففى

،المدنالجيةغالباسمهالمعابدنتيدتمافمرعان،هيعبدوحتىموتهايطاليا

عملىذلكوقصررومافىبابادته-مضخسعلى-ا،مبراطورسمحوقد

وايطالد،رو!افىالعبادةبهذهيرحبإوغسطسيكنولم.فقط)،(المعدمين

رومانيا:زعيماكوفهناكراالرومانىالثحمبنظرفىبذلكسيبدولأنه

رطابع64!ومتيطبعسو!وبدْلكالرومالْىالشعبمنسلطتهبهس!تمد

.ذلك)5(فىراغبغرهووكات،ا،وتوقراطيةالموناركية

إ)سلطةعلىدليلاالولاياتفىالامبراطوهـلةالعبادةكانتوهكذا

الولاياتوتجمعت،)6(الامبراطوريةرعاياعلىواوغسطسلروماالكاملة

حيث،-فمطالهلنستيةالمدنتكنولم،واحدةعبادةحولكلهاالرومامْية

الجميعأصمحوغللةجرمانيالْىحتىبل-ثابتاثعيئاالملكعبادةكانت

.)7(أعلىكاهنرئاسةلقبولمتودين

)1(051..op.cit p!حم"

ههـ)2(0
وأيضا:103-003ص1-،القديمالمالماثب:نظرا)3(

!..op.Cit. P!و!م

)4(.Cary.op. cit. .p SO

)5(.op.cit. .p M!5!سرل

أنقارتطوكأ:سباين:وأيضا،103عى1ب،القديمالحالمتراث:انظر)6(

ء..!2ص2-،الشاصإ

;Cary,op. cit. .p.511 (v
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يؤلهه.ا)ذىذلكوخاصة،موتهبصدالأوغسطسىعبادةتناعتولقد

ا،ترنمرا+هكية،ايجادفىبارزادورابذلكالامبراطوريةالعبادةولعبت،السناتو

الإَلهة،نجا!منمستمدةباعتبارهاألامبراطوريةالسلطةالىيطظروأصبح

.،.ا،ربابفنموكلةكوئهاعلىالسلطةهذهيمارسىحاكمكلوأصبح

اذترابطأذىتثصالثالثالقرنوأوائلالفانىالقرننهايةفىادحملةوصدرت

.ا،رباب)1(منفوقهممنوبين(aارضيةكعبادة"الحكامبينالتام

مفنخمياكانالعبادةهذهفىامبراطوراولواكبالذىالحماصأنغير

خلفاءبينفمن،الامبراطوريةقىالأموراستقرتأنبعدبالفتورعليه

الصبادةفرضبالقوةحاولالذىكاليجو،سوىيكنلماوغسطسى

عباد*يقرربأنالسناتوطالبالذىولْيرون،رعيتهعلىالامبراطورية

2)لكلوديوسىروماقىرسميةْ 8! ivus Claudius)قدكانالذى

Thieriusتيبيريوسأما،تأليههمحاولةمننف!ههوسحْر

.)3(تأليههالى-ترمىمحاولةكلرمْضفقد

منكانت-وأمواتاأحياء-الأباطرةعبادةأنمنالرغموعلى

كانواالأباطرةأنيصتقدمنهناكيكنلمحيثاقناعاأقلالدينيةالناحية

رمزاكانتعبادنهمأنالا،فاقتهأواسقمهفىلهمْبصلإمأحدافادْ،آلهة

للامبراطوريه.الولاءعلىودليلا)4(الدولةلرأصا،حترامعلىكدليلتقليديا

الامبراطوربَالعبادةْفيهابماالدولةآلهةعبادةالىينظرونالرومانوكان

خيانةاذ!نجادههذهلْىالاشتراكرفضممتبرين،شياسية-نظروجهةمن

.)5(الاعدامعقوبةتقابلهاالدولةضد

تخديسفىيشتركونلاالمسيحيينيجدواأنكثيراالأباطرةلم2وقد

تتص-للإنهماا،هميةفىغايةلإمسيحي!نبالنسبةالمدطْلةوكانت،ذواتهم

)1(093..Bank.op. cit. p

!)2(.Cary,op. cit. pلأ

41ص2-3مجلد،بىالساالمصدر:نتيورد)3( 0 0 ، 1 r

)4(03..Jones,Constantine, p

"وأيف،003صأب،القديما)صالمترات:انظر)5(

03..Thompson,op. cit p
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.آلصهبعباد-تهثمأنهميشعرؤنوكألْوا،دْاتهاالمسيحيةالعقيدةبجوهر

ادعقيدةههـ1عنيخرجوتسوفالحاكمبألوهيةواعترافهم،الدولة

الإمبراطورعبادة!ترىالكنيسةوكانت،إلوتيبنصفوفالىإ-*-:ديةا

هذهيرفضو!انأتباعهاأمرتوبذلك،الاْصناموعبادةالثهـلامنخثربا

وإءكانلقد.)1(الرفضهذ"ابسببالأذىحنلهتعرضوامهماالثععائر

.)2(للدولةولإئهمفوقلدينهمليحإ*بئ19

ليخىولبَن.رإلإمبراطهِأجلمنيصلواأنيحيينالمصوسع!كانلقد

اجلها،منيحاربواأتبوا7أواثدللأح:راطوشيةيدعواواتللامبراطور)3(

إتدمةإفىالاشتراكيرنضونكانواا،مربأدىءفىالمسيحيينانذلك

العصكرىالعملبأدائهمفانهم.الامبراحلوريأ،)4!عناللدفاعالعسكرية

يكونبىألمفانهمالربج!ودباعتبارهمولأنهم،الوثنيةالعباددفىاصونبنخر

حصعسصاوونهاا،حيانحنكثير!كاخواأخرىلقوةولائهمءاعصاإيسنرإي!ون

أصقفهويعظم،لقيصرلاللمسيحبالولاءيدبتكانفالمصبحى.)5(نالشيححاإ

زملائهوبينبينهيقعماويمرض،الرومالْىالحاكميعظممماأكثر

اضْىحوعلثلاالكنيسةرؤساءعلىقالْوليةمنتحاكلمنإلمسيجييخا

.)6(الدولة

ءدصادةورفضهم،الدولةلاَلهةالمسيحيينا!تجقارالىأ+!بفنا-فاذا

أخ!قنااذا*العصكريةالخدمةفىالاشتراكعنوامتناعهم،الامبراطور

ا)نخ!!أليمفرضتهأمر،القائمهاحسياس!يةاالسلطةاحضرأمأتأعخبارنافىندخلأنيجب)1(

ى).،لتهلتهومالقيصرلقيصري!اعط،المسيحقولذلكعلىبدا!،ابالةامنذالميحبه

لىاعسا،&يئ"نفس!للتضح،،وماأهلاثلىبِالقدي!رصالةفىجاءوما(22/21

اللّه"!-قيبيقأومالسل!نالانيقاومصتاتخنى...اللهمنا\1-!لطاتب!نهلا.ا/كائقه

.(2ا1َ/13)

op.كل.12-11)3، "9 p!؟ولسevalْاDavis, A history of Me. d

2267.ص-،السياسىالفكرتطورجصباين؟ايضاوافظر

.op.cit..!أ)3(. p!ك!

)4191..Painter,A history of the Middle Ages. p

,Jones,Constantine..41)ت(. p

273ص3ب3صرلمد،بقلساا3.صحدشا.:نترود(!)-
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عدمما)1(الدولةفىالعامةالمناصبتولىقبولأترياذهمرفضكلهذلكالى

ىااذىأدر!نا،يحتويهمالذىالذىالمجتمعمسئولياتتحملمنتهربا

.والإرتيابالشكملؤهابعينالطائفةهذهالىينظرونالأباطرةكانحد

طبقات6!ممهأعينمنالمسيحيونبهااحيطالتىالنظرةلهذهونتيجة

سرية.فىاجتماعاتهمويعقدون،خفيةيلتقونالمسيحيونراح،المجتمع

سياصببةجماعةبألْهمألاتهامدعوىقحتبهموأوقع،بلةالطينرْادحما

ديسْيةهيئةقياموانخاصةْ،)2(الدولةسلامةعلىبأسهايخثىخطيرة

ادرومالْىالفكرعنتماماغريباثسيئايعدكانالدولةعنمنفصلةتجمعهم

والامسراطورى،الجههورىالعصرينفىلسائدةكانتالتىللنظمفتبعا.عسْدئد

دنب"41بالثنئوتتختصالموظفيناوالحكام!منواحدةمجموعةكانت

يخفءالرومانىالمواحلندامومأ،السواءعلىوالدينيةوالعسكرية

يستنقث:نذلكبعداالحريةمطلقلهكانفقد.للدولةالرلميةللعبادات

اللك3معتتصارععقيدةباتخاذللمواطنينيسمحيكنلمثمومن:يريدما

.)3(العاموالنظامالرومانى

كماسْتالتىالكنيسةعقيدةمعالفكرةهذهتلتقىانالمستحيلمنوكان

وكان.للدوا،خاضعالدينبانالسائلةالرومانيةالفكرةنأحيتهامنترفض

ا-ولة-اداخلدولةبوجوديقبلواأنا،باطرةعلىبالتالىالمستحيلمن

يجبانهالى*/وأتباعهاالسقيدةهذهمنخيفةالأباطرةتوجلىهكذا

الممسيحي"منالرومانالأباطرةموقفعنالحديثعسْداعتبارنافىرْرخلأن

ظر-جديدةكطاذفة-المسيحيونيجذبأنقبلانقضىقدطويلاوقتاأن

تنظرمالفترةظلتالرومانيةالحكومةْأندْلك،الامبرأطورية)4(السلطة

المسيحيبىتاستفادثمومن،اليهود)5(منطائفةباعتبارهمالمسيحيينالى

(2)

)3(

)4(

Thompson & Johnson, op, cit. .p ;03 Schaff, History of the

Christianص,-ة!.كه Church

13.!..Gibbon.op. cit. L .p ;83 Painter, op, cit

43..Stephenson,op. cit. V

.Gibbon.،.ثهـ op. cit. L

.13،..Painter" on. Cit
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أدةْالعبتمارصجماعةكانواوقداليهودانذلك.لْحوهم)1(رومااتجاهمن

ل!ذه.رسمىاعترامْاعلىحبكرزمنمندْحصلوأ،لاللاهْهمالتقليدية

فقذ.،ا،سكعْاوتقاليدلعاداتالعظيمللاحتراموشْيجة"الخأصةالطفوص

.فافهغير،)2(الامتيازاتبعضومنحوهمبل،اليهودءالرومأنتسامح

أصبح07سنةأورشليمتدحيربعدالخصوصوجهوعلىالأولالقرننهاية

أًنبعد"المسيحيةالطبقاتبيناليهوديةالحناصرعْيرلسيادةممهداالسبيل

ن؟المستحلمنوأضحى،الوثمْيينبينتنتنْنرالجديدةالعقيدةاخذت

تْمو!ن.3(ذلكإبعدلهموياطويلاوالمسيحيةاليهوديةالطائفتانتتعايثس

الحقيقةهذهوليؤكدواديةاليههالمبادلىءمنبتحررواأنالمسيحيونرأى

نأكحا6لبتهممنبدلااليهوداسبوعأيامأولبالتعظيمخصوافانهم

لاعإنتوخيدلْىعقيدتهممعوتمئنيااليهودخلافعلىكانواالمسيحيين

المسرسدالذلكونتيجة.)4(الأخرىالعقائدمعاطلاقاايتسامحون

مرءوبنجبرجديدةلعبادةمبتدعينمتأمرينمنشف!نالاليسواالروماننظرفى

!بانبمن،للاضطهاديتعرضواأنألىبألمسيحيينذلكأدىوقد.فيها)5(

،،تترابامثالخببرينأباطرةجانبمنبل،فحسبالطغاةالاْباطرة

.)6(أوريليوسوماركوص،بيوصوانطونينوص،ؤهأدريان

يخبرناكماالمسيحيةلمعتنقىالمضطهدينالأباطرةاولنيرونوكان2

لهْيرونأنقولهلْىالناحيةهذهأيضا)8(يوسابويؤكد،كتانيتوس)!(بذلك

امبزاحلورأوا-وكان،الكونالهلمحاربةوتجندقأسيةاجراءاتسلسةلدأ

ماالىراجعاكانالاضطهادهذاأنوببدو.المسيحيةللدبانةالعداءأعلن

الذىالهاث!للحريقفدأءكبشتقديممنالغضبىالجماهيربهتطالبكانت

(\)

)2(

)8(

.Boak,op.ع! cit. p

.42.Jones,Constantine, p

!..op.cit. P5!طهـله

43..Stephenson.op. cit. p

42..Jones.Constantine. D

44,.Stephenson,op. cit. p

2..wort.persءهملأ+.

دحمح.!م!hist.ءحأح.،*،22-.25
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أرف--،!!طْبدأاحصورا،مبراحسنفارريجدولم.،آسنةرومافىتندب

إط،نفةا.نلك،ا،مهمي!جمينالىالاتهامأصارحفأشارت،الغاضبةالجماهير

الحلأر:-ثتأصبحتفح!ماعداالزمنذالصومفذغ)11المجتمععن.زلةالمف

ذلدولةعدأئيةنياتذوىاشخاصاباعتبارهمالمسيحيجمنالىتنش!!الرومانية

مراهـلجأوقوانينألوقتهذالىتوجدءشلمذلكمعانهشب!ظ)2!وانمجتمع

الحإضصممارلةعليهمتحرمالمسيحيينضدالمفعولللسناتولارية

.13إلدينةا

Dometianusدومتيانوصآنأيخهاألأ(الكنسيونالكتابويخبرنا

(69 - A I)أمبراخورنانىوكأن،نيرونمنوقسوذطغيانااْقليكنلم

ادحغرىأَ!اأفىالمسيحيبنأنمنالرعموعلى،الاضطهادسيالةيتابع

أن!الاالمنليةاإلسإحإتتجانبمنقاسيااضطهاداع!دهخلاللى*قواقد

المؤرخونديىويهاابىابالصورذاإخمسحلهاداهذاوقوغفىيسكالبعف!)د(

الث.ذعلىاْلأدلةتوافرلعدمالنسيون

ا!رناهـاث--ح3فىالمسميحيهبئازاءالرومانيةالمكومةاتجاهويتصْح

-ا2-!وللْلأانا!ا\مء-*!1،فيىر!نتبودأتارتىائرسائلتلكمنالتا.ى

رهـاكفئباءوقد،(711-79)ابنتراحكور،مبروا211لهسلْةبيتينا

حاىمسيحوندآنهمأماحىات!ممموامىْمعائعتهاالتىالطريقةأنإ)بلينى

ال!:ا.!أعدتْكذلكبالْهماعترفواق،ذام!يحيونهمهللألتهملقد:هذه

ءلىاأصرهاذ!سبقظونبأنهمنفسهالوقتفىوأنذرْفهم،أخرىمرةعليهم

بلينىعلى*انترابردفىجاءوقد،بقتلهم!أمرتعليهاأصروافاذا،هولم

لىا!ب!ب!دمأ!هـالم!!ب!هـاحاقىركحا؟احكمة)16افئخدايةبألْهتصرفدامتداح

،ب-داذاولكن.مجهوككألاتياماتاإسماعوعدمالمسيحيينخنالنحت

)\1

)2(

)4(7

)5(

)6(

892..Boak,op. cit. p

Ibid.دم!..*

.Gibbon.op.و)!!05 cit

17.!*".mort.pers. ;3 EVSEB. hilt. ecclحممملأ+.

!!.op.cit. p5!؟كله

44..Stephenson,op. cit. p
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ئلةصاتحتبذلكوقعوا3الرومانيةللآلهةالولاءاطهارورفضوأءالمسيحيون

اَلب-ا5!واليهالىأرهـلفقد(138-117)ادرف-ان3دأما.اذحخنا!جما)11

8ر!فإاثع!ةنوكيوص Fundanusللهسيحيهبئتعطىاَنيأمرهولأ!أول،لفض

ىأيتعرْصْاْ،ويجب-عادلةمراكمةفى%نفسهمعنللدفاعيمطذد،فر+صة

بيوصأفطونيوس!وأرهل،ذلك)2(منالتحققبعدألىللعقوبةمسيحى

المعنىبهذارلالةافسوصفىالصمةالجمعيةالى(111-أ38)

أوريليرهىمأركوصعهدعلىليوتفىلجحيينالمصاضحلهادينروئمطأيرحأ)13

(018 - `1 1l)الذسنأباطرةعليهادرجالتىالعامةالسيالةحناستتناء

ا،مبراطوسهذاعهدعلىوق!تالتىالاخمحلهاداتوكانت،التظنىأ،(

،والحروبوالاوبئةالفيخماناتمنلْجمتْكوارثحنبألبلادحللماننةجة

الروعطتاَ!فى،.ممنالانصرافالىراجعبات2الدصذهبب،بأ/تتجعناقادإف.صاد

فأصدرلهثاخضعلعلهأو،ذعرهافىالجماهيرأوريليوصوشارك،انكارهاو

أضحرابال!تنتنرالنر،الديدْيةالشيعبعقابوغضىمرلهماIVYهـابم2،

.جديدة)5(عقائتدبختلقينهاالمتزلْةنجبرالعقولأصحابباستتارة

018كومودوصعثدفىا،ضطهادحدةخفتوقد ( Commodus-

لرخكلانلكنو6از3بالساذالكناسشوتمتصتببئسحب41الأحبىوتحسنتأ91أْ

Septimuisسفروسسبتمبوسقيولىعا-"يم،؟تما.الىظادتءا Severus

3--ت:اتحرماالبمتراجعاذلككانوربماالامراطوريةشى!(fا-3!ا1

!-.-هـهـترماكصيخمينبث!1حنوتابع)7(البارتبجنمعلحروبهكوارثمنالدوقيل"

238ول+تج!6)*3 - 23 5 ( Ma)بقتلامراواصدر،الاضطهاذسياسة

التعا)بمثصذهبثعنالأولىالمسئوليةأححابباعتبارهمالكه.ائلم!آباء

)4(

,Schaff.33;ح!p..ههـ op. citعع!(.!..hist!مك!.

!كهس..ي!اول+0أءعم.هـ

13..Ibid

3!..Boak,op. cit. p

.537ص3ب3!جلد.بق!صاالمصدسا:.لت!رود(5)

EVSEB.hilt.01ء!ع3ه.21!6(

)7(,Lebretson& Zeiller, The history of the primitive church

ةحص.!.ث!7
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!ثع!ذهاورجينكتبذلكوعلى

.الاستشهاد)1(عنمؤلفهالثالث

القرفنرالشهيرالمسيحىاللاهوتى

خىألمسيحيةتجاهالروماسيةا،مبراطوريةاتخذتهالذىالموقفهذا

لم،.اذ0)2(المحلىبالطابعيتميزكانالثالثالقنمنا،ولالنصفنهاية

معاملةيح-ددباسرهاالامبراطرريةفىيسرىعامقانونهناكيكن

ارحالحر*يقضىحسبماانفسهمالولاياتلحكامتركذلك،ولكنالمسيحيين

اتخذتْالتىالقمعواجراءاتالاضطهاداتهذهورعْم،للامبراحلوريةالعام

-اجراءاتالامبراحلوريةالحكومةتتخذولم،ومتباعدةمتقطعةكالْتانهاألا

هؤلإءوكان،)3(المسيحيةالعباداتهذهضدوعامةوحاسمةنئنحيطة

قورنواْمااذا-الفترةتلك!الاضطهأدعلىأقدمواالذينالاباطرة

!صاْ،اضطهاداتهمفىعنيفينغير-الثالثالقرنمنالثانىالنصفبأباطرة

السلا".منبعهودالفترةهذهأباطرةمنكفيرينعهدفىنعمتالكنيسةأن

.والهدوء)4(

3القرت!تالثانىالنصفبدأيةمعالتامالتفبيفىبدأالحالانغير

اعتلى.عندما،؟28سمْةحتىتمتدالتىالفترةهذهتعدحيث،الثالث

بهامرتالتىالفتراتاحلكمنالامبراطورىالمرفْشدقلديانوص

بين..وقحتالت!!ا،هليةللحروبمْتيجة،خطورةوأث!دهاالامبراطورية

الت-اا!!نالجرمانوغزوات،المختلفةالولايأتفىالرومانيةالفرققواد

إحتياجاتهاوالامبراطوريةمتطلباتواذدياد،الث!رقمنوالفرلر،والغرب

ا،مرإف!تفشىنتيجةباستمرارالسكانعددولْفْص،ا،خطارتلل!لمواجهة

التبأرةوكسادالصناعةوتدهورالزراعةوانحطاط،والطواعينوالاوبئة

رو.والقنولنتشاؤمتدعوكانتعامةصورةتلك،أصممةاقيمةوانخفاض

ا،مبرإطوريةسادتالتىالمتاعبلهذهالجذرىالسببكأنولمد

Ol

)2(

)3(

)ث(

.8-.Kist.eccl-!!ث!.

08,.Thompson.op. Cit. A

43..tantine.P!ء*,Jones.

.Gibbon,op.هـ*.87 cit)
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أ*هدقهالسياسىالطموحوفىالجيثىانتطامعدمفىيتركزجيلينمدى-على

التىالفوضىهذهمنجزءايتحملوننئكو،باطرةالا!وكان)1(العسكريين

عنيحجموتكانواالاباطرةأنذلك،الروحانىالمسكرىالنخذامفيها-.تردى

علىهؤلاءاستيلاءخثيةالأرستقراطيةبالمناصرالجيثىيصلممواأن

العرنُى،وراتةفىثابفْنظامهناكيكنلمألْهحإثاحوريةا،مبراالسعحةاا

(عمالهاجمبِفىراغبةغيركانتالبورجوازيةالطبقةأنألىبالاضافة3هذا

طريفينإ،الاباطرةاحاميصبحلمثمومنخالمسمريةبالخدمةللالتحاق

!توأماخالبروليتارياوطبقةالعبيدمناما،جيوشهملتكويتلهماتالثلا

إلحر-شية،القبا!لفىوالمتمثلينحدودهاعلىالرابضينذاتهاالدولةاعداء3

اتىالرو!انىالجيتنىتكوينعلىالاْترألوأالفاحيةلهذهكانانهولاشك

الميلادقبىلقرنيينبهاامتازالتىواصالنهحيويتهيفقدبالتالىأخذ

قد-!6سنة-ا،ربعةللاباطرةالشهيرةالسنةوكافت.سوبمده)2(

روما،خأرثمكانأىفىيوجدأنيستطيعالامبراطورأنالجيئنىعلمت

انمرفة،هذداستفلالذلكبمدتقريباقرنلمدةيحاوللمالجيثنىانغير

هامةنتائجالىC11عامكومودوصمقتلاعقبتالتىالاهليةالحرب.وأدت

ضىءكلهىالعسكريةالقوةبأنسفروصسبتيميوصاقتناعابرزهاكان

أجزل"قائلاولدهالىونصيحته،جنودهمرتباترفحهؤىذلكتجلى!قد

.c)a(للأخربتبا،تلقو،للجند/العطاء

شئوتلىالجيتنم!وتدخل،العسكريةالفوخىهذهعلىادلوليس

القرتفص-!ففترةفىانهمناع،هليةالحروبمنذلكعننجموما،-الحكم

ت،ث!ون؟لْهألامبراطوريةعرشتولى85؟-235عامىبينالوأقمة

وحدولغالةوفى.واحد)،(امبراطورالاطبيميةميتةمنهميمتلمأمبرأطورا

الفوضىوساعدت.3)0(أباطرخمسةهناككان273-257لنتى.بين

الاْتتلي!ررعلىتدمر!تزنوبياأرحلتهبمدهوحناذينةيسيطرأنعلىمأيضا

)1(

)2(

)3(-

)4(.

،زد!

.Jones.Constantine.ء P

+،.!Cantor, Medieval histo

،.،.Constantine؟Jones

.45.op. cit. p5!جمه
,Jones"ول.8 Constantine
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الم؟حبراطورمعهااخمطربح!ورة!صرالىالصغرىاَسيا!نالممتدة

قائدلقبأذينةيمف!أن(67؟-06؟)فلل!enusاللينوصحبا

.أومحر)إالضاتعلى5،انيةالروإ-تللضبرئيساويجعلهالثرق

بئأالفطى!وإلدانوبألراين!اىحانالج-خسخطسوءاأ!!مروزاد

،وال!اف-بالرابتأعالىلماتvأحددبينها،نجةالضعة-اصرخ!هرتألملأفذى

أ،!براحو!عهدعلى-قباللهمواكتسحتألاةدنىالدأنوبالقوطواحتل

-،جحتهالأفياوعادوالبيانةجرْيرشبه(152-162أكهناْسك!ءدكيولى

اَسبااثتالبسنهووعبروا،بغتةByzanلا،دلانمأسيزنحئةوأخذوا،تاتنجة

قيتولم،لم61؟)2(سنةأيديهمفىبيتينيامدثمصظموغ!تحيثإلصغرى

هزيمةكأوهـيودشإلامبرالخلوربكمأوقمأنبعدا،ث!هممنالامبراطورية

.926/027)3(فىساحتهة

والغربالتنمارفىالجرمانىالخحم!!علىبقاصرةالمس!ألةتكنولم

الضرات،عندالث!رقيةالجبهةعلىذلكمنألوأهولماتعرضتد!.فصت

ا!الان،!ةاالأسرةحممتحتألفارسيةالامبراطوريةلْىالخطرهذأوتجسد

شهدتهااتجهـىتلكالداهمااظ!طرلهذأصورةأوفحوكانت،القوية

اس!تطاعتعندماالثالثالقرنمنالثالْىالنصفممملغفىالى*مبراطورية

للامرراحلوريدالثنرقيةالأقاليمعلىتستولىأنالفارسوورإبورق!ات

غاسيةهزيمةlء+كملا!ثلْاثعفاليريانبالإمب!هـاحورتغتزوأن-الروما!ية

عدْينهة.ذدذشْالشرففىألامبراطوريةهيبةفتعرضت.06؟الح(سنةوز،لره

الامبراطوهـبولحالةتبدتعنهانجمماالنواحىهذهالىأضفنامافاذا

؟ثويو4ادأبويقثاطأنلهلابدكانالاقتصادىالعمكفدوزب،السوءفىغاية

الغزرإتبببونحلاحلجهامنتجاتهامنالزرأعيةالأراضىلاقفارظتْيجة

أرأض-:،فىفساداعاتواالذينوالفرصالجرمانجالْبمناذخارجية

أ؟هليةالحروبL!ر3ينولم/ا!نرقواوالغربالشىالتا،ميراطورية

)2(

)4(

725.3.Cary, op. cit.-p
!..op.cit. p5!.!ه

.Cary.op..ك! Cit. P

,Gibbonول.p.م!. op. cit'
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ءفوفأذزرأ!يخظألأكأاضصطخرابوأترطَصطايتار11-تاسمنشأناإؤل

لْتإ-جآأيفاالاْخيرةوتوضفت،والتجارمنجةالصناعبورالنات-ْ:بئعلىالافضاج

ومغ.لآخرأولسنبالموأصلاتحلرقصلاحيةوعدمالأمناضطراب

عددعازدأد"فيهالحئامعينالامبراطوريةعرتنراعىالمتأفمى"يئظددازدياد

رْيادةةيخئاعلىوترتب،امطخنودمنيجمعهأنمن!مكمط!اولهدمااأجيتصز

الجديدقالنففاتهذهلسدالدخللزيادةسبيلمني!تولم،أعحليا!م

وبزولالى9و!زتت،الأهلينكواهلاثقلتالتىائبائفزيادة!اِهـبقعنا!

حتر!كا"ونأقنيجةهذهفغرقت.مبرإ،لحورب"إلى1لىالعاكهاعحةإث؟-ط

ائهولعذ!!نسقدْهالمص،التامهوالثللالشاملالاعياء!نحالةفىاَذانها

.؟8،سن،اثخعر-ا!خ!هـهـ!بقلددءإ،!ترالم!ا

لف-د)أبقو!،يرت!لتأ-!--تا&!الةهذكاع!ت1!إ+؟أنرادكأرخ!.ررات:-

م":همفحزرنجنا)رجطاللحانلقدحقا،،ءالوالحفهtواؤطصأتادتفطاذنباحْتفت

منخم:+د!أبغتحسلمالوؤول!عاطفةولكن،برابرةوليسوارومانمواطنون3

شديد-الإ!برأط!رليةكانتلقد.عالهاوبحياتما6رأبت!نلضركا

عاصنهة4أبا!ياءعلىالقدرهَعنجدابعيدينالأباطرةوكات،الاتساع

ئي!براحماوريةأعلب!اتثتحدالتىالعواحمفكانتلقد.الخوفش!ورهـ.-:؟صط

وحا؟-!غ!!اذثه.اومْرقتهثرتابلمن،يحارب5،فالندت+!أتززر/*كأ6ررثاظ-%ا

افىا!!-ظإتةبرهـر.نوالادارربرادوا!!ه،!دب؟تهاجل!تماله!سرخنهئي!ح!الأس!،

.الىكبرإ!!ورب*تدعةمنيااًحَثرالطبقيةأصتا).!دابداغعحَوتدزر3:-5--اتارف.و

4!افيث-ت-إ.هـااتتفتلؤ--.د Lبر!إذو،ألار-!تفْراطيةالحلبقةبيناافىزمة.!

بينالنضذا"والْرور،إظوسحلةاالطبقةقاوبمناوطناحطالإح!حاسط

."!ثصطءبمَلفاعلقد.ائجندجحافل

،بدافطصطذلكلكلنتيجةالوقتنفسوفى،ذلككلمنالرغمعلى

ككتجىدجفىكبيراأمافىا!عْترةص!.هلْىأب،طرةءدذ!+ا!."أ.غَأذالأ9!!بةانرْا

بظ،ال!.،اءأت9اجهةمهِلأْطكتحدةكجبهةرية1"*!دراطوىْالصمانبظا!-تا!محر

.اتءإ!تهـز،!بءاثف-ابلأاكا.؟-كال%ا-!ناصر!01د1+ت6.فح!!إ-،رط:.تذ.*:..لصإ.!،؟وكا

11,.Constantine,p!س+..+*
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فئ،انهذلك،النظرةهذهفىالأباطرةلاحقتا،ولخيبةأنغير،ا،مال)1(

-النثن!وةمرموجةالامبراطوريةاجتاحتالمخيفالمتوترالجوهذاوسط

!يحيطونالهياكلالىوالنساءالرجالأثرهاعلىهرع،القويةالديفية

في"وقفالذىالوقتفى،والدعواتبالصلواتاليهاويضرعونباْلأَلهة

كس!بة!.وظلوا،الأمريع!يهلاالذىالمتفرجوقفةالبعدعلىالمسيحيون

الاَاهةة!نويسخرونويقاومونهاالعسكريةالخدمةيستنكرونعهدهم

الامبراطواهـبةادْهيارويفسرون،رْعماؤهم)2(ذلكفىالتمادىعلىيشجعهم

؟عودة-"بابل"تدميرعنالنبوءاتفىوردتالتىالبثرىهولأنه

.)3(المسب

يستحين-فرصهالنفسيةالشعبحالةفىدكيوصالامبراطوررأىوقد

!رلومافصدكأ،القوميةوالوحدةالوطنىالحماصروحتقويةعلىبها

بعملرومااَلهةالىيتقدمواأنالامبراطوريةسكأنجميعالىفيهيطلب

المسيحيينالهـ!يطلبلمأنهويلوح.غضبهابهويردوناليهابهيتقربون

.انقذتطألماالتىا،لهةالىالتولللْىينْنشركواأنأحروابل،لدي!همالتنكر

الخلاهرى.،النجاحوكان.)4(العامةيعتقدكانكمابهاالمحدقالخطرمنروما

خاصة-المسيحيين-ناَلافاستسلمفقد،جلياواضحاالاجرا*اتلهذه

اختفى.إدىاالوقتفىهذا،الامبراصورلقرارات-الأرشؤراطد"الحلبقات

الاضطهإدجزاؤهفكانالحكومةالثالثبعصْهموتحدى،م!همكثيرونفيه

.)5(والاعداموالتعذيب

ةَالا!دهـاطوريةفىعأماا،ضطهادجعلواالذينا-لأباطرةأولدكيولىكان

الاضطش،دهذافىحتلومدص)6(المحلىبالطابعيمتازلهسبقفيماوكان

Alexanderواهـ-كندر،روماأستهفول؟4!أ"ول3فابيانوص

.!!1!.Pا.op.citم!-ءهـ

Bank,op.ك!)2(.!.*0،1

.377!!3ب3مجلد،لسابقاا!در:نتمورد)3(

.op.cit..!مح!7(4) II, pp-د!هـ3ءالاغيLebretson

,Jonesمم!tine,p..44(د) . Co8ةكة

()603..op,cit. p5*ثه5ولول،ـ&Thompson"
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خر.بكحاةانطاكيةاسقفBabylasوبابيلاص،أورشيما.؟سقف

افيهـ2.هـرية،اسقفDionysiusوديونيسيولى6ألسكندرى.ارريجين

هـالحيواناتلتفترسهاالقيتاواحرقتكثيرةاعدادالىبا،ضافة.هذأ

.والأعياد)1(،الاحتفالات

سياستهانغير،51؟سنةبحوتهدكيوصاضطهادانتهىوقد

لأرمةفنتيجة.2()257سنةفاليريانعهدعلىجديدحنعادتمأ-لرعان

اإثىإ"خصارافىتمثلت،والرومانا،مبراطورلْفوصفىالرعببثتأخرى

برص،نيةوقبائلواْلألمالْىفالفرنجة.ناحيةكلصنالامبراطوريةتهدد-كانت

.ايب"وبحرالألودالبحراطىءتنويهددونوالقوط،الرابنتهدداخرى

إلْرقيةاللولاياتالفارلىوالننزو،تهدألاافريقيانسمالفىالبربر..وثورات

للشثاتشخصكليمتثلأنالامبراطورامرذلكلكلنتلجة،قدما)3(.مائر

الاجتماعاتكلوحرم،للأربابالقرابينبتقديمالجميعيقوموأن،الرومأنية

الألحاتمفة!نكبيرعددواعدامالمخالفينباضحلهادقامتم،)4(المسيحية

وخلؤ،ءديونيسيوصعهدهفىالالكندريةاستهفاوتعرض.والقساولة)5(

الامبراطوروأنهى.لببيا)6(ألىونفياالاضطهادأنواعلأشدماكسيمرص

.026سنةالفرصيدفىابهـابوقوعهاضطهادهفاليريان

بهـ،تمإثىبالطريقةوعْيرهمالمضطهدينالأباطرةهؤلاءموتوكان

خد،اْتقاما-الكنيسةمؤرخىنظرفى-شاكلهوماوا،لرالاغتيال!صن

وأ،-!دكيوصمقتلعدثمومن،بالمرصادرعيته،عداءكانالذىالرب-صن

.ا،لهى)7(الانتقامضروبمنضربافاليريان2

عأما،أربع!ندامتوالهدوءالسلاممنبفترةالمسيحيةنعمتولقد

اوذبإرببهممنيفرونأخذواانبحد،أفواجافيهاخلالهأالناصدخل

)1(

)2(

)31

)4(

)5(

16)

)7(

لمع!ا.!س!ه!IVء!.،55)...04-933،

413..Doak.op. cit. p

092-274.Gibbonop. cit. ,I p!ة.Lebretson& Zeiler op. cit. ،! p

!..toryof Christiani ،ty, ppيقatourette. A hi!م

44.،..Jones. Constantine

11..VII-ء.،!فط.!ه?(.

.hist.eccl,,28،!.مي!13. VI3!6-2كال!ء..mort.persخمر!+.
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."ا-(ررائهامنالدولةحمايةيستطيعوالموالذين،الأوىلديهميجدوالم

لتحو!ونتيجة.غيرهافىوجدوهأممااكترالمسيحيةفىالسلوىووبدوا

)1(خإتتا-تكفيرفىالفخحةالكناششيدت،المسيحيةالىغنياءار6منعدد

ن!ا"يعامهالوظائفتولىعلىالإعتراضاتاخذتأناً!ضاثلذتطىرنرنب

،3.(كو،ياتإحكاماالمسيحيونواصبحبل،تتوارىالمسيحيينجأذبْنرياء

4-وكاذت.الامبراطورى)،!البلاطفىعليامناصبيحتلمنأيضامنهمووجد

ودشظيىهابناءمافيهاتستكملكئللكنيسةكبيرةفرصةالسلاممنالفترةخطه

فىولايةاًواقليمكلأساقفةيجتمعانالعملىالتقليدوأصبح،الداخذى

هـإطاتالمحلرانأوالعاصمة،سقلطْكانكما،ممْتظمةبصورةعاصمتها

تثه!بتإكطااميقالكنمىالتنظيمواخذ،لمطراف!نهالتابعةالمناطقعلىمغينة

المركزم3ا!حانائبفيهايقنيالتىالمدينةفأصبحت.مدنيةأسسىعلى4نف

فىواسعةل!لطاتعلىأسققهاوحصل،الكبرىللا%إخماعاتالحلبيعئ

وأنحلاكيةْ،لافريقياديمْيةكعاصمةبقرطاجلْةاعترففقد،اختضاصهدائرة

.!رموقا.)4(مركزاالاسكندريةتبوأتحبثمصرعداللتنرق

أرإفشبدءفىا،ولالفضلماحبجاللينوصالامبراطوركانولقد

لرْء!رسوك!اأصدرألْهذلك،للمسبحيةبالنسيةالهدوءمنالفترةهذه

المسيحيتجبأنفيهاعترف.الديلئْبالتسامحيقضرمرسو!أوليعد2إا

.ا"اكهم)د-امنصودرقدكانماالمسيجينالىيردب!نوامر/بهامسموح

إإ"براطورامنموجهةرسالةصورةيوسابالكنمىالمؤرحلناحفظوقد

باغداف.ىأ:ِاصدرتلقد"فيهاجاءانطاكيةواسقفألاسكندريةاسقفالى

العبأدةأماكنعن(الوثنيين)يبتعدواوان،اللسالمكلعلىصنجاتى

ى،أ-رى!تالصميىةهذهاستخداميمكنكمولهذا(بالمسيحيينالخاصةْ)

.)1("أحديزعجكملأ

)1(

)2(

(34).

)د(

!..Jones. Constantine, p.

.!ح!blot.لط.)حع!.1

942.op.cit. p!ل*.

!..Constantine,p5+..!ءول

!.".!،3.Lebretson - Zeiller. op. cit

.5EVSEB!01ءعع.15-13 hilt-
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اليهاي!بقهلمجريئةخطوةعلىجاللينوصا،مبراطوراقدموهكذا

على311سمْةذلكَبعدمراسيممنصدرمابهاصوسبهت،ا!براطور

وحفدب،وليكينيوصقسطنطينجانبمن313ولمنةجاليريوصعهد

وبلمزت؟تتعهاكاهلعنديىفع)1(حكومىصكعلىمرةلأولالمسيحية

علىويحرمإ،الدينيةطقوسهم!بمحارسةلهؤلاءويمممح،الاضطهاد

المسيحية.العبادةلدورالتمرضطالوت!يين

تجانبحز،-الاهتمامأوالعنايةهنيلقلمجاللينوصأنْمرسومغير

هذاانبل،ذلكبعدصدرتالتىالمرامميممنأمثالهيخيهماْ-الدارسين

عظمعلىيؤلمما،الو،ياتحكامجابْمنالجدمأخدْيؤخذلغالمرسوم

المزمبراطوريةفيههوتوقتفىطبيعياشيئاهذاويعدالفتردهذهفىذهمنض

.الم؟باطرةسلطةمعهاضاعتوالإنحلالالفوضى!نذكبمدرجةالئ

!!aerinusماكرينوصانمنأيولاب.)2ذكره!اذلكعلىويثهد

أوا!كأتلْصْيذفئتثرقد6كبيرنفوذصاحباكي!ز،كانمصروالى

قبسطرديئأ!رجأأحد"ول!د!للاماريلْوصمقتلالىأدىمماالاهبرأطور

يلقوالمجاللينوصخلفواالذينأنفسهما-لأباحئرةوحتى.الشهيرين0فلسطين

،المرهـ؟!هدْاألى-الخارجيةوالاْخطار-الداخليةصراعاتهممعْمرة!بالا

.اضطهاداتمنبعخسبالمسيحإ!نعهودهمعلىفألمت

عرث!Diocletianusدقلدياتهـصاعتلى84؟عاموفى

،التديدةالامبراطوريةالعاصمةتلك،لروماظهرههْولى،ا،مبراطورية

لهيتهوميدياْ!نواتحْذ،للأتاطرة3!قادْاتغرطويلةفدةممْذاصْحتوالتى

(،Nicomedَعلىاكبذفاُصْحىْخله.جديدةعاصهةاصغرىاسياب

وض.اش!هذد!نفنا!،الفارلميةْأوتوفْراحليئوالهلنستيةالتقاليدمنمقربة

ادث)هـْتت(إقيأرْمةمنلانقاذهااصوريةا،مبران!بابةاعادسبيللْى

الراحمأحنة.

ححَمبناءتقمِيرلْى(.ص!ه-ْ-،28)قإذيانوصد7اصلاحاتتتلخص

.Schaff,op.5!05.كه cit

EVSEB.hist..)س!حعرل!ما
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فانملفت-لوأيضط،المدىوامعبيروقراطىنظاموادخال،صارممركزى

صانتماتؤكدبذلكالامبراطوريةفأخذت،والعسكريةالمدنيةالسلطتينبين

كانولما،)1(السلطةمركزيةوهومبكرزمنمنذاليهتمحوبدأتتد

العمومعلىوكان،سيقوميديافىطويلةفترةحياتهمنأمضىقددهلديانوص

كانلقد.الئنرقيةالملكياتسماتمنكثيرااقتبسىفانه،للثرقميالا

البؤخ-وجدالامبراطورىبالتاجمتحلياالهاوامبراطورا،صرفااوتوقراطيا

اذا.5رعاياعلىوكان،بلاطهالىطريقهماالحافلةوالطقوصالئنرقى

علىءيونهـمتجرؤأنقبلسجدايخرواأن،يديهبينبالمثوللهمسمحما

قدالةةالامبراطوريخصمالكلكانفلقد،الجلالةصاحبترمقأن

.مقدلأ)2(نفسهالامبراطوركاناذ،خزانته،بلاطه،كلماته

!نةل!.يافوصاسحتحدتَالثماسعةالاحبراطوريةالادارةتنظيمسبيلوفى

سلطةبهمهالكلأوغمسطينتضمكانتالتى"الرباعيةالحكومة"تظام

سفسه-دقلدياسْوصهوذلكوكان-الثرقفىأحدهمايقيم،مطلقة

منهماكلاويعجن.ح!ذحن!ه!كهولماكسيميانوهوالغربفىوالآخر

وقصطنطيوسر.جاليريوصوهمااعتزالهأووفاتهعندسحلهيحلقيصر

الرومانيةالفيالقعلىالفرصةيفوتانبذلكدهلديالْوصقصدوكأن

الأمْوإءبهعصمْتماسرعانفظامهأنغير،الأباطرةاختيارفىوتدخلها

واحد.بعاماعتزالهبعد

بط،.-ضوليةاتهامهجراءمن!كصتاسفدقلديانوسرسمعةأنمجلى

للمميحيين.والاعظمالأخيربالاضطهادالبذءعلىألاقدامفىأ،ولى

كاتإطنلناخلفهماهامينمصدرين!ننستقيهاالنقطةهذهعنومحلوماتنا

.الفترةتلكأحداثعأصرامسيحيان

*ح"منعتنرةالتاسعةالسنةفىوقعقدالاضطهادأنيوسابفينبئنا

صوكأةفىحلهادالإفهذاأسبابويصور.303عامأىدقلمديانوص)3(

عندما11:فيقولادرافهمحنيتطهرواحتىالمسيحيينلجماعةالهىتحمذير

.)11

)2(

-!...pء,Historyof the Byzantine Empireلاللعه،ك!ءة

،وط!.."!..-

.E°V'SEB.س!!ح.5!.2 hilt
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ونهـيئ:!سدوصرنا،الحريةزيادةبسببوالكطلالتراضىفىمقطنا

والنفافءالربوبلغ،الشعبضدالأحزأبيؤلفوالشعب،بعضابعضنا

.(()1(الكنيسةبازعاجسمحا،لهىالعدلفان،التنرحدوداعظم

و!ا.4،ولالذهنالىيتبادرفالذى،غلةينقعلاالقولهذاانغير

نثأالذىالعقائدىالنزاعذلكالقولبهذايقصسدانهيولابعبارةمن

شىءفىالامبراطوريةيعنىالأمرهذايكنولم،المختلفةالمسيحيةالفرفبين

وحدتهاءيهبدمماالدولةرعايابينوالانقسامالثقاقحدوتمنالخوفالا

باعتبارهاالمسيحيةالىتنظركانتالفترةهذهفىالامبراطوريةالسلطةولكن

والفرقةالاختلا!عناصرمنفيهامابكل،بذاتهاقائمةكطاسفةواحداكلا

يمكن،ثمومن،ثىءفىالدولةتعسْىتكنلمالتىالعقاسديةالمثاكلحول

!-ذافىلبباأ،نقساممنسبةمنوالخوفالعقائدىالنزاعيكونان

با-عاجسمحالذىالالهىالعدل"مسألةأما.الدقلديانىالاخسطهاد

الناحية.هذهتمامايفسرلاثىءفذلكأ(الكنيسة

ذحادثيسوقفالْه-آنئذنيقوميديالْىيقيموكانلاكتانتيوصأما

قيام!اد:،ءحدثأنهذلك،الاضطهادهذافىالبدءث!رارةكافتطريفة

ررضاها-كسبا-للالهةاعلأضحياتبتقريبجاليريوصوقيصرهالامبراطور

وتصادف،للامسراطوريةالقدريحْبئهعماوالكثهفالنسيباستطلاعاراداأن

رلصحم!اوقدا،حتفالذلكاثناءالبلاطموظفىمنالمسيحيينمنعددوجود

وفحصت،لأضحيات31نحرتفلما،الثروركافةبهاليتقواالصليبثأرة

فأعادوا،بنْنىءالتنبؤعنالعرافونعجز،المجهولذلكلاستطلاعأكبادها

كم!+تاجيصزعمهموأعلنفارتعدوا/جدوىدونحةثاالكرة

بش،؟كئنا.الاحذفالفىينمد،!ملحدينأفرادوجودالىراجعذلكأن

"وأ-لمه!إ-م!-و"مر-)2(!تلامخات-5لروىكى،-سدقلديانجنهِ

،لاء"ربابالقرابينبتقريب،القصرفىيقيممنكلبل،فحسبالموجودين

الىمنهالخطا.؟تصدرتهاولرعان،ذلكيأبىفردأىيجلدانعلى

EVSEB..،"أeccl.VIII,.فى

.TACT.mort.4ه per
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،ال-!نليىتلهذهجميعاالجنودتنفيذبوجوبأوامرهحاملةقواده

نهائيا.الخدمةمنللطردتمرضواوالا

!نبننهىخهو،حقاغريبةصورةفىالمسالةلاكتالهْيتوسرويبسط

وبمحزوهاةا،ضطهادهذانيراناشعالفىالحقيقيةالرغبهْتههةدقلديانوص

تأتيرتحتواقماكانالقيصرهذا.اْنويذكر،جاليريوصقيصرهالىكلية

فىوحدت،باستمرارلهاوتصْحى،الجبالبألهةتتملقكانتالتىهأم

أفرادمنأحدمعهاينْنشركلمأنه)-از"ضحياتتقريبهااثناءالمراتاحدى

ثريرةْرح!عليهافت!لحلت،المسيحيةالىتحولواق!كانواالذدنالرتها

أبنهاا)!أو!تثمومن،المسيحيينهؤلاءمناخلاصافىجامحةورغبة

اجتهاغاتعدةمعهوعقدبيثينيافىدقلديانوصوجودفرصةفانتهز،بذلك

و!نا،مبراهـاوريذشئونبألط!تناولت،ب-همااحديحسْرهالمثنائية

.هذه)1(المسيحيينمشكئةبينها

ضحامدِجابهـيو-!الحاحطويلاعارصزدقلديانوصانمؤرخناويضيف

!نوكم،الرومانىالعالمسيثهدهاالتىوا،ضطراباتالبالغالضرارله

يثبلبرنثلصِ-يعلمكما-المسيحي!نلأنذلكجراءمنسيراقالدماء

ل!واءمنهمكبير!عددايشملوأنلابدذلكوان،مترددينغيرالموتعلى

جمايميكبح؟نيستسع!لماتدياتوصدن3و،الحديشفىأوالبالأصافى

%صدقائهبرأىلأخذ31علىعزمذلكأجلومن،العنيدالرجلذلك

!ت،دىمف!معددفوقف،ا!اصهمالمثلةودلرحالهفدعاهم،ومستئناريه

د!*كأونكافوا-الذينالأخروناما،المسيحيخينثأفةاستئصالبوجوب

!راءجابىيوضأغراحْسالىف!لنواوقد-ذلكعنتمامامختلفةبحلريقة

ااقخصحي--قلبهعلىالسرورادخألفىالرغبةأو،غصبهاثارةعنبالحذوف

عا،برءشميذعنلمذاكمعالامبرأطورأنغير.ا،ولالراىلأصحاب

كانفدئ511ابوللوالالهبرأىلهياْتىمن*بهث،ا!لقكأوحىاستامام

المسبمابهحية.،نةللدبكعدومقدمامعروفةلأكتانتيوصتولحدعلى-أجابته

وربه،"ومت.ثااِقيصرهمتاومةيستحلعولمدقلديالْوسراستمي!وهكذا

srep.+ا+ح!ظ.11,0،53
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،الد!اءارإغهدونالاعتدالمنبئنىءا،جراءاتهذهاتمامفىراغباوكان

.)1(القرابينبتقرييرفخسمنكلحيايحرقأنجتليريوصأمربينما

!ذهوبؤكد:دقلديالْوس!اصورللامبرالابخأنتيوصيرلهمهاصورةتلك

.!لهويقيم،تماماجاليريوصيخئنىكانألامبراطورانبقولهالمسألة

علىحرببثتNarseuكهنارسيوصالفرصحلكقامهذاعتبار

كانوما،الئنىهـفْيةأقاليمهاعلىالاستيلا.ءورائهاحنيبغىالامبراطورية

،اءقإمنفاليريا.تتجرعهالذىالاْلهرتَصحنيشرباريخئىدقلديالْوص

فلما.الئنرقيةالأقاليمفىهوقبعبينحا،لمقابلتهبجاليريوصبهثفقد

.)2(وحْآسيةفي،هلعادقلديأنوصأزدأدجاديريودسانتحصر

رجلادقلدياشوسطتونححستيوصلاكتريشةرسحتهاالتصئفالصورةاذن

الزتائجحولالراىجاليريوصيجادلراحعندمأ،بالعواقببصيراحذرا

ميصيبوما،السيا!ةسذهعلىالاقدامعنست!جمالتىالخطيرة

رجلذاثجانبالىولكنه-الأخراربالغمنذلكجراءمنلجراطوريةالاه

-الربكونهرغم-جاليريههـص53بصكانحيخطعلى،الى*رادقيمسلوب

وفْيبتعْىمادائمايننهدْالذ!الأقوىالرجل-الامبراطوريةفىالثالث

أوتارعىمستهرةبصفةيصْربلاكتانتيولىأْنوسْجد،يريدالذىالوقت

نبخو!دبيا،كنيسةاحراقعلىالاقداممساْلةعنددفلدياصوصلدىالض!مْا

ياكأاتنررإط،اعتزاعندأو،الى!ضعل!دمرأسيمفىوالص!امةالحنفارْدياداو

!"بمحها.الأحدأتْلهذهالأسالىالمحركجاليريولىيبدوثمومن،يخلفهمن

-رهـ.انعلىقدم5ععيه!ومابخ!علمهرغم-اقحدياذرسدأقدمولقد

تحت"و،قصرهجدراز،داخ!!البقاءحنالمسيحئالايمانبقالْونالمعترفين

يكلتةدكما-نفصهالىكريهابالهأبعذدكانلَو،-يشهفىالروما.ىالنسر

براء!تارةادسوإالجيثىيخمرهلو!هبىا!سرفتهلصابق،لاكتا!تيوص

السيالة.هذه

التدواا،مبرا!ا!رذاك-ي!نوصكدقلثرجلاانيعقلهل!لكن

)1(ort. pers. Uهط!ل!.!ط

9,.Ibid
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قائدا-يكنلمانهمنالرغمفحلى،سياستهفىدائمانفسهعنبرهنكما

بحتدرة.يختعكانأنهالا،الأباطرةمنسبقهمنغرارعلىماهراعسكريا

بدايئم!ذقضاهاعاماعتنرثمالْيةخلالواصْحوهذا.)1(فائقةادارية

وتنظيمالامبراطوريةنْنئوناصلاحفى،الاضطهادذلكانفجارحتى،حكمه

كاملت-ننصفطيلةفيهاتردتالتىوهدتهامنوانتتنمالهاأمورها

ببماحا."ويستسلمامرهبقياديلضشأنههذارجلااُنيمقلهل.يزيد)2(أو

ءكا.16ويقد؟اتباعهواحد،صنيعتهيعداَخررجلوالحاحلجاجةالى

اليهستؤدىالذىمامقدماهويعلمكانالخطورةفىغايةخطواتاتخاذ

ذلك؟أرادقيصرهأنسوىلشوءلاالامبراطوريةداخلفى

ونحلرح.31،مرذلكحقيقةالىيقودنااَخرثنىءعنفلنبحثاذن

.عاما-ممثربمدنمانية-دقلديافوصدفعالذىما:سؤالصيغةفىالمسألة

المسيحيين؟تجاهسياستهيغيرلأن

إهءذنجابةبمحا،تالاضطهادعلىالامبراحلوراقدامانمطلقاالقوليهكنلا

دكيودسعهدىعلىمثلايحدثشهدناهكما،غاضبةجماهيريةلثورة

هسذهفىحطمبوجهمستقرةكانتا،مبراطوريةفىمورفا..وفاليريان

إنولى!!قلدبوكان،تهددهاخارجيةاخطارهناكتكنولم،303سنةالآولْة

ا!حسرالبىأ،الرومأنىوالجيش،الامبراطوريةالادارةتنطيمأعادقد

3ة،هير!،غضبهناكيكنفلمذلكوعلى.الدولةشئونوكافةالاقتصادية

كأ.؟.أولسببالمسيحيينمنبالانتقاميطالبا،هلينصدورفىيتأجج

الهىنوحىنتيجةجاءا،ضطهادهذاانايضاالقوليمكنلاانهكما

كانوافالمسيحيون،تنفيذهعلىفأقدمألامبراطورالىوبلغوهالكهنةتلقاه

والجيتن!طالولاياتوحكوماتألادارةفىالعامةالمناصبمنكثيرايحتلون

!ثهـةالثيانىطوالدقلديالْوصيحاولولم،دْاتهالامبراطورىوالقصر

اعة.الجمهذهضدالأربابمنحمادرتىكهة.لفداءيستجيحبأنفلق

باكتف-ف-دقلديانولرسياسةفىالتغيرهذا)3(بوركهارتويعلل

)1(.،.!.cit.5ه،!ه".

426..op.cit. P!!ه؟كل!

251-025.pp،اBurckhardt, The age of Constantine the grea
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السلطة،علىوالاستيلاءالحكمنظامقلبالىترمىالمسيحيينبينصؤامرة

إىاالمسيحيينقادمعقو،تبريراالوقتنفسىفىيعطينا،بوركهارتولكن

خلالاكثيراالتسامحمنلهمأبدىامبراطورخيالْةعلىالاقدامأوالثورة

.عهدهمنطويلةفترة

الق!!حوخدفىمنعدداانفحواهلذلكثانياتعليلااَخر)1(ويقدم

عقبل-!مليدحثمايخشونكانوادقنديانوصلدىالمسيحيينوالخدم

لذحس!يحيةعداءمنعنهيعرفونهلماللامبراطورجاليريوصخلافة

منأقلس*التعذيبأيدىتنلهملمان-ا،قلعلى-وأنهم،والمسيحيين

لدىبهدينسعوافقدوعليه"الخدمةمنالطرديداليهمتمتدأن

ا،حتفاظومحاولة،العرثسخلافةطريقعنجاليريوصليبمددقلدجماسْوص

اإدىقسطنطينوربما،المسيحيينمعتعاطفافيهيرونلشخصبمالعرثر

كرهاجاليريو-ث*نمكروهاوكان،دقلديانوصبلاطفىعندئذيقيهمكان

تحسويليمكنثنهألاعتقادحدالىببعضهمالأملذهبلقدبل،عميقا

جابهـيوصلاقصاءندْاك1بسهولةعليهلروالنط/المسيحيةالىهـقلديالْوسس

بخلديدوريكهتلمانهمنالرغموعلى.المتوقعالامبراطوريةعرشعن

الشكلاثارةكافيةكانتتحركاتهمان1،،الخيانةأوالغدرعنثىءممْهم-أى

أبضماوكان.كثيرايهمهالأمركانوالذى،نفمهالقيصرلدىوا،رتياب

الىذإسبفص"دتمومن!دفينحقدمنلهالمسيحيونيحملهبماتامعلمعلى

!هـية.اجتماعاتمعاويعقدا303سنةشتاءفىبدقلديانوصيختلىأن

نياصه،هنالقصرمسيحيىخو!ازداد،الامبراطورلدىتحركاتهوكع

التهمرتفتالتىالأدلةعنيمْتشْىجاليريوصكانبيئماانهستصورإوهكذا

نفوسس،تالأتملعلى-معيناشكلاويأخذينمونفسهالتامركان،خحده

لَأطنتالتىالادلةتجصستلذلكوسْيجة،المسيحيينمنالجسورينبعصْ

المظَمرينوأن،تاَمرابالفعلهناكبأنلهْفسهدقلديانوسسلتقنعحتىكافية

.مسيحيون

3!تديانولص!لدىا،ونةهذهفىارتفعأنهالرأىهذاصاحبويضيف

)11.McGiffert.notes on (EVSES. hist. ecci.) Nicene and .P.NF

وpp8!3..!م
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ذاصكهـتنجدوقد؟ا،"حثأتهذدازاءتتبعلوفالتىاخطهاعنسؤال

أسلخنا.بممطأبوللووكهنةا،مبراطورمستتنارىالىوجهتالتىالدعودتلك

بصداوتهمذعلى،عامةالمسيحيينابادةفىيرغبكانجاليريوصانويقول

وعلى،؟ةطالتأمرلْىاشتركمنمعاقبةيريدكأندقلديانوصلكن،ضده

ننراراتهاْنالا،فيهاشتركواقدعامةالمسيحيينأنأقنعأنهمنالرغم

اكسيحب؟ثضتمرسوماصدارمنفبدلا،رغبتهتؤكدالصددهذا.فىالأولى

اب.ءوميةالدوائرفىالمسيحيينالىأولاخمرباتهدقلديانوْصوجه!مة

الاجراءاتهذهانثكولا،ا*مبراطورىاالقصرفىوالخدمالعامةاخمافوالو

.)1(دينيةفيسبابيضطهدامبراطوراجراءاتليست

دفعتالتىا،سبابأنيؤكدالرأىهذاصاحبأنالقولخلاصة

.2!دي!يةأوليستسياليةأسباباكانتالاضطهادهذاالىدنخلديأنوص

من؟ابخخفض،يولابجانبمنالصمتذلثتعقيداالأحربريزيد

صرفادينياتعليلاالمسطْلةيعلل-قدمفكحا-فا،ول،كتانتيوصناحية

-ف؟ا"حدعلى-المسيحيونف!دأنبعدالالهىالعدلطابععليهاويضفى

عن!تلأذكرهماخلأفعلى،ا،ضطهادليذاواقصىسببأء!يعطيناول!

.وفاليرياندكيوصعهدىعلىوقعالذىالاضطهاد

مببانهيعتقدعمااوردناهاالتىالقصةفيسوق،كتاشْيوصأما

يعغى)ضضبهسببأنعلمىالىنمالتهد"بقولهلهاويقدمللاضطهادكاف

أضفنافاذا.قدمناهاالتى-القصةيوردنم،يلىكماكان(دقلديانوص

منبتجريدهدقلديانوصعنالدفاغالمتكررةمحاو،تهالىلاكتانتمِوصتحفظ

اثطيم5دافعهناككانربماأنهادركنا،قيصرهالىقيادهوتسليمارادته

متربة؟علئ،نيقوميديا:يقيمكانوأنهخاصة،ذلكالىبلاكتانتيوص

لتلله!ي،تثاهديغدوأن*نيمكنهثىءوذلك،ا،مبراطورىالقحرمن

.الخفاءفيبدوروماالأحداث

دثقدديالْوس!تيدافعكاتلم*كتانتيو-!أنالقولمعقولحنيكونقد

.McGriffert,op..!كه!)1( cit. 3 pp

.م!
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الاْق!3.أعىأونفىمحاولتهوانماصفهفىوقوفهنابالدفاعنقصدو،-

لمصروفحفظا-الاضطهاداتهذهع!نالكاملةبالمسئوليةاتهامهتخفيف

استدعىقدكانثقلديالْوصا،مبراطورانذلك.دقلديانوساليهاسداه

ذانهحدفىهدْاوكانطَنيقوميديافىللبيانمعلماوعينها!ريقيامنلاكتالهْتيو!.ق

،البيضاء7اليدتلكالامبراطورعلىيردأنراىالذىالمسيحىللكاتبتقديرا

ولعل-.الاضطهادمسئوليةفىالكاملالتورطمنانصافهجاهدافحاول

كاتبنا.موقفيبررهذا

نإارإدالذىا،وتوقراطىللحاكمانموذخخيردقلديانوصكادلقد

اطىالبيروقروجهارْهبنفسهويتنىهـف،يدهفىكلهاالمركزيةالسلحلةيجمع

في4ونجحذاسكليحققجاهدالحعىوقدطالدولةفىوكبيرةصغيرةكلعلى

الكنيسةتحْرجانمطلقايتصوردقلديانوصيكنلمثمومن-،كبيرحدالى

والقلقيشقدوكان،الدولةداخلدولةبذلكتغدووأن،نفوذهدائرةعن

يودلىسوفالصورةهذهعلىالمسيصىالنظامآن-نفسهكلعليهيملأ

إطوريةْ.الامبِوحدةسبيلفىالسنواتهذهطيلةبذلواالتىالضخمةبجهوده

الئنىءنيقوميديافىحكمهل!واتمنقضىقدكانولما.وتقزيتها)1(

ظمةت3!الفارليةوالامبراطويةالهلنستىالثرقمبادىءوتنْنرب،الكث"

ويمر.ا،سبراطوروغدأالنظمتلكتقليدالىسعىفقد،وتقديسهالحاكم

فى%ةطئفةالسذطةصاحبواضحى.وجلالقدسيةذايخصهما

السيحيةان-جالريولقيرىكما-يرىكانوبذلك،كلهاا،هبراطورية

بالطبعجاطريوصوكان.السلطةهذهسبيلفىالقائحةالمقباتاَخرهى

المعطاقةللسيادةوحبطفوحمنا،!براطورنسْعليهتنطوىمايدرك

واحدةفرصةيخدعولم،السبيلهذالهيزينفراح،للعظمةطاغيةونزعة

-السلطانودْلكالعظمةهذه-استكمالأننتامعلىللامبراطوريضربأندون

بالقضا.ءألامبرالخوهـيةفىالديمْيةالوحدةاتمامطريقعنالايتاْتىلنالذى

المسيحية.على

ع!دأأنذاث،الى؟هببةمنكببر*تجانبتجلئبلجاور*األىولنضف

.Cantor.op..ك!4 cit. Pة
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بذلكننامتلْعوا،)1(المسيحيةاعتنققدكانالجيئنىافرادمنبالقليل!ليص

أبخورواحرافالأضحياتبتقريبالخاصةالوثمْيةالطقوصممارلةعن7

علىدليلايتذاتهحدفىعانالذىالاجراءوهوالامبراطورتمثال3"امام

بذ!اثدقلديأنردسوادرك-قدمناكما-الدولةراصللامبراطورالولاء

كاتمااخئنىوهولشخصهالجندبولاءتعصفسوفاالعقيدةهذهكاإن

نتهنونلى*دارةانشأهاالتى"الرباعيةالحكومة))قما،ا،مبراطوريخشاه

فكيف،بالأبالحا-3الجيئىتلاعبعلىالقضاءبهقصدنظابمالاالامبراطورية

الوثىْاصو.تهملامبراو،الوثحينلقوادهميكنونلاوالجندالآنالحاليصبح

.أالولاءمنعاطفةاى-كذلك

نأ--،2(يولابأالكنسىالمؤرخيذبمرهماالقولهذايدعممماولعل

."الجيشرفىالذينبالاخوة)1بداالاضطهاد0

فىصهـرتأربعةمراسيمدقلديالْوصاضطهادتضمن-حالأيةعلى

الكبواحر)ف،المسيحيةالكفائستدميرعلىمنهاالأولينص،303-سكام

بمفتلفالاكليروهـ!رجالكافةعلىبالقبضوالتالثالثانىويقضى،.ألمقدسة

تا،الدولةلآلهةالقرابينيقدمواانبعدالاعمهمالافراجوعدم.طبقاتهم

يقربانالدودةفىفردكلويلزم؟03سنةصدرفقدالرابعإإلمرسوم

.أضحياته)3(!للألهة

ث-كنىاالأولالثلاثةْوخاصة-عالمراليمهذهأذيمتوقد

الث!ف36الدرجةبمفسيكنلمتنفيذهأأنغير،كلهاالإمبراطوريةا

بلغتوجاليريخوصلدقلدياسْوصخاصْعةكانتالتىفالأقاليم،.-والغرب)،(

الاحبراحلوريةالمراسيمماكسيميانونفذ،العنفمنكبيراحدافيهاالحالة

ولاْ،+atك9قسطنطيوصأما.افريقياووأسبلألحياايطالياْيْ

الئهرفتفىبهلارتالذىالجدمأخذالمسطلةيأخذفلموبريطانياغالة،نقيصر

بهدمفق!فىأمرفقد،ألاحبراطورلرئيسهالمعارصْصورةفىيبدولاوحتى

)2(

71.*..Jones,Later Roman Empire

.!تكهش!hist.5!01?ء.1

مة!ص.2

.72*+Jones, Later Roman Empire

http:// kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتددرمكتبة



-0-5

انه-ويبدث،)1(ثانيةبنائهااعادةسهولةمنتمكنوبصورةالكنالدىحوائط

بقيةاىابال!يلقولم،فقطا،ولالمرلومبتنفيذسوىنفسهيلزملم

اقصىفىالمسيحيينعددقلةالىيرجعذلكفىالسببولعل،المراسيم

.الشرث)3(فىبالمسيحيينما.قورناذاعليهيسيطركانالذىالغرب

الرأىيتبادلإتراحاوقيصرهدقلديانوصانلاكتانتيوص)3(ويخبرنا

،الامبرإ!إدورىللقصرمواجهةكانتالتىنيقوميدياكنيسةاحراقحول

الىمنهاالنيرانتمتدأنمنخوفاهدمهاعلىالنهايةفىرأيهماوالتقر

ابخهـضر.باالكفيسمةلويتماو!هـعان،بهاتحيطالتىالمجاورةا،ب!ية

الحدثاترديستطيعونبحيثالكثرةمنوقتئذالمسيحيونوكان

القصر.ةالنيرانوأضرمت،لوريافىثوريةحركةفقامت،بمثله

جايىهـيولرأتلاكتاشْيوص)4(ويذكر،قصيرةحدةفىمرتينالامبراطورى

وسخطهالامبراطورغضبمنيزيدحتىذلكلاحداثتابعيهارللالذىهو

وكانتطبمثلسطاالتهمةبدورهمعليهعليهردواالذين،المسيحيينعلى

حلانلةذ!توقعواإلمسيحيينمنكبيرعددعلىالقبضاالضانالنتيجة

.العمد)د(الحرقجريمةبارتكابيعترفواحتىالتعذيب

إتمطها\أصبح"بقولهالحالةالأهْريض)6(البيانمعلمويصف

Valea'iaفاليرياابنتهبقهربدافقدوشاملاعاماالاندقلديانوس

Pبريساوزوجته،(جاب!يولرزوجة) + sca،مسيحلجتينوكانتا

ه..!رةصا!بكاتالذىالخصيانأحددْبحكما،الأضحياتتقرباأنعلى

اعترافوفي،وعائلاتهموالموظفونالقسصوسيق،القصرلْىكبمهـة

بسببفيهيفرقيكنفلمحياالحرقأماغزمراالقتلالى-محاكمةاو

-،!رادىيحرقوتيكونوأفلمكبيرةهؤلاءأعدادكانتولما،لناوجنس

)\(

(3)

)4(

)5(

)6(

15,.persس!مهعممض.

942..Bock.op. cit. p

-.1.wort,persسهملأ.

14..Ibid

*،.

.كاأ!6.1
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ثنجسعأبىنالسجوعنوغصت،جميعاتخسحهمواحدةنارلهمتوقدكانت.بل

.الويلاتلهذها،حبراطوريةوارتاعت

طوتا!باسسهعابويذكر،دقيقاتفصيلاالمسسعلةفيفصليوسابأما

ثالربأجا!منالشهادةنالواالذبنواولئك،ووساثلهاتجعذببصور

كبنولىرد!لعحصرافرد4ادهنانقوا!أنفقطويكفيفا،ألعذابيدنالتهمأو

هذهفئفلصحلهقلشهداءوعقد-الكن!ىتاريخهمنالثامنالكابوحده

خاصا.فصلاالفترة

مصدخيإثكافبينمنألا!حداثهذهعنمعلوماتناسْشقىاذولْحن

اقعذىا-:،رتإالححاصلموجةاعتبارالهْضعأنيجبويوسابتْيوصلايمهم

نعبسه3اقتمص*لاذجياليخطانوهحعا،مشاعرهماامحاتبيناعلىتتملككانت

هؤلاءتجاهعميوعكرهمنأولهماعلىيسعيطركانوما،ْالمسيحية

إذخههـوإالاععرْازشعورمنالثانىنفصفىيختلجكانوما،المضطهدين

بمستعبعدوليس،شهدأئهاأرواحوتقديسوتمجيدهاالمسيحيةللكنيسة

اإع-تلكتخحأ،المبالغةمنثنىءعلىالمصدرانيكونأنالشعورهدْاازاء

الحقيقة.منالكثيريضمان

إمبراطكأ!فيإإجا!بمنالسانمراد-ررائىالات!-051فانحالايةعلى

6جعدااخرتلحجاءبالذاتالفترةهذهفى.المسيت!ةالكنيسةتجاهالرومانية

لهباينإص.خفظامجذورتجتثانالآونةاهذه!المشحبلحنكانفلقد

ت!تأيمعخاالدوإةأخفقتلقد.الرومانىالعالمسكانخمسقرابةبألولاء

.)1(الكفيسةع

43,.Cantor,op. cit. p
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دقلدياسْوس..اقامهالذى"الرباعيةالحكومة"نظامانمالفترةبدا

اذى..تباته!راجعايكنلمالنظامهذاولكن،الأركانوطيداضحىقد

وحص!عتالتىالامبراطورسطوةالىرأجعأكانمابقدرذاتهحدفىطبيعته

اذاأنهيتصورأندقلديافوصذهنيستطعولم،ئنركائه)1(لطموححدا

..ولى5-اتحيلْا،وسيدالهمامبراطوراارتضوهقدالشركاءهؤلاءكان

أولويةافيذهلزميلهيعترفأنأحدهمعلىالصحبمنكانفلقد،نحمتهم

حتىوا-!حكومةلْىثركاءجميماكانواطالما-دقلديانوساعتزالبعد

القىأ؟!فما.القيصرلقبوا،خرا-،وغسطصلقبيحملظبعضهمكانولو

!!سيميانوزميلهدقلديالْوصتخلىْانبعدالتجربةميدانفىالنظامهذا

ال!هـفاقئ.أ*لثثطموحعصفحتى503سمْةالسلطةعنsuna!كلأحمم!ط8

.عدداسنينالقواعدمنهيقيمدقلديانوصقضىبما،وصراعهم

حتى-03%مايوفىالامبراطوريةالسلطةعنالرفيقانتخلىانما

(n"ْمحاntius3وقسطنطيوصGaleriusجاليريوسمنكلارتقى

)1(732,.Cary,op cit. p)،
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.الغربفوثالهما،التترفلْىأولهما،منهمابدلاالأوغسطسىمرتبةالى

!تالم*ذهاتالىيعيداتدونتمرالحادثةهذهلاكتاننيوصكاتبنايدعولم

ةباد-"يوس!فمتمثلااليهنبهطالمأالذىالقوىالنفوذذلكصورةجديد

اضتزاثاتروعنافىفيدخلطَدقلديانوسرفىباذيأوا،نقيادالضعفوهذا

تأيحْبرنابىطوتهديددجاليريوصبرغبةتموماكسيمياندقلديانوصمنكل

وخصرببا،غزالعليهوألحبالامبراطوراْلبمالذىالمرضفرصةالهْتهزالأخير

يستعطفراحالامبرأحنورولكن(8!-69)يْرفاالأمبراطورمثلاله

لقبقسطنطيولروزميلهعليهيخلعالتامْلأنامتعدادهمبدياقيحره

بطمعق2!ا-جاليريودى!اْنغيى.)11ذلكفىيرغبان؟انااذاالأوغسطسط

15الذخلابأتوتعلا!طالعرخسفرفف!"وحدهعا(الإمبراطور))لقبيحم!أن

ادوفتن.ة!طفىولكنهتيسهكلى*حرمايبقىانلابداسورالامبراأوجدهالذى

يصدلمأنهقأئلاةكأممْةمنتاعرمنقفلهفىيختلجبماذلامبراحلور!زر-

كان)و،ماخلتطويلةلفترةظلقدوألْه،أدنىمرتبةلْىالبقاءبخمل

الاخرونبينما،البرابرةدومايجاهد،الدانوبوشواطىءاللببريافىحنفيا

قددقلتبلْوسكانولما.مدتية)2(وافخملاتساعاأكترمناحلفيحكمون

بنترْثءاحَببرجيشا!ذصدفدجاليريوورلىأتتنبئه!اكسبميانماترلالةأتته

يهتأ-مبراغ!السلطةعنالتخلىعلىاستحثهقدوألْه"3سيدأوامرتلقى

أءدتمدهذاأتأدرك،قيصرهقالةالانيسمعلْفسهدنخلديانوصهوهأثم

وخاطب!-روحبلاغداالذىالرجلذلك-باكيافأنفجر،عدتهللأمر

.")3(تريدماليكنقائلاجاليريوص،مأقيهمنتفهمروالدموع

حا!إ:ءأتمرض!تإصابهمابعدإدركقددقلديافوص"تيبدوولكن

عتكأإت9ا!فيذف--تطأخرىفتردالحكمأعباءبتحمللهتسهعتهررلمالسحية

بين-توهمكما-نزاجيحدث،وحؤى،لخلفائهالسئحلةأعباءتاركا

نذهبطمايرجحومما6حذوهيحدْوأنعلىماكسيميانزحيلهاستحثأولئك

إرت.تادهمهأنبعدالامبراطورأنمن(M)نفسهلاكتانتيوصيذكرهما،اليه

)1(

)2(

)3(

)41

4!.LACT.tort, Pere

.كاأ

.كا!

.17.hid؟
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يلآبتأنأيخما!وبحته+الركم!ت-،امءإلايقههـىب!دأة.،ثثرثداتاح!

الهبهابخلأَهالسمماءأنتقاممظكنب-عمرنحهالصىنظرقددقلديانه-ص

.ألاضحلهاد)1(مسئوليةذلك!تاكثريتحهللاأنأرادثمومن،،المسيحيين

مرتبقىإىانجروقسطنصوإجاليريوصأرتقىفقدحالأيةعلى

أا.سكلةوأصبحت"الفربفىوالثانىالترقفىأولهما،الامبراطور

الأقلعلىهناككانولقد،الجديدينالحتيصريناختيارفتمْرحراْلإَت

انبلاطفالآنيننهيمكانالذىقسحلنطيولردتقسخذنط*بئ،!تاعتتناد

!تحرشاكوكات،القيصرينهذيناحديكون5وفبنيموميدياا،مبراطورى

إت23،)2!الغرب،وغسصىأأبناكانفقد،الاعتقادهذايبررماالأسباب

قادهأاإتىالحهلمةؤىوأشتراي)3(الدانوبلىءعسكريانث-،طاأيدىقد

طكسفتيوور!خنىولى؟لإءطم!خننحلإن4أفغير.مصر%ير(إىإأوصدقلديا

المرشحين.بفيكاناماكسيميانبنولوْل!حم!ول3

ألتاروراءيجرىماعلىليطلعنالاكتانتيوصيأخذناأخرىومرة

تكفبْما،قبلفامابرْتصورةفيرسم،لْيقومبديافىأإمبراحئورىالقصهـا

ابيع،أئعرحواروف،دقلديالْوصواستسلامجاليريوصسحلوةمدىعن

النفسفئويب!ت،رقيقةابتسامةالثفاخعلىير-أساخروبأسلوب

اإتىإذحلرينخةكاتإطايوفح،أمرهعلىالمغلوبالامبراحئورذلكعلىحسرة

:فيقواطالجديدينالقيصريناختياربياتم

:جاليربوصقال)!؟نمفعلهأنعلينايجبالذىما..وا!ن

المنصب.هذايستحقلافانهلماكسنتيوصبالنسبة"

حكبف،باحتقاريعاملنىذلكومععادىرجلبعدهوفها

،مربوبقسطنطينولكن؟جاهصاحبغدامااذابه

دارغباكانتاذاالاذ)كوإيكن-عديدةبفضائلويتحتع

دجبالرجالهؤلإءان،وزنلهايقاملالىوفيوقراراتى

)1(

)2(

)3(.

)؟(

,Jones.ه!. Constantine. P

.ثر.ممبما!.!"*.،.3

57..Jones.Constantine. p

كلاف!،!ئم!VitaConst3.ر*,91
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اثيإتااولئكأختاروسوف،اقتراحىعلىبناءيعيعْواان

هـضىبايعازالالاكنايحركونولا،غيرىاحدايخشونلا

سفروسى-الرجالأولئكيكونترىيافمن..اذن-

لي!هيواصلالذىالداعرذلك.؟منهـ3وردلا8ء3

اثبتلقد.المنصبيستحقانه-؟يفيقيكادو،بنهاره

ليتسلمفملابهبمثتوقد،للجيشوموردكصرافجدارته

وأى.اعتراضلا،حسنا-ماكس!يميانيد!تالسلطة

جاليريوصقالها.ذاكهو-؟تفضلآخرتمخص

النصفالقصيرالرجلذلكDa!م!دازاالىمشيرا

)9(اسمهمنجزءاؤخرا4جاليريوسعليهخلعوقدلىبربر

!دتمانفسبذلكفأعأددْ!فع!ولnusماكسيمينودعاه

من.ماكسيمينبلقبلابقادقلديانوسىعليهانعمعندما

-اقربائى)2(أحدانه؟ترثمحهالذىذلكيكونترأه

ولكنث،قائلاأردفثم،دقلديانوصبهاتاوه.للحمرةيا

أثقانى-.الجسصامالمهاملهذهيصلحونلاأناسااختهـت

."أ)3فيهم

تهماللحاضرينيملنانوجاليريوصدقلديانوسىراحرسمىحفلولْى

الناسرص؟عينفىكالْتالتىاللهفةتلكلاكتانتيوصويصور،اتفاقهماعليه

يتوقعونالجميعكانفقد،قسطنطينعلىالمركزةونظراتهم،بادية

4عتي!تتنحدروالعبراتجميعايخاطبهموقفدقلديانوصولكن،اختياره

وأنهثالطويلالعناءهذابعدالراحةالىبألحاجةشمرأنهلهممبينا

هذاوسط5،وترعاهتصونهامينةقويةيدفىليضعهالحكمعنيتخلى

وماكسيمين.سفروسثاختياردقلديانوصاعلنالمتوتر(،الدرامى"الجو

وأتلابدقسطنطينأنواعتقدوأ،الجميعالسنةالدهشةوعقدت.دازا

،بيدهقسطنحل!تازاحجاليريوصولكن،ماكس!يمينلقبحملقديكون

Galeriueي!rfus)1(.ما!ا!م! Val

.Gibbon.op.427.08أنظر،لجاليربوسأختاداز!والدةكانت)2( cit.

LAC?.طلأه!pers.هلأ)3(
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منخوفاثةببنتينبسىأناحدهميستطعولمدازاللناص.وقدم

.)11الجديدينالقيصريناختْيارتموهكذا،جابىيوص

عبرمرفقددقلديانوساما":بقولهذلكعلى،كتامْتيوصويحلق

،داتاغدابينما،بلدهالىوحلردالخدمةمنسرحبجندىاشبهنيقوميديا

.للجيتنى)2(قائدا،الفنمراعى

الموقففىنظرنالوجهة-الأولالفصلفى-عرضناقدكناولما

نصْيففاننا،وجالبريوصدقلديانوصازاءلاكتانتيوصلنفسهاتخذهالذى

وقيصصأدقلديانوسرلابنةزوجاكانولما.الطموحثديدكانجالريوسرأن

أستطاعتروو!ن،كببربمْفوذلديهيتمتعكانمْقد،عديدةلمْواتطيلة.له

احاماغيحقض،!نحْبركاناوقد،القيصرينهذينتعيينالىيستميلهأن

.)3(وطموحهيوص-جالب

شكلها،"الثافيةالرباعيةالحكلومة"اتخذتجداهصيرةولفترة

,Asiana،أقاليمالثرقأوغسطسجاليريوصْهـأخذ Thrace،أافPonti

-الغربأوغسطس-قسطنطيوصأضافبينما،!ذ!*

خصصتفقدسفروسأما،وبريطافياغالةفىا،صليةأقاليمهالىأمبانيا

مأكسيمينحكمحينعلى،Pannoniaوبانونياوامْريقياايطالياله

يسيطرجالبريوصكانوبذلك.()،(ولوريامصر)الثرهيةالمناطق

لهفر؟صتابعيهعلىبميادتهالامبراطوريةارباعثلاثةعلى-بالفعل

نتخيالهتداعبالأحلاموكانت.نفوذهدائرةالىبالاضأفةوماكسيمين

بالغبقلقيفتظركانثمومن،منازعبلاكلهاا،مبراطوريةبحكمالانفراد

عذىتحطمتمألرعارْجالريوسأحلامأنغببر،تسطنطيوص)5(.سولت

تح-تا،مبرا!ريةتوحيدلْىبطموحهعصفتاهامتينوأقعتين.صخرة

)01(

)41

)5(

!..LACT.mo +. pers

صه8

Gibbon,op.اس!حاط.!.7!ه

!!.,Jones, Constantine

.0.+4.mort.ملا!trep
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والمناداه.الغربفىلم؟بيهخلفاق!حأنحليناختيارهحا،وحدهللطانه

.603سنةرومافىامبراطورابي7،كسنتيوسر

الىحللبالغرباوغسطصغداأنبعدقسطنطيوصأنذلك

البلإطرههبئكانالذىقسطنطينبابنهاليهيبثثأتجاليريوسط

كاتجاليريوسرأنغير.دقلديانوصأيأممنذنيقو!يديا1ثألامبراطورى

ادمربأوغسصىوفاةعلىيعلقهاكباراَماللديهكانفقد،ذلكمنيتحْومْا

مت!به،فيخلفهأنمنخوفابوالدهقسطنطيمانلحاقيخمْنىكانثمو!ن

ت،قسمحلنطبوصمحظباجأجةكْماايت!والأمرفىيسوفراحفقدولهذا

يسوقكعادتهلاكتانتيوصولكن،بالرحيلللابنسمحالأخيرالحاحأمامانه

فرسا!رزنمامر،جاليريوصجنونمعهجنهروبصورةفىقسطنطينرحيل

.)إ("الربعدْايةترعاه!انتفقد))،جدوىدونتانياعادتهوابهبللحاق

يسنعدوصيمثالم!س!إ!لونىميناءثوالدهقسطنطينأدرك

حتىصابرفيقفىا،مورقسحلنطيوصأقرأنوما،بريطانيا)2!ْالىللعبور

يوذيو25فىمميتهادركتهوهناكEburacumيوركألىعأد

حقيقةأضحتقدجابهـيوصآمالأنوجيرْةلبرهةوبدا.603)3(سنه

اختيارهاقسطنطيوهـ!فيالقأعلنتاليومنفسىففى،)4(يحدتلمذلاثولكن

تجدلم1،خكررةو!ساتا،قسطنطيرسالحاحوااعام،هـ،ءدْات!:لابهمانبولس!يْمْرل)1(

الرساؤلىالصباحفىيحطبهأنعلىبذلكلهقدن،قسطنطينلفرعلىالم!افقةصتبدأ-س!ىلير

بهيمنعسببابجدءا،،نفصهؤىالئريضمركانولكنه.بذأثالسعةألامبرأطررية

أدكقسطنعسينأنئ-،يىالطرأثظءاع!بى"%هـلىسانروصا!يأمرأو،اِجبلإامنةخمطنماين

تطظيناننهزحتىالحشا؟بحدفراشهالىاطورالامبأوىأتفما،جاليريوصا!بخىاطريجولطا

عضمولكنهبئقطتطس"إلير>ات!عىاتظهرةوعند،ا!-االبوموفى.وهربالافرصة

يستطعنام،جدوفدوتولكن،بهواللحاقعنهبالبحثوأمر،جنإنهفبم،بهروبه

ْحممملأmort.مح!يلاْ!3:ْأنظر"ْادهوخيحبىأثاْلأت-طوث.-قالابا"هـبَء!

.EVSEB،21.أ-!2. Vita Const. I

,Jones,Constantine..!3(أ p

)4(372..Car،.op. cit. !p
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ولاكتانتيوس)؟(21(يوسابمنكلويجمعأوغسطسا)11قسحلنطينلابنه

دمر-تدعيميحاولوراح،اَنئذاللقبهذايحملإنابىقسطنحلينانعلى

.السيد)4(ألامبراطورالآنأصبحالذىجاليريوصقوذمنيعلمهكاتلما

كاتجابهـيولرأْنمنالرغماعىو،بهالاعترافيطلبقنطنطيناليهفارسل

خبىأءاَثرالْها،طَغسطنطينجانبمنللسلطةاْغتصابااعتبرهلماغيظايتميز

أ!!بلإ،امبراطوراوليسىقيصرابقسطنطينفأعترف6الواقعالا"مرلمياسة

.الثالْي.ةالمرتبة!تبذلكقسطنطينفهبططَالامبراطوربلقبسفروصعلىأنعم

سط!الرباعيةالحكومةعادت-يسمسولزمن-وهكذا)5(الرابعةالى

التحوذبيفمأ،اوغسطسلقبولمفروصجاليريوصمنكلفحمل،جديد

فْنسطنطهبئ.قبنىولقد.القيصرمرتبةعلىوقسطنطينماكسيمينمنكل

.)6(الأيامبهتأتىلماانتخلارالم(المتواخع)1الببهذا

الخرسبهاقام،رومافى(603.)الحامنفسىفىتنمبتثورةانغير

ماكسيىياتبنماكسنتيوسواعلنالمديلةْمحاقظوقتل،البريتورى

ذلكقبضةسطأضحتغْدكلهاايطالياأنوبدا،أكتوبر8؟لْىأمبرأحلورا

"إ،يوصجاباعترافلضماتماكسينتيوصسعىوقد،)7(المغتحسب

أخمحلربلاوقد.!A)((يقهرلاالذى1،مر"عندئذعملتهعلىنفسهوسمى

نروقلبهالكرهوملأ،يفزعلمولكنهالَأنباءبهذهسماعهلدى*بئلبريولى

لقيصرمكاتهناكيكنلمولما!لابنتهزوجاكانالذى،مأكسنتجوص

الثورةهذهوترجع.)9(اللقبه!أيمنحهأتجاليريولىرفضفقد،ثا!ث

تهداداجراءمنسفر؟صعليهأقدمماالىللعرشبماكسنتيوصأتتالتى

)1(

)2(

)6(

)7(

)8(

.op.-مه cit. "* pكااكها"ك!هـا

.vitaConst.ععاس!.!.13. .3 ;22 hist.ط!!

25..m5+. pers!عطص!.
95,.s.Constantine. p+!مح

25,.wort.persس!هن+.

هد!ء!،5ه3!مطحا؟!.،.!

.Burckhardt,op.مهـلا. cit. p

,Jonesء.!.!ه. Constantin

.!.LACT.mort. Pers
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كأنوا.الذبئا،هلينبينوتذمراسخطاسحببمماوروماايطاليافىللسكان

لاكتانتبوسكأنوان.انضرائب)1(عبءمنمتحررينخلتلقروننيبعيشر

أرسا-ذلكوازاءةسفروص)2(عليهأقدممامسئوليةجابهـيوصيحمل

اذضائعةواقاليحهملطتهDaاستماعلىيستحتهلمْروصالىجاليريوص

كاتالذىالجيثىذلكامرتهتحتووضع،ماكسنتيوسقبفةحن

لمواجهةيستعدانماكسنتيوسعلىوْكانقبل)3(منبرأسهماكسيميان

اياهمحييا،العوناليهيطلبصاكميحيانابيهالىفبصت،التحدىهذا

عنكارهاتخلىقدكانالذى،الابواهتبل،،الأرغسطساا)بلقبتانية

العباءةارتداءالىجديدمنوعادالفرصة،دقلديانولىمعالسلمطة

لعمأربمةاباطرةا،مبراطوريةفئأصبحوهكذأ.)4(الإمبراطورية

ماكسيمين:لهمأانوقيصر،وماكسيميانوماكسنتيوسروسفروصجاليريوص

وقسطنطين.

تصمااجهيهانعليهوكان،روماثنطرميممابقواتهسفروصتقدم

افريتهيااليهوضم،أوغسطسانفسهاعلققدكاتفماك!نتيوص،عنيدأ

ماك!يمياتاسمفعلماوسرعأن.والدهتعضيدايضاوفمن،واسصبافيا

"فروسقواتأفندةفىبل،فحسبولدهج!ودنفوصفىلا،السحرفعل

ماكصيصي،تقيادةتحتمغظمهاكانالتى-القوأتهذهلبثتفما،مفسه)5(

سرسفرهيجدفلم،)6(أعدائهالىوافضمتسفروسىعنتخلتأن،قبلمن

ت!يحى"،لمذلكانغيرولavennaرافنافىالتحصنمنبداأمامهة

.)7(القأإ

اسحامح،جليريوصمزأجيعلمكانالذى،ماكسيميانخثىوقد

وأنلابدجالريوصأنلههيأتأفكاربخاطرهوجألت،الأمرذلكمفبة

)7(

,Jones.!.!"ء Constantin

26,.ACT.mort.persمه!

.6.Mrs5،ت.؟.LACT

,4Jones.هه.،+ء Constantin

.260*.Burckhard, ."5 cit

LACT.Mort..!،!م,26
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قواتثايطالياالىيسيرحتىيلبثلاوالْهسفروصلمقتلحنقايمتلىء

.)1(عدتهللامريعدشرعثمومات،لقتالهخسئمة

فىجرارهالهـ!يقفجديدحليفعنيبحثأنماكسيميانغلىكانْ

الصبعبافالحليهذايكونأنيمكنولا،جاليريوصمعالمرتقب.!ساعه

اذجهولذاك،لجاليريوصأمينأتابعاكانفقد،الثرققيصرماكسيمين

ليعرخمىظائةالىماكسيمياتفارتحل،قسطنطينالغربقدصرالىحلبيعيا

مْاوستاابتْيدالصداقةهذهعلىعربونالهوليقدم،صداقتهالقيصرعلى

الضكهتأكحرجةلحئتلةكانتوقد.الأوغسطس)3(ولرة(Faustجمئل3)

الاَتاشسيدالثرعىا،وظسطسىهوفجاليريوص،قسطنحلينبهايمركان

قسضنطإنولكن.ذلكقبلالقيصرلقبمنحهالذىوهوةللامبراطورية

أمام!مرظحاالقيصسلقباعطائهعلىوافقجاليريوصأنايخسايعلمكأت

منهسحبهعلىجأليريوصيقدمأنالمستبعدمنليصوألهْه،الواقعالأمر

ادضاؤهكانالذى،ماكسيميانهوهاثم،الفرصةتواتيهع!دماثانية

بعرض،الأوغسطسلقبقانونابحملأنهألاةرل3ْ.فالاَنللسذطة

ومع،الحرض)4(قسطنطينقبلولقد.أبنتهو.يدمعطسالأوفلقبعميه

عكنيةانخسمهأنالا،جاليريوصلئدجدىعدائىعولعلىيقدملمانه

له.صريحاتحديايعدماكسيحيانجانبالى

،قدةروماوجههمولياايطالياالىوتقدم،قواتهجأليريوصجهز

القنربنأوسذكالسيفتحضةيصْعوان،السناتويؤدبأنعلىعزم

سنهاالتىتلكمنحظااسعدتكنلمجابهـيولهطحملةولكن.)5(الرومان

اتفنوأتكحا،قوياتحصيناروماحصنقدكانفماكسيميان؟سفروص

فىيثمكجاليريوصكانولما،المديدْة)6(لحصاركافيةتكنلمجالببريوص

27,.LAC. mo +. pers

,Gibbon.،ك!7.4 op. cit, L

,Jones.!و.!.ح Constantin

27..LACT.mort. Pers

*4
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بمحدتأت!توخوفا،انتظامدونتالْيةبا،نس!بألرعففدقوانه)1(ولى*ء

أفَتطاءبهايمرونالتىالمناطقكليخربواأنلجنزدهاباحفقد،عدوهبه

فشمتوهكذا.الشمالية)2(ايطاليااْراصْىكلبذلكاَدمارأفعم،تراجحهم

سافراا؟تالصرأعدارانالفثلهذانتيجةمنوكان.ْجاليريوصحملة

بالحلطةي!فردأنالأبارادفبينما.ماكسنتيوط!وابنهماكسيميانبين

تا!تالرعموعلى،السلطانابوهيثطاركهانالولدرفض،ابنهدون

الحلورى!ا!مبسرداءهعنهومزق،الجنودجحافلأمامولدهاهانمأكشيميان

الفرأرعلىالفافىالثحيخذلكوأجبرتماكسنتيوصايدتالجنودأنالا

غالهالىفارتحلقسطنطينصهرهالالهملثيجدفلم.روما)3(خارخ

وفادته.قسطنطينوأكرم،ثأنية

بسالاحداثذلكبعدلَشفسالذىالشابهذابكورْآنوبطتمل

لتحخنيقيستضهطاارابحةورقةماكسيميانلْىرأىقدطَالفياضطموحه

علىاست-فىقدكانفماكسنتيوصثحذرفىاليهايسعىكانالتىاغراخسه

ثم،603سنةوفاتهتبللقسطنطيوصخضعتقدكانتالتىاسبانيا

ادرثقدقسطنطينيكونأنولابد،وأفريقيالياايصاإعلىالانيسيطرهوها

بصص-احبز.مومن،لسلطانهخطيراتهدلِداماكسنتيوصلْفوذاتساعفىأن

صد.صطنحل!تْأتالا،الوفاضخالىحليفاماكسيميانكانولئن،مركزهلتقوية

ل!.صنتبهمابمخدالمحتومصراعهفىمنهيفيدأنذلكمنالرغمعلىرأىقد

ماكسيمياتعليهتمردحيثطقسطنطينفألخيبتقدلأحداتط41كانتولئن

،بنه،الأبتأييدعدمضمنقدهذهبسياستهأنهالى*ذلكبعدنف!ه

.غدهمماتحالفهماأو

فعين،سفروسبمقتلالثسطى"الثانىطسالأوطس"منصبشغر

الجهاوعهد،اوغسطساLiciniusليكينالسحلاحرفيقجالريوست

!تالمضه!بةالأقاليماستعادذيمكن!تكاPannonia!ابانوفبأقليم

"..Jones,Constantine, p

+..wort.per!س!ه.

Ibid..ه!
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وحضرء703)1(سنهفىعقدمؤتمرفىذلكوتبم،مثسنتيوسى-قبضسة

ومعاكسيميان،منصبهعنتخليهمنذعزعلةفيحيشكَانالذى،--دتلديافوص

جانبمعتالخطوعةهذهولكن،وجاليريوص،غألةمعتارتحلقدكالى.،اادى

-!ةليت"+بئارتتهاءفىرأىالذىماكسيمينامتعاضال!!الاتؤدلمالأنحير

لقبمنحهجاليريوصالىفطلب،لهاهانة،الامبراحلورمنصعبالى.واحدة

إلزىالفوضوعلهذهوسعطحلايجادحاولجايريوصولكنخالأوغسحلسى

جبىوقسح!مطأماكسيمينالقيصرينعلىفأنعم،بالامبراطوريةتعبثأخذسع

نايمماطَبذلكيقنعلممأكسيمينأنغير.")3(ا.،باطرةابناءع".بلقب

.ماكصيمياتاياهمنحهمنذالأوغسطسلقبيحملكانالذى-تسطنطين

لذلك،الإذعاتهنبداجاليريوسيجدفلم،رفخحهماكسيمينشارك

الامبراهـوريةفىاصبحوهظعدعا،الأوغسطرع)3(لنعسع803سنةفمنحهما

ماكسنتيوصةخقسعطنطين،ماكسيمين،ليكين،جالببريوصهماباطرةسعتة2

كبر،أوا،قظعيمهذاصغريحكمهالذىاقليمعهمنهملكل.ماكسيميان2

يجدولم،ناصبلاوأميرا،أرصْبلاأ!براطوراكانفقدماكسيهيانْألا

هذهفىولكلْه،قسطنطينصهرهحيثغالةالىالذهابالاتانيةإمامه

.صهرد)،(منالسعلطةعلىالاله!تيلاءلهْيتهوفىجاءهقد،شرعاتأبطقدبزإلمرة

وزوجت4قسطنطيرأنمىْالرغموعلى،مأربهلبلوغالفرصةيتحيناخصلو

ارنعفقعيدرايعكاقانهالا)5(واحترامبترحابداسعيحياقلنعياخاوستا

ااحموأِامبمهرااًصبحأنبعدقسطنطينعلىفضلصاحبيعدلمأنهنفسه

جاليريولى.قراربعدثهـعيا

بعضتعارسععندما031سنةربيعفىالفرصةماكسيميانواتسعوقد

كو!ونهـهبالهللراينالشرقيةالضفةتحتلكالْسعالتىالفرنجةلاقبائل

Cologne،تخدعةشكلفىا،حداثهـذهلاكتاتيوص)6(ويروى!

1()

)2(

)4(

)3(

-(6)

!..Burckhardt,op. cit. p

LACT.mo..!ا +. pers

ء8

Ibid..ور

.Gibbon,op..!مه cit. .8 A

!..LACT.mort. pers

http:// kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتديعرعمكعتبة



يصضحب!.اله"نصحهفقد،صهرهعلىالقضاءبهاارادماكسيهيانجانب

هذاخىادا9كافيةالعددقليلةقواتأنبحجةجنودهمنكبيراعددامئه

دبلىتومطتلهقسطنطينهزيمة،هدفينتحقيقأكبذيريد.وكان،التمرد

لدحقيق،قسطنحلينجيثهىمنالباقىبالجزءوالاستفادةالثائرةالقبائلتلك

فت-لحنصر!أنقائلاكاتبناويمضى،ا،ميراطورىمنصبهاستعادةفىاغراضه

.نياتأءنفسهالىالتنكيتسرباندونالنصيحةهذهالىطأئعاأصنتىقد

لماخشيحيان.انيعتقدكانقسطنطينأن.الىبالاضافةهذا،"الوفى"صهره

وخبرت!.تجربتهيفوقماوالتجربةالعسكريةالخبرةمن

بئ)فقسطنط،علاتهاعلىقبولهالايهكنالنحوهذاعلىقصةانغير

اسطالْه،استعادةفىالجامحةورغبتهماكسيميانطموحعنغافلايكنلم

بعد.أمرااعتزموقدالا،المرةهذهجاءماهاكمسيميانانيدركوكان

نا؟حاة703عاممؤتمرفىالفرصةودقلديانوسجاليريوسطععليهفوتان

لاوالدهحاولالذىماكسنتيوسطابنهمنلماكسيميانبأحبيكنلمقسطنطين

وحبرته3قسطنطينذكاءانهذاالىأضف،ذلكقبلالسلطةمنهينتزعان

؟1يخلديأنو-!عهدعلىالدانوبثواطىءعلىالجرمانمعالعسكرية

غربفىسذطانهلتثبيتأبيهوفاةعقبخاضهاالتىالعسكريةوالحملات

و!ابجب.ةالقبائلهذهقوةمدىعنواصْحةصورةاعطتهقدالامبراطؤرية

عسكرية.واستعداداتاحتياطاتمنازاءهااتخاذهعليه

ضفافتبقواتهقسطنطينارتحالعقببعيدغيرماكسيميانمكث

علىواستوحمما،الامبراطوريةالعباءةارتدائهعنفجأةأغلنثم،الراين

،اساتبنكثيراوراء؟قسطنطينخلفهاالتىالحاميةونفح،العامةالخزانة

ان.غير،ا(أوفاتهنبأأثاعكولوسْقأربقدقسطنطينأنلديهتأكدولما

نافماةلهالجنودولاءومدى،حْصمهقوةتقديرفىأخطأماكسيميان

اءوتاكطربة!عنممرعاقسطنطينعادلاختىكولولْىالىالأفبان!وصلت

SaoneوالرونRhoneكانحيثووامم!آرلأمامرحالهوحط

)\(!..mart.Pere-.سهتآ.
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الهجومهذالتلقىاستعداداتهبعدأكولقدهذايكنلمولماصاكسيميان)1(

لحق3تقسطنطولكن،Massiliaمرسيلياالىالهروبآثرفقدالمباغت

ا،خيرولكن،قسطنطينليدماكسيمياناسلمواأنأهلوهايلبثولم،!به

.)2(حياتهعلىأبقى

لهسدةا!فواهذاعلىاقدمقدقسنططينيكونانالمحتملومن

رجلاامسوقدماكسيميانأنيوقنكانفقدةنؤثرهاْ)حتمالات

وافه،إخيرةاالهزيمةهذهوهزم،آمالهكلتحطمتانبعدبأسهيخثىلا

مستغلاالعليااليدبهذهعليهيمنانيستطيعقتله!توالترفعالتسامى-بهذا

يضافةماكسنتيوطم!ضدحتمىصراعفىرابحةورقةأسلفناكما،اياه

مدظولاطبيعايمرالتىالطروعْاهذهفىيريديكنلمقسحلنطينانذلكالى

ا؟شاءإتأو،الصراعبابفتح،لهالخاضعةالمنا!قفىسلطاتهاح!يدشتو

قدممرهـةحاكسنقيوصيحرمانارادثمومن،ماكسنتيوصمع.تعجله

بعدحدث؟!ماوالدهقتلعلىاقدمحااذ!عليهالهجوملشنذريعة:يتخذهأ

أباهيكتلموان،قسطنطينمنابيهبثاُرماكسنتيوصطالبعندمأ.ذلك

قسطنطين.تحطيميعنيهكانمابقدر.يثنيه

فيذكر؟ماكسيميانحياة،كتانتيولري!هىعذيفةدراميةصورةوفى

11،امراتْيحيكوراحقسطنطيناليهأسداهالمذىالمعروفلهذاتنكرانه

افضت،ول!ف،السبيلهذافىفاوستاابنتهمعهيجرأنلوحاه،لمخسده

واعدا!مهدهافىواحباطهاالموامرةاكتشا!وتم،بذلكزوجهاالى

!تلاكتانتيوصرسمهاالتىالصورةهذهولعل.0031)*(سنة+ماكسيميات

اذررايةبأتالقولالىالمحدثيمانالمؤرخينأحدالىأوحتقدماكسيميان

.Gibbon,op..442الأ( cit. L p
!.ممحهث!)2(".!.!3محم-.ك!ي

قوصخء،ابت،افاحلبأن3ماكسيبأنلابهانميوصيرويهااتىالمؤامرةفصة-تتلخص)3(

.وبدهقسطنطبنواغنيالالدخولمنيتمكنخ!نومهأثناءمقنرحازوجهاغرفةبا-تتركأن4

صوفرعيكعىماالأحتاطاتامنفاتخذ،بالا"ص-كأوجهاأنباتثم3يالمواففةفاوسناتظامرت!وقد

يفضىأتيريدأنهبايهامهمالحرصيخطىأتالا"خيرمذْأاسنطاعهـفد.يدهفى.ماكمبميالى

!ذ-ءحلقىوان--سهبت،صةيباغتهأراصىخطاعقسطنطينولاكن..مامبحديتالامبراطورالى

هيلىاثهتكينْآلإنمملامكتبة-إجبمفئث!شنتي3ءنفجع!هأه؟اعلىيجبر.و.الفبص
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أن.يىكن،زوجتهأم!نالزوبميلقاهاالتىالسيئةالمعاملةعن.الشائعة

.)1(ابنتهزوجازاءنمايمف!لهبماتقارن

مايو.)جاليريوصحاتحتىعامهذهالأحداثع!ثيمصْىيكدولم

ذإكأ!إدخهءااثارذموتهفأعح!أطحلويلةقترذالمرضدهههأنبعد(311

اصةغاي!سودكانفقسطنحلين.الأربعةالاْباحلرةبينالمتوقعالصراع

كبكجن.-،؟وافريقياواسبانياايطاليايحكمماكسنتيوسركانبينها،وبريطانيا

بكا!مماك!-لجىيناحْتصحينعلى،وتراقيااليونانوبلادانيريأالهفخخسعت

هذ!نشهدأنوقبلو!صر)2(سيوية71الا"راضىمنالبسفوروراءيقعما

!4.،سةعلىلنتعرفالثىءبعضنتوقصْأنبنايجدرالعنيفالصراع

الم!يحية.ازاءجاليريوس

كل:حصراء"ان.ت،عداءكبيروالمميحيينللمسيحيةيكنجاليريوصكان

تىادثالإمبراطوريهعرثىاعتلىافما،دقلديانوسىالامبراطورعهدعلى

تراقياؤ!لحتخمهالخاضعةالولاياتفىغضبهجامعليهموصبهذاعدائهفى

.ومصر)3!وفلسطجندورياىماكسيمينلقيصرهالخاضعةوالمناطقوآسيا

سنةوذط،القرابينبتقديمجييعاالأفراداوالزمقوائمأعدت603سنةففى

بسجازت!د؟:همنيحنفطوالذينوالموثقينالمدنلرؤلاءأ،وامرصدرت803

وفخالا"مرهذأتنفيذىوامعانا،الذكر)4(السابقالمرلومبت!فيذالتعداد

تفريب!ا-ثالداخلينلقهرالعامةالحماماتابوابعلىالحراص

يخسحلههـدجالريوسراحلقد:بقولهالحالة،كتانتيوصويصفا،ضحيات)5(

صههـرا!تبناويعطى،والاضطهادالتعذيبولهمائللْىويتفننالمسيحيين

بقتصهـ19ئرولم3ء)6(المسيحيونيلقاهكانالذىالتعذببهـامنفصإيعة

ةا!حباةشذونكلالىتعداهبلالمختلفةبأنوأعهاالاصطهاداتهذهعاكما

)1(

)5(

!4Richardson, introduction to (EVSEB. Vita Const.) * scene a

413,.P..N.F .I p

3.،.8..C..M H

014..p!ط.Gibbon.Op. cit

.+.p8ء,Jones,Later Roman Empire..

,Jones.!.!و! Constantin

21..wort,persأ3.سAL
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كأياااحإتروذهبتالقالْونسيادةوأهملتالعملدوالد+.ط.كتوقفت

مما؟.)1(التنيطنمنمسجاليريوسقحكومةاتمكلتث.الخدابخاءصيحات

سن!ومدتنولايةكلعلىفرضتالتىالفادحةالضرالبتلك.بلهالحلينزاد

والث!بمالناص،ثىءكليحصونالأيخاءمتتلة!فىالص:!اكأفذواشتص

وعذبت.أسيادهميخبئهعهايفصحواانعلىالعبيدوأجبر،وا)دوادب

ضحيخالعذابسنامنبتسولم،أزواجهنذدلىبمايعترفنكأىالنساء

يفعلهبماسطءأئنبهذلككانلقد.ضعيفولامريضمنا،-بجولمحلفلولا

ق!لاكتانتيهِيرويهماحسبهذا.)3(الدائرةعيهدارتإخصممذ.!صرقائد

هذافىالكنيةمؤرخىكتاباتتخالطالتىالمبالفةالىنبهناقدكناوان

.بالذاتا!المجا

درحا!بمرلوغ131لنةابريل03فىالجحيعفجأجال:هـإوسريطهـ)ن

-جاءفيه:

ا)حامإصالحاءلىأحفاظرنبناهاالتىإ!نالامورد!نكان"

الحالهالىالأوضاعردفىالرعْبةمنابديدْ!أنسب!تما

وضمانتَالعاما!رومانمونضاإالقديمةبالتهوانيناللالقة

اتة.!االىاجدادهمديانةهجرواالذينالمسيحيينعودة

الصوةعليهموغلبت،حدالىالكبرتملكهمقدلأنه،احيبة

أسسكَاأنلبقالتىالقديمةالتنرائعاتباعرفضواحتى

أنفسهبمةتهوىحسبماقوانينلهموأغامواcاجدادهم

أصدرناولما.مختلفةأماكنفىمتفرقةجماعاتواجتمعوا

الكت!ونخضعا،غدميننظمالىرجوعهمبوجوبأوامرنا

الانصباعارفضالجسيرباليسعدداولهنر.التحدىامام

أتهـاستمرواكثيرينأنورغم،الموتص!وفوتحول

،عادةمنبكايليقماالسماءلاَلهةيقدمونل!حماقتهم

دنم!ت"اق!الجىية!!نالصفحمنالفناهوما!حبتفافان

اذثدواإ:!!!ى!ع،أيضاا،مورصذهناطتبثنحملأنالى

2.2.LACT.mor03 pers

.23.Ibid
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الاجتعاع!اعتادواالتىالأماكنتلكبناءويحيدوامسيحيتهم

وأء..العامالنظامضدبعمليقوموالااننئريطة،فيها

اتباعه.عليهميجبماللولاةنبينسوفأخرىكألالة

أج!منلالههميضرعواانعليهميجبذلكعلىوبناء

وللث!عبلهبميذلكيتمولكى،التنعبوللامةللامتنا

((.)1(آمنينديأرهمفىيحيواوحتى،العامالصالحكافة

أبوالتفتحتاثرهوعلى،نيقوميديافىالمرلومهذاأذيعوقد

نهـهـاْوريؤتلمالمرسوم!هذاأنيخر،بهاكأنمنحنهاوخرجالسجون

.)2(غلائلبأيامذيوعهبعدماتانلبثماجالريوسأنذلك،المرجوة

لصدورا"،ضلىالباعثانعلىويولاب)4(لاكتالهْتيوص)3(ويتفق

الهأتدفاعتق،جاليريوصدهمالذىالمرصْذلكهوالمرلومهذا

ويللإت!عاياهعنيخففأنأرادثممومن.الداءبهذامنهانتقمقدالمسميحيين

ا.اشْقا-امنجاليريوصيمْجلمالكاتبينرأىفىدْلكولكن،الاضطهادهذا

العدل!الرب

!ت.صدرتهتضمتْديباجتهأنالمرلومهذافىالنظريلفتومما

ف!ب"خطصْاذء!االوقتفى.وقسطنطينوليكينجاليريوصالتلاثةا،باطرة

-تالكنسصط)5(تاهـلخهفىيوسابيذكرهفيماولعل،ماكسيمينالممن

اسم،"،يضعانفىراغبايكنلمماكسيمينأنيذكرحيث،لذلكتعليل

ماهـاضالسيالةالقولهذابرجحومما.راضرغيرعنهاهووثيقةعلى

يحيين.ا&معا،ضطهاديمارصألتمرحيث،ذلكبعدماكسيمينعليها

،احنرذألم*.باولأ!!ناىمنبهمعترفغيرامبراطورافكانماكسرتيوساما

يا"(61تمهز،فلم،بهجميعاالثلاثةالأباطرةالتزامالمرسومصدوريعنىو،

)1(

)2(

34..EVSEB,hist.- ecci. VIII,;17 LACT. mort. pers

35,.mort.persمملا!+

33,.Ibid

.!ىhilt..!01!ح!.17

.!ع!ولء.hint,طهحء.ممو.ه
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اختلفتفقدْالآخرانأما.تنفيذهعلىبنفسهيئنرفحتى!جالريوص

المسيحيين.قبللياستهما

"ألعامالنظامضدبعحليقومواألاثريصهآعلى"المر!وموعبارة

الأعهـ،لتلكمعرفةيمكنحتىمدلولهاتحديدالسهلمنوليسغامضةتبدوقد.

علىاعتماداذلكبوضحلمالمرسومآنوببدو،العامظاموالتتتعارضاكى

عليهميجبماعمالهالىرسالةفىسينهىانهمنجاليىيوصذكرهما

هذهانالقوليمكنكانوان.)1(للأسفضاعتالرسالةهذهولكن،اتباعه

عرضناالذىالنحوعلىالدولةارْاءالعامالمسيحيينموقففىتتفخصالأعمال،

.ولا19الفصلفىله02

جابهـيوسجألْبمىصريحااعترأفايعدذاتهحدفىالمرلومأنعلى

راضحايعتبهـدليلاالوقتْسصْىوفى6للمسيحيينتحدياتمنعليهأقدم-بما

فىجاءممايبينوذلك،عليهالارالتىا،ضطثادسيالةفئنلعلى

حَانتوا!!ةالامبراطورلأوامرالاذعانرفضواكثيرينأنمنالمرلو!

نأدون(113ْ-303َ)سنواتثمانقرابةاسترتقداياسةالمصهذه

مدثجال!هـبو-!أدركمْقد،النجاحبوادرمنبادرةأىا،فقفىلها.يبدو

ا؟مبراحلوهـ؟"القوةبالنسبةعليهاالمترتبةوالنتائجالسياسةهدْه-خطورة

إجنوداأهـلئثضدضرباتهركزقدجاليريوسأنعلحنااذاخاصة،+ووحدتها

.)3(الجيشفىالمسيحيينع

تإبنايح!ن،))المرلهومهذاعبىتحليقا)3(جيبونالمؤرخويقول

.!نحلوق"قالكاممْةالدوا..فعأوالتاريخيةائنخصياتاحقيقةعن-لْبحث

يجوز4فاذيحتضراهبراطوركلهاتهذهدامتْهاولكن،والبياناتالمراسيم

."نيتهوحسنصدقهعلىدليلاقبولها!لنا

حايوزجاليريوصومات،311ابريل03فىالمرلومهذاصدر

عنهخفتقدجاليريوسىانيزعميولهابولكن،المرصْمنهتمكنان.بعد

.تعاجلهْاممْالته)،(أت.قبلإالمشيحبيناضطهادفعاودالمرضحدةصثيئا

31(T.

(T)

14(

043..n.8 p8ا!اء.chardson, opول

17.!..hiRt.eecl!.

*مع!ح!up.cit.؟.!.*.لمحه

-.!!hist.eccl.3،ثه.17
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ال"مبراطوريهأرجاءكلفىتماماينفذلم311مرلومأنالقولخلزصة

.مبان!رةجأليريوصوفاةأعقبتالتىالأحداثفتيجة

سيص!ته-ليبسطهرعحتىجاليريوصوفاةسبأماكسيميننلقىانفما

صفهالىالأهالىااجتذابحاولبيثينيادخلفلما،الثنرقفىأقاليمهعلى

بيني،هذاةَفرضهاقدالراحلالامبراطوركانالتىالضرائببالغاءفأمر

المضيقحتىالممتدةالمناطقملكيةلنفسهليدعىاوروبافىليكينتباطأ

الامبراطوري!نبين!افرصدامبوقوعتلكالحوادثوأنذرت.)1(الخلقيدونى

ووقفْ،الغنييةاقتسامعلىبينهماالنزاعدبماوسرعان،الطامعين

الامبرا&ربطولبر،البسغورشاطىءعلىالآخرقبالةبجيوشهمنهماكل

ت61إ!الىبينهماالحربفتباعدت،يؤقتسلامبأهدابالتفسكآثرا

ادراجهعادانتهىقدسىءكلانياكسيييمانأعتقدولما،فيهريب،

.نيقوميديا)3(الى

ب!ن-.حتوماصرأعايعجلسراعايجرىالزمنفكانالنتربفىأما

مرارارفخىالذى،العاقالابنهذاوجدفتد،وماكسنتيوسقسطنطين

سهرةقسطنحلينيدعلىابيهمقتلفى،الحكمفىله3ثريكاوالدهيقبلان

جانبمرالتصرفهذاينلاكتانتيوصويسخر،ضدهالحربنيران،شعال

.T()بوالدهباراابناةفثغداالذىماكسنتيوص

لْيرا-اذكاءفىمبباواهواؤهما،ربعةالأباطرةحلموحكانهكذا

وفرضت-لحنةعثرةثلاثقرابةامقمرتالامبراطوريةفىأهليةحرب

ةجاردضدحليفعنيبحثانمنهمكلعلىالجيرانبينالتنافصظروت

فردعفيةالدوائربصاحبهمنهماكليتربص..وماكس!مينليكينالثرففامبراطور

وماكسنتيهير.قسطنظينالغرباامبراطوركانوهكذا،الثرقىالجزءبحكم

الى!بعدنجصْالح!معصداقتهيوطدأنمنهمكلعلىألحصراعطبيمذوايلت

موليتحالفوماكستضيو.سا!طالماعبرقسمطنطينفقفز،إبالقرجارهضد

36,.Dens*!حم.C!.هملأ
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ولبكينوتراقياالليريافوقواسعةخطوةماكسيتيينخطىبينما،ليكين

،قسطفإباختهبزوأجرحبقدقسطنطينأنذلك،هاكسنتيوصالىليصل

لاورتالنىالثكوكلتوكيدمدعاةالزواجهذاوكان،(1)ليكينمن

كأنه،بدخاصة،ضدهالتحالففىالإمبراطورينفياتعنهاكسيمبي

اإسفراشهارلالالىفسارع،جاليرلِوصوفاةعتهبليكينوبيقبينه

وفادتهم،واكرمبهمهذافرحبماكسنتيوصعلىالتحالفتعرضنروها

حربفىالدفيولوشكعلىكانحيثةالهياعوناالعرضذلكواعتبر

ررماْفىقسطةطينعثرانبعدالتحالفهذاأمرنأكدوقدقسطنحلين)2(.هع

.)3(حليفهالىبهابعثقدمأك!يمينكانإلتىالرلائلبعضعلى

ظَ!وا!لخذا،عدتهللامراعدقدماكلنتيوص!ان312ءامصيففى

مح!ا)بامهاآقدالولايةهذهوكانت،أفريقيه)4(غزوباعادةهركزهيقوىأن

مناديةالثورةفيهافئنبت،والغلالا،موالمنالتعسفيةهاكسنتيوص

7-أنىغسحتاالحاكمنائب!ولك!الي!تحمعكاع!لم!اسكندربلوميتيوص

.ثالية)5(استعادتهاْهنماكسنتيوصفتمكن

جانبا؟الأباطرةهؤلاءطموحمساْلةيوسابالكنيسةهؤرخويلقى

لسدار!يسباءصبباهابدفضرةوانسانبةدبنيةعللخضمفىويأخدْنا

يحتيهد)6(يوسابيزوىحسبماهاكسنتيوصكانفقد،المحمومالمراع

حدءلىما+ميهاسوأكانذلكأنبل،والتنجيمالسحرعلىتاهااعتمادا

والتنجيممالسحربهذاوكان/وزناالحقالعالملالهيقيميكنولم،عوله

الىْصحال11أقدرايضابهماويحْمَصْ،ْالمراكزههامالىوأطفالانساءيرهْع

lدpالسوءمنبلفتقدنئذ3رومافئالحالأنويضيف،الأسفلاللرك

!!المر-والدأبح)7(المجاعةوعضتماوبئةار9بكاعصفتحيثتقديرهيمكنلا

)1(

)2(

)3(

اة(

)5(

.-همهmo،--.**هـ.!ه

!*ة!.حاماول!)!.ط!8حه

.wort.طهـ pers.!حممم

74..Jones,Constantine, p

02..Burckbardt.op. cit. V

!س!.
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.،لينجالذلكيوسابيقدمأندون)1(المدينةبأهلماكسنيوصانزلهاالتى

وكات،روما)2(اهلعلىيثمْقنفسهقرارةفىقسطنطينكانبينماهذا

الحعالمهذارأصعلىأنويدرك،متكاملاكلاباعتبارهالعالمالىينظر

3!أح..حتتقعالانأنهاغر،خالدةالرومانيةللامبراطوريةمدينةتتربع

يدعلىالمدينةتحريريتمأنويأول،الطغاةمنلواحدوالجورالعسف

ألىعيميه!كانفقد،الامبراطوريةمنأخرىمناطقيحكمونالذيناولئك

احياةاارايقن،لانقاذهاشيئايقدمونلاهؤلاءرأىعندماولكنه،السلام

ولم.)3(الطاغبةهذاإجهةلمهنغسهآعدتمومن6التعاسةغايةلةستكون

جاب!يبحثقسطنحلبنراحبل،العسكريةالناحيةعلىقاصراالاعداديكن

فىالقوةهذايجدولم،(E)والسلاحالجندقوةنفوققوةمنتتيهعون!ت

السابتونالأبأطرةاعبداياهاالتىالأربأبفىيلمسهاولم،والعرافةالسحر1

.)5(ابيهربالىهدتهبصيرتهولكن،قربواولها

قص!انطينميىعنالشهيرةلقصتهيوسابيمهدالنحوهذاعلى

هذافبامالىادتالتىالحقيقيةالدوافععنتما!اويتغافل،للمسيحية

تاوهىالواضحةالحقيقةتلكعنالطرفغاضا،المتنافسينبينالصراع

ذصث.؟!دراز،داخلقابعايظلبأنالاطلاقعلىليقنعيكنلمتسطنطين

.)6(للامبراطوريةالغربىالجزءمنجزءقفيهوجدالذىالصغيرالموخع

ماكسيميأتتماثبلطرحعلىأقدمقداقسصنطينانلاكتانتيوصيذكر

ماكسنتب-صعشيهفرد.له)7(أقيمتقدكانتالتىالصوروارْالةأرضا

وهدكأا.ايطاليا)8(ومدنرو!افىوصورهتماثيلهفحطم،مثابهباْجراء

-تباكسنتيوصلدىوكان.ألامبراطورينبينرسمياالحربأعلنت

)6(

)7(

)8(

35.33..vitaConst!م!.!-

9.!..hint.ecel-!.

8.!..Coast7هأ i!.

I`touretما،!هأatiani.*.،.كأ

27,8..vitaCoast-!.

97..Jones,Later Roman Eaipre,,1 p

42..wort.Dervمأ!!.

.74.،.Jones. Constantine
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-ناستهطنافأذا،فارصالفعشروثمانية،الفاوسبعونمائةالمث!اة

فان،وصقليةوكورسيكاوسردينياافرخعافىالموجودةالةوأتنلكحسابناْ

،القتالخطعلىفقطالعددهذانصفوضعمنال!يتمكنلمماكسنتيوص

اَلى*ثوتمانيةالمثهاةمنالفاتمعينقسطنطينقواتكانتحينعلىهذا

(.')الراينجبهةلتحمىالقواتهذهمنجزءاتركقدكانوإن،الخيلعلى

اتصالدونالحيلولةأساصعلىتقومماكسنتيوصخطةوكالْت

تصهرهالىتنضمأنا-،خيرقواتحاولتمااذاوليكبنقسطنطينقوات

مدخلتمدالتىVeronaفيروفاعندفْواتهمنضخماعددافمركز

،!نطريقعنا،لبعبرقسطنطينأنغير،Brenerبرنرمخ

التحصيزإتبعضتوجدكانتحدث3!كهلهاالىوهبطكهن!

النيراناسخعلواأنبمدعليهاالالتيلاءرجالهواستطاع،الصنخيرة

باخما!اوامرهأصدرقدقسطنطينكانوانثأسوارهاوتسلقوا،أبوابهافى

يدولustaتوريذء3واما)2(المدينةنهبعنجنزدهجماحوكبحالنيرانهذه

بمناو!؟فاستحلاع،عدوهبخيالةقسطنطينقوبلولل!ههلاله!دا!

تورينههـأثرهأعلىفتحت،الفرسانبهؤلاءمروعةمذبحةيوفْعأنعسكرية

قسطنحاسْ،فيهافه!ث،!:لأنوأثرهاعلىاستسلمتثم،للظافرأبوابها

بريثماعندعدوهفرلان!تاَخربجزءفالتقي/سيرهواصلثمقليلا

.لجنودد)3(النخلبةفكانت)!خ!ه!(!أسخل

روربكيولىقيادةتحتفيروناعمْدلماكسنتيوصالرئيسيةالقوةوكالْت

sun.aiepmusولالبومبى Po*!ول)سu،كاطبحدالىقوياموقفهوكان

إ؟ا،أرالحص!عليهاقسطنطجنفرضوقد،محصنةالمدينةكانتحيث

اَتهـ1،(مددصحبتهوفىجدبدمنليمودخلسةتاو*ف!إالطاعالقائدأن

الدر%كه--تولمبْهـوناقلعةواتسلمتروريكيخوستقتلعمْيفصراعوبعد

7،رومااتىمفتوحاالطريقفاصبح،قيادهاللمنتصرأللمتأنالأخرى

.312)5(أكتوبر26فىالتيبرأمامليصبحطريقهمْن!ق

()174,7.ones, Constantine,خp
75..Ibid

416..Richardson,op. cit. p

76..Jones,Constantine, p

416,.Richardson,op. cit. p
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يا.اتبر!ا-السماءفىلقطحشطيناتراءىالموفقةالرحلةطذهواثناء

بحذا"عبارةتحتهارتسمتصليباتب!المضيث،الهالةتلكوهى)1(يولاب

لهدا3مؤلْومهأثناءالمسيحالسيدزارهثمTouTwvikaستشْصر

لىالفصفىبالدرالةسنتناولهااموركلهاوهذه،له)2(تراءىأنتت5ما

التالى.

هزيمةعنالمتتاليةألاْنباءتلقىأنبعدماكسنيوصأنراضحاكان

أُسوأرهاوكانت،ونحصينهارومافىالبقاءقررقد،الشمالفىجيوثه

منوقوذطَافريتهياقمحمنوف!ةكمياتلدي"كانتانهكما،للغايةةمنيعة

!تإ-.مرافرنايهأنبأهماعندهالاقتراحهذامنوقوى،بهايسنانلاالجند

ألمدبرلةفىوقعاخ!حراباخبهـأنط)3(فادحةكارثةلهسيسببخروجهأن

ألم؟نتصاكأاتلهذهنتيجةيقهر،قسطنطينبأنالقولالنألربيناثميعمابعد

باستظعالسيبيلليةالكتبحاحلىوامرماكسنتيوسرفاتكْأعج.المتتالية

يهلكلوفأكتوبر28يومفىأت4تقولنبوءةهناكانفأخبروه،العيب

يذكركماوالعرانجةبالط-هـةيؤمنماكسنتيوصكانولما،الرومأناعداء-

اذوركأتنر،اعتلائهيوميعنىالذىالتلميحبالذاتأترفقد،الكنبصةمؤرخو

الوضهذاعلىوبناء،)،(ال!و!هذافىءدوهيقابلأناعىعزمفقدثموحن

الحمخوربلهمىمكانفىبعدودليلثنىالتيبر)5(ماكستتيوصعبرالغامفلى

xa!3الحمراء mتاuRا"لفية)6(ذالدتنطقربlvius PonsإMu

ذاتالحرببفنونجرمملاماكسنتيوصعليهاأقدمالتىالخطةهدهوكانت

تطوع:اعميه-القضاءفيسهلالنهرعبورمئنقةلخصمهيعتركأنمنبدالا

قسصانخينتحكنحيث،خسراأمرهعاقبةفكان،المفامرةبهذهللقيامهو

!هـصحدتأتجيبرلْحوا!راجعاعلىواجبارهابخنواتهالهزي!ةألْزالصن

!كسنيه-!رأهياوعلىالجموخبعخحرحاولرتولما،ممهم)7(الكثميرون

)1(

)2(

!3(

04(.)

)د،

)6(

)7(

EV,SSEB.vita.*هـ.28 Const

3.,mart.-pers.,44 SOZOM. hilt. eccl. I92هط.!ح..Ibid

44..mart.persمىهئلأ.

77-76..Jones,Constantine, pp

.416.Richardson,op. cit. p

4.Vasiliev.op. cit. .8 V

44..mort.persسه!لأ.
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الذبوءذنحتهضتهكذاو،الإحبراحنوروغرققواهمخارتالقنحلرذعنالدفاع

يوسم"بويشنه.)\(f؟اكتوبر8؟فىالرومانأعداءبشمشبالفاممْة

فىوجنودهفرعونغرقحيثوموسىفرعونامرمنكانبماهناحدثما

.)2(الرباْ!رعصوا-بعدمنكماكسنتيوض-لأنهماليم

الظاضر!-خوا!روماقسطنطيندخلا،حداثلهذهالتالىاليوموفى

إبدايةامذذهوعمدالذينلأهالى2واالسناتومنكبيربترحابقوبلحيث

وفرق:ماكسنتيوشىاتباععلىالعقوباتبعضوفرض،اليهمالتوددالى

نيجشهـدقسحلنطينعليهااقدمبارعةخطةتلكوكانتالبريتورى)3(الحرص

لقبقسحمنطيمنعلىالرومانىالسناتووخلع،قوتهامنالمديمْة

sحيثالتيبرمنماكسننيوهـ!جتةالتخرجتببنما،)،(دا!لال!ول

الىبثاأرسلثم*العامةيشهدهاحتىرومابهاوطيفراسهاحتزت

.سيدها)5(بتغييرلتقرافريقيا

،قسطنطيزاقبضة!والبانياوأفريقياوأيطالياروماغدتبهذا

.!نازخبلاالفردالغربسيدبذلكفأضحى،وبريطانياغالةالىبا،ضافة

مؤقتافتنع-الجزءهذالهيتمعانمنأكبركانقسحذنخينحلموحولكن

بش!قعهـلب!اانتخئارهلى؟ء!تولم،بهتجىءحاوانتظرالا!يامبهجادتْبما

.اسيدكلهااحصوريةللامبراصارحتىدفتهاويديريحركهابل،ادثالحبى

قدالأ!ورااتألديهتأكدأنفبعد،طويلاروما!قسطنطينيم!تْلم

زوجت4.ليتصا-.مليكينهاكوافاهحبثميلاسْوالىغادرهااستقرت

)1(

)2(

)3(

+..Jones,Constantine, p

.!حشسvita".،كشس.!ول

416..Richardson,op, cit. p

44.mort.persسسطمأ.

.8-77.Jan.es, Constantine, pp
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أقبمت!التىالضخمةالاحتفالإتجوارالىالمدينةوشهدت.ق!طنديا)1(

إخالف،إواالصداقةعرىلتوكيدالجانبانعقدهااجتماعاتالمنالبةهذهفى

رعايامنالبعضهذاتجاهواضحةمعينةسياسةرسمعلىوللاتفاف

التعذيبويلأتيَقاسونطوالاأعواماعمرهممنقصْواالذينالا!براطورية

السياية-أرهفْتالتىالداميةالمشكلةلهذهحدووضع،والاضطهاد

الطرفان.فاتنههق،لهاحلايجادفىهذهتفلحاندونللامبراطوريةالداخلية

تربطةلسلطانهمالخاضعينالرعأيالجميعالمقيدةحريةاطلافعلى

.تاعالذىا،تفاقوهو)2(للامبراطوريةالعامالصالحمعذلكيتعارصْألا

.313عامفى"ميلانومرلوم"بالمالمؤرخينعند

إطوريةإول-اإمنالشرقيةالولايات"فىماكسيمينكانحينعلىهذا

الممعيحيهيئالرعايااضطهادأنصارأكبر!نكانفقد،محالفانهجاينهج

كثيربنإ"،فاقحتىالسياسةهدْهفىاشتطانهبلجاليريوصعهدطيلة

لهبم.ث311سنةالتسامحمرسومجاليريوصأصدرفلما.)3(سبقوهممن

هـهـصوم!81نصم،ارسالمنبدلافانهولذلك،اتباعهفىراغباماكسيمينيكن

.طالمسيحيينعنالاضطهادحدةلتخفيفقْفهيةأوامرأعطاهمولاتهالى

اتأت!.)4(سيدهلاْوامرالمعارضصورةفىيبدوأنبمقدورهيكنلمالألْه

كلالىخاصةرسائلو-ء،رلىبتوالبرمحافظهSabinusمابيموممى

فيهاجاءلماكميحينالتابعةالولاياتحكام

رعابا!.نفكيرو-هه!اأرايةباطرةالجلألةلأصحابسبق"

وحتى،السليمةالنقيةالحياةسبيلفىللسملوكدوما

الرومانمعتتفقلابصورةيحيونالذينأولئكيقدم

البمضعنادولكن،الخالدينللاربابالواجبةالعبادة

يتزحزحوأفلمبعيدحدالىذهبايلينلاالذىوعرْمهم

أوامر،مناليهممأعطىمارغممقصدهمعنأنملةقيد

)1(

)2(

45..mort.pers!ص!!.

48..mort.pers5.سم;,hilt.ecel. X!!ع!.

14.,Vim.9!اء.hist37;38ك!كه.!ع,.LACT.mort. pers

.8,hist.eccl. IX.ه!!+
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ونظرا.قصاصحنتوعدهممارغمففوسهمخارتولا

انفسهموضمواقد-السلوكهذا-.بمثلالكثيرينلأن

بصنجبالأباطرةالجلالةأصحابفانالمقابطائلةتحت

!ماانهوجدوا،وتقىنبالةمننفوسهمعليهجلبتما

لذلك-نتيجة-يعرضواأنجلالتهممقصدمعيتنافى

شخصىأعنى-الأمينخادمهمفأمروا،للخطرأناسا

مسيحىأىازعاجيجبلابأنهفطنتكالىاكتبلكى

احرصطلذلك،للخطرتعريضهأوديالهْتهطقوصيمارص

مخبراالمدنورؤماءوالقضاةا،!ر،ولىتكتبأنعلى

.،الأمر)1(بهذااياهم

تصْلجهم،منالىالأوامرهذهبنقلالولاياتحكامقامذلكعلىوبناء

فأطلقوأ،الحقةالامبراطوررغبةحسبوهمالاتماميمكنمابألرعبرسموا

الىبهمبمثواقدكانوامنالنضهنوأعادوا،المسجونينأولئكسراح

رغبةهىهذهانخطاْظنوا:يومابقولحدعلى،ا،فهمالمناجم

.الامبراطور)2(

جديدمنعادثماشهرمتةمنأكثربدْلكيسمحلمماكسيمإنانعلى

!ولحئهفا!+ثيوتيكنوصوكان،المسيحييناضطهادسياية/يمارص

ط"المسيحيينعلىغضبهجامفصبحيولهالاهبراطوريوافقانطاكية.والى

ا!لههأنالامبراطورالىواوعز،جوبيترالأيىبابلربهناكتمثا،وأقأم!2

منجاورهاوماالمدينةحدودخارج-لهكاُعداء-المسيحيينبطردأمرت

فئالوانكعةالمدنمواطنىكلاغراءالىذلكفىنجاحهأدىوتد.أقاليم

ومى،ا،مبراطور)3(يرصْدطذلكدامماحذوهيحذوأنعلىالمنطقةقمْص

منعا)يهتطلبالمناطقمختلفمنعديدةرسائلماكسيمينعلىافهالتثم

عينوقد.)4(المدنسدأسوارداخلالاقامةأوا)بقاءمنسطين

)-(

.!ه!هـ-hist.ح!ه.!01.د

.4-2.--rbld

rep*.+سمم!5!.3..!
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ا،ضحياتتقديممراقبةمهمتهكأنتأعلىكاهنامدينةكلفىماك!يه!ين

اذ-هم،رت"اطقوسهممعارلةأوكنائسهمبناءمنالمميحيينومنعللأرباب

وجب.رفضوامافاذا،للالهةالتضحيةعلىالمسيحيينيجبروابأنوامرهم

صورذيوسابحفظوقد.)1(جزاءهملينالواالمدنىالحاكمأمامالمتؤلبمليهم

.-اصروااذاأمأ":فيهجاءصورمدينةفىوجدتالأمرهذامن

وم!طعإيممامدينتكمنفليحلردوا،اللمينةضلالتهمعلى-المسيحيون

مأرست--وكفردسْكلمنتتحرراذ-مديئتكتستطيعلكىأردت

.)2(الخالدةللالهةالمقدسيةالثعائر

لياسةيزترجديدمنماكسيهينعاد312عامنهايةقبلخبهـانه

حأول،رسابيسو.ألىبرسالةفبعث،الاضطهادفىالتمادىعنالتراجع

نفمهعنيخففوانالاضطهادأمرفىالسابقةلياستهيبررأنفيها

ثملديالْو-!برغبةالرلالةأفتتاحية،وتطالمنا،الإجراءاتهذهعنفمسئولية

المسيحيةواعتسْقواالالهةعبادةهجرواالذيناولئكاعادةلْىوماكعيميان

سسانهويذكر،والقصاصالعلنىالتأديبحلريق!نعهدهمسابقالى

؟تيرينءاالاعتمادامكانيةمنرأىمابمدالاجراءاتهذهحدةتخفيفالى

يثمتطواالاالقضاةفاْمر،العامةالخدماتْتاديةفىللتعذيبيتعرضونممن

رفاةبعدنيقوميديأالىأتىعندمأأنه!يم.البابقةالأواهراتنفيذفى

للمدصيريين.يممحلاانمنهيلتمسونأهلهابعضاليهتقدم،جاليريوص

يربدافلم،الأخرىالمدنمنكتيرذللثفىوتابعهم،ظهرانيهمبينبالاقامة

يخرهوالاقناعأن،يذكركما،يرىكانولكنه،يريدونلمااجابتهممن

فالْهنمو*ن،ثاسيةا"،ربابقدصالىالناصمنالقبيلهذالاعادةوسنحيلة

وان،للجميبمالدينيةالحريةتتركبل،عقيدتهبسببأحديضارلاأنيجب

رهيب،اوإالعنفلا،والترغيببالنصحالمواطنيناستمالةالمفضلمنكان

.)3(الالهةعبادةالى

اجتماعبعدالريالةهذهكقبهدهاكسيهينأنيولابويذكر

36..LACT.mart. here

!.*ا".رر!ه..7
05.Ibid.C
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المامحة-سيايةواتباعهما،ميلانوفىوليكينقسطنطينا،مبرأطورين

.)1(السبيلهذألسلوكالرئيسىدافعهكانمنهماخوفهوان،المصيحيين-

نالديناالمعلومفمن،بداهةبهالتسليميمكنلاالقولهذاانغير

روماث؟ثقدقسطنطينوأن،213ْاكتوبرنهايةفىهزمقدماكسنتيولر

مارصثارتحلثم،الجديدةاقاليمهثسئونفيهنظمالوقتمنبعضا

ازاءلياس!تهماعلىأتفقاوحيث،)2(ليكينقابلحيثميلانوالى313

سابينوصالىهذهماكعيمينرلالةفىجاءقدكانولما.المسيحيين

،"الماسكيةالسنةفيقوميدياالىبعدفيماذهبتلماانىغير"ع:تقولعبارة

وفاةعقبنيقوميديااتىماكسيمينانلاكتانتيوص)3(مننعلمكناولما

،311سنةمايوفىحدثتقدالوفاةهذهكاتْولما،هبائنرةجاليريوص

أنهتعنىماكسيمينرلالةفىجاءتالتى"الماضيةالسنة"عبارةكالْت

-،ا)ترجيحوجهعلىقلائلباتهرميلانواجتماعقبلأى،312لنةفىالمإت

بعدأسدرماكسيمينأنأذ،3؟اعامنهايةقبلكتابتهايحتملثمرمن

فى--سومانيقوميدياالىوفراره،313عامهرتليافىليكنامامهريمته

حاكم!ألىالماضوالعامفىرسائلارسلت":فيهجاءالمسيحيينصالح

عهاسْو!نإياالديسيةثعائرهبتأديةفردلكلبالمماحفيهاتأمرهمقاطمةكف

.لسابيسوصرسالتهالىصريحةاثارةوهذه11عائقوبلا

محر!يو-،بيموقهالذىالخوفدافعيمسىالألاصهذاوعلى

ىتكاكسيمينأجبرالذىفما.لغوا،السبيلىهذاانهاجعلىللامبراطور

سياستهأمنيغيران

سيالهنتيجةالضميربتاْلْيبثعرماكسيمينأن)4(البعضيذكر

الىالثعورهذاوتحول،الم!سيحيينحيالانتهجهاابخىا،ضحلهاد

هزمانبعد،المسيحيونيعبدايأهالذىالالهذلكمنبالخوفاحساص

لمجاعةأغاليمهتعرختانوبعد،312منةالمسيحىأرهينياملكيدعلى

ديى؟،ح!تعنى.الا؟ءهـاءثاخلىأغشمئمومن،فناكوحلاعونحلاحنة

.EVSEB.hist..مم!.هـ eccl

.!.pلأ!Gibbon,, op. cit

.martه!. pers!حممم.

,Jones.87.ه!- Constantine, pp
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الىدفعتهالتىهىبماكمب!يميناصتاحاالتىالسياليةالظروفاناَخر

حرجأدركماكسيهينانذلك،الراىبهذاالأخذالىونهيل.ذلك)1(

وأدركماكسنتيهسطبحليفهلحقتالتىالفادحةالسريعةْالهزيمةبعدموقفه

ا!خغلراستئنمعرثمومن،ليكينرفيقهلمركزتدعيمقسطنطينافتصاران

وشيكةاضحتليكينخصمهوبينبينهالحربأْنوادرك،ا،حداثهذهمن

عليهايسيطرا.تىالث!رقيةالولاياتفىرعاياهغالبكانولما،الوقوع

فىلهعونايكوفونعلهماليهمالتقربارادفقد،المضطهدينالمسيحيينمن

وتورتهملمدوهمما،تهم!عدمليضمنتقديرأقلعلىحتىاو،الصراعهذا

وانهخاصة.جسيمبخطركيانهيهددمماالحربهذهفىانشغالهاثناء

ادىقسصنط؟ن3!وشانصْمتمااذاعليهعدوهقواتْتفوفيتوقعكان

ليكين.

وأنتاصةعنهمندوحةلاأمراوخصمهماكسيمينب!االحربكانت

مؤخراغنمىأالتىالأقاليممنجزءاىفىاث!ركقديكنلمالأخيرهذا

4)2!ماكمذمينجأرهحسابعلىالاخرهونفوذهليمدتركبل،:قسطنطين

المنطقةبتلث،يقنعلاكانفقد،صاحبيهعنطمعايقلا.لأحْيرهذايكنولم

تصعقبليكينوبينبينهتنشبانالحربوكادت.عليها)3(يسيطرالتى

مؤغقة.للسلاممعاهدةبهااستبدلاانالى311سنةمبائنرة-جابهـيولى

سوفماكسنت:يىسو!حليفهانألهاسعلىتقومماكسيمينخطةكانتْ

حليفه،لمناصرةبقواتهيدفعليكينيجعل.مما،طويلةلفقرةقسطنطين.يقاوم

منخذوها-أثناءجارهأقاليمليهاجملمأكسيمينالفرصةتممْح.وبهذا

!كلو!!كانفانج!روعلئتومععكس.ماعلىلارتْالأمورولكن.القوات)4(

تبارهاأنقثبعضهاليومحنأخذتطاحنةخاطفةحرباانذلك،.قؤاده

خىيو"بصفىأويومألاهووما،وجمْودهلماكسنتيولىالتيبرايتلاععن

-مَانااذسناتوورفعهأهلوهالهافهلل،لقسطنطينابوابها.رو!ضتحت

4.36.ftert,op. cit. .n 16 p!ع!

.!م!م!op.اء!اp.ثث!4.

97.,anEmpire. I!حJones, Later

,Jones..له!.،. Constantine

http:// kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



-87-

يرلمان.ميلانوفىالحليفانالتقىحتىقلائلأث!هرالاتكنلمثم،عليا

!ديا،وقسطليكينزواجبحفلتاَلفهماويدثنان،سحياستهماللمستقبل

انشغالهماْلْىوأن،نهايتهللمستقبلاخحستهمافىأنماكسيمينروعفىودخل

أًت.تتلضربتهليضربيهتبلهاأنعلىصممثمومن"فرصتهالعرصبهذا

الأبد.االىتضيع

خارجاتحركمذماكسيمانجيئنىركابفى'(لاكتانتيوسى)ويصحبنا

2الوحوتبالغةبصعوبةواستطاع،القسوةىْغايةئنتاءفىسورياحن

أثءؤهلحأنتحيث،كبيرعددمنهوفقدقواه)نهكتأنبعدبيثينياالى

بحَارتةائنحعارا-قولهحدعلى-ذلكوكان،الطريقطولعلىمبعثرة

واصل.با!،ماكسيمينيتوفْفلمذلكورغم،المقبلةالحربهذهفىمحققة

أْبوابمنعدائىسلوكفىواقترب،تراقياالىالبسفورعابرازحفه

فيهيضسَقدهجوماىلتصدحاميةبهاتركقدليكينكانالتى.بيزنحلة

ا،غراءطريهت!تالأمراولالحاميةاستمالةهذاحاولوقد.مأكسيمين

ونمرض/بالعنففاستبدلها،تفلحلمالخطةهذهولكن،والعطايابألمنح

أترثاعلىالمديسْةسلمت،يوماعئنرأحداستمرالذىحصارهالمدينةعلى

فحىات.،وقتاماكسيمينيضعولم.الحصارمجابهةعلىتقولمحبث

ثبهاد:ةمنبأكثرعنهايبتعدلمولكنه،لسلطاسْهوأخضعهاهرقلياالىمباشرة

Adrianopol!دْمنأدريانوبلاليهخرجقدليكيننبئا،نباءو)فتهحتىعتنرميلا

ماكصيمين.هجومبأنباءسمعانبعدميلانو!نعجلعلىجاءهاقدوكان

وتقد"بروهناكهنامنالجنودمنيداهاليهتصلمايلتقطليكينراحوقد

النصر:!أررغبةالحربفىلهيكونأندون"التقدممنلبمنعهعدوهنحو

حيثأيمتلككانماكسيمينبأنذلكمعللا،،كتالهْتيوص)2(يقولكما"امل

إساثلاثينسوىليكينلدىيكنلمبينحا،مقاتلالفسبعين-علىيربو

!ت-إ-صتدعىحيثالعونيدلحليفهيمدأنقسطنطينيستطعولم،رجل

.اكرنج!)3(قبازا!ث!نتهابنالرعلىعدواناليردا!لحظةنفسفىميلانو

451.TACT.mort. pers!ل

مة،

,.4Gibbon..!ح op. cit. 8, p.
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وت--بكهالمعرنمهوأصبحتHeracliaهرقلياقربالجدتنإنالتقى

جوبدكأاظفرهلاننذرقدمأكسيمينأنلاكتالحتيوص)1(ويقول،الوقوع

ومايتنمهت%القولهذاولكن،المسي!!يناسمالوجودمنليمحونبعدوه

بذلثالمسحيريينرعاياهالىللتوددماكسيميناتيعهاالنيالخحةاعنذكرناه

إ*نْصثادانيركواهلهمعنيرفع3/313ا؟شتاءفى3اصدرالذىالمرلوم

لشعوالسطفاقحدىهذابظهريحيتالبلاْ-هة!نمأكسيمينيكنولم

يجحعفيرفيهايحتاجمعركةابوابعلىوهورعيتهمنكبيرجزء

عليهأقدمماأنأجخماذلكالىاصْف،خلفهومبنحولهكلهاالصفوف

يخمى-ععنهمالعقوم!نالمسفجيينازاءليكينأ!،مهزبمتهبعدماكسحيمين

.الاختبارمحكفىلاكتاتْتبىسقول

يعتمدأنفلابدثجههـبترعلىماكسيميناعتمادلاكتامْتحوصجعلواذ

شءميلاشفىوقسطنطيناتفققدكانولما،مخمادةالهيةقوةعلص!!ليكين

نو!ساتناءلهخلهكرقدأنهكاتبناأخبرنامْقد،العقيدةحريةالمسيحبجنكا.منح

للال!معبنةصلواتوترتيلمسرعاالنهوضعلىواشحتهالربملاك

غفوت؟سليكينوهب،ذلكننهذمااذاجانبهفىالنصربأنووعده،ا،على

اليهالتدعىتم،يصلىكيفوعكللمهبجوارهكانالذىمسشاره.وأسقظ

جبت"قواديعحذيهاأنوامرهالتثلواتتلكعليهوأملىفاصتهأحد

:مرددةصبخطتمفتعالت،ورائهممنوالجندا،لبرددوها

ا،قدسالربأ)ها..نضرعالطي.ءالعلى3ألاله!بها"

-ا!نل2نستمدومنك،الةعد.!نرىفيك..هـى6فاياك

ستصر،وبقدرتك،نحيهابك.امبرأطوريتناأمرنكلواليك

نبسضاليك،دعاءناتقبل..والمهابةالقدأسةياذااللهم

.7")3(والجلالالعظمةياذافاستمعْلفا3،ْاْكفما

مينلماكدىبفحْهوشديد،للمسيحيةلاكتاستيوسحماسأنويبدو

.Lأرا!أ،قولهذكرأنساهقد،اضحلهادمنأقأليمه.رثطبالمسيحيينأوقعه

()1

02()

47,.LACT.mort. pers
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3.فهو.اننص!فىاملاوالحربفىرغبةأىليكينلدىيكنلمانهمهتالإمر

اليوموهو،مايوأولفىالاالمعركةتحدثلا3انارادليكينأنا،ن)1(يخبر

يوم!طعيحطسه7حتى،.ماكسيمينعحكممنالثامعنةالسنةتمام-يوافقالذى

قبل،منماجمسنتيوصمعقسطنطينفعلكما"العرسطععلىجلوسهعيد

وجندهليكينامتلافقدْ،لذلكتحليلتقديم!رهقايجدلالاكتاشْيوصأنير

كات..حبتعلىهذا،وحيالْومهفىجاتعهالتىا.لأدعيةبهذهحماسعة

يسعربحتىابريلمنالأخيراليومفىالمعركةتنشبأنالىيتوقماكسيمين

غداته-جعلحليفهالنصركانفان،السلطةتوليهعلىالسابقاليومفى

أيامه.أسحد0

بعض.بذلكلماكسيمينفتحقق،الجمعانالتقى313ابريل03وفى

هرْمخاطفةمعركةفمْى،أبدايأتهلمالنصعرفىاملهأنغير،يبغىكانما

الصخورموقعةعنهرقليامعركةتختلفولم:ساحقةهزبمةماكسيصين

حينعلىْماكسيمينفرارهوواحدئطعءفىالانتائجهاحيثمنالحمرأء

.ماكسنتيوص!كلرق

اححبيعيا.كاتفقد!7ودواعيهليكينانتصارعنلإكتاستيوصقالهماومع

قدءداجيتطعانلحفسهالكاتباخبرناوقد،الهزيمةماكسيمينيلقىان

.،خلفهمصتتبمثرسعائنلاءهموأن،افرادهمنباليسببرلي!طععددافكد

،القارصالنَتاءخلالالرحلةهذهطيلةأنهكتقدالجيثسهذاقوىرأت

."المقبلةالحربهذهفىمحققةبكارثةأث!عارأذلكوكان"بقولهيعلقثمبم

صت.الهـح!،ةهذهاستغرقتهاالتىالوجيزةالفترةتلكنتصورأنولنا

فىتموقسطنطينليكينالحليفينالتقاءانعلمنافاذْا،تراقياالىسعوريا

نفس!صتابرفي03فىكانسعهرقلياموقعةوأن،313مارصفىصيلانو

ليقطعبايسيرمثسيحينجيئىكانالقىال!رعة.مدىادركفا،العام

اذكاابعسعفررفاالصغرىفآسياسورياسعمالعبرالطويلةالمسافةهذه

كلهْهذاالىأضفنافاذا،وهرقليابيزنطةمقاوصةذلكالىأضف،تراقيا

تهيأعاشتىالظروتصعوبةلديناتأكد"عندئدْالجويةالأحوالاملاصةعدم

)1(
47..LACT.mort. pers
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فةنفسهلاكتانتيوسيذكرهماهذاويؤكد،للقتالهاكسيهينجيثىافيها

مثغولاتالامبراطورينان(ماكسيمين7)دازالدىتأكدولما..":.قوله

.")1(القسوةفىغايةثمتاءفىسوريامنخارجاتحرك،الزواجحفلإفى

عميها!اتالتىالسيئةالمعنويةوالحالةالاعياءلْدركأنلناكانثم.ومن

ارتهخد.عنشيئاليفنهالعددىالتفوفيكنولم،ماكسيمين-جيثى

والنفسية.الجسمانية

هنعددوتبحه،المحركةهذهمنبنفسهيفرأنماكسيهيناسستطاع

تأالعاكأهنيصبحلم"بقولهذلكعلىالأفريقىالبيانىويملق،.جنده

ا،تل.دهمضربقدنفسهالامبراطورأناذ")2(النجاةارادمنيهرب

الىوصلقدماكسيمينكانهايومنا،ولاليومثمستغيباناوقبل

تزيدكاننتالمعركةارضوبينبينهاالمسافةأنهنالرغمعلى.ئيقوميديا

السرعةأت\):ساخراذلكعلىجيبونويعلق،ميلا)3(وستينهائةعلى

بهـأته-تأكثربالتمجيدلجديرةمروبهفىماكسيميناستخدمهاالتىالمذهلة

.(1)،(المعركة.فى

رخاياهاسترخ!اءجديدمنارادنيقوميدياالىماكسيمينوصلحالما

وبينبينهقأد-ةفاصلةمعركةفىجوابىهالىوقوفهمليضمن،المسيحيين

اسبابتوفسعلىالدائمحرصهفيهذكرصالحهمفىمرسومافأصدر،..يكين

قدالموظمينمنكف!ينانلهاتضحقدوانه،لمواطنيهوالهدوءْالراحة

التىالأوامرتممْيذستارتحتوالنهبالسلبحوادثمنعديدأ)رتكبوا

يحيين،الم!اجتماعاتلتحريموماكسيمياندقلديالْوسأصدرهاقدكان

الىإدكراالسابقةرلالتهولْىهناكاملةبالتبعيةيلقىأنهونلاحظ.

أنهموضحاهرلومهفىويستطرد،الامبراطورينهذينعلى!سابينوص

انثفين،1.ا)أولئكعسفمنالمسيحيينهؤلاءتخليصعلىعملذلكتتيجة

اشحبادةحريةمنفيهاجاءوهالابينوصالىرسالتهأمرمنكانمايذكرةفم

)1(

)3(

)4(2

.LACT.mort..ثه pers
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،..الأوامرهذهحرهْوا-قولهحدعلى-وموظفيهقضاته.ولكى،للمسيحدجمن

.،مواطئب"لجفيعالعقيدةبحريةافبراطورياامرايدْيعأنرأىلذلك

،درة-اات.الكناشبردأمركما،ْالعبادةدوروبناءالدينيةالطقوصوممارسة

ف،عت-فقد،نفعايجد.هلمكلهذلكأنغير.)1(المسيحيةملكيتهاالى

للم.اصبا!سةجهودهواصْح!،ْهرقليالْىبهزيمتهيديهْمنالنصرفرصة

وراءها.جدوىلامحاولاتوسورياسيا1منجددجفودشعث

بكظه4محيتولْى،أهلهوبصحبتهماكسيمينارتحل-نيقوميدياومن

عباس!تهجديدمنارتدىحيثكبادوكيافىتوقفولكنه،لصورياثمطرهيمما

ءلىبعزمهايذاناذلكفكان.)2(فرارهاثناءخلعهاقدوكانالإمبراطورية

فى،بعث،نيقوميدياالىوصلقدهذاوكان،ليكينضدالحربموأصلة

لْذاعتالتىالرسالةوهى،بيثينيا)3(حاكمالىرلالة0313يؤلهْيو13

صيلانو.بمرله!ومباممخطأالتاريخ

ء،بهاوتحص+ن!!له!4+طرلحوسالىوصلحتىماكحيحينتقهقر

ليدالب.؟تاللحظةهذهفىالمفاجىءموتهفوصْع،)4(المنيةعاجلتهولكن

فى.ليكين،امبراطورانالحكمفىأصبحوهكذا.)5(الشرقيةالولاياتعلى

اصعروبصفحاتمنصفحةوكانت.قسطنطينالغربوفى،التنرق

بين-اعنيفاصراعالتسجلبعدتطولغبقيتقدالامبراطوريةدأخلا،هلية

02يكوتأنالمتوقعكانلقد،الصددهذافىجيبونويقول.لدودينحليفين

والارتباط،الأهليةالحروبلهْتيجةالظامْرينبالامبراطورينحلالذىالاعياء

نزواتجماحيكبحااْلأقلعلىأويطلقالأنمدعاة،بينهماقائماكانالذى

ائحايفات.7سصدرحتىماكسيمينوفاةعلىعامينقضىيكدلمأنه3غير/الطموح

اعىيحتمكانا،مبراطورينوضعأندْلك،)6(صاحبهوجهفىكلسلاحهما

.)7(بالسلطةواستئثارهالاخرعلىأحدهماتمْوقأجلمنالنزاعمنهماكلت

..!مع!..،فى)ث!اس!حء0ممه015.)1(

،2(47..LACT.wort. pers

)3(.94..Ibid

)4(94..Ibid-

.op.cit,.735زه( p,ووع

6(!..3 Gibbon, op. cit.08.p
.cGiffert,op.دp..384!أ)7 cit. n*
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بافنليمهقأنعا،حليفهضدحربفىالدخولعنراغباليكينكانربعا

يدننا،ءشباالريابحرحتىثرقاارمينياحدودمنيمتدالذىالمتسعذلك

عا!اوغسحسص-،جاليزيوصعينهمذالمسكرىتاريخهاستقراءذلكعلى

الركمفثلى.هاكسيمينوبينبينهالحربثبتعندما313سنةحتى703

اغتصبهااشالمنطقةاستعادةيتمأنألىبانونيااقليمعلىل!يطرأسْه!ن

التخلىءلىخصمهالزامسبيلفىلاكنايحركلمأنهالا،ماكسنتيوص

وقبعوأفربقياوأسبانياايطاليافىنفوذهويقوىأقدامهيثبتوتركه،عنها

الابينهمايفصللاوماكمسيهينوأصبحجاليريوصمأتولما"بانوفيافىهو

يحاوأ!ولم.الانسلطتهاليهوصلتبمامكتفياالسلاماَثر،البسفور

وأسبافيأايحلالباعلىالأخيرااستيلاءحولالرأىقسطنطينمناقشةمطلقا

الأراضىهذهصنبجزءولووالمطالية،ماكسنتيوصهزيمةبسدوأفريقيا

الذىإصراراحسبنفسهليكينأفلاكمنقانوناتحدكانتالتىالشاسعة

يكنولم،703عاممؤتمرفىوجالريوصوماكسيمياندقلديانولىاتخذه

فىراعبيرت))كانبل،-ماكسيمينهعالحرباثحلالذىهوليكين

متهالكا،جيشالهساقت11،قدارولكن."النصرفىأملبلا،الحرب

وأزاحت،الثرقبأقاليمجبينهوزينت،خاطفةممركةغنمأليهوأ.هدت

علىسيداعناءكبيربلافغدا،طريقهمنماكسيمين-بيدهلا-بيدها

رغبةحولالشكيجعلثىءذلك.وثراءخصباألامبراطوريةمناطقْأعظم

واقعا.أمراجديدةحربفيرأناذكاءليكين

كانفقد،قسطنطينمنخيفةنفسهلْىيتوجصكانليكينولكن

شريكاةفا!براطورا،قيصراعرفههذالرجلهذ!طموحمبلغتمامايدرك

واضحدتا!وولدهماكسيميانقبلقسطنطينسياسةلْىوكان،-فحليفا

!ذهب،*لىنالظنوبهوذهبت،ليكينصدرلْىالثكوكزادمما،نياتهعلى

حماقاتءدةارتكابعلىفأقدم،الأحداثبهأتتبمالديههذهوقويت

فآضسحى.اهتبالهاعنلحظةيتوانلمعمرفهـصةقسحلنضسينفيهاوجد

ألاهبرأطورية.سيدأثرها.على

لتلمسويدفحهوأحقادهشجونهيثيرماقسطنطينلدىكانولقد

ع!ىأسا؟صأترتكزقوتهكاتْفقد،ا"لأمسىحليفلقتالالضروريةلأإلمبررات
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الفىاذوتتفسكانا)؟(وأقلهافقراالرومانىالثالممناظقاشديمدجزء

أقوىالرومانىللجيتنىقدمطالماالذىالليرلِااقليميحوزليكينفيهكلان

كأتفقد،الناحيةهذهعنيغفلبالذىقسطنحلينيكنولم،)2(الرجال

القادمة،لمثروعاتهبالنسبةاههيةمنالاقليملهذامأمدىيدرك

الذىالبتنرىالمعينهذافوقالتاليةوثبتهتكونأنعلىعولثمومن

لردعميلمزنواجتماععقبغالةالىاستدعىقدتسطنطينكانولما

وبينبينهحاجزةمناطقأقامةفىفكرفانههناكالفرنجةتحركات

.ا،!دعه)،(قددقلديانوصكانالذىالقياصرةنظامغرارعلى3)3(ليكين

!مجnastasiaأئاستاسياأختهزوج!حذ!usباسيانوسيتعيينفأراد

شاالاقتراحهذاأدىوقد.ذلكعلىالموافقةليكينالىوطلب،قيصر!

فىوافهققدليكينانجيبوتويقول.الامبراطورين)5(بيننزاعحدوث

هذا،حبالدخوا!لصالحهالظروفاستفلالمحاولاا،قتراحهذاعلىالنهاية

المحد!وتوالمؤرخونجيبونبنىوقد،)6(قسطنطينضدتحالففىالقيصر

الحربلإغ6َازعنالمسئولليكيناعتبارمنعليهترتبوما،هذارايهم

مؤامر*وجود!ت)7(يوسابذكرهماعلى،قسطنطينوبينبينها،ولى

فىكاتالذىSenecioدبرها.سنكيوقسحنطينعلىالقضاءتستهدف

ناف!،قسطنطيناخترْوجباسيالْولسأحْيهمعبا،شتراكليكينخدمة

للاعداميهقدموانةمهدهافىالمؤاهرةعلىيقضىأناستطاعالأخيراهذا

يئقسطظوجدرفخسفلما،سنكيويسلمهأتليكينمنطلبثم،صهره

.الحربلثهنذريعةذلكفى

هـبب-يولأبروأيةصحتأن-المؤا!-ةهذهفعتبرأنجازواذا

)4(

)6(

()V

44..Cantor.op. cit. P

6.*."-.C..M H

,Gibbon..3عهـ op. cit. ,I p

431,.Hoak,op. cit. p

.126.Jones,Constantine. P

,Gibbon..كههـ op. cit. 8, p
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فى.يعتمل2،نماذكرنافقد،السببكلتكنلمأنهاالا،الأولىالحرب

غنىاكثرمناطقعلىزْميلهلهحيادةسببهدفينحقدمنقسطنطيننفمر

اليه.لْذهبماقليلبعدا.،حداثوستدعم،قبضتهفىالتىتلكمنورخاء

.للمغامرةحبهوعدمليكيناخلاقعننعرفهماالىبالاضافةهذا

تريرلىشحكت،لاحقةهزيمةالراينعنىبالفرنجةقسطنطينأوقع

ier(تريف)Augusta Treverorumصلجفنهايقحتى

أقاليملغزومقاتلالفعتنرينتعدادهايبلغبقوةتحركحيث،31عام

العددىالتمفوقهذاورغم،جندى...رء3حوزتهفىكانالذىليكين

الثامنفى،الدرات)1(والسافبينCibalaeفىبهلحقتالهزيمةأنالا

بخمسإيئ.لنهاتبعدالتى3ثحولث!ثاْسرميومالىفارتد،.أكتوبرمن

ىى1اوفىبهولحق)3(سرميوممحتلاقسطنطينفتبعه،داشياألىومنهاميلا

مناقلتكنلماْخرىمعركةرحىدارتحيثتراقيافىMardiaمارديا

النص،فىلهأوللاأنفيهاهزيمتهبعدليكينأيقن،وضراوةعنفالابقتها

؟31ديسمبروفى.،)3(قسطنطينمعللتفاوضمندوبينقبلهمنفأرلل

كل!نلقسطنطينبمتتضاهاليكينتنازلمعاهدةالخصجينبينعقدت

/البسفور)4(وراءوحابهذهلنفسهواحتفظ،تراقياعدااوروبافىاقاليمه

الحظألقىليكبنفقدهاوالتىوالرجالبالمالالمليئةالضخمةالمساحةوبهذه

.)5(قسطنطينكفةفىيتقله

فىكانعاق!يعلىالسيطرةفىارادماالغربلسيدتحققوهكذا

تأبوضوحيزدادأخذولقد،ونفوذهقواتهبهليدعماليهالحاجة!سيس

لموذكنه/الامبرأطوريةمنالكبيرالجزءبذلكابدأليقنعكانماقسطنطين

بهذامؤقتااكتفىمْقد،خطاهاويستحثا،موريتعجلالذىبالرجليكن

اتجرةاضم!ربتهحؤجلاحققهاالتىالضخمةالمكاسبوتلكالساحقالنصر

قاضية.فيهتصبحليوم

أ)1

)3(

)4(

592..F.Jackson, The history of the Christian Church, p

127..Jones,Constantine, p

.Gibbon,op..ه!لهو!مهـ cit. .8 pp.

ء3

733..Cary,op. cit. p.
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ليحقرقلمنافس!الفرسإةانتهإجهاالتىبسيالهمتهليكينأعضوقد

المدلىبعسإدةخطرإاتسإطنطيرإؤإهسارالذىإالوؤإسإؤفىى،آهالهمنتهى

المسيحيونوحخلى،ميلالْوفىعليهااتفق!التىالديمْيةالسياسةتمْفيذنحو

رح-رياتعديد!بامتيازاتلسلطانهالخاضصإةالمناطقفىالاكليروصإورجال

أنهومع.ا،تفاتيةهذهتنفيذفىجادايكونانليكينيحاوللم،رواسإصإة

يتقدملماْنهالا،المسيحينننحومأعداوةاخلهرقديكنلم931عامحتى

كماوحماسيحمتأييدهملضماناْوصداقتهمكسبنحوواحدةخطوةبصد3

بص"يئونينغإ!رإالتنرإقمسيحيوكانهذاونتيجة.)1(قسطنطينيفعلكان

نسإممنفيهيتقلبونلماالغربمسيحيىزملائهمالىوالغيرةالحسد

ليكينيعتبروتهذهنظرتهمفىبالطبعوكالهْوا،قسطنطينحكومةاغدقتها

قتالهنفسرإفى،والمكاسبالامتيازاتبنفستمتصهمعد"عنالأولالمسئول

قلوبهم،4مصفتصإاطفت،"الربمحبوب"قسطنطينفىفيهرأواالذنإ

مضطهداوهفاعتبر،وشعبهليكهيئبينمنهنفذبابابذلكالتقةانعدام.فوجد

.(قسطنطين)2صنائعهووعدهم،جديدا

اتكمأنفبصد.المسيحيإجنقبلليك!نلموقفصورةيوسابويقدم

عقدعليهمحرمبقسطنطينبالاتصال-الأسأقفة-الرباممثلى

ثم.)2(المجاورةالأسقفياتزيارةأوا،نتقالمنومنصهم،الاجتماعات

،الأ(أملاكهالىوضمهاوالافرادبالكنائسالخاصةالإملاكمنكثيراصادر

يجتمعوالا!المدناسواردأخلاجتماعاتهمعقدعنالمسيحيين.ونهى

الحإخودبطرداوامرهوأصدر،واحد)5(وقتفىالكنائسفىوالنساءالرجال

المسيحيإبئباقىوسجن،للأربابيقربواانرفضوامااذاوالموظفين

حتىالسإجنفىالطصإاممنوحرمانهمالأوامرهذهاطاعةيأبونالذين

اَحاهلجافىكبيرةدرجةالمسيحي!ناضطهادوبلغ،جوعا)6(الموتالحدركهم

)3(

)4(

6(ة

.McGiffert,op..له! cit. .n 5 p

.801.X5ءح.EVSEB.Kist

51,1..B.vita sonar!لك!لال
52..Ibid

.14!.ككه

،,Ibid.;54 hilt. eccl. X
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منعديديالأرضطسويتحيثPontusبنطسىفىولm،!كة

.(1)الكنائدىط

صورةي،خعذلمليكينأضحلهادفانذلككلمنالرغمعلىولكن

أ؟ت.ذلكعلىالأدلةومن،السابقةداتالاخحهااشهدتهاالتىالعنف

كأصدفءفللواالاكليروصرجالمنغيرهوكثيريننيقوميدياأسقفيوساب

م!ليكينإنهذاالىويضاف.)2(كانتكماحسنةلهممعاملتهوظلتله

حدثماكلوانما،المسيحييناضحلهادعلىينصعامامرسعومايصدر

الأسعاقفةمنقليلةقلةانويبدو،والمصادرإتوالسجنالنفىمنبعضهو

لذاطقتعرخوابأنهمالقولالطيدعوماهناكليسىولكن،للموتتعرضت

تمصعبالىراجعاذلكيكونأبئالمرجحفمن،)3(نفسهليد!جن،وامرنتيجةْ

ضد.العدائىالئنممورفرصةانتهزواالذينالوثنيينالموظفينبعض

بئالقوانعحرمةلانتهاك،بقسطنطيناتصالعلىأنهمبحجةطَالمسيحيين

العقابطائلةتحتلديهمالمكروهينالأسعاقفةبعضولوخطع،الموجودة

الحوادتهذهأنألا،ننهسه)؟(يوسعاببذلكيخبرناكماخردعباًأوبحجة

.)5(للمسيحيينجماعيةمذابححدثتأسْهيؤثرولمنادرةكالهْت

تقتمقسعطنخعيهنأنيوسعابيذكرأنغريبايكنلمالنحوهذاوعلى

مثلماالحلاغوتهذاسطوةمنالمسيحرعيةمنالجزءهذالينقذبجيوئنه

.س)6(ماك!هصنتبوضدروماأهلمصقبلءرعف!ل

الحماصةفىغايةخطوةليكينعليهااقدمالتىالسياسةكانتلقد

وقتفىكانفقد،الحرجةالظروفتلكمثلفىانسانعليهايقدمأنيمكن

كبيرجزءعناستعْنىبطيئعهولكنه،رعاياهكلوعطفلولاءفيهيحتاج

أئمدمنليصبحواعليهغبارلاسبباالححلبهذأواعطاهمممهموهام

)1(

)2(

)3(

)ث(

off)

)6(

8,X7!عع Kist1ة!.EVSEB.vita Const

.McGiffert,op..384.ك!ه cit., .n ,5 pp

.d!

U*01!م!.2.0،9 ;8vita?ء,hilt-ور!.

385-384.!،.5,.McGiftert.op. cit.. n

09,Xا-ىء..EVSEB.vita Const. II, ;3 Kist
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هذامنتمامايستفيدكيفالخصمهذاعرمْاوقد،)1(لخصمها!حمسينا

الخطش.

ومخاوهْ"ليكينلدىالئنكوكاثارةفىبنفسهقسحلنظينساهمولفد

لىالأهشهورالستةقسطنطينقضىفقد،أقاليمهفىالمشيحيينجموع-ت

وكنهاعجالةفىرومازارثم،البلقانفىالجديدةاقاليمهيتفقد315عاممن

بمديغادرهاولمالبلقانالىاثانيةتحرك3ا1سمْةخريصثْوفىثغالةالى

ثماتطيلةالبلقانفىحكثوهكذا،ميلانوفيهازارواحدةمرةالاذلك

عليهاجرىالتىوسياسته،خصمهاقاليممنقربهأنئكعولا،سمْوات

مسيحييشعورفىالأترأكبرلهاكأن.أقليمهفىالمسيحيينممماحلةفى

ليكين.ون!فسر،.الئنرقما

يضربقادمةلمعركةالعدةيعدقسطنطينراحالفترةهذهرخلال

،ممفرداالامبراطوريةعلىبالسيطرةالكبيرحلمهليحققالأخيرةحْصربتهزلجها

عىشلأولعلىأقدم،ا؟3سنةقوةنفسهمنقسطنطينأنصرولما

وقسطنطيههCrispusكريسبوسرولديهفاْعلن،ليكينضداستمْزازى

الدانو،جهقسطنطينعبر؟32لنةوفىلأةْ)2(ليكينموافقةدونقتصلين

بهجو3وقام،)3(احَهكatianالسارماثيينضدناجحةحملةوشن

ترإقياأقليماجتيارْالقو!ثصتتبعواقتضاه،3؟3.سمْةالقوطعلىحْص!حْبم

فا!خبم،ذلكمنأكثرغيظهيكظمأنهدْأيستطعفلم،لليكينالخاضع

وجدهاالأحْيرهذاولكن،أراضيهحرمةانتهاكعلىقسطنطينلدى

ترفسيةيقدماتفرفض،طويلأرومنذعنهايبحثكانالتىالفرحصة

.الفترخهذهفىاخيرةأهليةلحربالبدءائأرةذلكفأعطى،)4(لزميلهما

تمدفهو،الحربهذهفىقسطنحلينلانتصارمهيأةالظروفكلكانت

تأييدوضمن(31عامحرببعدالبلقانعلىاستولىممْذعدتهللأمراعد

وبالردبع،نصوتهعنتخليهمأ،قلعلىأعو،لليكينالخاضعينالمسيحيين

)1(

).21

.)3(

)4(

!-!..McGiffert,op. cit., .+ ,5 pp

,Jones,Constantine..حملأ pكة

Histoireفىء15*.!05. des Concile-ء)ء8ء.

Book,op.--؟.!.!.!ااء
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حتوتحريرهمالمسيحييننصههـةفىرغبتهأعبىْ-ذاتهاحدلْىهذهكانتْ

ووجدهابهاتذرعالتىالحجةهى-ليكيناضطهادتحتالعبوديةرق

با.!ضمنبارعةخطةتلكوكانت.الحربهذهورائهامنليثتمبررا

تأيتصْحالمياقهذاومن،معهوتعاطفهمالثوقفىالمسيحيينولاء

منوأغراضه،الحربهذهفىفعلابالعدوأنالباد!ءهوكأنتسطنحلين

!تالمياقهذافىبوسابيقدمهفماتمومنثللعيانباديةالحربهذه

قمِستاذاواهيةحجةيعديحيةالمصعندفاعايحاربقسطنحلينإعتبار

!!والهامالباقىالجزءعلىيستيلىلأن7حفرْتهالتىالقويةبالدوافع

الامبراطورية.

للمالتفوقهذاولكت!أيخ!حاالمرةهذهعدوهعلىيتمْوقليكينكات

فارهـ!ألفعتنروخم!ى"5َالمتنادمنها.ر...لديهكانفقد،ففعايجده

لممبينهأ،CappadociaوكبادوكياPhgiرونرببيخأفرساناحسنمن

،جندفألفوعشريتمائةعنالأسلحةمختلففىقسطنحلينقوأتتزد

.)1(مورصفرةبصفةالحربثهئونفىبتمرلهمخصومهمقونيفوكانواولكنهم

323ليوده!تالثالثفى(ع!ثة+ادرناءحاليا)أدريانويلوعند

في-خسأنكريسبوصلبثوما،الصراعهذافىهزائمهأولليكينلقى

لىاسطهعلىكبهـابحريانصرايحققأنمنوتمكنبيزنطةعلىالحصار

خريسوبوليد.؟،قىالفاصلةالموقعةحدثتسبتهبر18وفى،حْصمه)2(

rysopolisفأ*لقسضنحلهيئنفسحهوأسلم،ث!ىءكلليكينفقدحيث!ع

.التالى)3(العامفىاعدممالرعانولكنه،تسالونيكاالىبنفيه

تشهدوات.أوارهايخمدأنطويلةأهليةلحربقدروهكذا

:فردامبراطورفيهعرث!هاعلىيتربعوحدةعصرجديدمنالامبرأطورية

غرستيابذورثمارالآسيوىالثمرقفىالباهرالنصربذلكقسطنطينوج!ى

)1(

(T)

-en)

)4(

417..Gibbon,op. cit. .I p

1$2.Burckhardt,up. cit., p

3+كه.!م!vitaConst.ي!;0317!ا!0:أ،-،7ح،*09

7.1,0.,T;4 SOZOM. hist. ecel!ح!اص.AT.hist!3ط O
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قائلابذلكيتغنىان)1(يوسابلمادحهوحق،ا،وروبىالفربفىيداد

الفضيئةتيابلْىيرفلالذىالخلافرالبطل.قسطنطيناستطاعوهكذا"

يهاثلثىءكللْىالذى،الربمحبوبالأميركريسبوصوابنه،والتتى

وا!ثءرومألحيةْامبراطوريةويؤسما،الثرقي!ترداأناستطاعأ،أباه

."مفربهاالىالشعسىمشرقمنكلهالعالمحكمههالرحيمحخضصجنموحدة

لا!.!كهhilt.eccl..8ء)1(
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ولقد،قسطنطينمسيحيةحولاختلافهمث!ىءفىنالدارسهيختلفلم

قسطنطينسوفعكانهل،ثقينذىلؤالفىذاتهاالمثمكلةحساغت

بربهم؟يقينىمعتقدعننابعاعليهمكانتالتىوالاغلالاصرهمالمميحيين

هذاالىوانجذأبا3جانبهماتخاذهفىتأنكبيرالسياسيةللدوافعكانإم

3ا!وأعتئى،هناكغيرهوراحهناقبيلالدارلينحنجأءذاكاْوالشق

قواصبهاويدحض،رأيهصدفعنجمعهابأْلانيديدفعحججهمنحسة

لؤالثقىعنتخرجلاوتعددهااختلافهاعلىالاَراءاانعلى.حعترضه

ي!أالمصحواريىالىمصْيثْينالكنيسةمؤرخوأولهمايدعم،ذكرهتواسبق

جاعلينالمحدثإقالدارسينجلثأفيهماويؤكدطَجديدارلولاعثرالاثنى

حاذقا.دياسياقسطنحلينمى

ونج!ج.وإحداألحواريينقائمةزإدمنأولالخيسارىيو!ابكاتص"

احتواءسداه،قسطنطينجبينجلالفىيزبتمهيبقدسىضوءخيوظبقلمه07

-ا،عص!مرعلىللبثنرفحفظ،رذيلةايةعنترفعثْولحمتهفضيلة-كل

Vita"قسحلنطينحياة"" Cbnstantini.

الهـليهتدىالكنيسةرخىو"ةِيوسابراىفىقسطنطينيكنولم
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دا!.:4ْالسهاءجعلوأولكنهم،أحدهملغدااذن،بئنرلسانعلىالمسيحية

وخدأء،شارْنهوالصليب،نومهفىمبشرهالمسيحويسوع،يقظتهفى

!أ!صخريفاطمذلككانإ!الخطىمنهيباركوالرب،جندهمثاعلطالرب

أئبمالظلماتمنليخرج"روماالىبقواتهيزحفوقسطنطين3؟اعام

-عند،ء.تجبربها"طاغيه"علىوليقضى،الأمدعليهمطالألْاسا"النور

ا-.!+اوأذأتيم!ىبدابؤثارمؤذنةق!يلاالغربالىالظهيرذقنع!ىمالت

هـسنت!بهذا))لْور!تبأحر!تحتهحْصاصليبات!،لْقالسماءكبدتحْصىء

vika!ولاواِت؟(()1(الدهشةوجيئنمهلسانهفعقدت*،ول

مطذهبهكلىالظنونبهوذهبت،يرىالذىلهذاقسطنطينالئخكوك

جميمنادطرآهأالتىوالعلامةالربمسيحلهفيتبدىالنوممنسنةوتأخذه

معارت.كلفئأميناحارلامنهايجعلوأن،شعارألهاًياهايتخذأنيأمره

وأيمرضدىالحصصناعفاستدعىالتالىاليوملْىقسطنطينوسارع.الاَتية)2(

م!ت-.تكوثانوأوصاهم!بدقةلهميصفهاراحأنبحدتباعايصتعوهاأن

ةجيئنه):(منجمْدىكلصطراسطعلىلتوصْع)3(الكريمةوالحجارةالذهب

عه!ليخبروهالمقدلةالديانةألرارحأملىاليهدعىاُنقسطنطينلبثوما

المول!*الوحيدالابن/الربوأنهصفتهفأعطوه،راىنخدنومهفىالذىهذا

نفسهقسطنطينفوطن!الخلودعلأمةهوراَهماوأن،الواحدا!بهن

الربقسارسأةمنلهواتحْذ،المقدسصطالكتابقراءةعلىذلكممْذ

عد-5-لملاقاةجهرْهاتم:نفسها،مارمبعراضومنىثسمتشارين

.ماكسنتيوس)5(

المسيحيةصالىقسحلنطيناهتداءقصةيوسابي!وصطالصورةبهذه

سضهـ)حصإ،ْأ..ءرأسهموعلىالتالونالكنيسةمؤرخوينهجممْوالهؤعلى

.)7(وسوزومين

)1(

)2(

)-4(

).5(

)6(

)7(

*"!.!3.vitaConst!
26.8..bid!

Ibid.حى

31,.Ibid

.صط.لأ!

"3OCRAT.ةIء!ء.،!2.01.4

؟.OZO!لإ.hilt.حاس..3.8
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حقا؟اصةالبسابهذهالمسطلةتبدوهلولكن

تلكرأئالذىهويكنلموحدهقسطنطينأنيوسابيذكر

واعترتهمبم،أجمحونجيئنسهأمْرادالرؤيةتنماركهبل،السحاءفى"المعجزةأ-)

شاخصاشيذاالرؤيةهدْهتكونانذلكومعمْى،يرونللذىالدهشةخَ!م

عليهقصطالذىهونفسهقسطنطينأنيخبرنايوسابولكن.الجميع-.بين

ذأكوتنفع،راحتهلحظاتمنلحظةوفىطويلةفترةبعدصراحةدلك

للحظةثيترددالذىذافمنقائلاذلكعلئيعلقثم،مفلظةببمأن

ترددوابالفعلكثيرينولكن.)1(خاصةاليهونسبتهاالروايةهذهسحديق

4وكتاي"موسهيميوحنا"مسيحياكاتبامنهمنذكرأنويكفينا"قبولهاق

هدْش.ىالقسط3ع!هقالالذى((والحديتةالقديمةالمسيحيةالكنيسةتاريخ/1

باشحبدةيمتارْالكنيسةتاريخلْىوخصعتْالتىالكنبأم!ظمحنألْه"،صمىْ

أكااال!يوسابلستفدلملماذا":المؤرخيت!اءأ!.(إ)3(التمحب5-م

تابذنجضكانالذينالألوفمنأحدشهادةذكردوناكمورالى*مبراشنهادذ

عذيىواعتمدالعالمفىثاعالخبرانيقللمولماذا؟ذلكتناهدواقدنوا.صكو

؟عمعهبالانفرادقسضنطينشهادةمجردذكرهعنعوخصابن؟ثنا!ادذ

أراةاللهبأنيصدقهل،قسطنطينعقلانارةفصدتدالل!كانان

الم!دب!يسوعأنيصدقوهل!اليهيوحىأنمنبد،صلببضورةك!تجرد

ا..*ات!اكلعليهجصلمادىصلبببصنعا*مبرأطوراذلكامرالملوك.بهذث

لذعالممعروفةغيرالقصةهذهتكونأنيمكنوكيفالةصهـ؟أجل!ن

ذلاثكانعرنمتولما؟لنةوعننربنبخيسىحدوتهابعدحنص!أنجميحى

التدْ-يوسابأنالأرجحيكونال!.وقسطنطينيوساببجمنحديثتن

وعننهاراالتنهممسطحولظهرتبراقةهالةعنمبراحلورالى-!يتمنذث

ويسنخد-4المرصعالصل!صبصعْحعله!هاالتالمةاللدلةآهْءنر-!ا ........ف.رحولرحم

.؟لجيئف")3(.ا.إة

.)1(,8*،.ta ConاEVSEB. v

والض-ينة،انقدبةاهـيحيةالكنيسةحتار*ل!كنابالعربيه-اْضجمةمندهةراجع)2(

.-..امىدصرلى.لفطاشؤا-م

لأ.82-721ص1تسهص،--كبمو5.)3
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ويتأبمند،أخيراالرؤيةهذهتخيلقدقسطنطينانفيرىجونزأما

ينضهـلمالامبراطورانمنالقصةيوساببهايقدمالتىالطريقةمنذاك

ويفْوت.،والمودةالألفةلحظاتمنلحظةفىبهالهأفضىبلالحادثةهذد

لهالة-نادرةظاهرةسوىليسىراَهفْدقسطنطينيكونانيحنولما%ت

كرا."،..-ولكنالمطرلا-سقوطعنشْجتقزحلقوسمشابهةطبيعية

أو-مصطنعةشموصنكلنأخذعادةوهى،الثمسىاشعةخلالالتلج

ذذئافيهاتبدىالتىالفترةتكونوربما،بالئنمصتحيطالضوءمنحذقات

أت-لخيايالنسبةكانولكنه،المث!اهدةمكتهلغيروالعرض،قصيرة

يقدسها.التىالثمسفهى،كبيرةد،لةذاالمنهكالمكدودقسطنطين

العلاكأ-وكألْت،بعلامةالئنمساليهبعثتاحتياجهساعاتمنلاعةولى

للن!سر؟مظهراالمسيح..تعنىكانتوأيما،المسيحيينشعارالصليب

يعبداياهاالتىالالهيةالقوةرمزهىالشممىإناو،تقهرلاالتى

أصبحقد،الصليبسيد،المسيحأنواضحاكانفقد،المسيحيون

19ةا؟الر،فىفيشكهحْا!*ديفزاما0)1(وحاميهبطلهلقسحلنحلينبالنسبة

.ها!ة)2(معانرأيهفىتحملكانتواناطلاقا

.فالقصهذهلناأوردفْديوسابأنحقاللتساؤليدعوالذىوالثىء

هذ!كاتولما،نفسها،مبراطورلعانعلىفنسحلنطجمن!لجأةكتابهقى

تفصد-عاماوعئنرينخمسةفان،الامبراطوروفاةبعدوضعقدالكت،ب

اء-يضماوكل،شيئالنايذكرفلمالكنسوتاريخهفىأما،وذكرهاالحادثةبين

أما":ْلهْصهوماكسنتيوصقسحمصينابينالرهـبسبفتالتىالفترةءث

بدايتفىفانهالامبراطورىوالمركزالمقامفىمتقدماكانالذىقسطنطين

كنهْو3السماءالهالىبالصلاةلجأواذ،روماظلموامنطىأنئفقاذالأمر

يكوت.ويكاد(T)1(00بجيش!هتقدم،لهكحونالجمبع!خلصالمسيحبلهبرع

07)4(ماكسيمينضدمراعهفىليكينعنيول!ابيذكرهمانفسهوالقولهذا

)1(

)2(

)3(

)؟(

,Jones.هو.كا!ء Constantinق

14,.Davis,op. cit. P

.!!hint!.لم!هـ."كه

01..Ibid:
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ذاعكهذاخبراأتلوالقبيلهذامننئىءعنليسكتيكنفلم،كتانتيوسىفيما

بئلكريسبوسرمعلماليصبحاستدعىقدكانوأنهخاصة،اَنذاك

الامبراطورىالقصرأستارورا.ءيجرىبمايحْبرناعهدناهوقد،قمبطنطين

ب!توقتهاثأعقديكونوأنلابدعمايحدثأتاذنعليهفلاثلْيقوميديا.فى

البتةشيئايذ!سلالاكتانتيوصولكن،الرؤيةهذهحولوالناصالعسكر

نأيذكرهماكلبل،السماءفىظهربصليبنحيطنورمنهالةعن

يفمحهشعاراالممسيحعلامةاتخاذالىرآهحلمفىأرنْند-قسطنطين

.11(با،مرقسطنحلينفصدع،7الممركةالىبهيتقدموان،جندهدروععلى

الجكينزارالذىنفسههوحلمهفىلقسطنطينتبدىالذىالربملاك-وكان

علىالنصرلهتضمنالتىوالدعواتْالصلواتصيغةولقنهنومهفى

منكلراَهحلهاتعدولالاكتاشْيولىعندفالمسطلةثمومن.)2(خصمه

ملاكاوأن،منافسهضدالحربمف!ماكليدخلأنقبلوليكينقسطنطين

ادعيةالثانىولقنالنصرثنارةا،ولأعطئفومهمافىاليهماجاءلملرب7

.الانتصار

وكلاهما،ا.لأحْرىمنهماكلت!الفروايتينيعطينايوسابنرىوهكذا

واضطراب،فقط"الحلم"مسألةفىالالإكتالهْتيوصورواية-يختلف

فىالتنكالىتدعوتاوحدهيوسأبعندبل،الكاتبعنهذينعندالروايات

منها.اىنبول

عنمؤلفهبدايةفىانبأناوقديوسابقصةحولنناقثىلفاماولكن

الجمبعفاقامبراطورعنيحدثألاعليهالعارمنان"قسطنطينحياة-،1

ليقرالى*لهيةالعنايةاخنارتهالذىذلك"الربمحبوب"،للهمحبتهفى

المسيحيةالىيهتدىأنثأنههذالربليكنولم،")3(الأرضعلىالسلام

!تبثرءالامبراطورتمْردلما3وا،،مبث!راومسيحىقضلسانعلى

أنقذرجلقصةإ%جياللقادميضعيوسابواَلأخال،دم7ولدمنغيره

44..mort.persسطمر.

041.Ibid

B.vita.علأ.2 Const33!ئE
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.تالبثررغباتلاالسماءارادةأفعالهعلىيضفى،المسيحيةالضياعمن

المميحي!7.ا،جيالتعىأنبينكبيروفرق،الانسانعونلاالربوعناية

؟بين.،السماءهدتهامبرأطوربيدرله!خقدأْلأرصْعلىمعتقدهان

!إالبثربنىالسنصفهاألىجفبتهحاكمارادةنتيجةحيتاف!اادراكها

إلىوالسناتوالشعبمْرفعه،روماالظافردخولقسظنطيندخل

تذكاراطالمخلصم7لاصليباتمثالهيدفىيوضعأنالحالفىفأمر،ضليين

.-الخالصةالشجاعةرمز.المقتدرةالعقيدةبهذه"قاعدتهعلىونمثى

ونتعبْ!السناتووحررتةعقالهافككتالطاغيةلْرومن،مدينتكبمأنقذت

.")11وقنرفهممجدهمقديمالىوأعدتهمروما

لبم.ولكنه،المسيحيينمعتسامحهقسطنطينأظهرالسلوكبهذا

هوماالى-مباتنردرومادخولهبحد-ذهببلالمسامحةحدعنيحف

ورعايتهةبعطفهوشملها،رحمتهبوارفالكنيسةفأظل،ذلكمنابعد

أنولليفولعالى3/313؟اعامثستاءفىبهابعثرلالةمنبين!هذا

:يقول،أفريقيابروقنصل!ولهذلاول+د!

عنهكثفتلمانظرا.تحياتى.عزيزى..أنوللينوص"

أعظبميكمئفيهادياسْةتزدرىعندماأنهمنكميرةظروف

العامالصالحيتعرض،المقدسةالسماويةللقوةالتقدير

الاسموالرخاءبالخببرينعمحينعلى،11،خطارلأفدح

الربرحمةتهديهما"البثنربنىصصالحوكلالرومافى

تقررمْقد،العبادةذاثوالحمايةبالاحياءحظيتمااذا

.بالقداسة.خدماتهميقدمونالذينأولدْكينالانعزيزىيا

الديالْةهدْهمتبمين،القالْونهذاوبمراعاةالواجبة

يعفىأنويسرمْئلحالخدماتهذهعنتعويضا،الالهية

الجاصعةالكني!ةأعضاء،العامةالواجباتأداءمنتماما

نوالمدعو؟ولحةذلأم!!sكأيكليالْوصيرألهاالتى

المقدسة،الديافةهذهبخدمةالقائمون،الدينرجال

t N I

!Vita.هه,04 Covet!؟!ح!01ء.!!ْ.!histص
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الربخدمةعنتلهيهملاحتى،ولايتكدائرةفىالمقيمون

يجبعالَقاىبلاولثرائعهم!.دنسىيصرفهمأو،خطية

للالةحالماال!ؤلةتعْ!دهخعرهنفكم.ألْنْثهغلكرشؤاأن

عزيزىالشلاهةضحبتك.العبادةخالصطسوسلاءقدم

.)?(((أنوللينوصالمحبوب

الواجباتربمةمنالاكليروصرجالمسطنطينأعتقالقوكبهذا

ا،مبراطوريةةفىالقوه!سراةكواهلبهناعسطثقيلاعبئاتهثلكانتالتىالعامة

نتيجةوبحهدهلهسبحبارعةموفقةخطوةقسطنطينجانبهنتلكوكانت

3كفهو،الدولةثصئون!المثماركةعنبهاو!سفهم!الكنيسةرجاللها

الولايأتأطسمهننئذ1تعدولايةأ؟ش.-فىالتدخلىنلبقةبصورةايديهم

للثننكهجالايدع،سحوعلىوحثهم،الاقتصاديةالناحيةمنلهبالنسبة

ربهق!توقيرعنيعوقهمولا،وطقوسطهمشعائرهممهارسةالىيمْصرفواان

الوْاجباتْبتلكاثتغالهم!جزاءرواحهغباًيعلققدهاكلمنهتطهرين،عائق

نايمكنالذىالكب!ا(لأثرمدىيدرككانقسطنطينعأنولابد.العامة

عل!تالتمردأوالحاكملتعضيدرعيتهمنفوصفىالمسيحىالدينرجالبتركه

انفصفىكيرنفوذذوىرجالاصفهلاالىيكتسبأنأرادثموهن،سطوته

علىتأثيرهاومدىالفسْةهذهأههيةمنيطسلههلما،المسيحيةالجموع

الرسالةذاتلْىصراحةذلكعنففسهطسو-افصحؤقد،القابذةمثروعاته

ففْهرطسا،الامبراطوريةلكيانبالنعبةعحيويةمساْلةالمسَيخيةعاعتبرحين

حيىعلى،ؤالفوصْنىالخرابالسطولة؟سنوىعلىلمْ-يجراتباعهادراضصهاا

لحانقسطنطينأنث!كولا،والاستقرارالرخاءضياءعنهاالصفحافرخ

إ،مبراطو-ىالقصرلْىكانأيامعيناهثهدتهالذى.الواقعقرطاصيقرأ

اضطهاداتعنلمغهوما،ؤجاليريؤصلىد.قلدياسْهِز!نبنيقوميديا

يربطإنعجبايكنلملذا،الاهبراطوريةمنالثعرقيةالولاياتفىماكسيمين

احالصا"ْوبين،اتباعهطابيدوالأخذالمسحيةعلىالعطفبينقسطنطين

للدولة."العام

)1(.70.X!ءس!اس.hi* nt!!!.
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فلسطينأهالىالىبعدمنبهابعثالتىتلكالرسالةبهذهوشْبية

للاخسطهاداتصورةثم!.يرسم،)1(المسيحيةبالعقيدهويثميدالربفيهايمجد

ثم،مبقوهاباطرةالمسيحيةضدمارسهاوالتىعصرهقبلسادتانتى

العداوذنيرانواشعالالكتيرينهلاكالىالسياسةهذهادتكيف

السماءمبعوثانهذلكبعدالإمبراطورويوخح،)2(الجميعبينوالبغضاء

بريطانيا،فىكانمذالظلامدياجيرليبددالرباختارهالذى،الأرضالى

لِدوترعاهذلكفىتؤيده،الئنريقترفمنكلعلىالعنفبيدوليضرب

.صقتدر)3(اله

،؟هـاءة.

رجالحررقدقسطنحلينكانفاذا،الحدهذاعندالأمرينتهولم

الاجباريةالفرصةلهموهيأ،ضاقتبهصدورهمعبءمنالاكليروص

ال!!حلرةلْىيتطلعونكاسْواهؤلاءانالا،والشعائرطقومهملممارسة

أخر،افرادايدىألىالاضطهادعاصفةنقلتهاالتىوملحقاتهاعبادتهمدور

اوامرهفكاتْ،وتطلحاتهاالعيونتلكحيرةقسحلنطينفطنةعنيغبولم

قال.حقالهاالزوبعةقبلكانماالكنيسةعلىيردبأنلنائبه

علىجبلتالتىطبيستناان..انوللينوصعزيزىسلاما"

اشآخسِينعلىتردأنال!بىتاًالعزيرْأيهاالخيرحب

تقومأنالرلالةهذهتصلكحالمافمقصدنالذا،حقوقهم

كأن!أكلالجامعةالمسيحيةالكنيسةالىتعيدالتوعلى

حسث،غيرهمأوالمواطنينحوزةفىلآن2اوهولهاملكا

كانولما.أصحابهاالىالأثياءتلكتعودأنتررنا

الكنائسالىفأعدأمرناسياقوضوحمدىيدركفطنتك

وأصلاكأودوراحدائق،ملكالهاالسابقفىكانمأكل

والتنفيذالطاعةهوضعهذاأمرىوضعتقدانكنملمحتى

المحبوبالمزيزأيهابالسلامةولتنعم.حرصبكل

.أنولسسو!ر)4(

)4(

.VSEBطم!ساهه.هـ!2.ة vi!كإ

.27-!.Ibid

28..Ibid

!..EVSEB.Kist. ecci. X
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علىكانئنىءبقىولكن،الأولىخطوتهقسطنص!!تنىوهكذا

ورعاياها،ورجالاتهاالكنيسةفضلهبجميلليألريفعلهأنحتفاالامدراطور

عليهاالدولةعطفوهو،عددالهنينمنهحرمتماالكنيسةيهبانذلك

للناحيةيمتدبل،الاضطهادبمنعالمعنويةالناحيةعلىيقتصرلاواقعياعطفا

وكان،المسيحيينلهؤلا.ءالعبادةبيوتمنالقواعدرفعفىبالمساهحةالمادية

بأوامرالامبلاالدولةمنتحظلمجماعةاعينيبهرشيئاذانهحدفىذلك

يحرربقسطنطينفادْا،افرادهاوتضطهداملاكهاوتصادرثكنائسها3تهد

ترفعأنبعدللكنيسةفكيف،بالاموالينعمثم،ا،ملاكويعيد،الأنفس

الى*لهيةالعنايةمبعوثبحمدتسمبعلاوكيف؟ةتائرةمتمردةرأسهاللدولة

منرسالة!لعلال!ge5قرحلاجةأستهفتلقىالمبالهذاوفالأرضعلى

فيها:جاءالامبراطور

مرطاجةاسقفكايكيليانوصالىأوغسطصقسطنطين"

افريقياولى*ياتكلفىنخصصانقررناقدكنالما..

نفقاتهملدعلىبهايستعينمنحاوموريتانياونوميديا

اورسوصالىسطرتلذا،ال!اتوليإيهالكنيسةخدام

Ursusالىيدفعأنآمرهيقياأفافىالحساباتمأمور

تألكتبينواذا...هعلا!فلساَلاثثلاثةفطئتكم

الجميع،تجاهالخصوصهذافىورغبتنايحولهناكعجزا

Heeraclidesهراكليدصمنترددوبلافاطلب

ثخصهأمرتفقد،حاجةفىاليهأنتام،أملاكناوكيل

."جنايكم)1(يطلبمبلغأىتأخيردونيقدمأن

ت5طائفةولاءقسطنطينقبضةفىيضعأنحقيقمر؟تههذهسلوك

تلثفىاخرب1سيدوكان،المسيحد!بنرعالاهاجموععلىنفوذذاتإناصا

اْ،هلينقلوبياْتلفأنوالى،الو،ءهذالمثلحاجةيكونمااثدإلأَونةا

أملاكومن،واقحاماكسنتيوصليادةتحتقبلاحَانفالنىالمنطقةتلكفى

وغيركحااْر!8!اليم!روهتقعأنفلابدهزيىةالأولنالوقدأما.قانونأليكين

.EVSEB.hilt.!*ل6ء\(ر eccl
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وألانص!بءالقوةبهنطقلْفوذددائرةضينوندخلالمنتصرسطوةشحت

يوجهانالاالمنطقهذاأمامعليهفماالتنرعىالحهتصاحبليكينأمأ

كانثمومن.ذاتهاالثنريمةعليهايطبقالثرقفىثانيةناحيةسحونشماطه

تأولنا.قرباناالولإءمذبحعلىيقدمانقسطنطينالجديدالسيدضلى

جماعة،انتتنساليحدثهالذىالنفسىا،ثرذلكالتصورلناشاءمأنتصور

ده)ثمبرالاضحلهادغيابةمن،ثلاثةقرونطيلةألواناالعذابصمْوفقالت

الذيناسلافهكانامبراطورجانب!نعليهاوالى*غداق/لهاكانمااليها

ماكسنتيولىرالهصراحتزت،فقدالدعائيةبأرعقسطنطينوكان.فيهابهاقذمْوا

روحأ،فىإ(الطاغية"عحمرنهايةبكاراتع!نأفريقياو،يةبهارطيف

ىالأخمِالناحيةوفىيرالجديدالسيديقاوممنجزاءذلكأنضمناوتوصىء

.وهباتتمنحاعغاءات

قولهوكايكيذيانوصانوللينوسرالىقسطنطينرسائلفىالنظرولِلفت

الرسائل،تلكلْىدوماترددتالتىالعبارةتلك،")1(الجامعةالكنيسةأ)

تلكأنهامنالكنيسةبهذهْيمنيهمايحددعندماوضوحاا-لا"مريزيدثبم

التحديدهذاالىقسطنطيندفعوفْد،كايكيليانوص)2(يرأسهاالتى))

:يقولكايكيليأنوصقرطاجةأسقفالىرس!التهفىنفسههويذكرهحا

السقيمةالعقولذوىبمضانترددأنباءصكتهاقدمسامعىكأنتلما)ا

المزاهـمىبخمالجامعةالمقدسةالكنيسةعنالجموعلصرفيتحايلون

عنهمفسشْحدثالذينالدوناتيينالىهناهايشهبوهو.")3(ودنسها

قسطنطينوجهالذىالمصدرعننتساعلأنلابالطبعولنا.التالىالفصل

أتب-اعدونبالذات"الجامعةالمقدلةالكنيسة"رعاياتحْصيصالى0

؟درناتوص

متى"قرطاجةأسقفالىالسالفةالإمبرأحلوررسالةفئجاء

أعلاهالمذكورينجمفععلىيورْعْأنأرىفانى،ْاليهالمثصارالمبلغتس!لفت

)11

)3(

33()

-!+ك!!X.histءحء.501-.6

7..Ibid

6..Ibid
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منونعلم)1("ه"!ول!ولهوسيولىبهااليكبعثالتىللقائمةارفقا

عندذذكانوانه،لقرطبةاسقفاكانهذاهوليوصأن)2(سقراط

كانأنهعلىدليلهنااسمهومجىء،الدينيةللئنئونقسطنطين!ستشار

ويذحَر.الملفية)3(القنطرةمعركةقبلتقديرأقلعلىقسطنطينمعيةفى

جافبالىالامبراطوراستمالةفىكبيردورذاكانهوليوصأَن+،يىكهارت

ناصحاهوسيوسىفسنجدأمرمنيكنومهما.)4(بداءةالمسيحيين

ز!خاصةذلكبعد-وقعتالتىالاحداثفىنشطامتحركا،لمننسطنطين

يهوىعندماكةمكايفقدأنالىكذلكوسيظل،الاَريوسىالصراع-سألة

بعد.منقسطنطيوسرالامبراصلورفؤادالاَريوسيين

علىفتحوقدقسطنطينأنقولنايصاحبالمغا،ةمنشيئاأظنولا

دروبلْىمنهالخطىيهدى!تالىحاجةفىكان،جديدةعقيدةبابنفسه

عل،منبضياءهدايتهطريقلنفسهرسملقدحقيقة.الجديدالدينهذا

منيتلقاهاأنضيرفلاالجدببدالدينباتباعالخاصةا،خرىالتفاصيلأما

تعجكانتحكومتهودواوينوجبثه،لملأطهأنوكما.أعلمبهافهمالبشر

بضعجانبهءالىيكونأنفلابد،المستئنارونمنهمجوارهوالىبالوث!يين

يخبرناماهووهذأ،الجديدةالعقيدةهذهأصحاببينالمكانةذوىمنأناص

بالذإ:شالهوسبوسقسطنطيناختياركانوربما)5(نفسهيوسحاببه

الشهرةمندرجةعلىتكنلماحبةقركنيسةأنالىراجعاديدْيخامستئنهارا

غورلْت!اأذا،أسقفهاكانوبالتالى،كبيرةإلغربي"المسيحيةا،وساطفى

فىعليهسيطرةأىمالأحديكرهضطنطينكانولما،والبابابرومأ

مكانةذاتكذيسةبأسقفاستعاناذاويخثى،ث!مْونهمختلفدفةتوجيه

كان،قسطنطينسياساتفْىللتدخلالفرصةهدْهيستغلأنمرموقة

بالسلطانالالهْفرادحبلقسطنطينيحققمنخيرهوالمغحور"هوسيوص،ا

شهرةذاتأسقفياتالغربلْىكانتأنهذلكعلىودليلنا،منازعوبلا

)1(

(T)

)كا(.

،4(

)5(

EVSEB.hilt.01ءعع.*.6

.+ه!01ءحء03!اولول7.

82.7.ones, Constantine, p

103.!...Burkhardt.op. cit

32.*..EVSEB.vita Const
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رومالأأسقفيجعلأنعنتغاضىبل،اياقفتهاأغفللكنه،ممتازومركز

الراىلايستشيرههوسيوصعلىمبقياوظل،رومادخولهبعدحتىهاديه

وكان،عهدههنطويلةلفترةلهعرختالتىوالدي!يةالكنسيةالمسائلؤت

إلكاثوليكيةالكنيسةعلىالإمبراطورهباتبقصريختصمأرأيناكما؟ولها

.دوناتوصاتباعدونفقط

عدةالا،خصمهعلىانتصارهبعدرومافىقسطنحلينيمكثلم

ويقولى،هناكليكينوافاهحيثميلانوالىfly'y'مارصفىشخصثم.اتنهر

يرجعليكينمعللقائهمكانابالذاتلميلانوقصطنحص!اختيارانجاكسون

:السناتو)1(رجالوادعاءاتالوثنيةبتقاليدهاروماعنا،بتعادفىرغبتهادى

المدي!ةشهدتهاالتىالزواجاحتفالاتوضججصخبيثم!أوله

اتفهقمعيمْةسياسةتقريرالىانتهتاجتماعاتعقد!ناصورينالامبرا

المحادثاتتناولتهاالتىالموضوعاتبينمنوكان،التزامهاعلىاذحلرفان

وتعهدا،الامبراطوريةفىالمسيحيينالرعايامعاملةمسألة،الزعيمينبين

هذهـتتعارضأ،ث!ريطةا،مبرأطوريةس!أنلكلالدينيةالحرقيبمنح

.،ا،جتماعاتتلكسجلاتتصلناولم.للدولةالعامالصالحمعالحرية

ده!نيقوميديالْىنائبها!تليكينبهابعثلنا.رلالةحفظتهاالنيةهدْهولكن

أتبأعغاالطرفانراىالتىالسيالةتصْمنت،(T)ماكسيمينعلىانتصاره

هذهتسميةخطأالمؤرخينبينثاعولهذا،الدينيةبالمث!كلةيختصفيما

عقبصدررسمنابياناليستأنهاوالحقيقة،"ميلانوبمرلوم"الرسالة

النائب!اذاعهارلالةولكنها،وليكينقسطنطينبينالمحادتاتانتهاء

تجطبىوأحد،الجديدالثنرقليدمنجاعتهأنبعدنيقوميديافىالإمبراطورى

يوناتي"ترجمةيوسابواورد،الرسالةنصلاكتانتيوصحفظوقد،ميلالْو

مق،البتةيصدرلممرسوماأن-وهى،او،النظريةهذهظهرتوقد.لها)3(

حالىأيةعلى.)،(1918سنة05كل!!الألمانىالعالميدعلى،ميلأنو

)2(

،.!.,.ackson..! cit*.د

LACT.mo..!ه +. Pers

.!وو.،!لطeccl.!-ط05

51..Vasiliev,op. cit.. .، p
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سنةميلانوفىالطرفانعليهاستقرعماتعبيراهذهليكينرلالةكانتعفقد

فيها:جاءوقد،313

منيحرملاأنيجبأحداأنعهدمنذأدركناقدكنالما"

حريةوفطنتهلارادتهتتركانيحقبلالعقائديةحريته

بأنأوامرناقبلااصدرنافقد،الدينيةمقدساتهاختيار

كبيراعدداولكنوشعائرهمعقائدهمللمسيحيينتحفظ

لهتحرضتلمانتيجةالشعائرهذهممارسمةمنمنعحنهم

بهالذىالمرسومذلكصدوربعد،قيودمنالحريةهذه

."حريتهمعلىالمسيحيونحصل

فعلملاولكنا،ميلانواجتماعقبلصدرمرلومالىمناوا،نئارة

ذلكهوهنااليهالمشارالمرل!ومأنالظنواغلب،القبيلهذامن-ثميئا

تتحلمالذىالمرسوم!وهوْ،الثلاثةالأباطرةبالم113سمْةصدرالذى

ضتبثبالذىالعنيفللصراعنتيجةالتنفيذموضعليوضعالفرصةالمه

جاليريوس.،وفاة

قائلة:الرلسالةوتمصْى

العامالصالحيجلبماكلوتأملنا،ميلانواتيناوعندما"

الأوامرمننصدرانابتداءاعتزمنا،الجميعورفاهية

يمنحذلكسبيلوفى،نف!رجكلعلىبالخيريعودها

منترضاهمااتباعفىالحريةالناسوسصائرالمسيحيون

ا،ختياشحريةمنانسانأىيحرملاوان،نفوسهمالديالْة

يراهاالتىالديانةاعتناففىأوالمسيحيينعقيدةاتباعفى

."نعمائهبجحيرجالربعلينايتفضلحتىوهواهمتتاغمة

رعايالكلالعقيدةحريةباطلاقالرلالةبداتالنحوهذاعلى

وقلبه،يتفقبماالايهمانقالتردحقوأقرت،تمييزبلا0إلامبراطورية

السلا!ان":يقولالذىالنسْفى3وضوحا31ثربصورةالمعنىهذا؟ويتاْكد

يريد،الهأىعبادةحريةفردكليمتلكأنيستوجبهذهأيامنافىالثسامل

ثجاء.ا(اسجناالبياناتمنلأىاناانسانيتوهمنلاأندْلكالىلدابعنا

ذلكفلهالمسيحبينديانةاتباعيهوىمنوكل...":ايضاجالرْلهالة.لْى-
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كأملىدياستهمشحائرممارسةفىالمسيحيينمنحعنالقد..مانعمادون

.((أذحرية

داخلا،خرىوالدياناتالمسعيحيةغدتالحكوعمىعا،عترافبهذا

فْرعيناتها)1(ث!اْنثرعياديناواضتحث،°المساواقدمعلى7الامبراطورية

سلا3الكنيسةوسعاد،-الحريةعبيرتثنسمأنمرعونثلاتعةبعدلهارعآن

توثسكالتىالجديدة-الفترةلهذهالكنيسة/هللتوقد،تاقتاليهطالما

الفرحةْهطع.هعنيوعسعاسعابهعبرمماذلكعلىادلولا،تبزغأنشمسها

-عبقولهنعئطالمسيحييننفوستملكتالتى

،غمامصفوهيصكرلاجميلصحونهاراْقنرق..اخيرا"

المسيح.كنائسالعالمفىأضأءسماوىنوروبأثهصعة

نحمةمنيحرمعوالمجحاعتنامنليسواالذينأولئكوحتى

بجزءوالقمعتعبمزاياهاالانتفاعمنالأقزععلىاو،البركات

."علينا)2(الربأغدقهاالتىمالنص!ن

علىغاصرةتكنلمالدينيةالحريةأنالىاشارةا،خببرالقولهذاعوفى

فىورد7.ك!وهو،ا،مبراطوريةفىفردكلبهاتمتعبلمحسبالمسيحيين

ليكين:رسالةعدر

فادْا:اخذقدمنهمماكانالمسيحيينعلىردفقدوأخيرا"

بهاالاجتماععلىدرجواالتىالمسيحمِينأماكنأنحدث

ردهاوجب،خرون3اشخاساوخزاعنثنااثترعتهاقد..

اولئكوحتئ،عوضدونالفورعلىالمسعيحيينالى

تشليمها3علئهغ،أو.هديةعْهببماالأمعاكن،هطعهمثلىحازواالذْين

نانائبناالىوليذهبوا،تأخيزأوترددبلا،،صحابها

معلوماكانولما.يرضيهمماعطائنامنلينالواثاعوا

بل،الأماكنهدْهمجرديتملكوالغالمسعيحيينهوعلا.ءأن

أيضاردهاوجب،كجماعةاملاكهممنتمتبرعأخرىأماكن

."ابطاء-طعون!

)1(

)2(

178..culture,pس!ا!ءامعه(,e 0 7 Christianity andهحمت."ح!؟ة

!وو!.-ل!اول.eccl.*؟.
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ميلانو،-فىالامبراطورينبينالبحثدارحو.لهامنالتىالنقاطاهمتلك

-.الذىالثىءأنعلى،لْيقوميديارسالةاليناوحملتها،رأيهماقروعليها

جحلعلىلْوعههناتفاقاوليكنلمميلانواتفاقأنذاكرتناتعيهاتيجب

مرسومذلكالىسبمهبل،الامبراطوريةفىثرعيةالمسيحيةالديانة

تأكيداالاليصليكينرسالةبهجاتماانالقوليلنايجوزحقى،131سنة

عن-والعفوالصفحتضمنقدا،خ!فهذا.،.رفيقيهجالريوصنمرلوم

باق،مةلهموسمحبعقيدتهممتمسكينالحكومةناوعواالذينالمسيحيين

ولم،)1(وعبادتهماجتماعاتهمدوروتعيمبناءاعادةلهمواباح،الشعائر

الحريةاطلافعلىالنصالااللهمثيئاذلكعنفيقوميديارسحالةتزد

الىحاجةفى311سنةمرسوميكنلممثىءوذلك،الأفرادلكلالدينية

يكن-ولم.،الأحْرىالدياناتاتباعفبلابهايتمتعالحريةهذهتْلأننوضيحه

تكفلوالا،اياهاالمرسوممنحهمولذلك.المسيحيونالامحروماتها

حنآنفاأحْذوهعماسيتخلونالذلتللامْرادتمويخماتدفعبأنالدولة

اليهسبقلمااقرارال!ميلانواتفاقفليسذلكعدافيماأما:اكسسةا

.تعترفثىءوفلك،التنفيذدائوةهطيدخللمالذىجاليريوصمرلوم

.ةالامبراطورينلسانعلىتفكرحيث،أيدينابينالتىالرلالةالبدايةمنذ:4

ولكن،ونئرائمهم-عقائدهمللمسيحيينتحفظبأنقبلاأوامرنااصدرفافقد)1

هذهلهتتعر!لمأشْيجةالثصعائرهذهممارسةمنمنعمنهمكبيرأعددا

المسيحيونبهحصلالذىالمرلومذلكصدوربعدعدةقيودمنالحرية

يؤخذلمميلالْهِفىالاتفافعليهتمالذىذلكوحتى."الحريةصذهعلى

المسيصين.لاضطهادجديدمنيعودليكينرأينافقد،الجدمأخذالآخرصر

،ميلالْو-بمرلهبوميسمىماالاَنحتىهناكليسىأسْهالقولخلاصة

الشرفسيدمننيقوميديافىاصورالامبرانائبتلقاهارلالةلديناماوكل

هذهأنالمهم،ميلانولْىإلامبراطورينبيندارعمالناتفصحليكينالجديد

تلكانتهاجالىالزعيميندفعتالتىالبواعثعنجلاءفىأفصحتالرلالة.

-.هدْهْلْىأيامناالشاملالسلام"أت:فيهاجأءفقد؟المسيحيينقبالةالسيانة

الرهـ-اله-واحْتتمفْ،ا/يريدالهأىعبادةحريةفردكلبمتلكأتيستوجب

17..VIII.ولهـ2فى.ءس!د.EVSB.
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الهدوءيعملكى":ا،مبرأطورىللنائبالاْمر.صيغةفىالمتالىالنحو-على

السببلبهذا،ننابص!عةأوا!رنالانمامجهدكبمعكلأبذلوا،السلام-ويصود

.1(و!يناهالأموركث!هـمنفىأمروذلك.ابربرجمةدوام.لهْضمن

إ("وحدتهاوالامبراطورية"للام"انالقوليمكبئالنحديدمن-وبتنىء

السيالة،هذهباختطاطللمبادرةميلانوقطيىدافعكاِن،العابمصالحهالاوِ

ا!شماالىبهابعتالتىالعديدةقسطنحلينرسائليفىوردالمعنىسوهذا

عل!ئاحلوراامب!ِغداأنبعدكتبهاالتىوتلك.الجىذلكفىافريقيا

انوللينو-!الكمارسالتهفىجاءبماالآننقنعولكنا-.فرداالامبراطورية

ن%يمثَهتالتص!الضرارقسطنطينيذكروفيها/عنهاالحديثسبق.والتى

يمظنماومدى،وأتباعهاالديانةهذهبمهاجمةألاميراطوريةلها.تتعرصْ

.ْالمسيحيةوقرتدماادْاالدولةتفيدهءإن

يحدثبأنالبدايةمنذنفسهعلىقطعهالذىبعهدهوفيايولهمابكان

حكحهطعْترةطيلةللكف!سةقدمهاالتىالبيضاءوأياديهقسطنطينفضائل..عن

الحكوكبةتالسلطلْفتهمالذينالمسيحيينعودةقررالامبراطورأنفذكر

الذب!اولذكعنوعض،موحشة)1(جبليةمناطق-ا.ونائيةجزرالىْ-تبلا

لإ-/هة،صر،)2(العامةالأعمال!سحْرواأوأ-لمناجملْىبالعمل!عليهم-ءبم

وأجبرهاالعبوديةمرتبةألىانزلواثمالراقىا.لمجتمعالئيخشْمونكالْواالذين

م!نحرمواالذينالضباطاُوللجنودوسمح!إلمنازل)3(.لْىالخدمةعلى

الهادىءبالعيترواماأخرىحرةمناصبهما.لىبالعودةأماالصكريةرتبهمع

الكنيسةملكيةالىالشهداءمقابرتعادبأنوأمر،آ،(اعتبارهميردأنيبعد،

أقربائه!مأقربالىالمصادرةأملاكهمتعودولمن،/اْذ)رتهأ)،(ْتحتْتصبحوأن.

الهباتعلئالحصوللهذهواباح،أ6(الكنيسةعورثتهمالهميكنلم.-فان

ب!ببم!هماشْزعتالذينالىوردcالخو).طنوعن)7(يقدمهاالتى*والتبرعا!

)1(31,-03!+.EVSEB.vita Const

(Ibid..32 (T

hid..ك!031(ش

Ibid..!ع!")4(

)5(04..Ibid

)6(35..Ibid

*()736..Ibid
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هدْهكاتْولوحتىواددورإ\(والحدائقالأراضىمناملاكهمعقيدتهم

ممتذ!تْابتاعواالذينوعلئ،ألا*برإطورية)12الخزالْةح!زةفىأصبحتقد

أمأمومْتح،)3(ثانيةتسليمهاالتىالمبادرةهبةتسلموهاأوالكنيسةتحْص

المحساذنموممْحفيها)،(الترقىوسلم4الحكوميالوظانفبابالمسيحيجن

طرفىباتفاق،فردأىحقمنأححبححيثهائلةامتيازاتالاْسقفية

تمقدكانولوحتىا.لأسقفيةالمحاكملدىمدلْيةدعوىرفع،الخحصومة

نهابةمئنحارفوعلى،المدنيةالمحكمةامامالدعوىتلكاجراءاتفىالسببر

الأسقفحكمعدحيثا،لتهفيةالمحاكماختصاصاتوسعقسطنطينحكم

لأ3الىمدنيةدعوىأيةاحالةالامكانفىوعْدا،الدعاوىمختلفلْىف!ائيا

أحديقبللمولوحتىأجراءاتهامنمرحلةاىفىا"لأمقفيةالمحكمة

إ،سقفية،المحاكمأَحكامعلىالمدنيينالقضاةتصديقواوجب،الخصوم

عمالهالىقسطنطينوبصث/)5(المجتمعفىالأساقفةللطاتزادترفيا

يبخلوالاوأن،الكنائساقامةفئالمساعدةالىيوجههمأقاليمامختلفث

الهـ،وإرسل،ذاتهاالامبراطوريةالخزالْةمنحتىذلكسبيلثبثهىء

بينمنبالحلبعيولابوكان،المعنىهذاتتضمنرسائلأيضاساقفةالم9

،الامبرأطور)6(مناتقاهارهالةأْولكانتأنهاوفيحَر،اقيلأقفةهؤ،ء

حديثاْ-ا،لاقفةباقىالىا،خرىرسائلهعْرارعلىوهى-رتضملت

الآتأما،والتخر:بللتدميرعرضةالكنالهسفيهكالْتالذىالمهدنهايةعن

عطبماباصلاحيقومواانفلهمجديدعهدالسلاممنالامبراطوريةاظلوقد

اعوزتهمماواذا،جديدةاخرىكناشوانشاء،هذهالعبادةدورمن

فيهاْتقعالتىالولايةحاكمالىيلثواأنا،عليهمفحاالحاجةلذنقود

.)17دالرتهم

سكاتالىرسالةبيمينهخطالامبراطورأنيوسابويضيف

م1لأ

)21

)7(

37..F3VSEB.vita Const

093.Ibid

41,.Ibid

44;.1،.ء01!ص!"هـ.8 SOCRAT. Kist. eccl. ,I;18 SOZOM.hist!
*،.!..Vasilie3 op. cit

45.!..vitaConst.م!ْولء!

9.8.!?1.*،.hi46.+ه!كا;.Ibid
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فيه!تأورد،)1(المسيحيةويمجدالوثنيةفيهايدبنجمعاءإلإمبراحلورية

وبدأها،باللهالفهـكاولهة71بتعددالقولعنالناجمةالأخطاءعنتنريرا

علسءوعطفهوتقواهوالدهورعبينوقارن،والرذيلةالفضيلةعنبمقدمة

ويعدد،لهمواضطهادهماوماكسيمياندقلديانوصرخبث6المسيتجن

الجحاعةهذهلهتحرضتالذىالتعذيبوالوانا-لمخاطرصنوفعتسطنطين

كانتكيف-حديتهيمأذوالعار-ويذكر6ا،ثحةالطغمةتلكأيدىعلى

الذفا!قتافى،رقيقةحسنةالهاربينالمسيحيينلأولئكالبرأبرةْمعاملة

ليؤكدا،حبراطوتويعود،المتمدينالرومانىالعالممثالاضطهادفيه-لقوا

أيديهم.قدمتماجزاءالمضطهدينبهؤلاءلحهتالذىالإلهىا،نتقامجديدمن

الصليب،ثارةواعلاءالربتمجيدأجلمنهوفعلهمايذكرأنيلبثل!تم

صلاتهكانتلقدبل،والجموعالكد!سةأجلمندائمايصلبىكانأنه-وكيف

نفمهالوقت3فىولكنه،اجحعالعالمالمسيحيةالىيهدىانالربالى.دعاء

اصورالإمبراجانبمنالفعالهذهالىالربنظرف!ما،ذلثعلىأحدايجبرلا

أجتحابهيعظبتحذيررمالتهويحْتتم،العالميةالحكوحةبهذهعليهانعم

.الهدرء21(ألىوالاخلاد!لملأمفىالعيثبىعلىاياهم-حاثا

ل!قللكنفبةيعزفقسطنطينراح"المن"قيتارةوعلى..هكذا

الماi-جحهورصامسامععلىويردد،افغامهافىاغرقهاالتى"الخيرات،)!

أذنيهاالكن.يخسةوأرهفت،برهةوجبرْمنهايولالمالتىالمقطوعةشتلك

ولم،فخى"كا!اللرتمنتعىواثبلتسحعأنلهالابدكانففْد،لنسمع

الإر،،وأت،الربمبعوتُأنهألْشودتهفىدومايذكرانالامبرأطوريعْت

علي!فما..خعفأديسددذاهووهأ،هداهالبدءفىالذىهوْا،على

501واياتد!وولها،الالهيةالرحمةهذهبحمدتشبحأقا،ادْنالكنيسة

!إتوقر3

صورةالكنيسةرجا،تاعيناماميضعأنيريدبقسطذحلين؟وكأفي!

والتم!تعنمهـ،يحدثالتى"العالميةالحكومة"هذهبممحهلهالربعونظدئ

(1)

)021

ك!كلاكه!م!.vitaConst..ـ!.47

00,-485!.VS- .B vita Const
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رسالة-ففى*أيضااليرابرةتخصْعبل،وحدهمالروماناشثملتكتليء

.:قسطنطينيقول335.سنةصورفىالمنعقدا،لاققةمجمغا!طبهات:ءت

البرابرةاَمن،الخادمنعمللهولأنى،جهدىبفضل))

وحامينىحافظنىأْنهاأيقلْولاْنهما،ذلكوما،الرببعبادة

ا"لمعرفةالىادخلواخثيتنامنو،نهم.ودربخطوكلفى

."قائحون)1(بعبادتهالآتهمالذىللالهالحقة

رلالة)2(،فارصملكالىفيكتبفورةالحماصمنقسطنط!نوتنتاب

حكحه-تحتنالهموماالمسيحيإنعلىفضلهأنغامجديدمنصدرهاو!يردد

قائلا:فيفتتحها+وأعظمهاالفوائدجم!ن

العبادةفهذه،عفيدةبأقدصاعترفأعمالىتبرصتكماانى"

بعولْهالذى،القدوصالربمعرفةالىتتهود!ىذاتها

فىأمةكل،المحيطأقاصىمنالرقادمنألْهفتوقوته

اولئككلفانوعليه،الأماتفىاْلأوللتلمحال!الغصذا

الويلاتأعظمويقاسونالعبوديةةوطتحتيئنونالذين

حكحىبفضلجديد!تبعثواقد،قنسوةالحلغاةلاْتند

."ةدولأسعدقواعدوارسائى

التتابعْعلىوتلك،لابقه!ت-لْرىكما-المصنىهذايختلفولا

.لأنشودةوفيهاالابهاأمرأوكتبهارسالةمنفما.قسطنطينعأدةحَانت

هـ-جلىبينكلههذامنوالمقصد،معلوممقامالمسيحيينعلىحكحهفخسل

اله،-يدعىكما-البرأبرةبالقوةساققدقسطنطينكانوأذا

تأمقاقلفلا،واستحسانهاالكنيسةتهليلبذلكفنال،الم!يحيةحظبرة

،فدعاه،المسيحيينرعأياهكواهلعنالظلمرفععلىفارصملكيستحث

حقى،،ورعأيتهبعطفهيثحلهموأنطيبةمعاملةمعاملتهمالىرسالتهلْى

؟را،مبراطوفيقواط،نصمائهوجمبلربهمرضىبذلأباأ!بنا3

.SOCRAT.hist.س!ع5*.)س!,34

18.-97+.vitaConst3ط!كا-!.
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تثملكماوان،واياهمالرخأءعليكيحلانلأضرعالْى"

تماينسصوفالسبيلفيهذأ،الببركلتواثقدرعلى

توالآن.والسيدالجميعأبالرب،وعطفهاللهحب

فلتسعه!،خيرابهماوصيكالسلطانصاحبوافت

ولتبصط،باديةللعياناكفتفْو،رعايتكولتكا،هم.رحمتك

تضمنالسبيلبهدْافانك.و.عطفكفضلك.جميلعديهم

."النعمعظيمولنالك

:اخرىمعانىالمعنىهذانجيرتخمرالرسللةلكن

سناستعيذاياه-جأثركبتىعلىوأنا.عهالزبهذا"

رائحتهايبددأنابتهلواليه،ا،خمحيلتتلكدماءهول

ثيطامْية،ناركلالأراضىمنايصهرو4ا.لمقيتةالكريهة

الرجسةالدلهْسةالئنصعوذاتهذ،لأنالاذلكوما

العالمأممكلبللاجلأوردتغد،المستهجنةبشعائرها

اَدمبنىكرموقد،السيدالكلفربءالهلاكوردالوثنى

و!ن،البركاتوهبهاطالبشنريةواحبطَقدرهبمورفع

7ءارضاوتنحرفبهاتعبثلقلةيسمحولاجلالهيرضوطل!.تم

ناقاوةالاالانسانعلىللربؤليس..الشهوا.تْءنخاص

صالحيزنالمعياربهذاوهو،روحواستقامة:عقل

البشرمنلكياشةإللهفمسرة،وفاضذهألأعمال71

للايمانيبتهج..اللئيمويبغضالحليميحب.عواعتدال

صلفومن،عاتكلبجبروتهيهوى.يقتمصالكفر.ومن

متمجرفبكليطيحالأسفلأ3لدركوقى.يفتقممتكبركل

جزاءمنالدحقوبما،المتضعيجزكأو.كنه،غطريسى

قائمة،بالعدللمملكةعوسْهالربيمداهذإوبمثلد،!يثيب

..أخىيأوبعد.....السلاماومذيكهابهسكينةويدعمها

الالهبهذااكثترافىفى!خطىءننهيربلأنىيقينعلىْفأنا

كثصهـجافاهالذى،الأشياء+لكلا!ب،المبدع.الواحد

رادععليهمجرمها،الخطيئةبجمْونمقودين،أسلافى+من

بهبمحلبمايتمْدرأجيالصنتلاهبمماراح3لقدحتىالعقاب10
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عداهـومق،.ا.لدربْ*سلوكلْىالرعْبةتداعبهلمنتحذيرا

الأهنامنفراح،الهونايعذابصاعقةبهحدتواحدهؤلاء

العار-وكانوالمص!هـ.المنفىلهارأضيكموكانت،طريدا

)11.انتصاركمصيتلذيوعمدعاةْبسمعتهلحقالذى

.الذىالانتقام.عأضحىحيتْطيبةمناسبةاليقينلمنوانها

بين!الا--أوضحتالذىالنحوعلى-أولئكبكلحلى

الذين.أولئلثنهاية-عاينتقدأنىذلك،عصرنافىللجميع

-.-النهايةوبهذه.عباد.الربناكدوا..،مراسيمهمبكافر

بتنر.سعدالفلاضىفبعونه.للهالثكرانتقديموجب

هناء-جديدمنعادانبعدالمقدصنامولهيرعون

اتخنت.قدكافةالأموربأتلموقنفانىوعوليه-.السلام

واَمنوا-الناصاتقىمافاذا.الآمنلأفضل31الوضع

.،ذاتهيقدسون،يتفرقواولمالرببناموصوتهسكوا

.((رحابهالىفاَواهمالربت!حهأ!

-فمْذْ.-قوله.يريدلتنىء.واحدقسطنطينيقدمرلمالتهفىالترديدبهذا

عن،يرفعأنعلى3مم!هولالثانىلابورحثهوذلك،البدء

ليذكر.قسطنطينيكنولم،الاضطهادنيرمملكتهفىالمسيحيين!ساهل

7بهذهبمثولكنه،الساسةعرمْامعنىتحملمقتضبةرسالةفجملةذلك

.إ!جموعاالمذبحأماميعخ!ابمانداعيةنفسهمنمنصباالمسهبةالرسالة

الفارسقبالملك.يهيبأن3الرومالْىْالامبراطورمقدور-فْكانلقد

فىا.يبتحْىبماياتئ.أنآثرولكنه.وينتهىبداءةالوأحدا،له-عبادأنصات

الهـىعمدلرأيناهالامبراطورلْفسغورلهْ!برأنلناجازواذا،رلالتهختام

الوا!خدالالهفيلكيدينلاسابورأنيقينايعلمفهو.مقصوداقصثاذلك

.أنفْىيرتألأولا،قائمبعبادتهألْهمنضجيجاالدذياقسطئطينملأالذى

شيئا7البتةتعىْلاوصْراعةْالربلهذاابتهالات-نرلالتهبه:امتلأتما

بمبد.عْ.اعترافهصحةحولتسطنطينصراحْوأن،الثنوىالملكهذالدى

.-257)فاليريانالرومانىالامبراطورأمر-مزيمةمن-كاتماالىمناف-طنطينْيثسير)1(

.04صراجع.وأسهالفرسيدعلى(026
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فاأ،بكلعلمهرغم.بعيداوقريبمنلهيد.فارصتهم،ا،تنياء--كل

الذينالألهلافاولئكعنة3مضاد7ىأخربصوراياهمقرنانكرهانها!

هنتخلوالرسالة.منفقرةتكادولا،ناسها7خواوالعبادةهذ"فاهضواع

اعداء"الملاحدة"بأولئكحلااللذين.ونقمتهالحاتىالربعْضب.نصوير

وكمخالقادريدبهاعصفتوثنيةأمةهنوكم.الجميغسيدالواحدالإله

نابذلكارادتسطنطنوكأن.الملىقوةبه)طاحتطاغيةمتجبر+من

مملكتهعليهتصبحأنيمكنلماصورةالفارسىالملكأعين3أماميضغ

عباهـهـ.7ْيضعليدكانوطالما،بالواحديومن،أنهطالما،يممىهو7وعليه

على!ويمْصره،خطاهيبارك،بيدهآخذالدوامعلىفالربقسطنطيناما

نرعه.بنوويهتدى،دينهسسبليسلك،نه،الربأعداءأعدالُه

نل!ئا!الىقصدقدقسطنطينيكناذا.لمالسياقهذاكلنمللفبماذارا،

.؟.فصلا

الهـ،يضيفأنيريدققسطنطين،ببحيدالحقيقةمننظنهلاآخرتنىء

واتةداعيةللايمانمْفسهمنيجعلبأنجديدافخلاالكنيلةعلىماَثره

وعند،أسوارهاوعبردولتهداخلقالدينهذاذمارحاهىة7بصورعظهر

حرصهالكفيسةروعفىيدخلأنبذلك.يريخدوجمئته،لدودللروماتعدو

أنهاتوقنكألْتجهةالىeمْفوذبذلكفيمتد،اليهابخديدةبيعةضمعى

هالمنالبعيدةأيديهاعن

الأولاطفىعنيفافعلردالرسالةأحدثتفقدأمرمنيكنومهما

الروماتامبراطورنياتفىالفارسىالملكالشكوكوساورت/الفارسية1

بعو).وربما)1(عدوهصناذغاياهممعتبرارعاياهمنالطائفة!ذهوولاء

مملكتهلْىالمسيحيينكلباْنخاصتهمنالامبراطورعلمالىنماْلماْ.ذلك

سل!وقيةاسقفسمعانوأن،لرومانية7اللامبراطوريةمؤيداحؤبابهمثلون

3!عاْءده lرْ!يحدثماكلعنأخباراالقسطئطينية-الىيرسل

سإلفةقسحلنطينرسالةلْىجاءماْالقولهذايرجحمماولممله.عأرص)2(

نأبصد،يملزنىوالسرورروعىلفىانه":يقولحيثسابورالى"ذذكر

(1).I .p Wةء83،ث!صهJanes, Later Rom

.135ص،المشحيهامتيسهتاريخ:موسهيمأ)2(
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ءالرجالبأولئكترْخرفارصبقاعأكثران،بررغبتناقتناغمسارذانباءلمتتىْ

هذاويرجع.")1(المشيحيينأعنى..ا!ناليكمأتحدث؟جبهم!منالذين

فيالسلطةزمامتسلمعندماطويلوقتالىلابورنفمىفئالارتياب

قبةوصسفهبافىفيونجاصةرعاياه.بينالمسبحيةافتتنبعاريخهاله،المملكة0

ثلاثالنطاقواسعةاضطهاداتبهمفأنزلوغيرها)3.اواَثوروجمْديمابور

033لنوات-فى.حرات ، 326 ، 031 v،اربعينالاْخيرالاضطهادواستمر

سالصزالدينكهنةيخصمزرادثتيامجمعا325لهنةفىوعقد.عماما)3(

.الأفستا)4(لكتابنهائيارسميانمافيهإقر

3دلأ+هعفاهةاْلأ8التالثتيريداتسىأنالفارسىالملكارتيابلْىزادومما

قد،عرئنهانىدقلديافوصأعادهالذى،ارميني!ا-ملكإ261-317)

عقيدتهجارفبحماصوفرض،المسيحيةالىالرابعالقرنمطلحفىتحول

بير*وإلنفورالتباعدحدوتالىبالتالىأدىمما.)5(رعيتهعلىالجديدذ

تعضيدفوسعاقسطنطينيدخر7لمثمومن:)6(الساسانيينمملكة!وبين

ذنكانتنلثولا.الا(ثانيةالقديمالتحالفواحياءالمسيحىالثريكهذا

وهكذا.ودولتهالفارسىالملكعلىبالقليلةليستخطورةيشكل.كان

الفارسىالملكدفعمماالرومالْىوزميلهالثالْىسإبوربينالخصومةْتطورت

واحتلالالمسيحىارمينياملك!ح!،+تيجراسرْعلىالقبضانى

وعرضبقسطنطينوالمسيحيةللرومانالموالىالحزبفالصتنجد،جملاد!

ول!ثهالصأف!!أ3هافيباليانعليهاوتوجالفورمجلىفقبل،المملكةعليه

انفجارهايؤخرولم،فارصمعالحربيعنىبالطبعهذاوربمإن،-صلكا

.)8(تسطنطينموتإج!لا

)1113.-9.EVSEB.vita Const. IV

.75ص1بالروم:رشمأصد)2(

.35ص،المص!جهالكن!سهتا!يخ:صوصهيم)3،

(t)5!ص،السمابقا!دش:ر-تمأصد.

)5(!..Tones,Later Roman Empire. .I p

!Cary,op,؟لأ!p.طم!)6(

LaterRoman,!لأ.،.ثةلأ() Empire,؟Jone

.كا!)8(
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يتحرتنى.فارصملكالىرسالتهئقسطنحلينيكونأننستبعد،لهذا

للمز.ةفيهايجرب.الصراعجولاتْمنجؤلةفىمغهليدخل،بهْويسمتمْزه

ألهوأروتحتالتيبرضفامْاعلىذلك7قبلْخبرهالذىا،لهذلكقوةألثالثة

هدْه-اتمام7مهمةلخلفهفترك،يسعفهلمقدرهولكهن.خريسوبوليص

لتجربة.71

بصورهالمادىالدعمحدعندللمسيحيةقسطنحلينعونيقفلم

حيزالىتخطاهبل،العديدةرسصائلهفالبادىالمعنوىوالتأييد،المختلفة

الامبراطورأنيولابفينبئنا،العبادةدوراقامةأعنى،العملىادواقع

خف!ةفىجديدلعفللْفسهلْذر5؟3سنةلهْيقيةمجهعارفضناصْبعد

كنيسةفانشاءهوالعملهذاوكان6بالذاتفلسحلينمنحعةفىالمسيحية

!ؤرختاوْيفئل،ْ((ا،مواتبين!تثالْيةالمسيغفيهقام))الذىالموضع

يتحرلهكانبلالمخضتفكيرهعنهذاعملهفىيصمدري!نلمقسطنطينأن

.والمخلفاتالقها!قىبازالةالامبراطورامروقد،)1(نفسهالمخلصمنبروح

تحفرأنوامرذلكمنأبعدالىوذهب،)2(المكانذلكتغحلىكانتالتى

لهلأعاتقديكونرجسكلمنتتطهرحتىمعينعمهتالىا،رض

للجميغمفاجأةوكانت،)3(الربأعداءعليهأقدمالذىالدن!!جراءمن

ذلكقسحلنطينأرد!وقد.المقدسأ؟(1القبرعلىالحفراثناءعثرعمْدما

ا،مواليقدمواأنفيهايأمرهمالتنرقيةالولاياتحكامالىبهابمثبهـلالة

المقصسدهذافىيبخلوال!وأن،المقدصالقبرع!دالكنيسةبدْ،ءْلإتفامْ

Macariusحكاريونطالىرلهمالتهالمعنىنفصوحملت،بث!ىء

وسعيهواختزامهالإمبراطورأهتماممدىوأوصْحت،اورشليم)5(اسمف

تبزبصورةواقامتها،)6(بالمخلصتليقبصورةالعملهذالاتمامالدائب

.عمارتها)7(جماللْىذاك4اَالمعروفالمسيحى.العالمكنائسىلالربها

)4(

)5(7

)6(

)7(

25.!..EVSE31.vita Const

26,.Ibid

ibid..ثو

..!..Ibid

92..Ibid

9..Ibid.;03 SOCRAT. hist. eccl. I

31,.!3,vita Const. IIIبر
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-نوكسفهيم!نلابماالكنيسةهذهزينالامبراطورأنيوسابإويضيف

بانشاءايضااسورالامبراوقام.)1(الكريهةوالأحجاروالفضةالذهب

Helenaهيليناوزارت)2(الزيتونجبلوفوقلحمببتفاَخريتينكنيستين

يحتمسالمسنيحفيهالارالتىالطريقفمْسنفىلتسيرالشرق،ا،مبراطورأم

)2(.الكنيستينهاتينوتزيينتشييدعلىبنفسهاولتتنرف،وا،،مالصعاب

سيفْوميدياوخاحمة،جنفلسطنالتهبماعديدةاخرىمناطمق.وحظيت

حكمهسنىفىقامالامبراطورانأيضايوسسابوفيكر.t(كية)وأنصاإ

دقيقاوصفاويعطينا،القسطنطينيةفىالرسلكنيسةبأنشاءالأحْيرة

.وعظمتها)5(الكنيسةهذهلمفخامة

الوثنية"معابدمنعددهدمعلىقسطنطينأقدمالأخرىالناحيةوفى

Aegae)ث!ال!م(بكيليكياايجىفىAsclepiusاسك!دبيولىححبدمثل

!Phثاْحف!كافينيقيافىHeliopolisوAphecaومعب!ى

عنهااشمْزعذلكوراءفيهاأيديهوأمتدتألهحقفهاوأسقطأبوأبهاراقتلع

بقولهذلكعلىجونزويعلق.)6(رائعةفنيةيات2ونفائسرمنقبلازاقها.!،

تْالمعابدتلك!نوالفضةالذهبمناشْزعهمااستنسلاقسعصنطينان

ضباعصادر!دقسحلنطينيكونأنأيضاويرجح.الئقدى)!(اصلاحه

عليهااسد"التىالاجراءاتهذ-5أنيبىسسابريذكر،المعابد)8(هذه

وقد،للسخريةمناراوأصْحت،القديمةا،رباببهيبةأطاحتألامبراطور

سركثيرلهجرداعيةذلكوكان،نفسهاعن71،ذى.دفعفىعجرْها.صهر

.المسإجية)9(ألىوثحولهمديانتهمالوئنيين

)7(

vita.3+!.ح!0. Const!كا

.كاأ"هـ41.

17,.Ibid.,42;43 SOCRAT. hist. eccl. I

vitaConst.،++;05.ط,18 SOCRAT. hist. ecel-كه+!.
EVSEB.vita.،+58-.!ا - Const

EVSEB.vita..!.ه!ح!5.+! Const!س

29,.Jones,Later Roman Empire..* p

Id

1+5,.VSEB.vita Const. Mتلا
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تخيرته،رسولاومؤرخيهاالكنيسةنظرفىقسطنطينغداكلهبهذا

وليعيد،السلاما-لأرضعلىوليحل،الأعالىفىالربليصجدالسماء

الربرحمةبفيضولتنتثر،ولدتمذمنهحرمتا.،مانمنعهداللكنيسة

تلك،فىتعبرأحسنذلكعنقسطنطينعبروقد،وهديهالمخلصتعاليم

:يقولحيثفلسطينالىبهابسثالتىالرلالة

،نفاذصلاحهاوقدر،اختارهاالتىالربعدةكنتلقد"

البعيدالبريطانىإلمحيطمنابتداءفافهوعليهمشيئته

فيهاالثممسىتستتر،الطبيعةلقالْونوفقاالتى.والأقاليم

صسْوفكلوأزلتتفامااًقصيت،الهىوبمدد،باْلأفق

نأ،خطوىتنيرللربواداتيتى،اَحلا،سادتللتتر

يديهبهدىويرْدهر،المقدصالالهناموصالبتنرايرعى

.1(الطوباوى)1(معتفْدناالمقتدرة

خدمة.كلوأعتبار،عليهالاله-بفضائلقسطنطينيعترفأنوبعد

قائلا:يضيف،هبةالربعندمناليهتوكل

لهْيرتحتأ!ستحيث،أسعىالتنرقأقاليمالىانذاها"

."يدى)2(علىنئافلطبابتتحرقالجسامالكوارث

3الصورةبهذهتحاطفهقسطنطينيظهرأنغريبايبدوفقد..وبمد

بل.،الامبراحلوريةفئقلةسيثلونالمسيحيينأنيفينايعلموهوالمسيحيينمع

.سكانخمستسسذادهالْىتتجاوزلاوهى،مضطهدةقلةدْلكون!وق

اقلعلىكانتالتىالثعبيةالطبقاتالىيستمىأغلبهموكان.ا،مبراطورية

وكان.،المدنلْىوا،دسْىالمتوسطةالطبقاتواجتماعيالياسياتمثلتقدير

وثنيا،،الروهانيةا،رستقراطيةمعقلوهو،تقريبا!يهالرومانىالسناتو

وجنودأ.ضباطاالجيشجلكانجهيماهذامنوأهم.الموظفينكباركانحا

نجلنيصدرللسيحيينانجذاقيفئقسطنطينكانفهل.)3(بالوثنيةيدينون

،21

.8،!n!ف*vita!!.

.92.Ibid

,Jones.Constantine.9.مو- pp-
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طبيعهواقتضتهالظروفمْرضتهسلوكذلكأنأم؟المسيحيةبالهحقيقىابمان

.؟آنئذخداث41

ونشأتهبمولدهوكان،3)1(الثقافةمنكبيرقدرعلى-قسطنحلينيكنلم

لهْفسلىيحملان-مْوالده،فيهاثبالتىبيئتهيحكموذلك،وثنيا)2(ا،ولى

حيثالوشْىالتوحيدصورمنصورةالىلحثقد3أبوهحَانوانْ،التقيده

قبلالمسيحيةتعرفلمانهافيبدوهيليناأفا،الننهس)3(الهعباد!تكان

على!دينة)-Drepanumفىأمهمعقِسطنطينبتهىوقد.ونيدها)4(

ناالأصلى7موطنها!!-(ون!من61وتسمىلصقليةالغربىالساحل

منليتزوحهيلينا)5(وطلققيصرا293ْسمْةقسطنحليوصوالدهخداأن

وْ!ليقيممنيقوميدياالىقسطنطينفأخذ.ْتيودورا)6(ماكنيمي،نربيبة

كأ،قالْةالحقيقةولكن،وتهدْيبهتثقيفهبحجةْهناكاححورىأ،مبراالقصر

ولعلنا.)لأ(الغربقيصرلهحيرةحصنيضىتحتىدقلديانوصلدىرهينة

الذئإلمستمرا،لحاحذلكعننيوص)8(لاكتاأوردهفيماالحقيقةهذهلْنمسى

اتكاومأ،دقلديانوصوفاةعقببهباللحاقلولدهللسماحقسطنطيوصابداه

وحمنته.يوصجابرفض!ت

لالسيحيةوليس،الوثنىالمعتقديسودهإبنيقوميدىالبلاطكانولما

المسيحيةليعرفلقسطنطينالفرصةبالتالىتتحلم،موخلكينبضعالافبه

تلكأئْهرهاكانحملاتعدةفىافنتراكهأيضادْلكلْىوزاد،كثبعن

معرفةعدميمْ!ركلهذلكْولعل،مصرألىدقلديانوصفيهاصاحبالتى

فقسطنطين،حقيقتانذلكويدعم.المسميحيةْ---العقيدةْبامورقسطنطين

على،غفوتهأبانالأرضوعلى،صحوهأثناءالسماءفىلهتراءىمابعدْ

)5(

؟!!به!or,op.إ؟أجم!ج-ع!...مهـ!-

432,.Boak.op. cit.. P

202..Burckhardt,op. cit. p

432..4.op. cit.,!لp
411.،...Richardson.op. cit

14,.Jones,Constantine, p

412,..Richardson,op. cit., p

24..LACT.mort. Pers
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ارأسمرحاملىاليهدعى،الملفيةالقنطرةمعركة،قبليوسابادعاءأوزعمهحد

حقيضةفأخبروه،تفسيرذلكاليهم،وطلبيوساباخبرناكما،المقدسةالديانة

هذاحتىيخكنلمقسطنطينأنعلىيدلذاتهحدفىوهذا،قدمناكماا،مر

مسيحيينأساقفةوجودرغم،شيئاالمسيحيةالعقيدةأمرمنيعىالحين

قسطنطينحالةانيذكريوسابأنورغم.هوسيوصمثلآنذاكمعيتهفى

الحالعليهكانعماتختلفلانيقوميديافىالامبراطورىبالبلاطاقأمتهاثناء

يكنولم،والضراعةالصلاةعنيكفلاكانوافه،وفرعونموسىب!ين

التقوىالىالمفتقرةحياتهمالوانمنلونأىوقيصرهالامبراطوردضارك

يكنلم؟32سنةحتىقسطنطينفكرانالثانيةوالحقيقة.والصِلاح)1(

فىالوضوحكلواضحوذلك،المسيحىاللاهوتمسائلمنننيئايدرك

يئإكرجلىوأريولىاسكندرمنكلالىبهابعثالتى)2(رسالته

مسائلحولتخاصمهمانباُأتاهعندما،ا،سكندريةكنيسةفىالمسيحى

السماحبسبب،للرجلينتقريعاكلهاالرس!الةفكانت،كريستولوجية

"وراءهطائللاالذىالموضوع"هذأفىالمناقث!ةباببفتحلنفسيهما

تانهامر"حولوالجدل"العقلتوائملاجدليةسائل"فى!الخوض

لباحثيمكنلاأموروتلك."جوهريةأهميةأدنىلهوليص"و"للفاية

قسطثطين.مسيحيةحولالجدليثورعندماحسابهمنيسقطهاأن

الاعتقادهذافىوالدهخطوعلىسارقدقسطنطيناقويبدو

ا.لىلأمهنسبهلْىيرجغأباهأنذلك،لنفسبما)3(اختطهالذىالتوحيدى

4)ولظئطعأظد9القوطىكلوديوصالاكبراطور 027) - 2681 Claudius)،

ذلكبهايكنىالتىا،سرةلقبحول"111سنةتيمرالماكسيميانعْدافلبا

الضداقةلعرىتوثيقا،نفسهنسبقدماكسيميانوكان،ا،وغسطص

أبيههدىتحتبمدالذىHerculesهرقلالى،دتلديانوصوبرينبيمْه

بذلكنفسهدتلديانوصوضعوقد،البشريةلنفعJupiterجوبتر

)2(

)3(

)4(

91.12.1..EVSEB.vita Const

96..Ibid.'II

43..Oetrogorsky,hi+ tory of the Byzantine State. p

45..Burckhardt.op. cit. p
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قسطنطينفعلوقد،(\ا"لأرباب)لربأصلهارجعحيثلماكن!يميانأبا

صداقة7قبلمذالهرقليةالأسرةعدادضمنفأصبح،قبلمنأبوهفعلحثلما

السيألةمعيتمئنىطبيعياشيئاذلكوكان،703هـاموتحالفه!اكسيميان

وقعةعقبرومادخلفلما،الآونةتلكفئقسطنطينلنفسهَرسمهاالتى

سكلة-منانحدارهوأعلنالهرقليينقائمةمننفمهنزعالملفيةالقنطرة

تقهر،لاالتىللشمسالتعبدمنخاصانوعاأظهرفقدوعليه،حَلوديوس

ظلالتىالعملةفىذلكوظهر.)2(وأبيهالاْثيرسملفهلدىالفضلىالمبادة

ء3؟3)3(عامحتىالرسمهذاحاملةدضربها

،أسبوعيا)4(عيدأالأحديومجعلقسطنطينقررا؟3سنة.وفى

يوم.أسماهبل،السيدبيومأبدااليومهذايدعلمألامبزاطورولكن

diesالشمس solisللشمس،بالنسبةقدسيتهبذاكمؤكدا

يمكن.لاالذىالاسمهذاالىعمدقدقسطنطينأنإلقول.يهكنذلكوعلى

.الوثمْية)5(رعيتهمسامعيضايقأنا

رسالةونتنرته313عامميلالْوقحلبىبينعليهالاتفاقتممايكنولم

الحقيقةولكن،يبدوقدكمالهمانحيازاأوْالمسيحيينجانبقى،ْذيخقوميديا

منفترة!نهلاحرمت3قدكانتحقاالمستضعفةالفئةلهذهأعحيا!الزعيمينأن

عليهتضغطكانتفيماجلىوذلك،الثلاثةالقرونمدا!ابلغطويلةالزمن

تهوىحسبماجميعهمللأناصالدينية"الحريمنحفىباصرارالرسالة

فقد،سمبقصاحبىالمضمارهذافىورفيقهقسطنطينيكنولبم،افئدتهم

.،بالثالإلقرنفىأيضاوجاللينوسبل131سنةجاليريوسذلكالىسبقهما

الحنهاظهوالصبيلهذاانتهاجعلىالامبراطورينحمْزتالتىالبواعثوكانت

هىو،كذلكقيقوميديارس!الةعنهأفصحتكماوأمنهاالامبراطوريةسلأمعلى

منحلقد"فازي!ييفيقولذلكوفى.)6(سياسيةمحضدوأفعأمرص،حقيقةفى

)4(

)5(

)6(

14.-13.ppء"Jones. Constantin

."6.كاأ"3

.Latourette.""كا،29. Christiani

02..V-3 .B vita Const.ائاVI
8,.Gibbon.op. cit.. .U .p.803 n

31..pson! Johnson,0 op. cit.. p.5ط+،؟*.C .M.H"8 p
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الدباناتبهاقتمتعكانتالتىالحقوقنفسثالمسيحيةوليكينقسطنطين

.الوثذية)1(فيهابماالأخرى

ملحوظا،تفوقاالأخرىالدياناتعلىتحققلمالمسيحيةأنذلكمعنى

واعلان،الامبراطوريةفىللمسيحيينالئنرعىغيرالكيانافهأءكانوان

الدولةديانةالسابقةبصفتهاالوث!يةئناُنمنقللقدالتامةالعقائديةْالحرية0

نمنئنهدولم،)2(الأخرىالحقائدمصاففىبوضعهاوذلكالرلمية

اجلمنبالوثمْيينتوقعأو،الوثنيةالأربابعبادةتحرممراسميمقسطنطين

ا(لأباطرةعهدعلىالمسيحيونعاناهاالتىكتلكالاضطهادمنلوناديانتهم

الطقوصبعض-يوسابافبأناكما-قسطنطينمنعحقيقة.الأسلاف

المعايد)3؟.ولكنالاطلاقعلىبتقديمهااو،ا.لأضحياتبتقريبألخاصة

قسطنح!"يئأصدرحينْعلىهذا)4(العامةللعبادةمفتوحةظلتالوثمْية

بالهرطقة،الكنيسةتنمتهااصىا،المسيحيةالفرقبعضصْدمرسومين

:الأولالمرسومفىجاءوقد.الدولةفىالانقساممخافة

Novatiansالنوفاتييزمعائنرالآنانتبهواهذارنينعلى))

حمث!4كح!حفيهالمارسيونيينوValeutiniansوالفالنتيفيخين

ططثلأعدins3البلهاءأيهمااشمPauliansوالبيالصة

فىتخططونولهمالهراطقةتعضدونمنياوجميعكم

وغرور!زيفبنسيجانكم!الىانتبهوا.السريةاجتماعاتكم

ذلك،أجلمن.عقيدتكمتحيكون،ومهلكهاالضلالةوسام

فرلِسةالحىويمسى،طيبروحكلبالداءتصابوبكم

أحلافيا.الحياةأعداءيا.الحقكارهىيا.مقيمهلاك

بالخسة،تنضح،ضدللحقيقةكلهاأَراءكمان.الخرابْ

،النفقتصوغونبها.والأوهامبالسخافاتتغص

.الايماتذوىعنالضياءوتحجبوثءالبرىعلىوتجيرون

)1(

)2(كا

)3(

)4(

+52'8-،،..Vasiliev,op. cit

.ء*

5+،!.45.EVSEB.vita Const. II

511..Richardson,op. cit. .n * .c 45 P
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،ثنىءكلبالدسْىتملأون،التقوىقناعتحتدوماآخامكم،ب

منوتمسلبون،الضمائرفقىفىالجراحبعمية!وتنفذون

الحديثانأاطيلمالىولكن.النهارضياءالبثنراعين

أعطيه.عما!زيداوالفراغالوقتمنيتطلبجرمكمعن

..مقيتةشنيعةهىوكمخطاياكمقائمةمفعمةهى-فكم

الآذانيصمأنبالمرءيحسنوكم،يومردهاسعن-يقصر

الآثامهذهفىبالخوضتضارلئلاالعيونويغمضعنها

علاهـ..نفسىلألاذلوانى.الطويةحسنمؤمن،نضارة

تسببالحلمهذاأنخاصة،مستطيرثبمعلىاذنالصبر

اذنلم.الوبيلالداءبهذاالأصحاءبعضيتسصخأن-قى

علىنعلنبأنا،ذلكوما؟الخبثهذاالجذورمنيجتثْلا

."()\الاستياءإلملأ

فيهيقررخر7هذا)بمرلو!هأردفثمبعيدغيرقسطنطينومكث

.--السا.دهحذأ.-ا .يمولبى!ررسبهطمى

بهذأفانا،ضلالكموبيلتحملعنالصدرضاقوقدأما"

.اجتماعاىعقدن71وبعدالاَنعليكمنحرمالمرلوم

وانحدتجمعتكمديارمننخرجكم..أوامرناأصدرفاوبهذ)

السرفىلكممقابلاتعلىأيضاالحر!انلتبسطارادتنا

ذلكاذنفلتدعوا.والخرافة-طفحتبالخزعبلاتوالعلنْ

سبيلليسلكوا،الحهقديناعتناقفىالراغبين،منكمالنفر

معهاوالاتحأدالكاثوليكيةالكنيسةفىبأ،نضسواءالصواب

الحقيقة.الىالوصوليستاُهلونحيثمقدلةزمالةفى

يحجموان،بدا،ضلفهمكمهوصفانامرمنيكنومهما

مزدوجاميلانعنى،زمانناغبطةيعطباويثوبأنعن

واجبمنفانه.ملحداتعساوالمنثقينالهراطقةلدى

لنخرجندأبأن،منحناالرببفضلالتى،بالنممةْالوفاء
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المستقبل،بن!مةيحلمونالماضىفىعاتنواالذينأولئك

الظلمات.من،المستقيمالصراطالىوالاَثامالشذوذمن

،النجاةالىالهلاكمن،الحقالىالضلالمن،النورالى

قيلكما-اوامرناأصدرناثأنذاالحلهذيصبحوحتى

دورأقصد،المشعوذةلقاءاتمكمبيوتاتبانتزاع-حنِقبل

يملكهاالتى،اللفظهذااستخدامجازان،الصلاة

الجامعة،للكنيسةالفورعلىوبرصدهإاالهراحلقة

المستقبلْيثهدولن،الدولةلصالحمواخعاىومصادرة

يسصمحلنوبعدداليومفمن.لاساءتعهيلاتأيةلكم

وليكنالعلنأوالسرفىتعقدأنالشرعيةعْيرلاجتماعاتكم

معلوماللجميعذلك

أنهحابخاصةمنهماوالثانى،المرسومينهذينعلىنسجله-ماواول

فقد.313سنةرل!مهاميلانو!جرىالتىالسياسةعلىخروجايعتبران

الحريةالناصسائر"ميلانوساسةباسمالمتحدثةنيقوميديارسالةمنحت

حريةمنانسانأىيحرملاوأن،لْفوسهمالديالْةمنترضاهمااتباعؤا

-أ:متنافيراهاالتىالديانةاعتناقفىأوالمسيحيينعقيدةاتباعفىإلاختيار

بانتهاجهوعدعماهذهبقراراتهقسطنحلينتخلىفقدثمومن."وهواه

المسيحيينمْرقأتبأعاضطهادحدالىدْهبلقدبل.العقائدسائرازاء

بهبم،البدلْىالعذاببايقاعالاضطهاديتمثلأنحتماوليسى،تلكأوهذه

،بطنومامنهاظهرمأاجتماعاتهمتحريم!اَخرشكلاهنااخذلكنهش

المممبحيوإتمئهأقالىطالمااجراءاتوهى.عباداتهمدورومصادرة

تبطهالدولةلياسةفىتغييرأهنانلحظأنناث!صكولا.ذلكقبلجميعهم

اله!تنظركانتالامبراطوريةأنذكرنامْقد.خاصةبصفةالمسيحية

تنقسمأنيعنيهايكنولم،كليةواحدةنظرةالمختلفةفرقهابجميعالمسيحية

المسيحيةأصبحتوقدالآنأما-كثيرأوقليلالفرقمنعددالىالكنيسة

أتباعجوارالىمسسموعصوت/!تباعهاوأضحى،الدولةلْىث!رعيةديانة

وأنلابدالاتماعأولئكبينالرأىفىأنقسامأىفان،ا،خرىالديانأت

+vitaCon..65آلآآ .t Mكلا+.!-كه
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انقضاءعلىقسطنطينعولثمومن.للا!برأطوريةالعامةبالوحدةبحر

.المسيحبئمعدوماسياستهكانتوتللب.النوعهذامنمظهرأىعلى

وقفتمسيحيةفرقضدقسطنطيناصدرهمامرلوماناذنهذان

وتهديد،عنفرائحةجنباتهمامنتفوح،مناوئةالكاثوليكيةالكنيسةمن

الوثتيةتجاهيصدرلمحينعلى،ومصادرةيدوتجمحرمانوصيحات

العنفمناللهجةبهذهيخاطبهمولم،القبيلهذامنئنيئاوتابعيها

ز!الفرقةهوةتعميتىمنخوفاالاذللبقسطنطينفعلوما،،الصرامة

بالهزاتفيصيبأثرهيمتدوقد،وحدتهايزلزللصدعورابا،الكنيسة

أجلمنورجولتهثمبابهزهرةيكدحظلامبر-اطوريةوبا،نقسام،الدولة

.فرداوحكمهاوحدتهما

علىأتمامبراطوريةفىانقساماقسطنطينيخثاهمااخشىكانلقد

بيتكمخلافاأنالمسيحيةرعيتهوجموعنفسهروعفىفأدخل،توحيدهاالتو

صنبففىيقعاىشقافمطلقاليقبلماكانثمومن،بالدواردولتهمصيب،بد

ازاءموقفهومن.المرلومينهذينصيغةمنواضحوهذا،الكنيسة

ريوسى.7أوالنزاع،والمليتيةالدوناتيةالمشكلتين

الدولة،وحدةويرببهاالكنيسةوحدةعلىيحرص!مالهولكن

الوثذيوت5،مستضعفةأقليةا،مبراطوريةفىيمثلونعلمناكماوالمسيحيون

أربابهمألْىانعسامامنهماشدكثرتهمركم

بقوله:ذلكعنم!Fisherفيثرهربرتالانجليزىالمؤرخيجيب

ا.لأولياءاتخاذهأن،قسطنطينمثلحصسيمْاامبراطوربصيرةعنيغبلم"

وتسندها،الراشحا،يمانويهديها،النظاميحدوهاالناصمنتليلةفئةمن

عقائدذاتكبيرةفئةمنعليهأجدى،واضحةوعقيدةمقدسةبمطب

يزالونلاكانواالدينهذاأتباعأنحقيقة":ديورنتولويقول.شتى)1(

مستبسلةمتحدةقلةغيرهمالىبالقياصكانواولكنهم.الدولةفىقلة

دينية،شيععدةالىمنقسمةكانتالوثنيةالأغلبيةأنحينعلى،قوية

.7مىN-الوسطىالحصورأوروبايختاش:فيشر)1(
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.-.)1(عقيدةول!الدولةفىلهالْفوذ،النفولرمنكبيرعددبينهثامنوكان

ظلاا.ول--علىتنجوأنصورتهتلكلمنوهيهات،باهتادينااروتفيةأمستلقد

رية.طوالكبرا

قضاها-التىالفترةتلكابانبنفسهالناحيةهذه-قسطنرفى*-المسوفْد

القلهابدتاالتىالتحدياتتلكرأسهبعينىتنهدحيث،نيقوحيديافى

المسيحيةعالجموتحملتهماومدى،الحاكمةالللطأتوجهثالمسيحيه

تأايضاوأدرك،عقبيهاعلىتنكصراوايمانهايتزعزعأندونويلات*ن

مميتالكهولةمنطورفىدخلتفْد،لبعثهاا،باطرةيجاهدالت!!اذوثلية

المستضعفة-القلةهذهصففىيجرىالقدرأنقسطنحلينأيقنذلك-رعلى

ولسبحت.،عداهاماعلىلسمتعونيدلهايمدأحداالبثمر!نوجدتولو

.بحمدهد،.ما

لتعله-راحتيحهلهابسطبل،يدعونفقطللمسيحيةقسطفطينلِمدولم

متإ،؟دركقسطنطينكانلقد.وارْدهاررفعةلحمت-عليهما،بهفا

بديدطاخلاقىبعثالىحاجةفىالامبراطوريةأنأوغسطميالعظيصسلفه

أنفتهداشه!6سلفقدعصرخلالالأقدمينالرومانفضائلهوتأنبعد

،اوزاركل،التوعلىوضصهعتأهليةلحروبلهْتيجة،أربابهملْىالتقةالروْمان

نظاماثبتأنبصالادارىوجهازلتاالدؤلةفيهاتردتعأمةولفوضى

يتوقكل!همكانرفاقو.مطامحوالأهواء،فثلهالدقلديالْىالرباعيةالحكومة

هذأبعدالأخلإقتى7البعثوس!يلةوكالْت...-ضْرداالامبراطوريةحكمألى

إحمبفبيفما.،سلفهخطىقسطنطينوترسم،الدينعلئتعتمدالإنهيار

-،جاءتالتف!.قمنجديدةدياناتواحتضن،القديمةالعباداتأونجسطسى

وكان،أتتالثىسقمنديانةأيضساوأعانالوثنيةعلىقسطنطينأبقى

يمسحآخرفيلقاجنده11يضيفانعلىقادراياهابعبىنهأنهتمامامِوقن

مبررليْالأخرىالفيالقفيهتجدلاوقتفى،نعمائهجييللهويشكربحمده

مبق.ديئهاعلىهودامماعنهلبتخلىوأحدا

.388ص3ب3مجلد،الضارةْقصة:ديورنت)1(
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حنعليهاأغدقهبماالكنيسةيأسرأنقسطنطيناستطاعولقد

وكان،وتأييدهمرجالاتهاولاءفكسب،نعممناولإهاوبما،ْالخه!ات

تسكينؤ،عليهميعتمدالقومهؤ،ءلمددالحاجةمصيسفىاطورإلم؟حبر

رجاقغدالقد.عليهمالكبيرنفوذهمعنيعلمهلمارتإيأهم.خواطر

نأالامبراطورفيهااول"نبيلةثهرطة"قسطنطينحكومةفىالكنيسة

كانلقد))سباينويقول.السلامبالسكينةوتنتن!ر،الأمنبالهدوءنحنمظ

لع!هـخاصقأنونىبمركزللكفيسةقسطنطينلإعتراتالحقيقىالعسبب

.")ا؟للدولةتأييدهامدعلىفْدرتهاعنتخيله*-

نظانمبجودةقسطنطيناعجبلقد"-ديورنت)3(وليقول

بفوارقصاغرينوبرخاهم،الدينيينلرؤسائهموطاعتهم،نجحيينالمص

،اْلآخرةالدار!بالمعادةسيحظونأنهمفىأملهمميعثهرضا-الىحياة

تعلمرلقد.الرومانأخلافإجديدأالدينهذايطهرأريربوكانوإطوله

وكان،المدنيةللم!لطاتالخضوعواجبرؤسانهميدطلىالمسبحيوش،

الحكم!نالنوعوهذا،السلطانمطلقحاكمايكونأنبامممل..قسطذطين

وسلطانالكهنو-تالنظامأنلهبداوقد.الدينتأييدمنمحالة،.دنجيد

الذنحلا"هذ!ولعل،الملكيةنظامينابرو!ب،ذظامايفيمانالدنيوىاضذنجسةإ

أوتوحيدصالا،دلتهدئةأداةيصبحوقساولةألاقفةمن"فببع-،أل!بيب

المسيحية"كتابحاحبقولالحددثهذاعاتببصيدرليمى."رحكهها

كبتيتطلبالذىالمطلقوالحكمالاستبداداْنمن"اركلاسيكية-هـالثقافة

حنالنظامهذاففى،للعقيدةعداءبالضرورةدجملل!السياسية!دحرية

القديمةا!جيهوريةالتقاليد!تتبقىفْدكانوماالكف!سةوجدتا!حكم

حامياوجداقسطنطينولْى.ا،ثنانعليهايتتهاربأنيمكنالتيا!قواعد

وهي،ا!واضحةالحقيقةتلكفىت!منلجراطور3الإجساردكالهْت!قد،ت-حما

.فاهتبلها)3(السمالهْحةالفرصةوبدذول

معللين،قسحافطينمسيحيةالىالدارسوننظرالجانبهد11من

.2!27ص2ب،السباسىأ!كرأتضور(,1

والصحيغة.المصدرنفس:ديورنت)2(

)3(182..Cochrane..! cit. p
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المسيحيينعلىعطفهواكبماعلىمتكئين،سياسياتعليلاللمسيحيةعونه

العناصركلوارضاء،ومنتهاههدفهالامبراطوريةوحدةكانتسلوكمن

.ومسعاه؟سيلتهالدولةفى،

المرءاعىاليسيرحن..Ostrogorskلاأستروجورسكىيقول

مد-لجحيةبشأنالمتضادتينالنظروجهتىيدعمماالأدلةمنيجدأن

مارهـ!االتىا،ضاإبدسياسةأنللعيانواضحابداولكنه.قسطنطين

الامبراطوريةقىالثهـقىالاتجاهأنوظهر،الفشلغيرتثمرلبمدقلديانوس

اثبتتوقد،المسيحيةالديانةمحوالعداءاستمرارمعمستحيلايعد

والمسيحية،الوثنيةمنكلمعخبراتذارجلاكانقسطفطيناتحداثالى9

لهذهنفسهكرصانهيع!ى312عامفىالمسيحيةجانباتخاذهيكنولم

اح!اسهفىمسيحياأصبحوأنه،الوثنيةالتقاليدكلمحطحاوحدهاا!قيدةا

بممارلةسمحفقد،بعدمنخلفاؤهعليهليصبحالذىالنحوعلى

بالهيتعلقمارحاصةاحيانابعضهافىوشاركبل،الوثبيةالطقوس

غريباشيئايبدوإلدولةفىوحيداديناالمسيحيةاعتباروكان،الشمص

ولابد،المفاضلةالىميولهصفاتهأبرزكانتعصرفىالعقلعنبعيدا

.لقسطنطين)1(بداماعينهوذلك!ا

خب!ةالىيرجعالمسيحيةالىقسطنطينتحولأنفيقولجونزأما

أجلومن،العالميةالسيادةاتمام.كانتالأولىدوافعهأنولو،ديمية

لمذلكورغم،البئنرمنلاالربمنعولْهيستمدالنهايةحت!ظلهذا

مهتماأصبحعندماوآدابهاالمسيحيةفلسفةعنشيئايعرفأويهتميكن

تلكدائماجالهْبهالىيسجلأنىْيرغبببساطةوكان،المسيحيينباله

.)(kهدتهأنهاأعتقدالتىالالهيةالقوة

قسطنط!نأنإلوأضحكن..قائلاكانتورنورمانيحدثحينعلى

الدولةذينقذدعى،رسالةصاحبرجلانفسهرأىولكنه،قديسايكنلم

ط-فئالمهمتينأفكارهوجم!ت،المسيحية44ال!ن".ا+إ-بْم-*.الرومالهْبة

)\(

)2(

43..it.p؟!.لم،،ج-."3.تنبم.+،.-!

2.01.onstantine,n5.حجnل!لأا

http:// kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



-136-

للدولةتكونأنيمكنالكنيسةانباحساسهقسطنطينووعى،و)حد

الكنيسةبوحدةليحتفظياشةمحاولاتبذلفقدثمومن،الفقرىخبودها

.المبتغى)1(هذاأجلمنشخصياتفويضاوهبهقدا،لهأنمؤمنا

كثيراانهفيخبرناالموضوعهذافىبدلوهليدلىبوركهارتدورويجىء

صورةولرلمالعقائدىقسطنطينضميرفىللتغلغلمحاولاتتبذلما

كلها3وهذ،الديمْيةمعتقداتهعلىطراتانهايحتملالتىللتغييرات

الذى،العبقرىالرجلهذاحالةفىاْنهاذ.وراءهاطائل،"حاولات

المحالمن،عمرهلحظاتمنلحظةكلللملطانوتعطشهمطامحهقنمغلت

عدمأوايماتعقنابعتدينحول،ووثنيةمسيحيةحولموصْوعيتواجدان

للحفةاتوقفاذا،دي!ىلابالضرورةالرجلهذامثل،اصلاقا،علىثبن

ادركفعندما.التهلكةالىذلكلأدى3الحقالدينىليختبهـتنعورهاث-ذ-

مناداةاتخذهاعألميةقوةتغدوأنللمسيحيةمقدراأنه+كانقسطنصينا

لا"(،استعدادعلىقسطنطينكانلقد.التحديدوجهعلىتلكالنظرءجهة

.21(الثخصىللطانهدائرةيرسعانثحأنهمنماكلويحتضنينجز

باُنالتأكيدعلىيجرؤإنباحثاستطاعةفىليسباُفهفيتنرويجزم

لموانلأنهطَالمسيحىالدينعلىكانالقادرالعسكرىالإمبراطور.ذإلث

الفاريةللوحوشالجرمانمنالأسرىبالقاءاتهامهالمستصاع!قكلبن

ناعلى.وابنهزوجهقتلانهالمؤكدفمن.النظارةلتسليةالعامبالملعب

العنفبحوادثيطفحعصرفىمنسيان!ضياتصيرأنتلبثلاالقتلجرائم

الأعمالستارتحتقسطنطيننقائصاختفتماوسرعان..و\الحرب

.3(آالحواريينعدادفىعثرالثالثالحوارىجعلتهالتىلمجيدةلم

حينقسجلنطينكانهلترى..ديورنتولالنهايةفىويتساعل

؟.دي!يطعقيدةعنعليهأقدموهلأهذاعملهفىمخلصاالمسيحيةالىكحول

اكبرأالسياسيةحكحمتهعليهأملتهابارعةحركةالعملهذاكانهلام

.)1(47.Cantor,op. cit. p

.Burckhardt,op...صج!-2!م(2) cit. pp

.6ص1بالسابهتا،ت-ت.:ؤبَْ)3(
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بلاصهفىنفسهقسطنطيناحاطلقد.الصوابهوالأخيرالراىاناذظن

الديرلىالىتحولهبمدكانوقلما،الوثنيينوالفلاسفةبالعلماءغالةببلاد

يكتولم،وطقوصشعائرمنالمسيحيةالمبادةتتطلبهلمايخضعأجديدا

وكان،الامبراطوريةوحدةعلىمحافظةالانئنقاقعلىالقضاءفىبتردد

ويرأص،اليهيستدعيهمطَالسياليوناعوانهأنهمعلىالألاقفةيماول

لكاتحقاهديحياكاتأنهولو،أغلبيتهمتقرهمابتنفيذويتعهد،مجالسهم

المسيحيةْفكاتْانمكستية7اْولكن،بعدئذسياسياوحاكمااولامسيحيا

.)1(غايةلاوسحيلة

ال!ابجالقرتصطلعفىكانتالمسيحيةالكنيسةأنالقولخلاصة

ناحية.كلمنالموجيتقاذفه،لجىبحرفىقدرهالقاهبغريقئىءائبه

يمنةيتلفت،ذاكويصارعهذايأبىوهو،مكانكلمنالموتويغشاه

النجاةقاربقسطنطينوكان..املبارقةالنجاةفىيجدعلهويسحرة

وألقتبل6بهتملقتانتلبثفلم..والمسحيةالمسيحيةللكنيسة

.فتفوصأنوفضلت،وعىوبلا،ترددبلا.واحدةجملةفيهفسهابة

.ذاككلنظرهبثاقبقسطنطينوأدرك.اليميبتملهااًنهنبدلاالقاع

لانتشال-يدهالحاسمةاللحظةفىمدثمومن،قبلاكلهيدركهكأنأنو،بدبلا

-الأحداثمجرياتذلكعلىولاعده،الهلاكعلىافهـمْتوقدالكنيسة

ارادته.قاهربالتالىعليهاهوففرض،أنممهجميلالكنيسةلهفحفظت

!-المسيحيةالكنيدمةثأفةتستأصلأتالوثنيةالحكومةحاولتلقد

يربضأنحا؟لحينقسطنطينحليفالنجاحوكان،.ذلكفىفأخفقت

.)2(الصداقةبرباطالمسيحيةالكنيسةمعالوثنيةالحكوهة

-TAVص2ب3مجلد!ا-ابقاالمصدر:نتبو/شد1()

.15مى،البيزنطةالامبراطورية؟بينز21(
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ضباءاْلأفقفىيرىأنلنفسهلمححالةيدرىقسطنطينيكنلم

معاتفقلحظةبخلدهداروما،الخطريكمنهذاالأفقوراءأن،وصليبا

كانتالتىوا"لأغلالاصرهاالمسيحيةعنيضحاان،ميلانوفىليكبنحليفه

عينهويسلبونالأرقجفنيهالىسيحملونكنيستهارجالاتأن،ءليها

بوحدتهمستعصفا.لأنتياعأولئكأنعبادهاعقالفكحين3أملولا،الكرى

وهلعا،رعباالإمبراطورقلبلهيخفقثىءوذلك،والجدالالفكرحرية

الدولة.وحدةأساصالرعيةفرحدة

الامبراطورية،غربشْد6ْيحياهاالتىالامبرأطوردنياكانت

فحسبالفربسيدا!نوهوأما.بأملالذىعالمهكلهارالامبراطورية

ث!املةالوحددتكونأنمنأقلفلا،ماكسنتيوسمنافسهدحرأنبعد

.الفربهذا

يقفأنفضمن،الوثنيينيضطهدولم،الم!يحيينحررذلكسبيللْى

ءثقاطن!!عمصرا،فيهارببلاتية7لهمشروعاتفىجوارهالى

ولابد،اليهيهفووفؤأده،الشرقالىيتطلعأفه.الفربىا،مبراحلوربة
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،نزاعأولخلافححل،،ويسالْدهيدفعهوراءهكلهالغربيتراصإن.

.انتهسمامأولفرقةمجالو،

يئن،كلمقدغرباوراءهوتركالفنرقالىانتقلقسطنطينولكن

شيئا.يفعلأنازاءهاالامبراطوريستطعولم،بهأْلمتانقساملجراح

عهدهفىلهايكتبولم،نجاحلهايقدرلمجهودهول!ن+الكنتبحاوا!!خيقة

الىاممرهافهايةفىوصلت.تهدئةبسيالةئنىءأتنبهكانتبل،اخفاق

!تنىءلاالىهوتثمالعنفحد

الدولةئاتبعتهاأدتىالجديدةللسيالةطبيعيةنيجةذلككان

جماعةبينيجرىبمايهتمونقبلاالأباطرةيكنفلم،العقيدة..ممألة

امبراطورمنتختلف،كليةلهمنظرتهمكانتبل،وأنفسهمالمسيحيين

ومحاوهـاتهمالعقائديةالمسيحبجمنلْزاعاتأما،مسامحةأوعداوةلاَخر

الدولةاعترفتوقدأما،اهتحامقليلالوثفيةالدولةعندلهايكنفلمالجدلية

تنظرأنعليهالزاماأصبحفاسْه،حهـةعقائديةحياةفىالمسيحيينبحقالآن

نْجدذخاصمأوجدل"نالجهاعذهذهبي،بجرى!ال3الىالاعت!اربعين

موأربة.أومياشرةبالدولةيسط

أقالبماليهضمقدالملفيةالقنطرةعندظفرهبعدقسطنحلينأنعلمنا

الهىليزمْحاميلانوالىتنهخصدماثم،اْفريقياولايةوبهاماكسنتيوصخصمه

منتحالنههمااليهالهْتهىماأ.ضطاوعلمن.ا!حينارىوليحالفا،خأختهليكين

قدأنهلقسحلنطينوبدا،الكبيرينالعاهلجنلرعاياالعقيدةحريةاسللاق

بادىءفىالأنباءجاءتهمالرعأنول!ن،جديدةربحورقةجيبهفىوضع

الىوتدعوه،انقساماافريقياكنيسةفىانتقولاستحياءعلىتمئنىالاْمر

التنهاتحاكمألْوللينولسبهابعثرلالة)1(ا،.تا!وما،الخطرتدابىك

!جخلافعلىكانالذىالدوناتيينلْريقشكاياتْمتصْمنةالأفزيقى

آنئذ.كايكيليالْولريرأسهاوالتىمرطاجة!الكاثولكية-الكنيسة

،الى*نضسامصذابحدوتمصبقيسيرعلمعلىفهطنحايخماكانوربيا

ولكلء،)?(قرحلاجةأسقفوالىأفر!قيافىنائبهالىرسائلهمنيتضححَما

,Jones,Constantine..401-9301(ز pp

التالث.الفضلراجع)2(
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نفسها.عنبقليلذلكبعدبهاستعلنالتىالخطورةبهذهيكن.يتصورهاولم

الاضطهادوطأةفيهاشتدتالذىالوقتذلكالىالأحداثبناوتعود

المقدلة،الكتبباحراقالامبراطوريةا،وامرصدرتعندماالدقلديانى

ستربينلهلوكهموتباينالتعليماتهذهمنالكنيسةرجالموقففاختلف7

بمافأسرىوالضياعالحرمانحياةاَثرفبعضهم.وعنفوهوادة،وعلن

للنغمةدهاء!استمعخر2و،المسيحيةالديانةأ-هـارمنيديهتحت

وثالت،بالهرطقةالكنيسةتنعتهاأخرىكتبا-النارفىفألقىألى*مبراطورية

مقدسة،كتبمنللحريقلديهمافأسلموالجاهالعزعلىالحفاظاَتررافه

الىسعىعندما،حلواعيةأوقسرأمعهامأنا!نقلبهفىتبقحم!ماوأودع

السلطانجبروتوناواالاذعانرفضوأخير.مذبحهاعلىيضحىا،وئان

!السماءيدح!همللقلةبأ،نتهاذوامتدت،الشهادة.فلقى

فضيا،فلقد،معتدلاقرطاجة3أسقفMensuriusمنموريوصوكان

ثأتخالفكتببعصْكنيستهفىتاركا،المقدسةالكتبومعهيتوارىأن

ألامبراطور،لرغباتارضاءالحاكمةالسلطاتْعليهالتستولىالرأىالكنيسة

3!سكوندوصبقنهاناحيةعلى.و cundusاْتيجيسيسىاْسقنها!isTلأ-

الأوللاموبينما،السلوكهذأويستهجنالرأىيعارضه،لْوميديامطرانية

مقدسةكتباحوزتهمفىأنباعلانهمالشهادةساحةالىأنفسهمدفعوامن

.\(استننمهادهأ)محجداالفئة!ذهسكولْدوصحدح،تسليمهارافخمين

تسليماليهيطلبونأتوهالذينالبلاطظفىموتجاهحازحاموقنهه.وكان

لألْه..فصا،...اا*لها .)2(الدينعلىمارقاوديسمسيحىميهمحيبمعونمى5-!

للابم،الكنيسةوساد،وعمفوانهابقسوتهاالاضطهادسنووانقضت

الذىاله!.وءهدْاصفوتعكرأنألاأبتوالكنيس!ةالعقيدةخلافاتول!ن

حزبهـ!بينالخلافحدةفازدادت،ثلاثةقرونطيلةالكنيسة.تمنته

و!زلتمنازاءموقفهيحددمنهحاكلوأخدْ،وسكوندوس.منسوريوص

)1(.M Jackson. The new Schaff -Herzog encyclopedia of religious!ك
.F Jackson, op. cit. pp. ;192-092 Lietzmann' fromُ؟حلأ،ءknowledg

Constantineto.ع Julian, p

)2(501..Jones.Constantine, p
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بازكتبدفعواأو،للاوثانفقربوا،الاضطهادفترةابانأقدامهمالخطيئة

الخلافاحتدموقد.العذابأوالموتأنفسهمعنيدرعواحتىالمقدلة

الكنيسة.رعيةفىوقبولهمالخطاةتعحيدجوازحول

لديهم!العمادضرورةعلىالدوناتيينذلك!عاوغسطينالقديسىويقر

وأن.مراسيمهعليهمينكرولكن،الكاثوليكيةالكنيسةفىحادثهوكما

لهبغحتىالنظروجهتىبينالخلافحقيقةيمىأنعليهالمعموديةحلالب

)1(.جوازهويستقيمالجا!مةالكنيسةوطقوصيتوافقسليمنحوعلىتعميده

الكاثوليكيةالكنيسةفىقائمفالعماد..))115مؤيستطردأوغسطينونرى

الكنيسةفىالعمادوطقوص،منكرونلهوهمبهنجهرماهذا..

عندهماما،كافرونبهوهم!بهاَمناثىءذلك..قويمنهجعلىالكاثوليكية

عنهاوهم!نعيهاحقيقةتلك،ثىءفىبالصوابمراسيمهتحظىفلا

.a(2)ممرضون

يتملاالعحادأنعلىاصرارنابينالتوفيقفىانسانأخفقماوأذا"

فعليهبينهمقائمبأنهاعترافناوبين،دوناتولهمىجماعةعنداليقينحهقخلى

مقايلفىوذلك،قويمنهجعلىبي!هموجودهتماماننكرانناالىيشْبهان

.")3(واياهمفيهيشتركونلاالذينبينبكيانهاعترافهمعدم

وتصل،بالث!يرةيقوممنشخصتمسجوهرهافىالمسألةوكانت

يفتقدمنبأنالدوناتيونونادى،صلاحهفىوتوغل،خلقهأغواراخا

طبمهمقدكانلوكماالاضطهادالىونظروأ،يمنحهالااسةوالقدمالطهارة

الكاثوليكية،الكنيسةمنوالضديقفون،الواحدةالحقةالكنيسةبميسم

والمنشقينء،الهراطقة،عليهاالخارجينمنفريقينبينفتمْرقيهذهأما

لبعضتمليمه!معليهمتنعىكالْتوان،ا،خيربنفىفصلاالدوناتيينوتعتبر

الهراطقة،عدادفىوضت!معلىالدوناتيونويحتج.الهرطقية)4(التعاليم

الوقتفى،الكنيسةعلىمنئنقونالهراطقةكلأنالقوليمكنأنهذلك

)1(4..AVG.bapt. I

4.3,1,.Ibid

4..Ibid

.it.Art. Donatismبم.S..M Jack+ on, op
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نأاذ0)1(هرطقةالكنيسيةالانثصقاقاتكلاعتبارفيهيجوزلاالذى

الهرطقةعكسعلى..التعاليمأوالكنسوالنظامفىلخلافيقعإ،نثن!قاق

.العقيدةجوهرتمصالتى

عميضةلجةفىالرومانىالشرقغرقبينحاانه،بالذكرجديرهوومما

طويلة،قروناالجدالبحلةواكتسو،المسيجطبيعةحولالدينىالصرأع!ن

سفسهوحصر،العقيمالعحيقالفكرىالنزاعهذادانرةمنالفربآفلت

شكولا.الكنصيةالتنظيماتأْ!،سوضععنالبحثدائرةفىوحلافاته

مانلكلوالفكرىالحضارىالتكوينالىلأولى31الدرجةلْىيعودهذاأن

أنطافيةوا،سكندريةةوخاصالثرقمدنأزدهرتفقد،المذطقتيئ

والثقافات،العديدةالفلسفيةنجالمدارص،اثيناجانبالىوبرجأمه

الهلنستى.للثرقالقديمةالحضاريةالا!صولالىبالإضافة.الاغريقية

وقتمْحصروخصومهمالدوناتيينبينالمشكلةكانتالنظرةهذهعلى

نجراوالمقدلينغيربهايقومالتى-الكهنوتيةاع،عمالشرعيةاوصلاحية

صلاحيةأنعلىالدوناتيونأصروبينما.ذاتهمالاكليروسررجالمنْالثقاة

؟)؟االقائمالاكليروصرجلوتنخصيةأخلاقعلىتعتمد!الكنسيةالطقوص

فكل،المعموديةيباتْرونفيمنالقداسةالكاثوليحَيةالكنيسةتطلبدَ*

.لواء)3(دينرنجل

عليهويعلقالنزاعهذااسبابعلىكانتورنورمانالمؤرخويوقفنا

جادةأفريقياولايةحاكمللكالدقلديأنىاو*ضطهادزمنكانلماأنهفيقول

المقدلة،الكتب،العقيدةلنكرانرمزا،يقدمواأناليهمفطلب،اللين

هذاغمةانقشعتفلما،الرأىهذاالمسيحيوناليسارذووفارتضى

الدينعلىمأرقابالعاروصموقدنفسهالفريقذاكالفى،الاضطهاد

المعدمة،الطبقاتعدادفىيندرجغالبهمالمتحمسينمنزمرةجانبمن

وحدهمهم،دنسىايمانهميصبولم،ا،طهارالقديسينباُنتحاجراحت

أهليتهممْقدواقدالمارقينأنالمطهرونالدو-ناتيون،.وأثنماعابكنيسةعمد

)1(

)2(

.Adictionary of Christian. biography, art. Donatism
348..Latourette.expansion oaf ChristiYnity.:.*- p

16..McGiffert,op. cit. .P 038 n
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يد.علىالمعموديةاقامةبحتميةينادونوراحوا.لذلكومسيحيتهم

التبميةْحجيةالكاثوليكيةالكنيسةوأكدتهذا،النفوسشفافىقسيسين

.الخلافذاك.والخلالال!جايالا،المعموديةلحسنسنداالاكليركية

.الجاحعة)1(والكنيسة،للطهاركنيسة

وكانت،هذاالكاثوليكيةالكنيسةتقليدتجادلفكرةفالدوناتيةوهكذا

المعموديةبدأتلاتجاهتحدياتمثلوهى،هذهيسةالكفداخلللترقافمدعاة

أخلاقيا"مختلفاينتظمالبشرمنمحفلالىالوقتمرعلىتنتقلبمقتضاه

الدوناتمهالفكرهذهأنغير،الفضيلةهووسيطاالحقلد!لاصهقدمة

عن.بعيدادْاتهحدلْىالعمادطقسعلىتمركاثوليكيةبمدافعةووجه!

رجالها.وقدالةالكنيسةطهارةبينتامافصلاوتفصل،ممارسيه

الكاثوليكيهالكنيسةبينتتسعالخلامْاهوةراحتالنحوهذاعلى

ن!لابدوكان،الراىفىخلافايحدلمكلهذلكأنالا،عليها!الخارجين

لبثتوماةالعملىالواقعحيزالىوتنقلهالصراعتفجربعينهاحادثة

قرطاجةاسقفمنسوريولى!الموتالتقطعندمابتنراكهاقذفتأنالأحداثا

.الشاغر)2(منصبهيلىعمنبحدهمنالخلافوثار211عام

كايكيليافوسطنتمامستهرئيصالىالكاثوليكيةالكنيسةأنظاراتجهت

معارخت4فىوعضدهاْلأيمنممسوريوصساعدوكانكهلماه!فبذس!ا

الاعتدالىلمبادىءالتحمسثديدكانكما،القديسينكنيسةأشياعلمسلك

طنييجفهـمندوبونأنعلىجرتقدالعادةوكانت.3(الكنسبىإالنظامفى

ألاقف-ولكن.،)4(قرطاجةالقعْااختيارلْىللمشاركةلْوميدياكناش

العجلةمنشىءفىوأقدموا،العرفهذاعنتغاضواالكاثوليكىالفريق

.مذأللوكهمنعللانويمكننا،)5(للأسقفيةكايكيليانوصاختيارعلى

)4(

94..Cantor,op. cit. p'

origines!أا!ءع!اول،ء،!ةاكPalanque-Bardy6Labriolle, Histolre de

.192.nosfours, III. .p;42 .F Jackson. op. cit. pهـjusque

.McGirfert,op.!ه..م! cit. p

Hefele,0.حلأ.،ك!لا op. cit. Iههه*!41ة.S..M Jackson, op, cit. .! art

Jones, Constantine, ." ;801 Duchesne, Histoire ancienne de

"!8*..p"!.ا!،)؟1طه
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ات--كافقد،الاختيارهذامثلعلىيوافقلنتيجيسنيصاسقفانبعلمهم

تلميذاكايكيليانوصكانولما،نقيضى"طرفىعلىومنسصوريوسسكوندوص

.اْوللهْيمته2ورجاللكوندوصيكوتانالبدهىمنكانفقدلمنسوريوص

ناقرطاجةكنيسةأرادتثمومن.المنصبلهذااختيارهعلىالعترضين

الواقع.الأمراخصومها.امامتضع

.اجراءاتاتمامسرعةالىقرطاجةفىالايمروصرجالعمدهنا!ت

المجاورذ.المدناساقفةمنثلاثةالعملبهذاقاموقد،كايكيليانوساختيار

**وللل3eولحْوفللوصAptungaأبتونجاأسقفFelixفيلكصهم

توبوربوالهقمْاأ،كهلا!+inusوفاوستينوص!+cumتيزيكاسفْف

Tuburba.فيلكسسيامتهوتولىFelix)1(وكانت!.ا،بتونجى

.ا،ختيارمراسملحضورمندوبينلدنهامنارسلتقدنوميدياكنيسة

مدينة-أسقفDonatusدوناتوصالرسلهؤلاءبينوكان

)T (tae Niae).بعدالأسقفيةتولىالذىالكبيردوناتولىغيروهو

كد.الطائفةتكونأنيرجحوالذى،الطائفةهذهاساقفةأولحاجورينوص

من.اأىفجزمانحقيقةالعسيرمنكانوان.اسمها)3(منهاثتقت

.)4(تنسبالرجلين

فتملهـ"..،،ايديهممنا"لأمرحْرجوقدامْمْسهملْوميدياأساقفةأْلفى

ولما،أغراضهملتحقيقمنهينفذونسبيلعنيبحثونوراحواالغضب

وتجريحه،مهاجمتهمنتمكنهمثلمةكايكيليالْوصشخصفىيجدوالم

!تفقلة،سقيمنهجعلىجرتاختيارهبهاتمالتىالطريقةأنائناعوأ

شيئايكنلمهذاولكن،المنصبلهذااختاروهالذينهمفقطالألاقفة

فترةابانأتاهالم،مارقفيلكصبأنالقائلالاخرالاعتراضجوارإلى

وقد..صلاحيةذىغيركايكيلياتوسرسميغدووعليه.ا،ضطهاد)5(

)2(

)3(

)4(

)5(

.Palanque-Bardy- Leb 5+ l! .e op. cit. .! .p ;42 Lietzmann, op

ciلح!،-،

.son,op. cit. III, art. Donatismركل!.*.كه--

,op.cit. III ;43 Hefele, op. cit. I.5ك!ملأاماطPalanque, Ba7 dy

8...جم!

stian biography, art. Donatism3؟Adictionary of Ch-

16.n!.*ءحأأ.Ibid.McGiffert. op.
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عليهمفعرض،المضادالفريقخواطرش!ئَطتالجديدقرطأجةاسقفحاول

بالطيعرفضوالْوميدياالاقفةولكن.ثامْيةرسمبعمليةجديدمنيمراز

قر.طاتةفىعقدوهمجمعفىوالنطأموا.)1(عنادهمفىولجوا،الملنفسهذا

كايكيليانوصاختياربشرعيةالاعترافعدمفيهقرروا،اسقفاسبعينضم

قامتم،ماجورينوسى)2(يدعىجديدأسقفبرلموقاموا،وعزلهأسقفا

تمماعلىفيهايطلعهمافريقياأساقفةجميعالىرسالةبأرسالالمجمع

متضادين6حزبينالىقرطاجةكنيسةانقسمتوهكذا،-)3(اجراؤه

والاخركايكيليالْوصويترْعمهالكاثوليكيةالكبيسةيمثلمعتدلأحدهما

..Magorinusماجورينوصويرأله.القدي!ينكنيسةيمثل

النزالحشقةاستفحلتالأحداثهذهوقوعمنعامينمدىوعلى

علىباْنهوينادى،الأنصارصفهالىيجذبفريقكلوراح،الجانبإنبيز

غداةالافريقىالشمالعليهاإضحىالتىإلصورةكانتوذلك،المبينالحق

بالملاحظةلجديروأنه.3ا؟سفة"روماطاغية"علىقسطنحئنانتصار

الكنيصةفيهامستالذىالانقسامبهذاعلمعلىكانالغربسيدات

الذىالجانبعلىومنحهاعطياتهقصرأنهمنذلكويتضح،الأفريقية

الذىالمصدروكان.)4(الكاثوليكيةالكني!مةوهو/الحقعلىأنهأخبر

ت3ل09)5(قرطبةأسقفهوسيوصالايضاحاتهذهالامبراطورمنهاستقى

ا!د4هوفلا،الأفريقىالشمالفىالنزاعحقيقةيدرىيكنلمقسطنطين

الامبراطزوظل.الخلافطبيعةمنبينةعلىكانولا،الجدلبفحوىكلما

،آ(ا،مرأحقيقةتخبرهالدوناتىالفريقمنالمكاتيبجاءتهأنالىهكذا

اتفنرهالذىالقرارعلىيحتجونكالْواالدوناتيينأنْيبدوالحقيقةوفى

قسحلنط!تبهاأنعمالتىألامبرأطوريةالهباتدأئرةخارجبلفظهمقسطنطين

.الكنيمة)7(على

84..Lietzmann,op. cit. p

14.

e,..لمحه Bardy, Labriolle, op. cit. III, p؟Palanqu

.EVSEBفيXءح!67.01.003- h

81,.Jones,Constantine, p

42,...p!ى."حم.Palanque.Bardy, Labriolle, op, cit

296.!."..A.H!ف.
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دىlاحتجاجهمفىالدوناتييندافعيكونوأنلابدآخرشيئاأنغير

رلألذ4فض.ذاتهالامبراطورعندالشىءهذاعنولنبحث،قسطنطين

اختتميم)1(للكنائسالمالمنحبلغافيهايحددوالتى،كايكيليانوصالى

بقولههذهقسحذنطين

ذوىبعضأنترددأنباءصكتهاقدمساممىكانتلما

الكنيسةعنالجحوعلصرفيتحايلونالسقيمةالعقول

تعلمأنحق،ودنسهاالمزاعمبخزى،الجامعةالمقدلة

وبأتريكيوسر،البروقنصلأنوللينوصزودتقدانى

Patriciusباْوامر،حضهـتنافىكاناعندما،نائبه

عليهم،الأخرىمسئولياتهمكلجانبْالىانهفحواها

للحظةتغفللاوأن،عنايتهمفائقالأمرلهذأيبذلوأأن

أنالاعاينتفان.وعلمِه،7حدثأىتداركعنأعينهما

هذين،موظفيناألىالتوعلىفاشخص،عتههمفىماضون

رأيى،حسبممهمفيسلكان،القإسيةلهماوأجل

.عددا)2(سنينالعظيمالربلاهوِتوليحفظك

دوإ!واحدجانبالىانحيازهقسطنطينرسالةمقتطفمنواضح

،!يض!الكانوليكيةالكنيسةجانباتخاذهفىوهو،القضيةفحوىيتحققان

أزاءالمنفسبيلولهلوكه.اليهالأسبانىالألصقفذلكوحىمدىعن

31انهذلك،لسياستهواخدامعنىتعطينا،شكايتهبعديسصمعلمفريق

وهذا.البارحةامرهازمامتملكرعيةفىصدعأىبحدوثي!محيكن

مز،الدوناتىالفريقحرمانالىبالاضافةانهالقولالىنميليجعلناماهو

،خصوتالىالدولةدفةبميلالفريقهذااحساصفادت،الامبراطوريةالهبة

بلتمسا.الامبراطورالىيبعثجعله،تمحيصأوللحقيقةتقصمدون

أ!تمفبتعيينالطلبيتضمنالامبراطورالىالدوناتيينرجأءكان

رأسألْهلعلمهممبانُرةللبابايلبوالمفالدونأتيون،ضيةالقلنظرغالةمن

المرتبة-فىسمواحققتقدبمدا!بابويةتكنلموأن،الكاثوليكيةالكنيسة

ا-ابق.االت..ل!راج!ط\'،!

)2(.
6..X.3؟لح،!س!اح EB. hi7لأهـ
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رأل!ا،مبراطورالىلحثواولكنهم.)1(الرأىيخالفهمفهوذلكلمو.ءلى

أ!دالىبرمتهاالقضيةليكلبل،بينهمبنفسههوليفصللاولكن،الدولة

قالهتكنسِثى،قدتكنلمغالةاْنذلك.للحيدةضماناالغاليينالألاقفة

اث!-اعلىجونزالمؤرخويعلهت.الاضطهاد)2(اثناءالامبراطوريةولاياتامزا

إىايلخسطوالمالمنشقينالا!ساقفةأنذكرهبجدرلمياانه)):بقوله

ء،المتالحقيالةهذهتكنلمفربها،مسيحيانفسههوبصونه.مسحلنطين

.افريقيا)3(فىالثقةبعدحازتقد

علاتىلىالا"ولالمحككانتتلكأنالحقيمةهذهمنيعنيناماأنعلى

عدتاذالكفيسةختاريفىخطيرةسابقةوكانت،التسا!حبعدبلكنيسةالدولة

ا!ألحوالكنيسةكانتلقد.)،(الداخليةشئونهافىللتدخلصرديجةدعوة7

الداخليةةخلافأتهابابنفسهاعلىأغلقتقدالمافب"الثا،ثةالقرون

.الهرطقاتلعنأوالانشقاقاتلمعالجةالعديدةالمكانيةالمجامع-وعقدت

المسيحي!نبين.الداخلىا،صطراعذلكاًمرمنتدرىالدولةتكنوله

أ!صب-وقد،ا*نااًحا.البتةشيءفىيعنيهايكنلمبل،شيئا.وانفسهم

اذاءجبفلا،المسيحيةتجاهميلهيظهرحاكما،مبراحلوريةراصءا

يعت!ا!ماأمامهوتضع،خلافاتهاعليهتعرضن،اليهتسصالكنيسةاْيناج

اْرإ!،الذكاءغايةذكياقسطنطيمنوكان.الرأىاليهوتطلب،داخلهاؤ!

بور--أنيستحليعحتكماال!طوقةهذهفىالقواعدثابتالبدإيةمنبرسىأن

اتتوكانت.صالحه!قوارادتهحسب،الكت!سةفهابما،دولتهأمور

اللحش!ةهذهومنذ.افتخلاربعْيرفاستغلها،توقعغيرعلىجاءته7.فرصة

لم،البيزنطبقىالدولةدالتعندما،عشرالخامصالصرنمنتصف-وحتى

اب-6ءامنذمعالمهحددالذىالطريقلْىالسيرعنواحدامبراطور.بِتخلف

حكأ،بتا!وهذه،الكنيبسةبشئونالدولةأموروارتبطت،قسطنطين

كأترقفىحتىالحقيقةهذهلمصوقد،بينههانفصلانالصعبمناح!بح

:يصوقحيث،الميلادىالخامصالقرنفىالكنيسة!ورخس!راط،حبكرة

)4(

901,,Davis,op. cit. .p;16 Duchesne, op. cit. II, p

85,.Lietzmann.op. cit. p

401..Jones,Constantine, p

،Backhcruse. Early Church history to the death of Constantine

772..D
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.،الكنيسةئنئوتالفوضىعمت،الدولةأمورالاضحارابس!ادمااذا)!

."بينهمايربطروحياانجذالاوكأت

وقسطنطين-،غالىأسقمْهالىالاحتكامفىيرغبوناذنالدو!اتيون

النزاءبمْصْمْعهذ،الأولىللوهلةوسطوتهالقضيةقىذاتهاثباتيبتغى

ا!ة.برساوبعث.غالياأساقفةمنثلاثةمعهوأشركرومافىالباباالى

:معانعدةعحفمفهاروماأسقفإلت

أسمفMiltiaص!34ملتيادصالىأونجسطسىقسطنطين"

عدهسائا،اا!.،حيث،Marcكمدا)1(مرقصوالى!رومأ

اهْريقيا،بروقنصل،العظيمأنوللينوصمنأتتنىقد

اليه-وجهقدجةقرصااااسقفكايكيليانوصانفيهايتبدى

ولما،افريقيافىزملائهجانبمنالكثيرأ،تهاماتمات.

الأقأليمهذهفىانهحيث،خطيرجدلىيبدوالأمركان

لادارتها،اخلاصى!ثقتهاالالهيةالعنايةوضعتالتى

9الناصيجدسوف.اَهلةبالا"هلينحنطقةأنهاو!يث

دائم،الكاَبةمنحالوفى،الشقافمنحالةفىافنمسهم

على:يبحرأنقررتلذا.منقسمونبينهمفيماوا.لاْلاقفة

3عنْرةالا"لاقفةمن-وبصحبتهكايكيليانولسروماالىالفور

ممن.اَخرونوعتنرة،لقضيتهتوأجدهمالمناسبمنيم-ى

.-تجدهبماأقوالهسماعيمكنفهناكةالاتهام3لهيبدوت

ورْملائكبم،فهـتكمفى!وذلك.المهيبالقانون.وجالأليتناغم

Maternus)3(ومإترلْوص)2(اْ!ولاْساusرتيكبوص

المح!بالا.لراعامرتهمالذينMarinusوماريمْوص)،(

الأموربهدْهتامعلمعلىتكونوحتئ.الغرضلذاترومأ

الىبهانجعثالتىالوثائقمننسخارلالتىضمتتفقد

راحع.المسصن"احتيادسمساعداكاتبماو،سمحروفةغيرشضصة)1(

701.3.Jones,Constanti ! .e p-

الانئحاد-نتيدعا!تمليقاكتبأنهجيرومويخبرنا.غالةفى*،ولولاسفف)2(

.!vir.ill..82راجع.النوفاْنيينضدعملاوأخرج

كرلونأدمقف)3(

.McGriffert,op..381راجع.إلآأسقف)4( cit. .n .23 24 p.
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المثسارزملائكالىكذلكصورامنهاوأرسلت،انوللينوص

بعنايةالقضيةهذهنظريمكنكماياهاتسلحكوحالة،اليهم

اكناسْىفطنتكعلىيخضلاحيث،بالعدلفيهاوالفصل

الأولكبيرولى،الشرعيةالكافوليكيةللكنيسةاجلالكل

ولتحفظك،انقساماوصدعأىورامحمتخلفوالاان

.(!حلوالا)1(ْاعواماالعظيما،لهعنايةالعزيز!يدىيا

اولفىقسطنطينلعبهالذىالدورمدىلنايتضحالرسالةهذهمن

وعين،القضاةاختارالذىفهو،والدولةالكنيسةبينمباتنراتصال

ورسم،الحزبينكلامنالمتقاخينعددوحرد،وزمانهالتقاضىمكان

عندماحكمهمبمنطوقالقضاذالىواوحى،القضيةلسيرالحامةالخطوط

الكاتوليكيةللكنيسةلأا،حترامكليحملقلبهأناليهمرسائلهلْىأعلن

بهالقائلوالراىالالايتفققسطنطينكانلقدحقيقة."الثرعية

سردةكايكيليانوصخصوماعتبارمنأفريقيالْىالحالةعنهوليوص

،وبلاءأخطارمنألافثسقاقعليهينطوىبماالاقتناعثديبوكان،منشقين

منولكنه.ْالموتىعالمالىرحيلهيومحتىفكر-ترينالاقتقاعهذاوظل

م!ألةفىقضائىواتجاه،مستقلةخطوةعلىالانأقدمأحْرىناحية

القضية.فحصوجوبعندياتهمنوقرر،الشقاقأحدثالذىالفريق

تحملهلتياث!ىالىرسالتهوكافت،الفريقينودعى،القضناةفاختار

ثىءاثبهجونزتعبيرحسبكانتلقد،"مكتبية"تفيصْلْفحةطياتهالْى

!تإلقولهذاصحةعلىأدلوليصإ!،()3(مدسْموظفالىبعثتبمذكرة

قدمعلىمرقصيدعىحْر6وملتيادصالىرلالتهوحهقدهسطنطينأن

البابا،مساعدىأحدكانوربما،هذامرتصمومنندرىولا،سواء

الامبراطوربهاينظرالتىالنظرةمدىغلىيدلتريناالبالبامعذكرهولكن

!إ"اجلالكللهايكنالتى"الثرعيةالكاثوليكيةالكنيسةرأصالى

لهذهانزعاجهيبنىقسطنطينأنذلك،الاهتماميجذبخر7ثىء

بحكمهااليهعِهدت"مناطقفتلك،رلالتهبهماصاعتشيئينعلىالأحداث

)1(

)2(

5..hint.031!! X57ء+!-.

+Jones,Con.8.!و tantine, p

http:// kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتددرمكتبة



-155-

قدأقاليمأيضاوهى،قبلمنالفناهانغمةوهذه،القديرالربعناية

شحزبالىبالتالىْليجربينهمفيماأُساقفتهاواختلاف،بالسكانغصت

الأههيةةمنكبيرجأفبعلىنقطةوتلك.الفريقينأىالىالأهالى

الفرلهْجةقبائللتأديبالراينعلىحملتهمنلتوهفرغقدكانفقسطنطين

.)1(طويلةلفترةذلكبعدمستقراغالةفىالسلاموأصبح،هناك

هدوءيضمنأنمناذناقلفلا.الثهرقفىجديدةلجولةيعدوا،مبراطور

منالتالي"المرحلةلانجارْيمصر!ختى-حديثالهخضعتالتىالمنطقةهذه

حدعلى!"بالسكانهل71"ا،قلبمهذاوانخاصة،الكبيرمئنروعه

أدخلنامافاذا.الايامقابلفىالأشداءرجالهعلىا،عتمادتيي،قوله

أي!حدوثوأن،افريقيا)2(شمالمنيأتيهاكأنرومأقمحانأعتبارنافى

قسطنطينكانلماذاأدركنا،اقواتهارومايحرمأنيمكنهفيهااضطراب

وحدةوذاكهذاوفوق،والنظامالاكامناستبابعلىالحرصاثديصاحر

الدولة.

أرأد!االتىبالطريقةلا،313)3(أكتوبر؟فىْرومافىالا"ساقفةاجتمع

عليهاجرتوالتى،ملتيادسالباباارتأهاالتىبالصورةولكن،قسطنطين

تنظيما.أوعقيدةالكنيسةتهبمالتىالمسائلهذهمثلبحثفىقبلاالكنيسة

يغيرلتذلكأتالتاملعلمهالبابااجراءعلىيعترضانقسطنطينيثأولم

منفيرفلا،الكنيسةارتضتهشكلىاجراءهووانما،ثيئاالاْمرمن

مجمع"الىالامبراطورىالمجلسذلكبتحويلملتيادلىقامفقد.اتباعه

ايطالياكنائسمنأله!قفاعئنرخحسةأعضائهالىضمأنبعد"كنسى

وبحث:وتراكينا)5(وبنمْشْووكابواوبيرْاوفلورلهْسةريميىْفى)،(المختلفة

تهـئةعنمناقشاتهمتمخضتالنهايةولْى،امامهالمطروحةالقض!يةالمجمع

الفريقدعوىورفضاليهوجهتالتىالتهممنكايكيليانسلساحة

.الدوناكما)6(

)1(

)2(

،3(

)؟(

)3(

)6(

96.5.p!ح.C..A H

.828.Jones,Later Roman Empire.8* p

Backhouse,op.بمit..كل.373

.45.Palanque,Ba3dy, Labriolle, op. cit. p

86..ann,op, cit. pتLietz

.112.p!ا.Hefele,op. cit, 05 ,1 .p ;273 Duchesne, op. cit
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الدوناتيينأننتبينشراكوزاأسقفالىقسطنطينرلالةومن

عمى!نقضيةيفحصوالماعضاءهباُنمحتجين،رومامجمعقراريقبلوا-لم

شرحالرسالةهذهوفى،حكمهماصدارفىتعجلواوأنهم،الصحيحالوجه

منذالأحداثسيرعلىوأطلعهبدايتهامنالأمورللأسقفالامبراطور

:قال،النزاعهذاانباءوصلتهالتىكااللحظة

ينهم4للتن!قاقافسحاقدوزيغخبثفىالبعضكانلما"

،السماءوقوة،الطاهرةوالعبادةيتعلقفيما،مكانا

هذاأحسمأنفىالرغبةحدتنى،الجامعةوالعقيدة

ألاقفة،بعضغالةمنيجىءبأنامرىفأصدرت،الجدل

.وعنادادوماالمتنازعانالحزبانأفريقيامنيستدعىوان

فلكداعيةفحصيمكنرومااسقفوحضرةمثولهم-ففى

قدبعضاأنحدثالذىولكن.فائقةبعنايةألاضطراب

المقدمة6بالعقيدةالخليقوالتوقير،خلاصهتناسى

،صدورهسبقلحكميمتثلولم،حداللعداوةيضعفلم

قلة،كانواوقراراتهمبفكرهمأدلواالذيناولئكأن..وزعم

قبلحكمهمفأصدرواامرهممنعجلةعلىكانواأنهمأو

فانهذاأجلمن.الأهميةفىغايةاموربدقةتفحصان

،والوئامبالأخوةتشبثهمالحتممنكأنالذينهؤلإء

منقسمين،أنفسهمعلى،والشناعةللعارويا،امسوا

المقدسةالعقيدةعنأرواحهمرجالأضحوكة.وغدوأ

كانالذى،الانقسامهذاأنضروريالىيبدولذلك..بعيدة

اتخاذهلجماعةلبقالذىانقرارنتيجةتوقفهالواجبمن

ممكنا،ذلككانأذا،الفورعلىيتعين،اختيارهمبمحض

.")1(الكثيرينبحضورشجبه

تتملكهوالحزنا،سىرنةقسطنحليننبراتفىنلمسهثىءواول

قدانقساممنلخشيتهالاذلكوما،فقراتهامنكثيرفىعليه.وتسيطر

ذلك،علىدالةالأخبرةغسطنطينوعبارة.أمالهويحطمهبجهوديو:ى

مدىءنتفصح"الفورعلى"النزاعلهذاحدوخعفىالجاهحةؤقرغبته

.EVSEA.،".أحء!X..15(إ) hi
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وب"قدالامبراطورأنعلمناواذا،3؟اعامفىالانفنحن.وصلعه،قلقه

+sآرلمدي!ةفىجديدأجتماعلعقدالغربأساقفةالىالدعوة

نشبتقدليكينحليفهوبينبينها:،ولىالحربوأنثأغسطصنهايةقبل

منيبتغيهلمابالغةأهميةالحربهذهعلىيعلقكانوانه/أكتوبر)1(:لْى

قسطنطينكانلماذاادركنا،)2(والرجالباقتصادهاغنيةجديدةاقاليم-ضم

لرابشوقاويتحرق،الافريقىالشمالفىا،نقسامهذالاْفنجاءرعباإيذوب

اخهرهوثعدوهيواجهأنلهكانفما.الخلفيةصفوفهفىالصدع.ذلك

يطعن!الفرقة.بسهام

:يقولالسالفةرسالتهفىالامبراطوركتبلهذا

منالأساقفةاَرلمدينةفىيجتعبأنامرناقدكنالما"

رأيناهفقد،اغسطسنهايةقبلوذلك،المناطقنختلف

،تورنيانالعظيممنتحصللكىأيضااليكنكتبأنمناسبا

مصطحباعامةعربةعلىصقليةوالىكمداح!ةذ!لههصا!أ

علبهمايقع.إلثانيةالكهنههـتيةالرتبةذوىمناثنينمعك

راحتكعلىليقومواالخدممنثلاثةاليهممضيفا،اختيارك

قبلالمحددالمكانفىلتكونجاهداواسمع،رحلتكطوال

وحكمةبحزمكأنهيقيناعىوتت،المضروبالميماد

الذىذلك،الئنقاقهذايحسمسوفوائتلافهم!الباقين

مخجل.جدلالاجلبهوما،قائمامعيمببثكلزاللا

ذلكوليع،المتنازعانالحزبانبهيدلىلماكلفليصغ

ا،يمانوفقالأمرولينته،بالحضورأمرناهممنايضا

بالصحةمتعك.الوئامأخوىجديدمنوليعد،ا،مثل

."صقتدر)Ail)3عدداسنين

قسطنطين،سلطانالغربقىاليهايمتدبقعةكلومن،اَرلوالى

مجمعقررهأتسبقفيماالنظروا!ادة،الجدلهذالحسم)4(الأساقفةافد.تو

"Gib..لهه!،،!7 on. op.cit!

الثانى.الفصلراجع)2(

(3)5.,X.س!س!اح.EVSEB.hist

C.11.A.،!3.96-(4ء
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4ro!بينزنورمانويعلق،روما an .H Baynesترفعلبم"بقولهذلكعلى

عليهصادقواوالذىالرومالْىالقرارمراجعةعلىمعترضةصوتهاالكنْيشة

.)1(حريتهمبكاول

منللخلاصالامبراطورعليهاأقدمالتىالثانيةالخطوةأَرلمجمعكان

قدقسطنحلينكانواذا.ذلكفىا.لأولىخطوتهاخفقتأنبعدالمشكلةهذه

روماأسقفيترألهمهم،غاليااساقفةمنثلاثةالىالأمرأولفىالمسطلةفومش

قدانرةهذهفىفانه،ايطالياأسقفاعثنرخمسةالمؤتمرينالىاضافالذى

ونهائيا.ونئاملاعاماعنبميصدرالذىالحكميكونحتىقضاتهدائرةوسع

الذىالنطاقفىولكن."العالمية"الزاويةهذهمنيمثلاذناَرلفمجحع

حرصوقد.اخربى)2(اا،مبراطوريةنصفوهوقسطنحلينعليهلِسيطر

الفورعلىيتعين"قولهؤ!مرتينرسالتهفىالناحيةهذهابرازعلىالامبراحور

عندكاوالأخرى"الكثيرينبحضور(الانتهسام)تنجبه،ممكناذلككان,13

.((المناطقمختلفمنالألاقفةاَرلمدينةفىيجتمعأن"أ*راًنهذكر

رمع.أسقفا)3(وثلاثونثلاثةاَرلفىاجتمع31،اغسطسرأولوفى

هذهإنالا،)،(فحسبالدودْاتيةالمسطلةعلىنئنهاطهميقصروالممالحاضرينان

منوكايكيليانوصفيلكسساحةتبرئةالمجمعقرروفْد،هناتعنيناالتىهى

مجمعقبلاأحدرهالذىالحكمواي!،الدوفاتيون)5(اليهماوجههاالتىاتجهم

المجمعوأرسل.)6(ثانيةالدوفاتيينادانةيعنىبالطبعذلكأتوكا.روما

يمكنحتىسلفسترالباباالىقراراتهمنوصورةجلساته!دارعماتقريرا

.الكناش)7(مختلفقىنثنرها

اشتركحكماأنلهوهىء،المجىعرأىعليهقربماقسطنطينعينقرت

)\;

)2(

).؟(

)5(

)6(

C..A.صر396,11 H

277,,1.p8ة.Hefele,op. cit

،McGiffert. op. cit. .p 382 .n ;32 Palanque- Bardy- Labriolle,. op

!it.و!!47035.

,Lietzmann.8.قآلبمء op. cit. .p ;88 Hefele, op. cit. 81 ,1 pp

,S..M Jackson, op. cit..+! art. Donatism

112..Jones,Constantine. p

98,.Lietzmann,op. cit. p
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يردعباُنلقمينالاجماعهنالصورةهذهعلىاللاتينىالغربأساقفةفيه

نأقسطنطينلبثوما،المنطقةهذهالىوالسكينةالوحدةويعيدالدوناتيين

انتصاراتحقققدكانحتىالعام!ينتهولم31،س!نةليكينحليفهاراضىهاجم

بعضبنلكفحقق.تراقياعداأوروباقليكينحوزةفىماكلبهاضمرائعة

بناحألىالبسفورعبربهايقفزوأخيرةجديدةلجولةيستعدوراح،حلمه

افريقيامسيحيىانيتصورتسطنطينيكنولم،الشرقىالامبراطورية

خيبتكالرعانالأحداثأَن.غيراَرلمجهعبعدثانيةهدوءهعليهسيقتحمون

الانصياعرفضواالدونأتيينأنذلك،يهوىاويتوقعيكنلمبماوجاءتهفأله

الىلجأوااذ-مخالفامسلكاالمرةهذهوسلكوا،الأخيرالمجحلقرارات

.)1(النزاعهذافىالئنهخصىقرارهيطلبونذاتهالامبراطور

رفضواقدفالدوناتيون.تماماجديدموقفازاءنفسهقسطنطينوجد

الامبراطورالىيحتكمونا،نهموها،الكنيسةرجالاتحكمالتوالىعلىلمرتين

يرفضهولم،بدا.ءةفلكقسطنطينيقبلولم،بنفسهقضيتهمنظراليهطالبين

،)2(والاحجامالاقدامبينطويلةلفترةمتردداظلبل،جملةالوقتففسفى

للمثولالحزبينفدعا.قضيتهمونظرملتمسهماجابةقررا،مرفهايةفىانهغير

س!واتعثربمروريحتفلالا!براطوركانحيث5TIلنةرومافىيديهبين

فوجدهايظهر)4(لمكايكيليانوصولكنالدعوةالدونانيونفلبى،)2(حكمهعلى

واستعدوا،قرطاجةأسقفضدغيابىحكم،صدارلانحةفرصةالدوناتيون

الامبراطورانتقل316نوفمبروفى،)5(اعتقلهمقسطنطينولكن،المدينةلمغادرة

كايكيليانوساليهواستدعى،الدوناتيينا،ساقنةأحضرواليها،)6(ميلانوالى

بينتسطنطينوفصل.ا،مبراطور)7(حضرةالىبالذهابسارعالذى

ويتسامل.رل2واروممجمعاقبلاأقرهعماقرارهفىليخرجكاناوم،المتنازعين

)1(

)2(

)3(

)4(

692.p..396 Hefele, op. cit. 8,1 p!ث*،.C..R H

8".

.Lletzmann.op..!/*.يى cit. .p ;09 Hetele. op. cit. I

,Jackson,op. cit. .!8 art. Donatism3.!ه.

192,.Jones,Constantine, .p;118 Hefele, op. cit..8,1 p

.396.XII,pول.-.!.

.8.art. Donatismثلأ.S..M Jackson, op. c! t

http:// kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتدينصكتبة



المتصارعينالحزبينتجاهقسطنطينموقفايوضحواأنبعدءجبفىالبكض

كاق-شا7هل،ميلانوالىبريشاالىرومامنبهماوالتلاعب،مااياهواهماله

الأحط1301َ.جديدمنللبحثتطرحوان،الثلاثالسنواتهذهتستحقالمسألة

الي!مااانتهىالتىالنتيجةهذهالىللوصولآرلورومافىصدرتالتىالكنسية

!)1(الا!براطور

مركأِاحتلأنبعدمرموقةمرتبةقسطنطينتسبمْالثناكلةهذهعلى

غنمه!نيتراجعلموقسطنطينهذهاللحظةومنذ.الكنيسةتشئونفىالفيصل

.،رعاياهمنالجديدالفريهتهذادبناُمرعلىمهيمناغدافقد،ألْىلةقيدهذا

مْقد.اياهاسلبهحقايعيدهاأناليهتطلبولمذلكعلىالكنيسةتحتجولم

أخحلرهومااركماتعدادبلائحدهذاع!دالأ!ريقفولم.الكثيراعطاها

.!الملأساقفةتعيينوهوالا،ذلكمن

علىوانك،لكابكيلمِانوصثييدهأعطىانبعدقسطنطينأنذلك

.،النزاعهذاأسبابمنالاقليمهذابخلصأنرأى،حججهمالدوناتيين

خليفةالكبيرودوناتوصكايكيليالْوصالفريقينزعيمىلديهفأبفْى

Eunomiusيونوميوصهماألقفينلدنهمنوارمل،ماجورينوص

يرتضيهْجديداسقفبرسمليقومافْرطاجةالىOlympiusوأوليمبيوص

لمهذهالوسطالحلسياسةأنغير.)2(الخلافهذالحسمالنزاعطرفا

عاذدادوناتوصمْرماسرعاناذ،عليهاقسطنطينعلقهمماشيذاتؤت

صواله-قسطنطبنفقدذلكوعند.كأيكيليانولى)3(تبحهجثأفريقياالى

إ؟حوال..لهموءلهتوضحامْريقيألْىنائب!-منالأنباءجاءتهأنبعدوخاصةْ

أ!أقرالذىالرجلوبدأ،)؟(الفريقينأتباعبينهناكالملأمورواضطراب

المسيحية.فىاضطهاداول،العقائدمختلفمعالمسامحةسيالةميلانو

كثيروجرت،ْ)5(وبيعهمالدوناتييرْكنائسبمصادرةقسمحنطينأمرمْقد

)2(

)0(

!.briolle, op. cit. ،! ppط!,Palanque,Bar 4 y

.ههءا!

,Jones.،ء.!زر.911 Constanti

94...Palanque.Bardy. Labriolle. op. cit. .! p

5,;396.Hughes. A history of the Church. pس!.،!م!.ول.
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الدوناتي!نجعفمما)1(الفريقهذاافرادبينوالمذابحالإضطهاداتمن

عدادلىالعسكرىالقمعهذافتيجةقتلواالذينضحاياهميعتبرون

عجزتحدابلغتقدا،فريقيةالولايةفىالفوضىانويبدو.التنهدإء)2(

7ققهِأرساكالىالامبراطوراضطرمماقمعهاعنالمحليةالسلطاتم!"

3)ولا3ْاورلاكيولىبقيادةغمكرية ursac)،دوئاترصيتوإنلم

لها.والتحهمدىمقاومتهاعنبرالكب

ففسهاعلىوجر،الصوابعنهذهباجراءاتهقسطنطينبعد

الاخرونهميسلكونالدوناتيونراحفقد،لملأتالويمنكثيراهذاراقليمه

الدوناتيينمبادىءوأخذتْ.وكياسهممبادئهمعندفاعابالمففيتسممسلكاْ

عليةأصْحتمالمها7التىالمعدمةالفقيرةالجموعبينكبيرارواجاتلقى

م!نْعليفاحصلتالتىالمطايانتيجةورخاءثروةمنالكاثوليكيةالكنيسة

جماعاتفتألفت.ثيئاالطبقاتهذهمنهاتتذوقلموالتى،الامبرأطور

،السلاحبقوةعنهمودامْعوأللدوناتيينوتحزبوا،الناسْوعامةالفلاحينمن

ذلابْعلىالمؤرحْينأحدويعلى4َ(أمْريقيا-إولايةفىوالفؤضىالقتلواثاعوا

التحالفثمارأولىكانتالأحداثهذهكلأننعترفأنلنالابد"بقوله

الدوناتيين3جألْبحنالتحدىذروةوبلغت،")5(والدولةالكني!ةبين

قطيتعاملوالنإلْهميقولونألاقفتهماليهأرسلعندماذاتهللامبراطور

..)6(علبهميفرضهعذأبأىلتحملالتعدأدعلىوأنهم،الوغدأسقفهمع

LLجديدةسياسةلنفسهيختطأنعليهأنقسطنحلينادرك،

أفريتهيافىنائبهالى317عامفىفأرمل.هباءعنفهجهودضاءتأنبقد

عل!ىتقومجديدةس!ياسةباتباعالكاثوليكوأ-،ساقفةكايكيليالْوسوألى

،21

Oli

,kson.op. cit. .M art. Donatisin،.عةد.هه

!.*.!..CA.H
.Lietzmenn.op. cit. .p ;19 8ackhouse. op. cit. .p 3T5

492..kson.op. cit. VcJ!كل*.

376,,Backhouse.op, cit. p

.Jones,Constantine.+!لأ p
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اقفةلاز!بالسهاحأوا!ربدورههووأرسلوالتساحح)1(إ،عتدال0

.)2(ديارهمالكمابالعودةالم!نفيبنالدوناتيين1

أفريقيافىنائبهالىمرهـسوماالإمبراطورأرلل321مايو5وفئ

دعىثم،إلمصادرة)3(كنائسهمالبهمتردوأنالدوناتيينعنبالعفو

مماذلكعلىادا!وليص،ال!لامحريقعنمتناكلهحاحلالتال!فمريقين

فقام،زق3عأفىللكاثوليككنيسةبنىفقد،ذاتهالامبراطورعليهاقدم

ا،مبرأطورلدىذلكعلىالكاثوليكاحتجفلما،عليهابالاستيلاءْالدوفاتيون

مْقد،يتوقعولْهيكونوالملهْحوعلىهذهجاءتهم،المساعدةمنهبلالبين

لمحهثمسلكهمممتدحالهمجديدةكنيسةقاعدةبارلاءالامبراطورأمر

قدقسطنطبنولعل.)4(الربلعدلالانتقامتاركينبمثلهالعنفي!قابلوا

ليكينمعصراعفىالدخولوشكعلىكانلأنهالسياسةهذهعلى!تدم

التىالمتاعبهذهتحتيئنالغربوراءهيتركأنفىيرغبيكنلمثم!من

الئنرهقعنهيتحدثانلْىايضاراغبايكنلمانهكما،الانقسامتشبيع

امبراطوا-أنهعلى-لهفةفىاليهيتطلعالامبراطوركانالذى-لملمسيحى

عنفتجاهالاعتدالمنهمويطلبالكاثوليكالأساقفةيعظفرأح،حضطهد

عهدنهايةحتئالمتنكلةهذهفىالتدخلالحكومةتحاولولم)5(الخصوم

.)6(قسطنطين

،.وإلكنيسةالدولةبإنادملاقة!جديدةتجربةالدوناتيةالمسطلةكالْت

!دواللا!نالةوالعنفاللينبينفيهاسياستهوتاُرجحت.اقسصنطينخاضها

محَانذْخلالهاكسبانهال!،اشتهىمابعْيراليهأتتقدجهودهكانتولئن

قسطنطينعنهيتنازللمغنمذاك.الكنيمةشئونفىأعلىفيصلاجعل!ننه

.حيادللامبراطوريةبقىماخلفاؤهعنهيتخلولم،محياهطي!لة

)1(

)2(

)3(

(f)

--)5(

)6(

.F.Jackson. op. cit. .p;592 A dictionary of Christian biography

.art. Donatism

.Jackson.op. cit. .! art. Donatlsm!.لأ!.

51,.Palanque,Bardy, Labriolle, op. cit. ،! p

29..Lietzmann,op. cit. P

.Labriolle,op, cit. .! ;52 Duchense, op. citحمة4.لا!.Palanque

.!ه.،س!

592,.F.Jackson, op. cit. p
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الامبراطورىعالغعربفىالأحدأثمسرحعلىظهرتالدوناتيةاُنورغم

انع.يمكننا،أنهألا-الكاثوليكيةالكنيسةمعالكنسيةالنعظمفىخلافتْيخجة

فأثرياء.بعدمنالعنفسبيلاتخادعهأفىالاقتصادىالأعولاثنغمرع،

الدمحأعديالْ!تالاضطهادزمناحوريةألامبراللاوامراعمْو11الذيعنعهمالمسيحية

ذوقكبهـ!ننفرالعنتفيهلخىالذىالوقتفى،للاربابوقربواىالبب

عالغربسعيدقسطنصرعإوأصبحا،ضطهادغمةانقسععتفلما،المسغبة

2،غيرهمدوناورعاياهالكاثوليكيةالكنيسةعلىانعمهيغدوعوراح،الفرد

مة،الم!الطبقةهذهأفئدةالحقدتمعلك،أملاكهموالاثرياءللكنيسةواعيدت

متحْذة.،الكاثوليكيةوالكنيسة،الأثرياءهؤلاءعلىعليفةثورةفاْعلنتها

هذاويتضح.لهاوسيلةوالثهادةالنطهرعنالدوناتيةالمبادىءمعن

وقصورحقولعلىالدوناتيينفقراءسعنهاالتىالهجماتفىجليةةبصو

ولْوميدبا.أفريقياولايتىفىالمسيحيةسعهـاة

المنحئقة،هذهأهالىفيهاوجدوسيلةالدوناتيةتكونأنيبحدولا

القسعرةتلكأنفسهمعنليخلعوا،بعيدزمنمنعنهابخجعثونالتىالفرسعة

الدفينالكرهلهذانتيجة،الرومانيةالحضارةمنبهايتحلونالتىالرقيقة

رومعاجالْبمنالمستمرألاقتصادىالالشْزافلعمليةلهْتيجةجاءالذى

الحنطة3قبومصرجوارالىتمثلافريقياكانتاذ،العنحلقةهذهلموارد

Hughesمثلمؤرخادفمالذىهوذلكيكونوقد.للامبراطورية

حرب"الدوناتيةفقراءبهاقا"التىالعنفا!أعماعلىيطوعاأنالى

.")1(الفلاحين

)1(6,.Hughes.A history of the church, p
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قسطنطين،نئمسالمئن!رنطستروهتكت،ليكينانجمبالحجبتوارت

هذاأنالملأمطتعلنخريسوبوليسفىنصرأجرالرتتسمعالدلهيالخذلعت63

يسمبحسجدايخربقسطنطينواذا،الأو!دالعاهلللامبراطوريةأحسبح.ف

باطنة،لاظاهرةلهْعمةعليهواغدق،يحتسبلاحيثمنواتاهقدقدرنجحمد

!إلميدلبث!رهاهووأدْا،أ!رهطوعْكل!هاالامبراطوْريةصاذا

يعودوراح،لتوهمنهافرغملركةغبارلْفسهعنقلمطنطيننفمر

يخترقالشحال.لبحرالأحْرىالناحيةعلىبعدوهوالبعيدالوراءذلكْالى

،هْؤادهيهواهاالتىالقصيةالبقعةتلكتجاه،والودباناليبابل!سه3

ورفعوهابيهجندبهنادى!ذالمتلاحقةالاْحدأثتلكبمخيلتومرتطَاللسهـق

عليه،تألبكيفثم،ماكسيميانالطاعنذلكحالفهوكيف،علياامكانا

مديذ)!فيدخولهتمالملفيةالقنطرةعلْدوأندحارهماكسشْيولرأمرمنكانماش

قسطنطينالنصرنثموةمنوافاق.مسدهوحربهليكينمعوعهدهفرينْ.إنخماإ

الواحدةالامبراطوريةسيدغداوقدففسهلببرىالأجراصتلكرنيناعى

أ-لاْوحسد.

http:// kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتددرلكمبمل



-168-

أنقذقدانهالثاقةالرحلةهذهطيلةالامبراطوربالعنيغبولم

اَد!وكم.عليهمبالكثيروأؤ!م،ازرهممنوشد،المسيحيينالضياعم!ت

فْنمغْ!لمفىجهودهيرىوأت،تنفصمالأفريقىالشمالفىوحدتهميرىأن

الوحد-تلكالثرقفىيجدأنأملوكم،العنادأدراجتذهبالجموعهذه

فوجود؟إن(1الربلمحبوب"وهىء.إلغرب)1(فىافتقدهاالتىالدينية

،هذدلْبتتفيهاوالتىالمسيحيةبأشياعتزخرالتىالجديدةالأقاليمهذه

علىلهويرتل:النجاحلهويكفل،العونيمدهقوياضميفالهسيهىء

.)2(السلامأنثودةالوحدةانغام

منهفحظابأسعد!فالثفىالمسيحيينمعيكنلمقسطنطينولكن

طاغية"علىنصرهبهجةعليهأمْسدواالمغربدوناتيوكانفاذا،الغرب

حليف.عْنمهصفوعليهعكرواقدوالمليتيينالمثرقاَريوليىفات"روما

البقعههذهنمارةالنخماإلجمهورليسححقسطنطينيكنولم،ليكينالا!مس

علىتمثلترْاللافصولهاكانتالتى"الانشقاق"مسرحيةيشهدان

يص!-قسطنطينكأنفذ!.مث!هدهابعديكتولولم!.أفريقياكنيسةمسرح

التنرفرلهيتعرسْأمْريقياولايةلْىجرىالذىكذلكحادثاىانتماما

إ-وأبحلاكثيرالثرقفجمهور.تماماوآمالهبجهودهيعصفوأنلابد

الححيت.وعظيمفائقةبثهرةبالطبعيحظوتهناالقبيلهذامنسرحية

إ-الرضرإويلقونروعهميجذبونممنذأكأولهذاالمشاهدونيهللأنولابد

!ياحاليهحملتحتىالفردالامبراطوريةسيديغدوقسطنطينيكذلم

هذ؟تخطىقدهذاوأن،الاسكندريةكنيسة!انش!قاقحدوثأنباءالشرق

ينمخي!منذهبقديكنولم،الصغرىوآسياسورياكنائص!ليثسمل

نتبجةْ.الافرسقيةالولايةلْىالحادثةالفوصْىتلكصورةبعدالامبراطور

إلمرةهذهبنفسها،مريحسبمأتعلىصممثمومن،ايضاكنسىانثسقاف

.توانوبلأ

الاس!كندرية.فىالجديدةالعقيديةا،تجاهاتتنثسأأنطبيعياكانوقد

)2(

.خ!:.-.ول.حم!.،.7ه6

..3!!هـ.7 Vita Const. IIلأتي
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الفكرىالنشاطتدفقحيثالثرففىلثقافةمركلزاخلتلقرونكانت.ةفزند

هذ!ظلفىتتخلىأنلايكنلم،المسيحيةجاءتهافلحا.جار)11تيارفى

لينالصتمدوأسطةكانتولما،المرموتزها2مرع!تالجديخدذااسعننيدذإ

،والعديدةالمختلفةالثقافا!بؤرةتمتلاخهـحتفنجد*والغربإشمرف

الحدالى،وفكرااْنتثاراالمسيحيةفىباررْادوراتؤدىأنبذلكلهارنندر

.البلادمنبلدهناكلي!سبأنهالقولالى)2(المؤرخينمنواحدادفعالذى

زْهـكت!دينةثمةليسىبلمصرفعلت!ثلماالمسبحيةالعقيدةتطورفأنر

الاسكندرية.منعمقااثندبصورةالمسيحىالمعتقدعلىبرصماتها

اللاهوتر،الفكرفىاَبائهأثهرالمسيحىللعالما.،سكندريةقدمتوقد

Clemensكلمنتا،طلاقعلىأبرزهمكانطَللميلادالأولىالثلاثةالقرونر

1اgenesْبتبرواو،!؟51-0.1لىاحو) 8 5 .( 5r-52!ما)

6كأديوقجمسيو-! ( Dionysius)ا.لصصشىالثغرحىوأخ!،(65؟-؟

إلعالمفىقنهرتهاكنبستهوأحررْت،التنرقفىاللاهوتىالفكرنموحركز

الدطيئلىالمتناكلأدقكاالبحثيعيهالمفكريةكفبسةبوصفهاالمسيحى

.)3(لصلماث

الكتيسةرجلكهولا-ث!اَريوصبينا!ت%ىفىالخلافوكات

ص!غلتمسألآحول،ألهقفهاAlexanderواسكندر،ال!صكندرية

يسيرةغيرالزمنماتنمترةالكنيطصةواَبأءواللاهوتالفكرا!رجاأذهات

لجداق1هذاداعد"،)4(المتجسدةالكلحة"والابنا-لآببينالثلاقة.وهى

نفسهالامبراحلورقولحدعلىالامبراطوريةكناشبينأوارداشتدالذى

.اإيههما)15رسالتهْشفى

عليهينكرلموان.مخاصىيهمنمْطستضيخهاآررصشصعنمعلوماتناأما

)1(

)2(

.)3(

.027926.FJackson, op. cit. pp

003,.Creed,Egypt and the christian church, p

.5!.cit.8. p."كاههةنا!07ء

13،op. cit. .p ;93 Latourette, expansion of Christiani",ولThompso

16..Painter,op. cit. p.8كا.!ه..

كهكاءل!-.vitaConst.هـ!.96
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يغادرْلمقيلكماأنهحتىالمنطقمنواضطلاعهواطلاعهعلمهواسعهؤل*ء

!!!!ْالراىعارضوهانهمالا،أحصاها)1(الاكبيرةول!صغيرةالمعرنهـةحن

الكنيمةْمؤرحْىشأنودْلك،بالهرطقةورموهالكريمتولوجيةالمسطلة

حز7أوتكانآريوسأن-غيرهدون-سوزومين)2(ويخبرنا.جحيعا

5ْولsمليتيوسوافق i!ءلألمMكنيسة3علىانثفالذىأسيوطألفْف

سمْة.ورسبموأنابتابولكنه،رايهوثايعبطرصأسقفيةفىالاسكندرية

حرمه!311عأموفى،ا،سكندريةأسقفبطرسيدعلىشمالا031

.الم!يتيين)3(الأساقفةازاءالكنيسةلهسيالةعلىاعتراضهنتيجةبطرص

وتمك--،)4(الأسقفيةعلىولAل،ولشك!ةاأشيلاصخلفهبطرصماتولما

وظيفت3البى313عامفىوأعيد،الغفرانعلىالحصولمنآريوس

فيه-لمسهلماالقسيسينمرتبةالىرقىنم،قبلامجليها.كإنالتىالكنسية

.)5(ومقدرةفحلنةمنالسكندرىالأسقف

نيقو"يديا.اسقفيولابصديقهالىآريوصبهابعثرسالةومن

أسسرقدكانالذىا،نطاكى)Lucianus)6لوسيانتلميذكانأنهنعل!

آريوسانعلىذاتهاالرلالةوتدلنا.المقدص)7(الكتابلتفسيرمدرلةبها

مسئوليه.أخيراتناعولقد،لوسيانبتعاليمكبيرحدالىثثرواقدورفاقه

شفص:انطاكية!درسةأنقيللقدحتىالاَريوسيةْ)8(العتيدةعنلوسيان

()115..31O.hi+ .t eccl. I03!ج

*!)2(.44 )fl-
OCRAT.hi.9س01حلأ.5)4( + tفي

SOZOM.أكا5.لم5.اروط.15(0)

+!hilt.eccl.5!.!لأ.64()

(7)77.0111,$M711.vir

اْلخذتصوشد.إلمثدصا!ذبالمسإ-صدرشانوانطاكيةالاسبهندريةمنكا!فىنشاتةْ

صكأمدش-:ممص.اتلىاإخهـجانش!يفيأهدكأصةاعتمدتفبينها،خرلىللاْبرامغاتجاهاامفهصاكلا

-نرثأنلابأصجاتهـتأةسألى\اْؤف.ؤ*ا!رأ.وكمات.إلمجاشىاص:سْااقفيرسيا!يةالاضبهند!

أوريجن.ىالس!دلي

)8(.Lietzinann,opةْ!ث!ع..a,pْاnSrلاأس!)أowney, A history of Antفي

701,.citu
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بىأسها،،لولباقكابئكها،الاريولبيةْالعقيدذحوطنهىالمقدشى-طلكتاب

حب.ادعاثىبأنهيوسابويصفه.)1(نفسهاَريو!سقبلالآريو!لى.كحو3

.)2(أبيةنبيلةميتةوماتلخاهرة-خعذ

الاشمْدريةأسقفلاس!كندررلالةمنضليثافنقفاَريؤصْنعاليماما

فيهايدبئهما.لأساقفةعمومالىبهابعثواخرى،بيزنطةأسقفنصميةألص!

منحرحهالىحفزتهالتىوالدوافعاَريوسوبينبينْهاعالنئبفحوى

ضدورسائلهخليفتهولsuAthanasهْأثناسيوصمقالاتومن،إمحنيسةا

الفريىَأثارهماعلىوردودهالاَريوسيةلتاريخوعرضةْزَريوسد!ن

زميلهالىاَريوصرسالةمنتم.نيقيةمجمعفىدار!احو.-ريولى أ!.

أسقفPaulinusباولينوصالىهذاورسالة،يوسابنيقوميديا؟لىقف

المنفى.من!سدتهبعدقبطنحلينالىقدمهاالتبىأَريوصايمانووثيخنآحبرر

نحلىالبيزهفافيصديقه.ألىالسكأ.در.ئا،سقفرلالةتخسمذْت

خسيغىأناس!لْفهـصفىس!حومهالهْمْثتْالتىالشرلروحبالغاأدفابد.ايته-!فْ

وتحذيرا،القويمالايهانعلىالتهجمالىوقحةجسارةدفعتكم،9"يىان!ا

،وغرورهالقوليبزيفالكنيسةفىالدخولالبعضنهذايستجليعأن!-،غ.زر

الكاهنواَشيلاصآريولىوهماالحركةهبزهزعيصعنذلكبعدرفصحخم

Achillasاَريو!ر،مبادىءلزميلهيشرحبالغاطنابفىذلكبعدويروح

الردويتوأكا؟المتهدصْالكتابمنا،خيرهذاعليئطإضتمدالتىالاْدلةلورد

إلحالبطبيعةأغههـالهتختفثلا،دحخسهامحاول!إريوسيةاْالفكرهضلهـحدد

و-ن،الكنائص)3!7.مختلففىالى*ْبأقفةعمومالىرلارفي*فىءدْها-.ا

.اسكندر.يراهاكماآريوصآراءعلئنقفاْنيمكننا..معا.إهـسالبين

يكنلمالزمنمنمْترةفهناك،اَبادومايكنلغريوس2ع!دفالله

فائ!"،ذشأتالثد31منواتحها،دواماتكنلمالله7وكلمةةإَبا4ا)-اف؟جما

هنأك3انفقْدوعلي،ةلهوجودلاالذىذلكمنيكنلمالذى7صذأجغرت

هر،ال!-ثفىالاَبا،ىيدلا.مخلدقالابنأنذلك.هذايكنليمفئماص،

.1iev,op.!لأp..0155!-،!00أ/ cit3!كم!

3/".مم.هـ I!د،-.لىح.SEB.hist+!بهل

-hist.ecci.5*.ط3.

http:// kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتديرمكتبة



-172-

أحثهوأنما.الحقةحكمتهليس.للأبالطبيعيةالحقالكلمةليدس

الله-كلمةبذاتنسعأقدفهو.والحكمةخطأ.الكلمةدعى.الخلائق

بطبيعته-فهوثمومن.وسعواهاللهسواهبهاالتى-فيهالكامنةوبالحكمة

جوهرعنغريبةوالكلمة.الخلائقكلئأنوالتغايرللتغي!رعرضة

الكلحة-ان!؟ا،بنيسعفهكيف.8وابلآب.ومنفصلةعنهبعيدة.الاَب

ذاسعيعرفلاوالابن.يقيناالاَبيعاينلاوا،بن.كنههالآباتعرفلا

يك!.لم.يؤدىاذتبه.بهاللهيخلقنا.جبلاجلنامن.هوالجوهر

اللهكلمةتحولعنلأنلمألهمماواذا.خلقنااللهثاءأتلولايوجد

وخلق+جبلأنهحاجنطَالايجابعنخجلواصاالئنيطانفىحادسعهوكما

.)1(قابلةللتحولفحلبيعته

حولعليهموردوده.ا:لاَريوصحيينضدرسعائلهففىأثناسيوصأما

تعهـوجعنالاطلاوععلىيحْرجلابماعقيدتهميفسر،نيقيةمجحعفىدارما

المسيحتلاهوسعينكرالاريوسوعالفريقأنصراحةويضيف.اسكندرأسقفه

.حقا)2(الهاليسعندهمفا،بن

الابن.مقابلفىالحقألالههوالآبانفىريوسية71تعاليموتتلخص

بينالتعارثنرعأسعاصعلىبالضرعورةمتمارضانفهما.حقاالهاليسالذى

الهـات.مخلوقينغيراثنانهناكفليصثمومن.والمخلوقالمخلووعغير

المولودءغيرمنجزءاوليصمولودغيرلسِوالابن)"(هتناهيان،

العالمين.كلقبلوجدوالقصدبالارادةوانما!مادةمنكيانهيستمدو،

وهـك!.مولود)4(غيركات،نه.يكنلم.قصداوخلقأوولدانقبلوأنه

والحكمهاللوجوسرعيكنولم،وحيداكان.لألْه.آبادائمايكنلمفاللهذلك

،اللوجوارأسحاههميفاهوجودايخلقاناللهأرادثم+بعدوجدتقد

.عحكحتانتوجدولهذأ.بواسطتهيخلقتعاأنيحكنحتى،الابن.الحكمة

آخرلوجو-!اللهفىارعكما.الابنفيهايسعاركوأخرىباللهخاصةحكمة

)1(

2)I

."!+hilt.01،ء!؟،ـsopedT!م!+NAS.;3..مم!

..C Arlanح;6عا!ا!حAS.de deer..حمم!+ولI

2..01ط!فى Col5مط!،.theol*غا،.

هـحممOD.hilt.+8.1!كلع4
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ليمىطبيعيةقوةولله(mباللوجوص)لهتكريماالابنسعمىوقد،الابنغير

هووانما،للهالحقيقيةالقوةليمىههوالمسيحأما.سرمدية،تنوعءكمئلها

بالأبعلاقتهأما،الخالقيعتبربالمفعذؤقاتعلاقتهووع،القوىهذهاحد*ى

م!نافعةيتصورونذلكفىوالآريوس!يون.)2(وأداةللخلقلة3و،مخلوقفهو

!تلى.المباثرالخلقأنهنهيلزمالذىالأمر،والمخلوقاتاللهبينثاسعة

المخلوفات،كباقىوليس،ومابتمتفيرغير!الخلائققمةأريسراىفىالابن

ولكنه،ذاتهاالابنماهعيةلْىئباتايعنىلاهناالتفيروعدمالئباتولكن

سع!معرفةباللها،بنومعرفة.)3(اللهارادةحسعبالواقعبحكمثبات

تمامايعرفو،يتأمل،فالابن،للابنمنظورغيرالآبلأنوذلك،كاملة

الابنان،لقواهبالنسبةيعرفهفعانمايععرفعهوماا،بنيراهوما.الآب

.هو)4(طبيعتهحتىيعرفلا

لأن.،حقاالهايعدلمالمسي!حانريوسيين71ْع!دالقولخلاصة

ذلسععلىيرتبونفهموبالتالى.الحقالالههوليسالمتجسداللوجوص

.أا،نسان!)5المستوىبالحرىاوا،خلاقىالمستوىعلىيتمالخلاصان

41،ساقفةعمومالىرسالتهلْىا،سكندريةاسقفاسكفدروينئبه

:كأينهوق)6(الكنيسةوادافتهمذلكقبلسبقوهمبأخرينورفاقهريوص2آراء

)1(1786..Diet.theol, Catb. 4,2 col

(2)*08

cryملآ.

)4("أ

F..1786;05!لأة(5) Jackson, op. cit!طا2,ء.اةم.Caاة.Diet. the

,Painter.51;."8ول op. cit. Pع.Davis,op. cit. .p 17. Ault, op. cit. p

,dictionaryof Christian biography. art. Arianism

ى31طريقالىومضيها،اليهودبينالتبشيرنطاقعنالمبسيحيةخروجنتيجةمنكان(6)

ألا"مميببن.ا.لا.2باق!6اختلطتوا،ادميحبمعجزاتالبسيلىالتبئيمىاسلوبهاعنتخلتأن

:نةتشهصيعحتىتتضاطسفانالمسيحيةعلى-لانتموهن،وأعطتهمعفمواخذت،وفلسماتهم

الاْوا!تالىنهايةمنذالمسيحيةفىطهرتلذلكونتيبة،والفلا-فةالمفكلرينتحدياتتواجه

أصسىعلىا!سيحيةادةالع!لارساءمحاولةْلْى،المسيححولمنجادلءديدتكأ!قإ،صلادْ

اله.بينفىقالذلىمرسيونالىنسبةله!rcionismْالمرصبونيةبينها-!وكلان.ختهلانة

وشساتا!لوؤأانبيلدضمالمحروفالجديدالحهدغيرجديداعهداوأصدر-يهوهوالالهالمسيع

وا:د+ْ!المالمب!فاالمسيحيينبتحلقنددتالتى4افطا!ه!حمةوالمرت،:.!غص!ولى
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الثَلمةالوص!ةلانك-ارمغالحلاتهمبكل-الدائبسعينهمفا،فرادهؤ،-.اندا

يئف-البيزنطىاسكندرالىرسحالتهومن"صبقوهم)1(من.موغفزكواقد

9رخىاصأوEpionنبببزا"هموداا؟فراءْ،7هؤلىا Artemasك!بو

7 Paulانطانامجرد.المسيحبأننادىانذىية3اْنطاأسقمْاالص!إشحلائى

هـوحْرالالابناقنومىيولصواْنكر،الخلقىبكمالهأ،لوهيةْدرجةالىوصيأْ

.الىئساتفىوالتف!يرألعقلكقوتىاللهففنوتين!جرداياهحامعتبراطَالقدص

ابيونمنكلاانيهولابوفيكر.؟6؟لطةْفىعحَدمبحعيدعبىحرموقد

،العقيدةبنمْصىنادىارتماصىأنكما،المسيحلاهوتيدْكاصان.وبولس

03زفيرينوصرْروماأسقفيدعلىوطرم 2 ( Zephyrinus-2(؟2أ()

يوطاببهابعثرلهحالةوهىهأمةوثيخنةاحتوتهاألآراءوهذه

فيها:جاءصورأسقفباولينوصالىالنيقوميدى

/بانقصمامعلمناوما،بمولو:دتليساب!ائنينلْسمعلمالبتة"

نأسعتغدلمالاطلاقوعلىطْعولم،اثنيرْالىالواحد

الغيرأننؤكدولكنا.تجسدقدبشريةصورةفىالواحد

ولكنه.بالحقفيهيحياالذىكذلكوواحد.واصدلودمه

حلببحههـلوا:6والغببرأبا-اكيشتولم،طببا!احم!حء!هرهمن

علىجلجل.والإقتدارالحلبيعةفيتما"!امت!بئ...جوهراأو3

بدايتهكبفإ،!نؤمنانا.ومقدرة4سجدنجالخا!قثبه

علصىأنهاكما،بالفكرصتىولابألقولعنهالتعبيريمكنلا

آبىاءتلك..أعبىصئهبمالكائئاتْمنو!ن..خافمة-البئنر

الهـكتاب.مْند7َبلتاستتهيفا.خيالغاسبسيج.منةلاْصاْ.لا.بها!دمجو

وهـقال:ْ..ْثَبتَ،نخاقْالا-بنأتنعلمتتْمنالمقدص

ا)خاكأ.مو.بكنلمال!ه؟نالظ،ؤحينCryأ5nthuْكيرتثوسوأتاع.الا"ساقفةسلحلان

القرتوفى.السمبسطائىبولسدعرةظهـتأثالثاالقرنوفى.عنهمتمبزة؟وةبللدالم

.آ!يوسدعوة-،نتإحال:ا

حم!+OD.bist.س!حاح.+3.3(1)

(2)28.;27,V-د.VSEB,hist. ecci!ل
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منذاعمالهقبلمنطريقهأولقنانىالرب"السيد

.ا،رضاوائلمنذالبدءمنذ.مسرتزا!الى9منذ"الضدم

من،المياهكثيرةينابيعتكنلماذابدئتغمريكنلماذا

أمثال)"أبدئتالتلالقبل،الجبالتقررتأنقبل

.(6؟-8/22

منمنبثقأومنهجز.ء.منهأوخلالهمنكانلوأنهذلك

الغيرمنهومالألأن.بخلقهالقوللاستحال.جوهره

لأنه.سواهاوبهسواء،بخلقهالقوليهمكنلى*مولود

ا،بنتسميةحقيقةكانتاذاولكنالبدءمنذمولودب

ففسطمنأتىهدبأنهالجهرالىالبحضتدعو،المولود

لأجبناهم!،ث!بهاالطبيعةفىالاَبمنويحمل،ا،بجوهر

المولود،بأنهالمقدصالكتابعنهتحدثالذىوحدهليمسأنه

لسانعلىوردفقد،الطبيحةفىلهمخالفينآخرينعنبل

على"فعصواهم!اها.ونشاْتهمبنينربيتبثرهـ"

أيوب)"الطلمأجلولدمن"وايضا(2المأثعياء)

ث!ريكةالندىقطراتأنيعنىلاهناوالتعبر.(38/28

قدالأثياءكافةأنبالحرىالمعنىولكنطبيعتهفىلله

منثىءأقولوالحقهناكليص.ارادتهوفقتمت

هو.ارادتهصنعمنالوجودقهاكلوانما،جوهره

خلقت،كلمتهوفقوعلىمثيلهجبلقدثنىءكل،الله

.")1(اللهمنثىءكل.هوارادتهبمحض

باننيقولهِالْهم"بقولها).جدأ!،هذافىخصومهراء6أَريوصويصف

أزلى.يكون1،بن00إ،بيونمثلما.كانالابنوكذا.كانالدومعلىاددّ

هنالذى.ألالناز)!.لهالاأزلى.لبرهةأوالفكرفىالابنيحمتبقلاالإب

.")2(اللهمنالابن.مولودمولودالغير

.OD.hint..ء.ة ecclصي!

4..Ibid
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بقوله:ومؤيديهعتهيدتهالاسكذدرب"اسقفويمطينا

الفالوحمِدبا(لآب،الرسوليةالكنيسةتكرزكمانؤمن"

غايةهوهو*يزولولايتغيرلا"الوجودالواجبثصولود

التريعةمعطى.زيادةاونقصانعليهلايتكتر.عالكمال

القديسينثل3ووالرملالإنبياءرب.والا"ناجيلوا،نبياء

ليمى.المولودالوحيداددّهابنالمسيحيسوعواحدوبرب

،3العتهلبدركه،نحوعلى.الآبمنأبىالصدم!تمولودا

المائتة.الكائناتعندمدركتووجوده.التعبيرموف

علىنقوى،العاطءالخلائقطبيعة-لأنمدركغيروا،ب

تتردداَذ،ننافىترْالولا.الإَبمنا،لهيةالولادةهذهفهم-

،و.الآبال!الابنيعرفاحدليمى"المخلصقولاصداء

،يتبهـ،الابت.(1/7؟1متى)"ا،بنالاالآبيعرفاحد0

غيرليمىانهسوىث!يئاا.لآبعنلاينقصالابن.والاَب

.التا!")1(الاَبوصورةالكاولا،بنهه!.!ولود

دوافرفيءبدعواهيبشركلراح،دينهمفىاحْتصصواخصمانهذان

تأالامرأولفىيردلمالاسكندريةاسقفأتسوزومينويخبرنا،"لملكنيلة

ناإلمضادللفربقالسماحفضلولكنه،واحدةدفع4الجدا!هذا.يشجب

اسا-رعلىالمفاضلةالجهعيستطيعحتىتامةحريةفىةظرهوبهةْيعرخمى

يمننافالذى،الثنكمنسحابةنلللتهامالقولهذاصحومواء.)3(قويم

موضوعالنقاطتلكقيهاأتسوهناكهناعقدتقدالمجامعمنعديداات

وتأ!سكندروتخلى.الحزباناليهيصللمالراىفىاتفاقاولكن،الخلاف

الجوهرفىالاَبمعالابنباتحادالقولبقبولاَريومىوأمراعتدالهعنْالنثاية

د-امسكتفعقد،ا،مرلهذايذعنلمآريوصولكن.الأزليةفىومساواته

.)3(آريوصبمتعالبادانةقضى931!صنةالاسكندريةفىهجمعا

)2(

)كأ(

.Kist.eccl. 15 S5م!+.ء

$OZOM.)ث!هـ903اس!ح0.*5.8

8".
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آريولر؟تجاهالآناسكندراتخذهالذىالمتشددالموقفمنالرغموعلى

رجالمنبأليسيرليسىعددبينرواجالاقتقدالأخيرافكارأنيبدوانه.إلا

ار!اممكندررسالة!تذلكعلىونتهف.الاسكندريةكنيسةفىالدين

وتابعواالقساوسةمنالقويمالدينعنأرتدوامنأنيذكرحيثالالاقفة

Aeithalesايثلالس.،الكاهنAchillesاشيلاص..همريوص7

،وسارماتسىول+ول3آريوصيدعىاَخر،وكمهول!كاربونس

rmatesيوزيوسرالشمامسةومن!هoiusهEuz،ولوقاLucius

Helladiusصيودللاهي،Menasمينالر،Juliusصليويو:

قدالمثقفينمنكثيراأنألىبا،ضافةهذا.)1(فةحأكهولجايوص

تعاطفبينما،الحقهىءسدهمآَنمتكلمابماناورفاقهآربوسجانب-اتخذ

واتحعاملهماسيئتقدالآريوسيينأناعتبارهمفىمدخلينآخربعضمعهم

.ثىء)2(فىالعدالةمنليصحرمانهم

تَالرابعالقرنعتنريناتمطلعفىا،سكأ.دريةفىالوضعهوذلككان

تعبيرحدعلى،والحصافةالحكمةمنرأْىالأريولرالفريقأنغببر

حمندوبينلدتمممنفارللوا،المدينةخارجنمسرعنيبحثان،()3.لوزومين

عقيدتهمفحوَاهابمكاتيبوزودوهمالامبراطوريف!الأخرىالمدن7بقية3الى

السكذ!.!الىيرسلواأن،الحهقعلىانهمارتأوامااذا،اياهممائلين

يب+طخواأنفعلييمالعقيدةتلكامتهحنواماواذا،احتهممعايحصنأنيرجونه

ح!،ا!-نوكةاصذاءا.هـ!دوزمينويطف)4(الصثيمالابحانيعلمونهمأويهم

الأَريوسيينفريقاليهلحمأالذىالاجراءبكنلم:بتهولها!؟ربوسيين.جانب

وأضح،العامةالدائرةالىالمحلىالنطاقمنالمئنمكلةفقلمْقد،الاهميةعديم

أثيخاعيقبلالى*اليهيتوللاسكندرالكابعصْهموكتب،الألحاقفةكل!ددث

آخروتأرسلبينما.رتجعةبلاراءهم2يطلقوامافمالكنيسةئنركةفىاَريوسر

.رحيما)5(بهميكوناْنيستحثونه

3...Iاحعم.Kist+!كام!..NAS.depos.حمم!+ولrA

15.01.Iحعع.hilt03!3سك
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انتشارمدىنحلمالنيقوميدىسقف6ا1صديقهالىآريوصرلالةومن

ذبِفيهاجاءفقد،للامبراطوريةالئتهـقيةالو،يأتفئاْلاَريوسيةالاَراء

ثيودوتوسى-،قيسارلِةأستهفيوسمابوهما!ريوليةشايعواالذبتالأساقفة

Theodotusصوراسقفوباولينوص!س!ذ!آاللاذقية-اسقف،

كيليكيامدتأهمAnazarbusرْكأبةعيناسقفخهولأْكح!طلاولواثناسيوس

!Cilici4وجريجورىusْسGrego!بيروتاْسقفكtus!آيتيوسىوك

Aetiusك!ذااللدأسقفDiosopal.وكل:قائلااَريوصيضيفتم

ند-أنطاكيةألقفPhilogoول*9فيلوجونهمثلاتةعداالئنرطالاقفة

-Macومكاريوص،حلزابلس!أسقفHellanicuخهيللانكوس ahus

.)1(أورشليماسف

فىا،ريوسيةللعقيدةالسريعالانتثارهذاورغم،الحينذلكحتئ

مأ.بصورذازاءهاتسلكلمالدولةأتالا،للامبراطوريةالتنرقيةالولايات

عندئذالدولةليعنىيكنلمرجالاتهابينالكنيسةفىالدائرالصراعهذاأنذلك

-913لنةفىبدأقدوكان،النترفسيديزالل!ليكينكانفد.ث!ىءفى

ثمومن،وأهلهاالمسيحيةنحوالعداءسياسةجديدمنيهارسط-قدمناكما

وفىالأباطرةمنسبقهمننظرةعنالفريقهذالاتنهياعنظرتهتختلفلم

يدورفالذىهذامنيخئنىالئنروامبراحوريكنولم.الكليةالنظرة

-ابم؟ىء!ثيخسيرهفلمسيحية،فىالكفيساالرأىاطفانقسامحاهريسةالكف

موتمن!اجملةالمسيجةمنتقفحكو!تهأنوحبثواَحْرمسيحىبينيمْرقلا

عدأذيا.

صراعاتمنداخلهافىيعتملمايهمهاكانفقددْاتهاالكنيمةأما

لرابالحالبطبيعةالمتحمسينرألهرعلىالاسكندريةاسقفوكان،عنيفة

وحترى،خطيربانقسامويهـددهحْح!إويثنتديستفحلاخذالذىالصدعهذا

الاسكندريةفىمجمععقدالىدعىcالحدثهدْامثلوقوعالهمكندريتجنب

الهقفمائةمنأكترحضرهمنعددوبلغ،وليبيامصرأساقفةضم321عأم

سكوندو!3!الىبالاضافةذكرهملناسبقالذبنواتباعهاَريوصلصتهرر

قة*-OD..؟*اولبم.1ءص!.114.8(
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:SecundusبطولبماياأسقفPtolemaisالخمبتالمدناحدى

.)1(حك!++لهفطaمارماريكااسقفTheonasاصوثيو!الغربية

و!ن،آراءهومزكزه-2يدعمحتىبسرعةيتصرفأناَرحولىعلىوكان

حيثلْيقوميدياالىومنهافلسطينالىثناخصادريةا،لسافيعنرحلثم

وراحالامبراطورى)2(القصر!مرموقةمكانةيحتلكانالذىيوسابصديقه

رلألأخهوكانت.اضطهادمناسكندرورفاقهبهانرْلوماوحرْنهبثهلشكو

نعانىامسينالقد":آريوسريقولىحيث.ذلكعنافصحتقداليهالسابقة

هبوقذفتالاحجرمنوما،بساحتناالا"لقفأنزله،ضحلهادالحياةتلف

.!)3(المدينةخارجملاحدةلفخلونا،ونجوهنا

لنرت،إلجثينيااساقفةضم2؟3سنةمجمععقدالىيولابدعا

يوسبينالإَ،لهْصرةالىيدعوهمالاساقفهجمهورالىوحتباَربوصجانبْإتخاذ

اله!كفد-لدىجاهدينيسعواأنالا"ساقفةالىوحللب،الشركةفىو!نهبولهم

الرجا-،هذا+نوقفاسكندرأنغير.)،(نجسةالكفألىثانية)ريوصلى*عادة

اخطيئةانواحىلهمشرحا،ساقنهةاًوذئكالىبدورهوح!ب6المعارضأة.موقف

صببنادنسهمعايناوقدفانا"ايحانهفىالى"ستقامةوعمدآريوصعقيدةفى

نحيطكم.اًناحببناوقد،القويمالكنيسةبايىانكضتانهموأءلنااللعنةصليهم

تنصا!واولا،تقبلوهمفك6عليكمبالنندومبعضتب،د-رماافاث.علماأبخابى

دبرنانولىأنالمسيحييننحنبنالخلبقوانه.ومشايعيهيولأبلرغائب

.)!،مفصدونللأرواحالربأعداءانهم.وفكرابالقولالمسيحيضادمن-كل

وعد،الخلرنحاهوةالا"مرواقع!وازدادت،الفريصانتحزبهكذا

،إطلض"اهانةثانيةالكننشةفىرْعييةقبولاسكندررفضالارَيوصيقالفر

3.,I.س!س!اح.depos.Ar " THEOD. hist.،!كم!حمم

15..T.س!س!أح.SOSOM.hist

4,1,.hist.eccl.+!!

ك!OZOM.hist.عحأح.8و,15

-33.0,Iس!حص!ا.OD.-hist+!ةس.AS.depos. Arوللا!يم
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.المقيدةلتاُييدوحمالهممريديهعرْ!وائتدوالاستياْءبالسخطشعورفساده

القيسارقيوسابمنكلالىرلائلبدورهأريوصوارلمل.الاَريوسية)1(

كهذاممه"ثيس!كهعالبيسانى8"،!ثا!كملااوبأتروفيلوص،الصورىوباولينوص

ممنصبالىوصلواقدقبلاكانواحيث،ونتيعتهلنفسهالسماحيلتمس

*تغيرهم؟الثلاثة1،لاقفةآراء،وتلاقت.وإلعظة)2(،بالتبئنب!القسوسية

واتباء"لهبالسماحريوص7نظروجهةتأييدحول3؟3عامفلسطينأساقفة

اَمر-!.،،سكندرالخضوعنْنريطة،قبلمنكحالهمالكنائسفىرعيتهمبلقاء

الأسقفمعالسلاماعادةفىوسعايدخرلاانآريوصالوقتنفسطفى

.)3(وئامالكنيسةعلىيرفرفحتىال!كندرى

زؤ،.،بانبفىتفْفالاسكندريةكنيسةانللجميعبداالنتوهذاعلى

الذ"ث.النحوعلىأريوصعقيدةولاقت،الرومانىالئنرقكنانسجلا،خر

ع!.السنوآسي!اولورلِافلسطينفى،الكنسيةالدوائرفىكبيرارواجارأينا

صنم!الىوالمكانةالننهرةذوىمنالاقفةانضمامريوس1قوةفىوزاد

اسقفويوساب،صورأسقفوباولينولر،النيقوميدىيوسابشأن

ببز!والأصيةافحساسيةغايةفىالمسألةوغدت.كثير)؟(وعْرهمقيسارية

طَالمثصنمينالرجال.اقناعةجاهكتحاولمجموعة.وخصومهما؟ريوسيين

ارماءالىتتطلعقلقةكالْتالأولى،الجموععلىاسالاتعتمدواحْرى

العاطفةفتعتمدوالاخرىعقلئمنطضالاصعلىالمسيحيةالعقيدة

خاصة-ريوص6تشجعوقد.)5(الطائفتانتصطدمأنلابدوكان،جوهرها

ثانية،أ،لكندريةالىفعاد،فلسطينأساقفةأصدرهالذىالقراربعد

أسفرحاْ،البينذاتلاصلاحالمجامع!تالعديدالفريقينمنكلأنصاروعقد

!--+ْالكفتعرضتوبذللب.الجانمبين)6(بينالنزاعهوةتعميقعنالنهايةفى

تجديدقطباَراءيدعوترجالهامنكثيرعليهاخرخحقيقة،قبلمنتشهدهلملما

وتطكل.الخحلورةهنالدرجةهذهعلىتكنلمهاولكف،السلطانويناوئونها

()3

)8(

SOZOM.hint,ط.أ?ص!.15

،،I

!!

!!.هأشConst.U,.61ء!هAT.hiltامح!ء.ط.6

18..Painter.op. cit. P

.8OZOM.hint..1،."ا ! ccl
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الكنيسة-فىماثلاالذكلديرا.هالانقساملهذايوسابالكنيسةمؤرخقلبالحسرة

هذهتبعةفيلتى،وللامالحريةضياءمنبقبسالربعليهامنأنبعد

.وباغفصيها)1(المسيحيةحسادعلىالأحداث

مماممطلعمْمْى.أسعد.حظاالدولةتكنولم،الكنيسةحالكانتتلك

الامبراطورجمةفىالأهليةالحربصحائفمنصفحةهناكتزال،كانت،32

لتخغزعنفسهاأعدتقدمدادهاالدممناقلاموكانت،بعدالمقاديرهأتصوالم

حتئيولىالعاميكدولم.وليكررقسطنطينبينتوقعهاطالحربقصةعليها

.إحلمونهايةنصرهصحيفةقمطنطينيراعوخط،الثرقسيدالظلفىهوى

ظهرانى.بيناصبحقدانهايقنعندماالجديدا،مبراحلورفرحةكانتوبمم

.)2(الحياةوهبهمممنالمستضعفين

-انقسامنبألهتحولالكنبواتتهعندماعميقاقسطنطينحزنكانوكم

.أفاتقدا،!براطوريكنولم،والمثرقالالكندريةكنائسىفىخطرهالهتفحل

"نهأنتدانقسامأيواجهذاهووها،الدوناتىالثسقافصدمة!ول!نبعد

.ثجوإ"اثارماولكن،التفرقههذهابعاديعلمقسطنطينيكنولم"افتمساما

ويوا!.صدعا،ومبتغاهأمله،الشرق،المسيحيةفىموطنيرىان

.الغفاببهوأستبدالجرةقسطنطيننفسفىشأعتلقد..."لوزمين

فى.ت!أ!تق!تجرىالعقيدةحسب.")3(يرىالذىلهذااخطرابولاده

-الثغب.بحرلْىتسبحفتمْةفوجد،الهدوءدرب

!تنوةلهوهيأت،البدايةممْذالامريتداركأَنعلىقسطنطينعزم

ماختار،ا.لأهرهذافحسمكاقيةْمنهكلماتبعضأنكبريائهوزهون!هـه

!ةصوآريوالكندرالىمبعوثهليكونهوسيوصالدينفىمستثاره

لأ3وعظةالحرصبالغتصَم!تامنهما!كلالىرسالةوحمله.)،(الاسكندرية

هـىعملباْنهونوهالإهبراطورية)5(ربوعفىالسلاماحلالأجل!تالقلهت

(C)

،3(

)4(

)5(

.EVSEB.!.6!!!ها,61 vi

61..Ibidج

SOZOM.Kist.18ءع18

.S0CRAT.hilt.ح!7. eccl

.EVSEB.!0ث!" vita Co -9 t
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رذلك،الدوناتيينالىمئنيمااقريقيا)1(فىنتنمبالذيالنزاع..نموية

نمبهْيجدانيأملكانوكيف،الدينهذأمهدباعتباره.التنرقالىواشار

أكذئا،نقسامهذانتيجةوحزناغتمحدأىالئوأوضح.)3(والأ!انالوحدة

:قال،الصراعؤهذانظرهوجهةذلكبعدعرضثمسة)3!بالكذب.حل

.*.)كهوالماثلالجدلمنبعأنيقإنعلىفأنا..وبعد)!

رايهثمابداءالقسيسينالىحللبتعندماالحمكفدريافآنت

يحاحن..بالحرىأو.الناموصيخصبعينهأحرحول

!إحلانلورائثامنماقضيماعنلألتهمعندما،قولى

كاتماأمرع!ىوتهورابحيثىاصررت،آريوص!ااثْفا

غبابةفىليدفننخامركولئن.فيهالنهكرتئملأتحلنا

أغزلتهاأناءد،نشبقدالخلف!هـبينكماوهأ،الكتحات

رليم.حزبىتهرْتفىدسةالم!اررعيةووقعت،الِأخوةحق

!وجودالههـاحدللجسديعد

والذحيلالرفقمنلتبديااستعدادعلىأكلاكحا..والأن

الح(،(؟إقويمابارايمدمهلكمارفيق.لْصحفتقبلانااحثوقدرا

+!نهصءادخداتاتبحهوآربوساسكد.رع!كاقدصحتحينالتىهكذاْ

أء!اررعلهـئأغلق!آردود-!انلوتجنبهالممكتمن!ات!راخدوافعإيأهما9

.الاكلبراطؤر--اثلوبخت.فكرهإلحر2

!؟نصحىيكونترىياكيف"

با!والخحاأ،هذانهجعلىالقضاياتطرحاناللدأفىخطأ

الشرعية.!نلهاولينىهدْهالجبالفمسائلا،نقاشها!

حتى،شغلهألىصفراغوليدةصراعروحوتمليها.لهْصيب

فكرنا،حبيسةتضللأنينبض،الذهنرياضةبكاقصدولو

66.!".VSEB.vita Const-هـ

.كاأ"أ.67

Ibid..68./-.--ع!+

VSEB.vita,؟!.3-96!- Const!لأل
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مثلها؟تعىالتىتلكقلةاليست.الجموعاَذانعنبعيدة

قادرواحداانولنقل،خفيةطبيعةذاتعلويةأمورفهى

هذاوحتىأ!بهايلمالجمعمنترىيافكم،ادراكهاعلى

علينايتحتم؟الصراطلوىعنيحيدلاتراهيعيهاالذى

علىالحالوطبيعةلْقوى،لإنناالقولىْسقصدانثممن

فمنسبيلاذلكالىاستطعناولئن،المسائلتلكنفسرأن

لسببأولسببفالرعية.يفهمانعساهالسامعين!ن

.")1(تنشقاْوتجدفقد

ينبه-كاقدرنىءفىيهيهلااقمصنطينحديثمنيبينكمافالخلاف

انكنيسة-أبوابنفسيهماغلىاغلقاواسكندراَريوصأنفلوطَالرعيةجدل

من-سغرةذلكماحرك،لتهاءالىوصولاوباطنهاالأرضظهريقلبانوراحا

،الخلافحكايةالجموعوتغثنىالبيعةبابينفتحانأما،الامبراطوررأص

الىسائرونجهلهمعلىفالناص!ويؤرقهالامبراطورغضبيثيرثىءفذلك

اطجة-فىوراح،غيظهدفينعنا،مبراطورأفصحثمومن6زإنخأوف!فة

.،الفوضىتبعةيحملهما،العباراتاقذعللرجلينيكيلوقاركل!تخالية

:قال.والجموعنفسيهمافيهورطامامغبةويحذرهما

نأوالغباوةالعبثكلماتفىاختلفناحيثأصبناهلولنر"

بكما،اصابنالخلفجماعتناوتمزقت،بعضابعضنانعادى

وصْيعة/تافهةهئكمفقاصاحولصياحكمايتعالىمنياأنتما

حصافةمنوالغحمدتقمْا،صبياسْحمقوخلة.هىسوقية

فىرغبةدونلكمااقولهحديثذلك،والعقلاءالاكليروص

كانمهماالعقيمةالمساْلةهذهحولالتوافقعلىقهركما

جدوىلاامورعلربشجاركمايختصوفيما.حئبيعتهاكنه

دواخلعلىتلى!تقصراأن،الوئامصعبانفعليكما"منها

.(2)"والمقلفكركما

وليال.،.خوالىاياماالرث"أعيدوابفْولهرشالتهجنقسحنطاواجتتم

17f98..vitaConst. 7 U!م!.--!

71..ibid

http:// kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



-4018-

1(لم(1الحلجاةمكينةومسرةالوهاجالضوءبهجةلنالنىحتىجفونىفيها-غفت

المحخدمالعقائدىالخلافامرفىرأيهقسطنطإنأيدىالنحوهذاعلى

إحد3مدىحديثهمنوواخ!ح،التنرقىقسمهافئالامبراطوريةكنأئعىبين

!تالصرالحهذأعننجملماالبالغوقلقهالكريسمتولوجيةالمسائلهذهعن

المميحية.رعايابينوانقسامفرقة

رأب،وحاول،ا،!كندريةالىالامبراطوربرلالةصو!يوصجاء

ت-\ا!تفدعا.الأخرىائ!الكفالىوامتدكنيستهاهزإلذىالصدع

اع!ا!ء-،ت.)3(ورفاقهاَربوم!حرمصرر3؟(!،مالالكفريةفىديفىمجع

.وأ!كذدرآريوصبينالتوفيقفىمسعاداخفاقأنباء4البيحملا،مبراحلور

فيلوب.تتأسقفهاوفاةمْرصةمشْهرْاانطاكيةفىتوفْفالعودةطردِق.وفئ

.Philogoniusخسمكب-مجمععقدالى(؟3سنةديسمبرفىدعاحيث

الروحيتتعاصمتهاباغنارهاانطاكيةالىتنضلرالتىا،قاليبمكلمن-ا،ساقفة

ئاالمجحوكان،جدوب،فلذط!نحتىالتنمالفىوميزوبوتأمياكيليحَيا!ن

شتصهـولاْطاهاكصدا+يومت،ت:وستاختيارفقررللآريوسيةحعادياجملته

إةضسأالمجمعوقرر،لفيلوجون)13خلفاللمديمْةأسقفاالعر..بدالإَريوسية

فات؟يد-رهـثهمآربروصمزيدىمنوثاإتة4)4(الآرليولبةالقنبادانة2

نخفأهوثيودوتوص،!بانياص)!!اْثهع*أ!قفNarcكدوراuْ.-ك!

فلسطيز،!م!esareaقيساريةأسقفويوسابLaodiceaاللاذقية7ْ

كأ!ا)ألقفالىبلفحسبالتنرقألاقفةالىلاهذهبتهراراتهالمجمعوبعت

.)5(الغربفىلإذاعتهاْأيضا

بالقصصمبمخاصاظىاصراعاانطاكيةممجعأساقفةفقلالسلوكبهذا

إ،حهِالجدالوأضحى،الغربالىس!واتعدةا،مبراطوريةمنالتنرقى

!ذاانعكسوقد.بضوخسائهالامبراطوريةكنائسيفطىالآريوسيةْ.لملعقيدة

)1(

ا)2(

)?(

-(E)

)054-

.EVSEB.!.،+*س!.72 vita

73..Ibid

,Jonesثو!43"5.!.كل!- Later Roman

.351.ey,op. cit.ءpown

,Jones,Constantine..م!4 p
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حق!اقسحيتالتىالمثكلةهذهحلومحاولتهذاتهالامبرأحلورسلوكعلى

هوسيوشاخفاثتبينأنبعد،الاْمرأول!متجهةالنب*كانتفتهد،روادها

وقد-.انقرهمدي!ةفىالثرفالاقفةيضممجمععقدالى،الالكندريةفى

اعى.0)1(أنطاكيةفىمؤخراعقدالذىالمجمعلدىاول!الفكرةهذهخفكرت

التباافطاكيةمجمعألْبأفلما3الثرقيةالو،ياتفىقائمالجدلا!دأناتبار

ن!قسطنطينقرر.الغربلدىمصلومةالمسطلةوأصبحت،النزاعبحتهيقة

قرأرهبم*ليكون،كذهاالامبراطوريةألاقفةيضممسكونياالمقبلمجمعهيكون

فىاولدنيقيةمدينةفىالمجحععقدقسطنطينورأى.حازماعاما

%لاقفةيتمكنحتى()2(كلآفم!أ"التركيةازلْيققريةا.لآيئ)مكافهابيتيدبر،

هذاوفوف،مناخهاولملائمةإلمجمعحضورمناوروباكنائسوباقىايطاليا

.)3!مناقتنتهمفىوالاثتراكمتابعتهممنمفربةةع!لىنفسهيخَوثحتس!وذاك

4.شهدذEcumenْicalمسكونىمجمعأولنيقيةمجهعكات

مختلف.الىقسطنطينالامبراطوروجههادعوةعلىبناءعقدوقد،الصَننيسة

،اعزافالامبراطورجانبمنالصملذلكيولابويصدالامراطورب"كفإتر

"وجر:تجديدةمحاولةذاتهحدفىوكان،)4(عليهالبيضاءالمخلسبأيادىمذ"

عقدعلىقبلاالكنيسةْعادةجرتحقيقة.الكنيسةفىالحادتثالخلاف!لحل

ولكنهاْ،"افثنقاق"علىالقضاءأوجديدة"بدعة"لادانةنيةالدبالمجطمع

والقسوسالأسقففيهايلتضكهكم!oمحليةمجامعمصظمهالْىكانت

الولاية-كنائسلتشملقليلااتسصتوربما،أبروش!ةكلمركزفىوالثهمامسة

.)5(الامليما؟

.،امْريقباولايةلْىقاساهاالتىالتجربةمنأفادقدقسطنطجنلعل

وعدى،رل7ورومامجمصىلقراراتا،متثالرفصْواالدوناتيينوانخاصة

عا)!عالمبةويمثل،ع!دئذالف!بأساقفةمصظميضمكانالأنجبرأنمنالرغم

)1(

)2(

)3(

)؟(

!،.ْDowney,op cit. .p,351 Palanque, Bardy, Labriolle, op. cit

.!.مه

.Bnckhouse.op.0،.!ه cit

.!ع!vitaس!"!0،5!7.6,5

ا!-05.هـ

&Thompson.لهي.7 Johnson, op. cit. ppم
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الاساقفةةلقاءعنهاسفرلماينصاعوالمالدوناتيينانالا.انذاك.-فْسطنطين

يكمِتأنالمسكودْىنيقيةبهجمعارادقدالإمبراطوريكوناًناذنيبعد..فلا

يكهنأنولابد.الكنيسةفىالمستفحلالنزاعهذاعلىوتفصيلاجملة.غاضيا

ت!الامبراطوريةوحدةتهددالتىالخطورةمدىتماماوعىقد-.خسحلئطين

امْريقياولايةعلىافتمرتالدوناتيةالمساْلصنكانتفاذا.الصراعهذاجزاء

حيثكذلكتكنلمالاريوسيةفان،المكانىالطابعبدْلكفأخذت،07،صوحدها-

الصغرءصط،اَسياوولورياوفلسطينوليبياطيبةلتثملالاش!دريةحنأمتدت

امرصوسلامهدوءآمالراودتهوكمالامبراطورفؤاداليهاهفاطالمامناظقوهىص

واحدةدفعةالامريحسمانالامبراطورارادفقدثمومن.هناكيجدهاأن

والغربطالتنرقفىالكنيسةرجالمنالمددهذأيضمالذىالمجمع.بهذا

ليقول،المجمعاعضاءالىوجههةالذىقسطنطينخطابفىبينهذاا.ولعل

فىبقليلليمرصا،مرأنلىوبدا،روحىفىوخزاأحست"

لهذاحلتقديمفىالرعْبةحدتنىفقدثمومنتالأهمية

أشعراذوانى،للحضوردعوتكمفقدوعليه،الشر

آمالىبانيقينلعلى،مجحعكماتنهدوأناعخليمبارتياح

.1()'(قراركموحدةأرىأنلىقدرماأذاحقيقةستغدو

علىطريقههيجدواإنآمراالاساقفةالىيبتهلقسطنطينهوهاثم

قاذلا:والوئامالوحدةالىالفورأ

سيدناهومنأتباعيا،اللهرجاليا..الإعزاءيارفاغى"

اعىنلتبدو.انواتتولا..اوتتباط،بالله..لمخلحساو

؟كائزولنمحون،بينكمنناعتمْرقةدواعىلْبذ!التو

فان،السلاماغصانتحتصْنوايأنا،ذلكوما،جدإلكم

الربعنهرحْىطريقاتسلكونالوقتذاتْفئكنتمفعلتم

؟الجكمانا..كبرافصسلالشخصوطوتقدمون،العلى

)2!الصفى*-إطو.ش

ى!+حمحvita.م+وله!ح!.لمحلأ

.d*
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أت.،دعوتهخبلىبناء،الاصاقمْةاالحشدإ-مق.هذابجمعقسطنجلينأراد

.نقاةلاعلىحرصه3مدىالمسيحيةللرىبةيخلهروأنالكنيببصةفوفسلط-انه2يتإتْ

رسالته!.نلمسهتنىءوذلك،شائبةأيةامنحسهاتخ!بعلىوحدإ،ا&كلقددة

الامْنتراكلْىيدة3الأرغيتهأبدىحبثالمجمعلهذأالا"ساقفةفيهادعاالتى

.عدمرعْم)1(المجلساءمالمتابعةعلىوأصبرالعميمةا!-!أليةالمناقثحاتفئ

!ت:لكعلىوقفنا2كماحولهاالجدليدورالتىالكريستولوجيةبالمسائلاا!ه

.و-آربوصا.سكندر3الىرلألتهْ

،!!طعفْص.!.ديميةذإته.مظاهرةفْى.حدمْيميةمجمعكانيففنيحالايةعلىاة

فكخا،"ورنجالهاافسيحيةالكنيسةعلىمْفوذهوبسطئننأوهاعلاءالإمبرا-طور

Maا،عظغالكاهنهؤْالروخألْمةْالدولة0فىأحورالإمبرابمات * mus+!حماْعاْ،ولة

رصايغدوانهنابالتالىأرادمْقدْ،-قصظنحلهيئعمْهيتخللم7ْلقبوهو

.؟الملاما،رصْعلىليقرا،لهيةالعنايةْ.7اختارتهالذىالأولألسيرية

!إعالىالاًفىالربولي!جد

،..وحسنبالاساقفةالنىدعم-تهارمالحدعندقسطنطيندوريقفولم

بادحتحْدإم.للبعضبىفسمج،نيقيةالىالمدعوينبنقلالتكفلالىتخطاهبا!

حتى."تسفرتهبماللارْمةْبألحيولخرإ.وأمد.البضر.-،العأمة7لالنتاسوسا

7إى.اوارتحلواالدعوةالحجممع.ولبى.ا2(.مشقةأوبخائتهةادلهرجألبتنمعرل!

)2(.ا،جتماععنهاهذايسفرأنيمكنطيبةنتائجفىالأولجميعايحدوهمهناك

!3ثوفلسرإالعربوبلاد،مْينيقب،وكيليكياعلوريامبنأساقفةحمه!المبفىومثل

وكبآدوكب،"وبامفيلياإ،تياوجاحيا.ؤ-آسمييالا/بمث!مْروميروبوتامي!وليبياوطيبةوحصر

.فاربركن.ممْدوبوتحخم!رْه-كما،وأسبانياوتراقمبااببروصواَخايارؤمتهدوت،

5!اهْلأمْيتووارسليحصْرفلمروماأسقمْامبلفستراما.وب!زطسوسكيثيا

غسطنطيز!أت!تهـا!طوفيكر،!الحعنهممْدوبين!c---+tن8ورولوفيكينتدهسلى

7-6,!..EVSEB.vita Const.

:،..Ibid

.كا!..

حم.5كأحAT.hist.ص!س!ح).8..*فى؟!كحهـ5ولة..Kist,.ص!م!حا.أ00*.,17
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تأويضينا،)1(النوفاتيينألقفAcesiuaاكسببىصالاجتماعالى:عا"

تلقاهاأنهويقول،نفسهيولابحنى!لاالواتعةهفهينكرلمقبلهاحدا

.ا،حداث)2(هذهمنمقربةعلىكانالسىفىطاعنرجلسعن

!ة!ميولاب)3(فيذكر،المجمعاساقفةعددفىالمؤرنجونويختلف

ةأسقف):ا003بمقرأطيحددهمحننعلى،أسقفا025-حوالى

تانوا-اسهماثناليوصويخبر*032)5(كاتعددهمأِنفيقواطسوزومين..أما

وربما07؟الا(الىيصلتيودوريتعندعددهمكانوأنأسقفا)6(318

اغفال،عدوللاريوسيةوكلهم،فوءتعمدالىراجماالتفاوتهذا-كان

أسقفا)؟لمنم.3اAمعددهأنالشائعكاتوانالاَريوسيينالألاقفةاسماءذكرو

فلمالفربكنائسطاماالئنرقيةالكنائسائ!اقفةيمثلالحضوراغلبوكان

الثسخصياتمنعددنيقيةمجمعشهدوقد.الثمانيةمندوبيهاعدد-يتجاوز

الاسكندريةاسقصْاسكندرغرارعلىالشرقفىلىالمبرجالمنالبارزة7ْ

ا!ريوسيين،منحوارهستيجةفائقةشمهرةنالالذىأثناسيوصِوتمالة

ويوستاتيوص،النيقوميدىا"،سقفويوساب،قيساريةاسقف..ويولاب

)9(.أورشليمأسقفومكاريوص6أنفرهاسقفوماركللوسطكيةأنحصاإ!سقف

عندئذ،فيقيةفىالحالعليهكالْتلماحيةصورةسبىزوجينويرسم

شهتحبىْفبعصْهم،المجمعشهودا،ساقفةاولئكعنشيقاحديثا..ويحدثنا

ثْتعرصثانوبعصْ،المقدصللكتابووعيهوفصاحتهلعلمةتقديراالهام7

الد-.روسشالجطرفنالكنشةرجالأحدNovatianusنوفاتيافوصالىنبة)1(

(للخلاءالمدا(كنالثاتايترأصقفل!مافىخسينيا!Cornاؤiusكورنليوصذحصب

ضاناع.إلمظهرينألف!3علىويطلقون،الكلنشةفىظنيةالاضط!ادزمنالمارقينقبول!ل

نفة.العلىمذ.الىيميلالمؤرخصقراع!و-لان!مصرفىوالملبتينافريقيمافىأ!وناتيبناا

.+ط!هكاhilt.ecci.حلأ1.ه)2(

EVESB.vita.م!.8)3( coast

.+ه!س!5خ!hilt.01!ءم!.18()

$OZOM.hilt..*ع.*.17)5(

)6،-86..hist,Arianكم!حمم!+ول.

.hist.eccl,.7)!!!بر I-!ءهب.

ء!ولت!ع.op.cit.!*م!د(8)-

ط!صهT.Kist.ء!!.I..313ك!.ولist.،كل!)-..*.17(6)ا
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الرجالومن،كلههذاجعوثافث،الخشوعوجلالالزهدمسحةوتجوههم

بحضارتحالدونيحللمهذاولكن.النقاشفىوبرعالجلفىمهرعن

فرصةوجدهاانبعدالخاصةوشئونهحأجياتهلقضطاءهناكالىالألأقفة

أخطاءيتلمسراحوغيرهمطَالمهظلماوبهنزلحيفمنليتخلصمانحة

.)1(والقصاصالعدلمنهطالباالامبراطورالىشكايةفىليقدمهاالاَخرين

اللحفتيوسابويصور،)2(المجععقدالظم5؟3مايو؟.وفى

ثرنما"التىالحاسمةاللطحظةتلكثمالقاعةا،!براطوردخوللبقتالتى

ويمضوط!"السماءرسولبكونهبمقدمهالحاضرينجموعقسحذنطينفيها3

يرسمه0ِا!براطوره)3(علىالتمجيدسفاتيخلعذلكبعدْالكنمىالمؤرخ

ثم،أحدهمهوكانوالذى،بهأعحاطواالذينالجلوص؟ولئكصورة

فهضألامبراطوريمينعنالرئيسوطالمكانيحتلكانالذىالاُسقفان"جقول

فضائلهعلىمثنيا،القويمللدينألداهالذىأصْيعهحسنشناكرا.وخاطبه

!نلنايفصحلميودابانمنالرغموعلى.)،(وسجاياهضلالهوعظ!2

يوسابدوىيكنلمأفهسوزومينمننعلمانأ1،،ا،سقفذلكئنخص

.)5(نفسه

فظللت،بالامبراطوروالترحيبالافتتاحكلمةالقاء-نيوسابافتهى

لبثماالذىبالامبراطورالعيونكلفيهاتعلقتالصمتحنبرهةالقاعة

هادئةنفمةفىيرددوراحالسكونهذاتطعأن

برؤياكمأحظىأنأمد!نذا،ملداعبنىلكم..أعزاذى"

علىلزاماأشعر،ا،ملتحققوقدوالان.متحدوالكل

بخيرعلىألْعمفقد،الكونلالهبالشكرانأتقدمأن

انذ!فها،سبقمأفاقماالبركاتمنومنحنى،جطديد

)2(

،3(

.!!.كطول!ء!.-037*

op.cit..8.4,5.كل pp.;941-416 Palanque- Bard،y- Labriolle!!ءاء.
.ولى.!!.،

01.!..vita Const-ك!.

11..Ibid

SO.اول4صاهـاءح.،!"8 OM
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وئامالوحدةعلىجمكموقداشهدكم

السوءأ"يدىيكفانابتهلاللهالى

سلامَصمْودعكرإنلخصميسمحلا

مخلصناالرببيدرْالتأننجعدعاضرع

بالسعوءأحارةنفسىتقدمألا،الآثمعين.

اللهتنريعةتعريضأجلمبئالدنيئة

لْىيعد-الكنيسةفئالداخلىفالصرعاع

خلافاتنأإن.نزاعأوحربأىمن

خارجىتنكلبأىقورنتمااذافاجعة

ا،عداءقهرتْقدوعولهْهالرببمعنْنيئة

للهالشكرفرأئضأقدمأنالاباقيا

الجريةاللهاليهمردالذينهؤلاءبهجة

.واحدةعاطفة

أناوعنعاوالفحتنماء

واليهالسعيدبلدنا

غدتأالطوبغضاء،

المؤامراتتحسعك

والزيغ.للتجديف

خطرااتند-رأيى

أكثرلىتبدوهدْه

كنتلماوعليه،

يعدلمانهتعدرتْ،

وأشارك،والثناء

.".)1(بى

الدعوتي.توجيهالئحنهزتهعْالتىالأسبابعندْلكبعديحدثهمع.راحْثم

.خلافلاواضحْقوكعلىآراؤهمقلتقىاتلْىالكبيروامله،للاجتماعاليهم

جلهمكانالحضورأنورغم.السلامويسودالوحدةتتحققحتى*عليه

باللاتيمْيةْ،كلمتهالقىالامبر-اطبىرأنالا،اليوناسيةيتحدثالذىالئنرعقمن

!ننعلمهشدعءودْلك،باليونانيةالمامهوقلةيتفقطبيغيا31مراهذاويبدو

أنيبقوله3.ذلكعلىيعلقجونزالمؤرخكانوان.ولهصوزومين)2(يوسعاب

السانحةالفرصةوجدهالأنهولكنباليونانيةلجهلهلاذلكفعلقسطنطين

كع"وتمه-اليونانيةوأنْخاصة.)3(للامبراطوريةكلغةاللاتيدْيةرلهحميةْليؤكد

.الكنيسعة)،(لغةعندئذ

عرصْلالكنيسةلرجالالبدءأشارةحديثهبنهايةقسطنطينأعطى

بعضهمهـأح.دعههـالأجلهمابداءةيبحثوأأنمنبد،همولكف،قضاياهم

فيهيتبارىميدانالىالقاعةْوأستحالت،ا،تهاماتمنالكتيرللاخريكيل

12.!..vitaConst!كه+!.

.vitaConst.1ءحء.8.*، .!;13 SOZOM. histس!!هح!.
Jone.!9..ه!* Constantine. p

18.4.,@. op. cit.!!p
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رؤياها،يتممْىكانماحقيقةعلىبذلككبهـاحلوراافوقف.)11المتحطصمون

طواه!التنىبالسهولةليصعقيدياالامبراخلوريةوحدةاولانلهووخصصح

وعسكريا.سياسيابه

،الثمكاياتهذهمنمزيدايومكليشهدوالامبراصورا،"يامومرت

راحثم،بهافجىءورددوهابالإتهاماتوأمريوماحددرأىماهالهفلما

قائلا:وعفْولهمضماث-هممخاطباالحافهـينوجوه؟يتفرس

Hايومبهيؤتىثىءذاك؟!هذاك!حا..ترىا إدينونة

اْنأأما..الأعظمالقاضىفيهيفصلوالحسابللعرض

كلفىتشملنىأنلىلثروانه.!ثلكمبتنراالافلست

!إاللهرجالالخصوموكلبالكمفما،صلاحيةالأمور

بالمحبةفلتقتدوا.نقيضطرفىواياهميقفواأنلهمكانصا

..اذن.الوئامبينكموليحل،الربورحمةالسماوية

منلثنىءاهتمامناكلولنعط،شكاياتناالتوعلىلنطرح

.")2(الايمانهوذلكم.جئناأجله

الاتهاماتمنا،يامحصيلةفجمعتأمراالامبرأطورأصدرفقدوعليه

..)3(النيراتبهااصعمت.و!

التوصاطومحاولة،العقيدةموخوعلمناقتْةبعدئذالمجمعتفرغ

عديدةجانبيةاجتحاعاتوعقدت،كلهاالكنيسةترضاهاللايمانصيهنتةالى

واسانيده،حججهيعرضمْريقكلوراح.عقيدتهبيوخحآريوصاليهادعى

منهاالثخصياتبعضاكتسبتهاتْهرةسوىث!ىءعنتسفرلمولكنها

5!تل!جديدمنوالنقاشالجدالحمىوعادت.السكندرى)،!ثناسيوص

لتحملصدرهوسعةالامبراطورصبريوسابويمتدح.المجمغأعضاء.بين

مستهج!ا،الحدرثاحسنواالذينأولئكعلىمثنيا.ذاكأوالفريقهذا

)2(

)3(

17,.I.؟.ءحاحSOZOM. his

.R.A'r..ءس!أمح!5*8.0 hsitم!كه

.كا!
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كل.علىوالرحمةبالثفقةلْفسهاخذوقد،والمهاترةللعنادميلملأأبدىمن

والوئام!التسامحالىوأعتاهمالمتخأصمينأثداحياناقادانهبل،هْرد

بصورددظهرأن،الجميعالىحديثهبهايوجهكانالتىببشائنتهوتمكن

.)1(وتعلقهملهحبهموازدادالحضورأفئدةاليهجذبت

إتنسيخالحديتفلنترك،عمْهتمخضوحاالمجمعفىدارماأما

فىبيعته/لأهلقبلمنرواهكما.ذلكيروىيولابالكنيسةمؤرخى

لعله":يقولالمجمعانحقاداباناليهمبهابعثالتىرسالتهفىقيسارية

مجعفىالكفيسةايعانبثهأنتقررمااخرىمصادرمنعلهكمالىنماقد

وذن.عنهالروايةيسبقالأعمالجليلفصيت.نيمقيةفىالعاما؟لاقفةا

أوافيكيه!أنعلىلزأماقدرت،والصدقتتمْقلاشائعاتت!رب!نخنْنميتى

الاضافاتمعشْرتالتىبتلكوأثمْى،عرضناها.التىا،يمانبصيغةأو،

حضرة!قراتهماعليكمسأتلويلىوفيما،دستمورناعلىأدخلتالتى

-قانونذلكم.المبينالمقعلىأنهعنهقيلوالذى،الورعامبراطورنا

ايماننا.

)1(

العمادوقتلقناوما،بدءذىبادىءتعلمفاماوفق"

الكتابمنعلمناوما،سبقوناالاقفة!نتلقيناوما

وبها،ساقفة1والقسيسونبهيؤمنماوفقالمقدص

..ايمانناعنأ،ساصعلىوففصح،نحننؤمن.يبثرون

يرىها.ن!ىءكلخالق.قديرآب.واحدبالهنؤمن

..اللهكلمة،المسيحيسوعواحدوبرب،يرىلاوما

الوحيدألابن.حياةمنحياة.نورمننور.الهمناله

منمولود،الخلائقسائردونولدمنأول.المولود

اجلمنالذى،كانبهئنىءكل.الدهوركلقبلالأب

اليومفىوقامتألم،البثربينوعاش،تجسدخلاصنا

ليدينمجدهفىثالحيةوليأتىا"،بالىوصعد،الثالث

نؤمن.الواحدالقدسبالروحنؤمن.وأ،مواتالأحياء

.13,EVSEB.vita Ccnst. III-
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والابن،الآبهوالحقفىالاَب"فلك.!ى.ودوامبوجود

فعلكما"القدسرالروحهوالقدسى-..والروحالابنهو

.اذهبوا":تائلاليبئنراْبالانجيلتلاميذ.هبعثحينسيدنا

والروحوالابطْب71باسموعمدوهمالأممجميع.وتلمفوا

.(ا8؟/!متى)-القدس

لْجوتْ،جتىلْحيى،.وعليههد13ْبالايمانمسمتمسكونسْحن

ي!وعوربناالقديراللهوسشهبطَدلْسةهرطقةكللاعمْين

وعتمذوبروحناقلوبنابملء!هكذأنعتقدكناأننا،المسيح

أناويقنعكمنييريكمماا،بلةمنودحملك،نوأتنانفوسنا

وكرزنأ.أمنابهذأ

نأبل،يفندهاْمنهناكيكنلى،العقيدةْهذهعنافصحناعندما"

وتوافقتا،ايمانناصدقعلىالتنفودأؤلكاننفسهالحبيباعبراطورتا

احتوتهمافىوقبول،عليهاالتوهيععلى:ْالأَخرينيحثوراح،راؤه2ممها

((الجوهر!لهْفمسطعن"هىواحدةة.رعبااليهاتضتافأنعلىجمقيدةمن

اطورالا!برأوصْحو(tno!كظلهاكمهالمهاْ.ْعلمجمقHomoousاusْ""ا:لهوصوسسة"

يشتهق.لمالابنلأن،تحولأوجديةصفاتأيةتعننى،3ا-،ضافةهذهأن

المجر-دةاللاماديةالطبيعة3أنذلك،.انبثاقاوبانقنحامالآبوجودء.من

امورتلك،تحولأو.جسديةْ.لصفةتخضعانبحاللا-يمكئناللاجسدية

حا-جالشاكلةهذهاعلى،3خْفيةْعلويةتغاليمباعتبارهاادراكهاينبعْنى

،(الجوهرنفسرمن"عبارةاضافةأسفرتوقد.الحكيمالتقىامبراطورنا

نرالتاليةالصينسةايجادعن

السعاءخالق.الكلضابط07الا!بالله.وأحدبالهنؤمن

2يسوعواحدبربنؤمن،يرىلاومايرىما،والأرض

.نورمننور.الدهوركلقبلاْ،بمنالمولود.المسيح

للابمساو.مخلوقعْيزمولود.حقالهمنحقالهْ

اجئنامنالذىهذا.كانبهتنىءكل.الذى.الجوهرفى

وتجسد،السماءْعنلْزلخلاصناأجلعْومنالبشرلْحن

علىوصلبتأنسى.العذراءمريمومنالقدسرالروحمن

لْىا،مواتبينمنوهاموقبرتألم/النبطىبيلاطسعهد
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وجلطىالسماواتالىوصعد.الكتبفىكماالتالثاليوم

ا.،حي!اءليدينمجدهفىيأتى،-وأيضاابيهيمينعن

.انقضاءلملكهليصالذى،والأموات

القائلجزئهافىفحصدوننتركهالمالصيفةهذهسجلواوعندما

بدقةوبحث،ونقائنرمساءلاتوبرزتا.لاَبجوهرسصْىمنالابنبآن

نفمى!من))عبارةبأنللاعترافاقتيدوافقدوعليه،القولهدْامضحوتقاصة

راينافقدثمومن.منهجزءاوليص.الآبمنا،بنانتعنى"الجوهر

قويمعنالانحرافوخشية،السلامفىحباالرأىهذاتقبلالصوابم!ن

نأقالوافقد."مخلوقغيرمولود"عبارةقلبناالعلةولنفم!.ا،يحان

شبيهاا،بنيكونأنيصحولا،الخلائقسائرعلىتمْسحبمخلوقكنلة

كافةعنأعلىجوهرمنولكنه،مخلوقبشىءليسفهوهذاوعلى،بها

يصمببحلريقةا.لآبمنمولودبأنهيعلمالمقدصوالكتاب.الخلائق

عباهـةيخصالثىءونفطى.المنرلبنىعنهاالتعبيريمكنولاأررراكها

مصْىعلىلاقبلناهذلكفحصناوعندما"الآبمعالجوهرنفسطمن"

هذاأنأيضااتضحومد،المفافمةبالكائفماتمشابهتهأوبال!جسداتصاله

لقتردنضازلاأواتيْمأوتحولاأوانبثاقاأوالجوهرىْانقسا!ايعنىل!

علىالراىاط!تقرولقد.مولودالغيرطبيعةعنغريبكلهفذلك،اْلآب

يشبه،لااللهابنأنتعئى"الآبمعالجوهرنفسىمن"بعبارةالقولأن

الذع!،للأببللنطبةولكنه،جبلهاالتىالمخلوقاتالأحوالمنحالبأى

تاوبعد.الاَبوفحوىجوهرمنلأنهشىءكلفىتمامالهمثيل،ولده

خأصسة،عليهموأققتناصوابلنابدى،للعقيدةالننفسيرهذاأعطى

عبارةأستحملواقد،والكتبةا،سماقفة1مثساهيرمنالقدامىأنندركوأنذدا

والابن.الاَبالوهيةعلىللتدليل"الجوهرنفسمن"

الصيغةحولأياهاابلاغكمعلىلزا!ارأيتالتىالظروفهىننلبم1\

للأراءومْحصتمحيصبمدجمعناعليهاوافقولقد،الايمانعقنثرتالقى

ذكرء،لناسببئالتىالدواعىأجلىومن.الحبيبامابراطورناحضرةفىدتيق

.بهاذيلوالتىألالمنةعلىموافقتناأبديناوكذلك.الصيغةهذهجميعاقبلنا

المقدص،الكتابفىتردلمالتىأ،لفماظأستخدامتحرملانها،المذكورةالصببغة

ر.المصإلكتابأتوحطث.الكنيسةدأخلوالشقاقالنزأعقأمبسببهاوالتى
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ثاظننا!،،العباراتهذهتداولمعقوليةعدملنابدا،شكلهامنهوماأو

هذءْحتلاعتدناولاقبلمنن!معلملانناالموافقةصوابرأينا،الرأىبهذا

،/زربوأن!بليكنلمالابن"بأنالقولادانةفانذلكعلىوزيادة.التعبيرات

((بإ-نلمفيهالابنوقتهناكوكان"و"العدممن"قبيلحنعباراتيردلم

ابنأنهحقيقةعلىمتفقفالجميع،ملائمةاوتناسبعدممتضمنةلاتبدو

أصليفسرالربمحبوبامبراطورنارأحولقد.بالجسدولادتهقبلالله

حتىتوالددونالآبفىكانبحقالألْه،الدهوركلقبلووجودهالالهىالابن

المخلص،الملكالدوامعلىأنهكماتماما.ب71هودومافلاَب.ولادتهقبل

.،،)1(تبديلأوتعْيريعتورهلمثىءكلهووبحهت

الرابعالقرنمطلعفىالمنعقدالنيقىالمجمعفىدارلماصورةهذه

خنوشعلم،الجامعةالكنيسةترتضيهالقويمللايمانقانونعنللبحث

سهلةتكنلمالقانونلهذاصيغةعلىالاتفاقمسألةانأيضااتناسيوسى)2(

متولما،آراءهيعرضانالاَريوسىالفريقالىبداءةطلبفقد.مي!رة

مْترةْذلكواستعْرق،وشجبهاعليهاالردالمعارصبونالأماقفةتولىذلك

حول.يناقث!ونالمؤتهرونراحوبعدها،بالوجيزةليستالمجعوقت!ن

.يوساباياهاعلمناالذىالنحوعلىاليهاتوصلواحتىيبتغونهاالتىالصيغة

الفريقينبينللخلافنقطتيناهمأنيوسأبرسالةمنلنايتفح

بهاتهسكفهذه،والأزليةالجوهرفىبالآبالابنمساواةفىانحصرت

فىللأبمشابهالابنبأنلالقهعلىأتباعهاأصرالتىريوسيةا؟7مناهضو

الأزليةفىلهمساوياوليسHomoiousius"الهومويوسية"الجوهر

والثانية.)3(الابنفيهايكنلمفترةوهناكالوجودفىعليهسابقالابْلأن

SOCBAT.ث!حأماععءا+*.،.ه!OD.ط!اكهفى.?ص!ا..*.11(1)

(2).33..NAS. de decr.جمم!+ولII

اليوؤ،ْحرففىلفوياسنصر،.الفرلقنبينالحم!دىالخلاتمذاأنالعلريفهن)كا(

ءجمجأقرماالتىاولهه-5-9!ولاالهوموسية"البوهرفىاةقاتو،نانىالر"ث""

اكثلأبه،لتمنىالمفاديقالصإشالكلمةتحولت..أهاف-،عل-4،آد%اخامااذا،لي!ية

منحمظهائمْة،خد119ْ"-يرةهذه-لانتوات."-omoiousiusاعوهـوإوصيةا،،مرالبسفى

361!قسصنطوساطو!!الم،مبر!دفىا،1،رتوالاءبواتا - 337 ( Constantiu)!بن

به-،4إلآرلىوبأفي*اتتسحبتالتىاتفرقلاحدىالرصميةالحقيدةأصبحتعندما،فسطنطين

-Semiالآكأ!سيينأنصافباسمتعرفااصب!توإلتى،بعد Arians.
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و!خلوبئ،مولود.كلمتىبينيفرقوالمفلاَريولهيون.أ!لولادةأوبالخلقالقول

مننلممهاحقيقةوتلك،المعنىنفسعنللتمبيراللفظتننيستخدمون.فهم

تدمهالفىايبلنهتانونففى،بيمتهأهلالىالقيسارىيوساب.رس!الة

مولود"عبارةوجدناولكنا،القبيلهذامنثنيئايذكرلبمالنيقىا.لمجعالى0

ذلكبمديومابويذكر،النيقىالايمانقافوناحتواهاقد"مخلوف--غير

علىتنسحبمخلوقكلمةبأنممللاالمبارةهذهوضعارتأىالمجمعأق

وع!ى،بهاشبيهاا،بنيكونأنيصحولا،بالابنخلقتالتىالأشياء.سأئر

عنأعلىجوهرهنولكنه،بيدهخلقهماثأنمخلوفبئنىءليسفهو/.هذا

وتلث،هذهبينالممنىفىيفرففلاالاَريوسىالفريقأما.)1(الخلائقكافة

")2(يكنلم..خلقأوولداتقبلانه"يذكرحيثاَريوصقولمنيينوذلك

الدورذلكالمماصرينوكتاباتيوسابرلالةحنيعنيناالذىإن-غلى

المناقشةبدفةامسكانهأسلفنافقد،المجمعفىالامبراطورلعبهالذى

قدقبلمنوكان،ذاكويمارضهذاولِؤيد،ويستهجنيستحسنيديرها

يمكنالحدهذاالى6جميمابحرقهاأمرثمثكاياتهمسحبالىالحضوردعا

العقيدةثاْنفىالامبراطوريتدخلأنأما،بهقامفيماقسطنطين!جاراة

كاناذا،حقاللتساؤليدعوتنىءفذلك،الحذفأوبالاضافةاذاتها

اذتالكنيسةلهتسمحفكيف،هذايفملأنلنفسهسمحقد:الامبراطور

!؟ذلكعلىيقدمأن

التىرسلالته!نالمقيدةبأمورالامبراطورالمامعدمعلىوقفنا2لقد

ا!الجدانقاطينمتهووبينما،أشهرعدةمنذوآريوصأس!كندرالى+نجمثها

أيضايقترحثم،المناقثةويوجهالأساقفةمجمعيترأصبهاذا،.بالتفاهة

ذلك،بمدالقويم3الايمانقانونعمداحديصبح،المقيدةجوهرفىغصا

ا!ريوسيينبينالخلافحقيقةأنعلمنالقد!حافظةلهممتزةبهبرْاْلمكنيمسة

عرضولما.عدمهأوالجوهرلْىب7بإالابنمساواةفىكامنةبرخصومهم

فقدذلكورغم،االمبارةهذهمنخلواجاء،بيعتهايمانقانونيوساب

)2(

!م!.*!سورط!!.و*.8

901.;4.Lietzmann, op. cit. p*،ء!54.)!صه.
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علىيحثهمالامبراطوروراح،بأرثوذكسيتهاوشهدواالجمع،إرتضاها

وتلك"الجوهرننهسعرعمن"عبارةاضافةالوقتنفسفىمقترحاسع،تعضيدها

اعداءاليهايرتكنسعأمةوثيقةأنذلك،كبيسعالأهميةمنجانبعلى.،نتطة

لم،الأساقفةزملانهالىالسكندرىاسكندررسالةأعنىا!ريوسية

لمالبيزتطىسعميهالىرسالتهأنكما،القبيلهذامنثهصعيئا:.تتخمىت

تحت،32سنةالمنعقدأنعطاكيةمجمعأنأيضاهذاالىيضذاف...تحوها

قليلفىالنصهذاالىيشرلم،الأسبانىا،سقفهوسعيوص.رئاسعة

سعتجنبوجيهاسعسببايملكللاريوسيةالمعادىالحزبكانوان.كثرْ-إو

الاسكندريةأسقفالكبيرDionysiusمْديونيسيوسعرع،القولهذامعسعلع

قدكانValerianusوفاليسعيانDeciusدكيوص,اضسعلسعاخلال

احتراماانهولو،ليبياأساقفةبعضمعمحاوراتهاثناءصهـاحةسفخها

كرهعلىذلكفسعلقدكانوات.لقبولهاأخيرااضطررومااسقفسعسعميهس

تهاماحكروهةالهو!وسيةكأنتI.1أنهجونزويقول.شديد)1(وبتحفظمنه

السسعيرالغربفىمقبولةكانتفانها:المثقفينكبصهـمنعددلدىالثرقفى

اياسقفيضطرديونيميوصالبابارأيناوقد.قرنعلىتزيدلمدة-فلسفى

.)2(الاصطلاحهذاعلىالتحفسعمع.،.ولوللسعوافمة،السكندرى

أجازواقدا،ساقفةكاناذاانههو،حقاللتساؤليدعوالذىولكن

اذنبالامبراطورحداالذىفما.أسقفهاقدمهالذىقيساريةكنيسة.سعيمان

وأجبأمراالاالامبراطوراقتراحيكنولم؟الاضافةهذهمثلاقتراحعءسعلى

:النننفيذ.

الثقةتمامواثقاكانالامبراطورأننذكرأنالقولمعقولمنلسعله

التىالارادةهذهيسعارصْوالناسكندررأسهسعوعلىالسعنرقأساقفةأن

بمسائلعالمغيرالإمبراطوركأنولما،قبلايقبلونهكانواماقولافرخست

تإيبسعدفلا،الغربفىسائداالإصطلاحسعذاوكات،الغامضةالسعقيدة

أوحىالذىهوالغربىالأسقفهوسيوصالعقيدةلشحئونمستشارهيكون

)1(

)2(

-Hefede.op. cit. .I .1.346-342 Jones. Constantine. .p;161 Lietz

.up.8!!.1.لهسع cit. pp.;a-59 Duchesne. op. cit.,11سعp
162..Jones,Constantine, p
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ا؟س!قفت!كهِضمنقدهوسيوصيكونوربما،(t)المححححللحبهذااليه

خاصسةْمعهأجراه.باتفاقالاقتراحهذاعلىاحتجاجهوعمدمالعندرى

عنهأالكبيرديونيسيوصسلفهتجاوزفىسابثةأمامهكانتاسكفدروأن

.مرغما)2!كانوان

تتهملعلىلهدافماالعقيديةالمسائلغموضمنقسحلنحليننقوروكات

يمثل-هوليوصكانفقد.الألهبانىالأستهفاذلكاليهبهيوحىاقتراحأى3

إ،..اجااتْا،مبرأطوررأىوقد،الغربنظروجهةا"لآونةهذهفى"الاقلعلى

مؤيدةتقفالامبراطوريةغربكنائستجعلبأنكفيلةمطلبهالىهوسيوص

أيضا7ننظرالزاويةنفسومن،العقيدةبخصوصالمجعيصدرهقالْونلأى

.القيسارىاليوسابىالايعانقالْونعلىوالأساقفةالامبراطورةموافقةْالى

-3(المتصارعةأالأحزاببينالمعتدلالفريقيمثلبعقيدتهيولاساكانفقدْ

واسكندرآريوصتجاهفلسطينألاقفةوزملائهموقفهفىهذااتضحوقد

.32!ماسنة

كنائمرتقبلهللايمانقانونعلىالموافقةأنالامبراطورأيقنوهكذا

لبيلولاهذهترتضيهفصواحسافة،الئنرقكنائسترفضهولا،الغرب

37والغربالئنرقفىالكنيسةصمْومْاتوحيدالىطريق،عليهللاعتراضلتلك

تأرسالتفىيوسابقولمنواضحوذلك.سواءكلمةعلىوجمحها

عل!!الألهاقفةجموعيحثوراحالاضافةهذهمعنىلئن!رحكدالإمبراطور

عله!التصديقعلىهؤلإءحمللْىعناءالامبراطوريجدولم،بهاألايمان

على-كانواالمجمعحاضرىللأريوسيةالمعادينمعظموأنخاصةيريدما

ع"العميقةاللاهوتيةا،مورهذهمعرفةلعدمتؤهلهمالسذاجةمندرجة

..)*(يئافداصاصنوفعنحديثهعندففسهسوزومينمنعليهنقفئ!ىءوذلك

وتفصحْ..اللاهوتيةالمسائلهنالمتضلعينبعضوجودينفىلاهذاكانوان

طوار+قولهؤبونلمح،الموافقةعلىأجبرواا،ساقفةأنيولابرسالة

)1(

.)2(7

.)3(

)14(

.Duchesne.342+346:!ا op. cit. p1.كام..َHefe9e.op. cit. I

162.Jones,Constantine, pع.

156-154..Latourette, Christianity

.SOZOM,.1?ع.17,8 Kist=.
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قبلا.تمرفهالماضافاتمنعقيدتهعلىأدخللمااكتعاضصْبرةشصالته

عيت"ل!يصتذروكاْنه.ونهايتهارسالتهمقدمةفىواخصحنُوئءروذلك

الانحراكْلاونجنْنيةللسلامايتارا"ذلكقبولالىدفعتهالتىا،سبابعن

يولابأنمن)1(سوزومينيذكرهماالقولهذاويؤكد،"الايهانقويم--عات

النيقىهالايمانقانونعلىالتوقيعفىقليلاتباط.قد

ا،يمان*قانونعلىالآريوسىالفريقيعترضأْنطبيعياكانولقد

الأمرأولفىاَريوصجوارألىوقفوامنعددأنسوزومينويخبرفاطَهذا

9تلكبعداوصلهِحتىغالبيتهمماستسلمت،اسقفا)2(عثنرذسصبعةبلغ-قد

+nدأوتيوجنيسىنيقوميدياأسقفيولابهمالاقفةحْمسةدألى

كعهول!ثيموثيونالى،خلقيدونيةالهقفاكهكمفكوماريص،نيقيةأسقمْا

أسقفلامصئndusوسكوندوصMarmaricaمأرماريكاأسقف

3).بطوليمايا Ptolemaisالاسكندريةالىرلالتهلْىنيقيةمجمعكانوانأ

نأالا5فقطالح(الاجْرينالثلاثةالألاقفةألماءدْك!قدالأمرهذا.بخصوص

يوافقوالموانالنيقىألايمانقانونعلىبعدفيماوأفقواقدالاصاقفةهؤلاء

ئملةالايمانقانونعلىيعترضولم،1ريوص)5(حرمانقرارعلى

.)6(هحْدا+ْكهوليورْيوصيدعىلهاَحْروزميكآريوصلوىرتفصيلا

يخالفمنكلوالنفىبالعقابتهددقدالامبراطورأنصوزومين-ويخبرنا

فيهتمثلكالْتلْيقيةمجمعأنندركالنحوهذاعلى.)7!المجمعا.رأى

يتزعحه1،ول،الاَخرضدمنههاكليقفمتطرفانحزبان.ثلاثاتجاهات

رألهعلىوالآخر،النيقوميدىويوسابو!سكوندوصوثيوناصاَريوص

هدْينوبين،المصرىالشماصوأثنابميوصأ.قرهأسقمْا.ماركئللوص

.)9(الابتداعيكرهمعتدلىثالثالحزبين

)8(

SOZOM.hilt..*.)ءعع024

أ!!.4

.S!ء.*.!حس.T.hist!ئممSOه

.،هاول.!همس+!ط.)ءحهـ

SOCRAT.hilt..8.*،س!حء

Ibid.بر.3

02,.hilt.eccl. Iح!هءهكه

0،1.!3!.كا pح.F.Jackson op
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وحرمحبمإ-،وا،زليةالجوهرفىللابمساوالابنانالمجمعأقرهكذا

1(وجد.إالعدممنأنهاو،يكنلمولادتهقبلانهأو،هذابغيريقولمنكل

:)2(الاسكندريةدخولمنواياهمومنعهومربديهآريوصحرمانتقرروكذلك

والمسمىالممنىهذافىوضعهالذىعملهاعدامالمجحقرركما

T(ثاليا Thalia).

إلاقفة-بهابعثرسالةالاسكندريةكنيسةالىهذها،نباءوحملت

فيها:جاءالمجمع

أللهمنبفضلحازتالتى،الاسكفدريةكني!ةالىْ"

مصرفىا،حباءالاخوةالى،وقدالةعطمةكلونعمة

ألمجمحاساقفةنحننرلل..الخمسىوالمدائنوليبيا

.الربعندمنتحيةنيقيةفىالمنعقدالعظيم

ورشد،الله!نبنعمةنيقيةمجحانعقدوقداأم

الولاياتمختلفمندعأناالذى،التقىامبراطورنا

المجمعبرسالةنوافيكمأنبناحرياوجدناه،والمدن

عليهتموماونوقشتأثيرتالأمورأىفعلمكم،المقدص

.وتقررالاتفاف

فحصتقسطنطينالدينامبراطورناحضرةوفى،بداءة

ادأنتهاعلىالمجمعوأجح،الدنسةريوص6عقيدة

لهاروجالتىالتجديفلغةمعبسواءلواء،ولعنها

ولد.أنقبلكانماوأنه،عدممنجاءاللهابنانزاعما

الحم!!ةارادتهوفق،بمقدورهوأن.يكنلموقتهناكوأن

والرذيلة.الفضيلةفىيتحكمأن

المماعورفضالمهاتراتهذهكلالمقدصالمجمعلصنلقد

ولعلكم.تجديفاتفيضنالتىالحمقىالذلهْسةالاراءلهذه

)1(

الأ(

)3(

SOZOM.hint.عياس!*0هـ,21

،+4.

.3NAS.orat.لأط.4 .Cلم!+ولnairA
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ستسمعوشهلعلحمأو،بهالمتعلقالنهائىالقرارتعلحون

أعينفىنبدول!حتىذاعته01عنالآننمسحكولكنا،فريبا

القصاص!!)1("عادلخطاياه،جلنالرجلانطوكأناالنالر

ساقفةالاًبهاقصدالتىتهديداتهينفذفعلاالامبراطوربدأوقد

آريوسينفىفأمر،ْايمانهقانونعنالخارجينالمجحعلعقيدةالمخالفين.-3

وثيونالرص3ل!كوندوبهماوالحقيوزيوس)2(ورْميلههوا،سكندريةخارج

ائنيقىوثيوجنيمرالنيقوميدىيولابايضاليشملقرارهوامتدالليريا)3(الى

وكرصتوصث!"!د!ionأممْيونالأصقفيتينكرصيىعلىوخلفهماغألة)4!إلى

.Chrestusافهمنءمينسوأيذكرهلمأراجعوذلك،)5(التوالىعلى

بينالجدليةالمناقشاتأخرىمرةاتنتعلت،مباثنرةفيقيةمجمعبعد

والقسطنطينية،وهللصبولْتبيثينيافىوخاصةاطقالمفمنكثيرفىالفريقين

الابنبأن،نيقيةفىعليهوقعالماخلافا،يصليانوثيوجنسيوماب.وراح

أمامصراحةبذلكيولاباتهمولما.واحدالأبكعهرجومنْليس

هب"لقصطنطينحديثهموجهاوقالرأيهعلىجرأةفىأصر،/-ا،مبراطور

ايابأنأحاجأنلعجزت،ئنمطرينناظرىأمامانفصمقدالرداءهذاأن

يجدآ،حزفاوتولىحنقاالامبراطورفازداد."المادةنفسالىينتمى.-منهما

هووها،فيقيةامجمعبقراركليةتنتهلمالشائكةالعقائديةالمسطلةأن

أثدأسفالامبراطورأنويضيف.أنفصهم)6(علىينشقونثانية!،يراهم

بعضقبولمنوثيوجنسىيوسابمنكلعليهأقدملماالأسف

بالتوبةنصحهمالمجمعأنمنالرغم!علىالكيصةلْىالمحاقبين-السكندريين

الامبراطورأنمنالرذموعلى،"هرطقة"منأنفسهمفيهورطواماعلى

ولقا..1.7(الانقص،مداعيةباعتبارهماراضيهمخارجبمفيهماوصىقدنفسه3.3ْ.

:تقولنيقوميدياأهالىالىبهابعثرسالةفىِكلهذلكتسطنطين.ضمن

)5"

)6(

)7"

.I,Sحح!اح.D, hist+!م

ط!!T.hilt.عَ*ء.25.01

155..Hefele,op; cit. ,I !. .p;045 Duchesne, op. cit. !! p

156.1.0 ,I;8 Duchesne, op. cit + pء!ح.hist3!ط+.

SOZOM.hilt.عحاح."*,21

4.*

22,-!5.ibid
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الواصْح!من3!العقائدهدْهالبريئةالرعيةلقنتراهمن"

علمِهاقدمماكللهببجبروتهمالطفاةثريكيوسابأنه

ذبحمنأنفأثبتتالحقيقةانجلتولقد.)1(الطاغوتذلك

.اخياراكانواالأساقفة!ن

متآمروأتاهااهاناتمنلحقنىماسردبصددهناولست

،بالعيونبمثاذ،Lاأمراجاءلقدبل،المضادالفريق

.!ممضدةللجبابرةكتائبجمعفىجهدايألولم،ترقبنى

--قادراثياتهعلىاناشيئامدعانىأحديعتقدنولا

*ْأتباعهمنوالقسولىبالأساقفةجىءفقد.الدليلعندى

كلها،الحقائقهذهلنتخطولكن.عليهمقبضوقد

اجل.منلا،خجلفىسلوكهمهنالقوملأجعلالانكرتهاوما

.بالندمشعوراثارة

رايتكم.،مخجحىيقضبات،اختن!اهامراهناكأنب!

فضللتميوساببعقيدةتأثرتملقد.واياهالاتهامجممكمقد

غنمتمامااذايرجى.أبلالكم!ولكن.الصوابطريقبذلك

الاله-علىجملتمماواذا،معلقالايمانبقويمقلبهاسقفا

ريب.و،كنتمقد9،قادرونعليهأنتمتنىءذلك.اتكالكمم

وطفمة-.اليولابذلكعنهصرفكمأنلولاانتهاجهنتمضو

.النظامقضاعالسلطاناستفلت.عاتيةتؤيده

يوماب،عنماثيئاأحدثكم!انعلىلزاصالأرىوانى

استجابةحضرتهنيقيةفىعقدمجمعاانتذكرونفلعلكم

وق!وقنى،الوحدةفىالرجاءيدفعنى،ضميرىلنداء

،السكندرى7ريوصفت!ةاوقعتهاذى،ستئصبالالحمية

اخوتى،ولكن!الحمقىيوساببفعاللهيبهاْالتى.تأجج

غيهقىسأذرأظليوساب.أنكيف3ْتدرونلا،وأحبابى

طوافبرافى

الأصغفبنئترفياك!الصدافةصر3أراصنكاتوماليكينالىمناقنسطنطينيشير

!لثه-قبلالامبراطوريةهنالئهرقىالنصف
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أناساخفيةلىيبلعثراحولقد.عأدبنالجعمنالذى

لوقفعونىيطلبالىتوللوبذاته،لأجلهببرجوننى

بادية.للعيانجرائمةْأنرْعْم،أسقفيتهمنفعرار:عزله

اْنعمهبوافرواياىيثمملكمالذىاللهبأنيقينللعلصىإنى

وخدعنىيولاببىغررولتهد،قولىصدقعلىثناهد

لقد،رغائبهوفقيعملكانلقد6جليالهنتعلمونكمابعدئذ

ذكرعنإحجمكنتوانوانى.الثصعوربخفىعقلهامتلا

جناها،مؤخرابخطيةانباءكمحسناأراه.ْآثامه7بعقية

الىبلعثتْولقد،تاَمرلعئنهريكثيوجسرعمعمتواطئا

الايمعاتهجرواالذيناولئكيخسعفيمابأوامرىالاسكند-رية

هذاولكن/اتمتلعالاالفرقةناربوسائلهموزادوا1التهويم

اوواوعطفىالمجمعرحمةشملتهمالذينا،ساقفةمنالنفر

.عفتهدثمومن.اعمالهمدلْسوثاركوهم3،ْ-أولئكاليهم

الىونفيهمععليهمبالقبخسالجاحدينهؤلاءعقانجاقررتْ

.(1)قصىأحكان

الذىالايمانبنصْرع2اللهالى.تتحهواأت7أجبكمم0-فيالآن0الْه

قويمعينأساقفهبتعيعبنلْسغدعدجلعونا،-دوم!بهتمسكتم

لدلْهمنيؤتىأنعلىأحدجرؤما.واذا،للعحتهـمحبين

بيد.ستقمععقحتهانتمأمافليلعلمالمخربينلهبئلاءذكرا

الربليحفطكم3.خادمعللربلكونىلىمنحتسلطة

.."ا،حبة)2(اخوتعما

ا،مبراطوريةمنمكانكللْىا،هلينواْ،لاقفتعالىالإمبراطورأرسل

اللهلفنةعليهمعوأن،مضللونمبتدعونورفاقهآريوسأن

أبةعلى-3لعثرفاذا))كتاباتهمأما0)3(أجمعينوالإستاقفةطور

راجع..فيالةافنفبا!:نبةمبعانتهاءأتيهـءنئلائةألاجرا،.ْ،عمدهدْاتم

174..Lietzmann.on. cit. .D:121 Jones. Constantine. P

91..EOD.hi+ .t eccl. I+-+

21,5.ZOM. hist. ecci.*+I
http://kotob. has. ii-الإسلاميةالملعتديعدعلعصعتبلصع



-402-

ومحهِ-الدنيئةمبادمهسحقبغيةوذلك،للنارطعمافلتقدم،لآريوصمقألة

من،3كتابايخفىأحدضبطنلفتقررتقدفانىثمومن،الا"بدالىذكراه

جزاءيموتموتا،النارفىاياهملقياالتوعلىبهيتقدمولم،آريوصوضع

.11"إإدجزاءرادعالمذنبيلقىلوفالمحاكمةانتهاءوفور،الخطيئةهذه

المحكونى.المجمعاليهوصلالذىبهذاالامبراطورعينقرتهكذا

ع.الكنيسةاعداءعلىالثانيةالجولةكسبقدبذلكأنهاليهوخيل،الأول

وضمن.،القتالْميدانلْىاقتنصهافْدالأولىكانتفاذا،دعايتهحسب

الثاني،ىنالفقد،وعرضهاالامبراطوريةطولفىمنفردةسيأدتهريببلا

ن!!دالأخيرهذاا،مبراطوروعد،عنيفجدلىصراعوسطحينلبعخس

؟ط-لقد"ذلكعلىتعليقابينزنورمانويقول.)2(اللهاًعداءعلىالثانى

وثتني:،.1(خري!وبوليس)3(لنصرضروريةتتمةذاتهحدفىنيقيةمجمع

بألعثأحتفالهلحضورالحضورالأسأقفةجموعقسطفطيندعىالنصرلهذاْ

يوسابويعطينا.العرثس)4(علىلجلوسهVicennaliaالعثنرينى

طعاء-الامبراطورالأساقفةفيهشاركالذىالاحتفاللهذارائعةصورة

ا،ساقذكأ+جموعاليهالامبراطوردعىالرحيلمؤذناذنولما،وثرابه)5(

أالذىوالجدالالمناتثاتوتجنبالسلام7علىللحفاظالمثابرةاليهموطلب

البعضةبحصْهممعبالتساهحوأوصاهم،والتخاصمالنزاعالىيقود

الا!به!اطوكأتفضلثم،)6(والوئامبالمحبةوالتمسكأخطائهمعنوالتغاضى

لتثرونعماؤهوامنندت،الكهئوتيةومرتبتهتتمْقبهديةمنهممكلافرْود

-دآلرةواتمصعت.المجح)7(بحفورقدرهميسعدهملم!الذيئأولئكايضا

تالسعيدةالمناسبةبهذهابتهاجاوالقرىالمدنفىالناصكافةلتشملعطاياه

مجىحلْىالكنيسةانتصارواهْقالذىالغثرينجلوسهبعيدالاحتفالوهى

)1(

)3(

مع.+ط!!Kist..ل?908.

14.!..EVSEB.vita Cont

.ن!.ول.!.!.كح796.

40!..vita Oonst!حملاس!.كه

.كل!،5.

.21.bid*

Ibid.5.هـ
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تمجيدلأتصْممْثكنيسةالىرسالةا!قفكلا،مبراطوروسلم5مْيقية)11

،صمعه)2(بجميلواشادةالكبيرالمجمعهذامثل/عقدفىوفضكلشخصه

حثلاالأساقفةهؤلاءباجتماعتمتالتىالوحدةهذهاتخاذعلىللجميعوحثا

قائلا:يحدثهمراحتم.المجحلقراراتوا،نصياع،يحتذى

ية،رطوالامبراهيةورفاءخالمجلىرحفاظا..هانبالبريقينا"

يكوناأنينبفىأنهقررت.عظيماعلينااللهفخسلكانفكم

،7المحبةوصادقالايمانوحدةتحقيقمسعاىفىهدفأوا!

وذاله،القديراللهعبادةيخصفيماالمتن!اعروجحاعية

التىالكبيرةالرعيةبينالوحدةهذهتحفظأننبفىلاْنا

على/الحفا!ظكإنولما،الكاثوليكيةالكئيسةجماعةتكون

علىأوكبيرجمعالأساقفةمنتلاقىاذاالايتأتى،هذا

كلتدارسوااذاوا،،واحدمجمحفْىغالبيتهمالأقل

هناكيكنلم-المقدسةبعقيدتناالمتصلةالتفاحميل

حضرتوقد.عأم!مجمعفىممكنعدداكبرجمعمنبد

لفرحوانى،أحدكموكأفىعاديافردأ.المجمعهذابنفسو

موضوعكلفحصوقد،زميلكمنفسىاجدبأنفخور

أحاطالذىوحكمهاللهقضا.ءلفاتبينحتىفائقةبعناية

ذلكعليهاتفقناماباقرارلناشاءوالذى،علمائىءبكل

مرأىوعلى،والوئامالوحدةالىخطانايهدىالذىافيمر8

لجدلمكانهناكيعدفلم،القرارهذاانبلجالجميعمهن

بكلاذنفلتقبلوا..الايمان)3(يخصلنزاعمحلولا

ولتنظروه.الحقالالهىا،يضاحهذاالارادة3وحازرغبة

مجحعيقرهفما.هبةاللهع!دمن،المبينالحقبأنه

،(.السماء)4،لارادةتعبيرايعدأنلخليبئْالمقدلرالأساقفة

سبيلفىقسطنحلينبدْلهالذىالجهدمدىالرسالةهذهمنواضح

،1(

)3(

21!..vita.Const!يك!م!.

*ا"17.8

!م!

02.!14.
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تحدوهكاسْتالتىالر!كْبةومدى،الكنيشةرجالمنممكنعدداكبرتجميع

أجدفى"وهى،وسْباحهالعملهذاانمامالىدائمiاالمسصوراءمن

كل.هوهذاكانفقد.الدولةوحدةوبالتالى،تمبيرهحدعلى"الرعية

قسطنطين.عليهيحرصما

(1الألاقفةمنواحد"أنههذها،مبراطوررلالةفىجاءقدكأنواذا

قسطنطين،علىجديدةليستالنفمةفهذد،"لهمزميل"أنهْإو

الدولةرأصبأنهالكامليقيمْهوهىالواضحةالحقيقةعنتصرفناولا

اورئيصالأعلىوالكاهنالعسكرىوالقائدالسيالىالحاكم،والكنيسة

الىرسالتهع!هوأفصحت،الأحداثعنهأنباُتناثىءوهذا.الاْساقفة

لمجمعورئألسته،الدوناستيينتجاهوسمياسته،روماأسقصْملتيادص

ارتضاهْاالتىالايمانصينسةقبولعلىفيهالأساقفة"وقهره"،نيقية

15عمرسنواتأيضاعنهتكشفوسوف،الدينىمستثارهمنبوحى

إلإَتية.

ل!،وحدهأريوسية71المثكلةبحثعندالمجعنثاطيقفلم

عيدتحديدهسألتىمتل،الكنيسةتهمالتىالمسائلمناَخرلعددنمرض

شةماالانمنهايعفينالاالأمورهذهأنال!،الهراطقة)1(وعمادالفصح

التىالأخرىالمشكلةهوحقايهمناالذىولكن،المجمعرأىفيهاعليه

.21(مصرئالكامنةالمليتيةالمسطلةوهىلبحثهاا،لاقفةمجحعتعرضس

عاثتهاالتىالحصيبةالأيامتلكالىالمشكلةهذهجذورتعود

وبليرجوصدقلديانوصعهدعلىالأعظمالاضطهادفترةابانالمسيحية

خلفالذىالالكندريةألقفبطرص.انيوسابفيخبر،وماكسيمين

القسو-!"نعددمعوسيقعليهقبضقد،)3(المنصبهذافىثببوناص

!ل!moniusوآمونكملافوديوصPطs!ول،فولهحتوس!م

أسفPhileasْفيذياسسأيضسامعهمواقتيد،السجنساحةإلى

.)1(

)2(

.477-451.EVSEB.vita Const. III,;18 Hefele. op. cit. ,T.1 pp

488..Hefele.op. cit. 08 .1 p

32.01.V Iحءهـ.EVSEB.Kist
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بعلومهانئتهررجم!وهو،(الأمديدتمى)كظْ!ثمكأْتمويصكئيسة

Pachomiusوباخوم،Hesychiusوهسيكيوص)1(أصلهوكريمالفلمفية

وفى.)2!المختلفةالمصريةالكنائس3فىأساقفةوهمهـ!ولوثيودور

.11)2(الثهادةبأكاليلورفاقهبطرصكلل"(131)للاضطهادالتاسعةالسنة

لهذهـاروحيةاالعنايةاَلت،ا،ضطهادس!جنالألاقفةاولئكبأيداع

المبترينأوا،ساقفةمنجماعةأيدىالىالثاغرةالك!سيةالمحافل

غدتذاتهاالاسمكندريةحتى،مطلقاعملهميتمونلاكانواالذينافينالحلي

الخلروتهذهفى.ألحقفيتهتركعلىبطرصاكرهمذروحىرئيصبلا

مليتيوصهوالساعةرجلانهاضهرأواحدرجلهناككانالعسرة

MelitiusأسيوطاسقفLycapolis،هذهبينيتنقليكنفلم

2هـذاصأ؟تغير،جددا)،(اساقفةلهايع!نراحبل،فحسباليتيمةالبيع

لوزومينمننعلمفنحن.الاسكندريةكنيسةوتقاليديتفقيكنلمالسلوك

مصرمدتبعخسفىأخرىوكنائسقسيسهاألاسكندريةفىكنيسةلكلان

الئكزيخستهاوأسقفيتهمنا،نتقاللأحديحهقيكنولم،أساقفتهاعليها

قدأسقفهاأنباعتباردائما)5(الاسكزدريةحالوتلكيقولثم.عْيرها

كله،الاقليمكنائسىرئاسةفىالحقبهذاطويلةفترةمنذلنفمهاحتفظ

الخامصالقانونففى،أصدرهاالتىقوانينهفىنيقيةمجعأكدهثىءوذلك

،..،جْرىكنيمةمنوالشهامسةوالقسيسينالأساقفةانتتالحرمعث!ر

التى،الحقوقل5الاسكندريةبطريركاعطاءعلىالسادصالقانونونص

.61(الخمسوالمدائنوليبيامصرألاقفةعلىقديممنلهكانت

أسقفاْنفسهمندج!لأنالعملبهدْأأرادقدمليتإوس!ي!توربما

)1(

)2(

)3(

)4(

9.!،.،6.ecci!اث!.كلم!كه

.13.Ibid.

!.!..Ibid

.8,;24 Lietzmann, op. cit. .p;301 Hefele.!6!اولءحاص..SOCRAT

194..op.cit.,1.1 p

فى.*ه!Kist.!01ءح.*.15

(.Percival,the seven ecumenical councils, (Nicene and .P.N F

pp..كة*32.
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أو،معلوحا.حقاللاسكفدريةكمانماْأسيوطالىينتلوان7لمصشأعلى

.هـذهأنتيودوريتوينبئناالاسنكندرية)1!الىأسقفيتهمنارْاد.الانتقال

سلوكُهذافاشنتهعجن،7سجنهفىبمدوهوبطرلرععلمالىنمتقدا!الفعا

سقف11إنعْيز.)2(وحر!ه.منصبهكمنعزلهقررثمومنأسيوطالمقمْا

ثْلهاالمجاورةوالمناطقطيبةوملأهذاالمزللقراريذ!تلمالأسيوطى

يعنىأنهلابدالذىثيودوريت)3(قولحدعلىوالقلاقلبالاضطرابمصر

لملأنه،الث!اغرةالكنائسفىوالقسصالأسعاقفةتعيينفىاستمرارهبذلك

دْاتها،ا،سكندريةأسقفيةننسئونلْىالتدخلعلىتجاسرألْهقائلايضيف

.مكانهها)،(اَخزينورلمقسأوستها!نانينفعزل

مؤرحْئعندمليتيوصوعلتبمثر7.وماثتاسععننقلناهاروايةتلك

نعpiphaniusابيفاةلجوسا.يذكرهاأخرىروايةهناكأنعلى،الكنيسة

مصهدخا!،عليهقبصْانبمد3.بطرلنرعانتقولسابقتهامنتقتربوهى

-تفترةدالاضححهااواستمر!الاثلروصرجالمنوعدد!ليتيوصالسجن

الاخرالبعضاشعترىبينما.الثهادةالمسيحيينمنفيها-فريقنالالزمن

وهكذا.عالوثمْيةأربابمذبحععلىالأضحياتقدموابأنوأموالهمإنفشهعم

بمدسْدمواماسرعانأنهمغير،الكعنعيشةمنانفسهمبسلوكهمهؤلاءحرم

وكلن،+التنهادةطلب!ريقعن.ثافيةالكنيسةفىليقبلواواجتهدواذلك

ا!طوأ-الأقلعلىتمتفبدْبااتجا-ها0أظفرالذىمليتيولىهؤلاءرألىعلى

بينما،الاضط!ممدبعيدمتئندداطريقا.لنفسهعاختطثم،الاضحهادصترةا

وكانت،المعتدلالاتجاه.تبمْىخر3فريقاوخلفاؤهموتهتبلبطرصتراص

وهكذا،الكنيسةفىثانيةالخطاةقبولهىالفريقينبينالخلافمعبعألة

الكنيسةمنوالضدتقفمليتيوصيتزعمعهاللثهداءكنيسةوجدت

غافلاعلدنهمنالأسعاقفةيرسمأسيوطأسقفراحأنولما)5(الكاثوليكية

لطرصأماميكنلم،السكندريةالكنيسةفىالمرعفعليهجرىعمافيلك

)3(

)4(

)5"

105,,1.pح.8،0،1و,Hefele,op

*hi.!ءاس!1.0.! t++ف!لا*.

*4.

!.!.Id.;Duchesne, op. cit. .5 pp

art. Meletianism3.!.؟حلا.Jackson. op. cit
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أوقفتنامسائلكلهاوتلك،والحرماتالعزلقرارىضدهيصدرأن،لا

.ا،مر)1(هذابخصوصالاسكندريةكنيسةالىنيقيةمجمعرلالةعليها

ابيفنيولىشا1اوردهماذكرنااذاالروايتينهتينبينالتوفيقويمكننا

ومليتيوص،بطرصبينالعهيقةالهوةهذهأوجدمما،الخلافهذاأصلعن

فىوالقسوصا،س!اقفةيعينوأخذ،مخالفاطريقالنفسه21،خيرفاختط

وحرمه.عزلهالىبطرصاضطرمماالكنائسابعض

اعنى،وافريقيارومافىحدثماتمامايطابقيكادثالثمشهدذلك

الفرقهذهعندالجدلحولهاثارفنقطة،والدوناتيةالنوفاتية،رالمسطلتين

المضادالفريقآراءتجاهوالاسكندريةرومأكنيستىوموقف،/واحدة

الدوناتيينعندالطهاركنيسةقياممنالصراعهذاعننجموما،.متفقة

الحديثغريبمنليسلذاك،الصلةوثيقالمليتيينلدىالثعهداء+وكنيسة

.مصر)3(دوناتيىبمثابةكانواالمليتيينأنيقالأن

طويللزمنالمسيحيةمنهاقالتالتىالاضطهادفترةأنث!كولا

أمورمنكثيراالكنيسةفىأحدثتقد،بخاصةأخيرةعنيفةولفترة،خبعامة

وأورثت،الكنْسىالتنظيمهسائلحولصموالتحتالحقيدةحولالجدل

-تلهححر،بعددورزقتها،شقاقبعدهماشقاقاالجامعة"الكنيسة

فيهرفلتما،بهاالاتيانعلىالأحداثساعد،الرأىفىالمخالفةالفرق3

أمورالسطحألىفطفرت،ورغدهالعيشحللمنالتسامحبعدالمسيحية

قائمة.كانتمامثماكلعنهاوتولدت،كامنة.كانت

يستفحللاحتىبحزمالمسألةهذهيعالجأنلهْيقيةمجمععلىكان

معأفريقيالْىلهوهعههاأفادقدأنهفلابدالامبراطورأها،.خطرها

لشجبكافيايكنلم313سمْةرومافىعقدمكانىفمجمع،ْالدوتاتيين

(31سمْةاَرلفىالعالميةمنيقتربومجمع،الكاثوليكىالدوناتىْالنزاع

سنةميلانوفىالقضيةلْىامبراطورىوقضاء،سابقهمنحظاأسعديكنلم!

)1(

.)3(

هـا:يهبخو

.*!ول4ور.لمء4ءح..8.7

95.Apo]..C Arianكم!حمم!ول.

C..A.H.ه.ثط XII, .p;796 Duchesne, op. cit. II, p
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الكنيسهمعالصفاءعالمفىبجديدأتىولاالدوناتىالفريقردعما316

الامبراطوزلسلطةصريحوتحدهوادةبلاعنفابهجاءماكلبل،الكاثوليكية

،ةالمرجهثمرتهيثمرلمالطهاركنيسةأئنياعضدمسيحياواضطهادا،ذاته

فاْفرج،والمهادنةالصفحسوىأمامهطريقلاانقسطنطينادركهكذا

الصنيع.حسنلهيقدرونبذلكعلهمبيعهماليهموأعادالدوناتيينعن

!ت-ثوطءعلىيقدمفلم،قسطنطينمنهاافادتجربةتلككانت

بعقدوفكرهقدرهوساعدهطَمصرفىللمليتيجمنمعاملتهفىالاطلاقعلىهذا

9فراح،والغربالثرقاساقفةضمالذىالكبيرالمسكونىالمجمعهذا

،ذاكيغضبولاهذايرضىوسطس!بيلاتخاذعلىالجمعيحثقسطنطين

المليتيين!بثأنتمماثيودوريتحفظوقد،الامبراطوربنصحالحضوروعول

ا،شبريةكنيسةألىالمجمعرسالةهىهامةوثيقةفىلهْيقيةمجمعفى

فيها:جاء

المجحرأىعليهتربمانخبركمالاننحنها..أحباعنا"

بالوافةيماملأنمجمعنابواسطةتقررلقد.الصددهذافى

صادقين،أنفسنامننكونوحتى،انهمع،مليتيوص

فىبالبقاءلهسمحلقد،أقلهاالثمفقة-منيستحقكانما

وأ7الغيرت!عيينلهتجيزسلطةكلمنمجردامديشْه

مدينةأوولايةأيةفىالظهورحتىمحروما،سيامتهم

كلمنعاريافقطلقبهليحولولكن.الدواعىلهذه

."نفوذ)1(

الذ!الجزاءهوفذلك،قدرقدأمرعلىالمجمعراء7التقتهكذا

تخالف،وأسقفهاألاسكندريةكنيسةعلىخروجهجزاءمليتيوصتلقاه

ازاءقسطنطينوموقفرل6ورومامجمعىموقففىقبلاشهدنأهما

نيقيةمجمعاليهالحطالتىالجديدةالسياسةهذهانثكولا،الدوناتيين

عليهاْلارالتىالسياسةلفثلصريحفعلردكالهْتْالمبيتيينتج!اه

مليتيوصالمجمعمنحفقدثمومن،الدوناتيةللمث!كلةعلاجهلْىالامبراطور

رنبتا.الكهنوتيةالوظيفةمنواعطاه،مضمونهومحباسمهاللقبهن

!إجوهزهاوحرمه

)118.01.I،حء.hilt+!ء.
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المجمع:رسالة!اضافت

منيمرواأنفعليهميديهعلىرلحمواالذيناولئكاها"

وتبقى،الكنيسةفىثانيةيقبلواأنعلى،تقىبرسمجديد

قتكونأنعلىالأبروشياتلائرفىالكهنوتيةرتبتهملهم

يدعلىقبلصنلغيرهمهنحتالتىتلكمنأدلْىمرتبة

حقلأولئكفليسىوعليه،المبجلالكاهنزميلنا،إسكندر

تنىءاىعلىا،قدامأوللخهنوتآخرينتحييناواختيار

ليةالرسهِالكثوليكية)1(الكنيسةأساقفةموافقةدون

.اسكندرنفوذتحتالمنضوين

لم،صلواتكموفضل،اللهبنعمةمن،هؤلإءولكن

الكفيسةفىالذيلطاهرىفظلوا،الانشقاقتياريدسهم

ير؟نمنوتحييناختيارسلحةفلهم،الجامعةالر!ولية

هوبمالهمويسمحبل،الكنسيةللوظائففيهمالسلاح0

الكفيسةوقانونيتفقأمرأىفىالتصرففىذلكمنأبحد

ممنواحداالموتواختطفالقدرئناءمافاذا،وسلحانها

الىالجددفليرتق،الكنسيةالوظائفاحدىالانيتسنمون

وغلى،مستحقينللمفصبكافوااذاالراحلينتنرف

ألضفابموافقةيثبتهذادامما،-مختارينالرعيةيد

."الكاتولكبكما)2(الاسكندرية

(-وأرثوذكىضا،ى)Catholicusلَاثولي!ىعافظا!انالضاصن2الةتخصفخ!)1(

+Orthodoxu(مسنفيم)جامتواحدةكفةأنهااعتباكأعلى،عامةالكنيسةعلىيطلقان

بكصالالقائلالايمانذانبرتعنهومدسخلقيدونيةمجمععقد451سنةوؤى.فريمايمانذات

ءلىوإقيت،المحنقدهذا4الاصكدرإ!-ةورفضت،أ؟صبحفىوالبنمررة،الاليالطبيحتين

Cyrillusكيرلساْهـ-قفهابهاآمنكما،طبيحتشمنواحد!بطيبحة"القائلعقيدتها

شاركتي،ذدكالتوان.6!ثوذكسبةالالعبالحينذ)دمنذواخنصت.ديوصقررصوخليقته

اخفظتفقدشومافيصةأها.الخقيدونجبةابماا،؟رنوذ!بةأيف،الف!اخحتيةكنشةفيه

روطبينالملأ"عظمالألشقاق31وقععندما34.1ءامفىذلكوتدعم،ائ!إتولبكيةبالصفهلنفسها

تاتحوداق!القدصالروحع!أَةببنهاوءنحةاكرا!ا)ضيديةللخلاة،تفنيجة!والقسطنطضية

.-Filioque،والابن،عبارةالالطنفانونعاترومافذتi!!ما؟الناسعالقرن

ص!+OD.hist..ا?!!8.3!2(
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للحثكلةالتعرضحدعمْدالمسطلةهذهفىاذتالمجعقراريقفلم

حنلمزيدمدإراأحداثهامناَحْذا،تخطاهاولكنه،ذأتهاحدفىالمليتية

الكنائس،مختلففىوالأسصاقفةالقسستعيينحولالكنسىالتنظهمقرارات

ا،لمكندريةفىتتكررل!أنعلىالحضورحرصذلكالىدافعهأنشكولا

يدعلىقبلمنجرتالتىالحوادثتلكالامبراطوريةمدنمنغيرهاأو

وقسيمين.اساقفةبسيامةقيامهمنمليتيوس

!تاام"فتقولالرجلعلىثالْيةذلكبعدفتعرجالرسالةتعودنم

السالف،عصيانهبسبب،وقعقداستثناءفناك*حالايةعلىهليتيوص

فانهسلطاناقلمنحانلأفهذلك،الطائشوطبعهالمتهورمزاجهونتيجة

."جديد)1(منالاضطرابباثارةاستغلالهيسوءلسوف

سوفاسقفهمبأنرسالتهفىالسكندريينالمجمعيخبرأنوبعد

ا،كليروصا!رجارأىعليهقروماالمجمعئدارماتفاصيلعليهميروى

بعيدللاحتفاليومتحديدعلىالإتفاقبثصرىاليهمويزف،نيقيةحضور

المجىءإحْتتموالغرب)2(الامبراطوريةثنرقكنائسفيهتشتركالفصح

الأساقفة:بقولرمالته

)1(

ولتبتهجوا،بهالقيامتعهدنامالنجاحاذنفلتفرحوا"

الهرطقة،دنسواستئصال،ووفاقعامبسلام

محبوبنا،اسصكندرمتقدوبحبعظيمفبضولتستقبلوا

والذى،بحضورهالبهجةهجمعناعلىجلبالذىأسقفكم

اعادةبغيةوالمتاعبالمث!اقتحدىقدبهالعمرتقدمرغم

اليكم.السلام

البنيانوطيدثابتاعليهأتفقنامايبقىحتىأجلنامنصلوا

اللهبمعمةأتممناهماكلات،المسيحيسوعربنأبنعمة

أبدالمجدله..صارالقدسرالروحوبوحىا،ب

..")3(الابدين

.THEOD.hilt. eccl.،8'S
*"
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الى.-عأئدينا،ساقفةوارتحلأعمالهنيقيةمجمعاتمالنحوهذاعلى

عليهمأغدقالذىالربمبعوثالإمبراطوربحمديسبحونكنائسهم

قسطنطينأنشكولا،وسعةالعيثسمنرغدفىبرفلونفجغلهم،نعمه

مثاعل.-حملةالأساقفةهؤ،ءجعلالىالسياسةهذهوراءمنيرمىكان

تأثيرمنيملكونهبماالامبراطوريةأرجاءفىسلطانهوتقويةلحكمهالدعاية

06بأنالكنيسةواَمنت،أكلهاالسيالهمةهذهآتتوقد.رعاياهمنفوصعلى

،علفامكاناورفعته،حياتهاوباعث،حاميها"الربمبعوث"قسطنطين

.يوسابأع!ى،زمانهفىأساقفتهاأث!هرمنواحدفيهتطوعالذىالحدالى

منه-جاعلا،الرسلمصافالىبهيرفعهكتاباعنهليضع"القيسارى

عشر.الثالفُالحوارى

فقد3،انتصراتهأعظمبذلكحقققدأنهلساعتمذللامبراطورخيل

أعاد.وانه،وعقائدياسيال!ياوحدتهاالامبراطوريةعلىحفظانهلهنبدى

بوحدتها،يودىكادمستطيرشرمنوأنجاهاالكني!ةالىالسلامبذالث

الألأكبر.العبءمسطنطينتحطولقد.وللامتهاالدولةأمنيهددوبالتالى

ولعبد،وبعدهانعقادهوأثناء؟الكبيرالمجمعلهذاالاعدأدفىكلهالعبءبل

المجح،أداءمنوسكنةحركةكلفىايجابيةمشاركةوثاركهامادورا

الأساقفةْألىبهابعثالتىرسالتهفىأبدأهاالتىرغبتهبذلكمْحقق

نيقية.الىللحضوريدعوهم

سَالمجامعلحقدالدعوةفىهذهب!ياستهتسطنطينوضعولقد

ووجهت.ألاللكنيسةعنتعقائديةمشكلة*تفحاتَبحد!نخلفاؤهعليهالار

بطبيعة3الدعوةتكنولم،أ،مرهذالبحثمسكونىمجحلعقدالدعوة

الامبراطورمنسوجهةبل،غيرهمنأوالكنيسةرأصمنصادرةالحال

الث!رقيةالكنيسةفىعقدتالتىالمسكومْيةالمجامعدعدبلغحتى،ذاته

ا،مبراطورةعهدعلىVAV،325عامىبينقروناربعةمدىعلىسبعة

ايريخما*

البابويةالقيحريةقواعدقسطنطينوخسعايضاالنحوهذاوعلى

71ثأؤا،باطرةهنبحدهجاءمنعهدفىبلغتالتىول!فم!ه!قا

الحكومةْدوائرمندائرةالسبيلهذافىالثصرقيةالكنيسةوأخحت،عتانجما

واممعهبسطوةرتذاوتمتع،الامبراطورلدىاكيموظفاوألقفها
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تاريخفتراتغالبفىأضحواالذينورجالاتهاالكنيسةعلإعكبيرإ.وسلطان

.الامبراطورجندالثرقية..الكنيسة

بصفةلهاالتابعةوالكنائسىالقسطنطينيةأسقفيءحال17هذكانواذا

الامبراطورية،منالثرقإعالنصفلْىالأخرىالكناشفان.،-ع.خاصة

كانواالاسكئدريةفأساقفة.أبداكذلكتكنلمرألهاعلإعوالاسكندرية

دنيافىوإعديلْتإعم،المسيحيةعالمفىكنيستهمويقدرونْمركزيقينايإعرمْون.

،الأباطرةمقامعبأنهاتحاجالقسطنطينيةكالْتفاذا.والحضارةالفكر

بأنتتلعالإعوانطاكية،لوثنجبهتهاتدسْىولم،المسيحيةعلإعفإعنه!أتْوِافها

فارإع،روماقبلفيهاالكنيسةعمدوضعالذىهوبطرلىالقديسى

بالتبنإع،بطرصابن،الانجيلإعمرقسالقديلىبأنتفحْركانت-الاسكندرلِ"

جانبالإعولكنها.كنيستهامنالقواعدرفعالذىهبى،ورفيقه،لاوتلميذه

ولم،آبائهاوفكر،الشهيرةاللاهوتيةبمدرستهاتتسامإعكانتذلك..كل

الإعتتطاولىأنتستطيعالامبراطوريةمدنمنغبإعرهاأوالقسطنطينية/تكن

عمرمنالباكرةالقرونهذهفىكلهالمسيحيةعالمانبل،المكالْة؟هذه

القول،العقيدةاإعرفىينتظرالاسكندريةالإعيل!عإعكان،المسيحية

كنيستها.من./الفصل

والاسكندريةالقسطنإعلينيةبينالدائمالإعقيدىوللخلاف،هذااجلمن

وترفضالراىالانجاطرةتصعارضالاسكندريةكنيسةوقفت،دبخاصة

اباطرةبينعنيفاصراعاالصعابعالقرنحتإعتاريخهاوثهد6.تهديداتهم

هذهطيلةالاسكندريةفيهتستسلملمإع،الاسكندريةواساقفة-بيزنطة

.الفترة

التإعا،ل!بابعنسيحثانوحاولنا،الاسكندريةتجاوزنامافاذا

الجديدالوضعهذاتقبلالإعقسطئطينعهدعلإعبعامةالكنيسةددفعت

التإعالحاكالفورعلئلأدركنا،قالْلعةْطائعة.الدولةوبينببنإعاالعلافعة7-فىَ

المسيحية،معتلعاطفهأمرمنكانماثم،قسطنطينقبلعليهاْكانت

منالكنيصعة.فيهاعْروعوما،وعطاياهالْعمهمنرجالاتهأعلإعأغدقه+ومعا

مإرعإعبماْ؟عبحد/ذلك.1الراصترفعأناذنذلكنيسةكا؟نفماثمومن.،المنإع

أمص.-صإعإعالذىالإمبراطور.دْلكالإعاوقيادهأمرهاأسلمتولكعنها،عاصإعية

مبلعوثأنهوخلفبماإعصإرعيهملعا7عقوللْىوأشاإعالكبإعر.ةالفرإعةهذهحمبتلابيب
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بين-..مناختارهقدالربوأن،الأرضعلىالسلاملاحلالالالهيةالعناية

رسائل-فىنلهسهثىءوذلك،الا!براطوريةهذهبحكماليهوعهدعباده

أندلْعىأنلابد":بينزنورمانويقول.العديدةوخطبهقسطنطين

وكافت-،سيالةورجلرومانياامبراطورأث!ىءكلقبلكانقسطنطين

.فكرهفىقائمةكانتفهذه،ألامبراطوريةسياستهمنجزءاالدينيةسياسته

.)1(المسيحيينلربخدمةالمبعوثبأنهتصورعلى

هذافىامحنيسةامؤرخىثسيخلعبهالذىالد؟رانكارأيضايهكنولا

الده!-ت-قيامانعلىيدلالكنسىتاريحْهمنالعاشرفكتابه،السبيل

7.التفاؤلب!غمةيتحدثنراهولذلك،واحدوقتفىسويابدأقدوالكنيسة

2"الربهحبوب"للامبراطوردعائيةفكله(،قسطنطينحيأة"أما،والحبور

حفا!فىثمارهاالقيسارىيولابكتاباتآتتوقد،البثسرالى"مبعوثه"و

الكنيسة-بينالعلاقةبنيانفىالأثراكبرلهاوكان/رجا،تهاوبينالكنيسة

الدولة.

.حمدءا!.،.صم696.)1(
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-بالفربمعلقاكانبصرهولكن،التنرقيهوىقسطنطينقلبكان

والحواص.هْؤادهوراج،"ياستهتأرجحتوبصرها،مبراطورقلبوبين

الىينظرانقسطنطينمقدورفىكانوما،ذاكأوالجانبهذابينينتق!ن

يضهصْأنبأستطاعتهكانوان،حادثةالئنرقفىلفتنةتأكلهوالنارقلبه

قلبهودمىا،مبراطورحزنوكم.بادفيهمتقطعلهدوءالغربعلىعينه

-،الدينبهسوحمرضاهاتئنححجدالحمىبهتفقكومبتفاهثرقهيرىوهو

إ؟إلادالثرففىوباءعدوىنتسهيقىانآثرلغربخاطراطابوكم

جعلأفهالا،قفكيرهمنالبتةالغربيخرجلمكانوانفقسطنطين

قصررهينعدداسنينالث!هرقفىعهرهمنقضىقدوكان.فكرهكلالشرف

وكافت،الادارةوطرائقالمنطقةفىالحكمأساليببمْفسهولمس،نيقوميديا

الهلنستيةالملكياتفىلواءالالتبدادىالطابعالىتنحوهناالحكمنظم

أسهبعيمْىقسطنطينوئحماهد،الفارن!يةالامبراطوريةأوالقديمة

مصمما7كانالشرقالىجاءفلما،ا.لأنظمةنفمىيمارصوهودقلديانوص

بكياتوالغربالجمهوريةبتقاليدهارومافترك.سلفهخطىيكملانعلى

الاغريقيةالمدي!ةأطلالْبيرْنطةعلىيحثعؤرأخ،المتصدعا،قتصادى
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يكونانعلىعزمهبذلكللجميعفأظهر،جديدةعاصمةاسىالقديمة

ينشدهاكانسكينةالبقاعهذهفىيجدأنوامل.،ومثواهمستقرهالثرق

لنظمفهـعونفيهملهِجدعلهالمسيحيينبرعاياه6مالهوتعلقت،والهدوء

حاكمايكونانيأحلقسطنطينكانلقدخديورنتولويقول،حكومته

وقد،الدينتأييدمنمحالةلايفيدالحكممنالنوعوهذأ،السلطانمطلق

روحيانظامايقيمانالدنيوىالكنيسةوسلطانالكهنوتىالنظأمأنلهبدا

أساقفةمنفيهبماالعجيبالنظام!هذاولعل،حكومتهنظاميناسب

مسلثفىولعل.وحكمها)1(وتوحيدهاالبلادلتهدئةآداءيصبحوقساوسصة

خيروالعطاياالمنحمنفيهاغرقهمومانيقيةمجمعأساقفهتجاهقسطنطين

ذلك.علىشاهد

فجعثم،الدوناتىبالصدعالغربفىبعدوهوفجعقسطنطينولكن

أولىدعوةالىفسارع،الثسرفقدمهوطئتعندماوأقسبىاثمدأخرى

قانونعلىوقرشملهممْيقيةجمعتولما،المسيحيةالعقيدةقالأمر

رأسهموعلىمخالفيهونض،الامبراطورعينكذلكقبرت،رايهمالايمان

وثيوجنسالنيقو!يدىيوسابالشهيرينالفريقرجلىثم،اَريوس.زعيحهم

كبيرخطرمنوالامبراطوريةنجاقدبذلكانهلق!سطنطينوهىء.النيقى

حلمبكلاطأحتمالرعانالأحداثولكن،وامنهاالدولةوحدةيهدد.كان

قسطنطينهخيالداعب

الىكلاساقفتهويعوداعمالهينهىالأولالمسكونىالمجمعكادما

الفصقمنعلمناولقد،جديدمنرأسهاترهْعالفتنةعادتحتىبيعته

سيرتيماء،داتمد،فيقيةاْسقفوثيوجنسىنيقوميدياأسقفيوسابانالسابق1

اضطر"ما،الأبجوهرنفسمنليسىالابنبأنيبثصرأتوراحالم.لأولى

عنهما،بديلينوتعيين،ونفيهمابعزلهماقرارايصدرأنالىألامبراطورا

المنطقة.هذههدوء-حينالى-قسطنطينضمنإِوبذلك

السوءغايةكاتْفيهاالحالأنالقيسارىيولح!فيخبرن!مصرلْىأما

.388ص3-3مجلد،بقالساا!در:نتديور1(كأ)
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ذإكسببيوضحلمأنهالا،اخى)1(دأإنتهسامنتيجةالمجمععقب

يتج!بكانوأنه،والمراوغةبالمكراتهامهألىسقراطدفعمماطبيعتهولا

ولكن.اْلاَريوسى)2(الفريقالىلميلهوذلكهذها،نقساماتأسبابرزكر

الىعودتهبعداسكندرأنبقولهالاْحداتصذهيفسرسوزومين

الكناشبتسليمهمليتيوصقام،نيقيةمجمعارفضاضعقبالاسكندرية

لقراراتتنمْيذاأسيوطفىمقرهالىثانيةوعاد،قبلا)3(اخذهاقدكانالتى

مليت!وسأحدحتىطويلزمنذلكعلىيمضلمأنهالا،المسكونىالمجمع

يعدكانلهخلفا!!عمعطه،يوحنايدعىشخصافحين،أجلهدنو

برزتوهكذا.النيقى)،(المجمعأقرهلماتلافاوذلك،أصدقأئهأقرب

ويمضى.والشقاقللخلافمثاراوأضحتثاني!ةالمليتيةقضيةالوجودالى

همبدأواالمليتيونابتدعهبماالاَريوسيونعلموعندما،قائلاطوزومين

بينما،كليرونأناصجديدمنفتبعهم،السلحلانالكنيسةيناوئونالاخرون

نأمنالرعْموعلى.كنانسهممنرؤصحقهممنرأواجمعالمليتيينالىمال

الكنيص4معارضةهووأحدسوءجمعهماالْهالاوئامعلىيكوفالمالفريقين

راحإنتقاربهمامنوبلغ،السكندرىللاكليروصوعدواتهماالجامعة

؟ما،انشتاقهمكانوأن.لاَريوسية)5(71صفةالمليتيينعلىيطلقالبعض!

كْاالكنائسرئأسةبصددبحتةتنظيميةمسآلةالىيعود+مؤرخنايعلق

نأمنالرعْموعلى،عقانديةمسألةالآريوسيةفيهكالْتالذىالوقت

أحدممابهيعاصاسبيلاالمداهنةاصطنعاانهماالاالاخرتعاليميئكرجميهما

؟منذ.المثترك)6(خصمهمامواجهةفىمصلحتهماتحقيقسبيلفىالاخر

وحملواألاريوسيةالعقيدة،حادةمناقئناتبعد،المليتيونتقبلالزمنذلك

آريوصحولالجدلجديدمنهذاأحياوقد.ا،لهعنآريوصأفكارنفس

الاكليروصورجألالعلمانيينمنطائفةانثمقاقالىبالتالىوأدى،وعقيدته

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.!ث!-vitaConst.ط!.كه2

23.Lل!حء..hist3!ه+.

71..Apol..C Arlanء،!01ءس!;21+ول.كم!لالم!هـ.SOZOM.hist

SOZOM.hilt.حء!ب!1201.

.كا!

!..
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وعنبخدتهَاَريوسحولثافيةالجدلوطيسوحمى،الكنيسةمنهميرعن

.)1(الامبراطوريةمناطقمنكتيرفى

من.يبدثحبثلْيقيةمجمعانتهاءعقبالمسيحيينحالكانتتلك

العقيدةاماتةالىيؤدلمالسبيلهذافىالمجمعقرارأنسوزوميناقوال

محاولة.اننظرهبثاقبقسطنطينوادرك،المليتىالصدعرأبأو-ا،ريوسية

زعماءبقىاذاثمارهاتؤتىلنللامبراطوريةالوحدةواعادةالخلافلحسم

.بالذاتآريولقظلواذا.النيقىالايمانحخليرةخارجالآريولىالفريق

الى.استمالتهعلىعزمثمومن،المسكولْىالمجمعاساقفهقرأريتحدى

سياسةكانتوتلك.المخيفالإنقسامتنبحمنبذلكينجوحتىآرافه

.يقرب،وسطهامنالتسيارعصاالذكيةبقبضتهيمسك،دائماقسطنطين

بدأواقدالفريقهذازعماءانادرك131حتى+المتخسارعينمنفريقااليه

اله!.وعاد،المجنظهرلهمقلببركفتهمورجحانمركزهمبثقليحسون

بعد،والاضطهادالويلاتورجالهلزعمائهكالالذىالاخرالفريقاستمالة

حاكماخيظلأنهمهكلكنلقد.العنتهذاسئمتقدنفوسهمتكونان

7تقوىبأنلفريقليسمحيكنلمثمومن،موحدةامبراطوريةفىفرداقويا

.السلطانيستسخعرأوسخوكته

تسخير،ريوسرخ6عودةحولولورْومينلسقراطروايتانالانوأمامنا

المنفيين.ونيقيةنيقوميدياأسقفىعنعفىقدا،مبراطورانالىأولاهما

اعادةبمحاولةذلكبعديولابوتكفل،ثانيةمنصبيهماالىوأعأدهما

الأسقفأنسقراطويقول.ساحتهوتبرئة،ثانيةالكنيسةالىآريوص

الاريوسية-فْىالضالعينالدينرجالأحدمعيتحالفاناستطاعإلنيقوميدى

يوماب-.اليهواوحى،ليكينوأر!لةقسطفطينأختقسطنديامعيةفىكأن

المجمعقرارأنليخبرهأقسطنديامعالوديةعظاتهاحديفرصةينتهزان

السخائعالتقريروأن،العدالةروحعنبعيداكانآريوصبادالْةالنيقى

لهذاالكاملهثقتهاا،!هـةاعطتوقد..عْير"حقيقىريوص1ألىيمْسبالذى

دنوأحستفلما.ذلكمنئنوخءعلىألامبراطورتطخإعلمافالاسكير،الرجل

الرجقذلكمحاسنإلا!براطورتمتدحراحتأخوها.يعودهااليهاوجاءأجلها

.SOZOM.."!.!01ءحء2.د11)
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وخللاسه.آريوص!تبث!ىءاليهتمْضلمولكنها،وتقواهورعهعلىومثنية

ا،يامعلىوازداد،الامبراطورثقاةأقربواعظهاغداالموتتوفاها-فلما

علىرددهأنسبقمامسا!عهعلىقصمنهأمكنفلفا،kiوودا،منه-قربا

التىتلكغيرأخرىآراءأيةلديهليسىاَريوصانلةمؤكدا،أختهاَذان

فلسوتالامبراحلوريةالحضرةامامبألمثوللهسمحماواذا،المجمعأقرها

ذللاتبدىولما.نيقيةفىالأساقفةاقرهماعلىالكاملةموافقتهيقدم

معآريوصوقعاذابأنهوصرحاساريرهانبسطتالامبراطورلدىعجبا

الهـ!/وليعيدلْهاحاصهبالوقوفلهفليسمحن،بآراثهوتمسك.المؤتمر

بهذاآريوصالىليرسلفورهمنالامبراطوروقام.مبجلاألاسكندية

.1(.ا.لمعنىإ

أداننيقيةفمجمع،علاتهاعلىقبولهايمكنلاالروايةهذهولكن

والاضطهـ،دبالنضالأشياعأولئكالامبراطوروتتبع،وأشياعهاالاَريوسية

رجسا!قراراتمعتمثياوهدوئهاا،موراستقراريضمن-حتى

ن!وقصرهبلاطهبتطهيرقسطنطينيبدأانالطبيصهنوكان،الكنيسة

ا،ريوسيةالعقيدةفىالضالمينمنرجلبقاءاذنففسرفكيف،الفريقهذا

براغبثهذاكانوصا؟الامبرأطورلأختهادياا،مبراطورىالقصرعفى

وهوالكنيسةرجالنمْورعليهايجلبأنولا،نفسهحولالثكوكاثارة

قراراتنفذصااذاعليهوكان/مطمحهلبلوغثتاتهمجمعالىل!عى.طالما

يب-دأأنالقدص)2(الروحمنبوحىيصدررساذلهفىعدهالذىالمجمع

صادقاكانلوأنهواْ،خرى.ناحيةهذه،ا،قربينوعشيرتهأو،بنفسه

ريوص7حباأث!د،الرجلذلكبفعل،قسطنديالكانتسقراطيرويهمأ

أوقع.الامبرأطورعلىتاْثيرهايضحىثمومن،لقضيتهحماساوأكثر

تسألهولمعفواعنهمنهتطلبولماَريوصعنبثىءbْأخاتخبرلمانهاا،

للاساقفةتحديهجزاءليوسابالامبراطوريكفهماوذاكهذاوفوق..صفحا

نيقوميدياأهالىألىقسطنطينرسالةوفى6ا،مبرأطورحضرةفيوتبجحه

ويقول.المدينةألحقفالامبرأطوربهايقذفالتىا،تهاماتمدىعلىلالحقف

)1(

).2(

أيضا:وراجيم

ط!!T.btstْ.01ءعع.!ط

.03vita*دهث!7.0 Con-!.

SOZOM.03!اطعع.ا!ء.!
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،.والذى،هوضعهاغيرفىالحادثةتلكذكرسقراطأنZenosزنولى

بعدأى328سنةفىضدرقدوثيوجنسيولابعنالعفوقرارانن!علمه

.لويا)1(سنينثلاثالمنفىفىامضياا!

اَريوص.حعادقدالامبراطورانعلنىمنهاف!قفسوزمينروايةاما

وسرعات،سارياظلالاسكندريةدخولمنمنعهقرارولكن،أولامنفاهمن

أن-بعدكنيستيهماالىالنيقىوثيوجنسالنيقوميدىيوسابمنكلعادما

القويم!.الايعانيتبعأنانماوأنههاعقيدتههاتوضحوثيقةالأساقفةالىقدما

.)2(نيقيةمجمعقررهحسبما

منعودتهبعديوسابجهادفعدلقراطعلىاختلطا،مرأنويبدو

قدالامبراطوروكان،ثانيةا،سكندريةكنيسةفىاَريولرلقبولالمنفى

.الذىاَريوسعنللعفوسعيا،بعدالاسكندريةالىيعدولمعنهعض

عنه.عفوهقرارفعلاأصدرقدا،مبراطوركأن

القضاءفىينجحلمالمجمعأترأىوقدالامبراطورأننراهوالذى

-.الانوهاهم.،الكعيرينأمْئدةفىكامنازاللاخطرهاوأنالاريوسيةعلى

المليتى،الفريقمعمتضامنين.مصرفىصفوفهملجمعجديدمنيعودون

ا،جماعهذابعد،بقوتهاالجامعةالكنيسةفيهأحستالذىالوقتفى

خصومهلأزعماءنضرأتانوبعد،النيضا،يمانقافونصيغةعلىالكبير

السبيلأنلياست!معتمشياقسطنطينايقنولهذا،الامبراطوريدعلى

وحقىالكنيسةدائرةالىالاَريوسيةرْعيميعيدانالتوارْنلايجادالوحيد

ا،نقسامفهذاخطرمنوالتخلصمئنمايعيهصمتبذلكايضايضمن

الى.للعودةيدعوهريوص6يكاتبقسطنطينبدأالنحوهذاعلى.الرأى

الى7الامبراطوربهابعثرمالةسقراطحفظوقد.القويما،يمانحظيرة

فيها:جاءريوص7

مقامناألىالوفودمقدوركمفىأتنيافتكمبلغ،مضىلزفن"

بالغةدهشتناكاتْوكم،7ءلقاعلىمناالحصولبغية

+ء+!ي.35،+ا+08،ءلةما.+ه!ع!3(أث!.،15?ح0ء!?)*)+.كاهد009ول..د(1)

SOZOM.hilt.أس!س!!.!16.0)3(
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بالارتحالبادروا..اذنوعليه.الاقدامفىانيكملتو

وتقديرنابكمرحمتناتحسونوعندما،بلاطن!االىمسعرعين

نأاللهالىدعائى.عدعيأركمالىالعودةتضمنوناياكم

."عزيزى)1(يحفظكم

رسالةهىتلكم!:بقولهالرنمالةهذهعلىسقراطويعلق

اعجابىأبدىانسعوىثيئأالقولبمستحليغأناومااَريوسنالىا،مبراطور

!إالديالْة)2(أجلمنا،مبراطورأظهرهاالتىوالحماسعةالغيرةلتلك

،اهميفمنكبيرجانبعلىأمورعدةالامبرأطوررسالةمنويتضح

نعلم7كماالأخيرةكانتولكنها،الرجلينبينالوحيدةتكنلمالرشالةفهذه

يدعوهقبلااَريولسالىبعثأنهيوحىالامبراطورفحديث.سقرا!ط)2(من

لذلك.الكبيرةدهئنتهالإمبراطورويبدى.يتجاهلو)ريوص،اليهللحضور

للرجل.عتابنغمةطياتهافىتحملوالرسألة،آريوصجانبمنالاحجام

،مرةمناكثرعليهعرضذلكأنرغمالامبراطورامامااعثولفىتوانيهعلى

يغريهوكاْلْهالرجلأستقبالعلىقسطنطينلهفةمدىأيضايتضحكما

ندرلاولعلنا،الاسكندريةالىبالعودةلهبالاذنوسماحتهرحمتهبفيض

امبراطوريتهوحدةعلىالحفاظعلىحرصهمدىهذاا،مبراطورقولمن

وحماستهالامبراطوربغيرةسقراطيفصرعهتنىء.وذلك،بهاالسلامواقرار

!إالدينية

يوزيوصيصحبهالقسطنطينيةالىريوس2جاءالامعبرأطورالحاحأمام

بدايةع!داَريوسرعنصيرباعتبارهحرمهقداسكندركانالذىالشماس

كاناأذاء*،وسعألهماالامبرأطوراستقبلهماوقد،)4(الرجلينبينالجدال

تااليهمافطلب،موافقتهمافأعطياه،النيقىا،يمانقانونعلىوافقاقد

؟وامروصحبهريوسرع7فأستجاب،قولهما)5(يؤكدمكتوباأليهيقدما

:ْالتاليةالصيغةالبهوقدمأاحورالامعبرأ

)11

،2(

TI)

)4(

!T.Kist.طحس!ءول5.

،د

S*ععاح,hilt.ي!+!ه
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قسحلنطينالورعالتقىسيدناالى..ويوزيوصآريوص"

جنابكم،مروفقا؟الحاكمالسيدأيها..الامبراطور

اناكتابةاللهأماموسعترفطَايماننانعلننحنهاالبار

القديرالآب..واحدبالهنؤمن..هكذانؤمنواثسياعنا

.الدهورقبلمنهالمولودابنهالمسيحيسوعوبالرب..

،الأرضوعلىال!ماءفئثدطءكلخلقبهالذىالكلمةالله

.السطءالىوصعدثانيةوقأم،وتألم،وتجسدنزلالذى

نؤسن().وا،مواتْالأحياءليدينثانيةيأتىوسوف

بالحياة"الجسد.بقيامه،القدصبالروحإيضا

تمتدواحدةللهبكنيسة.السماواتبملكوت،ألاخرة

ارضين.كلفوق

يقولحيث،تلقيناهالمقدسةالأناجيلعنالايمانهذا

وعمدوهماْ،3جميعوتلمذوااذهبوا:لتلاميذهالسيد

.(28/!امتى)القدسوالروحوالابنالاَبباسم

القدصوالروحوالابنا؟ببحقونتقبلنؤمنلمانوانا

التى)المقدسةوالكتبالكاثوليكيةالكنيسةتبئنركما

نةالدنجذدويومالآنكليناقاضينافاللهفيها(جاءمابكلنؤمن

ن!يانحن،تقواكمالىنضرع.القانتالامبراطورايها

الكنيسةوفكربعقيدةنتمسكمنيا،للاكليروصكرس!نا

بعودتناوتقواكمورعكمسمحهلا..المقدلةوالكتب

المسائلسطحىجانباولنلق.الكنيسةأمناالىثافية

احتواناوقدوالكنيسةكلانايغدوعندها.والجدال

صلواتعْانقدمكلهاالاسرةولأجل،الأمينلحهدكم.سلام!

.")1(والابتهال

)1(.26*..AT.hist. ecclولهكر
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عبارةمنخلواجاءتهذهالايمانصيغةأنالنظريلفتماواوك

طيلةالجدلحولهادارالتىوهى(الهوموسية)"الجوهرنفسمن"

القيسارىيوسابأخبرالتىالعبارةوهى،المجمعفىالقضيةهذهطرح

الىيضا!.العقيدةالىاضافتهااقترحالذىهونفسهالإمبراطوران

ايضاأدخلتالتىوهى"مخلوقغيرمولود"عبارةمنأيضاخلوهاهذا

صيغةاُنجونزويقول.القيسارىا،يمانمرلومعلىالمجمعبرأى

.ماكرة)1(مختصرةجملتهافىكانتويوزيوصاَريوصقدمهاالتىالايحان

الموضوعاتهذهالىبالايلقلمالامبراطورانالاهذاكلمنالرغموعلى

اللاهوتية،الخلافاتهذهلعمقادراكهلعدم،الانقسامفىسبباكالْتالتى

اعترانماالصيفةهذهمْعد،والدولةالكنيسةالىالوحدةاعادةعلىمتلهفا

وقد،ذلكورْميلهمنهوقبل،النيقىالايمانبمرلومافىلأريولىالزعيممن

وأصدر،ملتيسههانهايةفىجاءالذىاوربلينلنداءاست!طبو،3ت-نارآه

قررأنأيضاالامبراطوريلبثولم.وصاحبهاَريوهـ!!تبالعفوأوامره

الىاكلاثانيةبعودتهماوأمر،المنفىمنوثيوجنسيوسابمنكلاستدعاء

.إلقويم)؟(إلايمانيتبعانوأنهماعقيدتهماتوضتوثيقةقدماأنبمدكنسيته

اللذينوكرستولىأمفيونالبديلين11،سقفينعزلبداهةيعنىهذاوكان

قبل.منأختهـأ

تحريكها،فىا،مبراطوردورالحوادثهذهءلخلالندركولعلنا

صيغةتقديماليهوطلبهبلاطهالىودعوتهآريوصبحراسلةتكفلفلقد

فىيرجعأندونالصيغةلهذهبنفسهوقبوله،للكنيسةموأفقةللايمان

يستمدأورايااليهابطلبولم،الكنيسةرجالمنأىالىكله!ذا!نئنىء

تدالكنيسةدامتمائنىءفىالطبيعىغيرمنيكنلمنئىءوذلك.نصحا

أمورفىبنفسهويتدخلأساقفتهامجمعيترأصوهوللامبراطورهللت

ويمنح،،الإمبرأطوريحرمأناذنغروفلا.والاضافةبألحذفالعقيدة

وأستسلمت.هذامنبئنىءالكنيسةفكريرههقأندونويصفحيعفووأن

احتسا!لنةلخلفائهبذلكقسطنطينفوضع،وكرهأطوعاالكنيسة

Ol

)2(

175.!..Jones. Constantine

16.03.eccl. 2Iلاث!كه.SOZOM

http:// kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتديرمكتبة



-328-

موظفيهاكبارتعيينحقللأباطرة،الحكومةدوائرحندائرةالكنيسة

وعزلهم.

وبدد،توقعغيرعلىقسطنطينجاءالحسبانفىيكنلمشيئاانغير

رمْخ!تا،سكندريةكنيسةأنذلك،لديهالوحدةوأملسلامهحلم

كنائسبينمن،الأقلاعلى،وحدهاووقفت،الامبراطورلأوامرالانصياع

،الامبراطورمتحديةالأرثوذكسوالنيقىالايمانعنتدافعالامبراطورية

وذلك.الجديدةالكنسيةبطانتهورغباتقراراتهالحائطبعرضضاربة

أسقف،أثناسيوصهوا.لمصريةالثخصياتأقوىمنتعدشخصيةعهدفى

خفاا،سقفيةتولىالذى،الشهيرالنيضالمجحعشماس،الاسكندرية

الصراعفصولمنجديدفصلالرجلبهذافبدأ،328عاماسكندرلسلفه

والمسلمونالسابعالقرنفىالاالستارعليهيسدللموالدولةالكنيسةبين

مصر.أبوابمحلىالتسامحطبوليدقون

داصاكانهدوءلْىستنقضىالباقيةعهبرهسنواتأنللامبراطورخيل

وجهةمنالأقلعلى،الاعترافالىعادقدنفسهآريوصهوفها،يشده

نفسايضاسلكواقدصحبههموها.النيقىبالايمان،الامبراطورفظر

آريوصاثناسيوصالسكندرىالأسقفيقبلانالااذنيبقولم،السبيل

فا.لأساقفة،تصورهفىواهماكانالامبراطورولكن.ثأنيةالكنيسةفى

قررهماعلىغامضةوبصورةموافقتهمابدواقدكالْواوانالاريوسيون

هذااعتناقلْىاكيدةرغبةعنصادرايكنلمذلكأنا،لهْيقيةأساقفة

.الزمانحنقرنمنيقربمااحداثعليهبرهنتثىءوذلك.فعلاالايمان

وأناليقينعلىريوص7أنالايمانتماميؤمنونالأمرحقيقةفىكانواولكنهم

لكسبجاهدينيسعونراحواثمومن.بعيدونالحقعنخصومه

.ا،حداثذلكْعلىوساعدتهم.قضيتهملنطئيدجانبهمالىالامبراطور

وثيوجنسالنيقوميدىيوسابأنوسوزومين)2(سقراط،)1(يخبرنأ

كبيرةبمكانةالمنفىمنعودتهماوعقبالامبراطورلدىحظياقدالنيقى

01()

)2(
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ادْا"عجيباذلكيبدووقد،احورالامبراعلىبمبيروتأثيرالقولفىوحرية

يوفحنيقوميدياأهالىالىالامبراطوربهابعثالتىالرسالةالىعدناما

ادركنااذاالعجبيزولماسرعانولكن،ورفيقه-يوسابخبائثفيهالهم

أبرزباعتبارهماالرجلينهذينولاءكسبيبغىكانالامبراطورأن

ثمومن،أنصارهماولاءيضهنبذلكعلهريوسى71الفريقشخصيات

اَنفا.عنهماقلحهعلىجرىماكلعنمتغاضيااليهالامبراطورقربهمأ

ايمانوثيقةلقسطنطينالرجلانقدمفقدالأخرىومن،ناحيةمنهذا

الذىللاتجاهكانفقدالثالثةأما.أرثوذكسيتههابهاوارتضىقويمةعدها

عليهالامبراطورصدرايغارفىالأثراكبرالسكندرىأثناسيولراتخذه

!اياتهمهلبلوغالفرصأعظمذلكفىوجدواالذينلخصومهبالتالىوتقريبه

كنيسةالىثانيةآريوسىلاعادةالامبراطورلدىالشيخانسص

رلالتهفىآريوسربهواعدالذىوعدهعلىقسطنطينوكان،الاسكندرية

.\(آريوسر)قبولاليهيطلبالسكندرىالأسقفالىفكتب،اليهالأخيرة

كالْتوان،المعنىبهذاأثناسيوصالىايضاالنيقوميدىيوسابكتبكما

أرللأثناليولىأنغير.التهديد)2(معانىضمناتحمليولابلهجة

.)3(بيعتهفىأْلاَريوسوالزعيمقبولهعدميفيدماا،مبراطورالى

أحداأنحسبفقد.حدوثهالامبراطوريتوقعيكنلم!أمرذلك

ىأعلىللاعتراضالمقدرةيملكلاكبرأوئنأنهقلالكنيسةرجالاتمن

وزادإ!ويرىيسمعالذىلهذاغضبااستثساطثمومن،للامبراحلورقرار

الكنيسة،فىالمليتيينقبولرفضأثناسيوصأنأيضابلغهقدأنهبلهالطين

جأرواقدالملتنجبىنوكان.لمليتيوص)،(خلفاالمليتىيوحناأختيارعلىواحتج

الاسكندرية،أسقفيدعلىيلقونهاالتىالمعاملةمنللامبراطوربابئنكوى

أص-لجح"يقولحيثتصويرأحسنعندئذقسطنطينحالةسوزومينوبصور

كثيرامامهكانلقد؟!يصدقالفريقينأى..بسةفىأمرهمنالامبراطور

)2(

,RAT.Kist.ء*.27 eccl703!ب
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البيانات!ْمنالمديدأيضاوهناك،ببعضمالصتهوهاالتىالإتهاماتمن

بهاستبدكلهذلكا،!براطورعاإعنفلى،،الطرفانقدمهعاالتصلماوالأدلة

اوعثنمتاعادةلى!حاولةفى،فكتب.")1(كبب!احداالغضببهوبلغالقلق

هماعْالقصرموخلتعىمناتنانالرسالةوحهل،متوعدأأثناسيوصالى

2)وجاودلهْتيوصهكncشأetiusسينكلتيوص Gaudentius)فد!!أ:وجاء

تهـدأىبينأ!بتةتحللا.ارأدتناتماحاتمىتنكولاانك"

نمامااذاأنهجيداولتدرك،الكنيسةدخولفىورضبته

الكنيسةالىالمودةفىيرغبونمينأحداأنعلمناألى

إ.خومالتومنعلئ،بعثنيثنهىماوبينبيدْه!نجلفْد

.(1المننهى)3(الىبكمويرسللمثيئتىأننهاذابمزلك

قحممدفقد،المرةهذهتهديدهفىجادايكنلمالإمبراطورأنويبدو

عليه-دلتشوعءوذلك،،وأمرها،متثالعلىاثناسعيوصقهرمجردفيلك

نابقولهااعرسعالةهذهعلىلنقراطتمليقوأوضحهذللقبعدالأحداث

العامالخيرنتنرفىبالرغبةمدفوعاالاذلكعلىاقدمماالامبراحلور

الوذا!علىليجحعالامبراحلورجاهدفطالما.ممزقةالكنيسةرؤيةوعدم

.1()4(صفوفهم

يمْيق!!حدمدأقدا،ريوسىالفريقاْناتمْحالاَنفقدأمرمنيكنومهما

هعدْهع-يدخلبالتالىالامبراطوروأخذ،سيقيةمجمعلهكالهاالتىاللكمةبعد

وقعتأخرىأحداثاأنالا،حسابهابدقةويحسباعتبارهفىالظاهرة

كعامنشهؤهاوكان،حينالىالامبراطوراهتمامجذبتا،سكندريةخارج

مجمحعقبالأساقفةبينتبودلتالتىالرسائلخلالتبينمألقراطيقول

منهمةللكثرينالمتاعبسببتقد"الجوهرنف!رعمن"عبارةأن،نيقية

بالتالىأدىممافحواهاحوكدقيقبفحصانفسهمشفلوافانهمولذلك

ا*عالمسأانيبدو"سقراطويضيف،ثانيةبينهمالجدالنيراناشعالالى

)1(

(2)لا

،3(

22..It.س!س!حا.OZOM.hist.في

06..C.Arlan.هد!م!+ولأضول.

22.!5.SOZOM.hilt. ecel!

27,*..hist.ecci.ط!!3ع+
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الاَخرموقففهميحاوللمالحزبينمناحدا،نظلامفىلْزاعاكانت

يعتقدونالعبارةهذهيعارضونالذينفهؤلاء،عليهايعتمدالتى!والأسى

اطلقواثمومن،ومونتالْوصلابليوص)1(،راءيتحمسونْانصارها.أن

العبارةهذهاصحابيتهمحينعلىهذا.ملاحدةأوهجدفيناتيههم

يؤكفورْوثنييناياهممعتبرينالالهةبتعددوالقولىبالئنرك.خصومهم

لمدtولاْ،لاء9يوستاتيوصاتهمالثاكلةهذهوعلى،!بالخزعبلات)2(

النيقى،الايمانقانونعنبالمروققيساريةاسقفيوسابانطاكيةاسقف

ونتيجة،لابليولرافكارعنمدافعبألْهاليهالتهمةوردذلكيولاب.فأنكر

كانلوكمامنههاكلكتب،سقراطتعبيرحدعلى،هذاالفهملسوءاو-لذلك

.لدودا)3(عدوايناضلكأت

ضد!يقتالتىا،تهاماتعنالرواياتمنعديدالديناالْهالحقيقة

!نتفصيلاتأىيعطينا،معهالنزاعصاحبفيوساب،.يوستاتيوبر

حياة"كتابهفىنهجهمعمتفقايبدوقدذلكولصل،النزاعهذااسباب

الثيحلاتندابير"انلوىالحوادثهذهعنشيئايذكرو،،"-قسطنحين

برْ!--طمةانطاكيةفىالاضطرابأتْهذهأحدتتْالتىهى"الحامدينوعيون

ويهتدحالأنطاكىالأسقفعلىيثنىفاسْهاثناليوصانمأما0ايوشاتيوص)4(0

عندالتهملهفكالواريوسيين71خصومهيرضلمممأايمانهوقويمخصاله

يوهـ---.ءثيودوربتأنحينعلى.!يلينا)5(اهانبأنهمدعينا،مبراطور

،البلاءهذاكلسبباياهمعتبراالنيقوميدىيوسابلتشمزالخلاف.طائرة

ا،حتفالاتلحضوراورشليمالىالسفرفىللامبراطوررغبتهأبدىالْه.ويقول

قسطنطينكانولما.هناكالامبراطورأقامهاالتىالكنيلةلتدثينلمقامة2

[Sabelلحابايوص)1( lusطمبثمواحلنىأحدPtolemais(اخساالمدثاحدلى

-وسو)*تها،هنةص.اظبتأضلاثةاالأفافيمبأتا(يلادىالتالتالقرتفىMفادوفد(ا"لفرليما

ديوبو-ر.احسكند:لىاألا"-ق!علبهللردتصدىوقد.الثالوثفىالااولنومللا..مخت!فة

oral.هـ،:الظر .C Arian. Nكم!لاثم!ور.

)2(

)3(3

)4(

)5(2

.SOCRح!ط.23.0151 AT. his

8،.

95..EVSEB.vita Const. M
4,.Kist.Arianكم!حمم!+ول.
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حلهفىاليهيحتاجمابكلوزودهبذلكلهسمحفقدلأقوالهاططنقد

اصطحبه!فقدالححيمصديقهنيقيةأسقفثيوجنسىكانولما،وترحاله

معنظرههاوجهاتتلاقتالمقدسةالأماكنالىوصلافلما،سفرهفىمع!

،قيساربأسقفيوسابخاصةفكرهمافىالراىيثصاركونهمامن

أسقمْهوثيودوتولراْللدأسقمْاوآيتيوص،بيسانأسفْمْاوباتروفيلؤلبى

ر!يهموقر،اْلآريوسيةالصقيدةمعيتعاطفونعْيرهمواَخررن،اللاذقية

الذىادعاؤهموكانأنطاكيةالىرحلواثمومن.معينةمؤامرةتدبيرعلى

هذهيكتنفالغهوضولكن.)1(يوساباعتبارردهوالرحلةلهذهزعموه

هذهوقفتبينما،335عامتمأورثليمكنيسةبتدتنينفالاحتفال،القصة

الاجماحأنالاالرواياتهذهتصددمنالرغموعلى.033)2(سنةالأحداث

السببكانبتناْنهاالرجلينبينوالخلافالصقيدةمسألةأنعلىعندهم

عقدالىدعىالخلافهذاولحسم.الاضطراباتهذهحدوثفىالرئيسى

ثيودوريتويسوق.القيسارى)،(يوسابترأسه)3(.أنطاكيةفىمجمع

الاتهاماتهذهولكن،يوستاتيوس)5(ضدوجهتالتىالاتهاماتمنصورة

.أثناسيوسأولوزومينأوسقراطكتاباتفىتردلملأنهاحقيقيةغيرتبدو

يساديروياأشقفءللأولكيروصأنسقراطمننعلمولكنا

نفسيرددبأنهفاتهمه،يوستاتيوصضدالادعاءمهمةتولىقد(حلب)

مؤيدى.منالمجمعلْىالحاضرينغالبيةكانتولما،السابيلية)6(راء71

أوامرها،مبراطوروأصدر،مدصبه)!(منيوستاتيوسىعزلتميوساب

لشىنسق!-اطيقولهماوحول.ترقيا)8(فىترجانابوليسالىبنفيه

)1(02.*..hilt.eccl+!للأف.

-.)2(915,;.McGiffert,op. cit. .p ;21 Latourette, Christianity, p

201..p!ا.abriolle,op. citط!,op.cit. .p ;316 Palanque, Bardy,ولJackso

tsaoCسكح!-.EB.vita.هـ!.06)3،"
)1(352,.Downey,op. cit p

ي!..!!ا!هـح.اس!"02.8(5)

()624.*..T.hist. eccl!

(7)24;,I.س!ءاح.AT. hist06;!ط SO8كلا،.taConst!ح!-.ك!

.SOZOM.hist.!:;91م!+ء.hist.ءلىح.،*.م! eccl

س!.ولvir.ill..ث!(8)
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والعداوات،عندئذالكنيسةتس!ودكانتالتىالحالةتتضحافطاكيةأسقف

قدالاجراءهذاأنيقولالعزلحادثيسوقانفبحد،رجالهاب!ينالمنطضلة

اعقادفقد،الحدوثشائعأمراهذاكانوقد،مقمحةغيرعلأسباباتخذ0

أولئكفسادويعلنونيتهمون،الأحوالمنكثيرئذلكيفعلواابئالأساقفة0

.)1(العمللهذاتبريرايقدمواأندونيعبزلونهبمالذين

ثالثورةتْبتحتىيوسمتاتيوصبعرْلقرارهيصدرالمجمعكادما

وحمل،ومعارضللقرارمؤيدبين،فريقينالىالناصوانق!حمانطاكية

الامبرأطوروارتاع،الأهليةالحربثسفاعلىالمدينةواضحتالسلاحعكلاهما

تعبيرحدعلىوامتلأ،السوءفىغايةنطرهئالإمروأصبح،ا،حداث.لهذه

خولهكبهـأقائدالدنهمنالفورعلىوأرسل،وحنتاغيطالوزومينْ

3)لمْ!anu!موزونيانوصهوالفتدة)2(!ذهلاخمادضخْمةْسلطات Mu)

.)4(ذلكأمكنكلماالثففالىاللجوءدونالاضطرابلهذاحد،ووضع

انطاكية،أسقفيةعلىيوستاتيوصخلففيمنالرواياتوتضطرب

مرتنحا!باثرةالئيسارىيوسابالميعطياناوسبوزمين)6()5؟فسقراط

قدصورأله!قفباولينوصأنأخرىروأيةمننعلمحينعلئ،المنضبلهذا

ذ!كبعدتبعهتم،فقرإ)7(أثمهرستةمدةالمعزولالاْنطاكىاسقفخإس

حسبوذلكيسيرزمز،الاعليهيمضلموالذى+Eulaliusيولاليوص

الفي--اتىيوسا!ل:رشيحذلكبعدالا"ساقنهةرأىثم.)8(نبىدوربترواية

روعلانئ*خللقد:سوز"مينويقول.الشاغر)9(الأسقفيةكرسىْلشفل

بعزلقرارهموأصدرواأنطاكيةفىأجتمعواالذينأ،ساقفةأولئك

()1

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(3

)/لأ(

)98

Oo!

ط!هAT.hilt3.س!01ءس!،*.24

كرهZOM.hist.!س!اح.،!.91

352..Downey,op. cit. p

91.!،.SOZOM.hist. eccl

24,.SOCRAT.hist. eccl. I

91,.U.!اث!عس!أ!،..SOZOM

45.McGiffart.op. cit. p

+-فة.Kist.س!س!س!ا21.1,0

.48
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عاكة-الجميعالتحسانيلقىسوفالقرارهذاأن،يولتاتيوص

يميك.رجلامنهبدلاالأسقفىالكرسىالىرفعوامااذاخاصةوالإمبراطور

وفصاحته.علمهفىمرموقا،منهقريباالإمبراطورلدىمعروفاآرائهمالى

يخصوص--الامبراحلورالىوكتبوا،القيسارىيولابعلىرأيهمقرتمومن

ورضاءالأماقفةأستحسانيلقىالاقتراحهذأأنلهوأكدواالموضوعهذا

أحلا،-شإلهـ!وكتبالمنصبهدْاقبولرفضيولأبأنغير.)1(الرعية

.)2(المعنىبهذارلالة

حصافهْدليلىالثهاغرالكرسىهذاقبولبعدميوسابقراروكات

حد-يزدادلوفالأنطاكييناانقسام!انراىفقد.جانبهمنراىوحسن

الأدبنة.اسقمْهاصبحقداللدودستاتيوسخصميوسابانراوامااذا

بالإضانحة3هذا.)3(الكنيسةفىصدعاحداثفىراغبغيريومابوكات

كانيوسصابعمرمثلفىرجلاليجذبكانماالجديدالمكانهذاأتالى

الجزءيولأبقضىقيساريةففى،مدرسياوذوقهللسلاممحباآنئذمزاجه

ناكما،تصرفهتحتبامفليوصأمتاذهمكتبةوبها،حياتهمنا،كبر

أنطاكية.فىاماةوالعمائذيهالأدبيةااعحالهلمتابعةسانحةهنالهالفرصة

ولوف.النواحىكافةمنفتنفىالفوصعلىمرغمانفسهيجدفلسوف

.وحدها)4(الرسهيهمهامهانجازفىاقخباههلت!ريصلىملزحانفسهيجد

با،!براطور.يوسابعلاقةعلينايخفىل!ا،خرىومن،ناحيةمنهذا

وحدذْوبالتالىالكنيسةوحدةعلىقسطنطينحرصمدىيعلمالاَولوكان

له!اعه.لدىونحيظضجرمقالاحبراطورافتابماتماماويدرك،الدولة

الشرثكنائ!ىعلىالإفقسامهذاجرهومامصرفىالكنيسةرجالبانقسام

ألىيزيداتلْىمطلقايرغبيولهابكانماولذلك.وتخاصمفرقةمن

.والاضطرابالفوصْىالتفحالعلىبالعملخر7جرخاا،مبراحلورآلا!

ونقيته.ألامبراطورغفبنفسهعلىليجركانوما.أنطابمةفىوالثقاق

)\1

"4(

حه.لرركهه.،ط،.eccl."!ملأ.

كاا.جSCORAT.ث.8هـ)ءح،ء.ط724.

.cGiffert.ولح.،...ء op*
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هـ-11متليرفضلوتالامبراطورانيعلمكانيولابأْتشك،.ش

.ا،مبراطوريرغمهانقبلبنفسهالانسحابااَترلهذأ.الإقتراح

اتخذهالذىالموقف!المثكلةبهذهالبالغقسطنطيناهتمامتبدى

ومجمعويوسابأنطاكيةنتعبالىرسائلبثلاثبمثفقد،حيالها

تفصحلانثاا،طلاقعلىالرلائلهذهأهمالأولىوتعد.بهاالأله!اقفة

بص-وردالأمرهذاحسمفىورغبتهواضحطرابها،مبراطورقلقعنطجلاء

والتمسكالسلامعنطويلةبمفْدمةرسالتهقسخلأصلبنبداْونند.نعالة

:يقولثم.الجميعبينالوئاماحلالوضرورةا،لهىبألقانون

عنحيرةفىأيضاولعلكم،مثدوهينتقفونالأنلغلكم)ا

حذربلا؟!التمهيدبهذايعبىْماذاتتساءلونامركم

حذالعتأتما..القولأصدقكم.ترددوبلاسأجيبكم

ألقفيوسابذكرالخافقينفىلعلىوالتىا!ىكتاباتكم

لعلمهن5وأالمعرفةحقاُعرفهالذىالرجلذلك+قيساربة

!و،متعلقونبهاًنكمادركتحتى،تقديركلواعتداله

أحملهاأنىتخلنوناذنأفكارأية.راغبونبهالاستئثار

اجلمنالبحثفىرغبتىتملمونواشْم،الأمر!احول

لرغبتكمانتاببىْقلقاىتدروتأ،أ!مبادئهوالحقاذالحق

مبتغاهالسلامعلىالحفاظمنجعلالذىان1000هذه

ىاعندالطريقيبدووحيث.ذاتهالنصرعلصلماسيدايغدو

جادته.يسلكأنامرؤيترددفلت،بيناقويمااختيار

اختيارعلىنضدملماذا..لاْتساعلانى،اخوتى..والآن

لابدأمورانتشهىلماذ.ا؟الضراربالغبالاخرينيلحقِقد

الذىلهذاذاتىلأكنانى؟!الدنسبسمعتناحلحقة

بالرغمالْهالا.التقدبر،والحباحترامكمكلأولبتموه

الأبادىءتلكعنالحلرفنفصْأنبنايصحلاذلكحن

،المشروعحقهكلنافينال،مراعاتهأجمجعناعلىيجبا:لتى

مرنئحينادعاءاتفىائنظرعندالصوابمنوليس2

كله.ا!صلاحاستحوذبعيأ،وأحداأنافتراض،آخرين7

ت"تو!2.ب*يردبئبالمصهبكثيرونههْاكيكوتب!د

http:// kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



-236-

هؤلاءفان،والغلظةللعنفكرامتهاتتعرضلاالكنيسة

منااذنويستحقونالمساواةقدمعلىيصبحونجميعا

."التقدير)1(نفسر

القولبجميلأنطاكيةأهالىيرغبقسحلنطينراحالنحوهذاعلى

بمعسوللهموأوضحليوستاتيوصخلفاأسقفاالقيسارىيوساباختيارعن

نايمكنالتىوالقدراتالكفاءاتمنكثيريولابغيرهناكانالحديث

مأعبرهوالرسالةمنالجزءهذافىالواضحالئنىءعلىأنهذابنفصعملهتقوم

البيعةأهلتراودالتىالرغبةلهذهالشديدقلقهحنصراحةقسطنطينعنه

نهجوفيه،الرسالةمنالباقىالجزءبهيفيضئنىءوهذا.الأنطاكية

ينتوىلماوامتعاضهسخطهمبدياوالصرامةالحزمنهجإلامبراطور

:يقول.بهالقياما-لأنطاكيون

تضع!نبي!.!أنكملكماقولفدعونىكذلكالأمركاناذا"

فحسب،الكاهنبهذابالاسشئثارلا،الاتهامموضعأنفسكم

مسلككميتسموعندها،الصوابطريقبغيربفقلهبل

أؤكدفانىالآخرونفكرنحوأىوعلى،بالعدللابالعنف

ألوأيفجرسوفالإجراءهذاأنمواربةوبلاصراحةلكم

مسالمةكانتولوحتىالرعيةأنذلك،حزبىأضطراب

تبدأعندماقوةفىالحقسلطانابداءمقدورهافىأنهالا

افتقدواوقدأنفسهمويجدوا،التقلص!راعيهمعناية

الئنكل،بهذااذنالمسطلةكأفتواذا..رعايتهحسن

أول.الأخوةايهاهذافليكن،التقديريخدعنىلمواذا

يلبثلاألقضاياهأممنالعديدفهناك،امامكمالاعتبارات

..عزمكمعلىضونماانتماذ،عليكمنفسهيفرضأن

القائموالتناغمالحبيتعرضأنهذامعنىأليصولكن

بينكمحلالذىهذاأنثانيةولتتذكروا،للانحسارفيكم

لألْهعلوىثوابمنيستحقبماالآز،بفيمسطَالنصحيخلص

.VSEB.vita..مو،!)1( Constبم
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عنالصادقةشهادتكمواقعمنعادىغيرجزاءتلقى

القويم.هسلكه

باختياركم!هل،الصائبتقديركممعوتمشيا..وأخيرا

أبديتمقد،اليهبالحاجةتثعرونالذىالرجلهذا

ذلكيتبعماتعلمونوانتمالاختيارهذالْىاللازمةالحصافة

الخطهوهذاأنتعلمونوهل،والفرقةالشغبقياممن

ثرارايولدقدالمختلفةالفرقبينالصداموانأبعينه

."ولهيبا)1(

وأالجدليقبللاالذىالنهائىبقرارهرسالتهقسطنطينواختتم

واجبا:الجميععلىتنفيذهأضحىوالذىالمناقثة

الله.لايرضىنتىءفذلك،علىمسلككمبئندة،حتجافى"

هذاموقفكمفىأرىأنىكما،ئنىءفىصالحكممنوليس

والغبطةبالسعادةالاستمتاعتبغىالتىلمئنحاعرىتهديدا

وقدخاصة،،حببكمانى..وأمنياتكمواياكمتجمعنىالتى

الخلقسامىمكانهاوأقمتمالضلالةتلكبينكممنلفظتم

ليحقحتى،المقدسالسلامعالمبذلكفثبتم،والوفاق

تصعدونوأنتمحديديةبخوذةمحصنونأنكميقولأنللمرء

لاتفسد،تجارةسفينكمفىولتحملوا.العلاالسماواتدرج

ولتعنوا.بالغرقيتهددهاكانماءنتحفىأفلحتمقد؟نكم

تتقلبونالتىالنعمعلىالحفاظلضمان،فصاعداا،نمن

تمسكتمأنكمبعدفيماالنأصعنكميقوللاحتى،فيها

حمقفىاندفعتمأنكمأو.معيبحماصأوخاطئةبنزوة

أيهايحفظكماللهلعل.المجهولدروبفىتتخبطون

.")2(الأحبابالاخوة

فقد،يوسابترشيحفىرأيهعنصراحةقسطنطينأفصحهكذا

)?(

!"!..EVSEB.vita. Const

*".
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،وأءجابتقدبركللهيجملالامبراطوروكان،الحميمصدجمقهالرجلكات

راحثمومن،الاعتباراتْهذهكلمنبكث!اهمالعامالدولهصالحويكن

اليهسيشْهىلماالإجراءهذامثلعلىالاقداممنالأنطاكيةالرعيةيحذر

.والإضطرابالفوضىوعمومالانقسامحدةازديادمنذلك

فيهلهيعلنيولابخطابأتاهعندماالامبراطورسعادةكانتوكم

عليه،خلعهوا،محاقفةانطاكيةأهالىاقترحالذىالئنرفهذاقبولوفضه

إلاْساقخةانقالتحرمالتىالكَنسيةبالتقاليدتمسكهحعلنا

القويمخلقهفيهاامتدحبر!الةالامبراطورعليهفرد.أخرىالىبيعهممن

فيها:جاء..سلوكهوحسن

مدىمنهاوادركت،رلالتككبيرباهتمامطالعتلقد"

بماالتزامكوان.الكنيسةارتضهاالتىبالقاعدةتئنبثك

.تقواكعلىلبرهأنالرلولىوالعرفويتفقالالهيبهج

بأنقمينلأفكجديرْبهاأنتبفبطةتئنعرانلكيحقوبهذا

تتمناهاالتىالبصيرةتملكفاُنت.بأسرهعالمأسقفتكون

الجميعأبداهاالتنىالرغبةانفىئنكمنوما.كفصسةأية

باهرلكمستقبلعلىبرهمْتقد(راعيا)بكللاحتفاظ

نيافتكم،فان،ذلكمنالرغموعلى..عليهالكليحسدك

والقوانينالالهيةالئنرائعمراعاةعلىاصراركمفى

أنحلاكية.أسقفيةبرفضكحسنافعلتقد،الرسولية

بارادةقبلمنعليهارلهمتالتىبيعتكفىالبقاءورغبتك

الله.

زملاذكوا!ى،افطاكيةئنه!مبالىالصددهذافىكتبتولقد

نصحى،يطلبون7ا،مرهذافىالىتصمواالذينالألاقفة

قداسنكميتبينفلصوفالرلائلهذهعلىاطلعتمماواذا

كتبتلقد.7ءهؤلايرتجيهوماجطلقاتتفقلاالعدالةأن

التواجدبجفابكميح!نانهعلى.الله!تبوحىاليهم
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..أنطاكيةكنيسةفىالقرارهذايعتمدحتىمؤتمرهمفى

.((الحببب)1(أخىاللهحفخاأ

انتواهماعلىيقدملنأفطاكيةشعبأنألىبذلكقسطنطيناطمأن

اطمئنانهوازداد،صريحةاوالكلمبفوامضوالثبوربالويلانذرهأنبعد

علىوبقى،لأفطاكى31الكرسىرفضيقررففسهالمرتنحيرىوهو

انطاكية.ممرحعلىالأخيرالمشهدهذاخاتمةبنفسهيضعانتسطنطين

فيهاقاماخرىمثاهدسبقتهالقدبل،نوعهاهنالأولى3هىتلكتكنولم

ئنىءكلعلىالكنيسةشئونفىاضحىأنبعد،الدوربنفستسطنطين

وتقدمت،هدتهالبشردونالسماءانادعىمذالحقلنفسهمنحإ!قدير

هذاكانفاذا،يشاءماالعقيدةفىيقررانلهسمحتمذالكنيسةاليهبه

!!والرجالبالهفما.والعقيدةث!أنه

بحثاالأمريقلبونيزالونلاأنحلاكيةلىفىالمجتمعونالألاقفةكان

نة!،صصوىمنصبهفىيستمرلمالذىيو،ليوصيخلفجديدأسقفعن

فيهاأثار،اليهمالامبراطوررسالةحيرتهممنوأنقذتهم،فقطاشهر

بهاوأرفق،أنطاكيةأهالىالىبهابعثالتىرلالتهالىهسطنطين

أومأثم"الخصوصهذافىرأيهعلىيقفوا"حتىالرسالةهذهصورة

أ،سقفيةقبولعناعتذارهتصْمنتوالتىاليهيوسابرسالةالى

الصريح.الأمربهذارلالتهواحْتتم،الأنطاكية

أنهذلك.رأيناا،مرهذافىنيافتكمنطلعانبنايحسن"

الكاهن،ولفلال!ولهل!sيوفرونيوصأنعلمناالىنماقد

أرثوذاكاهنوجورج،كبادوكي،قيساريةمواطنىأحد

George!ط..(الرمتن) of Arethغبلارسبمالذى

ذوىرجلانهماانما،ألاسكندريةفىاسكندريدعلى

اختيارعندبفخامتكميجدرفانههذاوعلى،عميقايمان

الرجلينهذينبينمنا،لقفيةئنرفيستأهل!ت

تقاليدمنبوحىقراركمفىتصدرواانةَوسواهما

61.8!..EVSEB.vita. Const
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بما-.الانتخابسيرتوجيهمقدوركمفىيغدووبهذا.الرسل

النظاميتحققحتىالرسولىوالمرفالكنيسةونظمصتواءم

.")1(الأحبةاخوتىاللهرعأكم..الكنسو

لهمرسههالذىغيرلبيلايسلكواانالألافْمْة.أماميكن)م

رجلين،بينبالمفاضلةامرهمادقبتمبيرأوعكلليهماقترحفقد.قسطنحئن

الكبادوك!ىيومْرونيوسبرلهمالا"لاقفةقامالرسالةلاهذهتسلمأثر.وعلى

لهبضعةواحداعاحاالافيهايهكثلمهذاولكن.)2(انطاكيةعلىأسقفا3

علىثيودرريتويعلق،fir}-كمداللأحص!،ا-فلاكيللوصفخلفه،انئهر

.الاَريوسية)،(بالمقيدةيدينونكانواالألاقفةهؤلإءكلبأنذلك

ا،ساففة،بتميين،قسطنطينعليهأقدمالذىالاجراءهذاوكان

ادذيقطوثبو.!نسىالنيقو*يدىيوسابعزلعتهببوضوححدثكما

فىإتحاعوكها،أحدههابينللهفاضلةاثنينبترئنيحأو،5؟3سففي

لسأبقةكلههذاكان،الأمرصيغةيحهلترشيحوهو،الأنطاكيةالمتنكلة

وأضحت،قسطنطينخلفاءعنهايتخللم،الكنيسةتاريخفىخطيرة

المصور!أوروباتاريخمنطويلةلقرونْ.عنيصْجدلمثارذاتهالوقص!

بإننزاغ"نصحبهاوما،الملهانىالتقليد.بهشكلةعرففيها،الوسطمى

والبابوية.الإمبراطورية

لمأب!ا!اكأة4بالنصبالأههيةفىغايةمركزاتمثلانطاكيةكالْتولقد

حعالمستمرصراعهمفىفارسملوكمبتغىدائحاكانتفقد،الرومان

سابورخططقسطنطينبالعنيغفب3.يكنولبم.الرومأنيةالى*مبراطورية

اعىالد؟لتينبينالأخيرةالحربأثناءضاعصْالتىالأقاويخملاستمادةالثالْى

الاستراتيجى-مركز،انطاكيةايضاعليهيخضْيكنلمكما،دقلديانوصعهد

ينتهجكانالفارسىالملكأنقدمناوقد.فارسمعمقبلةحربأىفى

المحتولمْمنذ).كوعلى..هناكالمسيحيينالرعاياارْا.ءعدائيةسياسة

حتر!الأنطاكيةالمشكلةلحلجاهداسارعقدقسطنطينيكونأن.ايضا

)1(62.!".vita.Const!كهكلآس!.

؟كهZOM.hilt.أس!عي50!.91)2(

.*مك!لاhilt.encl.ملأ1.)3(

.ل!8)ء4(

http:// kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



-241-

استغلالهتا.بمحاولةالفارلىالملكتفرىقداهليةحرباندلاعالمدينةيجنب

القضاءمحاولةوهوقسطنطينلدىالرئيسوإالسببجوارالىبالطبعهذا

امبراطوريته.لهتتعرضقدانقسام7أىعلى

الهدوءولكنه،الامبراطورسريرةأفطاكيةفىالأحوالبهدوءهدأت

بصورةليرضخكانما،الآريوسوإْالفريقانذلك،ألكاصفةيسبقالذى

هووها،الجقينأوحقالصوابهىعقيدةعنيدافعانهيعتتدوهونهالَية

عهنعفىقدفالإمبراطور،اقدامهتثبيتمحاولاالخطووئيديتقدمالاَن

انطاكية،اسقفيةكرسوإمنلدودلهمخصمازاحةعهؤلاءواشطاع،زعماذه

اثناسيوص،الاطلاقعلىالخصومهؤلأءالدا،اذنأمامهميبقولم

!السكندرىالأسقفا

اسقفهايتوعدالاسكندريةالىبرسالةبعثقدقسطنطينوكان

ئيرغبونالذيناولئكقبولفىلأوا"عرهالامتثالرفضاذاوالنفىبالعزل

أثناسيوصانغير،والمليتيينالآريوسميينبذلكيعنى،الكنيسةالىالحودة

باُناقناعهمحاولااليهوكتب،الامبراطوررغبةمتحدياموقفهعلىاصر

وكانت.)1(الكاثوليكيةالكنيسةفىقبولهميمكنلا"المهرطقين"اولئك

قسطنطينصدرليوغرالِا.ريوبمالفريقاهتبلهامانحةفرصةاذنتلك

يتراصالذىهونيقوميديأأسقفيوسابوكأن.)2(الاسكندريةأسقفعلى

تإ!قية،أسقفثيوجنسرجالهمأبرزمنكانكهـا،الاَريوسيينجماعةالان

اسقفUrsaciusأورساكيوص،خلقيدونيةاسقف!+دةقىماريس

MursaأْسقفValensفالنزع،(بك!راد)!!كهidunumسينجيدونو"

المليتيينبجماعةصلاتهيوثقالفريقهذاوراح()2(يوغسلافيافىأوسيك)

ولخمس.السكندرى)4(ا،سقفضدجهودهم!لتوحيدمحاولةفىمصرْفى

لديهماكلكلاهمااستخدم،الفريقينبينعنيفصراعنشبتاليةلحنوات

فتارة،بدقةإسياستهينفذ-والا!براطور،وألاتهامالدعايةأسلحة!ن

)2(

()4

06..Apol..C Arianكم!لالهم!+ول.

سة*

.SOCRATاءعI!/جى hist

06..Apol..C Arian4*.ك!!م!ول..

SOZOM.hist.ء!اص!.ء"!0
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تلهث.وذاكهذالْىوهو،رأيهعنيعدلوأخرى6الفريقلهذايشْصر

الدولةيهددالذىالكنيسةفىالث!قاقهذامنللخلاص!حاولةوأنناسه

كلها.

عْصْباثارةالأولى،مرحلتينعلىخطتهإليولابىالحنربرلم

والتذمرالسخطروحائناعةوالثانية،ا،سكندريةألقفعلىالا!براطور

النيض.الايمانزمجيمعلىجميعاإلأساقفةعث

الأوتوقرأط!!وطبعهالامبرأطورمزاجتمامايعلمونورفاقهيوسابكان

أحد-علىالعسيرمنيكنولم،بالسلطةالاسحتبدادفىالجامحةورعْبته

يدرلهان،بهامرالتىاْلأحداثوعاينالزمنمنفترةقسطنصيناعايئنى

واحدئنىءحولتتبلورسياستهكافتلقد.قسطنطيننفسيةالفوراعى

.واحدةدولةهوذلك،بريطانيافىبعدكانمذعصرهأحداثعليهدلت

-،امبراطوريتهفىبانقساممطلقاليقبلقسطنطينيكنولم.واحدوحاكم

علىأو،السلطانينازعهأنمنزلتهبلغتمهمالانسانيسمحيكنلمكما

((!مادحه"لهوروج،الناصفىأئناعهذااجلمن.شيئامنهينتقصا،قل

إ.كاإ((المسيح"حوارى،ا،رض"الىالسماء"مبموثأنهالقيسارىيولاب

الفريق.راحالسلطانوأنغامالامبراطوريةالوحدةأوتاروعلى

حت!ت،سمْواتخمسىطوالواحدالحناللامبراطوريعزفاليولابى

تلكالترانيمحنسلمنويخرخلهيصفقأنعلىالنهايةفىيجبرهأناستطاع

!إالاسكندريةكنيسةمنالصادرةالئنماذةالنغمة

فقد.،الزيغاوبالهرطقةاثناسيوصاتهامالمعقولغيرمنكانلما

الأسقفاتهمثمومن،العقيدةطريقغيرآخرطريقعنالبحث!تلابدكان

لاستخدامهالكتانمنيؤدونهاالمصريينعلىضريبةفرضقدبأنهالسكندرى

تقدمواممنعمْوةجبيتقدالضرييةهذهوانكما.الكهنوتى.)1(الرداءفى

وله!"ولس!ايمونويودوله،91ازيونوكان.)2(لاتهاماابهذ

ذلكأصحابالمليتىالفريقمنوسمكمل!68ثذلل!وكاللينيكوص

إغراب!نتيجةكانذلكانعلىالكنسيونالمؤرخوتويجمع.)3(الاتهام

)2(

)3(

06,.Apol..C Arian.هطلاثم!+ول.

كه.!ل!م!.،!أولeccl.U,طك!

-SOCفT.hilt.حءع01.*.27
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علىالامبراطورعلقهاالتىالأهميةمدىنلمسىولعلنا.ورفاقهيوساب

لستدعىأرسلاذ.سلطالْهعلىاعتداءذاتهحدفىكانفقد،الاتثا"هذا

علىأيسركانوما،القولذلكنفسهعنليدفعاثناميوصفورااليه

المنطقةفىالقضيةلبحثعنهمندوباالبلاطموظفىاحديرسلأن-قسطنطين

قسطنطينسمْوذمدىطياتهفىيحملاليهأتناميوصاستدعاءولكن،!اتها

يرودو.لصطانهاخضاعهمفىالجامحةورغبتهالكنيسةرجالعلى

لجستهالسابقمسلكهعلىالسكندرىللأسقفتحذيراذاتهالوقتفى

هـك!ثالىاَريوصاعادةفقسطنطينرغبةتحقيقبرفضه،ا،مبراطور

ا،سكندرية..كنيسة

الامبراطوريةالعاصمةفىمصريينقسيسينوجودتصادفولقد

الامبراعطورالىفمقدما3ْد!!للاوله3ْومقارApisابيصهماعندئذ

افتراء)1(.محضالقولذلكأنلهويؤكدان،أسقفهمعنالاتهامهذاينفيان

الاسكندرية.أسقفاستدعاءفىعزحهعنا،مبرأطورليثنىيكنلمذلك،ولكن

قداليوسابىالفريقكانحتىالامبراطورىالبلاطالىهذاجاءأنوما

أثناسيوصأناذاعفقد،ذاتها،مبراطورحياةيمسجديدااتهاماضدهاعد

شخه!الىبالذهبمهلوءاصندوقاأرسلوأنه،ا،مبراطورضد/يتأمر

.مخططه)2(لتنفيذللحرصرئيساكانPhilu+ثاحمح!،!لدافيلومنوصيدعى7

كذبالنهاية!لهاتضحفلها،الصضيةهذهبفحصالامبراطورقاموف

إىابالعودنلهوسمحعليهالمدعىلهراحوأط!ت،المدعينلاماردعوىا

ونقاوةخلقهعلىويثنىألهمقفهميمتدحرعيتهالىبرسالةوشيعه،-بيعته)3(

وحدهالحسدكانلمأأنهمبينا،اللهرجألمنرجلابهمعترفا،روحه

والثسبهات)((.متهميهمسشوىفوقارتفعبذلكفالْه،الاناتهامهسببهو

علىالمتنازعةالفرقمنكلايحثأنرسالتهفىقسطنطينينسولم

بحسنوأوصاهم،أثناسيوصحقورعايةالالهتبجيلالىا،نمراف

هكذا:قأئلاذلكعلىسوزومينويعلق.البعضبعضهمتجاهلسلوك2

)2(

(f)

06,.NAS.Apol. .Cجمم!+ولnairA
*4.
*".

SOCRAT.hist.ءحاح.،*.27
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منعالىساعياوالوحدةالوئامعلىيستحثهاالرعيةالىالامبراطوركتب

.)1(الكنيسةفىانقسامأىحدوث

أعادقدالامبراطورأنا،حداثore,سيافمنيبدومماالرغموعلى

وجودانايضالديهتأكدقدأنهالا،مكرمامعززاكنيستهالىاثناسيوص

خطرمصدريعدالاَريوسىوالفريقيتبادلهالذىبعدائهذاتهحدفىالأسقف

وكانت،اليوسابىالحزباليهيسصماهوهذاوكان،وحقمقىكامن

التأدركقدالامبراطوركأنوان.خطاصاالتىالأولىالخطوةهىتلك

أثناسيوسى.منللتخلصبعديحنلمالوقت

يتأتىولا،اثناسيوصضدالألاقفةورفاقهيولابيثيرأناذنبقى

ألاك!-!وصا!رجازملاءهيحترملاالذىالدبنرجلصورةفىباظهارهالاذلك

منهم.الثانيةالمرتبةذوىويحتقر

تضموكانت،للأسكندريةتابعااقليماMareOtesمريوطكانت

هذهكلوكالْت،الزاهرةالكنائصمنوبعددبالسكانتمتلىءعديدةقرى

يدعىشخصاأنالا0)2(الاسكندريةأسقفسلطانتحتالكنائس

حقلنفسهادعىالاكليروصرجال!نيكنلم!!لاول!كفاأسخيراص

الأسقفنفوذعلىاعتداءتهذحدفىهذاوكأن.قسيسى)3(لقبحمل

هذهقسيسىمنالأحداثهذهبأنباءاثناسيوسرعلموقد،السكندرى

الأسقففأوفد،للاقبيمالمعتأدةبزيارتهيقومالأسقفكانعندماالمنطقة

،اسخيراسلاحضارالمنطقةقسيسىبصحبةمقاريدعىقسيساالسكندرى

التمادىمنابنهتحذيرأبيهالىفطلبا،المرضلام7يعانىالفوهأنهمغيى

منوأصدق،صهوالدهبواسطةومعْمرضهمنأبلأنماولكنه،غيهفى

ء.صقراطمنونعلم،المليتيين)4(الىهاربأمْرحتىيدعيهكانفيماالاستمرار

الفريهقزعيممنمقربةعلىليكوننيقوميدياالىذلكبعدارتحلأنه

الكنيسةرجألكأحدلااستقبلهيوسسابأنأيضاويخبرنا،اليولابى

نأاستطاعمااذاكذلكالأسقفيةبشرمْاعليهينعمأنوعدهبلفحسب

)9(

)2(

أ)3

)4(

22,!".SOZOM.hist. ecd

كهول!RAT.ث!ا،09ءحاح.هـلأ2كا.

64,.Apol..C Arlan.كم!حمم!+ول
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مقارثفيهيعلنتقريرااسخيرالهىفاذاع.اثناسيوص)1(ضداتهامايجد

وكسروأ،المائدةوقلبواالمذبحتجاهأندفعوااليهحضورهمأثناءوصحبه

Arseniusأرسنيوسريدعىأسقفاوأن،الكتبواحرقواالمقدسةانىا،"

.)2(القتيللهذاأنهاادعىبيد!قطوعةوجاءأيضااثناسيوصيدعلىقتلقد

وقتفىذلكبعدأعدقدبمقارالخاصالأولالاتهام!نسقراطويخبرنا

.مر)3(61بادىءالاذهأنشغلالذىهوالأخيرا،تهأمكانبينما،تال

هـ!أ،لمم!كلولمدينةأسقفهذاأرسنيوصأن)4(!صزومينويذكر

العقيدةتخالفأموراأتىقديكونأنولابد،(أسيوطجنوبشطب

هذافىتفصيلاتبأيةالينايدا!لمسوزومينكانوان،الكنسىالنظامأو

ما،مكانالىهربأسقفهعقابمنخوفاأنهيضيفثم.الخصوص

وجدوهحتىعمْهوبحثواالفرصةهذهوالمليتيونالاَريولحيونفالتغل

أمرهم-أطاعاذابالأمانووعدوهوالشفقةالعطفمنكئيرالهوأظهروا

الملييخين،منواحداكانأرسنيوسأنويبدو.سوزومين)5(يقولهكذا

علىكاتثمومن،لكنيستهاراعياكانالتىالمدينةموقعذلكعلىيدل

اخطفاوجدحيثالأديرةأحدفىفاعتكف،الاسكندريةالهقصْمعخلاف

أسقفمنهربا،خرمكانمنيتنقلوراح،لاشفاسيوصالمضادالفريقمن

طلبه.فىجدالذىالاسكندرية

اتناسيوصادرك،الناصآذانوملؤت،الاتهاماتهذهثاعتعندما

"عاإبحكحواأناسرامامنفسهعنيدافعأنتماماعليهالعسيرمنأنه

علىأصرولكنه،تححيصأولفحصانتظاردونمسبقاالجرمهذابأرتكاب

الامبر%حنورعلمالوقتنفمىوفى.)6(الأباطيلزحاموسطالحقيضيعلاأن

أنطاكيةرقيبإءراmatiusدلماتيوصالىبالكتابةفسارع،ذلكبكل

للتحقيق،امامهلتمثلالمختلفةالأحزابواستدعأءالمسمالةهذهببحثيأمره

العمل،أوبالقولالفوضىهذهاثاعةفىتسببوامنمعاقبةاليهوطلب

)2(

;f)

.T.hist.ط.27 eccl!ط!ك
65.64.63.4..C Arianا!مول.كم!جمم!+ول

.+هم!hilt3.01ء",27.1

.مملام!hist.01ءحء،+,23

.كا!
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ضرورةرأىأنبعدوثيوجنسطيوسابمنكلاأيضاهناكالىوأرلل

أثناسيوسطالهـطرسالةدلماتيوسرأرملوقد،أمامهما)1(القضية.مناقشة

أثنا--يؤهـىويقو!.)2(نفسهعنللدفاعأنطاكيةالىللذهابفيهايستدعيه

.باطلالمضادالفريقاتهاماتفىجاءماكلأنعلمهمنالرغمعلىأنه

جعلهبأمرهاوالاهتهامالمسطلةلبحثالامبراطورتحركاًنالا،وافتراء

ح-حمى؟-دىجيدايعلمالأسقفكانفقد.)3(البالغاهمامهللاحريعطى

فيماسابقةلديهوكان،الفوضىهذهمتلعلىالقضاءعبىالامبراطور

حياته.علىاَمروالتالكتانبضريبةسماعهلدىا،مبراطوربموقفيحْتص

دلماتيو-!رلالةالسكندرىالأسقمْاتسلمأنماالأساصهذاوعلى

ي!تحثهممصرفىالاكليروصرجالمنرْملائهكلالىبالكتابةسارعحتى

اختفائه/ومكانهذاأرسنيوصشخصيةعنمعلوماتبأيةاليهالادلاء-على

ت!قا!كما،تقريبا)،(لحدْهـاتلخمس56رقديكنلمتعبيرهحدعلىلأفه

مكان!كلفىأرسنيىص!نللبحثشمامستهأحدباكأ!الأيضاناحيته

أبز،الرهانبعصْمنيعلمأنواستطاعطيبةالىالشماصهذاجأءوقد

:نج!طباترر31أ،هناكالاْديرةأحدالىوصلفلما.أرس!يوص)5(!يحْتبىء

6)بينصاثناليوسه!ويسميهالراهبPatrinesع Pinnes)،وجوده

أتْ*لوزومينيقولألْهْكماذلك،)7(هن،كمختفألْهالمعتقدوكان،لديه

فقاص،السفلىمصرالىخفي"ارتحلحتىالثماصوصولبقربعلم

يدعه!لهزميلمعالاسكندريةالىولاقهبينمىعلىبألقبضالتنممالى

يرآخرمكانالىالنهرارمثهةلأرسنيوصسهلانهقيلا3+ك!8الياص

أرسنيولر،أنفأعترفا،كصرفىالامبراطوريةالسلحلاتْالىالاشْينوسلم

.مصر)8(فىيعيشوأنه،الحياةقيدعلىيزالْلا

)1(

،2(

)3(.

)4(

)5(.

.(6)

)7،3(*

)8(.!

SOCRAT.hist.ءاس!س!،27.50

65.01..CArian!كه!لاثم!+وللو.
65,.ATHANAS.Apol. .C Arian

.كا!

23,1,0 IIءحح.histل!ممى.*ه

.67(5.. .CArian،لو.NASم!+ول!

SOZODT.hist.ءحح01"!.23
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.أثناسيوبرحفظهارسالة!نايضانعلمهاعينهاالمعلوماتوهذه

هذهبكلتفصيلافيهاينبئهالمليتىالا"سقصيوحناالىهذابينسبهابعث

كهنة-بعضلان،حياأرسنيوصببقاءاعترافهعناليهويعتذرا،حداث

30وسلفانوسPecysiusبكيسيوسمثلالدير Silvanusالياص،أخ

.بأنصرأحةاعترمْوأفْد-Hypselaeراهبلمدا!!وبولس

اثناسيوصاتهامفى-التحادى.من-يوحنايحذرثم،بينهميقيمكانأرسنيوص

ذاتفيفلما.مصر)1(فىالحقانىهذهكلتكشفبحدخاصةالادعاءبهذا

فأصدت.مور)i)2:اهذهكلعلىيطلعهالامبراطورالىاثناسيوصكتب

.)3(الحادثهذافىالتحقيقاجراءاتبوقفدلماتيوصالىاوامرهقسطنطين

نظرفىللاشتراكالثربئالىةطريقهمفىكانواالذينواعوانهيولاتوامر

د!،هاثناسيوصالىرسالةوكتب.)4(كنائسهمالىثاسيةبالعودةالقضية

دونرعيتهمصلحةعلىوال!هرالكنسيةثئولْهالىا،ا!فاتالىفيها

.الحسود)5(اولئكوأباطيلترهاتالىبا،يلقىان

هذافىالمليتيون-.لعبهالذىالدورمدىا،مبراطوررسالةمنويتضح

خاصة.والضلالبالزيغويتهمهما،حداثتهذهكلاليهميعزوفهو،السبيل

".يحدثهمأنباستطاعتهحيايزاللاذبحهادعوامنانللجميعظهرأن"بمد

نأيمكنلاا،لهيةالعنايةأنمعلناخطاهميتبع!نكلعلىبأللائمةاةحىثم

برعْبته-رلالتهواحْتتم،الرثادأوالعونيدا،فتراءاتهذهبمدلهمتمد

تسببوأالذينأولئكآذان(الىتصكرحتىجميعاالقومعلىتقرأأنا،كيدة

الناصهؤ،ءمحاكمةقررقدبأنهصرحثم،الاضطراباتهذهمثلاثأرةفى

الكنسيةللتنرائعتبعالاالفعالهذهمثلارتكابعلىثانيةأقدموامااذا

ضدبلالانسانيةضد7فرونببت،!بذلك،نهم،المدنيةالقوانينحسببل

.ذاتها)6(الالهيةالعقيدة

)3(

)6(

87./.anكأ.C ' Aاكا!ول..NASم!+ول!

!ا"8ث!

SOCRAT.ث!اورصاصءحلم!.هـ27.8.-

65,0..C Arlanكم!حم!كلا+ول.-ولمما

!..Ibid

مه*
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اتضحتأنبعدبرلالةاليهبعثقداست.يرأصاناثناسيوصويذكر

اتحافدهساقهاالتىا،دعاءاتكلأنفيهالهيعلنالأمور)1(هذهكل

ويعين،المليتىالآريوسىالفريقذلكعلىاُجبرهانبعد.قسرامنهصدرت

!كاغابم!!+وهيزاكليدلرصد!كهآأسحقمثلمنهمرجالاسماءله

هذهمنثنصيئاوأن،Letopolis(اسذا،)لتوبوليصأسقفوالحق

ثانيةيقبلهوأنعنهيعفوأنيرجوهثم،بالمرةصبحيحايكنلمالاتهامأت

ا/لأْلهىتمتالىفكتب،ثانيةالكرةاسخيراسعاودثم.)2(جماعتهفى

الكنيسةحصنالىالعودةفىورغبتهتوبتهلهويعلنيستعطفهالس!كندرى

بادىءجرفوهالذينأولئكأقوالالىثانيةيصضلاأنووعده،الكاثوليكية

ورجاالراىيوافقهمأومحفلفىمعهمينْنتركوألا،تيارهمفىا.لأمر

بالتالىيكتبوان،امالهْيهبتحفْيقيطمئنهردااليهيرسلأناثناسيوس

.راض)3(عن"وأنهعنهعفىفدانهيعلمهاالمختلفةالكنائ!رالر(

ب!حاكمةالامبراطورقرارأنالشهداءكنيسةرئيصيوحناأدركوقد

،السكندرىللاسقفعنادهمفىاستمروامااذاالمدنيةالمحاكمامامالمليتيين

تنفيذعنفحلايتورعلنالامبر.اطورأنوأدركلكيانهمخطيراتهديدايعد

الوئامالىعادقدأنه-يخبرهقسطنطينالىبإذكتابةبادرثمومن،اعتزمهما

.(ثايخة)4بينهماحلقدالسلامْواُنأثناسيوصمع

نهايةذلكوعدلهاطربحتىالرسالةهدهالامبراطورتلقىأنوما

بحينينظرقسطنطينكانوقد،مصرفىالمستتنريةالفوصْىهذهفىالمطاف

وكنيسةالمليتيينبينالنزاعيحدثهأنيحكنماالىوالريبةالخوف

ذلكشاكلةعلىيمسوأنالىالنهايةفىالأمربهأدىفربما.الاسكندرية

.الكاثوليكب!والكنيسةالدوناتيينبينأفريقياولإيةفىالقائمالكبيرالصراع

ا.لأبْهـقدكأنفاذا،بىاغراقريمْهوغوقكحروتأشائحمأإلخطهذاانبل

كانأسخيراسأتنعلملاةنا335سنةصورمجمعبعدحدتقدمذايكونأنلابدأْ)97،ََ

.SOZOM.hilt,.25:راجع.ا!جنع3نىئضأسيوس!أْءكهمى-أبر eccl. U

.NAS.Apol..64.!-.2(.).كا2 .Cحمم!+ولnalrA

Ibid..96نم)3

)4(07..Ibid
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كنائسكلفيهاشاركتا،لمصريةالمسألةأنالا،وحدهاافريقياعلىاقتصر

الأساقفةْرئيسعلىيالردالامبراطورسإرعفقدذلكوعلى...،الشرق

بينهالسلامعودةأنباءمعرفتهحالةالغامرةسعادتهعنلهيعبرالمليتيين

لفترةسماعهاالىيتوقكانالتىالأنباءتلك،احْر!مرةوأثناسيوص

قلبعلىالسرورأدخلالذىهذا،سلوكةعلىويثنى،مضتطويلة

لْفسهقسطنطينيتمالكولم،وامنهاوحدتهاالكنيسةالىواعاد،الاله

تئت!ملهحتىالامبراطورىالبلاطالىالفورعلئللئنخوصيوحنافدعى

.)1(ورعايتهالامبراطوربركاتكثبعن

.هالهدوءفىآخذة-ألحال.أنخامة!قسطنطينلبجميعتبدىهكذا

بمزرة.ثبتقدخصومهجانبمنأثنامسيوصضدسيقتالتىفالاتهامات

عودةللامبراطوراعلنالمليتيينالاْساقفةورئيس،صحتهاعدعمأخرىأو

العاصمةالىللرحيليتأهبا.لآنهووها،السكندرئالأسقفمعالوذام

الهدوءهذامنالرغمعلىولكن،الامبراطورحظوةلينالالامبراطورية

حقا!اَريوس،قضيتهبعدالةْيؤمنكانألاَريوسىاالفريقأنالاْالظاهرى

زالتل9الاسكندريةكفلهِسةولكن،منفاْهمنوعادالامبراطور3عفوْئملهقد

الىالسلاميعودلنوبالتالىالآريوسيةنصريتحققولن،خارجهاتلفظه

اذاْظ!الكنيسةالىهذايعودولن.خارجهاريوص7بقىحاالكنيسة

بقبطانئ!ىءأشبهواولئكهؤلاءبينوالامبراطور.أثناسيوصالأسقفيةْفى

7ةويسرتارةيمنةبيدهيضربفراح،سفينتهدفةالأمواجعلىتحطهت

.النجاةبرالىبالسفينةليصل،اخرى

يوحىوراح،البلاطدوائرفىثانيةنشاطهاليوسابىالفريقعاود

.منمجفعأمامساحتهيبرىءوأنلابدأثناسيوسأنالامبراطورالى

وحسب،الامبراطورهوىالفكرةووافقت،الغرضلهذايدعىا،ساقفة

أستكى،لى"ذذكثوربما،ا،ضطرابهذاعلىأنجبرقضاءمغالمبعقدفىأن

سنةالد.عوةقسطظينوج4الأساس.هذاوعلى،النيقىالمجمعلجهود

)1(96..ATHANAS.Apol. .C Arian
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المث-ارةالاتهـاماتلبحثفلسطينقيساريةلْىاللاجبماعلأساقفةا7الى333

عنليدافع"المجحالىالقدومهذاالىوِطلبعالاسكنبريةاسقفضد

.")1(اللهرجالحضرةفىنفسه

اثارة،مرحذتينعلىقامتقداليولابىالفريقسبيالحسةأنآففاقلنا

وحتى،ضدها.لأساقفةسخطواثارة.اثناسيوصعلياصورالاصبراغضب

قدكانواوان،تماماالأولىالمرحلةلْىأفلحواأبْهبمالقِورليمكننالاا:ال!ن

والكنيسةدولتهسلامتهددعقبةثمةأنقسطنطينروعفىالأقلعلىأدخلوا

فىالالهاقفةمجمعلعقدالدعوةوكانت.السكندرىا،لقففىماثلة

نأبل،نيقيةانصارضدنضالهممنالثانيةللِمرحلةنجعا.تاماقيسارية

جولةوفىوهكذا.أيضاا،مبراطورليثولأثره)متدالخطوةهذهنجاح

ساعدهموقد،والامبراطورا،لاقفةصفهمالىاليولابيوقكسبواحدة

.الدعوةهذهتجاهوموقفهنفسه.اثناسيوصسلوكذلكعلى

ارتضائهفىقسطنطينليالةعلىدليلاالمجحمكاناختياركان

تحتكانتفلسطينفقيسارية،المعقدةالمئناكلهذهفىالولطىالحلول

المعتدلة.بميولهوالمعروفالامبراطورصديقيولاباسقفهارعاية

كاولما.الأريوسيينمالأصراحةهوولا،+للنيقييريؤيدبقلبههو.--فلا

فقد،المقترحالمجمعلهذارئيساالقيسارىيوسابيصبحانالبدهىمن

يرىكاناثناليولىولكن.للسلامهارمزاجهدهفىيجدأنقسطنطينأمل

يكونلنيولابأنيعلموهوخاصة،عليهمبائراخطراهذأيوسابفىْ

يمثلونخرون6اساقفةجوأرهالىدامماالمجمعفىا،ولىالكلمة-.صاحب

رجالمنغيرهوكثيرونالنيقوميدىيولابرالهمعلىلهالصارخالعداء

الامبراطوردعوةورفض،أثناسيوسرخيفةنفسهئفتوجص،الاَريوسية

إضح،حإهـغمشهرأثلاثينطيلةهذاعنادهعلىوظلالمجعهذاثلحضور

.21(طلبهفىبم.المستمر

الكاالامبراطوركسبفرصةيدهمنالسحكندرىا،سمقفأضاعهكذا

2(رلم

!.,hilt.ecu. I+!ء.

SOZOM.hist.عج!5!.!س!
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يحولىاو،قراراتهاحديعترضانقبلمنيعتدلبمفقسطنطين،ثانيةحنهه

لسلحلانه،تحدياالاسكندريةأسقفجانبمنالرفضهذافعد،رغائبا،دون

.ْوبذلك،اهتمامايعيرهمولابهميسخرأثناسيوصأنفأيق!واالأساقفةاما

أسقفشحدوالأساقفةا،مبراطورحفيظةثارتةواحدوكلتوفى

العنيد.الإسكندرية

فوجه،منتهاهحتىالشوطفىيسيرأنعلىاذنالاحبراطورصمم

عددهمانلقراطمننعلمصورفىللألاقفةمجمعلعقدجديدمنالدعوة

8تكهولأ!م!هديونيسيوصالكونتقسطنطإقوارلل.اسقفا)1(ستينبلغ

لأساقفة،71الىالامبراطوررلالةمنيتصْحكمامهمتهوكالْت،هناكالى

الى-كزبكما.(")3النظامعلىوالحفاظالمجهعأعهالوضبطرئالة))

يكن-لمتعبيرهحدعلىالأسقفولكن،صورالىبالذهابيأمرهاثنال!يولى

.إلمدف،عسفْرإطويتطوع.منه)3(كرهعلكماللامرامتثلانهال!ثذلكفىراغبا

عنصادراكانهناكالىالذهأبمناثناليوصامتعاضأنقائلاعنه

م!ن.خوفهالىبالاضافةهذا،اليهالمنسوبةالتهمكلمنببراغهايهمانه

عماسقراطيفصحثم،النيقى)((ا،يمانلقالْونمضاداتدبئهاىحدوتْ

تحت.الحضورعلى(غرهالاسكندريةأسقفات"يقولحينصراحةحدث

علىبربحملهايأهمتوعداا،مبراطوراليهكتبهاالتىالتهديدخطابات!نابىوا

.)5(طواعيةيحضرلماذاعنوةالحضور

ابدىرسالةصورفىالمجتمصينالأساقفةالىقسطنطينكتبوقد

اولئك.ولام!،وحدتهاثانيةالكنيسةالىتعودأنلْىالكبيرأملهبدايتهافىلهم

التزامعلىجميعاالألاقفةوحث،والفوضىالشقاقهذاأحدثواالذين

3ْرسالتهاحْتتمثم،الحقيقةواظهارالحقائقتقصىلْىوالصوأبالحقجادة

فيه:جاءصريحبتهديد

)1(

)2(

[)3

!4(

'SOCRAT..،!اولeccl.ط8.

42..vita.Const_ IV!!.

71..Apol..C Arianم!لالم!+ول!.

!كهAT..،!اول?ء01ط8.
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ءلمى،يكونلنذلكبأناعتقادىمع،احدتجالرولفن"

فلأرسلن،المجمعالىالحمضورورفض،امرىعصيان

اييتىلاانهويلقنهامبراطورىمرسومبواقعيطردهمناليه

الحقعنيكونحينالامبراطورقراراتيعقرضأنبمثله

."c_4)\(دفا

اقفلوهكذا.أثناسيوصالىصراحةموجهالتهديدهذاانئنكولا

الامبراطوريكنولم،السكندرىوالزعيما،حبراطوربينيرتجىللامباب

فمالت،لهكرهاأواثناسيوصعلىحقداقلبهيملألمنبعد!نحاجةفى

المليتى.اليوسابىالفريتيتجاهمسرعةالقدركفة

أسقفواصطحب،صورمجمععقدمالنط335عاممنتصفوفى

ر01مصو.سبقة)2(واربعينثمالهْيةبلغمؤيديهمنكبيراعددامعهالاسكندرية

ثإ"الحاأثنال!يوسويمف.اغلاله)3(فىمكبلاصورالىالاسكندريةمن

الكنيسة،منبطرصطردهمالذينالمليتيونتقاسم:بقولهعندئذا.لمجمع

!وتفازائىمنهمفريقوقفحينوعلى،بينهمفبهاالمؤامرةواةلآريوسيون

يولابلدىاعترضتوقد.القضاءمنصةفىالاَخرالحزبجلس،المدع

للجميعواوضحت،قضاتىخصومىيكونانالعدلمنليصانهلهموضحا

واستئنمهدات،قسيساالأيام"نيومفىيكنلمقبلااتهمنىالذىاصاسخيراأن

ثَندر51رغبةحسبأعدهاقدمليتيوصكانالتىالقائمةبتلكذلكعلى

استيرالىرالميظهرلاخلا!هاومن،كلها)،(مصرأنحاءفىأتباعهعن

.وعلىمريوطفىالاكليروصرجالأحدكانأنهالبتةيبدولم،الاطلاقعلى

الكونتوكان،اتهاماتهمعنيتخلوالمخصومناأنالاذلككلمنلرغم31

.ذلك)5(فىجنودهوتسييرفدناالعنفلاستخداماستعدادعلى

كاللينثوصفاتهمه،اثناسيوصضدالدعوىاقامةالمليتيونتولى

cus!بلوزيومأسقفنعمنبلumداله!Pمنصبه،منعزلهأنه

)1(

)2(

)3(

42.+..vita.Const-ور!.

78..NAS.Apo]. .Cحمم!+ولnalrA
!AT.hist.أس!حء08..28

71..WAS.Apol. .CArian!+لو
.ى.كاا!
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وراح،عسكريةحراسةتحتووضعهGأخرشخصامنهبدلاوعين

أثناسيوساتهامتدحضأعترافاتعلىمنهيحصلحتىالوانأالعذابيذيقه

رغمالاغلالفىوضعهبأنهالهمخيراصواتهمه،المقدلةالأوافىبرحطيم

Hyginusهيجينوسقبلاأنبأواأنهمأيضاوأذاعوا،الكهنوتية!رتبته

،ر)1،ألامبراطهِتماثيلبالأحجارقذفأنهمصرفىالامبراطورموظضأحد

هـsaaئاواسحتي3Pachomiuباخومون!Achillasوأثصيلاس

،مليتيونأساقفةوكلهمHarmaeonوهرمايون!وللمدلىيوبلوصأما

للأسقفيةثأثناسيوصاختياربهاتممالتىالطريقةفىيشككونراحوافقد

بهؤلاءدفعمما،الأفرادبعضتاَمرعلىبناءثرعىغيربطريقتمذلكوأن

جزاؤهمفكان،ذلكعلىاحتجاجاالكنيسةمنانفسهمقطعالىاْلأساقفة

مقتلمساُلةجديدمناثيرتكما.)2(السجونغيابةئبهمالقىأن

.أرمينبوس)3(

عتجاهلا،أرسيديوصأنسقراطيذكرا،الأخيرالاتهامهذايحْصوقيما

صوكأالىجاء،المليتىاليولابىالفريقمناليهوجهتالتىالتحذيرات

Archelausأرشيلاوسخدمعلمألىنماوقد،المجمعأحداثليشهدمتنكرا

الأمواتعدادفىكونهالمفروض!منالذى،أرسنيولىان،الأقليمحاكم

لهميدهمالىذلكنقلواأنلبثوافما.المواطنينأحدعند!تخفيايوجد،الاَن

أنكربهوجىء.عليهعثرفلما،الرجل!نبالبحثاوامرهأصدرالذى

المجىعالىأحضروعندما،عليهتعرفصورأسقفبولسىولكن،ئنعخصه

..أرسنيوس":قائلاأثناسيوصخاطبهسليمتانيديهأنالجميعورأى

الثالثةاليدمكانالىيشيرونمتهمىمْدع،كفينتمتلكترىكماألْتها

.")4(قطعتالتى

)2(

25.!".hist.eccl.ل!كهلأه

صه8

."8

.SOCRAT.hist. eccl. ,I ;92 SOZOM. hist. eccl. ،! ;25 THEOD
hist.!ح8.1،،صلا

http:// kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



-254-

-الاتهاماتهذهمنكثيرانفسهعنيدفىأناثناسيوصاستطاعوقد

الشهودمنالغفيرالجمهذاامامانتابتهالحيرةانغير.اليهوجهتالتى

3أعداءهانالسكندرىالأسقفادركثمومن،خصومهأحخمرهمالذين

فىفيهاغرقالتىجلساتهالمجمععقدوقد.تماماتحصايههعلىعازمون

بصهـلتطالبالكثيرينصيحاتوتعالت،والاضطرابالفوضىمنبحر

.)11(اطورئالاصرالمندوبديونصيوصتدخلالاالأمربح!مولم،اثناسيوص

الذىالموضوعالمقدلةالأوأنىبتحطيممقاراتهاممسألةوكالْت

الحقائهق.لتقصطلجنةتأليفالىالامرواحتاج،طويلةلفترةالأساقفةنتغل

اللجنةامْتوتأ.موضعها)2(فىالقضيةلبحتمريوطالىارسالهاتقرر

.3(ز.كأوفاإنواورلاكيوس6نوماليدوخوتيودور،وماريص،ثيوجنسمن

7،خصو*!أبم-رْتضم،نهاالصورةبهذهاللجنةتشكيلعلىاثناسيوصاحتج

نمي4بقىالذىالوقتفىمعهمالخيراساصطحابعلىأيضااحتجكحا

لجنةابفادعلىبداءةاعترف!فْدأثناسيوسىوكان.)4(قيودهرهينمقار

جونرويحلق.جدواها)5(عدملديونيسيوصمبيناالاطلاوخعلىحريوطالى

ألىيشيراللجنةارسالعلىالسكندرىالأسقفاعتراضبأنذلكعلى

.المقدلة)6(إلأوانىتحطيميعفى،فعلاا،حداثهذهصحةأحتمال

العسكرىبالحوناللجنةوزودت،مصرحاكمالىرسالةوكتبت

قساوسه.رسالةمنعليهافنفْمصرفىاللجنةأعمالأمالحمايتها)7(اللازم

أوضحهانلبقمافيهاذكرواوقد،صورفىالمجتمعينالأساقفةالىمريوط

رجألمنرجلاالأياممنيومفىيكنلمهذاأسخيراصأنمنأثناله!يوص

الكاصنColluthusكوللوثوصيدعلىرسمهتمافماوأنه،الاكليروص

وتمت،القساولةمنعدداورلحمماسكندرعهدعلىالأسقفيةادعىالذى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(.

(CI

)7(

25,!?01+..SOZOM.hist

.311..ecciوراول،..T!3هه

!؟

72..NAS.Apol. .Cحمم!+ولnairA

591,.Jones,Constantine, p.

72..NAS.Apo]. .C Arian!لال!+-ف
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عندالذىالمجمعبواسطة(قسيس)الكهنوتيةرتبتهالىواعادتهأدانته

القرطبى.هوسيوصرئالهةتحت(32سنةا،سكندريةفئ

فيلاجريوصمعهااصطحبتأنهافذكروااللجنةبعطيختصفيماأما

:Phllagriuرجاثاليهمتقدمولما،جندهمنوعددامصروالى

سىعاللجنةرفضت،التحقيقاجراءاتفىائراكهميطلبونالاكليروص

نقو!كما،الوالىجالْبمنوالتهديدالقوةطريقعنوتمكنوا،.-مقترحهم

أدراجهموعادوا،يريدونهاالتىالبياناتعلىالحصولمن،الرلالة

فيلابسيوصالىرلالةالقسوصهؤلاءكتبغرارهاوعلى.)1(-ثانية

صحلجواالذينالمصريونالأساقفةأما.الأمر)3(حقيقةلهيوخصحون

المندوبديونيسيوصالىرلالةكتبوافقدالمجحعالىأثنالميوص

الفريتىذلكحاكهامؤامرةمحضالملألةأنفيهالهأوضحوا.الامبراطورى

عحهالمدافعصزعيمهمنوالتخلص،القويمألايمانتقويضبفيةاليوسابى

الا)تأما،قبلاالمليتيين!تأحدبهايكنلممريوطأنوأضافوا،اثناليوص

!ترسولينالمجمعفىالموجودونالمليتيونأرسلأنبعدبهمتفيضفهى

فىوتحشدهبمالمليتيينلتجعاللجنةسمْربقربلمعواأنبعد:لدنهما

التمادىمنوحذروه،والكوللوتيينا.،ريوسيينالىبا،ضافةهذا،مريوط

.ورجالة)3(الربغضبنفسهعلىيجلبلاحتىالفريقهذااطاعة.فى

الألاقمة+نكاتفماالاحتجاجهذاالىيلقبالالمديونيسيوصأنويبدو

فيهةجأءاللهجةثديدخطابااليهبعثواأنالاهؤلاءالممريين

)1(

)2(

)3(

لاحظنالقد،ثانيةالئن!وىعلىمرغمينانفسنالْرىأنا"

وأت،المليتيينجانبفىالانأصبحقدكبيرأتأييداأن

أشخاصنا،لْى،مصرفىالكاثوليكيةالكنيسةضدمؤامرة

رأجيناليكالرلالةهذهنقدم،ذلكوعلى.دبرتقد

الحلكةيحمى،الذيالقديرالالهقوةعقلكفىتضعأن

72,.C.Arian.كمظ.ولاصA7HANA

.!.Ibid
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مسامعالىتنقلوان،قسطنطينالورعالتقىامبراطورنا

بعثتلقد.تهمناالتىا"لأمورهذهكلذاتهالامبراطور

لمأناولتعلم،الأحداثهذهتمامالتعىعظمتهقبلمن

ودلائسلخياناتهدفاالدوامعلىنعدوأننحتيلنعد

نرجوكوعليه،وبطانتهيوساب.ذكرهمالسابقأولئك

،الربمحبوبالورعالامبراطورعلىقضيتناتعرضأن

والكنيسةشكايأتناعليهنعرضأنيمكنناالذىذلكأمام

ولذلك.يديننالن،قضيتناسماعهعندأنهواثقونونحن

الذىالمحبوبوبامبراطورنا،القدبربالالهثافيةنناتندك

هذهكلوحققالنصرفكسب،تقواهمفىالصفارفاق

محاولةفىانفسكمترهقوالا،السنينهذهطوالالنعم

الامبراطورأبلغبل،ثانيةالمجمععلىأمرناعرض

."أمرنا)1(

المتن!كلةفيهلأرتالذىبالتياريذكرناالأخيرالقولهذاولعل

وآ)ا!.رومامجمعطلأوامرالامتثالزعماؤهارفصْعندما،قبلاالدوناتية

يسحكونالمصريونالأساقفةهموها.شخصياللامبراطورواحتكموا

مبكع؟تالسائدالاتجاهأنلهمواضحاأصبحأنبعد،السبيلنفس

الأنص!افمنثسبئاانأدركواثمومن.لهممضادانحوانحىقدصور

يجدلمْ،لرجائهمديولْيسيوصيصغلمفلما،عليهالحصوللهميتيسرلن

النحوهذاوعليى،الامبرأطورعلىبنفسهالأمرعرضمنبدازعيمهم

.)2(اليهوالاحنكامقسطنطينلمقأبلةالقسطنطينيةالىاثناسيوصشخص

أرللأنبعدوخاصة،يديهمنأفلتقدالا،مرأنديونيسيوصأدرك

الأفرادلهؤ،ءسماحهفيهايستنكررسالةتسالونيكاأسقفأسكندرالبه

صْدمدبرةمؤامرةتلكأنعلماويحيطه،مصرالىالذهاببالذات

.المليت!ط)3(الي!لابىالفريقازاءالتخاذلهدْاعلىوبلومه،اثناليوص

)1(97..NAS.Apol. .Cحمم!+ولnairA
!هOM.hilt3..كح!م!01ء!

.08.Apol..C Arlanكم!حمم!+ول.
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فلخعخعايلبئهم.رلالةوأتباعهيولابالبىإديولْيسخيولخرع!كتبْفِقدْذعلكْوةعْلىْ

يسعتغطسعألْهرسالتهعياراثْمنويبدو،بفيهانجاء03ماموعيدااب!كندربفْول

.لْقد)1(آولوعمحل7عملهمعيكوقعل!"حتخعالضعخوعاْبجادةاخعلترْاميوعْالقِخعذا

غياب.فرصةوعانتهرْوا،المبلدرةرْمامبيدهمالاق.0ورفاقهءيوسالعلا..إحْذ.-.-.

أعخعتهاأ.لتىالتقاريروكالْؤخع،اعخعالههدْا-ينهخعإنقبل--االججلعح،عناثناسيوصع،

*.!.،اجميع).2(ا-..عليهاوأطلعأ.عدؤخعفْد.خعن.-.مرعيوط..ابخعحقاؤعوؤع-+ال!عائدة.نقعصخعلجنة

-عليهوحرم،.ملعصببماخعانوعزلهأثناسيوص3بادعانةقراراتهْإلمجمعخعفأصندر-.

يْير.ات-.خاشعالالىفيهاوجودهيئديأن.خنْنية3الإسمكتبرينة:لْىالاقلمة

.المليتيين.الأساقفة.رئيسرعيوحناأعيد.كما،جدعيد-وإ.،نقلعام..مرعالفوصْوع

.وخعا--3.الاكليرولوع)؟(خعركزخعمنهم-كلي-الىوردإلكنيسةالىؤتعالْية.7وتابلعيه

اثناسيه-لر!عزل،قرارعلنىوقع-وقد-،أرلخع!خعنيوسنثالْية.يين.!.)خعقبولينمن

عن-+بنمريرالم!جمعوبعت07)،(-كهئآممبئلة!لأقي-.-3.انفتا-لمبينمشبوصفه

ايأحم-تاصجين--البلد.انمختلفألاقفة.الىع.ويمثبها.لامبو-اطور..،3...المئعمله

رسعائل--،أيةممْهينلقوعاأواليهيكتبوالاوأن.ىعزخعالتهم.أثناليولبخرع.لعبوكبعدم

الخعْدئملع.ادالهْهعلىللموا.فقةْاخع!خعطوواأيْهم5،-رسخعال!تهخعخعإ."هلخعْوْ!03وذعكرعو!

.بالحضورقبلااليهصأدرا.الامبراطورىللا!مرالامتثالرمْض-لألْبماعا،سكندرية

./إ.!الحث!أواحبز...حتحديا،بالاساقفةكستخفا،عقيساريةلْىالأ!اقفةأمام

،،الاتباعمنكبيرعددوبصنحبتهصورالى3حصْرالْهالىهدْا.بالاضافةْ

كتير...لْىألحناسيوص.رفضرعأنكما،المجمعفىوالفوضخعالاضطرابأثارةبنعية

ا،ساقفة،بعضواهان،اليهالم!صهةالاتفامات-.عنالاجابةأ.لأحيان7من

بتجطيم.7لمقارسمححينشكو.3لااذعلْبأنهالرسالة.لهْفصع.لْىوأوضحوا

-.)5(اللجنةأعضاءبذلكشهدكما--ا.لمفدمةاتىافيو

بلعَخعطالبجمزلوناأدبلعدجلساتهْصور

)1(

)3(

)5(

81.01..CArlan!لوم_A7HANAS
.؟بل!*س!ص!..س!0،9)ولccl..*.32..،-...في.....ا-:-.َ،.نر

ءOM._hist3.خعسخع.لع7بملمؤع.كهتخع

كأم!AT.ول91.م.ا?ص!،؟2.

.25,OZOM.list. eccl. U.خع
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أنهعلى،وا،ساقفةالامبراطورالىتبريراتهذلكفىوقدماثناسيوص

الأسقفضدميقتالتىالمديدةالاتهاماتهذهانندركأنلناينبفى

خثالاأفهاالا.الريفوربماالفموضمنالكثيرفيهاكانوانالمكندرى

هذهأنفلكعلىدليلناولعل،الحقيقةمنيمراولوجانباتحولأيخا

الكنيسةومؤرخىنفسهاثناسيوصاقلاممن،استقيذاهأكلهاالمعلومات

أخرىناحيةومنناحيةمنهذا،للحذريدعوشىءثحكولاوهذا.الاحذرين

يتهتحريببلاكان4الاسكندريةأمقفانيريناا،حداثهذهتقبعفان

صلابةمدىالفترةهذهطوالملوكهمنويبدو،كبيرومفوذقويةيخخصية

تحديهمنواصْحهذا"ارادتهعليهتقرمابكلالثديدوتمسكهرأيه

اسكندركانالذىالمليتىالفريقورفضهنجك،الآريولىللفريق0المستمر

ثكفلا،نيقيةفىأ،ولالمسكونىالمجمعقراراتعلىبناءثانيةقبلهمرر

الايمرولى!رجالزملالْهمنكثروغرةحفيظةاثارةالىذلكيؤدىاناذن

رألىعلىفيقوميدياوكأنت.الأخرىالثرفكناشفىبلوحدها!صرفىلا

تقتربلفترةظلتتدنيقوميدياإناعتبارنافىأدخلناواذا،الكناشهذه

شىءالىالقفهايتطلعأنعجبفلا،الامبراطوريةداصمةقرننصفمن

،سقيةنفسههويتطلعوأنبل،الأخرىالكنائسىسسائرعلىالزعامةمن

أسقفايصبحعندماذلكفىفعلايوسابوسينجح،نجيقوميديامنأكبر0

رايناثمومن.قسطنطينوفاةبعدتمقدذلككانوان،كللقسطنطينية

هذهكأنت1واذ.الاسكندريةكنيسةضدالمحارضةحركةيتزعمجموب

علىالواضحوأثرهااللاهوتيةومدرستهاوفلسفتهاالتليدبتراثهاتنضز

تدانب!ا،لمديمْةالخضوعتقبلأنالمظمةهذهبكللهاكانوما،لملسيحية

تعتزواتلابد،ث!ىءهذامنلهاوليمىنيقوميديافان،هذامنثىءئ

نأولايةأسقفيةحقمنليسوأنه،حلكهموعاصمةالأبأطرةمقرباْنها

العاصحةانمَقلتعندماوحقى،والنفوذالسلطانالعاصمةأسقفيةضازع

الباتمبهالفترةخلاللكنيستهايكنلم033ممْةمايو11فىالقسطنطينيةألى

.الأحداثهـفةتسييرلْىيذكرشأنقسطنطينحكمصن

تحتالزعأمةْعلىْصراعالىميقية!جمعبعدالمسألهْتحولتلقد

غريخاليمط"!الضح!أئ،هـ*!داونىجلانفيلويقول،العقيدةستار

أنضسه!ميكرسوألمالذين،السياسيينالدنيويينالأساقفةمبئنوعيظ!رأن

المنإوراتالىعنايتهموجهواحابقدرالنائيةالبلدانلْىرعيتهملرعاي!ة
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العقائديهالخلافاتقامتعنبماوبْلك،الامبراطورىالبلاطفى4الدبلوماسي

الكنيسةالْىالمتخاصمةالجهاتعلىوأجبافأصبح،لحلهاالامبراطوروتدخل

فآريوهـ(.صفها)1(الىومستشاريهالامبراطوركسبالىنْسعىان

بهيأتولم،الهدوءالىنفيهبعدأخلدالبدايةمنذالأحداثهذهحساحب

اَريو!ك!منكرهعلىوربماذاتهالامبراطورالاثافْيةالأحداثمسرحألى

ابثيدظلعودتهبعدوحتى،أليهالامبراطوررسالة.مناتصْحكمانفسه

طاعنا،شيخاالرجلكانلقد.كلهاالحوادثهذه-منئنىءفىيثمارك،

تأيرجوهكانماكلبل،للطانا!ىمطمحأو57جافىمطعلهيكنولم

أفثهْظداهاوما،المبينالحؤاأنهاوأيقنبهااَمنعقيدةيصهـالنالهى

بصالأحداثهذهلكلالأولالمحركهويوسابكانحينعلى.وضلاا!

غْىْيأتْولم،(-3280337)ْكاملةسنواتعئنروطواللْيقيةمجمع

Jاتىاالمرحلةهذهخلالأقلامهمتسجلولمثالمتفارْعةا،طراف-ان

وجهتعالتىالاتهاماتتمسولم،المقميدةأمورمنئنميئالْيقيةبحدثصهدناها

حصمور!الأساقفةمجمعيتعرصْولم،الدينرداءمنطرفااثناسيوسالى

اعادةْمساْلةبحثاليهيطلبلمحتىبل،كثيرأوقليللْىالعقيدةالى

الأوتْالمكانتحتلأنيجبكاتالتىالمثكلةوهىالكنيممةالىاَريوس

كانتأثناسيوصضدالحكممبرراتوحتى،الساعةموضوعاتقائمةفى

كانتولكنها.وأسرارهاالديانةعننمامابعيدةمسائلحولتدوركلها

اليوسابىالفريقرجالاختطهمااللذينالواضحينالمسارينهذينتسميركلها

ولحان.ا.لألاقفةحنقوجلبالامبراطورغضباثارةاعنى،البدايةمنذ

لهيصسورفعرمْا-كيف،الامبراطورمزاجيعلماليوسابىالفريق

وهصاءدلسطائهالمتحدى،قراراته!لنالمعترضصورةفىأثناسيوص

.ا،مبرأطورلدىالفكرةهذهتثبيتعلىوعنادهبسلوكهاثناسيوس

العقيدةبستارذلكيفلفواأنعلىحرصواقداليولابيونكانوان

أثناسيولى،ضدالامبراطور،ثارةالدائبسعيهمرغمفانهمولهذا،أبخسا

حننى،واثناسيوسقسطنطينبينالثمخصوالنزاعاطارفىذلكيضعوالم

الامبراطور.ضديفضلرعيتهنظرفىبطلملأىالذسكئدلما،سقفمنيجعلوالا

.ATص.عرصأبرورادبهورلرجصة.وسدر-:حهعهدؤ!"نطاحجبه،داونى)1(
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رررئا!رجالهتسلمحتىمرارهوسصدرجلساتهْلبْهىابجمعكادما

تدتتبئحفللحضورأورشليمالىللتوجهفي!يدعوهمالامبراطورحن

الاحتف،اطيوافقوالذى،هناكا،مبراطوراقامهاالتىالفخمةالكنيسة

بقولهذلكيومابويصور.الامبراطور)1(لحكمالثلاثينىبالعيدأيضا

الكنسية،الشخصياتمختلف!نعديداضممسرحاعْدتقدابديسةأن

!.خمريانونياومن،تمسالونيكاأسقفاسكندرهناكالىجاءفقد

ثيوجنسوتراقيابيثينياومن،فارصأس!اقفةوأحد،وفالنزاورساكيولر

وضي!يقياوميزوبوتاملأالياوسوروكباودكياكيليكياأساقفةالىبالاضافةهذا

!نهائلعددجانبالى،وطيبةوليبياومصروفلسطينالعربوبلاد

ألىبهوا،رتفاعالحفلهذاعلىللاشرافأرسلواالذنالتضرموظفى

نأذلكبعديوسالهايخبرناثم،)2(السامىألامبراطورمقامينالبما

والمذحالهدايابتوزيعاصوريةالامبراا،وامرعلىبناءقامواقداضفينالموأولئك

ا،ساقفةقابلوقد.)3(اللهرجالعلىالامبراحوربهاانعمالتىوالعطايا

ة1وا،شاالإ!برأحلورتمجيدحولكلهاتدورالتىالخطبمنعديدبالقاءدْلك

لأطالربالىوالدعاء،عليهأقدمالذىالنبيلالعملوهذاوتقواهبورعه

وأوضحالمباراةهذهفىألاخرهوشاركأنهيوسابوِيذكر،ويرعاهيحفظه

فيجاءمماكانتسالذاتالوقتذلكفىوتمامهاالكنيسةتلكأنخطبتهفي

!إذلك)،(قبلالأنبياءلحْبوءات

ةرالصهبثمذهالاجتياعهذاأنباءواتتهعندماالامبراطورأنثسكولا

أساص!ةيشهدهوفها،والوحدةالسلامأولجديد!نداعبهشهـليهاكأنالتى

تاذأنظرثم،الاتحادهذالْوعكانمهماكلمتهماتحدتوقد،جميعاالشرق

ليعيدالمفاسبةالفرصةهىهذهأنفأيقن،الكنيسةخارجيزاللاريوص6س

،عدداس!ينحكحهمنلمته9عمشكلةمنبذلكفينتهىكنيستهالنىريوس7

نيمأورفلْىأياساقفةمجيعالىيورْيولىوصحبهبآربوصبعثهدْاوعبى

ع/اليهقد!اهاالتىأيمانهماوثيقةعلىأطلعقدانهوأخبرهم،335لنة

).1(.

)2(

)3(

)4(

48,+5.vita C.onst--ور!.

*4.

44,.Ibid

45..Ibid

http:// kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



.0-26.\-.

اَريرصواعادةالوثيقةهذهقبولعلىوحثهم،فيهاجاءمابكلمقتعْ!وأنه

ألى*مبراتذوفى،توصيةالىحاجةفىالا"سماقفةيهـتولم.7)1(امحذيسةاالىوعحبه

بمقبوِلقرارهم!الفورعلىفآصدروا،آريوصمؤيدىمن3،لجعاكانواففد

وا!ادة.اَنفااليهااتنرناالتىوهىالرجلانقدمهاالتىالايمانسصيفة

-اوكتبوا،الاسكندريةكنيسةالىوعودتهماةالكنيسةفى.قبولهما

المثنفىبهذارسائلأبضاأرسلو!كما.)2(حدثمابكليخبهـونهلجراحلور3الا

الاكليروهـ!رجالومختلفوليبيااصيبةوالى*سكندريةفىاذكنائسىعمومالىإ

بأقوالدْلكوئفعوا،وشيعتهاَريوصقبوا!علىاياهمحاثينمصرفى

هذاعلىاقدمواأنهمفذكروا،التنفيذواجبأمرصيغةفىحديثهم،تضع

!حبو،بالامبراطوروان.وصحبهآريوصايمأنصدقلديهمتأكدأنبعد

وأوصم!الرجلينايحانبصحةلهمخحذابهفىشهدقد،الورعالتقىالرب

.الكنمسط،)-(فىل!مابقب

ريوص6قبولبخصوصالمجمعالىالامبراطوررلألةأنويبدو

إذىإبأثناسيوهطالإمبراطوريلتقىأنقبلبعثتْقد،الكنيسةفى!صحبه

ةإيالقسطأالىونئحْص،صورمجمعأنعق!ادأثناءخا!تهوبعصْانسحب

ا،مبراطورأنذلك،بهوقعالذىالحيفلهذاصورةالامبراطورعلىللعرضر،

الهـ!عنيفةرسالةأرسلحتىلهوسعالسكندرىبالأسقمْاالتقىأنما

ويثو،اورتنهليمفىالاَنوهأهمصورفىاجتححواقدكانواالذينالألاقفة

افبمواكوذ،اثناسيوصحنسحعهبمابمبيرحدالىثثرقد1،مبراطورأش،

:يقولحبثرسالته!قدمةفىجاء.مما

ن!مجمعكماتحْذهعحاثسيئاأعلملاالأحر.وأقع.فىاسْ"

الحقإتلىيبدوانهغير،صاخبعاصمْاجوفىقرأرات

مضطربة.فوضويةاجراءاتنتيجةيفللت!تعرضقد.

أكوراأغفلتم،الجداللْىحبا"يقالكحا،،نكمذلك

تعحلأت،ثقةوكلى،اللهلأرجووانى،الالهيرتضيها

)1(

)3(

SOZOM.hist.س!حاح..!.27

SOCRAT.hist.ععثح.ء34.8

84.;NAS.Apol. .Cجمم!لإولnairA

http:// kotob. has. ii-الدطيةالمهتددرمكتبة



-362-

،الحادالتنامْسخلفهامعاَصاذابةعلىالسماويةالعناية

نالاولوالْى،بدقةالأمورتلكمْحصيتمعندماوذلك

الحق،مضمونمجلسكمفىراعيتمفْدكنتممااذاتوضحوا

وأتحيرْمادونقراراتكماصدرتمقدايضاكنتمماواذا

."تع!ب)1(

ححبس!ى.فىالبرابرةأدخلقدسلوكهانقسطنطينيخبرهمأنوبعد

قائلا:اللوماليهميوجه،المسيحية

،العتهيدةباحتراميتثدقونالذينمعاثنرنحناما"

نفعللا،(حراسهااقولولا)،المقدسةوأسرارها

صريحا،معكمولأكون،والعداوةالشقاقبذوريبذرماالا

."البثرية)2(دمارعلىنعمل

وبينعبينهحدثتالتىالمقابلةعنب!فسهيحدتناالانقسطنطينولندع

الأسعنمف!للقاءالرغبةلديهيكنلمانهحديثهمنيتضححيث،اثناسيوص

:الامبراطوريقول،ال!حكندرى

الديارهذهفى،اسمناتحملالتىالمدينةداخلانابينما"

صهوةممتطياساعتهاوكنت.القسطنطينية،الزاهرة

بهيحيط،اثناسيوصا،سعقففجأة3اعترضنا.جوادى

.،بمقابلتنالهمالسماحيبتغون،الدينرجالمنبعسع

أتبين.لمماش،علماث!وعءبكلاحاطالذى،اللهويعلم

خاصتى،بعسععنهأنبأنىحتىشخصهالأولىللوهلة

قاسوع.لام71منكمايضاوانباُونى.ذلكلهمألتهمانبعد

ولكنه،معهالَصالاأجرىأو،أحادثهلمالحينذلكوحتى

ذلكرفضتأفىورغم،بلقائنالهأ،ذنطالبايلحراح

جرأةفىأعلنانهالاحضرتدْاعنبابعادهوأمرت،مرارا

تمثلواأنهو،وأحدأشيئاسوىيطلبلاأنهفائقة

)1(

)2(

!بزOCRAT.hist."8.3!م.34
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لبحثعادلةفرصةحضرتنافىيجدحتى،هناالىجميعا

5")1(مظلمته

وجهعلىبالحضورا،لاقفةهؤلاءالىاوامرهقسطنحلينوجهوقد

وصهِ!علىولهفتهالأمربهذااهتمامهمدىويتضح،بلاطهالى!السرعة

حملاتةلْىهذهرسالتهفىجاءتقدللحضورالاهمدعوتهأنمن،إلألاقفة3

ا،-هـ-هذالحسمالقسطنطينيةالىرحيلهمتتعجلكلها؟متقاربة.مواخ!ع

.الامبراطورحضرة-في

ا،هـ-أغفةهـتكثيرغادرإنبعدوصلتقدالرسالةهذهأنويبدو

وات،الاحبراطوريةالهداياعلىحصلواأنبعدبيعهمالىعائديناورشليم

u:حاإتاقفةأعلىيخلهوتوموزومين)،(ولهقراط)3(اثناسيوسر)2(-كان

دةوالعهِاورئنليمعنبالرحيلا،سراعالىبالبعضدفعتوالهلعالرعب،من

ولافررجا،تهمشاهيرجمعالنيقوميدىيولسابانغير.ديأرهمالى

ثيوجنس/ا،لاقفةهؤلاءبينمنوكان.القسطنطينيةفىا،مبراطور.لملاقاة

لوز"جنلويقهِ.وفالنز)5(،واورساكيوسىغوباتروفيلو!!ثوماريص

دفئنىءعلىيقدملمصورمجمعأنللامبراطوربينقدالجمعهذاان

ا،ت!!سابة!مسامعهعلىوأعادوا،اتماحالمدالةتوحْىوانما،!ثناسيوس

الأمرهذاانويقولذلكينف!طأثناسيوص.وأنكان)6(المقدسةا،وانىبتحطيم

الامبراخلرالىجاءواولكنهم،ذكرهعلىالأساقفةيجرؤفلميطلانهثبت.ئنىء

!رْالقمحاطارسابحنعهددالاسكندريةأمقفانمْحواهجديد.باتهام

ضف:تعلىجاءالتهديدهذاأنوأكدواْ.القسطنطيفية)7(الىالإسكندرية

آدامالهْتيوسربي!هممنا،ساقفةْمنعددآذانولمعتهاثناسيوص

)1(

)4(

)7(

SOCRAT.ولI0،91ءعع.34,01

01..C Arian. Wكه!3ثم!+وله*ول.
.SOCRAT.hilt."هـ.35 eccl

28.!".SOZOM.hist. eccl

67..Aol.!0 Arlan،+!ح!لالم!.
SOZOM.hist.هـح)ح."!.28

!-.ATHANAS. Apol. .C Arian
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مروبطر،Arbathionنتوباارو،AnubionنبيولْوأؤAdamantiuخ

Peter)3!ذإ"ْسفاعهلدىالامبراحلورحالةأثناسيوصويصف.اا

وبدلم!،ح!قهوائن!تدالا!ببراحلواِغيظالفورع!ىاث!تعل":بقولهالإت!-ام

.-ظراط-ويصول.اا)UL)2الىبنفىأمرقولىلص!،عالىيرسلأن!ن

ته-متب-فىالرصكلبةبدافعالقرارثمذأأصدرا،مراطوربأنذاكعلى!علتها

.أَردردى)3(معالمصلحةرفضأثناسيوصأنتثالكنعسة

نأال!ى،-فبالا!عافةالحقيقةكبدهذأبقولهسقراطأحصصابولقد

لأ-اإتْسواء،الجبيدالاتهامبهذاسماعهلدىغيظايتميزكانمبراطورافي

الا"ص!ب-يخيمايدرككانفقسطنح!إإبئ،فعلاحدثأمباطلاأ/إدعاءهذا

بك-؟ولم.،الجديدةللعاصمةأهميةمنغلالهاتمثلهلمصصهـوماال*قتصادية

احدا!،.فىمكانتهبلغتمهماشخصيت!ببأنمطلقاريتصو2قسطنطين

3.بعنادْرعاضاقألْهوالأخرى.ناحيةمنهذا!الجديدةروما..فى.مجاعة

أ،هـقف؟--ولكنطَوسططريقعلىواياهيلتقىانكثيراحاولمْقداثناسيوص

سقتله5فىمتشدداكالتمْقد.السيأسةهذهيقبلونممنيكنبمالسكندرى

،وا+زالادْغانرفضحدالىمرذدْأتالأمربهووصل،الم!حاومةيثبللا

قيسار-تفىالألاقصة"مجمعامامالظهوزعنالامتناعقررعلْدماالاعبراحلور

يحاواَ*ولم،المميتبجنأاوالآريوصيينتجاهموققهعنيتراجعولم،3لأ3سنْةْ

الدلمهتتوفكانتشىءوذلك،والوحدةالكنيسةالىالسلاماعادةبذلك

ألثاق6الحلويلةالرحلةهدْهخلالقسطئطينوأدرك،الاكبراطورلْمْس

أله!الوحدةاعاذةسبيلفىالباقيةالوحيدةالعقبةهوأثناسيوسأن

جونتيابدْلكالدولةفكشبت،بلفيهملْهالتخلصقررثمومن،الكنيشة

الكنيسة.ضدا،ولى

النيت!"الايمانزعيمعلىلْصرهاليوسابىالفريقحققالنحؤهدْاعلئ

Marcellusمأركللوصأنذلك،نخر2ئض!راحفقالوقنالْعْس-ولْى

1;.).

)2(

)3(

35,*،3.OCRAT. hist. eccl

87,.ATHANAS.Apol. .C Arian

3555.SOCRAT.hist. ecci'
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رماطنإعلىرداالإَريوسية)1(ضدكتاباتْعدةكتبقدكانانقرة!"أسقف

.-تيدافجكتبهاقدكبادوكيامواحلنىأحد9Asteriuآستريوصءكات

!تكثيربينوينتسإهـهامدنعدةفىيذي!هاوراح،الآريرلهيةالعقيدة

،الأقوالهذهدحصْمههةعاتقهعلىماركللوصاخذتمومن،،1،لاغفة

.12لمالسميسطائىبولصآراءترديدالىوعىبلاأوبوعىسإواءبذلك.فاددإ

عد!يوافقلمبأنهفاتهموه،لهمْخصهااليوياييونعد؟وقد

اَريوس!قبولبحْصوص335عامأورشليممجحأقرهاالتى.؟القرارات

حتىاورشليمكنيمةتدتإنينحضوررمْضإوأنه،الكنيسةفىثانيةوصسحبه

؟زوكإتويذكر،يىاضغيرعنهاهوقراراسإاتخاذفىوا،ساقفةيثترنىو*

ا،مبراطوكألددإوأتارهابالذاسإألنقحلةهذهعليركزأليوسابىالفريقان

اْ،سسإفهدْارفضانيعدلتنبخصبماكبببرةاهانةيمدذلكأنلهءمبينا

اليهسْدْهبماسوكدهذاولعل.)3(أورتنل!مكندلةْتثجنحفل.لحفشاِ

سإهسطإتكنولم.،ااإعتهيدةبرداءتستترأمرهاحقيقةفىكانسإالمسطلةأن،من

احههـ-للاببراالمسألةيمورلابىالييالفريقكانولذلكء،ثخصيعا.نزاعا

اتاذثبايتيرمما،لسإيادتهانتقاصاوتمتزإ،مباتجنرةشخصه.تمسبرإ-باعتبارها

واصدرواالقسطنطينيةفىهؤ،ءا،سإاقفةاجتججالنحوهذاوعلى.غضبه

.اسقفيته)4(مإنماركللوسرإبمزليءقرارهم

أص!.كأابئبعدا،لبكندريةالىثانيةعأدفالْهريولى6أ!رمنكانماأما

المصبريينا،باقفةانا-لا،الكنيسةلْى"ورفاقهبقبولهقرارهاورشليمإإمجمج

ال!ءبالتالىهذافأ.بىي،ااإجمجاسلقرارالى!متثازإا.رمْصْوأثناسإبيوإص+أنصار

ا،مب-احلوركان،.:ولماالالبكندربة)5(لْىجديد!نا،ضطراباتإحدوث

الىسإنىفقدر،سلامهصْمْوتمسإرجديدةمْومْوإبوقوعالس!ماحلْىراغبعْير

هذأفىالمد/ينة.اصحقفوكان.القسطنطينيةالىفورايمتدعكيهريوسى2ْلملى

)1(

)2(

:أش!،و.اجع

)3(

.?)،

،5(

جممل!R.vir3.86.00111.ء

لر!ع5.كلاhist.،!01ءحص!;33

.I.ArT?ع,3601 histه!

.SOZOM.hist..ثثهسإ eccl

SOCRAT.hist.!"8.1ءس!.36

Ibid..حمه
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!حة-العاصالىوصولهمنذريوص6معصراعفىدخلالذىاسكندرالوقت

71.ءنمالىنماقديكونماالىيرجعذلكولعل.)1(سقراطبذلكينبئناكيا

بقبوا!عالقسطنطينيةأسقفيقومأنفىاليولابىالفريقرغبةمنأسكندر

كناشبقيةبهتحتذىألحموفجاذلكيكونحتىالكنيسةفىآريوص

ءلىالاقداماليها،مبراطورطلبعندصافعلاهذاتأكدوقد.ا،مبراطورية

رفضماأذالعزلهالامبرأطورلدىبلالسسيومابوهدده،الخطوةهذه

.آريوص)2(قبول

.،القسطنطينيتالىألاسكندربةمنالفوضىانتقلتالشاكدةهذهعلى-

+-.النيقىالايمانبقانونيتمسلبهأحدهما،فريقينالىالمدينة-فانقسمت

فدعم،،الحالخطورةالامبراطوروادرك.آرلِوصأجلمنيناضلوالاَخر

نيتيؤمجحاتبقراالاعترافا،خيرالىوطلبواَريوصاسكندراليه

أي!،نه-.صيعْأةمنها،مبراطوروقبل،ففعل)3(أيمانهصحةعلىوالق!م

ذلكفىراغبغيركانهذاولكن.الكنيسةفىقبولهالىاسكندرودعى

على.ذلكفيهيتميوماحددالذىا،مبراطورأمامموقفه.وتحرح،تماما

بوفاةفجأةحلتأنتلبثلمولكنهاالمئنكلةوتعقدت،الجميعمنمرايى

ءلئدليلاوفأتهخصومهوعد.336عاممناليومنفصفىآريولى

!إجميعهمالكنيسةمؤرخىأقلامبذلكجرتكما،الالهىالغضب

المنين.هذهطيلةالامبراطورىالغربموقفعنالاَننتساءلولعنا

4-و،بأحداثاستثنينااذانيقيةمجحبعدالهدوءالىأخلدألْهالحقيقة

خاصةْهناكا،ساقفةراىعليهقرالذىالايمانبقانونوقنح.افريقيا

معروفة.الأقلعلىأولائدةفيهكانتنصوصاالقانونهذاتضهنعانبمد

ن!فوقنها.كثيرأوقليلفىالغربتعنىتكنلمبرمتهاالمشكلةأنوبدا

.السلوكبهذ.!العينقريرألامبرأطوروكان.المتفزجموقفالأحداث

وألاهبراطوتالفربولكن.الانقسامرياحبهتعحفجزءالغربمنفكفى

ذاكيثىلهحتىقلائلاتسنرقسطنطينوفاةعلىتمضىلنأفهيقكرالم

أ)1

)2(

أ)3

RC!ل!ا+ولا،4*أول.أى!!-أ.37

.لأ7

-"4.
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أترااكبرهاربابعدمناْومنفياهناكاْتناسيوصلوبجودوكان.،.لإ"إلصراع

ذلكتنتظروفيتمنالقدريدخطتهمايدرىككهمايكنولم.ذلكفى

الآريوسية،المثنكلةقسطنطنخلفاءعهدفىعليهاقحمتالذىالغرب

إخرقامنالاريوسيةفترحل،لاَية21فيهتنعكسطزمانيأنىحنى

!إديناللجرمانقروناالغربفىلتمكثمكرهة7

يثهدأنفيهلهقدر،وأحدعامعمرهمنلقسطنطينبقىقدوكان

لمذهطيلةداعبتهاحلامايجتروراح،العقيدةامرفىبالفلقمثوباهدوء)

وحدةالعسكريةبقوتهالإمبرإطورحققلقد.والسلامالوحدةعنالمنوات3

وحدنها،للكنيسةيضمنانعنعجزا(الربمبعوث"ولكن،الدولة

يعتصروالألمليموتوراح،،فرقةواثدالبدءمنانقسامااكثر.فتركها

!إتبددواولتلاثىرجاءفىأفناهعمرعلىفؤاده

لمصادرا

اينالىخلالهمنأدرك،الذكاءمنكبيرقدرعلىقسطنطينكار

وعرف،العقيدةلهذهالحمالةامواجب3فر،وفْدرهأألمسيحيةتيار+؟يبء

درجة.)قصىالىمذكايفيديمدث

راصرإ،رهينةنيقوميديابلاطفىبعدوهورألهبعينىشهدلقد

عىع!ىلهتعرضواالذىفالعنبالاضطهادرغموعنادهمدالمسيحيين

وضو-،اكثربصورةذلكلديهوتأكد،3قيصرهوجاليريوس!حهـقلديانوص

لحوقوعلى،محرالىدقلديانولىقادهأالتىالعسكربةالحملة.خلاا!

يداأنبفطنتهايقنولهذا،وفلسطجنوسورياالصغرىسيا7عبرالصذريق

ويلإتعنهاوتحْفف،جراحاتهاالمستضعفةالقلةهذهعنتممح،رحيمة

.اوفياءوجندامخلصينانصاراهنهاتجرلانيم!ن،آلامها

مهل،علىاليهاسارعبلالخطوةهذهعلىالاقدامفىيترددولم

حْصو--حماقا.تربمابل،أخطاءواستغل،رويةفىمْرصتهاجواهتبل

وليكين؟دازاو-إكسيمينماكحنظيوصالامبراطورىالعرثرعلى!منافسيه
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المسيحييز!جميعاهؤ،ءعادىلقدةاقدامهمنحتمنالأرضليسنحب

!بدثاللوثنيةيقدموالمذاتهالوقتوفى،هوادةلىخهـنفا-أواْنبفمونكلوا

.الرقأدمنيبعثهااو،بهْتمهضانيهكن

.ورجالالعلمافيينمنمعاصريهيفوق،الراىحصيفغسطنطينكان

الغريطمنالدينبةللتنئونمستتنارهفاختار،وذكاءفطنةالدين

الأولاط.عنا،ترضىربلوهو،قرطبةأشقفهوسيوصطالامبراط!ورى

جهازدرئيسمادحهأيضاوانتقى.آنذاكالغربافىقلتهاعلىالكنسية

صأبخا-cفلسطينقيساريةأسقفيولاب،التنرقىالنصفمندعايته

الديحيةْوالفرقالأطرافكلثقةحازوالذى،انمعتدلةاللاهوتيةالاَءراء

حد.:ث..،.لقيسارى.والا!سقفالامبراحلوربينالصلةتكنولم.المتصارصة

--القيسارىيولابولكن،ا،مبراطوريةبحكمقسطنطينانفردعندماعهد

مصرالىطريقهفىوهوقسطنطينالىتعرف-المعاصرةتتفهـالمصادركما

قت"اشههذافىالرجلينبينتمالذىاللقاءأنتمكولا.دقلديأنوصححلةفى

أفادفكانوان،الآخرازاءمنهماك!ننهصىفىالكبيرأترهترككد،المبكر

فى.يعنملوماتتعْقصورةمخيلتهلْىللرجلفرسم،كفهـاالغداحبراحلور

.الطموحوألهعحنداخلة

كأبلع.علىيزيدمأامتدتالتىحكمهمْترذحلوالقسطنرإبئع!هـ+شلقد

بق،امبراطوريتهجلنخثلوالتى:الوتنيةرعيتهشك!كيثيرلإْأنطَقرن

إلحر؟بويلاتمنوالْقدْهمالامبراطوريةوحدالذىالرجلهؤلاءذفأ!نىظ!!

،اثوأء،خ!ادتهمحلقوصبممارسةللمسمثجنسمححقيقة.ال!أ،حنةالأهلية

جديدةكنائساقامةحريةل!مواباح!المصإدرة5ممرأملاأموالهماليهم

ب!شى،ةوشاركبل،تال*ضجصهااةوفيتحتالحبادذدررحهبآتهد!اواصلاح

لراخوأحللقالمنفيينوأعاد"الكنائمىس!إثبنإءفى+اثر!*خراتةومن

كيليكجا.لالمعابدمنعددبهدماوامرهأص!رأيضاثحقيخة7المسجون!ضا

تدقلديان!-3سلفهفل؟مايذهبلمكلهاكذمعقسطنطينولكن؟وفينيقيا

بالاخسض!.إ!عاماحرلوماالو!ضكغضدإصدرفلم،المسيحيئتجاهلهيال!ته!

المقدهتتكنبهما،تباحرأوطاطوربزرالامبرألْراء!ا!فْاصلتب،تإالمكا!.ثم7بهدأو

وحر!أئفاا.الو!مْيةالجموع.يتعقبأو"زمراادحدْابحاالصىكنطة:؟صصأوقنج!%ز

ا:م،حمدمي،:ْ-ماْلتىأحابداهـهأنبىس.ارإ،نجهالهْحوالطقوسر1فمأرلنةمن
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نابعدفجورمباءةأمستقهـدكانتلأنهاولكنطَالوتنيةْبصفتهاذلكيمكن

!إعبادهاعنهاتخلىاذا،ربابهجرتها

المسيحيينعندإلمقدسرالأحدقحخئطينفيهاختارالذىالوقتولْى

ط7ْالسبفبيومابدايدعهولمالشمسيومدعاه*البوعياعيدامنهوجعل

حتر،تصدرالعملةاستمرت،لهشعاراالمسبح،برومظ!من!علوببنفا

فانوذاكهذاوقبلْكل،تقهر،التىالتنمهشثصمارتححل3؟3سمْةْ

خاصا-امتيازاتقدملم،نيقوميديارسالةباسمقدمذاهاالتىالتسامحوثيقة

.-.الدينيةالغقيدةحريةكلهاا،مبرأطوريةلرعاياحملتولكنها،للمسيخيين

وأخهأ،%فولالنىالؤثنيةنجمأننظرهبتاقبالى*مبرأطورأدركلقد

كلتيحاولفلم.المحتومةالن!ايةالى،هـئيدذكالْتكران.اتبخص!إتجشير

وتجاءازاءماسيالهتهولكن.اَخرتهايوميتعجلولم،الحياةفيهايبحث

بالغربمنليسى،ا،فمانيةتاريخفىخطببرةتحولنقحلةكالْتالمسيحية

The؟-نأْبهفىMossعليهايطلقأن birth of the Middle Ages

والسطى.العديمةالعصو-رعالمىبنالفاصلالحد

وخيراته!هبان،فىالكنيسةْأغرق،الدعائيةبارعقسطنحلينوكان

لإجىمن،وقلقهبل،البالغاهتمامهيبدى،أنعمهفبضمنعليهاوأغدق

فىتفصلكىالمجامعلعقدويدعو،الكنيسةفىتحدثالتىالىئشقاقات

الخزا!-يحمل5ِ.،العامةالمركباتعلئالأساظف!ةوجمجمل،اللاهوتىالنزاع

فاكأسن.حلكاا9!ويرسل3،منامتناتهمْفىويهشترك،وترحالهمحلهمنفقات

4ب-.الكفنخلرفىبذلكفغدا.المسيحيينمنرعاب،5معاملةحسنعلىيحثه

.ادرحمرحلةحت-ا.لنمىطنطينولكن.والملإذلكاوالملجأ،وحامبهاراعيها

،رو!ا!ىر3أمبراحلو4اأتألمقا3يهنسلم،بالكنبسةعلاقت!ولْىلارهاالتى

ألسيألب،النظرب"وأن،الإمبراطوريةفىالمطلتيالسلحلانصاحبوالْه

ب!-كأخسأوأأ!دولةداخلمستقلةصيئة،مططقا"بقيابمتقبلانبمكنلإ.الروفمالْية

ةامجنصي!االمجاكعقسحلنحلين.ترأصثمومن،الدولةداخلدوا!أة،دقةاكثر

جهـأف-لقف.ليموفيإلأساقنةتعب!نفىخل3وتد،قراراتهاء-ا-تَر!دنئ

بصد،ا!!لى.إأ/دْستهف-المسيريهإعتناقهعدمرضم-الانا،مبراطور

با!ةإ!رذآىإنجقبهذ!.يحجلظلوان.ا،عخلمالكاصتالوثمْي!ةىكأنان
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باتجراتالامبراطورعهدحتىالمسيحيونخلفاؤهعمْهيتخلولمبل،حياته

CAS' - 375 ) Gratianus'.)

يةلامبراطو.مطلقاسيدايظلاتقسطنطينباليشغلماكلوكان

شتاتها.جمع!بيلفى(،32-603)عاماعشرتماسيةقضى،موحدة

اُمرصاولىالتىالجديدةالجماعةهذهفى،انفسامأىحدوثفانولهذا

.الامبراطورب*وحدةفىالظْثيرالىمابصورةيؤدىأنيمكنعددهاقلةرغم

النفهة.هذهترديدمنتخلواقسصنطينعنصدرتخطبةا!رسالةتكادو،

للكنيسة!ثحكلةأولالبدايةمنذبالحزميعالجأنارادفقدذلكمنوانطلاقا

الكنيسةجانباتخذولهذا.الدونأتيةاعنى،عهدهفىالسطحعلىطغت

دعواهم.لسماعحتىولاالدوناتيينلجماعةبالايلقولمالكاثوليكية

آخربثكلالسياسيةالنظريةيطبقانرأىالسيالةهذهفثلتفلما

ألامبرأطوريصبحبحيث،الأطرافمختلفبينالتوازنايجادطريقع!ت

العقيدةيؤيدنراهثمومن.بينهاالفيصلالحكمهوالنهايةفىالرومانى

يمفوفقطسنواتثلاثوبمد.ا،ولالمممكونىالمجعفى5؟3ل!نةالنيقية

ايىالرجوعدونايمافهموثيقةمنهمويقبل،وصاحبيهاَريولرعن

المليتيةثالمثحكلةازاءالنيقىالمجعاتخذهالذىالقرارولمل.الكنيسة

الحا.ولسياسةعلىدلبلخيريعد/الامبراطورمنبوحىجاءوالذى،حصر

قسطذطين.اليهالجأالتىالوسطى1

يجمع،المياسةلهذهحياأنموذجاقسطنطينبلاطكانولقد

والمدنبوتالعسكردونالمستثارونفهناك.الفكروشتى-الخلائقإضداد

الكنيسة،لثحئونالخاص.مستتن!ارهجوارهموالى.الوثنيينمنكلهم

يقفالأخرىالناحيةو"لى.المتحمصالنيقى،قرطبةاسقفهوسيوص

الامبراصلورلدىالحظوةصاحب،العنيدالاريوسىالنيقوميدىيوساب

القيسارى.يوسابالحميمصديقهوأولئكهؤلاءوبين.المنفىمنعودته،بعد

امْهجميعاهؤلاءالىيوحىأنقسطنطيناسنطاعوقد.الممتدلالفكر.رجل

يقو\أن4علبوأن،الامبراطوريةبخادارةاليهعهدالذى"الربمبموث))

،الكثبقسطنطينحاولولقد.النجاةثطأنالىالأنواءوسطسفينها

مف،كلولكن.ْوالكنيسةالدولةبينالعلاقةأسسلخلفهيضعانفىونجح

قسطنطين.توقعمماتمقيدااثدكانتاللاهوتيةوخلافاتهاألكنيحة
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الاْصليةالمصادر-أولا

:NASIVSلالم!لاول

41T-2.!ه,Apol !! Contra Arianos : Nicene IV

.904-248(V!ع!.ث!.P=)

،انن!!!و!جم!*9ْ!!ئبأتأهـ:-!ص!م!؟ع!,235-2230.2

ث!ه-جملاك!.!=(..-!!-7

566-56402,-+..onem de morte Ari.i : NiceneْاAd Serap

=(.ح!.!كلا8538.)!م

onicon Athanasianum (The festal letters and theirول!

.!!ه،2.+!كأ*:.ْ)عغ!ث!ا.

1,ioA + i : Nicene IV ,2 71-96 =(. .P. .G XXVاْ!مه

(.596-196

:Epistolade decretis Nicaenae Synodi Contra Arianos

1،2.ن!كلا,5,41.)76! 172-015 =) .P .G. XXيرا/*محغ،نجه!+-.هـ

Epistola de Synodis Arimini in Italia et Seleuciae in

aا3ْ-:اْ*cene+4521فى048-.-.(ءق..!-- celebratللا+I8a

جملا*!-681.)3!

027-2,.HistoriaArianorum ad monachos, Nicene IV

G.+ول78!و.)عو001*...خ. X3(-=(..!3.ش.

anosكأ-..-2.,3لمحي7 : 4* ceneول+Orat) ones Contra

.525-12(VIك!ك!-تي...P)=

:AVGVSTINVS

7041,+،.cene:*ْأDe baptismo Contra Dona.tistas

(..244-701514 ) = .P .L XLIII

"3،كا!حس!اش!لانلإهب!ة!!8*ولاْبالإب!ول!*ث!+ا،!ول:.!.كأ

7XLIII!لمحهـ
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:SVI$ESV!ل

2,.ور.ث! 87-73 =) Pأcene:*أHistoria ecclesiastica

.)علح

02,5Vita-473(.!-*وُل.ث! Constantine : Nicene

(.-1232-509

:3V!5!م!ت!لكم ORIVS!ك!لككAIN

4Athanasii!لع!أ)نلا4شratأ5 episcopi Aleملا!أة+!ه*ول!In

926.2-028!ع!.ث!.)1128-8101 =) Pلأ!XXI : Nicene

32&-2,Adversus Arians, oratio XXXIII : Nicene VII

334.كك!.ح!2213VI.)!ا =) P

ولس3*ه:

De!2،!ر!ه(-!..سأ، viris itlustribus : Nicene

xo6+*جي،2)8-072.

-&:LACrA

322-103cutorum : Ante- Niceneسلا!ولIIVأ+هص)!De
276-918(.2.VII..لأ.P=)

Migne. Parisص..ologiaecursus completus, series,graecaهPatr

ث!فى،بمكهـ.4

atina. ed. M-) .. Paris+هلأ!عcursus completus, Serحا!3ع!!ئلol

.4tqq

7لأ: RVFINV

Historiaecclesiasticaع.!ثكه-7 : .P .L * XI4

*هولكم!+ول:

34تييأهئ!ْلهن!اع!ه!كم!اْ"9!م!:ءول!4*فيْ.بر4-47.!ب(.ث!

لأ!!ههي!سرله!+؟2).-.-
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للعلعكه:كهععلعملع7

aا!:cene!,4272-923=(.!ث!7 ecclesiastica!ثكمن

+مم!لأ0163-843.)

:VSعللولSVLPECTVSEع

Iمم!.لهأ.59- ,2 122-71 =( P!ممHistaria Sacra : Nicene

!016(

ل!لا:3+حمع!ص4

2,-.حلع. 915-33 =) P8ولHistoria ecclesiastica : Nicene

(.0128-881!3،LXXX
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الحديثةوبيةالأالمراجع-ثلأليا

Michiganع.Ante-Nicene Fathers. ed. .A Roberts - .J Donaldson

29خعفى؟ح344ة

.*.(:ult (QاA

:06ْ1esخع Bostonخعولn the MiddleْاEurope

5Atiya.:)خ (A

6891,A history of Eastern Christianity. London

+.(:)Backhouse

,Earlychurch history to the death of Constantine

1884.Landon

0Bardenhewer(ة)0

.LesPeres de'1 eglise, leur vie et leur ouvres. 3 tomes

4Paris!فى

:(.Baynes(N. H

0+(.Constantine (C. .A .H vol

oak:).ط!.لر (A

5691.A history of Rome to 565 .A.D New Yorrk

.(:Bullough (S

6391.Roman Catholicism. London

by Moses

:(01)Burckhardt

,Theage of Constantine the grat. transl

.Hadar..U .S.A 94q1
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Burkitt.:.).سهخ (F-.

.(+Vol. Xول.+..The Christian church in the East, (C

Butcher(:).سا.+

7918,The story of the church of Egypt. 2 vols. London

03+";CambridgeAncient History, ed. by J.B. Bury, .S.A Cook

.9Adcockخصفى9.هح 12 vols. Cambri

.CambridgeMedieval History, planned by .J .B Bury.. 8 volsع

36911.dirكاmaC ! ge

.(:Cantor (N

.Medievalhistory, the life and death of a civilisation

6591,New York

Cary:)خ (M
.eاْولof Constantْحم!ا.to the eكا*.A history of Rome

54991.London

91Theد.3 Catholic Encyclopedia, 15 vols. New York

Cochrane:أ..هك. (C

Christianity and classical culture, a study of thought

0491,and action from Augustus to Augustine, oxford

tLe!!مكا.) !cyofأ)

M!5له(3.): dة.

Egypt and the christian church

4791.oxford

.ص،.avis..+.كأ(ة:.))سصخك

.Ahistory of Medieval Europe from Constantine to St

.ouisفى.طاخ9 Londonكأ
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3291Dictionnaire.-،ع de theologie Catholique. 15 tomes. Paris

4"!ه

.A Dictionary of Christian Biography. 4 vols. ed. by William

1877.Smith and Henry wace. London

.(:Dill (S

-Romeand Society in the last century of the Western

9191.empire.. London

.(:Downey (G

a from Seleucus to theشA history of Antioch in S

1Arab.د! Conquest. New Jersey

0Duohesne:).سأ (M

1191,Histoire ancienne de '1 eglise. 3 tomes.. Paris

!d.:).ول ey (DولD

.162The civilisation of Rome. New York

Encyclopaedia of religion and ethics. 12 vols. London 2591 et

.Sqq

.(:Fletcher (W

++.Prolegomena (LACr. mart. pers.) : Ante-Nicene

71-3

Gibbon(:).ككأ

-.ire,ed. by .J SنمThe decline and fal! of the Roman em

9291.Bury in 7 vols. London

Hardy.+(:).ول

.ChristianEgypt, church and people, christianity and
-nationalism in the Patriarchate of Alexandria. New

5291.York
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هئه--rtranft(:).نا.س!

01)أث,1$1-2 :NiceneععءProlegomena .( SOZOM. hist

.ئهن

Hefele.:!.لا (C

Histoire!هأثنئهنئع.4 des conciles. 8 tomes. Paris

.(:Hughus (PH-

4891.ndonا21.مأA history of the church, vol

-.Hulme(.+:).ول

.1The Middle aes. New York

.(:Jackson (B-

Prolegomena(هـحم!OD.hist.!اع.):Niث!عأ)31-1.2,1

:-(.Jackson (F-

The history of the christian church from the earliest

461..tothe death of ..tS Leo the great.ADنع!نأ
909,1,London

Jackson..ول): (S.

chaff- Herzog encyclopedi! of reli !ousكهThe New S

Michigan.4!ه 5791 et313!اه.wledgeاوله!ربk

--ص*له(ولطهن.هن):

on of Europe. Londonْاantine and the conversثئمنئكه

ئطئفى

oman Empire .206-284 3 vols. Oxfordنئأerعأhe

!د..

Latourette.3.كلر():

the expansion of christianity. 7 vols. NewكأA history

391York،!4.71!ها

5591ity. London8فلاث!نA history of ch
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1!7.-by Ernest .C Messenger. N ! York

.(:Lietzmann (H
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..Theend of the Ancient world and the beginnings of the

5391.Middle Ages. London
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Prolegomena(EVSE.R..ع!لمع.) Kist
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Nicene and Post- Nicene Fathers of the christian church, ed. by
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6591Yorkخ

http:// kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



-VAT-
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6491.The Orthodox church. England
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العربيةالكتب-ثالثا

:(لقور)رستماسدع

-.5891بيروتثاجزاء3العظمىاللهحدينةانطاكيةكنيسة-

!بالعربوصلتهموثقامْتهمودي!هموحضارتهمسياستهم!!الروم-

.5591بيروت،جزءادع

:لتونكو.ج.ج

الدكئوكأ-وتعليقترجمةثوالحضارةالنظمفىالوسطىالعصورعالم

أ.vwالقاهرة.يولمْان!يمجوزيف

:داوشجني

-.بطرصالبرتالدكتورترجمة،الكببرثيودوسيوصعهدفىانصاكية

.6891بيروت
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:(دكتور)علىأحمداللطيفعبد

إلقاهرةع.البرديةالأوراقضوءلْىالرومألْيةوالامبراطوريةمصر

.61اعا

:(لكتور)أمينعثمان

.7191القاهرة.الرواقيةالفلسفة
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دوسن:.كرستإوفر

سعيدواشدكتورزيادةمصطفىهحهدالدكتورترجهة،أوروباتكوين

.6791القاهرة.عائتورالفتاحعبد

ة(دكلتور)العليمعبدكمال!مصطفى

.68!اذالقاص.والرومانالبطالمةعصرىفىمصرفىداليهه

بينز:-نورمان

يوهـتءومحهودمؤنسرحسينالدكتورترجفة،البيزنطيةالإمبراطورية

.أ!57ةالقاهر.زايد

:بورجدى.جا.و.

.6591التهاهرة.سوصرْكىترجمةصالقديمالعالبمتراث

ليورنت:ول3

؟69-االقاهرة.بدراتمحهدترجمةالثالثالمجلد.الحضارةقصة

موسايميوحنا

هفهـىالتهسترجهة.والحديثةالقديمةْالمسيحيةالكزإبةتاريخ

.5781تيروب.هس
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لمحضرس!

..........لفاتحةا

اعتزالحتىوالمسيحيةالامبراطورية:الأدل-اضل

........دقلديانوص

منها-المختلفةالفئاتموقف-ألرومانيها،لهة

وفلسفتهانجحيةالمب-التنرقيةاتالعباد-الفلسفة.!

منها-والأباطرةالرومأنوجموعاليهودموقف-

المجتحععنالمسيريينعزلة-ا،مبراطوريةالعبادة

القرنحنؤصف!تىللمسيحيةالوتنىالاخسحلهاد-

ا،دارية-والاصلاحاتدقنديانو!لى-الثالث

رأى-دقلديأنوصومراسيمالعامةالاخسطهادات

دقلديانوسلسياءلةالجقيقيةالدوافع-لى*كتالْتيوص

المسيحى.الفعلرد-باليريوسىدور-

ازاءالمتصارعينوسيالةالأهليةالحروب:الثانى،الفصل

.......ع..المسيحية

وماكسيمياندقلديالْوصاعتزال-الرباعيةالحكومة

بقسخلنطينةاالمفاد-جاليريو!ىوقسخانطينعتلاءا-

ماكس!نتيوصواعلانروماثورة-امبراطورا

العياءةلارتداءماكسيميانعودة-امبراطورا

وماكسبيوسىسفروصبيرْالحرب-.ا،مبراطورية

بينالنزاع-روماعلىالفاشلةجاليريولىحملة-

ماكسبميانتحالف-3!شْليمصماوولدهماكسيىيان

الأباحلرذ-اامبراطيرليكينتعبجمن-وقسطنطين

واعدامه-قسحلنحلينعلىماكسيميانتأمر-الستة

-311.كبمْة.التسامعمر!حوم-جاليريوصوفاة

الصخور-وماكسشْيوصقسطنحلينبينالصراع

http:// kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتدينمكتبة
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قسطنطينانفراد-ماكسنتيولىمقتل-الحمراء

قسطنطينبينميلانواجتماع-الامبراطورىبالغرب

ازاءوسياستهالئنرفامبراطورماكسيمين-وليكين

ليكينانفراد-ليكينوبينبينهالنزاع-المسيحية

بينالحربمنالأولالدور-الثرقىالنصفبحكم

كلعلىقسطنطينالتيلاء-وليكينقسطنطين

والمسيحية-ليكين-تراقياعداالأوروبيةالأقاليم

بحكمقسطنطينانفراد-ليكينوهزيمةالثانىالدور

لامبراطورية.ا

....والمسيحيةقسطنطين:الثالثالفصل

الىقسطنطينتحولعنالقيسارىيوسابرواية

قسطنطينرلائل-الروايةمناقتنة-المسيحية

الىرسالته-قرطاجةفىنائبهانوللينوسرالى

هوسيوص-القرطاجىالأسقفكأيكيليانوص

رلالة-313سنةميلانواجتماع-القرطبى

قسطنطينافضالعنيتحدثيوساب-نيقوميديا

فارصملكالىقسطنطينردالة-المسيحيةعلى

بناءفىالمثماركة-ورائهامنا،ًساسىوالهدف

مناقشة-الوثنيةالمعابدبعضهدم-الكنائس

ايمانه-قسطنطيهنمسيحيةحولالمؤرخينآراء

عنالخارجةالفرقالىرسائله-الثمصباله

الكنيسة.

.....الدوناتيةالمسألة:ا!ابعالفصل

التنظيمعلىوأثرهالجاليرىالدقلديالْىالاضطهاد

أفريقياأسقفمنسوريوسربينالنزاع-الكنسى

المارقين-قبولحولنوميدياألقفوسكوندوص

الدوناتية-المبادىء-أوغسطينالقديسرأى

-الطهاركنيسةْ-وماجورينوصكايكيليانوسر

جانبالىوانريازهألْولليئوسالىقسطنطينرسالة

أسقفالىملتيادصقسطنطينرلالة-الكاثوليكية

http:// kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتدينمكتبة
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الامبراطوررسالة-1C'3س!نةرومامجمع-روما

-314سنةأرلمجمع-ديراكوزأسقفالى

مسيحى-اضطهادأول-315سنةرومااجتماع

الدوناتيين.عنالمفو

....والمليتيةالآريوسية:الخامسالفصل

وتعاليمه-آريوص-الفكريةا،سكندريةمكانة

أسقفباولينوصالىالنيقوميدىيوسابرلالة

فىالاَريوسيةانتش!ار-السكندرىا،يمان-صور

عامىالاشكندريةمجمعا-الرومانىالشرفولايات

اتساع-322سنةبيثينيامجح-ا؟3،3!ا

الكاثوليكية-والكنيسةالآريوسيينبينالهوة

هوسيوص-آريوصوالكندرالىق!طنطينرلالة

مجمع-مهمتهفىفثله-الاسكندريةفىالقرطبى

الىالدعوة-عاممجمععقدفكرذ-(؟3انطاكية

خطاب-5؟3سنةنيقيةفىمسكونىمجعأولعقد

المجمعأعضاءبينالصراع-المجمعفىألامبراطور

-ألامبراطورتدخل-الشخصيةالمسائلحول

القيسارىيولابرلالة-ا،يمانقصْيةمناقثة

قانون-القيساريةالبيحةقانون-بيعتهأهلالى

مولودب-الهوموسيةمسألة-النيقىالايمان

-الحقيدةمسألةفىقسطنطينتدخل-مخلوف

الىالمجمعهـسالة-زعمائهاونضالآريوس!يةادانة

-لْيقوميدي،الىا،مبراطوررلهالة-ألاسعكندرية

المليتية-المشكلة-الأساقفةعلىالامبراحلورنحم

ازاءهانيقيةمجمعوقراراتمنهاقسطنطينموقف

البابوية.القيصيريةمبابىء.-

..المليتيةوصحوةا،ريوسيةاحياء:الم!ا!سلفصل5

اسقفمليتيوسوفاةبحدمصرفىالاضطراباتفنجدد

النيضوثيوجنسيالنيفوميد!يولابعودة-أسيوط

قسطنطينرمائل-المنضمنالاَريوسيةزعماء

http:// kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتديرمكتبة
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سمْوذ-ايماسْهووثيقة)ريولىعودة-اَريولىالى

اَريؤصاعادةمحاولة-البلاصالْىارلْيمؤميدىيوساب

الإسكندريةاْس!فْصْاثناسيوصرمْضى-الكنيسةالى

أنطاكيتي.أوعرْلمجحع-الأفطاكىقافالت-

يوساب-خليفتهحولالنزاع-يوستاتيوص

أهالىالىقسطنطينردائلى-المنص!بيرفض

ا،نطاكىالمجمعوأعضاءالقيسارىويوداباْنطاكية

الفريق-الامبراطورالىيوسابرسالة-

بفرصْأثنالهيوسىاتهام-نفودةوازديادأليولابى

قصْية-مريوطأحداث-المصريينعلىضريبة

قيساريةمجمع-اسيوسابب؟ناخطة-ارسنيوص

تقصىلجنة-335سنةصورحجمع-rvrلعنة

الىرحيله-اثناسيوصادانة-الحقائق

فىآريوصوفنبولأورشليممجحع-القسطنطينية

نفى-القسطنطينيةمجمع-الكنيسةثركة

-أنقرةاسقفماركللوسرقضب"-اثناسيوسر

موقف-آريوصموت-اليولأبيينانتصار

خأتمة.-الغرب

........لمراجعواالمصادر

الكتببدارالاي!اعرقم

NOWO/ NAVT

معدغعأ؟لمس

ث!يةيةاكيىوقش1،31!

لقاهرةا-704لأ7ت

http:// kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتدينمكتبة
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لمجنأد!لثإفا

..!أأ!!لا

ثاثاط!!ثا

الحميدعبدوأفتد.

الناشو
(هرة)العاوالتوزيعوالثشرللطباعةءقيااورر

غويب4كلبد
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والكنيسةالدولة:الكتاب

عبدالحميدرأفت.د:المؤلف

29991/99:الإيداعرقم

/ISB:الدولئالترقيم N.ء

3-591ء Z3-3-779ه

م0025النشر:تارلخ

محفرظةوالاقتباسوالترجمةالطبعحقوق

دعهيب(عبه+)!سيرالتهالناث!ررللطباعةقبا-دادةلناشرا

مص!بةصماههةشهـمحة

شقة،-الأولالمور-امونبرجععارة-الحجازشارع58:لإدارةا

2462562-02474 38 / ANN

()القاهرةالفجالةصدتىكاملشارع09:لتوزيعا

)الفجاله(229:!/ا/-5-175329/.::!:9.هـبم

)ااشا(الصناعيةالمنطقة-رمضانمنالعاشرمدينة:المطابع

362727/59.

ا! غررأحمدا!/
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..والكنيسة!الدولةف

.!!ال!!

في!اشغلث،الكتابهذامنالئانيةالطبعةصدرتمنذهضثطوالسنوات

الحروبواالبيزدطيةالقضايامنعثدحولئبأعأنشرتالئىالبحوثمنبعدد

الدولة"إلىجدلدمنأعودأننفسىعلىآليتنسبلاامنهافوغتفلما،الصليبية

علىإلاىمسلحثلنوزملائىأساتذتىمنكثيرذلكعلىوشجعنى"،والكنسمة

لمألتىالأخرىالأجزاءاستكمألوأهميةجدلدمنالمجموعةهذهإخراجضرورة

اجزاءمنبقىمالكتابةأتفرغأنإما،أمرينامامنفسىووجدت.بعدلصدر

زمنمنذعليهأعكفالذى!الخامسالجزء!وخاصةوالكنلسةالدولة11موسوعه

كانماإصدارجديدمنأعيدأنوإماالموسوعه،هذه!عقدة!وهوبلقصير،ليس

إلىالأقربهوالأخيرالأمرهذااختيأرأنوأدركتمنها،قبلمنصثرف

المكئبةوأن،نفدتقدا!اخيرةالطبعة،أنعلمتانبعدهذالىوئكبالصواب

المنطقى.الئسلسلهذاإلى.حاجةفىالعربيه

وأضفث،والكنيسةالدولةمن5اللان!الجزء11مرأجغةبىلنأنبةعدتهكذا

واضحةالقارئيجدهأإضافأتوهى،السابقتانالطبعئانفنهخلتالذىالكثيرإلله

السنواثهذهخلسعديدةدراءاتحصيلةوهى،الكتابصفحأتفى.معظنملماصأ

إلماضية.

غيرالمجموعةهذهمنجزءلكل5إضافلأعثوانأ"أخنارأناثرتوقد

11أغىللموسوعةالرئيسىالجنوأنئحت،السابقةالطبعاتفىبهسممىكانالذى

الإضافاثمعتمامأئثفقالجدلدةالإضافية11التسملالا"وهذهه،والكنيشةالدولة

وطبيعةفله،طرح!التىالجديدةوالأفخارالكئاب،جوهرعلىأدخلتإلئى

التاريخدة.الناحيةمننفسهالموضوع
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--.-3---..-والكنيس!..المولةح!

فىالأولىالتجرنجةلعالجالكتافيهذاموضوعأنبالذكرالجديرومن

مرحلةيملتلالعظيم.قسطنطينالإمبراطوروأن،والمسيحيةالوئنيهبلنالاحتكأك

كانث،عاليةومهأرةسيأسىبذكاءالقضيةءأدار!قد،وتلكهذهبلنالانتقال

ضلمنومن!هم4أفلحمنمنهمفكان،اتبعوهلوخلفائهمنكتيرودالذىالأنموذج

ألطريق.في

نفسى.فمنأخطأتوإناللهفمنأصبت،-قإذا+العلممنمبلغىذلك

الخهيدعبدوأفتاخ،

9991القاهرة

8!-
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لكنيسة!وا..لدؤلةا-

إال!!11

السياسلةالناحيلينعلىالبيزنطيةللدودئ!التاريحنلةالدرأساتمعظمئقتصبر

وإلاجتماعية.-الاقتصاديةالجوانبمناسثحيأءعلىبعضهايقتربوقدوالعممكرية،

عددلهافليس،مستفيضةعميقهادرأسة!فىوالكنيسهالدولةبينالعالفهأما

ل!.نصيبالدارسين

9،*فإن.بيزنطة.الإيمان!عصراسم(حملتقدالوسطىالعصيىركانتواذا

كىوالدلبوىإلدينئلخطينلتداخل،الحقيقةلهدهواقغيااتجبمبيدانجأضهاإتعتبربضمة

والأحؤال/السياس!ةالشئونلمحىالجقلدية*المسائلالحلاة،"وتجلغل.امر.من"،اموركل

وا!عاباوالآدابالفنونعلىالمباشروتأئيرهأالاجلتماجمة،والنواحىألاقئصاديه

ء/لا،01،لارلاضية

ل!ط+وص!كتابهفىب!ص!!3بيلرنورمانلأالمؤبىخذلبنعنببهرو!.

mpire!ص!كantine":ألإموروكأنببينده،وألنزعاتالهواياتكاندا11...،ب!لاكايقوله

تملأ،عبهمفىيعيش/.الييزنطىيماندلنلا.ا"لقدثوبالالبسواجتمأعيةسمياسيةمن

تستهلالملجبفىوألعابهدينلة،اع!ادأعطالتهفكانت.الخفيةالقوىعليهوتسيطر

للثالوثابتهالالاعلىتحتويأوالضلب،ءبعلا!ةالئجارية!توسموعقودهبئراليل،

،أوالتساكطرلبى-ع!إلابلبلفعليمالم!ىءفىأللةسملحلرأبارإد.وإباالمقدبب!،

فىويرىله،تعاولثتالتمائبممنيلخذوكابئ.الأمواتالقديسونفلهاتملوالتىلزؤى

أنجععمود،علىماتقديسجسممنانحدرلاعر!قطرةعلىالمجلوىالغبار

مروعه!خادئةوكل،أرضه"ثنىلنهنخليفةوإمبراطوره،مقدسة:حربىبهوكانتدواءا.

إلىيطلبمزةانجيشثارلقد".يحفزهبشير2أوإما-لذير!..يل!يةاالطبلعة،!اكهى.فى

4685!اكأs'ثلاأ""للرأبغق!ظنطينالإمبزاطوزا" 266- )A Canstantفىايشرك"أنآ

الافبزاطووسألهمونما،?Tibاenus"لاوئيبزيؤشFieraclius.هرقلأخويهألحكخ!!-قعه3

1(!!!أئالفةا3أباطرهفلنتوجبلثالؤث.6نؤمن!!لأننا:ثائلننأجابوه،افلكيريد"ونلنم
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-!الدولة..والكنيمممة3

الملالفةالطبقةأوالساسةأوالثينرجالفكرتشغلالعقلديةالمسألةتكنولم

القصرودوائرالأبأطرةأحا!لن،وباللا!عىحينابالوعىفيهاشاركبل،فحسب

ماكتبهذلكعلىلث!ينا،الشارعورجلالمضماروفرقوالجيشالحكومةودور

الشهير،الكبادوكى+اللاهبىلىهوألرابع،القرنمنألثانىالنصففىعيانشأهد

شىءكلأمتلألقد:يقولحيئا"أعه!س!خ!كعلالأ*ولاح!33نبشاأسقفجريجورى

والأزقة.والأسواقالطرقاتبهموازدحم!،الكلمبغوامضلتحثئونالذلنبأولئك

المولودحول-الإجابةلىفلسفوالشىء،ثمنأأدفعهأنيجبغماإفإذأ"ما"سألت

الآببخةنالبائعأجابنىالخبز،ثمنعلىالوقوففىرغبتماوإذاوالمخلو!،

لمولالإجأبة!جاعتنىأعد،!دحغامىكانإذاعمامأ+بحثتوإذا،الابنمنأعظمء

العثم!.منخلقالابنإن

،بالعقيدة9مهبماالعصورلالكإنسانكانحدأىإلىيوضحالقولوهذا

الخامس،القرنفىالكنيسهمورخوقد.لخصالاسخالولوجية.بالمسائلمشغولا

خطأيرسمأنإنسانعلى-الصعبمنإنالأمر!بقوله00هذاSocratesسقراط

شلونبدت.الدولة،أمورما:اضطؤبثافإذأالدلن،وشئونالثنياأموربينفاصلأ

111.ئعقيدأشدالكنبسة

يوسلبيوسالكنيسةمورخىشيغهلل،الرابعالقزنيبواكبرومنذ

EusebiusقيساريةأشقفCaesareaوالكنيسة،الدولةبينالتزاوجلهذا،فلسطين

3.وكنيسةعقيدة"للمسيحلهالمقدشالكتابةنبوءوعده

انذىالئقللدىالعداءسياسهض!نالدولةلتحولطبيعيةنليجةهذاجاءوقد

ديانةبهاالاعترافإلىللميلاد،الأولىالثلاثةالفرونطوالالمسي!حيةإفياءمارسته

religioشرعية licitaلهاالرسميةالعقلدةمنهاجعلتثم،الرابعالقرنأوائلفى

جصاعةبينيجرىبماالدولةاهثمامأزدلأدإلىابالتالىهذأوادى،نهالته.فى

اخلافاتمنالكنيسهفىلقعمالكل6وزنألقيمواضحت،وأنفسهمالمسيحيين

http:// kotob. has.it-مكتبة املهتدين اإلسالميةالإسلاميةالمهتدينمكتبة - http://kotob.has.it



والكنيم!ة!..اللولة!!

بدورهـعلىيوثو،وانشقاقهرطقهإلىتؤدىفد،تنظيميةاوهوتيةية

-وحدة..دلنلهاالمسيحلهةغدلاانبعدالإمبراطورية

337الأولقسطنطينالإمبراطورويعد (603- Constantinus)مسئولا

أباطوةاوليكنلمأنهمن.الرغمفعلىالنئائج.هذهكلاعنمباشرةبصورة

بلنهم،منالوحددكانأنه.إلا،المسيحيينمعالتسامجسياسةائبعواالذلنالرومأن

يدإلى.مدالمرحلةهذهوتخطى،المسامحةسياسةللفيذجدىبشكلتابخالذى

أنطبيعياوكان.أنعمهفلضفىأض!رلمحهاحتىعللهاالإغداقئم،للكنيسةالعوق

إحسن،!مقدرهبحمدهمم!بحةذراعيها،بالحبلهلفلحواق،عليهالكنيسةلقبل

والقديسدن!الربسلسمتإلىعليأمكأنأألاه-رافعة،الصنيع

هذهخضمفى-الآخزهو.غرقوقديدرىأندونوجد-نفسهقسطنط!نلكن

نفسهمن"جعلإذبعدعليهوكانالكريستولو/جلة،المسألهحولالجدليةالمعارل!

خبىء*صراعاتغأعليهتعرضلأهذة/جاحقهوفدالكنلمنة،وحامى".الربمبعوث

المنسائلهذة!افىبنفسهلفصلانالكنسى،"النظامأجلالكلفه".أوامنااحولمن

جلسالها،وتزأسوالمسكونلة،المخلية.الدينلهة،المجامععقد.3إلىفدعاالشائكةت

بل6وعزلهمالأشاقفةتعيينفىوئدخكفرارألها،.علىوصدقمناقشلالهأ،وأدأر

الإيمانقأعدةبعد-بهش!دساانذى"النحو!علىالعقيدهضلاخحهفىوشارك

ولاوتمسفوا!بها،عليهاسارواسنهلخلفائهقسطنطلنوضعوبهذأ.الأرثوذكسى

ومنالقسطنطينلةالعئمانيونورتحت!،الزمانذلكمنذواحداإمبراطورأثجد،

إل!،يعلملاأوشيئأاللاهوتأمرامتلعلمعشر،الخام!ىالقرنصنئصففىصكليها

وهذهالكنلسه،بشئونالدولةأمورأرتبطت،وهكذا.العباب!ذافىقاربهممأقوقد

الآخر.دونأحدهمافهمسفراط،تعبيرحبعلىلمكننا،لاأصبعحتىبللك،

لسبران،باحثاىعلىالمستحيلمنبل،الصعبامنكانهناومن/.

وناثمأطة،العسكريةولتحركاته،.السياسية-"خركتهصالبيزنطى.التاريخأجكوأر
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ص!الد،لة.؟والكنيم!ة.-،

وأنشطته،1الأدبيةوأشكاله"الفنيه،وصورهالإجئماعلة،ومظاهر؟الافئصادى،

العقيبنةوإلصراعات/الديثيةالجوأنبفىبعمواالفكريمعنأندون،الرياضية

الكنسية.والشئون

الئاريخيةالدراسةمنالنوعهذأإلىلفتقرتكادالعربلةالمكتبةكانتولمأء

مبنر(حلتىبدأتفقد،الأصليةالمصادرءعلىاجوهرهأفىئعلمدالتىالمتخصصه،

بدهلياوكانالكني!مبة،واالدولهبينالعلا!ةتاريخلتتبع،لبمنواتجمشرمقاتقلرقيفترة

معالمها،وحددالعالتهة،لالكأسس:وضعالذىاقسطنطينالإميراطوريحظىأن

الدرالمبة.:هذهمنالكتاب!بهذا

البلزنطى"،العالمفىوالكنسمةالدولة.بلنالعلاقهطبلعةأنءذكرهلجدرومما

تدخلبفجلالشرهةالكنيسةغدتفقد.الأوروبىالغربفىمئيلتهاعنثخلالف

فىواضحةيصورةهذاوتمئل،الحكومةدوائر/مندائرةشئونها،أد!"كنىالأبأطبرة

؟نشثد.ولنمالإمبراطورى،البلاطفىكبيراموظفأ.أسقفهاأمسىحيثالق!بمطنطينية،

عشبراحدطيلةوالإمبراطورالعأصمةبطريركبلنندر،فيماإلا4عنلفةمجابهة

الكراشنىبذلكتكفلقدكانوإنالبيزنطلة،الامبراطوريهء(عمرهىالزمانمن.قرنأ

ناوألأاللتلنوأنطاكيةالإسكندرلة!أسقفيتىنخاصةالولإيأتفىاالأخرىالأسقفية

ائهاوبت(وفنالقسظنطينيةجمنيسةكئلره.!نفوداأجيانأاوتحدينابل،م!مبلمرةبضويىه

01،-!-!4.الأباطرةن!لطان

(روماكنلسهتزعمصفقدتمامأ،ذلكشكثرعلى*الخالكانفقد2الغربفىأفاا

الكنائس،كلعلىالر"وحيةالزعامة،يضتل"الباباطهنأذ،اوأضحىضكاالم!إ-المسيحية

أمبزورالقديسالزابع،القرن"فىميلاثو-ألثنهر-"اساقفتهأفقدلاأنبعدخاضة

Ainbrosiusواتجعوأروماالأباطرةهجرايأحداث،-منذتيارذلكعلىوساعد

المباشرالئأئلرجمن2بذلكرومافأبلعدتالقسطثطلنيةثم.Nicomediaنيقومددلاإلى

رافنامنيتخذونكانوأ476سنةحتىالغربىالنصفأبأطرةإنبلللإمبرإطور.

ص!2؟
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والكنيصة!.ةالدوله

Ravenna1)إيه!5؟كااميلائواهـanum؟e 4i)ولجبب.وبفداوضامأ.اأضستفرلمبما

سلطهاالروحية-لبيلطاتهإ/الىصمماوسرءعان"منارع،يلارومااممل!نفسهالبإيا

-.ابخاسمنالقرنفىبروماأحدقوأالذينألجرمانزعماءلفاوضخرجغدمازمنية

سعرإلتىالعقيديةالخلافاتفئبلزنطةاياطر،ة3انشغال!-وبسبب،لنلكنتيجه

بجمابكايئإ/المحسلمرالإمبرأطورلة،!شتضديهبمصالشرقىاالنصف!كىجد.الهالهبب

-فيب!عدمقإلمسلمين"ثمإلفرالا!،علئوالفرس،البلقانوفيالدانوبعلىالجرمان

إلتياعدجرإءومنالمت!نسط،افريقيا،والبجروشمال-ومصرالصخرئوأسياسوريا

يين.ابفكرى-ليتيألنأمتدادأا.!القسطغطيغ!ه،روما.كنل!ستننئابلنالعقيديالمذهبى!

هذامنودسبهتموسلطانها.البابويةنفوذ-اللاتينبئا،ء،أؤدادوالغرباليونانىالشرق

-)044ص!مما5،الأولعليوس!رشها،أعليهثاالتىالقويةإلشخصبياثتلك-النفوذ

4الأوليولمجلازيولبى461ء( Gelasius2!الأوليوجريجورىأ694!-94سإ

3 egonus!45،1صا-9451أدإ(ع5كا*"الداسعولتو(406-095)ص)

8)111اللاللثوانوسنتأ!ه/80ث1)؟70بعا.و!جريجؤبىى Innocent.أ"1أ-

بنصبلاساهمتقدالكلبىنجيهالدييرأنيهالإصبلاححركةأنذللبإلىإ.!لضافأ216

تدحبهبمأجذمنابوثائبئوبىلفتالنظبرلأتوظهرت.البابويةلممأنإعلاص!منيوافبر

وفةالممبيفين،ونجظريةإلجلا!لة،!والآراءإلبطرسية،!كالنظرليةالبابويهنسلطأر

السابع.جريجورىأصمدرها.البىالبايوية"والمرالبميم،لمحسطنطين

لئبإرلإمبراطبىريةقيابمبعدالغبربية!الوسطىالجصبور.تأريحبثمهدفقدولهذاء2

3العظيبم !!! nusولإCaroإاemagne25(!.دي!مممبر:ءإ؟ثلاأس!؟ا؟)إحيأءإئم9907

5-ألأولأ!ئوزمنالإميبرإطوريه Iيدنغيفا!إوداميأصراعا162()سثةولة

علىلاا.،assona.76!مم!لمسكامكإنوبعماإذكللمحىأوجهيبغو-ايامبراطورلة،الباب!وبة

الإمبراطوربكهدفى.لمالسابغ،جريجوبىىوابباباالرإبعهلريالإمبراطورعهد

كىوذلبك1(91أ-52018آFrederاck؟asso!لهلإbraBبرباروسا!ردرلككا

حر!؟أ!
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-،لكثيسةوا..لدرلةا!

هذاوكان.الروحيةأ!الزمنية،الأخرىضكلىالسلطتيناحدىشأولإعلاءمحاولة

القرنينابلنماالرئدسيةالوسطىالعصورصبغئ!الئىالرئيسمةالسمةهوالصرأع

عشر.والئالثعشرالحادى

الأصليه،المصادرمنلدىما-توفركلعلىالكتأبهذاف!اعتمدتوقد

-)373")الإسكندريةأسالفاول!لأanasiusأثثأسيوسكتابالثا 32)Aتبلغوالتى

الكنسىالتاريخ.ومؤلفا!ورسنالة،"ومقالوخطبةكلاببينماعملاأربعين

Historia Ecclesiasticaوسوزومنوسوسقراطسالمقيسارىلموسيبيوس

Sozomenosوتيودوريتوس،TheodoretusلاكتائتيوسؤكئابالاLactantius

.HieronymusوجلرومAugustinusأوغسطينوالمديسين

تغلببغضهاأنإلاالمصادر،هذهتقدمهاالتىالوفلرهألعلملةالمادةورغم

وخاصهوالخرأفاتالمعجزأتبذكزالاهتماممنالعصر.بىوحواضحبشكلعليه

عنلعبرأثهافهىبلنها،لجمعاللىا(صمفهأمالسوزومنوس.الكنسىاللاريخ

؟دائرةعنالخارجةالفرقعلىلعناتهاتصبثمومن،الجامعةالكنيسة"نظروجهة

..بروية-نعالجهأوأنبحذروآراءهاروأياتهانأخذأنعليناكأنولهذا،الكنيسة

التأرلخبةللمكتيةالجهدبهذاوقدم!االسبلل،.هذافىوفمتقدأكون!ولعلى

إليه.الحاجهأشدفىأنهاعملا.أشعرالبيزنطدةاوالدراسات

والنناء!التقديركللأثدم،لعرفانمحراب.إلىأسعىأنعلى..والآن

بجامعهالوسطىالعصورطثاريخاسئاذيونسفنسحجوزيفالدكئورنكستاذ

دالرةإلىالكتابفذاإخراجفىالأولالفضلصاحبباعتبارهالإسكندرية

والدكتورشمسعينبجامعةالفلسفةأستأذوهبةمرادالدكتوروأ.لأستاذالضوء،

الدكئوروالأبشمس،عينبادافيالأستاذينعبيذاسحقوالدكثورالغمراوىعلى

غرلقوريوسالأنباونيافةبالماهره،1الدومينيكانالآبماءديررئسرقنواتىجورج

فاقربماجهد"من!جميعأبذلوهءلما،المرقسيةبالكنيسهالعلمىالبحثأسقف

ع!14
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!ىوالكنيصة..لةال!.--

لىوقدموانقاشا،صدورهملىلجملعأفسحففدفكرى،صقلتبالغةودقةجهدى،

الدراسأتومعهدالديرمكثباتلأمذاءالعميقوشكرى.العونكلبألعونمليئةلدا

والإسكندرية.والقاهرةشمسعينوجأمعاتالأكليريكيةوالكليةالقبطية

أنإلا،كافيةغيروالعرفانالشكرمحرابفىسلىكلمأدتاانيقدنىومع

الكئلر.ثنأياهبينلهميحملفليىكاقواءنسواها،لملكلاقلمى

نفمى.فمنأخطأتوإن،ادلهفمنأصبثفإن،العلممنمبلغىذلك

العهيدعبدوأفت

نصرمدينة+القاهوة

4،91أكتوبرأول
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!ورلكنيسةوا..لدوولا

01أ،لالطحكبرل!ؤلظ/001،،0ا!1

!!!نم!أ!هـاال!!!ا"تا

-!!!!و!أ-

11الجاسمأئتصارهOctavابا3أوكتافومرحققأكئيوموع!دام.ق31عأملمحى

Marcusأنطودي!سماركوس-.السلطة،كىقيميلهالرومأنى،ألب!معبأعدأءعلبى

usاtonالسابعةوكليوبأئراولCleo ! atra VIIمصرفىالبطالمةملوكآخر

41روماأكتوتظبىللةأهليةحرببعدبموتهماالصبعداءوتنفسالأخثير،وحليفة

المقثسكحرمهـالذملروهتكؤاالع!سكريةببزاتهمروما.سياجالجنوداقتحممنذبنيرانها

جهدالرومانىالسناتووقدر-.الأولونجذايأثالمبلاد!بلالئانىالقزننهاياثمع

عللأ،افهو-،مكانأارفعهفأا.والتعظيمالتشريفألفابمن-عليةفخلعقدرلأه،حقالرجل

9!ثأ-ح،!3ه!11أطورلإمبؤا11هوو،ا!لأجصا11يعنىاىالذAugustus.!عسط!لأوا"

(Pr"*الأول"المواطن!وهو"،الأغلىالقائد!اأى- nceps،ااالوطن،أبو.هوئم.Pater

ae9ا،أ rالأعظم+الكاهناوهو"Pontifex Max، mus،-الهألة"هذهكلؤنجفلء

تاه!ألتىالمقديمةالرومائيةالفضائلإحلاءاآمالداص!بتهبها،نمشه.محاطأاالفىابئى

بىوما،ف!السلطةسعلى!"ا--والاصبظرأعالأهليةالحروب!معابىكعنهبار.وسط

من،قادمة-جديدةإلى!*عبادأثؤالوسدظتىالثنياالطبقتيننخاصة."الكئلريقوالصنبرأف

الشيأشىم"النظابمجكنمطلفأابئعادأتمئللاالرومأتية؟لاالولليهكانث2ولمأالئمرفي."

فىالفطلى"اتبم!يدهوواالإمبراطور"،الدولةأربابهنمالرؤمانأربأبءكاإدانرومالى،

!إلىاالمديمة،/الفضائلببغثأوغ!ط!كأوكئافلوساهع،الدينوشئونالدنياامور

وإيسلأمالحظألهةمل!الأهليةالحروبأيامروانج!،لقيثالتيالآلهةمنسكبدجأنب

Fartune!فغدثيحمله-الذىالئعظيحلفظ/طمنهاكلإلىوأضافوالخير،

;staولأ3لم!بب!stأث3 Mercur1عاكةلوولول;! Augusta).

272.(1.Boak,A history of Rome to565.A .D)p
7!!ر-----.،--.-..ص-س
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لكنيسلأوا..لأللدوا!

فىالولتيةالداليانهعندكيقةصورةإعطاءالمستحيلمنويبدو

الئىالفئرةوهىللميك،الأولمىالقوونلالكفىوخأصةالرومانيةالإمبراطوريه

علىئحصلأنقبلألاضطهاد،.قالبحبيسةقضئهاالمسيحيةالديأنةإنقيل

لأتباعهايببحالإمبراطوربه،فىالأخرئالثياناثسائرشأنحكومىاعتراف

تكنلمالوئندةأنإلىالاستحالةهذهوترجع.طقوسهموإجراءشعائرهمممارسة

منوالعبادأثالمعئصاتمنعجيبأخليطأكانثبل،ئابتظابعذاتالفئرههذهفنى

الإغرلقآلهةطويلةمدةمنذبهااخئلطث/فقداللدإفاث.وش!ىالبلادمخئلفب

الرومانإقالفولالحرىفنلعلهأليونأن،،بلبلأدروماساتأنبعدالأوليمبلهة

إنبل6رومانيةأسماءعليهاوخلعواوطقوسها،"أسرارهابكلالإض!ريقالهةنفلوأ

فنىئمل!عويضخلالأهلالإغريقكأنفقدالأغريقىاسمهيجملظلمنه!بعضأ

.!الأولالطرازمنعمللاشعباالرومانكان"بثنماخلفوها،التىالرائعةالميثولوجي!أ

والرنجاء4االخيرلجلبالتىاكهةفىالرومانيةأليونأنلةالديانةهذهوئمثلث

ألطالثاخارج3)كهةلهذهكانأنهفىللشك،مجالاهناكأنعلى.والعدالةوالصحة

)2("فقدالأهلينلدىروحىعزاءأوكبيرتأئير.-الأصلىموطن!ا-واليوناق

المدن،،وأهلفلاحيهاسيمالأالرومانيه،الؤلابات!ىالأهلنهولاء،لدىكان

أوضح-بصورةلبدوهذ)وكان"والتقديسالاحئرامإلدهايلقونالتىالمحليةألهتهم

اكهةالمصويونفعبد)ابريفى.الطابععليهأيسيطركان،حيثالصغلرةالمدنفى

المعابدوامئلأتمماتهأ،وبعدحيائهافىالطثورأوالحيوأناترءوستحملالئى

الطقوسيباشوونالبيضاء،ملاب!بمهمفىالرعوسالحليفنىالكهنةمن.بالعديدالكبلرة

وشمدسورلافىأما3)3(03بصعوبهلفهمونهاأنفسهمهمكانواقدلمهلغهءفىالذلنية

أكفةمنوضيهرهماوعشئارالبعلالمدنوأهالىالفلاحوقحكبدفقدافريقيا

لا"الئىالشمسوكانثالمحاربه،الحبالألهةالناسعبدلراقياوفى)4(،المحلية

عبادةبينهمانئشرثفقدالكلثعندأما(،)ابلليريأفىالأكبربالنصيبتحظىلقهر

92..neand the conversion of Europe, p2)أ Jones,Constant)
31..(3 Jones, Constantine,)p

(4.Id)

(5.Id)
-.--.--.-.--.ص!89
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والكني!مة!..لدولة

جملعارأدعمهاوعلىوالغاباتوالأتهارالربدعلآلهةيالدمالولاء.وكان-الطبلعة،

البئممم!)إ(.

وظلتالرومانى،البانثيونفىالرسميهالزعافةالآلهةبعضاحلئلثحقيقة

Jupiterالكابدثوليننىجوبئروخاصه،الجمهورىالعصرفى"تعبدطودلةلفئرة

apitolinusيونوصربهيرئبطاؤماالأغريقعندبىيوسؤيفمابلالأربأبربج

(7 Juno)ومينرفاMinervaومارسMars"(.)ورجالالم!الفةالطبقةأنعيرا

الطبقةيكونونوالذينالمدقحكاما.منوالعريفهالئريةوالعاثالئهاوالنبلإء،الممنائو،

ولذلنالمبنحكاممنوالغردمةالدردةوالعاللاثوالنبلاء،السنإشو3وزحولالملثفة

التراثالصغرمنذأشربوالتىالولاياث،فىالأرسدفراطيهالطلبقة!كونون

والأدب،الفنافىولرائهاالدينىمجدهاربطثوالرومانى،اليونانىالكلاطمميكى

.ارئباط.!عأطفىمن7كثرالغالبفىهذاديكنلملأوإنأ!هة،بهذهوئأريخها،

هذهمفد!ةفىوالشكالقلقخمنحالةالملدفينخأصةنفوسوثملكت)91.تاريخى

طاحنهاأهلل!هحوبأالرومانبلنشهد!الذىالجعهورىالعصرنهال!فىالأربأب

يئزعزعلدي!الإلمانيببأالفوضنى؟2لهذهحدلوضعحراكااكهةئبدىأنلون

لوففثدالفترةهذهفىلتى.كانت،الفلسفةشطروجههمفولو!لقددمه،ألهئهمئجاه

معوفاقس!لىأساممأوأضحثالانئشار،واسعدراشلأموضوعأئضبحأنعر

من3عليهئتطوىبماالرواقيهفىسلوأهاماحدإلىالطبقة-هذهووجدت)01(.الدين

)6(.4):9،-.-ساء،،."،!،

ئموا-شهرهافىيالزواج:يوصونوكانوا.والأمومة"والزو)ج*ايأئوئهفيخاميةالسفاءملبىيونوكانث)7!

والصناعاثابحكمهآلهةمينرتاكانتحينعلىالق!جات،أمنعدليه(ن-.ائؤواجويقولمدن-.يوثيو

الشعب.ضدمعظعأألهاكان!دمارسأماوالكئبلأ،والموسيقيينوالمملالقالصناعوطوانف.اليدوية

اسمهئطبقألحطاليا،افيتبيلةاكلوكانتليشصابىها.روما.رهزيكون-انكادثمالحرثبهأولأاوكان

.-الف!هور.منشهرعلى

1صأاب،الئالثالمجلدلحضا!ة.ثصة:ديورنجث:رابع 28،1 1 YV.

.op...!.938-،س--ص Cit5،8(كاي!ا(

.--..92.(9 Jones Constantine,)p
588..ary,A history of Rome down to the reign of Constantine, p01(ور(

!9--.
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لأ---والكنيسةا..لدوللأاب!

أيضألوجد-.كانثهذهجوا!،وإلى.أ(ا11الآل!ةبكلوإيمانامماميةأخلاق

فنى،ئنوىنظامعلىئقومانوكانتاالجديدةوالفيثاغوريةالمحدئةالأفلاطونبة

طريقالأاعنيلأتىلاوالخلاصسجنأ،وابجشدشرأ،المادةوتعئبرانالاعتقاد،

وابزهد.الئصوفوممارسةالإلهبةالروحطهارةفىوالئأملالجسداذي!

يخففايضانأالعامةئهبأنالفلشفةأولقثيمالدينفدرةفىيكنءلمأنه،نجكيرا

حأجةفىإلناسكانالذىالوقذ.ففىأخزانها.قىويواسيهابفقرهاالثبعورهاعنها

)؟إ(ؤطرأسمطقوسأإلالهميقدمالاالدينكاقووجدات!،روحهميخاطبمن2إلى

روقأ-وفخارهابمجددمكأثئهاأرتبطتالمتىاالطبالةالبافيالالدلمةالآربابوأمست

حفأظأنواضنخأوباثوالنبلا?السنالوطبقةبذلكنعنىالخارجممافىوانتصارائها

إ.بعيدإوئراثئارلخيةروأبط/علنىحفاظمجردالقدلهقةالأربابعلىالطبقةهذه

يفئشوق.رأحوا"الذينالعامه3.-وعقؤلتتناسبلاوجدلهابأفكارهأفكاتتالفلسفةأما

هذاه11وجدووشرعاق".ماالخاطو،هدوءبهاالإلمانفىلجدونأنجر،أربأباعن

عجزصامآلمعئنقيها".كلتقدمأناستطاعك!التى-الشرقيةاالدياناث.فىا!ارباب

فىوالأمل،النفسىالمرضىمن)13(بهئمدهمأنللإمبراطوريهالرسميهالعبأذات

صكالغ:اإلى!يحيونهالذىوالشقاء.بالبؤسالملىءاالعالمهذامناوالفروبالمسئقبل

التى.الرس!مبةالعباداثتفلقده-ذلك"كأنت.-.زوكلمقيمنعلممنبهبعدهم-وماالروح

الناسوجدؤقدإ)14(.انحكم.أدواتمنطيعةوأداةصرفسلاسىطابعذاتكانت

مصراجمه،علىالفلعمفةبابفحوعلىجميعأ،لخلقملللولفىلفلسفية!معنىجعلعلى6!ةالرولكومإ()1

ومب!أللسلإد،%خ!االدباساالأنحدب،ههولبهالالوضىفيشاعتمجئمجفيالحثرلجنمبنئفلموهى

الطبعةلممديرمنا0صنظر.أخ!ه!دةتطالناحة!هطمنفهيثمومن.الفاضلةللحياةراسخأ

تاليف!يم+العالمئزدأيضأورلخعV.115ا!عا!ه.،أمقكمان!بكتو!!رول!ةالفلسفةلكتابالئنية

.W .G De. Barge21ص-امموسزكى!ئرحمة"f-لدنتيتبىجالائهاأف!هرمنوكان"2.ا

Epictetus!الاميزنطوراوكانشامعيه،خ!مةإلى(711)89-لراحانالأصراطوريضماناستطاعايذ!س

."!/-!داراحح:اللإليالد!.الفلاسفةأعلاممنا!8.-ا16)أوريليوسماركوسه

رلأكدعOp.،أخ!ة.695-

.553ص2-3مجلد"الممابقاالمممنر6ديورنث(21)

93.(13.Stephenson, Mediaeveal history,)p

(Boak,op.14)أءلمإpت193.؟م./،...-

-----.-------.-----------"-----2ء0عو
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4الكنيضة!..الدوللأ

وأشبعتنفوسهمأئأرتشعائرمنعد!أالجنيدهالشرقيةالعباداتهذهذى

الغيبوبة!ألمروحيةدرجةإلى:وصلوكأنهالاهإهـ،يشعر.بممارستهفلعابد.عواطفهم

قدنفسهأنيحساالإسرأوشعائوويإلمامالمعيود.اثهبمأتحادفيأنهفيهايحس/

1(.)نقيةروحيةحيأةلئفبلىمسدمدأوأضبح،الأرضيةحياتهدنسمنلطهرلما

كبير.باهتعامحظ!لظمنهائلاثهناككاقألعديدهالشرقيةالعبأداتبينومن-

"العظيمهالأمعيأدة"هى.والرسمى،الشعبئاإلمستؤ-على4.الووماقنجالب6من

كل!ج-يخآشي!igiaفرلجيافىالأصيىوموطنهاجessinusمن."ولa"!ول!اب!aخ،7

كى.:العبادهمعهاأشركإؤقد؟لاحس!احكيبيلنىيا!ههتعر!كأنتحيثالضغر!

الجياةإلىاأعادتهكيبثلى--قد"أناألممدشةاياساطيرتروىالذىأولول3أتيسكرينها

الذىا-لأشودالحجرنقلوقد")16(".المحاه،حبهابقوة-ذبحفدكان-أنبعد-نانلة

إلئبسينولقهنواحترام2،وقاربيمالخصيانمن2كهند!أمعصورلهايمثلكأن

أقبعدوذلب(-)17ق.م()502الئانجلةألبونيه.للحرفيالمشدومةالأيامفىرومأ

الأمل،-بخنبةاأصيبوأ:الذين"-.الشكانروع)هدىء!،منأنفىا/الرومانأربأبفشلت

إنما-ولكنالبلأتين:تلعليمعبدهأفي.عبادئهاجصبزالرومانىالسنالوأنغلر

فرضهالذيالحصار7هذاتحطح!اجتى5(4بإبمأ)شأlaudiusكلودالوليين؟عصبرجاء

روما.سكانبينسرلعأعبالئهاؤالتشرت)18(،الب!مبلنية"إلعظيمةهإلإمعلى،السناتبى

ت:ما-(ةاوأفريقلة+-)1وفريجياLydiجم!ليديافىالبىلايالامدنمنوكئيبروايطاليا

1؟أكا.p.1.93ا-ا،-.،-901-:ا"1!-.ء!1( (5 )I

16)011."09؟،جلم"!ة!..--،/.؟1!لاو0 Stephenson!." ..po)c

.op.cit.3و1!،1..،:10 p17),لم Boak)

-،--928.2(18.Dudley,' The'Civilization of Rome,!p
ألبنررلموتويحزنونويمبلونسكبادهاولصومأتيدساقربنهاكما.فعلأنفدبيهميخصنونكان.كهنتما

مموا!هيميجرحونألضأالكهنةكابئحثطرل!(،1،2-؟)حالربيعيبطبهاالاحتفلىأثناءونجلك

ضجتالئاثىاليومكانفإذاضره،إلىالنمابا!هلحملمهيبقوكبوفىدماءهمويشربون

أي!ممنالأخلراليومحلمافإذا.أتيسببعثالمحلقللنالأثلينمنالصاثرهالفرحبأصواتالشوارع

التىالجمماهيرصفوفحاملوهاويخلرلىللنصر؟موكبفىالعظيمةالأمصؤوةحملتالاحتفال!3

Nostra!أمنا"بانممرومافىتحييها"ؤيثلديها Doming

.Jones,op.33إ:رايخبئ cit. p115الضأ:انظرو.p5أحأ.Dudley,opقصة:ديورنثوكنلك

!-!،،-.-ء.471ص3ب3مجلد،الحضارة

حمب010121---------------.
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،.،لأ-والكنيسلأ..الدوللأ-!

من!الفادههالأخرىالعبادإثسالرببنمرموفهمكانهالعبادةهذهاحللتوفد

)02(.،عنهاالزوماني!ةالدولةورضىاسئحساننتبجةالشرق

للنوبمالخيرئحبعالميةكأمصكبدثفانهاالزيس/المصريةا!هةأما

الثجارمنكلعندخاصأأنئباهاولقياسيرأبيس،كرينهامعهاجمدوقد،الإنسانى

الملوممطالبحرموأنىمنميناءكلفىالعبادةبهذهيبشرونكأنوأالذينوالملاحين

ماالإمبنراطوريهفىألريسعبادةاننشأرعلىساص!وقد)!2(.رحلهمفيهيحطون

راحتففد،الاتيةالحياةفىوالأفيويلرافه،الحنومنالآلهةهثتهقصةعلبهأنطوفي

؟"ست"أخوهقئلهالذى"اوزيريس"زوجهاأشلاءعنبحثأكلهامصرأفاليمنذرع

ئبكيه،ذهبثثمجئمانه،إكتملحتىآخرشلوجوارإلىشلوائضعوأخذثالشر،

طقوممهأبهاختصثمأهذاحانلباوإلىاوزيرلم!".11أيزيم!"11أحيتالحبوبدموع

الصسائيةصلوائهاحكليهئشتملومامرح،جومنهبأكلهايسودكأنومأ،الرقةمن

أمم!علىاأخئلافبالنام!،جميعأ،الشاملوللوحيبها'thمؤموسيفدةالحانمن

مثرأ.الإلهعبادةعكم!عكلى)2؟(بالنساءرحبثأثهاكماوطبقائهم

لنمان).لميلادقبلالئانى"القرنض!ضونفىروماإلىالعبادةهذهأنئقلتوفد

مصومنروماعلى3يفدونكانوا-الذينالأغريىيداعلىهذاوئمذلك.قبذيكن

الإيجىالبحروجزراليونأنكبلاررلإيطاليأالمجاورإةالمناطقمنأومباشرة

الطبقةسيدأتالرومأنءوبعضوفقراءالعبيدبينعبأدئهاانئشرثو!د،وصقلية

ق.م168عامفنصلىأحدأصدركماتحدلهأ،إلىالسنأتودفعمماالآرستقراطلة

الرومانلةالحكومهأنغير6بالمدينةالفاثمةوسيرابيسإيزيسهياكلبهدبمأمرأ

4"ول3صلأعهدوفىروما.أسوأرخارجشعابرهملمارسون)يزيسأئباعئركث

كلبوبأترةلئأئلرونتبجةالتسأمح،9سباسةلانئهاجهأخرىمرةالديانةهذهساعداشند

للحزبزعيماكانوأنهإلزيس-خاصدةعلهاASازدهرثقيصربولبوسعلى

,Jones.02.34)ا-.ء.لا\. op, cit.)p

,Dudley.21.231)،!.ص op. cit.)p
-"02023..(22.Ibid.))p/

.481صالسابقالمصدر:ليورنثايضاوراجع

-----..سع!22
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لكنيسآ!وا..برل!الد!""--

الدنيأالطبقةأفرأدمنكئبرينصفوفهلببن.لضمكاقالذى.الشعبىأوالثيمقوأطى

تقدماأيزيسبيانةوأحرزثالأجنبية،االعباداتعلىاقبألأالطبفاتاكلروهى

وفد..مق43عامرسميأءفئبهاابكئرفث)الث!اني!ه(الثلاثبهالحكومهأنحئىمطردأ

Octaviusأوكئافيوسبينالأهليةللحربنئيج!ذلكبعدا!زيع!عبإدةئعئرث

3Marcus"انطونيوسوماركوس Autoniuداخلعبادتهابتحريمصدرلاقرإرثم

عهدعلىإيطالياأنحاءسكلىفىطوربتثما.مق.38سنهالرومانيهالغأصعة

بالأغرافحظيثأليبادةهذهأقإلا)23(ما-37(2أا+berأusليببرلوس

فىجمادئهاواس!ئفرث241(.4(أ-37Caligul)ءكاليجولاجانببمنالرمممى

3إلكابيئولفؤقشبائرهميضارسونكانواأبباعهاأنحئىنجلفائهعهدعلىالازدهار

)07--!69(الفلافلةايماشرةؤبارتقإء61،،.سنةالأهليةالحربأئناءباطمدنان

2(.)روماافىإازلسلعبادةالذهبىالعصربدأالعرش

فىالرومانالحكاميداعلىمرةمنأكثزحوربثأنجهامنغموعلى--

ولكنثانية،مركزهااسئعادةإلى!تعودمأسرعأنكأنتأنهاغيزذالها،2العاصمة

161ييوسإنطونينوسء،صربمجىء -(138 Antoninus:Pius)لفقديدأث

26)مثرأالفارلعىاكهلعبادةعنهصمئخذيةمركزهأ Mithra)عبادئهاسلقرتالذى

فتزةفىالغربإلى،طريقهالأخذبدأثئمالصغرئأسياشوقثىطوللةلفتزة

الميلأدىالئاريخمنالأولع.القرونوافتأقؤفاسالمبلسى؟ايأوليالقرنفىمئأخرة

الوجهذ!الشابالإ4مئرأ،عبادهالرومانيلأالثولةأنحاءجعيعفىانئفعرثحثى

.أ()7الشسىوبينبينهالقدلمةالوحدةإلىثرمزنورمنهالةتعلوه!الذىالوسيم

الىالزأحفةقريناتهافأفيالتىالبممرثطالعبادةالملرائيه.اهىولقد.كانث09

ضند!)أهورامزدا(للنوركإلهالزرادشئلةالدالانةلبدو.فىمثرأوكانالإملواطوريه،

147ص،البرديةالأوراقضوءفىالرومانية!الأمبراطوريةمصرنكلى:أخمداللطيفحكلدد.،)23(

023.(24.Dudley, op.cit)
ا-.55!أ؟.ص،الم!ابقثمصلر:اللطيتعبدد.2()ء

796.958,(26.Cart, op. cit.pp)
232-023.(27.Dudley, op. cit. p)p
!3.
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..---.--.---.!والكنئسلأ..دلةلداح!

إلةبأنهملئرأعرفوالإغرلفيه،البابليةبالروح-لأثروحيسص)أهريمان(،الظلمةإله

DeusاlEivك!دالمءأثفهر")؟2(لا.ائهء.الشمم!!التىعلىروماكىظهر-ثم،الشمس

thraأMإلهئبينتملو.!صراعاالزرإدشئىشكلهافىالعبادةهدهكانت3؟!ولماأها

الصالىسأجلمنولاييدأ-للجهادادأفعاالناسأفئدة.فىذلكأوجدفمد.والظلمة،النور

تركثولقد.)92(.راسخهروحيهحصأنةالمثرإليةالعبادهفدمث.وبذلكوالبر،

الانتشارفىوأخنت)03(الغربيةر!ما.اوألولايأث.فىالواضحةآئأرهاالمثرأئية

الحربية،اللمعاركإلها-أصبخ.فثرأأنبعدالعسكريةالأوسأطفىخاصةالسريع

)31(،الحثودمعسكرأ!كاصكلىالهحماسيةتبشيرأداة.غثو!ألذبنللجنودوحأميا

قادرألعدولمقواهوخأرتسلطانهمارسالزومانىالحربإلهفقدأنبعدخاصه

"""11مةالإمبرأطوربه.اأممكداءضدالرومانلهةالفلالقفبادةسكلى

وكأنتبالعقأئد..3/الغختلفة،يعجالولمىالرومانى"العالمااصبحفقدحالأيهعلى

لهائصبحلمأنهاكلرالرومانية،للوثنيةجديذةإضافيةمادةالشرقيةالعبادألا

جانصصمن-الئأييدولقىرسمناص،بهاعترقاقدبجضهاأنمنالرغموعلىالسياد"،

علىاحتىأوخأصةأوفرديةسكباداث3بقث6العبادات.هذاهأنإلا*الأبأطرة،بعض

ؤكأنثابسياسله،1صفةلهاأنالألامامنفى"يومتدعولمالمحدود،الشعبىالمسئوى

)32(،.المسامحةموففالدياناثهذهكلازاءلقفاالوق!نفمىفىالرومانيةالدولة

-ء".اأ33(..!الزومانىالعامائصالح!مغطقوسمهالتعارص!ألاشزيطة

المنظمة"المركزيه-السلطةإلىتفلقرص"كاتالجثيدةالدلانأثهذهأنتكير

"معيئأثضنع/ئنظلماأوقانؤنأ،ئسنأنئسئطلعوأللىاالكهنوتربجالفىلمئمللة

فىالكهنوتمئاصبوكانثالجرمة،الطقوسأو/تحديدئلك،اوالعبادةلهذه

وقدذائها،الممنطمة!أهلمنيأنال!رئملأ-ب!أسطةالمحلدةالعبادأتمنالعظمىالغالبية

ع!24

(Boa,28)."5أء*p.301ءو.2-،

04.(92.Stephenson, op. cit.)p
93.(03.Ault، Europe in the Middle Ages.)p

,yeld..232-023.op. cit. :pp31)با Cary, op, cit.';896.:p)D
,Boak.32).11،203ء op. cit.)p

,Jones.33).03ا op. cit.)p
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!تلكئم!مبةوا..لدولهإ--..-.-2----

لختارون.بواسطةالكهنةمعظمأحلانأ،-.وكاقايعامةابوظائفوبينبينهايخمعون

أوإالإمبرأطورية،كىالأخرىالوظائفهعظممئلسنةلمدةسواءالمحليهالمجامع

02!.،أ"3(شرف!كمتصبألدوامعلى

والأمإلزي!منجمعبادةابيثمرقنئالأصلذاتباللياناتفإن،ءعديدةولأجيل!2.

!والذىال!رومان،عندالديبىاللتحعورباليسيرلي!بنحدإلىأشبعتثدومثراالعظيمة

والأسر)رالغموضوكان)31(.ابقللعةالبر!مانجيهالدباثهفىسمثرأنجذاءإلالحبلم

علىوالأميلنالمتعلمينمنكبيزعدداجتذإدعافى.أئرذاتالعبادالتهدهاثىالخفية

مننوعا3ئعطلمالفلسعفةأوأبداينأنالقولاتيمكنولا36(،-أ-رواقهاإليالسواء

الروحتخلصبوجوبتنادىكانت--!أففلسفةالأخلرةافهذهالأ!خلاقية.اللعاليم

أجل.منالفضيلةابغقارسةوذلكلاوالماديات،الجسديةالشهوة.منوتطهرها

العقلدةقالونأدله.:وكانثىأوالدفكير"-للتةمل"أللازمةنمطهار!-ؤالنقاوةعلىالحصول

بينبينهما،قائما!الصرأبمويجعل،قبسمينإلغالنمالقسمب"أوضخنأكفأ-المتؤائلة

حلىاصفهفىيحاربواأقبمئراالمؤمنينغلىكانئمومنالظلمه،1-وقوةالنورلمحوه

مطلوبةلزتسعبادةفىالأخلاقيهوالعفهالطهارةكأنلاكمأبه،الاتحادلسلطعلوق

بعدالقضاءعندوالغفرأنالسمأخعلئ-الحصوليريدونكانواإذأغبادهأمن

بصؤرهعمكانتكلهاانمسائلهذهأ!عير.االمقدموالنعيم2ألبركالاونعرالمو-،

بالعدالةاهتمامايبدىأق-والفلسفة-+ءالديقكلاهماأوأحدهضا.يصاول!فرديه،"-ولم.

كوحدةلمالغالمإن!اذفىالرغبهمجردذأكأوهذهعنديكن-لمأنهكماالانجتماعية،

/-.!!ا!.ا.!)37!شرؤرهمنوخلاصئه،واحدة

تبتالصنبثحية،ثىتمتلثجديدهشرفةلنانةالأحيرللمبداهدالحمذر.وكان

مات.البشرخطاياغنليكفبروالتعذيب-الآلامطريق)فىلساررمخلصبىإلهلمحيعقيدتهأ

الجديدة-إلفسيحيةالعقيدةلهذهوكأنألباعه.بةلؤمنكماالأمواتبين"من.ئانلةقامثم

3.آنذاككلها/ابشرطة!العياد-اتهعاب!ت!ئمئرككاتثالذيوعموضهاالخفلة،أبىفاأسبى

-46.(34.Ibid)

,Dill.15.7).ا Rome and Society in the last century of the Western Empire,)'p
,Stephenson.36)93ة،طا op. cit.)p
,Jones.37).0138(م op. cit.)p
!بء-.-ص--00-03.--..---4-.------..----3-.-----*-
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والكثيسلأ..الدولةص!

لهكأنثالمسيحيسوع!انالقديفة"الشرديةالدباناثسائرالمسلحيةفاكث

-النأسخلاصأجلمنالموتنالكدفهو،"راحةالنفوسفىأحدثجاذبية

دصرثالئىالفثرائيةخلافوعلى.الهوىقأبلثأخلافيةبنعاليموئفردت،أجمعين

الأنثوىالحنانوعبادتى،(3A)النساءدونالرجأذعلىشعائرهاإقامهصكضويتها

الأفئدهاالجموععلىالغسيحيهملكت،وابؤيسكيبللى

الدياثاثهذهلملثهما،إلأمربأدهـاالروأجمنلالقلمالمسيحيهولكن

الم!يحى8الإيمانمستدبللؤكذكاللاالتىانروحيهالقوةمنالرغموعلى6الأخكى

طيلةدقضىأنألمسيحدةبكلىوكانجدأ،متأخراجاءالمسبحيةانئصارأنإلا

ئئخظىأنمحاولة،الأخرىالأديانبينلهامكانعنئبحثكاملةقرونثلاة

الضع!يحسارعامثلإثمائةمداهبلغطويلوطربواوعلى6صادفتهاالئىالعقباث

تحقىأنالمسيحيةاستطاعت"حئىبألإلاماملبئةطويلةرحلةوأتباعهوحواريوه

وشملهرإلاالنهأئىالنصرلهايتحقىولم،الرابعالقرنمطلعفىجزئيأنصرا

!--.بالمغلبلؤذنذاتهالقرن

اليهبىدحانبمنالباكرةالثلاثةالقرونهذهفىللمسيحيةالعداءجاءوقد

خاصة..الواسعالانتشايىفىاخذثقدالفئر!هذهفىاليهوديةكانثفقدوالولثيين.

إبانلإ.البهودلإلعرضالذىالشتاتخالسالشرلمحىالمئوسطالبحرحوضف!

لفتحداعيةكانالأدنىللشرقاكبرالاشكندرضبهزوأنذلك)93(.الهلنسئصالعصر

فيه،الهامةالتجارةمراكزلأحئلوااليهود،أمامكلهالمقدونىالاغريقىالمعالم

الئشجيعالبهود.ألمحامهاالتىالمسئعمرالئاولقبثاللجاريه،المواصلاتطر!وسأدوا

الحمايةومنحتفمألعكسربة،الخدمة.منأحكفئ!التيالهلن!دنجئيهالملكيالاجأنبمن

الئىالمدننلكفىمعبنهقضائية!كلممبامتيازانتوأنعمثمعتقداتهمعلىوا!أمان

فى2يقلفونالذالنأولئكمنلأأكثرالشئأثيهودعكددأصبحولذلكإفيها،ألمحأموإ

فىسببأالسلوديينضمدالسيامملةالمئابيينثورةوكأت(.£')Judaeaاليهودية

ع!26

04.(38.Ault. op. cit.)p
958,(93.Cary, op. cit.)p
495.(04.Boak, op. cit.)p
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لدوللأ..والكنيسة!

واستطاعلت-الوثنيين،حماعاثبينئبشيرىنندئماطومدعاة،الديانةهذهإحياءاعادة

الولئيين)41(،منبهبأسلاعدداللم!دالأولالقرنفىإليهالنجلذبأنالبهودية

بصورةالهلنمدتيةالثقافةئشربوافدسورلانجارج4لمقيمينالليهودأنالرغموعلى

3-نزعةمن،المنطقةهذهفىكانلمافشيئأفيهاالمقلصوناليهودواسئسلم،بأخرىأو

فىايأكنر"الكأهنلئرأسهالدلنيةالوحدةمنشكلالكونونظلواأنهمإلاهلنسدلة،

كانالئىالسنويهالضرببةإلىوفبالإضافةالمظاهر،بعضفىذلكوتجلى،أورشليم

منلنئظركان،لهوهلمعبديدفعهاأناليهودىعلىكانوالئىدواخمئين،مقدارهأ

وأحدةمرةولومعينةأضحيةمعبدهافىيقدموأنأورشلحإلىيحجانيهوذىكل

اذولمايكنمحضأدالن!يأبحوداياائصالهمكانفالدذلكومععكمرهءطولالأفلعلى

ا-!"001)2،(سباسبةصبغة

س!ورياولالةمن3جزءأالل!وديهمنطالة"أصبح!م.ق.63سثهوفى

العاصمةلفئحأنواسئطاع،أخيهضداللانىلهزكأنبمبىاثئصرأن"بعدالرومانيه،

ثائهاةألثاءأزاءفاموقفهمطيهودروماوحفظث.أشهرثلاطةديمحصاربعداالمقدسة

نأحيةمكأوكئادذيوسبلنالنزاعأثناء9أيضألموففهم!ونتيجهالسلوقييندونةيماللهلأر

)43(البطالمةحكامآخرانصرةوئخليعن.أخر!ناحيهمنوكليوبألرةوأنطونيوس

هذاالهلنسئة،المدنمنعليهاحصلواددكأنواالئىبامتيازاتهمبهم.،فاعترفث

وائبعثالامبر"اطورية.العبادةفىيشاركواأناإيهميطلبلمأنهإلىبألإضافة

ئسلكانإلىالرومانيةالحكومةدفع!الذىولعلالئسامع،منسياسةحيلهمالحكومة

فىالجاببةالجأهاثمنبهئشعركأنلاماالهود.هوئحاهالئسامعمنالسلوكهذا

التجارية.التواحىو!خأضنهاكتصالدهبألأموريئعلقطما)4؟(ذاثهااليهؤذلةالعفليدة

"يغدونالمخاضهبقوأنينها.ديانئهمأنفرادركمأكانو!.انهمإلىيوجعأيضألعلهأو

4(.)الرومانيةالأمبراطوريهاعلىخطرأيمل!بحيثكببرةفمعبيةبذىلبسمحتمعأ

958.(41.Cary, op. cit.)p
.ak,op..493ا cit. pا!(42Bo)

.651/ص!الروهانالبطالمهعصرىلىمصرفىاليهود:العليمعبدمصطفىد.)43(

..!-493..op.cit. p!كه(،؟ل!ه(

43.(45.Stephenson, op. cit..)p
-.---------4.---3-.....-----7!
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لالكن!توا..وللألداس!

دينأ.لوحد"بهلا!الألإفبرأطورعبادةبجغلأقأرادالعرشالىكاللجولاجاء"فلما!.

لصورئه،فربأتأالعبادإلأكل--أئبأع.لقدماقفأمر"المخئلفة،الإمبراطورية!أنجزاء

ولكن!)46(الهيكلقىئمثالهيضعوا"أنا-أورشلينمهحى+أالموظفينإلى-.تعللمأئه)وأضثر

قدكانوأوإن،هيكلهم"فىوئتىلرجلىمنحوتتمئكوضعمناينفرونكانواليهود

بأسمللهوهيضخواأنبقبولهمالأباطزةئرضيةإلىاالطريقنصففطعوا

.-.3"م.)47(..ب!مولهالمشكلةكحاليجولاأنهىوفداالأمبراطور،

برغلر،عارمةثورةجودايافئاليهودثارالميلاديالأولالقرنستينياتوفى

هذاعليلمضئا،أن-"اسلظاع!+itusتلطسابقيادةالإمبراطورلةجيوف!أن

الامبراطوروفرض،منهمكبيرةأعدادأئذبحوأن،الهيكلتدمروأنالتمرد،

97-96)فسباسلان Veapasianus)اللىالضريبةيحولأنيهودىكلعلى

01اليهودأناغلر)48(.رومافىالوثنىالهيكلإلىأورشليبمفىاللهيكللثحهاكان

و!بممللت616،أت15عامىأخرىمرةروماضدجددوا--ئورثهمألى"ليثوا.امأ

اوقبرصومصبربرالةفىخأصةألاميراطوربهمنعدةمناطقالمرههذهeالئور

aفالريأن.ا"لإمبراطؤرولكنالجزلرة)94(.وأرضن. 4drianus+اهذاهوادةبلاأخمد

عيدلابأىالاحئفالأوالخئانايحرممرسومإسنةفىوأصدرالخطبر،الئمرد

ضريبةو!رضثعكلاطية؟-اللهوديةالطموسمبن"طمع!.أىإكامةأوليهودأجمي!ادمن

العامطفىواحديومإلا-فىالمقثس.بيتثخولعللغح3وحرموبأهظة،جديدةشخصبيه

/!-،1"".الهلكلخرأئبأمإمللبحداءبالفجىءفلهلهمليسمخ

عليهما"وضربتالرؤمانية،الإمبراطورلةولاياتككفىاليه!داشثتوهكذا

لسيدضريبةيثفعواأناليهودباليقلقمماثقفوا،،وكانألنماوالمسكنهالذلة

منط!يللتاريختعرضوا/وقدأنفسهمفألفبىأماضلهمإلىاليهودودظر(،).وثنى

-.،،-،،!!1.162.05014(46 Dudley, op.)c

581ص3ب3مجلد.،العمابقانمضلر:بدورنت(74)

:ا-ا."دنفسهالمرجع481!

1-1.2.0.Nأر(94.EVSEB.Hist)

,Gibbon;05)"زأة.78/! The decline and fall of the RomanEmpire)
-..--...----.----لاص!28
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والكنيسة!.ةالد،دة

.الؤهابةافىاثمفالإغوبقفالفرسفالبابليبن//.بألآشوربينبدأوالشئاث،الإذلال

لابدإلههمأنمحدد.صريحأمل،--ؤتولمحعكبلراليهودلولد،لدى.ثمالرومأن،!.ومن

الئفكلروكأن)511(.الأخبىللسلد.الشياسل!ةالئبعيههذهمن"مالؤمألخيصهموأن

لذلمكالوحيدةالوسبلةأق-()2إسرأئبلابنىجأنبياءفي،نبوءافيجإن!حسبماالشائد-

إلى.االظلماتمنولخرج!،الغرضالهكاإخصليصأمسيحأيهوهيرسلأنه!

هملويحقق6وسلحمانداودمملكةايأرض!صكلىل!ولعيد-.الحسىالمادىالنور-

حالاتالإبدوإلمىبقولهاوينهي،والعظمةالقوةسوالرخاء/،.السحبممنجديدأعهدأ

ميبراثهفمعبهإلى/يعيدوأنلابدبهوهوأنوالإذول،والتب!عيةوأبقنوطالحزق

11/،!-!"،.عاأ.0)53(المبرموق!،ووضعهالصحيح

ل!!يزلنالمسلحجاءهمعندمأ.املإ/.بالغةبخيبةأصلبواألي!هودأن!غير

السطوة!رجالوادرك،الآخرةالدارقىحسنأوعد!اويبدهم،السماواتملكوت

إ!الأخوى-،الطوائفوفخللفوالكئبةوالفرلسليبناالصدوقيينمنءفي!والنفوذ

لا2نفوذهموأننهالية،إلى)4.(-أن-مكانلهماللهؤدىألسنهدرين"مجلسوأعضاء

دعوئهومنمنهونألوأبه،جاءهموبمابالمسيحكمرواثمومن.ضائعمحالة

لقىوبذلكوالحكومه.الرومانشعبجميعاوعلبهمعلثهيئيببوبئوأئباعه،إوراحوا

-ء/!:!..عكنثكبيرال!هودصمنالمسيحلون

!52(

)53(

)4ء(

ieval؟؟ope.p..27إ-ا-، Eu؟to Mei!51)ءب!.كا Th. ompson & Johnson, An Introd)

.henson,op..04.أيضبأ:راجع cit, p3هحأ

عجبااالن!قةاويدعىالريا!ة،وتكدن6ابنأونعطىولد،لنا"يولدلأنها)4/6-7(لإممعياءفمفبرفىئجاء

وعلنى("كزسى،د)ودعلىتفايةلا!للع!لامرياستهلنمواالسلامرئيعنأبليأ،اناكلهرأإلهامفنيرأ

ا-الأبد"،إلىاءالأنمنوالبرلالحقويعض!دهما!لي!به!تهامملكت!

اصمونهمنغصن!ينلتيسى،جذعمنقضييؤيخرجأ-2(الم)1السفرنفسف!أيضأوجاء

3.الرلباروحعليهويحل

/،ا."(--!ام-س،اا-،.2/4إلثمعياء.-،2/بردانبال

عام)حولىالسلوق!لن.ح!مأبظءلىنفما.ان!ويظنإسوانيل؟جمراءمنالضكؤنةالأعظماالمعلم!هو

طبقةنجيغمنالمحلمىأعضاءبادىء.الأمرفى،يختارالذىهوالأ!ئم.الحاخاماوكأن.بم:(1ق0،02

نجميععلىالعلياالسلطةيانفع!هميدعونعضئواوسلعيقويحدأالمجلعىويضمالكهنو!،الأشرات

السلطة،بهذهلهميضرفونمكانكلفىبدينهمالمسئمعمكوناليهودوكان،مؤظن!أيا"كانلليهوب

!9
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لكنيسلأوا..للوللأاع!

الطبفهبا!خللف-تخئلفا!سيحيةإلىنظرئهفكانفالرومانىالمجتمعأما-

ذالها،السلطاتموففإلىبألأضافةهذاذاك،(والبعضهذااإليهابنئمىالئى"

إلىاثدعومن.لئعاللمثحملهبماكيانهالهددالمسلحيهأنثعثقدكانتالملئرفهفالطبقة

الحياةواحئقاراكللازها،وعثمبالأموالوالتصدقالفقراء6والأخذ"بيدالمساواة

ئمومنالأعصر*!للكفىالرومانيألمفهالممظاهروهى(،)وملذأتهاالدنيا

!بطوقجمعوفا"التىالثرواتئبديدعلىلعملبأنهاالمسيحيهالطبقة.هذهلهمث

العللاالظبقةأماوالارئيأب.الاثمكبعيناليهاينظرونوراحواضكيرهأ،أومشروعه

الدولةأمنعلىالحفاظمنهمئئطلبمنأضبفىوضعواالذينأولئكوخأصه

برونكأثواوالذبنخياللهة،أوحملهاليةبصورهبالآسلافلرئبطونوالذينوسلامئها،

بينلربطوأأنوأعئأدوأونظامها؟الحكومهكلتانمنجزءالوشيةديانت!همأن

ديانتهماهجرأن.علبهمالصعبمنكانفقدوعظملئها،الدولةمجدوبينأبىبأبهم

عقمتفصلشىءأنهعلىدينهإلىلنظرالمسيخىأنرأوامابعدوعقاثدهم

ولفنللقيصزبوالأءيدينولأمقاماالمجتمعهذامنأسمىوأنه،السياسىانغجتمع

.1)6(0للمشيحبأعظمه

الدعوةهذهضدعاطفتها!يئليرمنالىحاجةفىالرومانيةالجموعئكنولم

النابعالخاصالمو!فذللحهوالاتجاههذاإلىأدىالذىوكانوأثباعها،الجديدة

إلى.الوصولفىئعصبأىفيهرومالدىيكنلمالذىالوك!ففىالصيحيه.من

احلههتعثدمذهبوكان.الأخرىالأجنبيهمع،العباداتلراضإومعينالفاق

آلهةأنفى.ذلكوتجلىجددا،آلهةالرومانىالبانثيونفىيقبللأن"اسئعدادعلى

كانوبينما16رومانىالهأى.لو.كأنتاكماوالأعيادلها-الاحئفالاثثقامكانثالشرق

وكان،توحيديةدلانةالمسيحيةبثثوإحدء"4بإلةطواعيةلرضىلاالوثنىالوجدأن

5()oيفم!دحيتالأرفبعلىكنوزأ3لكمتكنزوا"لانلك،علىالدالةالصيدةبلابا!الجديدالعهدحفل

وبعفأذصيكاملاتكونأنأردتأني،6/155(،)متىويسر!نهالم!ارئونينعبوحيثوالصدأالسوم!

1,0(1/21ا/21،!النتراء//.)منىوأعطاملكك carأنمنايسرالهرةلثيإمنحملفر!ر

-!/25(.)0)مركع!الله"ملكوتإلىضت

هـ3ص!

3.(56.! ill,."5)p-..tit
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!رووالكنمملأ..الدوللأء

مشدامحغيرالفثلمه"العهدفىنفسهاكلههذاأظهروقدوأحد.إلهالحقبقةفى!ناك

يمكنومطبحلئرضىاللوحيديةالمسبح!هتكنولم،الأخرىاثلهةمعالبثة

فى-يجبنجلالرومانده،الإمبراطوريةفى-ا!هةالمئعثدةالوسبةمعاسدثخدامه

)57(.أتباسعهاولإ.معالولديهمعلامطلقأئسامحهناكيكونألا-نظرها

المجلمععنانفم!هؤلاءصكزلالمسيحبين،لدى.المعتفدهذأجكلىوبناء

هماولاالمعامة،وندوأتهحفلائهفىلشلركونهمفا*،المختلفةاوانشطلهالرومانى

ظاسفىالعرلةابابأنفسهمعكلىأغلقوابلفيسم،ولندمجونبألر!مإنيخ!لطون

ووجوب.وغوأيتهاالدنياالحياةفسادمنالآولالمسيحية2آباءأشاعهاالئىالثعليم

ضلفقدالدنياهذهفىالمعنانوشهوأئهلنفسهوأطلقهواهالبعمنوانالزهد،

وئحمكالمسيحطريىفىوسأربلحسنىوصد!والقىأعظىمنوأما،وغوى

رفيق"يكونبأنالحسنىجزأءيلقىفمموفالثنيا،الحياةواحلمروالتعذيب،الآلام

بينالأخيارمنمجئمعلإقامةالمحاولةهذه!كانتادلقدالعلا.السماوأثفىالصنميح

كانثتفامإ.لمامخالفئيارفىثجرىالئبلاس،حياةعن!العنيفوالثفأع،الأخوة

أنعلىيحضونهمالمسلحيينزعماءكانولما(.)8الفترةتلكفىالحالعلليه

فىيقبمونها،التىالهمجبةاسلعابعنيبلثعثواوانالمسيحيلن،غيريثحنبوأ

لبشئونالمسيحىاعتزالبدافقدفجور،مباءةلأنهاائمئيلهملو!يفشواوألاأعيادهم

.()9للدولةالولاءوعدمالمدنيهالواجباثمنهروبوكأنهالول!ينظرفىالث!نيويه

الحياةأن-منالمسنحيونيعتنقهكانلمانليحةألاعئزالءألضأهذا؟جأءوقد

هوالأصلىفموطنهمغرياء،فيهاووالغسيحي!ونبألذاثغيرأضحثالأرضي!ة

لعلقدالأؤلىالكنلسهوكأنثالإئيه.)06(.أللهمملئةفىمواطنونأنهمالسمأء،

"الذىالعابم!لهذاشيئألقدملمثمومنالسماواقي،مجىء.ملكوث!ربإفىبإخلاص

حرم!كأن-ولما)61(.الأخرةللحلاةلالشتعدادحفدهاكلركزثبلفيه،تعيش

-1125:.p.;128 Thompsn,. op. cit. p57)،أ.Latourette, expansion ofChristianity)
-:"385.(58.Boak, op. cit.)p

.273ص3ب3مجلد،السابق،لمصذرا:نتادرو(15)

593.;128.Thompson, op. cit. .p."06)ألأ(.وا Latourette, expasion ofChristian)

593..op.cit. p،!61(!5،مم(

ح!أ000-،---..

http:// kotob. has.it-مكتبة املهتدين اإلسالميةالإسلاميةالمهتدينمكتبة - http://kotob.has.it



-------،-ء.-!-.لكنيع!ةوا..دلةلداص!

مسيحى،ابغبرلقدرنالمسلحية!انوعلىمسثيحبئ،بغلبريئزوجأنالمسبحىعبى

بمالدينوائهم،المجتمعفىاالشقاقيبذبرونلبذلكبأنهمالمسيحيونالوثنيوناتهم

ألائهاما،هذأكدومما)62(،البيوتوخراب؟الأسرتفشتعلىيعملبأنهالمعميحى

للتعاللم،ئبعا؟منهمالواحدلدفعكانالآونة.ثللب-فبىالمسيحبينحعاسأنأيضأ

معوحدةفىلشلركوأنإلمانه،سبللفىوأرضهعاتلئهيهجرأنإلىالمسيحية

أفرادبقليةاغلىوالتكبربالئعالىالمسيحلونوائهم)63(.الجديدة"المسلحيةجماعته

دورهم،اخارجإبطعامشاولوجهفىالصعوباتيضعونكانو!لأن!المجتمع

اإظهاروكأن)64(.للوثانأصلأبهأمضحىالحوانبتفىاللحوممعظمأنحبذ

منأذاعوهوما،مكروهبألإمبراطورلةجلماإذاالمسبحيينجأنبمنالشماله

اوحىفلككلالأمبراطورية،تنئظرالتىوالمحنالكوارثعنصرلحةلنبؤاث

لا..6()الطائفةهذهورأءمنمتوقعخطرعنمعبنبانطباعالوللطنإلى

الإلثبثراكاتأبىمنعزلةجماعةإزاءأنهمالروماقجموعأدركالسلولظويهذا

للمجلمعخدمهأىئؤديولافلها،الانخراطوئرفضولزدرلهأبلالغامةالجياةفى

أشدالج!لدللدلنومعايىضئئهاالوثنلهالجموعسخطكانثمومنلعي!بر،فلهالذى

..س)66(.الأمرباد!فىأنفسهمالآباطرةسخطمن

أوالفله+ا.هذهعند"منهبألمحرالمسيحيةفىالموومانالأبأطزهارتيابيكن:ولم.

الئى\ال!حبوهرلةالمشكلةوكأنثوصرأمه،حدةالزمنبمرورلزدادأخذبلئلك،

رفضقفىالمنمميخللولوبينبين!النزاعحدةمنوزاثالأب!اطرة،ابالأقلقت

لتمثالة-أنقر"ابينوئقبيم)!16،ودأليههإلإمبزاطورعبادةالرومانبقيههؤلاءمشاركة

تمثأل"أمامالبخورإحراقوكان،العامةالمتاسباتفىأمأمهالبخوروحرق

!المولاء(.لهذاوتوكيداللامبرأطوريهللولاء.رمزأأصبحقدالإمبراطوبى

372.صالسابقالمصدر:ديورنت)62(

84..p63).،أء.Gibbon, op)

64).41ا!،. Jones, Constantine,)p
84.(65.Gibboz,, op. cit,)p

372!صالسابقالمصدر:ديورنت)66(
43.(67.Ault, op. cit.)p

--.------...-------.ص!32
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!توالفئيسةة4للأث:الدس-"-.-صص--،-

أوغ!حعط!عصط.-.فيه"حاولالذىالؤمن،ذلكإلىالإمبراطورعبادةبدصكةوثرجع-

علئ.،بأللعبوذلمكالولايأ!أهألىعندلؤوماالولاءط.من!جديدة-رابطةيؤجذأدأ

لبمنلطة"ئطعح"روماأث.نجحتعندمأطوللكابزمنذلكاقبلحلىأوالدلنيه)68(أحاسبس!

!قامالذىالألنناس-زإعاياهنمنجأئبمنأفر"ادهأاعبادةكأثتس-ألتىالهلثستيةا.الحكومات

دخل!مطثدالهلنستيون)96(.!فاصواطنودقالحكومات.لالئلكالأوئودرافىالحكمعليه

أقامؤأ-.هنأبأنخوك!.لروماأواحئرأض!."!غبروا.دصكنضكلأرينابلادهئم"الرومان

أيضأالعبادةابهذهخظىكدءوكان)1!(.الرومانللقوادأو"رومأ"للاههمذابحوهناك

وقى)71(،انطونيولبىوماركوسCaesarوقيصبر3،صبلا.!؟أولضطصروماقأفراد

ونلقوميديا/فى.آلمبيامالصغرىفئ:Pergaين!فا*برجاممد!.شيبن.م،قي92سنة

ووافتيالهدلهأوغشطسقبلوقد)2!(،واوغسط!م!،رومالعيأدةبمرسئهأمعابدبيئلنيا

ظهزتوقب)73(،الشرقيةالولاياتمنأخوى-مناطق-+فىالعبادةهذهوجودعلى

دشنق.ما.أ2سنةففى،الشر!منالآتيةالإمبراطوريةالعبادةهذهالخربفى

Lugdunuولكىوأويك!مبطبع!لرومامذبحاأوض!سطسربلب؟rusus2لربىرس

كان(وغسطسموتوقبلcCologneصطولونىفىآخروأكلم(،الصطالية)ليون)74(

وقدوأوغسطس،لروماكرلبرم!إدأومذبحالأفلعلىالشر!فىولايهصطللدى

الأحتراملحققمصدرأديهوجد2حيثوشجعهذلكجمل.الأملبراطوبى!ارتضبى

!!ء7(.)الإمبراطورىوالولاءالسياسى

فىوأوض!سطسؤوما،لعبادةئأييده)عطىقدالامبراطورأنمنالرضكموعلى

051.(8.Cary, op. cit. p)؟
-1273..op.cit. p6(ؤ)5!!فة

3051.(07.Cary, op. cit.)p
(71.'273'.Soak, op. cit.)p

(72.Id)
..،-!!051..it.p:-73)ح Cory, op) .3،(74Id)

وأيضأة3؟03-ا0صاب6القنيمالعالمثوا!ةانظرلاأ51

273.Boak,op. cit. p

!ح-طص3.
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الدول!..وسكنهسلأ.وو
موئه.الطإلثاأهالىينتظرلموجرمايا،غالهفىوبدأها،الشرفيةالولاياتصخللف

سمحوقد،المدنغال!يةفىءباسمهالمعابدشيدثمافسرعأنبعبدوه،حتى

المعدمبنعلىذلكو!صر!ومافىبعببادته-.امضضعلى-.الامبرأطور

بذلمبسيبدولأنهوإيطاليار،ومافىإلعبادةبهذهيرحباوغسطسلكنولمفقط)76(،

الشعبمنسلطتهرومأنيأ-لعملمدزعيمأكونهناكرأإلرومانىالشعبنظرفى

هووكا!ا؟ولوقراطله،الموئابىكلةبطأبعحكومبهيطبعسوفوبذلكالرومالى،

؟.-اء"ا")77(.ذلكفىراغبغير

الكاملهالسلطةعلئ.دليلاالؤلاياثإلمحنئالإمبراطوريهالعبادةكالتوهكدأ

كلهأالوومانيهالولاياتوئجمعثا)78(،-الإمبوأطوزفيرعاياعلىوأوغسطم!لروما

شيلاالملكعبادةكانفاحيث-فقطالهلنستيةالمدننكنولم،واحدةعبادةحول

كاهنرئاشةالقبولمقوذلنالجمع-أصبحوغالةجرمانيافىحئىبل-ئابئأ

ا،-ث.)97(اعلى

السناتو،يوله!الذىاذلكوخاصة،مولهبعدالأوغسطنرعبأدةشإعثولقد!

ؤاصبحالأولوقبرأطية،إلجادفىبارزأدورأبذلكالإقبراطوريهالعبادةولعبث

كل"وأضحىا!هه،فبلمنمستمد!بأعدبارهأا!لإمبراطورلهالسلطهإلىلنظز

نهالةفىالعملهاوصثرلتأ،الأربأبفنموكلةكونهاعلىالسلطههذهلمارسحاكم

ذةكعبةاالخكام-.ابين"التامالئرابظإلىلشيرالتذالثالقرنوأواللالئانىلالرن

.ا*-ص.)."(الأربابمنفؤقممنونجينأرضيه!

عليهمقضيأهذه!.العبأدة.كانفىإمبراطورأولواكبالذىالحماسأنغير

لمأوغسطسخلفأءبينفمنالامبراطورله،فىالأموراسلقرتأنبعدبالفتور

516.7.(6 Cary, op. cit.!p
..273..9.(77 Boa,op)

0271ص2ب،العمدإطمىالفكرئطور:سبألن:وايضأ10،3مبىأبالقلهمالغالماثدت:انظر78()

؟()8،+،ح-جه-cit.'p.511.،!-ا

;Bonkء.".093.ا op. cit(؟)7

3عض f..

http:// kotob. has.it-مكتبة املهتدين اإلسالميةالإسلاميةالمهتدينمكتبة - http://kotob.has.it



الدوللأ..والكنيمنة!

رجمئه،علىالإمبراطوريةاالببادة!رض-بألق!ةاحاولالذىكإليجولاسوئلقن

ه3iلايهألكلوثلوسرومافىزسميةعبادةيقرر.بأنالسناتوطألبالذىونيرون

تيبيويوم!امأئأليهه،محاولةمننفسههوممخوقدكأن.الذى..)81(

001.ة،:)82(تأللههإلىلرمىمحاولهكلرثضفا!ح.؟د+!مد3

/الناحيهمنأحيأء.ؤأموائأ!هـبمأت-الأباطرهجمادةا!من"الرغموعلى.

لمأحد.،.فإبئآلهةكانواالأبأطرةيعئقد.أنمنهنذيكن-لمافناسكأ/حيثأدلالدبنية

.الاخلوأمعئىكلليلرمزا"اتقليثيأكاتتاعيافلهنمابىإلافثئه،"أوسدقمةلمحىلهميحمفى

إلى.!ألزوفلأن!!يتظزؤت.؟-ؤكأنتلإمبراطورلهال!لاءعلى.ودلذ!)83(الدولةلرأس

معلبوينسياسيه،نظراوجههمنالإمبراطورلةالعبادةفيهابماالدولةألهةعبادة

..إ"8(الإعذامعقوبهالثولة،ئقابلهاضذالعباده:خياتةسهذهفىألافملراكرفضق

ذوالهم،.تقدل!يكىلشتبركونلاالمم!يحيين/-بجدوا!كثير%!أنالأباطرةآلخولمحد،

العاليدهيجوهرتتضلىلأنفاألأهميةكى/غالةفلفسيحيلنبالنممبة"الصمنالةوكان!

-ألحاكم.يالوه!هواعكترالمحهم!الثيلةألهةبعبادئهمأنهميشعروروكألوأداتهأ.،المسيحلية

الكنيسهوكأنص،الوثنيينصفوفإلىالتوحلثيةلعقيدةهذهعنيخرجونسوف

أمر!وبفللط،الأصناموضكبادهأنلئمزكمنضوبأالأمبراطورض!يادة.فىلرى

3الرفضى)08(3هذابسببالأذ!من-له2ئعزضؤامففاالشعأئرهذه-أن-يرفضوااتياعها

.-1/-ا-!سإ()إللثولهولاث!همدوقنديد!نمالصنميحيبنو،لاءإكالطلقد

8(.ر!لع!-إهop..فيءش.".995ا-7.

3"ص12400101،صهـ2نممجلدالسابىالمصر:دبورنت)82(

;Jones.83)3هة. Constantine.)p
,Thompsonة03.0004وأيضأ503صابالصيم،العالمتراث:انطرول(41 op. c

منذالمسيحيهالئغاليمفرضفأمرإلفالمه،أنمئياسههللسلطة.احثرأنم"اغبارنا!انفىتدخلأنيجت)85(

فىجاءوبأ22/21(آمتى+لهللهومالقلصرلقصوماا!"فعع!حقؤلهذلل!علىلدلطالبذا!ة،

طاإلاسلطانليمقلأنه-الفائتةللمم!طيقت!عكل".لتخضمعروهاأهلإلىبول!ا!عديسرصملة

.ء.---ص.131/أ-2(!ألئهترليبايقاومالن!لطانيقاومننأنحتىةا..الله

.121،-".(86 Davis, Ahistory of Medieval Europe,)p
..762فن2ب،االعنياصئىالفكرتطرر:/سياق3أيضاسانظر

.+----------.-----------5!
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لكنيعمةوا!.ولهلداح!+

لستيالإفبراطوز-ك!وبكن!أجلمن2،أب..يصلواالمسيحيينولبمع،فى-كايى!

أنذلبأجلهإ،منءبحاربواأنأبواوإنلالبهبرإطوريةلدصكواوأن)87(،لالمبرإطور

للبفا!عالغسكريهالخبامةلمحىألاشتبرإفيلركضوت-كالوأ.الأمر"بادئثىالعسيحيبن

!القلبهلة،العبادةلمحىايدجرطو!االطبم!رىالجملإ.بأدائهمكهم88(،)الإمبراطوريةعن

كالواأحرىلقوةوالائهمإعطاح!يسئطلعون..لكولوالج!فإلهمالربجنود.فيبأصكتبارهبم

"بإلولاب!يدينكافقافإلمسيحي)!8(0الشيطانمعيساوونهاإلأحيانكثيرامنثئ

يقعما.ولعرص!"إلرومالى،آلحاكممما-يجظمأكثرأشعمهلقبصر،،ويعظنم-ل!2للممديح

ضبهلىلاالكنلنببةزؤسأء.علىاقالونيةمشاكل!منالمسيحيين!ز!ئهوببنبلنه

؟1،-،--!،و"!-.-4،لا."د-"-."اا-.--ا-ءإ-خ-ء3---اء.-لم----.-)01/(.الدولة*اموظفى

،الإميراطورعبادةورفضهمالبولة؟لآلهةالسسيحليناجتمار"إإلىاضفنا-فإذأ

رفضكلهذلكإلىأضفناإذا)العببهـكرية؟الخدمهالإشتراك-!فىصكنوأمئنابكهم

بحملم!لهرياعدممأم)19!ألدولةلأفيإلعامهالمناصلالولبىكبول!اتزياثهم

اليينظرونألأباطرة.كانجدأىإلىادرجمئال!تبىيهم،انجذىالمجتمعصميئوليات

ء-.ص،لا..011والارئدإبآلشكاملؤهابعينالطائده

طبقاتمجظمأسكلنمنابم!غميحبويئبهإء،أجيطالتىالنظرةبلاذ،:،ونجتيجه

-زإفي!مماسرنه،فىاجبماعاتهما.ويعقدونخفلة،،يلتقونإلمسيحبونراجملأ،المجتمع

.يخشىخطلبرةسياسيهجماصيهةألائهامأبأنهمدعؤىتحتبهموأوقعبله،الطين

عقمنفضلةلجمعهمدلنلة.-هلثةقلاموأنخاصه)29(،الدولهس!ةعلىبأسها

!كات!التى!.علدئد،.قببعأ:للنظم،إللإومإنىابفكبرصس.لماماعنهريباشيئايعدكا!الدولة

.)87بأفى؟ل!op.-p!5,69:3..:.--/!،حا.-م..-.!اء00،3!!خ..!لم:/.،-ء.

881بم9ل!.؟طهـااي!.+ول!هم4"جم!7ء)؟؟إ!مب!!3؟في.ا3.م:.--.-3"::-ج!ت.ء/لأ.."اا.-!...

98)2؟؟؟س!staلوntineو4..10---يم.سصا!؟--ةبرءبر Jone)

-ء...م-./ء.3،001ل!)؟ضب؟3ضجل!،.البممانجقإبمصلر!:ليورنت(!.)

021,chaff,:History of the Christian Churchة؟أح!.ب5ة-؟.on,opه!!؟+ب!ه!ompson19("؟(

.ع43...،ء-.،.ا--طء-.-...-!.-،:-ر

o(..Gibbon؟29).؟"أ؟"/.83ز4!س!أ؟أ.3"5تيمإ1300:5.

.طء------ء--.--.-.------------_-_-_--.------ص!33
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والكنيع!ة!،البملة

أؤالجكام!.ضواجبهمجموغهجماثب.واالامبراطوزئلحمكورىاليصرل!لمحىسائدة

امم2دوماضالسواء،،جكلئ:والدلنيةوالمعسكبنل!المدنل!ةءبالشلئونتختصالموظفين

بعب-إلحرلةمطلتيا-بخه-كان!قدت4للبولةالزسم!ة.بلعباداتيجصع*الروفالى-!المؤاطن

فغتنصنار،ععقدب.ةبإلخاد-للفواطنلن.سممح.يكنلمنمومنببرلك،.بعننبئ-:م!أنذلئ!-

!!+!..-.!،!ا؟.ء:-؟)39(العامؤالنظابمألمرومالىالسلم

تزفضنكانتالتى-غقيدة!الفنينسة.فغ!ده-االفكزةلالثقىتاق.المستحيك.ضظ-د:وكان

المشتحيلمن..:وكان.للدولةخاضغالدلن1بخأن!القائلةالفكرة-الرومانلةناحيتهامن

\-..الدولةدولهءداخل!بربوجوديقبلواأبئالأباطرة-بكلىباللالى.

ئذخلىأن.لجئبأنةإلااوأتباحمكها،!العملدةهده!منالأئاطرة"خيفة.إتوجسفكذأ.:

ظويلأوثئاالصنميخلف"أنمنالرؤقأقإلافاطرةاموقفتعنالحدلت-عندصاعتبافيتافى

ال!غنلطةنظر!-جديد؟كطائ!ة!2-،المسيحيوقشلجذبا-أ!!-قبلأأنقصىثد.

المفميحيننإلئ-"ءلئنطرمام!لقتر-ظك-يلز!ضاندةا"الحكومة"ذلكتأن،!9(اطورية)أ4لإمبرا

روف!-!"اتجاهشمنالفلتميحي!قأستفأد2ير-ثمومناإ؟9(،/ألييود.يرمنباعتارهم.!.طائالة

لأسفقنم،-االعبادةلم-.التقليديهتمازوكانوأ.جماغة.و!أليهؤدأنذللأا+.!نحوهنم)694

نلاحترامونتيجه!لجاصه،الطموست.ذهذةرشمى)ضكتزاف.على!-مبكززمنمنذحصلوا

بعضا!ح.ومنحؤهمبلظمظ-ليهؤد،،االرومان-نسامحفقد،:الأشالفوتقاليد!-ألعادات-العظيم

-تدملربعذ!نجإ!الخصنؤص-للأول/-ؤعلئ.ألقرلأنهاتةثىجمر"ا.أنه،ة)791الامتلارإث

الطبقاتنجينحز.أبد!ودلةالعناصرلسيادهممهداالسبيلأصبح75سنةأورشللم

لمسل!حللطمنوأضحىلوللللن،بينلثل!شرالجدلده!عقلدةأخذثانيعدالمسيحلة،

ارأىثمومن.)89(1فلكبعدسوياطويلا!.والعسيحيه-اليهو؟يه!!،الطالئفتانتتعايشأني

,Stephenson.39).43..-،:م-،--.+-،ا! op. cit.)p

49).".".87،:-.--ءة-.-- Gibbon, op.)c
,Painter.59)1.13:،-+!.\إ op. cit. )p

,Soak.69).593--.،:-!ا..!. op, cit.)p

,Jones.79).42!.!3-ط-ء.،-. Constantine,)p
,Boak.89).593،م001ىكا.لا1،لم0*- op. cit.)p

7!نر4.-،..-/--..----..----ء-----.ص.------.--------.---
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ع!الدول!..والكليشة

اخصنوأفإنهمالحقيقةهذفيوليوكدوأاليهوديةالمبادئمنيئحررو)أنالمسلحيون

خلأفيعلىكأنواالمسيحلطنأنكماسبتهم،منبدلأاليهودأسبوعألأمأوللبالئعظيم

.)99(الأخرئالعقائدمعإطدأالئوحيد-لاابئسامحونفىعقيدتهم2معوتمشيااليهود

امبتدعينئمتآمرينإلا!منشقينليسوأالرومان-نظرفىالمسبحلهونصكدالذلكونئيجة

يئعرضواأنإلىبالمسيحيينذلكأدىوفد.)".ا(فيهامرغؤبغيرجثيدةثعبادة

خيرينأباطرهجانبمنبل،.فحسبالطغاةالأياطرةجانبمنلاالعداءلنظرة

.ا!أوريلبوس)10ؤماركوسبيوم!اوأنطونينوطن،وهأدريانئراجانامثأل

بذلك.لخبرناكفاالمسبخيةلمعئتقىالمضمطفدينالأباطرة1أولنيروقوكان

لدأنيرونإنصكولهفنىالثاحيههذهالضأا!)30لمحوسيبيوسويوكد)201(لاكتانيلؤس

ايعداءاببهلنإمبراطورأولوكانالكوق،إلهلمحارنجةوتجثقاسلهةإجراءاتسلسلة

بهئطالبجمإنتمابرإلىراجعأكانالاضطهإدفبألاأقويبدو.المسيحيةللثيانة

؟64سنةارومأفىشبالذىالهاللللخري!افبأءكيغ!ئقديممنالغضبىالجماهير

.أصايغالغاضببة،-فأشأرتالجماهيوارضاء.لهدأ.منالإمبراطورميششأرويجدولم-

.الزمقأذلكومنذ)401(،المجتمععنإلمنعزلهالطأئفهدلك،المسدحدينإلىالائهام

ذوى*!-أشخأصأباعتبارهنمالمسيحيينإليالروصانية"ئنظرالحكومةأصيحثفصاعدأ!

قوأنجينا!الؤفتاهبفىااائكن-لمذلكمعأنهضيهر001(،)والمجتمع.للدولة:عدائلهنلاث

عللها/المسيحيين".تحرمضد.المفعولسإريةالإمبراطورللسنائوس-أومراسبمأو

.-!اص-:".)601(الديئبةالطقوسممارنممة

جم!8؟

,nson.-43!.-.ا:.ء- op. 81! - pةStepheاوأأو

001)ب!ز!...42 Jones, Constantin}

44.1.(1) Stephenson, op. cit.')p
2..mort,pers201(،يمورممأ(

(EVSEB,.hist.301)ع!اس!110،.25-22

992..op.cit. p5ئ!ا)aB(401

501).ء..693-،03 id)

601).و8. Gibbon,. op. cit. ,I)p
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!:والكني!بما..اللوول3ء.2-.-

81)أن/بومئلانوسألضأ،)!.ا(الكنعملونالكتابولخبرنأ،- Dometianus-

اسباسةلئابعإمبراطوبىثانىوكأننلبرون،منوفابموةطغيانأأدل.يكنلم16(

عهدهخائللافوأفبإالضغرىآسلافىالمسيحيينأنمنالرغموعلى،العنف

هذراوقوعفىيشك)8.1(البعضأبئإلاالسلطا!.المجليةجانبمنقاسيأاضطفادأ

،.ذلكصكلىالأدلةافرئبىلعدم."الكتسدونالمؤرخونبروبها"الئىبالصورةالاضطهاد

منالئانىالقرنمطلعفىالمسيحيينإزاءالروماندهالحكومةائجاهويدضح

112سنهبيدينأ.حأكبم1Pولول3الأهنغربلينىيينلبودكالتىالرسائل!ئلك

11)لراجأنوإلامبر)اطور -vودد:،)vgالئىالطرلقةأن!."بلينىرسالةفى!جاءا

همهلط"4لعمألئهبملقد؟هذههىمسيحبونبأنهمأمامىألهموامنمعاتيعئها

فىوأنثبزلهمأنجرىمرةعليهمالسؤالأجكدثكذلكبأنهماعترفوافاذامسدحيون؟

بقتلهم،أمر!عللهاأصروأفإذاقولهم،-علىأصرواإذاسيقلالونبأنهمنفسهالوفب

)901(،إكمأألحكمةف!11غايةبةنهلصرفهامتداحبلينىضكلىئراجانبىبفىجاءوفد

لاتهاما!السماحوجمدمالمسليح!ينعنلبحتثىالجدبجدمالأمبراطورأمر

وفعواالرومانيةللأهةالولاءإظهارورفضمواالمسيحيونوجدإذأولكن،مجهولة

"فىواللهإلىأرسللافقدا-138(صا)7هادريآنأما)011(العقابطأئلةلحثبذلك

uciusالفبىندىملنوكيولب!أسيأ Fundanusللمسبحييق.تبطىأنيأمره!ؤيم

مسيحىأىيئعرضألاؤيجبضكادلة،مخاكمه.فىأنفسهمعنللدفاع"-عادلةفرصة

إلى16(أ-انم8إبلوشأثطونيؤشوأرسلى1111(،!ذلكمناللخققبغد-إلاللعقوبة

اضطهاديكن3ولم1121(،1ا(يضأالمعنىبهذأ-رمنالةأفلعئوسفىالعامةالجمعية

مقاستثناء18(!)لأا!أ-"هأوريلي!سماركوسعكهدعلىليونلمحىالمسيحيين

.LACT.701)حممك!.17.111،1 Mort. Pers.;3 EVSEB,Kist)
.،693:.op:.cit. p801(5*كأيمة(

44.(901.Stephenson, op. cit,)p

،3،م؟".ciأ..1II"ة6؟. ! chaff1كا.+اأ13.احىع1،0!ا.؟ (01 EVSE)

،9.,IV.!111)أروم.EVSEB. Hist)

(Ibid.112)..13+-.ء

3!ت1009--.---،
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2--.،---+لكنيش!وا..لدولةاص!

.الاضنطهاداثوكانث،11(،الثانىالقرنأباطرهعللهادرجاللىالعامهالسيأسة

مننجمفكوارثمنبالبلادحللمانتيجةالإمبراطورهذاعهدعلىوقعتاللى

إلىراجعالنكباتهذهسبببأدقالاعلدادفساد.والحزوب،والأوبئةالفيضانالا

ذعرفا،فىأوريليوهما!الجفافيروشاركاؤإنكارهاالروماقالههعنألانصرا!

آلتى!!الدينيةالشيعبعقابايقضىمرسومأ177عأمفىفأصدرلهأ-خضنعلعلهأو

)114(.جديدةعقأئدبلالقيتهاالمتؤنةغلرانعقولأصحاببأستثارةالاضطرابتنشر

أ-(ا-12دلأ).ه!هحول34عتههد."كومودوم!لمحىألاضطهادحدةحفتوقد

شكادلااسما!لي!وعاقولكنأ"(سأ)".بالسالمالكنائسوتملع!.المسيخيينأحوالوئحسنلا

1-1صشفرؤس.م!بتميوسبتولىعليه-كاتمأإلى (39-" Septimuis Severus)21)ء

كوارثمنالدوبةإلبةتعرضتماإلىراجعاذلككأنوربماالامبراطوريهصكرش

)235-ول)ولولا!أ*34قيصزماكسلمبنجديدمنوئابع)116(البارثيلنمغلخروبه

أص!حأبباعتبارهنمالكنائسأباءبمل!أمرأوأضدرالاضطهاد،سياسه238(

Orignesأوريجينكتبذلكوعلىالتعالبم،هذهبثعنالأولىالمسئولية

)117(-..الاسئشهادعنمؤلفهالثالثالقرنفىالشهيرالمسيحىاللاهوتى

نهالةحتىالمسلحيةلجاهالرومانيةالإمبراطوريهالخذتهالمذىالمودفهذا

ضاكيكنلمإذ1(..')8المحلىبالطابعسميركانالثاكالقرنمن1ا9ولالنصف

ذلكولكنالمسيجيين،معاملةلحددبأسرهاألامبراطورلةفىلسرىعامقانون

ورنجم،للإمبراطوريةالعامالصالحبهلقضىحسبماأنفس!الولالاتلحكامئرك

،ومتباعدةملقطعةكأنثأنهاإلاالخذتالتىالممعوإجراءا!الاضطهاداتهذه

العقيدةهذهضدوعامةوحاسمةنشيطةإجراءاتالأمبرأطوريةالحكومةثلخذولم

.po.793.cit. p!5!!113(؟مم(

.537ص3ب3مجلد،الممابقالمصدر:ديورنت(411)

21,,ist.Eccl. Vيبما(115.EVSEB)

753.(116.Lebretson& Zeiller, The history'of the primitive church, II,)p
-28.(117,EVSEB. hist.01-!VI)

03.(118.Thompson, op. cit.)p
ع!04
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لكنيسة!وا..ولةلدا-ا-.----ء---------كا

؟3.الفترلالكلمحى-"إلاضطهادعلىأكدمو!الئلن.الأيإطرههولاجم!9111؟.!كأقالمحسيحلإ.إ

.فىعثبفلن-.-غلر--ءالثأل!ايلانى!:منءص-!ألقوقالنصفبأبخاطرهص.كورنواماإدا

بعهصصدالفترة.هدهأباطرةمنكئيرينعهدفىتعمتالكنيسةأنلمكغااضطهادأتهم،

القرقمنألثانى"-النضفبداية.!حتىاإئه"القولوخلاصةإ(،)إ؟2فيالنصخدوء!السخلاممر

اطهناك.يكنلمأنهبمعنىعام"لم!بالاضطهاد،مرسونمهناكلما.-يكقالميلأد-ىالثالث

!ت!لا."./.عاماضطهاد

الثالث،القبرنمنلئانيالنصفبدأيةبمالتامالتغييبربدأ"الحالأبىغير-

V2اسنهاحتىاتمتدالتى.الفترةهذهتغدحيثا AI،العرلثبىدقلديأنوساغلىعندما

نللجه،تجطورهوأشد؟هاالإمبراطبىرل!بها!مرتاللىالفلرالا-أحلبمنالإمبرأطورى

!.الفجلالفة،الولاياتفىبالبرومأنيه.الفرلىقوإدبلنوقعت..التى"ألأهليةللجروب

وارديآب--متطلبإتال!ثنرخص،؟من"الفرسواواثغزلخص،الئتممد4منالجرصخانوعزوات

نتيجةباستمرأرالسكالىعددونقخصالأخطارلمواجهة*"للكواحلياجاتهاالأمبراطورية

وكسادالصناصخةوتدهؤرالزراعهوأنخطاطوالطوا.عين،.والأوبلخصالأمرأضتفشئئ

.والالتوطللتشاؤمتدعوكأنلماعامة"صورةنلكللغملة،"كلمةوانخفاضالتجاره

مدىعكلىالأمبراطوزيهسادثاللىالمئاعيه-.ىة!لهذه2*.انجذزالسببكان3اولقد

)ا!2!(العسكرسقط."لقوادهالشناسىلطمؤحؤكىالجد!ثقفتظةم2عذلنم.فتىتيتركزجيليبن

سلطةأتتقلخصصخد.ألعزلنصصصخنجكلى"الجال!مصخصثابله-لاختيار"قاخدههخنالخصخلم"تكقوأنصخخاصة

القنلاذئ،"الأ!لا".القزنخب"ن!شهألإمجرأطورتيدإلنى+"السنائؤيدخ"منفذة/الاختيار

6د-ةبإوفعقودأالأمرأضبحالأضنل!نة،.--النبلاءطبقةوأخلفتالعنسكرىالنفوذ4ازدادفلما

ولا-شكالأباطخصةوكأدظ!..روما.دونلقادتهمالمباشصخوخ-لاخصخمولصخنمبع!الجنود،

ذبك؟أنالروماخصى،العسكرىالنظامفيهاتردىالتىالفوضىهذهمنجزءيتحملون

خشلةألارسلقراطيهبالعناصرالجلشلطعمواأنعنلحجمونكانواالأباطره

فىثآبتنظامهناكيكن!لمالهحيثالإمبرأطوريهإببسلطةبم.سكل!%هؤلإء!اسليلاء-

,Jones.911)43..-!-أ.لم-"-ا Constantine,)p

,Gibbon.012),87.1ط:،(..--،.-!،،،.،--،م! op.cit)

121).2.-؟لأ.،-بم:..،،:!.ء.- Jones, Constant1ne,)p

9-خص1--ء-.--ء------------...----.---.-
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.،--دالكنيسة..الد!ل!س!

جمر(كانثالبرجوأزيةالطبقةانإلىهذاسبالإضافةئوأ،اشرناكمأالعرشوراثة

طرةالأبأمأميصبحلمثمومن،العسكريةبالخدمةلحلنحا!أعمالهأهجرفىرأضبهة

منوإمأالعإملة،والطبقهالعبيدمنإماجيؤشهم،لئكوينلهمأئالثلاطويقينإلا

شكول!.الجرمانيةالقبائلفىوالمذملالينحدودهاعلىالرابضينذاتهاالدولةأعدأء

بفقدبلتالىأخذالذىلرومأنيالجيشئكوينعلىالأهلرأسوأالناحيةلهذهكانانه

وكانث.)122(الميلاءوبعدهقبلالأولينالقرنينفىبهاامتازالتىوأصالئهحيويله

الامبرأطورأنالجيشعلمتكد-96سنة-الأربعهللألجاطرةالشهبرةالسنه

قرنلمدةيحاوللمالجيشأنغيرروما،خارجمكاقأىفىأنالوجديسلطيع

فقلفىأعقبثاللىالأهليةالحربوأدتالمبرفة،هذهاستغلرذلكبعدئقريبا

*بأدمالتمفزوسسبتلميولمقاط!اعأبرزهاجمارهأمهنئالجالى291عامكومودوس

ونصيحئها-إلى،"جنودهمرئباترفعهفىذلكتجلىوفد"شىءكلهىالعسكربةالقوة

كاا..ا(ا)23هللاخرينبألألالقولاللجند.العطاءأجزل9:فاثلأولده

،2الحكمشئونالحث!بر!قىوئدخلالعسكرلة،الفوضيهذهعلىأدلوليسا

بينالوالمحعةلالرننصففدرةفى(نهمنالأهليةالجروبمن-ذلمل!عننجمومأ

يمثلمإمبرأطور-!وعبشوونسئةالإمبرأطوريةعرشتولى284-235عامى

-'57سنئىبينوحدهاغالةوفى.)،12(واحدإمبراطورإلاطبيعثةميئةمنهم

أذينةي!بلهطر(نعلىأيضأإلفوضىوساعدث12()إباطرةخصسةهنلبكان2173

إلى:الصغرىإ-أسيامنالممئدةالأقاليم،كلعلىئدمرمنفينوبياأرملته.بعدهومن

أت)026.-7"26(.اول!!فلاءث!.3جاللدنوسالإمبرأطورمعهااضطبر.بص!رةمصر

الفرأثغلىالرومانيةبلفبالقرئيسأويجعلهالسرققائد.لقنذدباذينةيمدح

-/:،ا--ء:.-،3--،ؤمصر)126(.

)122(153!فم!رMedievalن!3،+!أ."!!

.2.(123 Jones, Constantine,)p
104,.op.cit. p124(5!!،لة(

(Jones,Constantine,125).2.ح
725(126.Cary, op. cit.)p
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دالكثيممد!..الدوللأ

الأدنىالرالنفعلئq-it"U?و!الراينعلىالجرمانضغطسوءأالأمروزاد

القوط!واحلدوالدانوببخالراينم-أعالىإ!مانهددبينمأ،الفرنجةعناصرظهزت

ولأء!حي3دكلوسبر.الامبرإطورسكهدمجلى-قبائلهمواكتسحت-الأدنىالدانوب

نطة2بيبنوأخذواإ.ئاندةلمهاجمحهإوعادؤاالبلقان؟-جزيرةفمبه)924-أ-506(

Byzantium،مدنمعظموقعثحيثإلصبغرىاسياا،إلى"البسفوروعبرواابغئة

أوفعانبعدإلأشرهنممنالأمبراطوريهللجولم)127(،267-أيديفغسمنةافىبيثينيأ

.)128(926/هـ27فىساحقةهزبمةكلودبوسالامبراطوربهم

بل-فقط،والغرباللث!مالفىالخطر!.الجرمانىعلىالمسأبة-.بقاصرةتكنولم

الخطرهداوتجعمدالفر)ث-الشرقيإءعند.-ايجبفة.؟لك-بكلىمنأسواهو-.لماتعرضت

أوضحوكإنثاالقويه،الشاسانبةالأسرةحكنمتحت!الفارسيةالأمبراطوريةفى

الئانىالنصفمطلعفىالإمبراطورلةشهدتهاالئىئللي.ألخطر.الد-اهملهذأصورة

.الأفاليمسكلىتستولىأنالفأزلسسابور!قواثاسئطاعت4سكندما!االلئالثالقرنمن

س!المة33ولمي3"فاليريانئالإفبراطورلوقعوأنص،الرومانيةللامبرأطوريهالفمرقية

الشرق!فىالإمبزاطوزلةهيبهفخعبرضت-ةا(-إ!0026312سنةولأسرهثاسيةهزيمة

ا-ا-2اصت-4-"ط-13*-"".عتيفة.ةلهز

-بكالةالإمبراطوبىيةئبدث.حالةجمنهانجبمامااحىالنواهذهالىأضدفنامأفإذا

نئيجهويثودفأبوابهيقفلأنلهلابدكأنالاقتصمادىالعمل!فث!ولأبالمسوء،فى

منالخارجيةالغزواتبسببوفلاحيهامنئجاتهأمنالزراعيةالأراضىلإقفار

الثممماللهىافيمبراطؤرية-اراضىفىفساذأعكآثو)الذينوالفررالج!رمانجانب

الخإرجى،الخطرمن.لثدأنجأأورالأهليةالحروبخطريكنولموالفمرق،والغرب

ابميناصيهة"الناحيتيين.جملىالإنئاج.وضبعصالننراعثبئالأتاضنىحراباوأثرء

طرقصصخبحيةوعثبم-.الأمناضطرابنئيجةأيضأ-الأنجلوةوالتجأبىية،.2،وئوففث

.op,cit...8؟4 P!5!؟42!،كا(

727.(128.Cary, op. cit.)p
،092.،".1(912.Gibbon, op.cit)

----.-.--..ء+.."؟امي
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لكنيم!لأوا..لدولةا!

-الإمبرأطوريةعرشعلىالم!لافسينعدد.ازديادومعا..لآنجراولسببالمواصلات

وترتب!6ابجنودمنيجمعهأن،منهمكلحأولهبماالجلف!ازدأذأعل!فيه،الطامعبن

الجثيدهالنفماتهذهلسدالدخلىلزيادةسبيلفنلكنولنم.أغطيالهغ،زيادةذلكعتى

شملالأوبئة(ومزفت)الأهلين،كواهلىأثقل!-اللىالضزأئبزيأدهم"طريى.عنإلأ

حاله.فئاذاتهاحتى*هذأ.كلهنجئيجةهذهفغرفت.ا-الإمبراطوريةفىارحامةالصحة

دفلديالؤفن..ا!اعلإءإلا"المؤكهدأمن.ينقدهاساولمالبامةوالشللالشاملالأعياءمن

40سنةعرشها 2 Aلأدا!ا".--."-!

اختفتلقد*بقولهلعببرأحسنالحالههذهعنإ"13(جولزالمؤرخعبرولقد

.رؤمأقمواطنونبأن!فخؤربنالزجال-كانلقد-حقامالولاء،؟القدلمةءوعاطفةالتقاليد!

أجل-روما!منللضنحىمنهمأحدأئحركلمالولاءعاظفةولكنبرأبره،وبيسوا

جدأبعبدلنالأباطرةءوكانالائساعلحلشث!يدة،الإمبرأط!ريةلقد/كانت،مالهأوبحلاثه

الئيالعواطفكانثلقد.الخوف!شعورسوىعأطفةألةإحياءاعليإالقدرةعغ

يشرفأجلمنيحارل!فالجندىمحليه،ولاءجموأطفالإمبراطوريهعليهاتجتمد

والإدالأيىيودقوالقوالبمثينئه،أجل.افنمالهوينمقيعملالمدلنهوحاكم،فائدهأوقرقله

م./الإمبرأطويىيةخدقةمنهاأكثرالطبقيةبدأفعيتحركونوالفرسانالسناتووطبقة

الأحساسوانتهىالأرسئعرأطية،الطبقةبينالملزمةالنبالةشعوراختفىلقد

لقد.الجنذجحافلبينالنظاموانحلالمتؤسطة،الطبقةقلوبمنالوطنبحب

أ3!---ا:-.-."-سا!ش!ءكل8ضاع

فى".الرغبهوبدافع،تئيجه.لكل!فلكالوفلال!ثرولمحىذلك،كلصالرعمعلى+.

السكانية:العنأصرإكللجميعقىكبيرماأمالثالفترةهذهفىابأطرةعدهحملالإنقاذ،

بلطبغ*الضنعيخيؤنوكان،الدولهأعداءموأجهةفىملحدةكجبههالامبراطوريةفى

الأفل*.خيبةأنغلرا(،-بم)31الآملعليفايغلمونالأباطرةكانالتىالعتأص!زهذهضمن

المخنقة:االمنؤترهذا"-الجؤ-وسطقىأنهسذلكألنظر!،هذهلااقىالأباطرهلاخقص

ص!4،

.10!(013 Jones, Constantine,)p
(Boak,op.131)!س.!.،4ه004
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!أ.-.Iكا.i7Jjالدوؤ

الؤجإكء!/"انوها"علىهرع،القويةالدلنية"--النشوة:منم!نج!"الإقببراطوريةاجتاحت

فئوالدغوات،بالصلؤاتإليهاويضرعوطبالآلهةيحيطونالهياكلإلىوالنساء

وظلواالأمنن-،لاإيعنلهالذىالمئفرجوفالة-البعد!علىالمسلحدونديهوقفالذي4الوفت

اكهه،منافييسخبنوناوبقأومونهاالعسكريةلخدمةيستنكروناعهدهمكساببئ

:وبأنهالإمبراطوريةان!يارويفسرودط)132(،زعماوهمف!لكثى.التمادىجمكيبىيشجج!

.اأ.)33المسيحوعودةنم5-بابلتدميبىعنإلنبوءاتلمحىوربت!التيالبشرىهو

بهافئصة،،يشتعين-النفسية!الشعبحالةرركىدكيوسالإمبراظوررأى..-ودب-

إلى/فيهليطلبفأصدر".مرسوماالدؤميه،ؤالوحدةالوطننئاالحماسزوحتقويهعلى

اإليها3بهلم-.يئقربونبعملروما-آلهةإلى!يلقثمواأنالإمبراطوزبة-سبكانحبميع"

أمروأبلدلنهملحاللنكر-المسيخلبنإلىيطلب؟لأأنهوللؤخ.ضكض!هأبهويردوق

ب!ا!المحد!الخطز9من-روف!أنقذثطالماالئىاكهةإلىالتولي!لفنىأن-يش!ركو.ا

!جللاواضبحاالإجر)ءأت.لهذهالظاهرىالنجأحوكان-:.)134(اإلعافهدعتقدكاقكما

الأرثب!تفراطية.ا--،يقرأرأ!.الطبقالظخأصه-المسيحيينأمقآلأفاسشدلتمالهقد

الثاللقإبجصبهمونحدىا؟منهمكثيرونقله.احتالى4!إلذيرابوقثفبئهداالإمبراطور،

-.*!!2*-(.!.13()لإعدامواالتعذب!والاضبطها؟أؤ،جزفكان.مةالحكي

الأزمةشمنللخرؤج"فخاولةس/هى-بألاضطهادنكاممرسومأ!ل---هكذا-،صندر

فىطعامأ-ألأضطهأدنجعلوااالذينايأباطرةأولدكيوسوكان،الطاحنة

هذا،ف!قتلوقد)636(،ايجلىبالطابعيمبأزبم!بقفيماكأنبجد.أنالإمبرأطووية،

أسمفA*ص!لanderواسكتدر-روما،أسالصولم!أ؟!33.فاببالوليرلمالاضبطهاد

.!يالسكنبرأوريجي!عدبكما،أنطاكيةألمبالصBb؟ylasؤبابيلالمم!-.،أورشليم

كئيرة.أسكدادإلى-بالإضالمحة،.طذأالإسكنثويه،أسقالط،سشودلونيسيؤ

2).413.ء..؟ه--ا-(.!-....ا..2--.12-!!- Boaki: op. cit)

.؟7ل!صب3!ت-03نجلد،ال!يمابق.ابمصبر:-،ديورنلت(331)

134).(أpp.797،11-397..،.-ء.ا:-! Lebretson & Zeiller, op.)c

.Id,135)."ك!.--*.،".،.ء ; Jones, Constantine)

Thompson.136)ح041،4."03:..-الا01"!..!ط..-/- &I Johnson, op)

!5"03.--.-..+-.-3----.-------.----.--يم.
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!بوالكثهسة..ال!ولةع!
والأعيادألاحتفالاثفىالحلواناتلدملرسهأ(لقيتأوأحرقت

)137(.الكنيسةمؤرخى

ارؤاياتجدعلى

ماسرسعانسلاسلهأنغلر2،أة"سنةبمولمسدكيومراضنطهاداثئهى"وثد

بثتأخرىلأزمهفنئيجه.I.)725سنةفاليريانعهدعلى.جثالدمنعأدت

--ئهثدكانتاللىالأخظأرفىتمثلث6ؤالرومانالإمبواطورنفوشفىالرعلا

الرأين،لاءتهثدأخرىنجبرماتلةوفائلوالألمانفألفرن!جة،ناحلةكلمنالإمبراطور

شمالكىالبربروثورأتأيلجة،إ؟سود.وبخرالبحرشواطىيهددونوالقوط

ذلكلكلنئيجة)913(،قدمأسائرالشوقيةللولاياثالفارسىوالتروتهدأ،لاأفريقيا

بثقديمءسالجميعلقومواناالرومانيه،للشعالرفمخصكليمئلرأنالإمبرأطورامر

المخالفلنبأضطيادكأمئم-)014(،الصب!يحيةالاجتماعأتوحرملكرباب،القرابين

فىالإسكندزيهاسقفاوئعرضىا(،91)والقساوسهالأساقسة2منجمبيرسكث!دوإعدأم

بيبيا)إلىونفلأالاضطهادأنواع.لأشدماكسيموسوخلفهليونجلسبوكاعهده

.526ل!ينهالفرمرسلدفىأسلرأسبوفوجكهاضطهادهفاليرلانالإمبرأطوروأنهئ

منابهاتمالتىبالطزيقهوض!يرهمالمضطهدينالأنجاطرةضو!س"هؤلاءوكان

-الوبمنخكدلأ-.أنتقامأالكنيسةمؤرسخىلطرفى-شاكلهوماوالأسرألاغتيال

صربأفاللرياتواسردكيوم!مقتلعدثملالمرصماد،ؤم!رعيلهلأعداءكانالذى

..)143(الإلهىالائئقأمضروبمن

دخل":عأمأأربعيندافتوالهدوءالسلاممنابمترة"المسسيحلة(نعمتولقد

لدلهميجدوالمالنالناربابهم،منيفرونأخذواأنلعدأفوأج!فلفااخلالهاالناس

فى.السلوىوونجدواأئفا،4أغدمنالدولةيممئطيعوا!حمايةلموالذلنالماوى،

04-93,,VI!اعص.(137.EVSEB,Kist)

413.(138.Boak, op. cit..)p
..472.L2.901،ةءا.t..".،1، ;108 Gibbon op. cit913)أ Lebretson & Zeiller op.)c

3،لأ(خ98-88.5 Chisti!كايiول.031اول;atouretteنم.1)!ه!أ

141)8ولe،."44-4-؟-. Jones, Constant)

-11(142,EVSEB. Hist. Eccl.VII)
.Mort؟،.بمحح!.V*،8ئزر117.0493،.13ا Pers. 6-2 EVSEB . hi.143(سولممأ(

--------.--2---،،11-ا،6ع!
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والكئيسة!هـ.الدولة

الىالأغنباءمنبكددلئحولةونددجةغيرهافى.وجدوفاممااكداول/المسيحية

:أ!ض!ذلكعل!وئرتبا.)144(الفدنمنكثيرفىالفخمةالكنائسشيثثالمسيجية،

المسيحيبن-اثرنياءجاللبمن.ألعامة.الوفيلصتولى.على:ألاعئرأضاثأجد!أن

يحئلمن،ألصأمنهموونجد!14(،)للولايأسحكأمآالمسيحيونوأص!ينيبلالؤارى،

فرضة!السجممنالفئرة9هذهوكانت،.)6؟ا(الإمبرأطورىأليلاطفىعليأمناصب

أنالعملىالتقليدوأصبح،الداخلىوئتظليمهابناءهافيهاتسئكملكىللكنيسةكبيرة

لأسقفكانكغاتجصورة.ءمنظمة،عاتسمتهأ4"فىولايهأوكل!إقليمأمنأقفةلجئمع

3.الللظيتموأخذلمطرانيته،التابعهاالمناطتد9اعلىمعينةسلطاثالمطزأنأوالعاصمة

فيهأتيقلمالتىابتمدبتتةفأصبحثفدنية،أسسعلىنفسة"يميك*-إلى-:"تشكيلالمكنسى

سلطالأ!أتسقفها"علىوحصك،.الكبرىللاجئماعآثانطبدتى..انجمركزالخاكمنائب.

لأفزيقيا،2-"دينية"كعأضمه-بقرطاخنةاعترففقد)خئصاصه،دا!لرة-فىواسعه

ا،.ت!!--)147(.فومؤلمحأمركزأالإسكنثؤبةلبوأث+حيثمحنر-س!ا"نلشرقوأنطاكية

فدهاإقزأر"بدءالى.الأولألفضمل04ضناحبطجاللينبىسالإمبزاطور0غ.كإنوكمد.م-

أولةيعد6+2-خأءسنة".مرسدومة--أصدرأنه!ذللتاةنلمسيحيهنجالنسبةالهذوء-منالفترة

بانوأمربهأ،مسموحالمسيح!ةنجأنفيةانكترفألدينتى،بالتشامحيقضرت2مرسؤم

عامأغشربعد:أحد1481("..ودللقأم!هم.من.قد-صودركأن.ماالمسيجيينإلىيرد

لنا.حفظ.وقبى،دكيوسعلى-.يث!--ا/حمبزاطورا.بألاقمظفاد.:"عاممرسومصدوربصمن

أسقعإ.إلى.إالإمبراطوز.موجهه:.منرسالةبم.صورة.يولغبيبيوسابكنسنىالموزتعكل

بمكءجملى"3+-هباتئتيإنجداقامرىأصدثبقدبما،:فيهأجاءأنط!اتكيةوأليمقف!الإس!ندرية

يصكنكمبإلمسلحببن(،سول!أ)ايخاصةالعبا؟ة/.أماكنستر)الولثلين(يبلعدو!وأن،العالم

أم.ء.+!ص.ا(بم)9!أحدالزعجكملاكئأموقيمقهذه.لصونيةأستخدايم

-44..nstantine,p!4),1!جم Jones)ا

:st.أذل؟!،،-"-ل Eccl!145)ن. EVSEB)

.423(146.Boak, op. cit.)p
.45.(147 Jones, Constantine,)p

-!.608."11،(148.Lebretan.& Zeiller, op.cit)
-15-13,VII3أرو.st!914كاه!73ل!.ا(.!

غتت7----!----...---
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-----.-----.---!-.-لكتيصلأوا..،لةلداص!

ابيفا-يسبقهلمبجريئةخطوةعلىجلللنيوسالامبراطوراقدموهكذا

-عهدعلتى311ستةدلك."بعدمراسيممنضدزمأبهاهووسيقإميراطور،

مرةلأولايصنميحيهوحظيل!"،قسطثطين-وليكينيودن!جانبمن3اrrوسنةيخاليريوس

-لهؤلاءالاضطفاد،(ويسمحوليلات،أتباعه!كاهلعنلرفعإ--أ).حكومىصكعلى

المسلحلة.العبادةلدور:.التعزصالولذييقعلى.ولحرم،الدينيةطقوسهمبممارسة

!جانبا"-،منالإهتمإمأوابجئالهم!للىلمجاللينوسمرسومألىعير"

المزسويمهذأإنبل،فلك،+بعدصدرتالتى.المراسيممنامنالهلقيهما-الدأرسين

ه!اهفىنفوذهمعظم4علىيدلممأالولايأت،احكامجانبمنالجدمأخذلؤخذلم

منكبلرةدرجة*إلىالإمبراطوريةفلةهو!وقتفىطبيعياشيتاهذأويعد،الفتره

ذكره/ما!4افيللطعلىويشهد.الأباطرةسلطةمعهاضاعتوالانحئنالفوضبى

صاحل!لزاللا،كانمصروالىMacrmusفأبمننييوسأنفبئ1()1يوسلبيوس

مارينوسمقتلإلىأدىمماالأمبراطورأوامرتتفيذفىتلفأوقدكبير،نفوذ

الذينأن!سهم.ألأباطزةوحتى،المثنهيزينفلسطيبنكلطمأرية-رجل!أخدكمدا!ا!لهةول

الخارجيةبوالأخطارالداخليةصراعأتهمغمرهفىبالأ2يلق!المجاللينوم!خلفوا

!...اضطهادأتمنبعضبالصب!لحللنعهودهمعلىإلمربمموم،،فألمتهذاإلى

الإمبرأطورية،عرش-Diocletzanusدقلديانو!اأعتلىب!42جمكام"وفى

فدةف!ب،أضحتوالئئاللللده،الإمبراطورلةكاإالعاصفهلالكلزوفا،ظهرهكولى

"الضخغرىبآشلا"اأico!حedia+تيقوميثيامقاوالخذللألجاطرة،فقامذاثغلرطوللة

والأؤتؤقبراطيةالفننئممتيةاللقللذمنمقربةلا-.علىبذلكله،"فأضجى15جذلدعأصمة

!أزمةلإثقاذقا/منالإمبزاطوريةشباتإعادةامنبللفى.وتلكهدهمنفنهلالفارسلة،

..،.الطاحنةالئالثالقرن

مركزىحكمبناءلقرلرفى)284-503(دفلديأنوسإصبلإبحاتللكخص

.63.p"؟.op.cit!015)!ه Scha)

15,3,(1 EVSEB. Hist. Eccl.VII()
ص!48
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لكني!ملأ!وا:االدولةا/-6--ء.--!!3--.-+؟-.--+------

السلطلتين!بلبنئام،بفصل-وأبضأ،المديواسعبيروقرأطئنظاموإدخال،صارم

،إلبهبدأ!ائ!حوثدكاتيقمابذللب.ئوكدالاميراطوريةفإحذثوابعسكرلة،المدنية

منأمضدىدقلديانوسا-فدكانولما؟)؟-أ-!السلطة؟مركربةؤهو2مبكبرزمنمنذ

كثلرأاقتبس.فإنه-!اللشرقميافيالبمؤتمعلىوكان.نيقوميدلافىطويلةفت!رةحيأته

متحللأإلهاوإمببراطورأصبرفأ،أولودراطيأ2كابئلقد.البثرقيةالملكياثسماثمن

وكان.بلاظه،إثىطريمأالحافلةوالطفولل!إلشرقىوجد...إلبدخالإمبرأظ!ركق؟بألتاج

تحرؤأنفيل.سجدأيخروأأن-،لهديهبل!بمالمتوللهنمالم!حمأإذارعأيةهعلى

فداس4،الإمبراطورايخصمالكلفلقد(كانالحل4،صاحيائرمتيأننكلىعثونهم

1101()3مقدسأنفسهالإمبراطوركان)ذ!خبنانئه،،بلاطة،كلماته

-تظام/دقلديأنوسالبمتحدلبالشاسعةالإمبراطوريةالإدأرةئنظيميبببيلوفى

يقيخ!آمطلقةسلطةمنفما.سلكل!أوض!سطسينئضمكاتقا-لتي-الرياعلة""الحكومة

وهوالغربفىوا.لآخر+--نفشهدقلديانوسهوظ/-فيلكوكأن-.الشزقفنئاأحدهما

أووفاتهعندمحلهيجلقبضمرأا"منهمأكل7ولطنت!ولولءخأجهول"5ماكس!ميانا

يفوث(ن.بذلل!لفبديانوس!صدلا-!كان.-وكلببطنطيوش!جللريوساوهماأعتزاله

سرعابئنظامهأنضكدوا؟باطرة،اخدلارفىولدخلهاالرومانبةالفيالقعلىالفرصه

-ء..سل!ا،1كا؟14.---واحد!بعإم-ايكلبرالهبعد.يلأيوا،ن!به-عصمثها

الأولىبألمفسالوليةائهامه-جرأء-خفنكثلهرأقاشث+-ىدقلديانوسناشمعةأنعلى

-هذةللمشلحد!ن،-ومعلومائنا-عنالأخلر-.وألأعظمالبدء.بالاضطهاد-صكلىالإقدامفى

أحداثعاصرامسيحيان."كاتبانيرلنإا"خلقهما4هأمينمصمدريننسئديهاء.قن!النفطة

؟:م:ت.؟"..!!!:-لايم-ءآتاث.خ-المفلرةللك

حكيم.منصكشزهالتاشعةاللع!ئة"لأ.لمحيؤفغافدافيضطفاد.-أنيونجسيبيولىفينبئتا!

تخدليرصوزةكىالإضظفادفذا"ألعمباب!يصمور.نج5311إغبكابمتأى!.--ا(!)".دفلثيألولم!

tin،أر!.06. Empireل!2؟!a؟3لأحt+5ث!3!إ(152,Vasiliev)

.Ibid.153).62.-"ء--1،!.لا )p

.EVSEB,?154).2ا--!،.!- Hist. Eccl.VII)

!ب9-.-ش-ص-.-".--،!!--ء.،--،كص1،-.----5ء--/تا---
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والكنة...الدو+ص!

فىسقطناعندمأ!:فلقول.أثران!منيئطهرؤ).حلىالمسيحيلن.لجماعهإلهى

ؤالشعببعضأ،أبعضناوئهلن4وصرنا-نح!سذالحرلة،زيأدةبسبثوالكسلالتراخى

العدلفإنالشر،جدودأغظموالنفاقالرياءوبلغضدا..الشعب،الأحزابيؤلف

ص"1(.)"الكنيسةبازعاجسمحأ!هى

منوهلةلأولالذهنيئبادر.إلىفالذىغلة،ينقعلاالقولهذأأن.ضكير-

انفرقببننشأالذئألعدائدئالنزاعذلكالفوذبهذالقصدأنهبوسيببوساعباره

منالخؤفإل!شىء-فىالإمبراطوريةيعنىالأموهذايكقولم،المختلفةالمسيحية.

الشلطهولمكنوحدلها..لههثدمماالدولةرعألاببنوالاندسامالشما!حدوث

كطائفةؤاحدأكلأباعكتبارهاالمسيحيةإلىلدظركانلاالفئرةهذهفىالإملهواطورية

العقالديةالمشاكلحولوالفرقةعناصر.الاخدكفمنفيها-مابكلبذالها،فائمة

العقائدى"النزاعلكؤنأنلأ-يغكقئمومنشىء،فىالدولةلعنىلكنلمالتى

الفدل!امسكةأما.الدقلديأنىالاضطهادهذ"اقىالأنقسام.سيبامغبةمنوالخوف

الناخية؟."أمالحهذهلمامأيفسرلاشىءفذلكالكنلسة،بإزغأجسمغالذى"اادلى

شزارةكانتطريقهلاخادثةيسوقفإنةآنئذ،نيقوميديافىيقلهموكانلاكتانتيوس

جليزيولم!وقيصرهالإمبزاطووفيامأل!اءأتهكاحدنا،ذلكالاضطفأد،هدا--فىاليذء

-.وال!ئدفتاالغيباستظلاع..أراد2ان3--2لؤضذاهاتكسبأ-اثلهيةالأضحياثبئقريب

موظفىمناالفسيحببنمنعدد.وجؤدوئصادفب!حبراطوربة،القدرانخبئهعما،

فلمإ،الشرور-،كأفةبهاليلقواالصللب.شارهرسفواوهدالاحئفألذلكأئناءالبلاط

!سكنالعرافودظصكحز،المجهولذلكلاسلطلاعأكبادهأ!وفحصت،"الأضحياتنحوت

ئاجيسزعلمهموأعلنفأرئعدوا6جثوىدونئانيةالكرةفأعادوابشىاء6اللتبؤ

Tagisجنونجن:وهنا.ألاحتفالفىملحدينأفرادوجو!إلىراجعذلل!أن

،المصوجودينأولئنقل!م!-وأمرا(--)6!لاكتانتيوسيروىكمادقلديانوس

ىأليجلدأنعلىلثرباب،القزابلنبئقريبالقصر،فىياللممنكلبل،فحسذي

س!05

1.(155,EVSEB. Hist. Eccl.VIII)
01,.Mort.Pers156(.سوللأ(

http:// kotob. has.it-مكتبة املهتدين اإلسالميةالإسلاميةالمهتدينمكتبة - http://kotob.has.it



والكنيصلأ!..الل!بلأ--

يوجوبأواموهقواد؟اجاملةإلىمنهالخطابأتصدرتماوسرعانذلك،يأبىفرد

.+.!تهائيأ-.الخدمةمنللطزدتعرضواوإلاالئعليماثلهذهجميعأالجنودلثفيذ

داللددانوسسكنينفىفهو.حقأ،ضكريبهصورةفىالممنألةلاكئان!يوسودبسط

-قلصرهإلى.كليةويعزوهاالاضطهاد-،هذانيرانإشعال-إفىالحقيقيةالرجمهئهمة

فلعلق.بالهةكإنتالثىأفهئأثيؤتحناكان!واقعأءالقيضرهذاأنويذكرجاليريوم!6

الأضحيافيتالريبهأ.ألتاءالمرأتإحدىفى/وحدثباستمرار،وتضحى!لها336الجبال

المايميجية،أ.،إلىتحولواكأنوا"3!فد2الذلنأسرتفاأفوإدأحد"منمغفاشبشتركلمأنه

المسيجيلن؟/هؤلاءامنالخلاص!فىجأمحةورغبهشرلرةروحعليهافتسلطت

مبه!عفببلئلهنلافىدقلديأنوسوجودفبرصهفانتهزبذلل!،ابنهاإلئأوحنائمومن

الإمببرإطوريةشئون،بالطبعئثاولتعكيرهما،أحدالحضبرهالم.يتلأليةاجئماعاثعدة

--صاء...1()7هذهالمسيحيينمشكلةبلنهاومن

له:موضحأجألبزلؤسإلحاحطوللا"عارضى"ذ!لثلالوسأقمؤرخناويضميص

إلثمماء.منخوكم:الرومانى،ا.آلعالأ-!0سيشهدقا7الئتئؤالاضنطوانجاثثالبالغالضرار

علهر-العوت/علىيقبلوقسو!-ايعلمكما.-المسيخيينلألط.جراء.ذلكمغسيرا!

الجيش،فىأوالبلاطسواء-فىعثدأ-كبيرأ"منهم!لهشمل-وأنلابددذكوأنمتردثين،

شكرم.ف!لكأجلومنالمغتيد"،الر!جلفلك؟جغاحيكبح-انثي!سئطعلمدقلدلانولمقولكن

-لافوقصمأمامهم،خالمشألهوطرحإليهفدعاهمومست!نماريه،ا-"أصندفلألهنجرإىالأخدعلى-

كانوااألذلمحأالإخزونامأالمشيحلبينهـ"فيلمملئصال-تشأفهبؤجوبلنادى!منهمعدد

.سواءجالثزلهوس"أغراضإلىفطنوأوفدذلك،تمأمأ-ءعن-فخلالفهبطرلمةيفكرون

انضمم!!.فلبه-علىالسزورإدخالفىأو-،الرنجةلأ،-"3غضبهإئأرة-منبلخوف

!استلهام.علىوعزنميذعندلك.لممغ.الإمبراطورأنغير"03الأوأطالرأىلأصحاب

حدصكلىصإجأبتهكانت؟-الذىأبوللوأ!ةبرأىلهيألىمنضعثاكهة،وحى

دقلديانوميىاسئفيل!وهكذاالسبميجلبةيخ.للديانةكعدومقدمأ!ميروثةالاكتأنتلورس!وله

الإجراءأثهدهإتمامفىراغبأوكان،وربهومسئفحاريهدي!صرهمقاومةلسئطعولم

11..Mort.Pers157(.+حط!أ(

--ا!
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لكنيعمة1..وItiaع!

منكلحيأيحرسمأنلأجأليريوس3بينما!أمرالدماء!إرماقة"دونالاعلدالمنبشىء

-:-..-جمم.أ()"القرابينئقريبيرفض

المسألةهذهويؤكد،.دقلديانوس!!لملاجمبراطو!مسئاتتيوسيرسمهاصورة؟لا-ئلذا9

مللط.قاحممنذاشكئباركلكالهويقيمتمامئن.جالئرميوممسصيخشىكاقالأمبراطورإنبقوله

وبيانهاصمنيبعىالإمبراطوريةعلىحرب!ث!/.بشن/rseus"نارسيوسسالمفرس

كأشها-من،أن-.يشرب.يخشىدفلديانوسولفا/كان./الشرقثه،أقاليمهاعلىالاستيلاء

هوبينمإ.(:فبعلعالابخب!ه،نججاليريوسفالد-يعثقبلإ،امن.فأليريانتجرنكهالذىا.لأسر.

1(.)9وخشيةمنهدثلثبانوجما-هلعاامسدأدجالميريمسسايتصرفلماالشمسقدة،الأقإليمفى

اتحذرأرجلادقلدياتولمن-توضمحلاكتانئيومسم"ريشة!رسسثهاالئىفلصورهإذن"

الئىأ14اتخطيرمةالنئنةلئجخولالرصأكط!جالبريوسيجادلرأحمسنثمابالعوأقب،بصلرا

مق؟من-حمراء-ذلكالإمبرأطوريةسيصيبوما،السلاسةهذهعلىالأقدامعنسللجم

فلصرهحي!-عيى.الإزادة،!مسلوبرح!ليذلكنجابإلىولكنهالضرر،بالغ

الذيالأثتوى-*أليرجلالإمبصساطويىلهثىإلثإليطالمسجلكوئهسمعم.-جالليريوس

بصفةايضربلاكتانئلؤسأنوسنجديريد،الذىالوقثوفنىيبئغىمأدألمأينفذ

كنيللبة،إحراومالإقدام،علىمسسألةعنددقلديانبىهـمسلدىالضمسفأولئأرعلىمسلمرة

اعتراله7-عندأوالاضطهاد،-مرأسيمفئىوالصسرام!العنفامسدلا؟اوليقوميديأ،

الأحداثضلهذهالإسإسى،المحرك-نجاليمسيوسيبدوء.ئمومن.يخلسفه،-منواختيار

ا!رمال!على-ممثمجمييهما-ءهوبخخطأ"علمهرغم-دفلدبالوسافثمجميع!ا،.ولقد

المنسرئحت.اأومسمسره،-جثراسمداخلالبقاء-منالمعبيحىالإيمأنبقانمسنالمعئرفلن

لاكئانئييم-س،يمسئقدكمانف!مبه،إلىكريهأابالطبشسفيلكوكافيلمجيشه،مسىالرومانى-

.لم:،6!.البببلاسةهدهجرأءا1فيإلإدأرهـ-منالجيفمسيحسرمسسوسمبمامعرثئهلسابمس

كمأ.برهق،ا،الإمبر)ظؤز"القن!يرذلك.ةكدقلدالاتوسرمجلأأنينعقل/هلولكن.

عكلى/قائذأ--عشكرلا،فاهرأيكق!لم-أته-امن،؟الرعم6!فعلىسياسمتهلمحى-إ!دائمانفسهعن

0II158).؟مس LACT. Mort. Pe)

(Ibid.915).9/ج.

------ءس-م--ء-.-،!.-سص!52
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!ى،.والكنيمطال!ولهف

وهدا.أ.()06فائقةإدأريةيتعتع-،بفقدرةكالاأته"إلاإلأياطزة".منا.سحبقهمق2غرار

بلكإنفجازلمحتىحكفإ،3نجدالةمحذقضناهايكأمأ.-عشرئفائية.--خلىلواضغ

وه!ئها،.إ.منؤأتششالهاأمورهاوتئظيمالإمبراطوريةشئونإضيلإج21قىالاضطفاد،

شانة،هذارجلأأنيخقلهل.إ!6،ااإيريدأوكافلفىن!"نضبفاطيلةفلفاتردثالتى

-وأجدصنيغته؟لعدآحرالمرجكوإلحاج؟لجاجةإلنئببساطةويستبسلمأمرهبقيادشيلقى-

"الذىمأمقدمأهؤيعلمالخطوره.كانثىا"اغايةخطوالا(اتخافينكلىويقدم-؟أئباعه

ذلك؟أرادفلصيزهلشىءسوئ-أنلاالإمبر-اطؤزلهداخكفنىإلله1سلؤدى

.-!ةفلئا.الأمرحقيقهإلىيقودناآحرشيءاع!فلتبخس3إدن

عشبرئمانيةبثدفلديالوسدفيالذىاما:لمببىال%كىالملمبألةونطرح

المسيحللن؟تجأهسياستهلعلرلأقعاما

اسلجابة/كانالاضطهاد4علىا.ألإمبراطورإفداماأنمطفقأإبموذبمكنلا

وفاليبىيار/،.دكلوساىعهثثحكل!مثلأيحدناشهدنأهكما.غاضبةجماهيريةلثورة

ولم3،3"هسنةاقيوتةهذهفىحبهامبوجهمستقرةكانتالإمبرأطورفيفى2فالأمور

الإدارهتنطيمأعاد"قد!دقلديانولمبىوكالطئهددفا،خارجيةأتجطارهنالثتكن

الدوله.شئودماوجمافةالافتصاديةوالأجبىال،الرومانىوالجيشالإمبرأطوبىية،لى

لطالئبلأ2"الأهللنيصدورفىلتأجججصاهيبريغضناهناكيكن؟لماذلكوعلى

.---يمء،لاخرأول!سببالمتدليحللنمنبالانلمام

تلقإهإلهىالوحصلتيجةالاضبطهاذ.جاءهذ!أنألضأالقوليمكنلاأقيكما.

!كثيرألحللونكانوا-فألفسلحلونئنفبذهعلىفأقدمالإمبراطورإلىوأبلغوهالكهنه

إلإفبزاطؤرىاوإلقصر4ؤالجيشإبولاياتاوحكوما!-الإدارةفى!.العامةالمناصبمن

كهنوفىلنداءينمتجيب"الما*3سنةالئمانى-؟جمشر-ةطوالدكلثيانجو!مانحاولولح!،ذاته

م-..مس.إ-2كا"أ:ا--.صالجماجبهه-ثهإهضببالأربإلاصبادر-من

,Cary.016)قع!4."،0،.5 op.cit)

..po.-428.ciL p1.16(يا!5!أ

ح!!ك!3
http://kotob. has.it-مكتبة املهتدين اإلسالميةالإسلافيةالمهتدينمكتبة - http://kotob.has.it



!الدوللأ..والكنيمم!لأ

بين+مؤامرة(باكتشافدقلثيانوسسياممةفىالثغيرهذا)162(بوركهاثويعلل

لاءبوركهاث"ولكن،السلطةعلىوالاستدلاءالمحكمنظامقلبإلىترمىالم!مبيحيين

علىالإفدام!0أوالثورةإلىالمسيحيينلمحأدمعقولأئبريرأالوكتنقطمق3فىخيعطينا

مإااق.بلعهدهفنطويلة3فترةخصالكثلرإلتسامحمن،لهماأبدىإفبراطورخيانة

-عئىالمدسيحلونيقدمانالمكنكيف-إذإلعقل،معمطلقألتفىلابوركهار!لقؤله

هذ؟.:مقوماتمن1قدرأىيملكونةلاأبذاكوهم!أ2الحكم-نظاملفلبمؤاموةلدبلر

وهؤ4الإمبراطورينهسكان-عشرالئئحتى،-وصلإيكن-،-ددلمفعثدهم!،المؤامرة

كان-الانقلابدعامة-كلهوالجيشقوة،ولالهحولطلاالذىالمستضعفالعشر

مننفربخلديدورأنيمكنفكليف.كنلككافياالدولةموظفىوكبارالوئنيه،على

ا؟إالسلطةعلىللاسليلاءانملابلدييرالقصرفىلعملونالقسلحيلن

..والخدمالقصرموظفىمنعث!أأنفحواهلذلكئانيأ)163(ئعليلأآخرويقدم

ذجاليريوس2خلافة9عقلبلهمكاسلحدثمايخشوبئ/كانواىدقلديانوس!لدىالممتيخدين

-!.الأقلعلى-وانفم-والمسيحيلنإللمسيحيةعداءمنصخهلعرفونهلماللإمبراظوز

فقدؤكاعليهالخذمة،منالطرديدإللهمئمئدأنمنأقلفلاالتعذلبايدىتنلهملمإن

ومخاولة،العزشخلأظة"طريىعنجاليرلوشليبعد-دقلثيانوس!لدىجاضينس!عوا

ائذىقسطنطيبئوربماالمسلحي!ن،معتغاطفةفلهيرونلشخصبى"نجابعزبقالاحئقاظ

بكعميقإ،كرهأجاليريوسمنمكروهأوكاندقلدلانوس،يخلأطثىعلثئديقيمكأن

إلى/لادقلثيانولمنتحويل.يمكنبأنهألاعتقادحدإلىببعضهمالأملذهبلقد

الإمبراظورلهعرشعنجاليريوسلإقصاءأنذإكبسهولة"عليهوالتأتيرالمسبحله،

أو.الغدرعن"اشىءمنهمأىبخلديبوريكنلمأنهمن.إ-الوغماوعلى.المئوقع

القلصر+نفسو،لدىوالازتيابالشك.لإثارةكأفليةكانتائحركالهم.أنإلا،الخيانة

من"لهالمسيحيؤنيحملهبماتأمأعلمعلىأيضأ.وكانكثيرأيهحهالأمركانوإبذى

مويعقدا303سنةشتاءقنىبدقلثيانوشيختلىانالىذلكدفعهثمومن،دفينحقد

,Burckhardt.162).251-025-.؟ The age of Constantine the great,pp)
993-893(.51.Nicene an! ;N.P.N .F,1 pp163)ول.Mc GiffeM notes on (EVSEB.Hist)

--.--.----.---.--ص!54
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.سموول-.*والكئي!ملأ!
%لقحبر-مسذجيىخوفازدأدا9مبراطور،ا-لدىئحوكائهومعاجلماعات--سريةمعأ

التتاأمرنئبتالتى،-الأدلةعن-يفتش"جاليريؤسكان6-نتصؤر.أنه-بينماوهكذنيائه،فى

"بعضنفوسرفىالأقل!علىمعينأ-لئنكلأويأخذ!ينموالتأمو"نفسهكأنضده،

لدقثعكأفيةا)حئىكانلئأ-3التى"الأدلةئجمعتلذلكونئيجةالمسيحيلن،مقالجسورين

فكوناهماولعل"-.أامسيحلهونالملآفرتنلآمزأ،-ؤاننجالقبلهنأكبانئفسهدقلديانو!

ا"-.الرأىهداضكلى.ئلقاليأينسحبالآولالراىعن

سؤالادثلديأنوسلدىالآونةهذهفىارئفعانهاالبرأىهذاصاحبويضنيف!

الئى"الدعوةذلكائلكعنننئج"1وقدأ.الأحداثهذهتتبغ.:إزاءسوفاآقئىالخطةعن

جاليريوسإن!Jولقو.أسلفناكماأبولبؤ!وكهنة-الإمبراطورمسلشارىإلى-وجه!

كياندفلديانوسلكنضمده،!.بعدأوتهملعلمهسبهأمةالمسيخنين"-7-إبادةفىيونجبكأن

المسليحيينءبمأنافتنعأنه2من."الرغم.وعلىفقظ،فى-.التنآمراشتركمعافبة+منيريد

منفبدلارغبئه،لؤكدالصددهذافىإلإولىفوارائهأنإلافيه،ألئمئركؤ!!دعأمة"

الملمبيحيبنإلىأولا.ضربالهدفلدبانومبياوحطعامإالمسيحيينضدمرسومإصدار

شكولا،الإمبراطوريالقصرفىوالخدمالعامةوالوظائفالحكوميهالدوائولى

.u(16)ذينيةلأسبابيضنطهدإمببىاطورإجراءاتلنستالإجراءأتهذهأن

دقلديالوس-دلمحع!الئىالآسلهابأنيؤكدالبرأىأهبصنإحبلأأقالقولخلإضه.

ا---ة-.016(/).دينيةبىليستبب!ياسلهالسبابأءكإنتالاضيطهادهذاإلى

--ئاحلية"-منوإللحفظيوسالب،جأنبمنإلضمث.ذلكالأمؤ!؟تعفيذأجؤيزيذ،

عليهاويضفىص!رفاد!نيأالمثئمالة-ئعليلأاكىايغللاقدمتالاكما!اا؟وكفالاكلانتيوس

-تمببل!أئ"يعظدناولا..دولهحدعلى،-ايضسيحبوقفسد*--أنبعدت-الإلهنىتالعدلطابع

على-وقغ.الذىالاضطها؟خكنىمثلأذكرهماخلافعلىالاضطهاد،لهذاوافعى

ء...،؟--"-.-!--..3?*.وفالثريأندكيوصأعهدى

.ffert,-Op.cit.993-893.خهأا؟ر.-ء-ء-ص-س.ء،.3.ء-:-! .p p5لأ()664ء7لأ

.(165Id)
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!الدوللأ..والكنيسة--،----------
كا!2لبمببأنإاعتقد.عماأوردتاها-اللىالمصه.فيسوقلاكتالتيوسأما

ددلديانوس((،)يعنىغضبهسببأنعلمىإلىلمقد.نما/2،"بقولهلهاللاضطهاد!ويقدم

إلى!ئانليولب!تحفظأضفنافإذا.قدمناهاالئىالقصةيوردثمبلى،كما2كاته

إيىاقدادتهوتسللمإرادلهمنيئجريدهأدقلثلانوسعن.الدفاعالمئكررةمحاولاته

خاصة/ذلك،إلىبلاكئانتبوس2جدامعبندافعهناككانربماانهالوكنا،قيصره

""شىءوذلكالقصر/الإمبراطورى،منمقربةوعلىثيقوملديا،فىيقيمكأنوأنهلا

.انخفاءفىيدوروماالأحداثلللك-عيانشاهديغدوأنمنلمبنه

ولا-دفلديانولبرعبئيدافعكأنلاكتانتيوسأ!9القولمن/امعقوذلكو!قد

ايهامةلخفيف!2الأقليعلىأونفىمحأولئهوإنماصفهفىوقوفههنابالدفأعثدصد

.دفلديانوسللهأسداهجفظأ"لمعروف-الاضطهاداثهذهعنالكأملةبالمسئولية

معلمأ9وغنهأفريقيامن"لأكتانتيوساسلدعيقدد!لذيانوس-كانالإمبرأطورأن!ذلك

أن!رأىانذىالمسيخيللكاتبلقديبرأذالهخدفىهذاوكان"نيفؤميديأ،""كنئللبيان

"آلكإملالئورطإمنإنضافهجاهدأفحاولالبمضاء،اللدالإميراطور"تلكعلىيرد

/!-ا--.!.كأتبناموقفيبررأهذاولعل!.الاضطهادمسئوللةفى

يجمع-أ!أرادانذىالأوتوقراطىللخاجمم.أنمبىذج!حيردقلديانوسكانلقد"

كلطعلىالبيروقراطىوجهازهبنفسهويشرفبده،فىكلهاالمركزيةالسلطة

-خد-كبيو.الىفلهونجحليخق!.ذلكجأهدأسعىوقد،الدولةفى-وكبيزةصغيره

ؤرخاله،ت"صناتغهكاتواشركاؤهوحتى،أمرهطوعكلهاالإمبراطوريهوأصبح!

.مأرسهااللىالسلطةهك؟خص!مواحكك-الأمور-،فىالفصل-القؤلمماحبوهو

درن.نصبفطيلةعأيشتهأالتىالمضيأعحالةالإمبراطوريه-منانئشالمنتمكن

بإىصسلطانهانلقاتر-مطلالأليعبليكنلمئم6--ومنالئالثالمرنبأزمةوععرفث

الببنهفىإلاالاضطهادعلىبقدملم،أنهلفسرءلنأهذاولعلء.الصورمنصورة

دائرةجمنالكنيسةئخرجأنمطلقأيئصورلكنلملأثهحكمهمنعشرةالتاسعة

أننفسهكلعليهيملأوالمقلقيعتقدوكانالدولمة،دأخلثولهبذلكلغدووأن،نفوذه

طللةبذلهاألبىالضخمةبجهودهلمؤدىسوفالصورههذهعلىالمسلحىالنظام

r-A6
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نفنفسة!وا..لدوللاا-----

امنفضى.فدكانولمإ!ة)166(9وتقويتهاالإمبراطورية-وحدةسبيلفىآلسنؤالتهذه

الفلنسص.:"الشرفامبأدئولشرفي.2الكثلر،ءالشئنلقؤميثيافى،!-حكمة-سنوأث

النظمتقليدبرتلكإلىفقذ"سجئولقدنيسه،الحاكمعظمةعنالفارشيةوالإمبراطورية

فىالمطلق!ةالسلطةواضحى*ونجل!فدسيةذايخصهوكلماالإفيراطؤروغدا

فىألمسيحيهأن-يرى:جاليرلولمى-اكع!لراىكأنوينلئ!كلها،الإمبرأطورية

مالدركيالطبعوكانا.جاليريوليس.هذ.ه/:السلطهسبللفىالقإئمهالعقبا!/119اخر

طاغلةونزعةالمطلقةللسلادةوحباطموحمنالإمبرأطورنف!ق"علنهتنطوى

يصرب.أندونوإحدةفرصة-يدعولمال!مببيلإ،هد!لهلرينقراح،-للعظمة

عنإلااشأتىلبئالذىال!مبلطانوذلبالعظمةهذهاستكمالأنغامعلىللإمبراطور

..الصسيحيةعلىبالمضاءالإمبراطوريةفىالدينيةالوحدةإتمامطريق

واق!-عددأأنذلكالأهملة،0منكبيرجأنبعلىسبباهذاإلىولنضف

عنبنلك)167(،.فامئتعواالمسيحيةاعتنىقدكانالجيشأفرادمن--جداكليالذكان

تمثالأمأمالبخوروإحرأقالأضحلاتبتقرببالخاصة-الوذنيةالطقو!صارسة

.للإمبراطورالولاءعلىيعد-دل!لأذاتهحدفىكانابذىإلإجراءوهوالإمبراطور

أقلهافدرلوالعقيبههذهأنبذلكداللديانوساوأدرك-قدمناكما-الدولةرأس

كانماأخشىوهبىلشخصهالجندبولاءتعصفسوفالجيش.أفرا؟بينتنتشر

شئونلادابىةسأثشأهاألتى11الرباعلهالحكومهاأفما.الإمبراطور،لخشاه

فكيفلالأباطزه،الجيشتلاعبعلىالقضاءبهكصدنظامإلاالإمبراطورية

لقوأدهميكنون.لاتجديدة.عقلدةإلىبعد(تحولهم-والجندالآلىالحاليصبح

أالولأءمنعاظفةأىكذلكالودتىلأمبراطورهمولاالوثنبين

1)يوسلبيوشالكنسىالمورخيذكرهماالقولهذايد.عممماولعل an)أنمن

ولكنقليلأ،كأنعددهمانرعكم3،إلجيشفىالذينبالأخوة11بدأألاضطهاد

(..يشتعلانقبلالبدايةملدالشبيرمستصغبريطفئأقاآفيالإمبراطور

43.(166.Cantor, op. cit.)P

.17.Later Roman Empire,,1p,!س(167Jo)

1.(168,EVSEB. Hist. Eccl.VIII)
!7!!
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والكنيسلأ..الدولة-!

منهأثلأثةصدرثأربعةمراسيمد!لدلأنو!3أضطهل!تضمنحالأيهعلى

.ألمقدسة؟الكتبوإحراقالمشدحي!ة،الكناسرعلى!ئدمير-الأوليلض3003،ئكاملمحى

وعدمطبقاتهمبمخلئلغطا!للروسرجادكافةعلى9بالقبضوالئالثالئأنئىويقضى

صدرمفقدالرأبعالضرسوم"أما،الدولةالآلهةالقرابينيقدمشو!أنبعدإلااعنهمالإفواج

11أ.أضحلائه)؟16(للكهةيقربأنالدولةفىفردكلوللزم؟"43سنة

الإفبراظؤريه4فىمنها،-ايأولنىال!لابةوخاصةالمرأسلم،هذهأذلعناوقد

-الدىافالأقاليمإ)017(،والغربالشرقفىبتفلت!+الدرنجةيكن.لملنفيذهاإن!غبركئها،

ونفذ.،-العنفمنكبيراحدأفيهاانالحابلغتوجألبرشيولمقالدقلدالانوسخاضعةكانتأ

أمأا.!وأفريقيا-وأس!بانل!اإيطالليافىافيضبراطورية3ماكسيفلانوس---!المرإسيم

الجدمأخذالمسألةبأنجذ-"فلمغألة.وبريطانياقيصر.Constantiusقسطنطيؤس

الأفبرأطورلرليسهالمعارضصورة!ىيببولاوحتىالسرق،فى.سازث.لههالذى

)171.(.ئانيةبنائهاإسحاد؟اسهولةمنلمكنوبصورةالكنائلى-خوائطبهثمأفو4فقد

بالي!هالىبالأيلىولم--فقط،الأولالمرسومبتنفيذن!فسه.سؤىيلزمويبدو.-أثه.لم

الغرفيأاس!صبئ"فىالمسيحيينعثذفلةإلىيرجعذلكفىال!ببولعلا6،المرالعميم

.،)72!12(الشر!.لمحىيالضسيخيينقورنماإداسعليهكأدب!ي!سيطرالذى

خولطالرأىيتبادلآنراحاوقيصرهبقلدلانومرأإ/أنإ)73لاكئانتيوسؤيخبرنا،.

فى.رأيهماواستقزالأمبرإطورىللقصمرموانجه!كإنبث،التىنالقيىميديأكئي!بمةاحراق

تحدط،التىالأبنية..المجأورة0.إلى،منهاالنيرانتمئدأنمنخوفأهدمهاعلىفنهاله-

.بألأبيصالكنلسةشولثماوسرعالطبهأ؟

فق!امشثابمثلإ،العدوأنردمعه/ينسئطيعودطقدرعلى3وقئثذ.االمسيحيونوكان-

16(؟)Ibid..2.-..،ش.،-!/-!.

s,""،،ص.72،،--ص-!. Latex Roman Empire017)ء؟ Jo)

.15.Mort.Pers!1(4؟)،.سطم

-...،942.(172.Boak, op. cit.)p
.!..-12.(73.LACT. Mort. Pers)إ

.---.،4ا1-ص!58
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الدولة..؟وا!نيعبما!

مدةافى.مزنبنالأمبراطورىالقصرافىالنلرانوأضرصتسؤريا،.فى"،ثوريةحوكة

ذللثلإجدإثئابعيه.أرمملالذىهوأن؟جاليرلوس174(إلاكثإن!يوسبىوينكرفصيرة،

بدورهم/سكلل!-النطن.صردوا..لاالمسل!بن،،علىالأمبواطور/وممخطهغضبمنيزلدحتى

وكعواالصسحلبنمننكبلبرمحد-علىالقبضألقىأن.النتيجهوكانتبملالهأ،الئهمة

3ص!.+ا(العمإ)الحبر!جريمهبأريكابلعتردوا!حد!ألبعذدبطاللهحدا

دقلديانومرأضطهأد+.أصبحبق!لهالجالة)176(الأفريقىالبيانمعلمؤلصمف

،،وزوجتهجليريوس(أأزوحةيهأ"aleriaفأليريأأبنئهنجقهر،بدأفقذوشاملأعامأصالآن

الخصلانأحدذبحكمأ.ايأضحيات،تقرباانعلىمسيحيتينوكانلا،Priscaبرلهسا

وعاتلائهم،وال!ظفوبئالقسسوسيصدالقصر،فىكبيرةسطوةصاحبكانالذى

بسببفبهيفرةص.يكنفلمحيأصالحرةص2أمازمرا،أثكلرإلى،محاكمةأواغرافوبلا

كأئ!بلفرأدى،يحر!ونيكونوافلمكبيرةهؤلاءأعبادكانتولماممنأوجنس

وارتأعتفيهأبمنالسجونوغصتجميحا،ئضمهموأحدةنارئوقد-لهم

الوبائث.لهذهالإمبراطوربة

صورطويليإسهابويذكردثلقا،تفصيلاالمسألةفيفصليوسابأما

المعذاب،يدنالتهمأو؟الربأجلمنالشهادةنالواالذين-وأولئكووسائله،الئعذيب

تاربخهمنالئامنالكئأبوحدهدقلديانوس!لعصرأفردأنههنانعولأنفقطوليكفينا

خاصأ.فصلأالفترههذهفىفلسطينوسكقدلشهدأءالكنسى،

همامسي!حيينكاتبينمنيلأحداث-!.عنمعلومللطنعمتفى.إذونحن

كأنت.الئىالجارفالحمأسلموحطأعئبارأنضعأق.يجبويوسابلاكئانثيومى

وما،لمسيحيةالكنلسةقصةلثجيالليخطانوهمامشاعرهما،الكاتبينعلىتئملك

لخثكجكانوماالفضطهديزثرهولاءئحاهعميوصكرهمنأولهماعلىب!بملطركأن

http:// kotob. has.it-الإسلاميةالمهتدينمكتبة
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/.(175Id)

13-،(176Ibid)
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لكنيشةوا..لدوللأاص!

فىلثدي!يالم!سيخيإكاوئمجينه!والفخر.اللكتيشة.الإعئزا!من-اشعوزلمالثانىنالسلمحى

لسىلمءعلى!،المضدرانيكؤنأنإزاء-..هذا!الشعوربمسنتغدولبس"شفد)نفا،أرواح

.----..أ..-!013الحقيقةم!-ابكئيرايضنا-يضنفانولكئففاالفبالغه،من

الزوماللةتاا"لإمبر"اطؤرلة!جابم!السافزالعداثى-"الانجاه-قأنحالالة.:لم

...ء!.،-.!-01ء

.م!كا!ففقدجدا،فنأحرأ"بالذات.حاءبالقترةهده!ىالفعمبحيةالكئيسةئجاه

عدسيألولاء"درابةلهاضنبغ.يديرا3نظامؤزثخا%لجتلسأقالآونةهذهفىالمسنخيل

.؟...3ا3ص"")177(الكنيسةنحطنمالذؤلهإفىاخفقثلقد.الرومانىلمالعالمسكان

07!إ.برإ!،"---+-!---اص-؟--/ء.،-!ء-ص،م-!2،!-..ء،-.-.-.،-+كاء--ة-سءإ--ةيمء..،.-*---.-كا.،ءص،.أسخس..ءكاا!،.إ.ء--لأ...-!

ج.إ،*.،--.-ء:ك!.ة،!ا،/ا--.-ا-:-!.-ت!:؟،..س.ء/.ت؟-جبر!-ا

ى!،.،كا!-*--!-.-3،:،!1.ء:.2لميم.،ش"-++*?؟..ص.-ا؟ص02لأ.؟لمة...،،.3.--

-.-.-.).43(177.Cantor, op. cit.)p

.---------.-----6ص!0
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!ىوالكنسمة*الدولةء-*."-----4--.-،

..،س-ث.!..!-أ(-ء،!--أ،لثسفئل!لثإئمما---.+.-ا--..لم5-في-

-*.--*!-ء،دلاا،لا!ه-/".

.:،3-"-ا!،،!.ا-!مإأ"!ال!اأ.اؤ!اللأج!الف!ت?-:---

-فد-أضنحى""دفلدايانوسطافأفه-"؟الذىالرباعيةالحكوفه""-نظانم.أقمالالئزهسبدا".

أبقذزذالهحدلمحى.طبيعتةإلى"البهأئهكئىيقوديكن"الم-النظامهذأ-ولفنا!آركأن،وطيد

و)1(،شركأئةلطمؤحنخدأوضنعلط"االتىالأمبراطؤر"سطوة.إلىزاجعأكان2ما

ارتضنؤة!.كذأتشؤكا!هؤلاءكالطإدا3يئضور+-!آنةأندف!ديالؤسذهن-يسئطع

أحدهنمعنى4%"الصعذتمبن،..قلقد*ءكاننغملهمولىءكان"وشيدأ،"خيث!لهمإمبراط!رأ

شؤكآءاتجضيغاكانوااطانضاذفلذيأنوم!،اسكلزالبعدايأولولة،بهذه"الزميلةيعثر!أن

*لدب.ؤاقيخوالأؤض!سط!ن!لقبة.يحمل..بعضهساكانوتوا!حلىواحدهسحكومةكى

وزميلهدفيديانوش،تخلىأنبعذ"التجربةمي!دانفىا-النظا!هدإا-القىإدقفما!القيصر

أولئكعصفد.-طمؤح.جئى3؟5!سننة!اللبملطةعنولة!أ!نكةيلاماكسيميانولمن-..5

م..-عددا.-القؤاعد(.شنلنمنهيقيمدفلديالوسطقضمىبما6وص!رإسكهنمالرفاق

ارلقىبرفايو../355ءةحئى"(!ىالأمبراطوفييةال!لطةصكن9الرقفقأنئخليئ!إنما

!1ntلمنقب!نطئظيوفي!!:نةنج!وليه!ولا5.لي!يؤليبرتجا-،!اكل usك!ولoتبةمر-إلى--!ض

.-اء--!ء*ض!!لم.!-،ء?

كألحنايدطس-ؤلح!.-إلغبنبفيفيبأنيهما،الل!برسطفبىأولفما،.بدلإىءمنهما،.الأوغسطمي

النفوذ!ذللبصبورةمن.ا(جدلد!الأذهانإلى"ايعيد-أندونلمرالخالنههذهلاكثانئيوم!

فىباد!ليأوإلانقيادالضعفوهذأجأليريو!طفىمتمثلاإليهنبهطالماالذىالقوى

فيوماكسبمبانولمبىذفلذلاتوليمنكلطاعترال:أنرؤسكتةقيفلذخكدقلدبانوش،3

أسئما-الذئ!المزض!ائئهزصفرضه-الأخير"أن-!ويخبرنةوئفديدس،جاليريومىبرغب!ة

أ-8!()6+نيرفاالإمبراطورمثلذلهوضرببالاعتزالعليهوألحبألإمبراطور

وزميلهعليهيخلعلأنالتامأم!لعدادهمبثيأ!يصرهيسئعطفراحالإمبراطورولكن

1)أء."ه،لأt.p..732-كا-.--!--ء،ء.\!. Car)

-61سط--!..-ا--.-------..--.-...----..------*---.-.كا
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.-.-.والكنيسلأ..لدوولاص!

جاليرلورسأانغير.)2(ذلكفىيرغبانكاناإذأالأوغفمطسلالب.فسطنطلوس

بأنولعللالعرضفرفضبى،وحده11الإم!هراطور11لالبيحملأنفىيطمعكأن

الوقتنفسفىولكنهلنتهك،لاحرمأيبالى(نلآبدالإمبراطورأوجدهالذىالنظام

لحتمللعدلمانهقافأكأمنهامشأعرمننفسهفىلخلالجبعاجهر.!مبراطور

الليريافىمنفيأكانلو2كمأخلتطويلةلفترةاظلددوأنه،اأدنىمرتبةفىالبقأء

أكثرمناطقبخكمونيالآخرونبلنماالبرابره،دوماويجاهدالبأنوب،"وشواطئ

اماك!بلملانجوسمنرسالةأئئهد!لديانوسءقدكأنولضا.)3(مدنلةوأقضنلائساعأ

اله!ثحت3.!بوأنهسيبه،أوامرينئظرءثلالىكبثيرأجطتاحشدفدجاللرلوسأداسبئه

فال!الآثيسععأندسهدقلديألوسهاهوثمإلامببراطورية-،السلطةعناللخلىجمبى

.غدإ!بلاالذىالرجلذللثبأكيأتفانقجر،عدتهللإمبر-.أس!د!دهذاانأبرك!لصره

")"(.فييبماليكنن-.:قاللأجالبريوس،مأطهمنكلئهغزوالث!موع،وخاطب-.روح

حالئةأن.موض/،من"أصابهمايعدأدركقدإنا.دهلثيالوس!،يبدوودلكق

تاركأالاجمتزالففضل،أخرىافئرهأعبإء.-الحكمبلخمللهسممحئعد،لمالصحية

المبتح!لئأا-بيق،-ءأولئكلوهم-/كمانزأعلا.يحدفيوحئىلخلفافه،السلطةأعباء

يذكرهمأإليإمنذهبلو!جج-م!ومماحذوه،يجذوأنعلىمأكسيميانوسزميله

لمبأنهشع!رداخلهالمرضدهمهأقبعدالإمبراطورأنمن()نفسه!ئانتيؤس

مرضه"إلىنظر"كددفلديانوسلكونأنأيضأوليحثمل،الحكممهامعلىيعد.ففوى

مقأكثريتخمللاأنآرادئمفيمنالف!يحيين،إلهبهابتلاهالسماءانئقام.منكنوع

-(--3"لم3-12-/-خ3--.ألاضئطهاد")6(.مسئوللةفالك

الإمبرأط!ر،"موئبه!.إلىو!مطئطيوسجاللريولننارئالىفمدحال.ألإ،ع!

ايختلار2،تلحصر،ثىالأن9الم!ثبكنةوأصبحت.6الغربكىوالثانى،انشر!لمفىأولهما،.

18,.Moil- Pers)سفصأ)غ.

لم)ذ(.4-ت-341-ء+خ./يم--،-/-!.برلم.1-ام-(1((../!!ضىء

(4..Id)

-.17.(5.Ibid)

356.،".ne6)ا Jones, Constant)

---.--.--.----.------ء.----.-----.،---.ع!62
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لإلكئبمممه!..اللىللأ".-

بنقسطنطينبأنأعلالادءالإقلا-2سكلىهنال!كانولقدالجدلهدين،القبصرين

يكونسوفبنيقوميديأ4الإمبراطورى،اليلاظفىالآنيقيمكإنالمذىسطنطيوس

إيت!كانفقدالأعتقأد،هذايبررم!الأسبابمن/هناك،وكأن،ابقيصرينهذينأحد

في-فياثمترك)8(الدأنوبعلىعسكريأنشاطأأبدىقدوكأن)7(،المغربلأوغسطمى

جلىولاقسطنطلنأته.لاجميرة)9(مصبرإلىدقلدلهانوسقابهااللتىالحملة

المرلثبحين.بينكاناماكسيملانوسبنMaxentiusمالمحسنليوس

.-القصر،أسئاروراءيجرىماصكرلدطلعنالإكتائللبىسايأخذناأخرىومرة

.-طبعأرأيهفى-تكشفقبلها،مأبرتضوره6!-فبرلمممفىإءنبقوملهدياالإمبراطورى

وبأشلوبخا-.بديعرائعحواروكىدقلديإلوبخ!،واب!سمملامجأليريوسللبطوةمدىعن

ذلكعلي.حسر؟خالنفمرفىيبعثرضقة،ابتسامهالفبفاةعلىيرسمساخر

-يها،،اخئنارلإ.لماللىكالبنا،الطرلالةيوضح.إ.--امرهعلىالمغفوبالامبرأطور

-:د!لليانوسشأل"فلقولالجدلدل!ا!صرين

:011.!بالنممبة!3قأل.جأليريوس"،"؟نفعلهأنعللين!يجبالذئفا..والأن11

ذلكا.ومععادىيعد-رح!ل.هوفها،المنصبهذايسلحقلافإنةلماكسنتيوس

أ.محيوبقسطنطينؤلكن-فيجأخهصاحبغدأمااذأبةفكيفبأبحئقار،يعاملنى

يماتملأسوفوقرارائى-رغبائىكاتثإذأإلا."ذلكؤليكنتعديخدةبفضائلويلمع

وسموف(أختار6اقتراحىعلىبنأءأنءيعبنواالرجلإ"يجبهؤلاءوأنوزن،لها

...إذن-منىبأيعازإلا-سناكتأبحركونولاغيكى-،أحذأليخشونلاالذ!أولئك

الذيالداسكرذنك.أ!-Severusسفروس-؟الرنجالأولئكيكونترىيافمن

جدارلهافبلئ!لقد-.القنمبلبي!ب!تحقإنه-.أيفيقولا"يكاد!بنهأرهليلهيواصل

-..ماكسيميانؤسبدمنالسلطةليتسلمبه.فعلابعئتوقدللجيلثغ،وموردكصرأف

.جاللريوسقالها.داك-هو-؟ئفضلآخوشخصنء...وأىاعتراضلاحسنأ،

..!.3.(7 .C .M .H ,I)p

.3--.57.(8.Jones, Contantine,)p.
,(9)4.و،؟. EVSEB, Vita Cont

؟،ح!-لأ-?.ء--.---.-ء"!--
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-01-!!-،\!-.-الكئيسةوا.للوللأةاص!

عليةخلع.-مؤقدبربرىالنصما.القصنلرالزجلفلكفياDazaدأرا-إلىمشلرا

ولولد،أ*!ا"!-ا-فأعاد3ماكشيملنوفىودضكاه")001!أسضه.منءأجرمؤحراجاليريوش

تزاة"من2-مابمسيمننوستبلقبسابفأ/2دفلديانوس.علبهأنعمأعندما-(حبثمأنفسبذلك

دقلدلانولنن،بخهأئأوهللحسرةيا-أ-()1(دبربائىاحدإنه-؟ئرشحه9الذىذلكيكون

قاختثئم--الجساما"المهاملهذةيصلحونلاة.أناسااخئرصولكنكقائلا،-أردفئم

"ير"-أ:!ا.-"12(-.!إفيهمأثقكاللا،"إلتئحديثهجاليريوس

عليهئم.مأللحاصرلنيعلنانوجاليريولبىدقلديالوسزاحرسمى.حفلوفى-.ء"

ويصور-جملانتيوس،رؤأيهخفسبلقلديانولمت-قيرعليهلنمفأدقبتجليرأوأتفلألمحهما،

علنىالغركزةونظرأتهمنجادية،الناس--شاجملى!كنىكاث!اللىاللهفةتلذلاكتانتيوس

جميعأيخاطبهموففدقلنلانوسولفن!اخئيره،لتوقعونللجميعكانفقدقسطنطلن،

العناءهذابعدالراحةإلىبلحاجةشعرأئهمبينأ!لهمجمنيهمنللحثووالعبرات

!هذأ"ونرعاه،-و!شطتصونهاملنةقويهيد-فىليضعهالحكمعنيتخلىوأنه،الطويل

وعقدلاداراوماكسيمينوساخليار-سعروجمادثلثيانوشأعلنالمتوئر11الثرامى11اجو

لقبحمل!فيكوناوأنلابدقسطنطينلىوأغفدوا،الجميع*-السنةالدهشة

أحد.هميسئبمولمدازا3للناسوقثم"بلدهقسطنطينأزأحجاليريوسولكن؟ملالسمبيوس

02الحثيثين)13(القلصريناخللاروهكذا!تمجبيبريوس،منخوفاشفةببنتينبن!أن

"عبر،نلقوميثدامرفقدأما-دقلديأنوس"-:بقولهذ!لكعلىلاكئانتيوسويعلى..

قائدأالغننم،غدا،دازا-،"راعىبينما،بلدهإلى،وطرد:للخثغةسرخ.منبجندئاشبه

01(4?اإللجيش l:!ل!-.

الذىالعوقففىنظرنا-.لوجهةالأولالفصليفى-عرضنناكدكناولما

minus01)أ Galerius Valerius Max)

327.(11,Gibbon, op. cit.)I
18.(12.LACT. Mort.Pers)
91,(13.LACT. Mort.Pers)
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!توالكميمملأة.الدوللأ

جاليزيوسأننضيففإنناوجاليريوس-ثفلدياثؤس"إزاءلاكتانئيولم!الخذه-لنفسه

.سنواتطيلةلهوفيضرأدفلدلانوسلابنةزؤجأكأنولما.الطضوحشديد"كان

هثتين.تعينيالىيمملميلهأناستطاعثمومنكبير،بنفوذلثبهبئمئعكأنفقدعثيدة،

".)/.إ(.وطموحه.جإللرلوسأطماعيحقق!ص-حير.كانااوف،1القيصرين

فأخذ.شكلها،"الثانبهالرباعية"-الحكنومة11اتخذثجدأفصيرةولمفئرة

،.Ponticaأفاليمالشرقأوغسطسجالثريوس Asiana; Thrace, Moesiaبلينما

غلة"فىالأصلنةأفاليغهإلىاسبانيا--الفرب-أوعكسطسفسطنطلوسأضاف

'Pannoniaوبأن!نياأفرلاللاو!-رالطإللالهخصص!4فمدسفروسا"أما،وبريطانيا

كأنوبذللث*2إا()6)مصز.وسوريأ(الشرقلةالمناطقحكم،ضثلميمينؤسحينعفى

تابعيهبكلئبسيادتهالإمب!راطورلةارباعئلأئةعلىبالفعل.يسيطرجاليريوس

(بمعنج"خلالةلدأبكبالأحلام.وكال!نالؤذهدائرةإلتىبالإضنافهؤمابمسلمدنوسسفروس

موتبالغنجملقلنئظر2كانثمومن،منازعابلاكلهاالإمبزاطورلةبحكمالانفراد

.صتحرهغلىما"ثحطمتسزعانابجاليريوسأححمأنغلر3.)17(،فسطنطيولن!

هما،وحدهسلطانهتحتالإمبرأطوريةنوحيدفىبطموحهعصفئاهامتينوافعلين

ا"رومأفىإمبراطورابماكسنتلوسوالمناكاة،الغربلأبله-فىخلفأقسطتطلنأختيار

-.3.ه؟سنه

أنحاليريوسنإلىطلبالنزبأوغسطسغداأتييعدأنخكسطنطلهوسذلك

منذنيموميدلافىالإمبراطبىرىالبلأطرهلنكانالذىاكتسطنطينبأبنهإلبهلبعث

كبارآملىلثيهكانفقدذلك،من.يئخوفكأنجاللريوسأنغيو.دقلديانوسأيام

بوالدهقسطنطينلحأ!يخشىكانائمومن6الغربأوغسطسوفاة.علىيعلقها

إجابةفىويئلكأالأمرثىيلسوفراحففبولهذا.منصبه،فىلخلفةأنامنخوفأ

ولكن،بالرحيللالبهنسمحالأخيرإلحاحأمامأنهغيرفيسطنطلوس،مطلب

15).ح،.427 Gibbon, op. cit.)I
56..tantine,p16}:؟ Jones, Con)

.20..LACT.Mort. Pers1()؟

لأ!!يه!5
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ص!البىل!.ءب!لكئيسلأ

؟جلونمعهجنن.هرولبصبورةفىقسطنطلن7رجللي-ي!بموقكعأ؟ثه!لانييوس

ئرعا"كانت!فقدا.اجدوىدونئانلة.و)سكالطهبهباللحاقفرسانهفأمرجأليريوس،

*س،-ء-ء/.!)18(؟"الولباعنالة

إلىايسئعد"للعبؤر.وهوBoulogneبولونىصناءفى-والده-كسطنطينلدرك

بوركإلىعأدحتىبريطانلأفىالأمورفسطنطيوم!ا"فرا!نوما)91(،برلطانيا

Eburacum!ببرهةوبدا.)02(6+3لبمنة+25،.يوللوفىمنيتهألربمئهوهناك

نفسففى)!2(،يحدثلمذللث،ولبن-.حقيقةاضمحبتقداجاليريخوسآمالأنوجيزة

وييجمع.)212(أوغسطساقسطنطينلابنهأختيارهاثسطنطيوسفيالقإعلنثأليوم

هذايحمليأنأبىفعمطنطينأناعلى)24!ولاكتأنتيومى.)3.2(يوممبيبوم!منكل

الذياجليرلهوليرقوةمنييعلمهكانلما.-مركزهئدعيميحاولىوراحآنئذ،اللقب

به،الاع!رافيطلب.قسطثطينإللهفأرسل.2()السيدالإمبراطورالآنأصمبح

منللسلطة-اغتصأبأاعتبرهلماغيظأيلميزكادطجليريوسأنمبنابرغموعلى

بقب!بطنطين-فاسبهئرف.،الوالمحعالأمر؟سياسهآئ!ر--قبولي)نهإلادسطنطين،جأنب

بدأجليريوسىيجدلمالع!كريىةوزسانلهكعمطنطلومىإلحإحوأماح!مب!ماء6ذالا":!لاكئاتدلوليىيالود)801(

الإمبراطورية"الرساثلالصلهاحف!يعطبهأنعلىبنلدلهفاننقسطنطيغسفرعلىالموافلةمن

أو،الرحيلمنقسطنطقبهيمنعم!ببةيجدعلهدفعط،فىالشريضمركأنولكنه.بذلكالخاصة

فماحاليريوس،3يخاطريجوفى!ماأدركهم!طنطين(نش!را،الطريقأئتاء-ططبالقيضممفر!!يأمر

الئالىاليوموفي.وهربالفرص!"قسطنطينانتيؤحتىالعشا!بعدفراشهإلىالامبراطوراوياغا

عنهبالبحثوامر،جنونهفبن،بهروبهعلمولكنهقصطنطينجليريوساستدعىالظهبرةوعند

-:أنظر.."الدموعيحبعىأنالأننعنيشقإلايستطعضجاليريولئ!،-كلمجدوىدوق!لكنبه،واللحاق،

24..Pers1/ص(+ء.سمبأ7ا.+ه.-.

21.1،.VitaConst91).ةفي EVS)

-"..5805"(02,.Tones,Constantine)

(Caty,-op.2،)ء،أحp..372ء،

,Vasiliev.22).!يما- op. cit. ,I)p
113.30،-،ء VIII23)م!إع!ح.EVSAB. Vita Const. ,I ;22hist)

.LACT.24).25/-.ا!اص Moil.Pers)

.95.(.25.Jones, Constantine,)p
66ع!
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ءوالكنيعه!.اللاولةء."

ا-3قهبطاالإمبرإطورأ؟!01-بلقب-1"اسقرؤس!تكلى"-:.أئغبيتفا-إقبزاطؤرأ،-وليسسافيصؤا

نكادث.؟-يشيرولتزمن!ؤهكذا!261(ابعةالرإ%لى-الصرئبة-راللانيآصفنبآدلكممه!طنطلن

-.أوغمئظش،:لالبوممفرصؤلمننجاليرلولرصمن"ككفخمصآ!جديد،الربأضكية.منالحكوقة

قبلولقد..ا"القيضر!مزتبهعلنىاوفسطنطيقعفاجمشيفينوم!من/.كلامملتخوذببنط

ا.".إ!*-!1.-)27("-إ*ا!؟الأيامبهئأئىلماانئظارأ11المئواضع!اللمبهذافسطنطلن

الحرس.وبهارؤما،7..قابمقى03الأ0.الفامتقسفى2شبثئؤره"أنغيو

إمبزاطورأقأكسلمصيآانوسبنوأغلن.فاكآنئيؤسالمديئة!محأفصظالبريتوؤصى،.وفدل

.)28(الفغتضصب.ذلكفبضهقد"أضحث؟.كىصأيطليا!كله!أتئؤبذاأكئ!بز،28فى

.تكلئكا،غملئة.ئمتننهفي،.وسمى.يخاللربؤن!ناعئزاههلضنمأ!فاكعمنتلؤسسعنئاولمحد

بر\الأنبأءبآصده.ت..سغاعةلد-ئنجاليربآصلنصآاضطربؤكدع2.(.)9يقفرهلا-."ألإميرصالذئمعندلذ

--لمولماوج،لأبفتةزؤجا.لأكانلذىتحوء.ماكسنلئوس-،قلبهالكر*2ؤملأيفز!ع،-لمولكنه

إ..3.للمب-)تهذأ.يمنخه-أننجاليريوس-ابىفض-فقدآئالئآ،لقيصرمكاقهناكيكن

منسممروي!عكلية.أثث!مماالىللعرلثنابماكسنثيومصآأثلئ!التىالثورةهذهوترحح

!الذلهنالأهليناببنإوئذمرأسخطأشببمماجوماx.9ايبطالد(فىللسكأنلعدأدإجراء

كانوإن3)ا؟(0انضرأئبعبءمنمئحورينخلث"ثمرونلهعيشونكانوا

أبىسلدلك-وارأء)32(،سبالرولىعثيهأ!ثنم7.مأمسلوللهجأللرلوم!!لالتلوس-"لحفلط

فبضة.منالضالعةو(قاليمهسلطث!اسثعادةعلىيسئحئه-سفروسإلىجالبريولل!

منيرأسهمأكدمميميانودم!كانءا!ئالصفى.نللثإمرلهصئحتووضع،ماكسنتلومى

-أبيه-إلىطع!النحدىهذا:بمواجهةيعمتعدء!أن.ماكان!نتيول!ن!؟علئوكان)33(قبل

،)26(.صآآصن!صآ.ةPers..25.-.؟-.آ!.ب،.

,Jones.27)3.و Constantine,)p
,Burckhardt.28)بر.65 op. cit.)p

,Jones.92).95--بر+-..!.بم3،01 Constantine,)p
!-26..Mort.Pers03(:+!أ(

,Jones.31).95ى، Constantine,)p.
)32(.سمأMort.Pers..26،ا

4"(4)33(

6!7.ا---."-....-!-.-*!-.2----لأ-،،--،ء.-"--
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ير،لكئفممبةلاة*مسولةص!،

وإهئبل!م،11،إلإوغ!بطسولابلمبياثنة.المحاهفحثدأأليه.!العوق؟ا-يطلبماكس!فلانولب!

جديدسمنالفبرصبة-!صبهاد،دقلدلائولبىفعالمديلطهعنكارهألخلىفداكانالذىالألا،

اأبإطينةالإمبراطوبىيةسفىأصبجوهكبأ-.)؟3(االاميراطورقيالعباءةازتداءإلىا

سهمأوقيصيرإيي!وماجميب!لميايوسيي،وماكبمبنتيوسوسفرولببجاليريوبرهمأربعة

-2-ا.ش-!."؟،..وقع!طنطلنماكسيمينوس

-سكليدأ،نجصمألواجهأي!ابكللهوكانر!ما،ملممأ-فمطرلبقواتهسفروسلقدم

وصيصنإقولاللا"-وألمبيانيا؟".إللهصوصبماوببهدسطسأ،.تدسه،أعلن.قبكالقففاجمبمبنئيوس

لمبىسلمحىلااللببجر،فعلماكسيملانوس.ابسمفبل!ماوسفىعإن.افيلدهاثعضيدألضمأ

،-إلقيىابهبليثثفما)35(،نفشهبسفروس.ق!اتاثئدةفىبل،فحسبجنودءولده

فحفزول!ن.-؟عننلتخل!أنقبل،2ومنماكسيميانولب!يدةصلحباءمجظمهاكاناللى؟

.فى.،رافنا!ييئحصيتيىمنبباأمامه"لننفرولب!لجبفلم.*.)36(أعدائ!-النئولنضمملت

Ravennaءث،0،0.111)37(القلرمنيحمإفلك-لممأنغيز3ا!!-."

دلك-ةبرفعيهالجامحتجألتزلؤنئنمرأج.لعلنمكانالذ"ي،مأكسبملالوسحشىؤفدء-

حنقا-لعق!كتلمتلقؤانأن-جاليزيؤسلا.لإبذلةهيأتأففاربخاطرهوجالمتالأمر،

شرتجلموفبنالقلانه،ضخمةقواتكىالظابلاإلى.يسيين!حتىيلبثل!طسفروس-وأئه

"ني03!.!!ا"ا؟-!.م11"كاطة!+.؟)لإ-!.؟-!-..38(.أص!يهبلأمرلعد

كى.جواييه..إلى!جديدبريفصخليف.علىيبجثأ!!مأكييديميالوسعلىكان

سبالطيغهدإء-!إلجبلهفبةاي!ونأنييم!نولاجالثريؤلي!،يم"الصرتقبصرأعه

إليطييعيأاتجهولذلبلجاللويوس،أمينأتابعاكأندقد،الشرققيضرماكسلمينوس

القيصرعلىليعرضغالهإلىماكسلملانوسفأرتحلقلمبطنطين،-الغربثيصز

34).ش.26 LACT. Mort.Pers)

06,(35.Jones, Constantine,)p
.265(36.Burckhardt, op. cit.)p

3.,26.(7 LACT. Mort.Pers)
27..pers!38).جم LACT. Mo)
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وبكئمسة!01سموللأ.ة!في

!لقب)93(ولكا!3صثا!قاوسئإابنئهايد،إلصدافط!هذهص!لىعربونألهوليقدمصدا!ته،

بها.فشطنطين؟-يمركانالتىلالكاحرجةلخظةكانتولق!:ة/ث)04(الأوغشطس

.منحهإبذىللإمبرأطورله،"-وهوالآنلضالسيدالبثنرعنئا؟ولمج!مبطس-"اهوفجليرلوس

.علئ-اوافقجأليرلوسأنأدضأبحلنمكان!سطنطينولكن+ذلكفباصالقيصرلقب

يقدم.أنيالمستبعدمنالي!يرابوافع،.وأذ4الأمبناماممرتجفاانقيصبر.4اعطافي-لقب

مأكسبميابوس،.هأهوئمالفرصية،؟بئوائبمثانجيإ--جصندمإ!منهسخبمجكلىخاليرلوس

.الأ!يكعمطس.لقبفانوئابحمليأنهالا،،شرعىغير2اتجنلللمبلطةادجماؤهكالطالدىا

أنه،-ومع41(،يمالصرأس!يبطنطينقل/ولقد-".ابن!ئهويدالأوغم!ط!يلقدقعليهبعرض

إجانجب-علانيه!،إلى-إنضنمأمه"أل!إل!:جاليريوف!،ضب!جديصكإئنىضكعلإ-3عبىبالث!ملم

2"ءإت.::!/نر.04!-./2.ة--ثعلهاضبىيخأ/-تجديايبب3ماكسيميانبىلمن

عبىخ.عرمروما،إؤقبفوللأ!ؤجهةاءيطاللهاإلتئ،ء.ولقذمفواتهجهر-.نجاليرلوس

اؤلكن)42(10الز!مأن.الفائزيق-أولئكالسيف3.لخثيضع!أنالسث!ائ!،-(لهؤبأن

،كان،إفماكسيميأنولبىاسفروسشنهاالئىحظأ.من،برللكأسعد.تكنلمنجالملريومرحملة

..كافنهـ-يحصارلم*-ئكنجالميزيوسنفواثأنكعا!وليأ،تحصينارومأحصنقد

بالإنببمحابأسربمفقد.)"4(قوإتهة.-ولاءفىيشك!جاليويوسكانولماالعدينة)43(،

كليخريو!أن.يجنو؟هأبأج!د-صدوه،دبهأن.يبحقمبنوخوفأ-انتظابم؟دونثانيه

أيطاليا!أرإخصى+كليبذلكالذمارفعبمترابجعهبم،ألتاء.بفا"يمبرودقالئىالمناطق

دار!أنالفلثل!-هذا-نتدجةمنوكافي..ء!جاليتنيومرحملةفنبتلثكذ%"إ؟.ء)5،(الشمالية

إنيالأبأييآفبينمأ..!ماك!ه!نليوس4،وابئهمإكسيمياتوسلثناقرأ*بينالآئاالصراغ

إنمين-البنيكغوصبهلتي،المملطان2أبوةنبشابىكة.أنالولبابثة؟-.ر!ضلونباتعملطةينفرد

http:// kotob. has.it-المهتدمكتبة

9نم.4،،أو.ص:--.:-ء.أ--.!ء...ت.-*.:أ0

2.،ال!-."ةأ0؟ءإ،1=437. nobbiG)كاهنمبها!

!!4!أ!لىهول5جم!-يرس!ه3قي"؟!أولط17!.6؟.

27..Mort.pers(42!'؟LAG)

43)..-ط..*...-. id).كا

61.(44.Jones, Constantine,)p.
27(45.LACY. Mort.pers)

9!!!6
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ص!أشولة-.:ؤالكتيش!

إلاتالإصبزاط!رىظ.رداءهعنه.ومر!الجنؤد،لأجحافلأمامولدهأهانماكسيميانوس

خاربخ"االفرإر!غلى.-الفالنئالشيخذلمكوأنجبزثفإكسث!يوس.!أيدتالجنؤدلن

وأكرم،ثانيةبكالةالئفأرئحلقلبمطنطينضنهؤهإلالهملجأ-يجدفلم.رؤما)46(

"+.،-ت.؟-بم:-"ة-الى.-ا-ا.1")!لم.الم---طا.إ-ابم،م...فشطنطيين.!فالته

طمؤحه.-ا!عنالأخداثذلكبعد،!كشفت،لشالبا!-ألذىهذأيكونأنويحئمل"

3كانالئئأض!اضهلتحقيق.يستغلفا.زابحةفاكسلملالومر-"اوزقةفىقد.رإى3،-الفياضن

اكاقدت.كأنتالتثى.أسباتيا-علىدد--اسئولى3(كاند.فماكئشنتلوسحذر،فىإليهايسعى

ئظالفلأاعلىالآق"يمديطر.هاهو.356،"ئم.ب.سنه:وفالةقبللقسطنطيودن!خضنعت

ا:ئهديدأ.-ماكسنتيولث!اتم!اع.ثفوكفنى.-أنلثركقدفن!نطنطين،!يكونأنولابدةوأفريقيأ،

-حليفأ-..كألى!-فأكسيملالوس،.!لئنمركزةللدويةيسعىراحلمومنلعملطانه،خطيرأ

لمحىمثهيمددالى؟لك.مننجالرعمبكلىرأى!دف!بيطتطقن؟أنإلاالبىفإصخالى*

فأل..لاقسطنطيناقد.؟خيبثالأحداببمانتولثنماكسنتيوس،ضبدالمحتومصبراعه

عدمءضمنكافدبسلهأسئه.-اهذ!أنهإلافلك1بغذانفسه.نيكمميعيانوسعليهتمرداحيئةا

-ءاء".-1،--ةهر".ت.:ء.م.!ةضنبه.مجألحالفهماأو،لابنهالألطئأببد

""فغين!لى6سؤوسيمالل!الشزعى!"-!اللثالى.-الإوغنبط!ق0"ملصبشعبر--

!بانونلابإقليمإلمحهوعهداومكسطنتما،نمأeinius"لتكينلوسالسلاحرفيقجليرليوس

فى!دللقتم،مأكسنئلولم!.قبضة"-المقلحذبةءمن-اطإللماستغادةيمكتيجتىPanaءنه

مئذ-بكؤلةلمحىكاق؟يعيشالذئدفلديانؤم!،وخضر!)7"(!كاا.3!سنةفىموتمر("عالد

وجاييربوس،.غاله،من"ارتحلددكان.الذ"ئوماكسيميانوسفن!صبة،عنلخليه

الذيامتعأخ!-ماكشيمينؤس%لى2الأ-ئؤذ-0لم3الأخيرقينلأمنالخطوةهذه-ولفن

إتىفطلبله،إهأنةالإمبراطور،منصبإلىواحدةمرةلبكينثوسارئقان!فى!أي

لهذهوسطحلايجادحاولجاليريوس.ولكنا!أوغسطسلقبجاللزلهوس-منحه.

ماكسلمينوسالفيصرينعلىفانعمبألإمبراطورية،تعبثأخذت.الئىالفوضى

ع!5!

(Ibid.46).28-ا-.

,Burckhardt.47)ك!5،/. op.cit)
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والكنيسة!..الدولة-.003--*..

كما،بذلكيقثعلمماكسيملنوم!أبئغير.)48(!الأباطرة11!أبناءبلقبو!طنطين

شاركمإكسلفلأنجوس،9(يا؟منحإ،من!الأوغسطسلمبلحملكانالذى!سطنطلنأن

.Aسنةلنلك،فمنحهما،الاذعانمنبداجاليريوسلجدفلم،رفضهمأكسلم!نوس

بللريوس،هم.أبأطرهل!لةالإمبراطوريةكىأصبح)94(،".وهئذ-إ.الأوغسطسلقب

الذىمنهحإقليمهلكل،ماكسيمدانوسماكسنتيوس،+قسطنطيبن،،هاكسيمينليكلنلوم!،

أزض،ب!لاإمبراطوراكانفقدهاكس!ميانوسإلأكثز،أوالإقليبمهذاصعرلحكمه

قسطنطلن،ص!هرهحيثغالةإلىالذهابإلا-ثانيةأمامهلجدولمبلا.نام!2،وامبرأ

منالسلطةعلبىألاستيلاءوفىءنيتةجاءفقدلممرأ،ثأبطفدانمرةهذهفىولكنه

قسطنطينأنمن!االرغموجملى،"مأربهلبلوغألقرصهايتحينوظل.().صهره

فنىلدرككانأنهإلا(11واحترامبترحابمأكسيميانوطما-لقيافاؤستاوزوجته

إمبرأطورأهذاأصبحأنبعدقسطططينعلىفضملصئاحبلعدأثه.لمنفسهقرأرة

"؟.بر(.جاليريوسبىقراربعدشرعيا

بعضئار!غدما0،31،سنةربيعفىلا.الفرصة-ماكسيصلانوس!واتتوقد-

Coloكولونىقبالةاللرأينءالشرقيهالضفهتحل!كانتالتىالفرنجةقبائل !ne

أرادماكسيميالنوسجانبهنخدعهشكل-فىالأحداتهذه-(.)2لاكتانثثوسولروى

بحجةجنؤدهمنكبيرأعددأضعهيضطحبألافقد"نصحه،صهرهممكلىألقضاءبها

هدفين،.تحقيقبذلكلرلد-وكا!،التمرد،هدالإخمادكافية3العدد!3داليلةقواتأن

منالثانىبالجزي!والاسنقادةالثالرة!القبائلتلكخيدعلىومالئلهقسطنطلنهزلمة

كائبناويمضىالإمبراطورى،منصبهاسبتعادةفىأخ!راضهلتحقيىقسطنطينجيش"

إلىالشكاينسربأندوفيالنصلحةهذهإلئطأئعأاصغىقدقسطنطينإنقائلأ

أنلعتقدءكانقسطنطتنأنإلبىبالإضافههذأ11،الوفى"-صهرهنيا!فىنفسه

وخبرته.تجربتهيفوقمأ1والتجربةالعسكريةالخبرة-منلماكسيملانوش

-!/!.32.Pers:48(؟،ص!ولسأني+ه(.

4(إوا4.-ا.--

92.(05.Ibid)

1..44(51.Gibbon op. cit.)p
92,57.( LACT. Mort.Pers)

!!ر41
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والكنيسلأ.ةلدوللأاص!

-لم!علاطها،-فقسطنطينعلىطولهايمكنلا2النحوهذاعلنىقضةأن-غير

ؤكأن.-نسلطانهاسلعادهفىالجامحة*ورغبلئهماكس!فيانوسطموحعنغافلألكن

عليةفوصأنأمرأ!.بعدودد.اغئزمإلا،المرةهذهجأءمأمأكسلغيانوسأنيدرك

لكنلمقسطنطلن.أنكما357،عام-مؤلمرفىالفزصةودقلدلانوسجالبريوس

السلطةامنهينئزعأنوالذهخاولالذىقاكلنمنئيوسابنهفنلمأكسيمبانوسبأحب

عكلىالجزمانبمالعسكزية!وخبرته"ف!طنطينذكان!أنهذأالىأضففللق،قبل

وفاةعقب!خاضه!اللىالعسكريةوالحملاثدقلدفانوسعهدعلىالدانوبشواطئ

ثوةمدىعبئواضحهصورةأعطتهثدالإمبراطوريةغربفىسلطانهللثبب!أبيه

ع!ب!كريه.واسلعدادا!احتياطاثمنأتخاذه-إزأءهأصكليهلجبوما،القبائلهذه

إضفافإلىبقوائهارئحالصقسطنطينعقببعيد.غيرمأكسيمدانوسمكث

،الخزانهعلىواسبولىالإمبراطورلة،المعباءةابىلدائهعنفجأةأعلنثم،الراين

لديهئأكدولما،المالمنكثدرأوراءهقسطنطبنخلفهأالتىالحاميةونفج،العامة

فىأخطأصاكم!يمثانوسأنغير(،)3وفاتهنبأأشاعكولونىقاربقدقسطنطينأن

جتيكولودىإلىالأنباءوصلتإنفماله،الجنودولاءومدى؟خصمهدوةبقدير

ر!حالةوحطRhone.والروقSaoneالمساعونطريقعنملبدرعأقسطنظينعاد

بعدأكملهذا"دديكنلمولما()4ماكسدميانوسكانحدثArles-أرلأمام

ق،assiliaمرسيلباإلىالهروباثرفقدالمباغ!الهجومهذالتلق!المبلعداداته

قسطنطبن6ليدماكس!ميانوسأسلمواأنأهلوهأيلبثونمبه،لحقفشطنطينولكن

001()على!حياتهأبقىالأخيرولكن

اخئمالاثلعدهالعفوسهذأعلىاقدمفدقسطنطلنيكونان"المحتمل.ومن

أنبعدبأسهيخشىلأرجلأأمسىقدماكلن!يممانوسأقيوقنبمانفقدنوثرها،

ثتلهعنوالترفعالتسامىبهذاوأنه،الأخيرةالهريمةهذهوهزم،"آماله-كلئحطمت

ص!72

92.(53.LACT. Mort.Pers)
,Gibbon.54)؟ا,442 op.cit)

.)55(سأولش.Mort.Pers..92ء?
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الدوللأ.والكنيمملأ:ا!

-هبىارابحةوبىفةألمملفناكما،إلاهمسئغلأالعلي!20اليد.بهدهمجليهسيمن!أن"سهمتطلع

-هث!هفىيبئءيريدلم4!عمطنطينانفلكالىيضافضمدممأكنسنتيوس،.حئمىصرأع

بابفتحله،الخأضعةالمناطقفىم!لطاتهتوطيدمحإولأ6بهالمرالئىالظروف

.كأكبشئلومبىيجومانأرآدثمومن.ماكسنئلومح،معلعجلهافيجمل!%وال!طراع،

يعدخدثكماوالد؟قلز9علىأقدبمم!إدانكلي!الهجومالشندريعةأيئحدهاقد!رصة

بقبر؟أباه/يعنيهيكنلموإن،فسطنطيق،منأبيهبئأرماكسنليولع!طالبعندماذلك

+101!!-اء؟!11"ظ/ءا-ا.!"...فلمبطنطلنلجطلميعل!هكارومأ

%.أنهفيذكز.،ماك!ه!لمداثوسىحياةلاكنانئدوببىلنيى-عن!لفة-درامله.صدورةءاوفى

ضده،،.إلمؤأمبىات/يحيكوفياحقسطنطينإليهلسداهالذىالمعروف.لهذ!ئنكر

بذلقث؟--زوجه!إل!أفضم!ولكنها،السبيلهذمافىإفاوسئاابنته/يجر-معهأنيوحاول

.)6-(أ؟.ل!بلهماجمسلملإنوسامعهدهاءوأعكدمكىواحباطه!أيمؤإمرهاكل!مما!ولم

أجد.إليإوحت!دماكسيميابوم!عنلاكتانتيوسبيلمبمهاالثىابصوزةهذهولعل

يلقاها!الئىاللطيئة01إلمعاملةاعنالشائعهالر!أبةبأنيالفولي-أنىالمج!ئينالمؤرخين

3،-(.ابئلئه)37روج3:إز)ءمأيخشلمثاببىسييفعيهبمائفإرن:أثيمكتنأ.ل!بىوجئهأممنالزوج

بعد،31(أ)مالوجابيريوسمأثجتىضبهامالأحدالبهذ؟علئيمضىيكداولم

المد!كع.-الضبراعفلكفىإلمبارئي"/الببءمود!فأعطى؟طويلهفلرةالمرضند!هأن

جمإدطوبريطانيا،ااءبينمااتجل!لسودءكإنفال!يبالنطينيخ-الأربعهالأياطرةبين

وبلادالللردالهفخضعتليكيذيول!أم!وأفبريفيا،:لاإوألسباذ!اادطالليبادحكيمماكسذئيوليي

هنإلب!تيف!ر/ويىإء-!قع*مالكلمأبمبدببمينوليبىاخلصاحبنعلى6!يأ،-وبراليونان

ئتركاننجلوسئاابنتهإلىطلبهإكسيميانوسأنفى!عانتروسيرويهاالتىالموامرة!صةلللخص)56(

تظاهرتوقد.ييهك!طنطينواغنيلىالدخولمنيتمكنحتىنومهأشاءمفوحأزوجهاغرفةيابس

يدهلصهاكسيميانوسلوكوعيكفىماالاحتباطاثمنفلالخذيالأمو،زوجها(نجبأتثمبالبواضةفاو!متا

بحيثالأمثراظورإلىيفضصانيويدأنهبرلهاممأن،يتخظى-العرس2مذا-الإخيراسطاعوبد.

."إعدامعلىويجبرهالقلض!يهيثفىوانصسهبخاصةطاكهأقلعمتطاعمممطنط!هنيولكن!هام*

.!!صأ.+؟ول03:5؟جم!في:راجع.نفسه

,Richardson.57)).-ءولمح!،؟كل!.؟:5.ع.أ.",413 introduction to (EVSEB.VitaContst)
73!ت،-كا3تخا?--.-.لا-..?---!-،-ء-!،
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لا1،----".-.-.ت-،...".والكئيعمة-ة.الل!وللأ!

انيدأيجدرالعنيفالصزاعهذانشهدأنوقبل"ة.-)8*(ومص!رالأسيويهالأراضى

!..،-.المسلحية-إران!جآليريوس.سياسة-علىلنئعرفالشىءبعضنلوقف

شكلىثيصوأكانمنذضكداء،كبيروالمسليخبين-للمسنحية"يكن!إ+جاللريوسىكان

هذا-ذكدائه.-قيئفادئاطويىبهالأمبرعرشابكئلىافلمابر،فقلثيالؤللناالإمبراطورعهد

-.والمنأظق2وآسلاتراقاقىلحكمه-الؤلاياث"الخاضعهفىغضبهجامغليهموصنب

603سنةففيا.()9ومصرلاوفلسطب!:سوريا-قئىلقيصره--قاكسيمننؤللىالخاضصعة

الأوأفر--صدزث358سنة!وفىالمقرابين،بلالليمجميعأالأفوأدوألزمقوالمأمحث

السابقالموسومبئلفيذالئعدادبسجلادطلديهملحئفظوناالذلىوالموثلبنلا"االمئن-صلرؤشافي

.العامة،الحمأمأورأنجوابعطنئالحرالرالأمو)وضنعهذألثقيد-لمحىوإمعاناالثكز--)06(-ص.

لقذكا"."شبقولهالخالة!ئأنتيولىويصف)61(الأضخياثلدرلهب-علىالداخلين!د!ر

ويخطى!:.وإلأضطهأدالتغئلب-2ؤسائليقى":اكا-ويتفنن!الفشيحيينايضنطهدنجاليريؤسراح

.بميقلصرولم،)62(ءالمسيحيونيلقاهإكأنالذىاللعذيب7هذامنافظلعةتصورأكاتبنا

"أثحل!أة،لنمثؤنكلط.إليلعداةيلالمختففهبأنوأغه!الاضتطيهاداتهدةابمعكالأصر

الخطباء.2تالزلاخضيخاثأدرابخوذهبثالقانونسيادةوأهملثالعملادوأليبفتوقفث

.)63(من-تالشلظانيمس--!تاسيوسص.قول!غلى.-خد-حاللزيوس-لمحكؤمة.نغلذلقد-

16ومذالية"ولايهككعلىصرض!الئىالفادحةلالذ-الضنراب+لىبلةالطلهنزادومغا

،والذؤافي،والشجر،-شى/ء،-الناسككيحصدون"الأحياءصفى!"مخللطط"الضندارلمحة!واللشر

بغلأ"ي!علرفنحلىالنسأءافيعذبث!اأسيادهمغفأ.يخبئهيقصحواانعلىالعبلدواجبر

اولأ".امربضمتةلدجولنمظفلولالثنلخ!العذاب؟!امنيفل!6.ولمءأرؤاجهنلدئ

عليهدأرثيخصيممنلصرقائديفعلهبماشىءأشبهذلككانلقد.ضعيف

ص!4؟

)58(.جول.ولة،1"3..-!،-،-خ

959)"ه.؟أس!.ا.؟.014*قي.ءجط Gibbon)

:72(06.Jones,' La'ter Roman Enmpire,' ;I)p
-,Jones.61).68!-ء--- Constant8ne,)p

)62(سأولس.Mori.عحة2.5،.

)63'طصأCT.قsreP?.troص'22.!-03-؟
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!توالكئيسل!..اللربإة؟،-3

الئىالغ!الغهإبنىنبهنا-3قدكثاوإبئلاكتاشهوس!!ةيبرؤيهماحسب+!.ءهبا(")64الدائرة

،ءص،-لا.--.بالذاثالمجالأهذأفي.الكنلع!ةمؤرخىجمئإبابلمحخإلط

أصدؤهبمزسوم.131سنهأبريذا3-.فىألجميعفجأتجاليريؤسأنغيوتعا

.بر-.؟.-ء..*-!؟-.3003:فيهجاء

أبدلنأسبقح.أقفاأنعام-.-الضالنئصكلى-حفاظأرئبنافاالتى.%لأمورنجين2منكان11-

،الغامالرؤمان.ونظامالقديمةبالقؤانيناللأطقة،الحألةإلنىحالأوصضناأردالرعبهة-لمحى.من

لملكهمفد.لأنه،طيبةحألةإلىأجذادهمدياثةاهجرواالنينا!.لمسيخيينعودةوضمغان

أق؟االئى.سبىلقديمه،الشراتعاتباعزفضواحلىالغباوةعليهموغلبث-حذ،إلىالكبز

-ملالرقة.جماعاثوأبختمعواألفسهم،-تهوىحسبضاكواليناالهنموأقاموا.،أجدأدهنمألمس!ها

خضغالأقدمبراإلى-(نظامرجوعصمبؤنجوب!أضصدرنأ-أوامرناولغا.-مخلالفة.إماكن.فى

صننوفوتحمل2الأنصباعبالليسير-رفضلي!ىمحدأوصلكق.الئحدى،-أمامالكئيروق

بهايليةصماالسمأش!لالصةيفدمونلاحفأهـئهماستمرو)افىقدكلبهزلن4-أنورغمالموث،

!ونايشل!أقإلىدفغئن!مدالجميع!الصفحمنالفدأهومإ!محلئنافإن-جمادة،من

أغادوأالئىالأماكنتلكبناء"ويعيبوامسبحيلهم.إلىيعودواحصتىأيضيا،الأفورهذه

وفى-زسالة/-أخرى.لعامالنظامضدبعمليقيىموألاأن"لئلريطةفيهإ،الاجئماع

لضرعو!أنعبي!يجبفالبا،بطبى.؟وبنإءائباعةإيجب!سكلل!ما-بل!لاةةسوف!نبيبن

الصالحكافةوللشعبلهملأليلم/بدلكلكى.ا.الشع!ب،بيبلامتنأ+!وسلامهمن.؟اجلظلإلفهم

!-..."/--"ء"،!.6()ااآمنيسنءثالأرهمالىيحيواوجتي6العام

؟السجونأببرالبافلحئ!أئرهوعلىنيقوميديا،فىالمرسوبم!هذا،أذيعوقد

أندلكالمبرجوة،صثمرئهيوئالمالمرسومءهداأننج!ير6بهأكابئمنبرمنهةوخرج

!اءد2-ءم1آ66(فحئل!بأيامييوجكهبع!فاتأل!مأ-لببجاليريولل!

(Ibid.64).23.،ت"0.3

.EVSEB.65)ء3احVIII,;17سأولس.Mort.Pers.34.،!خ Hist)

LACE.66).35،ث. Mort.Pers)
5!7
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والفنيسلأة.الل!ولةص!

لصدورالآصلىالباعثأقعلى)68(لاويوسبيبوس)67(لاكئانتيؤسلا!ولتفق

قدالمسنهخلقإلهأنفامكفد4جاليريوس،،دهمالذىالمرف!ذلكهوالمرسومهذا

الاضطهأد،هذاويلاث!رممبهايتاهجعن-يخففأنأرادثمومن.الداء،يهذا/لا.منعهانلالم

!-العدلالربأنلقاممنجاللريوسينجلمالكاتبلنرأىفىذ!لكولكن

.عن-صدوره"تضبمنثديباجلهأرالمرسومهذا.فىالنظر!ومفا!يلفت.

منخلا-.-فيهالذىالوفثفي.وف!مبطنطينوليكينيوساجليربوساللئلإثةالأباطرة

ئيليلا)96(لاجيرالكنسىيخهلافيقىيوشبيبوسيذكرهفيماولعلماكسيمينوس،أسغ

هووئيقةعلىبسمهيضعأنفيراغالكنلمماكشيمينوسأنيف!كرحيث،لذلك

ماكلعمنتيوم!أما.الم!مبيحدلنا!معإلاضطهاد،يمارسأاسثمرحيث،راضغيرعنهإ-

ضدورلعنىولا:+.الأيأطرةأولئكمنأىمن-.بهمعئرفغيرامبراطورأفكان

يبشرفحلىجالبريوسالأيام!تمهلفلم:به،جميعأالئلاثةالآباطرةالئزام.المرسوم

.!+-.المسيحيينقبلسيامدئهمااخلبهفتففدالآخراز،أما9،.للفبذهعلىبنف!مط

ئبدؤ9إ.فداالغامالنظاماضئدبغملى/يقوموأألا:شزيطةعلى11المرسومؤوضكباره

.الئئالأعمالئلك-إ،معركه-يمكنمدلؤلها/حثىالسهل!!-ئحدلدقنؤليم!ضكافضة

ذكرهصا؟علىاعتمادأذلكيوضحالمزسوم+لم7.أنويبدو،العاموالثظامئئعازض

ؤلفن"-هذهائبامحه،طغلي!ما-ايحبلبةعمالة"لىزسالة-فنئشيئهىأنهمنجاليرلوسى

فئئ!تلخصن--الأعم!هدةإن.االقوك.يمكنكانوإن!ة-.)07(بر-للأسفضناعتالزلننالة

!اء.-االأول-الفصل.فىالهعرضتاالذىالنحوعلىالدولهازاءالعامالمسيحيينموفف

بما-جاللزيوسجانبمناعئرأفأ-صريحأيعدذائهحد.فىالمرنسومأن3"علىخ!

فشلنكلى*ؤاضئحاءللدكئعليزلمالو!كالالسللمسيخنلن،!ولمحىتحثيا!ظمنعكللهأ!دم

كثيريناأن.المرنسوتم.-"منإ.فىفيء-قملأيبين.ؤنتلك-عليها،سارالتىالاضطهادسياسة

(Ibid.67)33*--ة

17,VIII!كعأول04احء(68.EVSEB)

.EB.01!ء؟!لا)".--ا--/،؟/-3 Hist96)؟ EV)

034.(07.Ricahardson, op. cit. .N'9)p
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الدوللأ....ءوككتيسة!

.!ر%بهلسئمرفقذالسيأممههدهولما/كانت.الإمبراطور،لأو)موالإدعانرفضوا

النجاح،ابوأدزمننجاذرهأىالأفقفىلهايبدوأندون31()353-أسنوأثثمان

لقوةبالنسبةالملرتبه-عكليها2والنلائجال!بميابسةهذهمدى!نخطورة*-جاليريوسأدركفقد

أولثكضدضربأتهركزقد.جاليريوسأنصطمناإذا"خاصةوؤحدتها،الأمبراطوزله

ء-!-.001:-".)،\7(1كاالجل!من-.فتئالملممنخلننالجنود

أنا.بتايخسنلأ2"-االمرسومهذاعلى)72(!تعليقانجيبؤنسالضؤزخويقولا

المرأسيممنطوقمنالكامنهالدوافعأوالتاريخيةالشخصداتحقيقهعننبحث

دلللأثبنؤلها.لمنالجوزفإنهلحثضر2إمبراطور-كلغات..هذهداف!ولكن!"ماوالبياثا!،

.!.!..ا."!.ءوظ7إ-.!نللهوحس!ضددهعلى

أد!بعدمايو2.ثىصجاللريوساوماث1،31أببريلطلأ03فىالمرسوبم،هدا.صدر

حدةشيثأاعنهخفثقدجاليبرلوسأنيزبكيميوسيبيوسمولكنيلمرض،/منهتمكن

أنالقولخلاصة.73(إمنبتهنعاجلهأن.فبل.ابمشلحييقاضطفادفعاودالمرض.

أعقبلهالل!الأحدابا!نتلجةالإمبراطوريةأرجاع!كل!فيتمامأينفذلما3إ001مرسوم

.-الأ001م،لا.2-!01مبابيمرةجاللريولب!.وفاه

علىسيطرتهللبسطاخلىخ.هؤعجاللزلؤشوقاةتئأمأكسيغينوم!اتلقى-إنفما!

بإثغا-ءقافرضعه-إنىلأهالىأ2حاؤذ.ااجتذأنجابيئينلاادخلقلماالشزق،هىأقلبمه

!فنىللكلتيوس!نباطأبيتماهذأ2برفرضهاقدالرأحلالأمبراطورتكانإ-التىالضرائب

7(،.وأنذرت)ةالخلفلدوننئالمضنيقحلىالمناظق،الممحذةملكيةلنفسهلميدعكىاوروبا

،.دب-ماؤسزغانالطامعيق،الإغبراطوربنبيقسافر-صدامابوقوعئلكالحوادف

شاطئعلىالآخرنججيوشهجقبالةمنهماكلووقفالغنلمة،-اكشمأمعلنىبينهمألاعالنزا2

الخرب-"مؤفت،!.فتباعدلق.لاشلائمبأهدانجابم"التمسكأئرأاأطو!ينالإمبرولكن،البسفور

7.1*33,Eccl. VIII*أ(71.EVSEB)

142.(72.Gibbon, op cit.،11)p
.st.Eccl,.17ا VIII73)آ ! VSEB.)H

36.74.( LACT. Mort.Pres)
77!!،00--قي.-1031---...
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-.س!وللأ..والكنيسةص!
انلتهبىقدلبهمىءجملأبئماكسلمينوسفله،-ولما-اعتقدربيمأتا-لاأجليإلىبينهما

؟.ا!!لا!"ط/،:7(.:!ليقوميدباإلسىأدراجهصحاد

بلتمحتومأصيرابكألعجلسرإجبهأيجرىخاهـالزمن!فكانالغوبفىاأما.

وابهلقبل!"أناصرارأ-رفضنالذى،العا!الابنهذأ،.وجدفقهد"وماكسنتلولب!فسطنطين

الحربنيرإننهزة".لإشعبههقسطنطينفيعلىأبيهمقتلفىإلحكم،فىلهشريكأ

فجأةغداالذىماكسنتلوسا!جانبمنالتصوفهذامنلاكتانتلوس!سمخر45،ضد

.2"0؟!س-.-ء-.V()6نجوالدهبارأ!ابنا

حسرببللرانإبكأءفيلهمبيإشوأهوأؤهمالأبىبسعةالأباطننة.طموجكانوهكذا--

!ئنافسظروفوفرضت.سنةعشرهئلاثفرابةاستمرتالإمبراطورلةفىأهلية

الشر!فإميراطورأجأره.ضدحليفعنيبحثأنمنهمكلعلىالجلرأنبلن

الجزءلحكبمألدوأثز.للينفرسذمنهما!.بصأحبهكل"لذربصؤماكسيمينولسطللكينيوس.

اطبيغسة.وأمل!.وماكنشنتنؤلمنكفمطنطيق-الغربإمبزأطوزا.كانوهكدا،الشرقى

ضد-"جاره.المرلب"؟.كقمرالأبعدالحللفمع7طهلوطد-سضندأنعلى-كل.منهمالصواع

ماكنسدضنولىخطابينماليكنئيوس،معليدتال!وماكسنتيوسلىدظالياجمرقسطنطين

لاماكسنتل!س،،ذلك*أنإلىليصلوليكينيوسىوتراقياالللريافوقواسعةخطوة

لزوأجهثتا؟وكان)!7!.لبكلنيوسو-منق!سطنديأأختهبزواجبىحبقدقسطنطين

فى!إلإميرإطوري!ليا!-عىماكبمميميئول!ولمةساوربال!ى.الشكبىكلتوكيدمدعاه

فسسأبىعسجليريوس،وفإةحبهبللكينيوسوبينبينهكانما2بعدخاصسة"ضده،اللتحلف

سمبهدافرحي!ماكسنلبوس،.علىاللحالبسيجرص.روما4اليسعرألهأبىسالإلى

فيالدنجولىإ-وشك-جكلىجمأنحللاإلطأ،عونأالعرضنيواعتيبن-،دلاسوفادحهموأكرنم

كارومافىقسطنطينجكئرأفيبعدالتخالفهذاأمرتثدوقددسطنطين.)"7(.معحزب

."ء)97(حللفهإليبهابعثماكابملميتوس!سد-،التىإكإبإلرسإثلبعضعكلى

--.-"-.-.-14..)75(

.43(76.Ibid)

43.(77.LACT. mo+.Pers)

.14,VIII.(78)ولأ،5.ولح.Id; EVSAB)

44.(97.LACT. Mort.Pers)
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!!-لكنيس!وا..لذول!ا

"-أناوأشتطاعصكثنثه،أعد.للأ!رثدفاكستتلوسن.كان312نمغأمصلفثىلا

/-فطالسطآلمهاقدألولايةهذه،).ني(،-+وكانثافريقيةغزؤبئإعأدةمركزهيقوى

ببوميئيوس.!متاديهالئورةلا3فيهافلئنب!اوالغكلةالأموادمنالئغسفيهماكلسلتيو!ا

ماكسنتلو!ا-فئمكنأويخسطسا،الحاكمنلأدبولأ(ف!،5!3*ب!إيهـرaط!4*إسكندر.إ

/ض.-!."+؟ا"!ء..!:)81(+كاثته-م!،اسل!جادلها

جانبأ،الأباطرةهؤلا!،قسألة.كأظموح!يوسيبلؤس،!الكنيسةمؤ!خؤيلقنى-

ابصر)ع.لهذا-ونيسيأيمم!بايقدمها!ا-صرفةوإنشاتيإل!نلةيخضم--علإ!3ويأخدنا-قئ

نمجبهلىتإمأأعتمادأإ-يعلمب-)82يوسيبلوسيرؤىحسبمأماكسنتيؤسكاندعد،المحموم

ه!-ولم*يكن،فولهجدعلىما..فيهأسوأكانذلكاءنبلالسحر.وإلتنجلم،
ت"--ءير!اس،.ير-!،.خت-لا--..ى11،لا1-

المراكر،مهامإلىواطفالا!نساءلرفعوالئتجيمالسحربهذاوكانوزنجا،الحئيالعلم

بىومطاكى.ءالجاطأنوبضيعا،الأس!فلالدرذالىالربمأقدر+ألض!بفم!ولحفضن!

وعضمئها!.بها--آلأوبئهلمببرططخذلاط-عضذفثنمكنلأ!حداالسؤءمنبلغسطقدآنئذ

انئؤن.-")؟8(ماالمطينه!!بأ.!لملالهننئيؤسبىت"ألزلهاالنطىضكهالمرو)83آ-ثؤالقذابح+المجاعة*

-08أكلنكلى-.يشفيفىطقرارة-.نفذسةقذتتظنطلنةكاننجينما.فذاء4شببألدفكطوسينيوسيقدم

".هدازأشىعلىلم4-أن!ة!يذزذفئكاملأ،باخكنجارةتكلأالغالح!.إلئلنظز3"(،"ويخائآ)روما

!جناختحثتقعالآ3-أنهأيم-%خيهرالرؤمطانيةتخالدة،3.إمد!نة-بلامبرطإطؤزيةتتربعالعالم

ألذلن":اأولئك"يدلاخكلئ!المنتتةئخزيؤيتنم.%قىؤيأكلل،"الطعاةلؤاخد.صفنؤاتجوز"الطعتفت

ضطندمأصولكنطهالسبم،اءلىيمللكانلمحمدالإمبراطورلة،منأخرىمناطقلحكمون

ومنالتعإشة،يخايةله!ستكينءءالحياةأنأيقنهإ،ص!لإئقإب%-اموبئلا!لقدهؤلإءرأى

ابئاجل!2ببهلىءثإضر!الاعدأد"بكبئولم+.6؟(ابطاعلإ).هبه،يمواجهةلمبمبها!ثم

،1.3ءح!

108.،ل!ثماritine4;ة":-74 )oC-;senoJ

,Burckhardt.81).926."،ء03-أ op. Cit.)P

.EVSEB.82)36.17،-!-ء- VitaConst)
8()14.3-:001ط-

.EVSEB.84),55.33بم VitaConst)
(EVSEB.Hist.85)*ا.)?ص!,9
26.(،8.6( EVSEB.. VitaConst)

97!ت
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ا!..والكنيمةالدولة-!و

والسحالجندقوة"منيأتيهصقعنجادأيبحثفسطنطينراحءبل،العسكرية

كاإلاها،التىالإربإبفىيلمسه!ولموالعرافه،،البسحر،فىالقوةهذأ،يجدولمY(؟)8

:ا.11!أببإ)88(.ربإليهدئهيصبيرته!لكنأ،!ريبيولهاالسابفونا-لأبأطرةعبد

.ثسطئطين!ميل4عق.الشفيزهإلقصتهيوسبيبولىيفهد.النحوهذاص"!على

.بلن"هذ-ااا:ألصراعقباماالىأتالئىالحقيقيةالدوافععنئمامأويتغافل،للمسيحية

يكن"بم.ق!مبطنطينأنوهىإلوإضجةا-الحفيمةعن!-للك.الطرفغاضاالمئن!إفسين،

ا،وجدالذى.الصغلرالفوضج3ذلكدا!خلي/جدرإن.فابعايظلبأنالإطلاقعبىليقنغ

،:برء3-+،-،؟،لمأ.-إ6ةخ!1+)9؟(0للإمبراطوربةالغربىا-الجز!خم!!منجزءفىفيه

-ماكسيميانؤسئماثيلطرحعننى-أكدم!دقسطنطلهنأقا"لاكتانئبوسيتئز

ب!جراءا!علبه+امثستئيوس-فرد..)01(لهألمحيملت..قد؟كانتالئىالصوراوازالةارضأ

الحرب!.!-وهكذآتأاعلنثأيلطاليا.-)11(ومدنرؤمافىءوصوره.تماثيلهقحطنم6مشابه

األفا،وسبعونمائهالمشأةمنفاكسنديولل!لديوكان.الإمبراطورلنبلهنرشملبئ

(فرليقيأ!ىالهوجودةافقواثلالبمن!حسابناأسقطنا،"فإدافارسا!لفعشروثمانيه

"3"هذانصبفوضعإلاافيلأيدم!بنلمماكسنتيول!يىفإن،وصقليةوكورسيكاوسرديتدا

مبئ-(لقأتعمعينقسطنطيناكوأث:كانثبحينعبىهذاالالتال،-سكلئ!خطفقطاليدد

لتحميالقوأث.هد،مبنجرءأبرلئهدد.كان،،وابئالخيلبمحطىآلافوثمانيةالمشاة

--و!-(-ت**لم-01-،ا.ءش.ت+!فيأ-ةإ*)29أبنجبهة-إلر

"فواثائصالا"دؤقثا"الحيلولمةأساش.ضكلنئا":ئفوبم.ماكشنديوشبخطةاوكأد!--.لا

ضهره،مةفمزكز.-إلىدثضم.أتيالأخير-قوا!حاولتإذا-ماوليكينيوسقسظنطين

عحأ.؟

87)4.ء،لا19. Latourette, Christiani)

27.,I88)8ح3ولع EVSEB. Vita)

.97.(98 Jones, Later Roman Empire, ,I)p
42.(09.LACr. Mort.Pers)
(Jones,Constantine,19).74.د

.74.(29 Jones, Constantine,)p
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والكئ!صلأ!..ابلولة.

,Brene*يرتكمفر.نعدامدتجلالتىس!لأ3هلاول2لمحيرونجإ-عنقواتهمنضخمأ!دا

ntا-طريقعقبمالألبعبرقدينطنطينأل!جمر Cansألى؟لملازر!طط!Susaا،حيلت

أنبعدعللهاألاستيلاءرجالهواسلطامطالصعلرة،،.التخصيناتليعطنثؤجدكانت

أوامرةإصندر!دفسطنطينكانوا!صأسوإر-فا،أبوابها،س.ول!مبلالوافئسالنبرانأشعلوا"

كالورينواؤأمام*،.)؟9(المثاليه.نهب،ما:سكن"إجنوده:ظجماحوكبني.النيرانهذاهبإخعاد-

5ولأ uغشكريةبفناورة.فاشلطاع،-عدوةبخيبههاقسطنطينفولبل-اول"ممط!ة!أغلم!ولول

للظافر،أبوابقاثؤرلنوأئرهاعلنىء.فلحتلفرساق،بهو"فيء2.مرؤعةمذبحهلوثعأن

نججننءفالتالىسيزه.،.واصنلئمفلللأ+قسطنظينبها17قمكثميلاتؤ،بغدهااسشملمثثم

..و()ثلجنوده"الغلبة-فكالتات3+)كاأ*زBrescia"يبريشاعند.عثوهألملمحزلتمانمنآخر

،رورلكلوسعلددكيروئإ،لحل!!!لادةلماكسنلن!س.ء.ابرئييسلةالقوهوكألث

كاللتحيلطكبيرقوطسأ+إلى.-جدموبفهوكانحطساول،ciu؟Pompاي!anusالبومبى

الإقلات.ا0استطابمالقالئدمأقإلا.،.أبحصارمبهليها.فبمبطتطين.ثننض.وقد،مخصبتةالملينه

.ثلرعنيفصر)ح"وبعد9!)آيخرضحبله-مدد!هجليد/وفى"ليعودإ!مبنخلسة

-للمثتصزأليملمت(ن.الأخري،المدن.!لبثولمفلرونا-2قلعإؤالعنتسلمتروريكلوس

326كىأمامص+التيبوليصبعطرلقه.فيوما!!.-سطقإلصمقلوحأالطريق9فإصبطمقادها،

اا--،:ول..،ا-لا؟1إ+/.تاO(-.ت).6أء؟2أكدوبر

بهاخبرصما--السضا7ء..!.مد01.ففشظنطلنىلراباالفوداله"الر!حنة-قذ!.لأوألثاء

بهذا"عبارةتحتهارثسمتثحيط"ضليبأ"ألمص!ملططنةالهاله)17("وهى-.ثلكيوسيبيوسق

أن2.سبقمألهمؤكدأنو"مهأللاءالمسيحاالسيدزارهثم+ك!قه!ول!ستلتصر

-..---البالىإلفضل-كىبالدراسةسئئتاولها:أمورأكلهاوهده)89(،لهلراءى

(Ibid.39).75.لم،:(!-،،.ا

,04hardson!."416بم---إ-،ء-!ط:..،.مت op. c49)سمط Ri)

,Jones.59).0376إ،-،،.--*.03- Constantine,)p

,Richardson.69).3416-2.ءسجاةا.-،!. op. cit.)p

28(79,EVSEB. Vita Const.)I
Ibid..92.89)اأأ:34.ا?3،).3-.---ءاج. LACT. Mort. Pres.,44SOZOM)
؟!ى4-01---لا.-!.،-!،-.-؟ء.ح.+-س--.---ص---ا!-.أ-

http:// kotob. has.it-مكتبة املهتدين اإلسالميةالإسلاميةالمهتدينمكتبة - http://kotob.has.it



والكنيسلأ..الدوللأص!

جيولممة"سويفةعنالمتتاليهالأنياء؟أص.لالقنئأنبعد3ماكسنتيؤمدأطواضحاكأقط"

كما،/للغايةمنيعهصأسوارثاوكانتتحضببنها،-5روفافئالبقاءثزر.قد،الشمالفتى

وقوئبها،يستهانلاالجندمنوقوةأفزيقلا،لمحمحمنوكيرةكفيأتلديهانه.كالتا

كازنةلهسلبم!بب3أن!جروجهمنالعرافونانجيأ،به15.م!صكندألاقتراحهذامسني

بأ!-القول..النانمقبي!.ما!أشلعيعدالمدلنهافيوفعأضطرالأأنجمبرفادبخة)99(،

وأمركاماكسن!لوسفاترصكجالمدبالله،2اا.لان!ضارالا!لهذهلالهر-،لللجة!لا.لمح!مبطتطلن

يوبمفئانج!لقولنبوءةهناك+أنفأنجبروهالسلبيلليةإبإستطلاع.الغبب،الكتبجاملى-

بلطيرةفيمنماكسنت!وسكالمكانولما،الرومانأعداء.يهلكسوفماأكتوبر28

اببهتلائهلبىيمضلعنىالبلميحص!الذىلهذالةثرفعدالكنلسه،مؤرنجولذكراكماوالعرافة

هذأعلىوبناء1(،)0أللومهذأفىعدوهيقابلأنعلىعزمفسدبمومن،العرش

الضخورينب!مىمكانبعدوهس"فئى".لللنعىأ()!.التدبرقاكشنليوسغبرالغامضراالوحى

فدةوكائت!.4وله!اف!!غ3pon!(.)2الملفيةبرالقئطرةكوبء*!3،ءع؟ولول-الحمزإء

يتزكأنابدلأ!مق.إذ"انخرب،بفتون-.عليهاء-ماكسنلتبوس-نجهالىأقدماالتى/9الخطة

،ةالغسغامزة:-كفذةهو-2".للقيام6!تطوع،--عليه."انقضاءفيسهلألنفلأ"عبوزلخصمها-"-مشقة

وإنجئأرهانجقؤاتهالهزيفةإنؤالمنسقسطثط!ن!تمكن!خيثخشرأ،ةامره.:عا-كبهفكان

بعضن-نجاولت!ولما.0،3اء(ة.)30منهمألكتيرون.غرق/حيئأالتيبرنحؤاللتراجععلى

-ونجرق-قؤاهنمخارلاالقنطرةعنالدفاعماكسنتلوسرأسهاوعلىالجموع

أكتوبر؟؟أسىالرومإنءإعبإءبهبنالغامضةا!لنبوءةوهكذالاتحققلاالامبراطور،

جيثوموسىفرعولب-أمر-منكانبماهناجدثمالوبسليلولب!ويشبه.أ(،.)ثإا؟2م

عصوأبعد:ا-من-كماكسنتي!س-"لأنجهمانيمفىوجنودهفرعونغرةس

"ر!9-!".-.+!-،:/!:3!!*أ(".)".االربأمر

-.44:CT.lvIort. Pres99(ولتأ(

001)،ص!*)pp..77-76آ.-ة4 Jones,: Constant)

151)اchardson,op.طأحp..416ص-7،.!-صم. )R

,Vasiliev.201).44/،-؟2!ا op. cit. ,I)p

.LACT.301).44..-م.---اب:/-!1 Mort.Pres)

،،-.77.(401.Jones, Constantine,)p
.EVSEE.501)،9138.1"-..:لمبم-- VitaConst)

----...-."----"-ه:---!-!--!!.-.ط/--!------:خ--!.---!ع!832
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والكئ!سلأ!.البرلإآ."،ء-*-.--ءا..!4-كا-!بم---.----ير--.-،.

حيثإلظإفبى؟خولر!ما.فلبمطنطيندخل!3الأحداث-يهذ؟2اللالياليومع!وفى،-

البهم!،التو؟بمإلئالبدايةمنذسا/هو!يهمد!ذينوإلإهالىالسنإتومنكييربترجسإيهقوبل

..أأ)36البريتوبى!إألسحرسولمحرىلم.ماكلب!نيبوسلمأتباع!بكلىإلعقوبأببجصننوفرض

وخلعمن:قوتها،أيمدلنةل!للجر؟قسطنطينعللها%كدمفيارعةخطةتلكوكان!؟

701)ولث!3لقببق!مبطنطينابكلىإلرومانىإالسناتو Maxi)،!2!جنهإسلخرج!.بينم

يخ!،لشهدها.العامةحتىارومابهاوطلفرأليخهاحتبرتجيثالتيبرمنماكسنتيوم!

؟ج03،-.ا.ا"اإ")801(..لاسلدهاللغيلوبلدر.افزلعلاإلىبه!أرسل

إلىفسطنطين.بالإضنافةقبضةوأسباتيا/فىوأفزيفياوالطالياروما.غنتبهذا

ق!بمطنطين-ءطموجولكنمنازع،.يلاالفربالرتسيدبذللبفأضحيوبريطانيا،غلة

يمماالألام./وايئطزجابلا.يه.بمافؤقلافقنع!الجزن!*،هداب!للبسعأن.منأكير-كان

جتبئويثلرس.دفدمهايجركفابسل!،ألحوسادث،يتوقعسلبياانجتطارهفى-يكنولمبه؟تجىء

لم/---8-!-!،..:!./01لى.-ا.سببكله!اطورد5للاصزصار

.قدالأم!ر-أنلبيه.تأكدأنإهعد.زومأ!طؤيلأ،فى-.لفكطإإكشطنظلقلغ

ءزوجلهليس!لئم..-للكينلوسوافاه:اهناك"3خيثاميالنهو"ا.إلى.غادزهااستعرت

هسذه"فى-أقيمتأالتى.االضخمةمالاختفالاتالنى-+!جوسار!المدينةوسسهدتعا(."قسطنديا)أ".

علىؤل!تفاق،والئحالصسالصتذاقة-عر/ئ"لتوسكيدالجانبانأجتماعكا!-"غمدفاالمناسبة

كضواالذ-فط"ا*لأكبرأطؤبىنةرعألامن!األبغف!فدآلجاة3"واضمحةشلاسة-+-،معلنهرسم

لهذة-!حد.ووضعؤالأضطفاذ،سالتعئيلب-:.!واللا!لقاسوقطوألاأعوأفاعمرهخ!من

.هذهءتفئلفلحتانإذون!للإمبراطوريةالذاخليهالشياسةأرهقتالتىالداميةالمسسكلة

ألرجمالا".الخاضغينلجميعالعاليدةحريةإطنلإقعلى.الطرفابئقاتالقلهإ،احلالمحجاد

وه!1(ل!جيراطورية).1.االبام--ايصالح-،معدللبث-يتجارضأل!ء،لثمريط!لسلطالهم

/.2-.3.نجءأعامفىملالق!"فزسومباشح!المؤريخنن1عندشاخالذىالاتقأى

416.(601.Richards ! .p cit.).p
.LACT.701)ك!-+--..-اا.-:.+ط.ا!.؟،إ!-ا-...-!،م-.. Mort. Pres)

,Jones.801)77..--ء----إ،!/لأ.- Constantine,pp)

)90](.+س!ولسأMort.Pers..45..ت....:

48.(011.EVSEB. hist. eccl.51, LACT. Mort.Pers)
83!تلميم.---،.3-(ء-؟-!-.--*2.د"--3-+!-ط3001----
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والكئيسلأ:ةلدونةص!

الإمبراطورية.منالشوكيةأبولالاتكىماكشيميثوسكان9،!كلى:.خينهدإ..إ.؟.

عفدطيلةالمسيخييئ.ألرعأيأاضطهادأنصخاراااكبرمنكاق!دمخالفا،نفجةالنهج

إ-"سبقوه)1؟-1(.-ممنكئيزيقابهافأقءجتىالسيأشة"هذهشفىاشتطإنهبلجاليرلوش،

فىزاض!با.ماكسلمي!وسلكنلم311،سنةالشمأمخغمرسومجليرلؤس-ئضثرفلما

شفهيةأؤامر4أغطاهمولالهإلىالمرسومنصإرسالمن.بدلافانه.ؤلذلكاتباصكه،

صوزةك!.يبدوأنيكن،بمقذورهلم.لأنهالمسيخيين،3صكنالاضنطهأد!حدهلنخفيف

-البريتورى،محافظهSabinusسخابلنؤسأنغير)112(.سيدهلأوأمرالمعارضى

قيها:!جاءلماكسملثوساللابعهالولاياتحكامك!ل!إلىخأصنهرسائلوجه

فى".للسلوكدوضأاخففكبؤ"اريكاياهموجهؤاانالأباطرهالجد4لأصحابثشبق001

-فغلا-تتمق.بصشخزةيحببىقالذينأولئكوخدكأ.يقدم،لسليمةالنقيةالحياة.نسبلل-3

لاالذىوصكزإض!3غأد--د.ألبعضىلإ-ولكنالخالديق،حرباباالوأجبهالعبادة،الزومان

إنلهمأنكفىماامقصداهم"رغمعنأنملةددديتزحزحوأفلمبعيدحدإل!ذهبايلين

الكئيرين؟نوثظر)قصاصمبئتوعدهممارغمنفوسهمخأرتولاأوامر،من

الجفكهءأصجإبفإنالعقابطأئلةئحتانفشهموضعنوالمحد-السلوكهذابمل!-

معيئنافى"مماأنهوجدوا،وتقى!نبابهثفؤسهمص.من-حكليهمأ-جلب!بسببإلإباطرة

الأمين-نجإدمهم!فأفرواليخطر،-!أنإسالذلكنتيجةبلعرضواألىخشتهممقصد

مسيحى+.يمارسأىيجب-إرعاجلابألنهفطنلخشبر)كيبلكئشجصىأعنى

الأمرالأولىنكتبأنجكلى"أحرصلذللقللخطر،تعبريضه.ديانتبما/أوطقؤس

كاا؟.."-11--.ء-ا."اإالأمر)113بهذاالإهممحيراالمبنوزؤساءوالقضباة

-وشعواقعنيهم،!منالأوأمو.خ%لى!هده.بنقلالو.لاياتنحكامقامفلكعلىة.وبناء-

ننئراحد!أولئكفأطنقوء)الخقة،الإمب!رأطوزةرغبةحسبؤه"مالإتمإماسنضكنمابأسرع

-علىض"حدلأنهمإلى-لأالمناجنمنجهنمبعئواقككانواالمتفى!منمنوأعادوا،المسجونين

-أ(.االإمبراطور)ثرغبةهىهذهأنخطأظنوابوسيبيوس!قول

.LACT.111)أ"؟eccl.VIII3;.14:ا Mort. Pers. ,37 ;38 EVSEB)

112)ءل!أل!IX,1.0لأ،"1 EVSEB.Kist)

113)اع!حIX,1.0..:.!ء،،- EVSEB.Kist)
(Id.114)06-3-!لا،..-:جفي

-خ!.-صشخ".ءلأ--./--.!+-.ء..ء---..---.++---في
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خ!اللوله..والكئدسة

مغ!-جديدعاد*ئماشهرنستهمنأكثوبنلكسسمحلمإقا-ماكسيميثوشعلىا-

أثطاكلةكأهس!ث!+"ءؤالىخ5كطاولثيوليكلتوسوكان،الفمميحييناضطهاد-.شياسة!ار!ما

هناكتمثالاواكامأئضسدحيدن،.عكلى".غضبة-جامفصب2مدولهالأمبراظوزدوافى

العسلحبل!ن-بطردأمر!الآلهةأنالإمبراظورإلىوأوعزجوبللر،الأربإلبالرب

ذلك-فى!تجاحهوقدءأدئ-.--أفاليم.منجاورهاوماللمدينهحدودخارفي-لمحاعدأءلاله

دام"ماحذوه.يخذوأنعلئتإالمنظقةإفى-نفموأ)الو،كعةالمدنمؤأطنىكلظإغر-أءإلى

مناغدلذهرنسأئلهأكسلميتوشعلىومن-ئما"!انهالت11(،لا!الإمبز%طوريرضىنلك

ثمدهأشوارذأخكأؤ.*الاقامة-البقاء"منمنغ.!المسيحيين!إليهتطلبالمنأطقمخلالف

فواقنةكانتا-فهمته.أعلىكاهنا"مذلنةقىلا.-كلماكسلمينول!نعينوقذد!لم)116(ةالمدن

طقوسهمممارستهأوكتاسهميناءمين!المسلح!لن!مبعلابيربابالأضبحلاثلقدلم

رفضوام!فإذا-التضجيإ.لائلهة،علىيجبروا!المسلحيينبألىوأمرهم،وشعائرهم

،يوسلبيوسحفظوقدالاا(.اجزاءهع!)7لينال!االم!نىالحإكمأمأبم.المئولعليهنموجب

-ءأضروأإداء"أمإ+فيهجاءصبورفىا--مدينةوجدب-".-الأمرهذ!منصورة

أردث.كماومماظغتكملينتكفنافليطردواءابلجينة،ض!تهبمعلى-العسيحيون

المقدسةالشعائرممازشة"-.!كفردنسكلمن.تتحررإذ-..مدينئكئستطيعلكى

-!+...-ايلخألد؟إ891(.--لائلهة

للترأجع.شياسةجايذ.لؤثرمن.ضكاذطماكسلميئؤش312!تهايه"قبلنعير.صأنة

يبررانافلهاحاولسمابلنوس،إلى-برلمتالة.فبعثالاضطهادةفئئالتمادىعن

هذهم!بمئولية--علف-نفسه"ضكنيحقفوأدن-الاخمطهادأمر-.كىالسابقهسياسته

إعادةكىومأكسيمحالوسدقلذياتوشسالةدنجرجمةالبن.افتتا!حيهوتطألعنا،-الإجراءات

عن"طرلق!عهدهماممابني.!إلىالمسيحيةاأ!ه--واعئندواصبهادة-هجؤوأالذينأولئك

(115.4-2.Ibid.IX)
..+36.(116 LACT. Mort.Pes)

..-2،36(117.LACT. MortPers)
18)1.ع!.51حكا.7!." EVSEB.hiss)

oقي8؟1-!.-!،!.--.3-
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ص!"!ي!ويلأ؟.والبهئيعبه--ع!!--.لأ!04-.-طص!،.*.*-ءا

مابعد.الاجبراءايمظاهذهإحدةتخفدفإلىشعىأنجهويذكرمظالقصاصق،العلنىالئأددب

الخدمإثئأبلةفئ.للتعنيبيتعرضونممق.كثيزلغعلىالاعتمادإمكانيهسمنزأى

إليألئ.عنداما!أنهجمرالسابقه"7ا.لأوامرللفلذقىالإ-يشتطواالقضاةابجامة،إفأمر

يسمغ.لاأنظمنه9يلتمسونأهلهابعضر،إليهإتقنمجاليريمظلممظ،:وفاهللقوميديا/.بعد

يرفلمااءلأخرى،االمدنمنجمتنز9ءذلكفىولابعهمظهزانلههم،بيقبالإقامةللمشبحللق

وسللةخيرهوامقناعيذكر؟-أنيمما.يرى،كأنولكنه،يريدون.لماإجابتهممنيدا

لضار-لاأدقلجلبفإنهثماومتنانيهالإبىبابكدلب!0،!إلىالنا!منإلقبيلهذا.لإعادة

إسلمالةالمفضل!منيخانوأقبلجملغ،الدلنيةالحرلة-للركيلعملدله،بسببأخد

املهة)!.ا!ا(.عبادةإلىاوالئرهيب،العنفلاؤالترجمحلا،بالنصحابقؤاطنين

اجلماعاابعدالرلبمالةاهذهكللبقد-!مأكسيمينوسأنيوسدبلوسم.ولذكر"

قعالمنسامحةسياشةميلاتو،-ؤاتباعهفأكىوليكلنيوساقسطنظدنالامببناطوزيبئ

.أنظميرإ:االسلل)012هذالشلوكلرئيسىد/أفعهكاقمنقما.خوفهؤأنالضسيخيين،

هزئم-فىثدماكسنئلوسلدلنا.أنالمعلومفمنبة-لداهة،التشلينميمكن:لا-!الظمولاهذا

فثةنظمالوقتإممنبعضا-رروما-فىمفثقبمقسطنطينوأدظ3"مأا!لؤيرا؟2نقاية

قابلمجيثمللائو."إلنى3113مارسدىارتحلثمالجددإة،أقإليغه*!إليمدوق

.فىجاءقدكانولما.المسيحيينإزأءسياستهماعلىأئفظمأوحيثليكلنيوش)121(،

بعدذهبلاءفإصالماألى-ء-!غرتقولجماييةسابيتولي!إلنىهذهماكسدمينوش!رسمالة

نبوسمإكلل!يهأنأ(إ2لإكلابلبوسيىإمننعلمكن!ونما!الماضم!ه"،السنةئلقومبدلأصإلى

قيحدثنياا،قن!"الوفاةهدهجماس!اولصا؟مباف!ره،.-جاللرلومقوفاةعقب"للقوميدلأاأئبئ

طماكببميمينخسبىلمببهةكىخاء!-التيالمإضية"البسبةا"لماس!بابى!كالب3،أ1سد4مايبى

وجهضبهلىقخثلإباشهرمي!نيىإجئماعأى"-!بلظملأأفي،2سنةلمحتىافير)ئهالىتجنى

بعدأصدرماكسلقلنوسأن31،"اذأ2عام!نهايهكبللحلمل!-كلابئهانمومنالنرجيح

9.(911,Ibid.IX)
9.0,IX!اع!(012.EVSEB.hist)

945.1،".2.1.(1 Gibbon, op.cit)

.36(122.LACT. Mort.Pers)
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لكتي!ة!را"نلول!ا

:.مرنسؤما.!فىنيقوفيديا.إلىوكراره3113،عام.هزفلبا.لمحتئ-ليكثنيوسأمامهزيمته

!مقاطعةكلحاكمالىالماضىألعامزسائل.دفىارسلتالااافيه:ءنجاصالغسيحيينصالح

و+هذه"عائقوبنلانوصكهاكأنألاالذينيةابثأدذة!شعائرهفردلكلبلسفاحقيهاثأمره

!01،!"!2"-11!."ا".-لمتأبينولمنرسالتهإلىصولحةإشارة

قحركالم-يوسيييوشسموقهالذىالخؤمادالمحغلفسىالأشاسلم.ا-هذا،وعلى!

ات*./علىفةكسلملنوس!أنجبر.فذئ"فمالغوا.،(هذا:السبيلالتنفانج-علىللإلمجرأطوز!

1(كأ-."...-.!3+3-".!،!-*"ط"9.ح"سلاشنه؟"م!لغلر

سباسةالضميز-لتيجة"شعبرإ-بتأنيبأ(.--أدا-فاكمميملنوبم!.البغضى)23يذكرا

بالخو!إخساسإلبى/ا.ألسغورهذاوتحول!،السنئيخييناختإلآتجذفجها!اللىالاضطقاب

الم!ئحبئأفيفلئلاملكلد2-جمكلىاهربمأنبغد،نعبذتالمشلخل!دطا-نآهالذىالإل!ادلكمن

-أقدخ!""ثمومنةقلاله،اوطأنجؤنط!حنهلفجاعة"اقاللمهلعرضن!أن-وبعذم،-بخاا2سنة

-أخأطثاكدنذناسلة--التىانظزوفأنآخر-لرى.حينغثىالإتجراء.هذاعلى

.فللق-إءأت،الزائ،.بهدااياخذ"إلىاونميل-ذلك)"2!أ(،،إلىدفعتة-ءال!ىهتى.بماكسيميئولمن

بحليفهلخف.التىالفادحةلىالسويعةايفزيمة!بعذ"موكفة!حرج:أدركمالمحسيميتوس

-إئنم!ومن--،ليكينيوسرفيقهلمركزتدعيمفسطنطينانئصارأقو(دركماكسنتيوس

-ليكلئيو!انخصمه!بييئبين!اإلجرفيأبئوأدفيب؟/الأحدالطهذه!ميئالخطراسلشعبر

يسيظرالتنى-الشرفبةالولإياتلمحىبىحبهايإه2ءكان-،غالبالوفوبم؟-بىلماؤشبهكةأصحت

لمحىالهعونالك!ئبىنعل!بم!إللهبمابثقربخ!فأؤادفقب،-إلمضبطهيين.الممسيخييئمبنعليها

أللاء"وثبىرلفملعدوهممالاتهميبهجليضمنتالثيينأكلببيهيىتحئتيأولمالضراع،هدا

تفوثب3-بتوقي!كانوأنهخاصةجبسيم.بخطركيانهيهددمماالحرلاهدهفىانثمغله

إلني-ليكلنيوبلإ.-.ق!يبطنطلن،بجيوفنفضمنتحأإذاجكليهب!وهثواث

*-خأصة،.وأنشكنهمندوحةلا-أمراونخصمه"ماكسيمثنوسبينالحربكاتت

ه!مطنطلن،مؤخر)غتغهاالئىالأقاليممنجزءأىفىأبئبرل!فدي!نلمالأخيرهذا

23)ح,pp..88-87!"-لم Jones, Constantin،!

,McGiffert.124).9364-.ء-خكل op. cit. .n18)p
قي!ث---.-*--"*---+.-ص--------------؟7
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.؟والكنيع!لأالدولةرو

هذايكقولم2!(،ماكسيمينوس)جإرهحسابعليالإخرهونفوذهللمدترلببل

يسيطراالتىكاامخطقةبثلكيقنعلاكأدبفقدضاحبيه،عنطمعاالأخيبر.يقل

جاللريوسموتعقباليكشوسوبينبينهئنبثبأنالحربوكأتإ.أ,عليها)

مؤقتة.للمبلاممعاهدةبهااستبدلا"أنإلى131سنةمباشره

يقاومسوف!مأكسنتلوليحل!فهأنأساسعكلىئقومماكسلم!نوسخطةكأن!

وبهذ!حللفه،لمناصرةبعوات!يدفعللكننيوسطيجبلمماطوللة،لفلرهقسطنطلني

أ،،ول!ناأث)27القيمنخلوهأأثناءجأرهأقألنمليهاجملعاكسيمينوسالفرصةس!نح

حرباإنذلك،فؤادهلهوىكانماغيروعلىتوقعماعكسعلىسارثالأمور

لماكسنتيوسابتيبرأبتلاعصكنغبارقا.لنقبثئعبعضنهاليوممنأخنت!طاحنةخأطفة

فهلللقسطنطين،روما.أبوابهافلحتحتىلومبعضرأوبومإلاهو،+وماوجنوده

فىالحليفاقإلتفىحتىقلالأشهرالأاتكنلمثممحكليا،م!انجاالسناتوورفعهأهف!ها

اليكلنيوسزواجبحفللتآلفهماويدشنانشياس!ئهما،للص!مئقبليرسمانميالنهو؟

بىوأبئنقايته؟للمستقبلخطتهمادىأنمأكسيمينوم!روعلمحىلمودخلوقشطنديا،

قبلضربتهليضمرفيإن.يهتبلهاعلىئحص!مم!2ومنفرصنته؟.العرسبهذا،انشفالهما

-...-.-إلأببإليأدأ،ئض!ع

من-خارجاتحركمنذنجلهش-ماكسيغينوس-ركابفئلاكئانتيوس)128(يصحبنا

أنبعد-إلى"ب!ثينياالوصؤلبالغةوأممتطاع.بصعوبهلقسؤة،فىغايةشداءفىسوريا

وكانأالطزيقاطول.علىمبعئرهأشلاؤهحيث.كأنثمحدكاكبير،منهو!ذدواهأنهكث

لمفلكوربكمالمالبلة،الحربهدهفنىمحقالةبكا!لةب!ممغارألأ-فؤلهاحذعلى-فلك

سلوكفىوا!ربثراقيا-،إلىألبسفورعأبراز!خفةواصلبلمأكسيمينوس،يتوقفا

.قدهجومأى.لتضدحأميةنجهاثداتركليكينيوسكانالئىبيزنطةأبوابمنعدائى

الاغراءطريقصكنالأمرأول،الحامل!.المبتمإلةهذاجأولوقب..فيه.ماجمسبمينوسيفكر

431..op.cit. p!125(ثمالةه(

.,Jones,126)؟أ.97 Later.. RomanEmpire)
127)،!.".3164!.ط- Jones, Constantin)

45.(128.LACT. Mort.Pers)
----.-.--..----!-.--.--..--....-.---------ء------ص!88
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والكنينمة!..لدوللأ

للمدينةعلىوفرض،بالعنف،9"افاستبثلفاتفلحلمالخطةفذه.ولكنوالعطالا،بالميح

علىتقولم8حيتاأئرفالمذلنة"علىسلمتيومإ،عشرأحداسئمرالذىحضاره

اوأخضعهاهرقلياإلىمباشرهفسار!إوقئا،ماكسيمينوسلضغولمالحصنار.مجابهه

بأد!الانباءحلى"وأفتهعشر.هللاثفأنيةمنباكثرغتهالم"يلبلعدعولكنه،.!لطانه

عجلعلىجاءهاكدوكانAdrianopolisأدريانوبل-إليه"منخرجقدليكينيوس

تضلماللتفظليكينيبىسىراح3وكدماكسيمينوس.هجونمبأنباءسمعأنبعدميلانومن

لكونأن؟ون:التقدممنللمنعهعداوهلجووبقثم؟وهتك.هنامنالجنودمنيداهإليه

!أنذلكمعلل!لاكلانتدوس)912(كما-بريقولأمل".النضركى.او-رجمةالحربفىله

لديلم؟يكبنبلثمأ،مقاتليألفسبعلنعلىيريوجيشالملالككأنيماكسيملنوس

العونلدلجليفهيصكأنيسثطعافسطنطلنولمرجل،ألفئلائلنسوىليكينيو!ا

كبائلشنلهالرالنعلىعدواناللرداللحظةنفسفىميلالمومنأستدعئحيثا

ا!الفونجة)013(.

!الوقوع،وشيكةالمعركةوأصبحتHeracliaهرقللاقربالجيشانالتقىلم

منبيمجونبعدوهجوبلرأظفرهلأننذبىقدماكسيمينوساإنلاجمثانتيو!)131(1يقول

أتبعهاألتىالخطةعنذكرناهومايدفقلا-الدولهذاولكنالمسيحيلن،اسمالوجود

شتاءدىأصدر؟الذىالمرلب!ومبذلكالمسيحيينرعاياهإلىللتوددماكسيمينوس

البلاهةمنماكسبمينوسنيكنولمالاضطهاد،إنيركواهلهمعن.لرفح312/313

أبوابعلىوهوزعلتهمنكبيرجزءلشعورالسافرالتحدىهذايظهربحلث

ألضافيلكإلىأضف.خلفهومنحولهكلهاالصثفوفيجمعلأنافيه!يحتاجمعركة

العفومنالمسلحببنإزاءلبكلنبوسأهأمهربمتهبعدماكسلملنه!سعلبهأ!لممأأن

الاخئبارءمحكفىلاكتانتلوسلمحوليضععنهم

لعدمدأنفلالجدجوبتر،علىماكسيملنوسإغتماد!تانليوسجعلوإذإ

منحعلى.ميالنهوفىوقسطنطينالفققدكأنولمامضاده،إلهلهقوهعلىليكلنيوس

.(912.Id)

,Gibbon.013)."ا،.945 op.cit).
47..Pers.5!13().1!+حيهـيأولي.!

8ح!7039
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-ص!.س!ولة.؟والكئمم!ة

الربلومهامائكأللاص!لهظهرقدأنهكأتبناأخبرنافقك،العقيدةحريةالمسيحيين

لبأنووعد!،الأعلىلصلهمعينةضلوا!معمرعأ-وتبرليلالنهوضعلىوأستحثة

الذىمسسمارهوأيقظغفوقيمرلمي!كدنيوسوهبذلك،نفذماإذاجانبهفىالنصر

ئلكعليهوأملىخاصتهأحد.إللهاسلدعىثم،يصلىكنص.ولمجلمهيجوارهكأن

فتعاكورأتهم،.من!اوالجندبيرددوءها*جيشهقواديعطيهاأنوأمرهالصلوات

:ء"؟2لا:.مرددةصيجاتهم

فيك..ندعو.رلالثثابمفدلم!االرب!4ألفا..نضرلأعإليكء.ءالعلىايهأيهاا.ا"2-

نحيا،بكإمبراطوريتنا.9أمرنبم"وإليككل:-ت.أمن،1تستمدومنكعداله،كل.نرئ

فاستمعأكفنا،نبسطاليك-ذسكاعنا.،تقبلىؤالمهابة.اسهالفذاياذا-اللهمننتصر،.وبقدرتك

"-.ا-،.ا.ات-.)2؟-إ(اؤ.والجلصالعظمهاالادلنا

أوقعهلم!لماكسملنوسوشديد-بغصصهلفمصسلحية،لاكلتانتلوسحماسأنويبدو

لمأنهمن.الأمرأولفىقولهذكرأنساهقد-اضطهاد،منأقاليمهفى-بالمسيجيلن

أن)133(الآنيخبرفهوالنصر،فىأملاوالحربفىرخكبةأىليفينيؤسبدىيكق

تمصإنملوا!قالذىاليوموهومايؤ،أولفىإلاالمعزصدة.إئحدتلاأ!/أرأدليكينيوش

العزش،علىيوملا.عيد""جلوسهكىلحطفةختىماكسيفينولمن،خكممنالاثامنه"السنة

فىرهقالاسيجدلاكتانتيوسأنغدرقبل،.منماكسنئلوسمعقنممطنطلنفعلكمصا

فىج!ءلهالتىالأدعلة-بهذهحمصألشهوجندهليكينيوسامتلأ8فقدلذلل!،-لعليلتقدلنم

اليومفيالمعركةئنشب-أن.إلىللوقماكسيملنوسكان-حسعل!هذاوخلإ،نومه

ألنصركانفإن،السلطهتوليهعلىالسابقاليومفىحتى!يحاربأبريلمنالأخير

ء.ألامه.أسعدعداهجعل-حليفه

مابعضبذلكلمصاكسدمينولنرفتحقق،-الجمعانالتقىابريل35وفي

هزمخاطفةمعركةففىأبدا؟يأله-لمالنصرفياملهأناضعيرلبعى،كان

الصبخورموقعةاحكقهرقليالامعركة/تختلفولمساجقة،-هريمةماكسلمينوبس

14.)132(

47..Mort,Persبما!(133.LACT)
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امصمصثيسةوا.:.لدنولةا!،.-ص..-..-.-..-.----.-.-ء

.حيفئخه-.علىنرماكشلم!نؤنمنفرارواحد!-!هوفئئءفىإلانتائجهاحيثمناصمراء

..*-7!-،،:س--.-غا!ا-،!ا،"*ح،.*/-!..؟بم-ط،.-:،-،4اء،ء.ماكسنتيوسض!رق

أنطبحعيا-كانم!فذودوأجمه،،للكلن!يوشانتصساز.عبىلاكتانتيوبم!قصل!ضا4ومغ

ليستاىعبدافقدقدفذاخنجيشنفسإ-ءانالكاتلأ،أخيرئا-انهزيمة،-ؤقذمأكلسملتوجمايلقى

.إيجيفىا-قد!-هداقوى.+وأن،خلفهمىمنتبعئرتأشلاءهق!وإت،*.افرادهمنياليسير

إلثنعازأ-1ؤكانخ-فبلإةبق!ل!لغلق!فبمالمارص،،خلإاالشلاءالرحلههإهطيله"أفهكت

؟1،."!:اءإ.ا-ا!،برالمفيلة!.إلخربدهذه!ىمجقفةبكارثة

إلىسدورياممن-الرحلصة.فدةاستغزقتفا"التىالويخيزة.-الفتره!تلكأن!.ثتضورةولنا

مأرش"افى6"*فيلاتوفىتع!*وقشصملنطيرص"ليكينيوشالحليفيق،التقاصمضكلمنا!-أتفاذأ6طا،لر

أنجشزعة-صدئلأأدوكناالغاتم،لفدمنلاملا.ألزيل3إ-ةقثئكالتمفزفلنا.وأن..موصمعة313،

سوريا-شفاذ-الطولئةا!ضبهر-برلفساكة(هدةللقطع-نجنفأ"يسيرماكسيغيئؤ!ماجيلئنكان،التى

"فإدا/وفرصللا،ييرتطةمفاومه3.ذللثإلىسأضفقلراقلا،إلىقالبن!لفورم-.الصنغرىفأصسدأ

الظرومه"صعوبةعننئذ،.نإكدسلالدلنأ-الجولةالأنجوأ!ملاءفهغذنمكلههدا"إلىءأضفنا

فىنصسهصكتانتيونيدكرهفةمهدأ،"؟ويوصدللقتال؟فأكسيمدنوسقتهيأ.قنها"تجيشالتى

حفلفىمشعولانألافبزاطؤزينأن)مأك!سمصنؤسق("لذى-دأزاتأصد-ولمأم:".-!وله

أنءلناكانئموفنالمسوب")؟13(..فىغالهشثاءفى.سوزيةخارجا-مقلحركالزوافي

لكن+إفاكسلهميهتوس،-ولتمعللها-!جشقكانالتىالسلئةالمعنوبةوابحالةاال!علاءندرك

!،الجسماني!-والنفمتلها+كلساريهجعنسصتالصنهالعثدىاللفو!

،جندهفقضكددوقبعهالغحركة،فذهفق؟بنقسهلقرأئاماكسلميتولئقلستطاع-

!أراذ(من"يهرب(ناألعازلإمن!يصبجاالم/بقوله:"ذلكعلىالأفرددىالبيانىويعلق

شصمن.أت!.تغببؤقيل!المئل.--!د-ضوبأ*.-ا.لهمالاميرأطؤر--نفسهأنإد13(3النجاهسه)

.أناالرغغ!م--فقعلى*انيقوفيثياإلتىإؤضنل!مأكسيميتوش،،قكبمأنمالؤمنالأوذاليونم

.ويعلق.مدلا)136(،وستنمائهعلىلزلدكانتلمعركةأرضيلنهأصوبينالمسافة

)134(ولمأ!ع.Mort.Pers..45.ا--01

)135(اولحه.ثه.-.-.إ.،إ.010طص

،4-136(،

01+!
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والكنيسة..الدوللأ-!

ثىماكسلمينوساستجدممطاالتىالمذهلهالسرعةإن"إساخرإ:ذلكعلىجببون

!المعركة)137(.فىجرأتهطمنأكثربالتمجيدلجديرةهروبه

اسئبرضاح!طرعاياهمن،وجتيذ.أراد-نيقوميدياإلىمأكنسيميئوش.وصمطءإتجالما

ليكيني!س-،وبينبينمةفعركةجمخاصلةلأاقاذمةفى!جواره-إلىمضقولمحمطليضمنالمسيخيين

الزأحة%شبالبئو!يرإلدائما-على"،حرصيهفله"دكرصبالحغ-فيلمحىفأضثرآ.مرسؤما

أرئكبوا.عطثيدا.-منقدالموطفلطممنجمئيرلناتضمحءله.؟أنقدوأنةلموأطنيهاوالطمثوء

أصطدرهأ"دقلديانوطمقدكانالتىالأوامرئنفيذستارثحتوالنطبالسلبحوادث

هناكأملةيالتبعيةيلقىأنه-ونلاجظالمسلحييئن.،3اجتمإجماثللحبريموماكسلمدانوس

لمحنىويستطيردالإمبيراطورلن،اهذلنسكلي.سأبينوسإلىالذكننالسابمهرسالتهوفي

ععسفمننالسمميحهين،هؤلاءثخليص.علىعمطمذعلكنئيجةأنهموضحامرسومه

!فيها-.منيخاءوماسابلنولياإلىرسالئهأمر4كاق.!متنما-يدنصريبم،الموظفلقأولئك

هذهحرفو)،-قولهحدعلى-وموظفيهقضأتهولكنللمسيحيبن،العبادةحرلبئ

مبىإطنيه،لجمنع.،العقيدةطشحريهإمبيراطوبىياضأمرأ.يذيعأنبىأىلذللطايأوامر،

إلمصمادرة.!إلطمالننائشبربامرجمماإبعبادة،دوبىالثيئية-،وبناءس.الطقوسمطوممارسه.

إلنصيرفرصتةضياصكت!مد.نفعا،لجدهكله:"نيمذلكوأدبالمسيحله)؟13(..غيبرمل!ل!ئها

إشلامنجثدشعث.يح!لود!ليم.اليائعمهجهودهوأضحثهوفللا،لمحبىمن.لدفي؟.يهرلمله

لأ!!.-"-!م."-سا-"ا*.ا!-.10.إ)؟:ة3/صورا(ءهأ"جدوجمطملامحأولات-وسوريا

!اميضغا!معيئه-بلاظهأفلإ،-"ؤثتى-ونجضحبتهافاكسيمينونىارلحلنيقوميدلاومن

،ا3لإمببناطوريهعبإبتههج!ببمبن..ارتدفيحيثكبادوجميا!فى-ثو!ف6-ولكنهسورلاشطر

ضدالحرباموأصنلةجكلىايذأنجا-بطمهذلكفكانأ(.)أبمفرارهأبلاء!خلجطم!قدوكان

إلىارنن!الة31؟يون!عة13ؤبعلا-كىللقوميدلا،إلي:وصملطتثد.هدأ.وكان،للكينبوس،

-ميالظوممطومبالبممسخط!الئارلحلمحزضطدإعتم.الئيالبرسلة-ؤهىبيثلينيا)0014(،حاكم

12"؟-!..اا*!!،3/،-،ص-ص.،9.،"ص*ص-.4.،،-ءا..--.،،

لم1(3)؟ةجم!؟صهـ؟ه".أحإة،؟9،؟؟4؟....

1اst.اعم!.IX،0051لمء.س+!خ:.ا."01 3 (8 EVSEB. K)

!)913(حهمططحأ.Mort.Pers..47..بر:

:.48.(014.Ibid)أ

0ء--69ع!
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..ولكبئبها،وتحصن+33r-3داطرسويب!إل!كاوص!له-.حلئي.+ماكسيمينوشلقهقر

عليلبميدابيكينيوساللحظةه!هفىالمفاحىموئهفبرضمع)ام"1(6الغنيةعاجلته

االلثبرقي،فى.بيكيئيولب!6دبمبراط!ران!الحبمكىأضبحوهكذاإ.!ا42.الشر!يةإالولاياثا

داخل،فالإهليةفحروبمغ..صفجاتضفجهةقسطنطبن؟أ.وكاللته..الغربولمحى

!.ويقوفي3-لدودينجليفينبينبهكيفاصبراعالتسجليعدلم.تطوبقلالاص،الإميراطورية:ف

يالإمببرأطورلن!حل.ابذىالاصيهاءايكونأبئءبرالمتوفعكانجاةيقدالص!د؟هذا.!فىجلببىن

يطلقاسلأبئمدعاةبينهما،قائما.كانالذىوالارتباطالأهلمة،الحروبنثيجةالظافرلن

وفاهعلىصكاميكد.لثالضىلبمأنهجمروح،الطمفيواتجماحلكبحاا!لمحلأو.على

ان/لأوضع.نفك-صأجة)123(،وجهكلإ.لىسلا!حهماالحليفانشهرجتىماكسلصنؤدي

الاحرطعلىأ!حدهماأجللا.ئفؤقفنالئزاعامئهغادكل.نطىيحثمكانالإمببراطورق-

)س".م111:.؟!-2،-!-.."!-أ(.بال!بلطة)ث.ثاسننذأبى؟و

اللايمل!.حليفه؟.قانعإ.،ضدحربفىيلدخولط6عنراغباليكلنيوش!كانجاربصا

ذللبصبكلني.لدلغاإغوبا؟أدبىبابحر.!حتىصلب!رف!إبيمينيا2حلىودمنيمتدالذىالملسعذلك

سنهحت!!7،3و:عاماوغ!سط!ساجالدريبىس.علنه،منذ؟إلطمبكر-ىتاربخهاستقرأ?

على!أنه.لمنيطزالرعكم--هنفعلبىماكبسيمينولي.وبينيلنهإلخرنيافمبتعلدماا؟3

يحبرفي.لمأنهإلأ،.فاكئبننتيولبىاجكتصببهاالتىبمالمنطقةأسئعادةيتمإنإلىيأنجوتجفااقليم

نفوذهويقوىأقدامهوتركها.لئب!-عنفا،التخلى-على"خضمةإلزأمسبللساكنا-قى-

وأصبحجانيريوس*فاتولمابافينيأ،ثىهووقبعوأكريقيأ.ايطالنإ.ؤأسبانيافى

إلية.سفطته.وصك.مكلفية.بماال!مبلابمآثرالبشفبىر،إلابيتهصالفضللاماكسيملنوس

فدهمنءبجينولؤابمطةلبةماكسنتيوس،"بعد-هريمة-قطلقايحاولولم.الآن

القزارليكيئيوس-ئدسهء.!حسب.أملدقانولا.مقتعد.كانت/التى2الشاسمعةالأراضئ.

؟أ(1)إول:94.4..

.op.7!735.3.-ام"-.،،.. cit. p!14()برس

.on,op.اأ..p.463.....ء? cit143)؟ Gib)

اitn..1.ع.1384!061.-ا--، 144)ء5G."5++ح+ا )M

39!إ.ا---/إ-..---.ا.-013-00.1--31"!--9-+:!
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والكنيئممة..ةالدولةص!

يكنطص-ولتم7-.:3!صمؤتمر-:عامطصصى3"ؤجالطصرلوس"وصطاكشيميانوطصادقلطصنجبأنولطصصصالطصدصط-الذى

"عطصراص.-طصصألمعطصصطصصط-فطصص-.بصط-"-كاقماكتسفينوش،مع".اصصطصطصلصصص.!-الخربخأالذئصهوليكينيؤصط

!.نجنم".إللهواطصدلأمطصهابصصطا-،نجيشاء7له"صصطاكصطاصصطصالاة.اولكوصطإ."النصر-الا.فنئ"أملبلا،الخطصب

"لابندهت!-بثدقإوأرطاخلاابمثنرق،جبلثه-بأقاللموريلث.خاطقة،معركه.

ألإ/ميراإطوزيه:"مناظق!أضكظمخكلى*خعناء./سيداكييرنجلالمحغذا/،طريقهمنمأكسنضتوش

.احربانيرانإذ"كأء/!للكينيواسىزغبةصحؤل!الشبيجغل!شىءذلئه.وئزاء..خصئبالأ

إ-ج".!ا!-.!+.!..!/بمأ"ا-./"!-ت..في+.-،ة--."واقعا.أمراجليدة

"!لذرك.كان.لمحقدمن.!اقسطنطيبن،لمشهتطخيفةقىيتوجس-!اكانللكلنيوسولفبن."ح

"وصصاصصطأ!فحلصصطصا،شريكام،12طصصإمبصصاطصصراطصطصبوصأ،عركطصصوملدالرطصك/هداطموح-مبلغصصمأما

فيادا.مطصاةنياته"صطصفى."واصصطحثليلوولدهطصاكسيميانوس.صصبلقسطنطلن-طصمطصاسهطصصنئ.

بصصاهذصص!لطصفي،-وطصويلامذهبكلالظنونبهوذهببطصليكينلوس،صدرفىالشكوك

عمرفرصطصصقسطتطلن!فلها"وجدحماطصات3عدطصسصصلى-ارتكابصصا-طصدم،الأحداث-.بطص-أتت

-ء!لإمبصصأظورنةة-أئرها-"سيدطصطصخطصفأصطحىاهتبالها،صصص"لحظةيتوإنلم

المبررات!لللضى-..3ولدفعهوأحقاد-5.شجونهلئيتنفأدبسطنطينلدىكأدماولقد

أشد"لعدا"جرءعلىتبرتكز..اسآشا.قؤبة!فد!.كالنطالأصمق،بخللفلملالالضبزوزيه

3ليصططصنيوس(فيهكأنالثصصىآلوقت..فىطص(طصاسصصأنا)،*وأقلفاطصصقراالرومانىتالطصالم!منأطق..

يكنصولم،الرجال)46."3أقوىصصرومانى.للطصيش*قدمطالماالذىالليرياإقليطصصصيحور

منأ!الإقليبمالهثتمامدىكان-يدوكفقدالناحبة،هذهإمجنيغفل/بلذىقم!طنطين

فوقلناليةوئبل!تكونأن.عبىعولئمومن،القادمهلمشروحكاته-ابالنسبةأهميه

ص".-ء+؟،ينصطب/.لاالذىالبشرىالمطصطصنهذأ

تطصركالالردطصميلاواجطصماطصعقبغصصةإلىاستدعىقدقسطنطينكانولطصا

غرارعلىطص(ليكطصنيوصص)صصوبينبينه-حأجصصطصمناطقإقامةفىفكر.فإنههناكالصصرنطصة

,Cantor.145).4.،ا!ا op. cit.)p

)143(.6."،؟.+.ثلا.س!.،.-.

.it17..463-ط.. pصص.bbon,op147)آ )G.

!---:إ--.4-..دء---.--!!---!...---،.!051-ض!49
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!.لكئيمنهوا..بلةل!ا

باسيأنوستجيينقأراك.i(ث8ابلتد!كهإاقددقلديانوسكانmilk-القلاصراة-طأم

لدكينيوس.التىوطلبقيصبرا؟-إلهل6nastasiaاناستاسياىأختهزوج!ssianuفى.4

1(.الإمبرأطورين)!ثبثننزاعجدوثإلىاالاقتراح-هذاأدىوقد..ذلكعلىالموافق!

يستغصمحاولااالاقتراحا"هذاعلىالنهايةفىو)فق!دللكيتيوسانجيبونولقول

بنيؤقد1(،!سطنطلق)0ضدتحالففىالقلصرهذ!معبالدخوللضالحهأطروف

ليكينيوساعتبارمنعليهئرتبؤماهذاا،رأدهمللمحدئونوالمورخونجيبون

(1يوسلبيوس)1ماذكرهعلي؟قسطنطينوبننبينهالأولئلحبربانإلاعصكنألمسئول

كانالذفيSenecioسنكيودبرهاقسطنطلنجمكلىلقضاءتستهدفوجود-موامرةمن

هذاأنجمر-،قسطنطينأختباسيانوسرازوحكاأخيهصعبالاشئراكليكينلوس.خدمهفى

ثم،صهرهللأضكداءيقدموأنمهبها،لمحىاالمؤامرهعلى،ليقضىأنأستطاعالأخير

لشنفولعةرذلكفىقسطنطينوجدرفضفلمالن!نكيو،يسمل!أنللكلنلوسمنطلب.

.ا---!-01-،-.الحرب

سبب.ب.يوسيبيوسر!ايةصحتأءن-المؤامبرةهدهلجتبرأنيجاروإفيا

نف!ب!-فىيعتملكانماذكرنا،!!فقدالسببكلئكنلم%نجهاآلاالأول!،3الحرب

للكمنوبىخاءغنىأكئرمناطقعلىزميلهسيادةسبجهدفينحقدمنقسطنطلن

مألىهذاة-بألإضافة.البه.نذهبما.قليلبعدالأحداثوستدعم،قبضتهفىاللى

""ضفاتصكنألضمانعرفهومالنمغامزة،،حبهومحمليكينيوسأخلاو،عننعرفه

ممللكات.،!منء:يدلةتحلهبما-مطلقإلا--لقيعالتىا.الوإنسعةوطصوحاتهقسطنطين

الشر!امناطقوانخاصةبأسر.فا،الإمبراطوريةمجلىالممبيإدةألجامحه:فىورغبته

!.الأمسحليفسيطرةتحتلارالتولايالا.روما،.إغلىمصر،وقلبها

.3ءبن+تربرفىومكث،شاحفه،هرلمةالزألن-غلىبالفولجةقسطنطيناوقع

sta!مجeverول،ل!؟)ترلقما( Trيخفؤةيحركحيلا314عامضيم!.ئهالهحدييلاولول،

5351ء.0حوزتهفىكئان.الذىليكلنيوببىأقاليملغزومقأل!ألفص!شرونلعدادهأيبلغ

431,14.-(8- Boak, op. cit.)p
126.(914.Jones, Constantine,)p

015)أibbon,op.5أأة464,05،1 )G

151)أtaConst.,05.1ا 7! SEB. )v

0052!9.-
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.-002----!.والكنيصلأ..ال!مول!ع!

السافبلنCibalaeفىبهلحقتالهزلمةأنإلاالعددىالئفوقهذاورغمجثدى؟

عنهائبغدالدشحمازحز3فمرفلومإلىفارئدأكتوبز،من-الئافنفى1(،والدرأف)2

فى2بهولحق1(مخئلااسرمبونم)3قسطنطينداشيا،!فتبغهومنها.،إلىميلابخمسلن

من."أدتكنلم"أخرىمغركةرحىذ.ارتحيث(ئراقأفىخ4!ولمارديا-!زؤادى

النصز،فىلهامللاأن-2ا.فيفاهزلملهبعدللكذنيوسبىوضواوة،.أيقنعنفاسابقتها

بقعقدفا2f-4ديسمبروفىإ،اقسطنطبن)4معلللفاوضمتبوبينقبلة.منفأرسل2

أؤروبأفى-اكاللمهكلعنلالسطنطلنبفالئضاهأئ!ازل-للكينلوللنمعا!ةالخصفين

الضخمة!المساحةوبفذه"أ(،البسفورأ3ؤراءوقابفذهلنفسهواحلفظلرا!يا،عدا

1(.كسطنطمن)،كفة2فىبلدلهالحظألقىليكينلوسافقذهاوالئىوالرجلبالمالالملللة.

صسب!فىكأنإقليماعلىالسيطرة.فىازأدما"الغربلسلدئحقىوهكذا

جمانماقع!طنطينأنبوضوحيزدادأخدولقدوتفوذه،قواتهبهليدعمإللههالحاجة

يتعجلالذىبألزجليكنلمولكنه،الإمبراطوريةمنالكبيرالجزءبذلكأبداليمنع

المكأسب3ؤلالكالنضر--النساحقبهذامؤفتااكئفنىففدا،خطاهاويعمئحثا.لأمور

-.!2!.لمحأضملةفيهتصبحلميوما!اخيرةمؤجلااضدربئهحققهاالئىالضنخمه

منئهىليحققلمئافعمهالفرصبهاتئهجهاالئىبسياستهليكينيوسأشكطى.ودب

السياسهتنفيذنجو2المدىببيدهنجطوالتقسطنطينطهلبصأرالذى-لو!ففى،أماله

.فىالاكليرول!ن-ؤرجالابصنميحيوقوحظىميلانو،ا-فى-عللهااتفىاللىالدينية-

أقليكينيوسيحا!للم،واسعة!حزيأتبماضكثيدةبامئيازاثلسلطانهالخاضعهالممناط!

ماعدأوة"أظهرقديكن2لم931عأنمحئىأنهومعالاتفاقيه.هذهسفيذفىجادايكون

لضمانأؤصدا!ت!كسلبنحوواحدةبعد-خطوةيئقدملمأنهإلاالصسلحيين،.نحو

مالشر!ضب!يخيوهذا-كان!مطنطين)17(.!؟ولئبجهيفعلكأنكعاوحماس!ئأليدهم

592.1.(152) .F Jackson, The history of the. Christian Church, p

127.،05ne153)ذا Jones, Constan)

466-465..pp154)،آ.Gibbon, op.cit)

(155.Id)
.733.(156.Cary, op. cit.)p

,McGiffert.157).384،.ت op. cit. .n.5)pأ
.002-.-.-2-،ص!69
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،الكنيسة!0ء!الل!ولة

نعممن!-فلهيتقلبونلماالغربمسيحيىزضالل!إكوالغيكةالحسدبعينلنظوون

للكينيوسيعتبرونهذهنظرئهمفى-بالطبغوكانو)قسطنطبن،حكومةأض!د-

الذىالوقتنفلنلافىوألمكإسب،الامتيازأتبنفسئملعهمءم،عنالأولا!سئول

بنبلكاللثةانعدامفوجد،قلوبهممعهفتعاطفثألرب!."محبولاكسطنطينلمحىفلهرأوا

صنائعهووعدهمجديدا،مضطهدأ2فأغبروهؤشعبه،3-ليكينيوسبينمنهنقذبأبا

0:101إ.أقممطنطين)58

مملزائهمأنطعدالقسيحللن.ثبل"ليكيطيوسلموقفصورةيوسيبلوسويقدم

منومنعهمالاجتماعألأ،عقدعليهمحرمبقسطنطين،بألائصمال-الأشاكفة-لرب

الخاصةالأملالأامنكتيراصادزثمالمجأورة)9+ا(.الأشقفيالئاأو!ازيارةالانلقال

أجتماعاتهمطعقدلأ"عنالغسيحيين6-.ونهىط.أمد4).16(،إلىوضقهاموالأفرأدبلكناش!.

واحدع)161(،وقتفىالكنانرعفىوالنساءالرجاليجتمعوألا،المدنأسواردأخل

إوسجناللأعرباب،يقربواأقرفضوا.مإ.إذأوالموظقين.إلجنودبطردأوامرهوأصدر

السجنفى.!طعاممنوحرمانهمالأوامعرهذه،.إطأضكةيأبؤنالذينالمسيخيين؟فى

أماسدا!!فىاكبيرةدرجةالمشيحيين-اضطهادوبلعنجوعا)2"ا(،*الموتيدركهمحلى

Amasiaفى.بنطسP5كس!أt(الكنانر)163منمحيدبالأرضحيث/سويت.

العنفصؤرهلنما.يأخذللكلنلوساضطهادفأ!نذللعكلمنالمرغمعلى.لكن

اسقفيوسيبيوسبىأنافيلكعلىالأبدلة-/الشابقة،كااؤمنالاضطهادابشهدثهاالثى

لهممعامبتهوظلت!لهكأصدقأءظلوا:ا،لاكللبروسرجألمنغيرهوكئثرفينلقومياليا

يئصعامامرسومايصدرلمللكيتيوسانهذأإلىولضأ!كانتإ)164(.كماحسثه

8.(158,EVSEB. hist. eccl.)X
1.51,.vitaConst73!!915(س!ة(

52.(016.Ibid)

(Ibid.161).53ا!

Ibid.;54,162).8ا hiss. eccl.)X!"
..،8.(163,EVSEB. vita Const.،11;1 Kist. eccl.)X
!385-384..pp164)5ر.McGiffert, op. cit.)n.
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والكنيعملأ..اللوللأص!

والسجنالنفىمنهو،بعضحدثمأكلوإنماالمشلحيينلماضطهادعلى

ماهناكليسولكن4للمولالعرضتالأساقفةمنقليلةكتلةأنولبدووالمصادرالا،

فمن16(،أنمسها.للكبثيوسلأوأمر.نجملجهلذللبلعرصو!بأنهمالقولإلى*لدعو

.انلهزواالنينالوئنيليقالموظفينبعضىلعصلبطإلىراجع!فلكيكون.أنالمرجخ

بقسطنطين،ائصاقعلىأنهمبحجةالعسلحيدن،ضدالعدائىالشعورفرصة

لحتالديهمالمكروهلينالأساقفهبعضولوضعالموجوده،القوانينحرمةلانتهاك

هذهأنإلأنفسه)166(،يوسيبيوسبذلكيخبرناكمابأخرىأوبحجةالعقابطائلة

لأ)167(.للمسيحيينجماعلةفذابححدثتأنهيؤئرولمنادرةكانلاالخوات

تقدمقسطنطلنانيوسيبيوس."لذكبرطأنغرلبايكن!لمالنحوهذاوعلى

منفعلملالماالطاغو!هذا+اسطوهمنالمسلحرعلهمنالجزء.هذالينقذبجلوشه

ا؟1211ماكسنتلوس)168(0ضدبىومأأهلمعقيل

أنيمكنالحما!ثةفىغأيةخطوةليكينيوليعليفااكدم-التىالسلهاسةكانتلقد

لولأءفلل!يحتاجوقبفىكانيفالداالحرجه،الظروفللكمل!فىإنسانعليهايقنم

سبباالعملبهذاوأعطاهمفنهمعن"جزءاستغنىبطيشهولكنه،كل"رعاياهوعطف

الخضمهذاعرفولمحدأ،(؟لخصممه)96المتجمسينأشدمن!ليصبحواعليهغارلا

عالخطا.هذأمنتمام!يستفبدكيف

منومخاوفهلدى.ليكلنيوشالشكوكإئارة!فىبنفسهقسطنطينساهمولقدم

عاممنالأولىأشهرالستةكسطنطبنقضىأقاللمه،-فقدفىالمسدحبلنجموع

غالة،إلى/2وضنها"عجالةروم!-كىزأرثم.-البلقان،فىالجديد-5"أدالبمهيتفقد315

واحدةمرةإلاذلكبعدلغادرهأولمالبلقانإلىثانيةتحرك316سنةخرلفوفى

.(165Id)

2.0,,X;8 vita Const. II!اص!ء(166.EVSEB.hist)
385-384.(167.McGiffert, op, cit. .n,5pp)

.EVSEB.168).)ءس!ءX,.9م vita Const. II, ;3hist)

,McGiffert.916).385-1،384،:،ءا- op. cit. .n,5pp)
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!صا..والكنيسةال!ولة

إمناقزبهأنشكو"لا،سنواتثمانطيلةالبلقانفىمكلقوهكذاميلاطو،فيهازأر

لهاكانإقللمه،فىالمسلحيينمعاملهفىعللهاجرىالتىوسيأسله،خصمهأقالدم

للكينيوس.ونفسالشر!مسيحيىشعورفىالأتزأكبر

فيهايضرلبقادمهلمعركةالعدةيعدقسطنطينراحالفلترههذهونجالئل-

آنسولمامنفردا،الإمبراطوريةعلىبالسيطرهالكبلرحلمهليحققالأخيرةضربته

للكلنلو!ما4ضداستفزأزىلمجملأولعلىأقدم321،سنه-قوةنفسهمنقلمبطنطين

ليكينبوس)017(.موافقةدونقنصلينوفسطنطينCrispusكرلسبوسولديهفأعلن

السارمأنيينضدناجحة.حملةوسنالدانوبقسطنطينعبر322ممنهوفى

).'Y Sannatians)''القوطئلبعواقئضاه323.،سنةالقوطعلىضخمبهجوموقام

منأكئرغلظهبكظمأنهذايستطعفلملليكينيولبي،الخاضعلرافلاإكاليماجتياز

وجدهأالأخيرهذاولكن6أراضنيهحرمهانئهاكعلىقسطنطلينلدىفاحتجذلك،

ماترضيةيقثمأقفرفض،طويلأمدمنذعنهايبحبئ،كانالتيالفرصة

الفئرة.هذهفىأخيرةأهللةلحزبالبدءإشارةذلكفأعطى)172(،لزميله

أعدددفهوالحرلا،هذهكىقسطنطينلإنتصارمهيإةالظرومماكليكاثت

المسلحيينتأييدوضمن314عأمحرببعدالبلقانيعلىاشتولىمبدعدلهللأمر

حدفىإهدهكأل!وبالطبعلصرته،ع!تخليهمإلأقلعلى.أو،لليكلللوسالخاضبعين

تحتالعبوديهرقمنوتحرلرهمالمسبحبيننصرةفىءرغبتهاعنىذانها-

ورائه!منليشنمبربىاووجدهابهالذرعاللى.االحجةهى-ليكلنيوساضطهاد

الشو!فىالمسيخيينولاءبهاضمنبأرعةخطهلبهكوكانت،الحربهذه

بالعدوانالبادىءهوكاققسطنطينانلتضبحالسياقاهذاومن-معه،2وتعاطفهم

بقبمهفماثمومن،-للعيانبادلةالحزبهذهمنوأغراضه،الحربهذهفىفعك

يعدالمسيحيةعندفابكايحاربفسطنطيناعئبارمنالسلأقهذأفىيوسيبيوس

912.(017.Jones; Constantine,)p
-381(171.Hefele, Histoire des Conciles, ,I,1)p

.342..op.cit. P!5،172(ي!أ(-
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http:// kotob. has.it-مكتبة املهتدين اإلسالميةالإسلاميةالمهتدينمكتبة - http://kotob.has.it



لكنيسلأ4ا..1لدولةاع!

البأقىالجزءجمكلىيسثولىلأنحفزتهالتىألالويةبمالدوافعقيسثإذأوأهيةحجة

911،الإميراطوزله"منؤالهام

52الثفوق.لم"يجذفذاولكنألضأ،هده.ألمرةنكدوهضكلىيتفوقليكيثلوسكأن

أحسنمنفأرسءألفعشروخمسة،المشاةمن-،0.15ءه"لدبهكان-فقدنفعا-،

ثسطنطلن.قواثلزدلمبينمأaC!،خ"adociaكاأ!ك!أ!اوكبادوكلافريجيافرسان

خصومهمبف!قونكانواولكنهمنجندى،الفلاموعشرينمائةعقالأسلحةهختلفتفى

.لأ-)173(+مستمرةبصبفةالحربشئونفىبئمرسهم

لقى3223يوللوامنالثاكفىس!(direne"أدرنة)حالياأدريانوللوعند

الحصأرفرضأنكزيسبوسلبثوما،الصراعهذالهزنمة"فىأولللكينلوس-

اخصمهأ114(،أسطولعلىكبيوابحزلانصوأيحققاأنفنوتمكنبيزنطة.عكلى

حيت+لأحsopolis.خريسوبوليشقى.الفاصلةالموكعةحذثث"سبتمبر+18وفى

ولكنهإلىاتشالونيكا،بنفيهفأمر-لقسطنطينوأشلم.نفسهشىء،كلليكينيؤسفقذ

1التالى)3:العامافىأعدمماسرعان -3 " 1 9)0 v!"-...

الإمبر.اطورية0تشهدوأنأوارها،نخمدص)نظوييةأهلية4ءلحربثدروهكذا"/

2!قشطنطنوجننىفرد.إمبزاطورفيهعرشهأعنىيدربعوحدةعضمرجللذمن

القربفىيداهغرممتهابثورثفار"الآسميوىالشرق3.فى.الباهرألنصربذلمك

اشتطاع/اوهكذأ"6ةقأئابذلكيتغنىأنيوئسبلوس)176(لمادخهؤحقابى،sالأور

كري!بنبؤم!وابته،والتقى"الفضللةثيابقئ"يرفلالذىالظافر-البطلالمحسطنطين

3.الشر!،يسترداأن،"أستطاعاأباهيمالوشىء.كلفىالذئأئرب،محبوبالأمير

منكلة/العالمحكمهمالرحيمقخضعيقموحدةواحدهرومانيهإميراطوريةويؤلمسما

-.!!"11مغربها!إلىالشمسمشرق

417.05،117.!( Gibbon, ..po cit)

,Burckhardt.174).281*،،لم op. cit.)p
.،-39,X5175)ح.)ء.EVSEB. Vita Const.,11 17hist)

;I4,.7,101:إ SOZOM. hist. eccl.ء!حI(176.SOCRAT.hist)
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والكنيسلا!.،الدولة

لثإلثإلف!لئئأ"إ

ال!اا.+1،01

ولقدفسطنطين،حول-مسيحلةاختلافهمشىءفىالدزأسوني!خللفلم

عكنقسطنطينوضعكاناهل،شقينذىسؤالفىذالئهاالمشنلةصاغت

كانأبم،بربهميقينىمعتقدعننابعاعليهمكانثالئىوالأغل!اصرهما!سيجيينن

جاءذال!اوالشىهذأإلىوانجذاباجأنبهم؟اتخاذهفىشأنكبيراللممياسلةللدوافع

باسانيدلدفعحججهمنصةكلواعئلىهنألط،غلرهورأحهناقبيلالدارم!لنمن

اخئلافهااابكلىالأرأءأنلمجلىمعترضه./كول74نجهاويثحضي،رأيهصدومعنجمعها

الكنيسةمؤرخو.أولهمايدعم،ذكرهئوأسبوا"س!ؤالشقىعنتخرجلاوتعددها

جلويؤكد!"ثانيفما6جذيدا.-رسولااعثبرإلائدقإلمسيخحواربىألىامضيمين

حأفكا.مميأسيا!فسطنيطينمنجأغقننالمخذثينالدارسين

ونسجواحدأ.ألحواريينقائمة2زادمنأولالقلسارىيوسيبيوسكان

كلاحلواءسداهقسظنطين،جبين.حدطفىيزين2.مهيب!ئسى"ضوءخيوطبقلمه

"حد51الأعصر،مرعلىللبشرفحفظرذلهلة،؟أيهعناترفعولحمتهفضيله،

ا+امملأitaت!ي!؟antini3كسطنطين

إلمىليهددى.الكنيسةومؤرخىيوسبببيو!رأىف!-يكن..قسطنطبنولم

يقظته،.فىداعلهالسماءجعلواولكن!اجدهج!،إفن.لغد-)بشر-،لسانعلىالمسيحله

6جندهمشاعلالربو!خدامشارله،والصليب،ن!مهفيمبشرهالمسيحوبسوع

يرخفوقسطنطين312ذكامخبريف/فىذلككأذااإالخطىمنهيبأركوالرب

وليقضىالأمد،عليهئمطالأنأساالنور"إلىالظلماثمن"ليخرجرومأإلى3بالواته

..بنقارمؤذتة!لللاالغربأإلمىالظهيرةماك-شمسعندمأتجبر،يها!طاغيه!على

دورمنبأحرفخط*تحئهصليباتعان!السماءكبدضىءبهالةوإذا6يمسىبدا

وساورله)1(،الدهئمة".وجيشهلسانهفعقدتToutw!كلذدا.ستنتضرا"بهذ!

28.(:(1.EVSEB. vitaConst)
ج!--..-.-.----خ---51
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لكنيسلأوا".لدولةاح!

منسنةولئأخذه،مذهبكلالظنونبهوذهبثلوى،الذىلهذافسطنطينالشكوك

لهاباهايتخذأنيأمره.بيمناه؟رآهااللئىوالعاتكةالربمسيحلهفبئبدىالنوم

فىقسطنطلنوأسرعالألبه)2(.معأركهمكلفىأمينا.حارسامنهايجعلوأنشعارأ،

لهميصفهاراحأنبعد،تباعايصنعوهاأنوأموهم.الصناعفاسئدعىالئالىأليوم

كلعلىأرأمرلئوضع)3(الكريمةوالحجأرهالذهبمنتكونأنوأوصاهمبثثه،

المقدسةالث!لالةأسرارحاملى.إليهدعاأنقسطنطينلبثوما)4(.جيشه.منجندى

الوحل!الابناالوب،وأنه1ضفلهفأعطوهبىأىأكدنؤمهفىالذىهذاعنليخيروه

منذنفسهفسطنطينفوطنالخلود،علامةهومارآهوأنالواحدالأليالمولودامن

ومنى،مستشارينالربقساوسةمنلهابمقدمى،.واتخذألكتابثرأءةعلىذلك

.(".ماكسنتيوس)عدؤهالملنهةةجفزهالم،نفسهالآمألبعرأض

ونجكلىالمسلحية،إلىاهتدإء"فسطنطين-فصةيوس!بيوبب!يسوقيالصورةبهذه

ودعبوزومدوس-سقراطرأسهموعلىالمتالونالكنيسةمؤرخوينهجمنواله

41!.حقا؟البساطهبهذهالمسالهئيدوهلولكن

قى،!المعجزةئلكرأىهو!الذىيكقلم+وحدهفسطنطينأنلوسيبلومريذكر

للذىالدهشةكلهموأعتزئهم)أجمعون،جلشهأفراداالرؤبةشاركه(بلالنسماء،

لؤسلبلؤلمن"ولكنالجملع.بين!شأئعاشلئاالرؤلةهذهلكونأنذللثومعنى،يرون

وفىطويلةفئرةبعدضزاحهذلكعلل!فصىالذىهونفببطقسطنطلينأنيخبرنا

فمن2فاثلااذلكعلىبيعلقثم6.مغلظةبأيعاننلكوشفعراحئه،لحظاتمنلحظة

كئلرين.ولكن4.خاصهاليهونسبتهااالروابههذه"لضديقفىللخظةللرفدالذىذأ

وكتابهموسهع"!بوحثامسيحياكاثباأمنهم!نذكرأبئ!بكفلناقبولها،فىتردذوابالفعل

منإله5ه!مقالمم!-!هنرى!عنه.ف!الذىوابحدبلةالقثيمهأالمسدحلة!الكنيسةئأرلح3

(Ibid.2)،ا..92.

3اة03./!! ( lbid)

--31.(4.Ibid).

32,(5.Ibid)

ص!2.-9
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..والكنيمة!ىدوول

الئعصب")6(.وعدمبالحلدةيمتازاالبنيسةتازيخفىوضعتالئىالكئبأعظتم

ذكرادونالإمبراطورشهادةإلىإلايوسيبيوس/يستندلماالماذاالموزخ-:.يتساءل

إنيفللمولماذافلك؟فدص/شاهدو)يكونواأنينبغىكانألذبنالألوفمنأحدشهادة

شهادهمجردذكرعنعوضا/كئلير!شهأدةعلىوإعئمدالعالبمفى.شاعالخبر

يصدفاهلقسطنطين،عقلىإثارةقصدقدالث!،كانوأنمعه؟بالانفرادقسطنطين

يسوع(نيصد!اوهلأليه؟أن.يوحىمنبدل!ضليبصوبىةمحوداراهادلهبأدط

اتكالهكلعليهجعل!مادى-صليببصنعالإمبراطورذلكأمرالملوكملكالمسيح

المسيخىللعألممعروفةيكبرالقصةهذهئبونأنيمكنوكيفالنصر؟أ!جلمن

بينحديناعنذلككانبكوفثسنه؟اولماوعشربنبخمسحدوئهابعدحتى

حديث(منافلكالمسلجإيوسيببوسا:أنالأرجحبكوقأل!وفسطنطين.يوسيبيوس

فىزاهمؤئرحلموعننهاراالشمسحولظيرثبرالمحةهالةعنالإمبزاطور

)71(.لجيشهرالةويل!بئخدمهالمرصعالصليبيصنعجعلهممأالتالميةالليلة

من.ذللقويلأكدأخيؤا،الرؤيةهذهتخللقدقسطنطلقانفلرى.جونزأما!

بلالحادثههذهينشرلمالإمبواطورأنمن-القصنةيوسيبلوسبهايقدماللىالطريقة

لكونأنما.يحتفل2.إنويمول،والمودةلحظاث-"أ!فةمنلحظةافي-له.بهاأفضى

نلئجثاقزحلقوس"مشابهةطبيغيهلهالهنادرةسوى.ظاهرة.لا.لي!نرآهقدقسطنطين

ئاحذعادةوهى،الشمسأشعهخلكلاللالنيكرات،2-تولكنالمطرإ!-.لاسقوطعن

الفتزةوربمااتكون(بالشمعر،ئحيطالضؤءفنأو.حلقاث"مصذطنجةشموسشكل

بالنسبةكأن.ولكنه+ا،-المشاهدةمكئملغلروالعرضقصبيرة.ذلكفيهائبدىالنى

ؤفىيقئهسها،التىالشملمن3فهى،كبيرةد!ةذاالمنهذالمكدودقممطثطينلخيال

شعأر.7العلاخةمص"الصلليوكان!ث-،بعلامةالشمعىإلنط-ابعثتاحتياجهساعائامنساعه

أنأوتقهر،لاالئىللشمسمظهراالمسبح..تعنىكأن!وأيما،المسيحيين

المشبقلم!والحديئةالقديمةالمسيجةالكنيسةتاريخ"نكتابالعرليةانترجصةمقدمةراجع)6(

اهعن.هنرى

أ-27.128اصحاشيه76(موسهع)
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لكنيسة!وا..ولةلداص!-

أنواضحاكانفقد،المسيحيونيعبدإيلاهاالئىاثهيةالقوةرمزهى.الشفس

دلفز/أمأصوحامنه)8(.بطلهلقسطنطلنبلنسبةأصبحدد،الصليب؟"-سلدالمسيح

3Daviهأمه)9(.3معاننىزأفيف!تحملكأللاوإتإطلافاالروايةكىفيشك

يوسلبلوسالكنيسةمورخىشيخروالةبهدوءنناقشبناتعلوا+.!والآن.الم!إ

فيهاالصدقامدىأى-حدإلئلمندركالمسيحية،لى.ثسطثطيقهدايةاحولألقلسار!

!ما،الحقيقيةهىا-ءأبعادهاوما..وضعهامنالأساسئالهدفوما،عدمهمن!

.001-"روايتها-ا.علىترتبتالتىالبعيدةالنلائجح

فنىالقصة125هذلنااورذقديوشيبلوسأنلحقاللشطؤليدعو-الذىفالشىء

وضعقذالكتانجاهذاكان،-ؤلمأنفسه.الإفبراطورلسان9علىقسطت!طلنحلاهكتابه

الحاثثةبينلقصلعاماوعشرينخمسة337،.-فإنعامالإمبزاطور"وفاةبعد

بألنتىالحادثةبعدأى324/،اعامفىانهاةوالذى"الكنسىتاريخه7فىأماونعكرهأ،

بينالجربسبقتالتىالفترةعنيقولهمأشيلا،"وكللنا.يذكر-فلمفقط.سنةمحشره

.ؤالمركزالمقامفىمتقدما-)كانالذىق!مبطنطينأما11نصه:.وماكسنئيوبمىقسطنطبن

بالصلاهلجأوإذروما،ظلموامنعلىأشفىالأمر/.إذبدايه.فىفإنهالإمبرأطورى

)01(./بجيشه.011لقدمله،كعونالجميعمخلصالمسبحيسوبموكلمت!السفأءإلهإلى

ضدضراعهفىليكلنيوس-عنيوسيبيوسيذكرهمانفسهوالقولهذابكونا+ولكاد

أنالفيلل!لوهذامغشىءعنليسكتيكغفلملاكتأنتيوسأمامأكسيملنيىس)11(.

بنلكريسبوسمعلمااستدع!:لبصبحقدكانوافيخاضةآنداك،ذاعكهذاخبرا

-الإمبراطبىرىشالقصرأستاروراب!لجرىبمايخبرتا.عهدناهو!د،قشطنطدن

العسكرإبلنوقتهاشاعقدلكونوأن.لاب!عمايحدثأنإذنعليهفلانلقوميديا،

نورمنهالةبكنالبتةشيئالاا.يدكر-ا/-لاكتانليوس!لكنالرؤيه،هدهحولوالناس

.69(8.- Jones, Constantine,)p
,Davis.9).14.اط! op. cit.)p

(EVSEBhist.01)ءح.أح،*أ.9
01+051('11.ibid)

.-.-..----.ص01ع!4
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لكنيسة!وا..لدولةا--

رآةحلملمحىأرشدقسطنطينأنيذكرهماكلبلالسماء؟افيظهربصليسطخيط

،،إلىبهيتقدموأنه،جنددروععلى!يضعهلئبعاراءالمسبحجكلاعةاتخاذإلى

فىلقسطنطينتبدىالذىالربمالكوكانأ.ابالأمر)2!سطنطينفصدح،المعركة

الئىوالدبكواتأبصلواتصيغةولقنهنومهفىليكينيوسزأرالذىنفسههوحلمه

خلماتعدوالالاكتأنتيوسصكففلمسألةئمومن(.)30خصمهجملىالنضرله!ا

وألمط،منافسهضدالحرسطامنبهماكليدنجليأنكيل1وليكينيوسقسطنطينمنكلرأه

الئانىولقنالنصرشارةالأول"اأعطىنومهماكيإلطهماجاءللربملاكا

ا"والانتصار.أدعية

وكلاهما،.الأحرىمنهماكل!لخالفرو)يتيندعطلنا2يوسيبلودىنرىوهكذا

عنالروأيا!-واضمطبرالمافقط،الحلم"11مسألةفىإلا!تانتيو!!وروايهيختلف

منها.أىقبولفىالشكإلىتدعكبىناوحدهيوسيبيوسعندبلي،ألكلألبلنهذين

ا"حياةعنمؤلفهبدأيةفىأنبأنجاودديوشيبلؤسقصة.حولنناط!ث!لملناماولكن!

دثه،محلئهفىالجميعفاقإمبراطورعنلحدثألاإعليه.العارمن9!أن!سطنطين

ؤلمأ(،-ا)ثالأزضاصبهلىالشالطمليقرالإلهلةالغنايةإختارقيالذىاذلك"الرب"محبوفي

وإلامبشر،أومسيخىقسلسانعلىاالمبسيحيةإلىيهتدىأنشبأن!هذالر!جليكن

يضعلوسيبلوسلأخ!إننئوآديما،2ولديرمقعلر؟..بشىء-سجكنالإمبراطورتفردلما

oiإراأفعالةعلى،!يضفىالمسيحيةالضياحمنأنمب-ر!جلوقصة3الأجلاللقادم

لعىانبينكبلرموفرق،الأنسانعونلاالربوعنالهالبشر،رجماتلاالسماء

السماء،هدلهإمبرا.طوربيدرسخقدالأرضص!معئقدهاأنالمسيحلةالأجلأل

.ا-!إ!؟الببتمربنبىألسنصفهاإلىجذبتهحاكمارادةنتيجهحيلاأنثاإدراكهاوبين

فأمر،الى،عليلنوالسنالوالشطبروما،-.-فرفعهالظالمحربحولى"قسطنطلندخل

-قاعدتهبكلىونجقشتب!كارا،مالمخلصصمليبا/لآلاميد،تمثاله-فىلوضبعانالحالفى

1.جممes..كهـ (2 LACT.. Mort)

47.(13.Ibid)

2.(14.111,EVSEB. vitaConst)
!!ه.بم!
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!الكندسة..لدوللأا-!

الطاض!لهنيرومنمدينئبم،انعذت،الخالصةالمشجاعةرمزالمقتثرة،االعقيدة5بهذه

(؟}ا)وشوف!امجدهمدديمإلىوأعدتهمروماوشعبالسنأئووجورتعمالها؟فككت

حداعنديقفلمولكنةالمسيحين،معشمامحهقسطنطينأظهرالشلوكبهذا

فأظكطذلكمنأبعدهو"ماإلى-مباشرهرومادخولهبعد-ذهببلالمسامحه

قىبهابعثرسالةمنبينوهذاورعايئه،بعطفهوشملها،رحمتهنجوإرفالكنيسه

:يقولأفهـرلقيا،بروقنصنلAnulliولق3انولمليتوفرإلى/3121/313عامشتاء

منكثيرهظروفعنكشفثلمانظرا.تحيائى.عزلزى..أنوللمنوس3

يلعرض،المقدسةالسماويةللقوةالتقدليرأعظميكمنفيهادلانةتردرىعندماانه

وكلالرومالىألاسمبالخير!!الزخاءسعمحي!عليالأخطار،لأفدحالعام-الصألح

ذاتوالحمانهبافيحياءحظيتمااذاالربرحمةتهدلهماالبشرس،بنىمصالح3

الواجبة-بلقداسهخدمأئهميقدموقالذين"أؤللكلنالأنعزيزىلالمررفقد،العبادة

الخدماث،هذهعنئجولضا.،الإلهيةالبيأنههذهمئبعبن6الالانونهذاوبصر)عاة

التىالجامعةالكنسمة(عضاءالعأمة،الواجبالثأداءمنئمامأيعفىأنويسرنى

..anusكايكللايرأسهأ camهذه.بخدمهالقانمونالدلن،-رب!لوالمدعوونزلأح!!شا

.خطية؟الربخدمهعنتلهيهملاحئىؤلاللك،دأئرةفىالماللمون،المقدسةالديأنه

خيرمن2فكم.انفسهميكرسواأقيجب!يهكائقأىبلاوبخت!رأئعهملنس،يصرفهمأو

السلامه-عزلزىصحيتكالعبأدة!.خالصهؤلاءقثمللإ14حالماالدولةئفيد!

.،""؟(1)6أألوللينوسالمحبويا

التىالوانجبات..ألعامهربقةمن-الاكبيروسرجالدسطنطين3أعلقالقولبهذا

تلكوكانتالامبراطورلة،فىلاالقومسراةكواهلبهناتثفيلاعبئاتملركانت

الكنيسة،رحهاللها-نتيجهوبحمدهله،سبحبارعةموفعةخطوةقسطنطينجانبمن

التداخل01غنلبقةبصورةأيدي!"وكف،الدولةشئونافيالمشاركهعنبهاوضزفهم

.1،!.0 IX, ;9 Vita Constاءحح(15.EVSEB.hist)

7.0,X!س!أع.tثمئ!أ(16.EVSEB)
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والكئيسة!..ال!وبل!

وحثهمالاقتصادية،من"الناحليةلهبألنسبةالولالاتأهممنأنئذئعدولايهأقورفى

ول!وطقوس!،شعائرهمممارسهإلىينصرفواأنللشكمجالايدعلانجحوعلى

جزأءبأرواحهم/يبلققدماكلمنمتطهرلن،1عائقئوفبو.ربهمعنيعوقهم

3-الكبيراالأثرمدىيدرككأنقسطنطينأناولابدا.العامةالواجبأتبلئلكانشغالهم

أو-الحاكمللغضيدرعيتهمنفوسفىالمسيحىالدينرجاليئركهأن"يمكنالذى

فىكبيرنفوذذؤىرجالاصفهإلىيكتسبأنارادثمومن،سطوتهعلىالتمرد

علىئأثيرهاومديالفثةهذهأهمبةمنيعلمهلما،المسيحيةالجموعأنفس

حينالرسالهذاثفىصراحةذلكصبهنندسههوأفصحوقد،القابلةمشروصكاته

وأضطهاد،فقهرهاالإمبراطوربه،لكبان.بالنسبةحيولةمسالةالمس!حيةاعتبر

عن!ا.الضفعافرخيحبنعلى،والفوضىالخرالباشموىالدولة،علىيجولماتباعها

الذىالواقعقيرطاس2بقرأكانفسطنطينأنشكولاوالاستقرار،1الرخاءضباء

دفلديانوسزمن2*بنيقوميدياالإمبراطورىالقصرفىكانأيامعيناهشهدئه

منالشرقيهالولالا!الىماكبمميمدنوساضطهاباثجكنل!بمعهوماوجاليريوس،

المسلحلةعلىالعطفبينقسطنطبنيربطأنعجبايكنلملذاالأمبراطورية،

-".للدؤلة!.العامالصالخ11وبين"أتباغها،بيدوالأخذ

فيهايمجدفلنسطلنيأهلىإلىبعدمنبهابعثالئىلالذالربسالةبهذءوشبيه

قبلسادلتالئىلالضطهادألئاصورةيرلبحثمالمبب!ل!حية)17(،بلعقلهدهويشيدالرب

إلىالسبأسةهدهأدتكلف!.ثمسبالوه،عأياطوةالممملحلةضدمأرسهاؤاللىعصره

ويوضمح)18(،.الجمعبينوالبخضاءإ.ال!دأوهنيرانا!إشعالالكثيرينه!

لبدد!الرلي.اختارهالذى،الأرضإلىالسماءمبعوثأنهذبكبعدالإمبرأطور

يقلرفمنكلعلىالعنفبيدولبضببربفى.بريطانيا،كانمنذالظلايمدياجير

!؟؟ا"3!1برا(00ماللدر)9إلهفيوترعكاهقلكفىئؤيدهالشر،

.EVSEB.17)ر)24,1 vitaConst)
.!-27-25..(18.lbid)

28.(91.Ibid)
!.7!!
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والهـنيسة..س!ولةع!

الاكلليروس.،رجالحررقدقسطنطينكأنافإذأالحد،هذأعندالأمرينتهولم

طفوشهملممارشةالإجبارلةالفرمنهالهموهيأضأقب،به،صدورهمعبءمن

اللى(وملحفاثهاجمبادلهمدورإلنئحسرةفىيتطلعون-كانواهؤلاءأنإلا!والشعائر،

حبرةفسطنطينفطنةعنيغبولمأنجر،.أفرادأيدىإلىالاضطهادعاصفةنقلتها

قبلاكانماالكنيسةصكلىيزدبأنلنالبهاوامره.فكان!وتطلعائهإ،العيونلللم

..س؟(،1ا-701:قالحقا.لهاالزوبعة

أيهاالخيرحبعلنئجبلص."الثىوطبيعثناا!ن.ة-أنوللينؤسثمت!أ"عزيزى.+،

لا-)ترسالهإهذهلصلك"حلماففقصدنالذا،حقوقهمالآخرينعلىتردانإلائابىالعزيز

الانوهولهاملكا2كانمأكلالخاقعةالفسيخيةانكتيشةإلمىلعلداللوعلىئقومأن

.ولماأصحابها،إلىالأشياء"ئلكتعودأن!ررناحيثغيرهنم،-أوابمواطنينحوزةفى

السابقفىكاقماكلالكنأثسإلىفاعدأمرنأسياقوضوحمدىلدركفطنتككان

الط!عهموضحهذأأمرىوضعدقذ(نكنجلمخلىودورأ-وأمفا،حدائىملكأ،لها

"9-:أنولللنوب)02(.المحبوب9العويزأيهابالسلامةوللدحبم.حرصبكلوالدثفيذ

الإمبرأطورعلىكانشىءبمى.ولكن،الأولىخطولهقسطنطلنئنىوهكذ!

يهبأنذلكورعاياها،ورجالائهاالكنيسةفضلهبجميلليأسريفعلهانحلما

يقضر!لاو)قعلاعطفاعليهاالدولمه--عكطفوهوعددا،سنينامنهخرمتماالكنيسه

رفعفىغبالمساهمةالمادنةللناحيةملمثدمبلالاضطهاد،-بمنعالمعنويةانناحيةعلى

أشكبنلبهرشيئاذ)تهحدة"فىذلكوكان،العسبحيلنلهؤلاء7العبادةنجيوبالالواعذ-.كا

وئضظهدأملافهاوئصادركنائسهأ،1:لهذنمفبلأ-إلأ-بأو)مر!الدولةمنتحظلمجماعة-

فكيف4،بالأمواللنعمثمالأملال!،ونعيدالأنف!منا،لخرربقسطنطينافاذأأفرادها،

!مبعوثبحمدتسبح-لاءوكيفئائرة؟!متمبردةرأسهاللدولةترفغأنةبعدمللكني!منة

!Ca،ل؟age.!رطاجه"ئلقى.!-أسقفالمجالهذأوفىالأرمرعلىأجمهيهالعنأية

فيها:جأءالإمبراطورمنرسالة

ض!8.!

(EVSEB.hist.02)01ءمم!5ي.5
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!ى،الكننيم!ة.،؟ول!ال!

قررتاقدكنالما،"2ءتقرطاجةأسقفكايكيللانوسإلىأوغسطسقسطنطين311

سدعلئ!بهايستعينمنحاومورلثانياونوميدلاأفرلفيأولاياتثى"/كلنخصصطأن

فأمورا3علأك!داأورشوسإلى3اسطرتهالذأالكاثوليكيه،الكنيسه.خدامنفقالهم(

إذا!وإ...33هllesفلس/آلافئلاظةفطنئكمإلىيدفع،أنآمره2افزلقلافىالحسابالتا

فاطلب4مالجميعلجاةالخضوصهذافىورغبلنالحولفناكاعجزاأنلكتبين

فقد،أحاجةقى؟إللهانتأأملاكنا،ا-ماوكيلىHeraclidesهزإكلمدسمنترددوبلا

".،جنابكنم/)21(!.يطلبمبلغأىانأخيردونيقدمإ"أنشخصهأمرت

الناسمنطائفةولاءقسطنطلندبضةفىيضعأنحقلقمرأته.!هسلوك

مااا(شدالآونةفلكافىالغربسيد.وكان؟إلصب!يحيينر-عأياجمؤععلىا/نفوذ"ذالا

التىالمتطقةخلكفىالأهلينقلوبيألالفانوإنىهذا.الولاء،حانجة-لملللكون

نال!وقدأف!-قأنونا.أملن-للكينيوسومنواقعا،مأكسنتيوسسيادةلحتقبلاكات

ضمنوثدخلالمنتصرلحئامسطوة6وغيرهاالأقليم-هذهتقع-انفلابدهزيمةالأول

غللهفعاالشرعىالحقصاحباليكينيوسأما.والغصب-القوةبمنظىنفوذهدائرة

عليهايطبقالذمر!فىثانيةنأحيةنجوءنشأطهيوجه-أن،إلاا!لمنطقهذاأمام

الولاءمديغعلىيقدمأنقسظنطينالجديداالسيدعلىكانثموضنذاتها-ءالشريعة

انتشالويحدثهالذىالنفسئالأثرذلك/شاءا-لنا-التض!وراماضص!ورأنولناقربانإ.

كانآماتإليها5.6ردثمالاضطهاد،عغيابةمنألوانا،العذابصنوفقاست،جماعة

وكانافيها.ابها2قذفواالذيناسلافه-كانإمبراطورجانبمن-عل!ها3والإضبهداقيلها،

أفريقلا3ولايةبها.وطلفماكسنليولب!.رأسفقد-احتزتابدعأئية،بارعقسطنطلن

يقاوبم7من!جزاءذلكأنضمناوتومئروما،.فىالطاجمة"11جكصرنهابةجهارالعلن

---ء..وهباتلمنحإعفاءأتالأخرىالناحلةوفىالجديد،السيد

قولهوكألكيليانوسأنوللينوسإلىقسطنطينرسائلفىالنظرويلفت

يؤيدثم،الرسائلتلكفىدوماترددتالتىالعبارةلالك)122،الجامعة!الكنيشة

(EVSEB.hist.21)01?س!ول6.

6-5.(22,~(VSEB. Kist, ecc).)X
به!!ك!95
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والكنيسة..الدوللأ-!

يرأسها3!الئىتلكأنهامن-الكذيسةبهذهلعنيهمايحددعندما"الأمر.وضوحا

رسالئهفئنفسههوبذكرهماالئحدبدهذاالىفسطنطيندفعوفدا)23(،كايكيليانوسا

أنئرددأنباءصكتها"فدمسامعىكانتثما:يقولكايكليانوسقرطاجهأسقفإلى

الجامعهالمقدسهالكذيسةعن-.الجموعلصرفإلسقيمة(يتحايلونالعقولذوىبعض

عنهمسنتحدثالذلنالدوناتيبنإلىهنايشيرهأؤفو،ودنسها!)24(.المزاجممبخزى

إلىفسطنط!ناوذج!الذىالمصدرعننئساعل!أنابالطبعولناالئالى.الفصلفى

،!-ا-دوناتوم!؟)ئباع.دونبالذات"الجامعةالمقدسة"الكنيسةرعابألخصبص!

المبلغفسلفثملىقرطاحة:أسقفإلىالدلفهالإمبو)طوررسألةفىجأء

بعلثالتىللقاتمهوققاأعلاهالمذكورينجمثععلىبوزعأنأرىفإنى"إليهالمشار

أسقفاكان-.هذاهوسيوم!أن،سقوأط)26(فنونعلم2(ا)هث!ا3ولأ3هوسيوسبها"إليك

دليلهناأسمةومجئءالدلنيه،للشئونفسطنطلنمستسارنكندثذكانوأنه،1لقرطبة

الملفلة.)27(القنطرةمعيركه3قبللمديرأسكلعلىلمحسطنطلنمخيةفىكأنأنهعلى

الئ.الإمبراطوزاس!مالةفىكبلرلورداكان!وسيوسأقبوركهارل!ويذكبى

ناصحا-ا"هوسيوفسنجدأمرامنيكقوفهماإ.ابداءة)28المسيحلينجانب

مسألةفىخاصةذلكبعدوقعتاالتىالأحداثفىنشطامئحركالقسطنطيق،

.،فؤادالآريوسبينلهوىعندمأمكاتتهلهفددأنالىكذلكوسيظل،الآرلوسىالصرأع

ا-بجد..مققسطنطي!وسالإمبراطور

انفهـمد4علىفتعوكدلمحسطئظبنااعن-م.قولنايصاحبالمغألاةمناشيدأ-اإأظنولا

الذينن-هذا+دروب!منه-.فنئالخطىيلاىمنإلىخأجةفىكأن،جديدهعقبدةباب

ا-الأخرىاللفاصيلاما،عكلامنبضياءفدأللهطريقلنقذسهرسملقدحديقهالجديد.

.+!/7.(23.- Ibid)

(Ibid.24).46إ..ط

25)ل!B.hist..اع!ءX..6طا1 EVS)

(SOCRAT.hist.26).اءس!ء,7.1

27)..82!!ء Jones, Constantine,)p

-/101103..".(28 Burkhardt, op.cit)
-11ص!ال!
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لكنيسة!وا..لدولةا

أن.اوكماأعلمبهافهـمالبشرمنأن!يتلقاه!صثلرفلاالجديداالدبنبائباعالخاصة

مبهمجواره/وإلىبالوثنلي!ئعجكالداحكومتهودوأوينوجيشهبالطه

.أصحاببينالمكانةذوىمناناسبضبعجانبهإلىيكونأنفلإبد،المستشارون

اختياركانوربما)92(نفسه-يوسيبيوسمابهبخبرناما.هووهذأ،الجديدةالعميدةهذه

علىتكنلمقرطبةكنيسةأنإلىراجغادينلامستشار!بالذا!قسظنطينءلهوسيوس

مااإذأأسقفها،كانوبالتالىكبلره،الغربيةالمسلحيةالأوساطفىالشهرهمندرجة

عبحهسلطزةأئمالأحديكونأنيكرهقشطنطينكمانولما.والبأبأ،برومأقوزلت

موقةJA-،مكانةاتفيكنيسةبأسقفاستعانإذا!ويخشى"شئؤنه:مختلف(دفة4تؤنجلهفى-

!هو"المغموراهوسيوس!*1كان،قسطنطينسياساتفىلللثخل!الغرصةهذهبريسلغلأن

أنهدتلمكعلئودلللناوبلا-منازع،بألسلطانالانف!أدحبا2لقسظنطلن-.لحقثيمنخير

بلأساقفتها،أض!فللكنهممتأز.ومرإكز-شهرة!ذا!اسقفيا!الغربقىكأنت

علىمبقياوفيومأ،ردخولهبعدحتىهاديهروماأسقفيجعلانعبهنتغاضى

طويلةلفترهلهعبرضبلاالمتىوالدينلة2الكنسيةالملبمائللمحىالرأىي!مبتشيرههولمبلوبى

الكني!ةاعلىالإمبراطورهباتبقصمريجتصمارألناكمااولهاوكان،عهدهمن

دوناتوس.أتباعدونلأفقطالكاثوليكلة

ثمأشهرا،عدة،-إلاخضمهعكانتضارهبعدرومأفىقسطنطينلمكتلم

أ!جاكسونويقوك،هناكليكيندوس!وافاه!حيثميلإطوإبى313مإرسفيشخصا

فىرغنتهإلىلرجعليهكينيوسمعللقائهبالذأت+مكانجالميلانوقسطنطيقاخئلهار

صحبيشغلولمالسناتو)"نم(،رجال!وا؟عاءاثالؤتنيةبتقاليدهاروماعبنالابتعاد

عقد!ا.اجدمامحبهاتعنالإمبراطورينالمدينةبثمهدلهاالئبىالزواجاحلفالاتوضجلج

بينمنوكانامها،التبنعلىالطرفاناتفىمعلنةسلاسةئمريرإلىانتهت

الرعايامعاملةإامسأنةالزعيملن،بلهنالمحادثاتئناولتهاالمتىالموضوعات

الإمبراطوريةسكانلكلالدلنلةالحرلهةبمنحوتعهدا،الإمبراطوريةفىالمسيحيدن

32.،1.t92).حهكم!ا EVSEB. vita)

283.."،04(03 .F Jackson, op.ci)

ج!ا!!ثا
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والكنيسة..اللولةص!

سجالت--ئلكتصذناولم.للدولةإلعاح!؟الضالحمعالمحرلةهذهتتعارصالاشريطة

فىنائبهإلىليكينلوسبعث!بهارسالةلناالنثة-حفظتهاهذهولكنالاجتماعا!،

الطرفانرأىالتىالسياس!3(،،تضمنتماكسيمينوس)إعلىانتصارهبطد.نيفوميديا

هذهنطمميةخطأالمؤرخينبينشاج،!:ولهذأ-الدينيةبالمشكلةلختصفيمااتباعها

انلهاءعكقبصدررسمياليسث.-بياناأنهاميلاطو،"والجقيقة،"بمرسومالرسالة

فى)*لإميراطورىالنائبأذاعها-رسالةولكنها،وليكلنيوشدسطنطيننجينالمحافىثاث

وقداحفظميالنهو،وأحدإقطبىالجذيد،المشرقسيدمنجاكهأنبعدنلقوميديا

لا!هذهظهرتوفذا(01لها)32لونانيةثرجمةيوسيبيوسوأورد،4الرسالةنصلىلأكتاثليوس

!الألماقيالجالم.يدعلىميلانو،صالبتة3يصدرلممرسوما.أ!وهىأولأ،النظرية

05 Seeckسنةء(Al.)33(هذه.لعبلر)ليكينيوسرسالةكانتفقد-خالألةعلىأ

فلها:وفدهـجإءلأ،-312شنةميلأئو!فىالطرفأدظغليهاستقرعغا

العقائدلة-بربلحريتهمنبحرملا"أنلجباأحداأنعهدمنذأدركناقدإكناالماا

دبلاأصدرنأفقدالدينلة،مقدسالتهاخئيارحريةوفطنتهلإزأدتهتئركأنلحق

منمنعمنهبم.كبيراعدداولكنوفمخائزهم./ضكقائدهململمسيحييقئحقظبأنأوامرنا

ذلكصدوربخعدقيود،امن-الحريةهذهلهتعرضتلمانتيجةالطدعأئرهذهممأرسة

11004حرسهم4علىالمسيحيونحصلبهالذىالمرسوم

من..شيئالالانعلمولكنا"ميلأنو،اجئماعصدزءقبل!قرسوبم.إلنىهناوالإشارة

سنةصدر.الذىنلكهوهنااليهألممشاراالمرسومأناالظنو)نكلبا"لقبيل،هذا

موضنعاليوضعالفرطضهلهتتحلم-أنذئألمرسوموهوالثلاطنة،الأباطزةاباسم

.31"-جاليريوس.وفاةعقبشبالذىالعنيفللصراعنتيجةالتنفيذ

!،ء."قأئلة:ط!الرسيالهوئمضى

48.(31.LACT. Mort.Pers)
5.32,( EVSEB. hist. eccl. X)

015،1،".(33.Vasiliev, op.cit)
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والكنيممة!.ءاللإبة

الصصميع،ورفاهيةالعامالصالحيجلبمأكلوئأملنامللانو،أتينا"وعنث!ما

ذلكسبيكوفىنفصص،كلعلىبألخ!ربعودماالأوامرمننصدرأنابئداءاعئزمذأ

وأن.،نفوسهمالثيانةمنترضاهماائباعفىالحرلةالنام!وسائرالمسيحدونيمنح

اعئناققىأوالمسدحيلنعفلدةاتباعفىالاخئيارحريهمن/إنسانأى2لحرملا

ا/.نعمائهبجميلالرب،علينايثفضلحئىوه!اهمتناغمهايراهاالتىالثبانة

الأمبراطورلةرعايالكلالغصيدةحربةبإطالصصالزسالةبدأثالنحوهذااعلى

-بصورةالمعثىوبلأكدا!ا،!طبهيتفقبماالإلمانفىالفردحقوأقر!لميبؤ،بلا

أنسمدوبجبهذه""أيامنافىالشاملالسلاماصص11:دقولالذىاالنصفىاوضوحاأكئر

أناإنسانلئوهمبئلا3انذلكدافعنا.إلىيريد،إلهأىعبادةحرلطفردكليملالك-

دلانة+اتباعلهوىمناوكل-!ا.+أيضبا:الرسالةفىوجاءأسأنا".الدلاناتمنكلأى

دلانئهمفمعائرممارلبمهفىالصبميحدبنامنحنالمدا..مأنعمادونذأكفلهالمسلحلبن

-ا،االحريةكامل

داخل.ا"لأخري..والديانأتاالمسيحيةغدتالحكومنى.االاعترأف../بهذا3

لهاوأنكريناتها)34(!شأندينأ.بئمرغباإوأضحت..المساواة،ثدمصكلىالامبواطورية

وفث-.بأقث،طالما.اليهسلامالكنيسةوساد،الحريةعبيرئئئسمأندرونثلاثةبعد

ذلكعكلى-أدلولا،تبزغأنشمسهائوشكالتىالجدلدةالفئرةلهذهالكنيسههللث-

بموله:انئذالمسبحببننفوصصا.ئملكتالتنىالفرحههذهاصكنلوسيببونمطبهعبرممأ

تورصكمام،س.وبأشعةصقوهيعكرلاصمحؤ"نجميلنهأرأشرق..ا.أحيولاا.ا.

جماعتنا!لممنليسواالفيصصأؤلئكوحتى،المسيحكتائصص..العالمفنىأضا-ءسماوى

بجزء.!منوالتغصعبمزاياهالانتفاعا3منالأفلعلىأوالبركأثانصصغةمنيحرموا

"."!""--*-3(1.لاعلبنا)الربأغدقهأالتىالنعم

علنئاقاصرةتكنلم"الدينلةالخريخة".اإانإلىإلثمارةالأخيرإلقوذ31هدوثى

178.(34.Cochrane, Christianity and classical culture,)p
(EVSEB.Kist.35)ححاح.X,.1!ا!

جمت31ص-"-.-.--.

http:// kotob. has.it-مكتبة املهتدين اإلسالميةالإسلاميةالمهتدينمكتبة - http://kotob.has.it



لكنيسةدا..لدولةاص!

هذاعندالأمرلقفولمالإمبراطورله،فىفردبها.كللمتعبلفحسبالمسيحيين

أوابيهمالصسلحيينممبلكأتكلعودةضرورةأيضااالاتفاقلضمنللالحد.

"ا.للكلنلوسرسالةصدرفىوردماوهوعةها،لعوليضهم

.أمأكنأن!حدث*فإذأأخذلا:قدمنهمكانماالمسلحيينعلى.ردفقد"وأنخيرا

أشخاصأو-خزانئناألثنترتهاقد..بهـا-الاجتماععلىدرجواالتىالمسيحيلن

ألذبنأولئكوحتىعوض،ءدونالفورعلىالمسيحيينإلىردهاوجب،آخرون

أوتردد.بلالأمبحابها،تعمليمهاعلي!هم،هدية.او،هبهالأماكنإهذهمل!حاروأ

كانولما/،يرضيهمما/تجلطائنامنلينالواءشاعواإننائبناإلىوليذهبواتأخير،

لعتبرأخرىأماكنإبل،الأفاكن،.هذهفجردللملكوالمالمسدخبنهؤلاء-أنمعلوما

01--إبطاء".ادونأيضماردهأوجلابمكجماعةأملاكهنممن

مياننهو،فىالأمبراطورينبينالبحثدار.حولهامنالتىالنقاطأهمتلكس..-

أنا-دجبالذىالشىءأنعلىندقوميديأ،رسالةإللناوحملتهارأيهما،قروعليها

الديانةجعلانجكلى-نوعهمن-اتفا!ااوليكنلم"ميلانواتفاقأنذاكرتنا.تعيه

حتىأنم،أسثه".ذلك/مرسوماإلئبك-اشبمه2الإفبراطورته-ط-،فىشرعل!ةالمسلحله

نجاليريوسنلمرسومئأكيداإلالينليكينلوسرسلةبهجا!ماأنالقوللنايجور

الحكؤمهناوءواألذلنالمسيحيينبكنوالعفوالصفحتضمنقدالأخيرفهذا*ورفيقيه

دورةوتعمربناءإعادةلهموأياحالشعانر"نجإقأمهلهم.وسمح-بعقيدتهممتمسكين

النصالااللهبمشيئاذلكعننيقوميديا!رسالةا.تزدولمولمجبابتهم)36(4أجتمأعات!-

(قييا131سنة،مرسوميكنلم!بهمىعوذلبالأفراد،.لكلالدينيةإلحريةإطلاقعفى

ولم!الأنجرى،الدلأتاتأئباعفعكنجهايتمتعالحرلةهبهلأق.توضلحه.إلىحاجه

الدولةلكفل!وإلاالاها،المرسوممنحهمولذلك.المسيحيونإلامحرومامنهايكن

اعدفبماأمأ،الكنيسةصنآنفاأخذوهعماسلتخلونالذينلثفرادئعويضماتدفعبأن

يدخللمالذىجاليرلوسمرسومإليهنممبقالماإقراراإلااميلانوالفاق4"فليسدلك

17.(36,EVSEB. Kist. eccl.VIII)
سبمأ!

http://kotob. has.it-مكتبة املهتدين اإلسالميةالإسلاميةالمهتدينمكتبة - http://kotob.has.it



حمى..والكنيممةالدولة

حيناألدلنأ،بدنالملىالرسالةالبدايةمنذبهلعترفشىءوذلكاللنفيذ،دائوةقعر

للمشيحيين.تحفظيأناقبل!أوامرنااصدرنافقدالإمبراطورين:السانعلىتذكر

لمانتيحبة،الشعائرهذهمن.!ممارسة.منعمنهمكبيراعددأولكنوشرائعهبم،عقألدهم

بهحصبلالذيالموسوم.ذلكصدور.بعدعدةقيود!مننالحريههذهلهتعرضب

يؤخذلمميلانوفىالاتفاقعليهتمالذىذللأهوحتى".الحريةهذهعلىالمسيجيون

المسيحيلن.لاضطهادجديدمنيعودللكينلوسرأينافقدالجد،مأخذالآخرهو

ماإمللانو،-وكلبصرسومسثمى!فاالآن.حتىهناكليسالق!ل+.إلهخلاصة

ليكينلوسالجثلدالشرقسيدمننيقوميديأفىالإمبراطورنأئلطتلقاهارسالةلدلينا

أفضختالرسانة-هذهأنالثهمدفيلأنو.فىالآمبراطورينبلق!دأرلنآ.عكماتفصح

قبالهالسياسةلالك"انجلهاجإلى9الرغيفيندفع!التىالبواعثعنجلاءفى

كليملالكأنيسلوجلاهذهأيامتافى"اللئنأملالشالم!ا%إنفيها:جاءفقد،المسيحيين

الأمرصيعةثىالتالنىالنجو+علىالرسالةوأحتتمتيرلد"،إلهأىعبادةفرد-حرلة

لإدفام؟فج!كمكلايذلواندنحلام،ود!سود!.الهدوب!ةدعمالكىاالإفبراطورى:للتائيا

منكبير.فىأمروذلكالرلبا،فيحمةدوامنضمنالسبللبهذألأننابسرعهأوا!رنأ

"!-"""وعيناه!.،,JAافي

ااوحدتها"والإمبراطورلة"لمبلام!إنا،الق!للمكنالئجديدقنوبشىء

وهذا،السلاسةهذهباختطاطللمبادرهملالنهوقطبىدافعكان"العامو"صالحها

ذلكفىأفريقياشمالإلىبهابعثالتىالعديدةفسطنطينرسائلفىوردالمعنبى

نقنعولكنافردا.الإمبراطوريةعلىإمبرأطوراغداأنبعدكمبهاالتىوتلك03الحين

يذكووفهاغها،الحدلثاسبقوالتىأنوللينوسإلىرممالئهفىجاءبفاالآن

الديانةهذهبفهاجمها.لامبراطوريةلهاتتعرضأنيمكنالتىإلضرارقسطنطيبن

فيهشكلاوالذى.المسيحيةوقرتماإذاالدولةتفيدهانلمكنماومدىوأتبأعها،

منذرسميامارسوهاالتىالعنفموجةرغمأنهأدركواأفيباطرة،.الرومانإن

عقيدتهم،عنهؤلاءتصرفلم،المسيحيينضدالميلادىالثاكالقربئمنتصمف!

منالمزيدإلىالالؤدىلنالجنلفةالسباسةهذهوانئانله،الوتتيةإلىيهمتدفغولم

!ب51---
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لكنيسةوا002لدوللأا!

إلىعنهاالئحولمنضدرفلائمومن.ال!مبرإطورلةرأس2فىالمستمرالصداع

الحلام.وسلطانالإمبوأطوريهامصلامالأولىالمفامفىلحققآخرسبلل

عنلحدثبأنالبدايهمنذنفسهعلى*4/فطعهاالذىنجغهذهوفيألوشيبيولت!كان

أنفذكو-،حكمةفترةطيلةللكنيسةثدمهاالتىالبلضاءوأيادلهقسطنطبنفضالل!

جررإلىثبلاالحكوفيةالسلطا!نفئهمالذلن""الصشدحبينعودةلمحررافيمبراطور"

افى-بألعملعللهم-/حكمالذلينأولئك؟عن-وعفا"موحشة)37(،جبليةمناطقأونأئية

إلىينتمونالذلن"كانوأهؤلاءوحركاليامة)38(،الآعماليفىسخروا%والمناجم

)93(،.المنازلفىالخدمهعلىوأجبرواالعبوديةمرئبةإلىإنزلواثمالراقىالمجتمع

الىبالعودةإمأالعسكريةرئبهممنحرمواالذينايضبإطاوللجنودوسمح

ئعادبأنوأمر)"4(،اعتبارهميردانبعدالهادئبالعب!ث!وإماأخرىامرةمناصبهم

أمكهمتبودوأنآ؟إدابىتها)41ئحناوأن.لضبحالكنيشةملكلةإلىالشهداءمقابر

لهذهوأباح)2"(،الكنيسةورتذهملهميكنلمفإن(أقرابأئهمأقربإلىالمصادكة

الذلن/إلىورد)3"(،المواطنونيقدمهااللئىوالئبرعاتالفباتعلىالحصول

ولو4حلىوالدور)"4(والحدائقالآزاضى!مبنأملاكهمعقيذتهمبسببمنهمانتزعت

ابلاعواالذينوعلىأ،4الإمبرأطوريه)الخز-انه2حوزةفىأصبحت"دد-هذهكان!

ااماموفئحئانلة)46(شملدمهاإلىالمبادرةهبةئعملموهاأوالكنيسةلخصمملالكاث

الأسقفية4المحاكم-ومنحفيها)47(!2ألئرقى-وسلم.الحكوملةالوظأئفهفيباب،المسيحلين

37).،11-5؟.31بم/،،لأ-،".،ء-")// EVSEB. vita: Const)

102..32..Ibid38(لا(

1111!!،.93.34.( Ibid)

(Ibid.04.33)*ا*ا،؟1/.لام/،/."2.!

؟!1).04.14؟1صء،.!0911!

(42.35lbid)...ص-.،2

(Ibid.43):36ا

E'.44).37/،،!أ-- VSEB. vita.Cont)

!1،،"93..id45(ول(,

46)أ.2641.4 Ib)

).47حع!ا2،10;0518قؤيلا.Kist.ء?101).0018-؟9-21 Ibid. ';44 SOCRAt. Kist)

لأ.--أ-09ع!6
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ح!..والكنيعمةالدولة

دعوىرفعالخصؤمة،طرفئباثفاقفرد،أى؟حق،منأصبححللثهائلةامتيازات

،الدعوى،ثلكإجر)ءالاكئالسير.تمقدكانولوحصىايأسقفيةالمحاكمبدىمدنلة

أختصاصات،ودمبعلحلمطنطينحكمنهايةمشارفوعلىءالمدندة،.المجكمةأمأم)

فىوغدا،الدعاوىمخللفافىنهائيا.الأسقفحكمعدحين!الأسقفيةالمحاكم

إجراءأئهامقمرحلةأىفىالإسقفيةالمحكمهإليمينلةدعوىأيهاخصحالةالامكان

أحكامعلىالممدنبينالمقضاةئصثلقوأوحب،الخصومأحديقبللم/ولوحتى

لمحسطنطلنوبعث)48(،المجتمعفىالأسادفهاسل!اثازادتوبذا،الأسقفيةالمجاكم

لاوأنالكناثلم!،اقامهفىالمساعدةإلىيوجههمالأفليممخئلففىعمالهإلى

إلىوأرسلذأئها!،الإمبراطوريهالخزانهمنحتىذلكسبللفىبشىءيبخلوأ

هؤلاءبينمنبالطبعيوسيبلوسوكان،المعنىهذأتتضمنرسائلأيضاالأسالمحفة

وتضمنث-الإمبرإطور)94(،!تلقاها!منرسالةأؤلكأنلا.أنهاويذكر،الأساقفة

الذىالعهدئهايةعنخديئا-.-الأساقفهباقئإلىالأخر!رسائله.غواروفى-علئ

منالإمبراطوريةأظل-وددالآكأماللتذمير(والئخرب،عرضمةالكنأئس!يهكانث

وانشاءهذه،العبادة.دورمنعطدص2مابإصلاحيقوصواأنفلهمجثيدعهدالسلأ!

إلىيلجأواأنإلاعليهمفماالحاجةللنقودأعوزتهمماوإذا،جديدةأخرىكناشك

(،.).فيالرتهمفلهابمعابتىالولايةحاكم

سكانإلى.رممألةبيمينهخطالأمبراطوبى.أنيومميبيولى--ويضلف-2

عنتقريرأفيهاأورد!(،أ"أالمسيحيةوليمجدالوثنبهةفيهايدينجمصصاء3الامبز-إطوريه

الفضيبهعنبمقدمهوبداها.بالثه،الشرلظأوالآلهةخبيجددالقولعن-الناجمةالأخطإء

.دقلديأنؤصسوخبثالمسمحيبنص،علىوعطفهوئقؤاهوالدهورعبينوقارنوالمرذيلة،

وألوانالمخاطرصنوفقسطنطلنويجددلهم،وأضطهأدهم!وماكسيميانوس

ويذكر-الأ*تمه،.الطغمة.كائللظايدىعلىالجضأع!هذه.لهص:لعبرجس!الذىاللعذيب

53.(48.Vasiliev, op. cit. ,I)p
45.+"(94.EVSEB. vitaConst)-

Ibid.;46.05)اس!ءح،9.10/ SOCRAT.hist)
.EVSEB.51)47.111ا!.ا! vitaConst)

اح!07
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والكنمسة..الدو!-!

جدلنةالهاربينالمسيحيلنلأولئكالمبرابرةمعاملةكاتكيف-حثيئهيمالأوالعار

ويعولدالمتمدلن،!الرومانىالعالممنالاضطهادفيهلقوا")بذى!الوقتفىرقياله،

ماصجزاءالمضطهثبنبهؤلاءلحقالذىالإلطصى:ألانتقامجثلد.منليؤكدالإمبرأطوز

شأرةوإصكلاءئمجيذإ"الربأجلمنهوفعلهمأيذكرانيلبثلا--أيثيهم"ءثمقدمث

كانتلقدبل،والجموعالكنلسهأجلمندائمايصلىكان"أنةوكيف،الصليب

نفسهالو!فىولكنهالعالخ.-أصجمع،*المسدحيه"إلىايهدىأنالربإلىدعأءصلثه

أنعمالامبر)طورجانبمنالفجألهذهإلىالربنخلرفلماذلك،صكلىأحدأيجبرلا

.علىالاهمحاثأالجميعبهبمحذيراي!عظرسالتهويخئئم،العالميةالحكومةبهذهعلبه

!1الهدوء)2."(إلىوالإخالدطصم!طصفىالعل!طصر

"الخيرالت"فحنللكنيسةيعزف!سطنطدن.راح!المن"قليثارةوعلى..هكذا

لمالتىالمقطوعهلبهكجمهورها.دأئمأمسامععلىويولمحدأنغأمها،فىالثى،أغرفها

يك!ءشمبمأنلهالابدكأنفقدلشممع،أذنيهاوأرهفث!إلكنيسة،برهةوجيزمنهأيمل

أنةأنشودئهفىدومأيذكرأصطالامبرأصلوريفث.ولم،نغمةكلاللحنمنتعىوأن

..اكاافغاخطاه.بسثدذا8.،وهاهوهداهالبدءفئلذئهوالأعلىا!ه،.وأنالرب4مبعوث

ا-د11!ئوقراتدعو-والأها+ولها؟!الإلهيةالرحمةهذهبحمدش!بحأنإلاإذنالكنيسةعلى

لمدىصورةالكنيسةرجالاتأعينأم!اميضعأنصي!ريد2نجقسطنطينوكأننئ

للشمكتكنلمو"الئى!نه!ا،لحثثالتنئ"العالميه"الحكومةهذهبفنحهلهالرباعون

.مجطصعإلىبطصا-بعثرسالةففى.أيضأ.المبرابرة"بل""تخضعؤخدهح!،1الروماق

..ام:قسطنطمن335.لفولسنةصورالمنعقدفىالأساقفة

الاذلمكومصالم6ألرببعبادةالطصرابرة.أمن،الخادنم.نعمد!هولأئىجهدى،بفضل

أد.خلوأخشطصا.منولأنهم.ودربكلاخطوحافظى:ؤحامينى!قىأنهأيقنوألأنهم

أ.(اقائمون)3بعبادلهالآنهمالذىللإ4الحقة-المعرفةإلى

06-48.(52,EVSEB. vita Const.II)
.SOCRAT.53)جأ,34 hist.eccl)
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اللهلة..والكنيسلأ!ا

يردد()"رسالةفأرس.ملكالىفيكتبفورةالحماسمنقسطنطينوسلأب

جممن6،حكمهنالهم.!تختوماالصمبيحلينعلى!فضلهأنغام9جديدمنصدرهأفى

1)،-قائلا:6،فيفتلحهاوأعظمهاالفوأئد

إلىئقودنىذأئهاالعبادةفهذه،عقيدةبأددساصعترفءأعمالىتبرهنكماإنى.72

المخيط،أقاضىافن.الرقاذمنأنهضثوقولهبعونهالذىالقدوشةالمربمعرفة

يئنؤق-الذلاينأولثككلقإنوعليه،الأمانفىالامللللمحالعالمهذافىأمةكل

منا-جديذبعثوا!قدقسوه،الطغاهلأفمدالويلاثأعظمويقاسونالعبودبةوطأةتحت

"7:/اادولهأسعدقواعدوإرسالىحكمزنيفضل

كانتالئئابعصبهلىسابقه،-،ولصللت!عن-نرىكما-المعنىهذايختلفولا

حكمهفضللأنشودةوفيهأإلابهاأمرأوكئبهارسالةمنففا.قسطنطينعأدة

ا/.جلنيبينكلههذأمنوالمدصد،معلوممقامالمسيحيينعلى

حظيره.إلى-يدعىكما.-البرابر"ةبالفوةساوصقدفسطنط!نكانوإذا

-الكنلهسة/ئهليلي-/بذلك.فنال،الواقعفى--دنيأمطلقايحدث"مألموهوالمسيحية

زعاياهكواهلإصعن،الظلمرفععلىفأرس.ايسلحث،مللثأنمن-أقلفلاواسلحسانها،

بعطفه)لشملهموانءطببهمعاملهمعاملتهمإلى.رسالله.فىفدمحاهص،المسيحيين

.الإمبراطور:فلفولى،نعمائه،وجميلربهبم/رضابذلكينالحتىورعالته،

واحداقدر3علىئشملكماوأنإ،والاهم)نرخاءسغليك".يخل--ارلأضرغانى5-

والسيد.الجميعأبالربوصعطفه،ادلهحبئغالقسوفالسبللفبهذأالبزكاث،

ولئكلأهمارحم!ئلطفلتنمعهمخبرا،"نجهمأوصدكالسلطاق.4صاحب...وأنثوالآن

ابهذافإنك6.و!فكفضنلكجميلىعللهمولتبسطبادلية،نلعيانرعابئذ،21)فئقواك

"ا"ااا.االنعمسكظيمولنالكئضفنالسبيل

:".أخرىمعانىالمعنىهذاعصير؟تض!مرالرسالةولكن

3-9.(54.EVSEB, vita Const.IV)
--!091-."
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لكنيسةوا..لدولةاع!

ئلكدماءهولمناستعيذألاهجاث،ركبتىإوانا!(على،001الرب"هذا

كل!الأراضىمنويطهر6الحقيئيةالكريظرأئحئهالهبدفىأن.أبتهلوإليه،.الأضحيات

المسئهح!،بشعأئرهأالرجسةالمدنسةالشعوذالاهذهلأنإلاذلكومأ،شيطانيةنار

وهبهاالمسيد،الكلفرباله!.وردرالوثنىالعلمأمم-كلبللا9جلأورتقد

إرضاء!ئنحرفبهالعبثلاللةسممحولاجلكهايرضىلائمومنالبركاث،

وهو6روحواسلقامةعقل،نقاوةإلاإلأنسانعلىللربولهسالشهو)!.ئخاص

وألمجتدالي.البشرمنلكياسةادلهفمسبرةوفاضلها،/أيأعمالصالحيزنالمعلاربهذ!

كلبجبروتهلهوى+يقلض!الكفرومبئللإلمانلبتهج..اللئلمولبغض.الحليملحب

متعجرفبكليطححالأسفلالدركوفىلنئقم.ملكبركلصلفومنعات،

الربيمدهذاوبملو،يثبجزاءمناسلجقوبغا"الغثضع،يجزىولكنه،غطريس

فأنا+.أخىياوبعد..+السئمبسكينةومليك!أويدعمهافأئفه،بالعذللمملكهعونه

لكلالأب،المبدعالواحد.-/الإلهبهذا-.اعئرافىفىمخطئغلربأثىلد!نعلى

علدهمجرمماالخطلئه،بجنونمقودلنأسلافى،اكثلر.منجافأهالذىالأشلاء،

تداعبهلمنئحذيرابهمحلبمالتندرأجيلمنئلاهمماراححئىالعقابرادع

؟الهونالعذابصاعالةبهحدتواحدهؤلاءعدادومن،الدربسلوكفىالرغبة

لحقالذىالعاروكانوالمصير.المنفى.له"أراضلكمؤكانتطريدأ،هنامنفر)ح

حيثطيبةمناسبهءاليقينلفنوأنفا."()انتصاركمع؟صشالذيو1مدعاهبخسمعئه

فىللجملعبمنا-.أوضحثالذىالنحوعلىا-اأوللكبككحلالذيالانتمامأضحى

عبادناكدوامراسل!مهم،بكافبر،الذينأولئكنهالهعاينبفدأنيذلكعصرنا،

يرعوقبشرسعدالفياضفبعونه.دئه:الشكرإنتقديموجلاالنهايةوب!ذه.الرب

الأموربأنلمو!نفإنىوعليه.السالمهناءجدلدمينبر!عادأنبعد.المقدسناموسه

بناموشروئمسكواوآمنواالناساتقىمأفإذأ.الآمنالأفضلالوضعائخذثقدكافة

رحابه!.إل!الرب!فآواهملعطفذائهيفدسونييئفرقوا،ولمالرب

0126-عكلى.-)257فاليريانالرومانىالأمبراطورهزيمهأمرمنكمانماإلىهناكسطنطينيشير)55(

".4.-صراجعا.5و(سزالفرسيد

!!12-.--------
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وا!م!!.هالدول!ن!
ذلكالبدء6منذقولهيريدواحدلشىءقسطنطين"يقدمرسالئهفىالترديدنجهذام

مملكتهالمنسيحيين.!لمحىكواهلسيوعأنعلى-53"!3!الثالنئسابوزحذهو

معنىلحملمقتضبةرسالةفىجملةذلكليذكر!سطنطينيكنولم.ألاضطهاك،نير

يعظإيماقداعلةنفسهمنمنصباالمسهبةالمرسأله"بهذهبعثولمكنهالمساشة،عرف

"اإ!جموعأالمذبحأمام

--إنصافالفأرشىبالملكيهلبأنالرومانىالإمبراطورمقدورفئكأنلقد

11!رسالئه،-وإذختامفىلبئغىبمايأئىأنأثرولكنه.-وين!ئهىبداءةالواحداجمهعباذ

فهؤمقصودا.قصدأذلكإلىعمدالأمبز)طور"لرأيناهنفسضكورنسبرأن-لنأجار

ضج!جا01الدنياضالأ!سطنطلنالذىالواحداالإلهبذلكيدينلاسابورأنبقينايعلم

.فىيرتأبولاا!ه،هذأماهله.اعنصراحةأيدايفصحلبموأننجعبادته-قائم،أنهمن

لدىشي!ا(البتةتعنىلاوضراعةالزبلفذأأبلهالاثمنرسلئهبهأمئلأثمأأن

لاالأشيا-ء،كلبمبدعاعلرافه.صحةحولقسطنطينضراخوأنالثنواىا،9لملكهذا

ايأهمقرناذكره-أثهإلاذلك،بكلعلمهرغمبجلد.أوقرنبفارلى-من!سلذتهم

لاسهأ،وأذواالعبادههذهناهضوأالذ!نالأسلافأولئلثعنمضادةأخوىبصور

وثنيهأمةمنوكمالجملع.اسيدغضبئصويرمنلخلوالرممالةمنفقرةئكأدولا

وكأق-العلى.قوةبهأطاحثطاغيةمتجيرمنوكمالقاإر،في.بهاعصفث

لصبحأنيمكنلماaJ).eالقارسىالملكأعلنأمامليضعأنبن!لكارأد!سطنطين

بضطهدكأناوطالمحابالواحد،يؤمنلا!أنهطالمأيمسى،فووعكليهممفكتهعلله

علىوبنصره،خطاهويبارك،بيدهأخذالدوام2علىفالربقسطنطينأماضكباده.

نعللفبماذاوإلا.شرعهبثبيبىويهلدي،-دينهسبليسلكلأنه6الربأعداءأعدائه

فعلاأ.ذلكإلىقصدقدقسطنطينيكنلمإذااللعديا!هذاكلى

.مأثرهإلىيضيفأتفق!طنطين.يريدببعبد،الحقيقةمننظنهلاآخرشيء

بضورةيظهروأقي،داعيهلليهماننفسهمنيجعلبأنجدلدافضلاالكنلسةعلى

لدودللرومأن!عدووعند.أسوأرهإ،وعبردولئهداخلفىالمديكهذاذمارحأمى

"لاإليها،9جديدةبيعةضم"علىحرصهالكنيسةروعفىيدخلانبذلكيربدوكأنه

+المنالبعيدةأيديهاعنأنهالوقنكأنتجههإبئنفوذهأبذلكفيمئد

-.-?-----.-.--0!21
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.3-.--د،-.--.،..+4الكنيب!ظ-الدولةص!

الفارسية،الأوساطكىعنيفأفجلردالرسالةأحثثث!دأمرمنيكن!مهما"،

منالطائفةهذهوولاءالرومانإمبراطورنباتفىالفارسىالملكالشكولقاوساورث

الأمبراطورعلمإلىلمىدلك-لمايحودوربما(ع!وه)6--صبنالع22!إياهممعتبراعالاهر

للامبرأطوربهمؤلداحزبايملالونيمملكتهفىالمسيحيينكلبأنخأصئهعن

يكنأخباراالق!مبطنطينبةالىبرسلSeleuciaسلوفلةأسالفسععانوأنالروماتلية،

!ب!مطنطلنرسالةفىجا!مأالفولهذألرجحمماوبعله(.)7فارسفىيحدثماكل

أتتنىأنبعديملأطى،والسرورروصكىلفى"إنه:لقولحيثسابور.!إلىالذبمسلفة

أنجلهممنالذلنالرجاللابأولئكبزخرفارسبقاعأكئبرأقورغبلدا،تئناغمسارةأنباء

إليسأيورنفع!فىالابىئيابهذاويبرجعأةأعنى-لاالمسيحيينا)8..الآنإليكبمأتحثث

رعالإه.بلنالمسيحبةانتشارفهاله،المملكةفىالع!لطة.2زمامعندحاءئسلملاطويل.وف

اضطهاداتبهمفأنزل(وجمرها)9وآلثنوروجنديسأبوبىا!سلوقيةبابلءفىوخأصة

ألاضطهأدواسلمر3170633"،..932،-سلواتلمحى.مراثللاثالنطا!.وأسعة

الثل!"كهلةيضمزرأدشليامجمعا325سنةفىعأما)06(.-وعقبأربعلن"الأخير

ا-الأفسلا)61(.نفائيالكئابرسميانصافيهأ!ر!فارسى

Tiridates,كأالئالثئيرلداتع!ألىتالقارلسىا.الملكارئلاب.دىراذ"ومما

4مطلعف!تحولقد،عرشهإلىدقلدلالوشاشكأدهالذئأرمينلا،ملك!r)نا-6؟)أ

على.ارجمئه)62(.االجديدةعقبدتةجار!بحمامطوفرض6المبسيجلهة،الىالزابعالقرن

ثبمومن)63(،الساسانيينمملكة3وبينبيتهوالنفبىرالتباسكدحدوثإلىبالتألىأدىمغا

6).،حكلأ،85.0.1.، Jones, Later Roman Empأبخ!

3501.صالمع!يحية،الكنيسهلاريخ:موسهم)57(

)58(ك!.!ك!ك!vitaConst3:أوا!كأ.13-

vص،ا-الروم:رشتمأش!د5()9 o-.:*؟ا-:.""-؟!!!.ا

-ا-؟35صالمدميحية،الكنيسهتاربخ:موسهيم6(0)

75.ض،الع!ابقالمصدر:رم!تمأص!6()1

!85.oman!3 pire, ,I pكن!ول"!،فول،(62Jo)

!-..--(63.,732.Carry, op. cit.)p

--..--..--.-.-----!.ا--.-.*.---.،-----1ع!22
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!الكئيع!ة!.ولهةال!ط

القدنماالئحالفوإحياءالمسيحىالشريكهذ!ئعضيدفىوسعافممطنطينلدخرلم

الفارمئالملكعلىبالقليلةليسثخطورهيشكلكان.ذلد.أتؤلاشك)64(،ثانية

الملكدفع.مماالرومأنىالثاننى.وزميلهسأبوربلنالخصومةلطورتوهكذاودولئه.

بالده،وأحئصلالمسيحىإتمينياملكTigranesتيجرانسعنىالقبضإلىالفارسى*

فقبلاالمملفة،عليهوعرضبقسطنطينوالمسيحلةللرومأنالمؤالىالحزبفاسئتجد

يعنىمبالطبعهذا.وكأنملكا،فععةث!ibalianus(هانيبأليانعليهاوئوحالفورعلى

.61(0)ثسطنطينموتإلاانفجارهألئخرولم،فارسمعالحرب

به.يلحرفطفأرسملكإلىرسالتهفىقسطنطينيكونأننستبعدلالهذا

قوةالئالثةللمرةفيفاالصرأعالجربجولاثمنجولةفىمعهلبدخلويسئفزه؟

خريسوبوللسر.أسوأروتجتالمليبرضفافعلىذلكقبلخبرهالذىابلهذلك

التجوبة.هذهأتماممهمةفئركالخلفه،يسعفهلم،قدرهولكن

المختلفة،بصورهالمادىالدعمحدعندللمسيحيةق!عبطنطينعونيمفلم

أعنىالعمليالوالمحعحيزإلىبل"ئخطاهألعديدة،رسائلهفىالبادىالمعنؤى!التأييد

سنةثلقيهمجمعارفضاضبعدالإمبراطوران2يومميبيوسفينبئنأ6العبادةبور*إقامة

وكأنبالذاث،فلسطينمنطقةفىالمسثهحيهخدمةجديد-فىبعملينفسهثذر325

بينمنثانيةالمسيحفيهثامالذىإالموضعفىكنيسههو.إنشأءالعملهذا

تفكيرهعنهذأعملهفىيصثوليكنلمقسطنطين(ن2مورخناويقول"،الأموات

بإزالةالامبراطورأمروقد)66(،نفسهشالمخلصمنبروحيئحرلطكان.بل!المخض

وأمرذلكمنأبعدإلىوذهب)67(،المكانذلكتغطىكانتالتىوالمخلفاثالقمامة

منبهاقد:علىيكونرجسكلمنئتطهرحتىمعننعمىإلىالأرضتحفرأن

علرعندماللجميعمفاجاةوكانث)68(،الربأعدأء-صكليهأددملذىا2الدنمطجوإء

.85.(64 Jones, Later Roman Empire,,1)p

(65.Id)
25.((11(66.EVSEB. vita.Const)

(Ibid.67)26د.--ء،1
27,(68.Ibid)

.--..-!--!--!233
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-الكللة..والكنيممةص!

إلىبهابعثبرسالةذنكقسطنطينأردفوقدا،،العقدس)96القبرعبهلى،الحفر-أثلناءا

القبرعندالكنيسةبناءلإتمامالأمواللقدمواأنيأمبرهملافليهاالشرقبةالولاياتحكام

رسالئه.-إلىالمعنىتفسوحملتبشىء،المالصدهذافىلا-يبخلواوأن؟،المقدس

الإمبراطوبىاهتصاممدىوأوضحتأورلئمليم)07(،أسقفMacariusمكاريوم!.

وإقامتها)أ!(،بالمخلصتلليقبصورةالعملهذالإئمام،ا.لدائم؟وسعيةواحترامه

جمالفىآنذاكالمعروفالمسبحىالعالمكنائسسائربهاتبزبصورة

جمظلابماالكنيسةهذهزينالإمبراطورأنبوسدبيوبىويضيف7(.عمارئهأ)إ

بإنشاءألضاالإمبراطوروقامالكريمه)73(.والأحجاروالفضةالذهبمنوصفه

أمHelenaهيليناوزأرتالزيثون)74(جبلوفوقلحمبيتفىأخرتين-كنيستين

الضغابيحتملالمسيحفيهاسارالثىالطريقنفمطفىلثسرالشرإ!االإمبرأطورأ

7(.الكنيستين)هاتدنولزلبنئشييدولثشرف.بتفسها!على،والآلام

الشرثيون،يسميهاكماهيالنهةأوهيلينا،بهاقامتاللىالرحلةلهذهونثبجة

بذلكولدصنعالمسيحى،التاريخفىحاجهأولاعنبرتأورشلبم،إلىصقليةمن

اصكثندةأأأخرىمناطقوحظي!المسيحيةفىالحجطمشجيروم"القدلم!بعدهاومن

أناأيضإيوسيبيوسويذكروأنطاكية)76(.نلقومي!يأوخاصهفلسطلن،نالتهبما

القسطنطينية،فىالرسلكنيسةبإنشاءالأخبرةحكصةسنهفى.قامالإمبراطور

!االاوعظمثها)77(.الكنبسةهذهلفخامه/دقلقاوصقاولعطلنا

مئلالوللية،معابدمنعددهدمعلىقسطنط!نأقدما!أخرىالناحيةوفى

خس!.أ.)5ر.9

.31

04.

1317.1،.hist.ecel

.SOCRAT,05;س!حأس!10؟,18 hilt

95.-83

عبم!
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,vitaConst. III

.;43 SOCRAT

1(1،.vitaConst
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(96.Ibid.ZS)

92.(0.Ibid)؟

03;(71.Ibid)

(72.EVSEB)

(73,EVSEB)
41.(74.Ibid)
42,(75.Ibid)

)76(.!س!573

(77.EVSEB)
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لكنيسلأ!!ا..لدوللأا

Aegae)بكيليخياالجىفىAsclepiusاسكليبيوسمعبد (1 Ciliciaومعبدىا

AphecaوHiliopolisفلنيقلأفىPhoeniciaأسقفهأ؟وألبمقطأبوابهاوافتلع

فنلةوأياثنفائسمنفبلافيأنه!ماعنهالئنزعفلكإوراءفيمألداهوامتدث

الذهبامنانتزعهمأاسئغلطقسطنطينأنبقولهذلكعلىجونزويعلق)78(.رائعة

قسطنظيني!ونان-اصبضاويرجح)97(.النقدىإصصلأحةفىالمعابدنلصكمنوالفضة

أقدمالتىألإحراءاث.هذهأن"يؤسببيوصنمىونذكرالمعةفيإ.8(،هذهضياعقد-ضادر

وقد""للسخرية،مئازاوأضحتالقثيمة،ايأزباببهي!ةأطاحثالامبراطورعليها

الوثئيينمن"كثبرداعلة-.لهجرصذلكوكأننفسها.،)عنالأذىد"فعفىعجننهاظهر

!."--.(المسيحيه)81(."إلمىوثحولهنمديانتهم

انسمأء-تخيرئهومؤرخيها.رسولا،الكنيسةنظرفىقممطنطينخداكلهبهذأ

منغ!دأللكنلسة،ووللعيدالسلامالأرصضصكلىا!أعابىبر،.ولبحلفىالرصبليمجد

وهديه،"المخلصلعاليمالرب"رحمةبفيضنولئنئشرولدل!،منذمنهحصرمتالأمان

إلى"بها"ءبعتصالتىالوسالة/تلك.،فى"تعبلر.احسندلكعنقسطنطلنعبراوقد

..ا100،ا-0،لا-اما..-،-:يقولحيثقلضطين

فإنهؤعللهمفميئئهة-لانصفاذصلاحهاوق!رأختارهأ،3الئىالرباشكدهصكنتلقد5

صستر.ة.الطبيعةلقانؤن؟وفقاصالئنى!ؤالأقاليمالبعيد!البريطانىالمحيطمنابئدات

،ساد!للشزصننوفا-كأص"وأزلتتماماصأقصيتأوبمدد.-إلهى"،"بالأفقفيفاالشمثى

ولزدهر،الفمدسألالهنأموسالبشرالرعىأن.خطؤى،لنيرلملربؤأداتيئ!آملا،1

.-."-ا!.ا،ا!30.)82(0الطوبأوىمعتقدنأالمقتدرةيثيهبهدى

إليهلوكلخدمةكلواعلئبارجمليه،أ!هبفضائلق!بمطنطيغلاامبعفرفأنوبعذ

ا!.!+ح.-لأ".،لا"-2اقائلا:يضيففلة،الرباعندمن

.5856,54,.،11(.itaConstأSEB. v78)لأ )E

29..Empire,,I p!97)مث Jones, Later Ro)

14.)08(

.EVSEB.81)آا،57.1.بم!ا-خ vitaConst)

.EVSEB.82)أول28. vitaConst)
ح!92هلا---إ

http:// kotob. has.it-مكتبة املهتدين اإلسالميةالإسلاميةالمهتدينمكتبة - http://kotob.has.it



والكنيسلأ..اللوللأص!

الجسامالكوارثنيرئحئاأمسثحنثأممعى.الشرقام!!اليمإلىأنذا"هالم

2ريدئ)83(!.علىاشافلطبابتتحرق

مؤرضىشيخمنمئخذين،فسطنطلنمعالبمرناهاطوللهرحلةفهذه..وبعد

معالامبراطورفعلهبمايلعلقفيماومرشدادليلاالقيسارىيوسيببلوسالكنبسة

دصلدةلعدوالذى11قسطن!طين"حياةمؤرخناكتابخلسمنوذلكالمسلحلل!ن،

هذا،كتابهافئتاحيةفىذلكهولنكرولم6محبوبهمدح-فىالرجلطنظمهاشعر

أيةعلىليعرجولنللإعبواطور،فضللةكلعنيحدثسوفأنهذكرحيث

وأنذكر،فيمانناقشهانالآنعليناولكن..الرحلههذهمعهسرناوفد6نقيصه

فعل.فيماقسطنطيننياثغورنسبر

وهوالمسيحيينمعالصورةبهذهئعأطفهقممطنطلنيظهرأنغريبأقد*يبدو

قلة-ذلكوفوقبلالإمبراطورله،فىكلةلمللون3-المسيحدلنأتلدلنأيعلم

أغلبهمsانوالإمبراطورلة.سكانعغمرتعدأدهافىئئجاوزلاوهىمسئضمعفة،

واجئماعياسلاسيائمل!لقديرأقلعلىكانثالتىالغمعببةالطبقاثإلىينئمى

وهولقريبا،كلهالرومانىالسنأتووكان6المدنف!والأدنىالمتوسطةالطبقات

جميعاهذامنوأهم.الموظفينكباركانكماوئنبأ،الرؤمانية،الأرستقراطدةمعمر

انجذابهفىقسطنطينكانفهلبالوئنيه)84(.لدينون!جنوداضباطأالجيشجلكان

فرضئهسلوكذلكأنأم؟المسيحيةبإلهحقيقىألمحمانغنيصمدرللمسلحيين

آنئذ؟الأحداثطبلعةواقلضئهالظروف

الأولىونشأتهبمولدهوجماناللثافه)08(،منكبير.قدرعلىفسطنطين!يكنلم

I(وئنيا) L،كأنوإن،العقيدةنفسيحملثمفوالداه6فيهاغبالئىبيئلهبحكموذلك

إلهعبادمنكانحيثالوللىالتوحيدصورمنصورةإلصلجأفدأبوه

92.(83.Ibid)

08.-97(84.Jones, Constantine,pp)
46.(85.Cantor, op. cit.)p
432.".04،(86 Boak, op.ci)

ع!26!
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ال!وللأ..والكني!عة!

بقىوللدها)88(.ودددبلالمسيحيةتعرفلمأنهالأفيبدوهيليناأما.)87(،الشمس

وسممىلصمللهالغربىاالساحلعبى)مدينةDrepanumفىأمهلمحسطنطين.مع

دبصرا392سنهقسطنطيوسوالدهغداأنألىالأصلىموطنها(Trapaniالان

إلىقسظنطينفأخذماكسيمينوس"ئلودورا.)19(.ربيبةمنليتزوجهيلينا)98(-وطلق

ألحقيقةولكنلثقلفه+وئهذليبه،بحجةهناكالامبراطورىالقصرفىللقيمثيقوميديأ

ولعلنأج)أ!(..الغربقيصرسيرةحاب!نيضمنءحئى/دقلدلانوسلدىرطيه!كأنانه

51أبد.الذىالمسثمراثحاحذلكعن)!ئانليوس)29(+اوردهفبماالحقيقةهذهنلمس

رفضمنكانومادقلديانوسأ،وفأةعقبباللحا!.بهلولدهللسمإحقسطنطيوس

ء..اوعنتهنجاليريوس

إلاافبهللمسيحيهوليسالوثنى،المعئالديسودهالنيقوميدىاالبلطكأنولما

وزأدكثب،عنالممميحيةلبعرفلقسطنطلنالفرصةابألئالىتئحلم،موظفينبضع

فلهاصاحبالتىلالكأشهرهاكانخملا!عدهفىألضا"اشترأكهذلكفى

العاليدهبأمورقسطنط!نمعرفةعدملألفسركلهذلكولعلمصر،إلىدقللإلانوس

أثناب!الشماءفىلهائرأءىمابعدففسطنطبنحقلقلأن،فلكويدعمالمشيحية.

قبليوسيبلوسأ،ادبكاءأوزعمهحد،على،""غفوتهإبانالأرض)وعلى،صحوه

أخبرناكما6المقدسةالدلألة.أسرارحاملى،اليهدجماالقنطرهـالملفية.،معرجمة

حدفئوهذاةفدمنا،كمااءلأمرخميقةفأخبروه،فلكلأئفسلرإللهم،اوطلبيوسببلومن

.الممميحيةالعميدةأمرمنيعىالحلنهذاحتىلكن.لمقسطنطينأن!علىيدلذاته

(ن.ورغمهوسيوس.ملوأنذاكمعيتهفىصعتلحيينأساقفةوجودربكمشيئا،

نلقوميديأفىالإمبراطورىبالبالطإقامئهاثناءقسطنطينحالةأنيذكريوسيبيوس

202,،0.pا)ء(87.Burckhardt,op)
,Boak.88).ء،.01-3-432 op.cit)

,Richardson.98).ء،.411! op.cit)
،1014".(09,Jones,Constantine)

،00،1/412.،"..chardson,op. cit!19(ث(

)29(لأولس.Mort.Pers..24"ا

ح!-2لأ-!
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والكنيسة..ال!رللا-!

الصلاةعنيكفلاكانوأنهوفرعونموسىالمحادابينعليهكانعضاتختلفلا

حياتهم"ألوانمنلوناىوقلصرهالإمبراطوريشاركبكنولم،والضراعة

سنةحتىقن!طنطنفكرأنالثانيةوالحقيد4ا.أ)3والصلاحالتقوىإلىالمفتقرة

الوضموحكلواضحوذلكالمسلحى،اللاهو!مساللصنشلئايدركيكنلم324

المسيحىالدلنرجلىوآريوساسكندرمنجملإلىخبهابعثالتى):49(رسالتهفى

فكاتكرلهسولوجية،مسائلحولتخاصمهمانباأتأهعندما،الأسكندريةكنيسهفى

هذ!فىالمنأفشهبابيغئحلنفسيهماالسماحبسببللرجلفن،ئقريعا"كلهـاالرسالة

إاالعقلتوائملاجدلية"هساصلفىوالخوضوراء115.طائللاابذىالموضوع11

لمكنلااموروتلك".جوهريةأهميةأدنىلهثسروللغايه"لافه"أمرحولوالجدل

قسطنطمن.مسيحيةحولالجدليثورعندماحسابهمنيعمقطهاأنلباحث

إبذىاللئوحل!دىالاعئالادهذاف!والدهخطوجمكلىساركدفسطنطمنأنويبدو

كلودلوسالإمبراطورإلىلأمهنسبهفىيرجعأياهاق.ذلك4(،)لنفسهأخثطه

dius؟icusالقوطى Got16)ا .27) - 26 A) !Clau)،لماكسيم!نوشغدافلما

وكاقالأوغسطس،ذلكبهابكنىإلتىالأسرةلقبحمل؟92سلنهقيصرا

هرووإلى.،دقلديانوسوبينب!نهالصدالمحهلعرىتوثيقا،نفسهنسبفدماكسيمببنوس

Herculesجوبترءابيههدىئحتكدالذىterول9أJوضعوقد،البشريةلنفع

وقدالأربافيإ!9(،لرباصلهأرجعحيثلماكسيميانوسأبأ،نفسه-بذلكدفلديانوس

!ل!منذالهرقليةالأسرةعدادضمنفأصبح!بل،منأبوهفعلمئلماقسطنطثنفعل

السل!اث!ئيمعيلمشىطبيعلاشيئافلكوكان703،عأموئحألفهمأكسيفيانوسصدأقة

القثطرةوفعهعقبرومأدخلفلما،الاونةتلكفى!سطنطينلنفسهرسمهاالدى

وسكليه6كلوديوسسلثةمنانحدأرهوأعلنالهرقليينقالمهمننفسهنزعالملفية

ع!128

91,12,(39,EVSEB. vita Const.)I
(Ibid.49)،96.11ا

43.(59.Ostrogorsky, history of the Byzantine State,)p
.Burckhardt.69).45ء.، op. cit.)p

-14.13.pp!79)،س Jones, Constantin)
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بم-والكنيصة.ة0الدولة

سلفهلذى.."الفضلىالعيادة"*لالقهر،اللىللشمساللعبدمنخاصآ.نؤخكاأظهرفقد

حئىلمالرسمهذا.حافلةلحسزبقاظلالثىسالعملةفىذلكوظهر89(.الأثلبرلأ-ؤأبيهأ

".4،-ءالا!1.7ا...،!لأث-اا!ا،-!.94(\.طإ!اسكائم

".ولكنأ(،.مأسبوعلا).2عيذاالأحد.!يومنجعلملمحسطئطلنثرر1321م!ئ!ولمحى

0348أأ.3الالممسأسمأهايبىمبلالشيد؟4بيومأببا)أليومهذايدعلمالإمبرإطور es

عمدقداقسطنطينائا(القوليمكنادلذاوجملىللشمسلم،بالنسبةقدسيتهبذ!فكمؤكدأ

لومرالؤلاايوئلحة)101(.رعبيتبما-مسامعيضايقأنلإ-.لغكنالذىإلاسماهباةإلى

م.!إإهدأايومتأحتىإلأوروبيةإللغاتلمحىا.لاسبم-نف!بهيحغننالأحد

بىسالةويشرته313عايممبلاوقطيىبيننعليهتمإ.الائفافيمايكنء!لم

أن-الحقيقة،ولكنيبدو،لمحد!كمالهمأنحيازا-أو-إلمسيحيينجانجبفىنيقوملدلا؟.

الزمنمن.دمدترةمنهحرمياقدكائبحقأ-الصميدضعفهالفئةأعطيا.فهذهالئنبكدمدن--.

الدينيةالحريةمنحفىبإصرار.الرسالةعليهتضغطكان!فيفاجلىوذلك،طويلة

المضمارهذ!لمحىورفيقهقسطنطينيلكنوبماكئبلهم،بهوىجسبماللإناليمى..جميعهم

فىألضاوجالفلنوبىبلأ؟لااسنهف!لف!/جإليرلولبنإلىسيمهم!فالدصياحبى.سبى،

السبيلهذاأنئهأجعلىلأالاميراطورينحفزت.التى.البوأبكثاوكانلت.الثاث.القرن

ليقوملديارسالةصعنهااكصحت--كما.وامنهاالإميرأطوري!سلايم-اعلىهو.رالخفاظ

-فأريلييفلقولفلكوفيمجص!!/،سياسله)201(.امرها؟دواعحقلقةلمحىوهئكذللث،

الديأناث-بهاتتمتعكأنتاالتىالخقو!.نجفسالمسيحلة9وليكينيوسقسظنطينمنح!لقد

ا-.-"-ث،،/ا.ء"!ا،..-..،ء.3إلوللية)301(؟-فيهابما.الأخؤي

.-(-!01!،+.+.3:!.!ا3!!!!ءا3.+ى.-.،01--/-"!011-3،لمص101يم-ء.ا-ىير--ا"

!89)الأا.6614،+.!.اء-صلإس4-كأ

()99أ!صالماةrette،!ولأئهـأ3أكأول،ألملأ؟".29.-

(EVSEB.001)،ل!!أح3+5،.،*02.

-8..p.,803 n11د.tلىbbon, op. c101)أ )G

0',.5ه،..1131،"،0/1،-اخ/(1. cit11ول,ة 0 1 ، .p ;5 Thompson & Johnso.201)ح.ول!

.ev,op.أر".52. cit30.1).أ Vasil)

!92-س!ط---3،+،ء-/ء2،)،---+-/-.-ء
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ص!.س!وللأ؟بالكنيصة.
"وإن6ئفولمحا3!ملحوظاالأخرىالدلأنالتأعلىتحقىلمالمشيحيةأن.دذلكمعنى

21الحريةوإعالنالإمبراطوريه،فىللضبميحيين.الضرعىغبرإنهاء:الكيانكأن

وذلكالرسملةالدولةديانةالشابقهبصفتهاالوثنلةشانمنقللقدالتامهالعقائدية

تحرممرإلبمينمدسطنطي!نمننشهدولمالأ!خرى)401(،المعقالدمصأففىابوضعها

بمئكالاضطهادمنلوناديانتهمأجلمنبالوئنلينتوقعأوالوئنمة،الآرباقيعبادة

كفا-قسطنطينمنعايأسلاف.إحقلقهاالأنجاطرة!عهدعلىالصمميحلوناعاناهاالتى

عكبئقدلمهاأوبئقرفنيا/الأضتخيات،الخاصدةالطقولمنيعض-يوسبليلوسأنبأنا

أقدم!دكان!إذا)601(العامةللعبادةمفلوحةظلتالوئنيهالمبابدولكن01(الاطالق)

لأسباببل،دينيةلأسبابراجعايكنلمذلكفإنأفملفنا،كما-هدمامعبدينعلى

أنبعدالفجوريعارس-/فبهامبأءةالمعبدال!.1أمسىفقد،بحثهأخلافية

الفر!بعضنضدإمرسؤمين،أصدر"قسطنطينحينعئىهدأالأربافيإ!هجرهما

افىأ3جاءوقذالمدولة.فى!الانقساممخافةنجالهوطقة،الكنيسة.ئنعتهاالئى،!المسيحية

"!/!)-خ.21ألإولا:المرسوم

والفالنتينيينطNovatiansالنوفائببنمعاف!ر4اقين1..نيبهؤأوهذ!رنلن!على

3nأValentinس3والغازكلؤسين!)،Marcioni3".والبيالصنةaأأP 4 uألهااأنتبم

فىاثخططونؤلهم.الهراطقةئعضدونمن-ياؤجفيعفتمث!+طء!،!حالبلهاء

ؤمفلكها،الضطل4وشأموغرور،-زيفبنسيجانكمإلىانتبهواالسوفي.اجئماعاتكم

الحىويمسىطيب،روحكلبالداءئصابوبكمذلك،أنجلعقيذئكم.-منتحيكون

أنالخرأب.ءأحلف.؟لاالحياةأغدأءلا.الحقكارهىلا8هطل..مقيمفريسه

ئصوغونبها.والأوهأمبيالسخأفا!لغصبلخسة،للضمحضد،للحقبقهكلهاأرأءكم

.ذوما"بآثامكم.الإيمانذوىجمنالضياء"ولحجبونءالبرىعلىوتجيرون،النفاق

تقىفىالجراحبععيق!تنفذونشىء،كلبألدنساتملأون،التقوىفنأعلحنت

الحديثاق؟أطيلمالىولكنالنهار.ضياءالبشرأعينا.منوتسلبونالضدمائر،

ة،؟.4،)4،.--،

501)،11.34!م!,23.745!.إ EVSEB.vita)

,Richardson.601)؟5p.بم11. op. cit..,n 1)c

..،-.--،--.----ر-ص!13.
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لكنيسة!وا..لدوللأا.-..

كالمهمفعمةهىفكم.أعطيهعمأمزيدا"والفراغالؤفتمنلتطلب.جرمكمعن

(أنبالمرءيحسنوكم.يوم،سردهاعنبقضر..مقيتهشتيعههىخظالاكم."وكم

مؤمقنضارهالآتأمهذهفىبالمخوضتضأرالئلاالعيونويغمضعنهأالآذانلصبم

هذاأنخاصةمستطير،شرعلىإفنالصبرعلام..نفسىلأسائلإنى-حسق.

منيجتثلاإذنلم..الوبيلالداءبهذاالأضحاءبعضيش!خأن!فىتسببالحلم

الاسبء)701(11.علىا!الملأنعلنبأنإلأذلكومأ؟!الخبثهذاالجذوو

سبق،.ما.فيهبقرزبآخرهدا،مرسومهأبىلصثمالعيدغيرلمحسطنطينومكث

ا"س:لقول.السابقفىبهحذرأن

يحرمالمزسوم.بهذا!فإن!،ضدكمويللحملىعن:الصدبىضاقوقد"أما"

ثيارمن...-نخرجكنمأوامرنا.أصدرناوبهذاأجلصااخ.أىعفدالآنوببدالآنعلبكم

ؤالجلنالسرفىلمكمممابخلاتعلىأيضاالحرفالىللبشطإرادئنأوأمتدتجمعثكمأ

اعئناق.بمفى.اغببنإلر،منكمالنفرا:ذلكإذنفلددعوإ..افهوالخرطفح!بالخزعبلاث

معها.والاتحاد،الكائوليكيهالكنيسةفى،با!لضواءالصنوأبسبللليسلكوا4الحقكين

فإنأمرامنيكنومهما.الحقيقةإلى-الوصوليسلأهلونحبثمقدسةفىمالةفى

نعنبىزمأننا،اغبطة.أو-يعطبيشوبأنعنيحجموأنلابدالأضلفهمكمهولف!

بالنعمة،الوفأءواجبمنفإنل!ملحذا.ئطبماوالمتشقلنالفراطقةلإىمزدوجا.ميلا

يحلمونالفاضىفىعكاشواالذلنأولئكل!خرجندأبأنمنحنأ،.الرببفضلالتى..

.النور،.إلىالمظلمإتمنالمستاللم،الصراطالىوالآثامالشذوذمنالضسلمبل،بنعملا

شأنذاالحلهذأيصبح،.ؤحلىالنجاةا"الىمن..الهلاك،الحىإلى.الضد!من

أقصيد،ايمشعوذة؟لقاءأئكمبلولاتبانتزأع--ق!لمنفيلكما-أوامزناأضدرنا

علىوبرصإهااللإاطقةلفلكه!اللى،اللفظهداااسئخدام!جافيإنإلصلاه،دور.

المسلقبل!09يشهدولن،الدولةلصألنيأى"مؤاضعءومصادرةالجاصعه،للكنيسةالفور

أنالشوعلةغيرلاجلماعائكميسمحوبعد؟.لنأليومفمناء.للقالسهيلات!أيةبكم

."ا(0.1مغلومأ)8"للجمنعذلك.وللكن،العلن.أوالسبر./لمحىلعدد

64,,VSEB.vita Const. III701(5لأ(

)31.801+م!،1".65ء EVSEB.vita)

-،..-كا-.--.
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.-والكنيسة..ال!و+ع!

يعئبرأنأ!مابخأ!4منهماوالثانى،المرسومينهذينصكلىنسجلهماوأول

رسادمنحتفقد3،إ3سنةرسمهاميلانوفيجريالتىالسياسةعلىخروجأ

منترضأه!أاتباعفىالحرفيالناس"سائرميلانوسلاسةباسمالمتحدقةنيقوميديا

عقيدةاتباعفىالاشارحريهمنإنساناىيحرملاوأدط،نفوسهمالديانة

ئخلنىفقدئموهن115.وهوامئتاغمةيرأهاالدىالديانهاعئتائ!فىأوالمسيحلين،

خدإل!ذهبلقدبلالعقائد.سائوإزاءبانئهاجهوعدعماهذه!راراتلأكسطنطين

بإيقاعالاضطهاديتملوأنحتماولبسلالك،أوهذهالمسلحيبنفرقأئباعاضطهأد

امنهـاظهومااقيعألهمئحريمفىآخرشكلاهنأأخذ"ولكنه.بغ،البدنىالعذاب

المسيحيونمنهافاسىطالماإجواءاثوهى،عباداتهمدورومصأدوةبطن،ومأ

العسيحيةتجاهالدولةسباسةفىلغبلراهنانلحظأننا.!شكولاذلك.قبلجميعهنم

فرفها.بجميعالمسيحيةإلىئنظركانثالامبراطؤريةأنذكرنأفقدخاصنة.بصفة

فئالفرقمنعددإلىالكنيسةئنقسمأنيعنلها.يكنولمك!يه،واحدهنظرةالمختلفة

.وأضحئ،الدولةفىشرصكيهديانةالمسيحيةاصبحلاوقدالآنأما-كئيرأوقليل

الرأىفىانقسامأىفإن،الأخرىالدياناثالباعإلى.جوارمسموعصوثلآئبأعها

عولثمومنللإمبراطورلة.العامةبالوحدةلضروأن9"لابدالأئباع2اولئكببن

قسطنطينانهذالعن!ولا،النوعهذامنمظهرأىعلىألالضاءبكلىقسطنطين

التى..-االنوفاتبةباستثناء-الصغيرةالفرقهذهعقيبة9باسرارحكلمعلىكان-

لمسشارههناالسمعيصيغكانقسطنطلنلكن.المرشومين.هذينضدهأاصدر

موأقفمننعلمهشىءوهذاالقرطبى،الأسففهوسيوسالصسلحية،ءاابشئونفى

للكنيسةيظهرانلمحسطنطبنيريدهكانمأكلولكنذكرها،يألىسوفكئيرةا

السيتادةتمئلأنها.الإمبراطورذعلنىوتبدو،مستشارهبصلهاكأنالتئالكأثوليكبة

كلمخضوعبذلكليضمنجانبها،الىيقفأنهدؤلته،فىالصسلحييناالرعاياعلى

المسيحية.معدومأسياستهكأنتوئلكالصبميحيين-لسلطانهرغاياه

.مبن.وقفثمممبحيةفر!ضدقسظنطلناصدرهمامرممومانإذنهذان

وصيخاتوئهدبد،عنفرائحةجنباتهمامنتفوح،مناوئةالكائوللكيةالمكنيسة

01هذمنشلئاوئابعيهاالوثنيهتجاهيصدرلمحينعلى،ومصادرة،وئجريدحرمان

.ص!132
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ح!-4الكنمسة..ال!ولة

إلا!ذلكثسطنطينفعلوماوالصرأمه،العنفمناللمهجةبهذهيخأطيهمولمالقيلإ،

.أئرهلمئدوثدوجدئهالميزلزللصدع،.ورأبأالكنيسةفىالفرثههوةلعميقمنبخوفا

ورجولئهشبابهزهرةيكدحظلإمبراطوريةوبألانقسام،الدولةبالهزاثفلصب.

اص.-،.فردا.وحكمهاوحدلهاأجلمن

على-.الئوألمإمبراطوريةفىانقسأمادسطنطينيخشاهماأخشىكانلقد

لابدبابنهمخلافاأنالمسيحيةرعيئ!وجموعنفسهروعفىفأدخلتوحيدها،

صفوففىيقعأى.شقا!مطلقاما.كان-ليقبللمومنبالدوأر،دولئهمصيب

المشكلتينإزأءمؤقفه،إومنالمرسومينهذينصيغةمنواضحوهذا،الكنيسة

:ئفصنيله.مملألىكفأالآريوسىوالنزاعؤالمليتية،.ألدونائية

وابصمنيحب!داابدبىلة؟وحدةبهاويربطالكنلسةوحدةضكلىيحرصمألهولكر

أشد.كثرلهمبىغموالوثنيونمسئضعالة،أقلله"!الامبراطويىيه:فىيملالونعلمناكفأ

.(ربابهم؟لمحىانقشاماضهم

"لم"فنلك-ا)بقوله:عن:+Fisherفيشرهربرت-الإنجليزىالمورخ.يجبب

قلبلة!ةمناتخاذة-الأولياءأبئقسطنطين،ملوإمبراطور"حصيفبصيرةعنيغب

وعقيذةمالدسةكتبوئسندفا"الراش!خ،الإيمأن-النظأم،-ؤدهبهايجدوهاالناسمن

بلورن!:ولعقاثد-شتى)901(..:و!مولىذات"كببرةفلهمن"3"عليهأجدىؤ)ضحط،

إلىكانوأ"لهالالياسولكن!نرالدولهف!"ثلةيزالونلاكانواالثينهذاأتباعأن"حاليالة

إلىفنقسمةكألتالؤثتيةالأش!لبيهأن"خلنعلى،قويةمستبسنةمتجدةدلةعلهرهم

.ولاالدولهلهأ."قىنفوذ.لاالئفوس.من3كبير!ضصدبينهامن".وكانشيع-إدينلة،عده

غلى.لنحؤ-أنصورتةئلك-لمقوفلها!ناهتا،دمناالوشةخ-ا!ألفد.(it."ة- مس!و)عاليد

."."-.الحي!اة.قيهايبعثاؤالإمبراطورية!3ظلأله

فنىقضأها4االئىالفئرةتلك.-ابانبنفسهالناحيةإهذه!قسطنطينلمس.وقد-

.7ض1بالوسطىالعصور.(وروبالاربخ:في!نعر(01)9

388.ص-33مجند،الحظرة!صة:ديورنث1(01)

http:// kotob. has.it-الإسلاميةالمهتدينمكتبة

3!ف!3ا

http://kotob.has.it - مكتبة املهتدين اإلسالمية



!صال!وله..وككئمسلأح!

!وفىالمسمحيهاذقلةأبدئهاالئىالتحديالتاتلكرأسهبيىشهدنيقوميدياهـحيث

لئزعر-عأندونويلأثمنالمحسبحية.الجموعتحملدهإماومدى،"الحاكمةالسلطاث

ل!عئها،الأباطرةيجاهدالتىالوثنلهةأناأيضاوأدبىكبهكقبيها،علىلنكصأولمانها

يجرىالقدرانفسطنطينأيقنذلكوعلىمميث،2الكهولةمنطورفىدخكقد

لسصثعونيدلهايمداحداالبشرمنوجدتولو،المستضعفةالقلةهذهصعففى

فلمطنطين.بصلرةأدركلهمأبع!نهوهذ!بجمده،دوما.ولحمبحتعذاها،لاصاخبلى

لابهمالتعلواحتيهرالهابسطبل6عونيدفقطللعسيخيةقسطنطين.يمدودلم

أوع!ص!ىالعظيمسلفهملريدركقسطنطينكانلفدوازدهار+رفعةسفث-عليهما

الرومانفضائلهوتأنبعدجديد،أخلافىبعث.إلياحأجهفىالإمبراطوريةأن

لحروبنتيجة،أربابهمفىالثقةالرومانفقدأنشهدسلف،قدعصرفيالأقدمين

وجهازها.الدولةفيهائرد!عامةولفوضنى:أوزإرفا،الئو!أضكلىوضعثاهللة

رفا!ومطأمحود!هواء،فشلهالدقلددإنىألرباعلةالحكومه-نظاما.أثبأنبعدالأدارى

"هذابعدالآخلامىالبعثوسيلةوكانث.الإمبراطوريةحكمالىيلؤقكلهمكان

أوغسطسأحدافبينما،سلفهخطاقسطنطينوقيسم،الدبنعلىتعتمدالانهيار"

علىقسطنطينأبقىجاع!،الشر!مندلانأت-جديدهوأحتضن،القديمةالعبادألئا

اعلى.لمحادرالاهابعونهانهئمامالوقنوكانألئث،البن!رقمندلأنجةايضا!اعانالولثلئي

تجدلاوقتفىنععائه،جميللهويشكربحعدهل!بحآخرفيلقامجظهإلىيفمليف!ان

مبى.دلنهاعلىهودامماعنهالللخلىواحدإمبررأالأخرىالفيالقفيه

وبماالخيراث،منعليهاأغدفهبماالكنيسةيأسرانقنسطنطثناسلطاعوبقد"ا

مسل!مرفىالإمبراطوروكانوئأييدهم،ؤلاء.رجالاتهأنعم،إفكسبأولاهاءمن

/عن.يعلمهلعارعاياهمخواطرئسكلنفىعليهمالموم،لعلفد.هؤلاءلمددالحاجة

نبللة!اشرطة!سطنطينحكومهفىالكنلسةرجلغدالقدستهليهم+الكبيرنفوذهم

ويقولال!للام.بالسكينهوللشر،الأمنوءبالهدئحفظأنالإمبراطورفيهأأمل

هوخاصقانونىبمركزللكنيسهإكسطنطثنلاعترإفكان""السبلت-الحقيقىلقدشبالن

)111(11.للدولةهـتأييدهاعلىفدرتهاعنتخللهفأ

ا.!!272.ص2،بالسيامس،الفكرئطور1()11

صو!3-أ
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!هوالقنيسة..ال!ولة

الغسيحييني،نظامبجودةقسطنطيبناعجبلفد.-إا(دلأيورنتإ؟أوليلقولي"/.

آماهممبعثه.رضاءالحخياة!بفوارقماصاضكريقوبرضاهمالدلنيلن،لرؤسإئهموطاعتهم

،الدينهدايطهرييرجو!أنكانولعله،الآخرةفى/.الدأربالسعادةسيجظونأنهمفى

الخضجوأجبلد.رؤلبمائهم4علىالمسلحيو!.تعلمولقد،الرومانأخلا!ابجدلد

فيهذ!ال!ميلطان،.مطلق،حاكمالأيكونانيأمخلقسطنطينوخدان،المدنيةللسلطات

الكهنوتىالنظام!انلهبدخااوثد.الدينتأليدمنمحالةلايفبدالحكممنالمنوع

النظامهذاولعل،الملكيةنخلاميناسلبمارخوحيانظامايقلمانالذنبوخطانكنيسةوسلطان

وجكمهأ"،وتوحيدهااببنلادلتفدئةأداةيصبع"وثساوسةأساقمةمنفيهبماالعجيب

من8الكلأسيكلةوالئقافية"الممملحدةكدابصاحباقوليالخديثهذأعنببعيدوللس

بالضروزةلحمللاالسيابمميه!!الحرلةجمبيتطلبالذىالمطلقوالحكمالاسلبدادأن

منئيقىقدكانوماالكني!ة،وجدل!الحكممن.النظامهذافعىللعقيده،عداء

وفىالاللان.!علدها:دتثارباقايمكنبرالتىالثؤابكدالقديفه،الجقهوزدهالتقالدداإ

الحقمقهفى".نللثتكمخالإمبراطورحسارهكخالتلقد-لهفأغحامياؤنجداقسطخنطين

"-..؟"،اهتيلها)3.6"ا(."فأالسانحةالفرصمةوجد!اأثه.وهىء"الواضخة

للمنجةعونهمغللين،قسخالنطيبنخمسيحيةإلىالد!ابىسوننظر2رائجانبهذامق"!

وحدةكأنلماس!لوك"منالمسلحيينعلىعطفهماءوأكلب"علىسيام!يا؟-متكئلنلعليلا

وصسغاه.وسلللهللدولهفىالعنأصركلوإرضاء،ومنتهاههدفه.الإمبراطورله

من"أن!لجدالمرء"علىاليسيرمك..ة3أ3؟ه!03دي.اسزوجورسكىلقولي.

بدا.ؤلكنه.قسطنطينصسيحليهابشأنالفتضبادتلنالنظروجهتطيدعمماالأدلة

الفب!ل،اعيراتلمزلمدقلديالوسمارسهاالتىالاضطهادسيالب!ة-أنللعيانواضخا

االعداء،نجواسلمرأرا*إمع!تيعد+الإمبر)طوريةفىالشزقىالاتجاهأدطوظهر

من-كلمعحبراتذارنجلاكالىقسطنطينألى.الأحداثأثيتتوقذالم!يخية،البدانة

كرسأنهيعني-312عامفى.المسيحيةحإللااتخاذهيكنوالمسيحيه،.ولمالوئنية

والصحيفة.المصدرإنفع!ددؤرنت:أأ)12

-...182.(113.Cochrane, op. cit.)p
ح!ء0.1.03!-.لأ+.
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ص!ألدؤل!..دالكئيصة!غ

إحساسهفىمسدخياأضنبحوأنهالولثنة،الئقاليدكلوذحدهاامخطمأابعق!دةلهذةنالسه

الولثية،الطقوط!بضضاراسهسمحإفقدبعد،أسمنخلفاؤهغلسها!سيضنبخالذىالنحوعلنى/

القشلحيهبماغلباراؤكانألشغننر،نجالهينعلقماأحلانا.وخاضنهبعضها/لمحى.وشأركبل"

ضنفاله!أبرزكانتعصرقىالعقلعنبغيدأغزيباشيئايبدوالدولةفىحوخلداإلينا

101إ(0لقسظتطين)؟11بدامأعبنذلك.افونمانولابد،المفاضلةإل!ميؤله

"،دينيةحبرةإلىيرتجعاالممسيحليةإليقشطنطين2ابحولانفيقولجونرأفا

أننهايهحتىظلهذاأجلومن"،العالميةالفميأدةإتغامكأنثالأولى9دوافعةأنولو

عنشيئالعرفأويهئميفنلم.ذلكؤرغبمالبشر،منلاالرب"منعونهيستمد

يرنجكب7ببسأطةوكانالمفميحيين،نجالهمهدمأأصبحعندفا؟وآدابهاإبمسيحلةفلسفة

16319(0انها-هدته)20اعتقداللىاسلهيةالقوةتلكدائفاجانبهالىيسجلي(نفى

بكن"لمقسطنطينأنالواضح.من..فائلاكانئوبىنوكمانبخدثعلى.لاحين

ويعضدالرومانيةالدولةلينقذدعئرلهمالة،صأحبرجلانفسهفيأى.ولكنه6قدلسا

قسطنطينووعىواحد،خطفىالمهئمينافكارهوجمعثالعسيح!ط،الكن!يسة

فقد.بذلثمومنالفقرى،غمؤده!للدولةلكونأنبمكنالكنيسةاننجإحساسه

شخصيالفولض!قد*وهبهالإلهأنمؤفناالكنيلعمةبوجدةللحئفظلاشمةفحأولاث

اطا0110".1161(.."!المبتغىهدأأجلم!

مااكئثراأنهفبخبرناالموضوعهذا-فىبدبوهلأليدلىبوركهارثدورويجىء

.الئيللتغييلرأتصورةولزسمألعقلألدىثسطنطينقنميرفى"للئغلغليمحاولاتئبذل

إذوراءهأ.طائللافحأولاتكلهأاوهذهاالدينية،معئقددائه؟بكلىطوأثأنهابحئمل

لحظةسكلللسلطانوتعطشهمطإمحهشغلثألذىمابعبقرى،إلرجل!اهذأحألةءفىأنه

ةحول،ووثنيةسسيحيهحولموضوعيلواجذأنالمحل!منعمبر؟،لحظاتمن

ل!بالضرورةالرجلهذامنر،الإطلاقعلىتث!بن،عذمأوالمانعننابعتدين

43.(114.Ostrogorsky, '.po cit.)p.
-/،..102,nstantine,p!م.(3,Jones)فىفى

,Cantor.116).47ا:ت... op. cit.)p
س.ء3)6،-،ة-؟ح!،ص!136
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والكنيمممل!!.خس!ولة

.إلئهلكة.؟إلىذللدلأدئالحقإلدينىشعبىرهليختبو.واحدةللحظةلوففاذادلنحى؟

منأدأة"ات!خإهاعألميةقبىةتغدوأبئللمسيحيةمقدراكانأن!فسططينأببىلثلمحعندما

ينحزلإناسلعدادعلى!سطنطينجمانلقبالئحديد؟وجهجمكلىتلكالنظروجهة

:أ،-ا-!)7*ا!أ(.الشخصىسلطانهدائرةيبىبسعأنشأنهمنما/ااكلويحتضبن

ذلل!-!نجأنالناكيذ!علىايجروأنباحثاسئطاعةفى.لس!سطشرض!ابأنهوبجزمو

فن-الم!ملتطاعيكنلموليلأله،المسيحىالدينعلىكانلقالرالعشكرىأفيمبرأظور

فمن.النظارةلئمعليةالعامبالعلعبالضاريةللؤحولثناالجرمانمنالآسرىبإلماءائهامه

فىمنسيان!مملالضيرأبئلالبثل!القل!جوأئج!إنعلىزوجإ،وابنه.قتلأنهالمؤكد

تحتفسطنطلننانقائصىااخئفثماولمبرعان.والجربالعنفبحوإدثيطفحعصر

)ا"أ(..إلحوير-ش)8عدأدف!عشرالئلثلحوارىجعلتهالتىالمعجيدةالأعملستار.

إلىجين.ئحولق!مبطثطينكاقهلئري01ديورنتا-،!ولالنهالهفى.اويتسأعل.

هدأاكالى/هلأمدلنلة؟عفلدةعن.؟عليهوهل،ءأف!يم3هداعملهقىمخلصاالمسلحيةلأ

هوالأنجل!أيابينأناالظبنكبرالللملاسيه؟حكمتهسبهليهأملئها/ابارع!ةجركةالعمل

والفلأطسفة-بالعلماءثكالةنف!به!فئ*.يلاطه-.ببلادقلمبطنطيناحأطالصبوإب.،لقب

المسلحبة!العبادةشطلبهالم!-يخضعابجثيدالبالن!إلى!-يعدم،لجولهكانوتلم!الولثبين،

وحدة-صكلىمجا!ةالائشقا!على.-القضاء؟.لمحييتربىليكثيوطقوس!،إ!ولمشعائرمن

إليه،السئدعيهمابلل!ياسلوفي،ا!كوأنه+أن!عكلىالآسلأ!فهيعاملوكانإلإمبرإطورية،

حقاص!ملحيا،كأني%نه-ول!اغلببت!،أويلعهإ-بئئفيذ..ما.تقبرهمجالمم!،ويرأس

!المسيحيةفكانثانعكسثالآيهولكنبعدئذ،سياسياوجاجمماأولإكامسيحيالكان

اس""-إ.اا"9!!01-الأ"أ.أأاجمكاية)"9لاوشيلة

ءي!بيءأشبهايع"3لمابزلقرنمطبع.افىكانت"المسبحيةمالكنيسةاأنالقؤلصنجلام!ة

مبنالمولاولغشاهء،نجاحيهكل.ابموجا.:من!ا"يئقاف!فه(1لجبئ)بحر.فىقبرهألفإ؟.بغريى

.--392-292..cit.pp117).ءة Burckhdidt)

1(1 A)6ص،ا!بالسالقلمصلو:مشر.

.3AYص-313مطد،السابىالمصدر:ديورنت(11)9

37ح!--.-.،---!-.ا.----س.
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،.001-..لكفيمملأؤاا..ولةللاص!

بارقةالنجاةفىيجدعلهوبسرة."بمنةبئلففاكإ،1ولصنارعهدا.و"فو*يأبى،مكان

-"أنللبثفلخ!..اوالمسلحيةالمسيحيةللكنيسةالنإجأةقاربقسظنظينوكاإن...أمل

أن(وفضلتوعى،وبدلأترددإ،-بلا،واحدةجملةبنفسها"فيه"وألفتبلإبه،تعلقت

."ذلك-.كلنظرهإابذاقبقسطنطينوأذركالبخ!.إ،لبلذغهاأنمنابدلاالفاعفىلغوص

لانتسإاليدهالحاسمهإللإحظةكتىمد-بمومنقبلا،يدركه،-كلإهكان1أنهولابدبل

-لهفحفظت،الأحدأثمجرلاتدتلكعلىوساعدها!ك،كاعلىأشركتوقدالكنيسإة

01ارابتهقاهرباللآلىعليهاهو-ففرض،أنعمهجمثلاالكنيسة

فىفأخفقتالمسلخية،ألكنيسة.شاإفةإتستأصلأبئالوئنيةالحكومهحاولتلمد

مغالولنإيةالحكومهيربطانحاولحلنقسطنظينحلنيبإالنجاحوكان!لك،

ا!.+.--.-؟ت:آلصداقة)012(.برباطالمسيحيةالكنيسة

حلئىزال3وماا،الشمسلؤم-أسفاهأسبوعلا،عيدا،4الأحديؤنمأنختازالمحعندفا

الروالةلقولكما-الصلببأختارولغاثا،إولماد!!4نفسها"لاسميحمللومنإالأ.هذا

هينةفى"لصورص،لجنودإةشعارا-ومداحهمؤرخإهالقيشارىيوسلبيولسدبجهاالتى

اسممنالأولينالخرفينيضمصلببهفجأءإ،!جيشهكلوإهمالولليي!ن،لاءتغضلب

.ضث!01منهنمأحديثرلمبحيثاللوئنيينمألوفاشكلوهو.اليؤنانله./فىالمسيخ

يهإذاحولهفجمغاClu-istosاخرسإإ!ا.ح"الرإؤ..11و11الخى-:ثر11هغأوالحرفان

-رضكيتهنفسه6الوفمإىلعصبولم-قنتهمعلى-الغرب!ثىالمسيحيينفلوبا

2....ةا-.،،."نجخضهماداخلالحرفإلنوضغنحوصليبهلنمكلوجاءألوئنيهإ،

قسطنطينأق*منالكنيسةمؤرخولذكرهما،اليهالإشارةسلجدرالذىانعلى

علىإواضحادليلاهذاويعتبرون،الموتفراشسكلىوهوالمعموديةسرلنإاولقد

يعئبرونهالذينالمحدنإينالمؤرخيقمنغديدفى-ذلك،-ويشايعهتمطقسطنطينمسيحإية

المدإدئالرابعالمرنحلى-لنم.تكنالكنسمةأنباعتبارمسيحى،إمبرأطورإأول

البابل!رك".حلىالميلاد،منالأولالعامنجلإلالععا؟طقسعإتماماعلى/تصيبرويعده

ا."ا5صاالبيزنطلةاطوريةالأمبر:بهنز(021)

---،-أ--!+---،.،.---1ص!38
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لكنيصلأ!وا..لدو!ا

أنمنذلكعلىأدلوليسالمسيحلة،فىللدخولالوئنيينمنشاءمناماممفئوحأ

أمبروز.القديسالمللاطى،الرابعالفرنفىاللالمينيةالكتيسةرجالاتأشثر

Ambrosiusأنهئبينالكهنوتىللمنصبإلاختيارعللهوقععندماميلانوأسفف

Nectariusنكئاريوسكانايضاوبالمل!)121(.المعموديةسرتلقىلمحديكنلم

القسطنطينية.بطريرك

منصالففىدلميلاينهضلاالموثفراشعلىالمعموديةقسطنطينوتناول

كانالرجلأنالد!وليصلحفلاذلل!،منالعكسعلىبلبمسلحيله،ينادون

هذهبينكببروفروا-مسيحيتاما!أنه-ئجاوزأ-القوليصكنبلص!نيجدا،

!!ماثبليصبحلم-الروالةصحلاإذا-عفدأنبعدالرجلىلأنوئلل!،.

مؤرخىأقلامبهأجرتالت!الروايههذهصحةبفرضسلمنالووحى

العمادتلقىقسطنطينأنقفادها..خطورتهـالهاعقيديةمشكلهلنشألث،الكنيسة

وتلك-نفسهاالرواباتهذهاستيحاءعلىنلمحكما-آربومىأسقفيدعلى

.أخرىقضية

الرابع.العزء-والكنيسةاللرلةللمولف:راجعالموضوعهذاعنالنفاصيلمنللمزيد1()1

!93
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لكثيسلأ!وا..ولةلدا.

بزأخ!لفضئر!أ

أثال!ي!طم!لأ

ومبليبا،ضياءفى.الآفقيرىانلنفسه"سمححالةلدرىقسطنطلنيكغ"لمم

فىلبكينيولدناحللفهمعاتفقلحظةبخلدهاداروماالخطر،يكمنهذاالآفقورا،ءأن

رحالاثألطعليها،كأنثالئىوايأضكلسإصوهاالمم!يحدةعندضعاأن،مدلافي

عفالفكح!نأمل.ولأالكرى،عدنهود!سلبونالأر!جفندهإلى"لببيحملونكثدسئها

شىءوذلك،والجدالالفكرحرلةبوحدلهمسئجصفالأشياعأولئكأنعبادها

الدولة.وحدةأسال!لى)االرعلةفوحدةوهلعا،رعباالإمبرإطورصفلبل!يخفى

وا.لإملهراطورية6الإمبرأطؤريه،غربآنئذيحلاهاالئىالإملبرإطور"دنياكأنت

منافسهدحرأنبعدفحسبالغربسلدالآنوهوامأ.يأملالذىعألمهكلها

.الغربهذ!شاملةالوحدةلكونأنمتنأفلفلاماكسنئيوةا،

إلىيقفأنالوئنيين،.فضمنيضطهدولمالمسيحيئن،حررذلكسبيلفى

الإمبراطورليةجؤءقاطنىعنصرا6فيهابييبلاآتيةلهمشبىوعاثفىجوايىه

كلهالغبربيلراصأنولابد،ابيهيهفوو!ؤاده،الشرقيإلىإنه،.يئظلع+الغريى،

.انقسامأولفرفهمجالولانزأع،أولخالتهبمحللاولسانده،4يدفعهوراءه

01لجراحيدن.كلم،1"فغرباوراءهوتركال!ثنرقإلنىان!الل-فسطنطين:)ولكن

الكئير،-حاولخعيقة.شيلايفعلأنإزاءهاالإمبراطورلسئطعولمبه،ا3لمثاندسام

شىءأشبهكانتبل،إخفاقعهدهفىلهايكتبولمنجاخ،لهايقدرلمحهودهولكن

.!.شىءلاإلمىهوتلمالغنفخدإلىامرهأثهاتهكىوصلت.لهدئهبسذامنه

العقلدة،م!مبإلةفىالمدولة"أتيعتهاالتىالجديدةللسيأسةطبليعيهنئيجةذبككان

كأنتبلوانفس!،المسيحثلينجماعةبلنيجرىبمايهئموندبلاالأباطرهيكنفلم

نراعأثأمامسامحة،أوعداوةلاخرإصراطورمنتخئلف،كليةلهمنظرتهم

اهبمام،.قليل!الوئنيةالدولةعندلهايكنفلمالجدليةومحاوراتهمالعقائديةالمسيحبين

\،ج!ء-.-،ا-!---!-ث-س"ط
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ص!ا!ولة..دالكنيعة!د

أصبحفإنهحرة،عقائديهحياةفىالمسيجيينبحىالآنالدولةاعئوفتوقدأما

أوجدلمنالجماعةهذهبينيجرىمأكلإلىالاعتباربع!نتنظرأنعليهالزأما

.+مواربةأومباشرةبالدولةيضرقدئخأصم

خصمهأقاليمإللهضمقدالملفيهالقنطرهعندظفرهبعدقسطنطينأنعلمنا

أحنئه،لملكلنيوسإلىليزفملذوإلىشخصرثم.أفريقيا،"ولأيةوبهامأكسنئبوش

لأالعقيدةحريةإطلاقمنتحالفهمأإليهانلهىماأيضأوعلمناحين،إلىوليحالفنه

،جديدةربحورقةجيبهفىوضعقدأنهلقسطنطينوبداالكئيرين،الغاهلينلوعايا

-"فى!إنئقولاستحياءعلىئمشىالأمربأدئفىالأنباء1جاءئهماسرعانولكن

"نجها"بعث)1(رسالةإلاتلكوماالخطر،ئداركالىوتدعوهانقساما،أفرلقياكنلشة

علىكانالذىالدوناتيينفريقاشكايا!مئضمنهالأفريقىالشمالحاكمأنوللينوس

آنئذهكايكبليأنوسيرأسهاواللىقرطاجةفىالكاثوليكي!.معا!الكنيسهخلإف

يتضخكماالانالسام،هذأبح!وثمسبقيسيرعلمعكلىف!ممطنطينكان-وربما"

يلصورها-يكنلمولكنه)2(،قرطاجهأسقفوإلىأفزيقبافصنائبهإلىرسائلهمن

نفسها.بفليل.صكنذلكبعدبهالمئتعلنءالتىالخظورةبهث!ه

4بم3الاضطهاكوطأةكيهاشتدتالذىالوقتذلكإلتئالآحباثصبنأ01وثعوذ"3

فاخئلف!الممدسه،الكببإحرأقالإصراطوريةالأوامر"عندما."صدرثالدقلذيانى

،اوهوادهوعلقسلربينسلوكهموئبابنالتعليماثهذهمنالكنيشةرجالموقف

اسرارمنيديهثح!بمافاسر!والضياعالحرمانجياةآثرفبعضهم.وصكنف

كثبا.،الناردىفألقىالإمبراطورلةللنغمةدهاءفىءاسلمع.االمسي!حية،:،!آحرالديانة

مافألبيلموالجاهالعزعلىالحفأظآثررافهوثالث.بألهرطقةأبكنيسة3سعلهأأخرى

.أوك!بمرامعهاالمانمنقلبهفىلبقىمأوأودعمقدلعمةكتبمنجللحريقلديه

.الإذعانرفضواخيرا،مذبحهاعلىيضحىالأوثانإلى.سعيعندماطواعبة،

!."أالسعاءلدملهملململةبالإنالادالشهاد.ه،بروامئد!فلمى،91ال!سلطانثونجبروثأوأ"

،-.401-301.onstantine,pp!حول،3مo!.)د(

ا:-اةالئالثالفضلراجع)2(

..:1ص!42
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،...11ja!والكنيسةا..

نافضلفلالدمعتدلا،ثرظأجةأسالف3ولص!ولدا+ول3منسوريوم!+وكأن

الرأىالكنيسةئخلفهاكئبكنلسئه..يغضىفنىئاركا.المقدسةالكئبومعهيتوارى

يقف!نأحيةالإمبرأطور،!اوعلىلوغباتإرضاءاالحاكمة.السلطاتجكليهالتستولى

يعارضهنوميديا،!مطرانيهأغأ!ز+3تيجيسيسأسقفSecundusسحوندوس

إبشهادةسايخة؟إليأنفبسهمدفعيأمنالأوللاموبينما.،السلوكااهداولستهجنالراى

الفئة.هذهسكؤندوسمدحلسل!مهأ،رافضينحوزئهم.كئبا"مقلاسةلمح!أنبإعلانهم

يطلبونأئوهالذبنالمب!طموطفىئجاهحازمامؤدف!وكاني.)3(ألبمئشهادهأممجدأ

41(.الإيغعنمارهأوليسصمبيجىبأنهفيهميبمغون،(فصآحممالدذ!ما2سمليبمالليه

،ولكن!-+سالمالكنيسةوسابا،وصكنفوإنهابقسوتهاالاضطهادسنووإنقضث

طيبةلكنل!بمةئمنئهألذىإل!وءهذاصفوألإلا-تعكراأبتوالكنيسةالعقلدةخحفات

وأخذ.كلإ.،وسكونإبييد!منسوريوسحزبىبلن؟الخلافحدةمفازدادتثالئهةكرون

"فقبربواالإضطهاد،4فئرةإبأدطأفدامهبمالخطيئةاقىزلثمنإزاءموففه.يحددمنهما

ودد.العذال!أوالموتألفسيمعغ!،يرالعوأجتىالمقدبممةبالكتبدقعواأوا،الأوثان

!/.الكنل!مد4رصكلةفىوفبولهمالطغاةئعمي!دجوازحوذالخلافاحتثم

كمالديهمالعمادفببرورةعلىالدوناليينذ!لكمعساومحك!مطينالالدلهمر!وبمر

"طالب-ءوإن.همراسيمهجمكليهمد!نكبرولكنالكاتدوليكثة،/فى.-الكنيسةهؤ!حألدثي

لحواعلىتعفيدهيئمحلى،ا"لنطروجفئيبينالخلافاحقيقةيعىأن:ضكليهالمعمودية

أونكسطننونرى.ا)5(1جوازهويسدقلتمالجامعهالكتيسةوطموسيئوآفقسليم

بهوهمبهنجهرمااهذا.ة.القالوليكيةألئتثتسةصفىفاثمقالعفاد..!"مؤكدابسئطرد

إمناشىءذلك..قويملهج.امكلىالكاثول!كية"إلكنسنةفئىالعمادوطقوسمنكراون،

2خقيقةتلك2شى.قي،مثنئالطبألصؤامراشيمةاتخظىافلاغبدفئمأفا6اكأكبنؤنبهؤفيمبه

لأ-؟.!001!4!؟2+لم-!..--!91.إ!)6اافعزصتون/عدهاأوهئمنعيها

;henew Schaff-Herzog encydopedia of reli! ous knowledge, III31.ول؟؟ .S .MJacks)
.Jackson.3.-091-!،ة، op. cit. pp.-

,Jones.4).501اصلاس.،كا.اا،!،--ء3!بر Constanine,)p
),4.1.1.5"هـ؟.-1."ا،2/ء!4!...--ا-ا"ج.لم AVG)

.(Ibid.6).4.3.1،إلا2

ج!43-،ا!-!.------------
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والكنيممة...الدوللأش!

على."لا.ل!لمالعمأدأنعلياصرأرنابينالئوديقافيإنسانأنجفقمأواذأء،.لا

اءليينتبه2أنفجليهبينبمثائمبأنهاعبرافنادوناتولمرلم،،وبلن.عكندمجماعةاليقينحبئ

بكيانه-عدم-اعترأفهم،مقابل!فيلمحويمإ،ءوذلكعلى+نجهجبلنهموجو؟ه،نجنكر!ئماما!أننا

.-.1ا!ا)7(0ااوإياهمفيهالفمئركونلاالذينبيق

إلىوئصلبال!ئدحيرة،ت"يقوم-مناشخصلمسجؤفرفافىالممسألة2ؤكانث

والقداسه.الطهارةيفتقدفنبأنالدوناتيون-وناد*ىضنلاحه،فىوئوغك،خلقهأغوار

الحدلميميسم--الكنيسةظبعهمثدكانلؤ.كما.الاضنطهاإدإلىوثظوواملمنحفا،لأ

منفريقينبينفلفرقمآهذه،الكاثوليكيةالكنلشة3منوالضديقفونالواحذة،

وا!نالأخلرلين،الدؤنائلنخ-فصلا-فىوتعثبو6-2والمنشاللنالهراطمة،غليها،الخارجمين

الذونائيون!"حكلنى-"ا.واخثج-.)8(ءالهزطقية"الدمالنملبعضقاتعللفهمعلينهمئنقتى.كالت

!صكلىمنشقونالهراطقةكلاقالقؤكيمكنأنهذلك.الهراطقةء-عدادلافتىوض!عهبم

د)9(.هرطقةاالكن!ية.ألأنشقاقاثكلاعتبارفدطيجؤز"لاالدئ"الوق!فى..الكنيفنة

انهرطفة"شككف!3.ا؟غلى.-التغاليما."أوالكنمنىالنظامجلخانف.-فنىيمعالانشقاق-إقأذ

ا.تا.!--"."ول!.01/11"/!"."العقبدةجوهرلمسالتى

منعميقةلجةثىالبثمر!-ألرومالىغبرلى.بينمابألن!ئرأ"-أنهجديئن(1"هوومما

أفلثطبىيلة،قرونأ.الجدال!بحلةواكئشى.ا.المسيح،طبيعةحولو-"الثين!الضراع

فىوخلافابهنفسهوحصر،العقيمالبفيقالفكرئابنراعاهذآدائرةمن6الغبرب

ابوجهلمحىلعود.هداانلئمذولا.البنسلة.الئلظيماتوضع.أمس!سكندأئرة،اليحث

مثقازدهبرثفقدالمنطقئين،1كالالئل.والفكبرىالحضارىالئكوينإلىالأولى

!الفلسفيةيألمدابىسأثينا،جانبإلي؟!وببرجامةو%نطاكبئ3الإس!ندري!وخاصبهالشبر!

.لبشرفي"القثيمةالحضباريها!أصولإلىبألإضافةالاغريقيه.واللمافأت،العديدة

---...الفلسفية-المدارسهدهص!منالرومالىالغربخلابينماوالهلنسئى،

(Ibid.7).4.!.ا-!ء!ثا-!

S..8)ء .M Jackson, op. cit. Art.Donatism)
.-.onaryof Christian biography, art/ Donatism9)أ Adict)

!،جم!144
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والكئيممة!...-إلدوبة2كاس.س)-+2+ء+--لم-.-4،!

إفى.ئلحصبر!حصومهمإلدوفاتيين.بينالمشكلة*كانتالنطبرةهدهعلى؟.

اللدإةغيراو.الممقدسينبفا!خكيبر"يقومالئىالكهنبىليةشرجمة.لأإالأعمالأوض!لثحية

الطقوم!صلاحيةصكلى-(نالدونأتي!ونأضروبينمادالهم،.اجمللروم!رتجل!من

الكنبسةلطلبلملم.،)01(القائمالأكليروسزجلوشخصيهأخلاقعلىلعلمدالكنسية

م.i.('2آسواءدلنرجلفكليالمعمبىديه،لباشرونطمننالقداسهالكاثوليكية

أنه9فيقول!عليهويعليئالنزاعهذا"أسبالاعلى-كالتوبى"نورمانالمورخويوقفنا

إلثهج!فطلب!إلملين،!جادةأفرلعماولايه.حاكمسلكالذفلثيالىالاضطهادرمنلما،كان

هدأالمسيحيوناليسأر-ادووفارئضىالمقذ،سةالكئبائعقيدة،لنكزانبىمرا6لقدموأإن

!بالعأروصموددنفسهالفريقهذأالفىالاضمطفاد،هذاأنقشعت..صكمهفلما.االزأي،

.الطبالأث-عدادفى"ينثرجغألب!المتحفسبنفنزمرةجانلامنالدينعلىماركا

وحد!هم-أنفانهم-دنانق،لصلبالأطهاز،.ولمالقديسلينبأنتحاجراحتالفعدمة،

ومسيخيتممآهليلهم،فمدواقدالمأرقينأنصالمطهرونالذونأتيونو(شاعلكتنسة،شكفد

فذأ6.النقوسيد--فشيشلن.شفافنىعنى-الغعضودله"إفامةبحئملةلنالونوراحوالنلك،

التسجايا"الأالمعموديه،سمنذا".لحسغ!اجمليركيةأببعيةحجهالكائوليكية4.الكتيسةوأكنلق

031+"الجامعإ%12(..ولكنيسةلكظهار،كنلسه!لأف،".فلك!:والخ!

فدغاه:وكانتافذا،""الكاثوللكيةة-"الكنيدلمةلقليدئجادلفكرةفالدوناتيةوهكذا

ئنلقلبمقتضاهالمعموديهبداتئخديا.-الائجاهئملواوهىهذ!،-الكني!ينة.داخل.للشقاق

الخقللخلاصنمقدمهينلظمءمخئلفا..أخلافيا-البشرفن2محفل.إلى.!الؤقتمرعلى

ئصركاثوليكية/بمدافعه:ووجهفالدونأئلة)!الفكرهدهأنالفضيلة،-غيرهووسليطا

طفارة.بين!قصذلا!ئاما*وتفضل.مفارسلدهةعن3نجعيد)ذاتهخدإلمحىمالعماد!طقمقعلى

.ص-*+اتأ!"!"/رجمالفا--ةوفداسةالكنيشه

والخارجينالكأثوليكيةالكنيسةبلنلتعحالخلافهوةراحلثاالنجوهذاعبى.

!n,ه،،43.1-ا-.8-،-م!-.،-*-؟.).لمإ tyءChristiأ؟,e expansion(01؟Latourett)

.fert,op.38.ولءة؟ش.؟تا3إ..،.ء--ا!ا(:! cit.!ثدأكp.(11 Mc)

،.:12-..94-..cit.p12).؟ Cantor, )o

لإ!141005
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،دلكنيسةوا..ل!وولاص!

ثفجربعينها..حادثةكامنلابدوكان"الزأى"ا.فىيعذطخلافالم"كلةذلذأنألاعليها،

"عنذماطبشرأكهاقدفثصأقالأحداثلبثتوما!العملىالصواقع-حلؤ.إلىوئتقلهالصمراع

عمنمن.بعدهالخلافوئأر311.عام،فرطاجةأسقفمنسوربوسالموثالئقط

ا!*!"/"ا!ا)13(0الشاغزمئصبهيلى

كايكبللانوسشمامسحةبىسمرإلىالكاثوليكية.الكنيسةصأنظارائجفث

anusاlجم!ح،aلمسلكمعارضتهقىوعضد!الأيمنمتسورلوف!ساعدوئن.أحم

النظامفى.الاعلداللمبأدئالئحمسشديدكانكماالقديممين،كنيسةألطصياع

نوميدياكناشرطعنمندوبوقيحضرأنعلىجرثددالعادةوكانئا.الكنسىا)"ا(

تغاضموأابكأثولالهكىالفريىاسا!فةولكن)دا(.قرطاجةأسقفأخئيارفىللمفمافيكة

كايكيليالوب!اخليارعلىأبعجلهمن،شى"ن!كىواثدموا،العرفهداعبن

يوافقلنئليجيسساسقفأنبعلمهبم،هذأسلوكهمنجعللأنيولمكننا4لثيببقفية)6؟(،

ولما،نقيضطرفىعلىومنسيويوح!اسكوندوحراكأنفقد.الإختب!ار،.هذامل!على

سكوندوسيكونانالبديهىمنكانفالدلمنحموربوح!تلميذاكايكيلبانوسجمادط

+كن!لممةأرادثثمومن.المنصبلهذإ/إخئيارهاعلىالمعرضينأولكنيستهورجال

إلوأقع.الأمرأمامخصومهاتضعأنكرطأجة

-إئمام.إجر)ءأثسرعةإلىقرطاجةالأكليروس-قبىرجلعمدءهتامن

فيلكحىهمالمجاورةأمطن،اسلأدفةمغثلاثةقام.-بهذأ-العملودد،كألكيللانجوساخئ!يار

+TyzicumتيزبكأسقفNovellasونوفللوسAptungaأبئونجاأسقفFeكنإ

فيلكبمطصسيامئهوئبىلى.-+Tuburboلوبوربوء.أسقفFaustiول!3وفاوسئينوس

Felixمندوبين"لدنهامبنارسللثقدتومليدلاكنلسهوكأث.)!ا(الأبئونجى

د!Palanque-Bardy-3)-ءت101

192..joursIII, p.;42 .F Jackson, op. cit. p

(14.02.McGiffert, op. cit. .p193)n
266."efele, op. cit. ,I ,1 p؟,onatism\ة،أ.Jackson (op. cit.،111 art.15(ثا.ول(

701-601.2.p16)11و,Jones, Constantine, .p ;601 Duchesne, Histoire anc4 enne !74 Pe،!se)

.mann,op.اp..84لم cit17);42عا!فصأ.Palanque- Bardy-Labriolle, op. cit. ،)11 )p

-.---ا---------!0،1ع!146
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لبني!ة!وا..لدولةا

،أسقفDonatusدونالوبالرسلهوطلاء.بيز،وكانالاختيار،مراسملضطور

بعدالأسففيةيتولى.الذىالكنيزدونائ!س!غير.وهو.18(إلبما!امبنية

منهاشتقتثدالطائفةئكوق-أنلرجح؟:والذىالطأئفةهذهأساقفةأولماجورينوس

):ا؟(.تنسبابيجللنمنلأىنجزمأنحقلمةالجسيرمنكانوإن.)99(أسمها

الغضطب.فتملكفماذديهم،+منالأمرجرجوقد؟ألفشهمنوميديأأسأثققة/إألفى.

شخص/فى"يجدو.اعلمولما،أغراضهملتحقيقمنهينفذوبئ.سبيلعنلبحثونإوزاخوأ

بها/تم"،التىالطريقهأنأشاعواوتجويحه،مهاجمتهفنئمكنهمنذمةكايكيليانوس

11لهذاإ!ختاروهالذينأهمفمطالأسا!فهمغفقلة،سقيمنهجاعلىجرتاأختلأره

:أفيلكسبأن3.القائلالآخرالاعئراضنجؤارإلىشيئا:يكنلمهذاولكن،المنصب

!ذى.اغيركايكيللالوطنا!رسملعدو!ءوعلله؟)21(!!الاضمطهادفترةإبان،أئاهلما،مارق

فعرضى7ابمضاب-،الفرلقنجواطراتهدئة./ابجديدقرطأ!جهأسقفحاولوقد.صلاطحية

هذأبالطبعرفضبوانوميديا،أساقفهولكن.ثاني!هرسمبعمليةجديدمنلمرأنعللهم

ضمفىإ.قرطاجةعقدوهمجمعافىوالئأموأ.()22عنادفم"فىوبجواالمملتمس،

وعزله،أسقفاكالكيليانوسأخئيارب!ب!راعيهالإغراف.عثمفتهثررواأسقفأ،سبعين

إلىرممالةبةبىسالالمجمعقأمذم)23(،ماجورينوسيدعىجديدأسقطسبرسموقاموا

كنلسهانقدلمتوهكذ13)24(،إجراؤةتمماعلىفلفأنطلعهم"أفرلقياأنس!كقةجملنم

ولتزعمهالكاثوللكية،الكنيشةيفل!2معتدلأحذهماحزبين.*ملضادين3إلىقرطاجة

.Magoولح!،.3ماجوريتوسؤلرإسهكنيسه!القلينسينلمتكوالآخركايكيفلانوسق

الجانبلن،بييئالنزاعشقةلدم!تفحلتالأحداث.فدهودوعمنعامينمدى.وعكلى"-

,cit.III.!هةatism-.1-،ا-،--- artف!ه.,Jackson18(آغ.تما

027..que,Bardy, Labriolle, o." cit..111437 Hefele, op. cit. ,I،1 pكل!ا(91Pa)

mionaryس.3ءط..!ء:-(.- of Christian biography, art. Donati02)أ Adic)

.16..d.MsGiffert, op. cit. .p028 nأ(21Ib)

,Lietzmann.22).84م"اأ.ء-ا op. cit.)p
.-.23(Id)

42.(4.Palanque, Bardy, Labriolle, op. cit.،11) p)بر
47!ب.----3-
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.؟-.،"-!اوالكني!لأ.ةولةال!ص!

،!ولالك-المبينالحقببهلىبأنهولنادىالأنصار،إلى!لأصفهفولق!لجثب9/-اكلبوراح

علىاقسطنطينانتصار!كداهالأفريقىاللثنمالعفيهاأضحىالئىالصورةكأنت

11بهذعلمعلىكأنالغربسيدأنلجدير*بالفلاحظةواثه.rا2اسنة11رومأطاغية

ومنحهأعطيائهقصرأنةمنذلكويئضح،!الأفريقيةالكنيسةههأفشثالذىالاثقسام.

المصدروكا!.2(الكاثوليكله.)دالكنيسةوهوإلحق،علىأنهأحبز.الجاللب،الذئعلى

ولكن.)26(قرطبةأسقفهوسيوسالإيضاحاثهذهالإمبؤأطورمنهاستقىالذى

بفحوىعلماأحيطه!فلا6الأفريقىالشمالفىالنزاعخقيقة2يدرىلكقلم.فسطنطين

جاعئهأنإلىهكذاالإمبرأطوروظلالخلا!،طبلعهمنبينة.علىكانولا6الجثلى

ألىايبدوالحقيقةوفى6(-،.ة)7الأمربحقيقهلالحبرهالدوناتىالفزيقمنالمكاتيب

-دائرة،خارجبلفظهمف!مطنطينائخذهالذىالقرارعلىيحتجونكأنوا.الدولاتيين

.)28(الكنبسهعلىثعثطنطين"بهاأنعماللىالإمبراطؤريةالهبأ!

لدى.قسطنطين.احتجاجهمفىالدوناتيذندافع.يكونأنلأبد-"ؤاآخرشيئاأنعكر

ولئى،كايكيليانوسالىرسألثهففى.ذاتهالإمبراطورغند*الشىجم!3فذاعن"ولنبحث3

بقوله:هذه3قسخلنطيناخئتمة)92(للكنائل!سالفالمن،مبلغافليهايحدد

ءا-السقيمةالعقول!اذوىبعضى%نأنباء؟لرد!صكتها"ق!مسامعىكانلطلما.ض

و.دنسها،.انغبناعمبخزىالجامجه؟المقدسهالكنيسةبكن-ابجموعلصر!يتحايلون

"،نائبهPaاعأشاiدا3وباتبريكيبىيىالبروفنضلط،1أنوللينوس،زوتقدأنىتعلمأنحق

الأ،!ترى،مسئوليائهمكلجانبإلىأنهفحواهابأوامرحضرتنأ،فىكاناعندما

ول-أركعنأعينهقااللحظهثغفللاوأنممكايتهم،فأئىالأمرلهذايبذلواأنعللهنم

إد!اللواعلىفاشخص!عته!؟فىمماضوان..أثاساعالف،فإق.اوسكلله،-حثئثأى

25)ب!EB,hist..ا-حم!ولX,72-6م!.--:!!01! EVS)

,Jones.26).81،؟!""ات،11،ط Constantine,)p

0111*.42..(27 Palanque, Bardy, Lab* olle, op. cit. II4)p

C.A..28).296ا- .H XII,)p
-"!ء".ط.-االسالهقالفصل)92(رلجع

!-------،ItAص!
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!ت.اوالكنيسةاولوللأ..

لاهوهـرايى،+وليحفظكحسبامعهمفيسلكاناالقضيةلهفاوأجلهذلن،مؤظفينا

لأ-.103(عدداسنلنالعظيمالرب

يتخمقأندونوا!حدجانب؟إنىانحلازهدسطنطلنرسالةماللطفمبنواضج

ذلكوحىمدىغنيفصبغ!الكاثوليكيةالكنيسةجانبائخاذهفىوهواث!ضية،فحوى

لعطيناا،شكايتهبعديسمعلمفريقإزاء.الغنفسبيل2وسلوكه.ابيهالأسبانىالأسقف

زماململكرعيةفىصدعأىبحدوثيسعحيكنلمأنهذلكلسلاسته،واحدامعنى

الفبريقحرمانإلىبالإضافهإنةالقولإلىنميلبجعلنااماهووهذأ.البارحه!أمرها

إلىالدولةدفةبمبلالقريقهذاإحساسفإبئالهبةءالامبراطوريه-منالدوناتى

ملتم!عصا.الإمبرأطو!إلىااييعثنجعله،لمحيصا!للحقيقهئقصادوبىخصومه

.غألة9"منأسالفبتعيينالطلبيئضمنالإمبراطور1إلىالدونأتيينزجاءكأق

لكنسمةءراسأنهلعلغهممباشرةللبابأيلجأوا"!لمف!ددونأتبون،القضيةلنظو

3.،فهوذلكوعلى.الممرتبة،فىاشمواقداحقفبعدالبابوبةاتكنلموأنالكأئوليكيه،

هو،لليفصللاولمكن،الدولةراسالإمبراطورإلىلجأواولكنهم)31(،الرأىيخالفهم

ذلك.للحيدةضمانا"الغالييقالأساقفهأحدإلىبرمتهاالدضيةليكلبل6بينهمبنفسه

.)32(الاضطهادألنا-ءإلإميراطويىبةولإيإثمنكغيرهاقأسب-قدئكبنلغغالةأن

المنشفينالأساقفه:أن-ذكرهلجدرلمم!إنه":بقولهذلك!عليتجونبنالمؤرخ7إويعلق

المفزعةالحقبقههذهئكنلمفربماصمببحيا،نفسههو"بكون!قسطنطلنإلىيلجأوالم

)33(.أفريقيافىالمئفةبعدحأزلاقد

علاثةفىالإولالمحككانثلالكأناالحقيقة3اهذهمنيعنيناءماأنعلى

إذء!عدتالكنيسةتاريخفىخطيرةسابقةوكان!.الئسامح!بعدبالكنيسةالدولة

.القيرون2طو.الال!نيسةكانثلالد.)34(لداخليهسئونهافىللتدخليضريحهدعواتم

3(!!73!")ه،!غhilt:Eccl..6!.""ا-"

4،901.،1،!..citا.opس!-ة.!-2.،8;616ء"ءلا!أص!ولop31)،؟ Davi)

,Leitzmann.32)ة".85 op.cit)
1.(33)!إantine,.خ4.1،.-!!... Jones,, Cons

(34.,372.Backhouse, Early Church history to the death of Constantine,)p
39؟ح!.،---.-
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والكني!م!لأ..الل!ولةص!

المجامعوعقبتالدأخلل!ةخلافاتهابابنفسهأاقد-أغفالت+ءعلىالماضد"الئبظه

منتدرىالدولةتكنولم.الهرطقاثلعنأوالانشقاقاتلمعلجهالعديدةالمكانيه

فىيعلنيهالكنلمبلشلئأ،وأنفسهمالمسيحيينبينالدأنجلىالاصطراعذلكأمر

تجاهميلةيظهرحاكمالإمبراطوريةرأسعكلىأصئبحولمحد-4الآنأما.البتةشىء

وتضعخالنهاتها،عليهتعرضإلله،تسعىالكتسمةزألنا.إداغجبفلأ،المسيحية

الذكاء،اغالةذكلنا!سطنطلنوكان.الرأىطإللهولطلبداخلها،فىلعثملماامافه

أمورايشذزأنيسنظيع"حتىانعلافةقدهالقؤأحكد"-كىثابث/البدايةيرسى.-منأنأراد

ا!جاءقةالفرصةدتلكوكانث."ضالخهووك!إرادده.حسب6"2الكنيسةفدهايمادؤلئه

القرن.منتصذفوحتىاللحظهإفذهؤممذ.انتظار.فاسثغلها/.بغير،توقعض!يرعلنى

الشلزمنواحداإمبراطورلتخلفلمالبلزنطلة،الدولة.دالتعندفاعشر"،الخامس

-بشئونالدولة2.اموروارتبط!،قسطنطبنمند-.البدءمعالمهحدداالذىالطريقافنئ

هكهاوقد.لمسيينهما،نفصلأنالصعبمنأصبخحتى!بلالك،وهذه،!الكنيسة

الميلادئ،االخامسالقبرنفيالمكنيسةامؤرخسقراطميكرة*فلرهفى،حتىالحقلقة

الكنيشة،شئوقأبفوضبىعمص،الدولةأطؤرالاضطرابشمابإذا-م!11!:يقوكحيث

---ء.(..!1إ-4-م!!"!؟-ايربط.بييهم!انجدابأ-زوحيأوكأن

يبتغى"اوقسظنطينا،عالىلا.أنسمفإلنئ!3!"!الاختكامكى..لرعبولىإدنالذواناتيودما009

كىالجايا"اإلئئ-النزاغبمضققغهد،الأولى"للوهلةؤبئنطونةانقضننةء"قنئ.ذاللهلاإتبات

ضفنهاروماأسقف2.إلتئبرسالؤوبعلشيمغالياءأشاققهمننلاثةقعهروافاكاواشتزذ

-لم"الأالم:معانعدة

وإلىا"!،بىوماأتسفأفاأاltiadeفىمفتيادسإلى..أوصكسطشق!طنطين"

أفيللينوسو"ثعظييم،-منأتتنىكد.عدةرسأئلأنحيثا،!7ء"ثةcusأ)3مركس

من؟2-إليةوجهقذ"قرطاجهسأشئفاكايكيليانوسن!-.أنفيهالتلبدى-أفرلقلا،بروقنصتل-

خطير،جدلىيبدوالأمركانولماأفريقلأ،فىزملائهجانجبمنالكثيرالاتهامات

لإدارتها،إخلاصىكىتفتهااجمفيهالبنايةوصبعباالئىالأقاللما-هذهفئأئهحيثإ

الحسن.لملتيادس!مم!ا!ا/كاقوربما،فجزوفإ:نحلزافمخمنلةأغ)5

Tones،".3ا؟7./.(2!؟لا،.ءاص!،-!اء-..،ت..لم:جعار- ، Constantine

---------2---------!،.!كا51ص!

http:// kotob. has.it-مكتبة املهتدين اإلسالميةالإسلاميةالمهتدينمكتبة - http://kotob.has.it



!ىوالكنيع!لأ".وللألدا-.،!+-.002-

الثمقاق،منحلةفىإ.أنفس!(الناسيجدسوف.آظثة.بالأهلين/منطقه!أتهاوحيث

علنىيبحرأنافررثولذ!،افنقسمونفيما.بينهموالأساقفة،دائمالكمابةمن!حلوفىا

المناسلبمنيريغثعرة"(2الأساقفهامن..وبضحبئ!اكالكيليانوسارؤما-إلىالفور

أفواله9سماعيمكنفهنل!الائهام،لهيبدون!ممن!آخرونوعشرةلمضيتهتواجدهم

رتيكلوسوزملالبمحضبرتبمثنى..،.ودلكالمهيبالقانؤنوجول!.بحلايخكمبجدهبعا

(36 Reticius،38(وماوبنوسحأ!ول؟اول،3)أ37(ومائرلومىإ(Marinusالذلنا

ءالأموربهذهئام!جكلمح!لىئكونوحتى.الغبرضلذاثرومأإلىبألإسراعمأمرلهم

منهاوأرسك،أنوللينوس،الى!بهابعثالئىايوثألقمننممخابىسألتىضممنثفقد

أبمضية4هدةنظزلمكنكمالاهالتسلفكوخألةإليهبم،ألصم!ابىرمالئبن!إلىجمذلكصورا

للفنيسةإجصكلأكنأنىفطنئذ-علىلخفىالاحيث"بإلعدل،والفصتل،طهابعناية

؟انفببئأم،اوصدعخأىئخئالوصا"وزااءكثملاأنا.لأملي"كبيرولى.الفئبرصكية،الكالؤليفية

"!ط93(.!أ11ط!الاأعواماالعظبنماصهالبريز.ةعنالم؟نسيبىياولئحفظلق

الضأليأوكفىقي!طنطلينلعبهالذيالدورلنا.مدىللضعالرسالةهذهمن

اوزفانه،،التقاضىمكانوعبنالقضاةا!خئارالذىفهو،والدولةابكنيممةبلنمبالفبر

القضية،لسلرالعامة،الخطؤط.ورسم-الحزبين!كل!.ءالمئقأضينءإمن2!.-عدذوحثد

كللحمل!لمحليهأنرسنائلإ"؟االيهم2فىاعلن.عنث!ماحكمهمبمنطوقالمفيأةإلى!3وأوحى

أساسأايتفقكان..قسطنطينالقدت-حفيق!.!!الشرعلة-!الفائؤل!كية-للكنليسة11الاح!رأم

3كايكيليانوس؟خصوماعدبازمنأفريفيافى"الحالةعن!هوسيؤسب!والر(ى-الالائل

وبلاء،!أخطار-منالأنشقاقعلبة(يلظوىبماالاقل!اعفمديدوكان،منشقينمردة

ناحيةص-من.(ولكنهالموتى"إلنىكاعالمرحيلهيؤمحئىفكرهقولنالاقئناعهذأوظل

أحدثالفريوا-إلذىمسألةفبيقضائى!الجاهامس!الله،خطؤةصكلى3.،أفثنم!".الآن!احرى

ضد-"عملاؤأخرجالاشادنشيدعلىئعليالاكلبأنهجيرومويخبرناضكلاله.فىولAutonأيممقف)36(

HIER.Vir..82.111راخح."الئوفاتطن

..كلةءإ.كولؤن"أممقف(73)

t..n..381ام.11!-م-رانجع..أرلأص!الف)38( ,23 24 pأffert, op. c5!خ

3*.l93)نمحول EVSEB. Hist)

!1ء!-.--لا---------.-يم-
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-0،00011--!!-...:ء------ط.-والكنيم!ة..ال!وللأص!

3،الفربقينودعا.القضاة،صإفأختار.2القضيةفحصبىوجوبصصصصنديات!منوقرر،الشقاق!

جماثت!،القد11،مكتبية.تفلضنغمهطيائهأ؟3فيتجململئلإ؟سإلىرب!بالئ!وكانت

ادكاوليسإ!)04(اافدنى7موظفإلىبعئثبمذكرةشىءماشبهتغبلر-جونزحسب

يلتعىوأخرملتلالسإلى-رسالته،وجهقدقسطنطينأنامنالقودهذا*اصحهعلى

معناعدئاأحدكانوربصاهد)،ضرقلمبى-هومنلدفيىولا،سواء،.ددمعلىمرقس

الإمبرأطوربهاينظر،!اللىالنظرةمدى..علىيدل!رننا!البأبأمعذبمرهولصكنالبأبا،

ا!ة!.خ--!إ:ا"إج!كللهالكنالئى!الشزعيهالكائوليكلةالكنلسهراسإلى"

الأحدأثلهذه.صأنزعانجةيبنيقسطئحللبندتلك!،انا(لاهئمام،ليجذبصانجرشىء.

الرباإعنالةبحكمها-إلية!شكبفد!؟فناطقبىسالله،اسفللكبهماجاءتشيئيرعلى

واخصتابفبالبن!كان،غصت/قدأفاليمألضأصوهىلمحبل،منألفناهأنغمة،وهذهالالدير،

ائالطةاوئلإالقرلملناىالىأيأصصلىتحربإلىنجبهنصأليسيجربلنهمفلماأساففئها

صكلى!؟آنجراينحملتهمنلئوهفرغقدكانفمسطنطبن.الأهميهمنكبلرجانبعلى

لفئر!بعد!ذلكافسلقراصطالةبرفىالسلاموأضبح...--هناكالفرنجهفباللىلتأدلبه

لضفقأنققإذنأقلافلا.الشرقفىنجديدةلجولة"يعدلامبزاطوروا3.)1"(طويلة

2!مصنأالتليةالمؤحلةلإنجازينصرفصحئى(حدلئصالهخصصنصصتالتى،المنطقةهدههدوء

يمكن؟فواله،انحدإعكء11،بالسكاق.الآهل11الإقليمهدأ/وأنخأصنةالكبلر،1مشزواعه

"قمح(نأعتبارنأفىص3ما!-أدخلناافإذا..ةالأيانم:كانجلفى-الأشد)ءرنجاله"علىالاعلمادا

سإن.لمكنهفيه!إضبطرأباىحدوثوأن/إ،4أفريقيأ.؟)إصشمالمنيأتيهاكانروما

استتباب4عبئ،الحرصبأفمدحر!نافسطنطينكأنلعاذاأنركناأقواتها،روماي!حرم

ةاصا!،،.!01/الدولةوحبةوذإفي!هذاوفوق،والنظامالأمن

أرأدهأالتى.بالطريقةلا)3"إ،ا--3اس/3أكنوبو2فىروماا/فىالأساقفةاجتمع--ا

صكليها،الكنيسهجرتوألىملتيادمى،البابأارئآهاالئىبالصورةولكن!سطنط!ن،

04)س!؟؟sص!،Constantine,p.9.8؟،.لا )J

41)'."،()3*:!ث09 .C.A)H

es,Later.828.-.ص Roman Empire II, p؟نم2)؟oJ

,Backhouse.43).373.ا op. cit.)p
كه.--،--ء----.---جم!!ا
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!ىلكئممها000لدؤلةان!

.ليم!أ-اولنم.أو-ئنظنضاعقيدةكاالكنشنةئهمالئىالمسائلفذهفل!.بحثافنى؟.قبلا

شيئا!،اا.لأمريغلع،-فن"لندلبأل!إبئانممالبابألأالعلمةإجزأء.!غلىيعئوصنأناقسظنطين

فلليادلمراقاماكقد..:أئبماعهمن!فلإ.ضير.الكنلشةأرتضتهشكلىإجرأءهووإنما

أعضائهاإلىضيمأنأأبعبجمئسىمجمع11إلىىم2الإمبراطورالمجلسذلمك!ببجويل

وبلزا.وفلوبىنسةريمنىكى:ا)44(.المخئلفةةيطالياكنائمىمنأسققأجمشرخمسه

الن!إيةوفى،أمامهالمطروجةالقضبةالمجمعوبحث.أ4)موثراكيناوبنفنتم،كابوا

ورفضإنية؟وجه!اللىالئهممنكأيكيفثانولمنئبرئة.مماحة"عنمنافشائهمتمخضث

!"""لا.!:ص!."-.".".)6"(الدوناشالفريةظدعوى

قرار،ايفبلواءلمالدوئاتييقسبيئن-؟أئي(2ل!يييرأجموفيال!/أسمقففنمطنطيبنرلبمالةوم!!./

وألهغالصحلحع،.االوج!عبهليالقضنيهيفحصواالبمأعضأءهبأدطمحئجلئن.مإ؟بيفيمجصغ

منالأمورللألمع!قف!إلأمببراطورلألثرحسالمةالتنهدهجكفهم،2/فى.أم!دارفىقعجلوا

قألي:،الئزا-عهدا"انباءوصلتهمالتىاللجظهمندالأحداثمميبر-اعبىوأطلعهبدايئها

لهتعلىفيماممحانا،للشقأقإ.بلينهمأفسحددإؤزيغفى--خيثكان-البعضن-(ولفأ11أ!م--إا

"أحسم*هذا!أنفىالرغبهحثفئى،الجامعهوالعقيدةالعمماء،وقوةالظاهره،والعبادة

أثريقيام!.ي!ممتدصكنيأنوا،1أساقفةبعض-3!جىء.إمني+انجالةبأنأمرىفأصدرت،الجثل

فحصيمكنارومااسففو!حضرةمثولهم!ى.وعكنادا!دوماالمئنازضكان3المحننبان

نجلاصهتناسىقدبعضاانحدثالذئولكن.فائقةبعتايةإلاضبطرأبدتلكدإعية

سبى-لحكملمتلفىولمخدا،دللعداوةفلم":يضع6المقدسة!لبالعقيدةإلخليقوالتودير

كان!وأ"ألهمأوقلة!،كانو!وقبرابىأتهمبففرهم"أدلواالذين"أولئكأقوزعمصدوبىه،

إلأهغيةشلا!ىغالةأمور.بدقهئعحصبىإنقبكحكمقم.فأضدرواامرهمفنمكجلهعلوق

أمبسو،)،والوئأمأبالأخوة!ئشبئفمالحتممننكان.هؤلإء2،الذيققابئأ!جلى!.هذآمن"

!عاحمأبىؤبىجال!!،.9ا-أضحوكهوعبوا،مددشمينأدفشهمعلى:،الثممنأغهو"ئلعأرولأ

,Palanque.44).3.45ص101 Bardy, Labriolle, op. cit.)p
45).!.(أء.86-.-. Lietzmann,op)

.hesne,op.و!)122.09 citءop. cit. ,I ,1 .p ;273 Du!46(+ش!أس!3،ن(

ة!----.-------.---ء---،!3
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.!---.ء.-.-والكنيسلأ05ولةال!اك!

منوكانالذئالابالسام،هذاأنضروريالىيبدوا!لذلك.بعبدةالمقدسةاالعقبده

على.يئعيناختبازاهم،الخاذه،-بمحضىلجمإعةممبقالذىنئيجة-القبرارتودفهالواجب

ا+)43(،ااالكئيرلنبحضورلثبجب!ممكنا،ذلكإدأ.كانألفور،إكاا

وئسبطرننملكهوالحزنالأسىرثة.-قبمطنطبننبراتفىنلمسهاشىءواول-

ويحطمبجهودهكد!"يودلاىانالنسإممنالخشبتهإلاذلذاومافقرائها،"كئلر!من4فىعليه

وضع+نجد!فىالجامحةفرغبئهذللث،ضكلىدالةإلأخبرةقسطنطينوعبارةا.إمالمه

4،31اعابمفىالآن"فنحن.وفلعهقلقهمدىعننسفصح05الفورضعلىا/النزأح-الهذا

فىجدل!دإجتفأعلعقدالغربأساقفةإلىإلإعوهوجهفداالإمبرأطورأنعلمناوإذا

حللفه--وبين،1بينهالأؤلىالحربوأناغسطس،.ثهالهسي!ا!الهـقبل3آرلمدلنه

لمابالقمس.اهمية!لخزفيهدهعلىي!علىكانوأنه)في"(،1أكتوبرفىنشب/قدلبسكينيوس

كانالمادأأد"زكنأ،)9"(،"ؤالرجلإ.نجأكثصادها".غنيةجديذةاقاليمإصسممنيبتعسيه

ذلك.لرابشوقاويتحر!الأفريقئى،الانقسامهذأسلأنلاءرعبأيذوبقسطنطين

الفركهبعمهاموظهرهعثوة/فواجهأنلهاكاقفض.الخلفلة!صفوفهفىالصدح

!إ/،1.-.-اءإ.ا:ص،ا-ألطعن

:يالولالسالفةرساللهلمحىالإمبراظؤركئبلهذا1009

ال!مناطى،امختلفمن!ا؟سأدفهأرلمدلنهفىلجلمع-بإنأمرنافذا.كنالمأ11-.

!منائسصلطلكىأيضاإليكنكئبأنمناسبارأيناهفقدأغسط!؟نفايهقبلودتلك

معكمصطحباصعاههعكربةعلى.صقليةوالى3!طto؟"rnianusلاتورنيانالعظدم

منثلئةإليهممضبفابكليهما-اخئلارك!لقع.الثانبهالكهنوئيهسالرلبةذوىمنأللين

المخددالمكانفىلئكونجاهدا..وابسعرخللالظ.طوال!على-"بىاحتكليالومواالخدم

سوفاوائئ!الفهمالباكينوجكمةبحزملظأنهعلي".يقينونحنالمضرولب،الميعادقبل

مخجل.جدلإلاجلبهومأ-قائما،معيببغمكل9زاللاالذىذلك،الشقاقهذا"بحسم

47)كباt.س!ص!اح.X,.5اءا EVSEB. )H

,Gibbon.48)أ؟"..464.،011 op.cit)

!..،،.الثاشاالفصلراجع)41(

--لأ..،.لأ-،6!،--3ط-.أ!!4؟
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لكئبشة!وا..لدول!ا.

بخلحضور،أمرنا"هنممنأيضافلكوليعالمللازعان،الحزبانبه"لثلىالصاكلفبيصمغ

بلصمحةمئعكاإ.الوئامأخوئجديدمنوليعدالأملنل،"الايمانوف!الأمرولينئه

.زر/..."-/-".(.).ااماللدرإلة?عدداسنلن

ئوا!.قمنطنطينسلطان-"الغربفىيمئد+،!إليهابقغةكذومنأرل،وفي.

ويعلقرؤما،مجمغزواتسبقالنظز-فبم!ؤاسعاد!الجدل!،هدالحفمنم(الأساقالة".)1

'No"ةث!Baynesبينز.!لورمان r'man'ضوئهاالكندمئة3تزفعلنم11بقوله-ذلكعلىء

أ!ا.5(حرلذهنم")نجيكأملصناذكوا-عفبهوالذئالرومالىالفزأرمزأجعهعلي،معترصئه

يمهدهمنالآمبراطور.لبخاتضرجكللهأأ!دمالئىابانط!الخطؤهآرذمجمعا..كان

،فوفبىقدفسطنطينكأنوإدأ.افلبفىالأوليئخطوبهأخفثتأبئءا.يعدإلمفمكلة

أضافالذىبىومأاسقصيلننأسهبمضبهأليا،.أساكمةمبنثلائهإلىالأمبنأول+فىالمسئة

قضالئهدالرةوسعقداالمراةهذهفىفإنهإيطاليا.،أسقفاعشرنجصعيةأبمؤتموينإلئ

-يمليرإفن%رل،فمجيم.وتهائياعاما-ولثماملا.جكن!المذىا.يصثرالجكم-يكونهحئى

وهوكشطبطلننكليهيسيطرإلذىالنطا!ء-/فىولكن.7العألملة11الزاوي!ةلمهذهمن

الناحيةهذهإببرازعلىالامببراطورص!إحرصودب.)3+(الغربىالإمبراطوريةنصف

)إلانقسأم(شجب!إممكنا؟ذلكإذا.كانالفورءعلييئعين11في.لمحوبه،مرتينرستهفى

آرلمدلنه)لمحىلجلمعان)11أميرأتهدكرعنثماوالأخرى"الكللزلقبحضورم

-لم-+.......-..".المناطقعختلفسمر-الأشبا!الة

أنومغك(ا+)4أسقفاثلأئة.وئلانولى!آرلفى-اجتمع314أغشطلمىأولو!نئ01

.هدلم.فىأنألا)55(؟افخسبالدونأليةالضسأه:علىثشأطهميقصرؤالمإلحاضربن؟

.EVSEB,05).5."""01-آ"ا"-.ع Hist. 01?!)X

A(C..51)؟.أ*ر.396،،--:-/علا-،04

CA..H,.396.......آ،ء XII5(.)؟

,Hefele.53)،،"أp..277ء-.+-ا!،،:!":. op.cit)،

47.3.1-(4 McGiffert, op. cit. .p382 .n;32 Palanque- Bardy-Labriolle, op. cit. .,lI pp. 4b

it.,I,1.-3.028؟ذ". pp55).خ.;88أجم!،!ول،س!.!؟بئ.Lietzmann, op.cit)
...---."...ء---.-!
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والكنيسلأ..الل!وولع!

الئىاللهممنوكايكيلبانوسهلكسساحة6لبرئةالمجمعفورو!دهنا،تعنل!نااللى

ذلكوكأن.رومامحبمعقبلاأصدرهالذئالحكماوأيداد(،)6،الدوناتليوناإوجهها

ءجلسائهفىدارعمالقريواانمجمعوإرسل؟د()2ثأنلهالدوفأليينإدانةيطعنىنجالطبع

.د()8الكناتسمخئلفهصنثبمرها-يمكنحتىسلفسئرالباباإلىقرارألهمنوصموره

اشلركحكماأنلهوهيئالمجمغ،رأ!علي!دربمأدسطنطينعينقرت

يردعبأننقمينالإجماعمنالصورةهذهعلى.اللاطينىالغرباساففةفيه

هأجمأنقع!طنطلنلبثوما،المنطقههذهإلىوالسكينةالوحدةويعلدالدونائين،

انتصاراتحقققدكانحتىالعامبنلهولم314سنةليكينيوسحليفهأراضى

بذلكفحق!+لر.اقياسكدأأوروبأفىليكينيومنحوزةقى،ما،كلسبها.ضم-رائعة

نجناحإلى-البشفورعبربهايقفزو.أخيرةجدلدةلجولةيثستعدورأح،حلمهبعض

سملهقبحمونافريقيامسيحيىأنيدصورفسطنطبنبكنولم.الشزقى،الإملرأطورلة

ؤجاطنهفالهنضبتما.سرسكان"الأحداثأنغبر.آرلاامجمعبعذثأنيةهدوءةضكليه.

لقرارالتا"المجفعالانصنياعرفضمو).الدوناتيينأنذلك6أ!!لهوىيتوفغيكنلمبما

لطلبوندأنهإلى-.الإمبراطوزلجأواادمخأنفا،مسلكا-3المرةومنلكوا-.!ته.الأخثهؤ،

!-،*--.-4..()9النرإعهذأ+/ف!االشخضىثراره

أ"لمرتينرفضؤاهد.قالدونأتيوقئماما--..،موقف."!جديدإز"اءنفسهفسطنطينوجذ.-:ا...ع.

طألبينالأمبزاطورإلى!يحلكمؤنالأنالكنلسة،."وهاهمرجالاتخكمالتوالىصكبئ

الوقبفىيرفضبهابد.اءة،-اولم.فلكثشطنطينيقبلولنم،بنفسهقضيلهمنظرإليه

فى3أثه،).إ(،.ءعكيروالإحجأمببن!الإفدأمطؤبلةلفلرةمئو؟داظلبل6جملةنفسه

فىيدب!بلنللمثولفدعا--الحزبببن.ونظو"قضي!همملئمسهنم.إنجابهقرراالأمرنهالة

)61(،مجلىاحكمهنسوالاسكشربمربىريحلفلالأمبرأطوركانحيث315سمنةروما

.smأJackson, op. cit. ،"1 art. Donat(.56).ولS

.،-112.(57.Jones, Constantine,)p
,Lietzmann.58)به!cit.p..98،ء.12:01 op)

p.,396..692اء.مء02/01،2-2011ء1!2 Hefele, op. cit.,1 ,1 pأممثهـ1ر(95..C.A)H

06).،-.،ض.../1،(!ا/-،ح-.- . Id)

,feleرp.792,1."؟،1 op. cit.بمI;09 He61).خ.Lietzmann, op.cit)

-..-،-.-ص!6؟ص!"
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والكنيسلأ!..الددبة!

فرضةالدوناتيونفوجدها)ا63(يظهرلمكأيكلليانجوسولكنالدعوةالدوناتيينفلبى

ولكقالمثدنة،لمغادرةواستعدواقرطاجه،*أسقفضدغيابىخكملاصدار.سنانحة

وإليهاأ،)64مياننهوإلىأ.لإمببراطوراتئقل'iceأIلو!مبروفي)63(،اعتقلهمقسط!نطلن

إتىبثذهابسازعألذىكالكلللانوسإللهواستدجمىالبونإتلل!،الأسافالةاحضر

فىليخرجكانوماالمللأزجمين،بلن"قسطنطينوفصمل..6()الإمبراط!رحضرة

7-أتيبعدصكجبالبعض!+"ثىويلتبهـأءل.2رلوزومامجمعأتجلأ.أقرهشكماقرابيه

والتلاضكلاالاهما،"وإهمألهللمتصأرعينالحزبدنتجاهقسطنطينموقفلوضحوا

السنؤاتهذهسمتحمصألمسألةكانتاهلميلانو،الىبرشما.إلمىرومامنبهما

!روما.وأرلفىصدرتالتىالكن!بميةالأحكأمجثيدمنللبحثتطرحوأنأفتلأث،

ص"".-ا.-)66(-:!الإمبراطورإللهااثئهىالئىالنللجهإلى.هدهللوضول

الفيصلمركزآ!حتل.أناب!مرفوكةمرتيةقسطنطينتسنمأنجشاكلةهدهعنى

أنمنة،قيدهذاغنمهعنيثراجعلموقسطنطينهذهاللحظةومنذ..الكنيسةشئونفى

علىالكنيسهاتختجولم(،رعاياهمنالجثيدالفرلةصهذادينأمر-صكلىامهيمنأغدأفقد

،الأمريقفولم.الكئير-ققد/أعطاها؟ايأهاسببهحقأيجيدهاأدظإليهئطلبدلك"ولم

.إ-،الأسا!ةؤهو.نعببنألادلك،من-أخطرهوما-2.إلىبلإنعداهالحدهداسبهد

الذوناتلينعلىوأنكرلكايكلليانؤس،تألييدهأعطئأنبغدكسطتظين-أنذللث--!

زعدمىلديهفأبقى،النزاعهذاأسبالبامن!الإقليم"هذايخلصقاناىرأحججهنم،

أسقفينندنهمنإوأرسل،ماجورللوسخليفةودوتالوس..الكبير.كابكيللاتوسالفريقيغ.:

برسململقوما،قرطانجةإلىولأ"ح!اه3ؤأوليمب!وس4-+أهولول!9ثا3لونوميوسهما

الحل.لشاسمة-أنغر.)67(ءالخالفهذالحسمالنزأعطرفايرتضيهجديدأسقف

.art.،-ا Donatism62)اا!ا.. .S .M Jackson, op. cit)

.92'1,1.pزآ.p.cit؟,p.;118 Hefele63)ج Jones, Constantine)

C.A:.64)..396ا!".. .H XI),)p

.(65..S .M Jackson, op. cit.،111 art.Donatism)
48'=05..pp266ارا.( Palanque, Bardy, Labriolle, op:cit)

-48.(67.Ibid)
7.ء!
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والكنيسة..ال!ولةع!.

دواناتوسرفرما+سرعانإدنكليهأ،قدمطنطلنعلقهممالثنيسناتوسثسلم.هدهالوسط

صوابهكسطنطينفقذفلكوعند.6(")لمكايكيليانوسثبعه؟حيثافرلقياإل!عائد!ا

افماحؤالسو.ءلهئوضحأفريقبفى"نائبهمنالأشباءجاعئأاأنبعدونجأصة

فياثنوفىأكراالذىالرجلو"بدأ)96(،الفربمينألباعبلنهناكالأمورابوأضبطو

قسطنطينأمرفقدالمسل!حية،فىاضطهادأولالعالائد،مخ!تلفتمعالمسامحةممياسه

والمذابحالاضطهاداثمن!كئيبروجرت).!(،،وبيغ!الدوناتيينكناش!بمصالرة

نليجهدئلواالذبنضحاباهبملعلبرونالدوناليينجعلمما)1!(الفرلقهذاأفرأدبين

بلغت!كدالولابةفى.الفوضيان.+،ويبدو)72(الشهداءعدادفىالعسكرىالملسمعهذا

إرس!افياإلىالإمبواطوراضطراامصا.فمعهااعنالمحليةالسلطالئأمعهعجزثحدا

1(7ثنلإأورساكيوسبقيأدةعسكريةقوة )r Ursaci.عناليكبيردونالوسيئوانلم

لها.واللصدىمقإومتها

هذاوإقليمهنلسسهعلىوجر؟الصوابعنهذهبإجو)ءائهقسطنطينبعد

بالعنفيسسمسلكاالاخرونهملسلكونالدوناتيونفمد.ز)ح6الولخثمنكثيرا

الجموعبلنكبيرارواجاتفقئالدونائلينمبادفيوأخذث،وكبانهممبأدئهمعندفاعا.

ورخاءئروةمنالكاثوليكيةالكنيسهصكللهأضحث.مأآلمهاالئىالمعدمةإلفقيره

هذهمنهأتئذوقلموالتيالإمببراطور؟منعللهأحصكالئىالعطايانتيجه

للدوناتيدنوئحزبواالنالى،.وعكامهالفلاحينمناجماعأثفتألسث!.شلئ!الطبقات

ولعلق)74(أفريقياولايةفىوالفؤضىالقتلوأشاعوا،السلاحبقوةسكنهمودأفعوا

اولبىكانثالأحداث:هدهكليأبىنعترفأنلنالابد11بمولهدلتجمليالمؤرخلقأحد

ع!58!

911.".،Jones, Constant4 ne

,Palanque.ء،941. Bardy, Labhiolle, op. cit. ،I

storyof..؟.5 the Churchآhول,C..A .H111*. ;396 Hughes

.rt. Donatismولأر.ckson,op. cit!لى.S.M

حجول.ي!:*1،!.6و3...--.-3

,7Lietzmannذ3- op. cit. .p ;19 Backhouse, op. cit. p

.492..F.Jackson, op. cit. p
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لدوللأ..والبئيسة!،

الدؤنأئيينجانبالئجدى.منذروةوبلغت611)"7(والدولةالكنلسةبينالتحالفثمارإ

أسقفهمعفطيئعاملوالنانهميقولونأسادفنهمإلطأرسلذائه!،عندماللاجمبراطور

)76(4عليهميعرضهسكذابأىلئحمل.أسئعدادعلىو(نهمالوعد؟

ضاعاانبعد،جديدة-سيالببةلنفسهيختطان.عليهأن،فسطنطينأدركعندها

كايكيليانومىوإلىأفرلقيافىنائبهإلى3117عامفىهباء،.فأرسلعنفهجهود

بدور؟هووأرسل)37(،والئسامحالاعتث!العلئتقومجثيدةسياسةبائباع.والأساقفة

)78(.ثيارهمإلىبلعودةالمنفيين.الدونائبينلثممادفهبألسماحأوامر

عنبالغفو.أويقيافى!نائبهإلىمرسومأ"الإمبراطور.لىنسل1.32فايواهوثىا

فس)مشاكلهما.خلإلىالفريقل!دصكلاثم)97(،المصابرةكئاشد!مإنلهمقيدوأناللونة!لييى

.كتيسةبلي!دذاله"الأمبراطورضطبهأفثمممأذلكعلىاوووليس،السلامطريق

ذلذعلىالكاثوليكاحتجفلما6عليهابالاسئيلاءللنونائليون!إم!كؤح،فىللكأثوليك

!دي!وفعونه،يكونوالمعلص.نحو.هذه!جاعئهمالمساءة،-.منهطلبينالإميراطورلدى

العنفيقابلوا"لمحيلثمسلكهمممئبحالهما!جنيدةكنلممةفاءةبأبىسأءالإمبرطوز.أمر

لأنهالسياسةهذهعلىأطمفقسطنطينولعل.IA)0!ربلعثلالائتقام.تأركينبملالة

يلركأنيرمحكب.ثىليكنلم"ثمومنليكينلوم!معصراجاللخؤل؟ثىوشكعل!كان

فىأيض!رأغهايكنلمأنهكما6الاث!املشيعلتى-للملابهذهلحثيئنالغربوراءه

أثهعلىالهفةقىل!طلغ+للهالامبرطورككاالذ!لمممميحىالشزقغةيتصثل

سكفلتجاهالاعتدلمنهمويطلبالآسلا4+!كاثوليكيعظ!احمضط!!مبزطور

إفسطنط!ن)82(.ةعهد/حئئانهايةالمشكلةهثهفئإلئثخلللحكومهئحاولولمالخضوم)؟8(.

75)*!،ءه-.!-.4ء Bacj).

76)ععه,Constan،ص!مط0،1123.09 Jo)

.tio+ ary of Christian. Biography, art. Donatismخdi77).ه;592ول..F Jackson, op. cit)

S..78)إ-.ا0 .M Jackson, ..pocit.،1)) art. Donatis;ri)
51..es, Bardy, Lab. riolle, op. cit. III, pب'(97Palanq)

29.2.mann, op.حنجهأ،P-.tic)108
,ense.،11.ء:124 op. citفيop. cit.،11) ;52 Duc,اardy, Labriolle81)ة,' alanque)

:592..F.Jackson, op. cit. p82(*أ

هحل!00000009
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!حتتؤأ!نيمم!ه..ةالدولةص!

خاضهاو.نثئيسه،*!-اندونةنجينالعالثةفىجذبدةئجربةإلذؤنأئيهالمنن!ألةكأت*ا-ام..

كانلتؤلئن(1واللإفبةلاة"والعنف"تاللنن!بينفيهاسثآسئهوئأرجحت!قسطنطين

أعلىفليضلاجعلئمقفانةخلثهاكسبا(نهما"ائ!لهى،.إلابغيرإليهألتلمحدجهوده

عنه،ند!خلولممخياه،-!لهقسطتطينمعنهسازكلمغنمذاكفدئون-1"الكنيسه،دفى

.ا/ح.!./::حيأة،للإمبر"اطوريه4ابقىمأ-خلفاؤة

الإمبراطؤرىا"الغزلبلمحيالإجدإثأ"مسبر-حذنهلى"ظهر!-الذوئاتيهإورضكم!كاأر."*"

اثرنغفلأنيمكننالأأثهال!الكاثوليكية،الكنيعطمعالكنتشيةالنظمفىخلافنتيجة

الذلنهمالمسيحيةفاثرياء..بعدمنإ-العنفسنبيل3-اتخاذفأفئ"الاقئصأذ-ئالعافل

ؤقربؤالاللأربافي"،-إذجاللزى.الدقلذيالنىاالأضطفادرفنالإميراطورية*لفؤافيأدمكنو!

غقةاندلثبعث.-:المسغبة،"فلمافوىفن2كبيرنقؤالعنثفيةلقىلأالذى"ال!دت.4فنى

..-11إ،ا--:ح0/،4خ،ا-لمبر--بم،إ.ا

ال!نينشهعلىأنعمهيعدقيورإحالفزد،ا؟ابغرنج!سلدقسطنطلنواضبحالإضطهاد

ءإلحقدتفلك،!أملاكهم/اييماببرياءدوا.لملكنيل!نة-وأعيذتأ،ض!بزهمأدونعأيإهأوبىالكأثوليكية"ا

والكنيشةا-الأثوياء،هؤلاء،-علىعنيمةلؤرةفأعلنتهاالمعدمه،الطبقةاهدهأفئدة

ويئضح.لهاا!وشللةوالشهادةالئطهبر2عبناندونألية-"المبادئ.من-مئخذة،الكاثوليكبة

وقصورحقولعلىاندونائي!نثقؤاب!لثبنهالأالئئ!الهجمات،فى.ااجليةهذإلأ!بضوره

.م"*؟،.؟ا-.!.أكرياللا.!نوميدياا-ولإيتئ-لمحىالممسلجيةسرأة

-"التتئالقرصةألمتطالةهد!ه"فبفا"أهالئئوجذوشيله،المدؤثائيةئكوقانيبعد/ولا

نئحلونالئىائوقنمة،القسره2-تلكعن-،أنفشهنمبعبد،"-لحخقغوارمنفنصكنهألبحثوق

لعملثهنتثجةجاءالذىلدفينالكرهلهذأنتيجةالرومأنلة،الحضارةبهأ.من

كالت،إذ،المنطقه،هدهلمواردروما!جابمنالمسئمرلا-الافئميادئ.الآسئتزأ!

الذىهوذلكيكونوقد02لفمبراطبىريةالحنطةكلومصوجوارإلىأكريقيإ!ئفنبم

2ءفدرابهاكامالئىأعبهمدا.العنفعلى-يطلقانإلىلأ.مكمهـط!ولث!ملرمؤرخأ-9ذفغ

)83(2.هالف!خيناحيرفيالدونإتد4:ه

6.(83.Hughes,A history of the chuch,)p
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ح!ب!الل!ولة..وا!مسه

إلمضكئبئضجين-!ء

-،--!-!،1!!وأ!ا،كطا-

قسطنطيق،"شمس!المشزقكل!تروهتنت،ليكينانجمبالحجب-.توارت

قدءهذاأنالملأ،لعلن:"فى!خريسوبوليسفىنصوأجراسئتسغعتلدنياوتطلعلت.

قثترابحمدلسبغساجذأ.يخربقشطنطيناوإذاالأوحد،للإمبزأطوزية.!العاهلأصبح

فإدا؟!باطنة،"الاظأهوةنعمة2ا"عذقأ!نكليه9ولا"تحئسب،4حيثفنؤاتاه.قد؟

."--ءإ!سبدلبشرهاهؤوإذا،أمرهطوع.كلهاالإفبراطوزية

ذلكإلىورأح.يعود-،لتوهمنهافرغمعركةغأرنفسهعنقسطنطيننفض

3اللباببصرهلخلوقالشماللبحرالأخريالناحلةعلىبعدوهوالبعيدالوراء

للكبمخيلتةؤمرثابشزق،..ا3jيقوإها-للتىالدصلةالبقعةتلذاتجاهوالوديان،

ذلكحالفهوكيفعليا،مكانأ"ورفعوهابيهجندبهنا؟يمنذالمللاحقةالأحداث

قياندحابىهماك!بمنتيوس(مرمنكالما-وماسكليه،ئألبكلفلغماكنميفيأنوم!ء"الطاعكن

.ضمدهؤحربهليكينيوسمعو.عهدهالظافرلنمدينهدخولهثمالملفيةالقنطرةعند

سيد.عداوقدنفسهليرىالأجراسللكعلى.بىنلنقسطنظلنالنصرنشوةمنوأفاقي

ءالأوحدصالواحدةافيميراطورلمه

منأنقدقد.أنهالشاقةألبرخلةهذهطيلةالإمبراطوربأدعغيعبولم

يريأناالمهوكمعبيهم،3بالكئدروأنعم،أزرهم.منوشدالمسدحيين،الض!لاع

الجموغ.هذهسشعثيمفتىجهودهيرىوأنتنفصبم،.الأفريقىالشمالفئوحدتهم

فئ،اافتقدهاالتيالدينلةالوحدةلالكالشرقفىيجبأنأمل!وكمالعئاد،أدزاجاتذهب

دتزخواالدىالخديدةالأقاليمهذهفىوجودهأق*3الربلمحبوب11وهيئ.)1(الغرب

لهؤيكفل،العونيمدهضمينا--فوبئلمهسيهىهذه،نبلتفيهاالسمبيحيةا.والئىبأشياعا

---.)2(السلامأنشودهالوحدةأنغامعلىل!ويرلر،النجاح

.-1(.

.EVSEB_)2،أأ.67،.، Vita. Const)

.ص-61!-،.!---ءا--.-ء--
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،الكئيسة0،الدولة!،

فىمنهحظأبأمبعد.الشرقفىامع.الصدنجبحلينيكنلمقبسطنطينولكن..

روما!طأغله!علىنصبرهبهجةعليهخأفممدواأفرلهقيهدونائبوكأنفإذا،القرب

الأمعىحللفغنمهصفبىعليهعكرو!ءفدوالمليتليثنالمشرقآريولسيىفإن

يشهدأرالبقعة(هده.فنىالمنظارةةلجمهورنسمحفسطنطينيكنولمنيكينليول!ن،

-(*أدرلقيإاكنيسةمعمرحعكلىتملرتزاللادصولهاكانت.الئئ؟"الانشقاقم!نمرحيه

.الذى+كذلكحاثأىأزايعى-ئمأفأقسطنطلبنكانفقدا.مشهده!بعب.يكئملولم

،.ئمامإ.وآمألمهيجهودهيعصفوأس/لايدالشرق،لهيثعرصأ!ويقيا!ولايةفىةجرى

-.بشهرةبإلطبعلحطونهن!إلقبيلهد!مبن.مسرحيةوأبطالكئثر"الشرقفجمهوبى

روعهميجذبوسممنداك(ؤ3لهذاألملثماهدوريهفلأنولابدالصيث،وعظيمفائمة

--.!"--!-.!012!!!لرضىوبلقوق

-ريإحإللهحملت!حدى-الفردالإمبرأطوبىيهسلد-.!لعبوإيكد"*لمح!طنطينلم

ليشملهذهئخطى/هدأ-قدوأنالأسمفنذرية،؟كنيسةكىانشقاقحدوثأنباءالشرق

+صورةبعدالأمبراطورمخيلةمندفبفديكنولم،الصغرىوأسذاسوريآكناثس

ضمم.ئنمومنأيضأ،.كئسىانشقاقنللجهالأفبربقبهالولايةفىالخادئهالف!ضىئلك

2صم.2ءا01-001.وبلأ.توانالضرةهدهبنفسةالأمز-لحلبحأقعلى

فالد/كانت.الإسكنبرلةفىالجدلدةالغقيدبةالإئجاهأثتنشاأنطبدحيأكأنوقذ

)نم(،جأر!ئيابىلمحىالمفكبرىالنشاطلد!قحيثاالشرقفئالئقأثةمركزخلثلقرون

عنالجديدةالعقيده5،هذخظل"افىئئخلىأنلها.يكنالفسيحية،"لمجاسعئهافلما

ئمئليأضحت،"فقدوالغرب"الشرقببن.العقدوإشطهولما-كالتالمرموق،،1مركزها

أبمسبخيةقىابارزأ.دولرألؤدىأنلها-بختلكوقدر.والعديدةالمخئلفةالئقافاتبؤزة

لي!ق،نجأنهالقولأ3لى)4(*المؤزحينمن/وأحدأدفع.الذىالحد/إلنئوفكرا،أتتبممارا

ئمةليسبل.مصرإ"فعلتمللمإالفشيحيهالمعقلهدةتظورا!فىأئرالباند،امنبلدهناك

."الإسكندبىية!منغمالأأشدبضؤرةالمشلحى.الفعئعدق.عفىبضفاتهأئرك!!ديلة

.!-...027-926..313.Jackson, op. cit.pp).

-003:".,church4)؟،أ Creed, Egypt and thechrist)

..الأوبىالث!نةالفصول،المسيحئالعصرفىالمصرىالفكر،1كتالفاأيقناوراجع

--.-ا-..-..----.-..--،-..ع!162
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!بوالكنيمة.ةاللولة.."-

فنىللاهوتى.الفكرفىابائةامبهرالمعببحىللغالمالإممكتذريةفثمتوقد.

صآlemensلاكلمفالإطلاق!كلىأبرزفم"اكانللميلأد،الأولىالث!لاثةالقرون

85)،.وأوريجن"02(،)أ:ه55)حوالى Qrignes)254-وبفوليسيومرأ

ysius265-226)ة !،)oiاللاهولىالفكرنمؤموجمزالمضرىالثغروأشطحى

بح!فكزيهكثلهسةبوصفهاالمسيحىالغالم"فىشهرتها.كنيسئهوأحرفيت،الشر!فى

ش.001(11والعلمالدينكىالم!ثناكلادقفشطالبخثالعيها

.الممكندرية.الكتيشة.رجلأك!ثملاأريوم!بينالرأىثىالخلافطوكان

واللاهوتالفكر"رجاطأذهانشغلت"مسالةحولأممققها،Alexander-وإسكندر

الكلمة،والابنالإببينالعلامحةوهىيسبرةعنيهرالزمنفنشئرةالكنيسةوآباء

حدعبيالإمبراطوبىيةكنائلننلبين.أوارهأشئدالمذى!جدالهذاداعية61(،العتجنسده

..-..)7(اييهماردنمائلة.هىنمسهالأميراطور!ول

هؤلاءعلبهيئكرلغاوين..مخاصميةمنفنسئقيهاأرلومطصأفا..معلومألثا

المعرنةمنيغالرلمقيلكمألنه"حتئالعنطىمنوتضلعهواطلاعهعلمهوبشع:

المسألة.حولاليرأىعأرضوهن!3إلا)8(ا،أحضاها"الأكبيرةولأ،صغيبرة

ويخبرتا.-جميعأيلفنيسةمؤرخىاشأنيوذلك.نجالهرطقه،ورموهالكرشمتولوجيه

أ!ولتامليتيوس.3وفقيولامنكإناآريوسك.غرهلؤنسوزومنودمن)9(.

ولكنةريهجوشالعنجطرشافددققديهألإسكندذريه.كىكنيسةعلىأدشقالثةيأسيؤفي.السقف

انماعاموقىالإسكدرية،أستفبطز!بيدعلى031.مممإسألمبنهورسموأنأبئاب

.ماث!لما.)01(الأس!دمه!كئل!ه.اراءسلإسهظىاعدرافمهبطركلى،تليجه/حرمه

54..i,v op. cit. ,I p7!5(نجلألاثع(
العصرنىالبصرىالفكروله.كنل!،الأولأل!نل6.-3،و!كنيسةبلمولف،.اللرلةيضنادرإجع

...الاسكنلرية.ملارسب!.ابمبنوقالفصبلالعسيحىء

Christianity,01،؟ .p.;348 Painte!ب.ansionof!93;،ب, Latourette..6).ء _Thompson, op 0 ct).

4..،3."-.15-.ما op.

.EVSEB.7)،ول96- VitaConst)
8(..إعو.15.1

.8؟أة،4؟.

.-.*.....-!63
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لكنيسةوا..لدولةاع!

علىالحصئؤلص.)1\،،-وتمكق".آزيقسالأسقفيه.علنىAcأظول!لاأشلالل!."اخلفهبطرس

الىرقنىةصثمضلا،عللها-إكأناالتنئالكنسلةوظيفته313.!الىخفى:!كاشكأموأجمدابعران

ا-01!+-)12(أومقدرةفطنةمنالشكندزى-الأسمص.ههلمسهلماالقسيسيقمرتبه

ئعلم"ليقوميديا،-اأسقعايؤئسيبيوننصبديقه2إبىإ/-أريؤسنجفا-بعث:رسالةكاومن-كأا--.

مدرشةبه!إسس3قدكابئ"ابذيلأا(إ".إلإنطن!Lucianusلوقيانتلميذكاقأنه

قدالأثروأورفافهآريوم!أنعلىذاتفابالرسالهوئدلنا.ا()ةالمقدسالكتابلتفسلر

الجميدةاعن-لوقيأنأخيرا.صمبئولية"لئباعلوقيابئ،ا.ولقد.لبلعاللم،كبلر+حدإلي

موطنهىالففدسالكتاب-لتفدنيزأنطاكنةمدرسة/-إبئقيلحلى."القدأاقيريوسية)15

.)16(1نم!مب!!آرلوسقبلالاريبيلنئىوفو،.زأسقا،لوقياتيكأذ!كم!،ا!ربوشليةاالعقلده

،"ا!د./!)17(.أبيةنيللةميلةلإجاو.طاهرهنقيةحياةصكأشنجأنهيوسيبلوسلمويصقه

إلى.الاسكندبىية.ألبدقعالإسكئدررسال!منببهلله!دلقالاأفىلوسا-تعاليمأما-ء2

النبز!ا.عبفحوىفيهالنبتهمالأسإ.فةعمومإلىبهإبعئأوأجريبلرنجطة،!أسقفسميه

مقالاتؤمقالكنل!ححة!منحزمهإلنىحفزتهالتىا"والدوافعأريبىلببىؤبينبعنه

لئار-رز!عرضهالآفيلولبمييبن.،ضد.ث)1"ورشائله"-خلبفده؟ولthanasإiغلمزرانتإسيوس

تلفية+مجمغكىد.أرماحولالآريوشىالفزيقاأئأبىهمأ!ا-عثتئوردؤدها.لآريوشية

ؤميلهإلى.!!،آزيوحما،"المان،1ؤؤنيقةصنؤرمأللتقعا"،!3!زفيلهإلي؟ءآرنوسن+رسالة،.منائم

أأأيأSOCRAT.ئم!!ist.ل!.).ش!5.م3-،أ.،-.

6"8لم.ا)جيأءس!حح1،01،لم-.5 (2 SOZO

.THEOD.13)1،.4.؟مم-01-لأ-:-ا-. Hist. Eccl)

(كا-في!!HIER:-Vir.11).77...ضا(-.،.ء-ت،--..--ء.الأ..-!!ء؟!*091--

فظيرأالجاهأ2منفاكلاتخن!ت6طوالمقذسلكطبلتفسلرملرستانوأنطاكيهالاسكندريةمنكلفىنشأت

الصئؤثئالم!فسلرشييلالأقبثذريةصرمئه4سنل!ئتآلعقلى!أنطجيه:الفنفنيمدرش!ةاضكقمدتفيفغاللاخرئ،

المصرىالفكر،للمؤلفرابح،أوريجنالعمكندر!الالإهوتىالمجلى!أفىأسالتتهاأنميرجوكانالصجأزى،

.اف3بوامنيسةوأيضمأ:ألدولةالضمجخى؟العضزلافى

n!ك!!!ل!أأ؟ه.5أتم.".14ةنم:"ع"ا: Syria, .p ;338 Lie15)أ Downey, A history of Antioch)

16)،55.2.-،ا Vasiliev, op. cit.)I

.EVSEB.117))بم5س.!VIII,13ز)مملأرء6.،!1/ Hist

"!-.ج-+!لأ0،1!-------------ا----.--02-.2-.+.ا----.---61ح!،
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!ر4الكنيمنةة.كدون!!

صور)أسقف..Paulitusنجاؤلينؤسإلىهذ!.!ردمثالةيوسيبيوس!،اليقؤفيثيماأدمحقالا

.-.-"ا"!المنفىبعذ"عودئه"منفسطنطينإننئقدمهأالنىآزيؤشأيمانووثيقه

بدايئه!كبى!-انبيزنظى-الأفمق!صذدلقهإلىالسكندرىم"كاألأسف.رسالةتصممندت

دفعتنهماالإلمان،ضعلفىأناسنفوسفىسمومهاتفئتالئىالشرلروحبالغأأسفأ

+فذأ-البعض/يستطبغأن2مخافه،!*!ولحثطراالقويمأفييماقعلىاللهجم!إلىج!نتازة!وقحه

هذ.ه.زعيمى*.ضكن-خبعذا.-!قيك.-يقصحة-لئمالقول!-موضكزوزه،إ--بزلفالكنيسة-فىالدخوك

ضبلغإطنأبك!!ثنك"بعذلمؤلرؤح"كاءلفأطغنئاالكاهنوالمنيلأئمم!أرنؤت!-وهفاالحزكة

الكئالب.متالأحيرفذا-ىعللها!اسحمداللىالأدلهءولورداآر-يونتى"مبأذمطلزميلهمس!مخج

اقؤأفه""ئحخلالفولأ%6"فخضهاافحاولأمالآريولئميةالففرهدهتسكلئئالزذ.-ويتولئ،المقث!ن

)18(2.،!ومنالمكتاس!لىمخلالصفىالأساقفةعمومإلىرسالتهفىعنهاهناالحالبطبيغهإ

.-.-؟..البمكنبو.كمإ.لرأهاآريولبقأرافيصيلىنقصأنبمكننأ-البرسالتلرلم-مجأ

أبأ.)دتة-فيهمايكن.لتمالزققمنصفئبره3فهناك"يكن"ءدوقأ"أبا،لمآبىيولمرم.عند""-فادله

كافنيفنلمالذ!هذأ!جعلفذافالثه،ائسأثالعذنممناولنتهأاذؤافأ،تخنننم-اللهوجملمة

أولأبن"أيئ"03!ذلمكهذايكنزفان!نم.هلاككانوعليهم.فقد007لا-"ؤ"جود-"-لهالذىذللط

ليسبرلفب،إلطبيعية-الحومالكلمةسليد!رم6إ"انجوهرا"ف!الآب-يشأوئ-.لا.مخلوبئ

بذادخمت!سأ-الدفهوا!.بموالخكمفهخطاالكلفةدعنئتالخالنمأحدفوإئف!..-المحقه!خكمئه"

نجطبيعئةف!هوئبم-ومن!وسواهابنهبسواهتفاالئى.في!لإ--ألكامتةا،.-وبالجكفةادلةكلمة

بعيدة"الآلبجوهرعنض!ريبه.!في%نجففمة"كذا!الخابطقشأني-وآلئغأيبعرضنة-.للتغبنن

!.كنهة"الآخمتعرفلأ!الكلمة،ان؟ةالأبنيص!فةكملف..أوالآبا.ومنفصلةخمنه

.؟جبلأنجلنم!.-مبنهوإيجوهرذ-ابلعرمبلا!واطلاببنلمينأ.!الابلغألنالاوافيبن

سأل!+ما3!إذا.-!.خلدنااللهشاءأنلوحد*لوالايكنلم.يودىإذنني.بهاللهيخلقنا

،الإيجابعنخجلواماأبئمبطان-فنىهو-فحادئ!كمأادله0مثتمةائحول"ميهنشئائلي

)91(.قأبلةللئحولفطبيحته،وخلقخليصأتهحآجين.3

.THEOD.18)1،.3،!.خ Hist.Ecc1)

I;3,.01إ--ث!!-؟ ATHANAS. depos.!ءحكلrA.Hist+!91(إ.!؟س

6!ثصه/--------ء---.------..-،-.ا--(-،----.،------
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ج!به!وللأ..والكئيشة..!

آشدىدارماخولي.عليهموردودهالآريوسيين؟ضدزسائله.ددىأللاسيوسأفا

اسكندو..!شروح).أسقفه،عنالإطلاقعلىيخرجلابمايفسر-غقيبلهم،نيقيةمجمعلم

للشسكندهم(فالابنالمسل!ح،لاهوررلنكرالاريوسىالفربىأنصنراحةويضبف

.!ا.ا-ب.؟ا.ام".)02(حقأإلها

الذىالابنمفابل.فىالحقالألةهوالآباإدط"فرتاالأرلوسبةئعالبع!"وئئلخص.

المخلوقغيزببنالئعارضشطأ!بالمنعلىبلضرورةمئعارضانفهماحقأ،إلهاليس

والابن"21(إمئناهيانلأإلهأنغير.مخلوفبن،-اثنان/هناكفليس.ثمومن.والمخلوق

وإنما.بألإرإدهماذة،منكيانهيسئمدولإالموبود،غيرجزءأ.منوليسفولودغلو

لإنه.لكشط،.-لملمحضد؟--أوخلقاوولدأغهلاوذه.مإلعالمينكل"فبلوجدوالقصد

،--.001ء2""،1)22(مولودض!ركان

-اللؤنجوسولم".يكنوخيدأ؟كان*يبمانه12.دائمأج-انجايكنفالد،"لئمذلبوبكبى

6.اللوجوسأسماهمعلينأموجودأيخلقأنالكهارادثمبعد؟ؤجدث2قدوالمحكنمة

خاصهحكمة:بحكملأنلوجدوتهذا..!خلالنا.لوأممطد4أنيمكن-حئئ،الابن6الحكمه

سمىوقد.،.الابنجمر%خرلوجومىاللهفىأن"جمما.الابنفيهايشارك!أنجرىبالثه

أما..سرمديةشىء،كملنلهاليسطبيعيةفوةود!ه)23(باللوجوسبهئ!ويمأالايشط

بكلثئهوفىا،القوىهذهإحدىهورإئمالنه،الحقيقبةالقوةليس"فهو!المسيح

..)4"2(وأداةللخلقوآلة؟.مخلوقفهوبالالباسكلملهأما"،الخالق.يعلبريالمخلوقات

4الذىالأمراؤالصخلوكأت،إلثه12،بينشالعنعةمسافةبئصؤرونذلك2.فىوالآبىيو!يون

متغيز-!غيرالخلئهقفمةآريوسرأىفى-ألايغ.."المباشر-محل!الخلقأنمنهينزم

فنىثباتأيعنىلاهناالتغثزوعدمالئباثولكنالمخلوفاثكيافىولب!نوئابت،

الاين2ومعرفهة)ئم)5اللهإرادةحسبالوالمحعابحبمثلهإث.ولكنهاذائها،-الابنماهية

02)؟خملإك!a.ول ATHANAS. de decr. ،)" ;6 Epist)

.Diet.21)ة1784 TheoLCath.,1,2Col)
"(THEOD'.Hist.22)ولأحة-،،.4.

1786.,2.Col!23أه،غ.فى+ض!051"،ه!.ب(!

24)../2ءآ. Id))

.ثبم(14.م...،

.---ص.--*،--...-"---!-11-!----.-.6203.-!6.
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.(!لكنيسةؤا..""دولة

ولا!لا.يئأمل-لالبهن،.فالابغ.غير،منظور"الآبلألىودلككأمبة؟غيرصعرلمحةبالنه

.لا+الابنإن،لق!اهبالنسبةلعرفهفإنغا،ومأ،يعرفه.الابنيراهمأ.الآبتمافأيعرف

../07!،26012/!إهوطبيعتهيعبىما.حتى

ابمتجلنمدا/اللؤجولي!لأ!إلفأ،+يغد.!لممالمصيخأنالآريوسينعندالقولخلاصة

المسلوىعلىيتم.الخلأصى.أنذلكس.يرتبونفهماويإلتاليا!إلحقالالههوليس

.-صاج!ا.01)27(0الإنساليالم!ئبىيبإلخرىأوالأنجالفى.

آريوسءآيىأء.ا.يأمبلأ!مةعمومإلىرسابتةاالإلبنكذدريةءاقىاسغفأسكذثرويشبهع

الأكرإد-.هؤلاءإن؟:ء.ويقول28(إالكنيس!وأدفتهمفلك-!بلبآحرلوهـ.ممبقوهموزفاف!

م-س!قبىهم")92(متنموقف!فيكو)قدالكلمةللوهيةلأنكارمجالطثهمبكلالدأئب.سعيهمفئ

ولهأ"5.1أبيون11.وهبمالأ!راد.هؤلاءإلبىيشيبراببيرنطى!ااشكيلنزاإلىارببالالئه،ومق

يإناأفينادءلذىأثطاكي!3أسعفاللخمميسطائى:إول!؟.وبولسءثن!7ل!6!أرئماسهو

،أه!مىبول!ق..ولئكرألخلقبىببمالهالألوهيه0دكجةإبىوصملإنسالىمجزدالمسيحا

لمحى-"والتفكيزالعقك310ءكموتياللهكى/قوننبن"مجردةباهافعئيرأالقد!،.والروحألايق

مق2كلاأنلوسلبثول!ويذكر..2؟!2ستةجصدءافي!هجمعيذعلى2حرموقد،الإنسان

(Id.26)ء.-!"س!!031-!
17;..2,p.;901 Davis, op. cit86;بمخاأ;.F Jackson, op1؟..Col,!1ب,.theol.Cath2(!أ!أح(،

.dictionaryof Christian biography. Art"أ63ازول:".op.cit. .p 5 !،-!-4 inter;- op citلاولا!أ

إكل!**اكأ.!.ا

.صتخببأنأمم،.طرشإلىؤمضيها!العهود؟بينالتيفنيرنطاقاالمعميحية"تج!نضو،جتتيجةمن.كانأ)28

!؟عتفموأختإوفلسفأثهم،ال!ميينهولاء!با-مكارواخئلطت،المسيحبحعجزاتللفسيطالليهشيزىامملوبهأا-.

،والفئعمفة،1!\لمفكرينتحديكئواجهأنتسئطيغحتىت!قلشفأنالمسيحيةعلىكانومن.ئموأعطتهما

فى،المسيححوكمنتحادلعديدهفبرقللميلادالأولللقرننهايةمنذالفسفحيةفىظهرتلذلكونتيجة

نممبةMarcionisin!المرقيونيةلمحنهاسوكان.عقلاليةأسسعلىالمسيحيةالقيدهلارمناءمخاولة.

المروفالجدبد"العهدغيرجديداعلااويصدنر-لهوهواكالمسيح-إب!.ببنذرلىالذىمر!ؤ"قإلئ

العالم.بهذاالمعيصلنبتعلقندتالتىMontanismؤالمونتانية!.فقطبولسورسائللوقافجيليضم

.قوةبلأللعالمالخلقهولكنلماب!هنجأن!قانينلما*س!لأط.3كيرنثوسويتباع.الأيممافقة.سلطاقؤأردلاد

ذصةكانصالرابعالعرنوفى.السحسمطائىبولمسدعوةظهرثيلئالثللفرنوفى.عنهمتم!زة

لما.آريرس.

9/!--0113.17(92.THEOD. Hist.Eccl)

-.---..---...--.000*+،7
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والكثيسة"الدول!-!

ا.وحرنمإلعقيدة،"بنفعرنادىأرثماسأأنكماالمنسيع،لاهوصينكزانوبولسابيون

03)(0221-202)كعدازفلبرينوسرومأأسقفيدءعلى Zephyrin).،؟

النبقومبدىيوسيبيومبىبهابعثرسالةوهىهامهوثيقةاحثوئهأالآراءوهذه

(.""!:فيهاجاءصورأسقفباولينوسإلى

اثنلن6إلىالواحدبأنقسامعلمناوماسبمولودين،ليسابكائنيننسععبر+لمالبتة11

نؤكد.إ.ولكنأتجسدددابشرلةصورةالواحد"فىأننعئقدولمالإطلاقعلىنعولم

لمجوهرهمنولكنه.!بالحقفيهيحياالذىبمذللاهخوواحد.."و.احداالمولودغيزأن

الطبيعةفىتمامأفئميزأ.جوهزأأوطبيعية3االمولودوغيرأبدأيشئركولم،يجبل

لابدأيلهكيف!بأننؤمنإنا.ومقيرةسجية-الخالقشبه.علنىجبل!والاقدداز.-.

مقومن.سخافية2البشؤاعلىأنهأكما/نجالفكر،حلى!(لأبألقولعنهالتعبيريمكن

بممنبلانمنئقيناخيألنانسلجمنلأنالابهاثبصكوأراءتلك2..كامنهم.)أصكلىالكائداث

ابرب!االسيدكالوقد..!.ثبت"خلى،ألاينأننغذخحلثاالممث!ذ!منالكئاب

أامنذ.ءأالبدءمنذ....سصصالأزلمنذلامنذج-القدنم،أعمالهقبلمنطريقهأولقنانى

-أنقبلاالمياه-،-منكثيرةيناببعتكنلماإذ.أفيثتغمريكنلمإذ-.الأرض!أوائل

.8/221-26()أمثال"أبدئتالتائلقبل،الجباللقررت

.جوهرهمنمنبثىأومنهجزء.منهأوخلكهمنكانلوأنهذلك11

بهسواءبحنلقه،القولمايمكنلاإلمولودغيرمنهومالأن.بخلقه-ابقوللاستحال

المولود،الابنتسميةحقلقهكانتإذأولكنالبدء،منذمولودضكيرلأنةسبىاه،أو

فىالابمنويحملجوهر.الآبنف!نأئى-.منقدبأنهالجهرإلىالبعضتدعو

بأنهالمقدس.9إلكتابعنهتحدثالذى.وحدهلي!مر13أنهلأجبناهمشبهأ،الطبيعة

"اربببشرلسانصكلىورددالد؟الطبيعة9لمحى؟مخالفنهنآخري!صكنيللمولود،

11الطلماجلولدمن!وأيضأ2(1/ا)أشعياء؟علىفعصواأما،هم.ونشاتهبم1ينبن

طبيعد4،!ىد!هشريكةا.النباى!ثطرأثأنيبنىلا(هنا(والتعبير..38/28()ألوب

"V(03.EVSEB.Kist)).اص!ع!27;,11،.28

--------..-----.----7--------،-ااعو268
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والكئيسة!..اللون!
أفولوالحقهنكخليمى.إزأدلهوفىتمثفدايأشياءكأفة.انبالحرىالمعنىولكن

قدشىءكل،اللههو.إرالله.صنغمنالونجودفىمأسكلوإفماجؤهره،من-شنئء.

)ابم(.لمأن!همنشنىء!.،.ككهوإرادلهبمخضخلقن!كلفتهاوفىوعلىمثدلمهجبل

ال!هنجأنلالولون"إل!.!الجذال-بالولةفى.-فذا!حصومهأزأء.اريوسولصالا

الآب..أزلىيكونالابن.-.الآبلكونمثلعا؟.كانألابنوكذا".كانالدويمعلى

غيومقالد!كا.الابنأزلىالإلة!.ا./أزلىلبرهه-أوالفكرفنىالابنيمملبقلا

.---.-.-ا،م011)؟3(من!.ائله""االابن.فولودالمولود

".ا!ا:بفولهومويثيهعقيدتهالاشكنذريةأسفص!ويغطيئا

الواجبإلمولو؟،غيرالوحيدبالآبالرسوليه،الكنلسةالكبىزكما.نؤمنمه

.-زيادةأونقضاناسكليهلتكثرلا!./غاله-!الكمل!هو/يزولي؟ولايئغلرلاالوجود،

وبربا،الدديسل!ا،.وكلوالرسلالأنبلاءرب.لأوالأنأجيلبوالأنبياءالشريعهامعطى

.الآبمبئ:،بلالعلممن.كالمممبى..مولودأألفوبودالوحلب.الث!إبنالمسيحواحد"يسوبم

ءالمالنة.الكائنابعدإمدركانجكيرووجوده.التعبيزدوق،العقليلدركهنحو".لاعلى

ا!هلةالولإدةهذهفهمعبيلالويلاالعافلةطييعة-الخلأئبئلأنمدرك،غلروا.لآب

الاينييعر!أحد2.ليسالمخلصبى،فولأصبدإءتتبىدد%دإنناهبىتريي!ل!.؟الآب.من

لهتغير،لاالابن11/27.0()متىاا.الإبنإلاالآبلرفأحدهبلا0الآبالا

الكاول"الابنوهومولودغيرليسأنهشيئأ.سويآلأب!نكقينقص-لاالأبنواقيبء.

)."؟ا3/االم!،-!!+011نج(3أالنامهوضبىر؟.أ!لا

الكندشه!أ.لمحى-كاذواكر!بدصبهوأ؟ييال!ر/*كلبىاح؟اريبهملمحى.ا!ححبع!اخصيغانهدائي

هداللشجبانالأمر.أولي!ىيرد/لح!الإلبمكندريهأممالفأيئممموفيومنوسإويخبرنأ

فىنظره-وجهة.يعرضأنالمضادللفرلىالسماحفضل*"ولكنه،واحدةدفعةالجدل

(THEOD.hist.31)5اع،5.10!س،ء.-*2اء.!ت.-.

(Ibid.32).4ال!.ط.!..

3.,st.eccl. I33)أط.؟؟ THE)

-------.-----------!066
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والكتيصة..الل!ولة-!

هذا.صحوسواء-)34(!قوينم.اساسعلىالمفاضلةالجمع-بستطيعحلىتامةحرلهة

.هناعقدتقد.المجامعمنعديداأنيعنينا..فالذىابشلب،منوسحابة7أظلتهأمالمقولي

اليهيصلالراى.لمفىأتفإقأ"ولكن،الخلافموضبوعالنقاطلالكفيهاأئيزتوهناك

باتحادالقولبالبولأريوسهوأمبر.ابعتداله-جمن-النهاية.قيإمبكئذروئخنى.!(الحزبان

لهذا.ألأمر،يدقي2لمأرلوشبىولكن.الأرليةفى.ومساواتهانجوهر.دىالآبمعالاين

أرلوس)003(.لعاللمبادلن!!ضى931سلهالإسكندريهكىاممكئدرامجمعافعالد

إلاآريوس،ئجاهالآنكااسكندرائخذهالذىالمئشن!الموففمن.الرغنموعلى

ثى.الدبنرجلمنباليلبميرلبسعددبينرواجآلإلمحتقدالأخير.أفكارأنيبلوأنه

أبئيذكرحيثالأسا!فةإلىاسكنثررسالةمنذلكعلىونقف.الإسكندريةكنلسة

Achillas.أشيلاس..همأرلورسوتابعواالقساوسةمنالقويمالثين"عنيارئثؤامن

لها،ول3ارلؤسقيدصحىوآحو،Carpon6sكا!بونم!لاAeithalesغ.أيثالش،الكاهن

LuciusولوقاzEuzoiusيوزيوسالشمامسةومن5،س!أ!*كه5.وسارماتس

.)36(ولفون5خايوسHelladiusهيللاديوسكهـثهحول،ميناسJuliusيوليوم!

أنمن!المانأورفافهآريوم!جانبالخث!فالملثفينمنلاكليرأأنإلىلأبالاضافههذأ

أنامححبارفئمفنىمثخللنآخر.بعضمصمتعأطفبينما،الحق.هىصكقيدئهم

-.ا.!-)37(شىءفىالعدالةمنللعطحرمانهموأنمعاملئ!أسيئت"قدالأريوسيين

بكير،الرابعالقرقعشرينياتمطنعفىالإسكندريةفىالوضعهوذلككان

13(،)فيسوفيومنوستعبيرحدعلى،والحصافةالحكمةمنراىالاريومرالفريقأن

المدنبقيةإلىمندوبينلثن!منفأرسلوا،المثينةخارجنصلرعنيبحثأن

ماإذاةيأهم،سائلينعقيدتهمفحواهأ-بمكاتيبوزودوهمالأمبراطوريةفىالأخرى

ماوإذامعامنئهم،يحع!نأنيرجونهاسنكندرالىيرسلوا.أن،الحقعلىأن!ارئأوا

(SOZOM.34)ثبماist..ا?!فى.15

.ATHANAS.36)اعء،3.10 depos. Ar. THEOD.hist)
15.(37,SOZOM. Hist. ecel.)I

(Id.38)مو/خ
-.-..----2--.---..-ا--ث..ص!17
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+----ا!و+..والكنممنلأ!
ويعلق.193(القويمالإلمان!لعلمونهمإللهميبعثوا،أنفعلي!افعقيدةنلذأسلهجئؤا

-.الذىالأجرأءيكن"لم:ابموله"الاريوسيننجانب"منال!بملوكهذاص!!مموزومنوش

إلىالمخلى.الثطا!منالمشكلةنقلففد)!أهملة،عثيمفريىءالأربوسينإليهلجأ

.!إليهبتوسلاسكندرإلىبعضهمالأسأقفة،.وكئبكلحدينثوأضحىالعامةالدائرة

بينما،رجعه6باآراءهملم.يطلقوامأالكنيسهشركةفى.آريوسأشياعيقبلألأ

م-)04(.رحيمأبهميكونأنيستحثونهآخرونأرسل

الآبىاءانثشاومدىنعلمالنلقوميدىالأمصقفضديقهإلىآربوسإء-رشالهومن--!

.الذلنالأساقفهذكزفيهأجأء!دللامبرإطورية،الشر!ة..الولايأتالآريولبميه:فى

أسقف.Theodotus.ثيودوئوس!فيسازبةأأسقفالوسيبيوم!ؤهمالآريوسيةشالعوا

أشقف.38Athanasلاوأدلاشنبؤسصور،أشقفودهاولينوسأصaا"كا!تاة؟هاللاذهة

Gregorius-وجربجورىCiWcaكبليكيامدنأهم!.ول؟3!كةم!3زربةعين

يضيفائم.Diosopolisاللدأسقفولفأ!ول3اؤآيئيوسBس!rلم!*3ببروت-أسالف

أسمف01Philogoniusفيلوجونهمثلاطةعد!الشرقأساففةوكل:(قائلأآريؤس

Macariusومكاريوسطرابلمر،(سقفHellanicusهيللاطكوس.أنطاكلة

04".أورلفبليم)41(أم!قف

من؟الشرقيةالمناطقهذهامحنإذاالمبالجة،مندث!ىءآريوسفيما-فالهبكنولم

هذهإفيهاوانتشرث!-آننهاك،الفلسفيةالفكريةالمذأرسسأدئهاالثىمهىالامبراطورية

الرومان!الشرفىالنصففى"العقللةالحلاهعلىعنوأناكانتالتىالفكرالجدلبة

الوؤمأنى.الغربفىحادثأكانماعكسعلى

الولاياثفىالآبىيوسيةللعقيدهالسريعالانتشأرهذاورغم،لحينذلك-ا"حتى"ا!

هذأأنذلك.ما،بصورةإزاءهائسلكلمالدولةأنإلا،للإمبراطوريةالشوقية

دفق.شىءفىغلائذ.المدولةليعن!يكن.لم.-رجالاتهانجينالكنبسةإفىالدائرالصراع

..(93Id)
/(04.Id)

4(1)+!همم!.أط.،فىeccl.و).4

!vالا--.-.
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!الكئي!بية003البملةص!

برا"فلمناكفالأ؟-9بممدنهفيببأ!فيكانال!ئلرق،لببلذيزال.لا.ليكيئلؤسكان

نجظزل!-تححتلفلمئمومنوأهلها،المبثميجيةنحو،إلعتداءسيتاسهجديب!منلمارش

يكناولم.النظرةبر؟الكلثيئ-وه!الألاطزةمنسبقهمننظبرة3الفر-!اعنياإهذالأشياع

فىاالرأحت،فاتقممانمsرحاهالكنلشةكىيدؤزالذفيمنإتهذالحبئبىالشبرقإمببىاطور

ح!ومثه(اق!حيلبوآخبر،،قسيحىبينداج.مايثبىءفتىيضبر؟ال!المسيحيةالكنيسة

ا*!!ا...-س،،!!..!-ا.ءصت."عداساموقفأجملةالممميحيةمنئق!

عنليفة،"ص!راعالتمنفياخله!فىيعئم!ويهمها-.ما،(جمان؟اتها،فقب-البنيسة!أم!.:،1

الحمدعااهدأ-لر%بالحاكبطبلهعة.المتجم!مبينزأسسكلىالألبيكنبرلةأسقدا!وكأن

وفوعءصاسمكيل!زيثحبفيحتىخطيير،،يأنقسامويهثد(نجظرهوي!ندلذلسئفحلإحدالذى

مصبر/""إساففةضما؟3صجمإمالإلبي!نبريةفئ.هجمععقدءإلىدجماالحدلظبمقذاملر

الذلنوأتبإعهأرلول!نلعققرر4أسقمإمائةمنجضبره.أكئرعدد،.من!يبغوليييإ،3

لدمالابطو،أممم!3مم!ءولإ4؟ث!ك!-سك!بوس-إلى..لإطنأقةباهخ!كرذ-.بنا-ل!بثق

مارمأريكا".!أبم!قفط.3حت!هب!ط+وئيوناس-إلفربية-الخمسالمدنإحبحتأء!ن!أه،39

2".1،-ء)42(!حبخ!+لا!ط

ثم:ؤمن.،وآراءهمركزهيدعمحئىبسرعهلتصرور""أن!أرليوسعلىوكأن

صدبقهحبثنيفؤمددياإلىومئها.إلنى!افبدسطينشانجصأ!بكن-،الإشكندريةرحل.

)3،(،-"وراخالقضر.إلإمب!طيىرىلمحىمرمؤقةمكأنهلحئل-الذئ.كانيولم!دبيوس

السإب!هارسالت!وكانلث.اضنط!ا؟-مناسكنبر-ورفأفهبه-وما-أدزلهوحزفييئ!!شكو

+تلف"-الحياةنعان!أصنمين!لقد2:يقولي"-آربؤلل!حيث.ذلكعنأفصحتقدأليه

لفظوناوجوهنا،بهوقدكت.إلامنإ.؟بجحبرصوماإلأسقص.،بسا!حتنأ،ألرلهلإضتطهاد

لم.""*"/.ط-،.3--123لأاإ!(!ة)4آاالمبينةئخأر!جملخدة

.كبرر!بيثثثيأ،3أساقفةفنم2.2؟3لمبنة+مجمعايربكالدإلئالئيق!ملدى-يويشيبيوم!؟صكاة31

.ATHANAS.42),3.1ت. depos.';.rA THEOD. hist.ecel)
).43أس!ع!0،).315!. SOZOM. Hist)

055.حعكل!.1)(.1.4-،.011- Kist+44(ولثو(

--..--------..----------.------------.----.--.-إ؟-ب.-..--..-.-+ص!172
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!ىبالكنيم!لأ؟ببوية.-.-----.-،--!،---+

لايىلوشييرفي/21انصرة،إلىيإجكوهمالأسا!فةجمهورإيى/إ،3!ك!بآرلوسبرلم2يبانلاالخاذ

لإعكادة!اسكنثر.*لدىجأهدينأنا!يسعوا-إلأسادد4إلىوطلباييحيركه،و!بولهحلتوكى

الرجاء!موفف:هد)منوق!24!ال!بكتدرأ!اغير.إ/إ)--4الكتدفمةإلىدثانيةآردؤس.

عقيدةلمحىالخطدنةئوأحئل!ايشرج-".أولئبن"-الأشافالةإلىا.بدورهوكتب،المعارضه

ا.وأعلتأ!الملعنة02"صببنا-.علي!ةدفشهمثينأوقدقأنأ-ا!."إلمانة"فىالاممتمافه--وعمدأريومغ

ئجاسرصمأفإذا!اعكلمأ،أحبابىنحيطكماخببنا".أنا!القويم،-.-ؤقد/الكنيسة:بايمانكفزأن!

-.ث"ومشايعيةيوسيب!يوستنضاصكؤا"الؤض!ائبولاخئقبلؤهم،فلاعليكئمبائفدومبعض

..وفكرابالقوليضاد-"الضسيحفقكل-دبرتانوصلىأ!الغسلحنيقنحنبنالخليقوإنه

-.!"-:.!أ133ص-"""...!")6؟(-مفسدونللأروأحالرباعداءألهم

.الفرلقوعد-ماالخلاف،.هوهالأمربياقجفىو،ازدأث6الفرلدانئجزبقكذأا

الئببورفسادهبافغه،إهانةئإنيةالكنيممةقعيمها!فىقبولياسكندقيبىفض!الآويوليمى

بم)47(مالآرلوس!يةالجقيبةيتأييدوخمالمبهح!امبريدلههل!عبنموأبشتدلأ!الاسلياءبأللعدنجط

وبخا!لبنؤس.-القسبارئلوسيبدوسمن2كلرشافي،*!"إلىآريوم!.بثؤر،.!أرل!بل-

.السغاحيللئصلم!ءج_خهطمolzsالبلسانىعaإrophilusوبائروفيلوس6الصورى

بالتبشيرالقسولبدية،منصبإبىوصلوانرقباقيل!كأنجو!حلث:وشيعتإ،-لنفيسه

عأمء،-323لافل!ممطب!نأميأقفةونجبرهحهـمنءالثلآثة،الأسالمحفةآراءإوتالتهلث0وإلعظة)48(

كحالهمالكناس!االنيرعثتهم-بلقاءهأئيامجهو"ل!بالسمإنجأريوميىجئظوولجهةتأيحدحولر/

-لميدخرل!،:أن-آريؤ!خالوالتنفب!!افىأفولنلاسكنذر،االخضبىعشبريطة،فجل"من

.وئإح!%9!4(.الكنبيلمةعلىببرثر!بسكندرى-حلتىالإسففمعال!بمالماعادةكى4وسمعا

ا؟قي!خر/9لمحى-جاتبا-،إولمحىالإسكنبزلة-تقفخ.كنيسةأنللجميعالنخو.ءبداا!هذا"-عكلئ!-/

رواجأ-."زأيناالذي.النحو-شكلىمأزلولصطغقبدةولاكسصاالوؤفانىة.الشزث!كنائساجل

)45(5قؤهول.أول،3ءأع!.هـأ.3،5(ء-:؟01،-ا-ء..!

.NAS.depos.01ء!ء,3.1. ;:rA THEOD. hist!لالم"(46AT)

(SOZOM.Hist.47)ص!اع!15.1,0

.(48Id)

.14)94(

---.--------!
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والكنيسة-..اللولةص!

قؤةفىوزاد،الصغرىوآمتياوسوزيافلسطينفى،لاالكنسيةالدوأئرفىكبيزأ

يوسيبيوسشأنضفهإلىوالمكأنة.الشهرةمن.ذوىأسا!!فةانضمامآريوس

()"اكثيروغيرهنم"قيسارليهأسقفوبولبميبيوس،صورألعمقفوبإوليتؤسالنيقؤميدى

وخصومهم،الأريوسييننجينوالأهميةأيحسام!يةاضكايةنىالغسألهوشكدت.

،الجموععلىأساسألحئمدواخرىالمدهفينالرتجال.إقناععلىئزئكزمجموعة

!عقلىمنطقئأشاف!علنىالمسلجيهالعقلدةاهـساءاإلىتتطلعكلقةكاتثالأولبئ

وثدا.!)1الطاكالفتان.ئصطدمأنلأبد.وكان/جوهرها،فىالعاطفةلعتمدوالأخرئ.

إلىفعادفلسطينأساففةأصثرهأ.الذىالمرأر.بعدخاصه.-آزلوسسبجع

ذاتلإصنلاحالمجامعمن.العثلدالفريقلنمنكلأنصارؤسكقدثأفية؟الإسكتثرلة

.تعرضثوبذلك)؟!(+.الجانبيقبينالنزاعهوهتعميبئعن-النهالة،فىاسفرث،البين

بماراءيدعوقرجالهأمنك!يهزعلبفاخرجحقيقه"!بل،امنئشهدهلملماالكنيسة

وئأكلا.الخطورةفنالدرنجةفذهعلىئكنلمولكنها،"السلطانويناوئوثها.نجثبدة،

أابعدالكنيسةفىمأثلايراهالذى30الانقساملهذايومميبيوسالكنيسةمؤرخكلبالحسرة

.علىالأحداثهذهتبعةففلقى،وسلامالحريةضلأءمنبالبسالربعليهأ.قنأن

اإ-"2!-ا؟..اإ(.وباض!ضيها)3المسيحيةحساد

323عاممطلغ!ى؟حظأ"أسنعدالدولهتكقولنمالكنبسة،ح!كانتثلك

تطوفا9لنمألامبرأطوريةدى-الأهليةالحبربضفحأثمقصنفخةهناكتزاللاكانت

حزلباعليها--قصةلئخطنفنممهاقد-أعئتمدادهاالدممنأقالموكأنتبعد،المقادير

لأالظلفىهوى.حتىيولىالعاميكدولم.وللهكبتئيوسفلن!طنطينبلنتوقعهاط!

فوحةاكانلاوكنم-.حلموتهايهنصرهصحيفه"ثسطنطلهنيوإجوخطألشر!،سيد

وهبهمممن.المستضعفلنظهرانىبيناصبحقدأنهايقنعندماالجدلدالإمبراطور

واتتهعندمأعمبقاقسطنطينإحزنكانوكم.()4يوسيبيوسلعببرحدعلىالحياة

6.(05,EVSEB. Vita Cont. II,.61 SOCRAT. Hist. eccl.)I
1،-16.(51.Painter, op. cit.)p

I!(52.SOAOM.Hist)ءس!,16.01
.EVSEB.53)14ر,61 vitaCant)

.67.(45.Ibid)
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-.---002---."--..الدوللأ..والكئيم!لأ.!ت..

لكبنولموالمشرق،الإسمكندرلةكنانس-ثىخطرهأستفحلانقسامنبأبهئحل!ابكئب

أنقسابئيوأجهذااوهاهوإلذوناتى،االفبقأ!صثمةهؤلمنبعد.اأفاقالإمبزاطور.قب

شجونهاثارماولكنالئفرقة،هدهأبعادلعلمقسطنطلنيكنأنقسامأ،.:ؤلمممنهأشد

ويمولصدعا،،ومبتغاه"أمله6"الشرق،مالمسيحيةموطنفى"يرىأن

.وسأفىه.الغضببهواستبذ.الحيرةفسطنطلننفسفيشاتلقدشوزومنوس+...

دربفىلهاالمستقرتجرىالعقيدهحسب..()ا)11ايرىالذىلهذأاضئطراب

/.ة..الشغببحرفىلهمبخفئدهكوجدالهدوب!،

نصره/نشوةلهوهبأتالبداية،منذالأمرلتداركأنعلىقسطنطينعزم2

فىمسئشافي؟فاختار4الأمرهذالحسمكافيةمنهكلماتبعضأنكبرليأئهوزهو

وحمله.-()6الإسكندريةفىوآرليوس)سكندرإبى3مبعوثهلدكون-هوسيوسالدين

فىالسلامإحصأجلمنالقلقوعظيمالحرصبالغتضمنتجمل.منهماإلىرسلة

فى.نشبالذىالنزاعلسويةجملبىعملبأنهؤنوه.(")7الإمبرأطورلةربوع

الدين،هذا،مهديأعئباره،الشر!إلىوأشأر.ابذلبب،الدوناليينإلىمشيرأ(أفريقلا)8

وحزنانجكئمحدأىإلىوأوضح.()9والأماقالوحدةفهيجدأنيأملكانوكبف

هذافىنظرهوجهةذلكبعدسكرضثم)06(بالكنيسةخلالذئألانق!بمامهذأنئدجة

.--").ص!.3،اعخ2:،ق!،3الصراع

اسكنثريافانت.ذلكهوالمال!الجثلمنبعأنيقينعلىفأنا..لاوبعد-"

او..االناموسيخصبعينهامرحولرألهمابداءالقسيسينإلىطلبتعنثما

فإنك11طأ"لل-ورالهامن-مأ.دضيةعنساللهمعثدمأقولى،ل!حسنبايجرى؟

وبلنفيه،الفكرنعملأنجسنأكأنماأمرس!لىوتهوربطيم!اضررتإريوش،لأ

55)..اس!س!ىس!I,6.1.ث SOCRAT. Kist)

56)أءصك!.I,7.0ءل!- SOCART.hist)

-4--)،.56!+،.ta Const(57)'73.صالأE

66..(58,EVSEB. vita Const.II)
67.(95.Ibid)
68.(06.Ibid)

---.-3؟لأ!ب
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!الكن!ممة..الدولة-!

حق"آنءأغفلئمابخعذ6نشبقدبينكما"ضالخلص.!وهاهوالكلماق.،فنى-جمابةليدفننخامرك

!!)وجودا.لواحد-للجسدولئم.يعد.خربىئمزقفى3."المقدسةلرعية.و!قعث،الأخوة

قئقب!خئن-واحدأقدرأوالتحمليالزفقامنلتبدبااداسئدضكلبئأكلأكما.-.وا"لان

"؟"-ء.أ6؟أ"أ.أكولمابارالددم!لكمارفيقلصمح

لاهماوحملالأحذاتائبعةوآرلوساسكنلر.،قسطنطق".علىهكذا،-القى/

فكبنة!!..الحر"الرائعلىاضبهلقأربوسأنلوتجنبهالممكنمنكانصراعدوافع

ألا01.،لمالإمبراطوبىويسأعل

-*ء9ء!-هـ."تا؟إنصحىلكونيا-ترىكيف!*

نقاشفا".فىوالخطأ..بعذفذا،نهجعلى:القضايائطزحأنالبدءلمحىخطأ

فراغا-اةوصزاغروحوئملله!نضيب،الشزعيةمنلهاوليئن"هذةالجدالي!فمسائل

فكرنا،!بعيذةاتجبينتمةتظلانشبغى6الذهننجها-رلأضةدضدولؤحئئ!شغلهأسىء

ظببغةدات/علوفةأمورفقىا؟ملالفالغى.-الئبئبرقلة!إتللط-أليست".الجفؤع-ادانعن

قيحلى؟يه!للم"الجقغمنترىياإدراكقا،.ءككبمعلتئقأدرواحدأ:!إقولنملىخميه،

فىنقصدأقئممنصكلينأ"لئحلمفى*مالصراظطستوىلا!بخيد-"عنئراةيعيهاالذىهذا

إلتىأستطعتاولدن،المسائلئلكنفسرانعلىالحالوطبيعةنقوىلالأنناالقول

أوتجدفقدلسببأولسببفالرعبه.يفهم-أنعماهألنذ!اضغلنمنفمن!!سبلهلأذلك

.//626(11-.رو
!"\-ء...ا!:-جس.+ء--*ء.)لس!ق

الدأئز%لجنكمطلقأأنجطبلعةعدم!معرفةجمن-النخؤ*لكنثبف-هذااعلىلمكاا

"العقبدة،لا،"رأش+الفسيح-طبيعة-حوللخلصماقفطائفتانؤأنفسهم،.الفنسيحلينبيق

أسىءفرأخنتيجهويعتبرءبلشيئأ،الجدالهذاأمرمنيعنيهلاالامبرأطوربينما

ماقدرشىءفىلهمهلاقسطنطينحدثمنلبينإذي!ء"ثمافالخلافاسئغلاله.،

الكنيسةأبوأبنفسلهماعلىأغلقاواسكندرآبىيوس!أنفلواالرسبهة،3!ةجد.ليعنيه

ص!76!

96.(4،(61.EVSEB. vitaConst)
96.11،.vitaConst.75!62(س!!ل(
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جم!نكئنس!وا..لدولةا

من"زأل!نشعرةدلكحركفألقاء،إلىوصولأاؤباطنهاالأرضظهزأوراخا.لايقلبان

شىءفذلكالخالف،حكالةالجموغؤتغشىالبيعةبافيينفئحأنأماالإمبراطور،

زيغ،"أوفؤقةإلىسالرون!جهلهمفالنا!ا!صكلى!ؤيؤرقهالإمبزأطورشكضبيئلؤ

وقاركلمنخاليةلهجةسقىوراحئكيظهدفل!نغن.الإمبرأطورأفصحثمومن

.فد4ما:ؤرطا4مجبولخدرهماالفؤضئلخملهما،،لبعه،ءإثديم-العباراتللرجلينيكلل

!اتت4ا"إإ..:لمحال.!الجعؤعنفسيهما

بعضئة-نعادىأنوالقباوةالغب!كلماتفى،اختلفنااحيثأصبنا"هلولتر"

3حودصياحققايئعالمىمنياأنلما.يئغاأصمانجنالخلفجضأسكئتاولمننثثببضا،،ا

منوالضيدتقفصبيانى،حمىوخلةإ!"هىسوثية.وضيعة،تانجهةاهى4كمنماط

عفىكهركمافنئرغبةأبونلكمأأقولها"حديثدلك!+إوالعقلاءالأكللرومرجضافة

بشجاركمايحتضوفيعا+9طبيعتهاكنةكأ!مهماالعقيمهالمسألةهذهحوليالتوالمحق

ذوأخلغليئلكتقصراأ!"6الوئامصعبإقإفعليكمامنهـا،جدويلا!أموربكبي

-لما-."".لم.كل-!+ا)63("والعقلفكركما

فيهاغفث.اؤليالىخوالىةأياماإلىأعبدواابقونهرإسالتهثسطنطيقواختتم"ت-

.")؟6("الحياةسكينهومسزةالوهاحالضو"ءبهحتماينلنىحتيئ،نجدولى

!بينالمحتثمالعقائدىالخالفأمرفيرأيهفسطتطي!نأبديالنحواهذاءعكلى،

هده.عنبعدهفذىحدلتثه-منوواضح6الشرفىفسمهاثىالإميراطوريةاكئائس

بلندبانقساملمحصثةن5لاالصراعهذا"عننجملما"ابألغاوثلق!الكبريسئولوجيةالمساظط

مسيحيةعنالثالثالفصبلكىما!ذكزتأه"علىأقلوبيمقالمسيجية،يىصكايا

تقاطيصمفءالم!مييحيةحمىفحإمي،نفسهالإمببرأطوركبمبةجريأ؟مما6ثسجلنطين

اوأموروسوهةإ"ووضدحةتافهة2بأنهإالمسينيطببعةحولالجوهبريةالخلاف

أدطاغكنهـكتركط6!هوانبنل.،هـأخلافىماكلإلىابلاالعملإلىلفتقرأكطصبيتانية،

مدأحهبأسمهملأاهاأوضجيجأالدنياملأإمبراطورعن!العبارأتهذ!ئصددر

71.(63.Ibid)

72.((،!!73.. vita Coast64(وو(

.ث!77!-
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+-.(..بالكئييبلأ.ساللؤلةا0!.

قدالم!بميحلةئكونأنيمكنهلحئىأوالمسيحثة،.يدعكىالفيساري،يوسيبيؤس

قسطنطللطادطفعلأالمولدمكنفكثف11قلبهد!حغاف4مندهسحرأبجزءأ"ولومسث

مسبحلأ.كونهبخوليويقعدونهاالدنياالمؤرخينبعض.لقلموكلف؟المسيحيةاغنق

؟إ.-ة!اللدنيو""اثلفاهةو؟11الغبا!ةب!المس!خحوليإلحوأريصصوهبى

الذى.الصدططرأب(وجاول:الإسكننرلة،إلىالإمبرأطوربرجمدإلةجأءإ،هوبم!يوسا!..

الإشكندريةفىديتىمجمعاعقدالىفعا.الأنجرىالكنانسالىواملبكئي!بئه!هز

أنبأءإليهيحطملالأمبراطورإلىوعأد،.6()ورفاقهأريوسحرمقرر324عام

..أنطاكيةهىلوثفالجودةطريقوفى/واسكندر،آبىيوس!بيناالئو!يقفى..مطبعاهإخلطاق

324سنةديسمبرفىدعأحيثPhilogonius.فيلوجونأسدفهاوفاةفرصةمنتهزأ

بأضكئبارها3أنطاكيةإلىالئنئ-ئنظرالأقالينمكلمناالأسادفةضمكبيرمجمع!د.إلى.

وكانجنوبأ،فل!مبطيىختىالشملفىوميزويوئاملهاكبليكيامنالروحيها،عاصمتها

خضمEutstathius!وسلاليوسأختيأرفقورللازيوسثهةمجادياجملئهف!.لمجفع

.العقلدةإدانةألضاألمجمعوقزر.)66(.لفللوجون.خلفأللمدينهالسقفأالعنيدالآريوسية

ألمنقف33،ءع!*ول3نأركليسوم!همآريوسمؤيدىمنوثحثه)!6(الآريوسيه

3a3لمد؟"e*،)إللافقبةأسقفوليودوئوس)لأنلاسaodiceaأسقفويوسيبلوسيف

الشبربئأساقفةإلىلاهذهبقرأرأئهالمجمعوبعثش6فبسطينCaesareaقثسارلة.

حولسائليتسأعلوقد.)68(أنغربفىلإذأعئهاأيضأروماأسقفإلىبلفحسب

منآنفأفكزئأهمابىغم324ممتهنطاكيةمجمعفىوبىفأقهآريوم!.إدانةإمكاسهة

من-معظمأنإليهالانئباه"يجبوال!ى؟لالآريوسالائمرقلدماقفهمنكببرمح!ئأييد

مندونبليضاءإلىلهطمحونالتينالأساثمةصغارمن"كأنوااريوسيدأنواط

بدافيهذاوكأنالإمبراطور،جأنبلكسبلوطئههوسيوس،ومسئشارهالأمبراطور

.ما.بؤيدولعلبعد،فمانطالمح!يلسعسوفأطيناالسيأسلطنالأسدا!الهحماعهظهور

.آريوسجانبإلىأيضاإدأنئهمئمث!دال!سرقاسا!ةكبارأنهذأثولنا

73.(65.Ibid)

.86.(66 Jones, Later Roman (mire, ,I)p
351.(67.Downey, op. cit.)p

015.(68.Jones, Constantine,)p ع!789
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لكنيعمة!وا..الدولأص.-.

من.لشرلمحىبالقشنمخاصأصراعأأنطاكيهمجمعأساقفةنقلالسلوكبهذاا

الأريوسيةالعقيدةجولىالحهدالى!وأضحى،الغربإلىسنواتعدةالإمبراظوريه

.الإمبراطورسلوكعلىهذاانعكسوقد.بضوضائها"الامبراطوريةكنائسيغطى

مئجفةلنيةجمأنث!درواذها،خلقةأئسعتالتىاالمشكلةهذهحلومحاولئهذائه

يضممجمععقدلىالإسكندريه،إفىهوسلومراخفاقتبينأقبعدايأمر،أولفى

..عفدالذىالمجمغلدىأولأالفكرةهذهظهرثوفد.أنقرةمدينهفىابفمرق(مماكف!

الشرقع.الولاياتمفىقألمالجدلهذا3اناعتبارعلى.)96(أنطاكيةفىمؤخرأ

الغرب-؟لدىمعلومةالصمدألةوأصبحث،ابحقيقة.النزاعالبابأأنطاكيةانبأ"مجبمفلما

كلها،الإمبراطوربةأسأقفةلضبممسكونياالمقيلمجمعهيكوقأنقسطنطدنقرر

الئىهى،وخده!.الأمربهذاالمبأبا.معرفةل!نولم.احازمأعامأكرأزهمليكون

أهمية،أشدعامبنذلكور)ءكأنبلعالممأ،المجمعلملجعلقسطنطيندفع!

تحتيحمع%ن:الأهموهووانئانى،1الغربفىالدوناسة/المشكلةمن.إفادئهأولهعا

وواممعرحمئهأبوأبعللحهمفئحالنين"الكنيسةرجالكلعهدهفىا-بدايهسلطانه

د!قسطنطقورأى.كادطماوهذا..بسلطانهالبدايةمنذالجمثعليقر،كرمه

13ضكلنهأزنيققريهإلآنببئينيا.)مكانهافى*.iس!جم!4نلقيةمدلنةفىالمجمع

.الغجمعحضورمنأوروباكنائسوباقىأبطاليا(سا!ةيتمكنحئزنالئركيةأ)07(

متأبعتهممن"مقربةعلىنفسهيكونحئىوذاكهذأمناخها،1وفو!ولملاثمة

"("!!ا!)71(.مناقف!لتهمفىوألاشئراد

وفالكنيعط،ش!ثهEcumenicalمسكونىمجمعأولنلقبهمجمعكان

كناس!)مخلالفإلى!مطنط!نالامبرأطورؤ!جههادعواةعليعقدكابناء

منهاعلرافأالإمبرأطؤرجانبمنالعملذلكيؤسيبلوسويعد.الإمبراطورية

لحلوؤجريئها-جديدةمحاولةذاثه!حدفىوكان،(Y')عليهالبيضاء"لمخلصيايادى

.ey,op.،ول).ء.08 cit. .p;351 Palanque, Barely, Labriolle, op. cit؟(96Dow)
993,(07.Backhouse, op. cit.)p

.EVSEB.71)،ولأ.7.6،/!أإ VitaConst)
(72.Ibid.-)S

--!97
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بم!يرالكني!مة.ولةلداض!

العجامعتجبهمد،عليى!بدإ.،الكنيممة،عاد؟جقيقة"،جز-!ال!ئللبيه!لمحىأبحالثاتلىالخلاف

فجظمهالمحيكالتولكنهإ!11،،انجشقاق9صكلىابقضإب!أوجديدة"بدنجة"الابإنةالدينيه

ميىكزالمحى.والشمامسة!القعموم!ءإيألي!اقد24فيهابلئالي؟3؟؟!3محليةمجافع

،.2،ء.)؟7(5الإقلييمأو/الولإبة"جمناش!لئشملافليبنأتسبتؤربمأ!،ابزوشية

.صسأقخاصسةأفريقيأ،فىكا"ولايةقاساها7االئىالمتجربه.مسنأفادافدا.قسطنطينلعل-ا:

\اق:إمبنلم-.الرسصسنمونسصلى،1وآرصآةرومامصجسصصسىلقرارأت9الامئتصاكرفسصوأالدوتاصسيينا

لم6لدألث.علم-ص-قصسطنظين-عالميةويمئل8-ضسصصسذبدالغزبأسصاقفةمغظم-يغسماالأحيرسحصأن

.لكؤنادن-أنقلأ-ثبغد"الأساكفة،لفاء2عنهأسقرلضا-ننضماعوالمانثؤثائييقاأنآإلا

-عرء!اوتفصدلأنجمللأايكون!ا"فاضننةأبئا/لمقشكونىقنفلةبربمجمغأزادلمحد-2الإمببرأظوز

!فذفي.ئفافأ"وعىفدإقسطنطينانكونان-ولابد.الكئبشة!فىالعستفحلصألئزاعهدا-

دسانث29"فأذا..السصصسأسص01فدا7!جزاجم!منالإمبراطصسريه"وحذسصتهدذاثئىا:الخطورة

آ".الفكابىالطابعبذلكفأخ!توحدفا،لمأ!ريالياولايهعلىاثئض!رثألدفيناتيةالفننمئه

وليبي!ا-3.طيبةلشمملم!؟الإلب!كنذريةامتد!محلثكنتلذائكنلأالأريوسي!فإن

الإمبراطورفوادإليهاهصساطالسصامناطقوهىالصمغرفي،وآسيأوسو"ريا-وفلسطين

الإفبرإظوبى،أرإدثبم-ثقدومننبلجدهإ-هئبظأنأفليوسلامآفأل(فدوءراودئهوكم

فىالكئيبسةرجدمبنءالعددهذإ-نضمائديا"المخمتيبهدأواحذةبكعةالأمر!ح!مبيمأن-

%لمنن،فسصنصأرسصالخيبرآث!صبهني"لحنتوريعجديذمنالجميعأماموليعيدوالغؤب!الصسزق

:ا!يقواآ،أعسصاء!المجمعإلىوجههالذصآصسسطنطينخطابفىبينهذاولصسل

ر.مبن،الأهمية!ىبقليللي!!الأمرأنلمبيوبدأ-6بىوحىلمح!وخزأاح!بسث!"-

لنخضويى؟.وإنىدبكوئبمفقدالنئ!ر،!.وعللةلفذاحليئقدييمفىالركبةحدتنىفالدلم

إداحقلهقةبممئغد!آمالى-بأبئلقينامجمغبم؟العلىأشهد-وائاسكظيمباربياحأشعبرإذ

،ت*-21--ا----،ا-.!2ء---.-طلمعس!.،تأ-..)74(-"اكبما1رقروحدةأرىألى،؟لىاطثدرما

Thompson.73).47-46.،؟+--.-:.،.ت.-حما،03ءإط."/.؟أ & Johnson, op. cit.pp)

2/-12.211.(74.EVSEB. vitaConst)
-ا-----.-.----+---...--------3-ء--ء----!-.--*-18ع!
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.!الدول!-،..والكنيس!يب

إلى42فعنطنطين/يبئهلهاهولا.ا.ئم.

/-+:فأئلأ-والوئأث!الوحدةالبى

"الفور.علىظريقهنمايجثو)أنآمرأالألبمإلمحفهءس

"-".ؤالمخلحىسيدناهو4فن7أئباعيأادلة،-رجاليا...-الأعزاءرفاقىيا5

."بلنفم،شاعتفركةدوأصسئنبدفىالئو"اشكلىلتبدون!اتتؤائوأ،..لا-تتباطأوأ.بالثة

كنتم!فعلتمفإقم،السلامأغصانتختضنوأبأنإلا6"وفإ.ذلكجدالكخزكائزولتمح!ن

فضملأ!للممخصىولقدمونائعلى،الرفيعتهطريقأ"رضى"*الوفث-ش!نكونذاتفى

ت-!!لم!-ت-أ--ا.-؟"-!..--.-ء""ا!"!لم.ء.7171)والصقىولدقئم!أئأ1002كبلر

لئبث!؟آنمببكوله،صكلىبنساءاالأساقمة،.منالحشذطاهذا-بجمبم"قسطنطلنإراد"!!؟

المعقببة-.وحدبهءعلىحرصهمدىالمسئحيةصكية2للريظهروأنفوق..القنيسة،لمدلطاثه

الأساففةقيهادصكلاالئىرسالتهفىنلمسهشىءوذللق،شائبةألةمنئخليصهاعلى

العميقةالجدألية"الفناقشاثكلالاشتسرافيكىالأثيذ-ة.-زخكبله.ابدىح!ذالمجفعلهذا

الكريسنولوجية..بألضسائلإلمإقهعدمراشكم)76(الغجللثق"أضكماك3*طمئابعةعلىووأصر

اسفندر-واريوف!أ"بل!2إلنىازسالئهفن"عبى!ذلكوقفنانجعسصاحولها.لا-الجدليذورالتنى

ا!.02011ا-01ئعبمرهصكلى-حدالالضئأيا.الئافههفدسةملئلنمنافنثنةواحئمتاره

بها.قصد.دينبة-مظاهرةذاتهخدفىنيقيةمجمعكآنفددح!د!أ.الهعلىإ

كانفكما-ورجالهـا،-المسدحلةالكنيعمةعلىنفوذهوبممطشأوهإعلاءالإمبرأطور

Pontifixالأعظمالكاهنهوالرومانيةالدولةفىالإمببراطوز Maximusوهو

الأولالمسلحيةرجل-لغدوأنهنابالئإلىأرادقسطبنظين،-سفقد."صكنهيئخل،.لملاللب

..!أالأعكأنبئلمحى!ؤللفجد".آلرب4السلائمسالأبىضا،-علبئييفرالإلهمةاالغدالةا!خئإبىئهالثتفي

بلاالأسادفه!وحسلاإلبئحد-إرشال-دصكؤثهعلذ!سطنظلندوزلققه--ؤلم-3..!

النقلوسأئلباسسلخدا"ملنبغضنفسمحانيقية،إلىالمدعوينإبى-:التكفل.يندلتخطاه

اد!هرجاليشعرلاحتىلسفرلهماللأزمةبألخيولالعافة،.!وأفد/.البغض!!الإحبر

*14+7(-:ة3..!-ء/.--إ+،

.EVSEB.76)ول.7-6.1،..ءا.،-اى!،!! vits Const)

حمسصا1-8.------.----/--.---.-...--.-----.
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!ه.والكنش!ة--.---..:..Vaص!.

جميعأيحدوهمهناكوارئحلؤا..إلىالدعوة"الجميعولبى.)77(مشالهأوبضائقة

المجمبم!فىوملد)78(-.الاجتماعهذاعنهاليمبفوانيمكنطلهبةنتائجإفىالأمل

وليبياوطيبةومضزالعيرب.وفبمبطينوللإدوفينيقياوكيليكلاسبىريامنأسا!ة

ويبيووسوآخأي!ومقدونياوكيادوكياويامفيلياوجألتياوفريج!اوأش!ياومبؤوبوتاميا

سلفستر"أما.وبونط!قولئنكيثيأفارسمنمندويونجضرهكماوأسبانيتاوتنناقيا

مندوبينبهلأVicentius.و!كينتيوسVitoفبئووأرلمبكيحضزفلبم!روماأسقف

)!9!،-2

أسقف،Acesiusكشبوسالاجنماعإلىدعاف!دطنطبنانسفراطويذكر،عنهلم

يوسيبيوسحتىولاالوأقعههذهبذكرلنمطلهأحداأنويضيف)08(،النوف!تين

هذهمنمقربةعلىكانالسنفى.طاعنرجلطككنتلقاهاأنهويقولنفمط،

/.-الاو،2..لم(81)الأحداث

أنهم.)82(يوسيبلوسفينفرالعحمع،أنممإ!ةعإدكلالمؤرحونويختلف

سوؤومنوسأما)3"(؟أسفف03،بسقواطيحددهمحينسكلىأممقفأ،025حوالى

وأق)83(1اسقفأ!31جمانو،أن!اثناسيوسويخبر41"(،032كانعث!هبمأنفيقول

راحهعاالتفاوتهذاكأنوربما027.)86(،1إلىيصلثيودوريتغدعددهمكان

الآريوسيين6الأمملاثمهأسمأءذكرإغفالعدو،-للآبييوسية.وكلممهؤلإء،لعمدإلى

(Ibid.77).6.ء.-أء.-
بم)18!0111،!!1؟:1/،--

..1،5،"7ة..-. ecciبر(9)"؟.5ح/+!.،نة31.ا-حمو!.-)و31.كر5يلاةل!،ا!ا

كورإ.!لإم!ناصليالذى!وما،فىالمتطرمنالكتيعمهرحالأحدNovat؟anusنوتليانوسإلىنع!لة)08(

Corneliusزمنالعاردينقولحولللخلافالعداء،6الثالثالترنخمسينياتلىرومآاسالف

والملييبنأنربطافىلللونانبين.اشأنالعنط!،أنجفسهمعلىويطلاهونالكنيبمة،نىالإضطهداائانية

01-.الطائفههذهإلىيميلالمووخسدراطوكانمصر،فى

1015,I!81).)ءسك.SOCRAT. hilt)

.EVSEBم!!13ء؟يأأ،8ب.;!!!--.!-%-.-+-سخ- Vitaء(28)أ

8.,OCRAT.hist. eccl. I83(؟(

.SOZOM.84)؟.17 Hist.eccl)
66,(85.ATHANAS. Kist.Arian)

(THEOD.{list.86)عيماI,7.0+!؟لأ-

.2------ء2----أ8ص!2
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ittagtلة..والكنيسة!..،.--
أسا!فةيمثلإلحضورأغلبوكان.أسقفأ،)!8(8.31عددهمأناالف!الع.كأنوإن

وقدءلث!هد04الثعان!يهمنثويلهاعثد.يتجاوزقلمءالغربكناثسأمأ.اللئبرفبة.ال!نلإسط

ض!رابىعكلىالشرقفى.الدينرجألمنالبارزةالشخصلإثمنمحد.نيقيةمجثع

معحوارهنطئجةفائقة"نل!شهرةأبذىوفمفاسإءاثناسلوسرالإسكتريةأسقفاسكندر

ابليقومددىالأسقف!يوسيبيوسيبب!اريه،.اأممقفويولمميبيوسا،الآريوسيبن

أسقفومكاريوس،أنقرةأسقفركللؤس!ومأ،أنظاكيةأسقفويوستاتيولس

:.4لم،إ..-.--ا-/"-.أورشبنم)88(.".

ويحد!ثاغبئذ،نيطةفىالحل.عليهكانلثلماخيةصورةسوزومنؤسويرسم،

لعلمهئفدلرأ.له.لههاملحنىفبعض!شهود،ابمجمغ،الأسا!فةأوللكشيقا.صحيئا

وجكلألره!معمحهوجوه!فىتبرفثإنوببضلمقدمط،للكتابووجمهوفصاحته

.النقاشفىوبرعالجثل!فىمهرمنالرجألومنكله،هذا!جمعوثلثالخف!وخ،

وشئونهجاجيالهلقضأءهن!إلىالأسادفةبعضأرئحلىدونيحللمهذا2ول!ن

وجمرهمألعه،ظلمؤبهنزلحيفمن.ليتخلصسانحةفوصةوجدهألنبعدالخاصة

العثلمنهطالبأالإمبراطورلا!ى،شكايهفىلبقثمهاالآخرينيأخطاءيئلمسبى)ح

.إ)81(إشيلأإليهذهبوأمائمرمنيعواأندوناآخرودقراحبينما؟والقصاص

التىاللحظاقييونعميبيوسويصور)09(،ابمجمغعالدء32-الئأممابو2وفئ"ها

فثيهاشرف:ا!.اللىالحامممة-اللحظةئلكثمالقاعهمالأمبراظورذ!خولسبف

العؤرخ!يمضى06السعاءرشولبكونهبمقدمهالحاضرينجموع!سطنطلن

صورةويرسم.)19("إمبراظورهعلىالئمج!دصفاتيخلعذلكبعدالكنسى

الذىالأسقف!اقبقولثم6أحدهمهوكانؤالذىبه،أحاظواالذلنالجلوسلأولئذ

,Duchesne.87)أ،ر.144. op.cit)
.17(88 SOCRAT. hist.;13,1.1cce SOZOM. Hist. eccl.)I

17.(98.1,SOZOM. Hist.eccl)
(09.Hefele. Op. cit.،،،1 pp.;941-416 Palanque-Bardy)

,Latourette.19)آ،ول.01ا op.cit)
ص!83،
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والكئيسلأ..اددللأس!

ح!مينشاكزأوتجاطبهنهضالإمبراطوزيمينعنالرئيشىالمكانيحل!كان

:!)29(ؤسجاياه.وعظيم-خدهافضائلهضيلىمئنيا،القويمللدينأسداهالذئصنيعه

تعلمإلا-أئأا-لأسقف،ذلكشخصسكن"لنايفصحلميوسيبيوس:انمنالرغموعلى

.-!-9،01(نفشهيومميبلوطىدعموى.يكنلمأنهسوزومنوسمن

فظللثبألامبراطور،والترحيبالافتثاحكلمةإلقاءمنيوسيبيوسانتهى

هىتلكك!نت3فقد6بالإمبراطورالعيونكلفيهاالعلقتالصمتمنبرهةالقاضكة

المسيخىالدينرجألفيهايحظىالئىبدعوتهالم!لحبشرمنذالأولىالمرة

الزمنسنجلهاانء.الاببالخظةوتلك+الأفبراط!ر-حضرةفىجماعةبألمثول

!زسل.مضاماإلىالكنيسةمؤرخى؟أقلامعلىهؤلإءابتها.يرفعهوأنلقشطنطيق،

،-:"هأدئةنغمهفىيرددوراحالسكونهذأقطغأنقسطثطين"لبشالمملمنيح،-اومأ

01.ملحدوالفلمبر،ياكمأحظىانأمدامنذخالأملداعبنىلكم..أبكزأل!"ا".

ققد3-أنعم،الكونلألهبألشكران2ألقدنماد!علىلزامأ-أشعر.الأمكئحققوقدوألان

جضعكم4وثدأشتهدكمأنذافهاسبى،مافاقماالبركاثمنومنخنىجديد،بخيرعلى

سكنا،والغحشاءالسوءايدى.يكفانأبدهلإدثه-االى.،واحدةعاطفةوئامالوحدهسكلى

(زألث(ن.بعدأضرعوإليهالسع!د،بلدنالنتلانمصفولعكرأنيشمع.لخصملاوأن

ئحلكبال!مي!ءأمإرةنالسئالدم،ةألاتا.لإئمبنالطواغيثبغضاءمخلضنا،الرلهيلدا

الإإخلى."فالصيرانج/والزيغلملتجدلفادلهشريغةلعريض!أجلمنالدنلئة،المؤامرإلق

-هذهخلافالدااعق.أوانزأعحربأىخطرأصمنأشد-رايىفىيعد-الكنليسةفي

الرفي!بمشيئةكنثلماوعلله.خازجى،بأى-لدبكلقورنثمأإذافاجعهأجمثرلىلبدو

دئهإلشكرأكدم"فرائضأبئإلابأقيأيعد،لمأنهقدرثالأعد)ء،2قهرثالدوعونه

.)49(اابىالحريةادلهإلبهمردالذينهؤلاءبهجةوأشاركوالثناء،

لمالإمبراطورأنالأولىللوهلهلدركالخطالا:هدالمحى.ورب.لماو-الملأفل4بر،!

(Ibid.29).11،ا--.-ء

cce39!ي!.يلا51..ود،).اش--،9*111:/101جا*-ا ( SOZO)

,EVSEB,49)ول;،.2.-13/م:1..إ-م. v) ita Const)

--.--------.-.-ا-----اAع!4
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وال!ئيسة!..الدولة

لثعلق3فيماقل!منوآريولنناسكندرمنكلالىرسالتهفىكتبهعما/هن!يخرج

غير.عللها!الفتنإزسطسالمسائلهذهأنيؤمنوهوخاصةألانقممام،هذابخطورة

أشد5الداخلىالصرأعهذاأنصراحههن!يعلنفهوبمومنبإ؟همية؟جدبرة

كلماته.بنص"نزاعأوحرباأىمنخطرأ

إلمهم.الدعوه.2.ئوجيهإلىحفزله/الىالأسبابعنذلك--بعديحد!لئهمئنم/رأح

حئى،عليةلأ.خلافؤاضحعلى!قىلى(آرأؤهم7لللقىأنفئالكبيرللاجئماع،أوأمله

الذئ"الشزقمبنكاتا؟جلهمالحضور"أن".ورغم.السمويسود/ألوخدة-تتحقق

،.ةباللأئينيةكلمئهألقىالإمبراطورأنإلا6ألي!ونانيةيلحدث

مننعلمهشىةإوذلك.باللونانيةإلمامهوقلة،يتفقطبنعداأمرأهذاولبدو""-

امسطبالولهفلكغلىيعلقحونزالمؤرخكانواسن.9()وسوزمنوسيوسلبيوس

ليؤكدالسانحة.الفرصةوجدهالأنه:ولكنبأليونانلةلجهلهلااذلكافعلقسطنطين

+غدئذ!لغةكانت-أليونانلةوأنخأصة.إ!-)6.9للامبراطورفيصكلغة!الحئلهنيةرسمية

الإمبراطور(رادالذىالأساسىإل!فمنسابقاعللهأكثنأماموهذ))17(.الكنلشة

!*ء.العامالعجمعهذاضوعقدمنتحقيفه

عرضفىالكنيسةلرجالاللهـء"اشارةحدبئهبنهايه"اقممطنطلنأضكطىا

للاخزسا"عيكيلبعضهمبىاحصدعوا؟لأجلهفابدأءهيبحئواأنبدلا:من!ضناياهم،"ولكنهم

.؟89()المئخاضبمونفلهيئبارىميدالطإلىالمأاعةإ:واستحال!ا.الاتفامات،منالكئير.ا

وحدةأملأنلهوؤضحرؤياهايئمنىيكنلمحقليقةعل!ابذلكالإمبراطورفوقف

01وعسكريأسياسيأبهطواهاالئيبالسهولةلي!ئرسكقيد"لأالافبراطوريه

هالهفلماالشكايابث.هذهمنمزبدأيومكل!يشهدءوالإمبرأطورالأيامومرث

.EVSEB.59)1،م!. vita Const.،)11;13 SOZOM. Hist.eccl)
156.(69.Jones. Constantine.)p.

18.(79.Davis; op. cit.)p
48)اءححI,0،.نم Sozom. Him)

85!ث
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!اوالكثمم!لاكل:الدول!ص!

وجوهسلتمرسزاخلما."بها،.لمحجىءوبىدودهايالالهافات؟وأمولوماجثدت.ر%ىما/

.!ول":قائال!وعقولهمضمائبرهممخاطبأالحاضريق

،والحسابللعرضالدينونةيومبهشىء.يؤتىذالث"؟!.هذأكلمالم..ة"توى1011

أنلىلشر.-!وإنهمللكنم"بشرأ"الافلستأناأما..الأعظمالقاضىفيهيفصل

لهمكأنا!مأ.إاللهرجألا*الخصوم،وكلبالكم1فمالاضلاحية،الأمورجملفعتشم!تنى

وليحل؟الربورجمةالشماويةببهمحبهنقبضى،،-فللثقئدواطرفى-والاهم.يقفواخأن

منببئ!ىءاهتمامناكلولنبط2.شكالائثا-اللوجكلى!لزح03الط!؟الوئإم.بينكم

03،.سا-،!400/1.،+ء-119010.1(الالمأنهوذلكم.جئلأاجله

الاتهاماثمن3الألامحصيلة.الإمبراطور.%موأ-فجمعثأضدرفقدوعليه

."!"ط،(..ء،(.C)00ان،ابنيرا-بهاجوأطعمت

ضنغة"إلىالتوصل*وفحاولة6"2"الغقيبةموضنوبم.بمناقشهبعدئذالفجمعائفرعا.؟

آريومراإليهادعيعديدةجأنبيةاجئفاصكاتوعقدث.كلهاالكنينسةئرضاهاللإيضان

"لئمى"ء!عنئ!سفرلمواسانيدهاؤلكنهأجججهلهعرضفريقكل.؟!وراحعلذلهليوضح

..وعادت.)101(.السكنذرىأئناسيومىمنهمالشخصدا!بعضاكئسبهاشهرةسوى

لوسلبلوسويمئدح.المجمعأبكضإءبلقنج!رىجديدمنوالنقالئرا.الجدالحمى.

:الذين-أوللك.علىمدبهيا..إو-اداكاالفبرل!هذا-لئحملصدبرهوسعةاطورآلامبننصبببرء-

بالشفقةءنفسهأخذوقد!للعنادءوالم!إترة،ميلاصاأبدىمنمسئهجنأ.الحديثأحسنوا

الشنامح..إلىاوأعكتاهمالمئخاصملنألئمد.احبائةقادإئهبلما.ا،درد،كلإجكليوإلبرحمها

بضورةيظهرأن،الجميعإلىحدليثهبهـايوجهاجمأنألئىببشالئبئهوتمكن،والوئام

10.001(ة)2وئعلقفملهحبهموازدادالمحضورأفئدةإليهجذبث

.مؤرحىلشيخالحدثثافلنئردعلة،.ئمخسوما.،الفجمغلمحىدار-مأطأماإ

/.(99.Id)

.(SOCRAT.Kist.001)101ءع,.8
(Id.101)غ.!*.

.EVSEB.201)،13.111ا"013 vita.Coast)

.د..-..،-ب!186
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.!والبئيسة..البيوللأ

فيفلسارلةنجى.بلع!ةلأهلفبلمنرواءكما.ذللب!يووىلوسبليبيوم!إلكنلسه

منعلمكمإلى/نمى!دلعله11:يقولانعقاد.ابمجمع.إبانإلي!بهابعثالئىرلبمالثه

نيقية.فى.الغامالأمماثفةمجمعفىالكنيسةةيمانبشأنتقررنيأحرئمصادر

ننفقلا.شانجاتن!مببرفيمن!جشينىولكن.بكئه-الروابةيسبقالأعمدجلدذ!صبت

وألثى،!ضناها،اللئ!الإيمإنيصيغه.أولأأوافلكم!على-لزامأفدر!،والمصدق

عليكمسأئلق:ينىموفيمادسلورئا،علىأدخلثالتىوالإضافال!بمانشبرثالئىبتبك

.المبلن-،الحقعلى"إنه،غهثيلوالذىءالورع.إمبزاطؤرنا-حضرةفىقرأئةمأ

!"،00013،00ءألمانناقأثونفلكم

أساثفةعرأئلقمناوماؤثت.لعمادلقناومأبدء،ذيبادئئجلمنأماوفق".

وبهوالأساثفةاثمسيسيونبهايؤمنمأوفقالمقدسالكتابمبئعلمناوماسبقونجا،

واحد.بإله،.-نؤمبنالمانن!عقلاالأسنايبىهذاشكلىونفصحنحن،فؤمن..يبشرون

المسيح،!عموعو)حدويوبيرى،لاومالريما.فمىءكلنجلق.قديرأب

المؤلود"،الوحيدالابن.حداةمن!!حباة.نورمننور.ب!منإله..ىاللهجملمة

بهشىءكلال!دهور،كلفلالابمنمولودالخلاثق،سائردونولدمناوفي

.الئلث،.اليومفىوفامئألم6البشربينفحسدء.وعاشخلاصبنا.أجلمنالذىكان،

بلروحنومنوالأفوات،ايأحيا!ليدينمجذه3ئانيهءفىوسيأئىالآبلى!وصعد.

والابنهوالآب،هوالحقفىالآطيكل-ذلك،ودوامبوجودنؤمنن.الواحدالقبش

لعيذهيعثحلننمميثن!فعلكع!.القلم!لكوحهوالقثسوالروح؟الابن

.والابنالأببالممموعمدوهمالأمم.جميعوتلمذوااذهيؤا5:بالانجيل*قائلأ.ليبمئبروا

+.اr(:91/،8)متىالقدع!-!الروح

هرطقةكللأعنيمننموتحئىنحلهاوعليههذا،يالابمان.صعبثمشكوننحن".-.

فلونجنابملءهكذائقدكنأ-.ئنأالمسيح،يسوعوربناإلقديراد!هونشهددنسه،

بفذاإناويقنعكم.بليويكمماالأدلةمنونملكذ!ائثا،نيفوسناوجمثمنذوبروحنا

.هلاوكرزنجأأمذا
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..والفئممنلأ-----.-.-----..-..-2--/.ض!ا!لة

إنبل"،من-./يفندها،هناطسخايكنالعقلهدة،.لنم،.هذهعنأفضخناعندمإ؟؟-"!ت

أأوهآرمشساوتوا!قسخاءيمتطنخا؟صدق.!-اتكلئ!لاطالمشهودضأولطسأننالسهالجبيبإمبزإطوزنا

أق.علئح،خعقيدةأحئ!ئه+!مق:مأؤدبؤل..كلسكليها،التؤفيغعثىإلآحرلنيحثورأح

--الالهوموسية.3!؟-ت!حم!الجوهطسط"نفدئقمن-5-واحدطة.-+ءفىخعبارةإليطسا"لسخنا!ت

..al) Homoousiusأ Consubstantالاضاف!"لاهده-ألامبرأظؤزا!أق"أوضح

،أو-بانقسام"الآسطمئنوجودهلشتقلمسالأنجسطلأقلخوك،أو!جدية!صفاثايهتعنى

،لخضعأننجخال"لمكقلاالالخشليةالقجزكةا-لماللامافلة-الطبيعة)نأنيثا!ة،!ا!لنللق

حكلى!!،تخفيةعلويةتعالينمباعتبارهاإدراكهاينبغىأمورللسخطئحول،أوجسديةلصفة

لمعقمط،!جعبإرةإخطسأكهأسبفبرثلموفدءالحكيمإمبراطورناج.سطلتقبئ،بحاحالشاجملة!هذه

-،4!-ا01نر"،!.-،/.-.-التاليهسإ:الصيغةللجاد-اجم!"إلجوهر

فأا،م"ؤإلأرضقالشماءنخالقة.الكليضايط.-أدثة-الآب.واحذ.بأله2نيفنا"

كك2!بكالأبمنط.المؤل!ذ-80الفمملحايسؤعؤاحد!.بزنيطوم!،نرئ،لاةؤمالرئ

لجبامساو.؟غبر..مخلوق-.مولوداحقإله.من!حقإلةا.نور4مننوزير.الدهوز

أجلطاومنلاالبشؤحنش-أجلنإلا..-منالذىهذا"ة.ااش!ء."-بهبر!كان*كلالذ-ى.طالج!هز-ثفئ

تأنئنتى؟العذراولء،-كريمو.إؤطسنالقدس،الرو!حط""من.وئجمطسدالسماء.ة-منء؟نرلخلامننا

الئالتبمالبوم.الأفوا!-فىمغتنجننؤكإموكبرلألنمالنبظي،بيلاطنمنعهدعلئوضلبا

مخدهفىلهأسشوألسخنأ6ابلةعن،لأنفينو!جلعقالسماواثاوسختعد--إلىإالكتلب--فئكضا

أ"ا.-.،!4.-إ!ا-لأ.ا."+تأ.انمضاءلملكه4*للمى:الذىوإلأموا!،،الأحداء4لنثلن

4لأص.-!كل:03،!ا1"ة-ء،/كا:،ا..--ا.ساكىا-.+،-ء-..ج-لأ rءس!-

!..!.11/لا،-لمحائلإ*:!بلعئهلأهل9خثلثه!ىلؤسلبلؤسويمضى

بأدطاالقائلبجزئها!فى"فحمط*دونتئركهالمالصيغةهدء-لمبجلوأوعندمأ11

"مضمونتافة.بسطكهوبطسثؤنقالطز"،فساءلاثالأفي!وبرطخثجوهبرتفسخلامنألابطخ

تعنى"؟أن11الجوهزندنسط،سطنا!بأن*،غبارةللاطسرإفت(!ليدوافددوسشطسطسسطهالدؤل،شفدأط

أىالرطسذا!-ئقبل-الضوأقيفنسخأيطسأا-فقدثم-وفسط.مسنطسنجطسفيأ.وليش..الآقيامخن؟الانجن

اعبارة!بلناالعلةولنفس.الايمانفويمعنالانحرافوخشية6افدهلامفىحبأ

ولا.الخلاطق،سائرعلىتنسحبمخلوقكلمةإنقالوالمحقد."مخلوقغير"مولود

ء-ا-..---.-----.-،----.---------.-.-.-.----ا.-ا.سس.!--،!أ-قيص!8:
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!حالل!ؤلة..والكتنعملأ

منؤلكنهمخل!!،بلمنى!ءللعنأفهو..هدا-!ؤاعكلىا/بها،وشبيه!-الابنأن.الفون!يضتحا

بظربقهألافيمن.مولؤد-يأثةيعلم.المقدس.."ؤإلكئابابخلائقكافةعنأضكلئخؤهر

-جمارةإلش!رخ::يخصونف!من.ة.عنهأ-لبنى-سالبلثنرالثعبتريم!نولاإدراكهايصعب

أثصإفيصعنيى.علئ-؟لاقيلناه-دللثفحضنأبروجكندمأ""،-ا!.الآبقيء.لم!بن-ت-الجوهرافنأ

قىأنق!ل!امأليعبيهذا-ل!إئضح!أيضأ.أنوقبابفانلة،1باليائئاتمشإبهئهأويالجبب!د!

جمنغريبكل!فذلك.،اقيبلقدرةئضاؤفيأو،أئغديراأولحولأ-أوأنبئاقأاوالجؤهر

الجوهرهـنفبىمرني.لبعبأبىةالقولأنعلئاىالراأسلمرولقد.المولودغيرطبيعة

الئى"جبل!ا،المخلوقالاالأحوإلمنحال!بأىبلثببه،لااللهإبنانئعنى9الآبمع

:جوهر"4مبنالأنه!دميىءفي!ىدمامأله"إؤاذ/5،-مئيلالذئلثب-،منجألنسبةال!ه،-ونكته!

عليه،اففئنامؤ"أبصولنااتاإأشللعقيذ.ة"الئف!بير.هذ!أشكظىأ!وبعد.الأبؤكحبىئ

عبازة-.21"!شثغملوافدوألف!ة،نر1"الآسادفة-متئنافيرقنالالدامى!ا،أنندزكوأتتأخاصنة

؟ت!ءا.3"ا"1".""."-.!ةإؤألابن/الآبالوهلهاشكلى(للتذليلي!الجوهيرئف!نغمق

آلبئ-؟.الصلغةءياها-بجوليبزانجلاغ!يمبرعلى،1-ثزامارالثلما،النىإلظرؤفهى؟نلكم9.ا؟يم

كى!دفيىبعد-لفحيض-اوفض!لاللأزاءجمجنا.عكليها!افق،!والقد.الإيمانعنلنثعر!ص

هده"جميععأقبلنا.لناظدكرهأسبقالئنئآئذوأشكيأنجل"ومق.الحبتتيإفبراطورناخخضنبي

ب!مبببهأ!ألقثذس،؟.ؤالئىالكنافي-في-لتم"+تترد"؟أبلتئالألقاظاأشلخذأنملخرملأنهاالصميقة؟:"

!العباراتهذهبهاثؤذلمالفقن!بظج!الكنالتأنوحيلقتالكنيشة،..داخل:اوالشقاقىالنزاغ"قابخ

،الرأىتفذأ،ءؤاقتتاضكأالعباراثهدةثذاولىلمفعقؤلية.عدملنالمتكذها،-بدافيمنهؤأؤ-"فا.-

ؤزياده..النعبيرإ!هدة-فثفىاغتثتأ!لا!بلمننسمعلم-إلأنننأألمؤأكقه!13"صؤأفيرأيئا

11وإلجظأ!11لولداندبلي!نلمألابن.!أن!بيلمنبعبارأث.القولإدانةفإنذلكعلى

أولداسبعثممئضمنةئبذولا01يكبنلمفبهالابنوقتهناك!-ؤكانواإ.العدممن

2"راحولقب./نجلجظد.،قبل"!!ولاذئإ!:بمابثهسابينأنة!خقتقةضبهلئ-؟-لممتجج(.فاتجفيغملإعمة،-

لأنهأكهورنجلفبل3-و!يخودهالإلهبئألابنأصبليفسرالري!إفيرأطورنأ!مجيوب

أنهثغافا-.كما8الآنبقودومأفبك..ؤقيذذه+فالافيجديادو!-تؤالذالآلبفئ.كا!بخى

.-!()3.ئعبرءاأو،ةئبنلليج""بيئورهلم"يظئب!كليهووتججقإلغخلصق،ا"لفلكالدوإنم..اجكلتئ

)301(3ةCRAT:Kist:ك!إ.اء185،أة+HEOD.،اس!ء!01111

"!ت09-ة+ير--.،-.-ا.-.----ت---!!!-5--!00.!،..---إ"-

http:// kotob. has.it-مكتبة املهتدين اإلسالميةالإسلاميةالمهتدينمكتبة - http://kotob.has.it



...اأسوللأ..وابكئيم!ةضو

لليجثالرابعألقرنمطلعهيا.منعقدالنيمفنىالمجمعالىدار.لماصورةهده-

أيضا)401(أدداسيوسمنونعلمالجافجه،الكنبشةدرئضيه.القؤيمللالجمان3قأنوق.عن

إلىبداءةطلبفقد.ميسزةسهلةئكنلبملق!نوننهذاصليغه!عنىالائفأ!مسألةأن

الردالغعارضون..الأساقفهئولىذلكئمولما،آراءهثعرضأنالآزيوسىالفريق.

رأخوبغدهابالوجيزة،2لبشلماالمجمعوقثمنفئرةذلمكو)سئغرقوشجبها،غلثها

الذىالنحوصكلىإليهالوصلوأ"حمىيبئغونهاالئىالصنيغةحؤليناقشونالمؤتمرون

014؟!.يوسيييؤمرا!ياهأعلمنا!.

أنحصرث،2الفريقلقنجلطقللخلافنقطئين3أفمأنيوسيبيومبيرشالةفنيلضمح

ثهذهوالأزلية،Homoثاه3أكمثا11الهوموسية11الجوهرفىبالآبالابن.مشا!)ة.فنئ

..بلأبمفمابهالابقبأنالدودعلئأللاعها3أمنراللىالآبىلوسيةمناهضو.بهالمسك

لأن،ألأرلبةلمحىلهوليدى-"مساؤيأ!رomoأousول12238الهومويوسية11"الجوهر.لهى

!عولوالئانية01()الإي!نفيه!لكنلمفئرةوهتأكبرجودقىعليهممابقالآلبأ

،!.فهمومخلوقمولمودكلمئنى-بلنبفركو!لمفالآرلومم!ونيءالوالادةأوبلخلق

.ءازسالةهنانلفسهاحاللفهودالك"الفعنى،إنفسعنلفئحير-اللفظئين..يسلخل!ون

النيقىالمجمعإليقدمهالذىإيمانهقانؤنففىبيعتإ،أهلإلىالقيشارىيوسلهبيوس

احئوأهاافد!مخل!قمولود:غير"عكبارةؤجدفاانقيبل،.ولكناهذامنفميئأينكرلح!..

هدهوضعابىئأى+ألمجمعبعد.ذللإر.أنيوسيبل!وبيويذكزالنيقى،الإيمانيقانون

ولاا،بالابنخلقتالتىالأشياءسائرعبمسعدحبمخلوقإجملمةبانمغللا.العبإره

2)401(مح!4..؟وللالم!؟ولdeeه!).بم.3..ء/10401-

.)،(اليدنانى،اليوتاحرفطكىلقويأ!نحصرالفريتين،بينالعقيدىالخلاتهذا.أنالطريفمن1(55)

عليها!ادخلنامافي)ني!ة،مجمعأوهاالتى511!اهه!هولابا3الهؤموم!ية5ألعوهرفى.فالشداة.

اوو-!ووسية!الحهوهرفىالتم!إبه.لئعنىلللررش.ألمضبادإلىلكلمةلأأتحول!حرف

Homoiousius"عهد-فىإلأؤالان!م!از!نيوعمنحظهاتأ!لمالأحرههذهكانت!الهاء

r(°n'1-دازامعلاولم!3كمبطنطرومىالإمبراطؤر v)7العقيد!أصب!ثسن!عا،!ع!طنطينالهد.

فصبكبأسمتعرفأصبختوالتىبعد،!ماالآريوسيةإليهاتفمح!الئىالفوىلأ!ىالرسمية..

Semi-Ar4+وكالآ!يوسببن a.3!والكنحسةالبرلة6للمولفرأحعد!!قصبل!علىللر!رف!

الأررسىهالفكر+لطوت."3المفوقالنصل

!-912001-.-..

http:// kotob. has.it-مكتبة املهتدين اإلسالميةالإسلاميةالمهتدينمكتبة - http://kotob.has.it



.،!توالكنمسة"الدولل!.-.(.ا

2.مإ.خلقهشأنفخلو!بائمىءليننههوهذأوعلىلثنبلهأت.بهأ،2.الابنيكونأق.لصح

..الأزلوسى.فلا".الفوبىأمأ000(ا!)60الخحئبئ:كأمة.عكنأعلىجوهرمنولكنهبلد؟)،

..أنأنه.ضل!ينكرحيث%ويول!ىءكول.منبلنوذلك!ئلك،هذهبلنالمغنىفىيفرق

.-"برا.-،!-.".ا.-(.."701()هيكن-لخ!...خلقائولمد

الن!رفلكالمعاضرينوجملأباتلوسببلوسزلممإبةا.لهعنلنا!افن!الذىأنإاعلئي.

ا.يديزهأانفئافشةبدفةأممببنأئة.أسلفنافقدلمجمغ،.لمحىالإمببراظور.لفبهالذى

لا.إلىابحضوردعأفدلم.فبلمنوكان،لادانااويعارفنهذ)،".ويؤيد.وبلممئهحنيستحصن!

فسطنطين-قيمامجأراةيمكنالجذهداإلىنجميغفإ،.بجرقهاأمرثمشكايائ!،سحب

*-فنمللقالحئف،أوبالاضافةذاتهأالعقيدةشأنفىالإمببراطوريئدخلأنأما..بة،فام

."-!فكيفهدأ،طيفعل.أقلنفسهسمحفد-الإمبراطوركان"إذ!حقا،للشماؤللدعولثبىء

....ول-./؟،.ص-ر..-3؟إدلكاسكلى.يقدمأبىلاإدبن-له"-الفنيسةئسمح

"لمغنها!إلي.رسالنإ.الئنيبإمور"العالئذة.منافيمبراطورالفامبكدم؟غلىوثالئاإتمد..

.يلرالى،".كظإذابالتفافة،االجذالنقاطينعثهووبينماأشؤغ.عكدةمند!2يوساوأبىأسكننر

أخديصبح،العقيدةجؤهر-فىأيضأ-نضئأايقترح.ثم؟المئأظسةولوجه.الأسما!فةمجفع

.-!حاقخلةلهفعترةوالكنبسةابههدأ،يومنا!جتىنجلكبعدالقويمالإيفانعمد،فأنون

معماواةف!.كامنةوحصومفنماالإريوسيينبينالخلاف20حقيقةأنتقد-علمنا!-.+

جاء-بيعته،انمانقالونصكرض"يولمبيبيوسولما-عنمإ،اوالخوهزإفيبمألآبالائن

وراحبأرثودكسيتها،وبثئهدواالجفعارلضاهافقدذلك"إلعبابىة،-.ورغمفذ؟من.خلوا

..لالليمن11-عيارةإضافةالبى!لمس2تعضيدقأ/مقثرحا،قىصكلىإيحثهمالإمبزاطور

-أبيها،يوئكنهامةوثلقةاندلككيير،أ؟هميهفننجانبااصبهلىنقظةوتلك!الحوفر

تتضمن.الأسلا!ثه،-لم.زفلا4إلبئالسكئدرىالنمكئدررسالة!لأريوسية،-أعنىأعدا(في

2،خ!0تحوهاالماببلرنجطىش!مله.إلي.أل!،رشاندهكما.الالبيذ-!.ه!ذاشيلأ.من

م.(SOCRAT.601)ااأ،3!.أى؟!.8-"--.،*""1-.0!.

..0.'901.,I.4 Lietzmann, op. cit. p!!اع(5!..701!+bist)

19صص،-.00،0.------!--.
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بالكئممملأا..سولل!-!

رئاسه324-تحتسنهالمنعفدانطاكيةمجبمإنأيضنأهذأايىيضاف

كانؤاق.كثلبرأو!اليلفىالنضهذ)إلىيفمرلملاالأسبانى،الإسقفهوسيوس

!ديونيسيوم!ا.-الفول،هبامبولتجنباوجيهألغ!يبأ-يمثلببلاريوسيهالمعادى/09الحزب

Didnysiusوفإلبيرلانك!دا)حع!دكيوساضطهادخصالإسكندريةأسقفالمكبير.

ولوللييا،ألمماقفةبعضطمعمحاوراتهألثاءصرإحةرفضبهااقدكان،

،علىفثلكفعلكدكاطوا!نقبولفا،أحلرأاضطرارومأ.أسمصلسملهاحلراماأنه

تمافأميروهةالهبىموسية!إدا.جدانتإنهجولزوبقول5أأ")8"شديدوبتخفغلمنهكره

الفلتغمفىغيرالغزبفى.كانثامقبولةفإنهاالمئقفلين،منكبيرعددلدىالشرةفى

السكندرى"الأسقف.لفمطردلونيمميوسألبابارإيناوقد.فرنعلي!لزيدلمدة

01!.أ!()900المصطلحهذاعلي،التحفظمغولوللموافقإ،

أجازوا-:إيمانيو!فدءالإسا!ةكانأنه،!-إذاهوحقأ،للئساؤليدعوالذىولكن

ملراكتراحإلىإفنابالإمبراطورحداالذيفماا.اسقفهأقدمهالذي!ساريهكنيسة

001التنقيذواجبباأمرأ:!إفيلإمبعرأطورافلئناحيكنولملاأالإضناثةهده

إشاققةأناللعهإئماموالقأكانالإمبرإط!بىإننذ!ربإق.الفولمعقولي-منلعله

كانو!مأفولأفرضثالئىالإرادةهذهيجارضوألن-المبكندزرأسهموعلىالشرق

هداوكان6الغامضبةالعقيدةنجمسائليكالمعلبرالإمببراطورجمانولماقبلايقبلونه
حم-ا:كا-،ء---..

هوذمملومطالعملدةلسئونممجئسارهيكوبئانيبعدفلا،الغربلمحىسائداالفجشطلح.

هوشملولل!.يكونوريمأ(.)011(إلمصطلحابهبإإلي!أوجىألذىهبىالغرب!الأسقص

إجرا؟بائفافي!ا!ئرأحهذاعلى2احتجاجهوعثمالسكلندزىالأسقفسكوثضبمن!د

عنه!الكبيرديونيسيولىشلفهئجاوزفىلممابقة3"أمامهكاتاسكندزو%نيخاصةمعه

فىيولب!يب!سالأسقفذكرهفأفلل!بؤبد.فما)111(ا.!.وبعلةمرصكفأ"كانوإن

.Jones.2C onstan! ine,09 ;461 Lietzmenn, op. cit801)-.4،).346.42301-؟.Hefele. op.cit).

.،9.154.;99-59 Duchesene; op. cit.،1، p ,Jones.901).162ا. Constantine,)p
.Hefele;011):(أح9.ة355 op. cit. ,I.1 Pp.;346-342 Duchesne,op)

(Jones,Constantine,111)00،..6م1111أ،/

-------ص.------3--------"1----------.---0-.--!-----لأ-.ص!299
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لكفيسلأ!وا..لدولةا--.3

كلثيرأأئصارفد"الهوموسيةالعبارههذهطرحأنفيهايخبرهمبيعتهأهلإلىرساللظ

يسهوله.كثيوينمنلمإ.ئقيل!وانهاجمبعأ،الأسادفةبينالحاملةالمناقشا!من

ىأتقبلعلىلهإلعاللدية.دافعأالصميائلض!موضمققسطنطيننفوروكأن

الأقلعلىيملرهولب!لولب!كأنفقد.الأسبائى..إيأسقففللبإليهأبهيوحى)قتر)ح

إلىهوسيوش"إجأنجةأنالإمبراطوررأىوقد،/الغربنظروجهةالآونةهذهإفى

يصدبىهقانونلأىمولدةلفصالإمبرإطورلةغربكنائسلجعللابأقكفيلمطلبه

الإمبرأطورموألمحقةإلئألضأننظرالرصاويةنفسومن،العقيدةبخصوص!المجمع

بعقيثثهيوسيبيوسكانفقد."،5المبسارىاللوسيبيوسىالإيمان/قانونعلىوالأم!اقفه

فوقفهفى(هثتأأئضحولمحب(،t)12المتصارعةالأحزاب:بلن(المعتدل"لفرلىيملر"

ا/ء.324سنهواسكندرآرلؤسلجا،-فلسط!نأساقفةورصملإنصه

،الغربكنائس"ئقرهللابيمان+قانون"،علىالموافقة/أنالإمبراطورايقنوهكذا""

اللاعترأضل!هذهلعمبليلولا!نلكالرلضيه9نصوإضافه،الشرقكناشىترفضهولا

كلمةعلىوجمعهاالغرب.واالشرقفىالكنيسهئوحيد--ضفوق!إلى!3طريق،غليه

لشرحكذالإمبواطورأنرساللهفىيوسيبيؤسثؤلوأضح-ءمن.ـوفلكسواء

يجد"ولمبخها،،الإلمانعلى"الأساكفةجموعيحث-ؤراحالإضافة9فذ"صمعننى

هعظموأنخاصةبريدمالاعلىالتصثيىعك"هؤلاءحملفىعناء+الإمبراطوز.

لعدملوهلهمالسذاجةمندرجةعلى!كانواالمجمعخاض!رى.نلآري!سيةالمعادين

نفسهسوزومنوسمناعليهنقفشىءوذلك6اللاالولية-العميقةايأمورهذهمعرفة

بعضوجودينفىلاهذاكانوإن.)113(الوأفدينصنوفعنحدليئصهعند

أجبرواالأساقفةأنيوسيبلوسرسلصهوتفصج.اللاهوتيهالمساللمنالمئضلعين

عقيدلئهعلىأدخللما)ملعاضنبرةرسالتهطوالثولهفىونلمحالم!إفقة،على

وكأنهونهايتهارسلتهمقدمةفىواضحشىءوذلك.قبلألم-لعبرفهاإضافالهمن

وخشيةللسلامإيثارأ11ذلك!بولإلىدفعلهاللى3الأشنابعنلرسكليئهيعثذر

2155-154.,aniry112)ة Latourette, Chrie)

113)د؟!!I.stءمكل!,17.01ا،.!.:،، SOZO)

ح!2-39.--..--.---
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لكئيسة!وا.!لدولةأص!

من.)114(سوزومنوسينكرءماالقولهذاولؤكد+،3الإيمان!ويمعناالانحرأف!

...النيقىألإيمأنفانونعلىالئو!يعفىقليلائباطأثدبوسيبيوسان

هذا،الإيمأنقانونعلىالآريوسىالفريى-*ليعترضإ!أنطبيعيأكأنولقد

بلغقدالأمرا.-أؤلفى.آزيوساجوارإلنئو!وا،منعددأنسوزومنول!ويخبرنا

اساقفهخمسة-إلىبعد.ذلكوصلواحئىغألببئهمالبشسلمثا(،إهاأسقفأعشر.2سبعه

وماريع!،!نيقيةأممقف"أ!هحط++،ثااوليوجنيسنيقوميدلأأسقفبوسيبيوم!هم،

3؟صعولح!امازماريكاأسقفوثبوناسخلقيدونلة،103أشقف.ز*!ول3

مجمعكانوأن-.أ(ج+د)6"اtoiemaisيطوليمايا-أسقفSecundusوسكوندوس

الئلاثةالآساقفةأسماءذكرقدالأمرهذابخصوصالإسكندريةإلى.زممالتهنيقط.فى

الإيمان4:قأنونعلىبجدفيماؤإفقوأقد،3الأسأقفةهؤلاءأنفقط)117(.إلاالأخيرلن

قانونلمجلىيطرضوبمإ،أ-)18أريومرحرمان/قرارعلىيوافموألموإنالنلقى-

؟أءدال!)911(.يؤزلوسيدعىلهآخروزميلأريوسسوىوتفصي!ثحملةالإيمابئ

رأىلخالفأمنجملوالنفىبالعالاب/لهثبمثدالإمبرأطورأناسوزفيمنولب!ولخيرنا

ثالك.اثحاهاثفلهلمب!كإننظ!نيميهمجمعأننلركالنحوهذ.اعلىالمجبم)012(

وثلونأسآزيوسلتزصكمه،الأول6الآخرلمضبدمنهماكللم.يقفمئطرفأنحزبان

الدربهمهأسالفمابىكللإسرأسهعبى!الاخر-التيالوم!دى،/3ويوسثبيوبرولبمكونب!وس

الابئدأع)121(ةلكرهمعتدلئالثإلحزبينلمهذينوبلن،المصريالفمماس.وألثاسلوال!

لأ.ع"!01الاليسأرى.يوسيبلوسالكنبايمةمؤرخى،.كامله.شيحبثثه!يملاله

كلوحرنما"والأزليةالجوهرفىللأبالابنلا-مساو"أن.ألمجمعا!رهكذا

1(دSOZOM.4)ط.،ول،،!.اءس!ح24.

،!---/(115.02.Ibid)

008,ilt.eccl.'I011).+م!؟+ SOC)

.st,.8ء 1.1cce117)."ةظ THE)

(SOCRAT..hist.118)اعح!.،).8

02.0,I!!اع(911.SOZOM.hist)

(Ibid..012).25أ

.7/3-603(121..F Jackson op. cit.pp)
.---ع!491
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والكنيسة!..الل!وللأ"

)122(وكذلكوجدالعدممنأنهأو-.يكنلمولادتهفبلإنهاوهذا،بغلرلقولمن

قرز!كما)123(،الإسكنثريةدنجولم!-وفنعه،وإلاهمومزيديهأريوسحزمانلقور

24)ثلليأوالمسمىالمعنىهذافىوضع!الذصخالأعملهإعدامالمجمغ Thalia!ا.

المجمعاأس!أقفةبهابعثرسالةالإسكندريهكتيسةإلى؟.هذهالإنبأءوحملت"

.:فيهاجاء

عظمةكلونعمةاللهمنبفضلحازتاللىء..كني!مبة.الإلمنكندزيةإلى!

نحنثرسك.ا..،-.الخمسوالمدائنوليبلا3.مصرفى-اكلأحباءالأخوةإلىوكداسة،

كا-.الوبعندلى"منئحية،نيقيةصىإلمنعقد.إلعطيمالمجمعأسماقفة

االذى.التفى،إمبواطورنأوزفمدألثه،اصبنعمةنلقبة9.مجمعأنعقد!قدأما

المجمعبوشالةنجوافيكخ!أنبناحريأ-وجدناهالمئق،وا.الولالهاتمخللقإىمندصكانأ

ولثقرر:الاتقا!عليهئمومأوتؤقشثأثيرثالأموارأىنعلمكمالفقد!،

14ارليويخر-4.عقيدةفحصثفعدطنطينالدينإمبراطورناحضرةوفي،بداءة11

روجالتىاللجديف!لغةمعبسوأءسواءإولعنهأ،اإدانتهإصكليالمجمعوأجمع؟الدنسة

لموقتهنافيوأن.ولدأنقبككانماوأدهعثم،منجاءاللةأبنزأعحأ..انلها

والرذيلة.الفضميلةفىبتحكمأنالحرةوفى-إراددم،بمقدورهوأن.يكن

الآرأءلهذهالسماعورفضالمفألرالاهذهكل..لمقدمرالمجمغلينلقد7

أوبه،المئخلقالنهأئىالقرارئعلموقولعلكمءلجدبفألفيضىالئىالحمقىاالدنسه

اأالناسأعيوافىلا"نبدوحتىإذاعئهعنالاننمسلخمولكناقريبأ،سئمممعونهلعلكم

12(.)خاالقصاصعادلىخطاياهيأجلنالرجلانطأوكأنا

المخالمفينالأساقفهبهاقصدالئىتهديداتهينفذفعلأالإمبراطورببأ!قد!

خأرجأريوسبنفىفأمرءإيفانهخقانونعنالخارجينالمجمغلعقبدة

(SOZOM.Kist.122)ءحاح.فى21.

(123.Id)
4.:NAS.orat. .C Arian., I124(ءلالم!ول(

125)ة!..أة3إ.حح.أحأر.8 THEO)

خصح9!ه
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-.---.--ا-..والكنيسة..الل!وللأح!

.إلىوثيؤداسشكونجدو!نبهمأءولحق)126(..يؤزيوسوزميله!هوالإسكندرية

الىالنيقئى-،الندقومبدى-وثلوجنيسبوسنيبيوسأيضأدرارهـليشملطوامتدصاللدريأ)!12(

وكرسئوسهإطد!nأمفلونالأسمفئينكرمملىعلى.!!خلالهما!غأله)128(

Chrestusبعدأنهمبنمبوزومنوسيذكرهلماراجعوذلك)912(،الئوالىعلى

بمنيهرفىالفرلالينبينالجدليةالممنافشاثأحصرىمرةاشلتعلسص،مباشرةنيقيةمجمع

يوسيبيوسورأح،والقسطنطينيةوهللسبونثبيئينيافىوخاصةالمنأطوصمن

معجوهرمنليع!الابنابأقنيقله،فىعليهوكعألماخلافأ،يعلمانوئيوجنيمن

جر،أةفىأصرالأمبراطور،ظاصمامصرأحةبذلكلوسيببوساتفمولماةواحدالآب

أمأمأنفصنمقداءهذا-الربأنهب3لقسطنطلهنحدينصهموجهاوكألرأيهعلى

زدأدثخصاالمادةانفسإلىينلهبىمنهم!أيأبأنأحاجأفي..لعجزتشطريني،نأظر،ى

كليه.لمالشائكةاالعقائبيةالمسألةأنايجدألاحزنأويولىحنقأالإمبرأطور

أنوبضيف.13()ةأنفنمهمعلىينشقونثأنيهيرأهموهاهو،1ئيميه،مجمعبقرار

بر"طولمنوثيوجنيسيوسيبيوسلامنكلعصللهأفدملفأالأسفأ1أشدأسفالإمبراطور

بألتوبهنصنح!المجمعأنمنالرغمافكندسةءعلىفى.المعافبلنالممكنذزللنبعض

قدن!سها/لإمصبراطؤرأن!منظالرعصموعلىهرطقهص"56منأنمسصهمورطؤأةافيهماعلي

ؤلقد"،ضمن.)131(الانقسامدإعيةأرأضيهـم-!-باع!ارهمخارجبنفيهم!أوصى

ا-.:لقولأهالنى.نيقوفيدلاإلنىبهابعثرسالةكله-فىذلكقسطنطين

يوسيبلهوسأنهالواضحامن؟!العقائد-إهذهالبريئةالرص!يةلقن4ترأةمن11

-.انخكولقدص.أا()32!الطاغوت.ذلكعليهأفدمصفاكلرسبب.حبروتهمالطغاةشربلط

-.!!1101أ!خلهازأكانوالاالأشادفةمنذنجخمنأنفأفبتث،الحقيقة

.SOCRAT.hilt.يأ.كعر"2 eccl(!كل)1

0،إ.".155"..- Iأس!أ.p.;045 Duchesne; op4،،د،.cit127)ء Hefele; op)

ist.eccl..8.11.،ول.!.156ع11لأ! Duchesne, op. cit؟(128':TA.RCOS)h

.SOZOM.912)فى2.د hist.ecc1)
(Id.013)ج

(Ibid.131)،22.11ا!.!ء-

وإمبراطورالأسقفيينتربطالئىالصداقهأواصرمنكأنوما.ليكينثوسإلىهناقسطنظينيشيرأأ)32

ذلك.قيالافيراطوريةمنألاث!ر.ثىالنصف

..-..-ع!691
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والكنينمة!..ل!رلةا

بلالمضاد،متأمر"لفري!إهانا!.أئاه!امنلحمنىماسودبصددهنأ.ولست!

للجبابرةكئائبجععفىجهدألالولم.ئرقبنئبالعلونبعثفيبذا،أمرأجاءلقد

!2!د.حى.الدليلعكندى.كادرفباتهعلىأناشيئأمدعأنىأحديعلقدنولامعضد،

وما--كلها،الحمألقهذهلنلخطاولمكن.علي!قبضوفأئباعهمنوالقسبسينبالأسا!دفة

بالندم.شعورإثارةأجللا،منخجل،قىسلوكهممنالقومدأجعلألاذكرئهأ

الاتهامجمعكمددرأيتكممضجعى،يفضىباب،أخشاهأمر!هنأكاقغيو111

أبلالكماولكن.الصوابطريقبذلكفضللئميوسيبالهوش-بعقلدةتإثرئملقد.وللاه

ائكالكم.2الإلهعليجعلتمما،-وإذامعلطدالإيمانبقييمقلبهأسقفأغنملم!إذايرجى

صرفبم.إ!لولا/انجئهاجهئمتونريبولاكنئمولمحد،قادرونعليهألئم"شىءدلك

.النظأمافضأعالسلطأقاسلغللث؟عائلطئؤبدهوطغمةا.االبوط!لبلوسبىذللطعنه

،ئذكرونفلعلكم؟يوسدبدوسعنماشيدأأحددكمأنعلىلزامألأرىوإنى5

ابوحدة،فىالرجاءلدفجنىضمبري،لنداءاسئجابهحضرئهنيقلهفىعقدمجمعأأن

لهيبهاتأجج6التى+السكنلرىآريولىأوقعئه-"قننةأذىلاممئئصداالحميةوسبمو!ى

برظلبوسيبيومرأنكيفتدرونلاوأحبأبى،أخوتى،ولكن،الحمقىيوشيبيوسبفعال

يرجوننىأنأسأخفيةلىيبعناراحولفدط.الجمغ!*أدين-منالذىجمهفيساذرأ

نجرائمهأنزنجم"من-(؟أشالفلته،عرلهقرأرلؤقفعونىلطلبألىتؤسلوفياتة،لأجله

علىشاهدبوأقو..أنعمهاو)لاىي!ئمملكمالذىأدئهبأنيقينلعلىإنى.بأدية.للعيان

كأنلقداجليأ،سئعلمونكمابعدلئذوخدعنىيوسيببوسبىمكرزولقداقولى،صدق

ذكر"-"عنأحجمكنتواق.-وإنىالشروربخفتىعقلهامئلألقد-رغائبه،وفقيعمل

شريكثيوجنيسمع.متواطئأجنافأ،مؤخرأبخطيةإنباعكمحسنأأراهآثأمة،بقيه

االإ!مإناالذلن--هجرؤاأولئكيخصفلمابأوأمرى،االأسكنثريةإلىبعئتولمد،نأمره

شملئ!مالذينالأساففة-منالنفو!ذاولكناشئعالأ،الفرقةناربوسائل!وزاثواالقويم

فقدثمومن.أعمل!دتسوشاركوهم6أولئكأليهمأوواوشكطفيابمجمعر!حمة

.(إrمكأن.قصى)3إلىونفلهمعليهمبلقبضهؤلاء.الجأحنلنمحكقابقررت

راجح:صكاله.إلىنفياحيثنيفيةمجمعانئهاءمنأفمهدثلاتنةبغدالاجراءهذاثم)133(

174..Lietzmann.op. cit. .p;121 Jones. Constantine. p

ح!719-0.-لا-
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أبابكنيسلأ+سمولة؟وو
دومأ،بهئمسكلمالذىالإيمارلنفساللهلنهجواصإلىأنواجبكمالآنإنه"

بؤئىانءس!أحدجووماوأذامحبلق،للخيرأساثفه،!ويمينبتعببننسعددعونأ

.لىمنح!مملطةببدسلقمعقحئهأنلمامأفليعلمالممخربيزألهؤلاءإذكرألدنهمن

.(1rt!".الأحبةأخوقيالربلدحفظذم"خأدمللربلكونى

.الإمبراطوريهمنمكانكلفىوالأفللنالأساقفةالىالإمبرأطور!وأرسل

والإمبر/اطورادلهلعنةعليهموأنمطصتللون،مبئدعونورفالمحه-آريوسأقيخبرهم

فلتقد!لآريوم!،ممالة/4أنجةعلىعئرفإذا.11كتابالهماأ!ا.130()أ!جمعينوالأسا-كفه.

هـد-فانىثموطصنألأبد،.إلىذكطصاه"ومحواالثطيئة3مبادلهسحطهصبغيةللنأر،اوذلك2طعمأ

ملاليأالتوعلىبهسقلمولمآربوس،وضبعمنكئابأيخفىأحدلئنا-ضبطثزرت

للقصطسوفالمحاكمةانئهاءوفور،الخطيئةهذهجزأء،يموثموئأ،النار،فىايلاه

1(.)+6الجزاءرادعالمذلب

،الأولالمسكونىابمجمعإللهاوصطلالذىبهذاالإميراطورعينقرث2هكذا

فادأدعايئها،حممبالمكنيسةأصكد.اءعلىالنطانيةالجولةكسبفدبدلكأنهإليهوخلل

فىمنفردةلمميادئهريببلاوضمن.المقئصطانيميداف!ا!ئنصهالمحدالأولىكأنص

جدلى؟صراعون!طحبنلبعضالئانلةنالفقدوصكبرضها،.الإمبراطوريةطؤل

ويقول،)!13("ادلهأعداءعلىالئأنىنصرهالأنجيرهذاالإمبرأطؤروعد،عنيف

ضروزيةئئمة3ائهذحدفى2نبقيةمجمعكانلقد!ذلكعلىثعليقأبينزنوبىمان

إلآساقفةجموعقسطنطيندعااالنصرلهذاوقيشينأ.)138("خريسوبوليسلنصصطر

علىلجبوسهVicennألمةaالعشرينىبالعلداحدفالهلحضورالحضنور

ا!فيهفماركالذىالاح!فاللهذ)رالعهصورةيوسلبيودمطصويعطيناإ.أالعرفرط)93

.THEOD,134).91ا hist. eccl. I؟
21.,I.135)ع!اح.SOZOM. hist)"

.SOCRAT.136)أءع!.I,.9-ط.. hist)'

137)4،س4 EVSEB. vita Const.))I

C(.138)صل!H.للاا04.؟79.

.14:(913,EVSEB. vita Cont.III)
.--.ا---.3-00-----.-.---..--91ص!8
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4الكئيمممة!..اللم!ل!ت!

دعاالرحيلموفنأذنولما".أ-(.)04وشرأبه4طغإمه"الإمبرأطورالأس!دفة

وئجنبالشلامعلىالمئابرة"للحفاظإليهموطلبالأسأقفة.جموعإليهالإميراطور

بعضهممغ./نجالتشامحوأوصاهم"والئخاضم،النزاعإلى.يقودالذىوالجدالالمنافشاقي

ننم،ئفضل)141(،والوئامبالمحبةواللمسكأخطأئيم.صبهنوالئغاضىالبعض

لتشملنعماؤهوامددثالكهنوئية،.ؤمرئبهتتفق/بهديةمنهمكلافزودالإمبرأطور

عطايأهدائرهوأثسع!)142(،المجمعبحضبورفدرهملسعدهملمالذلنأولئكألضأ

ألاحتفالوهىالم!طده،المناسبهبهذهابئهاجأاوالمرىالمدنلافىالناسكافةلئشمل!

ولن!لم.)143(نيقلةمجمعفىالكندسةأنئصاروافقالذىالغشرينبجلوسهبعيد

صكقدفىءوفضلهظئمخصهئمجيدألضمنتكنيستهإلىرسإلةأسقفكلالإمبراطور

هذهاثخأذعلىاللجميعوحئأ)144(،صنعهبجميلوإشأدةالكبيرالمجمعهذامثل

لالراراثوالانصياصع!،يحتذىمئلاالأسادفةأهولاءلمباجتماع3تمثالتىالوخدة،

قائلأ:يحثثهم.راحثم.المجمع

كان2فكمالإمبراطورله،وبىفاهيةرخأء!عليحفإظأ./.بلبرهاقايقينأ!!--

تحقيقمسعأىقىهدفأوليكوزاأنينبغىأنهقربىث.عظيمأعليناألئهفضل

ودلكالقبيو،عبادةيخصفلماالمشاعروجمأصكيةالمجبة،وضابقألإلمانوحدة

الكنسمة."جماسكةئكونالئىالخبيرة،المرغيهبينالوحدة.هذهتحقظأننبغىلأنا

كبيرجمعالمحاسماقفهمنئالفىإذ)%لاللأئىلاهذاالحقأظ؟علتئكأنولما،الكاثوليكية

الملصلةالتفاصيلكلتدإرسواإذاوإلاواحد،مجمعفىعالب!ئفتم"-الأقلشكلىأو

ولقمد"ا.غاممجمع.فىممكنعثدأكبرجصعفنبدهناكلكنلم/المقدسةبعقيدئنا

أجد"نجأنلمحخورلفرحؤإنئاحثكم"،وكأنىعأديأفردأ.المخمعهدأبنفسىحضرت

وحكقهااللهقضاءالناليين-حئىفائقهبعنايةلمموضوعكل/فحصودد،زميلكمنفسى

15.(014.Ibid)

(Ibid.141).21بر

(Ibid.142).16ا.
143)هحق.31رول2.برب.، EVSEB.vita)

17,(144.Ibid)
---،-+--.------.-.!--9!9.
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لكنيعمةوا..لد4لةاض!

الذىالأمرفلكعليهأئفقنامأبإفرارلناشأءوالذىعلعا،لثبىءبكلأحاطالذى

فلمايعداالقرار،هذاانبلج،الجملعمنمر(ىوعلى.ولوئامءالوحذةإلىخطانايهدى

زغبةبكلإذبئفلنقبلوا.؟"\()الإيعاقبخص3لنزاعمحلولالجدلمكانهناك

ادلهعندمن،المبينالحقبأئهولللظروه.الحقالإلهىالأيضاحهذأالإرادةوحازم

!.امم!ا(11السماءلإرادةثعبيرأ7يعدأنلخليبئالمقدمىالأساقفةمجمعيفرهفعا.هبة

اتجميعسبيلافىقندذطنطيقبذلهالذىالجهدمدىالرسالههذهمنواضح--

و!إءمنثحبوهكانثالئى/الرغبةومدىالكنلسة،رجالمنممكنعذداأكبز

تغبلره،احدعلى"،لرعيهوحدة11وهىونجا!حه،العملاهذاائخاذإلى!.الد"ائمالسعى

!.قسطنطينشكليهيحرضماكلهؤهذاكنانفقد.الدولةوخدهوبلئالى

11أنهأو"االأسادفهواحدلا!من11أنههذهالإمبراطوررسالةفيجاءقدكانوإذا-

الحقيقةعنئحبرفنا.ولاق!ممطنطين،علىجديدةللستالنغمةفهذه"،لهمزمدل

ولقائدالسياشىاوالحاكموالكنلسة،الدولهرأسبأنهالكامليقينهوهىالواضحة

الأحدي!،عنهأنبأئثاشيءوهداالأسا!ة،ورئس!الأعلىوالكاهنالعسكرى

ورئإسئهالدونأتطن،ئجاهوسناستهروما،أسقفملئيادسإلىرسالتهعنهوأفصحث

بوحى"ارثضاها/التىألايمانصيغةطولسكلىفيهالأسادفة"وفهره".انيقية،لمجمع

الأتية.سكمبىهلمبنواتأيضاصحهئكشفبوسوف،الديثىمستشارهمن

،لعددتعرضبلوحدها،الارلوسيهالمشكل!بحثإعندالمجبمنشاطيقفلم

وعمادالفصحعلدثحديدمسألئىمللىالكتيسة،،تهمالتىالمسائلمن.آخر

المجمع؟رأىلافيهاعليهقرمأالآنمنهايعنينالاالأمورهذهأنإلاا(v(الهراطقة)

وهي/لبحئهاالأساففةمجبملعرضءالئىالأخرىءالمشكلةهوحقأيهمناالذىولكن!

.(IEA)مصرفىالكامنةالمليليةالمسألة

.(145.Id)

-02.(146.Ibid)

477-451,.Pp147).،سط.EVSEB. vita Const.1111 ;18 Hefele. op.cit)

488.(148.Hefele. op. cit. .I.1)p
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ال!ولة..والكنيسة!

فلرةإباد!سكاشتها)المسيحبةالئىالعصيبةالأيامإلىالمشفلصههذهجذورتعؤد

يوسطبلوسفيخبرؤماكسيصن،.إوجأليريوسدقلديانوسحمكهدعلىالأصحظمألاضطهاد

قحبضقدأ(،ث)9المنضبهذافىنلوناسخلفالذىالإشمكنذرلةأسقدابطرلسأن

وآمونولأ"3وديوسPhostusفوسلوس!همالقسوسامنعددمعوسيقبكليه

كنيسةأسقفما.P،!هةح)إ،افيليانموصأيضامعهمو)قتيبإلسجن،سباحةإلىاولي

(i)"أصلهوكريمالفلسفيةبعلومهاشلهررجل.وهوالأمديد(،)تمىأول!ك!"+3تمويس

فىأساقفهوهمTheodoreوثيودورPachorniusوباخومحول3مهبychiusؤهسلكيوس

كلل11)311(لصصضطهادالتأسعةالسنة.)151(وفىالمخللفةالمصريةالكنائس

،ص".ا)!2"ا(االشهادةبأكاليلورفأقهبطرس

الغحافك3لهذ،"الروحلةالعتأيةآلتالاضطهاد،الأساثفة.سجن.أولئك!-.(بإلداصص

لاكانو"ا"الذينالطوافينالمبشرينأوالأساقفةمنجماعةأيدى"إلىاالسصاعرهلكنسلة

بطرسأكرهمذروحىرئيسيلاغدتداته!الإممكثثبريةحتىمطلقا،بكملهميتمولى

أنه.رجلأظهرواحدرجلهناككانإلعسبرةالظروفهإهلمحى.أسقميتهلركعلى

ووهبيبئيننقللكنفلم،LycopolisأسيوطأسقفاMelitأفإ3مليتيولم!هوالساعة

لمابسلوكهداانعير1(،)3جدداأشاقفةلهايعبنراصصبل!حسب،اليتيمةالبيع

كنيسهلأفى/لكلأنسوزوملوسمننعلمفلحق.الإسكندبىنة"كنيسةولقاليديتمقلكق

يكنأشاففتعآ،إولمعقيهامصرمدنبعض!9فىأخبرىوكنائسقسيسهاالإسمكندزية

ألإسكندريةانخالوتلكثخ!-يقوفيةا،غيرهالىكنلسةإوأسقفلته"منألائتماليحق*لأحد

رناشة*فىالحق10-بهذطويلةفتزةمنذلنفسهاحثفظقذأني.!أسقفها"باضكتبازأ()ثدائمأ

ف!ى.أصمدزها،التىقؤأنينه.نيقلة./فىمجمصصأكدهشىء.ؤذلك-كله،الإكللمكنافس

حنذدلممةمقوالشمامسة/والقسيتمينالأساققةاانتقالحرم-ع!ثبر،/الخامساابقالولىا

32.(914,EVSEB hist- eccl.VII)
.-!..،,9.،Vial?.أع..EB.hist015)ج EVS)

(Ibid.151).13.ا

).3152.+.-ءإ.*:. Ibide.VII)

194..1.!.P53)را.SOCRAT. hist.;24,1.lcce Lietzmann, op. cit. .p;301 Hefele. op. cit)(
.SOZOM.54),15.1-.آ hist. eccl)(

ح!11
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،ا--ا-..-والكني!مة..اللهـبةص!

اللىالحقو!كلالإلبمكندريةبطريبركلأإعطاءعلىالسادلب!االقالونونصلآحرى،

.1()الخمسوالمدائنوللبلامصرأمما-دفةإجملىقدبممنلهكانث

أعلىنفعمه.أممقفأ.منيجعلأقالعمل0،بهذاأرادقدمليتيوسيكونوربفا

الانتقالأرادلمعلهأومعلومأظحقأللإسكندريةكانمأأسيوطإلىينقلوأقلمصر

إل!،نغتفدالفع!هذهأنئبولوريدوسوينبئنا1()،الأسكنثولةإلىاسقفيئةمن

قررئمومنأسيوطاسقفسلوكهذأسجنة،ءفاسنهجقف!بع!وهوبطرم!علم

الترل6لالرأرلذعن"لمايبماسيوطىالأللممفأنغير.ا()!وحرمهمنضبهمنعزله

نخدعلىوالقلااصبالأضطرابمصرفىلهاالمجاورةوالمناطقطنبهوملأهذا

الأساكفةتعيين4فى)شلمرازهبذلكيعنىأنهلابدالذىئيودوريئوس)18(قول

افم!ونفىالئد!خلعلىتجأسرفأئا*إنهيضيفلأنهالئماغر؟،الكنائسفيوالقسس

،.1()9مكانهماأخرلنورسمفسأوممئهامناثنلزافعرلذأئهأالإسكندريةأسقف!طا

الكنيسة،مؤوخىعندمللتيوساحوكتبعئزماشئاثعنناللناهاروايهثلك

منئقئرباوهىمةط!أ"م!،أنجيفانيوم!لا.كملا8.يذكرها.أخرىزؤأيه-هناكأنعلى

منالممجن"مليتلوسر،"وعثدمعه!دخلصكليه،أن.قبضيعدبظرساعنئقولسابقئها

المبشيحبننيفرلقفيهائالالزمنمندثرةالاضطهادؤإلممئموالأكليزوس،رجال

مذبحصكلى-أنجض!حيات!موا.بإنوأموالهنمأنفس!الأخرالبعضالف!لرىبينفاالشهادة

مأاهمسرعابئ،-نج!يرللكنيسةمنأنفسهمبسلوكهمهؤلاءحرموهكذا."الوليهلةأربابا

غلىوكأن،الشهادةطريى/طلبصلانيةلفنيسةييقبل!ا؟كبى!واجبهثوانجلكيعدتدموا

فئرةطود!الأفلعلىملذبذبأاتجاهاأظهر.-،نجدىمليتثوسهؤلاءرالى

!قبلةبطرم!ترالىالاضطهاد،+بلنمابعيدملشثدأطريقألنفبسهاخئطثمالاضبطهاد/،

الفريملنبينالخلافمسالةوكانثالمعلدل،الائجاهتبنىآخرفريقأوخلفاؤهموئه

.32'.":.،5،(155.(Percival, the seven ecumenical councils, (Nicene- and .P.N)F
105.1.4،".(156.Hefele, op.cit)

.hist,5.1!...8-!ا/1. eccl+!157(مح(

(Id.158).لإ-،01/ء.،/،ص001)1:

0!!499-89.4.(915) Id; Duchesne, op. cit.111 pp

-2ع!2.ه
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والكنيسة!..اللموللأ

فللتيوسيئزعمهاللشهداءوجدث؟كنيسةوهكذا،الكنيسةفىثانلةالخطاهكبؤلهى

الأمن!ثفةيزسم.أليميوطأسمفزأحأنولما)0.16(السكندريةالكنيسةمنوالضدلقف

اماميكنلمالسكنثرله،الكنيسةفى".المعرفعللهجرىعمابذلكغافلألدنهمن

اوففئتا-عليهامسائلكلهأولالكوالحزمأن،العزلقرارىيصدو)ضدهأقإلاء،بطوس

01الأمر)161(هذأبخصوصالإشكندريةكثيسةالىنلدلهمجغعرسألة

عنأبيفانيوسلنأأوردهمأذكرنأإذأالروأيتينهأتينببنالئوفيقويمكننا

فاختطومليئلوس،بطرسبينالعميقةالهوةهذهأوجدمما،الخلافهذاأصل

مما/الكنائسبعضفىوالقسلسينالأسأقفهيعينوأخذمخالفأ،طريمألنفسهالأخلر

"ا.وحرمانهعزلهإلىبطرساضطر

أعنىوأفريالبا،رومافىحدثماتمامأيطأبق/يكادثالثمشهدإذلك

،الفر!-واحدةفدهسكنذالجثلحولهائارفنقطةوالدوناتية،"النوفاتية،الف!ألتين

-عقنجمومامتفمه،1المضادالفريقآراءتجاهوالإسكندريةدرومأكنيستىو/مو!ف

!المليليينلدىالشهداءالدونأتببن/.وكنيسةصكدالطهاركنيسةقياممنأ"لصراع.هذا

بمثابةكأنواالمليتيبناممنلأبقالأنالحدثغرببمنالفسلذلك،الصلة"ؤثلق

-.--ء".13(إ)2مضرلوئائيى

بعامة،طولل؟لزمنالم!يحيةمنهاقاسثالتىالاضطهادفترةأنشكولا

اجولمأنجدلامورمقكئيبرأ-الكنيسةفىأحدثتقد.بخاصئه،أخيرةعنيفهولفتزة

مااشقاقةالجامعةالكني!مد4وأورئتالكتبسى،1التتظلمامسأئلحولوالئخأصغما-انغق!دة

،لبماعدأالرأىفىالمخالفةالمفزقمن.لهحصرلاانجعددوبىزقتها،شقاقبعده

كالاالعيشحللمنالتسامحبعدأنمللميحيةفيهرفكمابها،الأئياقحمكلىالأحدإثا

قائمة.كانتلامامشاكلغنهاوتولدثكامنه،كانث(مورالسطعالىفطفت،ورغده

.ackson.op. cit. VII, art, Meletianism"لا(016S.M)

161)..*ظ.10151ءحءر.8!كاا THEO)

ATHANAS.لو"CArian.:95.051ا؟9،أيضأ

113.".11،(162..C.A.H XII, .p;796 Duchesne, op.cit)
31؟!6----،"-!ء--..!---.-.--
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لكنيم!مةوا..لدولةاص!

خطرهأ،لستفحل.لاحدىبحزمالصسألههذ؟لعبهجأننلاللهمجمععلىكان؟-

ا!مجمعالدونإتبين،معأفريقبافىذهوقع.-أفاد.ممالمحدأنهفلإبدالإمبراطورأما

الكاثوليكى،الدونالىالنزاجلشجبجمإفيأيكنلم133:سنةروماسكقد.لمحىمكانى

سابقه،امنحظأاسعديكنلما314سنةآرليفى(العالميةمن-لقتربومجمع

ولاالدونائىاالفريواردعما6!.ا"؟سنةصلاتوقىالقضيةفىإمبراطورىوقضاء

يلاعنفأبهجاءماكلبلالكائوليكيه،الكنيسهامعالصفاءعألمفىبجديدأئى

أشياعضدمسلحلاواضطهـادأ،ذاتهالإمبراطورلسلطةصريحأ(وئحدالأهوادة

أمامهطريقلاأنق!طنطبنابرك،،هفذ-ا.المرجوةثمرتهلثمرلبمالطهاركنيسة

يقدرونبذللقعلهمبيعهمابيهموأعادألدوناليينعنفأفرح،والمهادنة"الصفحسوى

الصندع.حسن!له

سكلي2.هدامنلثمىبمعلىلالبم/فلمق!مبطنطين،أفاد.منهاتلكالجربةكالت!

المجبمهذابعقدوفكره!رهوساعدهمصر،فىللمليتيينمعاملتهثىالإطلاق

الجمغيحثقسطتطلنفراح،،والغربالشرقاساقفةضمالذىالكبيرالمببكولى

بنصبحالحضئوروعملذاك،يعضباول!هذايرصطى-وسطسبيلاتخاذعلنى

.فىفيقيةمجمعفىالملطنينبشأنتمماثيودورلئوسلنأحفظوقدالأمبرأطور،

فيها:جاءالإسكندريهكنيسةإلىالمجمعرسالةهىهامةوثيقة

.الصددهذاكىابمجيمرأىعليهقربمالخبركمالآنهانحن(..!أخباكا11

مع2نكوتوحتىأنه،2معمليتيوس،بالرأفةملأأنمجمعنابواشطةتقررلقد

فى.مدينتهبالبقاءلةسمحلقدأقلها،2!الشفمةمنس!تحقكأنماصاد!ين،انفسنا

فبئالظهورحتىمحرومأسيامئهم،أوالغيرلعيلنلهتجيزشلطةكلمنمجردأ

...")163(أا!نفوذ:كلمنعاريالقبهليحملولكن.!الدو"اعىلهذه-مدينهاأوولايهأية

تلقأهالذىالخزاءهوقدر.،.فدلكقدأمرعلى؟المجمعآراءكااللقت3هكذا

فىقبلأشهدناه"ماتخلفوأسقفها،الإسكندريبماعلئ.كنيسةخروجهصليتيولمبئ/جزاء

هذهأنشكولاالدوناتبين،إزاءفسطنطينموموقفوأرلروماقجمغى!موقف

8.(63.1,THEOD. Kist. ecci)(
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والكئيسة!..الب!ول!2---.و.*..

صرلحأفعلردكانتالمليئبلن:تجاهنليقلةمجمعإللهالجأالئىالجديدةالعميالمبة

فقدثمومنالدونأئله،للقشكلةاعلاصجهفىالإمبراطوبىعكليهاكاسارالئىالسياسةلفشل!

الوظدعةمنكاوأعطإ؟،مضموذهوسحدباأليممهاللفبمنمليبتيوس!!ابمجمعمذح

"إ!جوهرهأوحرمهرتبتهاالكهنوئية

2//:المجمعرسألةوأضافث

لقى،بزسمجديدمنيعر!اأنفعلبهميثيهعلىرسموأالذينأولئكأما،

الأبروشيات،ممافيفىالكهنوثيهرتبتهم:ل!وتبقىالكنبلسة،فىاثانيةيقبلبىاأنعل!

اسكندر،يدعلىقبللإمنلغيرهممنحئاالئىئلكمنأدنىمرلبةفىئكون.أنسكلى

للكهنوث-*أوآخرينتعيينأواختيارحولملأولئكفليسوعليه،المبجلالكاهنزميلتا

الكاثولميكبة)164(الرسوليهالكنيسةاساقفةموآفقةدونشىءأىعلىالأثدام

-"ا.؟.اسكندرنفوذثح!المنضوين

.ألانشقاق،ئياريدللئم!ملبمصلؤاثكم،"وفضل،اللهإبنعمةمنهؤلاء،!"ؤلكن

منولعلبن.أخللارلمملطه-فلهمتالجامعة،1الرسوليةالكنللسةالذلل-افىطاهزئف!وا.

لمحى!"إفلك.ءمنأبعكهوبف!لقتموسمحبلالكئسلة،كاللوظالالب!فيهمالضلاحيزؤن

واختطفاالقنرلفماء.مافإذأسوسلطانها،الكنلسةولمحالؤن2لتفقأمرفى!م-أىالئصرف

شرفإلىابجدد"،!فليرتقالكنسيةالوظأئف:إحد!-الآنيتسنمونممن:واحدأابموث

هذإولئيتداممأمخئارين،الوعبهيةيدوعلي،مستحقينللمنصبجمانواإذ!االراحلين

!301/..!1/-!..أإ)ولااإلكاثوليكىالإسكندريةأشقفبموا!قه

brthodozusوارئوفكعئ.)علمنى(Catholiف!3كلألؤليكى"لنظكانلخافس!القرنمنصفقحتى(11)4

4إ؟اسنةقويبم...وذىأيفلندكجامع!واصهكنلسةأنهااغبارعلى،عامةالكيعمةجملىيطلقان.)مسنفم!

لمسيع،فىوالبشريهالإلصةلط!لعتبنبكع!ا!مثلالايملنقانونعنهوصدرخلإ!دونيةمجمعغد

أمنكماطبيخل!،منؤأ!ةبط!يعهاالمانلةممكقدتهاعلىؤبقتالمغض!االأسكندريةنيسةورض!ث

كانتواقالأرثبىدكسيةيلقب!حينذلكمنذواختصتدصسفورس،!خل!فته3دالمل!رز!كيرل!مبىأس!هالها

لحتلت!روماكنيسةئظ.الخلاف!دودنيةبالأرئوذكسيةولكنأيضاالفع!طنطينيةغي!سهشركتها"مهلمحد

ولقسطنطينطرومابلنالأعلمالالشتاقو2كدعا5401عامفىن!وتدعمالكثوليكلة،بالصفهلنفسها

عندما،التاسعالقرنإلىتعودالتىا!للسالردحمسالةبينهاومنالمئراكعةلعقيليةللخددنتيحول

.لاioque3والابن!"جمدة3الإيفلنثانونعلىروماأض!

،1."8.,I.حارح.ist(165إTHEOD. )K

بعينيا.لكنلسةتخصيصأتفيدولاألجامعةالكنيسةتغىهناالكائوليكى!!
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ص!اللوللأ..والكنيممة4

المقيتيةللمشكلةاللغرض!عندكاحدالمسإلةهدهثى.الناالمجمع!قراريقفلم".

التنظثمقرارألثألمزيذ-منمدارأأحداثهامنمتخذأتخطأها،ذائها،.ولكنهحدفى

إلىدافعهأنشذولاالمكثائس،مخلالفلمحىوالأساكفةالقسس"ئعيلنحولالكنسئ

مدنمنعكيرهاأوافيشكنثريةفىتتكررلاأنعلىالحضورحرصفللط

بسيامةثيامهمنمليليوس.يدعلىقبلمنجرتالئى،ألحوادثئلكالامبرأطورية

،-.!2!1!..!.وقسلسينأساقفه

مليتيؤسعنأفا!5فتقول-الرحلاعلنىئأنيةدلكفلعزج:لا"بعذالرسانةثغودثنم

مزأجهاونئيجةالسالف،عصيانهيسبباوقغ،!ذاسمتدلاء-فهنأك.حال،أيهعلى

أستغد4يسىءسوففإنهسلطانأفلمنحإنا!؟نهذئكالطالش،وطبعهالمئهؤر

ا-!.166(اأ11جديدمنالاضطراببإئاره

علي!يروىسوفأسقفهمبأنرسالتهفيايسكندربلن4المجمعيخبرأنوبعد

ث!يفلإ،حضورأكللروس(رجالراىابكللإ!ر-وماالمجمع/؟فىذابيمائفاضبل

كنائ!سفيهتشتركالفصحبعيدللاحئفاللومتحديدبكلىإلائفا!بشرىاليهبم!ويزف

12ا!:برالأننناقفةيقولرممللئهابمحععيختتما)639(.وأنغربإطوريه،الإمبرشر!

،ووفاق"عأمبه،اولتبتهجوا"بسلامالميامتغهدنامالنجاحإفنفلئقزحوالأ

مخبوبنا،أشكندرمتعدؤبحبعطيخبشز!ولمتستقبلوأالهؤظقة،!ذس!واسئثصأل

كدبهالععرتلفدمرغموالذى،بحضورهالبهبةميحمعناعلىجلبالذىأسقفكم

امأيبقىحتى.أنجلنامنصبوا.إليكمالسلامإعاداةبغبةوابمتاعبالمشاقئجدى

ألثهبنعمة-أئممناهمأكلإنصةالمسيحيسوعزبنابنعمةالبنيان!وطيدثابلأاتفقنا+علده

01-)"أقينجدبن-أيدإلعجد.-ا.له-ءلأضارالقدم!9وبوجىألالب ) r A

كنأئسهمالىصكائبدلنألأسفةوابىتحلأحمكماذهنلقيةمجمغأئمالنحوفداعلىلى.

8.,I!.166)ءحأح.THEOD. hilt)

(167.Id)
(Id.168)-؟

ح!602
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!ىوالكنيسة.لألدلل!

يرفلونخعل!،نعمهعليهمأغدواالذىالربمبعوثالإمبراطوربحفديم!يحون

السياسة.هذةوراءمنيرمىكانأن،فسطنطبناشبنولا،وسعةالعيشإمغبىغدفى

أرجأءفىسلطإنهولقبىيةلحكمهالدعالهمشاعلالأسأففه،حملة-؟هؤلاءجعلإلى

السلاسهاهذهال!و!د.رعألاهمثفوسالمجلىلأئيرامنبملكونهبماالإمبراطوريه

حيائهاا،وباعناحاملها،11الربميعوث11ا!سطنطيننجأنالكغلسةوإمفأكلها،

زمانإ،لمحىأمماقفئهاألث!هرمنواحدفيهئطوعالذىالحدإلىعلمأ،فكانأورفغلئه

جأسكلأألرسذ،مصامأإلىبهيبىثعهكثابأءعنهليضعالقيسارى،،لوسييلوم!أعلى

"عشر.الئالثالحوأرىمنه

أنهبهئبدىثقدانجئصارأله،أعظمبذللبحققأنجإ.لمحدمماعتئدلجمبرأطورخبلب

إلىالسلإمبذلكأعاد"وعقإئبيأ،-وأنهسيالإليأوحدئهاالإمبرأطوزبةبكلرىحفظ

البولهامن-لهددوبإللالىبونجدئفإ،يودىكاد،مسحطبر2شرمنوأنجاهاالكنح!يمة

-الإعداد.لهذافىجملهالببءبلاكلبرالعبءقسطنطلينتحملولقد.ولمبلمئها

فىشلجابيةمشاركةوشارلبهامأدورأولعبوبعد؟،إنجعقادهوألثاءالكبير،المجمع

،الئىزشألئهفئأبداهأالتىرغبتهبذلككحقق،المجمعأداءمنوسكنهحركةكل

نيقية.إلىاللحضورايد/عوهمالأسأقفةإلىبه!ببلش

علنهاسار-سبنهالمجامعلمعقذ!افى+.إلدجموةهدهببسلهاستهوضمعإقسطنطلنولقد.:؟.

مجمع-بعقدالبعوةووحهتإلا-للكئي!بنةعتتعقإئبيةمن/مفمكلة(فما"يعد،هنخلفأؤإء

اب!نيلمبةرألي!منصإدرةالح!بطبيبةالدعو؟2تكنولمالأمر،هدالبحثمسكونى

الصبمكونيةالمجامععبدبلغحلىذائه،الإمبواطورمنموجهةبل،غيرهمنأو

325،عاميبينفرونأربعةمدىاشبهلىسبعةالمبمبرقيةألكئي!عحةالمحىعقدتالتني

ء...ا.ايرينالإمبراطوزةعهبعلي7لأ7

البابوية.القيضرلهقواعد.اثل!بطنطينوضغ(يعنأ-إلنج!.هدا-ااوعلى/3.

13*aesaropap!عظلمأ،-.شاوا.الأباطرةمبىابنيهجاءم!خبكهدلمحى"ببغتالتىب

موظفأوأسقفهاانحكومة-دوائبرمندأئرةالسبيلهذافىال!ثمرثلةالمكنيسةوأضحت

-7"!2،!--..----ا--.--
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لالكنيممة!.4الىللأصو

الكنيسةعلىكبيووسلطأنواسعةبشطوةهذاولمتغالإفبرأطور،لدىكبيرأ

.الإمبراطورجندالشرفيهلاالكنيسةفلراتا-تأزيخ2ضكلالبفىأضحواالذلنورجالأئها

.خاصة،بصفهلهاالئابع!والكناش!القسطنطينية-اأسقفيةحلىهذأكأنوإذا

نكلىوالأسكندريةإالإمبراطورئة،منالشرقىالنصففىالأخرىالكناس!فإن

مركز!لالدرونلاللنالعرفونكافياالالبمكنثريهفأساقفة.أبدأكذلكتكنرأشها-+لم

فأ؟"ألاكأن!.والحضارةالفكردنيافي"ومدينتهمالمسيحبة،3عالمفىكنيسلهم

الدنسولمالفسيحلة،لاعلىنبشأتوأنهاالأبأطرةمقامبأنلطائخاجالقشطنطلنية

فيهاالكنيسةسعفدوضمع"3الذىهوبطرسالقثيسبأنتئعالىوأنطاكيةلوئن،جبهدالأ

هوؤرفلفه،وئلميذه،بالتبنى،بطرسابن،مرقس/-الإنجنلنى،المدلشفإنروما،.قبل

بمثرسئهامئنطمامىذلك-كانتكئلجانبإلىولكنها-كنيسئها،منالقدواعدرفعالذى

"!"مدن!"9!منغيرهاالقسطنظينية+-أو.-لكن!ولمآبائقا،،:"وفكرالشهيرةاللاهوتية

فىكلهالم!ننيحيةسكالم،"بل-إنالمكانةهذهإلى!تتطاولانئسئطيعالإمبراظوزية

أمرفىينئظرافيسكندريةإلىيسعىكانالمفميحيه،1اضكمرمن3الباكزةالقرون15هذ

.1!-!--.كنيسئهامنالفصق.القول،العقيدة

اوالإممكندرية/سالقسطنطينية"بين.-الدائم"العقيدىوللخلافهذا.،أجلمن

تهثيدالهم،وترفضىالرأىالأباطرةالإشكندريه.ئعارض.كنيسة،،وكفت!بخاصة

بلزنطةض."وأسافقه-ابأطزةب!ن-غنيقةإصنراعأ/السابعالقرنحئى-تازيخهاوشهد.

09-ا-.+"؟"!-ا.ااا"916(39+.بمالفلزة.4هذاهاياسكندريةلأطيلةفيهئسشدلملمالإسكنذزبه،

لاذفطت.التى.الأسبابعن7نبحثأن!!وخاولنأالإسكنذرية،.تجاؤزنا.مافإذا

بينهاالعلاقةفىالجديدالؤضعفذا*لثبلإلىقل!نطنظينخكهدعلىبعامةالكنبسة

قبلعليهاكانت)التىالفور-..الحالعلىلأدركناقانعه،طألعةالدولةوبين

منالكنيشةفيه!اوما.-أغرق،الممسيحلية!!معامر*لئعاطفهمناكانفاثنم،قسطنطين

"عاص!ية،*قعازضنهيللت.نجعدالرألل!ترفعانإذن!للكنب!معة/كانفمأمثماومن"المخح

والكنيسة.الدوكمنوالخامصالثلثالكتاب!نال!هبمفمينةالموضوعلهذ)نجنردمموف)916(

-ء-.--.-.-،-----21"ح!8
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الدولة..والكنيمة!

الفرصةهذهبتالبهيبأمسكالذىالإمبراطورذلكإلىوفيادهاامرهاأسلمثولكنها

الس3لإحصالإله!ةالعنايةمبعوثأنهوخلفهمعاصريهعقولفىوأشاعالكببرة

هذهبحكمإللهوعهدعبادهبلنمناخئارهلمحدالربوأن،الأرضعلى

ويقول.العديدةوخطبهقسطنطينرسائلفىنلمسهشىءوذلك،الإمبراطورية

رومانياإمبوأطورأشىءكل!بلكانقسطن!طينأننعىأنبدلا5:بلنزنورمان

كأنتفهذهالإمبراطورلة،ممياسلهمنجرءاالدينلةكلمياستهوكأنث،سياسةورجل

)"17(.المسيحيبنلربخدمهالمبعوثبأنهتصورعلىفكر!فىقائمة

السبيل،هذافىالكثيسةمؤرخىشيخلعبهالذىالدورإنكارألضأيمكنولا

فىسويأبدأقدوالكنيسةالدولةثيامأنعلىلدلالكنسىتاريخهمنالعاشوفكئابة

فكله"فم!طنطينحياه"اماوالحبور،الئفاؤلبنغمةيئحدثنراهولذلكواحد،وثت

كئاباثاتتوثد6البشرإلى!مبعوثه"و!الربمحبوب!للإمبراطوردعأئية

الأهلرأكبرلهاوكانرجالالها،وبينالكنمممةحملفىئمارهأا!ميسارىيوسلببوس

والدوله.الكنيسهبلنالعلافةبنيأنفى

896.(017..C.A .H XII,)p
!.!!

http://kotob. has.it-مكتبة املهتدين اإلسالميةالإسلاميةالمهتدينمكتبة - http://kotob.has.it



http:// kotob. has.it-مكتبة املهتدين اإلسالميةالإسلاميةالمهتدينمكتبة - http://kotob.has.it



والكنيعمة!..الدوللأ

لييمأقيممئئإلدضئر!

إ!!ا!!!)أ!لأ

وبلن.بالغربكأبئإ"امعلقابصره.ولكن("،الشرقيهوىفسطنطلنلمحلبكان"

هذا.بلنينتقلن!والحوأم!فؤادهوبىاحاسلاسئه،تأر!جحثوبضرهالإمبرأطورفلب

لفل!ةتأكلهوالذإردلبه.إلىلنظرأنفسطنطينمقدويىفىكانوم!ذاك،أوالجأنلا

.لهدوء.ملقطعالغربعيهلىسيهينيهيغمضأقباستطاعطكانوإن،حادثة4الشرفيفى

حمىبهلفئك:ومبتغاهشركهبرىوهوقلبهودمىالإمبزاطوزحؤنوكم.بادفه.

عدو!انفسهيالىأنأئرلغري!خاطرأطأبوجالدلن،بمسوحمرضاهاتشحجدال

!إسادالشر!فىوبأء

الشوقجعلأنهإإلأ!تفكيرهمنالبتةالغربايخرجلمكانوإقفقشطنطين

نيدوميثيا،دصررهينمحبأسنيقالشرقعمرهافىمنقضىددوكاق،فكرهكل

لنحوفنا)بحكمنظموكأنتالإدارةوطرائقالمنطقةف!االحكمأسإليببنفسهولحم!

!الإمبراطوريةلااوالقثبمة.الهلن!ب!دية.الملكياثفىسواءالاسئبدادىالطأبغإلى

فلما،الأنظمةنفم!لمارم!وهودفلدلأنوسرأسهبعشىقسطنطينوشاهد،الفارسية

بئالاليدهارومأفترلاسلفإ!.خطايكملطأنعلىمضممأكأن-الشرقإلىجأء

بلبرنطةأروعلىيفبعورأحالمئصدنج،الافتصاذىبكيانهوالغزبانجفهوربة

أن"لمجلىعرمهبذلكللجميعفأظهزجديبة،صبهاضمةأسسالقديمةألإش!ريقيةالضديتة

.ينشدهاكانالئىالسكلنهاالبالاعهدهثى"ايجداأنوأمل،ومثواهمعملفرهالشرفيبكون

!حكومثه،لنظمعونخيرطهميجدعلهالمسيحييبنبرحمكايأهأقأنهوتعلفوالهثوء،

وهبأ،السلطانمطلىحأكمأيكؤبئ-أنيأملقسطنطينكانلقذذيورنث،ولؤيقول

الكهنوتىالنظامأن:له.بداوفذالدلن،تاييدمننمحألةلأ-بفيدالخكبممنالنوع

.النظاموهذاحكؤمئه،نظاملنأسئا-روحيانظامأدمبمانالثنيؤىالكنل!شةوسلطان

)1(.وحكمهاوئوحيدهاالبالدلتهثئةأداةلصبحوثساوسةأساقفةمنفيهبماالعجيب

388،.ص-33مجلدلى6الثمأيقالمصدر:"ديوزنتأ()

9،1!رإ-
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،-.!-.يهدولة..والبمممبملأ!يم

المنحمنفلطأغرقهمومامجضعءتيقلةأساقفةلجاهق!دلطنطينمسلكفىولعل

على/ذلك+شاهدحيروالعطايا

أخرىفجع.ثمألدوثاتى،..بالصمدعالغربفىبعداوهوفجعقسطنطينولكن

العفيدةفتىالأمؤأولىدعوةإلى-فعمازغالشزق،لمحدمهعلدضأبر-وطئت-وأقسىأشد

عنكن!لكوثزأي!،الإيمان.فانؤن"علىولمحرشمل!نيقيةنجمعتؤلقا4الممملحية

ص!الفريىرجلىثم،آريوش،!طرعيفهم.زأسهموعلىمخالفيهونقىالإميواطورة"

فدبذلكانهلقسطنطلن.ت.وهلئالنيالىوثليوجن!م!بمالنلقوميدىيوسلبيوسالفمهيزين

الأحدأثولكنوأمنها،التولة3وحدهيهدد.اكانكبيرخطرمناوالإمبزاطوربهنجا

21+ا"ا03.لمحشطنظينخيال!د)عبخلمبكلأطاخ!ماسرعان

بيعئه.إلى"كلأسلاددئهويعودأعمالهلينهىالأولالمسكونىالمجمعكادما

أنالسابىالفصل2منعفمناجديد،.ولقدمنرأسنفا!ترفعالفلنةإاعادكاحئنى

وراحاالأولئسيرلهم!عاداقد،نلقيهأسقفوئيؤنجنسأشقف.(نيقوميديايؤسيبيوس

أنإلىالإمبرأطؤز!اضطز.ففا-الآب،جوهرتفس!منليس-313الابنى"يأنيبشزأن

إلئقسطنطينعنهما،*.ؤبذلك-ضمنبدبلينؤنعبينيصدراهـارأبغرلهماونفيهما،2

.0،0001المنطقةهده"هتوءحيق

السؤب!غايةكانففلها"ألح!أنالقيسارىفيخبرنا.يوسيبيوسمصبؤلمكى-أما

مماطبيعتةول!سبب-لاذلكيوضحلمافيإلأ)2(،داخلىانقسانمنئيخة!مجمعممكقب+

الانقسافأتذاكوء.أسبأبأيئجنبكانوأنهوالمرأوغة،+ائهامة"بالمكبرألىدفغ.تمعقراط

الأحداثهدهيالسرسوزوملوسولكن.)+(الإريؤشيالفؤيقإلنيلميلةوف!لكهد؟

قابمئيقية،1مجمعأرفضاصعقب.الأسكندريةإدى"سكودته:اممكنثو"!بعدبقودة*لط

أسيؤفيكىمقرهإلىلانية4(.،".وعأدأأخدها.قبلأقد-كالط-اللىنجشمليمإلاالكئائسمليئيؤل!ن

أجسظويل..حلىرمنبطى-فللتءبعصغئمأنهإلاالمعمكولى،المجبم!لقر!ابىالا*2ئلفيدا

:Const،ولبر؟8ة2:2 I47طاء (!y,.BES)بر

(SOCRAT.HIST.3)بهـأحجم!ولا،23.

71.01..C Arianوللابمتى.5!مولecc1.,11 ;21 AT.9إiإ.!ث"ZO4)؟ )S

---!ا--203--.--س--!أأص!
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---.---ا!وللأ..والكنيملأص!
أقربيعدمكانلهخلقة؟أhannesيوحنالدعىشخضأفعين،اجلهدنومليئيس

فضيهالوجودإلى".برزتوهكذا.()3النيقىالمجمعأقرهلماخلأفأوذلكاصثفائه،

وعندمافاللأ،سوزومنوم!ويمضمئ..والشقأؤ2للخلافمئارأؤاضحت"ئانلة2المللتية

السلطاق،االكنيسةلتاوئونالآخرونهماالمليتيونا.بدأواابتدعهبمأالآريوشلونعلم

ئروسطحقثممنرأواجمعاالمليتيين(الىمألبينمأ-كئيرونأناسجثيدمنفتبط!ا

سىء.وإحدجمعهفاأنهإلااوئام3علىيكونألمالفريالين-أن-من-.الرغموغلى،كناثسهم

ئقا!بهمامنوبلغالسكندرى،لككللروسوءأوئهفاالجامعةفكنلهسةمعارضههو

كمااثشقاقهم،كانوإق.الآريوسنيه)6(صنفهالمللئيينعلىيطلقالبعضرأحأن

."الذئ!الوقتفىالكتائمىارئاسهبصثد،بحئةائنظبميةامسألةإلىيعودمؤرخنا،يعلق

الآخر-3.إلاتعال!مائتكراكليهماأنمنالرغنمؤعلى!"عقائديه،مسألةالآريولسليهفهكانت

--مصلحتهما.افىتحقيقسبللفىالآخرءأحدهما3.بهسبيلأكايعاملالمدأفنهاصطنغئاأنهما

،حادةمناقشاتبعدالمليتبون،ئقبكاليتمنومنذاذلك.7()المشترلطخصمهمأمواجهه

جثيد.منأحخا"هذاوقد.ا!هعناريؤس-أفكابىتمسوحملوا-"الآريوم!يهالعميده

-العملمانبين-ورمجك3منطأئفةانفمقا!إلىبانئالنئوأدىوسكفيدلئه،!اريومرحولالجنك

ؤعفيثئهاآريوسحولثاننةالجدلومحمى!ؤطيسءالكنيعط،غبرهمم!منعنالأكليروسا

ا..!11)8(0.مناطق"+الإمبراطؤريهمنكثنيرلمحنى

أقولمنييدوحثنيقيةمجمعانتهاءالسسيحللق(.سعالبحالكانتتلك،

أوالآريوسيهالعقبدةإماتةإلىيبىدلمالسبيلهذأفىالمجمعقرار!أنسوزومنوس

وإعادةالخلافلحسممحاولة.أننظرهبئادبقسطنطينوأدركاالمللت!؟الصدعرأب

-خأرجالآرلوشىالفرلقزعماءبقنىإذأ-ئمارهائؤتىلناالإمبراطوريهالوخدة

الصسكونى6الغجمعأسافقهفرار.لهئجديآريوسظلوإذاا.النلالىالإلمالقحظلرة

-01إلمخيف!-الإنالسامشيحمن!لنجو!ابنلكحلىآراله،ءإل!اسلمالئه،:سبهيئسكبربمثمتومنء

بر(3ة21.ا.يلاKإst..اع!ء.21/،11

(Id.6)-!،-.3-،ة،!.ءكأ،،.!.-!ا

.(7 Id).

،.21.12،(8.SOZOM. hist. eccl)

------.---..------------!13
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-!سمول!..والكنيممةء-
وسطها،منالئسارعصا-+الذ!كيةبقبضئهيمسكدائمأ،ففمطنطينشياسةكاتولالك

بدكاعوافدالفزبقزعماء"هذاأنأدركإذاحتى-.المتصا!ع!ن،منفريقأإللحه.لقرب

استمالة%لئوعإدالمجن،ظهرلهمقلبابمفئهم،وبىجحانمركزهمبلمسلجسون

نفوسهمتكونانبعدوالاضطهاد،الويلاثؤرجالهلزعمائهكألابذىالآخرالفريق

إمبر)طوريهفىفردأقويأحاكمأيظلأنهمهكلكانلفدلعن!،هذاسئملافد

0/11السلطإبئيسئشعر،أولث!وكلئهتقوىبأقلفرليئللسمحيكنلمئمومن،موجدة

ئشيرآرلوس،عودة01حولوسوزومنؤسلسفرأطروايتاذأالانوامامناض

إلىوأعادهمالمنفيينونيقيةنيقوميدياأسقفىعنعفاقدالإمبراطورأنإلىأولاهما

ثانية!الكنيسةإلىأريوسإعادةبمجاولةذلكبعديوسيبيوشوتكفلثأنية،منصدبيهما

أحدامعيتحألفأناسئطاعالنيقوميدئالأسقف!أبئسقراطويقول..وئبرلة-!لل!احته

وارملةفديطنطينأختفسطنديأمع!ةفىكانألاريوسيةفىالضالبينالثينرجأن

قسطنثيا-معالوبيةبكظاتهإحدىفوصمةينتؤأنيوي!توم!!إليهو(وحى6ليكينلهومى

وانأإلعدالة،.روج"جمن،بعيدأجمانآريبىسبادانهالنيقبىالمجمعكرأرانليخبرها

الكاملةلمتهاالأميرةأ!توقد.!حالليقىغيرآرلوسإلىينسبالأىالشائعالتقربر

أجلهاد!وأحستفلمأذلكشىء!منعلىالإمبراطوبىئطلعلبمأنهاخك!رالربجل،لهذا

علىملليةإليرنجلذلكمحاسننلإمبراطورلمتدحراحتيغوده!أخوهاإليهأوجاء

الموتتوفأهأ-فلما.*وظلامتهآريوسعنبشىءابيهتفضلمولكنهاوئقواه،ورعه

أمكنفلماله،وودأمنه،فرباالأيأمعلنئوازدأدءالإمبراطورلمأةأدربض!دا.واعظهأ

أيةلديهليسالهلهفؤجمدأ،أختهآدأنإنظىرددهأنسبىماامسامعه.علىقصمنه

-الخضرةأمامبلعثوذلهسمحماوإذأفمجمغ،أثرهاالئنىللكعيرأخرىأراء

ولمأ".نبقيهفىالأسادفهأ!رهماعلىالمكاملةموافقتهيقدمفلسوفتإلإمبراطورلة

معاآرالوسوكعإذابأنهوصزحأساريرهأنبنسطثالإمبراطورسلدىعجباقلكلبدى

مبجلأ.الإسكندرية.لىوليعيدنهأمامهبالودؤفطلهفليسمحنبآراله،وتمسكالمؤتمر"

)9(.المعنىبهذاآريوسإلىللرسل!رهمنأطوبىالإميرإوقام

الآريوسلةأداننيقيةفمجمععلألهاعلىفبولهايمكنلاالروايههذهودلكن

ص!أ؟

0125.01,I!حع(9.SOCRAT.hist)
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كاالدوللأ.؟والكئيسلأ

اممتفرار.يضمنحئىلأوألاخصطهادبالنفىالأشياعأولتكالإمبراطوروتتبعواشياعها،

لبدااندلطبلعىمن-وكأنالكنيسةرجل"فراراتئمشياص+معوهدوءهاالأمور

منرجلبفاء01إنننفسرفكلفالفرلق،هذأمنوكضرهبلظهبلطهير!سطنطلن

؟ألامبراطورلأختهإديأالامبراطورىاثدصرافيالآرليولم!يةالعفلدةفيالضالعين

رجالنفورعليهايجلبولإ.نجفدلبإ،اببثببمفي..حولاثارةكيبراغبهداكانومأ

نفذمأإذاعليهوكان،مطمحهلبلوغشئاتهمجبملىسمجىاطالماوهولكنيممة

يبدأأن)014(.المدل!نالروحمنبوحىلضدررسائلهفى!ه.الذىالمجمعكرأرا!

يرويهماصادلمحأبركانلو،أنهوإلأنجرى.نإحبةهذهالأفيرببن،وخصحشيرئهأولابنف!مبه

لقضيئه8حماسأ-واكثرالآؤيوسحبأأشدا،الرجل!ذلكبفعلاقممطندباص،لكانتسقراط

س!ايشىء!أخاهالخبرخلنها.لمإلا.أوقع.الإمبراطورعلىتأثيرهأ-لضحئثمومغ

.يكنهماوذال!هذألموفوصخ.صفحأ،ت!مبألهولم-"عفوأغهمنه-3تطلبولمإارلوس

و!ىالإمبرإطور،فى-إخضنرةولبجحهلفساقفةتحديهجراءليوم!بيومرالإمبراطور

"بفاايقذفلئنىالاتهاماتامدى.علئنقفنيموميدياأهالىإلىقسطنطينرسالة

فى.الحأدثهذكرءللكسقرأطلاأنZenosزنولير،ويقولابمدينة،أسقفالإمبراطور

فىضلر!ثيوجنشljiيول!ل!بيوش!صالعفوقرارنعلمةكا-أنوالذىموضعفا،1جمبى

سويأ)11(-.سنينثلاصخالمنفىفىأمضياأنبعد-أئ328ممنة

مناهـد-اعأد.أريوسالإمبراطورأنصكلىمنهاصخقف(سوزوضوسروايةأمأ

كلعأد-ماوسرعانممارليأظلالإسفندرلةدخولمنمنعهفزار-ولكنأولأ،منفاه

الأساقفةاإلى/قدماأنبعذكنس!ئهمأإلىالنلقى4وثيوجن!سالنيقوفيدى؟يوسيبيومرمن

نباللة)13(.-حشبمأ-قزره*فجمع!الفويمالإيماقيئبعاقأنماوأنهماعاليدتهماثوضحوثبقة

من.بعدا.سكودئهجهأد(/يوسلبلولىفعدسمقراطشكلىاخلفطا،لأمران/ؤيبثؤا.!

17,(1،((01.EVSEB. vita.Const)
0205.يلا.lcce..tsih,21.1-طاأكم!-!زاجعء،

.1.CRAT.Kist eccl. Nicene). II, .p,91 n11)ها Zenos, introduction to(S)

(SOZOM.hist.12)اعك!16,11،0
ح!15---
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والكنيسلأ..ألل!وللأص!

عنهعفاقدالإمبرأطوروكانئأثية،-الاسكندريةكنيسهفى:آريوسلقبولالمندى

فدالإمبراطوركان.الذىأرلوم!عنللعفوسعيا/بعد،الإسكندريهإلىيجدولم

خا،..فكئهعفوهفرأرأ-فعلأ2أضدر

علىالقضاءفى.ينجخلمالمجمعرأىوكدالإمبراطوزءأناانراهاوالذىا-

من"يعودون!7الآنموهاهغ،الكثدزبن!أفئدةف!كامنالازالخطرها-اوأناقيرليوممية.

الذىالولمحتفىالمللئى،الفرلقمئضامنلن""،قعمصر2.فى!صفوفهملجمعجثيد

!فانونعلى!صيغةالكبيرالإجما"ع-هذ!بعدبقوئها،الجامعةالكنيسةفليهأحسلا

ولهذا-الامبرأطوبى،)علىايدخصومهازعماءنفىرأت!أنوبغدالنلهقى،الايمان

في.جمنمأن!لعيدالئوأزن-لإلجا؟الوحيدالسبيلأنممداسئهمعتمشبأ-فسطثط!نأيقن

والمتخلصمشايجيهصمتبذلكيضأ.يضمنوحلئى،الكنيسةإلى!دائرةالاريومميه

أريبىسبكابفسطنطلنبدإالنحوهذاعلى.الرأىفىالاندسامهذاخطرمن-

.بهاببثرشالةصسفراط،جفظوقد.القويمإلإيعان8اجظيرإلىللعو؟ةيدجموه

ا،،،":فلهاآريوس-.سجاء2إلىالامبراطور

الحصولبغيةإلى.مقامثاالوفودمقدوزكمفىأننيافتكمابلغ.فضمى،."لزمن

بادروا؟.ةإذن!عليه06الإ!دامفى!بالخة-لتوانلهكمدهشئغاكأنثوكملقاء،علىمنا.

لىلاكموتقدبرنا-بكمرحمتلال!ا"ئجسوقوعندماإلى/بلأطنا،3مسرعينبالارتحال

.)13("عزبزىيحفظكمأناللهإلىدعأئى..ديابىكمإلىالعوبةاتضمنون

إلئالامببىاطور-رسالههىئبكيم:بقوله-البرسالةهذةعلىسقبرإطويغلق،

فيابحماسهالخيرةللالكإصبهجابي"أبدي(نشوىشيئأالقوليبمسئطيعأن!وماآريولبر

--...!!)14(،الديان4أجلمنإلإمبراطبيرأظهرهااالتى

فهذهالأهمده،منكبيرجانبايكلىأمورعدةألامبراطوررسالةمنولتضح

لل!قرأط)15(.مننعلمكماالأخيرةكانتولكنها6الرجلينبلنالوحبدةلكنلمالرسالة

أ؟ع!

25.1,.Kist.eccl13).،؟م!ج SO)

(14Id)2،."./-.-،بر

(15.Id)
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والكنيمملأ!..وللأال!

وأرلهوسإلله،بلحضوريدعوهقدلأأرلوسإلى.انه+بعثلوحىالإمبرأطورفحديث

لذلكالكبلوةدهشئهالإمبراطور.ص،ا.ويبدىلئوأنى11قسطنطينبئعبلرأويئجاهل،

منأكئرعللهعوضذلكأنرغمالإمبراطورأمامالملثولإفىستوانيهعلىالإحجام

بفيضىليفريهوكأنهلرجلاسبقبالغلىقسطنطينلهفهمدىأيضايتضحكمامرة،

قولمنندرك-ولعلناالإسكنثرلة،"إلىبلعودهلهبالإذنيوسما!حتهرحمثه

السبموإدرارالإمبراطوريهوحد؟اعلىالحفاظعلىخرصهمدىهذاالأمبوأطور

.!إالدينيةوحماددسته-الإمبراطوربغيرةسقراطيفسرهشىءوذلمكبهأ،

يورلوس.لصحبهالقسطنطينيةإلئآريوسجأءالإمبرأطورأإلحاحأمام4

بينالجدالبدأية،عنذأربوم!2نصيرباعتبارهحرم!4فداسكنثركانالذىأنشماس

الإمبراطوراسئقبلهمأوددنيقبةمجمعيدعلىأيضأأديق.والذى)6!أ(،الريخليق

فطلبإ،فأعطداه:موافقتهماالنيفى،الأيمانفانونعل!وافقاددإذالاكاناعماوسألهعا

لأوامروصحبهآريوس،.*فاستجابc,)7قولهمالؤكدمكلوبأإليهيقدماأنإليهما

"ا:-النالبةالصيغةاليهوقدمأالإمبراطور

ء.افيمبراطورقسطنطينالورعاللقىس!دنأإلبى..ويوزيوسأرلوس11

أدثهأمامولعلو!الماننا،نعلن.هانحنالبابي.جنابكم"لأمروفقأ،الحاكمالسيدأيها

لشوعوبالربالمديراالإب..وأحدبإلهنؤمن..هكذانؤمنواشيأعناكتأببه

ئأنيةوكأبموئلموتجسد،نزلطالذىأدلإ!الكلمة،الدهورقبلمنهالمولودابنهالمسيح

ألضأ)ثؤمن(.والأموأتالأحياءليدينث!انيةيأتىوسوفلممماءالىوصجد

ؤاحدةدئه+ءبكنيسةالسماولااثبملكوث!؟الآخرةبألحلأةالجسدا،بقلامة،القدسبالروح

؟!.،.اا.الأرضينكلفو!تعلد

أذهبوا-:لتلاميذهفشيديقولحليثتلقلناه،المقدممةالأنأجلل"عن-الإيمانهذا2"9

.أأ28/9)متىالقدسوالروحوالابن2ألاببأسموسكمدوهمالأممجميعوئلمذوا

3.0,Iاءمم!ح(16.THEOD.hist)

(SOCRAT.hilt.17)أعك!17..25
!وو17!ر
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لكنيسةوا..صللرولاص!

الكثس!ةلبشر.كماالقدسوإ.لابن.والروحاقيببحقونتقبلنؤمنلماقوإنا11

الأنكليناثاضبثافالثهفلها(جاءفأبكلفؤمنا)التىالمق!سةوالكئبالكانوليكية

كرسنأ-منبأنحنلقواكم،3إلىنضرع04القأنلثالإفبراطورأبيأ.الدينونةويؤم

سمحهلا+:*المقدسةوالكتب...الكنيسةوفكربعقيدة/نتمسكمنلايألثكليؤوس،

المسائل/سطحىجانبأولنلق..ألكن!سةأمناإلىئانلة-بعودتنأاوتقوايممورنككم

ولأجلايأمين،لعهدكم..سماحئواناوقدوالكنيسةكلانانجغدوعندما.والجدال

-.)18("والابتهالضلوائناثقدمكلهاالأسره

ا.مناعبارةمن!خلوأجاعتاهذهالإيمانصيغةأنالنظريلفت.،وأول.ما

القضية-هذهطرح.،طللهالجدلحولهادارإلئىوهى)الهوموسية(.ا.الجوهرنفس

هونفسهالإمبراطور،انالقبسأرىبوسلبيوس.أخبرالتىالعبارةوهى،المجمعفى

مولود11عبارهأيضأ!منخلوهاهذاإلى.يضاف..العقيدةإلىإضافئها.2أقترحالذئ

الإيمأنمرسومعلىالمجمعبراىءأيضأأدخلت.الئىوهى11:مخلوقغير

فىكانتويوزيوسآريوسثدمها3التىالإلمانصيغهأنجونزويقولالفيسارى..

بالأيلقلم.الإمبراطورفإنهذاكلمنالرضموعلى.)91(.ماكرةامخئصرةجملئها

الخلافاتهذهلعفقإدراكهلعدم.الانقشام،فىسببأكأنثالئىالموضوضكاثصهذهإلى

شمببهمأإلاامرهأمنيعنيهيكنولم-البدأيه،فصلناه-مثذالذىالنحوعلئاللاهوتبه

علىاملالهفابداثمومن،جفنهئورقوأفنطراباتداخليةاصطراعأثمنفالط

الآريؤسئابزعيمم!أعمرافاالصيغهاهدهفعدوالدولة،الكنيسةإلى2لوحدةاإعادة

لتدأءواسلجأبخدستأ،راهوقدذلمذ،-وزميلهمنهوقبلالنلقى،الإيمأنبمرسوم

آريوسعنبألعفوأوامرهملئمسهما،.وأصدرنهايهجاء".قىالذىالرجلين

وليوجنش9!وسليبيوسمنكلاستدعاءألضألمحرر!دالإمبراطوروكانوضاحبه.

عاليدئهمالوضحوثلقه!دماأنكنيسئه!بعدإلىكلئأنلهبعودتهماوأمر،المنفىمن

البديللنالأسقفينعزلبدأهه-بعنىهذأوكانا.)02(ابقويمالإيمانيلبعابئوأنيما

ص!19؟

26.(18,SOCRAT. Kist: eccl.-)I
175.(91.Jones, Constantine,)p

6.1،45.( SOZOM. Kist.)!ممtcce
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!اوالكنيعمة..الدوبلأ"--

والبلاهةالغفلةمنقسطنطثندكنولم!بل،مناخئيراأللذثنوكرسئودىأمفثيون

منفاهممنورفاقهآرثوكرعبهودةأنذكائهعنيغثهبأنيمكنالثىالدرجهإلى

ذلكيعلمكان.الرجلأن/لابدبليجديد/،منوالاضطرأيأئاالبببلةبإثارةكفثلةثأنية،

المطلقة،ال!لطةصاحبأنهأولهمابأموين،لإيمانهذلكعلىأثدمولمكنهجيدأ،

الحكم،نفسهمنيجعلبهذ)أنهلها،.والثانىمعارضأيقفأنيأحديمكنلاوالتى

+..الكنيسةدأخليثفمبنراعكلفىالفصل

ئكفلافلقدتحريكهافىالإمبراطوردورالحوادث50هذكلخائلندركولعلنا

ءالكنيسة.موافقةللإلممانصلغةثقديماليهوطلبهبلاطهإلىودعوتهآريومربمراسلة

رجالمنأىإلىكلههذامنشىءفىيرجعأندونالصيغةلهذهبنفسهوفوله

ضكثرمنيكنلمشىءوذلك.نصحاليسثمدأوأرأيأإليهايطلصولم،الكنيسة

يترأم!إمجمعوهوللإمبراطورهلل!ددالكنيشةدأمثماشىءفىالطبيعى

ا-يخرمانإذنغروفلا،والإضافةبالحنف"العقيدةأمورفىبنفسهويئدخلأساقفتها

هذا:من؟ب!ئنىءالكنيسة2-فكريرهقأقدؤنويصفحيعفووان،ويمنعالإمبراطور،

احش!ابسنةلخلفائهبذلكقسطنطينوكرهأ،.فوضنعطوعأالكنالسةوأسش!لمث

وعزلهمهموظفبهاكبارتعيينحىللاباطرة،الحكومةدوائرمندائرةالكنيسة

يرف"بكق..قسطنطلنلموإنهتوفعاكانبمابالفعكالأحدأثجأثولقذ

ووقفثاطور،الإمبرالأوإمرالاشصدباعرفضتالإسمكندرلةكنبسة"أنذلك.فيه

الأرثوذكسىالنيقىالأيفانعنتدافعالإمبراطورلةكنائشابين،"-منالأقلعلى

الكنسيه3بطا.-اورغباث/قرارألهالحائطبعرضضاربةألامبراطور،.متحدية

هولاالمصريةاالشخصياتإأقوىمنلعدشخصية-/عهدفىوذلك.الجديدة

الأسقفيةتولىالبى6الشهيرالنيمىالمجمعشمالميىالإسكندرية،9أسقفأئناشيوم!،.

بينالصمراعفصولمنجديدفصلالرجليهذافبدأ328،عاماسكندرلسلفهخلفأ

يؤذنونوالمسلمون.انسابعالقرنفى"الاالسئارعليهيسدللمكاوالدولةالكنيشة

مصر.أبوابعلىبالئسامح

،فئ-هدوءسئقضىالبثلةسكمرهسنواتأنفىالأملوداعبةللإمبراطورخلل

وجههمنالأفلعلىالاعلراف،إلىعأدفددفسهآرلوسهوفهالنشده،دائمأكاق

ا!09-س---
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.ا-اوالكنيعمة..الدولةع!

ولم،السبيلنفسأيضاسلكواقدصحبه!،...وهاهمالني!ىبألايمانالإمبرأطور،نظر

ولكنا..ئاني!ة!الكغيسةآريوسإفىائناطميوسالمسكندرىإلأسقفيقبلأنإلاإذنيبق

-مؤافقتهمأبدوا.قدكانواوإنالآريؤسيونفألأشاكفةثصوزةفىوأهمأكانالإمبراطور

رغبةاعنصادرأيكنلمذلذأنإلانيالدةأساقفةمأ.قررهعلىشحامضةوبصورة

قرنامنيقرفيما"أحداثعليه"بزهنثشىء.وذلكفعئا*الإيمأنهذااعثثاقفىأكيدأة

ر!علىآريوسأنالإبمانئمانميؤمنوقالأمرحقيقةفىكانواولكنهم.الزمانمن

لكسبجأهدينا"يسعونزأحوا.:ثمومن.!-بعثدونالحقعنخصومهوأن.اليقين

.الأحدأث3ذلكعلىوساغثدهنمقضثتهخ!،لتأييدجاتبفمإلىالإمبراطور

وئيوجن!ىالمنيقوميذىيوسيببوسأن)22(وسوزومنو!)21(سقرأطلخبرنا

وحريةكبيرهبمكأنةالمنفىمنعودئهم!وعقبافيمبراطورلدىحظياقدالنيقى

"إلىإذا.ما-اعدناعجيبأذلكيبدووقدالإمبراطور،عبىكبيروئأئيرالقولفى

خباثفيها.لهميوضحنيقوميدياأهالىإلىالإمببراطورابهابجثالتىالرنمبالة

كانالإمبواطورأنأدركناإذا،العجلبيزولمأسمرعإنولمكن،ورفيقهيوسيبيوس

علهالآربوسىالفريقشخضياثأبورباجمثبارهماالرجللنهذلنولاءكلمبلبغى

مأكلعنمتغاضلأإللهالإمبراطورقربهمأثمومنأنص!ارهما،ولاءيضمننلمبذلك

الرجلان-كثمفالدالأخرىومن،ناحيةمنهذأآنفأ،ة"عنهمافلمهنجكلىجرى

كأنافقد.الثألئة.أماأبىثوذكسيئهمابهأوابىلضىقويمةعدهأالهمانوبلقةلقلمبطنطين

11الأهبراطورصدرإيغارفىالألز0أكبراللعمكنديرىأللأسيوسالخذهالذ!ىللأطجاه

،.غأياثهملبلوغالفبرصأعظمذلكفىوحدواالذينبخصومه.،الئألىوتقريبهعللط

.،الإسكندريةكنيسةإل!3ثانيهآريوسلإعأدهالامبراطورلدىالشلخانسعى.-

فكئب*،1ابيهالأخيرةرسالئهفىآريوسبهوعد-الذىوضكدهعلىقسطنطلنوكأن

يوسيبيوسكتبكما.آريؤسأ-)23(قبؤلإليهيطلبالشكندرىنم."إفاشف-إلى

ص!2؟

(SOCRAT.21)أ"ecel.31.-،27.1-لم-.-.-،

01يا22. I2)حءح.SOZOM. hist)ى

27.(23,SOCRAT. hist. eccl.)I

http://kotob. has.it-مكتبة املهتدين اإلسالميةالإسلاميةالمهتدينمكتبة - http://kotob.has.it



والكنيع!لأ!أ.الدولة1،04

لحمليوسيبيول!ا؟لهجةكانثوإق،المعنىبهذاأثناسيوسإلىألهضأالنيقوفيدى

عثميفلدماالإمبراطورإلىأرسلألتأسيوس.أن-.غلر)24(الئطبدمعأنىضمنأ

ا"ة2(19بيعتهفىالآرلولسىالزعيمفبوله

رجالاث:أخدأ"منانفقد"حسب.الإمبرأط!ررجدوثهيتوفعيكنلمأمر؟ذلك

للامبوأطور،قرارأىعلىللاعترأضالمقدره!يملكلأكبرأوفمأنهفلالكنيسة

أيضابلغهقدأنهبلةالطلنوزادا!"وبرئيسمعلهذا-الذاىغضبأاسئف!اطثمومن

الملفتىيوحنااختدأرعلىواحتج.الكنيسة،فنىالمفيئدطنقبولرفضألتأسدونىان

المعاملةمنابالشكوى.لالمبرأطوربخارواسفدالفليتتيونوكاق.)26(لمليتيوسخلفأ

!قسطنطينحألهسوزومنوسويصور.-الإسكندردهأسعفيدعلىيلقونهاالتى

ىأ...حيرةفىأمرهمنالإملهراطورأصببح11"لمولحيثتصنولرأحسنعنثفذ

وهنأك،ببعضهم"التىا-الملصقوهأألائهامأثمنكثلرأضامهكانالقديصمدقالفزيقين

ذلل!الإمبراطور)عال!نفلمافدمها.الطرفال!إ،التىوالأدلهالبلانأثمنأيضأ:.ا"لعديد

.لإعادةمحاولة-ف!!فكئب:)27(كبيرأخدأالغضببهوبلغالقلقبه)استبذكله

هماالالصز!موظفىمناللانالرسالةوحمل!ملوعدأ،أثنأسبوس!إلى6الوئأم

فيها:ءجاو(82)ق!ول4!!ئول3-شنليوؤجاودSyncletiusسيتكلئيوس

فىورغبتهفردأىبينالبئةلأ.ئحلإرإدئنا،.تمامأ،تعىفمكولاإنك11

فىيرغبونممنأحدأادطعلمئأإلىنماماإذاانه،جيدأولتدركدخولإ.القنيسه،

بعزلملئطيقوممناللوعلىلآبعثنيشئهى،مأبلنة!وبينحيلدد.الكئيسةإلىالعودة

؟ا./"1)9120المنفى-إلىبكمويرسللمشيمئىإن!فاذا

t.ع!.51،أ18.1

C"ول.051.لالماك!.06.

2:.0 IL2):!أع!ص

t.أأ).اس!ع!.22

06..Apol..C Arian

ع!.اح0،",22
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(24 SOZOM.his)

T(SAلالف!،25).
(2SOZOM!:26)نا!3

(27 SOZOM.his)

(28.ATHANAS)
(92 SOZOM.hist)
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!!أدولة.+والكني!مة

اابذلكقصدفقد،المرةهذهل!لدهفىجادألكنلمالإمبراطورأن!لبدو

بعدا!الأحداعلنهدلتشىج!وذلك،لأوامرهالامتلالعلىأننأسيوسقهرمجرد

عليأقدمماالإمبراطورأنبقولمهالرسالةهذهعلىسقبراطتعثيىوأوضحهذلك

فطالمأ.ممرقةالكلنيسةرؤلةومحمالعامالخليرنشرفىبالرغبةمدفوعأإلاذلك

،،!لم!ا.110)35(11صبالومهمالولامعلىليجمعالإمبراطورجأهد

بعد!ثإلى-يفيقبدأقدالآرلوسىالفرقياأناأتضح-فقدامرمنيكنومهما

فىالظاهرةهذهلدخليلتالىالإمبراطوبىوأخذ*نيمله،مجمعلهكالهااللكمإ؟الدى

جذبتالإشكنبريةخارج3وقعتأخبرىأجدأئأأن،إلاحسابهايدقةويجسباغبأره

الرسائك2خلإلبينماسالراطلقوليكماسببثاوكانحببن،إلىالإمبرأطوراهدمام.

سببتقد11الجوهرنفس!ءمراعبارةأن،نيقيةمجمععقبالأسلاثفهبينئبوللتالتى

مماافحواهاحولددلقبفحصأنفسهمشعلوأفإنهمولذلك،منهمللكنئرينالمتاعه

الملنملااأنيبدو،"سقراطويضلفئانيه،بينهمالجدال"نيرانأشعالإلىبلثبىأدئ

والألسم!-إلآخر3مو!ف!لجاوللمالجزبينمنأحدالأناظلامفىنزإعأكانلا

إنصارهاأنايعتقدونالعبارههذهيعارضونالذينفهولاءعلد!ا،يقمدالتى

مالصد/ةأومجدفينعليهم.إطلقو!ئمومنوم!نلانوس،)31(سابليوسمالآراءللحمسون

اكهةبتعددوألقولبالشركخصومهبمابعبارةهذهأصمحابيثهمحينعلى.هذأ

ي!ستاتيول!اتعإالشاكلةهذهوعلى")32(،بمالخزعببنيؤمنونولنيينالاهم!حتبرين

Eusathius111االإيمانقائونعنبالمروققيسابىيةأسقفلوسيبيوسأنطاكيةأسقف

ونليجةسابللوس،أفكارعن"مدافعبانهإليهالت!ةوردذلكلوسيبيوسفأنكرلنيقى،

لناضلكانلوكمامنهماكل،.كتبسقراطلعبيرنحدعلىهذا،الفهملسوءأولمذلك

.SOCRAT.03)ار27. hilt.eccl)
فىنادىو!د(الغربيةالخمم!المدن)إحدىPtolemaisطلمينةعواطنىأحدSabelliusمنابليوس)31(

فو.الثالوثفىالأولل!ثنوممخثالفةصورولكنها،منفصلةالثلاثةالأفاليم2بأنألمللادىالثالثالقرن

.ديونيسيوسىإلع!كندكالأم!قفعليهللودلصدى3

ول+كهـا!كهـول3.ه؟!ع.ح.+ل!ا!ول.09،17انظو،

2)س!س!1.15د.23. SOCRAT.hist')

"!-!-ت--.--ا!2201ص!
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..والكتيم!ة!ء--لددلة
أن-منالسابقالفصلفىذكرنأه!يؤكد)ماهنا+ممقراطبقولةوما.3(ا)3لدودأعنوأ

الصرأعبابفئحثاقد11مخلوقغلرفولود11و!الجوهرنفسمرأ11المعبارثينهالمين

391+ا..،تاليةفرونلعدة"مصرأعيهلاعلىوطبيعتهالمسيححولالكنسى

ضدسيمتإالتىالاتهامأتعنالرواياثامنعديدألدين!اأن"الحقلقة

أسباباعنئفضيلاثأىيعطيناإلا!معهاالنزاعضاحبافيوسلبيوسليوسئاتيوس،

ولاا.!قلمبطنطينحياة"كتابهفئتهجهمعمتفقأ!د--لبدؤذلك!لعل.،.النزاعهذأ

هى"الحاسدبنوعيونالشيطانئدابير-"أنسوىالحوادثاهذهعنشليئايذكر

أثناسيوس،أما0)34(يوسئانلول!رلمبزعامهأنطاكيةفىالاضطراباثهذهأحدئثالئنى

لرضنالح!مماايمأتهوكويمخصالهويمتدحالأنطاكىاالإسالفعلىل!يثنىفإنه

3(.)هنلينا.أهانبأنهمد*عينالإميراطوربكنداأيئهملهفكالواالآرلولب!يينيخصومه

النيقوميبييوسلبيوم!لتشملالخلافدالرةلوسع/ئيودوبىيدوسانحينعلى

إلىالسفرفىللإمبراطو!رنجبته.أبدىأفيويقولالبلاء،ه!اكلسببإبا؟معتببرأ

هناك.الإمبرأطوو..أفامهاالتىالكنيبمدةلتدشبنالمقامةالاحئفالاتلحضورأ!رشليم

إليهبحئاج،ماببموزودوهبذلكلهسمحفقدلأقواله-اطمأن"قدقسطنطمنجمانولما

معه)صطحبفقدالحميمصديقهنيقلةأسقفثيوجنسكانولماولرحاله،حل!فى

منمعوجهئا،نظرهماتلأقثالمقدسهالأماكنإلىوضلا!فثفاسفوه،فى

أسقفوبالروفيلوس،قب!أريةيوسيبيوسخاصةفكرهمافى"الرأىيشاركونهما

يتعاطفونض!يرهمواخريناللاذقية،أسقفوثيودولوساللداسقفوآيتيوس،ببسان

لعبيرحسبمعينهامؤامرها!لدبيرعلى/رأيهمؤقرالآريوسية،لاالغقإهمع

الرحلة!هذهزعموهالذىإدعاوهموكانأنطاكلهإلىرجلوأثمومبنثلودوريئوس،

.)؟3(لولبدثهبيومقأعلبارردهو

.--(33Id)

.EVSEB.34)أ"95.1 vitaConst)
4.(35,ATHANAS. hist.Arian)

).36"101ءحء.02- THEOD. Kist)
ح!23---..
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003،ء.--.جم!سموللأ..،لكئيية

جكام،تمأورشليمكنيسهبئدفمينفالاحلفال،القصةيكلدفبما/هذهالغموضولكن13،ء

هذهئعددمن/الرغم.ؤعلى.)!3(اهـ33سنةالأخدأثهذهوقعتمبينما،335،"

بشأنفما.الرجللنإبينوالخلافالعقلدهمسالةأنع!عندهمالإجماعانإلاالروايأت

دعاالخلافط!ا.ولحسمالاضطراباثهذه!حثوثفى.الرئيسىالمميبكابئ!

.)93(القسمارىي!وم!لبلوسئؤأس!)38(أنطاكيةكىمجمعشكقد.النئالإمبراطور

ؤلكن-/؟)04(ضد-يوست!سوسوجهدقابتىالالهامات.منصورةئيولوريئوسويسوق

س!رملومى!لاأوأوسقر.اطكئابأتفىئردلملأئهاغلر.جقيقيةئبدوهد؟.الاتهاما!

2أن.كلروسسقراطمننعل!ولكنا.إللاسيوس CyrusبيرولاأسقفBeroea

الأراءنفسسيوددبأنهفالهمهلوسللأليوس،ضد.إلإدعأءمهمهلولىدد)حلب(

لميوسيبلوس7مؤيدىمنالمجمعفىألحاضرينكانث-"غالبية2ونما)41(،!سابللية

إلىبثفلهاوامرهالإميراطوروأصثر،-")2"إ،منصبهمنلوسئأللوسلأعزل

ئئضعأنطاكية)أسقفعزلعنمحقريطيالولهماءوحول.)3"أ!ترا!يافىترجانأبوليس

أنفبعد"رجالفا،-لينالمتاصلةوالعداوأتعنثئذ،ا!كنيسةش!ود."كانثءاللئالحالة

هذاكانوقد،مقنعةغيرلأسمبابأتخذقدهذا.الإجرأءأنبقولالعزلحادثسمو!

لئهمون،الأحوال!منكثيرفىذلك-يفغلواأنالأساقمة3أسكلئاذفمدإ،الحدوثشائعأمرأ.

..)"4(لعملىلهذاتببريرأيقثموا.أندونيعرلونجهمالذلئنأولئكافساد/ويعلنون

F...أأئأ05 Jackson, op92."158؟،tia it(37)كبأMcGiffert, op, cit. p.-;21 Latourette,Chr)

,Palanque-.'16.3;-7)؟أ؟!.ح.201. Bardy, Labriolle, op

"../!06.(11،(38.EVSEB. vitaConst)

352.09.cit.:.؟p(93Downeyi)
.THEOD.04)وا.02 hilt.eccl)
..SOCRAT,41)")ح?،).24 lust)

01,,I;24 SOZOM. hist.. eccl.!ءعII;06.SOCRAT. Kist1"42)؟.EVSEB. vitaConst)
-02.;91,THEOD., Hist. ecel. I

(43.HIER. Vir.)85.11I

44).س!اصس.4م!. SOCRAT.hist)

-----------..---..-------22ع!،
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والكنيعمة!..ال!ولة----02

أنطاكيةفنىالثورةشبتحتىيومدباتيوم!بعزلقرارهيضدرالمجمعكادمأ،

السلاحكلاهما"ة.ومعارض،وحملللقرارمؤيد+بين،فريقينإلىالناسوانقسم

الأحدافي،لهذهألامبراطوروابىلئاعالأهللة،الحرب.شفاعلى،المدينةوأضح!

سغيظأسوزمنبىم!تعبيرحدسكلىوامئلأالمموء،فىضحايهنظرهفىالأمروأصبح

هذهلإخمادضخمةسلطالساخولهكبيرأقائدألدثهمنالفورعلىوأرسلوحنقأ،

46)3موزونلانوسهو!)45(،الفدفي Musonianuدونالاضطرابلهذاحدأ""ووضع

3"".)47(.اذلكأمكنكلماالعنفإلىابلجوء

فسقراط)*4(.أنطاكيهأسقفلهعلىلوستاتلوسخلففلمنالروالأ!وتضطوب3

على،لمنصبلهذامرشحأمبأشرةالقيساقيىيوسيبيودم!أسميعطيانا)94(وسوزفنوس

الأنطأكىالأس!خلفقدصورأممقفباولينوسأنأخرىروأيةمننعلمحين

لمءوالذىEulaliusيولاليوسا2نجلك.لابعد!تبعهثم(،).-فقط"لشهرسئة!مإةالمعزول

بعدالأسا!هرأىئم.()1-ئلولوريتوسحم!ب-روأيةوف!للث-لسيرزمنإلاعليهيمض!-

.ولقول)2(الشاصالأس!يةاكرسىلشغلا!ميسارىيوسيبيوم!ائرفمبحذلك

وأصثرواأنطاكلةفىاجتمعواالذلنالأمطكفةأولئكروعفىدخل:-لمدسوزومنيسا

سكامةالجميحأسئ!حسانيلقىسوفالقرارهذا!لوسئأنيوم!،بعزلوارهم

آرأئ!لىيمبلرجلأمنهبدلاالأسقفىالكرسىإلىرفعوأماإذ)خاصةوالإمبواطور

رألهمقرثمومن.وفصأحئهعلمهثىمرموقامنه،قويباالإمبراظورلدىقبروقأ

لهواكدواالموضوح-هدابحغسوص!الإمبراطورإلىوكتبوالقيسارىا،يوسيبيوسفي

يوسيبيوسأنغير.()3لرعيةوورضاءالأسا.دد4"أستحممانالاقئراح"يلقئفذا-اأن

.()4المعنىبهذارسلةالإمبراطورالىوكتبالمنصباهذا!بول!رفض

(SOZOM.hist.45)ع!أح."ر.91.

Downey,950.46).01352ط- cit.)p
(SOZOM.Kist.47)عس!ءاء,لأ9.--/031

$SOC.48)'عك!ا10،.24ن-"ط AT.hist)

94)ول.hist.?س!ا.!أ،.91!.ء1،2-!*- SOZO)

.McGiffert,op..45!:أنظرنيطه.-مجبمفبلباولينوسمات5()0 cit. p

.--21.,I1,5)صك!5+ا.THEOD. hist)

(52.Id)
،91.011.SOZOM.hist. eccl(؟)5

24.(54,;.dI SOCRAT. hist eccl.)I
جم!0،025!.--.---3--------ا
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-!ا.!الب!ولة..والكنيم!ة

رأىوحسنحصافةدليللشاغرالكرسىهذأضولبجثميوسيبلوسقرأروكان3

يوسيبيوس!أنرأواماإفياحدةبزدتادسوفإلألطاكيينانقسام2أنرأى.-.س.ففدنجانبهمن

زانجا"فئىككيريوسيبيومروكان.المدلنه،أسقفاأضبحقداللدؤدلوستائيول!طلاحضم

كانماالجثبدالمكاناهذاأنبالإفبافة-إلىهذا.-()الكنيسةمفى.صراعيحداث

فثرشديأ،وفولمحهآنئذ-مخبأ/للسممزافيكانادوسيببومطعمرمئليزجلأ-فىليجذب

بامطيلوسأسماذهمكتبةوبها:+حلاته،منيأكبرالجزءلوسلبيومطضصقيسارية.ففى

فىأما.والعقائدطههالأدبلهأعمالهنمتابعهسأنحةهنالهالفرصةأنكما،تصرفهتحت3

يجدا.وسوف-النواحىجمأفةمنفتنفىالغوصعبئمرغأنفسهلحذفلسوفانطاكية

.(وحدهأ)6االرسممة.مهامهإنجافيفىلننبأهةللكرلمطملزمأنمطمه

بالأمبراظوز،ي!بمغيبيوم!علينأ"عالفةيخفىلاالأخزىصومننأحية،منهذا

الدؤلة،وخدةونجألثالىالكنيسة-وحدة..علىقسظنطينحرصمدىيعلمال!ولوكان

رجالباتقسام!سماعهلدىوغيظ!ضجرالإمبراطور-.منانتابمائمامأويثرك

".2تخاصممن"لأفرقةاوال!ئمزقكنالئ!ىعلىالائقسامهداجبرةومامصر.فىالكنيسه

جرحأالإمبر.أطوزآلأمإلىيزيدانفى!مطلقأبرغبيوسيبلوسكانماولنلك2

كاطوما2.أنطاكيةفىوالنئئقإقوألإضطرأبالفؤصبىاستفخالعلىبألعملآخر

كانيوسييبيوسضاحبناأنلئ!كلابل،ونقمتهالإمبراطور2غضببنفسهاعلىليجر

فبلابلفسهانسحابأثرلهذاالأقدراحهذا.صكطيا-كض!سؤفالإمبرآطورأطيعلم

2ت!-ء--ء،-!ت:21/1؟الامبراطور،-.لرغمهأق

حيالهلإكاففدأتخذهالذىالموثفف!المشكلةبهذهالبالغفسطنطيناهتمامئبدى

الأولىوتعدبها،ايأساقفةومجمعويوسيبيوسأنصاكيةلشعبإلي..رلبمائلبثلاثبعثا

واضطرابهالإمبراطوردلقعقبجلاءئفصحلأنهاعلى-الإطلقالرسا"نلءه!هأهبم

طويلةبمقثمهرسالتهقلممطنطيكبدأولمحد.فعلةبصورة2الأمرهذا9حسمفنىورغبته

-لأ:ايقولذم.2ءالجميعبينالوئامإحكلوضرورةا!هىبلاهانوبئوالتمسذالنسالم-سكنا

McGiffert.55).22-ا1(0 op. cit.)p
..،-/.(56.Id)

-ط-ع!22
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..لأ!.---..س!ولة..والكنيسة

مأذأئئساعلونيأمركممنحلرةفىأيضأولعلكممشدوهينلقفونالآنلعلكم3-

طالع!إنمأ..ثالولأصعثفكمئردد،وبلاساجيبكمحذربلا؟أالتمهيد-ابهذايعنى

.الرجلذلكضسارلة،أسقفيوسيبيوسالخافقبن.ذكرفئتعلىوالئىإلىكئابائكم؟

يهأنكمأدركتحئى.تقثير،كلواعتداله،لعلعهوأكنالمعرفةحقأعرفهالذى

طتاحولأحملها./أنىتظنونإذن.اأفكارأيه..راغبوق.بهالام!ئئثابىوفىمدكلقون،

"أىتدىونألا؟!مبأدئهوإنقاذالحقأجلمنالبحثفىرغبئىتعلمونوأنلمالأمر،

،يغثومبتغأهالذ!ملامصعلى!الحفاظمن!جعلالذىصإن...؟،هذهلرغتكمانئابنىقلطع

لتردد.،فلنبينأقويمااتجئلارأىعندالطريبئيبدوصوحيث".ذائهالنصرعليسيدا

اخليارسكلىنالبملماذا.ةلأنساعليإنىأخوبى،....وإفين.جادئهيسلل!انامرؤ

!؟الثن!قبسمعللا.ملحقهلابدأمورانشلهىلماذأالضرار،بالغبالآخرينللحقف

منبالرغمأنهإلااللمدل!و،،والحب"أحلرامكمكلطأوللئموهلذىلهذاطذائىكنإنى

مرأعالها،نجميعناعلىيجباللىالمبادئللكعنالطرفنغضانبنايصحلاذلك

مرشحي!ادعاءاثفىالنظزءبغدالصوابفن-:االفشر!عا،"سوليس.حقهكلنافيطأل..

ءكئبروقاهناكيكون!د"اكله.الضلاخاشلحوذ!اايعينه.ؤاحدأانأ!راض،آخرين

افإنص-للعنف-والغلظة،كرأمتهأئئعرضان.الكنيشة-لا.-وحيثةجثيرلنبالمنصب

-.)57("،الثقديونف!نمناإفنويستحدوقالمعماواةقمعلىيصبحونجميعأهؤلاء

عنالمقولأنطإكية.بجمللأهالئيوغبفسطتطيبن!زأحالنحوهذا(سكثى

الحثليثالهمءبمعسولوأوضح،ليوسئائيومعخلفاأسقفأالقيسارى1يوسيييوساخئيار.

بنفستقومأقيمكنالتىوالقدراتمن/الكفاءأصكثبرألوسيبيوسغيرهناكأن

عنهعبرص.مأهوالرسالةمنالجزءهذأفىءالوأضحالش!ءأنعلىهد!ا..عمله

الآنطاكية.البيعةأهلئراودالتىالرغبةلهذهالشديدقلقهمنصرأحةقسطنطين

ألحزملهجالإمبراطورلهج.وطهالرسالة-منالباقى"الجزءبهلفلضشىءوهذأ

:.!.،:ميقول.بهالمديام-الأنطاكيوقينتوىلمأوامتعاضهسخطهمبديأوالصمر/امه

موصععاأنفسكم"تضعونانجهدأأنكم.لكمأقولفدعونىكذلكالأمركانأذأ+

.EVSEB.57)،)06.11--ا*- vita.Const)
-.-.---!-----ء-*--ءلأ؟!صعط،
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-أوالكني!ملأ!.الدوللأ!

وعندها،الصوابطريقبغلربنقلهبلفحسب،الكاهنبهذابألاسللئارلا.الائهام،

إلكمأؤكدفإنىالأخروننحو-،فكرأىوعلى؟لاابألعذ!ل،ابالعنفمفملكفميلسم

.أنذلكحزبى،أضنطرابيفجو+أسوأسوفهالإجراءهذأأنمواربةوبلاصراجة

قوةفىالحىسلطانإبداءمقدورهافىانهإلامسالمةكانتولوحتىالرعية

ءأ.:رعأيتهافئقثوا".حسن!وكدأنفسهمويجلوأ،الئقلصبرفىراعيهمغنأيةئبد%عثدما

الأخوةأيها"هذا/فثلكنالتقذلر،لخثعنىلم.وإذا،الشكلبهذاإذناالمسالةإكاتتوإذا

نفسهيفرضن-أنلقبثإلالضايا"لاهامامنالعدلدهتاك،:.أمامكمالاغلباراتأوك

الحبيئعرضأنافذامعئىالليس.ولكن..عزمكمعلىماضونأنتمأذعللكنم،

"ينعمالنضحيخلصبينكمحلالذىهذاأنثاندهولثنكرواللانحسار،والللاضكم!فلكم

شهادتكمواقعمن"عأدىغيرجتراءئلقىلأنهعلوىثوابمنيستحقبماالأق

!ا-+الالوذمصسلكهجمنالصادمه

الذىالرجلهذأبأختياركمهلالصنائب،تمديركممعوثمشيأ..وأخ!رأ!

مأ(ائعلمونوأثئمالاختلارهذافىاللازمهأبديتم"الحصافةقبإليإ،بلحأجةتشعروبئ

الصد)موأن؟بعينهالمخطأهذاأن-تعلموناوالفرلمحة؟،وهلال!ئعغبقياممنذلكيلبع

أ!--،(.)98ولهيبأشرأرأ.لولدقدألمختلفةالفرقبمن

المناقشةاوالجذليقبل.لاابنهائى!؟الذىبقرارهكسطنطين-!رشالتهوأنجتتم

بهيؤمنالإمبراطوركأن!الذىالأمروهوواجبأ،الجميععلىتنفيذهأضحىوالذى

!".--:اقال"+،والدينالدنيا"فىالمطلقةالسلطه"صاحبأنهمقاجيدأ

من7ؤلب!ز!.أدثهيزضىلا/شىءفذلكمسلككم،.إعلىبشذةلأحنيإنى!

تبغىالئ!الصئماعرئثهديدأهذا.مؤففكمقى(رىأألتىكماشىء،قىصالحكم

خاصه7لأحببكم،.-"إنى.وأمنياتكم!وإلإكمتجمعنىالئنئوالغبطةبالسبادة3الاستضئاع

بذلكفثيتموألؤفاق،شأمى!-الخلقمكاتهاوأفمئمالص4تلذبينكنممنلفظئموقد

وأنتمحديديةى*بخوذةمحصنؤنأنكميقؤلأنلثضرءليحقحثى،لمقدسالسلامعالم

,EVSEB.58)الأ".06 vita.Const)
ع!228
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والكنيسلأ!..الدولة-

أفلحلئمقدلأنكمئفسد،لائجارهسفبنبمفىولئحملواالغلا،السماوالادوجلصعدون-

علىالحفاظلضممانفصأعدا،الانمنولتعنوا.بالغرقلتيددهأكانماءنتحفى

بنزوةتمسكتمأنكمبعدفيعاالنأمرعنكنميقوللاحلىفيها،ئلقلبوناللئى.النعم

.المجهولدروبفىتتخبطونحمقفىاندفعلمانكمأو.معيباحماسأوخاطئة

!ا؟001()9"الآحبابالأخوةأيهايحفظكمافهلعل

كانفقديوسيبيوس،ترشيحفىرأيهعنصراحةقسطنطينأفصبحهكذا

صالحولكني،وإعجابتقديركللهيحملالإمبراطوروكانابحميم،صديقهالرجل

الأشطاكيةالرعلةيحذفيراحثمومنالاعتبارالثاهذهكلمنبكثلرأهمالعامالدولة

الانقسامحدةازديادمنذلكإليه،سلنتهىلمأ.الإجراءهذاص!"3الإقدامء(علىمن

لا.الفوض!ءإوالإضطرابوجمموم

فيهلعلنا+!ةيوسيبيوسخطابأتاه"سعادة،ءالأمبراطورا-عندمااكاتوكم

معلنأ،؟عليهخلعه!الأسأقفةأنطاكيهأهألىأقترحالذىالائ!رفهذاثبؤذرفضه

-عليهفرد01أخرإلىبنعهممنالأساقفةاندقالئحرمالتىالكنسيةبألئماليدتمسكه

فدهأ:-جأء..سلوكهوجسنالقويمخلفهفيهامإ.امتدحبرسالةالإمبراطور

التىبالقاعدةتشبل!مدىمنهاوأدرك!رسالئك،كبلهرباهتمامطالعتلقد!

لبرهانالرسولىإوالعرفوللفقا!ه،يبهجبثمااللزامكو-أن.:.الكنيسةارتضتها+

"الأبر"؟!ا.ئقؤاكعلى/

أسقف-ئكونبأنقمينلأنلظ!جديرج-بهاأنثبغبطةتشعرأنلكوبهذا-لحق11

أنشك.آفىمنوما.كنشيةأيةتتمناهاالئىالبصيرة-تملكفأنت،ابأسرهعألم

باهرلكمسلثبل.علىبرهنت)راعيأ("ددبك"للاحتفاظالجميعأبداهاالتىالرغبة

علىإصرأزكمفىلا.تيافتكم،فانذلك،منمالرغموعلى."+!"عليهالئلبحسدك

لا-.أنطاكية.أسقفيةبرفصآكحمننأفغلتنمقد"الرسوليةوالقوانينالإلهيهال!ئعرائعةLaiمر

".اللهبإز"أدةمن-قبلعليها-رسمثالتىبيعئكفىالبقاءورشكبتك

http:// kotob. has.it-الإسلاميةالمهتدينمكتبة
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..-2والكئيسة..4لةالدص!

الذينالأسلأثفةز!ئكوإلى،أنطاكيةشعبإلىالصددهذا؟فىكئبتولقد9

.!!افلسوفالرسائلهذهعلىاطلعتمماوإذانصحى،يطلبونالأمرهذافىإلىئقدموا

بوحىإليهمكتب!لقد.هؤلاءيرتجيهومامطلقأتئفقلاالعدالةأنقداستكميتببن

كنيسةافىالقرارهذايعئمدحئىموتمرهمفىالتواجديحسنانهجكلى،لاادلهمن

.)06("الحبيباخىإدلهحفظك..أنطاكية

أنبعدانلوأهماعلى-يقدنم"لنأنطاكبةشعبأنإلىبذلكفسطنطيناطمأن

يرئوهواطمننانهوازداداصرلحه،اطوالكلموالثبور""بغوامض:بالوللأنذره

بنفسها.يضعأنقسطنطلن3علىوبقىالأنطأكى،الكرممىرفضيقرونفسهالمرشح

من-الأولنى.هىتلكتكنولم.أنطاكي!ةمسرنج!علىالأحيرالمشفدهداخائمه

أضحىأنالدور،؟بعدبنفسدسطنطين"فيهاقامأخرىمشاهدسبقئهالقدبلنوعها،

ال!سثاءأنادعىفنذالحقلنفسهمنحا!قديرلئنىءكلعلىالكنيسةشئونفى

ما.العقلهدهفىيقررأنلهإسمحتمنذالكنيسةإلىبهوتقدمص؟هدتهالبشرادون

11!!الرجاروبال!فما/والعقيدهشأنههذأكارافإفييشاء،

--أسقفعنحثأا.-ا/لأمرياللبونيزالونلاأنطاكيةفىالمجتمعوقالأساقفةكان

إلىقسطنطينفلهااشار،إليهم.منصبهفىيستمبر"لمالذى"يو!نوسيخلفجديد

إيقفو!جتى.الرسبالةهذ؟صورهبهاوأرلمحقإنطاكله،اهألىإلىبهابعثالئىرسالله

تضمنثوالتىإللهيوسلبيومررسالةإلىاومانطم،الخصوصهذافىرأيهعلى

.؟االصريحالأمربهذا-رسالمئهواخلتمإلأنطاكية،الآسقفيه-.اثبوليعنارهاعمذا

.إلى9تمى.فدأنهذلل!رأينا،علىالأمرهذأف!نيافتكمنطلعأنبنالحبسن"

كبادوكيا،قيسإريةة،مواطنىأحدإ،الكاهن!Euphroniusيوفرونبوسأنطوعلمنإ

سبهلى.قبلأرسمالذىس!!؟هب!ث!!مهAretكهدإطa..()الرستنأبىثبىدا(اكا!نوجورج

يجلرفإته11هدبكمبق،!!عنىالهمانبوارجكهمإنما:6فئ-الإل!بكندريةإسكندريد

وسوا!ا،الرجلينيهذقبينمنالأسدفيهشرفيسدأهلمناخئبارعثدبفخاملكم

صطة3!

.EVSEB.06)،ولا.61 vita.Const)
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للنيسلأ!وا..لدوللأاإ

ئوجيهمقدوركمفىيغدووبهذا،الرسلتقاليدمنيوحىقراركمروا.فىلصث!أن

النظاميتحق!احتىالرممولىوالعرفالكنيسةونظميتواعمبماالانتخالبسبر

.)61("الأحبةاخودىاللهرعاكم..الكنعمى

!د.قسطنطينلهمرعلمهالذىغيرسبيلأيسلكواأن/الأساثفهأماميكنلم

لرممالةهثتهتسلماثروجكلى6رجلينبينبالمفاضلة،أمرهمأدقبتعييرأو)جكليهمأفرح

لمهذاولكن.)62(أنطاكيهعلىأسقفاالكبادوكىلوفرونيوسبرسمالأس!!ةقام

)63فلالكيللوسفخلفهأشهبرويضعةوأحداعأمأإلاءطهايمكث Flaccillus)،ويعلق

الآريوسلة)64(.بالعقيدةيدينونكانواإلأساقفةهؤلاءكلبأنذلكعلىتيودوريتوس

حدثكما،الأساقفةبلعلبغ،قسطنطينعللهأقدماالذىالإجراءهـذاوكأن

اثنينبترشيحأو325،سنهالنيقىوثيوجنسالنلقوميدىعزلعفببوضوح

يحملترشيحوهو،الأنطاكيةالمشكلةفىثLlهوكماأحدهما،بينللمفاضلية

خلفاءعنهالأيتخللمالكني!ب!ة،ئاريخفىخطيرةسابقهكلههذاكانالأمر؟اطصلغة

تاريخمنطويلهلالرونعنيفجثلص!ارذأتهالوقت.فىوأضحتق!يمطنطبن،

منصحبهاوماالعلمانى،الئقللدبمشكلهعبرففيماالوسطىالعصورفىاوروبا

.البايوى()السمونجظريةحولوالبابولةاطوريةالإميبر.بيناع،نجبن

فقدالبرومان،للأباطرةبالنسبة21لأهملةفىغايةئمل!-موكزأأنطاكيهكأنتلقد.

ابروصانبه.الإمبراطوولهمعالمسئمرصراعهمفىفارسملؤل!مبلغىدأئمأشكانلأ

ضاعتالتىالأثاليملاستعادءةالثأن!!سابورخططكممطنطينبدعنيغيب،يكنولم

أيضأعللهلخفىلكنلمكما،دقلديانوسعهدعلىالثولئينبينالأخدرةالحوبأثناء

الملكأن-قثمناو!..فارسمعممبلةحربأىفىالإسئراتيجىأنطاكيهمركز

فمنذلكوعلى..هنكالفسيحلبناالرعالاإزاء3عدائيةسياشةلنتهجكانالفايىع!ى

.EVSEB.ولonsحاIط)62. vi(؟)6

(SOZOM.hilt.62)01!ك!،91.11
(THEOD.hist.63)حاسم!.آر21.

(64.Id)
!3ص!ا
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لالكفيسلأ.للوللأ..اص!

حتىالماثمكلة-الأنطاكيةلحل!جاهدأسارعفدقسطنطينلكونأنأيضأالمحتمل.

.-اسئغدهإبمحاولةالفارسىالصلكئغرىقدأهليةحرباندلاع.المدينةيجنب

القضاءفخاولةوهوقسطتظين،لدىالرئيسىالم!ببجوارإلىبألطبعهذا

الجملغ.فوق.سلطانهوئأكيدالإمبراظورية،لهئلعرضفدأنقسامأىعلى

الني"الهثوءولكنهالإمبراطوز،لسريرةأنطأكيةفىالأحواذبهدوء6هدأت!ا

وهو!نهائيةبصورةليرضخكان.ماالآريوسى،الفريقأنذلكالعاصفة،0يسبى

الخطووئيديتقثماقين.وهاهو،اليقينوحىالضواباهى.ص!قبدةعنيدافعأنهيعلقد

إزأخةهؤلأءوإسئطاععن..زغمائه،عفاددفالامبراطور،أقدامهتثب!محاولأ

هؤلاء)!لدألااذنامإمهميبقولم6أنطاكية-أسقفيهكرلنصى/منلدودل!خصم

19!السكندزئالأسمفأثناسيوس،-الإطلاقعلىالخصوم

.وألنفىإبلعزلأسقفهايبوعدالأنلعكنثؤبهإلىيرمنالةفذ(بغثكسطنطينوكأن

الكنيسة،إلىالعودةقتىالنلنا:لرغبولىأولئذكيوكفى)لأوامرهالأمتثاكر!ضغإذا

مئحثيأ!مو!فهعلىأصراثناسيوسأنغيزوالملدهتيببن،ادالآريوسيدننجذللقيعذى

يمكن1لا!المهزطقين11أولئكبأنإقناعهمحاولأإلل!هوكتبالإمبرأطور،رغبة

(لفريقاهدئبلهاسانحةفرصةإذندالك-ؤكانث.6(")الكاثوليكيةمالكنبسةفىقبولهم

يوسلبيوسؤكأن.)66(.ا،لاسمكنثريةأسقفعلىقسطنطينصدر-ليوغرالآريوسى

ااببنزمناكانكعا"الآريوسيدن،جماعه-الآنيلرأسالذيوهونيقومللاياأسقفا

اورب!اكيومرخلقيدوني!ة،"أسقف3!ول.أ3(ماريس،نيقية!أسقفثيوجنسرجالهم

-Ursaciusبلجراد(،،فالنز843!!أ-!ول!ولسينجيدونومأسقف(Valensأسقف

بجمإعةصلاثهيوثقالفريقهذأورأحا.)67(لوغلملاملا(فىء)أوسبكعولول!5

)68(-السكندرىضد"الأسقفلئوحيد.اجهودفمف!!محأولةمصزفىالملبتلبن9

-ح!23

06.(65.ATHANAS. Apol. .CArian)
14.)66(

I(67.SOCRAT.hist)?ء,27.01
06.(68.;.DI .lopA'.SANAHTA .CArian)
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الدوللأ..والكنيعة!

لثيةمأكلكلاهمااممتخدم"الفريقلن،بينعنلفصراعنشبئاليةسنواثولخمد!

لهذاينتصر!ذتارة،بدقةسياسلهينفذوالأمبراظورولمالائهإم،الدعأيهأسلحةمن

محأولةفأنفأسهتلهثوذاكهذافىؤهوعن،رأله،-لعثلوأخوئالفرلى،

كلها.الدولهيهددالذىالكنيسةفىالشماقهذامنللخلاص

غضنبإثارةالأؤلىمرحلئلق،علىخطئ!اليوسيبلوسى!الحزبرسم

.عندوالتذمرالسخطروحإشاعة-والثانية،الإسكندريةأسققهعلىالإمبراطور

النيقى.الإيمانزعيمعلىجملعأالأساكفة

الأولوقراطىوطبعهالإمبوأطورمزإجئمامأيعلمونورفاقهبوسيبيوسكال!

-عالشأحدعلىالعسيرمنيكنولم،بالسلطةالاسلبدادفىالجامحهورغبته

الفورعلىلدركأنبها،مرالتىالأدوراثوعابنالزمنمنفئرةقسطنطين

أحداثعللهدلثواحدشىءحولئئبلورسياستهكانثلمد.قسطنطيننفسية

لكنولم.واحدوحاكمواحدةلوبةهونلكبرالطانيا،فىبعدكاقمنذعصره

مهمالإنسانيسمحيكقلمكماإمبراطوريتهفىبانقساممطلقألاليقبلقسطنطبن

هذأوكأنشيلأ،منهبنلقصالأقلعلىأوالنسلطان،ينازعهأن!منزلئهبلغث

دأخلدولهوجودبمأمألركضآلذىالرومانىالسياسىالففرمعئمامامئذاض!مأ

أنهالقلسارىيوسيبيوس"مأدحه"لهوروجةالناسفىأشاعهذأأجلمن.-الدولة

%!إ"المسيح!حوارى!،لأرضا1إلىالسماء-!م!عوث

اليوسيبيوس!الفريىراحالسلطانوأنغامالإمبراطورلةالوحذ؟أوتابىوعلى

فىيجبرهأناممتطأعحتىممفواث،خم!يطوالواحد%لحنأللإمبرأطوريعزف

مناالضادرةالشاذةالنغمةتلكإلتيرانيمحفلمنويخرجلهيصفقأتعلىاالنهالة

.إ!الإسكنلدلطكنيسة

منلابذكانفقد،الزيغأوبالهرطقةأئنامملوساتهامالمعقولغيرمنكانلما

قدبأنهالسكندرىالأسمفائهمثمومنالعقبدة،طريؤاغيرآخرطولقعنلبحث

SOZOM.hist.)101ءحح.22

ح!!وو33
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.--3----.والكنيم!لأال!ولهةوو

الرداءفيلاسئخدإمهلمالكتانمنيؤدونهاالعصريينعلىضريبةفرض

)017.الاتهامبهذأتقثمواممنعنوةجبيتقدالضريبةهذهوانكماالكهنوتى)96(.

منوهم!صaءنلإنجإإكهولوكاللينيكوسEudaemo؟لوويؤ؟أيمونIlionازيونوبمان

.فلكأنسكلىالكنسيونالعؤزخونويجمع.)71(الائهامذلكأصحابالمليئىالفردى

فإننا،باطلأكانأنهأمألاتهامهذاصحوسواءورفالمحهيوسيبلوسإغرأءنلدجةكان

ذأتهحدفىكانفمدوجودهمجردعلىالإمبرإطورعلقهاالتىالأهميةمدىنلمس

ذلك!نفسهجمنليثفعأئناسلوسفورأإليهبلسدعىأرسلإذ.سلطانهاعتداء.على

لبحثعنهمثثوبأالب!لأطموظفىأحديرسلأنهسطنطبنعلىأيسركانوما،المول

نفوذ-مدىطياتهفىيحملإليهأثناسيوسأسددعأءولكنذائها،المنطقهفىالقضية

فىوويعدلسلطانهإخضاع!فىالجامحةورغبدهالكنيسةرجالعلىقسطنطلن

برفضهالإمبرأطور،تجاهالسأبقمم!لكهعلىالسكندرىاللأسالفتحذيراذالهالوقت

.-الإسكندريةكنبسةشركةإلىآريوسإعادةفىقسطنطينرشبهةئحقلق

همأعندئذ.الإمبرأط!ردةالعاصمةفىمصردلنقسيسينوجوددتصمادفولقد.

!جمنالاتهامهذاينفيانالإمبراطورإلىفتقثماأ"ولاوممار3أبيس

ليلثىلكنلم3ذلكولكن.)72(افتراء.محضالقولذلكأنلهويؤكدانأسقفهم،

البلاطإلىجأء.-هذا.أقوماالإسكندرلة،أسعفاسلدعاءفيعزمهعنالإمبراطور

بجياةيصبىجديدأاتهامأضدهأجمدثداليوسبببوسىالفريقكانحئىالإمبراطورى

11ارسلوأنهالإمبراطور،ضديتةمراثناسيوسأناذاعققدذاله،الإمبراطور

رئيسأكانPhilumenusف!لومنوسيدعىشخصإلىبالذهبمملوءا"صندوقأ

الضحفلماالقضلة،هذهبفحصالإمبواطورلمحاموقد.)73(مخططهنلثفبذللحرس

لهوسمحعلثههالمدعىسرأحواطلق،المدعينلامالدعوىكنبالنهالهفىله

.ATHANAS.96)-لا.06 Apol. .CArian)
(SOZOM.hist.07)ع!،أس!22.11-

.27.0,I!عص!أس(.71.SOCRAT.hist)

06.(72..ATHANAS. Apol. .CArian)

(73.Id)
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!ى4الكفيسة..4لةالد

خلمةسكلىويلثىأسقفهمبمتدحرعثتهإلىبرسالةوشلعه،(7)ثبيعلتهإلىبالعوده

هووحدهالحسدكانلماأنهمبينأ،ادلهرجالمنرجلأبهمعئرفاروحهونقاوة

لنسولم7()والشبهاتمئهمبهمسئوىفو!أرتفعبذلكفإنه،الآنالهامهسبب

تبجيلإلىالانصرافعلىاشمتنازعهالفرقمنكلأيحثأنرسالتهفىفسططلن

البعض.نجعضهمئجاهالسلوكبحسنوأوصاهمأئناسيوس،حقورعألةالإله

ديستحئهاالرعدهإلمىالإمبراطوركدئبهكذا:قائلأذلمكعلىسوزمنوسويبعلبئ

الكنيسه)76(.فىانقساماىحدوثمنعإلىمماعياوالوحدةالوئامعلى

أعادالامبراطور.قدأنالأحدأثهذهسياقمنلبدومماالرغموعلى

إلأسقفوجودأن(بضألديهئأكدقدانهإلامكرمأ،معززاكنلسئهإلىأئناسلوس

وحقيقى،كأمنخطرمصدريعدالارلوسىوالفريقيتبادلهالذىبعدانهذاتهحدفى

الأولىالخطوةهىلتكوكانتاليوسدببوسى،الحزبالبهيسعىمأهوهذ)وكان

منلللتخلصبعدلحنلمالوك!أنادركلمحدالإمبراطوركانوإن.خطاهاالتى

فبل.منآريوس-ورفلألمحهمحفعلكمامؤقتأولوأئناسيوس

ذلكيداتىولاائناسلوس،ضدالأسا!فةورفاقهيوسببلوسلهئيرأ-اإذنبقى

الأكليروسرجلزملاءهيحترملاالذىاالدينرجلصورةفىبإظهارهإلا

مئهم+الثانيةالمرتبهذوىويحتقر

مجمعأساقفةانشغالمنآنفأعلمناهومأ،الآنفدهنخوضالذىهذاولعل

صراحةيفصعبعضأ،بعضهمضدالشكايأتلقويمفىالآولمىجل!مصاتهخل!نلمية

والاهلمامالمسيحلةلجاهكدمطنطينفىممئلةالثولةالخنتهالذىالحثيدالموقفأن

،كبيرةلآسقفياترعاةبلنهمومن،الأساقفةمن.كثلرأصرففدأكاخللة،بأمورهأ

التنظلماوالعقيدةبأمرلهاعلاثهلاأخرىأمورإلىالروحىواجبهمممارسةصن

القرونهذهفىالكنيسةأسادفةأهم.سماتمنواحدةاضحلاسمةولالكالكنسى،

(74.Id)

(SOCRAT.Kist.75)01ءل!ء,27.1
(SOZOM.Kist.76)حءس!7)22.1.1

به!35
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لكنيسلأوا..ل!ولةاص!

كأنماولنرمصرإلىفلنذهبوالآن.البيزنطيهالإمبرأطورلةعمرمنالمبكرة

منإماهنامعلومالتاكلنع!لفىبأنناعلمأهذأ.انتاسلوسمعالأسا!فةأمرمن

الآرلوسلههالكنبشة-خصوممؤرخىاونفسهالسكندرىالأسعف

عدلدهقرىتضموكانت،لال!سكندريهتأبعأإقليماMareotesمرلوطكانت

أسمفلحت.سلطانالكنائسهذهكلوكإنث،الكنائسمنوبعثدبالسكانتمتلئ

رج!منيكنلمIschكهةكل!3اسخيراسيدعىشخصاأنإلا.)77(الإسكنثريه

اعتدابرذألهحدكىهذاوكان.)78(قسس!لقبحملحقلنفسهادعىالأكليروسا

قسيسمنالأحداثهذهبأنباءألثاسيوسعلموفدالسكنثرى،الأسمفنفوذعلى

الأسقففأوفدلالقليم،المعلادةبزياراتهيقومالأسقفكانعندماالمنطقةهذه

أنهم.غيرأسخيبراس،لإحضارالمنطقةقسيسبصحبةمقاريدعىلمحسلسأالسكندرى

ماولكنهغيه،فىاللتمادىمنأبنهتحذيرأبيهإلىفطلبأ،المرضآلاميعانىالفلاه

لدجمهكانفلماالاستمرارمنوأصدقائهوالدهبواسطةومنعمرضهمنأبلطإن

إلىذلكبعدارتحلأنهسقراطمنونعلم)4!(،المليتينإلىهاربأفرحتى

أنأيضأوبخبرنااليوسابى،الفريىزعيممنمقربةع!ليكوننلقوميديأ

بفحرفعليهلنعمأنوعدهبلفحعب-الكنيسةرجالكأحدلاأستقبلهيوسيبلوس

اسخيراسفأذاع)."(ا.ألحاسيوسضداتهامألجداناسلطاعماإذاكذلكالأسالفلة

وقلبواالمذبحثجاهانثفعواإليهسحضورهمأثناءوصحبهمعارأنفيهيعلنتقريرأ

أرسنلوسعيدعىأسقفاوأن،.الكتبوأحرقواالمقدسةالأوانىوكطمروا،العائدة

Arsenius11لهذأنهاإدصكىمقطوعهبيدوجاءألضأأئناسيوسيدعلىقللقد

فىذلكبعدأعدصكدبممارالخاصإلأودالاتهامأنسعراطولخبرثا.)81(القلبل

+)82(.الأمربأدبئالأذهانشغلالذىهوالأخيرالاتهمكأنبينماتال،ودت

ح!3؟

.77)أط3مأeccl.I,.25ا- SOCRAT)

.7 ((8 d)

64.(97.ATHANAS. Apo]. .CArian)
08)،101ءحع.27ا SOCRAT.hiss)

65,64,63,(81.ATHANAS. Apol. .CArian)
27.1،.lt.ecci82)أ SOCRAT. )h
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بمالدوللأ..والكنيسة

لأث!5إحأس!عألملينةأسقفهذاأرسنلوسأن)83(سوفيومنوسنوينكر

النظامأوالعاللدةئخالفأمورأتىددلكوقأقولابد.أسبوط(،جنوب)شطب

ثم.الحنصؤصهذافىتفصيلاتبأية.إلينألدللمسوزومنوسكأنوإنلا،الكنسى

الآريوسدون،فاستغلمأ،مكانإلىهربأسققهعقابمن-!خوفأانهيضيف

العطفمنكثيرألهوأظهرواوجدوهحتىعنهوبحتؤاالفرصةهذه"والمليئيون

أنويبدو.8()ثسورومنوسلقولهكذاأمرهمأطاعإذابألأمانووعدوهوالشفقة

راعياكأنالئىالمدينةموقعذلكعلىلدلالمللتيينمنو)حداكانأرسنيوس

الأدلرهأحدفىفأعتكفالاسكندريه،أسقفمعخالقعلىكانئمومنلكنيسئها،

هربألآخرمكانمنينتقلوراحلأتتاسلوس،المضادالفريقمنالعطف2وجدحلث

طلبه.فىجدالذىالإسكندريةأسقفمن

مؤرخىأقلا3بهلأجرتللنقد،تئبتلااللوليف،فيهايبدوروأياصهذه

لجواستكمالأسقناهاولكئناوالمليليه،للازلوسيةالدفينالعداءيحملوكلهمالكنلسة،

يدعلىقتلقدأرسينوسيكونأنيمكبئ-كيفاذ30آنذاكالدائرانعقائدىالصرأح

بعدحيأالآرلوسيوقعليةيعثركيفئمله،إنهاقيلمعطوعةبلدوجىء،أثناليميوس

أوامرهم.وأطاع،معهمعملهوإنحسنأوعدأاويعدونهذلك

منأنهأثناسيوسأدرك،الناسآذانوملأتالائهامات،هذهلشاعت-عدمأ

الجرمهذابارتكابعليهحكمواأناسأمامنفسهعنيدافعأنتماماحكللهالعسير

وسطالحقيضيعلاأنعلىأصرولكنهئمحيصق،"أولفحصألتظاردونمسبغا

بلنلابةفسأرعذلك،بكلأ!.مبرأطورعلمالوق!نفسوفىء8()الأباطللزحأم

واسلدعاءالمسألةهذهببحئايأمرهأنطاكيةرقيبأ!ثلم!!ولأ3دلماللوسإل!

إشاعةفىئسببوامنمعاقبةإليهوطلبللتحقلق،أمامه.لتملرالمختلفةالأحزاب

أنبعدوئيوجنسلوسلبلوسمنكلأأيضأهنالثإلىوأرسليالقول،3الفوضئهذه

11.1cce(83SOZO)؟ط.جماأ,3..23

(84.Id)

(85.Id)
ح!!ح!37
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والكنيمملأ..الدوللأص!

إلىرسالةدلماتيوسأوسلوقد)86(،أمامهماالقضيةمناقشهضرورهرأى

ويقولة)87(عغ-2-نفممه/للدفاعأنطاكيةإلىللذهابفيهايستدعيهأئنأسيوم!

المضادالفريقاتهاماتفىجاءماكلأنعكلمهمنالرغمعلىأنهالدأسلومط

جعلهبأمرهاوالاهتضايمالمسألةلبحثالامبرأطورتحركأنإلاوأفبراء،باطل

حرصمدىجددا2يعلمالأسقفكانفقد.)؟8(البالغاهنمامهللافريعطى

يختص!فيماسابقهلديه"وكان،الفوضىهذهملرعلىالقضاءعلىالإمبراطور

حلاته.علىوالتآمرالكلانيضرلبهسماعهلدىالإمبراطوربمولمحف

حلىدلماتلوسرسالةالسكندرىالأسقفش!لمإنماالأساسهذاوعلى

علىيسلحثهممصرفىا.لأكليروسرجالمنزملائهكلإلىبالكتابةسارع

حد-علىلأنه،اختفائهومكانهذاأرسنيوسشخصيهعنمعلوماتبأيةإليهالإدلاء

بإرسالأيضالناحيتهمنقأمكما.)9؟(ئمريبأسنواثلخمع!رآهقديكنلملعبيره

طببهإلىالشمالبطهذاجاءوكد،مكانكلفىأرسنيومطعنللبحثشمامسلهإحدى

%لىوصلفلما.)09(ارسنيوسيختبئأينالرهبانبعضمنلعلمأنواممئطاع

بينمىأثنأسيوسو!سميهالمراهبPatrinesبانرينسأنكرهناد،الأليرهأحد

لقولكماانهذلبن)29(-،هناكمختفماأنهالمعحقدوكان،لديهوجوده)19(،9س!!عأ5

السفلى،مصرإلىخفلهارتحلحتىالشماسوصولبقربعلمإنمأسوزومنوس

إلياسيدعىلهزميلمعالإسكندريةإلىوسأقهبينصعلىبالالبضالشماسفمام

Eliasإلىالائندنوسلماخر،مكانإلىالفرأرمهمةلأرسينوسسهلأنهقيل

الحداة،اقلد2صعلىيزاللاأرسنلومطانفاعتوفامصر،فىالإمبراطوريةالسلطات

)39(.مصوفىبعبائ!وأنه

27.,t.eccl. I86)غ SOCRAT. )h

65.(87.ATHANAS. Apol. .CArian)
.S..65.Apol, .C Arianطم!أول(88AT)

(98.Id)
23.(1،(09.SOZOM. hist.eccl)

67.(19.ATHANAS. Apol. .CArian)
.23.11،(29.SOZOM. hist.eccl)

.(39Id)
ع!3؟
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سموللأ..والكتيسة!ى

بينسبهابعثألتاسلوسحفظهارسالهمنأيضأنعلمهاعينهاالأكوالأ.وهذه

عناليهولعتذرالأحداثهذهبكلتفصيلافلهاينيئهالمليلىالأسقفيوحناإلىهذا

Pecysiusبكس!يوس-ملرالدلركهنةبعضلأنحيأ،أرسينوسببقاءاعنرافه

Silvanusوسلفا ، mayاوبولس،.الياللرأخPaulراهبHypselaeاعكلرفوا.قد

الهامفىالتمإدىمنيوحنايحنرثم،بينهميقيمكاقأرسينوسبأنصراحة

ثمفلما.)49(مصرفىالحقائقهذهكلتكشفبعدخاصهالإدعاءبهذاأثناسيوس

فأصدر،9()الأمورهذهكل.جكلى/يطلعهالإمبراطورإلىأللاسلوم!كلبدلك

وامر)16(.الحادثهذافىالتحقيقإجواءأ!بوقفدلمائلوسإلىأوأمر!قسطنطالن

القضيةنظرفىللاشترأكالشر!إلىطريقهمفىكانوأالذينوأعوانهيوسيبلومر

ا!تفاتإلىفلهادعأهأث!تاسلوسإلىرسالةوكتب+)!!(كنائسهمالىثأنيةبالعودة

ئرهاتإلىبالأيلقىأنكادونرعثتهمصلحةعلىوالسهرالمكنسيةشئونهإلى

)89(.المحسوداولئكوأباطيل

هذافى--الممليتيونلعبهاكىالدور"مدىالإحبراطؤررسلةمنويتضح

نابعد!خاصةوالضصبالزيغويتهمهمالأحداثهذهكلإليهميعزوفهو،المسبيل

أنحىثم."لحثثهمأنباستطاعلهحيأيزاللاذبحهأدعوامنأنللجميعظهر

بعدلهمتمدأنلمكنلاا!هلةالعنايةانمعلنأخطأهميئبعمنكلعلىباللائعه

علىتمرأأنالأكيدةبرغبتهرسالتهوأختتمالرشاد،أوالعونلدالافتراءاتهذه

هذهمل!إثارةفىتسببوااكين.أولئكأذ)ن.إلىئصلجميعا-"حتىالقوم

صحلىئانلهأكدمواماإذاالثاسهؤلاءمحاكمة!ررددبانهصزحئم،الاضطرابات

لأنهمالمدتله،القواتلنحسببلالكنسيهللشرأئعلبعألاالفعالهذهمئلارئناب

)99(.ذال!أا!هيهالعالددهضدبلالإنسانلةضدللآمرونلابذلك

67..S.Apol. .C Arianول(49ATHAN)
65.(59.Ibid)

27.1.(69.SOCRAT. hist.eccl)
65,(79.ATHANAS. Apol. .CArian)

65.(89.ibid)

(99.Id)
93!.إ.----.ص---.--.-.--02
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-----!س!ولة..والكنيسة

هذهكلاتضجلاأنبعدبرسالةإليهبعثدداسخثراسأنألداسيوس.خوبذكر.

منهصدرتإنماساقها-ضدهاللىا،لادعاءاتكل!أنفلهألهيعبن)001(مالأمور

زجالأسماءلهويعينإلمليتى،الآريوسىالفريىذلكبكلىأجبرهأنبعدقسرأ

)إسنا(لتوبوليس-اممقفوأل!بحاقHeraclidesوهيراكليدسIsac.إسحاقملرمنهم

أنيرجوه،.ثمبالمرةصحيحأيكنلمألاتهاماثهذهمنشللاوأنفاه"ه"ءلأ؟5

فكطفثانلة،الكرةاسخيراسعأودثم01(..ةا)اجماعتهفىئانيةلقبلهوانهعنهلعفو

حصنإل!العودهفىورغبتهلوبلهلهويعلنلهسئعطعهالسكندرى؟الأسقفإلى

بادئجرفوه2الذلن،أولئكاقولإليثانيهلأ/يضغى.انووعده،الجامعهالمكني!مبة

ألثاسيوساورج!،الرأىبوافقفمأومحالل!فىمع!يشتوكوألاتلارهم،فىالأمر

المختلفةالكئلأسر،إلىبالئال!يكئبوأنأمانليه،بئحقيقلايطمئنهردأإللهيرلع!لأن

ا-)201(راضعنهعنه.وأئهجيهف!فدانهيعيمها

بمحاكفهالإمبراطورفرأرأنالشهداءكنلسةرئلم!لوحناالركوقد

لعدالسكندرىلاللسقفعنادهمفىاسنلمروأإذ-ا..مأالعدفيةالمحاكمأماملفليتللى3

اعتزمه،ماللفيذعنفعلألتورغلنالإمبراطورأق-وأيقنخطبرأ.لكيانهملهد!دأ

وأنأل!اسيوسمعالونامإلىغأد-فد.أنهيخبرهفسطنطينالىبالكاتبة/.بأثوثمومن

.3101(ثانلةبينهما2حلقدالسلإم

نهايةذلكوعدلهاطربحتىالرسالةهذهالامبرأطوشلالقىإدطوما

بعينا-ينظر.قسطنطينكانوقدمصر،.فىالمستشريةالفوضىهذهفىالمطأف

الاس!نبرية.-وكنيسةالمليتيلنبلنيحدئه--الننن)عأن-يمكنماإلىوالرييةالخوفا

القإئنمالكييزالصرأعفبلبشاكئلةعلىيمسىأنإل!النهايةقىالأمريهأدى!ربما

فىالقائمالخطرهذاامغ-بل.الكاثوليكيةوالكنيسةالدوناتييغبينأفريقياولالهفى

ملهع!أحدكانالسخيرامىأننعلملأنا335صدنةصورمجمعبعدحدث!.هذالكونأنلابد21()ء"ه

SOZOM.hist..اسسح25.111راحح:.المجبمفىأللام!يوس

.na(101.ATHANASول.64.6 Apol.)C

96.(201.Ibid)
07.(301.Ibid)

!-42----.---.-.-----------.-4-------
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والكنيسة!..الدوللأ

أناإلاوحدها،أفريقياعلىافئصرفدالأخيركأنفإذا،الغربىقبرينهلفوقمصر

شارعفقدذلكوعلىالبثمر!،كناشركلفيهاشأركتالمصريةالمسألة

حالةالغامرةسعادله-عنلهيعبرالمليتنيالأساقفةرئيعرعليبالردالإمبراطيىر

يتو!كأنالتىالأنباءتلك،أخرىمرةوأئناسيوسلينهالسلامعودةأنباء.معوفته

السروزأل!خلالرأىهذا.سلوكهعلىويدذىمضت،طويلهلفترةسماسكهاإلبى

فدععانفسهفلممطنطينيتمالكولموأمنها،وحدئهاالكنيسةإلىوأعأدا!ه،!ثالبعلى

بركاتكلثب،عنتشعلهحتىالإمبراطورىالبلاطإلىاالفوراعلىللشخوصيوحنأ

.1()؟.ورعألتهالإمبراطور

لابدانناإلا6الكنيسةمؤرخولوردهأالتيالرواياثفىالفوضىهذهووسط

فىآنذاكلزاللاكانألناسيوسأندتلك،الأهميةمنكبلرقدرعلىشيئأنعلمان

كنأئسكلعلىلماماتدعمقدسلطانهيكنولمالأسقفمهرعالهئهمنالأولىلسنوأث

أمضىقداثناسيوسأنمنالننيسةمؤرخوبهيخبرناممأعليهنقفوهذامصر،

أسقفيةاسلطاقلتدعيمالجنوبإلى"الشمالمنمصر-كلهاينرعالسنؤأورهذه

0334،عأمحوالىإلاذلكمنلنتهىلموأنهكلها،مصركناسىعلىالإسكندرية

ومنناحيةمنهذأ.السنواتتلكخكلالأحدأثهذهوقعت(نعجبفل!ثمومن

نيقيةمجمعبقراراث.تمأماأفتهىددنفوذفميكنلم-مصوفىالمليتيينأنالأخوى

لمليئيوم!خلفبيوحتاأخئيار.عندوجودطمإثبإثمحاولة%لىعادوابل325لممنة

يجكوأأنالمليميونأملئبعها،وماأللالبميوسإلئاسكندرمنألأسقفيهائدقالومع

ويؤكد6الإسنكندرلةكنيسةمواج!هفىأسيوطكنيسهشأدطفيعلاءسانحهالفرصه

زالتماالمليتيونكأنالئىالمناطقفىوألمحعاكانشغبمقحدثمأأنهذا

صاحبطببعيأأمرأكانتجميعهاالأحداثهذهأنشكولافيها،ثأئمةبقاياهم

خاس3عانوهمابعدوأتباعهاالمشميحله،الدلانةهذهلجاهالدولةسياسةفىالئحول

علىدومكانأدورألنفسهاتثبتانئحأولكنيسةكلوراحثالإضطهادفترات

الإمبرأطورية.أنحاءكلفىبلوحدهامصرفىليسالدينيهالمخريطة

فألاتهأماتالهدوء،فىآخذهالحال(قخاصةودسطنطلنللجملعئبدىهكذا

96..NAS.Apol. .C Arian!ظم(401AT)
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والكنيسة-..ولةلداس!

عدمأخرىأوبضورةثبثقداخصومهجأنلامنألداسيوم!ضدسيالثالتى

الأسقففعالوئامعودةللإمبراطورأعلنالمليتبينالأسلادفهورئيسصحتها،

حظوةللنألالامبراطورقيالمعاصمه2إلىللرحلليتأهبالآنوهاهوالسكندرى،

الأرلهوسىالفريقأنإلاالظاهرىال!ء!ذأمنالرغمعلىولكنالإمبراطور،

،منفاهمنوعادالإمبرأطورعفوشملهقدحقأفأزيوسدضيته،بعدالةيؤمنكأن

الآريوسيةنصريتحققولنخارجهأ،تلفظهلازالتالأسكندريهكنيسهولكن

إلىهذأيعودولن+خارجهأاريومطبقىمأالكنيسةإلىالسلاميعودلنوباللالئ

أشبهوأولئكهؤلاءببنوالإمبراطور.أللاسيوسالأسقفيةفىظلإذاالكنيسة

ئارةيمنةبيدأهيضربفراحسفينله،دفةالأمواجعلىلحطمتبقبطانشىء

النهالة.حتىالربانهوولملظلالنجاه،برإلىبالسفينةليصل،أخرىويسرة

إلىالوحىوراح،البلاطدوأئرفىثانيةنشاطهاللوسيبيوسىالفرلىضحاود

لهذأيدعىالأساففةمنمجمغأمامساحتهلبرىوأنلابدألداسيوسأنالإمبراطور

فضاءالمجمععقدفىأنوحسلبا6الإمبراطورهوىالفكر؟ووافقث،الغرض

وعلىالنيقى،المجمعلجهودأستكمالأذلكعدوربما،الاضطرابهذاعلىأخيرأ

قيبساريةفىيالثجتماعالأساقفةإلى333سنةلدعوةدسطنطينوجهالأساسهذأ

إلىالقدومهذأإلىوطلبالإسكندريه،أسقفضدالمثارهالائهاماتلبحثفلسطين

."1()ااأدئهرجالحضرةفىنفسهعنللدافع5المجمع

غضببثارة،مرحلتينعلىقامتقداليوسيبليوسىالفريىممياسهأنآنفأقلنا

القوليمكننالاالآنوحئىضمده،الأساقفةسخطوإثارةألثاسموس،علىالإمبراطور

روعفىأ+فىعلىأدخلوالمحدكانواواعنتماما،الأولىالمرحلةفىأفلحواأنهم

السكندرى.الأسقففىمالالةوالكنيسةدولئهسلامئ!دسكالبهدثمهأنكسطنطين

نضال!منالثأنليةللمرحلةئامأنجأحأدلساريةفىالأسأقفةمجمعلعقدالدعوهوكانت

أيضا.الامبراطورليشملأثرهام!دالخطوةهذهنجاحأنبلنيقلة،أنصارضد

!/ح!

28,501,( THEOD. Kist. eccl. I)
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والكنيسة!..ال!وللأ

وكدوالإمبرأطور،"الأساثفةصفهمإلىاليوسيبيوسيونكسبواحدةجولةوشوهكذا

.+الدعوةهذه.ثجاهومو!قهنفسهأثناسيوس!سلوكذلكعلىساعدهم

الحلولارئضائهفىقسطنطلنسيأسهعلىدليلأ/المجمعمكاناخثياركان

أسقفهارعايهئحتكانتفلسطينفقيممارية،المعقدةالمشاكله!هقىالوسطى

لؤيدبقلبههوفلاالمبتدله،بححلولهوالمعروفالإمبرأطورصديقلوسلبيبىم!

يصبحأن3البده!منكأنولما.الارليوسيينما!أصراحةولاهوالنيقيين،

فىيجدأن!سطنطينأملفقدابمقلرح،المجمعلهذ"ا.بىئلسأ"ائقسمارىيوسيبيوم!

مباشراخطراهذألوسيبيوسفىلرىكأنأئناسيوس..ولكنللسلاممارمزأجهده

المجمعفىالأولىالعللأالكلمةصاحبيكونلنالرجلأنيعلموهوخأصة،عليه

سملهرأس!علىلهالصارخ-العداءيمللونآخرونأساكفةجوارهإلىدامما

ألتاسلوس،خيفهنفسهفىفلوجع!الآرليىسيه،رجالمنض!وهوكثيرونالنيقوصدى

ئلائينطيلةهذاعنادهوظل،علىالمجبمهذالحضورالإمبرأطوردعوةورفض

كبيرأخطأذالله!حدفىهذاوكان)601(1طلبهفىالمسئمرالإلحاحرغمشهرأ

.أئثاسموسإرلكب!ه

صفهإلىالإمبراطوركسبفرصةيثهمنالسكندرىالأشمفأضاع.هكذا

رغائبه،دونيحولاوقرأراته،أحديعلرضأنفبلمنلعتدلح!فقسطنطين،ثانية

أقفأيقن!واالأساقفةأما،لسلطانهلحديأالإسكنثريهأسقفجانبمنالرفضهذأفعد

حفيظةذأر!6واحدودتوفىوبذلثاهتماكلأ،يعير!مولابهميسخرأثناسيوس

العنيد.الإسكندريةأسقف"ضدوالأساقفهالإمبراطور

االدعوةفوجه،منتهاهحئىالشوطفىسمليرأنعلىإذنالإمبراطورصمم

ستينبلغعددهمأنسقرأطمننعلمصورفىلكساقفةمجمعلعقدجديدمن

وكات،هنأكإلىDionysiusديونيسلومطالكوتقسطنطينوأرسل.اسقفأ)7.-ا(

أعمأاوضبطرئاسة"الأسا!فهإلىالإمبراطوررسالةمنيئضحكمأمهمته

.SOZOM.601)ر".25 Kist.eccl)
701)أst.اعح28.1,0 SOCRAT. )h

043!ر
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4الكنبسة..الدوللأ-!

،إلبىبلذهابلأمرهأللامملوسإلئكئبكما)801(،ا؟النظامعلىوالحفاظالمجبم

للأمرافئئلأنهالا6فيلكفىراغبأيكن.لم.بعبلره!حدعلىالأسقفولكنصور،

أوغرأنوبعبالأواق،فوأتبعدجاءتالمخطوةهذهولكن)901(.منهكرهعلى

أنقأللاعنهللثفاع!مممراطويئطوع.فبل.من-ضدهالإمبراطور.والأساقفهصدر

كلىمن/ببراعئهالمأنهتعنصمافمزأ(جمأقهنذإلى.-الذهاب-من"أثام!يوس+امئعاض

لقانونمضادائجاهأىحدوثمنخوفه"إلىبالإضافةهذا.إليهالمنسوبةالتهم

أسقفأن11يقولحينصراحةحدثعماسقراطيفصحذم)011(،ابنلقىألابمان

إليهكتب!هاالتىالتهثيدخطاباتمنوابلىلتحداالحضوز+-علىأكرهالإسكندربة

)111(.طوأعيهيحضرلم-أذعنوةالحضنورعلىبحملهأياهقلوعدأالإمبراطور

فىلهمأبدىرشالةصنورفىالفجئمغينالأشادفةإلىفسطتظينوفد.كتب*

أحدثواالدتي!نأولئكولاموحدلها،لأئأنيهألكنيسةإلى"ئعودأنفىالكبيؤأملهبدايلها

فىوالصوأبالحقجادةالنزامعلىجميعأالأسلألمحفةوحث،والفوضىالشقاقهذا

فيه:جاءبتهديد(صريحارسالئهأخئتمثم؟الحقيقةوإظهارالحقلألقلقص!

ورفضأمر!عصيانعلى،يكونلنفلكبأناعئقادىمعاحد،تجاسرولثن11

لاأنه!يلامنحهإمبرلطورىمرسومبواقعيطردهمنإللهفلأرسلن،المجمعإلىالحضور

.)112(اادفأعهألحقصيكونحينالأمبراطوروأراتبعترضأنليملكهلليق

سمبابأقفلوهكذاألثاسيوس،إلىصراحهموصهالتهديدهذاأنشكولا

بعدمنحاجهفىالإمبراطوبىيكنولملسكنثرى،والزعيمالإمبراطوربلنيرئجى

تجاهمسرعةالقثوكفةفمألتلهكرهأأوأللاسيو!علىحقداقلبهلملالمن

المليى.اليوسيببوسىالفرلق

ص!24

(EVSEB.801).حأ،!ولم!s.كأ3.أ42.

.01ANAS؟.ح.لالملثل!71. Ap901)؟ AT)

28.,CRAT.hist. 1.1cce!3011(؟

)111(.4أ

42..Const.V112).تي EVSEB. vi)
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والكنبسة!..اللوطه

الاسكندريةاسقفواصطحبصور،مجعععفدالئأم335عأممنلصفوفى.

إلىالاسكندريةمنمقاروسيى)113(،وأربعينثمأنيةبلغمييثيهمنكبلر!س!دأمعه

بقوله:عندئذالمجمعفىالحالةألتاسيوسويصف.)114(أضحالكهفىمكبلأصور

بينهم،فيماالمؤأمرةوالآريوسي!ونالكنلسة،منبطوسطردهمالذىالمليتيونئقاسم

منصةفىالاخرالحزبجلس،المدعىمودفأزائىمنمفريقو!حلنوسكلى

لكونأنيالعثلىمنللشأنهموضحأل!وسببيوسلدىاعلرض!+وكدالالضاء

لومفىلكنلمدبل!اتهمن!الذىاسخلراسأنللحميعوأوضحتقضاتى،خصومى

حسبأعدهاقدملتيومراكأن(التىالف!ا!لمةبللكذلكعلىوأسلشهثتدسيسأالأيأممبن

اسميظهرلاخد!اومن11(،)كلهامصرأنحاءفىأئباعه!أسكنلررغبة

،،مريوطفىا!ليروسرجالأحدكانأنهالبلةيبدولمألاطلاى،علىاسخيواس

علىالكون!وكأناثهامائهمعنيلخلوالمنجصومناأنإلافلككلمنالرغموعلى

ذلك)116(.فىجنودهوشمييرضدناالعنفلاسلخداماستعدأد

كاللينيكوسفالهمهألثاسيوس،ضدالدعوىإقامةالمللهت!ونتولى

cusاولاCallمنه.نجدفيو.عينمئضبه،منغزلهأنهولإءح3ثب!ولأ.يلوزيومام!قفا

حلى.ألوانأالعذابيذلقهوراح+صكسكرية،حراسةتحتهووضعهآخر،-اشخصأ

المقدسة،الأوانىبتحطيمألتاسيوساتهام،لدحضاعئرافاتعلىمنهيحصل

ألضااوأذاعواالكهنوتيه،رغم-مرتبدهالألخ!فىؤضعهبأنهاسخيراسواتهمه

دنفأنهمصرفىالإمبرأطورموظفىأحدH!ولف!لأusهيجبنوم!قبلاأنبأواأنهم

Pachomius"وبأخبىمكمةلا)طءولوأشيالث!ا،ا-")!االإمبراطورلماثيلبالأحجار

أساففةوكلهمكاه!3كاهه!هع"وهرمايونولأ"ولد!5لوريلوسأما!س!!!3،أوأسحق

للأسقفلة،ألتاسيوسبهاءاخثيارلمالتىالطريمةفىيشككونراحو)فقدمليئيون،

78.(113.ATHANAS. Apol. .CArian)
28.(114,SOCRAT. hist. eccl.)I

C..51+.71إ Arianهول(115.ATHANAS)
(116.72.Ibid)

(SOZOM.hist.117)اعح!ء،25.110
ح!4!!ه
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00،الكنيمملأ-!س!ولة

"بهؤلاءدفعمماالأفراد،بعضلئآمرعلىبناءشرعىغيربطريقتمفيلكوإن

!بألقىأنبجزاؤهمفكانذلمك،علىاحتجاجأ"الكنيسةمنأنفسهمثطعالىالأسا!فة

.()9*أرسينيوسمقئلمسألةجديدمنأسرلاكما.)118(السجونغيابهفى

متجاهلأأرسينيوسأنسقرأطيذكرالأخير،الاتهامهذايخصوفيما

مئئكرأصورإلىنجأءالمليئى،اليوسيبيوسىالفريقمنإليهوجه!التىالثحنيرأث

الإقليمحأكمArchelausأرشيلا!وسخدمعلمإلىنمىوفد،المجمعأحداثللشهد

عند-متخفيأفيجدالآنالأموا!عداد!فىكوفه"المفروض،منالذىاوسيئبوس،أن

عنبالبحثأوإمرهأصدرالذىسيدهمإلىذلكنقلواأنلبئوافماالمواطنلن،أحد

تعرفصورأسقفبولسولكن،شخصهأنكربه.وجىءعليهعئرفلما،الرجل

ائناسيوسخاطبهسليمتانيدلهانالجميعوراىالمجمعإلىأحضروعنثما،علبه

إلىيشيرونمتهمىفدع،كفينلمتلكترىكمااثتهأ..أرسنيو!ق!:قائلأ

---)012(."فطعثالتىالئالثةاللدمكان

التىالاتهامأتمر-هذهكئيؤانفسهعن.ينفىأنأثناسيوللراستطاعوقد

الذينالشهؤدمنالغفثر-الجمع3هذاأمأمانتابتهلاالمحيرةأنغير.إللهوجهص

علىعازمونأعداءهأن--الندث!نثرىالأسقفأدرلقفمومن،خصومهأبحضرهم

الفوضنىمنبحرفىفيهاغر!التىجلساتهالمجمععقد.،ودد-تمامأتحطيمه

ايإمريحلبم!ولم،أثخاسيوسببزلقطألبصيخا!-،المكثيرينوئعلتوالاضطرالب؟

ص-.-)121(.الإمبرأطورىء/المنبوبديونسيوسلد!خلإلا

شغلالذىالموضوعالمقث!منةالأواثىبتحطيممقارأتهاممسالةوكانص

إرسالهاتمررالحقائقلتقصىلجنهتأللفإلىالأمرواحتاج،طويلةلفئر!الأساقفة

ثلوجن!ن،،مناللجنهوتألفتاكا.)123(اموضعهافىالقضيةلبحتمريوطإلى

(118.Id)

(Id.911)ء
.hist.eccI. 28L.؟HEO4ار;25؟.st.eccl92;أ SOZOM. K012)حأءح.يأ.SOCRAT. hist)

(SOZOM.hist.121)حاى110،كلا.

)122(5؟CRAT.Hist.عكل!ا0)،.31

--،!-.-------42ص!
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والكئمممة!..الدولة

سكلىأئنامملوساحئج.)r"(وفالنزوأورساكيوسوماكيدون،،وثيودور،وماريس

علىأبضأأحلجكما،خصومهأبرزتضبملأنهاالصورةبهذهاللجنةئشكلل

وكان.)124(قيودهرهينمقارفيهبقىالذىالوفثفىمعهمأسخيراساصطحاب

مبينأالإطلا!قعلىمريوطإلىلجنةابفادعلىبداءةاس!ترضقدائنالسيوس

الأسالفاعترأضبأقذلكعلىجونزويعلق.12()جدواهاعدملثيونيسلون

لعنىفعلأ،الأحداثهذهصحهاحئمالإلىلشيراللجنةإرسالعلىالسكندرى

)126(.المقثلممةالأوانىتحطيم

اللازمالعسكرىبالعوناللجنةوزودتمصر،حاكمإلىرسالةوكتبت

مرلوطقساوممةرسالةمنعليهافنقفصصرفىاللجنةأعمالأما)127(لحمالتها

أئناسيوسأوضحهأنسبىمافلهافكروأولمحدصور،فىالمجتمعلن-الأمماقفهإلى

وأنهاكلليروس،رجالمنرجلأالألياممنيومفىيكنلمهذااسخيراسأنمن

علىالأسقفي!ةادعىالذىالكاهنColluthusكوللوئوسلدعلىرسمهلمإنما

الكهنوليهرتبتهإلىوإعادلهإدانلهوتمت.القساوسهفيسكدداورسماسكنثرعهد

رئاسهلحت324سنةالإسكندريةفىعقد.الذىالمجمع)قسيس(-بواسطة

القرطبى.هوسيومر

فللاجرلوس-معهااصطحبتأنهافذكروااللجنةبعمل2يخئصفيما-أما.

Philagriusالأكليروسرج!إليهمتمدمولما،جندهمنوعثدافصروالىا

وثمكنوامقئرحاتهمسماعاللخنةرفضتالتحقلق،إجراءاتفىإشراك!لطلبؤن

علىلحصولمنالرسالهكما*ئقولالوالى،جانبمنوالت!لدالقوةطريقعن-

هولاءكتبغرارهاوعلى)128(.ثأنيهأدرأج!وعادوأالئى!لريدونها،البيانات

.(123Id)

72.(124.ATHANAS. Apol. .CArian)

(125,Id)
(126.591.Jones, Constantine,)p

72.(127,ATHANAS. Apol. .CArian)
72.01..C Arianة"طهـ(128.ATHANAS)

47!-.--/-*-----.ء-----
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لا!نيم!ة،"الليلةاص!

الأسا!فة.أمأ.)912(الأمرحفيفهلهيوضحونفيلا!جريوسإلئرسالةالقسيسوق

دلونيسيوسإلىرسالةكئبوافقدالمجمعإلىأثناسيومطصحبواالذبنالمصريون

!ذلكحاكهأمؤأمبرهمحضالمسألهأنفلهالمهوأوضحواالامبراطورىالمندوب

عنهالمدأفعزعيمهمن-والتخلصالقويمالايمأنئقويضبغلةالدوسيبيوسىالفريق

فهىالآنأماقبلا،المليتبينأحدءمنبهايكنلممريوطأنوأضافواألناسيوس،

بعدلدنهمامقرسولينالمجمعفى-الموجودونالمليئلونأرسلأنبعدب!ئفيض

بألإضافةهذ!،مريوطفىولحشدهما!يئيينلئجمعاللجنةسفوبقربسمجواأن

لاحتىالفريىهذاإطاعةفىاللمادىمنوحنروهوالكللوثيين،الآريوسيينإلى

.)013(ورجالهالبربخكضبنفسهعلىلجلب

الأسأقفةمنكانفمأألاحئ!جاجهذا"إلىبالأللقلمديونيمملوسأنويبثو

فيه:جاءاللهجةن!ثيدخطاباإلالهبعئوأأنإلاهولاءالمصربلن

ددكبنرألأللدأأن-لاحظنالمدئانبه،الشكوىعلىمرغملنأنفسنانرىإنا11"

فىمصر،فىالجامعهالكنيسةضدمؤامرةوأنالمليتيين،جانبفىالآناصبح

عقلكفىئضعأنراجلنإليكالرسالةهذهنقدمذلك،وعل!.دبرتكدأشخاصنا،

تنقلوأنكسطنطين،الورعالئقىإمبرإطورنامملكةيحمىالذىا!مدليرا!هقوة

عظمتهقبلمنبعئتلقد.تهمناالتىالأمورهذهاكلذاتهالإملرأطورمسامعالى

لخلانات-هثفاالدوامجملىنغثوأننحتملنعدلمأئاولتعلم،)الأحداثهذهئمامالئعى

ئعبرضاأننيرجوكوعللهوبطانله،يوسيبلوس،ذكرهمالسابقأولئك3ودساسط

عليهنغرضيمكنتاالذىذلكأمأم،الربمحبوبالوبىعالإمبراطورعلىقضيلنا

!نناشدكولنلكيديننا،لنكضيللا،م!مأعهعندأنهوالثونونحنوالكنيسةفمكاياتنأ

فكسبتقواهم،3فىالصغارفا!الذىالمحبوبوبإمبرأطبىرناالقدير،بأثهثانية

عرضمحاولةفىأنفسكمترهقوالا،السنينهذهطوالالنعمهذهكلوحققالنصر

.)131("أمرناالأمبراطورأبلغبليثأنده،المجمععلىامرنأ

ص!24

(913.Id)

78.(013.Ibid)
97..C,ArianرAol131(،كع!كلم!،ول(
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ح!اندوللأ..والكئيسلأ----2-.-+----.

قبلأ،)ألمشكلة!الدوناتيه!هسازثالذىالأخير"!يذكرنأ-ابالئيارإلقولهذأولعل

للامراطور/واحتكمواوأرلرؤما،مجمعىلأوامرالامتثالزعغاؤهابىفضعندمأ-

واضنخأ/.أصبحأنابعد،1السبيلنفسيسلكؤناالمصربون!الأساففةوفأهمةلئمخصيأ

أدزكوأ!أنثمومن.لهممضادأنحوأنحا-فدصورمجفعف!السائد،أن+ألاثحاهلهم

لرجأئهم،ص،دلوثيسبوس+يصغلمفلما،الحصؤل.عليهلهمبتيسرلنالأنصافشيئأ"من-

النحوفذاس.وعلى6الأمبراطورص!لىبن!فسهاالأمرعرض.من.زعيمهم!؟بدأيجدلم

"".21،ت.)132(.ليهوالا!حتكاملمقابله.ثسطنطبقلقسطنطلينيةإلى"أئناسيوسشخصى

صإللهارشلأد!بعدوخاصة،يديهمنا.أفلثفدالإمز"أنديونيسيوسأدرك

الذهابألآفراد-ابالذالثشماحه-لهولاص!فلها3ابسئنكررشالةسألونلكاأسالفإسكنذفي

اهذاخعلىويلومهألثلسيوس،ضمدمدبرة!مؤامر!ائلكأنعلمأويحيطهامصر،إلى

2"-/"ا-بر..)133(المليتى!االلوسببيوسىالفر!إزاءالئخاذل

فلهاينبئهمرسالهوأئباعهيوسيبيومرإلىكتب.ديونيسيوسكافقدذلكبموعلى

هذاابسئعطفأنهرسالئهصبهارأثمنوبليدوفيها،"حاءمامويدااسكندر.بقول

"".1341(نفدأولومفحلعفلهمل!كوانلا!حتىالصؤابنجادةتجئزامهالفريق

غيابفبرصهواندالزواايمبادرة،زمامبيدهم/الآنورفأقهيوسيبيوسأ!خذ.

لجنةأعثتهاالئىالئقاربراوكانثأعمالةةهذا-ينهىانفبلالمجبمإجكنأئناسيوس

فأصدرإ.ا)35الجمععليهاوأطلعأعث!فدمر!وطمنالبالدة.الحثالىالالضي

فىالألمحأمةعلههوحرم،منصبهمنوعننلهألثاسيوم!لالهادانةقرابىأتهالمجمغ

منوالانقسأبمالفؤضىنيرأقإفمعالإلى.فبهأوجودهيؤديأن*خشيةالإسكن!ريه

من!كلإلىوربانكنيسةإلىثات!ةوقابعيهالأساققةبىئيمىيوحناأ!دكما6خديد

(SOZOM.hist.132)بر".ا!.25
.ATHANAS.133).108(1ة3!"/وكا" Apol. .CArian)

/،1"81.(134.ATHANAS.01! .CArian)
.SOCRAT.135)،32.1-*طلا1، Kist.eccl)

94!000-ص-------------
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والكنيسلأ...الدوبةص!

علىوقعو!د،أرسنلوسئاني!الغقبولبن"نجينمنوكان.)136(الأكليروسى2مركزه

137).لمثينةأسقفأبوض!فهأئناسبؤلمرعرلقرار HYpsalopolis)"المجمعوبعت،

إياهم2ناصبحبن2البلدانمختلفأساقفة.إلئوبمئلهإلامبرأطور،إلىعملهعنبلقبرلير

رساللايةمنهيلالقواأولا/يكئبواكاإليهوانزمالتهمفىألتاسيولسقبوكإبعدم

.،لأنهالإسكنثريةأسقفإدانهللموأفقبة-فكلىاضئطروالأإنهمهذهرلبمالتهمفىوذكبروأ

فىاالأساق!فة/إمأمبألحضورقبلأإلي!الصادبرالامبراطويىىلالطرألامئئالرفض

إلىحضرأنهإلىبالإضافةهذا،الحاكمأوامرمئحديأبألآساقغة"،مستخفأقيسابىيه،

فىوالفوضبىالاضطرأبإئارةبغيةالأئباعمنكبيرعثدوبصحبئهصور

الأئهامأث.عن"آلأجابةالأحيانمنكئيرفىردصناأئناسيوسإنكماالمجبم،

شك.ولأأذنبأنهالرسألةنفسفىوأوضحواألأساقفهبعضوأهأنضده،الفوجهة

-/،-.)138(:اللجنةأعضاءبذللثشهدالمقدل!به!كماالأوأنىبئحطبملمقارسمححين

أئناسلوسبنفىوطإلبوجمزلأدانأنبعدجلساتهصورمجمعاخئئمهكذأ

أننثركأقلناينبغىأنهعلىوالأسا!ة،افيمببراطورإلىئبريرأتهذلكفىوقذم

منالكثيرف!هأكأنواقالسكندرىاالأسقفضمدسيقتالئىالعديدةاالاتهامالاهذه

الحقيقة،منيسيرأولوجانبأئحملأيضأشكلاأنهاإلا2.الزيفوربمألغموضرلم

نفسه".أل!اسيوسأقلاماستقيناها-برمنكلهاالمعلؤماثهذه.أنذلكغلىدلللناولعل!

-ناحيه-ومنمن4هذالنحذر،يدعوشىء.شكولاوفذا.الآخرينإلكنيسةومورخى

11يئمئعريببلأءكان-"الإممكندريةأسقفأنيريناصايأحثتاث"هذهئئبعفإنأخرىناحيه

صئلابه:رأيه.مدى(2الفترةهذةطوالسلوكةمبنويب!ذوكبير،ونفؤذقويهبشخصيه

!للفريق"المستمرئحديهمنواضحهذا.إرادنهعليهلقرما3بكلالشديدوئمسكه

اعلىلناءئانيةأقبلهمقداسكندر.كأنالذىالمللهئىءالفرلقورقضهبلالآريؤسى،

إئارةإلمىذلكيؤدىأنإذنشكفل!6نيقيهفىالأولالمسكونىالمجمع.قرأرات

(SOZOM.hist.136)أ!حفى)25.0
32,,I!137).أءمك.SOCRAT. Kist)

88).13اعك!25.11،0 SOZOM.Kist)
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والكنيعلأ!..الدولة------

فىبلوحدهافى-مصرلاالآكليرو!ارجالزملاءهمنكثيروغليوة.جفيظة

فىأدخلناواذا،الكنائسهذهرأسسكلىنلقوفلدياوكأنث+الأخرىالشرةشكنائمت

اطورلية،االإمبراعاصمه،فرننصفمكلقدربلفئرةظلتفدنيقوميدلااناعئبازنا

بلا،الأخرىالكنائ!ىسائرعلىالزعأمةمنشىءإلىألبمقفهايتطلع-اقفلا-عجلب

"ذلكفئفعلأيوسببيوسوسبنججنيقوميليأ،1منأكبر.لأشففيهنفسههويثطبعوأن

ئمومنثسطنطينوفاةبعدلمقدذلككاتواقللقسطتطيتية،أسقفأيصعبحغدما.

-"هذهكانتوإذاالإسكندرلية،كنيسةضدالمعازضه-حركةيلزبكميؤسيبلوسرأينا

المسيحبة،علىالواضحوأثرها"أللافولئيومدرشئهاوفلسفتها/اللاليدبلرائفاتعمز

هذاإمنشىءفىئدانيهالالمدلنةالخضوعانقبلأ!االعظمةهذهلها.بكلكانشوما

وعاصمهالأباطرةفقر.بأنهاتعئزلابد/وأنش!ءاهذامنلهاوليسنيقوميديأفإن

عندمأوحلى-العاضمةاسقفيهسازعأنولايهأسقفيةحوامنليسوأنه،ملكهم

خلسلكنيشتهايكنلم033سنةأ!مايوأثى،!"ا-القشطنظينلةلىالعاصمةأنئقلث

01الأحدأثدفةتسييرفىيذكؤشأنقسطنطينحكمفىالباثيةالفلزة"

ستارئح!الزعامةعلىصرأ.عإلمى.نثقية!امجمعالمساله-بعدتحولثلقذ

Glanvilleدوانىانجلانقيلولقول،العقيدة Downeyنوع-يظهرأنا--غربياليس

البلداانفىرجمتهمنرعإيةيشرسوأطألفبعمهم)بمالذلنالسياسيين-االدنيوفيالأسا!فهمبن

الإمبراطورى،اللبطفىالدبلوماسيةالمناورأث:إف!صكنايئهمآونجهواامابقدرالتإئية

علىوأجبأفأصبحلحفها،الأمبراطوروتدخلالعقائديةألخلافاثعندمأا.قاملث!!ذلك

إلبئومسئشاريه-كسب-.الأمبراطورإلىشمغىأن)الكني!متةفنىالمتخاضمةالجفارر

ألهدوء،الىرنفيهبعدأخلدالبدابةمنذالأحداثهذهصاحبفآزيوس.)913(صفها

منكرهعلىوربماذائهالأمبراطورإلاثانلةالآحداثمسرحإلىبه-يأث-ونم

لابعيدأظلغودئهبعدوحتى،إليهالأمببراطورلا"رسدالةمنأتضحكمانفسهآريوش

لها!لكنولمطاعنأشدخأالرجليكان-المد.كلهأ،الحوادثهذهمن-شىءفىلشارك

عقيدةالناسيمر"أنيرجوهكانمأكذبل،سلطانإلىمطمحأوجاهفىمطفع

.83ص"نطرلى،ألر!د.لرجعةثيولمحولنميوس،عهدفىأنطلايهداول!،)913(
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--.-3---!-------لكئيسلأوا..للول!اع!

ألرج!هعليم!لالقىفقد.وضل!إفلقيكداها3وما.إلمبينالمحتيانها،الىأيقنبهاأمبن

لمحئ!لأمبرممة.دزأسئهوإكملإلمفكر،أ.الأقلاطونجبةاللاهوتيهالإسكندريةامدرسةفىس

-والنهجا))!افلاطونى!الفكربينبذللقفجمع،المنهج!الأرسطيإ،"اللاهوئيةألطاكدة

صكلىح!أ!أ*ه،-3أوربجغالثمكن!ريةالمثوبيمةزعلمشأن/--وطبمهما،الأرسطى

إلفصمل!فىافبللهامن،-عرضمناالذىالغجوهذاعلىأراؤه.فجإءتاالمسيحيةالعف!دة

إلكنيسةابإءفعلالفلسفة،لاكمامنيصلحدينزنجلبحقآريول!ن،،وجمانالسابق

جمانجدينعلى.بكقلأنىطبىعلى!الناسإلى3المنشيحيةيقدماأنوأراد،"أالأول

عشر-اوطوال-نيقيةمجمعبعدالأحدالث.هده.لكلظالأوليإالمحركهويوسيبيوبم!

ئسجلولنمالمبدازبكة،.الأطرافلسانسكلىياثولم/328-337،"كاملةسنو)ث

-تمس،ولم،العقيدةأمورمنشيدأنيقيهيعدشهدنأهاالتئالمرحلةهذهنجائلأقلامهم

مجععلئبرضولمالثبين،،ردإءمنطرفأأللاسيومطإلىوجهتالئىالاتهإماث

ماييألةيحثااللهيطلبلمحدىبل6كئيوإوفليلفىالعفبدةإلىصورفىالإسما!فه

ىفالأولالمصدانئحئلأن.يجبكانءالملىالمشكلةوهىالكنيسةإلىأريوسإعادة

ئدوركلهاكألثأثناسيول!ضد،إلمجكممبرراقيوحتىإلسأعةموضبوجمكاتالالمة

.هثالبئتسيركلهاكانثولكنهاوأسرإزها.الديافيصكنئمأمأبعبدةضدلأئليحول

أعنىالبدأية،سمنذإللوسيبيوسىالفريقرجالأ!خئطهمأاللذلن!الوأضحينالمسارين

البل!انيوسلهبثهوبييىابفيريقافيكألط.الأسداففةاحنقالإمبرإطور.و!جلبغضبإثأبىة

عكلىاالمعئرضضورةلمحىاثناسيوسييبهالضوركلفطفجو!إلإمبراطور،مراج

الف!رةهذهتئببثعلىوصكنادهبلبملوكهإثنامملوم!!وساصكدلشلطأنهالمثحدىقرارإله

!ج".،.الامبراطورالدى

ألضا،العقيدةيسئارذلكبغلفواأنعكلىحرصؤافدالبوسلبيوسيونكان"؟ؤإن

ذللط11يضنعوالم،-أثناسمليوسضدالامبرأظووءلإثارةالدائبسعيهملمرصكمفانهئمولهذا

الأببمقفمن!لا.يجبلو-اق!بطنطينءؤأللاسيوسبى،ص!نجتىبينالشخصىالنزأعإطأرفى

!..،000201الأمبرإطو!..*ضد؟يناضلرسكلله،لظرفئبطلأالسكندرى

منرلب!ائلرجالهئسلمحئبى!براره!يصدرجلعمائهبنهي،1المجمعكادما

----.+.-+.--.---*----ء-ص"يرء!-عبم؟2
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والكثيسة!+.وللألدا.

الفخمه.الكتيسةلدشينحفللحضورء2أورشليمإلىاللئوجهفلهالدعوهمالإمبراطور.

لجكمالثلائينىبإلطد.أيضأالأختفاليوافقوالذى،هناكالإملرإطور-أثامهاالتى

ضم،مسرحأض!دصقبالمدلنة!أنبقولهذلكيوسيبيوس.ويصبورم+،أ!).4الإمبراطوت

/سالونجيكا،!أسققهاسكئنرهنلثإلنىجإءفقدالكنسلة،،الشخصبإث"مختلفمنعديدأ

وتراقياابيئينياومن،1فارسأس!ادفهوأحدوفالنر،"أورلبماكيوس-حضر،بأنجونياومن

وفبنلاللها"وميزوبوئأف!اوسورلا!كباودكياكلليكياأساقفةإلىبخالإضأفةهذائلوجنس

موظفىمناهائلضكددجأنبإلىوطيبةاولببياوامصر!وفلسطينالعربوبلارر

مقأملناسبماالىب!وألارئفاعالحفلاهذاعلى.للإنممرافاارسلواالذينالقصر

قدالموظفلننأولئكأنذلكبعديخبرئا،يوسلبيوس؟4ئمأ(،ث،السأمى-)1الإمبراطور

بها2أنعمالتنىوالعطاياوالمنحالهدأيابئوزفيالإمبراطوريةاا!اوامرعلىبناءقاموا

*الخطبمنعديدبإلقاب!ذلمكالأساقفةوقدء!قانجل!2.)142(أدلهرجالعلىالإمبرإطور

النبيلالعملوهذا-وتقواهبورعهوالإشادةالإمبرا،طورتمجلدحولكلهالدورالتى

أنهلوسيبيوسويذكوويرصكاه،يحفظهنجأدق/الربألى!وابدعاب!،عليه"أق!دمالذ!

فىوئمامهأالكنيسةتلكأنخطبئهافىوأوضحالمباراةهذه!فىالآخر؟هوشارك

إء!114)كأذلكثبلالأنبياءنبوءاثفىجأءمماكأنت!الوث!.بالذاثذلك

التى"الصورة"بهذه"الاجتمايم-هذاأنباءوائتةعندماالإمبراطوردأنؤلأ.شك-!.

جميعأ،الشرقيشهد%أسا!فةفوفها،والوحدةالسلحمأملجديدمندأغبه!علثهاكان

نجارجلراللابآريول!قإدا!نظوثمالائحاد،هذاتو.عكانمهماكلمثهمإتحدفتوقد

بنلكطيتهىكئيسئهإلىآربوسليعيدالمناشبهالفرصة.هىهذهأنفايقن6الكنبعمة

لوزييىليوصحبةبأرلولىبعدهداوصكل!عددأ،سللنحكمهمن.آلملهمشكلةمن

المائهاوئيقهعلىا!لعورأنهواخببرهم؟33"سنةأورشليمفىالأساقفه.مجمعإلى

43.(014,EVSEB. vita Const.IV)
14.1(!)1

44,(142.Ibid)
45,(143.Ibid)

ح!هح!يم
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والكنيسلأ..الدوللأص!

وإعادةالوثيالةهذهدبؤلعلىوحئهمفيها،جاءمابكلمقللعوأنهإلله،فدمأهاالتى

ئوصيةإلىحاجةقىالأسافالةيكن.!ولما()144الكنيسةإلىوضحيهآريوس

!قرأراهمالفورفاصدروا!علىمؤيدئ.*أربولذ!،ءمنجميعأكانوأفقدالامبراطور،.

وإعادةآنفأ،إليها2أشرثاالئئو!نىالرجلن،ثث!مإفاالئىصيغة--كاالأيمان"بقبولي

الامبراطؤرإلىوكئبؤاالإسكنثرية،كن!سبةإلىوصكوددهمأالكنيسةفى!بولها

عموم-إلىالمعنىبهذا.رسائلايضأ!أرسلواكما.1؟ا()حدث-فابكليخبزؤنه

حاثين13مصرافىالأكليروس.رجالومختلفتولي!ياوطيبةالإننمكنثويةفى.الكنأئ!من،

امرصيغةفىحديئهمتضغبأثوالذلكوشفعوا،وشيعتهأريوسعلىا.فبولإياهم

أريوللنابمانصبدقلثطهمتأكدأنهذا!يعدعلىاقدمواأن!فذكرواالتنفبذ،واجب

بهماخطأبهفى-ثد.شهدالورعاللقىالرب3محبوفيالأمبزأطوروان،وصاحبه

.)146(الكنيشةفىالرجليق"بفبولهماالمانبصحة

آزيؤس.ثبولبخصنوص!المجمعإلىالإفبواطورزم!الةانولبذو

انسحبالذىبأئناسيومرالإمبراطورديتقئان.قبلبعتقدالكنيسه،فىوصحبه

على.لبعرضالقسطنطلنيةإلىوشخص-صمور+،مجمعانعقادأئناءخاصئهوبعض

التقىص-إنماالإمبراطورأنذلكفي،وكعالذيالخيفلهذاصورةالإمبراطور

كدكانوا-الذينالالأسفةإلىعنلفةإرسالة(رسلخلئلهوسمع/السكندرىبالأسقف

حدإلىتأئر-قيالإمبراطورأنويبدواورشليتم،3فىالان.وهاهمصورافىاجلمعوا

لقؤل:حللترسالئهمددمةفىجاءمم!وأضعوذلك،.%ئناسيولمنمنسمعهبماكبير

جؤالى"قراراتفنمجضعفماتخدهعماشيئةأجململأالأمرواقعفنىإنى11

إخرا?اثنتيجة!للئحريفثعرض-ألحق.قدأنلىيبدوغيرا!.أنه،صاخبعاضف

نرتضيهاأفورأاغفلئمالجذال.،لمحىرحبأكمأ.يق!6.لأنفم،دلك-3.1مضطربةفوضوية

خلفهامأقرإذابهعلىالسمإويةالعنايهتعملأنئقة،وكلى،ادلهلأرجووأئى،الإله

27.(1،.(144.SOAOM. hist.eccl)
.SOCRAT.145)،،اع!ءI,.34و101"-.2 hist)

!/84.(146.ATHANAS.051! .CArian)
ع!5!

http://kotob. has.it-مكتبة املهتدين اإلسالميةالإسلاميةالمهتدينمكتبة - http://kotob.has.it



!4لكنيسةوا.ةللولةا

إذاتوضحواأنلآملوإنىبثفة،الأمورلثلكفححىيئمعندماوثلل!الحاد،الئت!افسا

.أصدرتمقدأيضةكنئمما.وإذاالحقمضمون-فجلسكمفىراعيتخقب"كنثمما

،-.كأ!.إج!-!")147(.لعصباأ!تحلزمادونكرارائكم

حظيرةفىالبرابرةأدخلفد3!اسلؤكهأنقسطنطبن.(ي!خبرهمأنا.وبعد

-:(كأئلااللومإلد!ميوجهالمسيحيه؟

)ولاوأسرأرها-المقدشة،،العقيدةاباحتزأميت!ئمدلمحونالذينامعاشرنحنأما001!.

اب!صريحأ،ء!معكموبكون،ؤالعدأوةالشقاقبدورلبذرماإلاا3نفعللأحربالننها(،أقول

3-.-.)148("البشؤيةدمارعلىئعملا

3"وبينابينهحإئ!.أللىاالمقابلةعنبنفسهيحثثنأالآنفممطتطين.*ؤلندع

االسكندرى،الأسقفللقاءالرعبةلدلهيكنلمانهحديثهمنيئضححيثأئناسيوس،

.2،الأمبراطوريقول

،-الزاهرةالديار.هذهفى6أ"سمنائحملط!.ألتىالمدينةداخلاتأه!.بلنمامة.!

الأسقف-فجأةامكئرضنا.جوادىصهؤهممذطيةساصكئفاوكنت..القسطنطيتية

ادلها،اويعلمبمقأبلننا،لهمالسماحيبتغون،الدبنرجأل3لامنبعضبهإيحيط،ألملابنميوبر

عنهأنبأنىحثىشخصهالأوليللوهلةأئبلقلنمأنىلبهلمأ،لئننئءلمبكلأحافيالمذي

ا،-وحدىقاسىالآلام2منكمايضأوأنبأودىذلكسألتهم-أنبعد!خاصئى،بعض

.بلقالنا،3لهالإذنطالبأيلحراحؤلكتهمعه،.إئصألأأخرىأوأجادنبه،لمالحليندلك

!-جرأةفىأعلنأنهإلأحضرللاعندهبإبعاوأمرتمرارأ،ذلكبىفضتأنىورضبهم

فى6--!حئى.بجدهنأإلىجميعأثملالواأنهوواخدأ،شلئأسوئلطلبلاأنهفلألقه

.)914(مطلمته!البحث،عبهادلةحضبرتتإ-فرصة

السوعهوجهعلىبالحضورهؤلاء-الأسلا!الةإلىأوأمرهفسطئطينوجهوقد،بركا--!

(147),1134.2،-ام-+.إ)1، SOCRAT. Kist. eccl..I
(Id.148)..:.*ا.بر!.-...."خ،/.ا

.SOCRAT.914)اع!ح0،آ.34ا.لا!"11ء!ا: hist)

ةح!/5
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والكثيسلأ..الدولةص!

-.!أقمنالأسلاداله،على:وضولولهفتهالأمربهذااهتماقهمدىويتصغ،،إلبئابلاطة

إكلهامئقازبة،مبىاضعثلائةفىهذهرسلتهفىجاءتفدأياهم،لنحضوردعوته

.الإمبراطورحضرةفىالأمرهذالحسمالمدسطنطينيةإلىرحللهمئتعجل

أورشليمالأساكفةمنكثيرغادرأنبعدوصلتقدالرسالةهذهأنويبدو

كأنلموإنإلامبرأطؤرلة.لمالهداياعلىحصلواأنبعدبيعهمإلىعائدين

منحالةالأساففةبكلىدخلعون1()2وسوزومنوس1()1وسقراط1(أدحاسيوش)0

إليىوالعو؟ةأورشللم1عبنبالرحيل"الإسراعإلىبالبعضدفعث".والهلعالرلمجب

/الملاقاة!سافر!رجالاتهمشاطرجمعالنيفوميذىيوسيبيوم!انغير.دلارهم

ومإريس،ثيوجنس،الألبماقفةهولاءببنمنوكان،القسطنطينية3فيىالإمبراطور

!.\()3-وفالنز،،وأورساكيوس،وباتروفيلوس

يمدم.لمصمورمجمعأنللإمبراطوربينقدالجثع.هذاأنسوزومنوسولقوذ.

سأببىمسامعهوأعادوا!على.تمامأ،العدإلهتوخىوانماألثاسيوس،ضمدشىءعلى

هذاأنيويقوليفلكأتتاسيولبيإينفىكانوإن.ا(اثالمقدسةالأوانىبئحطلبمالائهام

الأمبراطوربلىجاءواولكنهم،ذكرهعلبىالأساقعةيجوؤفلمبطلانهثبلقلثبىءالأمر

الإسكنإرية"إلىمنالقمحإرسالبملعالإسكندرلة.هثد3أشمقصأنفحواهجثيدباتهابم

آدانوسمجتهألثاسيوسشفتىغلىجاءالتهديد"هذاإنواحدوا.1(")القسطنطينية

ز؟لمهه!55.وأنوليولط؟ولarnantiusأدامانتلوسبلنهممنالأساقفةمنبكلد

6)6وبطرس!،Arbathiول؟بالنونوأبى Peterحالةأثنإسيوسويصص."ا(آ

ا.الإمبراطورعكلظاألفورعلىأشتعل3"ا:بقوله/الاثفامهذاسماعهلدىالإمبراطور

ض!25ث

87.!ATHANAS. Apo]. .C Arian)015(ا

st...1cce,،.3؟1.-ر! I"151).+جم!ب!5أ )S

(SOZOM.hist.152)باأ.أءحء.928

87..Acianج.ANAS.Apol!153)ح AT)

28.11.1cce,.154).ث!إ،كه SOZOM)

87.(155.ATHANAS. Apol. .CArian)
35.(156.1,SOCRAT. hist.ecci)
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لكنيسة!وا..وللألدا

ويقول1(.)7"!إلى.ضبهالةبنف!أمرقولى،لسمأعإل!برس!ل!انمقوبدلأحثمه،والفمتد

توحيدفئالرغبه.بدافعالفر)رهذاأصثرالإمبراطوربأنذلكعلىمعلقأسقرأط

.!1(آربومر)8معالمصالحةرفضنإلثاسليوسأنابكنيسةإحيث

الأمبراطورالي+.أنفبالاضافةالحقيمة،كبد-هذابقبىلهأصباب-سقراطولقد

باطلأكاأمهذاءالادغاءسواء-كأنائجديد،الائهاملهذاسمابكهلدىعيظايلملزكان

غلالها-ومأ-لعللهلمصرالا!تصاديهالآهمبةايقينأيدرككانفقسطنطينفعلإ،حثث

شخصيئسبب"أنمطلقأيئصور3قسطنطينيكنولمالجبيدة،،العاصمه(هميهمن

.ءوالأخوىناحيهمنءهثطا!اخثلدةر!فأفئمجاعةإحداثفىمكأنئهبلغلتمهما

وسط،طربقعلىوأ!ثأهيلئقىأنمكثنناارحاولافقد،،أثناسيوسبعتادذرعأضاقأنه

فىمتفمددأكانفقد.السماسة-هذهيقبلونممنلكنلمالسكنثريالأسقف!ولكن

الأذعانرفضق-حإ.إل!مرةذأثالأمربهووصلألمساوقة،يقبللاموففه

فنىالأسالمحفةمجمعأمامالظهورعنالامئناع!رر.عندما.ا،لإمبراطورلأوامر

يحاولولمالمليتيين؟أوالآريوسينئجاهموقف!.ضكنيتراجعولمi'"1،"3سنةقيسارية

نفسإليهبئوفيجكانثشىء:وذلك،1والوحدةالكنيسةالىاالسلامإعادة-بذلك

هوأدثالمبيوبىأن،الشاقةالطويلةالرلحلةهذهخلرق!ميطنطينوأببىلد6الإمبراطور

منهإلئخلضقررثمومنالكنيسة،الىالوحدةإعادةسبللطفىالباقيةالوحلدةالعقبة

-ةاالكنيسةضدالأولىجولتهأبذلكالدولة،ءفكسبثبنفيه

النيقى،الايمانزعيمعلىنصرهالبوسيبيوسىالفرلقحقىالنحوهذاعلى

قدأنفرةأسقفMarcellusسمارأنمدتلكآخزأ،نصرأحقق-الوقثنفسوفى

ولأع!أثاول3أستريوسئمانرسالةصعلىردأا()!*الأريوسيةضدكلاباتعدةكتبء

عدةفىلذيعهاورأح6الاريوسيةالعميدهعنيدافعكئبهأفدكبا؟وكبأمواطنياحد

مهمهعاتقهعبىمأركللوسأخدثمومنالأسادمة،،ويتشرها!بيبنايخئيو!منمدن

.ATHANAS.157).2.87ء-، Apol. .CArian)
(SOCRAT.hist.158)،1.4ءع!.35-.

915)اأ.-ول86.01....001،1 HIER.Vi)

إ!57ص
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والكنيم!لأ..الد،لة!

بولسآراءتوديدإلى!عىبلاأوبؤع!سوأءبهفلكفإدىالآدوال،هذهدحض!

،-..،جا!!-1!/.،!16(.+)30الشميممطاثئ

أت2القرازضكلرنيوافق3لم.بأنهافالهموه،الهمخصمأأليوسيبيوسلونعدهوقد

دى-وصحبه:(إ"بانيةأريوسقبول335"بخصوصعأم--أورشليممجمع2الئى:"افرهأ

فئوالآسا!فةيشثركلاحئىأورشليمخكنيسةقثشينحضور-رفضغوأنهالكتيسة،

-اليوسيبيوسىالفريقأننبموزومنومىويذكرراض،غيرىعنهاهوقراوا!الخاذ

-إهانةيعدتدلك-%نالإمبو)طور-ا.مبينأ.لهلدى-وأبأزهاصبالذإت!ابنقطةهدةغلى"ركز

!flاإ"أورشليمكنيشةتدشينحفلحضورالأسقفهذأرفضبعد.أنجمبيرة.ل!ميخص!

برداءتشلئرأمرهافى-،حقيقةكانتالمسألةأنمنابيهنذهبماهذا-يؤكدولعل،

يصؤ"راللوسببل!سىأالفربى،كانلى-ولذلكلثنخصييإ،نزأعأءسوىتكن""ولمايعملدة،

ممالسياذئه،انلقاضأولفثلمبابئمرة؟شخصيةقمسباضبهتبازهاللإعبراطؤوالمسألةط

القسطنطينيةفىهؤلإءأيأبماققةاجتفع!2النحو11هذوعلىهغضبه.بالئالىيثلير

:-+!!)162(--.*أسقفلهلهمنماركللوسبعزلقرارهموأصدروا

.اصننزأننجعد2الإممكندزلة10.إلثئثالية!عادبرفإنهآريوسأمركا!-م!مأةامأ

أنصأبىالضضريين.!الأسأففة-إلا.أنالكئيسة،ءفىورفافهابقبؤل!قرازهأورشليممجمح

حهـؤ!.إلى-بلتالىهد!قأدى-المخمعلقزأراثالاملثالارالضؤاء.أثنأسيوش

ر/أغبافى"غيزالامبراطوز.كان!ولما،!الأسكندويهفىجدلدمنالاضطرأبأث

!سئدعيهإلى-.أريوسأيىسلفقدسلامهرصفوتعكر-جديدةفوضىبوقوعالسماح

فبىدخلالذىأبح!كنبرالوقتهذا.ان!ب!ينه.فىأسقفاوكان.القسطنطيننةإلىفورا

ولغلا.-)164(سالرإطبدلككغا.ءبنبئنأ.:-العاصمهإلىمند?وصيوله.آريوبىمعصبراع

(SOZOM.016)ألأ:11،51+أ?ح3.؟،

SOCRAT.hist..احء!,36.1..!:!9-!.-ا-أيقملآ،وراثع:...

--33.1I-!!161).اع.SOZOM. Kist)

4136.(2.1,SOCRAT. hilt. eccl!1(ب

(Ibid.163).37!!11!الى-

(SOCRAT.hist.164)01!,37:1".لأ،"!.

-ع!25
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والكنيسة!..الدوللأ

فىإليوسبيبيوسىالفريقرغبةمنإسكندرعبمإلىنمىقديكونماإلىيرجعذلك

نجموذجألتبكيكونحتىالكنيسةفىآريوسبقبوليالقسطنطينبةأسقفبقومأن

الإمبرإطورطلبجمندمافعلأهذاثااكدو!د.الإمبراطوريهكنائسبقيةبهتحئذى

إذألعزلهألامبراطوبى،لدىبابسعىيوسيبلوسوهدده،الخطوةهذهعلىالإقدامإلله

16(01)آرلوسفبولرفضما

فأشقسم!6إالقسطنطيثيةإلىالإل!بكندريهمنن.ابفوض!ىان!تقلثالشاكلةهذهعلى-

أجلمنيناضلاوالآخرالنيقى،الإيمانبقانونلئمسكااحدهما،فريقينإلىالمدينة

وطلبوآريوسإسكثدرإللهفدعاالحدخطورهالإمبراطوروألركالآرلوسيه،

ففعل،)166(المانهصحةبكلىوالقسمنيقيةمجمعبقبراراتالاعئرافالأخبرإلى

هذأولكن..الكنيسةفيإلى،لمحبوله-اسكنبرودعإأ!مانهصيغةمنها،لإمبراطوروفبل

يئميوماحبدالذىالإمبزآطورآماممو!فهوئحرجلمأمةبزذلك-فىراش!بغلهركانا

فجأةحذانللبثلمولكنهاالمشكلةولعقدتالجعيع،منمرأىعلىذلكفله

الغضبغلىدليلاوفاتهإخصومه.وعد336عاممنأليومنفسفىآريوسبوفأة

موتة"فسنةكانتوإنإ!.جميعهملأالكنبسة.اكلامءمؤر!خىبذلكجرتكماألهى،

.)167(الئأربخمحكمةرأىلتتظرفجأة

االسنين،هذه..طيلةالإمبرأطورى-الغربموففا/عقولعلنإ"نشمإعل.-.الآن

.وفنعأفريقياولايهأحداثإذ)!.استثنينأ-طنيقلةامجمعبعدالهذوءإلىأخلد.-أنهالحقلقة

القانونهذأتضمنأنبعد.خأصهافناكالآساففة"رأىعلليهقرالذىالايماقبقاثون

ئفبنالبمبرمئهاءالمشكلةأنوبدأ.معروفةالألمحل2علىا3أؤشائذة.فيهاكائثانصوصآ

"وكان..أيمئفرجمولمحف"الآحذاثمن!فوقف.كثيراو-طقليلفىالغرب4تغنى

رياخبهتعصفجزءألغربمنا"فكفى."ألسلوذيهذاالعيندريرالإمبراطور

فسطنطينوفأةعلىلمض!لمأنهيالدرالمؤالإمبر،أطور.الغربولكن3الاتفسام

1)165(0،4-"-الأ!931!:؟)

)166(-3.4،!!ء4!!-*
+أغتيل!المضبىنالفصلبيرنطية،منلا"مم!ات:للعؤلفراجع.القضية!هذهتفضيلاتعلىاللوهـتأ(6الآ

!-اج!--!---.-ء-2--4ء003-ج-"-لإ*.آريوصا،

!ة9
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والكني!ة..اللمولة!
منمنفيأ!أوهناك4أئتاسلوسلوجودوكانالضراص،ذلكي!ئنفلهرحثىقلائلسنوا!

ويلاسصامنالقدرخطته-يدفأيدرىكلاهمصايكنولم.ذلكفىالأذرأكبرهأربصأ4بعد

الآريوسية،المشكلةقسطنطينخلفاءعهدعلده!.فىأقحفتالذىالغربذللثتنتظر

فى2لئمكصش.مكرهةالشز!منالاريوسيةفترخل!الآية،افيهتنغكسزمأنيأئىحتى

"-اإدينأللجرمأنفرونأالغرب

هث!وءأانأ-ايشهدكيةلهسطنم"وأحذ.."قثرعمزه2منلقسطنطلنبدى.ددوكان"

عن-السخواتهذه.طيلةذ"اعبلهأحلافأيجترورأخالعقيدة،أمرافىمشوبأ.بلقلق

11ولكن،الدولةوحدةألعلبمكريهبقوتهالامبراطورحققلقد.والسلأنمالوحدة

البدءمناكئر-.انالشامصافئركهاوحدئهاللكئسيةيضمنعن،أنصكجز!الربمبعوث

تالثشىرجاءفىلأأفنأهعمرعلىفؤادهيعتصروافيليموتوبىاحقر!ة،وأشد

-.-----،خ-،.!،-إ-!تبثدوأمل

تيار"يتجهاينخصل4!إلىمنأدرلبالذكاء،،منكبير!درعلىأقسطنبطينكان

إلىا.مثهاياليدكيف6-ؤصفالعقيدةلهذهالحفاسةأموا.جفركبوثدزهأ،للمسلحله

--/-ء-؟،*.؟ء/.درجهأقصى

المسيحبينإصرأر.كأهينه،نيقوفلدلابلاطلافيوهو-ابعدرلسهبعينىلئعهد!لقد،

وجاللرلوس،دفلديانوسعهد.جملىلمهائعرضواالذىالعنيف!ألاضبطهادرضخوغا؟هم

فأدهاالتىالعلمبكريةالحملةحنلصأ.أكلئو،وضيحأبصبورهذلكوتأكد15،قلصير

وفلسطين،وسورياابصغرىاسلاعكبرالطرييا،طولوعلىمضر،إلنىدقلديانوس

وئخفف؟6جراحاتهاالمسثضعفةلملةهذه3عنئمسحرح!مهيدأأنبفطنتهأيقنولهذا

0،211أوفباءأوجنإأنصارأ-مخلصينمنهائجعلأنيمكغآلامهاويلاتغها

وأ!بل!ا"مهلنكليإببهاسمازاعبليالخطوةهدهعلىالإقد.امكى.يلولدولما--.

العرشعلىنجصومه.ومناف!بملطحمافاتربمابلأخطاء،واسئغلرولة،فىفرصئها

ئحتمنالأرضليسحبوليكينلوسدازأوماكطميعينبوسمأكسنئلوسا.لامبراط!رى

وفى،هوادةفىأوغفأإنبهمودكلواالمسيحللنجميعأهؤلاءعأدىلقدأفدامهم-،

!"--"الرفادمنببعثها.أولمبه،أن-ننهضيمكنلفولمتبه-نجثبدأافدفوا!لمذأئةالوفق

ص!26
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والكنهسه3!..اللمولة

الدبنورجامالعلماليينامنمعاضزيهيفوةط،الرأى!حصيف.!سطنطبنكان

هوسيوسالأمبراطورى،الغربمنالدينيةاللشئونمسئ!ئلارهسفاخئار2وذكاءفطخة

أنذاك،3الغرئافى-فلئهاعلىالكن!سيةالأودمماط1غهئرضىرجلوهؤفرطبة،أسفف

أسقفيوسيبيوساالسمزفى،النصف.منذعايثهجئهازورئيسأيضأ!قادحهوأنلقص

الأطرافاكل-لمةحأزوالذىالمبتاللة،اللاهوتيهالأراءصاحبفلسطلهن،فسارلة

المقيسأرىوالأسقفالامب!راطور-بيناالصلةئكنولم-.مالمثصارعةم-الداليلةوالفبرق

!.الميسارىيوسيبيول!يىولكنالإمبواطوبيية،بحكنمقسطئطثناإلمردعكن!مأعكهبحثي!بم

فئمصرإلىطبريقهكيوهودسطنطلبنال!ثجبرفطالمعاصيىةالمص!ادر"شملرمكما

قد-6الميكرالوفثهدالمحيالرحملبنبلبنئمالذىاللفاءأنلثمكة،ولادق!ديأنوسخملة

الغداإمبواطورأفاد/فداكانوانالآخر،إفيأءمنهمأنفس-اكلفى!الكبيرأئرهئرك

.الطموحواسعمنداخلهفىيعتملبوما،ئتفقصورةمخيلثهفىلبرجل!فرسمكئيرأ،

قرن،ربععليىيريدمآامتدثإلتىحكمه:فترةطوالقسطئطين!جبرصبىلقد،1/؟م

نظر!فىظلبليإمبراطوريلئه،جلوالئى"تمثليالولنله،سكلهتهر3شكوك!لا.لديرأن

الأهليةالجروباويلاتمنوأنقدهاالإمببراطوبىيهواحدءاالذ!بالرجليهؤلاء

(موالهمابيهموأعادجكبادئهم،طقوس!.بممأرسةللمم!يحييبن.لمغمححقيقةالطإجنة./!

دورمنماءئلاموإصلاح.جدالدةكنائسإقإمهحريةلهمالمصايرة؟ص!أباحوأمنيههم

وحقيقه.العسجيىنين،لبدراحوأطلقالمنفيينوإعاد/الاضطهاد-اوطاةاالحثالجباد-ة

معفسطنط!نولكنوفينيقيا،كيلينمدافىالمجابدمنعددبهدمأوامرهإصدر.أيصا

يصدر!لمإلمسيحبة،تجاهسيام!ئهفىدفلديانولي-سدلفهفعل-كمأيدمهبلمذلبءكله

أنحاءكلفىالوثنيةالمعابدبهدمأوبألاضطهادعأمأمرسومأال!لثبةضد

أوزمرأ،العذاب-إلصكهن!مبعموقأوالمقدلبمه،كتب!بإحراقأوالأمبراطورل!ه،

هده.إمطبل.أربابهانحوالطقوسممارسةمنوحرمانهاالوثنيةء3الجموعبئعقب؟

-مبأءةأمسمثبرقدكانتولبنهاالوئنيةبصيفئه!م"دلكيكنلبم6هدمهإئنمالتئالميابد!

لأ!11صكبادهاعنهائخلىإذالأربأبهجرثهاأنبعدفجور

وجعلالمسيحلطننعندالممقد!الأحدهـبطتطبنفيهأختاراإلذىا-الوقثوف!-كا

http:// kotob. has.it-الإسلاميةالمهتدينمكتبة
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----.-.------.والكنط..ال!وولع!

منجعلوبينفاالسيد+بيومأبدأيدعهولمالشصنريومدعاهأسبوعيأ،"01"عكيدأمته

شغأز.!ئحمك323سنةحتىتصدرابعملهألبملمرثشعارأ،له،لالروعةء+المسيح

باشمقدمناهاالتىالئسامحاوثليقةفانوداكافذأكلي./وقبلئقهرنجلاالئىالشمنذر

لرعأياا"حفلث-ولكنها.،اللمسدحيينخاصط.امتيازائقثئمكالمنجبموميثدا،رسالة

-.!!11:-ا.-+2!!!."،...".-..،الدعينبئالعقيدهحريهكلهاالأمبر)طوريه

ئسيرافول،!اوأنهأإلىالوللية-ئجمأنا.نظره8:بثاقبافيمبراطورألزل!بضاء

ا،لحياةفلههايبعثأقيحاوذ"فلم-".الفحئومهالنهايهإلىوئيدة،.كانثبخطواث،موإبئ

ئخول.كأل!-نقطةالمسيحيةؤنجاةإزأءهاسياسئةولكن-آخرئها،يوبميتعجلولما

The."كتابةفىMossعليهأ-يطلقأنالغريبصفنلي!نالإنسانلة،"فى.لاريخخطيرة

4 dle Agesإفth ofأفألأehtلا"+3.والؤسطىالقديمهألعصؤرصكالمىبينالفاصلالحد.

وأسكدفما--وخيوائه،لأهباتهفى.الكنيسةأغرقةالذعائية،باربم-!قسطنطينوكان-

الئىالأنشفاالاتأجذممن،وقلقهبل،البالغ)هتغامهيبدى4!4أدغمهصفيصقعليها؟فن،

ؤيحملالالصهوتى،الئز)عفى!لفصل-كنىالغجافعقييد!غو-العقدالكنيسة،فتىئحذ!

فى"وتيشئرلأ.وترحالهم،.حلهئم)نفمات-الخزانةويحقلالعامة"الموكباثصنه!الأسأ!فة

اةمن-!أنفنسيحييقرعأياهمعاملةخسنصكلى-يحثهمللق"!فارسالى"ويرسلمناقشتهم،

+قسطنطين!ولكن!.وألملاذلهاوالملحأوخامليها،راعيهاالكنف!ننة.نظرفىبذلكفغدا

إمبرأطؤر.أنهمطلقأينسلم،علأثتها.بالكنيسةوفيسارهأ"االئى/الحفمرحلةط!ل

الشداسدهالئظردهالأمبزأطوردة،-ؤأنافئصالمطلىالسلطانصتاحبوأنهرومال!"

(كثرأو"بفغلىالثولة،داخلمشلقلةهيئةمطلفأ:بقيام-لمبلانلا"يمفنالرومأنية

على.وصدق!الكنسية،3-المجامغقسطنطلننرأسثمومن-الدؤلة،"داخلبولهدقه،

رعم!لا-"أ+لآنألامبرإطورأصنبحلقدوعزلهم،الأساقفةتعيينفىوتدخل6قرارأئهأ

.-2الأعظنم.الكاهقالوثنلةفىكانأناإبغذ6الأعلى.صا!أممقفاالمسيخيةاضكملاقهغدم"

الغسيحيؤق-خلفاؤهسكنهلابئخكولمبلحياثهآ.طيلةانولمى"اللقب-هذأيحمل2"ظلوإن

!ة!!.-3ص-.)375-383(.قGratianusجرأتياق.الإمبراطورعهدحتى

،موحدةخلامبرأطوزيةمطلقأسيداأن-يظذقشطتطيبنب!بشغل/:كل-مااوكانط-

ع!26ث
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!ى.-!1002.سولة..والكنيسة
فإنلأ-حدوثولهذا03شتاتهاجمعسبيلفى)603-324(ضامأعشرئمالنلة.قضى

أنبمكنصكددها..فلةوأمرها"ا-ر!غنمولىالتىالجديدةصالجماعةهذهإقى؟صانقسامأى

خطبة.(ورسأئهتكادولا"الإمبؤأطؤزلهةؤخدةاقىاللأليزلى"إما-بصورةيؤكى

(رأد-أد!فقد"(ذلك-،،.وانطلاقا-منالنغمةهذةئرديدمنتخلوقسطنطينعنصدرت

أعنى،عهدهفىالممطحعلىطغتللكنلسةمشكلةأولالبدايةمنذبالحزميعلج

ولاالثونائيينلجمأعةبالايلقولمالكائولليكلةالكنيسةجانليأتخذولهذالثوناتيه،

السياسيةالنظريةيطبقأنرأىالسلاسههذهفشلثفلما،دعواهملسماعحئى

بصبحب!حيث،الأطرافمخئلفبينالئوازنإبجادطريقعنآخربشكل

العقيدةيويدنراهثمومنبينها،الفلهصلالحلئمهوالنهايهفىالرومانىالأمبراطور

عنيعفوفقطسنوالثئلاثوبعد6الأولالمسكونىالمجمعفى325سنةالندقية

ولعل.الكنيسةإلىالرحوحدونالمانهموئدقةسمنهمولقبلوصباحبيه،آريومر

بوحىجاءوالذىمصر،فىالمليتي!ةالمشكلةإزأءالنلقىالمجمعاتخذهالذىالقرار

إليهالجأالتىالوسطىالحلولسياسةعلىدليلخلهريعدالإمبرأطور،من

فسطنطين.

الخلائقأضداديجمع،السياسةلهذهحيأأنموذجافسطنطينبلاطكانولقد

وألىالولثيين،منكلهموالمدنلونالعسكريونالمستشارونفهناك6الففروشئى

النيقى،الرطبةأسقفهوسيوس،الكنيسةلشلونالخاصمسئشارهجوارهم

العنلد،الاريوسىالنبقوميدىيوسيبيوسيقفالأخرىالناحيةوفى.المتحمس

وأولئكهؤلاءوببن،المنفىمنعودتهبعدالإمبراطورلدىالحظوةصاحب

قسطنطيناسئطاعوهد.المعتدلالفكزرجلالقيسارى،لوسيبيوسالحملمصثيقه

بإدارهإليهعهدالذى"الربمبعوث3"أنهجميعأهؤلاءإلمىيوحىان

ولقد.النجاةشطأنإلىالأنواءوسضسفينهايقودأنعليهوأنالأمبراطورية،

والكنيسةالدولةبينالعالالةأسسلخلفهيضعأنثىونجحالكئيرقسطنطينحاول

قسطنطلن.توفعمماتعقيدأأشدكانثاللاهوليةوخلأفائهاالكنيسهمشاكل.ولكن

الناروظلت6والجليدالناربينيجمعالصورةهذهعلىفسطنطينبلاطكان

---.-----0!63
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والكمبسة..الدوللأ!
كانفقد،لالالكأطفأ.هذاولالجلبد،أذابلئ!النار!بمأ،جليبوالجليد،!ئحوقأنار

يكن(4دنياهـولنمودعاإذانجاصيئإ،-.حئئعلىيجافظ؟،جملكيفيعرففابمطنطيق

الث!ئالوحلإلائخلففلم"المجليدالنارأذابتودهاؤ؟6بلوكياسئه،-ذكاؤهلخلقائه

ت!لم،تاا:،..إغااج!ا..س...،؟ا،!كرونط.-اأداثختىالإمبراط!رلهء!د4ا!غرا

-هـ"،-...+4:.--

لما:ء-إ-ص---*!-،..+.ط
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لالكنيسلأ!:.الدو*!

/.،11/ءهملاللألأ!لدرلم!ماا4-أولأ

كع!ك!7لاول5!:

:ans-كأ;1:2'ة0-147،(=.9.ث!.؟كللأ7 Niceneة،!+ولCo!ة!اApol

248-)904.---لأ-فى.-ا*-

Ad*.ا,2:-'235223(=مأ.ث!" episcopos. Aegypti et Libyae:: Nicene

537XXV-395).ء.س

Adصأهحى4أنأ!:Nicene*,6:565642'-(=غ.ث!. Serapionem de

+*855-.)988ا

:(ChroniconAthanasianum، (The! festal letters and their index

ا*أcene-+005',2-55ذ+لا..

.596(106-1,Nicene * ,2 96 71- (= .P .G XXV:ولن!أDepositio

Nic،! neا:Contra Arians3ول40أEpistola de decretis Nicaenae

=(015-172-415.1)476ة .P .G XXV2مN/

inش! Isau3عاولء،)،حynodis Ariniini in Italia etجماEpistola deا

elebratiscNicene.،س،681ء-397،2).د IV ,2 451 - 048 ( = .P G!جم

=)203027''-2,*Historia Arianorum ad monachos, Nicene

697(.-696.P .G XXV

Orationes Contra Arilanos: Nicene N ,2 603 - 447 (=2 .P .G XXVI

.525(-12

!ث!!5!3!:-بم

.Debaptismo Contra I3onatistas: Nicene +;1,704,1-514- (P.L

!صمص701-)422.

ContraCresconium:ح-؟.ج!ه!ا4ـ3 grammaticum Donatistam-

.495-
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لكنيع!لأوا..لدولةا..ص!

كأ،-!!3

Historia!,732-387(-ساإ..كسإ45!سإلا--)609. ecclesiastica: Nicene

الأء!4ش!1كللا.ثسإ.سإ،.=(بم.)1

اسإثسإثسإمسإ3سإ5

!51!::،1 ,orati3مأexand!بepicopiءنجأi! Athanas!ي!!!!*In laud"ا

Nicene,0289262.-7سإ.كسإ09=(,)1125-8101 VII.

ول43سإ!مافىسإااإسإ،!30،ساإ30اسإ105*-*اسإ،اإ:.سإاب!عولسعساإ-2،!3)82-.433(=

09كعإ./سإاإ238-213).

5ساكإسإكإكإس:/ء-!-

Deاإ,9352-!384(=ساإاط.عكإكإسإلا106,,2- viris illustribus: Nicene

27)0.،!!1،ءء/

3!!:،،،ما-،ا!،-.!

0;-322103(=ح.سإسإ. VIIاDe mortibus persecutuorum:3 Ante- Nicene

!2،د8!ى.لى276)ولا!.-ا--!ا-/!.0003

458!Paris.ول!سإولعإ:.uscompletus, series, graeca. ed؟curدae؟كسإlr9!؟سإ

سإسإأ!443أ:6

Ed. Migne. Parisكا.atinaجمطae cursus completus, ( Seriesأسإكإسإساإ"أسإإسإ

!..-!1844ء،493..(!/7.1

هس!*0،-ث----"

853-467Historia ecdesiastica: _P.L XX1

!+!!01ير،.لأ.3-2

(Historiaecclesiast.كسإساإ!92- ':ac Nicene !! 2 1 - ،17 -( .P G!

)842.ءا-،-.(ء

ه،!!540،05--2!!-

:Historiaecciesiatica.سإسكإ843 Nicene !,2923-427(= .P G

فى-)063.

عكإ،2
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والكنبسة!.+لدوللأ

ي3حم!!ل!أبا

Historia--،6)ه.

5!!!ا: P!!ل

-33..2,حك!يأ,3 915=) .P Gولca: Niceneةcclesiasحstoric!ن

ء881،-فى.)028ء

ا!علإل!ة!إلأالن!الالةأالوأجع4ثالئما.

Michiganا.Ante-Nicene Fathers. Ed. .A Roberts - .J Donaldson

.Sqq!2918أص

!د!!)+!له،5(:

4691.Europe in. the Middle Ages. Boston

!3!!!ء).كهم!(

A.6891؟-أ--لا. history of Eastern Christianity. London

+3+هكلة!!!ل!ا(:51.ج..،

Early church history to the death of Constantine. London

.1884؟،!/-111

!!له!:551(-سلا-

3 Pمحأ

998.

5+!!،)هـ+هـطا(

.-.!.vol.ح(ولت.ول!ineاConstant

MA!طم!(ولفماأألا)!

A.5691لا--2 history of Rome to 565 .A .D New York

ل!!!!ل!ل!!ول(!.15):

Roman.6391بم.- Catholicism, London

:(.EVE] LIT (J

.sesHadas!جThe age of Co ! stantine the great, transl. ! By Mo*--

9491..U..S A

--------.-----3-..----.---"-----2----..--76!
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لكنيسةوا..سولةص!

]6Ruin!مالاهـ!(d):طة

inصvoأ.حس." the East, (C. .A H3أأ،ل!ولطءةءThe Chris

!اوللأ!اص!)،د!:

'Thestory.!ن5ndonا,-7918 of'the church-of E ! .t 2 vols-!.-.--

1.1ب!. Cook; F3.ول,entHistory, ..de By .J.B Bury!إبCambridge An

.3691.-Adcock.`12 vols. Cambri4dge

.',3Buryا. 8. ( volفه!ا.ة.-!planned by3،كلح!0؟ tاHاMedievalسسحعا4اCambri

3691,Cambridge

عا!)،ث!(ة-ءإ،-

lisation. New YorkئمأححاMedieval history, the life and! death o

35691.

ح!!م!:)+!أ(3

e6 Londonحاdown to the reign of ConstantابمA history of Rom

ا.5491

cط؟أ.139ة Encyclopedia, 15 vols. New YoاThe Cathol

هعامعا:).حه.مسح"

Christianity and classical culture, a study of thought and

action!بى.؟34+-- from Augstus to Augustine. Oxford

!طالعا،)هـ"!!!(

of-- Egypt). Oxford.اchurch (LegacyفعهعEgypt and the christi

4791.

]Dس!!!،)!م!5+م!أ3"1-1.ا-نم-!--.

evalص-ب!؟nstantine-t؟كط-!أمأولأ3. Europe froاA history of Med

.9191.London

eغ؟4. theologie Catholique. 15 tomes. Pari+ s `3291 et؟.Dictiomiaire

Smithإحعلحعأl4آزر stian Biography. 4 vols."- Ed.لداyBCزلحعمحهnأDictioول"

1877.and Henry wace. London

.-،--.----ء-.-.---26عبم
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..لالكنيممة!ال!دلة

(:.Sل!للأ)5D

.turyof the Western empireذe and Society in the! last ceلمذر

London.9191ى2

/!اللاه!ث!(5):.!.!م111!*

the -Arab/1فأa from SeleucusيسرA hisrory of Antioch in S

.6191.Conquest.' New Jersey

مس!مرح!!فمم!مسما،!ول1)!.

1191,Histoire ancienne de Yglise. 3 tomes. Paris

!د!!ل!هائةأ!!+!"ا

،-،...-،6291.ization- of Rome.، New YorkلمأThe civ

.Encyclopaediaof religion. and ethics. 12 vols. London. 2591--،،e Sqq

!!!ل!:)1ا!..

7.-eVi31ول!ءحiإ:م!*-جم!لم.Mort.Pers!ح!م+.Prolegomena

!!اهـ!يس!()5لم033*ء1،+.اعء-.

The decline and fall of the Roman empire, ..de By. .J .B Bury

9291.8in-".-خبر2!!.!.ا!-.(011 7 vols. London

+)ملإلهف!(لأ.----ص-،.

people,,, Christianity ،- ndء،Church + and:-ا,:Egyptحمaةhris!ب

ate of Alexandria. New Yorkلأnationalism in the . Patriarch

.5291-:-،000،001هـ-س،!.---

!كل!م!ا()!!5!-،41--:..

E.Prolegomena(SOZOM!ا،ء34ص!l).:!ثiس!!مح!؟؟س!ا181,-.234

:(.CJ)سكهس!سم

.993،etلم!83!عمبيرهsire des conciles. 8 tomes. PلمHistoا"!!

!3ي!!()5:لا!

4891.A history of the church, vol.,2 London

ح!96!ر
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!ك!-!اسوله..دالكتمم!ه

(:.-،MOM!سل!+ي!
.Agaesثل!1orkيى.38 Newطدiddleاث-/ث!+حأول.

5(:JACKSON (F

0):،ل!,13:31-12 Nicene!أعد.OD. Hist)!دProlegmena

،كع!!"F(:)ه5*--1،1

The history of the christian church from.. the earliest times

tothe..461فأ9091ndon.ا.- death of St. Leo the great .A D

كص!!كل5يإ:).لم!،جمو(-،!!ا

The New Schaff- Herzog encyclopedia of2 . religious

.chigan6791 et Sqqفلإأ.knowledge.3، vols

JONES،)5"55!ه!ا.*س،،.111-،ص1،-

1Constantineا.489. and the conversion of Europe, London

1-6491.ford3كلم vols.- O.06!428-سEmpire!ول!ح!كter/ Hoول+،!

ل!5!!اءم!ه(لا).3

xpansionخNew'Yorآ.ط of christiani ..+ 7 - vols،!سthe؟A history o

+3791لم!34لأة

5591A.،.3ء، history of christianity. London

*5!!د!(كل4)-طلعكه!كل(J:).بم1

2 vols. Byج:primitive church transl. Inاf . the`،،شه؟stءبا..أ-،6+-خظ

..4791.7rk3ث!ةssenger. Neن!ول.rnest C1!ص!ا-

"*"!5(:Eدلا!

church!ءسearly؟*the-أstory ofأom Constantine to Julian, ah؟ج

.Translلا!،313ءف!2حهتثا.فاهتقأ4ةn:0691-بلم-، B-ا!،

!دأ!!():.!ا؟-ء-13/--01

Ancient= world ! and the beginnings of! the؟،ءحءThe end of

،،+!،-1-،0/15391.4.dle Ages. Londonيم،،ائط!

427ص
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الل!ولة؟.ولكنيممة-!ح

م!ا+!لم!!م!!م!فا)5

Prolegomeولa(EVSEB.تسك!eccl.31ة)ساأ*ي!؟بهسا,12;72-3

يلا!لاس3(هثتا)هإ؟.--.-س.

2491.onف!؟ول-Roman ruleيمunde؟gypمبstory- of.ولاسط

Philip؟,س!4.!"لأhristian churc؟ءNicene and Post-Nicene Fathers of the

Schaffأch!4في!/!9"18.أبم49.3. and Henry. Wace. M

!!!ا!ا*!):

.empire(CA. Hول!5مةThe development of paganism in the

Vol.XII).و-

ك!!3؟كم!هبم!!إهث!ةء-ثد،ا!

History of the Byzantine state,.:. transl.. By Joan Hussy. New

Jersey.3791---ءا

!(5+)ه

--.-35491.A history of the Middle Ages .0015-234 New- York

+لأهدإكل()-+!!(هـول)--!+!د!*ههس!د!دلأ(!+)"

,oursراHistoire 4 ! 11glise depuis les originتس jusque nos

Tameول.9!ق4791,3

!!!ل!!(ول+له!):.،-،.،

9918.gan!فل!نيب.*.cumenicalcouncils: Nicene,!جم!صlovThe seven

اتساس03،؟(+،صسا):

كا-"4،):ث!.3

05ROMETاساسسا)ه؟-،.،،؟!ء-،

87-11,2.NAS.'Opera omnia): Nicene!كلم!ولVIح؟أهكاب!ه!ص!!ول

اسسيهآ!ال؟ست،تااساآس5):

xford03؟أ!.ساول"؟.d Trans!. ! y!!!سا،ل.tory of the Ancientولإط؟

ء.3391
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والكنيسلأ!.الدوللأص!

ت-ا!.--ا.،)5!!(!5

.Sqq5691أصاHistory ،5 the chzistian church. 8 vols. Michigan

STملع!اولل!لالا5ه*(م!5.?ثء3!!-،-،4-

Mediaevalآ،-؟!،13،ص!ل!ولطأ ` his

.centuryك!.kro,6291؟ء-- New،-.ط-.

(J5()!مأ.4 - JOHNSON)!55!لا0ك!!

York!كto Medieval Europe eN-..00.15-003اonول"حdل!ول،ةة،

ا.0016591!-

ك!53!ل!!م!!أ):.،

History! of the Byzantine empire .1453=324 2 v10 .s Madison

لاdna:6491.Miiwatikee؟،(،!-اط

سكع!ثت!5!)؟،س-!لأ+4

TheOrthodox.بEnglةnd.0164913أ-،،./ا--- church

*!+ة5ص!ص!)!-.

.CRAT.).أحىغةNiceneاول.2-7فى.7ء HistةIntroduction (S,-

..11س،!-*،-،.!..-.-م..،!كا!.4اأال!الال!لأأالكالالأ4الث!ث!

ء!إ.!بر،:.--)دكتورارستصأسلىصه!

،5891بثهروشااجواء،3،العظمىالله،-مدفنةأنطاكية-!-كن!يسة

خجرءالى،؟بالعربؤ!حدل!.ؤلقافتفمؤدبلهميهموحضا!نم!ياسل!!فىالروم!

...ا-5115،1-فيبيروث.

،!ءور!.1-::0-ء21،:/..لا-،كولتوئا.ص!ج!ه!

الثكتوروتعللقئرجمة،والحضارةالنظح!فىالؤسطىالعصنور.عالم!9-"

i%،هالقاهر،شفدلم"سنينمجوزيفما Yط:!.!اء-ةاأ-

.:..31؟،اداوتىجلاثفيل!ه!

بيرو!،بطرسأببرث!-!*الدكتورلرت.الكلنن،ليوادوسإوسعهد(فىأنطاكية!

ء-ةأح!6896

ج!7؟
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والكنيسة..اللرللأ

بهل!سبايق:

جائلحسنئوجمة6الئأنىالمجلدمجلدا!،خمسه،السياسىالفكرئطور!

.4161،القاهرةالعروسى،

4)دكتوو!علىأحمداللطيفعبد

t.`)91،ا!ماهرةالبردله،الأورا!ضوءفىالرومانلهوالإمبراطوريةمصر!

)دكتورا4امينعثهاق

أ.71iالقاهرة،الرواقيةالفلسفة!

فىوسق:وست!وثد

عبدسعلدوأككتورزلادة،مصطفىمحمدالدكئورترجمةأوروبا،تكوين!

.6791القاهرةعأشور،الفئاح

4)دكتور(العليصعبدكمالمصطفى

.أم689،القاهرة،والرومانالبطالمةعصرىفىمصرفىاليهود!

:4،1بينزنلامانا

يوسفومحمودمونسحسينالدكتورلرجمة،البيزنطيةالإمبرأطوربه!

.5791،القاهرةزايد،

جمل!:و.ج.دي

.6591القاهره،سوسزكىترجمة،القذيمالعلمتزاث!

،4ديوونتول

.6491،القاهرة6بدرأنمحمدئرجمة،الثاكالمجلد،الحضارهثصة!

موسهي!4يوحنا

بيروتهس،هنرىالقسترجمة،والحديثةالقدلمهالمسحيةالكنيسةئأريخ!

1875.

؟!!
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ا/!رلمجأ

الصفحة-.،الموضوع

-7...00500005.....؟.......-...ه005....."....هالثالثةالطبكة)مق!مة

،-ة+9........................ء.ء.ء..+...+..ء...ء....ة)000000000الخاكة

-ا

---ج.،ال!الأإ!

-6ا!الا0007-القرقألرابعمطلعجتىوالم!ميمحيلأالرومائيةالإملإاطو!ية

."(الرومانيةالآلهة!

منهاالمختلفةالفئاتموقف!ا

الفلسفة!

الشرقيةالعبادات!

وفلسفتهاالمسيحية!

ا"..-منهاوالأباطرةالوومانوجعوعاللطودموقف!

الإمبراطوريةةالعباد!

/--لألاالمجتمحعنالمسيحيينعزلة!

،.2:-،الثالثالفرنمنتصفحتىللمسيحيينالوثتىالاضطهاد!

"ا-.الإداريةوالإصللأحاتدقكيإنوس!

دقلديانوسومراسي!االعامةالاضطهادات!

لاكتانتيوسراى!

دقلديانوسلسياسةالحفيميةدوافعال!

اريوسجادور!

المسيحى.الفعلىرد!

إ!!ن!

ا.-.000000000061...المسيعيةإنا،المتصارعينوسيأسلأالأهليلأالعروب

!!،!الرباعيةالحكومة!

وماكسيميانوسدقلد!انوساعتزال!

وقسطنطينجاليريوساعتللأء!

.إمبراطورا.بقسطنطينالمنال!ة!
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إمبراطور%ماكسنتيوسوإعلانروماثورة!
لأالإمبراطوريةالعباءةلارتداءماكسيميانوسعودة!

وماكسنتيوسسفروسبينالحرب!

روماعلىالفاشلةجاليريوس!حمله

ماكستتيوسوولدهماك!ب!يممالوسبينالئؤاع!

وقسطنطينماكسيميانوستحالف!

إمبراطوراليكينيوستعيين!
!.االستةالأباطرة!

وإعدامهقسطنطينعلىماكسيمي!انوستأمر!

جاليريوسوفاة!

r%سنةالتسامحمرسوم!

وماكنتيوسقسطنطينبين!الصراع

-ا-"،.-!.،--الخمراءاالصخور!

ماكسنتيوسر!مقتل!

الإمبراطورىبالغربقسطنطينانفراد!

.وليكينيوسقسطنطينبينميلانواجتماع!

المسيحيةإزاءوسياستهالشرقإمبراطورماكسيمينوس!

ليكنيوسوبينبينهالنزاع!

الشرثى.النصفلجكمليكينيوسانفراد!

3-ا(.صاليكينيوسوهزيمةالفان!االدور!

وماكسيميانوسدثلديانوساعتزال!

إمبراطورأبقسطنطينالمناداة!

ا-.سالامبراطور!ةالجباءةلارتداءماكسيميانوسعودة!

!ص"روماعلىالفاشلةجالرلوسحملة!

-ت".وقسطنطينماكسيميانوستحالف!

--.---2"-الستةالأباطرة!

جاليريوسوفاة!

4"!.(!:-".:لاوماكسنتيوسقسطنطينبينالصراع!

ماكسنتيوسمقتل!

الإمبراطورىبالغوبقسطنطينانفواد!

تراثياعداالأوروبيةالأقاليمكلعلىقسطنطيناستيلاء!

ا!!!
ء!..........."آم.ع!...،..!.وا!لسيعيةقسطنطين

المسيحية"إكقسطنطينتحولعنالقيسارىيوسيبيوس!روالة

-!!/ج.الروا!ةمناثشة!

قرطاجهفىنانبهأنوللينوسإلىقسطنطينرسائل!

لأ3145.!)،با......؟00
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القرطاجىالأسقفكايكيليانوسمصلىرسالثهصم

-*.3-م.القرطبىهوسيوسصم

3\يصم.سنةنوميلااجتماعدم

ليقوميديارسالةصم

السيحيةعلىقسطنطينفضلعنيتحدث!وسيبيوسصم

ورائها.منالأساسىوالهدفصفارسملكإدثسطنطينرسالةصم

الكنائس.بناءفىالشاركةصم

الوئصنيةالمعابدبعضهدمصصم

الالأ*اقسطنطينمسيحيةحولالمؤرخينمصراءمناقشةصم

م-"الشمسب!له!إ!انه

--،الكنيسةعنالخارجيةالفرنالىرسائله!

-إ!-?،-اصصممصمصمصصم

-ا،أ!ا000000+...................،...................ال!وناتيةالمسالة

الكنسىاالتنظي!اعلىواثمصهالجالمصيالدقلديانىالاضطهادصم

نوميدياأسقفوسكوندوسافريقيااسقفمنسوريوسبينالنزاعصم

ص.--+االمارثينثبولحول

!-ماوغسطينالقد!سراى!

الدونانيةدئاالمبا!

وماجورينوسيكيليانوسSصم

الطهاركنيسة!

الكاثوليكية،جانبإلىوانحيازهأنولليتوسإدحسطنطينرسالة!

روماالممقفملتيالسإدقسطنطينرسالة!

3*روماسنةصمممصمع

سيراكوزاسقفإلىالإهبراطوررسالة!

refسنلأأرل!مجموع

ا-315سنةرومااجتماع!

مسيحىاضطهاداولدم

1"+-الدوناتيينعنالعفوصم

إزاءها.نيقيةمحمعوقراراتمنهاثسطنطيينموقفصم

صممصصمصمصممممص

-00000161؟..-.-..-.؟....؟...ه"........؟؟.ا..0000050والمليتيةالأ!يوسية

!.م"،االفكريةالإسكندريةم!نة!
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وتعليمه!آريوس

صورأسقفباولينوسإلىالنيقوميدى!وسيبيوسرسالة!

السكندرىالإيمان!

الرومانىالشرنولاياتفىالآريوسيةانتشار!

/-؟-321011،ثا9عامىالإسكندريةمجمعا!

س.322بيثينياسنة!محمع

ال!ثوليكة.والكنيسةالآريوسيينبينالهوةاتساع!

.وآريوساسكندرإلىقسطنطينرصاللأ!

الإسكندرية.مىالقرطبىهوسيوس!

مهمتهفى!فشله

324أنطاكيةمجمع!

بر.عاممجمععقدفكرة!

225.سنةنيقيةفىمسكونىمجمعأولعقدإدالدعوة!

المجمع.ف!االإمبراطورخطاب!

الشخصية.المسائلحولىالمجمعأعضاءبينالصراع!

م+.ةالإمبراطورتدخل!

.الإيمإنقضيةمناقشة!

بيعتة.أهلءإلىالقيسارىلوسيبيوس!رسالة

.!.القيممماويةالبيعةقانون!

النيقىالإيمانقانون!

الهوموسية!مسالة!

.مخلونغيرمولود!

ة!.-!العفيدة.مسالةفىقسطنطينتدخل!

!..زعمائهاونفىالآريوسيلاإدانة!

الإسكندرية.إلالمجمعرسالة!

م-لأ"ءنيقوميدياإلىالإمبراطوررسالة!

!"الأساقفةعلىالإمبراطورنعم!

01المليتيةالمشكلة!

اليابولمحةالقيصريةمبادئ!

،/*.،

إول!!أ!

.............ة...........المليتيةوصعوةالآد!بوسية،حياإ

.ال!ميوطالممقفمليتيوسوكاةمصر،بعدف!االاضطراباتتجدد!

-اؤعماءالنيقىوثيوجنسالنيقوميدىيوسيبيوسعوده!
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المنفى.هنالأرسوسيلا

.أريوسادقسطنطينرسائد!

إيمانه.ووئيقةألىلوسعودة!

.البلاطفى"النيقوميدىيوسيبيوسنفوذة

الكنيسة.إدأ!كوسةاعادمحاولة!

الإسكند!ة.أسقفانناسيوسرفض!

الأنطاكى.الشقاق!

.!وستاتيوسوعزلافطاكيةمجمع!

خليفة.حولالفزاع!

المنصب.يرفضيوسيبيوس!

واعضاءالقيسارىويوسيبيوسأنطاكيةأهادإدقسطنطينرسائلى!

الأنطاكى.المجمع

.الإمبراطورإديوسيبيوسرسالة!

.نفوذهوازد!اداليوسابىالفو!ق!

المصريين.علىضريبةبفرضأئناسيوساتهام!

مو!وط.احداث!

.أرسينيوسقضية!

اليوسابيين.خطة!

.233سنةقيساريةمجمع!

335.صورسنة!هحمع

الحقائق.تقصىلجنة!

!Iائناسيوسدانه

القسطنطينية.إلىرحيله!

الكنيسة.شركةفىأريوسوقبولأورشليممجمع!

القسطنطينية.!هجمح

ائناسيوسثفى!

.أنقرةأسقفماركللوسقضية!

اليوسابيين.انتصار!

أرلمحوسموت!

الغربهوقف!

خاتمة!

000000000000000000000000000000000000000000000562جيه!اوملاو4امصادا
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لثآلئهتإلمج!

1ا!يئأ.!أ!-05

"
.!!!أ

الخملد!بدرأفت.د

شوالظ-.

)القاهرة(واللَوزيعوالنشرللطباعهَقباءورأ!

!نهويبعبد،
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:الكت!اب

المسؤلف:

:لإيداعارقم

الدولى:االقرقبم

إلتثمو:ريخ-لا

القانتْسنر:

ةرالإدا

التوفدع:

ائتالث!الجزء)-رالمسيحالالَيصر-والكنيسةالدولة

عندإلححيدرأنثد.أ

%/WA IAII

31ة-كأ

-09 X-303-779ا

محفوظةوألاقتباسوالترجمةالبنيعحقوق

مخر!به(محبر!)والتو!ييالنم!ك4للطباعةكبا-دابر

م!هيةمساههةسركه

شقة6-الاْولالدوو-امونبرجْ-ْ-عمإرةالحجازش!رعه؟

6374!38/فا.كس-6362562!

أالقإهرة1لةالفحاصدقىكاملىشارسن9-

أإلفجإلة(221:ئالم75195ص!2يم

)أسانلمالصناعيةالئبنقة-رمخ!إنَافيْإلعانر.فدبئة

.272/3651لأ-!

http:// kotob. has. ii-مكتبة املهتدين اإلسالميةالإسلاميةالمهتدينمكتبنن - http://kotob.has.it



http:// kotob. has. ii-مكتبة املهتدين اإلسالميةالإسلاميةالمهتدينمكتبة - http://kotob.has.it



http:// kotob. has. ii-مكتبة املهتدين اإلسالميةالإسلاميةالمهتدينمكتبة - http://kotob.has.it



والكنيسة!..اللنولة

الثالثةالطبعةمقدمة

جمولْهمتلقفتهكتاباًقرائهإلىلِفببمأنم!مؤلفقببإلىأسعدلي!بى

ماصكلموهماإلىيضلِفأنمنثفسهإلىاحبوليس،واللَقريظبألثناءوعقولهم

إلى2أفثموأناغامرةسعاللَىلَأتىهنامنودراسلَهبحثهمجالفىنفسههوتعلمة

الدولةموسوعةمنالمثالثالجزءمنالثالذَةالطبعةومكلَبتها"العربلِة-قراء

والكنيسهَ.

وحرجةهامهْفلْرة،الآنألِدلِنابلِنالذىالكتأبهذ)لِئتاولهاالتىوالفترة

بذلكنعنى،والكنسِمةالدولةبلِنلطولِلةالع!طهَتارلِخفىخطيراًمنعطفأتملو

كانولما،العلاقةلهذهالعرلِضمةالخطوطورسمالإطار-تحدلِدطرفكلمحاولهَ

الموسوعهَ-منالثلنىالجزءخصمنعلمناكما،الرومانىالسياسىالفكر

بالسَ!امحعهدحديثةتزاللاالكنيسةكانتولما،دولةداخلدونةقلِاملِرفض

أكثربلَعبلِرأو،السهلمنيكنلم،عليهبقاوأنعمت،ايلاهالبولةمنحلَهاالذى

كلِاناًلنفسهاتقلِمأنولا،معارضهَر(سهاالكنلِسهَلَرفعأنالمستساغمن،دكَهَ

وتطمع.لطمحكايتكماالدولةداخلمسلملأ

قألْمأكانالذىالجوهرىالخلافذلكالدقيىَبالتفصلِليعالجالكتابوهذا

دلِورنت"2iوالفيلشوفالمقرخمنأسلَعيرانآثرتئمومن،العحثةطرفىبلِن

لأضعها-اوالمسيحكيصر3الفرعىالعنوانهذا/1الحضارةقصة11الضخمومؤلفه

حالوأقععنكاملةبدقةيعبرلأنهالفوسوصكةمنالئالثالجزءلهذاإضافيّاْعنوانأ

يجرصكانالتىالبعيدةوالسلطاتالأمورويبررْ،والكنيسةالدولهَبلِنالعلافة

ولقوانلِنالشرعيهأطارف!الرومأنىالإمبراطورأعنى،"القيصر11عللِها
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لكئيشلأfgلدولةْ..1-!

منشخصلِةفىأنذاكممللة،الكنيسةتبذلهاكأتَالتىوالمحاولات،الرومانية

،السكندرىالأسمقصْاثناسيوسنعنى،ا.لميلادهـاْع3الرابعالقرنفىشخصياتهاأهم

غيرشأنمثهمكلمعلهوكان،الأياطرةمنبالقللِللسِىعددأعأصرالذى

.الشأن

تفسى.فمنأخطألَاواق،أدثهفمنأصبلتقإدْا...العلممنذلكْمبلغى

محم!.عبد.خْالحميدبىأ!ت

ع!8-..-..ى...عع.--
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...4ا!كئيسة!اللاوللأ

الفاتخة

الاسعطهادعاكْىوي!لات)شدتكابدالكنيسةكمانتالميلادلعالرابعالقرقبد)يهَفى

يمينعنتلَلفثص!مرها،منالأولىالثلائةالقزونامتدإدعلىالعذإبرحلاتآخر

اميراطوراالعرشقسطتطي!ناعلالىإذ!حتى،-بارلمحهَ.أُملفى"النجاهَلَجدعلهاوشمال

تفدَحالكنيسةإللِهعوأكلعلتعليهما.لابهماللَعلوراحتلِهللمسيحلِهَبسطفردإ،لعمشريكا

وبنفمرع-ذألْهالوكتكْىْولكنها.ْعليينلىاٍموعرخيهابأقلاموتركعهذراعيهابابخحب

جدنهاكْىلتغرثَهحكمةظيلة-ووقتهوجهدهالإمبراطورفكزعلنىأطبقتالذراعلِن

سلأده؟دنسطئطلنزمنالكئلشهتْحتوىألىْفىأفلح!كَدالدولهَكالْثوإدْاالاإهول!ى.

العقلِد!.فكرهاتيهإلىالدولةتجرأنفىنجخاالكنيسهَفإن

لئفسهالَوجدأسعْابخسِمهَ،.اعرادتأوأفاقت،قسطلطببنالدتياععرعارعتحاعَفلما

كا-نألذوعالرومانى3ْالفكرولكنلها.الدولةالْتصارفرصةذلكفىمسلَغلةكياتا،

ألىْبعدلَعْيردونظلالولَذْييموع،الأباطرةرْمنالدولةدأخلمستقرعكيا!قعياميبركض

للدولةالمسيحية.السعلِادهَظلكْى!ددقيالكئيسةإلى3ْبرعالمسيخلية.إلى."الدولةماعْلت

-منلدخلعدولىْ.والتئظيملِةالغعيديةْأمورها3بحلْئاْوهوخضالعصها،أهميلع.كالْىشيلعأ

عسعرد،الخامسحتىالرابعالقرنْملْدوانحعد)إمبراطورالْجدئكل!فلاالدولة،جاتجب

الجديكذلككْيوأضبأبعهأنعْهوأدخلإلأ7اْلبلِزئظية،الإميراطوريةَعمر

ا-ع-2.الكريسلعوعلوجى

علىالدولهسلطالْى.لبسطأرْوكفاءنَهْبمقدرلهْاستطاعقدقسطنطلنكانأوإةة

وسهارتهافيكاء3.سلفهمم!سئلهـميكنلمشالمياشرينوخلفاخ!هأبنتاءهفإن،الكلحسة

أ!.الرعمعالىْمنقردْمالْصسعأمتدإدسثلىللكنلِسةالفبرصةبدْلكأفأعطوالسعيأسية،

أسقفثأ3شْحْصلمحىالإلممكندريةك.كنيسةو.ملَخثيهَبلمعارضةالر.أستركْع

ع7الفترهَ...هذهخل!المسيحلِهَعالمقلِأدةمهمهَْأثئاسلوس.

جمن-ا7.للحدلِثوأنكئي!مبةإلدولةم!الئَإقيإلكتابحْصص!شدكلْتولما
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لكنيسةوا..لدوللأا!!

أفردأنرأيلتمافقد،والمسلِحلِهَالوتتيةبلِنالعلاقهَخل!منقسطنطينالإمبراطور

شحصسِه،خائلمنوتناولت.أتتاسلِوسالسكندرىللأسقفهذأالثالثالكلَاب

الفترةهذهأبانبالكنشِسةالدولةعلفهَوسياسلَه،،وفكرهوعقلِدته،الطولِلة،وأسقفلِته

بشِنهما+لَاريخْالعلاقةفىالفتراتأبممنشَعدالنَى

اليدايةمتذتمسكهوأعلن.أقيريوس!ة،الآر)ءثبولبعنادأثتاسيوبسرفضفلقد

النيمية،العقيدةباسمذاعتوالتى325سنهَنيقيةمجمعأساقفةوضعهأالتىبالعقلِدة

الآريوسيةالأراءوكانتوأحدا.-جوهراأثناسلِوسنمعتشكلأَضحتالتىتلك

السكندرئافيسقعْاأخدْله!التصدىخل!سومنكله،الرابعالقرنجدالمحور

إننقولأنعجباللِ!بكثمومنيالكتِسة،زعامةفىالأولىالصفوفلىاٍمكانه

والزعامة.الشهرهَعالمإلىأتتامملِوسطريقكانلَاالآرلِوسلِة

وأباطرتها،الآريوسلِةبائساقفةلِصطدمأكلهلإبدكأنالأسكنثرلِةأسقفاأنْذلك

حقا،به%منوافكرجبرْدفاعائتتاسيوسحاريواقدالعمَيدةهذهرجالمنلْفركانيوإذا

عليهمأطلققاولكنيسهَالثولةبينالجثيدةللعالقةطبيعىكنمونشاتأخرىطائفهفإن

وكانوالسلطانالكنسيةالزعامهَأجلمنالرجللِصارعونراحوأالبلاط""أساقفة

فىالقسطنطلِنلِةأسلأففةأنشكولا.نفسهالدورلعبوأئساقفهَالنيقيةعندنجالمل!هناك

الذلِن،وديموفيلوسويودوكسيوبس.،لنيفوملِدى،يوسلِبلِوسالميلادى،الرأبعالقربئ

كنيسهَيلىوالغلِرةوالكرإهيهَالحعَدبعيكْلِنظرونكانوأأثناسوس،!كهدعأيشوا

حسدا.ولأسقفهامقتالهائشدأولهموكانالإسكندرلِهَ،

مكانةلَقتربأنيمبنلاالجديدة!اروماأنالأساثفة-لِدركونهؤلاءكأنفقد

حاصْرةأمامالطفولةطوركْىزال!مأالمحدلْةكنلِستهاوألْىالاسكتثرلِة،من

أجلمنألكنسىالصراعهذافىيدعمهاسندمنللقسطنطينيةيكنولمالفكبر.

أساقفةرأىولذاالأباطزهَ،ومستقرمبواطوريةالاٍعاصمةأنهاإلا،الزعامة

منالأباطرةأسقفها،شخصفىالإسكدرية،كنيسةعلىيستعدوأأنالعاصمة

سبيلفىعثرةحجريشكككانأثناسيوسوأنخاصهَفالنز،إلىالكبيرقسطنطين

أيضا.اطوري7الإمبرالغربفىبلوحدهامصركألاالآرلِوسية،انلَصار
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لكنيسة!وا..وللألدا

لْفوسكْىهوىاللمبسسِىْالأساقفةجانبمناذلْغمةهذهضادفتولقبْ

حكمهمجعيعاأقامواوقدوفالنز.كسطنطيوس،وولدهالكبيرِ،ق!همطنطين4الأباطرهَ

أسممْلِتهقىأئذاسبوسسلوكص!نلغلينا-لأساكفهْلاءهوًولعكناسئيدأدله.أسبب!على

فىكأداءعمَبةلِقفأتتاسلِولب!أنلهؤلاءيصورواأًن،الأباطرةولتجاهولَجاههم

بينالعقيدىوللخلافهذا،أجلمنالكنلِسة.علىالدولةسيادةإتعامسبلِل

والذى،أخرىناحلهمنألسكندرىوالأسالفناحلهمنوفالثزوجوللابىْقسطنطلِوس

تباعا.مراتخمسأسقفلِتهمنللطردأثتاسلِوستعرضشخصى،عداءإلىتحول!

إذوالأباطرهَ،الأساقفةسلِاسهَ-امامأ؟يدىمكلَوفلِقفمالمأثناسيوسولكن

دعأئموأقام،بالدولةعلاقتهحدودوترسم،فكرهنجاحله.لَحمَىَمعينةسياسةائبع

علىبإمبرإطوريهالإمبراطور!ماالغرلبما،أساسيتينركلِزلَلِنعلىهذهسياسته

منإلجموعوعاطفةواكلي!روسهواساقفتهوكن!سطانز،الثانىقسطنمطين؟ْال!ئوالى

أحْرى.ناحلِةمنوكلَاباتهفيها،إلكنيسةوشعلامصرفىالرهبانوحموعناخلِة،-

ولكنه،الطريقمعالمالأولىاْلمرحلةفىأخلَارالذيهوإثتاسلِوسيكن*ولح!

أشاروهنا335،سنةطرلِداإلغربإلىقسطنطيقالإمبراطورأبعدهإذ.القدر

فىأفلححلَى،الطرلِقبخيوطهووأمسك،انلَهىقددورهأنللقبرأتتاشلِوس

ا-لآريوسيةأسلاكفةبأنشعرعأثتاسلِو!ماأنذلكمتلِنا.،نشلِجالنفس!يحرحأنالنهايه

وبصفةآرلِوس،عمَلِدةلاصركلهالشرقوقفأنبعد،معزلفىوحيدأجعلوهقد

علىمحافظابأسرهالغربكهظلالذىالولمحتفىقسطنطلِن،م!تبعدحاصة

نفيه-فىلمهربه-.مكاناالغرببتغسهالاسكندرلِةأسقفاخلَارولهذاالنلِقى،الإلِمان

تأى3الغربأن،نجاحهعوامل-منذاتهالوقتفىوكانذلك،صكلىوساعده،الثانى

ألمسلح،حوالمنجدالاالدإئراللاهوتىألمعلَركهذأعنالأولىالؤهلهَ+ملْذبتمْسه

لمجسأسقفاالليمَى،7الإيمانعلىحريصاحلِاتهطيلهَبقيالذىألثاسيوس!فىعوراش

مؤيدا.ورائهمنووثْفثقتهفأعطاه7عنهبالغريب

فىقسطنطينولدىأنفىتمبه!التألِلِدلهذأالحقيقلِةالأهميهَأنعلى

كْىالافليموتابغارعلِتهم،بهدانْتبم!آمناوقنسطالْرْالذَاننىقسطنطِبن،الغرب
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ل!ئيمهمة!وا-.لل!ولةاع!و

لمحنمطنهطينْإلصغير،كتلفبماشيئا،اللاهولَىالجدادأمرمنيدركاأكدون،عقيدته

إللِهصيمأ!بجإْالإجمبراطؤريهمطالشاسعهالثنطمَههدْهفىبالحكمفنسطالْرْانالْرد

لِحورْأنمنأتتاسيولب!وتمكبنللئيقلة.حامدائئ!بمهمقونصلاالالن!ل،أخلهأعلاك

ضث،بانبملْحْدامهضهبد!بن!ي!هي!ستلأنإلىهدْأدثْعالذىاسحدإلىالإمبراطوزنقه

أئتالمبلِوس!أجلمنابشرقفىأخيه

إلىلِكسبأنالمرخلة75-فىع!هذالمسكندرىللأسقفالحقيقىالهدفْكانلقد

ضدوالإمبراطوهـ،وا!ليروسالجموغكله،الغربعالمقضيتهجالْلا

سرديكامجمعحمقا.بانجقافيذلكثْىنججوثد.بلاطهوأساق!ةالآريوسى.الإمبراطور

ألىْالبابخهَأ-لنجاخ.هذْاذدمة.وكإبْتاظاثْرأ.الأسثئندريةإلىوعود!تهم!33لدبلْة

وللِبريوسي!ليولب!7التبىالى.عالى-بىوماانسافاْلةحبالْةإلىكشبأنئاسيوس

إلىضمأنههوحقاالنظبروالدئ.بلفت؟هولبمدِوسالمرظبنىوافمالممالما،اماسوبمط1و

عندفاعاقلمه-بمبجْرالذ!،بواتييهأسقالْاهيلىرىالشهيرالغبرفيرجلمصبفه

الأسقفلِلقلمهدْاغالهَأسقالْهأ!رعْم،أجلهمنولْفىوكَضلِنَه،أئتأسيوس

!لربمابلشلِلْا،هلالرىعنيعرلهْمالمأكناسيوسأرْورغم،7واحدهمرةالسكندرى

إ!مطلفتإعةيسمع

في-أهمد4-عط-الأولىلا-تقللمحهىالأحْرئالد!امةْأوالذانله؟-المرحملهأما.-

يفغط،لم!تفامامدرفيوهوعليها3أقبمأننإسيوسألىْ!فْىعنهاتختلمسولكنها،تطوقي

طيبة،إلىالنيلفممنكلهامصريدْرعرإخصيهثْماكله،نجالوعى-ذلبإلىفْصديل

لشلِادته.لدعيما،الأسقفيةكرسى-لأعتلاتمهالا*ولاللِومملْذ

إضَا؟!لمح!المسلحببهَ،عالمصفريدهَ!حركةآلْذْاكتشْهدمصركأثتلفذْ

وأدىصحراءبلِنماالْلَشروا،الرهبانمنعدلِدهَبجمإعاتوالقفارفيافدها

طمهرباالصحراءإلىحْرجوأثْدهؤلاءكإط،طيبةبعدماإلىالتطزون

غمةانثَشعتفلماالمسيحيلِن.بساحةالمولَلميونالأباطرةأنزلهأالتىالاضطهادات

البعاء،متهمكببيرعددآلربلنصا،بالحياةعفذهمسابىَلىاٍبعضعأدالاضطهاد،

الزهدمدموحمطْألْعسهمب!الرهبابئأنحاطبماألثهيرينالحيأةهدْهاستهوتوفْدْ

---ع-أح!لإ!
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لكفالم!ة!وا..:أطولةل!01ع"7-7ع-.-.-ًَ"..7لأ-.،---....-،

يعصْهم-عالئ!إلى.!الصحبرابرء،الضع!يحيةالجم!بمم!3جم1-عدكْلنجهج!واللَفمئبف،

رإسهأعنىكاقأإيارا،لألْملبمهمالآخرونوأئشأهنَثْرقة،صبمابمكْىم!لَوبحدسِن

اليإنجومية.ايماديبرةأثناسيوسأسفعفلِةزمن

كان.كفعذالرهبا!،هؤلإءحياالفكر،اجمكماليجمك!البعيثالسعيطوبعالايما!

!مالفعدبىوبلْدْلهىِ،لعقيدتهمبسعَدهَ!تجصبوأالثقالمحة،قللِلع؟كلهملِكنلمإ!،معخلعمهم

مقئاملْمْوسهـبمامتالف؟الولَتيينالرومالْمالأباطرةهؤلاءحملها.القىالكزاهية

آرلوسآرأء.كْعم!لمكنهمالتىبالديىجهلِكونؤأفلموأبأطرشْما،لِوسلهَلاتر

إللِهيماًللْاسبِوب!ىبهليصلمصراعيهبكلي.دتجالبىالبابهو.دْلل!وكانوعئبنْه،.

تجسلِدأ-الأباطرةمعنزاعهوفى،بعلمائعدممصعورهَثلِهرأوامحبا،قريباإليهموليكو!

.إلمام!.لجم-منالرعْمعلىألْه،دْلكعلىأثناسبولب!وساعد..والآمالقيلاكحهبم

لسانالقدلِمة،المصريةباللغةكبلِرالمعرفةمنقدر-علىكانالمصبرية،بالتقافة.

أبرطبانية،الحركةهدْهرأل!علىنمْسهالإنسكندرلِةأسمَصْوضعشم!من،ْالرهبان

ووجد،مرعاتثلأسعائخمسندْيهلمحتراتمىْإليغوآوىومعينا،عسلْداملْهـموانَخثت

لدلِهمالمدقيقالتنظبِمبدْللاوحاصة،الأباطرةسلطانيهالِتحدىهائلةتوةكيمم

كالى1433ْالسكندر!.الأغمق!:حلِاةعلىظالخفلِقنَضلهاكا!اللَىْالامة!السرلهْ

نفابفْنْ!.كْ!ئجاحهيكتيرْلِالْوقالناحيةهدْهكْىأْثناسلِوسنجاح

المسكندريةإلىعجاءمخلصا،للاسعقفصديقاالرهيانأبوأنطونلِوسوكان

النالط!أسعدإنبل،الأسقفجوأرالرهبانْإلىوق!وفْالجمنيأممامليعلنمرةات"

أخطركْىلهسفيراأئعئاسيوسمنهجعاعؤكد،سرابنِونالراهسعكانسعقربأ-.لأنثاسلِه

3..-بهؤلاء-الأئسعارا.لأسفثاتجاعوننهلأالسكنذرئ،الأسعمْالهأتْغرخْقالتنىْادْمزاحكْ

-نجموعالرهبابئ""لمحىيلزكهالذعئالعملِىَواللَأثير-الكبلِرع.-النفودْدْلكأ؟رعكئاوإذْا

أ.يهايسعتهعا!لاقوةيسعكئوعلىْالرهبالىْهؤلاءْكادْاخْدأىجكلفئا--المىْعنثنعد"الملمبيخيينْ

111.كبيراجشِا.اعالعورخينْ..احدحدعْلعلرعلىأو

خلقهاا!لَىأعلهنجلألئاض!لوسكلسعحماهموكْىالرفيانهوعلأءووسط
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لكنيسةوا..للوللأاص!

وتقدلِر،أعزازرمزوالملَؤحثلِن،الأديارساكنىإلىوأهمهامعظمهاووجهلنا،

قلمالآريوسية..وكأقوالعقيدهَبيزلنطةأباطرةضدوراءهالتواصص!لىوحثا

الإملراطورية.ضدهذهمعركتهفىهاماسلاحاأثناسيوس

فىألكاسلوسنجحكنلك،وبمَلمهمصر،ورهبانالغربالجثاحين،بهذلن

!بلمنكالْتلقدكنلِسلَة،ومكانةمدينتهقدرلَمامأيعر!الأسقفاكانلقد.سياسته

المسيحيهَجاغهافلماالهلنسدية،علموفكرلتالَافهْومركزا.شاسعة،إمبراطورلِةعاصمة

أنالِقنهناومنوديونيسليوس.وأوريجنكلمنتالجث!دألعالملهذاكنيستهاأخرجتا

الرابعألقرنفىإلاالوجودترظمو!لِدلِا،سياسياعهدحديذَةتزالماالجديدةرومأ

ثمومنوينيف،قرو!ستهَمنذالحلِاةلىسبقلَها!دالاسكندريهَأماكسطنطين،لِدعلى

يعتبرالتى،الإمبراطورية.عاصمهَكانلَالوخلَى،الجديدةالمثيتةْلهذهللِسمحيكنلم

من6العقلدوبستارالواقعوبهذاوأسقمه،مديندهعلىلتعالىأ!ر!ا!ها،أحدهو

وتحدى،وديموفيلوسويودوكسلِوسالنيقوملِدىيوغ!لِبيوسأئتاسلِوستحدئ،الخصوم

وفالنز.وجوليانوقسطنطيوسقسطنطينومعهمههم

حدتَكما،العرشمدعمِىمنمقلَاألثمدخطيرا،مقفساالأباطرةْفلِهرأىلالَد

سارهااللَىائمنئأبعالنفىرحلةمنالرنجموعلى.وجوليانقسطنطيوسبذلك

فيهاظثرألتىالاسكنبرية،يرىوهولَمامامزهوأبمأنالأسقصْأتإلا،أئناسيومى

سبلِلةعليهاللأزيوسلِينلسِ!بدصكولَه،يبشرآرلِوس

التىالمعاصرهَالئارلِخيهَالمصادركصاعلىالكتالاهذأفىاعتمدتولقد

منلكلالكنسيهَواللَوارلِخكلها.أنتاسلِوسكتاباتمقدمتهاوسْ،لىتوفر!

والمؤلفاتوروفلِنوس.وئلِودورلِلَوس!ماJ4'yؤسوزوسقراطالقليسارىلِوسييي!س

النازلِانزى.،*حرلِجورىالشهيرينالثلانةكبالوكلِاللاهوتىوالتاريخيةالعقيدية

أعمالجأنبإلىالكبادوكثَسِحاريةأسقفوباسيليوسنيساأسقفوجريجورى

أسقفهبلارىالشهيرالغربورجلوجناللِوس،وجلِرومالأورشليمىكلِرلس

ماركللينوس.أميانوسالولَنىوالمؤرخ،سفروسسولبكيوسغالةومؤرخبواللِية

..1ص!4
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لكنيسة!الدولهَ

ضخمةوهجموعة،العربيةكاترلِنسانتديرمخطوطاتمنعثدإلىبالإضافة

الأهملِة.منكليرجانبعلىتعدالتىالحديئةالأوروبيةالمراجعمك

تشكلأنهاإلا،الأصليةالمصادرهذهفىالتاريخيةالمادةوفرةورغم

أئناسيوسجانلاإلىكلهأتقفكونهافىتلَمثلءبالغةصعوبةأذمنصفللباحث

ومنعليها،القضاءلِجبهرطمَهَباعتبارهاالآرلِوسيةعنتتحدثالنلِقية.والعقِدة

وأنوحدها"العلميهَالأمانةعلىلَفرضهبماموضوجماأكونأنجهدىحاولتثم

وفق!كَدأكونأنوأرجومحالِدهَ.بأحكامالمنحازةالحشِالَاهذهوسطمنأخرج

السبيل.هذافى

لىوإعزازا.عرفأناوتقثلِرى.شكرىبخالصأتقدمأنلِسعدنى..والآن

جمنبآدابالتارلِخقسمرلًيسماجدالمنعمعبدالدكتورالأسذا9الأجلاءأسالَذتى

الاسكندرلِة.اببآ2اللَاريخقسمرئسِ!توفلِقكمالعمرالدكئؤروالأسلَاذشمس

الاسكندرلِة.بآدابالوسطىالعصورأستاذيوسفنسلِمجوزيفالدكتوروالألنمتاذ

ديررئلِسكنواتىجورجالدكتوروالأب.وتوجيهكاملهَرعايهَمنأُولونىلما

العلمىالبحثأسقفغريغورلِوس3الأنباونيافهَبلقاهرةءالدومينيكانالآباء

المتحفمكتبةرئينكادلهعبدحسنوالدكتورالمركَسلِهَ.بالكرازةالعلياإدراساتوا

بجامعةالعامهَالمكتبةمديرعيسىأحمدوالأستاذبالإسكندرية.الرومانىال!وتانى

الاسكندريةءباَدالباالمفنلِةللمرأكبةالعامالمراقبشكرىيوسيفاوالأسئاذالقاهوة.

القبطية.للدراسالَاالعالىالمعهدمكتبالَاوأمناءالعاملينولكلجميعالهؤلاء

شمسمجن-وجأمعأ!.بال!اهرةألالَبطىوالمتحفوأكير.الاكللِركلِطَ.والكلية

النناء.كل.والإسكندريةوالقاهرة

...كافيةغِرلَفديركلمهَإنومع

التقدلِر.كلنفسىفىجميعالهمأحملأنىإلا

91لأ7أغسطسأولفىالعَاهرة

الحميدعبدرأ!ت
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!الالكئيسلأ!..7ولةال!

%لفصكُبه!ولا

لجباة!الفكرا:لإسكئدربةا

فلقدالمتوسط.بكالملمحىابهلنسنثهالحضارهمراكزأهملَعدالإشكتدرلحةكأتصَ

اببَياكبرالإسكندرمدفنوكأنتً،عامةاللتبرقبلادوالحضأر؟اللوتالْ!بغهَشاتْ

الىإلإعْريقْفكرللّقلإشعأعمراكزالنت!رفْ،أكصىإلى.ألجربيةرحلتهفىألمحأمها

إسكندريةكْىوالمعرفةالعلم5منارولكن.وبأبلومصرسورلِافىالأقدمينحضارات

الهلنس!.والعالماليوقنىلشرققصبهَوأضح!اللدالَا،أولاءضلِاءكسفتمصر

ظهرفمد،آنذاكالمعروفاالعالمفىمثلِنة(عظمالإسكندرلِةأكانت+!،دةتارنيقول

وبرجأمهAntiochiaَأنطاكيهَكْىالكبَدورمرالعدلِدالهلنستلِةَلممالكفى

Pergamumورودسos!كلوفأيماصيتثا-ذاعالإسكندرلهمكئبهةولكنوغلرها،!ه،ل

سمتفقدزماق،منذبالفلسفةلنفسهالَحلَفظأقْإلاأبلَاقدنتِناكأن!ويذاأولاء.

بليهالِشدوالملأَدال!العلومقبلةوأصحتأتننا،ببريقسناؤهأوحجبالإسكندريةْ

الهلتسك،العالملمحىاهنك"'T11ompsonطومسونويصنلما)1(.الرحلالدارسون

الإسكندمريةتقالْااليونأن،وبلا؟-الصمغرى..وآسلِاوفأرسوسوزياوفلسطلِنمصر

وتموجبهملَختلضوهى!ا-لأدبالعلمحجلِجلِقصدهأ،العالمهذاكجبهَالعامرةبمكستبلَها

كعبيعلوتمتاز4Burckharأبوركهارلَالِقولكماالإسكندريهَ،كاتْلقدزاهرهَ)2(.

أن.لمكنللهلشمسَأل!لمقىمدلِنةهنكيكنلمالآونهَتلكوثىالإ!يقلِة.عالقلِم.والمملو

الجمعِكْوقعلتلقد+Vasilievقازيلييفوكتب)3(.ومادةروحابالإسكندرلِهَتقارن

غليهالِتعاطرا)ث(.وعظمهَابهاءوأعمقها!لزبواسعيفلِضمركزأمصرإسكندرلِة

+إ،.)البقاعكلمنوالفنانبىناءوالشعبرالرياضلِالَاْوعلمأءوالمفكرونالفاللسفة

,Bardenhewer،خlise,I,ل!6.23وكنلك،Helleniيلا-!أحأشألْأ!كهon,926p.نظرا(1) Les Peres de L.

,evalEurope.3.فيا pْاAn introduction to Med()بر

nethe.3،01.1ة-/ 3 reat, p3)ة The age ofConstan)

117.(4.A history of the Byzantine Empire. ,I)p

.238.stianChurch, ,1 pْ5)ا Duc،) hesne, Early history of the Chr)

J.كتبهألذىالممادوأيضا Faiverماد!ئحتAlexandrieفى

21،,Dictionnaire'd histoire et de geographie ecclesiastiques

،hhttp:// kotob. has. i"9الإسلاميهين"ا!!
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.33-لأ.-7---...-..-وإلكئيمببة....عبلإوبةاجم!

لإمبرأطوريهَكقاعدهَالسياسىالنتقدهامصببر-فقدلَامق.31عاموفى

علىOctaviusأوكتالمحيوسالروماتيالقنصنلانئصازأثرعلىوذلك،البطالمة

arcuثاs3ائطولْلوسماركوسحْصمه 5 Antoni-كليوفياترهَمصروملكةلماأ

raأleopaْأكتلومموقهَلمحىبمumْأctاللِونالْما،!وتخلبَلبلادَالغربىالساحلْعلىول

الإمبراطورية،لهكعاصمةَاللمبياسلِةافكانتفاعنكارهة-بالتالئْالإسكندرية

الشعباسلظا!--.إلىةضضهاْأؤكتاثْيولمن.أعلنْ،ولايةعاصبهة.مجردوأصْحلَا

ولايا!.!عَشأئرَبهالَفولمحتالتى..بعَانخصائض!نهاكالْتْوإلْىالرومألى،

.-ع"الرومالْية)6-(.الإملبراطوريهَ

موردهمهدْهكصا-كانتامصمر،إلىبابهمللرومانبالنسبةالإسكندريهَوكالْلَا

إلىروما.م!الامبراطورقِيعاصمةانتقلتجكندماوحتيالغال!ل،مىْ-الأساسى

لجلتأللىإلأهملِههدْهلمصربعلِلَا033،عامالبسفور.نتبأطئصكلىالقسطنطلئه

الرومابىْأبأطبرهَْم!أي!سألثا-أئاالو3Jonesجولْرْالضؤرحْفولكْىواضعبشكل

ابقمع،الفورعليْلأحأببألإمبرإطورلِة.مصرتربطاللىالونل!هالعالد4عن

ووسبفيohnsonجوبْسوق3ْالمؤرجلِ!لمحوكج!علئالإسكئدرلِةألىْ.كمإْب"ع)7(.وْالئمَو

-110)18.البطالمهَإمبراطورلةعاصيمهكالْلَا.أئها.الأيامما!لِومعشْشَدى"لم،،ءبهثا

القْلطمئةأ،.اثيلا-نناهى!خالهاعلىالإسكئد-رلِةظل!الرؤمالْى،عهدهاوطوال

لالضثئنف،الدراسهَشجبواْ"لإسكئذريهَ-ْعلىاستي!همملْدْالزومانوأنخاصهَ

مدارسهالمحىاللِبىئالهبالفلسفةخاصبةكراغئكْلهعالأساندهَبمراسى.البىْوأضاثههـا

المذارسعبى6صهَبكاهدْاوالى؟بلِقورية..وابرواقل!هوإلمشاثيهالاًفلإطوئل!!الأريع:

وهكذأانمايدى).(.عالعصرقبلعبالإسكندريخةقامتوالتىالفلسفةبلَعليمالخاصة

362.صلىأ342ٍعصالرومالْى،ا!لاريحْعلى،أحمداللطيفصكبلكنوررلجع:كلها-ْالأحداتْهبْهص!)6(

57.-02صا!البوليهَالأوراقضوءلْىإلبىومانية:والاميراطورية-محدر.ألمحولفلنصلىكذلكوراجع

331*-،73ص!أ:البطالص4عصرفىمصربصجئ،ابراهعِدكتورأيضا:انخلر

ptهبم!ص!t)".بر!3- and Rome (Legacy!ب!ه)7(

)8(جمثؤ"،!4اْ!+Egypt,p..ه!.-

86!فلعمفلَه!،لِة2الاسكندرلتاريخْمثرسةْتمهيد:بلدىنجيبدكتورانظر)9( .m

.....!2ص!.ه
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!بلكفيسةو(07..للىولةاصو

اللؤ!لِى3َعلىعملالمذىبم!04-.م-قإ-9.503اْ!أ!اهإفيلولْما.الشثيرفلِلسوفها.ثَبهنما.

،33المؤمنبعقل.-الفالشفةكتبعيطالعكانحيت7ْالقديم.)01(ء.والعهدالي!فالْيهَ-الفلسئهَ.بين

ييِنْ.رابطاالفانلسفه،بععالثى.والإلمانْإلوجيصأحبالا--.الثَيرلي.ضحاإَ-ويخطىْ

بعدقِماعرلهْهالذياللأللِفهدْأيبِتهمامولفا-عح!با،ربطا.ْالمعائىمنالنوعين

-لِوسيببإسالكئسىالمؤرخعتهولقولالرموْى)11(.التأويل!أوالتألببفما.شابسم

Eusebius-وأهدتْ-الأقلاطونية)12(.الفلسفةح!لَضلجاءْمعاصريهكلبزْانه

أكلوطلِن.للميلاد،الئافيالقرن3ملْنْصصْلمحىالحكمةوأرولمحةر!ماةإلْىالالسكئدريه

جمملش.ؤكَدي!5؟تحlأة5ولاsmْ.!31)الْصحثتة7لْلهَلأفلاطبىاو!572-2"5ْ).ع)أهإْ؟لا5

وحدعهالنِون!اشالفلسفىإلتفكيرمنْ.-بعؤأمليعجمأ!لةفلممبفةإئشاءعلىضبراحإَأكوطين.

لمعاكاسن3أمولْلِوم!مجلم!صبِلَابخاسمهج13ْوذأصدلِلهَ)"أ(..افلا!ولْلهَوبعوامل!

m! mo ! ius Saccasص..،1(.المقنذر)3والفيببمتوم!الإس!لْدرلِهْرجنن2343(أ-74إإول

مكْ!المَ:.جدلِدْ،1فىْآحْرطرلقالألمجسكنثزَيه3تخطأخدْ!.الأق!ازأنمحكْلرتلات+
.920،1.7story of p! hilosophyْ5)ا Copleston, A01؟!h

-2903صولمحلصفتها،الأسكندريةمدرسهَلَاريخلَمهددبلدى:نحبدكتورانظر1(1)

ْ...؟شاVir.اllْأ)30ْألِضباوراجع.EVSEBاْث!-.أغس!!.-أهـII3,.4انظر-(ْ!نج!. .!HI

.Ppإلِ!لأأ،H.(.خ,.C )A.5؟؟...Rotaاhe8؟.+.؟إْ؟ءكاحه3+اْ؟of؟؟/يمThe. developm13(ط!.5-8،حبما(

442-4438.

،-.thics..غس!:ولس!كتيهماْرأجعالأففىطوتدِةالفلممفهَوْت!نْ! : Wتا،i 3 ion andْمأحولEْncyc. O

وصلتقد-الميلادىالذَالتَإلقرننهايةفْىكاندَاالرومانيةالامبراطوْريةْاًنوالحقيقه7َ،.703،!لاأ005

وراحواالأربابباالثالةالرومانوف!الحنِاة،جوانبمنجانبكلفىلَمتلتالانيارمنحالةإلى

إلمجبثةا!أفاإطونَيإَ!جا!بهتوبذاالشرقلِة،الديانأبَبياتتميزالتىالأسرارقىالعؤاءعنن

،مكانكلمنالاخطارفيهبهمتحيطالذىالكثبِالعالمهذامنالناسلئخرجالسييلهذا-ضجاولة.فى

7فذهمهثهبىالإسكندريهَوكانتالمسيحلِة.للعلِدهَمكانهاأفمححتماسرعانالمحاولةهذه.اًنعْيز

كاثَالمدلِنهَ!دْهأنالأسكتدريهَقىئشاْتهاعلىوسأعدالوتنية!للفلتسفهَالأحلِرهَ-.لَعداليالمدرسة

المثرسةهدْهموسسهونساكابرأمولْيوسويطبروالمشِحلِهَاواليهوديهَْابوتتيهَمنالحقائدبشتىتموج

تتلخصلمحلشفَهكاثالذىأفلوط!نتلملِذهيدعذىذاعتثالخنِقةس!برتهاكانتوانالاسكنثريهَ،فى

الجسدى.صمبنهاْمنالروحثئحرركىوالتصوفألزهدفى

69.صوفلسسفلَها،الاسكندريةتصهيد-لتاريخ:مدرسهَ:يالبلبنجلِبدكتور:انظر1(")

5)ا.35.نا HIER. Op. c)إ.

!حا!.......3.--.---.--.-73--1---07-
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...لكئيسةوا..لدولةاع!

النصفبكايهَمعالإنجيلىمرقسالقذيسبالمسدِجلِة،فلِيميشرأوللتسلَقيلراحت

لِكرْولموالكنيسهَ)16(.الفسلِحيةالعقيدةأسسبهاوأثَام،الأولالقرنمنالثانى

آفاففىوصكانلَهاالمرصودمامزكرهاعنالجديدالدينظلفىتتخلىأنللابسكندرية

تملرأضبحتفقد،والغربأطنَمرقأبلِنالعقدواسطهَكانتولصا.والقلسفةالفكر

الناحدةمنأثلِناسلطانأنذلكعلىساعدعهاوالعدلِدهَ،المختلقهَاللَقافات3َبؤرة

الفلسقةانت!شاربعدوذللثالقدلِمهَ،العصؤزأوأخرمنذيصْعفماأخذ!،القلسفية

كانتثمْوروما.Lgالصغر-آشياييىْالمتوسطا.لبحرحوصْفىوشبوعها

هئأخرىميزهَذلكإلىوأضافت،والانتقالالائتشار3.لهذامركزاالإسكندرلِهَ

نأحيةمرالدلِتيهَوالقيموالصعالْىْأثيلْا،فلاسفهَابتكرهأاللَىالمعانىتلكبينالجمع

فىلَؤدىأن7ْبذلكلهاوقدر)17(.والتلقيقوالتوفلِقبلِنهماالجمع،-ميزةأخرى

Creedكرلِد)8!إ.المؤرخدفع-الذىالحدإلىشوفكرااننشَارابأرزا.دوراالضسلِحية

فعلتمتذمأيلمشيحيةالجديدةتطورثْى.أتجَرَالبلإد،من.بلدهئألثليسباًنهالقودإلى

عمقا،أسديصورةالمسلِحىالمختقدعلىبصماتهالَركتمددئةصةوللِس6مصر

الإسكندرية.من

العالمعقلتملبمكاتَالإسكندريةإنالقوكشئفىالمحبالغةمنوليس

اللاهو!فعتمدا--الفكرى،تازلِخهفلَرإتكلصبعْ-تراثاْلهقدمالذىالصمنلِحى)91(0

دينيةفلسفةلثىءكلدبلالإسكنثريهَفلسفهَكأنلَاشقد)02(.الأفالطونىالعلمى

عملإللَىلَلكالبلِنية*الإلهيةفلسفتهإلىخاضوبنوعأ!هىأفلاطورْإلىترجع

(16.Hier. Vir.ill)
.Evsebاstْ..اس!س!ص!،+16كذلكوراجع H

62.-6صْاوقلسفتها،لاسكندريةأمدرسةلتاريخلَمهيدبلدىة.تجيبدكتور:انظر(ْا)7ْ

0003.(18 Creed, Egypt and Chirstian C! urch،! (Le!acy of Egypt))p
مجموعهَ:ضعنالسكندرىكلمفَلأعصرتقديمهكأCoxeكتبهماْراجع)16(

cene- Fathers, ،11 Pc165آ - .916 . The Ante-N

,Creed.236;انظر2(0) op. cit. 003p"أ،1ة،.Bardenhewer, op. c.

ton,A.92.كذلئهوداجع history of Philosophy,,1 pأCoples

.003-.-....ع.-22عين
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لكئيسة!وا.ولةللا

القرقتول!وكدا)21(..+ط!ماوسأو11افيدونخاصةمحاورالهبعصْثْىيدِاتهاحبهلى

والمسلِحلهَاليهودلِهالعقائدإخضاعبالأدرلِإ،لَعرف9ماأو5Gnosticالغتوصلإ)322إ.

اكوهية.فىالثنولِةإلىوتنتهىالمسلِح،طبلِعةحوأطئناقشَالحر،لللَفكير

وكانالأفكار،35هذعلىللردالمسيحيينالآباءمنعددكلِاممنلابدوكانْ

31هدْ-لواء03-وحملالؤتتيورالفلاسفةيشهرهاالتىالأسلحةئفسلِستخدموأأنعليم

التىCatechesآ3العوعوظينمثرسهأوالمسلِحيهة،الإللمكندرلِةمدرسةإلجديدألاتجأه

Scholaءetاcْءالمد)قعدِنمدرسةياسمصبلله!دْابم apoloأوكشلا!دورشْعدوهي

وأصْحى،الأولالمسلِحلهَعالمكْىْالر*هوللةللدرأسالاكبرىأهملِةدْا-عليما-7مجثبع

التفسلِرا!ووضعالمسلِحى)23(.اللا!و!صلاشحهَعنمسئوغِىْالمدبىسة!دْهآبأء

هذهاهثقاماتحصبرألخطأ.ومبيْلدرلؤذكسلهَ)؟2(-.هَالمحبوالئعرلفا!ةوالشربىح

الإئ!الْيإَالدراساتم!بكديدأبفدبمكاساكْفد،وحدهاللاهولَبىالجدلفىالمدرسة

حتى2(.الإلِمان)ْالإبمان،عصر7قىالأولاهلَمامهاكانواق،والرياضلِاتوالخلوم

.إلىْبلالمختلفهَ،ْالإنسالْلِةالععرقةفروععل!)حتوائثاشبالجامعهَنشبههاأنيحكن

254أورلِجن - ( AO) Origenes)،كمانالإطلاىَ)26(.علىاساتذتهاأشهرنفسه

والفلك،وال!د!مبهَالطبلِعىوالحدلْوالعلم.المنطقَكْىمحاضرالَادروسهيصْمن

بعدها.وما62صوفلسفتها.الالسندريهمدرسةل!اريخعتمه!د:بكينجلِبدكئوراتظر:2(ْ)أ

storyof.7.3عولَارنا Christian dogmas, ,I pآNeander, H

Gnos4)لمعر!هْلعلَمدوهىلبى.الأكَروتهاثنىالصسدحد4ِقىظهر!العىالفر!إحدىومى)22ْ( )s،أنشاسا

معولكنهاْابصرثْهَ،مرالَياأسبمىالوأكعقعاجرْا:ي!الْشةالإنسانكاَوانما.الخلاصطريىَ،الإلفانلا4

المع!يح.بشخصأحاطماالغنوصيةأنكرتو.!دالعلوى.العالممنيهسِهكالْن.بواسطةإللِهتصلذلك

الأعلى.الكئن0منانبنَاقأولفيضكنتفجهَاكاتحهَولَمبهتْحيانه،معجراتمنوأعصالة

d.نضر Eth. 231P!حل.f Religه.Encyc

Theض!hurch,pp.33-.41فضاو Early43.55-ك6كذلكو؟س!!ابه!4ح!)ح 0 cit،ولCoplesto

914-913:irede'1 eglise Copte،1،ْاpp(23 Roncaglia,histo)

,236Bardenhewerأيضاوراجع op. citوكذلكAtiya

A،كللاح!!و3300. history of Easter.) Chri

.op.7أخيبم cit. p24(حح*ه(

33.op.cit p25(ل!آ،ول!ة(

،الثانى.!للصل،للسيحىالعحنوفىالصصرىالفكر؟للمؤلفورأجعبعدهـ،انظر)26(

!ص0003
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.-.-003--والكئيسة.ءالذوول-!و

الإسكندريةكامثرسهَأر3جوإنىْن!همأْولدكذاهؤت)لم21(..6.والاءالأخلاىَلطالبدعأمه

مدرسهَأئيدْا،فىالفلنهمفةمدارحمابهاتضازعكالْتاللَىْوآدابهابفلسفلَهاالشهيرة

فروعءمخللصْدرانسلُهايرإمجثْىتدخلانعلى"وحرصتْالمشِحى،للفكرجديدهَ

المسأئلمىالأصللِةمهمتهاجوارإلىوالآدأب-العلومفىالإنسانيهَالمعركْة

والدأرلبملِن.الناللنئةقكوإللِهانثجدْبحلَىاللاهبىللة،

Gregoriusاألئارْدِالْزىجريجؤرىْولِجذتئا Nazianzenusقيضمرأحْلِهعن

usْاsr!نaمزكزا-تعدْالتىمذرستهاكْىتعليمهللِلظفىاْلإلن!كئذرلِهَةإلىجاش!إئه6خلمحائا!ل

الأسكئدبىيةإلىقدمنْقسةجرلِجورىأ!-3كقاإلمعرلمحه)28(.!وؤنَجْم!كْرعلكل

الفسأئككْىفخاصإَبأمْرها،.القائمينْ-بديشغك.ماأهموكالْما--دراسته)92(.للِستكمل

Cybeleكبِبللى-الرب!عبادألامنلالسائدهَ،الدْببأناىم!العدلِدمجابهه.اللآهوتلِهَ،

Magnaالعظلمهَالفرلِجلهَ:الأم Mater،ْوآراءالفارلنى؟وملر13لِه،المصز3والِرْبس

إلخارجلن..إعلىأولئكوأقكاروالحيشة،والهندفارسوديأنأتالغئوصللِن،

ا7َ!3َس،.لا3-+ص/الكئلسة).3(.

عادهَيرأسهابمانْالمديىسهَهدْهانغم-J-إًنهالالتباهْسِ!ترعىءامماأبْهعلى

لممالمسيحلِهَالجمؤعأدْماإلاالأسقمْيه،كرسىإلىبعصْهمارلَمْعالذبنالكنلِسةشيوح

البفسيزوحركةالرمرْىْ،السمكلأنإلىدليعؤدوربمامطلقا)31(.بهاللأثَر

3الجدلمببمائلبْىالمكرشهَتثيجهاكابْلَاوالببىالممَدلننالكئابلئصوص!المجازى

معألْهم!ذْلكضكلىأللولسِ!ْآلْذاك)33(.الكبْيري!لشَهوىصكنلج!ابلاهولى،

سْممعنعدولم،الغمؤصْمىْطورلمحىالفدرلتنةلخلببنميد،.الر-أبعالقرْلىْنهالِة

(21)VكتيهالذىعالمالَالاْنظرBurkittعنواقْلَحت:-

..--n.947(.the East,- (C. .A .H XII, pأThe christian church

7,6,DRAT,VII28)ف!ة.ف!ول،نج GRE)

.310,d.XVIIIْ92)ا ] )b

23.(03.Zananiri, Histoire de 'l eglise Byzantine,)p
358.1,(31.Duchesue, op.cit)
.Vasiliev,op.رأ."118.3 cit32إ)

-...-.--.403-2ضض
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صبروإلكئيمم!ةخ-.ال!وللأ--ع---..-07--...----.ع.3

رْاهرهَالا*هونيةأئطاكلِةمدرسةكيهظلتالذىالبىقنَا33(ء.لمحىدْلكإبخعدشيئاعئها

حيتْالمقثطمط،.الكتاب-لمحى-تمْسلِبر.:العفبع.تعلَمدكألْتالتىتلكالخاصى،المَرنحتى

45)غ3hrysostoi؟؟الفمْدْهييلِوحئا21لأشهرْرجلهايدعلبىأرْدثرلَا Johannes"-

ثح!وم!؟(.39-13،)أ!ا،؟اْلاول5إ.َلببانلِون!.)"3إلأئطاكىإلفيِلسومْ!لَلميذ!،(704

3(.مصبن)ْلمحىعدهابسوريافبئالاَريوشلِةنننشرأطْالطيبجىمب.كابئ.

ابمدزشةهدْهْتأسيسلِوشلِبيوس)!3(أًناعَماداْضكلنى3(.دجيرؤم)6أويإْكر

ذلكيدْكزلأةيوسيليونى-3أقْرغملْمسه،مركسالقدسِ!رْم!إلىيعودالن!كتدرلِة

اللَسللِملِمكبئلاالرأىهدْأان-صكيرالقدلِمة!.الأرْصْة!ملْبخفقطيفولوإنماْصرإحة

أحدعىيحدللاولمقيل،م!المدرسةهدْهشمئا..عنيدْكرلمتمْسهكْجبروميداهة،به

فىمثمرثاْتبناثْلهأوبىد.الذئالوكتْثْىأبضا،ويوسلبدوسط؟الإوإئل-أسانذتها(مغ

بشيءيشرلمالإسهـكئدرلِة،كرَسىعلىألذين..توالواالأساقعْةع!الكنسىتاريجْه

الئأتىالقرقأخريات!.لمحى/5antaenuبانجطالِتوس)38(..علهالمدرسةهدْهْ.مجلمىبكن

صعهيحملبيبلِامنقادمامصرإلىجاءمرقصالقديسْأقفلكإبىيضامْطللميلاد،

يوسيبلِوستعييرحسلاابرومالىْ"الأخوةرعْبة-على.3"بناءكتبهالذىإنجيله

-3-.--ء-7--311(

يداكد.لاهولهأولولسالمَثب!ارأء.لَكنولبم.-.بشْر،وبهوجلِبروم،القيسارى.

ضنعئن7القسابىىلِوسيبيوسإلكئيسهَمؤبيخىلفت!لَقدلِبهْلأعكمننكْىالاأcGiffert.-فاكنَبهبىاجع)3.3!

er،.".224.:مجموعة3 N.2؟-B.eand post Nicene Fathers Vol. ;I Soc؟Nice

B.مقد!ه7َْ)لا؟3(..راجع Jacksonآباءمحموصحةضمنكبالوكياقسِمارمِةلمقفبالسيللِؤس!وأضكمدْلحياة

,VIII-3.-إ-..-.لْلِطْلبما Soc. Ser. p.7354.أ؟

.Soc.ser,"ء X(.للا.ع."Nicene and)،أكملاmbros؟.،حهegomena t3اْ+س!،ح؟ما t!35(ي!ه*ك(.

.2202.n

.07بعدها.رما961ص2جرء،-والكتثِب!مهالدوله11للفلإلفورا!جعْ

Ill..36 !. 36).كاَْ.7 HIER.)V
01..EVSEB.Hist. Eccl. V37إ)

01.(38.EVSEB. Hist. eccl.)V
93)اstْ.01ء!س!،93.011116,11- EVSEB. )H.

HIER.اْل!i11(.3.r!ضا-.8:فيراخهع.

!ص5-.-..-...-.-0770373*0ع-ة.-.-.
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لكئيصةوا..ولةل!اع!!

منأول!كالىْالذىAnnianusحتانياإنبلآلْذاك،المئقفةالظبقةسحقوليغزوأن

حظبمعأدنىلهيكنلمالأسعَفلِة،ثْىوخلفهالإسكندرلِة،قدومهعلْد.مرقسبهالمتقى

-2(أا6--)97-اعيائطايتوسأوْلَأكلِدأالقوك-.لِمكنْوعللِه4(.الننهاكْهإْأؤابعلنممن

ببصْمأ-بدْكرهزعْمْالإشكندريه3َكْىالموعوطلِنبمدر-شةاسمهارتبطمنأولكأنْ

مطْولءفي!!أهاْ"ء5أ-7-532-4).7-36أنجلِفالْلِوسالمؤرحْعلىاعتمأدأالمؤرحْلِط)أ*(.

التاتى،القبننئهالهَفىالمضيملحىالأئْتِبْىالفلِلعمؤ!aAtbenago؟؟أفَلئاجوفياسأطْ

المدرسه.هدْه.أليسطوصنعالذيهو

ريفاإدْخيخدْالفا،:نئْنحْضلهَْإلىإ3.لِعودلاثذالفذرسةهدْه-كَلِامأنوالخقبمة

،3الأولىعالكئئِسه.لحىذْاعتللنَىألعظاتللَلئهتدرلِجىكنموظبيغلِةْبصورةلْهضْلَا

وكْى-العقلِدة،هذْهمبأدئع-فا-ْصلطْشبثأالصسيحيهَاعتنالَىفىللراعْبي!لَقث!مواللى

أضلابدأت.مدرسهفانْكالإسكندرلِه،والفلسفه3َالفكرعاضمهَتعدمدلنهَ

ومختلفاللاهؤللإَعمخهداْللدرأمنألَا.يعدمط3ثتسيحألىْ-3لابد.كانللموعوظين،

)إ.ثالإئسإسه)2ابخجلوم

الليعالرواطهلمدرسهَفلِلسو!جلِبروم)3؟(.تعبيرحدعلىبائظالِتوشكادما

الكلَالافْىعممثلاْالذلِلْىبفرعِها:اللَعَإفهَناصلِةافتلك،نسكنهصوفلِهلْرْعهتحمل

الفرصةهلِأمصاولعل:اللِونانى،والفكرالتراىفىباررْاوألأدبىالمقثس،

أنمنْأسلفئإةمأاللأهولَلهَ،-ولِدعمالسكتدْرلهالمترسهدعاثيميزسنى-أنلبائظالنوس

الإسكئدرلهَكرسى-ألْىمبرقس،الفدبسْعكهدعلبئلتوجد.لَكنلبمالمذبىسهَلمهدْه

ديملَرلِوسى)4؟أْالأسقعْمارعالِةتحداالزاهرعهدهبدايهَ"آلْدْاكببثبهد7كانالأ!سقثْى،.

ألضأ7.اجعور

ص!26

.Loc.cit(س!+ا)04(

.EB.op.أأد,242124! cit!سEVS

18.(41 Neale, The partiarchate of3 Alexandria,,1)p
34-33.Copleston,op. cit pp

2.op.cit. .p 224 n+!42(ولحل!أء(

.HIER.43)ؤ6 Vir.Ill)
011.hurchand people, p44)ل!،!:ج Hardy,christian)
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!ىلكفسِملعوا...للعولةا3

233ولآ3 - 1 98( Demetr)،وإن،المكنيسةشئو!إدارهَفْىفائقةمفدرةامتلكعالذفي

يمدرسهَببغا-اهلقإماأبديوكَدالأدبله،م!.الببراعهَالقثرنالْببرعلىلِكنلم

والاهثمابمالروأكَىالخلوع2َ(.وددخلعقلها)ْيالتعللحنميقملم.لِبدوعفلماولكثهسكثدرلِه،إلاٍ

)6:(.ذائعةشهرةبانطاينوسماعلىLogosباللوض!وس

بأنطالِنوستلامذ.ةأشهر.215(-015)حوالىش!احmens.كلمنت.وكادْما

المسمىعملهفىصراحةبذلكيعترلهْاوهوألمدرسإ)47(.ءزئاسةكْىوخلفهْ

ةكاomata"سترعوماتا"الآحْرمؤلقهكْىثالْلِةَإللِهولِشلِر"اْالمنعاظرإ11

اسكلدرعنهفيخبر..لفسمهكلمنتأماالحقهَ)48(.الصواهبعفوىمنواحدانجاعتباره

دعمالذىأدثهرجلبأنهأنطاكيهَأهالىإلىبهابعثرساله3َفنىاًورشليمأسقفا

سلطانجها)9-(.قىومدالرفيكنلسه

علنىالأشرافدلَونيكلمنتكالْىْ،ألنَالْىالعر!م!الأخلِرةالستوأ!وخل!

نزلفلما(.غرلِق)َالاٍملِثولوحيامواجهعةْفىالجدكمعتمدااللمذكثعدرية،المدرسة

سعْروشسيلَلملوسالإميراطورعهدعلىالوثلْىالأضطهادباللإلنمكتثرلِه

211 - (113 SeptimiusSeverus)إلىكلمنتتركها(.)اْغيرهامنأشدْوطأة

(.ما!)3ْحتىفاكوظل(.أورشللِم)3ْأسالَ!وصدحبفلسطلِبئ-،

ألضاو

وانظر

,fert,op. cit. .p_024 .Nبهb4(45McGi)
4.(6 HIER. Loc.cit)

38.op.cit!47()ولس!ص(

EVSEB.اول5حأeccl.6،الأ

.EVSEB.48)!ك! op.cit)
(94Ib)اْ.74+أأ!

HIER Loc. cit

ْ-048.p05)أححأ.! urkitt. op)

.eccl,54أ VIأول(51.EVS!EB)
52)!11ألِضأو HIER. Vir. Ill.38 EVSEB. Hist eccl.VI)

(Burkitt.op.53)احصأ03"]48

.!.7.----.ع-.-.---..
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لكئيمه!ة-وا3.ة!لةلذأ.ك!

ؤمنْ-الخطدلة،.م!-إلَماأكنَزْالجفل!لعلبرسمْزاظ،انْفللسو!سأن3ْْ.اوكلمئتا

صنز-احةوراحْ-ْبِهانجم"مع-.اللاهوبَ)؟؟(.جلْدطاإلىجئبا+الفلسفةْلذراشهلَخمف!،طخ!

صرؤره..-ذزاس!!لنِبلِنئجهدهوسعْىةْ(.ْعالففسفة)-لخالمحونْ..الذلِنالمخاصملرأولئكْ

الغنمتتِخْنهسبلِلْوهىالخضَؤم،اولئكعَفنى-للرذْالكئسِنهَمعلمىسلاحكهى،الفلسفة

إلفلسفةكيهأعلْبرالذىالحدإلى(.مجلمي)6ْثوبفىخطوهاالأمامإلىتخطوكى

ولين!3بلميسلِح)7!إ.الحقةالمعركْهَ/أجلمرالوثلْىالعألملئثفيفوسبيلاأ!ه،1هبية

وجإعءاللِوئانيفلسفالا.ععألِشأتلئيا،.مؤأظئاأصلا-كانك!دكذمئثَطسكلىعْبرلِبأهدا

(01اللِوئائلِة.ْوالفلسفهَ)8ْوالآدابافيفكارمبئالكثلِرمعهلِحمل-الإسكئدرلِةْإلبئ

الأسكئدريةلمدرلدبخهَالقوية.الدلمحعةأعطىالذْىهوكلمئلتْكانْإدْاع.أئهغلى

بلافِعد254(ْ-18.ةإ)حوالىOrigenesأورلِجىْللميذ!فيةظهورهاصدادِهَفى

الئامنالجامبعد.يخطوْوهوسكلبِه!الإشْراماتولنىإدْ(.لهأ)9ْالحقلِقيالفؤلبش!رلِب

لَاللمبلر!لئف!شهالمدسالكلإبوفسرْالئنهد)!6(؟حلاه3ِعسىَوثد6(.الحلِإةَ)ْفىعسر

ءمبكوتلأجلابْالْسهمحْصوأخصيانوبييجد*..."الائجيلن.-آيهَعواستلهجمحركيا،

.القاعمنالطنلبخوفالفلسفهَدرالسةمغالكنلِسةآباءخوفويدنَعبه

43.iya,op. cit. pْ54)أ At؟

55).حلم36 Neander, op. cit.)I

!)56ء14-

92".(57.Copleston، op.cit)
203,.it,p.58)ج Greed, op)

i04.49-.001.-،.-عألِضاو Pp؟هء",kبمChadwi

913إ*!س!ndر.)بمop,cit.؟أ،ب!6او

Di)00.7ئبماit.إ!أ،.ء404كاوبمذلببم4rعكاء!!بم،3"هْ:.س!،اْ،،لأ."،3؟ن!ة.(عاَيضماو ! hالذكطالعقل!اجعيبى

351+ص!اْح)"؟سكنجم!.)جمة!،!ياكنغ! ChrMt)حاع؟؟س!لمAlexaْء3%،++هاْ،ءاْ!جم!4أ؟س!إْ!هإ؟ب!6!عيم

51،:ةا،إْ.إ؟!15)-708 queب!لأl!ادالا!مكنإرلِةعن3ْ*ا!عجكبَبهماأبضباووا!جعءش

9233,1بخ-برو؟ْ" astiques, 1100 colجم!ع!ء)عi71ع؟س!!ص!ه!"ءآoire؟أح!؟إ*!3!-!؟اْ!!اْ؟؟.

.-.-.-..3.- . - . . (؟؟)لأمم!كاBج،+!3كأ5ءع)،لأI.،3....-لمَ-

سبم،+ول.V؟؟.!"!يم4.....-مبم003--بع.-11أبضبافي:

،16)بل!!يبملرا5"،إئ!؟."،ر.--.،.:..-:.،:7.-.-

".-.......--..---.....-...-ع-ع.ع.عع-...7ع.-0307ع.-خ.------خ--07--.---3-.-ع.-َ.----.--7-َ--.7--ء--...3.-ءع--.-ع.-ء---ع.ع2-نج!8
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فخضانلوفه.--.وانلفن!ص!

اوبىيج!،واشئظاع.كَيلوور.-620ْإاإ..".ءقليقل!يقب!أنْ.اشئظابم.-من0ْالشضاو"التنا

ؤأورلِجنالأس!د9ْببِنْالئفإرلي!ْهدْاأدا7غبِز6(-آؤ.ألزصكافِهَإ3يغظغة+غدلملريؤلمْنولت!فله

يونم!لِلوْس،يزؤى.كماْالامإرة،الإتعمالْله!الئفْنمنإذْ-03دانخبَهْلْنلازعطونِلأ،لعمربم

.إلنىأورلجقْلجح!رأىوكْد-ْ-المبشرىآلخئنعفدل!مثريوشء"عبتئ-ا!غلبهوبلعبيزه

-الأساثَدْ!،مجفيغإليفكنلطشهزنه،-7َ.كلْلومألإسكتنرله-سعبْ-ع-بينْننزْفياإْضعود،

/"والسفه")62(.ْيطبطيثقآئفا،مئهامثدحهمالهمبصعْا،مصرخارجوحئى

،اْ!6أشاكهـ.آخالا.البولاقْيانند.كْى-كْرْار!كثيرا،ْ*هصر/ْخارجأورلجق..لئدفي:َخْ

-2.)اْلى7س!-9أhyrinusرْكْيرلِلْوسا2أسففغاجمهذصبهليروما.وارثجلإ.إننىِ(.وأليهئأ)صْ

الكبادوككلِسارية-أسفنمْاFirmiiianusكْبرقينياقْأًلْىلث!هبرثهم!وبلغ21338(،ْ

لِراود-!الأملهدْاوظلإللِهم،3الأرتحاللِتاشدونهكالْواجميعا-الولأيهْوأسافعهَ

!"-.ءع-طيى!لة):كا6(.كْتوهَ

كإنْأئةإلآ67(.مصبرإخارجضشَا.مق.أ!بىخمفهضماالبرعْم.وجكلنئ.-

-ا!ربِجبنقامعلْدمادْورلَه"ابجفاء!اْ.وببغله،ابشكندرى-الأسقثا-7.جمكداب!منيقاسىْ

ثثوكثدمثؤلببى-دعوهلمجبئ-يئاج!.ابمفبس!المكثافيبلَمْلمببر2(1لقلسطثِن)6رْلِارلَهأثئإء

بعدرسم!ديكنلمأفهرعْمأورشليحهـ،أسقفاسحنهبرو7كين!اريهَأسقعْاuTheo؟،ء33

الكئل!نبنةكن!بْئظمأتقئطفتى3منَضكْيرفيكان-ألاكيثرو!ه)68(.طإئعْهضمبنبيبخل!

ثذىليححتبريوسكانيولما4الأشلاشمْةحصْرةف!أكبشْيراجملفائىيى.إيلبىاأبْىابيسسئبرية

.12أ-!/إمئَئْافظيرْ%.ا؟لا!ْ

.it,835لأ7.--.--إ-ء./..--7 Viل3أدبم.كابم؟7ء"؟))

؟Id.64)..:.-..-1،3--2:07خ.3.

-1ْ1ْأْأصد-أْلدْكونر3الذةْإ!.ؤءلأشا.9أ!ما.ْء،أظا-جمدإلكَ-اْخ.!..ْْ
صوثما!يويىويىلِه!،.ب..-ي.-.لث!ح،ه709".وراجع.

في.لأوليؤائحم!تبالخفدمن؟نِؤلنقإْلوعاذءبم*.7ْة

l()63أ؟.23.4،

خ!7!؟؟*iقي؟؟"ه.حi.؟.0119!وكذلل!HIER.لأأ.ع،)ا.4َ5أيضباَؤ

أخبم؟(.ولنج!أ!ز،ما؟.)أ)4؟.-.-.--+-ء7.-خعإ-كا-..!!ع.لم..

؟لم؟أجمر9ص!مبما!.+آ5بأل!ت!ء01؟مما،2؟عكالم-...ء...خ-

.01!917Jلأ،l(6كا)!ل!ي!جمم!.ي!أْ؟4،بم5ء

!؟...-..-....0007-..73"-...7.-.7-.--+.0007"
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لبهئببم!ملأ!وا...ل!ولة!!را

دلمحعللسلطازا،ملعطشاملعّمددا،اكللروسياالإسكئدريه)9160كرسىسيادةْألنس!وصْع

يقومأنأبدالِقبلبمفإلْه،المطلقةالسيادةحالمحهَإلىالبطرلِركيةالشلطهَوعىدون

218،عامفى3وذلك3ْ)71(.ففعللِستدعيه،إليهكتبثمومنبه)07(.قامبماأورلِج!

والإشرإ!والكتايةالدراسهَعلىأورلِجنجككف،آتيةسنةعشرةإئلْئىوطوال

كْىلهمساعداالقبر،Heraclasهرقلوجعلالسكندرلة،المدرسهَعلىالجاد

)72(.الناشئةأمرإللِهووكلألمدرسة،

ظسطينإلىوالَجهليملَرلِوس)73(.هضةمنالإفلاتأستطاع235عاموفىْ

هذهلِتركلمديمئرلِوس-ولكن)؟7(.وأورشليمطشاريةأسدَفىلِدعلىكَسارسمحيتَ

وللقسيسلِن7الأساقفةصْمالإسكندريةْفىمجمعمخْدلليفعاعقأب،دونلَمرالمسئة

وحرمثهالأسكلندرلة،ْم!أوريج!بطردقروه!مجمعْوأصدررسامله،نبأنلمَيهثْور

فىعقدئانمجمع7عنصدربقرارفلدوئتىبها)7ْ(.الإقامهَأوإللِهاالعودهَمن

.فىوطكالإسكنثرية)7!(.كنيسةمنوقطعه)76(.وظائفهمنجردهيضاالإسكنلرية

مؤقتاُالسكندريهَالمدرسهَمركزإنلثسوكدا.جد!دهَ،مدرسهَوريجبئ-حولنشأتَقسِ!ارية

حملابذىجريجورىهتل.النجباءالَلافببهامنكلنرلَحْرجندلهوعلنئ)78(.فلسطينإلى

معجزاث.منحولهئئميعمايسببل!+للا،ولبة"+3العجاثى)97(.اسم"بعدْطما

وكنلك

أيضاو

ص!003!

96)014!1".ع92 Neale,.- op.)c

36.p!ع،س.p7,0ة ( Atiya)

!.95.Chadwick..op. cit. p-

(71.EVSEB. Loc.cit)
.541117.ir!طل.(72HIE)

.15.EVSEB.op. cit. VI

:(73.. Atiya. op. cit.)p
540111.Vir23ألِضال!لأولو.ول,Ecc1.VI374).!.إْ+؟ EVSE)

29373.(. !McGiffert, op. cit. p

(76.Id)
(77 Ibid.. .p39)G

.Atiya.Loc. ticطلآ

(Duchesue.op.78)-،زء.!د".252

26.N.س!أس!ح(97.SOCRAT.Hist)
41..Copleston. op. cit. p
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!ليسةْوا-!.-ولةلل!وا

مماعدلِمتريوسالسكنثرىبالأسقفوعالطلَه(وريجنحلِاةكانلَاإذاأنهعلى

منْأئارقياللَىهىوكتاباتهولاهوتهأورلِجنفكر.فإنالاهلمام،ويلذِرالنظو،لِلف!

سمهَأصيحلَااْ،ه7igexiismالأورلجنلِهأنحلى،و!صراعاتبكالسَماؤلأبْا،حولهأ

.تباعداالمسلِحلِهَللفرلَىأشدحتىلل!هااٍلِسلَندحجهَآر)ؤهو)ضح!الرأبع،القرن

الفبرنصْنضصْؤإلىذلمك،بعدسلْبينمأنحوعلىوالنعلِة)08(.جمألآرلِوسدِةمة،وخصبو

أبررْهاولعلالبسكندرى،اللاهولىدْلكأراءلمناقشة.لَ!دالمجامعكئ!ال!مبالطموا

عهدعلى553سلْةالعَسطئطلِئيهَلمحىعقدالذي-الخاصى،الفسكولْي77المجمع

2بهة5uجنملللِابىْأطورإلإمير 71 Justini.أوبىلجىْ)81(.ق!ر-وأ؟الى56ْ(5-ه

وأعطىالمقدن،بالكتاب.المبرفةْدرجالباكرْصَْعمرهأًوريج!أرتقى.ع

عارفابرعخاصهَ،عبصفةالاْشلوطونلِة-والفلسفةالسائدهَ)782إ.--7اللِولائيةلللَفَافةعقله

خلافعلىمثابرا،جلِرومقوكحدوعلىوالنحو،والمولنبلِقىععوالحساببالهئدلب!ةْ

الأشهبرالإسكئدريةفيبسوممالِدعلى.الفلعمفةدرس-كبوبا)83(.العصر،أهل

لف!طسفهَبكتاياتنمْسه.وشغل)8ْ(.المحدثةالأ!طونيهَأيىساكاس)84(0آمولْيوس

والشروجا.لدفسيرألاسطى-جميعأخلكهامنوو!86(..ولروأقلِبنإالفيثا!رسِن

11كلسوسضذعطهصئعْس!-أورلجبئولِعثير!ِعيريصإَ)!8(ْ.-الاٍبمللإسرابىالمجايْيلِهَ

كلقرأيأئهتelsus،3!وسىللفبِلسوفصكلىلبرد-.وضعهالذ!!.؟؟ه.ح".".وهو"جملا؟)!س!

18(08..B Jackson, op. cit.)p
37(81.Atiya, op. cit.)p

,Chadwicه0ح.،)".-أ-4بر-:كنللااء.ْ-ْ! o

الثان!.الفصلالممسهحى،العصرعفىالمصرىالفكر،كدَابنافىالدفصيلاتهذهكلوراجع

.EVSEB.82)س!4عp.41!.ألِقباو- Hist. Eccl. 2.IV; Copleston,op)

(HIER.Vir.83)540111-3ص
84)أحأ."41وكألكْ. EVSEB. op. cit. VI,91; Copleston, op.)c
صمنالسكندرىأوريجنلأعمالCrombieكتبهاالتىالمدَثمةأيضاورأ!جعfMءf+س5،أنظرَ)83.(

icene,!الأ.،.226عمجموغهَ FthersْاThe Ante- N+

(86.EVSEB. Loc.cit)
نم.)87.؟).

!صا".-ع-ع..-.------.--.*.-.7
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ع...لا-.ِلكئيسل!وا-..ولةللا-!

ؤريج!فكرحْرجلَا7تاثيوهفاولْححاالمحدنَةالألمحلإطؤسةْم!وبوحى.3ْالإْقدمي!،كنَف

007إللإهوتبهَ) )8!A.-

لِئبوعهو،بالمنسبالروحىالامترْأجعأنْاالقائلةالفكرهَمن(ورلِجنانطلقْ

لن!ت!اطهْصبىره-كانعلي.عالأيىضالمسيحظهور.أنثْعندهوالمعرثْة،القدسيهألحلِاه

بعلنه*2-رْمان.قىولسِنالأرْل،ملْدْخالقاُورلج!عْدوالل!الأرْلى)98(.اللاهولَى

أوولدالأرْل!ؤالكْةاْلتهة--ضفالَاْم!لسوالتغيزالتْه،ْذاتدْلكْتعْيزاْفْىعدلاواٍ

إلاابالمعئنىْ-الحقيقى،إلهاليسكؤنهمطْالرعْنم-فكلنئالذىألال!،logosكلملَهْخلىَ

----الآبخلقهالغألم،نِئظخ!3-آلذىْألغمرراْيهلمحىوالاب!الآلا،جوهرْلمحىيشاركألْه

.الخلائق.2وسأئننالئ!.بلِطْواشنطهفالايطلَغومطشىء،ْكلبةللِخلقلابعالهوجغله

!ْ-39ْ(.الايط)ْشأن..تاليهَ،مرتبةع-فىيألْىالقدسالروحوكذلك

ورأءأ!،"إدالأئسان30غلنىيتولمح!ال!غدسالكلَابثْهمألْالِعنقداوريجنوكأقْ

المعئىثمالحرفى.لمالظاهرىْالمعنىأوْالتفسيرأحدهمامعلْلِيط،عالعباراتهدْه

لى-.علماعأوريجنكانثج!ومطالقنيله،ألفئةإلاإليهلِصللاالذىالروحى2العملِق

الإسمان-سكقلِدْةصاحبفعلاالاعتقادبدْلكوأضحى.المجارْيهَ،!الإشكندريهَمدرسمهْ

كْى"وخاصةبعذ،منالأوريجنيةم!ْجعلانذىهوْهدْاْحالَا7ولعل)19"أ.ْالمزدوج

وأتياعالمنصدة7الأريؤسميإالفزقة:ْبلِ!العنلِفاللاهوتىالجدلمعلَركالرايع،ْالقو!

-وبر-هانا.لهسنداوالأوريجنلِه،اوريجنمنيجعلأنيحاولكلالثيقلِة)12(.العقلِدة

أبمسيحى،اللاهوتثْىواضحاأثراتركأحدهنلثليسأنهفلِه7لاشكومماْ

بلِنعم!ثالِقمْابألْهلشدولِكيصنفهالذىالحدلىأورلِجن،فعلملالفابولل!"،بعد

41.opleston,op. cit. p!88(ب(

.Chadwick,op.101وقارن cit. p

98)أ66ْ.؟وأمأ.خ Neander, Op.)c

5)ولة055س!.،آ"!..2.لمه Coplest)و.

,reed"إْ:370305!كذو op. cصا

72(19.Cantor, Medieval history,)p
الخاصس.الفصلراجع9(ْ).لأ
.-...-َ..007-.....-..2!خوع
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!الكئيسة!.!ال!،لة

صلِاغتهشامذ،آراؤه!يه-رفضتالذىالوقتفىوحلىالأواثل)133.المنسيحلِةمفكرى

آباءمع!كئعنِرْموق!دعلبعلىدأعولقدبالغهعَ،أهميهعدْإتْبقيتالا*هوئيةللمشكلتن-

وعلىأورلِجطْ،أفكار-مطكلَلِرايسعخْدملبمنعهمنالرعْمبكلىعمثلافعئلعاسيوسطالكتلِسهع،

كانجاأنهإلاالمصلِح،طبلعهَحولآرائهع!مأنوعارإضلابكنلممأتهمنالرغم

المميد،هوأوريجن!ان!د9(.الكبادوكيلِن)ْللآباء.بالنسبةأًماباخزام)؟9(0غهيتحدتَ

جمعم!التارْلِالْزىجرلِجورىوركبفْهالكبا؟وكىياسيليوسيهلمحأمفيمَأدْلئاْيتمتل

للنيأنمحاولمةلمحى7Plailocaliaالجملى"عدندقبيعبرمْافلِماأوريجرعكتدهماأروع

للفاثوللِكية)69(+ْصرحاآرلئهمنجاعللِنالأفنَودْكشية،7عقيدته

اييفألْيوشمقدملهمكْى.ياررْينمعارصْي!يعدبملماأورلِج!أنجملى

haneus،!أورلجنإلىئظرالمدعيلمحبرصكْىسلامل!سأسمعْا204((-.)367"اْحد

الأسمعْه.Theophilusوثلوفلِلومطجبوعوم،القديسوإالمعمميحية"أدسدرجلابأسكتلاره

أنقلِهشكلاالذىولكن3المخاصى)79(0الرايع-وبدايةالقولْىئهايةكىال!بمكئدرى

من3الكني!مبهعوعلىبل،الإسكندريةمدرسةعلىلاهوتىالفكرهفرصْقدأوريجط

بعدأورلِجنلسيدهاولائهاعلىالإسكندرلِةمدرسةوظلتطولِلة)89(.لفترةبعده

j ة4عامموته،-ونجعدفلعفنظينإلىرتحاله عسلا2)991-ْ

)5!آ

)00539..ر؟001-7..هـ The Ear)-,.y Churc)

103(49.Creed. op. cit.)pء.
تارْبالْرْا،أسمَفحريجدرىوهنم،الصغرىآسيافىكبالوكلِاْشنصيةالنباثوكنِونالآباء

انظرع.الكبادوكلطنبللاهولَيينإخم!تهرواو!د،ق!سارية(م!ففوباسيليوسنيساأسالَفوجريجورى

18(69..B Jackson, op. cit.)p
.37.tiya,op. cit. p79(ول(

.adwick,op.112ألضا cit. p-!ع!

الفصل،المسلِحىالعصرلمحىلصصرىالفكر،كتابنافئجميعأك!ؤلاءبينوالجدالالآراءo!!كل-تنأولناْ

الئانى.ج

ألِضارايخع

16(89.Hard, op. cit.)p
.Neale,op.2ر-375 Cit

reخ!)andriepp.5؟؟54.. de 'l eglise 'd Aْ99ا ( Maca ) ire, Histo)

!033
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لكئي!ة!وا...وولللا-!ر

الأكاديمي،بأستقلالهاطوبلعهَلفلَرهاحتفظصعَقدْالمدرسةكاندعاإصعْاألهْعلىْ

عمللعياخأصععةْأورفِجصعْالركها3مندْأمسسعأنهاإلاالنصعرية،الوجهةْمصعْالألمحل،على

مععهداكونهعاتعدو"لاتامَا،أهـلَباطابالكننِممةومرصعبظةالإسكندريةأسالَفلِةلسلطأنْ

"1(.السكتدرلهَ).للكنسِصعهَلابعاْعلميا

برئاسةمساعده،أ()2ْهرقلإلبىا.أفلسطيلصع)1ْإلىالتجائهصصعلعدأوريجعصععهد

-أنلمحبلالفلسفةدرسبأنهنالْسهأوريجنصعلنهرجاصع-نأبهـأ"لِحدبوكان،.المدرسة

كْىالحماسْشدلِد.حْمس)301(.ْيسلْواتنتناولهاالتىألموصْوعالا.ع!هويسمع

طويلة،كْتوهعتدململلمدرسةرئأستهمدهع(لْىعيرأ(.البوئان)4ْمخلداتوراءالبحث

فخلفهالسكئدرى؟3عالأسعفسعذيملزيوسمات-حتىي!32ْ!صعاموافْىإصعماأنهعدْلكْ

دعيؤئيسعيول!قإلنىالمذرسهَعلىبالإشْرإصعاوعهد.!(.الأسقعة)َْا.كرسىع-علىهرقل

تجمغ/كاتتاللىالصئداكَه7َْ-ْؤرعْم6101(.ا.محهبيرلنأ!رلجىلانمذةأحدغل!+ةاْ!7اْلمأ3

لحفتَ-التى.3الإدائةلِفحوقرارألِصدزلمالأسفْإلا.ألىْوأوريج!،هركَلبيقْ

الإسحعئدزلهَ)1ْ7(.صعجمصعىْالسعكنذرى-لمحىوالاصعليزوسسلفه-لِدْعلى-بالصعدلصع

ألىدْلكابرجلين؟قائماْ.بينكالْىإلعداجم!شعوبىاْم!ْلِعلْىلاهدْا.ولكن

أشدوم!لأوبىيجنن.تلميذاكالطوالذىهر!ل،بعدالإسكئدريةأسقدْادلِونيسلِوس

أنهكماأسقفا،عْداأنيصعدالمحاولةهلعهبمللعلآر-إئه،--لمعءيقم-هو-الآحْرالمئحسسيق

أورلجىْ،أدألْو.ا.الذينالاكليروسرجالعلبينصعجماصعهرلمحلأصعصعا-"ببوعصعدعْهئأك1لسِقْ

,Atiya-,33837-.3لا op. cit. Pp00),2421أيضاو-D.uchesne, op. cit. .I)p

.st.Eccl,26بر، VIْ101)ا EVSEB. )H

حودلَاريخأىهتاكوليس،لِوسيييوسبههلِمدتاماسوىهذاهرفل!عنمعلوماىلنمنا-إ*أبهللِم!ن)2.-أ(

".-3.عؤفأثه.!أو!فولدة

.IV5(301.EVESBءح;9101 Hist.).
31(401.[bid)!

2601.3(Ibid)

92(601.Ibid)
.McGiffert.701)5أtْ.251ج!.1.2 op)
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لكئيمه!ة!وا.ولةلدا

وربماصثيقه.كلَبهماكطعنراضيالِكنلمهرقلأدثلِبدوماصكليما.هنلككل

إلىألِضافلكيعودوددالهبرطقة)801(.عدادقىداخليبملَاباتهمنكابعضاأنإعتقد

أتباعلهوأصبح،صيتهذاعفلسطلِن.حيثفىالبقاء.فىأورلِجنرعْبةأن

وأورلذ!للِموقيسارقِي،الشر!أساقفةعبيهأسبغهالذىالتقدلِرولقىومرلِدوق،

السكندرى.الاكلبرو!ابلِنلِحدةلمماوهو،بخاصة

رحالأحدPhilemonusفيلمونؤسإلىدلِونيسيولىبهابعثرسلهَوفى.!!

بعضيققَذلكإلىوأسلَنادأ)901(البأباةاااالقبهرقل-علىيخلعروما،كنليسهَ

بابالمَبخملمنخأولقجلاكالىْهبىثَلأبىْجملىالمحدنْين)011(المؤرحْين

عددرلمحععلدمأالم!كندرية،الكنلِسهَسيادةدائرةوممعبألْهذلكفعللين،الإسكندرية

علىهدْاْيدل-أنولاشكإ(.أس!فلِة)11عشري!إلىلهاألتاخجهَالمحليهَالألبمققببهالخْ

من.الملِالدىالثلثالالَزنصْتصعْا.كْىالإسكتدريخهَكنيسةوصلتَإليهمامد؟ى

الذىد!دِولْلسلِؤس،ْخلفهبكهدعلىحقيقلِةبصورهْلُأكدالنفودْهذاْأنعْلرتقودْ،

السكند"رى)113(،وتجلىألكرلمبىسلطاطْنثحلخ3Pentapoliا(أ)2الخمسالمدنأدخل

المتطقهَ)114(.هذهأساقفةإلنىبهابعثْالتىرسائلهفيذلك

!4.)801(

.EVSEB.Hist,7انظر)901( Eccl. VIIن!أولكانالإسكتدريهَبطريرتأنالقلقشندىولِذكر

الحمبةيهذاوحدهروما.أسففلختضأنقبلالرسولدِةالبراسبىأساففةسائبنبينبابا.ا!"لقبحمل!

8.62-صنوج472صنجها؟عف!ىصبحراجع

ألِضاو

شحاتَهىالخمسإلمدَوهثْه)112(

،loniتوخلِرا)ثختوكرولإه،أ

حلبا(برفة)وهى

Cyreneَوطلميثه

راجععولsءك!+ا

32(011.Neale, op. ,1.tic)p
9.38.Atiya, op. cit

1()11أ،وللأثهLoc.أأح

PtolmaisَوبرنيىBereniceَثخسوسه

351-035."17.1،Duchesne, op. c

.92(13.ATHANAS, De.3 Dion.;5 Hardy, op. cit. p)!

1ْاit.,2613,01,9أ!ضا373و!5.ي!أ.،5ص!ص!جم!ا0ال!إ!26..... (14 ATHANAS. op.)c

حبم!ع005-.ط..--.3-..3-..
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والكئيطنة!..وذال!ص!ثبماقي

:رْمالْه-بجنىالإشكتدريةأسقمْلِهَعزلنقلَوبىمقْ-ألتْبهردلِوتسِمؤدقكالْى

عهدْل!كْئظثعرألذىأبعقيدى:ايلجدفيقىسعارذكيرا،لاهوت!a(،101!)(26ْ-ْأ-246

-وعألسابللنِة)117.(Novatianism!:والتوفاتية)116(التعملِدعإعادةَحواعونجاصهَ

sanأفيnأ*abell!3كاأ!30!+!(18السملِسطائىإبولن!اءآبىو of Saمحباوكتب،3ْ)أ!هول

أسققيهَْيد!لمحىْ-جمعوفْد.أتتاسيوستهجْعْرارهاعئىالفضحية)191(الرسائلمن

سلادهلَحثعَواقعاابمدزسةأصْحتتْبموميْالاإهول!ه،المدرسهَوبىئابسةإلإسكئدعرلةْ

إ(7.-وعقاثدهإ"2أًوريجبئبلتعاليح!إحتفظتكَبكالْتواعنأسلعفغإ،كم!الكئيشة

وبحاصبةابعمسلِحى،انعالمأرحعاْء-ْكى-دْإعتلمحدديوليسيوعس-سهرهأقعلى

.3مإ05لمبنةلْلِالَي!مجمعوأ!الرابع،2الفرلْهكْ!الكوفِسثؤلوجىألجدلإشنذعندما

كانحبلا")121(،عالإبْمعالجوهركْىإلابنمساواه!االهوموشلهخاضظر6

سميهرلسالةكْيوردالذىابتعثعيرهدْأ..اسثَخدأمجمليعرصعاوافقلمحددلِوعلْيسيولنك

لطرقهحودضبه،سلقنْاالثىيالالفاما!لحْبره-الأحْلركلبجملَدماووما،أشقِف)

!،tolemaأ3َطلم!نهَموأطغىأحدSabellول،5اْ!سالمبللِوها)22آرأبمعلىالودعقى

الأودللاقوم.مخلَلفةصورولكنهامنفصلهَ،لميسلَ!الل!لاثةالأقالْيمبألْماْنادىوالذى

إلىرسائلعدةيعتن!أبئالىالسكئدرىديولْيسعوسدكْعمما239(،-الئعالوتعإهى.

228;-217.p+!أ.t.5".آح;.t Faivre1آ 1 5 ! Neale, op. cit. ,1 .p 42 ; Ronca 5 lia, op. )c

-,rkittنا..خ.ة78 op. ci504;5-للا.it.H. ,Eْ Diااحا!055س!pإ

7كبةم!كئلكوافظر usset35كعيهفنى.ent- ,I pقement en O6إ stianismespeciaأشاالistoire du!ث

.EVSEB,16),46فيII،ؤ-5 Hist. Ecc. - 1V)(

(17Ibid).31إ+أة

(118)افماأ.24ع7؟لم11.ص2جولكتينمهَالثولهَلثمؤلفْؤراجع

1)"أة),23،2202 9I

يلأأم!أا!لأir.ه)9611أيضاوراجع

:uchesne,op..ل!35 cit. ,1 p012(ة(

.-.يعدهاطو1311(

122(إATHANAS,ص!!3.اْ"فىه.14..81

.1anفى- IVْاAS, Orat. .C Ar123أي!+ولث!ول)

ع..-....-.....--2تمصا!6
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-ح!علكئيتت!لإوْا...للولل!ا00-.-------خ...7-..."!.ة.-،....-7-00007-

الافي7!يلعبرع.ْالذمليز؟لِؤكد.ْا.فدهاالمتزيلةْ)؟.12(ءعالخضسالمدنثْىالكنعينسهرجالَى"

.خألابنلَبعب4عنأوزيجن.ْلغةتشبهاتاتعبيرفيْلثلمحى.ويشثحْبم112،اد"!الاب!3

!أالكلنلِسة7)1126.ولاسعك.اطرجابعصْبىم!معارضعةهدعهـاللعبلِراتصلقلِتوقد

Deذلِوبْبيبنيولبىسلفهعبئعلكتسعْدفاعاأنبألَناسيِوسحداالذى.هؤهدعا- Sententia.بما

وجد-.لمحى،70ْلمحالْى-وامم!.وإلورْح،بايتفوىويصمْهموقمْه؟تببريرديهيحاولأ"onysاْاْ

-إ..-ايالخلِن)-لم21ع.وألعاصبعويهHardyَهاردىإلحؤرخلَعبلزب-تببئدْلك.

الهوموشلة،أنمىْ-7الزغمعل!قأنه-المورحْ،هدْافْوللِمْسر!ما-ولعل

فْىالأوك،المسكولْىالمجمعأكَرها(نبعدافأرتؤدْكسيهَ،بعد:عقيدهَمنأصبخا-

روانجاالمسيحخلقعنْآريو!فكرةْلقي!مابعدلا؟لِمانماقاتونلوضعمحاولة

ديولْيسلِولم!،إلىيئظوراحالكنينمة،ْآباء7بعَفإلْىدْلكْمنالرسكنمعلىكبيرا،

-إنكاروهئ-الأنومولاية)28!أالعقيدهعبدور-عغرسلمحىالرسِلمىالسببياعتباره

بخاستخْدامه-إدْبعدع،كئلِمابالدرأشهَنتناودطسوفاللَىوهىا-وا.لاْببلَِالإبىْ.السعبهع

7ا-لصتطرمْماْألمضصادالاتجاهإلىالاَريؤسيينمنبطائعْةدثعمالوفة،غِرْتعبلِرا!

كْىلِدْكرالذىكبادوكباقيسأرية7ألمنمَفالكبلِزباسيليوسْلِراهماهووهذالَماما،

إدْشيئا،مئها-!سلحسىْولمْكلها.دلِوتل!نميوسكحاباتفراُأته626(.ْ.رمنافلةاإحدئ

القرعنلمحىالكنيسةصه-تعالىماؤعراء-نظرهْكْى-السكندروعالأسقعْاأمسىْ

مقاوضعة:كْىالجامعحةْدلوتلسعلِوسلرععْبهجاءْهـ!!إنع-بقوله"6دْلكولالسرْالرأبع،

قىفجذيهاالتمو،ضعدفهسجرِهعاعوجادعلِقومأن9أرابمنويالَارنهالمسابلللهع4

24،!أْثبماst,01ءل!س!7!ا!26 ( EVSE!!ح

125)اonْ+-.و!37 ATHANAS, de .S Dع-)-

)126(أ؟أ4ر13

DeSyn.44ىألضالأفناسيولم!ورأجع

92".)1.(127 Hardy, op. cit

.p CLXXXVIIJ, I!128).باس BASI)

)912.ع!-!ج،*أ2 BASIأ

-لإع!..ع.-.0102.--..-...ع--..-ع..-لا
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لكثيم!ةوا....لدولةا-!

لخلعأنمنبأسلللوسلمثعلمكلههدْاكانوإنلماما،المضادالالَجاةإلىعنف

إ(.القسِمارى)31يوسيبلعوسعليهأضقاهالذئ7اللقلبأنفدوهو13(،ْالكبير)ْلقبعليه

االلها7وأضالْإكلهامصرعلىأسقفللهسعلطانبلب!ظقددلِوعلْيسلِوسكانوإدْا

العالمفعىساملِهَمرلبَةعهدهفىالإسكندريةكرسأرتقى.كقدالخمس،المدن

المجىءملْه.اليئنرق.يللَمسونأساثطْهأرسلهالذىالرجاءدْلك.جبهئهعالععبرالمعسلِخنى،

أشعَف3بولسآراءْلبحت262َ،سلْةعقدهالذىالمجمغلحضورأثطاكيةإلى

لَلبيةمنيلِتمكنفلمعتيا،الكبرمنبلنيقدكاند!يوسئ!يول!بىأنغيرساموساط)132(

نقاطحولالشه!رةرسألتهفىكئبهَرألِهالمجمعإلىارسلقدكانوإنرغبلْهم،

.الإسكندرلِة)134(.شمامسةأحدلِوسيبلِوسحمفهاوالتى)133(الجدال

الكنيسهَعنالخارجينمعموديهَعإصكادهَحوأعالكنيسه3َفىالخلافقام.ولما

الذىالمعلدل،-Cornئ!liusكورنللِوسيينرومأثْىأشبهوبلعع.الاضطهأد،زمن

قبعوأعاعادهلِرفضيالذىالمثظر!!لينva،ْاanusولْوفاسَان.251.،*سلْهَألبمدفاغدا

مصْصاب)لروماأسقفارسمهعلىلهالمؤيد.الفبرلِوعَوأصرتعأئلِهْ،الكنلِسةفْىهؤلاء

مبلِناالعنكندر-ىالأسالَفىالكرسىلىاٍبخطاباتهلِبعتَالأخلِروراح،العامنفسكْى

ئلعرهبئثشومْا،رسمتإرادتك.رعْمكفَإدْ.ا.+رادأدلولْلِسيوسياللهكبَآبىاءه،

روماأسقصْإلىالتأبلِدبرسائلبعتَعكعاأ!3ا)ْبإراللَكا.تنسحبعئدمادْلك7على

!مكلإلىبهايعثالئى-الرسانعليلمحىالرأي.فعىمعهاتفاقهوأظهركوبىئليبىلعا،

(0 BASIL. Ep. CLXX * VIII, I

.st،س!م.ألِضبابراجعؤبى Eccl. VII, pra1)أ EVSEB. H

,andria.08-9بخ II, pp!جمعurch of Alإ،Cح!archs of the Copة!story of the P+(57!كملاس،

274t. 7 I2)."؟!أص,EVSEB

(3.96.111EVSEB. Hist. Eccl. VII, 27، HEIR. Vir

354091،(4.Duchesne, ..po cit

(5 HIER. Loc. cif

"45.0,VI!ص!5ال.EVSEB.Hist
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والكئيسة!...خ!ال!ولة

Hermopolis-لأسمونلِناسقعْ!ا3ًمم!6onoأ0(631)نانؤكو +M agna،لئهيسةا-شعب!ف

الأرمنخوةالاٍاإو؟جمأ،diceaال!تفيهَأسقمْاThelymidresوتبيميدرس،السكندرلِة

روفا3)137(.11إحْوه11وMerozanesعمروزإفس-الأسقفر.(س!وصطى!

عهد"بكلى3ْورومأاْلإشكئدريةكنيسئنى.يين3َالعلألمحاتْتوطدتونق!د

ومىْرؤما،كنلِسةلمحىوكغالذىالصدعدْلذأواصر!امنوزاددلِولْلشيوس،

التىالمودةمدى-نعلمكورنللِوس،إلىالسكندرىالأسقفبهابعثالتيالرشالة

Heleiusهلنوسمامنالدعوةللقنىْاتهلِخبرهإدْالكنلِستين،بينبألفعلفائمةكانت

يميلالبعضكانحيث3أنطأكية،فىللاتقاء،وزملائهطرسوسأسقف

شابلِبىسالأنطاكىْبالأسقفماتأثراياسمه)138(،ءدْاعتااللَىوآرائهلْوقأتيأن.جالْلبإلى

sإداb.913(ع.النوقاللةإالميادىْلويدالذى،ْع

268(،ْ-اصْ!حت-)925روماأسعمْلِهالرومألى3َلْلشيوسْارتالىْدلؤولفا

بعدد-7بعثَقدكار3ْْالأحْلِرهدْ!وأ!ؤ!خاصةالنسكندبىىة.وسميهبلِنهوثيقةالغْالكات

اعت.ففماَ؟أ(،الروماندهْ)ْالكنسِمهَأْلمحىقسابعدوهوذيونيسلِوسإلىمنْالرشائل

إلىولجأوصحاجا،ْمعارضاةفكبرهالإسكئذريةأشقعْا.وسحدْشابلدوس،ْدعوة

كمأالأشاثالْة،من!ديرضقْغثهأولمس،الغالَد3الكتاب.ترد-ْثْىلمجريئةلَعبلِزات

مئبهَا،-مغةاثسكئنرئ!ن!صهإبى7هدْا"كنتببىوقاْ،7أَسفْ!إلىسبلنفَماواتخدْوأأئننلفئا،

3)الثمهبردفأعكهوضحإلىنجالأحْيرخدا on and. !efenceاك،ْاfu)أربعةكتبلمحىْحول

-.-إ.زْؤما)1؟01لِولْلِسحوسدالىبهايعث

136)!ص! HIER . loc...')c

.EVSEB.Hist,46خ Eccl. VI

(137 EVSEB. Loc.cit)
.14-)138(

(913 McGiffe،+ op. cit. .p286 .n)I.
014)!ج..أث!ist.ل!)ءس!..،!97,71-/ EVS)

26(141,EVSEB. Hist. Ecc1.-VII)
--.-..-.---3..---!9!ر
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لكئيم!ةْوا...لدولةاص!

الربرمالْى.الجلممركزىبثِنقدمااببممتهاتشملِرأقالطيدجىعمن.وكأن

لفدعيقعإلفكر؟وبحضإرتخعاوالإصعكنثعريةء.السثِادةونجماضلِهاروماْى،والفكرال!خعملِاسنى

التىىالوتذِقة.الضلةللَخعاملْدادا،المسيحىالعالمكرسيايتوأدأنالضرورىخعنكأن

عنكما.أحْبرالتبنبى،.درجخعبلغتوالتىومركَس،.بطرسالقديسينخعنقائمةكانت

(1وجلِروم)"لوسيبلِوس)3-13(حد!وكما)2-11،الأولىرساللهكْىلْعْسهيطرسنذلك

هدْهتمثلا3البلِجتلِنراعيىألىْولاشكروما،فىلبطرستلملِذأكأنامرفن!أبىْم!

ومجابهةإلوثْنلِة،الإمبرإطوريهَلَحديالا7مواجهةكْىتدعلِمهاعلى.وعملا،.الصلة

عقيدهَ.أونظماالكنلِسةنكبىالخارجةالآراب!دْوى7

يخعاناهالذىللإضطهاخعالطخعلِلةاعسفْالْيلهخعلزهَخخعخعبَخعرصط-ديولْلِسلوسوعقد

94)13(-دكلوس)ْالإمبراطورعهدعلىالمسلحلو! Decitiفالبيرلِالىْثْئي؟2(ا3-أ

3lerianuهذهولأنالإمبراطور)116(إرادهَخعلىينزأطأندوطع(526-257)لخعلأ

منخالسابعالكتابيوسيبيوسأكبَتحفكبره،كان.فلكولأ!،ديونيسيوسحلِاةْكانلت

ألِضاوتلخعهذاأجأخعومن.االكبيرا!لقبالنسكتدرىئلأخعقخعولمحدمالكنسى،تاريخه

خطىترسمأتناسلِوسأندْلخع.وأستادْه،صملفهعرعدخعأعهأئناسلِوس-كئب

لبَىلاحاميأللهومودخعخعيةاطلِلةأسقخعيتهمخلصاأميتاوظأخع7خعحياه،.وجهإدأ.ديولْلِسيولببى

حىَ-منإن11يمودأنالمؤرحْلن)147(لأ!حبجارْبحلىدلولْلِ!مبلوس،ابىنضاهأ

.والولى!اأئد!توهووهحد!لهوأرأب!هديوتسِ!يوسمايألىْألادصبهاء.صكْ!رهدورَْ.أثئاسلِوس

صخعراوخعه!جِلَىخعدكلِولمبى،جمهد.ملعدْيدأعالذكأالعامالاضطهادخعلَرةوطواطع

الإمبراطوريةفىالمسيحيونلقى(503-)284؟iocletianusدقلدياصوسزمان

5/13اصحاح:الأولىبطرسرسالةا7(:)2

8(43,EVSEB. hist. eccl.،111,91 V)(
118,1,.Vir,ill1()4لأث!ح.ول

(145 EVSEB. op. cit. VI,93-4C)

11(146,Ibid.VII)
آباءمحموعهَضمنليونيسيوسعأأنثام!يوسللفاعRobertsonكتبهاالتىإبمالَلفةراجع1471(

-.17ثضإلرابعالفجل!تيقية.ة

ء-7-"ء.-يح-."---ع.-ة...-.-4.جمبم
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!حلكفيسةوا..ولةللتح!ا

!-(7ث)8جاللينوسلالمبواطورالقصلِزالعهدْدْلك.انسئئنلِناإذأ،العذابم!.ألواناكلها

GaIIienus26-7--3..إVIAالاكليروس،رجالمندونهمومنالأساقفة-ْوكان+ا

التى،الطويلةالرسنالهَئلكصفحاتَبهتملَلئمماوتعذيبأ،اللاخاالجماعاتأكلنَز

33لاكتانتيوس.المعاصراللالْلِنىالأفريقىالكئمابلنا-7خلفهأ Lactantius(726-ه

السابغالكتأبالىْو.ة5ْكاآي!3+)ول3نمس!37ْس!5س!!ولولْأهآيا11المضبطضلِنمول!اع!11(37ْهـ4

للحديتَ-عقدهالذىالتامن.!كئَابةالقسِمارئ،نيومميبلِولاسالكتنمىاللَاريخمر-والتاسع

فلشظ!ن--خاضة..شفكاءعق

النيةرل!أ-تتصدى7أقعليثاْكإ!!فْد7،انرحىْشقيبي!ووكعفَْالكنسِنةْ.

هذه-تجابهأنأيض!عليهالزإماْوجدلَاذالَه،الوق!وفىاكلِانها،7ليتهددالذىالعتيف

منإلمحمألْهمنضبلمالذلِنوائقديسلِ!نانطهأربكنسنة-ئتادىظهرتإللىالفزق

أكْرلِقلِا،لنمصالفىو"رروتاللِورْ)914(روماْقىاقوفاتلو!دسْ!،الاضطيادجراء

يشملأقأبضاْالضرورىمنمصر،-وكانف!Meietianlsm!ا(والمبلية)َ

المدرسهتارلغضالغمومنشحابهَظللتلمومىْالإسكنثرلِة؟ْمدرسةالإضنطراب

القرنلْصمْماظيلهعنهابشيءأوْ!جيروم7ْيوسببيلِوسيحدثنأولمالقترة،هذهفى

أسأقعْةعنبوسلِبيوسحدلِث!!ثستخلصنأننسلَطيغْكتاوإنالأجنر،الثالثْ

--واثابْي-الأوكالفصلين"..2ج،والكنيسةالدولهَلفْللمؤراجعأْ(؟)8

وقدأسمها.الطأئمْهص!لىخلعألذىالكب!ترDonatusدونلالوسإلىلَنسبDonatism"الدونتيه1َ()9،

ونفومCaccاlianusْكانكليانوسال!7دؤلننى.للأسقفمنأفمما331عامحوالىكرطاجهْ.اشعفد4ْلَولى

الأعظمالاضطهادرمنارتضواالنينالاكللِروسورجالالأساففةأنأساشعلى-إلدوقأتيينفكرة

.7الدلِنعنمارقون،للنيرانقرباناالمالَدسةالكفيقدمواأوللأربابيقربواأن311(-)303

و!بولهمالخطاهَهولاءئحضدبإعادهَوم!محتالاعتدلأسياسةالكانَول!لِةالكنيسةأرتض!خِنوعلى

ورفضواللأطهاربكنمسةونادواذلك،نوملِدياأساففهَصاننجحاعهَرفضنالكنيسهَةشركةفى-ذَانلِة

رجلشخصيهَأخلاقعلىلَعلَمدالكنسيةالطالَوسصلاحيةأنعلىوأصروا.ذَانلةا!ار!ينقبولا*ع

مصر.فىالمليتيونويشبههمروما،فىالنوفأتيينيشبهولْىذشكفىوهم.القأئمالاكللِروس

,Col.IV.884-.885راجعة: pp.ل!And Eاحول.!أEncyc. Of

Latourette;Expansion,.348.5كذشكا-جعور of Chirstianity, I

الرا؟يم.المفصل2ج،الكنيسةوالدوذة:ْلل!ؤلفْْو.أنظر

والسادغى.الخامسالتصلين2ج،ألكنيسهَاولهَاذدهِ:لفلئعؤأنظرْْ(051)

!صا-ع-.-...-لأ"--3ع-.ع--.--عع-ع."-
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لكنيم!بة.وا..لدولةهـأ!ا

منيعضاتمارسالاضطرابابَرعْمكالْتإلمدرسةاُنآلْئدْ،المسيحىالعالم

دْكره،لناسبق.والذىالإسكندبىية،عدساوسهْأحد/السكندرى،.دلِؤسيبيوسرشمالتها؟

262سبْةا؟ئطاجمئالمجفعكْىجممثلاوكالْاأ(،مملظجا)أْدلِوسب!يوسعلْهولَحد!

مجالفىواسعهَشهبرةونالاللاذديهَ،لكنيسهَئسمَفارسمالإسكئدريهَ،لأسقف

كضى،أ(فلماالإسكندريهْ)2ْمدرسةأيئاءمنكواحدالمقدسالكدإبودراشةالعقيدة

بأنهالكنبسة7فؤرنجئشيخيصممْه<Anatoliusأنأطوللِوسيدعىأحْرسكلذرىخلفه

والهنثهسة.الرلِاضبلِةالعلومحدْفيوالبلِا!ا،والفلسفةأبالآإفىالبراعةإلىجحع

1(زماننا")ةْأولأقرأنهإنه.بلِن11:عنهيمَولثما(،وإلجدل)3ْوالطبيعةوالفلك

للفلسفةمدرسهَللَأسيسللعودهَالإسكندرقِيمواطنودعاهكلهذلكلاْجل11ويضلِف

ريبثونتشير،أناطوليوسجمعهااللَىالإنسانلِةالمعردْهَوفروعأ(الأرسطلِة)َ

حد.إلىبقلِ!أنها.يؤكدبثور.هوهدْاالإممكندريهَ،مدرسهَفىتعلحمهئلقىأنهإلى

دورهأ.لَؤدى

الغيومهدْهئنقننْمعالملِلاديين،ابرأبعْوبدأيهَالثألتَالقرنأواجْرمغإنهصكبى

بيريوسيببكئمفكرأأنفلِخبرناجثثِ،منانقطعماجلِرومولِصصالمحليالص،

Pieriusوإنأ(الإلم!كندرلِهَ)،6-فىبالتدرسِ!الثالثالقبرننهايهَفى-يالَومالذىهو

-الكئلِشه!ساؤسهأْحدمنْ-جمولْهأكترشلئا-علْهلِدْكرلالوسلِيلوسكاق

هدْهالمؤرحْلِنْالفحنلتناحدMeGiffertأ(مأكجفرت)8ْولنافْث!السكندرلِة)7"ا(

منجلبروملدْكرهماأنيغلِريوسلببو!ما"يرأىالأحْدْإلىوبميلتفضللإ،المسألهَ

151()م!VSEB.؟اstْس!إس!ح.أإلأ120

(EVSEB.152)ئل!.،3ب!إءح.إ؟).ا.!.؟2

7!ي!..؟؟اْقب!ص!5ا..23 .111.ri 73 5 VS!153(ا!بما.؟س(

(154.EVSEB. Loc.cit)

(155.Id)
76!(156 HIER. Vir.il)

(EVSEB.Loc.157)س!أ.أ

..42.it..p 321 n158)و5؟!ح McGiffert)

42عيم
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ح!لكنيسةوا..للوللأا

أضفىمماالموضوعالتا،مخلَلففىالرسائلمنكبيراعددأنشربيريوسأن

يعلِشها،كانالتئالنسكلِةالحباةإلىابالاضافةالصغلِز!اأوريجين11لقبَعليه

منلسِ!بأنهالاعلَفادإلىيدعوباهذاكل\(،)9ْالجدالعبفنالواسعةومعرفلَه

مثرسهَفى7الددرسِ!ما7ْبصورةباشرقدبلِريوسيكونأنالمستبعد

.الإسكنمرية)016!

جاليريوسعهدعلى(أ؟3-)503الأخلِرالاضطهادمدةوطوال

(55 Galerius!دارْأوماكسملِن!131-سnus D! saْأm*ْأa131)لا 4 - 03 ،Y

311آشيالشتولى + ( Achillas)مسلكهوكان)161(،المدرسةعلىالإشراف

يعدالذى931سنةبطرسموتبعدالأسقفيةلتوليهسندالألتقوىلِتصفالذى

جدا،قصينرهَفترةإلابهايمكثلموإنالمصريهَ)162(،الكنيسةفىالنتمؤاءْآخر

328(.-)7311زرس!اول3auzdriuاسكنثر)163(خلفهحيث

بإدإرةعهد373(،-)328بعدهمنواثتاسلِوساسكندرألمعقملِهْوخلاد

3693إ(دلديموس)-6إليالمدرسة + ( Didymu)بصرهأقنفدألْهورعْم

يالشعر،محذتاالعدلِدهَ،المعرفهَلْوأحىلمحىاللنبوغمنلَمكناتهإلا؟أ(،صنيِا)ْ

المختلفةالفلسفلِةللنظرلِا!،والحسابوالهندسةبالفلكعالماالبلِان،مطمتضْلعا

وشروحالمزاميرعلىتعليقا!معظمهامحلِدةمؤلقا!لئابَركوقدرسا)166(،د.1

.Loc.cit!915(+.ولس(

,Duchesneويذكر1(06) op. cit. 01 356P.دلوندبسلوسوفاةبعدالمدرسهبإدارهَ!امئيوجشم!وسأن

.-م!لبير!المبالث!رالع!لفوأنه

.IIV(610.EVSEBءس!,32،51- Hist

Loc. cit162).كا EVSE)

.THEODHist.,231وراجع. Eccl

(163.THE.!5 Loc.cit)
164)آ.2617.4 Ib!

SOZOM.Hist..ع!ص!،1)151أيضاوراجع

901111.(165.HIER.Vir)

1(66 THEOD. Loc.cit)
.SOZOM.Loc.-3لجع3ور cit

.:3!
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بم!لإ-والكئي!ه..!الدولة

إلبى-بنثلهجلروم:كام-المَبلبىالروحسبرْ-كتايا.وخلفويههـجتإ،.متى33لإأجيبئ

مصنرفيهيابْيعبلِه.خوإنلْى/شْهرله،الكالوليكلِهَالكنلِسةكْىودْأتإ(آ1اللاليلْية)لم

للَأيِد-الإلمبكتدريإ.قدبمعْبما.دلِديمولمبىبزلِارهَ.قإبم،الذكأأئظولْلِوسأسمهمفيو.-على

تلامدِدْألنمهرمنوكإن.الآريوسددن)8"1(،3من3صرإ.عهص9!33سئة%ننإشئيىس

إلىبالإضاكْةْأسلفنا،كماقلِصر،وأخوهالنازيالْزىجولِجورىآذاكالصرسهَ

()916(.38،-3؟15وروفبتوس(033-63.ا)جمروم

تبلغ؟ْطويلةقترةمنصبهكْنىفيألْىبعبديديموسمالَا.6!!جمكام.وفى

عرفتهعقلِدىاصراعأخطرشْهدلَاالتىإلحقيةوهىتقرييا،القرناْرباعنانطة

تْنود!سيوسالإمبراطوبىعثدعلىالتلقلِهَالإميبراطورلِهبانلضار!اسهىالكنينمه،

3!5؟لما3الأول - (378 Theodosi).ابمدرسةتاريجْ!3دخلديدلِموسوبمونا

نسمعتبولموجود!أ،صحباكىفلكيشبهالغموضمنطورفىالنمكندرية

خدت3كبلِربدورقأححتالمدرسةاًنفيهشكلاالذىولكن.شلِئايعدمنعنها

يعثزأعلامأوابخعفنِذةْ،ألمسلحنةللكتسِنةخلالهصفْدملَا3ويبْيصْ،الزمانمنْلمحرلْلِن

.ونجرلِجوزىوديولْيشيوسوأوريجينكلمفَهو!،6والاالحسيخنىالقنريهم

.ء.أئتاسيوسثموجيرومالتازيانزى

انجوهدْ-أووسط-ادئإسلوغ!،ْحداةكأدْ!و"آلئر،عالمثئدةَ،3الأسكئذريةوكْى--

اسكندرمنوحيادَفكزاالكاعفةالرعالِةَيلفىصبياعرقناْهالا*هونْى،ْابقلنمفى!

وبتابعة!ا(،روفينوس)ةيحكلِهاانتىالروأيهَحمحةْكالْ!السكثدرى،.وألِاإلأسقص

3(167.HIER. Loc. cit)

168).فاEccl.+)15.11الئانىالفصلبعدهوانظر SOZOM. His)

916)."أْ.ه93.لا- Atiya, op.)c
ا!طيروسرجلىتدوميتلظرئسكندركانالشهداء،آخربطرسبتكزىالاحنق!أذتااءْقه.ة3روكلنوسيحبىذاَ

لِؤدو!يهمإذاتأمل!دلماالشاط!،عْديلهونالصبيةبعضعلئبصرهو!غعو!دالبحر،عا!!ويبمكانقني

الأسق!،بلوربفومكالْىلأسل!دِوسوث!ولحدثمألىْصْمعلمتْم،خاطرهم!طمفنفالببب!!بمالجماب،3طال!مي

أئتاسيوس،%أب4ولَرب،الصبيةعليه!ممالحىواكليرومطهوصثقو!صالمعمولية.الآنجر!ويفول

.وألتاسيوشاسكدرلينللوثمقةلصلةبدلِةالحادثةهذهوكاتَ..بالرعالِة.وائمعليموتعيه

L..!ساس!3أة!!41لأ)؟اجع.بى3و .)486IXX RUF[ .N Hist

-..ش-.+-..--+.----.-."...-د-ك!جل!44.-+--ا.".لا.--!.-
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والكنثسة!!.الد،!ة

لاهولَلالالَعللِماأليدأد5َ.فبْذتبقىألَناشميوسفأ!إ،-وسورْوكوس)؟"1اط)171(سالرعليها

مته)173(*:".ما!فْرأإليهمقربا،.+وكاتيالإسكترلِهَأسقالْاألبرا!لَحلا

دراسة7إبنئدلمحعلَهلمحد(ْ)شلئأ)-7أمرفا-لافقْ....لاعئعنماللَىأسر!4قْتكوأن6بَا.و
لم4َ.
ألضاْولمبدآنداك،وْالرا!لِهَالمتالقه2والطبقهالعضرْدْعْهَوالفلذسفة،ائلونانلةْألآدالأ

أشلإهوتمتارةافيشكتدزلِةْمدرلحنةفْى3-ودْاكْئعفمْ!دْاْظأثئاسيوسيكونأ!

)!17(.الباكرةكتاباتتعكسهكلهوهذا،الزمانذلكفىوالفبسفهَ

عملهوضعددكان-عمرد،منوالعشرلنالحاديةأنناسل!وس.يبلغأنفقبل

erbiأج)176(الكلمةتجسد"ع!الشهير D؟De Incarnationeاالؤتنلِين3.ضدومؤلفه

ra GentesأcConخاصةْ.أفلاطولْى،الأكانحطولة-وفكرالفلسفةْأنلْرىولمحلِهما

بنمنمها،المتحركةالقوهَألنفس،عنحديثهعندْالمواضعمنكثَيرلمحىمحاورالَه،.

الموجودةبنفسها،المتحركةالنف!مطمنْجزءالاعتبارها،الإنسانفىالموجودة

Historia.اقيرلِوسلِينعنتأريخهوفئشىء)177(.كل!فىممتذةالج!دخارج

Arianoru» iمقسقأأشدبأله361(-)337كَسطنطيوبم!الإميراطوريصالْط!

!7(171,SOCRAT. Hist. Ecc.)I
(Eccl(SOZOM,.143.172)أرأ17

(173.6ATHANAS. Apol. .CArian)
.8SOCART.أأيضاوراجع op.ci!

ian؟trover،لر؟."48 Co!مم,watkin!174(ي(

Stanley,Lectures.24+وانظر on the history o3 the Eastern Church, p

عامىبينولدئه!ىيتفقونجميعاالمؤرخونكانوا،نْآلنّلسِوش!لمولدمحددئاريخهناكليس17()ة

.inop.43راجع،218-92آ cit14أيضاوراجع،)؟3*د؟.cit2؟ع.,son؟Robeوانظر

آباءمجموعهَضمنأورشليبمأسقفجyrillusك!رلسلأعم!تمَليمهفىGiffordكتبهالذىالمقد

.Vol.5ِ!35نلِقلِهَ VII, pماكتبهCliffordأتتاعميوم!فىعنThe Catholic Encyclopedia

707.vol.,11 p.عنهكنب!الذىالمق!أيكماراجهء.X Le Bacheletاللاهوتقاموسفى

،e.+143-21287الكالَؤللِك! ,1 ,2 Colلاqا؟%io Cathكهonnaire de theoioآ،ءأ

(Wand,176)ول-3h)مoلم+لأيمهheear؟lyي!hurcrh,p.1بم5

.92(.ncarn.43 (PLATO, phaed. ,246 ,245 Tima5,33,أ ,f Deجل+.!.THANAS. Con(1بر)7لآلم

,Gwatikin.3.94كنلكوراجع op. cit

71.ص،وفلسفتهاالإسكندريةمدرسةلتاريختمه!د:بلدىضجللأدكتوو:وقارن-

!5-ء7ع-3
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-.لكنيسلأوا..لدولةا!ح!

الأبى!)178(،الشر11إتهول!ول،اْ!latesوبيلاطسAha؟وآحإفيSaulشاول

ولعلهوميرولم!)917(،الخالدالأعْرلِىَق!اعرْمنالأخيوالتعبلِرهدْايقلَبسوهو

يينالارلَباطأنيكماولغبهم)018(اليونانفكوفلهسادولمح!فىطبلعياشلِئالعدهدْا

مدزسة.ثْى-لَلميذلأىملَوقع!شيئاكأنللِونجابْى،والتعللِمالمضسالكلَأبدرالبمة

اللرجمهَعلىكاصبرهَكانثالمالدسبابكلَاباًثناسلوسمعرفهإقبلالإسكندرلة،

.Septuagintءالسبعيلنيهَ)181(

فكر.من!جافلاأمخثْتقدوالمفلننفة!اليودتةالادابكانتإذاأنهعلى

والصأضىوألعوالىث!ا،نتثيانهْؤوئاريخعا،المصريةالحضارهَفإنْ،أتتاسيوس

كمأألاهئعام،منالقدربثف!ثىخظلمعوأصالت!المصرالزاهر-والإثأرالعريىَ

إلى-س!د!بهللعود!إ!ىيضابفل!يعيلونوربماالمؤرخلِن.منكبلِرعددلِجمع

ال!ثثثه،الضصريهبللغةثحليت!ىقادراكانأتتاسلِوشلكنيونانجلِة)2!ا(.أسوهَ

الز!ياثأ؟18(ءا!ىأئمع!وثْلوسبلقديصصباهمثدْالوليقهَإلى..صلل!.لِعودهذاولعل

رهياقؤبلىبلِنهقائمةكفثللثئوالصداقةالمودةعلا!اتألِضاذلكعلىويدلما

لمذلكوغمأثناس!و!ىكاتوئخا+شعدفيماسنبلِنهكماالنفعأغظملهقدمممأمصر

."5 Arian. 6E!أ!ع.AS178)!مكل AT)

الأذى"ChaلخrybdisالمقدسهَْللِتجنبOdysseusلأوددسيوسص!شأْكلأس!كلِركىا"لزبةلَحذيرمن)917(

.HOMER)118/1الخالد Odyss. XII

.-g.1316أتتاسعِوس+فىلاعنBardyكتبهَالذىالم!دراجع018() 1V, colهءكاDict. 'D hist. et

بطتِموسهأن!عدا؟خيوسفأليهودىْالموربخولِدْكر..اتظر-18()إ

الكهتةكبيرإلىفأرسلالعقدسةاللِهودكتب.الإغريقدِةإلىلِترجمأنأرادفلِ!إللفوسإثانى

أرسلوقد.الغرضلفذاوفقهاءهماليهو!علماءبعضمصرإلى7لِرسلأن.إئهيطلببأورشليم

بالْترجحة،امنفرإمنمكلقام،-ؤلمحدالهودخيرةمن-شيخاسبعينمصرإنىالكهنهَكبير

بعضهاتطابق3أنهاوجدالسبطناللَراجع!وبمقارنة.العملذلكفى.لِوماسبعلِنمنهىكئواسلَغر!

صحْعرعها!قصهَنًفاولاشك.،يوسفالمهودى7ح7ْالمورلِقولهماهوهدْا.لَماما

.165ص2جالسايىَالعصدر،نصخىإبراهغدكنؤر:رانجعْ

233(182.3 tanley, o". cit.)p
.Robertson,Loc.واًيضا citا

3.بم 7 ita Ant. 're!183)ولا ATHAN)

-.-..-..--4072ع!6
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لكئيسة!وا..لدفيلةص!ا

لادْالهحبلمحىهدْاولكناللغه؟بهدْهواجبأ7عملاالضخمهَمنْأسبفارهلئالِخلف

إلمولب.يبىذادْىكانأدذاشيو!ما،كولْاعلىدلد!ل!د!ذهض

حالهَكْىخاصةْ)الانحئمال،سييلالعجالْعلنىهدْألمحىلْقؤلهأن.ْبمكنوالذى

الكتبوخلوأنتاسلِوش،ع!.-أصلالمجلومأتْ.التاريحْيةإلىالكاملالالمحلَ!ار

لئ!سيقالتنى.روثيلْوسروايةسوْىعنهحثيثأًىمنلهالمعاضرهَالناريحْلِهَ

إلىلْرْحتاللىالغصرلهالإسرلأحكابئاكأنْريماْألَتاسلولننأنهوذكر!ا.

دْكرئا،كماالصكرهَ؟ع3-ضلئه-الإحلمالْهدْ!ض!ويموىإ!سكئدرييهَ)!8الإٍضْواحى

وعلىالقثدمهَ،المصريهَياللغهالحديثوأجادتهأئطولْلوسن،المصبرىْبالراهب

دْلكلسا!اللِونالْلِة،اللغهَ.تعلمإلىأسرتهبهدكْعلتاثقد..العصر،دْلكأهلعادة

عليعلماتعدوالتىآبإك،السائدةَ.الإغبرلِقلِة!الفلسفةالآدأبودرأسةالعصر،

لِمكنحتىكتبهماكلاليونأنيةبالنغةتركثمومن،الفترةتنكفىالمثالفةالطبقهَ

كْىلَلَصلوألهاخاصهَعلنها،الاطلأنجسهبىنةْكلهالزومالْىالعالملمحىلمعأصرده

118-لِومنابفا)ْالنَىوالعفمذهَئقسهْعىْالدفاعبأمرمغظمها

184(

18!(

الأغريىَمنالآحْرلِغم!كانهاعناصرإلنىالمصرينئضمْكالْ!الإسكندريهَأنبوليبوسيذكر

بنىالذىايأمماسكانتاثالديمةالمصبريةرقودهأؤراكوتبسدْريهَأنذلكإلىلِضافةواليهود

إلىكاتوبمدلِتةسكانلنقلئئيجةالإسكتبريةفىالمصرينمحد.ازداد-ثممث!ند4الاسكتدرعليه

.الاسكندرعهد-علىالنيل7!ادىفىنجأمرهحاكماكليوميلْيوسكانعن!ماالإسكندريهَ

الرومانىالعصرأنكصا.592،217من،2ج.2صاج،السابقالمصدر،نصحىراجع

وضواحيها.الاسكندريهَفىالحصريناعدادزيادةألِضالنَ!هد

Johnson!.""001-ع701اتطر '& West, Byzantine Egypt

3ضمن7مرقى!مجلهَمن7ْ3!أمليوأ05ركمالعثدقىئبأ.مقابى،ثيومقمالمسكقمتىالأبيخكر

علىل!رد،لَحلَامقرأ"لباالقيسدبريحصنالقددمةالمكتبةأرضيهَفىشخصياعَز.ئه9ص!ى

فىننركز،كلالمبوصمابننَمأةبدحلىَهمايمؤرعدةصرلضوءف!الى+(!،أ)191يرقممخطوطةوففهَ

إلصثينةهذهعل!يترددكك-وفهأخميمبجوركورةفصطفولتهيعبشْككثْذل!يولرأنأولاث!ما:نقطثين

وعلى.دكث!سلا!ىكاطايعملعها!نمسيحيةلأسرةينتمىقهو!قدة.+الأطفلىمنرذفهمع

وبخط،العربيةباللغةلَريخيهَأحبلرايحوىصخطوطأصلمن"هىالمخطوطةالورقةهذهلمغلركم

عربيةترجمهَأ!لكانتربعاعشرالثنى-عشوالحادىا!مرنالىئرلَىالمخطوصةلاقإلىيشير

وروايهَمهاجاءماببنالتوفلِقإلعسيرمنظسِ!.!مكينمتىالأبيفَرضكما11فطىلأصلَ

معصبباهفىنزح3أخميمكورإحدىفىطفولتهضمىلأل!اسبوسلنالمَوقلِمكنجث،روطنوس

خاصة،ر!فينوسيروبِهالذىالنحوع!اسكنلربالأسقفالتقىحيث،الاسكنلريةضولحىإلىنسرته

لَكرشمه.!لالتماولمنخوعايمارسكان(نتالمبوسأنإلىألِضاسّملِرالعخطوطة،أن
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والكفيسلأةع.ا.تولةص!

نتلِجهَهدْا07وكان186(إالمقدسبالكلَابئماما.ارتبطأثناسيوسفكزأنغير

وعالَلهعلِنيه3سأتتاسيووفتحاسكندر،السكندرئبالأممقفالمبكرةلمعرفلَهطبيعلِهَ

وراح،وديبىتيسلِبىسوأوريجلعكلمنت:7مديلْته7قىالاإهولا7علامأ7لَراتاسكلى

الأوريجنيةكانتوقتفى.المدقق!الباحل!النابهالإننمالىْبعمتيفكز-هميثنزس!

بالقلب.-أ!ريجنلا.وراعلهأبسلَأدْهأسكئدروكابْئ.الشكئدرله،المدرسةْونضبعْ

خأصةالأولىألَتاسلِوسلمحى.كلَأبالَاالواضْحأثن،ذنكلَرفيوقد)187(والقالب

لنم.لِكعن،ألتاسلونرعألعبألذاثالأعماكهدْهقىنلملنعولعلئاالكلمهَ،7تجشد3لعْرشاللهع

الفكرأومنهعاالإغرلِفْلِةالآدابسوأءالمؤثَراتتلكم!َيتخلصزعألْمابعداستطاعكَدع

الراهبحلِاة-.كتبعلعدمابعيدع-حدْإلنىالتأثلِراتهدْءتحتْلقد-ظنعياعاقيْو-ريجنى،

هالراعالقرلْىانخمسدئلِان!المحىلأiها7S.ولntonأأأنطولْدوس

أخدْسماسرعانبلالأثدموقأخلفهعلْدماوا!فالِبىل!أئثاسلِوسأقكر.

بكنمؤحعرألِميلعأحْذفإنهثمومنالثتبالِنهَ،الفكراهذهوسططريقالئقسهيخط

فىتمثينعخلِرتملعثع1881(،التىعندئذالسائدةاللاهوسَةلملتياراتنتلِجةالأوريجنية،

سوسعماوهوأتنعاسلِوس،6حلاطللهَوتصاعدهالعنلِف،الاَرلوسىالجداعانفجار

،ور)لعبلعالآريوسلِةالعقإئدأنو.لاشك.الكئابثعذ!كْى.3مسارناطلعلهتفصلِلانبحنعهع

الأولىللمبادئالآرلِوسنيةئكاراٍوأدصع،-اللاهوتيمسار؟تحديدكْيبألمفعلينعليسى

نظرلجهكْنى.ْالكامنْاللاهوعتى-أتئاسيبىس71فكرتبلورإلىع،المسيحيةفْىللخلاص

لوغوسملعالقهقرىفلهاعادىَبلا:عكلتSoteriologyْ.الخلاص-عمنِدةعنالثابته

كْىالمنَهإلى.الفلسفةا؟.ومن.يوحنأالقدسِى7علْدالكلمِة"011إلىالفلاشفة،-.30!؟ط

ببراعةواستحْدفهكاملا،ارتيأطاالمقدسمابالكلَاب%ثتإسلِوسوارلَبطالمسيجلِة)1786أ.

قدلمحانماوإنع.مقتشةمنهعديدةفقبنأتمنملعه!أء!-ايخلول!التىكتاباتهكنعكُى

).186."794كأ-7 Gwatkin,0 op.cit)

,Robertsonإ.،.7:7اجعبىو-.! - Loc.. c

الثانىالفضل،العمبدنجيأفجضرقيالفصرىالف!رْ،للمؤلفانظرأ(8ْ)لمإ

687.son,op, cit. p188)بم Robe)

96-68..ertson,op. cit. p918)؟ Ro)

48في
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حسوا..ولةلدا

صضا،استخدمه،المقدسالكتابفىلِردلممصطلحعنمدافعاعمرهآخبرحلَىظل

وسببا.الأرثوذكسيالنيدَىالإيمانلمحانونببدمنوئضحىإلِونلِسيوس.وملكهسلفه

.اليوموسية"7أعنىالريبع،القرنفىالقفالاإهوتىالجدلفى

تعبيرحدعلىأنه،ورغمالأرئوذكسدِة،بأبىلِلقبأنناسيوسأنورغم

وأسلوبهعبارالهكإقع!ئده،لزكىأناببهطلبمااإد،Gibbonجلِبون

لمأنهإلا91(.فناع)ْألاٍعلىبأعثا!اضحالِأتي،كتابةاًمكانخطأبة،المرتجل

اللاهوتىالجدلبدافعإماالعقيديةأعمالهجاء!بلخالصا،عقالْدلِاعملالنايختلف

معاصرلِهمننفرالمجالهثتافىفافهثم.ومنمسلِحى)كراععملهبحكمأو

الكبلِر)391(وباسلِللِوسالنازيانرووجزيجورىالقيترى)291(.يوسيبدوسمثل

عالمدعائمإرساءفىساهموأالذلِناْوللًكأبرزكأنفلكمعألنناسيوسولكن

"-لا91(.جديدأة

4.830091( Gibbon, Decline and fall of the Roman Empire,,11)p
191).ل! Rebertson, op. cit)6p

94(291.Gwatkin, op. cit.)p
,Gibbon.39).؟.ح Loc)(

357.0511,A history of the Ancient world491بم(Rostovtze)

ح!9!ص
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.،..ب!ب!خ!!3!،بهَ...وا!ئييسلأ!ى

!...لتإئمْالففَحدإإ

ألأالتفئال!ق!كزبنة.

أ-نمئا-يبهيمنيس!وع--

ألشالبن؟."علله-."أضواء...-سلطصَوكَدبر-.وجد،ْ.أتتأنسلِوسر-...لالْمْشه325"عامكْنى

-76ْ30..إولهحstan.tاinusْقسطظدنالإمبراطوروجه.دْأكالعاملمحثْىْ.والإعجاقي

بيلَيتياكْى-ء32ةنس-أNicaeaنيقيةلمحىعام،07مجمعلعقدالأسالمحفةإلىالدعوهَْ(3377

شهدتةم!كونىمحجمعأولوكان،الإيمانلنقرلِر(الصغرىبأتمنياBأainك!6لإ

العقلِدةدعوىبجامهَ،الروصانىالشرقوأسقفلِاتمصرفىذأعتأنبعبالكنسِمة،

اللم!لملِهبدالانقسامهدْاوأصنحىافياءها،المسلحيا!للرو!مروالْقسمالآرلوشله،

أسسعلىالمسيحية"إرساءتبغىجوهرهافىالآرلِوسيةوكانتالإمراطورلِة.فى

.*لوقلِانوأسلادْهاالأئطاكلهَبالمدبىسهدْلكفىملأنَرهَعقلنية،

سلْهَجالرقْدائطاكلِه)ا.(،ت!مذةأحدالسكندرىةالثَس-Ariusسآرلِهوكان

يأن!البلمه!اعنْواكليروسهالإش!كنثرلةأسقق!اسكندرلينحوارأنْرعلى1،31/

مئعارضانقهما.حقاعإلثاللل!جالمذىمقابلْالابنفى-الحقالإلهه!االآبع

هناكفليسذَمومن.،والمخلوقالمخلوقعْلِر.بلِنالتعارصْأساشعلئبألضبرورة-

ادلهوكلمةأبا،عدومايكنلمفإدذَهذللإهوعلى،متنا.هيانلاإلهان،مخلوقنغير"الأن

الذىدْفي"م!يكنلمم.الذىهدْاجعل3قد.قألثه.نشإلا.الجدبممقولكنهادواما،تكنلم

لا...مخلؤقالالنأنْدْلك-..ووايكقلمبىماقْ.هئاك!بْىفقثو-عليه..لهوجودلا

إنما،الحقةحكمتهليسلالف،الطبيعحةْالحقالكلمةلسِىإلجوهر،لمحىالآبيساوى

الله،-كلمهبدْ-اتئ!تبأكهو."الحكمة11وخطأاأبكلمهَ-ااْاأدعى،الخلائىأحدهوا

عرضنةقهو.بتلبلِعتهتْمومراوسؤاه،الث!بها.سوّا.؟اللَىدلِه،الكاملْةْ!بالحكمهَ

،2ب،والكتيدمبهالدوئهْللمولفزايخع،"الفضلىْتضمتها+هدْ)القىألوقافعاللَقاصلِل-خْعنمنلنمزيدقيص7

...-السادسإلىالثال!القضيؤد.من

أيضا-اجعرو

كألكو

)1(/كاهيم؟-؟!؟)ي!!بمك!بم51لأI؟أ!!!

-ولل!اأ-أVir.011(7،س

+3.2!135!،.س!ص!.5.،41 st.

.ع-.7."3:!
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03+لكذيسلأوا..لدودةاس!

بعلِدهَالاَب،جوهرعنغرلِبةوالكلمة"الخلاطق.كلشأنوالتغايرلللَغلِلِر

لاوالابن،كنههالآبتعرفلا!الكلمة11ابئ؟ألالنيصفهكيفوالآبومنذصلة+

بلمخلوقاتعالثتهفىوهو!هوالجوهر-ذالَايعرفلاوالابنلِقلينا.الآبيعاين

النهبلِنصسافهَتتصوربذلكالآرلِونسية.وأداةللخلقوآلةمخلو!،وبألث!،خالق

رأىلمحىوالابن.محالالمباشزالخالقاأقصنهيلزمالذىالأمروالمخلوقاتَ،

مأْهيةكْىالئباتلِعلْىلاهذاكانوإلىْوثأبت،متعْيرْعْيرالخلائىَ،كمةآريوس

فطبلِعته،-وخلقجبلفقدألنه،إرادةحسلاالمبىاقعبحكمثابثلكنهذإتهأ،الابن

قأبلة)2(.لللَحول

فلسطلِن،فىبلِعلَهشعلاإلىالقيسارىلِوسيبيوم!بهابعث)3(رسالةومن

الكليسة،شهدتهمسكونىْمجمعأولقصمةالكنشين،المؤرخلين-ش!خيروى

والدوروخأزجه،العجمعجلسا!فىوض!يرهاالعقتةحوذالجدليةوالمناقشات

علىرسالتهفىالمجمعلِنجحلكىمحاولةفىقسطنطينبهاضطلعالذىالكبير

لِكنلمزماقْكاناًلْها.لإطلإقعلىالردبمالةكْىجأءماأْهموكا!صحورة،أية

أقبالذكرالجديرولكن.الجوهوفىالآب-يساوىلا،مخلوقفالابن.الابن

11عبارتيمنَلمستغرباغرلِباالأمرأولىبدامأالعقلِدة7أمرفىأدخلالإمبراطور

وردب3َأنْهادكرئااللىوهىولهه!أهول،:01.5ثهالهومو!لِهَأو11الجوهركْىالمساواهَ

الأسقفوسملِهرومناأسقفديوتسِميوسبيقهَلمنارتدالتىالمراسلإتفى

لجاد-وهوْدْلكمنواضحا3الإمبراطورهد!وكانالذالث،الالرنلمحىالسكتدرئ

فيصاالضمغة.ه!!وجدوقد،الإمبراطوريةشطرأس!ددهايخلَقىفلائمةللإلِمانصلِغةْ

;os.اأنظر)2( Ari؟ATHANAS. De6ْ111أيضالأثناسلِوسوراجع،.Dedecrكذلكأتظر

53-1,.THEOD.. Hist. ecc!كتبةاثىوللمق.X Le BacheletعنanismeْاArضممن

11,051.Cath،ش!!اDict. De7كتيهماأيضارانجعGwatkinْصْمنآ+خ!آهـول5،ولصكْوانتصَه

.Cam.Med.أصجموعهَ Hist. VolوكتابArian Controversyساإلىبأ،ضافةنفسهللمولف

ion)باhics,:أp.؟786-775فىحاء and eْإ!اa of reْإclopeadمادةلَحلَا!5*للأ!Arianism

F.بعلم Jacksonلا+كتبهماأيضاراجعالآربوس!ةعن.W BaفعءThe Catholic

F.وم!ئاEncyciopediaأ Cavalleraفى.D .H .0 .E Vol. IV

.ATHANASلِوسيليوسرسالةعنانظر)3( Ep. Eusebii8,1أيضاوراجع.AT.Hist. EcclقSOC

.!م!ي!+Hist.1101وكنلك

..45صبم

http:// kotob. has. ii-مكتبة املهتدين اإلسالميةالإسلاميةالمهتدينمكتبة - http://kotob.has.it



لكئيم!بهصوا..لدولةا

كْهيالأحْريالعبارةأما.والأسكندرية.روماثْيالمسلحيالعالمرْعبِماهَل!ايىلَضاه

الإعْبراءوسائلاسلجْدمالإميراطورعأ!لوسلِبيوسولحْلرئا11مخلو!عكْلِبرمولود11

عْداالذىألمابْهوكالْونالمجمعقرارالَاعلىاللَوكيععلىالأساكفةلحملوالق!ر

)ث(.المسيحىالإيمانقاعدةبعدمن

الجضبور.إعجابحارْقدأنئإسبوسإنالمجمعم!الواردةالتقارببنوبَدْيب

(سفْراط)ْالكنسىفالمؤرحْ،المقبسللكتابالعملِقوكهم!الخطايلِةوبراعتهبنفاكته

بْيقوميدياألع!قدْالِوسبببيوساقيرلِوسى،الفرلِقرْصكماج!عنيحددناأنبعدمئلا،

إلْىيثَولىثيقيهَ،أسق!Theogni؟!ئلِوجسْ!خلقلِدوئلِة،أسقمْا3+لمءولومابىيس

الحظوةذىالإشكندرلِة،شماسأئناسيوسلمحبلم!قويهَمعارضةجابهالفبرلِىْهدْا

إلىوثْدواالذلِ!الأسما!هَمنعديداا!نكلِقولسورْومنوس)6(أماأسدْقه.أشكئدرلدى

فىفائقةبمهار؟القلوبأستعالواصحبوهم،ألذينالاكليروسمنونمْرا،نيقية

الإمبراطورعيون.وألإِنتباهبالحدبفلثحملتهمِقادبىير،السبىَسكلىومْحوا،الجدال

صحبةلمحىجاءشماسالِوْللمالذىألثاسيوس،لفتجميعاهؤلاءييني"وم!والبلاط

ويبدو.مشاركأألجدلنقاطلمحىبدْلهالذىالضخمالجهدبذ-لكانجمعأنظار!ْ،أسقفه

الآرلِوسىالفريقأن8(ع،سمَراطإلمحيهوأيدهبعد.ذلك،لْمْسه7(أئناسلِوسأكت!مما

.آ!كَرئمالْصصْقرابةداممريراعداءاللخظه.تلكمب3لبعضهماحملاوأثناسي!حما

إسكنثرمالَاحتيسولِا،سنوا!لْالقالأحدا!هذهعلىيمضىلِكدلمإذ

28(r!3خلقاائناسيوسياختيارأوصى-إربعد،)ابكتلإءأ!الآرلِوسيونيوأدركله)9

ألائلَصارعلْحقلِقسبيلكْىكأداءعقبة.يقعْاكفدِكْبانفيسقمْثِة،إعربثنأثنأسيوس

ألِضا

وكنلك

-.--..-8001.l!فRAT. Hist. Ec!4)ض SO)

5)؟. Id)

17..OM.Hist. Eccl. I(6)هغهS

)7(ول،ا!ولAS.!ول015ج.يل+7لةةة.7-

(SOCRAT.8)شأةن!.ءاْ،.-

6.Apol..C Arianع.AS9(؟+؟ول(

.RAT،3!؟؟.-. Hist. Eccl. I03!ب

715.(. II3ء.OM.Hist!فSO.

.ه!000
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...-والكئيسة..ص!ال!ولة

لَلكبعد،دْاكرتهمم!هبقدَيكنولممالكنلِسة،علىوسلِانخ!الآريوسيهَبلعقلِدهَ

الفليتلِين)ْ.1(ْفىمع-ظنؤلهموتلقتالنيقى.المجمعشعليهمشنهااللىَالحملهَ

كلبردىوأفرسلطالَهم!مللَلِؤسرْعيمهمجردلمحدلْيقيةمجمعوكالىْمصر،

منمرحلةَالفرلِقانوبدأ،ْالإسكندريةأسثَفسلِادةإلىللمللِتيلِناللَابعةالكنائس

إ"11(.أمرهأنْ"لسدفحصأ!ثبلفلْهالدخلصصبغلِهَرشافلهلتمرعِةفىالمستمراللسكلك

وأمورالمسيحلِهَْ،.ككالمتقلهْفْىثمامأيعلمكرسىأرْمهألَتاسبو!مانشلملقد

مدلِلْةلمحىوالغرفي،الئتمزصمكتائسَبلِىْأحررْتهاالتىوالهييةمكأئتثا،يدركأشفمْية

وديوثن!يوسوديملَريوسمرقستليفةقهوالقريتالَا.بهلَفوقمملَارْاسملَاتحتل

يقرأوهوأثتاظ!لِوسأ!ولاشَكْراًوريجنْ،وجملففَْيأنطالِلْوسلالملِذوهو،وبطرس

أباطزةْضدوبظزسوديولْلِسلِوساْوريجىْجهاددْاكوتهووعت،علْهمقرألهؤلاء،

رسهَه9د-3نضمهاانلَى"عالإئسالْلةالمعار!دائرهَعلىعقلهوتعغالوثقْ،

أسقمالمحىْعتألِيدلِونيسلِؤسذ3رحلهَايلابعوهوأسناربرهْوانبسطتالشهيرهَ،الإسفندرية

قىْوئجاحهالسابللنِهَ.وألَبأعأنسملسطأئىخابولسضدوضراعه7النوقاتله،ضدروما

وللِبيا.الغزيخلهللخفنذبىؤاقمدنمص!رْأنحاء"بخلعلىالإسكندريه-أنمع!له-سلطالىْبسط

بأنوالإلدسكثنؤلِهْ،+لَيا:هىأوأنطاكلِة7ْ7رومإأتدْاك،َالكبلرةالنلإتالأسقفلِاثكالْد(وإذا

أووأنطاكية،روما(كْى3كماخشحْصلِهًبْطريقةسواءألدسها،ْالذىههبطرنط!القديس

كنيشهَشئىلَد-انشىَوكانشاLycopolis'اسيوطْأأشقفMeleألماعاْ-3ملتيوسأتباعهمالملِلينبَيون1()0

رسمحىَلنقسهوادعى.ْ..المنجققىالعمكن!رى--الأسقفبطرسوجودأثناء131ل!نهَالإسكفريهَ

قبولورقضمستقلانثجالتضطاتخذإلاضطيادضكمةأنقمستفلماالشاضكرة.الأسقفياتعدحماالأساقفة

الناحبهَهذهمنوهم..الشهداءأوائقثيسدِنكنيسهَبذلكوأسسلَانلِهَ،كلكنيسهمعكودلِةفئالمارق!ن

لنمولف"راجع.مصردونالَيىعليهميطلقونالمؤرخينأنحعَى..أفريالَ!الفَ!مالدونالَيىيشبهوق

السالن!.والفصلالخامسالفصل.الثانىالجزء110والكنيسةالدولة

F.ثتبهماأيضناأنظر JacksonعنوانتحتMeletianismفى.Encycl.of rel. and eth

Vol. VIIIعنهاكلَبهماوكذلئا.E Amann051ضمن.,X ،1 colلأ.h.051أ Ca)س!،أDict. De

5؟33-أذ

.ATHANAS.Apol.6تظر(11) .C Arian17ألِضااححؤر,Iحس!5*ا.SOCRAT.Histإنِضاو

1711,.[SOZOM.Hist. Ecc

5703ص!6
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نكئيسة!وا...لدولةا7-

،الشرقحاضرةنجأنه!تفاحْرأنطلأيةكانجتاوإدْاالإسكندزية،كْىمرقسبكن02بإلنيابة

مركزباعلخارهاتبح!م!الإلدبكندرنِهَفأَئتعالى،إلإمبراطورلِهْعاصمهْلأئهأوروم!

لاالجملِعثْوقمالَعلو...عأبْلالبهبمكندريةوحق..ألالنستي)12(،العلمكْى.والفكرالتقألمحة

عالمالإئسانبة،ؤْتبراتَوالآدابباشئقاقةولكنفحسبلمادةدنياوالموكَع،بلمركز

طببة،حلىالخالدلبنهرال!بل!افيملدادوعبىالإسكنثرله،وراء،-منوهنعاك-،الفكر

وعضثبالمسلِحلهحضبىْالرهيإىْأهلوها"جنلِده،يحلِاهَمصيرصبحراءلزجر

.-.ألئا!ببلوش

مسيحية.للابسكندريةيبقىأنعلىالحرصْكله!حريضاألملهـالمنيوظنعكا!لقد

ديملَربوسقبلم!مارشهااللَىالكامله،انسلِادةلأسالفللهئظلالالمص!ف-،-وأن

طبقأ*:السادسْقالْوئهفىالئيقنىالمجمغأكرهأمواع-واقغاوأصْختوديونيسيوسَ،

الخمسوالمدنوليبيامصرعلىْسيادتهالإسكندريةاسق!يماول!كااثابت،للنقليد

المخاضعهالمناطىقىأتطاكيهوألسفنف.لهاللَأيعه7ألملأقاليمَكْىأشقف.ْروهاْلت!أ!

-!--79----،لشِادلهَ)3-ا(.

أنبكلىعرْمه.مناللهتدهبمأعلىالبدالةملْدْاًتئاسيوسسلوكدليوفدا

لمألْهالفصححية،رسمائلهدللِلم!فئعلمعمليا،وافعا.يخمدْهألذىاللقبمبنلِجعل

الأسقالْيهُ،.ققامصلاحيالَايخأشررأخ.حلَى..لإشكلدر،!لفتهضكلىعابمِجمضىيكذ

والجيوجالكنلِسه7َإموربِتمْعدلْجدهئم)14(وطيبةالعلنِالمصنريرْيإرة7932.سبئلمحى

نم34عاملأ!ولبما(،نم)ْا.033/32شكام،،ث!mmonأacaْوأموئلاكاالخمبى7المدلماكْى

كابئأنئاسلِوسألْىأ(؟ولاشك6ْأالدلل!أكثائسالىبالذهاب.رخلتةاسلَكملكبكأنلاخلى

الآريوسيلنمنحْصومهوبل!ييئة2خلَماالدأئرالصراعمرارةْلمامالدرك

وراجع

12).!نم73. Davis, A history of Medieval Europe,pp)

.15.(13.Percival, The Seven ecumenical Councils,)p
ST. IND. I(14)؟F
.(15 Ibid.IV)

-(16.FEST. IND.IV)
96.t Athanase,لاpCavallera, Sa
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لكنيمنمةوا.ْ.3..لدولةا!!

له،الخاضعةالكناسًب.كللمحنىأسقفيلَهدعالًميوطدأنأرأدثمومنوالمليلَيين،

فممنكبهامصرلمكنائسالاْسقفبةبزلِاراتهأثناسلِوس-يقومْكانلقد11جلِبونويقول

.ويحلَرمبألفةْالمسيحيينجموع..يحادتأثلِوبلِا،تحْوم"إلىالنيل

.ء17(.وناسكيها)االصحراء7كَديسى

طوالنجعد7منالأحداثْنسَحْبزتاكماأكلها،الفورعلىالسياسهَهدْهآلتوقد

منالحاشدالجمعبدْلكالأياملأسعفتناَمثلا،لذلكنقدمأنشئناولوأتتاسلِوس،ْعهد

الذىاليمجمعلخضورصورإلىرحلتهفىألتاسلِوسصحبالذىالاكذلروس

الْخذلقدجتي،السكندريالأسمَعْالمحاكمة335سنةهئاكالآريوسيونعقده

العدلِدةالالَهامات-لمحائمهَإلىاضلِفجدلِداائهامأ!االمظاهرة11هذهمنالمؤتمبرون

أنلِحد!ولم)18(،المجمعأصكماليجدولصْمنوالمدرجهأللاسلوس،ضدالموجههَ.

وحلىالإسكندرلِهْ،.عرسىسبادهَألتاسدولب!لأممقفلِهَائطولِلالامتداد.علىنقلصم!

:والمدلىْؤليبيةجمبِعه7المصرياكللِروسكابْ،حياتهم!الأحْيرةالنبنئواتْا

عقلسحلىلْعسه،ألناسيوسأو*بلَعبيرأئناسيوس،هوواحدبىجلقلبعلى،الخمس

أسقفا)91(.تسعينعداويحصلبم11واحدرجلوفكر

-ْالأسقفلِاتكلتشغلْانالطونِلةْاأسقمْلِئهفترةخلسْإذنالطبنِعىمنوكان

كبدِبيشكددبعبْردفام3ألْهْامقْف!نكعلبىأدلْولسىالمخلضلن)02(،عكه3تجألَبامصركْي

لْىصنراحهَهدْا3-جأْء،7-ْ"وقذ."وا!إهللَمْقونلاْ.لذفِيالإكللبروسوبىجالالاشاقالْهَمن

لمحاكمله،335اسئةخبوبيكيعالد.الذىألمجمعأثناءإللِه7وج!3اللىالاتثامأوَر

مبْحرمهأئه!بطأْغولآ!بم!َيخلورْلِوبمأسالصCallinicusكالللتنكوسأدْاعْثْمد

الفصحيةأبرسائلكفأ."أن"أ،"مرقسة)21يدعكبىآحْر.متهيدلأوولىالكهنولَىمنصبه

أيضاوراجع

ع!8.؟

385.،".1.!(17.Gibbon, op.cit)

78.(18.ATHANAS. Apol. .CArian)
25.11,.SOZOM.Hist. Eccl

01(91,ATHANAS. Ad.Afros)
76.(02.Robertson, op. cit.)p

2511،(21.SOZOM. Hist.Eccl)
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لكئيسة!وا..7لدولةا

تتضمنكانتالمتتاللِهَ)22(،تفيهفلَرابَفىحتىأثناسلِوس،بهايبعثكانالتي

هذ!أنولاشك)23(،بأسمائهمألَتام!لِوسولِذكرهم،الأساقفةمنعددبسيامةأوامر

خصومهعلىالقضاءفىالأثرأكبرلهاكانألثاسلِوسصكليهاجرىاللَىالسياسهَ

أن3+ح؟ه"ولهروبرسَمونلِقول.مصرفىوالمليلَيينالاَريوسيينمنخاصة

والضموليبيا،الخمسوالمدنمصبركلعلىأللاسيوغطحققهااللَىالسريجةالسيادة

جانبمنالكاملالشخصى7والولاء،لسلطانهوإخضاعهاالمنشمَةللكنا!طالعملى

الإسكندرلِة)"2(.أسقفشخصيةنجلاءفىيبرز،والرفباناكليروسه

غمنهَعشرهَعبر،تماناستطاعفالعظلِمقسطنطبِنكانالألناءهذهوفى

ولَمكبنمبراطبىرلِة،ألاٍعرشعلي.منادلمبي!كلم!يتخلصأَلْى(6،3-323)

آخرعلىالانمصارمن+دطس!sopolisخريسوبوليسمعركةوفى323سنهَفى

فتبرةبعدللامبراطوريه6َالفرالحاكمبذلمكوأصيح،Liciniusليكلِنلِوسالخصوم

جدْلباثْى.بعيدأشوطاقطعفد؟أتهالوفْتكبىوكالْماالطاحلة)"2(.الأهللِهَالحرسب

جالْيه)"2(ْ.إلىوأستضاللهمالمسلِحللِن

الجدلِدْه.الستِاسةْلألىْلِجب،مماأكثرملقْائلاكانشَسطنطيبنأ!يبثوولكن

حكومىاعنرامْاضلِعْةلمحىأولا-بداًتْوالتىالمسيحلِة،إرْاءالدولةاننعتهاالتبىْ

استولىوحلتىصِلانو،مرسومخطأيسمىفلِمأ313سنةوجودهابشرعلِة

لالاهولَلِةمشاكلفىجميعهبمالأياطوهَفيرطتقد،القسطنطينيةعلىالعثضانيون

ينارها.اصطبىمنأولدْالَهقسطنطلِنوكانيهأ،لهمقبل

22(

25(

26(

حتىكَرون،ْث!إثةمنةحرمتسالمطعمتتنو!يدَ.أتإنمأالكتيسةأندلك

.-.بعدهانظر

ول*!+كهـ)23!.3."س!ول4ب!09،33.ول!..034س!Fest,03ول*347

66(24.Robertson, op. cit.)P
الثالْى؟الفصل2؟.جوالكنيصة،الثولة،للمؤلفراجع

المع!يحيينشكلَرلِبسبلِلفىقسطتطيناستخثمهاالتىالومبانلذكرفْيالقيسارىيوسيبيوسفاض

الكنيسة.علىألحدقهااللَىوالخير)!والهبا!..ابيه

SEB.Vita.,47.11-03أنظر Constلإ؟
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.-.---7---...---..لأ-0003--.ع!ا!ولة...:..والكئين!نة!ى

اللاهوتحهًالخلافاتأنهدايعلْنى.ولا.الكلموغوأمضط7العلخهَخئ-لَلخخزراح!خ

الأوكالقبرنألىإئها.لفخديكالرأبع،القرنوللِدْدَكانت9المسلحءطبي!فىحوال!لم

أمم،طرلِق3إلىولخمضىاليهودىالنطاقم!تخرجالمسلِحلِةأحْدْتمندْالمللادى

بمعجرْاتالتبشَبِر.أسلوبكأرهةْوتهجر،السائدةوالعقائدالفلسفالَاوتخالئئ!

.تتفبسف*أذماالفمميخية-جكلىدتْمْخدأنومغ.طرلِقَالعقكعنالإقناخلإلىالصمميح،

هذهالشديد؟لَحفظه-رجمْم-7مته،لتعلملبوسيييولبىالكتلِنلةتاريحْلْقرأأنويكفى

الدولةَتكنولمالضسبح.طببجخهحوكتجاثكنلثنألَهلللىالعديبهَوإلقرقالححيقه

شاملة،3لظرة+االمخشلِحيةإنيلَنظزكان!إدْعأهتمام،إىالخكلخَهدْهتعببرافولئلْية

لمئمومقْوألْعْسهم،:المسلحللِنبل!الداخلىالصرأعأمر!نَجئءفىلِعنلهالِكنقلم

إلاضطدغمةانقشَعتوقدالآغأما،وأخرىفرقهَبيهطاضطهادهافىلَفرق

والنننْحد*ت،ْالكاملَْالصراعاد!اهدْهكك"الس!حعلى،.ظلخرلَاالسلاموسادالونلْى

أَحثبذهنيد"هـريكنلما"شأ،د!دا3للنزْالمؤزخويقول.أئوأأشدفزشاالفكرإعمال

هذاأنذشكوأموزها،يالدونةالكنيسةأمورتختلطألْىمسلِحياالعالمعْداعندما

فىالدولة.والكنسِ!ة3بلِنالعلا4كالْتلمحفد4البحلَةالمصدفهطفيىجكنلَمقدالاخلالبط

.لتحكلهْ.للمدلْئ،..والكئشى7الئظأميبنمنلكليانفصال!،ع!خجالوللْلةالإمبرأطؤريه

271(.ابمتملر

انمسأله4الإفبزاطؤريهمغالغربىالقخسمسببعدوط!وفلشطئطف!عواجه3.وكد

تعرصْوعللِهإلية،7َنشعىْالكتينسهَرأىإدْواغَبطألمحريقيادىإ،اكوئاتلِة)28

تهددإرْلمالخلخاب.ْلَولذَنجخأجكامسِرلِرىوهواهثمامهككللاخمر-وأجمكطنىخالرفالها،

لجأأ!7بعدوذلك،بخلغجخروماتمولِنومصدرالإمراطوريالغربولى*ياتأضلخى

ولAlesوإرك313روماقىالكئيشةالمجابملعقْد:لمحرأح،العتفإلىالدوتانلولىْ.

,esح.07ذ8 Church and Stat؟،)7+!أ

الكائوليكْؤبثن،بينهمالدوناتيين-والخلافعندالحصادمسمالهص!التفصيل!منللمزلِد)28(

.AVGعbap.Donat,,41-3خحر de1وأخل،,of ChristianityولLatou 3 ette, expansio

de3.5-273أفمجامعصموسوعدَهفىHefeleكتيهوما.".348 Conciles,1 ,1 pp0بمأHistأ

i926.وبجع،.الناحلههدْد!ىفشطنطينرسائلوعن,X!?(ء.st!اْي.EVSEB

.3.-.-.-...ع.-ع-ص!هـ6
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!ىلخعئيم!ةوا..ع.خعوخعخعخعخبعأ

القدلِسصعيثِرجدعلىمحْدثدْ،عالمه:-عالملِهَالأحْيرلمئلىخئىوجهد31.3.ي

سذ4.مللاطوعكْى.بلْمْسهالأمرفىيفصل-3تما،Augustزبا،ولْ!42()-،أ!.غسطلِن

4321سمنهَإلجملِغ7عن،وخععفوالدوشاتيين،قباعمنالمجامخعأدانتكماويثبن31،بخع

..إإ،ومبتغاهأمنهالشره!إ"لْحويسعيأحْثْعلْدما.حل.دوبىْالمشكلةأيثبركتخبم

الدوتلاليةخطؤ..ألْ!%شد.ضْرا!ة،.دْلككأقهسطنطينْ..شْى..ال!نمرؤ،لقيهفاْأبئعْيبر

..ضثبرخعا.-اتسْبعتكقدالاَرلِوسيهالمشكلةا-أماخعلْومبخعيا،اْكْخعخعيا-خعخعدقلبمرأسيا،كان

ألامبرأطورفطخبع9-قخع.!بهصخعئرىوأخعيا-ؤسورياوبثبخعيا-عوفلسطيطمصركنإخعْبخع-للَخعئَممطع.

إلنى8برلِطانلاعلْدالخرب-أكَصخعىكْىمنْخعتالخعالخعملطه،فىْ-ربحلةافيميألآلإع!

:فلممطيىْأ!لئبىْاٍ.رسالتهفئبقوله.عَخعلمكقسطنطلِقعخبعرخعخعالبخعمخعخع،

3ْمشلِخعتهلإلفادْصبخعحخعأبخعخعخعبراخلَارخعاالتىالخعبعدةَكنْت.لحَدْ!ا

11والأكَاليخأليعلِد،ْالبزلِطْالْىْائفخلظها!ابلذاءقانهْوعللِة11

7يعددا!ويالأ!ى،فنِفْ!الشمستسننرائطببجهلقألْونوف!اابتنى11

ارْأملا،سادتهلثشؤصلْوفكلىوأزلتلَماني-أدصثِ!إلهى،11ْ

71اخعهناموخعالبلخعنريرحبهىأنْخطوى،تْيخبعخلملربوأدالَيتى!ا

الطخعباوى..03مبعلَعَدْناالمقدَدرهَيخعيوخعخعخعئولرخعخعخع،أالمخعدخعالىْ

الكوأرتْا!7لْيرقحناأمسلَهحيتأسَعىْالشو!َأكاليمإئىألْذاقا11

!)92(.يدى3شكبىشافلطبابفنحوق"شجسام!!

11أنربمحبوب011وا-.ا!هبهاالعنانِهَمبعبىت!"لْفلبمهالإمبر.اطوقْإسبهتبووَهكذ!

أقخعير.ةالمقئِسارىيوسِيبيولخعخع-مخخعرخلِخعالنميبعْعقبمبهجرىكمالخعلكالكنسِنةوخعللت

الكئيسهَوخذهَهث!الذىالفبلرالصذيميذْلكدمنطنطيق-فجأالإمببرأطؤريالشرقْ

مىْلهْيما،لْثْسهاطورالإميروحسب.دوسلِهَالآفالمشكله(علْي-،إطيىبيدهوالإمببر

3.يحسمأفيعلىبفادو،أصداخعهبخعلَخعددنرْاللاعسخعرى)تكنبخعسة"-وبخعخعوعلىدالة

كَرطبة،أشقعْاHosiusهوشوم!الِدلِئىمنستشارهمهذه،-..دماوددفىالخالفهدْ)

،)92(كلان!VSEB.لأitaConst,92.28,411ع)

03-.-.7...-0001!ة..ع-----عع
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لكئيسةوا..لدولة-!ا

وباللاهو!كَأجلة،ئقافةع!تفصحرسالةوحمله2403سنهَوآريولب!اسبئدرإلى

قطبىأنغي!ر3ِ(.)ْالشقاقؤنتلِجهَالأحداثاتيعةبالوعلِدالرجللِنوتحمل،جهالة

الصسلِح.فىرأيهعلىمذ!م!كلأصرالنزاعْ

الإمبرأطورصوابطارمهصَهفىهوسلِوسفشلخبرالأنباءحملتولما

لبحثجمإمأجلَماغإلئالغسكؤنةألمباثعْةلِدعوأنإلا-أمامهيجدولم،الفكر.وأجمكمل

ا؟8التقى1325،سنهَنيقيهَوفى.بعامهَالثمر!كنائسلَهدداللئىالقضيةهذه

أنغيرآريوس،آراءالحضورعلىوطرحتاالإمبرأطورلِهَ،7كنائسيمثلونأسقفا

الإمبراطورثْرِار.وصدر،وصحبه6ريوسو،آرلِوسبهنأدىماأدانواالمؤلَمرين

أسقفويوسيبيو!ماالإسكندريه،قسآريوس،الثلاثةالآريوسيهَبنفىْإزعماء

صيغةإصدارإلىالممجمعوانتهى)31(.المجمعمدينهَأسقفوتيوجنسنلِقوميدلِا،

للكنيسهَالأرفيذكسيالإلِمأنقأعدة.وأصْحتالنيقى،الإلِماربقانونعرفتللعقلِدة،

11أو11الجوهرفىللابمساوالابن11أنعبارتىاسلفناكمأوتضمنت،الكاثوليكية

كسبقدأنهالإميراطور3توهموهكذا."مخلوقغلِرمولود!وأيضأ11الهومومملِة

يروىوح!حبيماودعائيته،تعبيبرهحسب11الربأ!اءعلى11الثانيةالجولة

Norman!يلِلْزلْورمانولدوللِوسيبيوس)32(، Bayneِمجمعكأنلقد11معلثبَا

الإمبراطوربخيالولعب33(،جْرل!سويولميسألنصرضرورلِهَسًمهَذالهحدقىلنلِقلِهَ

-307.والعقيدةالميدانيفىالنصرعلىأطبقكَدأنهعلْدها

لَافهة!مسائل!ابأنهـارشلئهْهذهفىولافوتْهالمانهـبحطبيعهَحولالجدلمسائلالإمبراطوريصف)03(

ووابملرنفببميهع!يفمغلاأنأو-.آريوسإسكندبى.علىيجبلاوإنه.؟صبحِانىجم!تجلة11و6و!عفيمه

الرسالهَص..الجموعإلىالكنيسةمنالشقا!أن!قاقمسؤلحةويحملها.العقيمالجدل

.EVSEBاitaConst,963،11اجغبى V.-.7ير

.lccE,'13-8l3+ف.اْ-اأ3حأ (1 SOC)

-.st.,22711انظر7و E. celْأSOZOM. H

.THEOD.Hist.,87,1وكنلك Eccl

Deفىوالمجمعالعقائدىيلخلأفحولألناسيوسكلبَهماوراجع decr4.13وخلئه،.rat..C Arian؟ه

14.111,2.(32) EVSEB. Vita.Const.

33)بم(Cam..ءفيHist.)كر-796.05،11. Baynes, Constantin)
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والهـئيسة!ت.الدولة

كىيسهد،الإمبراطورلم(328-325).آبَيةسنْ!إ!ظثطوالأنهصكلِر01

لمسلأ!لْى.-المجمعأهدْأقؤافي-اتبمقتضْىحققهاألْهحسبالذىالسلامْذلكالكنلِسة

ضدمصز.لمحى.المليننِوتييثيرهااللَىإلاضطرأباتأنباءالتقارلِرإبلِهكْقدا-نحمل!

مصر.-كْئاالآريوسيينأبئْثلِقيإ)ثَ؟(،--كما3.مجمعقرره.بما.خلافاالسكئديىفيالأشبقف

الأراء3بحئاكْىالعدالةليقية--لم-.لِتوحْمجمعأدْماالجموعلمحىلِثْيجولىراجواوخاربخها

عدداإللِهماسلَغل!اْحتنئحقَ،كوَ!جهلْعْلِهمتموصنخبهْفدآريو!أوأنْاقيرلِوسية،

وفىثإنلِة،قضشَهمإلىالأنطارةلحذبسانحهْكْرصةالأرلِوسيونووجدها،كينر-ا

بهالَحملالآريوشية:كالْتبمئم!لِا-،.لنّظِماللمسيحيهَتلدمالمليللَةجمألْلَا..الذ-ى-الوقتْ

ئيقيةمجمعضد.المشتركاللَذمرأ!ألاالأحْرى،،تعاليموكلتاهما.لسئنكبر،فكر-*عقيدة

.عللِها،-صادقالتىوالفرارا!أصدبىفأ،اببَىوإبفوالينْصنئفها،اللَئالأيما!وصبيعْه

إلإسكندريةألبنقعْالجإهْعداءكالبكْىدْلكوالْصبهما،جهباللورهَدري!عبىجيم.

يدْكبنهمفا7ْلِمصون..كلإ7-لمجمجتجشلِداكولْه.يمدر،ْ.يليلمحخسبع-جمألَئإسلِوسبنلهنبخضهلا..

مرإوعْاماكرإ.أسلوب3،.كْىلِوسييي!سبى.يقولأجله.من7ايذى.ال!ثمببْ.هواهدْ!ْولعد007بإْ

-فلِهألِلإججرْاللأوحدهإ.،مصرإلامكانكلكْتىالسفىإ،-شماد3سفوأط)ْملْإ.3سمجْر،

.--.-3--0ا)36(-امسرتهلت!كلِئةالإميرإط!رحليىأكسبصبيبجر،-جنجدفيأوابى

ئفاه،أ!ْلةتننبقْالذنِنا-لآرلموسلهْرْغماء-إعأدهأَالأميزاطَوز7ْْنجخفدودار

قجمعْخكاح!،ْبمَزازءكلهاالكئنشةلالدَأرصْى.ْالاضطراباتْهدْهحدهَمنحْعْاريما

الل!إْ.رْبهكماءهإ.للِأتلفلمح!جلِدأدائها،قبل+.منْكان..ظائمْه،.بشلْرضيىأنفلا-.ضلر+

،.السانمكني.ْورجكْبة-..ءضاذقةالعببية.،بلخلاإتلَام3الهم--صكدمء-دْلب-.إلئيدكعه،1الجيم

إلىئالْيهَوأعادهماْالليقيوثيوجلْ!م!النلِمَوملِدىيوسلِبلِو!ماإللِهاسلدعىْثمومن

رجالمناًىرسممنمليتيوسحرمانالمليشِة.بالمسألةلِختصقيمانلِالمِةمجمعقررهمابينمنْكان

أسالَفاiْ؟هanrunesحنطيدعىخلفاواخ!ارفلكخالفأجلهبثنوأح!ىلحامليتيوسولكن.ا!ليروس

سلطانه.على3الإسنكئدريةْوحْروجاأشفْصلشي!اد؟ظ!بْا.تخثيا.ضريجاوكاقأسيوء-.7علنئ-بر

.polررةأ)7أنظر.س .G Ari3نه.ATHANASأءئاك!,2111أيصْوراجع.SOZOM. Hist

.SOCRAT.35)1،بر.3ة!عالا.-1- Hist.Eccl)

:-!.23.:111(36.EVSEB. Vita.Const)
33!
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لكلنيسلأوا..لدولةا-!

بهاأراد-لاشكمرمولمحة،بصكانةهبراطؤرألاٍلدىالشيخانوحظىباماسطفغلِتلِهما،

اعفاثم..دولت!فى-التوازنيحفظوأننلِقلِةألَباعغلواج!منيخففأأنقسطنطين

كأامضهَالقانولهيمَةالخأصهْمسئوليتهعلىوفَيلم)37(4منفاهمنوأعادهآريوسعن

لال!بمساو311عبارتنى3-منخلواجأءتؤبكنهااال!بَاءيمانلاٍلَعترف،الرجامقدمها

الكنسِمهَرأىلِفالآ-بكلىأقدحاؤَلولم.ا)38(-امخلو!ماعْلِرمولذا!3و11الجوهرلمحى

لهوسمحتقاضلِهإ،الكنيسةملْهْجعللتا!مذالحىذلكلنفشهأحْدْلمحقدذلك،فى

ينظرالإمبراطوريبزؤلمالعقلِدة،أمرفىوالتدخلبامالدلِنية،مجامعهابلَوأس

الأوامالقاضىولاقحسب،العسكرىوالعأئدالأعلئالصكم-.باعتيارهنمْسهإلى

دْلكعنعبركقأ"،ألرب".-مبعوثالكنيسةحامىبلمفقط،الوحيدوالمشرع

الضتلكانْالإفيرأظورإلْىOstrogorskYأوغ!لَروجورسكىولِقول-بلْفسه)93(،

علىسومائقته،إلىالرببهاغهدالتىللمبواطورية،المتجسدالخىوالرمز

الأسفَإنىجملتالنضور.هدْامروانطالقا).ث(أمرهطوعيكولْواأنإلارعالِاهْ

بقبوامبأمره،قليلةأشعهرْإلا.*ملْصبهتوللِهجكلىيمضىولماأتتاسلِوس،السكمندرى

وبلهجةث(ا.لاسكتدرقِي)1إلىله.بالعودْهَوالسماحذَإتلِةبزالكتيسةشركهَكْىآرلِوس

إلى-التلِقوميدْى..أبضالِوسيبيولم.كتبالتهثيد،طباتها.نعْمةكىلَحملصرامةأشد

إلِهأربسلكندطئطدِن.علْدماثْرْعكا!ماولنتئد.المعنى)2-(هذأحولألَناسلوس

7عثإ(.)3رغبتهئتفيذعدبميغلِدماالسكندرىافيسقف

طريوَاْعلىولكنوالأسقعْاغْ،-الإمبراطورالرجلانلللعىأنإدْدْمالابدكارْ

اسَ!عتا.-كلاهمافيهيخبالذىوبالحاضرمنهما،كلوراءالمالبمباللَراث،الخلاف

37).+لم!جop.cit.,1بر5 SO)

ع)38(.14

لم51-58.-ْ.صقبله)!3(أنظر

92..ineState pوْلe Byzan!طof+كلما؟3ث!.33ه،لمorsكاهحهs04(؟(

(SOCRAT.41)+أ31ْ.س!ءحال!71.ك!7.

42).حع!ا8111,0 SOZO !!. Hist)

06(43.ATHANAS. Apo]. .CArian)
صما64
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وابكني!بة!ة..إب!ولة

أَذ!-نثجدقشطئطلِنْيمكن.نجلاةكائث".-إذأمجلقأ،سلَانلىولِدول.الخلافهؤء

اللاهوتىالكئسىالمفهومفإطالبرإنغالفيرلىْوالإميراطورى.لكئيسة.إلزملْىإلمفهوم

ا)-4ْ(.أطلنإسلِوشاحلِاهلمحىلِلملر.القونلذاتَع

أتأسلِوسرفضإزاءيخالإمبراطور،أنستبدقد7الغضبْأنسورْملْوسيخلةرتا

المليشِنبينالأضطراباتنذرإليهحملفَاللَىللأةثباءوتتيجةع،آردِوسءعودهَأقبول

:"الرسالة!هأدلالنميوسخإلىفكتب،ذكرناكماث(،السكندرى)ْوالأسقف

-أ)ممطأحداعلمنا"أنإلىوردْفاإدْاالهلثلك،:بيتاليكن.!ص

11صن!لهىمايلِنهووبلن77حلِلَْالَدالكنْلِشهإلىالغودةفى-لرغبونا!

11بكحبم.ْ!يقدْفلمشلِلْتى،إنفاذا-عرْلكعلِتولىمنالؤعلى.لأبعتق!

ث(.")6المنفىإلى"

وقع!خل!،لىللت!يدهدْاعطألْى-يئغافل"ْ-كسطثطينْشاكاالأقدارولكن

بين،اللاهوتىالجدلكْنئ-وتصفىالإمبرْاطوز،!أتلتاهجدْب"-بليهْس!وريأ،كْىْصنراح.

..الئيقِةرج!!احدأئطاكيةأللم!كملاس!ثهولئ!لأ!أ2ولِولنثاتيوسَالمَيسارئ،97-بِ!سثِبيوها

بدلية!ئزإعاهدْاوكان--العقلِدةعلىأ-كحمفَاللَنىلهوموم!لِة،ْ؟وذلل!س،حول.،الشهيرين

.ي!همففذ33إ.-لللَجببِر-.هكآبشب!حاملهمعرك!مئ!بْؤإبمكل-علىلعنجكطولِل،طز-!

.الإلهضالىْقأيْوبْى.فيبالمروققيسازية.أسففي!سلِييَولبىالأئطاكئالأسثَفلِوستاتيوس

"لشوءأولذبل!وبْليجهيوستإيْيوستشاللليا؟.مطجاعلإ..القف!بمارىةالإسيقد،ءورد،0الئيقى

لدودا)37(.!تاضيلإ-!واكةنبوكصامئهصاكلم!الراط!كتب-يبنوىجسيم!المتبا؟لي!ابففبم

ستةأئطاكيةكْئْالتاَمهفجمغ--تملعقد7الذ-غوةؤنجهتَ%الجدال،.ولخسمَهدْأ

للقاءةالأسا!ة.اسرع"ولعدهأم4(ْ!صكزبخه)8أنطاكيةَاسمَ!ع-3.بإد.اتةصالْتفئ-.!في3ة

,ley.غcit.p.:0003222-..ا03-خ-.7--ع- )po3444!!عا

5)اtْ.-,2211ع----،.-*-+-3.--3----!- SOZOM. op. c،لأ

(Id.46)-..--.....بر.1-،101--0ج..-----+

47).+!ش!)st.14..23.!ا"احءس!- SO)

.EVSEB.48)111،.95-لا VitaConst)

s'.t.1..34!رأجع.كنلك7!ْع ecelآSOCRAT. H

ح!0005*-..3
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والكفيسة..ال!ولةص!

بلْمْىالفور.على.7أوامرهوأصدراقرارهمصكلى--ضادقالذىالإميراطور

وأدْد-تلِقْله،لطمهبعدل!07أئتصازأ!ليالأرلوسلِونْأحرز.وهكذالِوسلأنلوس)!-(،

سقراظيقولهماذبكلِدعم.مفاولغطالنلِقدِهَ،الجماعةكبرياءماْشبئامبراطورالاٍ

يسولمحوندْلك،.لهمعنَّمتىالأسلأ.كفهَيأتلِهالحدوث،شائعأمراهذاكانلقد11:معلقا

وقائعاما.،السبيلسواءضلواثَدألْهبميعلنونيالخصومْمتهمين،ضدالدعوئ

-(.لبمبيل)َمنإلهاوليسلهإ،موجبفلاالأدلةأما،الدعوي

الصراعإلياللاهوتنى،صبثارهع!الجدلتحودأتطاكلِهمجمعولِؤرحْ

ونزْعم.أحأليئي-وساكْراحلِبْاسلَابيا-اللاهبىتمنملحْدْاالسداسىالشخصى

الزمنمنلفترهَاسمهعليهاخلع-حتىالاربوسلِهَالجماعةالنلِقوملِدىلِوسيبيوس

نفسها.علىالآريوسيةتنقسمأنقبل

فىدوراتؤدي%نيمكنقويةشخصيهَمنالدينى7الشرقمسرحخلاوالآط،

.فئبعىولكنهناك،جأتبهم/قوهَإلئْاللوسابلِوطاطفأنءتجمومنالنلقلهَ.صالح

م!ننرفاودْهاباعجلِئة.نشاطهزادوكلما.العتيد،الإسكندريةرجل،أثناسلِوسانالملِب

استحداللقإء.-الخضوم،.إ-أستجداب!القلوبحولهم!لِجمعله،التايعهَالكنائسعلى

وبلتالنىسالكتسِمةوجكهَعأنله.ْيبلِلْوطْقابمطنطينلدى،جادلِنالخطوأللِوسيبيوس!و-

هوىدْلكولمَد..وجد،.للِوسلَإنثوكق.جبىعئماإلثاسدوسعلىْلجرىبأنرهن،الشلإنم

ماكلْوكالْماأرلِوس،.-.عؤد-5َ!يولأتتاسيوس.زكْض!بعد!سطثطبنجاصهَنالْسلمحى

وكان.-موحدهَإمبرإطورلِإ7َقى3-.الأولالسلِدلِكو!ألىْافيميراطورباذْلشغل

فِيْءلْرْاعاالقضيهَلصوروا.أنْ.من.اْدْكى.وصحلهالنيقوميدىْيوسلِبيوس!

ومن-ثمبطلا،الكنيندولَشعلب.نظركْىأتتْاسبِوسعْد.اوإلا7.مبراطورْوالأسالَف،الاٍ

فىفلِهاالإمبراطوردوريأتىكنشية،صورهَفىدائماالنزاعلِغلفأنعلىعولوا

أللاسيوس،ضدجميعاالأسكفةيؤلبونراحوأهذاأجلمن".الأخيرةاللحظه

السكندرى.الأسقفولَعالىولائهمعلىجديدادليلالِومكلللإمبراطورولِقدمون

ح!66

85.(11..Vir!ث!.ولم)94(

(05.SOCRAT. Loc.cit)
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والكفيسهَ!..اللولة

إرْ)ءومسلكهالأسامقهَ،لَجاء.العامبسلوكهلنجاحهبم.السبيلإىأسناسلبىسوثد.لِسر

الئيمَيالمجمعكْىحارْهاالتىالشهرةأ!افتبْعقداثئاسلِوس!لمجكالإملبراطؤبى.

.لإحباطكا!سلْدالمسلِحلِه،عالمكْىلِعثليهالذي.الكيرسىومكائةالمجص!،ولمحرإفي

أرْاعلىلَدبالأحداثيلِنلَهااللَبىالحقيقهَولكن،الإمبراصوبىلدىالخصبىممسعى

قسطئطبِبئ.يعرمْالاثسطنطينوفاهَحلَىظل!الإسكئدبىيهأسقفْ

وراحوا-ْ.يبحلولْى.ْخطوطه،مْصرصبالملشِينالببَوسيبلِؤسىالفريقوصل

ضكهاْبكواقأ1السكتدرى؟وا.لأسقمْاالإمبراطونى-بي!--عالسلامْصعْولعكيرماكلعن

ألَتاسلوسولكن.ال!ع!طئطلنلِهَإلىأتْرهاعليالاميبراطوبىالنننثب-عاهابهإماث،عده

علىالفبرصهَي!وتاًدْماارادكَسطنطلِنأبىْلىاٍضاثْةيالاٍساحبَه،أدا.يبرئمىْلَمكْن

أتطاكله،كىأحبربْىوهالذيلعدليماحما،ثائلالْصرا3لهج!لِح!ل!حلَى،اللوساييب!

دولىْلفبر-قيكليةالائتصارجيمعلىبىسم.سياسلَ!قدكاىْالإميراطوروألىْتْصة

لتحقيقضرورىأسقالْيتهكْىالآ!وجود-..أئنأسبيؤسأنأدرك.ثما،وم!،.اقيجبرا

ولوحدأنهويكفيهيوم،-يعديوصا-كَوب!ادaتبْرالذىاللِوسابييىْالفريىَمعالتوارْبْ

دْهبنعنيعْبالج!-..ولكقاليلاطإلىباستدعائهاثناسلِوسصلابةمنْقليلا

.والعداءكئيسته،لمحىالسكبدريالإسَفو-جودأ!-.ال!ثَتََالَه،.لمحىالإمبراطور

هدْهكلالإميرأطبىبىبىثضيثعَدالآنأما.حقلِقى.الثِوشإبينيئ+علأخطربمالبامك

أحْرى،مبرهَالكئيسةعلنيلعميأدطَهإئباتمبيْإللِ!يسعىماجفقالىْبعب+،الإتهامات

إلبىيابعودةأتَئاسبِونن3-لمحسمح،زغائيهت!ببيعلم،السابفةالعدلِدةالمرالاةوكألىْ

العقيدىالشقاقدواعىنبذعلىفلِهاسِمدحثهمرسالهَرجمتهإلىوحملهأسقفلِلَه،

يمتدحثمالفوصْى"مئلِرىعلىشعواءحملةالمحية،-ويحمليأهدابوالنفسك

(.3)اْادذَهرجلبهلِلدَىأنلِجببمالقلِه!اقدأنهمعلناأسقفهم

هذهمع!عاهمالإمبرأطورخدْلأنيعديهمأخيطعقدألْهمايؤسابلوقعاْدر-ك3ْ

حادكدرأوهلما،البدايةمنذالفريقينتجاهقسطنطينسياسةتاًملوا-ولو،المرة

-60.ANAS.Apol. .CArian!اا(51AT)
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والششة*!ص..!ال!ولخة

عوعثضنعالمسعالخة،لىأٍبدعوهم!ْوآريوسإلنمكلدر.انبدء.فىبراساع-لمحهوعتها.

يلْثضزف!011)2"(.،ء-لمألصنبدألْى-الحمقا-اهدْاولركلماالغفَلم11:3-"،الناكْه7ع117الخلامط

للْلضرلِالَريهمةْ"-صمويعلذف!م-أنيلبثلإْلم37لوسحةالار-.زْعضاءْإويئمْنىتيفْلِهبفَجمغ

لهذعا.ألَتاسلوسلهمْ!ولطلدعْالآ!-يلَصدئهؤْهاَتملوستاتيوس،و!عرعلللتوسابلين

!ع3لاأنئأسلِؤغى.،.شكزْك-ظرلقسكقجدنذَضطخْطظهمرسميعلذوناليولبمابلولْىراح

بصموه.باأنص7اببئبير!،لمحى؟إلكنلِسه.يقله..%بيباقعْةبسْلهإ،لفهلِداً!لكنإلمرهَفدْهأسفمْلِنة

/.دْلك-علىيسلوكدعألئابسلوسوسإخكدهم،يلَجلعىمتجحرفا

-الفريدعأهداف-تحعقيواخكلىمريؤعطثْىوكَتَْالتىالأحدأتْبعضساعثتوقد

استغالىقدوالمللليكالبوسلبلوسللنأ!الأحدا!هدْ!مىْلعتلِتاوْائدْئشى،اللؤسدبله

فشطتطلِنْ،اإلَىهدْهَالأنباءولما-وصلتالسكنثرى،ْالأشق!ضندْعألِةallفىدلك

تلك7لمحىلتخقببئ3.يأمرهأئطاكيةكْىDalrnatاْثلماتيوسْكملاالركيبإلىيكتبشارع

إكضئَلَو!بعإللهؤطلب3أمامه،يلَفل!المخنلفهَالأطزا!امنلَدعاءَ!سلظةْومنْخه،الوقائع

عمنكلاوأمبرَ،العماعأوباعقواععْالفوصْىهدْهإسعاخكهَثْى.تسببمنعلىْالعقوبهَ

صيهو.اللَحفتق)33ْ(.-لمتابعةأئظاكيةإلى7(لِضابلذهابونتوجلسالئموميدْىلِول!نلِبلِؤس

الإمعبعراطورإلنئؤكتب(؟عْا.لادعاءأت)4هدةكسعفم!ريخلهبجهودألئَاسلِوس--نَمكن(!

-إجرأءاتبا-نقااسعمعسطئطينع"ْ(،-.فةقردعوعاه)َصندوعخعلى7ْ.الاذعلةولِقدمبدْشك،ْيخلره

معلفى-الىألعلفالَاإلى.ْإمخمْعفيهعاذعاهْرسععهأئخاسلؤندقللى(،-وجمبمبمالْممرةْ)؟ْاللخملِوع

.(.)7للفوضىفدْهسيبباصكلبازهمللنهلنِلللنعلىباللآئمةوأصحىال!تَمائعالنْا،ْهذعْع-5

كثلك-ورايخغ

مزلوظأحدا!عن

.).52عConst.،.أ961-.--.. EVSEB. Vita)

-2717.cجisteفي.CRAT53.ة( )S.

.pol.ح!ن63 .C rول(54.ATHANAS)

.SOCRAT.غت!أح0أا.723،4+ Hsit

نم)55ولcْ.THANAS.Loc(أْ.ََ

T.اْ،أ Loc. C!56)ف SOC)

.والسادسالخامسالفصلين-الئانىالجزءْ-.والكنلِع!ةاكولةالمؤلفْجراجع

.AS.ن!ا68ْ op. c57().الأول+ني

http:// kotob. has. ii-مكتبة املهتدين اإلسالميةالإسلاميةالمهتدي!مكتبة - http://kotob.has.it



تعالكتعنشه!!..ذتعقمعتتعا

رعْصة-أليوسابيلِنعبن"كسظئطيعنثْوتَالتو-الى،ْععلى7التأتعية3وللمرةهكذا

.3دْلكأخرلعلهولكقابسكنكرَى،الأسقمْاْجالْلاْألى.لميلةْلنِلم!،اُتتاسيوس.م!ْالتيكْ

ثلشأعل،!لخلغاالمتصمار-عة،اللوْازلْماإَْبلِقْالفز!ما--ْالغثلذنِهَْينلملِألنله؟عملا!حبين،3ألى

رثضق-الذىالؤك!،-كافىالمؤفْف10ْهذ3لإسكتذريةاأسدَف.مقْيفْفن-وْالإفبراطوركلف

آرعلِوسأأطعالحقثقة!!؟ألكئنِسهَفيشرعكةْكْى.-ةآريوسبقبوتع"أوامره3لعبلأاتعَناسيوسَفيه

لمحىإلا.الكئشهَفؤرحْىضك!-."اكلأمععدْلكبعدذْكرهلنمَلِجزْمثفةْهم!عأد.ملْدْ

إلتي"عودعفَياعىالأسافْالْهَوإثنئ335؟("حنسعا-سلْهَأورشْللِمفجمعْفلعط،مئانسيبلتع

برأبئويبدو-دْلتعْصكْيرولأعلممى.ء،القسطئظيئبعةلمحى3ْ73لأوتعألَهْبكاملمالكئلِسة،

رعْبةْ.أوبخاهاءئىمطمح7أىالبد.اية7ملْذ..لةلِكعنولنماتعتعمتع،بةتقدنجكد"عبماتع3آتعيوس

آنجْزولمذاتثثلِد،أوإجمرإه-ليوِلْىوانجمئطق3بالغقلإعقيدلَهبئاق!ثياصجمام!فْد:سلطال!لمحي

كىلِتثعخعاتعاًلىمطلتعايحاولتع3ْولمألإميراظْوعر،.جعوعار-إلىانعإصمضهكْىالملعدوجحعلاهَ

هوعلْالْبسه7كسظئطلنلِكولْ!ولعد.آلْدْالا-الكئثِنسةلمحىعالدائرالصراتعأأمورمتعأمعر

إلىآريو7سعودةْتحدثهمامدىتمامايعنمكاطعكْقدال!دوء،هذالهأرادالذتع

وم!أنئاسلِوس،رألسهمْوعنىوائلقلِلِينأئضإبيةعيل!عئلِ!هْ!وصى-ف!الإسكتدعرلهَ

يهدْابعبَهوْأهلتعالتعكئدرىاع؟سقتعأشعوريبستثيبرأتعثالْلهَمبرأظوبىالاٍلِحاوتعلنملم

الئيقومبذىلِوسي!بلِبىسفكرهْردلِقْفياءلَحناالْصبوفياالذينأتباعهْولكن،الأمنن

ألإِسكئدرية.*عاإلىلإب؟تهجهدهميحأولوقنهعمخلضينأظلو

حتبئكئبمببى،،ئمْسه*أمإم.فجمعأتيألغنيبىلططيببر-ئأدْلمآفركَذقسطنطينأنْعويبدو

لَبقبئْما7عنْدالرأى-.هتعائثعلِهتعتأجمد.تعإنبِة،فيجههكْىْأيععفباتع-إثإرهَعنحْصومه3يملعلع

لِحْببر؟.المبللتِيننجماجكةرتعأغدهَألببيوظ--تعىفْىمنتلِولبىخلتععنجحئا،.-الذىمطعرلبمالة

لزياره،؟بكِ!ته.إلىا-.قلب!ظئظنن3.ل!غمفاأَتئال!بيولببئ،امعَكاابشلاحتم%فيقدع.3ألْه

ابضنرا-جع؟أ-ْهدْإ-لكلئهأيةيخصنغالمجمبئ-ابهبْأ-.أئةالإميرأظ!ر!هحشيبما(؟ْ)8ْالعاصمه

فأصننارتتعنأهإ،انتىألتوعارْقخسياسةعلىدلياصىالأساقعْةلقا-ءلمكان7اخليأرهوكان

بول!عيبيوب!ننرأسم!ا-علي!أنخاصةاْلملتفى،فىقيساريةت!وقبألْما(333)سده

عإ5)8ظهـجم!ةول.3!كهـخoأ.ش!ءول!3آلمه6ً!
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والكتيسة....-!الدولة

أنأدرلاإدْتماما،دْللعغيرلِرىكانأتدعأسيومطأنجمرالمعتدلهَ.الميولصاحلا

النيقوملِدىسميه.يحضرهمجمعكْىالأولىالكلمةصاحبيكون3لنيوسبليبلعوس

إليبدْهايهأئههدْاإلبى7لضامْاوقضالَه،حْصومهالحقلِقةفيوهمالئيخى،ونثوجسْن

الالَهامموصْعنفسهيصبع،تلعسهعطعالمدعأفْيموكعصْالأساففْهَأمامووعقوكْهالمجبم

قدراخصومهكلمنأعلىأنهلِرىأثناسلِوسكا!لمحقداك9وهذاوفو!.الضحلِح

أنهولاءمنأحدحدعمطفليسثمومنالإسكندرلِهَ،كنعسةكرسىعلىبتربعه

قسِ!ارلِهَإلبىذهأبهأطأثنعاسيوعسعلىيحْفىيكنولمالاسكندعريهْ.أسقمْايقاضى

حثثكماوأنصارهبيعتهعنلإبعأدهالخصومجابْمنجدلِدةمحاوبهَكأنتربما

وحيدانعْسهيجدسوفقلِسارلِةلمحىوهبى،ابقسطتطيتيةإئنىالهستدعائهعندذلكقبل

هدْاغعادهعللعوظلالمجمععحصْورأتدعاسلوسركصْكلهعأْلهذاالخصومكاعضد

طلبه،فىالمنتمتمرالإلحاحرغم3،خممهراثلاثيغطيلهَسورعومنوس)9!(،لِمَوطعكما

برْيارهَالقلِامعلى،للجمعوعالتجدىعإلكامفةالثقةم!سىء.كْىأثناسلِوس7ْوأقدبم

بلِعتهةشعونعلىالكإملالإل!مراصعجولاتمنجولهَكْىالدلتا)؟6(كنأش!

ماواحدهَ،جولةفى.اللِوسييلِوسمونلِحقىَأقإلىهدْابمسلكهألَتاسيوساأدى

رْميلهمجانبمطعالسلولعهذأالأساقفة3عدفمَدجولالَا،في.عثَبطعمطع.خسروه

نجثسط،صثوالإمبرأطورلدىلأكدالذ-ىالو!لمحىوسحْرلهَ،علتهمتعاللاالسكلدرى

كعْىالغنيد.اْلأسقلْادْللع3بةيخفادبىهنالكتلسهَشلا3أنْاللوسابللهندعوىوصددع

الِقدموا-أن(3281سنؤا!بخم!مطذللعقطعوصحبهآهـيوسْفيهقبطعالذىالوقلع

حتىأتتاسلِوسيراللاالنيقى،الإلمان3وللَفئ3قولِحةالإمبراطورعدهإْالمحمانوتينْة

طميدر&لاإفيراطورلغلِنىويدأْهدْأ-المضعاد.،الفرلدعمعلقاربأى-لرفطعالإطع

-.-الرجللِنإلخلاتعْبلِن.كانلقدع.أنناسيوس-وعجرفةمنمكابرةشبعنعا،اللاهوتأمعر

موقفالِقصعالسكندرى-والأسقصعمنهاجا،عالتوازنسلِاسةمنعاتخذقسطنطينكبيرا؟ع

قالْو!بهاصثرالتىالساحقةالأغليلِه3َللكعكمعتغدأحولا،ينغى،عنهلامتشثدا

--...النيقىالإيمان

-2511،(95.SOZOM. Hist.Eccl)
106.FEST. IND.VI،
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لكنيممهص!وا...لدولة!ا

ملْدْ--عمبشكللِهكالْناماجمْيرعلى.إصْحتْلمحدالأمورأندْهد!عنْغافيععولكن

أخذالعمَدهذاخل!فىوأنه(،325)سنوالاعشرمثذمسكونىهجمعأول

عقيدةجائداإلىلِمياعأحْذياعوالتيقيين،الِوسيبلِوسيينبيننيتأرجحِالمَوىملِزان

لَضالْلةسوىئلِقلِهثْي-ممبالبنمنلهيكبنكله.لمالإمبراطورىِفالغربآرلوسا،

اليوسلِبيوسىالمفريقيؤيدونالجملِعحعانكَفداللئ!ردَىالئعصفأما61(،فقطاألصاقفة

أمريحْشىفلاقيشعارلِةْأماالئلِقوميدى،شَيلعيوم!ءبْىْعلِمهمجميعافيأسهموعلى

أرْ"كقاأتطاكيه،3أسالَالْاخْ.عيوستاكبولب!عزل.لمحى3ْفبلالْججواقدألْهمإلثى!اهبْ-أشقفها،

حعاعالجمعيغلهعا.يحسلاكَوةإلْنيْهؤلاب!عْتجمل!عا-الاْحْعِزْ-3بمسبحعه.أضامْاْأتئابيمبِوس

7-ْ..3بم.الإميراط!رجا!ب!هى،لَقدعلِر

مديلْةلمحىحعئببمىصجمععقدإبىمن..جديد.كْدعابالإمببىاعطور،ءالغضباستبد

ضدلطبعْلة.-!هئافيإلئDionysول؟ء.-3الكولْلَا.دلولْلسبِولبنوأرسل33،.هشلْه-صور

اٍلىبالذهابنِأمبر؟أثتاسيوسإلى-وكبَإ،ا)62؟ائظامهعلبىوالجفافييمجميئ-أجكفلإ-

لأواجمبرامتثل!بيلكئهذلدكْىراغبالِكن-لمألْه.إبسكندرىئاءالأسقصْ!فيضور.

أللبمَف.إنِشفراطْبفولمهلِعب!يهم!هو.هبْ)-ع..!لعلملْه)63(،"كرهجمبهيىءعكاالإمبراطور

يهابعلااللَىالتهديد.خطابانَإ-من-)وايلىتحتألجضور-ععببىأرصكْم-الإنبمكئدرلِةء

إللأبماولمْا.طْالعا)"6(0لِأتعها-لمأدْاصكلْوهَصيورإلى3ِعالمحا؟/بحمل!ميبىعد!3الإملبراطور

الجعبئلأاجادة-النبنام-بكلبىفيهعايحئعهعقسطئطلِنيعمني.رسالةالأساقعْةالمجمغكاءنجنقىنجكفْدع

فيه:جاءصرلِحيتهديلعواختتمها،والصوإب

أمرىعصما!ععلىلِكون،لنذلكبأىْاعلَمادىِمعاحد،تجاسرولئن*..ا-ا!عَ!

إمبراطورى،مرممومبوالمحعيطردهمنإللِهفثلعسلن،المجمعإلىالحضورورفضنع

اجعور

1)..6ص!01ءس!,131 SOCRAT.Hist)
17,1.SOZOM.hist. ecci

42,IV5+62)حثط EVSEB.Vita)

C(63.ATHANAS)أه"ول.060!هك!71
281,.OCRAT.Hist. Eccl64(؟(

001!ب-07--...-7-.--.ع-ع--.---..-.---3...-.-..-.-.3..---
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.---.ع---.0003-----....-..7.-.----...------.--.-.---33-لكفي!هَوا...للولةاع!

-الحبئع!لِكونحي!الإفبرأطورى،لِعننرض-قرارالاأنيمدكهيليقلاأنهولِلقت!

--"7)65(--عدفاعه

صيواًنْآْلْقدْبعدْالت!هدلِدوأقَعا--بهدْاالمقصمود-كانألَتاسلِوسأنو/لاشك

شأئه.مهما"نجانرلاغايأهاُحذجائبمنالمكابرةهذهجرأءمنالإمبر)طور

.ككبهأحاطتكقدئمومط!!قضاته،ألَ!حالمبيوسخصومكائيالمجمعوكْى

قىالأسَاثعْهبعضبعرْلكلامهإللِهاوأصْلعْهض!ده،قيلمنسلِمَثَااللَىالاتهاما!

وإنارهَالإمبراطور).66(،تمأتَيليألأحجارولمحذثْه!الراْى،ل!ا!صْوئهممىْمضر

كئير!ئفسهعطيردأطأئئاسيوساسنظاعوقد)67(.رسامتهشرعيهحولالشكوك

لاايفلتأقْعلىأمرهمحزيوأقدكالْواالحضورألىْعْيرالاتهامأت)68(.هذهمىْ

ألناسيوسلعالى.بعدداكرتهم!ندْهب!لِكقولمالمره،هدْهأللاسيوحماْأبإلِهمم!

أسق!برْلْنظمالبالمعارضينصيحاصننمْتعال!ومطْشهرا،عئَالئهينطيلةعليهغ

إ(،نجاء)9أجثفامط3ْالتىالفهمةديولشيوسباشرْألقوضىهدْهوأمام-الإسكئذرلِة،

!لجئةهدْهْوص!مصَ،مريوطإلىوادسالهـاتحقنِىَلجئةتشكلِلجكلىْألمجمعرأئؤقرْ

أسففمورسا-ْوأورشناكيوسطأسفْوفلئزخلفدولْية"أس!اومأريسالئيقىئلِوجسْط

هذا.الل!نمكلِكظنىألثاسلومطلحلَجاجائهئفعالجدولح!7(()ةيلغراد)سلِلْجلدولْوم

الانبزمأالعندنكرىْيدكو!7-!لجثةْلرَوفيوتغْأ،كا)71الخصوم-م!جميعاياصكبارهح!

فيلجرنِؤس)73(مصر3ْخاكماصطحبهاعْفد!فتلريةالأٍإلىنجاعتولمانحمألِتها)72(.

أيضاو

.oc.citبأ(65.EVSEB)

66).!مHist.س!-5.احا"أ25. SOZO)

I؟؟7-).4.لا

(68.Id)

921,.st.EcclأSOCRAT. H821اجعور,.cl!ءب.THEOD. Hist

(96.SOZOM. Loc.cit)
0..7.:.-.-،!1371.steccl07(03ب!-+فاْ؟(

72.Apo]..C Arian71)لإكلا!خرول AT)

***03(72.Id)

)73(عEST.IND.لأا1)..!.
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والكيممهـه!..توللإمآ

التىوالبيائا!إللإزمةالمعلوما!جملى-الحصولسيللهأويسراْ؟3إْي!كاالأ3

ثَانولْية)174.عْيوبظريقهَالمصرلِونْبأنها.تمتالأساكقهَيصبفها

إلى"زشالةْلنؤ!!قد.-الفجمغبخىاٍأئتاسنيوسصحبواالذينمصنرأشلألمحفةأقا

اليوسابيينجاشبْم!3شوئ.موًامرةلينم!لاالمسألةأقشيهالهأوصْحواليوني!ملِوس

؟كانفماْالرسله،هدْ!إلى.بالالقلم.دلورسن!يوسألْىَغير7(،ألذَاسلوس)ْمن.لللَخلصى

كاإليهوطلبواافيخدالتهذهلَبخةثدةْحملوه،اللهجةشديد-احنجايخاإلبخهوجهو!أىإلاملْهم

التفاتا..وعلْدما-يعبر.هم.لمدلِونبشلِوس.ولكنالإمبر،لط!ر-!76(،3إلىشكإيتهميرفعأى

سيطر!:التئ3.الفوضي-وسطترجمهنملَحطلِمه،ىارْم!ن-ْ.عبىالجملِعأنألتاكلبلِولمقأإرك

لم1(الإميراطؤر)7علىبلْعْنسإ.إلأمرليعرَبلىْ-القسظنطلِئيةوب!مخْخسءإلفجمع،عبئ

أمملَخلصر.-كما3-ألإمبراطوبي؟اًنيعلَفبْكان.عبن-دْلكْخاقدامهْدىللسكئدرى-الأشفْالْهولغَل

7؟3-فب.ج!منِ!جالْيه،ْ:لجبمالىَلِقم!لمننفا،َْ-فشظئطلنْإلنِهرنسائكلنفسإ.3ْ:من-أثنْابشلؤسن

.سبدل-ْسللب--اا"لآلْى.!ولَكنه.-ابيوساييين."مغ--.عتجربليَْللشابقتبنأ:من-كلهاْالأئهاماتَْ

ة"ْ.م..----.ْءالإمبراطؤزإلنى7اجمدجاءكْئْئ!سهمسليِلِوسْلب!7التون

أئئاسلِوشَْ-7هوفقاعئهآ،3لميبحثمااللَثىالئفزةاَلنِونننييوسئىأنفزيىوالآقْ-ْع-ْوجذ:َت3-3ْْ"7

علقؤير-7عده!ما:ْ-يئلظرلإارْمنْؤيذفيانجالأسماَقثْة،لثتهْعكدمعالثالْلِةلفغزإةْعأَنبت3-ط

إِلنىوارتحلَ.صغخبفم.قى.اءنَرك!َ+ص:أماتمىض-المخمنِيملْالسةويبرئمريوظَلجئنةْ

-ْ-أصدزغأذلَاىأوكدالتَخملقْ،نجئهقا-خ/ْلمحدملة"ْبضكلنئالاظلأصءعْوصكلبهْ!خوبغدةأطورالإمبز

وحرْمافْهع.أسقالْنِلَهمنوتكرْلهائتاشيؤلم!بادْالْه.صغوزْ-كرارقمَفىْألمجتمغؤالىْالأسافْمه

إلىوتابعلِهالملللىلأسثص71خنا،وأعلِد،للسالم-الذَارأالإسكئدبىلِهَلمحيالإقامةمى

أنالحكمحيئلِاتَثْىوجاءالاكللروسى)78(ملْصيهملْهمكلعلىورد4ابكئن!نمة

(74 ATHANAS. Loc.cit)
.4.لأ!ع.)75(78

97(76.ATHANAS. Apol. .CArian)
(SOZOM.Hist.77).51!ء,2511

(78.Id)
SOCRAT.Hisx.ءس!ال!،320
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03.ع.عع...لكنيسةوا-.لدولةاح!

مستخفالمحيسارية،عمجمعبحضورالإمبراطورلأوامرالامئئ!رفضىأتتاسيوس

منكبيرانفرا.صورإلىمع!اصمطحبأنهكمالمَسطنطين،مخديابالأسا!فة،

منكلَبيرلمحىور!ضالمجبم.،لمحىوالفوضىالاضطرأبإثارةيعْلِهأكليروس!

وسمحالأسا!فة،منعدداوأهأن،ابيهالموجهةالاتهامالَاعنالإجابهالأحيان

لمحىكلههدْاوصْملْوأ)97!للجنة،.لَقريرأفادكمأمرلِوطفئالمقدسهَا؟وألْىبتحطيم

)."(.الأساقفةشائبرإلىأرسلوهأ.مجمعلِة.ورسالةالإملرأطور،إلبىبهيعنْؤانفرير..

أثناسلِوس،لعزليحجة.صورمجمعثَدمهاالتىالأسبالباهدْهفىتأملناؤلو

حولالجدلأنرغمالعفلِبية،3بالتإحلِإَ-.لتصلشلِئاطهاوجدتألما

أنلالِمكنأنهعلى.الأحداثهدْهلكلالباعث!ا.كانبالآب011وعالثته!الكلمة11

،"25سنةنيقلِهَبلتهما:مجبم/يفططالعطبة،حول7الصرأع.مسارفى.مرحلتينشْميهرْ

المكالْلِ!ولمجامعإ(3،فىشلْإَْالأرلوسيةالعقيدهوظهؤرعالرأى-7قىالخلاماْبدا!ملْدْ-

سلْةأ؟!*!a!بلِتيئيانم)82(،31121)81(وجمامى-إلإسكندريهَلمحىعقدتاللَى

برئاسإ324َسدةْثاتجيهَالإسكندرقِيئمبم)"8(23سنهْفلسطلِنأس!ففةولقاء322)83(

الأسقمْا.سرعايهَوتحت..العاملْدْسفىوأنطا7كلِة8(،الإميراطور)ْ.مبعوثهوسيوس

ألمحمفف-إسكئدرص!"-كْيأوآرلِوسجانبلمحى(مالها.وهدْه.القرطيى)86(

المرحلةهدْهكالْ!032،.سد4كْى.-لْلعلهالمسكولى-،-الإولايمجمعثمالإسكلدريه،

الإيحانالي-.ابكاكوللِكئهَالكئلسهأسْبتالجملدة،ء.فلما-3أبهجلم!بلجداللْلشمفعلا

لْبىلثمهرتهسملاحامنهاو،ابَحْدْ!الدعامةهدْهإلى.واسملدت.ئيقيهَكْيالأرتؤدكسي

أ!ضناوراجع

74!

97).!.+ه!خst،:ا!5!.32. . SO)

.(08 4)d

517(،8.(1 SOZOM. Hist.Ecci)
(82 ATHANAS. Depos.Arii)

3,1.THEOD.Hist. Eccl

.(83 SOZOM. Loc.cit)

(84.Id)
3711،،tولo7أ-مأ!س(85.EVSEB)

(Downey,op.86)آح.أ3؟أ
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لكفيسهم!وا.-ءلدولةا

العيلعىالضنرابم-مىْاللائنِهَالمرحلةيداعتالإمبرأطوعر،:حعنمولِدةحْصنوعمهاعوجه

الإمبزاطوزوضعمندْسياسيةبصبغةاصطبغتإدْسابقتها،عنلَماماتختلفوهى

هدْ!راحتوم!-ثبمالعالَيدة،.ع!مدافعالْدْسهم!وجعلالكئسِ!ة،رأسنعلىئالْسه

ثَيرلىْلْصصطوااعلإياطره5َْ.اللإى.مئهرغلعألْيوتلدععهالإحعبراطوروفياءثلعهث

الالَاعد؟هدْفيصْشذفلمانقعاكْهَ،ولاهولَا6بالالهممعركْهْلاكسطئطلِن،وشأنآبَ،

1363،ب63!)الاأ!لها،لههاْجوللابْيوهووبَتلِا،.-كا!يالفلممفه،لْعْم!هوشغل،.أحدقم

الئاقد-الحؤرحْقلمسجلهاالتىاللاذصكهَ.السخولِةلَلكصعللِقا،قيلماأورجوكات

:لِقوكحلِفاسقبراط

ا)87(ايطوفونيلَحلقؤلْىحؤلهم-مىْوالأس!!فة،ويجيئوىْيروحونالأنجاطرقْيااع

يوسيبلِوسبلِنالنزع.ابم330ْْ.علبعجثسنهَعقدالذىأنطاكيةمجمغأنأساعقناوكَد

اللثانية.المرحل!ةهذهبدالِةيخددالأنطاكى؟الأسقفولِوستاتي!س

رساثلوصلتعندمابالإمبراطوز،بعدالتقى7ائناسيوسما-)قديكنلم

الكئلِسعةلنذنسلنأوزشللعنمإلى-للذهابلَدعوهنمصور"كْىةالمعجلملعلِنإلىْقذسطئطل!ن

اللعلاطلعنيبالعيد-عالاحتفااعفىوللمشاهـكة،هناكالإمبراطوراكعامهاالتىالفخمهَ

خالَمهَأثه!ألِف!الإميراظ!ر،-.الذىأرأ؟ع--حلِتْإلنى.الجمع!حْ!88(إلغرشى)لارنفائه

أنىسلولذ!:ألاسي!س،ْالطرلىلمحىأن7ْكالِدرْىأ!دوق،الجدالرحله.كْنىالفطافْ

مها،،لمحباللئعإلضائ!وبلقهمتهالبكإلى..-ألْهمشترا،اوزلثمللملمحىا!لأمماققهإل!3لإزلولبى

مرع.لَرْكعلِةصالنىكْى-/حانجهْهؤ.لإءلننعولخ!)98(-حذوهلِحدْوا-:.-أنعنكلىوحعنْهم-.

ا.القور-غلىفأصندروامولديه،ْحعىْالجملِعجمانْثْدعْ-،.ْآرلوعلنرع-صصالحلمح!نْالإمبرْاطور

الإمبراطورإلىوكلَيواءالإسكندريهَ،إلىوعودتهالكنيسةشركهَفىبقيولهقرأرهم

ومخلالفوللِبياوطليهالإسكتدرلِة،ثْىالكناثوععحوموإلنىحدت،--مابكل-يخبزولْة

أبْى..وتجمْوايعدوأئصابىهآريوسثَبودعلىالاهمحاشمصر،كْ!.ألاكللِرو!ىرجال

87أst.EccIْ.آأ،0001241.-3ء-،.-2 ( SOCRAT. )H

.EVSEB,88)43ا-َ Vita Const,IV)
45-43(98.Ibid)

!ص-3-0305".00004-7..--.-
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لكئيبم!ة!،ا700الدولهَص!

حتى.9(،إ11ْا-طور.إلإميرغبةبي!قللإه؟.أْباْيالقول7دْلباوسمعوأ،ابمانجهم3عالئْ""صند!ا

...ممبلؤِما.3لمحرإرهمإلِصبيج

-رشالهَعصنولِبدوالقلنمطنطيتية،ْإلىأثناشبولوَ؟صِنكالأفئاء30ْْهدْ*عوكْئ

!دأئ-منلِتمكقلمالشكئذرىاعلأسفطْا-أ!ْأًؤزشلببم،7ْفىإلأسنافمْةعإل!ءفشطنطيقَ

يبحراح.".ا.ْ"ْأثئاسلوسأن.قلِهاجاءقمدلِائسه،يت.محأولإلاإلاالإميرأطور

9؟ةأأحضرتلاصسْبإيعادهوإمرثاذلكْمرارا،-رقثلوقديلقاصثا،بةاْلأدْنطاليا

أهفنةْيعلىفإثغانن!يوسإلالامه،-أكلائل!داْمَطلالَهالمحىتحمكْالعلةرهَوطدْه

يسلَجير-"،.ْوكأنهأ!حاح11حدبلغحتىالإمبراطور،معاللقأءهذأعلىكبرى

أنهتفسهقرارهَفىويشَعرالأنمياكَفة،زماإؤهالاهسلبهحقاضكللِةلِرد-أنبقسطتطلِن

!بياوْأتهثلِيمنوثسظئطلِبنأماع4فضْيلهعدالهَ.للإميبرإطوريوصْصحاًلْاعلىقادر

عنلبشلغتىالوثتممحانلمحدألْهوألِالَن،المملةالقصههدْهإلىى3الإصقاسئم

!سطئطينابنهبهابعقَ!اللَىالرشالةمىْنعلمهاوهذهحين،إلىوبوألحاسيوبى

9سلْهَالسكئدرللِىْإلبى4أيلةو.فاديعدابتالْى ?Y rrV)،لجاِهالخامةسلِاسثهمعتمشلِا

.3.الملئارْعهالفر!.

إلىيالبَوجة.-الأمر3.أورفببلِم،كْىافيمنادمْهَالىقسطئطد!رسالهلْضْمثثاودد

لْجبئجنا-7الإميراطوفي،جصيوةكْنىاتفصنيلاَ.أتتاسلِوشلمحضلِةليجثال!ندطئطدئية

ةوبِخبع.الإمبرإطبىر)3!إ،يل!اء3لهالإدْبآعلىمؤبحراالحصوليكْىألحاسلوير.

3مأةابيهق!أصيهيْد....أبملأنعصافنثْةْعلنيالهلعم!-حإئه)69(وسورمتوس9(أط)3ْوسفْرألئاسلِوبر)!!(

لِصفىلاالعن!طئطلِئلِهَ"خإبنى2يالذهاب"أمرهْأجالواصنْأقهذهـ.حلَىألاميراطوررساله

+...32-i334،،71-.. - 03 09)+-.+طَ!ist:عس!س!ع!َ.3 SOC).

19(-هةآ.إ

خ"ْكا-:-*".الدكأالقصنكآنظبن91الأ

-39)ولAT.لأ50اْءة-01.-.- SOC)

87(49.ATHA! AS. Apol. .CArian)
(SOCRAT.Hist.59).اس!5ءحأذ5

(SOZOM.Hist.69)أس!ء82.11.3
نج!76
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وال!فيميهة!..الل!لة-.-.00077---ع،-.+-.070033.-.ع.....*.3.

ألامبيرأطوررسالهَلكولْيماولمحدَ..حصْب!ر!بمالْولأأ!ليمجمعلمتييالئنسبةلِسلر!عدداإل!

لِوسبييثِوبيوكا!ادلارهمهعإبىدونلجوإلألمنافعْهبىأحدالاحلفإدألْعصْأنيعذجاجم!له

لتوجلْبمربلئهم!ميىْ.العاصبمة،لىإٍأريحل!اِلذىالفرلِبىبكلى-"رألمىيمالئيفوميدي3

3؟؟oإإ3يللمبإىْاُكمسفصْفيلاثؤوفليومبىوصارييمبى c thوأورن!اجميولي.وفالئؤ

ثمفيم!.أثقاسلِرغي،ْمغالإث-،أمإخ!.مجربمهَ..هـأضلهأنجْهج!لِعثعَب!ولْىهؤلإب!كإبىْ

الحدْكَبماىبملْثهىلاهامبر3مستيماميه،وإسلجتهمجدْرهج!17لأحْدْوألْىببهلىعبرموأ

إمإملِلموبْرإحوابلى..مئاكلم!ه؟كىأثتاسيبيل!نمنيعلثخلوا.لح!ولذلب!الممارةْ،

مرةمسمعهعلىوأسكادوا.صمور،مجمعفىاتخادْه.عما-تممفضلا.بلِائاالإميراطور

ألْماعلىوحرصواأتتاسدوس)!!(،بمقئضماهاأدلِ!.اللَىالالهاماتلالككلأحْرى

وخاصهسلادلَه،منوثئثصالإمبرأطورشخصلمساللىتلكبلنهامنيبرزوا

إلىالمحىءفىأثأقلوحلِئماحضور"مجمعهـقلِسارية،الشكئدرىالأسعَفْرْفض

إرسالعنجعرفلهَهددأئئاسيوسأ!الزانجحه.افأعلئوْ)نجالورقةْلئهايهَاكْىأألقؤ3ئم:ضور،

أدافلْئيوسدْلكْعلىؤشهدالفسطئطبئلِة)؟9(؟ْإلىالإسكئدريةم!الففح

tiusوألْوبيون4ول؟كاونلهةiiubienولهوأُربالْيونْ!لخ,ْ Arbathiأساقمهمن،:وبطرس

آلْدْاك،الإقبراطورؤصعْا-إحألعلىلْمْشه3أكئاشلوشمنأفْدرولشثاالمليلَله)19(

إلَىيسعع7ْ33.أرْويدلا-من!اشتب-حلْالَه،افيمبرأطور.نجيظالفورعلىإشتعل11لِفْ!ل

هذ)بقرارهالإميبرأطورأبىاد07لقب+سثَيراطولِجلتي)001(غالةْإلى--كْلْالي!بىاُمبر-

ألىْوالِحىَ")101(آريوس7معلمصطلحة.بى!ضي.أنتاشيوسإنحلِ!الكتسِثة،توحيد

بِربطعما-رؤمأتىإمبراطور-أىشألتأ".لوقالحيىْالحفيعَةلعبلم.جوترْ.المؤرح

.11والئقودالدَمحح..-لأجالاإطوريةبإلإمبرمصبر

35،

//:http.3ءث!.ط،اْ koto--المهندي!.0فكتبة

.-82!(79,rb%..dII)
.89)عop.cit.ء8لأ- ATHANAS)

(و9).؟5ج؟!!-؟،ا5ْ-؟..حج!ح31.1ع

(001.ATHANAS. Loc.cit)
10).1ي!لآ3،.!ب!ء01) SOCRAT)

!ج!!ل!
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لكئيسلأ!وا..لدولةاح!

أبدلِتا!ماعلىالأدلةْمننشاءماسقراطَهعذهجمارةمننستخلضرعاْنولنا

وكاننفيضْ،طركْىبقفانْعفىإكاناوالإمبرأطورْأتنعاسلِوسأنملعْسللعا،

2*جالْلما.منلسعخصهالكامأعبالولاب!إلمعاندلكْإلىلِدعدْعهعلْلِدا،ْصلياألناسلوس

نكوعلْوقدسوصبألذالعالأحْلعرودنهعوعلاء7ْْأمعأ،والرهبانواكبيروسهامصرأسافْالْه

لْصصْقرابهَبلغتالننئاسفقيتهطوكطويلضراعلمحىبعدمنْأئناسيوسعدة

توطلِدم!تمكنبالأسقعْلِة.عهدةأؤل-هىوجلِرْةْ!لَرةخالرألْهعلمتاولقدلمحرن،

!خصومعهالكنلِسةْخارجولفظوللِبلِا،الخمسوالمدنمصرعلىبلِعتهوسيادهَنفوذه

وأد،يى.صرخألعكانتاأتهاعإلامتاوئهَ،الجيوببعضهناكظلتولئنجميعا،ْ

مباشرهَ.-بعذئذوكعتالتىالأحدألعَذلك7علىييرهن

-ev)ترفَيفالى TrierْاTr)داع!Augusta. Treveroأْببدغالهَْفى

إلىجودته.أورشليممجبمقوار؟يحملالإسكندريةإلى-آرلِوسوجاءعأتتاسيوس،

مبىْالاضطراباتوو!ع!-3الأمبر،هذ)رقضالشكندرىالاكليروسماأنإلاالكنسِمه،.

ف!صْبى..جدلِدهَبو!وعسِمبملاالإمببيأطوركألْىولماالإسكئدريإ)\-.ا(،1لمحىجدلِد

آبىلِوبننلستدعىالفورصكلبىأبىلبدلع.كلعدءماقي،حلَئ.علْهلِبحتاظأعساببمءصمْولَعكر

"ء.أ(.)3ْللرجلفابىلحرعالقبسطنطلِتله،إلى

ى!33،أ3ل!لنهَْنجقليداليفاوصولهبعدفجأةما!-آرلِوسلاْالقن!طئطلتيه،ْوفى

لنمركةىعالقسذنظِنعِةأسعقْلعليمَبله.:اسفدعرالامبراطور.حددهالذىاللِومنمْس

وفانعَهجمعنعآَ-نب!لىتلفوعافدأيسعاْوالإمبرأطورْنجلعنحْصومه،ألعولاشك،هناكالكنسِمه

لتهكنلم3وأتهاخإصهإ!فحْبيرا-علغز(العفانجئه!فالَهْمسألهتبْرادوماْ.كيلِريارللاح

الكنلِسة.موعرخووصفهاكماطبلِعيةميلَة

لد؟سكدعرلِةجديداأسقفالععينأنألثاسيوسنفىبعدقسطنطينيحاوأعوعلم

7.31،.bid31(0ا!أ

(01أذ).14

.صبمفى7
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لكئيم!لأ!وا؟.7لدولةوا

الآنولكنه\(.)4ْأخرىبلِعفىكبل!ضنمرارادْلكعلىألمحدمأنهالرنجح.إمنععلى

كانْالِدركقبسطئطينأ!فيهلاشكوالذىا،7فماعْرالإشكندريةكرلمبىيتركأنآتْرْ

إلبهاسيوس.عنثرصْبىلنوالجموعوالرهبالىْالسكئدرىا!ليروسأنتمإماْ

أنيْفلايببلِوستاتدوش،الإطاحةبعدأنطاكيةقىحدل!فدالفتنهَبمأنتوإدْأ7.ببلِال!

أنصار.الئيقيونكرس!هاعلئما.تصار.عدااٍمووعةأحداثاستشهد-كاثْالإشكندرية

الفهالكهذهنالسه.تيعةالإمبراطوريكلفولموالمليتلِون.والآريوشلْدنأثتاسيونى

الكبادوكلانالإسكندرلِهكرسئلِعلالىسكثدماقعلادْلكفصدا!لْرىوسو!،الجسام

؟كسطئطيوس.جكه!عليوخورججرلجورى

أسقعْهْإلمنىإلآنحاجةلمحىتكنْلمالإسكندرلِهَأ!الإمبراطوزادركوهكذأ-3ْ

لنَمعلبما.ركْعومالَماترجمهاْ-آريوس!اً!)بعب3ْدحلَى7ضراما،!هاألثارنلَزبادخدلِد

-وشاركأ(ةاْئئاسبؤسأَإ!ادةالإميؤ-اطؤرإلىعلِطلب7نجالشكوىمجالَنِرتهَالكنبِسة

!أنيالقولابمصادرباكى.عدونسؤ7روملوس.ويئفودأيضا؟ْذل!َكْىمضررهيان

ألبمقصءعودةيرنجوهالإمبراطور..-+إلئ7ءصراحةكتبالرهبالىْ،%بأ-ْأنطولْلِ!س

من.وئعنمإ\(؟الملبشِن)6جالْبأ.-م!لمزلأئبابا+يدْلكلا.يمْتححلُنئالإشكندرية،ْ

لةدضلهَ.علىكالىْألْا-ءالأغحمَْدإلسكئدبىىأللاسلوس،كتيهااللىأئطولْ!وسماسلِبر!

يهسيقومالذىالكيير.الدوبىبْرىوسو!المحبرى)7.1(الرأهمامع.وصداهة

ألئإسلِ!س.!ضلةثضرةأجلمن!جهأدابعدفغاالأدلاروسأكثؤائطوبْلولبى

بدلأ!،نيقيةأ!اْيْةؤئيوجسْى-من3لْلِقوميلفايانمف!ةمنلِومميييوسوبكرْك-23ْ5ْستة-ئيطَةْصجحغيخحد

بوسيبدِوبس..وأجكادسْمثْين!عزلعاد.ثم.."التوال!.علىَثاس!ْل!3!مللا5وكرسنؤس+ولهاْ"ه+ولأمصونمتهما

المحمععدي!مطتطينكلرحروس!ثلوس!،يلمبيتهلسالَف0033شهفطلالِةمحمبمخلعودما.و!ف!عه

وجورجكبالؤكيا،معناريةأ!7!واظئنىالكاهنEupbف0أْقكدا3لِو!ونبوسزنجنتتىءأحدسيامةامر

يوفرونيوسمطيعاالمجمعواخثأرArethusaالوستنكا!

.1.7SOZOM!إأ،"!797اجنيبى Hist. eccl

EVSEB.Vita.62,111أيضاو Const

3111+.eccl5501)اْي!07؟.لا SOZ)

(601.Id)

701)م ATHANAS. Vita Antonii,prae)

00000000!9
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والكئيسة.ْ.لدولةا!

أسلوبكْىوكلَبألالتماسا!،هدْهمنلأىبالايلقلمميراطورألاٍأنغلِر

علىالإصرأوكعى7-معنملكهم،إْولنِضسعوالعثبافحماقةيتهمهعالسكندرثنإلىمغيظ

إلىأوامرهيوعج!ْالصوايخا،7(لم.جادعة-وإلعخروءجْعنيالفوعصنىأشَاسلوسصكودة

لمعبمْلااوحدى-والسلام)8.ْا(،الكئيسعهإلىجميعالخلبوعا-أدْاوالر.هبانْالاكللِروس

فىأعلنالمئفى،صالاْسفسععنإلعفوطبلمحىالإلحاحمنلمزلدالفرعصهقسظنطين

بيسلْبعى/لن!أئهقلهرججة3لا-ألَناسلويريشأناتحْدْهالذى.كرارهألىْضارمهلهجه

")011(03ألشالَاقهذاجمل!داعيهَيكألم"ولِلَساءلا(.691ْالمكابر"ذلكثانية

جنقا،َءعنهائقل!ْلاأفطولْلِولب!،بأحْبرى"ْإلنىالرسالةهدْهقسطنطلِنكَرنوقد

فرصعئالألْهع-ليى11جمئسى،مجمععنجاىقرارفمجبمطلقالِلْبعْيلاألْهصرعح.فيهاع

.أو!لعبقلِمعة،بىادةعاٍعطعدعوعاهبم..كىصبدروأكَدالأساقمْهَمنْأنْنعْبىأ-يسعلِراجدل!

ابيرأجم!ْحضبِعْىالأساقمْ!مبننججبمْتج!ليايخعقل!لِمجما.ئإدزالآجْرلط،..فإنهعْإرعضناي!

لاأئ!للراه!اطورأبأقْع:.-الإملبر.النجو7هدْاوجكلى1(،1هذا)1لتضرلمحوك.-.نجمنل!حذرلِ!،

وإحْتبْبم.؟-الكنيسةربخالي.مغكيدِرعددرأىْعللِهفر-مإْحوفيالشكوفيلإثأزهَموجلا

-مابر)،.-مستضلف!33اُنتألب!يوشكانبقك11:!أئلاأئطونيوس3إلنئْ.رسالتهفلمبطلطلِن

ا7ْ3-إ-ة؟/-ْ--ْ(.-11ا)2-اوشما!خقئله7َمن-ثله-لْح!إلتئتماعجرفتهبه-

رشالنَلِة،ْلمكْنئ-بىننبتلْمْسَدشطتطين،ع-لَفلكذ"ْالتىالغضبسورةبلغتومهما

-اكْاءنسلِاسنتهْالإمبراطورْرللدمه7نلذىالواصْحْالخطْ-عنتصرفنالْدعهالا.ائاإلا

فبلأض:-بهاعبعلعالتىالبرسعالهَمن،للكدْلكعلىأدك7ا.لمنصعنارصكة..ولينطالمبمميحيةابفرق

-.-
.:فلِها3-7لي-كهو.يوسيلوسأسقالهم3عبْنل!لا.بْلِقوميثلِااهأل!ا+لى

-بَ..3ْاع11أبْه-اصبحالَبىمط؟العقائعدهدْه-البرلِلعة-الرعيةلمَنأهلرمنع3عْ

)801(.203قه؟.Loc.اْج!آ.ا

ا)901.آ.4---.-.!

1.1 5( Id)

1.31(11 SOZOM. I-list.)I1.lccE

.1412()1
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ل!كنيسة!وا..لدوللأا

اإالأ!سالَفاهذبعقيدةتأئرتمولقد.جبرولَهمالطغاهَشرلِكيوسلِبيوس11

11انتهاجلَمنونريلابلاكنتم.الصوابطريقبذلكفضللتم"

11عاتيةوعصبةاليوسببلِوس،ذلكعنهصرفكمأنلولاالحى11َ

"آريوسفتنةاقفضاح،السلطاناممتغل!تؤفي!،"

الحمقى3يوسلِبيوسبفع!إلالهحبهاتأججماالسكنثرى!ا

11)%(والآئام)3الشروربسئعقلةامتلأالذىلكمنج11

لِعلَلىيوسيبيوسوكانإلاسنواتائالهثألرسالةهذهعلىتمضىتكدولم

أسلقنا.كماالإمبرأطورم!كَرباولِزدادأسقفلله،عرشجدلِدمن

الصغدِرقسطنطينرسالهَمقدمةفىجاءماإليه!ذهبمألِدعممماولعله

لرلرإلىفلهأبعدالذىالوكتفىأنههذ)إلىلضاف11(،السكئدرلِلِن)ثإلى

يروهـاكما،الغيظمنلْميزتكادونفسهالإمبراطور،اصدرأئناسيوس،

ولمالآخر،هوالمليدىالشهداءكنلِسةرئيسحنابنفىأوأمرها(اسوزومنوس)ْ

سوزمنومىويضيفلهم،وصداثَلَهأليولمبابليينمنقربهالإمبراطورعندلهيشفع

يقملمالإمبراطورأنوالحقيقة")116(نفعتهصورم!بيمقرارالَاولاساخرا"...

المسكونةشاساقفة،وسياستهتلَعارضاللَىالكنلِدطَالمجامعقراراتمنلأىوزنجأ

البيعةإلىردصورومجمعالإملبراطور،عكادهم3ووصحبهآرلِوسأدانوأنيقيهَفى

حيثالخاصأسلوبهفىذلككلعنسوزمنوسعبرو!الإمبراطور،ونفا!حنا،

بأئرحمةلَأخذهولم،والابلَهالالضراعهَأكففولَىالإمبراطورعلالقدثَال"...

.")117(.والشقأقلخوفمرارةالجموعأذاق

91(113,THEOD. Hist. Eccl.)I
الئلث.الفصلأولفىالرسالة!ذ!راجع1(1)؟

.II!5).11.أءحمم SOZOM. Hist)

(116..Id)

.117( Id)

!ح1
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5+جمرثهـ

لثآالجثإ!دضينُ!

-iلاع-!

إإلم.إل!ه!أ!

اهـا!ي!+،ء!

الأبر

http:// kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتدينمكتبة

-ا،ع!-ءفي!ع!

ء!طبئ

ثي/!

ه،

!

ل!،!

،جمربهئي

ع،وو!"عي*،11
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لكفيم!لإ.!.للوبةا

إلمفتِكأبتاَفىفأْ

إيغولا%!ماابوحصْ

التلاطةَع.بئانةلخة3-أتعماْفيَكد37فْيْلتننهلِمو!ْألْ!-الأوذ-فبلكنحطتطلنْبماىْت

لاكيؤ-هحم"3!!أخ!ىالإمبواطؤرلِة9أة-لام!لأبواحدملْهم7كافى-وحْصاأأالماضرءَأبائالابا

)337-4ْ5؟إْبرلِطةئناْوغالهَ-ؤئسبائلِأ،-وملْحConstantْاnusْفيا*لئالْىفتسطلطين

حيىعلىْ،والشوقوآسيآؤبولطتنَلمحرا!لِا36(1)337-اْ،!ثإكحأأهج-با3!سضئطلولنى

ونجاتؤئلِا.ومعذوئلابدالم!لِا3(.331--اْهْ-ألمConstansقسظانزالبئثِنلأصغرأحلفظ

فلِهاَمؤكدعأخاصلَه،أحدوصيتهأودع:أيخبهدلْؤرالإمبراطورأحسولغا.وأثْولِفيا)2(

القسمأملروبدهإلعءالوصلهلشنميأىلا؟مبرأطوزلِةْ،لاوْأمرإلادارىالئفسبغهدْائَالْله

بمانتْهنكريماأنهلقيسارىْيوسثِيلؤشحدلِقَامىْولبوفن!طتطلِوس)3(،الشوكى

ولكنة-11بصرأحة،فلكإلىيشرْلموأنالعزلئوا،الىتَنَطلع7إحْدْتالثَنىالعدلصريعض

ومغاللَلآ!)"%،3ايمَطِصرهَشوتْأخدهدْأ-ْالأمرلِلىلاخكلىَ-"أنأصنوالجيفىْأنلِحْلوئا

ولِغبئؤلْهخ!ْأبلِهم"اوقاهَإدلهم-.تبأ3بحم!ؤنالأبناءأؤلاءْكا.اإلىالقأذهمنلْالْوَرح!ثم

3صافيفيرأطوربنِلَامنالبافلِنعلىالقضناع!عدقهاله!ف7َكْىعالجببثىوتوبىَ(،أبأطرةإْ

كاقالذىعلهإ!إ!لأقععهتمما5وهاتلِياللانال!ضز،Dalmatiusدلمَألبَيىسالزاخل؟

الئالْى.شابورْالقارسىالمللط-قبضن"ْأ!يعدأرفنِئناخطىْ-ملكا-لَوجهسثد3ْالاْول!سظئطلِنخ

"ألمدمنئي،وفلمافتِوسلفسنحئ،اأرصِغنِ!-مبك-3ءهة!أْ+-دلجرانصعلى-عةل!!3!

3فسطئطلِوسولؤلنِوس Constantiusوجدلالَسطنطيِن؟الثثمعلملِنش!لِر.الأخوينأْدأال

،Cosnit،04.....ء-1 IV1)7.!أْ!أ EVSE)

.2)أْول3ءطccl.I,338...--.-.قي SOCRAT)

.SOZOM..Hist.11ر43،َجغاوبي-- Eccl

.Gibbon,op.226-لككذو..7.! ci ،. " p

,esن!mpire,أp.112--س.أيضن!وءْ.. Later RomanولJoه

.SOZOMأ- Loc. ci931ر,.T.- op: c)tص،3)؟5ط!بم.

كل!+بم5؟.؟كماْجمر.ع!جم!ا03I-,ْ-خ3!ْلمنرْ-ْ*ا-.-َ!.-.ألضا-حعأؤر-

41(كا!؟؟!.جم!)7ج!.،كع!هلبما؟3.-68.--?:----ءبمْ.-..----َْْس.-...-س:ختى-.

.(5 Id)

-...--.35!.
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لكذمسةوا..لدولةاص!

؟ولbأكمداوابلابيوس،للنبيللمحدافعا"هأوبلَاتلِوس:منهمالضالعينالساسهَمن

البريتورى)6(.الصحافظ

علىحملمما)7(العاصمةإلىوصولاالأبناءاْسرع!سطنطلِوسكاق

أسرةأفرادضحيتهاراحاللَىالمروعهَ)8(،المذبحهَهذهوراءكانبأنهالاعتقاد

ويضلِر.(9lulianus)وجولمِانGallusجللوسصغيرلِن،ضبيينعداكَ!مبطنطين

طعطبة،ا!!يوممىالصجهو!هألاقسنلكئى!ىطرفمن.الكنيسة)01(مؤرخو

آريوسصدهَإهوله!طوثثى!الك!رثسحمنطيغالإمبواطو.رلدىالحظوةصاحلا

نيقية!مقفوثالوجنسالنيقو!صثِ!!!معيبيوفيأنويذممىونرأعم)11(،فىمنفاهمن

طريقعقضطنطيوسالعديدالأمالر!ور.منالعطفللِنالاالمقسذلكلدىسعلِا

فىنلك،يقثمونفهموا.!غولب6اخويهعلىآئره.يذلكوكأنهأبلِه،وصلِةشمللِمه

هـيلثىيلينا،كما،لتسهضطئطينرخمجة"طضثلَلكأنجميجاههيذكرونالذىالوقت

منئمِوكووي!)29(،!سىثمورخرطوأ!طميدْكرهمألبموى.سببمنلهالِكنلم

إلىوصولأإخويهمنالمرعلِكونسوفلمحسطنطيوسلأنهذاعلىأددمالأبأن

لأحديدعلاحلَىفعلافلكإلىقسطنطن.ضد-أنولاشكمنها،لقربهالغسطنطينية

الأهر،حقيقةح!لىالولو!كابئوهيئمكنأنقبليألعرلئنعلىالاسلَدلإءفىالفرصة

على.تحتولمالوصلِةألىْإلىهدْا،موتهبعدالجببئنعلحهامما.أ!دمببَصْحهذا-ولعل

عليهيحسدهفسطنطلِوسإلىجديدأتقدملمنَمومنوأقبا،أمراكانامماأكتزشئء

اجعور

ألضناد-

11285,(6.Jones, op. cit.،1pp)
.bbon,op.،11."2ؤ6 cit5ب

07(7,EVSEB. Vita const.VI)
54.1.SOCRAT.11 ist. EccI

SOZOM.Hist..)س!ح!,3411

236-235(8.Gibbon, op. cit11pp)
الشادلمى-الفمنلرأجع)!(

0.0)ا!2 cit1..5هعة 117 ;2 SOZOM. hist. eccl. ,111 ;1 SOCRATء!.stْيا!(01.TFIEOD)

الزعم.هدْاخطابالوثانىَاْثبئتاححِث،للمؤلف3ج.والكنيممهَالدولهَمنالسال!مرالفصلراحح1()1

(THEOD.Hist.12).ا?س!13)2
03030.03-.-.--86صبم
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لكئيممل!!وا..وبهللا

كJiوهدْاوكْبىفي..اللالطكْىإلإربوسبينلْصدِرإلدهيهحاءجْيواهووبجسبهاحْبينإ،

كىالإمبراطورى،.الفصرلقسْحاجة.كْىالئبفوميدي،الأسفدْ!صولببلِييوس،لِبهنفلغ

.لم.نفن.-بَجْدْى.الأب!بسطئطلِنجمبهْدلْيقومببياأبعبعَعْهقمكالْةثَممطئطيوس،علْ!يرصْئ

3.لَبقىوفلِ!اة،الأحْير:أيامه،يقصْىهدْاجاءلْيقوملِدلِاوعإبى،7الو!تَفللا!ْكْىأحب..على

الئيقؤميدئْنوسييلِ!لمنلد.على.بح!!دْلكلكولْىألىْييبدولا-إ،أالمجمودلإ)3سبن

ش-ء!أ(اث.

قلبنطظينسأنمنسِودوربفا-لِوردهفلكلِدعموربما3المذنِنهَإسقفكهو.نالسه"لا

إ.الوسملِيلؤس)َحصْرةكْىبهإؤصىفا-كلذكز

سوىليشبأئهالقوللمحىاللثةيعطيئاافدْأنْبودورلِتحديتْابئبل

الشرقي.القسبمْكْى.الجديبالإمبراصورإلىالوضية3حملا-لذىهولْطمنهيوسييلِوس

بِرد؟.ائهفيماأ!وسبورْوملْيلمني)7سدراط)16(أيصورجْينمعبْتفْبىْأئيلِمكبئلال!مومين

إلللاظورج!الإفيرأظورةعلى!الئأثيبركْيبْجح-7:؟اكالمجفوليإلبلاط/3كَ!قأنمبن

القصرتخطى.أئوهإلْىبل.الآريوسية،العالَيدة9ْ.إلىوقسطئطل!وسجغلِعالاواسنغالهبم
..هدْافىوالاضطرابْالقئتةإثارهَإلى.أدىإلاقاللم،.-مفالئ.اٍومنهاالعاصضةلىاٍ

"--ْ-ْ!ولهعا.ْحسبالإمبراطورلِهمنالقسم

وجهتانتنئ-ءاللطمةمنأفاق!ْ-قكْكألْت.اْلإرفِوسلِةْألىْأنسلفئإ،َكما-َََوالخفنيعَة،

..أنكلبمطئطحِن.لغهدْالأخْلِرة-.الشئواَلحىواستظاعت،ت3ْكاائباللهَ--ْس!لْهاثْىإلدها

دْر!لَه.ويلغرحنها،3ْبكلى-الإهبرْأطور،!ظف"ع7لهى.تقئل:مبحوظأ"ئجاحاع7علَحبرز

ومعع،ت.د7ْواللماسبب!لمن7يوسنَاتلِوسه-!الإسكتدلأرلِة،!-أنطابمية.لمحئْ.التيقيه3َرجل!باقنلاغ

-العيد/كْىوفلك7-كْلضزأ؟الشزقالئع.ءددمطئطيؤل!ن-..دد)3كانْ-الآرلِوشمل!صجوة

اجعور

أيضاو

../.!..-.-"..--..61,st.IV؟CoعitaْاSEB. . V!أتم)3لأ-س

-7!3-5+جم!ا!أ-..(3ءل!اس!ة!،93

..st."أ)34 EcclْاSOZOM. H

41.Robortson,op. c 4 it. P14(كأ(

.03,I.!5ء(.st+ْ35).!؟ا THE)

.SOCR.AT.16)ءس!ح2،1101 Hist)

(SOZOM.Hist.17)1?ص!1111,0

لإسع
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لكئيشة!وا.."لدؤنةْ!!ا

سلْواتعشرعلىيرْيدماوطوااح)18(،العرحرأبيةلاسكنَلاءاْلأcennaliaالحغشزيلْىْ

ولختلطالآرلِوسلة،والعملِد!نِوسلبلِون!الفولىْمسارَعن!كلَبْيرأكلاو!سطنطلولمن

وأ!لاهولته،عنهنملِأ!حْدْأنائظبلِعىفنلمحانآرائهنم،.ولذابرْضكمائفاْ،ْ.ولِقعْا؟َعىء

لاولَحديه،الأسقفهذأعنادمنرآه91(-بعدمالأئئاسلِوسإالمفرظ7.عداض!هميذماركهم

طلبهالىالإمبراطورإجابهبعدمدْالَها،-الإمبراطورلِة.للسلطهَبل،لثشباث!ه-وحدهم

الىأطْهأببافسطئطلِنلأوامرالائصلاعوز!ضه-نجابْلإَابكتلِ!بمةع!ىإرلول!بنيقببىكخ

حولاللاهوتىالجدلفىغارفانفسهقسطنطيوسوجدوهكذاقسِ!ارلِة.مجمع

ألهدوءإلىالإمبرأطورفيالغربآوىإذ،أهوالهمنأخواهنجاحينعلىالععلِدة

ولاشك،النيقىبالالِمانثَائماالصراعهذامزالقعنبنفسهوابتعدنيقلِة،مجمعبعد

ماكسلِملِنشخصلمحىلهوقث!مكْرعاهألثاسيوسما،ظهراسهبلِنلِرى-ألْاممره

Maximinusبهاقامالتىالاجباريةالرحلةلهذهو!ان.تقدير)02(كلتريرأسقعْا

الملدأنلداانفتاحثْىالأنْزأكبرالإمبراطورىِالخربإلنىعْالسكندرى.الأسعَف

عليهدرضهاعندمافهرافيلهلمحدكاقوأنافيهوتىالجدلصراعألَاأمامالجديد

بدالِهْكاثْكمافكرا،عنهابيرضولم،353عام-يعد،قسطنط!ويسلاميراطوبىالاٍ

والكنسِمهَ.الدولهَبينالمواجههَمنجديدةلمرحلة

والكئيسهالدولهبلِبئالعالرلمحالالَارلحْثْبىكْرلِدهَدتبىه-.كَسطئطببنعهذولملل

-والمفهارةالجذقبكلالأمورْدلمحةيسير.والإمبراطور7-ابؤارْييْص.يننمياسةلَملِزلا

آرلِوسيا.افيمر،حرْبقإدْا،الجموعبمنلِقلِائظرته،هْىص.سلإسلإ،..وثنلإْهبسبحلأ

مابَفلما...الفكر!له.بشْلَىولِمههـنجالأضداد،هؤلاءككعمقمستشارينيلاطهيضبم

لْدركفئاوم!،فتلاظمهَتتالكئجفيعهإ.الظؤائب.هدْهء7أحتورالغقد!هذاأئعرظ

لْحنها!الكنسىتأرلِخهمنالثالتَالكتابيستهلاوهوسوزومنولمرالمؤرخشَول

يةق،وكسطنطْلِنالفئلِ!هبكلىالؤمانبثاجرىبلزمالط.من/--حإدنَألَاءكمعألِئاثدْ

هدهدْأ،وإلىْ،لَجربةا!فىيثحخللْيمَلهَكْ!الآباءقره..الذىاْلإيمالْى3رأج3مؤنةوعْداة

04*،.VSEB.Vita Const18(ج(

.SOCRAT.!ا+أحءص!,931.راجع his

.114(91.Jones. op. cit. ,I)p
1.3(02.ATHASNAS. Apol. AdConst)

.-ع-كا...3لا.-س..-3.--.:-00.......-ب.-.-7-.-...-3-.،.ع.ع!88
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لكفيمب!ة!وا..و!ةبا

لجرؤلمأحداأنأإلاجمباء،الم!بميحلةدتلا.منلعرضبىلَلدعلمْأتهأرغمالعقلعة

ريب،لالَلعطيئا،وحدهاالأخيرةوالعلعارة2(.الحبياة)عاثْلِهوقسطئطلِنلْبدْهاعلى

ولَكنئنمفالمملئإلمحبرة،المبنميحيهَ-كْرقتجاهالراحاعالإملعراطورعلسيالببةالحالَيقيةالألععاد

ومع*...اسعبزأط.حلعرع.-يقولإبهيلْبىعوالكئيسةبعلعقيدةطيأتهثْنئالقدريحملهعما

إلىالئطنموأمسىوالث!الترة،الفتنراجتكلها،الشرقيمدائ!وعبرالاببام،

ئطروجهةعنيعيبرهدْا.!القولكألْى7ولئبنسار)22(.ْالسىعإلىء7شأنوكلقوصْى،

التافله.الفلبرةلأحدابصببىرةْالوقتلْمْسفىبحملأئهاإل!الكئسىللعؤر!معلتة

.صْمبئالصد!لمسلحاكمبسلطة7يبالث!رإ!ليمه،1-ورإحكْىكلفشطئطلِنأبلْأء(سنقر

!طئط!نعليهأقثمشىءأولوكأن6سلِاسئهشئو!الواحدهَ،الإملبرأطورلِهَدأئرة

فلِها:قذبرسد4ولئملِفهببِعته،إلىبإلعودة!كدرىللأسفف.سمجأ!الثالْى

أدعرلعهع.بماماإشالسكئلعرىالكانؤللعكلهعالكئلِسهشعب-إبىعالقبصبوسعطئطينْ.-َْ"

أرسنعالقالْون؟/الاسطعم،.فدشارعح-أثئالبملِوبرْأنئتمطع.الورعهَ،---لخ!،.للَقية،أكْلْدلَكح!أن

علتى،.طيصَط.حْصَونم..بهالِرومهلْرنمى؟.3لا3صْزار!يكابد-.ارْ.حْشية7.غبة،إلئلزمن

117الايادبالدعماءلْدْوعسغ،-وعاغلللملت7الزيعْ S،خ7ْ.:هـة"ْ.!

إ"7..113ْوالجناةأنزجذْالْدسيذلْشوا-أ!الفحنتقبشبرأسةلهِحاولولْا11

3-لا.ا3-اأنلابهمبنن"منالْدر.حأثئاسبوسني،703ْاللناممنيطهرؤحثى-1112

11اْظنِلإكارْري!بعر-مأ،بلأطىِضْم!مدلِلْ!ابىبهفيجىء11

.-لا."ا--االمزحاةوالفضلِلة.حاجهَكْىإلي!ههوشيئاأنمقام!"ْ-ْ

!11،..-.ؤكاقْعلْيدفدرظلماءالسماواتلْوربقبسأضأءتالريخل7فى!

أنجمننذكَأرب7ْكد،الذكرأبئ-َ،3.-عبىْ،ْافغظلمفسطئ!نمليكئا3113ْ

011اقعدهالموتولكن،كرسيهالأشقفيلعوئْ-+عع

(SOZOM.21)أْول3؟"101!ء!!أ1-.!-

2(؟)ه.3جملإك!،7ا)أstْ.س!ى).11ر22

ssance!اtheorحاْبكدْدانيمج!ح؟؟ج!أ؟كل!5كليهرأئظقْما de!ْلusebe de Cesaree et la n!

:.+Cesaropapiste,7-لألم!لأ!يأ5-ول7بلا؟!).!(.إ.9ير-7))بم*ْس!إعأرئ!(أ-379)
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لكئيسةوا..ونةْللا-!

ذلك"!؟هدقهأحقى3َأنالأفضلمىألسِىْ،3ْ-الأطهارألِها711

ا-ا-ثْىوسلرولْى،هتالاللِهوالإعرارْالتؤ!لِر7ْمنْوكنم-،ْارلأللةما11

7ْ110ْالمجدخأىأى،-أخثكملساَْالدهلننةلعفداندو!،مالدمه11

إْاالأحبهَإ؟2(إحْولَىدألربءعنالِةفلترعأكموالآنَ.خلعتاعلنِه11

يهقررْالذيا"القنِصر"لفبالرسالةهدْهكىالنظرَيلفتماوأول

الدارسينن)22(ْ،منعددبلِنالرأىفىخلافإلىعذلكأدىفقدنفسإ،قسطنطنِن

التىالسنةنف!سكانوهبنالإسكندريهَ،إنىأتتاسيوسفيهأعلِدالذىالعامحول

..)338(أم3371(..الأبقسطنطينفلِهامألَما

أتياءووصلت337)2ْ(مالو22كْىماتالأولكلننطئطلِنأنوالحالَلِعةَ

ألاْوغنسطسلقبالثالثههَألاخوةوحمل)26(،العام.نفسمنلِونيهشْلَرلِرإلىوفاته

Augustusأنقبلكنبصَفدالرلننالةهدْهأنولاشك)27(.السنةمنسبتمبوكىطد

عقبلأأ--يونيةفىالتحديدوجهعلىاو،أباطرةأنفسهنم.أبناء3!شطنظينيعلن

جابْمنْالإجر.إءوهذاْ-).28(..غالةفيْوسملِه.ولدهإلى.فشطنطينموتا-.عنبأْوصول

ثضيةعلىالواضْح.مىءالعطفرسالت!تضمنتهمالِمْسرالثانىثسطنطين

...دْلكيعدمعهالغرلاعلبملوكَومْاالسب!لم!دمصاأنَتأسلِو!ا،

إعأدهَبالفعل!بررقدكالىْ،الأولأََثسطئطينإلئضراحةجالرسالةولَشير

311،(33 ATHANAS. ApoL .C Arian.;87. SOCRAT-- Hist.EccL)

3.ولArian.8.َْ-ْ-راجعَأيضالأشاسنيوس t"ْا

2وراجغ hisحأأأ..cl!!0بtكه(H05؟بمأTH

مجموعةصْصنسمَراطالحؤرخلأحكصل!مصَملَهفىالموضوعاهذا-حولZenosزينؤسملاقبهانظر24()

1.p.37 vأ-أ،.Niceneand .P .N F-

(FEST.25).!ول.*

.Gibbon,op.،)233.91ورأجع cit

-41(26.Robertson, op. cit.)p
27)0،اْد،12205..بر3..مبرع-01 Jones, op.)c

.Gibbon,op.237-ا---ورإجع cit.،)1 p

1,28(سبماoc."أْ.ح.!"*:؟ب. ( Robertson

,44يأأ-Iز.في71؟أيضاوراجع A history of the churchأ-ْ Klا

-..!.....0007-ء.-..-.-ع--.--...9ضبم..ع

http:// kotob. has. ii-مكتبة املهتدين اإلسالميةالإسلاميةالمهتدينمكتبة - http://kotob.has.it



لكنيمم!ة!وا..الد-ولة

هذاانودْكرتا.آنفا،دْثكأوضحنأولقدحكاجلته،المنلِةولكنأسقفلِته،إلىاأنتاسلِوسأ

الفرقبينالتوأزنِلَحقلييْ.فىالإولقسطنهطلِنسلِأسةمعيتعارضمماليس

إعادهَاعلَرْبمقدكانقسطتطيناُبئمنسورْملْوسيقولهفيئضيمْا"ماالصسيحلِهَ،

بكلمة"هذهلعبارتهلِقبمأنهعبرذلك،.دونجالمولَهولكنمنفاهمنأئتاسيوس

أنهفلِؤكد3(ثيودوريث)ْأما)92(،الاحتمالمرتبةإلىغدهابرأىلِنقلممأ،11لِقال

لْيقوملِديا،لمحىالعوثشكرالَاْيعالج!ؤهوالأحْبرة،فسطتظينقرارالَاصْمنجاء

القزار7هذاصدرلمقدكَائلاعْلك9عولِردمْاالاسكئدرلِه،ْإلىأثناسلوسبإعادهَالأمر

مؤرحْىدولْاوحدهلِلْالْردَْثلولورلِ!-كا!ولفاْ:.!،ْلِؤسلِبلؤلمنحضر!صبالذالَه

بهدْه3ءجامااعئضذ.علىقد-لِكولْماألْىالبدلِهتىقمنالقولبهدْاالآخْربىْ،الكنشِنه

الردفاله.

أ-ثفيا.يكنإلمغْالهَ،ْإلىأثئاسببوسأبادأن".ميْالرلنمالةليهْأٍتف!يرماأما

ءاللَسليملِمكنْفلإ.ْ،7أدْاهمع!بهوبعداأعدإئه،م!لةتخليصاكالْ!مابقدر،للأسقص

أق7ْوأرادأئناسلِوس-بعناددْرعاْقدلاْضنا!ْكا!لأول3ا7لمحسطنظينلألْىْوفلئامطلقأبه

أسناقالْهَألْ!ْوأدركحساتا،-كلى3وثرواتها7؟ْلأففهالِحسبفئطقةإلىْالنسلاملعيدءْ

حسبؤهولماويلته،بلتهمْالعقلدىْ-للخلافلأتئأسيون،الكاملالعذاءنِكئوقالشري!ا

6-الخقدإلئ-تظربالإفنالمحةلمحلنداهـله،فجمعحصْؤززقض!...جمكلْدماغليهممهْلعاللا

لصنقالرشالةْكْىْيخماة--فجإءسلضئا؟فلؤوإلا،الإشكثدزلهَكنلِشهقكاتهالكاضلهَْلجأه

لْيقوملدلالِوسلِبلِوش.هَلومبئ،الملل!ئؤحنا-الانطاكى،يوسلاتلوسصكلىألِضادْلك

وآريوس.ئيقلِةوثيوجندرَ

لِكنلمالإسكئدر!ةإلىيألعودهَلةوالسماحأئئاسيوسالبملَدعكاءفرإارألىْ-عْلِبرا

قلمبهجريحسبماالأولقسطنطينأبتاءالث!ةإنْ.الأخوهَإذ3ْ،غيراسلَثناء-ْدورْ

اثالمَوا7وألهم7وفاهَ-يعدأجثفقواالآريوسيلِ!)انم(لَارلِخْ-غقمؤلقهْكْىئمْسه،أثئاسيولمح

(92.2,111SOZOM. Hist.Eccl)
03(03,THEOD. Hist. Eccl.)I

!.-83.1(A+!NAS. Hist.Arian)
!000013-
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ءفيْوالكثيسة!نرال!ونة3َ-!0

انسلِاسهمغنفشلِاوالدياركئأئسهمإنىالمتفيلِنالأساقالْةجملِعيخفنئْإضكأذهَبنِلْهمقيغا

بهأبعتَالتنىالرسالةهدْهإنفيالمسلِحييق،ثجاهانغيلْفىللذوبةَانجدتِدةَْ

أخزئعديدةرسائكصْمطكألْتالسكئدرى،ألكئيسةشْحلهإلنئالتئاننىافذنمطئطينْ

العائدلِط)32(.سْالأتذمافْ!هنجئاشطإلىو-حالر3فد!.ْحملفَ

اللَقىحيتَ)33(؟الثانىدسطئطين3معلِةثْىالشر7ْققاصدأارتحلْأتتاسيوسْ

وكالْى،لاأoesiaموئيرْدِ!قىVim؟nacولولأْفيملِدْاكوم)ث!(لِتةهـ9قىبقسظنطبِولبق

سييلهالخدْنم3(،روبرلشو!ْ)ْإلمؤرخلعبرِحسب،الغببجْصِبمالأولياللقأءهوهدا

إلمينَانببةعأد-لمحدإسكندر،خلفالذى،بولسأسقفهأوجدأتي،ْالقسطنظلِثيةإدْاخلَي

أسقفلقىكبادوكياقلِشاريةوفىثسطئطلِن،أبناءأتفأ!ص!لىبناء)36ْ(كرسيه

المطريىلمحىللخطىسِححدتْعالإميراطور!أحْرى)37(مرةق!منضنطلِوس.الإشكئدريه

بالإمبراطورله.نَلحرشَكاتَللى)القارشدلِةلملحل!مودغِلصدىالشزههّ)38(ْالجبهةالنى

أبد!لِسعبهلكنلمفنسهـطتطلوسإلْا،يمولةالملقاءأنْاهدْهعلي)ي!!أ؟-uchesne!لعلق

الشر!،كىعردضهسمعةمصْتبسْوانَاصكممرطوال.له-!الْصلِنلَقى:يننَمحْصْأن

و!وةالمفكرلِةالمكالْةتلكالمؤرحْهذافوليإلى-ولْصْيمْا،المتاعبمبْىىالكلَئبرءجلبت

الإود-!سطئطننمع.صبرأخك!ولمحىسمّله.مجمعلهنيأبئاسبيوِسهإ.ْ-احرفْيْالشخصله"4-%للَى

وبيقْبيلْهيجر7لمأثه"!أثناسيبرلبى)ْحديثمىْوببث!ألار!ولب!لة؟.6!تصبديهإْللعفيد

!مخاصملِه..قضيد؟3خولي7أيه.ملثاهئحاتإلإمبرأظور

.ATHANAS.32)8ع hist.Arian)
-++.-71،".(33 Kidd، op. cit.II)

،."؟cit.P.41-7أيضاأجعوقي7 Robertson

,Apo1تاonst.ع-انظر.بلغاريا-ْفتىالالidi107nجاليآوهى؟؟إ.ْإ adS.َ+!؟*ط

51.Robertson, Loc.cit+،
)36(*حقولفي.3.+اْفى.،كة!ل!.7

..3.pol.Ad Constول(37.ATHANAS)

.dd,Loc...،007--....ة-ء.ش. citْأobertson. Loc. cit.7 ; K3(-1.8كأ

,esne،ا015050ْ..-.:.:.---..تج.*.د..-...7!..::ء op. cلأعu9)3لها D

.[Apoجonst..5-اج-ةا-..-ء.،،-. Ad+!04).تجول!عق )A

33--ء-4َْ"9!2ة http:// ْkotob. 33.ah itخ-ْعَْ-:ْ-الإسلاميةْلمهند-ي!3-امْكتبة
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جم!لكئيسةوا...وبةللا

بعد(ا.ثالإسكئدزلِةإ.أخعئاسيوخعدخلخعأ--V"1"1لْوثْميزمخعوالعشَخعلِخعالثالخعولمحىلا

!جائلا-03أخعفلِروسمنواليهجهَاللَزحابْوسط-مظا.هخعَْ،ْعاملنقخعْايهعئهاغابْألىْ

اْ"ك!0،3!االصجمعلِةخعساللَهغثىهدْا3إمعسعخعأسافعْةعد.لقبَالكئلِسعة،:جتىوشعلع

icaأص!لأEncَعأدسببعلَهالىالاًساْلْمْة.بعودْهْ.ألْهعر6(..ألامهم)إ(ْ:أسعد3"في-)سته

،ءكرسيه7علئ"ألَناسيوسإدْا.يقئألْةْأنيولننلِيلِوسبونأيفن-د.جثند،افيالضبزاعْمنمعة

كبنلحاولخعلكعتئمْخعْاتيةالسيأسلِهإعالخابةوكالْخع.ْمعس!غأهعم)3"(،تجعقيخعْأ،لىخعِصلخعاْفلنْع

ألاحْوهبلِنالأمبرآطؤرنهْكْى..الحكنملالسلماًدى3دفد.ضاربهبنؤعْالملثاكْرهالفر!ا

يلِخعْأيخعا"المعلَياعْضةلم-الأيعخعالمسعييعةكْخعقيعيخعْ-النتَمقاقْهوةتعمنِخعالتالئههَأ"-ْإلنئ

،+هعم-ثعكزاٍلى"لع!نخظعئطخعِؤخع-لاسلَمالةاليوسيلعيوسيخعخع!جهخعإذْأظوعخعية،الإميخعخعْشخعبن

اْلنالْى-قشطنطلِنعْاجلََابكْ!،وألتأدل!لِوسْانغربلمحىْالنلملِؤلْى7افلحفص!علبئ

ضحالهَكْيالسعكْئدريألأسفخعا.امخعاهااللىللقئعبرةوكاخعمعخفدءهم.نرإلىوقئسطْابْخعْ

.عالسبللهدْافىالألؤأوضح

أتناسبوسعودهَلقبولاسلَعذاد-3علىالإسكندريةفى43َ-الآرلِؤسلِونبكن7ولم

جكقالمصالرلْفضصحلمْ"!إ*المذلِتْإَقىابآلَا3الأضطريعض"حدثتئمْؤمنثالْيْة)؟بم(ْ،

الناسيوسأئصماربيكْالصمدأماعن3ْتخرْج:ةلاأش!اكارْ*صلِبدووإن7،ْطييعتها

مجمغ7ْ-بقرارْعرْلهتمفْد.أثنأسبوسبأنيخا!جونهؤلاءَوالأرلِوسيلِن،-وراح77

إلاءبمجمعجدلِدم!الأشقفلِهَ:نجرسنبىْاصكتلاءةاْلهلِحتيولأ،صموبىفىألْمنعفدالأشماقمْةَ

بططلآ.بإعادلَهالمدئية3ال!ننلظة!رارلِصبحوشكلله7)6؟أ،،إتكئسىْ

41).ع.-...لا،20007-..----!3". FEST, IND. !)X

.ATHANAS.42)هـء+كول7.. Apol.)C
2-فب..ورفَيهـ؟؟رقم3أنمخطوط700!انجظرخ"إ()3

/،-.-3،.T.11Hist. Ecci!44)خع SOC)

SOZOق.!+st.عن!ح101)2،4،..اجع!ر..

)45(محهم3،+بنع!.كرأ-..ج4003أ.-..!ة.00002

an7.هن!ض!ْ.ن!لم%اْ.ءا-م-.-يم.-.خ01 ; SOCRAT(!ف!.كل.ANAS.طنى+ولlopA(6)في

ف!!.-لا-.30707-3د..-...
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لكئيسة.وا..لدولةا-!

لِوسلبلوسمثل!وسا!دفاعا،اللضدى7لمحنئوسلِلهْيعدملمأثئاسنلوسولكبئ

.(الكبيبى)47قشطئطلِنيهماعأداللذلِ!لْيقيةوئيوجسْىلْيقوملِديا

السلطةسِثبربمااتهامهرلمحىالآولى.سيرلَهم.عأدوا7حْصومهأنجْمر

يأ!أمرقدالراحكالِإصراطوركا!ألتىالقمجكملِةببلِعقامئهقأذاعواالإمبراطورلِة

بلىوكتبوا)8؟(،لنفعهلوباحهاوالشغكوليبيا،مصرفىالأرامكعلىسنوياتجرى

بكث(.انته)13وإألثاسيوسلبىمعن.هذاببَوإق3ولمإالأمر،بحقيقيهْيخبرونهقسطنطيوس

(.س!ايا).ْبالمولَااللَهديدحدإلىللزجرهدْايرفعسقرأطللكنسىالمؤرخانمما

نفىلمحرصهَاسهزوأكَدكأنواالآريبىسيينناٍبكالحد،هدْأعلْدالأمرلِقفْ-لبم

الذينالقسيسينأحدPأsلم!3(يستوس)أْمتهبدلالثسقفلِة!اخدَارواألَتاسيوم!

ركلممهوتم(الآريوسية)2ْالمسألةبدءعتدقيكمنأثناسيوسسلفإسكندرقطعهم

الغربيهَ،الخمسالمدنإحدىطلميثةأسفSecundusشكؤندو!مايدعلى

ألْىنيقلِة)3ْ(.غلِركىالصادردانةالاٍقرارسملهالذىالمتحمسالآريوسى

جزىوكَدالإسكند"رية،كرسىْإلىبركعهلهميسمجلمالكبلِرقسطنطين

الديقوميدىيوسيبلِوسغرْك-علْدبكللِه.سارما-حف-جملى..هدْاالإمبراطور

يدلا.عْلِرهمسيامهَ.علىإفيْ..والمحىَ-الأنطاكى،أسقمْبما،تيقلِة."ولِوسئاتلِوببىولَتِومجسْى

ثانلِةأللاسيو!مااعتلاءحتىشاضكراالأسعمْئالإسكندريهَكرسىظكذَمومنملْهم،

قيإكرار.السالمعلىلحرصكانكَسظنطلِنأ!ولاشك.337سلْهْنوقميركْى

إلىحاجهثْىيكنلمولذاالجدلده،مدلنتهلإطعابمالأساممىالضمانلعلترهأمئطمهَ

أدكععيرة،.وليسأنطاكلِةْشعبمنمتحْدْأفيها،الكنسمهَوشعبالاكليروسإثارة

أنتاك!بوسألِضناورأيخغ

32-7(47.ATHANAS. Apo]. .CArian).
18(48.Ibid)

(94.Id)
(SOCRAT.Hist.05).51ء1711،5
.THANASاجم!6. Ep. Encyول(5I)

91n0!اْك!.بpolول

(ATHANAS.Dep.52)مح!)"،1+ولبم
)53(يدTHANAS.ول05ol،رر7!ن!.ح24؟"

http:// kotob. has. ii-مكتبة املهتدين اإلسالميةالإسلاميةالمهتدينمكتبة - http://kotob.has.it



ب!نيسة!وا...لدولهَا.

وابذىمصعركىئائعبهعإيكباصعوكبىعفلِالصعجرلِبىمرعْباسلصعصعجبهاءكَاح!أئ!من-دْلكْعصعى

،مربوطبلجنةأئناسبوس-أنصار.دْهنن7لمحى.اشمهوبرنبطألاربوسببن،ْمع.ببَعاطف

.سيدهسلِاسهلعيَينسصط-.خيبر-40ءط+3*ه(ثْلوب!ر)؟ْلهخلفاوولنى

أدركحصعىقسطئطلِن،قصعصعىانفما:،ليدصعماْصعصعرعععانالاتجاصعهدْا"اأنْئكلِر

الأسفعْهثعْودْمنلِحدأنسِنلَظيعلأثيودورْملوعلْهلائيأأنفسطثطيوس-،ولدهْ

قسطنطلِوعسيغلمهوعالعنادالسنينصعبضاضىالاتلصعصعار،بزهوعادوقدالسكندرى،ا

انصعملَدصعىملْنقصعصعهَع،صصعير-السلظةْوسصعادهَإلتىجاضعحهْوببرضصعبةأثئاسبولبى،عنْ

مواطنفلِلا!جريوعصعطععلْهئائباْالإسكئدرصعهَ-إلىوأعاد*َثيودورْاللعهالإمبرإطورَ

شهدتهااللَتئالعنيفهَْالاضطرَاباصعيختلكحدسهصدصعْذلكإلىلِدعْصعه(،كبادصعكلِا)َ

واعنحارْماموكفاثلِؤدورمنهاأحْدْغلِالا،بعدللِهاْاٍالأسقعْاْمجىءْعقلا..المدينهَ

فنىممتنهموكَفأنْقثمطنطبوسءأدركثمومنلْيقية)6ْ(،رنجلجالْبإلىْكان

السلطةجانصعمنصعصعصعاْحتىأولَسأهلالْلِصعلِهَفريقعدصعربماالنحوهذاعلىمصر

ق!بطنطلِوس+أبدابهسِممحيكنلمما،.وهو.المدنية

إلىعأنطو!لِوسالرهباط3أبو3بهاالَامْ-"ْالتىالزيارةتلك.ْكا.ريبتهمن-ورْاد

ألىْ-المدلِنةكْى-ْصعاصع--معانجعدإ،عع7-ابسعكئدرعىإبالأسعصعلعا-ْلَدعيما.-.واحتفا?ْالإسصعندعرية

فْىتِفكت7لمْأئط!تلوس-عْ-أدطصورعْمْ(،(َْ--ا-لأرلؤشنه)8َه3َالعالنبيؤْلِدؤق"3ضصزع.رهْيان

كإبْيا.الؤلارءَ.-.أن-.هكْ،إلا338(-،علِولله7َ"2.2ب3)05ففظ(.)9ْيومينسوىالأسكئدربه

أعطلَهعملىَ،7.!نجغا7.شعبىؤلأثلِز4مبنْننجضلإ.ثْولهللزيخلالكيلِرهَ.بماأ!مللهاْلها

الأماصع.والتأييصع)06(.صعصعورعمطوعرعصعبهمهمليئيصعبصعبن

كْنىالمجموغءْالمئلشوهَهدْهَبتأييدلِحظني7ْ3أرععصعلنىيحرسعاصعفزصكلأصعالىْبر.

*

50551..C Arianول

أ،لل!،؟أمم!.67..ت.-صع/..-%يض!اجعرو

96Vita Ant

ا*

S..حصع"؟ولCol-..214..؟
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..والكنيسةQWْJId--!و

الاضطهادقساواتوطأةتحتانجديتهاْلمحرلَااللًىلَلكوفيافيها،.مصرصحراءَ

دونالعاطفهَعلىالفائمالإيمادْاالْلِهشاداالحزمار-،7ْءؤفْىصععصرجلِاةوآنْزتَالؤئْنئ

وتقذلِر-اإعجالباالمسلِحينِن-أشئدةتعلقت،خءالجموع-.لدىالمعجزاتوتصدليقالعقل

منالمسيحيةالجموعلْفوسما-فىلهمبما-الرهبان..أهميهَلَألَىهناومنإلنفر،يأولاء

أبئغاءالمملَصارعلِنالفريقيناستياقنقدرالِضاهتاؤم!والولاء،-الألر.عظيم

الوهيانابىلعدومالحاليعد4الملمةوثدركالادلِار،7ورهبانالمدوحدلِنمرضا؟

مرْيبنَ!دكلهيالحزمويقفاآريوس،عقيدةيدحضأنهالملألمحىللِعلنأنطونيوس

منالصورهَهذه.حولاأسقفهاعنلَبغىلاأنالجموعإلىوبطلبأثناسيوسأزر

وكانأنطولْيوسما)61(حلِاةيكتبوهوأئناسيوسدلمبها-ْلجرىالجارص3.التأيلِد

السكندرية،الأسقعْلِةكوسىتولىمدْوكرسلِه،لنفسهأتتأسلِوسرلب!مهاايتىللسيابسة

لقلِههماالواضحأثرها،النيلفمإلىطيبة-مبنالبلادفيهايدْرعالتىورحلاته

وولاء.تأييدمبئبالأسقفيةعهدهطوال

سياسةمعلعامةواليومملِبيوسيلِنصصرفىالآريوسييننظروجهاتوتلاقت

حلَىمصر،لمحىالإمببراطوريالنائبتغيلِبربعدخخاصة.قسطنطيولبى،الإمبراطور

لْصبيائيودورد!)62(جالْبعمئن-الكبِادوكَى،إ.ضلإجرلِولمن56جموابكبَيبرتلفد

لَريطالثىالصدالمحهْمدىفيركونحْصيوصهكان-ولما.آلإسكئدرلِهَ!ىتجزلوليييين

بخراءاٍأخلإنرأواقدالإمبواطورية،منالغربىْالنصفوأساقد4ْْأثناسلِولبىبيق

كله)63(الغربغصْبسِيرالسكندرى،،س!!الأسمفضْثلِلَخذوفجائىغلِف.

إلىبهابعثوارلممائلفكثبوأضمْوكهم،إلىجميع!الأسادمْةلاجتذابسعواثنمسَْومن

ألناسلوس،ضدالسابعهالالخهاماتضمدوهاألللاثه،والأباطخرة-الكنالُبم!محختلف

6(خشرجمة)ثغلِربطرلِقةكئرسثهإلىوعولتهالأرافلبقمحاتجاره7إللِهامضدفين

وهو،تحولهمنوالرعية،بركضالقثيس!ؤيةأجلمنكلهالكندسهَشص!أشاسيوس7يقول6(ْ)أْ"

Vita.07.3راجععامفىيدخلوهامنفثرربماكثيرر!المشيحيهَعإلنىيهدى AntولATHAN

.Hist..1)3،خ EccL+!62(.!ة-ث(

.43+(63 Neander. Christian religion and Church, IV,)p
64)..+!+ول9 ATHANAS. Apol. .C Arian.,91;24hist)

+.ع..--..-7.-..كا--...-.....-..َ..ء--...ء-.----.ي-3-س69ض!ع-3
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لكئمممنلأ!وا.3لدوللأا

دْىقلمناثدعاسيوسافلحأ!بعد6(،.الدعا)ْلئ.اٍالتقرلادْأتهعالوق!كْىمحعاولين

كبلِرادورألعبالذى2-ء؟(-ع33.)لإ..رومااًسق!.فاستقيل-ْيولبونجم!+تأيلِدهضبمان

علىعسفارةقدره)66(وعبكلوععروماكرسعىسعوأحعلالمعلِالدعىءمنالرايخعْلاابقرنشْ

ول++ولكاأ3عطرفنروم!.الشمأسلينولْصْم.القس،Maوللآ!ة-ح33مقاررأسه!

أناللِوشباب!بنإلئ؟بلقبعدعلِوليومنرلبيالهمن!للصبحHesyاْطج!لمإ3وهرلِكبِول!ر)67(

ايوكْبخغك!!إ(.ال!ميعإر؟)38هبهاء3وفيألرئيبييالعجرئيجمانْ-ىالئيعَ!ملبلويمدئلونبهما

ءوماركللوسا-.أتعلاسيوسأمتالب!أمامه،.تضْنيرومإأسقعْ!إلبئفيسدعةمعه

ط!sclقيأ"ش!5واميكل!ب!ب!نا.ْ-الدلم!طئطلِئلِهأسالصْإتعر؟،--وبولساًللبمعبولarcellلمأ3

إبالانهأماتَوقائمة35-؟3،لبمبْةْلجذ؟3:هريؤطتقرير-(بهاوأرثْىَوعْيرهم،بكْرةأسقمْا

مدد.شاعْراالسكئدرئ2.الكرسْىْواعتبارعالإسعكثدرية،-أسدَسع.صْدوالحاظةالسابقِة

.رْ!فاأبسمصْلألِثبيكبنىعبيجضودْ-مجاول!لمحى؟.:موبْبكعأكئال!يبوسمجبم!وارصدوبى-

ا-لاَن..ْفْئ/حتى.يدجحلخ.ى3-وابذ.!بسلؤلبنْلكيرشمى-.،الإشكئدرلية،عالملأيىيول!بىَ-ببمرشح

أنبىسبهخ!؟اللِ!بب!ابلِون-!-.بهأوضيى.ْمابينمبن-وكإبئْ-.الأمبقالْلِة)!6(.عرلث!-)جكلتيكج!

لبفصببلايئزإج.-؟أطرا!تكئبيبي..-يضيمضجمع.نبهالذإلتى-ةايدمحك!"%ن--3فِؤلنِيبي!َإلىلِطلبوا

منإقرارادعلك-ولم).2(،المحعمعهدعايرئاسةهوتفضاعلويسرهموأَنه،بينهم

وأنخاصمهَ-الأسعمْيهَألفراسىْيقلِةْعلىفيوماا.أسفْالْا../كعببجبواب!ئمرقص%بمناكد4ْْ

الأمرحقيقيةكْىولكدعهالمضعموتع،يوسلِبيوسرعايةكْىالأدماتلْحعضررععامتهْبمْ

أئئاسيوسما.!لىسدع!وصوكْهلِوللِوسإلىللتالَربافخاؤلةمجبنك

.يفونم3نجاد-نجهداجيالأله2ع7ألنهاسبنوشنةفأدرل!الإل!ن!ئدزلِة،ءلى.ْاٍالأئباءهذه7سَموبلنأ.ْ/.ْ

-op.،؟،7.3."2.-...ة".-.3ء7؟0-،.ع3بر..-ت،-....،خ . cit,65)؟ Kid)

Sheلْو،"-.-+7.51-!عا--7-1،ا!3---..-. . Papacy.-(66}-،!ظلاك!أخ،حذءمم!لا!)آره

-)67(كلATHANفي3ةه!5].ي!؟اْكللإ.ممة.ف!2،؟.--7.،ع..لملا:،-.!".،اإ

..(68.Id)

(Ibid.96)..24+،ا-

ك!.حأ!غPatriar.برئ!ءأول-مهرأ\."،ةأ3-ؤْخ7-ةإ...-،-/.-ا-م!.خ.-:-خ..---..بر--!.-.-

07)!ل!ANAS.ول3فيا؟؟جت3ول3اْ،ل!ء.02..-..- AT)

7َ!
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واتكئيسة..الدولةْوو

عؤمولذاوصؤر،قلِساريةمجمعىقى"333عامحْصومهْفندْعإللِهلجأالذى

الممتدةالعرلِضةالقاعدةليهكإليهمضلِفاسلاحهمبلْفسهؤلاءيحارنياأنأللاسلِوسْ

أَنولِخبرنا338،3/!نمشتأءفىعاممجمعإلى7يلِعتهاسا!فةددعاكلها.مصرعير

وللييا)7ْ2(دالخمسوالمدلىْوطلبة.أساكمْهْ.صصريمتلولْىفإئة)ا!(كانالخضورغثد

رسالةألجمعهذأ3ْكتبيولدِوس،خاصنوبو!جهالكاثوليكدِة،الكددِذسةْ.أساقمْةجميعوإلى

بطىوردا.اًنلاسلِوسلتأييدكنسيةمظاهبرهَولعجمعمضمونهافىْتبد)733(،مجمعية

فْىالخصومصكللهسارالذىالانسلوب.لْالْسإلىالأساثمْه،.وعمدإللِوسابللنرسائل

علنىورفالمحهلِوشبييوستجاشرلفد..."زسالتهمفئنجاءكعَدالمدلْلِة،الشلطةإثةرة

منأمامإثشانإللالْهعلىلجروًلاحدبد!ساقؤا-وصفاثَه،لمحى.لمححهَللأياطر؟لِكلبَؤا-أن

ألآرلِوسسالَهاماتنفْندبعدصمبن!رسلهَونفضْىأولاءْ.َمرلَبة)؟7(.م!7ْأقلهحنم

إلىمنفيابهبعثْأنإلئالإسكندرلِهَكرسىئثناشيوسولىْمذألسابعَة،والمليلَيلِن

كفحعلىالتاشلِوشاسلَيلاءمنأدْيعلمامطلقاصحةلاعانهونؤكد)7ْ(ْ،غالة

يلكنبشهَأسا!ة-ْإلىْصرلِحهبدعوةزسدتهالإسكندزلِة7فجمعواحْتتمْالأرأمل،ْ

ألثاسيوسا)76(.ءْخولوا!لَفامْهورفاقهَلِوشلِبلِولم!8"نجالْببهجْراقالكاثوْللِكيةْ

71)وللمهـ*ث!.طهـخ5أ.ح-.ول3اْثي.001-09ب،.-...-.ا-. ATTH)

)72(؟!3.4

73)!3.4-ء91 Ib)-

(Ibid.74)ع17-6

18(75.Ibid)

الامك،يبمنيافتكمإلىنكتبأنيس!،القبممناالتميناولَلاففنجنها-:الرسالةفدْهنج!امقي761(/يخاء

والحنو،كلهالعطفألخانا!ساسيوسمعطينالابضاحهدْامنائقبلوا-(نعتتمل!،فيكمالمسيح7.وحكصة

القوكفييفالربديارصَسدنسواالذينأولاءورفلالهه،اليوسابذلكعلىكلهالغضبمبدين

أما+قاكحينمهتلينالرسودؤبوصالِاكان،الحقانى،للحقلَقمصواأنبعديللَيمنهيبوالخطايا.....:

بشركة!ساهمآثام5/13(ا-كورتث)ييئكم،م!الخييثفاصْلوا.يبيلْهم"3!خافيجَ.فالنَهمنْالتْين!3ْ

أل!اسيوس؟ضدابيكملِكتبونظسو!الآدْاندعواهمعنصمواهذألأجكجديرين..غبرالتناؤك-فعكم،ْ-

الملبتيوننجكأولاء،لْحنفلسنا،مصريينأمماضةب!ومعاتثيلؤهالوخىتصدكوهملالِرسلون،7سبىف.ْ.63ْ

.+الشعَاقودعوكأفيهاالصدعويوسعونالسلامصفوالكنسمةفبىيعكرونالِومعإلبىزالوالاالذنحما-

ATTHANAS.-اة"ول.جول)3.ك!91راجغ
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لبئ!ممبلأ!وا..لدوبلأ!وا

وراحو!أئئاسيوس،-عبىْ/دفاعاالإسكتدريةمجمعأسلا!ةكبَابئجوهدْاعلى

النيقومثِى-يوسيبيوسمنهالخطى.رسم.الذىالسببلنفسينهجونمنهبوحى

نظروؤجهةالرسالةهذهيحملونمصرأسأقفةمنوفدجاءزوماوالى.وصحبه

.ددكانم!اتا3عللهلِعدحماللِوسابىالفولقأثتإنسدؤسلدعلاحلَىالاكللروس)!7(

إلىبعدفلِما3ْلِوليوس.لهابعثالتىالرسالةمنويبين.الدعائمفلِهأرسى

اعتبازحولالفريقلِنرسلبينئشبعنيفاجدالأأنأنطاكلِة)78(،فىاليوسابيين

لَأييدعنىالحصوله.اليوسابلِلنعومحاوبهشا!كْرإ،الأسمعْىالإسكئدرنِةكرلممى

.الاريوسى)97(،المرشجبستوسلئتصيبيوليوسْ

بتأسِدإلا.رومالأسقصْلمْلسَمحأثئاسيوشفسلِسوْكَدمهأاللَىَالأدلهَولكن

.لمالسابقى3السكئبزالأسقفإسكئدرأدالْهْهدْالمحبشالوس.الإسكدرلِةئظروجهة

بدعلىكذلكالحرمثَرأرشملة،يرسمهقامْالذىسكولْدوسأرْكماالئيقى،المجمع

رْممليحْبرنا-.الىْلمبضراحة،بذلكيوللِوسويعلر!)08(،الأوليالمسكولْىالمجمع

صكليهعرصْمواابيهم،نذُأبها.يسلَطببعوالنالْهمأدركوأعحكلْدمأاليوسيبلِوسىالفويق

دْأتهالودتولمحىالتزْاْع)!8(،مثارالقضيهَ.لمناقشهَمجمعلعقدنجلثعوةمقلَرحهم

لوللِوسويجو.:عللِه،ييحجمالىْالميرصْأ!عائدا،-رغم.مقارابولمحدرئشارلحل

رجل!حججبالزيصْ-*معْتهمأوبعداليوسيييولمملِيىْرسل!جلكالذىبإلعاردْلك

)82(.أثناسيوس

فِفولكفالمت!قع،عْيزالعؤد-ْليذاْمقارداقع-!ابخزى-كأَأتهْ.لؤغببر

لقشلهحسرِ،وهوخأشئاالشر!إلى-الوكْد-كلهنعوفي7اًلْماالخزىمر!لا7لكانلِونلِوس،

إلىخطاهأستحثمقاراًننرىولكننامحنمَا،مغيطاالإقلعلىلعادأو،مهمتهفى

بشلَوس،عىْإلاستغئاءوصْرورهَالأمرحقيقهَعلىيطلجهمأئطاكيةكْىرجكمائه

.22.AS.Apo]. .C Asianل!م!أ(77AT)
)78(ذ-02!أول6

24(97.Ibid)
(08Id).-اَ!:3.

22(81.Ibid)

.Id(بر)8

ح!00139
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لفئبس!ةغوا..لدوللآا!!

طرلِقلمحى-عالنبةيهدْاولِشكل،عالآرلِوسنى7لضاضميهقبولاالغربفْىلِلقىلاالنيدْلك

للنِرلااللوسلِبيولع!يل!،،وحدىمع.الإمبراطورالهْمبنألجزء.هدا.-أنساقجةْثبغاطفْ

.رسلأمامرقلِملِة،باصطحاب،السبيللِمثدأو،المفاجئالرحنِل.!حوك"عالشكوك

ع.لمحىالمديئهَودعكفب،1كاملتصبرْإحبنابْىأوعالشمالةالإظهارالنسكئبزئ!الخضنتم

الكئسىابمجمعلعفبالإعداداعبرابسفصْروم!لمئاقشههئافي.صحبههدؤء.وتزك

ابرأئ.اتكعمالأحدأتْمجرلِات/وهاهىابمفلَرح،

جيدنبةيعدأئطاكية)83!هنىفعدضثطيؤسألامبر)طوبىكا!338ْبيسمبز-3فْدْي

بلعلَزالائباء.جاعتهمأنبعدشمانحة،كْرصةاليوسابلِونووجدها8(،)ثالفرسلملاقاهَ

رعايةتح!هئاكمجمعا-كعفدواأحْرى،خطوة.بللَفدمروها،لمحىوكْدهمجهود

لت!اجمْرإ،الإسكئدرلةكرسىواعلبارألئاسلوسبعرْلقبرارهم!لهلجدلواالإميراطور

عودةألْىمؤكدلِ!الإميراطورأدْنعلىالامملَنلاءللعودورئا،لِقولكما3واسلطاعوا

8(،وقلسطيق)مصرهْىوالفلثهَالاضطرابالَاوفوعإلىأد!ل!لمحد.صْفأهأنظسدوس!.مبن

كْبىعلفلح-لمالذىالمرلتمحشسلَوسعنالانالاسثغئاءالملوسليلِوفسىالفرلِى!رروكد

كا!س!-صل!حمصاًس!فْيوسلِبببىسعفىاخليارهمووقعالنسكئدرى،الكزسىاعتلاء

ألفلسفة)86(.لِدرس.3فلوهَالمديلْةكْى3قضىحلِثالإلهنكندرلِهَ،أهلْمنكرلِياوظنوه

جملْذماحصلِفاكانْيلِوسلِبلِوسلفن7ويلِان)7!/(رالًعهَخطابلِهْبمؤهيهَجيبرومخولِضعْه

الإللبكئدرلةكنلِشةولاءع!لعلمهلفا--.َالملَلره)88(المغامرة3قدْهْلمحبوكرثضى

جريجبىرئ)؟9!لِدعىكبادوكىعلىالاختياروقععلْدها،أئناسلِوسلأسمففثا

الإسكندرلِةأحب.تحمذة-مدزسهَ.أيضا-كارْة.)09(،933.7سنةلِئاير-فىثا+ه!مم!-334

رسالهمنواضصحوهدْافلك.بطىتصبلِق!الإميبزاطوروأجيهطىالمسلِحية)19(،

،Kidd,!ل."،+(724 op

،y..!011ء356 opبمDo n

.THEOD-.ش!ccl.،ثأ2 Hist

01SOCRA?ل!.،43!.:ة؟أ17س!5.،6111

190131.HIER.Vir

9,CRAT.Hist.11.1ccE3نه
9.Id، ATHANAS. Hist Arian

.Kidd,op.؟ع73 cit

43.Robertson.op. cit. P

.)83(

41)8"

!)85.

)861

)87(

8(8)

9()8

51)9

)19(/

3..73--ع-!"ا-....-...--.عا----7-.----7.ع
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!7وا!ثيمم!ة..ةوواللإولة

ctolaكلأد!اءس!اْ--الأسلأففهعم!مإلنىألنانيملِودبى Enمصوحاكمأنْفِيكرحلِب5؟اْج

للعتبىإلاجبرنِجورىابطرلِنيثىأثييعلوخ،المرسومطابعلجملجكام!أدْاع.خطايا

."2!(.البلاطإبأوامرالأسقالْىالإظمكئدريةعرلئ!..

أثتالبميو!اأناللِوسلبيوسل!ن،َأؤ-أكنعه.-اقتتغ،اطوؤ-دد7الأمبوأنا2.ولْاشب

-من.الإضبراطوزيهَسكالميليرولْمْلِه،.!ألْهصوفيمجبمقىيعد.-شكرْلهللبيعةمعْنضلا

ثْىإلإميراطوبىيةالببملافيةدائرةضبم!ولمح!سعه.-رغتموأئه،قضيته.لْضرةأجل

هدْه.ومتدْالإمبراطبىرلطْو.إحْبىيهالغربأساثفةإلىوضلْدوبثهيزسائلهبيعثابسخرق،

مجم-علْثِمْ!وشحصىإللِه،-مسولمحا،فكريضراج3.كْىَفسطتطيؤسبدخل.7ْاللحظة

.هذا-.المرسوملقىوقد36.أسنةالإمبراطوربموتإلاينتهلمالسكندرىالأسقف

الاكللِروسمبنعندعْهفعوخرلود933مارس18خوالناسلْىنسخرالدْى

ج،لا-)39(.والجموع

ابغارفىلجحفقدهالًاإ،كدد!باابلِوسيبلوسىالفربىَالوكتْحققذلكوحوألىْ-

ورلمحعيعرْله،3قرإرافأصدخرالقسطنطلند4)4!(،7أكل!فعْاببرلخطعلىالإمبراطورصدر

عالئهالهَْ!كْىلوسيبلِو!(دركوهكذاأ،)09.الئبقوملدىيوسلبدولبىالقرلِيرْجمبم.ع3.بهإخلفا

حتىجهده،!سعىلبيرو!)17(،أسقما.اعملهيدءثْى،الرجلسكا!لقذ69(،ظموحهأسكاية

ليكلِنوسوصادقلْلِقوميدلِا،ْانشزلَى،كْىالأباطزةْمقامرلكتسِمةراعلِاَأصنبخ

واصبحَ.دسطنطيؤسعهدكانفلمأ،دسطلطينلدىأنحظو!نالثم89()اْس!إْلاولأ،أ3

،.ْ-.ى-.إلإمبرأطوريةةالعاضمةخثْىالدينعرلثن،عا؟لديإ.ْمقربا،

ئظز:قذغاَفإذأ"7كله،مالخننصَمركوخهسموخعكلنئحريص!دوسييلِؤسوكا!.

!ANAS.09.2ة-؟.-...ع. Encycl29(2!م!+ول.

.ع9(؟)Id....ع

.-ت3ْ.52غ-ؤركلأ9بر.ركمْصخطؤطائظرَأ9إ)4

/3....4 5).؟ملإسيم31!+ة.اتجبمع2أ،أةSOZO;7ْ(لو.أنجبما.؟غجَ)ءغة،أ-ْولْ- Sو(

re-ش!3onإ.13،يرم!:"88؟......-... desْ0،5!؟أ،Hefele69(!إ

3reأ،4."379ْ!7لم3اْالضاوهـانجعْ"َ- generale- de 'L egiise0،5ْاكi!؟ع+!لا؟كاأي

س!4ء؟حْ!؟؟اح،op-.ص!it.لاP.137.اعع033-

..../-3،1(79.SOCRAT. op.cit)

89)ثماk.1.1ccEْ,91-.لم07- THEOD. )H

.!.ا.-"..3-
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والكنيسة!.ع.-!الدولة

نلِقلِةشماسأسقفها،نجميعلوالإسكلدرية،إلىالحقدبعيننيقوميدلِافىبعدوهو

الجدلِدةروماأسقصْالآذا-هوفها،تحطيمهالوسائلبكاكْهيحاولورإح-الشهير،

القواعدرفغالذىهوبطرسالقديسبأنتحاجروماكانتوإذا.الرومانعأصمة

الأبأطرة،مسلَقرْفالقسطنطينلِةئتعالى،والفكر.بمرقس.والإسكندرلِةكنيستها،من

المجدلِدأسقففاشخصى،فىلَقبللقوهى4الفسيحلِةعلئبتشأةلداتهاتفضل

دانرةصْمنؤلايهَمجردتعدولاالإسكنثرلِهْ،اللَىأسقفلِة!طيهاترتفعأنيوممييلِوس

عاشذالث،وبالفكر.الواكغ،اهذامن.وانطال!ا-ةالقسطنطينيةعاصمتهاإمبراطورلِة

،دعلِمنبئطرةوأسقففاالإسكندرلِهالِرنوالزمنْحسابكْى-الباقىعمزهيوسميبدوس

والكراهله.لألحقدمللِله

أعتلاءعلىيمضىيكدفلمللأزيوسية،ثانيةابنمممت!دالأقدارأنويبثو

القيسْارىسميهماتحتىأشهربضعةالأسقفئالعأصمةكرسىيوسلِبيوس

أقالرغْم.منوبكفى،حافلةبالهدوءحياةبعد034أ)99(أو)933لممنهَْ)حوالى

سا!!وفاتهانإلاكريوسية،علْلِداخصمالِكنلمدلِساريةاسقصْيوسيبيوسما

أأكاكلوله!)..أنثميذه-خلفه!دولذاالب!عة،عجكلى(ظيهمالآربوسيونيصْعأن7علبى

iusجcaسو!بإلِجابلِةوشأركإمئفا،إقادتإقدرلالذريوسيةمتحمساكأن.الذى!ه

الفلَره.هدْهأحدأت-فىتعلمها

دوي!الإسكندرلِةئسقفيةالكبالوكى-7جريجورىبتوبىالإمبراطوركْرار.أحدلَا

عشرخمسةمنأكثرالمنفىمنألنلسيوسماعودهَسكبىمضىكديكنلمإذهأئلا،

تعتبر!بعامهَْلمالإمبراطورىالشرقاكنائسفإدْالمَترهَهدْهطيلهَوحتىفعَط،شهرا

جاءأنهرنجم،مغتصبااغبرقهالإمبراطورلِةالسلطةفإنهدْا-وفوقي،لعودته

منلحالةالمثعِنةوبَجرض!؟الصخيرقسطنطينالكبلِرالأحْمنبقرافالإسكتثرلِة

هدْهكْىسخطهعنلِعيرلألتاسلِولبىالمؤيدالكئلس!لذبعبعراحنحلِثوالفوضْىالهلِاج

!رحت!يظهرولْىوالملينيولْىو.الآريوسلِو!لكئائب!ى)101(،.ْ.كْبى.الغاضبةْاالأجلَماجكات.

CRAT.Hi3..51ء5!أأ4- t(99)هS

;.Id.001).أع!!4وول2 SOZOM.Hest)
2(101.ATHANAS. Ep.Encycl)

ع!2001
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ح!لهـئيمممةوا..لدولةاج

.الكتاثس.رعالِةلنمرفيلاجرلِوسأقحْذهاالتني.وبالاجراءاتالجدلِديالأسقصْ

كأنلَامصرفىئائبهإلىالإميرأطوريهابعثاللَىالتعلبماتأنولِبدوإللهم)201(.

)1ْ3(،نفسهألذَاسدوسبلِنهمومنجصِعابالمعارضلِنللعمَوبهَ-أقصىبإنزاللَقضى

قِهأدْاعالذىاللومثفسْوفىْا(عنه)"ْالبحتالمدتلِهَْفىالسلطا!جثتولذلك

كملاهحْملْباها!كويرلِئؤمى)َكئثِسة:مهايخمهلَملَاْإلإمبزاطؤر،فرسومفنانجرلوسْ

فيها،يفْيمألَتاسبوظرأقمنهمالسفندرى-طتاْالأسمَفاعْلَةفبا3أجلمنبرذلذلِكوقوقد

تج93مابئسما91اللالئ!اللومأ(.وفْئه)7ْ6للَةِللدكامتَاللَىالمطاهرا!لَبببيَفزلِى.أو

على7بالهجومل!وصوبئلبمومْا3والإرلِوسن!يبىْمصببنأَحاجممعلمفدكأ!3.أتتايبمبوسا

ط+hك!بهكأ(ئْثِوئامر)7ْكنلس!وهىابكببر،الص!مفلهاعلِقضياُتياعلأدإللىالكتلِسه

ومتئ11ابمسيحعقولأ(،يحثلثا)9ْجمم!سَمئل؟وهو\(8ْإمنهاالاتسحابآثرثم.وم!

.(031/23متى)!الأحْريالىفأهريواللة3للمدهدْ!لياٍطردوجمم

نذْهبأئصمارهومحاولالَاجابى،أئئابسلِولب!صسْ!اليحثليلإ،ثلالاوطوالي

لمح!ةنضحيهإمببراطورلِا،.أمبمفالبمكئدرلِةءالاٍجبرلِجويىى-بملجمعثدماجمثا

الأولىبلمرهَالإسكئذريةشهثتا-وهكلثجلْدى)111(ا-لإمْاحْصبمة.فوامهاا(اجمعمكرلِة).ْ

يؤيدهاللثِبربهبهيالأسقصألَئاسيبىلب!واحد،!قتكْىكِبىسلِها-جمكلى-ألمبفالْالِن.تابىيخهاثْى

..أسممصْعسوجرنِجورى.،3الغربوإمبراطؤرْاْروماوأسعصالكتلِسة-ودنمعبالإكليرودمي

ائثقاْما،وإلؤثلْيوبىْحالَد!7اليهؤبو.سكقيدهَ،والطنِلَيولْى.الْإرلِوسيوبىْيئاصبرهآلبلاط

-محآولةأعَميْا--منألمشكئةْوْأضيحث."!/الشرقوإمبراطوراليوسلِببوسىإلفرليْوا3

)201(7ول*مممئْئ+خظإ:3.،؟أولجملعArian..01"....--..ا000-.....-..-..--.-3-0-.-.ا.

(Id.301).--..-.ع!)-.عع.---01.--.-ع----.--.لا03--.

(401 FEST. IND.XI)
50).1آولحأArian3.ع01 ATHANAS)

..53.بر07.ء.ةس!..!يم-.7-- Ep. Encyclلم!يلأول++طهـ(d6كأ.!

57).1ع03؟كا03-/ا!7! Id)

801)0047!ع.--/01:- FEST. IND. XI)

5.Ep. Encycl901)ج. ATHANAS)

1401,(011.ATHANAS. HistArian)
SOZOM.حأكأولEccl.،)،أ.6.أيضاورأجع

11،4(11 SOCRAT. Hist. eccl.)I
..!003-......."-لأ....:-..د-03!
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لكنيممةوا..لدولةاص!

ؤصْزاْعاكئسيا،الز.عامةأنجل-فنص!راعافأضح!ْبأخْرواستبدالهأسالَصْلعزل

.-""مميأسلِا.الأباطرةالاخوهَبينهولاأشد

1!إ؟ْأ338عاح!ْ،ئهالِهثْىجاءتكدلِبىللِولييزممككالْ!الإسكئدبىلهَوإلى

ملْدولبى.افبببر!حهإلذي.المجمعلجضوبئروما-7إليللذهالاأثئاسلِؤستذعو

-العاضدْا-،الحو.هذ!لمحىالمدلِنهلِترك-أَنلم..سِنبأأًنتاسبوسأقعْير-الفريقي!)113(،

لِجورى!نجبنعأعلِ!ْ.عقيلاجزلِ!سىأنْيدرك7وهؤ،الأمورلَنضمححتى.يتريلتْأنوآثر

ئمْسه.خلسوشغل.الفرصهَ،.تشئححلَىمختفياظلفقدولذاخطو،كلفىلْرقبه

-Epistolaعافهْرسالهبكلابهذلك Encyclica-!فتىالكاثؤلمدكلهإلى.َ-أساقمْه.*الكئيشهَْس

للِضيبئنىلِكنلمعالضزارمروقع7م!إ!11مفْدهتهالمحىجاءالأنسقفياتمخئلف

الارصْعلىالسلام.-.وبلِنماْ.ْ.!ا!،ا)114(اموجهكلهأالكنلسهَإل!هوبلوحدى،

لديهاليسلرعيةالغارْىيممَدمويتبئ-ْالصنفويعكرلامصرحاكمبمرسومإذاسأئدعا،

ألشخط-ذلكبعدأثئاسيؤلم!َلِصؤرثم،,?(ا)ْاشركتهْكْىْالثنخولاولفياهكْىالرغبهْ

الإطنكئذزلِةجرلِجؤريلحْوذصحبتْع7أللىو-الألحدالا!أحثواها،.الجمو.عكا7ععمألذى

ألالْصْواء3!لَح!ضكلى3وخملْ.ال!ئَتغبْبمشانكثلهفللاجرلوسقلاءمىْكانوما

م!كاقَما-عثائيةالأدها3َإلىْولِعلِدالآريبىسيي!)"116(،إلىونتمببلِنِم"-الكئاسً!،عرعايته

ا1ْ7(أ)7الئغ!ممْه"دينوئةَأحْدْا.ْالمحمَدرلْصئرتة،ْ.لمحياليولمبلِبلِوشبِوقْ!شكالذىي!ستوس.أمر

اللَقى7صفا!جمئهفِحد!7ْوهؤكسطئطب!سلِخلعَءعلىأرأثتاسلوسس!ولم

11.فيلاجرلِوس-علىوبستمطرالغضعبَجامفلِهيصبالذىالوفَفىوللورع)118(

بدخلأنكْىْلِرعْياالسكئدرىالأسمفلكنفلمالفعنات،-")9/11(.صمتلِعة-.اللِوشابللِن

7(112.ATHANAS. Ep.Encycl)
02.Arian،;9 Apo]. .C Arianول4.يع(113.ATHANAS)

.ATHANAS.114)أ Ep.Encycl)
(115Ib)2.؟اْ...-"

-،3:)7-5-3(116.Ib،id)

.6(117.Ibid)

118)57.ءاْ-4--.:-.......-خ72-1 Ib)

3.----6.id911)ْا Ib)

...--.َ..-----..-.-َ--...،!"-.َ+..-.!-007.!.--.0071+-----.7...--.-اع،.-..ك!40،09
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.والكنيسهب!.؟-ةببه!ال!فيتي

لْعْسحْيلئِةع.عرفقد.يكن.لمإميراطورعع-ابشرق؟.-.وريما.7مع.حْضومة.لمح!

.ْثسطتطثن))مع.-مواكمْه-منأفادْ.لجلهأو-.،-أيبأإلله3يمطنلخ!.3.-امإوهوالإميراطؤر،ْ

.يالأفبراظورْ!حبءي!مبتألرالنِوسابنىللفريقْابقيدا!..يلَرله.لاأقعلىتكْعرْم-الكبيو،

!نجاتهدْه--الزشالةنَفايةأَعلى-ْا.يشحيالصلاحقشطئطلِوسفأورد،وبسهولة

ب-؟أ(:مخاصنميهإ.َللَأييده!!!بْبثطنمآثمْةصترَيحهَدعو؟.

إلى2الإشفتذرْيةم!لمحلاطلأشهر!خلاداحْرجتالئىالثانبة.7الرسالمةهىهدْة

أللاسلوسالمجيم-ثىبراًىالاكلنزوبىلخطهاع-الأوليالكالوللفيهَ،أسآْكمْهْالكئسِمهَ

ثَبلأمنأفلحواقد-.اللِوسبلِبيوشيإنكانفإدْا،بيمينهعصئفهاوْالأحْيرةدفاغا،وصكنهع

جميعا-عادوهجلَنيوأسقفها،-الإسخَلْدريةضبنالأسأفعْةغ!ظإثارةكْى.قشطئطينكْمبئ

.شأنالتإئبإَالجولةلا--لَكبىنْأنعلىواكلبروسهاًنناسبوسصمملمحعَدصور،لمحى

Duchesب!ولدوشس)121(المؤبىحْلِقولبممالَصوفيالرسالههدْهأنولاشكلمبابفلَها،

آلْدْالقأالسكئدرىالأسعَفْمئهالعاتيئكاناللَئألئفسلهَوأبحالةوالغضنبالالبيهدى

2َْ7ْ:ر!تهخلَامكْىأتثاسلِوسعيعول0012(

---ء-+..وإذاخاشحه؟م!*حول!بموالجمويع!عألمذبحدْ!أحدكما-ثينر6

يقدم+يهذأباواٍله،بخللِفهَولِعلنهال!وءعلبه-ع!.بموسبىم

"عبالملن؟َمغيظاالحنقيتملكهألنشائنها،الامورصن.وياتي*

-عْ-.!أ.إتصنلألمحالرحوللحىءْ

.لا!003--000كضضحهاْلشربىروكزهائالْوشكع!.بالملذاضنطبرفد"!فبعغبئ!*.لا.ربِ

.-؟".ة!بمنم...الؤلم!رئاءتددتوبئسومْاأليلهاء،.ائكمأولئلبألَاها"-بكليكم،

+:ْع.7ْ!0"ع3اليغةيصببإلدئمقنذعوالأألْهإلبكملأصْرغألْى.والخطاِلأ+

-.-..يم!--.--!7-..-..!َ-+ة.3:لجزتحورى-؟-تسول!"مأ.-وإدْاصيثهادْاعالئَل!كالسكئدزلهْ

3ْلَلفوالا،إخوتي،أحد!كت!أجلهمنأولنلِلأدتكم،يكتبأننفم!ه!

الرتيلهَ"دعاةحامليهاجللواوبالعارمرْقوها،يالأ،7ىلرشائللتلكئمْ.-

11فالعئواهمأما.وأجلِبونىتعطفوأقدفبم!اجكمن+وإلكقران--

"والرعيانالكنيسةشعبالديارفىهنايطربفلسوفوأدبنوا!11-

--..011إلايبادْبمافيَ!وامههدْي!عالكبم.!..اْ!

5اءلاةس؟يىإجغة-. Ep. - Enc؟..ATHANA

it.,11.016-.-ء،--.-.7-خ-ع.ءا--.--.،،.إ pْ121)ا Duchesne op. )c

؟ح!-؟-...--.-----..-03---7
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لكنيسةوا..لدوللأا-!

كزسبب!هاا-7-الإسكندرية.يحملأسقفيهَْعاشتيوما،.ْومكشرينْأربعةامتدادوعلى

كَد.الخدْ-سبيل!أل!ئاسلِوش:كالى2ْ؟إ،933)إشئهإبرلِل-6.-ألِوبمجاءإدْاحلني"أسممْل!،

تطولأققدز.لهاالتبئالثانىلْمْي!رحلهَيذبببادئ!زومأ،قاضداهربا؟اليحركخى

حجج.ؤسبعأشهرشةْالمرةهدْه

البيديؤسكشيسين،-لدلْهْ.مرلِوللِوسإليهمأرسلكقدإليوسابلِونأمأ

idiusوفيلوكلمبئوس؟ا؟oxenusروما)239(أليللذهابلهبمدعوبإِيجمالبما؟ءإ

بىيما.السفارة.هدْهْأ!12(3)ثألهثالسِوسحدلِثمنويبدوالمقلَرح،المجمعلحضور

اعلمؤاحانمأاللِوسيبيوسيينأنإدْ-يخبرئاْ،الغربإلىقدومه!بعدأنطأكلِةوصل!

تخبلِره،خسبيلَوقغودْما،لاكالْوالوْكفاألارنيأكونتمملهمْالحلِرةتملكتهم،ارتحاله

افتضاحإخشواأنبعدالمجمعفكرهَونيذوارألِهمعنعدلواولذأذلك،حدوتَ

ا+ْاتناسلِوسلِقولْمَاهدْا-ْضندْه.أمرهم

أنمقدماالشرقأشلأكالْةمعلوما-لدىكان!د،الرأىهدْ!لذعملاالحقيقةأنعْير

الشماسينأنيدْكزْلْمْسهأنتاسيوساأ+لْابلالخضضِن،يلفريقساليهيدعوشؤ!لِوليوس

اللهلدعىكنسىمجمع!دروما(سقفعلىأكلْرحاوهسلِكيوسمارللروس

إلىبهابعثالتىبىممالده)126(-فىلِدْكريوليوساًنهدْ!بلىلِضاف12(،يلطرفالىْ)ْ

(وهسلِكيوس)ءلِعلْى..ْمارلبرل!س.طلبا.خة+:.نصهمارومامجععبجداليوسييلوسللن

إلى.)كتب-للبهسكندرية"وأنطر!ىْ!نزاع،يضم.مجمعلغقدلدعوةاوجهأنإلى

لماموبلَصْحالحنيحلى.يبي!ورقلألمحه،9اللِوغميبلوسبلىوكنلكألثاسدورس،الآسدف

للللاالآريوسلن!،صْدلفاسكله.هىكاملةالرممالهَهكهالتاسلوسولوبىدا.العدالهْاللجملِع

لْلَمْقأدْمايففنئافكلِفْإدْ!،الخصومفِدعليليهأٍسْمصمماوننرئ!همو!الْهسلامةعلى

.؟!11-روفاإلىي!رويه!معبنههمعع!داللوشايلِونل!ملكبلحبيىهَ،القولكْىمعه

ألِضالهوراجع

122)!,،1!ر 3EST.)I
-02.ANAS.Apol. .C Arian!ف(123AT)

...t Arian.. I I!ثاْي

92.rianة"ول01.حني(124.ATHANAS)

ts(125.ATHANAS)أ-.1)-ول93.+!أ

22126.! ATHANAS. Apo]. .CArian)
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لهـفمممه!وا.-لييملهء!ا

أنيلابدلثمىءكْدْلك،المجمعقكبىةوشجبيوليوسقياءتلبيةعىْالعدولأما

بقإءيكنولماسلفنا،كماروما،منمقارعودهَمندْرأيهمعليهاسئقبرقديكون

الولمحتكسب!صد..بهامئإوبىةإلااقلَراحاتمنلمحدموهوماهئاكبعدهمبئالشماسلِن

خطوةأولوكألْثهؤلأء،الغبربأساقفهَصعاملةفىآخرأسلوبلاثبابمتمهلِدا

البحعةعلىالكبادوكىجربِجورىوسيامةألدإسلِوسعزلتجدلِدهىعليهاأكَدموأ

أسقفوأنخاصة-المجمعهذاملرلحضورإذنداحهناكفلسِىراعيا،السكندرية

قسطثطيوس.الامبراطورلَألِلِدعلىحصلكدالجدلدالإسكتدريه

ألْمْسهميجدوبئ!سو!الغربكْبىألْهمعيقيئأْأدركواالشرقِأشنإقمْةأنوْلاشك

عذى7يلَمَاطرأخذأنهاغبارنافى.أدخلنامافإدْاأتتاسلِوس،ئتاصرأضكلييهَيواجهون

بولشاليوسيبد"شمدين،لدنكلىبمواسلهممنطردواالذلِنالأسا!مْةْمنْعكددروض

لِخملونص!زهَ)127(ْأسم!أسكلبلوس-اسعَألْقره،المسطنطدنله،ْ.ماركللوسأسققا

مدارأنأيقتاالرومانى،افيسقالْارأشهوعلىالغرب-كْىالاكللِروسلىاٍشكأيأتهم-

.إلغبربإمبرأطؤرىأنخاصهَ،اليؤسابيين.صالخهىلِكونلن.الفضيةبحث

كْ!ينسوفاليوسابىْراحْالفزلِق(،اولهذاواتباعهاالئلِقنِةالعقيدة03علصلِعظفان

لمحىإلا.أنطاكيةبمغادرةلهفأسِممحولمطولِلهَ،-كْنرةْيوليو!الرجلىردهإعطاء

علىكْدرتهممحمعناعنذْارهم..اليوسيبلِولبميونعأ(.وفدبم034)28سئةيئايرأو-ائك

للمجمعالمقئرحالموعد!بللهملِرسللمبألْهمحاجينروما،أسقفدعوةإجأبة

يبعهمبمغالرةلهمل!ب!محلا.والعسكرلهالسياسمهألأحوالانكماكا!)912("بؤلمح!-

مشعْول،الحربةبهدْهوالإميرإطوبىالفرب،.لحاربالشربىجدشيأن*حيلاالإبئى،

+أ(فيا).االعصيبةالطرو!هدْههْىجوأرهللىلكؤلْواأن.إنىلِدثعهم-اجبعوابو

لقسي!بمىالشرىاساففهَلسمحأنقبلمضتالدىالطولِلةالفلرةهدْهولعل

1(بر7).،+م!ص!3مأ؟اْ؟،ب!ح!ا30،أ!!5،؟ولHANAج."؟أهةC.؟ولrian.3,32؟

SOZOM.Hist.ء.احم!311.1:ألِضنا-في-

52(128.ATHANAS. Apol. .CArian)

(912.Id)
11.st.Arian013)أ ATHANAS. )H

!نن.01300007.-7.-707
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!تيممة!وا..الدوت!!

مركزهم،لتد-علِمْالف!ى--ناللِؤسَلِبنوسًلِولىْ..ْ"!37قضافا،بالعودةلِوللِوس

اْلأسثمالة.سيتائتتهَفشلتأنْتابعدالغتنفيْلة-ْلافجاة-ا-حْرإشبيلىَشكنؤيبحلؤنْ

روْقاخ-أشدمْه"اءنْىبهآ:.غلِفْهَ-:يعلؤارسنالةَ.لمحىالحذتِذ73َالأصجنأههدْا7ولغثك-3.-ْوألَزضنِه

لِدحْر:أ!لثغاخ!.المقذزةؤْلكن.فالو.ا،فةخلْصالؤلاضالىْضلقفيْيخفظولخبمإ(،فمنفارلَه)31صحبة

المؤرفيأوزده3قيما،7تجبهليهم.يوللِؤشَرذْألق/؟ضقْزكةْع.ةتضنقئها-!لثثْركْىفئهأعيخغَضا

خ-م.-7"3ْ!ْ-!.!-ء.ةع07احلولَةأشكضآسورْوملْوس!أتكلسىْ

مدرسهياعلذارهاعإلمرمبىثهَمكانتيثالروماثفديرهممغ11الْهمفلهاجاءقالدا

اللَىالعفيدةألْبماأسمفه!علىلِجْفنى%لْه+-لأإلأْالبذأية،ملْدْالارنْؤدكسلِةوقضبةالوسل

نجالمبرتبةالمبتْهَلأنثسهميرضولْىلأوهم132(،+أجاع!لَى3الشرم!-روصا،بهالَدبِ!

ولملِببيىندسلطإقْللأساكمْإَلمومىْأ(،-الروقايْى)شيهالموكَو!الفضلِله30أَهلكْفم6الئَألْلة

بِعمنبيحئياافكيفأ؟3!(عقاطئ!اهومدلِلْةبقبرؤيلناهى.الاحْريندوبىْيتعاليأ!لاحد

ييبيْتمْ!عمهض!و-يثبرأسهلمجبمعمدبئثهإليالأحْوهَدشكوةحلبيلئفنمه.لبيللِوس

صكبنئلابهءأحنم4وخده؟.أبابسمهبخحدلامنعياسبم11لسألوتجهبح!قاضثِا)-301(.الخصؤم

إ:7-آ..-ْ-.هؤلإء")136(.7-عن6الحديبجقىحْولهالذ.ئ.،ؤم!؟الآحْؤفِ!

+-لأ!حدلِضهـ!لا-ْسلطةلكئين!ة-لنمجامعأيضنا-بإنْبذ!ثْعوسْاللِؤسييلِؤلبملِؤثاْوعراح07

قز-أرنأشَجب"-ْ.أقروماؤضجععحللِوليولمن..ولهذاَ-ْفللِنننببحْربخ----سكئهالأ،ْأو-ْ-لِنقضهاأ!

-وسوف!-نُزىْ---الْىأثئالننيؤسب-)137(ْتج!ثنألى335ْسنهََضوركْتئْاضذرهاع-الآلنحافعْهَ

لِمتِفوْأ"ؤزْئالمباسبهنَبارهخ!هدْ"هْ-اللانحنِهالآحز-*شكلىَهو-لضتغطعللفمرده!ىيوللو!

الشضغْإْلفغ3.اضتأحْهؤإ!ع11ْخسئاونكداالئفالهلمحىولعثوئهلْلفلِة،مجععلقرارات

..l .C Arian2l131ة( ATHANAS.Ap)

13(بر)SOZOيق".-اأآt.3-حغأح.!+،1.8--7-

)133(15الكلبيننهَْالمسلحيه.برْعامةالئالررأؤْننىو-تغظهرنل!ْلىُْ!منريكْىئهـئمذَيلضشلجيةذ3ْ-بئ!ْي!ثون

C.+.،ل!25،:ا-..-.ع.ع..8--..- Aاه"ول-(134_ATHANAS)

)135(اْول.224.،7.:!-.:-..--3..ة.....-ا3

.26.Ibid(؟)13

(Ibid.137)22و325----.-.

ع.---..--.---..-----7-س.-7--...-...--.--ع.---..3-..ع.-.-.-.--.-.7ءأ..ص!8
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2!ليههمبببلإ،ا-.-.بلإولهء!ا

سلامهت-يرواربضْىألدلهم--م!ْ-!ببن؟.ع+بكلى..يْالْلِهمبح!و-،بإلث!تِ!الإْشملاكمْهضيهبْرل-جملنئوواكْى

الكئلِسة-سإد..السلاج!يلئهفعل-فلئنا-اؤأجكليهوا-كوإسلفج!منهبمبدلاربسميياأب!يْبنأولإءْ

؟(.?rAأضجيجانجالإصكنؤاضْالدئلِاْبمثوبْى-فليبمؤفبماابىالصمداقة،..وأنبيئهماولنمجبَ

سجْرلِهوياطئها،يراقهاضا!بر11يعؤله.عيجمبدهاكْى.الزيسالهَ.عليدي!ورْ!صْودمقودجلق

.....ع1(.11)731.امهلادْعإ-..وصير

عليهْقصنهصرافا-ماالأمر-وزاديقرأ،الذىلؤاغضبايوللِوساسلشاط

كلإلمىبإلإضافهالسرلَى).-11،كْىباقوبلااللىالو؟لِةغلِرالفعاملهَمنرجلإه

عنلِحْرجهكابيخيظاكظمالرومإلْىالأسدمْاولكنصكليه،أر.غمااكىالتأخنِرهذأ

أللو!مبلِبلِومملِونيسلجبِ.أنأملاالرفاف.عنْ..الريبمالهَأمروكثم،الوكَت(لجعصْوكارة

وكرأهأعالرسإل!آأظهرخخالإئئظارأعلِاه.فلف!إ(بيوما).1؟إلئلْمرْملْيثنمْ!نِجمْالئدائه

عبئ..إلحضور)2؟\(،،وإلَصْبحا-أكئبة.ْالحئتيْفنفلك3بيعلَه،فيالمجتشبالجغغعلبئ

منوصنحبهْحةشهonesكاربويْسبهقويلالذ!البرود"ْثْئيخلِهبصورهالفورْ

إللِهنم.بهنججا.-قد-الكبا؟وكئْ..بجبرلجورىروما،:وكانيْ-جفلِغا.لمحىالأسباكالْةجالْلا

بييْ:م!كإلىْمبعبىثه.أَإدْهدْا،اخلَلِارهكْقخْلمحنئ"صلمجبرلِجوري7ألْىكمارشولا)3؟\(

للعمَيدهبىت.لائلَمائه-إسكئدر..-.ألبمففها.-،عأعهبصكلىالسكئ!ونريهَ.-الكنلِسةمَنجبرَمَتْفمْ

1(.ثواللقدلِر)ْبالنزحابوصولهعلبىأللإسبوسِا.سنفبل-جين-علبىا(،الآريولبميهَ)-ة

الفوصْنيف!ْخالةَ،7.سْفذْ!كّد3الألمتكئذرلةع!عأدْلك6؟17(:.يعذأأللاسلؤلنقكلف!فد

..138)أْث!:يأأ!.)7ءع!3--؟783...--..(-ة،7-.ير.--.-:.ظ:-3...-+م SOZOM)-

آ(3أو،14-.-خ:

بر!(1؟5)ء+ولول،3ي!3.!مولا.-ج.اْ-؟ك!ت12ص-.-

-(141.Id)

)142(-4%ة

143)أ24.4.ث...- Ib)

144)اْ).2.ء1.--.......2.. ATHANAS. Dep. Ar)

51.11.ecclولأ5حما(145.SOCRAT)

SOZOM.Hist..اس!س!ء,8111أيضاوراجع

14-12(146.ATHANAS. Hist.Arian)
كا!ة0779
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لكنسِمةوا..لدولهاء

الامبراطوررغبهْضدْ.*الكنسِمةشعلعأبداهااللَىالعنلِدهَالمفاومةإلىتعوداللعى

على--الكئاسًى،الآريوسييىْسلِطرهَفرصْومحاولةنجرلِجوزى؟طأصحةفىبالدحْول

هدْ)3ءجرامنمصرْ-قتلوأفىالاكليرومطورجالالأسالمحعْهَمننفربعضأنولِدعكرع

للجموع.ْ،اللعلَطعبدْلكفأنطوع!لأثناسعبومطع،ْولائهمعلىمصررهباطْوظذ،العنف

الإسقفولكنغاضبا،ْحانقاجريجورىإلىأتطونيوسالرهبانأبووكلَسعيحئذى،

.1(أ!ثاهتماماذلكيعرلمالجدلِد

سزأبخوْنْ!الضنديخقْ!،11المحبوفيالأحْإلىْ!اأثئاسيوسكتبر.وماوم!

34،،عانمكصجكْىْأالثلئا)-لمحىعولاْ!دبماأ+3!ألامثيد)تمىألننقفحثطهاْ

7كعنعغيرعة،دوطاللعيههدْه.الفصجبرسالةلِيعثألىرأى!إلْهفيهالِقولرسالة

ماأ!ء-ولاشك\(.ثجْمبهم)8ويوم7أسققيمكزه3ذمامعر!هَجملِع!الاجْوةالِستطيعطرلِقه

.م!ؤاضْجكمابه،واعلرعارْهإللِه-هدْاكرنجابالذألَاسراييؤ!اخللارإلىدفجه

أطع.كنيسةإلىبالإضاثْهَهدْاْالرسمالة،لمحىبهألِجوطهالتىوالتقديرالمحبةعبارات

ئلك"يدْكروأثناس!ولغراقيريوبسى،جرنِجورىةسيابلَحت!الْتالآنالإسفئدزيةْ

نجاعدعاع!"يتباهونؤراحوعاروعم!إلىكَدمواعالمليلَيينمنلْعْراإنيقولعنثماصبراحهَ

ويطلبا(.الكانْؤليكيهَ)أ-ثا.ابكنيسة"عدأدعفىأصْحوا-ألْهمفيهوحفمع،فنعلسِطما

1!معرفةإ-دْلئه).َإلىْمشْوقأءا!حيث-.إن!ْبالآحدافيأن-يواقيهسرابيوقمناًتتاسلِوس

1(.قضعي.)أْأوْعبْراع.ممنبدلاأسقفاعشبرءتعلانعةلتعيينرساللَهويحْللم

أناْلِلب!أراد،الأحْلِربقرارهوخاصةالرسالةبهذ!أللاسيوساًنْريبولا

كنعوأن8الأسمَمْيهَعنبعلِداكانولوحلَىللإسكندرلِهَالشرسكىالأسمقصأتهللجميع

إل!الكنائسوشمليمالإسكنثريةجريجورىودخولع،وقعلععالئىالأحداثَ.هذه

-ص!ا!

14-12.(147.ATHANAS. Hist.Arian)
(148.AT11ANAS. AdSerap)

.(914Id)

(015.Id)
2(151.Ibid)
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ج!لكئيسةبا؟.لبمولةا

ولوحتىذاتها،لاظحدلمحىوالرسالةشدئا.الحقدقهَمبنأببه،بىكْى،يعْلِرلا،اقيريولبنيين

،العبكتدرلِة.الكتيسةيتهددمالكاعباللَصبديأنضارهإلىدعوةجهارأ،تفصحلم

رلًاسةننحلَماروماعْكْىالأساقعْةعقداللَإم.+.32-..ممبهام.حْرنِ!ؤلمحى

ضندالموجهةالاتهاماتلمناق!ثنالَاا(،الخمعبحين)3ْقرعابهَعددهموبلغأ(،ببىللِوبرع)2ْ

عشرتغالْلِهَحوالى.الألىْالغرلالمحيوجودهعلىمضْى!كانالذىأتتاسيولبى،

وسورياتراقيامنروماعلىوفدواالدعلِنالأساقفةالمجمعْضموثَد.ثعهرا)ثْا(

ؤأللاسيوسوالغرلا،-الطاللِاأساقفة7إلى،..بالإضالمحهَا(3.وقلسطين)َوفينيقلِا

.اسكلبلِوبرعولبعؤبولبرعبمللونيرو

الشلعلعاتأناللوسلِبلعوسلين،إلى-"لِوليوبقيهايعتَإلملَنىالعرسالة-ولملد

السكئدرى.الاكللزوعىر!جلعامر.عددْسالْر7ْنحالتْع-دورْرْدعمصرلمحىْ-عالرومانلة

!-.أ(المجمع)6ْلحضورْ

متضغنةأللاسيوسقضدابنتمرقمنالوأردة9+:.الئظريراْلأساقمْهوقد.بخحث

تعسه.ع!دقأعا3.-الشكندرىالأسمَفْددمه-3فنِماونظرؤامرلِوط،.الجتةطرشِر-

-المجفعلِهَرسالتهغلمحىجأءوماوليبيا،مصرأساكفةاءبهإ-بعثاللَىوالاحتجاجاتْ

ة..(6.ال!لأساكالْهَ-اعمومإلنئ

إللهنمْكلألْئاسلوشْفنْ"سافحةكَر.اره-بلبرئإَالمجفع3ْأضمدربرإالخفانه3َ.ؤكْنئخ.

عع07إلده)1ْ8(الضوجهه

المأنعوئلعقهَمئهألعجميعارتصْىألْقرة،أسقفبمأركللوبرعيختصىوفيما

دوامةلذلكلْنيجةوأعلنالكائوليكية،الكئسِمةبهة-نذين:ص!ما!تجْرج"لا-قدمها

،--207-996.cit.,1 2 pp!152).:جه-،س Hefel)

153)*!؟AS.ولمماC.0لعأ-ل!ء.02 AT)

92(154.ATHANAS. op.cit)
b(155)اْ.334

(156.Id)
31-27(157.Ibid)
92(158.Ibid)
!1001:ع
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لكنيسةوا..لدوللأ-ع!ا

الفجمع-ؤاصَدرإلأس!ففهبةكىإزْأءالمجنَمعؤرْ"ن!نلك.دْالَهالئهيئوعلى.ا(المافه)9ْ

-ْء16(.ْكئائسهمإْإلئ-ْ"،نججودتهموأكَر3إدالْتهمشْوغِةبعدماتهفرار

ومن.القرإراتهدْه-علىة،الدعوىأصحاب.الشوق،ْعأسافمْةلِقْعْا.ألْىإدْنيقى

رسالةالزومالْىالأسفص.كتب)-ا-16(.ْ-.المهمةيهذهيوليوس%لىْالمجمععهددْلئا.أيخل

ص!1-62(.
ألئالْىأثئاسيوس-.الجؤءكابهاْاكتغ-،-مَالاهميةكبلِر-.جابْ-علىئ!عد7مسلَعيضهلم

ررْلاْ.ببهيلغنإيخاف!أddْكلبالم!رحْوبجتبرفاْ..!الآرلِوسللنضدا.دفأعهام!

دهاء3عنَخلو:.م!.التى.7ْْعَعْبلقسوهGwatkَماْجواتكين-المؤرخولِصفهاالؤظء)163(

!العننِفاللؤم3بتوجيهالرومالْىالأسقمْاإسلَهلهاوفد)164(ومكرهماليوسيبيوسييىْ

لها،لبصبمواللىعلتِهم،لشلطراللى11الكيرا-الروجاللوسلِللِوسليىْوالنوبلَإلى

ياللئبرهم.،..فإدْاحْلِزنِهَ--يدعوهمدالْى،إليهرشاللَفممقكبفةكل!15لَعيير7حشلب

فىجاءض!3الردْ-ةجمبهلئمعلِلْة،تقاط!تحدثدْلكب!الرسالةتمصْبىئم16(يجييولْا)ْ

أواهـوما،كْىإلألنبافعْةضجمعَلعقد+3الدعوة-ثْىبِوللِؤسحقحولابيوسابيبِنرسملة

لكنلِبسةْ.المجامغْوسنطِهَالأساقعْهَ،لسالفصافْىسلطفمدىْأكتز-دقة،بتعبير

-إلالهامإت-طتد-ببميخعض!ها.يعضنا+سجبالسِ!لرم!.أصبحوالابقراراتهاوا!لَزام

فىما-جاْض!خاضهَويصفْة،الإسكندريةبيعهْأمرولىمنذألثاسيوسضدسلِقتالتى

ماركللورم!وكذاجأئناسبِوس،وبرإءهالدعوى.بطلان.ولِعلنْمرلِوط،لحنهَلفرلِر

--!إت-3،:؟-0َ.01.ْالآحْرلِ!والأحْوه

أيضَا---ور.ابخع

kotoh_ has_ ii/:/

95).!ول.فىة4pol.-غArاaْول.33 ATHA

010106اْثا-33..4ع....ص--.ع.3.-.-".-4-

SOCRAT.Hist.روأح.،11)3

8،11(.SOZOM.Hist. eccl

51+ .C Arian61)"يهـ.ATHANAS

35-02(62.Ibid

77(63.Kidd, op. cit. P

67.ancontroversy, p+ْ64)ا Ar

21.(65 ATHANAS. o ". cit
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!بلكئيطبةوا-...علدوللأا

جكللِهاأفَيماتعنىاللعالْولْية:يعان!اعتالإجوعإلزومالْبىاعلأم!قد(ا7يديا!النهالِهوفْى

-.إلىوإرلغنف!أئطاكيةمنجريجورئسلِامهَثمأولا،بسلَوسبترلتْميحأليوسييلِوسيون

.خ-:.أس!فاالإبمحكئدرلِهَ

إلكاط!المساواةاجم!بْكووهماإبلِبىلبنيب!ليميلِىْمبنْ.ع8كبكافبِويلِوحماألْاورجمج!-

بكلوعنصبهايرةيإشارةرسبالملَهلحْبَلمأبئسسلج!ألْهإلانجملِغا،.الكتلم!هأسافْد4ْْبلِبئ

أئييجبإبيتاأئهمئنإلجبر!بهسرىم!جهلتح!قدأتراكم11:بدَ!ليالأشمَعْى،كرشيه

إلىدْللعيععدعوعيومىعوالأحيهابم"عشرجمبهيلف!القيبر.ارأتتكئعببيبعئثئاوفنأولانجعْيكتلعب

ويولبى)666(..بطرسللفديسلِنإللفليدى7كزالمننلِحتلىأئه3إلى

م!مؤةعنلا"ْ-تمصجع-.العامضنهّابخارأتَفكْهْأ!يزىالغؤْزخلِنعْ-يعصْأ!ومع-ْ

التنئ.عا-لأخعانمْععفإ!الشخضننِة،فوعألمحقئع4ْدوعنأئه-فنأجملزتقنىو-لاروما)167(،-سفالية

مؤرحْئ3أنعْإلا)168(العالمنىْؤَرْئفاإلى.نفْنَقز.ؤالكئسِحةالأمملأفعْةفمأنكنئْلَصدر

ال!ثنزق،ن*"اسالمحعْة-إدْدْلك،عفكْبر.يزيارْ.ونم!ورْوصْولم!)ة+!\()916(سقراطالكئلِسةَ

نجإزاد-؟3مرتبظهكْرأز-أى.شرعلة7"اللَىْ!:كجغل.الكلئلِسة،ْعَالالَوالْببىْ-"ْخعنبللَغاصنى

كلإهفاويذكرع.مملكت!ه،"أوبحضثؤرهْمعلقةمجفع3أئوص!خهَالأشفَألزومالْنى،.

منعيخلوْيونيوس--خطالع-لفآ-ْبخان7أئهعكْيز."رتساللَهفْى!خكتب--!تايوعليوسأنكذللع

ابلَقللِد!أ!العبن!،3يهبمجرىماا!اكَولهلمحلِهوبىذمأ!كل!11الكئيلل!ةالقوالْيناخاعيازه

.روماْ؟-.بمكانةنكميق)-نجفليرا.مننفشإعلمحى02يحملههبْ)3.بمأثسر.إكليهما.،فدألمافانتنيب

مؤرخا؟-يعدبم!لبما،الكئينيى-لَإرنخهماصفجاب!كاعيئ.ئلِلَبب!اؤهدْ،ايكئيبنمةوالمبنإ:2

جوالَكلِن))1171ءمقبمتهخ-ء:ولمحىالعخلفيئيابدإنيبميير،ىميىْ!اةبمبأربهمافؤيدلِنالكئيشإْج

.AN.3."ولأهْ.Cث!،آ-ل!.. !تأ.-)ح!خِ-اْ:'SAATHول

8.ئمعا!،-"..77.- dd. op. tit!3،)3!ع

،Robertson.ءأْط.9.!! op168(ول(

916)اst.."7!-،!ا.)حءع SOCRAT. )H

-17(5)-ع03هي!ول.!!3،-.-س!ءب!.ا10رأ!.ه-....-4ء.ى.----"..ء-.خاخ

،Gwatkin.171)67"-ت op. cit.)P
!ب!؟.-.....----
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لكنيسلأوا...لدولةا!!و

Gwatkinأ!72وئلِالْدرإNeander!رفعهْإقرأرإلرومألْىالأسعَقامجاولة.لؤكدا

فكائتها.وعلوأشقعْلِتهْلئَبئن

كانلاشكروماأسقفأن،الأحداثهذهخلسمننلمسهاالتىالحالَيقة

بلِن-ملْدوبوهميسعىوالإسكنخمرية-بالذأت،لشخمدم،أساققهَيرخمإذبالمخهولِشعر

دونيوليؤسولِسارع،بيلْهمليفصلالفريقينْ.رْصكماءسِ!تدعىأنإللِهلِطلبونلِديه،

الفكر،.(الإنمبكئدرلِهَْ-قبلهَأسقفأللاسبيىشلِزى!هؤخلاؤة7وتزْداذإللِهم،لكبَلَواق

أضواءاختطفاللَى.الأباطرةمقام،الجديدةروما-إلقسطنطلِنبة،أسقفوبؤلس

عديذين.،اًخرمخ.كمخاشطالبفنعور،-.ورجألشطإانْإلىالتلِبرضفافمنالبلاط

ومراسلِملمحرارهصيئلَظروبىْ-والقضايا.،-شكايابَهمعللِهيجرصْبونرييما.إلىيحجورْ

الحبىاهـ،عدكْةلِوليوسيدلِرمخمعهبم،لئعقدالأل!أقعْهَمنيجْصممينرأسوعبنى،العدالة

!ا+بعولهذلكببهبى!ث!cksonجاك!بيوثيابمورحْوبِعلبى.،أولئك!يدلِ!أولاء؟يير.بئ

الواجهةمن.الثالْيهالمرليهَْال!3القبعمطنطلِغيةإلىال!اصصةانتقل!هيطت--بعدروما

هذاتعى%بئ.فبلخ.قللِلىننمخهامبىاحت؟ثح!ومنولالِة،داخامعاديهَكمدلِنةالب!ياسلِةْ

للَدْأخم.يدأتالمخاقعهدْافيمِبىْ،الحرمألْىيدعنيالأجيرةالمذلةتئتظبروألحْدْلم،الهوان

ا)173(.اإمبراطوريةمكالْةمننكعَدتمايجحطْكئسلِا-لنعوَملَمخدلممخحهودا

بألمكالْةالأولخم.للوهلة.يوحى.دد،يوليوسأبداخم.الذمدللئشاطالمظهر..العام.هدْا.ء-.

مخينةلالمحخمفطلقاتردالضمخره--لم-هدْ-5ألىخعْلِرْالقديسْابطرسنألها.-خليقهالتنئْالشامية

فن3أورْدئاأالتى7ْرشالتهمقى7ْصزاحة.تفكشجلؤاؤقد،ابيهلجأواغدم!الشزقأشاقمْة

الكنيشة،ال!دفلادإةضكبئْ!فكرفماليوسلبلوسْللِبنَتظرهَ.هىووة.!كالْتؤإذْا!فحؤاها.كيل

فعالى،سلكوهماْض!لِرسبيلمنأمامهميكنلموجمرهماوبولسالثاسيوسفإن

ولِتملعودْماورفألمحه،ْيوسييلِوسخطأهميقودللأريوسييطالا!.لحْضخمكله-فال!نمروخ

هدْهم!بمنجاةقكانلغر!أوروما،أماوحدبه،قسطنطيوسالإمبراطور.ببطف

43(172.Neander, Christian religion and Church, IV.)p
cوء)،1."14ل!Ar!،ل!أsm-ماكةْتختCarryكتبهْماأبضارزاجع EncyclopedْأThe Cathol

14(173..B Jackson. op. cit.)P
703ع11ص!4
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لكنيسلأ!وا..لدولةا

ىالارئحالهكانولذاالإسكندرية،أسقفويقدرانالنيقلِةيشالِعانوعاهلاه،السيادة

لَدعِمفىوأملافيه،الإمبراطوريةبالسلطهَاحلَماءيوللِوسبدعوهَمشفوعاالغرلا

الكنيسهَ.وشعبهناكالإكليروسبهحباهقدقبلمنكانعطف

تختلفتكنفلمروما،فىالأممقفىالكرسىسموع!أثلاسيوسفكرهَاًما

ينظرفهوكتابالَه،فيوأضحاذلمكونجدسابيين،!الشوقأسلاكفةرأىع!كئيرا

11ياعتبارهاأسقفيتهاوإلى(7O")ةالإمراطوريةعاصفةكاتَْإدْباللَقديرر!ماإلئ

الأحبة!)176(،الاخوة11فهموالاعتزاز،التبجيللأساكفتهاويقدم17(،ا)ْارسولياكرسيا

فىحتىوهو.روماأسقفيةعنالعدلِدةأثناسلِوسأعم!فىجاءماكلهووهذا

الرومانى،الأسقففىالممئلهَالكنيسةعلىالزعامةتخلعأفكارايحمللاالقللِلهذا

،5Robertsoر!برتسون)7!1(يقولكما،كانلمقد.المد!أدهَهذهإلىثشيرأو

منووماأسقفلِصنعلمكلههذاأنغِرالعرشَ،دونالأسمَفلذأتالأسقفيجل

تتتهى.وبهابروما،تبدأأنيجبوشرعلِتهالقرارعدالهَبأنجمعفىيسرأن

35.Arian341أ.لا(174.ATHANAS)

(175.Id)

176)ه+ولا-3 ATHANAS.Ad)
76.(177.Robertson, op. cit.)P

.1،http://kotob. hasاالإسلاميةْالمهتدينمكتبة!
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دى51
إلمائينُ!الؤ!ئخ!

!يىي-حى

!ا،!كا!!في!!
ش!!يعأ
ءحمم!

5""""ا)أإفئ!أ.%

الم!فا!!4

ءا،ع،روف"جملأ.!ي!،!ف!511
!ط،!

،ء
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بكئيسلأ!وا..لدولل!ا

لؤإخ!-لفضكُإها-

:ا.لغاربانثيقيل!ا.رةتنمب!ا

نيدْ،سدوالَا،ثلافيالأولقلب!طنطنِن!فإ؟يعضْئ،عيىلِكدولم034؟جكام*منى-..ع

وأحْدْقلتسطالْرْ)1(،الأضبْرأبخيهمعالوفإقدعائبمالثالْىثَسظئطلِنا-ةوسفلِهْولده

مبَئونيارخاءومقافيإقللِمه،!قبرعنيكوضاالأفرلِقيهَبالولايةلجاجهَفىيطالبه

لنصائحالثالْىقبنبطنطيننأصبجْىالمفاوضالافتَملبَوبالد.-ابيوئاسْ)2(؟.فلما

جلْدمغالفتالثْىددخلحببقئسطالْرْاقاليمالف!رصكلىأ.؟...وضبهرْا-مسلَشاريه)3

يقئ34ء-حيث0ْبرعابمط!uا4إْأْحإ4أكويليادىعلنِهدار!الدائرةأ!ععغنرأحْيه)؟(،َ

بدْلكالإحْوهَاًضغووعْداكئنمطالْرْ،.كف!كىبنقلهاالأفدارألمَتو.هكذ!(مصرْصكله)ْ

قدانليقيةقضلِهَ.كالْ!وإدْا.لالبهبراطوريهْالغريىالئصفأقابيمكلبكلىسِبيطر

حْيركئسطالْرْفىوجدتدقد،بكهاالمدافجلِنالل!الْىءأحدلمحسطنطيبنبمفليرحْبدمبرت

لأا.مدككلسلادلَه!لحلَاالوسلِخهأرضهوثْىحام،

،الشرقكْيالببيسابيلِنالآقألَبَا.قدروماأسقمْبمايوليولبىرميالة3.ونجالْت

عللهمصيبهة-صيهئيعْهإيهإمابَإكمَراله!لمحىيطألعوسوهم،مصْضعلىهولاءوتلمَفها

الذهبلِةالكنيسةبناءمنالان!هاءكْرصةوالْتهزواأمرهبئ،،ع.فأجفجوارومأ)76(َاسقصْ

ئلكأئطاكلِهَ،فْى!لل!ولولحه3!4ء!3!أْأ!س!أْألمجثمئةبالكئيسةلَعرف!.ابلَىننكأو

حفلوفى.افتتاحهاموعدالاَ!وحانالكبلِر)7(،لمحن!طنطلِنمتها.القوانبهدرفعاللَى

1)8ص!ع,1120301 Jone! ,s Later Roman emp)

2).د،245 Gibbon. op. cit.)I
3().4؟.أ+ء

.SOCRAT.4)،ت5 Hist.Eccl)
!-2(5.SOZOM. Hist.Eccl)

264(6.Kelly, Early Christian Creeds,)p
!03ta ConsiْاVSEB. V7(.ج(

0091!.ع-..---.--....ع..-..عس.7--.ع-.
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لففييغنه!وا!ة..خلدولهاع!ثو

سقرأط)8(روايهَحسبئسقفائئمنعونجملبئ-ا.المديلْةْتقاطر341،سئهَصيصْالتدشلِن،

يمئلو!وهيالنرى)11(ا(لي!ورْملْولمبى)ْ،يبنى..،كما.وسَصعوقوسبعةوأناسيوس)9(،

لِشاركولمواحد)12(،"ألنتعمْأْ--للغربالخضنؤربلِنيكنْ-ْفنْلمعأمة،الشرلَىكئأئنن

مأؤرشللِمأسف!لمأ*اْكلةعلمبماأ3مأكسلِموستوركضن!تi،3(رنجالة)3ف!ابأئ--يؤللِوس!يةَ

-*..عبئدْلكْيالتؤثَنع3قبلمرهَعخدأئةإأئطأكيةء-ضعلئا3إلنئالذْهافيمعار،3:خلفْالجثَلذْ،

--ج.إ(ةَْأحرئ)2.بخحْدنِعهْ-الآن3يشمنيؤلن."،.أتلْتاشلِؤنمرسكزلْ

-قىألأساقفةَعقد-"ءهؤلأءْالتأمَ-فسطْئطيوم!الشرقي3-إمبراطؤرحصْرهََوْكْىْ..ة-

ا)*ا(.ْا"اللَذشْيْ!-ْ-عمجمع؟نجاسمقعرفْاوافمَهآَأنتىالمئاسبهْانحمل!ا--)اسم-مجمع

5أْ،أْوله3 aْ4ء4-أumْأْأأConc--ْا-عْيولبميبلِولمنْان1(7أ1(وسوزملْوسأط)6سعَزولحْيبرلا

مارعْمآللَفاء،-هدْاوراءْإالزئسِمىالبإحكدهوَ.الاد!،القفتطئطدئلِهَْعأسالعْتالئبقبىميدو

هدكْهآلىْإلا-،كئلِن!طًْأئطاكلِهبأفللَاح713لاخنفال!صذ-بهَالاجًنَضاح-هدْا)نعِمَن3أدْاحكه

ألفجفني-فدْا"افا!!خال"اُله3وَضكلتئْ""الهومْؤمْملهَْبالعفنِدهََالإظاخةلما:-ْكانالركلِسى

لِوللِون!.أفتمففاورنممله04rَرؤمامجمععلىطيبعلارداكانالأئطاكى

341(اننَذلمميَْهْث!ا--ا)مجمعبب!:وسوبْىملْوس)91(-ءسفزاط)18(-3من.:كلوَلثلظ

)"..8.:،!،؟.م!ب!اح؟.كه8---.-..-ا-.--.3.-ا/ SOCRAT).

.NASص..بر5.:م--..-ع.-..32!-0 De S!9).!لم AT)

)01(3ةل!ولة"ولأstْ.مم!حء001!،5

R.-بن-..82.ت-.- De. S3(131)ش!يبماول

501(12.Percival, The Seven Ecumenical Councils,)p
(SOZOM.Loc.13)ح،8

3هح+!ة.Loج.ح0،ا0ْ-(لضااجعور

14)!""!-؟ع.-:(.أ SOCRAT. Loc. )c

AS.De.322:-..-ء...ب.-...-...!..ة......---.ج Syn15(هـ!م!+ك(

.fele,op.،أ3.2!335-42207----ألِضا.أجغور. citعمب!H

16)أts.8,11Ecclْ.عع./، SOZOM. )H

(SOZOM.Hist.17)ل!حأح.!ه3-،،

18)"،.-َ"-ة--3-،.--س..- SOCRAT. Loc. )c

91)أ،0-خ.-09عع SOZOM. Loc.)c

12
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ح!لكنيم!ةوا..-لل!ولة!!أ

لْجثيدكْيه!لَم33إ-2نهايةفىفىْ.أفطاكئِةأيضباْال!نَمرقْأنساقفة-عقد!الذى!ذلك

الذىالنحوعلىل!بسكندريةأسقفاالكباددكىجرلِجوبىىوزسامهَ.أتتاسيوسوعرْل

العاملطعطلرْلِدماهئال!أطالحدلِمَهَأطعْلِرواحدا،مجمعامتهماولجعلإنأسلفنا،

جثلِدأسدفياخلنار+أكتفىنم،38سلْةمجمع7ألىْدْلكإلىبضنا!ْبينهما،لِفصل

.المن!دحلةعالنمفى-دْ+اع.حلِنخكلىالعالَيدهَ،-7لمسألهيلعرصْألْىدوطللاشكئدريهَ

.الآنلها.تعرصْسو!واللَىبلعقيبهَ،المنتاللِةالصور!بتللةالتدشين.مجمعضنتِ.

القولمنأنفا،سوزمنوسلسال!علنئدْغزناهماحقيعَيهَبوصْوحندرلَهلأولعلناة.-+-.

مولَهوكانْتيفية،غقيدة03تحدىعلىلاالأولقسطئطينخياةظيلةْنخ!-لِجرؤ(حداتجةقْ

التدشبقْمجمجْهئا-لِعدبموم!إقرإز"امعتقذهم،ْلفخاولةاقيرلِوشيهَلأئضنارالبدء3-إشارة7

يذألِهَيمنفىدْلكْاًلْهألأريوسية)-.2أ،تارلِخْلمحنئعلَحوذَ-إخطيرْةنفظهعْهْ،تمخْضبماْ

نجرتقخاؤلاتوكلهاالئيالَى،الإيمانصنيغْةلَجاةالفعكردأوالغضاذةعإبمزاشلِم

فى.لفكنحلىتلعَية،صنغهَيمواحدهَمرتبهَْإلىالأحْرىالصلغبعضلركْع

مجمععطهالصمدوبيمسكوئيهَ)أ؟(،ْجمكقلِده7َهابأببهتبأر7الهومولببلِةمط-+التخلضْ..ايئفأقِي

كنئإلآبىلِيىمميؤئأة.ايفلحأن-فبل-لمبلْةالعشزينقإربب-طويلةثلَبرة.مضت:ولقدلْيقلِة،

-"!ع-ملائفة..،-بخلإلِمالْىضلخْل!اءلئءلإفثدأاأ3

الئيفؤقلِذى---أسعَصشلِيتِؤلمقاءإ3اللَدلممتنِنأسافد41ْْ-َفجمغ-اقق!-ْتأيرَكلأ!.3+َ---

3117-س-ء71،-.-كةلاكدللو.القشةلتطتننة

ثَيسارية،أسفْوأكاكنؤننطأئطاكْية،أسفصْأعaاْح4lثا3سا+و--..7

ولِودوكلسنوسHس!rإحْكاكاس!هيرقنهأسعمْ!وبلودورْ،ييسا!لا-اسال!ْوْبالروكلِلوس

-Eudoxiuْsْولياتلِوبسْصْ!س!قة-!اب!لم،!4مرعيقالممقفDiaruusهسْأزيإَأسمَفبر

علنهْدل!)صكأْمألَجِاه:الجمع.علىوقدْعانعمنِطراللاْذكله)22ْ-(ء.أسمم!وجوبىح-كْبأد!كلِا،

./لا"-3:فبنف!!جاءايمجمعْلِصبلرهلملابِمانمرلي!ومافيذ.فالحة

فِضا2اجغور

2()0،!ئ!لحأ!ك!ك!p.5.-0اْس!.687.9.1

21)؟؟!ه.ء،...7".-،ءبم7لأا.-70.،فية:7..لإسء- )R

ت!ا.59،؟.،أْ.!غ..!-00003.)03::

.ZOMكماtْ.الكل!ء،!50إلا!. H22)؟ )S

بم2أ.-.-.--.-33------..-33.----.--03-...-..00..ع..---َ--07-.--..-
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وا-لكئيشة.ا.لدوثة!!ا

11.إلأسافمْهَفيلْحن،يعقل!كلِفإدْ،آريوسأنئاع.ْمالِومفْى7ئبنلم11

11ء-اليكلمحنىعالإلِمالْمافتذالإلِما!لْيددلم!؟!سينىبرشد!لنهدكأا

11فبفا*الصدق-3فراعقئافكراه،َدضاهَإلمقادلِروضمعتئاولفد،كان"ا

.7)؟12..!؟.أحْذناعلْه3أناذلكأيجنْىولكن11

فلقد4!خقاالده!ثنةْ..المرسونمْيدعَإلىَْعفي2-نجدأْالذىالتضديز-هدْا..أنلاشكا

يوسيببوسرْعيمافموحرص!ملْدْ-البدالِة،آرلِوشوأتباببههمالأسافمْةهؤلإء!صر

سبلِليكْىو!خاض!ثالْله،افكغيس!إلى-إعالدهعلىلْيفيإَ.ألبمفالْاوثلِوجسْىالتيعَوميدى

يوبسبييوس.لولا.ألْهيل!،..أكئاسلؤسالسكئدزىالأسعَالْاضب.مربِرإ.صراعا!.دلك

سكئدرلِاحدلاعلظللت--..الآرنِوشة؟جول؟-esn7س!)؟2!دوشين3قوكحدعلىْالنيقوميدى

.الصراعهدْاْتقل!.الذىهو/يؤسلِبيولمىؤلكني!مبهولة،علي!االالَضاءوفيمكنخأبصا،

-.!؟لهاللَبعلِة-م!الآلْىهؤلاءيتيرأإدْرْ.جميف-ثكلهاالإميبراطوريةإلى

تبد3ْتعلْنئ-لا!هئْ)النَغقيدر،.مردالشكلبهدْاللِست7.نضورئافىالمسألةأنععْير*-ْع

.كالْؤا-بيلْهبم،لى-م!.وآزلِؤس،؟ْكرهمسبى7الديقالفنرقأساقعْةلائماالآربوس!ية-.الغفيبهَ

واختلف!اابممدس،الكناب--لتفسلِرالشهيرةالأنطاكلةالمدرسههىواحدهَمدرسةأيتاء

فكر!جميعاولْشربوا)1312؟سنهَلَوبْى.-ةالأئطاكئ4لوقيائوبهوواحد-أسلَادْإلى

أبفويوالكى؟دجكاوإليه.آبىيوسبهآمبْلماطرجا.دْللب؟ا-لقوليفبلِبىبمومنْ،7!مبادئه

.لدىلْعلْىلالضتحبلخصوبم،عللهمأطلعهاالئىالآرلِوسلةىففظهانأدركاليوسابى

وسعى325،لْيفية-.لمعلْهَكْىإلكئلِسةْآباءلفظها11هرطقة*أو"ْيد-عة11عْ!رإلفطشِنة

يهدْهألْهمْويقئؤا2والإسكئدرلة،،أئطاكيةكىالئلِدَىالايمانرْعماءمنللتخلصألبَاعفَا

.واغنبئ،6ْزيوسقالََوهافد..لمعلَصهح!أئلًضنارْأىحفقوأ".أنلِسلظنِعوالنالضفة

ن!7ْالتخلىكْنئإذ!3ْخْمبيزوقياْلأشالَدْتة"القشطئظيئنهنرْكرسىالئيموملدىيوسليلِوس

22S !-e Synمل!ول!ATو(23..Id)

!15.SOCRAT.Hist. eccl

916،09!،(24.Duchesne, op.cit)

...............-...----عم!؟312..----3
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والني!ملأ!..-الدولة

ربمابليشلِئا،يخلمبروالنبدْلكواليوسابيون.ْيعامةالكنيسةتمفتها.التى.-اللفظةهدْهع

الجدلي.ه!اطييجة!هم.علىصبرهَدْوىليسوا-ممنالغربأساقف!م!لْعْرأابلهمصْصوا

مفدصهَفىكاملةالمبرأوعْةهدْه.ولعل.إلبِهلم!عونكائواماهووهدْااللاهوتى،

ت!عبلِبرهمحدوعلىبه،الكامكلإيمالْ!آرلِوسفكبرلِثكروا.لمألهمإدْدْالَها،المرسوم

فىجاءبماتمامائنطىَتكادذاتهالمرسومبقيهْاءنبل.فيهالصد!راقهمان،بعد

بعد328سنةقسطنطلِن-إلىEuziosيوزيوسوصحبهآريوسقدمهأالتىالوئيعة

-:إللِهنذهبمامدعماسقرأطولِقول2(،):+المنفىمنعودتهما

العقلِدهلإفرارعسعنِابللْلِقيهَ،ايمالْىإدأنةأبدالأهدقهميكنلم!

.الآرلِوسلِة)26(

مبهمةصيغةكانالأولالأنطاكيالمرسومألىْعلىالمؤرحْوطويلَمْق

بعنأيهْعبارألَهأحْتلِرتققدالندقللِن،معممرا(لللفاهميكؤنأنبهقصمدأ)!2مراوغة

العقلِدةتجاههجومأىععلىسقراطأشاركمايشتملولم)28(،المقدسالكتافيمط

11الآبجوهرلْمْسمن11جمارةمنخلواجاءنلاحظكماالمرسومكابئعوإن،التل!لِه

النيقي.الإيماندعأمةتجدالتى

كبلوب،ألابنوحيد،وبمولود...واحدبإلهنؤمن11عء:عالأولافينطاكى.للعرسوملِدَول)25(

ولجسد-النسماوات،م!الآببمحيههبطكابْ،بهش!ءكل.ولبالذفيالآبمعالكهورجمل

وسيأتيالآبيمينحكىوجلسالسماء"لىاٍوصعدئألْية-وقامالآبهمشيئةونعْدْالعفراء،من

NAS.De.22ائظر*.اْاوالأمبرلتالأحياءليب-! Synث!+؟طهـ

قبلمتهألمولودابنهالممسيبئيسوعْوالربا.-..واحد-بالهنؤمن...؟ا؟:الوتيقهَفىوجاء

ثالْيةوثَاملَألم.وتجسدلْرْلالذي،-الأرضوغلىالسماءكْىشىءكل.الله6الدهؤبى3كل

كأ113!الأمواتالأحياءلليينلأتيومموتالصعآءإلىوصمعد.

.O.CRAT.جم!Hist..أحءس!تأ236اتظر-

26)-+ط!س!5اْولstح5.أح:.3!701--:-ا )S

p.3،أْح!.16600-../.!.. op!27)ش Duchesn)

G!.ؤولاْحطأ!لاتا.ءهاْس!.كأ6-!ز،4!ف!أ"."ة.،أْ.ء.،!.ء08/--ؤبئاجع

.Robertson,op..44بر.-اجهعور cit. pول

3،!ماstأ0ndثئة!7ي!".,292روكنلك. History of س!ث!ه!Cء4

،Chadwik.138أيضاْو op. cit. p

-201f28.Neale, Holy Eastern Church,)p
3032!
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لفنيشلأ3وا-..!3!الدون

أظبعلىلْمْ!دبهيمْوَْأن.3.قئفشلالأول.0-الأنطاكنىالمرسومأنويببْو7

--إلنئععرعْؤه!جدلِدغللإيماقمرعسؤملَقثدِنملععضلع.-عنىَكْغورعالأسعآفْعْة-.الحصعورع)2ْ9(

اهسعنجاءودداللو!يالْى).يم(المرعتسومْلعدعياسلعه-خمطع؟لفدْحلَنىا-،الآئظاكتى،لولعآلْلعس

:(!َْفلِهاْنجاءثفْد/3-يلناحيهَفدْهفئْواسغة-خطؤهَ.خلألمتهو!الْ!الئيقية،مناقترايخا*المزسوم

ول...هوحقااللعدسلعالروحع".3الايطعْلعكدعاإلا،4جلعاالآلا..؟!اَ-

0011يعْوالبنإليرطقة-مراسلِمبركلبهدْا..ؤئلغنلْؤمبن.واحدكْىثلاثة011

"الواردالحىَالإلِماقضدلِعلنمورعاحلأحد.بسعدِلعائه،ْمااسطعفإدعا.ا

حيث!أباالآبيكنلمزمانأهناكأنويؤكد،المقدسعالكتابفى11

شَإلْرلننألْىْمخلو!ماالاب!م!بم-يبعولوكذلذأنأثلِمأ،-فللِكن،لننلم-الاب!11

.")أ!(الصائبَةالخابئهبَى!

تعالبِم.نجهاقصْمد.التىْبلذاتْ،ْالأحْبرة.ونجعبازأنهْلا-المرَسوم،فذْاأنلاشذْ!َ.

منالرعغمرعفضها)32(فعلىللخصرميتسئىلاجثلِدةصلِغةيقدماْقحاوطعآرعيوس،

,ertsonه،،-في444- op. c!9؟هط(.،+

خالمىَالقثيز،الآبواحدخيالهْلْؤام!،الرسل.وضهـطات"ْ.الأئجيكسآىمعتئاض!مأ؟ْايمزنسومة.!الَوك"3(ْإ)

!مولد،ْكانبهشنئكلالؤخلِدإ،الضولودْأ!هالاب!3،المس!ح،بع!وح.واحدوبرب،العالنم-

.للقخ!مثةلكلفة..وأ!حد.-منؤحلِد+كك!ط.كك.إلهْصإله.اكفوركلقيقالآب

الله،إلكلمهوكأئ!.الل!عتدكانالبدءلْى--.للابالمتغيرةحكيزالضؤركاة."الحياهَ..الحففه

حسبالعذراءمطوولد،الزمانآحْركْىلْرلي.-1007(ا/ْايإ!نحتاالاتجدلضكلمكفا

قد:.الأتىقال!قدلعلمإتتا،رسوطع،.وإلنامطألذهبلِنوسيطاجسدا،وصارالمقدسطالك!اب

مناكى6/38(.ع)يوحنا،أرسلنىالذىم!نميئهبطعمشلعتى،لأعمللين!السماءمننرلت

.ْالآبيحينعنوجلسالنمماءإلىوصصالمثالث،اليؤنمبْىدائيةقابمقاسبى،-ولأجلناأجلئ!---.

11.ا.لفبننيبالر!ح(3)ولْؤمغ،...)لثوإلأمبىالأجلِاء"علنثبن!السلطاق7بالمجبياْتنيوبسو!.

".َ.3!؟فلإ+ولثاول.؟برع3-بنب!3ألظبز

.HILAR..ثية-51*!.اُلضبا.33..+ط!ك!؟:أْ+3حأا-مم!ج!،!.--1؟إنجغور De S

.THANAS.op.23-ئر3!-*. cit31)؟ )A

(32Neale,،HolyEaste)!لأchurch,p.20:1.:--7-ع:-عة.....-
.....-2.13.صلغع4
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لكئي!بمة!وا..للإولةا

لمحيبالإب.إلابنصدلاواةَ،11أو،ا.الهومؤسية3-امصطلحإضكفاليعمدواواضعثِه.أن

للِ!بنأئهلنبكبلائعئى-11.لماببالمئغيرةجمْلِر3الصورة3عبارةأ!كماا)33(.االجوهر

إلاالجوهرثى.متطفياِملَساولِالىْوائهمأوإلاي!ءأقيلابي!الجوهبىكْىتعْيرهئبافي

ا)؟3(..االمساواة11وليسفقط11الشبه11من.يها.أكتزالِعلْولىْلأكاشْواأئهم

لشجبكأقل!-لكنابمرلمبومْ-لمهذا.أنبهل!atson-واطسولْىلمودكماوالحقلقة

كىئاججهولسبلهأ!.لصيح2.يادرأ..علبى-كإَ؟إب!الولمحئا*فْىا-لآرلوسلِه،.ولكئه

ضلنيثبإقغببىاللإ،أسففاهلالرىالغرببأ،لمحى-الكئلِيدط7َزجلأن.صحر3(مئافحلها)د

بى؟الِأتببم.فلإئه"الهومولمبليهَاأمصطلح7ءلِلضبمنلمكاقإدْا3111:يقولهالمربسوم.هبْا

الابنبخِنكيلِهإل!بميهإئكار.منيجد)36(فيماالملَطردونالآرشِولبمبورئيأذأيخه.ماعبى

حبإلى!دْهبأرلِولي،بممْهومتأولِلهعدمالىهللأرىدسحالفدبل.والألا)!"3(

.التيِقى)38(لالى،هو!ممدمهاتخادْه

البعبلِنها-ححل-مىْولذاإلأربعهَ؟العرالسبج!.الإئطاكلهَبين-!شيطااثغبنسوموبجب

لمتثشين)93(.مرسوماللوقِالْى،ببمرسبومس.نعلَهجوارإلىيعر!وصار،المجمع

3.cْثْااهاtiْاdei،!لِصل!أقيمكنالذى.ْالكاملالائثفاعئأحهَ،؟منبِمتلوهو+للةءأْم

اللاحقهَللصلِغاللاهوتىاللتجمعتقطةأحْرىناحلِةالنيقية.لحِومن7لَجاهالاَريوسيونإلدة

س!(6

33)-.2أْء.449 Robertson,op)
96.watkin,op. cit. p!34(ك(

,as,.II.3292أيضاعوراجع p!ث,r Hist. of christ. DoبمNeand

مجموعةضمنبوانببهأغدقصْفبلاركطلأعفالتالَديمهْفْىWولهكخأءكنهضاراجع

.-9.Niceneand .p .N .F ،! .p n12

السالس.الفصلْانظر

)37(نعلا)ولول-DeSyn.3في

(Ibid.38)733-ء.

:.ةَ.-.!،.+يلأ54؟.ة.تأع،ج-.-اجع-ور.-

93)لايمة؟ول3.!.خ3ثبم..7بمشأ!يأ!!n_"كل.cit..p:96.ء-،ع- - AT)

7*ع؟أْ-*في.كْى-.مادة..جJacksonولكبهما-..وراجغ-!

كا..7-ا-0ج5به!ص!!ع.إأْجآ37صْمن

..-000000300.!25
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لكئيسة!4ا..لدوللأووا

Semi-Arians!)!4(الآريوسيينفصفا11البممتحتت!التنىالمحافظةالنظرلوجهة

!نيمَى)41(.الإلِماقبخصيغة.الاغرافلْحوشمجالشلِز

أساقفةمنتفررأىولهذا،لحينهسأبمَاجاءالنيقلِهَنحوْالالندفاعهذاأنغير

طوائةأسقعْاTheophrطولاْولهثلِولمحرونيوسرأسهمعلىالألنطاكىالمجمع

Tyanaولقلِنماالخبم،موافعم!"والمتتبس،حساباتهملمرايخعهصْرورهْالترلِث

وتنِعَهَفى.!ا!تمئل.ة(.)2المجمعاساففةم!كبيرعددمنعالرضىالدعوهَهذه

07)3؟(الثالثالمرسومْالأنطإكىباسمودْأعص،ْللمجمع7أبيمانْفدمفا..يوثْرؤلْيوس

المرسوماخلعهمماكثلِرمنالابنيحرموبلِنماجبيدإ،ثلأياهبينيضملاوهو

كدلرحدإلئلْمْضحالمرسبوملهالِةمملكلَه،.ولكنأَرْللِهإلده3يصْدصألْهلااٍاللودالْى

ورفاقه:صاجبهاتجاهعن

سواءأناثلِما،.فليكناعتلْ!،أوْشيئاذلكجانصإلىأحدعلمماافإد..."

.11ألناثيما.ليكنالنسميسطائنى،وبولسوسابيليولمن،انقرةألسقفماركللونمطمعبسواء

أسقنفلماركللؤسالصنرلِحْلاانتحدىعلىواضغدليلالأخيرهَالفقرةوهبْه

واْثئاسيوسروم!ألسفعْهيوليؤسمفدمتهموفىلهلأولئكْالممؤبدب!ولكنألقرهَ،

المألْهعبقوامهمابىكلتؤسْوشهدنمذاخهَبرأفذ4-53سلْهَْروقامجفعأطْئعلمونحطْ

السادسالفصلأنظر).2(

44(41.Robertson, op. cit.)p
401.Eastern. church, p!صle, Holy2)ء Ne)؟

.NAS.زر24 De S!جم(43AT)

.للمرسومهذافىجاء

المولودوبابنه.!نصنهشئكل.والصانعالعالمخالق.العَثيرالآبلهبالاٍأومن3

منولدالذى.كالتبهشئكلالمسلِح،يسوعربنا.الحكمة.القوة.الكلمة30الؤْحيد

آخرلمحىوهيطكالْى؟مع!الإلبالؤجودفى-كأ-ملإلهمنكاملاله-الدهوثكلفثلالآب

وصعدالأمواتبي!منثانيةوقام،وتألموتجشدْالنافوسحع!بالقذزاءمنوولدْ،الؤمان

الأحلاءللدينوالسلطانفجدهثان!ة.ف!لألَىوسؤ!الآب،لمينعغوجلسالسماءإلى

اتقضاء11.لملكهلسِى.والأموا!

--1ص!26
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وإلكثيسة!...اب!ولة

لِبدو:جوأتكينولِقول،آنذاكالألبمادفْهَلرغبةئلبيةقدمها.التىالوثيقهَعلىبناء-

بماللَقا.هملِرلِدونل!!جماعده...أ!.-ثلِؤلمحرولْيوسللمرسومالخالْمههذهمن

.(ث)ثالغرلا

ظل!مرْملْةمشكلةالكاتْوليكيةبلكئبببمةيملرالْقزة.أسقف!اق.:فاركللوسهبقب

جملنىردا4.(،الآرلوسلهَ)ْضدكلابابَعدةكئبأنهدْلئهمات،حلىمهالجاتبى

33؟أبمأسترلِبى!!كار7ْسالةر teؤضعه!!دكبادوكيا.كْى.الشهيرالبيالىْرجل!جمهـلأ

يهئادفي.لمالعلْيده.ثْىمإركللولديوالْدكعآريِوس)6:(،.لتعانيمائحلارْهبَطهر

لَرديبإلىظرىأقبورأويالوعيدْلك،المضاد؟.وقأدهالجالْب20إلىآسبَريوسرلم

قزارالارفصْلأئه3فالْهموهلهم،.عخصمااللِبىسابدولْىاعدهوكْدالاَراء..ابسايبللِة)!؟(.

وأئهالمكئيسة،شرِكةفىئاسةازلِوسقبولبحْصوص335سلْهَأورشللِبممجعع

هوقرارا!اتخإ؟كْىالأم!افعْةهعي!مبتركلاجتىأورشليمتدسي!حضْور-حفلأبى

أليوسابلِينجماعةيدعلىالقسطئطيئيةلمحىجموْلهتج!كْقبئموم!راضْى،عْلِرجكنها

أن72عْلِر.الكبلر)8"!كسطتطلِنلدعوهلليلِهَعلمتا،كماْهئإك،الىارتحلواالذلبن-

الكالوليكلِة،الكئلِسةشركةكْىألْهالأحْلِزةعمرهحبَنئ-.-أياميرب.ظلكللودنننيفي

11جيبؤنلا!.ولِعبىالمالْه)9"(،3.يعوامهَ!لعلْرفاقلِفبلاهوألئاتسلِوس.يوبي!س!إن

عشبهنيدابْع.سلْةع!ثهمزلِن-طيلةأئئاسيوسنظللقد7بقولهدْلكبكلىالساحْبريإسلويخ!

07.-(44 Gwatkin, op. cit.)P
8611.1,(45.HIER.Vir)

36,I.46)س!حأح.SO- CRA +. Hist)

--....--.--:-.(47.Id)

.st.eccl,23--ألِضا-.ور-اجع II!ث،.OM3م!ة.

SEVE.ولHist.Sac.ر!337."لشكا-".:----فيكإرى.

ك!ج.طةc.cit..-ابر!وكنللق

36،10كا I،س!ح(48.SOCRAT.Hist)

SOZOM.--!3،.ص!ءنج!إ.!،.؟0009؟:.--..--إجع-َؤز3ع.-

)94(!ول3ئ!.ش!09!ص*01

ولمم!.ك!لا.,86111خ:ححأور-لا..

ح!0072-...
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كارفإلْهشركلَمع،مرعيئسحب-أ!الئهايهَْ-لمحىْإضطركتدماْمأركعللوس،-.سعابلللِهَ

لصديقهاعلهاْ.االلجاؤرْلِفرن-أللىالهئالة"تلكغامضْهيانجلئننافَدالفالذْكرْ

.")05(المحبوب

هدْاشأ!الاَراءحوبهأختلفبَْماْأفكئعيسعةالمعجامعغتارعيحْا7ثْنئؤلنِ!نْهلعاتْ

العفدذله7المزأسلمفدْةإلئلعودالثضاربدْلكأنْ-ولاشت(،الأئطاكئ)اْإلضجمع

أمااليوفروئى،المرمنومخاضنة،َمتئافرةلْواحيهابعصْقفْى!تبقو-ْواللَىالمتتالية

تؤكد-كبارافَباسلَحْدأمللئلِقلِهعَ.مرعيذلْوان-فاءئهماخاصةبضعفةواللوفيائنىْ-الأول

إلىعيواتيلِهأسمصْفيلارعئ3-ثثعْدْلكلقدحلى،والأبالابرالجؤقر.بي!ثْىألل!عَمأبئ

Synodu3(القدلِسلِنإا)2ْفجفع11لأتطاكىااللقاءهدْاعلتىلِطلقَأدأ ! anctorum

.ءلاوأئةبه،الظنايسيلعو!-لانع.7؟ْثعارلعيهإلىويطلباَمعربسومْ-.التدشيرْ،ويداثْع

الجمإسكه!دْ؟حوككلَبه:ْمابإمعابْ-ْكليطالعؤأ-اً!خفصهم-لَبلإصندارلمحىيلخجلؤا

يرع؟...--ولم-الغوب3الشك!ك:.لمحلههساور!-الذئ-الو!توفئ(،لؤملْونا!)3ْبه--همومأ

"الإيمالْهبكلئأحاييىْهجؤما"فْستتراَالعفيديهَْإلاالمخاوراتْهدْهكلفىأسقادلَه

الأول!سظئطلِن-ْ.عهبعْظلواْ!طواك-اليوننماييلِنْانْإدْ-.(-عالنهية)ث-ْوخلِتا-4.الئنِقنى

أما7المعلَفد،033هدْارْسكمعاْءالهجومْضكلىطرلِدعالئلِفىَ-ضسْلَقولَِالإيملنيحأولوعن

المجمعثْىيرىلاْألَتاش!لِوسع:.فان*-قْنم(،3.وم!.ْدْالَها)لاْ-ْللعقيدةانَجهوا.عفقداْلآط

.(الكائولبِكلِة)6ْالكئي!مبةبشباكهللعتعصلدبمهارةلْصبشراكاإلاومراسيمه

,bbonر!.،اpْ.037.-لاا.؟ op. cْ05)ا )G

.090ercival،ا501ْ.س-:ء7 op. c(!5)ج

ء.!---بر-7---يضااحع-ورء-

6.,e01 pp4iteيهء3! Chretاْبا؟s- 1'ant4،لةre des dogmasْأixeront,. +8 sto+ْأ

ك.-45..1!07!..لأ

؟()2ل!DeSynْ.LAR.32.!ْبم3

)53(ك!م!ح.!!3ثئ.32

54)*!ةلمأء،ه".ن!ا،0"ء7؟. )G

hrist.Dogmas.-329...أيضا-وراجع. ,pNeanderب!!، Hist. of

55).،8ي80pنمبر-- Kidd, op.)c

/731(56.Hefele,. op. cit. ,I2)p.

AY---..-..--ع-ء.-.--..------...----.-.-----.-.-----..--73-..?1ص!?َ--.--3
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!ىوالكنيممبه..ا.لدولة

كماساالتىبلفنزةْ.طبيعياائعكاسأتعتبرالأئطاكيةالمرإلمميمهدْهأنبىيبولأ

طري!هاتتح!مسىآرلِ!سوفاةبعداالعقيدةهدْهيدأت-ْإدْاندْاك،)قيريولع!ية3*يهاتمر

الدْىالجدبدالآرب!مميه8-وجيكْا.لأصلدونالآرلِوسيونلصالهامختلفهأبجاها!وشط

..-أصوللهىءالشئمعهما--يعض!واخلَلف.اللْلِمَوملدى،ولوسلبلوسآريوشخلفْ

..تقصْتسدطيعأنْاْاالتىالصيغة.عن3ْبخد،ءابخثا7د.فلِماسلْوضْح3كعاالآرلِوسى،المعتفد

حدوثمنلابذ،ْ-ؤكانمئها-للخلاصتمهيدا!.الهوموسية*معالمساواةكدمص!

ثرن،ربعلمحبرابهَالمحإولا!هدْ؟بالعقيدهَ..الآرنج!سلِهَ-ء؟-ولقد-طالباللَلاراتقدْهملو

الجبللِهَ،الضبراعا!هدْةكلبلِنؤبسطاللإيمانْ.لالالْاصورهَسسالنهالِةكىولوبد!

آت.الغلِبطىفىهوومامئفاظهرما

التدشلِن،مجمعكْىكاائطاكلِة-أساكد4أدْهانماْ-ْشغلجمذ.هىالغمَيدهَمخنولم

العوالْين..يلغتمن!دافأصدزو!كبلِر.كا-ألِضا،يلْصيبالكئشنىالللتظلخ!حظىْبلْ

شحْصق.عمدأعلهوثَصكالساعه30َأَحدات.لخاطبع-لعضنها-.7-(د3َْْ-01 و،وعسرير)جمسه

--..-3-(.ابرابع)8ْالعالْونْقْئجا3ءضدلاأكئاسدؤس،السكئدرئالأشفصْ

كْئستى،3"سكلنئمْجمعيدعلىعرله.كبلمنْلم90َ-0ْ-ئدنففماْنجةسرإذْاع-7ْ3ْ-3-ْ

إ!ئمركدتة7لمحىيدخلمنوكل3...دْلك.غشياقحعهمنفلي!ىكهائئهطقوسفعارسمهَ

!-"اْ-3.--ْ.ْ-3ْاتَ.ةلبنعهَ-ار!خارجْ"يطزدسؤف

سغأمْ--"ه333،ْ"3لْمْلهلمم!دْأكئاسيوسبهاهامابلَيى33ت7ءاالإحرارثْضلعلْىوهدْا

لأسقفْيهَالتابعهَالشاعْرةانفئاشركْىوالقسؤسالأسإثالْةيرلبببميتعلتيعفيماوخاضة

-مبئدئلكيعدعليهأثدمضماالكبادوكىلمجرلِجورىاننأللديملْحأئه.كم!71لإس!ئدبىليه،

,Hefele.57)722-714عص--.-.ا.--ع op. c.،،pp)
e,؟،،وب!؟7152،. -op. c458)أ-..".؟4!!؟ب!جم!-و-؟ Perc، ival. op.-)c

Mou،ا00ْحهp.001ص-.جعافييى + ret op.لاc

لك3كذولأ..

andش!ه.م!طأ- thosإfour Counci3يم3أ theةnonsسحة!Lamber, The.

127.earlylocal Greeek Synods p

!2092ع
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+اْلكئيسةوا..اندولة-ض

عشر)06(والرابع-السادسط)9ْ(القوانعل!أفاأبخاسلوس،ضانصارمخالفلِهلَعقلاع.

رومامجمعكراراتعع-علىععدمَموإففلَه!صراحهتعلنثْهىعشر)61(والخامس

خلِىْجكلى011،آجرإثلمم-صملبمم!أ!.لِئا!لمموا.شلِئاإكلحِلأبسأكد؟لِحقلالألْه).34(

يولسالنلِقلِة،وأساقعْة.أفناسيوس!أفثبملماصريحانقداعشر.النعالىالقالْونجأء

لمحىممللهَالمدللِة.السلطةإلىبالعلَحاء.وعْلعرلعم،وأسكلبيوس3ومأركللوس

.-ا-7ع---جالمالْووْ)62(.لِعول،.الإمبراطور

الإمبزاطورمسامعْىلصك.أن.على،-مجمعيوأسطةعزلأسقمْااجلرأإبىْا11

إلعودهعكْىوسوسعا-لِمْمثعذفاع!بلْقدلم.له.لِسمحولنحقاللصفحْيحْؤلعفلنبشكايلإ،.

.11أملاًى

السبطع،بكاكْة-ألَلأسلعوسعلىللتصعلِيىَاليوساببون-لشعيالسعورهع.بهدْهْ-

م!.روما،-وتييانمجمعوشجبْلمحرإرا!نصرله،عنالكنيسهَشعببصزفا

سل!السلعمع7ونضشلِاضرعار،منثلهومابلع،الغربإمبراطورإلىاللجوجم!جدوئ

ركلمالهْبعثالقوأنلنعهدْهضمنفقدالبذعايهَ،منذ2ْالليوسابىالفعريىَعللِهادرجالتى

جانبهمإليللوقوصدصكوهعع.صرعلِحةمقثملَهاوجاعسعالأنساقفة،عمومإلىبها

بمعتقدهم)63(.والإلِمانومساندلَهم

أسقفيوسيبلِوسماتفقد3حة،فادلخسارةآنلْذتعرضواالبوسابيينأنضيهر

دفع!قدكانولكنه،الجماعةلهذهالمفكرعوألعمطعالسلِاسىوالرععلمالقسطنطينلِةأ-64(

لكوكلع

ا.جغور

ألضاو

,val.،آp.عا11 op.. c95))ح. Perنم

115(06.Ibid.)p
Lambert, op. cit.135p

111(62.. Percival, op. cit.)p
Lambert, op. cit.135p

;،bet.1تج3 op. cit. pأْ:.-أ11409.وخطلأval, op. cْ62)ا Perc)

.716pآ،.Hefele, op. c

.Mourret,op.05!ه101 cit

701..Percival,op. cit. p)&(.

.-.4609!،.eront,op. cit64)حمز )T

---.خ!13
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!رب!ئييملإوا..بلعوبلأا00ع

ألدالي!لِويبنإنججادف!أفلحأتهويكفئالطرلق؟-3!كلىخطوابَالإفأمإلىْبالآرلوْسلِهَ

وكَ!عإبئموتهأديوفد3.فقطأجموأنمأربعهفدىلمحنئفرلَي!الإم!كئدريهَأسقعْية-0عىْ

أجدهم!،.الجاهعا!لِللابْىصكهمهئالعالمسلِحيوقنمكألعكقد3العاصمهَ،لمحىألاضطرأباتْ

فيالآخبن933،سثْهَلِوس!يلِوبننوخلفه!يلإع،م!البوسايب!!اضكرْلهالذىيولمىلويد

ع.وممالثالبولسمئافساكانالدعيMacedonثاولاْ-ماكلِدونبوس)ء6ْ(لسعاثع

كْىتريرْ،ثْى.ممَلِمافيكابْ-الفسطئطيئيةءإلىبولسعادالفوروجملىلالرعصبيسلِة)66(

الذيالوقتثْىاشعفا)806(،كالْلهَإئصارهبهئادىحيتماكبسِملِن)67(،أسمقهاضثِاكْه

31!الكرلمبى)61(ثمْسللِعتلىماكلدوثلِؤسالبوسابيلمحلِإْ-.الفرلِىَر!سبم

كان.الدعيقسطنطيوسالإمبراطورلان6الفرلِقلِنبيننشبصرأعا%نولايد

إلىطريعهكْىو!ححص!ولmogenusهرموجثوسكَائدهامرائطاكلِة،كْىتئذم!لِما

بولسْأبىْرعلِةوأحسع!حالنَة)+7(،الفتتة3لإخعاد"القشطنطلِنية-صطىلِعرجأن!رإلمجإ،

لِانعبى"،هجومفىشىءصكلىيلوونلافالْدكعوالألدبفدْهعالشرعندْروراءهلِحملعْالقاثد

لئبوربمشْلجروهالحر-!منالْقدْوهئمْهـموحبْوحه،بيتقىالنأروأضرموا

أنطاكلِهكْى-هسطتطيوس!ال!-البريدوحمل-الموتع)71(7إلنىبهْالمطا!وللنلهىالعاصمهَ

ألسلامهَ،آلعربؤلش7ْأنْيبدوولكن!الغضبيْةفاستبد،الجموعلِدعلىقاثدهمقتاعنبأ

.3)2!(ماكيدونيوسللِتولاهأالأسقفي!ةتاركاالغربإلىوارتحاعبنفسهفنجا

ملارْبمبلاالإمبراطوريةمنالغريىالقسبمأضبحألنميدإْملْدْكئشطالْوْعفمتا!أن

!سطنطلِوسأحْدهإقليموكْىيلأقليمه،ثْىإلتبِمثِةعبئ.حمالِة3لا.عمسثوع3لْفسهلِعتبر

أيضا.و

أيضناؤا

ألضنأو

7).65.!أْس.عإ.!".71؟ Duchesne,op)

S(66)؟ش!RAT.Hist.س!ء:أس!00-،في6

-(67.. Duchesne، Loc.cit)
68).ئيح.+م!اْط.st.eccl..،ول12 )S

4.!،!7133عا st. ecc!ث+..A96كاهج()

ل!؟كأ5.ولاْث!st.بمcأص!.!7.

)07!5؟ء+!ج.،3،جم!01!!!7-!..ء..

7؟4عيم133 11 I)

!دث!ة20خ.Lo.ب!.5آ!إ!0003

)72(5؟س!ف-؟أ"st.بمحأل!ة3؟61

SOZ؟ول..إْ؟st.س!اس!ء53وب!ا.207-7ج!-..-ير!-.--

!.-3!
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والكئيسة.؟.-ضض.أللوتة.

علْدلتئفطعلا-واشنناكاتعريضن،وإرنثامدعممركرَ.ذلكلمحىأقيْبىهإ!ئ!دئلِضتا،-

سمعإلَفلكوأ7.قدالشرقأفنماقمْهَدأنموما.فوأ؟7وبَتمشْمْدأحْلِةْ*دْهن.نئ!غلاللةالغؤانجيهة3

بسلطان،الفارين"الغزيا..وأولافياختماء--اكليرونى.منْإدْن2ْفلإبدقشحئظيوش،ص

أ!.م!731(سورْومتوش.يئكرهْلفاْالحفلِمىالغْغؤىَلْدبىل!فئاوم!فئنننطالْزْة

.لْدْسإ،تجدئلنالشرق7"فرإسَلأئهَمعْ-أسادعْةأنافثتغوفدبوليوسروضاإشفف

مجرلِا!ص!إطلاعهعلدفدْا"لِلَوأن!ؤلنمالغؤفي،إصؤاطور!علنياعنجمرعرصْ

أسالمحعْةلتئهفىْدرسلألْىابد4دِطلب"ْقسطتطدوسإلىالفورعليْفكذتبالأحدا!؟

ألَناسلِومىعرْكعلىور)ء3ْءالاصرأر7الكامنهالدواكْعلهللوضحواثالنهنه

-ص)74(5وصحبه

فالجبهةءإحْلهرغبهْن!لبلِةكْى.يعَودد-أقوسععْءفسطئظنوغى.في.ولبم-لِكن

(ئطاكلهقيأفيساقعْهْعدْاللعى!ددوعلله،لبلَخإىمجالاالآ!ب!ئذعلاالفارسلِة

علىلالثفا!!341،-حْول!37(،.حوابخيالتدشينإْمجمعمىلمحليلهَأشهربعبثإلْية،-

طك)6*(،-المكئسِمةورجالالغربإمبراطورإلىْبهايتقدمونجثلِدةللإِماقضيبْهَ

البرابع)77(.الأئطابربالمربمموبمعر!لالبمائيمبرسوبمأبىإصبلَمودد

73()23؟؟يولءي!؟3!.-ب!حأي!.!-،.!؟------خ-..---ا--"-.

74)+.أولst.ecc1.في،..،8 3 OCRA)

)75(؟كلهـولج!لإ3؟!س!3!.25-

)76(أ؟

:ابمبرلب!وم!،ب)77(ع

عث!ببرةكل!لَسبممئه)بذى.ورلصالْغشىءكلخالق.القديرالأبَ؟وأحدبابهلؤمن+.0ا3.عْ

منولدالذيالمميببِ!دلبموحربئ!!وحلد،الموبودولهابئه.إيارصْأوعلنيالسماوابْ.كبئ:-9..

وغلىالسماءكْيجماب"يهلممىءجمل!.لْوبىمسلْور.إذهمبىإبه.الدهوبيكل!!بل!ا-لإتها/-ع:عْع

منالذىالجىَ؟لْور.الحيإة.ابفوهَ.الحكمة.الكلمة.لا.يزفيوماببرْىْما4الإُرَ

ثالْيةوقام7ودبرومإتوصلبالعذراء،مرلِممنوولدجسدا"صذارالننمان%حْرفيأجلغا

!وسوم.ألآب-ع!وجلسإلع!مإءالىصبدثمإلأمبرأباءبلنمنالثإلث.الترم!نْئ

لنالذ7أولثلإهأما...عبمابم!كلاوللحرىوالأمواتالأحياءليددنالعايمتهال!.كْى3بالى

الإبنرْمماتههئأكهـلنجاء؟الآبمنوليسأخرىمادةصنأو،العلمبنإلابنة3اني3يقولون

.!ماركوطْالجامعهَالكئلسهعرففيقهم.لِنن-لم

03+!جحأْث!551st!.،!18وأيضباقيول!م!+نل!حة.صج25!عر.
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إبل!ولة..:.وا!ئيمممل!!

.الثالفاإلمرسومعلحدْهلخفلقإِ.بِعد.-ا-لا!لى،-للوهلهلِبدوكغ!-المرسومؤهدْاْ

كَولِنه"..ْ-لمحى!مار!كللولبقإلىوجه!التنى7الائأتيمامنخلا!ْلْجدهولذااليوكْرونْى؟

.لثنرك!.-.كْىإبخللِنْالب،الغربإلىةعاللاجئلِبئ.بنِنمنكإلى.ْالْمَبرإةالبمقصْ.لان"السالف

فِتخإلبمى-أنْؤالقطئةفيالللِالمحهَ.من.وكابخْأ.إمبراطؤرةبسبظابْىالمجلَميبن-كئسِثه،

ف!.العامإالابببتياءا!،م!انعسهبمعلبئجببؤهعمالإْ-قئسطالْوْ-..غصْبإثارةالبِؤساييولْا

غلىْأو-خطتَ،.قد!هالإيمانصلِعْةأنقلك.إلىيضنا!ْ،الغرب.أساقالْةعجالْلبا

فلب7..ءغنلزعْبمعسبهلى.ع7أئ!هاإلاالنيفلتي،إليمظهريااتجاقاأصحابهاكلِهااُظهوالاْقل

بعصْعدهاوبْا.،،الهوموم!ية11الئيقى.7.وهو-الإيمانأساس-نتصْم!لم

غامضه.العفلدهمن6صور)78(المؤبىخن

إلىقئسلااللىالالِمائيصلعْخلإمكْني.الرايعالأئطاكىالمرسومهدْاولأتى

مرألب!ثِبم.فيليوبوليس.جكللِهاارتكزتاالبَي.الأساسيةالقاس!هَأصيح!قد.اللدشين،مجمغ

وسلرميوم4.؟3.عإموائطاكيه43؟،سلْه(.لواما)لمحىحhأْأاippopol؟إْ

منالم!لاحعهلسلسةهدْهارْعلىالمورحْولىْ.-ويجمع+135197(ستةولثهاْ!+34

الأول.اعلجلِل!ئهاقِيبلِنالآرليوسيه،لأللعفيدةالمشلمَرةالمبرحلةتحددالعقيديهَالمراسيم

الفرق.بيو.اللفككوبدالِةالئيقوميدى،ولِوسبيلورسآسلز!وسوآريوس

.007.وفكرهلمحسطتطيوشسعهد-شغلتالبى8َ(الضنضارعهَ)ْ

Narcisusئارقيسوسمثهمالشر!أسالمحعْةمنأريعةالموشومهذا!حمل

إدArethusa-()افي(ْارسوز)الرسثنأ!سففولَلوثور*eroniلمحة"لائعا3سأسفف

اجعور

-.3ءانجغور

..افِضاو

كألئهأويثظز

ى..ورلحعع

أيضاو.

78)اtْ.171.خش"..ع-- Duchesne, op. )c ,Robertson.97)44إ op. cit.)p
op. cit. p96.!عآ Gwatkيعدهوأنظو.

82.op.cit. ،! p08)وة idd)

n!ه."392+ dogmasوْلNeander, history of Chris

..oc..ش citثاْسأ،،Gwatk

،Robertson, Loc. ci

81)لمهـلاثم!3.!!ثاص-25 AT)

SOC+!بما.83!ح!ص!أح.ك!،8

4C!ح.st.ecclْولا.SOZOM

ح!-3نم-،-+---،ع-
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لكنيممنةوا...ؤلةلداهـ33

معجدالكْىالطاليا،.د!خلوافىكانوافثضا،رغبتهحسبفنسطالْرالإمبراطور

المالْهم)82(،وقوامهَالأنطاكىالفجمعإجراءا!3بذَمرعلهَحول!هئاكاْلأم!اققة

لمحىألدحْولأوبرومأ،ا.للائذلِنوالأسافمْهأثناسيوس.مع-المضانحهَورقضوا

أوائلتريرفىفئشطالْرْبالإمبراطوراللَقواحلِثغالة،إلىأرتحلوأئنمشركلَهم)83(،

كْىسورْوملْوشبهأ)؟8(-.ؤلِخطئئجاعوأالتنىالإيمارْإلية.ؤثلِفْة2-34،.وقدفوالمبئهَ

أثناسيوس،عأنوذلك8(،للطاللِا)دفنىالأمبراطوروجدت!قدالسفارةهذهبانالقول

)86(.غالةفىلَماللقاءهذاأنلِخبرناعنذئذ،هناكْوكان

كألْىالدالًر،الجدااغولاشلِئا،للاهؤتأمرم!يدرككَئسطالْر7ْيفنع7-لمولغا

صدلِقعلمنأأكغاوهوالمثيتةْاماكسلِمينوس،أسقفيهدىيسدرلم!دألْماالبدلِهىمن

فقدبخافيهَ،أحدعلىأل!اسيوسئأسِدوهىالنئلِجةتكنلمولذالألثاسلِؤس،ْحميم

ويذكزلمان)!8(.منهميقبلولمالشز!،أشاقفهَحملهاالتىالإيصانزفضمل!ْ.وئيقة

وبولسأثناسلِول!رعرْلثرارعللهلِئطوىماالركالإمبراطورأنْسوزْوملْوس

الأسعَقمامسلكوللِسالخقلِدىعالخلافأنلديهولَبين،للعدالةمجافاةمنومجبرهمأ

فيعلمحامالنتىالدورِمدى7ثالْثِةلِوكدالمقولوهدْا.العداء)8!(سِببقالط،السكثدرى

بطربفأمرالخزب،إمبرأظورصدبيالمحغاركْيْألمحلحوأحدىوصحبهماكشنفيئوفم!

3-.أجلة)798(م!نجاعوأاللَثهَ.مماسحبأنبعدالأربعهَالاْساقْعْه

تائث.الإسكئدريةم!هروبهملْدْبى!مافى(ثنانسيولسوجودجكبياعلآ!37ْمصبى-نر:

ألِضاو.رانجع

وكذلك

3!صص!!ا

.ist،!.أ91 ecc!ث.OZOM82(نج(

83).+قث!83حأس!!01ء85 SOC)

84)ءص25 ATHANAS. De)S
.cit5سأ.+ط!.ءSOC

!،.cأSOZOM. Loc

(85.SOZOM. Loc.cit)
27.S.De Syn؟ل!ثرول(86AT)

(87.SOCRAT. Loc.cit)
0،1AT. Loc. cطبما(88SOC)

(98.Id)
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والكنيسة!..اللهلة

كْىهىوالْعضبَ.وإلضراعه)11(العبادهَ/.فىكْولهحد!علىلمحضاهاسنوا!)09(

للغربأمماقفةايلِنوتنظيمىعقيدى4-وصراعوأتطاكلِهَ،اروما:يينمراسلثبَ

أهدىوقدونقنعهع،قنسطالْرْعجاباٍيحورْاًبيْحعائيهاأتنعانسيوشوأسلَطابم،والشرق

إ،المفدس)29الكتابنضبمضنحْمهَصجلداقيمجمبىحكهَْالإمبرإطور"إلىأتناسيولنرا

لْمصكَدالمقابلةهذه.أنياتكونولابدملِلائعو)3!-(،كْىللقائهايماسقصْكَنسطانزودعا

ا.يعلطأللا)49إلىءال!نيبردعرس!الأربعةأ؟ساقمْة3وصبوليفبعاعفعل!

كنيؤدوزيت7،الغربلسبد-بآلامهاصكلزمْا%نلعَاسيولبىْكدعكالِكونأنْعاْبضاولابدع

وزبفا9(ظلا!لَه)ْلِشكو-إليهرأح.بقنسطانرْ.التقىعلْدما.الإسكندريةألنمقعْاأ!ايدكر

-ْألْه--لإشكولكنيْدسطنطبيى!مابر3.خطإلِاْعلئونابخْرنَاجلبوتي،لعبلرحد.7ألِضا،-.صبهلى

..لمايدلِه.بيئنالدعبموعدْفيسع-الآربِوسية،واساقمْةبلإطهعصرجاكَء:اعنَامبجسارهَلام

بالتعبهبىأبلِه)79ع(.وهدعْابمجبالاقتداء،ْبعلاهمستحنَاالكاتْوللعكلِهَ)69(الكئيسهَله-تتعرض

أعقاب،كْىغالة.إلى-جاءتعكندماالشرقسقارةبهقوبلتالذىألفلَوريفسبر

لطلولمالننْأبين)!9(على.الفرتجهَلمجايهةطرلقهكْىملِالتهوثزفياً!-ببجد!ئبسطالْرْ،

-لمحىموأفاتهنِطللبالإميرعاطورمرلارسالهتلقىلعفئافيمللائو،فيألَئاسيوشعمفأم

المَرطبىةنجالأسدمصعهئالعمالتالىحلِلع.ْأدلاسلِوس!ارلحلعالفور"91..عوْسبهلىعاْلَريرإ

-ْ-39َ.7أآلغزييه).ْالكئدثلتة:ربجالفئنَوعْلِره-ه!سلِوس!

جعاور

9(5َآ-ATHخْ!لْاللعS.-لوA4Const.40519ب!.7--

ؤ(---ء"-!ا-4أع..)1

فى().2.؟أ-لأ03-؟-

---........Id3.9(!ع

,dd.،أْ،ة.ء82-س!.. op.- c.-(!ئ)49(

,obertsonخ5..3"...؟أْخ-745 o+!ء.--.ن-.

59)بمث!ه!.،كل!.5.فأ5ء-إءح!3 )T

193.bbon,op. cit.. ،! p69)أ G؟

.OD.Loc. cit!79)جم )T

203.pط!،sto،ire de Franc--!89)!ولاآ Mart)

.A+HANAS.99)4ا Apol. AdConst)
بما4)ئأ؟.4؟

.....-305!3

3عء،3ْ.1 - //:ْptth kotob: hعَاللأسلأميةالمهندي!مكتبة http://kotob.has.it - مكتبة املهتدين اإلسالمية



والكئ!شة..ولةلدص!،ا

ورفالمحهم،3-وماركللوسوبولسفألمعأسيوسالتعقيد،مرحلةالعشكلةدخلسع

موضمعيوضعأندونعأمانومضى،ْبيعهمإلىبالعؤعدهدرارصالحهنملمحىصدر

أسلأفعةكترارأنإلعىبالإضا!ةوإميراطؤره،،الشرقأساقفةلعععارضةودْلكالتنفيذ

نلِقيةفىإقرأرهتمبمايؤعمنون-الغربوأساقفة،الشروعلأسافعةملزماليممرعالغرب

لِرىالشرقوأكليروس032،شةرومافىعليهأددموابماويتشبثون325،سنمعَ

!فعليهاسلْقروما335،ممنةصورْفىاتخذهمابكلويئمسكمعلَقدهَ،صحة

شكهالمحيالمسألهأصبح!وهكذأ41.3*.عامقلهإكاأعلئ!وما؟؟3،لتبلْهَائطاكله

ممعى،والغربللشرقلمحى-المسلِحى-أبدبِنزجلبينْاقع!3والرأى.فنئ-خلثفأالعام

منهماكليناصرالأخوانالإمبراطورأنؤوكفأ،ألعيهالدولةالفرلِقلِنَلي!جركلا

ولاعنه،يدافعمأحقيقةأحدهمايعىأندونبعينهإ،عوفكرة-الآحْر،دوقْمْريقا

حاملعا!نفسهْلهمننصمبماجوهر

لَجريالأمورأنرومااممقفيوليوسمقدمتهموفىالغربأساكفةأدرك

هدْابرأعبكفيلعالشرقوأساققةلِضعهم3عامامجمغعإ-7ْوأن،الشقأقطريوعَثْىبسرعة

روما،ألَخذهإ-مجمعالتى/القراراثعلىالشرعيةصفهًوإضفاء،ناحيةمنالصدع

إلىبلعودهَورفاقهلأللامملِوم!والسماحيتنعْلِدْها،وإمبرأطورهالشرقكنالمع!والزام

أَساففةدعوةإليهبطلبونقنع!طاتز3غلنىالأمملاكفةألغوعليه،الأسقفيةكراسيهم

كضلِهونظرالعلعيدةأمرإقراربغلةعام،لممجمغالامبراطوريهفىالكلعلِعمعه

إلىشدَدمااللذأنهماوبولسألدعاسلعوسأنسقراطويقولعاإ،)أْوصحبهأئناسيؤش

الأسقفعلىالأمرهذاثيودوريلَايقصرحدنعلىا(،العرضن)2ْبهذاقنسطانز

!موغير!يؤليوس!إلىبنلكأسرثَدأثلئاسبوسيكونألْايبعدولاالشكتدر!)3.1(6

جالْيه.إلىوقوههمبسلِاسلهالإَ!صْم!التطنالغرلاأسإقفةرفاقه

.!.7.4.S Apol. Ad Const!101)!م AT)

.15Histأيضاوله Arian

.SOZOM.Hist.س!!5ءا،!11.،.-7؟وزا!جع

201).01،3ءحح،!02.:-3 SOCRAT. )H

301)01ء5ء*3 THEOD.Hist)
07ى.77-....-3----.ع-0،..ع--.--.--،-----07-.-..----3.-...ح!136
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وإلكميسلأ!.ع.؟-3يخ!الدوله

يخبرهالشبر!-كْىالإهببراطور-ء--أخيهإلىقنسطانؤ.كتباالفوروجمكلى

فِيدضإلْى.وممعهكيي-لمإذا(،صساومهآ-ْأولَردددولْماهدْ!عىْ.وأبْإ،ا)4.ْبعرضه

الحرلب!اؤيخاعلِعإبْىاكالْأكقدا(،الغؤفي)6ْمدلإاظوراٍفنسظابْرْالإضجين/أخده.ْدبكوة

ملبَالبىحأ؟3!؟a:نمييربرلكابكولْاأ!2ص!كالاتفإقيمو!ب-الفارسلِهإ؟إلصب!يعرهَ)701!

كانتإ:وال!\(،--اظوبىية)9ْالاميرلئمظرىيي!الجبفد!-عبىمبلِنة7هيوأ(الأليبافمة)8ْ

(هملإَج؟؟ابَ!حدلاكْىْبهذاوكاقأ(،اابغرب)ْمببىإطور--اٍ-نمنلإدةصيمنواكجهَ

لْضلِركْى."مملَلكالا.داخلةْكالْتانها.!يقولهيقشرهأ-،جلِ!ونأ(،إيخاضهَ)1

قصكالئحوهدْأالغجمع.جكبىفكانإختياركْى-.أنللشك7مجالولاا!إِ-أثئابسيوس)32

إ(ة)13لشرقأساففْهَللهلعْلحى-نمْ!بق!بتا،قنشظاننن07لَأبيدلضنماقعمباإللِه

الأسلأكفْة،في7كيلِرجمهوبىلبمردلكاعلىلَؤا!د3؟3،سكامضلِصاًؤإحْر.وثى

11(،السواء)كاظىوالغزببئثمر!لملالونالإفيراطوزيإ،مخملفْإيْببر.أئؤاع-مئي

ولِفولي،يسقف7ثلافافهكالو)ألْهما(آسبقبراط)ْهحْبرئا.!دهملمحىالمورحْوقاخلبهف

اجعؤز

فظرو

اجعلسؤ

ايخعوو

لأئتاسيوسأيضا

sa-.-----، it-!حkotoh/

أعع(ع)84.740.!0707بر3ء

طل؟!؟ول519.3طل؟3صل!4س!onst.؟

15.Hist.Arian

1فيس!AT.!رst.ك!ججا!،.02 0 (5 )S

07.91.51.op(601أ!Gwak)i

,Kidd.701)؟39-9 op.cit)
02,11.(801 SOCRAT. Kist.Eccl)

.SOZOM.Histحإ eccl. I

(901.SOCRAT. Loc.cit)
27505"!(011.Kidd, op.cit)

275.tْاly, op. c!!11(ع)1ءبه!به

,onأ(.".093 op. c؟Gib1(أبرأ

1أ01ْ".0007.07 13! Gibbon, op.)c

.NAS.؟؟ Apol. .C(114امnairAATHA)
7 !. XVخ+S3!ص

021,0 IIمم!ء!.CRAT.list!115)ت SO)

جمت.73ع
...-ألإ!شلاميةانمهندلن
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لكئيسةَوا.-..لدولةا-ء!

ألثاسلِوسأما)116(،سورْؤملْوسدْلكويلابعهَعلىألئاسلِولمن،1ذلك..لمحنئ.مضدرهأن

سردلِكامجمعصراراتعلىْصدقو-الذينالأسادعْهَجملِعءالعلد-لِضرْ-.هذأاَفلِدْكز

إلىءبهميصل-ضصْدماسقرأطرأىم!يقلَربولِكاد--للودوريلا.ْوارلصنوها)117(

أئتالسِوسكان.وانلَعبنِره)حسبقدلِمةعلئ.-مضالراوحْمن!لِق،.-اعتفادأمائتلِن

منوسبغينْأسقفا.مالًهَقرايةكنواسردلِكاحضَور-مجمعأ!-أخرفى.مؤصْعيذكر

مىْالشبعلِنيرْلِدْ.علىماشقراطَلِزوىْكمابيلْم*م!كان،والغرب)911(الشرقَ

الغرلا)121(،-.أس!لمحقةؤتسعونلْيما.عوفمالياق!!لِمثك.حينْعلى-12(،.-الشرفهَ)3ْالكناش!-

!ماثنلِنلدئهمنوارشل،المجمعجلساتفىلِوليهؤل!نرومااًسقمْ!3ْنجشاركولغ

3أرخيدْاموسهماالقساوسهَْ chidamusْكعثاا(إو!يوكسئوم!)2ظدPhiloxonع.

أ!علهميغلالملألْهاليدالِة،حْياْلة-متدْألْمْسهمفْئ-الشزقاًساثالْةَْ!وج!من

للْتصرالذئقنسطالْرْ،.إعلإفبوا.طورأظكمنفىمدسهفْىالغرفيْبأساقمْةالنقاءهم

لمحدموْأدْلك--أجلم!ألْهبمألنهاسيوس"ويرئصتالخ-غيدئهم،فنىلِكوتألنللهومؤسية،

وهسلِكيو!اMusonianusموزونيانوسالقائدحمالِةفىسرديكاإلى

Hesychiusرسائل)"دليلألحوليا!إليهماْوتضيف)123(،الديوانهـئيس

عنع."أ.هداكْ!لَحقلِقبقصد.12(مصر)نحاكمديالثجريولنن3الفصتحية(أثئاسلِوسأ

1ف!OM.Hist.!01ءحس!12 (16 SO)

..-1.rian!.711!ول+ولكم!ثا.ول0159ح)

61,0 IIس!ءح.istبما!(118.THEOD)

15.st.Arianْث!ا.ASملإ*AT91(ْ،أ

02(012,SOCRAT. Hist.!551.II)
83.p121)يه.Kidd, op.cit)

.Duchesne,op.أ!p.172.خوراجع cit

.Gibbon,op.،!09309وأيضا cit

.5.(122.ATHANAS. Apol. .CArian)
.ATHANAS.123)36ع-.7 Apol. .CArian)

Hist.Arian.15أيضمالهوراجع

(124 FEST. IND.XV)
ص!138
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لكئيسة!وا..3ولةللا

هؤلاءيتنِرأَنالمنطقىجمرمنكاقولما.12(لهؤلاب!)ْالمخ!لمةالسلطةطرلِفَى

مبنالأحدا!دْلكعلئللبكفامللكهملبمنِأدهلخلَاللِس!أرصْلمحىمفْصب!بأشغي!

هذأغليشهودا7لهممللَلِنئلائلَهمأرسلكَدكسطنطيوسيكونأنلِسدبعدفلابعد،

لدلِهمكالْتقسطنطيوسولاالأساصعمْةلاأنه.صعبقولهذلصععلىدوشينويصعلدصعَ.اللمَاء

لأوامرإطاعةسرديكاإلىالشبرقأساكفةجاءوائما.المجبمهدْاعصعدكْىاصعرخصعبهَ

126(.أحْله"إلإرضاءيسعصعالآحْرهوكالىْالذصعالإمبراطور

قدصبلِتوأكإفْيأإلشبرق(صعاكَالْةألْىإلىأئعئابسِوسيالَصهاالصعنىالرواياتويَشلِبر

.جلممالَه)127(فيالمشاركهَجمدمعلى،المجمعمدلِنةإبىالطرلِقلمحىوهؤالئية،

الآبىيومصعلِهَ!جابْصعراالصعرق-إبمللِروسمنيائعنانجصعلْهالمحصحماصعصعلصعاعصعمادا

أسففوأيبي!هريوساليثرا?3؟س!!03اسبعا%رلِويسوهما-الئبِالىالإلِمانإلىواتضبم!

)128صعاْ؟اصعصعربيه 7 ra)أناللِقلِن-جقيوصعؤنكالْوا-اصعشرصعأساقمْصع2أنفيلاشصع..

كَئشطافي.بم!لظان7ْالمدعمةالهَوموبمميإَأفينجلبلِةنياروسمطصلإبب.:ضا!عةجهودهم

كقد،لِحدلشعلنالفرلِقبصعبببئالتصعارفيمن-3شذيلاأنعالأولىللوهلةفعلابداوقدبرْ

.تصعِوعدصعرْرْعامعةتحتالإمبرأطورصع)9؟أ!القسعرعثْىْ-الشَركيوصعْالأنصعصعكالْهأعلصم

ْ..لمصع"صعصع3.-واسظفالْوعساليائياسىعوئاركيسعوسهصعثلةعأسصعقْعْصع Steph،.اصعبمائطاجمصعْ-..كأ

ظصعصعصعءصعantes-ْوضْوفالْلوعسَصع،ْالمَيسارأكأكيوسو،الصعصعفيةأممصععْ!وجورنجا

سيلْجنِدؤلْ!مءأسقمْهْعى3ْف!،ح!5وأوزمماجمي!لمقEphesus-7أسقفْ--اهْسوس

dunumوفالئئن)!ه،كهValensموزساأسقمْاMursa!إ،بالْوئلِا)؟بمْاثْى

الكألَدرائعلِه)131(كْىاجلَماعالهمعصعدواالذلِنالصعرب.-.ا-.:أسذاْثمْهالعىإ.0الاثضصعماموفيكضصعوا

5).3...عا-- A+- HANAS. Apol. .C Arianإ(2ع

172.p126).صعصع Duchesne, op.cit)

48(127.ATHANAS. Apol. .CArian)
128).كبلإ!إ؟Hi3t..ول!ب!18 A!

12()؟أْول؟54!كا

/48(03.ATHANAS. Apol, .C Arian)إ
131)-؟+II8.stءص!ء,0201ا-7إ- SOCRA)

93!-0.......3ع-
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لكنيسةوا.ع/.اْلدولةص!

لِحىَ-.لألَناسيوسلابأئهمحاجينهوسيؤسا)132(،القرظيى-الأسحقعْماعنخطاهملِقود

3لصدرْلم.أنهحلِث3ْ.اعم!-المجمعقىالمس!اركهفَيل،منَلَمْسكرْلهمؤزفاكهَْالذلن

ص!103()33علْهميانعفو!زعار

Protogenesويروتوجسْ!هوسْلِوسرأسهموعلىالغرلبأساففهأنغل!ر

مجمعبر(فقد13(،وضخيه)ثأثناسيوسبقاء+3.صْرورهَأصرواْعلىعسردلِكا،أسقصْ

اْمامألْمْسهمعنللدفاح4استعدادشكلىاعلأنوهمأ،ع3أسأحلهم)34،3ْشلْهروما

تدينالتىبأتهامأتهميتمَدمواأنإلاالشرق..إسالمحمْهَعلىوما،جميعاالكننِسة7أساقدْة

الجضيعمنمرأىععلمجلى7..القضيةنظر-الئحو-بهدْا-ليشمنىْالمبعدي!،7لأءَهوً

ةد-لدْوَر7اْ.136(-. الييندْاتلإصلاحجامحاولاتعل.هوسلِوسلىويبدو.ومن!ع).

إلىالمجمعنجاحْقىالرحيهة7ْبهوبلغتنجدوى)37-أ(،ْدو!ْالفزيقينكلانجلِ!3والتوكْلِىْ

الضجمعكَرارجأءلئ!ن،أثناسيوسعيرضإءموثفا،ْء-انمثنرقألأساقفهَأثهـظىالذىالحد

المجفغ--اثَرإدْأالجأمعة،-أفاالفؤز-للكنببنلهْ-غىلفظتةلأثنانسيوبن،إدأئةأىعيحمل

جاهدايشعىفلسبى!شركيَه،-قىالدحول-بْلكمع-ابلئببرقي.أساقفهَوبىثض،براعته

إ!برايىامأم3سدي3دْهيتالجهودهدْه3أشبائلا)138(ولكنإلىمعه.لِصطحبهكي

جولحقصاصراعا+.بجوهبرهالمحبئالغسالةوأصبح!م!هـمْهم،جمكبىاببثنرقلينالأساقفهَع.

حفه7منأئييريالبثببىقتئفألاكللِرولب!،قرأرالُهإ.اليئيسهَ.وشرجمإَ.المحامعشيظه.

باعليار!،هموعلهر!بولسوأسكلبيول!4يمإركللويميىأثئاشيوفي-،ْلمحضلهَعبئظبره!،فيحب

ور!جع

سص-،عبرةأيضا.و3

اتظر،ايضةو

14

15.ATHANAS.Hist. Ari7 an(ْبر)13

..3)+ف!-7.3-.!ع ATHANAS. Apbl.- C13(ع
T.07-عع.ج! Loc. ci03!جمبماس

SOZOM.،!.!ح!.م؟ا+311-.ى

.SOCRAT.134)تع." Loc.cit)

.SOZOMا7ْ.-.،.غأئر Loc. c

(135.SOZOM. Loc.cit)
36(137.ATHANAS. Apo.! .CArian)

(138Id)!-+ء..
44(138.ATHANAS. Hist.Arian)
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والكفيم!ة!...اللإولة

صبورقرارالا.مجامعصوانالإميبراطورية،مننالشرفبىْالجزء.دائرة.ضبمنجميعا

نجدالي.كْىالخ!صْاورومإ.إنخربألبمإكَالْةحقم!:ولسِب!احترأمها،ليجيا.؟أنطاجملِة7و

جإئرا.ْ-متثيا.ئظرهمثْىرومامجمعو-خبهليإ..أصبجىدالَبمالشبرقصبميمهو-ْ-من

إلىَالغربالكثينمهَْكْىرجالثيهآو!الذئالوقب-شدئمرعية،لأحكام!وليش.

أتناسيوبب!جاثب-كْىم!--.كاقرأرابَروما.مجغع..عنصدرماوكَاثوتل!.بصجة،اليِدلن

.-..صوصبجبه

شطر.ؤجوقهموؤلمواأمرهمفحرْبوا،العملعلتىَلَؤالىْدولىْال!ثمرقيولْىأفدم

أتثاسيوسيأيعاد-لمقترحاتهمالاشتجايةأشا-كفهَْا-الغربأن.ركْضبعد!ْصكاذينالذياز

نمالشزثَى.القسبمدخلوإحتئْ-إدْاالمجفع،ْحصْؤ-ز-عطالمعزولينورفاقه

7.لزأقل!ا)!13(37.كْىعPhlilأ3ppopolْ)فنِلدفيْفدبئهَتصْذْخطواْزحاْلهم-3-َالإميراظورلِه!

لالْصنراكْهماعلْدْأرهنمْسرديكاْكتلِسةْفئتنببققولص!-t2ولةْمح33يؤستاتلِوس3ااودعؤاأئماَبغذعْ

الإمبراطوز-منرسلةتلقوا.قدْألْفنمعاديهيعلئونْالمجمغ،!ديلْعْضنبأنْكبلاَ

بلنالدقلبدية2الحرباهذهالفازسلِة)ْ؟14(ة.ثْىْالجبههَ.ْفكلىبانتضارهقشظنظبِوش:تلْبئفم

يكولْواأنْإلىوألؤاجباْ--يدفعاتهم.اللباقةواًن،1الرومانيةوالإمبراطوريهَفارس

انحوليإتصإحب،.أبئ-غيردرحلْه)141(،بالنصرلِشاركونهالإميوأطورتجوار

كانوأياإ،-فللاجريولمن)2:أئصححةعلىبئاءلشردنكااسْ!حبوا،-م!ألْهميحْبرئا

شرديكاثي.يجبثْون-ألْهبميقينأإصْواالشرقأساقمْةأنأسلفثإ،..كمافالجقلِقة.،الذسف

صْمن.7المجمعمدلئةتك!ن.أنعلى3حرصواقدعابْغبنبي!نجمائيوإدْ!:ايللار،ض!د

.وبْكإء-حرصاملْهمعاشْدْالشر!أكفلِروشاكانإدْاعْروفلافئسطالْرْ،لْفودْدائرة

،-وراحوامنفصلامجمعاالشر!أساقفةعقد343سنةفيليبوبوليسوفى

وبولسألنهاسيوسبإدانةأحكامهمسابقءجديدمطافأكذواءْ.عإراذلَهخ-،ريضكلِلَصنربون

(SOCRAT.Hist.913)!!أس!،!020
(ATHANAS.014)3!بن.أع.م!لآله!16.:.!.--3ش-كأبم-ر--ج-!.ءةل!

.14!(،d)

--(142 FEST. IND.XV)
بم104-
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والكنيسة!ر.---!،ال!وللأ

فقدروصا،أسقالْالِوليوسعوعزلعبإ؟انةلمحرارهم-وأصدرواواسكليبوش،وماركللوسْ

إذ.وهوسلِوسا(3ثالكنسِمة)3أحصعانإلىوأعادهم،ْلابابهللفارلِنفتحمنأواعكان

أنطاكيةأسق!.لبوستانبوسصدلقاكانقبلمنؤلألْهأئمه،يولنِوششارلع

لىْاٍلعودتهوَجهدإللِهْبول!نآوىالذىتربر،أسعالْاوماكسلِملِنوسأ(،ثالنيقى)ث

وبروتوجنسإ؟أ(ثغاليا)7ْإلىالأربعهَألشبرقرسلْالكنسِنةشركةمنوثطع،بيعته

NaiنيشَأسقفGaudentiusوجاودنتلِوسسبردلِكا،أسعَلع susنكسعلأنه

ألمتىالطرلِىَجادهَعنولانحعرافه،أدانهظكانأنبعد-ماركللوسعلىوعطف

كله:-دْلكجاءوكَدالأرلِوسى.المعلفبألبهاج!حْملإج3cu،.فْبرلافولب!)146(سلفهسلكها

أنمقدْاعليلارفيللتاريخوحفخلها..الأسألمحمْهَعمومإلىبيا7بعلَوْاعرسالةكْى

.لا-وانالأسبافدْ؟،أولاءشركهعَثى-الدحْواععدمفلِهاإليهم7طلبواأع(،ثبوأننِيه)7

المرلن!وم!هىبلرسالة،أركْقلَااغْىبعقيبننهملِؤمبْو!واق،"صْهميلَلقوأأويكالبوهب!

7عدكاإللِهمضافافي.،لأالغربعوأساكعْةكتسطاتزإلىثبلاأرسدلي-الذيالرايغالأتطاكي

لْصب!.كنائسأنلْعو!الوتْيقةهدْهديبا!جةومنن07بماركللوس.الاْنأثيما.لحقتمن

.1(المجغع)8"هدْالمحى.كلعشافيكلها،اطوريةالإملعر

:إبمرسومئهالِةفىجاءوعقد

لمالدهوركرعْقباععو-إلْهإلهإ،ليسانمسْلِخَالعأويالعفة.تعلإتعهع،عولْ"كلع:م!

أقأو،العدسوالزوحوالآبنالآبئالْسههؤأته.أو(ْكان--.7ال!ه"أبنولأمسيبحا،لكن

)الكئيسةع!منفعلعيكن،إرادة(وقصددون"الابن-ؤلدو).لاَبعاجرْ،-يخالضثِلادالابن

-!-7لاْ-.أ)9؟أ(3ْالكاثوللِكلِهَْأنائنِما

.SOZOMاْ.،3عءبمس!l،ع!11 H(؟)14

.(144 Id)

14(5).4أ

(146.Id)
(HLLAR.Fragm.147)كه92-23(09.لأ..!حهـ6)615-71

343.De!!كل!ي.nyS)148(
914)لع!!.- Id. SOZOM. Hist..Eccl)
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والكفي!ممةص..لِدوبة-!

وائم!المسبخىالإيمانإلىاج!ثِداالمرلبب!بمبخهداالننبزقأساقفهيضْصْولم

السملِبسطإئئبولش7!أراءكابشايلللِةالآرأءمن.--عثد*عليعردألأالخالْمةهدْه-ْجاءنتا.3

نِضيفسقواطعا!صعبل.ا(للهوموسية)َذكوأىمصعالصلِغهَوحعلت.وماركللوس

ياب.قلحوهكذاا(،اللجدعة)اْقلعليبىبوللبعسكْىلِملِصهذهالجوهر"فْىالمساوا؟!أني

د.والغربالسعرقبينكافيالصراصع

هوسلِوسبينؤإمبهمشتفل!3مجضعاالآحْرو!هملمحعدواسرديكاأساثالْهَأما12

إ؟انهعللِهألمحدموأعملأولوكا!إ(،عمرا)3ْإلحبعورأكبرباعلَبارةا(،عْالعرطبعي)2

1(أبَوأ)ةْأجلهمررالذىالمجمغأعمالدىلِشاركواعأرْدورْالشرقيأسادمْهَائبمجاب

وصعرهموأسكلبلِوسوبولسومأركللعوسأتئاسيوسقضيهَ.إلى3ابحضوبىاسلمعتْم

يهوعلاءحللمااملعَحاضْهبمالجملِعوأبدى/دقاصحالهم،يثفدلملهموسبمحألمعبعديين،مصع!

وغبنة3ونلضمطئطيئلِه7َوالْفْرهَألإسكتدريةأسا!هْبتيرئةكْبرازهما(،و-لصبزواالأحوة)َ

وعكصعلإدانهَأيضعاكَررواا،السعرقأسا"كفهَبعهمقعلوكما.أ()6ْالكنيسةإلىوإعادتهم

وأسنظقائوس+.-انالنِسارىوأكاكيؤلى-ألبمفَبائتاس!لازدلِسوسماْ:هركَلهْ.أسفعْالبوفؤر
وملْوقعالْلوعس-مورساالم!فوقنلعرع.،ن!مينجيدوعلْوم.سععفأورساكلِوسو،.لأنطعاكىا

بلِقيكنلم-فدْا-.الأحْرأ!ع-منالرعْمعلىالالذفلِة)!!ا.(أل!بقعْأبوجورجالأدسوسى،/

إسععْبالكبثوبرجردجؤرى"أما.أ(+فيبديويولس)8مجمع7ظمهود.الأسا-!هعْأولاب!

هuintianفىبلا33!جمؤبئئثِالْومغ.ماركللولي!خبف-.ععالْالَو!،أسيف!.بميكؤب،لإسكئدرلِةا

0)..15.،أح SO- ZOM.Loc)
.02.!،-l5ص!صأ.st151).+م!إْول SOCة

(.أ)بخ.لي)ATHANول3.آجم!؟3ةآع!هة.أ!.-.-.صر-

.efele,op.طpp.8372-8.837ألضاورأجع . cit!جم

44.AS.Apol. .C Arianْ351ْجبع!+ول(-

.36(154.Ibid)

.SOZOMاstْ.ع!.أج24Mم...س773/+...ا7-.. H155(حةأ(

156)....7:!-لأ- Id)

157(!؟ولTHANAS.."ولاة.ج.ولءك!.؟6

158)اْ.944،.!-ع...- Ib)

.SOZOM.Loc.جمذبكوراجغ.إ cit

!؟ع!+اْث!5st!احII,6!."/وأيضنا!:-ْ.

صع0-034..
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ئحيسة!توا..ولوللأأ!

ال!هنوتلعَألعَايخهم-مىْتجريدْهملَنمفقداسكلبيؤسق،فنيدلا5َعكْرْكزشىأعتلىْالذى

معْتضمبلطْلكراسىالمجمعاعنبرهمأدْايعدالكنبن!ذةشركةْمطْوعرْلهم-/وهطعهم

.1()9-"الثلأثعالبنِعْ

جدلِدةإضافالَاحولعالمقئرحا!وأتببرت-العفيذة،مسألةلللحتظزحتولما

إيضاحاأكثر7أخرىصيغهَعنلليحثأوالن!قى،يماقالاٍمرسومعلىإدخالهايمكن.

اللارلحْى.الواكَعيبينكمالكغ/لمالنيفىالإيما!ْلمحالْوَلالْاَشجهوشمولا،لاليهفالْماْْ

تركومنلالْنمْآرلوس،آراءضطىللودوصْعولكنهمائعأ،جامعاللثماطقالْوئا

الذىالنقصانهدْامنْواتطالفا.16َ(محللِة)ْاْلإيمانايقوالْلِنللقولممْتوخا3الياب

لخاولو!341-سثهَْئطاكلِةلمحىرأشِاهعللذىعلىألئحوالآريوسلولْىْراح5لعلَوتَ

أساقدْةبعضدعوةْالِضا-كأشْاهدالالبهمان،-ومنوفانثمةمئاكسةصبعْةوضبع

المثالب.هدْهلتلافىالالجرب

من.بالقلهللبب!وعددألثاسلِوس!جالْبم!معارضةلقئالإتجاههداانإلا"..ع

فبكأماما-لآحْرونعدلكْفدولذا،المحافظةالتقبيديةالجمإعةءيملل!قْالأبساقمْة)1016(ص

تبطىكْى.سودالكاالجدلفدْاعنه!نمحْضطْ.مسبىدةثيودورلِتحفظوفدرألِهم،ْص

ولغل162(،آلْدْاكأ7.ئلِثبهألمحماق-حوكمنجرتْالئئألغفحدلهلل!راءصكام!تصوزا

إلىفكلياالمحاولا!،هدْهإرْاءالخربخْإمطْبشيءمنعراكدْوبروتجسْقهوَسيوس

منحولهادارماالنيقيهَ،ع-وانبالعقيدةالتمسكقيها-يوضحانرسالةروماأسقصْ

يجدلاحلى،ذاتهاللعقيدةوشروجتسبراتوصْعفى3الرصبْههَإللِهْدكْعتجدال

لهملسِ!الئلِتأولئكإلىمئهايلْمْثْورْلغرةبجصْلاع!راتهاْعْمؤِصْكْىْالابىيؤسلِونْ

.معرلمحة)163(نجللاهولَا.لهم،-.وليدم!طاقةالممحأوبى،بكلني.001

.NAS.Apol,،7؟عع49ْ.ْ-ة .C Arian.43!!مX(915AT)
.SOZOM،4إْؤراجع-ة Loc. c

912ض2!فيعاتطآكلإَل!كئي!منه:-رسم!مأسد.3ائظرأ61ةْ)

.THANAS.Tons.5-؟ Ad Ant161(ول(.

.OD:-Hist.16!لاَ- eccl162)ب )T

(SOZOM.Hist.163)!س!أص!0!12!

41ص!،
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لكفيسل!!وا..لدوللأا033ع7-ع

مخلَلفاءلىيهابعتعامهَيىسنبههفْيكلهأ.هدعهأجكعل!3ْالمجمجصْمنويفدْ،ء

أثناسيوسعنلَئحدثأحْرى.رلب!ابهَالإسكندرلِةح-كنيسةع.إلىْع)،3-.وبمتب)6الأسلا!ة)ث

حألةاللَكريممن3ْيليىَبما!المبتقيبيهه.لإسنفمْهم،الوفاءعلىالجموعوتخبويراْعته

:ْفله!نجاءإذ.هامامعلْىالرلمنالهإ،تضملْبأقعبىإ.،إ76تجهـو؟ته)ْ

بْلَوبسطع،الورعي!النفيينإمبراطورعلِئاإلىؤلقد-كلَيئ!ا:..."

لكل!ون-يرْالونل!الديئنأولئكع!بألعفولِثعطفاألْمافيحقلهماإبى-

يعثم-لْييطعْالعبالموظفينعلىبإللتيدهللفْصعبلاشواطْ،الكربيلظىء.-3.

الإجْوةمن.باىالأدْىالقاعد37أوإلإكببزوسامشأئلكْىالئظر

.س!بحىَمنْبلالكئيسهَ.،نعلمونألْهمزضبهج!ع4-لَحتإلآتالغبلمحنئ-

طللِقا،الإصعطهادمنجرايحلعكما/كمأع،نرجعو،يحنِىأنإئ!بإن:.-.ع

يإلسلمع.والأمط،وبالهثوء-ميرءا.الخدأعمنالعسفمنملعحررا

الكاثوليكى)166(.لالإيمانلِدلِن

عللِهاأددم3التىالإجبراءأت..إلمى..تببعحْمْىطرمْمامطبِشير،العَولوهدْا

لْوابمننؤميْهرهماالقشطئطبتلِة!ىوهرموجلْ!لهمنالإسكئدزيهَ!لمحىفيلإجرب!ش

الكئائعمطعولعمللِمآحْر،دفيط!رلِط!مئاصنرلهمطْفسعطئطلعوشطع-.لمحئ.!إبسعرق؟الإميراطور

يعْيرهما.هدْينواستبببىؤب!لس.أثئاسبِوبن!؟ائصمإرولنئ!تيلتاقيريوسلِين.لِد:إيى

ففثورفاا--فْىلِكنفلمآلْبْاك،ْلَقولةانالكئيشهَتشتظيعمااقصىهدْأكارْ.لفذْا

ولووح!ئ4الكئنشه..م!نمأئل-فْىاللدخلا7-غدمنفسفمالأباطرةإلىلَطلبأن

الوللىالإضطهاد.رلْععلىمضىكْد.لِكنلج!أًلْهلذلَريد،ْيَفنبمفائهاإلبمبَطاجيِهب

وهبْ!..أببماْ.؟؟-سلهلْلِفوم!دالِأبىسال!صدرفيمغدْ-ففط،جيهاص!7ثلاثلِئنمبئ.أكبنرعئه!

صئعْردا؟أولهما+وليكيئيوسَ.ئم!سظئطلِنممبلإَا.لمحني2َبببولةعبى..يدتالسعهْتما-بخلإصط

0!4؟.في4ت94--ةلا!عع:-3ة-.-32..-7ع!ع3 .C Ari..ع"ول5.ا;S(164،!لإلإلم!AT)

رري!+"رع-ح!3؟-63لا.،..ليصعم!.كجغاوع"7

165)أitْ..04-37.،أَلم.. ATHANAS. op. )c

66)!93.4..:ع-.-.! b)!

لابعه..+........-.
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.---..-.--.ى....-لكنيسةوا..تجدولةا!!و

دفةيدلِروأننيقي!هْ،فىآيالًهامجمع.يترأسأنْلقسطئطينالكنيسةسمحتلقدحتى

كْىاننذخل-حدعأعطلَهودْافيهدْاْوفْوع!انجعمإد،.بل4سربعديتناؤل..أندوقالجدال

لآثونباياعْدامفأفئهأ،لنِن!ىفاالعمَلِذةإلى:لِضنِصْ"3!ائاعاللاهوتثنِه،7الضنننألة

هدْهْالغفلِدهَعلىالكئلسةوعنحافظتعيَلالمعسخعح،مَحول.ْاْالدألْزالمثفدالصراع

ألمحللديهلِكنلمفشطتطينأنعمنالزعْخنم-.نهلى.ْكبةهدْ-االقولنم،المحعانهاْكألْونو.عدلها

إسكئدرإلىرسالتهثْىبنِتا-ذلفثوصْنحكما4الكرلِستوعلؤعجيمعالمعزكْةقدهـمن

ألكئيسةوفعلتلا.الآرلِوسيهَالععَتِدةظهوزبذءفىلاالأسكندريهَ،رنجلىوآريوبس،

ولىوهو3معارضةالزأس.نْزكْعأ!-له!كارْوفا.خراضلِهَ،.خاطرطنِبع!دْلك

منأكعترعبوجودالأقداروسامحتها،-حذرفنى/خطاعهأتتحسسبدأتماتفلمانعمتها،

فىالغرسععلىبلجالسيلوذفريىكلفسعىْ.7الآننفسفى3يحكمونإميراطوبى.

...بحفاهؤيتدثرنْصرلَه،-"يطلبوالغربالشردما

لَضمثتحقيقة.متأخرهَالطفولةَْمنبطورآلْدْأكتمرالكنيسهَكالْلتلفد

الذىأ7()963وللِيرلوسواْثنْاسيوس)168(ْ.هؤسلِوس)!16(الفلزة،اْهدْهْ-عرْعماءكلَابات

لمحىولكنهاالكعئسِمهعَ،إرْاءالأباطرهَسملطهَ:جمكخعْشْلثخع!لزعومعا-،ْاسالَفالِوللوعسْخلف

نوجكافمطلَعديخلبالكئتسة،ابدولهعالفه3لمحنىولضح7خظعنلَييز2-لَكنلمجوفرها

أنمن-ذلكعلنىأدعلوليخعقعإمبراطور-بعيلْه،تسعرعخع.-إرْإمم!والسخظالالنشِاءمن

دْلك،م!استلثيئاإذا.-إلا،وعيهدتفملئصرتهمالأباطرة7.بخي-لادْواالْالْسهم..عهبىلاء

.وحدهالمقبرطبىهوسيوسكتأبأت،التحفظمنوبشىعء

بهابغثوأ()Vرشالة..أحْرى)0حْلِوطسرديكاأساقالْة.-خعْمجالمعتوعاللْالْ!مقوعلئ.-.عْ

أثناسبلِوس.!فمأمالسعالفتها،-رة"معطأعبقهJqَ--لعواقعثْئ-هنىوليبلعِامصنرأستاثعْةلتى

ضناخلالِرْاكلاأفْكئلِشلهيخفوْعييْعْنسضسي!كرأن7دؤن.المئاس!إ-لَمو-/.هدْه.+لِنزك.

.HANASاstْ:ملعأ!فظبر4َْ.لآ H167)ط+ول.HOS. Ep. Ad Const)

.ANAS!كهـ.n.53-51-..-...---.ع.!.. H،!خعts(168 AT)

916)اst.ecclْ.،!13...س3-9 THEOD. )H

.AS,Apol.43-41وْ .C+!خعحخعnairA(017)A
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.!لكئيمب!ةوا..لدولةا

شرديكا،ثعىالأساقمْةبفرارمعدعمأالأسالَفى،إلإسكئدريهْكرسىلمحىأبوحلِدعالجطع

والشماسسةالفسي!لبينإلىوأحْرىمريبىط)171(؟وشببعاُكليرولمطعإلىر!مبالةفكتب

لفعادمطلقاالاسلَسكجكثمعلىفيها.االجملِعلِشتحثالإسكئدريةفىوالكئشِية

صفتهمن-المجمعجردهألىْيعدخاصة،الخضوعاوالكباد!كى،جريجورى

أسمَفاسلبينكَرابهلَو!لِعاتمريوطكئيسهإلىرسالتهنهالِهَكْى.اولِوردالكهنولَلِه

ولئةصرولْا9لؤبدولْهجوارهْانىوثمْوامم!

أوعلاءكعلوكدعأ،ولعرورةلارْماحسبوهمالمببرديكافىالعتفواالدعينأتمهكلعاءبر

إلىإلفربفليْ.!ساكعْةا.عادويعدهاجده)172(،بكلنيجمبن،.لمحىسضللِب!بيىليساجنمعوا.ْالذلىْ

رعمائمساماأكنَرالكئيسهبَركوعا9ثْقدهولا،(لمبدكأبْى؟ورأءهمنخلفوه.ماسولكنبلِعهم،1

مئدْ":-الحقلِعَة.بقولههدعْهممقراطابئافلعابموعرطع37ْسحعأعلقدجتىع،لمحرقةوألتْبداليدء.

تلكعنتمامامئفصلأتجاهلمحى.ئسيرالغرب.كئائ!نبدأتفصاعداالمبنماندْلك

إلحبَىعلىأئهيعلفَدعكانْيالفربقيىْكلاأن11قائلادْلبن!يعللا)173(إلشبرقا!ىالئى

ثعىألقواالدعينالغرب.أجْوةويخطوعنموقفهمبسالشعةيوقئونالشرطعأساقفة،المبين

أولدكبالمحيهَواستفبلواأئطاكله،صوراحكاموالإهماطعاللغاضنىدروب

الإلِمادطعنالعمداكعونو!جدعهماَلْهْمِ.الغربيةالكئعسمةرحعاطع.علِوعمطعحلِنعلعى.المعبعدين

ألْىقبطعفائسحبواالارْدراء،ئوأيايحمعلوطع3كْدمواإدْآثمولىْالشرقفْيشعلاص!اواطعالئيقى،

ى-3-ع-لا-،3---7س-ع--؟.3-.(71ء)اأَوسبد

!نج!ت3أجلهمقْإلذى.لاالهدهْأْ.سلِحغقلنالفجضعى.أنْأية:ْالبك/مئد3ْؤْاضحا7ْكان

كْىعالرعْبةأوكْنى.-حصْورهال!سزطع-"الئيةْلدَئ7ْ/+ْأفنافمْة.،ْيحعنْكعلم،عقدهإلىْعالدككبىهْ

سلْوات-عشرطواللبدلؤهاءجهودعلىالقضناءْلِعِلْىانجئجاحهذا.كان3إذنجاخهإ،اْ

.(171.ATHANAS. Ep. AdMareot)
:-22051,II!س!س.st172)-+!يمااْول SOC)

)173(ا-؟..-77..ء،

(SOCRAT.Hist.174)س!IIءص!,0201
!47
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!زلكئسِ!ةوا..ءولةخل!ا-!و

يحدوهمإلغربوأسا!الْهَ.الآرلوش!!؟ْمجيعَدهبمو)لمحرارمنْالئلِفلِ!03لللَخيصن3مصْلَا

ألثاسيومىشكوىوالقضا-ءأ.جكلىالهؤمَولبننِةبهدهـ7-إقزأر-الغجمغئجإعحكْىالأملْ

منْدعوىالأفْئدةفا-ْلعلعَتْ.ْبهلِخعقأنْقىفشكشبرديكامجمعولكنورفأكهْ،

ربقم.لمحتئاخلضدموا"حْصمي!يولفَألْماَلمحىوْأحْالْقالسانخ،

ثَرطبةاأسقفهوسيوسكاهلعلىالنتيجةهذهلَبعةف!،ddالمؤرحْولِلقى

لاالمانهفىعنلِداأسبانياكاقولكنه،للمجمغأباهوسيوسكأنحقيقه11َ:فيقول

أما4)173(ْالجميعرشدلمح!العقككى+إلِفلح3700إليه-وفِخئاجْ.العطفايلْقصهيللِن،ْ

chesneأعقابهمعلىائقلابهخالفشك-لْليجة17ْلهذكْداءالشر!؟أساكمْة.غا"إقإلْه-لِقدبم

نتثحطخ!أعص!طءاْفلل!قَالمؤرحْ.لَعبلِزخدعلىالفئاللهَ،.خخوت.س-علالد2إ)176ْ(عوالمكاير

انلعاء،3دزصهالللة-ء-اوسموءالأباطيلرْخاموفناع!-.:ؤنسظ-"-/الؤأكَع،صحْرهَعلى

قى-أملىباركَهَببمئفشيهفاالفريقالْمايهارمى-الئنئ.الحرما!درْاراثأةوعصمْ!

مخلذْهَسلْوأنجاْطللهَيسئثزظل-لثنمَاق:حجب.انقجفعيبسودقأ-"النشلام،لفدْ!ككتنشة

"-ع.إ(عالح!ت!المتنمنخنهَ)77شقْىبلِىْ

ئخملط-"أنأولا-3دونْالآحْر،كْريى*إلىاللوم.لْوجهأنالمطالىمنولسِى-ْ

إللِقاءْاثنهىالتي7الئليجةهدْهلمحىْبئصببشاركفكلأهمأ3،بهلهطاقةلاماأخدهما

غننئعالأصنبراروكاقْتْ!1فظا.هرئلأ،الخلافعْ!عفمبب-وصتخبهش7ألثأسلووكأن!انفجفع،

البذء.نقطةالنيقيين،ناحيةمنببقاصهموالتمسكالآريوسللِن،جانبمنإبعادهم

الضببالهَ،..كاالئجاحالثظر.وجهةفن-.دْ-ابهاجبكْيى7.إئها..الإخفا!؟ء"إلاطبرلِقلمحىوالمئلهى:7

.الذىالنطا!.-المحدفيد.،هذافْي-مهفلَهإدا؟حصرئاسيربلِئى؟صجمغحالعَهألذفيالوجلد

مممألهَيحثبضرورةإبينمرق،.إميبى.اطورأحْلِهإبى-فتلبمطابْبْررلبمالهَ)178(-علمحىجاء

قرارهمسردلِكاألمباقفةأصدرفعَد.الأخلِرةللمرةوغيرهماوبول!ىاتتاسلِوس

.Kidd.175)--أ! op.cit)
,Duchesne.176)!هp.17..،-لاعو op.cit)

301.ELp3!177)أ.س Fliche, Histoire de 'L egl)

15(178.ATHANAS. Hist.Arian)
خل!ح!لو48
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ل!ئنمب!ة!وا..للإولل!ا

واكعا،يمْيْلْمْلدْ؟الذى-الجزءهوو.هدْاا؟بيبفمْلة؟كرأسلِهج!ْإلىوأجكابلهمأولاءبلَبرئهَ

إلمجمع.7وسلطعانالقرأربقوةلاالأحداثبقعطعحعلْريكما

..ألْلِرتَ.،حولاالتىالمغدلِدةالآؤأءHefele.الغؤرح.لِئتا!كدكيقتفصندلوفْى

هدْاْ-على+.المواكمهْ.عدعماللئهايةْ.-ْإلىعْفىويخلضمدننكونلِا،سرعدعيكعاْمجمعاشكبار

.بلِنمنوأنالبدعاية،مبالمعجمعتبرصْ-.ْلهالدعىالانقسام+علنئْبناء3الاقتراح

شوئلأ،المبممرقمنعهئافيعلكنلم،ْالمائةوكاربؤاسبردلِكالمحنئ.اللأضواالئالِيئبرالأشأصعْه-

تِمكنْل!وعللِه.بححعردلِكاكىإلارعلوسيينجايْلا.اللصعلطْ-.هجر،أوآريوحطع،ألحينرعنوحعأ.

الكئلِسه-..الدلرلمح!ه.كما-..أنالفشكوئلِة)917(،ابمجامععدلدلمحىْسردلكا3مجمعلوضغ7عأن

..03.بهأتعتركْاالتىالسبعة.الضسكولْية-المجامعضْمنلم..يدنجله

ئبالل3-ىلمحقدْ--تنميخ-"للفر-البذعء7ْ7.-إشارةالتجؤهذا3ْشكلئالصجبم.ا--ئهايةخكاتْ-ْ..-

لَدخلاإبئلِحلاج.الأخكامهدْهونْنعْبدْ.مذالضا،كلبلنوالعزل-ْالإدانجهقرارا!.

الطرلِبى،7ودنالمطإلْرْ؟."واسئيداِءهـسطتطدوس3ْ.قى..،عالأحْوي!.امفثلبماالفئنلِةال!بملطائا

سرديكا،منلِجصلولْهعالواالذىلبمخطهبم7--أبمبلادمْلَه-الشرقيفبئمازك--إفيراطؤر

أدرلْهعلىعْضْبهمكصبيوا.7،فيللبوي!ليسجمنبهرججواالذئوسكرْفهمْ-.إ

Adrianopolis18ْ(وأسمَفها(لوقاLuciusالعربيهَوأسدَحعى،)والبتراء)181

وْكا!+"ههةأها713ْ(في)2ايخالْوبولين!نكرأسد!.؟؟eodulus.كل!دولوسبىوكئلك

!راراورلئنظرالذىالمصلرإلىالقلقايعلىْلِئظرعْأللاشيوسكالْأ.َ.7ةالغرب3ْوفنئ

لْدشإلىسرديكاغادر!قد،هناكلَهذأ.ْبْهْالأنجحوال3فيلم-.َتنمْببْفاْوجذيةَالعجقغ

للَرقبجاودصعوس،أسقفهاصعياكْةكْىحعْ)183(إإ44-حعتاء.حعامفيحعاإمحعى-حيث

...أسعالْيلهلىاٍأأعودةحعا-امبرإطورع-ال!حعحرقعصعر..نجالْحعحعهالسماح

fe3.-،صع72ْ..؟؟خفي18-9قينجأ..:7،-..):...- le, op - - cit!1()97-حع!.جم

018()؟ولك!م!ول3.اْول،3.فعلإك!!س8،ع!و/ْ

1(8)1؟؟اولأةع3-.009"-.و..لأ.!..-

(18)بر.4*كاولع--91*.ج..ا-.--أ

)183(مم!!3؟.!.**7-خ

ولولجمم!....3!كApol.4ولذهشا.،43أيضاوراجع

..-.7-003--094!
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لكنيسهوا..لدولهَا!!

أقدونلِمضىوكَتا،الغربإمبراطوز!نسطانز،7يدغلمنفسهالوق!وفى

-قضلِةعنمدافعانفنسهمنونصب118،المجغغ)ثإليهأنتهىمأجهدهبكليؤلِد

النز)عوالغربالشرقبينالكنسىالصرا.عإلىفأضيف18(،السرثلِكلِهَ)ْالأغلبيهَْ

سفارةلدنهممنأوفدواسرديكاأشباقفةأنذلكالإمبراطورية،عاهلىبلِنالسياسى

كابواأسعَفاْلأnceولtiusفينكنئيوستضمم.كسطنطلِوسإلى344سنةمطلعفىْ

Capuaائس-!لِوفْىEuphrates-ْك!لوننىأسقص(logne)!186)ءحز؟س Agripp)

الخاصةالقرارا!علىموافقت!الْزَاعبقصدع.سرديكامجمعكر-اراتعكلنىلاطلاعة

هوللِكتبالفرصةقنسطانزوْانتهز.(tiكنائسفنم)87إلمىالمبعدلِنالأساقفةخبعودة

ساليانوشرحللَهافىالسقارة!صحبالشأ!)8!ا(،هدْافىأخيهإلىالآخر

3ْ7إأanuْبخ aوكْىأدئالببيوس)"091(يرولهالجلليكربِلِنْ)918(.ومما.قئسطايْرْ-كأدهَأحك

ئسفارهَوصولعدمالىيسعو!كالْواالآزيؤسيِي!أىْ..لدرفيْللودوفيلِ!،بفضلِل

كْىمنهالِعأنىالتىالصغاب..3معدْلك،يؤذى-أنحْشلِةقشطتطلِوس،إلىالغرب

الذىالنحوْهدْ!علىالمحاولةجرتوسواءموقفهلعْللزإنىالفزسمعحربه

دْى3:-أ!حْمقؤ)كقدآحْر،سبلِلاالآريومملِؤق.سلكِأوؤثيودوريص،أثئانسلِوسيص!ره

934.dd, op. cit. II,غاp)184(
.no(185فى0953،.،)ح.7؟.خ. Robe).

02.HANAS.H، st.. Arian186؟طهـ()

18(تم)ATولكلم!00S..،!ة!.؟3،نم!02

04(188)I.

-SOC.+طلا43+-.معأeccl.رج!7:22.سساًيضاوراجع

.THEOD.918)،ة7 Hist.eccl)
الأسقفعللِهاأكَدممؤامرةفمكلف!الآريوسيينمحاولاتوثلِرثورتِأثقسيوسيصورا(!.)

إلىسَشللأنوأعْراهاالعاهرالَاال!متأجر-إ!حدىإنهينكرحيثاس!طفالْوس،افيئطاكى

واعلَر!توجودها؟الىلثيه6س!لِولْرأنغلرنومها-سإءكول!ئني-اشففْلولمحرالمبىفرالمن

معوسرررَالموًامرةخلِوطبهذاتكشفتفللث،إلىْدفعهأانذىهواسطفانوشبانهى

الإمبراطورعلِقلِمحثِالقصرمسامعصكتحتىكلهاالمدلِنهَعبرالضجيجنَمالهمس

افعقلهيقبلهالاجملتهافىوالرواية6قسطنطيوسْ

.AS.لأله،له.02افظر Histم!+ول!

.THEODاstْ:5حاس!00-،ول7وكنلك H.

-3ع-.51ص!
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لكئيمبة!وا...للوللأا

رساله-لبيأبلإلْوم!وسبلمه،كشطئطلولب!لالاءمنالغربرسلإ.وئقكى،عهدكهملخمَيولم

.3؟3:فلِهاجاءوقد7،قنببمطالْرْ

!اا؟ْالفحض!بعدلفَيقْ،لغنتئوإلْىمعلِلَنئ،3-ْفئْؤبول!مى7أثئاسلِوسلم

".سببهإنما،أضظ!د-؟م!7بننماحلَفقاتزلجماالىْ-،الئفخنضىعو11

ا!إ7؟ْكالْله.لَعيدهما+ألىْعلىئقشكعكاهدوألالمالَقواعهفا..والؤرع،،

.!:-1ْابلهما.دون".اأسناءواالذلرءأولا.أن؟لعالمحبَكئبيمننَيهما-وإلئ-!3

.-"تتعْلِذرفض!ولئن،إللِبنجفماأبخعث،-ولسومبماعدالةآأ

ا"عتبكهنا،لنمتجدلْىإنكيقبنفكن"-علنىمسْيئتى،اْا

ع-ا.-11-.-أئقك)ا!ا(رسكْميثْمْسىعلِدفمالأ11ْ

-لأحْي!الغرب3ْأطور7ْمبراٍجألْلاعمنضريخاا.تهْديدابرالرشالةْ،هدْهكالْت

إمبرأطؤرأْنذلكنغاما،للن!فيةالقالئهم-الولمحتْ-ثْىجاءلَاوثَدق!عمطنطيوس)291(

ليحئجاز"ْعثد7ْفارل!ىجلوقىيدضرشناحفهَقرلمه-44033عام.بدالِهَلَلقئَثْىالشزق

قئسطإلْزْ؟كأنالذىالوفْتفْىْ)3911(،قواتهمنكبير7عثذ2ْعلىقضتarag3!")أْ

مأرقفْى.ئعْسهدسطئظيوسوحد!وهكثثأ-أ-(-،قوبهإ"منهأؤلِسلمدْالغرب.-ةإْكاللم3سِموقي

طريقها.قىالروماليةَ-اضْىالأردعاخل-خ.تمصْىْ.-الثَالْىشايوررْجولهْأهى.+-فهاع،؟جرج

الغربفىوقنسطانرالإمبراطور،جيشَسنجارعندلَصزقأدطبعدنصيبلِن،إلى

و)كللروسماواحبَمى،بهلاذالأطثَفهم!ثفرأجلفياللَهدلدسلاحوجههثْىلنشْهر

الآلىْعليهيجلبأنطاكيةوراعىالعنأد،علىويحنهالختاقييكليهسيضيقابشرقإ.

لأحْيهفأصغىسبلِلا،الإذعانعلِوأمامهق!بمطنطلِوسيجدولم.صئنكلة"نجديدة

حربا،سوزوصلْوسقولحسلا!،الحمالمحه11ْبداثْعيثيرأنيشأولمْمغلِظا7،كأبىفا

وجدها)691(..الضرورةوطاْةتحتفأطاع3-أيرا(،هدْ.ه)عئقاْط--.الخلافأجلمبنْأهلنِةْ

004..22!،(191.SOCRAT. Hist.ecci)
291)أst.ecclْ.،!6-..-بزَ-.ص-.. THEOD. )H

,on-،أْ،ثبماpp.242-024يما.023--+ op. c4!391)ط )G

"ne. State, .p- 45 storyofاَْ.. the Byzantْأogorsky, h491)نمأ Os)

02!،.ist.eccl!591(3هب!الإأه.جم(

.SOCRAT.691)يه23.. Hist.eccl)
بهب00-15
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لكئيسةوا..لدولمعا!اع

كسظنطيوسالإمبراطور-لْعْصفىلخئلجضا(دركإلاحرهولبماللالْولمنْلجلو3

من-مجمعأماموللِسمدنيهَ،محاكمة"إلىورفاقهأسطفانوستقدعيميطلبليهاٍكعسعى

هدْاشيرعلِهْيعثمالأئطاكيالأسممَصْ-إإلحتجاجالَما،سد-يودْهب!الألمباقالْة)791(

رجالمحاكمالَاثى.خطيبرةكْالْه،ممأبقة3حدكْىيشكلئجلكاقإذاْلإجراء)891(

منالكئسِمهلعليهرهحعاالمدثلهللشلطال!لغطىمم!إ،.ا99الآنمينإالأكللِروس

ومسلَشاروهدعَررالموالمحقة،إل!ثالْيهَالإمبراطورلِسع.ولموتها،اختصاصها

إسطفالْوسبعزاعالأمرواتتهى02(،الإمبراطوركط)صعلعلعنردا!خاعالمحعاكم!إجراء

الشعرقأسماقفةمنلعددالدعوهعتوجيهدعلك.-،وأعقب)2ْ1(أنطاكيةمنوطرده

له.خلفواختياراسطفانوس،بشعانتمماعلىللتصديقأنطاكيهَكعىللثجتماع

لفظعلىبالموا!قةقرارقهوأصدبىجلسالَه)02ْ2(،المجمغبد!344عامصيصْوكْى

وبِغلىَ.ملْه)2ْ3(يدلاLeontاْثاsللِؤتلَلهوس.!رسم4البيعةخأرجاسطفإتوس

منبخلصتكَدأنطاكيهأنلعذ!لجبْىل!*:كَانعلادْلك.بكلعىثلِودوربيت

الآرلِوسيينكبيهرايلئمابهالمولد3كْريجىانجديدعأسقفه!برْكانلفد.؟إ،عاقيريوسية)ث

أريوسرعاالعيهايلنمىللتىاللوفيالْية)602(المدرنشةفْىنتلمدع2(،-ْحيثالفدامئ)+ْ

كتب.قاكللمحىق!سلِةلهجةكْىإْلنهاممبِوسبنَ....ولِتخدب--عنهالنْيفوميبىويؤيدبلِبيوس

اجغور!.

افجغْ.ور.

!،-7..3.7--*-.(79.THEOD.. Hist. eccl)أ
!89Id)01.1ء.

.p49 ,Kidd.991)ر!َ- op.cit)
.--011.!5 Loc.. c+!002(ع(

ئج(.)10اْ.؟8.4

02.NAS.Hist. Arian!م!AT
.SOCRAT.202)،ة91 Hist.eccl)
.ATHANAS.302)02بر Hist.Arian)

.THEOD.402)،!8-ص--ء.ا..ء Hist.eccl)
(THEOD.502)اْببما.-8.ث!!ع.!!ل!ص!.،3

،!."ث!أ.44.49أأص!.90

-2(602..B Jackson, op. cit. .p78)n
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لكنيسة!واء:لدولةا

.س7102(0
وحبرقنى-حبرصابيهوجععالكثيرنِنْ)802(،وفطئهَْتالْوقيذكاءتالْرد!وكد.ْ.صكلْه"

منوهماva،.شanus3وفلاطان3Diodoruدنِبىدورمللطالمئنأفرةالأضدلد

الآربِوشئأحنياثا5آبنلِوسوفناهشماسهجوارإلىالعلمالْيب!،ال!كائولبك

دائمايرددكابئحلِلاالأطبنا!،جعيِميعببَبرضبىأق-بدهاءوثمكئنالمئظير!)2ْ9(،

.إ.31!)ْالوبحلسإلايخلففلن3.الجليدذابإدْا11:البثبهمرةْجمارلَه

واضدر!!كْرصبه-هدْا..اللعاء،.-أتطاكلةلمحى-المجبمعؤنالْلهر.ا-لأشلا!عْه.!!د!307

-الرايع،علأنطاكى3ا!ابمرسومصلِعْةأحْر-ىمرْة"!يهاأعاذوأ21(-،-خث!د)".المانسمرسوم

شروحا.!.وتمْسيراتسعللِهْرْدوا7ثمفيبيبوبوليس،لهْىبه"لمحعثمالتىالإضافاتَ-لأمج

ل!مأق..،كتلكالمرسوَمتجلا.ولمحدMacroatiْأchosالمطولبالمرم!ومسمىحلى

)212(،الخلفببجوهر".مثإرة11مصطلحمبنسبفلَهالتىالآريوسلِهَالإلِمابئوثائىْ

.ولضبعبره.وحبىضألْدْاك)213ْ(ا!الأحبدرضيحه!إللَىالاعدإلفيييحع!بجلرعوهو

تضمنالمرسومغلير.أن31-(-لممقدبم!)ةالكتاليهمبنسيهِابىاتهمجظملِي!تفوأعإنعلى

21(بأهاْ،هطح)3ْ!وطلبنولد!كىمأرجمللوببنئلإمذ؟لأحدأخيبرئخخمبرةصنرلخ!)ئهإلي

.Apol!26-4!ل!بم"؟"-ْ--07--"*.!----.--- D5كلم!ول.3ول (7 عTAبر(

اْ+.،3كل!.هة28انظبىكنلكو؟ل!اس!و!

8أtححهpو،.4./3 ( Kidd, op.- c-ةب!إ

.ع!+.7)902(.!83،5ولة.551ءؤ!09د

02!،(021.SOZOM. Hist.eccl)
.21ج+!،)ولst:غغاغة91 (1 SO)

.ATHANAS.De.26-../.----يمصلجعز Syn

.SEV!--.لمألِضا.د H، st. Sac. .M .I SVLp

212)ْاit.11.111خ.-".0007 SOZOM. op.)c

ale,holy.413.!0103خَ:.،..كا..،-.--.-نر. Eastern Church, p!213(ب!ل(

-02،ا000ْة/....:تع---.-..-3بر (14 SOCRAT. Loc. )c

.ATHANAS.De.26-..ْ:َ-؟.:ْ---ْ..ْالضا-ْرانجعْ--نرا- Syn

.AT.op.,1811-.-..،ة- c،!طt(215 SOC)

ألابنبانبالقولوجهولها،رنظر!أستادْهآراءواسكئتقاندَرةاْلأسقصْهدْا""فدفاسا.!طنِنوكان

تومنماحسبالدهوبىكلقبلوجودهوفكر،انسانمحضوانهالعذراء،مريممنوجوذهاسثمد

فكاثوليكية.7القنسيةْبه
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والكفيَسة3.05-!ال!وول

أمرهاحفيالَهَإلإدأنهَْلمحىؤكالْنَا"-هدْهأ.34ْ-ا؟3(،ْاْكاحاْثاولأثا.أسقمْبِئلِشغلالذى

لمارفضهمالِعلئالمائهماحنِتوألغاسلِؤْس،ماركللؤسغنِر.فبالئ!رة3يصورهَتبثممل

"ْ.1(612)قؤطينءبخهئأكئ

وماكلِدوئيوسمرسكس،3ْأسفعْةلودوكشيوسانغزبْ-إك.المرسؤبمهذْاخمل

أسا!مْهكاقحلِث-مازللزلِوس)لم211(،ْلِدعىقْوآخْرopsuestaالمصيصةأممقف

هذه!بولرثضنواهؤلاءألْما-عْثِر21(؟،5؟؟)78ملِلاطو.يشنإلمحىفجمعالعفدوقي!لطالنِأ

ولن.الملالمهَألواحدهَالصلِغةفوالئيقى-أ،لابمار00أنلِعتقبو!يألهم/.محاجينْالوتيفة

!مللخزو.جفدْهالننئرقأساقعةمجا!لةأحْالْاْلْت.وهكذا..غهاصبديلإ)92717(3.لِرصْ!ا

..ىعدلاأ".بمردفِكاحولهمالدآ!-.صْرب-الحصار

علئبنسببهاألثاسلِوَس!لِصْمْى3سزاغأ،-الأحدان!الاصاْهدْهجبرنَاو!دموالاَلْما،-

الشز!منبألإمبراطورتحيط.الَىاللسلِاسلِهْللظروفادراكدون-قشظنطلِوس

.أرْإلى!يدكعة22(-،لِبؤفها)7ْلْمْسهْإلىيخه-437َْ!ضكادْالضميرْو.)نغرب،3-؟لْؤشكاْ:ف!.لَألْلِلما

دنزإةيمَضْولْى7الذيَكةتوا،النسفئذرللقْ!الفشلِشطِ!الشمافسإأأوأمرة+باسلدغاءيصدر

كلَب؟34اغسظسولمحىديأرهم)221(إلىبالعودهَلهمويسمحأرملِئيا،لمحىالئقى

سواءأفئاسلولقأئصارسْ-الاضطهادلأمرتْبزكْع..ْالأسنكتدرلِةإلنى.الإميراظ!رْ

-انقسطئطبئلِة-ألمتققابول!م!ووال!ْ.الأكللروس)222!أو.3اببلقانجلمىامنِكانجوا

مجمعبعراراثمرْودا.كئلِسله،إلىعائدأفئببمظائِرْ-بلاط-.سكين..فارنَجلالشجانكه،

.SVLp.216)نل!Sac.3،.فى!37ء...ع!-.-.07.3. SEV)

Gwgatk،،لاْ."هغit.73p-.ْ!راخع+ألِضبا

.SOCRAT.217)!91..ص...بر-7.ا01ع op. c،)t

-.ATHANAS.De.62ع.3-:*..-.----إحغعؤزأاا% Syn

.SOZOM!أهْر!!01الِضاؤ-د.+- op.. c

3480.010ة،!-. )218(؟س!fبماس،ب!p.op،أْء2

921).،أْ-.َةء.ا.: SOZOM. Loc.)c

2(بر)0ولولول3.أث!يح.!!.!ب!،

.بر(Id.21)-!ع.!03!

d(ء؟222)
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والكنيم!نة!...الب!وبة

أبمكإلْهبْوىم!وأجْرالأشا!مْه،مىْوإيَئْلِن)بغببريخ!إميراطورولَوضلابسردلِكا؟

-لجمايله)223(البلاطكى

Aquile!أْأكونِللِاعثْى!شمطالْرْضيالمحةفىآنئذ.يقيمكةلى3ْالذ-ى،أللأشثِ!سأماْ

أن7!خشلِهْالبودهَملرددا-.لمحىظلقأئهإلييه)224(،الإميراظوراسلدعأهاًلْىْ-4ْيعذ

كا!الشز!77إفبرأطبىرولكن)؟22!الآري!دنميةوأَشاقالْهْقشطئطيوسلغضنإ-3ْلِلعبرصْ

ننْ!يبْكىجإدأخاهأنيبرك.إدْالأقدار؟.نواليّهحتئْكازه!إلشوطايفملِراأنقررفْد

بالعئاد،مطبدَ!ىلهلسَغجل!بهتحبطاللَىوالعسكرلِهَالسئِاسلِهالظروفوالىْ!هدلِده،

الرسالهَ.هدْهإلده6.-وكبَألَئإلبييوسإيسلدجمبئابفورصبهلىأرلبنل!نمومنواللحدى،

:-3الأسقصْألدأسيبىلم!إتيابصئبَصرأوغعمطسثسطئطلِوب7

تئقادْقكاْلريح،مهبكْىهكذالظلنجأقيسعحألْىيمكنلاالرحلِمصقحئاأن

ولْهبالثلار،منْإحْرإجك3ع!-غافلهلكننَم3ْالوإسعهَْووهحفئناْالصخابه،اللِمأموأج

إطلاعك7عنيمبْعنىلمأئهولتعبموعسر.توجبكىهائخوجهكعلىوألْتمالك

الاصرلوصْعسغيا6آت.نفسكم!لابدانكتوقعىإلاذهلْىفىيثورماصكلى

آمالك،ئتفيدْعلىالأفذأمسبلِلفىعلثرةحجروقصْالخوفأنيبدوولمكن.عنك

حْشلِهدونكسرعحلَىوغعْرانا!لَالْؤخْشْصفخا-لخلاقل!3+رشاثلهدْا--كنبنافن.!ةأجل-

إلنىترجعولن!وفرغالْبك+وتحققأريجلِنئابر.لَعالِنبخَىحضزتنا-.ا3.كْنىيالظ!ؤثا

لكلأذْن-/أنالمئتصنر،أوضكشطسفثسطإبرْأحْى.:.إلىصالغرمو!،-لذ؟إ"طبلت-فرجمزفي

.2261(الثطِارصإلى"لِعيدائكسوفوكرمغارضاتاألىْ.بعبقْ.علنئ.ؤللَكنانرحيك.غ!ي

أتئالعنبولم!ْلْالْ!!حْبنِئةعبهلىفَسطظيولسعَؤدوَ!غتعْصْخالمؤسالهَ

خْصومهللَعرصْ-لهجما!لاْحلَىالإتمتكئدزفةىإلنىالعَؤذه7َخقتئْوتزدك.هالقضطرية،

أيضااجع.ور

اجعور

23(223,SOCRAT. Hist. eccl.II)
-4.NTAS.Apol. Ad Constكم!أ(224AT)

.FEST.IND.!؟!ر

(225.SOCRAT: Loc.cit)
51,S.Apol. .C Arian!لالم(226AT)

SOCRAT.Hist.!أ!-اس!س!23
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لكئيشةوا..،توفةْا.-!

فنسطانرْأخْيهإلنىكتب.-فدقنسطتطيوسأن7إمنهالبينإجمماالإمبزأظورنج.!ؤنكداء

سمأللألْوسلن؟.قائدةَمعبهيعناالمذئاللهدلدخطابعلىرداجاءلنربمارسالهَ،

لمحى.جاءيني:لِقلَبْعْلبمألثإسبِبىسَأدمايبدوولكن.7ْلل!ببكئثرْئ7-الأسمقفعننجعمْوهلجْبره

داخلهكْى-يعنفأن7كانماخورعْح!4الغاكبةْوحْش!4..للتوء.ْهدئءالشرقَسْإملراطوررنجسابخة

الغريخامبزاظؤراٍكْى.يخلاطْ.-الأمإنآثرإلإ-أنْإْأسقعْببَه-أإلىَلعؤدةاللهفْعلنىءضن.

منزسالةْثائلِهأَللغىليثم!ؤلكئه3،ْآلِإهولَفدببزهم3"هئاكالأورايهترحا!ْووشط

:"-فلهألِفوليَ!!ظئطلؤاد!

11ال!ابقهْ،رسالتناْكْىتبدلااالتىْالمفرطهَالمودةرسكْم..!-

لا"11لإعأدلَكالشو!غايةقىجطئا،-لأئاإلىاللَقةيكلندعوكأ"

111للرسالهَهذهئانيهَلنيافلَكلْبعثلمحاناالركيعءكرسلِبإلى11

الزصنى"تئاكَالدتا.ختىلعمرعأ!،ثيبأد!ىلو!نشلَحلن.رْ

--ا)227(01.ِاالمئىويح!ى11

.عوب؟فْيا!جأخ-على.الإمبراطورالإلبمكئدرلِه-لَشجنيكْىالإفوبىوكاتْ

لِعالْىإْلإريولببى،ء-:مرلضا-أيكلادفيكى،..الأسالصجرلجوريجمافْ!مَدأليهاسلِولب!؟

ولِر!بها4النهاية75هد2ْيلؤقعكانالإكبراطؤرأنويبذو/.)328(ْللصوتالمملالائتطار

يينافيلبمكئبزيه،-كْىلحبثثدجلمد؟لقؤصْىالفرصهلدعل!ارأرادتَمومىْ

أقيتعلِدوأرادفاربمي،"مع:صراع!كْيلَمويلْهخطوط.علىتؤثركَد.كلهاومضر

ءالدائمدؤعهدْلكإلى..لِضا!الاضطواياتإ،هدْهحدوثيصْعحلَيكرسلِهأنناشميوس

أسقفأن.غير.بلاطهقىلنالن(ئناسلوستبمَىماإدأقنسطانزأخبهلَ!لِدألن3من

أجع!ر

ادف!ا.و

.NAS.Apol..م!حْم!51. C(جط!+ول.)227

SOC.+!أlist.01ء5.ع2!ه3

.OD.Hist.و! ecci+!جم

)228(جملا.!*.؟+س!ج
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والكئيسلإ!.-.ةالدوبة-

لا-لَزفعا")922(بالعودةمطلقالمحهتم!يكن.لمتجييبره،حدعلىألثاصيبرلبى،الالبمكئدبىية

..7!ئسظافيْبرلدىالأما!وابلغاءمئهإ*حْوقاولكنعئها

حدش2!صد!2(-،3.الكنادوكى)اعلجولِجورىفاث.543ْلوتل!ة2لأوكتئ

كبَْللمرةالأنياءهدْه-جاخ!تهفلما.-الزها)132ْ(،.كْىعندئديفيموكانافيمبراطوز

"ْ":َاْلنحوْهدْاأئناسلِوسْعلىإإلىالثانثة

+حضْورْلْقرإمن:.قساوسللةادالرهاكْىدْصْنجلِئا..."

إلى!.مجلئكسربكهْإللئه.أيلَجْنىأبعب-يأحدهمأنْاتجممولْى3

إلى"التوعلىتلتوجه7حلَىهناتألَىأنومابلاطنا.،11

11وسلئتافذ.تسلغتطويلولمح!مصْىلفد،.الإسنبئدرببة11

مقدملث*نتعجلالألمحثدْكرنعودالآلىلخنوها،تأتلم!ولمكنذ

وحثَى"؟وطئكلى.ا6ٍالعودعلبىعلمحادبىألَكو!حلىإللِئا،!

؟ادْلك،.قعَكمنتام3.يقينعلىبكورْ.عوحتى،.أماتيكتتحقق-،!

علخ!"فئهلنَعلمحولchetasْآخيلأ!الشفاسإلبكأزشنقئاا!

+اللهْلبعْىْص!جملبحعقسو!3ْوأئبلْحبيك،شعورئاإببقلِبن"

**)!23(!شبللا

د!الرلبمال!اًؤ!َكْ!دكوهميجاء3إب!ميكئذزتروقْ-..الدين.الديمماومب!لكورايخْما-ولايد

2.البماكليروهـ!رجلإس!راحإطلإقَجكلى.الشكرليصم!اَله-كَ!ب!طئظلِوسإلي

بر(92)+ولإطْه!ث!كإ.أْثبمك!tءأبه!م!210

(FEST.IND.023)*ص.
)31*لاي!AS.!مول!.ء5،ممل!جم!.5أ AT!بر

.01NASي!0.+ول،!ة.51 Apo!232)!م AT)

ك!.+ملإساهفيأول04.إ?س!و*؟ير3/

ة!ضل!.ح!....
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!فلكنيسة،ا00ولةللاوو

إليهولليحملواأتتاسيوس،أنصارعنالاضطهادورفع،الإسكندريةإلىعادلَهمواٍ

جديدأسقفتعلِينعثممنهونلِطلبواالكبأدوكى،-اجرلِجوبىىوفاةنبأذالْهالودتفى

السكندرىالأسقفيقولهمماهدْأولِتصبح-يأتتاسلِوس.،مسننمسكولىْسالْهمإدْله،خلفا

بأىلِسمعلنأنهلِؤكد!نسطابْرْوألىإللهبعلتلمحدلمحسطنطلبىلبىأنلذكرنفسهْحل!

يحلَفظسوفوأنهآخر،أسمَفااىرسامةعلىلِوافقولنالأمور،فىلغبير

الشرقإمبراطورأنأيضاتعلمالرسالةهذهومنأتناسلِوغى)233(،لأسقفهابالكناشى

للأسقفللِوضمحالشمامسةاحدإلدهأوثْدبلققط،ألَناسيوسمعبمراسلالتهيكتفلم

كْىعالمبعولا-هدْاأتناسيوسعْوصمؤلاويؤكد"احتوْائه،حكنْالرلمص)ئلعجزتما

.كلَابالَه)؟23(

لعودةمحاولةلمحيإليهاْلِبممجىألْادولْه3ول!بيلةدسطئطلِؤب!قيتركلمهكذا

إلىلمحلهأوحىالذىالحددلك+إلئمنأبعدبْهب-لعدبص،الخرفيمنأثناسيوس

وطالاسوسDatاanusْوداثلالْوس4Polemول3بوللِضِولبىابقادة،منخلصائه

Thalassuq،!7وتأوروس Taurusولأْ،قؤقفورسبؤل!نloreكلهمممَيلواع

أنرعْمألناسيومى،.3انوالغربِأيضا)023(:7--ءبالكلَابهَ--إلنِه.السكندرى،الأسقمْه

ورعْمقسطنطلِوس،عوبلِنْييلْهساقره7َظهر!قداالوقِلص.ذلكحتىتكنلمالقطيعة

مجردفىححىليفكرلمأنه3إلا،والورعالتقوىألقالاعليه.يخلعيرْأللاكانأنه

نمْعىكْىتركمما3،الإمبراطورإليهبها.بعثالركلمائلْاللَىهدْهعلىالرد

بعد.فيمانتائجهلظهرسوفالأثر،اْسو(-قسطنطِوس

إلا.الارتحدألبالثنيؤسأماميكننم-الكا!يه،ؤالضنمائاتالتعهدإتعهدْهكلؤأمام-

لة-سنالاٍقثننمطائؤ7مقْ!للطلبإ،لرلِرإ3602!ىانفوز.أكويللِاخطنئفغاد!3بنعبهع،إلىعلأدا

وبعدهاالللاء،قربانالعرقانمذبحعلئوليقدمالصنيعحسنشاكر)وللِودعهبالسقر،

21(233.ATHANAS. Hist.Arian)

(234.Id)
22(35.Ibid)+

4..Ad.Constأ.AS. Apo!236)كلم AT)

ص!8*15
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لكئلسة!

لِوليوسببئم!التفذلِر)237(،.ولمكلبوللِوسو%سقفهاائكئلِشهَبلبىليحملروماإلىالَحه

كْىوجصوعْالمسيحد!نالسكثدرى-الاجمللِروسما-رسالهدحمله.ألىْدو!أ"دنالبملِوسدرحكأبئ

لمحىوتمعتدخواصطياره،أئئاممعيؤلمعرعوإعجابا..بشمحْمعبئدعحاكلهادصضوعينِععلْه)1238،ْ

بعمعب،غهم-وهبىألبمالَمعهملَجاهأظهروه-الذىوالوفاءالصمعا؟معلعولاء؟للعدْادَه.ةابوقت

-..اللالاءوكبزلبمالببتعبب!-حسبنالتهالِةعق!إللهم!وتطلب

كْىأنطاكحةوصللم)923(،أدرتهإلىاْلمحأدمأ-شبللةالحْدْ-ْ.أناسنِؤشرؤما-وم!

-فيهالقنى"التتىإلذَالنمعالعفرهعوهىعْبقسطئطيؤمرعَ،التقنىد2ْ(،-.نحيلتْاْث3ْ64)ْسبتمبرعْ

كالىوا!ع2(،ر01بالحفاؤهَإلفلِةالإم!زأط!رأنويحْبرئا-ْائئاسلِوس،-ْالشرقإمبراط!ر

سِتلَدَنجلألى."قشظئظلِؤسالإمبرأطوزْع-يننمتطغلم..911:-ْ-لِدولالشاخْر3بأسلويةسمَراظ

يكقفلنمْفيهأ،-3جداللا3حفيالَهَولَلكْإ،العذا(ء)2ْ24ببشعور-ْإالآوبْةهدْهثْىأئئاسيوس

وحمعاظاًوصكلعه،وحْلمملِهفقط.لأحْل5إرضلاءإل!،أنئاشمعحويمععإلىمبكْونجمع!قلممعطئطيوسن-.

يهمعتحيط.اللَبى-.العضلبِبهَالجمتمكريهَورضْوخا.لظروكْ!ممعمعرع،ْثْىالإنمعمتقرأر-بر

الأولئللإهلهَانجضخْفدهبْأ-3!لجكالأهيىرأئئجلىالىْإلى+الفارسى،-إلخطرجراء

بمعحلَمعالىعبعبَلعد.+:الأسعَفالإمعبراطبىر.بهااسلَقبلمعألعلنىابئبنحمعسع.عبارهَمن

إدعخااعدِحاومعفنسطئطيولمعبىراحوبعدها.ولكنِبمبىا!قتى)243(امعمجبمعبقرار

وسكْضميه؟الخصوملهكعالهومادمسكايتهملْهقأدمْبلَمع،إنئَاسلِومع7دْمْدبى!3.عليالعطمأدْبلْه

يشهدوألْهموصعوعيدْ)!دَعدلمالآمورهذهأمعالإميراطوزفعأخبره،عللهالسأبق

3"د"..ولمماله)4-2(بعدم!أللاسدِوس!قىيسمعلاأنصكلىالرب

51(237.ATHANAS. Apol. .CArian)
(238Ib)حةأْ-53.52.-.

3ه3..؟طبماس!اْ+.،3.)55!!23-،ألِضباسورانجغ

-./-31.NAS.Hist.كلظعمعولnairA923(أ

5(024.ATHANAS. Apol. Ad.Const)
22.AS.Hist. Arianكلملإ(241AT)
؟)242.+م!ب!.؟.3إولبما،.ء،3.حءاسكل!،!23

0ح231/ Iس!ءح(243.SOCRAT.Hist)

.AS.؟22ء Hist. Aria244)كلظ AH)

لعمع009
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-.لكفييميةوا..الل!و!ةح!

لمحى-للآزلِوسللن-كئيدمهَلِحْصصأنألنآسلوم!منالإمبراطورطلبولمحد

بقسطنظيوس-ْلِحيطونالذلِنالآرنِونسيةأساقعْهَأنثيولؤريتوبغود.27(.ثالإسكندر.ية)ْ

يطعِ-.مالألى3ْاشلَعدادغلى3بأتهأللامميوسأنجابوقد)246(،بذلكإلبهأوحواالذينهم

.-الامتبارْ)7"2!أتطاكلِة-لْفسكْىللثباليبقلِم!حأنشرفِطةميراظورالاٍأمر-جبهْ

إلملِوسابدوق!عزله3ىالذ:عالأنطاك!7.ْالأسمعْمايوسلاللَوسانصارهمالنلعبونوهؤلاء

أسمطفائوسخللِفتهشركةكْىالدخْولركضواو!033)248(،قبلإ..سئةمن

.لِكنولمياللِإستاتلدن)9"2(،بِعرفون-وأصبحوأالاضطهاديهموحلإ-وليوئتيوس،

س!نئلِودوريدت!ولِببرالسكئدرى،ع.الأسقصْمنالبردهدْامد!لِتوكَعالإمبراطور

ب!ئثجاعإَإجكلجابهأبديألْهرعْمْالإفببىاطور!.أ!:-ْيفؤلهاثتابتهالتىكاالخالة

2(7.الإجابهَ)َبهدْهضدمدْاتهالوثبَهىإلا.انهأللالب!لِوس

و.أثرلإ،ْيبدهأولملْعْ!بمهفْىواسرهاله،تحنلِاْدْلذَقنمطئظيولى-شكدوقذْ

أثئاشلولببرا،ضو!اأ!إلاشواها،طريفاعْدئدْفمللكلكنلم"وث!ثْىالسلامةَإلآن

..الأمبرإطورعْدلهالكرافةفؤةمنعمى

ودعلذلكلمحتسزا،دْلكإلىلنبليكلنبطئظلِ!!أنفبلمن.دْكرتاْوكد

إلنيحيدثلات.ببرشائلوشيعهالإسكئدريه،إلىجئويخاطرلِقهأخدْالذىاثئاسلِوس،

العنكثدرْلهالكئلسه3اسا!عْهإلى.عاْلأولى.الرسالهوجةوقد3الأفاتيْ.اْم!3خبأماعلْمْسه

فلها:جأءوالقسلشبين

33.ْلا"المَد"لحَظةتففَْعلْهلمَاللهعئالِة(للاسيوس،الأسقصْ-ْ،المهيبالوقور11

أيضا.وراجغ7

(245.SOCRAT. Loc.cit)
SOZ-.يلا؟ا،Hist.5!حك!0201

(THEOD.246)أول3حأeccl.ث!و

(247.SOZOM. Loc.cit)
.SOCRAT.Loc. cit-

(924 SOZOM. Loc.cit)
9,OD.Hist. eccl. II+!025(ع(

007-0700--عع!7-16
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.البينبر.لعلمالذممبالكْهغالِةمننل!ولكئةايرجلإ،بقبلإ.يعصْلْجربه7َ.كْنيدخبنا

لتني.ا7!الكئلِبسةإلمديإبى3إلىوقبرارناالكْهيإراد،ة!اعا؟جيلِبر.-..لقدبهإ.هوئبْركلِةوأجعْى،

جملءأجللحدثمواقعْ؟رحمئتاتجئ(قرألِئإه.!حسناوقد.يرعأهاالسماءبوضى

حولهمنشكوككللْقضقدوالوه،قبلمنالنلِنأولئكببسوءسىسبقأمر

فليبق.،الرفاقالآكليروس5أْمثنِأَءخارْكل.فلتقفالآقويعدالالىْ،،وريبثابى!

اكليزوسْ،ْ.والشركةرنجالاثككوسغنه،زخمئتأْخالئئئلَشعأنْ؟ض!ذلا،-رأيئاهوقد

أنْأر،قنأنلعدنْتكفى.الجملغولنكن-نقظْ-للغؤام،َْائسائما-ْعلىالدلثللْغمعة

لا.رفاقذلكقى-له3سبقكمأارنكلىلثثَأ،تشقلةدسؤ!شركئه،.ؤلِتئاوكضكفده-+لمحى3يدخل

.....-..2.5(الكْه.")إْفليحفظكغألا

3عمنخكببر73!جانبسكلىْأمورْعد!-ععلى+-تحلْوىْأنهاالر!حالةْمنولِلضح

كالْن!ا".يرضاهائما30عؤدهَ-.-أللاشي!سنإنْيؤكد3،فلهإ-هبنظتطلِوسنضكادالأهملِه،ع-إدَ

لْرْ،-بهبيدلثميح!الئامبىأدْهانيفيبكنئعْبميماعنْاقِلِيعببئلكببرلهإ.وكر-اره،.وكإئه

اجمللرولبى7سْالاضطهادرلْعألْه.هدْاإلىلضإمْاملْه،عيعهرألئاممبوشأوحكبىدة

-ا"كل+وألغيقبل،م!لهح!كانتاللَى-الامليايْىاثكل!إبيهمأللَالبببولم!.-وأعادأئصار

صَا:.7شالمضبادرهَأوبالئغيصدرفيِاللَى-القرارات

يمثدحالئَائية.3ا3.البرسالةجاعت!الإلببكيدريه،فئالكئيشة-الكابوليكنةجمبعب.-وإلي-ْ-

الرلمطمالةعإلَوجهثملهجهـء،بم.البمِبَرضباءآبجرتجفخبْى).7هي(ؤأثئاسيوس،سلوكبدايلَهاكْى

.:ْلَقوِلَحلِتالجموعإلىا.نَحذيرإدْلكيلطد

مبلل!من.لأ-له،وللس!مللبوأؤيم..الكتيسبمالمحالْونوكْبَئدواما.أئفيعيكمسبوا.--.!ء-/
،-ع.....-...-..:.-جمر-11كل

أ!!ْالشغبخإفياتجاه"أئدوفي3ْلْحولي.س؟ؤلكني.--ْع7دلنهإ!ْاْ-ائلئنفاقيأي.إنجدالة7الصيوإب

اكللىْأوامرناصدرت!قدأروإحهم،الشقاقعلىطبعتأناسلْفوم!لمحنىالفئتة

لِضالأئنإسميوسلوزاجصمْ

-17-!.كتللا!!إفظر

برنم51)؟ولTHANAS.9ولفيم!خم!.س!01!؟-5-بر.-في

.stبر.خ3.ث Arian!ث،

H4.ص!اع!10!.23..خ.! s! tع.SOCRAT
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..ؤالكئيشة!.ص!الدوبة

بغشلعان-من..تحدعنعهْ"لْعْسعهكلع-ْالعقابتحتْطأنعلةأن-ْيضعواْإثللِمكمكىعموظفلِنا

الخير.لعمفنم3"أنْلَودالغلئ،إرادةمعللمْقورعْيلَئعهدْا-جيدا،للعلعلموادْللع،.

.2ْ2(أ7وغوىضاع"بهْمنأصلعبوعذابىْوابرعفاهة،-

ربمأْععة6.-ألإسكئدريةلمحىالئلِقىالفريقَعأنيدرلعْكابئالإمبراطورأق"ولاشلع

لاحرباللِثلِرهاْملْئصرا،بلعصَهإنىضيهاب،طوليعدالأسمَف،1صكودةفرصمهَانتهز

الكيأدوكىالإسففأحدبهلماأئتماما-المدللْة،لمحىالآرلولبمبىالفريي3َضبدففهاهواده

ولذا،-اضمطهاد7منا.لاملبراطورىالئئعبثعيلاجربوسبهمالْرعلهوما.جرلِجوري،

كْيي!الفلئة.لْوارْعلكبتياعالعيللع،هذامنمحاولهلألِهَجعداالبدالهَم!يصْعأىْأراد

.!.-*دْلكبغ!ئ!يا!لْعْسهتحدثهمىْكاكل!اصدر

فيها:نجاءوليلعلعِا؟مصركْيموظفيهإلىيهاكقدع؟يعلعَ!الأخيرةأما.رسالته0..!70

-النينأوالاءكزأمة-فنْعولَحطسَالب!بلا،صدرناالَوفلِنهتك-ْكات!-ْنئن!

لعاذؤأ!،كليةلفغىأ!4عالآنسعالثىذواعكىْقإئه+لمنأثناسلوس،77ْألَأسقصْلِوانجون

.ضكلنئعالأوامر3هدْهدوصْعاَدماماولِهملْى.كانلهيمامدلارْكك"3أكتيروسهعلى

نتل-ْمىْ"%لنى،عْح!ىْ:ْلَغا؟كللفملَهإلتئ7أللام!لوسسعودأرْفما،اللئفلِذموصْعالفور

نلعصْىأأرإلِجبأموعرعهعمْصؤحوائجهعملىأ7ٍ-ْلا،ثباعص*ذْللعملعْهعا3ئألوالتعىْحعدَوكهعموإْلأه

!-.عْا)2ْ3(خ-اابخغأنم3ألخيرشركةالجمبعع.فيتناوليارعليَاج،

إلى.ْ:3بلعلاذروثْد.لعدلعاسلوسعودعْهادىأمامالسبيرعكثسعطنطلوسمهد.بهدْا

:؟مغ"بالودالملندنم7ْْخنيئه7م!ظير--نجفا.،-الشرق7%مبراطورعأرْالأولىللوهلة.الأدْهاوْ

لىْ-!جائجة.!اٍ.ماكْفغلْاقكهدْه،.بغذخ.نجفا!-ألتىوِرشائلهأئظاكية،لْىالشكئدرئ-ْالأسفصْ--

,NAS.Apol..حةك!-35 C.252(كلم!+ول(

.+طإصاه!اْ+-"3ْ.احءع!1ْ1,2ل!/أ!ضطوراجع

56.C.- Arianاهءول-.NAS!253(فجم(

--4!أْث!.؟لةحملإ2ْنجع-"+:لِضاْلأْثئأسلؤبىوراجع

.SOCRAT.Hist.23,11-صكنلئاوراحع eccl.

....-0007-0--7-0-0----07عع.-3-61ص!2
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كألكئيسةواء.لدولةا

كانكسطنطيوسأننعلمعندمألِزولأنيلبثلاألاعتقادهذاولكنأثناسلِو!،

فالقوإ!،العصيبالوقتهذافىإقليمهداخلهدوء!الأولىالدرجهَفىلِبتغى

منتعدالتىنصيبلِنمدينةعلى346(سنة)الانالثَانىحصارهالَفرضالفارضملِة

هذهانقاذالإمبراطورب!لِشغدمأكدوكانسايور)2ْ4(ضدحربهقى3عهقاإأهم

لهيسمحماال!كَثم!كيهيكنولمفار!ما،.جلِبث!أببيالسقوطْكْىمنالمديلْة

منيكنلمأنهكماالأسإقفهَ،قضايأفىالنظرأوالعمَلِدية،للخلافاتبلتصدىحاليا

ينبسولم.بالذأتأمصروفىشمثيقظفلَنهَأولِئارشغبايرىأقالبئةصالحه

كللِوليهماوهوكَأئما،لِزاللاأخلِهتهديدأنكلههذاجوارإلىالإمبراطور

ا.لإسكندرلِهَبكلىقاصراع3كسطنطيوسأهتماميكنهدْا"لمأجأعمن.حساب

أسمفيلَها،عنمإكيدونوسولَنحلِةالقسطنطلِنلِةإلىبولسعوإةقبلبلوأئنأسبوس،

ولوقااممكلبيوسعلىععزهَوردبأسيليوس،عنعهاوعزأعإنقرهعإلىماركللوسوأعاد

استقبالعلىيحضهاالصدنهذهفىالكناش!رعيةإلىوأرسل2()َأدرنهإلى

.الشقالعما)2ْ6(ولْبذالهدوءإلمىلابثخلإدالجميعويدعولِللِدعَ،يماالعائدينأساقفتهم

صمئالليرممنلَهاه،أللعاسبعوسحسبهماإلىالشوطدممطنطلِوسسعارهكذا

الغد+بهيجىء3ماويرقبغيظا،ويلَمَد

سورلِاعيهرسبينعْالأمانوسلكالإمببرإطور،برسائأعنمعملح.فعدأما-أللعاسيوس

و(طلعهجملاول*ولْكرر233(.د)7ماكسيموس،أورشليمبأسقصْاللمَىؤلعهأ،فلسطينألَىاحلَئ،

علىلموا!د4َمنالإمبراطوررأىعللةكروماسرللِكا،مجمعلمحىالخادْهنغماعلى

أسلأ!فةلِضممحلىمجمع:عض.الوقتلْفس-!ىعليهوأثلَرح،المجمعقريريت

كذلكأجعوفي

اجعور

الضالألتاسونش

.on.op.بر42 cit..11 p؟(254Gib)

3).25.+ط!أس!!.؟13+1.0!42ع SOC)

ةSOZOM.Hist.01ءس!س!23-ط

.c.cit!256)؟م!.+لعب " )S

-257)إْ.07244 )b

".THANAS+قلع.3ْ.قي Apol. Cول

ولi.طع!ل!7.،253..-
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..!01-ع،..:.------7:.-.-..-.-فيوالكئنم!ةالدولة.،.-.عضا

ةمنْلل!نما!فةَ-صكثداؤدعا"ْ-ْ%للِهأتئاسيوس،لْدأءْالقورع!فاكللتيموس-وليىْ.ْاْ؟أعالمنطفه8%َ

!إحِسابالَهمالآد!رأجغوالاالتيناو3السكلدرىْللأسقف02(ألغولللِنوفلشظلِن)39سوريا

فزحيبهموأعلنَالجفيع346،سلْةأكتوبركْىأورشللِمكْىعقد-العجمعالنثأم

)61-2(برسالة3ييغتهإيىوشيعو،الكنسِ!ة)026(،سركهَوأعادوهـلىْ،أثناسيوسبجودة

الرساثهبهاْدْيللَهالثو!لعاتْاللىومىْ،وليبدامصركْىألاكليروشإلىموجهه

سرد!يكا،مجصعفرارأتعلىكَبلأوكَعوأقدكالْواأساقفةأسماءصْمت:.انفايلْضْغ

.قيل)262(مبىْأيضأأتتاسلوسوأوردفنم

غلم!قدوكانالفديلْتعالإسكلدريتع،قاسعا-أًورنعلبعبممطأثلاسدِوليارلَحلعش

جرلجورىويصعْامئها)2ْ36(،.بعلِدة.م!عماكْهعلىلاسئقبالةْكخوجنابمالدمه،7

سخ-ْ.ع-كااًنئاشيوسإ،26(يعودةوالاحلفالإلاشتمَبالهذاِْمظاهرشَأئعَاوصفاالئارلِاتزئ-

258)7ط!؟اْثبماst.س!تأابه!..-،+24. SOC)

".Id(3،2و

C.2طد59.10لأل!،ث!.75 (06 A + HANAS)نم

SOC+جم!.+أst..حس!أح.24،11إ.3(يضمابجع)بىو3ع

الشكرأنالعالعين!هنقدمأقعنوالحقلنعجزإنأ..أحلِانا11ْ:الرسالهعهذهفىجاء)261(

-أخأناراعلعكمأياَكمَ،اللِكمأعآبذا03ٍالانالأخصوعلىا!،كلفىأعطأهالمعجزات

الثموععلى-وأشد!الجتدراعالَأالعالعيبئ؟إلهمئ!مسمعلفدفيللحى،.أئ!إسي!لمرالمحبودب-

ومنطبر!حينملزعجلِبئكتتم.إذ707ْوالابلَهالات،نلرجاولحلْنوإلانات،*لنسابحأ!هبهممن

،الربمحبؤيىالددنين-،إمبر-اطورلِتا-لأجلصبلوا..ْ.أ-97/36)ملىلهاراشئلا4كغنم

نجكلإليكم7إجكاثتهقرراحتىوئلعاء--سرلِرته،،يعدهمناشتيافكمةبفلبئعلماأنمالللذين07م

.ATHANAS.Apol.75انظرعلاع11أمةأفكر .C Arian

*.3إstْ.غس!5-أ،!22-ألِضاو-..-.-- - .- .. َSOZOM. H-

(262 ATHANAS. Apol. .CArian.5C)

نم1263س!7ST5.!.صع7

السكندريهَالكئيسهَشعببهلعىالذىلسَقبالرائعهضورةالتارْيالْزئ-تجبرلِجْؤرىلق!ح!آ2لآ")

حْرجواوالنساءوالأطفالالشلوخمنهاسواءالجفوع-!أبئوبجمزعودنعه،علْداأثنالنيلؤسيْ

هدْاقىالاعجاببةوبلغأتتاسيوم!لاستقبالالأملالمئا!لنع!ابْلإداكْقكتهزجفيعا-

المسيحدخلكماالمدلعِهع،بهدخلأتانعتناعتبعوفدبالمسيحأتاسعيوسشبهإلوصنفْأنْ

!يماحتغالْأىيفوقالاستالبالهذاأنالشيوحْأحدلسابعلىويدحعرأورشللِمقبلْْ-من

37الإسكئدرله.ْأصأٍكدوعهعندمصرحكانممنأىلاسلعبمال

.GREG.،!لمحلكللا،9انظر NAZ. Or

--.-.--.ع-----..عءعع..ع-73----0.-------خ.---61ك!4
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دخل،وئصف3غدلْؤاتْ-سبعقرابخةةعْيبة"بغد3467؟.أكتوبر2أوقى

.اللحظا!)266(هدْهتجدلمهْهؤْولبمجلى26ْ(1يق)دْالظادر3دعخولالإممكندريةَألنهأسل!ين!

السكئدْرىالأنهـفْمْهْاستظاعولمَد.أثلاسيَوب!.عالْتصزْالتلِقيهَْإد33ْافتصمرلاِ"هكذا

وأساقفتها،الآريوسلِةاشعقيدةجضيعا!"ضد.الغربأساقعْةلِثيرأنهدهلْعْيهثْترهَخلس

الدورلْمس.وفكره3الغوبحكالمإلىوحدهالشَرقصعيم.م!هؤْصراعاينقلؤابئ

!لحتىوالميدانا،الاتجاهفىخلافمعالنيقوميدى،يوسلِبلِوسبهقأمالذى

!ؤميبئ،باعلبَارهمافيأئْآبمبيولىالئيقىالإليماتيْجكنتداكْعالغربدةالكئليممةأصبجت

الغربكضلهالعوًرجْلين)267(،:.إخبتعبلِر-لحدعلىألَتاسبييس،ْقضلِهَوأضحت

لحوبْىفيالْىقئسطإلْرْ،عطفييبسيبرأيْىقْىألضاالسكئدرئالألبممدْاوصجح.بعامه

لمبىبما.قسطئطيولبىوجهلمحيسلإحهبِ!ثبهبر!.إيبىأبمْئوكالىْبليوأجمبابه؟تْ!ته

ولكنه..عداوهَبينهمايوقعألْىاًوجربا،الشقيقيبنبيىْلشعلأنْإبىأئئإسيو!بىلِلبح

!لائضناراالإميواطور؟رأسهموعلنى!جميعا،القرَلاأساقفهَمئن7-يجعلأبيكييأقبح

خ.و.ابمماكمْلَ!الشريباملراطوربعَويهم.يللحبو-ا!4بخلِىْ.كلثْىالعوىالدابل!هيم!دولْى

إدْأثرا،أعظمه!م!،-الخعسأتتاغملولم!جولال!ابلِبىْهدْه،النائلِة-ابجولهفيكثت

اللئيبندعامتلِه.مبىْالأوليالف!قئتعْيدْفْي.الإسكئدريةءلأسقصْالكاملالئجا.ح.إ-ئها-تمل!

لِصبع.لج!"%نابمببِوليبيولعل.والإفبراطورنهكئيسلهع.ضِبراج-3كْيئجمبلهما.ى-جهوِدهأبىلكزلا

أفيالأحبفيلكين.،7واخدهَ-مبرةالأحداثدهمته-ا؟بمفئضاهإ+!لهشيِر.خطهَ.ايةالإلامطْب

إلىف!ببطتطيئي.الكييربإعلْدما-بعباألسبلِلهدْا.سافْتِليه.*مقبمهَللئيهىوحدها

كىخضا-5-ع.%.السكتدرىالأسفمْاويبداالألحدألا،00بورلِاْلْ!هئاءوألي.مبعدا،.الغربخ!

...op.73-..--!--ء7-7:ع--.- cit. p(265!حGwatkjin)

غنا!الفجبنجة.لم.-لِصلالآنترا-5َمق!نربقولهاللحظا!هدْهيصصأئتاسيوم!كتب)266(

متهالعلنثقمرلملراهمن!؟السلامباْجتحةَالكناشطلْوقلِهمْ!.السلانمىص!ه!اتنننضاعس!ْ.-ة-.-

جضع!أقيل!؟الْدمأق!لْفي!م!كم؟!الخطاةم!لَابكمفي!الإيحالْىأخوةتْ.للؤقا!ْ

3َ3ع3ْ!ْءْ+."..نر..ج---..-!.---ْ.4.للغقرانولِل!مسالصقحيطلبيسعى

""؟َولكلفلاأةول3.ثبم8غ01اْ-ثظ،ثة.72،نضؤأ-

ى267()س!ممأ.Bachelst،ه".ش!،،أ.ج10..2ألأ7-...!..-.01003ع-:-.--.ة--.خأ.:..

!ت56س-ع---....-.-..-7---ء---..-.--.-.ع..-.-َ--.--..--.--..-.------
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،الكئيم!مة!ف00-!ال!ولة

قدئلاسلِوسكانفإذا.المرجوةثمرلَهللنهيعةفىجهدهألَىحتىكاء،ؤعدقليةعوعى

الثانيةالمرةفنىإليهبنفسهألىفقدأنفهرععمعالأولىالمرهَفىالغربإلىبهعجئ

.النيقىعالإيمأَوقضلِةقضيتهتصرةأجكمنيجهودهليواصكإرادته،وبمكء

هذاعمىَمدىعنلِطمالأوك،نفلِهعام335،سنةحلَىالغربلِكنلم

نمْسهألثأسيوسعنيعر!يكنْولم.،يقدرحتىأولِرفي،أوالعقائدى+شيلْاالجدل

فىوحتى.يواعلْه325ستةتيق!ةفىظهرلَاالذىالسكنْدرىالشماسأتهسوى

ثمانيةإلا،المجمعحضورأسققا،عشروعالتمعانيةالثلاتضائةْبينللغرببكنلمنلِقية

مَعشراْقكخلسالعدد،بهدْالِرلَفع.اناسلَظاعألَنعاسيوم!ولكن،فقظعْئساقفة

يؤيدوتهكلهمسردعيكافْىالمالًةقرابة-إلنى،مرحلتيغعلىهعناك!ضاهاسهـنوأت

نأبعاأثناسيوش،تجاهللغربلساقمْهَمنالجارفالحماسهدْالِكنوعلم،وينصرون

نكلىلِكنلمالغوبأنأشلفتادقداللاهوثى،-الجدك!ملَاهاتهؤلاءمنغصيقفهمشْ

تعبيرحسبكانوابك-اللاهؤلَا،فىالعقلانيةوالنزعهْالفكرفى.الشردعمعالعَدرنفس

.117)268(اللقعافهْقللِلىالخبرهَعديمى11سفروسسولبكلِوسالمعاصزالمؤرخ

وراءالبحثعنأخ!ْلْفسهيكلمعأندونعْالأسالفالمانالغربؤرثَلقد

محاؤلاونجادلالعقللخاطبآرلِوسجاءفلما.وعْوامضهاالعقببهَهدْهأسرار

الغرب-ْعولمحصْحي!عكلنى."جله،االشرقئابغهعفلى،أُساسعلىْالمسلِحىعالمعلَفديئاء

السكئدرلِيقْ،أل!بلافةعقلِدهَةمنبثيةبلِنلممأمصدقاكْيهإدْ.ْرأىأئناشيوس!،لِتاصر

المغجمعصْحدشِهخصدسورْفلْوسإليهأشارلمخئىوهدْا،ْابئلِقنئللإيما!!مثلا

7-إلىيعثؤعاْبهعاالتىرسالذَهنم-ْلمحىدْللعصْالغربقيْأساقد4ْوأكصغْالئيقى)926(،

أجلمبئرلِمينى)027(،مجمعفىتممأبشالى935سنهَقسطنطلِوسالإمبراطور

..SVLP.268)،،؟471ة-ع.-. SEV. Hist.sac)

171.(926.SOZOM. Hist.eccl)
-:-ْ+أيضاوانظرالسادسالفصلرأجع27().

01.De.Synول+ول.؟AN؟+بر7ر.ccl!(؟كه.!SOCRAT. . f

.ist.!37د8وكنلك eccثبم.II,;15 SOZOM551ْحTHEOD. H) st

..-1ع!،66
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لكنيسة!وا..لدولةا

وأمامهمورائهمومنالسكندرىالأسدفلعضدونالغربأسلادفةتراصهذا

.الإمبراطورسلطان

الإسكندرلِةاثناسيوسإخليوموالفخارألنصربرداءالنيقيةانشح!لقد

غاربا!برغنصراكانولكنه،ظافرا

http:// kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتدينمكتبة
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11-ءه!؟ة-!م،

لمجلىضاييئفطفينُإ!ث!ت

!ى-لا!--

م-ءفيك!113
ء3ظْنى

.!رء!

!."لاهة-إالى

1الأثثأ!7

عصطرو!"ص!،11!!،!!ئى؟ههـ
ص!!ماأ
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لكنسِة!وا..لدولة!ا

إلففَئِكُلمجاِمَضِن

الأثناسىالنمهالركين

والدنياالإسكندرلِهَعنارلَحلأنبجداالإسكندريةإلىأللابسيوبىبكاد

يدعْلابمالَشلِر،آنفابهجرتالذىالنحوعلى،الأحداثوكانتجريجورى،

اللَىالفترا!أهممنتكوقسوف(6)6القادمةإلفترةأنإلىللشكمجالأ

أنبعدمتفأهم!رجعققد؟سكندريةالاٍأسققلِةكرسىألَتاسيومطكي!ااعتلي

فىبوضوحذلكوتمثل،جانبهإلىالإمبراطورىالغربأساقفةلِجمعأقاستطاع

صالحكْىفرأرهوأصدرr،34سْهَسردلِكامدسهثْىهؤلاءعقدهالذيالمجمع

انتمكنأللاسيوسإنيل!الإلمبكندرية،-كنيسةإلىعودتهووجوبأللاسلِوس

أنإلىالأحْبِرهذأدفغالذىالحدإلىقنسطانزالغربإمبراطورتألِيدعلىلِحصل

علىقيهايحثهابشرقإمبراطور!سطنطيوشرأخلِهإلىتهديدبرسالةيبعث

أصبجالسيبكأدْاإلىهذاالأسقفى.كرسلِهابىبالعودةلأتتاسيوسالسماحصْرورة

مكا!.لحتلكانالذىالكبادوكتئجرلِجورىوفاهيعدالشكندرىافيسقعْاأمامملسر!

عرْمهثسطنطدوسأَعلنأنوبعد)38؟-45؟(،سلوأتسبعطوالأثناسلِوس

07.دْلكجكناثْصحتكماوأسقفها،الإسكئدريهَكنلِسة.تجاهجثيدةمميأشةأنتهاجعلى

ثبلمنلهاعرضناالبىرسانله

سيادتهلِدعمأنعلى،لعودتهالأولىْملَْالوهلةأثئاسلوسجرصوفد

ليواصلوللِبيا(الغربيةالخمسوالمدنمصركنائسكلعلى"أسدفدتهوسبطأن

فلموابثاسة)1(.الأولىأسقالْلِتيهخصالسبلِلهدْاثْىنجدْلهاقدكاقالتىبجهودهبدْلكه

وقدلااٍالإسكتدريهَ،إلىنجلوزلِوممنالطريىْطول3علىيهامرواحدةمدلِنةيترك

الدخولإلىأيلأهمداعيأالآريوسيين،معالتعاطفمنمحذرافيهاالجموعيعض-أخذ

منعددبسلِامةوقاموحدها،ألنيمَلِة،بالعقيدةيعترثْؤطْالذ-يبىْشركهَ-ْأولئكفى

.الأولالفصلراجع1()
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!رعيوسلِهَ،أئلَماءهميعلممرعكل2(وءبكلىألسعاغرهإالكئاتعرابعضعلىالألبماكَفة

دخلادْاحلَي)3(،أنصاره.بب.ثْى3النيقىالمعتقدْ.اوأمانهَبيعلهسلطةووصْع

سردلكامجمعىقرارا!صكلى17؟اللَوقلعإلى6كئبينئةَألنآق!ةْ-الفورعلىدعاالإسكئثرلِه

كاالأكليروستم!بمكبخصوفه3لِعلنحلْى4(،ضبإلحهإ33كْى-ص!ذرت*3التىْواورلثمليم

ءْءا،.6-7-.الشزعىيخألنمفْالْهمالشكندرىْ

يظهرأ!أف!anvأDo.ْlleْكاneك!دوإلْىَجلانفيللِقولكماطبيعيا،"3ْؤكالْىْ

صكبنىس-إمبراظورلِنووجودالأحداتْ،ولَعْلِزألَاْالغتصعأرعةانتذِارأتْ-هدْهوسظ

الذيىْزنجاكم!لْؤعوثئادرها؟الغقلِدلةَْالآكإاي!-ونياصكذالإمبراطوزله،عرس..

!-ْمعا3-بقدرأسقفلاتَهم.،3ْفىالكتسِمةشْعبعا"-نزعائعهأنعْسهملِغعرسوع)ْلمالمذلِنالدللعوبلِن،

وْهم(الإمبراطو-رى)ْالبالظععدأخلالدبلوماسيةأتالمناوركْىامحضوَقهمهمجعلوا

معيْنْغ-عفببئ.بففرن%لاالذىالسياسيلِقالأساقفةْيفئلؤ!ْالناخيةهدْهص!

هوعلاءوإلىْيعامه.الكنسِ!علىالسعلادةلهملحقق3َالذىللفرنىْأتقسعهملِهبورْوإتما

وكب.س.يخانرتيا(،.إف!سللْجنِدون!!مأسبف!واورساكلوسْموربم!ا،3.أسعمْافألتَزلنلَقى-َ

ؤعبْرلهأثنأسلوسأدأ!الذىصعورمجمغأساثعْةصْمىْم!.قلل)(6(.-انجهعما-كان!علمتا.

بد!رْر3لاؤلثياركامري!ط،جإءلَإ-.إلىالتىالتحقيقل!تإَثْى؟33؟..وائهفا"الثملزكا3سلْة

الإئصعمام.ردضْوا.ءالذي!رعإلببنعلىكادعهحيدعفيليبوبوليممبىع-ْمجمغأعماللعىيعلجابى

الامببراطلعيىية:معنالشببرقبىالجوعءعاسادهَجموكعدأوة.سرديكا،مجمعأسافْالْةإلى

الا!وحتىالآريوسية،كْى3الطويلابماصْىهذا!ورعْمفيللِبوبولينم!.إلى-عائدلِ!

ءثْي.الآنأن-رأنا--الزم!.يجرعئعبعدالجالْب،دْللقفجأةهجعراائهماإلا7*4-2(،)سنهَ

الأحذأتلَبرلاهنْوسؤما-الئيعَى.ْللفرلِقًفئاصرلَهما3لعلئاقْوأسرعاصانحه،عْلِر

علىفعئفِارً-أنجاعمرعسععنا،!هدْيلعنجالْوئلا-رنجلىلعمهدْ.مئبنَ--لم:الاربؤلبمبعةأنعدْللعبعد

.برأَ!--؟َ؟؟!ي!-.أجميما3أخح.ب!س!!..ء،؟ير4تلا-،-سب.--"3-ت.!،:،!ا-01..3-ى..لأ..

3)+!.أجم!،5-بمب!5اة1E,,2-!ط- SO.)C

2625,.anْكظ.Apol.3 C4(7ْ+ولطم!ول3.ول(.

726أيفماوراجع . SOCRAT.op!صأ،ء*
.38-اككتوهـالبزتْبظرشكا-.صنَترجمهَ،ثيودوسيوسعهدفىأنطاكيةأنظر)5(

(6Cعخ-..---.---.----..قبلهأجعر-

ط-..ع.-.-+.-.خ71ص!؟
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حئيدة!وا..ولةبب!الل

للابريِوبسيإْأراد!الدوبةلأ!!لكئنيفلِئا،يخه!المحمائاالأحْبني،-.للِسالملديحيهالعقاثد

علْدمالبدقراطالئتاكدالمؤرجْدْهنع!الحقيقةهذهتعْبوبح!ماعداها،علىتجلوأ!

النفودْبيدهيملكالذىالجانبلمحى-بئفسيهمايلقيألىْدائماإئهما11:قائلابكنهماحإلا

03ء3-!--؟7.ث7--!-ء./1)-\(-والمسلطالْما

نثبمالبرمابجدْر.لِرلمحيالىْلاوأويىساكيولب!فالنزظبن-.هدْ؟-ْ.ا.سيايمعةمعؤتم!نميا.-

الَحْدْة7الذيوالموقمْطعنها،الئهايةدىحدر!م!سربيكا.ْاجلفاعاتعلْه

مهيإةأصميجتددالسيلكبنأتْألِفلافلمالإ،كَللدسطأثرْلَهديداتبعبقسطئطيولديى.

.العا؟علنيليعلناروماإلىيستبقا!تردددونهرعاوأتلثاسلِوس،النيقيةلنجاح

بالرسالةإنضراعةهذهوننَمفعاوالخفرالْى)8(،الصفحويظلبانوالندأمة،توبتهما

التاللِهَ:

....اببايا.لِوللِوسألميارذإالسيدإلىوفالئزْأورلبصاكلِوسمن11

المجحفهألانهامأ!الكئَير.منسقناقبلمنأناتمامامعلوماكأنلما

نستطعلم،جودكمبىسائلعنداللقيناإنا،ه!حتَأتتاسيوس،الأسقفضسد

جضرة-وثْى.يركم.أضأمالآىْنعتر!فإنئامفنعا-،آنيثاهضكماتثرلِرانقدمأن

أنفاسي!دبى،!ضيِةعثنفبلامسامجكمظرفيماكلانالكئلِ!نمة،.رجالدأ

-شولمحالْبجر!فإئئا3.لمومن-.لخلمهلألكلب!ومئإفْيإ.ء،اقنبرفي.كارْلمْا..محصْ

شخضبم،3ءة"ومرو،عبىحماكملَعطفماادْا.أنئالحبيو!بىلئبركهَع.لمحنيبيدحْول

.أساكالْهَقبِ!رغبحي!جأءإدْاأنهقعلتن.إنتاتن.أمتا..ْبلمالئالمحعْفرلم.

عقضائئه!)9ِ(؟على.تخرجفلن،للمحاكمةلَقببمناتجالنمهأئئاسيوجماحنَىأ!الشرق

.كددْوسلْجلدوبْوممورساألي!معْى:ظبنجةبمصبغ.صْهدإ-الخدإلئ.وأليرسالهَ-

أيضاوله

كذلكانظر

7).-اْ+..+ش!مم!.،3اع!.-0ح!37.-5-ءخ-.-3-.يم-.--خ SOCA؟

.-58.051,.CArian"لك(8.ATHANAS)
+-ت-.--.:--؟:..-لم!..--.-.؟أ)9(

Hist،ح!ك!.326-ع

ءSOZهاول.Hأs؟.حجل!أ0!،23

.ش7ح!!نم
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لكذيعمةوا..لدولةا-!

الحقيعَةصللِس!أنهاهحااعترفاالالَهامات،منعدداالمدسكندرىالأسقفضدساقا

"التىالتوبةصدىَ،الغربوأساقفةلِوليوسأمامليظهراإلاذلكومأشىء،فى

المتاخمقللِمالاٍقىتقصأذابيعتهماْأنيقدرانكاناانهماشكولاأجلها.منجأءا

لِقعمنْأولسلكونانوفهماللنلقيه،حاملانفسهمنثصلاالذىقنسطانزلحدود

أتتاسيوسعندفأعاأخلِهلقتالقوإتهشاقماإذاالغربىالجزءإمبراطور-يدىفى

لَنفيذعنيتغاضىأننفسهلقسطنطيوس!سولصإذألوعدهلَنفلِذاوالهوموس!ية

قأطعةضريحةلْوبتهمانفونألْاالأسقفانأرادولهذاسردلِكا،مجمعقزارألَا

:قائلينْالرسألةفاحنتلَفا

زمانةهناكأنلِقولونالذين،وبطانتهالمهرطقذلكآريوس،أما...

كلقبلالقابنالغسلِحبأنيعرفونولاجاءالعدممنوالابنيكن،لمفيهالابن

ننكرانفالأبدإلىونعترشبأيدينا،هذأ7-كتبنالقدْأنالَيما...فليكونوأالدهور،

أصحابها.ونمقتالآرلِوسلهْالمهرطقة

.*فالثزأناومللهبنالْسى،هدْااعتراكْىعليعالمولمحع.أوبىساكلوسأنا.

أئكرالعَذأثناس!يوش،جابْ-إليميلهمادهاءعثْىأعلنَالرجلانهكذاْ

صرأحةعيعلزفا.-لمولكئهفاكلَبا،كماآبائها،عكانلعئهوأنرْلاالآرلِوسية،

الجؤهرفى"المساواه11َفيهالِقرانالمانؤتفقةفِقدما7ولملْليقية،!لِد؟بألغوموسيةع

أشطْاكيهَفىالق!ر!!القشمأساقعْةهذافعلفبلومن+.َالنزاعمثار6والآبالابنبين

اللَبعيةمنتبرأوااذ)01(،التدشين"مجمععنصدرالذئالمرلالمومْالأو-لقى

نفسيسلكانوأورساكيوسفالنزوهاهمابعصدته.يؤمنونظلوأولكنهملآريوسما،

فلْركاالنلِقى،بالإيمانالإقرارذونعقلِدحهولنكار،وأصحابه3آريوسبلعنالنسييل،

!ه.3-سنةلبعدالآريوسيةانتصرتعندماأدراجهمامنهضكأدابابابذلكلنفسد!ما

فيه:جاءبخطابألنهاسيوسإلىفبغثامسلفهما،فىالأسدقفانلمادىوكَد

،والأخالسيدأللاسيوسالأسقفإلىالأسعَالْين،وفالنز،اورساكيوم!من.!

قبله.راجع(1.)

7!فح!4
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جمفيملأ!وا..لدولةبمووا

ول!العس،usaداص!3موسىرْمللئامعأكؤيللافنلئرسل-.-هدْ؟-ايفرصيهلنئلهزإتا

موقورفينحب،كما-لكونأنضارعلِنعالحبدب،الأخألِهامليلُة،يالودلْحلِه

ثعلوبنالتطمئنردألناكئبتانعاللقعةتمنحناولسوفهذا،خطابناتقرأحلىأبصحة

الأحْأيهاالربعتايهَولتعرعكاكمالكئلِسة،شركةوكْىسلامثىواييعلإمبأئا

لا..(11ا)االحبيب

كهوالضاحا،4وطبلِعلبهاعْموضا.،موققهمالرْلِدمدهلبدوكمَاالخطابوهدْأ

عنئمامالِخللعفوهوالسكندرى.لالسعقفالطلِبةالتمنياتمناكثريتضمنلا

لغئهما--لآريوسولاالعقيدة،3ْمسلعهَع!اكلِه*-نئْمىءيرد-ثعلعميؤلملوس،إدتئرسعالتهمعا

بفذاأحوععوهولأتناسلِوس،يدْكزالمانهماكلههدْامن:الأهمنجلوألَباعهةوآرأئه

ضدهسيقلَاْالتىالاتهاماتمنتببرئلَهألقضلِة،صاحبياعتبارهسعيوليوس،م!2ْ

كانماكلأنمنْإللِهْذهبنامايفسرهذاأقشكبعيدا،-ولاالمنفىإلىوثعأدته

لحظهَْمنفىيفقدالاحتىوإمبراطوره،الغرَبىالق!بمأسالمحفةاسترضاء.لِعنيه!

.شقا!دابكلِةليساانهماهناكْالجميعأماملِبدوانوحلَىمنصبيهما،غضبهنؤواقي

.فسأؤسهمناتنلعنوجوعدثرصهانلهرْأ(نفماجلاءالمسألهَلرْلدمعمالعله

زسائاعيحملان،Irenaeus-وابرلِنالِوسرعPeterusبطرسأكولِللِا،لمحىْأثناسلِوس

لىاٍحكودتهع-.بعد-الأساففةصكمومإلىالسكندرىالأسقفبهابعثاللىَالسلام

علىلْمْسه،أثناسيوسأنمنالرعْمعلى121(،نواقدونإعلبهاالإسعكئدفيية؟-ْثْوكغاْ

شركة.أصكظاهِماولاهالرسائاعهلعْهمنشلعئاشخصعياألالِهمآيبعثلملعبلِرهحد

يشددوراحهدْا)"ا(،شعورهمأالأسقمْيبىْ!بل-ْمنقبأَللاسْيوس!"-أنْويبدو7الكئ!ينمة)13(0

ولكنا(،بالقصلهوة)ْليستدْلرهَمئهحرمتأن-بقدا.ا.لكئبينمه...الذى-.أظاع-بالسلام

A(11)!ول+NAS.Apol..758.هةك!.ج-..

كطْ+4!ءك!عْه.26كذلذوله

HILAR.Fragm,-11.-أسأ)؟764*:-وألِضا 02 (P

724Ecciْ.SOZOM.H!-ْا3َ--ْ-..--(يضاوانظر 4 st

12)آst..26.!لع ATHANAS. )H

)13(؟4؟.-.-.

(ATHANAS.14)هوله!-حع.ك!م!.83؟

15(إ.ثاتي؟لملإ+ولHi.أجما2.؟لة+ْنينمْ

!75
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لكَئيمن!ة!4ا3..ة3بذولةْ-!ا

أورشأكيؤسادْعنيْ-ْقكذا..7َْأ(..6ْإ!"قائالابذخكةب!لنحْريتهالؤاكَعة-.هدْ؟.ْغلىعونِعنق7ْسعراظ

-!خَْ،أ.أ.:ْ-ْ-"-المئئعصترع-أتَتاسلعِوشعما-لغدر-بالذاشَاهعدْه!-.-القلَرةلمحى-وفالتز-

ذْاخَل-أبْىبىه7ْمنيشدإ،:ْغألِتها)!6وركئلِندفْلة"-7ْشئوقلمياسرةالَئاسيبىلم!الْصنرَْْ

كْىوتخط!لْعْلهع،أسمقها.آكئاءعنْنتخصعلماللىالمؤلِدالاكللروسجماعادعمصر

والأسالَففلِلاجروسمصرحاكمجالْشعمصعالمصصادرهَاوعالئفىدْلكسببصع

ا"ََْ:-7ْْ"-لالم"-َا"-ع-ا-إ---إ!ارى)فيجبر-الكبادوكىْ

لمحي.لنضلَةعاكالْبَالآدْما،ألئالببعويميىحبهللهعا.ابىلكرالتيىالحقلِقلهَع7الغوهأيْيير.

الكببِبرالئفودْوذلكمصعبر-،..ْصنجر)ءبهملَمللبئاللعيناالبرهباصعْمصعالآلأصهصعلاس!علا

وجدلابكصر..فْىالمبعيدحللنجموجلْعْونبيَخأًولإء-.كْئلِلَوكهالذى".البملِى..3والثأللر3

.العامهَلدئأبكامليوالابكتقإداليسظعإءِ-؟.ألعدهعإلىشببيلهاالمعجزانهروالِالمحافيهاْ

-هئابْجرضوسومْا..الميدأن)9!(،هدْا-3كْىحظاالئالرلاأكثرهمابرهبان.عألايلذأقي

مبىْللرهبانالشكئإرئالأسمعْط.كالْز.لخمل!وض!3(هؤلاشإْيضبههااللَنىإلخقيعلةللقلمه

أسالَثْيهَأفا؟نا-وكيفْلأتتاسيومبى،إهؤلاء.يبئهكاالذصعالكاولفيالولاءبَفْلعلهبر،-.،

لغبحبَى2(-اوالرهيابئإعالأسفمْ!بينإبوثيىَاللَرابط-.هكا3..منالإلبيكئذرتِة

--,.24.+.ء-.-:--.-َ--.َع3-31.--0373---3-- .Hist.:Eccl+1؟ط!ح؟ (6 )S

17)؟-.-.ء!كلا-!نجلا.صع.؟ FES)

.ش-.--ْ-7َ-.7-ء..006-ة3.-.!--بم-يماْ-.--!-ح!جت".":7-ْ---/-7.--عبر-.*.انثالْىعالفضنلانجغ"ْرآ.1)8

1ولكلم!74.3ول.مل!أ.15.:بم4-31."04-!ى.؟000.3.،ةول (9 AT)

0ءفيكاث!5ف!،فيمول+ني4-5مممةص!-hurc!.،-.يرأ63ء-7--.- T(2)ة3ص!عول،أغ

..:-.*،س!*أول؟ْحطة-؟نقdleير؟س!!ب!3.ة3-7-!،-ْ."-!ل!-7ْ--لا-اجنيور

..t.6184وأيض! Pر.ءهأحCantor

,ot،،1".633أيضا!رأجع histoire du Moyen. Age3.سأ--

fيس!ط14.؟برك!جم!!!لإس!لة18وانطبركتلك"ا2. tهistory؟،,nterءح،

!Kidd.090.،إْح،!".401"+33.ْخَ--7-وكذلك

سوأءبإلتقصيل.وتشأته..مصركْىالرهبانيةتظامعنحبيثابخيضر،فْىصفجإلهتاعْ.121لشِو)

كات!الذىالحثِاهَمنالنسقدْلكالأديبره.كْىالجماعىأو7الصؤامغ،قىالتوحدئشكلهْقى

إنكمالنه،األجه!اللَىألاولىالمللاثلهَالفرون!ىالم!يببحى2ضناظى.ْاب!المأوليمضر

ضمني!درنجمماليستوكتزتهاتعددهأعلىالنظامهذ)وجودلمىأتالنَئ-الأسباب

مح!مح-للمؤلفراجعومستعْثِضة.خاصهْدراسةإلى/يحتاج-كلهفذللااهذا3نجحثنامبىضوع

فىالعصرىالفكر،أيضاوله6الأولالفصلالعصر+الصبدبعجئ،كْىأبمصريةابشخصم!هَْ

-"الرابغ-َْالغصتلالغسلِخئالعصر

v.1.ص!6
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وال!نيمبنة!-...-!اللبوله

قع-لْرْانكهفىْنخطتإ-أَئ!الب!ي!لمبىة-عللِةنمأ-عالذفيوالأهنمة!3الثالىْالغمادْهؤعلاءأصْحئ/ة

كْنى.ت-فرص7ْفَ!سظئطلِؤسإلإمبراطور%أعلْدماالغزبع3ْ!لِمْفدبعد؟إ"أئ!ا-.الأباطرْهَ،ء

---!"إ-ْ..!.س353.غإم)-لأمببنإطوِرلهْ:كبفاشكلئْشلتأذته-.

انفصدر،.لمحىالمسيحييغالز-هيان-أولعندراسة--مملَعةقىجيروَمْ.َلِحْبرئاْ

الذىهؤائطؤنْبول!عان،قولهحسبأعتقأد.ْالكثنترل!،ْزعْمليزحل،دْلكْكالْأنجوللفنعْ

تلفذة-.مناثئأق33ْ؟لةرواهبماؤأيه3ضذقإصكلىاويدلك3ْ،ْ!فذاْ*المنِذانالجميغْ:قنئشبىَ/

،بوللمقْأق-ْم!اْك!س!4-جملا%22ْ(-.كآثآ*وقعارطأءولولفيقيأفأبَاسبن.ْ.ودقمائم!بمةللظولْنِوسن

3.دكلؤساضظهادرْمطالصحزاءاءلىخبئقسةهرلاظنِبه،أبئلأء3:كاقْتْ!عأ!ثدْألذيْ

2اerاْولقي3uعوفاللرلِا!آ356أ-2"9ْ4-)طخ-.ْ.!غ3!اْغْ. (3 ) 2 6 5 - 2 5 3 ( Vaولِدْكر-آ

ألْماْعلغ!إلى-لسينلعْهدْأسلذمنأولاثةْالأعتفادنخغلكألْىاثطوتجلِوسأ!جلرييم

لَملكتهائطؤثيوسْ.ألْماْبجلِرومولِصْميمْاللفَافه)24(5فابىتحل-ْبولسبوجبىددْلكيعد

صكجابه.واٍأتتاسيولث!إلسكئد-بىى-بإلأسقف.بمعبزدله--بول!مطصأحْبرهعئدغا.الدهبتمه

؟-!.-0001-!-ع3ج---!3--.-251(

فإلْى.الحلاههدْهسْمىْ.وصعمنأوله!-بول!بىكاجمإنأ؟ا.مللثثإ-؟ويمول،بسحْصِهلم

د3ع")26(.الرهبانلةلنظامالخملبئ+والرالًدالمؤسسلعدانطولْلورس

رأىلمحىتعدَالمسيحلِة-النشكية-للحياةمثاليةهلم!.صوبيأتئابَركو!د-.

القدةسخلاةعطكةابهضمئهاالزهلتانطْ-لحنِاهيى-اثجآ-2ْ!جا1يمِو/)لمفينج(ايمؤربجل!-.ةمخظيم

356-362،عاعىبلِنما.للفترةفْئوضعةالذىViب!ْجطةاْوله،ح!الْلِوسيانطو3

الزهدطريق-واخلَبارهؤف!مائله--3ائظ!نْيه%لمى.خ.-ف!تتاةغنشبقا-333ْوضبفاديةولِمد-م-

)22(-وْلجم!!مَجمَأْر3ْجلممما4uا،عأْة:ْلإْ+-.-وَْشاْ*"اْاة:(َبراتَ-3ْ.-ا!ءم!ْ-ْْ"-

23).4)ع؟ت.334.لا-.3-.-.---.--3--..--.!.،.لا!---.تر-ير- )b

)24!ا؟d.-7أ505.ءبر-.د3-،0ع3-.--ع.-ا\،ء-لم.،...خ

ta،أ12ْ!02.!-ع،.ا00 Paul25(-كألك!إْلأ(

26)اْ.14..-ل!03 Ib)

.op.cit.116/..خ/.../،َ..-../. P!27(،سكك(-

،Cantor.اْشا.نأP.184كألك-وراجغ003ْ- op

8اْ؟.121.9،1!ألض!!خْس. liev, op. cثاثمة

7جم!في-3--ع.-ع-ع.-----3--ع..--.ع---.--.--...-
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7/..وانقفيان!ةلدوله7-!ا

ممأبهإ.،.شألَىالتى.المعجزالععنبعدَ.دْللعهكثيره)92(:كْصبولكىويحدتع)28(والعزلة

وصبفحعإشعالكلايخإ،لععورْ.كلهمهثقصن!-ذلكاص!لبارع7إلنىالمؤرحْنن)03(شععضدكْع

لْمْسكْى3ْيعلمليبكجابْالذئالاٍمنالكبلِزالقدرقلكعلىيوصْوحلَدليكلهاالكلَاب

ائطونلِوسشع.الرهلانلأبىالخالصشعوالإحلْراموالنسكية،الرهبانلِةتجاهالأسقف

وقو!3كْى.اكلأثرأكببرلهكائيأئطولعوس""حياةانعشعالدارسونولِلَدْق

إلي3(،ْاالخابىجإإلىمضرم!وائل!ئمارهالحلاة،م!الئسقهدْاعلىالصبميحنيالعالم

التقدمِبىامنالترجمهَ.هدْهبهحظلِبءما.بمثلآندْاككلَابلِجظلمالذىالحذ

شهرةأنطولْيوسناشعوقدوأوربا)32(آسلعاوسبهْربمعصركْبىوخاصهَوالإئتبشعمار

)33(،سورْومبْولبى7لعليبرشعدععلىكلهامصبرصعحعارشعخبهرسمعل!وسرتفائمهَ

كانولمامصر)34(ا،فىْإنسانكشع،لسادطعلىجيروميصمْهكماكان،لعدحلى

الحديثلغةأليوتالْيةإ36(ْيعرمْاولاصمميمة)3ْ(،مصريةأسرةصنأنطونلِوس

طلِبةمنالنهرامتدادعلىالأفئدةإلىكرلِياذلشعجعلهفقدالفلَرةتلكفىوالتقافة

الذلِقْأوللْكوأيضاهؤلاء،إليه4ارلَضاهااللَىالحياةطرائقوجذبَ،التيلفمإلي

الذى7الخديهْإلنىاًلنامميوسِواعتزارْالشعجشعأهملِةتكمنوهناباشعوثألعة)37(لِحدثون

-03339-.68,67,4-1,.itaAntْ28)أ ATHANAS, )V

6.6-57-54-1,5.12-5,.d92(-أْول(

,Artz.03)03عاء. op. cit.)p
367-(31.Neander, Christian religion and Church,1171)p

اجع:ور
1890 ;336 Painter, op. cit p!أشع،.Kidd. op. cit. ,11 .p ;401 Lot, op. c

-,0Vas118ev،ا1ْ،."12إكئلكورا.حع op.لاc

.Stanley,op.95:ءوأيضا cit. .P;922 Hardy. op. cit. P

.2.desertFathers, p!32)ب Waddell, Th)

I+83،.(33.SOZOM)ءص!,13.51-
3(34.HIER. VitaHilar)

35).شع ATHANAS. VitaAnt)
72(36.Ibid)
b(37).؟ا07ْ

.ع.\عص!78
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لكنيسة!وا.لدولهَا.

الاسكندريةإلىانطونيوسجاءعندماالمدلِنة)38(اُبواب.حتىمودعاركبهفىسار

كبَلعَدبلالآريوسيين،معصراعهفىأسمَفهاأزرمنليشدسنة

أئناسيوس)93(..أجلمنكسطنطلِنإلىانطونيوس

قإنالحقلِقيومؤسسهامصرفىالرهيانيهَرائدلِعدأنطونيوسكأنوإذا

346-292)ياخوم Pachomius)حدَيقه4ْ(،الدلِراني)ْالنظامأسسواضعيعئبر

العرلِدلِنجماعا!ولكنمتوحدأ)1"(،الطريقلهذأاخلَيارهبدءفىانطونلِوساكان

بأخومأنغيرلِقيم)2"(،كانحيثالصوأمعوأنتشرت،حولهمنتكاثرواوالرهبأن

المظهرلِحولأنواستطاعوطرأئقها،نظمهاالرهبانيةالخلِاهَلهذهوضعالذىهو

سوزومنوسأوردوكَدالجماعيهَ)3،(.للحلِاهَمنظمشكلإلىالنسكىللدافعالمتفرقَ-

فىالباخومىالديرافرادبينالعالقاتعليهالَقومكأن!التىللأسسكاملاتفصيلا

كلبهايللَزمالتىوالواجبالتا(،Panopolisأحْميم)قربTabennesiطابنا

يبلغوالتىبهلحيطالتىجماعتهقسمقدبأخومْأنويقولالاَخرين)!؟(،تجاهمنهم

منبحوصمنهاكلاميرْمجموعهَ،وعشرلِنأربعإلىوثلالممائةألفنحوعدد!

الرهبانهؤلأءانPalladiusبالاديوسومعهويضيف44(،)ْاليونانيةالأبجدلِهَ

أن3نتبينسوزومنوسحديثومن)46(.السبعةالآلافذلكبعدقاربواالطأبنيينْكد

!بله.اجعر3(1)

ويضط7

كذلئهووأجع

ألِضا.و

71(38.Ibid)

245.p04)،ص Bullough. Ro !!+ Catholicis)

,Wareمم!؟churc.ءول645، The Orthod

931.O'Leary, op. cit

14.ATHANAS.Vita Ant41(ول(
)42(أول.154

84.(43.Robertson, op. cit.)p
41!(44.SOZOM. Hist.Eccl)

(45.PALLAD. Hist. Laus.)d1,34-31
(46,SOZOM. Loc.cit).

PALLAD. Loc. cit

397بم-.7--.-.
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والبئي!بلإ!خبب..ص!ال!-ولل!

خد-الى.لِشي!كادْا-الياحْومى77النظانم

بقوله.ذلكعلىويجبقوانضباطها)!1"(ْ،

لجسكيرلِهاكبلِر.،.لتشكلِلات

،الأمبأعتبارهْ*طأبنامجتمعإلىلِنظرونمصررهانجميعكانلدَد11

ؤالأفراب!3)48.(11-.:..آباءهم-كَواعد.ه.ثْىولرو!

الخامَوهو6346سئةمأتقدجمانواءنةلأئئاشيوس،م!اصراباحْوموكائاِ

هدْا.مىْأفادأننأسيوسولكنالقلْى،ْلْغلِهبعدالإسكئدريةإشىالأسفعْاثيه"ضكاد"الذى

فراحكحادْلكْواضحاولمتل)94(.للرهبانسياحْومْوضعةالذىالذقلِىَ-اذطام

وادىمئطقةْوفىالسكندرىسالأسعَفلهاتعرضالدىالأحْلِرة7الثلاثْالنغى

إنلِهلئماطبنماآحْر،شرعأهـادلِراAmnonآمونِالراهبألسراللاا!اْيهاالئطزولىْ

بحْمسهجيروميحدهمد-(الؤأدى)ْبفمأمتانج،7-ْحدىالحياةهدْهأرتصْوامم!الكثلِرونْ

(.)6ْراهبألاف

أنئاسيوس.فلِفا.كْقد-وجدالإسكئدرلِة،.إلىأقذربها7،الجماعهَهبْهكالْتولما3

الآرلِوسيبن.بكدا.ء-7.الْليجةمئهأ،عألْيبرالتيلإضطرابات3إنجاني-.إبهيجتيمبجا،آمئأ

.أسفعلإ-كىا.لإموبى-لِرإفب.ءلي!لِيرألىْ"عبيكاء-7فئافيلأمنكادرأ:كائييل-والإمبراطوهـْ،ْ

ألملَىالهائلةالقوهَتلكندرك(،)3ْتاريخهفىبالادلِوسلِرولِه؟ومما(-،الإسكندرلِهَ)2ْ

7،أًرواحهموصلابخةالدينية-وعْيوتهمالشدلِدةبحماستهم،الرهبانأولئكلِشكلهأكان

مصر.صحراءامتدادعلىالهائلةأعدادهمكلها0.هذجوارلىوأٍ

47)أst.حءص!ح!4101..أ S 5 ZOM. )H

ه،ا7+-3بمة009،أْس!07-93109

401.Kidd,op. cit.،! p

14(48,SOZOM. Hist. Eccl.III)

.1.5.-eres, pبمly Fathهehبمطأeso94)ول Budge,Sto)

-7).-.23(05.SOZOM. op. cit.IV)
(HIER.Ep.51).!36-33ءص،+-خ!-/

323(52.'O leary. op. cit.)P
(53.PALLAD. Hist.Laus)
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بملكئيالبئوا...وللأ.ل!ا

راهب.أيفىيهمالبَالى.الذلنجمثدجمإنللانحيكئدرلِةالمجاوره7ْالعمئاطقلمحمْى

14._البهتسافىومثلهمآلافحْمسةالئطرونوادئوفى Oxyrhynchusاخل

مجنمعلاط(ycopolإ3ْأسلِو!ا-إكرلالإطcusليكوسولمحىخابىجها،.ومنل!،المثيئة

مدلِئه+اماآلامْا،ْسيعهطابنالمحىاليباجْوميهَالأبلِنن؟وتضمعبهدده،لنالِئكر:ل!ضحْبم

ألفنجمشر77اثلْىعلبئيريدْطفي!سكئه!(.حا(يلِ!عيأدهَالشيخ)tnأول.ولإoْعكااىااتطيئو

-.بإلأهمية.اللعطرونمئطعَهَويخص،راهب

عنعأحاديتعهصدلمحلعلوبالْه7عبالان!ديوسلِرويهماععلىلعudgeنجوددعولِعلعقع

الجمعهدْاأنوأضحاالف!ر3غلنئلبدا،المناطقهدْهكل-قىالرجالأولئكأعدادء

إجراءأئلمقاومهَكاكْلِةوكعوةحعقيقيأ،جيشا"-7يشكاعالمصرلِيرعالرهبا!مىْالضحنم

اْلأديرةبهدْ،دحلك!يحتموقالإمبرأظورية)ث!(،الحكومةتصثرهقدشعبىغير

فىتجمعهدْهلْرعْلمهبمجمالْلعثْفدالضخمهَ،-.والببىاباتالعاليةإلإلببوارتحعملِها-التتئ

منبابغبربلمجممعانال!يديلببىديرالآن%ظلإطهايمنبروأبقلعهَ،البينْصعْتى.الجامشكلها

الحلفاءجمألْ!!.أفئاسبوميرْق!الرهلبانأنْلمأكاج!دبما"؟أولملِرىولِصْدعْااشوا.قْ)د!(،

.إلئطروقارعهبان.وكاقالآرلِوسية،.مع.صراعه-كىال!ببكئدرئللأسقفالمخلصعيِن

الإلب!كئدريهسلطابَكْلِهموجدتماع-وكتبيراالأحدالإ،-اركباظا-يهدْه-.عرهممنأكنز

.-..()6ْبنمتاعبا-امصدبى

ع:أكنا!ْوقد-الإس!درتِهَ،م!لمَرلا.-الفنظقةأسلفناكماالأهميهَ،هدْهولَألَى

أيلغولعلعبالمديلْه/،إلمحلِطةإبعجهإتلِصْمَْولاب!اًلْىعلىلَماماحريصي!أللالنبلِوس

إلى7بهاعوبغتأثئالعنيوس،خلفهماألثمهيىم!3-تعدالتىالرسالةتلك.ذلك.بكليالأدلة

tolaدراكونلَلِوسويدعىالرهبانأحد ad. Dracontiumرفضعلْدماولْ!غ

sدملعهييرببهلنيإرساضلهكبونع ! arvaْأهأHermopأونم54عاملمحىذلكوجاء

بصِورةفلِهالامهوقد(،السكتدبىى)7ْلثسقف-عالفئ!كعةالبسؤء7ْ-أبؤ%ب.*لْبْزَسكلى5-335

54)3-.؟8.إ.::7-.ا3---ع،ا.-.-----:. Budge.. op. )c

55)"-لأ...:-؟---ة Id)

(O.Leary,op',56)!اْس.أ."327
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.ءوالكنيسة.ijilIوو

للخصومالفرصهَيدعلا!حتىالطاعةعلىوحثه،اتخذهالذىالموقفلهذأعنيفة

(.الهامة)8ْالمنطقهَهذهمقأللظدلتولى

المسلِحلِونلهالَعرضالتىوالعنيفةالعامةالاضطهاداتحركةكاللَاولما

فىالرجْمةجاسْباإلنىأساسيا،دافعاوفاليريان،دكيوسالإمبراطورينعهدعلى

منْكبيرعددفرارإلىحرفيه،بصورةالمقدسالكتاب3وتفسلِرالمسيحمحاكأة

بذ!لكلِحددظكما-للروحوخلاصابالعدَفية،هروباولالَفارالفيافىلىا3ٍالمسلِحيين

رحلهَلمحىمعهمهؤلاءحملإ-كْ!(وجيروم)"6(،دلِوظلسيوس)!ْالسكندرىالأسقالْا

ذ)لَهالوق!فىإللِهمئنظرظدنتالتىالإمبراطوريةلسلطانالك!امنالعداءالزهب،

اِكهَالمشاعنوفأو!سلطة-.ألدولةعليخروجأهذامسلكهمباعتبارَالبرلِبة،بعين

)61(.الدولةئجأهالأفرادووأجباتالعامةالحلِاةفى

ولالغةباللِونانيةلِحأثرواولمخلصاء،3مصريينالرهبانهولاءكانولما

الغصزلِة)62(،3.وتظو!313..وفقا!تهم-الأمحملدهَللغتهبمالولاء.ظلوأْعلىثْقد،3ثقافةالهلنستية

هدْهعنأجالبنجاصكئارهم.المحظطهدنِ!لهؤلاءالكواهيةنظرهَالزاوفيَهدْه-مظنأيضا

الآنوهىبالضرائلا)63(كواهلهمأثطث،مقيتة3غريبهَسيأدةلِملكوندخلاء،البلاد

لِعيشون،ألذىالعسوةوأع3َعنالعزاء13-فيهاوجدوعقيدةعنكرهاصرفهمتحاول

الإمبراطوريةلَكابدهاكانتالتىالاقتصاديهَالأزماتوالأهليهَالحرولظجراءمن

للميلاد.الثالثالقرنمبئالتانىالنصففى

أصبختفمدوهدلمحه،الولتدىالاضطهادقصند.هى.الإسكندريةكألْتولما

هىفلِهمالكنلِسة-ووجدتالفلوأت،فىالضاربونهؤلاءحولهالتفمحورا

اجعور.

أيضاو

عو82بم

.ANASهولبأة6,2-1 Ep. Ad.Drac58)!ط AT)

5.9ولاst.Ecclْ.ةحبم3.42 ! EVSEB)

6-2(06,HIER. VitaPauli)
73.rdy, op. cit.!-P!61(ث(

556(62.Aymard. Histoire generale des civilisations..!.)P
318.O'Leary, op. cit

03!.cit."ةStanley

48(63.Cantor. op. cit.)P
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.!موانكنيمممهَ..:عا!وية

آراء.ال!ثينمنةالإضطهاد،.قجأتِالْالشعفا.عْيومألْمابعبوحتىالضير،7لْجمالإبحْرى0

معبنثهَوكائبَقربأ.ْهى.وأرْدإد!بالكنلِسه.ارئبإطااليرهبانفارْدأدإريوببط

أًحديفولجمم!سوسلِلة".أبب!رعإلرهبان،لبمان،المصريةباللغةأثئاسيولبى

ولقدوالرهباط.الكئثِسةبي!المسادقةوالمبىدةالعملِقةا!فةلإلِحادالمؤبى!حْلِطْا"6(

بلِنتربطجمالْتهالتىالوثيقةالعالقةعطْددفناهااللَىالإصلهَتلكلمحىجليادْلكلبَدى

صكثبألبهاسلول!أ!إبنيابْصْلِف.ةالجموعهدْه.كلورأئهوم!وائطوبْيولب!ألَئاسلِوس.

ألرهبانمنكافْيااثبْيطل!أٍمعهلِضطحبلم9؟3سحةمبرهاروماإلى.افيتحاله

ووقار.حْشوعثْى6(سفراط)ْعئهلِحدثئا،آمونايدعىأحدهما

دْلكالغربأسالمحالْهَكالْواْ+يشاركون3ْمصرهبانر(نإلىبالإضاكْة.إهدْ!

لمحىالغربىالاكللروشرأىكماالآباء،علِدةعلىوالحرصالسلفىالإلمان

حازولذا،للقكرإعمددونالمعلَقدلهميقدمالأول!،للكنيشهَأمين!تالبعاأئناسلِوسما

النفوسولدى،غريبةأعينهمفىالآزيوسية.بدتالذىالوقتفئثقلهمأتتاسلِوس

وقدفنهاجا.ْوالمنطقالعقللَعتمداذوثقافلَهم،فكرهمطاقةفو!كانتفقد،مقيتة

الرهبانأبىبكنحدلثهلمحىصراحةابمعنىعن--هدْاأللاسيوس)66(أقصيج

بلفورْالإَبىيول!يي!بئله!التبىالجهود-لالكبعدضْالأحدا-ثلْريئا!وسبىأئطولْلِولم!،

.جدوىدونولكنولَأييدهمالجموعاولئكبنصرة-

لمحىلِعلفلعماتجسيداألتاسيوسشحْصلْىوجدواقدالرهبان3أًنلالثنك3.و

وفىتحدياتها،لِجابهوقفأنبعدالإمبراطوريةالسلطةنحوعداء-منننفوسهم

أثلئاسيوسكانالصحراء،وجمرالئيلمشطآنعلىوالأدلِرة.المممدةصوامغ.الرهبان

حدعر،نفسهالثاسيولم!وضعوهكذا.العاصمةبهتضيقعندمابالحفاوةلِبب!تقيل

جريجورىإبمفيالرهلائية،الحوكةرأسعلئ)!96(،الدارسينمنلفرتعبلِر

اجعور

74(64.Hardy, op. cit)P
65)اst.Ecclْ.،+؟2 S 0 CRAT. )H

73-72.NAS.Vita Ant(66،!لالم)T

48(67.Robertsom op. cit.)P
.Kidd.op.و!P.أو5 cit

.http:/ْ/kotob.،اْ has-الإسلاْميةالمهنذي!مكتبة
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لكئنسة7وا..!وقل!لذا-!و.

دؤألْلنائظولْلؤسعحلاهَفيوايهْخصمنوضتعْ"أتئاسلِوشأنإلئلِذهبالنأرْيالْزْئ

المصرية،عْالرهيعالْلِةكى؟تظانمالسر،الثظور-أننجداكولاأ(،ْالذيرلِة)8ْ.الجياة

ا:لإ!يخنئالمرلَبةْ-كْىألععلِورلِرعْ،-يأثىَ-لعؤلاءْمنعْأثئاننعلعوسك!تببهعالذىالدألمحقَْفيالحماسرع

!كا!9،إ(.ْؤتدعيمهإ"ألأسقالْيةأتئاشلِؤمقَكىفركزلَالَ!نِةإلىعأدنَاالتنئاالأسبابْبنِنْ

ألئعاءالسعكلتدزئالأسفْصْعلىبدآالذئوالتنعاضعَالحلِوعيهالحعيمىْؤرعإءْالسرالرهبانْ-

فذهتئظيمالرإفع"كْى-جفدهلاإلبىشك-دؤلىْرانجعا7.هداوكالمااللْاك)07(أ..لْدْفي.قنرة.

الشاعْبنة3الأشففلِإبَلِملأ7لاأللاسلوسْأخدْغلْدما3لَماماذلكْلمَملَك-3ْوقد7(.أالمؤةأ

-سخأشئا-ؤل!لبمن"،.ةكْئولث!ط+خ43)ألأمديد(بْمىفىب.سرابلؤن،الرهبانبأصمدقائه

أماكنلمحى.وعْيرهمالعللِأءطيبة(،-كْىولuأْ)3أْولولtus؟ومويسصبماatopolك!،

إلَى2ابىسليىاألْا.-؟بم6!-مملْهَألئا!وسيْعادحلىْالوهالْى-لبثومأ)12(أجرى

.ياستفبالالمدله3إحثعفألألَإْإحعدى-،كىللنثنارفيظابناجعماعهم!وددا71لإسكندرلِة

الرلعيانأبعىِميئالعودهَ-بسلامعهث!ثهَرلب!الهالولمحدوحملالسكئدييىالأسفنع!

...أافطولْيولم!)73(ء

-فيحذتتا،!أحدة."عدثْعة-بلحظ:لأئتةسيؤشعلَسغى-أنالأقدووشاتلا

لشَافياابْلكقصئةوليؤدؤزيتْ)7%(سكنؤشورْملْوس)6!(9(،7لمتشقراط)ْإوينَأيخعهْرؤديلْول!ن)؟"9

أجعوز

أيضن!!و

7 . .يعده.إنظبر.(ِ)

68).ك!!.،حم!؟.كك!امفى5 GRE)

)96(ول؟ةس!3ا8ه.بئ7op..،،س!ح.4لآ

dd.،--.-0072-.بر--. . op: cit.-. 50T-ْم+.أK

:.-ى..3؟!ي!س!لاة-.؟د+ب30cit-بم..22؟....--خ.-...-ت-.

.bertson3ع.48-----يم.،---اء op. ci- t؟Ro7(-)1ا

ث-ف!أ!4،-خه.-س!أ001ْ،-أ؟6

7.NAS.Ep. Ad. Dracont،!م!A(7بر
501(73.KIDD, op. cit..)P
48.Robertson.op. cit

st.Eccl.9,1.؟يكلاع87ب084)7، (P. Lْ74)ا!.+ا RVF)

(SOCRAT.Hist.75)س!ح!700091401-

.SOZOM.76)ث!24. Hist.Eccl)
(THEOD.Hist.77)ح!أح.فى22
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والكئيم!بة!ع...ولل!والد

:أك!سوممللابيظ.كىلعملغانالذىْ)8.7(س!!د!عnوْل3uكْر!مثليوببىالحن!رى

Auxumaايمتظقة-.-..!ذ.ة-جالة؟أدثالمبيولب!على3وعرضالإس!ئدريةإلى3وجاء

-.-كميعبلِر.-لي!الرإط،جبسلبهايفور،علىأدثاسلِوسوأ؟ركورأع(كئدسةإلىوحاجدها

المفمةهدْهلمئلى-منهناكليسوأبقن-.ألْه!.والنفعالأثبر-عظيم-دْلكيبدو

-ْرسمهثمومن،إللِهموتعر!ا.أهلهاطبيعةعلىْوقمْهالذيئمْسهفرومعْتيوسسوئ

-.تموقبالحبلثيةا؟كئدِشة.-جبهبيأسقفأودليصبيحإفرؤفشوس.صكادالأهليةوبهدْ؟أسقفا،.،

ثنئ.الإسِطوييهَ.لَل!خلن!إماببر!انإضدففوشيواءالإلني!ئدرلِة.أسمالْاببعببيرسمه

7،..أولتلعتكدالحب!بهَْ!ىابمبمملجبِةالكتيسه.ع-أن!د؟لاشكفلذفيأحداثها،يعصْ

ألدنا-كفدَها،إولكاقدزومئتيوبر!ألْىكئدِشإَ-.الإسكئدريةع،.م!بالإسالَالْدِةلهاسلِاسة

بتزسيمه:-فامالذيهو3انثاسيوسوان

!يزفي-الأحذأثا،-هذههها-وقعتَ،أبفنزة-!الئتىْ-خولْالدارسولطعْ!بخنبفه..

!7 ذْللاهأقة8(ْ)ْأحْرونويرححتالأسفمذه،أثئاسلؤسطعقدأول.-فْىحدث!ائه!:ْ.( ."يعص)

ايأولنئْ.فنَالسبعالسئوالصاكضىأثتاسلِوسأقتعلموتح!.04rعامكْىكألىْربما

ابقسطئظيئدِةثبموصبور!إلإسكئدري!العَسطئطلِئيةييطمئئقلا28؟-357؟!ااأسقاللِته

مصببر:)جلِلئةء3يئبها-وه!-يدْرع.التنىابجَهودلأإلْماكمائعْيإ.الأوك:.لمقِراو3.صدرجلثِ"ثالْلِة

لحلبِتبئشة:.اببَخالفهضتدالمضيئي!.-..!جهوذ؟-.أسفدْيتهت،.بم-في-.اسلطانئذعلِبم.-ءإبجل-منهإي!وقي

ة-وكْىَة3Meropiْ؟-ْميْبربييْيوس-من."صبور--وِرْعيبيجلاْالاأنْهملأءالكئسمةمؤرحْويذغبر)ْ(78

3!علا)ساد-3هماصمحبثة+صيلاقْ- Edesإلضحلِط"كْىْكجارةكْىذهَيواولْزومتللوسق!

.-الأحمر،3-للبحرصالغرفيللشآطَئْعلىيضنطرارامراسيها"ْإلس!تهَ(لف.عودذفم3ولأساة7إلهئبى.-

اء!ئبشفع.عكضمصنرعها،يلقافلةولفيت،المنطقةهدْه.؟اهالبى.أيدىفي-المري-الجميعوتجعبجي!ْ-

أجدهماْ!يسقىأماحْدمئه،كْىوعصلاالحبشةلملكهديةو!ذمأ9لهما!عْعللصبببينللغضز

الؤزع1ْسصاىمى-عل!ةَنجذإ-لماْأشِنناْللضلل!-:لدئفقان!أما:-الآحْزءْ-ْ!برؤملْ!لوش.خْمَزا،زبه-./-

-/أجمسوم-وببسبئىإلعَابمين-.الىالممملِحييتيلئجارلىاٍلِخلَلطكْروسلِوسوراح.والتقوى

أقلع،بذلكلهمأوسمحذفنساهماالدلِأرإلىناقتفلماالمنطعَة.هذهفىالمسيحيةلنشروالاهم

.جه-.ْالإسكئدريهْ.-..--3إلىكْرومشْيؤسفنم!حينعلىصور،إلىيدلِسلِوس

.Robertson.خ.،8!"48-صنر..،.:.يمخ-.َ-..-".-...001 o97كأ()

,yaهitْ..!..51..-بر..-ءما..-.-.ا-..ا---. op. )c!)08لايْحأك

,Hyattغssلاكا!"لإْأْ"ذ!.3أ--+--ا.ء/.ا-.::َ.-.صانجغنرر The Chyrch oث!

-..ول!ين00000005---7ع-..-....---...----
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والكفمشة!ت.ا.-!الذولة

فعرع-"ولوجدلِد،إقليمنكلىرْضكاسهعيبسطبأنلهلسضحلكنلمْدعلكعكلظعْالآزلِوشمى،

حيقاقليليعدسيفعلوقكمااتهامعا،بهاإللِهووجهواْاللِوسابلِوقْلاستغلهعادعلكْ

لَحْصْععلادْكروا--أنهامناطققىأسعأقفهَبرسمأتهموهْعلْدمامعنءئفلِهْالثاتىعوعدلَهْ

يمعكن4فلا534ْبعامالقوكأماْ)81!الإسكندريةإلنىء-بلوعرْيوممنطزيقهلمحىلسلطائه

933ستهْروماْإلىالإسكتدريهَغادرَقدكانأللاشميؤم!أن3ْأسلفنافقد"ْبإ.الئسليم

تاحلهْ،منْاهدْاالإسكتدرلهَ،3فى.بلرومافىْكْروملْتبوْف!لَرسلمعضللة3لَمعولم

إلىكلَب356-3(ستة)ْالثعالثعةللمرهَأثتأسلِوستعْنِهيعدقسطنطنِوس.أدظوالأحْرى

رساملْهللِملثنىْقْىوملْدلؤ!ماأن..لرشلاب!ه2ْلِطلبأكسونم-.فنك<Aezannesجمزان

أنول!ْ.أثتاسدوس،خلف-الذىGeorgْولا3ْ)82(.جورجالجدلِد.الأسعَصْلدْ.على

إلنئطلبددهسطئطلوس034،-لكانستهَدروملْدلوسرسملَدكانألَناسيوس

ئموم!.،جورج.وليسالكبادوكى.بجريجبىرى.يد!على3ئانيهْيرسمالىْكْروملْلَيبىس.

غودهبغد94.3(ب)347الأولىعالسعئبىاسعهْىمعبولاأمراالواهعهحدبىث،هدْهلْرئ

،.ا-.بمالثالىع.ئلْلِهمقعْأللاسيبىسق

انحادثْأرضعابدْلكع-كسبْأللعالسنيعوسقْ-"ددعألْىوران!.-هدْاتغئلئا..-مقْمعاأن-غلىع-

لمحىاحْصومهمعالصزاجتجدد:دعأعْما-اٍعليهاليعنمدأقْةيغملطعيع-.عمقا-،ْأبعدجديدة

على.-ْوالصنحراءالئيرع33ضفا!-عْوكألْنعقسعطئطلعؤسْنج،-مَالسعرفيوإمي!رَاطوعزالعفيدة

حماسةأللعاسيوسأنصاربأسعدتملالىعفرومنلْيوسإلىألئعاسيوسغدمنامتدادها

.ْالخمعىوالمثتنمضرل!ملد.ْابغعنِدةْأفبن-الإقْهى3الشفئنري3الاطأسمممْاْوغْنبرة،3"ْومحكْدا."

أنإل!يالإضباكْةهدْا.نجمئارْج،-يلإعبيبيا(وابخب!بمةكي3!ألئفؤدْوصاحبالغبربيهْ،-

وأطهرلنمرديكعاْ،مجمعْقرابىاسعاسكلىْلْو!لِعالَهأغعطنئْفدْ.المعئاطق-ْهدْه-ْاكللِزعقيسْ

للعهرلإرْأدهلأوادْحكيْالإسمالص.،.3+حْضومويَوأفيي3ولأبا،.!أورساكلِوش.--لدمهضا-سفالئز

:-4ء03*!----.-.-000002-يخ.؟ة.3.بر.يرسلاِبخ.-.خالكثتِشة.-قيشاكقسطلظيبريمن

1).8ز+st.ب!!cl.!24.-خ003:.009 SOCRAT)

.SOZOM،و!.:--.ء-01أيضاو H

821(ولجم!+ولAS.Apolْ.ح!ةCoكهة313َ-4.ْ

8ص!01 I.3-ع.-ع.ع.-ع.ع-----..-.--،
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لكفيسة!وا..لدولةا

منعدداوكتبلمحلمه،اتناسيسوسبىأمسك3(t-إه34)الطنمنواتهدْهخائل

!اْ!هأه"ولالآريولب!يينضددفأسحه351)83(35-5ستةفىفأخرج،أعمالهأشهر

Contra A + ans،التصفكْىالكنيسهَلتابىلجْا.لبرئي!بميالمصدرلعدالذي

حرصاللَىالهامهَالتاريخبةللوئائقكاملاملفاويعلَبرf(،8الرأبع)القرنمنالأو(ط

التحالفبهارماهالتىالاتهأما!منبراءلْهعلىللتثليل!إبرازهاعلىأتتاسيبىس

كْىالوثائلطَلهذهقيتيلهعلْدالذكاءفىغالِةأثنأسيوسوكاناليوسابى.المليتى

سارالذىالئهجعلىعمليادلدديجىءدْأتهحدفيالدرتدبوهذا،الدفاعمجالي

بدأالإمبراطورلِة،ألسلطةورائهمومنالخصوملهؤلاءمواجهتهفىالأشقفعليه

)-8(،الأساقفةعمومإلى338/933بسنةسكندري!ةألاٍمجمعبرسالة-عملهأثناسيوس

دْلكوئنى،عالمصرىالإكليروسلنمهادةالجمالِع3أمامبدءدْى.بهذا.يادئكْ!صْع

وقد034،رومامجمعلمحىمملظدنالطألياأسلأففةإبئ،المحلىالنطاقمكْبالخروج

)86(،الشرقأسافعْةإلىقى..رسالتهروماأسفْ!3ي!ليولبىلسانععلىْبشهادثهمأدلوا

أردفثمبىوما.كئيسهاكليرومرابسكئبريالإكببيروسأصوا!لصاٍبدْلككضم

الغرب.عالمجوارهإلىوكَصْحلِثالإطدق،علىاهمهاوهىالثالثةالمرحلةبعدئدْ

صدرتالتيالثلاثال!ثائقوقدم343،سئةسردلِكاكْىأسأكفتهأبلَقىوفجعلِعا

ثم3!للِبلِا)88(،مصر!ألعمافالْةالإسكئدرية)!81(،كئيسهَإلىرسالًلهوهيالمجمغ،!بكن

-فىأ.2ْالأممأقعْةآعمومإلصْالرسالة

اجعور

ألضنا.و-خ.

احعور

تمCavallera.83)5.90.،ا12ْ

.Bardennwer.."5 cit. II, p.-

ت!أdd.op.-لاcit-أ-.4.خا.73أ.70

79(84.Robertson. op. cit.)P
801p..ت،..op.cit4ن!أ.؟

91-3.AS.Apol. .C Arian،!لالمA(بم)8

-35-02(86.Ibid)

به!87ول)Apol.C..ف!مةلأل!.04-36

43-41(88.Ibid)

05-44(98.Ibid)

000000!87
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والكئيسة!ت.لا.الدولة!!بم

شكل-كْىتبرئتهأدلةأتتاسيولم!قثمبخألحصافةالمشنمالمنطقىْالتسلنسكْوبهدْاْ

عديمةتضبحكَوتجفا،ْيلغتمفماالآنن!لاكعْةلمحرأرأتأنيدرككانْولما!نائفى،

نجلهذلكيعيرؤنْ.لاومتفمي!الشزوَاساقمْهْوا!ق3ألدؤلهَلنمنطة3لتأيلِثدوَأتجكؤى

قسنلنطيوسعبرسائلمباشَرةسرديكاوثائ!"أعقبكْقدالأفَبراطور،عوندودْماالتفائا

عادالْهجديدم!3لاتهامهااليبىللبأبيلِنْأمإمالفرصةيدع3لاحنىأكبىيليا)09(،كْىإلنِهء

الادْاجاءفْدثْهو337،سنةثنةشك!دعْدخدتكماشرعيةكحربضورةأسففلِتهإلئ

فنوبدعوه.الغبرفي-إمبراطورْمن-ونجإذْلْىْوسردنكا3رومامجمغئقبرافيعلئبناش!ْ

خملفاالثنىاللَوضلِهالأدلة!عخطأنجا!عهدْة3ككلىأتئاشيؤلمن.-لِصْمثنمقسظئطلِوس،

-معهلقائهقنعمطئظيولمنْغندحملْة.الإها-التنىرؤما)19(ْوتلكضكلاْدرْعئدمألِوليوشفقْ

أِلاْلْنالدطن)المافرالعد-المحغوبببىاعةمجضعء-اورشللِخ)39(،ْأسنالمحمْةْؤمنأئظأكية)29(،ْفْئْع

فقطا!صبا.الذىْم!-دثاعه،أعلأولأنجزء"يختمأ!ممنْأروعليسأتهألَئاسيؤس

.رْعفاء-م!اننينشفادةبلىنراد1347ْ،-ت!33)الأخنِرةالثغالْىغلنى-الس!نوالا

فالتوإْ،رسبلى)49!فْذْم-غامضإَ،-3-ما3كرةْيخأعث-لموختئألْفسفم،ْالخضنونم

..!آئفا.عأوردلافضاؤالللَلِنؤالنِةلِوللؤلنبنؤأورشإكنوسْإلى

ألثاسيوسْ.إلى-أوحىْالذ-ىهؤ6الآهحدألاْؤقجرىْالئاريخيالواكغلِك!!-وكَكْْ-

وقضلِةفَنهأيعالْىألتبى"مشَكلثة--3كالْتلاتهاعولكن-هدْأ"النحو،صكلمى..دفاع!بلَرئيب

طدْا.ذفا!كةمنْالثالْىالنصفكدْئ،كذلكثكولْىأَقأللاسيوسلهاأرادثقدالسإعة،

فغوصراعه.الكبير،قسطنطينإلإمبراطورمععلأقتهألِضابأفوثأئقيعرصْ

كبلِر،التابىلِحلِةالأهميةمننجابْعلىأئتاسيوسدفاعمنالجزءوهدْأ،اليؤنمنابدِين

33،سلْةضبِؤبىمحمغعفدفئلمنوكعتالتنى3ثثا،ْللأخد-اتالفإء..كى،-.مو3إد.يعبنصبى

)09(أْول.514..-.--،

1)أْ.324-َ*.-.--..ة..-ع3..---ج..:32-ص. Ib)و

3)اْ.56444-2-لا---،.--.ع-..-. b)ؤ

...---57،4.(39 Ib)

ؤ()4إؤأول5لأإع.،-.-ع-،..-..

.-.-.....ع.-...3.....-ع.-..--.-.--.---..---.----..-َ-ء-..------..--.----....---.----*ع.-.أ-عضيم808:
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حرلكئيسةوا..لدولةا

(9السحْلرأس)"وخاضةالخصومواعلرافةتإللِه،كشطنطينالإمبراطؤر)"6(ورسائل

Ischyras.،)الغجمعواكبتالتىلثحداصوثإئقية7يقدمْ.دزاسةتْح!وأرسي!يوس)7؟

مصر)89(اممإقد4ْاجميعمبصالحهفىجمئبتاللَىالببراءةوشهادات4،-الصبوري

رورلةقلكيجد.ولوبىدا(سالوئيك).ْاسمَمْا!اسكئدر99(،.ميربِبىطإواكليروسن

.ألبهاسلِوسبىلظاب!ةبسماعهالإميبراطورفيهايخْبرناواللَىالمجمع.إلىقسطئطين

الأسفْضداتحْذوهاالتىالأجراءاتعنلَقريرلتقديمالأساكمْةودعوبَه.

الإسكندرقِيإلى333هاسلْةأورشليممجمعبهبع!إلذىالخطابتْما(،السكئدبىي)1ْ

-!الكئيسة)201(ةشبركة.!ىآريودي!قبول7نجشأبيْ

دفةضكه،منلثالْئالئضنف-ْكْنئثائبَىالو7هدْة-7بؤصْعْ(رادأنئالدمدِونى-أرْ-ويبدو

السابقهَ--الأتهاماتخوطعالعالإبْىالما.قد.-لِكون"جميعإ.،الأساقعْة.-أ؟هادط.مبئلمجبىأد!

ألْهفْىأشرئا،كماتجبت.-حصاضْه،وهكذاالكبلِز،3.كسطنطلِثنرْمبنإلي!وجهاالتبى

حولالئث!كسحايا!ابتفِوسلولِل.-م!الببئ3افيحدأ!لمجربإ!بالولائياول!-عبنصْ

ببدبأش-فب!بمطلئن،"ولا.من.وبعصْربعامه03والغبرل!مصز.اسا!مْهَافي2لإثرالاًسعصْ.،ْ

أنيننلِدبذلكولعلهقسطنطلِن،اُلِامكذلكبراعتهعذىالجميعلِقفأنمندْلك

تعرلرفدَد،ورموهمابزيفانفسهمالخصيوماغرافاتمنالرغمعلىإنهلِقبىاط،

كسطنطينرسالةفىجاءبمايقللّعاكانأيضاولعلهنفلِه،وتمالإمبراطورلنقمة

هذهنلاثشناوقداليوسابيين-أيدىمنلهلَخللِصاإلاجاءماالنفىهذأأنمنالثالط

68-61(59.ATHANAS. Apol. .CArian)
647.(69) Ibid

96(79.Ibid)
424صه%2والكنيسةالثولة:للمؤلفأجعور -v r

64(89.Ibid)
76,75,(99 Ibid.47t)

08(5.Ibid!ةأ
.السادسالفصل20ب،ولكنلِسهالدولهَ:للعؤلفراجعجميعهاالأحداث!هعن

86(151.Ibid)

84.(201.Ibid)

ص!098--..-.3.."-07جلإ.73-..+7--..
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لكنيسةوا..ل!وللأا-!ر

1!!وسالةهيكلمةدفاعهبهيختمماحْيرأن،%تتاسلِوسرأىولذلكقبل.منالمسابة

لميلِعلَه.إلىالمحإهايحملهواللعىالإسكئدرلِهإلىهدْهكبسطئطلن

علىخظَوهَأولفلِه!خطاللَىالأؤلنىالوهلةملْدْالناسلوسحرصهكذا

رهبانوكانبميلطانه.وبثبَنفوذهيدعمإنعلى،الغربمنعائدامصرأرض

سلطالْىتحدىضكلىوحرصهمالبمحيطالسلفىوالمانهمالخالصةبمصريتهممصر،

بهأرهقالذىالماضىوسالثحهألعلاسلوس،دوةفىالرعاولِهْحجريمدلعونرومأ،

يمكنانهحلَى،الرومانلباطرةوفالنرعوجوللِاققسطن!طيوس..العداءخصوممع

التصدىمنالسكندرىالأسقفلَمكنلمامصر،رهبانلولاأنه،صراحةالقوأع

والمعفبدهَ.كرسيهعردفاعاالإمليرعاطوريةللسلطةإلسئواتهدْةطلِلة

اعلأريعينقرايةكْوضغ،الكلفةبسلاحالفؤةهدْهلِدعخ!أنأللاسيوسَطتولم

علىللردوفكرهقلمه.فلِهاعشحذْ.ومقال2وخطبةورسالةكتاببلِنماعمالى،

هذةوضمن.الأكليزوسرجالالخلضاء-من7الأنصاروتنجنبدالآرلِوسيين،خصومهْ

صكقائدلِاعملانِتركلماُئناسدلِوسكأدْاوا!الهامهَ،الوتعائىَمركبلرا"عكدداالكتابخات

خالصناة
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جم!ا.-

إلالطعكُ!ليئيأ!يئكيئ

--!به!لا!ى-

اع-ءفي!ع*-ا
ة!فيعأ

حرء!

11إ!لم

خم!،ء!؟اطى
للاطا!

،يزين
،رو-"!74ء18
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.ح!لكئيشةوا.:.وللأبم-!افك

المطحنن!لسّنِاكثىممى*َ

71..كاالمَلق.السلاه!..:

يإمبراطورهفْألغربلملثه،ملكاصيحلَابدْلكالأمورأنلألتاسلِوسخيلْ

لمحياليهئي.ورْلجاكعبرهبائها/ومصببنعد،ويلبىالشرقسلِدبعهددأ!جلهمنواكلبِروسه

..والرصْىألمود؟-و!سطنطيوعبسوابولاء،الإحعلاصتنلهلحمككئيستها

الأقدارمولكبنالكتلِسة.جناحيإ،علىيبسطألىْيلبثل!السلامأ!سأ!ئنإلب!حوبىوجسليا/

بر-ألبدأ.يخلدهلدرمالالمله.تجْيعكالْبَ

يتمه،أنكلإْحتىأوْالآريونشيين،ضدهدْاكتابة.دفاعهعمطْيلْلَهىكادإَما2

بخ!ثمجاعكة!لَصذىا-كئنسظالْرإَْ!7-وكانْأقنسطالْز.7موتخيزَإلأئباء7َْ.ْإلدة.-ْ--.ْْ. حمللع

أنإلىأدتعْيؤْ"ْأطْ"خصنراعفتْه7)اء(،ْالجرمانفة-الفبائكخضد.-الرالِ!-جبفةع!للدفأع

تبعهاؤْمعاعالعملةتحسلعِبئْمنعْ.ع.أنجأع7بدعلها"اللعنىالجهودأَكضاث،انجتؤدلدلعشنعبيلَهيمْقد

المعدلْي!لمالعناصبرفاسعتركصعموألعنيهع)2(،عْصْلعععنيهسالعتإ!جراءأتْأقتصادلِة،من

"!جرقالْى)13.فيعى؟َأصكعمطضابطترْعمهامؤامرةفْيالسواءعلىوالمعسكرلِة

الئا*11قئسطاثْر"-كخع-ْالععرعلع:إمبرأطوراععتنِاكْمنلَمكنأولنشع.إْثا-5مأحعنلْلدولبى

-7.ْا.لإمعبرعاطوعرلعاللعرفيعلى3بدْللع-مانجئئتلعؤسأْخعيطرع!4(إ"تجئوعفي-!ْععالمعَءالمحصتىء،فأن!

بأبْي"الطمو!حْبِط-مطْعجكْلعْرِهْكبَئبريطءْأعْرىالفتىهدْا5َأحرر3ْالدعيالئجإح-ولكن.ع".ع--

3!-ولتا+*الللِرلِأ7!لمحطبىجدْوْ؟،الِحذو Illإ5ْايْلِبَى!لْرالعجبرر3ْالعاث!دأعلنanبخ!س!كلِأ

الجئود.مبنولَشبجيغ،الفليكألحْ!هب!3n!؟؟مممْأ.-قسطئثيابالمحعار؟اٍمبراطورأتف!ه

n,أْماأ،".203-7بر..،ء.-.! op, c!1أث ( Ma)

-po.436: cit: p2!!5حهـلة)

,re.:ء I04.pْ3)ا Jones, The Roman Emp)

,.4ولأح.25,11: SOCR. AT. Hist.*.س!حاء(4.SOZOM.Hist)
197!Duchesne,op،ول.cit
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والكئنسة!ز..وللإ!اب!بخ!

نبولَيانوسقأمفقدالطاليافيأما.035)!(عاممارسأوالْلفيوذلك

Nepotianusالإهيرأطورى)6(.اللقبوحعلالمدلِتة،واحثر،العاممنيونيهَفي

القسموشهدأباطرهَ،أربعةعرشهافوقلَحملالإمبراطورلِةامس!هكذا

للهجمالَمايتعرضللشرقىالعَسمبلِنماوصراعاتها،الأهليهَالحرلا"فوخسىالغربى

أو،فارسمجابهةبينموزعْالفكرقسطتطيولمقْوأصبحالفرس،جانبم!ابمتتاللِة

كَتسطاتز،أخلهحقوقعنالد!فاعبدعوىالأهليةعالخربهدْ-5فيالاشتراك

منذوقعماإلىالضأخبة،-الأحداثهذهوسطمنسقراطأخذنأنِالدهاء،وبأسلوب

.قسطنطيوسلي!أفرادأحدDalmatiusدالمماتلِوسأن.فلِذكرطويلة)!سنو

لبتَماثممياشرةأبلِهموفاهَبعدلمحصيوهَكتبرةألحكمالئلائةكَسطنطيوسابناءشَارك

لموبقلَلهلِامرلمدسطتطيوسيىأئ!ممقراطويعلقجلْد!،ببعبىغبلهَ!لرأن

التعبلِروهذاا!)"9(.الثانىقلبمطنطيوسدلَلعنثما3حدت"وكذلكولِضيف"متعهيحاول

إلىنفْيدألْىكْبىطامعهَشحْصلهثسطئطلوسالِصورسقراطا.لئالمحدجاثلاصْ

إدْااهلبالها.-.صكنتنوالْىلاولكئهالَحركهالاوددرْمائها،عأ!حدأ!منحدأدصبى

الفرصمة.بهاجادص

قنبسطذزأحْوهملكأبئْ.بصقسطنطيوسأقالمَولشئفيالمبالغةمىْليسولذلك

شللْأأفحْيهإلىيطلبولمالأمبرطؤرية،.مرْالشرلمحيالقسبمكْي!جكم،الإمبراطوريةلالثى

!سطتزالاَنقتلفلمالمثالْى.قسطتطلِوسئخيهمفَلبعدعليهااستولىالتىالأقلليممن

علىلمكامفة!سيظرةع3يقصدأحه،بخآرلاليخذؤفبالسيلأة،ْلْوأرْعنجئعْسة3لغيث

يذاحلَىيقتتلون،/حْصومهفْزكنجهوء،ْالَسطئطيوسسعملوهكذاكلها."الإمبراطؤرلِة

الإمبراطؤرية.علىسيادتهلبسطْم!الئهالِةْكْنئهولَقكنبعصْهم،أفْؤْا

.أيضي!

كبْلكويىابحنن

أيضاو

5ts.2,11!. ccl5)-.اْول. SOCRAT)

.Duchesne,op.-"!لأ791 cit

.Jones,Loc. cit

(6 SOCRAT.Loc.cit)

Jones, Loc.cit

(7 SOCRAT.Loc.cit).
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لكثيسلأ!وا..وللأال!

فواتدخلتماسرعانإذطويلا،3الأرجوانيةبالعباءةنبوتيانوسينعملم

الغربىالجزءحاكمماجننتلِوسخكدأوهكذاوقلَلته)8(.رومأ،ماجننتيوس

الطامعينأحدمنقسطنطيوسلَخلصذالَهالوقتوفى.منازعبلالل!مبراطوريهَ

الهدوءلهوألَاحقوائه،منجندلِا.لِخسرأندوننبوتيانوس!بقئل،العرشفى

فترانيو،فتنةلمعالجةالليرياالىغربالقواتهلِزحفأن،الفراتجبهةعلىالنسبى

فترأنيوصنعواالذينالجنودأنذلكنفسها،المشكلةحلصسلِرميوماْتىفلما

وانضمواصنيعهمفهجروابها،لهمقبللاقوةلِواجهونأنهمأدركواإمبراطورا،

،المغفرةيطلبقسطنطيوسالىفنقدم،جندهحدْووحدْاْفلَرأنيو،قسطنظيوسالى

لمحيممافهمطألامبراطورلِكاللاذلكبعدوظلكريما،رزك!لهوأجرىله،فغفر

منتحرلِرهفضللهيشكرالصثرى،ht!-يأشمدا1!أْ!بلِثينلِافيكللا!!3--بورصه

وولالِإت.المبلقاطجرْيرْ؟لبيبهبكلىفسطنطيوسسلطروبهبْا.9(،السلطابىْإفْييىد-

ومقاما)01(.مسنقراسيبرملِوبممرواتخدْبانونيا،

موإجهة3بينهماجمبتوقد3وماج!لْتيوسقسطنطيوسق،الرجلانأضحى

ماجننللِوسحْصمه،3.فخلفلفقاءالجدةلعدمنهماكلفراحفيها،رلِبلاَجمسكرلِهْ

اDecentأْدا3دكنتيوسأحْيهمن!جعلْأ!بعدقالشبيإليمتجهاوحْصْغلة

فدقسطئطلِوسإلْماقلِل!الذي!الجرمان.خطبرفىْالرأي!جيههَلحمالِةإ(لمحيصرأ)1

عمهابن351سحة.إلدهقسطتطيوساستدعىحلِ!على)12(،إليهسِ!نملِلهملبعث

--اجبهةعلىللحفاظأنطاكيةإلىْبهْوبعثكَيصراوعينهGallusجاللوس

)14(.لقهرهاللازمةبالفؤأتورْودفم،ماجلْلْتيوسط.الىقوأدهبقيهَووجه)13(-الشرقية

أيضاو

و(يضا

أيضاو

511,2.Hist.ebel!8.+م!ض 1 SO)

(9.SOCRA. Loc.cit)
203ي!"ه"45ا351اح+4

01)3.،أ SOCRAT. Loc.)c.
3هلر057مأح.س!،ا

32(11,. SOCRRAT. Hist. Eccl.IT):
1,10 Vس!س!ء(12.SOZOM.Hist)
H,28.(س!ءح(13.SOCRAT.Hist)

SOZOM.Hist.ص!ع!).+؟4

(14.SOCRAT. Loc.cit)
-.-.-59!
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لكنفنشه!رروا-.نجأول!.اعرك!

عليهكلربعبمالمصر،الحَقيقية.الفيمةتضامالِقذش-انكاتاالعاهيق7أنلئحكولاْا

ءمن-:اكاقولهذاللإميراطورلِة،اقلتمكمادلِةأفملِةْمنَءنَمننهؤمافمتارْة،بثغةم!

ضمْهإلىضفهوشخاولهَ.الشكندرىا،الأسقدْ(لاسذرضاء-كلافما-ي!مبعىأ!التبدلهثى

يماملْثطصريِحااعلرأكالعدهذ!أَقشكولاالنعسكرى،الشلاسىالضبراعفدْاكْى

نِكنولمألجمويم.لدىونالْودْمصر.عقىمرموكَهَمكالْهجمىْلأتئاسملوسكاق

عالمفيأئنالبديوسحأرْهاالتىوالشهرهَانعرلِضمةالسمعهَعنب!افكماجننتلِوس

نجالذابَهدْ)-7لِعلمهعمالِنكبنها،افضلاأنقسطتطلِ!س3مقدورقىكابىْ.و.لاالغرلا،

،الكدبشهٌشعببْمْوس/جمننىالكاملة!هيمئلَهمصببرثْىأسمص-.الإسكئبريةسلطإن01ْصْ

إلى.جا-ءهبْا-7أجل3م!7م!بيهإ.هو..وحه!أى7+الى!الزهبالْىت!جنِههاجكلىوقإرته

--ؤفالئز.بمأجءmentusْكلمئلؤبىم!ويتكونْء3.-ضاجلْشوسلِمَئلوددشكئدرفِةالاٍ

في-كسظطيوعمك-ْعالى!ماجننلَلِولس3؟بفابعثَالتىالسفارةضمنوكاناكع!أ!أء7،

9(،الإسبكندرلِهَ)ْ.حبىليبلِ!ظريقوسلكا..عنهافالفضبل!!لِنهما،السغارلإفرمخافيلة

علىللوقوم!فاجنسوسمنشمْهيةعرسالةأللاسبوس3الىتِحضلان-كانا7أثهماويبدو

بعدلْدْلنبه3عنيدالمحعأنإضطر،ألَناسيوسلأ3َ..تأييده،كْيللمساهمهَاممتعدادهمدى

)6!.(.بكتابمعللِه-رد،-ولاماجلْنتيوسمنْرشألة..يتلقلمنجأقه.قسطنطلِوس.أمامذلك

منَولبدوإلواقعهَ،07َهدةعبْكبَ.أدناسيول!سيْهرْ-آحْرمصبدرهناكوليس

لليشكمجإدْ-ولاالراجل").7:ا(،عالإميبراطورجمكلىانحرن.!بدمينجالوثْدانسلَقبل%نهحديتْه

أ!ماسمَفتربطكان!الولبيعََاللىالصلةمدىئعلمفنحنالثموع،هذهصدقفي

منقللسولؤاالإسكئدرلة،لرجلالقتلِلددمهااللىالمفضلببوندركبالئسطالْرْ،.

.A(I!)والتمَىالرحمةلقننلامددلَايدابصاقحأن11نمْسه،أئناسيوسحثث3المعمَول،.كض

وأقخاصةالإسكندرلِةإلىمهملَهفيالوكْدلِحْمْق.%ىْ.لا-بدبما!ء3وهكذا

9.4.Const(.15)ولlopA..SANAHTA

(16,Id)
01(17.Ibid)
)18(أ!أأ.014

7-7.-ص!69-أ
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نر!بل!ئنسهوا..-ولهلدا-.عع3

معألساكْر-والعدأءالعلنيةالخصومةدورثىقد-دخلالآبْىيكنلمقسطنطيوس

أنعليآندْالهحبرصقسطنطيوس.أ!صدْلكعلى7أدلولي!نبى،السكندبىىالأسفْ

نجضلِرةمقلريعدالمهواجس..انتابتهافيلاالتىأ6لتاسيوس،نفسإلىالطمأنينهَيثخل

للفوز-بلَأييدالسعيفيماجننلَبوحا7لمنافسهالفرص!يدعلاحتىالغوب،في

أَسترلِوسو،اليلاطأملِ!Pallكاdولأ3ْياللادلِوسحمم!عاو!د،لإسكلفرلةا

terius!91(.لأرمينياحاكمأقللمنْكانالذى!ل(

11ألَتاسببوسْسالىالمظفراًخحندطس"قسطتطلِوسْ.

711عاكفالصلاةعلىأتىكلِففطتتك،علىيخعْىلا11

11أ!حْىيلتويهكادْاماكلبالنجاحأحققحتىوالضراعه11َ

أنْىاكيف-3بجلاْء،حكفتلئهتد-رك7وسؤفما6ْالراحلْكَنسطانز11

اَالأوصحأدأ.بيداضحثيالهنبأ"ْألاتىعاذبعدكلق!-كْقدَمغتم"،!ا

لِسعى"البعضررألىْمنيمَلىعلىلأنأتظراوالإنالإثملِن،11

\المإئسا؟فرضهمنحيرْل!.ابضبزأر،و-بينالأدْىلالِقاعبوما؟

-."-.،هدْهلنلِافئكمنبعثحسنأ-أ!رأينإهقبلمحإتاالأليمة11ْ

11لعلما!كإئخ!،بالأسقمْية7وألْت-.فيها،نحضلط،البسالة11

لِقوموق.وبالبلِن"السكنلِهَإلىالخفودكيفالناسى-!.

ورضاثبتا"!يتققم!لمحهدْأ،الصلواتءاعنذصكماوللشارك!ما!

11.ألاالمكا!أسفْ!كائماترأكألْماتودإرأدتئاألْىكما!ا

ا)02(.اعدداْبختلنالربفللِحفظك

والاْلْص!رأصالهدوء،!ْ.بألتزامالسكندرىالأسقْصْإلىصريح(مزوالرسالة

ممافذلكالدهلام،باهدابالدمسكعلىالجموعوحثماالكنسبهَ،الطقوسأداءإلى

منللأ!بمقفبماواض!حأغبراصدْاتهالوفَكْيفيهىالإميبرإطور،-ورخبهلاثيتمبى

7..ANAS.Apol. Ad.Const!ل!(91AT)
(02.22ATHANAS. Apol. Ad.Const)

779!نت--.
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والكنيسهَ..!!ال!4لة

اللَىالعضيبةالأزمةهدْهإبأ!لِوًديهأنيمكنالذىوالدور،الجموعبينصكانهَ

الوثلِقةبالصلةإثَرارذلككلإلىبالإضافةهىثم.الإمبراطورلِةلهائتعرضْ

بالفعلكأنالغرفيإمبرأطورأن!كيفوقنسطانز،أثناسيوستربطكانتالتى

.ولْصيراالإلب!كندربةلأسقفحاميا

وانطلقألثناسيوس،روعمنوهدأفسطنطيوسأطمأنالنحوهذاعلى

سنهَسبلتمبرمنوالعشرينالتامنوفيMursaمورساوعند،خصمهلمالثاة

لمَعَولمماجنلنتلِوس)21(علىالدائرةفيهاضاقت،فاصلةمعركةرحىدارت351،

عامينْطيلةيخاهتبأمللِلعلقوبقىبمفسه،النجاةاسلطاعحقلقةلمحأئمة،بعدمبئله

واسلممتكئالبحيفهاتخذالسرأبإلىلِسعىأنهأًيق!فلما3!3،سنةحتىذلكبعد

فاعتلىقسطنطوس،كففيواحدهَد!عهَبثعَلهالحظفإلقىبىوحه)22(،7للموت

الإمبراطووية.عركل!منفردا

فيمولَهثمعمورسافيمأجننتوسهرْلِمةبينماألفاضللَانالسنتالْماوكانت

حرص.)قيريوسلِةوالعقيدةهـأثناسلِوش-،النلِقلةبقضيةلِتعلقفيما-فاصللَينْ،ليون

الآنضمنؤقدالسكندرى،الأسقفثبل.القادمخطوهترتيبعلىالإمبراطورفلِهما

لهالضرأعةأكفيرفع-أشففها3وأنماجننتيوس،خصمهشْضم--إلىلنمصرأن

"ْلِؤيدوئهورائهمنلِقفونجملِعاالشر!وأنمماقالْهَالجموع:)23(،.لَشأركةبالتصر،

.يرتابوفؤادعقلفةبنفسالصراغنتيجةتترثَبالعزبوكناشن.،ويعضدون

معقسطنطيوسكَصة،غيرهدونسفروس،سولبيكيوسالمؤرخأوردوقد

(2!)37هجدةيول.+اstْ.ل!بمس!ا0لايم،7.:.

.SOCRAT.Hist.ول،32اجعور Eccl

SOCRA.22)ل!س!س!أ3,110بر +.Hist)

.SOZOM.Hist.7.الِضتاو.. Ecc1. IV

(23.25ATHANAS. Apo]. Ad.Const)
.-.-...-.!.ى---..ع.7-....-..-91وو8
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لكنيمهـة!وا.-ءلدولةا

والغوص.()"2الفاصلةالمبركهَسيقتاللىْالحأنسمةاللجظاتعلْدمورمماأسقصْ

أحرزهاالتىالمبرموكَة.المكالْةلتلكبهألِقدمفكالتبهالَماما،واصْحالقصةهدْهم!

ورودهاوعثمبروايتها،وحدهسفروم!واثفراددْلك،بعدالإملراطورلدىفلنز

أثئاسدوسدْكرْوسصمانروالِات،هدْهبمئلمولعوفوسورْوهلْوس،ملرمؤرحْعْد

وقائعها،بعضداعببدلاالخلاأطأنللاعلَمأديبعوتالفالتز،العملىكرههمعلثا

المعركة،لْننِجةمنتهسياكعلىيحْشىحاكمأىشأنس3فقسطنطيوأخْرئهأ.خاصة

روم!أسقصْوبينبيتهجرئ-حدلِثفيةدْلكبعدبهذاْبنقسهاعترفلالَدبل

وهوالمديلْهَوأسق!2َ(.حْصمهإْعلى*الائ!صنازينوقعيكنلمأنه.ودْكر،ليبريوس

11الوب"ملكثمسأله(ما.كأبلهمبراطورالاٍععنْالشرئأنلابدففا،الرؤحئالأب

الكثلسةهؤرحْىْ.أقلامبهاجرلة.!صهَفلالكسمْروس،لِدْكرهأ.سوليلكلِوساللَى

كنى7للزب7مصإلئحاجةد!شطتطبولب!66ْ(.ولمْلِكنتشاءأمنْعلئ7ْبهتهبط

)؟2

26(

وفلنز-كسطنطيوسبينْتملمذياللقاءذلكتراجيدىمالمهد-.لمحيسولبيكيوسْ.سالْروسيقم

وجميفدار!،خدهااللىولالكالمعركه،نب!بفلَااللىللساعاتيصورفهومورسا.أسقصْ

لأعماالغباييينكشفأنْ.حْش!هَالظنودط،ب!-ؤنبعبالهواجستنتابهكاتْالامبرأطورين

كْيتهارهسحابةقصزهـوأمضىغادرالنفسىالاضذطرابهذاأجلمنوأنه،عقباهلَحمد

المدينةأس!ينتظرهاكانالتىالفرصةهىئلكانقاذلاسؤومرويمضى.الكنلِسة

ا.لآرلِوسى7ولفريعَةلهليحقققسطنطيوسلد!السلئةالنفسيةالحالةهدْهاستغل!فالنز،

يعانيهاويلاتعنهويخففماجننتيوسْوجنده،آمبرعللِهعيهونراحئم-ومن.يبتغىماكل

خاصتهبعضمعائققفالنزاعنسعْروسوبقول.الربف!.عأخببنكمابالنصرويبشرء

جيشلغىاننجنعْسهللنجاةيستطيعحتىبأولأولاالمفوكهَس!رإلثهلِنقلواأنعلى

لاحْقلقاالانلضناز.بشرىالإمبرأطؤرْإنىْلحمبنأولْمبىْبكو!اوالهزيعةَ،فسطئطلوس

ماكَسطنطل!م!بيليزفلِمهادىخ!-فألنزالشرلَى،علإمبراطور7الظص.بريقالألمحىَفي

ولعلق.السطدالتبابهدْاعجلعلىحْصهالرياأنْم!وأضناف-الفؤأدابن!يلو!

يعلنراحفقدالأقاوبل،هدْهمئللصد!انالإمبراطورع!السهلكأق.منْولصاش!قروش،

.الجنودبشجاعهَفالطول!سفالنزبكراماتال!رأحرزاًنهيعب،فبنابملاثْي

عEV.ث!.،ىْءهـ3.ول88!5ول5*3ع-ايجغر

).25ا!أ3حاس!اءح.!13. THEOD)

ذاتللكنلِسة7قلمحاكمأىيألْيهعملكلفيللربمداعيعَحعواأن-الكتيسةموًكخ!اعتاد

قبللدكينيوسالإمبراطورزلرللربم!ايذكرلاكتانتيوسا!افريعَىفالكاتبجم!لإ-.يوم

اتلْىمَبكأنليكينلِوسالانتصاز،لأنادعيةولقنه313.جمامماكسيمينوبرخصمهمعحربه

يوسيبيوسيثبطأخرىومرة.المسيحيةعنالاضطهادرفعصطىميلانجوفيقسطنطينمع

أمأ.362.سنهَملإسنت!وسعوهمعمعركلهثبلقسطنطينعلىالربْ.بف!للاللسازئْ

هنا.وليسابمؤرجْلِنلولاءبه-كلبلفلالئماذذلك-والدَسيشينللأساقفهالربضلدهلجلى

ْ.لا).p.44ersراجع.عنهاالجديث-مجال . LACT. De mo.ص

.EVSEBاْحأجم!onstرأ-92وأيضا V.ء-
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..،-.-..--3..،-.-.-..--.،-*ء7-4س33"ء-ء.-.لأ:.:،.-3لكفيم!نةوا..لأ"لأوللأاور!

الكئلِز،الدوافعْمنكالْى-بديه!قدوأتْباعها،ْالنلِقنِةعلنئ07ضنارلِةحربابعدم!ْيعلئف!

ألىْ-ْيعْعْزها.الإصبزاطورعدى-السفل-منيك!ْولم

زالتْولا6ماجلْلْللو!إئهالهْتكن7لمولبئه!القاشعلْه،المعركهَِمعورسحاجمالْت

ولذام!يادتإ،لَحتوعاقعةالإمبراطؤريةمنبىالغبنلجزءكْيكلَيرة"عأجرْاءخهناك

"جوابى!عإلىلكسبإ!َوحاولالكئلِسإ،بجا؟لب!لاسبهلمحىالهولِبْيقبميطئطلِبىسمب!بي

أساقمْةباستصإلةالكفيلةالوسائل!عنْكسطئطلِوسء.وبحناالغرلا،أساقعْهَأيضا

فدكأقالذىلمبلِيرملِوم،أسعالْا!وطبِنفْي.ضالد4ؤوجد-ْجملعا،.وابغولاالئيرق

فدعايينا،ْالذىالنحوعت!لىالكئيسة-+ابجامعة،1غصْنشع.نعْسهع.بآرعاتعهعلىجلشع

ممثهَالثالْىمجبم-سنببزموموهو.دْأتفا)"92(،العديئةفنىصجمع.عقدْإلئالإميرأطور

منوعوْلهللمزةع.ْسالثائلِةكوعطيئيإدائةْلمحيهولقرريلبملِرلْالْزحضْزه351)ْ(28

احعرىصورةبإ-3جديدع)ْايعلحانمرسومالحضورالأساقلعةوأضعدر(شقفيته)

773صكبثرورْ-ْوببمبعإللِهعوأضْلِشعْفيلبيوعيوليش،مريمبومأوالننأيعنج3-الإئطاكصعْللمبرسوحر

الْقرة7سقفاا-لىْلن!يليوباِض.!كااو-.(13-)نمنكللبىمار-5أسظَدْو!.ظين.لمحو-عأصمل!..بهأ-.فصند.-تيماأئْا

(27)03+لعص!.-!ثبم،3.اءيمل!ةأب!3بر.ة-!،.-..:..ع.../.خ.،،

-.st.،كأ6.-!*-ء.-.--00/7-!ع-- Eccl9أهن!03اْ+--؟!

.--+ع.--.َ!-..س:-.اث!الضا-و

--..ء.ْكْؤطيئنيدإئةكْبهثي!,,7؟-3سثهَصكفباْلأوقي"قدليبيْزقلِوم-34.مجبم-أْكأق)8،2

eلءلاإ،ه--9.س!؟اْ.خأ.-2"ء.-3؟4_6د---ى-ءأ!جععر،.-."!.بأ.-1001- f!؟اص

che,0.لاإْب!*أز!p,137-7ا!.-الفتاوى-...،.-.!...-.ا! opْتإغا....

92)قAT:Loc.01)ج3--.-....-*-.!-.-...3!--3-ظ.-.3لا07!!+.+:!.:.ع.-.-...! SOC)

SOZ.ية-H'isteccl:3,311.-بر!ع7بر-َ-"ْ--.!الظبرَجمذلذ"ْ--7.

AS.De.27إ-.".ع.*-لم-:7ع...-ء*ا.--،:،-؟بم-!.،.-خ-.ع Syn-03(*مم!ةفي(

1.28bertson,-0."0،أءةألِقناراجع op"ة

http:// kotob. has. ii-مكتبة املهتدين اإلسالميةالإسلاميةالمهتدينمكتبة - http://kotob.has.it



لكف!مب!ه!واءا!اابدول!

إدْه-إمرقطبىبئسفْرأط.يذكركانالْى7وألعذاك-)132؟الجماجكةهدْهيترْعمالذفيهوالمئاثسع.

...)3؟(؟!-العشردنع.إل!بنبني-إللعئايههذ؟أضإ!3الذئهو.-ولreإطhusa.7الرسث!-3أسعمْما

لعرضنْسْسكلله.الإفيرْطوََإنى،خ-قلجأ."أالقرابىدَلفذهلشلن!نبململمحوطلِنأُلىْولِبثو

.قلك،!ىَقسطْئطيوسبىأجأبةوكد"أ،)34الخصومضئاظرة-ى؟اتهالوْ!لمحىولِجرصْ،شكالِته

لمثوطيبنألى2ْلبدقراطويذكر6المئلعاظربرفمزعصطئللِكوبْىأئقرَهعبىجاعبالهمبيللِبىسواحعتعابىْ

ميراطورألاٍقؤاروصبر77إنتهؤإهزلِمتهفأعلنت!ورفاقهي!نإ"بإسلِللِإ!مجابهةيستطيع

0)351....!...

خمحولاحجمزيكلؤشعلىأسقف!.كأنْالذى31لمه*++ش!يم33-جرملِليوس،وسحن"عبئملهلم

ع.--..،!.-3--.-!.ء.3!ول03-0سء؟(.منْه)،بدلا

أجكغالمعمنْآحْرعماعوضبعمنالْلَهيفدأنلعاببميبىلملع7كانْ)352(الوثسعذلك!جوالى

Deاللإ!إ؟Seca!.؟به!ioجم!لْيقلِهمجمعسكِندفاعا decreجاء!لمعمل!هدْاكانيولثن

الجعدلىظروسعلضظرتفمالذلنأصثقائهأحدإلىأللاسبوسكلَبهارسالةشكاععسعأصلا

انثللائسلِوسإلىفطلبالآريوسيينم!جماعا!بمعصيقة-مئا!شاتلمحىالثخولإيي

بوصبعبىحلب-قدللسكئدريالأسقمْاأ!.ظهلاشلطفمما،ابخيقى)"3(لمعجمعفىلَمبما5-

وما3بمإضسئة.ئمظاكيةثيالآبىفِيشمية7-ئساشثعةبذلهاالتى3المحعاولاسعَصظنئبلردالموعنسعهدْا

الألِما!علئْالفضاجم!ْبهفْيمأنْالاٍموْلم"مبىانجميممحك"كبلِر.بصندارثنئنفتل!ؤالتىْنيعها،.ع

لفقفلِدائللجدلْذلكعلىلَوقفناأدْالأهميةملعكييرجانبعلىتعدالرسلهَوهذهالنيقى.

كانبعبيتهاصكتنإحادئعَةالَساعاأكئرمعرعثْةتفثخأتهـاإلى.بالإصإلمحةع،نيقية3بساقفةبينداإبىأبذى

!.،--.--المسيحيةلكئسبى.وعالعقلِدهعالفكرعلعى.لَأريحْالأثرأجمببنع3لها

!في!ه3كلفاأظوزنِةلإمبر-ا.ْةأجمملمت3(35س!سظ!مزعْأ/أ.س)+،ةْمعاجلعيَوس،لئعتحار.أهَعدع-وْ-

it. A5.n464.p!اْن.Robertson,op3()2ول

.SOCRAT.33)،9211-!بم.!.بر7ً:ء0.!ع-. Hist. Ecci)

6(34.Id; SOZOM. Hist. Eccl.)N
(35؟15،+.+طل!س!st.Eccl.ي703.-.خ

74.HANAS.Hist. Eccl. Arian36(+ول(

)37:د،بم ATHANAS. ! e ddcr.Prae)
0،:.01.!5
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0007ع.7.ْوالكئيممةْة.!*الدونة

!دالعطعدة،لشئوطعالآق-بتطعرطعْوبدأغالة،حلْطعْالغرطعأقللملِدْرطعلالسطنططعوس،.-ؤزاح

أنوفلكالحدَيقة،حدإلىتصكْطلمرديقةقثمرهَسرديكاع.بصالكنيسةخظف3الشلامْخالذئكأن

الىالشرقكْيللئلِصةئسا!عْةباعادهَقشطئزعوتهثمدألَاالفارسلِة،بلحربعالملحالاسلَعْراقي

أنشكولا.الصراطعجدْورتجتلشااظعدونالسلامطعرضتئسبعاباطعاتَبطعقوة.كرالسيهمع

؟لارهَْمنلَمكقوقدلسعكنثرىعالأسقف-فلكعصوره3َ+الآناستعطعتفقسطنطلِوس-ذاكرة

لِغطع-ولمقنسطانز،بهابطعثالئىلتطعثيدرسألةوراءوظنهضده،جطعِطعاالغرطعأساقفعه

لِكلففيْدونعودلعهيرجوألطعاسيوشالىلهابطعبطعلتى-الطعلاثَالرسائطعتلكمخيلتهعن

أظهرهفيىاللحدىفبك.الإمبراظور7ولإ-لْطعطعْمنها،أىحمطعللرد!طعءتمْسهالأسقالْطع

الاعَراطشعحطعيملكيكنلممالحظهَطعيأنهوتذكرألعطاكية"قيلحوارعساعةألذاسلِوس

لمبرلطوراعقسطنطيولطعكان!د..وذاكهذاوطعوطع،عاصمتهكنيسةراعىعودةصطعلى

قامتمنذلقائضهَطلعرومأنلِة،السياسيهَالنظرية---أييهشأقتماما-يجسدرومانيا-د.

ورطعطعطعالكلِانع،طعلخطعجمانوجودبعثنمالقئلةالميلأد،طعبطعالأوطعالمَرنطعيئالإمبراطورية

lدولهَ.دلخطعدولهَكَيا.

ههدآباءيشععرلاحتى..لكلعيطعطعةعلئ:للثعولهَسلطانفرطعمنلابدكانولذا

تمَليدعأفسطنطلِوساسئنهاسئةللكمنملَفلاةكيانالأنفسفميح!ؤقأنهمبمنزلتهمعلتمهما

حولا-يصمطعخلفاوًهيبغْعهاطعلمللإمبر)طوريهْلطعصر-الولطعىلمحيأسلاطعهأرساهلما

بميرعوألبم!ها.موظففحك!مةدوائرمندائرهَمجردالإميرأطوريهَلمحيالكئسِمةمْح!حبئ

.الإمبرلطؤرصطعند

للِهؤسمليذ،هَسطنطيوسْلِد.اليه.املل!منأولالقنمطلْظدنيةعاًل!م!بولس.وكان

سراْ!ىوتظهلقبضْعليه)93(مقتكمنْحلنئالحلِلةْوالدها-ءيستخدمالذىهليب)3َ9(،نالْبه

هَسطنطيوسهأعادويهدْاماكثوبْيوس)41(.-طعانلِةالأسايهَعلئفيخلفهحيثْمالْطع)004(،1لقولمحازْ

.الإسكندولِهَلىعودلَهمجردكانت!للً!اسِوسأمأضاع.!كككبرلِاءمنشيئالنفسه

ع!2"2
يمطع

(SOCRAT.Hist.38)لطعسطعطعطع.طعطع16

(93.Id)
SOZOالطع.Hist.صطع5طعسطع9111,0

04)ولكلم!3.إثبماst.4+طد،ول7 AT)

237..(41 SOZOM. Op.Cit)
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كألكئيم!ةوا..لدولةا

عدواانتالسِوسض!القدللإمببراطور)43(حتىالشخصيةالإهانهْطلِالهابينتحمل!3بر6سدة

ذلكأللأسلِوس)44(كويبررغالةطأضيههَمنوبغضالهمعتاأشدلقسطتصلِوس)43(بلشخصيا

يحملهالذيالإسكجابورأىماجنْلْلتوس7ئزفيخطاهالإمبرطوريستحث+.كلمابقوله

دبوه،.نفسهعلى!طعهالللَىللألمكوولىالحنىَبهلستبدلشخصى،لمنطىللكأس!ففه

الكا!نة.ال!أءبواعثبنلكلِغفلأئتاسدوسان4(غِرايْفجأهَالنارأشعلكمنوأضحى

جهده!ئهمأكلويدْلوالأسبقعْا،الإميرأطورب!نالخصامآلَونإشماعهعلىفلْحوهكذا

الإمبراطور.مالَهغدماالأ!اربينهمايلحربنهايةولكن،خصمهعلىللقضاءوفكره

الذىاالنجاحالىبهلِصللنمبلئرة،ألثاسلِوسعلىلهجومأنقسطنطيوسأ؟رك

معإصويهأجمنْلمحيبطلاأللاسيوسمنخلقنجبك،منالعك!د!ع!ربمابل،يريده

لكنلِسةرج!أذهانمنلِمحوأنعليهكأنولهذا،يبتغيهلِكنلمماوهدْاوالأَجلِ!،.

علىخظتهقسطنطلِوسفنى.أنفس!الأسلأ!هَطريقعنفلكوللِتم،الرجلفلكأسطورهَ

السهلمبئأصبحله.فلكتحققطفإذأملْبؤذا،ووصمه!عالم!لأللاسلِوسعرْل%سالر

متدْا!لِوسابثِونيتبعهالذئالأسلوبنفسوهونصير.ولاولىبلاالبيعةخارجلفظهيعلث

.5rrعامصوزمجمعفىأرادوامالهملحققحلى033عام

ورْادتللئيالله،عدمْالؤلاءاليدالةملْدْن!سهلمحى3يحمل!سطئطلوسوكا!

لمحيالإمبوأطورولكنرْعماؤهأ.عليهنظاولأنبعدلدلط،الشعورهذامنالأحدا-ث

للتخلىاسلَعدادعلىلسِىالنلِمد4،نصير6الغربأنلِقلِثالدرككانذالهالوكبَ

كانتولما،مباشرةالعقيدةإلىغضبهسهاميصوبأنلِشألمولذاطواعِة،عنها

سوفالسكندرىْالأسقفإذولفإن،واحدةالغربلدىوالنيقيهَأثناسلِوسقضية

للنيقية.إذلالا.كذلذيلَضمن

74(42.Gwatkin, The Arian Controversy,)p
503-403.op..Cit. 1، pp43(ولولا!بة(

393.p!44).ح Gibbon, op. Cit)

03(45.ATHANAS. Hist.Arian)
3.3.!
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-..-4ى---.-عع.---.....-03--.-003نكئي!م!ةوابر.ولةللع!عا.7

ؤأدركالي!لِخة،شمماءثْى.دتجمغ)ْالشك-َشحاباتلبدأتالإسكئدريةؤكْبى

7-كْنىْ-حدتؤقا.ْأ؟-3،1سثة.3سلرملومثئجرىْألىخْمامضطرنجهَبلْثْنسألَناسثِولمبن

إللِه.ولَرأم!،حولهمق7ْْيحكبشىْءيدأيالااًفهلايدبولننى،3لألنممَفهاالقشطنطيوننملِة

لمأنهفاْالأسمقفانصنرحكقدؤأورشاكلِوش.فالفرمى-7كلارتئادأتباعءالننهايةءكْثي

ىعثسظالْىع-الراحىعالإمبراطورمىعالخوْوْربدافعإلاالىعىعايغةتويلهماْعلاىعا7ٍىعىعىعلىيفْدما

-"(3+والرفاىع)ىععدَيدىعهمإلىأىععودهَإلالا.يملكادْ!الآىع.َىعألْهمىعقهزه،ولَحنَإ-

لهتىعجبمستعْربا،"لمكىعأمرا:ليسجائبهمامىعالىعوكىعدْأأىعْوالحغعيقة

لَملكوقدالنسلِاسيةىع.ىعخصيلَهماطبيعةمعلِتمىعىْمتوكَغاىعيلع!كان.ففْب-.أنناسيولىعن،َ

.ْالأمز،.بىعلتأنقيىعبسرسىعةبئْحرىعأن-علىوعرْم،كىعىع.سبيىعأىعثاسيوسعلىالقلىعَ

فاىعىعنْدعىوللئلقلِة،.ل!الأماىع،-وقلىعهَ.حماىعمىعقىعقئسطالْرْىعفد-بقتىعأنيىعدخاىعه

لَرلإىعلفوسئىعْمْسىعارهَراًسعلىوجىعلهْىعسىعايِوىعْ،.-صىعئِىعهالفورىعىعلنى

لأوأبوللوبالشر!لِة(راري!ا)رْاويةاْ*cotasتقؤقأس3-إبببق!(ع+adelp؟ول!

Upperىعىع؟جمىعlأ3ْءالعلياجميئوبوليىعبىعأسقمْىعاىع؟لمبر؟إ Cوالزاىعب7(فىعىع)ال!ىعىعىعىع

ؤثلاثةالخئبنَلِرِ(اكومPachenunon.باكمونأمبفْفثثحولmoniusأموتيوس

وفلللاسنAstericusوأ!سترلكوسالئطاسى،بطرسالإسكئدرلهَ،قساوسهم!

leasأ،أP.ضللائو)47(،كْيَآلْدْاذألإمبوأطؤر.ددَلِمكالْىحدتالطانلِاإلبىووجههم

ىعملَللىعأقمنالخؤف4(،الخؤلنِالىع)فيْصاحبىعلمىعىعلتيْتجاء/كمأْدْلكإننَىيدكْعه

ألإمبراظ!ر.أدْإرْع7الآرلوسيولْى

لكدولمىعأ،61أىعلطاليا"صاصداالسكئدرىعالوكدارلحىع3ْ؟؟ىعمالوىع9ْ-وثْىعْ

أمي!oMبماه7ntanusموئتالْوسِالإسكذريةقدمحتى،أيأمأريعةإفلاعه3علنى:لِمصْى

ألِضَااجعوبى

46)*جملا)بئ!ه!.+ا3ْ(ة-كل!4صال!92 AT)

47)ىعىع.؟ول،3-- HIST. ACEP)

XV*ىع+3+.ىعز

/XXV.ولىع.EST48(ىع(

(94,3HIST. ACEPH.III)
---..كا-.--3-3..-..-7-4.-03001..-0.."جد.-،عع!402
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!ةوالكئيسة-ىةال!.وق

الإمبراطوراسنتجايهلَعلنألتاسثِ!س؟.إككَسطنطلِوسمن3لجملإ.روو"فيالبالط).-(،

اللازمة-المبوئةعبنابحصول3يني!بدرجتىبالنممانج.:.لهَيلقائه؟%نئألمبلِوسلزجا-ء

إلنى.سفارة7أىع!-إرلب!إلط:الامتئاع.ملْهونطأةبالكئلسية،ْالضئ!ثطقيلاستكمالي-

بإح!مباليىوأدرك؟الرسالةهدهيقرأوهوالدهشةْأفئاسبِولب!ونملكت(.القصبر)1ْ

اطورالإميبيعكلىفْيل!ومجض!،يمهارهاعد..كميئأ"إل!للشالخطابهدْاأنسهبهَ.الر

كاأوخ،لقياهاليرعْدة.لمحبىلَحمل3هـلببيهَأيةدسطئطيإيىإلييكتبلم.لألْهوإلمحتراء")32(،

لأمبِئنواضجةإجابهَ!عطولبمالا!مبقعْالري!نمومنلكئللبمته)3-(+ثملْحإعالْهَبشاثي

(.شىء)؟ْعلىأثناسيوسمنيحصلأدمادونمونتإنوسوارتحلالمبالط،

بأقالقولكْيوأَتئابببي!سلْلفوالَجعلئ!التىَالكادلِةالأدلةاللَاريحْيحفظولم/3ْ

يماةلَيبرهبنمبإلثمرهَدْللةتلتاللَىالأحدالثاولكنممالهَ،البيهدْهلمْيكتبالإميراطور

ولِدفعناوبصنرَه،اطور3الإمبرسمعلَحتكتبلَطالرسألةهذهأن،للشكمج!الأيدعلا

ل!ترْاعايهاأرادو)،3البلاةل4أساقصورائهومنقسطنطيوسأنالاعتمَادذلكإلى

عتهيزود*مصرأعتىبها،يحلْمىالتىالحصينةالقلعةمنأنئالع!يوس

ظمعل!اوالولاءبالرعالِةويحوطهقه!ى،الرهبانمنجلِشويحميهالأكللِروس،

الألنملحةأكوىضْ!مجردا.قسةهالأشقصْلِجدْسوفالمنطمهَهذهعرْوبعنِداالكتلسةَ.،

أرْالإملراظور-حصْرةفىأسقْمْايستظيعبىالغرلا،3!!ْوهئاكعليها.لِعنضداذتى

-أصمؤاورهئاككالْئاوإدْاالسكئندرئ+الأسفْالْاجانبفىنَأليدكلضةفلِقؤلفاهيفعْرْ

بالنفى.قرأرْتوثيعْسويشلِئالمحسطنطيوسدْلكيكنمةفلنس!ةرى-*-كمامعارةسه

.أسقفهإْكأبىْ"حيلةاArlesآرلعْااله،.وكْيوقصدالطاليأالإمبراطورترك

-منهالأسا!سىالهدفماكاند(كفسى)ْمجمعلعقدالولايةأساقفةدعا،الآرلِوظملِةعلى

(ACEPH+3+..05)رلأ!3
91.onst!4.كلهـض..Apol.51()هـجقهـأ؟ط.؟ول

5(14،71؟02.1.،--*-.--...

091(53,Ibid)

)54(-+!أث!.كل!!ل!ص!ول34112ء.-

.IND-.ا.!-.ْأيضاوراجج XXV؟.FES

3103(55 ATHANAS. Hist.Arian)

حبئ55ْ!خ!.----..---"---.3.ع".ة3-.--...-،-.--
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والكئيم!ة..ص!ال!ولة

س!زمهعنقسطنطلِوسإتتاءلِبريومرروماأسقفحاولوقدأثناسيوسما.إدانة

أسقفالأitnceولبا3.فينكنذَيوسماوأرسلول4uاleiaْأكويلياإلىبألمجمعوألانتقال

رثضالأحْيرهدْ)غلرْ.ان.(،آْالإمبراطؤرإإلىالاقترأخهدْالتفديمجapuaكابوا

يتعرفاكى)!1ْ(المجمعجلساتعلىبلْفسهيشرفأنعلىحريصاكانلقددْلك،

سلطاقوإقرارإرادتهلفرصْبىالمناسبالوقتْقيويتثحنالأساثَفهَ،اتجاها!على

أنرأىعندماحصيفاالإملراطؤروكانالأكللِروس.رجالعلىالرومانية7الدولةْ

اجتماعى7لِؤدأنحْشيةأهملِتها،لهـاالغربولايا!مكؤاحدةولايهَبأسا!فةلِبدأ

اللَأتذِرالسهلمانوكانسزديكا.قيحدلشمالَكرأرإلىجميعاالغربفيالأسادفة

أهلَماماالإمبراطورىالغربولاياثأقلباعلَبارها--بالذاتغالهَأساقفةعلى

Matnضارت!المؤرخدولخسلاالدقهَ-شئناإلىْبطل(البمَائديه)8ْبالاضطرابا!

أ!منْالوعْمعلىا)93(،اغالةإلىا!بلَعبرْأقعلىلَعَولمالجداكهدْاْحمىإ!اا

مماهذاوكانآرلِؤسيا.لذبلاطصديقاكان7آرأطأسقفSaturninusساتورنلِنوس

تماما)06(.قسطنطوسغرضيخدم

لعدالَورسوسرئاسةتح!آرلقىألاًساثالْةعقدالتأم353،أكتوبروثْيع

فيتكئدلِوسطبيعلَهملمحىأسقمْا-روماعنملْثوبورْوحصْر؟المجمغ،مديلْةأسق!

أنمنبدلاللمناثشة،أولاالإصانثضلةيطرحأنأريدالذىجمابوأ،أسقف

رفضاوأوبىساكيو!،فالنزولكن)61(.الشخصيةالععمائلإلىالحجحججهديتصرف

ول!ما)62(،المجمععماطمحورأثناسيوسقضيةلَكونأنعلىوأصراالاقمراح،هذا

الدسلام،إلتىوسطاطريفأرومااسق!ملْذولوارلَصْىبلِىْ-القرلِمَي!المجدلأحتدم

688(.*(56.HILAR. Fragm. VI,.9(3)L
562((57HILAR. Ad. Const. Aug.8.1 (p. .L)X

Leكتبهما)58(.راجع Bacheletهلارىالقليسصreْا.S Hila

.5.0923Cath).ضعن VI,.2 col،غأاDict. De

.50303،1(95.Martin, op.cit)
.(06.01Watson, op.! it.)p

61).3.يهافيث!ist.Sac.را)93 SVLp)

(62.Id)

ص!602
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لكئيسلأ!وا..لدوبةن!ا

-الآرلِوسية.بلعنالآنحْرالجانبلِتعهدمأنمقابامفياثلاسلِوسطضدبالنتوقعكْتعهثوا

عضدهممنالممجماوراتم)63(.،لِلنَمدهذهلملطمْمغارضتهمأسكلنو!وصحبمهفالنزولكن

الإبالْةلمحرارعلىالتوفلِعتِأيىم!كلملنعْئاصثزهالمذىعالإمبواطور"!قر.ار

الإذعانمنبدارومالعمقفرلمبلوفيهمجملِعهمالحضوريجدولملأثناسيوس)64(.

هذأعقيسمذ7ولمالسكلدرى،الأسقفيدينمرمسومعلىوالتوقيعالإمبراطورلإرادهم

أوامرهالامبراطورفاصدر6(ءترلِر)ْأسقفPaulinusباوللمنؤسإلاالإجماع

غالهَولايهَلقهركافيايتوأحدامثالاأنالإمبراطوراوأيقنفرلِجيا)66(إلىبنفلِه

معصراعهمنالتمائيهْالجولةفيالأولىالنقطهَأنئاسيودبىحْسروهكذاجملِعا)!96(.

قسطئمطيو!ما.

أساقفهَمغمحاولاتهعنمرعمماالإمبراطورانصرفلمحادمينعاملِنوكمرابة

بعدمتابعتهاإلىالراينعلىالأحدأثجبْبتهفقدأئئاسيوس!،لَأيلِدعنللتخلىالغرب

ذللمفيالاضطرابا!جدثِمنتثلِرالنهرعبرالقاطنةالجرمانيهَالقبائمطمبثأتاْن

عنهامةالغربمنولالِةأسا!فةتخلى-الأقلعلىالآنضمنولكنهالإفليم)68(.

السكندرى.الأس!فنصرة

أصمدقلإب!إلىابرشبائلمنْعددبكتايةلْمبسهأتَئاسلِوسيثبغلدْأت!ابوثَتولمحى

4-ول-.إلشهير7اينطروق.-ر-إ-هبآمونيإلئ.354.--رسألد!إ"سدة-لمحيكبعث؟ْالرهبان

munem Monachumآراءهماوخاصبهَإلأرلوسللنىيخعاللبعضلِعزضبي.أفلهأول

اللَطهرمعمأللمحولممعطمهماكْيلدورالبرسالةأنعلىمسِبرة.بصور؟اللاهولَلهَ

وأولاء،الدنلِالِعلِشونالذيناولئكحيالَىبينممَارنةاثناشلِوسويعقد.والحياة

الكبلِرةالأعدادألهِضا-إلىالرلعمالةوتشيرالأخلِرة.ويفضلالرهبلْة،لِقدسونالفين

685(.LX.خ)5,Fragm.V63(لأول!كلل(

--4-.5ءأ01 SEV. Loc(64)3لص

.(65Id)

58-587(.p..L )X66)ول.HILAR. Ad. Const. Im).

01(67.Watson, op. cit)p
.MARC.Res.!*,01كر807.بعدهينظرو Gest.68(!له(

!ث.0007
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والكئي!بمة!تف..ثلدولة7ع!إ

جمبهللِهخ!..طلى-.آمو!.-كم!.الراهبرعلِهأوالمئطعة،.ْةج)-بهم-ئفللئأبذيئي..هبالْىْ.البىمن:

11الأببأتاوبْاديهْ،.والاحترامالوثَارربألقابإلا.الراهبْيفاطبلألا.وهوَ،ألتاسلِوص

كبَعلْدمأئلمشه-رالبىالأسلولبما0.لْالْ!ب!!هو.96(إإاالرب-"محي!لاْإلمقبب.اْلشتخأؤا

الزهبان-إلىزلبماثله.كك،-لمحىألِضا.لْراهفي.أئطولْيؤس،إْجلِاةبعد(.ف!ألتاسيوس

،---.:7ْ!إ"3!-.َ.10معهنم-.-ونملوكة

إتىتلاهالذيأونقريناا..ابعامفلكحْوالىبقاسيعثْكقدالذائئِةْرظمانتهأمإْ

أسفغالمحبولي-سيامبه-3ر!ض3ماعلْدوفلبللرهبا!،أحدDracontول؟3يراكوتبَبِوببى

sلذملْهور parvaْأl+ه؟هHeألرهبلْهَتارفِيع!الْوثأئىَاهممىْلَعدوهى

ا!"هـبالَولموكَمْه،ي!عمببدراكولْلبوسلىابلومأنتاسبولمراجهلِيم!قلِهأالمصرلِة).!!(،

تتعرصْوقتلمحىالكتنسهَرعالِةمسئوليةْم!بنقروب.لاتهامهْالبابيمْتحسو!فلذ

ولمحتصالكآبهَالأسد!الى:تفصحفلكدالزكْصْ:هدْاللضخظ-والإرهأب)71(،وأن!ه

والفيينبهالمحلِطيننصافحإلىيصغىْلاأ!ويرجوهلم\(العرأء)2.إلىكلِهتختاج

!مبكلَنِرالأمثاقلهويضزبالكنيظمةَ)73(،.شعبخدمة-غنْ.الابتغادلهيرْلِنو!

منصْهمكا!بللالكللِروسن،سْاحْلبيرواعندمايلرددواولملِعرثْهم،الذلِنالرهبان

رجاء-مجموعهاكْيوالرسلهَْشرابيولْى)؟7(.مل!3مصرخارنجْ:.سياسلِةمهامثْتى7أرندمللا

هدْ.هع-فيكالْ!ألديففا،)لْثْننمهرسامة.لِقبلكىأثناسي!سن-.307م!إليْدزانجولْلْيوسْسحار

7ْ"ء.ْ.":ةْالإسكئذرلِةم!--لفرب!اخاصة.أفميةت!نحكل!ْأسلفئا*،.كبقا3،المتطقة

إلَجوله7َلطكقلطألآنالرألِنة".واسدذارنجبههَ!غبىحربفىَف!..فشطئطنوسكاْالْديىْ

آرل،لمحيمندويتِةاعْنحهـلقشلذددروماأل!حفصْليبريولب!:وكانأنلاسيوس،ضدالثائية

96)يئ!ول+3.3ولdةولولun.عMo.؟ - )A

(ATHANAS.07)طلDracont.4.-..عم..-ع/..

t.؟i3.،لأ!؟.+وراتججغكا/أيضتا-أ.ء.! .p Robertْ557ا 1.n . c

.THANAS.Ad..،.3.!.-ا7.. Dracont(71)ول

(Ibid.72),3,2!!:-يم-ة--أ.....:؟.3../عا-

5-3.AS.Ad. Dracont73()لاور++ول

)74(.4)ول7.:ء-ا.(!-7؟!...ءا.:

.....---.خخ-52يرض!8
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الكئيسلإ!وا-..ة.لدولة!نر!ا

!ماخْبَج!ءأننافميوس!"قضلِةليحبنجدبد-مجمعقب.إلئ.ثِجموأد!الإمبراطورإلىفطلب

هدْالجقكسمجلا.روماإسفصيممنيْ-ألمحبم.ءتجغالببهَ!بسطئطلِوسقيكنولم17،آرل)ْكْىببث!ألْه

يمثلبقرارالآقلِتبغهأقويريدغالةكْى.المجلىاللَأييدعلى..ثْقد.حصلالمجصج

ليقولموالسلاس!ة،إيخخسْكرلهمتاضضبه.منتخلصيىانبعدلم\(،6عامهَأالغبرباأشاقثْه

أما،وهلبلهاابدولهسلظْألْمائمْسهْالوق!لَملبى-ْاكْىاللىا-لشخصلِهإلا-الملاعب

-!---كااَط--اقما.دورفلهاالعقيدةبرمشَاكل

الذئ.المجمعْيجضورافينملأكعْهَاإلياببخيهوةتوجيإ-لَج!3557عامجْبرلِالْاوفْي

أييْببمورْولمجؤلب!)97(دْلككىلمي!وافي)8"\(فيلثابعهولبكومكالأ)77(6لهميِالنه!اجْتيرلا

مخلَلفة،يأسبالاولَعلل.ابمجمعهدْاْجضْورعبناثأقليْالشرق!أبخ!اكمْةم!ْكبدراعبدا

ابتفدير34َهدْاأننئ!كولانَلاتغائة.نحوأبىفلِهالغربأساقمْإَس!دبمانجابئعلئ

أوللكالمجمججصبروامنإبىصْمقدلبمفنناظأن!لابد.،الميالغة-منكئبرالجوى

أولكْيالمجمعشهدوقدأصدرها)"8(.اللَىةالقراراقي-عبىيعدمنوقعواالذي!

أسقفلِوسلِبيولب!.ْلِقودهمالغرب2فى3أثناسلِولمنأنصإربلِنعئلِفاصراعاجلط!اته

كاليارىأسفصuْطوْلءمأْس!3uولوكلِفريوسالمحطاللِا()فىبنersellaeكْرسالى

Cagliare) Caliaris)ودلِوئبشيوس7سردلِئلِا(7ِ)لمحى-onysius!أسععْطأ

اجع.-!ر

...-و%يضا

اجبئويى...-!-

-،--وكذلك.

022-79ْالِضااتظرو

idd,4ا01ْلأة'.122./..-6-ة..،-*.)ة، op. c!75(نج(

43.جأ."4-9-.!.-.مء on, op:!يbRobeع.

*ولأط!خ!كا!*!.،+ب!ولrأaْ!3لأغللإ؟حلاكه؟جم!؟ه.حء.383.-.

-ء-rtson,Loc(76.ح؟4. - Rob).--

-.(؟-إير.ب!ث!ءإص!يم،س!ء.؟-.؟-اْح.-،!ءp"2.+8.-2؟768

Fliche,o.143-142-؟-- ". ,1I1.tic Ppع

135ءح*أ."أ)أحourretiع"ها-.ع..-.،.بر-..-..+

se؟س!لإnجم!.سأ.1ا33"!.ع12 anciْأل،!ص!أاre deْأstoْثا!,etzrnannسأاآ

A.س!س!ح)..63،1ع. T. )+ t(78طبما3 SOC)

95,1. IV!س!ص(97.SOZOM.Hist)
8.10"ه.ءأحأp.06لأا.أ Zenos)

هـح!93-...
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--.3033-.-.-77----.ع.....لكفيشةوا.ْ..ن!ولهَروض

الجدددْلك17-جلددمنؤثابىوأورنساكيوس.برْعامهَْلمحالئزوالآرلِوسلِينملِحئؤ)81(ةت

3-""كاع-سلثنىءعفبل.الإيمانمسألةحعول-بحدعاآراعفْيْنسعبالذى

الننِقىاَلإيمانبمرسوبمرومأ،لأسعالْاممثلاكانالذىلِوسلِبيوسوتقدم

أدركوربما،أخرىمسعاكاعأىبحتَقباععللهعاللولمحعالجملعإلىيطلب

أئسعارعئاداْمامالآ!سوسع.يصْيعأرلعثْيأحرعرْوهالذ!النجاحأنالآريوسيوس

الفَضمرإلىالكعنيسةم!المجمعجلسادعتقنعاقرَحواولذاأئتاسلِولب!،

ثيبئمْسهيسعاركأن!مطئطلِولىاسلطاعالئحو.هدْاوعلىالإمبعرأطوعرعى)83(.

فأجانجةتسويفْ،دونائئأسيوم!إدالْةْالأساقمْةإلىطلبوقد4.المجمعمناقشالَا

فالتزص!رجأل.ادعاءعلنئ.بناءْألَتاسلِونسإدالْةيسلَط!عولْىلاألْهم7النيقلِولْى

حسبلآخر!جانبمن3وينئقلونللغقيدهعورعنايقيمونلاوأورساكيوس

إدانةعلئ)لعحاحأنإلىتلْبهوعأالتلِقلِةرععماءأ!نسقراطولِقولمصالحمهم)83(5

وكَددْاته)4؟(،الإلِمأنقانون-هنو-ادانةآخرهدفاوراءهيخفىالأسقدعْالسعكندرعى

-الأسقسع)؟8(.بنفنسهيتعهعوأنهالمدعىالإمبراطورْأتهأعلن

ذأرتالتىالحسانجلاتَالفالْولْلِةلككاللفصيلم!ْبشىءأثئاسلِوس7ْويدْكر

فيأحداًأنْيلْهمللامعبراطورلِحىَلاأنهعباعتباروقسطنطلِوس،أنصارهبين

غيبلَه)86(.

وأحدهَدرجةعلىنمْسهوصْعفدألْههئاأحسثعدالإمبرأطوفيأدْاسعكولا.

راحواالذلطالتلِقيينالأسادفهَجانبمنالجر(ةهذهعنيررعولم،أئئابسيوسمامع

ثْىوأعلنحديثكلفطع!قدئمومنالمحاكصةْسعرعيةويجادلونَحوليحاجون

33,(81.ATHANAS. Hist.Arian)
4(.(82.56HILAR. Ad. Const. Aug.8.1 (p..L)X

.na.76.!اْ+لTSIT-1.SANAHT.83(ول(

(84.36,11.SOCRAT. Hist.Eccl)
76.(85.ATHANAS. Hist.Arian)

(86.Id)
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والكئيسة!.3-!الد4للأ

operاoutoْطوله!ة)87(.القانون!هىإرادتى11!حلْىَ ego boulomaمنوطلب

ممنكثلِرينأقلمحنعْبروسويقول،)ول8(ال!هكنذرىالأسقف.إدأنهَعلىالئودليعْالجميع

)98(،الخثيعةتجذبهماعوالخوفذلكعإلىيدفعهم7كانالإدانةمرسومعلىولمحعو)

بالإذعانأنفسهمأقنعواالأساقفةهؤ.لاءإن!:قائلأذلكعلىعالمحدتينأحدولِعلىَ

يمكن7لابأنهمسلكهممعلللِن،عقلِثتهملِمسلاذلكأنمو!نلِن،منهمطلبلما

ناحيةأىفىمعذنبأيكونأنلابدوالذىفردرجلاًجاعمنكنائسهمبسلامالدضحلية

ولعل).!!الؤاهنةالمفردهَيأصواتهمحمايتهاسلَطاعتهمفىوليس،حولهأثيرمما

نحاؤللمالإمبراطورإ!افتناعهم،يسلأمعهالإيمعاتْإلىالأساكالْهَهؤلاءدكْعالذى

فيالمسألهَاتحصرلاولذاجدثِ،المانمرسوملِفرضأنالمجمعلِنمنْأىفي

وألنعاسيوس.قسطنطيوسعيينشخصىنزأعمجردبخاعلَبارهأأذهانهم

آنذاكألغربرجاعأشهرمعنعثداعفإن(للَهديداتهذهمنالرععمضكلىولك!

كما-فضلالذيميلانوأسقفدلِولْليسيوس،نصهمفَمالإصراطورفرأراتتحدوا

علىوخلفه،)11("المعليكصثاقةعلىالتقوىعذاب"-أمبروزللقثيسغهيحدشع

وشارك،الملظر!)29(.ا!رلِوسىكعلاأْ،ولس!كلطولأوكسئتبوسالأسالَصْالأسقالْلِةعرش

)49(.كاللِزعىأسقفولكيفريوسفرسالى)39(فسقفيوسبعبيوسكَثبره!يونيسلِوس

ا-بدداءانهنذكرأنبمكانالأهميهَمنفإنه،الأحداتمعثمضىأن!قبك

338..(7 ATHANAS. -I list.Arian)
(AA)نهضالامبراطوربنيعَولحثِمسرحيهَصويىةفىقسطنطلِوسلَصرففناسدوسيقدم

.المرممومعلىبالتوقلِعأمرهمثمملاداالجميعأغاقعلىووضعهمميعْهوشفر

-.Ibid.733راجع-

)98.كإ؟His؟..Sac.،؟-.93 S. VLP.!S

52(09,Neander, Christ. Relig. And Church.IV)
.86,LXIII.!19(.!ل!"ل(

219ك!ط!ولS.اثبما3أةول3؟ءإ.3؟- AT)

عء3ابعيلرالحزء،!الكئيبمهالدوله،للمؤلفراجع.اهبْ%وك!يمئل!وم!وعنن

HIX,68.39)-فا AMB.Ep)

33.Arianأث!3حأ(4.ATHANASع)9

--.-.---.--"".-19!
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ظكلتتلكفيسةوا.ة.2الدو!ةحثيروؤ-

عمرلبمومبصوجليا3لثْبم3الجدلِد:الإمبراطورثثصشِاأض!بحقنبإسلالْولمنأه!.كالنِجؤلامنْ

Lexكااْس!74لْأ.إ!9!(أْ..الإم!نراطور.لَولِة.كان!هـنء73يسمى-شاملبستورهـا regيصتول!ا

.المرسومهدْاويلْص!-،الئاحْبينْالشغبية"اوضادق!بر.خكللِهْ..جمجيافيالشيوحعننِهْ؟مخلس

كما،عليهفيببضباد!ضحلِحأيجننرْألْايجب3"افيمبر)طبىرعقمإيصمبر..كلأ!جملئ-ْ

!قدهىكاهبم)9p.أولبيالْماقابْوطباشع7ابمعروبهو.وهدْاغ.الشعب..بأمر.ضدرألْه

ا9uod،عncipأْالقإلْونقوةلهاالأمبِرإرادهَإبخْإخ11..يقولوالذىالثالثالقر!

*iيم-أهvig(+!سم؟،legis3.كاإْأطوليةأقانونبموجي!المشعب؟إْلمإس!؟أ.لإنبماLex reg

n!ول380ولثاثيإعس!؟!به!أْول،لما!اءسلطالَهإْ!(كللهئقل eumْأْلما.3أl؟ع9لهp

،.aفاح!potestatemconfe"

أ)69(ا.ابخبائلا"مجمعهلال!رى-؟جماه3الذى.مج!غ-ملِلاطوالْل!ىالنحوهذاعلى

uin Synagogaْاgnantْ4أl!ثضللةأحْرىئمطهَيهكسب!سطنطيوسولكنول

تحطمفالَدالأللاسلِوسةْفأدحةعخسابىةأنمجمعإليهاْاشْتهىالدىالن!تيجةهدْهوكاتْ

لسْدنقبلم!ْاًتئاسيوسجهد"الذىالهائلْالصنبرخدْلكقئسطانرْ،مقتذوبعد،الآن

حولهم!ألدائرهَألْماالأسففْ-7ْوأيق!كبلِبرة،بدزجةصكلثِهيعلفدأ!أمكثهحتى-.7عددا

سعيداْب!هالإمبراظوركا!حب!علىضكبيإ.أ!-نظبىنؤشذَالضميقلمحى.أحْدْتلمحد

نكزلأكلْخَلمحىفقُد(لمجانتهؤ.كْي-الأيكلَمللم--موزلمماثْنيلْصرعهاحتئ-ع-نأرْالنليجهَ

لشهورالآط4ْ.ةهـتركهبالعولىْلة-الممتدةالغرب:ايدىوجمف،خبحجتهلمحني3ْهئكعاعلأسممتا-

وإلاضطراب.القلقفريسةآتية

السلظانبقودنذعمت!وقدملِلانوقرارأتأنلِفيلْا،يدركالامبزاطؤر.وكالىْا-،ْ

الىبعد.م!ولشخؤبْ!بولها،مطالجمعلِملعضْلاحلْئالمعتؤىاتذسكميئعحمحهاْ

-البن!اليرينالغرلارجلْىصعكآملْةالمعئؤيةالقوةهدْهأناحقا.لِعلموكأنهدمها.

مديلَمامالِدركأتئاسيوسوكان.قرطبة،.وه!سيوسْأشقمْالييزيوسطأسناْلْمْا-ءرؤ،ما

reأْ،أiبلا"913is.ا"-ل!ع-1674.-...بخ.-.. Romaاْ"شre generate de 'L eْاstoH.ْ59)آ,ا .P Pet)

-،صاصل!ل!عزتَفي..(محمدلَزجمة،القكز7-.السلِأسى-ء.لارد-حْشؤ!الثةجاكجان:أيضاور)جع

لأ.-..-3-ة!ضا71-.،-!لأ-بخة.ييرعوت..

.!.--..:-:..(Ad.Const. Aug. 8.1 (p. .L 562X.69(ح!طهـممأول(

.(-.--.--..--.+.-.--..-.-....-.---.-.:...،.--.3ع!ول!12.!073--..-
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لكثيم!ة!وا..-توقنخ!ا

جكلئ.،-عهدْ..لبمواءر!فا.ع*-دْلل!هإ!19(.فكئيسةا.لأريوسعلررْ..-ْ!علىلِعلفهااللَى-الإطمبه-

لمحضيةضالحفئ-جاملةتمئلكهاالتىالتأنِب7ِطافْةأعظبلِوليوش،ْمبلغةأوللِبزلِ!س-

ع،-وجمع0034سلْة.روما:كْي-اظابياأساقعْةكَادالذىهولِوليوسوكان،أنجتاسدلِوس

يرض:ولمأنتالمطيوسع،1-نضرهْأجلم!343-سئةَسرديكاكْبىإبغرب7ْاغماقالْة

قبرملِلالئو،..ؤوكفإلل!ه-مبضع.ماْ.الْثَه!!علىو!عولاآرل،لمحيلَمعحالييودودط!

القريقإلىْروماكتلِسهَاستمألةكانتولذاالإسكندرلِة،أسمقفزميلةيؤيدجهده

والأنَر.الدعاللهعبافيعملأالمضاد

فيللِيريوم!إنىبهويعثيوسيبيوس،يدعىلهخصياالإمبراطوراخثار

وقبولأللالمملِإسإدإنةعلىالتوكطِع-3منهطعلتبالأسقفااللَقىفلماي!(،روما)8

تطعتع")99(أنوعلدكالأهبراطعور،-أرادةتلكمضِيفآالكنلِسه3شْركهلمحي-الآريوسلِلِن

رفضنروماأسقعْاؤلكنكَ!مبطتطيوس).؟أ(.يهابنعت7اللَئإلل!لدرسائلإللِهولمحدم

وس!ا!للالمعتخدنج!ا.لإمببراطورعأنولِبإو!أتتالسِوس)101(3،.ح3يمتدوراحالخصىمطلبى

الإمبواطعوز+"أمرتعتموم!/)6ْ2(،حعدوى.دولىْولكنعاللئهديدأحْمْقأنبعدافيضعواء

الرجلينعبي!ودارميلانو)".ا(،كْىإلبلاطإلى707-واظددليببرلِ!بمى)301(،.علىبالقبض

الدوله-بينالعال!ة.منهأ-ْفْيطكلظروجهةْ-الأهملِة..تبلِنا-عمنكبلِرجانبعلىحدلِتَ

اثيوكوري!المؤرخْ-لناخفظوقدْ،النسكندرىالأسقدْا.ثْىمنهماكلورأىوالكنيسهَ،

يأتضرونَومعهم-اْجلفعؤأوفدالاَريومملِةانتناقالْة3طويكحديث!يأنفلنملِومنيتخبليْ.)لم19(

من..أهموكاق،الكنيسة-علىألسبطرةلهمتحقىَالتي،الكفلِلهَالوسائلحولالإمبراطور

من..وليبريؤسْعْهوس!وس.اسنمالة"محاولة7أللاسيوسيروىحسبماأ!روهاالنىالأسس

الجصعِفوقتجمنالعلا-ليبربوسإغواش!استطعنا7"لو.أنتاسيوسلَصورقيقونهممثلابْلك

.S.Hist.35أجعرآ.!وسا-ا7 Arianول.ATHAN

".-.Id89(.أ.

-..-14-)99(

-3(001.Id)

.101).ؤ.36...7-!-،."-ا Ibi)

201)-اْ.374..لا./.-3خ-- Ib)

.:.301( 4)d

93(401.Ibid؟

كا!.1-3-ط!."ة-.!..----...-!.-.،.؟+.!!-.ء--خ.ة:-...-.-..-.--.-.س-.07-3-7ع.ء.-0-6
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لكنيم!ةوا..وبةبداص!

الإسكندرفِةفىعاممجمعلعقدالأساققهْدلمجوةللِبريوساقترحا(.وقدالحوأر)َعهذا

واتهمدْلك،رفضن!سطنطيوسأنغليرموطنها،فياشقضيةعلىالجميعلِقفحت!

اللعالْىلمحشطنطيوسحرصْاذالأكبر،أحْيهمقتطعوراءكاقبأنهضراحةأثناسلِوس

وبينببنهالعداءايقاعفىألِضاالسببكاننَم،حتفهفل!ىأخلِإ،أقاليمغزاحتى

يجنىأندوقالمحاورةهذهانتهتوقد.أجلهمنبالحربه.هددحلَىقنسطانز

إلىيلْفلِهأمرقدالإمبراطوركانحتىألِامتلاذَهَتمضولج!شلِنعا،الإمبرإطور

رجالأحدFelixفيلعكسمنهبدلالانسععنيهَواحْتيرلَراقيا،فىBeroeaبيرويا

فعد*أستفهأادْالإسكندريهَ،دنهيل!صذءلجريخسارةدْلكو!انالآريوسيهَ)601(.العميدة

له.تألِيد-احولهنجنالغربأتقالْهَيجتمعأنلِستطيعالذىالرشِسىألمركز

نكنويمالفعرعطبى،هولبحلعوس/1،المجامع"أبوإلاإذلىْالإمعبراطورأماميبدعَلم

كرسيهإلىروماأسفعصعنلعئرجعهدْةكألْتفإدْاليبريوسطع،ع!تفطعأهميته

الكثيسةمنلهوالتقديروحبهَأبر7الهلمنةْلمحيتتعلرهولبمثهوس7عكندْفإنهاألرسولى،

لب!رديكافىعالئزسعألمبأففةقادالذيهوهوسلِوسأنعلينايخبْئولاالكاثعوللِكلِةْ.

قنسطالْزونمْوذالمجمعبفعرأروأعاد؟لأئناليميوس،والسعرالشرقْ،اكليروسضندع

)!9001(البلاطأشاقعْ!ولا43هدْاكنعببهطيغافل!قسطئطلعوسلِكن.ولبمالإسكئلعرلِه،إلى

يميبْذ.ميالتهولمحىأمامهلدمئلْأنالَرعطيىافيسبمقاإللِهالإمبراطوراسلَكجحئ!عدوعللِه

)1ْ8(الكنيسةشركهَفىالآرلِوسييطعوقبوطعأتلعاسلِوسبإدانةبالإقراروأمره355،

لهسمحفقددْلك.ومعوعئادا،لليرلوسمنسعلابهَ.أوَرلكنليمهوسملوسولكن

ا(ءدلاره)9ْإلىبالغنرد؟الإمبراطور

)..501إْفي."3.ا!ءمم!،إأ3113ر!ممبحىَوراجغ THEOD)

H(Aول!ملإ601).3.؟ءاْ!كهـ.؟؟اْثيما4بر-

منالتفواوقدالآريوس!ةأساقفهَفيخال6الئصورعنانلقلمهأئتاس!وسيترئهأخرىومرة1()70

مطلقأيعثللا،جراءاتوأٍتداببرمنائخاذهتمماكلأنلهبؤكدونقسطنطيوسحول

الكثيرونلهيلينفلسوفر)عيأيلِطهفىظلإذاالذى6هوم!يوسمنالكنيسةلاحومان

وثياعاْ!يدةالآريوسيةعلىالقضاءشطرقلِادهمفيولى،بالولاء

TAهـ!ملكNAS.Hist.Arian..42.اجعبى

-(801.43Ibid)

43(901.Ibid)
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لهـيمة!وا..ْلدؤلة!صا

جعلتكإهله،علىالأسقصْلِحملهاالتىْعام)11ْ(المائةعأنويبدو

نفسهعلىأشفق"ولعله،حتفهلِوردهبالنفىقرارمنالرجلعلىيشف!قسطنطيوس

.ستلِنأجل3؟منبعامةالغرب.كنائس-ْأثارربماالذىالقرارهذ!صومنكذلك

العقيدةعلىبضماتهوتركالكئيسة،ْلتْصعبيرنكىالأسقالْماإْقضإهاأأعاما)9

سردلِكاةإلىمنذ.ئيقيهَوالقضية

كسطتطدوسلكونأنلِبعدولاواحرْامه،ددرهكلهمالأسادالْةبل!ْوللرجل

فهيحملفاالتىاليغضاء7حدةمنيخمْلصأنهوسيوسعنعفوهبمَرارأملقد

أندْلكْويؤنِد،3ْلليزيوم!منوموفَعْهمللانومجمعكْيسداسد4بسببالغوبأشاقد4ْ

عتادهعلىخملالأسقفأنرغمالأمبراطورمنيصبرلمهوسلِوسبنفى!رارا

!35.عامالآريوسيلِنمعتاإقىأنإلى،عامينطيلة

لمحي.تحملالإمراطورمنرسالةلَلقىوهناكقرطبهَ،إلىهوسلِوسوعأد

عليلَكابرواالاريوسبلِنأ!اتتاسيوسولِقودا(،عإالتهثيد)2جمارأتطياتها

سرإحإطلاقعلىتترلَباأبئيمكنابتىالخطورةمدى.لهمصورين!سطتطيوس

جرْءااعلَارهالِمكئئاأنهعلىاعأ(الرلبمالهَ)3هدْهاليهوكتبلهمقأصبعْىهوسيوس،

الوكَ!عفعْيالقرطبى،للاطسقفمعاملتهلمحيقسطتطيوسأنلَهجهاالتىالسياسةمن

ممالِبيبئوهدْالمحادر،بهالأدْيايلقاععلىأنهيخيرهبعثبالعفو،عللهمنالذى

رميالئهفيهوسيوس!خاطبأنينسلمالإمبراطورأنمننفسهأتتاسلِوسايذكره

ويعيدالوعلد،دْلكْنجئعْمةلِلْبعماسرصكانتْمألتفثير-،آياتعللِةويحلع،الأببلقب

جْمبهم)114(.افمنفىلمحيالذلِ!أولئئةأسماءالأسقصْناظرىصكلى

الإمبراط!رلهجة!برفضعبْريملْه،هبْت3فد.ولَكنلمهوسيوسأنعْلِر

http:// kotob. has. ii-ْالإشلاميةانمهندي!فكتبة

45.(011.Ibid)

42)11I.Ibid)

11(اْ!)بر4.فيلأ

.(113Id)

(114.Id)
خ!ها!ت
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والكئيسةالدولْإَيفكرة3ع؟فيهاايعرصْ،س-هامةتازيحْلِ!عس!للِقة.ْتعدرلب!الةعْاليهوكئب

11اباببإكرهَإ.أيبهلْىولبمث-،إلمسيحعلِة.عمرمنعالباكوهَألعرعهَ-ههبْكْى..ْوعالععلاكهَ!:.يلِئيهمإ-ْ.

مىْخلاحمهاجملىلِفصْلملإئهدولكنلرا!ع---ْالمبلادئ،77+الفرلْى.أتها--فيهن!

الوئنلةالرمانلهَكرونْ-والدولهذلانهكعطوااعكعقظ.كَرننصبفمنيأكعاعإلاالاضبطهاب

الدولإَاحتبىتابكبيبرقملطتطيبىشكالْمافلماالقائولى،علىخارجهْهيئهَالكنيسةتعتبر

العقيدىالحدعلأحدالاعْمرتهاتْمقيادها،لقسعطئطلِوسالكئيسهَوأسلمبَالكنيسهَ،

أمر7ييخثواألْىإلىبئفسهادمحبهئهملقدبل!أمورهأ،عد!ةشِميرواألْىللألبافيةف!ن!محت

جمارولادهـأل!ة،-المسبِحىباللاهوتدْهملكنلبمآلْدْافيالأباطرة"دأ!رسكْبمه3العقلد

أملِالْوس3متلوثئحاكالَباألىْحتىمعرلمحة،وأسبىابىهالجثالعدْلكيطبيثإَ.علْدهم

العقيدة:رعغمْإنيقولكَلدنطنطيوسصكنكتبعندماذللعالىعفطنماركلللِنوس

الارتبألعالعيهاأشاحقسطنطيوسقين،وبسيطةواضحة.أصولهالمحيكان!المسيخِهَ

ايمتضارعهالأحرْ)ببي!-السلاملخل!أنمنويذلاالخزعبلاف،واليليلهَيخحْر!

ألْارهاالتىالخلافا!ئلكعفْلِميجدلولععىيومْحسعىقإنةولْقودْه،ْسفطألْهبنف!

الأشأكععْةالعامهَعْبخفئعائعلاالظر!ويخهمرإرأنعغظىْولقداذع!بخاْ،بفضولهوأهاجها:

وبيئمأمجامعْكتسلهَ،ْجمدضكوشهاالنىلاليهلَمعأعا!مكانكْاعمنبْهمعجى-ءْالذلِن

ص!حْورعننىلِنحطمجلىْلا--ْتنيلآالجهد-7ْالنت!أ!ا،".فإنهذام!7-ْللخدبلسعوثْيخاهدلِن

أْ(.-أْالقرارا!-)ْاتعحعاذ-اصحةوسوالمعتعارْضعةالئظرونجهات-

االجدلطبيعه4َحوا.فكرْتةعبىْقبل!منأفصحلْالبسهال!نيرلمحبمطنطيؤنمناثما-بل

لاوبألْهبعا؟ايتفةهه"4وآرلِوساسكندبيالىرلنناعتِه!كْينصع!هراحعلْدمااللافةهـلَى

كابأنهالاكليووسمىْلْمْراشْصالْهأولِمكنئاولاا.صبيالْىأحمق!خلةيكولْىاُنيعدوِ

فعلواالسواءصك!ْوأْلآرلوسنلونفالننقلِؤندوق-إعْلِره،تافذولهَ!-إلثىتجالكت!ندلة--ائخأْع

أنالكنينسهَْرجااعمن3قجماعهَسفحالعدَيد!الاضطرابهذاأنالأمرغايةدْللع،

وأورساكلوسوكعألتزالنلِعَوملدى،لِوسيبيوسوكان،آمالهمنجا.فيمبرأطور7لِعلقوعأ

أوالبالطاساغْةعللِهمنطلقأنجازحتىذلك،علىالأملَالة%وصْحرجلا.بأنونيا.،

.MARC،إثلا..16 Res. Gest115(.ولول(

...--3-.إ-2-3-.-703---جميم6
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لكئشلأ!وا-ْ؟.ْلكوله!!ا

فن-ءأجذ.لابكئهايبحثاللَىضالتهقسطنطدِ!لمقْلمحيهموجد7وددالبسياسيين.الأساق!ة

.!عالنلِقيهَإشناكد4ْْ.الجد)ءناصنبهألْىبعدخاصةوسلطالْه،ْابكنيسةعلىلْمْودْه..تدعيم

ءالرعمانمعنحينالمجريائعهمنونالوا

الوقتفىوجرألَهاقسطنطلِولم!إلىهوسيوسرسالةغرابةلَجىءهنامن

هى*معملَقلة،هيئهإقامةقكؤةليلَقبلألىْلِستظلِجْآلْذاكالرومانئالفكربكبئفلمذألْه.

أقفلثالدولهَ...داخلدولةآحْر-بمعحى"أوالإمبزاطورية،داخل،الكنيسة

fexول!صأ3الأجمليالكاهنتِعئبركعادطالرومإفْياطبىرالإمبر Maxالدولهَثْي9وْلوله

وإنْ.الرايغ،ألفر!ئهأيةبختىهدْا.--اللثَب.يحملبىلىْالمسيحيةأباطيرهوظنعالولنيهَ،

رسالة-لمحىجاءم!لْعلبرأنبمكنلاولذلب)116(،الأعلىالأسم!ابالآناصعبحقدكإن

الدولةيينِالعحثهَ.كْىئظرية)!911(،أثناسيوسعلْدذلكبعدوردماأوهوسيوس،

ومنالمفاهلِم،هذهملتعبعدتبلورتقدتكنفلم،للنظرعيهْالمفهومبالمعنىوالكئعيسة

-تجتمناحلتهم،لْرْلبحي!إح!منام!فملحظة3ْققظ.أصنحأبنفأفكرلكنقعيلِرمجزدتعدلَم

.مبكزه-لطبلعة-نجادرهَبالذاتهوسيوف!77ْعلْد2-اعتبارهأ!عالهدْالؤق!فىكابئ..طمكنوإلْى

إبمإ..2بعد.ْفيما-إلوعسطىعالعصوبىعلىعسيطرلعالتىالعالقعاثهدْه

ألشرف-4عيئ-.كللِهَفكرعه..بطبيعة.يخلَلفكاقالرعومالْبىالغريا.دْلكْ.-أدْه-

الشطرالْصرصعالعقيدى،.الجدالعحمىكْيآبْالْه-جتىهذاعروعثلعيئمعاالرومالْى،

.أليابولهبلنْوللقاتقعهْالكعنلتتله-،يهَالئظر33كَوأعداءرساء.إلنئ-بجهودهألغرفي

إلىععشرعأبخادىْمىْالقبىو!ضْور"هعا."لمحى.كما.-تتجلى..تجأوصْضىْوالإمعبراطؤرلِة،

.4-،نرا--طإ..1,جم!مبر)ولالنالث

التىالاضنطياباتأَمأموصبلأينَةلْمْسهع!بالحثيثبىساللَههوشيوسلِبأ

إللعهدلِد.-اللى3بْعْمة.سماجرثضهولعلندلمحلدلِالْوس،عهدملْدْالكئلسهَعلىتوالتع

-.-!-.--14.(116.Watson, op. cit.)p
.ATHANAS.117)52،94؟57،-،-؟3-+ Hist.Arian)

33ْ-7َالكتيسةوالك!لة3عمن-الثالْىخءالجَؤظفقدمةللمؤلفرإجع(؟ا1)8
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لا2لكئيب!بلأوا؟.للإولةا-!

أمرعمنكأنوماسرديكا،بىعحدثماعلىلِعرجثم(،15الإلمجرأطور)9يستخدمها

لهجةتشلدوبعبعها12(.وألثاسيوس)ْيوليوسعإلىوعرسللَيهماوأورساكيوسفالنرعْ

للإمبراطور:حديئهموجهايقوكحدِلثاالأسقف

رسالة،تكتب.لا.،عوالطغيانالقهرعبنفلتقلع.%لأ"...

إن7خشلِهَ،الآ!همالممنفىدْيالذينأولئكأظلدع.نَرساع.!ائدالا

.110)121(أجمظمةعوالففالقوهَمناْتوأهم.انثالعنفعبهكاومتأ-ب

هوسيوسظلاقالبلاطوأساقالْةالإمبراطورْبخشاهكأ!ماهوفذاولعاع

وأخيهقسظنطيوسبينيقارنرسالتهفيالأسقفويمصىحرا.اللِدطليق

برألِههوسيوسيدلىثم7)122(،الآنهولِأتلِهمماشئعلىيقدبملمالذئا-اقنسظالَْ

:يقولالاَقلهقدمناالذى

لْقلِهَدْاكلليومنفسكواحفلعالدينونه،يوبمخف6فانرجلأنك"تذكر-ْ

هىأوامرإلبِئابضدرلاالكثسلِه،المسائليدينفسكلا.لعجم..طاهرة

هدْهنِدككْلوضعادذ!.ْ.لْحنألْتْ*ْمدعابلع-ْلتعلمهاْشلًوننا،صميممن

الإمبراطورلِةهدْهلسلبكىع3الذأنايكنلسهْوكماأمورسلمْواليتاالعمملكهَ،

الكنيسة-شئولْىدىاللَدخلألِضْاألْ!فلتخ!ث!ْ،الربعيتيقيلِصلْع7ْ7-الفمْر

ل!ه(لثهومالقلِصبر؟لفيصبرما)أ!وام!توبإدا.شلِئابدْلكتألَيلاجبَيي

السلِدأنهاحقكمنولسِىالدنياحكمنمارسأنحقنامنفليسثمومن

")133(ةالبخؤر.لخزقأنْ

44(.st.ArianآAd. Const.(ATHANAS. H!س".(911,HOS)

(0.Id0بر)1

أ!يرId.1)ا

14.)122(

123)ه3."!.ول7.4جاonير.كع!بخم!+ول!..ولاtْص5.أكل!،!ة.44). )H

//:http.3،اْ kotob. ha-7.َْالإسلاميةَالمهندي!مكتبة http://kotob.has.it - مكتبة املهتدين اإلسالمية



لكفسِمآ!وا..ولةل!تا

أنهدهنناعنيغربأنينبغيفا*،الصراحةبهذههوسبوسحديثجاءوإذأ

مستشارشكملمذ،والدولةالكنلِسةبلِنبأللَزاوجألقيسارىيوسيبيوسشأنرحب

من-الدعمطلبومدْ،نيقيةفيسيادتهومذ.قبل،الدينيةللشئوقالكبلِرقسطنطيوس

سوفبماإرهاصاذاتهالوكَثفينعلَبرهاكناوإن،وبعدهسردلِكاقل!كنسطانزة

بعد..منالمغربفيوألكنيسةالدولهَبينالعال!هَعليهتصبح

وعدم،وبراعتهأذَناسيوسعنبالحديلثارسالتهالقرطبىالأسق!اويختدم

فالنز،علىاللعناثولِسلَمطر،نفسهعلىقطعهاالتىبالمواتيقالإمبراطوراللتزام

له:الإصغاءعدمإلىالإميراطورويدعو

فكرلالك،إلىولتصغذلك،1كلالفورعلىفلتوقفقسطنطيوس،11

لَرْدرله!ا)24!(.لاأنالأفضلفمنأتلاأما.للذافكلثدهارأودتنى،

الأسقعْماقلمبهجرىممال!شيءبم.ء.يصغ-الإمبراطورأنغيو

رومالأممقصْبنلكوصبىحاْلثاسلِوس،تجطلمعلىالعزمعالْدالقرطبى)-12(فقد

تحققالذىمنواحدنصرهناكلبس!:لمحائلاملِلانوفيلقائهماأئناءليبريو!ما

منالوسكدهدْاطر!لِعبل،ماجلْلْنيوسعلىمتوقعا.يكيئ.لمالذ.ىبْلكجتىولا،لى

ع7--مالكنلِسة)126(11..

يلالهدوء،-أولبرأحهوفلالهيلَركلمولكنهبلعله،كْىهوسبوسثرذو-لذا

التالىالعامكْيسلِرملِومإلىاشتدعاهإدْإلمضايقاص،منالكذلِرلهيسبلماظل-

الجامحهَ.النف!ىهدْ"هلرولِضسوىهدقمادونيهاوأبقاه)56؟إ)127(

الأسقصوفقد،الغربفيتماماأتتاسيونمروجهفيالدائرةأغلعَ!2فكذا

كْييسلِروالإمبراطور،الأحْرىوراءؤاحدههتاكْالحصلِنةفلاعهالسفذرى

(124.Id)

45(125.Ibid)
13(126,TFIEOD. Hist.01!55II)
45(127.ATHANAS. Hist.Arian)

9..1!ت-.-ش-....ع
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خ!!بب!ؤلل!.7.والبئي!ب!ة

كْيلمجتحأركأببلمحد5؟-6703أ.0)بوأتيه.أسقعْ!هثِلارىوكال!متأيْبة.عةبلمبرعخظئإ-

ربماطلارىإلْماكثإ!noْstaوأطبسونْولِحْبزثأ.الغرلبا،كىلَفعاللَئاللإخبإلط-فبْهْ

إلرأى7هدْايعذول!وكبالفئزةأ!13(!هبْههـبأتناسيولبىأدالْواالذلِ!بثِنْألِضماكان

لْيقلِة،جمكقْيدةع!شيأيعر!لا6؟3،بكامخنىظلهلِلارىأبْئببهبعئإ.إفياْابحقلِقة

ألعإمعبم..إلإثراكأنْكم!يبلب)912(لائمْسشهولحبرناجمم!"الهوعوشِهبالأحرىأو

محمعلمحيهؤلاءمبئكثلِوينأجعلالنن!رقيإ.13كْىالجدلبطبلِعةالغربأساقفةلدى

الذىالئحوعلىودْلك13(،ألالضنة)أبجدْورالكأملإلعلمدفيلْاأئئالمبلول!لِديلْويْىآرل.

بثطا55للملْةميلائوْمجثعحضبرواالذيىْبي!م!يكن-لمهيدرىولكنأسلفئا،

أسا!ةلدوافعمدركاأصبحقدأئهإلىبألإضافةقسطئطلِوس،دوأفعلهتكشفتأن

البلأط)133(.!!

علىحملْالأساصالْهكْىأبلهْقنسطئطيوسلجآالذىالأل!بلوبيكولْاأقبدولا

ما!علىالئبمافيرتنِاح،!فتملكهبعذبم3شعورأهيلارىَ!لدىأثارقدألَتاسلِولهى؟3دانَْاٍ

-عالياأساقعْهَمنعددإقنأعبمحاولةدْلكيكفز--عقورأحْا)+11،اآرلفىيدهقثفلَا

أسف!ساتورشوسولجهفىوالوفوفالنسكئدرى)؟13("الأسق!7%دانهَعقْبالنَخَلى

ء3ْلإميرأطورةعداْء"ا3يتلكلْثسهعلىهلالرىجلب.وكد13(.البلأط)ْآرلْصدلِق

معصراعفِىليذخلآئدْاكاستعدادعلىيكنلمبواتيلِهأسقعْاأقولِيدو

ول4+أقانأ!!أغْهض!ث!ولثاول!ولولْرسالهَالنِهيكثبْلا7ْغأشوع!ل!ا،ثشطْتطلوَس

الضاو)ئظر

.--91(28.Watson,: op. cit. p-أ)

)912(ن!أAR.خ:DeSyn.19-.ب.؟7

0)0ج00،)7د!-.",374.،- Gibbo،.+ op13(ع

11.p5أحأ.Watson,op

52..g And Church, ،* pْ4اst. Rel3.1.13(هـ؟ج( red.naeN

(132.Watson, Loc.cit)
564-562(.LAR,Ad. Const. Aug.،)8 (p. .L X!133(ث(

12(134.Watson, op. cit.)p

(135.Id)
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!روالكئيسل!-.ه.-ةلدو!ةا00--..--ع3-.-.-----.--..7.---.

ضرورةإلىالإمبراطورنظبرعبتوجيهتبدأوالضرإعهَ؟الخالمحتالا!حلجاجبينتجمع

إلتامهْالحبريةالديئلِهَ)136(،.وكفالةالشئو!كْي..اللَدخل!عنْألمدلْيةالنملطات.أيدىكف.

معئفد!3)!93!(ع.يبللِرجكبىأكراهاد!نلِرلِبلم!ليبي!ايكالْ!للكلهَ،الكنيئبهَلنَمعب

إلذسالأساقفة.إسبهادهأجلىم!-الإمبراطورإلىالايتهالىأكفِقيلكيعدالرسالةوترقع

فالئزنجكلى!إلأجدالاءهدهئثعههلال!رىولل!ى؟لِارهم)138(.إلىللنقىلَعرضوا

)131(،خطيئةيثم!الَصادأى!يعد11،الخبيتينإبجاهلينالصييلِن09وأورسأكيوسا

،الإيمانحظيرهَعنمروقبهحَ!رْمنملْدْالجملِعقد.تبيىْ.لدىالآريوسيلنا!ن.ويقول

من؟إليهسْدبعماالبعدكلبعيدالَتاسيوسأنفي!ظثرالذىالوثَتَفي.

-جبرى!التىوإلطريقهَملِالئهبي،لمحياتخادْهئمبماخطابههيلا-رىويجْتمأ(ثاتهاضات)ْ

نجاصةوالآحْرونَفرممالىأسقفلِوسيبيوسلهلَعرضماإلىولِشلِربها،

.,(fترلِر)1أسقفباوليتوس

ولكنها4قسطنطيوسسياشهَفيتعْسِرأىتحدثلمالرمملةهذهأبئعْير

غالةإلبىواطغأى3ْ،المغوت!جالْبأم!إنهلِعقدكارْ!قدنفعمه،كْىالألزأغمبىألَركل!.

مصدرهجنيبااضطبرابايواجهيهفإبْا،-ةساتورلْينوسألععاقفلَهارإسوعلى؟يالذات

أفمافمْةلِدعوفيراجضحالهَ،ثيع.الأجداثملمبرحلجيجأة--7..ظهرالذ-ى.هدْاءالإًنسقمْا

هو.لاء.أنتمْسه-الوكفْا.ثْىلدرككأناسلاصبراطور.ولكن،.مإ--أ!ئزقوهطرحإليالغاك

لمحي7؟.رأومأ..-لجد-وخاصةالإسكثدفييهَ.ألبممَ!أبخليفيْيبيعتهميضبحوالنَالأسا!عْةْ

لَلبهبكئإءيكفيهأننمانورلْيثولب!إلىأوحىلمحدقسطلطيوغىأنوييدوملِلاتو،

ألجديدهَ.الضجة

غالهيساقمْهساتورسوسدعا356س!ة:كْيَ!بىببِعْعفالهْهداأجبنمن

Aug.,1.-)557؟.:. 1 (p. .L X136).آ HILAR. Ad.Cons)

137)أdْ.,21.مأL.X.)955-7557!001ء- Ib)

4 )p. .L .X (955 (Ibid.138)ر،َ-

056((913.Ibid.،1.5 (p. .L)X
.Ibid.014))562-056إ.. ,I,67 (p. .L)X

.p(.1.4..8.)564-562ا-ء!برا..-ظ03-. .L Xْا(141Ib)

92!00ع-.-.-+-خ--..----ع--..3---...----.--.-----.-.---..خ......ع-.-.---.-
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لكئيسلعوا..تولةاصبم

ودعارئاستإ،تحت)142(أْ!terraeبيلَراْىمدلِعْةكْىمجمععقدولَمْ،لالبلَماغ

لمممألةالمجمعلِتعرضلمآنذأك،.المجامعسنهْجرت3وكصاقسرا،!هيلارىإليه

دأرتثمومنهيلىرى،عايمانلتعتورنقيصهْ.اعتبارهيمكنشلِتأيجدولمالعقيدهَ،

لِعظأنصوبدلاالاكليروسية،وظيفلَهوإجبسكنخرجإذ،سلوكهحولالالَهـامالَا

إدألْد4،علىالحضنوررأىوقر-الشغب)143(إلىويدعوهألحرضهاراحالجموع

أضحىقدوكأنالإمبراطور،ععمابنJuliaلمماول3-جوليانإلىهذا.بقرأرهموبعثوا

الذىالأمبراطورإلى7هذإفرفعه؟إ(،c)3ءه3ستةنوفمبر6منذ.غالةفى!لصزا

14(،آسيا)ْإلى356سنةصيسعفيبنفلِهاوامرهوأصدرالإدانةقرارعلىصد!

الذىToulouse.لَولورْأسقعْهRhodaniusرودانلِوس-الإدانةمعهْفيواسرك

لهيلارى)146(.تأييدهأعلقْ

كلظعإلىودفعهجملِعأ،ْالغربعلىبسلطالهالإمبراطورأطبقهكذا

يوعيدعهلِسيرعلْمْرمنْإلاضده،ألِضا-لِقفونكلهمالشرقوأساقفةبخأثلعاسيوس،لهصلة

الدَىخطته-مرالأولالجرعءفيْكاملانجاحا.يذلكقسطنطيوسفحققهصس،في

علئاذدولةسلطانلفرضنالْسهالولمحلع،:وفيالعنيدخصمهمبن2للخلاصوضعها

وأصْحى-الرومانلِهَ،السعياسيةالنظرلِهَْعيهتقصْىما.وهوعوج،دونْالكنيسة

ئالسه.أتتاسيوسويصصْنائية،37ْجزلِرةونممطوحدهيقالْاو!ألْه7ْ.السكندرىْالأسمَصْ

ولظالنِاأراد،فْيماوكْقشين!َكلدلندطئظيؤسعألَمأقْبعد."بفَوَلة:تالحاية50:اهدْ!ى

ء.انظرالمجمعوعن6ليوقخليجبupsحأ-س!!33حأليا1ْ()42

886-885.Hefele,op. cit. ,1 2 pp

t.'.!هأ.ع ,111 pْاche, op. cْاFl

,1100et،اْ،14205 op. cرفىش!+قأهM

912".-،11.Kidd,op. cit

,Watson.143)14لأ. op. cit.)p
/-34(144,SOCRAT. Hist. Eccl.II)

63.LAR,De!ل!ثnyS)145(
93+(.146.SVLp. SEV. Hist.Sac)

.SOZOM.Hist,19ألضاوراجع Eccl. N

..22ص!لأ
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والكنيسة!..الدولة

اسنذابىاببقاع،.كلبالخو!وملأآحْري!،وقهربعضالْعْىأنوبعد.مكايْي،كل!وكْى

)!141(.الإسكندريةناحلِةمتقد،وللشر،نفسهفىيغلىالغضبومرجرع

-للِيزيوسإخضاعإلىْإ/محاولةميلانوعبعدانصرسعقدقسطنطيوسكانوإدْا

وجهفىالعرالمحلِليثيرأنْعلىألِضاالفترةهذهخل!عملفإنهوهوسلِوس،

ديوجسْ!-الإسكتدرله!ثمم355عأمأغسط!يئهالهأتتاسلِوبم!،.!فرليا

ogenes!ْفلف!محد!ةأوامرألِهمعهيحمللِكئيمبراطويى)148(ولبمسكرننِرس+الاٍأ

يذفدعبعإنمنا(الحوللاب)َصاحبيقولهمارسكْم(Ili)إلسكندرىبالآسقعْ!لحْتسع

لمإ:ترلدضال!ا،ألقودهدْاكالْىول!اثئاسيوس،عبىالفبض!هوبمجيئهالأننماسى

.إللِهيأ!لنمديوجسْنأ!كلَاياته7مرة.فىمنأكثرْيكررإنبمايلْدْكره،دىألَناسيوس

-وهَدبشأنه!سطنطيوسمَتعليمالععأيةلدلِه-ولسِتالإمبرأطور،منرسلعةبأية

عق-الإفاعلمحيْفلكألناسيود!ىشخصلِا)أْعأ(واستخثمدْلكعنمتهالأسقفاستفسر

-ألْدْاك،فنْهلِعالْتىكانابذى-النفسىالقلقمد!الأسعففلبمويصور.يعدْقيمالْعْسه

في-صدر-يدوروما،الغربكْييحدثلماجديدةأنباءأيةعلىالوقوفعلىولهفته

القدوم7-!3.-هدْا!بهاشِحثثْ-التىالطريقةفى.عجليافلكويبثولَجاهة،الإمبراطؤر

...م...."-ع...ْأ(.الإسكندرله)2-إلئلثلوجسْىالغامصْايمفاجئَ

-أْلأخْدا!ْ،عْهىضكهة-المدلِئهَ،--كما--تقشفثْيالأشاسيةديبىجسْ!مهمةكاثْ

قضى.هقدعالمضنطربة،لنفسمعالالِلام7زلِأدةومحاولهعَانسكندرلع،افيسعَفعمضنايقة

ؤيستنثرأسففها،ضند*-المديئةيقلبأسهرأربعة-الإسكنبرنِةلمحىالإميراطؤرسكرنبرْ

يضا.وراجع

47(147.ATHANAS. Hist.Arian).

:4!،.EEH!148!كل!.+3مم!ولف(-.

عEST.IND.!لأكل!

22.(914 ATHANAS. Apol. Ad.Const)

(FEST.IND.015)!لأثر!ر
22(151.ATHANAS. Apol. ad.Const)
22NAS. Apol. ad. Const،!(152)لعلعA

بم0023
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والكئيسة..الدولة!!

فيابكناش!إحدىهاجمْسبلمبرمنالرإبعوفيْأ(.عنه)3ْاللخلى(جلمنالجموع

الأقلأوْ:سكلىَأئناسبوسأعنالتخلىعلىفلِهاالجموعقهربغلِة\(،الإسكندربة)"ْ

.نالايته،منالعَاماقتربإدْاحبَى\(؟)َالكنيسةسعلانفوسثْيألاضمطرابالاإحداث

-!إ.اسبدة)آْإلىعالْداديسمبر13فيدلِوجنسإرلحل

إلى8مبالمنربطبنلِقهَموجههَالالهامات.منْعددالإصبراطورلديوتجمعت

احْلِهصثالر"احلْلمحنسطالْز7الإمبراطوربتحريض!قانمإنهتقول3السكندرى،الأسقمْا

مرانمبلةْفنْيخجلْأئإ-لخ!ْكماا-إ،فثذدإ)7ْإللِهيبعثأن7ودلمحعه!سطنطيوسبى،

علىؤل!سَجيعه-قسطنطلِوسعلئألضا.إنَارلهةبهدمْا.قنسطانزْ،ثَالرماجلْنتلِونى

كا!البىعوهى.-الإلببكئذرلِة،لمحئألكبزىالكئلِسهاستحْدم%قيإلىهبْا.عا(،حبريه)8ْ

لِعتيرمماالإمبزاطور،ئثشيئهإ!ْيم!افعةيعدلِلم!لنمجإريألرْالمالابئائهاثْتئالجمل

.دلِفْومالرابعالاقهامأماإ،3.ا-الإضبرأطور)9خبجقؤقم!-ءعلىءجىْالأسقفم!تعديا

الطاللِاإلئالمذهاببركْضهالإمبرأطوريهَللأوامبرالأسالَماأمتثالعدح!أسمال!نبكلى

1(.إقبلإْم!إللِهموئتالْودمبىجملهأالتىالرسالهفيجاءكما

الإمبراطؤركزامة-يصمنف!تتناول--ْ"أساشاجمللَهاعلمحياْلالَها!أت-3وَهدْهلإ-

ولاإلعوش،عا-!كلىالجإلب!ن!نملطانيم!ينلَقصرأحوقدالأسقفولَظهر،والدولة

.-إلآن.لِعو؟33:هسلْهَومويوطضورْأن+مشهبشك

أك!anus.3سيرلِاثوسالقائد-الإمنكنلارلِةبفيْ/356،بمنْةنِئالِر6وكْي

الملق.وبكلوللِبيا)161(،مصنرثْيالعاملةالعسكريةإلفر!--مئنبثنرإفيْبمابيه!واشمبقبمة

()153،ا!ACEPH.3+.،)ول4

آ)154.!2

48.Arian11أ3صأ(155.ATHANAS)

(HIST.ACEFH.156)ر!4
2.HANAS.Apol. ad Const157(+ول(

6(158.Ibid)
14(915.Ibid)
91(016.Ibid)

5,EPH. NجST. AC!161(ح(
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إلكنيم!مة!..+"الدولة

3قبطعمبنلِغئلِهشلِئالِحمْطعكائي:7اجمْنيسألهالعإئدع-علىأبئعاسلولب!!اكَلطعوإلاضطبراب

،بَهد(.الأسقِعْا،ىلَبمخلْفسأنَأ،عئر762ايالئفى-آألجابظمرلِالْوسولكنْ-الإمبرأطور،

ماكسيعوطعمصبرحأكح!ثِتولىأطعْأو،كتابهدْلكلهيوعكدأبْىالقائدمطقطلب

-mus4*حدولالإلتنكئدزله-لأْنكمألىْاٍا7وبيذلَما"3ْالأئباء-.ثَذوكألْ!ْأْ(.يلْعْسه)63فلكخقْاْع

نبمأئهنا3ْ%اهـامنْ-ْأثئاسيؤسَبعد،3َلح!+تئصْحئفاضتِلهاكالْتاوإ!إْ،ا4:}ا2لغزفَيثْي

ودحْولهع-الإسكئدزعلةمعطْ-هرعوبه"بعدإْلااْوقعَلهبىلتنلِوطعوفانجبِيريون!طع"--تجتفىْع-

.س-:-"16َ(ة!خفبرا"طوعز)ْعالاٍإلىطريعَهقىالليبلِةافضنخرَا-ء

كْىولقدمواأمرهمفاحعمععواوللحثِره،الاللوعلحالهأسققهاالحعموعشاركسعوقد

الِف!احعن-"الكفت"ْالثفاسات!اْ-لْلْصْغى3ْنجعدي7ْو:قأكشلِفوسنسلِزنالْوس-أَْ--لئألر-*-إلى6ْ

أو.أحدهعغالِقدعمالإمبرعاطوعر،عَاوإنى7ْمطْ.كعلهعموكْدنشلوا--حعتىبالكئائعطعالأدْى

ودعمافيمبراطور-خلِأطع-الأسمَسع)166(،تياتعطتثصحأفتاسعبِوبرإلىوتنِد4َكعا*فَما

دَئسظالْز7مقتطعْعقَبإليهبهايعئافسطئظلِوعطعْقدكانالتىبالرعسالةدعلكأئئالسيوعسني

سكلنئالأكداماْبعدمتعهدهأببهلنْسيرلالْوشو"وأممقمْيمهعلْعْسهعغلبئلَطمئئهضيةسرعهَ

وساد)167(اليها!نضأشاتهمْبرلمحغوعدهمكماْةالإمبرأطور،ْفنأمراببلوعاسمماسئ

162)؟-!اأ.يخ.ةr.*).عصؤ-2يرج7(7-خ،06---03ع.--.--/....3ء.--.. ATHANAأ!

!07310.،03-1 (63 . Id. . ).َ

1()64-.14.!-ع-ا-..07-:.3

)165(002؟طهـلالمتىْ+ني)؟"ول-.adجonst.27-7،7...0-س.:-بر

166).244؟-.ج. Ib)

ولا5ْ.!اتيrian.81.-ة-.لا.اًيصبا،لأتاسْلولب!-اجغور

167)-8"ول..اadCottح24-:---- ATHANAs)
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-.-س.والكئيسة..هـ!الدولة

أنلسلطاح(ثناسلوسغِرِالأممعف)168(علىالمبضبغلهجندىآلافخمسةرأس

الحصار.هذامنلِفلت

عنأللاسيوسواخلَفىالنجاهَ،عهذهفيالرئسِمىالسببهمالرهبانوكان

نصهفلَرةتمب!)356-362(أتيةسنوا!سلَاطيلهَالإمبراطورلِةالسلطةاسكلِن

قدكانوانالعنيد،الخصمهذامنلنفسهقسطنطيوسالإمبرأطوروانلَقم،الثالث

لِد!هبينماثلاالسكنذرىالأسقعْايشهدلمنهاٍالنصر،بهذااسعادته.منأنلَقص

.قرارهلِنتظره

النظر،شمتحىَللسكندرىالأسقفعلىللقبضبهاأريدالتىوالطريقة

علىالقبضهرموجنوسحاولغثنماجرلَاالتىالتجربةمنأفادفالإمبراطور

استخدامالسهلمنيكنولم،مصرعهفلقىعلانلِة،القسطنطيوسية(سقفبولس

فلِليبأظحعندماالثانلِهْ،المرهَفيلبولسحدثكماأثناسيوسمعالخديعةأسلوب

في\النذرتكنفلم،المنفىبلىبهو!فيلجموعاْصحِنعنبعيدأاسلَدراجهفي

الكنلسهشعبفكانالإسكندريهْأما،الحادثهذابوكوعآنذاكلَوحىالقسطنطبوسله

ال!حلطدعثررلسابعباليوماحلَفالاويؤمهمالجموعيعظكانبينماإنهأشام!وسينكر)168(

!Septuagesimالخارجمنعلله!و!عى..بقبرثهالكئدسهم!لِريائوسالعائدجمحم

الكنلِص!ةعرث!علىوجلسحأشرباطهَ(ظهرررايته،حصبكناس!وسأقغير،حصاره

الىلأن.-.ئجيبْوالجموعيللوه،كاقالذىلهزمورقراعةلمحييستمر(نالشمام!و(مر

لىكَبلالكن!ممةمنالخروجرفضإنهأل!اسبوسويؤلا(الم36مزيميرأ11رحمته7الأبد

وشعبكليروسiاأخذولماذلك،أبىرلكنهبالنجاةطالبتهالوجمةوانالحميع،لِخرج

كانواالنينالرهبانبجموعمحاطانفسهالأممقفوجدالآخر،لالوواحدأينسلونالكنيسة

الكنيسةخارجمهوللفوا!م!ط!،وئخذوها!لعِروس،منونفرالاحتف!،فىيشاركون

راحوا،للأسقف6لرعلىالجنوديقفلمولمالجنود،منأحدإللِهمْلِفطنأندون

.+جدوىدولىولكنالأبوابويحطمونالكنيسةحجر!يعتحمون

.ATHANAS.Apol.25راجع ad Const

Apol.de.24كنلك+ل!السيوسوانظر Fuga
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وال!فيممه!..الدوله

نتقرإبةالنفسىوالاضطرابالدلقمنحالةلِعيشرأسهعلىوالأسمَعْهفثِها

بهالغدم!!لىوإلاللمامما!ل!ببلبرلالولمن،ايأسففلماءلمحىلملويلْيعْا،أ!ليملْوالَا

أنتدركالثَىهىوحدهاالإسكندريةتكنولممصر،حاكموللىاليهالجموع

مىْالجمعذ!لكدبْمالذىهوهدْاأ!.شكولاأمرا،للأسقفلِديرالإمبراطور

بدورهمولميقومواأللأم!يوس،مْ!مقربةسكبىللِكولْواالإسكنثرلِةإلىشلفدومالزهبالْى

القبضإلقاءالمستحثِلمىْكانولما.فعلأحدثماهوهدْا،المناشبةاللحظةلمحي

الخطهوضعتكفد،الخداعمحاولةمعهتجدىلقأئهكماجهاراً،الأ!مقصْعلى

كانصَسيريذوسمهمةأنواضحاأصبحوالتىبه،جرلَاالذىالنحوهذأعلى

هذهارعْثِز،نجاحهالِكقلماالضماناتمنلفاوأسكدسَثْلِدْها،فيتنحصر

يالأسقف.-الإلِقاحفييخملِعهاأخققثْاالضممانات

عئالةمنلْوغاالاْسمَعْاتجاهَعلىالكئنِسة)916(ومؤرخواًلتاسلِو!ولِصْفى

الرجلملامحيلبَلِنيكدلمالجنودمنأحداًإن6ْييدوكماوالحقلِالَة،ولَدب!ره.البرب

مختلفمنجمعواقدكهمكبل،مىْيؤوهولمواحدهَ،-أرديةلِرتديكهئوتوسط

لفى-كافثِاوس!ريانوسالأسفدْ(بيننمالذى-اللقاءبِكنْولج!وللِيا،مصرأتحاء

الجتوداكلَحامصحبالذىالإضطرابومعلَماما،3أل!اسملِوسهلِعرمْاالمائديجعل

السهلم!حعلألثاسثوس،جول!وانجموعوادكليزوسالرفيانوئكابرللْكتيب!عمه،

الإمبرأطورلِهَ.جلْدهضهْم!ولِفلتَ،الجمهرةفدْهوننطيحْلَعْى.أ!الألعمفْعلىْ

بعضجانبمنالخطةئتفيذفيالتهاونمننوعذلكصحباكَديكونأنماولايد

!حلاةعلىللحفاظالرهبانجانبمنلامةودكَة،وخارجهاالكنلِسهَداخلفىالجتود

!برةاع:لأسقفْ

.خطلِرا،ريماأمرالِشكلألللسيوس.هووبألْا-لَدبر-يخعدلمحعبطتطي!سأدرك

شعبإليهيستفيلكىكلمعىسثم-ومنالكنلِشة،كرصمىعلىَبقائهخطورهَلَعْوق

.طواللأصقفهمرسموهاالتىالصبورةتلكأدْهالْهممئيولِمحوال!مبكئدرلِهَ،الكئيسة

.de7َ(916[,ATHANASحة!دثم.24 Apo)
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عفلكئيسةوا..لدولةارو

تمْسقيخلجلِشعماْلعبلِرْأصدق3(لعميرالسكندرللنْإلنىرسأبهَفكلئبط،الستينهذه

بأنهمأركلليلنوشأميالْوسالولنىْالفاللَبوصفهوالذىأكناسيوس،لَجاهالإمبراطور

11.!11()ْالمزمنةوْالدغضأءالشخصىالعداء

أنساتذة"باعئبارهبمالسكندرليينفيالبرسالة)171(مدحامقدمةجاءتوثَد

يطلقالمقدمةهدْهولعدالأسقالْا،ضدالأقئدةإللِهليجذب!،إلمعرلمحهَوروادابحكمة

.أنخاثلميوسلمحياللاذعالمَدحقواملِسلهشاءتمأللِكلتبلقلمهالعنالْماالإمبراطور

فيقولي:

قصلِا،مكانابأنفسهمأنتلذواالثْينأولاءيجهلمنهناكفهل...وبعدْ

لاالتىتلكأخلِرأ،وقعتالنَىابعنيفةالأحداتَتلكمفىتكشفَعنلِفةروحأى

ورجلبصائوهم،عملِثولمحدالمدلِنهَمنفجموبم.يهانقاعنهمانجدأنلِمكن

مكرهمحبائلقىأوكعو)؟السلطانعلنِهج!نملكبالعار،لجللدلْىأصلم!لِلْحدر

عطة،أومنضرحديثأىبجمؤعهلِدجْرلمرحلسوقا.للحقينوقون)بذي!أولئك

وقدمأدحلِن،يطرونه.والمذأهلْولْىمنافقوهوصاحودهاء،بخبثالعقولاكسدبل

البسطاء7جموخبينماحْمْية،يدمدمولْاكانواوأعنْاكتداره،هول.صْالدهشةلَملكتهم

ماذارجل،عيقودهمالطوفأنهو-هلِاح7فبىالكلواندفعوذنبا،ذلِلالهمأصبحثقد

إتهالوحيدهَرحمتهوكأنبخل!،الإتسالْيةمنيلَحلبىلاإتة3إلاعنه701أقولأنيمكن

ينتظرلماللاععهَوالشخصيهَالمتزنالعقلهذا.الجبجمابةفيالمواطنينلِلىَلم

01-7,RC.Res gest.!كلملإأ.*للالVX017(كأ
فضصئلوتعى،الأصيلبخحثهالَحئفظوهىمدينتكمفي":ْالرسالةممَدمةفىجاء)171(

أنفستانظوكنينحن.3حالها،هذاوأليومالمطلِع،نعملناأنهادوأفاأبدتقد6مؤلمس!لِها

أنلىولش!صحواباتيها،الاسكندرخيريةخ!رنالِحجبلمإنليارعايئتافيمعَصرين

الحعرفهَ.ادJJJالحكمةأ!اتذةكنتمأنكةأذكبركم

كْىفكرنام!لَفام!لِرضىمرالبه،ْالكمال-م!ْبلغوارجالادومالكماخلاركد2والإله-

كليقوقونالذين،الرجالأولئكوراءصفوفكمفلدجمبواألا.الدجاليالمخادعذلكبغض

.4يلوقارشنهوخ،إعجاب

.NASء03.عرانججع: Apol. adConstول!ملك
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والكئمسه!ة.اللموله

يشلحىَ.صاذلكمنعْسهءعلىيالتفىحكخ!لكته،أمرهكْيالقضاءجنَىءلحكم

صكرضكةيبهيقذفوااًنولْقعهم.المتبربرلِنمخةثمنأصبحكفدْوالآن

سومْاإنهدْلك!الضلِاع،9الإلحاطريىَإلىملْهمْيعضالِمَودأنةمخاقهَالطرلىَ،

IV!..Y)1"سقطوأفدملالههملمنجمسرحلِهَ،كةيالمكةروبشأبىْلِشنبى،ْ

ألناسبلِوس،عنصورهَللسكندريينلِرسماالإمبرأطورراحالشأكلهَهذهعلى

افتدأح%لىرسالتهكْنئذلكيعد2سيعود"لَبم-لْصرتهةعشلِصركهمأ!بهالِحاوكْ

جالْب7مناختلاره-لمْالذىالجديد-الأسنقف-شركةفيالثخولةلهمولِريطْ،خلة!م

ويدعىكباث!وكلِارجادأحدوهولأثلضاسلِوش،خلفامصرخارجالآريوسييطْ

عللينْبلئوبيرقع،السكتثرص!درمنلغلىأنويعد-ولآ!عهل!ق3)173(جورج

--عثقوفه"فْي.بلديحتىَرساللهلحْلح!هدْا،جورج

أوللةكمرلِضهَ،ْاًرو)خهمإالذلِنمكوأه-لهؤلاءْأوسكينإلىتحلَاجلن-..ا!

لاحلَىبلالتعلى،ق!لِظلقوا!هدْاإلاْبثناسيوس،لِتعلقونيرْالونلاالنلِنالنفر

لأقسى-ْ.أتعْسهميعرضونسومْهقإلْهمكَاك،.وإلا!بكمقْ.للذىكالنهه7قبح3لِذكزوأ-

للمسأخر،إلىمكانمنالآبئيساقيلنماكلاسلوس،الوبلِل!أك،العذابأنواع

كمالحعَرِ،ذادألثاسيوس!لِستحوَا...الذىالععَابلِعانىقأنه،ارلَكبِالتىجرالًمه

")114(.قدسلِةكنددسْرالرجسهَ،أصأبعهِومد،الدولةوأفسدالكثتِرلِط.؟أصلإ.

أ(7)نم

.277Apol؟.03ط00003.-0 ad7 Con:لا,S172)ول ATHAN)

وممؤم!،يال!لِلةللَحلورمإئكمئتنمأم!؟ْال!ن!كندرببنفخاطباْرممالهَم!هَسطتط!فِوسلِالَوذْ

سايعينثم-مْيْالمجد!بَمم!لاسنلوككنم،-وألْئثمئكرىأسلزجعلئفيسنىوأناسعيداأكون

.أدونالغبِفيهمولمئي،يح!وبئالآئه.هملمئييحلبْىِملال!ئثونبرييوسو!7،عوال!مأ

علىلينت!يلللحظهَ،تترددوالا.والعمكبالفولىمرفددأللكاثناتمنلأنقشكمفاختاروا

ولمحمارهَ،ثحسه!ىالأوضي!ن.،المعلمينهولإءاتزكؤا،ْا-لآحْينلئجا!بلئالفؤز.ودالكخ!

أيوابل!متالْتحش!ومْاكبرعالِته،جيرجالمجظمبىلثمد-؟لئالحتالسعاءبكائغاتوتبلف!ا

عنبالجعى!ليكنالسكلِنهَ،مسرهَكْيهدْهْحياتكمنفضونوسوفالمسعقبلكْيالأضل

-+َْ--!3."-ْ-/3:7.؟ْ-ََا-3ْءْ..3المدعآفسهَعصرساة!هؤ،كلم!ه
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لكنيسلأوا..لدوللأا-!

-وأزاج(تتاسلِوس،جمبلفكرهلِخالجماكلثَسطنطلِوسأفرغبهذا

الذىلكبرلِائهالانلَقامفيالرغبةمنجزءاء،الشيبعضكاهلهعنالإمبراطور

عله،الحيننفسفيولِلَهددهمالناسيدأهنوراجالشكندرى،الأسقفلِومأأهانه

الإيمانوجوهرالعقيدةمسألةتكنلمالحلِنهذاوإلىلِعانيه،لئبلِذ!أفئدتهمإلىينقل

والدولة.الكنيسةبينلنقلأووالإمبراطورالأسقفبلِنصراعلكئهالقضيهَ،محور

لىأٍخ!لهكذأأوأللأسيوس،حولمنالحصارقسطنطيوسأحكم

وأساقفةتماما،غالفهاٍتمالإللمكندرية%م!قمْماوجهفيالغربفباب،الإمبراطور

إلىبخطابهلِأملوقسطنطلِوسأتناسلِوس،ويكرهونالهوموسيةلِمقتونالشر!

علىوكارْبقى،ميدأنا.واحداولكنأش!قفها،حولم!الرعلِةتنفضأنالسكندريلِن

كاقالتىإالمنطقةلككاللاسيوس،إلميهينفذلاح!ىمنهالثغرةسدأنالإمبراطور

مملكهوهىسلْوا!عضرملْدْالأسعفىالإلبمكئدرلهَسلطانإللِهامدفتدأثئاسلوس

:الخطابهذامليكهاإلىفكبَ،أكسوم

وسارْانAezanesعلِزالىْإلىالعظيمالأو.غشطسالمظفر،قسطنطيوس11

Sazanes.

معسواء،والاهتمامالعنأيةبنفستحظواأنْالاعتبارفيكأنلما...!ا

وبكلْدكمهنا--الكنسِمةيهاتدينالتىالعقلِدهَلَكونأذ!رأينافقدبسواء،الرومأن

الأسقفليلقىفرومنتلوسالأسقفمصرإلىالتوعلىأرسلوا،وعليه،واحدة

لأنكم،الوظائفهدْهلملرالرسامةسلطةيملكونالذينوالآحْرين،العظلِمجبىرج

الكهنوتيةالمرلَبةهذهإلىوصلكَدفرومنتلِوسأنولَذكرونجلِدالَعرفونبالطبع

!91(.!ا)ْألجميععيعلمهابحقدقة.الجهلالَدعونكنتمإدْاإلا،أثناسلِوسيدعلى

رسمهالذىالألممالَصْكْرومنتلوس،ولاءينقلأنقسطنطلِوسأرادبهذا

يعنىالإمبراطورلكنولمالكبادوكى،جورجالآرلوسىالأسعَعْاإلىأنناسلوس.،

منافذالهاربالأسقفأماميسدأنيبتغىكانمابقدرعندئذجورجلمحيالآرلِوسية

31(175.ATHANAS. Apo). adConst)
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لكئيسة!وا...ولةعلأل!أ

الديهعلىلَظولواللذىإلرجاعلذلكسلِئة-سيرةهؤلاءأمإميضغأنوحاولابلجؤعء؟

.:قائلاخطابهكْىكْمضى،الكنيسةشركة

أى7لِجلوأقسِمتطععولمخطلِئة،آلافعشرةورْرلِحملعالزجنعذلكء...

ايأسقفى،3كرسيهمندْلكقعبلعحرمبلْإتهضده،وجه!3لتئاهاتيكم!إتهام

يلد،إلىبلدةمنلِهيم.والمدللَفر،المأوىألِنجعر!لألثمريدلَائهالآقوهاهو

أطاعمافإذاوبعد،،الآثعاممنيهربأنلِستطيعالتجوااعبهذاإنهيحسب

دظهرسوففإنهرسامله،حولألظروفكللبحناوأذصأوامرنا،فرومنللوس

قدمْالدليلَخكلىمأعؤإدْاوالإلِما!،الكنيسهَقوانينلِنعأوئلاإتعهالجموعأمامجليا

كاهدْهثْى-الأمورمقاللِدبايدي!ْالذي!أولئك(مانملحلِاتهصورةورشمسيرلَه،حسن

بِكونأنكْيحوعأىله.أقئلعلِنماإدْاملْهم،رساملَهلِتلعىسوصفاتهالأمور.

بص!ورةيؤكدبذلكفإنهلَجربة،فىيدخلأقوتجنبلَماعسمافإذا،أس!قفاْ

فىعالشرصنعالذىذلكألَناسيوس،الوغدذلكلاعراءاصمألقدإثهواضحة

11)6/91(..الربعينْى

الوسالة:هذه/وراءمنالأساسىال!فعنفبراطورالاٍيفصحئم

الرعية،فيهافلِفأدأكسعوم،فىالثعميارعصابهئحطأننخافهماوكأع..."ت

مجذقاوالاضطعرافي،الكعتيسةكْلالفوصعىويئيرنرملعملة،عضلهَعقالًدلهملِقدمبأن

جماعهىعْوالطعلاعالخبرابلِلْزلسوصعأتهالكبرىالمبليةولكن،العلىادعهعلى

جمبم.عكلىوهوييعلهإلىلعودشو!كْرومئلثِوسأقلفينلعلىوإلْى.حلبهمكان

ثحنؤىالبَىالأوامرببعصْيرْودوسو!الكئيسة،لَهبمالتىالأحداث7هدْه.بككتإبم

وإلأساقععْة..جورج.البظِيممع-لقائهخلعمنودْلك،والكنلِثسهَلهلنفععظبمعِعلى

لا.113)177(المبجليناخوئىعورعىالربحفظكمالآخوين،

سياستهولْجح!،يذلهللذىألكبيرالجلابهدْاماشدئالمحسطتطيوسعلِتاقرت

31..(176 ATHANAS. Apol. adConst)

31.AS.Apo], ad Const177(!كلم!،ول
103عع--.
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لكنيسةوا.3.لدوللأاص!

اطمأن3و-والغزفي.،الشرقْفىالأسلا!ةجصِجعرأنناسبومطعزلقيكبلِرحدثى

كعَداللَرخال-،ْعئاءْمطيكابدهماأحلفاللِدْعدأنيليثَلاالهاربالأسقصْأطإلى

مستالَرلهْالآنللِسلَتاسلِوطبىأ!رسائلهأفصحتكم!لِعتعدالإمبراطوركان

عأكسوم،وملكىالسكنثرلِينإلىرسائلهفيترد!دلَاالتىالتهدلِدنغمهَوإنلِحمله،

له-أوملجأللأسقفيقثمأنهؤلاءمنأىعلىالصعبمنلَجعلسوف

العنيد.الأسقفهذاعنلَبحثمكانكلفىعِونهقسطنطلِوسوبثملاذا،

!رهبانيهاحْتعْىفمَد.آمنةتكنلملْفسهولكن،نفسهعلىالأسقعْاأمن

!ه،ولِدشعوقالرعالِهَبكللحبىطولْهالئطروط،وادىأدلِأرلمحىالصحواءوسط

سبللهوالَخذالئطرون،صحراءورائهمنقخلفلِتملكة،القلقكأقا.لأسقفولكن

الإميراطور.وجهبهيقصد،مسيرتهفىكتبهدفاعامعهلِحملىلييلِا،ضحراءقى

وكانإللِها،نعْسهاطمأنتولاهذه،هروبهيمسنهلِاللنجلمْأثناسدوسإنوالحعلهِقله

،الإجراءاتهذهع!فهكدمحْضومه،مننفركْرسِمةولمحعلابدالإمبراطورألىْيعتقدْ

كَدثكونربمأالأخدْأ!هذهألْمايتصورىكانألَتاسيوسأرْحقاالغرلِلبالشيءاءلْىبل

11شلِئا)؟17(عنهاْيدرىلاالإمبرأطوروإنولَدبلِرهم،للبلاطأساقغةبفعل!شعت

عليهللِعرصْبنفسه،الإميراطورلِلقىأطعبىصفم،الأخيرةالفكرةهدْهومن

زمنعللِه%قدممابذللألِعلِدوهوالأحدأ!،هدْهتطور7لهوليبدِقالأمر،7حِقيقلِة

بعد335عامالمَسطنطبِوسلِةقييدلِهيينومتل!إللِهالتجأإدْ.العظلِمقسطنطيوس

أتتاشوسسارهدْا،منأنطلا!ابلهذا،أجلمنصور.مجمجهىالعنتلقىأن

قسطنطدوسكأنحلِثابطلياإلى.سواحلهامنلييحرللِبياعبرالصخراءرحلة

الؤقائجكلْهذهعنهامةلَاريخلِة7الرحلهَ-"وتيقةهذهفىالأسقفووصجآنذ)ك،

aلمحسطئطلِوسالإمبراظورإلنىدفاعاْللِقدمهاْ ad ImperatoremْأApolog

نجفوله:أئناسلِوسبدأهاConstant،ولأول

أصللمنب!ومنتدى،ورعأوغسطس،زمانمندمسيحىأنكلعلمىا

11.لْمْسى)917(عنألاَناحد!أقيمسرةآلرتْلنحدر،

.ATHANAS.178)26.وى2، Apol. adConst)
(917Ib)أ104.-9
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-لكئنض!اوا-..خ.لل!ويهوا

قسطئطيؤلمن7على3+خبغ!ح7.أئئاسلِوصنأنيقولهفلكعلئ-ر!برئش!ق:ويعلىَ

أنفييعد)018(المعموللهتبقىفذلكنالإمببراطور-لح!ألىْربكْموالوزج،.اببَقىص!فالَا

ئطاكيةألعبففكباك!80لأ3لِوزلِوسبب"جكلئ0361.سثةمرضيهأثئا-ءعع2.لَعميك،.تم

اللَئ.7.الأدلإ7َ.مفثماكْي-عرصْن.:ْفضيلَهأتتاسيوسلمصْىفلكويعد18(.الآريوسىأا3

وأورساكلِوس)182(فالئزرسائلإلي.مد!مئتبابراعننه،3.لإئباتمحاولة--كْىبملبهها

آئفا)1183(لهاصمئاولللَىضده،سبلفبَاللَئا؟ربجهللائهاما!+أثئامبدوبميي-ولجبرخني

لثلِ!نؤاكْريفامنهاكلجمبهليعويرد،دفاعهأرباحثلانتبمالِشغلءدفلِىنفصبيل.كْيوفلك

مني.ثموماجلْنتلِومى.فئسطالْرْمغلثمخصياهوأمرهم!!اكاب3ْوبما.ألينناهلِن،مبنْ

دع!!اللئىالأسبابولوضج-.فها،لفلِهالبيالبلاث..المرألَا.تعْبدمه-:.قيفشطئطلِوم!

الىَأمر-الرسالهكْ!ارئئايهولعلنلْدل!بلِتهإ،بلَمأنفبلىلكتاشىأ7إحدىاستحْدمإلى

ليعررألْهولِعلَرمْالمها،الاسلَجايهَركْضذلك(جلومنللطالدا،إلىللذهابدحكد4

الأحداكهئضاص!لمحىشلباكاقمماإ،االإمببراطور)"8أوإمبىيجصبىحلَىالجئوتيمي

لهإ.وعبزضتاألغاهافيالبىيابصورهَ

دقاعةَ.لِحمل.الإمبراطورألىأسرح.هدْاجمليتاء3-علىإء07ْألَتاسيوصىؤلِمَود

لوعودهة!18(؟7.الواعئؤلدنكزهالإميراطؤو،.يحْلِرلةْ.-.معرقلهدلئاإلى03.فيكْجههبإ؟

ظئه،ء.!لَعَزبِرا-تلعَىكسطئطيوم!-حلىإلىطزيمه-الخطؤ-لْىْنجهأملَد.فأ-ا-أقْولكئة

أنفتهو!ح!بجاءْ.فلِه-مايكل4افئنعأىْليث7خَقيقى،.ْو!كئإْماْتغيرتجييبن!ه،ح!بمب

،.هـيوصبمييوسن+وبيوسسلِوس،وياولبِئوم!القرطيى،وهوسلِوسماروما-،أسقمْمالبيولِوم!

!حوملوا!وغلِرهمكابوا،أسقعْاوفلِنكتلِوس.السرديلْى،ولوكيفرلِوسالإلِطالللِن،

-كبتة،ةرلجغ(أْا38

,Robertson.018)-أ op. cit. .p237)n
47,Eccl.II181)آ+5سأ.SOCRAT!

(182.ATHANAS. Loc.cit)

26-2..M)ATHANAS. Apol. adConst)
27.(185.Ibid)

33!.00ع---ء----.---.+3-.--..--.-
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لكفيسةوا.لدولةا-ء!

هدْ!-نجيرلْهقيألثاسيوسبىوبيئماأتناسي!وس)186(،عنيئخلواحلَىكريعةغلِرمعإملة

قد.طزدوا.ْمنوليعبيامصرفيأسعَفاتسعبنفناكثرانيعفلِدآخرتععرلِرألَاه

بالذالَاالإسكندرلِهَْوأنآخروق،أذعنبلِنماالآريوسلِون،مجلهم.وحلكراسيهم

)"181(.الأحداثبهذهتأثراالمدنأكثر

إلىرسالةْكبَْولذلكالأخيرْ،اللَقرير-ْهذ!نتيجهْكتنِراأللاسيوساتألموقد

9،أ!اْ،صا،!ibyaeوليبيامصرأساثعْة scopos Aeإلنئأولهافْي7يشبر!ولي

إلىالأظماقعْة.للَحولِلْجرتالتىالمحاولاتكماسمعهاالنئْالأتباءبهذهتاْثره

أنصارهمحدْراالشرقفى7الآريوسيةبرْعماءلثبلَالِوردثمالآرلِوسية)8؟\(،العقيدهَ

الذىالكبادوكىجور-جهؤلاءمعويشركشركلَهم،فىالدخوذأولمهمالامتثاكمن

عدمعلىوحرصْهم،الأسععفيةلمحىأثلاسيورعيخلفسو!أنهمعلوماأمرأصبح

للعقيدةرسالتهفىفمفكبعدأللاسميوسويعرضله)918(.الولأءتقديمأوطاعلَه

الملعاومةعلىأنصارهيستحثصريحهَعباراتوفىععليها).!ا(،ويردالآرلِوسلِهَ

سوفالتحويضى7هذاأنأئتاسلِوسبخلديدورلِكنولم91(،أالشهادةإحلَىالعنيدة

المبتةلهصلهلاقسطتطلِوسبى-أنيؤمنكانفدَد،علبهمبراطورالاٍسخطمنلِزيد

أنعمنيقينعلىنحن...)دلمهبهجرىمماواضحوهذااث،الأحببهذه

لخبثهنمحداالفور7.ْعكلىيسعسومْما،الفعالبهدْهلِسمععندماالرحيمإمبعراطورنأ

عبىلِحصْهمابحماسةعبارا!بكلرسالتهاعختمنلبأجلومن(2191(.الدناءةوهذه

ألاَريوسى)391(.للفريقاللَصدى

.27(186.ATHANAS. Apol. adConst)
.(187Id)

5(188.ATHANAS. Ad episc. Aeg. EtLib)
7(918.Ibid)

02-01(091.Ibid)
21(191.Ibid)
23(291.Ibid)-

!391.Id)
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كأ.لكئنِسةوا..سبه!أ-لدوللأ

الآنحننىالشذلِنغلكهلمإدْالإمبرأطؤر،قاصدارجلتهأللأسلِوشواصل

هذ!.كلعبأنلثةعلى)إنى:بقول!ذلكعنولِصرفسطنطلِوسما،قلبطهارةفى

11،ملْهعلمعكْيرعلىبلالإمبراطبىررعْبةعلىْ-عْيركاتتجدثتاللَىالإجراءات

ظللهذاإ.ا!ا)"9و!وعهاالجورعلىلمئعبدْلكصكلمالإمبرأطورأَن".بو؟ولِضلِع!..

شعبإلىيرسالتينيجثثَدالإمبرأطورأنالأنباءإللِ!حملثسائراْحتى

أئي.وعلم91(،)،رسالةكل!مبىْصؤبىةأتتاشملِوسوتلقئأجملب!وم،وملكىالإسكئدبىية

لدياحْنعْىقدكانولوحتىعنه،بالبحثصدرتقد..الإمبرأطوريةالإوامبر

1(.عاطويىلِة)69الاميرحدودخارإجالصتي!يرلِيْ

لمإ،خبمطمابكلقسطئظيبىلب!جهالهوهممبىْألنإسلِوسأقإلىقدَطْهئافيْ

-الأل!بقف!لهلْعرض.عمافاقلايكنلمالإمبراطورأنفاطعهَبصورةلديهولَأكد

وسطالأدلِأرفى)8!أ(الأمانإلىئانيةوعادالأمر،تدبرثمومنالسكندرى)117(

منالقضيةعلممأإذاالإمبراطورصكدالةفىكليةمل!الاًيفقدلمكانوإن،الرهبان

3(ةأكْم.صَاخب!ا)99

بألقاَبصقخاتهوملأالإمبراطور،ْإلىالأشقَدفاعهشجلهذا-الئحومجلي

الوبىع(،(وشكشظنبق3ال!قىء)3دنبمظئظيؤس-.نكفنئَلاخبعفا"يللَىوالإطراءالنَقجلِد

للإميراظؤرولاءهْالكاملويعلن2(،اللة()َْأمحبوبْالرحلح!(2،)الخلِرانمبارك(،

ببعديعَينةْعدْكزئا،ْكفا!عدْلكإلىاأللأسيوس.دالمحع7وكانبشلِادنَه)102(.والإقرارْ

ألتاسيؤيمى،دفأع-كْى.الئظز+لِلفثالأخدا!ة--اومفاهدْءةفئكئذب!رعنالإميراظور

قسطنطيوس.إلىهربا"2الصحرأءيقطعوهوتباعاتصلهكانثالتىالتقارلِوتلك

،92.AS.Apol. ad Const+(491)ورA
)591(4!ة-..!-

،!.92.onst!6.)9لاثف!ول3.ولمم!.؟ءج ATبما

32(791.Ibid)

.4(891)I.

34(991.Ibid)
3432,18,9,(002.Ibid)

(102Ibi)؟ء,2422,21,01

3!ث5ع.-."73-.خ..-.007ع
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والكفشمة!.!ال!ولة-!

الإمبزاطوريةالبرسإئل.:وصبوربلْ.واللفَاربر،الأئبتاءهبْهنقكولإشب.ْلا.ألىْ

أئأءلعلفونكْ!هم15.المهمةَ،هدْلِلؤلولْىمم!وصأرمناإلثلِعَ!ْسرلاْتتظلِص!كْالها،.ْلعلضْئ

-،الإفبراط!ر،اعلِورْلَرقهالذىْالأسففبفملاغةْيودىألْأيمكنسِ!ير،ولوخطأعأى

ولعَدلا/إلجسلِمة،َ.الضدبئؤلبة!دْهحمل.ئولوا.الذلِنهمالرهباناًنطبهْلاشكوالذى

علىَرأسه-للجركهوضْغإولْالْسهأتئالن!لِوسى.ألىْالرهبالْىاغىْالحدلِ!جحْدكَدمئا.

بكونوعأدْاوعالأمانطالمعأوىلنغعس!لِضْمطعأطعْبدْلكفاسلطاغمصر،قىالرهبانبِه

لهْتحْولالنىيلنزيخهَمتهاْقرلِيا.عْنالْيه،فلَراتكْىالأحدا!ميدا!صْيغدهرغم

يضالوعنكان."الرعهياطع7ولذاالأفطع!ملعابعتها،علىحلْىأوولَحرلِكها،فيهاالمخع!اركة

لَجاه.ألِثلِولوجلِلَهعللِهما3ارتكزلَاالللَلِنالثالبميوس!.دعامنَىقىوالأهميلتَالْىالشق

البيزنطية.الدولة

دفاعه:خلَامقىأللعاس!لِوسولشمارع

قد4تلَأجبم--الذئ-عالو!تكْىالإمبرأطورإل!آلَىأ!؟أقعلمادْأ.لَراثى+

!؟فئلىأجلم!جاهدةوتسعىلل،والكراهيةضدىبالغضبحْصومىصدور

رحمهعلىلللرْليثبمومنلِدابْوق،الفلرة.ْلائامهمهدْهلمحىعلهمثللِلااحْلمىأ

إللِهم.كبَ،أتهثنالرعْج!علىالذلِنموظقلِه،أمام7أظهرلواتىأبم؟!الإمبراطور

وربعماضمبعى.أثيرواالآَولربماأفمبتغى،كتايهمطعيمْهموالبمألْهملااٍ،أجلىمن

لأعرصْىالوكَتيجبئحتىحيبىْ،.إبيأحْنفيأ!آفيتهدْاأجلم!.+!للولْى)2ْ3(

.)303(هذاْدفاعىالإمبعراطورععلى

.:دَائلاالابئهطعأكفالإمبراطورإلىالنهالِةفىالأسقفويرقخع

واخعيروسالأساقعةكطعتعيدوأطعهدْا،نتفبطع(دفاْصكىأطإليك3لأصْرخعإلْى+

ا)402(.االدلِثولْهَويومالاَ!ئقسكْلَيرئحلىوالكثاش!،ْد!ارهمفئ

34(202.ATHANAS. Apol. adConst)
35(302,Ibid)

35.adConst402)خ ATHANAS. Apol)

23ص!في
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لكنثسة!وا..وهءاللى

الأسقفطلفقدشيئا،هناأثناسلِوسكتبهمعايقرألمالإمبراطورولكن

أندونقنمطثطيوسومالَاالإمبراطور،فيهاعنهلِبحثظ!نواتستطلِلةمختفيا

للئاريخ.وتركهنقسهعلىدفماسحهالأسقفوطوىأثناسلِؤس،يلالَى

http:// kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتدينمكتبة
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جم!51+

"

هـ15خم!،ءْ!ور

لمتئاخ!لدفئك!إ

7!ى-لاعحى-

-،،حمع-ءفي!عصا-
ء3طبم

ثر3!.

!ئاا!!!و!!

!ط!ا!أ
،عهـممين

!مارو-"!فياهء
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لكئيشة!وإ....وللألل-!ا

لفطنلرإلملسَّمافيأ300:.مير.-.ء..

ريوسهىلأَألفكزا"فنطو!!

دِحدفى.ألْى7دبِقبل-طواحكيهَلنثْى-مضر)كلبِزؤلم!يخيدا.أرْريعلم-فشطئطنولننكان

لرصْىأنلابمكنفلِهاالكئلِسهسعلبماوأبْىِالكبسى.أسفْف-جديد،.الإسكتدرلِهَكبرلبى

أهلهائخأطبالإسكندريةْإلىيهابعتْابتىعرلسالتهوأبْىبليلا،-،بلِعتَهرابكيع!

وبىجلبها،إملْواصصلِبةبسْالجملعولاء-.لحيللنلل!علِد،ولحمل،أنجمجببيماضبلهبم

الأسقالْماالكياثوكى،.جورجأماماالسبدِلدِمهد-أنْعلدِهكا!-تموميىْبه،أخلضؤأ

إبلِه..فاسلَدعىلألنهاسلوسي،خلفاللِكو!-الاخلَلارعبلهوكغالثثيالآرلِوسى؟

الذيCataphroولوْل3ِكالادرولْيوس)1(مده.يدلاوص،مصبرلمحىئ!ليه4ماجمابملِموس

الشخصياتكبابىأحدوبصحبته356،سلْةيولْيهَمنالعاشرفىالإسكنثريةإلىثثم

!رارعلىاًممهراربعةمبروربعدإئ!دْلكص!قثبمافا!!3هر!)2(3ويبسكىاليلاطلمحى

ولعلأنجصماره)3(،يدقى3تراللاالكناثسكالْلَاالإسكندرِلِهَم!ْأللاس!وس

شياسلَهلتتفلِذيصلحلاماكسلِموسأنالفلَرةهذهمضىيعدكأدرالإميرلطور

بعدواضحايبدو!فمىءوهذالْلِمَيهَ،ألبَاعمع.العنفبانممتخدام!قضنى!التىالجثببه،

-الزأبعْأليوم!ىففط.عأيامبتلائةمصرإلى/كاتاَفرؤلْيوسالجديَلحاكموصول

رجاكمنأدئأسلوسأئصاربإقضناءْالسداسةهذهتئالدِدْ"دؤدْدهَْبدأْم!اعترخ

لمحدة"كَلهرينلا(3ْ)فنهاسلوس-ولِدْكز.(4)يوشلِنِقْنلروثثسفلِمها،َكئالسْفمص!"كلببرومنا

حسب-.كاددفاْ:خؤثخَنمطئطنِوسدكؤلىْأقْلابدالأسكدذزدة،ْإلىرلننالهفجه7ْخفلخ

علتى-وتحْثقملألتاسيونم!6الغدأءعلى"الِإلننكئدزلِه.-فىالؤئلْيئبىتحرص!-ْتجيزه

ورلجع

)1(كل!-ACEPH.3+.--:ير،07-ء007-،..--.َ*-5،+أ

-..-..FEST.ND.لأررولأ.

3..++!ر5 +. ACEPH!2()ح

(3.Id)

5،*(4.HIST.ACEPH)
.ASولحاْ.48-،:ء Hist. Ar5)حمنئ AT).

ح!000104-----.؟ع--.:--جج.....-ة.-ة--3عيم:--+---.--"------"3ء---
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!الكئيممةة.ال!ولةص!

لاواٍالِثيهم،لَح!التىوالكنالًستباعه-علئالاغداءفىالحكوميةالقوالَامساعدة

هثدهمالأوامرهذهتتفيذإلىلِضطرهموحتىللامبرأطوبى،أ!أءأنفسهم!وا

!درإلىبهموالنزولوالئخرلِب،للذالبمعايدهموتعريضأكْوألْهم،بحرمأئ!

فلْفم)7(ْ.عطلبهماكلعلىالئئوقيعإللِ!طلبتروبصْهملِصْمنوحتىالعبوديهَ)16

ضدثائرلَهميثلِرمنإلىحاجهَْلمحىيكولْوالمالوثنيين(نمنالرعْموعلى

منأجئثْبْلمعقيذة3ْلجسيذاباعثبارهولكنالشخصلِة،بصعْلَهلا+الشكندرى،الأسقمْا

الإسكنثرلهَ،وفاهىساكتلها،منفأقفر!،هياكلهمدعائموكوصْتالعياد،أريابهم

ميدإئاالآن-اصْحت،مجدهمودْكرى،إمبراطوريتهموعاصمة،القديمةمدلِلْتهم

هنا--حديثنفَبلأنلناْجازولوينظرودْما،وهمالعقلِدة،لالكطواتفبينللصراع

فىوجدوأقدالوثلْلِينأنلأضفناألاحلَمادْ،بعيدأمروهونقاشدونأئناسيوس

اًللاسيوسأق!الغريبألمسيحيهَ،منللانتقامصرلِحهَدعوهَالإمبراطوررسالهَ

القهر،تحلَالِتصرفونلذينموقففىالوثنيينيضعالأحداثالهذهلِغرضوهو

.ا)8(االأربابسالمةبالإذعانْيبتاعون

منأحدأأنْدْلبلِمول،فلماأتتاسلِوبم!نلابعأ!المنطقىم!لل!ىالْهعلى

ئعْسهوأللاسلِوسللوببهنيبىْ،الإميرأطورلحريصْع!شلِئايدْكرلمالكئيسهمؤرحْى

بملومو!د4ْئدعحِبمعلىحرصهرعْمهذه؟الإمبراطوررسالمةَمطْصورهَلِلَركلم

ص،الكنسيينالمؤرنجينأحدوهوL)منوAJjسولِذكرهماإنبلالونَائقهذه

تحرلِممنبالذات،مصروفىالوتتللن،ضدكَسطنطلوسعللِهاأقدمالتىالقرارات

ومابأعلِادهم)9(الاحتفل!،أوالعبادةطقوسمباشرةأوالمعابد،كْىالاجنفاعات

الإمبرلطوريةفىالولليين*ضدقط!طنطيوسإتخذهاالئىالإجراءاتعنتعلمه

يعد!ذىرؤما،فنىالشلِوخمجلسقاعهَمنالنصرمذ!حبإزالةوالأمربدامة،

54(6.Ibid)

.(7Id)

)8(أ؟،-354

9(9,SOZOM. Hist. eccl.IV)
.ع-724-7صو
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لكفينممة!وا..وللألدا

الترددإلىلِدفعناهذأكل.ا(روما)ْمجدوذكرئلها،ومععَلاالولثيةللعقيدةرمزا

بألإضافة3هذاالولديين،لىاٍالامبراظوررسالهَعقأثناسيوسروألِهْتصثيىفى

الوثنلِة.الجموعلَلكعونإلىبحاجةلَكنالحكوملِهَ-لنمالقواتأنإلى

قىوقع!اللَىالأحدأثقرصةانتهزوأربماللوشِينإقلنالِبدووللذى

حدثالذئوالتزأعالاَرلِوسللِن،أيدىإلىالكنائسفىالسيادةنقلإبانالاسكندرلِة

ألقرقوتثخلذلك،علىترتبتاللَىوالفوصْىأتتاسيوسْ،وأنضارهؤلاش!ْيين

الآرد!وسدلِنْأإلىودشليمهاكئائسهمعنْاللَخلىعلىألَياحْلداسلِوسلعهرالعسكردهَ

علىحقدمننفوسهمفىلِجلشعماتعبيراالاضظراباتهذهفىوشاركوا

ووجدهاآريوس،ؤأصحابنيقلِهَألبَاعبينذلك.كْىيفركَونالمسلِحيين،ْ--لا

الإمبراظور.بهاويصمخصمهبهاليرمىقرصةْأثناسيوس

لهلَعرضألذى.للاضفهادعبنضاموضعْمن(كنركْى7كاإًثنانسلِوسولِقدم

سباسلحانوس.بذلهااللىوالجهودى،الكنائس3منعثذ.فىوكعتاللىوالمذابحأنصاره

3 eb ، st، ianusمن/كبلِرعثدولْقىسلرلِالْوس،خلفالذى.الجدلِدالعسفرئالقائد

لمقدمتمهيداالآريوسلِيننفوذتوطلِدأجلمنالمؤيدلِن)11(،اكليروسرجال

جورجلخلأثناسيوسهروبعذبى3كاملعاممصْىبعدوأحْيراالجثلِد.الأسالَعْا

-كرسىليشملم.121357(افبرابرمن3والطثمزينالرأبعفْىالإسكندريهَلكبإ؟وكى

توعالإسكلدزلِةحورجدخ!ليلتبعاْنالطبلِعىمنوكانإلإسكندرلِة)13(.أسقعْية

(AMB.Ep.01)*مص33ن!
....65-55.st.Arian1لالم!ول3.ولأ (1 . AT)

dAءول!5).شهonst.726لألتاف!ؤس-كذلكور)جع

051"طهـص!!ث!!!6-...-.-..3-وله..أيضا

6,PH.V12(.+3أا1جول(

FEST.IND.كلكلاى-سَوراجع

للتمونملحهداكان.بأنهالكبالوكىجورجالتارْيالْرْى،رجزيجورىكتاصم!وس!ضهـصْ)13(

يصفهنجيبونولكن./ضخمةثروةنلكوراءمنوكوناللَسطنظينية،فىللجيش3:والافداد

والفلسفةوالبلاغةالتارلِخفىضمهَمكلَبهَجمعبه،!زهوأولمللعلممحباكاقابأنه

أنيضيفكانوبنصرج،معَتلبعداهـل!انهاعلىجوليانآلإمبراطورحرص.واللاصت،

ك!034اللأسلاصة."امكقمة-ولط،1.3ءط.طه،هط//: http://kotob.has.it - مكتبة املهتدين اإلسالمية



لكئيع!ة4ا...لدولة.!ا

كْى7.أئنالبميوسنإلى?الإَرلِوسلِي!،-لِفصبهاالسلطهَئفلاسنكمال..افتضاهاالفؤصْى،م!

.عا(،6ولببىفْيمتولب!إ،:.أ(لأْسعَراط)الكئيدلهةمؤرحْو-عنه.يئفله.)14(طولِلحدنجتْ

357،عامالِؤ-أء.فى3حدتَ-اللَىالاضطرأباتأبززهام!كان،وتْيودورتِ)17(

.وجندهسبالستلِانوسالقالًدأحثمثهالدىوالعنص

لجينءوالتدِقدبِبئ.-م!الآريوسبِينبنِ!مصرلمحىدائراالصبراعهدْاكإن-رإذا

معصراعقىدخلواكالْ!ا.قدخارجهاالآرلِوسيي!فإى6ْالكئائن!ىعلى"السيطرة

بجفولالج!العئالْأأطبدَوأْوعفلِدة.دلفدفبراميراطوريةالاٍعلىالسيادةأجلم!عاًلْمنمهم

مبناح!يخمبنْهائلاعثداالتدَدِجهَمراسلِهم،.وكالقاإلدِ!بلقونالمانعْمانبحف

كلإ؟لِوجهولىْكاتواكلههذافْئالععيده،-ولكتهموأهلكت3الفكرأحْصبتالإلِما!ه

/ءا،أثتاسلو!.وألَياعهإ:ورْحكلِمه!التيقلِهَوجهكْىفكرهم

الذىألنجوعلىA،32عام!منذالفلَرهَ،هذ؟طلِلةالآر!وسيلِنفضاليكانلقد

ردغ-امدذادعلنئايعقيدفيَمسألهْتكن07ولمالمتدِقى،ْالإلِمان-زعماب!قنكموجه!رأيتإ،ع

:."%تطإكد!.عقتئعجرت7خاقَه.فحاولة7منإلااللهمالالْلَبإة،صْهمءلجثْبالزما!،مبكرلْما

تنكْكْعَدورجمْماليرايرة،-3ْ.لغزاةأحدْسلوذْلِشبهم!كئدرلِة-الاٍقىثجديدَ.ايأممعَعْا-مسلك

!23)أ3uالأولأجيحزيوسالباياؤضعه Ge.)694بء،!.salالذلِن-إلشهبإءفضامْهفى

.لا.3-0ْالئالننلعرلمحهمصاأكترالث!لعرمهم

.75ANASرأجع Hist.Arian7+ول!لك

.NAZ.،ثكلا16وألِضا Orat!ك!صك!ث.

؟؟آك!؟وله.00.،51،)8940.1-694بر.ول1251217و%نظبر

جورجسابئباسبمبْللث.يجدصيلإدْاعمنهوهدْأجورجأنإلىالآبىيؤشيةالروايا!ول!م!لِر

الضل.المبنت!حىلاألعصركْى!مضرلهلشخصطَم!مع:لملمؤلفراجع..:يخرجسمارْأو

بالعَديسين.الخاص

7-.،7،6.(14 ATHANAS. Apo]. Defuga)

ا:-4.َاْول.،5!كل!66an-55!--...،ص%بصطله"اجعوبي

-1()03.5جA+.اأأ.أ5ص!ص!حآبخ..ز!كل!8....!....:.-..--.4.ش.-ا

16)يلاهل!يئ.7)ول.إ؟.eccl..77بمرهعع.-ع--3- )S

.,)17(؟؟!حم!؟-لا41إ.،3ءب!بمl..،ولأإ*.ا.-.

.......-----6.--.-.--.عد---42ممبم.-
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!حلكئيسةوا..أ4له!بطةا

رجالامنأولابالتخلصألْثْ!ببهبمالآرلِوبلميينشغطةبجدوم!وقبلةها،إ(.؟3)8أسلْة

خطةبم3مبىْإتماما-لئاألَصْحوهدْا.قبىء3شخضلِا،جةداءالمسألهَكالْتبوكعا.الثلِفية،

.لغربلمحىالقأدةهؤلاءمط3ْالمبطةالىْخلاطةدوالآنةدمئاها.التىالاتهاماتمحاضبر

الضبرورىمنأصْحى،أثناسلِو!ماخاصيوبجها-مخهوغابالسواء،علىوالشرق

أنأسلقئا،كصاإلب،إلىثِكعهمدْالَهأ،العفبدةإلىبحرصبهمالآرلِولب!لِونابتجهألى

لرلجولهذاكاملإ،-للإلِمانهالْوئا3ولييل!،،آزلِوساآراءعلبى.رداْجاء.3يلثبدىالميىسبىم

فقددْللجورعْمالملوارئهَ،الفدلمةالمحللِة.الإيمادْمابقواسللقولمالْلؤحاالصجالي

أسمج-!إزئثط--ةلهالإسكئدرلِة،كئلِسهَ.جملنِهو.حرضل!بإ،.الغربجمئئ!منتض!بكت

صلِعْهع!البحثإلىالآونْةهذْ؟كْنىمؤجه!الآرلِوسيي!جلاكالىْأسعفها،-ولهذأ

71لْيقة.عمَيدةعنبهاالاشلَعاضةللإلِماطْ-يمكنجدطِدة

و!وسلِبلوسِ..الئلِعيىملِدىآرلِوسالأضبللةَ؟..ْالآرلوسيةرْضكصاءوقاةوبعد.

دْلبوبداولَضاريت،آراؤهااخلنفَأقيرلِوسلِيين،مبنْجدلِدةعئاصمرظلإت

منبجلِنمنينسابالتيارذلطةهوكأن،الأربعةالأنطاكلِهَالمراسلِمفىوأضحا

لاهوتمؤسعطالسكئدرى،وأوريجطارِلِوةط،سلفالسمسِ!طائى،بولطوأسالهسيبط؟

نفامأ،مخلةطفينمصدريئيمنلِلَدفقاب!لاَتجاهائي7اكائإَولماْعأمة.اللثمرقذِهَ-7الكئي!ة

جمعالتلِقية7منالخوفولكنأحدهما،-نجالآحْريمتزفي4أوأًن-لِللَالَلِ!الصبجبدمنكاق

الكيير،كسطئظينوفاةبعدألأَرلِوسيةرايةهََ*تحتْؤاحدةجبهةللةمةالسْتاتهدْا

وأئطاكله3َ)343(،فلليوبولسِ!لحىدْلكوئملةأ،-للغرب..بلئضديمجاوله.كتيوخاضه

يملجةاللوةلالْىإوالثالْى؟الأئطاكىالمرسومكالىْوإدْا)0351(،)344(ْ--وسيرملِوم

ألْمْسهمالآرلِوسلِونووجد356سلْهَْكألتهلمانرالتجمعهدْإ!ولئدطشاذةَع-ئعْمهْ

الْفرطالنيقية،ْقلاغتهاولَاانيعد،منازعيلاا-لإمير.طوريهْ-ثْىالمميابهَ-أصحافي

امننلكجديد!"منالمتبا!طريقهلِأحْدْالانجاهينم!كلكاويدأالتخلأفْ،ا13هذْعفد
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لكئيسة.وا.3.لدولة-!ا

قلدحلِنعلىغيد،آرلِوسىفريقإلىقأدولوثَلِانوس،وبولسأرسطوتأثلِر

غيولمبئتتاولالتلِعَيلِن)91(.منأنجا2الاقترلىاٍأتباعهالأوريجنىالأفالطونىالتأئير

الآق.تفصيلا

.جرميثثِو!رأسهموعلىألاَرلِوسيةزعماءمننقرانتهر357ْ،سلْةفى

سيرملِوحبمفىالإمبواطؤروجود7فرصة2(،وأورشاكيوس)ْوفالنزسيرميومأسقف

لمضطثظلِوسلاءهوًأوضحوثَد)21(-الثالثسيرمبومبمجمععرمْافجمعاوعالَدواْ

كلوزاءالمياشرألسبب7الواكَعفىهى(Substantia)قأه3ءأْإجوهر"اكلمةأن

وفعَ!-وقدإلسلام،3نعمةوحرمفاالكتلِسةعلىحْلِمالذىالعيدىالخلافهدْا

بمرسومصرفْمرسوما.للإبماندْلكعلىبناءفأصدرواالراىالإمبراطور

مرسوبمعللِهويطلىَمحضاكفر)هيالوىيعتبره22(،الثالْى)سلِرميوم

لَعبلِرحدعلىالمرمموم،واضبىهدفساوكان.Blasphemi!الحجدبف!)23(11

الأيغتيعلِهدْلكجوازبلىوتضمنْ،)24-(الابنكوههألكاملالإنكارهيالرى،

و!كراصةالممجدفىالابنمنأعظمالأباوأقالخلائىَ،كلشانيى

(+YOوالألؤهلِه)

.--0007998-885.it.,1 2 pp(91عHefele, op.)c

.anisme(Diet.أ!أ؟وأيضا De theolول3آ,achelet!

,Robertson."540،4-53كئلل!عورأنجع op. c.-ة

.Neander,Christ.58-57وأيضا Relig. And Church IV, pp

11.DeSyn!02(.مم!ك(

209-9082.ppآ،.Hdfete,'op. cit2(!1،في

,et-وراجع Loc.citب!Bachel

.Fliche,op.153-151أيضا cit. 7+ pp

28(22.ATHANAS. DeSyn)
.كلإس!)DeSyn.1أالضاوراجع

هOC.+كم!أي!5حأ-)ح!ء،"03وكذلك

.LAR.Loc. cit!23(ث(

(24.Id)
لثوربم!دثللًفبمهاضطربقديعضكانلمأ...":للىما!مرسوملضمدهماأهمكان)25(

!ى-قاد.مما)جوهر(فآه5أ5اليونانيةرفىSubstantiaلللائينيهَلمحىيسمىماحول

ع7-عص!246
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والكم!لأ!..اللددبة

هرمتمددْأثهذلككله،الصراجلمحبىخطيرةلحولينالطةالممرسومهدْاوكان

ننكنولم8عامةوثيمَةدىدْلك37-بعدءنظهرلم.5-32،سنةلْيقدةمجمعلمحىالاَريوسلِة

هذهأنوتالحظ.261(الآنفعلتمتلماصراحهَنفسهاعنتعلنأنعلى7تتجابم!ر

.الج!هر(كْى)المساوأهَتشتتكرأنها!الجوهرا!.كم!كلمةمنخلواجاعتاالصبيغهَ

Homoiousiusالجوهر(فئ)التشابهوترفض)ابهوموسية(4Homoousول3

ئحهـننثىومن.المالدسأ-لكتابفىورودها!مصبىدْلكفىمستلْدةأ!هومويوسلِهَ(

مدْهبهموعر!((Anomoean)آاالتشايها!عدملتعبلِرالدعوةْهدْهأصحاب

n+)الأنومويون-وأصبحAnomoeanismبلالْومولِة oeaus)الفريوَا-لِمتلوقه،،ول

لِودوكسلِوسيقفالشر!فىالفريقهذارأسوعلىالآريوسليهَ)27(.فىالمتطرف

Eudoxius28(مرعشأسقف(!ci5!فعةثي!س(341-58r)كرسىاعللىوالذى

ورجالالإمبراطووبرضىليولْتيوس)92(،وفاةَبعب36()58؟-.أنطاجميةأسقعْلِهَ

جمرهما.أوإلرستن،أسقفمركسأواللاذفيةأسقفجورجموافقةودوناليلاط

,Homoiousiusالجوهر"فىالتشابهو!Homoousiusالجوهرفىبالمسإوأة11القول

فلك،الكنيسةفىيعرضلاوأنالإطلاقعلىهذامنشئيذكرلاأنللواجنبامنكانلذا

إدرأكوكْوفيللبشر،علغكْوقلمورفتلئامئها،أىع!البتةيجثثلمإلمالَث!قإلكتأئاأق

ولدكيفيبلموحدهالأب.-..الإبنولادةيوصْحاًنيستطيغلاءاًحدإْلأن.الأئاسى

والكبرأمة-والألوهية.المجدقى-أعظم.الأب.أنهْىيشلثأحدولا...َيعبموالاب!!الايغ

1/28(4)يوحن!"ملْىأ-بكظماْرسلنىالذىْأبى.:117داللْعْسهوالابن

.NAS.؟28رإجع- De Sy!هـسمTA

..FILAR.11كذلكوأتظر De Syn

".atson,o.98.ع. cit. p26(.كثإ(

anش!3rللأ."ب8بى3-لججؤر-.: controv!؟!!،طT,كباأْولkta!ك

إْول!إْ+دهs،ول.؟!ول-.ول!ب!(His؟يم)لأol.،!."ل!.3يرأدضيا-.وله-

45,II31..+ف!ف!03.أْث!3أ..)ع!ح.AS.De Syn!27)كلاب AT)

.SOZOMع)5.+92-ْوأيضا Hist

.BASIL.Ep.ا*س!ج.،o21جعور

(SOCRAT.281اْ+--.33ج!!01أ-.ر!0:9.

.OZOMاstْ.اص!س!س!0،؟)5-..00.7،-.7.-وراجع H؟

)92(؟؟CRAT.اْنم!3.اس!ح!...؟ا،؟؟؟...-..

."ه-آل!st.eccl.02.11وأبضا

..st.eccl,ع12.ورلجع IVْاSOZOM. H

7،!ى70--0ع--.
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ع---.--.ءلكنيسةوا...لدولةا!!ر

دعادأتطاكلِة)ص؟(-كؤقد3أشف3ْْلختلِارفىالمشاركةحىَلهمألذلِنالأساقفةمن

الذينا!الإسماقعْةفن.75ْ!دحضراًنطاكلِهَكْىمجمععضْإلىالفورعلىلِودوكسيوس

..اضطلاخى!لْبدالثالْى،سبرميومعلئ.مرسومْاللَصدلِقوقرروأ،الرأىيؤيدولْه

-لماا3.لَبغاْالكلابْالمقثطحنا!ىؤارثللنعرْياعلبارهمالهومويوسلهاوإ"الهوموشلِه

""ْ.ْ.)31(سلرميوم!تئالاحْوهَ-7ه!رزْ

أ--)32السورىولeول،31آبتيوسيأشع!ارتبطذالألْوموييىْفريقشهرةا!على

33)ه3ِيودْومِوسردلميذه Eunoini).يَفدِم.القرطبىْالأسفصْهوسلِوسْ!كالْما

لةعدْآبا،العامعلتىلرلِدلغدهَالإمبراط!ر،إراد!علىبْرو-لاسيبرصِومكْبىآلْدْاك

.03).خأع!0،ول.37 SOCRAT.. H13)t

SOZOM.Hist.?..أس!IV,12ألِض!و

.THEOD.Hist.02,11وكذلك eccl

(3I)SOب!؟+جم!اْول؟t.ecc].1حل73
SOZOM.Hist.س!5أح.W,12اجعور

.THEOD.بم.اء5،ول).02أيضناو Hist

32)ش!.+جم!+st.14ءع!130وول.5.1 SO)

!ولطهـ..!س!de,3),751أيضااجعور

فصقفيةمْىْالإشمكنبريةلى-أٍجاء.وقوانيقها،ءثمالننيسةونظنمالمدَدسالكنَابآيتيؤ!نذرش)33(

سادتلل!ى-الفلشفله.المدارسمنوغيرهاارسطوفلعمفهيبراعةؤلَعلمالكبادوكى،جورج

اْلساسعلى6ْكبالنزكياقلِشاريهأسالَصْباسيليوسر(ىكى!دقيب!ىو!آتدْاك.الإسكندرلِهَ

ونحنالاًشعِاءجعيعمتهالذىالأبواحد،إله"كورنلثطإلىْالأولىبولسرسالهَفىجاءصا

ويضيف8/6(،)أكورنثبهونحنالأشياءجملِعبهالذىالعسبحيسوعواحدوربله،

الأنومويةوأ!بعيداشوطاالأولىآريوم!بعقيدةسارآلِتيوكل!يننلِسا(ممقفجر!جورى

إلىتعرف،عالمدىبالعقيدهَوصلفقدلِونوميوسأما.الأصليةللآريوسيةشرعلِاولميدائعد

صاعْ-هـقدللائوفويه،الحقيعىالفوًسسويعدمحلنه،ولعلغذ.3ولارْمهالإسكندريهدْىآشِوس

الشبه()مجردإصرارفىورفضالأبنخلقموأربهَدونوأكدخطاها،ونطمفكرها

ال!ممهيعدهمنالطامفةحمل!حتىكلئرِك،.أنصاراالجدألية،ببرأعته.إللِهاوأجتذب

عهدفىكلِزلِكوسعلى!سقفا.يوتومثِوسأصبحوقد.صكليها.علما-اليونوميهَ-وضار!

5دا)كمداس!ا3اللِوزيوسأسقفهاصْلبد.ودْلكفالنزةالإمبراطور

.SOCRATاst.ecciْ.،3541..اجع3ر H

هZOM3.+اْ،3.عأح10)اا-5ش26:ا--عا-ألِضنا

S.41.4-"ع+ءَكذللتأتظر nبم.ْBASIL. De Spi3-ا.

.REG.NYSS.لاط8أ*اه.6،1ة7ألِضناو Conبم

7--.-.3----ع--.-..427صض8
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4إل!ئمممه!!ةاللإولة...

وحبرصبأثئاسبيىس)4"(،إلخاصهََبإدائهْ!الإمبْرْاطبْيرامبنأو3معازضلإ!سكلى

و!.هذا)-3(،سلرملِوممرسومسبهبيلو!لِعههوسيؤشيضغ.-أل!علىالألْومولِون

يعحسْراًىلمحبعوكهرهالإميراطورضغطبحبَذلئهعلىهوسلِوسألمحدم

)37(،الآحْرعاللعضرععن-عمله.علىعالآمرْسْوآذخنانطإالعمر.ْبهعِوللمدمآتمور!حْلِن!)36(،

ففطأغطنىوإتفأاتتاسلِوس،ضدلبمْلِوفعهوسيوسفإلىْذْلكمىْالرعْمعلبىولتئةْ

يخألْاحلىوإحد،ضكامدلك.علىلِمصْى-ْيكدولبعلَوكَلعه)8؟(:السعلرضِومىاتمعرسوعم

لِعالىكانالذىروماأسقف7ْبوس3ليير3عانَدْلكأكبر،.نصراحققوعافدالألْومويون

لِطقْولمبلِعته،لىأٍالشوقيهالندلَدودد-عاملِن)93(ْ،73-7صئدْتراقلِانمْلِهْفىجراءمنْ

أن-ْوأدرك-الإفبراطور،3إلىالنمععالقلوعدْلكأنباءالمعانأهع)04(عْووصنلتعَهذه

الوكَتفىأيضاهدْاجاءسِملدعه،القورعبيئافأربعل!لمحواهع.خابىتددْرِوماأشمقص

فلما؟فللِكس)ا"(الابىلوبسبعالأسفعْاعلىبىومأكْىالجموجسخطعههألتشَدإلذيِ

دونفمهرهالجديد-الإيمانميرسوبمالإميراطوبىلهفديمسييرملوبمإلىلنِبرلوسألى

أنناءلمحىللِبربوسكتلأوددأثئاسيوس)42(،بإدالْةكرار71لٍأدْلكلىاٍأض!ا!وإمئافننْمهَ،

A!ء.-5*4.ول!ا + HANAS'.. Hist. Ari334(أ

35).+!ولi؟t.حءص!3101،ول!0..ى SOC)

---:.-....45(36.A+HANAS.."3!+Arian)
!.Apol,5--*ىألضالهوزاجع e fuga

SOCRAT..أول3،.ع!ءا-.0311ع-أئظبني

--04,11.,Saoد.st3س!؟-7اْول(37.SVLp).

.AS،ا0ْ.ا-ت!--...ة. Loc. c38(لا!اأ+ظهـ(

.ATHANAS.93)كل!إْولء-ع.3--- Apol.)C
(65(04,Neander, Christ. Relig, and ChurchIV)

03.،!ه--ألضاْورانجع7 Watson, op. cَ3و-

.THEOD.41)،ثأ14 Hist.eccl)
41.st.Arian42)أ ATHANAS. )H

.-.st.eccl,150ورأحعع IVْاSOZOM. l-I

,Hefele.،اْثأ2pp..289-489.،--!أيضا op. c

.وإنما،ايألْوموييبنمرسومعكلِوكْعلمل!برلوشأىْإي"..31.ْ،دهأ3:.إس!ب!ج!ع)5"أَل!وروقدْؤلم!3ؤيثنؤ

وقبموه358سنةذلكبعدأنقرةفىالآريوسيينأنصافوضعهالذىالايمانمرسومعلىوقع

يعدة(أنظر!سيرميؤمفىكذلكللإعبر)طوز

لأءولك!-51هعم4ءأهمص!"،33ح!"!!".6.1:فتيل!يريؤب!حبهبن+"ول!.عي!كلي!م!.أجعوفي

بع394-..--

http:// kotob. has. it-مكتبة املهتدين اإلسالميةالإسلأميةانمفندي!مكتبة - http://kotob.has.it



-ْ----3ع-ْع...3.لكئيسلأوا..لدولةْا-!

.هيلارى)43(لناْحفظفاالأساقفةمنعددإلى،رسائلثلاثروماإلىعائدارحلته

..علبه7!دمالذىالعملذلكوتبريرنفسهعنالدفاعحولكلهاتدور

لهمداساقدلإمبراط!رلِةااٍقالمتطرثْون.الآريوسلِوقْأيقنالنحوهذاوعلى

وعمادألصجامع،أبووهوسيوس،كلها،انلَعَةاعطاهمفقسطنطلِوسوسيادهَ،عقيدة

،.المرسوموقيلالإمبراطور،إلىالساحْنهَرسالتهبعبرضخ،الغربفىْالنيقية

فأذعنعريكتهلانتالكنيسةِ،علمفىمكانهْمنلِمثلهوماروما،أسقفوليبرلِوس

الأسقفىكرسيهايحملوالإسكنبريهْوعقيدلَه،بنفسههربقدوأثانسيوسطائعا،

وقلِسارية.والقسطنطينلِهَأنطاكيهَفىالحالؤكذاالآريوسى،الكيادوكىجورج

صدْحةالآنتلق!الألْوضويةأنعْير،الأنالصراغشِؤفعْاأنطبلِعياوكانْ

اللَحدىهذانِألَهاولم،يونوميوسيدعلىطويلهَبفترهَذلكبعدإلامنهاتفقلمثَوية

أنفسهم.الآريوسيلِنلِدعنىتنمولكنهنيقلِهْ،أتبأعجانبمن

المكانفىأثنأسلِوسعلىنظرةنلقىأنعليناذلك،عننتحدثأنوقبل

أعطىقدهوسيوسأن،الأمينملجئهفىالأنباءلنقلتْإليه3فقدفلِه،يختبئالذى

)؟؟(والابنالاصبينااشبهيهْاأو"مساواهَ"أىلِنكرلئبِمانمرسومعلىموافمته

،بانياسأسقفونأرقيسوسأنطاكيهَأسقفليونلَيوسماإنا؟نباءهذهأضافَ

بالجبنالسكندرىالأسقفمايتهمونالآريوسلِينمنورفاقهماللاذثَلِهَأسقفوجورج

شجدْالفوروعلى(؟)ْالدينرجلخلقمعلِلثافىعليهأقدمماوأن،هروبهتتيجهَ

Apologia!!ولهروبهعندفاعالِكتبوراحقلمهأثناسلِوس deهذهعلىيرد

هدْالغضبيتعرصْلمالأسإقفةمنترأهفن،وشِساءلإلده،وحهتالتىألاتهاماص

.595-958(.Fragm.Vi,11-5 (p. .L X!!43(.جم!ل(

أسقففينكنتيوسإلىؤيلئالثةوأورساكيوس،فالنزبىولئاتيةالبئمرق،أسلأ!فةإلىايأولىوكان!

-.َكابوا
.HANAS.Apol,.5سو.ء2 De fuga44(؟ول(

0g,1دثم.S.Apol. DeبئATHAN.45(كا(
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وإلكنيسة!..ال!وللأ

للإريوسية)46(،عدائهم3بسببأسا!تهانفىتمالتىالأسمَفلِالَاويعثدأالؤحا؟ا

لهويلتمسوأئيلها،الصغاتأعظمعلي!ولِخلعالقرطبىهوسيوس!عنوبدالع

؟*-ْ.(سيرملِوم)47المحمالىْعلىبولمحيعهبسْالأعذاو

شهثتهاالتىالاضطرابأتعنالحثيث.إلىذلكبعدأللاسيوسوينلمَك

أسقفاعشرم!تةأسماءويذكرإللِها)8"(،الكبادوكىجورجدخولبعدالإمسكفدوية

الأسقفشركهَفيللدخولرفضوالأنهمنفلهملح!المَعماوسةصنوالثلنمصولا

علىحرصهمم!نأبخاليسالاتهامهدْابأبْىويصرحأ،)94جورجإلآوموسى

سبقهبمنمثلالفملِضربأيدلِهم،منأفللَاألىْبعد3لَملكهمالذىفلحزلْىبلالفيل،ْ

ويدصدْلك)اْ(.قعلئعْسهالمسلحإنلِدوللموالقدسِملِن)..(،أ!نيثِاءْصن

ثدوناسماكنيسةعلىسلِرلِانوس.بهقأمالذىالهجومْلمحصةمسامعنةضكلى!ثالثعثِوص

جملِعإلىألاثهاما!بتوجيهْدفاعهالأسقف--ويخلَم()2ْفرارهأمرمنكاذاوصا

والتخلىدالجدنوصموهولمحدأئناسيوسهروبنبأْالكنللبحةفىْلذاصحوا-الفيقالأحن!ة

".."--ألاكللِروس)3-(كضائلي!

دلِةلِتعرصْلمأثنامملِوسأ!ْالدفاعِهَاكْىالتظريلفتما.أهمأنخطْىْ

حلَيعته،كثلرأوفليل3لمحىلِحْبرأ!ولْجنب،واحدةمرةإلاالإمبراطور!!عخصى

"موظقى%لىْيشلِرفإن!،أعداءهلِسأعدونالذينأولئكبأللائمة".علىلِئحىصخثصأ

معرصْ-وكْيمرالمحعله،ئهايهَكىولكئه.العرلم!،ْعلىالحالسدوناللامثر!ور*،

يبفظممرونا.اْلإميرأطوراسمأورد-ليونذنِوْس،الأتطاكىللأئنمقفات!المهْ

)46(وراأ+طلD.AS!مول01*.ش!كلgf,عة.9,4,3

47(-)اْول-3..4

6(48.-Ibid)

)94(7.4)؟

5()50!.؟أْول

15-12(51.Ibid)

52)اْ.4ع24 Ib).

26(53.Ibid)،

--!051-
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3--7---.+لكنيسة4ا..الدولةرر

أسفسعلِئثوعلهْابذئالجديدالائجاهعنلعلعرأيعددْاتهحدفىوهدْا(،ofا!هرطوق")

ذالَه.الؤفتكىويعلبر-قسطلنطيؤس،بالإمبراطورعلأ!لَهدالًرةكْىالإسكتدرلِة

ورعافنهولِجعللمحسطنطيوس3علبئاللَقوىيضفىالذىأسلوبهبلِنانلَالَ!موحلهَ

عملبهاافتلإلاالت!.العئثِالةَالمقاسلِهَواللهجةاللاذعهَوالعبارالَا-ع،ابيهدفاعهكْىدتباع

ألارلِوم!بلِىْ.-7ئار!حْوهوإلآخرأنناسلِوس

راعجوإتماالخصؤموألَهإملْعْسهعصعللدقاصعقلمهبلَسخثِوأئناسلوسلِكل!فْلم

وادىفىوجودهوكانعوخارجها،مصركْيالأحداثمجر!اتمستقوهمنيداعشر

حوله،3يجرىماكصععلىائوقوعسع!سرعةلهيهيىالإظ!كندريهَْمنقريباالنطرون

.حفاظاوضعوه-الذىالدكلِبىالعسرىولئظيمهمالبرهيانجماعاتذلكعلىولموم

التى-الاضطراباتتفاصلِل.جمعكلههذافىساعدهو!دأتتاسلِوسما.حلِاةصكلبى

عامينطلِلةالمديلْةفيْلملِقيممخيئهمنيخبىجوأق،الإسكندريةلهاقجرضبَ

لَذرصع!وعلِونهالإمبرأطبىر.جنؤدفيهكانالذىالوكتفى(36()َ)358-.كأمللِن

قىوبصرهمسمعهح!لحتلِحْلعىالذىالهاربالأسالفعنيحثاكلهامصر

مملكةلياٍاًلثاسلِوسعنبحثاولسلأدفتهإلامبرأطورجهدامتدولقدالإسكندريه!

علىالحملِرللىْ.ملوكلدىلِطليولْةراحوال!دبلرألِئا،الذىالئحوعلىأكسوم

مد-سيادهعقدأثناسثِوصعكانذأواٍالأحمر)36(،للبحرال!ثنرقىالجنوبىالشاطئ

الشاطئحكلىنالْودْهمأيضاالآريوسيلِنفلببسطاْكسوم،إلىلنلِقيةالإسكتدرية

أسلاكفةأحدصصعط+ophilusثيههـقيلولمصعيهاقامالتىالبعثةفىدلكتملَرعوقدالمقأبرع،

ليحاوصععودتهطريقكىأكسومعلىعرجذَج!ْالمنظقة،هذهفيهاورعاراقيريوسلِهَ،

أوغسطلنالفلشإلىْيل(.أًللاللنيوس)7ْتأسِدعىرالجموعومللِكهاأسفنقهاصرمْا

أيضاراجعأيضانفسهوللمؤزخ!ع

.NASبمgء26 Apol. De!54)لعم AT)

D(.FESTصع55)+خللا*باعصعلازر

132.e,Holy Eastern Church. p!(56)ا!ممN
881.Patriarchateof Alex. ،! p

5.-ا 7( Id)

خ!72-5!ض
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وأبخب!ة!."فووأل!ولة

مجمعيعدجهدهمسعواألآريوسلببنإلْى3الذ!ئأتللىْضند"مجاورالهإحذىقى!خيرئا

ء(وؤعمائها)8ْالتلِقلِهَضدوالاهمجهودهملثوحيدبالدونانتدنللالضلاهعرثيكا

الئورهَاشتعلت،الإسكندريةفىاُثناسيوساختفاءوإنجاناْافماتتاء،هدْ!وبْص

التيقيلِنحلِدالَلعهاالتى-7العنفلسلِاسهَلْتيجهَالكبادزكى،جورجضدفِه!

الدعْعلىاللاسكإرلقدحتى(لمنهرإ)!ْعسرْئمالْلِهَطللهالسواءص!وكولثعلِىْ

أغسطس26وفىماركللينوس).آ(اميالوسالوئبْىالكاننما.تعببرحِسبالائعى؟

إلافلا!اسلظاعألْهعْلِرالساحئطةَ،الجموعهدْه"أيدىكْيجورجعوكعلى8!3

أنصار)2"أوأنلهرْهارباالمدلِتهغادرأكلوبرالئاثى!م!وفىيالغه)61(،الصعويهَ

إنقا،يهمحللماانتقاما8أكتوير7ا1كْىمضادبهجوموقامواالقرصهكل!ثمعالِوس

ألِدلهم)63(.عللعه!!وضعوا-علبها،سلِطرواالنىالكنائسمنالاربوسببن7وطرثوا

صكندما358ثيسميوإْمنوالعشرسالرابعحلَىسيطرلَهمتحنَاالكنائس!ه!ظلتع

جورجأتباعإلنىالجفلِعاو%عادهامنهاْوأخرجهمسياستيانوسالقئدقأج!

الآل!يوسللت)،6(.-

ضدالإسكنثرلِةفىحدثمابي!الع!عةص!تماماالمصادرصمتتْوف

للخلبَئإلإسبنلرلِهْ.إلئأللاسلِوس.مجىءانسحْلِرآلْذك،قهاثللملِوسوألخئداء"حؤرج

دبنلمالسكئدعرى-الألمبفعْاالْىثْتئللشَكمجالالذ.علانجالذاتَ،اللَودي!!اكىطها

وهدْاومجهراهأ،سلِرهاليرسميتث!ظكانولكنهأتعْقحسبمالَجرى.الأحداثثال!ثَرك

وكانهذه،اخلَفائهدترةفىب!ابعثللتىألرسائلتللأهفىبوضوحتبص!بهلن!مىء.

.سرابيوق.الرأهبصثلِقهإلىوأحْرىالبرطالْما!ىرسالليَهالإطلاق!ى!ه!برها

)58(ولAVG.Con.جكاesc.3،له38

)95(!.+؟ح!يمEPH.اة،بخ!

9!.,XXIIر!ARC. Res Best06(.ولم!.يول(

6,EPH.V61(ث!..+3جكهـ(

)62(-!أ

(Id.63)أ

.(64.Id)

جم!°--7-07-.-3
http://kotob. has. it-مكتبة املهتدين اإلسالميةالإسلاميةالمهتدي!مكتبة - http://kotob.has.it



لكنيسةوا..لدولةاصو

ADالرهيانإلىالأولىرسالتهومرْ Monachosطليوأكدهؤلاءاننعلم-

سمعْهوبىاحأرادواماإلىأجابهموفدعائاهإ"اللَىالآلام:اع!.إللِهملِكلبأ!إلله

علىوحئهمألَباعهاةمنلأحدالإصغاءمنوحذرهم6(،الآريوسية)ْالعقيدهَلهم

يدىفىشىءْىملْهلِدَعأنخشيةللِهم،أٍكلَبهماعلىالكاملالحرص

الأهميهَمنءكبيربانبعلىوثيقهْتعدفهى،إليهمالئانيهَرممالتهأما)66(0الخصوم

لماصفوفهم،إلىالرهبانلاستمالهَبدْلوأ"نجهدهمكَدالآرلِوسللِنأنمنهانعلمإدْ

وفد.المسلحللِنجموععلىنمْوذمنلهمماومدى!وبهممنفعلاوأدركوهلِعلمونه

:قالحيلاالرسالةهذهفىصراحةذلكعنأتخلاسلِوسأفضح

اروذلكالآبىيوسدلِن(،)يعنىلأولاءالفرصبةتعطوالاْ...

أو"ترتبطونالإلِمان،أهللِاأنلَمراء،رآكمماإدْ)إنه11

"لشعيرةفىتشتركونأواطفر،اأولمئكشركةفىاتدخلوق

11وتتبعكمببساطهَأقيمرنتفبلسومْاالجموعفاق،"والاهم

)67(11.الكفرانلى"أٍ

لجهالذىالخطيبرالدورمدىعلىتعللِلخإبخىتحلَاجلأالأحْير!العبارةوهذه

الفورعلىالننسالة3هدْهوضعتوكَدألَئاسلِوس،كضيةفىالمصريولْماالرهبالْى

كانماعلىكاكيةدخلةالسكندرى.من-ْ-الآسقفْهدْا-القوكوكْىآ(،)8اللخلفيذموصْع

21,-،،.on65)لاقم!كأكلل.خل!..4!ةوللأ AT)

3(66.Ibid)
(67Ib)أ4ْخ11

للعسكرىالقائدأنكتخبرنالألتاسلِوس،الرهبانولا-ءمدىعلىتدلرولةالعصادرلَورد68!)

عنبحثاللوادعىحنوبفى4الأ!يرأحدبمهاجمة935/هـ36شنةفىقامأرتملِوس

قائلا:الديررئي!قإليهفتق!م.ألَتاس!وسْ

أقأرتصلِوسسإليهفطلب."مطلمَاوجهـهنرلمذلكمعولكنناالآب،بعدأبانا"ألناسيوسْ

الأببأنPsarphiبسارفىويدعىالرهبانااحدفأجابهالرخيل،قبلالاخوةمعيصلىْْ

الشارةهذاأبئولاشئابألآريوسحلن،يرتبطونالذينالغرباءمع3الصلاةالرهباق.منمنع

(للاسيوس.رسالةفىجاءماإلىواضحة7

FEST.IND.ول*كر*.راجع،

.Robertson,op.018وأيضا cit. .p 564 n,1 p

52ص!4
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ح!لكفي!نمةوا..لدولةا000300

قضيته،إبىكلالرهبان،اجتذأبعلىأيضاوالآريوسيينبلألمامملِوس،يعوله

يخلغوفدآتفا،يلِتاكما،الميدانهذاقىالسبق-قصبحازْفكانألماسيوسولكن

واللَئ-للبهم،العدلدةرسائلهفىتلبدىكببرةدرجهْوالرهبانالأسمفبلنالود

صدلِق"منكَاثلاويخللَمها.الأعرْاء*،الأحبهَالأحْوة11.الاهم:مخاطبادألًمالِيدأه!

-هذاوأثبَلأثنامملِومر،بالنسبةفعلاكانواوقدالأصدثَاء".أوفىإلىوفى

لأعداءالتصدىعلىمقدرئه3تيلالمؤرخلَعيدرحدالجلِس"-على11

ألتاسلِوس.

بجهودأودىمايينمنهاماعاملا-الرهبانهؤلاءوكالْ!ْ!هود

وصلفلِماواضحاذلكوبرزالاسكندرلِة)96(،كنبسةعلىالسبطرهَفىالارلِوسببن

سوزومنوس،يصفهالذىالدفلِنالكرهلذلكنتيجهْالكبادوكى،بجورجالحالإللِه

أنهمموقنا-الكراهلِة،منالقثونفسجورجبادلهموقدحميعا،الرهبانلهيحمله

7(.شركلَهإْكْىالدحْولوركضهم"منهونمْورهمداوامره،الجموععصيانوراء

تبحثومالياعسكرلِاالدولةأجهزةكلفيهكانتاالذىالوكْلَاأنهْفىْجييونويعَول

العواقببأوخموثنذرميلَا،أوحياعليهيعثرلمنالجوائزوترصبدأللاسلِوسعن

ألثاسيوسعندفاعاأرواحهميقدمونالرهبانكان-3،الأولالدولةعدو-يحميلمن

بينهموظلالخطر..داهمه.ما.إدْاأمئاأجملرإلىءآخرمكانمنلنِلَقلكانيوبألِديهم

ومساعثطنله،حرأساحْدمل!ه،عليبفومونوهؤلاءكَشظئطيوس،مأتحلَى

والأديرهَوالفياكْىوالقرىنالمد3امتالت!القدويضلِفْرويرتسون7131(.ورسلا

ولم،جدوىدونلكنالهاربالأسمقفعنيبحئونالبلاطبمندوبىوالعَفاروألمقابر

356)46ابعشرالسئواتآتتلفد.عْدرأوبه!شىتدراهباألْاسْمبم -)rالآن

العللِامصرصوامعبيىْمئنقلاوقئهلِقضىالأسقمْاكانلقدأكلها)73(.

الضاؤراجع

018.p96)أو.Neale, Patriarchate of Alex)

01,IV.07)س!س!اح.SOZOM. !+st)

(7I)ه.104 Gibbon, op. cit.)I
565."،Paul- Chenau, Les Saints 'D Egypte I

53-51(72.Robertson, op. cit.pp)
..-.--055!
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لكئمسةوا:.للإولهَا-!

دحملالبرسبائل!علدهئل!الىؤهئاك،الماويلْعملِجدحلاوئثلِرلَها،وللسفلى

ولمبائبهوتجملوثَوعهإ،7لدكإعهَيالأحبالاعلمعلنىولَبفيهالتحذلِر،.أرْالولاء

-.عْمكاط.كطعإليوكتابعاته

خدشألئاسيؤنمن3ْأضكصاكأفنمم!الأحْرىهىْ!لغدسرابلوئأإلى.رسالتهْأما

--الألِمنالدمناعد-.إكان03غنرأبلِوقأيىْحلِتالخاصهَدلالتهاْولهاالتعالتَ،ئمْيه-قترهَ

33-لإبكأمنى-نجي!ما3إثاول+)الأمدلِب!لمئ3لمدلِلْهَأسقفااخلارهو!دلأللاسلِولبى،

.أنْ-.إلىبالاضافةهدْا353،سنةالإمبراطورلىاٍلهسفيراالَحْذهْئم933،

فدسوابيبولْماوكالىْالرهبالْا".أئطولْلِولمبى)73(،.أيىإلىمقرباصديمَاكا!سبرابلِون

آبىلبرلمتن،عبوفاةأحاطتاللَىالظروماع!رسالهبهلِكتبألْماأنئاسلِوسماإلىطلب

في4..الرمملةهدْهاثناسلِوشإليه-ْجمنبثم!م!.الابىلِوسلِة)74(،العقلِدةومبادئ

-onem!4+ول de mort3،؟!؟ eعلى-ياللامهولِلْحىع7،آرلِوسفكرفدهايدين

أيضا،بَمابْجعؤعلى-أللِهكتبأفي7(ويعلنالعقدِدهع)ْهدْهلِتايعالذىقسطئطلِوطع

.مجايعههمعهيِبمبلطلِعون07كوى.موكَصْكْي..افجمبع-لكونحديالرهياطْ،الى

33ألاَرلِولبيلِل!:.واللضدى.لهم)76(.ْ

لبز-هبان.ألئاسنِوشالكتهالذىواللَالَدلِرَالمودهَ.مدىيلَضحالرسإلههدْه"3منو

عللِه7علربىعأن-صْه--لطلبنَمالحمنم".-الصتدلِق11لِدعوه3-حلِثبخاخنه!سرابل!لىْضكأفه

الأسقعْا،فيكتبهيعلْور-ماْخطأ.أىأق+تكمعطعلِمكنالدَنىبالملاحطعاناضرعوداكتفما

كالْواعوالذىا.لأسقمْأ.للرهباطعْ؟ْيحملهْالذىالعملِق3ألاحترأمعطلِكشفوهدْا

كله.الولاءعللِهولضمْونعالاهليادلونه

الابىيوسيي!نجغثمنعْبيطع!كابىْمالئرىمضرخارحالأحداتإلىالالْىولئعد

غاله،وخاصهَألغربأبمنادمْهمطلْمْراأنذلكوالسدِادهَ،الععلِدهأجلمنفكرأ

19.AS.Vita Ant!73)لالم AT)

AS. Ep. Ad Serap. I!74)إيم AT)

4(75.Ibid).

5(76.Ibid)
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والكنيم!ة!..وبل!ال!

هناكقنمطتطيوسا.لإمبرأطورعلِتهمذ(جوليان.،لسلِادةالآنكالْبَا.خاضجةو.إلتي

يحْمْمْاسند!بيدهم.فيم!جوللِانوجودمن(."لستمدوا355vv)لْههـثملر6ثىثلصر!

3؟طebadiusكْولِبادولب!رْعامتهموتولى3)78(،شسطئطلِوجمماسطوهَعلْهم Pأسفْعْا

!معالد(مجمعإلئا(-ودصكاt")035-39(غالهعْريى)جتوبAgennumآج!

3"701(سيرمببوم)اْمرسومدألْةاٍقلِهالجضورقررضكالة،أساقفة

سلِرعلىتأتذِرأىيتركلمغالة.أساقفةيعصْمنالاسلثكارهدْاأنْضكير

.هددالذىالحممىالخطرولكئيالرئلِسى؟7هدفه!3بْحو-واتجإ.هياالارلولسلِةالعقيدة

اللإهو!تاريخفىهبىلاء.العقليلكأن7(أسلفن!ثقددأخلها.منجاءالآريوسلِهَاكلان

م!مه،:-لضْعونها-للالمصانصدكْهإلبى-للوصولحنندايلسعوق،-كالْواالأولالضلِبلجى

ا.لألْومويينموسوبموكانالكلَيري!،لدىالإلِما!.نشْيغلمألتىلْيقلِةبكقيدةم!عبدل!

أماماليابثلحتعالعقددىالْسبا!/هْذاخثْىوخطلِرة!امهانطلاالة7.سيرملِوملمحى

...مناهضةصنِاعْةبوضْعالجديبااقيريوسىالجيلرْعماء

الأصنبيْة؟بألازيوسيةنظرثْواقدالألْؤمومبينأنهؤلم*ء.فقجغإفيَعلثنعووكد.

.الآببببنالتمايرْيؤكدالذىالمجافظالشكلإ!الآرلِوسى.ْإلىالجماعهلك-بهدْهدْفأدى

والآب.الابنبيرالشبه"!الِتضمنهأنيمكنالذىلِتأملوق.فىوبدأوا،*)08(والابن

آزيوسن)81(لِعتقد--كما"مقلتبسا"ولي!ىاجوهرى!ااا!الشبههذ!بأنالاعتدادإلىوانلَهوا

المماثلةئعلْىوإثماالوحدع.ة..أوإبفردلِةتعنبىلا7".أبج!هر"كلمإَأن.اعتبار-ْلمجبىة

لَفيلهابكدمصع،المف!وم7هدْاجكلىفبولفامئن-ضيرفلاوببهليه-.الكاملةاوالضريحة

أجنيوبى

أيضاو

.8RC،سر Res!!ْ st!ْ77(طملا!.*6س(

SOCRAT.!ث؟eccl,3.11،.3لأ...،--.-

78)."0أأْء.؟14..-- W!atson,)o
000-09،!.rsyءGwatkin, The A -+ an Controv

.5",dd8.15-لأ K!ح.،،!،00،أْس.--،

)97(؟.حع!ص!أس!3!2-8.؟لأ

anَلأersy,؟ْ-خ09خب-ع.ع.-!ى+إ Controْولheْ08))ولر3ة Gwatk)

Robertso.ح،04ح.54-..-؟.. ! , op!81(ج(

؟!.0000000007
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لكئيسلأ.وا..لدولةا-!

نزديدم!ْخوقأHomoوله3ولا3ْالهوموسيهَ"7المساواةبمعَلْى،الئيقنةصورتهالمحى

إدخالمنتأئلِراأكتزهناكفليسواضحا،المعنىلِكونولكىالسابللية،الآراء

الجوهرفىتشابفالَغدوثمومنالأخيرالاشتقاقهذاعلىلأ()أليوتا(حرف

ث!.هإهثهول3ث!أ3)82(!إفهومويوسله11ٌ

عنالرأبعالأئظاكىالمرسوملمحىوردمماصريحااستئتاجاهدْاجاءو!د

ا!*س!3llusكيرلسكتبهْفيماالئعبيرهدْاوردكماالجوهر)83(فىالئشابهْالتام

،شىء")84(كلَفىالتشأبه،مكتوبهوكماالتشابه11النحوهذاعلىأورشليمأسقف

حتىولاالنلِقية،احتراملِتعلملمالذىالجدبدالجيل!ذلكفىألاتجاههذاتمثلولقد

الآرلِوسيين()أنصاعْااسماهؤلاءحملثمومناْلآرلِوسية)8ْ(،الأفكارتشرب

Semi- Arians،الذلِنللفحالمحظبن3الحقبفحونالمملالونهموهؤلاءالهومولِوسبينأو

ركس-إلىالسابلللةمنايعةمنالخوعْادلمحعهموقدجدلِدإ"8("،كَالبكْىآر.ؤهمصبل!

لفريقهذاْزعفاءأبرزوكانافهومولِوسية".1واسلْحْدام"الهوموسية"صيانهَ

سدواسأسقفا3ويؤستائي!ساللاذكَيهَأسقفوجورج،أنقرةأ!سق!باسيبيوس

Sebasteْ،4ول3واليوزيوسEleusحمض،أسفصْويوسيبلوسكلِزيكوم!،أسفعْما

أسقعْاوماكيدوسوس،الرستنأسقعْاومرقبمط،ْأورشليمأسقفوكيرلس

.-.الفسطنطلِنلِة)87(-.

باسيليوشأثدْلك،الأنومويلِن3ضدللعملالآريؤسلِلِنأئصافالفرصهَوات!ْ

عشرأثلْىاعددهمبلغالأساقفةمنلْمْرإلى-358نكامقىالدعوةوجه،أنقرةأسقف

55-54(82.Robertson, op. cit.Pp)
83)!مل!؟.كأطهـeSyn.2؟ AT)

7,atech.VI!84(.لع!لاءي(

-.558،.".(85 Robertson,.op.)c

F.ماراجع)6؟( Jackson -g7هْىالآريوسيةعن Arianism

cs,,I.--86775؟ع.--.-م.-ا.: ppْأ.g And ethْاrelيمEncycyl. O

.NAS.هـ..،. Apol. De fuga, praef87.)ووول AT)

م!ولد!DeSyn.63كئللاه3)جعور3ة-

.ج.--""-ع02ةص!8

http:// kotob. has. ii-."مكتبة املهتدين اإلسالميةميهءين - http://kotob.has.it



لكنيسلأ!4ا..ولةللإ

ربلِعوكْى)88(،أنقرةكنلِسهَبتثشينالاحتف!بمناسبهَمديلْلَهفىْاجتغاعلعقدأسقفا،

ذلكإلىبهموأسرع)98(،المدينةاسمحملمجمعلمحىالأسإقفهمجقدإلتأمالعامهدْا

صطىفيهايحملبةسيليوس،إلىاللاذقية.أسقالْاجورجبهابعثاللَىالرسالةتلك

وكأقالعاح!.ثمْنم!كْىاًئطاكلِةاسقمْيةتولىالذىلِودوكسلِوس-وخاصةالألْومويين

)09(.أنطاكيةبكتيسةهنه)حىَانهلاعتقادهيودوكسيوسعكلىحقدالِمتبئجورج

.معالرأىكْىلاثفاقهأي!ضاالأصْومويةرجلآيلَيوسصكلىهجومهركزثمومن

للعملالآريوسييقأثصافإلىصردِحةبعوهَذاتهاحدفىوالرسألة،دِودوكسدِوس

ملَطردىضثواحدهَجبهةفىالأسافمْهَمنكبيرعددتوحلِدص!بسرعهَ

وكنلِسة،مدينهَأنطاكلِةأهملِةأعىالضوءئلمَىأنهاإليبألإضافةهذاالاَريوسية،

الاريوسيةوقلبالطشرقحاضرهَباعتبارهاعللِهاالسيادةمنالجميعيعولهو!ا

*أ)19النابض

اللى-الأحْلرةسلرملِبىملصدخهصزلحالحديا358سنهألْقرهَمجمعوكا!

-بصْعواأتالمجمعأساقفةعلىكأقولذدوالإب!،اقيببينإطلإقاالثميهَركْضبت

تمحْصْليذاونتيجةالملطور،بفكر!أ.المحافظإَالجماعةتمل!جديدةألمانصيغهَ

11!الهومولِوسبيإَوالابنالآببي!الجوهرفىالتشايهلَؤكد-عن..-بىشلةالمجمغ

19.ersy,p88)؟ Gwatkin, The Arian Contro)

809-3092.pp98)فى.Hefele, op.cit)
09)."3!.915ا Kidd, op.cit)

منص(أنطاكيةيغلْى)المديتةكابد!ي!يرفيمىْمندْ+الديياجة:بعدالرشبالةهذهف!جأء

نجمناصرةازدرينموفم،ْعالذيقالوغدء،هذاتالمذةتنتمجعوف،آيتيوس-بهجاءهاالذىالخراب

.قدرهرفعنفسهآيتلوساعنبل،الكهنوتيةالمراتبإلطبيديهووصلوايودوكنمدِوصر

تتفوا،العالميعْرقاُنالىعْرقهايؤدتلاحنْى،العريقةالصيلْةهذه.لإسعافإذنأذهبوا

تلاملذهقطبمربعا.الكنيسةمنأيتيومرطردفربما.الآخرينعالأساقفةموافالَةوالتمسوأ

علىيودوكسيوسأصرماداواٍ.الاكللروسقأئمةكْىيودوكسي!سبيدسلفاوضعواالمذين

هذهيمالئونالذيناولاءوئفض!لالآبكليةيغايرالأبنبأنالمَولفى.لآيتيو!تأييبه

-أنطاكيةْهلك!لمحقدلِعارضها،منعلىاحقيدةأ

SOZOM.Hist..)ءس!س!IV,13أنظر

ح!95.ء..

http:// kotob. has. ii-الإسلاميةْالمهتدي!مكتبة" http://kotob.has.it - مكتبة املهتدين اإلسالمية



..س-.ع:..:.-..للئين!ةواء.هـهـفةل!خمحمدا

(iousiusهmهHلعنهَعشرةبثمانإلِاهاودعيرعnathemaآبيلوسضد!ىجمةذ

بينائجوهرجالمحىْألن!ممابه7ينكرون7ألذينْأولئكوكل!ماركللوس،ولودوكسلِوس

دْإلَهالوفَفىْوتجأهلالألْوموية"1مجمعْألْمَرهَْأدا!وهكذا219(،والابنالآب

إلى.واليْؤرْلوشوبوشلّأتيوب!ىبانسدللِوسام!كلارتحلالفوروعلى03إ)3-9("الئلِمَلها

ثالتتهـم-منتمكنوقدرومأ)49(منإليهاعاد!دالإمبرأطوركانحلِثسيرملِوم،

كالىْ-!د،يحفلونجاءوامالىاٍوا!ستنالنَهالإمبراطورأدَعلىألاستجوادْ

أكثر-من6(بأعلَبارهأْالاحلَرامبعلِنآندعالعباسلِليوس!إلىلِنْظرالإمبرأطور

الإمبرأطورأجتدْابفىْصعوبةألْالَرهمجمعرساعلِجدلمثموعمناعلعالا.،الأساقمْة

هـصفهمإلى

للارصحالالامبر)طور،.يسلَعدإلىورسولهاأنطاكلِهَقسسِرأصقاليوسوكان

إلىأنقرةوفدقدمفلماالإمرأطور)69(منالتأييدرسالةيحملالشرقإلىعاثدا

استدعى،لاالجديدةالإيفان.صيخهَْوعرصْالقصصعليهوفصقسطنطلِوس،

حفلهاعقدْلاكالْىالنىالرصْى.يكئهَر!نالة3واستردأصفاليوسثأبْية.إللِهالامبراضور

شخنيافلِها-أعلنرسالهَأ\/9(أفطأكلِهجمئشِمه%لى-ؤكئبلودوكسنِوشْ)79(،إلىأيأذ

أراء.عليومواثقله،وآرائهآلِللولمناغلىوسخطهورفاكه،لِودوجمببنبِوسم!البعهَ

وأنصارهم،الأنومولِينضدالتهذيدأسلوبذلكيعدواسلْخدمالآريوسيين،أنصاف

14,IV!اعك،.OM.Hist29)لؤ SO)

.Hefele,op.899-309لاوراجع cit. Pp

,Kiddاْ.فا-ول,pp.016-915وألِضا op. c

ضدفقطأنالَيماْعلئنبرهّألثتاتضممْتالرسالةأنكبادوكياكَيشاريهَأسمَفباسيليوم!ويدْكر

الجوهر.فىالتشابهلِنكرمنْكل

BASILر!ف!ءعشجI7للايبماج6؟3اجعر

39)!..!سi،ة؟3ؤ- Watson, )o

49)5هـول.!4غخا.ecclع.IV,3خع713ع-003- SOZ)

,.Robertson.59)ذ5 op.3 cit.)p

(SOZOM.69)نأ5س!.س!اْأ-

(79.Id)

-14.4(89Ibi)

7--73ع0003--هـ-،-..---..-62صو
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!رصكفسِ!ةواس..ولهَفال!

وبالفجلجمارقلن،المكتسِمةتلقظهمأنلأولاءالعادلعالجزاءعأناللعفالِهفنىأعلننم

كْرلِجيا)66(.إلىوآلِتيبىلب!أزميئيا،ْإلىيودكسيوسبلْمىالأوأفرصعدرت

ولِوحملَالَيوسل!باسيليوس،الشزعلعأسا-دفةوحعود-م!"ْقنسطلعطيوس")تخدْوقد

وحعرملْيوعس،-وأوردناكلِوسفالنزوحصْور،58-3سدعةسرِمنِوملمحىوعْيزلعما

إلىوطللعالرأبع)ْ.001(،سيرميوميمجمع.عرمْامجفغعدإلنىودعاقم،فرضعه

خاصة.ضبْهم،أى7ييبولمالأ!لؤشَلِلِن،7أَئحناهْإْبهجاءماعلىاللَوكَلِعجميعاهؤلاغ

-إلى.تشلِربادرةأىوأًورساكلِوس،فماللعز،الغربفىالأنومولِةانصار

توصْحالمجععهدْاقرارالاإ!11لمحائلا:فلك.علىاجوا!كبنولِعلى1(2/،الاعلَراض)31+

وإحدإثئمْسه،الإمبرإطورعلىاللَألَير.يلنتطيعوناًناسيمتلكهاالتىالجرأ؟33مدى

7لِبتغون)2ْالذىالمفاحىعالعللِر .ْ )i

بهدْهموئمْه.تعْييرإلىبقلبمطنطيوهمماحإقي3التى3-الدوالمحعع!ئل!محاءلولعلنا

يفعنعاضطرالامببراطور(نالحقبقةأربوسلهَ؟!اللعصفإلىعالألْومولِهَمعناالعسرصكه

رأيددإلْهفيلبفجاهَ،الأنومويلِنعنبالتخلىالموقفهذامثلاتخأدْإلىالأحداث

لِقيرأَنيريدلمحكنولمإلمتطرفلِن،فريقضدغالةأسماقفةأظهرهالذىالاحتجاج

كالقوكَ!فنىبعامهَ،وإلغرلاخاضةككايةقى7!الكتحسةْوشعلاآكللِرولب!عكْصْمب

الفوأتمجابههْلهيتسلْىحتى-المنطقة3-.لكالفدؤءْ-شْاضنفانْا7إلىالحاجة-7ألثبدكأ؟

3301(ْ.الفزأتْإعدد"النس!ختخفر.-صدْوأخرئ-موهبدألا:والتنى-ةءالنئَنرهطْ.ف!!.-الفأرشية

الصندعهذا-ْدْانهال!ثنؤقفيىيزئأنل!زيدْبنم-!طنكئن.7عالألتنتدزازإلنى2إعوبلْمْسْصأندافْي

.أنألْقوة،عقْى67،ىحدولما-غلىْ.-بناى.لذلِه.-وْئاكندوألْالْشهـم،ْالاَز/لِولبمييتنْىبلِنالفائل

!عالألْومونِه..لِرع!ضودما3ملْهمَ-باللننحلرععللسعدد"الاُكل3علىأو،ْ"الأنحمأقمعه.-معئلع

وصمناكلاللإطولنهفىعْالفنسأفل3ْئظزعْهبقصرعلاميبراطوعر،41ْرأىعفدْأدأجننمر-ْ

161!،!.9.9( Kidd, op7.cit)
401).!اْولst.ح.?IV,4-أ5 SOZO)

(101 Hefele, op. cit.."،2.( 809 )2َ:.-*-

an،33ل!ةؤا-0/01 controverأْكلظThe!1()20!أا)،لأء*ك

!-417-416.storyof Persi ! ppْ301)أ !Sykes,. A))h

حم!6.ا-:00000--00007--.-.7---...-َ-..-..--ع-لا-.ب.---.7.-.!-خ
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.-170303-7-والكنيسة..ع!ان!و!ة

بلِنعجذرىخلافوجودعدممعتقداالاريوسيينأنصافيمالئأنالثقيدى،لالجدع

يبعدلاوالابنالآببين11الجوهرفىالتشايه11وأنو!الهومولِوسبلِة"،الهؤموسيهَ"!ا

التىالفرصةيجدوا-لنالنحوهذأعلىالنيقلِةأنصاروإنالمممأواة"،11عنكثلِرا

كانت"لالكقائلا:سوزومنوسويعلقجدلِد،منالنزاعوإثَارةالهياجإلىتدفعهم

والغرب،إلشر!كنائسأنأنذاكللجملِعبداوهكذأ6سلِرملِومشهدلَهااللتىالأحداتَ

عقلِدةبفكراسهاأجرإتد!7راحبالإمبرإطور،سخط.إثارةمرالخوفلِدفعه!

!ص..واحدفيَ")؟011(

عنيقما،إعصارندْرطيالَهافىتحماكانلَاهذهألهدوءعلا!الَاأنغير

الإمبراطوريةسالأوامزصدرتماسرضحان،نفيهملَمالذي!الأنومولِونفالأساكفهَ

فىسياسلَهعلى!جرلِا،أبيةلمتقليدكسطنطلِولىمنمحاولةفى.1()ْثانلِةبإعادلَهم

أعوامئلاثة3امتدلَادترة3بنلكوبدأ!وأسترضصائها،ْالمتصارعهَالفرقائتلافْجميع

المسلِحية،-الفر!اجميع!بينسافرةمواجههَشهدتاللأثْى،ثسطنظدوسعمرهي

والنيقية.الاَرلِوسية

آحْر،م!فدا-!جديد،-تحملثْركُه7لظهورتهلأتكد-الآنالفرصهَيكاتت

لدى.الحلتدوإلارلدادوالندقللن،الألْ!مولِلِىْع!أليعلِد.النطر!طهدْاعلىأحتجاجا

إليبل!بكا.ال!مببل03أَيسبنلِمنَلوسط،طريبئ.اليحبكإ!ثمؤم!الآريوسلِي!.أئصأ!

إلى-فاهلذتالجماعَفكبرها.وأبكملت،المحنذمالعقلدعىالجباليهدْاوسطالهد!

بملمهَلمحىتنجسدجميعا،الفر!هدْ!أ؟هانْ"7يدور:كْىمابملريم!-تجمعصيعة

11)االتشابها11 ) )Homoeosبلِنالتشابه"11لنوعيهَمعينتخبيددون.وفقطاإليومولِةا

فىتردالمو"الهومويوسية"11الهوموسية11ان-مننابعاأحتجاجهموكان.والآبالابن

ضبكتاياتهقىأللاسيوسعرددهاكقد"الهوموية"أما،المقدسالكتاب

أيفبالهراجغق9..

كنلكوانظردْ

1601,N2!.5ءج.Hist401)م SOZO)

(watkin!,501)اْ*فيsm."ر132

29.TheArian Controversy, p

9.Watson,op. cit. p
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والكئمم!ملأ!..!وإللإولة

الأورفمبلِمىجميرلسعدالمحأفظةاالجمأسكةلاهوتفىوجر!ْ\(،الأبْوموبين)6ْ

ي!مبلِطهصلِغههدْ؟الكلمهَقىهذا..الفريىبىأى3ثْقدعللهوبئا-ءأسلفئا)701(03كما

الجملِع.اآرأءعللِهتتابكىؤاضحةْيفكن-ألىْ

34-)-.عكشِمارية3أَسقعْاAcacولا3ْاكاكيوس"يدَفالفرلِقهدخْ!رأسوصكلى

r.1صاحبالأخدرهذاكالْىْوإذا13ْ8(أالكنيسةمؤرحْىنشيخيوسيبلِوستلفيذأ

دونولكنألمغى،عالَلدْأع-3كانأكاكلِوسنقا!نالروُلة،وضوحلعوزهالاهوئلِهَأرا.ء

ؤالفكزالفرقسنلَقلله،وفائه-حتىْالطولللخهتا3َتا(.ة-9-عةْ-3َْ ءرولِبي!)معيلهعملِد

هذه-يلنأخنهفقوهوأحأيين).أ\(.-الآربوسلهولِلَفيل-حلِنا،الهومومملِهَلِرتصْى

وآرببىسلِاأولالمبياسياكا!لقد؟السخبرقَكْتئ.السلِاسدلِنالأسلاكمْةفريقلِمثرخبالذأبَ

ا.-الرجلهدْاآراءطبيعةتحدد..أبْى-الصبعبم!روبرشَموبىْ:عنةويقولدْلب.ببد

تبغىاقى.قسطنطلِوشاسياسةمتغاطفا.معكانأفيفيهشكلاالذىولكنوأفكار؟،

أ.ع)111(...للدولة-الخضوعأشاسهعلنىالفسيحلِةالفرلخبي!.جملِعالوجدهَ

إلىينسعىكلهمْوأوزسأكلِوس،فالنرخَبألْونيأ،رجلىينممبهدْلكْلمحىوأكاكلوس

اللارنحْولعرخْصفحاتءالدولةبسلطأنالمكنل!سهعلىالنهـملادةْهوواحد--ْهدمْاتحعَيلخ

لأسخفرنجخاخدعوخداناالأسففلِن،هذلِنطبيعةَعنجلَاءفىتحدلخآنفافلبناهاالتى

أحسالمحلما،ألمجنخفدءةلهذافتنكرعادقنسطنطلِوس.ولكن/للأنوموية،ألائتصازفئلخللِذة

لفسيهما7+!كقليخلعإإكاكلِوسقشماريهرجلمعخلحالقانأسرصعاالإفيرإطوربخأسبى:0

1(يج!هكاولكملاا+ة-.3.،!!ه.ص!.حهاْكل!9،01ذ18-61ْ,11,04-9ا-ْ-

إسئجْلم.فه-ضاوابفقصؤد3.+شئكل!ىفكتوب.هوكماالتفمابه!3كيرلبمنفولييغبْرنوهم)لإ"؟-ا(.

-.كبلهاجغعبىأتهادْللكلمة

1تج!لخحلخ!.أ!يح.ءب!3تدا.ءرو4 0 8 ( SOخ)

3غا.آول.،كه!اءحة-!.22-كتلكأجع7!ز 70 -.- SOZO..

);9501"ه-ةcة،اْ."3754*3 Robertson)

25+I4.551-293ز,II01).1ح SOCRAT.Hist)

16;5,12,!،,9224,23,0اجعور IV!س!حاس..SOZOM.Hist

54.cit.p5م.bertson, op1(1)1ول

إج!703ع:7.7-
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والكفيشة.ة-!لإال!ولة

الفبنوع73جمللِفا-أضبحتْإلضؤرهـاللعىْبمالسع-ولَلئهالإفبراطور،3أجمكْضبلارداء.يدلك

رخعماتها،.موتبعدجائيا-الجدلِد.الجباعطرحعهاالأصئللِهعا-لآرلِؤسَلعه30َ.عآئدْاك-المسعيحلِهع

-الئلِالَيهَؤاًنياعونشاطا،حلِؤقِييمتلعئعوالدعىالملتطرمْماالفرلِىَلِقَلعولْىالألْومولِونثم

الآنع.السلِادهَلهمالآربومبلبِنعوأنصافومصر،الغربفىاستحلِإءعلىيمشون

وأدبىك،الوسطعللهومويير.جعرْببيلْهممكائاكرهعالِالْسحواأنالجميععلىوكِأن

-لِؤملْهجليفعنلِبحثأبئمثهمكلعلىنِحتمالبقاءصراعأنالقر!تلكرْعماءص

أئصبِامالببجيللئصاضمْوثهم؟الهومويد!إلىَعالأل!مولِولماكْصْملانْبرْال،.31جمبهثبنإت

-عء..!.الثفارفيإليوابلْلِدلوبىْالآبئيوسيلِطْ

لَلككْئبْلكؤنمثلأشقعْا.ْبوانييبما،هلِلارئبيَالأخببري!الئقريلاأمرنؤلى

3أ3ْالمجامعع!-.كئبهاالتىالرسالة Synod*!ئمْيهألِائميقضْىالشزقفىوه!ب

7،أساقفهعيعنمانحقيقةفيهالهملِوضعح-الغاليينأضدقانعهعإلئبهاْويعث3،العئعدجرْاء

4-ع!يبلِناالقديدمل!اضجفع)0341(ع.ضمْهالأنطاكىاللدلتبلقمجمغصكلىولخلعالئثمر!

الغربولما..كالىْالأرثودْكسلِة).112(.بالمعابْيمتإثرهَالشركيهَ-الأيعائيميرأسيمأني

عالمانبسْرسالثهلمحىهلِلابرئاثابىهمافإن،-اللاهؤللَهَالمبسائل.ئجاهباللامبالاةيثجم

./!01ساكنا..الغربا.أساقفهعكْىيحركلماالسعرع!يين

فْيه،كلبتالدْىْالمكانْفىتقرأأط-بهأ-ْقصدالرسالهعهدْهأنعص!ملياويبدو-

اللثيرقْأجمليووشيقلْعأقْالمفت!جنجهذْ.أع.أبخطابالألبمقالْا..هلِالنمئ-3إشتظاج.وإنهْإذأ

نحوكبيرةحعطوءَيعددعلكفإنوالربب،الشكلبعينالغربفىإللعهلِنطرلاأنه

منهيل!رىلمكنإدْعاتفسهالوكثو!ىr!()عقلدلِاوالغرلاالشرقيينالوحدهَ

يعلعمانه،فنئدِبررعْها3.أنالشؤعةعاعلَا-دالتعئالمصطلحاتأنْالغرب،7كْىرعصلانعهقناعاٍ

قدتكولىْالعغربييطعنجائبْمط7أحْرىحعطوةرفاٍالأرثودْكسي،للإيمالىْموافقْهع

لْحولتمَدم.ةأ!.عبىالشر!يستحتْراحهيلرىأ!.3القوللِمكن)؟11(7..ع.-بهدْخابدأت

)112(ولطهـصأول.DeSyn.32،ع---.-3

113)3ةn,op.س!أ.حأف!.91بز-.،...-.5-2-. Wat)

(114.Id)

.-.---.-2.؟.عيم01
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لكثيسلأ!روا..لدولةح!ا

جاءلَهالتىبالفكروالاعلَرافالمبادأهَ،بهذهالترخِبالغربويناشدالنيقى،الإيمان

1(.أ)ْالمبهمةوثائقهمفى

لفريقه!انالذى،أنقرةأسقفاببأسيليوسماالصلةقرلِلاهيلارىكانلقد

فىولِرىالنيقية،معللت!اربفالَحةالاَرلِوسيينوأنصاففلِهيري،الآنالسيادة

إلىوعادلَابنح!موةضلصادفا"،3مؤمناله،نفلهرغمالإمبرأطور،

وانلصدرهالأنومولِهعنفسطنطلِوسارتداديذلكلِعنىوهوالإلِمان)116(،

الكنيسةبينالموحدهَلَجدأنبذلكويطمعالآريوسيلِن،أنصافعمَيدهَللهومويوسية

سوف،مباشرةذلكعبعدالأحدأثمسيرةولكنسبلِلالا،الإمبراطوريهَشطرىفى

بلوالزب،الشر!بلِنالتفاهمهذالإيجادبعدحانكَديكنلمالولمحتأنلَكشف

الآريوسيلِنأنصافأنعندئذذلكسكلىساعدوقدأبدا.لِأ!لمالوقتهذاإق

حصلواالتئالسيادةدعائمبتئبيتلهمشممحإلكفاءةمنقدرعلىيكونوالمأنفسهم

لَلَفىَالذىالجدلد،لئفريىَالمجاليقسحواأنعئلهم!ا!ائمومنمؤخرا،عللها

الإمبراطور.وهوىميوله

91(115.Watson, op. cit.)p
..(116Id)

6!!!هـ
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لثاِحمأالفَصكُإإ

/ال!ا.لمفف!ألْتفالهييو!ق

مرهقه3إميراط!ر)قسظئطيوسقئِلدوْماركنليئوبىأملِانوسصفحأتعلىج

الهدوءعنمملا!)!ألبحثمطرلكلسهلهفرلسةظئوناحْفراشكامضصا،االحس،

إلىغلِرهما،فىالكنلِسةوجدة-لِن!نَحدثمالآرلِوسيبنْ"وأنصافْايأنوموبلِبئبلِنمئقليا

هذاوكْىالمبلاطبمواشإكعْ!الوسطلمحرلِىالمهومويين،-عقلِدهَإلىالنهالهَلمحىسَجهأ!

إساقفهَنِصْمجديدمجمع.عقدإلىالحاجةظهرتالمضطرمالخالْقالجو

.-العقيديةإلفوضىلهذهحدنوصْعجملِعارلِةالإمبرا!

.القضاكهـعلىأنجلم!إلهومويي!ْانتافيالذىالقلقالىْأتتاسلِورعلِحْبرنأ

فالنرقإن:تح!ومن)12.المجمعهذ)فكرهَوراءألوئيندىإلسببكانالنيق!ية،

تولو)ْالذي!-.ْهموياتروفيلوس-ولِودوكشدولسوا!اكيوسوحرمي!ثْوسقوأورمماكلِوس

مننأبخةْتحنأ!دغوئْفثاقشهْلائلتقاءالأشاقعْةعمومإلىْالدعوهَتوجيهأمرْ

اجل3م!القلىَبلْ!سيخشعرو!بمالْؤاألِضاالآريوسيينأنصافألْىصكْلِرا)3(.الإيمان

وأستطاخكوا57َ-3،سئةسيرملِوملمحنىْالئصرحففوأ3ثفدْألكئيسة،تجكلى7سيادلَهمتدحبهيم

هههـلإشرأو)ألىْ.لبثؤاْولكئهج!.مأ،الخصومولْمْىجألْبفم+إلىالإمبراظورَاكتنننابْ

الإصبرأط!ر+ثفْةْة7لاستغادجاهديىْوسِمعولْىالمنفىمىْثائلِةلِعودود!مإلخص!و

هوالإمبواطورألى(،سورْوملْوغ!أْذلكجكلى-ويظبعها،سبقراط)4(ويدْكر

الكلي!ن!ةكْىالحادثةلالضطواياتننيجةعاملاجثماعالأساقالْةيدعوأ!رأىالذى

فيدلىتذِودوريتالمؤرخأمأ.الفوضىهذه-منوالخلاصالسلاملْحقيقبغدة

يضا-وراجع

(AMM.1).حجممطResgest.7،+للا

Jones,Later,ا."،1أ6 Roman Empire

(2 De Syn.)I

(3.Id)
(SOCRAT.Hist.4)..)حس!س!37117
16,Hist.eccl. IGV5).ثلا SOZO)
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والكئيسة..ع!،.ال!ولة

همالآرلِوسيينأنصافانخلكهصبنندرفيأننستطلِعكناوإن،غامضأبحديلش

الإلِصانأعداءإن11:يقولجلِصالإجؤاءهدْاج!يالإقدامالإمبراطورا!أَغروا"الذين

فىكلِدْكرجلرومأما"ا)6(،الأب-جوهرلفس"منولمجوهر"ت!عيمبىىحذفأرابوا

الإلمان.وحدةبدعوىعقدالمجمعهذأأنايلجاز

ترىكألْتالأطرامْاجميعألْىالتولي.يمكنكلههدْا.خلالمرأئهجمكلى

...الخلافلخسمعامفجمععقدضْرورهَ،كلعندْبعينهاالمصلحة

تدعوهم!التىةالإمب!راوررغا!كوالغرفيالشردماْكْنى-الكنسِمةَأساقمْةتلفىْ.

للفجمع)-8(صقْزاتكونَأق3!ىق!مظتطيؤسرعْبالتىلْيفْية،مدينةلمحىأ!لَقاءإنى

الوك!33دْلكحلىا.لإميرإطبىربكثْالجظوةلهم!كالْت!رقاقه،سباسلِللِوسانعْلِر

والآريوسنن.اًدْهالْهملمحىترططلأئهاالمدينهَ)!(هدْهثْىْا(لمجععقديللثمأقهوأ3كر

يتجهأ!اباسيليوبىواقلْبرج،لاْلوسهبمدىالمالَدتةالعفلِدهَائتصباربدْفيىعأمة،

عألْهبكْلِر؟إبلِها)11(يالارتحالفهعلا"الأ!ساغةوبدأإامئها)ْلافيلْيقوميديا،إلىالأساقعْة

فجعتهااعليهاأتتعنيفةأرصْدِدلهزةالمدينهَتعرضْتا358أغسطبل!4-32فىْ

إليهم-لَردحتىالائلَظارالأساقمْةآئرالزلزالهدْاأئباءأدْيعتءولصأ04كالبىميبم)12(

الدلِلْلِة.آراءهيدو!ألْى-ملْهمبعصْ!فضلحي!سكلىالجدلِدة،الإمببراطوريةالأوامر

*."-.أ!قسطئطلِوس)3البىبهاولِبعل!رلغمائلكْى

والاضطرابالفلق.نمبكه،وقدعندئدْالإصبرأطورحالةسورْوإمبْوشولِصعْا

إلله-فكنبأ(،الئصلحة)ْي!منألهبأسيقلِوسبىإليأزسلالسبلبهضإلمحتفلماحائرا،

otob_ has_ ii9:ول

6)ه!."ولst.!حاح.*15.-+ THE)

)7(ا)صكأم!Dial.C.سأول5اْبم17.

16,ci.IV-ءist. - e!.8)ول S OZO)

(9.Id)

-.،.41)01(

.411()1

(12.Id)

.1 3(Id)

61,cl.IV(14-حSOZOM. fist. )e
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بكئيسة!وا..للولةا0

اجلمنويناشدها!لِحهـ،بْيفوميدلِأمصابْكْىالعزأءلهولِفدمرحمتهيمتدحالأسفف

نمْبسهثْىللحزلىْ.أوبلهملثبركلاوأن،المجمعبعقدالإشرأعالعدلدة

يزالونلاالذلِنأوأبمهمةلهذهتجمعوا.3الذينالدينرجاللِصرفلاو(ن،موضعا

علهنلِقلِة،فىئانلِةالمجمععقديلتثمأنالنهالِةفىعليهواقترحإللِها،طرلِعَهمفى

وعللِها(،أ)ْرغبتهالبدإية.ملْدْ.حيَتلكالإمبراطور،.قلبكاإلىانسرورلِعيديدْلك

فِكايدولْىالئلنأولبكمد!ملاؤابنملللىئلفدهَ،إلى-عباللؤجهألآسادفهَإلىالأوامرصدر!

تعبلِرحدعلىوفجأهَرسلأ)16(.الشمامسةعن!منلِبلِنالجسد،علةأوالعمرْوهن

إلىوأرسلثراره،عنالإميراطورلراجععدلدهَ،مشأورأتيجدسورْومو!ما،

إلىوكئبالإمبرأطور)17(،أمرْحبى.لألَلهكْى-مكالْهكليظلبأنالإسأقمْهْ

ا!لَقاءلِفضلونالتىالمدلِنةكْىالشرقأساقعْةيشاورأنملْهلِطببباسلِليوس

ينؤارْولبم935)18(.عأمربيعثبلمجمعىيياوعصدوبىضرورهَمؤكدافبِها

فارتحلبيلْ!،فيمااخلالفواا.لأسماقفةولكنالإمببرأطوفي،رجمةتلْفلِدْ.كْبىباسيليوس

إللِه)91(؟الأمبىالْئهىماعليهليعرصبسلِرمبِونمالإمبرإطورْ"فىلىباسلِللِوبى

تصْعالكنسىتأرلِخهفنىسورْوملْوس-بتشزهاينالْرذالتىالأحدْاثهده

الإمبزاطور،علنىلسيطر!كاوالذىلاالارلَباكمدىع!واضذحةصورةأمامنا

لِتبادر2كفا،عالمجمعلعقدمنطِلْةاخلَيةريكقْولخ!الأسادالْة،ْ-وكذأنفلفنَه،وإلحيزهَ--اللَى

كْىالسلادْهلهتكو!ألىْلِرلِدكْريىَفكلمسِمورا،أمرا،ْالأولىللوهلهالأدْهاىْإلى

أنعْيرالمج!.هذافىفامةخطوهيعدانصارهوسط.المدينهْ-واخنيار،المجمع

مشاورات!بعدجاءوالذى،قسطنطيوسسياسةفى--تبدىالذىالمغاجئ"11ابخئراجع

الإمركْىْشاقيرهم3الذلِنهؤلاءعنننساعليجعلئا،ْسؤرْوملْوستعبلِر-حسباةإ7عدلِد

ويجلِبنا،قاثمة7أشهرسلَةْطوالنقكئبىهكْىجقلهْيترلْحالذىالحدالىقسطنطليوس،

نجدإلىسيرملِوموحي!قدملكلاشكدمايذكرالىْباسيليوسذشكلىْ"لدفوهـوصْوس

16.(15,SOZOM. Hist. eccl.IV)

(16.Id)

(17.Id)

(18.Id)

(91.Id)
...!ل!بم
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-:---/-...-.--.ت--.----.03:300.3-.-7-.ْلكنيسةوا..للْو!ةأَْ!3

-نجيلْفنم3من3"!كاقلفتم،خاضةْأصورْلقضناءَجاءوا-ْالأسافعْةمنكبيرأعثدْانجالفثيئة

احذئَكا!ْالإسكئذرية،:وثالئزأسقعْاْالكيادفيكى3جوجبىبى3الرست!،أغحقفْمرقس

ة-"ِ-!اليا6ط)02(.صكليضنيفاألْئدْسرْاح

ثساؤفي3كلعلىلِجببأبخمبرأطْوراحضرةلمحي.بالذاتمورساوؤجود..أسع!

عِرلاالعدولإلىبقنسطئطيوسحداالذىالرئيسى-الدالمحع3حول.للشكلامخايدبمولا

المؤحْهدْاأنْشكبأشببلببوحر.*ولالئصيحِهَتبعا-ئيقيهَإلىا-لأساقالْةيدْهابقرابىه

تجلْمنالكييزثَسطنطين!أتبعهاالتنىيالسبِاسةيدْكرناث!بمطنطيوسا،عللِهاثدمالمذى

وثَدقسظئظيوس،ألْىهوواصْحخلاف،امعوالئلِقيين.الآريوسيي!3ائتلافوهى

ثْرق!اأ!ْبعدوألْعْسهمالآرلِؤسلل!بل!الوحذهَلإحكللجاهداْلألْومؤييىْ،ع!عفأ

أماالكنيسهََعلى-ؤاحدةاللآرلوسلةعمثةبفرصْونلكالعمَلدكأ،ْالجذلطبلِعةبللهم

ممتَلأوالضلفبالعناددائمامخيلتهثْىارتبطتأنبعدورْنألفابقيم!عدفلمالنيقيهَ

بتالْ!من3ألاَ!يقوموفالنز،السكندرىالأسق!أثناسلِؤس-وخاصهَرجالهامنعددفى

مدرسةإلىينلْمىفكلافماالنيقوميدى،يوغحيبيوسىقبلمنبهفامالذىالدوْر

رجمةبِحقتيوكلاهماوعفببدته،بسلِادتهلفبرض!يسعىالسيالبمىْ،.وكلاهمااللاهسوث

-منبالخو!باسلِليوسانتتابالذىإلإخحما!ماولغح.الكنيسةعلىالسدادةقىابدوأ!ة

إلىالقثوم-اسلَحثإ.ببهلىالمذئهو.،ِ!ىةعلىاضيفا".اقالنزمد!-رجلوجود

ثمسىمبراطورالاٍءأدْنيتغلبنأنالفرصهَ"نخصِمهيدعلاحتىسيرميوم،

لا-اعلا."سرايإ.لمم!هور،.مدذاقيريوبسيي!ائصافحعالهالذىالأئضار

قدكانْفالئزإلىْشكالشىء،دْبجصْملَأحْراجاءقدبامحيبيوشأ!يبدوْولكن

الإمبراطوربةأساقغهْيلتقىبأنافزأحهعلىمبراطورالاٍموأفقهَيأخذأنفىأفلح

ملثعىايظاللاكْىولاْ؟اْولأ!جه+4بىيميليمدلئهفلكوبيْإلمحللِمه،دىكلبلتنطرلِها،

بايرْورياSeleu.ءأْ!يبملبىفيةثى-الشبرق.أغحاقالْةع!يلتئبمبينما،الغرب%غحاثَمْهَ

(21Isauria)المجبمعتقسيمفكرهمنالعجباثناسلِوببىويتملك-الصغرى.آسياقى

جعاور

أيضاو

7!تض!2
oron_ nas_ i

16(02,SOZOM.. Hist. eccl.IV)
VI(21.SOZOM.Hist)!ءح,1701
3711،.st.ecclآSOCRAT. H

81،.ATHANAS.De Syn
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.!ْلكئيسةوا..لذؤللأاء.ع.-ص07001---.إ.-د.س-ء-..لأا..--7-.ش-.

بعإ-ْأ!شقرأعطويذكرالسماء)22(-.صَتدخكسعينعاعْعلتئ"دْلكولِصْفىبمالئحوهدعْاعلىْ

هدْأعلىالإميراطورع3-باعلعنا..كالْتالنفقالَاوجمنننعرةألمغاناهَوطواعالمشعقهَْ

بلينما7:يقواعإذالنقطهَبدقهْ..لَحليلهْلهذ؟إلجميعلِمْوق.بدلوؤؤمنوسولكناللًقشعيم)23(..

ع.خو!اكيوسللِود!كسلوننإدْأ،عايم-وسأق":بعقدخ-مجمغثَدمضكنتئ"-ا!إلإسيَيدأكتحرى

لغلضارع!الفر!ىبس-جمع3ماإبْ)أئه.لِإركوَوانصبارهموأورساكئِوسوفالنز

بهلِؤمنيتماما.لمامختلفةباعتبارهاآببَيوب!عقيدهَالفورْعلبىلأدالْو.امكالْا،ْ

الئتيجة،ء.هدْهإليبها-البىسعواع!بىإفلعحوا.عحتى،الأحدأتْدلمحةأدارواننمءومر،الجعملِع

حينعلىقللِلع،الأساقد4ْمىْعددعلىالتأتيرالسهلعم!-بأناللِقينإخطوهمعلِقود

للعمبالئسبةالتق!مببِيمكا!ولذاوالتعقلِد،الصحوبهَأمراِبألغلأكنزنِه7َاقيادأيصدج

المَاعدةْيطبقواأنفىالهومولِورْعأفدح!هكذا.N(2سلادةْ)وطريبىحلاةضبروبىه

74،-2(ا)تن!داالمحرقاالمعوولمحةْ .et imper.!ْجابْبالأريوسيي!أئصافدفْد.7ْوهكذأأ!ا

الهوموللنعألىْعسوزومتوسولِصْلِعْأ.يها)26(كندنبؤهاللىألسزعهَبلْفسالإميواطور

كانالذىيوسلِللِوس-ْالخصىطرلِقعنقسطنطيوسعلىالتأتذِرصرْ/تمكئوا

لْالسعوعلِحملععيودوكسيوس3بمادؤدعلى.عالوقت-إدْاتهكْئوكارْالقصعر.،علنئ-ملعلِمئأ

-ة.271(00

"ْس!بيل.لمحىْأنفإسهميقطعوك-هؤلاءفنْ"!كثيزْ..قائلائردلك.علئولِعلىَعبإتهلمْ

-----...(-2َا)8اائعظيماليوسلِبلِ!س.7ا-هـمدْ،ْاسترضاْء

يدركْ-بمانوْهناالبخط.ألننادعْة-نظزافتنع-:بونجهة3قدالإفبزأطؤرْأ!لا-لننذ

:ء،)322ط!لمجلاأ+لملطر.3ل!*3ء!.ع.،48-؟-..-.-اص؟.-:-ص.ع.،--7ءَ-:

.SOCRAT.23)،37.011ص،..َعخ.01+.ا Hist. eccl)

.ZOMاN.stْءحس!,101-6-.خ--.!. H24)؟ )S.

..-..-....6.31.cit.،1، p5).3."ة Kidd)-

,on،(.".78!.....ت.بر-ح!3:3اجع-ور.- op. 7 cكاRoberts

(Kidd,Loc.26)،أح
الكب!رلَسطنطينع!علىقبلمنهاْم!اقيولَد،الكنيسةمؤفخىألمحلامعلىكنَيراترددتالقصهَهذه)27!

وفد..مباشبرةوالدهوفاهعقبدسطنطيوسولدهعهدعلىبعدمنئم،!رف!فهآريوم!عنعفاع!دما

منبلىحاجةفىالأسلاهَهولاءيكنثلم.االزعمهـاخطأالئاكاو%ثبئتاالفصلفىلذلكْعرضننا

الفريىَلِئزعموقالتز،مورساعتدالتصربنبأأئاهصتذالحممضمدلِقهففالنزالأمبراطؤر،إلى!7لِالَربهم

الكنيسهَ.علصالدولهَسداد!لْىالأمبرأطوزفكر-يمل!.الذىْ"ْ

3-416.IV!28).)?س.SOZOM. Hist)

كاح!-.ع.--،--".-:-.-.-."ع..:....-1-.0-.؟ت،.
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والكذيسة..ولةع!ال!

حولوسلوقلِةريمينىفىالمزدوجللمجمع-رجالبينوافعمحلةلاالخلافأن

فقد)92(،والغربالشر!بلِنالفكرفىالعميقالاختلفواكَعمنألعقلِدهَ،امور

كليرسلأقإللِهم!وظلب،المجمعينمنىأىقشللوللِحولأنعلىحرص

اللت!رقلمحىلِجرىماحقيقةعلىلِق!حلَىالبلاطالىنوانجاملْدويينعسرةمتهمأ

.عقلدةإكرارعلىالحرصبدإكعيرى،كانالإمبراطورأنوالحملِقه.والغردا)"3(

تذهب-أندونلمحهرهمأوالنفرهؤلاءاسلفالةالسهلمنأثهللإمبراطورله،وأحدهَ

أضدرأيضاهذاانجلمنبالاسلَنكار،الاًساقفةْجموعصلِحاتوسضعبثاجهودهْ

ينفصْرلِميلْىْمجمعلِدعلاأنTaurusطاوروسألمحطاليأفىنائبهإلىأوامره

انتهىمأإذامرتبهَبألقنصللِهعده3وو،الإيمانحولالَفا!إلىالحضورينلَهىحلْى

الليريافيالمتاطىَمخلالفإلىالبلاطموظفىوأرسل،نجاجإلىالمجمعأمر

امر3فالتزلِتولىأنالطبيعىمنوكا!)31(للمجمعللتمهيدوغالهَوإفرلِقياوابطاللِا

ريمينى.فىالأساقفة

أسماقفةلَصميمإلىبشيردْاتهحدثْىسلوفلِةا!ختيأرفإنالشرقيثْئأم!

الوسائلي،كألْتمهما-الكثيسة.مىالعقلِبيةالوحدهتجقنِقجكلنىوالإمبراطورالبلاط

اختيارهإ-مكاناعلىللإمبراطورباعثابالمثينهَعسكريهَحاملِةوجودكانثمومن

..القلِسارى.أكاكيوبسإلىالمجمعهدْابإدارةوعهد،-الشر!)32(ألب!اقمْة!لَدَاء

بعضوجبىدفبرصهَالهومولِونانتهرْ،المجمعينجلساتلْبدأأنوثَبل

عصاأسفرتمفاوضبالَا،فىمعهمللدخولسيرملِومفْىالآريوسيينأنصافزضكماء

إليهيسعىالذىال!فوكان،المزدوجللمجمعتحضيريةلجنةْنسميهأُنيمكن

إلىضقيدتهميحملللإلِمانمرسومايضعواأن،دلكوراءمنالبلاطأساقف!

عقيدةلتغليبمجالاملْهملأىيدعوالاحتىوسلوقية،ريميلْىفىالمجتمعين

أنظرقبله.)92(

أيض!وراجع

ص!،27

-16+،.ecciاأآ؟ثه(03.SOZOM)

41.171.st.SACْ31)+ا.SVLp. SEV)

32)"..اْس!.!أ.".338. Robertson,op)

.0Gwatkinو6 The Arian Controversy, p
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لكنيسلأ!وا..لدولةا..-....3-.......-7

لاقعوةْلِمتذو!ْالاَريوسلِينأنصإمْاألىْيدزكوعنْكالْواولمابالسيادهَ.الظفرأوأحْرى

هذأمتأع.علىالتوقلِعإلنىاستمعالتهمفْىْألنجاحفإن،الشرقلمحىبهايستهان

اشترلثعوقدالسعيادهَ.سبينعفىْواسعةوخطوهَللهومولِين،كيرامغنما3لِعدالمرسوم

فْيألنوضْلولَم،الكبادوكىَوجورجوقالنزوموقسياسلِللِو!ماالمناوضاتهدْدلمحى

"الضرسومباسمعرسعوفْدالهومولِين)33(.،عفْلِدةيمثلللألعمانمرسومإنىالنهالِة

نشرالذى-الكاثوليكى"الإيمان:لْقولالتىمقدمتهفىجاءلمانلتيجة،")34(الموعرخ

أوغسطسقسطنطلِوسألانلَصارممجدالإمبراطور،الدينعسعيدناحضرهَ!ى

لهـجومالثنِباجههدْهالعزضتولمحدإ.إ11ْ539مألِوع22يتارلِحْسلرملِوملمحى،ْالأبدى

صفهَ؟منقسطنطيوسعلىالهومويونخلعهمابسعببأثفأسيوسنجأنلامنعتيسع

الثالْىكْى-سلِرميومكْىفقظلِبداعهدحدلِتْالكالَؤليكىالإلِمالىْواءعتبارالأبدي!11ْ

ماأهماىْعلى3؟-.ْالمرعسوم)ْهدْاوصْعتمعلْدمعا91135،"امابع!و.ةامنوالعلنمزلِ!

المحجأهتحددوالىنهالِله،ْكْىوردلعاللىالققرةهىالمرسومهدافئلعنلنا

.!-العقيدىْالهومويلِن

وأحدثتامفرطهَ،بسَأجةالآباءالننتخدمها117ْ-قدانجوعهركلمةكانتولما"....

-لثاتبدىثفديحوْها،لمالمفذسالكئاب!لأنفأ،71أمرتعنني-ْالرْعلِةلألْىأضنرْأرا

الذىالمقدسللكتاباتياعاعن.الفؤالحدلِث2ثانية-كْىَتسححْذملابحيلا--شجبهأع،ْحسنعة

الآبيشبهالابنيأننقولفنحنثمومن.والابنالآبعنحدثعندماشِمتخدمهالم

ا)36(الممَدساالكتاببذللثبكلبمكعا.شىءكللمحنئ

ئسبياقعبيرالكونهتحدلِد،دونفقطاللَ!ئمابه"11تعتمدإلهومولِة.أئيعبفناوددا

وكا!*المقدسالكتاببدْللثعلمكمأعبأرة،ْوضعتولهذاالقسيرات،يتسعالبم

كنلكراجع

احهعور

6-2(33.ATHANAS. De.Syn)
371(،.CRAT.Hist. eccl3!خSO

288(34.Kelly, op. cit.)p
-6-23.3(A+HANAS.! eSyn)

SOCRAT. Loc. cit.

!(36.ATHANAS. op.cit)
SOCRAT. Loc. cit
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!خ!ئيسة!ا/؟-.ل!!للأع!ا

بالمحتراصْىالأبىيوعسيينلأئصامْمايخبممحااللجغبئالمتطبردين..دْىمقعلرخيصعاهدْ!

كللمحيإضاقهعبىإلأخلربِ!7جالْبم!ا!بماصرا-ر-كالْهئمومن-،37(ىالئنإؤحش!.

وقفْاودعدلئز.؟أبداهااللئالقويهالمعارصعهَريكْماللثثمابها.اع11جملعصه.إلىع!"شئ

عرمورساأظمقعْطأكرهختىالآبىيوسسبالْب--أنصامْاءإلىأفيصبواطور

!صفإلأولىللوداللةالعبارهَهدْهمريبدوإلمرسومكئاقوللئن.الموافغة)138

هومويا)93(.لِعدحقيقتهفىأفيإلاآرلِوسى،.

".كِماالمقدسالكتعاب7علم7"كصاوتعبيرfornoeoك!التشابه"11جمذمةأنوالحقلِقهـة

كلعلِناسلاوحدْاعءالمبسيطة،العقوللذوى.اطعماتعد.الئارْلِالْزىجرلِجور!ىصإلمإحلع

لَورطبأنهشعورالمرسومهذأعلىالتودلِغبعدانتابهباسبيبِوش-أقولِبدو*إْث(اقدما

يشرحئفسرِبةمذكرهَوضعقإنهولهذأبها،-الآريوسيينلأنصافديللاعقيدةقى

الجوهرعىالتسابهفيهاويؤكد،المرسومهدْاعلىوقغأجلهمنالذىابمععزىفيسعاْ

الإميزاطور،حضرةوفى،بدْلكجققواالهوموبينأنغيرؤالآب)اة(،ألابنبين

الكاملة.السيادهَسبلِلعفىوخطوهعكبلِرانصرا

لح!الغرلا)2:(ألن!افئفةمغْ-.إربعمائهرلِملِنىلمحىاللقئ351،لوللو21وكبى--

كلىلَمدبمبأنأفر.ددالإمبرعاطوروكاق،طاوروس.الإمبرأطورعىالفاللهر-عابة

الْتهت.أنبعدعو.إُورسعاكيوب!يىفالنز!جاءأيضارببملِلْىوإلى،ْث(لالكطسأدلعهْ)3اللَسعهيالت

05،704--7155.-ا ( Iْاc37(3مم!.أْلم؟4دهه(.

38).يلاهالمإst.ecclْ.،+1؟بر.ص SOZ)

(Gwatkin.93)س!!+ولكاه!Conمقoversفلأ."ك!إ

ْ(04).ينهظ*عةة،!تمهحلا:ن!-2 GREG

411،؟؟ط!،ول؟!ه+بم-"؟..؟إْس!05!ع8،36!لى

.Lp.SEV.،لأ41 Hist. Sac(42)ولS

NAS.De.8.ألِضا3وأتجظو Syn!إ،؟ي!

SOZOM.Hist..)س!س!ص!N,17ء.صاجع-َرر

عليهم.والانفاقألاجتطععكانإلىالأساضةلن!الخاصةالمركباتإعداد-الشمهيلات.هذهكانت)43(

وفضلواالعاصة.الخزانةمنلهميصرفماعلىالأعتمادرفضواوبريطانياض!ائةأمناففةأنغير

اعلخاصة.نمْالَتمعلنىالانتقال

.SEVر-اجع Loc. cit. SVLp

......-3-.جلا--.------72عِ!6
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1...4الكئيسهَ!-بم4لةابدا!303ع--"13.ة007-..--..--..---.--ء---.

تدجمو935مايو27بتاريخاطور+الإمببرمنْرسالهَيحملان.سيرميوم،أءالَهإجبن

جملتىالأ-!داممنوحدْوطمتوأن)44(4دونلمالعتيدةمشكلةبحتْإلئالغوب7أشافمْهَْ

المديئهكللنمةولمحئأ..8آلشرقإْألتماةرأسِعبىالوفو!قبلئهالْبىارسبرالفاذْ

فئ-السانحاْلْةالأغلبيةلِمئبون7الوبثلِرلا.كألْو!أبذين4ْ(ةالئنِالَيبىلْى)6إلألبمافْد4ْالئفى-.

رْعمائهح!.ولعْى355،.مدلإنو.سنهَكْنى.وكجبالأحدأ!..اللَى.منالرببْهمالغر!ْجكلبى

ترجاجتماعاتهماللَمالْلِتييتجاؤر.عبدهميكبنولم!الآبىيوسلِهأساقد4ْعفْد2لبيئما

كضله،عليالمصمبَ-.سلابىيسدلأث!ي!رعْيلهمهؤلاغاًيدىوكَد1477.الكنشمةأ

بانونيا"رجلا14،"وأعلنس)8وأورساكلِهِفالنبنبحماشهَالأتبئههدْاوأيد،ألَثأسلِولبى

وأ!جالْإ،الآتيئظرحألْىقلإْيجبمنصندرتااللَنىأ!لإيمانمبرأمهـلِمجميعأبْى

منمالِو2ْ2كْىسلِرميوملمحىعليهالاتفا!تمالذ.ىِالمرسومذلكابجميعفوقيعلوْ

لغاصفةالفورعلىفقوبل"،المؤرخالمرسوم11نصبقراء!فالنزوكشام)9؟(.العام

وسخرواالتيقى،بالإيمانلَمن!كهمأعلنواالذينالنيقيينالأسادفةنجانبمنهوجاء

الآريوسيهبلعقوطاليوا،المرسومبهايفلَلَحالتىالكاثوليكى"ولالإيمانعبارةمن

.(وأتباخكها).ْ

فأدى(5أْإورفاقهمابانونلِاأسقعْىمناسلَجابةاىيلقلبمالهيابمهدْأأننجير

التزأمعلىالجانبينمنكلأصرإذريمينى،مجمعتصدعإلىالفورعلىذلك

،696-596(.Fragm.VII,,1 2 (p. .L X44(.كل!ك!قي(

(4.)45(

..t.ر)1-41 Sacْ46)ثما SVLp. SEV.)H

(Id.47).ع،..
.-37.51,II48).+مبماحأ؟)!بماحح SOC)

ثه.20!لاه،اْث!.،3أ?م!3..7،17ع-ا-!.-احع!فيبر

.SOCRAT.94)اْء01-ءع-. Loc)

(Id.05)ع.7-7

سيرصِوم،أسففجرمدلهْ!وسبىواورشلالمحومى،فالتتنجوافياليد01ألْبْالآبىييس!لهَرعطءأبرزمنكان51()

وجايوسمقدونطِ؟فى!حهعح4بلِروياأممقفDemophأأثجباوليصوفيوس،ميلانوأممقفأكع!تيوسو

.-الليرياأسقفوللْ!ك!5
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لكنييسةوا7007لدوللأا-!

أسا!هَخاوعرْلوخرمانالنلْقىبألإيغانالتمسكالغربلِةالأظبيهَوأعلنتَ،(عقلِدته)2ْ

ا)3َاالأولرلميلْئ"يلاطدْلكعلىأمبروفالقديسولطلقعقلدسهم.وإدأنهالآرلِوسيه

الإفيراطور،إلىبهابعثوا7رسالةفىهذهقرارألَهمالنلِقيونالأساقفةضمنوقذ+(

فىؤ!عبثهما"ْوأورسأكيوسما،فالنزومرووأَبيهوتقوىنلِقلِةصجمعع!فلِهاحدئوه

صلاحياتَمبعوثيهم(عطواأنهمؤلِخبرونهالانسياقْخلفهما،وخطورةرلِعلِنى

كْىإللهويلَوسلونالأباء،قواتدنمعملَفمالجىءأ!اشريطهاالإلمانلإقرارخاصه

ديارهم.إلىبالعودةلهميسمحأن7النهايهَ

أشاقفةلِنذَابالذىالقلقمدىعنتفصحبالذاتالرسالهَفى()ثْالأخيرةوالفقرة

ليساوأورساكنِوسفلنننأنيعذمولىْوهمالمسئقبللهم7يخبئهاالتىالأحداثتجاهالغرب

جكفيهاصإلثيالننىيها،ْيتالالانالبَىالهومويةالارلِوسلِهَأ!الإمبراطوز،رسولىإلا

قدرها.ئتلطراًنالنلِقلِةعلىْأنصعود!إلىماضيةالآنلابدوارلَضافاقسطنطيوس

التالى:القرارريمينىفىالغربأساقفةأصدرالاجتماعنهايةوفى

والبيعةالكبلِرالمجمعبلغالصبرمنالحدهذأإلى...الأعزهَاخوتنا.11

وفالنزأورساكيوسفعالالكنيسةأحتملتالمروءةمنالقدروبهدْأالممَدسة،

الكتائسهقوأفأرالمالْهمنثدطِكاعلىدأبواالذي!لاءأو،وأوكسنتيؤلهـقوجرملِلْوس

371(،.eccl52).ثطأ SOCRAT. )H

SOZةM.Hist.ء-ccl.IV.17أ!ماوراجع

18(53,AMB. DE. Fide)I
!E!p.،عإ*!ر15ايضاوراجع

صاغية،آذانامندوبيناتعطىانرحمتكنرجوذاكأجلمن...+:الرسالةهذ.خلألفةَفىنجاء)54(

تمَررثالتىالأمور.تلكعلىنظلأنلنالتم!عحبل!يتبدلينلشيءتسمحلاوأن،حانيةوعنا

الأفطار،عبوالفادمبنالأساففةبعودةيالأمرننفضلأنئوحوكصا...الأسائصبؤاسطةَوشزعت

ترلَقبءثكلىبدحهملآلخلحلَىالديار،إلىوالعوزالفاقةولضئتهم،الزمنمنهمْالعمرهدوقذ

اللَقىأبيكعهدمذزالتلأالتىالايحان()موادإلىيضافشئلا!أنيبئدعشئلاأنإليلقْنتوسل

شادماإذوانرعيةلأننابلِحنانهحرولأيلخديعهَ،لئمراكنتاسىتجعلنالا.باقيةالزمانهذاوإلى

.ومملطاناْاطنا،لأجلكعالجحيعيقلمهاوالضزاعةللصزةكلةالو.ثتكأقالسلم!،-

SANAهطاول.ةس!3قلا.اة.ر.احع

.1511THEODالِضا! Hist. eccl

ى---".--...2"خ7237ص!8
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لكئسِمه!وا..لدولهل!ا

فىالمهرطعَةروحمعلينفثواحْداعاالخطىيسلَحثونفيالوعاولاعسرا،أموعهامن

ضدنه!يةفىألالِمانعلبهثرما:إفسادرغبةتحدوهم.القولِم،الإلِمانذوىصبلعور

،المطهرةالكنعيسةكللِهَيباغضبأنفسهعمصنفوهمرسومالناقدمواوعقدالارلِوسية،

لِدخلونلاوالآبئ،مأرلمحيبئهراطقةاأعلناهمءْقباعومن-،تتقللهأنببهقولناتثسلَطعلم

.(وعزلنا!)َحضورعهمفىادناهمكقد؟شركتنا*فىْ

ويصعْا،الإمبراطور3لى-اٍوقراراله-ألمجمعرشالهالغرفيرشهـرعْحلعلع

الخبرهَ،علعلمو،الصبعىمدارجكْىمازالواإنهنمااعبدولهالمَندوبلنهؤلاءسعدْرعوسْ

الآريوسيين،زعماءأيضا-ارتحاعدْاتهالوقتوكْى،(اللَقافة)6ْدليلوالفكرضني!و

:يكسبواأنااستطاعهولذاأيضا،3سمْروستعبلِرخذععلى،*مهرهَشيوخاكالْوأالذلِن

لقاءفىأسبوعَكانواأقيريوسلِلِنمندويىانسقرالعويخبرنا(.الأمير)7ْصفهمإلى

فىالمجمعأمراليهانتهىماعرضواْعليهوأنجهمالنلِقيببن،وشدمنإفيمبراطور

الودىالاسلَقبالصورةسورْومموسويلَابغهويصْيالْا.(الفنندل)ذْم!رلِميلْى

51أبدالذىوالمفَالآرلِوسيل!،لَجا57كنمطئطيولل!أظهرهالذى!الاحلرام

6()ْالغؤرخالمرسومقبولرفضواالغربأساكفهَأنعلمهبعدخأصة،(للنيقلِلِن)9ْ

ئلقىفقدالفارسلِة،الحربلمحىجثنِةبصورهَالآنلِفكزكالْأالإمبراطورألىْولِبدؤا

.-والوعيد)61(طبالتهديدئعْلِصْنالفارسئالملكمىْرسالة735()9برالآولْة.هذْهلمحى

-،5(5)!المهـ!م!ول؟"ي!اث.سIأ..-

.LAR!!خVII,3!أ.وراجع F06196إول.L. X

.!41"،(56.SVLp. SEV. fist.Sac)

57).--.،-لا.ع Id).

)..-37+!.cclاْت.،3ح.AT58)سبم )S

--.---.91.0,IV!ءي!اس.stْ95)ا SOZOM. )Hعع.

.RAT.ص!جم!س!ا.،آ!3؟-وكللك Hist!31عثاةس

.Loc.cit.06(3هغ5ق(

الفحصرْلىاٍلَصلالهيرم!لاوالقمرالفمم!مىأخ.الملوكملكسابور11:الرسالةهذهفىجاء)61!

3+هس!ريموننهرأنتعلمونلحلكمقسطنطوس، mتحفَما.يومفىكن!مفد!نياوحدود

تجعلتيسوفالإعئدادروحولكن،ظالماذلئايدالمابردها،الآن.طاليتكمافإفيْا-أشلنهنإ؟س!دة

الوفاضخاليمبحوثيعادماوإذا،أجداديمنسلبتااللتعِنوأرمينيااصيزؤبوتلمياأتعملمبانقانعا

-!!الشتاءيمضىعندماجيوشيوبكل،ابئالبهإضدكألْزلسوففألْى

.sykes,op.1،."416رإجع cit

09!7
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والكئيشة.عص!الذؤللا.7.

بمالذئالملىَ-ةفدئدْللأمنلْدركولعغلثا،بالإمعيرأطورالغصعباشلبدعولعكذا

فىأنقرعهاًسقفْزسالته-.إلى/لمحىجللِأيداالذى،العقيديةالمعنحألهَبخمعأذتيساورهكاق

المعضنطرم،-وْهدْاْاللاهوتى"73الجدكهدْاأمر.إقرارلمحى3ورععتهالماصشعى)62(،العام

.وكاطا،َكلها.الدولهوحدة7فِلادثعوالدْ،الكنشلهَالفذرقبلرعْ!الدأخلىالحمز!

لرأثْكْى--ؤكا!الخارنجى،أمام--الخظرموحدهَبهايقمْاأنلريدالإمبراطور

الهومويودْمافي.الألْوموية،رْعماءأمامه3بكلبِهاالنفى،معتدعلةصيعْة11المبىرحْ!المرسوبم

محْ.جماعلهبصبوفيهع3ىالموأقمههدْهْئلعمألىْ،-ويقىالتحفظمعالآرلِوسييطعوألضباصعْ

جملبم.فلم!المزدوعج،المجمعهدعْاعقدفكرهَ-فكالْت،الإمبراطوريةألمباقفعة

.أتبابخأبئْأدركالصلِغة،هذهقبولرلِمينىفىالغربأساقفةبركضالإميراطور

والدولةالكنيسةقىإلسالمعصقوبعنادهمجدلِدمنيعكرونسومْاعهؤلاءنلِقيهَ

!تجمعتالكنسمة،فىالوحدة3ئحقلِقسبيلكْى.ع!رهَحجريقفوقوالْهخ!باللَالى،

والفوضى-الئلِعللِنومكابرهَالفارشى،اللحرشْأنباءواحد،وك!ءقىيذلبعللِه

قللِل.بعدسنعلمكما4سلودلِهمجمعأعمالضبغ!التىالمر!سكهْ

.:الرسالمعهلعهالغربأدعماقفةلىاٍفكئعب

كْىأئعلتثمالأساقفه7ْ!جمعإليالغنلَصبر؟.اوغسطسالظافر،3!قشططيوس

المطهر،ص-السعماوثبالقعالْولْىاللالعتيالاحترانج!تقديمعلىدائماعنايتئادأنبصريميلْى،

لأ!،رلبملكمإلعجبئ!ريىْ؟دعلاطبباقمإَصغاءاٍنملكلاالآلىْولكتئا-لك،يعلمونوقداسلَكم

القاثولىْأمورأنمقْللعونإنكموحعيثمحتما،اصيعحالننأبرهضدبحملعهَالقلعِام.

إلىءأوأمريأصدرتكمَد،القلقسلطانمنملَحزربعقكحْدْتوًأنْيجلاالمقدس

العامة،الأمورتقضىأنماأنهذلكأدرلْة،إلىعودئلعايختظرواأنانجرسكأولاء

تنظروالاوالآنوععى.هولاءلِقلَرحسوفماإلىنضعْى3ْأنعلىفادعرلِنْأصعبحنا

اتخادْعلىفلتقدموارأينأإللِكميرسلونوحألماهيبتكم،يمعىأنهعلي-تأحير-همإلى

الجامعهَ")63!.للكنلِسةوالرفاههْالخيَرتكفكعْالتىالإجراءأت

أيضاو

أيضاو

.16,SOZOM.H! st.. acct... IVع

63)3ءآلا.5-38 ATHANAS. De)

SOCRAT.H.ء..1ءن!،37.11.-. ! st

THEOD.Hist.7.طلع15 eccl
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بملكئيسةوا..3لدولةاح!

-صكلىالفارسلِةالجيهة.علىالأحداتَدته!وسا.عرْمدسطنطيوس.ددأن-ويبدو

تنهارحلىالئفسىالاللاموسائلأكسىكْى-.الخرلاالأسأفعْهلاء.هوً.معيسلحْدم%نْ-

الغربكْىالديقدِولْىدِكظؤلح!.ليبرفِيسرؤمالأسقعْاحدثاكماقؤأهمالئهايةفى

إليهكلنوأحتىالإميبرإط!رتلالَبىا-بىسالةأنما.ولذلك،الاتجاههدْاصتبنبغافلْبِن

لهميسمحأظإليهؤيضرعوظذيمَية،ادمانج!عظيحدِدؤالظأدْهنمتمْيبأخرىرسالة

.3..:النتمداء)64ع(دحلأبْىفبلكئالمبهمإلىيالعي؟ه

الإمبراطورلْالْسلمحىالشيئ،ْأثرها7ئركلتقدالأحلِرهَالرلنن!الؤاًن3ْولأْشك.-َ--ْ

الإمبراطور،نِبتغىحلِثإلىقثراتساقأنلابدالجماعةهذهأناقتناعاوزادثه

كسطنطلِوس.ويلِىْيبيْهممالضل!جبلداسييلاالرل!مالههدْهكْىالبلاْط.أسا!مْهوؤجد

امرم!ْ.كالىْمأذأألاَلْما.لْرىَأقعليناالأساففة،هؤلاءجهد-مع3.لْمصْىألىْفيقبل

--س--033اللثيرفعإب!باكمْه

معظمنكلْدأسمَفا3وسنؤنمأئهَحوالىسدلوكلِه3!ى9503،-اللقىسبلفبر2لأقالْىْ!ْ"

كالْتحلِا!وعلى.)66(هوحبثلِودورقيراى-لمحىففطوفائهَْوحْمسون،6()ْألمصادبى

الىَ،الربمحبوبالسنى،السددخكظقكغ،رشالةَتلهلهنأا:النحوهذاعلىرلمدنىأساقالْبمارسلة7كالْت

أنوتأمرناحضرئكم،فىبالمتؤكلزسلتاالسماحدونحألت-كَدالدولهَآمور)نعلئفيغاْ-عتطثعنا

-ثانلِل!-تحدَجولكناالآبإهـ.-تقليد.-فتفقا-بم-ماءكَررتاجمكليمتهم.رنحمتتم-تففحيَئ-صكودبَهنم-ئصطبزْ

مذوبينا.بهافوضناأيضاوهذهقرارناْ.سابقعنالبتهَنحيدأنيمكنلاأنناعلى،.إلرسالهَبهذه

بالمحبهَتصغىوأنهذه،ئواضعنارسالةبقراءة،عالرضىبكلتأمرأنلليكماٍنضرعهذأأجلومن

منالعدددظلل!والكآبهَالحزنمنكم..ونحن،لدركسماحلَكم(نولاشدمندوبوناحطهماإلى

عزيرْ،الربإلىأنتمنياوالعلمِكسيدفاثأنلِةنجحنهاالعمعلِد،ع!بمعلئرعاتهاحرمتجمنانس

لشحَاءالتيبعربنالِحلأنقبلبيعناإلىنؤوبأن،يسركمذلبكانإذالَسمحوا،أنرحمتكمنئلتس!ي

.!والضراعةالقدلِرللآلهالصلوا!نقدمانثادرينالكنيسةفمعبمعنكوبئحتى،قارصبرده

ATHANAS.De.355.اجغر Syn

SOCRAT.Hist..اس!ص!ص!،"237أيفناو

--.+6أمم!*ه.ولا3ْخأ,12I1.1cce..ء،"!تء،--.أيضاتو

-:.-12.(65.ATHANAS. DeSyn)

.SOCRATاstْ.ءتهئها0)93،1ع3جعاور--ع..3 H

.st.eccl,323أيض!ا-وع." NْأSOZOM. H

.THEOD.66)2ار22لم Hist.eccl)
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لكئيسةوا...للولةا-!

علىكانواجميعاشذؤكيةمجمعأسلاكفهَفإنللنيقيلِن،-ريملنىفىالساحقهْالأظبية

أسقفهلِلإرىبينهمم!كاطالعثمرة،ْمنلِقتربلايسيرْنفرعد!الآرلِوسلِة،

عنالدعوهَإليهؤجهتوقدالمجفع)!6(،هذاللِشهدمنفاهمنبةْجئالذىبوأتبيسه

لمالإميرأطورأنضنالزغموعلىْقيها،العسكر!ماوالقائدالمنصقةأحاكمطرلِىَ

بقيةيشأقاتيعفا.س!ليةأجرو!بالأمرالمَالَّمي!ألْاإلابهيلرىْ،.خاصةأوامرلِوجه

-أتصارم!المصنزيلِطالألثماقعْهَبعصْطهتاككانهلِ!رىجواروإلىالإساقفة)68(،

أعضناء.المجمعبكددلِقضزأنئلِود!رلِدآدلمحعالذىهوهداولعلأئئأسيؤس)96(،

.3ففط.الآربوسلل!سكلى

النلقيبن"وألارنِوسسْ،.فاقبسصراعارلِملِنىلمحىلذَبهد+كْدالغربكانذاواٍ

ويبلغجانبا،فىوالهومويونايألومويونونفسها،الآريونسيه7َبينصراعاشهثتسنلوكدة

وجورجأنطاكيةأشقفوودوكسبوسرلس!علىلمسقفا،وئلالذَناثنينلمحرابةمحدهم

صبور)07(.أسقفا3ولكل!،لةوأورنيوس،قيساريةالسقفوأكاكيوسالإشكندريةألممقف

لقف)71(،مائهَعنعثدِهابرْيدالتىبمذلونْالأغلببهَالذلِنإلار!وسببنوأنصبا!

اللاذقة،أس!اوجورجللمجعع،الأولىالجلسكيحضرلميلذىباسيليوسوي!رْعم!

"بافلايخونيافىPompe؟أpolisْبومبيويوليسأسفعْاSophronكدا8وصعْرونيوبى

)72(،طرطوس.!مبمفولكلةك!لج3وسيلفائوس،كلِؤدكوسأسقفو!دوزدبىPaphlagon!اْ

أنصاف.بهـهايلتى+يتمتع!عثديةا-لأض!لبيةمنلرعْموعلى)73(،اْسقعْهـأورشليمؤكيرلس

علىح!واددكأنو!يلنبنخصو!جانبفىكانتلحفبقلِةللقوهَأنإلاالارروسببن

أيضا.اححور

اجعبىو

اجع!ر

.LAR.Con.12ه(30.*.طو;195-0 Const!67(صع(

42311،-.t.Sac7يح SEV. Hi337."صأ

.Locاْ..!أ c3!لأ-.Lp3!68(ل(

(96HILA.R. Loc.cit)

93,11(07.SOCRAT. Hist.eccl)
22,SOZOM.list. eccl. N

(71.SOCRAT. Loc.cit)
.Loc. citل!5.ثلاO(؟)72

SOCRAT.Loc.،اْح

II.(73?غ,2201 TBEOD.Hist)
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!هلكنيم!ةوا..للولةا

وقعمنذلبهبهمففدواالآرلِوسبينأنصلفأدْماإلىبالإضافهَهذاالإمبراطور،تأيبد

يكونلعلىقسطنطيوسحرصو!سيرملِوم،فىالموًرخ!مرسومعلىباشيللِوس

عندالإمبراطورإرادهَلينظفى-رلِمينى،فعلكماسلوفلهَ،فىالشخصىممسلالهله

لوريكيوسوأمر،لرقيب!عةول!أليوناسسلوقلِهْلىقدمفقدنمومنألافتضإء،

)74(.!مجمععلىبالإشرافئلزورلِافىالعاملمعسكريلقأئدLauricأدا3

دونالإيمان،مسألهٌمناقشةفىبالبدءالفورعلىأوامرهليوناسأصدر

أسقفكيرلسبإبعادالهومويون-طالبوقد7(.)ْالأساقفةبعضلغلِالااعلَبار

لهملِحقولاآنفاعزلهمتمقدأنهحيا،سيو)سأسقفهـاولِوشلَالَيوساًورشليم

لإقناعالسالموسطاء!لَدخل،7()أساحتهمتبرئةثبل!المجمعجلسالَاحضور

علىيصرلعض،أنفسهمعفىالأساقفةوانقسمبالال!حاب)77(،ورفيقهكيرلس

تكونلاأنيرىوئأقالأل!داقفة،حضورمسألهَفىأولامعدنلمحرارأتخاذضرورة

وهكداالتزدد)78(.هذايدينوتوْأخرون،الإيماققضيةغلىأمرلأىأسبقيةْهئاك

الأوامرص!مل!وقدْلائعماده،الأولمىصلَْالساعالَاالغجغعلمحىالفوضىديلاْ

تطالبكالْتثقد،الاضطرابهدْازيادةعلىسقراط،3تعبلِرْحسب.الإمبراطورلِة،ْ

إلىالهومويونأجيبولما.لنوعيتثا)!7(تحدلِددونالأهميةذاتالأموربمناثشهَ

8(.الإلِمان)ْمسائلمناقشةفىالمجمعبدأأرادواما

-93،11(74.SOCRAT. Hist.eccl)
.SOZOM.Hist,22اجعور. eccl. IV

الحق،أنهيعتقدبماأقراحامن!كليقدمبأنالحاضرينليوناسأمرللعجمعالأولبىالجلشةفى75()

لِكتملأندونالإلمانأمورمناققْمةأللاثقمنليسوأته،الأساففةبعضلقغيباحتجواولكتهم

بيساناسقفوبلأنروفيلوس%نقرةأسقفوبسدللِوس،العاصمةألمقناماكيلونيوسأننلك،حضورهم

.ْمرضيةبأعذارالصجمععنلهخلفوا

-.SOZOM,22راجع Hist. eccl.،- V

3ةهملاحه.Hist.eccl.،9311أيضاراجع7

أيضاوراجع

.THEOD.76)،عول22 Hist.eccl)

(77.Id)
(RAT.H.رثأ.93 st. eccl!3ض O78(ع(

22,SOZOM.Hist. eccl. IV

97)س!AT.صأ.oc.ع)س! SO)

93.551,Hح(08.SOCRAT.Hist)
!83
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لكئيسة!وا.3.تولةاع!

إلْهإلا،الأولىللوهلةمحمعَسلو!هَأعماكصبغتالىالنوصْىهدْهورغم

فأنضاف!لِام.ْأريعةأشتمرالذىالجداكخل!برز!اتجاهيننتبلِنأريمكننا7

سللفالْوسوتولى،الآياء)81(المحماناللِوزلِوسْباخراملن!الْىْعلىا3طاليوالآرلِوسلِيىْ

سوىليسأنهفأعنندعوأه،ركيقإللِهيرميالذىالمعنىتوضيحالطرسو!سى

الآهـلِوسلِينأنصافأبدىبكْلقد؟3)82(،أ)إئلوقبتى(اديمانطاكىالتدشلِنمرسوم

تخيرمئهيحدْفماأنلشريطةولكننعْسه،النلِقىالألِمانمرسوملقبوكاسهـتعدأدهم

غامضامصطلخالياعتبارهابك،المقدسالكلَالباافىتردعلملكونهالا"الهومولسلِة"

وتفثمئيمَلِة،.عفيدةصراحةركضوالمحفدالهومويورأما،8()بمللارتيابومدعاة

تضمبوثلِقةْللِوتاسالإمبراطورى-المندوبإلىللمجمعالثانىاليومكْىأكاكلِوس

عليهأددمماعلىالوثلِقة)"9!(اْحتجاجامقدمةوتعدبه،لِدلِنونالذىالإيمابئ3مرسوم

سلوثية.كنسِطَداخلسبتمبر28صبيحةقى.الطقو.اعنثما،الآرلِوسيينأئصا!

ولِوكعودْ!اللوقلِالْىالمرسومثرأءةلعلدولْىورأحوا،الخصومدونأبوإبهاوأغلقوا

إجراءكل!نى.و.ارللإيهالإجراءهذاعلىإ.حلجاجهأكأكلوس!أعبنولذلك8(،)ْعلله

.01stأ،1أ-5 ecc!ْ81).+!لاا SOCR)

(8ير)Ib.؟أ93

4أ.2377Iجعاور. st. ecc!03ش!ة"(.ث

12.A.3. ! 'e Syn!83)ل ATHA)

فىالزورباقمنةسلوكهة،كأالإصبراطورأو(مرعلىيتاءالتقيتابايأمس.:الوتنقهَمقدعهلعول841(

و3لنقلِمالمسلام،الكنيسةعلىلنحنظكلهبالاصصَدلكلَه3أفجهذوممعيتاسبنَمبر،مروالعشرلِنالنسابع

صكلىالكعئالمعتفدفىشلِئانجيزلاعأنأجلمقإنجيليهَرسوللِةحججأساسعلىالعتيديةالمسألة

هنبعضكانلصاولخن،الربمحبوبلمحمبطنطيبىلقةْفللنهائتكأمركماالصالَدعمهَ،ألكبمعخلا!ف

الممجمعفخارجين7آخروطردوا.آرائهمإبداءعمنبعضنافمنعواتكرا،نَ!يئاْضدتا7ئوا!المحبم7فى.

الشغبنلمجمعسادتنمث!نال!تسى،القانوقخارجرسحيمتمرجالاوأشركوا،منهمرخبهَغيرعلى

أنفسناوجناص،الفائدولوريكيوسالأف!هرالسام!للِوناسالقدمسمنموأىعلىالفوضىبهولعبت

الاع!بن.هذانضنعالضرورةإلحاحلَحتا

.RT.ح5أح.04117ابجع7ر Histثاطهـحة!ص

22,IV،85)+ط!..،3!+ف!5.حا SOC)

3ل!ةهOM.Hist.ص!!ءأ.IV,22ححاور

..ع001003007-.0007لا....0303-.3-..-.-.823ش!34
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لكئين!هْ!4أ..لدولةنحضا

بالقوضىرسميأاعكترافاع-الوئخقهَهذهكما.تعلَبرالسردِة)86(منالمتحوهذاعلىيلم

ولمحد،أنفسهمعلىالاَرلِوسدلِطعْوانالسامالسلوقنئ،أعماأعْالمعجمععلىلمتلِطرلا-التى

المسلِحلِةالنرقتجاه4موتخهميوضْحصريحبتصالم!مةطذهألهومويونأردف

المحمانهم:قانونولِبلِنالمتصارعة.الأخرى

لأناأثطأكية،كنلِسهَتدلئمينصكندعلليهالتصديقلَمالذىالإيمانشنكرلا"نحن

بعضفىلملنظرهناكالتقواالذلِناالآلاءرضيحازفقدالإيثار،!بلمنأعطلِناه

و)الهومويوسلِة()الهوموسلِة(مصطلحاتحعانتلمافإنهذلكومع،الجثاعنمَطمن

ولما.القلقفدِهاالآنْحتىتتنِررْل!ولااضطرابا،مضىلمحكالفعقولسببتثَد

الآبيلِنمطلقا!اللَشابه"بعهيخكرونعالبعحن!لِطلقهجديدتعبيرحالياْطالرقدكألْى

لمالمقدسالكتابلكوَالأوللِنالمصطلحلِنلْرثسعفأنا)الأنومولِهَْ(والا!ن

نعلرمْاثحنمارثا.ألكنلِسةعنبه،لؤمنمنكلوثعلبر"الأخلرونلعنلحو.!ما،

الذى11الرشولبولسعْهبه-حدتَلماتبعاوالابنالأببينالتشابه"11بليقينْب

1115./1لوسىعألمئظور)7-8(كةعْبننأللهصورةفو

فْىتتملرالتى،الأساسيةعقلِثتهمعنالهومولِونأبالىْالنحوهدْاعلى

النيقبى.بئشقاقيها"جعوهر"حعلمةإستخدامصراحةورفضواHomoeasاللَشانجه"11

افيلْومولِة.ْلمحىالضتملرالأرلِوسىألتطرم!تصاصأصكروأكما3،-الآريوسىويخصعْا

الحالْطَعرضوضربوا،المؤرخللمرس!ملحديداأكتزصورةالمرسوماهذاويث

"حعلوهوالموعرحْالحرسومإلىاضأكْتهفكلىورفالمحهبأسأعأصبرألدىاللعبلِربذلكع

موارية.دونعألوأض!حشكلهاتأخذالهومويةعبدأتوبذلكاشبئا

ل3حوعنلِفجدالقىالمجمعأيأممنسبئمبر(3أبمألرعابعاللِومأنقضى

بلتثىلاأنالطبلِعىمن7وكانمولونْا)88(ْ،انهو9بدصده!اْللشابه"-الذلى!معلْىحدود

المجمغ،يفسعْثرارهوأصدرللِوناسالرثبِلَدخأعوعلْدعلعدْمطلمَا،الط!رفان

الملَوقعمقْكاىْمجمعلحضورالأمبرأطور!وضبْىالفدبفْوله.13؟شأ!هوخاظبِ

ألِضاوراجع-

.SOCRAT.86)ر،041 Hist.eccl)
92.S.De Syn8(+*طلأ+يهـفي

.SOCRATاْ.أ Loc. c.

(SOCRAT.18)ىْول01ءح.!س!/)!04

3000700007-.7..-3!85
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لكثيسةوا..للولة!!!

الفهمسوءمنالحدهذاإلىوصلتم!دكنئملمالكنوالإجصاع،البىئ!اميسودهاًني

دونوانقسموأالكنلِسهَ،إلىأذهبوا،الحضورباستطاعتىيعدلمفإنه،المتبادل

.")81(والهذيانهناكالتزثرةعلىجدوى

الإيمالْى؟ضيبألهقىواحددرارالىلِصلألىدو!سلوفةمجمعانلهىوهكذا

(!ثم!لحمومنريملِنى،فىلقرينه7حدلامماحالاأحسنلِكنلمالصورةبهثبهوهو

ضدرلِمليىفىالأغلبيةفعلتهمالتفعلالاَربوسيين،أنصافيمتلهاالتىأجمتزية

منآحْرومحدالكبادوكىوجورجالمسِحارىأكاكلوسوحرمعرْلوقررواالخصونم،

ضملوهاالإسا!ةهؤلاءكنالئسجملِعالىبرسائلوبعثوا-!(،الهوموييك)ْزعماء

نصرهمحققوأقدالنلِقيينوكأنالآلْىالصورةوبدتوائحرمان)19(،هذهالزلقرإرات

مطلقالَجرتكنلمإلئتلِجةهذهولكنالآريوسيين)12(،أنصامْاالشرفماوساد،للغربفى

لديهمالهوموسيةكالصلقد.يبلَغونهمماولا،والإمبراطورالجالط6ااًسلأففةرأىعنن

أرسل!الإمبراطورللَعليماتوئنفلِدْاالرصْى،ملْهمللقىنكنفلمالهومولِوسيهَأما،مقيتة

ذاتهالوقلَاوفى،الغربومنثوبىقسطلطلِوسلل!أءالعشرةمنثوبيهسلوقيهَمجمع

القسطنطلِنلِة)39(.!اصثلِنالهومويةزعماءارتحل

والغربالشرقرسليللَقئأرْقللخظوهنمالبلاطأساقفةْلِنظم3أنلابدكان

للعصفواالآرلوسللىوأنصيامْاالندقوىيفْلَربأىمخافهْالفسطنطلنلِهَ،كْنى

فيواضحأهدْاعوكاْن.واحدهَبجملهَ،عفيثتهمكالْتأيا،الارلِوسييىبحْصبىمهمة

.9).8.بمحاس!.3نجأأ04 SOCRAT.Hist،
قنئChaerotapi-لأأسقفTheodolusوئرودولوسالصورى،الْيوسأوتإلأ!7ففةْهؤلاءبينص9ْ(0)

أفاجريوسولمِديا،كْىاْ،أعladel!أ""فلادلئلِاأسمَصTheodoْ؟iuثهعوثيودوسيبىلم!!ريجبِا،

أنطاكيةأسقفولِودكسدوسهطرابلسأسعَفأوليونتيوال!جم!ولileneمثلالينىاًسقفولأ!!7!9

؟بسِنابىْ.أم!قفوبالَروفيلوس

12.Syn19)؟ ATHA !NAS.. De)

SOCRAT:.ثيماist.عص!ح.ان!أرأ04وراجع

.st.اء177بر2وأيضا ecاللا!ا؟OZO؟

(29 Kidd, op. cit. II. .p71C)

4211،.st.sac39)أ SVLp. SEV. )H

.SOCRAT.(اْءاجعبىو Loc-

.OM.op,23ألِضناو cit. IV!لSO

......-.7-ص!
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بملكنيسةوا..وللأل!ا0

دْىالصربحهَالهومولِةصؤرلْهأورلِملِنىقىالمؤرخللمرسومالفرلِقينرفض

قبلمندوبيهالمحىمعتالةالأغلبيةهب757ْتطؤيعالضرورىمنكانولذلكسلوقلِة.

وجمإنتألفور،/علىجهودهماواوزساكيوسفألنزبدأوقدالعاصمهَ.فىلدائهم

بدأتقدالنيقيينضدالنفبسى4العذابأسلَحْدامفى-الإمبرأطور.إتبعهاالتىالسياسة

فترةأدرنةفىقسطنطيوسبأمرالغربيونالمندوبونظلفقد:ثمأرها)49(تؤتى

9(،تراقيا)ْمدنإحدىNiceنالِعَاإلىبالارتحالالآنالأوامرجاعتهمثم،طويلة

الجموعخداعبقصدبعنايةاحْلَلِر!لمحدالمدلِنةهدْهأقعلىالكنيسةمؤرخوويجمع

؟نلِقلِة.،الأولالمسكونىالمجمع7مدينةمعاسمهـاللَشابه

الغرلا،ملْدوييإلىوأورساكلِولب!فالنزتمَدم935.أكتوبرا.فىأنهذلك

حذفمع"المؤرخ!الممرسومنفسههوالمانبمرسومنيقا،فىالآنأضحو!الذلِن

11شئ"كلوهىأضافتفاعلىأصرواقدالآرببىسيلِنأنصألهْماكانالتى-العبارة

كماالأبيشبهالابن3...النحوهذاعلىفقط"Homoeasالتشابه11كلمةووردلَا

المرسومهدْأعلىالئيقلِونالغربرسلولمحعوقدوعلم!)69(،المقدسغةإلكتببعت!

هذاالكنلِسةمؤرحْوريعرْورلِميلْى،فىبهتمسكهمأعلنواماكلعنبنلكؤتخلواع

فالنزاسلَخدمهالذىالخداعأسلوبإلىالغربمندوبىجانبمن.السلوك

من3منهأيعانونكانواالتىللشِئةالنفسدةالحالةإلىبالإضافهْوأورساكسيبىس،

بعدالوثيقهَهدْهألهومولِونلْشروفدئلِفا)!9(،ثبمأدرلْهَفىالطويلمكثهمجراء

حسبالأدْفانعنى-تخَلط-حتىالغابمالمجمعاسبموأعطوهأ-عليهاانمنبوبين.لَوفْيج

اجعور

ألضباو

اجعور

أيضاو

دجعور

أيضاو

كذلك3أنظرو

ألضأو.

VIII,4..)7107..-.-.ة (p.- .L X!!ح!..R!49(!ص(

371(،(59.SOCRAT. hist,eccl)
.SOZOMطءححl.،7،اؤ ! is

+!.THEOD.،،أ6.أ st. eccl

69(إ*!،+ولNAS.س!"3.يي03

.HILAR..ك!)207 Fragm. VIII, 5 (p. L

16,11.THEOD.Hist. eccl

107(.Fragm.VIII, 4 (p. .L X79(ا؟.م!سلا(

371،،Hist. eccLغ.SOCRA

91,SOZOM.Hist. eccl. IV

16113.THEOD.Hist. eccl

431،،.SEV.Hj8 st. Sacخفلألأ3ة

0078!
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والكنيسة.:-!ا--لدولل!

وأرسلتزلميلْى،إلمى."بلع!دهالغربلمئدوفيسمحوبكتدئبْ،89(لببمبرإطإلعبلر

عبىابحصول7يتبمأكْادوقِالمجمع!ضر!.بعببمظأ!ر!سإلىالإمنراطؤريةالأؤاعر

تيالا)91(فىرسبهيمجمللِ!!اكىَأنمإ-يممبيَ"علئجملِعاالأش!!مةَ.هولاءلَؤكلع

كْىلمحبؤلهموركضواو!دهمعللِها!دمماْالغوبَأنن!تنكرؤ!أساقالْةأنْعكْير

تعللفة!فْلْعْبب7ْعلنىافيمبزاطؤرىِأكذمْألمثدوبوعلْدما.الكئلِ!لمةَ)001(لتيكه

فىالأضطرابولمحع،المرسومعلىابخن!قلعالأسأ!مهَإلىوطلبالإميراظور

يقولي:كما-الكننرولْىاتدبْمعتدماسرلِعاأنتاالئهالِةولكنإلجميع،ضمْومْما

الئلِقىالإيمالىْعلىلِبىَلأحتىْالآرلِوسللِىْنجالْبإلىمخجلةبصورةسالْروس-

)112(.الأساقفةأذعنالمللَوبلْصصْالخومْا.،بنصفوهكذأ.رنجلا)1.ْا(عشروقإلا

عكبىتوفيجهاالأحْرىهبىْوصبعدْاماسرتجدالْىا(3ْالباددِهْإالقِلةهإْهأن7غدِر

.8).عأ!ع9 SOCRAT. Loc.)c
07.Loc. cit3!س(99..SVLP)

.SVLPإل!نأoc.."اْ!.!..:..* SE(ةة)1

-،..-.15 ! ( Id)

..507-307(..X!مم!عولله.لأ.؟،*ح!ث!ء)201(

ع.؟هجم!+اْث!3ط.ا?ءII!!46-إلضاوراجع

!،دداةلَوئجرىفذفففْة+ع053وسرق!يوآجن،أسقف!يباثلِؤسالتلهَهدْهرأسعفىكانْ(1)30

سْوام!لَملئم،القية7ْهذهلافناعلحههده،قصارىيبنلالإمراطوزىانثائلاراحوقد!غالهَما!وللجعيع-.ْْ!

!ونصوالفمهورنسبعةالآنمضىأنهيلاهممذكرا،أخرىبلعتفالللصعلَارة،والمداهنةاللينطر!

نيقا،مرسومع!اللوقلِعدونبالرحوعلهملِسصحفلنتلكورنجم،و!يارهمبيعهمإليالأسا!ةيعودأن

إليهملِطلبالذىالموسومبأنالجمعلمامللظهورإلىسعيابذالجهد،ْهذأف!وأورساكيوسفالنزوساعده

يمكنفكلفألامبراطور،حضرةفىطموأنهالكاتؤللكيهَ،الع!د!منأسىعلىوضعلَدعليهإلمَوكليغ

عاأمحخؤل!!ببزأكلثاأسعَفاMuzoniusموزن!وسخوطهأمع!كطويلحوارودليالآنِ،ر!مه

9،ييكنوملسقفبه!laudكمدا).وبم!وديوس icenum.بهالَقدمالحَىوالانلإلمماالحوارنصجيرومتركوقد

انأ!أنكرإ6%؟يضمِصأ!فالنزببسولم!جاءنمصممنانهأوالابنبخلق!يالَولمننجمل:جبهبىنجالنبن-

زعاء!لهماعلكل!بولةفلنزاًعلنو!.اتائيما"فليكنللمقثسيلكظبفىجاءلصائبعا،7الأبلِانَ!به.الاببن-

علىلتَو!عوسرفلإللبردْوييادلوسطللخموقىأطمواو،.فلكمتهابجمدعوأريصيبىالمجارصنه،إلصل!.:-خْ

وأ!رساكيوس!فبهنبنكانوأنثورهإ.7لَمفائعيقىالألِمإنمع!لهَأنثْنئلئمكسِماؤرهملاأنيقأ،:الفرستؤم

ريميتى.فىعيهاوأ!االلَىالأتلليماتجعضعكللِعلنا.تخللهمابذلذعادأ-.

.V.Hist.،4411راجع asc3!3ةل+-"

HIب!ظلإ.كااalCْ.لأبااْ.حم,9118.%يضنانظزأو

-3.AA!01ع..-2عيخ............
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،الكتيسة!00ال!وبة

جبَىلثائيةعادأءفسحباهاثم،إفنابْىلاتبعصْىوأَ!بىساجملِوسفالئزتبمأنْبعدإلمبنسوم

الحضبىر)401(ولِجلقجملِعإبىنضاأني!ربمبِلْىيلىلما!يجرممانيقامبرسوم!أصبحلقد

...أ!.طيلةَ")ْلبد-ايةمنئميدةكالْتا.ئلَيجة7ال!ا:،بفولهدْلك.--سبهلىسمْربيس

فْىوالفومولونالآرلِوسنِلِنأصصنا!ف-3،الوأفداتماشمايىَ-ققد،الشر-قْثْىأماْ

الىْسلؤ!لهْكلْمجمعأساقالْهَمغظمعادحل!-!عنىالفسطئطلئتِه،إننئالوصن!ل

)06101
واليورْلوسولوسلاللؤلمقباشيللِوئمر،الهوفولوسلىرأبمقغلىكأىْ.،بيعنْه

وكانالعاصمهَ،إلىالولمحدهدْايوأنللهأسفْدْ(هللارى-وصنخبإ(ْوسللفالْو-ش)7ْ

.أواستمرأر.ئعْيهبشأنالإمبراظؤريةالأوأمرئصدرختىيهايئبَظر-ألْمابكبيه

ؤحاوكساكْر،ضراعلمحىإلفرلِمَاند-حقالففؤروسبهبى،)9ْ8(غالةإلىعودته

أممقصْلودوكسلوسفالهمالهومولل!،عليالإمببراطؤرعْصْبإتَارةلِ!سئالْلِوس

،1(.ا)ْفميتةالإمبراطوفيلْمشإلىأصبحلَا.ددوبمالْلَا-ْ.أ(،.)9ْبالأبْبىمولِهَإئطاكلِسة

إلىونسبهالإدإنته،ي!ستاتيولبىاقدمها.3التىابوئليقةبىثْض!يودوجمسبِبىسولكنِ

فالئزرْميللِهخطوسللهقديودوكسيوسالقوأضنخالِيثووهتاإ،آينب!لِوبن)111

الكهئونثِه،-مناصبهمعلىحفاظاعقلِدهيألألْومولِهَللالحهممنحىإدْ.سإكبِ!ل!،!أوبي

آيلَيوس.لصدلِقهللِتتكرالأئطاكىالأسقمْادورجاءعوالأبئالإمبواطور،-ورصببى

الأساقعْهجماعةلِمئلمىأشهرالثلاثةهؤلاءكانكلفجليايتصْحوهكذا

إلثلِموميدي.لوشلبلِوسبىسه-مد3مبتحْرجواالتلِبنالسلاسللتن

دونالرحقا.عترلهْاوقداًمامه،آلِتيوسَليملرإليهالإمبراطوراستدعى

501.o!،ntroversy. p3ول!حةاْصe3ط,n T!401(اْ،ل!ع،"ك(

ن!؟؟؟."هخي!)(.1،أ09!7يرجعاور

440113.،. Sac!501)ظ.SVLP. SEV)

23(601,SOZOM. Hist. ?!10IV)
23،1!(701.THEOD. Hist.eccl)

45،+(801.SVLP. SEV. Hist.Sac)
(THEOD,hist.901)ع!ء1101،.16

(011.SOZOM. Loc.cit)
16.(111.11,THEOD. Hist.eccl)

جم!98
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لكئشمةوا!.لد!لةامحو

فيه،باصللاصدقماالوثيقةْفىجاءمأبأن،سؤزومنوساقعبلِرحدعلىوعى

أنضْامْا-وهلل،ا(أ)2كريجنِاإلىثورابنفيهأوأمرهفسسطتطلِوبرفأصدر

يودوكسيوش-إلىالتاليةالضربةلِوجهانيوشتاتيوسواراد.لذملكالآبىيوسلِين

هروبايرإوغلودوكسدِوسزاحولماآيلَلِوس،آراءلرددبأتهائهامهفأعاد،نمسه

مقبدإ.الأئطاكى3الإسقفلمحجدْلمولهذابالنفئ،ألإمبراطورهدده،3الموكَفهدْامن

لِودوكل!بيوسبادله،الغضبلِوستاسبوجماع!لبمبئولم!،(V'3ا؟نومويةإإئكار

الهومؤيوسيهَ!11تصبيراستجدامعنا.لإقلاعالآريوسيلِن.أثحنالهْا.-0إلىفطلب،اتهامه

ضإقعنيدْالاهوتىجبالودإر)112(،المقدبسإشكتابكْيواردةعْببرباعتبأرها

1(.االعفاد)ْجرْإء-جميعابنفيهمشأمرذرعا،الإمبراطوربه

نيمَا"المأر3مرشوميحملان3-وأورساكيوسفالتزالغربمسْوصل،والآن

سلولمحية7وبىملْذوجداحيث،المجمعإساقفةمنريمينىفىشكليهالتوثلِعتمْالذى

إلىؤلَفْدمؤا7صعْوففما.ؤأتصارهيأكاجملِوم!قوصنلا،أ(ائلظارهما)؟إلمحى

وطلبوا-عإلىريميلْنى،إجراءأتعن-مفصذلاتقريراعللِهيعرضونْالإمبراطور

أئصافأحلَجوكد-،,(إ7ْإالغربأسا!مْهعللهوثعماعلنئالئوكَدعسلؤ!لهملْدوبى

المجوهزثْىالتشابه!اوإ"جوهرا!كلمةعنالتخلىيمكنلابأثها-لآريوسنيين

omoi3أْلما3 ous.+سلؤ!لهَمندوبىحغلالْ!الإمبوإطوزْثجخإدْ،جدوىدون7ولكن

ولَمْثْىْرلِصِنىْ،7عليِ!إْالمضد!ئيقاصلعْهعلىالموافْفهَعلى"الأرلِوسلِي!أنصا!

.95؟)118(ديسمبر103ليلهملْتص!فىقلك

دونالإمبراطوريةعقلِدة(والابن.الآببين)التشابهالهومويةغد!هكدأ

لَدشينقرضةانلْهزوأفقدالرسصبهَ،-الصفةعليهاأنصارهالِضفىوحتنىمنإرْع،

(2.Id

.(3 Id

(4.Id

(5.Id

6).أSac.ول457 SVLP. SEV. His

25,IV.7)س!اس.SOZOM. Hist

(8.Id

92عد
http:// kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتدينمكتبة

!11

)11

)11

)11

)101

)11

)11

http://kotob.has.it - مكتبة املهتدين اإلسالمية



لكنيسة!وا..لدولةا

إلىالأساكفة.ودعوابإنشائها)911(،أمرفدقسطلنطيعنالإمبراطوركانالتىالكنلِسة

العاصمةعلىلمَاطروقد،إ(036)02لِنالِر/فبرايرفىالقسطنطينلِةفىمجمععد

أسقعْا4!اأع5مارينى"يلِنهممنوكالْىبشِنيا،منمعظمهمأسمَفاخمسينقرابة

مرسومإصدارتمالمجمعووأوفىالمَوط)121(،.أسقفتأlfilasوأولفيلاخلقلِدونلِة،

لَخللاالتىالطفلِفةالتعدلِلاتبعضمغنيقابمدلِنهَارتبطالذىالإليمان

م!ايضاكلرِعثدعزلوتمآلِتبوبم!،عزلعنىالتصديقوتقرر،)122(بجوهره

يخالفونهؤلاءأنمنالرغمعلىْأتهسوزمنوسويقول،الآريوسيين)123(أتصامْا

عكرواأنهمأساسضكلىعزلهمقرإزبنو)الأخيربنأنلااٍالعقلِدة،االهومولِين

وتم)124(،كثلِرونفلهاشل!ركصحاماتهاموهوالكنلِسه،دوأنينوخردو.أالسالمصفو

شملمفقد،اًنفسهموبالأنومويينبل،بالهومويلِنالشاعْرةالأسقفلِالَماهذهشغل

منبدلاسلِوإسعلىMeletiusومليلَوسالعَسطنطينية،أسقفيةيودوكسلِوس

)1-12(

)123(

(SOCRAT.Hist.911)اس!س!ح0؟4311

42!1،012.( SOCRAT. Hist.eccl)
.SOZOM.Hist,24اجعور eccl. N

.THROD.Hist.،24،1أًيضاو eccl

,Hefele،أ.أ-ر959.0012-569كذلكأتظرو op. c

مجمعحضرنَم1،34سنةأئطاكيهَلْىعمدالذىالئدشينعمجمعأسقفا.قى7ْرم!مهلَملَدأولف!لاوكان

الفرنجة،عدا،عامهوالحرمانالقوطاعلبَمَأجمهمنْالذىالسببالآنولعلنا-نبرلث..الضمطنطينلِة

الآرلوسد4.العالَلِدةعلىالعسلح!ه

03ح+جم!.أْول.أ3ءحأح.4،)،1اجعس

.Loc.7انظرو cit.ش!هكاSO

03.eSyn122)؟. ATHANAS)

.SOCRAT.Hist.4111(اجعور eccl

وهوراسوبال!لِليوس،والدوزيوساالقسطتطينلِة،أسقفملايدونيوس!!زلقررلحتهممنبينمنكان

3ب!ا ti+!كطاةولراكنتوسسدليع!فممقفهلDracontللمجمعل!اليهَالجلنمةوفىبرجامة،أسقف

عا!أء3أسقفElpidiusوالبيطيوسبومبلِوبوليس،اسقف!صفرنيوسالطرسوسى،يبميلفانوسعزل!

ألأورشيمى.وكيرلمرص!لوضةأسقفNmeonasونيونا!مامقدونلِا،فئ

.SOZOM،أنظر. Loc. cit.

25(124,SOCRAT. Hist eccl.IV)
.SOZOM.Hist.،4211وراجع. eccl

!!ى3أ
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لكثمسة!.وا..3إلدول!اص!

تدعواالأشفمْبألاضختلفْ-إلنئْبرنسائل.الهومويزلْماوبعلث،12()ْيوشتاتلِوس

جزْعاء-لفمالئقىكالى7ْؤإلأْإلهومويةْ،الغقبدهَمرغموَمعلى.للوجيغ033اكليروفننها

تالأبجرلِجورىْببيْهمم!الأشناقعْهم!كبلر-عددلذلكو!ذَعامتو7،ا(-)62ْوقضلرْاً

،الشفبين)!12ْ(الكبادوكىاللاصلمحؤلىالئارْيالْرْىنجرلجوزئوالدْئاهـ4أنرأ،أسق!ْ

)1238(.خباسيللِوس3سلفالكبادوكلمحبساريةأسق!اْ!أْ+8لها3ودياسوس

ريميلْى7لمجمعىطبلِعيةتتمة+6؟سلْهَالقسطنطلجئِةْمجمعيمادْما

أنعامةوتَلائلِنحْمنمةبعدالأولىللمرةالآرلِوسيةواسلَطاعلَاوسلوقدِته)!12(،ْ

جيرومال!ي!طعلساطْعلىجاءمأجالتهااللَى-يصورالنلِقبة،نصرها،عليتحقق

1آر!وسلا.أْئف!ممهوجدأنالدهننْمهَخونفلكلثهانعالماعْلَلْمتفد:لِدولحيطْ r).وعلبى

عليالْقسمئاقدثْلِه.الآريوسلِ!0كاتْوفتَفىجاءالائئجسارهذاأطصْالرعْم

كنائستسودأنفىأفلحتالعقيدةهذهأنإلامتكنأحنة،متعددهَفرثَانفسها

الئاصحلهمىْ!لؤحلىعالهو-مولِهَ،فىالمئصتلةلمعلذلهصوزر!نهاكْىألامبراطورية

طرلِمَاالآريوسيهأشكالمنالشكل!ذأفىا-لإمبراطوررأيوفئثجسب،الرسملِة

المتضادالتطرمْاينِ!وسطاصيعْهَباعتبارهابعضنها،إلىَالغئنالمحرهَألفر!ْضمإلى

صيعْةأتمهاكغاالآرلِوسللِن،أنصامامط!حدإلى-واعلأن!ومويين،ْ:واقتركااياالنيقيينلدى

أ...اللَشابإ".11صعنالخاجطبممْهومه.يعْ!مرهاعأنْهؤلاءصْ-كْرلِبَىلأىلَسبم

عوحدهنِققأ...خئفاثه"مبهاَكْىْهناكْالسكئدرى،!ألأسففْألَئاسلِوسْكا!ؤاصا

الأمينفسنفبرَةَالةْوي!هيئآريوسلِا،كلهالعالممأضحىأبئبعد-عقيدةبابئيفلِةيننمسلج

وإرأدةالبلأطأساقفةمشيئهَمنلبالالِحتمىقلعةرفبانهاووسطمصرصحراءفى

43.RAT.His.4 eccl(125)فيقيS

سرةغOكلإ.إْ+،ق.ءغس!أ250!.-

SOC.126)5ء!1!!.-ج.. ! .THist)

SOZ،9.ه00اْ"،st.س!ص!!01)لأعا52-

127()-فيلك!ث!.طهـ*ل!.Orأء.3لأمممأ3ول،

0I(128)3،لنا."!-طB
392(912.Kelly, op. cit.)p

%.013!اطأحبماو HIM Dial.)C
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والكئيسة!ص-..-الدو!ة

الأسقفمعأختصم.3كْدكلهالعانمبأنالقةعاةعدْلذساعلهعاشاةعفقدالإمبرأطور،

)131(ةال!المضدألَلعانن!يوسوأق،السكفْرى

الأساقثْهَمنمحبجالْلامطم!ابىضهنجلقلخ!الهومولِةأطلعلْىلاهدْاولكن

أنصافحسحبالةعىبوائبيه،أسقةعماهلِسلارىأندْالَهأ،لاةعلكالعاصمةوفىى

لمحى.مجلخععينعِالخصوموجودفرصنهَ-الْتهرْأسلفنا،كما،العاصمهَإلىالآرلِوسس

بمناقعشةلهيسمةعألْىكيهيرجوهيالتماسالإمبراطورإلىونقدعمالمخعطنطللعية،

"الحالة.لهةعهملنمسهلمحىهيلارئ)132(ويبرثىحصْرلَهوكْىمواجهةالإيماطعم!مسعألة

:وبقوةعوالعقيدة"االضسيحياللاهوةععللهاأمسىالتىالمهلهله

النالم!3،بلِننكرااعلإيغانمنعدشدانرىألْىله"وأننملرنىلشيءنهإٍحع!ا7

مراسيمفضعفةعنا،عالخطاياحلوةعمأتالةوالتجديمفالكفرانمنابعكالأهوأء،عقائد

عئها،يرصبىع،73!اجرىالهوموسيهَترفضنارة.بعصبيةولْالْشرها،ْبه!سالإبدِايا

الآب7بيطعالجزلًخةعأوالكامطعوالتشابهالمجإمع.-أيد!ماوهنافيهنامط.تتلْإولهاثبم

لحْ!رةعفجركطعمعبطعةعام،كطعَفئسعبدخغلِرلزعماقالجداةعموصْوعةعوالانجن

العدعلِن3ععطعونجدأفج،فةعلنعاماعلنئونندبم،الكلم.غوامخعبهاتصعْا،جددعثَائد

فىاالأخرينعقائدوندلِندافعنا-،عنهمقبلمنالنلِنأولئكنلعننجختابوا،

الدوامجملىوندلِتابيبا،ذاكأوهذاولْمبْرق،الآحْرينلْوأتفىوعقالًبناأشخاصئا،

ةإ(اإ)33أنكالا-وفجخلِمالاتخرين

-الئقوى-ْعألقابإللِهحديلهثْىقسطنطلِوسعلىلِخلعيزالماه!ر-ى-وكان"3.

كأق-..ربماأنه.ةعلكمردولعطعالبرعوف"،11"الخلِر"بالإمبراطورويصفه،والورةع

أنصا!معوتعاطفهتو)دهعلىلِرْالماالإمبراطورأنلا،يحاولأوع.نمْسهمىيغتقد

3ْكنلك!أنظر

165(131.Wand. op. cit.)p
e,3ل!اجأsْاْ،لم3،خة.057ع06.1 A History ofةLatoure

.056,565(.2.II,.8 (p. .L. X:132))أ.HILAR, Ad.Cont)

.C Const. !)، ,4 5 (p. .L .X (567-565( - 133)صكةعْ" HIL)

...!ت.00039،،3ع.-ع.--.--م..."-.-.بم-.3-ع./-
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لكنيسةوا..لدولةارو

فإنذلكمنالرغموعلى،Vقائمهْ)"3تزللملباسلِليوسصداقتهوأنالآريوسلِين،

إلىبالعودةلهسمحذاتهالوقلعفىكانواقهيلارى،رجاءيمَبللمالإمبراطور

علىكانوأالبالطوأساقفة!سطنطلِوسأنلقولهذلكسفروش13(ولِعلل)ْغالهَ

ألبالذىهووأنه،الشرقكْىالحادثالشقاوعْهدْاوراءمنلِقفاهيلارىبأنعلِقين

أطلقحتى،غالةأرضقدمهوطأ!أنماهليزى.ولكنالأساقفهَ)136(عنيهم

وثطغةهأما،لارلِخلامصدر!بذلكلنعافخلفقسطنطلوس،قدحفىالعنانلقلمه

4Contrقسطنطيوسرع")137(الإمبرعأطوراضدإالمسمىعملهعكْىتمللعتوعائعة.أدبسهعَ

mperatoreinآIاْولولConstantحالهعرْلَعيلِراالأولالمفَاملمحىنعد!العملعوهذا

جاتع)138(وقدآرائهمنيغيرلنقسطنطيوسأنآمنوكدخعاصةالنفسيهَهلِلرعى

علىبالتمردخاصةوغالةالغربفىللنيقيينصريحةدعوةالجملعهدْأمقدمة

قل!:..+.طبىرالإمبرا

فقديصرحْوناْلرعاةدعواراح.المصمتوزمان،النطقوقثا...-جاءاة

تعمللوأ،كَدفاللصوصالرعيهَ،اجلمنحياتنانكرسدعوناالخواف،شردت

،الشهادةإلىنستلقدعوناشفاهنامن-كلمةكلمع.حولمنيزمجرالنهموالأسد

.)913(االنورام!صورهَ.كْىتملبرفدالشلِطافزبانلأن

كسطنطلِوس،قبلمنبهأعرّفالتىْالتقوىصفاتعنهلِالرىلِتخلىلم

منمعأشدولِعتبره،ودكيوسنيرْونإلىيوجههالذىالأسلوبينفسْا-لآنويخاطبه

لقد،أبوهالشلِطان11،بالغبعنصْالإميراطورعلىويحمل1(.)04سوءوأبعدكَساو"هَ

الكتشهَحمللقد،حمعللَيابفبىذئبإنه3أ)أ؟ا(الرسداسوءفىالمهارةمنهعتسعلم

-21.Wats-o-.+ op.. cit. p!؟134بهثا

4511،.SEV.Hist. Sac135)خ SVL)

(136.Id)

606-571((137.HILAR. Con. Const. (p. .L)X
25(138.Watson, op. cit.)p

.R.Con.5؟)578-7 Coast.. (p. .L Xجمهـ(913HIL)
.HTLAR.014).!م;4-058 Con. Const.7-4 (p.)L

585-584((141.Ibid.8 (p. .L)X
ع!4؟2
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...ع.....علكنيسة!
لعَدسيده؟)42-ا(.،لفودْابهاسلماللىالقبلهولكنهاالمعابد،ؤاًسحبالدولةبذْهب

كأنوقدوأبوهـألِضا،ملعونينلدل!نيمَلِهَلمحنىعشروذَمالْيةالثلائمائهَ.الأساقفةأصبح

.المسلَالَبل")3؟1(أنْسِمودلِمكنلاألماضى،لِحلَمَرالذىذأكأنترىألا.يترأسهم

إلىسيحلاجيدالجبالمرصْاق11ثلقولالإمبراطورضندصرلِح!هللارى3لعلنهانم

(ا)142ارءوسهمردْعبى!ثَدالأعدأءدامتجنبهْمابمكنلاشئالحرلاانجدلِد،علاج

إد"أ(يعنىسفْراطيقولكما3النية114-هدْأئفايةإلىأحْلِراجئئأوقدوالأ!

امرمط3كانماعذىلْم!لناء.أطْآن،الغقلمالعملِىاللاهولى:الجدلدْلكمدإهالاْ

قدكانأنْأتتاسيومرعلمتاولمَد.الأحداثهذهطلِلةأتتاسيوسالسكندْرىالأسمقالْما

الإمبراطورألْىلِدرك!انفقدفلِها،ليختبئ358،سنةالإسكندريةإلىجاء

بالإبسندرلِةويلوذينفسهنِغامرسوفأثناسيوسأنبخاطرهملِدورلنوموظفيه

أكلَنن-للأسقفتبدلمالصممألةولكن،وجندهسلِرلِائوسثبضةمنأفلتأنبعدذاتها

والمرلدون.أنصارهخطوكلفىولهآمن،غلِرهإلىأملِنمكانمنأنلَقالمن

كالْتؤإلىْ.والمخارجمصرفىالأحدا!إلىقرباأحثرسكندرلِةإلاٍقنىوهو

وبلِنه.بلنهمأئباص!دلاألِضاالصحراء

ألكنائسعلىاتناس!ولقأنصاروسلِطرةالإسكندريةم!جورجطردوكالْى

آلم7،.قدلهاالآرلِوسييئناد6إسلْر7!رعْملها،عرضئاالبتىالصنورةعل!بف!

لِوتله323ْفىالمدسهوضلالذى،بول!مقالنولَأرىلدنهمنلافأرسلالأميراطور،

،جورجصالحفىبهاجاءالتىالإمبراطورلِهْالأوامرالتاسفىواذاع3!هَ

عنالناسلَهامسوربما.)146(1العذابطائلةتحتأجلهمنالكثيربنووضع

فوسطلِنوسآدْانللقفلهلحلىعلاالهصسأنولِبدوالإسكندريه،فىأئنإسلو!أوجود

Faustinusأرلَلِموسالحاميةولمحالًد،مصرفىالإمبرأطوريالنائبArtemiusفقاما

587-586((142.Ibid.01 (p. .L)X
306-206((143.Ibid.27 (p: .L)X
495-395(.L.X16.!أ(144.Ibid)

(SOCRAT.-"3،+eccl.145)؟"41
7(146,HIST. ACEPH.)V
3-.7.-.ء9!ث
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-.وال!ئيسل!...-بهلإا.ل!!لل!

)!4-/ا"(.،الهاربالإساْلْعْ!-جكقْبحث!صبجْيرة-وضمؤمعةْالفثبئة،3ثْيإلمئارلي.أجد.بمهإيخمة

الصجرإ.ء.فامتطىبالمخاطرأضبحب-!محالْوك!المدينةكْىبقإءهأبْىالأسمدْاواًدرذ

الممييحدلن.وهبان.ابينجموجوسطملاذهإل!عائدا

ولكنهكتإيخأته؟تارلِحْهوالنالثئعبِهفلَرةألثئاسيوس*ْخلالتاربحْأنْعَلىْ

مدلتلَه،كْى-عامرةخلوةكْنىْا!!-وطلبه،النطروقْوادى.صوإمغكْىبحملِهبعلون-

انأسلفنا-ولقث.ولَداعلِها.)128(الخارجفى-الأحدأ!سيرواعثاثبيتظر.يتابعراح

a+هروبهع!ال!اعا7كالْتالفننرهَهذهفىأتتاسيوعىأعمالأو de fugaْاtApologثم

ولكىالأهديد.تمى(سقفاالرافبسرابيولىْإلىورسالةالرهبا!إلىرسالتيةكبَ

الأعقال،م!سكددبوضْع362(-)356لسئوعاتهذهطلِفةئالْسهعشغلألثاسيولم!

منيأتنفألممناسأْ-أن3بهاقصدوإتما(7للأخداث،ئسجيلمجردمطلقايهالِعنىنِفئنلم

الإميرإطورضمدَويئيْرهم،العرلِضَألرهبانيخماعاتخاضةالجميعقلوبحؤحله

7ْ7ْحدي!.فيإلمتؤالأفيارسمأكئىْأإلىمونجهْةْأعمالةْجككالْلَافح!وم!وأسناففلَة-.

ألرهبادْا-اع!إبىرتسالننهكتابةأثئاسلِولى؟م!اشْهى-ا()9351عكِامََوكْى

Historiaالآرلِوشيي!تاريخ Arianorum ad Monahosسلْةأورلئ!للِمبمجمعافثتحها

35r.توقلِعلىاٍبهاووصل،ا(الكتسِمة)إْشركهَفىشانيهْآريوسكَبولتمحيث

تاريخياعملآيعدوهوا(-7ْالعملِرمبومى)-1-ْالصرسومعلى-7-للبريوسر!ماأسقصْ

لمحى.يعئبرفلكإبئبإلإضنافةأنهعْلِر.الأريوسَلِي!3ض!دلدفاعهاداوأمتدملَكاملا،7

اُننإسبوسنْبهايتحدثالئىاللهجةوكد.تعْيرتأ(.)؟ْلمحسطئطيؤسصْدبلِإئاالحقيقةْ

عنا-دفاغهفىالسكندرىالأسقفْأن.قدمناولقدالإميراطؤر،عقالمؤلف3هدْإ.فْئ

أجعور

ألِضاو

أيضاوراجع.

كنلثهوأنظرَع

1(34)7نجس!.؟3؟!ول.+طكلاع.

0531؟رْح57704"- 48( Robertso)

89"..,ov! rsyفيan conول+,n TheْاGwatk

Leأanism,col.182ح Bachelet, Ar

31-.th!anase.- p!3-914).ة؟ Cavaller)-

-423.Diehl.op. cit. p

014.t،!)04أء."ه.؟ppن!أ
!Arianيح.+!(015.ATHANAS)

41(151.Ibid)

266(152.Robertson, op. cit.)p
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لكفيسلأ!وا..لدولةا

بي!ائتقالفرحلةهدْهألْىوقلنااهرطولَىا!.بكلمةالإمبراطور.علئَعرج؟ع.-قدهروبه

ابلاذعة-.السخريةوبلى(قبلم!الإميراطورجكلئيخلعها-ْالتىو.اورعالنفؤىالفاظ

وآحالا)Saul)01ْ3شاولم!مكراً.أوفسعااكهو-.الاَلىْبهاْلِحئإطبهإبلئ3العنيفهوالبغ!

وهؤعا(مإكنبدلِملِالىْ!)َصْشراسهَ!اكثبن،ا(بيلاطدبى)4ْم!لحساوةوْأشد4أولط!إ

ويلَخدْه.،أ(إلممدس)7ْالكلابدْمارها)601(لجهل!و!حامىالهيرطقةامبراطور11كذلك

ولاالا-قطجهائمسهعليوبكهودوأحْواته،لإببِهلا-يرجمبهى.-أ!وكللا)8النتبلطان.

.-7)151
16(.)ْالمسلِحللنرمابعلىالمصل!المسلحإوالسدفعدو،دمه)

قسطئطيول!نضبريحملوهوالكهئولَىرداءهخلعقدأثناشولبىألىْشئهولاع

إلىرساللتيهفىجاءمأالإمبر)طورعلىلِردأنأرادايضاولعله،الصورةبهذه

بم..أنئأسيوسفْىقدبحاأكسوموملكىالدي!كئب!هرلِدبىْ

أ!-.لوالمرءلِتصلْوءالتاريخهبْ!فىجمثيرةكْقرإلااهئلث1ا3روبرتبسونْولِقولْكا.ْ

وخلظ.لاْالبضرإ،دونلِة:دْللثإلىنجقلصهْأثناسيو!هوىلقديكلَيها،لمأثنالبميو!ما

.كانالتالب!لِ!ببىابىلكنولِصْيمْ!ْالئاس؟.وسلوكالمدألبد؟صحبائليين!بَجْنقر..ل!بضور؟

لِحثبى-ىْالعملهدْاولكن،العهود")161(ولْقصْالإميراطورغلظةسخطهأنَاربسرإ،

بكلىعطفاانسكئدرىالأسقمْماها.يطهرالتيابخيريةكا-بىوجعلي-ء؟لكجالْبإلبئ

يد.علىمصبرأئحاءوبافْىالإسكئدرلِهلمحىالحمابيهملْزليالذلِ!الأثالببئ7أولثك

.،-..-"---".00000.3--ء2.-.،.:!----.:(2161)!جمىالكيادخ!بىجو

.Hist.حة3.68--.-كأ.-..-- Ari؟...ATHANAب(7)153كا

-.1(4.43)؟آ--)32؟86.-.-!

04(155.Ibid)

5445,03,9,2.(156) Ibid

أتم59في)Iاْلأ.324-

158)اْ.334ع..-ع-....-ءِ Ib)

9135)اdْ.,51-794.-ةء03 Ib)

016)اْ.65-74،33.4 Ib)

7267(161.Robertson, op. cit.)p
162).ث!ة68-58 A+HANAS. Hist.Ari)

9!ت07/ع.-......-.ج..".،كا.+"-----.
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والكفيسلأ.-ءولة!!رال!

إلى-،ربِدوقيزلِدهمسوفالرهيانإلىلنحوهذهجملىالرسالةوتقديم.

للارعيوسبهَوعداءوسخطا،الإمبراطورعلىحنقالألَلعاسيوس،-الكَامنعولائهمجانب

!ضاهَملنى/كانمنبْك!،عندفاصراحهذلكعلىأللاسلِوسساعدوقدومقلا.

لدئبهمعترفأ+مزسومة.كانملىملْدْالإمبرأطور؟منصلنحلالهمبيلالَؤن.ألكئيسَه

ولم-.الكتيسة،ع!-صدرتكثيرةؤأحكام،.غفْد!عثيدهَمجامعهناكالكئنِسة؟

حاونعحلبىولا،الامبراطورموا!عهعلىعللحصولالسعىالآنجاءلِحعاورع

فسظنطيوسالامبراطور1،000(إالكنلِسهَ)3بشلًونيشغلعْنفسهأنالإصبرعاطور

منكْو!سلطانهيمارسأنالأساقمْهَ،سلطةبإدسكلاءْيمكنهحتىعالهراطقهَمغيحعلمع

1(.إيشأء)4

الدعولةبينالعالقعةفىنظرلةبذلكيصععأثناسيوسأنللذهنلِلَبادروهد

ألِصعاالمبالغةلِعد.مبئ.بلشىع،كى-الحقيقةمنليسذلملعكولكنوإلكنيسة،

ففْدالعالفهَ،هبْهلمل!7نضور3بكنْأثئاسيوسقكرحتىلِضلَلكأنهدْا-أنالقول

يعلم-لعْسعهوالأسقفَ،ْسيريالْوسقعليهأقدمماعلىْاحتجاجا.ذلكألثناسلِوس7كتب

ئدعخعرعالهواق،هذالكلعأعيخلهاصنولِتعرضب!ايوعمنالتىنيقيةعقلِدهَأقتماما

ثمكَبلا،الكنلِسهَفيتؤمن3ْلمغلِره،-مامن3يوحىولوإللِيأ،للِضيفقسطنطين

إلىينعْدسهوي!ثمخض335سدة-صورفىالأساقفةمجمعبئركنقسهالأسقفْهاهو

إرادةعلىعنجتاخ!الأولنفلِهْمنولِعودالنَانى،!سطنطينإلىللِحتكمالعاصمة

برسائرعويتزود،الثانىنفيهفترةأبانبالَنسطانزويحتمىالئانىثَسطنطين

لْفسهقسطنطلوسكاصدايرلَحلهوثمسثهَعودلَهعذكسطنطيوس

منحألةعنلَعب!راالقولفلكيعدولاثموص356.سنهْشكايلَهعللِهليعرض

Lلْتuعتدالمسلِجدِة،عصرمنالأولىالئلاثةالفرونلىاٍهنايفميرألثاسروسأن،.لاثبك)6301(

كليهَ،نظرةالصِعمحيهَيلىشِظرونالولثيونالأباطرةوكانبللوئنية،ئلينالرومان!ةالافبراطو!يهَْ

فىظهرتكثيبرةعيثيهَآراءفأنوحقا.شيئاالمس!حيةداخلالعفلِديةانخ!خاتأمومنيهمهمول!ا

.الحعَ!دةأهورأوشنونهافىالتدخلالأباطرةيحاولولم.عدثِدةمجامعوعدوَر،الثلاثةالئرون

.اياولالنصل2جوالكتيممةاللولةللعؤلفرانجع

164).أك!7له.52 ATHANAS. Hist)

ع!89!ب
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والكنيسة!..الدولة

عرضيضربالإمبراطوررأىأنبعدالسكندرىالأسقفانتابتالعامالسخط

.مكانكلفىولِتعقبهعهود،منلأللاسلِوسأعطاهبماالحائط

الاَرلِوسيلِنفعالعنفلِهالْحدثأجزاء،ثمأنلِةإلىرسالتهأئناسيوسْقسم

أورشللِم،"وعودهَفى335سنةالكنيسةشركةفىذَأنيةآريوسكَبولتنممذ

التىالاضطرابأتأمرمنكانوما16()337ْسلْةالإسكندريةإلىأئنأسلِوس

إلىأثناسيوسوارئحلىالكبادوكى،جرلِجورىومقدمالآرلِوسيين،بهاواجهه

لاجلَماعد!لِقاوصفالِعطلِنا)166(نَمعاملمجمعالأساقفةدعوةفىواشلَفكيرروما،

إلىوعودلَهدْلك،تلتالتىجراءإتوالا343ٍ،سلْةسردلِكافىالأسص)قعْهَ

الأحداتَلَلكصحبلَااللَىال!صهبالوئأبوولِرْودتا346،سد4الإسكندرلة

دنسطاتزمقلَلأعقبلَاْالتىللأحداثنلكبعدأثناسلِوسولِعرض!وثبعتها)!16(

أماميلاطو)168(مجمغفىالغربوإخضاْعْالإمبراطوريةعلىقسطنطلِوسوسبادهَ

منْهمالكلألثاسلوسافيعقدالقرطبى،هوسيوسالمبامعوأبولثِبرلِوسروماأسقف

بتلكويحلَفظ،ْالإمبرأطورلسلطأنالإذىان!رلكليهماويلتص!خاصا،فصلا

فىلِصفحين)!16(علىالإمبراطورإلىهوسيوسبهابعثاللَىالهامةالرسالة

جئوديدعلىومصرالإسكندرلِةلئمه!تهاالدتىالوقائعصلكالأحْلِرفِيالفصللِن

فنهاثْفرهكللمحىاللجنةوبصببا،الكبأبوبمىجورجأتاهأاللَىوالأموراطؤر،،لأمبر

)017(.وأسالمحفته!سطنطلِوسرأسعلى

فترهَفىوكلبتبعامهَ،أثناسيوسيراعخطهااللَىالمؤلفاتأطولأنعبى

Orationesالآريوسلِينضدخطبةكانهذه؟الثالتَتفيه contra Arianosوهى

الأولالثلاثالأقلعلىأو،الرهبانإلىاْيضاأثناسيوسوجههاولمحد،أربع

.ATHANAS.165)8-أ Hist.Arian)
992-268.op.cit. cit. Pp,؟ولRoe+s

14-9(166.ATHANAS, op.cit)
(167 Ibid.)27-5I

3428-(168.Ibid)
46-5241-35,(916.Ibid)

81-6463-47,(017.ATHANAS. Hist.Arian)
99!0-.---ع-ع-273.
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--0373--ع--7-،-!كئيالممةوا.....ولةئ!ا.صبم.

)2!11(6؟.0-5603،عامىبببئوضعألْهإلى.العملي!دْاأهميةوتعود-،)أ!ا(مئها

المعسيحبِةالقزثَيكْئملَمثلعةالعقلعلعيةالى؟فكارخلاصةسهدلَاالتىالفترةوهى

ساعههده.خطبهكلبأدلالمبلِوسألىْله!أ44ولقوللها،عرضئااللىالمخللفه

الىفآض!ه!وبهْ.يوجه!أقوأضحا،لِكؤ!3أبْىلجبأئهفلهاْسعواللَىالأزمالَا

أنننزأصْي،7بالضدربعاسلفى،يخعْيرضوضعتأثهاآحْبرؤلصملعْاع11731الخصسوم

دقجدالالعامالبىصْعدْلكهذْاعلنهَوأمفىجدلى،بتْرصعدعاتهالوكلَافيولكن

:.-.35)،7!إ.لعه.3،-7-جمأمىبلرعالعمَلذى

باغعبيلعببيلننيليرعمبهم.اللعهبنالارلِبىسلبيئعصاففي.يرىكانألئاسيوشولعلع

معانجوهبي!اكلنيَ-لِعتمدونلأنهملعلننِقى،الإيمانإليلمحريباعلْصراألْفرة،يسقف

ثبى"الهوموسله"كلمةلشلجْلملمألثاسلِولل!أ!الئظبنيلفتومماْ-اسلَحْدامها.قنيالخلإف

كْىلْلأب"سعايهكلمهَأحلِاناالحمتخدمإئهبلع،+17()واحدهمرةإلا)الأولبىالثلالعخطلعه

مأ)!17(ولجكالأرلِولبمللبنائصا!إلده!صبدللذىيالمجنيلككلموابيْ)176(-َاْالجوهبرا

.لإللعاسبولمبدافعاكابيْاسلحْدامها،صبحلعاومأاالهوموسلهكلمةْأَصيرععرعدْجمرئاه

عئهأ..دفاعاما.عائاهرعْح!لهااستحْدامهرعْللاحجام

98135؟1(،سئةنجطهاْ!*.التعىSynodisابمجامع""عنأبئاسملوغرعولمحعد.ورلبمالهَ

عكضلآخرتععتبر،-..وهىلنسِنإلآريهصثلجدالهالدَاريحْلِهْبابوئعاعمدضكما-اسعلَكمعإلا

it-،1!00.-14443.1؟... ppح.dd.op(!ف)171(

.pp.ح-4-أ:--ايضااحعورع .3-267 .30 ! Robertson, op.

A,3."-..ذأ..-.. 4!، anase474"!72-ا(حلمءغ(

30,؟أ!..-*./-.وراجع ! . Robertson,/ op: c؟..غ.

(Kidd,173)لاoc..اْء.أ

174).آ،ل!-ذ3-7- Robertson, op.)c

.MAS.Orat.رأ9 .C Arian!ط(175AT)
02(176.Ibid)

.144.dd.op. cit.،11 pْ(177)اK

3-..13.p178)5أحأ.Cavallera, op)

.Kidd,op.448--.ةوراجع.. c4 it. II, p

Robertson,Loc.(آح.-وأيضنام-

....-...-."--07.؟-3-ع!،ة
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الثالت)لْالي!خالل-ْالهامةكئإباتهْمجموصبهةْلمحىعظلِم7

دنَيطالذىالمعامنفدب!كْىكتبألْهإلىالأولالمقام

يابلفتحمحاولةالآبىيوسلِينضدخطبهكانتوإذأ

لهمصريخعةدعوةتعدالمجأمععطهدْهرسالتهفإلىْ

لِثاقدث!وإكوة"،إلْهم11ورفاثَهألْقرةأسقالْاعنقال

7ْعأُ!(ْ..")اانكنمهَبحولفدطالجداذولكنلِجلْى.ما

!حلكئيمهبةوالاا.!ح!اللوبئ

كْىالعمأعهدْاأهملِه917َ(وتعود

وسلوكلِهَ،رلِمبيىمجمعبىجمقد

الآريوسيين،أنصافمعاللقاء

لالَدحلى،إ3(87السبلِل)ْهداعكْى

دعدولْىالاعتبار،7ْهذاغلى7ا!لاهم

نقرلِبم!زاد!.فدوبسلوفيةرلِميلْىفيوقعثالتىاالأحدالاأنإلىهدْا

فىالغربفىالنلِقيةسعوكةكسرعلىءعملواالهومويينأنإذبلِنهما،المساكْة

بهايقوماللَىالمحاولةوهذهسملوكعلِة،فىإلهـوموسعيةعلىوالقضاءريملِنىع،

المجإمع،3عنرسلتهكتبعندماهلِلاشىالغرلاأسالَفألِضاإليهاسبقهأتتاسلِوس،

كَدراالمهأرةمنأوتلِاالعصرفىرجلانهنككانالقدالدارسينأحدولِعلق

ليلَفهمتعلمالذىالغربىهيلابرىالعقلِدة،منبضعليالطبيباصابعبهيضعان

)82!(لا.الغربفىاذ!هوتليةالفطرةليمئلالذىوأئناسلِوسالسعرؤ،،معويلَعاطف

مجمعىعنبلحدسعِالمجامععنأنعناسلِوسرسالةمنالأولالقسماحْلَص

ويبدىالنيقى،الإيمان.عندفاعيتخللهاع-مسلمْيضةدراسةكْىوسلولمحيةرلِلعِنى

عقدهماأو،المجمعلِنهدعينمنعلعقدضرورةعنحدلِذَهكأالعجبأنعناسيوس

هدْ؟وئَالعى7َلأهمكاصلاسجل!كعلعدالذالْىالجزءأمافىأ(.)3المنفصاعالنحوهدْأعلى

فيوردكماآريوسبعمَيدةبيانعلىيشتمأعألْهإدْالعقيدلِة،الناحلِهَملعالفترة

الشذراتمطوكعفناالذىوهؤ'Thalاء4ويدعئلْفسهأريوسوضعهالذىالعمأع

رسالةثمالآبىيوسلِة،العقلِدةأصولعلى،أئناسلِوسكتابالَاكْىمنه!رد!ْالتى

ذلذبعد.ويقدبم.يينهصالخالفبدءشالإسكندرفيَأسقفاسكندرإلمىآريولطع

(917.Robertson, Loc.cit)
54-41.ANAS.De!نم!nyS(018AT)

(Ibid.181)41ا
57(182.Robertson, op. cit.)p
14-1(183.ATHANAS. DeSyn)
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لكئيسلأ!وا..للولةا-!ر

وحتىالأنظأكىالثدشينمجمعملْذ3ْرلَاصدالتىالعديدةالاَهـيوسيهَالمرأسيم

13سنةأنطاكلِةفىنشرالذىالأخيرالأنومويينمرسوم iا(8)ث.

للصراعدقيقتفصلِليثبتإدْ-هىهامهَ،تاريحْيةظَمةالوثاتقهذهولَملر

هذاوفوقالآريوسبية،صمورنَهافىالمسيحلِةردهاتشهدبْهالذىالمرلِرالعقلي

لجرىالتىخاصةكلهاالوثائىَهذهوتقدلِم935،سنهَالعملهدْاوصْغفإنودْاك

الإيمانومراسيمالعثيدةالمجامعهذهأنبا?أنللشكمجالايدعلابعاأحدأثها،.يبين.7

صمومنوقوعفا.حيقأئناسلِوسإلىلَضلكانتبعينهاوالأحدأث16صكدالأكئر

التىالمعنيفة-اللئِاراتهدْهعطواحدهَلحظهَيعْبلمالسكنثهـىالأسقعْاتدرذ-ْألْى

الذوردْلذغلىواضحةَْد!هَلِدلوهدْاالثالث،تفلهكترةواذغربالسرولمشادت

علىواطلاغه،وعونهأللاسلِوسحصأيهَفىمضر.رهبانبهقامالذىالكبنِر

علىويحركفابل،بقلمهكاطْوإرْفعلا،فلِهالكألْهْش!اركحتنىالأمور،مجرلِافي

ملاذا..منهاللِلثالإسكذرلِةإبىقدمعندماشهدناهالذىالنحو

VitaS.أنطولْيوسالقثسِط"حلِاة!الحقلِقيةالقيمةْعلىنقفهنامن

ton!الضرورىمنكانفقدابضأ.الفترة-هدْهْ!خ!كتبها-إئناشلِوس7ْاللَنئنح

لهبذلهاْالذىالضخمةالجهودهذهوالتقديربالإعجابيسجلأنالسكندرىللأسقف

ألَناسيوسقضد"ربماSi8،لإنسملِتْ.وببفول،ألرهبانوجموعالمتبىحدوطأجلهومن

إلىوقف!االذلِنالمضنرللنالرهيأنفلبإلىيلعمرورلدخلألْىأتطولْلوسبسلِرة

منأمطاردأثناسيوسْفلِهكالْىْالذىالوقت3َكْىذلكمرْيداءمرللِف!لحواأو،جوازه

الرهبنةأسسوأصعْشخصلِةأنناسيوساختارولذلذ.عا(8والإمبر-اطور)ْالخصؤم

المثلللِطزبنجأكملهْوالنظأموالجضوعالراهبعطخلا4منليتحدلامصر،!ى

سنةالإسكئدريةإلىأنطوننِوسارثحل--عنثمابناصره7للأخذ3،للزهبانألرهبأنبأفي

r v Aمقدمهْكْىجاء)186(وماالآرلِبىسيينخصومهضدألَتامميو!جوارإلىليقف

-ضو2.لم

31-151(184.ATHANAS. DeSyn)
82(185.Smith, The church in the Roman Empire,)p

96(186.ATHANAS. VitaAnt)
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لكنيسة!

يقدمه)188(دليلالعاصمةمغادرتهعندللرأهبالأسقفوداعوفى،)187(اللَرجمهَ

بينالمتبادطع-والأحترإمالقويةالحبداقةعلىوابملَوحديننالأديارلساكنىأتلعاسيوس

الشكندرىءالأسقالْاتجاهرأئدهمحذوهؤلاء3يحذوأنمنأقلفل!الرجللِن،

نقلكْيوأثرهأالقديب!.أنطوسوس"إ-918("!حياة!للاهمليهَآنفاًعرضبئاولقد

يجبكانالذىالوكطعَفىأنها.جاعلَا7ولْصْيلعْ،بعامةالعالمإلىالرهبالْلهنظام

ستبلغتالرهباق،.حمايةفىأثنأسلِونبىقضاهاظْرةأطوطعهىفهذهفيه،تالَىأن

إليهويقدمونالعالمويلِنبينهماويصلوقبالرعأية،يحوطونهوينيف،سنوات

عيوقبهللَربطع3وكَتكْىيجرطعدْلككطعومجراها،الأحدأثعلىالدالهَالوثائق

برسمرلِبيلاوهذاوالجتود.بالم!ويبحئولطْسكنهانبلاط،واسا!مْةالإمبرأطور

الأعدأدهذهتلَبعهالذىالدقيقألنظامالصودْاعلتاصهَْالسريةللَلككاملةصورهَأمامئا

يصورْ./الذىالسكندرىلكسعقفالكامطعالولاءوذاكهدْاوقوق،لرهبانمنالغفيرة

إْعلامعئقدهم..وواكَعآمالهمولِلعسدماصْيهم،

هذهشاهدناوقد-السكلندرىع،لثسعمَفالثالثالنفىنهالِهَإلىنأتىهكذا

فوكهم،.بمخلالفالآريوسلِودطأصدرهااللَ!الإلِمإنمراسلِممنالمتلاحقةألسلسلة

ع.ثلللبعبأنطاكلِهَت!ثيهدهمدوفواحدْهناكبقىقدكانوايئ

إليه.3لنتهىالذى7النحوعلئأقر!3"ددالعقلِدةأمورأنإلىقسطنطيوساطمان

جميعأرضىقذبذلكعأنةالإمبزاظورواعلَقد036،سنةالفسطنطيئيهَمجمع

كمايكنلممنهاأحداأنوالحقلِقةالملَصارعة.المسيحيةالأطرأف

العاصمةفغادرإللِه.وصلعبماراضياكانقسطنطيوسولكناعتقدالإمبراطور.

أنظاكيةكرسىوكانا(،أالفارسيهْ)ْللحرباستعدادا361عامإنطاكلِةإلى

الأساقفةوبحثاالقسطنطينلِة.أسقفيهَإلىيودوكسلِوسبانتقاطعشغردعاياسقفى

ضله.راجع1()98

(187 Ibid.praef)

07(188.Ibid)

2711،(091 THEOD.+- ist.eccL)
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لكئيشةءوا.:.اللع!لهَاعض

نكلن!الذئخ-3Meletiusْْعغلنَىَتءففثل!س!اهماخنيار-كؤكغلِخلفةا،-ضكغنْالكئلشه-لدنعليأ

حلبَ-"ْ)\:91(،،غهتمغععلع.إلىقئهاائت!طع3ْلثمْ،-.7.عرلْلِوشتائيوعب!طعبجلعسلِوعاس-عننئاشقفا

كقذ-أكاكيؤسَ)29""أ(ىوضنعهفيألذىسئلؤفيه-7ْ"مرسومْضكلىوقغلمحد3ْملتنِؤنىًكانولما

؟.ر-سامثه:ْعلئْألغواكع!الأفبزاطؤرْئالم!د!.اثنمؤمنْلقمْ،ةلص!رانأعث!برهْالهوم!-

اْيعثزصْو2"ْلخ!3-.الئلعللنعأن-3دؤزيتَْثْيولدكر-ص!َ-ْنأخنهَ-7ْ(901)+ائطاكي!ة.علنئْأسقفآ
صحرى-وطع.

!"-بمْ-..ْبا!اتهح!)؟9-\(ْ(!-تعلقم!اخنهتةئه-لماعلى-:ستأمتة

المعثزفيع!إ-بئمْ!سةلئإيأ!يدْ-معتد-لا3/رجلاْ!إلىْالحدليدالأطممَعما:.ْ"أنولِيدو.

بألموعضوعالاىالعفلِلعلِة،-وحْصيالْصممائعطع!ىالخوضالأمرعأو(-اكلجبْ،اللألعوتى

وأكإكنوساللاذقلة،َأسفمْاعْ!3.َمضالقاث-لأأمألكنة-ع9133ْ(عأْعظاتهالإخلاقية

-.ء.ح..جوفي.ص.بمو...

.صبطلح7ْ.إغ!القد:ةأتْرْعكالْى3واءدط6ْالئيقلة؟ة7بالغف!دإلجفوعييشرراحالفيسمْارى،7

وعلِطعوئعْيه،يعرعلةْللَوعهأمرْفشحعَئِطتِوسإلنى-الئبآلعدْابرحمنعفلما.أَاالثوموسيهع)6!ْ

-منفاهصْورْميلهدمكوته،فىاَلبدأيهَملْذْآريوس.رفيقص!Euzoiusيوقْلِوسمتهيدلا

ظولِله،.ثتْزهَلِهددهاظكع7ْخطنِرْاعقدياأئفتتاما7ىثنهَأئطط3شنفد!اوهئا:ا(وعودلَةإ7!

7الأسقسعاكاْ-ةلِترععمها7التىْعنْالجغاضعهَْالآريوعسلِهَائفصئلؤْأْميليتيىسانَباغابئدْلك

كالْوا/أولنذ-االتينْأقا/3؟931()عهمْبفتآىءالدينلِة-اجتماصكالَهنملِعفْدولىْوراحواالجثيد،

(1)99عءالنِ!شملائلين3لببمزو-مببىلنبئكا-مكبيهيميروِش،!باله!مولنيلِه.أصببلالِدلِبْوبيْ-.

-11س!cl.،3)441...:ج-.......?... SOCRA7 T:. Hist. e1؟

(Id.391)-،:ر-:+-3.؟..بم--.َ..7َ-اى.رر5-ه-ع---خء--7ءخ--.---"

.(.1)،و-.ءه؟لا-..كاه!3الم،خ.خ.؟اْش!"..ع.4.-قيء--...7-!-.ط:.-.".لاةع.-)-.-و.؟

..Hist.أح،ول27....-:لأ-، ec!أ(إ؟و."؟!جم-:

أ-.أءSOC-(59.+ف!اأ+أْ.،5ي!.اء5أرأة4-لا--.-خء1--..ط:

3-ء..3!شكا20تننه.ييأاأ،بنذ2َ-.--،-..-أيضاوراجع،237كأإ--:.

691)0،هْ SOCRAT. Loc.)c.
-..---َ-حم!؟ئر؟5.؟ياع.جم!3،ب!وراجع

.SOZOMت-!.ألِضماو- Loc. cit.

791).،اْبم............،- SOCRAT. Loc. )c

.)891(حه.4

يعد.-33سنهَ.7عزلالذىأتطاكيةأصمققاب!ستلاليوسأتباعوكالْواء."20S.وله.ب!-مأبمبرitأنظر1()99

ة-القفشإزكأيوسلِب!ؤسمعلْرْاعه

هـ::-!..!7!ه-.!--3.03.:ميه.ء.-عين!"!.".----.ول:9.-!!،،1.3ء-"-.-...-.-.جتع!37ةص!4-
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وال!كئيسة!..ولةال!

Eustathiansعلرسمبأنهمحاجنملتلِوس،اتباعشركةفىالدخولرفضوافقد

بواسطلَهم)!2ْ(.عمدواأتباعهوأقالآرلِوسلِلِنيد

حولالمنأقشانَا)2ْ1(وتجثثث361سنهَأنطاكلِهَمجعإلىلِوزيوسدعاوقد

الهوموية،ألع!لِدةأساسHomoeas"التشابه"تعبلِروخاصةقبلمنللرأىعللِهقرما

لاألابنلنوأعلنوأالإلِمان،مرسوممنالتعبيرهذاشجبلضرورىمن(نهورأوا

هىآريولمبىالليهدعاماوهو،للعدممنخلقوأنهAnomoeanالآبيشبه

ينضمأنالطبلعىمنكانجوهرها،فىلنومولةالآراءهذهكان!ولما)202(،البدالة

جثيدأَ.بعدأأنطاكيةفىالرادثهَالفوضىإلىذلكفأضافآلِلْيوس،نصارإليها

عنلف،فكوىصراعبلِنهملدورالإمبراطوولِةداخلقىالعسيحلونوبلِنما

الفرسسابوركان،الشقاقوأعلِاهالج!دهدهحلْىكسطنطلِوسالصالبهذاويشقى

ولِبلِعالقادةولِصلبمروعةمذبحةبالحاملِةولِوقعأمدليحتلبقواتهيزحف

الإمبرإصوريهَجمعأتهالإمبرأطورحسبلقدعبيدأ)2ْ3(،الر!سوقفىالآخرلِغ

يتخاضىأقويحاول،السنينحصادلِشهداًنطاكلِهَفىبهذأفاٍ،عقيدةالهومويهَعلى

.الفرسأثخنهاوقدالإمبراطوريهَكرأمةلينقذقليلا،ولواللاهوتمتاهاتمنهربا

فىالثورةبقيامالأنباءأتتهإذفجأهَ،قسطنطيوسهثدجديدأخطراأنغلِرجراحأ.

فىلفللةيخمدأنعليهكانثمومنإمبراطورا،جوللِاقعمهبابنوالمناداةضكالهَ

.فارسلحربيتجهأنكبلالدأخل

أيضاوأنظبر

(002.SOCRAT. Loc.cit)
(SOCRAT.Hist.102)01!ءح،4521
92-280,IV!س!حاس.stزو.SOZOM

.(202 SOCRAT. Loc.cit)

,Sykes.302)؟،"..417 op.cit)

!.ه
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بم!711

ا.هـفي،ء!رو

إلالضنر!لئألمجئبئ

-ءعل!!!

م-ءفي!!11

ءترطبىممما

ءحم!

اأأد!إأ!قية

للا!ماأ

،ضمئي
ء.،!ما،ء-"ني4
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007ء---،:03-ألفطثَكُأ،لتَّأسِحَبئ-16!.

حه.م-.لا-..ء..مهمه
،،03،--ء..؟،-ء.-.لا-3-7ع.-3،لولن!ئهَا0أفلون01.إفهحؤة.-ء-"ة!:.--ى

لهاوعقلِدية،7-كا!سيالب!يةللَغييرْاتالإمببراظوبىية3ْْتجرصْت136ضكأم!7كْي

وقادتببمةْ،الكئيشةبىأء-أٍال!ولةَعليهاجر!التى7العامهَالسياسهصيهلىالأشرأكببر

تجاهجدلِداسبنِلأا1ليسلكووأنإلىودرقهمآرإئهماختلافشكلىجملِعاالمسسيحييَن

منتدمْأكلزلمىالعامهالصورهَهدْه!كاتتوإن،العرش7علىابخالسالإمنيهزاطور

الأسقفجهدعلىالواضحةبصماتهاتركتأئهاألا361-363()-فقطستتين

عتتصدىواحذةجبههَلئففالكئيسة،ْتوخلِدخإلىسعيهسيدللمحىألناسيوسالسكندرئْ

جدلِد-.منالوكنيهبعثإضحادهفخاولةفع!3فمثلاللهثدهأالذىالجدلِدالخطرلهـ!ا

بها-أثناسلوسقأماللىايجالودفدْهبلْإن،،ننداanusuءجوليانالإميراطورعلى-ْفِد

ء-َالخطر.ْهدْاْرْواكبعدلمْتتوققْطع

اللهاسلدصكىْوركأن،لمحسطئطلوسأ!.الإمبراطور/الجارْ،قىدْلكولَفصبيل

ليهاٍوعهذ355،نو!مببر6كْىالغرب3علىقيصرامنهوجعأصجوللِادْما)1(،عمهاشنْ

أنتهلصثقدالجرماتِةالقبائلهذهوكانلَا)2(الفرنجةكَبائلضد-ألرا!نجلهةحماية

.arrv;aقم!طنط!نأسرة(هـرادضحيتهادْهبالتىالمروعةالمذبحةمنيفلتْأئيإلقدرشأءْا!) aعدا

لَدكْبمالطفوا!ةةبران!ب!نعا-.و!فت.لأولهمأ،ْالمر!!شقعلْفد،وجولياني+جاللوسالأخوإنالثخلهَإ-أولاده-

صاجمئ!لومتلعةإلىفايعدهما.حلْبر!،البدايهَلِاْهخذ.مبنأن!سطنطلِول!يمنعلمنئكولكن.جه.للِانعن

7،كد"اس! aوجاجم!إفعمو!ىكاإبخىجاللوس!فلأنحطالقلحهَ،بمتدرة.7لهعاببتمحثمءانصغرى،آشطمْى

عهد،الغربإلى!شظتطيوس-وارثحل3035عسننهَ-الأهليهَالحزبوقصتفلماءةالقسطنطلِئيةْإبىنجوليا!3*

.الفزاى37جبههعنالدقإبخصهمهاللهوأوكلْالمَلضر،1-مرنثهَ-ض!لمهخلعأنيعدنجاللوسإلىالْسر!يامر

دكْعمقا-أنطأك!ه،لْ!فخاصهْ.الكثنزينيحلِاهَأوذت-الأهالتي.فع.غلْلِعْهََننمطِخهالبعنجأللوسأن.غْتز-بر

ة71ْ-ء.0ْ3-ع3َْ.َإلا-جؤلحالْىيببَىلمثموم!353،؟نمعاإعدامهإلىكنسظتطلِ!س

ا-.-..الإكاولخ.مم!كمطذس!ول3ء!!ثخهـْإ.أ2لا-ْالاْاتظر--بم.ْ

.-303..03-آ+7.ة.ميماجنح!.51.51اإ،8؟رأأأ.ر)ا.وراجع

-خ!SOZيلاة.3فيist.جغْ)ص!.-أ؟,V,4,.2..الضباو

2)؟س!OM.+آst.حأع!.III,أ:02-..001 )S

,MARC.Res.73*.،8ء.اطعع،كذلك gest.لمضA

هـ!م00000009-س--..-،.3
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..!لكفيسةوا..لدولةا-!

355،سنهَقنسطانزمقلرأًثرعلىالامبراطوريهَ،فىحدتتاالتىالفوضىفرصة

فئما،الهجصا!)3(لهذهالتصدىاثْ.عع!هئاالقادةوتقاع!ىثلم!اثا،غالةلمحىوعأثت

وأظهر،ومحبلَهمالجنودولاءاكلَسابعلىعملالمنطقة!هأمرجوليأنلتولى

علْدمروعهَهزيمةْالجزمانلِةبالقبائلوأوكَعفائقسه،عسكريةمقدرة

gentoratuin) Straseburg)طولِلة)"(.سنواتالاغاراتهذهتوقصإلىأدلَاول

جوليانْ،عبىالحقددِصْمر!أبْىكَسطئطيوحما،ألْماالمصبادروتشدِر

وألْهالعرل!لى،،علىمثا!ستهم!7لخو.فروالرألن،جبههعلىأحررْ!االتىللانلَصارات

صكالةلمهاجصةلِدعوهارسالةالراينورإءفلِمأالفرنجةقبأئلإلىكتبذلكأجلمن

(07)ْعليهالقضاءفليهالِكؤنقدجوليانمعحربفىللدخول

،جولانمنالخلضإلىحقالِتوقكانكسطنطيو!ماأنفلِهشكوال!ذى

منبوضوحنلمسهشىءوهذا،العرشعلىلهمنافسوجودعدميضمنحلْى

إزاءومسلكهتصرفهعليهأملثواللَى،حياتهطيلةتسا!ره!نتالتىالشكوك

اشمدنيينالفوظفيكمنبجمأعهَغالةفىجوللانإحاطأنهحلىجولدان)6(،

3)م!+.ولأstْ..ءحط4101،,28أ!!،1. SOC)

12,Resgest XVI.ِحAMM. MAR()في

.SOCRAT,5)أ Hist. eccl.III)
.ZOM.Hist,2لكوكذ eccl. V37ه

.THEOD.Hist.ع11،س!8ألِضا eccl

الالَسطنطييةف!الناسبينشاعحتىفلهاوبرعالإضكريقيهَالآدابدرأسةإلىالبداصهَمنذجوللِاناتجه6()

هدْهالعاصمةأنديةئناقللتولماالإمبراطورلِة،فىالحكمْد!إَبنجاحيديرأنعلىالقدرةلديه(ن

أمرهعولهذاسفراظ،المورختعلطرحسب،سبيلكلالقلقعليهتملكا،مبراطور،آذانوبلغتالشاثعة،

نجيبسوفمدرسهَحعلىالترددعدْانة.إلوقت!ى،جملبئوحرمئيفوصِديا،إلىالعاصعهَيمغادرةالذورنكلى

يمنعدْلك.لمولكنألْداك،تيقوملإيافيلِقيمكانالذىLibanأدا3ليبانيوسيالشهيرالوثنىأتطاكية

ماكسلِموسإف!ب!وسْالشهلر!لسوفنيقوصِدياجاءأنبحدوخاصةسرا؟الفلعمفةمدارسهَمنجوليان

Maximusلدىالشكوكموضبعبالدَالىجولياقوحمنهداأعدمقدجاللوسكاناي!ئناءهذهوفى

وفرض،وبصره.سمعهلَحصللكوشميلانوبلقرب-3منComoكومودىاٍبنقلهفأمر.الامبراطور

.Eusediaيوسلبيا.الإمبراطورهَئدخلثأنبعدأثيناإلىبألذهابلهسمحئممشددهَ.حراسةعلعِه

.الغربفىقيصبرالبِكونأتزهابكلىاسلدعى،ققطأشهرستهَهناك(!ضىحلِص

.Resgest,,82.راجع XV7!.يلأ.ج"!لاأ

.SOCRAT.Hist.7)111وأيضا eccl

.ك!،س*.)957-578.ك!ع!ك!.سك!*.،ء5617.53-35كأألِض!اوأنظر

.---..13.300770703-ض!
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لكثيمبمة!وا..لدولهَا

فىيخهودهليبرقلواالطرقييكلهم،:وجهدو!عليهله.عيوئاجعلهموالعشكزييبن

إل!جولياقبهابعلئهالتنئاالرسالةمبنسكللِهثقفالإمروْهدْا،غالةامورإصلاح

يفعل!أنقسطنطلِوسعلىأيسركأنْوماالأعوأن)7(،هؤلاءإللِهيشكبىقسطنطلِوس

لِحملأنإلىحاجةدولْىالشر!،قيصننبأخيهقبلمنفطهماالغربيقيصر

هدْهءتدعىكما،واحدشحْصم!التخلصأجلمبىْبأهظةحربنفقاتَالدولة

07المصادر

35هدْأنفالذى.ييذؤ8من!شةلونهكذاألمصإدرروالِهَلَقبلالسهنولسِ!ْ-من

الجرمإنمنبقوا!لالطستعانهَقبل!بهابعثكَدقسطنطلِوسلِكونأنلابدالرسالة

غاله،إبىؤلمحرأر؟مورساكىالأخلِرهرْلمةيببودبب،!اجلْلْئتبىسنخضمهض!

أدرفي،ماجبْيْلَلِوسقصصفلما،بالجرمان3المتمردهذايسلَلْجدأنمخافهَ

.كالْلَا/-القوأ!.الذئالوقففْىالمعولْة،هدْهلملرحاجة!تعد-بهسلمْأئهالإميرأطور

لمحزصة.انْمهزْثالقواتهدْ"لعلأو،ْالراينتجاه.بخالفعلتلْدفققد.بدأتالجرمانلِة

ألى3ْعثْى!سطنطيوسلِلزددلمئغومكْغافة)8(.كْىمأرنجالئفلسهاللَح!قالأهلهَالحرب

جوللِأنبأسرأوأفلما)!(متتابعةحملاتفىضدهاقوالَهيقودوأنلها،يلَصدى

الإمبراطور،علىصدرهلِوغرواأنأرادوأبهمالهزائمإنزالعلىوثَدرته.بعدمن

يالالِلقلمجوللِانكأنوإنالرساله،هدْهعلىفأطلعوه.!ثالهنم،عنيتصرفجلى

انحرفي(،-وواصلالسجنوأ!دعهمرسلهمعلىالعبضالالىبل،الجرمأنأر)دهلما

سلزلاالنمبوبىج.ْمصد7ْب!أوكعحلَىضندهنم

بي!سادراالصراعيابْبمْتحعجلناالتىفىالشرقكْىالأحداثأق3إلاْ

أوائلابغربكْىثلِصرهإلىكلفالإمبراطورألىْبْلك،ْوقسطئطلوسجوبنابْي

منلِتمكن.غالة:ْحتىمى.العاملإلجيششيأببرْهرة-يمدهأنيامره036-سنة

اجعور

10،111(7.SOCART. Hist.eccl)
2,V!ء!.)س.SOZOM.Hist

56.entWorld, p8)أ Jones, The decline of the Anc)

603-403.pp1أح04؟.op؟ث!أ،a9(ول(

!011
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....-.--..ع-،.---.--.-،707001!الكئيسةة--!ال!وللأْ

هدْه.علىتمردو)الجئودْأنعْئِر15(لزحَعقم)ْويتضذىالفزسقؤاتعموإهجهة

سزفقا،ْأكصننىَالإمبراطورلَإلى-عْزب"أفصنئمىْألائلَالالورثضؤاالأوامز

فؤاتهَقاذْع7:أ!فَذأشولمْلِلبث،إفيراطورإ)91(ْبجوليا!ْوئادوا،الخصيالىْرالِهَورثعوأ

الأقر--َهداْكبوكركْضالذىالإمبزاطورلملا!اهاللنمنر!ماْناحلِهبهأوالُجه

قنتظئظنؤل!ق.ا7زنتمالةالمئالل!ْثْنئثسرالغربأقاللم!موقثهيدعمولكى)12(ْ،إلؤاكع

با.لإضافةقسطنطيوس،علىوالسخطالحنقشدةالىالأهالىدفعمما،الفرنجةإلى

إلىاسدماليَهمالسل!.ع.مبىأضْحىولهَذا،-إبجقيبهأجلميلبلِهجكلىحبهالْو؟اما07إلئ

بم7-0ْ3جوليانْ)13(جالْب

نتاوك-حلِتْ.الآرلِوسىنهإنظاكلِةأشقعْماَإلنِه.ْيورْلِؤسَدغادقدفسظنطلِوسأَماْ:.

رحاله.-.غلْد..حطفلماعمه،ابنلملإ!ا.ةجل!بمهلِقودوأسرعالمعمودبهَ،سين.مئه

الصغرفيآسيافْىْوكبادؤكلِابل!-كلِللِكلِاالحدودعلىولopsucreمهكأب!مبوكرلْئ..س!*

فَيوفمببركْى.اليإبثقمائانه،إلملتالئيئالئ!ائبهدْ؟حوكالفكر.-إحكصلثْىأثرط

لمحخلطبىأالقبسطئطنِئفإَْإبئلفوبىهأرلحلبدْلكجوللِاقجملم!سبهددض،أ-36)!أ(سئة

.1(5)!ل!..-!لْإأوْلح+!لإْص!s!حنن.X!رر/4--.7-...7-،-..--

.4..44)11(-

"ا.تْاءالنةمللكئمسهَ.ْللضمتمؤرحْو.لمجلنزم+..صإ-.هدْه-الإحدائامنعؤقصْ.جولبِابْمانجولالعْميالزْلهَخملفأ!)!

مغمفاوضالبمْىمطلا!الي+ال!مخهِيحاوللمجوليانيأنوينكرونخحالة،!والتانَورةإلىأدثاللَىالأسباب

يعينراحالؤلاء،-بلؤألأحترام7منقدز-أىتللثبعدلهيقملموأنهالعنيد،الوصْعهذأحولالإمبراطور

ثدْالق!سظنطيؤم!،الموِإلتنالمو!فيينضيرث.أنبطسلطائه،تجثتقعال!ىالمنَطعْرةابولاي!لْنى3عنهتوابا-

الفورعل!ازلسلإميراطورابجولبأنالمناداهَلم!أقبعدنهيترماركالينولسأميانولمرلىمنالرحكمعلْى.ص

يخفىولأ.الخلفهذاْخعلخسئم!فلوض!فىأطخولعنيهو!عزضايأمرحمقيةلِخبرهقسطنطيوسإلى

-".+37..إير.جلدِذفنالولثيهَيحياءأردإمبربطورع!يكتبورْكألْواالكنينمةموًرحْئلسكليتا3ْ

.SOCRAT.Hist.اول،1اجعر eccl

SOZOM.ا)اْ.31?ءا.V,1وكذلئا

.MARC،9أنظر.و Res gest. XX!ل!.

1(،11(13.SOCRAT. Hist.eccl)
3-.(14.Id)

SOZOM.Hist.اس!5ء.V,171أيض!أو./

.THEOD.Hist.1؟)28أيضاْو eccl

.-.!----.7*.ع..7-ع...ع-.3.ع7-0"7.ت-=--...-77عخ-.!-،،ع13ع!2
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جمبرلكنيمب!لإوا..لدوبمعا+:-خ

جيبزوملئبيع5!قدا(فيإ+.إمبرأط!رابوصمْهالباممنيلْوكمببرثْي-1/1ْأي!ابهابمله

ولجلإا.ا)-16(ال!مببمافيعإبالتئبِن..هلك"لمقدبمَوله:كببرهإبىالإملراطورءقنمبطثطلِبىل!بى

والمفلع!البخصعماءمنالكاتوللِكنِهَالكنلسةلمْمْسكْىعيجلِبئين/عمابدْلكبكبرالقديِبغني.قدِ

هدْ؟سلِاستهيأشرقدق!يبطئطيومنيكابْا-وإلىْالجقلعية.سيإل!بتهبسببلقغبطئظيوس

صبهليلْالْرصْبواللي،الحيندْلككْيالسائدهَالظرومْابهلمثصمىكالْلاحسبم!

.)!؟1،(واجدهكنلِ!ب!لإفامهكلهبالجهدسِسعىأنالإميواطور.

وألضنمنِحية،بالتسية.للكنسِهةالدلعةيالغأمراالتررع..جوليانأعلَلاءوكان

!خلنئلكنبملمعالمشلخلهأر.ورخثنمللول!نلة.اعلئاقهاللوععلىأعلنيخوللانْأقدْلك

9--بمالْوعاكسظئطلِقأبئاخ!ألْىعإلا-(نلإمعبراطوعر،ع-َألزسمعىعْالدير-أص!يخثثدالحلنفلك

ئلقنىقدْكأقوأئهعالمرلَد"،-خاصنة.3صنمْةبجوليانلصفَذَمومن"السس!حنِة،َ.علىع

العماد؟طقسصيا؟ملْدعْ

كْىأرنبطتلمحفد،ةاا()8يالمسلحلةبيومأيوم!نجؤللاقْلخ!كلبْأنوالخالنِعة

مأبينيولمحقأنيستظعولمووأقعها،تعاليمهأيلِنيالتتاكضألا"ولىللوهلهَدْهئه

المفعلعحهَلالكملمعتعلا.كْىرآهالدْىوالدموالعنفعقنِهعا،التسامحعقصعْرهكْىلقدعه

دائعمامخلِلتهكْىارتبطتواللَئأسبرته،-أكْراددعاعفيعهعافقدايتىالمروجكة

عالا-؟-دائضِاله.يحلو3كاقْكما،"-ْالملكيةإبعائعلةسفاح3؟"الععطرينادْللا،mبفنمبطئطيوس

)18(

"23,Res gest. XXII!5م!.!ظح(.)،.

.THEODخeccl.أولبرأ0-أجغور Hist؟.--

،،)16ولس!ص!ع-.!ْاial..اC.لالاي!اْبم!و

,Jonesءظ!4اخ!لا3eْنمه-ش!ط!م!ncientللاorld,لا"..بر5!!.!. Th(تمآتم

حد:لئاٍتصنلالروايا!-الئىمنعثداالكنسيينالكتابأقلاملْسجداجوللِانعتدالوننيهَبواكيرعن

علىأجْذأماكللوبم،لَلعةفىوجولئانجاللوسايأخوينوجودأنتاءأنهسوزومنوس!ذكرالأسطورهَ،

عمل!لتهدموب!نمابينهما،قلعاالعمل!!ولبماأفتعمصاas،مامامىالنميددكَبريخناءإعادةعالثههما

صحةلمح!شِكوقو!احوامحجرْةدْلكالناغ!واعبر!يتصدبم،يتهاوىجوليابئعلراج،جاللوس

أنمنئيو؟وريتالمورخاليهياثميرماهدْ)ولعلآخر،شيايخفىلابدوأنهابمسيحية.جوليانعقيدة

.03جوليارْ.تقإمهَرقصْالقديس

.SOCRAT.01!ب!ء،لأ2انظر H)st

THEOD.H8.4أولألاوأيضا st. eccl

!أبهم(
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.-عوالكئيسة..!!ال!ولةْ

!ميطأردهِفالأمبراطورلْعْشه،علىآمنامالحظهَثْىلكنولم7.أالدسكوه)9

ثمفأتيناؤكومو،وبرجامةفنلِعَوميدلِائانلِةْفالعاصمةكبادوكياإلىالقسطنطلِنية

وضعلذأ.حين-أىكْىدورهويلَرقبقسطنطيوس،بلِدأَخلِهمقئلولِشهدغألة،

-الخوفأيلمانكانولكنهالمسذِحيهَرداءقسطنطلِوس،حلِاةطيلةكلَفهعلىجوللِان

عمادهيومدؤمايلَملركا!ْلقدحلَى2(،أنمْسهم)ْالكئيسهمؤرخىلعببير.حسب

إلى!النفسيقودأقالإيمانهذالملر.ولسِط.تناسملِه)21(يجبمروعاكابوس!

هدْهلهلْبدتوقدخاصةالمشيحلِة،عْلِبرفىهذهجبهنيبحثاراحثموموالسكلِئه،

الإمبراطور،بمجدْيلب!بحون-العبرشحوليلتفو!اًسا!لَها،لمحىأحْرىتاراتالعق!دة

رأى!بلومط،.اببدملطأنأيخلمطالجملِدهمهائةنمْس!فعاف!إجلالا،الهامولِحنون

مالا"لِعل!وطع!لمن،لبمبئاًكئههام!.لبرفيكلمهمنصوصفىعللِهلمْرضالمسلِحلة

عقد؟ة7ولا.النجو،.هبْاْعلىالمأنالِريدجوليانيكنولمأسرار،منوراءهاتحْبئه

مداركهتقبَحتوهكذافكر،دولْاولا.علما،عملدونمعرفةولا،الشاكلةبهفْن

وبدانه.ليبانيوسوملنطقالهوبماكسيموسبفلسفة

كْىْالمشيحاشمابىلَيطابقديقبىله:واحدة.عيارهَكْىكلهدْلك.بخيبوطْ.ويلخصبى

لالقد.ولِصْيعْا،؟11البلِنيفكرةاعلعبوديةفكرةواكَترب،قسطنطلِوسباسممخيلته

الكئلِسهَ،فيجالييلظبيهبماالنشللِمترلمحض!اللَىالاسلَقصبروحلِتمتعجوليانكالْما

التىالمَوأنلِنتلكوتأبى،سلبىوأنقلِادعمياءطاعةمن،الدينبأسمالمتعجرفون

الأبدى،العذابإرهابيحملِهأ،الجدلتقبللامقدسةصورهَفىيضندرون!ها

ألذاوحدلِذَه،فكرهخلكهامنللِصوغلهلِقدمونهااللَىالجامذةالقوالببتلكوتضيىَ

سلطانعلىالئمردإدىشوقا،بالمعرفهْلَتيهوهى،عبقرنِئهتدفعهأنلابدكابْى

.الكنسلِين)22(معلملِه

أيضاو

اكل!ع!نجو!ا

4.لماْرأ)07.ه183. .d op. cْ91)ا )K

02)ش!ف!+.ثيماist.خحاس!1،1210 SO)

2:0 V!كه5في5+73+ي.؟فىْأف!!ش

96".1،,tْ21)ا V7 asi. liev, op. )c

(Gibbon,op.22)0،اء،1).!457
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والكئ!م!إ!..ال!وله

بالأملراللَقىعْدماالنازلِالْزيجرلحيورىوشجلهاعللهاوقعْاحملقهَوهدْه

وأثصبحالملَوثبة)23(،وروحهالقلقةنفسهورأيكثب،عوعرفهأثلِنافيجوليالىْ

لِحنوأظافرهنعومةمنذجوللِانكان!لقد:قالعندماماركللنيوسأملِانوسعنها

الكتيرةالمخاوفأنغيرتعلقا،بهازأدالزمانبه.تقدمولما،الأربابعبادهَعلى

مبدلِه)22(.يومفىلابدمانفسهفىيخفىجعلتهحلِاته،عليهملكتالئى

تقربوأنأيوإبها،المعابداتفتحبأنتصرلِحبإصدارعهدهبجولياناستهلوقد

ممارسهَفىبنفسهالإمبراظوروشارك،2(ادضاْء)ْللأرباب.المذابحعلىالأضحلِات

بهلَوصىماوقراءة،.والعرافةالأضحلِات)26!تقريبمنالمخلَلفهَالموتتيهَالطقوس

النحوعلنىالوتتلِةإحلِاءانيدركذاتهالوففىجوليانوكان،)27(القرابينأكا9

أصْحتأن.بعدالراهلْة،بحالتهاتمَدرولنالتعقيد،بالغأمرايعدعللِه،أم!تاالذى

منيسلْعلِرأنفىغضاضةلِجدلمولدْا.28(-الرقاداثأندة!ْمنتبعتاأنباهتا،دين!

أبخلافيالَها)92!.منوشيئا+فيهاالكنيسةنظملِزدريهاالتىالمسيحيةالعقيدة

.GREGْ,23)56-55.؟-؟V578-957(;ْ,G.XXXV,3ْ4-33ثعلا.ك!-3."(7ر NAZ. Orat. IV)

-296؟.)39

!.6,est.7. XXII!24(كذ7.!ط.حط!؟عول(.

.25(Id)

قلع!ين!لكوا--نهجْسيد-هنم،أق-إلىْ.الؤ!يينويدعوالأنلَباه،سَدلهَرعىبصورهَللأربأبيقربجوليانكان)؟2(

إلفعلبمموفالأمبراطورزمنقيلمىْتمإع!اللَىالقابةتلك7جديد!ىْظهرتبين-ابناس؟فلبتالْشى

sأوريليوسماركوس Aurelius21دإ ( M rc)018-القمصرإلىالبلض!الصواشي."من..أ

.-السق"لَطمعنافعلى،النصرحالفكملو..لَحدة.فاركوم!

.*لأل!tseB!لملاأRC.Res.ككر4.7إنظر

93(27,.AMB. Ep..XVIII)
.SOZOMاstْ..اع!!V,18ألضاؤ H

.4727.pول.bb5 ,n op. cit(28)أG

تودىأنورأىولَجن!دا،حلِويهَالوثنيةللعقلِدةليعطىوقاِرلْين،للمعابدمعلمينرسمفنىذلكويتمل!(في)أ

علىكلوالنساءللرجالصوامعهناثلِرىانإل!يتوقكانكما،وساعاتهمحدب.أًيابمفىالصلوا!

!يلقىالغرباء،إللِهالِأويصلاجئاطولديةيرى(نوشِمنىوحيائها،الفلبسفةيحشالَونالذينبَضمحدهَ!

!غلِرهكلهذلكعلىونقفخلقيا.الكهنةبمستؤىالارئقاءويريدناجغا،علاجاالفقبراءمرضىفيها

7LSأرساكبومىإلي.يهابعثا.ليَالبرمطكلهَ!بىْ Arsacius3جا!لنِاهنGalati.

.!ه!؟3الأإst..)?عV,أ6أنظر

.-30051!
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لصلصممحت،ا00ولها!كصشص

ضلاحالاٍلمحىلَمثل!77للصن!يحنِنِنجوللِاطْوجهفاالتىْالقولِةالصقعةأنصحلى

الآدابدراسةمنالمسيحببن3يمنعقرازاأصدرفمدعللِه،أكْدمالذىالنَعليمى

بعباد!لَغْذأنواْإذاإلايقوموعأْبالنذريسأنالمعلمينعلىوحرمالإعْريالَية)03(7،

الكلاسلكننما-3الآذابللَعليمالمسيحلِوطشِلشصثىأسإلسخفمناًنهوأعلنللأرباليا،

كا!القرارهذ)أقولا.شك.أصححمها)31(أربالافيهيمتهنو!الذىالوق!لمحى

البمدائلِهجإللهاإلىلذلكنجللشجهلَعودعسوفالكنلِسهبأقجوللاناثلَناععنصبادر!

مناسباقدرأ2يملكوبْكابْواالذجْ!الدينرجاصاوإدْماإثليهَ،سنوأتكْى.عْصْونالبسيطة

لا.الذينالجهلاءالميعضبشن.منجدصادخيفهمدب!وفالعضر؟ذبكعلج!من

فجل!%ججمييكد.الولثلإَ)332(لمفكزيابلَصبىأوعقيدتهمع!إلدفاعلسلَطلعون

أصبجلا.ؤثشلِة؟إْمخاثْةْالتىالمدارسهبْهإلىأيئائهمإرلب!العسالصبميحبلِنجمهرهَ

دوبْيهَيعلْىحب.إفياته.33فئ.-هذاوبمابئ؟االأربأبجمادةإلنىْالمسيحبِئشلبابيلَحولأبىْ

.،.ءباي!لبهلل!)33(قورلْواماإذالقا!لِة

سو!3-الأربستفراطلِهَالطبقةألى.الخلضاءالمسيجلِينهن9لِشخلماككوكان

أربابابها-بقدسونالالَالئمونكانسوأءالعلممعاهدإلىبنيهاعإرسال.فىتستمر

لحهرهسوفتالأبنأءمنالجلِاصهذاأنشكولا،المسيحيةإله3ْنيعبدوأوالبانلثيون

لَجبريد،إليأساس!لهدمْماكابئ.لفد.-جوللِان)34(ببنثعْلِهكانمأوهدْا،الوثنلِهالدعائلهَ

لهاصكالتهةكل.يقطعبآن-ْوفلكْافاتْ-:ْإلخرمرتبةإلئوإلْزالهاهدلهتها،م!اعلصنملِحيهَ

الولثلْىفالهْالكانثاْعمفاالقبرأر.هذاخطورهعلىأدلولسِ!.3()ْوالشقافهبالنعليمْ

ألِضإمو

اجعشص

ا.!تتع!6

03)ب!RAT.Hist.ءحاح.ول،64 SO)

81,V.5،.?أح+-،.SOZOM

3()1ثبمانلال!.عseRكلملااCR.-!ب!3tة،حملا4

!.!لم!..؟ك!بر*VIII,3و.

G(32)أbbonْ,ءه.)حit.7زp.4611نم

,ev.،آ0.1".نم3 op. cْاa5 l33(لأ(

.at.ثغ."ولأس!،I,p.ع122 . Ro.341-نأ Jones)

951.ersy,p!5رزفيةC335)-لهاْثد Gwatkin, The)
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!ا!.شيشةؤا:...-لنطؤول!!فيا

هولاْءأيد!االعلمْ/فكلنئَل!ففتئم!الفسنخنلنحزمالْىا!11ئالسه:نحازكلللئؤشأمثِالْولن!

ة.77ْس30ََنم(الىْ-ئلَناساها()6ضكللِئايحنْمالقسوهَنجالغأمرْالِعد،الفعلضين

-"لجهالهاهدْه3منعالنالْتمنةلإنقابْالمسبحببن.نف!مببهمإْمنالتانه!ا-ندباْأجلمغ

بوضيعالئجو،منمثضلعاجمأنالذىالأب،3Apoll+ثة،!اْلللِئارلش!أبوالآئلِهَ،*!ام

وعبرضبطبىلبى،.قصيدلمحىالأسفاروتربجبمالمنسيحي،الإيماقمعمتعْعَةالأجروميهّ

لمحىآحْرحيناوياحْترْالها7هوملِروس،لِقلدحيناباللنَحعبوالقديهمالعهدم!التاريحْىللجالْب

أنواعكلعمداوأسلتخلم4Eurpideلِوربددس)37(3بهايحاكىروالئيهَتراجيثداصورة

المشيحللِن)38(!كلنئخادلِهَأليوئاتية--اللغةشالخاصة3أللَعبيرقيلَصبحلاحتى.القزلِصْر

أفلاطونىبم.حوارفنئوضنعكقدواليلاتثةالبياقْلْبعمننثلطوقد،الابنلللِنارشقأبواما

له.الزائالْا-بج!لِكلبالبلاط!مبكيالألْز-هدأأئياليرببعك)!3(نجحِروأنكقدإشروج.الإنجدل

2(.الكلاسلِيم)ْاللزالْائغليح!فيالحتيللمدرسلِنعاد!حلِثمولَاحولملِاقْ؟بعدالبقاء

.الإميو.اطورية.ظكْيَ!الم!مبيحبلِنالونْنيينعلْب!المعلاردلِجْننالْاطبلِعيا..أنكالْى

الجموعأماْالعقيدة.أمر./دى7جولياقلأصعئها.أبكلبنإلئيالجديدةالسيإسسهَهدْهإزاء

المضطرَمة.عافأ!،أربعلِقطلِلةألحبننْسه7َصنَماعرهاعقْلْعيربىاحتلمحالَدالوثلله

بعصْبى!لمحىللعئتالمسيحيور3طعرص7ْ،للصننلختِه-ْواتباغفأالدلمحدِ!والكرهنجالحمَد

.بم؟(ةوالإسكئدريهْ)4نة)43(ْوثَشمَاوكْرلِجتا)6؟(.7ْلرنملَ!)أ:4(:"وأويعلباوصكرْةْملرالقتاظق

00!5.Resgest. XXII.36(ة*جم!ح.ولول!م(
0(؟.خ.157-.:خ.جع.اور، -c001-ف!!لأ4لثا8ء..-هه

3(17.!!20هول.اث!)3،.!5س!أ.؟،81-:لا7-عة7-/:-.!7-...ص

3ةtsiHفآس!-.AT.ع!ص!ماIII,16ا-7-،-- (8 )S

.81،51أيضا. V!أول3،.ع.SOZOM

-93)الل!.شآ؟ح.ع!؟أ. SOZO)

.SOCRATإ.أ0،--.ألضا!ور.اجع.-ير Loc. c

Jone،3.04)122.!-ء.. Lat Rom. Emp. ,I)p
.opاit.V,01-9----ع02---.،..؟.ع001 c41(25؟3-الهـ،ا(

.st.4)!84)3.وألِض،-:ْ ecclسك!."3أI+

7.-7-3"(42 SOCRAT. Hist. eccl.III)

.SOZOM.كا.أ?س!V,7وكذلب His

43)و4 SOZOM. Hist. eccl.)V
7،V44(أثلا!ة(

III,2ألمْ!t.و tاْء-op-د+ف!حSO.

.!0371-ع..--"ء-0.002-...01+0:لأ...-.!ع..ع....لا.37؟
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لكنْيسةوا..للولةا-!

أنفيهشكلاألذىولكن،الأحداثهذهمجظمعنمسئولاجوللِانلِكونلاوقد

حكمه،أيامأحولِا!فىالمسيحلِينضدبنف!مبهالعنفاستخدامإلىلجأْجوللِاق

غضب.أئارالأحمقوضجلِج!المسدحينصخب"إنبعَوله:ذلكجيبونويعلل

ملْىالذىالإخفا!ولعل.4(والولاء")ْالظاعهَلمهلمَدمواأنعللِهمكأنالذىمللِذهم

بالإمبراطورلِةالغود؟وهو،إللِه)46(يسعىكانالذىالهدفتحقيقفىجوليانيه

سكنْتمامايتغاضىأنإلىدفعتهاللَىالأسبالاأهممنكاق،الوئنيهَالعقيدهَإلى

.السل!ك)7:(حريةالإمبراطورلشخصويلَرك،المفيلسوففضيلة

ألاضطهاد،-حْوفوالفزعالربكبامننوععليهمسيطرفضالمسيحيوناما

القدالِقول:،دقيقة3ضورةفىآنذاكحالتهمسوزومنوسالكنيسةموًرخولِصف

لهامعاناتهممناكلَزالضأئقهَ،.لهذهوألانتظارالتوقععذابمنالمسيحلِوققاسى

يخلِالاتهموطاف،ْهوانظولبعدوالأمانالدعهَْفلهألفوأزمانمصْىفقدبألفعل،

أنغيرالمضطهدلِن"7ْ)48(.زمنْقبلمنوالأجدأدالاَباءلقلِهاالتىالعذابويلات

شعورتجاه!أظهرْفقد،الاعتدالجانبالأمرأولسيإستهفىسلكجوللِا!

ولكن،رهبهَ"منهمولاسورْومنوستجيرحسبلهم"،حباا!لاوالتسامح،العطف

الأباطرهَأضطهادألْماجملىالثابتهَالأدلةم!دْاكرلَهووعتهعلِئيهأماموصْحكما

شهبإؤهموأصبج3وعنإدا!إصرأراإلاترْدهملمالجماعةلهذهالأسلافالرومان

ينهجأنعلىجوليانعزمولذا،حصلِنة)41(لذصَيدةوثَلاعاالأولىالكنيسةغرس

(،النبيل!).ْالاضطهاد11سوزومنوسعليهأطلقثألقهر،العنفسبدلغيرآخرسبلِلا

احيمور

,Gibbon.45)ع."40511 op.cit)
918،".(46 Kidd. op. cit.II)

.SOCRAT,47)أ Hist. eccl.III)
(SOZOM.Hist.48)ص!Vءس!,01بر

4(94,Ibid.)V
.(05Id)

SOCRAT.Hist.ر")16 eccl
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لكئيم!ة!وا..ونل!وا

نهجىلِسلكجولنِانكأتفلقد.(صكنهم)1ْويعفوإللِهأشاصفلَهمإسأءةلِلَقبلكاقلقدحتى

بالش!امحعقببتةْإلمي.-المسلِحلِيناجتدْابيبتعْىالإمبر!اطور،مسلك.لاالفلاسفة

الحقيالَهَ،بؤْهالاعترامْهم!سقراطْبدايجدولموألاضطهاد.البطشدونوالإقناع

لكزلا!،-بعصْنهمليقربو.االمسلِحببنم!عددأسلَمالةم!نمكنجولنِا!ْألىْثْبدْكر

يكتمأنلِستطلِغولالهؤلاء7نمأذجسقراطويذكر.(وبعصْهمْأغراه)2ْأكَنعه،

لجاهه)3!(7ءغلظه

تجأهجوليانْعليهادرجابئىالنيلِل"الأضطهاد2مبنالسيناسةهذهامعوتمشيا

-كانالذدِنالكذيسةألن!ا!ةجميعبهدِسدَدعىمرس!ماعالإمببراطوبىأضدر،الصمببحدِدِبئ

القبِاممىْالئاسوحدْر.المصادرهَ،أملاكهماللِهم.وأعاديلْالْلِهمأمبرددكسطنطدوس

الأضحلِالَا3تقديبمسكلىإكرأههبمأوهالْتيم،اٍأوالضسبحيينضدعبأثى:عملبأى

والوئْئدة،المسدحدهيبئها،فدِماالداردحْدِهالمصادر.وتدمق".3(للابىيادا)ةوإلفرأبدِ!

5+قيولمابىيسوأقللدبابقسطثطشِة،هامحبكقيFortunaللريهَبئديمجوللِان-كابئأنيومذاتحدت51َ()

الإمبراطورصبهىعنيفهحملةشن؟طأيضاوكابئهناكإلىناظرلِه،فقدكَدوكانخلقلِدوتية،أسعَعْا

ذلكوربك،-بصركفقدتفدَالشيخْأيهاأنفَها11مخاطبا:إلع-صليانئوجهوقدباْلأرباب،-لإيمانه

لا7حئى-بكشِي.نؤرسلبنيالذىالرب،أحمد...ظظةْقىماريسفأجاب!."أبدالِبرئدْلن-الج!ملى..

القوكهدْا3ا.الإمبراطورلرا!العَدمعلماسعراطويقول."ا!حادهاولِهَبْيلَردئمن!جهضبئأريص-...7ْ9

ع3"ْ!-.فدماوحعهالاث!قاميلحظهلتفعمهأ!حمنهظوكنهلمَعبلى،دوقيفر

SOCRAT.H.س!مم!ْر))1ْ.151لمج!-ْ"7أئظز ! st

.V.33.SOZOMءح!س!01..ر-،-أيضا H) st-/..

15!11،(52.SOCRAT. op.cit)
.AZ.Orat,أ-ا------وكذلك 7 IIح!سكلإك!اأ.

(53.SOC.RAT. Loc.cit)
الشهرِلِنإلبخط!جالامنكانقيصرأن:فلِقولأخيهعن-روالِةالنازيانزى2جريجورىْويمَص

أخفىَفلما.الدنبةإلىاممنمالنهحأولالذىجولبانزمن-الفدربنفعىوحظىفممطنطلِوم!،عهدعلى

قيصر،والئاشطرقيهاأحدنفممههوكان،مناظرةعقدإلىدعادْلبهلْ!ْجؤليانْ

المسيحية.علىبا!أنهالنهايهَفىقيصروأعلن،نئيجةإلىيودلمالمنفاشنهذاْولكق

.GREG.NAZ,13-12أجْعف Orat. VII

111(،(54.SOCRAT. Hist.eccl)
كأا09ع..0003--3ع---003--
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ل!ئيسة--liاب!ولة..-!ر7

ببنجديد-مرعلجداء.3بْبرالْىشَعافياٍ-هو3المرليمومهدْ!ملعْالأساسىعالهد!أ!.جكلى

صر3آدْائها-حتى-الكئلِسةننعْرقلبموفالأظيلوبوبهدْا،المتصارعة..المسيحيةالفر!ماع

-(ْ.بألِديها)ْنفمبهائح!ملعكلَقوصْبىلهئهأيةلاصراعكْىأحْبرى

المعب!لعح،إحولمن.الجئلفأللاهوبى.الجثل!دْلكورأىبفكرهجوللِانأدركلقد

الإمبرأطْوبىوخلىتتدْقالسياسةهدْهأنشكولاالمتباجم!ة،المحللفهَالكنيسةدرقلبيره

إلىالستمألتهمبقصدالخصوممعاملةفىواتجالعهلِقسها،التىالفكروحريةالفلسفى

عليهشاْرعمأذلككْىيحْرجلمجوليانألىْلعىألْىذالَهللوفتلمحىسكليناولكنعقلِدته،

اغباروندللصَمتبخيةالشاصنةَْلكلنِة-النظرهَأعلْىالولتببىن،الروما!أبأطرهَكَبل.مقْ

شهثتللمسيحلِة،ْالثلاثةلاْالأولىالقرونأنامنْلرعْمعلىفإنهولذلكآحْر،أولفريىَ

غلنئنظهرلمالخلافالتهذهْأنإلا،المسيححولمنلَجاللعثيدهَدرقظهور

جوألَكينتعبيرْوحسلاالمسبخييق.ع!الاضطهادلِدالدولةرقعتأنبعدإلالببمطج،

ؤلهعذ17طو.ئعقها)6ْ(ْ.لكرعمشلركةعدلةنمعلْحألىْللكنلظعهَضلماالأمورأَسلامرعْفاله

وأمر،الاَريوسى)7ْ(آرلاْلسقفساتورنينوسعزلعلىصدثَعندمأجوليانفإن

البوزبوسعلىنجالاهظهَمالنِة!صوبهَوفرلعْفى/:كلِزيكوس،النوفالبَبهنكنيسةبناءبإعادهَ

لم(،فقطع)8ْشهرعيبنمدىْكىألخاصهَئمْقنهعلىالبناءإكمارعثْىفشلعإدْ)أسقْمْاعْالمديئة

إلنارا.ولاالغربا،3.لمحى.حْصإمهمعلىعللنب!ببنتفضلِلع!فلكلمحنىيصدبرلِكن

فشلاالمعج!كْىع.-برهدْاحققجوللِادط7ْأنضبهر:.الشرقفى-الآربوسيين-علىلفنوفانيين

كاقولذ)أ،ألمأساهَ)9ْكمةإلىيهأيصللمالغسمحلِةالفر!عند-الهوىأننلكنرلِعا،

أحقادهمالخصوميئئاسىأن6يعامةالم!سيحيةللذئ-.يتهثدالخطر!إ.أمأمالسِميرمن

ألِضاو

5,SOZOM.Hist. eccl. V

5.=1,.st!بsg!؟.سRC!5(؟)!لإأ.لأططك

IC.-".أntrovery؟oء،وللأThe. M!56).ل!لآ؟بأءلث )G

Hist.S3,45.7.ا ac. II؟.SE5(.)37ء"سص

)8.؟3)أج!ءج!1،0!1211.! SOCRAT.؟؟H

.SOZ؟.ولeccl.+V,83،.2ا

74.p!2!؟,onand churchْ95)إ Neander, Christian relig)
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!-!مةوا.ة!!الدو!-

.إبخا.بجد!)!06(ولو

.-عبالعفوالإمبراطورع4الإسكندرلهْمزسؤمثىادْلِع362إ،.ثبرانزمىْاللاسعوفْى-.

المدينةأل!اسيوسدخلخدىيوماجمشراثناذلكعلىيمضوبمالأسا!ة)61(،عن

ثْيرالِر)21البوملْالْسلمحىسالكنلشةكبرسىواعد!أهلها،م!غففةجبىعبىلا

الكئإئسمبنالارلِوبسيبنبطبردأئصارهقام،أدْماالغورعلى7وواذيغ362()62(.-.وفد

فىاجتماعاتهميعاْلْبوبئراجوأالآربولبمبينولكنآ(؟3الئلِقيينأسبادةالىوإبكابتها

.6!4)الكبادوكىلجورجخلفا؟ولإْس!بط.بوكأاأورسمو،..المهجوبىهالأبلْلِه

عنهاغابأنبصنم61نوفمبر6-2شالإسكئدرلمِةإلىشكادجورخ"قدموكأن

الإمبراطوربمولَالِدرىأنلون6(،الآرلِوسية)ْبسيادهَمؤهواوينيفا،سنوا!ثالث

لثخولهالرايج.اليومكغى!3قيه،إلى.جكالي-وبمأتماإيِعرلنر،نجوللان-واغَلاء!سطئطلِوس

وأتل!قل!كَسطنطلِومىوفاةئب!مصرحاكمثهeronثنلا"جيزولْليوسأصبهبنالإلي!كتذرلهَ

.علىالنبأ،-قبضوالهذاالممكندزللِ!لدى.سمأعْلفوروضكلىْ،جوللِان!)66(لبىالسلطة

سجئهكْىالكبادوجمىالأسقالْاأمصْىوقدا،المشددهَ)67(الحرألبطَتحتَ-ووضْعوهجورج

السجن،3خابىجحورجأقليْد361،ليسمير24صبيحةْوكْىبوما،.وعشْريناربعة

جبئالإسكئديىلِهشوإزعكْىوسحبالمظاهبر؟)68(،هدْهلمحىللم!ئه-أهبنى.يملؤأبتبتوفي

كبلأوْلولهصك!3*:دراكؤئتبوسالمصييرئالْسوشاركهتم-.إحرأقه،ابم!ناعنئأشزفإدا

96(+إلئدودإسكمصنلحإرتل!

111(06.Gwatkin. The Arian controversy.)p

ذأ)61ط!.+ك!+جش!PH،أنا.01-

IV.ككلاIST. ND،ج(62.Id)

(SOCRAT.Hist.63)احءس!،+)40
7,eccl.V+حاثمز.SOZOM

!(64.SOCRAT. Loc.cit)
7(65,HIST. ACEPH.)V

66)اdْح04-.-. Ibi)

)67(.ا.!؟؟أ
)68(...14.يم.....

.-(96.Id)

2!بة0017
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لكئيسة!كأوا..لدولةاص!

منهبلخحلَى،المروعةسكندريهَالاٍبأحداخعالإمبراطورعلمأنوما

فبها:جاءرسالهَالسكندرينإلىوكلَب،7(الحعنلع)ْ.بهوأسنب!دمبلعغا،الغضعب

ولاتحلِ!ن،فلِهاالنَىالمدلِتةصاحباالإسكندرقرعونْحرمةلَكولْوالنمإذا11

الغىعقيردصككمأفلا،ْالإلهل!ملِرأبيسإلمقدسالعظلِمقدرا،منهأكتزهولمن

اخثارلنااخعلننحنعللكم؟!حىَمنلناألسِلعثمالحلاه؟!ونظمالإنسانلةدواعى

بداؤقد....العلمإمبرأطورلِةفى.أيدبعنالتضغسلِرابيس،المقتدرخاصهَالأربأب،

بماخطاياكمتزلِدونكنتمأنكمالاعلَدال،-منيفلَربأحياناضكضبكمكأنعندمأ

الساعهَ،هياجتحتاظرعفتموهاالتىلَلكإلىوشائنةقبيحةإسعاءاتعمنتضْيمْوفي

الآثام")71(.هذهأرتكالاعلىلْقدمونوأنتبمالعارلِجللكمولم

الجاهاتع!.ا.لإسكئدرلةلأهالىجلإءدىالرسالهتفصحهذهوفقدمه

السعكندرىالإعْريفْىالثالولع.لرأسوتعَددرهللأربافيوإحلرامهالعقائدلِه،خجولذِان

-.ع..الكبادوكى3أ-لأسقالْابسْ-إليهمحدبثهلمحىجولبا-لم-يقوللثم،لمبلِوابيس

علىشخطكمأثارعادلنكلِوعملأئْلَخبرونىأقبسبرابيصاستحلففمْ...113

ألمححنمولأنهقسطنطلِوسعع،الذكرطيبعلكمأثار3(نهتقوعلونسوفوربمأجؤعرج؟!

معب!أعظنمبئجريدمصرحاكملمحاملذلكنلَلِجةو.أنه،المقدسةمدينتكمإلىالجنود

أ!علىوتجاسعر-يحتولِها،اللَىومقدساتهالشكرعانْ،ولمحرابلِلع7الصورللزعبْملع

الذي.الدنسذلكامشاهدهععلىصبراتطلِعَوالمعندماالمسلحةفرقهعليكميسلط

تأخلِرأوالرجسة،إلأيدىاخعهعخعتدلمحعوأأنوحاولتم،ذاله)72(بعألمعيدألحقه

.SOCRAT.Hist.،)2،1اجعور eccl

.SOZOM،7أيضاو Hist. eccl. V

RC.Res,11كنلكو Best. XXIIكلفلاا.AM

(SOCRAT.07)3!+.؟ح5أص!110)،ذ

.-.(71Id)

الولنيينأحئفاطخصالمعابدأحدمهاجعهَمنمصرحأكمأرتميوسبهقامماإل!هناجول!انيشمِر)72(

ونبف!وا6والزخارفوالنذورالصورالجنودونيب،الهجومهذافىجورجاشتركوقد،لهمبطد

الجموعشَعورألهبمما،ساخرةصورفىوعرضوهاالمَرابهنعظامواستخرجواالمعبدأرضصية

الكبادوكى=جورجلمفلرالمباشرالسببالحاثهذامنالكنيسهَمؤرخوويجعلالولنية،

.3.---...---7..-...-ع.--...-ص!22-
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والكئيسه!..0ال!وللأ

والقانْونالعدالهنجالف.وأنهالممدسهَ،الرببطموسلِتعلقماكللْهبعمللِه

قسطنطبِوس.خشيةمنأكثرجورجلِحْشبىكأنربمالأنهذلكفعللعله،والرحمة

11.للأربالاعدوابأعتبارهجورجعلىوألحنقائغلِظتملككمالفعالهذهلكل

فيهالتتاءمنكم،بهدْهوقارنوهلمحبلإ،منإللِكمبهبعثلَاالذىبكتابىا؟الِتونى

الاستعدإدنفِسلدىزالْلاالخبىالدالأربأبدبحىْ،الآنأما؟!"عليكمأسيغلَه

منالئأساولَىلفدالصرلْولة.إساعتكمإرْاءدْلكعلىأقوىلاألْىإلالامدذابحكم

عفلِةأفْدمو.)لماالحجللِعتريهملمهم،كلاب%7ربا،الرجليمرْلمحونجعلهم!االقحة

أنيجبكانإذ،الدنسهذامنأيديهمتطهيرفىرغبوأهمولابهليمى،عملمن

علىرلِبأدنىبلاإنكمالظأهرة،الدماءمننقيةالأربابوجهشيبسطوها

ألِضاوربما-أبديناالعادلالمَصاصهدْاْلِستحىجورجأ!تقولوالأبْىاستعدأد

-ألْهمستوللَيكم،،علىوبألقطعلَروركنلَمولئنعدْايأ،أشد-ييستبىجبأنهسكلىمو)فقتنا

كاركْمدهدْأومع3كْلِه،الحقلْحْولكمقلْحنالْمعانأه،7هدْهكللكابدأ!شجلاكان

علىء-التدللل!مكْولابدبللها،3يخصْعأ!مئكمبكللحس!ماالفواتل!م!لذلبئ

)73(11."والعلنالسربْىاحلزامها

اُزادجوللا!أ!-لمحى3للشكمجالا.يدجلا.الئحوهدْاغلىالرسالمة..وأسلوب"إ.

لِفصنحلمفهوْ.الخامضةبم-المبهمةالصم!ورةبهذهلِجىء%نالن!كندريبنإلىبخطابه

؟.المسيحيين-إلىشِدرْالوتنببن؟--أميعنىهلبالسكندريلِن،لِقصدعمنصرأحة

ومقدساته،5كتورْاؤنهبهممعبلافتخامع.الانمكندريينْؤغضبالأزبابعنفالحدشِث

-.اللَىالفظائع-إلى-وا-لإشارهَ،الوثلْللنفعلالعلْىأجورجمقل!منذلكع!وما.ئلَج

؟OCRAT.3)+مأص!س!حا-،)أا.2أشظر=

.SOZOM.Hist,03-ة..3اجعور eccl. 1V

أموالهوصادر.نلذ،فىجورجبممالأهَوأتثمهآرلَملِوسعلىغضبنجوابأنثيودوريلَاولِضلِف

-.الأهـبابتمأثيلمنكبلِر!دبتحطيمأيضاقأمكَدكانآرلَميوسأنإلحمَيقلِهَولكن،وأعدمه

.THEOD.Hist.آأ،أ4(.!-اجعر eccl

.AMM.MARC,11!ألِضا Res gest. XXII

(SOCR.AT.Hist.73)س!حءا.لأول،3

0000032!
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واور!لبه!ة!ص.ة.ع!الولة

أخعسلفناع،-لِصرفكماوصفها-،فىأتئعاسيوس.أفاضاللَىالنيعينضد"جورجازتكبها

طعمأولَواَئصلِباالذلطااوأولخعخعْ،جورجمقذَخععطعقأنهوهاعْ"معسلحعيلِق،إلىافيدعْهعاطْ

3/1معا.الطألُفتلِنلِشملعإريا"الأسقفلِمزكَون7جعلهنمالقحة

انإلىوألمحوأالكئيسهَ،-خمخعرحْىلدخع-عواضحا3الخعموضهدْا3َْكانونمد

جولياقأنولِذكوونالمدلِحثلِنجمهورعلىالأحداثهذه-بتبعلِةيلقم!االإفيرأطور

7أ)؟7جورجقتخعْعلعى(قدموأالذينهمأتخعاسيوساًئصارأنيلَصْمنتقريراتلخعى

فىالحعقيقيهالمصلحهَأصحابهمالوثلْللِطْأنذإلَهالوكلخعقىكدونألْفْم-/-لوًخعخعيزْ

ج.ْالأسقْف-ألكبادوكى)!7(ْمنالتخعلسع
كلها،ْ-المخع!لِئخعسخعخعب!منياسلَهئدْسهعلخعاهجلب3قدكانجورجأقوالحقيخعهع

علىوالونْثْييطالصم!لحبيئنالجملِخع،منمكروهاكان%لْهوملْوسسوقيقلخعبرئا

كأانحيثكالْوأْيمفلؤلْة،مصركْىالإمبراطورلةَدارةالاٍموطقىأق33كضاالس!اء،

ال!كلْلولْىْ/أماالميالتمر.رئسِمهمكاىْلواكماإللهمالأوامرويصندرسْئوتهنمثْىلِلدخل

تقدلِممنبمنعهمكَراراأصدرقد-أنه-كاقذلخعالخعفيتى،الحقدلهعأصْممروافقد

761(الأرياببأعيادالاحتفالاخعألَناءولعقوسهمشعاخعرهمممارسعومن،الأضحياخع

أسففا،o"آيولْيهَإللِها.فىجورجمجىء.عقبالإسكتدريهَسهدتهاالتىوالأحدألَا

كْىالإسكئخعرلِهكلئإئ!مطعلى7الماخعدسبابمبخعلالْولبط.خعامْيهع--.مدجمخعما.يفوإلاالعيئخعوإخعهجوم

أنحاءويقلِخعالإسكندريخع-كْىأتخعاسلِوسأنصارلها!رخعْالتىوالعنقمخع-357،مايو

أنشكولا،الرحلهذامنللخ!صالفرصةلخدنونالنلقللنحعل"77(ْ ..-3--.---.7َمضر)

الإسكئدرخعه،،خعارجمطصبردهمخعوئفكئوأ8ء73سلْهَ-يهاكامواابلىالمحاولخع

أليها،آوكأ3!دأثناسيوسكانالذىالوقثفىالمدينهَ،فىالكفائنىعلىوشِخعروأ

اجعخعر

اجعوخع

(SOCRAT.Hist.74)ءص!اص!،،3110

.stأبم70،لأ ec.!ا!.SOZOM-

3114،.st.ecclْاCRAT. H7ة 3 ( )S

7,SOZOM.Hist. eccl. V

76)لأ؟03 SOZ5 OM. Hist. ecci.)I
76,!051,efuga77لك؟.(ATHANAS)
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جم!لكنيسهَوا..لكؤلةخخ!ا-..-..؟..ع-.0001

ويفول..الخريف.لملأسقفأئتالبحيوسأنصاريحملهاأقىإلكراهيهَمدىلنانضورْ

لملأعينلمحقد.يدأ-عبيه،ليغطفالإسكئدرنِهفىلأحدلمحرصهجورجيدجعالمسقراط

باقتوإجتقدح!قدألْهلاكانْلهبالثسبهَظم!ن!ا-الأمر78(11،َ.!رْأ!مقبإالمدببْةطوائ!كل

ضجركابئوربماالمديلْة،.علىجدثِةصْريبهَبقْرصطقسطنطيوحماالإمبراطؤبىإلي

،الدلِمى)97(ألصاءيمْوك!بماعنلهملللاماأشد،المؤرحْبيىْأحديدْكركماالئاس!،

فىفعلااشْلزكواقدجميجهم؟السكئدرلِونيكوقأنالمستبعدمنفليسثمومن

د!وفطئلَهبدْكالًهجوللالْمالكولْاأطأيضاالمسئْئعدم!وليس،جورجعلىالالض!اء

صكامه.-السكندريلِنإلىخطابهوجهعتدماحقيفةذلكقصد

يمتدحذلكفللالإلسكندرية0إبي،ةكبَقيكأ!ألْةجوليا!رسالةونفْيد

دعؤتل!وإلىإليهلاجتدْأيهموسيلةيكونوقدواللقدلِر،.انثدْاءعبيالمولِخلعموأطئلِهأ،

يقوله:للشكندرلِينإلىهذهرساللَهجوللِاناختتملمحمددحاألِةعلى،العقيدية

طمألب!اشاوص!عتاللىالحكيمهَالتتظيمالَاثلكلَجاوز(.إنبمصانماإدْاْ...

أبْتمطالعكم،حسطمطعإلْهطأْعته؟!.م!البا!ببنذلكيعمْىهْالمجنفع،-صلحأجل

للأرياب،احترآماإلمذلِطلْجطعهدئافىالجرلِمهْهدْهوفْعتأنالسكئدر-حعشر

ثرْأليلأومتلِئلَفم،-مصبرحكموالذ.ى،اسمهئحمبنألذىوخالىأ.8(نجدىأجلومن

ألْى3لئفمنهالحسمحلنْ؟التىهذهْ.السلظةقإلْىئأكلِدويكل7الأحْوة.ل!بعورنئجاهكبمتكن

عأطْيمكنلاكالىْالقؤيفهَ،وْالأنظمهَالفوةلَؤارْرفاابتنئالحكؤمة3ْإوتلك.تمتهى

:.أطأ.ً وئلكالجرمهدْالِفلتأنيمكنولارعيتنإ،صثْعالجامح"المحؤنلم-هذإعمعللول

هذألمحكورغمورأدعا.غلاجا-ئاجحاإنظبقَيآنوذلكحأسم،تطهلرمنالعربدهَ

بعلاجئكتفنىلبمومْه:أبنبابمندْجمبن3؟لْقدملمِاهبْه.بخابذانا،.-.!نظراعخالبَكبم.كْنيفإئه

31111!.cc78).ج SOCRAT. Hist)

093.tory of Egypt under Roman rule. pأhول,ilne!97(ا(

بعدثمْأوع!طيمبا.دكلإلِاتج!سعفدعبنيئلجربكلصنراالذىكلوبىلب!7ْ!سصنطلِرلب!.هوالامبراطوربجد

ويحملللفبر!فىقبلمنالإمبراطورشنائبافكاقخالهأصاالكبلِر،لمحسصنطينوالدوهو،اعتزاله

علىالاضنطهادمنكثبهر)7بهموأ!فعلنمسبخببغ،المفتشدبدكاقألْهسورْوملْوسوبفولجولبان،إسم

.الإمبواطوررغبهَمجر

+HEOD.أ؟st.eccl.،1)3112,1راج!*

كاه.ولهل!أ+.،51.3?777د8أيضااجعؤر

!2ةْ-....-.لا.-ع.....3-.
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وا!نيسة..روال!ولة

!مإبنوعلهذانشلجلِبواأ!أملعلىالئتدلد،2"اوالجتَهدْاجمنلِحْرجلامع!دل

انجكميقدنعلىْولْحننعرف،،3الأصلالأغارقةالإسكندرلِةأهلي!،فنحن،العتاب

،الأمجاد!)81(ألنمالئهكمبهيتحلىكانألذىالمجدملامحأعمالمحكمفى.لَحملورْلارْللَم

الولْندةعندهْأُربالالهموشفععاما،عفؤاالسكندريينجوليانمنحوهكذا

الخميعىالذالمحعْأ!ولبذوالإمبراطور.أسرهَولْفرَالمدلِئة،-مؤسسوالإسكندر

،والقسوةبالعنفالبدالِةمتذعهدهيصملاانفىجوليانرغبهَالعفو،هذاوراء

تسافحاالإسكننريهْ،لَضمهاالتىالمخثلفةالعقلِديهَالفري!الجميعيظهروحلَى

لِحملأنمنيمنعهلمهذاكانوإنالقصلِر،حكمهمنالأولىألفلَرهَبهاسَممت

الئسامحهذأأنلهممبلِنااْكفاظ،عْبأقذعوينعتهمالإسكندرفيَ،أهلىعلىرسالتهفى

الاعتداللروحوإنمااو--تهاولْىالمدنيةَابسلطةجألْلامن-لضعفلِأتلم

01.الأربأبوشفاعة

أحْرى،مرةعالأسمالْىالإسكثدزقِيكزسى7ْعلىنيزبعْأئئاسلِوسعاذ-َْوالاَلْما

أنأدركتا؟وقدثانيهَ،الكناشطاًنصارهوليستعيدويلْلِف،أعو!مسلْةْغيابْأضلذ7بعد

شاركلفدبل7،الأ!الهع!بعلدافكنلح!اللالثنملِهكثبرهَأطظوا2السكئذرىالأسفعْا

دقيقائعيلِر!الفلَبرةْهدْهخلالي-كتابالَهوكالْت.كئيبرةأجإيي!وبقلغةحينا،بنعْسةفيها

تسجيلا9الكتابإتهدْهنكنولمتاريخإ،إلزمنومجرىاللاهوَتي،الجدفيوإكعصكن

فكرعمدم!وجوهرلِاهاماجرْءاكأنتولكنهاساعلئدْ،الألأبم-لوقائعفقظمجاصرا

الطسائدةْ.والعاللِدهالدولهتجاهوسلاسِته3.أثناسيوس

نفشهالهدوءإلىلَلَوقالسبعلِن،عامهمنلِمَتربئعنددْدْأتتاسبوسوكان

وعصفلَاانقسامها،ظالالتىالكنيسةالوحدةعلىلِجمعأنيريد،السلامولْلَوخى

الجدلِدةالمرحلةهدْهبدالِهالمجامع!اْ"عط7رسالملهوكالْت،الجدالحميبهاْ

الكفلِئةلِتخَالسبلْعودتهعالَبالفوربدإْعلىالعغلىالتظبيقسبلطوقىوالأحْلِرة.ْ

مجمعلعقدالدعبىةثْىقرسالىأممقمْمابوسييلِوسمعْفاطمتَركاب!عى،هذأبتحقلِىَ

(SOCRAT.81)أث!3لم"أع!س!.4)3،1.
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ف!ال!ولة.-.وا!سة!

لوكلِفريوسأنسمَراطولِخبرنا362)2؟(.ْ،سنةالإلمبكندرلِهَفىعقدهاللَإمكنسى

!معودتهمأألَناءتشاوراكْر!لىأشالَعْاعويوشلِبلِوس!سaأْ-له!إْ!!.كاللِارىأسفْمْا

رأيهمأقروكْ!النلِقى،/القانوندونْإهمالعلَحولأن.يمكنالتىالوسائلفىنفيهما

فيها،القائمالشقا!حلع!لليجتَ،.ْمباشرةإنجطاكيةإلىلوكيفرلِوسلِدْهبأنعلى

عقدفكرةكانتتْموم!أللاسيوس،للقأءْالإسبكندريةلىاٍيوسيبلِوس.يأتىوأقْ

.)83(الإسكندريةفىكنسىمجمع

كبيرع!دبيثهممنكانأسقفا،وعشرؤنوأحثْالمجمعهذأحضروقد

بالقللِللل!مقعثرْإلىبالإضافةهذاالجوليانى،كْراهـالعفوشملهمالذلِنف!ْالأسالمحفة

فنالرغح!.وعلى،84(جؤرجأيدعلىالعذابقاسواْالدلِ!المصريينالأس!كمْهَْمن

الانشقاقأنإلأالإسكتدرلِهَ،ْمجمععفكلىنفسهات!رَصكادتالغقلِدةصسائلعأن

على3وقد.سنطرْالمجفغ،أضكفالنجدولفىالهامهعالمسأفهكانإئطاكه--فىالخادت

النصنر-ْأ!لم-ْ.اًلاسيؤشَرأى7داْلْدْعالاعلَداك،روحالبدايةملْدْالجميغ

لدلِهمالذَأولئكإدْول؟ْ/طرلِىْعقْاللاهؤتفتاها!ْوسط"يتحققا!يفكنلا

الغابهبكسرروانجا-لْحفْىَإلْى؟لمكنلاألصنملحثْضدهوأرللسلاح!،الاسلعداد

"-لأ-ْ-801(ايمزصْوضهْ)ْ

الكثسِمهَتعترصْالنىالمشكلاتم!3ْعكددلمناقشةالإسكئدرلِةْمجمعتعرصْ

أنطاكلِة،لمحبىواليوسلَاتلِلِ!-المليلينتوحيدعذي.العملمقدفلَها7!كْىيأتىوالملبميحلِة،

كماالكيير،باسلِللِوسْيؤلِدهاْكانالتىالأرثوذكسيةالأكثريهالأول.الفريقويمنَل

كنلكوأنظر

ؤر)جع-

82).خop.cit.أرpp.9،2-639خ6 ! efel)

711(،-.SOCRAT.Hist. eccl

2(41،(83.THEOD. Hist.eccl)
12,eccl.V3،أولة.SOZOM

SOCRAT.Hist.س!،اءحأأأر5-2

01(84,ATHANAS. Tom. Ad Ant.)I
58.on,op. cit. pكلإ(85Robe)

خ!72-ع.+.--.3--7---.-
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والكثيسة.إ.!!لاإلدولة

هد!رْجكيمضللِتيولبنإلىوألِضأع،أئئاسلِوس)86(ْإلىاالعديدةمن..رلبمائلهسِصْح

ولِردضو!باوللِئوس،الآنْويوعأهح!الئيالَيةالإفليةفهماللِوسلَاتيو!أما.:87(يقإالفك

بهيتمسككأنالذىالفري!وهمآنفا.3بليناالذىالنجو-17سكلىالمللِلَيينمعالمضالحةْ

اللفا.ءلجنمءأن.الأؤلالمقامفىوالنلِالَبونيأشاسلِوسيعنىوكأق،إلبهولِمبلانتاسبوس

شَصدىأنلَستطيعوأحدة.جبهةبذلكلِشكلاحتىالأرنوذكسييهن،الفريقلِنبدن

المديدة..أسقفيورْببىسْثْىمتمثلهَإنطأكبةعلىتسلِطرالتىللازلِوسية

بصْم!الأقلعلىأؤال!وستالْيين،بكسبْصبأقةأنالأحْزِهبْاجاؤلي!قد

ولهذ)بيئهما؟الشقاقيهوةلَعميتي-يريدبألأحرىأومليلَلِوساتباعاتحادهيم.مععدم

امافيلمبيئة،الصغيرهَالكئاسُىإحدىلمحىلفمجائرهانضارسأنالأقليةلهذهلمبمح

هدْهعليالصور!ووجدعجوللِائي،.مرسومعلىبئاءمتفاهمنععادوكدمللِللولبى

ثمدوعللِه.المدلِئه)88!أسوار.خارجاجنضأعاتهملِعفدونو!جماعتهاحبيالشإكلة،.ثفب

Toumsالأئطابميينإلىاثلاسبِ!لب!بهأبعث.والتبىالمجبم،رسالةتضمئت ad

ochenosْأntالدعو؟:،المجمعأحدال!اعنمعلوماتناكلمئهااسلَقيئاهـ-والئى.جم

فلها:وجاءوبأوللِنوب!،.مليتيوسيل!.المضالح!إلىإلصرلحه

!فلِجتمعوثاالذينأولئكخاصةوالانا،-السلاميرش!يونكثلِروقكانلصا1105.

ولنشتمَبلولْهم،إليكمفللذي!هماقيريوشمبيبْ،على)ئاثمقواالذبِن.الفْدبمة،.وأولئبالكئي!ببئ

نظلبوالاوشعيه.ْشركةْعباول!ئوسافىأدخلإهمأوصياءْ،معلفينبىلدألْهتم،لِلفؤنكآباء

وللِفعئوْأْتلِاْلْلة،الآيأءاثىْأكزهالذىنجالإلِمانْوالأعرا!الأرَلِوسلِهَلمغنمنأكئزألي!

"علىقائمالؤئاملكونأقتئاشذكم3مخلو!.القدسعْالزؤحأنيفولؤن7الذينأولئكأيضذا

98(.إللطثةمنهمتحتملمماأكنَرإليهمتطلبوالا.الشروطهذه

المجمع،ئأقشهاالتىالثالْيةْالمسألةالمصالحةهدْهبأمروثلِقا.اتصالاوسِصبلإ

,Epp.LXI,ككلاتأ04، LXVI, LXVII LXIX, LXXXساي،(86BASI)

.BASIL,87)،+لأ*سأLXXXIX,CXX,،؟ل!ب!عْال!س!حعْ!3،3 3 Epp. LVII)

.SOCRAT.88)أ)914؟ Hist.eccl)
.st.eccl.13ؤأيضا..: VْأSOZOM. H

4,3(98.ATHANAS. Tom. AdAnt)
-..........ع+-.لا..عع.َ.-عيخ!؟2
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لكئيسلأ!وا..الدولةخلألموا

-الجانلاإلئالعؤدةثْىيرعبوقالذينالآريولمبيينأولئبمنالكنيسةموقص.وتلَناوك

تمذبرالمعقؤفيم!.-ْيمرحلةيمر-ؤاأنْعبئَلِضرالمثظز!ْالخزبكالىْالنيفى.ءولمحد

والحقيقهَالوظأئف.-الاكليروسلية.ْمنالحرماناِلمىيالإضافهَواللَوبة،الندامةحنطى

التوكَلِعبعدننيلْوا.الذلِنرلِصلِلْى)ْ-!("،ضجمعْ،أساكفهْمبنلْفر!تملرابجماعةهدْهإن

هؤلاء:لثبألْاكْىجاء.وقد،.النبقىا.لإلِمالىْعبنابتعدوا،نيفَا.أنهم7مرسومعلى

امخزلوتاكيلمنْ.لذلِنمنجماعهَأنإلىئتت!لِرأنباءملمنامجتا-3"...-نقداللقفت

مرأرة"ذاقوا-الذلِنم!آحْرونبينماْالسلام،فىْالآنْيرخبهونؤالقيرةالحقدبدافع

.إلى"ئكنئاحشئإ.ا-اًنْرألِلالذاإلنئ.-شْزكئنا،نِتطلعؤقالبلهـاء"،3َالاَريوسيبنمعال!فاق

من--"هدْهاطربالتتهللئناوأستريوشْ،لِوسلِبلِؤشقكزئا،-ؤالأحبةعنهتمحْصْمائيافتكم

وإدْايجلِد،عئإ-أخدملْهمهئكلرْاللاكالْىألْمالْبجكوالضرأجمهأكففياثعينالبيم!ائر،

.ي-(7)1ضبثهمْ،الشإعهقليهجر،إلأرلِولمببي!اليَاحْ-ف!الهؤى3برأو؟ةصْثم،مئيبمان-

وْقبلهمْالنيقى..َالإيماطْ-إلنىانعائخلِقْاْلألمدافالْة-بآولاء7المجفعرحبطوهكذا

الزسالةْلضْفلْفَوقد.إنطاكنِة.بم)-69(فْنَى3للؤحدةْألنناساوضعها-ألثىالشز-وطبنمْس

وضْنعتَأاللىْأبمرشوح!امندودهَ"اوشجيلتانتلِمئ،-/أفييفانلمَالْؤلْاالمَجفعاثزأبى*ألِضتآ

2-ْالبنأبعدْلكلِفنح.أنْحْ!شيهْلْيقية،لمرسوموشروحتفسيرإتشكلعلىسردلِكا.ثْى

الهادئالاعكلَدإك-.ع7-هكإ.1خلكط!مييْ.-)39(حولهالشبئفي،.منفيتإر؟جدلدةضحا!لاورَْأصام

3.إ.-ابذىالعتبد"المجارلادللقيغد.لمأتئابسِولبىعأئي3ال!ثبعة،"ئلإحظهدْهْفنبيذوالدى.

؟بم(رويبرتببموقايضؤرحْلَجبير.ع.خسباأضيح،ى.وإتما.-!والق!رْ.ْايئضرأنجلفَ!ييإضليفي.

كاني-ؤبخبهذاْ)؟9(،الساتمش!"وط.ؤيضبعإلمجرجمةلِمشخ+".مب!رالط-الذي-المنتصبرتوجمإ!ةْ

المخطوهَاًلِضاوكانالمجأمع""عنأتذاسيوسلعملالناضجةالثمارأولىهوالمجمع

أجلمن7لَجاهدالتىالقوىرأسعلىنفسهأئناسيوسبهاوضعالتىلجاسمة

021،09(09 Kidd. op. cit.II)

.HANAS.Tom.م.،ع.--أ07 Ad Ant(19ا( AT)

.RUFIN)894ء.--.. Hist. eccl. ,I 18 (p. .L XXI29(؟(

.ATHANAS.39)5ج+.،.!!0..7-- Tom adAnt)
(49-Robertson, op. c-".،(58 )..َ-

ح!092--*ع.--.ع-.س+-.-.-----....----.--.7-.-...-..
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والكئيسة...-*ال!ولة

أصْحبَالخطوةوبهذه9(؟الإمبراطورلِةإْمنالشرقىالنصفالكتيشة-فىوجدة

عهبعلبىلالزبوسبهَإلياقلِةالسياسلِةللسلطهَنثصدىأ!على.كَأدرةالنيقية

بعد.منفألنزالإمبراطور

وكافأثناسلِوس)69(،وجهدلعملسًويجاكاقالإسكندريةمجمعأنوالحقيقهَ

النيقية)79!العقيدةمع.الوحدهفىيرغبونالذينأولئكلالتقاءفرصةذاتهالوكَصفى

العامبالارتياحقوبل!قدالمجمعدراراتكاتْإذاانهأيضا،فيهشكلاالذىولكن

رأجعا،كانذلكفإنواغتدال،تطرفمنيمثلونهبماأعضائهجملِعجانلامن

علىالشلَربضيرورةالمسلِحيةالمكنيسهَ.شعورإلىأثتاسلِولمر،بهقاملمابالإضافة

.تتلِة)!9(ألبىجولياقشلِاسةفىمتمثلايهددهاالذىالوأحدالخطرأمامخلافاتها

ويلا!منلهلَعرضبماْالأساقفةيذكرأنَعل!دائمالِصرأللاسيوسوكان

وراءمنالأ!اسىالهدفاأنعلينالِحْفىءولاالخصموم،يدعلىوالتشرلِدالنفى

أنسوزومنوسفيذكر،وولاءهمالأس!اقفةلاءهوًلَأيلِدباستمراريضمننأىْهوذلك،

المدفاعذلكشهودهعلىللِقرأالمجمعهذ)عفْددرصةاتلهرْالسكندرىالأسفصْ

الأمبراطورقوأتقبضةم!ول59اْ!هإهروبهكيهلِبربىكلَبهالذىْ

.)99(كسطنطلِبىساحلالبر

إلئ--بأولينوس7هذه3زشمالمهْوأسترلِوسيؤنسيبيوسىالإلننكندرلِةْمجمع-حمل

أنفلك-أشماعا،ازدأد!قدالشقاقهوهَأنوجداإنطاكيةأتيافلماالأنطأكى)001(،

ىأرفضفددنيقلنهفىمتطرفاكانولماالمدلِنهَ،إلىسيمهماقدلوكلِفريولم!

اللوسلاليلن،رْعلم؟3ياولدنوسورسملفوزه.قامولهذا،مليتلِوسمعللبَعاربمحاوله

أيضاو

ص!+3

(59.Id)

(69.Id)
12(79.Neander, Christ. Relig. And church, IV,)p

902(،".(89 Kidd, op. cit.)I
99)أV.st?ء,12،1 SOZOM. )H

82(1(.SOCRAT.Hist. eccl

-2(001 ATHANAS. Tom. Ad.Ant)
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لكثيشة!وا..ولولة01-ع

ثلاثةالأسقفىكرسيهافوق!حملإنطاكلِةأصنحتوهكذأ،أ()1ْالمدينةعلىأسقفا

اليوسلَاتىوباولينوس،المعتدلينفيعيمومليتيوس،الآرلِوسىيوزلِوس،رجال

مجمعكْىلإفرأر-5ألَناسلوسجهدلصهدمادْإلهحدفىهدْا3وكا!النلِقى،

الذىلوكيفريوسمننكوصاذاتهالوق!فىوكإط،إلاعتدالسلِإسةمنالإسكتدرية

المجمعلِتخذهمابكلمسلقاالتزامهوأعلن،المجمعهذالحضورصكنهمندوباأرسل

نتيجهَإنطاكيةفىيرىألذىلهذأالحزنيوسيبيوسلَملكوقدا()2ْقراراتمن

لزميلهإحدرأمهأنغلِرإزأءه،امتعاضاأبدىالذىوهوالسلِئالاختلِارلهذأ

جهدالِوسيبيوسبذلولقد.حدتَ)3.ْإ(ماتجاهالصمتالتزأملىاٍدفعهلوكيفرلِوس

عائداارلحللمومن،جدوىدورْولكنالصذهدْالرأبلأئسهمحاولهكْىفأئعاع

لمحىأرلَحالهعلْدرأيةوأبدىأتطاكيهَ،فرلِقيمنلأىيلْصْمأ!ورلمحضيببعته،إلى

)401(.الأساقفةابيهيدعىمجمعفىتعرضأطلِجبالأمورهذهأن-كل

لعينىاُضحتقدلياولينوسرسامتهأنلوكيفويوسأدركوعندما

واسلَبدابغيظفتملكهلشخضه،موجهةإهالْهَدْلكش!د،مقبولعْيرشيئايوسيبيوس

*رأحولكئهلوسدبلوش،شرجمهَمرشمْسهذسحبأرعلىْفالطلقتصرولمالحئق،ْ-به

،17(الإنسكتدرية).ْمجمعكَرأراتكليدلِ!-ْعللِه-س!لِطرتالتىالخصومةسورهَلمحنى-

نفرتبعهحيثاجدلِذا،-شجناأحرْاتهأإلىوأضافالكتِسة،عنبذلكنفسهففصل

لوكيفريوسالقد-أضامْطسفْزأطولِعلق،اسمهحملآحْرفريقاكؤلْوأايماسا!د4ْمن

.أ!11)6ْجدلدا3فصلاالأحزاقهدْهإلى

كذلك

أيضاو

96,,l101)ءحاح.ول.SOCRAT. Hist)

.SOZOM.Loc. cit

THEOD.Hist.س!حاس!.211!2

917(1(201.SOCRAT. Hist.eccl)

13,Vع.SOZOM.op. Cit

9،121.ecclيمأ3صأ(301.SOCRAT)

13,V.رواح.M.Hist؟SOZ

(SOCRAT.Loc.401)،8ء.
)501(أ.4

(601.Id)

3!1--ع.-03
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والكثيسة.-.ع!ال!ولة

إدراكعلىعفأدرغيرنلِقلِتهمتعصنبا!فىكا!ْلوكيفريوس-أنوالحقيقة

هللارى.7تجللىْاعلَرأضات!ولعلالملخاصمهَ،الفز!ييناللاهولَنهالحنلأفا!

إلكاملعجبْرهالمخلَلفة،إْفَظي-.*الفرقبيطادتوكْيىَسبلِلىكْىْبهاقأمالتىوفجهودْالْه

حكلىوسخطهحلْعهكليركزكالْماوألْهالمسأثلْانلاهوتية،فهمإلىوافلقاره

أ!قيدهَ)1ْ7(7.)واانفكردوطالأشخاصر

بوالَييه،فه!قصبهملابىىالطللِاكْنىالفرسلىيوسيبلِومطالبَقبىالغودةرحلةؤلمحبى

جهه!دهمأالرجحنووحد،ا(يوسلِببِوس)8ْجلمنفأهمنعادفكالأحْلرهدْاوكان

الإمبراطوريةلْصدْاوشهد"901(إوإيطاللِاغالهَأساففةلدىإلئيقيالإيمابىْلتنبتِ

وآخالمحا!وللطالياوأَسبانلِا7غالهَفيالكنسيةالمجامعمبنعثداالفترةهذهفىالغربى

،!Achaبلىلِمتماكلع!القضاءجميعها.إليهبسعتالذىالأساسىالهدمْ!كادْما

)011(.الغربفىالآريوسلِةبقايامنبلتالىوالتخلصريملِلْى،مجمع

عكسآلتَفدالأساقمْةحيالائئهجهأابتىالتسامحسلِأسةألىْجولياطة-أدركْ

وجديأول،كادتكما.عنيفاصرأعاالفر!تلك!بينيشهدأبْىمطويدلايلَوقع،كاطما

!ميهاأصملبتاللَي.جراحاتهانضممدر/ابحتالإمبراطورى.كَدالغرلاأقاليمأن

ؤكَبخاصةالكئلِسة!لىأٍالشلابم-لتيدجاهدةالإسكئدربة.تسعى-الشبرقوكْبى،ريمليلْبى

والفرقإ(71أالإسبكندرببة)3مجمعقرارا!علىتوديتهالائطاكيلباوللِنيوليىأعطى

مننيقلَربونأكاكيولب!أتباع.الاس!فْرار،ْوراءسعياولتلناعدلَقلَربالآريوسلِة

1(.اوالأنوموبين)2ْالنبقيينببنوسطالِقفونالآربوسببنوأنصأ!مليتدوس،

جمنلك.ؤر.اجع

ألِضنالهأنظر

.!كذللإْ

58.it.p701)خ.Robertson, op)

13,M.Hist. eccl. V20801(هك؟(

41(901.Ibid)

؟6.3!بماب!اْث!C.stءح1)51117.

W! )O ATHANAS. Ep. Ad Afros, Iنم

pict!كهـ.4لEp

4بمول Ruول.Ep

11(111.ATHANAS. Tom. AdAnt)
115113.( Gwatkin The Arian controversy,)p
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!بوالكئي!م!ة...اب!ولل!.--..-.ع--.---.-----..ع-.-...3.-..-...-.---ع-..-7-

رأيأنأجكارمة،لئ!ر؟جؤليإلىْلْدبىكْنئاجبدئإءىالتتءالننيأ!-خبهلى.

الإساكمْبما!وصرألببن-ل!مجبإمغ5!لع!الأشمَدْي.الأسكئدريهخبركرلنمىبعللىألئايميل!ولمق

3لريأ!3الإميرإطورعلنفعناللاماأتن!دبمالْماماولكنأنطاكلِة،.ْثْىالساصمع!ول!يجلا

-إفي..حولئيفد..افيدستالرإطلِةالطبقةاءئساخاصنةألوئلْيينْ،صْكبير)عددا

بكلىةبإبقضإءمكفيلطليقأ،آمناأنناسيوسوجودمجردأ!أيقنولذا،المسيحيهَ)113(

الذىحولملانألْىاجدبونولفولي،(اi)"وآمالهالعفلدلهْالامببراطورمبممروصكا!كل

سنْأجبهومنْونجايصهَ،عخاصمةيكراهلهَأثناسملوسحْص!دالملنحيحلِلِنلحلالبركا!ْ

-ابشابمَهَ)113(،تصريصأتهعللِهإمل!التى-الروحتلكالأقامعلىلَجا!ىتعسعْيةتعْرقةْ

.أصدرهالذىالقر.لىر.أنفيهـايعلنالإسكندريخةإلىرسالةجوللِارْكتبفقد

اسلَعادهَدولْمافالظالدلارْإلىالعودهلِعلْىكانالمئفلِلِن،الأساكعْهعودهيجْضنؤص-

أيه3ْمنأفيساقفهَتجريدأمرهحقلِقةفىيعنىالقراروهذا-،ا(إالأسقفيهَ)آكراسيهم

جألْصمْم!للفرارالتفسلِرهدْ!أنويبدو،الدولهبهايناوئوايمكنْأنسلطة

التىألحافلةالات!عبةْالاستلَبصالاتمنجوليالىْرآهلغانتمجةجاءالإمبراطور،/قد

7َ-مْفوملأءالمنفيينْلأسافثْةْع31بعودةلرحلِبأالكنيعمةجموجأبدتها

أثتالبميوسبأمر.!جديدإمبرأطورىمرلمبوم.لإدْأصكهفلبفصبر.حاكمشفعوقد

لني-اٍ.احلَجاج!فموا-فْدالإسكئذريةاهإلىْ.أنؤيبدو-.عالإسكئدْرية)117(بمغادرهَ

7جدؤى)دون"ولكنالإجراع!ْهذأضدافيميزاطور )HAجديدمنكتبماجوليانإرْ"7بل

فلِهايهثدهول"ور*أرم3أوللميوسمامصرفىنائبهإلى362أكتوبرفىرسالهَ

اجعوث

15,eccl.V113)أ+3ط. SOZOM)

.THEOD.114)س!01ء5111،5 Hist.)

.on.op.،)0051عا cit115)كا Gib)

(116.SOZOM. Loc,cit)
)117(ع.+!م!IND.حمكلا

7!.0+،11HIST. ACEPH. V

,p-4(118,Neander)(ا.3.76. Christ. Relig.andchurch)
!ىي،---30337--3.---....--.....-3----...--7---.3.جوو؟بم
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..-والكتيسة..!!ال!ولةْ

-الإسكندرية-عنلاديسمبر،أولقبل(ئناسيوسيرحللبمإدْاباهطةماليةبغرامة

وللْقدْالإميراطورعلْهيرصْىأنلمكنلاشيئاوإلْىكلها،مصرغنبل،فحسب

هذهرساللَهجوللِانذيلوقد،أ(بأسرها)!امصرالأشقفيغادرأنإلا،أتتاسلِوس

فىطعناوالأربابسرأبيسافتداحجانباإلىتتضمنالسكندرلِينإلىبخطاب

.1012(وألْناسلِوسالمسح

والإصرار،جوليانرسائلفىتبدتالتىالعنلِفةاللهجةهذهأنشكؤلا

النفىرحلهَمنإليهاعودلَهعلىيمضىولماكلها،مصرمنأثناسلونسطردعلى

التىالكراهلِةمدىعلىواضحةدللةللِدأ،فعَط)121(أشهرثمانيهَلااٍالطولِلهَ

،نظرهفى،يمثلكانالذى،السكندرى)122(للأشقفنفشهفىالإمبراطوريضمرها

2.فلِها)نفسهسلطحهمنأكوىسلطةمصرفى r')،نياندرولِعلقNeanderمجلى

كانبألعودة،للأساقمْة.السماحقرارهأصدرعندماالإمبراطورإنبمَوله،دْلك

بالسلِرا.فلكبعدللمرسوبمأجمطيربماأومحدد،غرصْإلىهدْابفْبرارهيرمي

يبدوالذينالأسالمحفهَأولئكصْدبحريةالتصرففىالحىَنعْسهيمنححتىمعينا

لِفوكَه،أوشخصياالإمبراطورنفوذيعادلربماقويا،وتأثيرهماذجموعفىنفوذهم

ولِضيف،12(أتتاسيوس)ثالسكندرىالأسقفلِنلَمىالاكليروسمنالطائفةهذهإلى

حلِثأثناسيوسلْفئ-3.وراءالسياسةالدواكْعبعضقيبدىالأخيرةبرسدالتهْجوللِا!أن

مل!ملْيرماًدأهيةرجلاالنالمكرأسعلىيكونأنالخطؤرهَعلمنتهىإنه11لِقود:

يلهذاألِضا؟أتتاسموساْئصإرليثمملالئفىمَرير.امفوقد.أثئالبملِوس")12ْ(

احخور

1؟،+مل!س!؟أ؟!؟01?حلم!17!-؟ (91 )S

01.5".11،1.2(0 Gibbon, op.cit)
2021(،"..idd.op. cit،*

01,VIIحكهـت!3-ول(1.MST؟)1

32*1،.REG.NAZ. Orat122(ئأ(

(123.95Robertson, op. cit.)p
12.754( Neander, Christ. Relig. And Church, III,)p

77(125.Neander, Christ. Relig. And Church,!"1)p
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لكئيسة!وا..بدولةا

إ(واممتبريقيوس!)26لولسالسكئبريةالكئيسةقسسِييإبجادالأوإمرصدرتَ

Astericius.

للعاصعْةرأسهألناسلوسأحلْىالإمبرإطور،جالْلام!الإصرارهدْااًمام

اكرصإليالكتيسهَيأمصرعهدأقبعد362)127(أكلصر13كْىالإسكذبردةرصابر

حولهمنيلْلَحبوهـاخلصاؤهراحولما!(n")لشخصهوحبالهحماسهَأصدقاثه

سحاية.إلاهبىأعفماالؤمن،يعضلْبْسحلبدعونجا"أحبائى.لِطمئبهممودعاإليهمالتف!

أصدقاءهيبلَغىمصعدأالذبلأتتاسبلِصرركصصالفصروعرص.)912(تمضىمأصران

رحلةعنطرلِعْة)013(قصةالكنيسةَمبىرخوولِروى،مصبررهبإن،المخلصبلِن

بلفقط،أثناسيوسبطبرديكلَفلمجوليانالإمبراطورأَنمنهالِبدوهدْه،أثناسلِوسما

بقطنئهأدبىكالإمبوأطبىبىولعلمنه،ولِتخلصِجأنبهلِامنحتى-عليهالقبضطلب

الجيينىهدْاإلىاللَجأهوإنالملاعبم!وجههثْىأتئاسببِوسبىلِللره)نيمكنصأ

،هوادةلِجرفل!بشكللإلِمالْهميتعصيونالذلِ!أولئك،الرهبانمنالضبخم

0(1 r

11,ACEP.! VII!126(.+غح(

؟)127به!؟ST..!؟زلأجلا.14

).128ءس!)!.15 SOZOM.Hist)

.THEOD.Hist.أول،5انجعور- eccl

1409SOCRAT. Hist. ecc1, III912(إ

..ZOM.-أًيضاوراجع Loc. cit3؟

.THEOD.Loc.وكذلكْ cit

آكرْه،فىالامبراطوزجتودله،-جدأعد-ْبقاربالئيكفىاْبحرعتدماأئتاسيوسأنالقصةهذهتمَولْ

،ْالشمالإلئثاندِهَالقابىبوجهةلِدلِزواأنرف!هأمرمنه،أدنىأو7قوسينقابانهمأدركفلما

فتلسِوس،عنالغاربفيمنليسألالجنودأحدولَقدمعنه،تبحثالتىبالعيونالدهَىماوسرعأن

واللَهمماالثيلضفح!لِضنربونالجنودْور)ح.-غنهميعتِداعلفس-أنه،بنفسهالسفندرىالأسففواحاب

من-غفلتحنىأياميضحةفيهاليمضىالإسصند!يةبإلىنانييماأللاسنِيسرعأدبلنماوالمجدلف،الريع

...الرالعنفحهمْمرةبذلكل!بباط!لةإل!مسرعأفانطلىالحلون،حوله

.OCRAT.3عأنظر Loc.citص
5.ورإجع it!س.THEOD. Lo

FEST.IND.+حكلاوأيضأ
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س.وا!ئيسة!ف:.ص!الدولة!

أباطرة-انيعلموبىْوهمخاصة،"وجولحِانالولطتيةعلىحربابالتالىيشعلوتهاوسوف

لم.الصحراء.ْإلىبهمدفعلَمااللىالأسانميةالعواملبلِنمنكانواالونقْ

الأسقدْ(شَجا"لدسبلِاطى.هذْاْثْيهْلِتهج-ْجؤلملِانكا!.الذىالوكَلَالْفس3وكْى

أطيدْت.ابمغتدنةَا-ْسالتنئالئلِقيةْرنج!أحدإلىالئثَربجاهدأ-لِحاولحطا!-،الشكئلطرى

تجريجوريْكْىْممخطلةالتخديد،ؤجهعلىكبائوكلِاوفْىالصغرئ،آشلِ!كْى2ْتظهر

ياسلللوسوكا!.الفَحهلِرلن-كبادؤكلاريخلنىالقنِنسارى،ولأسبلبيوسالئأبْىيالْرْى،

كانفقد،جوليانلدىعْرلِباصكنولمالكبادوك.،قيسارلِةكنيشةرجالأحدآنذأك

ألْىيبكوولكقكرب:.شكنالآحْريعرَوكلاهماأنثنا،-فىدارساْمكنه!لَرهَلهرفلقا

ولفسكةللمسلِحلِهالإمبراطورم!لامخاذاهَْاقنعاضةْصرأخهَأعلنياشلِلنِو!ما

ألْاغلِر،نجوليائياتتهجهاالذىلمهذفيبراالاضظهادبسلِال!نهَدْرعاوضاةط،بالأرنجاب

3لضمانالأقاطسنىأوألى.صمْة،ْنجاسدلنونىلضموسلِلةْلمْلعدمالإمبزاطور

الفضتئْاالجؤاع!نحدثهْقلهاوألاحترأم،بالو-للَشم-رنمماله)ا؟إ(إللِهفكنبسكؤله،

،يسيرةلحطاتبضعوثتهمنلِخلَلسوأنه،الإمبراطوريةإدارةفىيتحملهالذى

وفىوالمداهتة،البالوررياءيحبولايعرفلاأنه!لِبلِن.فيهإ،نقسه.عنيشرفي

..لقؤط:ْكلبالرسابةئهاية

الحبأعطلِناْأحيبئااق-ولكندعا،إلا*لداعلْؤلبا-أولا.نعالْبإناْ-"..

سوفحكيمملفك!رجكلرؤلِتك،سعادلَىع!لأبوهنْلكآكنبألْىعلىْكلة،

كم،ومنصْيق،أىيسبلاأَنمنأكثرحْلِرا،منىلِجعللأقحبوراأبمزَيكورْ

باره.البنهدْ؟..تبىكْىألْاوبعد،إليبإلافيلَحاليع:ولننبببرعوقبَا،.نضْلِعال!4أجْبرتك-افكما

ةْأ-لأما!ئ"32.أحلئْلم!دده-4-َمغألْىإرحلتئةكى3دضصْمنئْشو!3لى.،

أنبعد-،برطلِإبىته.باسيطليبىس-إنجىخبكو؟الد*-اعطورلإمبننا0.وجهالحْحو710هد09ْببهلىو

نجوليان،.سندإلنمهمن.طبلِعلِاجرْءا-7لِسطكلاللن!لؤلث-والسجالا،-وهذا-خلالهْيمتشطْراح

العئا!إظالقْثْىوسالِدخرلمنجاسيليؤنأ!اطعْيرحْصومه.المسيحيبن،تجاه

(131(IUL. Ep. Ad Bas. (BASIL ep.XXXIX)
ص!-....----كا...--.---.-.-.....ء-َ------..--....-
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والكنْيمبإح!0001ال!ولةْ

كانوللعا،؟جوللإبْىيتعبامحعالحائعطعرص!ضبارب!؟الإمعبرإطوركْى-كدحعاللسعالْه

132(ا)والائفجعارعا-.سدبلعالغضعسعلسريعالئإرْلالْرعْىلاجرلِجبىرىعلْهلحعدسعجمماجوللالع

!مكتبهانَالْبِهَ)133(لمرسالة2363.بؤئلِةكْئإليةوويخ!،باشمنِللِولننةفسلكأثاره!قد

./.س.اىفلِها.جاء"،سخطه

لىاٍ.ْإمجئلعملْدْلاوعمتتىطباعا،جائعيعولينعخللعدمالعهع-للوعمأ!أظهرأنا"بنِئا

البرايرههائلهذىانظرأمرى.طوعاللنمصمىئظل!ف!كل!صبلِربَددقاتنىالحلاه،

السإجأ؟أريولىْ-هموهؤلإءعطايأهميروإلمئح،كلطميعكدأبئا.لَضْعقِبجملِع!

S!. agadarae،!وخلِلاء،.اليرادعبوثعمهمعجباالئائعهوبْى7لدلتوأسع،ا7خلفالقاظعئو

علْدةلِحبونادْلاالآبْهم،كالًئالعوجمكْبراليعُهم-وحولثبىيجيعدع،ْملعالأئاسيويدايْونيْ

أهج!،وع-ماءلدىولكن.ع.السلطا!أكْرصب.وجمكليهبممثعلِئتىطاعهرهائبع3لئفسعهميودعودْما

ألى"فيدارلِوسسلياعوأقهرالسابوفي"11لأدحر.دْللعفأبىسإلىلئعوعى-(سلِراُلىْيجلعإدْ

الجميعوليعرفن3،والسراكئهَالهئودأرضبعلأفحلنصاعْر.وهويدعرع3ألجرعيهَيمَثج!.لي

11.عبلِدألىالكعاعوللِمسينسلطالْى،

كَولَهباسنِللوسرْعامامع.لِبستعرصْلمحجوللِانواصْح،عالحدي!هدْا+موعْوالمغوعى

-لعبلر"وهو،.قحائلالإمبراطورلْالمةوبْلِ!بتِئهبِحوكا7لنأئهلدركبحلىوكوالَه؟

ألحفهعاالإفماةة-ْ"ررملى-يمئتيجةَلْمْ!منيْالإمَبراظور6-ْكْىاعتمعللعالتىعْالْمرعارهَ-سكوعْضعنارحْ

بةخلَمتلئالذىالطموححكنتفصحاشسالهَألىإلمىبالإضاكْةهذاكبادوكيا،رجلبها

إيضتمها!حديدةخكلعتىْع-.أقاللم!السعلاد.ة.مرعبخلثعهلدورعالأملبراطورهـ-ومدى،.-م!لْعت!رع.ْ

-يؤمن.كانجولنِإنْألىْله!قبراط.ا..ْيدْكبرفِي..!!إيضا01فدْيؤكد.مما.3ولعلإْلالميرأطوفييهَ،

.إبق!بببمءأنْصيْهر،ْوإيجعظمعة)؟13(7ْالمجدع-جودْالفيِلسعبرما-ماك!سِموسلقئه-.ألمحاهبم!نمعإم!

جمن-.بِحْبئ:وأكصبحمبابثبرةباسيللوعلم!إلىالإمعيراطوبى(بهلوعج!الرسالةمنالإحْير

-ا./-3..2-..-7صا.-بر".:ْفقاللْمْ!بده،

كا(لأ3عأض!5َكلا*مكه-77ة3نمة..ألأر3بخ35-6ْة(خ.3نم8ت5وتمآ.-ْ--ْ--!َ"ا"ْ"ْ--""

4-ك!كا!ول3سل!.م!ةة-نبلا)،-ْ-"7َ---7خىء:--3ْع.-ْ-.. Bأا373)س،)لأيأ.هس!4لائي

1؟.+!steccl.111،برا--.011!،.07 ) ! ، (4 SOCRA

يغلَقدْجعلة4الأر!احئتامصخمنوأفلاطونفيثامكوَرلىعن3جوليانفيلِؤمننفا-أنه03ممالراطويضملِف

--ْ-ير!؟:!ْ-ط...--.-ى-"،ع-:-311.نانحبذثْى.الآسكئدرهؤت-نالْسهألْهأو.!يه،حالةالمعَد!في7ا!فمكفدززؤج7ْأن-ة

00000000،!07.3
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لكفيسلأوا..للولةا!!

فىولكنهابالتقوى،.تندثرإنكهذأ،ورأءالخكمةتعرففأنتذلكومع-".-..

بألْى3على؟اكلَراءضندئلسابْكلمَحْرجمكانكل!ى!ألْلَاالحمقئ،رذاءالحق

معولكندْلكقالأعرفكألاكَلمنطنطلِن؟حفيدأنىلَدرىالاجثلِرا،بالأرجوانلس!

ونحنالخوألىالأيأمفىأنتلىكننتهماولالِوما،لكحملتهشعوراأغير.لنهذأ

وأناذهبا،جنلِهألفبإعدادتأمركأنالرحيمةإرادئناشاعَاولقدالصبا.فىبعد

استحتالتىالفارسيةالحربإلىْطرلِقيفىبقلِسلِارلِةمروركأِعثْلىلَقدمها

منذاللَىالمنشاتتلككلولأمحون!يساهـيةفلأدمرقْأبلِتفإن،الآنلهاخطوى

كل،الجموعولأرغمنوأربابا،للأربابمعابدأطائلهاعلىولأقيمنزانتهاظالقدم

بعصْلبغخلىلَرسلعأ!-حقاأوصلك،الرومالىْلإفبراطورتدْلأنعلىالجموع

بخالَمك،وْخلْمهوملِزانهبعدهلَقومأنبعد،إليهالمشارإلذهبالضدودينرنمنلك

فلنوإلانجالرضىذناٍبادرأبالي،ولامنككابئمالكغفرتلك6فعلتمأفإذ)

".أطالعهمرهَلأولمأأدينوأنأسبهرفعأنلعلمتلقدمضى،الوقت3إذا"الندميفيد

ولهيسارية،لباسيليوسمباشراتهديداالرسالةمنالأخيرالجزءلخذاجاء

للِكبَقلمهباسببيوس!أمسكئموم!شحْصملِةَ،لاإهانهَكبادوكدِ!لرجلأيضاونفل!

جاءالمطاقةوسعتهماقدفيجوليالْىعلىكْيه.حمل،رسالتهعلىردأالإميراطورإلى

:فيه:

جملى.با!أحرى،.أوعلىوهجومكدلْلة،الزاهرلحاصْركاليطولله"اعمالك

الامبراطورية،،تتإثر-بالعباءهَوأنتفيكاللَفكيرلِأخدْنيوصكلْدماحقير،تافه،نفسك

تظللهاوإمبراطورَلِلدلِلَوأرى،والدينبالعار،لَجللالذىرأسكمفرقعلىوالتاج

.أسلمتالمزلَقىوبلغتعلولَطوقدوأت3ْ-رعدة.لَتملكتنئالنعصأء،وئمجهالفضلِحة،

فوقبنفسكتسموورحتالموردهدْافأوردتك،الدناءةومردةالغدرلشياطيننفسك

إلىلْرسلبأن،والمرضعةالجميعأمكنلِسلته،وتمتهن،اللهضثبلالبشر،بنىكل

لمقداره،الدهشهَتتملكنيولم،الذهبهدْالكأ!ثمأنليأمرولْيحقابىة،الناْشأشد

تهرودوأنتعليكالسخ!نالدمعأذرفجعلنيبلعسيرخ،شئفلكوإنْكأن

والقداسة،الخلِريةدرولمبيسولِانتلقىكناكيفتحثثن!نفسياق.الضياعصوب

.--.--.rfA!ص
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والكئيسلأ!..ال!ولة

ضإل!أصسلِتافقدالآناماشيء،-سكنكولم-لِعْبالمقدسالكتابفى-.لَعمسَكنلاطا

أنىالأولىللوهلةلِكلَشفلمإلرضينهذاسموكالكبر،ب!انفسكعلىوضْلِمَلَا

هذالكأقدمأنمنىلتطلبأليومتجئحتىوإرفة،نزوةوسطأعيشأكنلسم

،ماتسقفىتحلهالطهىفنأبىدى.يملِبمماالمواقع!ىأملكلاأنى...الذهب

وردىِءالقدفيمعالشجرراقأانا/.نقمألَا،ذبيحةأَبداثلمنررلمخادمىوسكلِن

11.همناكلالإفراطكابئولاعقولنابألشرأهةلَتبلدلمتَمومنالخمور.

الأمرولكنالإمبرأطور،تِطبأنمثلئْلشخصخطيرلشيءإنه!ا...

قرأتهماكلإن.وسيطهناكولينرا!هتخاطبعلْدماخطورةأكثرلِكونسوف

.13(تدا!")ْفهم!وإذائذربمه،بمأنكلِبدو

ورْادالرساله،هدْهثْىجاءلماالغضببببهاستيدقدالإمبراطورأنشكلا

إلحظآلهةمعبدتدميرعلىأقدمواالكبالوك،قيسارلِهأهالىأنسخطهمن

aلْستدعىكاتَالتىالعاجلةالفارسلِةالحربضر!رأتانلِبدوولكن3،حدلاه

باسيللِوس،ومجلأفبةقلِسافييةلمحىللنؤقصْالفبرصةلهتتزكلمسريعا،.جوللِالْىارتحال

r"(أنطاكلِة)6وصل362لِولليو)8وفى،الشر!فاصدامسرعاجوليانفاندلمحع

للتىوالعقلِدهَلْحوهالأهلينشعورعلنىيقصْ-أنفىالرغبةتحدوهكانتوهناك

أنهاذلككبارا،أقالاإنطاكلِهَ-بالذأتعلىلِعلىَجولدانكانوربما،يها)!13(3لِؤمن

ثىالشهيبرهيمجايدهاللهلللِئحهالقدليمالمريمزلاْدأونىيواكماكابْلا،

لدباسوس،الفللشوفجولحا!،صدلىَ-أنكفاالمحللِة،الأوللمبلهواكعالاداكْلْى،

اليهود،إلىالئقربلِضم!عمفهبرنامجكانولفاانطاكيهَ.فيآنداكاستقرفدعكا!

أنإلىهبْازْعمإئهم،لَقرلِلاغلىعملكقد،.مد!مكييرةجاليةنضنمالمدلِنةاوكالْق!

إئطاكيةكالْتَولذااللِهؤد،حافخامأي!Gaثلإalاelْجفاليلإلىقريباكاقْليبالْبوس

SIL. Ep. LXI135(كاول(

14,RC.Res gent.XXII!136(ولوللمبما.!م(

17111,،5.. ecclْاCRAT. H(137)؟S

!093ع
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لكفمسهكأوا...جولةل!اص!

أصدْرالفوروعلىْ،ا!)38الوشةإحياء!ى-نسبلِلوأحْلِبنهها!عهنقظةلجوللِالْىثمئلْ

مذ-ابحهاعلىتقدموأنأنطاكلِة،7فىالوئتِةالمجابد7جميع.تفتحبأنأوامر؟جولدان

---ع(-.ْ&}لدربابخا)9ارضاء.الأضحلالَا

أ!ْيعدالقثؤطبالقه،-وأصابهأملبخلِبةْنطاكلهَأٍلمحنئأصللاْجوللهأنطأنْضكلِر

ذلكسولاءأالأمورْادثم،المسيحية"إلىالأرب!لبعيادهَعن-الناسالْضنرْأفرأءط

و-فْد14(،بأنطاكلة)ْداقتىضتاحلِهفىأبوللوأ!ةمغبدفىفجأعالْدلعالذىالحؤلِق

سرابأ.أصْحت"قبالمؤت!لِهعكْئ--إعادةظمياشلهأنجوللالْماألمم!

ثْارس،ملكرسلإئطابخد4كْى!جوَلدِان-على!وفد362عاتمولمحردا-دْهـاية

أن.غِرالفزاغ؟هذا-لإنهاءمفاوضناتفىوالدخولالحربإنهاب!تطلب

هثايكفليسلَخ!ومنسترونىقللِلاعمااكَائلا:.نجفظاظةالسفارةهذهطودالإمبرأطور

y.."39.،؟ح164-3162.-.3.ع Ancient Antio!3-18ب( Don)

ofأأة3،اس!."3ة-3-821"--"ْععنفممْهللضؤلفْكألذوراجع Anءول)ألأ3+إهأ

305ة،اْج7ا-ول.،18.-. p.!1+فم 3 {9- SOC-)

!أر-أىالإمبراطوراًرْاكيدْكرورْ.الحاد!له،هدْهحولطرالمحهسْلخيولالمحضنهالكتنِ!مه.مبىْرحْوبِر-ؤىا(3.ع؟ْ)

وأعلنفار!ر،لحربيحْرجأنقبلائطإكية،ضا!حيهDaphneَداكلْىبىأبوللوا؟وحبىلِسئلم.إ

الدسْى،سْالمحبدلطهنِرسِمأطْثبلْبال!ىءَنئطىْلا-الإله-أرْأبوللوللإلهالؤحىوناطه!االفحبدكاهنْ-

رنجاقأحدرفالَاعلَضْم-المقبرةلإننحامْنبلاالإلهان-الكإهن.أجابه،ذلبصكما-.يعتطِيتساعكر)ح.ولما..،7.!.

أقابممعَاما،إتطاكيهَ-مىْوأئحْدْالمشرقيأمرعلْدمإْ.ولي..جاللإلىالقبص!بنوكاوالعسيحلِة،الكنبسه--..

أسقظكاناذدْى!كعهاد!طة!بابحِلاسالقدلِشجثمأنإليهوتجقلللصلاهَمكاناأبوللومعبد.داخل

كماَة،قيلو!ددكيوش،الإمبرأطورصهذ:على025الاضذظهاداممئة-ورْمن7الشهادةوتاللإئطاكيةدْ-ْ-!ْ

.أمبر-الفوزوص!ذىْ،خرلمن.كَد.لآبوللو-الو!حئؤصوت7-الزسْذلك7مدْدْابكئيسة؟..ألْهموًرجْؤبيعبرْ

وا!اطغ!.الئساءإليهح!وأبْصْبمأنطاكيةكْي،السسِجبينوتجفغ.المعبد-،خارجإلجئصنآْبتالل!الإمببراطور

المزامير،لِنشدونوهمالضدلِئة3ْحتىالضأحيةمنضخمةهرةمطفىنجابلِاإسالقديسحثمانوححلبى)

الممعبد.حرلِقذلكتبعوثَد

-.SOC+ف!.ولأ3.ممأس!!ح).أ-1،.أ18-17.اجعر

.st،وأ-/أيضاووانجع. eccl. VْأSOZOM. H

THEOD.Hist.ع!.26111.51.وكذلك

.st،93"3ْ-.خ-ْ!أنظز! eccl. VIْاEVSEB. H

......-....-43ص!دبم
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لكئالم!هلأ!7..وا.!،لدولة-ا.+-3--"00.33ء.-..س.--ع-.-..7،َ--"-ع،..

3.)نجإقواته.سا!لمحدجوليانيْبمإن363.عاميلْتهبىأرْو!بلا،اإلقدومكم.)أ،"احايخة

يمْفدو!لأبْهم،.،البرودةفصل-لمحيإلحينب.بجيوبىْل!الفربسأنل!!ن.!ألْىثْفْدالفرسى،

.دحبْمرعدد؟د!سحدهلاالميدىألْالما:-ابقورعبللئط،لجداجعلقدخدى،المدَالبىوجع.لمحده

صعيدديهمارعجمألىْس!،كاجعء54اىكابيإليوجعرعثجع-ْالرعهأرعسعبرعلمحتفدجع؟11ا)2؟اصعطعسعه

مبكعلأأء؟*لل!3%رشأجمبِولب!إبي.كنبتْبم؟أ(ا")3؟جوليأقإله!فرل!ج!يلنزالإله

صنيئجدِهولن،الاننفإميأسعددِمتدرعابج!إدْ)5ودِهببِمسعاسعدتهيطعلبالمسعيجعأرمدِئيا

!"1031(؟ه)"لِعيبإلذيإلههابهت

الئىالأحداثوتمْصلِانت.إلعسكرقِيعالولمحإئععلمحىهنانحْوصْ(!لناوللِش

أملان!لمقالمؤكخكلبهمانقرأأنولِكفىهذه،حملئهقىجوللانلهاتعرض

الإعييراطور.أبْيهولْدْكره،إبْيما!يغكنكلالحربما..-ولكنهدْهبصْماركلليولمئي

.بعصْفى.وولمحغإلثِه،ألْتهيفيم!موفقأ.لبم--يكنْالمعابىك،بعصْ!فىالئجاحرنجغ

.بحديشبئا،طبوعْبىافلِتهاعنعبِعلج!لاأرضقئالأدلاءمنلتفز.-فردسةالأحلِاق

الالضاءلي!هلمماأعدأئإ،لجيوبثى7بهأحاطتحلِثعسكرىمألْضقيلمحىأصييح

.1(يمO)سعليه

أحدلِدجميكلىقتلأثهبعض7!لِجنفذجؤليا!،صفتلحولالآ!اء-لااحْلَالْتأولقذ

وعدم.لئهورهالإمبراط!رغلى.الحنقدثعه.رومالْىأ!ةكافا!ويفْول.،الفرسبخنود

1),-اstْخاس!7?-خعثأ.ول91 SOCRAT.. H!ع؟.؟

-21(1(،(142.Ibid)

)143(03في5؟اللاإْ!.3ي!س!ب!01!،)قيا--.-...!

-(144.7Id)

وزابإلقلَإ،وطبِسوحي-ء."ا:بمَولهرائعةأدبيةصورةقىحولياننهالِةْسورْومنوسيصْيفا(؟)5

أنغاسالهواءمْىوتزدد!السماء،ورْرلحهالشم!ميوجهالسحابظلماءوغصعلاللهَ.رلح:أوارهمنيجخ

-الامبراطوربهورمي،الجلبألعمكوندْلكيرمحهقارسوممى6الفمجىدلاج!بر.ومنط،اللَراب

العمكون!.ومطأجْلفيو.جريحاداهفأبى،

SOبه!OM.Loc.حعأْا!جعور"

,st.بر-ا،7يجوللانميرىعننأشِضاوأتظبر XXIV, .8-1 XX؟..س!كِلهح!.كج!ول*.

7وكذلك.ْ- 21 . cit. + HEOD. Hist. eccl.،141 ;02 SOCRAT. opاول

جم!0-014.....--.-...--3
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007وإلبهئمممبلأ..!!الدوللأ

التهلكهَ)126(موأردالجيشَفأوردفارسما،منجاءلْاالتىْالسالمدعوةلىاٍإصغالًه

أعملهخلدوالذىالإمبراطورحرسأحدCallistusكالللِشتولمنألْىسقراطويدْكر

،َشيطانبهابتلاهإنماالإمبرأطورْبهمأتاذذىالجرحأن3ذكر،شعريةملحمةفى

شعرئ،خلِالمجردهدْالِفولىْأنيألغعكنام!اقاثلا:دْلكعلىسقراطولعلق

المحمَودةألاننقامآلهاتأيدىعلنى-فاتْكئيرو!.مافكئيراالؤاقع،هوخقاكالىْوربما

جيكطيعحصاسةأنالمؤكذالشيءو.لكقكان،كلفالأمرففلِكن،الإغرلهىَعلْد،

إلىفلشفل!هفادلْهققثلِحميه،رع6دونفتقدمالحذر،عديمجعلتهالإمبراطورعللِها

رخىموأحدكتبهانخطيق!لبئأ"!اعتدارنافئفيخلأنولِجب،أ(الالمبالاة)7؟

.(1يمالكن!سة)8

ا!علكم:بقولكتبفقدجوللِانصديىَابوثنى،الفيل!وفليبانلِوسأما

الدلللثملكفلبمعْولكظ-،أسمهأعر!لاألْىالإمبرأطؤر؟فتلعمنتشماءلون

ملكأعدهاالتىالمكافأةللِئاليلَفْدملمأ!حدالأ!أنكدائنا،م!وأحدايكنلم%ئهعلى

الجرلِفة،فخارلأنفسهميدعوأأنهمْلمالأعداء-على3أولنكنشكرونحر،الفرس

الذينْهم-مولَهيرجونالذلِنإنطهرأنلِنا.بلِ!القاتلعننبحئاأنلتاوتركوا

يدفعهبمألفرصةلهمسلْحتلماالجريمهَهدْهعليأ!دمواالذلِرؤهمعللِه،تآمروا

مالِفو!سهـلطان،كأظمنالتحررفنقدرأكبرعلىالجصول.كْىالرغبةذلكإلى

لتعلقوالغضبحقدهمأيضاذلكعلىحرضهموربما،سيادتهتحلسْانالوه

.كأفرين)914(ْبعبادتهموكانواأعداءلهمكانوا"طينبالأربأبالإمبراطور

فىصراحةلِشلِرليبانيوسأنشكالا1:بقولهذلكعلىشوزومنوسعويعل!

يعلِداولسِىالمسلِحيلِنمنواحديدعلىفتيلاسقطالإميراطورلى؟أناٍهذاكَوله

.-21111،+،5.eccl!146)-+ف!اْ.ي SOC)

.SOZOM.Hist,اأبضاو eccl. VI

-(147.SOCRAT. Loc.cit)
1.(148,SOZOM. Hist. eccl.VI)

صب،دإن!ةقطوف11كتابفىصنشورلحتَ،!الأمبراطور!فيلسوف-جوليانمصرع11للمولفوراثع

2(914,Ibid.VI)
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!هلكئمم!ةJ$..وولل!اع

كانواالرومالْىالج!ي!م!فىيخدموبئالنين.منهمالجنودبعضانالاحتمالىعبئ

لملدحبىئيالئاشبىفاخعهدْه،أيأمناوحتيالأبكْرلخعرْمنوملْدْالخاطر،هدْالحملوبئ

الحرلِة؟سيلِلثْىللموتألْعْسهميعرصْو!لألْهم.القاتللِنويمجدولْماالطخاةقئل

الذخعدْلخعإلبىاللوملْوجهإدْنوكيفعليا،.مكائا.والرقاخعوالوطنالأهخعويركعهم

1(..جسورا).ْعملاألَموالصيدهعاللهاجخعمبن

ذلكبعدلنعايرويهوماالنحو،هدْاعلىجوليانقألَخععن.سوخعومنوسودفأخع

علىتجملتاعالكنيسه،3ْورجالجولياناًصدقاءم!لنفرلَبدتالتئالرؤىعن

ولمحدالحادثْ،2هثْاوراءالجلن!فىالباملينالمسيحدينبعضكانربماعبانهألاعتقاد

للتىالامتياز)!منحرمأنمنالإمبراطورلِهْفىالمسلِحيونلَعرصْ-لهماآلمهم

!حققهااللىالانلَصارالابعثعلعمخلِللَهعموداروأيتانعه-،قسطنطلِطْصكهدغلىيخهالْعموا

نعالْيةالمسلِحيةلهلَتعوضسوفالعخعالهوأنمدخعمئلخعرا،حملتهاُوخعفىجوللِان

هدْأمنيقوىوربما.\(ثلئهة)31ْقبرونطيلةكابدتهثقيلاضطهادمنأفألمحت!أني.بعد

كانجوللابئ3إبئإعئدمأ.بفوخعئالسهلبمورْوملْوسالكئنسىاخعموبىجْيدْكرهماالاحلمالي

لِدهمنللموتَلَهلِأعندمافإنهلَغومن،إلقائلةالضربهَستأتيهأينمنتماماًلِعرف

بهلِدسْعهعاط3لِرلدكايْى.لوكماالهواءلمحيلْلرهاثمإئهمطحالْئهوتئاوخعجيرحهإلى

الهواءثْىَ،عْدماْ.لْثر"أن.-.جوليإن-..قأئلإ:ثبودوريتهوآحْرللكنلِسة2يضبلِصْ..صؤرحْ

ألْمالابدجيبولْما:ْولِفْؤلأ(2ْْالجليلىإأيهااللَصر!قدْهاصاح،دماءم!حعْلْة

:ورْإدهاالمس!حييبنأمالضخماالب!منرلهوإلأهواء.الدليْىالحمالمحبىاً!لْعلَبر!

ل-ع153(

..جده)

ضدبحضلتهيستحد--للالَيامجولحانكانصكندماالكتيسةرجألاتلأحدحثتَماشورْومنوسيذكر)015(

.اوقالهذه.الحبرب،مبنملْتصرا.عودتهعدْببثسِ!ومصلِرأللِمبعدْابإلمسيحيبتتو!أتهالقرم!6

ذاك!الكنيسهَرجلفأجابهلهم،المساعدةيمدأنعلىالَادشيكونلنالنجإرابنأني

203.يمهاأح!أ.ا?ء.271ةجولدِافْيلمولَماتابوتايعدهذاالتحارأينأن11

2(،V؟ثبما09إ!م!!ةt(151.SOZOM)

152)اst.ecclْ.111؟2 THEOD. )H

205".12،(153.Gibbon, op.cit)
43!ر0.--
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.03.-ع".--لفئيشةوا..لدولةص!ا.

ماسوىقضها-"علنِناعْسورْوضْوسقْ-الئنى!(ْالر)ؤى)ثْهدْهأمربعنلتا.مىْولا.

لأتةأ!dymusديديمؤسالضردِز-مذرسئفاوفدِلسؤ!بالإسكئدزدِةمدئفايدضنك

ائناسيؤسعكْا.نَحَدتْ،ا!.الزم!)ْلناجفظهااللَىالونَنِقإَم!الجزءْبهذايلَضل

ءضصدرنأوهىل!منخصه،هؤلاءوولاء-ْ،هيا!للزانحملِمهوصدا!لْهايع،ْالرتعْلِ!.عقتزه

أعذتْلِودورالزأفبعنتقزلرجز.ء.)من-وهىالسكتدرى،الأسقمْاحلِاةعنالوحلِد

!مبمَلِةونْعلَبر)375--.412(الإسكندريهَأسقعْاTheophilusللِوفيلوس%!جلمن

أمولْلِوشهماالرهِباقمبئاتبْنِنمشامععلىلْالْس!ائاسيوسرواهاكَصمة

3uْديولأnomالنِاركلِاعلىأَسقفا.62/؟-7ء3؟يبِنمإالفثثرهَكْبى-احْثثِرالذي

بوبسط!بىمدينةأسقفHermonوهبرموبئالدلتا(،)لت!ماك-Eleaxبمأْطء

as)3)1أْكاس! Bumast؟Bb)لْعْىمنالإخبىهشائمَا!للمرحلةعدرفبالنا!دقدم

ع.!لْعْسه.السكتدرىللأشقفألاَنالحدلِناولتدع؟"أبناش!لِؤش

ثلودؤرإئة3موحْزا،ماتاللهرجاكم!ضكظنِماْرجلاآلْسدْاكالقذ.رألتِسفَ

أفطنِئؤىحوكللرفبأنوألاذء،غ!ولءلأ4+ْالطيالْلمن(الزهيانوبنن!من

بالامببراطؤَر.كْىاللحاقلِ!وئْ-مرتخلإدْ."ق!ؤجوللِانأصذ-قأءمنواثاأناسوْرْوم!وْس!يرؤىا-(-)54ْ

.ا-لرسننكلعأقالئإلًملِما--لِرىأخد.الكنائمط،-فرأى..إلبئاللذِلْفأوى-عذلِهجنالفازسَية،الحضلة(3

خير.دْىويل!نَ!إورون.بالكئسِمة،ح!وليابئالت!ء:-.ألحقه!الضرارببشَاكوني).من-)بختمعواقدؤإلأئيبياء-!-3

الآخر!إلىطلباالجماعةوسطمنألثانم!بناوس!رعان.ايصِرهَ،!تمبك!هم،نجلكبوتفالوس!ائل-:

الأميراطوريهْ،ة-ْعسلطتهمنجوللِانلخزيد*دهباقدكاتا2لؤ3كمامشر!كَينالأحْوهَْوتركاتكلثئا،ايدَرَإنخ!ْ""ْ!

جديدمنرأىذلكبعدفراشهإلىآوىإذاحتىي!رف،وظلرحللَهلِعَأنخشىالرجلافاقثلما

مالَا.قدجوليانأنللجملِعويعلنانيعودانبهذينوإذا،التفتولَدالجماعهَ

2،9أنطر .-- -+.!- . SOZOM. Hist. eccl. VI

والحزنالغملَملكه-المسيحىالفلِلسو!أنكْلدَولعديدلِموسعنعسؤزْومنوسنِرولِااللَىاْلالَضةأما(51)ة

أدوأ!للرباعهَؤالضذرَالضنلؤا!لِقدمعوراخالزجلفاعلكفللكنسِه،اضذطهادهو،جؤللِانْلخطالا"

فو!غألبهْألنحاس،-والأر!ا.نهدراهقدالهزالوكانالأمسلِاتإحدىوفىاْ!ا-لفع!هذهيبصرحتى

الهواءكلىلَمرقبيضانجيادافزأئالزوحى،الأنجدْابمنخلهَوئمطتهخنهيبوبهَفأخدْتهفنلبه،كرسيه

قدجوللِانأن!اخيروهدبديموسإلىأذهبوا!صهوالَهايملَطونالتينبأولئئأيهدفَصيلَاوسمعح

ويطعم*لِنهضودعوهالأسقفأل!اسيوسإلىالخبرهذابرلئقل2ودحكوهالساغة،مات

.SOZOM.Loc.ء-.-خ-3اطجع.ر cit

..--..--.-ع-3-0--.-...----....--.---..--.-:.--.ك!
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لكئيممملإح!وا+!:ص،قِيٍللا

noopolisوله،كل!أيأموئيويدعىعبا؟ة(،)الشيئيوْلولPa!أبْبى-فلككنه؟؟!ل.

الأئباءهدْهلأبىْبأوامبره،-أفييخيئألىْ-متوقعاوكابْى،وجوليالْ!يد.ببهلى.ض!ردتعبْدما

لْمْسكْيابيرجدن!الْاإلىأتى!حملِمي!،أصدقاء..طريقعىْإلبئ،4تصشلكايْت

الذىقاربهإلئبْرْل!وم!.ثبمئي!دور،بمأحْتدْبىأنيوقررا!أئطلِئوى"لمحىاليوم

مواتلِة،نجكنبم-.الرلِظعولكنبآمولْما،.الرهبإنرظعي!يىوصحبظعا،تمأنيعمظعطىكابىْ

لمحظعدبآمونأماالدَارظع،ثيودورمعالرهبانقطرحي!واصلظع،.علىعأصْرعفرحت

ألْىلكأقولصخدماصدكَلْيِأرج!ك.له.؟.لمحلتعلْى.،ويسرىروعبئم!لِهدئأحْدْ

مت.-معائأتى.أنأببهلبمألْىالاضطهاد؟-ئلكأتثائهببهركهجمماأبدأالسلامييركلْه03لمفلبى

دْبظعحةرخوحعىكَدظعَولموحظعىوالظعزلمهْقوتىاسثمدرحمثْهومنالمسلِظع،اجاع

حكلىعلنلِهثيودورثبلَاحدل!تىفيمأضأئاوبيئمابىحماه.جملِلألمىفسومْا

أحملىورح!،الآحْرلِنوجو-5ْالضيخكعلا!يلِنمالعْره،ابلَسامهعنوأثْتر،يآمون

وق!ثلِودور،إلىلِبدفتقلم3جبنابىألَظئؤن.لَضحكون؟!يموخاطبتهبمملتْمدوها،

جؤللالْهفتلالآلت11ثيودورك!.ألْ!.3أحْبره.يقفأجَابلضنحك"غ!معه7-ائحْير:لبامولط

كالهإويهْنفسهوسعقدالذىضَكبر،الرجلع(ظعامهأضظعلن!د"الرظعلأنْ؟فارلمرْظعى

،بالربلِسرونالذلِنأوللًكمنكلَنِرلِنأنيقيناإمتلأتولقد2/5(.)لجبقو!

اْىع.أ()6ْالرهبانببنخاصةبعيدلِنالأنظارعنلِعيشون

وصلاظعهالسكندرىالأسقفحياةمنهاماجزءاالئنذرهَهذهلناوتكشف

الىهذهنفيهقرهَظعىوصاعظعداثناسيوظعأننظعلمومنهاالأديار،بساكنىالوثيقة

طواععلىالمظعلَلفةالوعهبانجماعاتمنوالرعايةبالمودةوإستقباع6طيبةإقليم

حروعومدى،\(()*عبادة)الشيخأنطلِنوىإلىالثطرونوأدىمانالطريق

.مكأنمنتنقلهظعىتبدىممابه،ةواللَعلق،حياتهعلىالحميمظعنالأصدقاءهوع.لاء

لكنولؤوثوعها.قوراللهشحملاللىالأنباءهدْهقىوظهرألدلهم،ضكلىلآخر

والرهبانالسكندريالأسقفبينالوثيقةالظعالثةعنلِكشفالوثيقةهذهظعيرهناك

!--.!3:-Ammon156)."7لة*.!ول*؟ول ATHAN)

(HIST.ACEPH.157)لأ؟ول13

4ظع؟0037----
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.-....لكئيسةؤا..للولةاع!

رؤتهَصدطعلمىعكْىلعننِئاولسِطع.لكفىالإمبرأطوزلة،3ضْدصراغه.لمحىودورهم

بمركزهئفسهع،دلِدلِموسأطعذِهمئا-هوصالذىولكن،ذعلكخلالطعأوديديموس

صورةإللع4لعفلطالإشكئدرلِة،فْىأنئاسلِوسأئضأرْرأسعلىعكارْ.المعرموطع،

هذاوان363،لِوعنلهع6yْفىحلفهلالىقدجوللانأنعلمناوإدْ)كاملهَ.الأحد)تع

إلىعادثَدْأثناسلِوسوألىْ،ْأ(أضسمطس)5ْ2ْ8لومالإسكتدرلهَلمحىأدْلِعكَدالنب!

حرسعالذىأبدقلِقوالتنظيمعالمسرعةمدى-أدركنةسبتمبر،أوطعقبأطالإسبكندرلِهْ

الدىعَالثغهعمدىذأتهفىْالوقتوأيقنا،بالأسقعْطعالثنهمفىْتوفرهفاعلىالرهبان

فىعلبعهملِعلقهااللَىالكبرىوالأهميةع،الرهبانهؤلاءْفىلِضععهاألَنعاسيوسأكان

اْلإمبرأطورلهَ.ْاصْداعهنرْا

قوْادحولهمطعتبْىاحبمجوليأطعْوفاةلحظهَحالْلَماعلْدمافإلْهحال!أيةسكلى

الرحللإ،لِنلظرالآلاموسطالمسجىالإمبراطوبىورأطعأصدقاله،وأخلطعجيسه

هدوءكْىانمولَام!س.الِلقيجديتْاوبِحدثهمأحْيرةوداعئظرةعليهميلقى

قيوكأنهلامهمتترقرطع،المرجطعأعلِنلمحىالعبرأطعأبصرفلما.1الفلاسعفه)1ْ9(

اْلئجومدْا-تفىبِمْلْىإمبراطورعلطعللتجعيوأاًطععْالعار."بمْقولَه:علْالْوالىْ

-07ولسماء")016(

غ4لاص!6

!

.HIST,158).ذأ. ACEPH.VIII)
3رؤ gest. V915(.يولالل.حطم!أك!ول(

(016.Id)
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حمرخلعيخعوا...خ--خعفئخعاللى

إلفضكُ!لنهالمئر

أئختايهنيؤينْق-وخريفالآرلويههيةربيع!،ْ-3

كاخعلاإدْالجند،صيمْوخعخعىشدلِداأرتباكاالمفأجبئللِارعجوموتاُحلخعخع

ا؟مرفتتارْع،للعرش.ورللاهتاكلكنوببمقسطنطثن،5َأسرأكْرادأحْرجوللِاق

ظناقترحاأنالاخعتهما،الأهـمةوتفاقملَخع،جوليانوأصدخعأءقسطنطيوخعماأنصبار

-Salutiusسكولْدسخعمالوعتلِوسبلتلْصشِخعولخعالطرلمحلِننخعِرصْىالْه Seccndus

بابالًهْ"فاشلَدتَ،المنصبسخعلى-الميرب.عفصعخع3الرجخعولكنسنا،الشرخعولاةأكبر

لهسيرةلاعرجلاوكاقع،Jovianus)1(جوفيانلهَيارا.إلىوهولَاالخلافحمى

رخعخعهنخعأسمأخعلد-خعألقلخعَمنحالهأتلتابته،الخعامهلخالظْلطيخعامسلِحَلِاسمععة)2(،ولا

ة.ْأنْفارتصعىسلطانه،وتتييتالجدلِدلقبهعلىللخعفاظالأمور"يتعجخععللِا)3(،مكاخعا

اللىالأراضنىم!كبلِز)نجرْءاإميراطورلله3ْبهاألمحقدمهثِتهمعاهدةالفوسمامعبوقع

ؤلْصلِبلِن،سلْبر-ومدنثتى،الساشاتللِنضذ"حربهقىضمهاكددمندلِاتوس!4ق

.حخعاما)؟-(01ثلاخعثيئبينهما.السلاميدومإنعلىوأتفقا

ورجاخعالأخعخعاْقمْةعْباخعمتدعاء3مرسومعاأصذرحتىلعرخعْخع-يخعلخعنىجوفيانكادما

عادواأنْبخعخعكنائسهم7إلىْخعليأقلِنوإعادةالنفى،الآميخعانونكانواالذيخعالأكليروس

حرمهمالتىأمتياخعخعتخععليهمويرد،.-الكنافخعخعدوننجولخعانعيعدكْخعفقظعالديار"إلى

الخعوعرخعْويصعخعص3،الأولى0فسلرتهاالمعخعنتذحله-سخعا"خعوعدئدْ(3،الوثلْى)،خعْسلفهءياها

3جملالأ،5ا.:ع.. et1(!ول*ي!.جمملاأح.س!ول

4.0)4)،22أخعخعاخع Ecclلهخعكخعأ.SOCRAT

.SOZOMأst.Ecclْ.3،77-ا-"+----.--ع-لك؟تذو . - H

0 III, I2ص!5س!ا.! THEOD.Hist)

..T Loc. cit3).هلا SOC)

7،Res Best. V.!كلم!أس(4.AMM)

.THEODخعطtْ..خعخعءلخعVI,4أخعخعاخعخعْخعخعخع H

..5)ول،241. SOCRAT. H) ..tsEcc1)
.IV.SOZOM.Hist!ك!,3.51وألِضا
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والكئيسةفي..!!ال!وللأ

بقوله:الحالماسوزومنوسالكنسى

وطيسأحْرىمرةوحمى؟الفمقاقنيرابْىثائية.يؤتججو!.الأسادمْةراح11

وأخذوا،القلقاعلهدوءوغلفهمجوللِان،عهدطيلهَرهيلعصمتطللهملقد.الجدااع

همإدْاةالهوانعلْهنمكشففلماالزلع،-عرحمةأجلمنألضرعةأجمفببسطون

:سقراطولِضيف!)6(،الرجالأولاءدأفيذللع.لِنكتعون

معلقدهإدلِجلَدْبألىْلرلدكلالعرشْ،حولم!يلحلقون.الأساقثْهَنا11ٍ

فىنفسهأتبْروعالكنسِمةلمحأمدَاحتىفارسمنجوفيانعادأنمأأنهذللعجبىفيان،

7(.إ11جديدم!الجقلِديهَصشاكلها

اللاهوتى،ألجداعبمتاهاتمطلقالهقبلعلإأنهيدرلعكانجوفلِانعأننجير

طموجولاالقلِل!بدوماجوللانحكقأعلهيكن!ولم؟بقدرتهرأضلاب!قدرلععابىفاوبماني

لن!ائهالبثعالِةمندْفأعلنالكبلِر،قسطنطينذكاءولا،الإمبرأطوعفقسطتطلِولبى

وحدةأجلمنصادقأ.يسعىلمبنالحبلِقدموأن!العقلِد.ة،أجلمن.-أحدلِضأر

ثمسِ!لتوسوالخطبِالععاصبرالفيعلسوفامتدحوقدا)8(،اوالسالمعالكنيسهَ

sله!أThem8sالإلهلِعبدواأُنالحرل!الأئاسىلكلأعطىالذىالإمببراطورسلوك

3-.7)د)91.الفؤ7صهم،لرصْىحسبما

1(،الماكيدونيين)ْجماسكهَودهلِخطلعالإمبراطورإلمىسعىمينأواطكان

935سلْهَعبْراعأنهأسلفناالذى،السابدعالمقسطتطلِنيةأسقفاماكيثوعسولبىاْتبا.ع

كْىبدلوهأدلىقد.ماكلِدولْيوسنوكا!ألمنظر!،الآرلِوسىيودوكسيوسمحلهللِحل

المسيح،بخلقالقولفىالأولىالاَرلِوسيةوحىوألنذلَلهمأيضا،العقيديةالمسألة

أول3.+ولس!+ءغ..217111،!هس!+.ه!أء.شا،اكنلث!أنظرو

7174(6.SOZOM. op.cit)
(7.SOCRAT. Loc.cit)

.T.Hist.ول25،1 Eccl!ط(8SOC)

(9.Id)

(01.Id)
.....--..ع-.؟5ض!
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وال!ئيسة!..ن!ال!ولةخ

بوحدرا-حعزل!تمولماالخلاطق)11(،شائرشأن.مخلودإعالقبسابخبروح-أبئْوأدْأع

وخاضةكبيرهَبدرجةأتباعهارْدا!ْولقد..الآرلِوسييبئأئصامْما،معواجماعتهجهوده

أساكف!عرْلمنهلِللَمسوقجوفلِارْالإمبراطوبىإلىولمدم!أالضغري)12(،آشلاقى

باسلِللِوم!الملتمم!هدْ!7و!حمل،الكنائسعلى.لِسلِطرونالونلرْ.لاإلاالذينالألْومولِ!

إجالةرفضبىالإمبرإطورأبْىعْبِرالهومويوسلِة)13(،رْعكماءمنوصكْلِرهألْفرة،أسفْص

منالصورةهدْهكللِهَيمقثأنهوأعلن؟طلبةإلىالْ!هومولِوسيالماكيدولْىالتحالف

الكنيسهَ)"1(.فىالشمَا!

أكاكلِوسئعلمكماهؤلاءويمثلالسياشيي!،الأسساثمْهَدورنجةءوإلآلىْ

الجديدالموقفمعللِلَلاعمبسرعةلِعملأدنماعللِهأن.الفرلِقهذأأيقنققد،وأنصاره

تألدهمعالشمامحالبدالِهْ.سلاسةمثدْاعلنالعرشعلىْإمبراطوروجودخلقةالذى

الفطرىواستعدادهمللأكاكبينالحفبقلِةانروحإلْما"سقراطويفْولإ(ْ،للنبَفية)ْ

بادلهالآنأصْحلْاال!ننلطة،مقْلقلَربورالذلِنأولئذوعاللدتهمْمعآرائهملمواءمه

لمحىأثطاكية،"ْ!دنخل!األْالْسهمْكْىجمعو!إبْهمدْلكقبلأدْئفن(بمثرللعيائما

الهوموسية!!ااصطلاحوثبلوا.قبلْ،منعنهماذفصكْالذئ،ملشِوسمعمفاوضات

يقينمكانالذىالإمبراطورعلْدأَصبحْممَرياقدمليتيوسرأوالأنهمذلكفعلؤأؤلقد

شىء.-فىالحقيقيةسقراطيعدولمإ(،أنطاكلِهَ)6فى7آندْإك

المسلِحلِهَالفرقبينتقارباتشهدأخذلَاقدالفترةهذهانندركأقولِجب

افىوالهومويون،الآرلِوسيلِنأنص!امْاإلىصفوفهمضموافالماكيإونلِون.الملَنافرهَ،

-والئيالَلِونالألْومولِونوبقىالمغتدلذِن،الئيقيينشركهَثْىدخلؤاأوالأكاكيونانشرقي

.OCRATا3tْ!!حمم!..III,25.-ا H1()1-؟

..st.إء،*"بر؟--.ألِضاورإجع Ecثبما!.SOZOM

.07-!الرإبعجم!الجبن.،الكنععحهوال!وله-و،للعؤلفوبياح!ع

12).؟.؟؟إْكل!،طجاس!0،ييما45.. SOCRA)

)13(؟؟+ملاحة..إ؟5جم!س!:إبط!)(؟.23

(Id.14).....2ا00

15)01ء!س!؟.ول24 SO. CRAT. Hist)

25(16,Ibid.III)

!؟01ع....
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والكئ!شه!.ا.!3،ال!ؤنه

لعادْيدهنمصعنكقأ.)فيكاكتِؤعننِئعب!ا.وحعئعئ.هدْةالنَفَالعْلعائر-5َحعارجبعدِدأالأصعنلدِؤلْا

فنيعرفي3!قا-36ْ4-!-خصنرهعانمْأ!ائلفنىأئطاكلِةلمحىمحمعأعمدوااكذم!عا/عللِه،

أشمالْا-فلنثيوسرأشهنمشكلىوكاَ-الفرلِق،-هدْاَإلىممَللْنَمونْ-آسقفا)17(ئلالم!ن

أسالَْأقاميةأْ!بملأفا3وأورالْنِوس،قيسارلِةأساْلْفْ!لِوسلِيلِؤلم!،المجمعمد-ينْهَ

mpالإميزاظور-،إلىرلننالهَْنئنككثْىوثيقةعلىتودنِعاتهبم!جميفاوصْعواولء-وْل

":-!3ْاَ-3--الأنجْرئ)18(0إ-الفزقبعصْ!ىورأدهحععلعيدبَهمقيهادغلئون

الإيمانمرسومنصهذهبرسالتهمفعلاألحقوأالأكأكيينأن-منالرغم.وعلى

كلمةالؤثيقةكْىجاءكمايدْلبمرورْ،ألْهمْبىاحوا3إلابلَوقيعالَهم،ودْيفوهالئيقى،

لمألْهمأىا-الحعؤعهلعكْىالئعلمحايهؤع-منعايهه.حعولعلعم!11دعادلبأئهالما"اؤعع

3Hoinae؟عالتتثمابه11وهو!لدلهمعللِهبلْواالذىالرشِبمىالمصطلحسكنْلتخلوا

الآريوسيي!؟أئصا!دْللثلمحىيعدلؤ!وهمالجوهرْ"لمحىالأن50حلدوقدكأنْواوا!

يبد.!لمابئيقنى،أْلإيمابْىبقالْولْااعترلمحوأعلْدماخطوةالأحْيريىْهؤلاءسبمَواولكنهم

"حعوهر"كلمةحبىلملعنعدمهمكْىةعأعلذبىهماكلالآندطللعواأنعجلعالأعدِدْهم

إلنيبرسالةيعلَؤاقدأنهمسبورْومنوسويخبرناقبلإةم!لمهاالكامكور!ضهم

علىحدثمأإلنىالكتبسةيقودشقاق.أىنَجنبفىرعْبلَهمكدونيوًالإميراطور

.24111.Eccl+ث!آ)..CRAT17)ج SO)

)لتْه،رجاليالولايأتمختلفضاما-منأنظلافِيَلمحبىالمنضدع3الأسلْفىالمجمغ3!:الوليفةهدْهكْىجاء)18(

الد"رغبتكعمال!قلِنْإمبراطورنانمعلم.المندصرأوض!سطسجعوجانسيدناالربمحبوبالتقىإلى

الاحساسجامدى،الوعىقاقدىولسنااعتبار(كلفةعوالونعامْالكنلِسةسلاملصعْعواأرْ!ىالسافبة

خسعيهَفأنناثمومنوالعمادالوحدةهذهدعامةهوالقويمالإيمانأننلركك!الحكيمهَ،عداللكمما!اء

الصقدسالمجمعبابمانونقرندينأنألعطفكمنحلن،الحقالإيمانأفسدواالذينعأولاءصْصنندرجأن

،القولمنوبدعاْضح!ئالبعضلَبدىالذىالهومومملِهَلْصير!اًننيقيها.خأصهَفىقبلمنالمأماشذى

أنهأوالآبلجوهرصمهـابجهرفنولذالابن.أنعلئيدلبماالآباء،جانبم!بفطنةتالْعملِرهتملَد

تبغىسالرة،بعَحهَلَزالولاموخرافاح!االدَىالانومويينهرطقةأن.كعا...الجوهرفىالأبشَمبه

فىالآباءارلَضاهالذىالأيمانمنصورهَهذاعباعلالمنانرفق..فأناذلكإجلمن،الكنيسةوحدةعدْمع

،راضوتالرضاكلعنهنحغوالذى،نيقية

.SOCRATاst.Ecclْ.،)1)25-3.ا.ئظر00 H

SOZOM.Hist.ص!ءح471.1.-ألِضاو

-.--..--.3-....----َ.-.-..*-..------.---.-503ض!2.ه
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لكئيمنمة!وا..لدولها

شقىلاالتىالسلسلةهدْهجديدمنْئعودألىْيويدو!لا7وألْهمقسطئطيوس،7عهد

لىْ.اٍيدْهبوالنألْهمرشالتهمكْيوقرروا-!الإيمانؤمراشيبمم!-.الفجامع

فىهؤزكبفإدْاعللِه،أنمْسهملفزضوالإحلى7أنفسهمللقاءمنالإمبراطور

.-إ.أا)9لبواسبتدعاثهم.

5!ة،أنطااسقفيوزلِوسيؤلِدهمالإسكندرلِةْفىالآريوسيينإلاإذذ!يبىَلج!

أستمالةع!.لِ!زلِوسفعملالإميراطورنج--عندقدرهمص!ن(يضالِيحئواْأقوشكللِفنم

إلىلفريهوزلفىعوئالهليكؤلْىالدصيرجْصنيProbatْقأ3بزولالَلِولمن

ألَئاسلِوسللِخلفعرسخألْهدْكرنأالذىلوقإ،.الأكبربالدور:الإمبراطؤر)012،،-وقإم

أربعهعبألتماسافيالإميراطورإلىثلَمَدمج!لبالْى،فنى---شكهد-نالْلهيعدمضبهكْى

هَهوندور2(،وأئصاره)أوبوفا!جوفيا!بينجوارشكلكْىاللاريخْ!حفطها-بخبا

إلنىثاسةأنثاسيوسعودةالإسكثدريهَكْىالآرلِوسييىْرلمحضبخولالالتمالببإبخَإْ

بل-عللِإ،جوفياقغضبإثارهبغيةضدهجديدةائهامالَاوتقدلِمالأسقفى،عرلبحه

عادماإدْأوالخرابللرملرللعرصْعسو!الإسكئدرلِهأندْلك.سبيلكْىأحكلنوا.لقد

أل!بقفْنِةعلىبِولىكىالأمبراطور.لبىأبضراجكةإلىأ-لخاصا.يهموبلبئأشْاسلِوس-

.11أثئاسيوم!عدارجل-أىالألبمكئثَريه

كرسلِه.إلىْ.ألتاسلوسنلِعودأنعلئ3إضراراْتامأأبدى-جوفلالىْأنسحر-.ْ-

3:فلكْالمركزيدرككانالإمبوأطور3..أنو.الحقيقهإلإشكندرية)22(.فئالأسقعْى

الئفىسلْو-اتأن-لفلِئاويجلممصر،ثْى(ئثابسلوب!ىبهايلَملئعالتىوإلمكائه7القملار

وعئأدا؟اصلابهَرادتهفدالبلِعة،السكئدرى+خإبىجالأسقدْ،أهضاه!/"النَيالطويلهَ

لإميراطور.كْى3يكئنأ-اولموالرهيائي-.يه،مصركْىالكئسمةلثنعبلَعلقمنورإدتا

لتجنقجمانيْ-الالمجر-اطوزلهمنكبيبىجبْرءعدإءبْمْن!بهجكلىييلزيأئيلهيتنممحموق!.7

.4,st.Eccl. VIْ(ءأ9)!23!لاة.ث!ا

Ib,02)5.ع-.!..-م.خ "id. VI)

ء.)3!ركتمصنخقأئظر)ا-2(

...-!-4-1(.ep)هأ!..ANAS.Adول+!pmI)22(

3.ه!7-.!..-.-..--..-.علا--.------037.-
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.--..---.----+....-.-.3..-3عع03ى--..---.-..-والكْئيسه...ص!ال!ولة

إبئوثيهلِحتاجوقتفىالكنيتسة،ْشهدتهاالتىالأحد)ئأهذهكذرصكْنمبأثئإسيوس

الكنيسةلهلَكنالإيالكبلِر-2لمحنسطنطبِنبلِتامقلِكق-علموأئهخاصةالجفيع،ْئأييد

.غليهالِحشدهإدارية.موهبةؤلا،فائقةعسكرلِهبمقدزهَيلْمتعولاوالتفذسِ!،الولاء

سِ!ترضىفيحتى،العقيدةمتاهاتوسططريقالنفسهلِختطرأيناهثَمومنأحد،

حسابهم.جمليأوالأخؤلِندونفرلِقا

Naأ!اoadْ!الشذرهَ"صْالأحْيرالجزءلمحىأتئإسيوسوينرو!

onemجولنِا!،وقأة.شب!إللِةْىنقلاقْيعدأهلاالرألْمالها،عرضناْاللَىولطد

أقعليهوأنخلفا،.ْالعرشورعا-اسوقا-لِرتقىمسيحياإمبراطؤرأًأنكألكأَحْبره

ثيؤدورع!صنلرتاقدالححدلِثصلِعْةاكالْتاولئنلَوانْ)23(.دوَالقائهثنىيسزع

بجوبيإ!وفاةأفكفلاكَدجوفياناختَلِارأ!الخقلِقةأ!الابما-شلِحدت،ْتثبؤ-شبمفْى

وبالتالى7الرهبانإلىؤاحدهَمرةنمَلاقد6النبأيككلايكونأنفلابدثمومنمبناشرة،

أثناسلِوس.ألى

فرسْئلمنمحذأكلاسلوسإلىكلب!جوفنِاقْالإمبراطور-أ!ولِحْبرئأْسفراط

أمرعلىمنهليقفطلبهفىؤسللنهسوزوضو!ولِضيفخْبىف)214(كليبدد

لِذكرأندون"اآخرين11إلىمنسوباْالقولهذايقدمسوزومنوسكانوا!ن،العقيدة

ماوكلسقرلط؟غهاْلِتحدتألتىْالرشائلفدْةمن-صورةلديئإلشِ!فَولكن2ْ(.رأيإ)ْ

الإمبرلظور.لالَاءبعدسكودلةلمحىلدأسلِوساحملهاوأنحدهرسالةفىفقطلْبدى

!بلم!:استدعأءإلى.حاجةثْى:يكنلمالسكئدرىا.لآسقمْ!ألىْعر

وقدْدْكربلقائة.الإسراعإلىْإ.يدعوهمأالأشبالباصْ-لديه3"بمانْثْقدالإضبراطور

منْأنضنخبةم!كا3ولْالْزهواصكلُفدْأثلاشدوس-إنْ."بفولهضراخهدْلكسورْوملْوس

يإمزغلمواانبعدالإمبراطورللقاءيسرعواأقالضرؤرى-فيَمْنء،الأفضل

.5n23)حم!ه THANAS. Narr.Ad)

-.24)؟)!24 SOCRAT.. Hist.Eccl)
(SOZOM.Hist.25)5ح.51++3
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وال!ئي!ممة!!.ابدوللأ..

أسقفحرصمدىئؤكدعهنا11الضرورىم!بلا"العفنِدلِهَ)26(وكلمةسياسلَه

لحظةيدعوالنخصو!هأ!تعّه3بكليكا!كقداللقاء،هدْائماماٍعلىالإسكندريهَ

وقد.بحْبه،السكندرىل!سقفليدسواجوفيا!حوأطمنفيفالِلتفواأندونتمز

بشأنمللَمسهالإمبراطورصكلىليعرصْأنطاكلِهَإلىخطاهلوكَااسلحثكيفرإينا

السابقةلَجاربهمنكئيراأفادقداتئأسيوسأنشكولاالأسقالْى،الإسكنثريهَكرسى

أستأثرواعندماقسطنطي!وس،وولدهقسطنطينسكهدعلىالآريوسلِلِنمع

ومنبه،للائ!لسبيلالأتتاس!يوسولمْ.نِؤكوا،الأجْيرينوخأضةبالإمبرأطورين

أجلمن،الأسبقسبفهمعلهحثأمثلماجوفيانلهنخبتْلاألىاًتتاسيوسأرادثم

الإسكندرلِة،ادخلالزهبابئ،أصدقالًهعندمنقثمأنبعدالسكتدرىالأسقعْههدْا.فأر

يلبثلبمثمالخاصهَ،إلابمقدمهاُحدايحْبرأنيحاولولبم،الكنيسةإلىلِذهبولم

ينلَظرولمجوفيأن)27(قاضداسفرااببحرفىسبيلهاتخذ.أن633سبلَمبر6فى

حلِثأْثبئeraأه3آمثيجللقاءلَوج!بلأنطاكلةإلىإلإميراطورْقدومالأسعمْا

الأساقفهَ.أسبقأثناسلِوسكانوهكذاحسنا)28(!كْبولاولَقببهالإمبراطوربهرجب

مولمحففىالسببالآنولغلنا-ندركالنيقية،إلىجوفلِاناجتذابفىنجميعا

كماائطاكية،لمحىعليهولمحدت-التيالمتصارعةالمسلِحدةالفر!الإمبراطبىهـ.صْ

قدمنا.

فطلب-،الأولىللوهلهَالرجلدِنبيرْسبيلهعرفقبالوفاقأنولِبدو

الكائوليكية)92(،!فكتبالكئيسةالمابىْحقيقة.عبىيو!مْهأنالآسمصْمن،الإمبراطؤر

على.بععْاكلهحمل،الإيمانْعنلمرلرا.أنطاكلِه،كْىو!جودهإبإن،أنَتاسيوس

وإدانتهئلِفيةمجضععلىوعرنيمبالئيا،منشيءإلىوأشار-الآرلِوسلِة،

إللوملِلفيحْاْليطر!منوراحالئيقبى)31(الإلِمانْيبالقرير.ضيغه3َ(وألخقلها)ْ

كئلذؤراححِ

5,Hist.Eccl. VI26).ول SOZO)

13(27,HIST. ACEPH.VIII)
ك!3حمكلا.!.+3

(FEST.IND.28)!لا
.NAS.Ad.ل057ا-؟ Imp!كلم(92AT)

(03.Id)

ح!3.-505-.---.-.
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،ل!ولة....والكئب!ب!نلأ!ل!ع!

يدْسرع!المذىأصدرو؟الذىالإيمانْمرسومبسببوأتباعهومليتوشال!!كاكيلِقعلى

الألْوم!يي!،اصراحة7.يلعنأخدْ.ثم"إألجوهرلمحىالتشابه11تعدلاَنجأنهااالثوموسلِه11َ

وحدها)32"(ءالئلِقلِةطركمااطوش7لالمبزو7لِزْلِنْ

الفئيسةيخلصأبىْوخاولع-عأئطاكيةكْىوجوده!رصةأللاسلِولبىالْئثرْوفْدا-

الأموررندعاأنهعلهانشاهدولِدْكرْيعلَهددظا،الذىالفدلِمالشقاقدْلنامسْفيها

وهدْها!أ-3(،-الممكبنحدودكْبى"قولهئلكلىاٍأضاوْرسورْوملْوس3هئافي)33(،كاولكن

صدإقلَهعنلِدخنىأنلِسدطدعدكنلح!،ئتاسلعوسأندْللتمعْرعافا،لهاْالعبارة

الإسكئدرلِهمجمعفىأنئاسيوسحرصياوللِئوس،-حقلِقلِةورْعيميبملللوستانثلا!

وطلب،الخلافدواعى3نبذدعىالفريقينلِدعوأنعلىالأنطاكينإلىرسلتهوفى

ولكنمليتليوس،أتباعيعلْىْالآحْررعْ،الأرثودْكسشركتهكْىيقبأعألىْ:باوللِنوسإلى

ابأوللِنوسأبئعلى،وجماعتهباوللِنوس.تجإهالواصْغميلهليخفىءلِكنلمظدْا

قامللِوكيفرلِومر،بيدأسقفاسيامتهعلىْاعتماداأنه-نجلكظدْه،السلامبعْرصةععصعْة

.،.3!أه؟؟اْ!-3(دلِودويى)ْبدعئ.ضيورلكئيلمبةأس!عْابرشمالاَخرهو-

ئمْمطلِعلبرخيثالضبقمنيشىءإلىْدْلكتظرفْدمللِلَيوسأنلألثنْلث7ْو

أنوالأخرىناحيه،منظذاالمنطعقهَ،أساكعةاختبارحقلهالذىألشرعىالأسمَفما

فىالأكاكلِونوضع!الذىإالائطأكىالمجمع.مرسوم-علىألتوعقيع7ْيفبولهملينَيوسْ

يكمل.أن:أننابسلِومنلِستطعلنمالضورةوبهدْهفناسلِوس،.ثقدْ.ألِضأْلثةقد3،4آ4سنْة"ْ

وانخاصهبم،062بستهالإن!كئدريهمجمعكْىأجبها-منيدْلهألذئالجهدأنطاكيهْكْى.

لِورْلوس.كْىمملكهْأنطاكلةص-الرسميعهلناحعيهَ)منالسلإددَلعهاكاقالآرلوسلِة

31)كااْحه...--.ع-7!-- )I.

.GREG.سبه!rat.5،ح!33كتلكورابجع NA

(32.ATHANAS. Loc.cit)
.H,13VIII!33)!ب!ب HIST.)A

.Ecclد؟3 V+13!34).ي؟ح SOZO)

35))517ء. RUFIN. H15 t. ! ccL,11 21 (p. .LXXI)

09كذلكوراجع-اع، Ad Diod!ص.NASلالملا+ول

...-..53ع!6
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وا!كئببسة!ر0001!الد،لة

لإهبراط!ر،لىا3لانل!صهع!اًنْبعدالإسكندرلهْألىللبؤدهَأظأسيولنىلهيأوالآ!ة

ائهاْفغالرجكْم-َعلنئ،برسالةجؤفلِا!3التبلِعه!ْعْثثدْعللِه؟-.الخصبومبشَلطوعدم

إسعسعلاسه.ظلِالَهاكْىحملصع3(،الدلائهَ)-سعيألصعهكالْصْأئهعاإلامعسعلَضسعيهَ،جاءْث

عنتحْر-سعلاوهنىالسكنسعرسع،الأسعَصْبسحْصصعوإعجابهالمعئئسامحة،الإمبراطور

للأسقفرسغنِانصريحأوتعدأتئاسلِوس.،مدحكْىالإمبراطورئطفَثاقصنِدةكونها

3:-فلِفا.جاءكعرسله،إلىْ!بالصعودهع

والْجدْابك،الكصعربللاسعهوصعيكإ،الحلِاسعمسعءجهادكبهرئامألسعدْ..."

جملىلنعَلبسعمعكنتولماممجدا،أسعقفاْابىلعضيناكولقدالمسيِم،3مخلصئاإلى

حبهْلِروالوعيداسعمهالك+وئظرلسع!خاسعععا،مضطهديكمبْىولامدلرا،3صبهالييك

أجسع.منلئاضسععرلرْ،أسعسعىإوهوالقولم،الإلِمانبدطْةولسعلقصعايني،،ء

صصعظملئأثَرردْللسعأجسعسمن..؟أنمسعفيجاللرجكلِه.ئسعسكلبدصعزلتولاالسعصعَ،7

طبرلِصعْسعيه-ثصسلجسع.-الذصعالمكاندْلسع.لَسعود."إلنىأنثْىرغبتناوأبدلنا،أسعسعلدعاءك

إلىوأرل!يل.شجبهالث!إبىواجلنتبالمفدسة،ال!ئسمةإبىإدْل!عدءالخلأحن

!)!3(.خيرنااجلمنضراعل!ْألنه

41يومكانإذأحئىالإسكثدرية،إلىعائدااثطلقأَنأتناسسعيوسعيليثعولبمْ!

أيدىإلىالكنائبروعادتكرسف44واعكىالمديئة)38(،.دخلَْالألعمقص364ثْبرايرْ

كاالعثراتثمدْهكلرغممستمَراضشافدالئدىعلإيمأناأقإلئأنصارة،-واطغأن

ة-3شءأ.--3لَعزض-.لها)عأ

قأصداالإمبراطوتارتحلكقدفجأهَ،أثثاسيوسفألحْلِبلَاالأخداتأتغيبر

aدستائاداكْصعلْدأبدا،يضعسعلهاالفسعسعسعطئطسعية،-ولكئسعْلم !4 sعسans*بلِنالخدودعلى:د

36)0،ول.9؟5.أا59ْ،"70.- Roberts)

Adإ ATHANAS. (ATHANAS, ep. LVI3()7.؟0،."غ

.+.33لأا،لا13 ACEPH!38(يبما(

5,Hist.Eccl. Vi93)5.لأ SOZ)

كأ.75
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لكئيسةوا..لدوبلأا!!

حعكمفىكَسعىأنبعدث(جوفيان)ْمات.364،أفببرالِر7وفىوبينهيا،غلاطلِة

كْىالج!شكطعهاآلَ!ه،ألأم.س!شرةوطواللمائله،أشْهرقرابهالإمببرأط!ريه

فبرالِر2أ3ولمحى3،يعلليهحاكممنإلإمبراطورلِةعرشخلانيقلِة،حلَىمسبرلَه

فىإسفرت،العسكرييبنوالمَادهَالموظْفبنكبارصْمتاجتماعاتنبقلِةمدينهَشهدت

مواطنىأحدوهومبراطوراع)41(.اValentinianusٍبفالنلَلِنياقالمناداْةعنالنهالِة

لأسرةينتمى)42(،عسكريةومقدرةفذةإداريةبكفاءةيتميزPannon!آبانونلِا

يمفَ،الصثقفينيحلَرمولانفسهبتتميفلِهدملم،المزاجحادالحادَ،ركيقةريفلِة

وصفهكما،المنبَطيب.ولِحلمَرالثروهَلِزدرلع،الثقافةعْويبغضالهندامجميل

علىكلهالحتوالِحلْوإدارلا،الضملرحىكاقذلكمعولكته،ماركللننوسأصِالْوس

غلِرباختيارهتوألِأهحسنعلىضىلعدرهلبموءولكقع،أصلهقريتةالفقيرةألطبقات

جلببعلِنه،فريىَدونلبعقيدهَمتحمسامسيحياًوكانت(.)3دولتهلورعْراءالموثْةع

لااٍلهيشفعولمجلِشه،فىقائد!كالىْيومجوللِانغضلأبمشيحيتهنفسهعلى

)44(.ْلخبرتهجوللِانواحتلِاجالجسكرلِةكفاعته

الإمبكاطوريةعرشظىعفردإمبراطوروجود!سئمواكانواْقدالجنودأنولِبدو

كذلكو

إ.جغلعر.

أبضاو

كنهلكوراجع

أيضا.وراجع

.THEODوكذلك Loc. cit

6(04,SOZOM. Hist!7Eccl.VI)
15,XXVخأRC. Res Bes!ولول!ملا.

16-11،،.st.EcclآSOCRAT. H

RC.Res.أكا*,21 gest41(جمم!.!له(

10,IV!أ+!ل!.،3اس.SOCRAT

SOZOM. Loc. cit+

THEOD.-.ع،3!ولحء!01،،ول12

,OZOM7 Loc. cit42(ج(..

Citصأه.ح_SOCRAT

ئك.كذاححور3

(لِضا.اجعور.

5!صصو؟

ARC.Res.711!ر6!ك!ر؟ gest4()3.!طق

913".17,empireلث!5ول"Jones, Later-

1(44,SOCRAT. Hist, eccl.IV)
*،6.SOZOM.Hist eccl

12!1،.،3.Eccl!أث.THEOD.
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لكئيمممة!وا..للولةخإ-.7

النشكولا4(،شريكا)ْإمبرعأطوراًاعحْؤْر!جلغعباخلياريطالبولْهفالنتلِنياقلىكتفمعوا-

أصثاد.إلىدعوفلئنيئيإق،وجو!نلِالىْجوللِالىْابتوالي،على،أباطوةثلاثةبننصنيبقلِامجع

لْوعنجمق9لبى7!بلغع؟أشعإالئاللق،معق.الفرَالئَالْىالئصفثبئلْعْوبْهجعدْكرىأدْهانجهتم

علانىاٍحقكجعمقإذا-كاقْ.انجنودى،:!بفولهقلنتينيان7أجابشعالإفبراطورلِهَ،.ودععرببى

طلِية،فيعلِهَالهب!ء،-ألزم!أوثى،جقى!مئننزلِد!نمااما،فعلتح!!دإفببراطورا،

شطبرمبابثبرةفلكبعدوجههولىثج!.6.؟ا("إإلمجراطورأالبولةأم!رأدينر-الأودعوبْى

اليهعأوىبريوما،ثلإلمثود!!عبرننْ!اغلائهْ-على.مضىقد!وكابئ،دخلها.فلما7،المَسطئطنئلِهَ

وقدلئبريكإ)47(،إمبراطوروأعلئهفابمبتدجماهبانبىئلِا/فْىوكإيئValensفالنزإخاه

(المنسيحلِه).ْوغلِرلَهثفا!ه)94(،وقلةاللتلِا)48(لمطيقالَاع!حدبهبخاهفلتزشارك

عهدهل!مغل(،البسكرلِهْ)اْكقاطَهواطمدأدأرده،جلببىْصْأسئلحاء-علىواكلَرب

خيالْتهم،للوطنادعىبأئأسألْرْلهصنارموحش!وعقايا3ْ-مرلِبة،ْمحمومةبموًامبرأ!

فالتتثِثلاناخثيارثنودوري!)3ْ.(،-خكفىإ؟ويطى2ْ:حب.نلغذابأالىهسأواتهشمزيلاْحلْى

-3!سس3".9دع".أإدْلكيفعغعلنمليلَه11:لمحائلاله

الإمبراطوبىيهْ،.حكمبلِئهم!هصاليالَل!بمهااْ!*5ssuلْيِف!7.فىالأحْوا!لبَقى--3-

لةميلألنىمنوبرلِطائطِ،..واتحْد3ْوغالةوأدريقياوالطاليأ.يلعليريافالنلَيئيان!دْهب

أيضاً.و

أيضاورأجع

وألِض!أ

وراجع-

.Loc-*..ع/ Citش"OZOM45(3.ة(

)4،.4؟3--.

.OD،3701ءح!5 Hist+!جم...

4,Marc.Res gent. XXVI(7)34.ك!اA
44AT_ Loc. cثام!غه....-

.Loc،؟4بر cلا!.SOZO.

،5.. citع!!5.-مأT

sثل!ْ-ْأْ gent!8؟(..!لهحولول.نيج(

.(94Id)

05(آ-SOCفT.Loc..،ان!--"

.3(آ)A.ولح!م!لمo-.جم!.؟7اْح..:--.-3-

(Id.52)إ

5,IV!لاأولء3.ا!(53.TBEOD),

..-95!

.http://kotob.،اْ has-77ْعالإسلاميةْنمهندي!ا3مكتبة http://kotob.has.it - مكتبة املهتدين اإلسالمية



لكئيشلأ.وا03-.لدوفةا-!

إلىْشك73ولاإ،ء+"فقنشطئطلِئلِة-خاضْرته)؟وحعكيلشرقما،يوعلالِاتفلئزوصكادغاصمة،3

يخاننهالهالشزقيلنأئ،ْبنمْسهْ-عني"-أنالقزبآثروثبَللتقلسِغ،أراد.يفدْافلنلَيلنلِاق

-وسومْ!لذخوضْقَْفي!قا،مقثرةأواشلَ!أدعلى-يكنلمالتى..اللاهوتيمةومشاكلهلعقيذلِة،

اْلىثالْنةَ،-فنا.لوكدهأنْلْرلدالذ-ىولكنالمؤكْ،هدْأصمديَماألأخدَا!لْؤصنحْ

الملولعذألْىحيدثقنسطئطينْ"الكبير،وفاةعقبعليةكألْتالماعأدت..قدالإمبراطورية

قممطنظين،قسطنطينولداقبلعمنما"فقكلئيقية،-.فالنتئِنبانمالأثْقدرعليتهم،"بذئِ!

الذىالْوثلَا-ؤكْئقسطنطنِوس!ْ.لْفجعلىالاَرلِوسية،فالئزواصصلَىَوفننننطانرْ.-الثالْى

فنأءإلىعقلِدلهعلجى-للحارجي!ْللِخمكفالئزجهدمتشامحأ،ئاليئتنتِانْكايْماثْيه

-.ا-.".---ا!--7الآريوشنِه.

المخئلفة،انمسيحيةألفزلَىْإعلبهأكاتْ-التيالحالكَبك-.لَلكْمسْعلمنا

،الأخرىألفرقم!ْأىمعلتْفاربترلمحضبىمشتقلةطائفةلِشكلو!الألْومويو!

يورْلِوسولِلزْعمهموالهومولِون.،ايئيوستلميذيولْوميوسالآنخطوهمويقود

فسطنطلِوسما،عيدتهالهكْىالأنومولِهإلىماليفْدكالىْوإ!ائطاكلهَ،أسقفا

الحفاظِسبلِككْىلكطومويةقجرألْه-أظهرألذىالقسطنطينيهَأسقالْاولِودوكسنِوس

كسنتلِوسأهأيضالم،وأورساكلِوسفالتز.رفدقاهفعلوملالةالأمنقمْلِة،كرسىعلى

Auxentiusاصحابوتركهمقسطنطلِوسماتجملِعاوهؤلاءملِلالمو،أسقف

انشققدمنهمكبلرعددكانوإنالأنوهمالإملبراطورله،ثْىالع!ددلِهْال!مبلاد؟

الصعتدلةالأرثوذكسلِةإلىلينضمقيسارلِهَاسالَفاأكاكنوسرئأسةتحسععليهم

الاسقفلِاتفىهامهْمراكؤيحتلونظلواأنهمألا-أنطاكدة،فىمليتلِوسبرثاسة

.َاطورلِةالإمبر

الأصلالةاوصْحأنطاكلِةوكالْلَاصمْوثهم،لَوحعِدلمحىفشلوأفقدالنبِقيولىأما.

لاهوتيىكْىوينمثلعالاعتدال،جابْيملوالذى.الجذيبالئلِفلِةوجياعدْللع.على

أنحلِارْوكان،صفوفهبأثئاسلوسيصلعأرْلِستطعلم،باسلللِوسوخاصةكبادوكذ!

لياسيللِوس7ولَأييد،أنطاكيةفىاليوستاتىباوللِنوسبائبإلى/الكاضلأثناسيوس

7.Loc.cit!54(.حكلمط.*ل(

http:// kotob. has. ii-مكتبة املهتدين اإلسالميةالإسلاميةالمهتدينمكتبة - http://kotob.has.it



لكنييهبة!وا0002ولةللىا

كبادوبملاءرجاليلمبْع7لمهدْ.اكانوإلْىإلاحعفايما،هداكْىهأماعاملالمللتيوبرأ

واضجايظهركما،السكندرئلكسقفالتامأحترامهمإعلانمىْبأسفِلِولبروحعاصهَ

أئئاسلوسءلىالعدلدهباسيللوسرسانعأعمنن

قولِة؟واحدعبخلعهةأجلةم!اتآلفواكقدالآريوسييعؤأنصا!الماكلِدونيونأما/

ملْلهزلِ!الجملعلىدادرل!بوأَضبجوا.،ال!ئببربيخالأضكليد4-فْيي!تبكب!لْمااضْحواجلئ

مرهَفنتملواثدكانواوإدْاالأحْرئ،اللعرقكاع.لهلْتعرعصْالدْئالسعلَاسعهدْاكْرصة

فالنلَينيانكاءالإمبرأطورمعجديدمنفليجاولوأ،جوفلِانعلىالتأللركْى

عنإليهتقدمواْ(7)عالععربإلى-طريقهفىترإلمحياعفى:ؤجود-فالنتينيانوأذناء

فهمالسمأحْيطلبونHeracleaْهركليةأسقمْايء!لأثبماanus-هلِباليالْوسطرلِق

بلِىْ":عأَجابهقالننَينيالْا!لفق-العقلِدة)إ"(،ْأمركْىللبحثمجمع.لعقدبالدع!هَ

ولنجلفعأدْهب،الأمورعإفدْهمئلقئأنْدخل.اأنحفىْق!وللشمكالْبىالعلمالْيي!

اعتبروثَدإ،11)!ْسعاءواإدْادْاك،الأمريحْصهمابذيسعالكئي!حبلَإ،-أولئكرجال

لامبمباجموسمديلْةثْىمجمععفْدإلىثْدعوأالإمبراطورمننسعريحادْلكالأسعاقْمْة

جلساقيواغمتمرت3،إ4.عامجْرلِصثْى!دْلكالهللسبولْلا،5ء؟9ولكافا-شكنىْغثا

كْى7.إلغفيدهَأمرمنتفْررأنمعا-/سبىَكأع-.إلخاع!7-الئهاقِيكْىوقرزْطنِبة؟ننْبهعزعلِنأ؟.(،.

فبزع،م!ْرلِملِلْىشأقبرتَْألتنئالإيماقْجضعنِعْهَأنواعلنوا3،ه""لأْسعلْةْعالقسطئطلِئيهَ

نصبنكهم"خنيبفقوأكذ!اوضنص-4.ريفْمحصْقالغر!ْ،7ْاشافمْةوضْعْمقْ!أذيغ-/-أئها

.وسلؤقيه3َع58سعلْةألْفرهَكْىْ-كبلفنأكزفئْلأالتعىواا!جوعهر؟،ْكنئْ"التسعابهيعبارة

،:ا-...-.:!ةَ.قبهنراطور..الأمير.%لْهأخطا-اقيسبالرلِث!كر(ه!)

SOCRAT.Hist.ل!ححIV,201اححر

6)اْ،.:.77عة...----ع.3ص-بم-لا-.- SOCRAT. Loc. c)؟

0203ثلأء.ولآ3؟.!ءح).17!7-أيضالمو

.57,7SOZOM).ا.+- Hist. Eccl.VI)
.09AIM،أ؟ل!2أِدضبا-وزاجني E

58).لا"Loc.cit.0001/.--إ.،3. SOZO)

SOCRAT.Hist.س!حح)،2م3علككذو

.opبرب!":لمج!جمل!؟؟!ر3.ْببر! cit. ،) 22pp. 739 $, ASIL!ثزس!،،ج

!؟أ...----.-.3-...---...-ع
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.-لكئمِم!هةوا،.لدوللأاوو

الهومويي!،لِدعلىعرْلهمبَمالذ!لِنكلَأساقفْتهمعودهَ.ؤجوبْوقزروا935،

ورفاقه.القسطنطلِنيهَلِودوكسلِوسَأسقفعزلهموضرورة

إنلونلهاقيفةلاالقرارأثهدْهأ!يدركونالأساقفةهؤلاءكانولما

كالْوأ-ولما،المرةهذهفألنر.الإمبراطورلدى-السعىقرروافقدسلطهَْالدولة،لَساندهأ

دقدْإلىءصعْه،الإمبراطورلاسبتمالةجهبىدهيؤأصللِودوكفميوكاأنيقينعلى

فبْأكزارأثالإفيراطؤرالى!مواكح!ومن(؟)!ْالعملإل!ينسبفْوهارْعلىصمموا

الا)06(أخيهمع.اجتماعهبعدالقسطنطينلِةإلىعودلةطولِقفىوهوْالأحْيرالمجمع

جأنلاكسثفىعالجملِغشبيْ!كاق،سوزومنوس3تعبلرحسبالودوكسنِولمن،أن

إلىفالتزدعإهملِدله،بلِنلامعمثوسمندوبوصرقلما)61(،وبلاطهالإصبرأطور

ملْدْلِودوكسلِوسلِحاجو!.بفعل!.هولاءراجولماال!ضمة،أسقصْ.شركةلمحىالدحْول

.Cأسالمْه)62أئصارإلىكنأئسهمولَحويلبنفيهمالإمبراطورأمر351،عأم

أس!الْ!مع-أبشخصى.تعاطفهعنالئطربغصْبىفالنز،الإمبراطوراُرولاشبْ

مدعونهفْاكمضر،عداففيماسيادلَه،أثَالدمعنالكثدرلِبلبمكانعاصملَه،

أوهؤلإْءفقْوالسماخ.لأحب)63(،بيعهكللمحىالأسالالْئالكرسىعلىملثادسولْما

ثمالعفبئ،الجنلمتأهاقيالإميرأطوفيْفْى.أئغماسأعْراضه،.-لِعلْىأولإء-.يتخقبق

زلملِلْى!ىالمزد!جالغجمعاكرهالذىالخكومىإء64(،الرشمىابمذهبهلْاك

،راضصكنهوهوقسطنطدوبم!ومات،.القسطنطينيةمجمععللظ6-وصادلَىوسلودلِة

الطاثالْة.-بْىعلِمىويرى؟هلْإ،.كْىبالسلامويرتبط6الهومويِهَابعفيدهَفْىلِلَمثل

وكانأنطاكلِة.فىويورْلِوس،العاصمةفىلِودوكسيوس،الشرقأسقفيلَىلِحتلان

من-لهوليسمعيلْإ".موهبةللبرشيركْعهلمأنهلِشعرجوليانسلفهشأنفالئز

أيضاوأنظر

6!صع!

70,VI5!عأص(95.SOZOM.Hist)

(06.Id)

(61.Id)
(SOCRAT.Hist.62)اسك!ل!ر)770

63)+؟أ،11."228 Kidd. op.)c

(64.Id)
127.ersy,ptoص!لأ.كاGwathin, The Arian
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لبئش!ة!وا..لدؤلةا0

سلِطرةلهكانتحلْىولاخبرهَ،ولاغندهئقافةولا،فالنتينيانسوىلذلبمؤهل

كْىوللِس!الهومويلِنألامعينالِجدلمكلهاالظروصهذهووسضكافلِة،الجئدبكلى

ثلِودوريت،لِدْكرءماأيضأدْلكإلىلِضاسوربماأ،6كانط)ْهومماأحسبنمقدرلَه

العقلِدة)66(،لهذهمدحمسةكأنتDفهncaدوملِنيكااطوبىهَالإمبرزوجله.أنمن

بسلِففألنزهلكحتىكألكوظلتللإمبراطبىرية،عقيدةالهومويةارتضىئمومن

378.سئةَأدرتهَمعركهفىوفلكالمَوط)67(4

أنخشلِةأنطاكيةإلىابىتحلارْلبثصاالأمبراطور0فإلْىذلكأجلومنْ

لتنفلِذتفرعْجانبهمأمنفلماجوفلِان)68(،وفاةبعدالهدنةنقضالفرسيحاول

يرؤىحسيمافلركه،المورعمنكبيربقدربتمتعباولينوشطأنفرأى،سلاسته

أنطاكئةقىالأقللِةلِمثلكأنياوللِن!وسأنالحقلِقةولكنالدْأء)64(،دونسقرأط

صكفىخطزأىتشكلْلاوهبى033،عام-ملْدْإضمطهادفاطالالتىالأفللِةوهى

لحاولسوفوهذهأئناسيوس،3الشكندرىالأسقفمعتحألففاناحيةمن.إلاسلِأسته

النلِقد4أسعص6ْمللنثِولنرأطكلهرأىالذىالوف!هدْاْكْىأحْرى،ناخل4منْأزالنَها

بهذهكانولما،ْالأكاكلِؤن7إللِهاتضمأنبعدخأصةالأغلبلِة،لِمئطالمعتدلهَ،

وأوقع،ملدئيوسيلْمْىقرارهأصدرققد3،يوزيوسمغتقدهأسعَ!ينافسالضَورة3

7(.)ْألعذأبطائلة-تحتلِورْيول!طشركةلمحىاندخولرفضنواالدذِطأتصباره

العَقيدةغميادةألىْلِقينافالئزأرْداديورْيوسمطوبألمقربأتطاكية،عولمحى

منالإسكندرية3لمحىهئاكداممالَكتمللنشيادته،وبالتالىالهومويهَ،

هومويااكليروسايصالكالإمبراطوركانحقيقلِهَ،النسفطاق--اعتقادهلِناثْس!حسب

اجعور

وألِضا

(65 Gwatkin, Loc.Cit)
11!5,. Hist. Eccl. IV66(مبم(

781(67.Encycl. Of relig. And ethics, Arianism Vol..1)p
.SOZOM.68)7،أ7 HistEccl)

2(96,SOC.+! Hist. Eccl.IV)
(07.SOCRAT. Loc.cit)

.SOZOM.Loc.أ)س!

12،THEOD. Hist. Eccl. IV

!63
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لكشِم!ه!وا.-.لد!ل!هاصفي

أفئاشلِؤس-لنيحْصيةْفئادسْة7َلِبمنتطيغايفنَلنمْيؤزلِوشَفيدؤكشلِوسْأوالْمْوذولفق

للئلقلِةونجةلكرععأهيهع،أَثناسيوطعشعلىوعبألخقدْالكبادوكىع)ْا!إ،بأسلِبيوطعحتىاَوالقؤية

شكلىعللئفنئلعرضحواْثد-كانوا؟الذلعِنالآسادلْهبمطع-بطرعدْيقضْىمرمحموماقالنزأضدْر

موطفنئوتع!دْدة،يخوعل!لنا!ْمرسوتمعلي-يئأءْأووأعيع"ْ!منطنعطبؤسطعاطورملبرألآٍعهدَ

أ.72-القزأرأهدْااتلْالْيدْفى-إدْاة-تهاولْوأ.باهعطهَمأليةغْراماتْابفرطعْالإميراطؤرية

الفْوروصك!لم\(،365)3مايو5كْيالإسكئدرلِةكْىالمرسونمهدْالْبن!روكَد"

لأحداسع3دعفَيفاوكعنفا!(عياطإثسعاهدعويقدميأسرْها،المدنِئةالفوصْىعملع

الكئائسفدمذَألاضطرانجألة!.أنْيبْكرحلِثتْاكاْ،المرسوم7هدْالْدممرعفْنبالإسكئذرلِة

فلافببالْوسالحاكمإمرةْتحثكانتا-أبتىالحاملِهْقوالَهأبْىسواءالأمرورْأدْكنلها،

anusكلإ،laدكْعلهياج،.مماا77هذاجمكلي2كاكيهَ"للمملِطرةعْلِبركابْفها!ليرى،ع

كانواالإمبرأطورلِة-الإدارةْموطفى،أطعكماسخطها،كْيالتمادىإلىالجموكع

العفابطأئلهَلَحتألْثْشهخبضعوالاحنيعالإمبرأطورأوإمرننالْيدْعلىجرلِصين

رلمحسعهاأعلنلث.المثلِئةىعالئيقيينجموعأنويصْيسعا-المعادى،الجز)ء-أو0"نبدلْنى

هذِأدالبرهصْبمبنيععلاْأتئاسلوم!بألىْلَحاجوراحنلَا3رىالإمبراطوللمرشبىم

ماإلنئبذلكيسلِروننالكئسِنة،إلعنئاسلدعصكاه-ثع!دبطئطيولعبرايأن؟للعْوععللوعا،القرار

الأثسافمْهَيعودهَثهسمكعالذيالوقتثعْىجوليابْىأمأسرديكا.مجمعبسعدومعيئ3

نَج!ومن،جوقلانبهعادحتِى3منفاهلمحىوظلأثنأسلِوسبنالْىأمرعجمثعا،المتفلِلِن

السكنعدرى.ا؟سعصيهلىلا-بنطبىَ.الأحْلِرالنفىأن:عكراراأ!

أقسوزومنولحا!ويخبرنا7()ْكاملسعهرطيلةالمدينهَفىالذَورهَهذهاستمرص

TheArian.2!.ب Controversy. pح!ثا(71Gwatk)
15(72,.+3+ ACEPH.)X

SOZOM.H4,21!-.7-اخعور.!3 st. Eccl. VI

...-00.715(773,HIST. ACEPH.)X

.-"،.(74.Id)

(Id.75)-".عِ..:!-

--ع.-ع63ص!؟
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والكئيم!نة!الدولهَءة

.دْكوئأ،فا..76("-ولِبدو.ْ.إقْ.الطب!كريةأالعَوةأسنتحْب!امَْيحا!بخأونمْئالْسةلاجماحكبحالخاكم

الأثالتْا.أنتئ-هدْهأرَْالموقفْما،.!ولاشكهدْ!كْنْئْ.مميب!كانْالقواتهدْه.عدد.قلهعن

3ْزحلنة--الأسقدلةخائكأنثةشيولمنالذئْ:بدْله37لأالجهدإغايةْتيينالعدينهَلمحىوقعت

دا-لأبأطزهأرادما-عْيز3نكلتىضنالحهقىعَائإهالذئ"المللَابعالنفئوفينالطوللهَ،

الاَلامْاؤرائهمنجندوبه36كلهالإمبرأطوتلِةععْربكسبخلالمهكمنوتوقعوا،

د!مأصهمأدئاسيوسْلَجسيداثْىرأوأ-وقد-الغيوريس،مصر.رفباقفنَالغديد-ة

شكلني.يسيطرر!!أتصارهْاط،طواالستينأهدْهبعدأتنالمببوسألْماولاشكْ،ونكفْلِدتهم

إلتئطيبةعبرلِمتدكنلِسلَهونفوذوليبلِا،الخضسواذمدنمصرفىالكنائسكل

كْىأضحىثَد-،يؤيدهخلفهمنيدَفكلهامصرفىالكنيسةوشعب،أكسوممملكة

يدَفبللأإلإمبراطوريهَ،السلطةيتحدىابئبهايستطلِعالتىوالمئعةالقوهَمركز

الإمبزانطور.لقرارأتوالرفضائمعارضةموقف

إ!بل،الناحيةهذهعنتعبلِرخلِو5؟؟سمنةالإسكندرلِةثورةوكانبَ

لدْكرإدْجملهاءمصرأئحاءالىاملدتبلوحدهاالاسكئدريهَعلىلَقدضرلمالتؤر.هَ

الث!رهَ.هدْهكنيشاركلمحدوصطرلها،مضرمن..أئحاء-عدِدآكييرأأ!سورْوملْولبى

وشلإاعلىالمدنلِهَوأصنيحت..الإسكئدريهَإلئمكانكلمنالجموحوتدأكْف!

-)!7(.ألانفجار

الْهفأجمكلن-الإمدبمئدرية،أهالىعْضْلابمواجهةلهقبللاأنالمحتلْعْفلاثيانوسِ

بإسنتئاءا؟هبوسخقدمه!إلتىالججج.عللِه.لِعرصقالإمببراطورإليببْقريربعثاقب

لِإبَىيى.البهدوء.!.النزإمإلئالئباسودعاالم؟جْبر،الئفىقبرإرمنال!سكئذرىالأببمدمْا

جمرفنالَضغبئثداظ!زالاميرإيى.مصببرحاكمتفرلِز.أني.:ولإلذاطوفيْ)78(الإمبر3!بىب

كْدالأحداث.هذهأنيبدوولكن)71(،المدينةفىالحادثالاضطرابهذاعنوافيا

!

15.+3,ACEPH.أ-اأX)76(
12,VI!77).-أحءل SOZOM. Hist)

13(78,.+3+ ACEPH.)X
.st.eccl,1.؟ VIأول(97.SOZOM)
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والكئسِمة!ة.هـ!ا!ان!ولة

365أكلوبر5لمحىأنهدْلبأثتأسلِولركتجاهمو!مْهعلىإصر-أرأالأمبرأطوررْادت

فقامالفور،عبهلىتنفيذهفلافيانول!طعوتولىالإسكندرلِةوطعلقدفالنزرد،7كان

ألحاملِه6ْمىْثوهَرأسعبى،كاctorinusفكتوريلْوس.ابعسكرىانقائديضحبة

دسكننأنابطعلإدلمحدأدناسيوسكاناللئإْ"onysاusْدلولْلِسلِوسكتلِسهَوهاجموا.

لمأنهمغير8(،السكندرى)ْالأسفْجمكلىالقبضبصةالإخيرهَ،أبففرهلمحىإلبها

بهيحيطحتىينتظرولمعحذعرهأخذكَدكانأئناسيوسأنذلكأثر،بكلىلهلِعئروا

.أنثبلالكنسِمةمنهرببلس،سلِرياشيدعلى356سنةحثثكماالجتود

الإسكندريةيفصلىالذىالنيلهـععندلِوَرءبيلحْاإلىوأنسحب)81(الهجوم.لهذاتتعرض

الألم!طفيأولمجه!!!821!إيعمررأصجتودأعزا!فيهليختبئالغربيةضاحلِتهاعن

المخاصطع.نفيه

ومنأل!نتامبكوظمافىالفالمبيول!ىلكعأهأ!الكندسةمهالجمةأتباءأداولابد

الصفىثجوهؤأ؟سطعِونهلثصغفكانتأنهريبلاإذاعدلَه،للثرأعدثم

أخبرفْأكعنايهـلمديئة،وكائتَأ؟باطرة،إوينبينهالعاإفالَاعلىيسلِطرالذى

.!جثد!أعوفه!كلهـمأديماعهسن،فخلكفمقعلينهائقاطربمبنتمتلىً،سوزومنوس

ف!ئب!الوثأئق،صدعمهَهـ!ومحهاقورإإليهتصنلمصرخارجالأحداث.أئبأءكالْتد)وأٍ

-دعةطيلةأببهاسبعوسعجهوعدآنتالفدحدعوذهاقبلالإسكئدريةعكْىيعلمهاأ!الحرى

أكلها.،الأن،الَاالسنو

سلؤجه+الفادمةْالضربهَأطوالماكيدولْبيطألارلِوسيعبنأنطعامْااتحادأدرك

مليتيوس-صطعرجالهممن7المعتدلينوبحئىبل،مندوبيهمبنفىفالنزقامفقدإلِهم،

وشيلهعاععطعطع!)ddالمؤرجْتعبيرحسبلِبحئوا،أذاعليهم3كانؤدعاأئظاكذِة،أسقسعا

علىبهمحلالذىللضيىَتتجه)83(وذلكيحتويهمسوفالذىالفناءمنيهعايهربوطْ

16(08,HIST. ACEPH.VI)
(4.)81(
.(824)d

(Kidd,op.83)أححأ،1)".922
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بكنيسة!،ا0.-لدولةا30ع.-ع-..-...ع7-.ع07

إميراطورإلىالملجوءجديدمنفحاولوا84(،المقسطنطينبةاأسقفيودوكسلِوسيد

شيءإللِهملعاد،صفهمإلىاستماللتهفىالمبرهَهذهأفلحوال!أنجهموأيقلْواالغرب

ضحص8(الإمبرأطور)ْللقاءوثْدتشكيلعلىرأيهمأستقرودد،إليهيلَطلعوننفوذمن

بنصائحالوفدوزودوأطبرسوس)86(،أسقفاونسيلفانجوسسلِواس،أسقفيوستايوس

كْنيوالبمحْول7،دْلكإلىالضرورةدع!ادابلِبلِريولل!رومااسقالْاإلىللجوءلَدعوه

وضهَإذيعد،جانبللِنروماأسد!لمحىْبيرونكانو!إذالأمر)87(لزمإدْاشركله

وفاةيعدوخاصةمنفاه،منعادملْذولكنهسيرميوم،مرسومعلىقللمنتوفيعه

النيقمى)88(.بالإلِمانوتمسفه،يداهكَدملَاماعلىجهارأْندمهأعلنقسطنطلِوسما،.-

إلىميلانؤغادرفدكانإذفمالنتيتيان،الإمبراطورمنْلقاءْالوفدلِتمكنلم7

ولنمالراي!)98(،عْدالجزمالْيةللعنمألةحلعنليبحث0365،أكتوبرلمحىالغرب

وعرضوابأسقفهأاللَفواحيئاروماإلىلفورهمافاتجهواؤقلَا،الشر!كاملْبوبولِصْع

خشيهَخفيهْنفسهفىتوجسليبريوسأنأغيرشركلَه،فىالدخولفىرنحبتهمعللِه

لْفْفالأرلِوسيةعقلِدتهمأنوأعلنقبولهملمحرلمحضمنْقبل.،عليةأقكمفيماْيالعأن

زمنمتذركضواانهخمالوفدْأعلنذلكيئمتهون)09(،-وعندفا7وبلِقبلِنهمخالا!

الآلايشبه"شىءكللمحىالابنْبأنبالاعترافوجاهرواالأنوموية،العقيدهَطويل

84)ها؟.ث!أst.Ecclْ..الأ،01.ء SOZ)

وس!قد،--الهللسبوت!فيخاصة-لأخرىمدينهَمنبشِهنمدارثعئيدةمرلسلاتلعدالوفدهذائشكيلتبم)85(

وبيسيبياSmyrnaسميردْامثاطقشفدتهاإللظر،وحيةفىائفاقإل!للوصبولعديدةمجامع

ْdiaْاsأBايرْورلِا!Isuria!ءاْوبامفيللphil!وليكيا،حة.Lycia.

.CRATاstْ.اص!5ب!VI,011200أنظر H3؟-

86)جم!.+خم!،ي!أْ+ل!-؟أء!د*12 SO)

.(87.Id)

.SOZOM.Loc. cit

.st.رأيهأ91*. ?! l-88)ة2.يلاه!ول )S

OCRT,3"ه.cit.فى"3؟وأيضإْ

85,XXVII!ال+.Resgest!98).ش AMM. MAR)

.SOCRATكهtش!.اءIV5,12كلكاجعدر Hi

59)أ،0-- SOCRAT. Loc.)c
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-.----.3.-....-.-..-..-.7-..*-....ء-.+-.-لكئيسلأوا..للولةا!!

ا)1!(الهوفوشببة11صْشىءكْنئيختلفلابأئهالهومويولمبلِة!او!شروا.مصنمطلح!

درساقيلمنتلقنىقدْكالىْليبريوسولأنيينهما،الكبلِرالفارقماعنئجلمهمارصكْم

ألفوزوْعلىْأ،أاَْكالْوا-صاد!لِن)2الاعحرامْافدْالِمثصواْأ!أليهمظلب.ثثدشبهفللا،

منعفد!هاالتتىلملمجامعنتاجابهاجاعواقدوكالْو!المالْهم،وسقةالمندوبوقإبررْ

فىإقرارهتملماركْضهم!أعلنوا،النيقىيالإيمارْبصراحةفلِهااعترفوأ،قيل

)39(.الأخرىالآريوسيهْالفرق-بهتنادىوماريم!نى،

حعالذزبدِدِلابأدِدبِهحعوالماجمثوذدِو!.أدْقسهمالآريوسيدِ!أذصماقا3أقذبىمعكذا

آثروأالألداء،عمومتهملينىقهراويخضعهمبهملِبطشأنمنكخوفاالإمبراطور،

ولائهعلىيفْىالفأكدونيي!م!لْفرااًلىْعلى.النيقيةأحضنالىْفىبألْفشهم-يلقواأ!

فى!دالذىاللْالْى3َالفسكولْىالقجمَغكْىالماكبدولْيسةأدلْيْبْأنيإلىلعقلِثمته

49)).الأول3ثيمعدوسدِومىالإمبراطِورْرْمن381،ذعمعالقممطذطيذدِة )rio- rYA).

تعْدالشرقأساقفةم!!جمأ!كةرسكيرىوهوشعيداروماأسفصْكا!3وكم

التىالفوحةم!ئعْسهليبريوسلِلفالكولمشْبركته،.كْيالدخولللَعبنصبىرومأإلي

-"--14.)19(

(29 SOCRAT.. Hist.eccl)

هـلازادحينكلقىوسلا!هم،والعتهالهراطفة،فكرتملكقدالخبد6كان:.ء-ولمعا:.الؤئيقةهدةع.مئبخاء)3!(

الرصْىنرضجنعناذاك.لمدملكهم.لْئصدىأنإلىالحميةوحدنن!الكائولمكية،الكنيشهَلَدلْيسع7إلنى

أحْر6وشميرنا.وديارلامساكوسكْىعدَدها.نئئىافييمانقويمىأسائعْةمجامعأدرتهاالنعىيالغقيدة

فيهبْعترفوايطإليا،الغربأسثفهركل!الورعجنابكمإلىكلَابأنجمل7،رسلإْأتلِناكانمجامغئلكمن

الذكرصاحبتسطتطينصحهدعلئئ!عَيهَلمحى.المقدح!ابمجفع7ثرهالذىالكلانوليكىبالايمانلْدينأنا

الهوموسلهَدْاكلحالايمانقىعوج،ثىغيرلامأيرْدولاعشر،وئمانلِة-أسقتئل!مانعهبقكر.العحمر،0-

بمحضىمعمَرفنملئعهمالذبنأولاءمعفالتائمومنوضرر!ا،آريوس!لِدةننحتىاسئعملثبقداسة

لايمالىْمحعدةياعتبارهاريمينى،كْىنليتاللَىالصيغةتلتولعن،الإ!مانلْفسدومانقراًتاإرأذشَا

أنضل+وأنه!ايكنلمفيهالأبنرْمنانعاك1أنيؤكدونيلذيطأولئكللعننقبة.3ْفىالمفدفن2المجمعع

أئه!أو5أخرجوهرمن!اللهالابنأ،تيقولونالذينوأولاء11العدممنخلقوألْه.ْ،فِكنلمبوبد

.،."للبغاير.وجكرضن!!لعير

.SOZOM.!غجا.أبها،1)انججعور Hilt-ء.

الثيهث.الفصل!،الرأيعالجزء.والكنيسةالدولة.للمؤلفزاجع3التفاضيل-للمزيذْ.مق)409(

...........--ع..-376ص!8
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!ىلكئيع!ةوا..-لدولةا000-.-+..-ع..-03س...-.-..7.-.-....

لحْبرهمع؟.والمإكبدعوتيلِنالآزلوسيلِطْأنصا!:أتحاد.رْعماء"إلىرساله-فكلب،أنلابعلَه

شائبهَأىومحا11011قليهعليوألسر!رالب!ثنرأدخلقد11بىسلبم-بهْجأءم!(لْا

ويحمطع11،والكلَايةبأعوحده!بالكلمةلاألْدْسثعم،علىشهدوااًطيعدبلشكانطباع

طعمئدْرتابعها-ريميبْن.و.التيثْيالإساقمْةأفرهاالتىَالإيماطْصعيعْةبكلئعبعلْعْهفيها

مطعروماأسقمْاأعلئهما،ه!ْالرسالةهدْهيعئلئا.كْىماأهـاعلىكبعلر،الاكللِروس

وهجوفياثانيةالمنيمَى..الإلِمانحظيرهَإلىعادواقدجملِعاوالغربايعلطالياأسلاثفةأن

إ+9ا)ْاكرهاالسلطةبلِدأوبالخدلِعة11وكعوهالذىبىلِمبنىمبىسوم

مولعقبرعوحتىبىلِملِلْى،-يعد-كانوأجلثم،عالغزبأساقفهأدْماكيهلاشكوالذى

ابغربأبئأسلفافقدرلِمينى،فىعليهوفعواعماْلِتراجعونأخذواقككسطتطلِول!ق،

عللِهموفد.3أنبعدبهلجلمَهمورْادالندِهى؟الإلِمالىْمرشومالبدالةمنذكَيطعقد

وعلىوسعآلهَ.لَقافتهم،وطبيعتهميتمْقالقانونوأن.خأصةلالعذا،تْممئفياأتئعاسيوس

الآرلبىسلِهتحظلملتمْوفنحللِقا،الفشللهااكأنالفكبزلأع!مجاولهأىفإنذلك

قبصراجوليانوجودأطْابمؤرحْبنبعضويذكرتلك.الغربدنلعافىماءينضيب

مناءلأخلِبرهعالسنوألعفىالفارسيهَللحرلاالأعدأدإلىقسطنطيوسوانصرافلغالة

أقروهمأبعدالنيقىالإيمانإلىثانلِةألارلَدا!علىالغرباسلاثمْةشحبعقدحكمه

-ع-....-ا..---619(00.-ة

عنأكْصحكعدالْدْاكجولياطيكنفلمصبماعداع!عام!!دْلكيكوطولعد4-ريميلى!كى

وإدْأ،كعقيدهعدْالَهابالمسلِحيةول!المسيحلعة،7،دىمابمدْهبيهبَملمأئطكمأ،عقيدته

خاضعةترْاأعلاميلالعو7أسمَفيةكانلعفقدعقيدهَ،النيقيةإلىأمنقدإلغرعبكاق

ع79(.الآريوسىألأوكسنتلِوس

كصْىفلما،قسطئطلِوشعهدطيلهالهجومعطمعرْلعثْئ.أوكسئتلِوسوكالىْ

عنلِفاهجوميشنوراح،ععالةإلىعادقدبواتلِيهأسقفهيلارىهدْاْلْحبعه،-.وكاق

شاركهولمحدباللعة،ميلا!نوأسقعْاولِحْصوالطليا،إغالة2كْىإبعامةالآريولبميه0َعبى.ْ

12.،3,Eccl. IVن!أ(59.SOCRAT)

3814,(69.Watson, op. cit.pp)
37-1(79.AMB.. Semo .CAUX)

0،6!ع9
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--والكئيسهَة..-!ال!ولة

امرفالنئينيأنوولى364سنةكافتفلضافرسالى)89(،اسقفيوسلِبيوس7هذانجهده

أوكسنليوسبقاجم!.ألىْالأسقفالىْوشعرزعيته)99(،بيبىْالسائدةالعقيدةوفبىالغرب

ولهذأ-بالنيقلِه،الضرريوقعأنلابدشأنها)".أ(،المغزبْفىلها-!امةأسقفيهَعلى

فالئتينيالْما!لبعىدْلككْىسعياوقدميلاتو،طرد-57ْ.م!على،بألذاتوفيلارىعولا،

هذافشكا،أوكسنتيوسضدوالجموعالأساقفةيثيرأنوراحا*43،3سنهمدحطوفي

الطرللن-.بيرمنأظرهعدذتمرروكَد.لابمبراطور،الأمر

حْسرأنهإلأالمناقشهَ،كسب-كَدالمصادر،لَقولكماهيلارى،كاقوإذا

نفوذهمنطقهَفىلِثيرلأنأسلَعدإد-ص!لِكن3لمالإمبرأطورأنذلكالقضمية)101(،

بأنْالاعلتقادبؤثركانولهذا،الشر!فىالحادثهَالعقلِدلِةالفؤضْىمننوعاْ

سلفهماصأنلبعبخاصهَمللانو،أسقمْيهفىالشرعىالحىصاحلا.أوكبسنلَلنوس

الإمبراطورإلىتقريرهاللتجقيقشكلصالتىاللجنةرفع!وقذ،ديوسسيؤس

فىأؤكسثئيوسبيقاءكرأرهفالندلنياناصدروعليهالأخلرهَ،الحقلقةهذهوأقرلَا

اشم-الإمبراطوركَرار.علىأطلىَالذىهيلارىلجهودبالايلقولم،منصبه

")209(.الأحزان"مرسوم

إلىجلْوباوالجهواروفا،أسمص2ْللِبريوس!ْبرسالةاللثنرقرسلتحصن

حصْرتهمكْىؤاعترثْواألجزبرهَ،أساقمْهَصْممجمعاعقدواحيناصفلية،

تؤيدرسالةصعلىمنهموحصلواالنيقى،بالإلِمانتمسكهموأعلنوابلهوموسية

أئصا!أتخادْوكانيْثائلِهَ،الشر!إلىأدراجهمعادواتْمع(وتمتدح)301مسلكهم

اجغور

ايضا..-و

7!صصو

(SOCRAT.89)أول.،(3ك!.اء5)1)ت01-

9!)و-لالا،ول؟3؟!!؟-..!)ء.ء4و

78105،smْا.F Jackson,. Arian(1هة)

613(.*.!.Con. Aux.7 p.01(.)1،صأ)طهـلأول،

617((201.Ibid. 8 (P. .L *.,)614 14 (P. .L X!

5105,.Watson,op. cit. pp

12(301,SOCRAT. Hist Ecci.IV)
12,SOZOM.Hist. Eccl. VI
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بملكئيشةوا...لكولةا

سدةمجمعاكعقبوالدبريوبر،رسالةمنصورهَللعَى!دوالفاكيدولْييرالآريولبميين

الذىْخلفألْقرةاسففأَثناسلِوسجصْره،Tyan!ا(الطوانهَ)4ْمثيلْةكْي366

صور،أنممقفب!ل!no7ورْسولىْ،اللإذقلِةأسفْالْاس!حlولأ!ء3وبالبلِوسباسبليول!،

أنبعدبالهوموسية،إلاعترامْماوأعادوأ،وآخروننازيانزأأشقصْوجريجورى

بدورهموكتبوا،صقليةمجمعوأسأقفةللِبريوسبهأبعث.التىالرسائلقرلًت

والاهتداء،خطوهمأتباعإلىفيهايدعونهمالأساكفةمخلتلفإلىبهابعتؤارسائل

367عأمربيعنهايةقبلمجمعلعقدالدعوهَوجه!النهايهَوفىليبريوس،كتبهبما

1(..طرسوسما)ْمدينةفى

اللاهوتمسرحعلىظهرءA3عاملمحفى،سريعةالنهايهَجاءتوهكذأ

هذاالزم!سجلمنيأختقىثمحجج،ثمالْىللِحلِىالآريوسيين،أنصأففربق-

-Seniiإansْالاسم Arكْىللسيادةوصغدوا،العامدْلكألْقرةكْىفجأةبرلمحوا

النيقلِةمر3ْقرلِبالظهؤرهالأولاليوممندْابفزيقْهثْاوكانالتالى،العام/سيرميوم

أعدائهأحضانفىنجنفسهألقى-ْالأريوسيونلفظهفلمادثزيوسيهَ،انت!ما7بهقدر

االأقربلن..

الَخادمنْجاخلاالاتجاههذْالِرفضبونآسلالدلهاقمْهمنجعاعةهناكوكان

فالْهثممنالفربقير،منطرلمحىلِكولْوروهؤلاء،والماكددونيينالاَربوسبينأنجصا!

أرَبعةأسرع،طرسوسكْىالمفترحللمجمعوتجدياالطوأنة،7مجمععلىللرد

معارضتهمأعلنواCartaكارلِافىمجمغاوعقدواهؤلاء،منأسقفاوثلاثون

مجمعع!صدرالذى،اللوقبالْىالموسوموأقروأ11الهوموشية11لمضطلحالكاملهَ

وحدهولهالكنيسهَ،فىالوحيدالحقالإلِمانقالْوقالمحاهْمعتبرلِن1341-سنةأنطاكلِهَ

شعرذاتهللوثَ!وف!الأحْرى)6"\(.المسدحلة-الإيمانالْلن7كَوكلعكلى.لعلوأن

اكوكذ

401)3،!+رر BASIL. Ep.CC)

.LOZOMاْ-جأ Loc. c

12,st.Eccl. VI501)اْث!.*ة SOZ)

(601,Id)

!0071-.
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03(ع--..-ع..----.-..--.والكَئلع..ولهذ!اخسع

شمككالذئالحعدلِدالتحالفةلهذأنلنِحبةالهومولِةتلعدالتىنجالأخطارْيودوكسيولم!

هنوالماكيدولْلِينْالآربوسلِي!أنضنامْابها،.بلِنينمئهانلا7أغلببهالإمبراطورلِةلمحى

فأئلَْيْحعبرعها.لإمبراطورإلنىكعتن!قد)ولذا،أخرء!ئا!حثِةمىوالنيقلِينئاحية

كادلعطاحنْةليةْداأرْمةمنلتوهحْزجْفْدالإميرعاطوركانولماا-لأمر،بحقلِقة

تتهددأحْدْ!ْاللَنىالقوط!جماعا!لتأدلِلادْالَهالوقتكْىوشمتعد،يرشهلؤد-ى

لاأوامرهواصدر!دوكسلِوس)701(،يدغلىالعمادلالقى،3ألدالْوابعلْداِلإميراطورية

م37أ.اعْالمملَرح)8طرسوسمامجمععقدبعدم

!ادهأحد،ول،"هحه؟!3بووكوببوسلاانلهر5،36ْتهالِإَكربأئهدْلك

لْفسهوأعلن،الشرق!ىلانشغالهفالنزمنالعاصممة!خلو-لمحرصةالحعييزع،

العباءةعلْدمإ*أهداهلهخلفاأختاره.كدالراحرعالإمبراطورأنمدعياإمبرأطور)،ْ

كنزهَثْىكبلِرةكَوالَاحولهيجمعأ!م!نجر!كوييوسوثمكنأ(،الإمبرأطوريخة)9ْ

)1011
كْىإخليرع11الى.؟،دله11ْالهلع"امنبحاله3أصبِبذللعفالتزحلمفلما؟-سعيرهلم

فىطويلاوقنعافالنرعالإمبراطورأمصعىولمحدإ(،'"سقرأط)يروئلمحما"7"تفكيره

حيثاللّالله،السئةكْىعإلابينهماالحربلَيدأولمادععى،سعذالمالسعاهالاسِلَعداد

أنطاكلِةفالنزوغادر،الشرقناحيةمتحعها:اْلفَسطنطينلِهَمنيروكوبيوسحْرج

الخلانهولعبسع،اتحعذعأن-انذعىلمحرتِجلالمحىa*!511ءئالمحوللِاوصلعد.مناسعه،لموايخهة

س!nول5(211)وجبىمْورلِبىس،اْ!ول15--أيخلِلؤ،لروكوببِوشلاكالديأرْاد،هادور

.ist.Eccl,011،-..كا--- IV5".(1ك!،+-)/ةثيم

1ccE..أ،.أ72.-ا"خ"7.ع V.ع.stْ3801وله.ءكل!أ 1 SOZ)

SOCRAT.ث!ا3ْطEccl.أكا12!3-ع2!.صألِضاع-.

Res،علا-بها4ر6 gest."901)ح AMM. MAيم

3(011,SOCRAT. Hist eccl.IV)
1.11( Id،

(Florentفلورنتدِوسانهمايقولإذآخرانحوعلىاسثيها!اركنليتوسأميانوس!لِذكر1()12 usوباركالبا

Barchalba.

tic.Aكلم!.RC.op.،71**01انظر M

37ض!أ
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لكتيبب!ة!!ا..للإولة-ءا

القاندأنْلاو!ا-لبت،يإعدامهأمر.الذىفابئز.إلىخياؤسلماهنجذننلِدفماعْدر)ثإ؟عه3َ

سلطانه.نتفكدخطيرةلمحئتةمن7ْبدْلكفالنزولَخبص!العصلِر)13!!لْمابىلالَلِاألى

دفكْاخلإنسكئذَرنِهَ،عثىالمبالنوألزه!لهاكابeْyeْيروكوبدروشدلئةأنإلا

ثْىالكنيسةشعفاأتلىاٍفالئؤ-أنباء.ت!ذَملِرمسامعلالقته،ْالحرفيالوقتهذافىأنه

الأمبر.اطورلإ،لمحىالذانخللهاالفؤضىفدْهكرضةمنلَهز)للنؤرهَ،دلَحمْرْالإنبمكتدزلِه

يو.ادرأبدأتفي--ريما،للمرء7:الخامسهأسقمْهلنفىالكآملالسخطعقتعبيراوذلك

موقعْه.حرجالإمبراطوروأدركسقراط)114(؟لِنبئثا.بدْلككماالمديتةكْىْفعلااللْورة

كْنئ-الثور!لإخمْادكَوألَهمقجرْسصبإزببمالللمغامرةاسلَثادعلىلِكنو!م

والفرسلمهاححته،خطوهببىوبموبيوسلمحيهيشحثالدىالوقتلمحىا-لإسكندرية

قبلمنوقعمابذهنهدارددلِكونوأنلابدألنهكماأرمينحا،اعلىللقفزيلَحفزون

لاستملهَالإسكتدرلِةإلىورسلهماجلْلْلَيبىسأبىسل07صكدما،قسطئطيولبىصبههدجملي

اشدفألحالةالآقأمالعَسطنطيوليةولالًهيبْرال-.علئلاكالْىا-لأسفعْالأقاثناسيولمق،

إعلاثهبعد،أذناسلوسجانبمنلهولاءكلألإمبراطورفمثأنبعدخطورة

لَملكهااللئالأهملةلَللةأبدافألنزذهنعنلعْبولمبالآرلِوسليه،الإبمانالصرل!ع

وضْغدواٍضتأف!ف4.ونجي!بيلْهأمدعهيطولكَداحصرلمحىوإقلصائياتهأبموقعهامضر

إياسلَدعأءالفورعلنىأفيامره-أَصدر،الاعدلباراتهدْهكلناظردهأمأمالإمبراطور

366،.عسئهْفبرالِرأود-فى.الإغدكئدريةمىذلكوأعلنأ،اأْأسف!يته)ْإدىأثئاسيوس

وم!أثئاسلوسبى،لاسثفي!لِحْعْاثْى.مصر"يألْا3موظفنهأحدأمرالإميراطورأنبل

شعببه!جموع.لَخلِطالألعنف!،.ديهظهرألذىْ.المكانع3فلكإلىقأمْانمئدولاتْم

ألِضا"و

لكوكذ

كذلكو3-

LI3(ْ)-في7ل!لم-س!طملاا.Resgest.ولشرأْ-6

.istس!ا.الأر3 Ecثبما.SOZOM

-SOZOM.اHآst.كل!حح01لأا،8.

13,IV-114)أ.م!ح!ا SOCRAT. His)

.(115 SOCRAT. Loc.cit)
HIST. ACEPH. XI, 16 ..َ

-جى737
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لكنيسةوا!.ولةل!ارو

وولبدطالكنبسهَ)116(.بحْولهحلَىوحمابتهبيعد4إلىألكاسلِوسلإغادةابكتيسة.

لمالذىإبخامسنالْيهبدلبنوالْتهىأسقالْيته،إلىأتئاسيهوسعادهدْهالحفاوةمظاهف

زمانا.نالْلِهمراتأقصروكأن،أربعةشهورمنأبخزالمرة-هذهيستمر

تساورأ!ألابد:بقولهممْرطهَصراحهكْىدْلكعلىلبنورْومْوسويجبق

إلىبالعودهَلألئاسعلوساللضرلحإلىبفالنزحدعاالذىابداكْعفىابنذنكوكالإنساق

يكوفيأقلايدولكن،الخاصةرحبْهتهصكلىعيناءيكنلمدْلكأ!ريلالاأسقْعْيتعهع.

مييهعنهمعروفاكانالذىفالنتلِنيا!،غضلاإثارةمنخوفاذلكع!أكَدمقدفالنز

المتعلقينأوللًأعجانبمنالفئنةحدولشعَيخشىكاقأنهألِضْناولايدعللنلِقية،

الإمبراطوريهبشنعو!الأصْرارْإلىذلكْيؤدىأ!مخالمحه،كليرو!وهم،بالأسفلع

)117(.العامة

أبفْتَالتىهىوحد.!االألسبأنجاهذهأنلِقينْلعلىوإلْى11يضيفماثم

الأساقفةمنكبلِرعددالعنتفيهلقىالذىالوقعسعفىأسقفيته2علىأتئعاسيوس

1(.إالآحْرلِ!)8

على!عْصْب.:فالئلَيئيالىْ!.اقحامقىالصوابسْايتعدقدسورْمينكاقوإدْا

قلمبظئطيوسبصنهليهأفدمبما-فدْأرأيهفىمتأئراممكا!ولعله،سأنْتإسلِ!عودةأسباب

أنهإلاقعنسطانز،احْيهعغضبإتقاءالسكندرىالألمقفبعودةسمحعندما346سنهْ

بالخوهـمبنا!عوالَوأ%،nتبريرمنالأخيرا.لجزءفىبعينهاألحقيقةكبدأصاب

وما،بووكوببوسكْلَتةإلىضريحةإشارة11العامهَالامبراطورلههْابشئونألاْضرار

11سقراطولِقول،عدوهجانلاإلىصرتنضمأنخشيهَانعهابمنفالنزأصاب

لِعكرلاأنعلىذلكبعدالإمبراطوروحرص،الإسكنلعريةإلىأثناسيوسعأدلقد

ونتعلقأثنألنميوستؤيدالتىالجموعلالكقوةلَمامايعلمكنعفقد،كنيستهضفو.سلام

16(116,HIST. ACEPH.XI)
12(117,SOZOM. Hist. Eccl.VI)

14.8(1)1
ص!74جم!
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لكنيسة!وا..لدولةا

للأخطارالعامةالدولهَأمورتلَعرضأنمخالمحهَعْضْيهميستتذِرأنيحاولفلمبه،

لاغاضيا)911(.ا.جنساكاتوا.بطبعهمالذلِنالسكندرسِ!لِدعلى

إلئ3ْأثناسلِوشعاد3فبلِنصأفلِفأ،مراءلانسورْوملْوسيذكزهاالذَىالحقذِقة

لِودوكسيوسشركةعطالخابىجنِ-الأسمأثعْةكلصْدعتيفااضطفادافاننزبدابلِعتة،

وانضصواآريوسيهمالآنهجرواالذينأولئكمنئغلِظاألثثوكان،العاصمةأسقف

أسعَفاليوزيوسقكانولذلكوالماجملِدونيين؟الارلِوسيينأنصمافيْأعنىالنيقلِن،إلى

لِولْوملوسرسمولَمبعزلهقرارفصدر12(العذافي)ْللِدلعوف!منأولكلِزلكو!ما

الاضطهادوأوقعالمدينهَ)121(،علىأسمَفا،ألِتلِوستلملِذ،المئطرفالآريوسى

عهدمذالنوفلالدينرعايةيتولى!نالذئAgelأْكعدا-%جلِللِوسالنوفاتىبالأسقف

الاريوسيي!إلْاالطائمْة،50هدْإلى7يميلبمانالذى،سقراطوبِقولالكبير،ثَسطنطين

الهوموسيين،معهؤلاء.تعإطفيسيبللنوفاتيين،الثفلِنألكره.يحملونكان!ا

-العقيدهَ)122(.فىمع!مؤخراواتفالمحهم

فألبمرعَالهومولِولْىالفسطنطلِئلِة،أسقمْامالْا-يودوكسلِوس375عام؟ولمحى

(Demophول3ديصوفيلوسباختلِار lإلىنظرواعإلمهوموسيينأنغلِرخلفا.أسقفأ

أسقفاَإْف!ء53-ثهلاالِفاجرلِوس-كْرسموأْموأتية،!رضهَهأباعتباريودكسلِوسوفاهَ

ألىطرلِقهفىنيقوميديافىوهوالأحداثبهذهالإمبراطورعلموف12(،منافسا)م

فذاإليهيؤدىانيمكنلمانلتجةالمدينةإلىالتخريبألِدىلَملْدانفخشى،.الشرق

علىبالقبضوأمرالعأصمةإلىكتائبهبعضإرسالإلىفممارعانعقيدى،7الصراع

!وكذ-لك

02,Ecci.IV911).+!ا)أ.يع SOC)

6(012,Ibid.VI)
8,SOZOM.Hist. Eccl. IV

7.71.،3.Eccl!أث(121.SOCRAT)

!بما+EOD.Hist.ا?ص!-!،93-371

9(122,SOCRAT. Hist. Eccl.IV)
14,SOCRAT.Hist. eccl. IV

(SOZOM.123)أ+ء51س!551.؟*13

!57---.-.-ع الإسلاميه!هح!المهندلن
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ع!ا-ل!وقهخ...والكئيشةخ!

مؤرخوْورسم،النيقيينضد-جديدمنالاضطهاذ.عمدْلِةوأشتدت12("ْالِفاجرلِوس)ث

داخلهاقربمالذكرهاداعيانرىلا12(،أ-لإضطهاد)ْ!اعنعدلِدةصوراالكنلِسة

العاصمةوأسقعْا-الإمبراطورأ!مئه!لِعئلِثاماكل!لكئي؟المبالغةمن.كثيرأولتْبئ

أصملخهىالهومويهْوكالْتلخ!رلِوسية،السيادةتجفْيقكْىهجادلِنكائاالحدلِد.،

--126(!}البفنإءفىالوحيدالآرييىسيهَ

قيسارلِة7فىالأسقفلِةكرممىاعلىالذى،باسلِلل!وسبهابعلنَارلم!الةومن

3خصوملهلَعرضمأمدىئعلمؤغلة-الطاللِاأس!ثفة037)127(،-إلىسنةبمبادوكيا

الرسلة،هدْهلمحىلِكئبهالاأنرأئنقاصيلهناكأقولِقولفلنز،ْعهدع!3الهَوم!بِة

3س!ابنِلوسْث!د!اْ.شماشهلهملِوضحقاوشومْا ab(،1إللِهم)رسخللهلِحملالذىA

منالكنائسبكلئهبتالتىالعاصفةلهذهتتعرضلمولحدةكنيشةلا-توجدأنهويذكر

"لشدبضورةتتص!العاصفةخطورةأناعلىيأسلِليوسوينوحإ،ا2أإطيبةإلىالللِريا

يمدواأن--الغرلخأساقفة1(،اثم،نِئاشْدالنياللِة)03لِهلكالذىلداخلىالانقسامهدْافىوقعا

الئصفإلىملْمكلبيبرعدد-اتجاهطريبئصك!وذلذالشرقْعكْىإحْبىألْهحبمعإلىالجونلِلخ

الاضطهاد)131(،..وكْىلهذ!.حد.لوصْعبمئسي.مجخمغ-وعفْدالإمبرطورله،مسْالشرس

32ء9(.المعئىألْمْسباسيلبِوسفيددالغربأبسلادالْهَإلىأحْرىرسلة

وكنلك

أيضاورإجع

..(SOZOM.124).:كلبمااْغ-؟س!ي!ءاة*لأ،،-51.

125اْ؟...IV,17-15بر077---33- ( Ib)

.-..18-13.SOZOM.op. cit.

4,XLII,،,46 XXXIII*..فك35!كا.GREG.!N

126)،لأد!01303 Gwatkin. The ArianContrgve)

1,260 IV127ي!أ5،.!س!ء.! SOCRAT)

SOZOM.ولأ5!،ت!ccl.لأ!،61

.BASIL,128)أ Ep.XCII)
2,SIL.Ep. XCII(912)ولB

3(03.Ibid،ة

13هْ.4.أ،ذ (1 Ib)

BASIL. Ep. XC(؟)13

3httpءط.ط،.اْ // koto-ْمكتبة املهتدين اإلسالميةاللأنمنلاميةالمفنذي!فكتبة - http://kotob.has.it



والكئيسة!.ا.ْالدؤلهَ---....عخ7---.-.-.-

4الإمبر)ظورلغضب-تعرضنا-الإساقلْةهؤلاءاكثرنعْسةوكةق-.باشنيليوسْ-ْ

أنطاكيةإلىطويقهفىفالئزلافعلْدما*كانْقلِسارية،3علىأسقفالِضيحانقل73حئى

يوممبببيومط)133(،وأساْلْعْهباسيليوسبلِرالشقاقإثازةعلىعمل-َالأولى،للمرة

طمكثلِرازورارإلى.دلكوأدىبوئطس،أدببرة-إلىوارتحكْنجأسلِليوسْبالفغط

من،سورْميقيقولكماو(ساثَفتإ،فالنزولْعْخلِوسلِبيوس،ع!المنطقهَاكليرودمط

غادزأ!فماالوقعية،هبْهإلنىفطنباسيليوسأقصكْيرالشقالَى)132(،هدارْوحهمْقى

عاموكْى13(ءفيسَارية)ْإلىنجاسلِللِوسعادإئطاكية.،3.حتىكبادوكبا-قاصدافالئز

فأرلبنل"لها،أسقفاْأصبحقدْباسلِللِوسوكأنالثانيهْ،للمرةكادوكيا3فالنزْرْار372

تعرصْوإلاديموفينؤسْشزكةلمحىالدحْولْإلىعيدعوةالولالِةخاكمالإمبرأطور.ليهاٍ

ليس،عليهأخأفشيظأصلكل!أئي11باسيللِولبرأجافيوقدإ،أ)36للإعداميرلمحضنه

الهزالي،.عضنهوإلجشد،كغريبالأفيصْأضْبىش،كتبويعضمعطفئسوىلدى

الأبربي-إلكئبشهَ)138(مؤيىيجولمنا؟كروقده)137(،واجدصبربةمبئأكلربرنشبغين!ولين

أولئكخيالئسجها،لاشككلهاوياسيليولمبى".ا.لإمبراطوربينحد!.عاعديدة

إصرارع!الئهألةكْىولكئهاجلْمْصحدورا،الأسطورةفيهاولعبَ،ال!لَاب

الإمبرأطور.فلنزللَهديداترضوخهوعدمموقد4ْ،علىباسلِللِوش

أمضنئآللة،سبْوا!سيعوطوَال،الخامسلْمْلهمنعادفقدْأثتاسيوسامأ3

الإحْلِرةهدْهـالفلَرةخلاط7.أثثالبمي!م!جوتأفيلِحْ،.-مئابْىجبننكئيستهعلىسيدأالفلَبرةهذه.

وي!ضا

Eْccl.3,313الاع VILولاْث!3سأ.OZO133(؟(

-(134.Id)

-.-07-4..I(أ.!،3؟

)136(ول،84،ة

.137)أstْ.خحء01كأ16-،1 SOZOM. )H..

138)كأ.أ،ول57-44 GREG. NAZOrat)

.SS.Con.ءأ);502-092 Eunom!ول.ك!ع!ل+
26;,SOCRAT.Hist. Eccl. IV

;.OM.Loc. cit03نر

16.,IV!ص!.--.tْكاTHEOD. H

000000033!77
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وال!ئيسلأ،:.-!رأب!وللأ

أ!-ؤفيغمالصنبيحلِة؟عالمكْىومكإئته!الاسكندرلِةاُبنبق!لِةكاثمْؤفيتاريخعهوخياته،-م!

لمحىابجقائبسلِدهَتضبجألْىفالئؤلهاشاء!كبالفوموية،أجمتى4الجكؤملِةالاَريوسية

ا-لأحْرى،الصنبلخلِهالفرقمختلفمعمزلِراصراعادْلكسبلِلفْىالبوله،.وخأصْ

المحضلِئهَ،الئيقنِةكلعهَم!"يمَتربأبىْيحاوللمبل4يستبملمالإمبراطورأبىْإلا

فيجي!تْننجندإ،7الأكليزوسالأسقعْا.لِفْمْهورأءأ!بقيئايعبمكالْىفقد؟الإسكئدريه

ليبىاجهإل!بروكوبمرسفلَلْهَمنفلنزيالْرغولمالكنبشهَ،شعبورْنجومْاالرهبإن

جي!ثىخدودهعئنللِدلمحعي!مبرعجتى،حلتهتحْفهدْالِكادولاابجرمائما،-جمزو

أللاسيوسبقىلذأ378،عأبخضرلِعابسلِولمحهمحْرالذلِط-القوطبعدفار!س؟.ومط

السنلِن.هدْةطيلةثماهـعْزسهيجننىمطمئناآمناالألبمقمْى3كرسلِهعلى

24-!مْى،َأثئاشيوسقوةْغلىلل!قوفمرةدْأتأقيريوسي!ولىْشعىولقدْ

قبلم!ركضجوفدا!أقْالذئْعلفئا.الآرلوسى،الأسدَفلوقاإَ!ثنم36فيسبلفبر

لِفلجْكْنئغلهللِلا)131(الاسكئدريةوذخل،اثناسيوسبدلا.فطرسامتهْإعلىالنصديق

نِحْلد!.ألْموذجاأئطاكلهمنملَخدْ!7أثئاس!بوس،فغالأسقعْحةاقشمام

جموع-فأقبلتاليبىق،مسرىغبرىالإسكندرله-كْىْوصنولهَنبأأنعكْلر

وفيهاالمدينةلولمحااقتحامعلىسخطهامعلنةوصوبحدبكلمنالمسلِحيين)014(

Trajanusتزإنجانإلىبالقلقمشوباالسخظامثد3ْلفدال!ثنرعى)41-أ(.ْفيأسفغهاِ

موظفىبعصْ!ْلدئهفامنْع*فأرسلا،الحاكخ!+aأا7anusْ!لاطلألْؤسْأالعشكزىانمالًد

غضبراعهمالموظفينهؤلاءأطإلا)142(.المدينةخارجلاصطحايهالإدارة

لولمحاأحْرجواهمإنوحْممواودروبها،الإسكتدرلِهْشوارحبهمضكص!و!دالجاضه

رسائلحوليا!إنبل)143(الجموعهذهبهتفتكأنفمه،يختبئالذى.المكانخارج

18(913,HIST. ACEPH..XIII)
.(014.Id)

.(141Id)

.(142Id)

(FEST.143)*،ث!.!
ض!في78ب!
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والكنيسة!.االلمولة

وقع2ماذكرىأنولابد1(.01فعالى)قلَلهحأولواأنهمتوعكدالفصحيةأتسعاسيوس

إلىالأمررفعواثمومن،الجميعأذهأنفىماللة!انتاألكبادوكىلجريجورى

لوقاواصطحعبوأكَبىالَهبعضومعهالعسكزىالقالًدوبرثْقتهالجاكمفأقبنع،روعسائهم

11النصر/1ضاحيةإلىالقائدرأ!قةئمللِلئهأمضى14(.حيتَالمقائد)ْلمحصرإلي

Nicopolisكلها)46-أ(ءمصرخأرجبهليذهبوأالجنودبعضإل!سلمهحلِفَا

أتتاسلِوسقوةمدىلاختبارالآرلِوسدِونيبدْلها.التىالممحإولةفشلتوهكذ!

الواقعة،فذهوراءأنطاكيةأسقفلِوزلِوسلِكون.أنيبعدولاالإسكلندعرلِة،فى

يرسموإلحاكمالعسكرىالقائدمسلكولكنرسم،يثلِهوعلىألولمحاكالىْفهناك

خالهفىْلِكنفلنموأسقفها،ألإسكندرلهلجاهفالنزالإمبرأطويىلشباسهكاملهَصحورة

أتتاسلِوس.معحرلافىلِدخلأنله،سَممح

مصرفىقليلاأثناسيوسبأعشغلتالتىالوعحيدةالحادثهَهىهذهوكانت

4آلْدْاككنسِستهتعيشهكالْت"ررْىالسعلاحبممنوانطالقعاالأحْلِزة،السعنوالاهذهطيلعة

فأ-لِضعلىأحْرئمرةوعا؟مصر-،خارجالكئيسةأحداثلمحىجدلِدمننِشاركرأج

منْالحعزء7هدْاكانلقد.الغربمععلاقاتمنقطعتهلمحدالدولةكانلْا

منهامةلمحترهَ-لِشكأعكانلمحقدالسكندرى:.،الأشقصْقلبِإلىثريباعالإمبراطورية

.نجاهدابسععى"آلْدْاكوالغربالإمببراطورعلِهَ،7معلْراعه-سالكحنىوألعدحيائه،ع

بدْليوقدم!نو.ْأسفمْاأوكسنتيوسلمحىممثلالعلارعيوسيةالبإقىالأترمبئللخلاحي

مسضه.فىيتجحأبئدون367سئةمابق.7ولكنههدْا،أجلإ.م!فائقأهيلارى.جهدا

علىالآلىْ!خلفه).366(بعامإلموبإليسبمه.لمحدمالْىالريمأعلأسالصْ..ليبيريوبروكان

ينادون3عوهم6القاثدلمحصر-إلى!كمنهفنلوكَاتبع!التىالضخمهَالمظاهرهَتلكعيانشاهديصفْ)4ْ14(

المسيحييننماركواألوئتيينأنا!وايةصاحبويقول."المديتهَخابىجيهاثَذفواؤأجدْبصوت

جلثبماشِبههاأنأرادالكاتبأنوينو..الولديينلَجاهلوتاجريرهَمانلرىولأالصظاهرةهذه

لمحبل.منالكبادوكى.نجبررج

أا!ACEPH.3+.،211!لا18..اجع-ر؟

)145(4الACEPH.73+.!ولأ*18

230,VI!ا!ءي(146.SOZOM.Hist)

!7؟
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....02.ء-ع-.-...-ءوال!ئممههة.!.انكوبة

6)!إ؟sإ(ألأؤلإ!31*دأماليموس!كئنشهبر.روماكبربسى * ama-قنئ.!اجه-الذى3-384!إ

.يدبكئالشمامسه.م!ْواخدمتاثْطنةءع!لْتجلَا،عدموية-اضبطراياتأش!قببَهبكْء

1(،دامعانسوعس)؟-وائلضنإرالمديئةحاكنيْبدعخلوالْلهكع،ألrsأ!،us-أورلبمبِكلِوس

يواصلإعءحضالبَ-أنْالأفرْأولكْى-روما.اسقالْاشِملضعلمالأحدالالهذ-35وئ!دَتجة

!ْ-..أوكشليوسضدهللاركأ

أوكسنتلِوسأدالْوااشقفاتسعونرومأقى.التقىتقريبا،9376كْأأنهغثر

رسدالة.ْيعدأوم!مثصنبه)9.14(.منصكزْل!فالنتلِئلِانالإميراطورمنوطلبوا،ورفاقه

77خلِنبماديه،تمؤماهلْراروما-مجمعحفيقهَعلىنقفالللِرلِاأساكد4ْإلى7بها.داماسوس3

ولَخنع،ْرلملِلْنىلمحىإ!بر.افيهتمْماؤريصْىالئبقىبالإلِما!.نضسكهمالحخنورأصكننن

عبلعَاريميلْىمجمعفراراعلَالَعتبرإدْ،المكانةم!شيئاًروماكرسىعلىالرسالة

ؤاضحاالإمبراطبىرموق!كاثماولم!ا(+عللها).ْلصدقلمرومأأسفْدْ،أنحيل!

لائخأدْعايممجمع؟لعقكالدعوهئوحعلهعلىدأماسوسعرْمففدالمبسأله،-هدْهلْي

عرلف!.حكل!وبقائهأوكسئليوسصثدكل!كْىالجامعهَ-الكنيسةنظروبحههيمنطعفعرعار

ا(.-تصمليابئو)اْأسمدْلِه

مجرذ.لمح!.ملنجسد!تكنلمللغرب.بالنشيهَأوكسن!لؤسأوْعخطورهَ/أن.ولِبدو

تجئبدْلتورأئها،هو..منعلِكولىأ!لايد7جهودا؟لأ!يللالميلان!،اْس!صاوبخوده

!أدهالكئلِشة،كْىالإيما!أشابمنرنِمشِىمجمعنرء7بَمما.لاجكتباروأكْزنِقلِاالغربخا

هدْ)،أجليمنا(.-الئيبَم)2ْالفجمعمنلئبرممكمةأكئزسقْية،.يصبغْألنماكالْةمنصْمبماْ

كتب.8ألثاسيوسبعلى7الغربيحيئواعزاقاْ،الغرب!تضامنا.م!نيمَ!هَ،جمكندفأعا

.Adاكْريقيا.أشاقفةإلىمجععلِةرسالة36!سالْةالسكلذفىالأسفْمْا A + os

147(آاثه+بئ؟2أول.."3ةءب!.أح-ةلأ4يبر3ة

)148(.كاأ--..،..-.

.6.3(4.)914(

.ATHANAS.015)هـلممثros,أ؟تء-01-.ير Ep. Ad!

(151 ATHANAS. Ep. Ad. Afros,)I،
22)3خ.)ح(."..0َ1488--77.خ: Robertson,لo

0004-----3-ع.--..بم8،عين!
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وإلكئي!سلأ!..ص!ال!ولة-

stola!أ؟س.aْحأSyno.d..بهابعئاالئىْ!والمرأئعةالثنِدهَ".الرلبمائلإلىفلِهاأشاز

.ولائهملإعلابئوالمحطالياغالةكْىع!وا-مجامعاكالِنالغربوأساقد4ْداماسوسإللِه

لانممتئضألجاهدينيسعونالذينأولئكعلىبعلْصْوحملأ(،النلِقى)3ْل!بِمان

لهم،ومقلَهالفر-!هدْارْعكماءع!وأفص!حريميبْى،مجمعشأنوإعلاءئياللةمجمج

أباءسكنبألغةبحماسةودافعا(،و-أورسأكلِوس)4ْالأسقفوفألنزأ!كسنتيوسوهم

معللثسامج!عدمإلىودعاأ،اريميلْى)إَأسافمْةعلىالكاملنسخطه3وأعلننيقيه،

الكنلِسه)1ْ6(.خارجونبذهبمبقراراتهيلَمسكيزإلالامن

الكاملةالسلِادةتلكهذ"،ألبهاسيوسرسالةفىعللِهنقفمأأهمأنعلى

ليس!%نهرسالتهنهايةكْىيذكرفأنتاسيوسؤليبيا،مصربكلىالإسكندرلِةلأسقفلِة

رجلعلعلىلْحرْ،..جملعا01(ولِقول11وللِلبلِامصبر-4أسا!فةْجمليللكلَب،الذىوحده

نفوذإليهوصلمأعلى.مدى-واضحدللِلالأخلِرةالعبارةوهدْهأ(.ا)7ْاواحد

بلغوقدجميعا،الأسلأفقةهؤلاءالتقىوددأسققلِته.كنائبم!علىوسيادتهألناسلِوس!

ذاماسوسلبىرشلة13وجمتبوا(،بالأسكئدرلِة)8ْعقدكْى.مجمعأسقفا،ئيسعي!عددهم

دهنمملهم.وأيدو)ملِلئهؤأسعف!-فلهاأدالْوأ،ألثابمملوسإلىرسالذَهعلىردأ

الأساقد4ْشكرأيضاالرسالة.وتحملا(الآ!)1ْحتىمنصبهكْىلبقائهوأستلِاءهم

لفالئز.طردهم-وأعلثوأرومألمحىأجنمعواالذعب!،الغر.بلمحىوالأخْيىهلدامأسبىبم!

الحفاظالتهالِهَلمحىالجمدعإلىالرسنةْوفظبب16(البممفيلَمهما،)ْم!03وأورساكيوِس

*1.,AS.."! Ad. Afros+(3)13*هـاA-.

-(Ibid.154)2-ا،ع-ع13

155(!اْ؟3..4ص

201!4.(56 Ib:.أ-أ

.(7 Id)1؟ (158Id)1.أ3

i(95)4.1.يرئم3
)016(أع:.لا.-م،3-.-.لا-.،ؤ

.ايأولالقصل)بع-الرءالجز-والكنيعمهالدوله:.العهطفإجعويى-..!ْة

ة8!آ..-عع-لا3
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--301ءع---..لكئيبمبةوا..-للإولةا!!

فلِهاوشاركالغربأنساقفهْيذلهاالمتئالجهودهذهأنعلىالنيقى)161(.الإلِمان-على

ماتحلَىأسقفلِتهعلىوظلفشل!أوكسنئيوسماطردبهدفهوأساقفتهألئتاسلِوس

4.373-إ.سلْه

منفائقانشاطا)037-371(المجمعيةالرسالةلهذهالقاليانلمالعاماقشهدوقد

نجبالةْ،النيقىالمجمعملْذالأولىللموةالشرقمافىليشكلالإسكندرلِةأساْلْفْجاتب

ثعرقهاأوالهوموية،،ْالحكومىشكلهأثْىشواءللآزلِوسية،تتصثىوْاحدهَئيقلِة

مععاإفاتهلِرىوهوعكامرةسعادةشمللَهقدأثنأسلِوسانولاشك،الأخرى

الأفرلِفْبين)162(،إلىرسلنهخلَاممنواضحادْلكوبدأإلأوبى،شثِرنهاتعودالغرب

،الرهبأن3!جلعشْورائهومنضلبهَ،7.كَاعدةإلىلِستندمصرفىيقفإقينفهإهو

.حبفاس!عنعيبحثأنْإلايللعىْولممعه،السلابمبقْبول.صْجرانمْسعهأفلْعوالإميرإطور

.الجدلِدة.الجبهههده:مععهملِقلِم.الشردعكْى

نجاسلِليوسَثْىْيتمللأثئأسيوسىعنهبخلعاْوعالذىللئنِقية،الجدعيثع9الجيلع.وكأن

،-اللإهوتثْىالأشهأر3الثالطةالكبأدوكلِينْؤأحدْ،الكبالوكقلِشاريخةأسففْ:ألكبير

كانوعالذىوالفكبز)163(،.-بالاسكداللِبَسملذىالخعيدلوعْبهاكْىالنيفيةيمعئعَلعوعلىْالذين

دإرتللرنجلنِنوبيبئبليه،-بلوغاألنعاسبيوسسْخعضعوه362َسئةالإسفئثرلِةمجمع

عامعبشكلرسائلْللتاولسلَاوهىبلن!لللوس،رسلأللمنهأبعىمحلدة،مرلسلا!

بعثرشلاَومن،شقاقدونالواحدكلِانهاصكدىللحفاظْسبِلعقبحثالكنيسةلوضاع

الذىالإعجابمد!علىنقعْاNeocaesariaالجديدةقسعارلِةأهالىإلىبسعيللِوسبها

الأشقصْتملكتْالتىألاغدالروحع!وتكشف،لإئئاسيوسالكبادوكى-الأسق!يكنه

المدينالأخعرىالفردعأتباعبقودألللسيوس-ينصحهإذ362،عاممعنذألِامهأحريا!فى

عرأ-هل)164(.ؤتردددونالنلِقيةيل!دهَالىالعوبه7َيرجْمؤنْفئ

01.(161,ATHANAS.05! AdAfros)
7877,(162.Neander. Christ. Relig. And church, IV,Pp)

6(163,BASIL.. Ep.CCIV)
B(164)*صأ."ل!.ول!اط!

ط!ص!208
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والكئمسه!..ولهال!.

ضدلكنسىالخرمدرارأصثرقديصْرهْانهبالسيبيوس!إلىلثاسلِولىكتبوقد

ورصكْمأ(،ا!مئطقة)!أأهالىضدارلَكبها-التىلقنموهَوالعنفلأعمالنتيجةلببياحاكم

الإمبرأطورفابئزألْى-إلاالإمبرأطورلِة،-للسلطةتجدلِهْصبراحةأعلن!األلاشيوسأبْى

الأسبدَ!بقابومصرالإسكئدريهَم!+جثيد-عْضبشِر-لقإلىمطلقاحاجةكىيككلم

3(سفهوأعلنهدْه،أنتلسلوسرسلهعلىباسلِللِوسردو!دللبلا،قىتائبهأهابئللذى

وهكذاموفقه)166(.!ىالسكندرىلاللممقفالكاملولَأللِدهليبيا،فىلرتكب7َ،للتىللفظائع

أبثاسيومرلامىالثانيةباسلِللِوسرسالةوجانكتالئيقلِة،بين.رجلىالصنداقثةبابألْدلَح

جهود؟ههالِتوجبصاقي،3جثيرة!زهائكرىيتركأنْوترجوهالفمجد"ب!-الأبلًصنمْه

فى.الحادتْ.الصراعإلى.هنايشْلِروباسلِليوس!)167(،الكنلِسةمَأبخليالعدلِدة

هبْهعلانج.علىمئهأفدرهئاكلي!مطْلأئ!011التدخليإليإثئاسيؤنمط!ويدعوألْطاكية

د.-..،،إ.68.ا؟إ3الحال

الرجللِن!بي!ْالصداقهَمدىلجىونجكْيرْفأ:نذلالرسأئلهذهألى3ْم!الوصكْم-ونكلى

فقدالائطاكى،يالشقا!يحْتصرفيماواحدفكرعلىيلتمَياأقالصعبمنكانألْهإلا

جينسكلنى.البؤسنَاتيين،ْالئلميينأسممانجاولبئوس:كلبةلِؤبدعلفئا،كما.أثئاسلِوس.،كاق

أئئاسلِوس)ْيأخْدْبلىالثلثةرسلتهعكْئصرأحةذلكمطْأكضحكماْانجاسلِليومط،كان

-لهذج%علاجخير؟أقالمعلئللة)916(،حي!.ينكرالئلِقلِةالأغلبيةأسقعْمافليلَلِوسنجالْب

علىلْدلناالرسالهَأقعلى.مليننِوسرعايةئحلَاالفرقهذهكلتلَحدأنالصدع

لدىَالتدفخلإلىفِهايثناسيوسطيدسكوفباسلِللِوسألِضا،الأهصِةغالِةفىشئ

سو!هدْاأنْولاشك!؟يقْولثم،مليتيوششزكهَْلمح!بالدحْولهلإفناعهبأولنيومر

باوللِنؤل!ن،!بتأييدالثاسيوسرأىوراءواحدأصفالِقدْونالذ-ينانغرب!ساقمْةْيرصْنى

(165[BASIL. Ep.LX)
(166 BASIL. Ep.LXVI)
(167 BASIL. Ep.LXVI)

168)جأ BASIL. Ep.LXVI)

(916.Id)
083!ب000كا
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لكنيسة.وا...ل!ولةاضبم

عناء!ا)ْ.17(.ل!و!.الغزبليعهدْلكعلىالسكئدرىالإنسفْعْاأكَدم-مافادا

كْىم!ائةمىْالسكئذرىالأسالصْ-يهيبملَعكالْىماْعلىواضحهْد!ةوهدْه

علىظلالغربأرْم!كئيبرا،رددئاهلمانجديد،تأكلِدْذأتهإلوقتكْنىوهنىالغرَبْ،

الشرق،بهلِشممالذىالعملدىوالفكرإللاهوتى،الجدلجمكنبعلدااللمليدىالماثه

الغربلِؤلِدأنالبدلِهنىمنكانْثمومن،الإيمانلهذاتجسلِدأ،أثناسيوسفىورأى

ؤهدْه،.كذلكالسلفىوالئيقى،أتنالشيوسصدبق.،لِوسظَتيوستلملِذباوللِئؤس،.كله-

فهوْأئناسيوس)171(،ْإلىالرأبعةالكبادوكىالأسقمْار.لمالةم!نججلاءتتصْجالضشالهَ

إل!ثنو!6ْثْىتقعالئبئالأحداتبفدْ!لِحْبرهر!ماْأسنمفْإلىَنِكلَبْألْىإإليهيظبب

الحادلاالشقاقيوكذأ،-إلهؤمويهٌعطالخارنجونلهيتعرَالذىالعئثبدْلك7لِعلْى

برشال!ذللبولدعمالسكند-رىالأسقعْالمحىالغربلكه7َيهدْاْلِجلنوهوثْىْ،إنطأكلِهْ،

الخطاياتبماكلسلمهأتتاسيوسأنمنهاتعلمالغوب)1172،أسص6قفةإلىأيضابهابعث

يمللطكانالسكئدرى.الأسبقفأ!لْببىكهئاوم!،7ابيهالأساففةهؤلاءأرسلهاالتى

.والغربباسلليوسبْببىْألوثلِقةالاتصالخلقة

دْللقالسفراء،مشتوىإلبىفارلَمْعتالآط،،الريخليغببينالمودةارْدلبلَاولفد

،بطرسيدعىاكللِروسهرجالأحدبأسيللِوسإلىمن.لدنه-أرسل-أثناسيوسإن

دْلكباسلِليوس-ويادلهسلبة)173(.بمكائهيللِيَيماالكيادوبر-الأسفمْا-اسثثَبلهخلل!.

الئزأع-حعَيقهَعليهليعرض؟orotheusدوروثوسالأئطإكىال!ذبماسإلدهكْبعتما

ا(.إئطاكلِه)47ْكْي

اًطلق-لسائهأ!بعدباسل!لموبمط،-علىضيقكدفالئز372-تجابىْ-ْجمكامولمحى

رشلته.ألْئاسبيولم!.إلىكلَب-الضائمهبهأشننهتافلماالإميبزاظور،لِهجوعفْيده

(017 BASIL. Ep.LXIX)

(1 BASIL. Ep. XCI1(ئم

(172 BASIL. Ep.LXIX)

(173.Id)
!!(174BASAL.. Ep.)L

ع!8.38
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لكئيم!ه!وا..لدولةالا.

بهولِصل،عالإمبراطوبييدعلىبنساحتهوما-لْرْلأحرإلْهفلِهاإلبهلِبثا17()ْالخامسة

:القولإلىالوجد

أحورْوبأ!برؤلِل!،-جدلرْاأكبىبىْأبْى،ضلوالَلإهيج!!-.برفقط،إسلَطيع3...ألا

071ءابرلب!وليهَعالحفهروحلأامعلقاءحلِالَىعكَصهَلىاٍأصْلِسعوأر،سسجأياكحسرع

كرسعكلسكلْىيسرىالدتىالعزاءادنَهرحمةمنتلقيت.أنى-حقاأومنسوسععندها

يللىأُلْمااستطاعلووحتىكثيرأ،العمربهنقدمقدكالْماأتتإسيوسولكن"حلِالَي

وعببدواللقاء.هدْايمثللسعمحلِكنلآالإمبرأطوزأنالممؤكدباسلللوس،.كمنلْداء

يستميح!بىسائله)6!ا(آحْرأثئالبميوسإلبىفكنبالخقلِقلِةهدْهأدبىكبالثنلللِوسأ!

صع:ويقولإللِه،الكتابةفىأبظأهوإنعدعرا

تحطمت.الحىالص!نجاهدْه،أدرلع،حوالىالعالمفْيشاظرهـاأكَلبعثْما11

يتملكنئ.مصالْدا،عالأ-غدسكْىيمشئكمنأصببحالجهودع،تلككلصنخورهاعلئ

أبرلهأرْأتدْكر،ولمحاركلجا،بصرىرددتفإدْأ..مأالرجاء،نعدىوينمظعاللِأس

ألالنوط.غلاهبْمنوأسموروحى،والمبترد.المكنأتس،لمحىالعللهاللكلكلجععلكفد

..11البلِعبمتلهاتجدلمع،فحكمتكابادلِة،جملللِنلمحىالأمعل.إلى-

لفمعورأًن%لااباسلِليوس،إلىأثنأسيوسعرساتعللنالِحفظلمالزمنأنومع

بالمنلِليوسرساثلم!يتبدىْإبكبادوكىأللاهوتْرجللَجاهالسكندرىعالأسقمْما

يدعى!شْحْسعإلى372كْى.ئناسيوسكتبهارسالةهناكأنْإلىبألإصعبافةدْاتها،

بخثوأحْرىكبادوكيا)177(،قيساريةمواطنىأحد-3أنهيبدوأكا!أ؟!أعا3يابلادلِوسا

عئففأنْعلنمل!،مضرخارجالأكليرولمنبىجال-م!-إد...اثلْبِ!العاحص-لْمْسعكْنىبها

.loب!3-فما-يوحئاشلِئا، ann-؟ش!04له3-ْ.ا-()78وأتطيوحْ!منh!باسلِليوسفيهايصمْاأم

.،!الهايهكونْراكحِاأقالكئائ!منكللْتملْىالذىواْلأبخ11المحبوبالضدلى3َبألثهْ

5)ط!11 BASIL. Bp. L1(؟

.AS.Ad palladium+(176)لاثمةA
.ATHANAS.177)."ح!أ! Adloan)

(178 BASIL. Ep.LXIX)
.---!508
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لكئيسةوا..لدونةص!ا

الأس!عْطوجهفْىالعرا!لِلدصْتعو!الذلِقْأولئكعررضالهعدمفيهاودعلن

باسيللِوس.خصومإلىبذلكيشيروهو،الكبادوكى

والمودةإلرجللِنئربطكأنلَاالتىإلوئيفةالعلاقةهدْه:منالرغموعلى

وقوفوكانبينهما،لِباعدلاشككانبينهماالنظروجهلْىاخئلافأنإلا،-3الظاهرة

أَىقشلكْىحاسماغاملاأنطاكلِةفْىالنزاعثَطبىمنواحدجانلالمحىمنهمأكذ

يضاف.باسيليوسرسائلمنواضحوهذا.المنطقةإلىالسلا!إشكادهَأجلمنجهد

أسقفالعجوز،لماركللوسبصداقئهلِحتفظيزاللاكانألْناسيوسأنهدْاإلى

باسلِليوسأعلنولالَد،المجامعمنعدديدعلىإدانتهمقالرغمعلىالقديم،أنقز-5َْ

وأبدى،,(ألتاسلِوس)97إلىالرابعةرسالتهفىوآرائهلماركللوسالكاملهَمعارضته

ماركللوس.ءلآرأعالببلتكار؟الآلْى.حلىلِعلنلنمالشكئدرىالأليمالالْماأ!علىاسمْهفلِها

صدْ.اقتهسحبفىخجلاربماأو،ألَناسيوسمنعنادأالحقلِقيةفىهذاوكان

أئناسِوسماكانإذاروبرشمون،ويقول.الأطرامْا،جملِعإدانلَهعلىأجمعتلشَخص

وكارْ.الخاطع)؟18(.الكربم.يمذليكادْاْذلكفإلْى!.المقدلمصدلق!علجاهالمحاياةأظهر30كَد

كلمل!لِوً-كإن--الذىكاالنجاخعدم-لَحقلِقإلى-أدتالتىالأسباببينمنريلابلاهدْا

أجل.الكنسِمهَ.منالرجللِنمن

9،ابكتالَوسإلىأللاسيوس-رسالةجمتب372جبهامولمحى ctetus!إللفس

ئش!طا.؟.وفالَهعلىال!نمابمهْالسنه!حتىظلالسكئدرىالأسعصْإننبلِبئاكورنلا)181(،

الىْئعلمالرسالةهذهلمحمنللكنسِمة،تعنالتىالمشاكلمختلفلمحىلآرالًهلِلقئ

قدالمؤصْوعهدْ!خوكالآرلِولبميةوالآراءللمسيغ،البسريةالطبيعةحولنِثالحد

كثِزلِكوسماأسقصْلِوبْؤميوبم!جهرأنْيجدخاصة!ْ/-واصنجعوبنشككثائلِهَبيبدألا-تنجب

التى.ابعديدةالمجابمإلىألِضا.هدةثْىءرشالتهأئناسيوسويشيرالألْوموية،يآزائ!

الأسقففالنؤمتلالأريوسيهَزعماءأدانلَاوالتى،وروماوأسبانلِاضكالةفىعقدلْا

ط!ص!86

63(917.Robertson, op. cit.)p
(018.ATHANAS. Ep. AdEpict)

(181 BASIL. Ep.CLN)
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والكنيسة!..:الدولة

أسحْوللِوسإلى-باسيليوسكلَيها7رشلهَومق.ْوأوكسنليونسوأورساكبوس

ousْاlئقدبببرصْإليوتالْىإلأسالَعْالِحصلهمامدىلِتبلِنشالوئيكأسفْفول3ه!شا

أنعلىيدل3امفاA(-373I)2سئةجوألىالرسالهَهدْهكفوقدأواعجابلألَئاسلِوس

وقاته.سئهَحنَىب!بممتهاتحتفظظلتالسكندرىالأسق!مكافة

دتلِاةْيودعألىْديلألأسقفوكا!.-ْأثناسيوسمات733مالِومنالثانىدوفى

قاسلَدعىمزيذيه،منلواخدبعدهمنالكتيسةيسلمأقعلىحرصقد،أياملبخمسهَ

ولكنخلِرا)183(،بالنلِقلِةوأوصاهخلفا،(سقفاورسمهبطرسالأثيرقسيسهإليه

حلِاة،ع!للآزبومملِةيحله،أثناسيوشفولَاعنلِبحناكالىْقالئزالإميراطور

قدالإسكندهـلِةكىالخصيتة-نلِقثِةقلعةأقلفورهفأدرفي،الوفاةنبأآذانهولَلقفَ

إلنىأنطاكلِةأسقعْابوؤلِوبس.ؤتقدمالقدر،بهواتأهمايعْتلْمألْماجحللهوأدْماهوت،

الإشكنبريهْإلىبالارلَح!له.يأذقأطْ،المدينةفىألْذاكلِقيمكانالذىصالإمبراطور

علىاستحثهبلكحسب؟الإمبراظورلهسِحمعولم،.هنالا)ا!مامورلإقرار

القوات3تحرسهماالإسكندرلِة،طريد.وبضحبلْه-ْلوقالِوزيوسونجاء.الإسراع

إلىفالتزوكئب-187ْ(.الخزأنهَ)ْرئسِ!ني7agnusماجنؤسولِضحبها،الع!كرلِهْ

لرقعاللازمالجسكزئالعؤَبلَقْدبِنملِأموهPalladأْلماsباللادنوسمصرلمحىنأئبه

قبلهمنأفلتكماالإميراطور،ْجلْوداًلِدىمنبطزسأفلتوقدلوقا)186(،

وسلكوأستادْه)187(،سلفهأنصبار7عبْىيبحفامصر!خارجوهربا،مرابىأدثناسيوس

قيوظلأولا،الغربإلى؟77الَجه!قد،أتتاسلِوسثبلمنرسمهالذىالسييل!لْفنم!

أيضاو

وكنلك

5+...،!ول*.جم!ج91 ACE!182ح()

91,VI!ء!-اس.SOZOM.Hist

..THEOD.أْ+5..551!!ا1.،لأ7.1.

02(183,SOCRAT. Hist. Eccl.IV)

(184.Id)
)185(-.!أ
22(186.Ibid)

)187(ءأ

000!87
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-....ع...والكنيسة..ص!ال!ولة

مفلبرلهأدلْىحلبى.)373-378()882(أ!بسْو)جعخمنمجعروماأسيفْصْأمال!بوسطضلِاكْهْ،.دا

عْمالرجملى/أئهلببقرأطفيياْلْولي.الديإر3.إلئ-،.بالع!ليهالقوطلِد.عبئفإبئزالإمبراطبىر

علىعاللجعديطرة2)سبنظأضكواأبْهمإلاقبيلإ؟كالىْ.الإسكلعدعرلِة-جعىالإرلِوسييطْعددْأجعجعطْ

الحاجمم.ألامبراطور..لأمرمط7ْإشمببمامرعلىحجعلوا-أنجعمأجا-(؟المدلجعهْ)98لمحىالكجعائس

علىلِلووجعلاااجعطلعَوأحئىعليها،جعألمسجعطرهَ-ييعهممطالهوموسلِهعألباجعكجعجعطبرد

مصرلمحىيلوحدها،الإسكندرلهكْىلاالكنائن!،بملعلى:سِبلِطرونفمئ

.---9-ا(ءع.لمحاطيه)ة

هدْ؟كجعأنجعاسيجع!ماإعطوأالذينأولئجع.7منجعلاجعتقإج!الجاسمةاللحظهعؤخالْلَا

إلأبيرةلِهابحعموطالسعحرأءإلىفالْدفعو!وإلآزيوسلِهع،الأباطرةبهاجعليتحبالقوجع

لوقاانسورْملْوسويقوجع)191(.الجذابإلىعوبععضاالمجعفىلىاٍولِقدْلمحوط.بالرهجعان

لمكنإذاأنهمنيقينعلجعكانفقدالرإهباق،ضدوالآريوسلِبنالحعلعدقادالذجعهو

الأدلِارهذهأندْلجعمصر.كلها،له.كنائبجعانجعَجعء،هجعلامعارضهععلىالقضاءمن

لوق!.وكان/!ضكاْلْيدته،لآرب!س!البغضاءكلهالفقت"يجملورْ.ساكنبهإ!كلكأنالعدلِدة

سِمتطلِغقلنوإرأببه،عفلدبَ!جكيْبعيدلِ!الرهبالْىلاء7هو؟عظكأ.ادألْهنماعما.لِؤمبنْ-

القو.ةأبستحْكامعلى.بكوْمنم:ؤمن-ألكئيسة،علىوا.لآربوسيةليملِالته.لِمْرصْألقمطلقا

7،الإعْبناء)112(؟.بن!بلفشلتألْما.يعبقهرهمأولاستماللَهم

صرجعوببرجعالعفبدة،صدلِىَيالْقدْوهوالكآبةمجعحالهَباسيليوسوئجعتاب.

فىفلِكتبوالاه،7مجعْتجعاجع7.تمتذوالإجعبرأطورسيينالاَريو7وألِدجعهوجع،وقدالجعيعيجع

ولِبدىيساحتهم،نرْللما!أكرهمدىفيهايؤكدالإسكندرلِلِنإلىرسالهَالعاملْفس

لظلواأنيهمولهدب،المرصْأثعده!قدلمحدرهم،مشاركتهممقدرل!بكدم7-عبىأشمْه

!-(188.Id).

02(918,SOCRAT. Hist. Eccl.IV)

(091.Id)
01 VI,!ل!ل!a2(191.SOZOM.Hist)

(BASEL.Ep.291)حجعجعجعجع
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لكئيسة!وا..للإولة!ا

مفيميط)391(النلِقيالإلِمانعلى

لمحىالعقائدشِدةتظلأنالهومويةْصلِعْنْفاقىعللازيوسيهَقدروهكذا

حْضوعتشهدوألىفالنز،عهدطينةالرشفية،الناخيةمق،ْالإمبراطورية

منالكلَيرعانتالاريوسيةأنورغم.حينإلىول!النيقيةقلعةالإسكندريهَ،

تصلولم.والمحسىأنسدكالْتلْفس!امعفعانأتهاأنْإلاالنيقية،خصمها.ْاللدود،

عْلِرها.آرلِوسلِةقزلىألتملاء3نجكلى-إلاالسلِاذةلىاٍابخهؤموية

بخاصةْلأسقفتهيحققأنوسياسلَهبفكرهفد-استطاعأثنأسلِوس،أنلاشك

النجاحإلىبهمالوصلعنادمنبقيةولولاالنظير،منقطعنجاحابعافة.والكنلِسة

أنناسيوسظل!قدالنيقى.3الايمانصنِعْةعندالوقؤمْاافْئيلَفتلالعنادكله..ؤجمانْهذا

373-32)عاماوأربعلِنستةأبعْلَاالتىالأسقفبةحياتهْطيلة A11علىمحافظاا

أننفسهمعأقتتاعهورغممرالَا،خص!رللنفىذلكسبيلفىوتعرض11،الهوموسلِة

أطهزبوسيهَ.أالعقيثةعلىللرد-أسأساوضعتوأنهاىكاملة،ليستللإبمانللضيغةهذه

.التىالضخمةوأسفار؟كلها-،ألَناسيوسكتاباتأطْذلكعلىْدليلحْلِرولعل

عقائديا.عملاتجاوزانعدهااُنيمكنالتى،الآريوسللِنضدخطبهوخاصةْخلفها

ألْىولاشك11،الهوموسلِه11َوهوالمصصلحأهدْامطوجأحدةمرهَمبيْإلاخلت

الحدلبابفتحالذىالرئسِمىاشسببكأنالتعبلِرهذاأنييدركدشانأثناشيوس

راجعابهتمسكهوكاط،طوللثزمطمصراعلِهعلىالصبملححول.مناللا-هولَى

مبنالشكبالالفلحأ!م!الخوما3إلى،-الأئطاكللِنإلىرنساللَهْالمحىوردكمأأساسا،7

إلىتؤدىكْدلهاشروحأوتدسيراتوصع3النبقْيةالْعقيدةهدْه7اتباعحاولْإذاحوله

مجمعلمحىرفافهمنولْفرالمرطبىهوسلِوسحاولهألذىالنحوعلىجلدطة،ضلِعْ

الذىالنحوإلىالدلِمَلِهحاللصلرأنحْسلةْ،أللاسدوسلهولْصدى.شردلكاْ

الآريوسية.ضكليةأمست

ملررجلبيلتقىأقالعسدرْم!بلحقا،الصعبمنكانهدْأأجلصْ-

.IX391)كلكلا BASIL. Ep. )C

-!98
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لكئينانةوا..ل!ولةع!اع

يخاسلِلْلرولم!.:ْوقذر-ه،أحلالقد+حقيْقية،بالسِللِوسالمكبادوكىاللاهولَىمعألَناسيوس

الرعْبةْولكئها7لقاء،لمحننصصعهَ،أئطاكيةصعقاصعإصعْ.وكالِلتفبا،.فلصعفكرصعاعئداصعخأمْاولكئه

أئبمالبصعلولبصعإصعرأبىءميولهما،بمْوكاصعالرجللنجهصعفأضاعتالوالمحع،دوصعوحد!اثلِه

موصعصعها؟ع.عْبِر؟فنىصعجاملةالكئيسه،فصعلِتهمنسئصعتوقدصع،ماركلوأصداقْةْعلبى

صسلَحيلا-وكابىْة.البرجملينلقاءكا!لفدفيسائلإ،فىأبدهالْالسهْثبملمحىباسييوسأسرها

وعكفْيدةيعالتظثٍالفبهبر3يجملْأتتالمبيبىلمن.،6-الجهومئهماوبصْلِعبينهما،يياعدأنلايد

المفكرولعلْمد،للثبقلهالجدلد..الجلِللمنلوباسلِللوس،الجموعوايلمانالأسلاف

اخبزع303ع3،ْ.جثلِداللأالوت،لمحيجلِلضنقلانلِةألاباللزولحْزج،الحر

اج!ضر4أبكلئهاع-بإلمببِليولبين.الىْحب!ى،ةالغرب-فيأتتإسيولمبىئجإحكابىْهناأ!من

ابغرصع،آمصع.لقدحفْيقة.3فبهبرخ.أتلعاسصعولصعصع:.،.وبىاء.يفْمْاكلهالغرصع.أنبقولهرسائلعهلمحى

لِعملي!ولصعصعجدابه،الهلتسصعالصعرصعفلشصعالاعجصعصعْصععدا-ثيهصعهـأىاللصعصعكئدصعفي؟بالإسفصع

افيبذأ.،ْصع.وصعمدفي.صعفاكهلاهصعلصعاملاهايخادوصع.كابْي-كمَد،الصعقلدهَأجصع+-3مصع!اأب!؟فبمالغرلصع

حتى7وفيا:لهوظصعباصعصعالْه،وربطهاقضيةلهصعضيتهمصعوجصعاصعبأصعصعاسيوصع،تصعلق

هئاتالأحيأ!،بعضىحنالِاهاعثْىبينْكالْتالعنيدهَالشخصلة2هدْهلكن03مالا

)لصع"ثرابى7لبصعردلِكا-،مجمعأصدركعلْدصعاِةالخور-حدألىع3لصاصعالذصعواللننددأنخومْما

وأبديالأشممْله،"تجزالالسِهماءبى!طتطبولب!نفاهمالذي!ْألئلالية.أسناكالْهبجودةْ

إلصع،نجألصعودصعيشرصع/اللعصعطئطيئيةأسفمْمابولصعوصعدنأص،لرجوبصعهبم7استصعدادصعالإصعبرأطور

إصعىلِعدولبمصعئ!صعنطاثرْ،:نجبلإط.يصعتبمأنئاسيوصعثلِهظصعالذىالوقتْثْىبلِصعصعْه

،أقكواده..إلىوأوضىرممائِلا،فيثلابثشطئطلِولم!.إليهكتبأنبثإلأالإسكئدريه

الأسمَالْا-جالْبم!حدبىْاأو-حرصا-.!أولميسلمحلبه،لطمئنجعبىلكالبوه

لئنلِئايجببملااالبمامبراطوبي.ابىْيعنددآننِة-سلْؤالَاصكلنمرطيلهَظللأئةالسكئدرى،

دفاعهةكْىقبمهبدْلكسجرىْكمأضمده،"الآرلِوسيْلِنيدبرهاالتىالأحداثعْن

+3-الإمبراطور.إلى

حالةتصمعْاوالتىآئفاْ،أوردلئاهأالتَىالشذرةتلكأيضائلكولِؤكد

الإمبراطوربممَتللِحْلروهأنقبلِلالرهبارْم!نمْرمعالفاريخافى-وهوأننال!بلبىس

.---.--."..---.--...-....093صو
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لكئيم!بة!وا..ن!ا.بدولة

..لْجلرهحسب11جمكنهولشرىروعهم!يهذىًع11بإموقاًحْذ.!جوللِالْأ.،"فقد

مصدرهاإلىالأحدا!ْبمجرلِاثيصل.ْألْأأخلأنابعاذرألطاسلو-ل!رول!ْ-يكنااَْا

نأثْرغمالصحبح.7الاسنَنت!اجإلىيضكحنْىبيعضهاْيربطْاءالوقأئع2ولاْ-ألْماالحفَيقى،

ننْمهدتهاالتىالأهليةالحربانتهاء7عقلاالإلملكتدريةفيوقعتاالتىالأظفخداتككْ

كالْت،الامبراطوريةنجعرَقسطئطيوسوألْمْراد.مفتلْقتسطالْز،أئرْالإمنراطورية

لمالممكئدرىالأسقمْأألىْ"إلاؤراء!ا،الإفبراطؤرْأضأبعة-أنإلنئعفترأخةْشمير

ألاسكئدرلة!دموأالدل!الموظفلنهؤلاءالْآتظزهْللففولخ!-َدْلد،7لدركْلشلصعْألْا ء-ءص01أ-..

إلاهمفالمأنَئاسلِوسلْالْس.ثْىؤالدلقَالاضنطرالا-َلإنارةلنئميءْ.-ْإلاالاْعتهاْوْزخلؤآ!

مالهعْدْزَ!دتكونأنلمكق.لاإلإميرأطوراأَنْأيضأ،"ولْتسىرشلا"ْفشظنظل!س

النَلاتالزسائللَلكاولاسرديكا،َضجمععلاْضنذهقنشظالْرْلأخيةْ-لَحريضا!حشبه

الذى"ْالجزئْءألرددْلكْولا،الأسم!ىكوشيهإلى17العؤدهَنِر!جوهعإليهنجعَبغهآالتى

إلابلبكثدرلهْ.فىللابرلِولمبلِيبنكنلِسهتخصبلص!قلْهطللاأنْطاكله.خصثماكْى-ثانجله--ب!

أ!الإمبراطوفيالىدفايكه-كْ!يؤكب-ورأحهدْ).-كله:،ف!ء7لبئألئاسلولنإبخلدالِذرلم

لهسبهلمل!الإمبرأطوبىوأدْماصبدهعتئارَالتىالاضطراباتفدْهوراء-م!الآريوسييى

ثىلجصبورالجد!اأ!ؤلإلنَبب،.أنئاسلِبىسلأبْضال!عالحقبمهوأنْه.ل!-جيهلنميجوي،يما

دْكاءولعل!لحللملهابلنهماوالمربطحوله!مناث7الأخدإلىاللب!كندبى!إلظرْقي..ا-لأسمقنا

،آندْإك.يخالْهقدألناسيؤلمنن

الشخصدة،وكؤة..الإضرارم!2كبدريتمنعْبالذرْحقيقةأئناس!حوْلمننْاْجمانْا"3ََل!د

ؤْالرجل3،التعبيرقكْأصصح:الطولِلْإنابخعنإد،-ؤالئف!من-7حداْإلتئالرأيْكْنئْوالصاليهة

ئشأتهبهماطجته3واللِوئابْيإ،.المصريهالشخصنشِنخضائصْأفبم-لِحملبألك

ألمبلاكه،،وخاصنةبهاآمنالتىالجقلِبةعليانكإملضرارالإهدْأ.-كْىوتمثكؤنفافْته،

يهمايجافيكيهوث!.الئنجدا.إلىال!ببكندرئ،7.ييوسيميونمى!.يجتدْل!الذىأبْموديجهع

أوالخدلعإَ.أوبلإبكْراءحْصغأنيوبغدآربِؤشملإ،كيهأصبحاأنبعدأجمعاأيجالم

أبسعالْا.للبثِننلِوسئدْسهعلئ!كا.وهانابمجامعىابوا.لالرظينئ.3-هولشيوسابقوى.مئ!وهنْلب

فيمراتحْمس.أسفْمْلثهمنْبسبتهاء..للطرد.ونْعرضنروما،
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لكئيسةوا-..ولةتاوو

إلىالفرأ!-بلْفسهعبىأثثمعحدفأعملنهبصنورةْلفكرأنناسيوسوكان

1-9عامكاالغرلت r،الثلاتَالمراتفىفعلكمامصرصحارىإلىيذهبولم

.الغرلا-بعدمنجدأقصيرةفلْرهَمنذعادقدكانالسكندرىالأسدفأنذلكالتاللِة.

،هناكالأكللِروسبىرجالوصداقةمحبةيكسبأبئخلالهاسلَطاعالذىالأولنفيه.

!علِعْداولملمحليلصلْدْوضعهعْرسأللرعيالمنطقهَهدْهالىبالاللَجاءألنحرعْولذا

عرشعلى.ثلاثةأباطرةوجودأنالغرلاإلىلِهبربوهوأنناسيوسذهن

شيعهالبَىالرسالةف!قربعنذلكلمسوقديبلَغى،مالهلِحقوالإمببر)طورية

بميفجيدأاثناسيوسماوعرف337،سنإَألإسكندريةأهلإذىالثألْىقسطنطينبها

.لبلوغالإمبراطورلِةفىلَجرىالئيالسياسلِةالتيارأتوتلك،الناحيةهذهلِبستغل

وجهكْىالسيفبإ!ءلِبْسهرقنسطألْزالغربأمببراطورثْيههددالذىالحد3إلىغايته

سكندرلة.الاٍإلىأئناسلولم!إعادهَأجلمنالشرفسلِدقسطنطلِوسأخله

أنثبعدا.عالمية،3قضيةالنيقلهَفشكلةمنجعلأئتاسلِوسأنهذاإلىلِضاف

المائةلىاٍعددهموصبلفقط،أساكَدْةثمائيه3253لننةئلِقيةمجمعكْىللغربكالْى

اث3التعقيدسْللبجدأهلتهالئىالغربفكرطبيعة(نولاشك343.عامسردلِكالمحى

هدْاثْئ.أتتاسيوسننماعدقيالتىهى7،ْاللِونالْىالشرقبه!اصصبعْإللىاألفلسفلِة

الللَلِن.--اضطبغتاوآشمي!مصرولايتىإن:بفْولهالخالةهذ!عن.جيونويعبر.سبلِل

الجادهَالدرأشةسأنذلذ.الآريوسىالجدلجراءمنكثيرا!انتااليونانلِة،بالنقافة

كلهاأمد!الغزلِرة،وألاضطائحاتالعابثهْ،الجدليةواللَأويا6!الأفلاطونىللفكر

.عواللأولِلافَالفياص!ألتعبلِرمن7لتضبلابمعلنوجموعهالشرلَىإكللِروس

لقلسفةبهتنصحالذئللشكالألمياقفهَلِنسىماسرعانالمتقدجدلهمووسط

دْأفكأنْالغربفىالكنبشِهَشجباما،ويحتمهالدينيفلَرضهالذىوالخضوعولَمتدحه،

لنموعدَولهم،الغامضةالموضوعاتتثلِرهألَكنلمعواطفهمأنذلك،فضوليةأقلروح

!مئقتربأنْغلىقادرهَجْمر،قاحلةالوطنيةولغلَهم،الجدلممارسهَعلىنْعبَ

ن!سههللارىأنفىيتمل!غألهَ؟لكنلسةالمسعيدألجهل!أنوهكذااليونانلِةْ.مسلؤى

لا.ْ"النيملهالعقلدنيْع!عْربباالأولالمسكولْنىالمجمعيصسلْهَللا!لينلمبةظل
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وال!ئمممه!..ال!ولة

بمالشر!.احى.نجعْدهقبلإئهلِدْكرصكئبم!صراحةبذلبيعترصئعش!وهيلارى

أجل7منبلئفى.هلِلارئيتجرص!عْرلِبإ/أ!3!إدْا.جمانلهوموسية.عن3ْلمهمجقديكن

لْىألْهالده!ميه7لىاٍ-لِبعواما3فإن-ْأنجدأ،دليالد!لبمءالربجيدن%ن-رعْنم،أدئاشدوبن7!ضندهْ

وأجبس،لَقديرلمحى%لإسكئبرلِةربجلجمقبكالةإبسفبفيهإ.يتحدتأبذ!ابوقت

كلي7فْىالسكئدرىالأسقصبكربمأثئاسيوش؟-جثيدفاعإْ.بكنالإمبراطورْويهاجم

هدْأكاقوأنالغابى،الأسفصسكنْواحدةكلمةالاهأاورثئاالتىالضخمةأسفاره

الغوب.الْىأثئاسملِوس.ارلَعاها.أبلىالمكانهمدىعلىاجدببدلحلايضلِفبدوره

أصبحإعقداقين)3.356ابغربأقأثئإسيوس.أدرفيابفظئهَ.منالقدزوبمفس

.علنمثنمومنسا!رهَ،به.عداوتهظهرتالذئف!مبظئط!وسالإمبراطؤر.سيا؟ةلَخ!ت

،بأصنبقائه3ْتبعهاوفاالمبرةهدْه،.!ىاحتمبئ7وإئماْكا،الغربإلىألتاسيوسيرتحل

.:يحظىأنوالئالْلِةالأوليابسفمْلِتهخوناستطأبمدبوكانمضر،رهبانالمخلصبين

عملالئالثةأسفف!تهكانتقلما.7جائل.وألاٍالتعَةهدْههووبأدل!،وأحترامهمبثالَتهم

ئلك-اوأصرمنيزيدوان6اللكةهذهلِدعمأنعلىالطاقةوسعحهماأثناسيوس

انقاذهفىذلكوتجلىالنصير،ونعمالمولىنعمالرهبانلهأصبححتىالصسداقة،

356،سئةبيهوناسكنلِسةهاجمواعندماقبشطنطيوسالإمبراطورجندأيدىمشق

الأخيرهَ.الثلالشهروبهمراحلطواكالإمبراطوريهَللسلطةاعدنعنإخفائهوف!

،الرهباناولئكلِمئلهااللتيالحق!قيه7َالقلِمةأثناسيوساعلىيخفولم

للسلطةوكراهيتهمالفكرإعمالعنالبعيدالعميقوايمانهمالخالصهَ،بمصريتهم

نضاله.ركيزةمنهمسِخذأنغريبايكنلمثمومن،الرومانية

وهىتعدير،أصدقالسكندريةالشخصلِةعنلِعبرأثناسمِوسكانلمقد

ديونلِقولكمااًوالشغب،إلىْتاكلِتوس-وضفهاكما3-بطبيعتهائميلشخصية

كانوابأنهم،سقراطالكنممىالمؤرخْيصفهمكمااو،الئورةإلىبألجنوحكاسيوس

لمكانهالتامإدراكهألحاسلِوسفىلَأصلازأدهاسماتوهذهضحاضبا.جنسيابطيحهم

كأنتأنهاالألِأممنبومفىلْنسلمفالإسكندريةوكني!ة؟مدينةالإشكندريهْ
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لفني!نةوا...ة.!الكؤنةْ

يغلعباولمالبطالهعكة،اطؤرنِةْ.إمبزا7َهكتْئهكضنرقاسنهْدئهكأ.عريضكنه.لإهكبزأطورفِةَ.ضتعكه

7-ءعلا،ء!..-.ء.001

الفسَلِحنبما3،..فلمإ-..باءتهمالضنارج!إفيجْاكالْتالفلسقية70مد"ارشهماقفن.دقلالاليها.ْكغ!

01:..ا-*-،..ً.1،1.--..

.آنجان!،."الكهوكَا..بمألثنهكتنالمشيحى:يهكالمالإشمككزيهأ!خزنجنثَ،ءو.نجديد-إ،س-نجعداَساءليكهاضتاثْث

وفْوذأيضما.نراله3.ؤيحرنه/ن!-كه،ْأًمائم.+قأظرْنِهلط-هك.".كلبز.يئكعهكلكةلىْ.إئْئاشيكؤلمنئ.َا!-ودلأنئتك

ئأالراإشإففتهاَ.ْ.ابخلبمال-الإنحمفئذزدةاينئلألَسغتئ..بَدئهإ-،-فنانؤسؤلدإ.ؤ،ْا-لأ!خْزْى--الفئاكبيق

..؟-ءْ../-ة،.07:...َ.!.إْكا!.إ7،00-بر.ا:ع،7اة:-.!ء3انمسلح+طبثعأبجؤل!ينئار*ْفأ.اعككك!-ا

بخنذ"للذؤرما-ْأكاَهك!-الدو(لهْ،هَاْكاالحكخ!7عكلنئانثاسلِوَ.(موثف31؟الى7ْ"رلهكأؤلألأ2ْْ

وإدْا،!ألكئيلمبة-0.الب!بخةعيلِقالعلاقة.كْئا3طزيمَا-.تجدايدلخلفائهرشمضكلْذفأةلا!يتنظئطيبن-

يلبثهلن-الهكلكزهانْلكه.فاٍالجوله(اْفذه.عحْرأنجهكا+امنخادلثلنفْد-ؤالكهكلسه-الذؤلة3ْهك!-"-كعهكا!أ كا

:.ا...:ا.3،.ْ..ع.7الآتئغمبن"فأ.ظلِلهَالدوْلةعكْنئ.ْ.ْضمالبئ-ينقلب7إق

.؟-....،-.،-.01ء،:.تر!-كاا..ا:-.أس.-.--.--لا-ةا..-.1407..0

الكئبنشةَ؟ةَالنثنزفينةامشتا!خنْىْلَفاضاالشزقْي03كْى7والكئينسةالداولةاحنوَْلفب3ةْ+،

"!2ْ-"92أالأ.اْء!:؟ْ"3.أ.لأمبراطور.لذىاكبيِر.و.أشفْففإبر.فوظفة،الخكؤمهدوائر.م!-.دائبره

ص،-!؟..9-."!إ،.نر.،-..-11..ا.-،0.إ-.،.!لم

.!...،...،..ع.-،.؟ة.فى.خ.ا!.كا-؟ة-.--..،،.،.-خ..-..-.ع2.ا7..-."/بر..،.س.خ17(-.:.برءء.:...--

3!،.ءع،.،.لم ---ع..:...-71.+02-.100.-.-
.*.-0.0001"-،.. ..

+..

"-....-م-1(1-.3..-3."-"،.ء-.--،--.-..--.!.-.--لم،--.:-34.-.:-:"..ا0ع.-...ض.-د..1؟.ع!لى-.3.:7ا:.،-*..س4-7"-

!...ع.،

.،..،3
..

-:ا.-!.،. 00،1007.-ع،....-.-.،..،"،ء....:-،..:3-+.ص..،......-،-"-ع-..بر-.يم

في...خ!4
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11.جمباخ-!خب
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لكئيممهة!وا..ب!الدول!

3َ؟)!(،..-..فلعقرقم

فنسطئطيوبيدالإملإاجموربلارداإلذ!االعوار

ء--..أيهمقصَْ.ل!ما)1(.َونْيكليوس*7-

قأمدتتنا،وأسقف..مسيحىباعلَبارك...حقا،رأيناه:فسططيوس

/الملحد..دْلذورعولْهَحفاثَةمعاتصاليأىضسْفيْل!ملع!حدْاركللاآلْرسل

د!بأسرهالعالمفإلىْ،المجمعلِدعلىالكنيسهَشبركةم!قطعإتهذلكأثئاسببىس،

لأب-".لأالقرارهدْاارتصْىِ..

صإرم!+يعدالهلَنتْ!رعأقلابد3الكتلِسإإًحكامإن..الملكاأيهإ:لدبزيولب!

إدْاولتنظر..للاجتمابخاللإطادخب...عليكالبهجبخَيثخليمادبللبثْىكانإذْا0001لهلبأ

لأنها،الكنسيةللتقاليدطبقاعليهيئطيىَالحكنمدبخنخحبم...الإدانةبِستحىَأئتاسليبىسكان

.!يحاكمولمسِممعلم..في!جل!لْديئيأ!كدبىلثاكْيلسِي

منسخرالبدأيهَ-منذكضدته3ولكنهْ.كفرأنهاًدان7العالمْكله:-.قسطئطيوس

701.:خالخطر

شئلأىعيانشهودالِكوتوالمالإدانة!راروقعؤاإلذبنأولئك:.-لببريوم!.

-ا7-نم-ْ.ْ".:ْلِديكبينالمعاروالخوخ.م!.ةالعظمةبدافبخاستحنخواولكنهم..وكَع

؟انعارمن3والخولهْابابلعظمةتعنئماذا:الإمبرأطؤز--

كبيزْلعلدونالذين-ْأولئك*ا!ه،مجدلِحبونلاْ!الذينأولئك-:للبريولن!/

تمامايخالفإشئدْلكلأ-..سيخَأكم!هولم.-نِرؤهلمرنجلا-انوا-أبقد...هباتذ-علنئلأ5َالفاتً

"-.--َ-.--!.الممحيحلِهَالرعِةمبادئكل

فْى-وادانهْ.ء.خور7ْقجمغكْنىْحضورلِاأئناسلِوسحوكملقد:الإهبراطور

ع/-7/-ْ"-.العالح!ءأشاكَمهكلإعالمجمع

)1(ع!+.؟هي!i!،3ى؟5.إ11!أر3../؟)

-9!ح!7
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وانق!ي!منة!..!ال!ونةْ!7.

التقواالذينأولئكأدأنهققد،.حض!رىءحكبمضبهيصدرلم:ليبريوس

-لمخ.انسحأبهبعدهناك

لِلبئىأئهنياللِهمجمعلمحىثبلَاْلقد.."مقْاطجاْ/.بغباء11الَخصْي--:لوسميلوس

ا-..ْ!--َْ.الكاتْوليفىْالإيمارتماماتخالفأرأء

الئينوأولئبمبريو/ط،ْإلىاأبحروأالذينأولئككليين.ْمن:ليبريولى

فقط.ءخمسهَالاإلحعكبم.-علىع..لِوالعقلعم،المتهم3ْهدْاعررسمىع3لَقريرلكتابهَأبىسَلوا

7ْ7أحبِاءلارْالؤاانذينالآحْرونالئَلاتةأما.ْ.وتنِودورلَيوجسْىفمااثنأن7مد!ممأ!

التيقأولاءةْكلضدسرديكالمحىحكمصدروقدوأورساكلِولمروفالنرماريسلمحهم

سجلوه.لماعنْهمالسعفح-بطلبونالمعجمع7:إلىالتمعاسعالمحدموأولقدمرعيؤط،.عإلىدهؤا-7

"وهبْا،ْوا!حث"كْريقجالْبم!ؤتضللِلايمتِالئْزيفأأثئاسيوس!ضدمريوطثْى

معْ؟لْويدالإمبراطورْألِلعاإدْقعلعضيهَأى..و-الآن..أيدينابينلألعرْاللاا!تماسَ

لِطلبونعادوعاثمأثلعاسعلِولمرع.البدء-ثْىأدنواالذينعأولئكمع؟شركتنانقيممن

الثغبن؟أولاءأدالْواالذ!ثِنمعأم..؟إ:والغفرأنألسعمقدمتعاالصبلح

منهذعا-لي!م!..عاطورعالإمبرسلِدى)2(.الأسقفس!Epictetus:ابيكئاتوس

ف!طولكن،يلبريوسبنثناقع.ألْىالكئسيإلدضاءجمنْدفاعأولاخ..الإبماقأجلب

ص،ْ..جدالا.الإمبزاطورألمححمأنهالسنإبومجل!ي.أماملدلباهى

ابكونكة؟َبلعجاببمنظمتهنصلِبإى..لدبريودلع.؟-()مخاطبإ.:الإمعبراطوعر

.بألسرها؟وال!ئلِابلالإمبراطورلِةسلام.وبحبم!،مارقإرجل-.معِننآلفوحدب

الفصبةلقولهلماونبعا،6ضعيفإيجعلإ.ءالجقلاوجدى!لمحوكبئ:-إن.بنيبريوسن-

.خِ..-7--..-."..القرارتحدوارجالثلاتَةهناكفإنألفديمة،

ا!محعدا؟حكبى،\!قَع!بأئه؟.لَابغ-أَتئاسروسْلِصمْه.حخ+ل!لل!ولهحellae-(ْح7iأt-:حVecchia")أةأسف2ْ-(-)

فليكسالنحتبداكفىيارزادورالعب،طرارْاسوامنآريوممى.الكبالوكىجورجصن!عة،أذىلأى

.3َ-شريغهأوشرعلِةغيربوسائلروماأسقفيهْفىليبريوسبالبابا

ATHAN.3.ول7)ولst.اْك!an.2:73-.-.رايخع

ص!789،-3
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لكئيسة!وا..لدولةا0-.73-ع..-...-----"

-"نببىخدئصر.فن-إمْبر-أطورئا"نجعل!القوليهدْأإنك:الخصىيوس!ي!بدِو!

أن..الآنأبلَغيهماكلومحاكمةأيةدونرجلاأدنتلقد:"ليلريوس

وأننلملِه،عمجمعفى-7"لَقررالذىللالعمالىْعامإفرارالأولالمقامثْىْهتاكلكون

ذلك،تمماافإدْابيفهم،إلىيعودوأ-وأطنمهمتمالئينالأحْوةكليستدعنئ--ثانْيةْ

بالمتاعبالآنالكنائسيمعونالذلِنأؤلئكلكلالايمانمراسيمأننرىأقأمكننا

حكمالْضدبىسومْاالقضيةوبعد.فحصى؟والمدعين...الرسولى-الإيمانمع/تلفْى

فلِهم.

الأساقمْة.من.كليبرع!دلحملكأفيةنقلوسائلهناكلَكونلط:ابيكئاتوعس

والكئاش!،نقلوسائلدوقأن-لاثلَميمكنالكنسلةالعسائلاق:ليببريوس

أببحعر.شإطئإلتئالموقريبنالألبماقعْة.لنقلالوسائل!بملتقدمفيطأسلْعدادعلى

الذىوالقرارلِنقض،لاأنيجبمرةصدرالذىالحكمإن:الإمبراطور

معالصداقةعلىتحافظوحدكأنت.سيادتهلزمتحاشد،الأساثَفهَجمعأصدره

.المارقالرجلذلك

يتهمانتجل،منبهنسمعلمشئذلك..الإمبرأطورألِها:ليبريوس.

الشخصى.عدوهكانلوكمابالمروقالغائبذلكالقاضى

لِلقلمأحدولكن،وضرارهلأذاهاستثناءبلاالكللَعرضلقد:الإميرأطور

طلِبقنسطالْزإثارةعنيلتوقفولمالأكبرأخبىبموتيقنعلم..أنالاقيتهما

بلِنالغضبسورهَأوقفأَنحاولتألاعتدالبكل..ولكنى..لىعداوهَالذكر،

لمالذىحلىولا،لىلحقدعالذىمنواحدلْصرعهتأكولمينسوالضحلهَ.المحرصْ

الكنيسة.هنعةمنالوغدهذاطرديعادل،وسلِلفانوسماجننلَيوسعلىملَوقعاًيكن

لافهؤلاء..بالأساثفةالإمبراطوراًيهاوغضيكمقتكتبررلا:ليبريوعس

إلىنجالعودةالأساثْفهَفلتأمرلِرضيككعنوإذاوالنقاء،للتطهرالاألد8لهمعترفع

مراسبِمالبِوملِحملالذىدْلكمعه،واحدرجلعقلعلىألْهمظهروإدْادعلارهم،
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لبهئيم!ةوا....للولةا-!

لسلامسولِإ.وليهنغوايآبَوافللذعهملْيعَية،عليهإ.لمحيالتوكيعلَبم.التيالجبئالإلِمالىْ

للعار.مستهدفأكانلوكماالضراريهكابدأ!يجبلابريئا،ر!جلاأنذلك،ألعالم

معبثبركةفىلَدخلأنأود-..منكمطلولافقطفياحدشئ:الإهبرأطبىبى

إليلعودسبوفا-3بعد.هاموافهقل!،لَو!دحوللعط..السالملنداءولئصغ..الكنائس

شرومإ.

أُعظمالكتيسهالمانإنألمثبته.فى-الأخوةكبلمنودع!لقب:بديريوس

روما.فىالبقاءمنبكتير

ر!ممإ،إث!!كعؤ!أثوي!.إط!..لؤفيلتقطئ-ألِانمنلاطَةأمامب3:-الإمبراطوزْ-

مكانا.قصيأ.شنفسكفاهختررفضبصفإفيا

003..ْ.ة3!دئىئحرم!وفشهه.رث!لةحتبولاألِامشلائة.لا:للِبربوس
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والكنيشة!..ن!اد!فة

.فلجق-رق!)!2.(

فىا.لآريوشيوققلمهاالنىالالتماليياقببع!"

أئطاجمبة.فنىْخوهو!فيان*مبراطورالإسكئدلىلة

الإسكئللىلة(كْلالأرلوييىاعلأسقف)Luciusلوقاجالْبمق

خزيقوا!ص!mأس!أْلمإول3a:نْويفىْوفىنْنقيا

أثئالسِوس)3(ء-3فهلىالآريؤسيينْمق

.-؟لأؤل7االالتماس-.

..الرومانيةالبوابةعندالمعسكرإلىر.احل.والإمبراطورقدموهالذى

-3؟ْ-إ.بتسفاعتاورحملَكمؤعظمئكتمفعاللِكميلفضلأًلا.ت-31لآرلِوسمدون

؟7جئثتمالنعع3ْومن..نَكؤلْونمن-الإمبراطور

ال!سلِد.أيهامسلخلِون-الآريوسلىْ

-؟مدلِئَهَْع.ْ"وألهَبقعِهَأىمن-الإمبراطور-

..لإسكئريها-لاَريوسيولْىا

؟لَبرلِدونوماذأتالإهبراطبىر

.:!اُلب!قفا.علدنايججكْ.بأنعظمتكملِئفضلأ!نطمع-الإريوسيون

الإشكفدرية.نجزلننئأ33أنئانم!لِؤشْأشقفا-إعفنىيكونأنزتَ-ْلَىلفدت0071ْ:03-ْالإميراطور0

!ولصقنتْ-شبْين-.عدذ!ا-3..المئفى:كْىْأمصْىلالَد..لفضلثملو-ألاَربوسيورْ

3،.جكديدة--.اتهامالإبه

(Appendix.N.ج؟+.)567. cene and .P .N)F:(09.لأه Ad!خ.ن.THANAS*!!فل

خ!!"17.ةع....-..7.-لا.---.-!بر--..ةع.7--ء3+---ع....7.--..-."..
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لكئ!سهوا...بدوبهروبم

..عظمتكملىسمحإذا0011وغلِظحنقفىليقولالجنوداًحدتقدم..وفجأة

بقايا..كبادوكلِاونبذفضلاتلأنْ-هؤلأء.ْ.جاءواأينومنيكونونعمناسألهم

ذلك.مببراظور-ألاٍسمع3وعندما..والدنياءألمديئةأقحل-الذىجور-جالدنسذلك

ابمي!يبكبن.البئوارلحل!ةةلمحرسهعئالىْلوى

---كاة-ابئلألى-.الإللماس-.-14إ073---.7.ء.-.000

السئينهدْ.هخكلع!الْ!..أتْئاشيؤشضدؤأدلهَاتهاهالتأ.لديئا11

وجلب،وقسطنطيوسقسطئطينعالذجمرطيبىهنطردالثلاين

..والفيلسومْاالدينالإمبراطني3عهدعلىالئفىئفسهعلى

.3-0-..كا.(اا-دجولياثيالمبارفي-.

فبلذله.،الآنأضح!..ال!بمنلنيهذهكر3علئالاتهاما!هذهجمك:الإمبراطور؟

للح!..جمانوجميف،.ابهم.لمادْانفاماأبكرقمالأبْىألَناسلِوس،عنأمامىلَثكلموالا

نفيه.

الثتالثاحتما!أ

.أثناسيوسض!دأخرىاتهاماتلدينا*.والآن:الآريوسلهو!

منألكوكبةهذهطريقعنلِتضحلنالقضلِهَصد!إق:الإهبراطور

لأنى..ملكهفاْالأغلبيةحزلا7وم!..بلِنكممنائني!اختاروا،الجلبةول!الرجاِل

لىا..-.--.ص-،علنى--.حده*كلاأجلِياأنأستطيعلا

إكَاللِمئا،-إنجلإ-!ْالدثىبر--...جورجإلثئبن!فضلاب.هؤلاج!3:--الأغلبدِإْممثيو7

.،--.-.بيئئالِقلمأئي-لئاصبحيسمجلم-وابذ.جمبِ

.؟.ْأتناظبلِوسعدأرجلاىفلتختر..عظمتكمتفضلتمإذا:الآريوسيوق

)ئمتمامامنتهيةأصبحثقدأثناسيوسمسألهَأنأخبرتكملقد:الإهبواطور

يصدملؤأ(ألطْبعْضبإلبهمأشار-

.ع01-0"4.يو2
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والكئيسة!003ال!ولة

مدينتنافإنلتلاسيوسارسللَمإذاأنكمعظمتكمليعلمولكن:الآريوسيون

لا..أحدشركئهكْىلدخلولن..لدمرسووْر

وأنه..بهيؤمنماهوالحىَأنلدىوتاكد..الجهدعبذلتلقد:الإلةةهراطلةر

033الصوابلَعليمهوأنأرئوذكسى

الخبث.روحهؤفى03فمه-َلمحنىْالحَئْ:الآريوسيون

بنلكش!تملالَد..قمهفىالحق..لِكونسوفماهذا:الإملهراطوو

علىونفسه..والحىَبلسانهالصدلَىولِنطىَيعلمكأنمافإذا..الصوابوتعاليمه

+.لِقالمانسمع.بشر.فنْحن.ةالبربأمامبذلك.يجئف!بوف3..مطويةالدن!من

-ْ!3/.الصدهوربدْاتعللمادلهولكن

--.سويا/الشزكهَإذرْ"فىفلتجعلناْ:الآريهةةههةوهة3

يمنعكمأالذىوما..لماذأ:ااالامبراطور

.!ْ-مان!ثبد-..مئشمَبِنأعلئالقد:ْالاَريومغيؤن

ء.-الحقلجبمون!الذلِنوا!جب.هواجبههبْأ.:الإمةهراطور

علئ-كل-ْأراصْئ-أشثبىلئ.!لفد.ةفعه-صبرالئسلظيني-3إئإ-لنإلآريوشمنووْ:--:.ى7ْ

..:.!الكنسِمة.

أجلمنتأتواولم.*الملكلِهَاجلمنجثتملقد..فقطالآن:الإمةهراهةر

السلام.ولتحفظوا..فلتخرجواْإذن..الإلمان

الغدفىفهناك،.غداالكنيسةإلىاذهبوأ..الآريوسدلِنمخاطب!ؤأخباف

المحفوظاتداربىثيسايةهاوسلَجدون..أسلادفةهناكستجدون..اجتماع

Nemesins..أيضاهناكستجدون..عقيثتهحسبمنكمكللِوثعوسوف

امامكمةأثناسيوسعنفليأخذشيلًا،الإيمانعنلِدرىلامنوكلألثاسيوس

المعسكر.إلىموتحلفأنىوبعدهما..يوماق
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-3ع،.-.-7.--.0007-:ى+.لهـنيسةوا.7.وللأل!ا!!

----كا--ةبع.ألر.ا-حثقأسا

..َلمالدصنربابعلىالإريوسىالأسثصْلوقاجلألبامنم

دْ؟لىأصعْيتمهلاْ..إدْاْتفضلتم:-الوقا

-ء3.هئاإلىجثت:كلف.-كالوكاحْيرلْى-و!ألالأملبراطورلوثَصْهئا

،.-؟بحرأاًم7باليبرا.

--.-ا.بالبجر:لوثا

والشفدم!--والقضر--..العالمين-زبلِكؤنألا....ْ.لوقاحشئا:الإميواطوز"".

ربما؟اليمفى-3يك71ايقدقؤ12لملأنهم،الرحلةفىصحبوكالذينأولئكعلىغاضبين

آملْةمرفأ7عليهابم!7يجبلنأيضا-3وربما،موالَيهريحابعدم!الن!قلنةهدْهتجد

العاصفهْ.تعترضهاعندما

لورْلوسطيييقسبه!Probatعولإْ.3بروباببوسالآرلِوسلِولىْسألولفد

يتلقواأن!يجلاأنهممن..الخحسِنممه!4أ533وبأردلِو-لِوسلِبلِوسخلفاءوألَباعه..

إدْا:العقاث،.قاتلايخالخضتيين.-فأنرْلبئلكالإفبزاطور-.علخ!ولفد..والتأييدالعو!

وطردهمقثر؟؟.دْللإآ-فببكن..المسنحببنضبدعالثماسأملِ!6أيئةنال!بم!لأحدْبسبىلت

الإمبراطور+
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!فلكئيسمعوا...ولولةج.!صعا

)2(ملكقوقم

الكتالإ..كْلدْكرهاجايالتىالكئسيةالمجامع

الذىستملِسطاء،ألحبقمْابولم!يىآراءلمناكَشةعمَد:262أئطاكية.سئةمجعع

وأئكرالخلعى.،يكمالهألعوهلةدرجهإلىوصلإئ!ممارْمجردالمسدحياأبْنادى

العقلكقوتىالذَمفىثَوتلِنمجردلاهمامعتبرا،القدسوالروحالابنأكْنومى

منصبهمنوعرعلهبولسبإدانةقرارهالمجمعأصدروقد.الإنسانفىواللَفكلِر

أسممْادلِولعسلبىشإلىالدعوةوجهتولمحد.هرعطقعةواعتبارهاعآرائهولعن

ثدكارْ.وإلىدْلله،دو!ْحألبهْالعمرلْقدمولكن،المجمعهدْ!لحضنورالإسمكندزلِة

ع.-ْكلَابة.رأيهالمجمعإلىأرسقع

لمنافشةاايعظيمقسطئطبنالإمبراطوردعا:31ليسئةرومامجعع

بإلائسقا!ابعدةْ:فيماعرمْما-وافيى-قرطانجهَ،كئيسةفىاْالحادت-الكئسىألالْش!ا!ْ

رْم!ْ-.المازقلِن7كْ+ةلمحيؤبيكْضنهخ!ْأعلئوالألْهم،ْالدوئالَيل!-9المجبم-أذالىْ-ؤ!د3وئالَىالذ

إ7ْ"َْ+ع*!اعخ-3َْ".َثألْيهَاكئيسةشزكة-فى3ْالاضنطهأد

31ْس!ئةآطمجمع- i:القديسِتعبيرحستلِفثر،َكاقالذىؤهو-

منلإابغرايىْالمجزء.أساكمْه.صبم.جلِثخ3،--عالمجململِة،-13اوغسطلن

هدْإ---عمباليأمجوقب--،ألْدْاكع7كسطئطلِنعلدهيسلطر+كأبْى3ِوالذيالإمبرإعطورله،ِ

.المجمعهدْا،.-وفد-صدق7.-رومامجمغقراراتعالدوئاتلِوع!رلمحضأنيعدالمجمع

الدونأتبعلِ!.إدانهَ:علىالجديد

.!!لبحثالإسكئدرَلِ!إسفْعْاعاسكئلرإللِه.بععأ::.7931شئهْالاسكئدرية:مجبم

مرلنة.تالي!ثْىوجعلْهالمندميح.بخلقئادىالمذي.السكئدري،.ءآنيلِبىس،...القسأراء

U،آرلِوس-بإدائةفرعارهوأصدبيالسكئدرىالأكليرولب!المجمعهدْا.وضعم

"+."3*ْ".كاء.اعلثبارهأ--فزظقةوثعاليغهخب3ولخر
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والكثيسة::ولةل!ا!!ر

عنىصدقوليبلِا،مصرألب!اقغهَضموقد:321-سنةالإسكندريةمجمع

السايق.المجمعلمحرارات

أوفهالذىفْرطبةأسقفهوسيوسترأسه:ع!324سنةالإسكئدريهْمجمع

وآرلوساسكندرإلى"رسالةوحملهالإسكندريهَ،إلىالعطلِحنمفسطنطلِنالإمبراطور

هدْاعفْذإلىدعامهممهفىهوسبوسقشلقلما،اللاهولَىاننزاغْاهدْاقضبهدمْا

.ازيوسضدالأداتةقرعار!جديد-مطوأصدر.المجمع

عودئهطريقفىهولسِولب!برئاممةأيضاعمَد:324سئةأئطاكيةمجمع

ألِضانمكِمأ،آرلِوس.إدألْةدلِهوتقررالإسكئدرية،جم!لمحا!ماالإمبراطورلي.اٍ

العقلِدةأعكداءألد.بعدمنغداالذىوهولأنطاكية،أطمقفالِوستالَيوسرسمامة

الآرلِوسية.

الْكنيبسة.،.تاريخلمحىالمسكونيه-المجامعأوليوهو:325سئ!ةئيفيهَمجمع

كئائعىيملالوقأسقفا318وضْم،العظيم.كسطنطينالإمبراطوِر1إليهعدعاولمحب

فئ.جاسمةفرارإصبدار.عقإه.،منالأسأس!الهدلهْاوكان،بعامةالإمبراطورية

أصدروقدالكئيسة،لمحىالائفساموفوعإلىأد!التىالآرلِوسيهَالعقيدةمسألة

للعقلِدهَصيعْه3َعنْ:المجمع-وتمحْطعْ،تعاليمهولعنإزيوسْبإدائةْفوأره2المعجمعْ

العبارةتلكالأرثوَفكسئ،-ولْصْملْلطَ.ألإيغألىْقاحكدة-تعد،لئببقىالإيضا-نعزثْتْيقالْؤن

إْ:ا.-ا"لابنْأقوهىالفلِلادْئ،َافزخابْغأنجالرنط!الاللاهوتىالفكر3ننمغلتاللىالشهلرة

".؟-ْالهوموعسعليهْعرعمْماْب!ماأو"آلجوع:هر!لخبَثتى3سنثاوْ

اس!فصلوس!دبلوس!التيزِاع"علاْبدنكْىللفصل:335سئهائطاكلِهمجمع

رْملِله-مئففةْألَهم-ْخكلط-عأنالبعدْالأئطاكتى،إ-الأسدَهاويوِشثاتلِوسَ؟ففسطين-كَدلتنارَيةَ

-..ؤثدْيهوعإدائلَهفئضلبه3مننسلَاتيوس!ْ-.صكْرْلدلِه:خوثنم،9َالئتِقَى-الإلِقانْعن-:يالقزؤق

اليه،الدصكوةوراءمن-إلأسالببىاالهقف23ْ-وكا!-333ْسثاعكنساريهَ-*عََْ!ْ
معحمعع

إللِهوجهذَالثى"اْلائهافالامنإئمْسهبلنركهأثئاسيوسالسكئدرىالأسفصْلطومأن
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لكفيسة!وا..لدولةا

منبفْرارالْعْصْالمجبم.أبْيغيبنوإلمليلَلِيبن،الآريبيش!ييطمْحْصبومهجانلبامطمْ

المجمع؟دماحضْورأللماسيوطمبىفضطموقدصمور،إليجلسمالهبنقطمالإمبرأطور

كْيهالسثِادهَوكأنت"قيسارلِةعلمجمعاستكمالالِعد-3ة335سئهَصنورمجمع

علىأثناسلِوسأرغموقد،لْيقوميدياأسقجميوسيبيوس.برمْعأمةالآريوسية*لأساقفة

المجعع.لِنفرم.أنقبطمالقسطنطينيةإلىارلَحطم!دكانوأن،المجمعهدماحضور

أسققلِة.منوعبْرلهأللاسلِوسبإد)نةقرارهح!الأل!ص+ثعْةأصدروقد

وصؤر،لممجمعى.قشِمارلِةطبلِعيةئتمةوهو:335سئهَأومرشمليممممجممع

الوقتوفتىهنالم،ببناتهَاأمرقدكَسطنطينكانالتنىالكنلِسةبعمناسبة-.تدشينوعقد

علىالمجمعصدلم-وثَد،العررمقسطنطينلاعتلاءالثلاتنِنى-بالجملجمِْالاحتفاطمدمأته

ثانية،الكنيشهَشركةفىؤكلوبهَآريؤسما،تلبزئهَإللِهاواضافصور،مجمعقرارأث

-ِ.ع-.-+...001الإسكئدرية.إلىبالعودةلهوالسمماح

.منبكودتهأللاسلِوسْبعد.إلخِة.د-عأ:7338/933ستمممْألإيككنمدمريمممْ..بحمممعم

التخلضنْنشنَهدماالتىأقيريوسلِي!3-للجديدْه7َلمحاولاتللنضندىودْلك.3غنة،فىمئفإه

وليبيا.،.!ْبئتابوليسم.:-()الغربمية-الخملطمْ-والمدطْ.ْ-مصرأساقعْةحضرهوقدمنه،

33ةلأإللِه7مأ.لْسلمكطممن.أثئاسلِوسلَبرئهفلِهاأبكلئوِابىساده..مجمعلهْوأصدروا

..خحبوم،النِؤشإبلون.-إلله-.-ذع!.والد:.3/3933؟سنْهء6ئطاجمته،م7مجمع

كرسى.ليعلبهنى،ْإلآرلِوسي-الكبابوكىجريجور.ىا!ختيار.!لِهلَقرر!حبتَ،أئنإممثِولي

أُللاسيو!..ة.منْلجدل!الألبمففىالإسكئبريه

بعدللطاللِة-؟-عفدعأسلا!عْة-ؤَضنم-روقا،أسقصْنرألب!ه--:ْنم4ة"ر!فاْ"تنمئهَْ:--فجمغ.دَ.جْ

كملهإ7-اَْالمجمعونجاْءت.ْفزارالمْرومما،ْإلتئْالإسكئدمرلِهََوابلَجائهمطم..أللماسلِول!نم!رار-َ

الآريوسينِ!برلِدجهـكرْ-بهنمْعنىتمالئينالآ!حْرلِقْالأشاقالْةْم!ْوعْيرهلأثئأس!وسمؤثة

.ؤبولس،3-ألْفبرهَ..-إسقالهماركللوسومب!بمالشرقما-فدنمطئطلِوظن.،إمبراطور..وتأييد

ء-.بكْرةَ-أَسمَعْهوإشكلييوسالمَسطنظدئلِإ،أسالغا
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لكثيشةوا.ْ.ْ.ع؟ذولةا!ح!

ئسبة!،الن!ثمينمجمع!باسمعرفْالك-ىوهؤ:.4"13لنمئةأثظاكطةمجمع

بعدهمنعْبتائهاْوأكملعهابدأْكْىدع7قسطنطينالتىعَكالىْالمثمنة3الكتلعنةاكعلَتاخإلى

الضرأسيمجمددا-منوأصدر.الآري!سلِلِبئعالمشرفضم-.أساقالْة.وور،قسطئظيوسولده

المرسوم!بسعمشَنا-عماأواللالْئالمرعسومالإطلاىعلتىأهمهاوكا!العفلدلِة،

اللدئت!لن.بمرسوعموعرمْايعدفيماالمخبمعاسمجمعلالذىوهواللوقلِانى"،

لِضمأنعقدهوراءمنالأساسيةْالفكرةغانث:43إْنمشئةسرديكامجمع،

أر.عْلِرالصبيخلِة،إللعقيدةم!فةصيعْةإلنئاللوصولالإميرأطؤرلِهَننمطرىأساقالْة

.،.لمحعفْد.-الأسألمحعْة-.والغربالشرقاساقالْةْيينالأولئالبحظة.ملْذ"ْوقعالانقسام

وأععطو.أ.:.-.الئيقى،.َالايمادْمابقاتون!وأجكلئوعإ.--تمسكهمسردلِكا،كْىمجمعهمالئزبخلِون

ص-7..-عخ.4.-!-.-.:-.-ابشزقأنساف!ةوأدألْوااورفلالمحهلأئئاب!يوسالكاملتأيلِد-هم

وضمشزديكا،مجمع07قنالشقْععْالثآثى-ْوهو:343سئةفلليبو!وليسمجمع

المالْهم-أعللوععاَ،:بوكعفي:كأا،قيريوعسيولىْصْنىهعتمالإقبزشإطورْية،ب".معتيالعشركعىعالجرعءأساقعْةَ

الغربأسعاكععْهَاادالْوع!-سإءفي.،يسير؟.-اضعاكعابانربرلعصْى2؟يم-معالرعأيئيخالأئطاكنئبالمرسوم

--،-:ْير-3ا.-307.7ع....ر--:اتئالسِ!ل!نالسكئثيرىْللأشقفاللَقللِذيةةأنْة-ا.فيد90إلئ7بالإضباكة

ا.أنبعدعدسطنطيوسالإمبراظورإليهدعا3كا.أ7وكَد:"4ْ4(33ْلممئةعائطاكيةمجفعْ

أحْلِه!ت!يداتانشرديينئاالغجمغقرارأنَا.،إليهلِحملو!7ْ--الغرفيألمباقالْة7.زسل-نْإجا.3

أسععْاانسطفأصؤسععوْل!.علىْصدقْالمعجمعوددْ،َالغرعبإمبراطور.لعبميطإلر

بالمرسومعسكرفأجديدأمرشنومأْأصدعرْ.كما،متهبدلاللِولْتيوسواخليارأنطأعكية

-فلِللِبويبيليرع.فْىبه.لعحبيومأابخعاببرالأئطاكىللعمبرسيىمجدلِدةصبورةلجد،.المطبيأع

.-إئسائإ،-محصْبىالصبملِجيأنلِمولخالذىسيرصِوح!.أسفعْاثْؤطين،المجمني،أدان2إكما

---.إس--.عس"-الكئيبسةَبهلما.لَؤمبن.خلافاهورالبعكل!قبل:وجؤده.وأئكْر

،.21ضكدبؤضمالمديئإَ."ْع.3....أس!فماكشيفؤنمننرإش!ه:؟إ+6أ.،اسئةِبر.إورشلينمفجمغعْ..-4-"

لاالفسقفؤتأييدةنعْيه،."الثالْئ،م!ألكاسِول!نيعودةترحلِيهواسحلن،فلسطينأساقمْةمن

.السكندرىالكئيسةسععبإلىإطراءبرسالةورعودهالسكندرى،
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لكئيمي!لأ!روا.-خب!الكولة

34سئهَالأولبسدرمدبىبممجمع V:سيرميومأسقدْ،!وطلِن..إدالْهبهد!عقد

لمدلتته.أَسقفاظل!!دفلكرعْمدوطينكانوإنالمسدح،فىلآرائه

بعدقسطئطلِوسإللِه:،الإميراطويي.دعا.:3ة1ستة.الئْاسبْيسيرميوممجبم2

وعزله،فوطينإدانهَنَانيهْفيهوتقررمورسا،مولمحعةفىماجنثتلِوسمنافسههزيمة

سيرميوم.بمرسومعردللصارونْيقةالمجمعأصثثركم!الأسقمْى.برسيهم!

إللِ!وأضلِمْتفليللِبوليس،وإضافاتالر.ابغالأئطاكىللمرشوِم7تكرارأْلِعدالأول

.ألْقرةاًسفصْأكبوسماروأسئادْهفوطينضدأنالَئِفاوبكببهرونسبع.

الإميرا!ر-دعوةعليبئاء..غالةأسماقفةضم:لم!35سئةآرَلي./،مجبم

ماجسبوس.انتحاربعدللامبراطوريةالفردالإمبراطورأصِببحالذىقسطنطلِنوس

أليابا،ع!ملْدوبورْ،-وحصْرهالآرلولميىارلأسفْدْ(سالَورسوسالصجمعرأسوثَد

.أتئاسلوسإدالْةاعنى!لهالجملِغووالمحى

رأل!دهوثْد،آرلبمجمعأمتدادايعلَبر:355!سئةميلثومجبم

علىتوقيعهمكي!وأجبهطواالإمببراطورى،-الغبربأَساكَعْةولثيهدهبتفسه،الإمببراطبىر.

ويوسيبيوسملِلانوبر،-أسقصْلابلِولْلِسببىسالجمعاهبْع!بتْمدْا.عوقد،..أثئاسحوبسإدالْة

بْدلِهم.!تم،سرديئياكْبى-كالياريأسف!ول!كلِفرلِوسالطاليا،ثبى.كْرسالىأسقالْا

ألبمقالْاساتورئينؤلمن:ْإليهدع!َ؟.3.وقدغالةشفْئ.ْ:503ع6شمئهْبيترأ.ئَ.-مجمع

أعلنأنبعدبوالللهإًلمبقف!إدالَْهللارى7فلِهولَم.الإمبَزاطور،3منيؤحئ.آرل"

---..أثناشِوسن.هلَألِببك

جرميتبوسزعمائهأبرزمن33كان:0357ش!ئةالنَالثَسيرميوممجمع

وثَد،سلِلْجلِدِولْؤمأسعالْاوأوزلمصاكتوسْ.أسمفْمورشاْ،عؤقالنز.لمجمغ؟افكلنه-أسق!

اللَىالابنألؤهيةنفامأ!ف!.يئبهرالثالْى04سلِرفيومْ-بعرسبومعر!-ماعئهضكز-

-وقد،وإلكرامةالمجدلمحىالاينمطْ.اعظماقيبأنولِعلقْ.،المرأسيم.3-الأحْرىتمَوهاع

إلألْومبىدلنَ*-بالجصاسكهَ-هدْهعر!ت
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والنفنسة.أء.ض!انذولة

علىلللَحننلِقلِودؤكشدوساسففهاابلهْدعا3ْ.-:8!هْنم!ئهْأئطاكد4مجفغْ

الألْومولِة.بنعقبدةالخأصسيرميوممرسوم

برثاسةابضنغرئ-3آسلِاْأساقمْةمنلْمْرعقده:ْء358.شملْةمجمعْ-أثفرة

ؤهنىبالهؤمؤلِوشيهعر!تللإيمالْأجديدهَصملِغهَواصدْرواألْاْلْزهَ،اسقص3باشلِلنِوسا

النلِقلين.بسوسط!لِدمْولْابخدْلكوهمالجوهرألالبها:فنئ-فشافيالابنأ!3لغلْى-

الآري!لميلب!.أنصافباشخ!لعرلمحو!أضبحوالم.ومقْ،الأصللينرلِوسلي!11َ

قسطئطيوس،الإمبراطورإللِهدعاْ:7358الرأيعْسئةسيرميوبممجبم

!يخوفيللِوس--وأورسابملِوسَمورسإفالئز"أشمممْهيلِلْهمالأساقمْهمنْعكدداوضم

.أنفرةم!الآريوسيلِ!أنصا!7بهأتىالمذىالفومؤيوسلِةمرشؤمعلنىللننوقيع

علىبتاءائعْربأساقعْةمبئاربعماثةحضره:935ْنسئةريميلْىمجعع

سلِنجلِدونوم.أسقفوأورساكلِوسمورساأسقففالنزوتزعمهالإمبراظور،دعوة

ولَمسكريوسية،ْوالاالنيقيةالأغليلِةبينواضحاالانعَساماليدايةمنذلمحيهوظهر

3"صنلِعْةالجملِعيرنضْىألْىعلىالآرلِوسيلِنأصربيتفابغقفِتهم،الئيقلِورْع

وأرشلا!ه-ع!،-لمنئةمالِؤ227ثْنىفْىءنسِرمنِؤمصدرالذىاا3رَألمؤالممرسوم

7-.حصنومهمكاْزعماء.7إدأتةعكفنئالئلِقبولى.2ْ-وأقدْمعْالإمبراطؤر،إلىصْدوبلِهمالفرلقان

يعدْدْلك،أقتيدواجميع!ا-لأشاكَالْة.أَنعْلِبىِ.انقاقإلىْكاالوصول!ىألمجمح!فشل

-بيررْا*الذىنيدا،7مجمعمرلبغومعلى-التو!يعإببى-الإميرأظورأوإمرعبنيناء

!االهومويه0110بالعقيدةعر!ماوهولنوعيلَه،-تجديددونوالآبالاب!بي!11التشابه

ريميلْىعمرسوم-باسميعبفلِمأيعرمْائلِقامرسوبموأصبيح

-أنه.جتئلِملِنى،ر*لمجمعالدألْى3الشىَويعتبر:9.؟33سئهَسوكدةهجمج-

مجمغِلعقبأولامثجهة7النلِةجماتْحيناخا.المزدوجالمجمج"110معاعليهمايطلق

وسيْوبئ--مائهليبي!قلهمجمعحصتر:.النحؤ13هذعيئيأئفساف!الإمرالْحهئدحم.واحد،

لِ!يكلو!ولكنهم-الأقلله-بمللورالهولوْىالألْومولِولىْ،،الآرلِوسييطمطكلهمأسعفا

فلسطين.قيساريةأسقفاأكاكيوسمازعمالْهموأبرزالمجمعفىالحقدقدهةالقوهَ

4.-.....-.--0000207-........عأعو
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!للا!4ا..وفةولف!ا

الحْبؤ!ب.الْالرة-أسمف!يالبملللِوسرأسهموعلىالأبكليبهؤهمالآرلوسلِلنَوأتصاما

ثمسكهنمأعلئ!اتالآرلِوسيي!أثصاثْا03الإلِماقْ"مشألهدىفخارضافوففامتفم-.كل

ملعهمعوأبىسل.--جماع."-ع-الننمبهلِة"7.جمليأصعروا،..والهومولِولىْاللوقيابْىبالمرسوم

4.أنجعْىَوهكذأ.حْصومهماقيرلِوسسِ!أئصا!أدالْىأنلابعدالقسطثطيتلِةإلىمدْدوبيه

العقلِدةيلبررْالذىتيقأايمالىْمرسومبرحكلىالتوقلِعلياٍالوصوللمحىالمجمع

الهوموية.

ددوكائواععالئقيبن،رلِمينىأساقفهَمندوبىضم:.935سئهَئيفاعمجمع

المدعلِتة.هبْهاجْتنِرلتوووالإمبراطور،أوامرعلىيناءالمدينهَهدْهإلىانتقلوأ

سنة.الصابرالإيمارْيمرسومفلِهاالصإدر7الإيمانمرسوملِخلَلطحلَىبعلناية7اتباك

المرسوما-اعلىالتوفْيعإلىالغرلاملْدوبىأستملةتموقد.نجلِفْيهَمجبمعر325

ألابوعأى)"شبئكل!اعبارةمنهحدْفتأنلعبع-سابقاإليهالمشار-!الموعرحْ

المرسوموهو،الهعومولِةواضحا.للعقلِدةتأكيداهذاوكالْىإ.شىعكل!3فيالآبعيشبه

وسلوقية.رلِمينىأساقفةوقعإالذى

مرسومجملى.النهائىالئصني!تقرروفيه:هـ36سئةالفشطئطيئدةمجعع

وعهدْا!..الهومويةبالعفيدةالغعاص.وهو،ولببلوقيإَرلِملعلْنىكْىجمليإ-الموقعنبِقا،المانع

ونلِقا..وسلوكَلِهريميلعىلمجأمعطبلعلِةلنعمإلجد-المجمع

الآرلِوسئ-أأئظاكيهَأسمَفمايؤرْيودمنإلنةدببها:.36-1سئةأئطاكيةمجمع

للجربلالأشعداببَمامأوْاتشغالإاالمعديلْة،كْىمبرأطوعرالإ3وجود.ملْتهزاْلمحوصة

نجذيد.لِغلنالعانأ-مرشوبم.إالصجبمواضدر.،الألْومولِةبزثالْيهَإحياءمحاولاألفارسيهَ،

:يم.3--ةد-..-ثالْيةالألْوموثةإليوالمعودة"إلهومولِة-."3ءع!التخلى

،.الثالثنمْيإ.أثنايثملِؤس.-..منبم.عودةيغدسكقد"ير؟36ْ2سئةالإسبكددريه!مجمعَ

أليئتنمنة7.ْمخاولهَلؤنجلدكنهَالس!ئدفيى-ْالإسفف3فكرْشغلد-.اللَى.الفسائل.7.أهنموكافل!ْ

التىالمعسعاتعلكالْلعإ.أهعمولهذا،-.جوليإلىالإمبراطوركْىممنعلاالوتْتلِةخطرضد

اليوستالْيينبينأنطاكيةكنيسةفىالحأدثالشقاقإصلاحالمجمعلهاتعرض
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!فلكئيم!ةوا..:لدولةاص!

سكلىضدكواالذلِدأؤلئك3،-الآرلوشيلِنثْنولصسألهإلىبالإضافههدْا،َْؤالمليتيلن

الكائ!للِكيهَ-ثالْلِة.الكئيسةشركةإلى.العود7؟إْالآلْاويريدؤلىْريملِلْى،مجمعلمحرارالا

كشِدارلِةلاأسقفاأكاكيوس!ْأئباغالاكأكيون،ْض!قده:.364سئةائظاكيه7ْ-مجمعْ

أئظاكلهأمليدثوسْءأسالَصالغجمغ!ْالشر!،.ورأسنقىالهؤمؤلِؤلْا3وهخ!فلنسظدن،

أغلنواجوفلِانالإمبراطؤرإلىلثلكلْارسالة-كْىوتيقةالجملِعوْوقع..ؤاكأكيولمن

11يعثىبأنه/1الهومولِة11مصطلحفسرواأنهمغيرالنيقى،بالإيماناعترأفهمفيه!

قدكاتواوأنأعقلِدلْهنم،أضلالتشابه!110بكلمة.تمسكواألْهماى.-االجوهرفىالتشايه

..بم،.....:الج!هرفىالآ!حذدوه

أئضتافاانفاد-لهم.الهللش!ؤتت-،"ْعلنئ---4.36:3نسئهكأىَقجمغْلافساكوسق

فتىْعليهاللَضمنيقتم-3الذىالإيماد؟فالْ!لْىر!ضنْولمحرروانماكيدولييد،الآريوسييد

ألْقرةفْىالصالرالأيفأ!نجمرسوم"6-3،-اوْأكدوإ-لَمسك!ملننةالقسطئظلِئيةفجمع

عرْلبصْرور-5ْوطليوا؟الجو-هر(،كْى)التشابه:3"َ/الهؤمؤيوسيةا"أى3358شمتةْ-

ورفاقه.القسطظينيةأسقفلِودوكسيوسا

رسلوضعهم7ةالجزيرأشأقفةْضمْ:366(7)اًو365شمئلآ-ضَطيةمجفعْ

وكدموا،536سلْةرومأ-.إلىاءوجا3البْلنا،الماكلِدولْلِيىْو-الآرلِؤسليبن-اأنصتأما-ألخاد

ريملِلْىْ!كْثىمجمغلقزارالَاإنكازقمفلِها.يعلنوررلمأنوئيقةليبرفيس(أسقفهأإلى

11ع!كنهرَ.ا..يخلَلفلاببألْهأوالهؤمؤيوشية7،3.:"ؤلئمبسروا.!.مصبطلحْالعقنِدةْأمر+7

أجملقوقدالمتيقئ،...-ا.لإيماد.-فائوبْىعلىيصدقؤن..دْلبأجلفنؤأنْهم.-"ْالهومؤسية

،ع-بر-..ءأ.ْ.بخالهومولبميةالمانجيم..صقللِةفىجدلِدمنألضئدوبين.عهؤ.لاءعْ

الآريوسيينْ-والمانجنِدرلْيوقأئضتا!77ْْكيهالتقى-3ْة3-3لأ76ده!ةالطوائهْضجمع

أسمعْاونجلاطولمن!ياسلِلي!لب!7-خلف-اذئألْقزهْأسمص،..ألَئإلبمموشمقدفثهمْوفْى،-.3

ليلزلِوشصمنرلبناله-.تلق!!ةأنبعدلا،بالهوموسالِهَا!ْلاعتبراإ-ْ.أعادووها،ْؤعْيراللاذفية

...ْا:.-..:ت-..فْى-!ضفللِةقندوبلِهم7-وأحْرى"م!رومإأسفْعْا
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ح!.لكئيسلأوا...وللأتعلدا

الاَرلوسيلنأثصافمنابملطرلمحونإللِهدعا:367سئهكاريامجمع

وأعلنوا،الفريقانكْيهسارالذىانججذلِذْالائجاهردضوإ.الذينوالماكيدولْيلِ!

ايأئطاكى1للوقلِألْى3سومةْالمتناؤأقتنو7!.ابخهؤفوشيهْ!!--لفضظغْالكاملةْمعأرصْلْع

الكنيسهَءكْىاتوحيذْالحقالإلِمانقأتونايلاهمعتبرين(الثانى

rسئةرومامجمع l i:وألغبربابطاللِاأتحاءمنأسقفاق!بمعوقضمهِده

الآريوسىكاْلأوكستلَلِوسإدائتهَالمجفغوأعلنرومأ،(سعْصْالأولدامأسوسوترأسه

عرْله،علنىالمواكْقةإللهيطللبفالنئينيانالإمبرأطورإلىوأرسلملِلانو،أسالف

.َريمبنىمرسومورثضقالنيقىبالإيماقلَمسكهوأعلن

layهملئهالإممكئلريههجمع : 1"l9لا.لسكندرىلإْأللاسلوس،الأسال!ابمه

لتأييدودْلك:وليبياْ،الغر+بيةانجخم!نبىوالمدنمصركئأسْىيملَلولْىأسففأت!نمعي!وصْم

قيلأئو.أشفالْنِةَم!ْالآريولنمىأوكستتي!لن!لعزلجهودهفىداماسوسرؤماأسفْ

خارجودْؤرهأتتاسلِوستعْوذهفدىعلىْواصْحدللِلدْاتهحدمىوهدْا،لمجمع

ع*ْ،-ا..-ْ+..ْالأحْمرهَ-عمرهسلْىحلىمصر
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لكئيشةوا..للولة

(t)رقمملحق

أتْناسيوصاعإمهرهمالذيئن0الأباطؤب

الأسقفيةيتودأققبل

28453-ه)-دقلدلِاقي!ا

(03)286-ه-الغربفى-لاماكسدمدانوس

(r)أ-5003)جالدِريوس

(r.6-)503-الغربفي-كلورو!!سطنطيوس

-313-803)دازاماكسدم!ن

!313-)357-باتونيا3فى-لبكينيوس

(323-)603-الغربفى-قسطنطين

(323ت3إ3إ-الغربكْى-لدكدئدوس

الأسففبةنولبهبعد

337(-323)قسطنصين

(3د،-337)-الشرقفى-قسطنطدِوس

r).الغرب-فىالثانىقسطنطدِن 4 -. rrv)

(035-337)الغربفى-ثَنسطأنز

(361ب035)-منفرداكَسطنطيوس

(363-361).-جولثِان

(364-363)-جوفدان

(3783-364)-قألنز

(375-364)-الغربفى-الأودفالنئيندِاق

41ص!
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لكئيسهع!وا..ل!ولة-كاوا

51(ملعقوقم

أثناسيوسعاصرواالذيقالآرلوسيةأساقفةأشهر

فىالقسِمارىلِوسيبلِوسخللِفهَ،فلسطينلمحلِسارلِةأسقف-أكأكلِوس-1

لأساقفهَالأخرألجناحويعدالشر!،فىالهومولِةللعقي!دةزعلِمايعتبرملصبه،

مجمعفىالهومويهَايمانوتيقةقدمالإهبرأطورية،مناْلجزءهذافىالبلاط

العقيدةوهىريمينى،مرسوممعكبيرحدإلىلَلْفقاللَىوهى935سنةسلوقية

الماناذلكيثفالنزالإمبراطورثمقسطنطلِوسالإمبرأطورارتضاهاالتى

للِصلكلهاوالآريوسيةبل،الهومويةعقلِدلَهعنالنهالِةفىتخلىللامبراطورلِة،

صفوفه.أنطاكلِةفىالممعلَثللِنبالنلِقلِلِن

ومنالأشومولن،الاريوسيلِنمنوهوملِلالو،أسقف-اُوكسنتيوس2-

الندممهمحمطوسطالوحلدةالآريوسلهَالجزلِرةلِعتبرالسلِاسدلبن،الأساقمْهَنجماعهَ

05،ضكلِرتعرضمماأكئرنيمَيهَألبَاعجانبمنللهجوملَعرضثمومبن،الغربفى

وللِبرلِولب!بواتييهأسقعْاهلِلار!الغوبفىإفخصومالأسأقفةرأس!علىوكأن

الأباطرةحمالِةبفضلا!سقفيتهفىظلاوكسنتلِوسأنْغيرروما،أسقفاوداماسوس

القديسجانبمناللاذعالنقدمنبعديعفهلمذلك!لكن374،سنهَمأتحتىله

الشهمر.ميلاطوأسقفأمبروز

فريقزعلِمالنيقى،ماركللو!ماخلفالذىأنقرهَ؟ألنمقف-بأسيللِوس3:

فىوالأبالابنْبلِنبالتشابهالفائلينالهوموبوسبينأوالاربوسبين،أنصاف

استمالةمنلَمكن.358سنهَأنقرةْمجمغفىظهر!التىالعقيدةوهىالجوهر،

7نمواحلرام،منلهيحملهكانلماحلِنيعصْجالْبهإلىكسصنطلِوسالإمبراطور

اتباعالماكلِدونيينمعصفوفهفوحدالهومويلِنلهجوميتصدىأنلِستطع

قوهَمجابالهَمنلِتمكنلمذلكورغم،ْالقدسالروحبخخلقالقائلمأكلِدونيوم!

إلىالتهـايهَفىفريقهالْضنمولفذا؟وأورساكلِوسفالنزرأسهموعلىخصومه

http:// kotob. has. it-الإسلاميةالمهتذي!مكتبة
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والكفنِتننه...-3لأؤن!ع!ا

للِبرلِوسأمامالفرلىرسل.ْإصبهبن-سكرنياللقئبإلدق،الارلوسيلقإعداءالئي!بلن،

ا-ة004أمخرافهنم..يالالومودمديةروماأسفصْ

صحبالآرلِوسبية،للعقيثةالمثحمعملِبئأشدمننيقلِهَ،أسفف-دثيوجسْى2-

شارك،ستو-اتعئالذبعدهعهوعساد325س!نهَقى.نالْيهالئلِقؤمبذىلِوسلِبيوس

ولْدْى35؟ىسئةصورمجمععقدلىاٍ-أدتالتىالأحداثفىالجابىبدور

غالة.إلىأئئاسلِوس

عع!3المئينثهلجن!رلِوطلارجالأحد،يانوث!ا.كْىموبىسطأشعا-فالئؤ5-

.ألئوجهفالنىالالهاماتلمحىلبيَحثي!الإسكئدرلهْابئبخاءتوالمبُىصويى،مجمع

كلإعلِذ-.أشيزسمثْجلإولْوبمأبسفعْطْأورساكلوسىورْملل!هولِص!"أثئاسيوس

هامخدمأريولببتبةعلىيحأفظلماللخط،أ!ماقمْةزعمأءو(يرؤالئيقومليدي،!سيبيولى-

عفبوأضجائالْودْهظهو،1f'3سئةسرديناعمجمع-بعدلفئفيةمؤقئاا!سيادةكدلئا

إلى.المقربخغأشئن-مغوأضيجِميرلبمامعربمةكْتىقيممطئطيوسالإميراطوبيأنجئضْار

شكلنيإلجفإفيبسال!يلخكْي3واللإمولمحةوالهوموعيولبنيةالأنجومونمةبلبنئلتايهميراطور،

جيهن3بإليننبر3إساقغهْثصيل!ليبلبِليبىبايىريدورقتامالإمبير)7طور،ولئالْو!هـلديحمكفالل!ه

%لمبا!ة!م!ْهنىالإ-لْبرجميولمهخوجمإب،لأء؟سييهوسيوقدهرلِملئتيكْيإيبربأجماكعهبر

لئدأركهْوكْنيعَهووَو،الهومبريةمبىلبموح!بكليالتيىفلِجاسكليلْيقاكيومئثموبلبهمويميالي

---د+!5الج!د5هث!7م!جظع!أواليملمياجمئيىلم!

هئي،لجد-ْم!ل!بيطئطبئنهثحهـْأليبقدا؟أفطإكئِهأ!بمفصبب!دوجمبيميبىس؟ب

دلك3لهـميبل!إ..ولمحيالب!3أ!ببإقفةفيبهبه!إءأبرزو!ن-الأفومبىلبة،بلقيدة)!مثجحنبميبئأَلين!

ب!نايهْوههوإلإجمكتوامما-الإملرأطنررابآ7كهديإكل6هام!إلألوهولهع!ابن!اليإيىإضططر

"ْ.ْوآورسالاجميوم!فالئبنرْملِثلِ!لثمإق

كحمكوبر4مىآبىي!سبىثبِيي41ييىدوجمسلِبىسبىبعدإئفبهيةألط!قص-يِبرريولمي7-

اهل!ألمبحالبولْيفةثقنب!.كْيمصبواتجمتبربامئفا؟،وبىكلقه-كْتيالإبسكئببىبه،ثْيكالىمثذ

افيحلإأل!!هيبير!مئناجْئ!ي9!ج!-حمكئهحماابعفوجكمب!ي!بملمملْةفيالإمبرأطبرر

ك!لأا.لأ.-07"00007--.ع...كا...تجح!ي!
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!توأ!ئيسة-.اة7ولولةخ!أ-"

كاتع+لأنطاكيةأسقغاوليصييمهَ!مظعئظلِومتعْسيهيدنيايةكْثعدْلكيعدبيظيرتماما

الإمبوأطيرسْحصبليلهذه،عقددهعبىْدلخل7ولمالألْوموييىْكْردقإلىلئمى

لطزلوسلِ!ن3اللأليدمنكللؤ!ددم361سلْهأئطاكيةمجمعمْىبهاألاعلَوامْاعبى

ألكاسلِوس،اموت!بعذ7إشففالوقأرسمكْىولئذإولأألَئاسيوس،ضندالإسكذريةَكْى

هبانْأثضنار7عاْلر+مهايخمهعلىالآرلوسلين!حدالإسكئذرلهَإلىجاءحلِث

ألَتاسيوغى.

عرمْاثمْالقسظعنظعلِنلِة،لْيقوملِنِاأسقالْا-الئيقوملِدىيوسيبيومرع8-

مجمعبعدئلنفىلًعرضالسلِاسلِين،الأساكفهْأواليالظلأساقفهوائداكإ!لمبطموحه

العفيدهَي!.3،-ِ-وتؤعم8!ستةْكسظئطنِئيالإميراطوويعَوارأعيدثم؟؟3،سئةئلِقية-

يبثوسَإثعلنبن،فأصمعحبىاْثعيركْوفيأسبمعةالمثعافظعيبن7أصجإبفإعلبئوخلمعَسطَالار-

7"!%غداءألذعمبْىعوكانابرومإنى،الشَؤ!افيالآريوشثِةبْشرْثْىكييرادورألعب

منكبسطئطبولبرثم!بميظببطلِن.-ابخعفبجي،ْلِب-عبيمرلي!لمْله!ىْوأفلجأنئاسلِوس،

لمعءبعده7.

كيملئهوهيف!لئئن؟الأميراطورجمهبمكاليجم!زل!ولبحإلب!فب-يوثوهيوساأ-

فيص!-أنب!مه!جملبايييألإبخْوفو!ه،بلجاليب؟الحددفي)ب!يىلميسلعد)بلاييرى؟ألثليىلب!

أيثعْيوعلمبىوعجمإفيلموالإبا.لإبتعْلثيئئبمععإبه%ْ!تنكرعالب!يوعمعييإليوبعْوميه"وصبهر!لظ؟بعد

!ابئبزمئنبرعكل!نيبفيأبد"-كْبئكيمالم-عهدمجبنيألمجفلبه"جم!ذةجهبركاله

بهبهبربْرميولمبملمبارثع!هءميِلإئواًلي!فمْببماوأويملهمننَلِبيلبيأئطاكيةالبمقعْبوإوبىل!اكلِوشبى

ل!يمد،ء!صاخلاف!ايضيملجحلألوهبِ!إلكإهلتاعلإئكافي.في!و،Aأفصيا!ها.ييغحبيابصلِبء

.؟7الكإدولدكن!ا!كئل!معمهيه
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والكفيسةة..ص!اللولة

جحالمراوالمصافىزا

الأصل!ةالمصادر:أولا

2.cene X!ب!وللللا.غ:أْثanum AuْاSIVS, De F! de ad Grat!؟ول-!م

991 - 314 ) = ..P=.L XVI 527 - 896 ) - Serino

contra:ل!icene2X,043-435(صع-. Auxentium

ntinianoشأorإْ، ImperaولVale7001-1801.)ء.L XVI

900 XVII : Nicene ,2X -411 414 =( .P .LXVIس!

:.-619 (719 - Valentiniano Imperatori, ep. XVII

-829(-7719VI!2.417,ث - 422 )=P. Lثرcene*ْأ

,icene2X!ث:onoImperatori, ep. XXIجمأlentكلأ!

427-42وL=(9.0آس.2001-)7001-

457,Vercellensiecclesiae, ep. LXIII: Nicene 2X
473-(ب=P.لأ.حلا71)0122-1188.

.ans.By John Cكا!لما,Gestae؟IANVS MARCELLNVS, Re!أل*

3591.3 vols. LondonعRolfe in

d.ة. By3 .A Robets - .J Dona Idsoبشع-.Ante-Nicene Fathers

298.sqq1إchiganايط

b + duo (orat،o contraكةاْسأente!ثATHANASIUS, Adversus

-4V!جم.Gentes: Nicene IV,,2-1 03 =(.P G

2,-(69 )oratio de incamatione Verbi : Nicene IV

-31 67 =) .P .G XXV 69 - )791 - Epiatola

:encyclica.ف!.ثلا3 Nicene IV 2: 29-- 69 =( P

221 - (223 - De Sententia Dionysii : Nicene IV

عشع18صعب
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والكئسِة!..الدولة

-(521-048XXV!176..2.7,.ك - 1-86 )- P

-0012,cene IV*ْإ:anosْاntra ArةApol5 gia !C

:147 =) .P .G XXV- 248 - )904 - Vita .S Antoni

اْ*cene*،5912ب221.ك!ع.كأكا!س*836-.)769

12byae : Nicene IVْأممأ،e.ولوْلg!3.اْس!ه!30ك!سAd ep-.

-'223 235 ) - .P.G XXV 537 - )395 - Apologia ad

-2382,*imporatorem Constantium: Nicene

Apologia de fuga(.253ك!.!حملا5-64169)-ول = =P

263-.255حم!644- )=P. G,برsua: Nicene N

cene*أ:noruin7 ad Monachos!068)30لْء-علأخح - Hist

-697(-6962. 270 - 3 20 =).P7 .G XXV*

-6032,cene IVْأans.: Nْي!3-عكل!اs contr!ولبo53أءأ

stola de،"7447(=ع.ك!.ضكلاكأأ12-)525-ول

3أIsau!!لا4)! eleuc!امحأ!إْ،صn Iْ3ةص4ا5ْ-ْأْ،فئ!ل!لهظأ

:rates*،2.-048451(.ه.ك!ألخ Nicene؟cele-

2,*ceneأْلاأ:ohe7 nosْأomus ad Ant397681)-+خ-..

(908 - Ad Afros697ثI483--486.حت=.ك!حملا

:episcopos.أحملا Nicene IV,2 948-- 494 =( .P G

9201 - (8401 - Narratio Athanasii ad

.moniumepiscopum. Nicene IV,2 487 =(Pعحخول

.G XXVI 089 - )819 Epistolae duae ad Amunem

icene*,2.557-556..ك!ألخ =( Pْاmonachuzn: N

2,+ium: Niceneْ9116ا. - (0118 - Ad Dracont.

526بأuس!اْحمللإحم Ad-52ةXXV-..!056-557.(=09ك

ep4*ن!,562-561(-!.ك!" stolae dune. Nicene

http:// kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتدينمكتبة

ح!*ب!91

http://kotob.has.it - مكتبة املهتدين اإلسالمية



وا-لكئيطنة!خحص!ا.لدوفلأع.:

stolaeْطعpnachos epس1181-)11784.-في.ولفيثعبما

296-,20 563 - ,564=) .P .G XXVصثعnأْرعكعبمdua.. N.:e

(5 -. Ad Serap4 onem de396,ع11-1.185رعر XXVI.

cene IV ,2 - 566-564 ( ==P. .G XXVIح.س!بم!هأْث!.؟اْ+ولm..

566-2,IV4،ل!ءث!حح:anumْ4ت- Rufi88-885--.)9بئ.

anumْ4ا Iov-7.6+3عا..ب(.ثخع.ج*ممي1181-0118)لمثع

Nicene;568.2-567.ك!..!-ح IV-!ث:imperatorem

،3:urn!هa duae adأ031ْأI 7 )824-813 . - Epر-إ.؟XX

2eneع'1-=057956.كثع.كع-(طعحمصخع089-779- IV*ْبثعا

Adأctetum:اْ*.ceneعIV.,574/2-057(.كعخع.كع= . Bpط.

:(9601-9401 - Ad Adelphium episcopumصعلا+،.

.-19أأْحخ!ولأك!2،-57.575ة-!-(ك!.حملاأ-7201)8401-

578-2,*phum: N4 ceneأه.ا3ةphد.mumْاd Maxه!

:AdPalladium7ت(8501--801و-.I*!ك.)=PP957س-

،2cene IV27،ثع5-صعخظ4رعطع40ْهثعرز:طعْثعثخعcene77 I*،:

-.بمع--بخه..!ثعوْلفى5طثعولكعصثع:،*2،

ر.957..058-.

istoاceneْزف!كأ.994-494 ! c Acephala:. N...!ث

m. (The Festal Letters andولaْاcon Athanasه!للأثعلْثع

ولب!يه!.ماْ..4.بم!بم*8ene!..*,2--55-005؟-Deposأأْا5ْ

196-،.G XXVI.يربر796-!=(3في,+cene*ْ61ث!3:إ

Nicaenae Snodi.ءsبثعوْلdecre59)سثع - Epistola "dبثع..

.V,.2. 172-015 =( .P G.؟.-.ceneْاans": Nْثعءثعثثع؟فيoc

-!ا.س.0،7ع4!؟-47..)6
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نكتيمنةجمى

;stamأum Donat11!كالا،ثدأسCrescon4 ium graoCلأكاt،ك!سGVST7!لمهـث

!smo c 5t rْأbapt445-95؟ -4. Deكأ.!/،لجلاول..-

1%، 4 514-70 ) - .P .L XLIII+لْو:ك!ة"3س!.ح،*!ولDonat

15.)244-7.ء.

.Nicene,052-1(.ث!.ح- VIIIء:Sanctaث!كاBASILIVS, De Sp

3olae!لما، dأ3ْ!آanus ،341*!ius opْجملا6!-217-الها،أ+

.142-141 )=P. Gول،ف!عepp. XXXIX, XL: Nicene ! I

aecث!!ا5.ر!س!. 3 lul3؟-و343-.!34!إأْيا3-؟!3؟I!لكلك

344-.P .G XXXII)=س!،.!-42أ؟؟cene VIII!لكلا01،ل

,opo,epp. LXI348)-3!5؟،اولتلامم!!حْمالح!جم!جم!5،9ء Atha

cene*ْكك!لمأكل!لأ:أ،LXVII, LXIX, L,أأسL

III!ثXX.!164,163612-1-173-171.(!-.ف,َVIII

-,417-425416-423,424-,4342428-صن3،نهـ,37-456

eletio9ول, episcopo Antiochiae. Epp. LV046-يق(

-,IX,CXX,س!:+*ك! CXXIXْ3-،+أ-ساثكلاج

أْ*عene!م!لأ-.لإ.د2عخر-أ5.و،13،,4;175-.,255,791.291

ثأ.كلكلأ.ثلن-.لأ-(ةهلأ,804-..4بر.-537-472-946,942,8

Ad- episcopos Italos et054,;561-557.نمْ-741ؤبر)4ع

177-2,cene VIII!ْخ03*ي!ق!؟صنصأأننلاحأ:أGallus, e-...

/.717و،بر,285-83.(-ج+ك!.كلغلاكاأ!,484-477)129-109

-fratrubusكهأْ ac ep 4 scopك!أْثأْع-..بمعSaiictiss.

:LII, CCLXIIIزوibus, epp, - . XC, CCْأ Occidental3ء

472-XXXII!1037282,176,2(.لأت.ث,Nicene VIII

scopcْ3-829)أ .-َ - Petro ep..-9.476-720.998-7تمو,

503-2,IIIكلأceneْ7يئ.4!ط*!*!ا،09ل!::31كالأس!ش!"اإ.أ
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والكئيسلأ.3-!الدولة

199-699)أoْحpأْص!5953 - EusebأXI603.طحذ )=P. G

.Samosatorum,epp. XLVIII, XCVIII, C-

184,182-153,2,II, CXLI: N، cene VIII-!اكإ**س

105-794-694,385-84,-3.P .G. XXXII402691(ت,

05؟,,553)295-958.

,S,Catecheses. ! icene ،+,2151-1 (- .P .G XXXIIIبهلأRILLولGY!

(-0001-331

.EVSEBIVS,Historia ecclesiasti. ca; Nicene ,I ,2 387-73 (=P. G

473-2,.ceneI*45-609-:لْلأ،لهْعأحفأأ V ، ta Consجملا،

058..ك!09=(غلا-1509ير3.)ير

11s!,42-85؟.2؟ illustribus: NiceneوْلNADIV3,S De vi!ولللأك

,anumIVْاtra Iulأهبonesconاْ،كاOr،كبNZENVلبه!*لإطأRIVSلكبماكهك!ه

72ا3ْ 0- - Or !! 5 VII: Funebr-063ع=(.ك!..حمكللا5؟أ

922-2,cene VIIْإي.س!ب!ءظلييأْ،كابم؟أْني:ث!اLaude.ْ؟ثا

-(788-755 Funebris oratic238حملا.)=P .P G

926-2542,cene V، Iْأ:-*إII؟ء5كذOr.!حn patr!

Inأْ Laudem magn4401-859-؟(XV!نج!.كل.P-

,8آ5؟أكل! orat*!!ولنن؟eاول،i episcop؟آبخaول!"،لجيرظ

8101-.G XXXV-ولك!،2-ف!028-96(.غcene*ْأ.--

:XXIIIأ5ْثلاns, oratبا3ولءوْللمهـdvers112)!ع.--.ول

-238-213(.cene.7 VII-!;2 .3334-28 .=( .P G!اْث

demكايأْث! Basiliiأْولألباءs oratio07وْل Funeb.

:episcopi.Orat) o XLIIIا!ءoe in Cappadoc!بCaesar

أْثا5بمولص!ك!أأ-ير5937-4ي!2(ت؟.بم.ثرجر13.)606-394

-.....ع-ع.-.-ع-ع..-ع.-.24ص!2
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لكنيسلأ!وا..3ولةللا،

-33V!بهGREGORNS NYSAEVS, Contra Eunomoium: Nicen

243248-أ!)22. ) - =P. .G XLV

)=384-9352,(113: !! ceneولs illustribق,S De vi*للأ!HIERO

alogus contraْا.P .L XXI11 ,2 725-106) - D

.Luciferianos:Nicene VI.,2 334-931 =( .P L

Pauliأف!،س!4: priori ere.؟XXIII .)54-92 Vita

28.17(.Nicene VI ,2 303-992 =( .P .L XXIII.

92-42,HILARIVS, De Synodis seu fide Orientalum: Nicene IX

.P .L )456-441 - Contra Constantium)

uindecim!06ؤ)624--ف.Imperatorem:(=P. .L X

-724-961(.co:(P..L XآFragmenta ex opere histor

.duoad Constanitium Augustum: (P. .LXففLib

572(.-755

:persecutorum،1؟لأ Ante N4 ceneولجLACTANTIVS, De mortib

276-918(.2,322-103 ) = .P .L VII

an church. Ed by5اْكللإ3وْلe Fathers of theولpost N، ce؟cene n*ْأ

Henry wade. Michigan 1918 etجنPhilipSchaff

ك!.44

PALLADIVS, Historia Lausiaca. Trans. Budge (in stories of the

3491,rs) LondonحHoly Fath

olo ! ae, Cursus Completus Series Graeca. Ed. Migne. Paris!كا

1854,et eqq

http:// kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتدينمكتبة
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----.7.ع-...---.عَ.ع.-.---3.-ع.-.--.-01*.ء03--.-...لا--.--.-..لا.لجعئحعلعمجعجعوا...لحعجعلجعاصحجع

،34+gue. 'Par!بأ?،لا4ْف!!طLatسes!ج5"*أغثلا3.3س!يْم،-Cusus-،غولء55!ي!!ء

-.4Sq!4481،س

467-538-!لأ! H47 stoنلاX..لأ.!،:a4،5 caْاccles!ولغ.7س3أْجم!5؟غ+ءل!

P.لأ462-319. .L XXI.5ظ،،جعلععonacني

.II,2 178-1 =(.P G'خcenْا*,asticaجعEcclesكااْعجعTES, H، stنجعجعSOC

842-92(.IلعLXV

,SOZOMENOS!أ,427-9232 Historia Ecclesiastica: Nicene

.(0163-843.P .G LXVIIتتع-

122-712,cene XIْ؟-ا:a Sacraْأstor+ْأ,ECIVSSEVERVSجعاحععأ

P.جع5-.)016 .L XX=)=

.71.--3،2Nicene XI:بر!م!Vi، a .S aMلأ

915-332,111cene-ْ5+*أ:a Ecclessiastica3،بمTHEODORETVS,. H

:--(P؟ك!.أ،بلا!دل88،3.)0128-1

7المخطوطات:ثلأليأ

ت-أسيناء،ْالاسكندريةبأذأبْ-الفنلِة-بالمراقبة044ركَمْمخطوطوَويسلِ!.:يلحلِر

ص.جعريى(،--

الأرجعوجعكسألاقجعطبطريركيةبمكتبة.جعاريجع/608رقممخطوص!أ:قديسينحعلِر

،-.،:.عج--071ةهريالفا

بحعكلجعهَلاهوتع/81.لما!لع-كاأ8-7رجعَ-مخطوط(،)لابيئماضلحداطقهَالجعرجعرجع

-ء-+.بالدأهرجعالبظرجعركحعة7ْْ

بمكتبةَتاريخ54ءْا/1401رعَمخطوطوأكَوالهم،القديسينآبالًناسيرمنقلي!

بالقاهره.البطريركلِهَ

...---...ش!42---..--...ع.
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---9+..+-"--!3:-..--3-،لكفيم!ة!ر
-)سلِناءالالمبكئدريهَبآدابالفنلِة.بأبمرا!بة015ركَممخطوطالبرسل؟قوإلْي!

(.عربى

يالتاهرءابيطربركيهَبمكلبهَ.قانون/3رقممخطوط؟والملوكالمجامعقوأتيىْ

بآدابالفنيةبالمراقبة093رقممخطوط،الطاهرةوالمخامعالمقدسةالقواللِن

/.(عربى-ء)سلنا-لهَلاسكندبىا.

الأوربيةالمراجعنَبثتاً:

re،ولأْح؟ع!غ!5ث!،ء Romaْ؟اet 'L Emعme3اْ!!اْثبرllard ,).P( .L a christول

2591.,Theodose.Paris

441--3:.S Basil. Dict. De theol. Cath., III, Col

4!و-

,005 anإdnim,002-3 of the Middle AgeshT-!ل!لاأطهـ).!.+,ص

5391.New York!ن.histoircal surve

-5891.nول8كلم.-بأ5ول-؟؟aاto 3 7 of. Eastern chri: stإْ!بماya (A. ,).S ولوْلHكم

er!.-ء (S!لa ،8 (A. !، Aubo!ثعلا

,es+ث! Paولsation. 7toْبهأ،لأزenerale : des c!اْحثstorأْول

--..629 . أَ-

429.1roخ*تَج..س!مماْءh!!خin the class 8 cal GeorْأBall ,).S( E pt

,vresأ3-ثباخلمإةe3. et33ا3،أ!9ك!4س!،كلتاس!سأاْلأ ewerحed!س! 5( 10, Lesق!Barde

9913و. tomes. Paris

Roman!ج.،to Easاْةْةtroductْ6ثل!أْعكظ3--خأ،لا،،.N ,(.H-ْ Byzant)كاBayne

aynes - and Mossلا..-ث!3(ول-كا!ءed. 'Bفي,civilisation

.-(Iحطهـ-..كل!.،به!5ء!:نإثر)ْ96.ب!ما =Constant91؟-,xford؟

7has. itطة.http:// kot-الإشلافيةالمفندي!مكتبة
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ع03لسعنسعسةوا..للىولةاصسع

0691.A history of Rome to 565 .A .D New Yorkس,(.Boak.(A. .E R

Browne (CH. ,).G Prolegomena (GREGORNS

iceneثسع(ANZENVS,orationes etepistolaeعس

202-187,2.Iإسعلأ

3491.Budge (E. .A ,).W Stories of the Holy Fathers, London

6391.,Bullough-,).S( Roman Catholicism. London

urckharde (J.,) The age of Constantine the Great. Transl.!باyB

9491..MosesHadas. .U .S A

.Thechristian church in the East. (Cain. Anc. Hist(,.سسع.Burkitt F

395-476..XII)pp

,Butcher(E.,).L The story of the church of. Egypt. 2 vol. London

7918.

539..1,theearly church, Londonةعغ8ةسعْأms,).E)SجملسعCadb

.5.Cambridge Ancient History. Ed. By .J.B Bury; .S .A Cook; F

9391.,dgeولamb2ج.. volsولب!4ه.؟كل!جأ

.CambridgeMedieval History. Planned by .J.B Bury. 8 vols

.6391,dge؟!!ح+.

.onْلعzatْجمسعلعْسعأْ!لعd death of aيممأْثر؟l5ش:.طأسعسعstْسلعلعalأْءسعdول.)،لالعسسعCantor

.6391.New York

en septإْصسعncyclopedبهسلع:man!لعْسع،؟سعسعhu،؟Aujourا03ْولsme,, he،سعسعtholoممسع.سعسعا

489.1,sلم!+بم3..!وْلvol

1391.,a.15 vols. New 3 orkْلعedخc EncycloتاThe Catho
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والكئيسة!..الدولة...

8091.,s!حْمCavallera (F. ,) Saint Ah! anase. P

7491.,rlychurch. London!به!لChadwik,).H( The

stianity and classical culture: a study ofاْفاكبيم!،.*Cochrane (C

.gustus to Augu3 t neث؟رإولought and act، on fr!ثل

0491,,xford؟

,ewYorkأ!.p,فبن.Ahistory of Philosophy, vol(,آ.)Copleston

6291.

Coxeس! (C.,) Introductory note to the Clement of Alexandr :!! Ant

916-165.11cene!إْث

Creed (J. ).M Egypt and the christian church ,- in (Legacy of the

..4791.)t Oxfordناسممسن

Crombi! .!,) Introductory note to the works of O ! gan of

234-221.eN) cene VIنم4نأول:Alexandr

neْأEurope from Constantعf Med، evel؟story1.سب.سأ.+ول(أْ؟ول،sأْبهلأDa

5791.,toSaint Louis. London

s(جم! "*: cen؟؟Select. woسثبنبنول.)H.,) ProlegomenaْولأRom. estس!نا

22-11.,X2

reه.جم!3!؟!طاْءecclesأ!3وْلques,2؟ et de gْا'd histoأْء3،!طلإهctأْه

.tomes.Paris

.etsqq291؟que 15 tomes Pa + sْأe . Cathol؟!آonna ، re de . theolْأْت،ب!أ

re de laثا+stoول،)neْنااet Byzan8سبسأْ،،ظإندبمع ehl ,).hC( 'L Egypteأن

3191.Nation Egyptienne. 6 tomes) Paris
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-.-.-........--------.-..-.....ع.---.--.---..-لنئنمم!وا..للوللأاص!
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.61!1ew Jersey!3!!.لل!س،conqu!ب!."؟!جمTh
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an church from itsْأst!طأش!5خof!3ث toْلا"اsne (M.7 ,).L Earl!شDuch

.Trans.In 3 vols+..ع.onto the fifth centuryْاfoundat

.0591.ndonصأ:؟

6291.Dudley (D.,).R The civilisation of Rome, New York

5891..ondonنأ.a!أْسnيم،جمهaBإlopaedجEncy

Ethics 12 vols. Lond5 n .2591 etْonand!ْاْثEncyclopaedia of Rel

:./43؟.

of the Coptic church ofع'Pt* archs!ث!سEvetts . (B.,) History of t
"33ك!!.Prآ3أ9فيه./ Alexan!ْا

e depuis les o + ginsأطحgi!س،!V )-،, Histoire deقأliche ,).A( -. Martع

.Sqq!36914:"ش sثة-!.ours. 231 tomesْأ..--.خلكاولوللأ7!ث!ك!هك-

5191.,TheEastern Orthodx church. -L ondon("الم.)!French

,reأة3..لة edْاoman Emp،عولْص!ظne and Fall oْأThe decl(,!م-)فالأأْث!ته

B.291ؤ. Bury in 7 vols. London

1-2,.3.RIL.- Catech)-3.:- Nicene VII)!1*ضn04ةductio-ث!.متى-3،ةأكا!أibbon!ق

.83

-4ْ191.َLondonْ.ntroversyةThe Arian C,.(ولاْ+نم!:.ولGwatk

قلأل!:ك!!3ح(..ثد.ول)vol.أ.

ع--.َ---7--ع.3..-.7.-3---ع2؟-...------.....-3ص!لأ
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والكفيسة!..الل!لة-
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أو23..
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والكنيسة..-!ال!ولهَ

.Stanley(R.,).J Lectures on the history of the Eastern church

1864.London

Stephenson (C.,) Mediaeaval history : Eprope from the Second

6291.to the sixteenth century. New York

0391.Sykes (P،)0 A history of Persia. 2 vols. London

6691.li! ation. LondonْطاcCv+)ْأst!ْلمW. ,) Helle)كل،a+

ntroduction to Medival Europeلاذ،،)"ئا3َ(،).س!أ"(،.n(J5!!4+ةث!ث

6591..00 New Y. ork1-003؟

3quite chretienneإdes dogmas dans 'L ant3.),حكلر Histo)ْeront+زرة

3191.tomes ، Paris

1291.xfordه.church historyألeryثح!أْماSudول.ح.(،)Turner

ineبر25143-437 empire؟sto + of the Byzanول.أْ!ر.(،Vasil، ev (A

6491.e!بison and Milwaukأvols. Mad

4691.The desert Fathers. London(,ث!نم.Waddell

005..Dْ.ofthe early.. church to a A4ْ.صإ stَ1.جولط،.Wand(J. W

391Lo.؟ 4donأ

Wareأؤ..67 (T+,) The Orthodox church. Londonكثأ

Watson. (E. ,).W Introduction (HILAR. Select works) : Nicene

69.1-2,IX.
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ببذابإح!وا...ا!لة..

2,(4Nicene:(.س!اءح!.on (SOCRAT HisْاIntroduct((,.ح.enos (A!ف

.71-7"/

ومتوجمةعبربيةمؤلفات:رابعا

البطالمة.عصرفىمصرتاريخ،)دكلتور(نصحىإبرأهيم.

.أإهـ69-القاهرةوالثانى-الأولالجزءاطْ

وثقافلَهمودلينهموحضارئهمسلِاسمهمفىالروم،)دكتور(رستمأسد".

.5591بيرولَا،ءانجز،بالعرلاوصلتهم

.1571بيروت،أجزاء3-العطمىادلهمصينةأنطاكيةكنلِسة.

ترجمة.جزءانالوشمطىالعصورتراث،جاكوب/اً،كرامب-ج.

.زيادةمصطفىمحمدودكتوربدرانمحمدوراجعهالأساتذهَمنمجموعهَ

l.91'5القاهرة

ألبرتترجمة،الكبيرثيودوسلِوسعهدفىأنطكلِهَ،دوانىجلانفيلْه

81بيروت-بطرلم! 9 A.

والخامسالرأبعالجزءان،(أَجزاء)6العلم!اريخ،سارتونجورج.

القاهرة.وآخرينمصطفىمحمدالدكتوربإشرافالأساتذءمنمجموعةترجمة

بعدهأ.وما6391

،القاهرة+الثانىالجزء،والكنيسهَالدولة،(دكتور)الحميدعبدراْفتْ.

.8291ألمعارتدار

فىالرومأنلِةوالإمبرإطوريهَمصر،(دكتور)علىأحمدإللطيفعبد.

!7691القاهرة.الئنديهَالأوراقضوء

صناعهَفىالأعشىصبح(علىبنأحمدالعبأسأبو)لقلقشندى"

القاهرهجزء41الإنشاء
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وانْفئيشة.،1ال!،لةص!.

زلِا3.ةمصطفىمحمد.دكتور:لْرجفهَأوربإ.تكوين،.دوسنءسيستوفر!

.676!القاهرة.عاشورالفتاحعبدسعتِودكتور

الفتحْالعربى،إلئْالإسكندر--منمصز،(دكلتور)العبأدىمصطفى5

+6691القاهرة

مؤتس.حسيندكتورتبرجمة.،،الييزنطيةْالإميراطور،لبلِنزنورماق!

:.أ57!القاهرة،رْأيداوفحمد

.أقبدبىمحمد.ترجمةالثالثالمجل!.الحضارةقصة،ديورلْبتاهـواص

.691ظالقاهرهَ

القسترجمة.ألحديثةالقديمهَالمسيحية-الكنيسهَتاريخ،موسهلِميوحنا"

؟أ98ُ50بيرو!.هسَهتبرى

ص!436
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!كا
لصفحلأ3ألموضْوعلمبم

..+......ء....000000000005.....-.؟30000007الثالمةالطبكةمقرصه

0001ى..909...."ة0000000000000000005.........+...ء.................الغاكه

اد-.----..--.ة-س.-...

أهل1لف!لا

/.3ع.30/.-.-.إ.بر.0000000000000000009+......0000.7ةلجباوا..لفكرا..!لةلإسكفلا

والثقاقىَْالسياسيالإسكندهـةمجد5

ء".3!.:-،ا!لسيحيهامْعينالمكمدرسة!ور5

.ني!ن!يوسْ(د--هرفل-أؤربجن-كلمنت-ش)بائطا-أساتدْنفا5ْ

.--س+..،--والإسكندريةروما5

-2َ7،ْلاْ.ة00ة--00027-.كا.ء..-3ء-ء01الأغظمالاضطهادعهدكْىالمدرسة5

،.!ى73-الأودكتابان!ه4أثنانسِوسحياة5

ع،...7.كا/..ة:.وعقيدتهثقاهْته5

--ع-،.-لم،.+ةالثائيالفمل

.7.!لم.--..7ْ.كل1...:..ةةج.(.تص.+ت-ة-ءعكاوقسطثطينأثفاسيوس؟-.الأولىالتجربهَ

:-7ْ؟ْإ7!ْ....-3ْع-3.-بر...--7.--عبر.-....-3-00702-"-.77ْْالآرلوسيةوالعقيدة25ريوس

!.-"ى7َلا.ا.-...ْىص...النيقيةو!ورنيقيةمجمع5

.-!.َ.--كا-!.-7.ع..ْأثناسيول!ىشهرة5

-.--ا7-.-+100-...أ--بمْمْ-ا-الإسكئدرية-أسقعْيةكرسى5.اعتلاؤه

ت1-../..-+كرسيهمكالْةإلىنظرته5

مْ".7ْ7أ033ت.7---سلطادْهلت!دعي!اجهود!5

.-عخ6:.-33.ةعء.:-.ا-.الإمبراطو!بةلحكمقسطئطينانعْواد5

.7ْ...ََ:....3.-.الآ!يوسيةوالمنت!كلةالكنيسةنجاهسياسته5

ع-ْ.س.2-.ا!ْ-ت-..-"-!ْ-بر-ج..-.+.عمهمالعفوك!اوأصحابهآريوسلْمْى5

الآهـلوسيةمكانةلاستعاثهَوجهودهماليوسابيينظهور5

الأفطاكمةاالمشكلة5َ

!47.ْء.؟ْ.--1ْاإإ!::مصركْىوالليتييناليوسابيمنانخاد5

أنناسيوسضداتهامات!ا5

كاا-.!--.ْفي3.--.،-.ع/..3--..الموساييينفشل5

عا7.-ْ.-:.--:.َْ...-ء--.لم--؟.".،ْ-.ْ..خ--./-...:ء.."7::.:.000-+....أثئإسيوسبنء.ةوموففْكه!سئةفيساريةمجمع5
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اليوسابيوننجاح

325سنةصورمجمع

أثناسيولسضدقرارته

القسطنطينيةإلىأثناسيوسارتحال

أورشلي!ا.مجمع

القسطنطينيةفىالاْساقفة

أئناسيوسنفى

.أثناسيوسلإصكلادةوالأكليروسالمصريينالرهبانالتماسامع

المحاولاتهذهفشل

الثالطالغ!ل

؟3.-...؟.-..003،00003خ.ة+....،.....هـ...............الغوبإلىالزحصْ

الثالْى)قسعطنطينالثلاثةأيئائهبينالإمبراطوريةوتقسيبمقسطنطينوفاة5

ا--وقسطنطيوس(وقنساطنؤ

-عْالشرقفىباليوسابمِينالأخيرصلة5

الثانىقسطنطينورسالةال!قفيتهإلىأثناسيوسعودة5

الرسالةمئاقشة5

الآريوسىالأسقفبستوس5

328سنةللإسكندمريةأنطونيوسويارة5

روماإلىاليوسابيينسفارة5

/9سنةالإسكندريةمجمع5 fAالمحعمعيةورسالمَهكا

.238سنةأنطاكيةمجمع5

-ةالقسعظئظيْئيةسعقفبعةكرمنىالنتيفوميدىيوسيبيوساعتلاء5

./!للإسكندريةأسقمعاعالكبادوكىجريحعورىاختيار5

أثناسي!وساختفاء5

المحعمعيةرسالته5

اليوسابيينإدرومايوليوسرسالة5

.7.-"الشرقاًساكفْةرد5

.-روماإلىأكناسيوسارتحالى5

0،3سنةروماعجمع5

اليوسابييقإلعالئان!يةيوليوسرسالة5

،:07--ءأْثناسيوسنظرووجمعةرومامكالْة5

كا3الراي!الفبما

.الإأ......................................-..الغاربالفيقيةانفصار

31الخرفيأقاليمعبىقئسطالْرْوسيادةالثانىقسطئطينمقتل5
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341سنةالتدشينمجمع

الثلاثةالاْنطاكيةالمواسيم

ألجمحقوانين

الرأبعالاْنطاكىالمرسوم

قنسطانز*إدالشرقأساقفةسفارة

وأثناسيوسقنسطانزبينالمودةعلاقات

سنةسرديكامحمع

فيليبويولسمجمع

والخربالشرقكنائسبينالشقاق

أثناسيوسجانبف!اكلهالقربوقو!

قسطنطيوسإلىالخربوإمبراطو!سرديكاأسا!فةرسالتا

أنطاكيةفضيحة

المطولالمرسوم

أخيهلتهديداتقسطنطينخضوع

السكندرىالاْكلروسعنالعفو

أثناسيوسإلىقسطتطيوسرسائل

345سنةالكادوكىجريجورىموت

أثناسيوسعودة

اًنطاكمة،فىبالإمبراطورلقاؤه

فىالإمبراطوروموظفىالكنيسةوشعبالسكندرىالأكليروسإلىقسطنطيوسرسائل

وليبيامصر

346سنةأورشليممحمع

ممالإسكندريةأثناسيوسدخول

الظمللل!الفدل

916..؟...........000000000000000000000005..الأثأسىالنضالاركيزة

الأسقفيةعلىسلطانهيثبتأثناسيوس5

السياسيونالأساقفة5

وأثناسيوسيوليوسالىوأورساكيوسفالنزرسالتا5

المصريينبالرهبانأثناسيوسأهتمام5

مصرفىالرهبانأولعنجيرومدراسة5

المسيحىالعال!افىوأثرهأنطوفيسالقديسعنأثناسيوسكتاب5

الباخوميةالاْديرة5

ديوسللابا!

الجماعاتهذهأهمية5

السكندرىالأسقفمعالوثيقةعلاقات!ه!ا5

أكسوممملكةإدالإسكندريةكنيسةسلطانامتداد5
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الآويولصييقضد!اعهيكتلطاع!وسىأثناة

الدفاعهف!كتايةكْىأثناسمموسعليهاسارالتىالخطةومئاقشةنحليل5

!فط!الع!نى

بفالالا!9!أبفيل!أع

ه

ه

ه

35

ء

*5

!

ه

ه

-.91!....فى؟..5005ء......"..ء+.ء.?.ء+..ه+..000005ء......+إ!قلقالممبلالم-

.َالأهل!ي!ه!الحربقنمنطافؤمقتل!
إفمْاسي!ول!ىقعأييدفحممالمتالمتصإرعينص!ود

قسطئطيولمىوفالمحزيينالتقارفي

كْوطيقوإ!اكْةهلأ1سئةسييرميوك!مجمني

!ببقيهْمجمعظنلىفاعهيضلبمأثناسهيوسى

الملإعيرأطوويهلجكمقسطنطيوكسإئفرا!

يطااعلإ!انألضارمنبلتخلص!خ!ته

الإميراطووإبه%ثئالببيدسسفارهَ

-...تمةالإسكئلإو!ةخأحدات

ه!3لبمئةمجصع!أول

3لبمنْ!ميلالْومحمع ooْأثئاسموسوادإلْه

.،.المة...-!..-..:ليمي!نبقد!م!ا؟يخل!ا!واٍ.ليبريوممي:لْعبى

العلاقةعبنيهاجاءوم!فسطئطيوسيْأليورمتالتهالقرطب!!و!ميومىعلىالئضبيتي

والكني!مةا!دوالةبيرا

بكمْي!مهةI.عئ!إباالعلاثة!دْءمنافشة

3طورالإمبراإلي!يلاركطوسال!

هيلارىفمط

الإصياطووسكوتود!وحشىهه!ة

الإيبمكئدبري!إليابقائد!سبرلائوسبىوطول

!ه!سن!.ك!دإب!كيممهعلىال!ج!وم

أئناسط!ل!ى-.!وو!ط

.-بربرأثتاصمموله!فهحلوأل!إ

:َْفللإبْو!يالامبرإ!ويىادأ!بميالهإلصحواءغبوالجا!ه

.-الإمبرأطو!إددفإعهلمحكتب.أئتاسب!يمى

--و!لتهإكمالهعلإم

.--.-.-الر!بانلبدىواجْتفاؤهثمصرإ!طعودته

.،-.:
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الللطبلاالفط

هت....ء..005+....+.......،..........".الآيلوليىل!كرأك!لو!

للإسكندريةأسقفاالكبأدوكىجؤرجاختيار4

ووجودءدخولهصحبتالتىالأحداث5

الإمبرأطوريةعلىسهيادتهمبعدوأنفسهمالآريوسيينصواع5

-ء،--عديدةآريوسيةفرقظ!ور5

.ا-نومويونالأ5

!هوسيمسلي!برلحوسواستسلامToyممم!نةسيرميوممرسوم5

هووبهعندفاعالكتبأثناسيوس5

أئناسيوستعقبفىوأساقصتها!لإمبرإطورحبهودء

:.الإسكندريةإلىالص!راءمنالاسقفانتقال5

358سنةجورجضدكاالئورة-

الرهبانإ!ائناسيوبم!رساثر5

الآريوسيينأنصاف5

ه!8لم!نهأنقوةمج!ع5

الهومويلوبي5ْ

الدريوخييغوانضا!النيقييغلبيغنلثْقاربهيلارىجهود!

لمحال!!!دلأ

.---ا.-.إدفاهن!!بالخلر

.?".....؟...."50003......"ء.".?ه+ه."ءالعاب!فمل!نفاسيوبىا!

-:-3ه9!فئةويمملوكتةر!اللْىفيالمؤث!ابجهني5

مئإففنباته"!صبتهس!بقن!الف!الإحل!افيء

البق!بطئطيئيةلمحىوب!لناابئنخ؟

واًور!مماكم!لىقألئؤ!هنيد!

ال!موجمةوا!فصابىال!.دثئةالفدططلْ!يف!لاه!عني.!

كم!ئطيوس!الهيني!ميلارى5

أثتاصعي!!طندىالفكرك!الذثماطكزة5

oالمحخامععقبريممالمهألاَربوسميقضده!طبة،الآهـثوببهثوق)ئالثخ

إلائ!اكى3ابعث!قاثثأن!وتثوس!
61!يف!كامثخأنطاكب!ه

..70،007.ع.لأ-".ت.اللْألالل!إ!ال!!

ء.-5.ء..4.0ء...ت505.3-."+....!5"55!.500500055انوثفالة!ع!هـأال!د!

77وئقلفتهجو!اد!ف!عرب!

قبعبرأ!ولياق3
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الجرمانيةالقبائلزعماءإلىقبممطنطيوسرسائل

.361سنةإمبراطورألجوليانالمناداة

قسطنطيوسمعالنزاع

للوثنيةاعتناقهيعلنجوليان

الكنسىللتنطي!ااحترامه

النبيلىالاضطهاد

الكبادوكىجور!ومقتلىأثناسيوسعودة

362سنةالإسكندريةمجمعالإسكندريةإلىجوليانرسالة

أثناسيوساعتدال

الأنطاكيينإدرسالة

الأنطاكىالشقانهوةازدياد

أثناسيوسلنفوذجوليانغضب

الرابعأثناسيوسنفى

وجوليانالكبرباسيليوسبينالمراسلات

أنطاكيةفىالإمبراطور

جوليانمقتل

الكالثلر7الفطْ

!اA2........؟...................أتطْسيوصأومحْريصْالآريوسيهَبليع

إمبراطورأجوفيان5

الإمبراطورللقاءمباشرهَوارتحالهأثناسيوسعودة5

الأساقفةصراع5

.Yltسنةأنطاكيةمجمع5

الجوفيانىالتسامح5

وأثناسيوسجوفيان5

وفالنزوفالنتنيان5

الآريوسيةالفرقحالة5

والماكيدونيينالآريوسيينأنصا!اتحاد5

العقيدىالصراععنفالنتنيانابتعاد5

ائطاكيةأسقفيودوكسيوسانتصار5

الهومويةالعقيدةسبادة5

الخامسأثناسيوسنفى5

الإسكندريةفىالاضطرابات5

الرهبانإلىأبناسيوسهروب5

315سنةالغربفىالنيقيينإلىوالماكيدونيينالآريوسيينأنصافاتحادانضمام5

ميلانوأسقفالآر!وسىأوكسنتيوس5

لعزلههيلارىجهود5

وبروكوبيوسفالنزبينالاْهليةالحرب5
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أثتاسيوسعنالعفو5
كبادوكياقيساريةاْسقفباسيليوس5

الإنممكندريةجديدأسقفلتنصيبابفاشلةالآريوسيينمحاولة5

والإسكندرحةرومابينالعلاقاتعودة5

الإسكندريةكتيسةمركزوسموالاْفريقيمِنإلى(ثناسيوسرسالة5

اثناسموسإلى!باسمليوسرسائل5

الاْسقفينبينالعلاقة5

الرهبانمنوالاثتقامأثناسيوسوفاة5

خاتمة5

000000000000000000000000000000000000000000000000000000592حقإم!إا

أثناسيوسبشأنروماأسقفوليبريوسقسطنطيوسالإمبراطوربيندارالذىالحوار5

جوفيانالإمبراطورإلىالسكندريينالآهـموسيينالتماساتبعض5

الكتابفىوردتالتىالكنسيةالمجامع5

أئناسيوسعاصروهمالذينالأباطرة5

ابرابعالقرنفىالآ!يوسيةأساكتفةالثمهو5

................................................امرابيوااالصادل

الاْصليةالمصادر:أولأ5

المخطؤطات،تاذيا5

ألأوروبيةالمراجع:ثالثا5

ومزجمةعربيةمرلفات:رابعا5
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لثنرإلز!أبَهزاء-:يخض-،ا! سلِطببرهـَ&إل!كِجاءءم!ا
لثطما

يخ!بر!ص.-رليلوا*شتمر-ا*

38!0،637/6362562
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آلمفُ!عا03لمحق

!العغيسةالد!للة

الجديدةالمملعيحية

الحميدعبدرأثتد.

الظكو
)للقاهرة(وللتوزبعوالنالمرللطباسكةثبءثاو
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والبهبةالدولة:الكتساب

الحميدعبدرأفتد.:الموًلف

12911/9991:الإيداعرقم

779--3!ذ593ل!-:الدولىالترقع

1002:النشرتاريخ

:::::++

+:؟

اللي!مه."قتبالللأمعف!ظهَلأ!!ةي!ا-لطب!5

؟11!لا4الناشر.

ال!وزيعووالثشرللطباعة

:ةاركلدا

أمونبرجعمارة-الححازشارع58

ضقة6-الأولالدور

3806374قاكى/-2562636سا

المكتبة:

القاهرة(1الفحالةصدتىكاملشارع01"

)الفحالة(221سا7./7532195!

المطابع:

إأس!(الصاعةالمنطقة-رمخانمنالعاسرمدبة

.271!51362سم

!

++:

+++++

++++++++++++
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لكنيت!وا..ادولة

تجةإلفاا

العربيةللمكتبةقدمتقبلومىْ،والكنيسة4-البماورمنيالرإبعالكتابهوهذا

بينالذىأما،والمسيحثلِصرعنوالثالثوالمسلحفة؟الوئنيةعن)1(.الثانىالكئاب

الثلاثةوالكبَالنيقيهَ".!االجديدةصورئهافىالمسيحيةسيادةفينناولىالآنأيدينا

العصورئاريخدرلسةفى.خاصةأهميةيملوالذىالميلاطىالرابعالقرنتشمل

بهتجدأالتىالئلائةالقرونأحديعدإذسواء،قدرعلىالبيزنطىوالعالمالوسطى

العصورإلىالقديمةالعصورمنالانتقالمرحلةتشكلوالىتنلتهى،وبالسابع

شهدبأنهقرينيهعنالرابعالقرنوبتميزوالحضنارى.التأربخصبمعناهأالوسطى

العلامات!ثبحثِاللَاريخ،مجرياتفىالبالغأئرهالهاكانحساماأحداثأ

البيزنطى.إلىالرومانىومنالوسيطإلىالقديممنالتحولطرقعِلىالؤئيسلِة

شرعيهدلانهبالمسيحلِهالاعلراقاأساسلة،ثلاثفىهذهوئلمل!

ثرارهأاٍثمقسطنطلن،يدعلىالرابعالقرنأولئلفىالرومانيةللإمبراطورية

ولِعدأمبروز،منوبتأئيرثيودسيوسجانبمنذاكالقرننهايهْفىرسميةعقيدة

الولديةبينلِربطعديدةلقرونظلالذىالكلاسليكىالدفل!دفىخطيراًلنقلابأْهذا

وعطمتها.رومامجد

إلم!التيبرعندالقدفمةرومامنالإمبراطورلِةالعاصمةانتقالوالئاتية،

فذاعتمؤسسهااسمتحملأنألا3أبتولئىالبسفور،شطأنسكلىالجدلِدةروما

بلفحسبجديدهَمدلِنةبناءمجردلعنىإلانتالالهذايكنولممالقسطنطلِنلِه.باسم

الؤسطىالعصورهىجديدهعصورإلىالكبيراللَغيرعواملطياتهفىيحملكان

اللاطتنى،العالموسطتقومكانتالقديمةفروماالبيزنطى.العالمهوجديدوعالم

للِونأنبلاد!لبفىفشأتفقدالقسطنط!نيةأماودلِانلَه،وئقافتهوفكره،بلسانه

خلاالتىوفلسفاتهموئقأفتهمالفكريةومدارسهمثْرلِنتها،من.حيويةالأكثربلغتهم

وينصهرفيهايدفاعلراحببرتقةالقسطنطينيةأضحتثمومنكاد،أوالغربمنها

ال!ارلِحْلِهالمصالريلكاولالإعدكمرحلهلْىوهو-والكث!سهَالبول!مبنالأول!كلاب1()

والكنسبة+
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والكتي!ة".ولةالةعو

منهتأخذ،الجديدةالمسيحيةالعقيدةمعالرومانى،اليونانىالكلاسيكىْالترالَاهذا

هذايملِزها،وبساطتهاالأولىهلِئتهاتخالفبصورةبعدمنلتخوجوتعطيه

الكائببتعبيرجديدلابرن!"فصرأوله،نهاليةولابداالذىالللاهودَىالجدال

الرابعالقرنلِنصفحةغطىالجدالْالذى7وهوسقرأط.،الخامسالقرنفىالكنسى

بطبيعته،الوسطىوالعصورالبلِزنطىالعالمموجهوصبغخاصةبصفهَوالخاصس

الإمبراطورلِهَشهدتفبينمأ؟الغربفىعنهالشرقفىاخللفقدكانوأن

فكرياْاصطراعأعشرالخامسالقرنحتىالطويلعكمرهاامتدادعلىالبيزنطذِة

المدارستأئلِربحكمماحدإلىعقائديأ،وطبيعلَهالمسيححولمندأئرألاهوتيأ

السكندريةالمدرسةفىاضحبشكلبدتالتىاليونانلِةوالفلسفةالفكرية

دَعانيهالوسطىالعصورأورباالأرسطيهَ،-كانتالأنطاكيهَوالمدرسةالأ!طونية،

اللَمَللِذستارهوالبابا،الإمبراطورمنكلوسلطانالكنسىالتنظيممجالفى

والإمبراطورية.البابويهَب!ينالعالملِةالسحادةعلىالنزاعوجوهرهالعلمانى

عقبالرومانىالعالماجلَاحالذىْالجرمافيالغزوفىفتتمن!الثالثةأما

وتقالثِدهمنظمهممعهمحاملين378.،عامدرنةاٍمعركهَفىالإمبراطورلِةهزيمة

حدودعلىطويلةفترةعاشبعضهمأنحقلِقة.وحياتهملفكيرهموطرائق

غداحلىالرومانبه،بالحضارةحدإلىوتالزوالدانوب،الرالنعندالإميراطورلِهَ

لاهذالكن،الشرقيينالقوطزعيمليودوريششأنعليها،للفحافظةالحماسةشديد

واسعةلت!غي!يراتالغربىنصفهخاصنةالرومانىالعالمفىاْحدثواالجرمانأنلِنفى

الآخرين.العنصرلِنعنلَأثيرهايقللا

السابع،بدايةحتىالرابعمنالقرونخائلأخذتالئلاطةالعناصرهذه

علىنلالمسأناًمكنناحتىالكلاسيكى،التراثومع،البعضبعضهامعتتفاعلن

البيزنطىالعالمهما،يميزهمامنهمالكلجدلِدينعالمينِالسابعالقرنمشارف

تناولتهالذىالمبلادئالرابعالقبىنأهملِةتأتىهناومن.الوسطىالعصوروأوربا

بدأياتها.وعاينالأحداثهذهوقائعشهدالذىالقرنباعتبارهالثلاطةالكبَ

وقعصْ،القرنذلكمنالأنجيرالربعلِتناولالاَنلهنقدمالذىالرأبعوالكتافي

ومحاولةل!براطورية،الجرماقهزلِمةهماحأدثتان،الثلاثالأحداثهذهمنبه

ع!8
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!حوإلكئيم!ة..س!ا!ولة
ساحتهوتقأسمترسميأ،ديناالأخلِرة7وجعلالصسيحلِة،لصالحالوئلْيةتحطلِم

ألاقتسامهدْاوكا!أمبرور.،والألمطقعا.ئيودولبميوسالأمبراطور.هماشخصيتا!

--دْاكالقرنمنالذَلاقذِلنياتتهايهٌفجتىالأمور.لمجرلِالاوطبيعياْتلقائياًتطورأ

الكبيرين،بعمللِهالأحداثمسرحتحلوالتىهىوحدهاقسطتطينشخصيةكإنت

فقدالكنيسةعلىالعلياالددصاحلاكانولما،القسطنيطلِةوبناءللمسيحيةممألأته

أللتاللِةالثلاطثِنيالَاوفىفانعة،غيركانتوإنطائعةتالَيهأنالأخلِرةهذهعلىكان

،وذكاؤهابلِهشحْصيهلهيكنلمفنهمأحداولكن،ْالعرشَعلىقسطنطينابتاءكان

أماْمعها.ْصراعأولكنالدولةعلىانتصارالاالسكندرى،ألثاسيوسالساحةفساد

كانلتاماكلللمسلِحبهَثيودوسيوسشخصفىالدولةقدم!فقدالأخيرالربعهذا

السيادةسبيللهاومهدت،الأولىالعقيدةمنهافجعلت،تتطلع.وإللِهتحلمبهقبلمر

اُسقفهىقولِةشخصيةآنذاكرأسهاعلىيكونأنقدرهاوشاءالوئندة،على

فالنتلِنيانشخصعلىوشملط،وفكرهثيودوسيوسلاعقلتملك.ابذىأمبروزملِلانو،

لمذلكانإلا،أياهوتقدلِرهلملَذِودوسيوسالحميمهَصداقتهورغم.وتحداهالئانى

وكأنسالوثللث،مذبحهإحدات3علىأقدمعندمامللاطوفى"إذلاله"منيمنعه

معلبَرأشاءمأإلىالأسقففأجاب،أزمةالكنيسةمعيثرِانمنأذكىالإمبراطور

رعاياهأ.منواحدأنفسه

العلافةخصمنباللَفصللالأحدائاهذهأيدلِنابينالذىالكلَابعالجولقد

القرنربعخصالإمبراطورلِةلمحىوقعتالتىالأحداث،َوالكنيسةالدولهبين

آريوسيا؟باعتبارهالعقيدلِةفالنزالإمبراطورلسلاسةفعرضلَاالأخير،الرابغ

إدرنهَ،فىالمجرمانيدعلىبمقتلهالأمرانتهاءمنكانومأله،النيقلِينوعداء

علىدْلكوتأنئِرللاَريوسية،الجرمانيةالشعوبواعتنا!الجرمانىالغزووطبيعة

فىعقدالذىالئانىالمسكونىالمجمععنتحدثتئمبالإمبرأطورية.علاقاتهم

فدررفعفنعنهلَمخصوم!العملدة،أمورلإدرار-381ْعامفىالقسطنطلِثله

باعتبار،مباشرةلروماالتليهَالمرتبةإلىالأسققىالإمبرأطوريةالعاصمةكرسى

القرنينفىخاصنةبعد،فلِماالأ*لرأبعدلهكانمما،الجديدةروصاالقسطنطلِنية

إلىوأستبقت،الزعامةحوليالرسوللِةالكنائسييندأرالذىأنصراععلى،التاليين

،المقدسبلتِاستحلِاءوعلىوانطاكلِةوالأسكندرلِةوالقسطنطلِيةروماالحلبة

9!ى-.
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لكعي!ةوا..اسولةع!

بالذاتأنطاكيةوكانلَا)2(.المسيحطبيعةحولاللاهوتىالجدالبرداءكلهامستترة

بىكنيسلَهاوفادالرابعالقرنفىبدأالذىألعقيدىالصراعلهذامعاناةالمدناكثر

شاركحيثالدولهَفوضاهإلىوجرالواحد،المذهبأصحاببينحتىالشقاق

فىالكنلِسةلْخصمسألةكانالخلا!أقورغم.الشقاقهذاأحداثفىالأباطرة

الغربوأكليرورسوملِلانوروماأقإلا،الإمبراطوريةمنالشرق!الشطر

ألثاسيوس،السكنلرىالأسقفذكرىعلىفقطحفاظأالصراخهذافىشاركوا

كانتولما.وفحواهالفمقاقهذابجوهردرايةمجردأومعرفةعلىلِكونواابئدون

-جأنبمبنالرسمىبالاعترافحظيتقدالنيقيةصورتهأفى.المسيحية

علىالقضأءفىالأباطرةجهودتناولالضرورىمنكانفقد،الإمبراطورية

وكذاالعديدة،بطوالْفهاالآرلِوسلِهَوخاصهَالمعارضهَالأخرىالمسيحيةالفرق

الديانةهى193عامحتىتزالماكانتالئىالوشِةمنللخلاصالدائلاسعيهم

الفلاطسفةجأنبمنالشرقفىفكرأالصرأعداروبينما.للإمبراطوريةالرسمدة

ئمللتوألدهماء،والرهبانالمسيحىالأكللِروسناحيةمنوئعصبأالولثيين،

السناتومبنىلمحىمقامأكانالذىْالنصرمذبححولالغربفىالؤثنيةالمقاومهَ

باسمولمتحدثالمفوهالوللىالخطيببينبشأنهالمراسلاثودارتالرومانى

وهذهامبروز،والاسقفوهذافالنئينلِان،والإمبرأطورسلِماخوحما،الشيوخمجلس

الأخلِر.الفصلوجاءأحتضابىه.قبلالرائعاللاثينىالأدبنفحاتتمثلالمراسلات

فالفكرالسيادةسبلهلفىوالكنيسهَالدوتةمنكلجهود.لبيانضرورلِةتئمة

الكنيسةترفعذاتهالوقتوفىالدولهَ،داخلكيانبوجوديقبللاالرومانىالسلِاسى

يلثقىأقمقضلِأحتمأوكاقلثه!،لثه7ومالقيصرلقلِصرما*أعطوأشعارها

بلودوسيوسمنكلسلِاسةفىواضحةبصورةهذاوتملو،خلافعلىالالَجاهان

فىابملِدانهذافىوالأخيرةالأولىالجؤلةالكنلِسهَكسبثبأنوانتهىوأمبروز،

البيزنطى.العالم

علهدالحميدرأفت

2"55القاهرة

راجع،الخامسالترنفىالزعامةحولالكنعمىالاصطراعهذاعنيالتفاصفلمنللمزيد)2(

الخامسءالجزء،والكنيسةاللولةللمولف

ه-ي!اص!.
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لكنيسة!وا..لدولةا

إلعطكُبرافيَؤل

الثكوميةالمينعي!ية

373،عاممايومنالثانبىلمحىودنياه!كن!سِمة،شعبالسكندرىأللاسيوسودع

فىالآريوسيهَبحروسطللنيقيةجزيرةومصرالسكندريةبالكنيسةاحلَفظانبعب

لِصطرعالأسمفلِةكرسىعلىسنةوأربعلِنسلاظلإذالروماثى،الشرق

حتى،علهيموينتصريهزمونهويطاولهم،منهينالونوأبأطرة،أساففةوالاَرلِوسيين

للمدادبروشأثهفْركوهالجهد،مبلغالمصراعوبهيهموبلغالحبلأمرهفىأعلِلهم

مات.حتى

عهدعلىالخامسةللمرةنفدهالطويلةالعذابفيحلةعهد-5آخروكان

366فبرايرفىلبلِعتهإلىمنهعأدوقدValensفالنزالآريوسىالأمبراطور

وحرص،المسنينمنماولىطوالغرسهئمارلِجنىحججسبعذلكبعدليمضى

لاأنعلىالرومأنلِهَالإمبواطوريةمنالشرقىالشطرفىالعرشعلىالجالس

صكللِهمايعلمكاقفقدعمر،منلثشقفِبقىماامتدادعلىسلامهصفويعكر

الكنيسةشعبالتفافمصدرهأ،وعنادإلشخصلِهَقوهَمنAthanasiusأثناسيوس

النلِلفممناملَدأدهاعلىمصرفلواثفىالضاربينالرهباقوجموعحول،َمن

فىا!ليروسرجالبلينالمسيحيةعالمفىحازهاعريضةوسمعة،طيبةالى

.وفاهَبعد-إلا37للانلنهام--7الفرصةالإمبراطورلَواث3ولمسوأء،والغربالشرقي

الإسكندريهْ،،الحصينةالنيقة!لعةلاقلَحامجندهيؤيدهمرسلهفأرسل،أثناسيوس

الأسقفيةعصب،النطرونوادىفىخاصةأديأرهمبمهاجمهَالرهبانقوةولتحطيم

لم!س!ح3بطرسادفعمماأسقفا،الإسكندريهَ،طرلِدالاَرلِوسىول،س!ول!لأ3لوقاولرفع

.وأستاذهسلفهسبيلمحتذيأالغربإلىبنفسهالفرارإلىأثناسلِوسخلف

أنعلىحرص4وأسقفهاالإسكندرلِةمسالمةكارهأفلنزارلْضىوبينما

Basiliusباسلالشهيراللاهوتىفىالمتملالةالأخرىانندقيةْمعاقلمنيتخلصى

ومللَيوس،الصغرىأسلِافىالكبادوكCaesareaقسِماريةأسقفالكبادوكئى

Meletiusكساواثوامئدثبلالنيقلِين.منالمعتدلةالأغلبيةأسقفالأنطاكى

بميم
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لكنبسةوا..ولةلةاع!

أعنىالحكومدة،للمسيحيهَالمخالفةالأخرىالآريوسلِهَالفرقإلىاضطهاده

والابنالآببين"التشابه*بالقائلةHomoeos!الهومولِةصورتهافىالآريوسية

الإملراطورمالَاوالئىيد-ين،بهاواللَى،التشابههذالماهلهةتحدلِددون

راض.ائبأعهاعنوهوConstantiousقسطنطيوس

المغالِرةالآريوسلِهْالفكرعلىالسأحىنجاحهاحققتفدالهوموية!11وكانت

ريمينىفىالمزدوجللمجمعتتمةيصوالذى،36،سنةالقسطنطينيةمجمعفى

935،عامالصغرىآسحافىبايزورلِاوسلوقة،بابطالميا

عنهازعمائهابعضتحوللتفوقهافىيؤئرولمهذه.السنةفىNiceنيقامجمعثم

قسطنطلِوس،أيامأخرياتفى361عامأنطاكيةمجمعفىحدثكماالشىءبعض

عضدهافىفتولاIovianusجوفدانعهدفى364عامالأنطاكىالمجبماو

جوفيانالإمبراطوريةتسامحولاالوشِة،لأحياءIulianusجوليأنمحاولة

المسيحيةئملوالهوموية9اصبح!فالنزالرف!اعللىذااٍحتى،للنيقيهَالممالىء

الإمبرأطور+اربضاهاالتىالخكوميهَ

ولكنلمحتواهافهماأوبهااقئتاصحأالهومويةللمسيحيةفالنزقبوللِكنولم

من.بانونياجندياكانفقدلها،بدلِلصييحثأنفكرابمقدورهيكنلمفالنزلأن

Pannoniaتكنولم)1(.الصثفينبحترمولااللَفأفةيزدرى،نفسهبلتملِف!لِهتملم

امورلمنلأكشةزمنلبعضولوبالتفرغلهتسمحالسياسيةأوالعسكربةظروفه

بحذر.وبصفةيرأقبأنعللِهكانفقدقسطنطيوس،عهدشهدهمانحوعلىالعقيدة

الضاربةالجرمانيةوالزحوفالقرالَا،جبهةعندالفارسيةالأطماعمسلَمرة

فىضدهوقعتالتىاللَمردوحركاتالسياسيهَوالفتن،الدانوبعندوالمتململة

فىالكنسىبلسلا3ذهنهفىارتبطصاللَىالهومويةاحتضنثمومن،عهدهأوللِات

Eudoxiusلِودوكسيوسأنهذاودعم.الإمبراطوريةمنلسلِادتهالخاضعالجزء

يدينان،الشرقحاضرتىأنطاكيهَيسقفي!Euziousويوزيوسالقسطنطلِنلِةأسقف

)1(1.,AMM.MARC. Res gest.XXIX
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!ر.-والكنييهالمولة

منلهوليس،موهبةللعرلث!لِرفعهلمأنةتمامأيعلمكانولماالمعتقد)2(.بهذا

ولاالغويى،النصفإمبراطورValentinianusفالنتنيانأخوهإلالنلكمسوغ

أنأدركفقد،كافيةالمجندعلىسيطرةلهكانتحلَىولا،خبرةولاعندهثدَافة

منالشرفىالشطرلمحىالسائدالعقيدىإلجدلىمتاهالَاوسطله.هم"الهوموت11

النصير)3(.ونعمالمولىنعم،الإمبراطورية

عديدة6ريوسيةفر!اشلاءعلىإلاالمميادهَإلىلَصللمالهومويةأنغلِر

الفرقهذهابرزمنوكان،الشرقفىالنبقيةإلىيالإضافهْ،مخالفةأخرى

والابن،الآببينكللِهَ"للتشابه"ترفضالتى،ل!عهثهه!الأنوموية3ْالآرلِوسلِة،

كيزلِكوساأسقفس!Eunoniusيونوميوسالحديمَىمؤسسهااسمعليهاطغىودد

icus!آيتيوسوئلملِذلsثاةAeو"الهومويوسية.السورىHomoiousiusالئى

-Semiالآريوسيين"أنصافا2باسمأصحابهاصيثذاع Ariansَالتشابه7بوالقئله

مثيدونيوسإلىئتنئسبالتىوالماكيدونية.والابنالآببلِنالجوهر"فى

Macedoniusالعقيدة!النيقيهإلىبالإضافةهذاالقدسا)4(.الروحبخلقنادىالذى

عهد!علىالكاملالعفَلفيثالئىوهى.كلها،الآرلِوسيةللفرقالمخالفهَ

الانتقادكثيركانفقد.العقيدية،بالمسألةيتعلقهماوأحدةحالةعلىيسلعَريوزيومطيكنلم)2(

225-2،،99115،ص،الثانىالجزء،والكنبس!الدولة6للمؤلفرأجع.آخرللىفرحمقمن

,VY.4د،44-20،صاللثالثالجزءوالكنيسهالدؤلهَوألِضأ ،، Y،55ء؟544،أ؟

مورخىكعدةلرلجيديةصورهفى"الهوموبةاالىفالنزتحولثيودوريتوسالكلسىالمؤيىخيروى)3(

!نلِ!ة،بنلكيفىالرسولى،للا!مأناحترالأايأمريولفىيبدىكلننه!نكردوما،الكنيع!ة

سربعدللقىفيكغولملمحثقهم،حشاْاْ!تر!ا،وضبوا!دانوبثصطجمرعنلماولكن

لاعراءخضع!ذىآدمكقرخرهكان،يلقاهم!قي!عمادتلاولعلىحرصول!المعصودية،

ولمامجييا.سميحألهاولصبحض!!م5كلدومينيكيالزوجهفالننزخضعحيثحواء،زوجه

نظرلِولوكمميوس.يدعلىrIAسنةعمدحث!ثلَهابىبالئالىصته!ضآريوسيةكانث

ا!لاءوخىص!طنطينوفاةأصلَا.التى!فزةل!الحقيدTHEOD4َ.ا)ح!أVI!ك!,11.4

منالقولممرىإبهماعلىخروحأالأباطرةجانبمنشهحت)337-!37(العرشثيولوسيوس

فىولضحو!اناس!.دلىعلىالأباطرةفأصبحالآية!عكستحيث،ملوكهمدلشعلىالنامطلى

فالنللَيلن.ونخلِهفالنزعهدعلىويضأالثحنة،قميطنطل!(بناء

317،34،204465-هصالئاك،،الجزءوالكنيممة،الدولة،للمؤلفانظرالفرقهذهعن)4(

،468-..478-483
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لكنيسةوا..الدولةع!

المسكونىاالمجمعأساقفةرأىعليهاستقربماأتباعهالئمسكوفلنزقسطنطيوس

بينالجوهر"فىالمساواة11بألعَولمن325سنةنيقيهَمدينةفىالمنعقدالأول

.Homoousiusبالهوموسيهَعرفماأووالابنالآب

الجدللابرنئمامنالنحوهذ)علىيعانىالرومانىالمشرقكانوبينمأ

3LS)ْ(.سقراطالمؤرخئعبلِرحدعلىالعقيدى Socrateبنفسهنأىقدالغربن

مكرها)6(بلايشأركأنيحاولولمأالنيقىألالِمانالبدءمنارلَضىمنذذلكعن

قسطنطيوسحكمهـأالتىالفترةألمحانالشرقفىالدائرالعقيدعىالح!راعهذافى

القصوربحكمالملذَماركةباستطاعتهلِكنلمإنهأدقبئعبيرالقوليمكقبلمنفردأ،

بسودهكانالذىالرومانىبالشر!آنذاكقورنماإذاوفكرهلغلتهيعترىكانالذى

راح-عندماالحقيقهGibbonَجببونالمؤرخلِعْدُلمولذااليونانلِة.واللثافهَالفكر

الللتنوآسيامصرولاي!تىإن11قائلأالإمبرأطوريهشطرىبينمقارنةيعقد

الدراسةأنذلكالاَريوسى،الجدلجراءمنكئيرأعانتااليوناينة،بالثقافةاصطبغئا

التريرة،والاصطلاحاتالعابلثة،،الجدليةوالتأويلاتالأفلاطونىللفكرالجادة

الفداضالتعبيرمنعيهنضبلابمعينوجموعهالشرق(كلبروسكلهاأمدت

بهللصحالذىالشكالأساقفهْينسىماسرعانالمتقدجدلهمووسط.والتأويلات

فىالكنلِسةشعبأماويحلَمه.الدلنلفلرضهالذىوالخضوعولمتدحه،الفلسفه

ألموضوعاتتئيرهاتكنلمعواطفهمأقذلك،فضوليةاقلروحذافكانالغرب

قادرةخكيرقاحلةالوطنلِةولغلَهم،الجدلممارسهْعلىتعتدلموعقولهم،الغامضة

غالةكنلِسةسعادةفبىسببأالجهلكانوهكذااللِونانية.مسلَوىمننقتربأنعلى

بعدسنةئلالمْينلمدةظلبواشِهاسقفأ+ول+لههأ3هيالرلِوسأنفىلَمل!بحينا

النصفأنذلكإلىلِضافالنلهقي!ة)7(.العقيدةعنغريبأالأولالممسكونىالمجمع

.SOCRAT؟,eccl.اا).41)5( His

فيهاحكمالتىالفترةإلانالعقيدةحولمنالصراعحلبةيدخلأن!سرأالغرباضطر)6(

علىالآر-سسيةفرضحاولحيث36(35-أ)0منفردأقسطننطلِؤسالآريومىالإمبر)طور

355.وملِلانو353آرلمجمعىفىالغرب

.HILAR.سل!19لصجامعس!نكدَابهفىالحقيقةهذههيلار!ينكر)7( Deإلىبالإضافةهذا

فى-الجاريةالصَيديةبالأحد)ثتأنزاالغربىالنصفولاياتأبعدمنكانتنفسهاغالةأن

ك!16
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والمكئيسة!.ةالدولة

ساد!التىالفكرلِةوالاتجاهاتاليونانلِةالفلسفيةالمدارسمنكأدأوخلاالغربى

الذىالشرفىبالئراثوامتزاجهابه،المدارسهذهوجودبفعلالشركَىالنصف

الأولفالنتينيانالإمبراطوبىكانهذاأجلمن،القديمةالشرفيهَالحضارألْاخلفته

بدسيوفالمقاديررفعلَهعندماالجدالى،المعلَركهذاعنبنفسهلِبلَعدوهوذكيأ

لجوفلِان.المفاجىءوالموتالقصيرالعهدعقلاالإمبراطوريهْ،عرشصكلىالجند

إدارهبينهمافلِماوافتسماNaissusنيشمدلِنةفىفلنزأخاهإليهاسئدعىفقد

وبرلِطانيا،وغالةوإفريقياوالطاليابالليريافالنئنلِانفذهبالامبراطورية،فىالحكم

الأياممنذالرومانىالغربإمبراطوروإفصح.الشرقبولايالافالنزعادبينما

هذأواتضح،العقيديةبلمسالةلِئعلقفيماسياستهعنالدولةسلطهَلامتلاكهالأولى

الذينالآريوسيين"وأنصاف"الماكيدونييبن"منكلتجاهاتخذهالذىالموقففىجللِاً

الممسيحلِةالفرقفيهتاهتالذىالشتاتفرصةمنتهزينسوياًالأنيعملونراحوا

أسقفHypatianusهيباتلِانوسطرلِقعنإليهلؤموافقدالممصارعة،المختلفهَ

اللاهوتيةالمسنةلصعالجةكنسىمجمعبعقدلهم-الأذنيطليونHeracleaهرقلية

العلمانيين"بين:أجابحينالصثدهذافىحاسمأفالنتينيانردوكأنالمعقده،

رجالوليجتمعاذهبالأمور،هذهملرفىأتدخلأنحقى:منوليسمكأنى

شاعوأ")8(.إذاذاكالأمريخصهمألذينأولئك،الكنيسة

يحمله-كانالذىالعامالمقتالسبيل،هذااتخاذإلىفالنئنيانثفعشكولأ

مسيحيأكانحقيعَهَللتقافهْ،7الشددِدةوالكراهية،والمثقفينالفكزلذوى-أحْلِهشأن

لهيسمحفلمالعسكرلِة،الخدمةفىحيأتهفْضىجنديأكادماولكنه،لعقيدتهمخلصأ

يمسكلأنكافيأوحدههذاوكأنلسلر)9(.الئقافهمنبعَدرولولحظىأنذلك

وجدهاالتىالعقيثيةالأوضاععلىمحافظاًسيادتهاْقاليمفىالأموربزمأمفالنتلِنيان

علىبالأفداموذلكإلمنطقة،هذهسلامضفويعكرانلأحديسمحأندون،هناك

M،مارتنالمؤرخذلكعنويعبر.-الشرق +، iنأعلىنثولمالجدالهذاحمثى"أنبموله

artin,histoire..503:انظرغالةإلىالألبتعبر de France, Vol, pيلا

(SOZOM.Hist. Eccl. VI.7 (A

)9(6.AMM. MARC. Res gest. XXVII;7 XXX
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والكئيمية..اسولةع!

منالغربىالنصففىيكادأومسئقرأالإمبراطورألغاههماتغييراىإحداث

أنقولهفىبنثةذلكعنجمرفواطسونالمؤرخولعل،الإمبراطورية

بلِنسأئداًوجدهماعلىالحفاظإلاالهدوءإلىْأفضلسبيلا-يجدلمالإمبراطور

)01(.رعيته

يلَراجعونأخذواقدقسطنطيوس،لِموتأنكبلوحتى،الغربأسأقفةوكان

الأزمةفرصهَمنتهزين935،سنةريعينى)11(مجمعفىكرهاعليهوافقواعما

ووجودبعلِدأأنطأكيهَإلىوارتخالهالإمبراطور،وفكرجهدشغلتالتىالفارسية

ولِحملالولثيةلِضمركانالذىوهوقيصرأالإمبراطور،عمابن،ْجوليان

عثمرينيالَافىقبلوهماإلىثانلِهَعودتهميعلنونوراحواالبغضاء،كللملمسيحية

ألْناسيوسعليهموفدأنبهتعلقهموزأدالنلِقى،الإيمانقانونوهوالرابعالقرن

ىأفإنذلكوعلىولمّافتهم،وطبيعلَهملتفقالقانونوأنخاصة(iلائذا)2ثممننفلِأ

الآريوسيةتحظلمثمومننحليفأ،الفشللهاكانجرت،الفكرلأعمأامحاولهَ

فىأريوسبىوجود.أسمَفمنيمنعلمهذاانغبرللك.الغربدنلِافىمابنصيبا

أوكسنئيوسكرسيهاعلىكانالتىميلاووهىالغربفىالالَويهْالأسقفياتإحدى

Auxentiusإيأنوموبين.فربقإلىينتمىالذىالآريوسى

عهدهىسنةعشرةإحدىمن)364-374(ل!بنواتعشروطوال

إلىمطمئنأالأسقفىبكرسيهلِحتفظأوكسنتيوسظل،الأولفالنتينتياقالأمبراطور

يتعرضكأنالئىالنقدحملا!ضدبحمايتهونعمبلالمش!امح"الإمبراطورْجأنب

أسقفEusebiusويوسيبيوس،بواتييهأسقفهللاريوسجانبمنالأسقفلها

بقاءأنالرج!نأدركولمد)13(.خاصةبصفةايطاللِا()فىVercellaeفرسالى

ولهذأبالنلِقلِة،الضريوفعلابدشأنها،الغربفىلهاهامةأسقفليهَعلىأوكسنليوس

.)15(94.Watson,introd. ToHILAR. Select works, p

9vr-934-368،ص،!ثالثالجزء.ؤالكنيسةاللولةللمؤلفراجع1(1) rvi.

هناكأمضىحى335،عامقسطنطينالإمبراطوريدعلىضحالةإلىألتنامميوسندفىتم)12(

طاكومكثله!طننطيوم!مطارد؟بعدالغربإلىبالفررسارع!33عام!فى.عامين

.346عامإل!،الإسكنثريةعأدحيلْاص!نو)تسبع

SOCRAT.Hist.ءس!حأ.)1ا.01(31)

..!.9ع!8
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!اعكنيم!ة!01لدولةا

لدىحثبئأبنلكسعيأثمومنميلانو،منطردهعلىبلث!أت،وهيلارىعولأ،

فقليدلشملمهالأولىالأشهرفىأى364،سنةنفسهاالمدلِنةفىالإمبراطوبى

يجدلج!الذى6الآرلِوسىالأل!فعضدوألجموعالأساقفةيثيرانوراحاالأمور،

الإمبراطور.إلىالالثجاءإلاسبيلأأمأمه

لِدعلابماتفصحالأمر،لمعالجةمبراطورالاٍعليهاأفدمالتىالخطوةوهذه.

بعالَدأوامرهأصدرفقد،عهدهطيلةأتبأعهااعتزمالتىالمسياسةعنللشكمجالأ

اوباللاهولَامعرفةعنقدمناكماذلكفىيصدرلِكنولمالطرطن،ببنمناطرهَ

كأنتالمسألةلكنوالنيقيين.الآريوسيينبلِنتفصلالتىالمعقدةالجدألي!ةالمشائل

هذهفىشكلها.للتحقيقالتىاللجنةلدتهىختىللوقتوكسبأتسويفاًجانبهمن

النيقية-جانبإلىلَعفوكلها-المصادرفإنولذا،إليهتقريرهأرفعمنالقضيهَ

أنذلك،القضيةخسرأنهإلاالمناقشةكسبقدكاقوإنهيالريوسأنتذكر

الفوضنىمننوعاًنفوذهملنطقةفىيثيرلأقاستعدادعلىلِكنلمالامبرأطور

اللجنةتقرلِرفىجاءبماالاغقادآثرولهذاأطنابها.الشر!فىالضاريةالعقيدلِة

سلفه.ماتأنبعدخأصةمللانو،السقفيةفىالشرعىالحىَصاحبأوكسنتيوسبآق

بالايلقولم،كرسيهعلىأوكسنتيوسببقاءقرأرهأصدروعليهديونيسيوسا،

ا)14(.االأحزان"مرسوماسمالإمبراطورقرأرعلىأطلقالذىهيلاريوسلجهود

فىلهاأسقفلِةعرشيحنركونهفىئتمئلاوكستنيوسخطورهَتكنولم

لابدمكئفة،،جهودأشهدورَالآونهَهذهلأنولكنملِلاو،هىوأهميئهاعلملهاالغرب

مبنالغربىالائحطرفىتبذلجمانتورائها،منالآريوسىالأسففيكونأَن

يعدريمينىمجمعفىتممابأنللاعترافمحاولةفىوأفريقياالإمبراطورية

يفوقأسلاكفةمنضمبماالمجمعهذاوان،المسيحىللإيمانالحقليقىالأسأس

التصدىفإنولهذاالنيقى،المجمعمنشرعيةأكئريصبحأ(.)ْنيقيةألبماقفةعددهم

4()1148-7,.onAuxen!فالنتيليانللإمبهرأطورالعذريلتمسهيلاريوسكانوا،ن.ولولطث!س

بالنيقلِةْيؤمنالأسقفانمنهظنأمنصبهفىأوكسنتيوسعلىأبقىالإمبرطورا!اقبقوله

فالنئينيانلكافةقلةعلىدليلاْتعدنهاإلاالإمبراطور،عندفأعأكانثوانالعبارةوهذه

أنعدامها.!و

فقد!يصننىمجمعأما،الغربمنضطثمانيةمنهملدمقفا318ْنيطةأساقفةعددكان)15(

SVIP.SEV.أول3!أSac.41I1.:انظر+لسقف004حضره

ح!9
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9الكنيسة00ولةلةاع!

امتدبلفقط،الغربأساقفة.منافحةسكلىيقتصرلمورأءهاومنالمحاولةلهذه

الشر!فىالنلِقيةئرعيمئلكانالذىألبهامميوسالسكندرىالأسقفإلىأيضاً

عندفاعاًالخرلا،فىالكنيسةتأييدعنالإسكندريةأسقفيتوابئلمإذالرومانى،

عامفىفكتب،عليهوفضلهالرومانىالعالممنالجزءهذابحىَواعترافاًنيقلِهَ

Adأفريقياأساقفةإلىمجمعيةرسالة936 Afros epistola synodicaفلِهاأشار

روماأسقفDamasusس1داماإلبهبهابعثالتىوالرأئعة""العدلِدةالرسالْلإلى

للإيمانولا!ل!ملإعلانوالمحطلياغالةف!مجامععقدواالذينالغربوأساقفة

نيقيةمجمعلاستئصالجأهديننيسعونالذيناولئكعلىبعنفوحملالنيقى)16(.

وهم،لهمومقتهالفرلِقهدْازجمصاءعنوأفصحريملِنى،مجمعشأنوإعلاء

)17(سلِنجحدونومأسقفUrsaciusوأورساكدوس،فىممداول(سمفوفالنزأوكسنلَيوس

Singidunumعلىالكاملسخطهوأعلننبقية،آباءعنبالغةبحماسهَودافع

ونبذهمبقرارلهللمسكيزاللامنمعاللَسامحعدمإلىودعاريملنى،أساقفة

)18(.الكنيسةخارج

عقيعبرالأفأرقةالأسأدفةإلىهذهرسالتهفىالسكندرىأثنأسيوسيكنولم

الخمسوالمدنوليييامصريعلالونأسقفألْسعينبذلكيملوكانبل،وحدهرايه

عقدالتأمحيثالإسكندرلِة،كنيسهَنفوذيشملهـاكانالتىالمناطقوهى،الغربية

فىجميعهموأعلنوا،السنةهذهفىالإسكندريهَبمدينةمجمعفىالأكللِروسهذا

منصنه.فىلقائهدهشتهموإبدوالأوكسنتحوسا،إدانجلَهمروماأسقمْاإلىرسلتهم

الاَن.حتى

،الغربفىالدلنرجأنبثلهاالئىالعنيدهَالمحاولاتهذهمنالرضكموعفى

مبلانو،أسقفيهمنأوكسنتيوسلطردوأكليروسهالسكندرىأثنناسلِوسفيهاوشارك

374،سنةماتحلىالأولفالنتلِنيانبحمألِةيتمتعمنصبهفىظلالرجلأنإلا

التالى.العامفىلحقهانالإمبراطوزيلبثولم

0)16(1,ATHANAS,ep. Ad Afros

بلجراد،حالياْهىوسينجيدونوميوغسلافيا،فىأوسيكالآنوهىبانونيافىمورسا)17(

)18(3-2..ATHANAS.Ibid

عسل02
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لكثيسة!وا..لدولةا.

إلىربهمفىاخلَصموااللذانالخصمانْسارع،نحبهأوكسنتيوسقضىفلما

الحقأصحاباأنفسهميعتبرونالآريوسيون،الراحلللأسقفخلفعنالبحث

ضكمئهموقد-والنلِقيونميلانوأكنيسةلكرسىملْهموأحداختلِارفىالشرعى

هذهعلىللقفزالوسائلبكليسعون-اللدودالآرلِوسىعدوهملوفأةالغبطة

هالغربفى.للأرلِوسلِةسفينةآخرلإنجرأقعليها،!بضت!وأحكامالأسقفدة،

،الجموعبينالصراعحمىإلىميلا!نوفىأكليروسبينالانقسامحرارةوإنلَقلث

أمبروزالحاكمأثرهاعلىهرع،دمويةومصادماتعأرمةبفوضىلتنذر

Ambrosiusثائرةمنلبهدىُالكلنسِمةإلىومقامأ،لهمستقرأالمدينهَمنيتخذالذي

باإغتهدبحبلتهبخطابالهدوءفيهموينشدالسكينةالناصمايناشدوراحالمصطرجمن،

نفسههوبهالمناداةإلىالفورعلىفلتحولوأ،الجميعبمسامعأخذ،بيانهوحسن

الاسئعداداتجرتفددالعماد،سربعدتناولكَدالرجللِكنلمولمالميلنهو!أسقفأ

أمبروزتعملِدتمددوكانإلاأسبوعنلكعلىلِمضلمبحلِثالتو،علىهذافى

ميلاطو)91(.لأساقفةرسُسأورسأمثه

فىحدثفقدآبْذاك،المألوفعنخروجاًالنحوهذاعلىحدثمالِكنولم

-تمعندمأَنفسه،الشىءالأولثيودوسيوسالإمبراطورعهدعلىالق!سمطنطلِنية

ئناولأنذلكبعد،عُفدقديكنولمللعاصمةأسقفأNectariusئكتاريوساختلِار

الأسففى،مبلانولكرسىأمبرورْاخلَهاربهاتمالنىْالطربمَةعلىبينهافبمأالعصالرننفقأ()9

فقسمتأنبعدأنهتنكرحبث،جوانبهابعضداعبالخياليكونفدبصورةوسلّاولثا

أمبروزأسرعالدموى،بالصراعألانقساموهدد،والنيقلطنالآرلِوسيينببننفسهاعلىالمدينة

خواطرهم،!أسكنغضبهمامحصطويلبحديثالنأ!إلىلَوجهأتاهافلما،الكنيسةإلى

هذهوقلوبهمالجموعأذانفللقفثأسقفأ"أمبروزفليكنالجموعْبينمنطفلصاحعندها

انظر:الد.منوحيأا!ياها-معثبرينلترليدها،لتوهموتحولواابصيحة

.13-12,3.AMM. MARC. Res Best. XXVII

1111..IV;03 RVFIN. Hist. Eccl!!ل!(.SOCRAT.Hist

.6,5.51 VI ;24 THEOD. Hist. IVول.SOZOM.Hist

ف!.الائقسامأحداثفيهوفعتالذىالعامنفسفىالحالثةهذهيضعحينسقرأط!يخطئ

والعناداةله،خلفأدأماسوسواختيارروماأسقفLiberiusليبريوسوفاةبعدروما،

سنةفىجرىروماش!لَهالذىالشقاقأنوالحقيعَةمنافسأ.أسقفأUreseniusبأورسينيوس

SOCRAT.Hist..)حء+2IV:!.و)نظر374.عأمف!للاسقفيةأمبروزاختيربينما367،

أ!
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لكنيسةاو..سولةاع!

لَفضلكانتالكنسِمةلأنللميلد،الأولىالأيامفىعندئذيجرىيكنلمالمعمودية

المسلِحية.إلىالتحولفىالراغبينامامالبابئفتححتىتاخيره

ف!الإمبراطورىْالنائبمنصبابوهشغل،نبيلةلأش!رةامبروزولِنتمى

الؤلدأظهرحيثروما،إلىوزوجهوابنتهولدهارتحلالوفأهَأدركدهفلما،غالة

علبهكانلمامئجههَآملهكاتَولماوالقانونلِة،الحرةالدراساتفىونبوغأئفولمحأ

ئقدمأالرجلواْحرزالعمللِة،حياتهبدالِهْفىرومأفىمحاملِأعملفمَدوالده

الأمبراطورىالنابًوبلإغتهبفصاحلَهإليهجذبئمومن،عملهفىملحوظأ

Li!لأ!ليجورياعلىحاكمافلنئنيانالإمبراطوربموافقةفعينهProbusبروبوس

هامةأسقفيةمراكزلِضمانالإقليمانوهذان372سنةحوالىAemiliaوأيميليا

أسقفأنفسهلِعلَبرأنإلىبروبوسنبههوقدوبولونا.وجنواوتورينوملِلاطوهى

بجديةأقاليمهأمبروزفجكم.الرحمةمعالعدالةلِخلطأنبمعنىحاكما،منهأكئر

أنهلااٍ،داهيةرجلفكرلهيكنلمأمبروزاْنومع.رجمتهلثةبهماكسبوتعمَل

هذايسلكلأنالبدايةمنذودفعلَهأسقفلِته)02(.طيلةلازمتهنأدرهَبجرأةلِتمتعكان

أوكشنتبِوسبى،وفاة!بميلانو،فىللمستعرةالكنسيةثمشكلةعل!نفمطبالمححامالسبيل

.-ويؤمل!لِهيطمعكانلمالَمامأمغايرأطريقألهتخطالأقداركانتحيث

خلعئةالذىالكهنوقيالمنصبهذأقبولفىملَرد.دأكانأمبروزأنويبدوْ

أواللاهوتيةبالأموراهتمامأىأبديقديكبنلمالحينذلكفحتى،الجموععللِه

)21(،للطموحمستوىأىشبابهفىلهتملوتكنلمالكنلِسةإنبلالكننسية،المشاكل

إلا،بقريبلسِ!زمنلىاٍأسرتهفىالمسيحدةتعودمخلصأمسلِحياْكأنأنهورغم

إلىالمعموديةطقسإتمامبتأخلِرآنذاكمسلَقرأكانالذىالتقليدعلىجرىأنه

،اختيارهعلىميلانوفىالكنسِمةشعبأقدملمادهشتهأبدىولذامتفثم،عمر

إلذىفالنئلِنيانإلىالأمرترفعانإلىالجموعدفعمما،وإحجامهلْرددهوأظهر

الكرسىعلىأمبروزترسيممراسمبنفسهوحضررغبلَها،علىتواندونصادق

)02(74-73..Rand,founders ofMiddle Ages, pp

184..pأ.ton,history of Christianity, volممأBa

78..Stephenson, Mediaeval history, p

1()'73..Rand,op. cit. p

22صو
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!ر!الحميت..المون

فىالعامهَسياستهمعتمشياًفلك.على(ضمالإمبراطورأنشكولأالميلاطى)22(

وللِستضدع.أوأنشقاقأئاقاليمهحاصْرةيجنبوحتىبالكنلِممة،ألمتعلقهَالأمور

علىلِمضىيكد7لمأنهمن.بها،والتزامههذهلسلِاستهفألنتينياناحترإمعلىأدل

بسببألامبرأطورإلىاللوميوجهراححنىلمحلائلشهورللأسففيةأمبروزاخنيار

ولميرتكبونهاالتىوالأخطاءالمدنيونموظفوهيندهجهالذىاللالمقغيرالسلوك

غدك،القولبصراحةيقينعلىدائماًكنتالقدأجابهأنإلاالإمبراطورمنبكن

تعأليميدْلكتأمرككماخلاصهاوأحسنأرواحنابتطهيرغالِتكإلىأمضذلكومع

.(32)اافىا

هوفالنتتيانالععئادبأسلوبهفليهاشاركالتىالكنسيةالأعم!آخروكأنلَا

بهذهالإمبراطوروجودابأق375،سنهَإلليرلِافىعقد7الذىالكنسىالمجمعفلك

الشرقفىالآرلِوسيةنفوذأزديا؟عقدهإلىأدىوقد،العامذ!لكصيففىالمنطقة

والخشلِةفالنز،الإمبواطوربتأثيرالشطر،هذافىالأوربيةوالولاياتالرومأنى

أسقفأن.باسلكماالليريأ.خاصةالمئاخمةالغربيةالولاياتلىثانياًاٍامتدأدهأمن

لهتعرضماعلىمنهمأنقفارسالتين.النزبأساقفةإلىبعتَالكبأدوكقيسارية

تفاصيلهناكأنويقولفالنز،لِدعلى،الحكوميةالمسلِحيةمن9+الهومويهَخصوم

حملالذىSabinusسابلِنوسشماسهلهميوضحهاوسوفلِبلتبها،لاأنرأى

منالعاصفةنئعرضْلهذهلمواحدهَكنلسةلْوجدلاأنهويذكر،الأولىرساللَه

إلىالعونيمدواأنالغربأساقفهًلِنأشدتنممصر،فىطييةإلىالللِرلِاحدود

منالشرقىالنصفإلىمنهمعث!داتجاهطريقعنوذلكالشر!فىإخوانهم

.(24)الأمورلهذهحدلوضعكنسىمجمعوعالْدالأمبراطورية

باختيأرغامرةسعادةأبدىلَد-فالنلَينيانا.لإمبراطورأنثلِودوريتوسالكنسىالمؤبىخيذكرْ)22(

الأمبراطورْيخفولم(رسامتهخلحضورعلىيحرصحيعلهمصالميلانو،أسقفاأمبروز

.هذاإلىأناعهثتلقد،المخلص!قدير(يهاربنا:لِا+نحمدكيالَولفراحالأمربهذافرفحته

ينلكالشكرءأرواحهماورشدبرعايةانتإليهفعهثث،والأمانأمنهمللناسييووأنالرجل

.cl.6انظز:موفقا".اختعارىجعلث IVِءTHEOD, hist. E

)23(6.THEOD. Hist. Eccl. IV

24()3-1.,BASIL.Eep. XC; XCII"
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لكنيسةوا..لهولةاص!

المجمعهذالجقدالأساقفةإلىالدعوةتوجيهتضمنتالتىالديباجهْأنورغم

لأولهما،الأكبرالابنوجرالَيان،وفالنزفألنتينلِانألثلاثةالأباطرةأسماءحملتقد

ألْىإلا،الإمبراطوريةبممطرىفىالإمبراطوبىىوالئقليدالعرفبذلكجرىكما

وصدواعنهصدرلَاالتىالمجمعيةرسالثهذلكأكد!كما،غايتهكانتالمجمع

وجهودفالنزللإمبراطوراللحسدى،الشرقأساقفةإلىوأرسلتفالنتينلِانعليها

جديدمنالمجمعا!كادولهذا!الهوموية".الحكؤمية،المسيحيهَشأنلإعلاءأكليرؤسه

العالنادالْمأاعتبأرهاإلىودعاالنلِقى،الإيمانقانونالهوموسية!،11علىالتاكلِد

لحىلاأنهأعلنوأعندمانلِالَهمعنصراحةالحضوروافصحالجامعهَ،الكثلِسة

يعدهذالأن)فالنز(عقيدةْإمبرأطورهيتبعبأنهالتعللالشرقاساففهَمنلأى

تعاللمأعطاناالذىالربمنمرفوضأولعتبرالإمبراطورلِهَ،للسلطةسيئأاستخدامأ

دذهومالقيصرلقيصرما"أعطو!المقدسةألكبَبهجاءتلماوعصيانأ،الخلاص

7)02(.فى

المجمعهذاعنالصادرهالقوانلِنفىجاءمأليه،اٍالإشارةلَجدرومما

والشمامسة،والقسيسينإلأساقفةبرسامةوالخاصةالكنسى،بالتنظيموالمتعلقة

المدنيينالموظفينكباربينمنأوالاكليرو!مارجالبلِنمنإما؟اختيارهموكيفيهَ

العسكريينبينمنأختلِارهموتحريموطهارئهم،عفلَهمصيثالنأسفىيذيعالذين

أمبروز،اختياربعدعقدقدالمجمعهدْاكانولما)26(.المدنيينالموظفلِنصغارأو

الشر!أسلادفةعلىشنقدكانولما،للمدينةأسقفألميلانو،المدنىالحاكم

المجمعهذأفىمعينأدورألعبقدأمبروزيكونوأنفعلابد،هجومهالاَرلِوسلِلِن

بحلِث،مباشرةغيربصورةولؤحدىالئنظيمية،وقوانينهالعقيديةوكراراته

رغمللأسففالةاخئيارهشرعيةيوضحكثسىمجمعلَألِيدعلىلِحصلأناستطاع

بالموافقةفالنتينيانالإمبراطورقراريدعموحلْىاكللِروس،رج!أحدكونهعدم

كنسى.بقانونرسامتهعلى

)25(8-7.0 IV!ءص!اس.THEOD.Hist

(1'Hefele,history of councils, vol. Pp. 2-928 (Y

ص!4!ص
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!ةلكنيسةوا..لمولةا-...

(5rvنوكمبر)17بقللِلالمجمعهذاعقبكمداً)702(فالنتينيانوقاةأنغلِر

فدْهاثتهزوا(ن-الشرقكْىالآريوسيون0يلبثولمتأئيرها،قوةمنقرارتهجردلْا

ركْضأنقزه،.قررفىمضاذامجمعأ-فالنزالإمبراطورمنبلألِ!دوعقدوا،الفرصة

مجمععنوالصادبىةأْ"اص!4أْداsالبلدولِوسالقسيش.إللهمحملهأالثىالرسالة

القيامئقتضيكأنتوالتىأجلهامنأوفدالئى.بمهمتهالاعئرأفوعدمالللِريا،

النيالَى،بالإلماذماوتعريفهمالمنطقهَ،هذهبهتدينالذى-الإلِمأنلقانوندقبوابفحص

الشر!فىالنيقيةأساقفةمنكببِرعددبعننلقراراتعدةأنقرةمجمعأصدروقد

،(28Nyssa)نيساأسقفجريجورىابرزهممنكان

الساخنةالفارسلةالجبههَمنمقربةعلىأنطاكيةفىلِقلِمآنئذفالنزوكأن

المقربالأنطاكىالأسقفايوزيوسوزعيمهمالآريوسيينأنصنارهجواروإلىأبدأ،

علىالعنتالهرمولِة،غيرالأيونسيةوالفرقبلالنيقيون،لالَىوقدالإفبراطور.إلى

وأولئك-هؤلاءزعماءمنعبدوتعرصْ،أنطاكيةثْىمقامهخصوأ-عوانهيد.فلنز

مساعدافالنتينيانوفاةعقبالغربقىوقعتالتىالأحداثوكانتوالإعدام،للنفى

أبنهمولُهقبلأككلنقدكانالغرب.إمبراطورأننلك.ْسبيلهثْىالمضىعلىلفالنز

الإي!إعلانعلىالجلشأقدملمحضى،فلماقلضر%،Gratianusجرالآبانالأكبر

شريكأ،إمبراطورأالأربعالسنواتعمرهيئجاوزلمالذىالأصغر،فالتتلِنلِانالذَانى

عكلعللِهتملكاوالحثقالغضبألىْإلادْلك،قثبولاظهرقدجراتلِانأنورعْم

فىعونهعلىالحصولفىيطمعكأنالذىفلنز،عمهحمقهوشاركه،سبيل

كانوانالدأنوب،جبهةالآنلْشهدهاكانتاللىالمجرمانيةالتحركاتموأجهة

إلطجاءالذىQuadنالقواضىمنوفداَ)س!مَبلفاللتيديانالأمبراطورالمصالر.أنتنكر)27(

ماالإمبراطورراعوكَدالأمبراطوزية،وبينالحبلاحهـبينهمنفرمعاهدةعلىالمحصولبهدف

ومن،المعتدونهمبأنهمللرومأنالَهام!،-وساءهوبداوةهمجيةمنْالسغارةهذهعليهكانت

الإمبراطوريةلحلودالبرابربا11!لاءمل!لمهاجمةمغتمأوجههمفىونَارالحنقبهاستبدثم

انظر.كمدأ.موتهإلى(دىصانلك،علىوتجاسرهمالرومانيهَ

-4.1.6AMM. MARC. Res hest. XXX

63;10 + ;12 SOCRAT. Hist. Ecci. IVل!س!ح.Hist.لأولعول

36SOZOM. Hist. Ecci. VI

)28(092..pأإأHefele, op. cit
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لكنيسةوا..الة!لةع!

غضب"إنبقولهالأحداثهذهعلىيعل!سوزومنوسالكنبسىالمؤرخ

الحضولدونذلكعلىأقدمالذىهوالمجيشأنإلىراجعاكانالإمبراطورين

أولأ!ا)21(+موافقنهماعلى

11التالىالعامفىوقعتالئىالأحداثولكن .Iry"l'حبثاللاحمَين،والعامين

منطقةفىوالنزولالدانوببعبورالغربيينالعَوطلجمأعأتالإمبراطورسمح

الرومانبلِنالأعوامهذهخصحثثالذىوالصدامMoesiaموئلِزيا

تخفيفعلىمضطرأفلنزالإمبراطورلِقثمانإلىأدىهذاكل)3ْ(،والجرمان

ثمسئيوسالولتىالفليلسوفانكماالهوموية،أعداءضدالعفائدىالاضطهادغلواء

Themistiusوالوش!نالمسلِحيينجانبمنالاحتراميلقىكانالذىالبفلاجونى

سياشةممارسةعنللاقلاعفالنزإلىالآحْرئلؤ-النداءيوجهأخذالسواء)31(على

بعضالإمبراطورأصغىوقد،الحكوميةالمسيحيةعنالخأرجلِنئجاهالعنف

الىبإرسالهموأكئفىالخارجهْ،الفرقزعماءإعدامعنفامئتعنصحهإلىالشىء

قساوتهيديرفعلمالإمبراطورام!بقولهالحمَيقةكبدسوزومنوسويصليب.المنفى

أنبل3للنولة")32(0العامةالشئوناجلمنثلفهإزدأدأنبعدإلاالدينرجدعن

بعدسوءأ،الأمورأزداتعندماالأخيرالإجراءهذأممارسةعنحتىْامتدعفالنز

)92(36VI!اى..SOZOM. Hisctبالعبارةنلكفىمتلألرأكاننسوزومنوس!ويبدو

ياهاموحغاْالأود!النئبنيانالإمبرطورلسانعلىبقلمهن!طهوأوردوواالتىالممهيرة

اليهطلبوأقدوكانوا،الأباطرةوإختيار-الحثمشنبرنفىالتدخلصلإهيمفمحاولألجنوده

صكممنكانإذائجنودى:فأجابهمشرلِكا،إمبراطورأأخررحلاختثارالعريثبىاعتلائه!ر

طيلة،رعيهْالهثوء!زمواوحدى،حقىفمنتبريدونماأما،فعلتمفقدإمبرلطورأ،إعلانى

5.راحح.إمبراطورأ*.!دولةأمورأديرودعونى l!ع.THEOD. Histلأأظ.SOZOM.loc

و!النحينيانوجوماقجوليان6الئوالىعلىأبأطرةثلاثةبللصيبالجيشكيام!لعل7).3

يلىأنثبلالثالثالغرقمنالثانىالنصفلمحىنفوذهمذكرى"لذهان!إلىدأعاقد،الأول

منذعامأعشرئمانيهَام!تمرتالثىالأطيةالحروبفلَرةأوالإمبرأطوريةعرف!لعَلليانو!

نفسهقسطنطينإعلانرحئى503سنهْالعرشماكسيميانوس!وزميلهلعثليانوساعلَزد

323.سنةفردأإمبراطور

.3النصل-أ،البيزنطيةالإمبراطوريةللمؤلفانظر3(0)

()3112..Vasiliev,history of Byzantine Empire, I p

)32(37.SOCRAT. Hist. Eccl. IV. ;32 SOZOM. Hist. Eccl. VI

ص!+26
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والكنيسة!..المولة

عنالارتحالإلىالامبرأطورواضبطرتراقيا،فىفسادأيعلِئونْالقوطراحأن

)33(.المترديةالأمورلمواجهةالعَسطنطلِنيهَقاصدأأنطاكية

المسيحيةوفيا"للهومويهَ+العَوطبسيوفمقتلهحتىظلقدفالنزأنومع

كقدانهأ.شهدتقدعهدهمنالأحْدرهَالسنواثأنإلاحولأ،غنهالِبغىلاالحفوملة

ألبمفْيودوكسيوسمأت375عامففىضاحبه.إثرفىالواحدلزعملألها،

خلفأ،أسقفأDemophilusديموفيلؤسباختيار3"الهومويونفأسرع،القسطنطينية

موأتيهَ،فرصةباغبارهالِودوكسيوسوفاةإلىنظروأقد"الهوموسيون!كانوإذأ

ألذكطالامبراطور،أنإلامناقسأ،أسقفأداس!aكعداث!الفأجريوسرسمعلىفاقدموأ

ألعاصمهَإلصكتائبهبإرس!أسرع،الشرقإلىطريقهفىآنذأكنلِقوميدلِافىكان

الاَرلِوسىدالِموفلِلوسوانفردايلفاجريوس،س!لىالقبضوالقى،النزاعهذالحسم

خسرث374عامفىأنهغيرالأسقفى.ألعأصمةكرسىعلىبالسيادةالهوموى

يسلَطعولمميلاطو،أسقفأوكسنتيوسبوفاةجديداًمقعدأالحكومبةالآريوسية

للويوسلِهعثوإلىالسلطابئانتقلحلِ!،نفوذهمعلىإلحفاظهتاكالآريوسيون

الأنطاكى،الأسقفيوزيوسكانحتى376عاميأتولمإمبروز.هولدود

الآريوسيونفأخلَار4ماتقد،ومنفاهفكرهآريؤس،رفِقاعنيد1الآريوسى

والكرسىالقسطنطينلِةمنكلكانتوإذاله.خلفأDorotheusدوروئيوس

منكلأخلَفاءاْنإلاللاريوسية،ولإثهماعلىظلاقدا7نرلمممىالأنطاكى

بأفولنذلِرأًكانالأحدأثمسرحعلىمنويوزبوسوأوكسنتيوسلِودوكسلِوس

أنبصعأمبشكلوالآريوسيهَخاصهَ،بصفهَ،الحكوميةالمسلِحيةالهوموية،نجم

صريعأ.حتفهالآريوسىالإمبراطورفالنزلقى

مواجهةفىفحكمهمنالأخيرةالسنةفىقألنزالإمبرإطورانهماكوكان

ائباعبتنفسالذانأالوجود،سكنهرلاهالآريوسيهَزعماءوغياب،الجرمانيةلمسألة

لىاٍأنطاكيةمنفالنزب!ارئحالعلمواأنماهؤلاءأنإذالصعداء،.النيقية

&'VYAعأممايومنالئلاثلِنفىعجلعلىالعاصمهَودخولهالقسطنطينلِة

اسئعادةؤراحوا.يحاولونفمجاعتهمبللهمعادثحتىالقؤط،لم!ماهَواسثعداده

01.")3؟( IV;35 SOZOM. Loc.!م!مم!iCSOCRT. hist
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لكنيم!ةوا..!ذابع!

فلمفلك،علىالأملكةأبرزالإسكندريةوكانل!مافقدوها)34(.الئىوكراسيهمنفوذهم

منالفرارإلىواضطروهلوقا،الآريوسىالأسقفضدثارواأنأهلوهالِلبث

،بطرسالإسكندريةإلىعادبمنماالقسطنطينيهَ.إلىكرهاطريقهلبشقالمدلِنة

منهرباًالغربفىجلهأأسقفيتهفترةوامضىوفاتهبعدأتتاسلِوسخلفالذى

رومامجمعحضورفىشاركددعودتهقبلوكانله.والآريوسيلِنفالنزاضطهاد

المَدس،الروحبخلقالقائلينلأدانةدأماسوسالأسقفرئاسهَتحتعقدالذىالثالث

الهمانهعلىئللىالسكندرللِن،إلىبرسالةعودلْهعندالرومانىالأسقفزودهوقد

ماسرعانذاٍ،ببطرسطويلألِمتدلمالعمركانواقعللِها،وحفاظهبلهوموسيهَ

أمورتئركولمThimotheusذَيموثىالأسقفىالإسكندرلِةكرسىعلىليخلفهمات

هذهلمعالجة-سوزومنوستعبمرحسب-لفانز-فرصةالمضطربةالدولة

3(.لها)ْالملَصدىأوالتحديات

أمتدإدعلىتظلان"الفوموية/1صورتهافىألحكوميةللمسيحيةقدرهكذا

الشركَىالشطرفىمنازعبلاالسيادهَصاحبةداللِلاْ،إلا)935-378(عامأعشرلن

فالنز،عهدوطوال،قسطنطيوسحكممنالأخيرةألسنواتخصالإمبراطوريةمن

فالنزمقل!وكان)361-364(وجوفيانلجوليانالقصيرلِنالعهديناستثنيناإذا

القرنجدالبهاْلَميز!يمةجدليهَفترةبنهايةالذأناْالكبارالاَريوسيةزعمأءوموث

بعدهأللآزلِوسيةتقمولملصرأعها،محوراًالأريوسيةالأفكاركانتالميلأدى،الرابع

دينأ.الغربفىبعد-للجرمانيمننلتصيحانتقلتلدكانتواوقائمهَ،الشرقفى

المسلِحيةإلىلَحولت-الفرنجهَعدا-كلهاالجرماننلِةالقبائا،(قذلك

هذامعظمها،فىالجرمانيةالعمالكبقاءطلِلةبهاالمانهاعلىوظلت6الآريوسية

مجمعفى581عامالند!لهإلىهجروهاالذلِناسبانلِأفىالعربلد!الالوطباسد!ئناء

بالإمبراطوربة،الجرمانوعاقة،الجرمانلدىالمسلِحلِةقصةولعلطللِطلة.

قدكانوافالجرمان.الأحداثمجرىفىذلكلتأثلِر،موجزةوقمةهنامنانستدعى

الشرقى،الجنوباوالجنوببأتجاهجرمانلِا!الثانى!موطنهممنالنزوحفىاخذوا

ثاهحم!+.ولأأ5.ل!ء!317.1،نم203هول.ول13أ.5!ءا.لأا93،ول077كولولس!.3ء9(43)

س!!.،5دثلا*أ,5-1.1

(5SOZOM. Loc. Cit. ( r

ح!28
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لكئيسة!وا..ولةالة

هدْاقىالأرصْعللِهمضافأنبعدحياهَ،وأوثْرخصبأ.ع!..لاظق..أكثر.بحث!اْ

جماعابَملرالراينْإلمىملْهمبعصْجاءحلِ!السبلبهموتفرقت،الثانىالموطن

أشهرهمومنالأسود،والبحرالدانوبإلىثانبعضوذهبr،3كم!لأد!الفرنجة

الراينوبين،VisigothsالغربيينوالقوطOstrogothsالشركَيينالقوطقبلِللَا

والوندالوالسكسونالإنجليزمئلالجرمانيهَالقبائلمنآخرعلدأنتشروإلدانوب

كثلِر+ذلكبعدوجماعاثوالألمانوالآلان

الإمبرأطوريةحدودعلىالنحوهذاعلىالجرماننزلوقدطبيجاًوكان

منبالقليلةلملِستأعدأدبتسربثلممحوسيلة-الامبراطورحدودلحمالِهَالرومانلِة

إدارةأغمضلَامأوكتيرأألرومانية،الأراضىداخلإلىالجرمانيةالشعوب

جندأ"سرا"إ!النازحلِنهؤلاءلاستخدامألتسرب،هذاعنأعينهاالإمبراطورلِة

بأنونياملرالإمبراطوزيةمناطقأفقرفىفلاححنأوالرومانىالجيشفىمرنزقة

BannoniaوموئيزيأMoesiaأيضاًطبيعيأوكان.البلقانفىالولالِا!منوض!يرها

والعاداثاليوميهَوالحياةالرومانبةالحضارةمظاهرعلىالحبرمتانيقفأن

كانتوإنالمسيحيهَ،إلىبعضهملِتعرفوأنالرؤمان،يحياهأ7التىوالئقاليد

جدأ.قليلةالملِلادىالرأبعالقرنأوائلحتىظلتقداصعدادهم

الموًرخونحولهيختلفأمرْاالمسيحيةإلىالجرماقتحولمسألةْوتشبم

يدْكر،سقراطالكنسىفلمؤرحْالمعاصره،والكنسيةالتاريحْيةالمصمادرخاصة

وراءفلِمامكئهمأثناءانشغلواالغربللنالقوطانسوزومنوسذلكفىولِلَابعه

يتزعمهأحدهمافرلِقلِنانقسموافقد،بينهمدارتالتىالأهللِةبالحربالدانوب

يسئتجدأرسلالذىFritigemesافريتجرن"يقودهوالآخرAthanarich!أئانأرلِش"

للقوالَاأوامر"فالنزالإمبراطورأصدرالفوروعلىعوثهم،ولِطلببالرومان

سانحةفرصةتلككأنتالنصر،لهأتمإذاحتى،بمساعدتهالدانوبسكندالمرابطة

افريتجرن!جانبمنالعرفان.منكنوعالصسيحيةإلىالقوطمنكبيرعدد.لتحول

أفواجأ)36(.الآرلِوسيةفىالقوط-دخلفقدآريوسيا،4كانولمماالامبراطور،لَجاه

)36(37..(5 IV 33; SOZOM. hiss. Eccl.مم!حا!IV3!أث.SOCRAT
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لكئيسة!ا..لدولةاص!

القوطرجالأحدأى،51)ء"عاولث!"أولفيلاْأنمعلفأ،سوزومنوسويضيف

درالِةعلىيكقلموأسقفهم،قومهبنىيلِنبالمسيحلِةالمبشرينالشهيرين

الرغموعلى،فسطنطيوسعفدخصلأنهإذالكنيسهَ،فىالحادثهْالعقلِديةبالخلافا!

شركةفىودخوله365،ممنةالقسطنطلِنثِةمجمعأعمالفىمشاركتهمن

أنهويبثوالنيقى*الإلِمأنفانونعنينحرفلمأنهإلاواكاكلِوس)37(،يودوكسبوس

الذينالآرلِوسية،زعماءمععقيدىجدلفىودخلالقسطنطبنيةإلىبعدطماعاد

العقيدةبتقبلو!ماإذاالإمبرأطورعلىشعبهومطالببعرضْمطالبهوعدوه

دلْعرضالمتىالعصيبةالظروفضغطأمامذلكإلىمضطرأكانولماالآريونشيهْ.

النيقية)38(.المكنيسةعنجملِعهموشعبهنفسهفصلفقد،قومهلها

قرينه،معثيودوديتوسالكنسىالمؤرخيتفقيكاد،الأخيرةالنقطةهذهوعند

سماحفورالدانوبالفيزيقوطعبوربعدمأإلىالأحدأثبهذهيتأخركانوإن

علىأقئرحالقسطنطينيهَأسقفيو؟وكسيوسويقولْإنبذلكلهمفالنزالإمبراطور

منقدرعلصوففوا!كانواأنهمرغمشركئه،فىبلدخولالقوطإغراءفالنز

وحدةأنبموله؟الإمبراطورخاطبالأسعفأنويضلفا؟بالمسيحلة""المعرفه

استصوبوقدواستقرارا.ثبأتأأكثرالسلا!يجعلسوف3العقلِدةفىمعأهؤلاء

تنجحولمأبالهم.عقيدهَعناللَخلىرفضواالقوطأنغلِر،الرأىهذاالإمبواطور

بالدخولشعبهافناعاستطاعالذى،نفسهأولفيلاتدخلىبعدلااٍالإمبراطورجهود

للأسدفالعاصدمةأسدمْادفعهااللىالرشاوىْبعدخاصهَلودوكسلِوم!،.شركةف!

بينالجدالأنبحجةالآريوسبةإلىفومهاستمالةفىأولفيلانجغوهكذاالقوطى،

فىخلافأىيئضمنولا،الشخصىالتنافم!إلىحقيقتهف!يعودالمخللفةالفرق

)93(.الابنمنالأعظمالآبأنيؤمنونؤالالَوطلتاريخنلكومنذ،العقيدة

(TV)!7'القسطنطينلِةفمقفهويوثوكس!ومL ?W 'J I?فهوأكلا!وسأمابليه.الاءممارةسبقرقد

منصبه-لمح!الكنيسةمورخىشيخالقيسارى،يوسيبيوسخلفالذىفلسطققلِعماريةأسقف

عامسلوهةهحععفىبهاالإيمانوثيقةقلم،الشرقفىالهوموبةللعقيدةزهماءأحديعتبر

ليصلكلهاوالآربوسلِةبلالهوموية،عقيدته!الأمرنهايةفىتخلىقدكانوك935

صفوله.أنطاكبةفى!معتدلث!بالنيقيين

(VI.37 (3A!اعكل..SOZOM.Hist

)93(33.+.THEOD.Hist. Eccl

-.3ص!.
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لحعيم!ة!وا..وتالة

دونبهاالئصمليمأوعلائهاصبهكذاقبولهايمكنلاالآراءهذهأنعلى

حضرقدهذاأولفللاأنبقلملهما)04(ذلكقبلذكرأوسوزومنوسفبسقراطمنلإدشة،

11التدشينفجمعباسمذاعوالذى41rسنةفىعقدالذىأنطاكيةمجمع

ilium dedcationis!صonحضرهآرلِومد!ا،كأنالمجمعهذاأنوالمعروف)41(.ح

والزعِمإنذاكالقسطنطينيةاسقفالنيقوميدىيوسيبيوسوترأسهالشر!.اًسلادفة

المجمعذلكفىللقوطأسقفأرسمهتمقدأولفيلاأنالِضذأوذكراالعنلِد،الآرلِوسى

عاهى--القسطنطلنلةْمجمعشهودأحدكانبرأولفلِلاانثم.نفسهيوسلِبلوسلِدْ

التىالآرلِوسيهْالجهودتوجالذىللمجمعوهوسوزوصنوش،دولحدعلى0،3

الأسقف.أنكماالإمبراطوريهْ،فىالسيادةأجلمنعامأوثلاثينخمسهَاسبكربئ

أسقصْيوثوكسيوسأشركةكْى-سورْومدْوسلِقولكما-ايضنأدخلالقوطى

الآريوسية.آباءأشهرمنوهما،فلسطينديسأري!ةأسقفواكاكيوسالقسطنطينية

الأيمانعنلِنحرف!المبأنهالقولوبينكلههذابينالتوفيقيمكنإذنفكيف

سوزومنوسأازعمحسبالنيقى"

مععقيدىجدلفىودخلالقسططينلِة.إلىعاليبأنهالقائلالئانىالأالر

قومهلهايلَعرضالتىالعصيبةالظروف!ضغطتحتواضطرالآرلِوسليةزعماء

دخل!دكانأنهإذوموضبوعأ،شكلأمرفوض..الآرلِوسيينشركةفىالدخوللىاٍ

الفقرةكْىنفسهسوزومنوسذكركماوأكلإيوس،يودوكسيوسشركةبابفعل.فى

فالإمبراطوركبلِر؟الأهمية.منجأنبعلىنقطةهذأإلىيضافذائها.

صكامفيهاعقدالذىالآرلِوسىالمجمعبعدالقسطنطينيةفىيمبئلمقسطنطيوس

أنوماللفارسيهْ)42(للحرباسئعدادأأنطاكيةقاصداًعنهـاارتحلثمقليلإْإلا365

الغربإلىمتجهأثانثةبجيشهلِعودأناضطوحتى،لذلكقوالْهإءادفىأخذ

ثمنم،56سنةضحالةعلىعينهفدفسطنطيوسكانالذىجوليانعمهابنلملاقاة

الاميراطورلكن036.عامفىجنودهبإرلدةشريكاًإمبراطورانفسهأعلن

IVطبماTأ"3حماEccl.ْ،أ,41.01-8)04( ;24 SOC1115,ْ3.OZOM. hist. Eccl

146صالثاكالجزءوللكنيعمةالدولة6للمؤلفرأجع!مجغعهدْاعنللتفاصيل!منللصزيد؟()1

42()1127..THEOD.hist. eccl-

!صا00
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لكنيسةوا...س!ولةاع!

موبسوكرنىمدينةغدمنلِتهوأْفلَهذاٍ،القسطنطينيةلِصللمقسطنطيوس

opsucreneمناللالتَفىالصغرىآسلِافىوكبادوكياكلِللِكيا-بينالحدودعلىق

الوثنية،إلىعودته%وأسكلم،اطوريةالإمبرعرشجوللِانفأعتلى361،سنهْنوفمبر

,jsعامجوفيانخلفهفلما -r trللقولمجالهناكفلبسثمومنللنيقلِة.معالئان

فىودخولهفيها،عقدالذىالمجمعبعدمباشرةالقسطنطيندةإلىأولفلِلابعودة

-الأخهيرةالعبارةهذهحتى-قبوليمكنكلِفبلالآرلِوسية.زعماءمعجدال

الحادثةالعقيديةالخلافالَاعنشيئاُيفقهالا1بأنهأولفيلاَيصفنفسهوسوزمومنوس

الْنينشركهَفىودخلالقسطنطبنلِهَمجمعحضربأنهذلكصلىويدلل"الكنيسةفى

النيقى!!الإيمانأنهلِعتقدوهوالآريوسيةزعماءأكبرمن

منذأنهذلكالنلِقية،عنماشيئاًعرفقدلِكونانيمكنلاأولفلِلااقبل

فىسريعةبصورةأنتشر!قدالآرلِوسيةكانلَاالملِلادىالرابعالقرنعشرلِنيأث

الجقيقةوهدْهألصغرى.وأسياسورياخاصة،الإمبراطوريةمنالشرقيةالولايات

أسقفلِولسيبيوسصدلِقهإلىالسكندرىآرلِوسبهابعترسالةمننعلمها

أقعلمنافإذاعقيدته)43(،وتابعتآزاءهشالِعتاالتىالكنائسفيهايذكر6نلِقوميديا

325،سنةنيقيةمجمععنصدرثأنبعدإلأالرسملِةبصفتهاتعرفلمالنيقلِة

ثمكبالوكيا،فىالأولمىولَربلِتهتعليمهللقىأنه،rأأسننهْولدثدأولفيلاوأن

كأقحيلسا)؟4(،العاصمةإلىالرأبعالقرنمنالثلاثينياتنهالِةفىارتحل

البدايةمنذتفتحتقدمدأركهأنأيقنالها،أسقفاْأصبحقدالنيقوميدىيوسيبلِوس

4(.فقط)ْالآريوسيةعلى

كانالآريوسبةالمسيحيةإلىالتحولهذاأنمنئيودورلِتوسيقولهماأما

يودوكسيوس،وأسالَفهفالنزالإمبراطوربيندارالذىوالحدلِث،الدانجوبعبوربعد

الامبراطوربموافقةالدأنوبعبرواالقوطأنذلك.الحقيقةهذهتدرلاالأحداتفإن

.781ص.الثانىالجزء:ْوالكنيسةالدولة،للمؤلفراجع()43

)11(915;.Laister,Thought and letters in western Europe, .p;91 Baiton, op. cit.,1 p

22..Strayer& Munro, op. cit. .p;31 Davis, Medieval Europe, p

مجمعشهودأحدكانTheophilnsتنِوفلهليدعىللقوطأسالَفاأنالمؤ!خينبعضيذكر)45(

راجع:جرمانيأ.كونهفىللشكيدعوأد!ممقفهذااسممجردأقغيرنيقبة(

85..Strayer&Munro, op. cit. .p;31 Vasiliev, op. cit. ,I p

!صص!2
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لكثيسة!وا..الدولة

يكنولمHierapoفا3منبجثمأنطاكلِةفىآنذاكقالنزوكأن376،عأم

مايوفىإلاالعاصفةلِأثولمالفارسبة،للحربألاستعداداثلملَابعهبأقسطنطينية،

ليلقى،الرومانوبلِنبينهموشيكأالصداموأصبحالقوطخطراسلثحلعندما378

منثيودوريدوسرأىلِنهدمثمفقط.أياموعشرةبشهرلِنالتاريخهذأبعدحتفه

قبلأى037،عامفىماتقدالقسطنطينيةأسقفايو؟وكسيوساأنعلمناإذاأساسه

ا!سنوأتبسثالمؤرخلِذكرهأالتىالأحداثهذه

علىوأصروأالإمبراطوردعوةرفضواالقوطأنئيودوريتوسويضيف

الكنسى؟مؤرخنايعنيهاالتىلالكعقلِدةأى..ولكنأبالْهم.عقلِدةعنالتخلىعدم

لِدعىالئىالنيقيةهىْأمعأمة؟الجرمانبهايدينكانالئىالولتيةأهى

فقدالأخيرهَ،كانتفإنالأمر؟بادئفىأولفلِلابتأئيرليهااٍتحولواانهمسوزومنوس

انقسامهمفىالغربيينالقوطبأنالقولامكنناالأولىكانتوانمناقشئها،لناسبىَ

عقيدتهم،فىانقسمواقدوفريتجرن،أثانارلِشمنكلزعامهْتحتفرلِقلِنإلى

ألَباحبينبالمسيحيةيبشرأَولفيلاراحالبرللنية،علىوجماغهأثأنارلِشحافظفبينما

هذاانزلأثاناريش،ابتاحلئضمبشارلَهدائرةيوسعانحاولوعندمأفويتجرن،

منالآرلِوسييننظرفىهؤلاءاعتبأرلىاٍادىمما،منهمتحولبمنا!لِمعذابه

العملهذااعتبارعنصادرأ.العجوزالملكسلوكيكونانيبعد-ولاالشهداء)46(.

علىهؤلاءإلىنظركَديكونأنولابدلعملطاته،انتقاصأأوحق!فهعلىأعلْداء

كالْتْهدْهولمابلِنهما،-الدالْرةالأطيةالخرلافى-،7-!خاص!هلخصمه(عوانْأنهم

إلىوأنضمامهمعنهأئاناريشأنصاروتخلىفريتجرنبانتصارانتهتفدالحوب

لهمليسمحفاِلنزإلىتويسلواالنينهموهيلهفريتجرنرجالكأنولمامنأفسه،

ماخطاتمامأالَضحالآريوسية،علىهؤلاهكأنولما)47(.أولأالدانوببعبور

الآباء!.عقلِدهَعنثلِودورلتوسلِذكره

نجحقدالقسطنطينلِةأسقفبأنادعائهفىثيودوريتوسمسايرةلِمكنوكلِف

أجمعوقدالاَريوسيهْإلىبالتحوكوقبيلهاولفيلاإغراءف!الرشوةطريوًاعن

46()33.eccl. IV+13!ح.SOCRAT

!47(32-231..C..*011 voL،1 pp
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والكنيسة-..المولةع!

والإشادهَخلقهعلىواللثاءأولفيلاأملْداحعلىجميعهمالكنبشةمؤرخو

)48(.بفضائله

وكله!الثين)94(5رجالمنْبينمنهموألثانالكنبسهَ،مؤرخىأننواهوالذى

ددالميكى،الخامسالقرنفىتواريحْهمكتبوأوئلاثتهمالنيقلِة،للعمَلِدةمدحمس

الأرلوستتة،--خاصمةإلىعامهَالجرمانمنالضخمه.الأعدادهذهتحولجملعاْراعهم

هؤلاءوعْيروالوندالالأوستروقوطحبلِرانهمْمنإلىالفيزيقوطمنأنئقلتَقدوإنها

الجرماندينهىالآرلِوسلِةعْدتحئى،الأحْرى-العديدةالجرضأنلِهَالشعوبمنْ

أنتشارمنخيفةيتوجسوبئهؤلا.ءكانولا-ْشكإ.الفرنجهَ).ْقبأثلعداجميعهم

ألجددالسادةهمالجرمانأصبعأنبعدخاصهْ،الرومانبينالآريوسلِةالمسيحية

نهفاٍثمومنوالساد!ما،الخامسالمَرلْينخصألإمبراطوريةمنالغربىللنصف

أسقفعاس!ءأ*نيكيتانجدأنإفيحول"33)1-(،ْليسئتريقولكما،المصادلمحة!قليس

خلف-الذىالجيلفىنيقىأسقفوهونيش(،من)بالقربRemesianaرمسيانا

فىاأخذتاالتبىآرلِوسلّعاليممنالمعمودلِةللَناولالمئقدملِنيحذبىأولفيلا،

المنطقة.هذهفىالاندتائدار

بالمسبحية-فىالتبشيرفىكبرأدورألعبقدأولفلِلاأنفيهمراب!لاوالذى

بهلتصفمأفلكعلىْوساعده.ألفلِزيقوط،منقومهبلْىبينالآريوسلِةصلِغتها

وسحرالفصام!منبهئتقعكانماإدقانجالإضاقه،السيرةوطلِبالخلقحسنمن

السج!على-نفلسهيدْرض7اناسلدع7قدأنهإلاأريوسيتهورضكم(.2ْالبلِانإ

الموئيزلِة-اللغةإلى-المضس-أ"أ!كتاببترجمةالرأئععملهخلألم!الكأثوللِكيهَ

فىمعتمدأحرفأوعشرينتبعةلناشقوطِةْالأبجديةصنفأنبعد،القوطية

)48(37.51 VI!حل.Hist01.وْل IV ;33 SOZO5،ء.SOCRAT.Loc. c) .t THEOD. hist

.سوريا؟فىس,كولكنيسةأص!دَفائرودوريتوسكانلينمأغزة،رهبانأحدسوزومنوسكان)94(

وكانالنيقية،إلىالآريوسيةمنأسبانيافيأشفرار.همعنثبعدهماالغربيونابالَوطتحول)55!

!5807عامفىفلك

((5)02..oughtand letter in Western Europe, p+(إ

(25)37.IV ;33 SOZOM. hist. Eccl. VI.!ع!،ه".ا!ةأ-.س!!أس

34سو
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!رلكتي!ةوا..لدولةا،

لبغاعدهوكبألشم!)73(.أهللسانعبىأقيخربعضهاولمحىاليوئالْيةعلىبعضبها

ألقسطنطلِنلِة.ثمكبادوكيالمحىتجليمهئلقلِهأئناءواللتينيةلللِونانية.دراسلَهذلكعلى

والملوكصموئلِلأسفارمئهلِحدْفان.عذىالمقدنعللكتابئزحمتهلمحىحرصوقد

بالحروبمولعونأصلأألقوم!بأنذلكمبرراوقدالحزبيهْ،بالمعاركلامتلائهما-

فلطالماالجواد،لمهمارْاحتلِاجهممناكئرالعلِشللقمهَالأنمحئاجونفهمئمومن

،(.ا)4اقواهمالحروبأئهك!

بالقليللي!بىعددادقبتعبير(وتحولوا،قدالفيزيقوطكأنالنخؤهذاعلى

أنفبلالآريوسلِهَ،المسيحلِهَإلى-فرلِتجرن،أشياعلِشكلونالنينوهم،منهم

الدالْوب،بعبورلهميسمحكىفلنزللإمبراطورالئؤسلإلىالأحدإثتضطرهم

مشارفإلىوصلتكَدالآسلِولِةْ،صاث!الهونجحافلاكانت375عامفىأنهذلك

وراحتالأصللِةمواطنهامنخرجت2أن-بعد،الدانوبومصبالأسودالبحر

أفًدةفىالهلعتبثالجنوبلِة،روسلِاسهولعبرعرملب!يلفىغربأتزحف

مملكةضرباتهمتحلَاوتهاوت.()َالمناطىْهذهوجرمانالسارماتذلِن

ملكهماليأس!وأرغمالألعمود،البحرغدآنذاكتقومكانتالتىالأوستروقوط

الدفاعوسائلئنظيمأذانارلِشحاولوعبثاالانتحار،على!صmإرضانريش!-"5+دة،دة

قلولامنالفزعأمكنأنبعدالفلِزيقوط،مملكةمنلسلِطرتهالخاضعالجزءعن

الانسحاباإلىاضطرلْممن،الهونجماسكاتأقدامولمحعمسامع!نمصبكلماثبيلة

إرسلعلىفريتجرنرجالاقدمعلى-حس37المحربا!،.جبالخلف.إلى.أتبأصكهمع

من7خلفهلالالحلماءالنهربعبورلهمالسماحلِلتمسؤنفالنزالأمبراطورإلىْمندوبيهم

وإطاعهبالجنودالجيشوتزويدمؤئيريابتعمبر.وعدمعالهونلِهْ،الزحؤفسيوف

(.)6ْرعيته-تفعلكمالِصدز.غهماكلىفىالإمبراطور

()5385..er,op. cit. .p;02 Vasiliev, op. cit. ,I p؟eccl. IV;33 Laisا)آ5!أ.T!لمجSOC

)40(32."..Strayer&- Munro, op. citإلىالجرمأنعن-تحول7الئفاصلهلمنللمزيد

راجعالآريوسثة،

912-125;.anreligion and church,،1) ppْاNeander, General history of the Christ

641-064,.Shafhistory of the Christian- church, III, pp

AMM.ولولحولةresgest.!لا.ز.(55)

.(65)4.,Ibid.XXXI
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لكنيسةوا01لةولةاص!

دوقوفالنزللامبراطوريةالشرنذوطيالهافىتحمل376سن!ة!بلتهكذا

لمإلعسكرسن،أوألسلِاسيينمستشاريهمنأحداأوالأمبراطورأَنذلكبدرى،أن

ومأْهذا-الالئماس،كبولعلىتترنبأنبمكناللَىالننانبئلدراسةاللَرثِلِحاول

لاستقبالاللازمةوالتموينالأمنبنواحىيتعلىَفلِماضخمهَاستعدادا!منسَبعه

الإمبراطوروأمرالفكئرة،بهذهجميعأرحبوأبل،القوطمنالضخمالعددهذأ

وأنزلهم،استقبالأحسن-سقراطتعبيرحدعلى-،المتضرعينلاءهوًئاستقبال

علىالقوطفئسأ-كط)7ْ(.محفوظأالأمرب!هذ!نفسهوأغبرموئيزيا،فى

الشجرأورا!تسلالمحطكئلِفةباعدادالدانولباجمر1Y'3عامخريفقىالإمبراطؤرلِهْ

(.الخرلِف)8ْرلِاحمهبفى

علىالحصولإمكأقفىالعسكريينوقوادهفالنزداعبتالآمالأنشكولا

مسلَمراًنزيفاتسببالتىالفارسيةالأزمةهذهوكبيرهَ،.للّهىجديدةعممكريهَقوة

وبينبينهمالجاريةالمفاوضاتشروطالفرسنقضىبعدخاصةللاجمبزاطورية،

بىوجكهوى،الإمبراطورنفسفىالقوطملتمسصالفولذا،السلاملإفرارفألنز

إليهالقتفقد،مستشاروهالأمرلهوزينوض!روره،عندهلكبرياءإرضاءفيه

لاجيشبناءمن-لَصورهفىلِمكنهله،ْحصرلاالرجالمنعددأالمعَأدير

لىاٍبالإضافةهذا،الولا!اتفىالاجبارىألتجنيدسلِاسة.عنبنلكفيستغنى.يهزم

سياستهينفذراحإفيبلبهم.تعمرسوفلْراقلِافىالبورالأرأضىمنكئيرأأن

منوأعفأهمالعَوط،طهاأنزلالتىالولاياتأهالىتجنيدفاهمل،تواندونهذه

.العامالدخلبذلكيزيدحلَىالبدلية،ضرلِبةدفعمقابلفى،العسكريةالخدمة

الئغييرلهذاوكانتقولرائعةبعبارةذلكعلى.الناقدالمؤرخبعلنِىسقراطويعلق

منلهاتعرصْتاللَىالأخطارمنكلْيرأضليملركانبلالأئر،اكبرحدثالذى

سوفالقوطانلِعتقدفالنزكان+لعَدسوزومنوسويضيف(.الإمبراطوريهَْ)9ْبعد

ط!الوحيدةالحالهَهىهذه!وكانتمعلقأص!عَراطويقول34)70(

بسببكلهارعي!همنمكروهاكانفالنزأنوالحيَقه3َرحثماًفيهاظهرلللَىعهدهطيلة

مئعصبأ.مسلاحيألكونهالوثيننومنمتحمسأ،آريوسياباعتبارهالنيالَ!من،وغلظتهوحشيلَه

عءحM.H,؟أ.".235.اححر

8()5I.4.*كلا.MARC.Res gestله*.

(95)34.,IV.س!حس!أ.SOCRAT.hist

.63.ص!
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والكنبسة!..ألماولة

فواتْبعد-عرفولكنهلأعدائها،مخيفأْ.وشيئأمبراطوريةللاٍنفعألثريكنونون

6(5ارئكبه!)ْالذىالخطاجسامهَ.الأوان

مستغربأ،أمراًالرومانيةالأرضمنقطعةعلىالجرماناستقراريكنولم

يكنولمأسلفنأ،كماAurelianusأورليانعهدعلىقبلمنذلكجرىفقد

الحدوثشائعشيئاَذلككانفقد،،عادىغيرحدثأالرومانىالجيشفىاستخدامهم

منالكبيرالعد!هذااستدَبالهو،للاهتماميدعوالذىلكن،الرابعالقرنفى

الاستعدأداثمنأىاتخاذدونبطنهامنطقةفىوأنزالهم،واحدةدفعةالجرمان

أنومع،أسلحتهمالقوطيدبملمأنإلأشروطمنللإمبراطوريكنولم.لذلكاللازمة

الهونسدوفمنأنجاهمالذىالالدرأنإلاصارمأ،القوطلأع!نبدا!دالشرطهذا

فبولالفورعلىأعلتوائمومنرخيما)61(.الإمبراطورلِئطلبهفيماالآنلهمتملو

إلىهمهمصرفواذلكننفيذإللههموكلالذبنالرومانالضباطأنغيرذلك،

أفدحلهكانمماأسلحتهم،منالقوطمحاربىتجريددونوالسلبالاض!تصاب

بألامبراطورية.بعدفنألمتالتىلكحدأثبلنسبةالنئائج

مهمةوحدهاللظروفئراقيامنطقةفى.Zالأمبرإطور.وقواموظفوتركوثد

قيادةتحتالقوطمنبهبأسالاعددسلِقأنسوءأالأمروزيد،الجموعهذهإطعام

وحدأتلمحىئنظلمهمأ!دحيثالشرفيةالحدودئجاهالرومالْى،القائد،يوليوس

منئبعهومأذأثهحدفىالإجراءهذاوكان.الفارسيةالجبهة.علىللعملجديدة

لبقائهملْمزلِقأالجرمانلدىيعنئ،Adrianoplisادرنةإلىشتاءبعضهما.س!

سوءهوتهازاد،والإمبراطوريةالجددالنزلاءبينالثقهَلفقدانالبابوفئحالقبلى،

ويتحمل+التموينبمسألةيتعلقفيماخاصةوقوادهالإمبراطورموظفىمعأملة

القاثبMaximusوماكسيموسلتراقيا،العسكرى!نائبLupicinusلوبيكينوس

منهالِعانىكأنالتىالمجاعةاسئغلاإذالنأحية،هذهفيالأكبرالنصبِ،المحلى

فىجميدأأنفسهمالقوطأبناءباعواثم!الكلابلحوميبيعونهموراحو،القوط

)62(.المعاملةهذهجراءمنبالإهانةالقؤطيشعرأنلابد.وكأن.عالأثاليم

.3SOZOM..7)هـ6( hiss eccl. VI

()61232.H.,I pول..Strayer& Munro, op. cit. .p .32 C

)62(4.,MARres gest. XXXI!ل!.

ح!7لا
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لكئمسةوا..ادوبةصدا

معركةفىوالدخولوقواتهملقواهمالقوطبتجميعأبذانأكلههذاوكأن

مديتةعند378عامفىسزلعأذلكجرىودد،الرومانيةالامبراطورلةمعحاسمهَ

Adrianoplis)أدرلِانولِل (Ederneمووعةهرْيمةالرومانىالجيشلقىحيث

وخر،جندىألفوأربعينخمسةحوألى-اللقدلِراصأ.ثلفى-ضحيتهاراح

الولالِأسورائهاومنالبلقانمنطقةوبأثتصرلِعأ،نفسهفالنزالإمبراطور

)63(.الجرمانيةالجحافلرحمةتحتالغربىالشطر"فىالرومانية

لهاكانتإذ،التاريخفىالفاصلةالمعاركمنأدريانوبلمعركةوتعد

عبرالأوربىالتاريخمسلرةعلىألواضحهْأثارهأتركتالتىالبعحدةنتالْجها

عنناهلِكنفسها،الحثيثةالعصورإلىالآ"لارهذءوامتدتبل،الوسطىالعصور

الامبراطورلِةحثودفلَح!حيث،المعركةهذهعلىترتبتاالتىالمباشرةالنتائج

المعركةأعقبالذىالمَرنخالستمكنتالتىالجرمانلِة،الجحافلأمأمالرومانية

جرمأنيةممالك(نقاضهغلىواقام!،الغربىالإمبراطورلِةنصفإسقاطمن

ومملكة،غالةفىالفرنجةومملكةإنجلئرا،فىسكسون-الأثجلومملكةفىئصالت

الشرفيينالقوطمملكهَثمأَفريقيا،فىالوندالومملفةإسبانيا،فىالغربيينالقو!ط

كانلماتمامأمغايرأمنحىبذلكالوسطىالعصورأوروباتاريخليأخذايطاليا،قى

القدلِمه)64(.العصبورفىعلله

7ianusماركللينوسأميانوس3المعاصرالعؤرخ)63(صض Marcellinusلمعركةول

عندالكتابأحداثتتبىففحيئامح!3س!!!،31كتابةمنالأخيرالجزءفيباللفصيلأدريانوبل

للمعركة.هذه

للمؤلف،راجعاثربانوبل،لمعوكةوالبيدةالمباشبرةالنئالًجعنالثفاصلِلمنللمزيد)64!

يلثالث.الفصل،الأولالجزء،البيزنطيةالإمبراطورية

ع!38
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والشح..ألهوت.،

إلث!ثماإ!مَئكُ

الحكومية.المسيعيةتداعي

الدَىالسثواثخصالنيقية،علىوسيادتهاانئصارهاالآربوشيهَحققت

قدكانتوإذافالنز.عهدأملْدادوعلى4مننفردأفسطنطيوسالإمبراطورحكمها

ئانيهفاأيامانحسرتقدفإنهاأولهما،زمنبشقيهأكلهاالإمبراطوريهَلتشملامتدت

ميرالْأإلابآريوستهاالغربفىميلانوكنيسةتكنولمفقط.الشرقىالشطرإلى

فىبماؤهلكقولمجأرفأ،الآرلوسىألمدكأنعثدمالأوكسنتيوسقسطنطلوسخلفه

سياسةمنإفأدةإلاالميلادىالرابعالقرنسبعينياتانتصافحتىأسقفيته

المسلحلِة.لفرقكلزاءاٍالأولفالثتدنلانالإمبراطوراتبعهااللى"اللغاضى"

خاصة،المفاديربدفىالشرقفىالاربوسببنمصبرأصبحفالنزوبموت

المشرفى،النصفحكمالأنإليهالالذى،جراتيانالإمبواطورأنلِعلمونوهؤلاء

)933كاملةعامأأربعينطيلةظلتقدالقسطنطينيةكتيسةانورغمالنلِقية.يؤيد

كانواوأهلهاهذاأنإلاديموفيلوسالآقكرسيهاعلىويتربعأريوسية،-937(

وهى،هناكالقومبعيدهَيددنألَا،الغربمنإمبراطورعليهميفرضأنيخشون

حولا.عنهايبغولمإليهاالغربرجمنالتىالنيقية

وهىإمبراطور،وجودمنالقسطنطيننيةعرشفيهاخلاالئ!الفئرةوف!

378-)أغسطسإمبراطورثيودوسيوسوإعلانفالنزمقلوبينألواقعةالشهور

نوفمبرفىعاصمتهإلىالجدلدالإمبواطوردخولحتىوامتدادها937(يناير

بيناللاهولَيةابخلافاتحدهَوازدادثالفكر،بشتىالقسطنطينلِةماجت038،

بفرههمالآرلِوسللِنبينما،الشارعرجلإلىهذهوتخطت،الكنسيةالدوائر

فيهاالناسفإذاالعاصمةوأصبحت،والنيقلينجميعأوهؤلاءوالماكيدْونيين،6العديدهَ

،جهلوهأوشيئاًاللاهوتأمرمنفقهوا،العقيديةالمسألةإلالهمحد!ثولاكلهم

النيساوىجريجوريالشهيرالكبادوكىاللاهوئىعنهاعبرالتىالفترةهىوهذه

Gregorius Nysaeusكلامثلأ!لقدوأهلها:القسطنطينيةيصفوهوالرائعةبقألته

والأسواقالطرفاتبهموازدحمت،الكلمبغوامضيثحدثونالذحنبأولئكشىء
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!الكعيمة..سولةاص!

حولالإجابةلىفلسفوالشىء،ئمنأأدفعهأنايجلاعماسالثمافإذا.والأزقة

يأنالبائعأجابنىالخبز،ئمنعلىالوفوففىرغبتماوإذأوالمخلو!،.المولود

إلاجأبهْجاعثنىأ!،قدحمامىكانإذاعمابحنتاماوإذأ،الابنمنأعظمالأب

11.!إالعدممنخلقالابنإنئقول

حاولوقكالآريوسيين،بيداسلتثأءدونكلهاالفسطنطشِةكنائسوكأنت

خصومهم،قوةيخلَبروأأن،لِودوكسيوسوفاةبعد037عامفىمرةذأتالنيقيون

هذهأنغيرلهم،أسقفاٌايفاجريوسباختياروذلكخطاهبم،مواقعيتحسسوأوأن

رفعوأالذينالآريوسلِينبأيد!الأسقفيةواستمرتذريحعا،فشلأحقمَتالعحاولةْ

لصالحبها.فالنزبعثالئىالقوالْاتدخكأنبعد،كرسيهإلىليموفيلوس

أصدرهألذىالمرسومإلىوأستنادأ،حاكممنالعرشخلووفى،والآنالآريوسية.

فىالنيقيونأقدم،الإمبراطوريةفىالعامبلتسامح937عامجراتلِاقالإهبراطور

أحدعلىالمرةهذهاخئيارهمووقعثأنبة،مرهْالمحاولةإعادةعلىالقسطنطينية

Gregoriusالنأزلِانزىجرلِجورىهوالأشهار،الثلاثةالكبادوكللنالآبأء

Nazianzenusكانتالإخحَياربهذأالنيقيقئطلعاثأنومعنأزيانزا)1(.أسقف

لم!!دةخة*3لنازيأدزاأسقفاكانالذىلأبيهسمىوهو،مسيحيين.لأبور!حريجورىينتمى(1)

وأخودهولرسلوقدصادقة.مسيحيهَئنشلْةذنشئتهعلىأمهوحرصت325،سنةحوالىولد

باسلعمرهبصديقالتقىوهنافيئعليمهمأ،لللقىالكبادوككيساريةللىCaesariusقيصر

اثنأسيوسفيهاْكانللتصالفلرةثىللإسكندريةومذها؟فلسطينفيساريةإلىلنتقلاثمالكبير،

لىاٍذلكبعدانئقلأنجريجورىيلبثولم)933-346(.بالخربلائذاالسكندرىاالأسقف

للأ!برزميلينوكأناالكبالوكى،بباسلال!دَىثانيةجامعتهافىوهناكتعللِمه،!ع!أثينا

ادتهىبعدرأسهمسالطإلىعادفلما)361-363(.بعدضماإمبراطوراصارالذىجوللان

صديقهمعبولطسفىالأديرةأحدوبيننازيانزابينينتمَلراحأثينا،فىأمضاهاممنةعشرة

وسلوضة،ريمنىعنالصالرالمزدوجللمرسومعلىتوقيعهأبوهأعطى935عاموفى.باممل

جريجورىدفعمماالدينرجالب!عليهوأ*لاروالهتحديهمفأعلنواالرهبانغيظأثارمما

وبنلك6المزدوجالعرسومورفضبالنيقيةايمانهإعلانعلىوحثه،والدهبجو!رالممقامإلى

عتلِاْ،الكبرمنبلغ!الأبجريجورىكانولحانازيأنزا.كنيحمةلىحدثالذىالشقاقانتهى

رغبةغيرعلى361عأمفىنلك،وتم،ليساعدهكاهنااينهبرسمرعيتهلالحاحخضع!د

حئبىهناكوظلله،خلفأأسقفاَالإبنجريجورىأصبح374،عامالأبماتفلما.الابن

لاهوتيا!لَراثأجريحورىتركوفدلهم.راعلِأليكونالنيقيونالقسطنطينيةأهالصام!دعاه

سا!42
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والكنيسة!..!ولهاوو

هذهالئانليهْمحاولمتهمتصابأنمخافهْمحدودةكأنتطموحاتهمأنإلاواسعهْ،

لفريقهم،وممثلألهمراعياًليكؤندعوهثمومنمرة.أوللهمجرىكمابالاخفاق

الالريقشعورإئارةدون،الكنيسةالخد!مةبأداءهوويقوم،حولهمنيلتفورْ

منالشرقىالشطرفىألسلِادةصاحبالرسميةالناحلِةمنمازاليالذىالآريوسى

الأسقفى.القسطنطينيةكرسئفىالشرعىالحقوصاحب،الإمبراطورية

الفكرمننهلاللمّافة،كب!رْ.منلمحدرعلىالنارْلِالْزىجريجهـورىوكأن

وهو،اللاهوتلدراسةذلكبعدهمهصرفثمواثينا،الإسكندريةفىأليونانى

أباءاشهرنسِما،أسقفوجري!جورىكبادؤكياقيساريةأسقفاباسلمعيملو

جلِلبحىْيعتبرونأنهمكماالميلادى،الرابعالقرنأخرياتفىاليونانالملاهوت

الأولالنيقلِةجيلعندالتطرفغلواءمنيخففاالذىالمعتدلالجديدالنبقية

ولمهذاالسكندرى،وأللاسيوسالأنطاكىEustathiusلِوستاتيوسمنكلفىالمتمثل

ئفالمنعقدالثلثالمسكونىالمجمعيدعوهأنالنازيانزىجريجورىاستحق

"اللاهوتى".باسمعالميأيعرفوأن!الكبلِر"431سنةإفسوس

أقدمفقد،طقوسهمفيهايؤدونكنيسةالقسطنطينيةفىللنيقيينيكنلمولما

عليهاوأطلق،كنيسةإلىالعاصمةفىأصدقأتهأحدفنرْلتحؤيلعلىجريجورى

astation)البعث"11هىمغزاهالهاكلمة ! (resurrection!بعثبذلكيعنىوهوه

السيادهَمنسلْةأربعينبعدثانيةمرةالحياةْإليإعادثهأوجديدمنالنيقيالإلمان

أنبلِانهوحسنوحيويتهونشاطهبعظاتهبألفعلجريجورىنجحوقدالآرلِوسية)2(.

خاصة.بصفهَالفمرقيةالكنيسةفىالشهيريناللاهوتآباءضمنوضعهكبيرأ-وفكريأ

Niceneand,رأجع.وأعمالهجريجورىعن.الئفاصاللمنللمزيد post Nicene fathers

51 VIIاْيضأ.وانظر.الكتابئ!ايهْف!الحصاثرثائمةفىئبتالهانوردلأوسوف

V.551.!.اع!ص911 ;6 RVFIN hist!ص.SOCRAT.Histالنازيانزىجريجورىعرفوثد

اللقبه!افىيشتركالذىوالغربالشرقفىالكنيسةأباءبينمنالوحيدوهو3باسمْالالهى

Nicene:راجع.الا.دجيلىيوحنامع and post Nicene fathers, vol. VII .p ;187 Baynes

64.,213;226 Laistner, op. cit.يرإp239-84,.p"ولول،Moss, Bzanti&

!2(7SOZOM. Hist. .)55! VII ;5 SOCRAT. hist. Eccl. Vفىكعادثهسوزومنوم!وبررد

سمعتْ!+كعابكلمةلهاويقد!مايأولاالتفسيرإلىبالإضافة(خرىروايةالأمورهذهملر

!3
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لكنيسةوا..لةولةاص!

أثارولكلنه،السبلبهمضاقثقدكانثالذين7!الهوموسييكفلولقلوبحولهبجمع

هذامهاجمةإلىدفعهممماها،وحقبالأخرىالمسيحيةالفرقحسدذاتهالوقثفى

،يدركوهلمفلماحيتاله،علىللاعتداءمحاولةفى،كنيسةمنهاتخذالذىالمنزل

المكانةعلىدليلاالعملهذاوكانعليها)3(.غرواالتىالمقدسةالأوانىحطموا

القسطنطينية،جموعنفوسفىمتولمحعوجمرسريعبشكلجرلِجورىاحللهاالتى

عديدةأخرىعوأملمعهاتضافرلَاجرلِجورى،نفسعلىالسيثةآثأرهوترك

يرسمأقدبلحتى،منصبهص!نللتخلىالمتكررةمحاولائهعلىلهدافعأكأنت

للقسطنطينمة.اًسقفأرسميةبصفة

Maximusماكسيمولم!بدعىشخصاًأنالعواملهذ؟بينمنوكان

ذاتهالوقثفىوأعلنأساتذئها،أحدوأصبحالكلبلِةالفلسفةدرسماالمولد،اسكندرى

الوق!ذلكحوالىالقسطنطينيةإلىجاءلها،المزائدوتحمسهبالهوموسلِةتمسكه

العداء.وناصبهالمجنظهرلهقلبثمإللطوتفربجريجورىابيهااسلْدعىالئى

وعلاقتههذاماكسيموبهكحولالكنيسةمؤرخوفيهيغرقناالذىالتحهووسط

والرويهْ.الحذروبكك،الأنفسيشوْاطريقنانلالمسأننستطيعبجريجورى)؟(

لو!افيهاكانالثىالفئرهَإبانهذاماكسيموسعنمطلقأشيئأنسمعلافنحن

يلبثلملِبدوفلهماولكنفالنز،الإمبراطورعهدعلىللإسكندرلةأسقفأالآريوسى

طردبعدرومأ،،فىمهربهمنعودئهحالةالسكندرىببطرشصفوفهوصلأق

منالقسطنطينبةعرشخلافلما،لديهألْيرأمنهمقرباًوأصبحفالنز،ومقئللوقا

كفيلأهذاكانوحياهَ،وجودعنلهميبحئونالنيقيونوراح،يسودهإمبراطور

ثعلىمجالعنللبحثالقسطنطينيةإلمىللذهابالطامحةالعنماصرمنكئيربتشجلِع

الرغمعلى،عليهبالقفزالكئيرينيخرىالأسقفىالعاصمةكرسىوكأنددرها.فيه

الدهليزأعلىمنالحوأملالنساهإحدىسقطتالصلاةءdالأيامأحدلىإنهصوخلاصتهأ

اإحنينهاوكذاالحثاةإليهاعادتالجعوع،منلصلواتأقيع!فلمالساعتها،الحياةوفاردت

للبعث.لسمالمكانحملالمعجزةنمامثمومن)هكذا(

)3(341..pأا.st.Ecci. V ;7 SOZOM. Loc. Cit. Hefele, op. citظ.SOCRAT

!4(8..51 V!3ع.eccl. VIII;8 THEOS. Hist+أ.SOCRAT.hist. Eccl. V;7 SOZOM
ع!44
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والكنمسة!..المولة

سلوكفىواضحاَبد)شىءوهذاالممنصب.لِحلرآربوسىاأسمَفوجودمن

كلهمراحواإذجريجورى،اعْزالوبعدالقسطنطينلِةمجمعانعقادأثناءالأسلادفة

مايعلمكانالنيقىأنْالفريقهذاعلىساعدشكولا)ْ(.حولهمنيصطرعون

بمرسومعقيدلَهعكنأفصحمأسرعأنألذىجراتيانالغربإمبراطوربهيدبن

فيالنليقيبنواتَ!اأجلمنفالنز،عمهمولْاعقبأصدرهالذىالتسامح

كانولمالهم.راع!ألبكونجريجورىاسئدعاءقىفارسلواالشجاعةالعاصصهَ

منهقريباْلوجودهالغرلباإمبراطورايمأنبحقيقةالناسأعلمالسكندرى؟ْبطرمر

كنيسةعلىأسقفاًأنصارهأحديرىأنلَمامألِسعدهكانولما،بالقصيرةليستفترة

إلىالارلَحالعلىهذاماكبسيموسشجعقديكونأنفلابدالإمبرأطورلِهَ،العاصمة

إليه.نذهبماصدقالأحداثأثبتتو!دمبئغاه،فىلِفلحعلهالقسطنطينية

إللِها،سبقهقدجريجورىوجدحتىالعاصمةإلىماكسيموسجاءأنفما

يجدلملذا،حولهمنالتفواقدالمدينةفىالنيقيينواواواسعهَ،شهرةحازقدوأنه

.منئمجرلِجورى،رعأيامنواحداًنفسهمنيجعلأنإلاسبيلمنأمامه

راحفقد،الرهبانيةجريجورىمحبةلِعلمكانولماالممقربين.منثم،أصدقائه

بلغحتىجدأ،كبلِرحدإلىجرلِجورىلثقةبذلكفكسبالزهد،رياضةيمارس

أقغلِر.عليهوالئناهلامتداحهخطبهإحدىيخصصأنبجريجورىالأمر

المسيحيةالفريْمابليلىدبرتهالذىالفجومعقبأمرهحقيقةعن-كشفماكسيموس

بلحدث،لماامئعاضأىيُئدفلمأنسطامميا،كنيسةعلىللهوموسلِةالمعادية

الذىوالسخطالضبفرصهَفأنلْهز،مأربهتحق!يمكنهالحادثبهذاأنهأدرك

الاصكداء،هذاائرعلىبهألمالذىوالمرضلجريجورى،الآريوسيهْالفر!لَكنه

بهمبعثقدبطرسكأنالذينألمصريلِنالأكللِروسرجالمنخمسةمعودبر

بعضشراءفىنجحأنبعدللقسطنطينلِهَ)6(.أسقفأرسامتهأَمر،العاصمةلىأٍ

قبلأى038سنةمنتصفحوالىذلكتموقد،العاصمةدىالدهماءأصوات

مألجريجورىالمؤيدالكنسِمةشعبأنغيرإلالِها.ثيودوسيوسماالإمبراطورقدوم

)°(7.SOZOM. hist. Eccl. VII

(6)VIIبم.GREG.NAZ..،،53 XXXIV; Nicene and .p n
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والكثيسة..اسولةع!

ماكسيمولىضقرهاجموأحئى،التالىاليومصبيحهَفىالأمربهذاعلمأن

سلونلِكشطروجههفولىالعاصمهْ،خارج.الفرأرإلىواضطروهواكلحروسه،

يجدلعلهأو،عليهكَضيتهبعرضلهتسنحالظروفلعلثيودوسيوسيقيمحيتْ

خلالالسكندريةالكنلِسةتارلِخاسلُقراءأنبالذكرالجدلِرومنملاذا)7(.عنده

لجأواْقدأسلاكفتهامنعددأأذ!لىأٍصراحةبشلِر،السابعإلىالرابعمنالقرون

،ماكسيموساستخدمهالذىالأسلوبهذأمثللمحمارسهالحالاتمنكثيرفى

مبنكعبأأعلىأنهاالإسكندريةكنيسةايمانإلىالأولالمقامفىيعود-ذلكولعل

ؤإذاالأسقفى.كرسيهاباعتلاءض!يرهممنأحقرجالهاوأن،القسطنطينيةكنلِسهَ

لنالإسكندريهَفإنالجولهَ،هذهالنيقيةرعيتهبجهودكسبقدجرلِجورىكان

للاطلَقاملهاتسنحفرصةأول-تنتهزسنجدهاثمؤمن.ذلك.لهلَغفرأوئنسى

عنالتخلىفىرغبةالكبادوكىاللاهولَىزادلَاقدا!حالثهَهذهأنإلالنفسها.

أسقفلِئه.إلىوالعودةالعاصمهَفىمهمته

لمحىالععليالرجضبة،هدْهلهيحققلمثيودوسيوسالإمبرأطورأنض!ير

عنصراحةأعلنحتىالقسطنطينلِةإلىسكادأنصاأنهذلكجدأ،المقريبالمدى

لبثماثمله)8(.َرسمىلْصريحأولفىذلك.وجأءللنيقية،الممالئهَالعقلِديةسياسذَه

لىاٍالعودهَإللِهوطلبديموفلِلوسالاَريوسىالعاصمة(سقفإليهاستدعىأن

يدمنكلهاالمدينةكنائسسحبعبىالإمبرإطورأقدمأبىفلمأ"الهوموسلِة".

11الانجيلأيةفنهموكرأشلِعتهدلِموفبلوسفجمعالنلقيين،إلىؤسلمهاالآرلِوسيين

أسوارخارجوجهةوولى")9(.الأخرىإلىفاهرب!واالمدينةهذهفىطردوكموملْى

وقدسكقيدتهم،طقوسحينإلىليمارسواالأرلِوسلِون،تبعهحثِالقسطنطلِنية

واسلقدما(.)ْالإسكندريةطرلِدالآرلِوسىالأسقفلوقاالخروجهذافىصحبهم

لْمتأنبعدللقسطنطلِنلِةأسقفأوأعلنهالنازلِانزىجريجورىإللِهالإمبراطور

)7(341..III.p,136 .n",3 col: ;A Hefele, op. cit. " pآ.Niceneand .p n

THEOD.Hist.701ءح!6)8(

01/23.متى)!(

V.لأول3.(1.1 ;7 SOZOM. Hist. Eccl11أ،13.م!حأح.SOCRAT

ع!46
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وسنيعة!..سولةا

العاصمةإلىشخصقدكانالذىالأنطاكى،Meletiusْميللَيوسلِبعليرسامته

خ)11(.الغرضلهذامبكرأ

الشرخكنائسكل.بهأأصْثألْمابعدبالمغبِ،الآريؤسيةشمسأدْنتهكذا

قابىبت!لَرةبالسيادةهىوتمبْعت.لبملْينيْب!بكنأئسهكللهاوحْصْعتعددا،ْسلْلِن

قرابةكلهاالإمبراطوريةوجهدفكروشغل!قللِلأ.إلأالزمأن-منْالقرقنصفا

والدوائر-البالط.ورجالبالأباطرهَابملدا.ءالميالدى،الرابعالقرنأرباعثلاطة

الصراعكاقولئن.والجموعالشارعبرجلالجنود،-وانتهاءوئكناتالسياسبلِة

الفكرأثرىقد،وأنفسهمالأخيرلِنوهؤلاءوالآرلِوسبين؟النيقيينبينالعمَيدى

بهاوخرجعسرأ،أمرهامنالعقيدةأرهىَأنهإلاالجدللِة،المباحخبهذهالإنسانى

أفكإرهااختلافعلىاليونانلِةالفلسفيهَالمدأرستعقلِدالْالىاٍالأولىبساطئهامن

الكنيسهَمؤرخويقولهعماالنظروبغض.القديمالشرلمحىالفكروتراثوآرأئها

مسيحلِوق،سواءقثرعلىوالآريوسيلِنالنيقيينفإنكئابأتهخ،فىهاوأبأوً

علىومقاممستقبرعنيبحوث،مخلصونلنفسه،جملارلَضاهاالتىلمسيحيلَهم

الكتابآىمنحججهولِقث!مآزاءهيستمدوكل.فكرهمعليفايبنونث!أبتةارصْ

يخشىالذىالمحافظالاتجاهالهوموسلِونيمل!وبلِنما)12(.الآباءوتعاللِمالمقدس

(11)8.HEOD, Kist. .5551 V8؟;.T hist. Eccl. VفSOC

iTHEODفىآريوسلسانعلنىجأتكماالأريوسثةآراءراجع)12( hist. 14.1ccEَورص!اله

آرلِوسليمانووثيقةIbid.أ؟فىلصورىباولينوسإلىالنيقوملِدىيوسيبيو!

126.SOCRAT.hist. Ecclسنهَالأنطاكىالتدفمينمجمععنالصادرةالايمانومرامميم

,rtفى

03-92..ATHANAS.De Syn.;28 HILAR De Syn.

ولول!م!.3اْول.4;28اولسع!لأIbid..11فى357سنةالصالرفانىسيرميوم,),{

.تاصك!ك!.3-.+هحوللا!..6.10ول!ؤ.س!3ءه!أ"33.،دهول4ةفىالسورىآيتيوسوآراء

2611,15 IV!5;اع!ل.SOZOM. Hist11؟.SOCRAT.Hist. EccIالايمانوصيغة

SAN.AHTA.De.92فى(rYA-90r)كْىساتاللىالهوموي! Syn

فى325سثهنلم!همجمععنالصالرالإلعانفانوقإلىنعودأن!طفلكفىالنلعلِةعنأما

11id. I؟SOCRAT. Ibid. 1 ;8 THEOD. Iالأريوسيينضد،.لداسروسخطبوكذلك

IV pp.)447-60X Orations .c Arianosبم.Niceneand .p )n

!7
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وسئيدصة..اسونع!

جموعلدىومصأدقهَطَولألعَيتأمورفىالفكروإعمالالاجتهادبابفلَح

المنهجأصحاببحقيدعونالآرلِوسيينفإن،نلِقلِةبمجمعابدداءبعامهَالمسيحيين

عقلاطيةأسس!علىالمسيحيةالصيدةإرساءلِحاولونالذينالمجتهدالعقلانى

النبقيينأنألِضأينفىلاوهذا4زمانهمفىالفكرورج!الملثفونلِرتضيها

المقدشالكتأببدنمزيجاجوهرهافىالآخرونهم!يدتهمجاعتالسلفيين

السكندريين.وأوريج!كلمنتَأياممنذالشرقىوالتراثاللِوناثيةوالفلسفهَ

فىأيضألهاتجدولمصدى،الغربفىلهاالآريوسيةتجدلمهنا.ومن

همومقتاًلهاكراهيةالجماعاتأشدوكانسايلفهمها،منالبسطاءبينالشرق

انحصرلَائمومن)13(.الصغرىأسلِاأوفلسطينأومصرفىسواءالرهبأن،

ا!للِورشرج!منالعقلىالاتجاهوأصحابالمفكرينبينسيادتهافترةطيلة

ألانطاكية،اللاهوتيةالمدرسةفىتمامأواضحأهذاوكانالسواء،علىوالعلمانيين

الميلادى.الخامسالعرنأخريا!حتىوفعالاًباقيألَأئيرهاظلالتى

المجتمعمنزوالهابعدالآرلِوسلِةتنتقلأنالأمورغرائبمنيبدووقد

حظأتدركلمالتىالجماعأسلهذهيمكنكيفإذ.الجرمانيةالشعوبإلىالرومأنى

أنغيرالفكرأإعم!جوهرهافىتتطلبالتىالآريوسلِةإلىتركنأناللثافة،من

معتتفىَلآنهاالآريوسيةقبلوافالجرمان.اللَعقيدمنالنحوهذاعلىللشالأمر

أولفدلا،3بهبينهمبشرالذىالنحوعلىالعاللِة،الحياةفىالواقعىالتفكلِرأوليات

أريوشبهانادىلتىالإصليةالآريوسيةمبادئذالَهالولمحسفىهىواللَى

اللهو(ن،الابنعلىالوجود.فىسابقالآببانوالقائلة318،سنةالسكندوى

المبادئولهذاهنا؟ومن.الخلائقسائرشانمخلوقالمسيحوأن،الابنمنأعظم

المجتمعوسطوجودهمرغمعليها،وحرصهمبهاالمانهمكانالبديهبةالأولية

بالنلِقلِة.كلهيدمِنوالذىالغربفىالرومانى

الئالثالجزءوالكنيممة:اللولة،للمؤلفراجعللآريوسيهْالرهبان،كراهيةأممبابعن)13(

الفصلين،المسيحىالعصرفىالمصرىالفكرألِضأوله033-922،333-232،ص

الئالث.والثانى

.ع!48
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والكثيسة!..اليولة-3

الجرمأنوجدهاالتنىالمسلِحيةهىكانتالآريوسيةفإنوذااكهذأوفو!

المسيحيةأسراروراءالبحثفىأنفسهميوهقوأولمالإمبراطورلِة،فىأنذاك

لديهمكانتالآريوسلِةهذهأنببسأطةالأمريعدولائمومن،العقيدية!الخلافات

وفقط.المسلِححةهى

الآرلِوسيةلأننصيلا،الغربفىالبدايةمنذللاشيوسلِةيكنلمهكذا

وبينمابها.والإلِمانالمسيحيةلمعرفةضروريأمدخلأالعمَلىالحدلتعتمدبطبيعلتها

الميلادىالخامسألقرنفىاللاتينيةالكنلِسةأبوAugusنيnusأوخحممطينيصر

الطرفعلىللشرقفىالعقليونيقفأفهم!،لكى؟أومنأولاًالإدمانضرورهَعلى

الذىالوقتوفىالإيمأن،مسالًلفىكلوبهمفبلعقولهميحكمونإذالمضاد،الآخر

ثلاثينلمدةظلأنهالر)بع،القرنفىغالةفىبوائييهأسقفهيلارلِوسفلِهيعتوف

)ألابنالهوموسية11عنشلئاًلعرفلا325عأمفىالمنعمَدنلميةمجمعبعدسلنهْ

الشرقفىالجامعهَللكنيسهَالأرثوذكسىالإلِمانقاعدةالحبوهر(فىللاَبمساو

آباءكان،للرابعالقرنطيلةاللاهوتىالصراعأتونبابومفتاح،والغرب

عقلانيةبمسائلكتبهمصفحالَايملأونلَلاهوماالنَانىالقرتمنذالشرقيةالكننيسة

مقثمئهمفىويأت!،الابن،الكلمةالثلوث،إفىالتاتىالأقنوممكانهَحولجدالية

وآباءالأنطاكى،ولوكلانوسالإسكندرله،فىودلوثلسلِوسوأورلجنكلمنت

القيعحارى،وباسلالنيساوى،وجريجورىالنازيانزى،جريجورىاللْلألآ،كبادوكيا

الفم.ذهبىيوحناذَم

عنالامبراطوريهَشطرىمنكلواختلافيتمفحىطبيعيأأمرأهذأوكان

لىاٍلِفئقرالالقينىالغربكأنإذاللثافية،والمجالاتالفكريةالنواحىفىالآخر

لهالكنلماللالملنلةاللغةأنكمااليونانى،الشر!بهازخرالتىالفلسفلةالمدأرس

فىالعقيدىلخلافنجدانناحتىاللِونانلِة،بهتملِزتالذىوالعطاءالحيويةنفس

11!هوموسلِة"مصطلحإلىتضافمعينةحروفعنلغهَيخرجلاكلهألرابعالعَرن

Homoousiusكبيرأ،بعداالمخللفهَالفرقبينلتباعدمنها،تحذفاو

حرفابيهأضيفافإذا،والابنالآببينالجوهرفىالمساواةلعنىف"الهوموسية!

انقلبHomoiusiusاهومولِوسية1الكلمهَلتصبح)أ(اليونانيهَاللغةفى"الليوتا"

!9
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!الكنيسة..ادولةوو

مقطعوهوالأخيرالجزءالكلمةمنحذفوإذاالجوهر"فىالتشابه/1إلىالمعنى

essence)الجوهر"11 ( ousiaالهومويةلْعبيرأضحى"Homoeosالتشابه!11يعنى

إ!التشابههذالماهيهَتحديددونوالابنالآببلِنفقط

مدرسلاصالتهمارئيسللِناتجاهينفىكثرتهارغمالخلافالاوتجسدلا

أوريجنأسئاذهأبتأثيرالأولىأتخذتالممَدس،الكلَابلتفسلِروانطاكئهَالإسكندريهْ

زص!لمهأبفكرالئانيةواخدط!،المجازىوألدفسيرالأفالطونىالعلمىاللاهولَا

كَدالسكندرى،القسآريوسكانولما.العقلى-والتفسدرالأرسطىالمنهاجلوقلِانوس

ئعليمهولالقىبمدرستهأ،وتأثرالإسكندريةفىالأولىالكهنوتيهَالمناصبتقلد

الفكرمنمزيجأاللاهوليةآراوُهنجاكهفقدالأنطاكيه،المدرسةفىاللاهوتى

المنطق،فىالأرسطىوالمنهجالمباشر،الخلقباستحالةالقولفىالأفلاطونى

منالشر!يهَالولالِاتفىالمئقفةالكنسيةالأوساطدتقبلأناليسيرمنكانولهذا

ءاءوازداد.الغربفىالأكليروسدوائرتمجهابلِنماالآراء،هذهألامبراطوريهَ

نيقيهْمجمعفىالكنسىالأيمانقانونإلىأضيفأنبعدللأريوسلِة،الغرب

مسامعإلىابقرطبىهوسلِوشبهاالقىأنبعد!الهوموسية"مصطلحالمكسولْى

للمرةاستخدمهامنذالغربفىمقبولةكانتصدغةوهى،قسطنطينالإمبراطور

فىالسكندرىالأسقفسميهمعمراسلالَهفىدلِونيسيوسالرومانىالأسقفالأولى

روما.اسقمْالقرينهارضاءكارهأقبولهاإلىالأخيرواضطر،الذَاأتالقرن

اسفارهفىالتعبلِرهذايذكرلمأثناسلوسالسكندرىالأسقفأنورغم

الاَرلِوسلِينضدخطبهوهوألغقلِديةالأعمالمنيقلْربالذىعملهخاصهُالعديدة

Orations contra Arianosٍعمرهطيلةلهاولائهعلىظلأنهإلا،واحدةمرهَلاا

عهدفىأريوسلِاكلهالعالملَحولعندماعنهاالمدافعهوبلْأصبحالأسقفى،

الهامةالعواملبينم!هذاوكانذيونيسيوس.الأسبىْلسلفهوفاءقسطنطلِوس،

نفلِهفترةأتثاءبحماهألداسحوسلاذأنبعدالصلِغهَبهذهلمسكاًالغربزاد!ْالتى

إليهاالنربأوىوبالمثلعللِها.الحفاظأجلمنجهادهفيهقدرأنوبعد،الثانى

دافعاً.السلفسنهْعنللتحولْيجدولمبهاواطمأن

ح!5؟
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لكميسة!؟ا..ولةالة

فسطنطيوسالإمبراطوربارادأةالغربعلىفرضلَاالآريوسبةلكن

3سنةآرلمجمعىوقرارات ° Cطبلِعةهذهلعقيدةيكنولم355.عاموملِلذو

قدريكرههاالذىالغربفىالبقاءلهايقدرأن،الحاكممنبعرارأعنىأنشتارها،

الغربأسلاكفهْارلَدأنيلبثلمولهذافكرها.منطقفهمعنوعجزهبهاجهالته

الإلِمانقانونعلىالتوقيعإلىاقتلِدواوالذين935،عامرلِمنىمجمعشهدواالذلِن

قسطنطيوسلِوليهمأنقبلحتىالنلِمَيهَإلىارتدواالهوموية"11صيغتهفىالأريوسى

.الشرقإلىمتحرفادبره

علىظلتميلا!و،وهى،المنطقةهذهفىالهامةالأسقفياتإحدىأنضكير

عليهاسارالتىالسباسةوبسبب،أوكسنتيوسأسقفهاوجودبفضنللأزيوسلِةولائهـا

الكنسية،المسائلفىالتدخلعنكليةبالعزوفالأولفلنتينيتانالامبراطور

جانبإلىلِجتذبأن)355-374(الطويلةأسقفلِتهخل!أوكسنتيوسواستطا.ع

كنيستهإلىيضمأنفىألِضأأفلحبلميلاطو،اهلىمنبلقليلليسعثدأس!قيثلْه

ابنهاعلىواضحأتأئيرهالَركتالتى،الأولفالنئينانزوججوستيناالإمبراطورة

اكبرأخيهمعء37عامفىشريكأإمبراطورأأعلنالذىالذَانىفالنتينيان

ئلكالمدالِنةفىالآريوسللِنمحدكلزةعلىيدلومماأبيهما.موتبعدجراتيان

النيفيلِناسمبقا!بسبب4037عامأوكسنتوسوفاةأعدَبتالتىالاضطرابإورَ

أمبرورْ.لْصيبمنكالْتوالتىللأسقفيةجديد.مرشحلاخلَياروألاَرلِوسيي!

دفعتميالنهو،فىبالقلليلليسعددعللِهاكانالتىالآريوسيهْالخلفيهَهذه

قلعتهاعلىللقضاءاستطاعئهقثرجهدهلِبذلأنللاريوسلِةبكراهيتهأمبزوز

جراتبانمنكلعندالمئحمسالنيقىالاتجاهذلكعلىوشجعه،الغربفىالأخيرة

بألإمبراطورةهنااصطدمأْمبروزانغيرألاحلْرام.لهيكنانوكأناوثبودوسيوس

فىالآرلوسمحونطالبفقدفالبْدلندان؟الصبىالإمبراطوروإبنهاجوسلَلناالأم

فلِهالدقلِموامنها،طردواقدكانواالتىالكناثسإحدىلهملَخصصأنالمثينهَ

ذلكرفضالذىأمبروزإلىالرضبههَْهذهالإمبراطورونقلعقلِدلَهم،طقوس

تطوروقدالكاتؤللِكيهَ.الكنلِسةعنخارجونالآريوسيلنأناعتبارعلىصراحة

يعظكانالتىالكنأسْ!إحدىمحاصرةإلىجوستبناتدفيعلىبناءذلكبعدالأمر

ا!
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لكنيدصةوا..ادولةص!

ممابأسقفها،تمسك!النيقلِةالجموعانجمرعليها،الاستيلاءبهدفأمبروزفيها

الكراهلة،كللكسقفتحملكانتالتىوأمهالإمبراطورلتحدىكولِأدافعاًأعطاه

المحاولةهذهأنإلاوالجط.الإمبراطوريهَالأدارةشئونفىالمستمرتدخلهبسبب

ثكناتهم.إلىللعودةيحاصرونهاكانواالذحنالجنودواستدعىفشلت

القصرفىليعالَدمجلسحضورإلىامبروزدعاقدالإمبراطوروكان

هذهلبحثالآ!يوسىوأوكسنتيوساالامبراطورمستشارىلِضمالإمبرطورى،

إلىوكلتبالاجتماعهذاملوحضوررفضالملِالنهىالأسفأنعنرالمسألة،

يلَعلقفيماصرأحةالأولىللمرهَرأيهعنتكشفالشأقهذاحولرسالةفالنتينلِان

للآريوسبة.إئهوازدر(بالكنيسةالدولهَبعائثة

أوعاصيالليسأنهللإمبرأطوريبينأنعلىرسالتهفىأمبروزحرصوقد

المجلس،هذأإلىبالحضورالأمبراطورلِةالأوامرإطاعةيرفضبحيثمتمردأ

منليعىأحدأفإنالعقيده،لْخصالتىالمسائلفىكاملأ"بأنهالهمأناْلِؤمنولكنه

وضرب،وحدهمالأساقفهَإلاالقضاءمجلسمنهايجلسأوحكمأيصدرأنحقه

فأجابالأمور،هذهمت!عليهعرضلْاغدماقبلمنأبوه.فعلهمامثلألهم

إلىبنلكمشيرأ،يخصهلا!ماي!دخلأنكعلمانىحقهمنليسبأنهصراحة

حد4منللِع!أنهإلىوينبههالآرلوسيين،وأنصافالماكبدونببنالَحادمنموقفه

ويعربخالعماد،سربعدبتناوللموأنهخاصةذلك،علىيقدمانكإمبراطور

!كيفشرجمة،بطريقةالكنلِسةشعبثَبلمناخلَيارهمسالةإلىحدشِهفىأمبروز

أصدرهالذىالمرسومهذاعلىأسفهويبدى،الإعجابوأبدىذلكعلىأبوهصادق

مهارسةفىالحريةللأزلِوسلِمنيمنحوالذىجوستينامنبتأثلِر،الثانىفالنتيينبان

هذهفىوكاضيألمهمستشارألأوكسنتيوسواختيارهالدلنِة،طقوسهموأداءعبأدتهم

الولثيين،أولللهودلمحاضياْيكونأنإلايصلحلابأنهأوكسنتيوسوأتهم،الدعوى

عدو.للمسبحوكلاهما

فعلكماكنسى،مجمععقدإلىيدص!وبأنالإمبراطورامبروزوطالب

علىباللائمةوأنحىالطبلِعى،مكانهاهوفهذأالكنسلِة،الأمورلمنافشةفسطنطين،

ما-علىالردبذلكيعنىوهو،الأساقفةبعضنجانبمنريمينىمجمعفىحدثما

ع!52
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!هوالحميطة..ادولة.

!يؤكد.المجمعهذاعنالصالوالإلِمانبقانوناغرْافهامنجوستيناأعلنته

وشعبكليورسهأنيعلمولكنهإلإمبراطورأوامرعصيانيمكنهلاأنهأمبروز

مشاكلبأنلإيمانهمبالحضور،لهيسمحواولنفلكعلىلِوافقوهلنكنيسته

اوامرلتقبلتامأسدكدادعلىفإنهذلكعلىوبناءداخلها،تحلأنيجبالكنيسه

الإمبراطورلِلَعهدأنثبلللِسولكنوتنفيذها،بنفلدهتصدرثدالتىالإمبراطور

علىيمنانالنهأيةفىامبروزلِنسىولاالآريوسيين.إلىالكنائستسليمبعدم

عدمعنحدلِئهمعبرضفى،ماكسيموسإلىمبعوئاأجلهمنبهثامبمافالنتينيان

منإلاذلكعلىيقدملموأنهالإمبراطورى،القصراستاروراءيجرىبماخبرته

نفسه.فلنتينيانأجل

الآرلِوسلِةإلىالسيادةلإعادةولدهاخللمنْجوستينامحأولات(نشكولا

فىالعاموالاتجاهبالنيقية،وتمسكهأمبروزعنادأماملئمامأتحطمتقد

.للإيمانالصلِغةهذهلإقرارئيودوسيوسبهجرىالذىالإمبرأطورلِة

وفكرهأمبروز،الميلانىالأسقفآراءعلىالوقوفمناصبدقولسِ!

الحادعليهسيكونبماإرهاصاًباعتباره،والكنيسةالدولهَبينالعلاقةعنالكنسى

البابويهَبلِنسافرأالصراعيحتدمعثدمابعد،منالرئيسيةالوسطىالعصورفى

الشرقىالشطرفىحأدئاكأنمماتمامأالعكسعلى،الغربفىوالإمبراطورية

..نقولالبيزنطدة،وئيابهاشكلهافىالرومانيةبألإمبراطورلِةالزمنامتدادعلى

بها.بعث.الئىالرسلةهذهنورد..هناأنمنكلههذاعنالتعبيرععلىأصدق3ليس

وأراءأفكارمنتضمننتهوماالأريوسلية،المسلةحولالئانىفالثتبنيانلىأٍامبروزْ

:يقولامبروزكتبله،عرضناالذ!السبيلهذافى

المباركوالأوش!سطسالرحعالامبراطورإلىالأسقفامبروز!من

فالنتينيان":

لى،أكدكماأوامركمعلىبناءالنوتارى،Dalnatiusدلماتيوسذعانى

أسماءلىيعلِنولمقبلمنأوكسنتيوسفعلكعاالعَضاةمننعدداختيارإلىوطلب

لمناق!ئنهَالمنصدالمجلسفىيدورنقأشأهناكأنأضافولكنه،يطلبهمالذ-!أولئك

.الجدالهذايحسمسوفلمحراركموأن6إلكنسيةالأموربعض
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والكنيسة..ulaiص!

لأحديمكنلامعقولأ،ردأأعددتقدأثىأعتقدبالذاتالنقطةهذه"وحول

هذأحوليجبلمالذكرطيبأباكمأنأؤكدرحثماإذابالعصيانيتهمنىأن

التىالأمورفىإنه!اقاثلاً:بقوانلِنهأكدهابلفيه،منكلماتبمجردالموضوع

عدمأوعجزهلئت.منفقطأقاضىسوففإنىالكنسىالنظاماوبالإيمانتتعلق

بمعألجةالأكللِروسيختصأنرغبئهكأنثولذا،الكتابتعاليمفهذه،صلاحيته

أخرىمسائلفىأسقفالْهمماإذاأنهوذأك،هذافولْىبل،رجالهتهمالئىالأمور

تحدأنفىواضحةألِضأرغبئهكانتفقدفلِها،متضمنةالأخلافيةالمسألةوكانلت

الأساقفة.حكمإلىالقضيةهذه

بأبلِل!،ئثسبهانفىْيرغبالذىهل؟رحمتكميعصىئراهإذنالذىذا"من

عنديلبدوالعظيمالامبراطورذلكقرازكانإذاإلا؟تخالفهاْنيريدكالذىذاكأو

بجديةايلمانهصدقعنأفصحقدْالأمبراطورأنمعفيمهَ،ذىغلِرالبعص

الدولة.ازدهأرأجلمنالمستمرةجهودهفىواضحةحكمتهوتجلت)14(،اعترافه

فبمأأحكامأأصدرواكدلعلمانببنأنسمعتهىالرحلِمالإمبراطورابها11

البعضتملقْجراءمنالمهانةحدبلغناوهل؟الإيمانقضيةحولبالأساقفةيلَعلق

عهدماآخرلِنإلىنعطىأو،الأكليروسحقوقعنالئغافلدرجةإلىومدافنتهم،

منواحديدعلىتعفيمهالدينرجلمنأحدوللقىتصادفماوإذاإلينا،بهالله

هذاوليتعلم،الدينرجلوليصغالعلمانى؟فليناقشالآخر؟يتبعتراهمن،العلمانيين

الكتاببهجأءماتابعناسواءاننافلِهشكلافالذىذلككلمعولكنذاك..من

مسا!للفىألهينكرينيسئطل!الذىذافعنالأقدملِن،سنةاقتفيناأو6المقدس

همالأساقفةبانالأعرافاسثفرتفد،الإيمانمسائلفىوأكررها+.الإيمان،

أولئك.قضاةهؤلاءوليس،الأباطرةفضاة

على7يقومكانبينماأنهذلك،الأولفالنلَحنيانتمجدالتىايأعمالمنعملإلىهناالاشارة)14(

العاءدثرعلىالمشاركيناحذأقدمFortunaالحظالهةمعبدفى.جوليانالإمبراطورخثمة

يلصسهمنيدنسالماءهذاأقفأئلأبقبضئهلمكمهانإلافالنتينيانمنكانفما،عليهالمقدم!

الكنسىالتاربخكتابيضمهاالتىالعديدةالرواياتمنوأحدةوهذهإ!يطهرهمماأكئر

الامبرأطو!تجاهالمسهحيةلدكبالعامةالمشاعرشتاولط.والتىالغزأوىاالراهبلسوزومنوس

.SOZOM.Hist..ا!ءس!6VI:انظر(جوليان
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لكنبسهَ!وا..سولةا00

نوعأىتقررسوفوعندها،الكاملالنضوجسنادلهبفضلئبلع"ولسوف

الذى،أبوكاعتادلقد.العلمانيينإلىاكليروسحقوقيسلماقيمكنالأساقفةمن

أقضىأناخلَصاصىدائرهفىيدخلممأليس:يقولأن،اللهبفضلالحكمهْاوتى

رغم،والدكمكانوبينما.بينهمأفضىأنلِجبلَقول:الآنولكنكالأسلأففة..بين

ئبيح3فكلِفالقضاء،هذامئلعبءلتحملأهالذليسأنهيعلْقدالمسيع،فىتعمدأنه

بأموريتعلىَفيعاالقضاءحقادعاءالعماد،سرلنفسكبعدللللموأنتلنفسك

.الإيمانذاكسرئجهلمازلتأنكرغم،الإيمان

يخشىماداماخحيارهعللِهميقعالفضاةمننوعأىأتصورأن"وبمقدورى

ىأإلىلاالجموعمعولشئمعوا،الكنيسةإلىفللِاتوأألا.أسمائهمنشرالآنحلْى

فطرثه،تخ!برأنلِجبالذىذاكإلىبل،القاضىمقعدفىيجلسنئمخص

مافإذا،وحدهالكنيبسةتلكاسقفاتخصالمسالةانبالاتبأع.أحقأيهماويختاروأ

الغلِرةتئملكنىولنفليتبعوه،للحوار،يضلحمنخيرواعتبروهإليهالناسأصغى

للحظة.ولو

فرارها،إعطاءفىحقهانالثقدنفسهاالجموعأنقولىمنأسقطث"ولمد

1(.رأعلِهم)ْالآناهومنأبيكمنالثمسوا"قدبأنهمالذالْعةالحقيقهعنوصم!

هذاللأسقفلِةاختيرالذسذلمكارئضىماإذاأنهمنأبيكوعدعنتمامأوسكت

سبدلىأتخذالآنأناوهاؤالسلام..الأمانهنكالأسقفيةتشهدفبسبىفالاختيار،

العهود.بهذهالإلِمانيمقلصبى

أسقفاًإذنفليكنله،الغربأءبعضباسئحسانيتباهىهذأرأحمأإذا"ولكن

أسقفأبهأعلترفلنأنىنلك،الأسقفلقبيحملأنيجلأأنهظنواالذينلأولئك

جأء.أنىهوولاأبدأ

بل،حكمكبالفعلفمهأنثَأصدرتأمرأ،الأمبراطورأيهانقر"وكيف

رأيت؟ماعكسفيهلِرىأنبعدمنلأحديجوزهلترى)16(،ْالقوانينلمهوسنت

أنذلكأيضباْ،لنفسكشمنهبالتالىفإنكقانونأ،للأخرينتضععندمافأنطاريبولا

)ختيار!.مسئةإلىأمبروزيغمير-)15(

الديدلِة،طمَوسهمبممارسةل!يشمعوالذىالآريوسيينصالعفىصدرالذىالقانوقوهو)16(

.13Eeclحوستينا.منبتأثيرهذاوكان VIIول.أئ.SOZOM
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لكنيسةوا..ليولةاع!

(نتريدنىْفلاوبعد،.يصدوهاالتىالقوانينبائباعالناسأولمىهوالإمبراطور

مخالمفةبصورةيتصرفواان،قضاةاختيرواالذلِنلهؤلاءيمكنكلِفاخعن

ألوفوفيسئطيعونلابأنهمفلكمعلليناعتذارهميقدمونالأقلعليأو3لقرارتك

الإمبراطور؟أصدرهالذىالصازمأوالمجحفالقانونهذامثلضد

صْإنسانيصدرعملاًوليس،القانونعلىخروجأيعدسوفهذاؤلكن

إنما،لقانونكجزئياًإلغاءظننتهماأَنالإمبراطورأيهاترىألاولكنطْره.لِعرف

أدنه،قانوقفوققانونكيعلوأقأبدأأتمنىلايأنىكلهلملقانونإلغاءحقيقهفىهو

علىتو!نافلاالوضعلِةالقولنينأمأ،اتباعهلِجبمايعلمناالسماوىلقانونأنذلك

ألإلمان.لالهمانبمكنهالاولكنها،1الخوفبدافعلللَغييرلبدكىفهذه.نلكمنشىء

وجهفىجماعتهوسطاومنفردأيعلنأنعلىقادرأإذنئراه"من

منبأنصدرلْاقدالأوامرأنيقرأعندماوذلكمسنتك؟أرفضأناالإمبراطور،

يلقىسوفلربمعبديبغض!منوأن،رأسهتحتزسوفللمبراطورلِتصدى

منأحدأئرىفهلفلك،يقولواأنألد!ينرجالعلىحرملقد.الموتعقوبة

الجزاهحسنفىمليوًمنالإ!مانجانبإلىلِقفوهلبقادر؟ذلكعلىالعلمانيين

المنقلب؟سوءيخافأو

المقضاء،لمناصبعلمانللناختيارعلىاثداماستطعتذااٍأترانىوأخيرأ..

اوعأنَيلْرضْللنفىهم،ايمانهمصدقلاءهؤ3أْيدماإذالمكن،الذىذافمن

فلكبعديمكنن!وهل.الإيمانقوأنينصالحفىجأءقدالمَانونأنحيث،الإعدام

؟العقابباستحقاقهماوللإلِمانبالئنكرسواءالرجألبهؤلاءأعرخقأن

..قائا*ةالأسقفويضضى

شأنهنالحطيمكنهبحيثكبلِرالأهميبمامنقدرعلىلسِ!امبروز"إن

كرامةإلىبلقياسماقيمةفردحلِاهُتملرولا،الخاصةمصلحتهأجلمنالكهانة

عندمأخأصة،التوجيهاتئلكاعطيثمشورتهخل!منالذىالأكليروسكل

طري!عنالههودأوالوئنبينمننفراخلَياريئمأنالمحتعلمنانهابلغونى

عهدتماإذاالمسيحقدرعلىقدرهمإعلاءالممكنمنيصبحبحلِثأوكسنلَيوس،

!؟ع!
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لكنبت!

علىالسروريدخلأنيمكنإذنشىءأى.المسيحئخصأموربمعالجةإليهم

أنإلابالسعادةبغمر-همأنيمكنشىءأى؟يهانالممميحرؤلِةمناكثرقلوبهم

ينا4,الذىالآريوسىذلكمعأشماكهموضوحبكلأعلنوالقدالمسلِع؟لوهلِةننكر

الكاملاستعدادهمواليهودالوثنيونيبدىالشىءوهومخلوقمجردالمسيحبان

به.للاعتراف

لهذأبغضىأسكلنثأنىوالحلوَ،ريمينىمجمعفىقبلمنهذاتقرر"ولقد

سيف،اومؤتمنهينتزعنىأن!مكنلاالذىنيقيةلإيماناتباعنىمعلنأ،المجمع

الورعوالإمبراطورأبيكممنكلإليهوآوىأرتضاه-الذىالإيماقذعلك

مععليهوحأفظوأأسبانلِا،وكذاالمطدَدبهذاالغالآمنولفد،ثيودوسيوس

.القدسبالروحالصادقالاعئراف

داخلنلكينمأنئعلمتفقدمناقئمته،تجبشىءأىهناككأن"وإذا

يتعلقأمرلعناكشةاجتماععقدمنلابدكانوإذاأسلافنا.يفعلكانكماالكلنيسة

زمنبهالعرفجرىكماالأسلادفة،مجمعذلكيتولىأنالأحرىفمنبالإيمان

ألقرارتركبل،مسبققانونأىلِصدرلمالذى6الذكرالممجدالأميرقسطنطلِن،.

أبيهعنورثالذىالذكرهطيبفسطنطيوسفعلوهكذا)!أ(،للأساقفةالفصل

الأفضل،لىوأٍتمامأمغايرةبصورةانلْهىالبدالِةفىحدثومأ.والكرامةالمجد

بمناقشةبعضهمأصكرىفلمأصادقأ،للإلِمانمرسومأأؤلأوقعواأنَالأسملاكفةذلك

التىالقرارات!الكأق!تصورواالقصنر،داخلبالإيمالْىالمتعلقةالأموربعض

سرعانأنهمجمر،الخوفوطأةئحثوتستبدلئتغيزسوفالأساقفةعنصدرث

مجمعاصماءغالبيةأنفيهشكلاالذىوالأمر،الزائفةالصيغةللكشجبواما

الآريوسية.الصيغوأدانوأالنلقىالإيمانقانوقارتضواقدريمينى

نقاطمناقشةبفيةمحلىمجععإلىالئجآقداوكسنتيوسأنافئرضنا!ولو

منوازعاجهمالأسلأدفةكواهلاثقالالضرورىجمرمنكاقؤأنبالعيدةتتعلق

مجمعفىالأمملادمةساققممطنطقلننلك،الحقيقةصبعيدهناامبروزيقولهماينفمكلا()7)

التى.الإضافاتَلعدالايمانقأنونعلىللتوقعيوسييروسلَعليرحدعلى325سنةنعقية

الخامس.الض!ل،الثانىالجزء،والكنيسةالدولة،.للمؤلفراحع،عليهلخلث
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الكنيسة009اسولةح!

الواجدامنليسأنهْوذلكالسماء،منهبطقدملكأكانلوحلَىوابحب،رجلأجل

رفضىالآخرأناأعلنفإنىهذا،أعرفعنثمافإفيالكنيسهَ،سلامعلىتفضيله

.الجدلإثارةفىتحدوكالرغبةكاثتماإذأالقانونإلغاءعلىإفنفللَقدمملذلك.

أقثمولسوفالأسقفى،مجمعكإلىالأمبراطورأيهابنفسىأملر"ولسوف

لِعلنونولكنهمرجمتى،أو.أكليروسىلىسمحماإذاحضزتك،فىالملأصحظاتهذه

شعبها.حضرهوفىالكنيسةفىتعالج(نلِجبالعقيدةلخصالتىالأمورأن

حيثإلىبنفيىقراراًتضدرلاأقالامبرإطورأبهاليحدونىالأمل"وإن

المكأنلىانثتحبدأنأفضلبليحرسنى،أحدولايومكلأتغربفأناأننا،أريد

الأكللروسأنغيرإلاحتمالات،لكلنفسىأعثدتفلقدمنفنى،لىتريدهالذى

بمحض!المسبحمذبحتتركأنفىكببرخلافهناك"لبسثائلأ:الانيخاطبنى

.عهدهتخونبالتالىفإنكهجرتهمأإذالأنك،تسلمهأنأواختدارك

ما-بصورةْلْخضعلنالكنبسةانلىمؤكدايكونأنفقطأودولعلى

كنثوإذا.إرأدئكطوعلئكونإرأدتىبملءنفسىأكدمسوفغدهاللأريوسيين،

كلبغزوالخاصهْالأوامرهذهإذنفلماذا،الفوضىبإئارةالملئهمفقطوحدى

لنوبعدها،الكنائسسلامصفويُعكًرلاأقأتمناهماكلاق؟الأخرىالكنائس

ضدى.يصدرددحكملأىألمحزع

لمأجلهمنالدْىْالغذؤفئقبلالأمبراطورألههاتتعطفأنأرجو..!والآن

هثتهملوحضرتانىأبدأعنىيعرففلم-الكنسى،الاجتماعهذأإلىالقدومأسلَطع

جدرأندإخذالجدالعلىالمَدر؟لدىوليست)18(6فقطأجلكمنلااٍالاجئماعات

هدْاأستاروراءيجرىمأمعرفةفىأرعْلأحتىولاطأعر!لافأنا6ْالقصبر

الفصر")91(.

النصففىأما،الغربفىالنلالَلهَعنلِنافحأمبروزراح.النحوهذاعلى

ثمومن،السيادةلهأيضمنأنعلىحرصثيودوسيوسالإمبراطورفإن"الشرقى

الإملراطور.أجلمنبهاقامالىَالسياسيةخدمائهإلىاخرىمرةهنايشير)18(

91()(X؟كهـ.."!ممي*!.
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!رلكنسعوا..ولةالة.

اعسلاثفة.الأقاللِمكليضمالقسطنطينيةفبىمجمعلعقدالفورعلىالدعوهَوجهفقد

معاتحادفىدخل!التىالماكيدونيبن!ا11جماعةوأنخاصة،سلطانهتحلعاالواقعة

،الأولفالنتينيانالإمبراطورعهدأوألْلفىالآرلِوسيين!)أنصافالهومويوسيين"!ا

وذللعالعقانعدى،المسرحعلىأحْرىمرةوجعودهاإئبالَاتحاواعجعدلِدمن.عادتقد

وكانيعتلليه.إمبراطورمنالفسطنطلنلِةعرشفيهاعخلاالتىالفئرهَفى

رجالاثأحدهواسمها،منمعالطائفهَاشتقتالذىMacedoniusمأكلِدونيوس

يوسيبيوسوفاةبعدللعاصمةأسقفعاَأصبحاعنيلبثولمالمقسطنطينية،فيالآريوسلِة

أئرعلىمنهعزلئم46rعامحتىمنصبهفيوأستمرi،3أسنةالنيفوميدى

عنللعفوفنسطانز،أخيهقبأعمنقسطنطلِوسالإمبراطورلهتعرضالذىالضغط

إلىعادأنيلبثلمأنهغيراثناسلِوس.ألسكندرىالأسقفراسهموشكلىالنيقيين

وظاعبالإمبراطوريهَ،قسطنطيوسوانفرادقنسطانزمقترععقب3ه1عامكرسيه

عنالتخلىرفضلعنبعهد036عاماقصاؤهتمحتىالعاصمةكرسىعلى.يتبربع

الئىوهىفقط،بلت!ئمابهوالقائلة،الآريوسيينأنصافعقيدةبالمهومويوسلية،ا!مأنه

قبلع.منصكلمناكماالحكوميةالمسيحيةغدت

لمالذينوهمفكرا،الأرلِوسييناْنضافالىينتمىماكيدونلِوسكانولما

الآريوسلِةمؤسسىالنيقوميدئ،ويوسلعبيوس.أريوسآراءعنكئيرالِبدكدوا

6القدسالروحوهوالئالث،الأقنوممسالةفىأيضأفكرهيعملراح7ْفقد،الأصلية

صيغةيكنلبمالنيبقىفالقانونذلك-.إلىالسبيذلهيقدمالنيقىالإلِمانْقانونووجد

ايمانيضمتجملِعاوجاءالأريوسية،الآراءعلىفقطردأعجاءولكنهمأنعة،جامعة

منيوحىقسطنطينالإمبراطوراعضإفهاالتىوالعبارالا،فلسطلِنقلِساريةكنيسة

جمعأنهيتوهمالإمبراطورجعأعمماالقرطبى،هوسيوسالددنيةللشنعونمستشاره

البابفتحولمذامستطلِرأ،شراًدولتهيجنبحتىسواء،كلمةعلى.والغربالشرق

الابن.الئانى،.الأقنومحولمنئارالذىاللاهوتىالجدلهذاأماممصراعيهعلى

سوى،القدسالروحسكنونفص!لياًصرلِحأشثيئأيتضمنلمالقانونهذاكانولما

خلقعنالأريوسىبالفكزعمتأئرأ،ماكلِدونيوسفإن"القدسبالروح"ونؤعمنجمارة

خاصةباليسير،ليسنفروشايعه،القدسالروحبخلقالاَخرهوكاأع،المسيح

!9
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-N..rIC"14-iل!يسة
ونعتهمالماكلِدونلِين"11بوعرفواالهللسبونث،منطقةفىالواقعةالأسقفيا!

!اقدسالروحأعداءأواااالدْدساالروحعلى!المجدفبنبالنيعيبنمنخصومهم

Pneumatomachiالأولى،أصولهمإلىفانضمواعادواثدالماكيدونلونكانولئن

ثانيةانفسهموميزوا،سيرتهمالآنعادواأنهمإلاالآريوسيين،.أنصاف

كانثهذاأجلمن،أفولإلىالآريوسيةشمسأنالِقنواأنبعدبالماكيثونيلِن،

فجمعفىالبحلشبساطعلىطرحثالئىالعاللثحهالموضوعالَاأهممنْالمإكلدونلِة

القسطنطبنية.

وفى،المجمعهذالعقدلسيادلهالخاضعلِنالكنائسلساقفةثيودوسيوسدعا

للكنائسمخلالفيملكونأسقفأوخمسونمائهَالقسطنطينلِةعىتوافد381مايو

ولا،الشخصيةبصفتهملاالغربيةالكنلِسةأساقفهْمنأحديحضرهولم،الشرقية

كانوان2(.داماسوس)ْالرومانىالأسقفامعالحألكانوكذلك،عنهمبمملالين

ولِستتدون6الفجمعلهذاألرئيسىالداعِةروماأسقفمنلِجعلأنيحاولالبعض

هذهأنكر)21(.ثيو!وسيوسإلىداماسوسبهابصالتىالرسالةإلىذلمكفى

اليسيرومن.1()82التماليةالسنةفىبالقسطنطينيةعقدآخربمجمعتتعلقلرسالة

المحمعهذايحضرلمننفعمهالرومانىالأسقفأناعتبارعلىالدعوىهذهلحض

منيكنلمالمجمعشهدواالذينالأسا!ةأنكماعنه،بمندوبينحتىأوبشخحذه

الناحيةمنبخضعداماسوسأنفلكإلىيضاف،الغربىساكللِرهمنأحدبينهم

لعقدالدعوةيوحطأنكنسلاحقهمنفليسثمومن،جراتيانللإمبراطور.الرعوية

فإنهذأكلوفوق.للقسطنطينيةفىيعقدالشرقيةانكنيسةأساقفةيضممجمع

وكانجوهرها،فىالشرقىالشطرتخصكانثالمجمعأَمامالمطروحهَالقضايا

الماكلِدونيهْ.فىالمئعلالهَالجدددةوصورئهاالآرلِوسية،عاىالأجهأزأهمهامن

لسانعلىجاءماالأمرهذاويحسمالصرأع.هذأمنبطبيعئهلِعانىلاوالغرب

فقدالمجعع،اعمدانتهاءعندئثودوسيوسإلىبهابعثواالتىرسالتهمفىالأساففة

)22(.حمعناْالقسطنطينبةفىالئاملدعوتكمول-لجبةديباجئها:فىجاء

)02(8,7..THEOD.Hist. Eccl. V.

21()162.0،3.He 3 ,e op. cit. )1 .p ;342 Percival, The seven ecumenical council

(SOZOM.Hist. Eccl. VII.9 (Y Y

.65عو
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!روالكنيت..المو&..

مسكونيأ.كونهحولالجدلإئارةإلىالنحوهذاعلىالمجمعسمةادتوثد

المجامععدأدفىبإدخاله،المجمعلصلحالبدالِةمنحسمتالقضيةهذهأنجمر

كماتذِودوسبوس،كانوإذا،الشرثيةالكنيسةبهاتعترفالتىالسبعةالمسكونلِة

ولم،وحدهمالشرقبأساقفةخاصأعامأ،مجمعاًالبدالِةمنإراده"ثدHefeleيقول

بعد،الثانىالمكسونىالمجمعاغبرتهقدبعامة-الكنيسةفإنمسكونبأ)23(."يرده

بل،قسطنطينالإمبراطورعهدعلى325عامنلِقلِةفىالتقىالذىالأولالمجمع

وثمانلِةثالئهمائةعددهمالبالغاجمضائهبينيضميكنلمنفسهالأخلِرالمجمعهذاإن

أحدهم.الرومانىالأسقفيكنلم،الغربمنفقطأساقفةثمانبهَإلاأسقفأعشر

بمسألةلِتعلىَنظرنافىالأمرولعلالمسكونلِة.المجامعأولاعتبرفقدذلكومع

لهأ،والتصدىالآريوسيهَإدانةه!واحدةقضيهَعلىاتفقأالمجمعينأنإذ،العقيدة

العكسونيةالعجامعانبالذكرالجديرومن.الجامعةالكنيسةوحدةيدعممماونلك

خاصةالشر!،(ساقفةفقطئضمكانتالشرقلِة،بلكتيسةوالخاصةالمبلادية،الخمسة

النصفولاياتسقوطأعقأبفى،والغربالشرقبيناتساعأالهوةزادلَاانبعد

مسلَقلةجرمانيةدويلأتوفيام،الجرمانايدىفىالإمبراطوريةمنالغربى

)24(.هناك

إلىوالموجهة382،عامفىالقسطنطلِنيةمجمععنالصادرةالرسالةوفى

2(.؟)ْيالمببمكوئيهَل!بمالفهَ؟اللبمثةكْىمخدالذ.ى،المجمعهذاأس!!ةلِصف،داماس!س

منإعراضمنالمجمععنالصادرةالدنظيملِةالقراراتلقيدتهممأالرغموعلى

)095-406(الأولوجريجورى46()044-أالأوللدوروما،بابواتجانب

شمعلِتهانإلاالصجمع،عليهاتفقالذىالإلِمأنبقانونفقطروماكنيسةواعتراف

302()342..pول.Hefele,op. cit

التأمالذىللرأبعالمسكونى!محمعفىرومالأسعَفارسلهناككانأنهألىالآشارةتجدر)24(

عهدعلى555ممنةعقدالذىالخامسالمسكوننىالمجمعفىأمااء4،سنةخلدونيةفى!ده

موجودأكانفلِجليوم!الرومانىالأممقففا،نالفعمطنطينبهَ،فىجوسلتيانالإمبراطور

!بقىجوستنيانمنبأفر548عاممننذبهجىءولكنه،للمجمعلحضورلأأنذاك،بالعاصمة

Jones,.L.,221-892.921-692فظر؟.للعاصمةثىسجيننا RE. I. pp

)25(9.st. Eccl. V7.ااأTHEOD
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لكنيسةوا..ولةلةاع!

العالمأنحاءفىدبولأولقيت،قوإنينهصكلىسكلمأبقيتالثانىالمسكونىبالمجمع

)26(.المسيحى

الأثطاكى،مليللوسالشهيرلن،النلقلهرجالاتمنعددالمجمعحضروكد

وجلا!ي!وس،الأوزشللِمى!كلس!llusوكيرللس3Timothiuالسكنثرى)27(.وئيموئى

Gelasiusوأسخوللِوس،فلسطينفلِساريةأسقفماAscholiusسلونلِك،أسقف

الكبلِر،باساصخلفالذىالكبادوك.قيساريةأسقفHelladiusوهللاديوسما

وبطرسالنلِساوى،وجرلِجورىالقسطنطلِنية،أسقفالنازيانزىوجزلِجورى

Iconiumقونيةأسقف!صmphilochiusوأمفيلوخلِوسSebasteسلِواسأسقف

Diodorusودليىدوروسبيسيدلِا،انطأكيةأسقفكعثاثق"هوأوبتيموس

ويولوجلِوسLaodiceaاللاذقيةإسقفPelaفيusوبلاجيوسالطرسوسى،

Eulogius،وأكاكلِوسالرهاوىAcaciusحلباسقفBeroeaوايزيدور

Isidoreحرصذاتهالوقتوفى)28(.وعنرهبمسوريافىثمديشاأسقفأ

بينماالنيقية،ْضفو!إلىضمهممؤملذالماكلِدونيين،دعوهَصكلىئيودوسيوس

الأساقفهْمنعددكسبفىرغبةأشدبصورةحضورهعلىالماكيدونيونحرص

الهللسبونئا،منمعظمهمأسقفاولْلاثنِنستةعددهمْوكان،جانبهمإلىالآخرين

الشاطى"ْعلىCyzicusكيزيكوسأسقفْس!leusiusأليوزيوسرأسهموعلى

)92(.ولس!*3"*!شا3لامبساكوسأسالَفومارقلِالىْمرمرةلبحرالجنوبى

مع)03(.ممقرأطقولحدعلى-بنلفدثليودوسبوساالإمبراطورأنولِيدو

إلىوالعودهَ.آرائهمعنبالعدولالماكيدونيينلأقناعكبلِرأ،جهدأ،المجمعأسادفة

ثبلدخلواقدكانوا،المجمعلهمأوضحكما،وإنهمخاصةالنيقى،الإيماندائرة

راجع،المجمعمسكون!هَحولأثيرتالتىالخلافا!عن)26(

162..Hefele,op. cit11 pp.;374-037 Percival, op. cit. p

ذلكأدىوفد،للمجمعانعقادقبل381عامأوأنلفىماتقدالإسكندريةاسقفبطرسكان27()

متأخرأ.المجععلىاٍالجديد،الأسقفثيعوثىبرئاسةمصروفوصولإلى

(82)8V.5اىع.!. Hist+!7ع;Eccl;. VIII.1.0وللاول ;8V SOZOM311أ3ع-!حمو.SOCRAT

(92)SOCRAT. Loc. Cit.; THEOD. Loc. cit.

(03).SOCRAT. Loc. Cit.

26ع!
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لكنيسه!وا..ولةالة

أصبرواالماكيلونيينانغيرآ(.)أروماْالسق!ليلبيرلِوسمعالنيقلِةشركةفىذلك

حولقأصراًيعدلمالنيقيينمعخلاك!مأنتعقيدأالأمروزادمودفهم،على

ثمومن)32(.القدسبلروحالخاصه9ْ!الهوموسيةإلىلَعداهأبل،الابن"هوموسليه"

الهللسبونتمنطعةكلفىأثصارهمإلىوكلبواالقسطنطينلهمنانسحبوافمد

لعبوفدادماذهم)33(.علىوالبقأءالذدِقددنشركةفىالدخولعلمابيهميطلبون

حولالماكيدونيينمعجرىالذىالحوارهذافىكبيراًدورأالنازيانزىجريجورى

بعميدلهم)34(.تمسكأإلالِزدهملمذلكأنإلا،المدسالروحبخلىالقول

نافشوددللقسطنطلِتية،أسقفاخديارهوالمجمععلدهأفدمعملأولوكأن

بلِدقبلمنجرىالذىالسكندزىالمكلبىعماكسيموسرساصةموصْوعالمؤتمرون

الأسكندرلِةأسقفابطرسبهمبعثالذين6المصرىا!للِروبىرجالبعض

يروالم.كانواوأقاها،إلواستلكارهالرسامةلهذهرفضهالمجمعأعلنوفد،الراحل

1(

2(

3(

لىاملأالأولفالنتبنيانلدىوسعؤ!،واحدةجبهإَالأريوسيبنوأنصافالماكيدونيونشكل3(

فىمجمعاْب!دوامعه(خ!بىافلما.الأولالفصلفىبيناالذىالنحوعلى،"تأييدهعلىالحصول

فيهوقررواشو!6جلساتهاستمرلَا364،عامخربففىالهللسبونتعلىلامبساكوس

حأولواولمأالجوهر(.فى)التشابهالهومويوسيةإلىوالعودة3!التشابهالهومويةرفض

ولذامندوببهم.بنفىقامبل،أخيهمعمنهبأسعدحظهمبكنلمفالنز،تأيبد.علىالحصول

م!يوأم!،المقفيوسئاثيو!037منوفدافشكلوافالنتينيان،إبىاللالَربحهليدمنحاولوا

ليبيروسروماأسقفثىللجو،تدعوهبنصائحالوفدوزودوا،طرسوسأسقفوسدلفانوس

بعدجالبلينفيهبرونكانواإذ،الأمرلزمإذاشركتهفىوالدخول،لنلكالضرورةدعثإذا

الإمبراطورمنضغطتحثذلكوكانالآريوسى،مميرميوممرلمبومعليئوقيعهوضعاْن

ماْعلىندمهجهارأأعلن!طنطيومروفاةبعدوخاصةمنفاهمنعادمنذولكنه،قسطنطيوس

إلىفارتحلالإمبرلطور،لقاءمنالوفديتمكنلموبالفعل.النيقىباْلإيمانوئمسكه4يداهقدمث

وعقدواصقلية!يالْجهوأثمبالنيقلِة،اعتراثهمتعلنايمانوثيقهْالرومانى.للأسقفوقدمروما

الماكدونينمننفرالنيخرروما.فىأعلنوهأنسبىمافيهأكدواالجزيرةأسادقةمعمجمعأ

الثانى.المكممونىالمجبماحداثوقعتحتىلعقيدتهويهلهعل!وظلالاعتر)فهذارفض

94748،94-اصالثالثالجزء،والكنيسةالدولة:للمولفراجع -f f AYE.

Hefele, op. cit. II .p .348 (r

)38.SOCRAT. Hict. Eccl. V

"}12-9.7-6,GREG. NAZ. Orat XLI.

!ح33
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والكنيسه..العولةص!،

جاءوقد.بطرسماتانبعدالإسكندرلِهْكنيسةعلىعقوبهَأيةللتوقيعضرورة

الكلبى،بماكسلِموس!تعلف!فيمانصهماالمجمععنالصالرالرابعالدَانوقفى

مالِومفىلِكنلمماكسدموسأن،.نعلنالقسطنطينيةفىأحثئهاالتىوالفوضى

وأعلنا)3ْ(.بأطلايثيهعلىلْبمماوكل،رسمهممنوكل،الآنوليسأسقفأ،

جهودبعدوذلك،للقسطنطينيةأسقفاالمنازيانزىجريجورىأخديارذلكبعدالمجمع

مليتلِوسامقدمتهمفىالأساقفةمنومحدئيودوسيوسالامبراطوربنلهاكلْيرة

فلك،فىرغبتهمحمأبدىجرسجورىأنذلك،الجمعيترأسكانالذىالأثطلاى

الأنطاكىمليتيوسفقام،المنصبهذادبولمنبدايرلم-الجهودهذهامامأنهغير

الإمبراطوروابدىترسبمه،إ!جراءاثفىبالاشلَراكالمجمعأساففهَمنوعثد

مات،أقالعجوزالأنطاكىالأسقفيلبثولمالإجراء،لهذأ.اسمحسانةثلِودوسلِوس

)36(.المجمعرئاشهَفىالنازيانزىجريجورىفخلفه

لمبحيثالمجمعفىأندلعالذىللصبراعبأبفاتحهَمليتيوسمولْاوكان

منأثارتالأنطاكىالأسقفوفاةأنذلك،عليهالمميطرةمنجريجورىيتمكن

الأصليلنالنلِقيينبينطويلهَفترةمننذأثطاكيةفىالحالثالشقا!مشكلةجددِد

تخالفالمجمعشكالبيهَكان!ولماالمليتيين.المعتثلينوالنيقييناللِوستاتلطن

فىالشقالَىحدةمنيزلِدسبلِاْذاتهالوقتفىولَأخذالراى،النازيانزىجريجورى

منبهدوءالانسحأبالمجمعورئيسالقدمطنطينيةاسقفآثزفمَدأنطاكلِة)37(.

لضرارهادوَالكنهنونية،مثصمبه.مفامممارسة.ععنامتلْعلفَدبل،المجمعجلسا!

البعدرظهرقصمتألقشة-التىوكانتثانلِة.بلدتهإلىالجودةعلىالمرهَهذه

خلفاًموخرأاختيارهئمالذىتيموئىرئاسهَتحتالإسكندريةكنيسةوفدوصول

رعيهْيدعلىللإسكندريةإهانهَمنحدفيمانسىقدتيموثىلِكنولم،لبطرس

ماكسيموم!،الإسكندرلِةمرشحطردعلىأقدمواغدما6النازيانزىجربجورى

!رابعبقانونهمالمجمعأساففةجأنلامنهانهَالاٍهذ"تأكيدأمرمنكانوما

)35(917..le,op. cit. II .p;935 Percival, op. cit. pب!Hee

)36(7.SOZOM. Hist. Eccl. VII،

الرابع..الفصلفظر)37(

6ع!،
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!روالخمم!01الةوله

لحظةالسكندرىالوقداعلن3ققدثمومنللعاصصة.أسالَفألجريجورىواختيارهم

الأسقفى،العَسطنظينيهَلكرسىجريجورىاختيارعلىالمواققةرقضهوصوله

خلافأ،أنطاكيةيلَعلقْبسكلةفلِماالمجمعسادالدىألاتجاهدْاتهالودتقىوأيدوا

من-جرىْمابانالسكندرىالوفواحتجالنازيانزى)38(،جرلِجورىلِرتثيهكانلما

منأسقفانلَقاللَحرمالتىالكنسيةالقوانينخروجاعنيعدجريجورىأختيار

لمجمعوالسادسالخامسالقانونلِنقىالخصوصبهذاجاءوما،إلى.أخرىكنلِسة

.نلِقية)93(.

أحتمالفوقكأنثالسكددرىالأسقفاجأنبمنالتصرفات"11هذهاقغير

الكبالوكى،القيسارىهلاديوسملو،المجمعحضورالأجلاء*الأساقعْةْمنكئلِر

وبلاجيوس،وببولوروس،وأبتيموسا،وأمفيلوخيوس،.النيساوى،وجرلِجورى

السكندرىا!للروسص-أنفسهمفعزلوأ6وجلازيوسوكيرللسولولوجلوس،

إلا)04(.رسامتهوفوامةاختيارهشرجمةوأعلنواجريجورىجانلاإلىوانضموا

أئرخلق،ودماثة،البدايةمنذجانبْللِنمنسكليهجبلبماالقسطنطبننيةأسقفأن

هدْهمعهيفلحولمالجاصمة،فىبخديدأسقمْاباختيارالموتمرينوأوصىالان!سحاب

قىيجدلمالذىئلِودوسيوس،الإمبراطورجهودأوأشياعهمنكثيررجاءلمرة

والجسرهََلهالاعزأزتحملبرسالة2وودعه،أسقفهلرغبةالاستجابةمننبداالنهاية

جرلِجورىبخلقإعجابهسوزومنوسويبدى)أ"(.منصبهعنتخليهعلىوالأسى

واللَمسكوالمتعالىالغرورإلىيدفعانهعلم3وايمانهقصاحته"إنبقولهوتعقله

صغارمنالكثلِرينأنحقاللدهشةيدعوالذ!لكنا)42(.العاصمةافىبالأسقفية

جرلِجورىمنمودفهملِكنلبم،المجمعحضورالشبوخ،مننفريعضدهمالأساكفهَ

(83)8،!.loc.03ل!هول

Hefele,op.ءأ،.,ا"؟.293-81.3(93)

(54)8.THEOD. Hist. Eccl. V.

(14).4

42()7.SOZOM. Hist. Eccl. VIIالكنيمحةشئونيرعىنأزيانزابلدتهإلىجريجورىع!دوقد

حتىأكل!ansusآريانوسإلىفانصعبلها،أسالَفEulaiusلِولاللِوساختيارتمحتى،بها

Niceneand.مpp.71)-991891الظر.19Tعامفىمات .p n.

!5
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9لة..واعحميسة..ع!لة
بل..باستقالئه،ترحييهمالفورعلى-أبدواولذا،وعلمهمعرقهوسعةومكائتهيتفق

أسقفاختيارإجراءا!فىمباشرةوثخلوا3"(.أبذلكواغباطهملبمعادتهموربما

ومعرفتهالعلملِةلمبانتهالحقدلهلِكنونكانواأنهمويبدوله.خلفأللعاصمةجديد

لهمالمعارضموكفهإلبىبالإضافة،أشخاصهمجوارهاإلىتتضاعلالتىاللاهوتية

.الشقاقهذاهوةتوسلِعلمحاولاثهمالاهموتأنببهالأنطاكى،النبناعبخصوص

لاللهخكلالكنسىالنزاعفتراتم!كثرِأسادلَا.التىال!دبمهَهىهدْهوكانت

معظنمكالْتبينما!ط،الأساقعْهَيهيستتررداءإلاالعقيدةمسألةلَكنفلمالقوون،

ببعلِد،عنأليسنلِقيةمجمعفىحدثوما،بحتةشخصيةمصالححولصواعاتهم

،أنبعدبعضاً،بعضهمضدالأساقدْةشكالِاتكلاحراقعلىقسطنطينأقدمعمدما

إ!اللِهاالعقيدةأمورمناقشةعنالدلِنرجاطوانصرافحجمها،ْهاله

إلسكندرىالأسق!فعلهفاأنالأولىللوهلةيدركالكنسىللمارلحْوالملدئع

.تجاه-السكتدريةالكنيسةأسلاكفلأسلوكعنغريبأولاسابقةيكنلمتيموثى

الماسلإس!خلفالذىفبطرلغ!الم!ابع،إلىالرلبعمنالقرونطوالالقسطنطيتلِة

تحدلثاالئئىهدْه.الاضطر)باتإحدافيإلىالكلبئمأكسيفوسدهعالذىكان-هو.

لِوأصلوتيموثىْالأسقمْى،جمرشهاسطىالقفننبغية.ألالَبممطنطيئية،!ىقليل!مندْغها

صنلعتهاغلاءامامموصبدهَ.الأبوابوجدفلما،سلفهزرعهضم!سقياالآق

تحثالكرسىهذافوائميهزكىجهدهسمعىالأسقفى،الغاصمهْكرسىماكسيموس

هذاوأنخاصةالنتازيانزى،جريجورىالاشهر..لكباذوكىللاهوتىيعلليه،من

الأسقعْايستطعلماللاهوتيهَالثراساتامجل!فىذائعةشمهرةصاجباكان

يفعلهسؤصمابعدمننشهدوسومْافِها،يدانيهأنسإغهاتيموثىالسكندرى

الفم"ذهبىئوحناالقسطنطلنيإ.رجلمعTheophilus"تيوفيلوسالإسكندريةرجل

loannes Chrysostomusأمرمنكانوصاالصلادى،الخامسالقرنمطلعفى

العاصفةبطريركNestorius!نسطوريوس"-مع.السكندرىك!حllusاكيرللس"

الِضأالقرنهذاسبعين!ات-فىحدثوما،نفسهالقرنثلاثينيات.فىالإمبراطورية

و"باسيلسكوس"ولغ5Z"!زينونالإمبراطورينبينكاالمحتدمالصراعباناٍ

43()347..p(ا.SOZOM.Hist. VII ;7 Hefele, op. cit
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01!الكئيسة!-اسولة0000--.-.-..ع

وترسعِالقممطنطينىالأسقص.عزلالسكئندرىالأسقفمحاولاتمنBasiliscكمدا

ا!كئلِزلوقائعمنذلكوجمرمنهإ.!بدلأعالألبمكنْدويهَرجألاتمنواحد

منلقرونطوالوالإسكندرلِةالمَسطثطينيةبلِنالعلافا!انْالقولْخلاصة

لِتعبر.كأنالسكندرىفالأممعفمَالألِام..يومفى)لَكق.طيبهلم،.السابععلىأٍالرابع

يذهبولمالقسطنطينى،قرينهمنللاهوتى"و!الفكر!اللَقدمةافبىكعباأعلىنفسه

كانواالثىالثانيهْالمرئبةعنزحزحواأنجهمأبدأالإسكثدريةنجطاركةمخعيلةمن

"الإزاحة/ا.هذهوأن،الرسوليةالكنالْسبكدادفىالرومانى،ايأسففبعديحللعونها

كرسىلمكانةعلاءاٍالقسطنطلِنيةأباطرهَجانبمنجاعتلهاتعرضواالتى

مجمعنعنى6الثانىالمسكولْىالمعجمعوكانالأسقفى،الإمبراطوريةالعاصمهْ

الإزاحهَهذ.هاقننت!التى.المجامعأولهوالآق،بصددهثحنألذىالقسطنطينية

لذأواحعليروسلِة،الامبراطوريةالنظزو!جههَمن"الشرعيةالصفةوأعطتهاكنسياع،

أساففهْالكرسىخلقفىضكصةالأسقفىالقسطنطينيةكرسىيملوأقغريباًيكنلم

لأنناالفنسى،الصراعهدْالَفصلِ!لمحىالخوق!مجالهناوليسالسكندرى،

ئللعلمنلأثشهَهذهوالكتيسةالدولةموسوعةْمنكاملأجز-ءأنخصرعسوف

ولكنالملِلادى،السابعالقرنحتىالرسولمية.الكنائس.شغلتوالتى،الشاتعكةالمقضيهَ

ورجلهماالسكندريأنوتيموئىبطرسفعلهماأنعلىاللَأكيدالآنيعنيناالذى

بطريركيهَتجاهالإممكندريةبطريركةلسياسةالبارزةالسمةكانماكسلِموسا؟

.الرمانمنقرونأربعةأمتدادعلىالقسطنطينية

القسطنطيتيةمجمعنعلْى،المجمعهذاعنالصأدر.الئانىالدَانونجاءوفد

بطزنىمنكلبينواحدةجمارةفىساوىفقد،المسألةبهذهخاصاالمسكوفي،

الكلبى،ماكسعلِموسرسامةبتأ!لدهالعاصمةفىاضنطرابمنأحلعذَهومأألسكندرى

رسامةفىللمشاركهَالقسطنطلينلِةعإلىأسمَفيتهمنلانتقأعهالأنطاكى-ومليئلِوس

لِشغلوهوللعاصمةأسقفاًالرسامةلمقبولهالأخيروهذاالنازيانزى،جريجورى

!لاالنحو:هذاعلىاللْانىالقانونصدرفقدولذا!بل،منأخرىأسقفيةكرسى

أنولا،رعايتهمدأئرعةخأرجكناسْطأوأسقفياتإلىينئقلواأنللأساففةيجوز

بهجرتلماتبعاعالاسكندرية.فلأسقفثمومن.كنائسفىألاضطرأباتيحدثوا
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لكئي!ةوا...لدولةاع!

فقط،الشرقأموررعايةحىْالشرقولأسا-ثفهْمصر،كنائسعلىالسلِادة،القوأنلِن

هى)4"(.كماالنيقىالمجمعقوانينفىذكر!الئىأنطاكيةكنلِسةامليَازاتولتبق

أمورالبونطىالأسقف!ويدبرأقاليصهم،علىالسيادهَالآسيويةالأقاليمولأسلاكفهَ

ينلَقلأقأسقفلأىيسمحولالْراقيا،شلْونالتراقيونوالأساقفةوحدها،بونطس

بناءإلاسالندةكنسيةأعالأىاوأخرىلكنليسةأسقفمارسامةأجلمنإقلبمهمن

مجمعأنواضحأوليكنبالأسقفيات،الخاصالقانونيراعىأنولِجب،دعوةعلى

الأخرىالكناسْ!أمانيقية.فىذلكلفّرركماالأفليمشئوقتثبيرعليه-إقللِمكل

أياممنذسادالذىالعرفبهجرىلماطبقألْرعىفسوفالبرابرهَأرأضىداخل

)45(.الأولالآباء

الكنيسةصالحبمراعاةيلمجتمعينأوصىالإمبراطورأنمنالرغموعلى

كلالأنأنفسهمعلىانقسمواالأساققهَأقلااٍالجدلِد،للأسقفاختيارهمعندوالعقلِدة

بلِنمنالعاصمةأسقفيكونأنيودكانْ-2سوزومنوستعبيرحدعلىمنهنم.

نهايتهافىأضلِفثمالأسماءمنبالعثيدالمرشحينقأئمةامتلأتوكْد)46(.أنصاره

Nectariusنكلتأرلِوسالق!بمطنطيثلهمحافظأسمالطرسوسىدبودوروشمنبالعاز

هذاباختيارأشاريريد،منبنفسهليخئارالإمبراظورإلىالقالًمةثدمتفلما

فقدالمعموثالة،سربعدللقىقديكنلمولمامؤخراً،اسمهأضيفاالذىالشخص

رئيسأوأصبحاللعاصمةأسقفأسيامتهمراسموأجريتتعملِده،الفورعلىجرى

،(القسطنطينده)"لمجمع

)44(8V!ا!تأس.itأSOCRAT. Hist eccl. V ;8 THEOD. Hلمجمعالعمالسالقانونوينص

والمدنوليبحا!صركنائسورعايةعلى،الإشرافبحقالاسكنلريهْأم!قفايتعتعنيقية

رومألأسقفبالنسبةألِضأالحقهذاويراعىالتديم،النقلب!بنلكجرىكما،الغربيةالخمم!

.Hefele,op,إنظر:.سيال!هْلَحتفيماكلأنطاكيةوأسقف cit. I pp. ;404-388 Percival

917-17816-15,.op.cit. pp.

(5.(?3 VII.9 (tاأأ3ط.V;8 SOZOM!لحثمأث!.)ءع.SOCRAT

SOZOM.Hist..)!ول7،إ46(..8)

47(ْ).51.V;8 THEOD. Hist. Eccl. V S!س!ص.T.HistفSOC

."""....ص!68



لكنيسة!وا..ولهَاعة

إلاربماخكدهوليس،المدينةمحافظصْصببيشغل،علمانىشخصواختيار

أعتباطأ.هكذأحدثقديكونانيمكنلااللاهوئية)128(المعرفةمنضتيلقدر

لِعلق،الطرافةمنبشىءنكئاريوسأخئلِارقصةيسو!الذىئفسهفسوزومنوس

الاخللارهذاعلىأقدمالأمبراطورأنالبعضحدساكان"لمدقائلأ:ذلكعلى

السماء،ئدخلدونتجرىأنيمكنلاالأموراناعتفاد!ومعالسماء،منبتوجلِه

بهأمصاثفأالحدسهذاكأنْاقلاكررأقأسئطيعلابالذاتالحالةهذهفىأنىإلا

أدركقدثيودوسيؤساالإمبراطورأنديهبشكلاوالذىا)9"(.االكذبمنشىء

نفوسوأناللَفاؤل،منشىءلىاٍلشيرلاالمجمعفىالأمورأنالأولىللوهلهَ

كرسىعلىالقفزحولابمدىبعيدةمطامععلىتنطوىالأساقفةمنالكثير

فىجليأوضحوقد.ذاكأوالفريقلهذاالأشياعأحداختيارأوالأسقفى،العاصمة

الْضحولعله،الأنطاكيةالمسألة3حولوخ!همالنازليانزى،جريجورىمنمو!ف!م

فشلوالمحدالمؤتمرونيكونأنولابدالمرشحق،بأسمماءالملبئهَالقأئمةهذهمنأبضأ

ذلك،الإمبراطورإللِهمطلبجممابعينهأشخصلِةحولالاثفإ!إلىالئوصلفى

شخصلِةالمجتمع!هولاءرأسعلىيكونوأن،بنفسهإلأمريحسمانزأىولهذا

إلىالمجععلبمفلِنيلْحهانيمكنحتى،ونفوذهالإمبراطؤرسلطةتدعمهافوية،

نكئاريوساسم.بوضعاوعزقددلِودوريكونأننجستبع!لاولذاالأمأن.شاطىء

سوزومنوساوأنخأصنهَ.نفسهالإمبرأطورمنبئوج!هالمرفدحينقائمهَنهابةفى

أنعلمغدماوأهنةارلَفعتالتىالاحتجاجلأصواتيصغلمالإمبراطورأنيبْكر

منبباالجضعيجد"ولمسوزومنوسويضيفمابعد.-عمد3فد.يرتريد-.لمالجبالمرشح

ص!.ما3كافدليلوحدهأالأخيرةالعبارةوهذهالإمبراطور".لأوامرالانصياع

الفوضى.منالمجمعحالإللِهوصلتمابعدثيودوسيوسإلبهيرمىكان

وقوانلتهالعقيدية-كَرارائهائخاَإلىتوصلأنالمجمعيلبتَلموهكذا

ولاعناالنبقى،الإيماننمن.يديهبلينلمامصدقاًأ!أولالقانونوجا،الللظدمية.

والأريوشيين)الأنومور!ن!اللِونوهيينض!-الأخرىالمسيحيةالفرقمنلكثبر

(.كثير).ْهؤلاءوغيرويلماكيدونيينالآريوسيلِنوأنصآف

(Vasiliev,op. cit. I .p 81 (t A

()94.8.Eccl. VIIأول3حأ.SOZOM

)5،(9.01 V ;8 SOZOM. Hist. Eccl. VIIحءبم.SOCRAT. Hist
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لكنيم!بة.وا..س!ولةاع!

أتفقماإللِهامضافأنيقيةايمانوثيقةئضمالإيمانلقانؤنْصيغةأصدرئم

(.الماكيدونيي!)اْ.علىردأالقدس!الروحالمجتمعوقْحولعليه

قممطنطينى"،.النيقو-"الإيمانكانونبغبرثْثالتىالوئلِقةهذهأصب!حتوقد

الفرقلكلوانرسميهْالأمماسلِهَالركيزةولكنلايئمان،الرئيسىالقانونفقطلسِى

مذفبإ!رإرنجعدانئشار!أوسعوغدثالعقبية،خلأ!لأنهأمنالرغمبكلىالمسيحلهه

خلقيدونية.فىعقدالذىالرابعالمسكونىالمجمعفىالمسيحفىالطبالِعلَين

lcedonءhصثرالتىبصورئهالنلِمىالإلمانفالْونكالْاوإذا(.15412ْسنة!س

الفرقأماممفئوحأالبابلْركفدالآريوسية،الآراءعلىlad.باعتبارهسكليها

صيغلوضعمحاولةف!العقلدىللصراعالآريوسية،خاصة،الأخرىالمسيحية
001

.فإنلدالقدم!،ْإدروح.حولأرائهمأعةوإ1أدماكيدولْدينجماعة.بقياموسمح،بليدة

الروحسكنتضمنت!ْبماالقسطنطينيإَ؟مجمععنصدرثالتىالإيمان.صيغة

روماجم!+:.كئي!جئمواحلَدتغانخلافمنهولجمدخلأالأخرىهىكالْثالقدسا،.

القسطنطيتيةأاسقفه8"هط!كطافوطلِوس-عهدعلىالتاسعالقرن(كْل!القسطنطينلِة

البابأبيدهـأ()54عشرالحادىالقرنفىالكنيستينبينالشقاقْالأعطمإلىوانتهى

(.الدسطنطينلة)3ْبطرلرككرلولارلوسوممخالدلألتاسعليؤ

لاومايرى.ماكل،والأرضالسماءخلقالقد!هالآبوا!،باله"نومن:للوثيقةتقول51()

كنندبلالآبهنمولود-callمنالوحلدالعولمود،الابن،المسيحيسوعراحدوبربيرى،

كلالجوهر،فىللافيمساو،مخلوقغيرمولود6حىْلهاٍمنحقإلهنور،مننورالدهوزا

الممَدسالروحمنوتجسدالسماءمنتزلخلاصمنااجلومنأجلنامنالذ!كان.بهشىء

فىوقاموهروتالمالبنطى.بيلاطصضكهدعلىاجلنامنصلبثموئأنسالعنراء،رمريم

الآب،يمقصوجلسالسفاءبلىوصعديلمضسة،الكتببنلبحدثتكضاثانطْالثالثاليوم

للفنصوبالروحانمَضاء.لملكهليعىالذى.والأمواتالأحثأءليدينمجدهفىثأديهيأتىوسوف

يلناطقوممخد.معبودوالابنالآبمعهوالذىالاَب.منالمنبثىَ.الحياةواهبالسيد

يلخطايا.منللثطهير.واحدةمععودية،ونقزورسوليهَ.جامعةمالَدممةواحدةوبكنيسةبالأئبيأء

..:انظر"الآثىالدهرفىوألحياةالموتى!يامةونترجى

035,.Percival,op. cit. .p ;163 Hefele, op. cit.)1 p.

)52(01-8.liev,op. cit. I pة7أكأa

جميد،!سحقدكتورراحخ:ال!دم!6الروححولالكنسىالشقاقعنالئالاصيلمنللمزيد)53(

-ْوأيضأ:ا-91ص،وبيزنطةرومأ

7ص!ه
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!هلكنيتوأ..ولهَالة.

البعيدةأثأرهاتركثالمجمبمْ.والئىعنصبدرتالتىالقوالْيىْأهمأناْعلى.

علىينصالذ.ىالثالثالقانونهوبعد،فلم!-خاصهْبصمْةالكنسيةْالعلأفاتعلى

يأنمباشرةروماأسقفبعدالكرامةفىألتفدمة.القسطنطبثيةأسقفايحلوأن

للأطممقفلِاثالثابعهْ-المناطبئئئظلِم-ذلكوتبع(.ا)4ْاالجديدةروماهىالقسطنطينية

الإفللِمكلنانسورآسحأضرتهاهرقليةكأت7التىتراقيا،اضيفتبحلثالمخئلفة،

يكقلمانضمن!أيعئرفالقإنونأقومع(.)َالقسطنطينية-أسقفاسيادهَإلىفيها،

بهذاالاعلْرافرفضترومأكنلهسةأنإلاكعبها،وعلورومابمكانةصراحهْ

علىواغداء،الأسقفياثترئيبفىالكنم!ى.التقليدعلىخروجبأنهمحاجه،القانوق

،القانونهذائزفضطويلةدرونأروماظلثوقد.نيقيةلمجمعالسادلمبيلقانون

السادسهْالجلسةْفىLucentiusلوكنتيوسالبابوىالمندوبصراحةذلكوأعلق

البابأوكذاالأوللوالباباسارالدذبنف!منوعلىخلقلهدونية،لفجمععشرة

لاالقسطنطينيةاحئلتأننجعدإلاالوضعبدْلكْروماتعئرفولمالأول.0جريجورى

إتوسنتلباباسمححيث40،12،سننةَ.الرأبعةالضليبطِالحمفةفىاللاتبنلِدعلى

ثحتل7بان1215صكأملْىالمئعقد.البرايعاللائيرافيوالمجمغحعأocent!الئإلث

(.روما)6ْبعدالأولىالمرتبةالقشطثطلِنية

ئوللاه.إحدىدْىابكترففد)527-؟56!جوسئنيأبئالإمبراطوركانولئن

ألمتحمسينالمؤرحْينأنإلاالمرتية،فىْرومابعدالقسطنظينيةبمجىء

تشيربأنهاالقانونف!ذكرهأجاء-التىmeaبعدْكلمةفسر!أفدللقسطنطينبةْ

القسطنطلِنيةئأسيسْإلىبهدْا.يشيرونوهممكانيهمنا،وليمق.زمثىئرئيب،إلىفقط

-,ofthe Papacy in- the Middle Ages, pp.;0ْ11-501 Barryه+tْكمةطUllmann, A short

.912-124.،1.pp7ذifaceْاapal monarchy from st. Gre !ory to،!ء9!ثnoB

)54(8.V!ص!ح(..SICRAT.Hist

)00(8..cci.Vاأأ5حأ.SOCEATكبالوكيافيساريةلسقفهللاد!وسيبشريفثتنظيم،وتضمن

لىميليتيناأسقفأصلريوص!وكنلكنيس!ا،أممتفجريحورىمعبالافمترادبونطسجميمعلى

علىالآسيويهَ،بيمبا!ي)خئصاطدالبسيد!ْوأبتيموساقونطْأممقفالمفللوخيوسأماأرمينيا.

علىوديودوزوسوبلاحروس6.لهاالتابعةوالمناطقمصرعلىم!لِالتهتيموث!بسطحق

لنطاكبة+حقوقاحترأممعالشرقكدانم!

(Percival,o." cit. .p ;178 Hefele, ..po cit. II .p 935 الإمبراطوريةةبيبزنورمانويضاْْ(56

89-99.الب!زلطيلأص

.-01!
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لكئيسةوا..لِيولةاِع!.

والدَسطنطدنيةرومأوضعهذارأي!علىبناءويرثبون،طويلة،يقزونرومابعد

.()7،واحدةمرئبةفى

يعئرفذلكفنالعكسعلىبلرومانمكانةلِمسلاالقانونهذاكانوإذا

الإسكندرلِةمنكلإل!لطمةمباشرةبصورةكانأنهإلاومكانتها،قدرهابسمو

عنكارهةتلَخلىانالقانونهذابمقتضىالإسكندريهْعلىكأنإذ.وأنطاكية

لَهبطانبالتالىأنطاكلِةعلنىوكان،القسطنطينيةلئحلالفارومأبعدالثانيةمكانتها

المرثبةدْىهىولتأئىالإسكندرلِة،عليهالشبتقرالثالثةمرئبتهاعنأنفهارغم

روماالنحو،هذاعلىالثلاثالكناسً!وضعفدنيقيةمجمعوكان.الرابعة

للمرتبةالمقدسابيثكنيسةباحل!السابعقانونهواعترففأنطاكية،فألاسكلْدرية

لمجمعالثالثالقانونكانلذلك،فلسطينقيسارية"لأشرأفخضوعهأمعالرابعة

نيراناشعل!فىرئسِميأوعاملأالمحأوضاعهذهلكلقلبأالمسكونىالفسطنطينية

الكناثسوراءهاجرّتوالتىالكبيرهَ،الأسقفيهْالكرأسىْهذهبلِنالكنسىالصراع

يينالجدالسمةكانتوللكالزعأمة،أَجلمن.الإصطراعدوامةفئ،الأخرى

(..)8ْالخامسالقرقفىالكنائس

اضطراباتمنالكابى،-ماكسيموسالأسكندريةمرشحأحدثهمأيكونوقد

أنإلا(،)9ْالقانونهذ!صدوروراءHefeleليقولكماالمباشرالسببالعاصمةفى

علىحريصلطكابْواالأبإطرةالىْلِرىالقسطنطينيةلَأسيسمندْالمتتبع-ْللأحداث

مناولنفسهقسطنطينالأمبراطوروكان.الأخرىالكنائسعلىبقدرهاالارتفاع

للمثول،منفاهمنعودتهبعدالإسكندريةمنأريوسااسلْدعىحينماذلكعلئأ-كدم

لمالئىالجديدةالعاصمةاسقفإسكندرأضأمالمحمانهفوامهللِئبتالقسطنطينيةفى

التىالجهودأيضأعلينايخفىولا6(.)ْفقطسنواتستيتجاوفيالاَنلِكنْعمرهأ

)57(.Loc.cit,ءولءاس!ع

منالمحأولالنصفطيلةجنولهفىيستمرالذىالصراحهذائفاصيلفىهنانخوضلن)58(

الخامسالكتابنفردومموفبعد.منفرونلعدةتسعىذيولهرظلت6الميلادىالخامسالقرن

.الموضوعهذالبحثاللىبمشيئةوالكنثسهَالدولةمن

)95(935.".011Hefele,. op. cit:

-عام؟ريوستبرئهَجلسةوكانت033،سنةمايوا1فىالجديدةالعاصعةبلتدشبناح!نهل)65(

ص!72
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والكئمسة!-..الموله

الآريوسيين،أساقفتهماخصمنوفالنز،كَسطنطيوسالأمبراطؤرمنكلبذلها

أللَوال!،علىودلِموهلوس،ولِودكسلِو!ماومأكلِدونيوسالنيقومبدىيوسيبيوس

الفرقعلىالعاصمة(سقفعقيدةفرضطريقعنالقسطنطينيةشأنلإعلاء

السكندرىالأسقفتجاهالإمبراطورلِنجانبمنالعداءوكان.الأخرىالمسيحية

منلهابماوالمدينة،الكنيسةلملاسكندرلِة،مبأشراعكداءجوهرهفىهو،أثناسيوس

يجر!ماأنشكولا.المسيحىاللاهوتىالفكرملِدانفىكعبوعلوعريقماض

تيموثى،الإسكندريهَأسقفجانبمنالنازيانزى،جريجورىالقسطنطينيةلأسقف

لاانعلىالإمبراطورلِحوصبأنكفيلأكان،ومسمعالإمبراطور-منمرأىعلى

وهيبتها.اعتبارهأالقسطنطلِنلِهَإلىيردأنبعدإلا،جلساتهالمجمعلِنهى

الإمبراطورإلىبرسالةوبعث،جلساتهالمجععأنهىrAايوليهوفى

فيها:وجاءعليها،الجميعاتفقالتىوالقوانينالقراراتضمنهاثدِودوسيوس

إلىالوحدةأ-علناأنودحمغا،القسطنطينيةفىألتأملدعوئكم+ئلبية

وتدين،نيقيةفىالآباءإيمانتؤكد.مختصبىةلَعريالاثؤصغاصفوفنا،
منعدذاأصلرناألكئسى،الئظامأثلومنللّاوئه.ظهرتالتىألهرطفات"9

ضمتكميتصاأناقيننلئمس.إليكمهذهبرسالدلاكلهذلدوالحملّاالقوألين

برممائلالكئيسةكرهتفكما،المجمعهذاقراراترحمتكنمتحعلرسمالةفىفيؤكد

11.الفرابىاثهذهبتوقل!الاَنفلئئطف،دعوتكم

فىأوامرهفأصدرالألمباقفه،لرجاءالإمبراطوريسدجلبأنطبيعيأوكان

يؤمنونالنينللأساقفةتخضع(نيجبالكناش!اكلبأنيوليومنالثلاثين

فىتثخلأنوعليها،القدسوالووحوالابنالآبف!مملالةالألوهيهَبوحدانية

أسقفوبلاجيوس،الإسكندريةأسقفوتيمونىالقسطنطلِنيةأسقفنكتاريوسشركة

معالآسيويةوالأكاليمآسياوفىالطرسوسى،وديودوروس،اللاذقيةف!الشرق

معبونطسوفىالبيسلِدى،الأنطاكىوأًبئلِموسثونيهْ،أسقفامفلِلوخحوس

وفيالنيساوى،وجرلِجورىالمليتلهنى،وأوتريوسالكبأدوكى،القيسارىهلادلِوس

.اسكننزوبينبينهللمداظرةالمحددنفسهلليوملْىبل.العامنفسفىتوفىحيث-336،

الكنيعمة.مؤرخويرويهماحسبلخرتيابتد!كووبصورهاإالجدثدةالعاصمةأسقف

يمص!

http:// kotob. has. it-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



لكنيتوا01لمولهاع!

مأرفيانوبولس.ْأسقفومارتيريوسسكيزيا،أسقفترنئيوسمعوسكيزياموئيزلِأ

6(.أإالكنيشةمنطردهوجبلاءهوًشركةفىيدخللامنوكل

ا!أس!ففةمجمبمإليهئوصلالذيبهذاثيودوسبوسالإمبراطورعيناقرت

أنجمرالنيقية،العقيدةاقرارسبيلفىخيرأوأسئفئحالقسطنطينلة،ْفىالمسكونى

كماتسحرايأموريدعلم،المجمعأعمالفىأحدأسا!تهْمنيشأركلبمالذىالغرب

فقطيوافقولم،المجمععنصدرمماكثيرأيلقبلولم،الشرقإمبراطورلهاأراد

ميلئو،اسقفأمبروزالمعارضينهؤلاءرأسعلىوكأنالإلِمأن.وئيقةعلنىإلا

من+وكانوقوانبنه،ألمجمع.قراراثلمجابهةاللئينأساقفةمنعدداًتزسكمالذى

.جموعأنمنالربكمفعلىالإسكندريهْ.مرشحالكبمماكسبموسموضوعبثنها

الأسقفلِعلَرفولمفعاله،المجمعوأدان،والمدينةالبيعةخارجلفظتهالقسطنطينلة

أسقفأاسخوليوسإلىرساللهفىجاءكمااخلَدارهبصحةدامأسوسألروصانى

أنإلا،العاصمةمنطردهبعدمأكسيموسإليهافرالتىالمثدِنةوطى)62(،سالونيك

فىوادعاءال!هماكسيموسحانبإبىوقوفهمإصرأرذىاعلنواوجمأغهامبروز

حريجورىمنبكلالاعترافذاتهالوقتفىورفضواالقسطنطلِنية،أسففلِة

!!ونكئاريوسالنازيانزى

381عإمصيفأواخرفىمجمعْعقذعنكلهاالقراراتهذهجأ!وقد.

انئهاءبعدأىسلفمبر،من"الثلثفىالتجدلِدوحطوعلىAquileiaأكويليافى

على.الغربوقوفبعدْأدقبئعبيرأوواحد،بشهرالقسطننطينبةمجمعأعمأل

واحد6جلسةإلاأكؤلِليامجمعجلسأتلشئمرولمالحانى.ألمسكونصالجمعقرأرأث

مملالون.أورؤماألننق!المجمعيحصْرولبم،ا!تاحهيوملْف!بىلمحىعمْدثالتىهى

عقدهإلىوالداعيهَالمجمعفىالرئيسية-الشخصيةيملو-أمبروزكانبينماعنه.

عاممجمعبعقدالنهايةفىالموئمرْونطالبوقدقرأرائه،وراءالأساسىوالمحرك

)63(.ألقشطنطينيةأسمَفيةمشكلةلبحثْوالغربالشرق.فىالكنيسةأساكفةيضم

-)61(.9.SOCRAT. Hist. Eccl. V ;8 SOZOM. Hist VII.

62()935..Hefele,op. cit. " p.-

جراتيانكانعلدما937واوائل378عامأواخرمنذكائمةالمجمعهذا!دفكرةكانت)63(

بالحديوسهمااللد!يا.أساقفهْمنلعمقفقكإلىفلكومردفالنز،مملسبعدفردأإمبراطورا

بانهما!الثرلىال!لأالفةبعضثابمنْأتهمافدكاناSecundianusوممكونللانوسPalladiكبا

....7ع!،
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.!ح!اليولة.،وا!!
،الصورةهذهعلىالالئهينوالأسلأكفةأمبروزموقفغريبألِبدوشكولا

ولكنها،الجامعةالكنيمسةوتخصباللاهوتتتعلىَعفيديةمسالةليسثهنا-فالمشكلة

الشرقيةالكنيسةشلئونصملِممنوهىالكنسى،بال!لظيمئتصلتنظيميةمسألة

علىأدينومأكشيموس،الإمبراطوريةمنالشرقى-النصف،ادقبئعبيرأووحدها،

عدمالقسطنطينيةفىالكنيسةشعبوأعلنْأبسقفأ،وخمسينمأئةلِضمعأممجمعيد

إلىجاءالنازيانزىوجريجورىبلبِل،دبرالذئاخديارهرضائهْعنأولهقبوله

وموافقهَألمجمعبرضاءأشففأورسم،هناكالنيعْيينجماعةمنبدعوةالقسطنطينية

كانوإذا.نكئاريوس.!الجديدللأسقفبالنسبةالمحالكانوكذاالإمبراطور،

بهجرىلماخلافأاخرىاسقفيةكرسىلنِعللىأسقديةمن.انتقلفدجريجورى

الرابعالقانونفإنالسكندوى،الوفداذاعكماالنيقى،.المجمعوأقوهالكنسىْالتقليد

ارئآهالذىلمحماالدعوةإلحهمئوجهْمندْلكمنفقطاستدنىقدالقسطنطينيةلمحجمع

شرعيةعلىدصرحتىخطأ،اللَنظيميةالناحيةمنامبروزالميلاطىالإسقف

الشرعلِة؟!نجالطريقةالأسقفيةإلىحاءوابمنالامبهترافويرفضأديغ،رسامةْ.مبن

شائكأالأمبريضبحانعداصها،اوالمعلوماثوقلةالمصادبى،صمتوفى

استطاع!دماكسيموسفلعلالجهد.قدرالطريقأن-ْنلالمسنحاولولكناومحيرأ،

الذىاسخولبوس،أسقفهأعلىلئأثيوليها،اٍهروبهبعدسالونيكفىوجودهنجلس

الأساقفةمنءدعلىالتأثلهروبالتالى،عودتهبعد،المجمعحضوراجدكان3

تخليهميعلنواولمالنجو،هذاعلى.جانبهإلىوقفؤأبحيثامبروزومنهم،اللاتين

أساقفةشأنأمبروز،ولعلروفا.فىغدالذىاالمجمعإبانالئالىالعابمإلاسك!

الآخرينكبادوكياوأبوىالنأزيانزى،لجريجورىالعداهيضمر.كانجميعا،الغرب

يؤيدفينماالأنطثنية.المشكلةحولوأولئكهؤلاءبينالزاىفىلخلافمعه،

فىالغربيقمْامللِتيوس،الراحليعورْصكيمهمالمعئدلينالنيقلدنجمبادوكيالاهوتيو

هذامهمألةلبحثعاممجمعلعقدلالتماسألامبرأطورإلىئقدمافلماالأريوسية.علىإ

لئالبرجرلتيانخضعثموالطبمكرية،السياسيةالظروفضغطتحثالفكرهَأرجتُ،الاتهام

يرهىأمبروزوكانفقط،والغربالليريا(سلاثفةفكلىالمجمعرلَصرأمبروزالميلالىالأسقف

بإدانهالأمرالنهىوف.الشرقأممثفةتابيدمنالليرباأسففىحرمانالىذلكوراءمن

جبيد.مجمعبعقدوطالباالأدانةقرارقبولرفضاالأممقفاقكانوكوعزلهما،الأم!ال!

,Hefele."آIIpp..377-375:راجعالتفاصيلمنللمزيد op. c
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لكنيسة.وا..لدولةاع!

السكندرىالأسقفكانوالذالِنباليوستاشِن،المعروفينالمتطرفينالنيقيينجانب

وبلاالخلافبحقيقةمعرفهْدونالغربوراتهمنj،جانبهملِاخذأثناسيوسالأسبىَ

كمأ382،سنةعقد.الذىرومامجمعخائلأيضألِتضحوهذا،الجداللطبيعةفهم

لجريجوزىالمتحمسلِنأشدمن-الأنطاكىمليتيوسكانولممابعد.ذكرهسيأتى

المسكونىالمجمعأساثفةمنمحدمعبالاشلراكلْول!الذىوهوالنازيانزى،

أماأختياره.باثمرعلِةالاغرافأمبروزرفضضروريأأمسى.رسامتهالثانى،

أققبلملنيأحلامأكاقفكلاهماأمبروز،عنشىءفىيخلالفلافحالهنكتأريوس

شرعلِةبطريقةاختلِروكلاهمابعد،عمدقدلِكنلموكلاهماالكهنوتى،الرداءيلبس

يكونأنإلاضدهامبروزلموقفمبررمنفلسِ!ثمومنالإمبراطور،ورضأء

!!أولىبه-نظرهفى-الكلبىماكسيموسكانلكرسىمغنصبأإلاهمعنبرأ

قدربإعلاءالخاصالثالتَ،بالقانونالاعَرافرفضت!دروماكانثوإذا

المْانون،الهذارفضأروماأساقغةعنيموْيكنلمأمبروزفإن،القسطنطينيةكنلسة

الأنطاكية،ا!نيسةأوالإسكنلرلِةكنيسهَحقوقعلىحرصىعنناجمأذلكيكنولم

هدْهلْغوبْازديادمنوتوجسأالكنسى،التقليدعلىحفاظألمروما،أزرةموًولكن

عمرمنالأولقرنهاسنىفىتحبوزالتماألثىالمدينةفىالناشئةالأسقفية

قدألليريأكانتوإذاتراقيأ.أيضمأللِشملالآننفوذهاأمتدوقدخاصة،الزمن

بالدالى،لْرعاهاأنفلابدالشرفى،النصفإمبراطورسياد!إلىسياسيأأضيفت

الالَسطنطينلية.كنيسة،حينبعدولو

علىحريصاًيكونأنيحاول،عهدهبدألِةفىمازالثيودوسيوسكانولما

يعلموهو6وإكليروسهبإمبراطوره،الإمبراطوريةمنالغربىالنصفإثارةعدم

بلجراتيان،والإمبرأطورالميلانىالأسقفبلنتربطثتىالصداقةمدىتمامأ

وجهفقد،الغرببلاطفىونفوذهأمبروزتأئلِريصلحداىلىيقينأويدرك

القسطنطنلِةفىجديدمجمعلعقدأكوبليا،مجمعلطلباستجابةجلبد،منالدعوة

عمنيقلعددهميكنلمألشرقاسلالمحفةهننفرحضره2!3،عامصيففى

جريجورىالإمبراطوردعاوقد.الماضىالعامفىالنَانىالمسكونىالمجمعضمهم

وأ!نالتوفلق،لهممتمنيأ،بمرضهأعتذرأنهغير،المجمعهذألحضورالنازلِانزى

ل!ص!6
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والكثيسة!؟.لةولما.لا

لهذاالرئسِمىالهدفوكان)64(.الاجتماعاتهذهمتلفىأملهبخيبهَعلققدكاق

فىذاتهألوقتفىمجمعاْيعقبكانالذى،الغربإكللِروسإرضاءهوالمجمع

هذا.الثانى.القسطنطينيةمجمععنهيلْمخضلمجديدأماشيئأأنذلكروما،

مىإللِهمللانضماملدعوهمالغربأساقعْهَمنرسالةالمجمعاشلاثفةتلمى

رحلةأساشعلىانفسهموطنوابأنهملَعللواالشر!اساقفةأنجمررومأ،

اسقفدامأسوسإلىبهابعثواالتىالمجمعيهَرسالتهمفىذلكجأءو!إ.6قصلرة)ْ

لْلاثةوحملهاْرومافىالمجتمعينالآخرينوالأساقفةصِلاطوأسقفوأمبروزروما،

وبريسكيأنوسEusebiusويوسلِبيومىك!acus3سيرياقونم!همبلِنهممن

Priscianusولقيلَهلقلِوهااللَىوالمعاناةللاضطهادوصفأالرسالةهذهوتضمنت

مرحلةفىدخلواقدالآنكانواوانفالنز،الإميزاطورعهدعلىكنائس!معهم

فيه-ولِقولوقبهيددنونالذىالايمانلقانونموجزأأيضأالرسالةواحتوت.الأمان

وسلطانواحدهَبألوهية،والقدسوالروحوالابنالآبباسمنومنأنتعلمنا+لقدْ

نهائىلاومجدواحدةوبكرامهَ.والقدسوالروحوالابنللأبواحدوجوهرواحد

والماكيدونلةالاَريوسيةوادانوا!.شخوصثلاطةأوكأملة،ثلاةلأفانيم

نكتارلولب!اختيارشرعيةعلىبالئأكيدرسالتهمالأساثفهَواختلمواليونوميهْ)66(.

السابقالمجمععنالصأدرالرابعالمانونإلىاستناداًوذلكللقسطنطينلِة،(سقفاْ

بشرعلِةأغرافهمألِضأالرسالةنهايهَتضمنتاكماالكلبى.ماكسيموسايدالِنوالذى

أتباعهيدعلىاختبأرهجرىقدروكانلأنطاجمية.أسقفاFlavianusًفلاطيانرسامة

فىالأنطاكىالوفدفلكشكلىوصدقمللِتيوساوفأةبنبأعلمواأنبعذانطاكلِةفى

الأساقفة،وبقيهَ)67(،المجمع

)11(.GREG.NAZ. Ep. CXXXV
)65(9.THEOD. Hist. Eccl. V

المجمعإلىْالاغراتهذاْبنسبةخطأالأغقادجرىوقدHefele,op..أأءإ)."937)66(

بأنالالَولمناعتراههمخاتملأفىجاءمادْلكعلىوالدليل،rAlسنةللثانىالمسكونى

..العيدةرممالةمناللاثينالأخو*عليهيققاالتجسيد"11الأمرهذأحولاال!عاصيلمن!الكثير

السابقةْ.السنةفىالقسطنط!نيةفىالمنعضالعامالمجمعأصدرهاالتى

فلسطينف!الأكليروسرجالمنوستينخمسةيضمصليتيوم!برلًاسةالأنط!ىالوفدكانأ)67

دكتورانظروايزوريا.وكيليكياوالفراتالنهو-!بينوماوالرهاوالعربيةوسورياوفينلِقيا

39.ص،الأولالجزءالرومايضأوله2ههص.الأولالجؤءأنطلايهَ.كنيممة-رستمأسد
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لكنيسة.وا..لمولةاع!

الحجمعوأهمية-أهميئفافيهاللّحصرالتىهىبالذْاتالرسالهَخاتمةوكالْت

خطألاماكسيموسبشأناتخاذهتم.ماأقعلىالغرباطلاعنعثى،عامةبصفه

الغربأسأقفةوكأنفانونية.نجطريقةتمثدأسقفأننكتارلِوسإعلانوانفيه،

كاناالمجمعرأسوعلىالقسطنطينبة،وفدجاءهمعندمارومافىمجععهميعقدون

،الجلساتبعضمتابعةوبينبينهالمرضحالالذىأمبروز،ويضمداماسوس؟

أسقعْاوأسخوللِوس(Augusta.Treve)صحد!أتريرْأسمَفBrittonوبريلَون.

جيروموالقلسِ!Sirmiumسيرميوماسقفه!emiusوأنلِموسسالونيك

HieronimusوبأولينوسPaulinusأنطاكية،فىالمتطرفالثيقيةأسقف

القسطنطينية.مجمع.رسلالئلاكةوالمندوبي!

النظر.اللَىوجهةلِوًيد،المجمع!دْاكْىاسحْوليوسوجودانشكولاْ

إلىاستمالتهفىالسكندرىمثسيفوسنجاحبإمكانيةيئعلقفيماقبل،منذكرناهأ

الأنطأكىبأولينوسمفماركةأنكماالقسطنطينلِة.مجمعمنعوفلْهبعدقضيته

مللِئلِؤساالراحلالأنطلاىلكممقفالغرببمعاداةالخاصةالهامهَلها.دلالئهاأيضاْ

الآراءمسأذةالفجمعناقشهاالدىالقضاياأهموكالْقافلافيانوس.وخليفلَه

علىكأنللايماناعحْرافصيغهْبوضع.جيروبمقاموكَدوإدانئها.الأبوللينأرية)68(،

)61(.الكنيسةشركةإلىالعودةفىرغبواماذاأٍتوقيعهاالأبوللينأر

أسامفتهوأَعلن،الشرقاسأقفةبهجاءماعلىمؤخرأوافقالمجمعأنإلا

أسقفأنكتاريوسرسامهَبشرعلِةوأقللاعهمْالكلبى،مأكسيموسكْضيةعنئخلمهم

خكل!لاكيةلكنيعمةالمقفاْكاقالذىApollinariusفوللينارلِوسبلىالطائفةهذهتنتهى)68(

بكن!لمليمانه،لقوامهْالكبالركى7الكبوباسلولعتدحهلرانجع،للقرنمنالأخيرالنصف

بعضجيرونمئلقىوفالف!هو.للاهوت!صللقهمنلهامتدأحا6!السكنلوىأللاسيوم!

تعترفالمصديح،طبيعةصلبأراءجهركلبثمااْنه.غير374،سنةيثيهعلىتعليمه

علىردأمنهجاههذاولعلبعد.منالمنا!ةمنهولجعباباكانممافقط،مهباللاهولَا

مجمع!لِدعلىوحرمل!ولليداريوسفقهـف.المسيحدىالنا!موتض!فبوأالنينالأريوسلص

ضده،أداثيماوغ!ر!خمسعلىثحتوىرسالةداماسوسويْبرم!ل377سنة!-!ذىروما.

.GREG.NAZ.،)س!CIIراجع.ئنطاكيةأسعَفاباول!توسإلى Epp.

)91(148.Chadwick,op. cit. p

ع!78
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!طوالكنيت..سوتا

مجمعأسقفةبهاجاءهمالتىللمودةروحمقابلةأرالواولعلهمللقسطنطينبة"

ىذجمرأضحىقدالخلافموضوعمأكسيموسوأنخاصهَالئإنى،القسطنطينية

كأنإذاذلكمعالمجمعلكنالقسطنطينلِة-لنكئاريوس.فىالأمراستمرأنبعدبال،

تبأعدالتىالمرئيسلِةالمشكبةفإنبه،جاعوامماجزءفىا!ثطرقإحوةأرضىقد

أنطاكيةأسقفبفلاطانوساالاعتر)فرومامجمعرفضقأثمة،.صخيثظل!بينهما

فىمعهواشركالكنَسًى،7الحرمانقرارضدهأصثرأنفلكسكلىزادبلالجثلِد،

إجرأءاتتمامباٍكَامااللذينالحلبى،وأكاكيوسالطرسوسىثيودوروسالحرمهذا

ازدلِاد!ىهامأعاملأدائمأكالْثكما،الأنطاكيةالمشكلةظلتوهكذا)07(.سلِامله

..-والغربالشرقأكليروسبينمحلِدة،أخرىعواملضمنواللَباعد،الهوة

الأسققاعليهاحرضقرصة،الشرقرسلحصْزةولمحىروما،مجمعوكأن

الثالثالقانونعلىوسخطهمغضبهملاظهأر،اللائينوالأسأقفةوأمبروزالرومانى

كرممىهوالأوليالكرسىفأعلنؤا.!أنالثالْى،المك!سونىالمجمععنالصادو

وأكدواإئما"،البتةيقارفلَمالرومأنية،ْالكنيسةترئبطبهالذىالرسولبطرس

إلىاسئنادأ،مباشرةالتاليئينالمرتيتلِنفىوأنطاكيهَالإسكندرية!سقفيئىوضع

يقثبمواأنإلاالشر!رسلبمقدوريكنوساد!..ولملسئمَرتالتىالكنسيةالنظم

جاءوا،أجلهمنأمراهمعلىحصلواأنبعدثيارهمإلىبالعودةواهثا،احتجاجأ

الكاملتأسِدهأمبروزالميلاطىالأسقفأبدىوفدبنكتاريوس.لِتعلق.ماوهو

الطوليلةإسقفلِئهخصوظل7(.القرار)أهدْاهىوالمجمعروماوموازرتهْلأسقف

فيعبروأالذينالأولالآباءذلكفىمحاكياًوإعجالبه،لروماالكاملاحترامهيبدى

!)2!(.تكونالكنيسة+.بطرسكاننحيثمابقول!:الاحترامهذا

)75(011403 OZOM. Mst. Eccl. VI

((7)21-02.،3.ppمث!Glesser,Middle Ages in the We

)72(.13.pأء!أ.Barryop
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!ىلكنبسةوا..ولةاد

أ"لتالئِث.إلالفئَكُ.ا.

الدثعوقصاالكئيىاليثعقاق

العلافةتاريخفى-فرلِدةفترة03-337()6قسطنطينالإمبراطورغهديمل!

سِميروالإمبراطورالوسطبى،والحلولاللوازنبسياسهَلميرْت،والكنيسةالدولةبين

معنيقلِأ،نظرتهفىوئنيا،سياستهفىمسلِحلِأ،والمهارةالحذقمابكابالأموردفة

الأضداد.هؤلاءكلمنمستشارينبلاطهيضمآريوسيا،الأمرحزبفإذا،الجموع

م!-والافتصاد.والإدارةأبسياسةورنج!العسكريونفالقادةالفكر.بشتىويموج

والئيمى.الأول،الضسكونىالمجمعأسادد4ْرئلِم!ألالَرطبي،وهوسيوشالولليلن.

يومملبلوسنجدالآخرالطرفوفىالدلِنله.للشئونالإمبراطورمسل!ذماربالمتعصب

الأسقفلِقفوأولئكهؤلاءوبينللإمبزاطور.صديقاًألعنيد،الآريوسىالنلِقوميدى

يهاجمولغجهارأ،النلِقلِهَيؤيدلمالذىالكنيسهَمؤرخىشيخيوسيبيوس..القيسارى

لالبيههوذا،.فأٍلنفسهفسطنطيناستخلصهالإمبر)طور،مداحصراحهْ،الآريوسبه

؟وقوإلجليد..والناروالأسود،.الأببِضبلاطهفىالرجلجمعوهكذا.أمينمكين

الناروأذابَ،-.بالنابلالحابلاخللطمألَا،فلماالآخْبر..علىأحدهمايطغىان

الوحل!إلاتخلففلمالجليد،

التسلأرعصاالوسطمنلفسكوقسطنطلِنV(337-31.)كرنربعلماوطوا

أفريقياولايةفىالدونالَييقلِدلِنثْهووحذر،-ذكاءكْىالجماعاتهذهكل-به!بحرك

أس.،3رومأفىكنسلِينمجضعينبيدادينوألأنهم316،سلْةميلانوف!مقامهْمن

فىالكاثوليكلِةألكندسةساعدقوىإذاخئىْ،ضدهمالعنفويسلَخدمم314،وآرل

معهممعتدلةموالمحفاتخاذعلىالكائوللِكوحثالمدوناتيينعن!اكَرطاجهَ،

ألى.لِدعوهما؟البدايةفىالسكندريينوآرلِوساسكندريخاطبوهوومتسامحهَ.

هذاوترك؟العقلِم"."التافه!،إللاهوتىالخلافهذافضابيهماولطلب،المصالحة

حتئالآرلِوسية،زعماءوينفىوالنيقلِةنلِقيةلمجمعينلَصرثمالصبيانى!.ْالحمق

من.وصحبهآرلِوسأعادوض!رورا،غطرسةعدهنعالياً؟النلِفيينجانبمنآنسإذا

إللهوكربالمانهم،وئيقةالكنيسة،إل!الرجوعودونمنهموقبل،المنفى

لِوستاتيوسمقدمتهموفىالنلِقلِةاسلاكفةونفىوعزلنيقوميديا،أسقفلِوسيبيوس

ص!003-
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والكنيسة..اسولةع!

Eustathiusجانبمنالقوةاسلَشعرفلماالسكندرى،وأئناسيوسالأنطاكى

أنهإلابلِعته،إلىبالعودةالإسكندريةلأسقفالسماحإلىنيتهاتجه!الآرلِوسيين،

ولدبإرادةفعادمكئهالمنفىفىبهيطلولملِنتظر،الأسقفوبقى،نحبهقضى

.الأباطرةالأخوةوإتفاقانثانىقسطنطين،وسميهالإمراطور

الولثيهْبينالطاهرىالسلامحفظتكَدكأنلَاوإنالسياسةهذهأنإلا

منهاهووأفادالإمبراطور،حلِاةطيلهَوبعضهاالمسيحيةالفرقوبلِنوالمسيحية

قدكأنلَاواق،المتصارعةالمتباعدةالاتجاهاثهذهكلعلى3الكاملةال!مبيادهَفى

لشىءالئلثهةأولادهوافتفار،قسطنطينبموتأنهغلِروالجهد.الفكرمنهأرهفَ

للحطىجملعهاالفر!هذهوراحتالفرلِد،العقدهذاانفرطوذكأئه،صفاتهمن

ومع...كَائلأْالحالهذهسقراطالكنسىالمؤرخلِصفمارائعتعبلِروفىمئلا!مة.

إلىالنظاموأمسىلَسود،والمهاترةالفلَنراحتكلهأ،الشرقمدائنوجمر،الأيام

سار")1(.السوءإلىشأنوكل،فوضى

وباللَالى،قسطنطينوفاهَبعدالسياسةهذهضحاياإحدىأنطاكلِةوكانت

والآرلِوسيين،وأنفسهم3النلِقيينبيندأرالذىالفكرىالصراعلهذاضحيهْ

الممتازالمركزذلكالمواجههَ،حدةمنوضاعفجميعأ.وأولئبنوهؤلاء،وبعضهم

سوريا،وقصبة،الرومانيةالشروَاولايالَاحاضرةباعلبارهاأنطاكيةفيتتملَعالذى

،لوقيانوسباستاذهاالممَدس،المكلَابللَفسيرالشهيرةهوتية6الاالمدرسهَوصاحبة

ليبانيوس،الأشهر-الوللى.-وفيلسوفهاالنلِقوملِدى،ويوسلِبلِوسآرلِوم!وتلملِنيها

هذأكلهذلكأجمليألْون.هنا،نتناولهاالتىالفترةهذهبعدممنهؤلاءوغلِر

المدن*)2(.منكغيرهألامدينهَواحدةْعبارةفىالفيلسوف

SOCRAT..(5!اااشالك!..1122(1)

اقتسدجقواجدةمدينةنذكرأننس!طيعاهل1فيقولوتمْو!هاأنطاكيةبجمالليبانيوسيتغنى)2(

المدنبعض!منحجماْاْكبرفهى،المدنأضممنحظأألسدكونهاجانبفإلى؟بهذهلالَارن

ثفومهاقدالمعطاء.أرضهافىأخرىومدناأصلها،نبلفىالمدقبعضتفوقوهى،الأخرى

شتائهـا،واعتدالمالًها،وفرةفىهذهمنأعظمولكنهابأسوأرها،)القسطلطينية(واحدةمدينة

اْجملبسبب)روما(حجمأللكثفوقالتىالمدينةمنأجملوهى+للطموطلبهاأهلها،وتهنيب

ترجمةثلِودوسيوم!،جمهدفىأنطاكية(داونىانظر.الهحللينيينوالأدبالتربيةوهىالأش!اء

.901!-،37،صيطرس،ألبرتلكتور

-ع!84
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9!لة..والح!يعة!د0001
ذ!لكفىالحدوثْشائعالراىفىعادىبخلافالأنطاكيةالمشكلةبدأث

وأسقفالكنيسةمؤرخىشلِخويوسلِبيوسالممدينة،أسقفيوستاتيوسطرفاه،ألحين

لمالفريقينمنأ!حدألأن،-ظلامنزاعأ.فى2كانبأنهسقراطيصفه،فلسطينقيساريهَ

9منعيارة،الرئيسىسببهعليها،يعتمدالتىالأسسزاوالآخرموقففهملِحاول

مندارالتىالأساسيةالبركيزهَكانلْاألتى3Homoousiuالآب!)3(.جوهرنفس

أدْماالناسفىوأدْاعالتهمةردانْيوسيبيوسلِلبثولمالنيقى،الإيماننقالْون.حولها

سقر)طبَولحدعلى-المتبادلالفهملسوءونتلِجةسابلليا)2(.إلاليسيوستأتلِوس!

لدودأ)+(.-عدوأيناضلكانلموكمامنهماكلكتب-

الذىألنيقؤميدىيوسيبيوسرأسهموعلى،الفرصةالأريوسيونانتهز-

حلَى،آريوسإليهأوىالذىالهدوءألَزوعلى،المنفىمنعودت!بعدتزعمهم

كسبألأنفسهميحققواأنعلىوعزمواباليوسابيين،فدعيتباسمهالجماعةعرفت

لَعصلامدىيعلمونكانواولما325.سنهَنيقلِةفىفقدوهلهماعتباراًبهيردون

عقيدتهفىوأنه،الإمبراطورقلبإلىيوسيبيوسقربومدىللنلِقلِة،يوستاتلِوس

فمهالتجدأنطاكيةباسقفالإطاحةعلىصمموافقدهؤلإء،إلىولاهؤلاهإلىلا

وتشربتعليمهما،النيقوميدىويوسلِبيوسآريوسلالقىففيهامجالها،الآريوسية

أولى.بألآريوسلِةفهىلْمومندعوته،مبادئفلِها)لاَربوسىالزعيم

الْتهينفسها،أنطاكيةثْىمجمععقدتم335سنةوقنىالاميراطوروبموافقة

وعزلهالكنسِمةرحمةمنوحرمانهللِوستاتلِوسوبالإدانةليوسيبيوس،بالأنتصأر

إلىالأنطاكىالأسقفنفىإلمهوأضافذلك،علىقسطنطينوصدق،منصبهمن

أرضأبذلكالآرلِوسلِونافكسبلراقيا)6(0فىTraganopolisئراجانوبولسِ!

كان"لقدسقرأطويعلقالنيقثة.الجماعةكبزيأءمالئنلِئأالإمبراطوروأذل،وجولة

SOCRAT..اأ-اْ-31حءل!).ا.23(3)

الخمع!انملقإحدىأ!+بماه،ح3طلميثهَمواطنىأحدأس!ط!3أولأ5سابللبوم!إلىنسبةالسابللية()4

مختلفةصورهولكنها،منفصلةليس!الثحلهَالأفانيمباُنالثالثالقرنف!ى3ناد،الغربية

.ديونيسيوسالإسكندريةأسقفأنذاكعليهللردلَصدىوقد.الثالوثفىايأوللالفنوم

e.أحأ5() cهSOCRAT. b

.THEOS.91;أHIER.02;7أ03اا+ا.85)1( Hist. Ecclأأ.SOZOM.Hist. Eccl

ح!5
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....-لكتيسةوا،.سرولةاع!

خمدالدعوىيسوفونفلك،لهمعنصئىالأساقفةيأتبه،الحدوثشائع-أمرإًهذا

فلاالأدلةأما،الدعوىوقالْعأماالنسبيل،سوأءضلواضدأنهممتهملِنالخصومْ

)7(.سبيلمنإليهاوليسلها،موجلا

نُبذواأخربتعبليرأو،انطاكيةفىقصيأمكانأالنيقيونانتبذالمتارلِخهذأومنذ

قسطنطيوساعهديعلىوالإمبراطوريةالمدلِنهْالآريوسلطْساد!أنبعدوحدهم

منبالقصيرةليس!لفتراتالإمبراطورينمقامأنطاكيةأضحثومنذوفألنز،

نفبسهاعلىوالمدينةالكنيسةاأنطاكلِةوانقسمث.الفارسيةالئحدياتلمجابهةصكهدلِهما

وأعن،الفريقينبينالدوترحدةالسنواثبمروروازداد!والنيقيين،الآريوسيينبين

كرسلِهااغلىالذى!يأ3ontiuليونلتيوس)8(.وهوالآريوسبلِناسالمحفتهاأحدكان

مملاللِن-الخصمينكلاحولهيجمعأنوفطنتهبدهائهئمكن.هَد344،عامالأسقفى

odorus.ديودفى Lwjjj"وفلا!لِانوسأFlavianusالعلمأنيين،النلِفيينمنوهما

منيذكائهوتمكق)9(،.المتطرفالآريوسىثمد؟أ!ولألِئيوسوفلَاهشعاسهجوارإلى

الجليدذاب"إذالش!يرةعبارتهدائمأيرددكانحلِث،الأطرافجميعيسترضىاق

3)021(.الوحلإلايخلففلن

لمْلِلبلشإذليونئلوس،وفاهَبعدالوحل.هذافىبالفعلأنطاكيةعكرقتوكد.

عأمبنمنأكثرانطاكيهَأسقفيةفىلِمضلمالذىولم!،4*ةiusلِودوكسيوسخلفه.

361سنهالآريوسلونوأكلمالالسطنطينله،كرسىلىانلقلأ!)358-.36(،

وفد.اغبرهحلب،ثم-ل!بميؤاسأسقفأكأنالذىب!ولletiusمليتيوساخليارعلى

الت!الهومويةالعقلِدةمرسومعلنىولمحعأنبعدأنصأر-ه،أحدالآريوسىالفريىَ

.SOCRAT.Hist.أ.24(7) Eccl

منالأريوسطنمنكل!الأسحاقفةمنعلديوستاتيوم!عزلبعدأنطاكيةأسقفيةعلىلْوالى)8(

شهدالنىEuphroniusبوفوؤلؤثمFlacillusفدلللوسثبمEulaliusيولاليوسبينهم

فيللِبوبوليسمجمعحضرالذىStephanusاسطفانوسثم341،سنةالتدشينمجمع

Philippolisليونتيوس.ليخلفهالعامنفسفىعزلئنيلبثولم343،سنةتراقيافى

)9(9?1.51(3.THEOD. hist

0()102.11(.SOZOM.hist. eccl

...ص!86
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!هوالكنيت،.ادلوت.-

علىكسطتطيوس)11(،عهد.أواحْرفىالسيادةولهاالحكوملِهالإرلِوش!هلمل!امخ!

ط!منا.الذىالنحو

صكلرليونلْلوس،الأسبىَسلفهسبللينهجأنحأولالجديدالأسمفأنولبدو

كان!،الرابعالقرناربعيثلاتففىْ،صالحهفىالأنلكنلمالزمنأن

ينأصرهاالأولىجالغربف!والثيقيةالشر!فىالآريوسيةتتقاسمهأالإمبراطورية

يخشىالشرقىالشطرإمبراطوروكانانثانية.يعضدوقنسطاثزقسطنطيوس،

والهزائم،فارسضديخوضهاكانالتىألسيئةالحربظروفبخعدخاضةأخأه،

حنِنأخيهلأوامرفيهرضخالذىالحدإلى،الفارسيةلقواتأيدىعلىلقلِهاالتى

فىأما.الأسقفيةكراسيهمإلى،نفاهمقدكأنإلذينالنلقلِة،أسافةسمجْبإعادهَ

قسطنطبوسض!داخليئ!،الحالغيرالحالتبثلفقد،القرنذاكمنالستلِنلِات

عامMagnentiusماجننتلِوسأخبهقأتلعلىانتصارهغداةالفردالإمبراطور

حتىالإمبراطورلِة،شطرىفىالسيادةصأحبهْهىالاَريولمميةوأصبحت351،

الغربى.النصففىفالَطالنظريةالناحيةمنذلككأنولو

أنهإذامعتدلأ.يكونأنأرادحلِنهذه-الحمَلِقة،يدركلمفليتلوسانغلِر

المخوضبدءذىبأدئفتحاشىاللاهوتى.،المعئركهذأعنبنفسهينأىأنحاول

فطثواالآريوسيينأنغير.عظاتهالأخلأ!يةبالمسالْلوخصالعفيديةالمسائلفى

جورجخاصةالخنا!،عللِهفضيقواالجديد،أنطاكيةأسقفنفسفىيعتملماإلى

وأكاكيوسمللِتيوس،منْلنطاكيةبكرس!7أحقنفسهلِطبركانالذىْاللاذقيةاًسقف

التىالهومويةعلنىالآقْوالأمي!،وخلفهيوسيبلِوسلالميذقيساريهَْفلسطين،أس!ف

خبئعنيكشفأنمضالقاتهمأاماممليتيوسفاضطرأفكإره.بنالَامنكأنت

"الهوموسيةةمصبطلحأشعفلقدكانوامنبالنيقية،الجموعيبشرْ.فراج،صدره

بعزلهقرابىهالفبىر-علىفأصدرقسطنطيوس،إلىبالنبإ.الاَريوسلِونسعىْوعللِه،

إلىبنفطوأمرواخد،شهرمنكثررسامتهعلىمصْبىددلِكنولنمالأسقالْلِة،م!

ومنفأه)12(.دعولَهوريخقأريوسصليقأْسكلاي!لا3يوزيوساختيارولَمارمينيا،

(11)'114.THEOD. hist.1127.1cce!ط.،ئ.ا!ك.SOCRAT

22.;44 SOZOM. hist. eccl. IVح01ء5)أ.SOCRAT.hist

."THEOD.hist.)ش!ءس!.24,11(12)

ح!007
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..لكنيسةوا،.ادولةص!

العقيدى.الشقا!دوامةفى،الزمنمنطويلةولفترةأنطاكلِهَدخلتهكذا

النلِقيينيملالونوهممليتيوسوأئباعيوزيومو،رأسهمْوسلىالآريوسيونيئنازعها

إلىنسبةبالدوستالَيبنعرفواالذى،المتطرفون(والقدامىوالندقيون،المعتدلين

الإمبراطوريدعلىقبلمنعزلالذىالأنطاكىالأسقفيوسئائيوسازجممهم

رسمأنهبحجةودجمته،مليئبوسشركةفىالدخولرفضواوهؤلاء،قسطنطين

باولبِنوسبينهممنواختاروأبوأسطتهم،عملوااتباعهوأنالآربوسيلِنيدعلى

Paulinusوزعيمأ.أسقفألهملكون

يشكلالاحلْىالنيقيانالفريقانيلتقىلاانعلىحريصأيوزيوسوكان

الإمبراطورموثبعدخاصةوبصفةبه،لْودىقدخطورةالآريولبىسلطانهعلى

للمسيحيةوأزدرائهعدائهعنكشفوالذى،العرشجولدا7نواعتلاءقسطنطيوس

الولثية..القثلمة،الإمبراطوريةعقيدةالحياهَإلىليبعثالقصرعهدهخصوسعى

لسئعلةحاولفقدأنطأكيةفىالنيقيةا!ئرلِهَشكلونالمعتدلونالنلِقيونكانولعا

بلِنهما،الشقاقهوةتعميقابتغاءصفه،لىأٍ!لكنعقلِدلَه،إلىلاالض!طرفة،الأقليهَ

داخلالصغيرةالكناش!إحدىفىطقوسهاثمارساناليوستلأللِةالأقللِة-لهذهفسمح

الآخرين.علىذلل!حرمبدنماالمدلِنة،

نفاهمالذلنالأشاففهمنغلرهمعفعاب،المنفىفىبمللللوسالعماملطللم

ورائهمنلِهدسكانوالذى،جوللانأصدرهعالذىالمرسومعلىبئاء،قسطئطيوس

الوثنيهْ،إلىالعودةفىرغبئهتحقيقبأيثيهمليمهدواوأنفسهمالمسيجلِونيقتتلأن

فقد،الحالهذهعلىالصورةوجدولماابنائهـا،بأيدىنفسهاالمسيحيةتأكلأنبعد

برعيتهلنسحبأنواثبريوزويوس،يتبعهاالتىالمناورةهذهفىالدخولرفض

.(اكنسية)13الخدمة.مهاملهمليؤدىالمدلِنةأسوارخارج

وجذبتهببعهم،إلىعادوامن.بلِنمنأثناسلِوسالسكندرىالأسقفوكان

الذى،الإسكندريةمجمععقدكرصةفانتهـزالأنطاكى،الشقاقأحداثدوامئهاإلى.ْ

هذاثضيةلبحثأسقفأوعشرينواحدأوضم،دعوتهعلىبناء362سكامف!!التأم

(31)9.V.(9;0.111حءط SOZOM. histع!اح.SOCRAT.hist

.ع!8
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!رلكنيسةوا..لةولةا

يوستاننِوس،القديمالأنجطاكىللأسقفحميماًصديقاْأللاسيوسكأنولما،الشقاق

واءن،الاعتدالجانلاماحدلىاٍأئرأنهإلاأشماعه،مناصرةإلىبمللكانفإنه

المسيحيعونلِضمأت.ثْىورغبله،يؤيدهالذْ!إلفريىَلايصْر.بمصلحهَبماكاذا

وللتصدىالوئنِة،إعادةومحاولتهجوللِأنفىالمال!الخطرهذألموأجهةصفوفهم

المجبمرسألهجاء!فناومنلِوزيوس.ورْعيمهمأنطأكيةفىللأرلِوسيينأيضأ

Tomusالأنطاكيينإلىبهاوبعثأئناسلهوسكتبهاالتى ad Antiochenosَدعوه

وأتباعهمليتيوسمنطلبلاقدكانتوإنالفريقلِن،بينالمضالحةإلىصريحة

باوللِنوس)14(.شركةفىالدخول

وقفهالمذىالموقفجراءمنسدىذهبتالسكندرىالمجمعجهودأنإلا

عامنفىقدوكانسردينيا()فىCagliariكالياريأسقفLuciferiusلوكيفرلِوس

محلانومجمعلقراراتمعارضته!بثسطنطيوسبدعلىمصرإل!355

زميلهقدرهشاركهوقدألْناسيوس،بادانهْالعامَوالخاصةنفسفىالمنعقد

المنفىمنعودتهماطريقفىاتفقاوقدVercellaص!ا(فرسلى)ْأسقفيوسيبيوس

يرحلحينعلىمجمعها،فىللمشاركةالإسكندربةإلىالأخيريتجهأن

المجمعقراريأتيهأنإلىفيها،للشقاقحلعنللِبحثانطاكيةإلىلوكلِفريوس

للأزيوسية،المقتشديدمئطرفأ،نلِقياكانالسردينىالأسقفأنجمرالسكندرى.

حالةدتوأنلمفإنهولذاالملطرفين،البوستاشِنجانبلأخذأنالطبلعىمنوكان

فدعم)16(.أنطاكيةعلىأسقفأPaulinusًباولينوسبرسمفقام،أنطاكيةإلىوصوله

يوسلِبيوسأماميكنلمولذا،وأنفسهمالنيقييقبينالشقاقأَسبابجانبهمن

أنإلاالمجمع،رسالهبحملأنطإكلِةإلىالإسكندريةمنجاءالذىالفرسالى،

إلىيغودوأن،الصدعهذالرأبحلعنالبحثيحاولوهوالبحرْفىيحرث

بلنيقيهَحللماالأسىمظهرألوكيفرلِوسا،لزملهلهأحترامأالصمثملدَزمأبيعته

أنطاكية.فى

)11(4-3.,ATHANAS.Tomus ad Antiochenos

.،5!3.+م!س!؟1116.513!حرزو0203:يلااط7123.اس!!ءحأة)15(

.147.014,.Chadwick,op. cit. pp

)16(.THEOD.hist.1112.1cce

!9

http:// kotob. has. it-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



لحميسة.وا..ولهلةاع!

جوهأن،الامبرأظورْعهدعلىثانيةمرهَابمحاولةهدْهأئلاسيوسحاولوثَد

"أنطاكيةلح!ونجودةدرصة.مندزأالإشكندرلِة،مجمعانعقادمن!طعامبعداى

فْىكاَبانهاهنكأثنأسيوسجهودسوبْىومنوسويصفالإمبراطور.للقاء

السكندرىالأسالصْصإإقهإطارلالعذ!هذأ"الصمكن"لكقولم/1)17(.الممكنحثود

الخلافب.شقةبلِثلِهيوسعراحالأسقفلِنكلاأنوالغريب.الي!وستاتيين.لأسقف

علىالأنتحولواالذينوأئباعهقيسارلِهأسقفأكأكلِوسشركتةفىفبلفملحلَيوسا

العملهذافأدى6لأتباعهاالإمبراطورمناصرةرأواأنبعدالنيقلِةإلىجوفيانعهد

علىباولمنوسأفدمبينما.واضحسببدونمنهأئنأسيوسنفورزلِأدةإلىباللَالنى

اعتداءذلكمليئيوسفاعتبرDiodorusدبودءوَروسبدعىصولكئيسةأسقفرمح

لهوالذى.النلِقية،الأضكلبيةوزجممالشرعىأنطاكلِةأسقفابأعتبارهحقوثَهعلى

العبارهَ.فحوىبدراكيمكننافناومنالمناطىَ.هذهاساقفةاختيارفىالفأنونىالحق

دْىالاسكندريهاسقفجهودسكل!ئعليقأسوزومنوسالكنسىالمؤربخذكرهاالتى

الصدبم،هذالتضلهيقنجاحأىيحققأنيستطعلمأنهأيضألناويبين،أنطاكية

..اليوسئائىلباولينوسطئمامأالمؤيدالواضحلموقفهخاصهَ

نفىفلنز.سكلىالامبرأطورْالدمعندمالليوسئاتلونقلبلأابشعالحظأنإل!

دْىالآريوشمىأسقمْهجملىخظرأئنشكلالتىالنيقية،الأغلبلِةيمل!.بخاعئبارهملشِوس

الآريوشلِين،شركةدْيالدخولردضبواألذينبأتباعهوأنرْليوزيوسما،أنظلالِة،

.الكن!يسة،طقوسهمبأداهولإشياعهبألبقاءلباولينوس!سمحبيذماهذاالأللِم،العذاب

كانوهْدْهأللاسيوس،مع"نحالقهمناحلهةمنإلابئ!دهتعلرأفبهملِريبكنفلم

السكنإرى+الأسقفابنفىفأبمحينمامنهاالتخلصعلى.ْقادرا

فىالنلقية-الحماعكةتفريىَفىتكمنالأنطاكىالشقا!نجطورةتكنولغ

الرئلسلهالسمههىوهبْهمعإً+والغربالشر!كناش!للشملهْىءص-.امنذادهبل6المدلنه

العقيديالخلاْففىمملكة.المشكلةتعدولم،انطاكيةفىالني!ىالنزاعصبغ!التى

ذلكهْىورا؟هموجرواوأندْسهم،النيفيينبمنبلْوالآرلِوشببن،النيفيينبين

هْأخرىعديدةأسففبالَا

(SOZOM.Kist. eccl. VI .S )( Y
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لكنيسة!وا..لدوتأ.

أللأسيوسبينقيبطقديمةلصداقةبأولينوسا،ئؤيدالأسكندريةوكفتفبلهنما

اللثلاثهَكبادوكنِاأباءكان،والعقيدةالفكرفىبلِنهماكببرولتقأربولِوسلاتلِوس،

القسطنطينلِة،بعدومنْنأزيانزااسقفوجريجورىقيسارلِة،أسقفالكبلِرباسل

كأثوافهؤلاءالمجتدلة،النيقيةوجماعتهمليئيوسْلِناصروننسِما،أسالَفؤسمبه

شِسموالذىاليوتأنية،ألثقافةمنينهلأنعلىالحريصألجديدالنلِقنِةجيللِمليون

بلِنالخلافنقاطاهممنبالذا!النقظةهذهْوكان!والفكر)18(.يألاعتدال

اليعبعلىتربطكاتْالتىالصداقة.رعْمالكبادوكىوباسلالسكندرىأساسيوس

البدايةمثذوصلقدالأوربىالغربكانولماالتقائهما.عدمرغم،الرجلينبلِن

للنلِقيةتجسيداًثْلِهورأئ)331(لائذأثمأ)335منفياجأءهمندْبألثاسلِوسصفوفه

بإلتالىايغرباساقفةراح!دحولأ،جمنهألِبغولم325سحلممنذإليهاأوىالتى

أوالخلافلمغزىجقيقىإدزافيدونأليوسئائللِن،ونجماعةباولينوسلِناصرون

العملى.واثعهحتىأواللاهودلهطبدصه

الأنطاكىمليتيوسإلىالكبيرباسلبهابعثالملَىالعديدهالرسائلولَفصع

الأسمفلعانلهالذىاكمومدىالنظر،وجهبىفىبلِنهماالئماربمدىعن

صديقبمالىاٍكتبهاالتىالرساثل-أنعلىإلشقأق)91(.هذاجراءن5الكبادوكى

يعلقهالذىالنزاع،،والأملهذافىالرئيسىالجانلاعنلَكشفالتىهىالسكندرى

المشكلة،حقيقةعلىالغربوإطلاع،الخلافهدْا-حلْثْيألثالمبيوسعلىباسل

يغدوبا!لاقبل2(،ا)ْالحداهذهعلاجعلىمنهأقلرهومنفناكلي!ع!"لأنإ

هذهكلتئحدْانالصدعلهذاْحلخلِرأنلأثنأس!وس،لِذكرعندمأصراحةأكئر

رسالئهفىأئناسلِوسمأ.أرادهعكسبالطبعوهذامليئيوش!،رعايةئحتالفبر!

يمضى.عباسلولكنباولينوس.بزعأمةألائخادتبىىالئىالانطاكللنإلىالمجمعية

شركةفىبالثخوللإقناعهباولينوسلدىشِدخلأنألثاسيوسإلىطالبأرسالتهفى

صفأيمَفونالذينالغربأسلاكفةيحفزسوفشكدونهذاأن"حلثمليتيوس،

(Neander,Christian religion. and church, * pp-7..781( A

)91(.CCXVI!كواكلكومم!,LVII,LXVII, LXXXIX, CXXبأ.SIL,epp!ول

ول!SIL.الا؟صأ"ح0)02(

!ا--.ع
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لكنيسةوا..لهولةاع!

الأسقفاأقدمفإذا،حذوهيحذوأنإل!باولينوسأيؤلِدونألداسيوسوراءواحدأ

عناء!ا)21(.3دونالغربتيعهذلكصكلىالسكندوى

هذهحولالغربوأساقفةألْناسيوسبيندأئرةكانتألمراسلاثأنويبدو

علىبأولأولاالكبادوكىصديقهيطلعكانالسكندرىالأسقفوأن،المشكلة

جملِعأالغربأساففةلىاٍباسلبهابعثرسألةمننعلغهوذلك،الرسائلهذهفحوى

وبينبينهالآراءئبادلوعلىاعلأنطاكى،الشقاقحولنظرهوجهةعلىفيهايطلعهم

أنإليهيطلبالثتاسيوسإلى.تأمةصراحةفىكتبأنيلبثولم)2؟(.الإسكندرية

الشرقفىالنلِقيونلهايتعرضالتىالأحدأثبهذهيخبرهروماأسقفإلىيبعث

بمرورسوءأئزدادالتىالأنطاكيةالمشكلةوكذلكفالنز،مبراطورْالاٍيدعلى

أحدألْناسلِوساأرسل،كأفلِةالرجلينبينوحدهاالرسائلتعدلمولما)23(.الزمن

حثِبعد،منللإسكندرلِةأسقفأأصبحألذىوهو،بطرسولِدعىأكليروسهرجال

ذلكعلىالكبادوكىالأسففاالسكندرى،.وردصثيقهبمكانةيللِقبماباسلاستقبله

النزاعحفلِقهْببهلمهليعرضDorothiusدوروتيوسالأنطاكىشماسهبإرسال

اشتدتأنبعدالنيقلةصالحلِحقىْبمالانهائهرأجباًالتدخلبكلْجوانبه،الأنطاكى

271(0")فالنزجانبمنالاضطهأدأزمة

القرنسلثييلتمنالأخيرةالسنواتبينالواقعةْالقرةللرسائلهذهولحدد

دون)373(ألثاسيوسمالَاالتلىالعالموكْىسبجنياته،فنالأوللِزوالعامينالرابع

قلالغربولورثباوللِنوس،وزجممهملللِوستاتيينتأييده-قانملةهديئحولأن

.لمثمومن،الإسكندريةكرسىعلىلخلفأئهأورئهقدبالأحرىوكانالتأييد،هذاوفالة

والفربالاسكددازيهَوظلتالقرلِب،المدىعلىئتتهىأنالأنطاكئةللمشكلةيكتب

لمجانبفىلدنر!-إكليروسمامننفريناصرهمكبألوكلِاوأسالفةجنب،فى.يقفان

21(.)BASIL, ep. LXVIIالدولةللمولف،،راجعجعيعهاالأحداثهدْهعنالنقاصيلمنللمزيد

العاشر.يلفصل،الثالثالجزء،والكنيسة

)22(.BASIL.ep. XCI

)23(..BASIL,ep. LXIX

)24(.Id

ع!29
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لكنيسة!وا..ولةلةا0

فىالآريوسيهَلسدادةانلْهتأنبعدحتى6نطلالِةفىالنيقىالانشقاقا*زاءالآخبر

هناكالسكندرىبطرسوجودلغربفىالاتجاههذاتأصيلمنوزأدالامبر)طوريهْ.

أسقفإلىيوحيوراحالإمحكندريةمنفرأَنبصونلكالرومانى،الأسقفضيافةفى

تأللدهمعلىالبقاء"بضرورة،وأستاذهبسلفهمتألرأ.،الغربواحلبروسروما

لفودم.الإلِمانعنخارجاًمللتلوسواغبارلباوللِنوس،

ايلفاجريوساالأنطاكىالكاهنعأدعندماواضحةذلكأثارظهرتولمحد

شركةفىدخولهالفورعلىوأعلن374،عامأوائلفىرومامنول!!357

إلئكتبانالكبادوكىبأسليلبثولم2(.بمليتيوس)ْإلاعترافورفضباولينوس

يدعلىعنتمنالشرثيةالكنائستلقاهمالهملِوضحوالطذلِاغالةأساقفة

الأنطاكلِةبالمسألةيتعلقفيماوالحكمةالعقليعينالنظرإليهمويطلبالآريوسيي!،

وقدالأنطاكى)26(.دوبىوثلِوسالرسالةهذهوحمل،عامةبصفةالشرقفىوالموقف

وثَدداماسوس،الرومانىالأسقفتراسهرومافىمجمع!دالبعثةفذهصادف

بإدانةقرارهوأصدرعامةبصفةالشرق!أساقفةباسللْداءالمجمعأجاب

اللاذثَية)7؟(.أَسقفأبوللينارلِوس

لهملِشكرالفربأسإقد4ْإلىجدلِدمنيكتبكئلباسلمشجعاٌذلكوكاقْ

فىجهارأوصرحالأنطاكى،لمليتيوستأييدهمإعلانعلىويصر،.الموقفهذا

لمحىمحلىمجمععالدإليألضباْدعاكدداماسوسوكانباوللتوس)28(.بإدالْهرسالئه

بطرسأعلنحتىالمجمغ،فىباسلرسألة!رئتأنوما)376(.آنذاكروما

الإذانهْوخلعبباولينوس،خاصاًفي!اجاءلمارفضهالمجعع،أحد-شهودالسكندرى

رسالةلِحملكانالذىالأنطاكىالمندوبدورونيوسدفعممامللِتيوس،علبى

لباولينوسماالكاملتأييدهالمجمعفاعلن،الاتهاماتهذهعلىيردأنإلى،باسل

الذىVitalisفبتاليسوكذا،أبولللِناريوسإدانةجديدمنوأعاد،لمليتيوسوإدانته

(25).BASIL.epp. CXXXVIII; CLVI

)26(CCXXXIX!ش!..BASIL

(Hefele,op, cit.,11 .p .928 \( V

(BASIL.ep. CCLXIII. (T A
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والكِنيسة..الةولةع!

.أَنطاكلِةَ،اسقفْالآريوسىيورْيوسوفاةفرصةْانئهرْأتباجمْه)92(..والذْىأحدكان

كرلسىأصبحوهكذالها.أسقفااخئيار.دوروثيوسرغم،للمدينةاسقفانفسهللعلن

وفيتالسِىودوروئلِوس،اليؤستاتى،باولشِوساسلأففة،أربعةيحلبههالأسقفىأنطلاية

لِزالماكانوالذىالمعلَدلين،النل!قبينزعيممليلَيوسإلىبالإضافةالأبولللِنارى،

.منفاهفى

37عامفالنزؤبمقئل Aوصدورj.°مليتيو!ماعادالجرائيانى،الش!امحسوم

جميعهمالكنيسةمؤرخوويتفىَالشقا!.وازدادتفاقمتفالمشكلةللِجدأنطاكيةإلى

حقلهمالذينالأساقفةبحضوروباوللِنوسمليتيوسبينعقدهجرىاتقاقأأنعلى

اختيرالذىFlavianusفلا!لِانوسبين!منوكانأنطاكيهَ،فىللأسقفيةالترشيح

-هؤلاءمنأحديحاوللابأنالاتفا!هذاوقضىملبنلِوسط.وفاة.بعدأسقفأ

لاوان.وباولينوسمليتيوس،الرجلينحياةفىالأسمْفليهَكرسبىoاعلَلاالمرشحلِن

أحدجانلامنيرعلمألاتفاقهذاغيرأن.I()ْوفاتهمابعدإلاذلك-علىأحديقدم

الأموو.مجرياتستوضحكماعكلده،وقعواممن

اللذ-ينئيودوسيومىمرسومىمنبتخذأن31(انمؤرخلِنإبعضويحاول

تحتوقوعهعلىدلالة381لِنالِرأهعو038،سنةفبراير28فىأصدرهما

قبولهبم!نلاالرأىهذأولكنالأنظاكية،المشكلةمنموقفهفىالغربتأئبر

وجاء،سالونيكفىوالأمبراطور.بعدصدرالأولالمرس!مأنذلك؟علاقعلى

به3لِؤمنبشر،-والذىوبهالرسلأميربطرشطبهدانماهوالحقالإلِمأنأنفيه

الملاحظومن)32(.الإسكندفييةأسقفوبطرسرومااسق!داموسوسالأن

)92(16..SOZOM.Hist. Eccl. VI;25! THEOD. Hist. Eccl. V

)03(3.-.،3 Eccl. VII;3 THEOD. Hist. Eccl.اأ!V.V;5 SOZOM!رو3امحSOCRAT. Hist

كافأليراعلىاغماداشِفىحبئ253ص6ايأولالجزء.انطاكيةكنيسةرص!ثم:أسدوقأرن:.

علىالرجلينبينالاتفاقتمأنهمنالكنيسةمؤرخوما"ين!كرهالانطاكىالشقاقكتابهفى

وفاةأووفاتهمابعدموحدةرئاسهْهناكتصبحاَنعلىحياتهما،طلِلةللكنيسهَمزدوجةرئاسة

مجمعفىن!لكبعدومعتالتىالأحداثخىولاالمصالر،تويدهلاالرأىهذالكنأحدهما.

381.سنةالمسكونىالقسطنطينية

.254،الأولالحزء.أنطاكيةكنيسة:رستمأسد31()

('Cavalerra,schisme 'd Antioche, (r

ص!49
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والكنيسة!..العولة

بعقدوريكنولمنفقط.والأسكندريةروماأسقفلِتىلْضمقأنهالمرسومهذاع!

تخضعفألدسطنطينية،أخرىاسالَفيهْألِهَإللِهما.يضلِفأنالإمبراطور

الأسقفانوهماالأريوسلِة.علىوكلاهمالدروث!يول!ن،وأنطاكيهَلثلِموفدلوس،

أوألطأكيةلذكرمجالهناكيكنفلمإذت.الرسمية.النظروجهةمنالشرعيان

أنحيازبأنهإلمرسومهذاخلفذِةنالْسرأنيمكنْلا.وحكليهأومليلَلوس.باولينوس

أنألِضألِمكنولاوالغرلا.رومأورأئهاو!نالإسكندريهَتؤيدهالذىلباولينوس

تراجعأتقرلِباً،بشهرينالقسطنطلِنيةدخولهبعدصدرالذىالثانىألمرسوميعد

لمبلتيوس،وانلَصارأ،البعضاصكلَقادخسبلباولينوش-المؤيدالمو!فهذاعن

هذه.تألِيدعلىلِتوقفالدينيهْلب!لِاسئهنجأجأنالإمبراطورلدىتأكدأن"بعد

أعلنحيث،الأولللمرسومومؤلدأعامأجاءالئانىالمرسومانذلك..الجماعة

بالعقالِدةلِؤمنونالنينأولثكعلىفقطيقئصرسوفالجامغةالكنيسةلقبأن

وسوفْوالازدراء،الاحتقاريلقونفسوفالعقلِدهَهذهعنالخارجونأمأالنلِقية؟

الإمبرأطؤرأعلنأنبعدطبيعياًأمراهبْاؤكان(rr)لملحِ)لعذ)بأنفسهميعرضون

الآرلِوسىالقسطنطينيةأسقف!إللِهدعاأقوبعد.للنيقية،تأييدهصراحة

الئىالكنائستسللِمأوالتيفللِنشركةلْىالدحْولعليهوعرصْديموفلِلوسن،

خارجإلىورعيتههوالارتحالالىا.لآرلِؤسىالأسقصْاضطرفماأئباعه،بأيدي

لحىإلآسافمْةعمومإلىالدعؤهوجهْأنالأميراطؤرْلِلبثولمابعاصمة،أسوار

القسطنطينبة.مجمعلعقدسيادتهأقاللِمفىالوا!هعهَالكنائس

أثأرهأتركتقدْالمجمغ،انعقادسبقتاللَىالأحدأث.انألواصْجومْ!

خيبةأغضبهاالإسكندريهَأنشكفلا.لأعصائه..المخلالفةالمواثَفعلىواضحة

ماكسيموسالعاصمةلأسقفيةبمرشحهاالإطاحهجراءمنبهاإمنيتاالتىالأمل

يعتلىكرسىلصغرىصغيرهـفىأسياامدينهَأسقفترىاتوألمهاْالكلبى،

تسعىوأنتيتغى،مالنفسهألْحققأنلهالابدكان-يئمومنالأسقفى(القممطنطينية

أسقفالأنطاكى،مللِتيوسانسوءاالأمروزادالنسبل.وشعتهاماذ!لكإل!

تولمىالذىوهو.لأنطاكيهَ،ممئلأالمجمعحضرالذىهؤالمعتدلةالنيقيةاجمثرية

المشكلةلبئتمالذا،المجمعلْرأدبىالذ!وهؤالنازيانرىجريجورىرسامة

IIV.SOZOM.Histء!!4.01()33
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لكنيسةوا."لدولةاجم!

فى.الحأدتْالشقأقعدوىإللِهوانتقلت،المجمعجلساتعلىسيللرتأنالأثطأكية

لمجمع.انعالَادأل!اءملبتيوسمالَاغدماانطاكيإَ،

أنطلِثيوس،وفاةبعدالمجمعرئاسةلَولىالذئالنازلِانزىجريجورىرأى

المنفى،منالأولعودةعقلاوباوللِنوسمللِتيوسبلِنتمالذىالاتفاقعلىيحافظ

باولينوسيصبحأنيعنىوهو،الصدعهذا3لرأبالوحيدالطرلِقيملوهذأوكان

أنطاكية.فىالنيقيةالجماجكةرعألِةيتولىالذئالوحيدالنلِقىالأسقفالآن

تمامأ..متباعدتثنمجموعتلِنحانبمنمعأرضةلقىالاتجاههذاالكن

أنبحجهالشلِوخ،بعضولِعضدهمالشبرقأساففةصغارلِمليههاالأولىالمجموعة

الكننِسةكبلهمومنالنربلأساقفةانتصارالِمثلبالأسقفيةباوللِنوسانفراد

)34(.الغربأكللِروسزملئههمرأىعندالشرقيينالأساقفةمنونزولأالسكندريهَ،

الموقفهذاأنمنالرغمعلىالسكنإرى،الأسقفيثَزعمهاالثانلِةوالمجصوعة

الوفداسكتراضأنإلا،السكندريةالنظرلوجهةتلىللدألِعتببرجرلِجورىجانبمن

بد-علىعُحدواأورسمواددوشيعتهمللِتيوسأنمننأبعأكانالسكندرى

الاَريوسيينوألَباعه،القلِسارىأكاكيوسبدخولسمحواوأنهمالآريوسيين،

النلِقىالإيماندائرة.ضمنثَبولهملِمكنلائمومن،شركتهمفىالهومولِلِن،

لِحدثسوفمالْخشىكانتالإسكندريةْأنلناتلَراءىالئىالحقيعَةلكن.الأصبل

الذلِنالمعتدللِنالنيقيينأنْوهوالعمر،بهتقدمالذىباولينوسوفاةبعدمستقبلاً

ىفمليتيوسأتباعبدخولاللِوسلَاتية،النيقيةوسطهمفصولْضيعالأض!لبية،يملالون

فىذلكبغدالطولىواللد3الأعلىالصوتلهملضبحسوفباولينوس،شركه

التصالإسكندريةصالحفىليسوهذاالأنطاكبة،للبيعةواحدجديدأسقفاختيار

ولهذاالقسطنطلِنية،فىحاادثهوكماأنطاكيهَ،فىلهاأنصاروجوددوماتريد

الأنطاكىالشقاقأمرأمتدادفىكبلِرةمسئوليهَلَتحملشكدونالإسكندريهْفإن

والغربروماموافقةتعنىكانتالإسكنبريةموافقهْلأنعددأ،سنينبعدمن

الإجراء.هذاعلى

!34(4.712SOZOM. hist. eccl

346..SOZOM.hist. eccl. VII;4 Hefele, op. cit.)1 p

،11VIIءحاح.V;9 SOZOM. histص!5)ح,SOZOM.hiss
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حم!والكنيية..الموله01،00-.

اشلفجالمسئوليةم!جرْءأيتحملونْأيضأًألْعس!الأنطاكيينانْريبولا.

باختيارفليتيوس،بوفاةمردلهمعفلاالفور،علىأددمواأنهمذلك،ْالشقاقيهَأ

كَبلمناقرارهتمبماالحائطعبزضضناربيبن.،للمدينةأسقفاْأتضازهأحدفلافيان

أجدكانانجتيأره،تج!نفسهْالذىفلافيانوس.أنزعْنم3(،)ْومليئيوسباولينبرسبين

انقساملمحىالمعتدلون،النيقيونأدق،بتحنِراوالأنطاكيون،وبقىألاتفاقي،هدْاشهود

إلىبالإضافهَ،هدفهملتجقلِقفرصهَذلكنفسهْإرْاء"غلئْالثانىالمشكونئالمجمع

علىالأحدأثهدْهنفْوتولاالمجمغ.أساكعْةمبئععددجالْبفنلقلِوهالذياللتألِلِد

لكنلمالشالاقهذا"أننمولتعللِق،.حلِثسعبراط"دونالناقدالكنشىالمورحْعيلْى

إلشخصلِة!)36(..الأهواءعننجبساطةنائجاَكانمأبقدرالمعلتقدفىإلبى.خلاف.زاحأ

حضرهَ.فىر!ضكَد382،سنةْفىسكقدالذىرومامجمعانعلمناوقد

وكذاوحبرفانهإداتلهواغلن..قلافلانوسا؟برسامةالأجكلرأفالشر!رسل

أدْمامنالرعْمعلىهدْابسيامته،لقيافهماالجلبىوأكناكيوبىالطرسوسىديودوروس

فلافيانوسى.-ولمأختلِارشرعيلهأفرقدالعامنالْسفىالمنعقدالقسطنطينية"مجمع

العامفىالقشطنطينلِهَفىئلثمجفعلعقدد.عا.أنلْلِودوسيوسالامبراطوريلبث

ىفالحادثالشقاققضايا،-م!نأقشهمابي!مننجا!،ْالتوالىعلى)383(التاأى

،ْبينالانقسامرْيادهإلاالنفايلأمىشىءعنبسفربمالمجبمأنعْلِرأنطأكية.

ا-لإسكئدريةكئلِذسةإندلكالامبرإطورية،من.الشزقى-الشطركْبى.المخئلفةالكنابُ!ل!

Arabiaوالعربيةقبرصكناثسلِناصرهالباولدنوس،ابمويدموقفهـاصكلىبقيث

ؤكبادوجمياْ.أرملِنيا،لأمناكبروالجزء"وسورياوهييقيافلسطلِنكنائسراحتبلنما

علفلالْوس)37(.َلَؤيدونجححطنهْوبونط!نى

3عامبأولينوسفوتيكنولم. A A-كأفيأثيودوريتوس)38(كولحدعلى-

ئجاهالفرلِقينمن.كل-نفمبن.عكْىالكامنلِنوالحقدالكراهليةشعورعلىللقضاء

3)35(.23.V5دي.أءلحص!:ا.THEOD

)36(9.ccl. V!ب.SOCRAT.hilt

(73)11.4 eccl. VIIاْ"كا.V;01 S. OZOM.س!اءج.SOCRAT. hilt

(t... eccl. V 23 (rAْكاTHEOD. h

..-07!
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لكنيسةوا..سولةاص!

حضرلهعندماأنهذ!لذ،نفسهبأولينوسموكفذلكعلىوساعد،البعضبعضهما

)93(.لخللِفلهالأسدفاخللارلحرمالذىالكنسىالقأنونانلهكعلىأطمالوفاة

الأمرالإجراءهذافزادلهخلفاًص!vaثي!usفاجريوساٍويدسكىهَسيسيهأحدواخ!ار

إلىبالتقربجثيدأسبيلأالآنالفريقينمنكلوسلككَأئمأ،لشقاقواستمرتعقيداً،

الاَخر،الفرلبوعلىثيودوسيوسصدرألمحغارمنهماكلومحاولهَالإمبراطور،

بعدالغربفىالآنلمبمالإمبراطوركانولماصفه.إلىوضمهلأللدهوكسب

فلافبايدعوأنوملِلاطوروماأسقفأإليهأوعزفقدمأكسلِموسما،علىانتصاره

الإمبراطوربأنمنهماوليمانأ،النزاعهذالحسمالغربفىبأفأجريوسللكلدأء

الإمبراطورمنموقفهمنكأنمابعدامبروزخاصةبغيتهما،لهمايحققأنلابد

ألارتحالفلافيانوسمنبالفعلالإمبراطورطلبوقد4(.)ْسالونيكمذالحةعقب

الاستعداداتجرتذلكسبيلوفىهناك،الأنطاكىالشقاقمسألهَلبحثالغربإلى

غيرخاصهْ،بصفةالصِلاطىالأسقفلهوتحمسا!3،سنةكابوافىمجمعلعقد

واعتذر،للأسقفيةاختيارهشرعيةامرفىجديدمنالنظربعادأنأبىلمحلافيانأن

منهفقبلالربلِع،يأتىغثماLبألذهاووعدص،jالقابالشتاءللإمبراطور

غيابفىمهمتهفىكابوامجمعيقشلأنطبيعيأوكانذلك)41(.ئيودوسيوس

المدصمارعمن.الفبرلِالينرْحكدمى

)93(4.I

للخام!ى.الفصلينظر4()،

فلاهانو!إلىأوامرهتجديدروماا!فَفتأثيرتحتأعادالإمبراطورأنثيودورلِثوم!ينكر41()

لأسالَفتحليهثلافثانوم!أعلنهذاوأمامفلد،علىإكراههوحاول،الغربإلىبالارلَحاد

لِتهمهللِممتطيعلصكأقبذالعحاكمته،اكليروسيهَمحكمهَ!دالإمبريطورإلىوطلبروها،

سوففإنهالحنصب،!ابلوغهعلى!بص!دهتللمسالةكانتبذاأما،شخصهأولينهفى

الإمبر!ورمنيكغفلمالمناممب،الشخصاختيارمهمهَمبرأطورللاٍتاركأمنصبهعنيتخلى

!وقفلهاتخكرومألجاجهْأمأموأعلنمكرمأ.لسقفيتهعلىوابقاهفلاهالوس،شجاعهَاخرامإلا

الغربفىاكليروسودعافلاكِانوس،الشرعىالألطاكىالأممفَيحمىأنهس،>;jفلاماضد

V.THEOD.Kistظ!23.51،انظرهلكنسيةع!ثلالهمتحكمالشخصلِهَالخ!ثاتيدعلالن

15;VIIذاص!ءع.V;15 SOZOM. hist.7ءس!.ج.SOCRAT.hist

24-21,RVFIN. Mist. eccl. Hو

.9ص!8
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والكنيمية!..الةون

الحادذَةالخلافاتهذهبمثللهكَبللاالهالنهالِةفىا!للعقدالغر!أنويبد!و

الميلانى،الأسقفأمبروزاتفقثقدولذاعسرا،أمرهفيأرهقتهوالتى،الشرقفى

الذى5د"أ"هء"+،ئلِوفبلوسالأسكندريةأسقفإلىيكلاأنعلىروماأسقفمع

المراسلاتود)رتيرى.حسبماالأمرهذأ3فىالتصرف385،عأمتيموئىخلف

حولالسكندرىوالأسقفوهذارومأ،أسمَقاSiriciusوسلِريقيوسأمبروزبين

كلايكاتلافراح،النزاعهذالدرءألِضأجانبهمنفلافيانوسوسعى،الشأنهذا

،اختيارهوشرعيةموقفهحميقةلهماموضحأالسكندرى،والأسمفروماأسقفمن

عامفىفلسطلِنقسِماريهَفىصحلىمجمععقدفاللَامأكلها،المحاولاتهذهآتلَاوقد

رعالِةلَحئالأنطاكيةواحدةبأسقفلِةالمجععواغرف،المشكلةهذ!لبحث293

دفعممااللِوستاتى،أفاجريوسوفاةهوذلكعلص3ساعدالذىأنويبدوفلافيانولي.

الإمبراطورأنإلىبالإضافهَهذا،لليوستاتيينالمؤيدموقفهاعنلللَخلىالإسكندولِة

علىظلقدالغربفإنذلكورغمفلافيانوس.معتعاطف!أبدىقدأيضأكأن

اشتدادمنعاماعشرسبعةبعدإلاذلكلِالبلولملبفلافلِانوس،الاعتراففىتردده

الأسقفأرسلهالوفدلاسلَقبالاسلَعدادهأبدىعندما)أ!3-893(الشقاقأوار

بعدتمكَدذلككانوأنبه)42(.وترحلِبهحلب،أسقفاكاكيوسبرئاسةالأنطاكى

أدلليسحعَلِقلِة،بصورةيتم-لمالوفاقهذالكن.سنواتبثلاثثيودوسيوسوفاة

الظاهرىالوئامعودةإلىأدتالإ!جراءاتهذهأنمنسقراطمما.يذكرهذلكعلى

--ْ--َع3أنطاكلِة)43(.ْفْىبالقلقالمشوفيالهدوءوإسباغالكنائسهدْهْبيرْ

وبصماتهأالبعيدةأثارهاالأنطاكىالكنسىالشقاقاًحداثلَركتوقد

تبحثكانتالتولَرمنحالةإلىفدفعلتهم،أنطاكيةأهالىنفوسعلىالواضحة

إبانالفرصةالأهالىووأتتالمكبولَا.غضبهافيهتصمبمعينمخرجعنلنفسها

واحد.يعامالأخلِرهذالِمولئاأنوقبلوباولبنوس،فائفيانوسبلِنالأزمهَاحتدام

لم!دإةقوأتهي!عدراحفدئيودوسيوسالإمبراطوركانrAYعأمفىأنهذلك

الأمورلإقرارألاستعدادا!للكواقتض!مأكسيموس،الغربفىالعرشمغتصب

(THEOD.Kist eccl. V.23 (f Y

('SOCRAT.hist. eccl. V .15 (f Y
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.،.لكني!ةوا.-الدوبةع!.

عبء-تحتافيمبراطوْريه4ْلمحىالشرقلِة"الولالِا!نززحان.الخربى،النصففى

الأهللِةالحربمتطلياتلمؤألجهةثيؤدوسيهولبىفرضمهااللىالباهظةإلضرائبْ

الظرووْروسط..هدْهشاءقدالإمبراظورأنسوءأالأمرزادومفأا.لآننِه)44(.

العيد.دْاته.الودتولمحىإلعر!ئى،لاعتلافdecennaظ.4العاشربالعيدالاحتفال!

4(."وكانأوغسطسأ)Arcadiusْاركاليوسأبئهلإعلاقquinquinnaliaْالخاضمن

التىالباهظهَالنفقا!لتغطيةالضرائبمنمزيدفرضبالضرورةيحثمأيضأهذا

منكبيرةكملِاتتورْيعمنالأمرببظلبةماإلىبألأضاثْهالاحتفالالَا،هدْهننَطلبها

إ!السعلدتبنالمناسبلتلِنلهاتينتخليدألهموهباتاعطلِاتتمبوالجنودجملىْالذهب

الضريبة.هذهبفرض.أبلالبتالتىالوحلِدةالمدينةلَكنلمأنطأكيةأنورغم.

الفد!بنة،-ولفنرةفيالجموععلبفاكاناللَىالعامهْالخالةأنإلا،الباهظةالاسننتالًلِهَ

اى.خادثعلىحتىللتمردأنطلايةمواطئى-تهحثةكْىسببأكالْته،الزمنمنطويلة

لىاٍابمدنِنةفىالحالانجدالبتفقدب!بيطاً،الأمرْهدْأسكنلمولما.بسيطأمرأو.يكابر

الفوصْىجراءمنالمكبول!غيظهمج!بهالعبرون.الأهالئكانغارمةبورة

-.َوالمذلِئه.االكني!شهكْىالخادثَه.العمَيدلة

،-العادةبنلكجرتكماالعحكمْة،دارإلىالمواطئيبنوكئارالشيوحْاسندجمى-

اليأستملكعوثَبالاستتتائيهْ،الضرلِبهَ.بفرصْالإمبرأطورىْ-7المزسومأدْبعحيث

.ْأنْوهوصكْيره،بمقدورهميكنْبمما7وفعلوا،القوم-الملأ.منهدْاوالقئؤطا.بْمْوس

لىاٍ.لينقلأنإيأهمطالبينالعانمالحاكنCelsusكلسوسإلىاحدجاجهميقدموا

بحكم.أمامهلمْلِكنْهذاأنش!ير،الضريبةثيمةبثخفْيفااللَماسهمالإمبرْاطؤر

إلاالمدلِنةشيوخأفاميكنلمومنْثملفلتضبمهم،الاستجابةيرفضأنإلاملْصبه.

،القوملالعليةالؤاهنالمولمحف.هذأيرضلِهابكنلمالحانقهْالجفوعأنجمر.الاسشبلام

علىوصمغواْالمواطئلن،هؤلاءكوإهلعلئيقعسومْاكلهؤأنْالعبءخأصه

+مظاهرةفتجمعوا.فىوطبلِعلَهم،-ئتناسلاالتىبالصورة!العامإعرْاستلِالًهنم

الأمرليتدبرفلافيانوساالنيقيةالأسكلبيةأسقفمالِقلِمحيثإلىأولأبهاإتجهواضاخبهَ

(،4)23.VII.!س!)ع.st-أTHEOD. hist. eccl. V ;91 SO 2 O 77. K

01().III.p ,145 .n ,2 .c b4-05+.7يلإ!بم Nicene

.!-.-.أهصبم
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لكني!ة!او..لدوتا".."عع-.

الأولىللوفلةيوحىدْاتهخدفيالتصز!فدْاألىْشكولاْالإمبراطور.معع

ضراعه.أثناءنمْوسْالجموع،.فى-الغعتدلالنيقىالأسقمْا-لِحتلهاكاناللَىبالمكأثة

يعتزوا-ْلمالمتظاهرين3أنإلابعد.ماتكَديكنْلمالذىباولينونى،.مناكسه.مع

أتت.شىءمنننْبرمامدمر،إنى.إضكصارالمظاهرةتحولثوهنأأثر،علىللأشقف

لكفرأص!الذىالعامبالحاكمالأذىالجاقفىتفلحلمْولماجعلتهَكانرمبم،إلاجمكليه

شخصعلىضكضبهاالئائرةالجماهلِرصبت،جذره.واخذعدتهالبدايةمنذ

الملكيةوالعأئلةثلِودوسيوسصورتحطيمفىدْلكولَمثل،ومكانتهالإمبراطور

الملِدانلىاٍاتجهؤاْثمالضزلِبى،ألمرسومفيها-لاُلى-التىالمحكمةدأرعندالمقأفة

بلكنلأالأولىوزوجهأركادلولب!ابنهولمنَالئألإمبرإطورلمل!وربطواالعامْ

1.ء l?ْْأl9وراحواوتحطبمأ،ركلأ.لِوسعوثفموهمالمنلِنةشوارع.ثْىوجروهم

العنازلكْىالنارولِضمرون)،4(.السخريةكْىاغالهاأل!ايأالأمبراطور2نكلنىلخلبون

تلقائيأ)47(.*الحريقإلبةيملْدحتئالإمبراطورىاالمجاهـزهَ.للقصر

أفهدنوء،وإعأدةعللِهاالسيطرةاستعادهَ:منالمدبنةالأمبئْ.كْىق!ا-تمكنت.

رشدهبم،إللِهمتعبدحتىبالأفالىأللما،كانوامفامبدئنى،س!قابإلْزاليعلىْوألمحدمتا

إذىليلقىثاكبعض!وأدخرحيأ،أحْربعضوأحرقبعض.،رؤوسْ.فمُطعت

لمنعبرهَالئأئرة،المدلِنةجمهوربر،يتهمليتسلىابملعب.كْىالضاريةالوحوش

التنررة!.هدْهأنباء.إليه-تحملالإمبراطورإلىرسلهعالعامالخاكمأرسلنجينمايجتبر،

أعيدواالذىالمسزيالسكوبئ.هدْابعدالجمؤعأدركوكد.(أئطاكيإ/48.شهثنهااللى

العقوباتمدْهبْلمحىكلْالظنونبهماوذهبَ،عليهإقدموأالذىالأمرفداحة.إليه،

لمحى.عل!..الهروبخأمبْهمكثيروقعولولهذابالمدلنه،الإمئناظور.للرْلهاسو!اللى

عليهْلْقمتهم،ْيصبونمنمعدومأالساخرالأسبوبهذاباشحْداممبْرمبىالأنطاكيوق!كان46()

فىمدينت!إلبىضمعنذفاحوليان.الولثىالإمبراطورمنيثوقفهملمحىواضحاهذالجلىوقدْ.

الوئ!ية.لإخكادة-جيؤ؟هفن-لِعمحْروقراحوالذ.الفارسية،الحربإلىطريقهفن362عام

هجائىأدبىْ.بغمكعليهمالردلىأٍجوليانلخع-مما،الطولية.لحيتهبكلىسحْريتهموركزؤا

.Misopogonاللحيلأ"+كارهأسماه

.t.eccl.ء.اء2)23.7)47(ْ V;91 SOZOM, histْكماTHEOD. h.

5".0،ا48ْ() loc. c+!نك-...

!"00000.01ع....
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لكنيسهوا..ولةلةاع!

8،!ةكاأطثا3ليبانلِوسالعجوزالوثنىالفيلسوفوبذل،المدينةخاوجإلىجماعات

تلميذهقامحينعلىالكبلِر،الهروبهذالوقفيائسةمحاولالَافىكبيرأجهدأ

Iohamiesالفمذهبىيوحنا Chrysostomusوجيزةفلْرهَمنذرسمفكأنالذى

الصومكْترهَايانقانمودْكاء،فصاحةمنفيهتوسمهلماقلافيانوس،بيد!سلِسا

خوفبهرمأهمالذىالهلعوهدةمنرعلِتهانتشالبهامحاولأعظلألهبالقاءالكبير

عن3كتأبهجملتهافىشكلتعظةوعشرينإحدىمجموعهافىبلغتوفد.العذاب

إلىالبرودةكأرصشتاءفىلمحالفانوسالأسقفاارتحلبينماهذاث(.7)9التماثلِل

(.الإمبرأطور)"ْصخدلأنطاكيةللِتشفعالقسطنطلِنلِهَ

فالاعتداء،سبيلكلعليهوأخذالغضبلَملكهقدكانالإمبراطورولكن

،العرشعلىالجالسلشخصالحعَ!قلِةالإهانهَتعنى،وأسرتهوصورهلمالَذِلهسكلى

والسكولَا،التمرد-والهياجمنالمزيدعلىيشجعسوماالمجالطهذأثْىلَسامحوأى

منغيرهابالتالىيثفعسوففيهاللَساهلأوأنطاكيةفىحدلطالذىهذأعن

الضريبةهذهبدفعالإمبراطوريهَالأوامروتحدىالعصيانرايةلإعلانالمناطق

بالنسبةيسلِرةتكنلمالئورةهذهفيهاوقع!التىالسياسيةوالظروفالاسملتثائلِة،

المنصفإلىالمهدوءعأدةواٍماكسلِموسلملاقاهَيتجهزكانالذىلثيودوسلِوس

بادئواقليْدجرى،ماكلفىوالدلمحيقالوأسعبالتحقلِقالإمبراطورلِهَمنألغربى

لمحاكمئهم.تمهيدأالسجنإلبىالمثينةشيوخبدءذى

لْلَضمنكانلطَالتىالأوللِةبالعقوباتالإمبراطورمرسومالناسفىوأَفيعا

العامهَ،علىالقمحتوزيعومنع،السباقوملِادلِنوالمسارحالعامةالحماطلَاإغلاق

وجعلهاالقريهَمرتبةإلىوإنزالهاإقليملِة،كعاصمةمن+مكانلَهاالمدلِنةولجريد

(.)اْانطاكيةأهالىإذولفىإمعانأهذأوكانال!ذقية،القثلِمةلمنافستهاإدارلِاًتابعة

عقبضدرلمااسئتاداًتنفذلمهدْهالإمبراطوريةالأوامرأنثيودوريتوسويذكر

علمعلىتنصوالدىأمبروز،المللانى،الأسدفنصائحعلىبناءشالونلِكمذبحهَ

E،.-2022ص،أنطاكية،أونىد:أيضأو1(94)

(05)23.SOZOM. Kist. eccl. VII

(15)91.THEOD. hist. eccl. V

51ص!2
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ح!والكغيسة..اسولة-.

الخاصالقرأرإصدارعلىيوماًثلاثلِنمروربعدإلاإمبراطوريةعقوبةأىتنفلِذء

ودع!سلونيكمذبحةأننلكثيودوريلوسا،علىاختلطثالأمورولكن(..بها)2ْ

سنوأت.بثالثأثطاكيةفللّةبعد

يشكل!كأنالسباقوحلباتالمسارحأرتيادمنالمواطنينحرمانأنومع

إلاصحامهَ،الإمبراطورلِةمدنمعظمفىالمواطنينسمةكاتَوتلكبالغأ،ألمألهم

قويهَصفعهَلِعدكأن،الشرقولالِا!حأضرةباعتبارهاأثطاكيةكبرياءتحطيمأن

ذهبىيوحناأنفىجلياْيتضحهذاولعلالسواء،علىوجموعهاالغدينةلشيوخ

راحذاٍ،النابحيةهذهعنللحدثِعظاته3منعئمرةالسابعةالعظةخصصددالفم

قأئلأ:الجموعبواسى

ئمومنالمدلِنةعزةمعنىتعلمواولت؟قدالمدينةعزةلأنتحزنوناهل1

أناخرىفئةايةش!تطيعفلنانفسهمأهلهاالمدلِنةيخنلممابأنه،بوضوحتوقنون

الكبيرةأبنليتهافىولاعاصمةكونهافىتكمنلاالمدلِنةعزهٌإنعزلَها.لَسلبها

قىثذكرأنهافىولاوممراتها،الواسعةوأروقلَهاالكئيرهَاعمدتهافىولا،الجميلة

هىهذه،وورعهمأهلهافضيلهَفىتكمنولكنها،المدنمنغيرهأقبللمراسم

فإنهافيهاموجودةالأمورهذهتكنلمفيااٍلأنهوحصانتها،وحليت!االمدفلِةعزة

الأباطرةبحظوةتتمئعكانثولوحتى،العالمفىالمدنأتفهمنتصبح

)53(.%المطلقهَ

فقد،اجلهمنأرسلوالذى!تحقل!فىجادلِنعالإمبراطورعمالجمانولمأ

الذىلهحدإلىالتعذيب،وسائلأهسىباسدخدامانتزاشكآألناسمنالاعئرافاتانئزعل

الأسل!بالهذاواشمئزازليجهر.بامتعاضهأنماكلِدونيوسويدصحىلرهأنأحدلفع

انهالإمبراطورأبلغوا/االاهممخاطبآالإمبراطوريون،للمحققونيتبعهالذىالعنيف

علىالإنسانخلىَقدالنَ!كانولماألِضأ،بنسانأبل،فحسبإمبراطورأليس

وإذاالصنانع،ولِغضباللهصورهَلنتهكسوفالفعلبهذهالإمبراطورفإنصورلَه،

قإن،المئاتمنهلِصنعأن-لِمكنالبرونزمنتمث!لأجكيجرىبملههذاكأن

('o)الخامس.الفصلوراحهغ14انظر

.2فى9صاًنطاكية،:لوانى(5)3
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*--...لكنيسهوا..لمولةاع!

ماأنْهدْاغيْر(ْع%نسان!ا)4رأسْدىواحدةشعرهلمجبتأنيستطعلاالإمبراطور

.حئىثيبىدوسيوسإلىتفريرهاللَرفيعمبها،مباشرةعنالتحقدقلجئةليوقصْكأن

10ْالمواطنين.ضْدأحخأمهأصدارأدلهَ،منلدلِهلولمحرمأعلىبناءيمكنه

الإمبرأطورلقاءمنوتمكنأالقسطنطينيةإلتىأ.لآنجأءثَدفلافيالْوسوكابئ

الأئطاكىولكنْالأسق!حدث،الذىْبفذ!بسخظهعلىيرْالماْكأنانهليلبدو-ألذى

كانولما.أنطاكية.قوبمفىويجاثلهالروععنهثيودوسيوسْليذهبإلىيتولبملظلا

كعدالدلق."لزجالوئعدلِرهاحلرامه-سيرلل!مننظهركما-ْيبدىالإميراطور

إلىأنطاكيةمنالطويلالعمزهدْأكتفنِهعليلِحملؤهوارتحالهلفلافياتوسقدبى

المديتةعن.العامعفوهأصدرأنلبث"م!منمجالْلب،لين-فأظهر،القسطنطينية

العام3الحاكم3إنرْلهبمأ-اكلَفىقدالإمبراطوركاولعل(..فالكيالْوسا)َلتوسلا!اسلَجابة.

الذلِن.رسلهفعلةوكذاْمأ،المواطنينمنعدد3وسجبنوأحرأقإسكذأبممنبالمدينة

بردعلِكفىمأالصمارمةالإجر.اءاتهدْهبحيئإ.ْزأى.فى2،التحقلِئيلميألثبرةبعمبعثْ

هدْا-كْىثيودوريئوشالكئذسىْ،المؤرحْمما.يذكرهوأضحوهدْاالإنطأجميين،

-.الصدد)6.ه(.

يين.م!كثث،ليولوثدميولي!.إنىفلأفيالْولمنوسفارهَالأحدعا!،هدْه.انْريبولا

خصظهرالأنطاكى،..والذئوالأسقصْبين..الإمبراطورحدثلذىألتفاربئأشبإب

علىي!رههولمفلإفيائوس.جوارإلىوقَإلامبراطورجمئدماالتاللِة،الثلإثةالأشكؤانم

كمأ-3-!كائوا.-هنئ!ده.بمان.-مزْمبأالذ-ئالفجمعأمامللفئولالغربإلى.ألارتخال

كشفثفهدْه".الأخدا!ان-كماوميلاطو.روماأسقفاْيبلْغىكأني-.حشبماْ..قلمنا

بينهم،الواقعالكنسى"الشقأقإزاءللأططاكللولالعامالاتجاهعنلثلِودؤسيوس-

".ألإفبراطوريهْ..ال!سلطاتلدىل!ممثلاً.وأخنيارهبشرعِة-فلاطابوسيواغرامهم

THEOD.!بئأ؟.!إس!ع!091)54!ْ

أبئوجدالقسطدطبنية،إلى.غلماْوصلفلافيانوسالأسقف.إنٍلبموزومنوم!لِقول..)ءه(

كاهىمعينةوسيلةإلى،-فلعأأنطاكيةفىخدثلماالغيظمنيتميزثالًرأزالماألامبراطور0

يقموا.قرفمكىالأفبراطوز،مائدهَعلىالالشادإعدالواالذينالمنفمدينهنبعددالاستعانة

حتىنلكئيودوسيوسمممعأقفماالأمبراطور،امامْولَوم!لاطهموصلوانْهما!أنطاك!

SOZOM.ط.،IIV13!حء23.01فظر:إ!الملينةعنعفوهوأصند!مأقيةمنالثحوععانهعوت

.56()91..THEOD,hist. eccl. V!

س..-..-..-01ب!4
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وا!!.ة!أدولة
اف!اإلمضلئ

النيقيةالمسعيحية

للإمبواطورثةالوسمىالدين

عنصرأحهَيعلنأن،يحكمالشرقفىفلنزوعمه،جرالَيانبمقدوريكنلم

لَؤمنسيادتهأقاليموجداللَىبالآرليوسيةيدي!العمفألإمبراطورالخقيدية،اتجاهأته

غرير،العمرخضوهو،أبيهموتبعدالغربفىالعرشاغللىوجراتيأنبها،1

والنيقلِة.الآريوسيةبينالعقلِدىالنزاحمنعمهولاياتشآنلَعانىلاوولايأته

والتىقبل،منأبوهرسمهاالتىالسياسةهدىعلىالسلِرمنخلِرأيجدلمولذا

وساعدهالاستطاعهَ،قدرالكنسلِةوالصذَ!أكلالعقيدلِةالمسائلفىالتدخلبعدمتقضى

وعندالراينعلنىالجرمانيهَالجمأعاتبصدعهدهبدالِةمنذانشغلهذلكعلى

السنواتخلدالسوأءعلىوالونثلِةالمسلِحيهحظل!فقدثمومنالدأثوب،أعالى

.الشابالحاكموسماحةبخيرلِهَ،عهدهمنالأولى

بحكموقامه378عامفالنزعمهمقل!عقلاجراتيالماأدركولقد

ألتسامحسياسةعنالتخلىعلىيقبمأنالحماقهَمنليسأنهفردأً،الإمبراطورية

كنائسجلأنلِعلموقتفى،أبوهقبلومنسوياً،سنواتئلالشَطيلةالَبعهاالتى

الولاياتهذهثائرةيثيرلأناستعدادعلىلسِ!وهوللأزيوسيين،.تخضعالشر!

منالفورعلىأصدرولهذاإمبراطؤر،من.القسطتطيندةعرشيخلوبينماالشرقية

طقوسهاالمخلالفةالفر!كلتمأرسوأَن-،بالتسامحلِقضىعامأًمرسومأسيرميوم

ميلاطوأممقفامبروزإلىأرسلذاتهالوقتفىولكنهتمييز)1(.دوقكنائسهافى

عكفالفوروعلى)2(،السبيلسواءتهدلِهالإيمانعنرسالهَلهيعدأنإليهيطلب

النيقلةفضمهَإلىلِضمأنلحدوهوالأمل،العملهذاإعدادعلىأمبروز

ئلكاستئنيناافيبشطريها،الإمبراطورلِةعلىالآنلِسلِطرالذىالشابالإمبراطور

كأنميلانواسقفوأنخأصهَالئانى،فألنتلِنيانالطفللأخيهالواهنةالمشاركة

).1(2.Vءحع(.".stأSOCART. h

.AMB!)2(.ذ de fide

http:// kotob. has. it-الإسلاميةالمهتدي!مكتبة

ل!.ج!



.-...-.والكئيمعة."الدولةعض

فالنز.الراحلوإمبرأطورهاالشديدينْللأزيوسلِةوالمقتالكرافيةنفسهفى.يحمل

منطريوأ.جكودتهثْىوهو،التالىالعامْثىإليةأستدمجىألىْجرالَلِالىْيلبثولم

هذامنينأبرفىأصدوقدكان.ولماالألِمأن.رسالهَمنهللِتم!لمأمبروزتراقلِا،

منإلشزقئالنصفكْىإمبراطورابتعيينْثلِودوسلِوسمرسومهالعام

لْمْسواضحاً.فىتأثلِرهترنثثد-قدالملِلانىالأسقصْكانولماالإمبرأطورية،

كْبىاسثرْهالذ.ىالسابىَالئمحامحفرسومإلغاْضكلىنؤاندونهدْاأوَومثْقدجرأتيان،

نفاهمالذين-الأساقفةجملِعبعودةيقصْىجدلِدأمرسومأواصدرالماضبى،العانم

معارشةالندقلِة7لاعْيرالعسيجيهَالفرقكل.وحرمْثالْية،بيعهمْلىاٍقبلمنفالنز

أتباعالآنجومؤيينلمْأو.Eunomionsاليونومولِينيالذا!منهموخصطقوسهأ،

وأنجصارManichoean.والمالْويلين،المتطرفةاقيريوسلِهَيمللونالذينيونوملِوس

9اniansْفوطلن hotالكثائس)3(.منالآربولغسِنلطردرسلهالفورضكلىوأرسل

إبئ4منالرغمغلىننفسهاةرؤفافىألمرارالَالهذهعلىئطبببئأولوكان

أبئذلكصكقائديأ،خلافأوليسكنسباًشقاقاًيتعدلمفلِهاقائمأكانالذ!الخلاف

366،-سننة!وماأسقفاليبيريوسوفاةعفبنفسهعلىانقسمهناكالأكللِروش

للأسقفيةأختارواالمعارضلِنمنكذرلِقاًأنإلاخلفأ،أسقفأالأول.داماسوسفأعلن

تشجععوقد..طويلةلفئرةقائماً.-الرجللِنبينالصراعوظلىrsب!niusأورسننِوس

منا!سوْهميكن.لموانْالأغلبية،لهموكالْتجرتيان،بمريموموأنصارهداماسوس

أفبْرورْ،جصْر"،داماسوس،تحت.ْرئاسهألرابعالبرومالْىالمجمعكعمدواقلة،

علىبالقبضالإمبرأطورى.وموظفلِهالنائلايكلفأنالإمبراطورإلىوطلبوا.

الأمو--بادئقىترددأأظهرقد2.أن-جراتيانكنانسهم.-ورغمعنوعزلهمخصومهم

)3(1;eccl. V ;2 SOZOM: Hist eccl. VII+!؟،SOCRAT

.V;13.THEODءحن!01؟أ2. Histا!;RVFIN.Hist. Ecc

أسقفأوأصبحب!اوتطرفْأستاذهأراءواعئئىْلمأنالَرةأممقفلماركللوسف!ماسأفوطيننوكان

محضوأنهالعنرأء6مريممنوجودهاسلمدالأبنبأنبالتولوجير351(ب34إ.لسيرملورم

مجمعنئ.فىأدبنوقذالنيقىالإيمأنكانكبةحسبالدهوركلقبلوجودهوأنكرإنساق،

.:للمؤلفراحعاًسعَفيحه.منعرْلصث351سنةالثافيوسيرم!م7f"1ممنةالأولسيرميوم

1،2540.255أ-1929صالثاكالجزء:والكنلسةاللولهَ

..+.-.ع......-.-000.اص!8
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والكنيسة!..لدولةا00070

إنجابةعليأقدمْأنيلبتلمألْ!إلاروما،ثْىوالفوصْىالاضطزأبالَاإخدأتَجْشْيهَ

.(داماسوس)2شركةثْنىهئاكاالجملِغ.يدمخل-.بأنوامر،وحزبهداماسوسملتصم!

منجرالَيانمرسومشملهاالتىحرفانْالفر!علىالتأكيد!جديدْ.منالمجمعوأبكا؟

إليهمْوأضامْماالكهنولية،وظائالْهممنولَجريدهمالكنسلِةطقوسهمصمارسة

(.ْ)ْوالأبولللِنازينالمأكبدونيين

حرصجراتلادْما،نحلِاةم!A(383-3)أالأخيرةالثاثةالأعوامامتدادوعلى

كالىْحيثالوثت،بعصفيهاويمَيمميفوعلىبانتظاميترددأنعلىالإمبراطور

Deالأيمانسكنرلممالتهمنالباقدةالثلاثةالكتبوصْعمنانتهىقدامبرورْ Fid.e,

بتأثير.وذلكضستمرة.بصفةترْبادبالنيقلِةوتعلقهالذلِنيةجراتيانحماسةوراحلَا

تفسهاالسياسةالَباععلياضمقدليؤدوسيوسكانذاته!وفتوفىالميلاطى،الأسقف

باعتبار381ؤلِناير85؟!برالِرلمحىالعتتالنِينمرس!ملِهفأصدرالشزفلِة،أقاليمهقى

كْىوالغربالشرفكْىجماعيةدلك.بصمْةعنالأغلانؤجاءالرسميهَ،إلعطدةنلِقيةْ.

صيمْاكْىالمتعقداكوبلداومجمعالعابم،ْاذلكربيعالمسكولْى-كْىالقسطنطيتيةمجمع

لمالضعبىد،فىالآنأ!حْدْالندميةلْجمألىْإلىأطمأنوقدأفيروراقبلالجانم.تجعسه.

والتىسلِرميوم،لمنينةأسقفأAnemius.أنيميو!ا!هوخلصاثهأحدرسمعنيتوأق

.ِالفوطينيبنفىمملالينللآرلِوبسييبئرئيسبامركزأتعدجمانت

منالفترةهذهصكلىتمامأنجف!بمهاثْرصتقدأمبرورْشخصحةأنوالحقيقة

بالأسقمْالختصأولفمأ،عاملاندْلكعلىوساعدهالملِلادى.الرابعالقرقأ!حْرياتْ

-جمنهقالحتى%نداك،القائمةوالكنسيةالسلِاسية.الظرولهاله:هيأتهوالثانىنقسه،

حيأاالمفاهيمْنمبىذجأمنوبكبَبرألجوانبمنكثلِرفىيمثل!إنهالمؤرخيناًحد

منالأخيرالربعكْىالقائمةوالاجتماعلِةالسياسيةْالأوضأحشخصيته7.كْىيجمع

نفقد.امتزجثالأسقفلِة،كرسىاعتلائهقبلمدنياًحاكماًكانولما)6(.الرابع.القرن

علىصعكفقدكانْوإدْاوالدينى،الزمنىبشقيهاالرعويةالوظيفةكبلِربشكلعند؟

-.V.THEODء.55!2)4(. hist

Ibidة1..1(5)

،Chadwickk.6(.؟6.؟) op. cit. p
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لكنيسةوا..ولةالة!!

.وذأعْكبلِراَنجاحأذلكفىحقىَحتىالتعليميةمراحلهأللاءالقانولنيةالدراسالَا

همهصرففإنهوالميليا،ليجوريا3علىحاكمأيصبحانإلىذلكوقادهصسِه،

خاصةعالكنيسهآباءومؤلفاتْالمقدسالكتأبدراسةإلىأسقفاًلْرسيمهبعدوجهده

دأرسينلِكونوالمأوضحسطين،باستلثاءاللاتينالآباءأنوالواقعاللِونان.الآباء

اللاهوتية،المسائلفىالحونانتلاميذكانواولهذاميتافيزيمْللِن،مفكرلِنأومتعمقلِن

مئتاولفىالمسيحىالاثمر!اأنلْجهالذىالفكرىالتراتَجعلعلىنشاطهمواثَتصر

الغربى4التراثورثهَذأته.الوقتفىألِضاًكالْوافإلْهمهذاومعاللالتينى،العالم

التىالنواحىوهى،النظاموروحالخلقيةوالقوةالجديدهَمعارفهمبينفربطوا

بالمسائلاهتمامهمكانثممن.الخاصطابعهاوأكسبتهااللاتينيةالكنسِمةميزت

الوحدةعلىوحرصهمالكنسيهَللتقاللِدإخلاصهمإلىبالقياسدائمأثانولِأاللاهوتية

مشاكلشغللَهفقدأمبروزفىواضحةبصورةابضأهذاويتملوالكاثولويكية)7(.

الصسائلفىضخمأعملاْلِتركأنلهلِلَحلمالذىالحدإلىأسقفيلَهرعالِة

قدرعلىأنهمنالرغمعلى،المسيحىالإيمانعنرسالتهاستثنلِناإذااللاهولَلِة،

وظائف"عنمؤلفألِضعأنعلىحرصبينما)8(.والمعرفهَالثقافةمنكبدِر

3صالأكللِروس")9(. ciisministroruهمDeمنصة.تركت"!دما:مقدمتهدنىيفول

أنهالنتدجةوكانتقبل؟مناتعلمهلمماأتعلمحتفقدرالكهأنة،رداءلأشملمالحكم

1(.)ْواحدآنفىواْعلمأتعلمأنالآنعلىلِجب

بمعنى،الفلسفةإزاءالرومانىالاتجاهفىالكتاببهذاأمبروزشاركولقد

بماالمولفهذأفىجدأًكبيرحدإلىوتأئروالعمللِة،الخلقلِةبالنواحىالاهتمام

العنوان)11(.نفستح!ْاشأ35!5شيشرونالأشهرالرومانىالمفكر!بلمنوضعه

9407ص6عاشورسعيدولكلَورزيادةمصطفىمحمدلكتورترجصةأوروبا..تكولِن:لوسن)7(

,Rand,op..77)إ( cit. p

.AMBبمminis.011)ا-)9( de o

AMB.Ibid.أ.13()0

202,202,176,175,145,142,141,138,135,132,126,83,173,1.1( !AMB. Ibid

,23228,226,921ا,,024,231;264-263ا),66,06,56,05,94,43,04،38,28،22

,20179,69,39,88,81،08,78,73,71,96-,901,701,301ا,12!،17'126أ)آ,2،و

127,125,124,79,19,87,08,78,76,73,،71-0766,95,58,43،,03-9227،24,

.134-132

11ع!
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!رلكنيسةوا..الدولة-

1De officiis"خاصةبصفةميلانوأكليروم!إبىهذاعملهامبروزوجهولقد

كلهاالمعالجةكانتاوا!ن،للفضائلومعالجتهلكتابهتقسيمهفىشيشرونفيهوتأبع

يبينأنعلىمؤلفهفىجرصقوأمبروزكانوإذاالمسيحلِة)-12(.الروحسْمودها

شأنيستطعلم-فإنهشلِشرون،لدىالرواقيةالمثاليةعلىالمسيحيةالأخ!ىَسمو

الرواقىالنموذجتبنىالأمرإلىبهللِنهتهىالكلاسلِكى،اللَأثيرمنيهربأن،جيروم

الموًلفبهذاأمبروزفاقثمومن)13(.المسيحيةالأخ!قجوهربأعتبارهلشيشروت

ولكنالمسدحية،بالأخلاثلِاثخاصاًجبيدأشيئألِضفلم-كوبلسلتينيقولكما-

خلفاؤهكتبهومابعدهجاءالذىالفكرعَ!ئائيرهأفىحقيقةلَكمنأعمالهأهمية

هذافىالرئيسيةالمصادرأحدقرونلعدةالكتابهذاظلحيث،الأخلاقياتعن

وكأنالمسيحية)14(.فئ"الرواقيةالأخ!قيالالدخولالأساسىالمنبعوعد،المجال

كلَأباتهمنكتيرفىالميلانىبالأسقفتألَروامنوأكتزأولمنأوغسطين

ولعّسلِراته)15(01

الفللسفهَمنكثلِرةأقتباساتأمبروزكلَابا!فىنرىذاتهالوقتوفى.

وحتىبلوالرواكللِن،وأكسنؤفونوأرسطووأفلاطونسقراطالاغريق

منأكئراليونانيةمنملَضلعأكاقأنهبالمالحظهَالجدبرومنالأبيقوريين)16(،

الأشهرمعاصرهوحتىLactantius.لاكتاننتيوسالشهيرالإفريقىالبلاغى

اللِونان،الكئيسهَلآباءفقرأمملاز،متطورألمحارئأأميروزكانفقدولذا،أوغسطين

السكندرىDidymusديدلِموسأيضاًبلالسكندريين،وأوريجنكلمنتفقطلسِط

وباسل،الرابعالقرنأوأخرفىالسكندرى.اللاهوثمثوسةورثيسالضرير،

(Copleston,A history of philosophy,)1 part, ) p. 13 12)ْ

52..Rand,op. cit. pp.;83-97 Laistner, op. cit. p

(3(.)06.pأأء!.Thompson,& Johnson, op

(،)151..op-leston, op. cit p06.ليضأوراجعح.Thompson& Johnson, op. cit. p

راجعةأوض!سطينعلىالواضحأمبروزتأثيرعن1()5

Dawson, religion and the rise of western culture, pp. ;41-93 Shiel, Greek thought

01;.ity,.p;48 Hughes، A history of the church,11 pأررةةand the rise of Chris

,y، I pp.;015-914 Stephenson, Mediaeval historyأولع!ه!أof chrr؟+Bainton, hit

08103

16().minis.,131,05'132 de fide, IVبمAMB. de o

ح!11

http:// kotob. has. it-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



..-ش!فوا!..المولةعع!

فلِلبى!وحلَى،النازيالْزى-ىوجزيجورالنيساوىوجريجورىالكبأدوكى

لآق56أهاقدألعريض،.والإطلاعالواسعةالثقمافةهدْه-أقشكولا17(.)اليهودى

فىقولِأتأئيرأتلترككالْتنظمهاالتىأناشلِدهأدةحتنى.الخطابة،تاصيةلِمنالك

بهارماهتهمة2.يواجهأنذلكجرأءمنعلدِةوكارالمسيحية".الجموعلْثْوسما

كا!أمبروزألىْوفع)18(.السحزالبمراربفاالأنأبمملد.هدْهأرْمنالآريولبحنِولْما،

عمرهطلِلةجاهدأوسعىوالوثنيينْ،3ْالندقلِةعغيرالمسيحلِةللفرقالمعَتلشديد

التينم!.بيىْكانأنهإلا.وأولئك،هؤلاءعلىوالمضاءالنيقيةشأنلإعلاءالأسقفي

يتبعْشأنذلكفىوهوالمخالفلِن،ضدالعنفاسلَخدامإلى!مْمبلهمعنهمعرف

اليونان7.الكنيسةأبأءخطى.وأوغسطبِن،وهيلارلِوسْو!لَانتلِوس"لَرتوليالْن

الذدِناليونانالكنسِمةأبإءخطىواُوضكسطين،وهلاريوسولاكتالْتدولمياتزتوليان

العقلِدة)91(01جمنالخارجينضتدالقسوةإلىاللجوءقكزهَتفامأيرفضون

لشئونورعايتهوثقأفتهالعلمىبتكوينهيتعلقفيفاأمبروزشخصيةهىهذه

لجدلملولبشللكنلمالشماتهبْهأبىْبيْهرإكلبروشه،بأمورواهلَمأمهالكثلسة

آلْدْافي،.والدولهَالكنيسةتعيشهـاكألْ!التى.الظرومْامتوثْزأ.لمحىلهاالملائمالمثاخ

منخلتقدإلكنسلِةالمسأحةكانتملِلانوفىالأسقفيةبمرسىأمبروزاصكللىفعثدمأ

بالؤفاةإما،.لرابعالقرنسبعلِنياتحتىكبيراًْ.دورألعبتالتىالالْويةالشخصيأت

فأل!اشدوساعلاَربِوسيهْ،أوالنلقيةرجالنلبفىسواءبلعزل،أوابعمر،بأرذلأو

قرابهْ.ظلأنبعداْمبروز،رسامةعبىالسابىالعامفىمالَاقدكانالسكندرى

والرهبانوالأكليزوسالأباطرهَفكريشغل)328-373(الزمأنْمنقرننصف

الإمبراطؤرية*،شطرىكْى.،العسكريةوأحياناً.المدتنِةالدولمهَ،وأجهزةؤالجموع،

9;.7انظرأأ)7 Shiel, op. cit. .p;53 Rand, op. cit pp!لمككHIER. Epp. XLIII;1 L

;97-78.Romestin, Nicene and .p .nf vol. X .p XV-

8(().،(Jenkins,some aspects of Medieval Latin literature (in legacy of Middle Ages

155.".

Heer,The..146()!ا Medieval world, pالأجممهرالله"زخملبأنةالقاشيانىيوحنناويصفه

.IOH-3؟أدنْه"يأصبععلقكريمويير!.كحجريسطعد.ائمأ،الوبيدأبدأيلركلمالذئ CA

.25.De incarnatione Verbi, V...

.......-11صو2
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لكئن!ه!وا.،.انيمعبه...-.

ذكائهم!قدرأوحظأىنيوفيلول!نعحتىأوونيموتعىْيطزسلخليفهيكن-ولم

الصراعاتْهذهعنشغلواكقدالئالتعة،الكبادوكيونأما.وعناده.وجرأتهودهائه

حلبةلمحىأنمْسهم.لِوقعواأنيحاولوأولم،اللاهوتية.الدراساتفىبالانغماس

عهدىعلىفلِساريةابسقالْا"الكبيبرلباسنعكما-حدتع،عليهمأقحمعلْدماإلا،الصراع

هوسيولبىلتعدلشعخصياتهنل!يجدلمالغربوفىوفالنز.جْوليانالإمببراطورلِن

بلعبؤاتييه.أسقفهلاريوسعأو،المتحمسوالنيقىالمجأبم،بايىالملقبالقرطبى،

أنيمكنالئىال!ية2الشخصنلِهَيوليولى،7اًسقفهابعد:وفاةافلَقدلئطتفسيارومأاممفا

أوليبريعوسْلِكنولم.الأحدات،مسرحعلىالرلًيسىالدورأمبروزتشارك

الشقاقانهدْالىأٍلِضامْاالملِلانى.الأسفْالْاكفةيعدلْانيضكنبالذىد-اصاسوس

قدطويلةلسنوعأت-واورسلِلْوعسداماسوسروما.بلِنأسقفيةمنهتعانىكاتْالذى

الرومانى.الكرسىقوهَعضدفىفت

هىعالآريوسلِةفإن،والخرْبالشرقْلمحىالنيقلِهَرْعماء-حالعهوهدْاكان،وإذا

إلحجةأمبروز-ينافجأنيستطغمنْالأقولِإ.ءوآباثهارْعمائهامنلهـايعدلمالأخرى

علىبهعلحقثم)341(بعبعدزمنمندْالنيقوميدىيوسيبلِوسمالَالمحقدولِحاوره.

يستطيعبمنهوعلاءخلفاءلِكنولمويوزبوس،وأوكسنتدوسيودوكسيوسالتوعالص

الأيأطرهَ،منحفاثهاآحْرفقدلاالآريوسلهَأنكفالَركوه.إلذ!الفزاعْلما؟أن

هووهعدْاع-قائمهَ.الشرقفىذلكبعد.لعهاتقمولمالجرمالْىغيدْعلعىفعجأةقالنز،أعلْى

عاماَوأربعيقشلهإمضْىإلأحْلزكهدْ!وألعناسلوس،أمبرورْ.يينالكبلرالفأريما

مصكلهَالآرلِوسيةسلطانويتحدى6وأياظرةكليروشااٍ-لريؤشيلِنينْصدىمتواصلة

فىفالأباطرةْ،"ميسرةامأمهالأمورأمبرورْوجدبلِنماؤفالنز،إ!سطنطيوس.!ئ

الممللعللارلِوسلِةالباهتالظلهدْااسعلئلعيناإدْأالنيقيهَ،جكلىالإمبراطوعرلِةشطري

اقالنلِقى.الإيبمان-إلىكلهْمال!الأكلدروسجوسئلِنا،وأمه!نانىفالنتينيانفى

لشعبَأنبعذحدلَه-حْفلَاالمسيحعمكانهَحولمناللاهوتنىؤالجدالأوكرهأ،طبىعأ

عامأثناسلِوسووفاةY"5سنةنلِفيةمجمغعجل!نماتإنتهأءبينماالوعاقعةالفترة

الشرقلمحنىعقذتكنسيأمجمعأوئلأطيهنأربعةالقربئ،نصمْاإلىلمتدوهى373،

ا!ب003"
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007لكنيسةوا..ادولهص!

العقلِدةحوللَدوركلها،الإمبراطوريةمنالغربىالشطرشهدهأفقطثمانبهَعدا

الاَريوسية)02(.

فإن،الرابعالقرنمنالأخلِرالربعفىالكنيسةحالهىهذهكانتوإذا

لِنجح.انعلىساعدهامأعاملاًكاتَ،آنذاكالدولةعاشلَهاالئىالسياسيةالظروف

فالإمبراطورلهْحازفا؟اللىالشهرةوإحرازحععهااللىالمكانةإدراكفىأمبروز

خصجدأ!صيرتينفترتيينعلىإلاواحدامبراطورلسلِادةأسقفيتهطيلهَتخضعلم

فالنزفلومنذأى!37(ينالِر91إلى8rYاغسطسأ)منعاماْوع!ث!رينئلاثة

يحبوآخرإمبراطوروجودإد!خالمعشريكأ،إمبراطوراً-ثلِودوسيوسأسكلنأنإلى

الفترةأما،الحسبانفىنفوذبهلِكنلموام!،الثانىفالنئنيانهوالصباعمرفى

شهورعنلَزدولمفرداْ،إمبرأطوراًلَنِودوسلِو!ماشيهاأصبحالتىفهىألثانلِة

بينالواقعهْوهى593(لِناير7إلى493سبتمبر6)منيومأعشروأحدأربعة

ووفاهَيوجنيوس،الغربفىالعرشمغلْصبعلىثيودوسلِوسانتصار

)21(.نفسهثيودوسدوس

والشوأهدأمبروز،منهاافادفرصةالعرلذَىعلىإمبراطورينووجود

منفرداً.الإمبراطوريةحكمفسطنطينفألإمبرأطور.وسابقةقائمهَدْلكعلىوالأدلة

علىوسيأدئهالكاملةسيطرتهفيهافرص3231ْ-!33(عامأعشرأربعةظوال

مصراعهعلىفلَحبأبأذلكجمانالتهّ،أبنا،35وخلفهماتقلماوالكن!شة،الدولهَ

منالإفأدةمنأثناسلِوسوتمكنوالآريوسلِة،النيقيةبينأللاهوتىالجدالمنهليلح

الغربىالنصفإمبراطورهد!الذىالحدإلىجدأ،كبلِرحدإلىالوضعذلك

الأسقفأجلمن،بالحربالشرقىالنصفإمبراطورقسطنطدِوسأخاهقنسطانز

الأريوسىفسطنطيوسأصبحإذاحتى!القسطنطينيةأسقفوبولسالسكندرى

الدولةسلِادةفرضفىبالعَليلليسحد3إلىنجح36()351-امنفرداًحأكمأ

عاذتفلما.عامةالإمبراطورلِةفىكلهاالكنيسةعلىالآريوسيهَولععَلِدة

للمؤلف:راجععليها،ترتبتالتىالنتائج3وفيهاداروماكلهاالمجامعهذهعلىللوقوف)02!

.3رقمصلحق،للثالثالجزء،والكنيسةاللولهَ

الخامم!.الفصلانظر)21(

ميهءين"".-:1.30559ء11ع!دا



لكنيسة!وا..لعولةا

.النيقيونأفادوفالنز،الأولفالنتينلِانرجلاق،عرشهايعلالى"الإمبراطورية

علىوالامبراطوريةأمبروفيوليسسواء،بقدرالوضعهذامنوالآرلِوسيون

.القاعدةهدْهمناستلثاء)1؟(،الأحيانبعضفىعواهلثالثةبلعاهانق،عرشها

بتمتعالتىالشخصميةقوةلأحدهمئكبنلمالمغربأباطرةأنعلينا،يخفىْولا

علىالملنّاللِهَوانئصاراتهألعسكريةشجأعته.رغمفحبراتلِانالميلانى،الأسقمْابها

كبيرأ7وقلَاًصرفالعمر،مقتبلفىشاباْيزالماكانأنهإلاالجرمأنية،الجماعا!

بشخصلتهمفتوناًأمبروزلَأثلِرتحتواقغاكاقأنهكماانخاصهَ،هوالِاتهإشباعفى

طولِلة،لفلرةطفلاْيظلانلهأريدفقدالذَانىفالنلَلِنانأخوهأمأأمراًةلهيعصىلا

قدهوكأنماتَفلما،شخصيتهفذابتاونفوذهاجوسللناأمهلوصالِةخصعحيث

ابنهاوبالتالىجوستلِناعداءفإنولذا.قتلأنيلبثولموالنعيمالدعةحياةأستمرأ

لدىالملِلانىالأسقفنفوذازديادالحاسمهَنتيجلَهاكانتلأمبروز،فالنتلِنيان

الآريوسية.إلىميلهمايبدلِانكاناوأمهالطفلالإمبراطورأنخاصة،لجموع

التىالأهليةوالحروبالسياسيهَالاضبطبراباتفإنكلههدْاجواروإلى

إضعافلىاٍأد!التىالرتيسةالأسباببينمنكانت،الغربىالنصفشهدها

لِدعلى383عامجراتيانلمحتلفقدهيبلتها.منوالتالَليلضاكالحكومةسلطان

صرلِعا.حتفهلقىقدهذاكانحلَىاًعوامخمسةذلكعلىينقضولم،ماكسيموس

مقتلالإمببرأطوبىلِنمرالشطرهدْأشهدحتى)293!أربعسلْواتإلاهىواني

هذهبفعلتهميوجنلِوسالعرشإلىرفعواالذ-فماالمتأمرونينعمولم6الثانىفالنلَلِنيان

بعدثيودوسيوسيمكلشَولم493سنهَكرهأسبقوهبمنلحقحيثفقط،سنتلِنإلا

الاثمرقفىأحدهماإمبراطورين،العرشعلىتاركاْ،دنياهودعحلْىكاليلأإلاذللا

مجموعهافىاداحدأثهذههونوربوس.هوطفلالغربوفىأركابيوس،صبى،

المركريةللحكومةالإمبراطورلِهَمنالغربىالشطرافتقادعلىصادكْهَدلالةتدل

اسئتفدتأنهاكمأ،منازعدونسلطانها-الجملِععلىلدّرضأنتستطلِعالتىالقويهْ

أباطرةيحنلهعرفمهاكانفتراتالرابعالقرنمنالأخمِرالربعخكلالإمبراطوريةشهثت)22(

فىالثانىوفالنتينيانوجرائيان،الشرقفىثيودوصيوسحكصهاالتىالفئرةبنلكونعنى،ثلاثة

جراتيان.مقل!بعدماكعميموسمعبالالت!تراكثم،الغرب

؟اح!
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.-لكنيسةوا..سولةاع!

حملا!بإ!ا؟بقيامها،الشرقىالشطر7حكومةووقتْوفكروم!جهدألِضاً

هناك.يهَالمتربالأمورلاقرأرمتتابعهْ

الشرقْبمأجكومةْوانشغالالغرفي،كْى"القويةالمركزلِةالحكْومْةعْيبةوفئ

فخورهاكأنو.التىالفارسيهَ،.الجبهةعلىالخاضةاوبمشاكنهاالغرلإ،كْىيجرى

ثمأنبعدإلامنهأْيعْرعْألْىثلِودوسلِوبربسئطعلنموالتىأرمينيا،ثْىالجولةهذه

الفارسىْ،الملكالنالتلبمايورمعالَفاقإلىبالتوصل387(إحكمهمن.سلْوات

مننكبيرْلجزءالجرمأنواستنفادْماكسدموب،ْلحربالغربإلىلهعدهالينطلق

إبرئهة.علْدلَغرْقالذئالأمبراطورىالجلِشبناءإعادةْومحاولهونجهد!،قكره

الظرومْاهدْهكلالؤشِة.عر!والقضاءالآريوسي!ةمنللتخلصالمتواصلةْوجهؤده

لِعتبرأطإلىوالثقاكى،-لمحادئهالفكبرىأمبروزتكوينإلىبألأضافةْمجلَمعة،

الددرلْمْسعلىالملِلاررىالرابعالقرنمنالأحْيرالربعثْىالحقةالبارزهَالشخصية

.ثيودوسيوسبمْالإمبراطور

اللَى!الزمنيةالكنسلِةالظرو!منحدأدصىْإلىأفأدقذأمبروزكانْوإذا

كجاكج!.حْبرتهذلكعلىوساعدهالمطولِلة،أسقعْيتهامتدادعبىلهوتهلِأتبهأحاطت

فإن!لثافته.وشخصيته"اللاهولية،اتهوقزاء7القانونيةْو؟رالب!اتهسيامته،قبلمدنى

العسكرلِهْلأعمالهباسمهاكلرنالمذىالعظلِم.لالب-اسلحلىثب.تْيودوسيوس

أئلْفهولمماالامببراطورلة،داخليْ.الأولالمجرمانىالمدْموجةْلاجلواءْوالدنجلوماسلة

ساروقدللإمبرأطورلِة.رسميأديناالنيقيهَبالمسيحيةالاعئرافسبيلفىنجهد.من

لمحىتملالبَقدمنأها،بخطوأتإلعرشلاعتلائهالأولالعامملْدْالطرييَهذا

دلموفللوسطزدعلىالإقداملمنم،ا"8وينالر385فْبزايرلمحىالممهرننمرسوملِه

كالْت-اللنىالكنائسمروتجريدهمالمددئةمطوجماغته.الآريوسيالعاصمةأسقصْ

الفرقْالمسيحيةللماكيدؤلْيهَْوصكْيرهاْ...منفإدانتهالنيقيين،إلىولسللِمهابألِديهم

لقانونوتثلِدهالمحمأنها،7دائرةعنخارجهْألجامغةالكنيسةئعتبزهاالتىالأخرى

rاعسنهَالمثانىالمسكوتىالمجمعفىالنيمَىالإيمان A،جديدمبئالتأكيبهذافإعادة

الئالى..ْ..العامإفىسكفْد.الذ.ىالئألْىالقسطئطيئيةمجفعكْىألهوموسيةعلي

جم!116
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!الكتيسة!..اسولة......!

أراذهلماطواعيةيسنسلموالمْالعديدةبمْرقهمالآرلِوسييقْ-.--عْبر.-ألىْ

منْ.مدنعدمد:.ثىالشغبْوالفوضىحوادتْمنكلْيروولمحع!لْلِودوسيوس،ْ

الإمبرأطور.أنويبدوحْصومهنم)23إ:منللكنائسالنلِقلدنشملمعندافيمبراطورلِة

ثْوجهالآرلِوسيين،بمتعاملهفىيالحسنىا؟حْيرةالخطوة7يخطوأنعبيصمم

علىؤالآريوسيينالنلِقيينيصْمالقلمنطنطلِئلِةهىيعمَدعاممؤتمرلىْاٍالدعوة

وفاقأإلىلِنلَهؤنعلهم.جميعأ،ْبينهملاهولَىجبلى-حوارلإجراء،فرقهماختلاف

إلالَسطنطدِنية"فىععقدهالتأمالذىالمجمجثْىالمؤتمرإهدْإوتمل!العقيدةْ،أمرفىْ

سلْول!نجلسالعاصمة-ش!تهالذىاللَوالىعلى.الثالثالمجضجوهؤcrArسنة

Ageliusوأجلدِوسماألعاصمة،إسقعْاثكتاريوسالخضوررأحما.علىوكأن-.ثلاث؟

لِدينون!كانوأالنوفالْحينلأنالنيقلِة،ْيمثحنوهماأ.2)ثالنوفاتيينجماشإَأسقف

العاصمةأسقفديموفيلوس،يتزعمهمفكانالآربومملِونأمابالهومؤسية،ألِضأ

كيزيكوسأسقمْ!غleuxiusنجطوهمْاليورْلِوسيقودوالمابميدولْيون،الأسبق

62.الأنومويلِن)ْفريق.يونوميؤسيتقثمحينعلىا،بس!8ءدلأت3

أتصأرهم،مبئوالضفوهجملجاً.-المسظنطلنلهْهؤلاء.علىئداطرلِوثلهْوكْى

بذسرحثريىَلكلبلسماحتقضىالإمبراطوبى.خظةوكانت،الجدالفنتجيدالتى

للجميعيبلِنحئىالأبخرى،الفر!جالْبم!ومنلاكشتهالحأضزين،علىْالمالْه

بصابهنكلأريوسأسمفهعلىالراًىهدْاليودوسلِوسعرصْبىفلمارْبمه،%وصدفهْ

تملكالذيالهلعلهذالبرلر-أىلالدموالنمالكنلشهَمؤبىخىأ!.ورعْم)26(.الفئنع.

كأنالنيقىالعاصمةأسعَفأنهىفيها،مراءل!ألحقيقهَْالتىأنأ،.اٍنكتاريوس

أنيستطيغالأخوالم!ْحدبأىيكنلمثفوومالَد.رته،قدر"ئمْسهتماماْيعبرصْ

الذلنالآرلوسلِه.رجالفغْحؤار.لافولىأىكْىلدخلأنأو،.نجذالإًلتضبْى.

)23(12.SOCRAT. Hist. Eccl.. V ;01, SOZOM. Hist. Eccl. VII-

فى.المتطرفينالختيممةرجالأحددا!!أ،،!ه*3نوفاتيانمنالب!مهاالطالْفةهذهاشتقت)،2(

العداء،الثالثالقرنخمسينياتفىروماأسقفCorneliusكورنل!وسناصبب.والذىروما،

الكنيشة:بْبىثالْيةالاضطهادبْىمنالذ-!عنالمارقنقبولحودبشِهمالْمثببالذىللخلافْ

.مصرعفىوالمليتيينافريقيافىالدوناتينشأنالمتطو!أنفممهمعلىيطلقونوهم

0()212I.بم.أب!ءس!إلأ...MOhisامح!ع017;3س!ة.AT.3بم!س!؟tsih.

(-.)6.2.oc. Citنأ.OCRAT؟ا..

ابم7ع-.
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!الكنيسة..ادولةص!

خأصةأصكمأرهمجلالعقيليةملَأهأتهافىوفضواالأمو!،هذهعلىفكرأتمرسوا

له)27(.عدائهمبلِائهْرغموسحرذكائهعلىالكنيسةمؤرخويتفقالذى،يونوملِوس

اخدالطثمومن،خيرةبالجدالولاكافلِة،معرفةباللاهوتلهتكنلمونكتاريوس

عليهأشارالذىالنوفأتى،اجليوسإلىلِلجأأنإلايفعلماذايثرولمالأمرعليه

هوت،"ًمنم!ضلعأ-،كانالذى3أ3كعدافعأسسِ!نيوسشماسهإلىيلجأأنبدوره

ومجادلأ)28(.بلاغلِأ

آبأءاعترافاتالصؤتمرينإلىيقدمأننكلتأريوسس!سيسينيوساقترحوقد

حولبأرائهمالإدلاءالمخلالفةالفرقرؤساءإلىولِطلب،الإبنعنالأولالكنيسة

جوهرهفىلِحمللاالذ!الاقتراحلهذاالعاصمةأسقفسروقد.ألاغرافاتهذه

وطرحفعل.ولمحدمنه.الخلاصيئمنىكانماوهو،الجدالاوللنقاشفرصةأى

يناجىأنقبلعاشواالذينالآباءتحترمونهل:الأولسؤالهألحضورعلى

بأنهمتعترفونهل:الئأنىسؤالكانثم.بالإيجابالجميعفأجابه؟بدعوتهأرلِوس

الحاضرونوأنقسم،المجمعلمحىالفوضىدبَوهماالقوبم؟المسدحىالإيمأنآباء

ثفسه)92(.علىالواحدانمسامإلىألضاًأدىقدهذاإنبلرأله،الآبأءفىلرىكل

للساحلعلىBithyniaبيثينيافىالفلَرةهذهفىيقيمكانيونوميوسانسوزومنوسيذكر27()

بحديثهأعجبواممنالكثبرونحولهتجمعحيث،للقسطنطينيةوالمواحط.القريبالآسيوى

معهمناظرةبقدفىرلحبتهفأبد!الإمبراطور،3مسامعسمعتهوصلتحتى،لباقتهوسحرتهم

ولديهوأملثيودوسيومرالأولىالزوجةوهىFlacillaفديلاالامبراطورةأنعِر6وحوار

بيانبسحرزوجهايئأئرأقمخافةاللقاء،هذأعقددونحاكوهونوريوس،أركاديوس

15,;6رأجع.الجدالفىأقناعهولمحوةيونوميوم! VI ,26 VII"ذ!-،3.اس!س!س!أ.SOZOM

1135.SOCRAT.Hist. Eccl

0(V;01 SOZOM. hist. eccl VII.12(2Aع!أح.SOCRAT.Kist

المقفاْكانالذىدورثيومر)خلالفحثبعد،!يماو)ضحةبصورةالانمَسامأتهذهظهرت)92(

أسوارخارجلديمو!يلوسخلفاْللازيوسيينأسقفاالآنوأصبحأنطاكيةفىآرروسيأ

دلهِموهلرسوفاةبعدالآريوسيوناستدعاهالذىMarinusمارينوسمعاخلالف،القسطنطينية

أصكاتحيثع؟!t3كماله!ء،بالكعكينمارينو!أتباععرفوفددورتيوس،!بوموقبل

للكعكبائعاTheoctistusْثيوكشمتو!يدعىالمولدسورىوهوماربنوسلآراءالمتحمسين

PsathyroplaأجابيوسمعاختلفأنمارينوسيلبثولمAgapiusنفسهفهوكانالذى

!41-عاملااٍ!طالظاهرىالوفاقإلىالآريوسيونيعدولمإفسوس،أسقفمرتبهَإلىرقاه
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وال!ني!صة!.خالمولة-

البدءفىكانالتىغيرمفزعهَنهالِةإلمىسِميرالمجمعأنالإمبراطورورأى

فبلمناتبعهالذىالأسلوبنفسإلىلجأثبمومنانقساما،الانقسامزادذاٍيوُملها،

لهم،يخطهالذىالدربيسلكواأنعلىاجميعاهؤلاءبقهرفسطنطين)03(.سلفه

وسوف،يدينبهالذئالمانهبوثدقة7حدةعلىفريقكلزعيميتقدمبأنفأمرهم

النتلِجةعن.لااٍالإمبراطورقرارلِلَمخضولم!!أكومأيهاعنبنفسههويبحلئا

51.عدماكلورفضالنلخقىالإيمانبقأنونالاعترافوهىسلفأ،والمرإدةالمعروفهَ

383سبتمبرفىالإمبراطورعنصدرعاممرسومصيغهْفىذلكجاءوقد

وفرروصص،زيفغهاخرجماوكل،الحقةالمسيحيةفىالنلِقلِةباعتبار

مباشرةمن-لنوفأتلِةعدا-الخارجةالأخرىالمسيحيةالفزقكلحرمأن

منوتجريدهم،الأكليروسلوظالًفمنهمأحدرسمأو،عقائدهمنشرأوطالَوسهم

n(.3)العقابأنواحبأفسىالمخالفينولْهدّد،كنائسهم

خرج!دإنقساصأ،ذلكمنأقللونوميوم!ئلباعيكنولم.الثانىئيولوسيوسعهد-على

أتباعهوعرفيونوملِوم!لممتاذه6راءبعضعلىالكبالوكىء"؟ophroniusثيوفرونيوس

فىالأكلير!سرجالأحديلبثولمEunomiotheophronians"اليونوميوثيوفرونيون"باسم

وتولدوحهماعلَه،يونوصِوسعنالأخرهولنشقأندح!ص!ychiusيوطيخاويدعىالتسطنطثنلة

هذهانسقر!طولقولEunomieutychiansال!ون!مل!طيخيون-هم!خرىدرقةعن.نملك

فقطعليهاحديثهيالَصرأنراىوإنهوضواحيها،وحدهاالقسطنطينيةفىحدفَالانقسامات

عديدةمدنفىاكلاخرىالفرقصيتحدثلنإنهويضيفهها،ولد.التىولأنها،منهملقربه

رأجع:.لكتابهالأساسىإلميفعنبهيخرجسوفهذالأن

17SOCRAT. Hist. eccl. V ;24,23 SOZOM. Hist. Eccl. VII

تعبيرحسبالأساقفة"أضقد"5325سدةنيقيةفىعقدالذىالأولالمسكونىا!جمعفى35(

ابيهاأضافأنبعدالإبمانصهغهَعلىالتومعإلىيومم!ديوس،الكنيسهَمؤرخىشيخ

.الأبجوهرنفم!"منعبارةالالَرطبى،!مميوم!منبوحىبننعمه،ثَسطنطينالإمبراطور

Homoousiusلىكماالرأبع،القرقطيلةاللاهولْىالجديلفاتحةكانتالتىالهوموسيةأو

ضلهاوقد،!مانهوثيقةبصمأن328عأمالمنفىمنإعاللَهبعدأر+!سمنطلبقسطنطينن

هذهخلو.رغمرجالها،أحدأوالكنيسةعلىالأمرلِعرضأنلوقبهاواعترف!سطننطق

الهوموسية+.7منالوثيقة

)3112.-SOCRA.7 Hist. Eccl. V ;01 SOZOM. Hist. Eccl. VII،

أح!39
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،--لأ-.لكنيسةوا..ولةاد.ب!

ئمل!وأصبحئإْالآرببولبمية،عكلىْانتضأرهالأيبجدْالئنِقيةا!حققتوفكذاْ.

خمسةامتدادعلىوالآرلِوسلِةظبثْتتصأرجأنبعدالرسميهْاللمسيحية،ْالصيغة

AاA)غاماونسئلِن r - r،)325ضكامالآريوسلِةعلىبحمَمتهالذيتصبرلِكنولمس

خالصا؟يكنولمسنو"ات،تَلاثمنأكئرلِدبملبمخاطقاًبريقةلااٍالنيقىالمجمعثْى

لْوعهمنالأولكأن3عأم-إمبراطزرىمرسومبمقتضىالكئليسةْساد.تكقدءالاَنأمأ.

شرعيةديانةالمس!لِحيةقسطنطبن.!بيكين!ونىشحْصفىالإمبرأطَوزلِةاعتب!رلَامنذ

جولالْ!7كسبتق!الاَريوسبةأنورغم3.أ.؟عامملِألؤاجلمأعكْىriligio"كاأ!145

..هؤلاءمن2أحداْاأنْإلاوفالثز،وقسطنطلِوسقق!ب!طنطلِنعهودعلىدْلكقبلكنيرة

ببغسدرا-.لمالآرلِوسلِة،أقطابوهماالآحْمرلِقْا.لإمبزاطؤرينحتىأو،الأبأطبىة

نجغَحوادثولمحعثاحقيقةالفخالفة.المسنهحدةالفرقْباضطهأد.عاماًمرسوماً

ويصثقالثمكانيهَالكئسلِةالمجابمطريىَعنيتمنلكاوكان-للأطمناثَمْهْ،والنفىالعزل

الفرقبألَباعالاضطهاد.بإنرْالعاصاًإمبراظوريامرسومألكنالإمبرأطور،عللِها

السنِادة-فترةخص"يصدرلنم،كليةعليهمانقضاءومحاولةؤمحقتهمْالأحْرى،

إلى.ؤينعداهفلك،على.يالدمإمبراطورأولثيودوسيوس.كانوهكذاالآريوسية.

تلكْاللَيخأصةواصْج،بشكلصْهم.تسحلابالنذريجأخدْتحيثالمدئيهانحقوقْ

.أنيعلَمَل!وئإالذينالأباطرةأحك.لْ!ودوسيوسكأنلقد.والوصحهءبالأرلائدكلق

.أنالأساسى.هدثْهوكانلزعاياهم،العقائديةوالحياةالكنيسةتظللأنلابذ.سلطتهم

اللَىالجهودهدْهكل-منْالرغمعلىأنهض!يرإةواحدب)32ني!يةكنلِسةدعائبمْيرسى

منصراسكأالخإمسشهدْ.امرنحلِث.هدْا،هد!ة2فىالنجاحلهلكلبلمأنهإلابدْبها

الصرأخدارالذىالبرايعالقرنبهاكئوى.مماصبراوةأشدالمسيحْخاطبيعهخول

.الثالوثعفىالمسيح"مكانهَ!ا.حولخد4

لِغئبزونهأشيادةلإسئغادة4ْالفواتلِةالفرصهَعنيبحثونالآرلِوسيبىنوكان

ىكقأضداًالغزبلْبودوسلِوش.الإميراطوزارتخوعندما.-فلكلهموتحقتي،لهمحقأ

حماسدهم،منادوفْي،.القسطنطدننيهكنىالئؤرةقأبكلنوإ.،مأكسلِموسلحزدا8.8؟عامْ

ئكتاريوسعلىغصْبهموالْصب!وه،امامالإمبراطورهرْيمة-ع!.أشل!عمأ

)32(83-08..Vasiliev,op. cit. I pp-.-

-...ة...-....-ع!12
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!رلكئيسةوا...لمولةا03003

الننىالكنائساستردادكْىْاهْدالمحهمبيثه،.ولتحددتكْىالنارْفأشعلواَالكاصمة،أسقالْ!

مخِردْلك.فنىفعلأنجحواوفد)381(،شنواتاْبسبعذلكفبل!منذفاطردؤاقدكانوا

بكلىثيودوسلِوشسجيشانتصأرتخلنالأنباءأتلَاظ!يَحيثع.يدم.لمنججاجهمأن

الإرلوسللن،!لورةلإخمادو!والهأوامره.أر.له!لألْىالإفبرأطور-للبثولم،خصمه

لائد4)33(.مبنةللطهوفي-الئبيقنود!وعاد

الغربىالئضففإن.الشز!ا،هَا-كْىَالتحنو.علىتجرىالأحداتْعكالْتوإذا

.مناتخدتَجوستينااننلكجرأتلِان،مقلريعدمغالِر-بصورةلِ!سهد"-المجاموركان

حيثالثاننى،فالنتينلِاوابتهاباسمالظاليافىبنفطذبهاالسفطةلمباشرةاغتيالهْكْرصة

ولكئهابالآريوسية،تؤم!جوستيناوكألْنا-ضكالة.فىسيأدتهيمارسفاجمسيموسكأن

3(..كبل)ْمن.ذلكعنللفصنحلجر!لم

الصدأميقعْأسميلانوكْىلِقيمانوابنهاالأم!7.وْاْلإمبرأطورةطييعلِأوكادظ

بخدمة.ي!مبتعينكانمليلانولمحىبلأطفافيأنيخاصةأمبروز،الألبمفْ.وبينبينها

الراحل،الآريوسىالميعلانىالإبم!فصْ.سْمىوهىأوكسئتيوس،سِذبمْأربِوسىأسفْعْا

-لمحى-لهلا!ostorum:دوروستاإ.لمحىالأبسفْعْى3كرلبببهمنئلِودوسيؤنسطربْ"..وقب

إلىالامبراطؤرةأوعزتوقدْالثابْى..وفلنتينيانجوستينا.ببلاطفالطّحقموئيرْيا،

مبِلائو)،نم(.الكنأش!.كْىإحبى.السضأحْبتحْمميصافببنوَمنيظلبأن.أوكسنثيوسق

-الدصبزلمحى-يعفد.كئشىمجلسلططورأمببرؤَإلىالدعوةْ!فلنتينلِانكْويخه

.لبسكوةالاسنجابهألِفناالألممعالْا"ركضولكنْألخلاف،ْهدْا"لبحبالإفبرأطور!

انفيهايوضحاتمعنى)36(.عهذاحولمظولهَإرسالةإليه"وكتبألإميراطور،

القصرأسلاروراء.لاالفتيشه.داخللبح!أنلجب.الكن!بملهإلمبنماللى

!1ْْم(00الإمبزاطورى)7

.SOZOM.13;.؟م!.ل!.313!)نم Hisi. Eccl VII;14 AMB؟.ecclنأSOCRAT. !is

)34(13-12.SOCRAT. H) st. Eccl V ;11- THEOD. H) st. Eccl.' V

)103.3.2XX!3؟رد;5."س.erinoOn3. Aux؟.ف!لظ

ءالكتابهدْامنْالئالْىالقصْلفىا3بربسالة50.هدْتصأورنتاوتب..!ولول.هول0)36(أ!هلأممم

.Ep,317.2()لإ XXI!م!س!.ْ.،

2!ى.1-"
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والكنبسةا..العولةع!

ويدعىالقانونيينمست!ئعاريهااحدإلىأوحتددجوستيناوكانت

بصحةجثيدمنألاعلْراففيهيؤكدقانونأيدبجأق3Meniopoluمنبوفولوس)38(.

سنةAiiminiumريمينىمجمععنقبلمنصدرالذىالإلِمأنقانونفىجأءما

عنتمكنثولكنهاذلك،رفصأنهغيرقسطنطيوس.الإمبراطورعهدعلى935

فالثتينيانابنهااصدرهمأسرسكان،الخصوصبهذأقانونإعدادمنغيرهطريق

واتخذت)31(.النبفيبنشأنل!ربوسيينالدينبةالحريةبمنحلِفضى385سنة

بقهرإلاذلكتحقلِقالسهلمنيكنولم.بالقوةالمانونهذابتنفيذالكفلِلةالإجراءاث

واستخدم،رجمتهفيهابعظأنالأسقفاعتادالتىالكنيشةفحوصرتأمبروز،

الرضوخعلىوإكراههأمبروزع!للقبضمحاولةفىالمعلمينْ،ضدالعنف

خاصةملِلانواهالىعلىكبيرهَمألبةشكرأمةوفرضت4(.)ْالإمبراطورىللقانون

إصرارأأمبروززأدكلهذلكولكن)41(.أيام7ثلاثةخلسالسدادواجبةالتجار،

الأوامريواجهرألهغدماخاصهبأسقفهائعلقأالجموعوازدادتمودفه،على

ألِهاصالحكمنوليسأسلمها،أنحقىمنليس،بشجاعةالأمبراطورية

قهذ.إنسانأىبلِتحرمةانتهكخقدونتستطيعلاإنك.تسلمهاالإمبراطور

الصبى،الإمبراطورلمفالنتينيانيكنلمولما؟إ")42(+استلابهلِمكناللهبيتأنتطن

أندلاحئخشىجولبمتيناكأنلَاولمالأمبروز،اللَصدىمنيمكنهماالشخصلِةمن

الأنباءوأنخاصهَللكنليسة)43(.المحاصرةالقواتسحبتمفقدالمدلِنة،فىألفتنة

الطالبا،غزوماكسيموسااغزامعنميالنهوفىالبلاطإلىطتلَسردأخذتددكانت

جانبمنالمحاولههذهوكانث)44(.النيميةالعددةمور3علىانحفأظبحجة

.ول-ولف!."3.اع!!!416،اطرلاء*ء!ثحط)5بنفولوسْ:ْروفينوسويدعوه)38(

)9.3(13.ep. XXI ;9 SOZOM. hist. Eccl. VIIول!*!.

)04(16.11,AMB. ep. XX

1(Ibid. .6 (f

)42(91..Ibid

(Ibid..26 (f r

)44(13.VIIورأ،.SOZOM. Hبماعلمعندماثيودوسيوس!الإمبرأطورلنثيودوريلْوسويذكر

كتبيطاليا،كزرماكعميموسواعتزام،وفالدليَنيانوجوستيناامبروزبينالنزاعأمرمنكأن

نفممك!وجثتمالياسبيلكلعليكالدهثطْتدحلا9فيهاجاءتوبيخرسالةفالن!ينيانإلى

ص!22
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لكئيسة!وا..لدولها

إلىالإمبراطورلِةالسلطةفيهعاوقالْثاللَىالأنجلِرةابمرعةْهىوفاعنتينلِانجوستيننا

فىئلِودوسيوسنجح383،عامجولبمتينعاوبموت.عالغربفىالآريوسيةجانب

كْىالرسميةالمسيحيةهعىهذهلتصبحالنيقية،إلىْوتحويلهفالنتينيانعلىالتألير

الإمبراطورية.شطرى

أنالبدايةمنذذهنهفىلمحرفدكانثيودوسيوسأنإلىالآحداثصجرىولِشبر

يمكنهبحلِذاعقلِدتهـا،النيقيةتكونأن،الغربفىنشأتهلهشالعا،واحدةكنيسةيقلِم

هدْاهو3ألولليةعلىالقضاءوكان.والأهمالثانىهدفهلَحقيقعلىيقدمأنفلكبعد

يجهزراحبل،واحدةدفعهْنلكعلىلِقدمولم4(.ئيودوسيوس)ْأمامالئانىالهدف

فىاشتدالنلِقيةرسوخفىلمّتهازدلدتوكلما،عهدهأملَدادعلىخطوةخطوهَعليها

النيقدهَ،غِرالمسيحيةالفرقمعأتبعهالذىالأسلولانفسوهوالولثية.علىقسولَ!

الأعوامسوىتسلْغر!لمالفرلعهذهمواجهمعفىقضاهاالتىالفلَرةكانتوإن

الوشِة.ضدالمراسلِميصدرعهدهنهالِةحتىظلبينما،عهدهمنالأولىالخمسهَ

تزالماكانتفاعوثنيةالأمور.ومحبرياتيلَفىَطبيعيأشينعأيعدهذاأنشكولا

بحليفهاللَقىسخدماقسطنطينألْاذلكللإميراطورلِة،الرسمىألثينهىالاَنحتى

موصْوحالأحْرىمفا!ضلأنفماضمنليبحنَا313،عامميلاطوفىليكلِنيِ-سْاللدود

دينالوئنحةجوارإلىمكانأسوىشيئأ-كئيربعلَقدكما-للمسلِحيةيقدمألمالعقيدهَ،

واموالهمكناسْمهمعللِهموردتجمادتهم،بممارسهَيلىلباعهافمممحا02الإمبراطورلِة

طودئلك!حرصْبعدقْدفم!طنطينكارْوإدْا-الاضطهاد.علْهمور!حالغضادرة،

فىيكنلمولكنهبحتهَ،سياسيهلأسبابيعودذلكفإنالكنيسهَ،يمالىءأنعلىعهده

جدلِدهَ،كنائسوأقامكنلعسمنلَهدمماأصلحع،حقيقةمسيحلأ.عقيدتهفىمالِوم

لمنفسهالوفَفىولكنه،خاصةمحاكمبإنشاءلهـموسمع،المسيحيينعلىوأغد!

معابدهم،لِغلقولمكتبمعيحر!ولمللمنفى،إلىبكهنتهمولم.يرسلالولليينلِضطهد

هوبينماالتعَوى،تتحدىرحتأنكذلك،يرفلالنصرحللفىوعوكالفلع،أصابكصقد

الحقالإيماني!انونمنحناالذىا،نعاريأ.تعدوورحترداءهاعنذخلعثلقد.يتحلىبها

جانبها".لىاٍداثمأليقف

.Downey,op..368انظر)45( cit. .p;64 Bury, The Later Roman Empire, I p

2!ىيم
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0011..والكئييةالعولةص!-

!لشتخلقية3لبو.فعفلْككأنوكيلبكيا،.فقببعلبكفْ!المجابدبعضأغلىَقدكانْوإدْأ

غبها.العبادْ)604(.وثخلىالإربأبأ!-.فجرهأبعدللفجورمباءةأمس!جطِثدينية،

قسطنطين"أقنصه"ماويقولالحقيقهَ-بهذهئيودوريلتؤسْلِعترفالكنسىوالمؤزخ

للأزباب،اللعرلِببلخرلمأصدر"مرسوماوالإطرا:ء"،.اللضجلدكللبسَحىالذىالكبنر

إ،--ومن.مغلقأ")47بعضهابإبقاءاكتفىوإنجماالمعابدبهدممرسومإةيصدرلملكنه

اْقصره.فىبتفسهلثربابيقربكأذماقسطنطينأنالفعروف

خطواتفاأولبئفقطخطتفننْمطنطدنعفدلمحىالمسيخلِةْإنابقوليمكنهكذا

ممارسة"حقَ.لأثبإعكهاأفي-ئث!رعية"ديانهْبهااعلزفحيثالضوء،دائرةْإلى

ظيلةالمسيخيةظلتْالنحو.هدْاوعلىارسميةا.اؤليسصالوتْلْيين،شأ!طقوسنها

الخطوهَوكالْت.المسيحيةعلىفعلأكانوأأنهمر.عْبمالئلاثةْثسطنطلِنابناءعهود

فسطنطيوسألأمبراطور.عليهاأقدم.التى3نلكهىالوئثية.ضدالجزيئةالوحيدة

القرنخمسينياتفىرومألمحىالسناتبىمبنىمنالنصرمذبحبإفيالةأمرعندفا

كنراهلِةللمسيحيينيحملْكانالذىنجولبأ!،.الإمبرأطور.جاءإذ!حتى،الرابع

من.الأحْيزةالوسميةبألمحاولةقام،عمرهأيامأسوا.غمادهْ.يوبمويعلتبرعميالة،

ؤأعاد،الأخرىالعقالئدعنألمتميزةمكانتها-سايىَإبىالوئنية3لإجكادةالدولةنجانب

المفاجئ3الشزلعبمولهالرلِأحمع.كهب!.جهودهألىْعْيرمكائه.إلى3النضرَمبْبح

إشهرأئصانيةْمناكلَز3جوفيانيخلقهالعفريملَدولمنم!)361-63دضيرعهدبعد-

علنِهلِضفلِهمارعْم-لسلِإسته،معينةْضكقيديةملامحعلى.التغرلهايمكنحلْى

فكا!.الأولفالنتينبانإما.48(..إوالورع.ابتقوى.صفاتمزالكنيسةمؤرخو.ْ

عكالدينبِةالعقائدتجأهبل،!حسبالمسلِحيةالفر!-كلمغلامتسامحاً،إمبرإطورأ07

السْلِوجْ-مجلسفىالنصرمذبحؤجودجمكقالطرمآفأجمضأربايها)!4(،اختلامْما

أوحىفْقدالغْامضة،.Eleusisأكيوزيه3ْالعبادا!بمزا!لةوسمحبل(،الرومانى)"ْ

..ألثالبالفصل!الثالْىوالكتيعبة،.الجزءللدولةكتابهىبالتفصيلع.الموضةِهذانافش!)46(

(47)02.THEOD. Kist. Eccl. V-

(48)33;AZ. Orat. XXI!1;.ك!ل GRE(ه!..adimp.!ؤ؟ه،كل!د!."س.THANAS.Narr adول

3.Iلأ.hist.eccl!ا.Oل!هSOCRAT. hist. eccl. )11 ;22 S.

(!4!.9MARC. re.s gent XXX!ول.ولالاأ

(05)33.YMM. MEM...."..

.....7-......217ص!4
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!تللفيمدةوا...و4لهالة00002

فدالحياةأنيجدونسوف!اللهؤنانفإ!،(العبادةهذ؟قهرلَاْإذاأئه.آخالِاقثضكإبيه

مندْأجملنفقدالإلِخاء،هذالمل!حتى-بخحاجهْفالنتينيأنبِكنولم-(،عبثأ)1أصببخت

.العقلِثحة..المسالًلكْى9المشاركةع!ْ-.الكاملابمعإذهالعزلئيلإعتلالْةالأولىْالشهور.

الؤلللهعلىع!ا.القضاءكبلِرحدإلى-ْصسئوْلألْفسهثيو؟!سلِوسوجدهكذا.

كللِنالرشميةالمكالْةائتظأرها،طلْالتىالم!سِحلِة.تحلفىْحلَىالأحْير،ْالقضاء

كانالقوأنلِنْالتىعلىابزمنضكفاعأنيبغدخاصبةالولئة،منبدلأللإمبزاطورية

العباداتتكنولم(ةللأوثأن)2ْالأضحلِاتبتحريماصدزوهاقبوأبناؤهقسططلِن

والمشحرالللّجيمأيضبأبل،روأجأ.فحسب.لالقىزالتماالئىْهىلكربانيالخاصبة

جسلِمأ.خطزاًلِشكل!حدةببهلىالمعتقداتهذهمن.-كلوكانابشرفية.والعابادات

عبىلئيودوسيوسقولِأذافغأ-جمالْتالعزالمحةمسألةْانسلولاالمسيحيةةعنئ

الطموس!إجرابميحْرمالذى381،؟يسمبر!ىالولليةضدالأولمرسؤمهإصمبابى

!هدْأالأربالا..وجىأشللهامانجلمنألمعابديالئتبؤ،.وارللادالخاصنهْ-الولثلِه

لْالْوسوالبراكْةْ.لمحىوالشحر،إلئنجبح!بغلغلمدىجمليدلللاْيعددْأله!حدفىأبالالْون

والعراكونالمنجعونكانحيثاثفافتها،درجةبلغتامهمأ.المخنالقةالطيفاتَمعظم

+النيلاء.كباربيوتاتلمحىطقوسهملممارسةيدعون

والجزيقةالثريةوالعائلاتوالئبلاءألسئالَو-ؤرجا!الصلثفهَ،الطبد4َكالْت.لقذ

-بهدْهتصشكأالرومائى-المجتمعطبقاتأشدمطوالفدلْى،الأفاليمفىالحكامم!ْ

ولكق.بىوحئاعتقادأونفللِدى،ارتباطمجردتمينلأكالمحتأألتىالتقليدية،ابجبادات

عبادهَأطذلببانوطن،بالارتباطعط.ْال!ثبعورولعبيرألثافيأ:كلاسبكلِا،،ترأئاً

الخاضهَالألهةتمجيدحولروما.بعقيبةالتأريحْىبالتقليدتمافاًعارتبطتالأربالا

كنىخاصهعنلفاْ"فعلردالمرسومهدْالخدتأنطبلعدإً.كانهدْاأجلمن؟بقا)3.(.

بمألْبَحلِثالدلِانجة.،هدْهعلىنحفيظاْنفممهيعتبركان3الذىالرومالْى،ال!ئاتومجلس

)10(9.AMM. MARC. Res gest. XXX

الموجودةالشصفيلاتمنكثبرأاْفال!الول!ية"أنينكوحيثاSOZOM..hist.أ?07112.5)20(

.المعابدْعلى-2ةالمتبرْدبين.محدوزاد،الدولةجاتبامن

.neقس!rope,؟092)،53(. and the0 conversion ofْأJones, Constant

0005!2.

http:// kotob. has. it-الإسلاميةالمهتدي!مكتبة



والكنيسة..المولةص!

السناتوبمقدوريكنلموبينماالم!ثفهَ.الرومانلِةالنبالةتمت!فيهالفلِاديةالشخصيات

التىالمعابدإ!قبعدملِقضىتشريعإصدارمنأكثريفعلأنالقسطنطينلِةفى

(؟فإن)"ْفلهاالفنأناتبروائعإعجاباًبلالعبأدةأجلمنلازلارتها،السنالواعتاد

فىخطيرأيراهالذىالتحولهذأإفيأءالأيدىمكئوفلِقفالمرومافىالسناتو

روما.تراث

لَمامأوأفعاكانالذىجراللان،الشابالإمبراطورأنمخاوفهممنزادوقد

.لكاهنلقبعنالئخلىعلىحكمهسنىأوائلمنذأكَدمأمبروفي،تأنيرتحت

Pontifexالأعظم Maimusرعْمالولاليون،الرومانالأباطرهَيحملهكانالذى

حتىعنه،التخلىعدمعلىوخلفاؤهفسطنطينوحرصلهم،شرفيألقبأيملوكونه

منكلإلبهبهأوحىلماأصغىبلالحد،هذاعنديقفلمالذىجراتيانخلعه

مذبحإزالةجديدمنفأعادميلاطو،أسقفوأمبروزالرومأنىالأسقفدامأسوس

كاتلاأللَىVesaفسلااكهةعذارىدخولمصادرةفلكإلىوأضافالنصر،

رجالمنالرومانوظلالرومانيهَ،التقليدبةالرموزأعظممنواحدهئعدعبادتها

لَلقىروماالربةعلبادةبقيتاكماالعباده،هذهطقوسيقيمونوزوجاتهمالسنالَو

لَعودبهاينعموناللىالخيراتأنلِعتقدونكانواالذلِنالمرومانمنكئيراأحلَرامأً

علىجداًكبيرحدإلىيعتمدوأمانهاالإمبرأطوريةأمنوأنهذه،معبوداتهمإلى

.(لِقدسونها)َالتىالأربابهذه

دارالذىالمحورهى،المرةهدْهالسناتومبنىمنالنضرمذبحزالةاٍوكانلَا

وخلف،الأباطرةيعضدهمالكنيسهَوأباءالوئنيةزعماءبلِنالصراعحولهمن

أجوريوسفتلِوسالمفوهالوبنىالأدبِكتبهفلِمالَمل!،تغافلهيمكنلافكرياًلَراثأ

Vettiusبرالِتكستاتو!ما Agorius Praetextatusالصلِتالذأئعوالشاعر

الذىالرمزلهذاالتحممىشدلِدكانالذىالسناتو،عضوClaudianusكلودلِانؤس

هذاومنومجدها،روماعظمةفيهولتَجسدالرومانىالكلاسيكىالترأثيصو

يمكنلااللتىرومأ،عليهكأنتبمافيهااًشادرأئعأقهصيدأنظمالمنطلىَ

54()65..Downey.Op. cit. p

(55)13.11,01,3,AMB. Ep. XVII ;12 ep XVIII !1;b SYMM. Mein

-ع!126
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لكنيسة!وا..لدولةا3

وذاكهذاولِفوق(.محلها)6ْلَحلأن،الجديدةرومأنفسهاتدعووهيْللقسطنطينية،

سلِماخوسأورلبوسالأشهروخطيبهالسنالَوباسموالمتحدثالمدينةمحافطكتبهما

Aurelius Symmachusفالنلتلليانالإمبراطورإلىملتمسأإلسناتوباسمقدمالذى

ئانية.فستاارى7عذأموالوردالمذبحإعأدةفيهإللِهلِطلبجراتلانمقتلبعدلئانى

(.)!ْوترأثهاوعظمتهأرومابمجدْألتغنىفىراتعهَأثبيهْقطعةالملتمسهذاويعد

حولنفسهالأمبراطورإلىالشفلِرتينبرسالتيهأمبروزيقفالأخوىالناحيةوفى

(.سدماخوس)8ْكتلهعماوائقانأًجودةأولاهما،خاصةتقلاق،لاوهماْالأمر،هذا

نفوسفىالواضحالسىءأبْرهلَركقدهدْأجراتيانمرسومأ!والحقيقةْ

وفدأفشكلواروما،فىوالنبلاءالأرستقراطيةوالطبقةالوثنثلِن،السناتوأعضاء

هوقاددامأسوسأنيخرقراره.عنللعدولالإمبراطورلممَابلةسيماخوسترأسه

مهمةفشلتذلكوعلىالمسلِحيين،السناتورجلمنمعادلِهْمظاهرةالأخر

ميلمالًهْبعدعلىوهوثانيةأدراجهيعودأنالإمبراطورأمرهحلِثسثماخوس

بكلذلكعنسيماخوسعبروفد(.جراليان)9ْلملاقاةمرتحلأرومامنفقط

77قالْماحينبعدمنالثانىفالنتحنيانالىملتمسهمنالأولىالسطورفىالحسرهَ

الجرلًممنعديدأأنالتقدير،كللكملكنالذىالموقرالسنالَومجلسعلمأن

الأمراءجانبمنالإصلاحيدتلتاولهاالأخيرةالآونةفىالأموروأنلِرتكب،

فاه،أطيمالمطبق.الصمتبعدليفتحالمواتيةالفرصهَهذهانتهزفقدالمصالحين،.

رفض-أنبعد،أحزانمنجوارحه-فىلِعتمل.عماأجمرأقثانثه6ْمووليأمرنص

نفوسهم.الخبثعلىانطوتنفوصئبورةعلىبناءاستقبالىالممجد،الإمبراطور

العظام!.وأباطرتىسادتىظلفىالعدالةإلىنفنقرلنالاَنولكننا

علىألمسلِحيينجانبمنالاعتداءمننوعأعقبهقدالمرسومهذاأنولمجثو

إللِهيشلِرماوهوْوروما.فستابعبادةتلَعلىَالتىتلكخاصةوبصفةالمعابد

تممااق11ذلكعلىمعلقأ+لثا!بيورىويقولارتخبت!.التىالجراثم8سيماخوس

)56(67-66..ey,op, cit.ppءDown.

الرسالة.هذهنصقللِلبعدالمتنفىنوردسوف)57(

.بعدهأنظر)58(

(SYMM.Mem .1 (o9

-.72!
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....-.لكئيسةوا..ولةالدع!

لارْحعْهم،إباق.!الجرمالْلِهَالجماعالا.لدسكلىالبرائعهَالأبئلةْم!لعددم!.تدملر.

والحقيقة،الم!بم!حيي!نالأباطرةهؤلاءعيودعلىوتحْبرببهلْدميرهنممامطلفاَيعدك

وجماعاثاكللزوس.رجدْلدىالأعمىالبعضبإلىشكد!ن7يعرْىإنمأذلكأن

الرائعةْ-القنية-.النروا!هذهالفناءإلنىذهبث!القدفإزبلييفويضنيعْا)06(ةاإالرهبان

الوشِونالسناتولئبيوخكانولما")161.المسيحيينالمتبصبينبأيدىالمعايدثْى

7،ومجدهاروماعظفةهدمفى.الأخيرالمسماريعدانه.علىالعمكهذا..إلىينظرْور

جوستيثا3وأفهالثانىفالثتينيانْنجلِنالقإئموالعداء،جراتيانمقْتل!!رصة)ثتهزوافقد

الإمبراط!رجدلِد.بممنليحاوبواالأخرئ،الناحبةمنناحلِة،-ْوأمبرورمن

هذ-احولفالثتينلِانإلى.ملتمس.سبماخوسْبكتابهَإلىفغهد.يفلحونعلهمالصبى،

الوثميينالْفوشثْىيعدملكا!م!3مدىعلىلنقفنصه.بألكاملهنانوردْالمطلبْ،

.آنذاكالمثقفلِن

من.!يداأناللَقدير،كللكميكنيالذىالضوفر،ْالسناتومجلسعلماْن"ماْ

رملِد.ا.لإضلاحئناولتهأوقدالأجْيرةالآونةلمحىوأن.ايأموبي،قد.وقعتالجرائبم

صمت..بعدقأهلدفدحالمواتيةالفرصةهذهأثتهرففإنه،الصالحينالأفراءجانب

.أنهفلكاحرْاق،منلمحى.داخلةبعلَعلعماأنْأعببرثأنيةمرهَوأمرلْىأللِم،مطبق

ولكنْالآنْ)62(.استقبالىالممجدالإمبراطور.رفضاللئامبعضمشورةعلىبناء

وثلِؤدوسيوبنفالنتلِنيانالعظأم،وأباطرتىسادلْى-ظكفص3العذالهَإلىلْفتقرْلن

(.11.وثصرهمالدوأمشكلىسلطألْهمعرْ.وأركادلوس

إلىألضناحفىلَرمزالئلاثة،لكباطرهَبتضمنهاالنحو،هدْ!علىوالديباحةْ"

لْعدد7واع!فحدىالأمبراطورلِة-وحدهببهلىالقائمةلأالرومانلِةالسيأسيةالثظرلِة

إمبراطورلِتينوجودأوالتق!مببِمفكرةْلام!ئرفضالنظريهَهذهفلك..أنالأباطر؟؟

جمليه3الجرمانباستيلاءالغربىالنصفبضنلاعبعدحتىقأئم!دْلكوظلمنفضلتين،

)06(936-368..mpire,I pp5؟!مم!حعاولBury, later

(126. ) lاءأة.r,op!8بZ; Laistn05!ء.!ذأ.ه,Vasiliev

بعدص!لىوهوسيماخوسأمروقدجرقيان.عهدعلىكانتأليهايشيرالئئالأولىالمرة)62(

نية.يعوأنرومامنميلمائة

-.ع.-اصض28
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لكنيسة!وا..اسولة

الأباطرةباسملَصدرالقوانلنكانتولهذا،الخامسالقرنمنالأولالنصفخص

تعبيرأألنحوهذاعلىيلسنائوملدمسوكان،الامبراطوريةشطرىفىالموجودين

النظرلِة.لهذاالعامةالخطوطعن

مسئوليةأحملوأنأالوأقع،فىفإنى!اولذلكقائلأ:سيماخوسويمضى

مبعوئأ،وبصفثىسلطاتى،ْمهامبإخلاصأَبأشرغكم،نائبأباعئبارىمزدوجة،

خلافهنكلسِ!بدءذىوبادىً.المواطنونأيلاهاحملئىالتىالأجماء-إليكمأنقل

لَفرفَمأذااٍالعليالكلمةيملالوالنأنهميعتقدونبائواالناسأنذلك،الرأىفى

بكلثيريفوقشىءفذلكمقدرأ،محترماً،محبوبأتكونفأنرلِب؟ولاكلملَهم

لِهددأندونالشقا!هذايحتملأنلِستطيعالذىذأومنالإمبراطورى.السلطان

علىمجدهملِفضلونالذينأولاءيؤدلباصكندماالسنالَويفعلوخير)الدولهَ؟أمن

الأمير.سمعة

أنمنافضلشىءفأىرحماكم،أجلمننعملأنالآنالأولواجبنا"إق

عنلماوذلك،الجميعفووَلِعدالذىبللنا،وثلو!حقوق،الأسلافتراثنحمى

اننرجووعللِه.قبلمنأسلافكمأقرهومايدنأقضشىءعلىتددملنأنكتدركون

الدولهَر!ىفىسبباًكانمماقبلمنعللِهكأنتماإلىالعقيدةأمورئعود

ممنواحدسارلقدحريد!أ+وآرائهاطأئعْهْكللمبادئتتركوأنوأزدهارها،

عقددهَكانتوإذأبالبقاء.64(آحْر)علهاسمحبيلنعااسلافه،سنةعلى6(سبقوفيلإ

6(.آخرأن)ْفعذكماعلنهاالطرفقلتفضشابقةتصولاالغابرهَالا3زماث

أنحد4منولسِ!،البرابرةالصداكَهْمعهدْهمل!علىلِكونالذىذاعأمن

للنصر3بمذبحيطالب

هذهبمئلالئظاهرعنونبتعدانحذرنلزمسوففصناعدأالآنمن"إننا

الآنلِلفضرألذى.الاسمعلىئخلعلكرامة-ئلكفلندعالأقلععلىولكنالأشياء،

..جوليان(36)

!الأولفالنئينيان)64(

وفالنز.ايأولفالنتينيان)!6(
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لكنيت!ا..الدوتع!

لهذاثوماًمدينةوستظلمدلِنة،السنينمرعلىالباقلةوشهرتكللمعبود،بالنسبهَ

ئرفضأتراكأبداً.منهايفيدوالمفإنهمالقوهَهذهيرفضونالذلِنأولاءأمأالنصر،

غدلهاالسلطانشهوهَاقأثتصارالك؟بهاتقترنلتىالحمالِةهذهعنالتخلى

رجمتهفعلأبأنهايعترفمالِنكرانلأحدفليس.لْمومن،جامحةرض!بةالجميع

الفخأر.لهتجلبسوفوأنها

أللائقمنفإنهكاقلأ،للس)66(.الفلهذاصونحجنبأنفرضنالوؤحل!ى

لناليكطؤسلإناالسناتو.لمجلسفخارألِعدبماالأضرارصالاملحاعتقدلِرالفىعلى

فلكمهوعِونناصبيهَ،عليهقحنامالكجوِلنتركلالعمر،وْذلبلغناو!لناتسمح

قصير.لزمنولكنبقىفالممجدقطمطنطيوم!فعلهماكحقيقةالئراث.حباعظيم

سموعلىالحرصكلحريصونإننا.جانيكمنتهجرلنيجبالسوابىَكلانمما

(1.!ملاحلهىيقاجمأفبهيوجدلازمأنيكىحئىومَصكالد!مك

:الإمبراطوررحمة!ذىلِحدوهالأمل؟سيماخوسوبتساعل

وبأىنجالقاثورواحلَرامأوامركإطاعةعلى7صقسمسوفإذنشىءأى*جملى

ومعشىء،كلفىيكمنألثهأنخقيقةَالضالمة؟العولتربَدعسوفثينىرضأ

صنيغإقرأرأجلمنفإنهئمومنوأليهئانهالزورمنلِخلومكانهنكفليسفلك

إتيانمنالخوفإل!.باللالىفيدىاقوىسلطاقلَمل!منفلابدمعينهْ،دينية

على-الكلبهويستدل،الجميعبيقالوثامرجفظالضبحهذا-أبئشكولاالغعاصى.

عرسومأىأقذلكالئنقيذ،قوهَلقرارفتايعطىملكءشىءولاالإيمان،صدق

فإنهذأأجلمن.بالقسمعليهصدققدكانلوكمايجىءهثأ،نظامناومنهيصدو

سادتىيدعلىيصححسوفولكنهانمخافبة:للابِفازعرضةيصبحقدثأمكانأ

يقسمْعام.مجدهميعلوالذيقالعظام

أنفىضرورةفلاالشىء،نفسفعللهَدالممجدقسطنط!ونرامنهيل"ولقد

عسبلِلأ،!لبهشغافإلىتعرفاذرحثةتكنلد؟.الذىالأملرذلكأعمال7بقية-نحاك!

أ!نجنىسببأهبْا!مقوطوكاقحملألمحة.أيدإسا!ءيرلَكلبأنعلىأحدأقدمماإدْأ

للنصر.منبحلَحطيمنتيجةالسىءالفأل)66(
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والكنيم!ة!..اسولة

نلتمسأنالممكنوصن.سبقهعمننتجتأمورألِقوْموأنالمسار67()خلفهيصلخ

منشِجوأنلِسئطعلمبحيث،الشاكلةهذهملوعلىجثلِدأمرفىلسلفكمالعذر

مانحاكىرحناإذاالحجةهذهنفسأيصأنحن.نقدمأنالممكنمنهل..إذن،اللوم

نكرا؟!أمرأأصبحأنهجيدأنعرف

أنت-الذىالأميرهذالنفسأخرىأعالعلىيقفبأنعظمتكميسممح+وهلْ

العذأرىبامتلِازا!المسأساعلىيقدملمانه؟هدأهعلىتسيربأنحقأجدير

المراسمنفقاتتقثيميرفضولمبالنبلاء،الكهنولْيةالمناصبوملأالمقثسالَا،

وراح،الخالدةالمدينةشوارعجمرالمبتهجالسنألْوأثرواقتفىالرومانية)الطقوس(

بمنإعجابهوأبدىالمعابد،نظامعنواستفسرالأحرام..-كاملباقتناعيشاهد

سمحذلكمعأنهإلا6أخرىعقيدةإلىمالنفسههوانهمنالرضحوعلىشيدوها.

طمَوسه،ولكللعاللِده،إنسانلكلأنمنلوًكانفقدللإمبراطورلِة،!لدهَببمائها

الأرواحألىْوكماحراسها.وجمادألَها،مدينةلكلجعلقدْالإلهىالعملأ!ذ!لك

وطا.المحدارهمحسلاللأطاستمنحالعبقريهْكذلكمنفصلهَ،بالميلاررللأطف!توهب

عقولنامادامتفإنهثمومن.الأربابعلىودليل-للإنسانكبرهانهذايألى.

نأخذهالمإذاالأربابعنالصحيحهَمعلومائنانستقىإذنشىءأىفمنقاصرة،

الدينلهةللتقاليدأعطتقدالقرونكاتَفإذاوعللِه..-السرأء؟ودلأئلالذاكرةمن

خطىنترسموأنالعصور،مرعلىالإيماننحفظأنواجبنافمنمكينأ،سلطانا

الأجداد.سنن6سعداهماليعواكماأسلاطنا،

الأمير"أيها:قائلةتحاوركوراحتئسىجاعئكرومأأنالآن"ولنفترض

احيافلتدعنىألتقوى،طقوس!إلىوفموادهرىعلىحفظواقدآباءكاق..العظيم

فهذهسننى..حسبأحيادعنى.والأسىعليهمبالندمأشعرلاحتىالآباءبشعائر

ردتثَدالممَدسمالَاوهذىلنظمى،العالمأخضعتقدالجقيدةهذهإنإرأدتى،

هذاأدخركنتالرانىمحرابى،الكابلِدولعنوالسلنونللِنأسوارى،عنهاثلِب!

كصد-لِرادأوفكرأىاغبارىفىأضععرى؟.لسوفخريففىأجلهمنلألام

11.العمرشيخوخةرطمأهماوالمهانةالرتأبةأنأعلمكثوا!نالنظامإقزاربه

جوليان.)67(
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لكنيسةوا..سوتاع!

وأنهلابدالذى،سلِماخوسجأنبمنواللباقةالذكاءقصةتمل!العباراتوهذه

عهدهافىمهانةمنالإمبرأطوريةالآنتعانبهماإلىخفىطرفمنلِفمير

ومازالواعدرنةاٍفىكبرياءها"اذلواألذالِنالجرمأنبدعلىنالتهبما،المسيحى

علىثسيطرالوللىعصرهأفىروماكأنتبلنمافسادأ،ولالاثهأفىلعيئون

إلىالدانوبومنالفرالَاإلىبرلِطانيامن،متباينةوحضاراتواسعةمساحات

:يقوللنراهمحدئنامعسيرنأوللواصلالنؤبة.

أنالعدالةومن،والوطنأبائناأربابسلامأجلمننسعىفنحن"وبص

والقبة،النجومبنفسنهددىفنحنلا،ولمسواء،نظرهَالعباداتكلإلىْينظر

العنأءبسببإلاخالقوأىيختوينا،لذىاالعالنمووإحد.واحدةفوقنامنالزرقاء

واحد،طريقغبرالأعظمالسرندركأننستطيعلاإننا.الحقلِنشدالكلدامما

صراعأ،الاَننقدملاذلكهعفأناما،بصورةيسيرأالأفرادبينالجدلكانوإذا

وضراعة.صلواتبل

يلملعن3بهكنممافسلاعذارىثجرلدنلَيجهخزانلدعلىمحادكسب"أى

بينماوسخاءكرماالأباطرةأكئرعهدعلىلهبأتهذهترفضأنيعقلوهل

الامتيازأت،هذهفى2تكمنالفبردلهةكرامنهنإنولْقتيراً؟بخلاًأشدهمبلِدمنح!

.زعو،خ!ىاعهبىع!لضعنهاالئىالعصايهأنوكما.بلوللَهنأجزدعولهأولوحلَى

.الكا3-طْ!"داءتفرعْهنلىأٍأساسايعودئفيرْهنفإنمفارقهن،يرْينالذىالتاج

الأجومْماالأببممذلكعلىالحصولاجلمنفقطيسعينإلْهن.المقدسةالطقوس

هومفاْتنيثايلْل!منولعلْالضزا%ب.دفعمنأعفتهنفاقلَهناندْلكللبعفاء،

لخيرأصلأكرستاقد")البتوللِة(العذريةومأدامت،قدؤهنمنيزيد،لهنمخصص

عوض.دونكانتماإذايسموقدر!افإنالبشر،بنى

-الاتقلِاءإلأهراْءلَدعلا،حْزانئكضسلِدنسالنوعهذأمنكسبأىتدع"لأ

الأعداءعنائممنبل،الكهنوترجاليفقدهماحسابعلىدخولهممنيزيدون

لاخلقك؟إ9ن؟ارتكبعارعلىجزاءخيرأحدجوزىهلترى...ْوالأسلاب

!%تلبالقدلِم.ْدخبهممصادرشَحت!اعلأولاًالذينلئقاءالناسكأشدفإنالبخقيجرف

"الذىادضطكأارينالهملا6البخلويبعْضؤنهمكغلهرالتدنئيعافونالذلِنالأياطرة

إثلِانه.فىالرشبهةتحركهمنيصيب

..ح!32!حت
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والكنيسة!..اسولة

بممَتضىللعذا!ىبهاأوصىالتىالأراضىعلىتحفظتالخزانةأناكماا

لأصحابهاالمسلوبةالحقو!تعيدانإليكلأضرعوأنىالمولْا،أدركهممنوصايا

أوقلق-دونوصاياهميكثبؤنالنأسدعمدلِنتك.فىالمطهرهَوللأ!اكنالمقثسلِن

الجود،حكاميدعلىلِنالْضانلِمكنلاكلَلبماأنيقبنْعلىولئكنخومْأ،

لأن!تلبك،إلىالبهجةتجلبالأمربهذاجميعأالناسسعادهَدع.والكرمشيملَهم

بالفانونروماعقيدةترلَبطألاالوصالِأ.علىباجلْرالًهمالموتىأقلقواقدالأسلاف

مئيللهايسبقلمبصورةألمممتلكاثهذهضياعنسمىأنيمكنوماذا7؟الرومانى

حقالعبيدعلىينكرولمبالأرث،الأحراردْهبلقد؟-الأحداثأوالقانونفى

عنحتىالملكيةحقحرموافقدالأربابوخدامالأطهارالعذأرىإما،الوصية

وبقاء،.للعذريةالنفسنذرمنالعأمللصالحنفعاأكئرإذنشبىءأى.الأرثطرلِق

ونسورك،جيشكإلىالصدلِقهَالعوىوضبمالسمأء،برعايةتحظىالأمبراطورية

إلىل!هدىخدمهْكانثإذابالعبوديةأنعمئمومبنالجمدعأرإحةعلىبالسهروالئعهد

نكرانمحلاهتمامهايكونْ.أنيمكنلاالتىللدولةإذننسىءفنحنوإلاالرج!،

عفو!..أؤ

أنذلك".خاصة،العقبدةقضيةعنفقطأدافعأنىيظنلاأن!وأرجو

قوانينكانتلفدللرومأن.لهانهايةلاكوارثإلمىتؤدىقدالنوعهذامنأعمالأ

واللمييرالإعندالمنبشىءالأربأبوخدامفسناعذارىلَددرْونمجدأجدادنا

حولواالذين3الأدئياء،ألصيارقة7فيمانجأحتىقأئماْالتفوقهذهظل3وقد.العادل

وكان،والحراسالحمالينمنلنفرأجورإلى،-المقدسةللطهـارةالمخصصةالأموال

بخلِبةكلهاالولايأتأصابالذىالشدلِدالقحطوجدثالمجاعهَعمتأنذلكنتيجة

ىأالنجوم.إلىننسبلافنحنخطيئتها،ولاالأرضذنتذلكيكنولم،بالغهأمل

وطدشهمالشبابنز!لِودولم،بالتعفنالصحصولبصبولمشرلِر.تدخلأوتأثير

المعدس!ات،"تثنسِ!جراءمنتعبساًعامأكاننفسهالعامولكنالغص.،.انعدامإلى

العقبدة.أمورعلىأنكرفاالأمورمختلفعلىلِنكرأنالضرورىمنكانلأنه

هذهمئلنعزو"فقدالشر،هذأعلىمث!أىهناككاقإذافإثهريب،!ولا

كاثثفزيمهافىالموتتحملعاصفةريأحاًفإن،ذاتهالفصلتأئيرالتىالممجاعة
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والكنيسة."ولهالةعوثو

أنكما،والشجلرا!بالأشجأرئحتملأنيمكنالحياةولكن،الجدبهذافىالسبب

الشرهووماDodonءد!ودونا)68(.بلوطعلىاْصلأأنصبالمواطنلتعوز

الدلِن3حْدأمكراهيةللمتأالعامةالتكاليفدامتماْالؤلاياتمنهعانتالذئالممال!

وملْىالأناسىأليسئخدمهامعدةالرياحبهاتعصفاالتىالبلوطثماركانتومتى

كلفىوخلِراتهأثروتهاالبفاعمختلففقدتومتىالنباتالَا،جذوراقتلعت

رضىكانلالدالمقدسات؟والعذارىالناسبلنمشاعاًالزادكانومتى؟النواحى

هكترى.عطيةايةمنئأمينأ(كئركانبل،الأرضلحصادوبركهَخيرأالكهان

الجميع؟لخيرحقألِعطىكأنماانفىالآنشكاْدنىهناك

علىبالإثفاقلِلعلقفلمافقطمرفوضهَالعامهَالإعانالَااقثأئللِالول"وقد

مااًنافتراضالصلاحذوىالأمراءوخلقلِئفقلامماولمكنالأجنبلِهَ،الدلِانأت

وبالتالىالخزانةطاقةازدلِادإلىيؤدىمعينلنلأفرادالعامةالملكيةمنيمنح

ليهااٍيعودعنهأيصدومأنفاٍمواطثين،مناصلأتتكونالدولةأنفكماتسلطها،

منأيضاًولكنه6الجمعِفوقشكولاسلطانكإقالأفراد.ملكيةفىممثلألْأنية

نفسكْإلىإذنفللَعدمتعسفهَ،إزادهَمنقدرأأعظمعندكوالعدالةالجصِع،أجل

فىيوضعأنلِجبالآخرينعلىبهللّعمماكانا!نالأمر،فىولت!ئ!اروهاالحرة

ملكأتعدلمالمدينةمجدعلىمرةذالَااوكَفَالتىالأموالانما.العامةالملكيةعداد

الآنأضحىهبة،لِعدمنحهعثدالبدابةفىكانألذىأنكماقدموها.الذينلأولاء

صدركلمحىليضعجاهداًالآنيسعيمنفإنئمومن.دلِنا.والزمنالعرفابمقئصبى

غأرنفسكعلىجلبثإذاإلامسلًوللِلَهم،المنعمينتشاركانكيؤكدزاثفأ،خوفأ

الهبات.هذهسحبعلىا!دام

وقدأنهمولاب!دلرحمتك،ممئتونوأنهملابدالمرئيينْجمرالحراسأولاءانما11

فمنفمومنخأص،بوجهعنكيدفعونسوفقبل،منللأسلافالعونيدقدموا

عللِهكانتالذىالوضعيعودانفنحنْنرجوهذاأَجلمنالعبأدهَ.عليناحقهم

علىوأنعمثالممجد)61(.لأبيخمالإمبراطوريةحفظتاللَىللكقبل،منالعقيدة

.الطعامأجلمنالبلوطثماريقصد()18

لمكأن!اقالأربابعبادةعلىيقضلمأنهسيماخوسعنهقالو!د،الأولفالنتينيالط)96(

عبادتها.يوطقوسهاأداءفىيشأرك

مم!134
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والكنيسة!..اسولة

A.شرعىبارثالمباركالأملِرذلكم l _jعندعليائهمنيشهدالموقو،،أبوكذا

لالكانتهاكنتيجةنقدمحلكانلوكمانفسهإلىناظرأعالكهابئ،دموعالنجوم

رإدته.اٍلكلرعأهاالتىاللَقاليد

أخرينتأثيرتحتالممجدأخوكعليهأ!دمماإصلاحأيضأ"ولئحاول

لاحلَى،وبنيهبلِنهاحيلقدالسفأرةللكأقمعروفأأصبحأنبعدالسناثو،لإرضاء

نثاشدكالماضىفخار(جلمنألا،العامالراىببلغبهمأعلىإطلاعهمننتمكن

الأمير".وخلاقلِتفقلاأَنهبألقطعئبتعماالتخلىفىتترددلاأن

وعظغةالأسلافتراثحولثدوررائعةأدبيهْقطعةجملتهفىوالملتمس

علىوالحفاظالأربابأحترامفىمباف!رةبصورهَيتمل!الذىومجدهأروما

إغضاثهعافى،وعمهأببهسنهَعلىيسيرأنفالنتينيانإلىيوعزوهومقدسائها،

أقطبي!عيأوكانالئراث+،حبعظيمهو"فكمهذأ،النصرمذبحوجودعنالطرف

وردالمقدسهَ،-الأحرامهذهقدسالذىجولليأنالإمبرأطورعلىسلِماخوسيدكى

سيماخوسيعيدالفيلشوف،وبفكرق!بمطنطيوس،سلفهفعلهمابعداعتبارهاصكليها

الوجود.وحدةفنيالمتملالةالأولىوالبديهيا!ْالمسلماتالإمبراطوردْهنعلى

لدىمعتمَداًأصبحمأإلىمفرطةضكلرصراحةفىسلماخوسويشلير

منأل!حقين،المورخينبعضوحتىوالمفكرينالأدباءمنْالمعاصرل!الوئنللِن

.بالإمبراطوريةحلفلِماالمباشرالسببكانالمسيحيةلئ--3-ا-لإمبراطورية.-اٍئحولأن

يئركلأنالرئيسىلدافعهوهذاوكانبها،لمحق!التىوالكوارثَالهزائممن

.اللمْ"مدينهَالرائعكتابهفىألمسيحيةعنالشهبزدفاعهبعدمنناوضكسطينالقديس

حالةالفورعلىأسرعالميلاطىالأسمَفأمبروزأنللانتباهلِدعووالذى

حولالإمبراطورإلىملتمساًأرسلددسيماخوسالرومانىالخطيببأنسماعه

وكتبالفور،علىقلمهوشحذفستا،الربةعذار!ودخولاللْصبرمذبحموضوع

العسلِحلةالعددةحمألهَأنفمهااوضبحعنيفهَرسالهفألنئينيانالإمبراطورإلى

جانبمنالالتماسهذاوانالإمبراطور)3ْ(،واجباتأهمهىانئهاكهاوللِس!

)07(3.AMB, ep. XVII
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والكنبم!ة".الدولةعو

أعضاءهلأنفيه،الآراءإجماعنتيجةيأتولمكله،السنأتويمئللاسيماخوس

علىويدللفيه،جاءبعاالمطالبةفىيشتركواولمذلك،علىيوفقوألمالمسلِحيين

بإرسأنبدورهقأمالذىالبابا،داماسوسإلىباحتجاج!مبعئوالمحدهؤلاءبأنذلك

أنعلىأكدكماالأمبراطور)71(علىليبرضهاأمبرورْإبىهدْهاحتجأجاتهم

فالنتينيانوضعئم)72(،وأخلِهأبلِهسمعةتلطخسوفالرنجاءهذالصراستجابته

الشيوخطلبهماعلىالموافقهَحالةفىبأنهصراحةوحذرهالواقعالأمرأمأم

الكنسى)73(.الحرمقرارضدهلِصدرفسوفالوئنيون

يعيدأنمخافةالفزعمنأمبروزمشاعرتملكماوصفعلىأقدروليش

فستأعذارىإلىلِردوأن،ئانيةعهدهسابقإلىالنصرمذبحفالنلَلينلِانالإمبراطور

امبروزإلاأمبروز..عندالمشاعرلَلكوصفعليأقدرليسنقوللهم،كانما

ماكلالامبراطورإلىرألُعةبلإغلِةرسلةفىيهلملخطهناالقلملهفلندع..نفسه

أمبروز:قال..نفشهتحتويه

"من..فالنتينيانالوراعوالإمبواطووالمباركالأملِرإلىالأسقفأمبروز!من

حقهمنليسوهس،روحهبصجامعجمدهومن،الحقاثهللاأجندياليسالآنمنا

فإذا،الإلِمانهووايمانأخالصةجمابهَبلنفلالمحأ..ولارياءخدمته!دس!إلىلِحملان

جمادةعنرضاءأىإظهأرعنيحجمأنيمنأدرفلابعَادو،هذأبطىيكنلم

وأخفى.7السر70يعلمالذىالله-لِخادع3أنيمكنلاأحداأننلكوطقوسهأ،الأوئاق

ايمانأ..الإلهتجاهواجباعليكفإن..-الورعالامبراطورأيها..!وبعد

أنأسأأندهشتىيئيرلمماوإلْه..المعلَقدولَحمىالعقيدهَفلترجألاوتحمساً،

وتوهرالبىلْن،أربابإل!الصذابحإعادةيلِنْواجباتكمنيكونأنالأملداعبهم

فيما-تفيلأنكمنطوِيلأشاعلماإلاذاكوماالالَرأببن،لدفديماللازمةالأموال

الإمبراطوريةالخزانةعنفضلاالخاصهْ،،أموالكمنلهمتقدبمأنإلى-يبدو

بآيدلِهم.ماتستردأنمنبدلا،المدينةوخزانهْ

)71(11-01..Ibid

)72(.Ibid.16 ,a b

)73(17.13,.Ibid

ع!36!ص
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وا!!..اسوعة!
والكنائسدمأعنا،أراكَواقبلم!الذينوهمالضلِاع،يشكوقالأدْما"وإلْهم

ضلمنأنكرواالذلِنوهمكدرهم،ترفعابئإليكميطلبونئانيهَهاهمبىاثمدمروا،

اللَىالامتيأزاتهذهوالئعليم.التعلمفىالحق74(جوللِانإلمحانونبمقلَضىسكلينا

حب!فىجرالئهـامنالبعضبىوأوقعوأبهاالمسيحيبنخدعواطلمايطلبونها،

عددأانوالنتيجةالعامهَ.الخدمةعبءمنبالتخلصوإمابالغفلهَ،إما،شراكهم

أقدامهم.زلتقد،المسيحيينالحكامعهدعلىحلَىمنأكبيرأ

سلطانكبفضلأنهاأجزمأكادفإنىمألًمه،زالتماالأمورهذاكانثَ"وإذا

كلفىالحكاممنكثحربفضلفبلمنحرملَاقدوأنهاخاصةللقشع.وأنلابد

أجلمن،رحمتكمأخجراتيان،الذكرطيبفعلوكذاثقرلِبأ،الإمبراطوولِةأنحاء

تحدثلاأن..إليكلأضرعوإنىالضص.فلْهَبمراسيمهمفأزالوا.الحقالإلِمان

أمورأنلِعقلوهل-أخيكنامؤسئحقضلاوألىْ،أمرهاستعَرمأالإيمأطأمرقى

مأالنعاللَطأبلِنمأبعبد،منيسمهاأنعلىأحديجرؤلاشئونهارتباللَىالدولهَ

العقيدة!شأنفىأرساه
انالصوابمنفليسولثباً،هذاكانمافإذا،.صباكيستغلأحدتدعالأ1

كلِلستتعلمأنإلىحماستهتدفعكأنيجلابالحرىبل،مكرهبحيألعقلكيصادر

قوهَ،منأوتىمأبكلالباطلعنيدأفعهومادام،الحقالإيمانبكلىغيورألَكون

ريبلاأدلهكانواقالبرجال،من.الحكمةاولْىلمنتصغىبأنلناصحكوأنى

الجميع.فوق

الحربرجلرأىفإن،عسكريةأمورحولنئشاوررحناأنامئلأ!ولنفرض

لتَعلقألمسألةكأنتفإذاأراؤه.تطإعأنبدولاالاعتبار،بعينيؤخذأنلابد

أمامه.اللهلأنيضارأحدلافكرنا.اللهإلىينصرفأنمقضيأحئماًكأن،.بالدين

أيها.قلبهيكرهمالِعبدأنإلىإنسانأثسوقأنلِمكنلاإنك.عقلهحأفظإنه

الآطفالع!الابقاءالأولىاللرجةفىيعنىكانهناأمبروراليهيشيرالذىالقانون!أ)74(

القياممنالمسيحيينبمنعيقضىمرسوماْأصدرجوللِانأقنلكتعلع،دونجهالآالمسيصين

ئمومن!وئنبة،ف!مفةندربسعلبهـمكأنالفبنالولث!ال!درممبنإلىبنلكوعهدبالئدربس،

المدارم!.إلىأبناثهمارس!عنالمم!ح!ونأم!ع

ج!؟3
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والكنيت..المولةع!

بكليعالِشهاإنسانكلأنتوللَدعلك،توهبالحرلِةنفسفلتدعالأمبراطور

فىعلثهثحصلأنيجبماالإمبرأطورمنلِبئزأنيستطلِعلاحيث،الاحتمال

رؤح"أىا!نأيلاهأ.يسلبهأنفىالرصكيةلْحدوهنفسهالإمبرأطوركأنذااٍيسر،

لهتعطىوأقلابدإنسانكلأنذلك،أنفسهمالوثثلونبهايسرأنلمكنلاخادعه

عكقله.ابيهما.ي!يهاللنينوهدفهالمانهعنواللفاعالتمسكحرية

فىالظنوق-خاضةبصفةوالمسيحيين-إنسانأىساورتماإذا"ولكن

عقلك،ئضلأنجوفاءلكلماتسَممحفلاالصدور،وشكعلىمامرسومأهناكأق

والمسئمع-النأصح-هثأالكلكانوان.تخدعكأقمعسولهَلعباراتاولا

اقإ!الجميعيهويانمنبكثلِرأفضللهوفقط،بواحديُضحىأنولكنضحايا،

خطر.-لفىالأميرأيها-السنألَوشلِوخمنالمسيحيلِن

رغم،للأوثانمذبحبناءعلىأليومأقدمولليأإمبراطوراًأنثأنية"ولنفرض

صفوفف!لينئظموأ،هناكإل!قسرأالمسيحيينساقواًنهذلك،يحرماللهأن

الحرماتوتدنيصألمذبح،علىمنالمنبعثةالرأئحةفإن،يقربونالذينأولئب

منهمويسدالمخلصينأنوفيزكملسوفالمتصاسكد،المحرقا!ولخأنالمقثسة،

ألتصويتعلىأكرهقدالأعضاءمحداْمنانحيثذاك،يدانولسوس،الحلوق

أفمقدمنبحأبأننلك!عللونسوفالأنهمالإوثان.لأحدمذبحأماماقسمانبعد

أنْرغم،يفدرضونكمارضائهظلقىينعقدسوفاجلَماعكلوأن،الغرضلهذأ

هذاعمئلإلىاضطرالذىالمسلحيانغلِرمسبحية(.اض!لبيةلضمالآنالعمنالو

قهرااقتلدوالأنهميحثمأغالباالإضطهادمننوعأًفللاالِعثبرسوفالاختيار،

إمبراطورااخلَثأركعندال!سلِحبونهؤلاءكانهلالإمبرأطور..أيهاالسناتو.إلى

ا!هبسلطالباغرا.فأيكونأنإلاالقسموما؟ولدىمذبحأمامالقسمعلىاكرهوافد

حئىإمبراطوراض!ثوتانماولكن.رقيبألمانكعلىوهو،إليهتبئهلالذى

القرابين.نفقاتتقدموانمذبح،ببناءتأمرأنمنشوداْالبعضلدىهدفاًأصبح

فإنصثمومنالمقدسة،للحرماتالنئهاكدونيحدثأنيمكنلاهذاأناغير1

مرسومأىعلىتوقعأنأوبه،تامرأوبهذامرسومألَصدرلاأنإليكأضرع

الأسلالمحفةجملإنبلبألمانك،أسئجير6للمسلِحكاهنأباعتنارىوأنا.الخصوصبهذا

غيرأومفاجئاًالأمرهذايكوقأنلِمكنولابك،عائذلِنجمعهميتضافرسوف

س!38
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لكنيسة!او.ولةاد!س!
بهايقدمأنأوحضرل!،فىللمناقشةئطرحوأنلابدكهذهمسألةلأن،صادق

ولاهدْا،ملثلعلىأقدمقدالشنالَويكونأ!أستبعدولكنىملتمسا.السناتواليك

عامبنحوالىمنذانهذلك،اسمهذلك..فىاستغلوابهالوثنيينجماعةأنْالأمريعدو

الكنيسةأسقفدإماسوسالمفدسإلىبعث،المحاولةهذهملوجرتعندمامضيا،

صرأحةويعلنون3،الوثنيينجانبمنالمطللاهدْالِشجبو!بأنهمالمختارالرومانية

إذنالقرار.هذاملرصدرمأإذاالمجلسأجتماعاثلِحضروالنأنهمشجاسكةوفى

إضفاءأجلمن،كرامتهممنالمسيحلِونالشيوخبجردأنكمسلِحى،بكيللِقهل

وكانأخلِكمإلىالمذكرةبهذهأرسلتوثْد3للول!يينالدنسهْالإرأدةلالكعلىنفوذ

الخزعبلات+هذهتكاللِفحولاوامرايةيصدرلمالسنالَواًنمنها،واضحأ

كانوكيفماالسناتو؟فىا!ئماساتهذهنودش!عندمأكانواألِنيقال"ولقد

الأفرأدأولئكاستطاعإذ،لأعجبوإنىالكفايهَ.للإمبراطوركلوهففلِماالأمر

لكتكونأنفىيرغلالاتراهمن،الاغراضحقمنرومافىغيرهمتجرلِد

؟فكركعليهبلذىشمتمسكأن(وحسناًتراهبمالَأمرلاكىالحرية

بهاعهداللَىالمهمةلالكتعىذاكرئىزالتومالا.يسعنى،فإنهثم"ومن

لْستجيلاالامشاعركفيكواناشد،أخرىمرةبأبمانكألوذانإلا7(.مؤخرأ-)ْإلى

هذهعلىبتوفيعكالمقدسأتانئهاكمننوعأىإلىفيكنأَو،هذهالولديين.لرغبة

الذىثلِودوسدوسالإمبراطوررحعتكم،أبذلك،فىرائدكموليكن،الملتمس

منأهمشىءولا..الخاصةالأهميةدْاتالأمور.كلفىالنصحتسألهأناعتدت

الإيمابئ.منأعظمشىءولاالعفيدة،

الاغراضحقأنفيهشكلافممامدنلِة،قضيةكأنالأمرهذاأن"وهب

)ميلالمو(أسقفأنذاوها.الدلِنقضيةوفدْهبلكفما،للخصوممكفولأيكونسوف

الوثنيلِنمنَالمقدمالألتماسمننسخةعلىبألخصوكلىفل!سمح.الدعوىأرفع

علىيقفأْن)ئلِودوسلِوس(رحمتكلأبولئسمحعللِه*ردىأعدانأسلَطبعحتى

ماإذاأنهمعلومأ،وليكنفيها.بالرأىلِتعطفوأنتفاصيلها،بكلالقضيةهذه

وضعهالدلىالالتماسديقثمأنطالباْ-دأماسوسإليهبهابعثالتىالرسالةإلىبذلكيشير)75(

.جراتيانإلىالمسيحيونالسناتورجال
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لكنيسةوا..لمولةاع!

نبدىأندونباقتتاعنحتملهانلا.لِمكننأالأساقفبمامعشرفإنناآخر،قراراىصدر

حتىأحدأولاكاهنأ،فلِهأتلقىلنولكنك،الكنيسةإلىتألْىوقدراينا.فلِه

سبلِلك.يعترض

إلىحاجهَفىلسِمثالكنيسةأن9لِحاورك:إذأ.راحالكأهنستجيب"وبم

يرفضالمسيحمذبحناٍالعطايا.هذهبمل!الوثنمعابدزينثقددمتما،عطاياك

وهذهلِداك،وهذىصول!.الصو!لأنمنبحاً،للاوثأنأقم!منلِاقربأنك

خثمةعلىتقوممنلِا!داسكعنيعرلصسِموعالرب.فعالكوتلكبصمال!..

العذارئأن)76(.11سيدينيخدمأنأحدلِقدرالا1قائلاً:لِخاطبكالذىوهو،الأصنام

يتنعمن،بهافستاعذارىبلِنما،امتيازاتعلىيحصلنلمانفسهندثهنذرنالصئى

إذنإناأالزائفةالوثنيدندعوىأثرلَاعليهالذىللربكاهنعنتبحثإذنفلماذا

آلثأمهم.الآخرل!نشاركلا

إنصبيأ؟يكونأنإلايسقغلمئلكلَراهمنلمَدم؟ماستجيبْعلىإذبئ"كيف

لألْه،طفولةالإيمانفىليس.مكتملادلهصكندأجلوكلتام..-المسيحفىعمركل

مرتعش.ضيهربفممضطهديهموجهفىبالمسليحاعلَرفوااالأطفالحتى

تركلنلأن!لَوليت،كَدأنىأشعر"!ملك:يقولألن..أخاكستجيب"وبم

غدماانلْحبلمإرئى.فلِكرأشِافقدحلِنى،حانعندماأخرْقلمإمبراطورا،

خاخنةأكْررت،ماكلأنألِقنتوقدوكيفالاميراطورية،عباعْىغىخلع!

والفضيلةالرحمةنصبأقمتلمَدالحلِاهَ.بقيتمالِبق!سوف،بالعقيدةبتعلىفيما

ىأترىالأبدى.النصريكمنوفيهاعدو.للجميعهوممنغمتماكلوطرحت

ماوفعلتمراسلِمى،الغيتلقدمنى؟عدوىيسلبهأنيمكنهذأمنأكنرإذنلثنىء

قدأنىالآنمعىترىألا)77(.وجهىفىالمعصم!انرالِةرفعالذىذلبيفعلهلم

51وارقدجسدىكانوإذالمحرأرالَى؟!انتهكعندمأأخىبيدنأفذةطعنةللقليت

سلطانى،ضاعلقدحالَيقةسمعتى.لى..بمَىماأفضلالآنللطخلأنكالتبراب،

6/24.!ئى)76(

.كسدموسما(77)
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حم!والكنبسة..اسولة.

منبهشهديضيعالذىوهذا(سرتى،بيدلِضلِعانهنفسىعلىيشقالذىولكن

وإذامعتقدى،كأنالذىالأيمانانتهكت،هواكأطعتاقإنكأعدائى.قبل

مصيبثىإنأكابدها،التىويلاطى.أشدإنخواناً.لنفسككنت،إرادةدوناستسلمت

المصلِبة.هىفلِك

لقد..!ولدىالفؤاد:منهلِعتصروالحزنيسألكوهوأباكستواج!كلِف"بل

مذبحأهناكأنبخلرنىلمأحداانممانغافلت.الوثنبهَعنأنىظننتعندماأعحلِشى

تقرلِبأعنى.الخبائثهذهمل!مطلقأبخلدىيدرولمالسنائومجلس"فىمقاماَ

إنلِقالأن،أومشلَرك،اجتماعفىوالولَتبونوالمسيحلِونللأولْان،الأضحيأت

علىأكرهواالآخرينالمسيحللِنوأنالحاضرلِن،المسيحيينإهانةتعمدواالوشلِن

بماكلفىقضيتوقدعهدى.فىالجرائممنكئيروقعلقدذلك.فىالمشأركهَ

لمأحدأاناستحسنتإنىيقالأنالوأجلاأمن،أفلتقدأحدكانفإذا.تكشف

تسودأناالخزجملاتلخرفسمحتماذااٍإلىشمىءإنكأخرىمرةلِخبرنى.

المانىهعللِهالحفظولمالإمبراطورلِة

فإنطتا،منشىءعلىألدم!إذاأنكرأيتفقد..الإمبراطورأيها"وبعد

وأكخيك.بأبيكبعدومن..يلحقبادنهأولها..واقعةمحالةلالهاحصرلاضرارأ

".اللهأمامخلإصكفىسبباًيكونسوفانهتعرفماتفعلأقإليكلأضرعؤإنى

الأولى،ثلاثنقاطعلىئشتملأنهالنايتضحالرسالة7هذهاسدكراضومن

الملوكأنمبيناًفألنتدنيان،الإمبراطورفىالمسيحىالإيمانجانبفيهايخاطب

نانفسهالوقتفىيمكنهالذى،وحدهادلهمنوقوتهمسلطانهميستمدونجميعهم

أنهاإلا،صراحةالإمبراطورإلىتشلهرلاجمانتوإنوهذهبأيديهم،ماْكليسلبهم

رجالتأمبروزيعنىكمأنعنى-7رجألهطريقعنقادراللهأنإلىتومئ

لَعليمه.عنيخرحلمنالتصدى،للكنيسة

والجص،والورعاللقوىصفأتماالإمبراطورعلىبخلعرسالتةفىوأمبروز

مهامذاتهالوقتفىولِحدد"،الورعو"الإمبراطور7،المباركبْالأمبرولِخاطبه

حلم4!
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والكنيسة..المولة-!

منضدعليهاوالحفاظالعقيدهَحمايةفىيلَركزالذىالأساسىوواجبهالحاكم

الأربأبْهؤلاء.جمدةمنالنتهاكهايحاولون

اللنلن،جراللانوأخأهالأولقالنللنلاق!سميهأباه،الرجللنص!لهولضرب

رسلئهفىيذكرأمبروزأنرغمالمسمحية،عنللدفاع-رأيهفى-نفسيهمأنذرا

ولمبوجودهيعلملم"لأنهمكانهفىالمذبحتركألاْول--!فالنتينيانالأبأن

يلفىَلاؤهذاهذه،الرسالهَقىفالنلدنلِانلسانعلىجاء"كما!!بذلكأحدلخبره

لَجاهوسلِاستهالأولىفالنئيندانشخصدةعنأنفأذكرناهمامع.الحانبطبدمة

عامة.والعقيديهَالكنسدةالمشكلا!

إلىلِطلبأمبروزأنفىفنلمل!ْالرسلةتضمنتهأالتىالئاندةالنقطةأما

حسب-باعلَبارهئلِودوسدوس،الإمبرأطورعلىالقضيهَعرضالذَانىفالنتشِأن

لَدريجلِاًالر!مالةلثلفلوهنافيهأ*.بالرأىيتعطفحلَى،الأمينناصحه-تعبلِره

ادله،وسلطأنالإلِمانعنالحديثفبعدالأمبراطور،مخاطبةفىأخر-ىمرحلةإلى

عنيعلمهلمأودذكفيها،خكمأيصبححتىالعَضلِةعلىثلِودونميولمبىأمبروزيعَحم

أن!كلههذامنالأهمولكن،الشخصيةوقوةالنيقيةبالمسححدةتعلقمنالأخليرهذا

أخيهممَل!جراءمنالثانىفالنليَنيانيعانيهالذىالسياسىالحرجمدىلِقلِنالِعلم

للعونجأنبهمنالكاملوالاحتياجالطاليا،بتزومأكسيموسالمغتصبوتهديد

من.لإنمَاذهالشر!إمبراطورناحلِةمنوالمعنوىالمادىوالتأللِدالعسكرى

أوطوعأيخضعوأنلابدالصبىالإمبراطورثمْفإنومنماكسدموس،مخططات

يريدهمالكلموافقأبالطبعيأتىسوفوالذى،ثيودوسيوسيقررهلماكرهأ

ماإذاأنهمعلومأ7وليكنبعَوله:صراحةذلكعنيعبروأمبروزالميلنهى،الأسقف

نبدىأندونبلأثتتاعنحتملهأنيمكننالاالأسلا!فهَمعشرننافاٍآخز،قرارأىصدر

.فالمقصودئمومن،ثلودوسيوسلَدخلطلببعدمباشرةيأتىالقولوهذارأينا،فيه

،الشرقفىالإمبراطورلراىمخالفأيصدركْرارأىهوهناالآخر*"الرأىب

-.لفالنتينلانمستترأت!يداًيمل!ذاتهحدفىوهذا

المباشرالتهدي!وهىالثالثةلنقطةإلىومباشرةتلقائلِأامبروزينتقلوهنا

مطلبهم،لىالوللنيينأجابماإذاالكنسىوالحرمباللعنهَالصبىللإمبراطور
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والحمسح..المون.-

فىيسعهل!بحلثالإمبراطور،أمامكلْالمنأفذأمبروزاقفلالنحوهذاوعلى

أجلإ.منالولْنلِونجاءهمايرفض(نإلاالنهأيهْ

فىالأغلبيةلِملرلاسلماخوسأنإلىهذهرسالتهفىأمبروزولِشيرْ

وهذهمسيحلِهْ،-لْعبلِرهحسب-الاَنايأعلبيةيأنالرومانى،الشيوخمجلس

يملالونكلهاالإمبراطورلِةفىالمسيحيونكانالتاريخهذافحتىتارلِخلِهَ،مغالطهَ

فالآحرى،أقربهوأوالنحوهذاعلىالمسلِحيةمهدنفسهالشرقكانوإذا،الأقلية

وأعضاءوالنبالهالرومانلِهالأرسد!راطلهَوكانت،معظمهفىوثثيأالغربلِكونأن

يئمسكوناًد!،بتعبلِرغالبيتهمأومنهمجدأكثبرونيزاللاالسنالَو،مجلس

يعنىعنهاالتخلىوأننفوسهم،فىوأصيلأصادقأرومانيائرفأبأعتبارهابالوللية

يص!ْلاهناأمبروزإليهيذهبمأفإنئمومن..الرومانيةالعباءهَمنالخروج

العاصمهَومحافظالرومأنى،الخطيبسلِماخوسكأنحيثفمىء،فىالصِقة

السناتو.مجلسفىالوثنيةالأشكلبيةزصكيمبحىَيمل!،القديمة

سبماخوسملتمسمنبصورةيمدهأنالإمبراطورإلىأمبروز.طلبوقد

يلبثولم.طلبهإلىالامبراطورأجابهوقدوتفصلِلأ،جملهَعللهالرديمكنهحتى

إلىالثانيهَرسالتهكئبأنالملئمس)78(هذامنصورةعلىحصلعندماأمبروز

مطالبهويفندسلِماخوس،أوردهماكلعلىفيهايردالأمر،هذاحولفالنلَينياد!

ببعضذلكعلبىولِدلل،نالتهالذىوالفخابىالوثنلِةروماس!ظمةحولذكرهوفا

الرومان!هْ،العسكريهَالفيالقبينالأهليةالحروبفىتئمال!اللَىالئارلِخيةالأحداث

لسانعلىويقول)9!(،الإمبراطوراعداءيدفىأسرىالأباطرهَبعضوفوعاو

الدماءبتلكدوامأإجبهلىلالطخونلمالسناتو:خطيب.قلهماعلىرداًروما

أحشاءعلىفقطئقاملاالنصرأقواسإنا!يفة؟القطعانلهذىعبثأالمراقة

مقدساتالممَدمةفىدالْمأتضعونلمأذاللمحاربلِن..شجاعةعلىبل،القطعان

ارتبططقسأتعدولاأضحياتكما!نقلبى..إلىنيرونطقوسأبغضرمأأسلافى؟

اذهبواالمائتة؟الحيوانأتفىادلهوحىعنإذنْتبحثونلماذا.،البهائمدماءبارالهْة

(AMB.Ep. XVIII.1 (VA

)97(7..p XVIII!ل!ص!.
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.-.ع.وال!نيسة..اسولةص!

ادلهدعواالجهاد.وهنالنحيا.؟هنانحنالسماء..جهأديكونكيفالأمموعلموا

نفسههولِعرفلاالذىالإنسانولسِرالسماء،أسرارلعلمنىخلالنى،الذىوحده

")؟8(.نفسهكنه

منفمرهَكلفىئكشفولكنها،مطولةهذهأمبروزرسلة-جاكاوقد

رومافىالسناتومطالبمنالأسقفتملكالذىوالغضبالغيظمدىعنفعَراتها

الفقرةفىصراحةذلكعنيعبروهولالتماسهم،فالنتينيانيستجيلاأنومخافة

الرغمصكلىحنقى،اثارماعلىردودىكتبت"لقديقولحينالرسالةمنالأخلِرة

جاعَاولذأالالتمأسا")81(.هذاشجبإلاليسالأساسىفهدفىأستثأر،لاأننىمن

فىللترددفرصهَأىفالنلَلِنبانللامبراطورتدعلمبحلِث،وصارمةعندفةالرسالة

بىفضيكنولنمأمبروز.الميلانىالأسقفلتوجيهاتوالرضوخالنداءهذارفض

منخوفاولكن،خالصةدينيةعمَيدةعنصادرأالسناتولملتمسالإمبراطور

رفابعلىمصلتأسيفاًكانالذىألالَراروهوالكسنى،بالحرمانأمبروزلَهديدات

إحصمنالقرأرذلكيستتبعوما،الوسطىالعصورطحلهَالغربفىالأباطرة

الدافعكانأخرسببهذاإلىيضافوجكزله.لامبراطورهاولائهامنالرعِة

وفى384،مععافى!دمالملتمسفهذأ.فالنتينلِانموققاوراءاعتقادنافىالمباشر

لىبسفارتهليقومأمبروزلدىالرجأءبكليسعيانوأمهالإمبراطوركانالعامهذا

الطاللِا،نحوبقواتهالئقدممحماليهليطلبقبلهما،منموفدأغلة،فىمأكسيموس

وأنخاصةفمريكاً،إمبراطورأبهالاعترافلقاءوأصه،لفالنلينيانوليتركفا

منهايفقلموالتىالشرقفىأقاليمهبمشثلمشغولاكانعلمنا،كمائيودوسيوس

للقاءوارلَحلوفألنتينيان،جوشتينالندأءالأسقفاستجابوقد.rAYنهالِهْفىلااٍ

إذجزئياْ،نجاحأغالةإلىللأسقفالأولىالسفارهَهذهحققتاوقد،ماكسيمو!

فإن6حدابةوعلىلإلِطاليا.ماكسيموسمهاجمةقأدمةثلاثلسنواتأخرث

فىبهلَحلِطاللَىالسلِئةالمظروفهذهوسطتام،استعدادعلىكأنالإمبراطور

ماكلبد!ةينفذأنحلِن،لىاٍولوهساعدتهعنالقسطنطلِنلِهَوانشغال،الغرب

أمبروز.الأسمَفبهلِأمره

)8.((4.

81()93..Ibid

ح!44!ص

http:// kotob. has. it-الإسلأميةالمهتدي!مكتبة



ه!والكنيسة..المولةا

الميلانىالأسقفحضرةإلنىأدرأجنانعودأنهنابمكانالأهميةمنولعله

ملتمسفىوردتكلمةكليئناولوهوالاهتمام،بكلإللِهونصغىأمبروز،

لوحةيعدأمبروزردأقالأوليللوهلةلْدوكوسوفعللِهأ،للِردسيماخوس

ومنمللَغسه،فىسيمانجوسللوحةمناظرةتقفأقصاحبهابهاأرادراثَيةبلاغية

أخريأتمنصورةلنرى-طولهأرغم-كاملهَالرسالةهذهأوردأنآثرلَائح!

وأمبروز،سيمأخوسرسالتىخئلمنالأخلِر،الرومانىالعصرفىالأدبصور

رسالئهولكناللفظية،ابصنعةإلىمطلقاًيلجألنأنهمنالأخيرهذْايقولهمارغم

.ذكرهماعكسبإرادلهجاءت

:بقولالمبالذىالأسقفكتب

فألنئلِنيانالرحيموالإمبرأطور،المباركالأمبرإلىالأسقفأمبروز"من

11.أوغسطس

رحملَكمإلىبعثقدابملبنة،محافظسلِماخوس،المبجلانعلفت!مذ

ايهاوأنتروما،فئالسنالْومبنىمنأفيبلفدكانالذىالمذبحإعأدهَملتمِسأ

أمورفىبجدلتتمرسولم،والخبرةالعمرمقلَبلفىتزالماكنتَواقالإمبراطور

لَقدمتذلكعلصتمنذإنىأثولالوثنى،ذلكضراعةرفضثذلكومع،العقيدة

كاننقاطعدةحلدتقدكنتأنىْرغمالمللَمس،هذامننسخةأطلبالتوعلى

.الخصوصهدْافىمنهالابد

لِتملكنىالقلقكانوإنألمانك،صد!فىيساورنىلاالشكفإنثم"ومن

فىجاءماعلىردىالرسالةهذهفىأثدمفإنىولذاالأمر،هذأخطورةمدىحول

إليهحاجةفىالآنأنتلسثالذىالأسلوبفىالتصنععنمبتعدأ،الملتمسذلك

أنمنالمقثسالكلَاببه.علمماذلكفىمقتفياالحقيقهَ،معرفةمنتبتغيهمابقدر

،ساحرةبعباراتولِفوهبراقهَ،بكلماتلِلَالق،بالذهبشىءأشبهالحكمةذوىلسان

باديةئظلقبمئهفإنثَدره،حىَكَبرتهإذاالذهبهذاالعلِون.ولِبهرباكبابيأخذ

كلبدقةتفحصوأقجلِدأالفكرتمعنأنلليكأئوسلالمعادق.دائرةداخلللعيان

تعتقد-ماجانبإلىوللففأفد)رهم،3هماساتهم،أحاديئهم،6بالوثنيينشِعبقما

الأوئا!+ويعبدولْىاللهعنيتحدثونإلْهمالحقْ+أنه-مائمقةدون

؟4!
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والكئيسة...لعولةاص!

منلِعتبرهاافتراضاتئلائةالتماسهكْيالمبجكالمدينةمحافظحدد+لقد

وأستمرارثانلِة،فقسألَهابعود؟لدادى-لمحالكما-روماأنوهى،بمكانالأهمبة

دلمحعركْضعقبالمجأعةووقؤعف!نلَا،ْوعذارىكهنتهاعلىالهبأثإجراء

الكهنهَ.مخصصاث

تشكووهىالفبراتكلماتهائحْلْقروما.حرْيلْةتبدوالأولافتراضه"ففى

هىلمفثساتهدهوبصْيعْبما.-أنالقدلِمة،بطقوسهائئعلقالتىمقدسانهأعودةْطالبة

اتضعبينما.لكأبلِتول..عنالسينونيين)82(.وأبعدتهاثلِباذالأسوارعنرد!اللَى

أَنذلكوحْذلان،صْعصْمن.المقدسأت.هدْهما.-علنِهفدىدْأتهالوكلَافىْللعلِأن

أمموارإلىابوصول.فنْوتمكيظْالممَثسة،الآئار.الرومانيةهدْهأهانطالمأهانيبال

معاناةمشقةأنفسهميكلفونإذنفلماذاغنها،ئدفعكلهأالأرباببينماالمدينهَ؟

تتولى"خمالِتهم؟ْأريابهمكانتاإَالحصار

قلبإلىألوصولمن.تمكننواألثينوهمالسلينونيلِن،عنأحدتْولماذا

بأىإدْتفلئتظرأحد.03لهملِتعرضغاندونللرومانبقىفدما.كانأخرالكابلِتول؟

آثذاك؟جوببركانألن؟لحدمىالرومانمعابدكانلَاالأربأبمننوع

أجلهم؟منتحاربكانلَاالمقدسةآئارهمانالرومالظعلىانكزلماذا"ولكن

تهوىمايختارونْإذقدعهمالآرباب.نفسلعبدالآخرهوكانيبالكانفلقد

كالبتفتكون-باللالىقإنهاالر!مانجمانبإلىالأربابهذهوقفتمافإذا،أنفسهم

احَهةتكونأقفلابدالقرطأجنيين،النصرحالفإذأأما،المجنظهرللقرطاجنيين

.الرومانعنتخلصقد

روما-فإنغالِتفا،إلىوصل!فهدْهالمغرضةالرومانشكايةأنولنفرص3ْ

إنهاأخر.بأسلوبتتجدثوأنلابدلأنهاذلك،ملوعلىتقدمأنيمكنلانفسها

القطعانعبثأ.لهذىالمراقةالدماءبتلكدوامأجبهتىلَلطخون2لملَقول:سوف

شجاعةبكلىبل،القطعانأحشاءعلىفقطتقاملاالنصرألمحواسانالألدفة؟

الأولىخاربيطالياقىوالثانيةغالةفىالأولىالُليمتين،عاليتينقبيلتينعلىيطلقلممم-)82(

ممنةواحتلتهاروماهاجمتفمَدللئانيةأماخالةفى.!.م53-أه.عامىببنقهضرْيوليوس

بللا..دولاكورننيليوسيدعلى.-مق283سنةطردهاتمحتىفيهاوظلت0903

14ص!6
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والكنيمة!..اسوله.

كاملِللوم!)83(.كأنلقدتمأمأ.مغايربأسلوبالعالمأخضثعئالقد.المحاربمن.

Camillusطاربنِا)84(.صخرةعلىاستولواالنينأول!كذبحالذىفأئدىهو

Tarpeiaالتىهىالشَجاعةاق.الكابيتولمنسلبتالتىالمقدساتتلكثانيةوأعاد

عنأقولومأذا.دينهمينفعهملمحيثالحضيضاىإالأ!اءبأولاهلفعت

Regulusكمدا8(.أئيلدوس)ْ Attili86(الأفريقيلِجدولمأشهادةالروحأسلمالذى(

فىدائصاتضجونلماذاهانلِب!.صفوفعلىحققهبلالكابلِتول،مذبحعلىنصره

نفسىأكلفولماذا!لبى.إلنىتبرونطقوسأبغضماأسلاطى؟مقثسالَا-المقدمة

نهايةلَرئبطأباطرةشهرلِن)87(.منأكئرحكمهميدملمأباطرةعنالحث!يثعناء

كانوهللحدودى؟البرابرةعيورالمصادفةثبلمنيعد.وهلببدايتها؟عهودهم

لقدمخلصلِن؟مسيحللِنمثلِل،لهاسِمبقلمأحدالْاألِدبهمجمكلىجرتالذلِنهؤلاء

-أنآحزعهدعلىللعلمطربيذما)"8(،أسدِرأًأدِديهمفىالأباطراًحدرقع

مذبحساعتهافناكلِكنألموضص.زيفمحضأفصروعدتهمالتىمقدسأتهم

المديدعمرىاقمصلِرى.إليهآل.الذىالسقوطهذاعلىالاَقلأبكىإنىالنصر؟

معالمسيحيهَإلىتحولتأن!لِخجلنىوليسعارأ.المرافةالدماءبهذهأرثبطقد

(r

5(

6(

7(

8(

عنثماالغالعلىذَانيأانتصارأوحقق6الاتروسكيينهزمق.م693عامرومادكتاتور8(

.م.ق365سنةتوفى.09rسنةروماهاجموا

الإ!ام.عللِهاالخونةليلقىاختيزتيلكابيتهول،لتلالغربى.!جنويىالطرفعلى8(

Yجكامىيخىرومإلْىوثنصبلثَائبهو8( I Y،إبأنالبولْىالإممطولهرْم!ما.بم؟56؟!.م

فىألاستمرلرإلىال!رطاجنللنلفعتثاسههَللصلحشر!طهوكانت،الأولىالبونثةالحرب

للحماوض.روماْإلىلرسلئماسيرأ،وظلالأسرفىووقع255عامثْىهزموقد،الحرب

عادئمالأضراحين،برفضللسنالؤأوحىانهويدَد255،عامالأسرىثبادلأوالسحمحول

مالْا.حتىوغبقوطانجةإلى

سكيبيو.8(

وطتللِومر65لأهوأوتوGalpaجلباإلىالبيانيةالمبلغهَسبيلعلىهنايشيرلعله8(

Vitelliusبرلَيناكسإلىربماأو،سنواتثلاثمن.اْكثربيدهمفيماحكمهميدملمالنق

rtinax!حكمه.مبئ.شهورثحلل!خصمنهمأكلفئلاللذقجوليانوخليفتهع

026عامالفرسيدنىاصملِرأوقعالذىValerianusفاليريانالإمبراطورإلىهنايشير8(

عليهاللَمردثَوادهمنعثدأعلنالذىجاللينؤسفهوالآخرأمأكريمة.غيرمعاملةوعومل

محاولاثجاللينوسبذلوقدمستالالهَ،سلطةيمارسونوراحواالئحلة+"الطغاةبامعوعرفوا

!.جدوىدونولكنعلعهمللقضماءكئيرة
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لكنيسة!ا..ولةالةص!،

التعلم،علىمتأخرأيعدعمرالحقيقةفىهناكوليسالمعمر.هذافىكلهالعالم

وليس،أمرهإصلاحفىيرغبلالمنخجلمصدرالمثقثمالعغرهذاإفنفليبق

فىعارهناكوليسالأخلا!،شملَحالَهمابقدرالمديحلِستحقشيئأالعمرامتدأد

ماضىفىبالبرابرةلِربطنىالذىهوفقطهذاكابئلقد.الأفضلإلىالئحول

دماءباراقهارلَبططقساًْلَعدولاأضحياتكماق.ادلهإعرفأكنلماًنىذلكالزمانا

كلفالأمموعلموأاذهبواالمائتة.الحدولنالَافىإلهوحصعنتبحئونلماذا،البهائم

خلعنىالذىوحدهادذ!دعواالجهاد.وهناكنحلِا،هنانحنالسماء،جهادلكون

أحىَمن.نفسهكنهنفسههويعرفلاالذىألانسانوليسالسماءاسرارايعلمنى

لاأنكملعلرفونمنلاأصدككموكلف؟ليدكلىهوبهفدمالصدقأناللهمن

؟تعبدونالاهعمنشيئأتعلمون

الأعظم،السرمعرفةإلىيقودأنلِمكنلاواحداًطرلِقأاقأيضأ،دال"ولقد

نجدهوالخيألبالوهمغهلْبحثوماأدثه.بوحىنحننعرفه،يعرفهلاالذىولكن

لسلاملْسعىنكاٍوطرأئقنا،تتفقلالَنممنطرائقكاقوالحىَ.ْاللهحكمةفىنحن

المسيح.خلنمنأنفسهمالأباطرهَسلامفدنشدنحنأماالأبأطرهَ،خكلمنأربابك

كأنمهمأماشيئأنقأرنانالكبائرمنأنهنؤمنولكننالِداكصنعتهمأتعبدإنك

!دأنفسهمفلاسفتكمفإنوباختصارحجر.فىيعبدلاأنادث!إرادهَشاءتلقدبأدذ!.

.تفعلونمماسخروا

أنتحبهل-.)حيثماتانهتعقلفيلأنك-إلها،المسيحكونأنكر!ما"فإذا

ماوتحقر،مهينكلتمجدأنمنأكئرنزِقأىللالوهية(وليسللجسدكانالموس

!!العبادةهذهلِالمهانةلك.الهاالخشبمنقطعةفىتجدأنكنلكتووَ،أنيجلا

لالك؟أضد4أىلِموت،أنيمكنالمسيحأنتؤمنلاإنك

.الزخرف،المقدسةأحرامهأوإلىبهائها،إلىالمذابحفللَعدألالِقول:إنه11

مسيحىكإمبراطورأنتأماخزعبلاطهم،خرفيشاركهملإنسانذلكفلتتركألا

تقلةوشفاهنقيةبألِديصرونتراهملمأذا.وحدهالمسيحمذبحتقدسأنتعلمتفقد

،وحدهالمسيحاسمإمبرإطورنافللِرددألالمعابدهم؟بالكهانالاحتفاظعلى

ترىا)81(.االربيدفىالملكقلبلأن،أعلمبههوالذى،غيرهدونعنهوللِتحدتَ

21/1.أمثال)98(

ع!48!ف
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!رلكنيسةوا..وكالة

برلِدونأشياءبعودةلطالبونهمببنمأمذبحا؟للمسيحولتىإمبراطورأىأقأمهل

،يعبدونهملمامس!حيونأبأطرةيقدمهأنيجبواحلَرامئقديرأىبهالنايئبتواان

.قادرونعليههمماكللخزعبلاتهمقدمواقدالوئنأباطرةمنغلِرهمداممأ

دبل-لفظوهم.منمَنألْريقتفونالآنهموها،زمانمنذالطرلِىَسرناالقد

نصرأذللاانصْبرنحنالنفقاث،أجلمنيسعونهمبينمادماءناقدمنابأنالنباهىإنا

نفعاًاكثرشلِئالنايقدموالمإنهمالخسراق؟موقفمافىهميضعونهاحينعلىلنأ

لمنالحسنىجزاءيقدمالإلِماناعنوفبحهم،ونفيهمالمسيحلِلِن!جلدعلىإقدامهممن

مننزدادإنناأرواحهما!عظمةإلىأنظرعماباً.لعانىأثهإلد4.الظنلِتطر!لا

الذىألوقتفىبنا،الاضطهادإنزالخكلمنيعوزنا،مأخصمننفقد،ماخالر

.هبا!دونلَدومأنيمكنلاطقوسهمأنفلِهلِعلمَدونن

فإثهمهذالِمولوندعهبمامئلِازالهن،فسلا!ارىإلىفللعدألا:للقول"وإنه

لاالذينأولئكدع.مكافأةدونلَبقىأنيمكنالمعذريةأنإدزاكلِستطيعونلا

حصلواثدالعذارى9منكمولكنلشكبوق.فلِماعثهالبحئون4الفضللهفىللثون

مناثظرولكنسيعأ.لجأوزونلابالكادإنهمجزاء؟منبهوعدواماعلىفعلاً

صباغلىواٍواكاللِل.بلضفائررؤوسهنزينتممنالكبلِرالعددذلكإلىبعد

عظمةوإلىالئابعين،بزمرةأحيطتوكَدالمحفةأبهةوإلىالإرجوانى،أرديئهن

للعذريهْ.المقررالزمنمعكلههذاجبملوذاماالعائد.الامئلِازا!،-وسعة

الأسلعياءالملَضعينأولئكفليرقبواألاوالجسد،الروحجمونفليرفعواْألا

ولكنهرؤسهن،تزينالتىهىللِستوالأكليلالضفالًرإن.العذارىوجماسكة

شىءلاجانباً،ئطرحبللذالَهالْنشدلاالجمالوغوالِةالعفهَ،تزينهمشلْركخمار

امتلِازاوَر،لا.وصيامتصدولكن،رفاهةولاأبهةلا،الأرجوانيةالأشعرةهذهمغ

والهناءالمتعةفىكامنأنهالإنسانيظنقدالشاكلةهذهعلىشىءكل،منفعةلا

السعأدةليجلبالذىهوالأداءوهذا.لواجباتهنأدائهنفىإلاهؤلاءعندتجدهلا

ولابئمن،ابلَياعهايمكنلاوالعذرلِةباللَضحية.والطهارهَترسخوالعفةوالهنأء.

التىتلكطهارةتعدلاأنهذلكبها،تعلقأوللفضيلةحبخصمنإلاتحفظ

نصر.أولإنزمن.لبعضتقبمألتىهذهأوالنعَود.أجلىمنمزادفىتشلرى
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لكئيسةوا..ادولةع!

السبلِلهوالكسبْاجلمنالسعىانوذلكالمال،لثمهوهَعلىالتغلبالعفةلَجنيه

إذنمبلغفأىبسخاء،للعذارىالأعطياتتلكنقدمدعناهذا،كلومعالدنو.إلى

ظنواماوإذافلك؟لسدادثكفىخز(نفموفوأىالمسلِحيين؟علىبهيفاضسوف

ادعواأنهممنالخجليغشاهمألافسلا،لعذارىفالطلعدمسوفالهبأثلالكأن

أنحقنأمنليسأنهلِظنونبينماالوننببن،الأباطرةعهودعلىشىءكللأ!سهم

المسلِحيين؟الأباطرةعهودعلىشىءفىنشاركهم

أربابهم.وخدامكهنتهملىيمتد.اٍلاالعامالدعمأنمنكذلكلِشكونإنهم11

ناحلِةمن.عليناانكربينما،بالذاتالأمرهذاحولئأرثالاحتجاجمنعاصفهَ-وأى

)09(.موخرأصدرثالموانينمنمحدبمقدضىالخاصةالملكيةملِراثحئىاخرى

يلتملكنالاوالحزنبنا،7المضراراذلكنعدلالأناأحد،منايشكلمذلكومع

فإن)19(4المدنيةالأعباءمنالتخلصإلىأسدَفسعىمأوإذافمَدناه.شىءشكلى

يعانونالوثنيونكانوإذالِملَلك.كانماكلسكنيتخلىأنذاتهالوق!فىعليه

أللازمالوكَتجمتاعانعليهالكاهنأنذنكشكالِتهم،يبررونذناٍفكيفهذا،ملو

وظلِفئهسلطان"يشلَرىأنوعللهحوزلْه،فىمأكلفقدأقلقاءوظلِفتهلممارسة

رضاف!لنفسهالعزأءلِجدانوعل!ه-الخاصة،أملأكهحسأبعلىهذهالعامة

لِبلِعلاانهذلك،الجموعخلاصأجلمناللللبصلاةقلافهعنعوضاًرعلِته

الكرامة.علىْ.يحصلبلالخدمة

لقائدالعذر!تماسالرغبةنفسكفىتجدإنكالإوضأع،هذهبينإذناكارن

منالوصاياكتبثلقدقساوستها.أحدسا!حةتبرىءانللكنيسةلِسمحلابينماعشرة

ىأأوالأدنياء.أولئكمنولاالكأفرين،اْولاءمناًحدلسلَثنلمالمعابد،كهنةاجل

ول!أولجيرومعنهقالوالذىبالأساضة،يتعلقفيما!النتينيانعنصدرالذىالقانونوهو)09(

Nepotianum!لالوضعلذلكأهلناقدأنناأحزننىماولكن،القانونمنفمكو"لا.ه!أألاك

ات7لدمنذالإمبراطوريةوكانترلدع".بلالَجرىوالسلبالنهبعللِاتبينماعلط،نحسد

الزمنبمبروروتضافَاووزنهاحسابهالهافمخصياتالأمماقفةض!أللمسدحيهَشحول

.الغربفىخاصةالكنيممةضدأنفسهمالمسيحيونثأرحئىو!مائحهمئرواتهم

الستخدامهاأسىءفلما،قسطنطينعهدعلىهذهالمثنيةالأجمأءمنالإعفاءقراراثصدرت)1!(

بالإ!اءات.الخاصةهذه"الامتيازاثإلغاءأوالاستغناءئقرربعدمن
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!رلكئيتؤا..ادولة

منحرمواألذينوحدهمفإنهمايأكلرِوسرجالأماالحياء،دليلىالصفقينمن

أجلمنالعامالعداسإقأمةعلىالمَادرونوحدهمهمبلنما،الحقهذافىالمشاركة

هباث.ولاالمحزونينالأراملمنحئى.وصيةلأىيسمحلافلكومع،الجميع

ذاته،المنصبعلىئوقعذلكمعالعقوبهَفإن،خلاقاىإلىتسىءهناتلاوحيث

بهاأوصتماإذاشرعِةوصسِهاتعدمسمحيهْأرملة-أيةإنالقوليمكنوعللِه

بقصدهذااقصلاوأنا!اللهرهجالسلىأوقفتهاماإذاشرس!يةوغيرالمعبد،لكهنة

نفضلأَنناذلكمنه،أشكولامالثيهمفقطمعلوماًليكونولكن4ألتبرمأوْالشكوى

الرحمة.إلىنفتقرأنعلىمالافقراءنكونأن

يقزروندعهميمس،لمئركأوللكنيسهَأعطىماإنأيضاْيقولون"ولكنهم

ذلكلْممافإذا.للمسيحيينجعلتالتىهباتهاالمعابدعلىحرمالذىذامنكذلك

الأقلعلىأصبحفقطالآنعقابأ.منهأكثرثوابأيكونسوفالخطأفإنللوثنيين،

مأكلسلببعدأفموا،غثماالشعورهذاكانوأبنمحئما.أمراْالعدالةادعاء

وحرموهمالحلِاة،فىحلَىحقهمعلىالحقدإضمارعلى،المسيحيونيملالك

ميتصكلىأحدينكرهلاماوهو،موتاهمدذنحقمنالأدلْىابحدحتىاستحْدام

الالِمان،نصرهوحقأهذاليه.اٍبهمألقواالنالناولاءثانبةالبحوأعادولمدأبدأً.

سببأىتدشِهمأالتىانفعالهذهسكلىاقدمواالذينأسلاطهميلوموقالآنترأهمأفلا

اعمالهم3الأنعهميدشِوقالذسنأولئكأجلمنالسعىإلىيدعوْهناك

علىالوصاياولا،المقدسةالأحرامالهباثْعلىينكرأحدفلاذلك،اومعا

ماالعقيدةبمقتضىيستخدموالملأنهمأرأضيهمفقطمنهمأخذتلقدالعرأفين،

أنهبميدعونكانواإذانحننمارسهمايمأرسونلالماذا.للعقيدةحقأنهادعوا

خاصاملكأالعالمهذافىشيئأًتملكلاالكنلِسةاقنهجنأ؟نفسالحباةفىينهجون

هىالكنلِعمةملكيهإنالف!ض.لوجدهثاالجزاء..لكمنهنائمومنالإلمان،إلالها

لذوىخبزوأَىاقداؤهم،تمالمعايد(سارىمنكميقدروندعهمالفقراء.رعاية

أخنتكلههذااجلمن.أودهميقيمفأاعطؤاالمنفيلنمنولأىقدموا،المئربة

حقوقهم.وليستأراضيهممنهم
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لكتيسةوا."ادولةع!

كانْمألأن-يقولونكما-إنتقامأالمجاعةجأءثلقدئرى*.ماذا"أنطر

يقولونكما-السببولهذا،للجميعنمْعمصدرأضببح،الكهانعبىقصراكبلمن

طعملاالتىالنباتأتعصارةيرلْشفونعليهمأغمىالذلِنالرج!أفواهراحثا-

وعأدجhaonianالخئونىالبلوطبئمارالحنطةألِضاًاستببلتالسببولنفسلها،

إليهملِهزوقوراحواأنواعْالأطعمة،وأسوأالماشيةغداءإلىبالناسئانلِةالزمن

تأكيدبكلالطواهروهدْه،رمقهميسدمأأخشابهافىيجدونصكلهمالبلوطبجدْوع

كأنلَاْعندماقبلمنوقعتأنسِمبقلمالأرضعلىْجثيدهمثجزاتتملر

أن!بلمنحدثامئىوحدفا..للحالَيقةولكنكله!العالمشمود.الولنيةالخزعبلاث

ومتى؟سنابلهدونقشافأعطلَهمالأشخاءالمزارعينصلواتمنالغائلسخرت

الفلا!حين؟أمالخطوطهافىالقمحأورالَىخيبت

بأناعئقادهمخلومنلِكونأنلااٍهذابلوطهموحىالإغرلهقاسللهم!ومم

ملوفىدومأيعتقدونلأنهمالسماء،عندمنهبهْكانالغاباتطباممنالعونهذأ

دودوناأشجاريعببالوئلْيينعْلِرترا؟مناربابهم.مبننعمةأنهاالأمورهذه

Dodonaليسولعلهالغابأت؟طعاممنالدنئالصنفهذايمجثونعثدماخاصة

لهم،عقابأبهذاابئلئهمقدغضبهاسورهَفىأربابهملَكوقأنالاحتمالقبيلمن

نملكهمالذلِنوهمتنحفق،انلِمكن!الهَوأىوش!كبناً،لهملْهدئةالأربالافرضنه

أ-دول؟الجميععلىينكرونهابينما،الكهنةمنلعَلةالعونلَقثيماستمرارلمنعالحزن

فإنحألأيهَوعلى؟نفسهألائممنوأبقىأشدالعمْوب!ةتكنلمإذالالكعدالةأى

للالكالكبيرالأملهذاكاقإذا،يتهاوىلعالمالمعاناهَهذهلمل!كافيألسِ!السبب

بعد.شِضجلموالمحصوليتحطمسوفالسنة

خبتقدكانثالمعابدأَنوارفإنمضلالسنوأتْطويلةانهفيهشكلا"ومما

أربابعقولإلىمؤخرأالآنقفزفذلكأترىكلها،الإمبراطورلِةامتدادعلى

عادتهجرتكماهضانهالنلليحققلموهل3الكبيرالانتقأمهذأعلىلتعَثملولذللن

ا!ليمه.لأهلالانتمَامهذامل!يحدثلمحينعلىالمثبنةأكهنةفقدهلمالينتقمعامكل

منبهأوكَعلماالماضىالعامفىالأربابانلَعاممنلِقولونهما!وليكن

لاالمواطنينفإنوالآن3هذاعامنافىهذأصولِحدلشلمفلماذاصحلِحأ،ضرار
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حم!والكتيسة..المونةع.

لِقطفونولاالأشجار،لحاءفىالمحعاذةعنيبحتؤنولاالجذور،باقتلاعيقتاتون

اعمالهملمحىالسرورعْمرهموقدتراهنمولكئكالئيإتالَا،أشواكمنطعامهم

الذىصيامهمأجلمنيعدوتهاالتىلمحاصيلهمالعجبيغشاهمبينما،الناجحة

غلتهالهمأخرجتوالأرضلاولمالصادكة،ورض!بدهمإرالئهمبملءعليهيقبمون

بأطنها.فىمابكل

ئصارلِفأماممشثوها2يقففلْراهالبشرامورعلىيعلْدلمالذىذأ"من

نتاجاٍوفرةالماضىالعامفىشهدتقدسكدلِدةولاباثأنجلِد%نعلمنااٍبل؟السنين

منتحدثلمبصورةالغالأنلْجهعمابهاأعبراللَىالكلماتأجدلاإنىأرضها.

Phaetiaالئانيهبأئلِتياأما،زرعوهمالَفوقغلالاباعواوالبانونياويوققبل،

secundaفىالأماناعتادبوقدانهاذلكئرأئهأ،جراءمنالضرارعانتفقد

ليجورياالخريفكماروأطعمثخيرائها.كْىطمعأالأعداءالآنأئارتقدفاقتها،

الأحرامانتهاكبسببالقحطلِصبهلمالماضىالعامأننجدوهكذاوفينيسلِا.

مزاربمأنإنكأريستطيعونأتراهم.الأيمانبغرسازدانتقدهذهأنكماالمقدسهَ،

مزدوجأ..كسبأجنيناقدفأناولهذاواضحبشكلإنتاجهارأدقدالأخرىهىالكروم

عائد.منلهاماببمالكرومدطأفوتملكناونفع،فائدهمنفيهامابكلالغلرهذه

بمااعتباركفىتضعهاأنلِجبالإمبراطورأيهاوهامةأخلِرهَنقطة"بقيت

فسو!علْجنأم!.يحموئب..)إلأرباب("دسكهميقود:أئهدْلبإلخير،كللكيجقتي

حمله،علىثقدر7لاما-الورعالأميرأيها.-إذ!هىئلكعبأد-اً/1.لهمنكون

وأنهم،أسمائكخصمنأربابهمإلىببتهلوبئسوفبأنهميعيروننافلسوف

ذلكعلىسكولنكمعتبرينالممْدسة،الحرماتانتهاكعلى-إدتنكدو"!-سيقدمون

جمادهم.،-استطاعواان-هؤلاءوللِخفظ،لأنفسهمبأربابهمفللِحلَفظواألا،موافقة

سِمتطيعونإفنفكيفيعبدونهم،منعونعلىقادرينيكوثؤالمإذاانهمذلك

عدو؟لهموأنتحمايلل!

فىوضعثاإذاولكنتعود،انيجبالأسلافطقوسإنألضاًلدولؤهو

العالما!ن:.الأفضلتراهالذىفمامحققاْ،نجاحأكانسلفأتمماكلأنإعتبارنا

الفراغخلالالمكونة.المحلالفةالعناصرخاليهامنالبدايةفىتآلفالذىنفسه
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والكنيسة..المولةع!

لافوضىفىظلاصأكانأو)مرنة(،لدنةكرةفىالفضاء(-العدم-أالخلاء

السماءبلِنالتمألِز)هذابهاؤهاكتملبهالذىالتشكيلفلكبعدمن!تلقفملها،نهايهَ

ذلكثفسهاعنالأرضنزعلالقدوطها(منهأشىءكلاستقروقدوالأرضوالبحار

بلالبدء،فىبالضوءللثهاربحظولمعلإ،فىبالشمسئبئهجوراحتالدامسْالظالئم

.الحرارةاشئدتكلمادفداويشع،ويزيدهالضياءلِكسبالزمنبمرورراح

فىارلثععندما،الكنيسةعنالوجىنبوءاثههئملالتالذىذلك"والقمر..

وليغلألانية،الظلامفىمناليخئفىالأولىعمرهأأشهرفىتحبوهىوراحتالبدء،

.صافلامعبضيأءيتلألأوراح،للشمسموأجهةفىأسلَدارتهلكتمل!حلَىجنبيه

ألائمار.اوالعملفىلْجربةايةتملكئكنلمالأزمانسالففى"والأرض

التربةويغطىألحقول،فيهاؤيخطولِخضعهـأعليهايثسلطالمأهرألفلاحبدأفلما

تنب!.مأبأزاهيروثحلثالمَفر،فطرتهانفسهاعنخلع!،الكرومبعرالْشالجردأء

كلينموكماشاكلتهعلىصبغناوالذىالباكر،عمرهفىنفسه"والزمن

ثمتنبل،أنلالبثمأالتىالأزهاربهذهربلعأغدابهْالسنون،لْمَدمتكلماشىء،

النهايهْ.إلىتصيرلْمنضجهايكتملحتىلدمر

طفولةبديناماكل،خبرةشىءأىعنالبدءفىلدبناوليسصألِضأ،"ونحن

عنرولِداًونتخلى،السنونبنامرتكلما.ئتغير،ماسا-عانولكتادراكنا،اٍكْى

ا.النلقدبىالأولىالمبادئ

رمنالبده،فىعليةكانماإلىيعودأقيببشىءكلأقإذنافليقولوا

الشمس،بضياءاسئنأرلأنهالمسبرةافتقدوفدالأنيبدوالظلاميغاثماهألذىفالعالمثم

الجسد،أثقاللْرْيلممابأكثرالعقلظلاملْمحواْأنمنبشرأأعظمشىءوأى

الأولىالحالةكانتولماالشصر.أشعةمنوهجأاشدالإيمانقبسيبدووسوف

أيضأذلكينسحبأنغروفلاشىء،كلشأنمضث،قدالعالمعليهاكانالتى

لِبحثونالانثاج،نقص!فىالخطأيتحسسونألنينلاء3أوولندعالقدلِمة.العقائدعلى

فىأيضأابيهويشير!ن،العامنها!ةفىلْحينلأثها،الكرومقطأففىالعبِعن

الئمار.منينضجمااخبرلأثها،الزبتونثمأر
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لكنيت!وا.!سودَ

الئىكله،الفضلقطافهىالكنلِسةورحمةغلللّا،هوالأرواحالمحمان"لكن

الجمواع،كلعلىبعدمننفسهاتنشروراحتالقديس!ن،فىالببايةمنذازدهرث

لِؤمفىتكنلمالتىالعدَوللالقثهقدبالمسيحالإيمانانالجمعِلاحظفمَدريبولا

المعلمدذ!لبرفضولم(خصومدؤنللنصزلاجهنأكلسِ!أنه)ذلكشرسهَفجهما

الغلبة.لهئكونأنأحقفالحقساد،قبلمنالذى

عنها؟أجنبيةعائدروفاأتبعثفلم،الحقهىالقديمةالطقوسكانلَاذا"واٍ

الئكليفالباهظةالمبانىهذهعلتهاالتىالمناطقلالثاعنالطرفأغضولسوف

علىفقطأردولسوفبريقة،انطفأبذهلاتثالقالئى)الكهان(الرعاةأولئكوبيوث

المنهزمهْ.والأرباب،المغلوبةالمدنبآلهةرحبوألماذامنه،هميشكونماأهم

كيبيلىاطهةأنموذجكانألِنومن3الأجنببةالخزعبلاتلهذهالدخيلة.والطقوس

3الفريجثون)الشعراء(الحربفرسانوأنّىور)ول5اكمولتزبيفمركبالنهابغسل

عبدهاالثىأينبلالرومأن؟لدىدومأًالمكروهينالجأئرينالقرطاجنيين،وآلههَ

ديلْولب!لْىوالجلNiكا!نديتراقىوالفرسCelestisكلستيسشحْصلْنىالأفارقة

النصرأقيعتقدونفإنهمئموفنملتعددات؟لربألَاوليسمخللفهَلفسميا!تبعاً

يؤخذ،ولالِملع،بالقوةوليسهبةيأتىشكبلاف!وولذابعينهاآلهةفىيتجسد

منأكثرأوأعظمالربةهذههلترى..العقائد.لسلطانوبيسالفلِأاقلعوننلَالًح

المعركهَ؟وقألغتسلدعلِهاأو،الملالللطلبهاالدىالأعدادللك

روما،فىالسناتومبنىفىبمذبحهاالنصر()ربةتحتفظانطلبوأ/اولالَد

معبدفىوهنك،بالمذابحمللِئةالمعابدإنإ!المسيحيينمنفيهالشيوخأغلبلِةبينما

فإنهمقلوبهمإلىالسرورثدخلالتىهىالعددكثرهَكانتوإذامذبح.أيضأْالنصر

هذاعلىالأضحياتتقديمعلىالإصرأراما.مكانكلفىأضحلِاتهميقدموق

يحتملوهل.الإيمانأزدراءإلالهتفسيرلاالأفرهذافإن،بالذاتالمذبح

رغبةغلرعلىولمو"دعهم:يقولإنه؟حضرتهفىبالتضحلةوللىقيامالمسيحى

رألْحةويزلرلونبأسماعهم،الترانيمبىويصغون،بعمونهماللخانيرمقونمنهم

منالمتصا!الغباروليغطبانوفهم،البخورويسلَنشقونبحلوقهم،الأضحيات

والشوارعوالأروقةالحماماتبهتزخرفيمااْلسِط.كارهونوهموجوههممواقدنا

5ءج!
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..و!كنيمة.ص!ال!وله

إن؟العامالمحفلهذافىومصيرهقدبىهلكلهناكيكونألن3لهمكفايهَتماثيلمن

النبنأوللًكبأصوأتإننمرئبطأيكونسوفالسناتومجلسمنالمؤمنالجزء

مافإذاالأربأب،بهؤلاءيقسمونالذلنأولئكبإلِمانموائيقهم،للأربابلعطون

انبَهاكهوبماسلموااذعنوأ،ماوإذأ،زيفهميكشفونوكأنهمبدوااعدراضهمأبدوا

...للحرمات

أرتضىهلترىومراسيمك؟رحمتكقوانلِنطاعةعلىإذنسنقسمألِن!ا

الطموسلالكطريقعنيالصد!العوانين،فىلضلعالذىوهووارلبط،عمَلك

علىألِضأبلهؤلاء،جانبمن!طليسالإيمانقداسةعلىاعتدىلقذاالوئنلده

تعرضقدالإمبراطوبىأيهاايمانكأنذلكمنأنكىهوماولكن،سبقوهممنيد

الذكرعظلِماعتقدوقدشلًت.إذاتقهرانعلىقادرولكنكأيضأ،للتجريح

سمعتهأن،المقدسةالأسرارمعرفةفىمبتث!أيزالمأكانأنهرغمفسطنطيوس،

ئانية.بإعادلْهيأمرولمبازالته،فأمرالمذبح،ذلكببقاءسمحماإذاتدنسسوف

لمملطان.هذاالقرارلمجردفليسالإعادةامأ،الفعلسلطانالإزالةاكسَمبتوف

يربطالذىهذأأنفالكش!فلته،أوسهوهبسببانفسهلمتدحأنلأحديحىَْ"لأ

عنصادرةموأفقتهيعطىالذىذلكمنلْواجدأأكثريبدوآخرلِن،بغكرنفسه

ا!الجسد.تقاربمنوثاصثأأشدالفكرفتآلف،فكرهدونفقطْشخصهحضور

كرجل3يأتيكفإنهالجماعهَ،شمللميدعونالذينكأولا-ءرطسأتملثكماإذاالسناتو

علىأعضاوهولِفضلكالوشلِن،لأربابلِسلمهاولا،درلِرلَهعلىولِطلعكوأحد،

مظأهركللفوقالحبهذ!المنشود،الحبهوهذاالمانهم.علىللسولكنن،بنيهم

.أمأنفىالسلطانيحفظالذىالإيمانأصبحماإذا،السيادة

الإمبراطوربأن،ذلك،حدثمأإذاالقولبعضشِرأنالمحلَملْومن

منددمماعلىجزا،5لَكلدبكلفلككانلوكماجأنبه،هجوانلَمقد)29(+الورع

رجلمنوما.الحاضرةللأعمدالاندقاليةالاجراءاثبهذهبالتقديرجديرةأعمال

الدورةمننوعفىتنتظمانلمكنالبشربأمورتتعلقالتىالمم!ائلانيجهلحكئم

.اتيانجر(29.)

هط!ع!6
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لكئيسة!وا..ونالة

وتعانىتخلالفأوضأعهاولكنن،النجاح.نفسالدوامعلىتحققلالأنهاالللَابع،أو

الزمن.لَقلبات

Ceniusبومبىكنيوسلِفوقالذىذاْ"ومن Pompeiusالمعابدنصرفى

مأحققهأ،ئلاطةبانتصأرا!الدنياسادأنبعد،ولكنهأالخارجفىودعمهاالرومأنيهَ

خارجمنفيأثم،الحربمنهارلباإلىفتحول،المعاركإحذىفىهزمأنلبث

Canopusكانوبسخصىيدعلىصريعأسقطماسرعأنثمإمبزاطوريئه،حثود

ولكنه؟الفرسملكقورشسادمماأكئرالشرقناصيةاملالكالذىذا"من

الهزيمةلمحقلَهأنلبثماعللِهم،أبقىثممنأفمميه،كلعلىتغلبأنبعدأيضأ،هو

وطبِخلقهبحسنصلِتهذاعقدأنهومع)39(*امرأةيدعلىوهلكسجشِاً،وأصسى

وهكذأ.بدمائهأمتلأإنأءفىووضعترأسهقطعتفقدقهرهم،لمنحتىمعاملته

متسلطة.امرأةلصلفذل

زجممهأميلكارمنبألأضحياتواهتمامأحرصأتراهْأشدْومن

المعركة،سيرامتدادصكلىرتبةالجنودأقلبينحئىلِعَربكانلقدالمَرطاجنلِبن؟

ولعلهيطعمها،كانالتىالنارفىبنفسهألقىبه،أحاطتقدالهزيمةأنرأىفلما

اضرا!!بلانفعاًلهتقثملمأنهأأيقنالئىالندرانلالكبجسدهحتىيخمدأناراد

ا!والف!بحملألمحةوئقأنماالذىجوليانعنأحدثتر)نى"وبماذا

لا،الحالاتهذهمل!فىحلَىفإنهولذللق،ملاذهوسائلكلدمرْحتى،العرافين

أحداً.تخدعلاوعودناأنذلكمماثلاُ،انئهاكأنجد

انذلكأستلثار،لاأنىمنالرغمعلىحنقىاثارماعلىردودىكتبتلقد

للِجعلكولكن،الخزعبلاتتلبلأفضحأثلتماس،هذاشجلاكانالأساسىهدفى

السابفينللأطاطرهَالعرضهذافبعدحرصأ،أكثرالامبراطورألِهاالملتمسهذا

وذكرناغها،المتأخرونيحدولم،آبائهمطقوسعلىمنهمالأوائلسارالذين

سابقة،تصبحلمالأوائللأولاءالعقيديةالممارسةكانتذااٍأنهذلكإلابالإضافة

مدينبهأنتماواضحأبدأولقد.كذلكجعلهاعنهاالطرفالأوأخرإغضاءفإن

الماشاثيتلص.ملكةTomyrisتومويم!)3!(

http:// kotob. has. it-الإسلاميةالمهتدينمكتبة

به!ل!5



!حف!وا..ادولة!!

،شعوركتجاهوثانلِا6الوئنيهْالطقوسائلْبعألايجلبأنهأعنىاولا،المانكإلى

منأفدمواماإذاأنهمذلك،أخوكقبلمنافرهلماانتهاككأوئحطيمكمحماكَصد

علىالنلِنالممابقين،الأباطرةجانبمنالتغاضىهذأامتداحعلىفقطجانبهم

واللَعالبماللَفالبدعلىالاعنداءعلىبمَدموالح!ألْهمإلامسبحببن،كولْهممنالرغم

لاقداموراثرعىوأنقيادك،الأخوةحبإلىئسلمأنعليكواجباكابئالوشِهَ،

أنإذنالآنعليكاخيك.قدرمنشَثقصلاحتىغها،راضيانفسكأنتلَكون

".الأخوةورابطةوالمحمانكلِئفىَأنهترىم!تحفظ

لىأ7ٍالثانيةرسالتهفىأمبروزمعقطعناهاطويلةرحلةفهذهوبعد..

مذبحإعادةأ!جلمنإلبهسيماخوسملتمسعلىردا،الثانىفالنلَينلِانالإمبراطور

عرضناهاكماالرسالةجاءتو!الرومانى.الشيوخمجلسمبنىإلىالنصر

كمابلتفنيد،سلِماخوسملئصىتضمنهماكلامبروزفيهاتناول،مفصلةمطوله

منكثيرفىرومأخرابفىبالئبعيةملقية،وغلِظاغضباتتقدأنفعاليةجاعتأنها

الرومانيةا!أربابعلئالميلانىالأسدَفنظروجهةمنكلهايكنلمإنالأحلِان

هانببدأمامالصمودعلىاتقدرلمبحيثوالضعفالوهنمنكانتوالتىالقديمهَ،

نفسلهمكانتلأقْالغزاهَبذلك،التفاخرالولثيينعلىوتعيبالسينونيين،وجحافل

منحدوثهلَمَبليمكنلاأمرفهذاثأنية"المذبحإعادةاماالمثلا!،أوالآربأب

أمبروزويسحْربالمسلِح.خاصفقطواحدبمدْبحيقرأنيجبمسيحىإمبراطور

لهن،المخصصةوالهباتالأمواللردبالدعوةويلتدرفستا،عدْارىمسألةمن

المسيحية،فىبقرينلتهاويشلِد،ومعناهأالعذريهَقيمةإلىكاملهَإساءةذلكمعتبرا

ويدلل،الأرباببان!الأمنثعلقلأسبابالمجاعةبوقوعالقأئلهَسيماخوسدعوىويفند

،أخرىمناطقالرخاءعمبينماالمناطقبعضىفىإلايحدثلمهذابأبئذلكعلى

يرادالئىالبشركفىالوفوعمنالإمبراطورويحذرفياضا،زاللامصرنل!وأن

أنحيثكبل،منابيهولملكلهالأربأببحمالِهٌالقولمنبهاهاصطياد

العقيدةأمورفىبعديتمرسولموالخبرهَالعمرمقتبلفىيزاللاالإمبراطور

لأنهاومقثساتهابآربابهاالاحتفاظلَودروماكانتإذأأمبروزولِتساعلوالحياهَ".

مناستقدملَهاأخرإلص-أربأبلجأتفلماذالها،الفخارومكمنانتصارائهاسبلا

ذع!،58
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حمروالكثيسة..ال!وله..

،وغوىضلفقدلاطاربابونمسكهواهأنبعمنأنمبلناًرساللهولِختتم.الشرق

القرطأجى،هاميلكاربلْالت..وعرْزهماوقورش،بوميى،.همارجلينمئلأوصْرب

...جولياقمطافهخاتمةوجغط

ألئىالسيئةالسيأشيةالظرو!معالئهدلِد،منالعاليةالنغمةهذهأنولِبدو

أمبرؤرْتحدىأنابصبىالأفبزأطورروعنىأدخلتكد،.الغربكْىسالْدهَ.كانت

يستجيبأنطبلِعيأكانئمومنالوبالظ.-"ْعزلبمهوعلىعللِهيجرسوفوالظرؤف

ورائهومنسيماخوسمحاولتابأعتوهكذاالملِلإفي.الأسقفلآراءحسيروهو

فىالوشِونكأنولما.بالفشلفالنتلِنيان،ثمجراتيانمعالوئنيوبئالسناتوشلِوخ

لمجدرمزمنالمذبحهذا.وجودإللِهيرمزالذىالجوهرىالضعنىيدركونالغرب

الثالئةللمرةالمحاولةهذه-ألِضأعسيماخوم!طريقحاولوا.عنفإنهمالقدالم،روما

س)،9(.88عاملمحى،ماكسيموسعلىانتصاره.يعدنفسهثيودؤسيوسالإفبراطورمع

عرفبماالصبىيد-الإمبراطورعلىانمن!بحإعادةتحقىَالصعبمنكانوإذا

منوانزعاجهأمهلَأثيرتحتووقؤمحهالاثمخصيةوضعفثعزيمهْخورفنعنه

شخص!فىئمامأالصحوبةتنجسدأنالأحزىمنفلعلهأمبروز،سلطان

ولمالدير،الاحرْامكلالفللاثىللأسمفلحملالذىالملحمس،الثلعىثلودوسلِوس

لماليأسولكنالأوليتيق.ألمحاولتينفىحظهممنبأسعدمعهحظهميكنلمولذا

293عامالثانىفالنثينلِانمعجديدمنالكر.ةفأصكادو!وسلِماخوسا،السناتولِتملك

إلىليودوسيوسوعودةالأمبراطوريةمنالغربى3النصبفبحكمالْفرادهبعد

لمإذجديدأ،رأَياالأمرهذافىليبدىئمهلهلمالأقدارأنجمر9(،)ْالقسطنطينية

منالجرمانىأصله.لِمكنهلمالذىلو.rbogastesأربوجاستيدعلىاغبلأنيلبث

ألعرش،على!ugenius-بوجنيوسننوبجبلِدبهفأعلنإمبرأطورأ،نفسهإعلان

وأمرلندلئهاستجابالذىالجديد،الإمبراطورهذاإلىبسفارقيسلِماخوسفتحول

نفوذإعادةمحاولةأقبيورىويذكر)69(.مكانهسابقإلىالنصرمذبحبإعادة

)!4(4..AMB.ep. LVII

)°9(5..Ibid

(Ibid..6 (q1
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لكتيم!ةوا01لدولةاص!

الجرمأنىالالَأئدأعدهالذىالبرنامجفىالرثيسيةالنقاطإحدىكانتالوثنيهَ،

إليهأجتذبالذىالطعمهوذلكوكانيوجنيوس،الإمبرأطوروصندعلَهأربوجاست

البارزهَ)17(.الشخصيأتمنعدداً

لِبثوفلِماكانتمسلِحيتهانإلامسلِحيأ،كاقيوجنيوسأنمنالرغموعلى

الوثنىالفرنجىألمَائدونفوذلتأثلِرخاضعاًكأنلعلهاوفقط،ظأهريهْمسالهَ

أربوجاستكانالذىالودفىفإنهولهذاإمبراطورأ،منهجعلالذىأربوجأست

الكناثسوثحطيمحبديد،منالسيادةإلىالولتدِةإعادةعلىصر)حة.عزمهفيهيعلن

طاقتهقدريحاوللِوجنيوسكانثيودوسيوس)89(،علىالنصرلهلَحققماإذا

نبيلة،لعائلةينتمىكانولماوللولليين.الفسيحللِنبينالتوازنبسياستهالاحئفاظ

لسيماخوسصدبقأأصبحفقد،للبيانواستاذأ،الفلسفةمنملَضلعأعالدة،ملثفأ-لثافة

ولذلكروما،محافظذاتهالوقتوفىالسناتو.باسموالمتحدثالرومانىالخطيب

وزعيمهمالوثللِنالسناتوأعضاءجانبكسبعلىيوجنيوسمايعملأنطبيعياًكان

سعحالذىالوقثفىفإنه،ذلكسبيلوفىالشرقما..إمبراطورضدالقالمةحربهفى

.والهبأتالدخولبإعادةيسمحلمفإنهالسناتو،مبنىإلىالنصرمذبحعأدهَباٍفيه

تعيينعلىأقدمقدكانوإن)91(.والعذارىفستاالربةلعبادهَالمخصصهَ

Nicomachusفلاطانوسنيقوماخوس Flavianusنأئبأ-رومافىالوثدىالزجمبم

القالُدلتأثيرشكدونراججاكانكلههذ)أنشكولا"أ(.)ْهناكميراطورياًاٍ

أنرلبولالوجنلِوس.شَخصلِهعننجعلمهلماأربوجاس!،الجرمانىالوثنى

جدلدجوليانعلبهملِطلعأنمننجوفأيحثث،الذيلهذاالفزعتملكهمقدالمسيحيبن

هذهفإنأمرمنيكنومهماالفرنجى.قائدهورائهومنيوجنيوسفىممثلأ

لِدعلىالأخيرةللمرةالمذبحأزيلحيثايضأالنجاحلهايكتبلمالجديدةالمحاولة

493.عامهذاالغربإمبراطورعلىانلَصارهبعدلْيودوسيوسالإمبراطور

)!7(936..Bury,op. cit. I p

)89(.916.Jones,.L .R .E I p

.صيهـ."س!سا)6.74)99(

I.p;168..246:أيضأوراجع14أنظر1(00) .C .M .H IV pصأ.ول.*,Jones

61ع!
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حم!والكنيت..الدولهَ.0001-3-.....

احتجاجرسالةالإمبراطورإلىوكئبثلمه،سنانإمبروزشحذالفور.وعلى

بعضتضنصْتوقدالأمبراطور،عليهأثدملمااستلِاءْهوإبدىإْهدْأ.مشلكهعلى

والكنيسعهَ.الدولةبينالعلاقةعن-الأوروبيالغرببفكرأ!رعهاصنألعالرسالةسطور

المللإئى:"الأسفعفقال

يوجنلِوس".الكريمالإمبراطورإلىالأسففأمبروزمن9

اعلمادى..الأموركزعثىعللهالذلعالربمغخوفىهوْأرلحالىسبب"إن

فدرمنأرفعقدراعكان،هما-.إنسانلأىأقلِماولاأحدأ،معهعقلىفىأشركولا

كنعقبلمكندىادلهكانمافإذاأذى.الناسامنأىعلىاْجلبلمأنىذلك.المسيح

فىلِعئملبماالأباطرةألِهاأواجهكمأنيرهبنىفلنثقلَى،كلفبهأضعشىء،

فعىئجاهك،الإمبراطورأيهاللصمتألزملعلنوعليهةصورتهكانتمهماْنفسى

الأحداتعئرتيباأراعىولسوفْ،سبلعوكاباطرهمواجهةفىعنهاأسبئلمأمور

.الخصوصبهدْاتتعلئالثىالوفائعبكرضكْىخطوةخطوةوأمضى

فالنتلِنلِانإلىقدم)روما(،أْللمدبنة-محافظأالشهيرسيمأخوسكاقاعندما1

ماالمعابدإلىيعادبأنأوامرهإصدارإللِه"يطلبالتماسأعالذكر،الطيبالأصغر

اناعلىوكانوعقيدلَه،وحماستهبما-يتفىْينبغىكمابدور؟ثامْوقدمنها.سلب

أوضحتالأباطرةإلىاحتجاجينفقدمثبدورى،ْأقومانأسقفاْباغبإرىالآخر

لمأنىوالخعقيقة.للأربابالقرأبينتكاليففىعاهميساأنيمكنلاالمسيحىأنفيهماع.

هذهملَلإضداريعدمحماسةبكلأنجادىرحلَاولكنىتلك،إبطدلمحىالسيبأكن

بئدْسهللد!لبهلممالأنالمعابد،إلىصالأموالإعادهْلبهببعدمالأمروإلْلهى،المراسيم

تلكوتكاليفبنفقكلخاصجلِبهمنينعمانباستطاعتهبينما،إعالتهلِمكنهلا

بمقدورهيكنلمفإنهذلك،علىأقلع!م.قدكانمأإذْافإنهواًحْيراً،.الخزعبلات

وإما،هناكالكاهنبجدلاأنهفإماجأء..ولوالكتيعمبة،إلىيسعىأنهذهوالحالة

لمبأنهذلكعنالعذرالئماسعلِمكنولامتحدعياً،طرلِق!يعترضمنبهايجدأن

بالمسأهمةيسمحلاأويبررلاالعمادأنتظارلأنألمعمو؟يهْ،سرنجعدتتاولقديكنْ

.الأوثاتنفقالَادفعلعى
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لحممم!ة7ؤا..سولهاص!

بينمنوكانالإمبزاطورى،الكنسىالمجلسفىرسالتىقرئلْا"وف

وروموريدوساا،الضباطكبارأحدوهوBautoباوتوكونثالحاضرين

Rumoridusمندْالولبهببنعبادةعلنىعكفوقدالمرتبة،نالْ!مقإلىْيننمىالذى

وقوأعداليثفىَماإلايفعلولمحدبذَىإلىأنذاكفالنتينيانأصغىوكْد.أظفارهنعومهْ

لنائبه.أذغنواثمومن،الإلِمان

ثلِودوسبوسالرحلِمالإمبراطورخاطبتحتىالقللِلإلاذلكعلىيمض"ولم

واقالسنالَو،منالمعنىبنفسرسالةلَلقىقدوكانموأجهته،فىمطلقأأترددولم

ولذازمن،بعدتوصياتىعلىوافقوقد،الشيوخمجلسأعضاهكلتمنوتكنلم

فعلتهماأنىجيدأيعلنملأنهسلِلْة،بنيةذلكإلىينظرولم،اياملعدةجانبههجرث

"وأتكلم.نفسهالنبىقالهماالمليكحضرةفىأقولأنمنأخزىويمَأَمرى،عن

روحى.منلِنبعوما46(،الم91)مزامير"أخزىولاملوككلدامبشهاداتك

أبممجدفالنثينبانالامبراطورإلىثانيةسفارةأرسلأنالسناتوليلبث"ولم

ولمساعتها،هنإكأكنلمئأكيدوببمبإلخ!سران،باعتولكنها،ضحالةفى،الذكرى

أنذاك.شيئماًإليه.ير.اعىيخط

إلىنجهاعهدقدالأموردفةأناتضح،سلطانكرسىاعلكنِتمعندما"ولكن

وربماوثنلورن،ولكنهملدولة،مهاملْسييرفىحقأالكفاءةمنكبلرقدرعلىأناس

33قوالها-كنتالمخابد،إلىفعلأشىءبإعادةتقملمأنكالإمبراطور-للعظحيهاضِل

أنيجبأنناتعلمولكنكالولاء،كامللكمأبدواالذينأولئكعلىبالهباتأنعمت

فقطلسِ!للحريلأ،بمسألهَيتعلقفلِمادالًمأنفعلكما،ادلهيرضىسلوكادائمأنسلك

خدمئك،فىالعاملينالعسكريينيدعلىايضاْولكنالاكللِروس،رجألجانبمن

عندمابلاطكإلىالرسصتسابقوقبالأفأليم،فىألقاطنينعدلدضمنالداخللِنأو

ذلك،تفعللمولكنكثانلِة،المعابدمنأخذماإعادهَبطلبونإمبرأطوراغدوت

منفرأيثعد!أنكغيرل!،مقاومئكعلىظللتولكنكثإنلِةالكرةفعأودوا

.الالتماساتهذهبمل!لْقدموأالذيناوللًكعلىثنعمأنالأفضل
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لكنيت!!ا..إلةولة...د..3.ء.--.-،..-...-...0003.-.

-السلطةعظم!مهماأنهجيد)اعتباركفىضعالإمبراطور.."أيها

خبىً-على.مطلعالصدور،ثكنهبماعليمإنهأعظبم،افهفسلطانالامبرأطورية

لا.وأخفىالسريعلمأ!..الغببفىبعدهووفاشىء-،كطعلمهأحأط.النفوس

لابخلدكذلكيدرالم؟ادلهغدمنشىءاىتخفىأنأتريدالنفمط،خداعإذنتعانى

تكونأنالإمبراطؤرأيها-واجبكمن.يكنألم،المثابرةهذهبمل!تصبرفواأنهموبما

انتهاكاْبعدماثزيرىوأن،الحىالحئالممجدبادفهيليقبماضرارأأٍمنهـمكتر

المقدسط؟.لقانونه

الاَخري!؟علىالأنعأمفىلرجمل!والبغضاءالغليضمرلْراهالذىذا"من

الحممدنفوسنافىنحملولا،جودكخطىوقعتقئفىجمونأأنفستامننقيملاإنا

إلىطلِئكسثقثمكلِفخببرنى،الإيمانحفظة!طولكناثعمل!،خصتهملمن

سوفأنهمبدولا،تفعلهسوفماشكليتقديرهمكليضعونمنهنكان؟المسيح

إليك،يعزىوأنلايد-عليهيقثمونشىءأىفإنئمومن.حذوكالتوعلىيحذون

-ثكونأنالضرورىمنْكأنولقد.أنفسهمسكدمنريبابلافهويفعلوهلج!م!أما

إذنالمسيحخداميقوموكيفلثه.خضوعاًالناساكئر-إمبراطوراًكونكرغم

هبال!أبتوزيع

نفسهالاضطهادأقجمرمضى،هماالننحوهدْاْعلىْثضيةهنككاثْا!قد

ا!عاب7أهمت!علْدماأئهذلكالوئئية،الظِللىاٍولَولتالآبابى،المانبعَوةأذيكن

ياسوتاختارلمشاهدلَها،الأئلِمأنطاكيهَملكوقدمصور،مددنةفىالخماسيهَ

Jasonأجلمنونمدلِمهاأورشللِممندراخمهَنلاثمائةلإحضارضباطاًانطاكبين

بل،الؤثنيينإلىالمطلوبهَالنقودهذهيدفعوألمالآباءأنغيرهردر،أضحلِات

ل!فقأنينبغىلا"الأموالأنللِعلنواحرلِصينالأيمانعلىرسلألدنهممنأرسلوا

أنهلَقررفقدولذا،موضعهغِرفىبذخأيعدهذاأنإذ،الأربابلأضحياتئمنأ

أقلِجبفإنها،لهرقلالتقرلِبأجلمنحصلتالنقودهذهإنقيلقدكأنلعا

علىغِرهلِتقثونحملوهاالذينكأنلماولكنجبلِت،أجلهمنالذىللغرضتذهب

أغراضفىبل،للأربابللتقريبأستخدامهاعثمويلتمسونوحضاسة،الإيمان

ألنقود،حملعلىكرهوالقدحقيقة.السفنلبناءثخصصأقتقررلذا،أخرى

الدولة.أمورمنامرفىولكنجمعتأجلهمنماإلىتذهبلمولكنها
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....لكنيم!ةوا..ليولةاع!

الصمث،علم-فىشكدوتأصبحوافدالنقودأحضروأمنفإن"والآن..

وأنْ-لابدالنقودأنمقدماًعلعوافلقدالمانهم،عندفاعأقوةبكلو!واولمكنهم

هذهتخصلِصفى(فلحواخشلِهْ،أشدْلنههمرجالمعارسلوهافقدثمومنئحصل،

إل!بلنقودعهدوافالآباءلأنإلانلكوما،السفنلبناءولكنللمعبد،لا،الأموال

والضمائرالنؤأياعلىالمطلعالن!وتولى،المقدسالقانونقضنيةعنيدافعونمن

الإ!براطور،أيهاشكطكفليسحدث،قد!اكانوإذاالأمر.هذافى1القضاء

لاوأثتمقضلِاً،حتمأًعليكيصبحالأمر،كانوكيفما.فعلهعليكيجبفلِما

الحصولأجكمنحلْلِثأسَمعىأنم!لطأنك،فىاحديتحكمولافهر،لأىتخضع

.الأكليروسرجلنصحعلى

أوأرففيمالستفإنىوحدى،كنثوإننضالئفىفإنىلَاكيد،"وبكل

هنأكفبلبس،والناس.ادذأمامأقولهاكلمةكلعنمسئولاًكنتولماوحدى.أنصح

كتمتولقد.الكاملةلمتىفيكاضعانلِمكنلالأننى!زنأ،لىيمل!آخرْشىء

،بأىشخصىا!تص!نعشىءفى.الصوابمنليسأتهوأيقنثأحزانى،زمنمن

فسموحأليسانهكماأرتصبه،لاعماالطرفأغضأنواجبنىمنيصولمشىء،

أولي.فىإلىكلبتغدماعليكأردلمالِضاًهذاأجلومنلساثى،.أعفلأنلى

عندماوأخيرأ...فإنئايقع.سوفلذىهوهذابأنيتنبأكغنكفَلأنىع!ك،

فىالسببهوهذانفسىهيفلتعفبل،منرداًلككتبلم"لأنىرسالةمنى7طلبت

ماحث.كل

أبجلمنمللَمساًكتبثلوظيفئى،بممارسدَىيتعلقماوجدغدما"ولكن

كَداطرا-ءأييعثينىولاخشحةارتعداللهبأمرلِتصلفحماألْىدْلكالحلِارى،أولئب

سوففإنه،والشكايةالرجاءمهايفضلالتىالأمورفىأماروحى،لهوجهْإلى

مراعلألهالواجبالاحترامأفدمأنيفوتنىلأأنىكمامخاطبلد،ضروبيةيصبح

مكلَوب:هومامعتفشياً،السلطةتجاه

أهلإلىبولس)رسالةَانجزيةلهلمنالجزية..حقوقهمالجميعافأبكطوا

اذعنلافكيفما،لشخص!لبىأعما!منأذكا7كنفإذاأنىنلكرومأ(
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والح!يت!.ةاسوله----.-.-...

إليك،تؤدىواللَبجيلالاحتراممظاهرترىأنفىترغلاكنتولماللإمبراطور؟

.رضذاهْتنتمىولمنالسلطاق،وهبكلمننذعنأنلنافللَسمح

ليواصللَمهلهلمالأيامأنإلا،رغبتهلأمبروزيح!الملِوجينلِوس!كأنوإذا

يدغلىأربوجاس!وصانعهقأئدهمعالهزيمهْلقىماسرعانأنهدلكسلِاسته،

المذبح.هثمفىيترددلمالذىثيودوسيوس

خطوأتاتخذقدعهدهمنألماضيةالسنوا!هذهطوالثلِودوسموسوكان

الممرةهذهضرباتهووجهتالولثية،سلىوالاجهـازالمسيحلِةشأقإعلاءنحوبعيدة

العبادةدورلَحطيمفىراغأيكنلمالإمبراطورانورغمذاتها،المعابدإلى

منأفلفَالأمورأنإلا،عامةمرأفىَإلىتحويلهافىيطمعبلئمامأ،الولثيهَ

الناحية،هذهفىالرئيسىالدورالأكليروسورجد-خاصةالرهبانلعبحلِثلِثنِه،

المعابد،هذهمنأيث!يهمإليهتصلماكللْدميرعلىبلغةوبحميةبأنفسهموأقثموا

وم!وربا.مصرفىواضحهْبصؤرةنلكوتملو

الولالاتفىالمناطقمنالعذيدأن-!كنسىالمؤرخ-سوزومنوسولذكر

ويمارسونالمعابدعلىيلَرددونالذينبالولليينلّعجتزدماكانتالشرهة

هؤلاءوتركزا(.للِبةنلهؤس)1ْالولنىالفلِلسوفذلكفىويؤيده،حريةفىطقوسهم

أنالطبلهعىومنأنظاكلة.ْجنوبىوأفامياورالْحوالعربيةالبتراءفىخاصةبصمْة

الوثلْون،ْإلى-المناطقهدْهشهدتها.ْالتى.الفوصْى.أسمبابسورْومنؤسيعرْو.

يردأنأيضأالطبلِعى،.ومنوقعتالتىللاضطراباتالرئيسىألمحرك،!يعتبرهم

فلِهمبمنمعتبراًالمسلِحيينبملالهاألتهمةف!3siumuرْوسدموسالوثنىالموًرخ

،الإحداثهذهعنمسئولينكمدا!حصس!كينجنِوسالشرقفىالإمبراطورىالنائب

الحكومهَاتجاهلىاٍاسللدواوقدفالمسيحيونالوكَأئع،تلكنعللأنالعسيرمنوليس

الأضحياتبئحربم385عامصدرتلتىالمراسيموخاصةالإمبراطوربهَ

.الأربابومستقرالوثنيهَالعبادةدورليهاجمواللمعابد،علىوالترددوالقرابلِن

دفعهالذىالحدإلى،تحمسأ-لذلكأشدهمأفامياأسقفاMarcellusماركللوسوكأن
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--.-...-.لكيمسةوا..ولهالةع!

لةتسولمنكلإرهابفىعليهميعتمدايإشداءالمضارعينمنفريقتكوينإلى

ندمبرفىألرن!سىالدورلعبوفدالمعابد.أحدفىالطفوساداءالولتببنمننفسه

الربففىنشاطهدائرةوسعبلأفاميا،فىفقطلسِىالوتتدهَ،الأربأبدورمنعثد

عقيدتهمعنالوثنيبنتحويلالسهلمنليسبأنهالإيمانذلكإلىيدفعهالمجأور،

،السهامرمىعلىمدربةعسكريةبفرلمحةوساعدهأ(،وحدها)؟ْالطرلِقهْبهذهإلا

عقيدتهمعلىهمالذينالفلاحينجماعاثلقهركينجيوس،الإمبراطور!النائلا

للكثيون3فلمنفمالَاهأمولَاكأسلْجرعأنلبثمأماركللوسأنغلِر!ائمون.

وراءفيهايستتركانالتىالممواقعإحدىمنبالهروبعرجهيسعفهلمعإذ!لَلأ،

)301(.حيأوأحرقوهالمغيظونالولثيونبهفلحقالمصارجمن،فريق

السكددرىالأسقفانفلكبكثبر،هذامنأسواالآمورفكانتمصرفىإما

)1ْ4(،الشجاعهَومكمنالحكمهَصوثبأنهثلِودوريتوسيصفهالذىثيوفبلومر،

دليونسِ!يوم!الالهمعبدبتحويللهيسمحكىئلِودوسيوسالإمبراطورعلىلِلحراح

Dionysiusإلابنلك،صرلِحةأوامربصدرلمثيودوسيوم!أنيومع،الكنيسةإلئ

حملةليبدأنريعهَفلكمنتيوفيلوسفالْخذ،برفضهينبئهلمذاتهالوقلَطفىأنه

-بالطقوسالسخريةإلىوعمد،الإسكندريةفىالشهيرةلوشِةالمعابدلتدملِرشأملة

الديونلِسيهْ.الشعائرأسراريخصمابكلالطرلِقمجرضإلىألقىعندماابونميهَ،

.الولْنلدن.-.فى-علىالصعبمنوكانأ(.السرابلِوم)َإلىذلكبعدالهجومتحولثم

ئمومنغلِظهم،لِكظقواأنبالأربابالسخرية3هذها!واء،فلاسفتهمخاصة،المدينة

جصعهميقودالسرابيوم،مبنىواحلالواشىء،علىيلوونلاغضبهمفىأندفعوا

هجماتيردونالوثنيةالقلعةهذهمنوزاحواولأ"حلأاه3أوليمبيوسالفدلسوف

)601(.المسيحيين

.VSOZOMء!!22.01)201( hist. eccl. VII ;15 THEOD. hilt

'MO.ZOS.hist.ع،5ح1711;15ك!ول+V055.histء!5)..21أ()3+

)154(167.ecclا).كأ.THEDDوالفضلِلهَْ.للسلامالأبدىبانهْالطوحبونالمؤرخويصفه

)501(16.0 V!!اغ.SOCRAT. Gist

)601(.Id

-عع!166
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لكنيسة!وا،.لة9الة

الكنلسهموًرحْوو!اثهومنأثه،إلاالحثائق،هذهينكرشقراطأنيورغم

فىالشغبهذاملرلإثأرئهمالإسكندرلِهَفىالوثنيينعلىاللوميلقونجملِعهم،

أنويضيفونْسوريأ،لليىو7منسوزومنوساتخذهالذىالموقفمانفسوهوالمدلِنة،

يمكنلاأمروهذاالوئننيينأ!لِفوقكانالمدينةفىالمسيحييقمنالالَتلىعثد

أنتاريخهمنثعلمفنحنالكنلِسة،ومؤرخونفسهسقراطيرويهمماحثىلَصديقه

Romanusرومانوسألعسكريةالحاملِةوفائد5!ءلأ3uإفاجريوسمصرحاكم

كماثيوضِلوس،السكندرىالأسقفلصالحالمثينةفىالرومانبةبالحاميةتدخلاقد

منالهروبإلىلهانعرضواالتىالعنفأعمالأماماضطروأالوثنبينان

هالديوسالنحويانبينهممنوكانمصر،مدنمنعديدْفىمتفرقلِنالإسكندرية

701)وأمونيوساsuHelladنج Ammonius).اتملكهمالوئنيينأنإلىبالإضافهَهذا

صدقتحقىَأقبلبثولمالأمبراطور"عضببهملِحلانمخافةوالرعبالهلع

المعابدكلبلَحطيمالإسكندريةإلىالإمبراطورلِةالأوامرجاتحبث(حدسهم

صودرثبينماضخمهَ،غلاياتفىالأربابتمائيلفصهرت،المدينةفىالول!ية

ئلِوفثلوساواحتفظالاسكندرلِة،.كنيسةلمصبلحةألمقدسةكالأوانىالطقسيةالأدو)ت

والسخرية!الازدراء11قبيلمنالميالينأحدفىليقيمهالأربابيأحدواحدبتمئال

ذلكعنعبرالذىأمونيوس،استياءإلىبالذاتهذاأدىوقدالولثية.بالعبادأث

")1ْ8(.التمثالهذابكلىبالإبقاءفجةبصوزةبيهاأسىءفالوثنيينليائهْيعَولهْأق

70()1SOCR. AT. Loc. Citشبابى".قرةف!القعمطنطينيةفىعليهمأأتتلمذكنتويقولْوقد

ماطالىفلكشواالودليينوذالعامههذافىلِفضلم.مصرنيلذسوزومنوسينكر1()80

دوبذلك،بخبرهالإمبر!ورالىمصرحاكمكتبوقدلنهر+لألةالؤاليبنتدَديمومحمبأربابم،

لت!دضبرورةالسحركلنولوخىالفضلنعنيتو!لنهرهذايلعبعَولهئلِودوم!صسعليه

يملوجلىيصالدمكاندإلأضصك،لئؤيبصفحتهتعلوالبهجةكانت،طضانه،انتظام

كماوردتهاث!دب!له:مع!عأث!مةيختمسوزومنوسولكنأثه!ا!لردوسهنئثبع!تىبميأهه

المجدش!جتمممه،السرييو!علىالمعاولهوتعندمالهثيودوريتوسوينكرلى"!رويث

كثوئعولفىممببأكاناطهةحر!دون!معبدهذاهدمولن!جرذك،منلهاحصرلاأعدك

VIIساءععV;22الظر:المعميصةْالىالول!ضمن ;15 THEOD Kist!مكعأول.اس!ص.SOZOM

16-15.eccl. V92;!عذ!أ.SOCRAT!حأكط!!+اع.RVFIN

ل!6!
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والخميم!ة..لدولةاص!

وعلىالكنسلِون،ومستشاروهثيودوسبوس7أدرث311عانمجاءماإدْاحنْى

الفأضدة.الضريخةلئوجلِهحأنكَبالوقتأنأمبروز،الميلالىالأسقفرأسهم

يينلْربط-.أنعالمنطقىمنولعلهْصْروسأ.الوتتلِةعلىحرباًفأعلنهاللوئتية،

إدْولوبينْلِليه،والذىالعامهذاكْىثيودوسدِوساتحْذهأاللَىالصارمةالأجراءات

-أنإذ.سالونيكحادئةبعدأمبروزيدعلىالسابقةالسنةفىلهجرىالذىملِلانو

كليةالإجهازالدولةطريقعنلبحاوللَمامأ،الموإتيةالفرصةهذهانتهزالأسقف

الرابعفىفإنهثمومن،الأولىالمرلَبةالمسيحيةتحددبحيثالولثية،على

جميعبإغلإقيقضىعامأمرسومأثيودوسيوسأصدر193فبرالِرمنوالعشزلِن

لِلبثلمئمتامأ،تحرلِمأالأضحياتوتحريمالإمبراطورلِةأنحاءكافةفىالمعابد

عددتدميرعلىنصىجديدعامبمرسوم293لْوفمبرمنالثامنفىذلبئنىأن

فىالأربابأمأمالبخورحرأ!اٍومنعمبراطورية،الاٍفىالولثيةالمعابدأشهرمن

الباهطةالماليةالغرأماتوفرضت،والتنجيمالعرافةولعنالبلِوت،فىأوالمعابد

ووصل!المقدشة،المزاراتأواغلالَتالتىالمعابدعلىالئردديحاولمنكلعلى

فيهاتجرئالتىالأراضىاوالمبالْىمنالخاصةالأم!مصادرهَخدإلى

منىنجأءكما!طعَوسها،القثيمةالديألْةو)علنوتالطمَؤس،تلكص!ممارسة

liciaوللية"خزعبلاتمحض،المرسوم superstitoةgenيخالفمنكلوعد

لتهمةنفسهمعرضأ،والعقيدةالإمبراطورغلىخأرجأًالمرسوملِن،هذيننص

المرسومهذايدعوأنالمؤرخينلأحدجازحتىا()9ْالدولةضدالعطمىِالخيانة

بألألعاباحئف!أخر393ْ-سنهْ-وشهدتا(.-ا)"أالوشِهْاالأحزان!أنشودةالأخلِر

للمثا!الرأئعالعملفلكالأربأب،!بZeusزيوسلَمثالنقلوثمالأوليمبيهَ،

)111(7.القسطنطينيةإلىالأوليمبجبلعليمنأ؟عd!ةنفيلياسالاغريقى

IIVSOZOMءس!0251:فظر)!01( hist

.Vasiliec,op..936-:.نقارو cit. I .p ;83 Bury, op cit I p

es,later..186و Roman Empire, I pلولة
The".17.:أيضأوله decline of the Ancient world

.Chadwick,op..168:وكنلك cit. p

("11)38.Vasiliev,op cit. I p

(11().4 d
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ا!!!!ا!ولة..و
دينالمرسوملِنهذينبمقلّضىثلِودوسلِوسعهدعلىالمسيحيةمختهكذأ

جوارإلىشرعبةديانةالرابعالقرنأرباعثلالمةظلتأنبعد،الرسمى.الدولة

كواهلوللِكينيوسْضكنقسطنطينرفع.منذ،الإمبراطوريةفىالأخرهـاألعقائد

لِصدرلم193عأموحتى313ْعاممنذأنهذلكالوتتى،الاضطهأدعلاءرعايتاها

علىثلِودوسلِوسأثثمعندماإلاالوثنلة،باضطهاداعامأمرسومأًالأباطرهمنأحد

أوالمقابلةالصورةتمل!الدينيةثيودوسيوسسياسةأنشكولا.الخطوةهذهاتخاذ

لثيودوسيوسكانفبينما.3(،2841-هددلثلاثوسالإمبراطورلسلِاسةالمضادة

لأمن.ضرورةالنيقلِهَ،عنالخارجةالمسيحيةوالفر!الوئنيةاضطهاديعتبر

بل،للمسيحييناضطهادهفى.النظرةنفسيطبقكأندقلديانوسفإن،الإمبراطورية

عندمأدكالثلِانوم!ضلللمسلِحيةالوئنيينالرومانالأباطرهَنظرهَكانلَاأيضأهذهإن

Deciusدكيوسالإمبراطورعهدعلىالممميحيهَباضطهادعاممرسومأولصدر

وألاقلَصاديةوالعسكرلِةالسياسيهْالظروفإلىراجغاذلكوكان2(،)924-اه

المحلادى.ألئالثالقرنبأزمةعرفماإباقالإمبراطوريةبهاتمركانتالئى

لِعنىلاهذاأنإلا،المسيحيةلمصالحمالتقدالآدْاالأفدأركفةكانتاوإذأ

أشدكانواالامبراطوريةرلِففىفالفلاحونواحدهَ.دفعةاسئسلمتقدالولليةأن

اوبلمولدبهالِرلَبطونالذينأولتكخأصهْ،القديمةالديانةبهذهتعلقاًالناس

اقتلاعكيفلِةهىخاصةبصفةالغربفىالحادهَالمشكلهَوكانجت.الزواج

المسي!حيةقلاعوحتىالمدنفىأما،الفلاحينافئد!بينمنوالأساطيرالخزعبلا!

فيهابمالسرلِةالطقوسفإنمصر،واطرافالصغرىوأسياكس!رلِاذاتها

فمَدئمومنألميلادى،السابعالقرنحتىاطكقلعلىلَمارسظت،الأضحيات

عامىصدرتاللَىالإمبراطوريةالمراسيمهذ!تدخلأنقبلطولِلوقتانقضى

المراسلِم،هذهصاحب،نفسهئحودوسدوسإنبلالجدى،التنفلِذحبز1093293،

إلدهوعهدللقسطنطبنلِة،محافظأThemstiusثمسللَوسىالول!ىالخطيبمنجعل

أبتبناثحفظفىرسلتهاتؤدىاثينامدرسةوبقيتأركاللِوسا،ابنهبئربية

يدبالفناءأدركتهاحتى،ثيودوسيوسمراسيممنبأىتتأثرأندونألكلاطسيكى

الميلادى.السالسالقرنفىجوسلَنيان

ف!ح!
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لكئمب!وا..شونم!

إلم!لئُلمجاِمَشِن

مي!انوإدلالى

داخلكيانوجودلِقبلأنالرومانىالسياسىالفكرعلىالسهر.منيكنلم

ىفسائدةكانلثالتىللنظمعتبعأانهذلك،الدولةداخاطدولةأخر،بلَعبيراًو،الدولة

أوالحكام(من.واحدةمجموعهَكانتوالإمبراطورى،الجمهورىالعصرلِن

داموماالسواء،عبىوالدينيةوالعسكرية7الصثنيةبالشلئوقتختصالموظفلِن

بعدالحريةمطلقلهكانفقد،للدولةالرسميةللعبادالَه"بخضعالروفأنىالمواطن

بالَخاذْ!يدةبلمواطنينيسمحلِكنلمثمومنيريد،ماالعقائد.منلِعئتوَاانفىذلك

لالئقىأنالمعمتحيلمنكأنهناومن.العاموالنظامالروماننىالسالممعتتضارع

الفكرةنأحيتهامنترفضبكأنتالتىالمسلِحيةالكنيسةعمَيدةمعالفكرهَ.هذه

عزلواانْألمسيحدلِنئعقيدأالأمروراد،للدولةخاضعالدينبأنالقائلةالرومانية

الولليينالرومانلِشاركونفلا"العأمة،والحياةالزومانىالمجتمععنأنفسفم

ؤلايرْوجولْ!،اوملْهنميترْوجونولام!ارحهم،أوفباريأتهمأوطعامهمْ

إلالعسكرى،التحنبدسلكفىينخرطونولا.للدولة،الوظائمْطْالعامةفصيشتركون

العقائدأربابمغمتسامْحةالولثيةكاساولمأمئأنجرة.ثْترةوفىجدأقليلة3ادبأعد

حينعلىالرومانى،البانثيونفىأربابهاجوارإلىبوج!دهموتسمح،الأخرى

يبرثضبىثمومي،المسيحلةاسكْيرأحْرىبأبىبابالاجمترأسطالمسيجلِه؟!تزفضر

والإمبراطور،لروماالولاء.رمرْتملوكألْتالئىالإمبرأطوريه،العبادةالمسيحيو-ن

غيرجديدةلعبادهَمبتدعينمتآمر-فمامتشقينالروماننظرلمحىللص!نيحيونغذأ

الأباطرةجانلامنلاللاضطهادالعسلحيونلعرضهئاومنفدهأ.مرنجوبا

وأنطونبوسوهادريانتبىاجانأمثالمضبجيناباطرهَأيدىعنىْبلفحسياالطغاة

مستمرأ.(ورم!مدأأوعامأاضطهادألِكنلموإن؟أورلِليؤشوماركوسمابيوس

فىالحادثة.العقيديةالخلافاتأمرمنيعنلِهمالولثيونالأبأطرةيكنولم

تجاهوسياسئهم،واحدةالمسيحللِنإلىنظرتهمكانتولهذاشيئأ،المسيحلِةالكنسِمة

عهدكأنفلماتسامحأ،أواضطهادأوأحدة،وتبرةعلىتسلرعامةبصفةالكنيسة

معبالتسامحتئض.جدالدةنممياسةتتبعالدولهَوأحْدْتافنممطنطينالإمبراطور

73!0--ع.--.
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والكتيت..ألمولةص!

ثيودوسيوسزمنالكاملاْلانحبازلَنم-أبنأئه،عهودعلىالتألِيدلثم،المسيحيين

قبل،منعليهالْعلْدلمجثيدةمشكلةأمامنفسهاالدولةوجدلَا،بعدهمنوخلفاثه

ومنالرومأنى.السياسىالجهازعلىنفسهأالعقيديةالمشاكلاقحم!أنبعدخاصة

لالكتجلالمفىوفرلِدأجديدأشيتأالرومأنلِةالامبراطوريةفىالكنيسهَوضعكانهنا

ىألِكنلممن-نوعالمشاكلمنعددأخلقبيورى)1(،تعبلِرحدعلىالألِام

لأحدهملكنولمقبل،منموأنجهدهاعلىاعادقدالآ!حلئرومانىإمبراطور

الأمبراطوريهْتاريخأنشكولا.المشكلاتهذهلحلمنهبلجبابألهتفلَحسابقهْ-خبرة

بقيت!كئيعمةأنلو،عليهض!امماألاختلافمنكبيزضرعلىسبصبحكاق!رومذيهَ

وخلفاءهالإمبراطورهذاأنأوقممطنطين،فللحالعليهكانكما!شأنمستقلة

الولثية.المعايدعلىحريةمقلسلافهمبهانعممابمل!عليهاانعموا

!سطنطينعالجالوئنية،الإمبراطورليهْفىالرومانىالسياسىالفكروبنفس

ثمانيةأمضىالرجلوأنفيها،..خاصةالعقيدةوخلافالمسلِحيةالكنيسةشئون

2"1-"1")56عامأعشر t)لبمولهذاسياسلاَ،الإمبراطورلهْوحدةأجلمنلناضبل

كالْتاالتىوالأغصإصرهاهوغنهارثْغلجماعةبسمخأنعليهيسيرأيكن

6خلةإوو"عقلِمة*نافهة"لهبدتعقيثيةبأمورالسياسىسائمهصفوتعكرأنعليهأ،

المسألةفىحدطكماأولأالمكانيهْ،المجامععقدإلىبنفسههوفدعاصبيانى"حمق

بحكصه،فيهوقضىبشخصهالأمرفىتدخلئم،الغربفىبعدوهو)2(.الدوناتلِة

ورألب!325،سثةنيقدةفىالأولالمسكونىالمحمغ!دإلىبعدمندعائم

إليهافأضأفا،العقيدةأمرفىوئدخلجلسالْهبعضفىوشارفيالافتتاحلِهَ،الجلسة

قبراراتعلىوصثقذلك؟بعدالجامعهْللكنيسةالإيمانقاعدةغداومامنهالسِ!ما

سبربعدتناولقدلِكننولملِجرىهدْأكل،المخالفينونفىالموافقينوأثاب،المجمع

إذاوحتىراضبههَ،ذلكفى-تكنوفم،معارضةالرأسللكنيسةلَرفعولم.المعمودية

)1(63..Bury,op. cit. I p.

,ddleAges..905نوقار pنجلاأLegacy of

الثانى،الجزء،والكنيسةالدولهَ:كئابىفىالدونلاليةالمسالةصللحديثخاصأفصلأ!ت21(

الرلبع.الفصل

1عبم v-...-.....
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العولة..وسني!!.--.......-+-0037
موجئصارعوهىللينلسّلهاإلبهايدهقسطنطلبنمدأنبعدْتصر،تكنفلمرغبت

إ،)353-313الأعظمالاضطهادعصرإبانالغرلَىعلىوئوشكالاضطهاد

ا.إالنعمولىئعارضأنإننبهافكيف

الإمبراطوريةعقعمرامتدادعلىقسطنطلِنخلفاءمنواحديتخلولم

أمشلِئأ-فلاهوثأمرمنعرفؤاجمبعهموحرصألكنيسة،معالأمورهذهممارسهَ

الكنيسة،مععلاقاتهمكْىالمطلقةال!بميادةأصحابلِطلواأنجكلبى-ْلِعبركْوألم

Caesaroالبابويةبالقيصرلِةيعرففيماتمللصوالتى " apismالذىفالإمبراطوبى

وقدايأعلىالأسقفالآنهواصبحالوشَية،الأمبراطورلِهْفىالأعظمالكاهنكان

فىنفسهالأسلوبالثلانَهَقسطنطينأبناءاتبع!وقدالمسدجية.إلىالدولةتحولت

سافرصراعفىدخلددقسطنطبوس،وهوأحدهمكانوا!نالكنيبسة،معتعاملهم

رمر6ْندْاكيعتبراللاسيبرسكانولما،عهدهطلِلةأللابسلِوسالسكتثرىالأسفعْامع

مؤشرأكائتالإمبراطورلههْال!مبلطةتجاهأبدأهأالتىالمقاومةفاقالأرثوذك!مبية،

مثيللهايسبقلمبصورهَوإرادئهفكرهيمَررأنيستطيعالجدلِدالمجتبمأبئعلى

دالْمأاعَبارناكْىئضعأنبمكاقالأهميةمنولكن)3(.بالكتسِمةالدولةعلاكهَفنى

معينةنطريةيضعيكنلم،الإمبراطوريةللسلطةتحديهفىالإسكندريةأسقفأن

ذالَهحدفىالدولةسلطان!ناوئْيكنلمأَنهفلك؟والكنيسةالدولةبينالعلاقةفى

إلا.ليسالأريوسلهالص!دةسلاد!قلهابلخدىجمانبل

فإنهأللاسيوس،السكندرىالأسقعْأغدالنحوهدْأعلىالأمركأتوإذا

مانعدلاكاوإذاالقرطبى،هوسيوساالمجامع،أبىْعندعنهكبلِرحدإلىيخللف

المفهومبألمعنى،والكنيسةالدولةبينالع!ثةفىنظريةأيضأالأخلِرهذاكتبه

للعلافا!هذهلطبيعةواضحةوخطوطاً،مبكرةاعتبارهْبادرةلِمكنأنهإلا،للنظرية

تاريخوصبغتبعد،فيماإرربأفىالوسبمثعصورعلىسلِطرلَاالتىالآتلية

أق.ذلكويؤيدعشر،والثالثألعاشرالقرنينبينماالزمنمنكبيرةحقبة

ولم،7عهدهطيلةالكنسد4للشئوققسطنطلِنالامبراطورمستال!أر-ظلهوسيولب!

ألذىالإمبرإطورسلوكمنأىصكبىبالاسكئراضئوحىالماءةأيهعنهلْصدر

olyممم!س!mp."،عْلاْ.12.)3( Ro!بryce, The!

0!75
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لكنبسة7وا..ليولةاص!.

جاء01فاأنألقوليصدقهناومن.للمسيحعشرالثالثالحوارىألكنيسةاعلَبرته

علىْبعلدةكالْطواءلْىنجطوةمجردكسطنطلوسْكانلىاٍ.هوسلِوسرسنهفى

علىلوشظى،7العصنورفىلغزبفىوالكنيسةالدولةبيقالعلطةتحديدطريق

وأصبحتالكنيسةالدولةاحلْوتبحيثمنذ.البدايةالمسألةهذهالشرقحسمحيبن

..الإمبراطوبيغدفقطكببرموظفمجبردوالأسقف،لالكدوإئرإحدىهذه

والتى.قسطنطلِولمر،إلىهوسلِوش-رسالةنضمنتهاالتىالعبارالْاأهموكانت

فىوالنيقيةأثناسلِوسْبإدانةانتهئالذى3ة5سنهَميلذومجمععقدنجعدإللِهكتبها

تقحمءلاة..11:ْقولهذلك،علىللتصبيق"هوسيوسابكلىالتأثيرومحاولةشخصمه،

لتعلغهابلفمئوننا،صمقمنهىأوامرإللِنالَصدرلا،الكنسيةالمسائلفىنفسك

أنوكماالكنيسة،أموروإلينا.سلم،المملكةهذهيدفيفىوضبعاللهنحن.مناأنت

ألِضاً!ألْلَافلتخشالرلا،عيلْىفىالشزيصنعالإمبراطوريةهذهيسلبكالذى

لعَلحبرما)أبكطوا..مكتوبإذا.شلِئابذلكتأئئلاْحتىالكتيشةشئونفىاللتدخل

جقذوللشْم!اللنثا،حكمئمارس-أنحقناضنفللسلمومنلثه(لنهومالقلِصر

فلاالصراحه،نجهذههوسيوسحددتجاءوإذاا)4(.البخوراتحرقأنالسلذألها

الدولةبل!بللَزاوبخالديسارىلوسببدوسشأنز.خبأنهدْهنناعنلِعْربئانلِلْبغى

قنسطانز-قبلولدهمنالدعمطلبومنذقسطنطلِن،خدمهَفىجمفلمنذ،والكنيسة

لمحدمناكما-ذاتهالوقتفىلْعتبرهكناوإنوبجده،43عامسردي!امجمعانعقاد

إلىنثظرأنأيضأيمكننالدإئرةهدْهومنفلذ.بعدسيحتَلماوسايقةإرهاصأ-

كَسطنطيوس!الإمبراطورضدالشهيرعمله.فىبواتييهأسق!-هيلاريومر-ما.كتبه

Contra Constantium !!mperatoremلهاالهومويهَالآريوسيةأصبحتأنبعد

5.36سنةوالقسطنطدنيةونيقا935عاموسلوقيةريمنيْمجامعبعدالسلِادة

.فئالبسفورشاطئعلىوإكأمد!نمالمغرفي.عن-الأباطرةابلعادوكأن

القرنعْخص!النفودْالقويةالشخصيةذوى.الأباطرةخاصةْوبضغة،القسطنطينية

من-مباشرإشرافدونعمن!االغربكْىالكنيسةتمارسكىلبمالْحةفرصة،-الرابع

هدْاوكانالإمبزاطورية،منالشرقى!النصفالحالْالْئعليهجرىكم!،الأباطرة

.)4((AS,Kist. Arian,,44 Nicene, vol. IV!لالفHOSIVS, ep, ad Cons (in AT

..-.ع!176

http:// kotob. has. it-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



لكثيئ!ة!وا...لدولةا900000

بعدالآرلِوسيةعالعقيدةلْبدْالىالغربأكليروسدجصْلبتىالجديدةالأسباببينمن

ليض!ذاتهالوقتفىهذ.ا.وكان356،عامالقسطنطينلِةإلى.عائدأفسطنطلوسارتح!

الشرقما.كْىثرينتهامنالدولةعلىاغملدأأ!رللغربلِة!كنيممةتصبحلأتمدعاة

ميلانومنجعلالذىأمبرورْ،لنمحْصفْىالغربيهَ.-الكنلِسةوجبتوقد

منئهْزأ.وأليحاقفته،الرومإنئللكرسنىوئقدلِره.احئرأمهرغملروما،خطيرأمنافسإً

أناسمطاعرعيمأفيهوجثأنذاك،قويةشخصيةمنبطرسعرلئ!خلوفرصة

وخادماْللأباطرةمخلصأًصدلِقأنفسهال!قتفىكأنواقالكنسِ!ةبحقوقلِتمسك

فىولربىولب،الأولالطرارْمنرومانيأأمببروزكالىْولماللإمبراطوزلِة.اْمينا

إلىجاء!دألامبراطوريهَ،فىالمدنيينالموظفينطبقةبينالسائدةالتقاليدجو

وإخلاصعامهَروحمنالرومانىالموظفيهاشلهربمامزودأ-الكنبس!نجدم!

أنلِعتقدكانحيث،لاللدولةولائهمنللمسيحيةإخابمهيقللولم.العامللواجب

الكنيسهَ-انتصرلَاوكمال!براطورية،جديدةقوةمصدريكونسوفاالحقالإيماق

كانلقد(..)ْ.الجرمِانلِةالجحافلعلىالمسيحيةألامبراطوريةفبشنتض!رالوثنيةعلى

يوسيبيوسكانكما،الغربفىالمسيحلِهَالبولةمثاليةإلىالدعاةأولبحقأمبرورْ

تماميختلففأمبروزبينهما،كبيرفار!ْهناككانوإن4انشرققىالقيسارى

بلِنوالعلاقةالمسنِحىإلحأكم-لواجباتتصويبره3كْى3لِوم!يييوسعنالاختلاف

ا!ثصركدفسطنطينالإمبراطورمنلوسبببوسمولمحمْاكانوإدْ)والدولهَ،الكئلممه

شحْصيحلطوهوالإمبراطؤرى،للبلاطبالفصليدلنأسقعْاْموثمْاعفى

الملكلِاث-أحاطثالتىالهالةغرارعلىابسلطا!منسمأؤلِةبهالهَالإمبراطور

أحكاملِعلومقثسمخلوقأنهعلىولِخاطبهالقإلِم،الشرقفىلقلبمةالثيوقرأطلِة

مئأللِهَبينالطريقمنتصفْفىيقفإذأخرىْ،لتقاليدإلىينتمىفإنْأمبروزالبشر،

بسموالمناديةالوسطىالعصورومثلية"المثنية،.المسئولياتس!القديمهَالعصور.

العصورفىالحاكمصفالَامنشيئأشخصهلمحىأمبروزجمعْلقذ!الروحيةالسلطة

لاالكنيسةلمحانونانفرأى،الوسطىالعصورلمحيالباباصفاتمنوشلِلًأالرومانية

لسلطان!ميخضعأَنلِجبالذلنالأساقفةأىرجالها،أيدىعلىإلاتطبيقهيمكن

.25ض.بااورتكو!،لوممن(5)
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لكميت.وا..ليولهاص!

وزنجرهنمالأباطرةلحدىفىلدرددلاوهونفسه،الإمبراطورحل!ىالناسجمحع

)6(.للعدالةالمناهةأص!مالهمعلىومحاسبتهم

وولديهالأولفالنئينلِانبالأباطرةعئقاتهفىمدمللهَنجدهاالنواحىهذه

الأولفالنملهنيانالامبرأطوريلومفهو.ثيودوسيوسئم،الثانىوفلنلينيانجراتلِان

اختيارهعلىيمضىولما،الصوابجادةعنوخروجهمموظفلِهبعضسلوكعلى

لدىْالنيقىالإيمانضرورةعلىيصروهو6جدأدليلةفترةإلاميلانولأسقفدة

فىمدجسدةالامبراطورلهتهث!دالتىاللحد!لالَامواجههلمكنهمحلىالأبأطرة،

الإيمان"عن3عملهضمنجراتيانالإمبراطورإلىكتبإذ،الجرمانيةالزحوف

:يقول،طلبهعلىبناءأءهالذى

للحربفلِهلَسحعدونوضافىعظمتكممسيرأعو!أنوأجبىمنلمحسِ!

ألروحبسلفمسلحأالإلِمان،درعلحملِكفتعَدماليرابرهَ،علىالنصروإئمام

علىجرتلتىالمعجزاتبهوأنبأتبهادلهوعثناالذىالنصرإلىإمض،القدس

أنتاسمكبل،المحلقةالطيورولا،الحربيةالمن!بمورتئقدمهلاجلِشناإنيثبه).7(...

التىايطاللِاإنها،للكافرينالديارهذهليس!.عليكوصلوائنا؟يسوعالربأيها

ولمكنفا،الهوىأهلأعْرأهأطالماالتىألطاليأبالععترفين،دومأتبعد.أنأعنَادلْا

علىتعملونوالتىجلكلَكم،عنهادأفعماكثيراًالتىالهطالياإنها،للحرفلمإليهم

ايماناَْبلمترددأ،!لأرأسهفىيحمللاإمبراطبىرن!اإن.البرابرةمنالآنإنقاذهأ

.9)8(.َلِتزعزعلاثابتأ

الإمبرأطورفيهاأوفدهسيا!سِةبمهمةالقلِامعنلِتوانلمامبروزأنورغم

عامى-ف!ماكسيموسالمغالَصبالإمبراطورإلىجوسلَلِنأ،وأمهالثانىفالنتلِنيان

4r A 7 ، r A،غدما.والعنفالحزمبكلفلنثينيانمواجهةمنلِمنعهلمفلكأنإلا

بمعمألةيئعلقفيمأمعهسيماخوسوزعلِمهالرومانىالسناتوأمرمنكانبماعلم

ضدالكنسىالحرمانبتودَلِعالتهثيدحدإلىالقثيم،مكانهإلىالنصرمذبحإعادة

53.54،ص،السابقالمرحح)6(

)7(136.11AMB, de fide

(Ibid..142 (A
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!رلكثيسةوا..ألعوله

بينالع!ثةعحولاياساسيةأفكارهعنيكشفأمبروز.أننجدثمالإمبراطور،

رسأئلهفىحياتهنهايهْوحئىفصاعداالآنمنذصراحةويعلنها،والكنيسةالدولهَ

أنبعد7وأمهفالنتينيانمنصارمأموقفأوقففقد،إزاءهموسلوكهالأبأطرهَْإلى

جاء.فقدملِلإنو،1كناشرإحدىعلىالاسئيلاءومحاولةالآريوسيةإلىميلهمأأدرك

:الخصوصبهذافلنئينبانإلىرساللَهفى

حولبالأسالمفةسَعلقفيماأحكامأأصدرواقدالعلمانيينأنملَيْسمع!"...

درجةإلىومداهنلْهمالبعضتملقجراءمنالمهانةحدبلغناوهلالإلِمان؟قضية

وإذاإللِنا؟بهاللهعهدماأخرينإلىنعطىأنأو؟الأكليروسحقوقعنالتغافل

51لَرمنالعلماتيين،منواحديدعلىتعليمهلدينرجالمنأحدوتلقىتصادفما

معولكنذاك،.منهذأوليتعلمالدلِن،رجلوللِصغالعلمانىفللِنلاثشْالآخر؟يتبع

سنةاقتفيناأو،المقدسالكتاببهجاءماتابعناسواء%ننافيه،شكلاالذىهذاكل

فىوأكررها،،الإيمانمسائلفىأنهينكرأنيستطيعالذىذافمنا!دمين،

لاهؤلاءوليسالأباطرة3كضاههمالأسلاكعْهَبأنالأعرامْااسلمرلاقد،،إلإلمانمسإئل!

دثهلأنهالكنيسةعلىلهسلطانلاألامبراطورانويضميف:ْأَولئك")9(ءقضاهَ

علىالسيادةفقطخولتلقدالكناسْر..ولثسقفل!مبراطور!القصور)01(.25وحد

لث!ومالقيصرلمقيصرمانعطىلْحنا)1!(.المقدسهَاالأبنية0علىلاابعامةالمرافبئ

لأقلقيصر،تخضعفلاثمومنلثهوالكنيسهَذلك،ننكرلانحنلقيصر،الجزلِةلثه.

لابصورةهذاحولفكرهويؤكدا)12(.القصيراحقمنيكوقأنيمكنلاالن!بلِت

(.Yفوكها!)3ولس!الكنيسةداخلالإمبراطورإن9:يمَولعندماللشكمجالأتدع

.st!اْت!ccles!فam, non supraأecclesْكاهأ!r-هImperat

AMB.هس!.14!0)9(

AMB..7**"م!).1(

)11(91..Ibid

(Ibid.35 )( V

(Ibid..36 )( r
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03لكنيسةوا..لمولةاح!

عك!كتهائحديدطريقعلى-الأولىالكئيسةخطوةخطأقدهوسيوسكأنوإذا

منشيئأأنذلك،الهدفذلكإلىوصولاًلطريقنصفقطعامبروزفإن،بالدولة

أمبروز،-ْأيامحتىشىءمنهلحققيكن-قدلمالحياهَفىبالسيادةالكنيسةادعاء

كثيرفىالسأبعْاشكمدجرلِجورىالبابابأنالمقولشىءفىالمبالغةمنفلسِ!ولذلك

قبلأأقرهمأعلىعشرالحادىالقرنقىالذنيسةسموعنوجهودهأفكارهمن

هذافىأمأمهالسبيليجدْلمأمبرورْأنإلاالميلادى،الرابعالقرنفىأمبروَ

لَبدوكانتالمسلَقل،ْؤكيائهاالكنيسهَ.بحقو!هذهادعاءالَهأن.إدْيسلِرأ،الطرلِ!

عهدفىالكنلِسةعلىسبطرتقدالدولةوأنخاصةغه،غرلِبةالرو-مانىللفكر

المسيحية.إلىتميلأخذتأنبعدالرابعالقرنابحتوتها.منذثمالولْنيين،الأباطرهَ

كانولذابعد،منخلفاؤهيحئذيهالذىالملوالكنلِسةعلىقسطنطينسيادةوكأنت

مقضيأ.ححماًالآنثيودوسيوسشخص-فىمصالةوسيادتهابالدولةأمبروزاصطدام

علىالميلاطىالأسقفساعدتلمحدالثانىفالنتلِنلِانوطفولةجراتلِأنشبأبكانوإذا

عنوفكرته،ثلِودوسوسشخصندهَفإنتجاههما،السيادةمننوعأللكندسةيحققأن

الدولةاسلِطزةتأكبد-فىورغبته،الرومانىالسباسىالفكرمعالَساقأألدولة،سلِادةْ

أمبروز.لمحنىمملالةالكنبسةمعللصدأمطبلِعيأمثخلأكانرعايأفا،كلعلى

من.بكثيرالمسلِحىواكللِروسالكنلسةعلىثلِودوسيوسأنعملقد

الشخصيهَبالواجباتيتعلقفيماأسلا!هضطيهأقدممافأقثربما-التىالامتيازأت

هدْهس"تتعارصْلاعأطاغتباره.كْى.وصحْمعْدْلكأنهغلِرْالجكم،ومسئولدات

فرضواحدبقرارفإنهثمومنالحكومهْ،واختصاصا!اهتمامألَامعألافئيازات

extraعأدلِةنجدر-التزاماتالكنلِسةعلى ordinaria muneraمدْدرة-أقأفمهامن

منالدولهَجانبمناحترمثوإلتىللمجرمينوملاذأملجأاعتبارهاعلىالكنيسة

منعفالَدثمومنالاملياز،هذاأسدخدامسوءبسببكبدرةبصورةالآنحددتقبل،

الأكلي!روسومنغ،دائنيهممنهربأالكنائسفىالاحتماءمنخاصةبصفةالمدنيين

)14(.َعليهمالتشترمن

4()1.82000liev, op. c.،! Iْاas؟
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!ىلكنبسةوا..ادولة

كْىماكسيموسعلىئيودوسلِوساانتصارأعقبَالثىلسنواتتكنولم

الأسقفكام388عامففى،والدولةالكنيسةبينالقويلاختبارمحكأإلا،الخرب

)ميزوبولاميا(النهرلنبلِنمافىCallinicumكاللينلكافىالمسيصِونوالرهبأبئ

لليهودمعبدإحرا!علىالمسيحيةالجموعمنالغوغاءبتحريض

ولماValentiniansبألفالنتينيينيعرفإلنيقيهَعنىالخارجينمنلفزيىْوكنيسة

عقابلزامأاصبحفقد،الدولةجائبمنالرسمدةبالحمايهَتتمتعاللِهوديةكانت

بإعادةكالليتيكاأسقفإلىاْوامرهثلِودوسلِوسااصدرالفوروعلبىالدهماء،هؤلإء

فىموجودأكانالذىالإمبراطؤرأنشكولا(.00)ذانية.اللِهودىالمعبدبناء

لاحتىالشرقيهْالمناطقتلكهدوءيضمنأنعلىحريصأكان،آنذاكالغرب

للقفز،الغربفىالأموربإقرأرالإمبراطوروانشغأل،الأحداثهذهالفرسيستغل

معاهدهَتوقعِْبهجرىفقطحديثاًسلامأشهد!كدكانتالتى،الفراتجبههعلى

إخمادهاعلىاثقصْىقديكنلمأنطاك!ةلمحىالئورةوأنخاصةالماضْى،العامثْى

معدو؟ات.شهور

تكنلمالبدايةْمنذ.والمسلِحييقاليهودبينالعلا!ةأنبالذكرالجديروم!

فىلِعودهذاوكأن،الوسطىألعصورطيلهَديدنهاهذاطل،الإطلاقعلىطيبة

والمسيحين،المسيحم!اليهوداتخذهالذىْالعدأئىالموقالْالىاٍالأولألممَام.

كىلِجدوالب!اللِهودأنذلكالإمبراطوريه،معع!تهمعلىبدورهذلكوانجكس

جاء!أ!قدْبئتظرولىْ،اناهالذىا!ْمسيا!77لمحىيؤملوئهاكألْواالتىبعْيتهم7القسلِح

يكنولم،الآخرةالدأرثْئحسنأوعدأويعدهمالسعاوا!،ملكو!لهملِرْلِ!مسيح

مملكةالأرضجملىلهميعيد.ملكمسيحفىيئملردنيولِأ،بلأخرولِا،طموحهبم

والعظمة،القوةومنوالرخاءالسلاممنجديدأعهدألهمويحمَقوسللِمان،داود

أنفىويئقونوالاذلمح!،والتبعيةوالقنوطالحزنحالاتايأبدوإلىبقوتهوينهى

يقولأشعياءفهذابذلك.لْحدثهمأنبيائهمونبوءاتلاولم،عنهميتخلىلن35ايهو

مشيرأعجلِبأاسمهويدعىكتفإعلىالرياسةوتكونإبناونعطىولدلنالِولد:لأنه

دأودكوسىعلىنهايهْلاوالسلامرلِاستهلنموالشلام،رئيسأبديأأبأكَدلِرأالها

15()1.XLI!ثد!ول.ي!."س
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73والكنبسة..الدولةع!

الجنودربغيرهالأبد.لىالآنمنوالبربالحقويعضدهاليثبتهامملكئهوعلى

9/6-7(.)اشعياءهذاْتصنع

علىلهمدافعاًالرومانىالعصرباناٍاليهود.لهئعرضالذىالإذيدوكان

الأولالقرنينخصالرومانأَباطرةبيدآمالهمئحطم!أنبعدالآملبهذهالتعلق

الملوسطالبحرحوضفىالواسعالان!شارفىاخفَقدالبهوديةوكانتوالئانى،

أمامكلهالإعْريمىالعالمفتحالذىالمقدولْىالإسكندرعْزوم!مستمْببةالشرقى

الموأصلاتطرقعلىوسيطروا.فيه،العامةالتجأرةمراكز7.فاحتلوااللِهود،

المملكياصْجانبمنالتشجيعاللِهودأقأمهاالتىالمسئعمرالَاولقلِت،الرئيسية

علىوالأمانالحمايةومنحلْهمالعسكرلِة،الخدمهْمنأعفتهمالتىالهلنستية

فلِها.أقأموااللَىالمدقلالكفىمعينهْقضائيةباملَيازاتعليهموانعملَا،معتقداتهم

Judaeaجودالافىلعلمونالذلناولئكعمنأكثرالشلال!لِهودمحدأصبححلى

هذهإحباءإعادهَفىسببأالشلوقببنضدالسلِاسلِةألمكأببينثورةوكأنت.نفسها

أناليووديهْوإستطأعا!الولليين،جماعاتبينلَبشلِرىلنشاطومدعاة،الديانة

هؤلاء.منبهبأسلاعدداللملِلادالأولالقرنفىإللِهالَجذب

الهلنسئيةالدهأفةتشربواقدسوريأخارجالمقلِعبناللِهودأنمنالرغموعلى

ظلواأنهمإلا،الحضارةهذهلمظأهرتدريجداَواستسلموا،بأخرىاوبصورهَ

أضحتوغدماألقدبى،فىالأكبرالكاهنيترأسهالدينيةالوحدةمنشكلألِكوبْون

لليهود:روماحفظت.م.!36عامفىالرومانيةسورياولايةمنجزءأجودايا

التقديزبكللهمذكرتكماالسلوقيين،دولةمعالباكرعدائهاالذاءزأءهااٍمودفهم

أوكتافيانوس،جانبإلىووفوفهمهصرفىالبطالمةح!امآخر"نض!رهَعنتخليهم

ولم--الهلنسنية،الدوكمنعلدهاحصلواقدكالْواالتىبامئيارْاتهملهنمفاتحتركْت

كانص-ْالئسامحمنبنوعوحظواالإمبزاطوريهْ؟العبادةفىالمشأركهَاليهملِطلب

إللِهدفعهمالذىالمأزقمنبلباقةالتخلصمناليهودوتمكنالوشِة،تمَره

قرباناْالعباداتكلأتباعيقدمبأنأوامره"أصدرعندماكاللِجولاالإمبراطور

لِضحواأنبفبولهمالإمبراطورترضيةإلىالطريقنصفقطعواحيثللَمائيله،

الأمبراطور.باسميهوهلد4
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!روالكنيم!ة..."دوله
فىجودالِافىالأولى،الفترةهذهخصبثورئينقاموااليهودأنغلِر

وأمر،الهيكلودمربعنففسباسيانوسالامبراطورأخمدهاالأولالقرنإذستينياث

روما،فىالبانثلِونإلىالمقدسبيتهيبمإلىاليهوديدفعهاالتىالضرليبةبتحويل

إلىمنهاوامتدثرومافىالثورةشب!عندما/115116سكامىفىوالثانية

ولَمكنالنهرلِن،بلِنوماوقبرصومصربرقهَفىالإمبراطوريةمنمحددهَمناطق

يحرممرسومأ131سنةف!وأصدرعليها،القضاءمنهادزلِاقالإمبراطور

طقوسهممنطقسأىإقأمهَأواللِهودية،الأعيادمنجمدبإىالاحئفالأوالختاق

المقدسبيثدخولعليهموحرموبأهظة،جديدةشخصيةضريبةوفرضتعلاطثِة،

الهحكل.خرإئبأمامبالبكاءفلهل!للسمحالعامخصواحدلِومفىلااٍ

عأمفىمرسومأأصدرالذىقسطنطلِنبصجىءاليهودوضعيئحسنولم

إلى"التحولسبيلفىعثرةحجروقفواماإذ)الحرقبعقوبةاليهو؟فيهتهدد3أ9

عقوبةتطبيقيستبعديكنلمالرؤمانىالقأنونأنالمعروفومن".ادلهعبادهَ

غامضةالمرسوموعبارهَالدنيا.الطبقاتمنكانواإذانجاصةللمجومدن،الاحراق

عليهاسارالئىالسياسهْللكجد!دمنلِؤكدوهذا،مباشرةالمسيحيةإلىلشَيرلا

السنةهذهفىوأنهخاصةالإمبراطوزلِهَ،فىالمخللفةبالعقائدعلاقتهفىقسطنطيبئ

نيقيةمجمعوافقعندماسمعا!تهقسطنطدنأبدىوقدفقط.الغربسيديزالماكان

لمأخلافأوالإسكنثرية،رومأكنيستابهئحتفلمأحسبالفصحجمدتعديفطبكلى

ويمكن.اليهودىلللَقويمتبعاَالعيدبهذاالاحتفالمنقبلمنالكنسىالتقليدبهجرى

يظهروالماليهود(نGwatkinجواتكينالمورخلَعبيرحدعلىسعأمهَبصفهْالقول

إلىتتحولأخذتوفدالإمبراطوريةانكما،للإمبراطوريةولاءهممايومفى

عهدعفىمابصورهَخفكلدهذاكأنوا!ندائمأ،عداءلهمتحملكان!،المسيحية

لَجاهالعامةسلِأستهمنكجزءإليهلِقربهمأنعلىعملالذىجوليانالإمبراطور

الأحدالئاعليهتدلولم،جانبهمنعاممرسومفىيظهرلمذلككانوا!نالمسي!حيهَ،

بعضولْفمير،كبيرهيهوديةجاليةبهاكأنالتىأنطاكيةإلىمقدمهعندإلا

يتحقق.لمهذاكانوامن،ثانيةالهلهكلبناءبإعادةسمحأتهإلىالروايأت
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لكنيسةوا..ولةلداع!

منهماكلكأ!والمسيحليةإليهوديةالديأنتيغأض!حالافإنحلأىوعلى

مواقصْصد.أئمأيذكرونكانواالذينالمسيحيلِن-!جإنبم!خاصهَللاخز،العداءيحمل

بهذاشعورأعلْهميمَلوناليهوديكنولممله.وعداءهمالمسيعمنالمخللفةاليهود

لتصبحالأمورلهمئتهيأوالذلِط،رفضوهألذىالمسلِغ.أتباعأنهماغبارعلىالعداء

لِعدونها.لجمأعهْرعايابالتالىهمويصبحونالإمبراطوربة،فىالسيادةلهاْعقددتهم

فإن-ما،.ولهإدْمستمرونجصعْهَبنِنفمافائمأالتوتركادْما.ثمؤمطْ،وخارجةعنهممنشقة

الجموعيدعلىهنالثاليهودىالمعيدإحراوامن،.النهرينبينفيما.كالينيكافىوفْع

مباشر.بشكلالنأحمهَهذهجكلىدللِللهووالرهبا7ن،الأسقفبتحرلِضالمسلِحيه

ئخص-مسألةباعئبارهاالحادثةْهذهإلىينظر-لَذِودوسيوسالإمبراطوركان.وبينما

عأديأأمزأ.يعتلرهأأمبروفيالميلانيالأسقفكانوسلطانها،الامبراطوريةالحكومة

أصدرحينعلىفإنهولهذا.وأتباعهالمسيححقفىاليهودايادىقدمثمأجزاء

المسألة،هذهنفسهالأسققايتولىوأنثانيهْ،المعبدبناءبإعا؟ةأوأمرءالاميراطوبى

ذبكإلميأضطرهحتى،قرارهعطالعدولعلىالأمبراطوريستحثأمبرورْراح

يعيلهألاالأمر،هدْاحول-ثيودوسيوسإلبىمطولةرسالةأمبروزكتبوقدفعلا.

...سيماخوسعليردهإلاطنابهااٍثى

فلكأقإلا6.ولَقواهوورعهوعدالنة،ئلِودوسيوسرحمةعلىئئلىوالرسالة

.أمبرؤرْؤاجبفمن-ولذامعينهَ.عواملبلَأليرالغوايةفْىالوقؤعمن-يمنعلا

وصداقلَهالدينىواجبهعليهيمليه.بماللا!برأطوروالرشدالنصحيوجهأنكأسمَمْ!

بإعادةقرارهأنلهيوضحأنالضرورىمنْكانولهذابه.تزبطهالتىالحمينيَ

الأكليزوسرجالشيدفعأنهذاٍخطيرأإثمأيشكلئانيهْاليهودىالمعبدبناه

عاسكوت!نلَيجةوالضصالزيغفإماأحد.لميبيلين،شلوكإلىذلكبعدالمسيحى

أمبرورأشاروقدذلك.من3خلاصأالموتوأماالدلِن،لحرماتانتهاكمنيرونه

أمرمنكانوماثانلِة،الهيكلبتاءبإعادةأمرجوليانانلَقولالتىالروايهَإلى

مسيحى،إمبرعاظوروهوهذ!كَبرارهبينوكَارن،بنائهإئمامثَبلْفيهالنيرأنالثيتعال

أسقفمنزلفىالآرلِوسلِلِننجانبمنالنيرأناضرمتجكندماموكفهوبين

أحرفهاالتىالكلَيرةالكتاش!يعددوراحئقرلِبأ،القترةنفمطفىنكتاريوسالعاصمة
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!رل!يتوا".لهولةإ

التى3والمذابحوالإسكتدريهع،وبيروتوعسقلانغز.؟فىجوليانضكهدعلنىْاليهود-

ويدْكربالالحاد،ولِنعتهماليهودإلىالعنيفة*خحاماتْاويوجه،بالمسيحيينأوقعوها

بَأييدإلىتعودملَْلئبهورجرلاالتىماكشنِموسعنىائتضارألْةبأ!الإمبرإطؤر

.الأنطاكيينْعنعفاقدكانوإدْااليهود؟لاءهوًلاهـصعاءالآنيغضبهفكيفله،ادله

ولنم.هدْا.قرارهعنلِعدعدأنمن(كلعفلاتماتيله،بتحطلِمشخصهإلمىإساءوأالذلِن

التهديد،سلاحرسالتهسطورآخرفئالإمبراطوروجهفىشَ!هرأنأمبووزيفت

الكنسى.الحعرعمالىْبفرإز

لْضمنهوماالأمز،هباحولأمبروزفكرنبسطانهناالضرورىمنولعله

اثمجالنتركأنمنالبسطاهذاْعلىأصدقوليس،بالكنيسهعالدولمعسكلاقعهعمن

برهـلم:كال..صدرهاحلَؤاه.عمابملمهلِعبربرميلانولأسقف

ليودوسدوسالمباركوالإمبراطور،الرحيمالأميرإلىالأسقفأمبروزْ"من

ألعظيم.

يومفىأكعنلمذلكمعولكنى..عأ.لبتنطالما..الممجدالامبراطور"أيها،

لِعزىانلِمكنشىءهناكليسأفيموقناَحذرىأخذتلذأ-هذ!.كيومىمحزوناما

بكلص!غىانإلميكألَوسلفإنىثمومنالمعابد.لحرمةانلَهإكأمنهويشتمإلبئ،

إذن،-مستحقأاكونفلنباصغائك،جديرأأكنلمإذاأنىذلكقعائل،أنالماعالصبر

منعنفسلاه-3أنتتسمعألنالمنذور-.والصلوالَه..اًجلك7منأقدمأن-بئقتك،حظيتوقد

وقدهوقضبلَهيعوضالذىلهْذالْصغىألن؟أجلكمنيسمعأنفىترغب

،الخاصقراركاجلمنخائفألستئمآخرلِن؟أجلمنبتحدثوهولهأصخيت

بأنجدعبرغِربذلكتجغلهأنيمكنله،تسمعبأنجديرغيرانهظننتإذابحيث

أجلك.منأحدإليهيصغى

الالول.حرلهأحدعلىلئكرألىْإمبراطورْأىحقمنفلسِىدْلككل"ومع

ماأغظمولعل.فكرهأغوارفىيدور"مالِبدىلاأنكاهنأىواجبمنولسِ!

قهرتهمالنينأوللًكحلَىلحريهَاحثرامذهوولَقديرأشهرةالإمبراطورأيهافيك

فالأول،ْونقيضهالصالحالحاكمبينالجوهرىالفارقهووهذاالعسكرلِهع.بالقوهع

؟8!



لكنيم!ةوا..ادولةص!

يرعىأنفنأعظمشىء.هناكليسأنهكما،!عبوديةيهوىوالئالْىالحريهَلِعشق

الحرلِةلِمللكأنهْلاغهيعرفونأنمناللأسفكرفىأحطولا.اللهحدودالكاهن

أحْزىْولا7ملوكقدابمبشهادتك7ؤأتكلممكتوبةبخاطرهيجولعماالتعييركْنى

لأن.إسرائيل!لبتِرقيبانجعلئئاقدأدمأب!ياألِضأومكتوب111/46(.)مزأملِر

تذرهلنملأنكبموتفإنهامامهمعئرةوجعل!إثمأوعملبرهعنرجغإن-الباراا

أنذرلتاوإن.أطلبهيدكفعندههاما.عملهالذىبرةيذكرولاخطيشهفىيمولَا

،تكونوأنتأنذريأنهيحياحياةفإنهلِخطئلموهواليارلِخطنئأنمنالباراتَ

.(3/71،52،12)حزضأل.اابنفسكنجي!!د

صمتءكاقولذاشر،صحبةلاخيررفقةالإمبراطورأيهاوالأك!وئجمعنى-

قلبكعلىالسرورلضفىبينما،نفسكفىوالغمالسخطلإ-تارهَمدعاهالكاهن
-8

وئعليمهدذهإنى،أنفىلِعنينىلافيماأدسبحيثطبأعيمنالفضولوليسحديئه.

ئظلانفىورغةلك،ومودةمحبئك،علىحرصأإلاكلهذلكفعللطوما.متبع

أحرمأنلىفدرأوفعلاً،فلكصدقأعتقدأكنلمفإذا.طاهرةالدوامعلىأعمالك

كداءالاصطباربكلأقدمَنفسىبسومْ!أنىفيكفنئ،الأساسهذاوفقالتصرمْامبن

خطلثةكائ!إذاؤلكنممجدأ.الربعندممب!لأمجازفئىدونلكوقفربمالك،

لِدكتطلقلننفسةالوقتوفىقدرى،منئحطسوفجانبىمنالرياءاولصمت

أنمنخيرألجوجاالقولفىملحفأتعتبرنىأنأفضلفىإنىالأمور،كلفىحرة

لملِنىألذىالزسولبول!منلسانعْلىجاءكقد4دنبئأالئفععدبمالْ!علىإلىنتظر

من!أسب+وغيرمناسبفى-وتذلكعلى"أعكفتعاليمهفىئحاجهأنبمقدورك

4/2(-لْيموثاوسإلىالثانيهَبولع!)رسالةوتعللِم"أناةبكلعظانلَهر،وبخ،

لاأنفسهمالأباطرهَوأنخاصهْاش!ضابه،حأولتلوشرائصنعواحد"وهناك

إنسانلكل6الأنابكلئصغىنفسكوأنت،واجبهفمخصكلأدىماإذايسخطون

الصوابحادةعنانحرفأحدأتنلَيزحتىولا،عملهمجالفىمقترحأتيبدى

هنأنت)رلضيلهماالأكليروسجاثمنْصفثهلبدوأنلمكنفهلملدأنه.فى

ولامأموروق؟بهنحنمابلنحب،مأنقوللأكنأإذاخأصةفوظفيك،فىقبل

!فئعطونلألكمننكلمونبماأوكب!تهتفوافلاأسلموكم!فمتىكرأتكفدربب
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-المولة..وال!ئيمة!

طكم"لِئكلمالذىأبيكمروحبلالمتكلمينأنلْملستملأنبهتتكلمونماالساعهْتبك

أنأعلموأنا،الدولةكضايافىأتحدشرحتأنى.فرضناولو2(.أ-.51/9)متى

أنأح!ستماإدْا-امتعضفبنالحدلِث،هدْاملوفىأيضأينوقزأنلابدالضدق

تسمعفلمن،ادلهأمورمنبأمريلَعلىَالأمركأنإذاأمالح!يثى،يصغىالاأحدا

يفعلهلمذااٍأمامكالحقيعلنأنعلىلِجئرئثر)5من3لكاهنتبسبملمإذاإفن

جماهن؟

إلىالإيماندخلرطوا،ولمحور،،رحيموتثقيه،ادلهتخشىإنسانأنكأعلم"أنا

العمون.غهاثغفلماغالبأأشلِاءهنكنفاٍذلككلومع،خشيةدذهفم!كالبك

بولس)رسالةالمعرفةحسبليسولكنلذهغِرةلهمأنلهمأشهد"لأنىمكتوب

شِسلللاحتىحرلِصيننكونأنعلينألزامأكانثمومن2ْ/15(.روماأهلإلي

ر،وف،بالناسأتلَاوكملفه،اتضاعكمدىأعلموأنا.المؤمنةالأرواحإلىفلك

بعدمنتدلِننىأنخشيةالقلقلِساورنىهذ)أجلمنبالفض!ل،لكمديننفسىواْنا

تمافا،صريحأاكونأنفىرغبتىخللمنأنكعلىمبنى،تصدرهخاصبحكم

أنكعابنتمافأ؟االهنا!،بعضننحاشىانتسطعلموتملفى،نفاثَىبسببأو

ليكاٍأخطأاوأنمكتؤدالأنه،الصمتلزمأنواجبىمنفليسحقى،فىأخطأ!

لموإن،أخاكربحتفقدمنكسمعإبئوحدكمأ،وبينهبينكوعاتبهفاذفبأخوك

ئلافة.اوشاهدينفمعلى-كلمةكللْقوملكىاتثينأوواحداأيضأفخذ.معكي!بممع

أعقلإذنهذابعدأترانىأ-17(1850/)متىللكنبسة".فقلمنهميشمعلموإن

.ْوالهواجسمخاوفىعليكاعرضدغىوالآن؟ادلهيخصأمرعنْلسأنى

تمقدلليهودمعبداًأنفلِهيقولللشر!العسكرىالقائدلبجهتقرير"هناك

أوامركأصدو!ولقد،الأسقفمنيتحرلِضوكغقدالحادثهذاوأناحرأ!ه،

ولستالمعبد.بناءبإعأدةنفسهذاكايأسقفوألرمتالآئمين،بمعاقبتهالفورعلى

مهثدوهمالكهانأنأعلمهقالذي،الأسقفحسابالوقتبعصْتؤخركىأشتحلالث

لإهانهَ،-أو.ادلهيخصلأمريستثارولْىغدماإلا،السلمعلىحريصونالقتنة،

إجرا!مسألهَفىالحمأسهَشدلِدحقاَكانالأسقفأنولنفترضبالكنيشهَ.لحقت

خشيةالامبرإطورايهاالخؤهْايتملككألاالقضاء،منصةسكندالحلِاءشديدإلمعيد،

لحكمك؟بإذعانهالأسقفايلمانيتزعزعأن

ل!8!
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لكتيسةوا..ولةلةاص!

ثمومن.بالرهضرقائدكالأسقفيواجهأن،.ذلكحدثماْإذاأيخساَتحْ!حى"ألا

قدذاكأووهذاشهيدأ.أومرلَدأيصبحأنإلئذلكبعدالأسقفيدفعأقأمافإنه

إلىسلِىَأوالارتدادعلىأكرهمأإذاقرينللاضظهادوكلاهما،زمانهانقضى

الأسقصأنلبتبلِنمافإذاالأحدأث،بَسلِرمححدرأىثرى-إلىأن!وها.الشهادة

مزعزعأ؟عرقهإذاام!الثبالَا،خلقهرجلأالموتمنفلتحمموففه،علىئابلَا

فياتهأاحدفىالأخيرةفهذ؟،السقوطهاولِةإلىلِترنحإنسانسو!إئمنفسكفلتجنب

الوطء.شدلدةمسئولم!

يقولالمذكورالأسقفأقفلنفترضْالنحوهذأعلىجرىقدالأمر"ومادام

لاحتىحولهمن-العامةوجمع،الجموعواسثحث،النيران(ضرمصالذىهوأنه

مصأرعا.المقدمةفىفلنضعضعيفاً،نقدمأنمنفبدلاً(للشهادةفرصهْاىيضلِع

وهذ-31.آخرلِنتبرثةحسابعلىلنفسهشخصلِنالهاالتىتلكإذنزالًفةسعادةأى

مافإذاما،!انجاعلىتولمحعأنبمعنى،طلبهفىألح3ماالإمبراطورأيهأبعينه

مال!إلمذنبانجمبابيا؟حكمأتصدرولماذالىةاٍفلئغزوهجرمأ،ذلكاعتبرت

أناإنن!أثل!علىقلأوالمعبد،فىالنارأشعل!الذىأنأباعترافالْه.يللىأمامك

اسمفيهينكرمكانلِوجدأنالواجبمنذلك،.فليسفغطمنحرضصْالذى

إجابتىفإنالمعبد،احرقالذ!أنالستبأنىلمحولىعل!اغرضمأفإذا،المسيح

طلبمافادا.الْلهىكددورىوأنادذَ!بمضاءبدأالجر؟!؟أبئالالولعنلَحْرجلن

هبكأبداع--أبْىأنؤقعلالألْيارقبأطاً،اشدالحلهَهدْهلمح!أكواعفإنى،لذاتهالحق

وكنلك،بثأرهيؤخذلنكانلوكمايبدوشىءعلىاقدمولماذا.العقابيستحقشيئاْ

ذلكحدثانمخأفةالضفح،يوجبولكنهالحياء،-بخدشالقولهذامكأفأة؟دون

العظيم.أدئهحتيفيبيرتكبإئماْلِكونأن

منبدلاًهذأ"فعلالذىهوالأسقصْانيذكرلنأحدأيأننسلبم؟غا"ولكن

،الغاؤهلْقررفدالمرسو3هذاأنبعدأقرألمأنىوزغمرحمل!،منذلكأطلبان

حداءأيأشدالآخربناقلووماذا.بالفعلألغىكدأنه-نفلتردرسوفأنناإلا

هذهوجدوقدالقائدانلوماذاأو3المخاصةنفقتهمعلىالمعبدبنأءإعادةعرضوا

لديكاءقالمسيحليلن؟مدخراتعنبعيداًئانيةببنائهأوأمرهأصيدركْدالمسبقة،النية

."1صهـ188
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والحصئمح..اليولة707-

يديهأعلىإذنيجرىالنصرفىتثقأنيمكنفهلمرتدأ..نائبأالإمبراطورأيها

اليهودىالمعبدإعادةلِحاولمنإلىالمسيحلابرومةبحملتعهدأنييمكنوهل

لىأٍالعسيحلابرومةئحملبأنأوامردفلتصلرألاأالمسيحهومنيعوفلإالذى

لا.أموالرفضالاحتجاجيظهرونهللنرىالمعبدهذ17!لب

الكنيسة؟غنملْهمابينمناليهودللمبىتابينمكانيخصصانأيمكنئزىْ

إلىالمسيحبنعمهَالمسلِحيولْىحازها.التىَالكنشيةالأمصكتنتقلأنلِمكنوهل

اوئاناجلمنبنيتكديمةمعابدعنحقأقرأنأولقدأالمؤمنينغير،خزانة

فهل.الأعداص!منغِرهممنوصصنم!+لأثيحالكمبرىمنأخذلَاقد،المغتصبين

المسيحبين"؟-غأئممنالالحادمصدشلدمجبدهم:ْمدخلعلىاليهود.لِكتب

خبرنىلكنالإمبرأطوبى..ألِهادافعكهوالنظامإقراريكونربما"ولكن..

الأحكامئكونأنإلنىلِحتاجالأمراقالعقيد؟.أمالنظامإكْرار؟وأعظماهمأي!ها

العقلصدهَ.لنظمخاضعهْ

بإعادةأمرعندماجوليان3عهدعلىحدثبماالامبراطورأليهاشنمع"!م

يرفعونراحواالنينأولئكالنارأكلتلمقد؟المقدسبيتفىالهدكلبناء

الواجبامن3أخرىمرةذلكمل!يقعأنخشيةحذراًتكونأفلاإ!ا)6الأنقاض

جوللِان.قلبمنبهامربماتأمرلا.أنيقتضلِك

لأنأوعام،مبلْىاحلرا!.مجردإلىَأتعودْ؟لوافعكحعاهىما.."ولكن

وذمبنىالمدينةفىليسأنه)معالأولبمانفإذااليهود؟هومعبدبالذاتالمبنىْهذا

التهمتهقدرومامحافظىبيوتمنكمالإمبراطورأيهاتتذكرافلاتاهمي!ةإ..

الرشبههَلحدوهإمبراطورأىفإن..وللحقيقة3ذ!لكجرأءمنأحديعاقبولم،النيران

أصحابإلىسِ!ىءسوفبلئالىفإنهما،فعلجزإءالصارمهَالعقوبهْإنزالفى

بعضفىالنيرانإضرام..؟بالقصاصأجدروأيهماالضرار،لحقهمالذلِنالقضية

ماركللينوسأميانوم!عنهاوثحدث7الكنسيلنالمؤرخينكتبكلفىالرولِةذكرجاءلقد)16(

01Res)أممثلا1كتابهفىالوشى gestaeاشعلتقدالنثركتكونأنطبعأالمع!تبعدمنوليس

الساخطين.يدعلى
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3--.--0000003----..لكنيسة;ll..ij-.jjع!

الولمحوع.واجبذاكأوهذاأنافتراضوعلى3رومافىتسعيرهاأوكاللينليكا،أبنية

تشفعوقدالقسطنطينلِة،أسدَ!منرْلفىاشتعلثفدألنارأنمؤخرأحدثولقد

وبمنبه..لحقتالتىالإهانةلهذهألانتقاموعثمالصفجمنكمطالباًذلكفىابنكم

كنتَلوأنكالإمبراطورألِهاتعتقدألا.العاصمةواسقفالإمبراطوربابنلحقث؟

منثالْيةسليئدخلكادْماأنجهإلحادث،هذافىألغادلبالقصأصأوامركأصدرتقد

بلئسأمججثيرأكانإذأبلِه،منبالفضلألابنبأء!دذلكومعلعقوبهَ؟رفعأجل

أجلمناستعطافهلَمفالاينعادلة،قسمةإذنتلكوكأنتءإليهأساءجممنوالعفو

اصغائكجراءمنمطلدَأشىءلكلِحدثولم.ولدهحقاجلمنوالأبحقه،

آث.ادلهعندمن.شىءكللَخسرلئلاحذرك..خذ..إذن.لابنك

بصورةالناسلِعاقلابحيثالهياجهذالمل!كافسببإذنهناك"ليس

بيت،اليهودىالمعبدأنهعرفماإذاأهميتهتتضاعل،مبنىإحراقبسبلاصارمهْ

الرببهتحثثمانقرأونحن.نفسهألك!أدانهالذىالحماقةوكروالإلحاد،الكفر

أنتمالذىعلبهباسمنىدعىالذىبالبيت"أصنع.النبى:أرميالسانْعلىالها

وأظرحكمبشيلوه.صدتكماايأهوآباءكمأعطيتكمالذىوبالموضععليهمتكلون

ترفعولاالشعبهذا.لأجلئصلفلاوأنتاًفرايم.نسلكلطرحلَاكماأمامىمن

!فيعملونماذاترىاما.أسمعكلالأنىعلىلالحولاصلاةولادعاءلأجلهم

.القوملأولاءلشفاعةادلهحرملقد(1أ-7/47)ارمداإ!لِهوذامدق

أمحدأنبمقدورىفاق،القانونيمليهبمامترافعاَكنتأننىلوتأكيد.."وبكل

دمشىْ،فىجوللأن:-اننتانالإمبراطؤررمنالبهودببدأحرق!دالأسففبأتمنكم

المعبدحسابعلىولبسالكنيسةنفقهَعلىثانيةإصلاحهأيمكنلاممأإحداهما

غزةفىكنائسأيضأوأحرقتَ،وخرائبأنقاضأزألتفماالأخرىأمأاللِهودى،

لمأحدأفإنذلكومعالأجزاء،تلكمنتقريبأمكانكلوفىوبلِروت،وعسقلان

الكناسْ!إحدىفىالنارواليهودالولليونأشعلالإسكندرلِةوفى.القصاصيطلب

معبدأيفعلترى-الانتقامعلىالكنلِسةلَقدمولمعداها،ماكللْفوقوهى-

ذلك!اليهود
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!رلكنبسةوا..العولة3730

فىالحالماValentiniansالفإلنتينللنأمعبدلإحراقأيضأسيثأروهل9

اتنىإلىببئهلونالولتيبنأنمنالرغمفعلىللؤثنيبن؟تجمغاإلايملرلامعبد

ولقدألهة.يدعونهمولeoفى!دهرأوثلاثلِنأثنينلِعبدونالفالنئلِنيينفإنربا،عشز

ببعضالعقوبةبانزالصدرلَافدالأوامرأنالأمربهذايتعلقفيماأيضأعرفت

كماالمزامير-ينشدونالمكابيينبعيدللاحئف!طريقهمفىهمبيثماإذ،الرهبان

غضببوقأحتهموأثاروالفالنتينيينمننفراعئرضهم،القدممنذالعادةبذلكجرت

فىالسرعةوجهحكلىبنلِثالئىمعابدهمإحراقعلىفأمدموا،الرهبانهؤلإء

المنطقهَ.قرىبعض

علىأنهتذكرماإذأالاختيار؟هذالمل!نفسهيقدمأن-عللِهكانمنهم"وكم

وعانىأللِنقد،القربانودلْس.بلمذبحلفىالذىجوللِاق،الإمبزاطورعهد

أنه(حديظنولمورع،منأكئرتحسبهأنبمكنلاالذىالقاضىيدعلى،الشهادة

منه،بالثأرأخذكنتالإمبراطورألِهاأنراكمات..قديكنلمفإذا+بالمودةجدير

الأبدى؟السماءانتقاممنيهربلنأنهرغم

عنهاليكتبلا،القضيةحيثياتعلىيطلعبأنأمرالقاضىأنقيل"ولقد

ثذية.تعادأنلهجبنهبتالتىالنذورصناديقوأنالعقوية،فيهاليقرربلتقرلرأ

ولماليهود،بيدأحركَ!كنائسناولكن،الأخرىالموضوعاتعنأتغاضىولسوف

لليهودمعبديمئلكهأنيمكنالذىوما+بعودتهلِطالبلمبل؟أخرى6مرشىءيعدا

.فيه؟وفرةولاله،قيمةولابلكثرِأ،لسِرهناكماكلكانإذاقصية،مدلِنةفى

منبعضشكولاهذااءنا؟الحريقفىالكائدونالميهوديفقدهأنيمكنالذىوصا

تتواجدسوفشكواهمعل!بناءانهذلكلعكالًد،بناجلِكونالذلِنالليهودخداح

ما.قالهيرددربما)وقالْد(سكسكرى،قائديألَىوسوف،كبيرةعسكربةقوةهناك

المسلحبمقدوريكون"كيفالإمبراطورأيهاالعرشاعتلاطكقبلالنأبمنواحد

منليقئصأرسلالذىالمسيحضداليهودأجلمبننحاربونحنمساعدللّا

معنا.الشىءنفسلِحأولونالآنوهمأسلحتكمحطموالقداليهود؟

حتىألوشايةعنيئورعوألمإذ،ينطلقونسوفإذنوشايةبأىانهم11

الله3علىكنبواالذلِنوهمذلكوكيف،نميمةاىعنيرجعوالنإنهمبالمسلِح.

ج!319
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...-لكتيسةوا..ولةلةاع!

لقحتهم،يثعرضلمتراهمن؟الفتنةهذهعلى.المحرضوقبأنهميد!عونثراهمومن

-الأسكدادَهذهإلىيزوا-ألم3أفلألذلكليسواألْهملِعرثْونالذينأولثكبلِ!م!ْحتى

وإل!يشخبولىْأالسلاله!لفْيطبمَاتهممخئلفعلى-المسلحلِلِنم!لهاحصرلااللَى

يتخبطونإماوهمادلهرنجالاتوإلىأذلت؟قدْالأسرفىالصادثينالمؤمنبقرقاب

فىللعملطبهمقذفالنار،.أوفىبهمألمَىوإماوؤسهم،فطعتوإما،الظلامفى

؟العذاببهمطاأطولكم؟المناجم

الإمبراطورأنجِهاأئراكأليهو؟؟إلىاادلهكنسِطَعلىالنصرهدْاتهدىإلَراك11

هذهوتمنحالمسلِح؟رعيهْعلىالأنلتصاربمناسبةأقيمالذىالنصبهذاْتدشن

الغموللكنيسةاليهؤد؟معبدنصيب.منالثهلللآلِكونالملحدلِن؟لأولاء-البهجة

وسبوفأجمادهم،علىوالمهانجةالقداسةهذةيضفونسوفاليهودْاقأ.والحزن

خلاصهمحلْىأو،والكنعانيينالعموريينعلىانتصاراتهمبينشكبلايضعونها

هذايجلونسوفإنهم.بابأطملكنصبرنبوخذاًومصر،ملكفرعونألِدىمن

المسلِح.شعبعلىبالانتصاردائمأويذكرونها

ويعتبرونهاالرومانيةبالمَوانلِنالتزأمهمينكرونأنفسهمهموأأنهم"وحيث

هذهحسببهمنزاطلماالمَصاصالواجبمنأنهالآنيظنونفكلِفمحضأ،شراْ

النيرانإضر)معلىهماسثدمواعندمأ.القوانينهذهكاتْوأين3البرومانليةالقوانين

مرلْداً،باعئبارهللكنلِسةاثتصثدجوللِادطيكنلموإذا؟المقدسةالكناتسأسقعْاحتى

مسيحياَ؟بأعئبأركاللِهودبمعبدحأطلماأنتلَقتصفهأط

نائأننبيهلسانعلىاللهقالهماتذكرألا؟المسيحلكيقولهسوفالذى"ومأ

ممجدرجلنسلومنلنفسىاصطنعئكإخوئكبين"منداود)17(.المقدسإلنى

لكوآذللت)18(.غرسكئمرةأثَمتالإمبراطوريةعرشوعلىإمبراطورأ،اخترتك

ولم.أمامكمنا!ائكجميعوفوضتبالسلا3،عللِكوأنعملَا،البرابرةأممجميع

الغصوصوأمع،الأبوابأمامك،.ففلَحتجيشكبهائموناللَىالحنطةلديكئكن

بعدها(.وما7/فىالثاش)صموئيل())7

أركاليوس.ابنهيعنى)18(

9!فع!2
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!روالكنبسة..الموت

قدلأنفسهمكانوامابذلكلكفقثموا،أمركطوعجعلئهاأنفسهماعدائكنجأيدى

خططوعرقلتأمأمك.مكشوفأبذلكفجعللَهعدوكمستشارىوحيرث،اختزنوه

وسائللديهتوفرثبينماإذ!له،ْعلىوأدخلتالإمبراطورىالعرشمغتصلا)11(

قائدأمأ.عليهأغلقأنهإلا،فارينإليكجندهبعضينضمأنمنخوفأًفإنه،الهرب

ضدك،جميعأقولْهمتتحدلاحتىشملهمبدثالمذينوقائدها،2()ْالأخرىالقوالَا

عثالدةأمممنجبشئهالذىجيشكأما.نصركيكتملحتىئانلِةشتاتهمجمعتفقد

حلَىجندهقلوببينوألفتوهدوءهالمانهعليهحفظتفقدإخضاعها،لبيثيسرلم

فىمتمل!جدنِدتهثيدالألمحىَفىلاحفلما،واحدة.أمةأبناءكانوألوكماعْثوا

خلعت،الألبجبال،نفوسهمالغدرعلىئنطوىالذلِن،البرابرةاختر)قإمكانية

ألِةدونالنصرلكيئحققحتىالضخمهَ،الجبليةالسلسلةهذهعبراللنصرعليك

النصزهذاتسلمرألِل!!وك،علىالنصرإلىخطوكقدتبينماوهكذا.خسارة

شعبى.علىلأ!ائى

افدمالذى!هوونيذه؟ماكسيموسهجرأنتمأنكلههدْانتيجهَمنيكن"ألم

لملمحد،زوما-ثْىلللِهودمعبدأأنسنمعهإلىلرامىعندماالجمله،منألاملمحبل

وحلثفلِها،الأمرصاحبهوكانلوكمارومأإلىمرسومإرسالعلىإحواقه،

لِهود!بأإذنالملكذلكأصبحلقد-عليهالإبقاءفىخلِرلاساعتها،المسلِحلِونقال

،الخطاةلأجلماثالذى.المسلِح،ولكنالأمر،هذاعنمدأفعاًأصْحىانةوعلمنا

فماقيل،قوللمجردفقطحدثقدهذاكانإذا7ولْجربة.فىأدخلهمأسرعانفإنه

الفرنجةلِدعلىقبلمنمرةمنأكئرهزمولقد؟واقعةعقوبةالأمرْكانإذابالك

كلفىوبأخلَصار،PetavioوبتافيوSisciaسلِسكياغد-صقليةفىوالسكسون

أنيجبكفرهعلىالدالةالأملالةإنوالكافر؟المؤمنبينإذنيجمعالذىمأ.مكان

وأورثلتهلمصاحيهاالضرارجلبتالتىالأمورهذه.نفسهصاحبهامعسوياًتطرح

يثينها.أنعليهبلحذوهأيحذوأنالمنتصرعلىلِجبلا،التهلكةمورد

.مأكسدموس(!9)

بناءوأعد!ل!ولا3ْأنجدراجاثلِوس!قودهكانالذىماكسيموسأسطولإلىهنايشير2(5)

البحر.طريقعغئيود!سدِوسمجىءتوقعأحتمالعلى
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ع!ا.مولة..!الكنيم!ة.....-
لنكرجأحدإنسانمسأمغعلىالو!ائعهدْهدْكرأعلدلاأثىيملِنا"ولئعلم

منياألْتْبها،المحاكمنبهابحىَ،وهبتنعمأباعتيارهاأسردهاولكنى،المعروف

-الكلماتبملو.هذهأجابعندماسمعانأنلَذكرولعلككله.المحبقلبىلكيحمل

المراةإلىالفورعلىالتفتثم7/43()يوقاحكمس"بالصوابيسوعْالربلهق!

أجل*من:الكنيسةئظامواضعاْسمعاط،مخاطباوقالبلدموع،7لمحدملِهبللتاللتى

قللِللهيغفروالذىكثيراً،أحبتلآنهاالكثلِرة-خطاياهاغفرتقدلكأقولفلك

النِهودىولْبذلَاالفرلِسى،بيتدخلتالتىالمزأةهىئلك7/47()لوقا.قليلا"يحب

فلمادْا،اليهودىالمعبدوجهلمحىالباب3الكنيسةأوصدتلقد7المسلِح.كسب!ولكتها

منالكنيشةالمعبدلِجتثكىالمسيحخادمشخصلمحىالآنعالمحاولاتتجرْى

المسيحيدلامن*بماثها،جدْور

لكالجببدافعهذاخطابىفىالأمورهذهكلسقتلقدالإمبراطور-.أيهأ!ا

.-شفاغىعلى-بنأء-اعدت)حثِلرحمتكبذلكمدينأنىذلك،عليكوالغلِرة

لاءهوًغلِروأنجيتسجلْهم،2منالعذلِد-لمحماسراحوأطلقتمنفافم،فق3كثلِرين

خلاصىأجلمنشعوركمهـأجمةحتىيخيفنىلابحيث(،الموتفنوأوللْك

فإن.لَأكيدوبكل..قلبهملءيحبإنسانمنكلهابالئقهَأجدرهناك)فليس.نفسك

لحظةكْىأفقد-ولق(فكرهكلعليهيملالشخصالضراريسببأنيمكنل!أحدأً

لكنْالخسازةمضت،عديدةلسثلِنوللقيتهكاهنلكل-يممحالذىالشرفذلكواحد

الخلاص.أعرضْللدنسأنكلهأ

الاستف!بمارالضرورىمنأنهتعتقد3لاأنجلللأمرإنهالإمبراطور.."أيها

للَأقيوإئكأحد،نظريلفَولماليومذلكمىحدثالذىكهذالأمرالقصاصأو

)21(.جدعونأكلدمعْدماانهتفْرأألماليهود.أجلمربخ!صك-تضحىإداأمرا

حلئنلعم-لماشمو!التىهىالألهةأنإلىال!شِونخلصالمقدلمبى،الثهورذبحعلى

صلبوهالذىالمسلِحأهو؟اليهودىبلضعبدحللمايقتصسوفالذىذافمنيها.

سلِنئقم3تراهومن؟الإبنحيثْرفضوارفضوهالذىالأباالذ!هوام؟أنكروهأنبعد

فدالمراسيمأنلريوإتْ.لهمنثأرأنإلْن-أنتيمكنك3.فكيف-بالفالتتشِيينلما.حل

6/25-32.قضاة.)21(

:د07-7..-..:.-3..-7،أص!49
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لكنيت!اوا..ولةالة..ع.-

كملكيوشلِا)22(-قصةأمامكبسط!إذاوهلاجلَماعالَهم؟وئجريمبظردهمصدرت

علْهفي:الرلارصْىأجبهفيْ.ما!يهملَكلِنأترأك،-الربعِلْىالممملَفيم..ثْىعمل

أولئكالإمبراطورألهافلتأمرفى،اللدّةعدممنْتوبمأىهناككالْماذا"واٍ

إلحاقدونعملهيجبفيصايتباحثونولتدعهم،صلاحهمفىتعتقدألذينالأساقفة

فمنالدلِنية،الأمورفىمرءوسيلظشملشيركتثماوإذأالعقيدهَ.بأمرأذىأى

ألعقلِدة.يخصأمرفىادذ!رجالاتبرأىتأخذأنألاًحرى

الضتأمري!مىْالكئيسةعالْتكمالإمبراطورأيهااغباركفى"ولتضع

وإنىإسفنا+فيهادقوقدأنهمإلاواهلِأ،شرخأبهاأحدتؤاقدكانواوإذاوالطون،

وتعلو،الناستفولَىخشيةالنفسفى.دذهولكن،الناسسلوكيخصفلِمأفقطلأثحدث

أيويهأحدأولهصديقألِوكَرأنالصوابمنأنهاحداعتقدماوإدْاالأبأطرة.حئى

وأنهدذ!،يقثمأنيجبكلهالوقاربأنحكمتإذاحللِفىالصبوابفإن،جارهأو

يأنلىاسمحأوبنصحها3فأعمكنفسكإلىعدألإمبراطورايفاالمجد.لهوحده

ناصحأ.-ْلبنأكونع

الئىالسلطةبمفتضىالمنسيحبين،أنالَضحلوبعدهماقولىيكون"وماذا

بأسأوركبلوأأو،بالهراواتضربواأوبلسيف-،ذبحوادد،المكانهذامنمنحث

اسلوبوبأىالحمَيقةهدْهمل!أوصْحأنلِمكنوكيفيألرصاص؟لبمدصجلودْمن

بأجماء-ثامواأنبعد.مدوارا،الدمعالآنعلدْر!ونالئهننالأسدافالْهأعلَدْر-.لأو-لاءْ

ثمسنة،وثالثيننيفاملدادعلىالكنسيةالخدمةمنوغمرهاألكهنؤلْيةالوظائف

منجماقوإدْامدنلِة)23(بأعمالالقيامعلىوأكرهواالمقثغمةوظائفهممنجردوا

أقمقضيأْحتمأيبدوبدفلاخث!متك،ف!محنودةلفترةيعملونأجلكمنيحاربون

الأساقفةلأولئك(علَذراسلولابأى،اقول.ادلهسبدلفىيحاربونالذينأولاءتقدر

خربتْ+من.الئىالكنأئسأجلومنالا"كليروس،أجلمنشكالِاتهمتتعالىالذلِ!

تئكرر.خطيرةهجمالَام!لهتعرضتماجراء

بعدها.ومأ22/1الئانىالملوك)22(

."ص!.أالأ*فىجاءبمانلكدارن)23(
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لكميم!ةوا..سولةاص!

بالنظرسنئعطفونكننمعنبما،مسامعكمفياككلببلغانأتمنىكنث!ولكم

ومستبعداًمنحيأومشيتلَكم،يلْفقبمأأوامركموتصدرونالاعتبأر،ذلك-بعلِنإلى

يفعل،أنبه7مأ،أمرتبنفسكفعل!لقدلِؤرقنى.الجق..أقوللِؤرقنى..ماكل

لمالذىذلكمنرحيماًتكوقأنعندىيفضلشكلا،نائبكيفعلهلمولوحلْى

امر.فبهمايفعل

لضالح.)؟2(أجلهممنالربإلىألابتهالإلىيدفعكماالواجبمنلديك"إلىْ

فلتحلألاقدراً.+متكأسعدلِكونوابأقلهملتؤملوإنك،الرومانيةالإمبراطورلِة

خشيةليئملكنىالخوفاقكلماتى.خلسمنالخلاصىلهموليئحققأدذَه،رحمةبهم

لبسلاأمامكواضحشىءكل.حكمهمفيهاليصدرواقضيلكعلىالغيرتأتمنأن

ولارطنه،أجلكمنالذهعندنفسىأدعالخصوصبهذاوإنى،غموضولافلِه

؟مجدهلإعلاءعالسعىأجلمناللهيغضب(نالعمكنمنوهل2(.لِمينك)ْتخشى

لمأمارسلت!كانتإذاسواءالرسالهَتلكفىشىءأىتغييرإلىلَحتاجلاإنك

بمطر.وبالرحمةيملالىء،بالإلِمانآخرأمراًتصدرأنإلاعليكومابعد،ترسل

السكوتيمكننىفلاناحلِتىومن،الأفضلإلىتخيرأنالممكنمنجأنبكمنفأنت

..الحقعن

بناتاسلَدعِتولقد،اليكأساءواعندماقبلمنالأنطاكيينعنعفو!"لقد

خزائلنمنمحوكأمعلىإلمقربين،عوأغدلمحتأحد-.إلىبدربيدهموعلابْس!وك

جمإبةبىلِدْهبسو!ول!نه!عظيميالثهالهمائيمنلهيأرحمهَ!منلهايأالخاصمهْ.

علىوأبعَيتالأ!اء،صارعتمنياإليكألَوسل.الآنعليهمقدمفتبماالظلماء

!.الحماسةهذهبمل!يع!ضوأأنبجبالمسيحيينبأنتغتقدلاأن،كرامةخضومك

يتملبهمن!يثترْدرىلاانأليكأصْرعإنىالإمبراطور،أيها.."وبعد

كىخلفَ"لمادْا:.ينادىالقدلِسينأحدصوتاهوفهاناْللعبه،ولأجللأجلكألخومْا.

لقدلِقال،لحقالرفي.علِنىفىالشرأصنعبهذالأنىذلك/1،شعبىشقاءأرى

وهوئوريوم!.أركاثيوس،ثيودوسيوسالإمبراطورولدىبنلكيهـصد)24(

للواجب.من!فضأبالوعدالوفأءيكونأنالممكنمننهبهذايعنى)ء2(

-.-.--.---....-..--.تطأع!إ،-9
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ع..-سون..والكنيت!
فىإلىتصغىأنإذنصطيكولكنقدرلث،وسمومتناغمأفعلهلِمكن.ضاكلفعلت

الكنيسةةفىكارهاالىئصغىلاحتىقصرك

للرومانى،الإمبراطورإلىالميلانىا!أسقفرسالةجاعثالنحوهذاعلى

رهبانإلزلممنعللهأ!دمماللّفيذمنصراحةثيودوسيوستحذرعنيفهْ،حادة

أمبروزأنوييدوأبفالنتينيين،وكنيسةاليهودكنيىبناءبإعادةكاللينيكاوأسقف

الظروفمنممابقأإليهأشرنامامطلقأاغبارهفىيضعلمالرسالةهذهكتبغلما

!سواء،علىوالغربالفدرقفىبالامبراطوريهْتحبطكانثالتىالصعبةالسيا!مية

مبئنفربمعاقبةالكنلِسة،أمورفىالدولةتدخلمسألةفقطعينيهنصبجعلوإنما

منمسقطأوالفالننينيين،البهودضدارلَكابهجرىعملعلىوإكلبروسهارهبانها

باعئبارهاالدولةفىوحدهاالمدنيةالادارةتخصمسادةهووقعماأنكليهَحسابه

قيمنهوبهقأممائمامأأمبروزونسى،للداخلفيالأمنإقرارعنالمسئولة

وقوعدونليحولميلانوكنيسةإلىالفورعلىأسرععندمامدنلِأ،حاكم!باعَباره

الآرلِوسي.الأسقفأوكسنئلِوسموتأثرعلىالمدينةفىوالفوضبىالاضطراب

الدولةبينالصاقةاراءنظرهوجهةعنتفصحرسالةالإمبراطورإلبىوكتب

ةفايومفىاكنلمذلكمعولكنىعاني!،لطالماا...ا:بقولهام!تهلها.والكنيسة

)26(.هذ)ْكيومىمجزونأ

النابْلِئهمحيث،الدعوىببطلانهذهرساللَهفئأمبروزويدفع

بثحريضاليهودىللمعبدضمنهْإحراقتقريراًاثبج"بأنهالشر!ف!ْالامبراطورى

ضلىأطمقدلِكونأنلِمكنلابأنهالأسقفاعنويدافعالمثينة)27(،فىالأسقعْمامن

العملبهذاوهو)28.(ذلكإلىدفعوهحدىأليهودبهاأستئأزهأمورعلىبناءإلانلك

رسالتهفىأمبروزويحمل)!2(اللهإرادة-.أمبروزرأىفى-ينفذلأنهآئمألسِ!

إلىويشير3(.كفرانأ)ْالولديينمنأشدوبأنهمبالإلحادويئهمهمبعنفما،أليهودعلى

ة!ولولط*."مْ!01.)26!

أكاأ8-6.4)27(

)28(.Id

Ibأ.8.4)!2(

)03(01.,Ibid

79!ى
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والكم!سه...الدولهص!

نفس-فىالعاضمةأمممَفانكتاريوسمنزلفىالنلِراقباصْرامالأريوسييلنقيام

ابفالنئيثيبنعل!ألِضأباللومبلفىوهونلك)31(.علىليعلا!بوالمأنهموكبف،العام

)32(.كنيستهماحرأقإلىهولاءلفعمماالرهبانشعورإثارةفىالعمببويعتبرهم

جرىبماويذكرهضل،منوالمسيحللِنالكنبمحةفىأليهودفعلهمالهيعد!أنوبعد

علىالإصرارأوالتمادىمنويحذره)33(.قليلةشهورضلخصمهلمأكسيموس

المدنية،الأمورف!مرعوسيكتستشيركنتما"وإذاالهاه:مخا!بأالعقوبهْ،لدفيذ

كْىيفصحثم19)34(+العقلِدلِخصأمرفىاللهرجالاتبرأىتأخذأنالأحرىفمن

الحرماققراربإصدارللإمبراطورالمياشرالتهديدعنالوسالةفىفقرةأخر

جعلهاحتىالسسيحلِةأجلمنقدمهفاكلللإمبراطوريشفعأندونضده،الكنسى

حتى،قصركفىإلىئصغىأقعليك+...وبدَول:للا!براطورية،الرسمىالدين

3(.الكنيسةْ)ْفىكأرهاإلىلاتصغى

مابخلدهودأريقرأ،لذىلهذاالذهولثملكهكدئيودولب!يوم!أنشكولا

أنتابهشكولا.العلىالمكانالثولةفىللمسيحيينجعلثبحيثيدأه،للكنلسةفدمته

التظام-صيئغاضىأبئصراحةاليهلِطلبميلاطوأسقفيرىوهونجالقلقشعور

هوالنظاماقراريكونربمأ"..صراحبماْيخاطبهإذاالكنيسة،اجلمنللدولةالعإبم

أيمالنظام!!رار؟واهماضكظمأيهاخبرنى،ولكنالإمبراطور..ألهادافخك

اهئمامايهتمكانأدهنذلكألرئيسية،ثيودوسيوسمشكلةئفكوكاثث)36(.العقيدة

فىرغتهنلكلىاٍدافعهالثولة،داخلفىالأموربا!راريئعلقمابكلخأصأ

.الفراثعلىفلفرسمستالًر!،منظمةبثولةأكئرها،.وما؟الخارجيةمشاكلهمواجهة

فىالأهليةوالحروب،يعبئونالدفبربوولاياثالبلمَانفىو!حرمأنيثخفزون،

هناومن،الداخلفىالحكومهْسيادهَإقرارعلى!حريصأكأنثمومنهَائمة،الغرب

المساسمنهيشئمماكلفىوصارمةممبريعهْالأحيانمنكثبرفىكَراراتهجات

(Ibid, .13 (n

أول،16.4)32(

(Ibid.,15,91,21.23 (rr

(34)27..Ibid

)03(33..Ibid

.!ه!0أصللا3601()

صو89!ص
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لكنيع!ة!او..سولةا

أنطاكلِة،أحدالئانلك،علىالأملالةأبرزولعل.الداخلفىوهلِبتهاالدولةبسلطان

ائسم!ولهذابعد.منممالولنيكومنبحةبصددها،نحنالتى-هذهكالللنكياوفوضمى

حكمأمامالسبيلمهثتذقهلوكتفىولكنهابالعنفالأحداثهذهف!كَرارالْه

واحدأمغئصبأنجدفلممنْالإمبراطورية،الشردَىالنصففىومستقرهادئ

منأورفىمدجمينإمبراطورينالغربىآلشطرشهدحينعلى،عهدهطيلةللعرش

سلْوات.جمشر

كَولحدعلىويأبى،بالعدالةالتضحيةيرفضجمانئلِودوسيوسأنْوالحقيفة

N.-بينزنورمان Baynesالمتعصبة،الأرئوذ!كسيهَمذبحعلىقربأتأالعدالةتقدمأن

العنبفالإصرارانتصرحيثفقط،واحدةحالةفىجدثقدهذافإقذلكومع

أليهودهـاالمعبددمرواالذينالمسلِحلِونالرهبانواعفىأمبروز،الميلانىللأطسقف

اوامرتقضىكانتحسبما،أفسدوهماإصلاحإعادةمنكاللينيكافى

كاتَالتىالأساسيةمبادئهتوضحذاتهاحدفىالأوامرهذهلكنالإمبراطور)37(.

6كثمغدما7اغبارهفىيضعكانثبودوسيوسولعل-الإدأرة)38(.فىامملوبهتحكم

الأئمين،الرهباثعن!وهوإصدابىالحالئة،بهدْهالخاصالسابققرارهإلغاءخكلى

أسرةوهىالحأكمةالأصلبةالأسرةلىلْعودأسريهَدعالًم.علىيعتمدلاعرلثمهأن

كليةثتضاعلالثانىفالنلَينلِانشخصيةوأنلها،لغربْمقرأكانالتىفالنتلنلهان،

الغربفصالصبىالإمبراطورهذ)موقفاوأنميلاطو،"!سقفشخصيةجأنلبابى

أصبحفثيودوسيوساكانؤلما.ماكسيموسعلىألقضاءرغممزعزعأ3.بزالما

تسئقرأنئمامأ،يعنيهكانفقبأخئه،منمؤخراًبؤواجهالئانىلفالنتلنلِانصهرأ

ووقوفهأمبروزجانبضمنمابذاتتحقىْوهذهأبغربلِة،الولاياتهذهفىالأمور

الأسقفبذالهاالتىالدبلوماسيةالجهودذلكلهوأكدهنأك،صهرهجانبإلى

غزومنبمنجاةالطالياعلىوالإبقاءفالنتينيانعرفوانقأذأجلمنالميلانى

أمبروز.إرادةعلىنزلفقدولهذأ384-387،عامىبلِنألفترةخلالمأكسيموم!

فىوالكئدسةالدوبةبينالعلاقةدخلتحتىعأمان،نلكعلىيمضولم

عنثماأنهإلىسوزومنوسروابةحسبفلئاويعودوأثسى،سابقتهامنأشدتجربة

(p.XLI.28-25 (rv!ط!.!
)38(248..Pثلا.ي!.ا..C
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والكميت..الموتعو

ثثسةعلاقةهناكأنْلللظثبثاللبريا،لفيالقعامأفائدأقس!"أول!كمثا5بوثريككأن

عربأتسائقىمنووأحد،الجمالمنددرعلىكانالذىغلعانهأحدبينجمعت

اللاعبهذاعلىبالقبضأوامرهالمَائدفاصدرسالون!ك،فىالهبدرومفىالسباق

ذلكعلىلمحكولرالنظارةيعئرولممبعد،منالسبا!جرىفلما،السجنوايداعه

عرفهم3فىشيئأئعنىالأخلاقتكنلمولماأثيرا،لديهممفضلأكانالذىالا*عب

العاشىْ،السجينعنبالافراجطالبوافالَد،ومسراتهملهوهمشباعاٍجوارإلى

ضنةإلىالأمرتحولثم،مطالبهمإلىالاستجابةالقائدبرفضنصخبهموازداذ

معهواشركوافنبحوه،على.بوثرلِكغضبهمالمتمردونوصبالمدلِنهَفىعارمة

الإمبراطور)93(.موظفىالمصيرنفسفى

إلىيعدولمالغربفىمصمأ)593(أنذاكيزالماثيودوسيوسكان

كلعليهوتملكالغضببهاستبدحتىالأبناءبهذهاعلمأنومأالقسطنطلِنية،

!دألدولة،ومملطانالحكومةهيبةعلىاغداءتملوالفوضىهذهكانتولمماسبلِل،

لنفيذلثموحلىاسئثناء،دونكلهابالمدينهصارمعقاببإنبنلالفورعلىأمر

يلتقونمعلوميوم-لميقاثالناسدعى،الأكملالوجهعلنىالإمبراطوريةالأوامر

لهم،لدبرماإلىالناسلفطنولم،الألعاببعضمشاهدةبدعوىالهببرومفىفيه

4(،غامة)ْبصعْةالرومأنص!لىيسيطرالرياضدةالعروضمفماهدةهوسكانإذ

.فجر!المذبحة،-ببدءالأوامروصدرثفصالهبدورم،المدينةاحتشدتئمْومن

فوقالقمحسنابلكحصلدحافمدةجموعأثجندسيوفخصد!"حيثاللمحمامات

الغرباء*)1،(.منكثيريينهمألافسبعةئقديرأقلعلىالقللىعددوبلغسيقانها،

(SOZOM.hist. eccl. VII;25 THEOD. hist eccl. V.17 (V9

7صمفقد،سالونيكفىجرىمانحوعلىمآربهملئفيذالنا!حيةهذهالأباطرةبعضنالمتغل)04(

532عامفىالقسطنطينيةأهالصلعقابالاجرأءا!نفسالخاذعلىحهومم!نياقالإمبراطور

حريىبينالصزاعبسببا)نيا(،7هـءلأطألعأ4النصربثورةالشه!رةالفتلهَحدفَغدما

أهالىبىالدعوةنوحهتاعامةثورة!ىوتحولالهبلرومفىجعرىالذىوالخضرالزرق

سالونببه.أهالىعلىقيمنجرىمالموصى،العووضبعضلصشاهدة!مدينة

(14)25.VII.عحاح.THEOD.HIST. ecci. .V ;17 SOZOM, hist

.02ع!
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!توالكثي..ال!ود10

فيمالئيودوسيوسالعامةلسيالسةمعئتمشىالإمبراطوريةالأواهرشهذهكانت

(كلدمطما!متمئلالخطرفاحةيدرككأنالإمبراطورولعل،الداخليةبالشئونيتعلىَ

والاعداءالجرمأن،منكانوابوثرلِكولمحائدفالحاملِهأنفلك.سالوتلِك،اهلىعللِه

كانكبلرأخطرألِشكلالهبدروم،فىلاعبلقاءالثحو،هذاعلىجرمانىقأئدعلى

المعاهدةبعدوعدائهمالجرمانمشاعرإثارةوهوالا،وقوعهيتحاشىالإمبزاطور

جيداًيعلمالإمبراطوركانلقد.قلاظبسنواتفلكضلثيودوسيوسمعهموقعهااللَى

بعملهذاوكان،جيشهنىالآنعليهمالكاملاعلَمادهومدىالجرمانقوةمدى

!ذهتكنلمبالإمبراطوريةاخرى"إدرنة"بزالعلىالجرماقلايقثمان،معناه

أحدجمربنلهاالنىئيودوسيوسجهودبكلألِضأ.الإطاحةومفاه،الآنلنتحملها

منللا!براطوريهْألولاءمن!درعلىللحصولإدرنة،هزيمةعقبعامأعثمر

عاممنذمستمرةبصقة!حدوددأخلجحافلهالله!التى،الجرمانيةالشعوبجانب

مثيريمنقصاصأمنهأكثر،الجرمانلمشاعبرتهدئةقرارهبخاء!قدولهذا378،

ومملطانها.الحكومةهيلةتأكيدالىقطعأبالاضافة،الشغب

أدتامبروز،الميلانى-الأسقفلنفسفحهلهعةكانتسالونيكمذبحةأنعغير

مقابلةورفضميلانومنالإن!عمحابلىاٍوثففه،صحتهفىاغكلإلى

للكنيسة،رحمةمنالإمبراطورحرمأنوأعلن،المدينةبلىقدمغدماالامبراطبىر

أمبرورْوكتب)42(.يدأهاقئرلمحثماعليوثوبت!ندامئهثيودوسيولم!لِقثبمحتى

كاناطاوهو.(43)لعائهعدمفيالسيبعنفلهالهلهفصحئ!ودوسلوسإلىرمماله

فعلتهانلهيبيننهإلا)44(رحمتهويمتدحالإمبراطورالمانعلىرسالتهفىلِللنى

أنفلابدلنائان،أصفى!دداودكانوإذاصالقة،نجتوبةإلاالكنلهسةتغفرهالنهذه

منوالصفحالعفوطلبفىالإسراعإلىويدعوهث(.)ْادلهرجلإلىهويصغى

هللصلاةللِهاالىعندماالكنيسةبابغدثيولوسيو!دقىأمبروزينسوزمندص!ينكر)42(

فليع!،أدراجكعد5قانلاْ:!جموعاماملهخطابهموجهاالامبرلطورية،عباعتهبجامعفأخذ

لوالفد!سالحرمهذاتوبةدونيدخلأنبالدماء،يديهوتلطخ6الخطاياتدنسهرجلحقمن

SOZOM.+هـ؟ن!اءVII!5,25:نظرالممَدسة:الأسراريئتاول

،!لهـ!"أسأ)430(

44()4.Ibid

°(Ibid. 9-7 (f

300301.!
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13،لكنيسةوا..سولةاض!

إلىويوضيه.بالضواعةفلبة)6"(،عليهلِئملكأن"للشيطانيسمحلاحتىالكنيسة

يضعأقليهاٍويطلب)47(.خطاياهبهويغفرأمرهفىأللهلِمَضىحتىبالضواتالله

فمهمميفوضفإنهوإلاوالتقلير،الحبكللهلِحملفإنهفيلكبملرغملأنههه،لثته

جرأةفىالأمبراطوريخاطبرسالتهفىفإنهذلككلرغمولكنه)48(.اللهإلىأمره

لافالخطلِئةفأمحهأ،الضد"..عليكاستولترجلاإلا!إلع!تلمهلِقولغدمابالغة

ا)94(.االتوبةوالدموعإلاهايمحو

الإمبرأطورإلىالأسقصْبهابعثلئىالرسالةالقارئلِدىبلِنالأنوئضع

مقابلتهعدمإلىأدت.التىالأسباببلعَديمأمبروزبدأهاوقد.سالونيكمذبحةعقب

المذبحةبهذهيتعلقهماالأساففةمفماعرعلىصعرجئمميلاطو،لىاٍعودئهعندله

الحقيقى.المدبرالشيطانعلىالنصروتحقلقالعفوعلىوأكد،سالونيكفىالحادثة

ولضاالإمبراطور،حضرةفىالقربأنلِقدبمأنأمبروزيستطعولم.الجريمةلهذهْ

لَوبلهعلىبعلقكانولكتهالمسلكلهذأفالد.اغدمحمأ،الإمبراطورلِحلاكأن

:قال.الآمال

كللممئنوإنىاللبى،علىالسرورلتدخلالقدبمةصدافللاذكرئإنااْ.

علىالكرمبكلأسبغلموها-الصرلحةلندئألىاسمجأبه-الئىلرحمتكمالامللأن

نوصعأيكنلمقدومكعندلكأستقيالىبصمأنمعلومالِكونأنليحهبلذاعديدين،

قبل،من.دوماًلقائكمعلىحزصىمدى-تعلمونوانتبمخاصهَ،-الجميلنكرانمن

السبيل.هذاسلوكإلىدفعئنىالتىالأسبابالآنعليكماعرضسوففإنىولذا

بلاطك،سِممبنىفيالطبلعىجم!حومالذىالوحلدأننىجللألىائضح!لعد

علمكبسببصراحهَاغتممتلأنكإلاذلكوماكمحث،م!انتىاُلِضاَوحرملئا

ىأدوقوإنىلفأصللها،بلغلنى!دمسل!ئمارلِكمجلسفىطرح!معينهْأمورأبأن

8/17(،)لولمحالظهر"لاخفىليس"لأثه:بسوعالربهالحلئاالدكالى،منقدر

Ibid.أيرأ-ا46()

)47(15.Ibid

()4817.Ibid

(94)11.Ibid
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!روالكعي..اينوله..

ىألكأسيبل!حتىحذرىوأخدْثالامبرأطوريةلمجرادةامللكث،التبجيلوبكل

وإنى،الإمبراطوريةالمرأسيممنشىءأمامىيروىلاحتىجاهدأفسعتِضيق،

الضرأرألحىثمومن،الآخرينخوفخصمن-حضورىحالة-أسمعلن

وأمسكث،صورةألةعلىمصغيهئكونبانلأفثىأسمحاوالشملر،لِبلغىبمن

للتهلكةوأعرضالأذ-ئألحقأنخشيةسمعتبماأئفوهلاحتىلسانىسالنطقعن

والخيانهَ.الغدرغشاوهَهتكواالذينأولئك

بقادرلستولكنىأأننى(صمهل؟أفعلانبمقدورىالذىما"وبعد.-

شيْهر؟لذنأىلسمعتهبمالسانىينطقهلأم6الأساطلِرتلكشمعفيهاأصبأنعلى

أعنىا،ْأوامركفيهاأتقى.التىالأشلِاءلَلكعنحديثىثْىحدْرأبانْأكونملزمانى

ضميرىولكنالصمثأالئربمهلام،الدمويةالفعالمنمحدارتكابمنمخأفتى

الأوضابمتكوقسوفوعندها)خفيضة(،مبعدةو!والىمولثأ،يغدوسوفبهذا

ال!ئبرير،ألكاهنيننروإذا.لمنهذا؟يحثسوفإفنوأينسوئهإ.منتهىفىللكل

لملأنهالعقابطائلةئحتواقعأبذلكأنكاهن.ويصبحبا"لمه،يموتالشريرفذلك

الرليثة.غوائلهنينذر

الإلماقعلىْفلبكانبنكاريمكننىْلاإسمع....العظيمالإمببراطور!ايها

إنمماتجهدما.إذاحميهْ،نوذأتهللوقتفىولكنكخشيهَ،ل!هعندكوأنعور،

بحيثحميب!ثأرت،إنسانأغضبكمافإذارجمأ،ئغدومأسرعانلارضائك

منأكرفلايسترضيها،منهناك3ْ7يكنلمثمْفإذا-جماحها،--ومنكبح-عليكيلَعذر

كلها،ثقتىأضعخاطرطيبعنفإنىبك،يتعلقفيمأأمأيؤححها.منوجودعدم

.والورعبلالّواكفلهكالغضبسورةقهروعلىنفسكجماحكبحعلىقادرولنث

إثارئهاعن(سريةوبصفةشخصيألكالحميههذهتمئدحأقالمفضل"ومن

واجبىفىالشىءبعضمقصرأالنامريرانىولئن،العلنفىجانبىمنعمل.بأى

فىالتأ!ليرضعفب!يظنونولئن،تواضعيفىمستذلأيروننىأنمنخير

يبدوولن.المحبةعلىالمبتىللاحترامعوزأفىيجدونأقمنأكرمكهانتى،

إليكلأعثذروإنىئخاذلأ،أوضعفأقرارال!سلطانصطىوغلبل!لحميئكقهرك

فإنىذلكومعاليسير،بالأمرمنهاالبرءأظنولاوطأ!لها،علىلثلتالتىبعلتى

00!.3
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7خ-.-....،.لسموا..لنوناص!.

لِكنلمهذاولكن،.ئَحئهَأوليوممنْانتظاركفىأكونلاأقعلىالموثافضل

لى.ممكنابالنسبة

أكنلمماوثعلقدقي،منبمللهنسمعلمماسلونيكمدينهْلمحىوثع!ولقد

أتوس!لرحتغدماعظيصأأمرأيصبحسوفانه!لبالذىذلك،منعهعلىقالرأ

فدنلككانوأقبلْقضهئفسكانتااظهرتهماوهوصكنه،ْلعدولأجلمنمرارأ

عندمامنهأخففأنباستطاعتىيكنولمحزينأ،مغتمأفغدو!جدأ،7متأخوأجاء

يبىولم،الغالأسلا!هوصولْبسببمحلىمجمعاللأمحتىبه،سمعانومأولمحع،

نزقعنيضدولمالفعلهذااقأظنولا،دموعهالخدعلىئثهمرلمأحدهنله

فإنوالآن.يداكأئصابما-عنقكيطو!أنمنلأمبروزصداكلل!ئثجكولموتهور،

عودتك3اقأحدلقلولمأئقلنئ،كاهلىعلىوصْعقداقتركْت،ماعلىاللومتوجيه

ضروريه.لكنلأاللهإلى

جدداودالملكالنبىفعلهمائفعلأنمنالإمبراطورأيهاتخجلْهل

جدأكئيرهَوبقرعبْهْمله7الذىالغنىالرنجكأنكيفلهثيللقدالثاسوث؟دْىالصبميح

بنفسهاعترفوثدللهه،اٍجاءالذىللضدِفليه!وذبحها"الفقيبرالرجلنعجةاخذ+!د

(.")َالربإلى3اخطأتْ+ثدوفال:فعل،هد.نفسههولأنه،القصةهذهفئأللِنأثه

أماموتجئولْشجد.ولْركعاهلم1:يقوكوهوالملكالئبىكلماتثانيهْرددثمادافاٍ

خطيللخصكنكندخرقدأيضأ"الربلك:يمَ!!سومْا59/6(،خالالَنا"-)مرْاميرالرب

7َْ(170أْ/نم2.ْالثالْى)صموئيل-3تموتلا

وراحفلبهْضربلملشعب،ْتعدادجرإءباٍداوْدْأمرع!تدما6ئانية!ومرة

لأنىجمدكأئمأزلربياوالآن،فعلتفيماجدأاخطاسالقد:الربيخاطب

ليخيرهاخرىمرةنائانالمنبىإلعوأزسلأ(،5/24ْالئانى)صموئيلجداً!ائحمقت

لِهربأنوإما،أرضهفىجوعسىْ()1طثنكللِه-بألتىأنفإضاث!ئة:أموربينْ

.أا-همنالآيات.نفسهوإلاصحاجنفسهالسفر!ىالقصهَوراجع12/3-ا.للثانىضموئيلة()5

ارضكيْىجوحممئيسبععليكاًتأتىلهوفال!...:لمممْوافيسبعأنهاالمالدلن!الكتابينكر)51(

)صموئيلهأرضكفىوباءأيامئلاطةيكوناميتبعونكوهمأعدفكأماماشهرئلائةتهربأح!

+ء24/132(0الثانى

.52ع!4
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..والح!ت!-ا!ون
فقال.الأرضفىوباءأيامثلائةيكونماواٍ،يتبعونوهمأعداثهأمامأشهرثلاطة

أسقطولاكثيرأمراحمهعلأنالربيدفىفلنسقطح!دأ،الأمربىضاققدداود:

فىربختهفقطكانخطأ.داودلأنهذا(-كل24/44اللْانى)صموئيلنسانْاٍيدفى

(.)1ْوحدهلن!تترلماأنلِجبالتىالمعرفةوهىمعه،الذىالفمعبكلمحدمرفة

منالشعبيحصدالوباءراحغدماأنهألِضأ!مقدسالكئاب"ويخبرنأ

أناهاقال:ْلطب،ليهلكيدهيبسطالمططداودورأىالميعاد،إلىللصباح

ببَوعلىعلىلِدكفلتكنفعلوا،فماذاالخرافهؤلاءوأماافنبتوأناأخطألْط

المهلكللملطوقدالشرعنالربندموقد(.24/7cالثانى)صموئيلابى!.

تطهرأتقربكانثالأضحياتأنفلكمحرقات،يقربأنداودوأمركفى،للشعب

اكثرالاثضباعبهذاداودغدأوهكذاالتوبهَ،أجلمنتقدمفهىالآنأماالخطايامن

يصبحولكنه،الإنسانيخطئأنالدهشةيثيرممالسِىلأنهوقربأ،ادلهغدقبولأ

)دنَد.أمامفليلأويخر،بخطديثتهلِعئرفلم.إذاوالئضِفللزجرمستحقأ

ثمىاٍاخفىلا"يناقال:حينالعالمهذ)فىقويأكاننفسهالمقدس"وأَيوب

أباهيخاطبيوناثانراححينعلى(.أس!لنهه)3ْغفلِرجمهورأمامبلحضننى،فى

901/4(الأول)صمولًيلداود"جمدهإلىالملكيخطىءالا1:الملكشأولالمتجبر

91/5(.الأول)صموئلِلسببْبلاداودبقلطابرىءبدمءتخطى+ظماذاوأضاف:

كانعخدماأيضأداودبريثأ،قتلأنهلؤأثمأيغدولبموفانهإلاملكاْكانوانمالأنه

أنا،برىءانى5قال:داود،قائدبوآبيدعلىلمحلئلقدهالبرىأبنير(نوعلمْملكأ

3/28(.الثانى)صموثيلنير".ينأبنلِزدممنالأبدإلىْللربلدىومعلكتى

حزنا.وصام

علىالربسضبخمىؤعاد:اللهمنبتوجيهذلكعلىأ!دمداودينالمقدسللكتبيذكر)52(

رئيسليوآبالملكلقالويهوذا.المرانيلواحصأمضقائلأداودعليهمفاهاجالدرفيلْ

لأعلمللشعبوع!واسبعبئربىدكمنإممرالًيلالمباطجمبعفىطفغدهالذكاالطف!

!شصا*.علد

(or)وروغنىغيرأجمهورأرهب!إذحضثىفىائمىلاخفاءفنبىكالنا!كلمتددكنث!ك

ليجبنىلمضائى،ذاهويسممنى،بمنل!من-البابمنأخرج!لمفكفف!العشائرإهانهَ

31/33-35(.)ألولطالعللره

؟.!
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والكنيسة...الد!لةص!

سقتولكنىدْتبدو.حائرأ،الأمرْعليكيخئلط.هذاْكىأكئبلمألْى!ولتعلم

هدْاْ-ادرانمملكلد!كن،الرأسلللّفضلحمْرْكحلىالملولطهؤلاهصالأصكةهدْه

عليكأسلَولثرجلاًإلافلسث،الرأسخفيضخأضعأاللهإلىباتلِأنكالاتم،

علىبقادرالم!وليس.والتوبةالدموعإلالِمحوهالافالخطيئةفأمحها،الضد4

معكمْأنا"هايقول:أنعلىالقإدرهووحدهالث!الملاطْكة.رئيسولا؟لِفعلأن

الئوابون+وخبرنأخطاعونكلنا2()متى/.

كنتوقد،نفسىعلىالصعبمنلأنهأننو،أحذبى،،أتوسل،أستحث"إنى

الدمعيذرفلا،.كيفالرحمةفىالأمالومعقدالئقوىفىالأمثالمضربأنت

اثم!منلأالعقابيعانىبأنيرضىيكقلمالذىذلكفبحوا،عديثيناجلمنانتحابأ

فإقجدلِر،أخرىأمورف!بالل!اءأنكورغم،نجاحبكلالحربخض!أئكورغم

كنتماأعزالشيطاقشكليكحسدلقد.أعمالكيرينالذىالتاجدائمأكأنتالرحمة

إل!تضفلاقهره.علىقأدربهأنتماتمتلكزلثلادمتمافلمقهرهالائملك،

.الضرار..عمل-بوثع-بلكثيرينعلىبالإقدأمأحْرإثمأقنبب

نلكإنكابىه،يمكنلابشكللرحملشمدلنألْىمنالرعْمفعلى"وللحفلقة،

فقط،واحدإلافيهايشماو.ولمالأبأطرة،منكثيرعللطكانمافلأثتالتبىالرحمهْ

فقطلدىاءنيل،بالعصيانلاتهامكيدغونىماهنكإنه.ليسأقولذلككلرغم

كَدكئثفاإدْاالفزنجانبلالَدلمأتجاسرأنيمكنئىلاأئهْذلمكألخو!،الىْلدعولْىما

دماءإهراقبعدبهذايسمحأنيمكقوهل.الكنيسةإلىالحضورعلىعزمت

أمخالَد.لابرىء؟واحدرجلقل!بغدبهيسمحلمبينما،الكثلِرين

أنهنىْأملوكلى،وحدكأن!تطالعهأنيجبمابيدىخطط!دقد"وأحْيرأ

ولكنخد4،منأوإنسانطربَعنلا،حنوتلقدأعان!،مأكلغ!اللهيرفع

ابليلةئلكإبانقلقىْفىكنبَبينمافىقلكعلىيعزبماوضوحبكلوحدهبالنه

يسمحلموغدها،الكنيسةإلىآتمنامىفىلىتبديث6للسفر!هاأستعدكنتالتى

محبتىأجلمنواحلَمله،تجنبهيمكننىععاهنالأتفاضىوإنى.القربانبلَقديملى

اغقده.ماهذالك..

أ-!56
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!صوا.،ادولهج!

أمامنالدضعاد!هوانما،سلامفىشىءكللليمرالأسبابيهيىًالربوفذ

الخطاةبرؤىحتىالأنبياء،بوصاياسمأوية،بأدلة،مختلفةصورفى.ألمجاذير

لِحفظوأنْ،نازلةكلعنالِدقعانإليهنضبرعكىنلَدبر،أنمشيئتهكَضتحثِ

يهاؤهالهايبفىأنأجلومنوسلمها،الكنلِسةايلمانأجلومن،،أجلكمنالسلام

أتقياء.مسلِحلِلنبأباطرة

"لنىمكلوبولننعتك،اللهيصمْحأنفىلَحثوكالرضكبهانف!رلب"ولا

911)مزأمير"للربعملوقت"إنهألِضأ:ومكتوب3/1(.)الجامعهَ"زمانشىء

أنعللكفإنلئمومن61/13(.)فزامير"اللهيارضىوقت"فى:-وكذلك/126(.

السرورلِدخلمماألسِ!القَ.منتتقبلعنثما،بذلكلكيسمحغدمائقثملدئمْرب

الأمركانمأإذا،يهو!كماأئصرفوانالإمبراطور،بحظوهَأهناأنقلبىعلى

.غدماوالمغفر!،العفويجلبالقربأنمننوع.ذاثهاحدفىوالصلاةبهذا.يسمح

علامةوالئاني،والمذلة+الخضوعللدلفالأول،للغضبمجلبةالالربالتلِكون

تقثيمعلىبئعاليمها-لاستمساكيفضلأنهأيخبرنانفسهأدذهكلمةولأنالخزى،.

الأمميين.بينبولسبهوكرز،لقومهموسىوأعلنهبهذا،اللهأوصىولقد.القربان

لارحمةأريدأنى9مكتوبالزمأن،لهذانفعأأ!ميكونفهمدهالذىهذاولعل

إلىأقبربخطأياهمبثينونالذ-!المسيحيوناليسوبعد،13(.لم9)متىذبلِحة

18/)أمثالمحىَ"دعواهفىالأول11بهاالتوار!ف!يفكرونالذلِنأولاءمنْالحق

يمثدحها.الذئوليس،يخطئعندمانفسهلِدلينمن17(.-فألعادل

سجاباك،فى!نهاأكئرنفسىفىلث!ىتكونأنلآملإنىالإمبراطور.."أيها

وأنالعفو،لطلبالخطىشمرعأنعليكتمامأ،اغبارئفىفلكأضعوغدما

عنأعرضفلمأناأما،أسلفتلقدداثمأ.تفعلكنتكما،قراركأفورعلىئتقض

حالهم،لمسدلاحتىجمادهيبللىانشاءالذى،وحدهدذَهالحمدأخشاه.كفَشىء

المديسين.جوارإلىألضأبهانتلَكونوسوفالأنبباء،رهقهذافىوأثا

عهودكأنعيناى؟ئبصرهمماأكثرجراتيانأب!رأجللن"أترانى

منكلعلىذائعأصيتأفبلأجانبىمناضفيتلقد.الصفح.تطلبالأخرىالمقدسة

مصلاثىكنتفإنوصلوالَى،وودادى،بحبى،لَابعتكولقدقلبى.لهمالحبيحمل

جمى57----.-
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لكعيتوا..لمولةاص!

فعلت،عماْفمعدْرةثولى،منثفةعلىنكنلما،نأمارشدى،ننبعأنفعلبك

فريئكخصمنالعظيمالامبرأطورأيهاولعلكامرى،اللهإلىفيكوافوض

والرخاء11.والسعادةالدانعمالسلامتقيمأالمطهرة

يصفأمبروزكانوإذالملهجة،بشديدةأمبروز،رسالةجاصعالنحوهذاعلى

ينطوىكاننفشهأمبروزفا!ن،حميةفلِهرجللنهإلاتقواهرغمبانهثيودوسيوس

بتدخلذرععأًلِضيقبد!فكانالإمبرأطورىلبلاطأن.ويبدوطبع.حدةعلى

منْالتفليللحاولراح!دئمومناللولة،تخصالتىالأمورمنكثيرفيأملووز

هذهإلىيشيرنفسهوأمبروزكالينيكا،حأدئةبعدخاصة،البلاطداخلالنفوذهذا

يحطىلِدعلمينهويقول،نفسهالإمبراطورالىويعزوهارسألتهصدرفىدعحقيقة

أحدكمنأمبروزموفعأنعلينالِخفىولاثيودومميوس.جانبمنالكاملةبالعلثة

الستجابةانغيز،رسالتهف!ايأسقفالآنإللِهيشلرهيماالكبيرائرهلهكانكاللينكيا

سالونيك،أحداسعإزاب!عالأسقفئشددلهىقلدسععامأمبروزلرأىالإمبراطور

القرارهذأفعلألضدربلالكنلِسة،رحمةمنبالحرمانبالتهثالديكلَفلمفهو

الطعروفعنذكرناهأنسبىمعاكلإلىبالإصعافةلْيودوسيوس،نفسلكن

الوقتوفىوالممَوى،الإ!مانمنكبير!درعلىلتطو!كانت،الغربفىلسياسية

تاطابل،الرسالةهذهاحتوتهلعاالغضببهيسثبدفلمونالرة،كأملةشجاعةنفسه

العباءةنعنى6الامبرأطورىرداءهجسدهعنفخلع(،)4ْوالندامةللتوبةإلىنفسه

فىالطريقطول-علىالمحتشدةالجموعوشطوساراشعرته،وئركالأرجوانبهَ،

الرأسعارىالدعمين،حافىالكنسِ!ة،مقرإلىالإمبراطورىالقصرعمنمللاطو

بدخولأمبروزلهيسمحلمذللعاومعع(،)َبالتوبةداودصرخاتيرددمطأطئهأ،

وشأنهإ،الجموعوسطيفعْأنوأمرهالئناول،ساعةلكعليروسالمخصصةالقاعة

ترسملالكنهاالأباطزة،تصنعأنلِمكنالإمبرأطوريةالمعباءهَإنقائلأْوخاطبه

عنالصفحأمبروزوأععلن،راضيةبنفسذلكالإممراطورئقبلوقدعإ!ااالكهنة

المؤرخويبدى(.لْوبته)6ْوكبلالكنسى،الحرمقرارغهورفعثيودورسيوس،

54()245,C..M .HI p

(55)1710 Vعحء.THEOD.Hist911/52لم!مز6اححور..

)10(17.THEOD. hist. eccl. V

..5ص!8
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--العيد."و!كنيت!
وفمجاغه،القوىلإيمانهالإهبراطوربالرنجللِن،إعجابهثيودورلِتوسالكننسى

بدى.لْيودوسيوسأنويضيف،الكنيسة!درعلىوحفاظهلجرأته3والأسقفا

+لقد:بقولهالقسطنطينيةأممقفنكتاريوسأمأملأمبروزصراحةوتقديرهاحئرامه

(.")7ْالأسقفلقبلِستحقالذىالوحيدإنهالكثير،منهئعلمت

تاريخفىفاصلةنقطةيعدمد!نوفىحدلئاما!أنقليلأنلَوقفأنيجبهنا

كديانةبالمسيحيةالاغرافعلىمضىقدلِكنفلموألكنيسهَ،الدولةبينالعحثة

Religioشرعيهَ Licitaمظلةوئحتاليهوديةجوارإلىالؤجودحقلهافقط

)313-فقطالقرنأرباعثلاطةإلا،الرومانيةللامبراطوريةالرسمىالدينالوللية،

إلاللإمبراطوريةرسملِةديانةبلمسيحيةالاغرافعلىالدولهَلَقدمولم093(،

وعلى،نفسهثيودوسيوسالإمبرأطوروعهدحلاةمنالأخلِرةالسنوأتهذهخص

منا!اى381،عام.فىعمَدالذى!مسكونىالقسطنطينيةمجمبممنذلئحليدوجه

ئمودوسيوساوحئىالثلاثةقسطنطينبأبناءبدءاٌالأباطرةأنحقيقةسنوا!.عشر

النطروحهةمنظل!ئمومنالإمبراطورجوليان،باسلتثأءالمسلِحيةعلىكانوا

يخرالحالتبدلتثيودوسيوسعهدكانذااٍحتى،حكوملِةفمميحدِهْالطبدمية

تالية.فرونعدةالهوانكئوسالوشِينيسقونالمسيحيوقوراح،لهحال

منأحدأأنإلاالكنيسةعلىهؤلاءالمسلحيين"7الأبأطرةحدبورغم

يلَعلقمماخاصة،الدولةسلطانمعارضاالراسيرفعأنعلىيحهرؤلمأساقفتها

عناديكنولمالإمبراطوربهَ،حدودداخل.ءالعامبايأمنللَعلق3ْالئئالمدنثةبخالأمور

بهاأمن!تىالعقيدةعندفاعأَإلاالرومانىللسلطاقوتحديةالسكندرىألثاسيوسأ

المسكونىالمجمعفىا-لأساقفةعئيهأتفىَوماالأسكندرلِة،فىالكنيسةوشعبوهو

325.سنةنيمَيةفىالأول

وليس..ميلانوالسقفمن)جانباللَحدىهذاياتىأنالأمرفىوالغريب

خلوصأنفاذكرناهمااسئدجمنامابذاتزولماسرعانلهغرابةلكن،البابويةمن

)57(THEOD. Loc. Citليضطةورلجع

Chadwick, op. cit .p ;168 Stephenson, op. cit. pp. ,97 ;252 Bainton, early

96-68.;76.Downey, op. cit. pp."ص!أ!"هل!نأكهكل!ا

؟"!
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-070.3والكنيمةَ..المولةس!

أخرمنافىوجودوعدملقوية،ا!للِروسيةالشخصياتمنأنذاكالبابوىلعرش

نفسه.أمبروزبهايتمتعكلن!تىالالَويةالشخصلِةثىبالإضافة،لغربفىلميلالمو

فىللإميراطورلِة"!بذيلمبنميلانوفىحدثمأفإن..حالأيةوعلى

الرحلهَهذهفىوبعلِدةخطلرةسابعهْلعدكانالكنيسة،لِدعلىإمبراطورهاشخص

الغربفىالوسطىالعصورفىوالإمبراطوريةالبابويةبينلعلاقةفىالطويلة

شهدتهلذىالوحددألاستللاءكانتفقدللقسطنطينلِةبالنسبةأما،الأوروبى

الخأمسألقرنمنتصفحىَالطويلعمرهأاملَدادعلىالببزنطلِةالإمبراطوربة

لتدجممجميعهمالبيزنطيينالأباطرةسعىفىأساسلِأعأملأوكانتالمبلادى،عشر

دوأئرمندائرةالسنينمنومائةألفطيلةمختحتىالكنلِسةفو!نفوذهم

بينماالامبراطور،لدىكبيرأموظفأالعاصمةأسقفوبا!،البيزنطيةالحكوميهَ

Vicariusالمسيحنائبهوالإمبراطورهذااضحى Christiالأرضعلى.

عدهَظلتلالَد،الدولةعلىلهانصرأولالكنيسةحققلْا،الأولىوللمرةهكذا

الأبأطرةجأنبمنوأدسىأشدالعنتلقب!ثبمالوثنيلِن،بأسهتخشى!روق

أخذمتانللبثولملقسطنطين،الرضىتظهركارهةخضعتالقدالمسيحلِلِن.

عهدعلىالأولىالفرصةوائئهاإذاحئىقسطنطلِوس،ولدهسيادةتحتتتململ

بجهودلانئشالهايدهاقبلمن!متالتى،الدولةكبرياءاذلتأمبروز،أسقفها

انحقيقةالأخير.هدْاشحْصكْىْ،ثيودوسيوسوخأصةجملِعأالأباطرةهؤلاء-

إلا4إمبرأطؤرأ،3كانواقبأنهواقئنأعخاطرطيبعنذلكعلىأقدمثلودوسملوس

طلبغدماأمبروزلهأثبنهماهووهدا،لكنيسةرعأيأمنواحدأأيضأيعتبرأنه

منالرضوخلكن--هذأتائبأ،جاءوقداللَناولساعةالجموعوسطيقفأنإليه

لمحالًمأظل،طويللصراعيعدمنمصراجمهعلىالبابفتحالإمبراطورجانب

الحرمان!راروأصبح،الغربفىوالكنبسةالدولةببنعثمر.الثالثالقرنحتى

طاغهاعنالخروجنفسهلهسْمولمنكلوجهفىالكنيسهَتشهرهسلاحألكنسى

هذاعلىجرىالذىميلانوذي!اٍوكان.الكنيسةتفترضهفيمافكرهإعمالأو

مقذلكبعدسيحدثلما-هث!dيقولكما-بالاعتبارجديراًإرهاصاًالنحو،-

ص!21
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!الكمم!!..المولة..-،.-..

أنبمكانالأهمبةمنكانوان(.)77ْ8؟ا،عامكانوسافىللإمبراطورإذ!

لبم،المانمنبدافعذلكعلىثيودوسيوسأقدمبلِنماانه،!قولهذاإلىنضيف

صالئا7زأمبرؤكانوبينما،بحتةسياسيةلدوأفعإلاب!منفلكالرابعهنزىْيقبل

!وه،قرأرعنالسابعجريجورىما.محلسرعانثلِودوسيوس،معمو!فهفى

شملطيهَ.لدوافعجديدمنبفرىواللعنةالحرمانإنزالوأغاد

أيضاًلْيودوسيوسوكأنالروصة،العبلطةبعلويقلِنأيؤمنأمبوركاقْلقد

الفكرعليهكانلماوطبيعيألعَليدياًامتدادأالزمنلِهْ،السيادةبسموئمامأيؤمن

هذاولكن،الصدامالرجلينبينبقعأنضروربأكانولذاالرومانى،السياسى

كاتَوإذأللأخر.منهماكلالرجلينوبتقدبرئيودوسيوس،بحصافةتجنبهأمكن

شمدِرالآنمنذراحتفإنهاالطولل،الصراعجولاتأولىكسبَكدالكنلشه

حدثالذ!"الإذ!ل"هذاأخر،بئعبلِرأوالحادثةهذهلكن.منتهاهحتىالطريق

علىقبضلْهممنيزيدواكىالقسطنطينلِةلأبأطرةقويةدأفعأكأنميلالمو،فىللثولة

و.هباالإمبراطو!ية.دوائرإحدىلتغدوعللِها،الكاملةسلِادلْهملِحققواوأن!كنيسة

متجدداتهفىحرصإذ،الكنيسةتجاه)527-565(.جوستنلِانسيأسهَفىواضح

لمحواعدهاوضعالتىالبابويهَالقيصريهْمبادئشكاثفىلونيحققعلى.اُفدانجمأ

74)17مبراطورأاٍالألِزورىالئلثليوجاء.إذاحلَىقسطثطلِن، -1)Vهذهكانث

)715-الئانىجرلِجورىالبأباإلىكتبفقد،كاملةبصورةرسخثددالصسألهَ

علىالأمرفكانالغربفىأماوقس(،)إمبراطوربأنهنفسهواصفاًلهيقوله731(

السبأدة.إلىبلوغأالطر!خطواثأولىأمبروزسارمنذتمامأ،هذاغير

(MiddleAges, .p 77 (OA!بmay Founders ofقدhtبينالسافرللصراعننتيجة-الإذطكهذاحوى

بينماالعلمانى،التتليدمفمكلةخلفمستترأثرابع،خرىوالإمبرلطور!ممابعجريجورىالبابا

!روحيةواثموةالامبراطوريةفىمملالةالزمنيةالقوةبينالعالميةللسيادةعلىاللزاعجوهره

لىسعىالذىالامبراطور،ضدالكنم!ىالحرمانقرلر!بابايصدروقد،الكنيسةفىمتجسدهَ

للكونتيممةحلقهعندتسكانيافىكانوسابقلعةالباباواحتمىال!و.هذاعنهليرفعالبابأ

أنلحيرالإمبرطورية،لرديتهمنثلِودومميومرشأن-متجردأالإمبراطوروكانماتيلدا

يقبلراححيثبالدضللهسمحثم،ليالثلاثضرىوجهفى!قلعةبابأوصدجريجورى

بإذثلالحادثةهذهوعرفت.!حرمانمحهولرالبابارفعحتىبدموعه،ويغسلها!بابا!دم

لموسطى.الحضورفىالأوربى!سياسىالفكر،،للمؤلفراجعاللاّلاصيلمنولمزيدكانوسا.

!اأ
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..!الكنيتللموتع!

فىوالكنيسهَالدولةببنالع!ةحولفكرهخ!مةأمبروزجمعو!

أجمادأحدف!أخئهثىْبهابعثرسالةفىوذلك،قاطعةواضحهْعبارا!

قأل:..الأمر!احولأرادهكلوةسمنهأ(.)9ْالفصح

وحد".لنهلآنهاألكنيسةعلىلهلاسلطانالامبراطوراءن"..

السلاملصفوهةكرينأنفسكممنتجعلواحتىالرومانحمَوقتسلمتمهل"..

؟".تذهبونفأينالأشياءهذهكلدمرتولو؟العام

تمملمها.الإمبراطوريهاصالحكمنوليسالسلمها،أنحقىمنليس.".ة

يمكنادلهبثِأنئظنفهل.إنساناىبيتجرمةانتهاكحقدونتستطيعلاإنك

لكبانالظنهذاص!"فعَالكئفكعلىئحمللا..الإمبرأطور"ايهااستلالجه؟".

فإذا..نفسكتزكىلا..وحدهادلهتخصالتىالأشياءلالكعلىإمبراطورياًسلطانأ

ومالقيصرلقيصرما"أعطوافكتوب:لأنهنفسكلثهفلئخضعطويلأ،عهدأأرت

السلِلدةخولثلقدالكناسْ!.ولثسقفللا!براطورالفصور22/21(،)مثىلئكلْلنه

المقدسة.الأبنلِةعلىلا،العامةالمرافقعلىفقط

الآريوسىا!أسقفضدعظالَهإحدىفىعليهامؤكدأنفسهاالآرأءويذكر

الجزيةدله،د!همافليكنلقيصر،لق!صرمأنعطىنحن+...:يقول6(،)ْأوكسثتيوس

لاادلهبيتلأنلقبصر،تخضعفلائمومندذه،و!كنيسة،ذ!لكثنكرل!لقيصر،

لقيصر.حىْمنيكونأنيمكن

ا!ن،الكنيسةابنالإمبراطوريدعىأنمنأكئراحلْرامهناكهلْ...

فوقها".ولسِطالكنيسةداخلالامبراطور

منيستصدرأنالميلاضالأسقصْالسَطاعفقدأمرمنيكنومهما

غوبةتئضمنلئىالامبراطورأوأمرتنفيذبعدميقضىمرسومأئ!ودوسيوس

وهوواضخأنلكمنالهدفوكأن)61(+صدررهامنيومأئلاثلِنبعدإلاالإ!ام،

(95)17.st. eccl. VآSOZOM. hist, eccl. VII ;25 THEOD. h

AMB..كلا"ص!)06(

)61(AMB. Sermo contra Auxentium

-.--ع!212
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ل!ئيسم!وا..لةو&ا..

العقوبة،يعنيهمبمنئحيىْأن3قبلثأني!ةالأمريتدبركىللإ!برأطورالفرصةإعلاء

التنفبذ.حليزيثخللمالمرسومهذاكانواق

عادثم،الغربفى(f")الئألىالعاموأوائلالعامبقلِةثيودوسيوم!أمضى

قدالثانىفاللطينيانكانذائهالوقثوفى4سالونلِكطريقعنالقسطنطينيةإلى

ينقض!فدوكان.العامهذاخريفف!غالةإل!ليصل،الغربإلىمليلانوغالر

توكزت،ماكسيموسشكلىالانتصارهنئيودوسيوستمكنمنذسنواتثلاث

إللِهعلاالذىأربوجاستالفرنجىالجرمانىالقائدلِدفىخدهاغالةفىلسلطة

فمخصيةبأنهسقراطويصفه،الغربفىالإمبرأطوريةالقواتبقياloثيودوسيوس

ولاءكسبمنئمكنانهلااٍ)62(0لعرشاغصاب!ىيئطلعمشملطةمتعجرفة

به،الجنودوتعلقنفوذهفيوزادوالعطايأ،المنحمنعليهميغدقهكأنبماجنده

إ!براطورمعيةف!بطدأميلانوفىوبقاؤه،طكفالنتلِنبانالإمبرأطوروجود!م

الغربفصأربوجاستإرأدهَتصبحأنإلىأيضأهذأأدىو!.ثيودوسيوسالشرلَى

فلما)63(.بالقلِادهَإليهعهدالذىثيودوسيوسالىفقطولاءهيوجهوأن،القانونهى

أصبحبلنفوذ،أىالجنودبينلهيجدلم،غالةإلىخرأموًالثانىفالنتلِنيانقدم

بعزله،أربوجلستمنللتخلصعليهااقدمالتىمحاولتهوفشلت،قصرهفىسجينأ

لِلبثلمإذالجرمانى،القائدنفساللِهتتو!كأنتبمااللَعجيلإلىإلىذلكلِؤدولم

(ri)2التالىالعامفىوكانالثأنى،فالنتينياناغيالنبأللناسافص!ذابمأن

)2-6("غالهلوصولإ-الى

أنكماجرمانى،مبراطوراٍتعبلالرومأنعلىالسهلمنيكنلمولما

علىصعباًأصبحفقدذلك،دونايضاًيحولانكاقوالحقدالجرمانىالئتافى

اختبارمنبدأيجدلمولذالفلنتينبان،خلفاًْبمبراطورانفسهمنيعلنأنأربوجالممت

ثمالأمر،أولفىللبياناسئاذأعملهلسوفوهويوجنلِوس،ويدعىالرومانأحد

منوكان)6ْ(.الإمبرأطورخدمةفىالأولالسكرتيرمنصبذلكبعدشغل

()6223.0 V!ص!اع.SOCRAT.Hist

)63(.C.254..M .H Up

4()632-31..651IIء.SOCRAT.hist. eccl. .V;25 RVFrN. hist

()65.SOCRAT. Loc. Cit
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ة000.3-!الكنيسة..المولةص!

الاعلَرا!حولالدلبمطنطلنلةوبلاطغالهيلاطبلنالمراسلابَلدورأنالطبيعى

لكسبوأربوجاستْجأنبهمنمحاولهَفىشركاءأباطرهَوأركادبوسبثيودوسلِوس

المسطثطلِنية.بلاطود

الوقثكسبإلافقطبهايقصديكنلمالجانبينبينالمواسلاثهذهأنغير

وهكذااث،الأحبهدْهسكنراضيأيكقلمثبودوسي!وسألْىفلك،الطرفينمنكلعند

لىاٍعودلهعلىيمضولم3ىأخزمرهَإليهاالغربىالنصفولمحائعجذبده

ع.\فىأوغسطساهونوريوسالثأنى.ابنهفأعلنعأمين،منأكئرالق!مبطنطلِننِة

عنارلَحل493مالِونهأبهَوف!.ْالغربناحنِةبهاليلَجهقواتها!ثم313،يناير

القوطمنْ.كئير!أعلنوهولْورلِوس،اركالدوسولديهوراء؟مخلفاًالقسطنطينلِة

عأماًقائدأTimasiusًتيماكلميوسالإمبرأطوروعدن،الجيشفىللخدمةتطوعهم

كبيرةأعدأدعلىويوجنلوسأربوجاستأ-عتمدبينما(.)!Stilichoستبليكويعاونه

Friولsفريجلِدوسنهروعكند،وا!مانىالفرنجةمن 8! dستهْحوالىتبعد-منطقةفى

وخسرالجالْبينن،يينالفاصلهَالمبركةرجىدارتأكويليا،عنميلأوثلاثنِن

قأثدهمومعهمحيأتهمقوطىألا!عشرهَفقدحلِث،الأولىالجولةثيودوسيوس

الفارقلىئشيرولماحيةبذكاءفلكعلىسقر)طويعلقBacuriusبأكوريوس

"إنهيذكر:حلِنوالالَوط،الرومانعلبهاكانالتىالعسكريةالفنيةالناحمةفىالكبلِر

لِكبىنالصمراحنلَيجةفإنالبعضى،بعضهامعالرومانلِةالقواتتصابىعحالةفى

اثيودوسيو!جيشفىالمساعدةالجرمانيةالقواثشأركتعندماأمأ6فلهامشكوكأ

الىالإمبراطورالتجأثمومنيوجنيوس،حليفيصبحأنلابدكأنالنصرفإن

)67(.بجانبهتكونأنيدعوهأالسماء

وراحقوأته،أربوجاستلفدم493،اسبلمبرمنألسادساللالى،اللوموكْى

وكأن.أربابهسمدصرهبلِنما7-ي!خذلهسوفإلههأنمعلنأالإمبرعاطورمنيسخر

هذهفىأربوجاس!انتصارعلىسوفْتترلَبالتىالنتائجثمامأبدركئيودوسيوس

يالإمبراطورلةالجرمانيبب!وسو!،أخرىإدرنهَتصبحسوفأنهاإذ،الفبركة

.SOZOM.(أيضأإو)4نظرا(66) Loc. Cit

(76)25.SOCRAT. Hist. Eccl. V
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لحميم!ة!وا..لعولةا

أنشكدرقواده.صمْو!ئدظدنمجديدمنأعادثمومن،رادعودونشاعوابفالآلْا

قواداحد!دظrbitioأربينَلِوإليهفانض!وبالأمبراطورية،بهرحيمةكان!الأقدآر

المعركة،هذهفىْأيضأالطبيعيةالظرومْاوسأ!ت،قواتهمنمعهبمق-أربوجالسث

لهاوكانأربوجاستلقهواتمضاداتجاهفىهبتالعنلِفةالهاريكلِنرلِاحأنإذ

قو)لهبلِديوجنيوسوقل!ثيودوسلِوس،لضالحالمعركةميز)ققلبفىالبلغأثرها

لنفيلكأنوأدركالفرار،منتمكنانبعدبسبفهحدِائهاربوجاسثانهىبلِنما

68(.إنفعأيجليه

أنغير،ئيودوسيوسهوفردجديدالحاكممنالإمبراطوريةخضعلَاوهكذا

منعشرالسأبعفىماتأنالإمبراطوريلبثلملذجدأ،قضيرةكانلْاالفلَرةهذه

أنويببؤيومأ.عشرْوأحدشهوربأربعةهذاانتصارهبعد5!3سنهَيثاير

فىالإمبراطورلِةهيبةعليالحفاظأجلمنخاضهاالتىالمتواصلةالِحروب

ابنهإليهفاسئدعى،أجلهبدنوئلِودوسيوسأحسوقدكئيرأ.أرهقتهقدالغرب

يعئلىئانيةالإمبراطوريةلتعود،الغربفىاوغسطسأليعلنههونورلِوسالأصخر

لإدارةالتقسيمهذأءأنورغم،واحدةالحقيقةفى7كانتوإنإمبراطورا!،عرشها

الإمبراطورية،شطرىبدنالئباعدفىغيرهعدلِدهَعوأملضمنساعدقدالحكم

قألُمةهظك،واحدةبإمبراطوريهَالمائلةالرومانيهْالسباسيةالنطريةأنإلا

.22SOZOMوأيضمأ4)انظر)68( Hist. Eccl. VIIالمعركةهذهعلىلْيودوديتوسويضفى

عغيسالهحنايدعى-مصرىراهبإلىالإمبزاطور-أرسل.ئنفيروئا!أسفؤزة،منعجؤا*

سوفانهالراهبفاخبر!Lycopolisأسيوطصحراء.فييعيشىوكان،المقبلةالحربهذه

ئبدأأن!لنومهفىجاءهقدئنهويضيفقوأته،منكبيراعددأ.سيفمَدكانوإقينتصر،

يحاربانجاءأأنهماوأخبرااجوادلِنصهوتىويمئطيانبيضاءثيابأيرتديانرجلانالمعركة

الرويااقويقود،الرسول!ليبوالثانىالالعيلىيوحناهواحدهمأولن،قواتهصففى

الإمبراطورمسامعوصلتحتىقأئدهلىأٍوهذأقائدهإلىنقلهاالذىالجنودأحدرأهانفسها

.THEOD.24:انظر!!لذلكتبعأسرورهازدادالذى hist eccl. V

؟أ!
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العم!..!لحميت!

والمراههرا!

الأصلية:لمصالوا:أولاَ

991-2,AMBROSNS: De fide ad Gratianum Augustum : Nicene X

2,314 =).P .L XVI )896-527 - De offciis Ministrofum: Nicene X

2,98-1 - AD Valentinianum Imperatoreem e." :! Nicene X
414-411,)- =P..L XVI)719-619 - Ad Vale!ntinianum Imperatorem

.ep)7001-2001.!!ثلا: XXI: Nicene X ,2 942-423 =(.P .L XVI

Nicene X,2044-436 - Adأإكلا:.NiceneX,2426-422 - Ep
:TheodosiumAugustum, ep. XL: Nicene X 2445-044 - Ep. XLI

Nicene X ,2 -045-445 Ad Theodosium Augustum, ep. LI: Nicene

2,Nicene X:2إثرX , 453-045 Ad Theodsium Augustum, ep L

453-2,-456-455 Ad Eugenium Imperatorem ep LV !: Nicene X

-455 Sermo contra Auxentium: Nicene X ,2 435-043 (=P. .L XVI

1801(.-7001

.C RolfeْAMMJANVSMARCELLENVS: Res Gestae, trans. By Jhon
3591.in 3 vols. London

956-5672,37ْeratorem : Niceneلأ!للا!لمخلثأ"ASIVS: Ad Ioكلم!،ول

XXVI -824-813 Epistola de synodis Arimini in Italia et!ك..-!

Seleuciaie,0482-451(.ثأ-ك!. in Isauria celebratis: Nicene VI

494-9482,XXVI -)397-681 Ad Afros episcopos: Nicene 1V

atio Athanasii ad ! onium9201-4801)-!لة Nءك!09!لا)=
cene*,2..ك!-جملا89-089أ!-؟كابمولول؟؟ 478 =( P*ْا:episcopos

-908(697-Antichenos: Nicene * ,2 485-483 .P=-( .G XXVI

onesكأ,4472-603(ء-..ك!إ!-2.1 contra Arians; NiceneْاOrat

.523(

o,052-1(ثأ=..ك!ألككلا-68 sancto: Nicene VIIIق+لهزBASILIVS: De Sp

,aeepiscopo,،+كثأ!!*صأ epp. LXI!217)-+لة Athanasio Alex

NiceneVIII,2,161,163,164165.!ك!,417-416 (P.Gثألاثأ:
942-433)-.424-425,،لثإثأ Meletio episcopo Antiochiae, epp

:CCXVIإث,915,2 Niceneكلكلاح،،CXإكثأرإثثأ
,225791,291,175,164(!..ك!حكل!؟804,04-,946-942,428

,472,,054-537,561-557(497-197- Ad episcopoa Italos et Gallus

:ep.XCII..ك!لأككلا-)484-477 Nicene, VIII,2917-177=( P

Sanctissiniisfratrubus.ح!ر. ac episcopis occidentalibus. Epp

1!ى07
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لكنيسةوا..لمولةاح!،

:CCLXMأceneْ!,103712-6==!.ث!.!لا,739-476-472 N

(829 - Ad Valerianum, ep. XCI: Nicene VIII,2 ,177-176 Eusebio

2.Nicene;ح!،!سس!!ككلا.episcopo,epp

509-3XX.3.0582-473-3حهـ,،ni: Niceneْاstant5جولEVSEBIVS, vita

.1232(

;ZENOSلألمأGREGORIVS NAZ

Orationes contra Iulianum IV, V (P..G XXXV -)072-531 Funebris

i,2382-922(ه.ك!.سكللا oratio: Nicene VIIفin laudem Caes

2.Nicene. VII:4كلولs oratio in patremoratio755-نن -(788 Funeb

!Niceمح2، eI;254-926+لككلا )=P. .G XXXV -)4401-859 Oratio

Nicne ! ,2 -385-378In laudeكل magni:332-338;ادللا Oratio

Athaanasiiكللأ,926-2 episcopi Alexandrini, oratio XXI: Nicene

3-(1128-8101 Adversus Arians,oratio!028هح.ث!.ر
Nicene VII,2 328334- (=P. .G )328-213 - Ad Cledonium:كلكعلا

445-943-2,.contra Apollinarium, epp. CI, C !: Nicene VII

Funebris oratio in laudem Basilii magni Caesareoe in Cappadocia

epeicopi, oratio XL !: Nicene 3 ! ,2 422-593 (=P. .G XXXVI
-466.2,-(606-394 Ad Sophronium,. ep. CXXXV: Nicene VII

,REGORIVS NYSAEVS!

1122-243(.Contra Eunomoium; Nicene V ,2 248-33 (=P. .G XLV

.HIERONIMVS,De viris illustribus: Nicene !,2384-935 =(.PL
!ع!2،)072-106-"يملجلا!؟يككلاب!؟ب!!فيي!ء!2ْ،؟؟-83،

181-175.

92-42,!,S De synodis seu fide Orientalum:7 NiceneH!حمع!A

.546-471(.X:.9-آ0لأ

3*3،؟!اeratوكلس!ث؟."مم!ثك3لْ"stor!لْكلللالهلكةلأول4، Ad Constantiumه!

203-027(،2,monachos: Nicene IV

103-8 cene, VII!ثte!ثلا،ه!:LACTANTIVS, De mortibus persecuto

276-918(.2,,322 )=P. .L VII

Nicene and post Nicene fathers of the Christian church, ed. By Philip

,Schaff& Henry Wace, Michigan1918 et sqq

RVFINVS,Historia.ثكلا.538-467 ecclesiastica: .PL

12ع!8
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!هوالكنيسة..اسوت

SOCRATES,Historia.ثرصألاة ecclesiatica: Nicene !,2178-1 =(.P G
342-92(.

.SOZOMENVS,Historic ecolesiastica: Nicene !,2427-923 (=P. G
ط*ثأ,)0163-343

SVLPECNS!,1222-83(ه.لأ. SEVERVS, Historia sacra; Nicene

.016-529(XX

417-414,2.Nicene X3+!م ACHVS, Memorial o

.THEODORETVS,Historia ecclesiastica: Nicene III,2915-33 =(.P G

للصثلاسأ,3)0128-881.

الأددوييلأ:المراجعلانياً:

.0691,anity,New JerseyةBainton (R. ,)H Early Chris

6491.The penguin history of Christianity, 2 vols. Penguin books-

egory the great toثثص+.ByW.,) The papal monarchy from st

6091.,BonifaceVIII, New York

.Moss(H.،).كا ST. Lول.كا.!Baynes N

9691.Byzantium, an introduction to East Romancivilization, Oxford

Browne،).ص!.ل!( (CH. ).G & Swallow

:(stolaeْأons et epْ3،أ oatسProlegomena (GREGORIVS NAZIANZE

202-187.2,cene VIIأْ،م

0591.Bryce (J0,) The holy Roman empire, London

3191..By (J.!0,) History of the later Roman empire, 2 vol. London

Cambridgeاْولst؟+ة)vols.؟أثثصص!91ridge:كثص. Medieval

!،ign - of Constarkin3!5س!ولبhistory of Rome down tول.()M!س!++

5491,Lond0 n

7491.Chadwick,).H( The early church, London

The fall of Rome, can it be explained, New York+)الأ!.(،!+Chamb

.0791

!91
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دالكئيت..الييكض!

,losophy.أ Medieval philosophy, pأCopleston (F.)، A history. of ph

6291.YorkللإNe

from؟ثه. Constantine toْEuropeْAhistory of Med)eval،(،!ول+ول.س)Davis

7591.Louis, London.

4on and the rise of Western culture،.. NewYork!ْاDawsom ,).HC( Rel

.5891

och in Syria from Seleucus to the Arab3ة tory of An"!(ك!.)أولDowney

6191,conquest, New York

9691.The late Roman empire, New York-

The Medieval world, trans, from the German by Janet(,.كلص!+؟

6391.Sondheirner, New York

Hefele (C.,).J History of the councils of the church, trans. From the

7291.German in 5 vols. And ed. By .W .R Clark, Edinburgh

4891.ughesPH0)، A history of the church, vol. ,2 London

re (in legacy of!كللإliterحزeval latْأns (C.,) Some aspects of Med!هأْ،لهكسJ
.172-147(.ddleAges, ppآth !eM،

77913e؟. of the Ancient world, Londonْأجم!ماJones (A. .H ,).M The de

6491.Later Roman empire, 3 vols. Oxford-

4891on--.عع of Europe, Londonْاne and the conversوْلonstanم

5891.The dark Ages, New York(,.ح.K!erWمم!

Thought and letters in western Europe, New York،(.*بئ.سأstnerسك

.5791

,s9186 et sqq!ك!re de France, 8 tomes, Pاووءولرإ.!مأ؟أث!4ول!

,Neander(A.,) General history of the Christian reli ! on and church

1851-trans. From the German by Joseph Tarrey in 9 vols. London

1858.

Oman ,).HC( The dark Ages, European history ,189-476 London

2891.

2(.*,s NiceneاPercival (H.,).R The seven ecumenical counci

22.صكه
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والكنبمة!..الةون..

6191.Europe, LondonبمPirenne ,).H( A history o

7591.Rand (E.,).K Founders of the Middle Ages, New York

.(-ROSIVS، Nicene ),2X a!مللProlegomenaA(,-!س!.Romestin H

Shaff ,).HP( History of the Christian church, 8 vols. Michigan 5691 et

.sqq

6891.Shiel,).J( Greek thought and the rise of Christianity, London

.est,London .s dأْعطأكلأ!-ddle AgesْاheM3،أ.!مSlesse.

6291.Stephenson (C.,) Mediaeval history, New York

Strayer(J.),!!ءله!لد،)-!!

0791.The Middle Ages ,0015-593 New York

,(.sonN.E(15ث!ط!(.Thompson(J. W

6591,An introduction to Medieval Europe, New York

,mn(W،). A short history of the papacy in the Middle Ages+
7491.London

&Madisonكفا.Vasil4 ev (A.,).A History of the Byzantine empire, 2 vo

6491.Milwauke

2,,ntroduction(HILARIVS, select works: Nicene IXلثأ.س!(هأ.(،Waston
69.1-

وأجنبيا:عرلمةمراجعثالثا:

بدون.بيروتاجزاء،ئلائة،العظمىأنطاكيةاللهامدالِنهْكنيسة:)دكتور(رستمأسد

لَاريخ..

.)0859توبلِر،انءجز،لروما:.

.7591القاهرة،وبيزنطةروما؟)دكتور(جميداسحق

،القاهرة،بدرطهمصطفىدكئورترجمهْالبيزنطي!ة،الإمبراطورية:.()شأوصان

5391.
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.اوالحممسه...انيولهص!

بوسفومحمدمؤنسحسيندكتورترجمة،ْ.البيزنطيةالإمبراطورلِة:)ن.(بينز

.5791،القاهرة.زايد

،القاهرةللسوطى،العصورفىوالإمبراطوريةالدولة:)دكئور(نسيمجوزلِفا

.0791

الذ-!للمختصرئرجمةوسقوطها،الرومانيهَالإمبراطوريةاضمحلس:)1.!جلِبون

0Iسنةثلاثة-أجزاءفىالأمريكيةالمتحدةألولايأتفىنشر I(.الجزءترحم

ممليممحعددكتورواللْالث.اسكندر،نجببوالثانىدرة،ابوعلىمحمدالأول

91،الفاهرة،سالم 6 A.

.بطرسألبرثدكتورترجمةالكبير،ثيودوسحوسعهدفىأنطاكية:)ج.(داونى

.68691بيروث

:)دكتور(جمدالحميدرأفت

.9991،القاهرةوالمسهحية.الوثنية:الثان!ألجزء:والكنيسةالدولة

.0002الفاهرة،+والمسبحفيصر:الثاكللجزء:.والكنيسةالدولة

ا-.799،القاهرةهسى،مج.كتابعنترحهمة،البيزنطىالعالم

.0552،المإهرة،المشيحىاليضركئإلمصبرى)بفكر

:()دكلوراللوسبْعبدالمَادر

أ.66iبلروت،،البيزنطيةالإمبراطورية

:)دكتورأالغمراوىعلى

75.91،القاهرة،جزءان.الوسطىالعصورتارلخفىدراساث

.6791،القاهرةجاويد.الفادرعبدئرجمةالعصور،ميلاد:.()مموسص
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!روالكنيسة.نالة

لمحتوىا

ا------7-.----------!------------الجابفاتحة

إلمضِكُبهلإؤْلئئ

-1338-------------------------------------------ال!كوميةالمسيثية

اللِونانىالشرق-والإبنالآببلين!التشابهالهوموية-وفالنزألكأسلورس

الآريوسىأوكممنتلِوس-الئسأمجوسياسةألأولفالنتينيان:اللائلنىوالغرب

النيقدة-عنلفأعاأفرلِقيافىالأسلأففهَلىاٍورسالتهألثناسيوس-ميلانوأسقف

سنةالليريأمجمع-لميلانوأسمَفأأمبروزوْاجتيار74rعامأوكسنتلِوسوفاهَ

نفوذازدياد-الأولفالنئينيانوفاة-المضادالآرلِوسى!انمَرةمجمع-375

فىالأمبرأطوريةعرشجراتياناعتلأء-فالمنزبلَأثيرالشرقفصالآريوسدة

أسقفيودوكسيومط-الشرقفىالآريوسيةزعماءوفاة-الغربىالنصف

عرشودوروثيوسديموفلِلوساعتلاء-ايأنطاكىولِوزيوسالفسطنطلِنية

أولفيلا-والمسيحيةالجرمأنوالجرمانَفالنؤ-التوالىعلىالأسقفيلَين

السماح-المسلحيهَإلىالجرمأنلثحولقضيةمنأقشة-والآريوسلةالقوطى

أدريانويلمعركة-الجرمان!الرومانالصراعسحلا-الدانوببعبورللقوط

للمعوكهَ.والبطدةالمباشرةالنئائج-378سنة

إلفضلوإلئ!ئما

97الثكومية-------------------------------------الممي!يةتداعي - ti

الآريوسية-مركزواهتزازأدريانوبلمعركةفىفالنزالإمبراطورمصرع

القسطنطينيهَ-إلىالنازيانزىجريجورىاستقدام-النيساوىجريجورىهالهَ

الإمبراطورية-العاصبمةفى"البعث+كنيسة-النلِقىوالاعتدالكبأدوكلِاآباء

الكلبىماكسيموس-بالقسطنطينلِةالأسقفىالعرششئونفىالسكندرىالئدخل

دْنىالاسكندريةأسقفبطرسادور-ماكسيموسمراوغات-السكندوى

انتصار-لفالنزخلفأإمبراطورأثيودوسيوساختيار-القسطنطلهنيةأحداث

انحياز-السكندرىماكسيموسضدالنازيانزىلجريجورىالجديدالإمبراطور

23!ى،
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والكنبمة..اليولةص!

وفأة-)الحكومية(الهومويةالمسلحلِةتداسعنئ-النيقيةللمسيحيةثيودوسيوس

وأمهأنحيازه-العرشالئانىفالنئينيانأخيهواعتلاءجراتلانالإمبرأطور

الأمر-هذأحوللئانىفالنتينيانلهىأمبروزرسالة-للأريوسةجوستينا

ماكيثونيوس-القدسطلروحمفمكلة-381سكامالمسكونىالفسطنطلِنلِةمجمع

ودحضرسميأللقسطنطينيةاسقفأالنازيانزىجريجيرىاختلِار-والماكيدونية

إلىالجثتدالإسكندريهَاسعَفتيموثىوصول-السكندرىماكسيموسادعاءأت

الأخيرانسحاب-النازيانزئجريجورىعلىالحربوإعلنالقسطنطينية

وثَرأرا!قوانين-العداءلهذاالسكندريالأسقفدوافع-الهدوءحياةوالئاره

"النيقوالأيمانوثيقهَ-للعاصمةاسق!نكلَارلِوساختيار-العَسطنطلِنيةمجمع

احتجاج-ائرسوليةالكناش!لْرتلِب.وإعادهَالئالثالقانون--قسطنطلِنى-

للمسيحيةالسيادهَوبدايةالحكومبةالمسيحيةنهاية-الإسكندريةوأزوراررومأ

النيقيةءصورلَهافىالجديدة

إلمطكُ!لثا،لفث

ا؟.-83-----------------------------------المث!بر!فىالكنسىالشقاق

يوستاتيومط-الآررسيةمعقلانطاكية-إلعقلِدىالتوازنوسياسةقممطنطين

النيقيةفىالمعتدلوالتيارمليتيوس-أنطاكيةفىالعقلدىالمعدد-المتشددالنيقى

لهىوالرسالة362عأمالإسكندريةمجمع-المتحمسالآريوسىيوزيوس-

الألطأكى-والشالَاقالممردينىولوكلفر-!سلفرسلىيوسدبوس-الأنطاكيين

تللد-المغتدلينالنيقحلنيقودملشِوس-الملسّثدين!لِوستئييطْبِتزعمباولينوس

عدأء-الشرق.كناثسمناصرة-الملشددلباوللنوسالغربىالأكلبروس

إسمإَفلاطياناللاهوتبىَألكبالوكىباسلدور-المغتدلطلمليتيوالإسكنثرية

!نيصبنمنوالمنشددبن!معنثلبنبلِنالتقاربمحاولة-لملبنبوسخلفألآنطاكبهَ

وتوبعهالأنطاكى!شقأقأحداثمئابعةعنللغرباكللِروسانصراف-

سياسةضدالأنطاكيةالئورة-القضيةبمتابعهْالإسكندريةاسقفإلىوالعهدة

شفاعة-لمدينةأهالىلمعاقبةالإمبراطورقرأرات-ثيودوسلِوسالإمبرأطور

انط!ية.فىالنسبىالووء-فلافدنوسما

ع!224

has. itط.http:// koto-الإسلاميةالمهتدي!مكتبة



ح!!ض..والكعيت!

إلمفَئِكإبزَإخ!

991-(7.--------------للإمبرا!ريةاعرسمىالةينالنيقيةلميي!ية

ألالمان""عنورسالتهامبروز-للنيقيةالصزبحوالتأييدجراتيانالإمبراطور

"وظاثفحكنكنتابه-وتعليمهألأولىنشأته-ميلانوأسقفامبروزشخصية-

بعد-منالكهنوتىمنصبهعلىذلكوئأئيرالإدارىعمل!الأكليروس+

النجاحعلىأمبروزساعدتالئىوالأكليروسيةوالعيديةالممياسيةالظزوف

نكتاريوس-العدلِدةالآريوسلِهْوالفرقثيودوسيوس-أسقفيئهفىالكببر

رسمياًدينا.النلِقيةالمسيحيةيعلنثلِودوسيومط-اللاهولَيهْبالمسالًحاوجهالته

وجوسئبناالثانىفالنندِننِان-الالسطنطبنبةفىالارلِوسببنثوره-للإمبراطوربة

الولليةعلىالحربيعلنئيولوسيوس-الغربف!الآريوسلهةومناصرهَ

-الوشِونالملدفون-الرومانىالسناتو-الوللىالفعلرد-والآريوسية

المعركة-لشيوخمجلسفىالوشِةالأغلبيهَوزجممألمفوهالخطيبسدماخوس

إلىسيماخوس-فلتمسرومأفىالشيوخمجلسفىالنصرمذبححولالدائرة

رسالتا-الرومانوعظمةالنصرمذبححولالثانىفلنتينيانالإمبرأطور

الرالْعةالبلاسيهةالمعركة-سيماخوسعلىللردالئانىفالنتينيانإلىأمبروز

الأمبراطوراغيال-ألثلاثللرم!ائلالكاملالنص-وأمبروزسماخوسبين

وتعيينثيودوسيوليرفض-إمبراطورالِوجنيوسإعلان-الغربفىالصبى

"مذيحمسألةوتجدديوجنيوس-الئانىلفالينتينيانخلفاًهونوريوسالطفلإبنه

الرهبانيدعلىالولثيةالمعابدلْدمير-الامبراطوربلىأمبروزرسالةلنصر"

ئيودوسيو!قرارإت-السرابيوممعبد-السكنلارىثيوطلوس-المسيحللِن

النيقلِة-الجدالدةَالمسيخلِةتإعلانالولثيةعلىبالقضاء293-ا!3عأمى

نلإميراطورية.رسفيأدينأ
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والكف!صة..اسولهص!،

لمجاِمَمثنلفَصكُأ

215-173------------------------------------------------"ميلائولالى

الأسمَففسطنطلِن-الدولةداخلدولةقيامورفضالرومانىالسلِاسىالفكر

وفكرهالقرطبىهومملِوس-بالأباطرةوعالملَهالسكندرىأئناسلِوس-الأعلى

الكنسلة-لسلطةبسمووالماثهصِلانوأسقفأمبروز-الكنيعمةسلطانعن

والفالنتينيوناللهود-كاللينيكاأحداث-فوقهاوليسالكنيسةداخلالإمبرأطور

رسلتهأمبروز،موفف-كالينيكافىالأهلىبعقابالخاصةالقرارات-

عنالامبراطورصحول-الرسالةنصس-ليودوسيوسالأمبراطورلىاٍالعنيفة

بالعقوبةئيودومملِوسقرارألْا-والأحدأثالدوافع-ميلانومذبحة-ثرأرأته

رسالة-الإمبراطورضدالكنسىالحرمأنثرار-أمبروزهلع-الصارمة

ملِ!نوإذلمح!-ئيودوسيوعىتوبة-الإميراطورإلىاللهجةشديدةأمبروز

ألفرق-بينهماالعلثةرحلة-الدولةنكلىللكنيسةالأ!لالانتصأر-093

بلىأمبروزرسالة-1ْلأ.7عامكانوساوإذافىهـ93سنةعللانوإذولبين

أربوجاستتمرد-بالكنيسةالدولةوعلأقةالكنسىالسلطانفىورأيهأخته

انتصار-الأهليةالحرب-إمبراطورأبوجنيوس-الثانىفالنلَلِنيانواغتبال

ثيولوسلِوس.وفاة-49rعأمئيودوسيوس

222-712-----------ص!صو----صصهجعوالمرادرالمصا
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