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قذمة

ءاآلبساءهؤالهممنالكنيسةءآباعندالمسيحيللفكردراسةهوالكتابهذا

ISuTلكRAjكتاباقمفينجدذا

االكنيسةءآباهممنأ

هوآنهعنللتعبيرVIاألبلقبأسقفهمعلىالمسيحيونأطلقاألولىالقرونمنذ

هذاأكتبولستالرسولبولسقولإلىاستنادااإليمانلحياةيلدهمالذي

فيالمعلمينمنربواتلكمكانوإنألئهءاألحباكأوالديألنبقكموإنماإلخجالكم
فأطلبباإلنجيليسوعالمسيحفيولدتكمقدأناإئيإذكثيرونءأبالكمليمسالمسيح

فياللقبهذايطلقلملذللث0ttمقتدينبيتكونواأنإذنإليكم
وفيالمنقطعةغيرالرسوليةالخالفةفيالذيهوفاألسقفاألساقفةعلىإالالبداية

عقيدةلتحديدبهالوثوقفيمكنواستمرارهاإليمانوحدةيضمنالكنسيةالجصاعة

الكتابلقياسيخضعأننفسههووعليهالريبLJحفيإليهالرجوعويجباإلجمان

لذلكوعقيدقاالكنيسةإلبمانحقيقياشاهذايصيروإداكالكنيسةاممانوقاعدةالمقدس

والدفLLوتفسيرهااإليمانعقيدةنقلفيتميزواالذيناألساقفةديرالرابعالقرنمنءابتدا

الكنيسةءآبا325سنةاألولالمسكونمنيقيةمجصعأساقفةرأسهموعلىعنها

الكنيسةءآلباالئحةوضعمنأولهوالكبيرباسيليوسوالقذيسالقديسينءاآلباbأو

سنةالقدسوحrلilكتابهفيوذلكءاآلباعلىترتكزببراهينللعقبدةتفسيرهلدعم

الموضوعهذافيراجع
SourcesكةCollectionladansEgliseldePeresleslirePourCMONDESERT

1979ParisCerf196VivanteFoiChretiennes



قذمة

fV1ocryiالبرهانإلىأوغسطينسالقديسلجأ4ا2سنةمنءوأبتدا92الفصل

qtrسنةالثالثالمسكونمأأفسسمجمحوفيالبيالجيةمعجدلهفيوالسيماعينه
المجمعفقبلهاءاآلبامنمقتطفاتةءبقراالقويمةعقيدتهاإلسكندريكيرلسالقديسدعم

أعمالهإلىوضضها

آنهمغيرأساقفةيكونوالمأناسئاليشملاللقبهذاائسعالخامسالقرنعنءابتدا
فيهارأىالمسسيحيةالعقيدةوشرحالمقدسالكتابتفسيرفيبكتاباتالكنيسةأغنوا

دخلوهكذاالمسيحيةاألخالفوممارسةالمسيحياإليمانلفهمأساسيةمصادرالمسيحيون

كالقديساإلنجيليينالشمامسةأوإيرونيمسكالقديسالكهنةبعضءاآلباعدادفي

TIالكنيسسةءآبادعواالكنسبينالكتابمنمجموعةتكونتوهكذاالسورفيم
التاليةاألربعةالمعاييرإلىاستناداالحصريبالمعنى

لتعليمموافقةمجملهافيالالهوتيةتعاليمهمتكونأنءاآلباعلىالعقيدةنقاوةا

التفاصيلكلفيمطلقةعصحةيتضمنالهذاأنغيرالكنيسمة

القذيسينإكراميتعلقالحيثالقديمةالكنيسةممعنىالقداسةالحياةقدأسة2

إياهموإكرامهمالمثاليةبحياقمالمؤمنينشعبباعترافبلصريحبتطويب

منيكنوإنوبتعاليمهبالشخصتعترفأنالكنيسةعلىالكنيسةاعتراف3

رسميإعالنبشكلاالعترافهذايتئمأنالضرورفيغير

األولىالقرونإلىءاالنتحاأيالقذم4

الباباأطلقهسنةالكنيسةمعلميبلقبتميزبعضهمالكنيسةءآبابينمن
الالتينيةالكنيسحةءآباعلى1الكنيسةمعلمىلقبمرةألؤلالثامنبونيفاسيوس

باالباأطلقA6ocوسنةالكبيروغريغوريوسنسوأوغسونيمسوإيروسيوسأمبر

الكبيروباسسيليوسأثناسيوساليونانتينءاآلباعلىنفسهاللقبالخامسبيوس

أئهمعلىالتاريخذلكمنذمكرمونوهمالفمالذهيئويوحئاالتريتريوغريغوريوس
منكثيرفيمعارسهمونجدوالشرقالغربفيالعظاماألربعةالكنيسةمعلمو



قذمة

رفيععلمعنتنثمموئفاتلهكانتلمنئمتحالكنيسةمعلملقبإناإليقونات
امماننقلفيالخاضةأهميتهملتؤكدإالذلكفماءاآلبابعضالكنيسةبهنوعندما
سنةإشبيليةأسقفإيسيذورسالكنيسةمعلمىاعلنوهكذاوعقيدقاالكنيسة
VYcسنةالكبيروالون1721شةكريزولوغسوبطرسf17وهيالريون

882سنةاألورشليميوكيرلساإلسالصدرفيوكيرلسAocاسنةبواتييهأسقف
منالمؤلفينبعضثمسنةاسمورياوأثرامAcسنةالدمشقىويوحنا
سنةأنسيلم1598سنةبونافنتورا1567سنةاألكوييئتوماالوسيطالعصر

YY1cبطرسالسالمسيفرنسيسسنةليغوريديألفونس

سنةبيالرمينوبير5911c3Jسنةكانيزيوس

كنسيينكتابعلىالواسعبالمعنىالكنيسةءآبالتكبأيضاأطلقبعدماوفي
هذايكتبونوالذينالقدهـلسيحيادبAlتاريخylءاآلباعلمoاليوميشملبحيثقدامى

تكوينلفهمعليهااالطالعمنأحيانابدالالتيالهراطقةكتاباتيستثنونالالتاريخ

أفشلفهماالمسيحىالتقليدوتاريخالمسيحيةالعقيدة

ءاآلبازمنأنالكاثوليكبةالكنيسةفيعليهالمتعارفمنءاآلبازمنحدودهىما
أسقفإيسيذورسحتىالرسلعهامباشرةتلىالتيالسنواتمنتمتدالتيالفترةيشمل

سنةحوالىتوفيلذي1حقيئالدممويوحناالغربفيiniسنةتوفىلذي1إشبيلية
كليرفوديررئيعمسبرناردالقذيسإلىالغربفييوسئعونهاوالبعضالشرقفي750

وفيسنةتوفلذممب1الثايخاإينوشنتيوسوالباباااه3سنةتوقيالذي
tylسنةحوالىتوفىلذي1القسططينيةبلريركالثانيجناديوسإلىالشرق

الكنيسةءآباكتاباتفينجدذاLم2

القرونفيمظاهرهامختلففيالكنيسةلحياةصدىأوالهيءاآلباكتابات
النهرينبينمابالدمنالمسيحيلمالعاأنذاككانتالتيالبالدفياألولىعشراالثني
إيرلندةإلممامصرومنإسبانيةإلى



قذمة

المسيحيالتقليدمنوجوهريهائمءجزعلىالكتاباتهذهتحتويكما
الليترجبةوالتقاليدالعاداتومختلفالمكتوب

الجديدهالعهدمنانطالقاالمسيحيةوالحياةالعقيدةلتطورأيضاتشهدوهي

الوسيطالعصرإلىالرسلعصرمنذ

وسطفيالقرونمدىعلىالكنيسةهاائسمتالتيالجوهريةالوحدةوتثبت

والتجديداتواألزماتوالتحؤالتنويةالثااالختالفاتوعبروعالمشرالتنؤع

تزالالوالتيالزمنحفظهاالتيالمؤثفاتمنمجموعةءاآلباكتاباتوتشكل
المسيحيةالحضارةوركائزاألفكارتاريخمعبالمقارنةعصرنامشكالتلفهمضرورية

التراثفيهاانصهرالبئالبشريةتاريخمنالفريدةالحقبةتلكإلىتعودالمؤئفاتهذه
للفكرالمسيحيوأتاحعميقاتحوألفتحولوالكتالناليهودفيبالتقليدمانمujااليوناإل

كثيروفيوتنوعهالعميقةوجدتهالرفيعبأسلوبهديزأدبفياإللهيالوحيعنيعبرأن
ونقهJ5بجمالهاألحيانمن

أوللعقيدةوشروحالمقدسللكتابتفسيراتعلىالمسيحيدبAاهذايحتوي
وخطاباتتعليميةوعظاتالوثنيةءازاالمسيحيالدينعندفاعوكتبلليترجيا

وسينودساتمحيوأعمالوتأمالتشيدوأناصلواتومجموعةوسيرتاريخوكتب
األسفاريومياتوحتى

ءونسارجالمنوعلمانيينإكليروسمنكبيرتنؤععلىأيضافهمالمؤئفونأما
وكهنةوراهباتورهبانأديارءرؤسا5وأساقفةوبطاركةءاوأمرباواتبامن

الشعبفئاتمختلفمنذلكسوىماإلىونعسئاكوالهوتيينوأساتذةونهامسة

المسيحي

ثممخطوطاتفيأوالفنسختالتاريخLAعءاآلباكتاباتخفظتلقد
كتاباتوماوروحانيتهاتعاليمهامنواغتذتالمسيحيينأجيالفقرأقاكتبفيطبعت

الذيالمتجسداللةكلمةالمسيحيسوعولتعاليمالقدمالعهدفياللةلوحيتفسيرإالءاآلبا



قذمة

أسفارمعالكنيسةءآباكعاباتستبقىلذلكالجديدالعهدفياللةخالصإليناحمل

بالثةاالتحادإلىالبلوغأجلمنالمسيحياإليمانفيللتعمقفضلىوسيلةالمقدسالكتاب

القدؤسروحهوفيالمسيحيسوعبابنهاآلب

الشرقأدبمنكبيزااجزغقرونعدةمدىعلىالنصوصهذهوتشكل

الغربفييتيتyوالثرقفيوأرميئوسريالطيونالطوأوروبةاألوسط

ءاآلبالغة3

وفيكتهالشرقفيالثقافةلغةكانتالئاليونانيةهياألولىسيحيينالملغةإن
تطؤرهابسببكانتوالتيLالغولبالدوجنوبأفريقيةوفيإيطاليةوسائررومة

الفكرفيالمسيحئةتراثعنللتعبيرالمناسبةة1Aاتركيبهاوتنطمألفاظهاوغئالرفيغ
مملكةفيانتشرتالتيkoineالشائعةباليونانيةاللغةههنهتعرفوكانتالثري

الفلسفةولغةبالبالغةتغتنيءاآلبالغةراحتالمسيحيةامتدادومعالكبيراالسكندر

الفمالذهيئويوحئاالتريتريغريغوريوسأمثالمنءاآلبابعضفإنكذاوهالسائدة
تالالذياليونالباألدبممثليألمعمنيغذونعصرهماثقافةكامالامتالكاامتلكااللذين
فيتدريجياحلتااللتانواألرمنيةالسئريانيةاللغتانأيضاوانتشرتالكالسيكبئالعصر
55yسنةحوالىالغربئينءاآلبالغةفصارتالالتينيةاللغةأمااليونانيةاللغةمحلالشرقما

بتعابيرواغتنتوكبريانسترظيانسمعخاصنبنوعالكالسيكيةالالتينيةاللغةوتطورت
اليونانيةاللغةمنمستقاة

الكتابهذاتأليفطريقة4

ءآبافيهاعالقالتيالقرونتسلسلبحسبالرميئالترتيبالدراسةهذهفيائبعنالقد

فيهاكتبواالتيواللغاتوالغربالشردتىماكنAابحسبعينهالوقتوفيالكنيسة
نيةواألرموالسريانيةوالالتينيةنيةنااليو



قذمة

ألهئموبتحليللكتاباتهبعرضثمحياتهبسيرةكاتبوكلأبكلدراسةوبدأنا

هاتمثزأفكارمنفيهاوردوماعالجهاالىوالروحيةوالالهوتيةالكتابيةالمواضيع
مختارةونصوضااستشهاداتفصلكلملحقوفيءاآلبامنكلدراسةمتنفيوأوردنا

علىsالقارىيقتصرفالنفسهالكاتبنصوصعلىمرتكزةالدراسةلتأتيكتاباتهمن

فيهاعاشواالتيءاألجوافيويعيشوصهمنإلىيستمعبلءاآلبافكرعلىاالطالع
وتميزعبقريتهبحسبكلحيبأسلوبنقلهاعلىوعملواالمسيحفيالحياةواختبروا

ظهرتالتيالمدرسيةالكتببعضمنالكنابهذاتأليففياقتبسناوقدشخصيته

ماأهئمباالعتباروتأخذوالممتعالشيقوأسلوهاالعلميةبروحهاتتصيزوالتيحديثا
2ءاآلبادراسةفيالمعاصرةاألبحاثإليهتوضلت

قسمامنهمواحدكلفكتبتأليفهعلىتاررواقدالكتابهذاواضعيإن
سنةاأللفيبيوبيلاالحتفاالتفيقبلهممنمتواضعاإسهاماالدراسةهذهأرادواوقدمنه

حياقمبشهادعبرواقدالكنيسةءفاباالمسيحالسيدوميالداللةكلمةتجسئدعلى

سيرةاليومندرسإذونحنالمتجسداللةابنالمسيحبيسوعاكالنهمعنكتاباقموشهادة
ميالدعلىسنةألفىبعدنزالوالسهادقمإلىشهادتنانضئموكتاباقمءاآلباءهوال

يووالحياةاوالحقالطريقJMهوالمسيحيسوعبأنأمماننانعلنالمسيحيسوعالربئ
عبالدهوروإلىواليوماألمسفيهوهوالمسيحيسوعوبأن6أا

بسترسسليمكيرئسالمطران
وتوابعهابعلبكأساقفةرئيس

الكاثوليكالملكيبنمjللر

vالكلبهذهاهئمنذكر
1961ParisPatrologiedePrecisBALTANER

litteraturedesieclesSeptEglise1dePeres9LesRHubertusDROBNER
1999ParisDescleechretienne

PatrologiedeCoursEgliseIdePereslesLireBSOGabrielScourPETERS
1981ParisBDD

IVIEglise1dePeresauxInitiationJQUASTEN
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األوللفصل

القانونئةالمجموعات

الرسلقانونأوأل

الرسلقانونماهئةا

إنتقاله2

رهنتشا3

القانونغةالمجموعاتئانئا

إليبوليئسالرسوليالتقليد01
سكاليةالذيذا02

الرسلدستور3

الرسلدساتير4

والثمانونالخمسةالرسلقوانينه

المسيحيسوعسيدناوصئة6

باليرهديرمخطوط7

دمياطأسقفسيرابيونأفخولوجيون08



الزسولثونءاآلبا1

a1to6tioXtixovLov3oEuالزسلقانونأؤأل

الزسلقانونماهيةأ

مافيتعنيالتياليونانيةياoلممالمالكلمةتعريبهيهنا3قانونiالكلمةإن

المسيحمنالرسلتسلمهاالتيالعالمةهوالرسلفقانونuالتعارعالمةتعني
يتعارفونوهاالمسيحيينسائرإلىومنهمخلفائهمإلىبدورهموسلموها

احفظتيموثاوسيابقولهلوديعة11بولسالقديسئهاهماهىالعالمةهذه

سلصتقدإئيالمسيحيونبهيومنماأياإليمالنوديعةأي620تيماالوديعة
فيماعلىخطاياناأجلمنماتقدالمسيحأننفسىأناتسلمتقدماأؤالإليكم
ortكو1sالثالثاليومفيقاموأسنهفبروآنهالكتب

يعرفخلفائهمإلىالرسلسلمهاالتياإليمانلوديعةعالمةإذنهوالرسلفقانون
والكنيسةالواحدالمسيحإلىينتمونالمعفدينوسائرهوaآيعترفالذيالمعتمدها

بعفئابعضهملمعرفةأداةبالتالمافهيالواحداإليمانلهموأنالواحدة

ههفهيتضفنالذيالموجزأوالجدولأوالمجموعةتعىقانونكلمةأصبحتوهكذا
lلوديعة

اللفطةنتبقولهقانونكلمةالكاثوليكيةيسةللكنالمسيحيالتعليميحدد

عالمةيقذمكانالذيمثالكالختمالمكسورءالشينصفتعنيov1oEvاليونانية
اإليمانفقانونوهكذاحاملهاحقيقةإلثباتتقاربالمكسورةاألقسامفكانتتعرف

أوجدوالأومجموعةلكjSإتعنىov4oE6والمؤمنينبينلشركةواالتعارفعالمة

األولالمرجعثممنوهوالرئيسيةاإليمانحقائقمجموعةهواإليمانفقانونموجرا
اللكرازةساسيوا

صرقم1999جرنيةالبولسيةالمكتبةمنشوراتا



0القانونيةلمجموعات

انتقاله02

قدأنفسهمالرسلإنالتقليديقولالمسيحيلاليمانمختصرهوالرسلقانودن
بنودمنبندامنهمواحدكلوأعلنعوهو

كعربونتبادلتهوماعلمتهومالرومانيةاالكنيسةتعلمتهمالنر2ترتليانسيقول

الرسلمنتسلمتهاالكنيسةفإنهذهداناإلقاعدةفيفلنتقدمDاألفريقيةالكنائسمع
اللةمنوالمسيحالمسيحمنوالرسل

الذيالقانوننسلمكملكىالوقتن3بقولهالموعوظينأوغسطنسويخاطب
لعظة1األبديالخالصلتنالوابهترمنواأنينبغىماكلقليلةبكلماتبيحو

إذاقائألالرابعالقرنفيميالنوأسقفأمبروسيوسيصرحالقانونشرحوفي
تشويهعلىنجرؤفكبفالرسلأحدكتاباتمنشيئانحذفأنالممكنغيرمنكان

قيلتالتيعشراالثنااألقوالذيهيوتأليفهانتقالهفيالرسلمنتسلمناهالذيالقانون
الرسلعددبحسب

بإيمانكرازقمفيالقديسينالرسلأننطمأنعليناقائالفيعلنأوريجانسأما
4أأنقلهاالضروريمنرأواالتياإليماننقاطواضحةبتعابيرنقلواالمسيح

0الرسلنقلهورجائنااممانناقانونأنفيؤكدابرونيمسوأئا

قالالمرةهذهوبالالتينية400السنةحولاألكيالويروفيئسكتبكذلك

منواحدكلعلىاستقرئاالسيدصعودبعدالقدسوحاأنأجدادنالنايروي
بأنالسئدمنأمراتلفوااللغاتبكللناس11يفهمهملكينارمنألسنةهيئةالرسل

crirvالهراطقةدحض200السنةمننص

YVIالعظة

tالبداياتكنابمناألولءالجزمقذمة

Ji28ليمياألورثميوحناعلى



Nالزلمولثونءاآلبا

قاعدةمغاوضعواواiيغاأنوقبلاللةبكلمةليبشئرواجميغااألممإلىويذهبوايتفرقوا

يعلمواأنخطرعليهميكونالتفرقواماإذاحئىيعلنوهاأنعليهمينبغيالتيللبشارة
الروحمنممتلئينمجتمعينكلهمكانوافإذبالمسيحاإليمانإلىيجذبونهمالذينمختلفاتعليما
منهمواحدلكلكانممLمشتركينالمستقبليةلبشارقمزالوجيالمختصرهذاأئفواالقدس

متنوعةوألسبابللمؤمنينإعطاؤهاينبغيالتيالقاعدةهيهذهأنومقررينعقيدةمن
iقانوناالقاعدةهذهتسضىأنأرأدواومحفة

نظيركليارفضالهراففبىأومنكرفمنالشلثموضعفيالرسلقانونؤجمعلقد
قائألfrAعامفلورنسةمجمعفيصرحالذيأوجينكسمرقصأفسسأساقفةرئيس

anوقابلوضعوهقدالرسليكونألنرافضومنهذاالرسلقانوننعرفالنحن

مثلمنlأفيمعتدلومناoV4عامالمتوفىفاالديلورنسيوسنظيرلمضمونه

أنفسحهمالرسلسلمهلأدريلستقالالذي1f1ort0IJic5إيراشفسلمالعا
والنصاعةالمهابةعالمةاألقلعلىيحملهوإئماالرسلنونUlالمدعؤالقانون

كثيراأكترثوالالرسلقانون5رأقالالذيكالفيئسوكذلكالرسوليتين

منذبأثهءجاطرفأفيمنأبذاأشكالفإئىيكنومهماكاتبههومنألعرف
9لإليمانوأكيدعلىكاعترافقبلالرسلعصرمنذبلالكنيسةابتدأتماأول

يهلثنكجوزيفاألبسيما1ءالعلمابعثتالمواقفهذهإن

رسولمآالرسلقانونتعليمبأنالقولإلىفخلصواالرسلقانونسjفيالتبخرعلى
الطقسفيالعمادليترجيااليتلىكانالذيالقديمالقانونليمتعوهوالمبنىحيثمن

نمماولرا

2الزسلقانونتفسر

843842pptcollectioConciliorumHardinus

52صفحةالخاسءالجزالكاملةألعمL4ا

4p2t1937ParisLettresBellesLesAdlafoiDe



ivالقانونتةلمجموعات

إئهبقولههذاالرسلانونjيكئةالكاثولللكنيسةالمسيحيالتعليمحددولقد

unالقدبمالقانونإئهالرسلإليماناألمينالملخصبحقيعذألثههكذاالمدعوالرسلقانون

بهتحتفظالذيالقانونكونهمنياتيهالعطيموسلطانهالرومانيةالكنيسةفيللتعميد

القديسrالعائمبالحكمفاهوحيثالرسلأولبطرسجلسحيثالرومانيةالكنيسة
ا7نونقاسيوسوأمبر

oنتشا10م

القانونهذاأنالرسلقانونءالعلماهاتناولالتيالدقيقةالدراساتأظهرتلقد
فيالواحدةدمجتاصيغتينمنمؤلفعينههووآنهغيرهقوانينهناكبلاألوحدليس

عنتتكلمأطولوصبغةالثالوثعنتتكلمقصيرةصيغةا50السنةقبلاألخرى
المسيح

كتاباتوإلىالمقدسالكتابإلىيرجعتارئحاولدمجهماالصيغتينهاتينلمحتوىوإن
ءاآلبا

المقذسالكتابفيء

Vمثىأوردنمنالمعموديةبليترجيايرتبطنصمنأكثرالجديدالعهدفي

اآلبباسمإياهممعضدبناألممجميعوتلمذواإذهبواالثالوثعنكالموفيه91

611كورنثممأهلإلىاألولىرسالتهفيبولسهsأورونمنالقدسوالروحواالبن

يسوعالربباسمبررتملقدتقدستملقداغتسلتملقدالثالوثعنكالمأيضافيه

قالالمسيحعنيتكلمالرسلأعمالسفردهأورونصإلهناوبروحالمسيح
لمجوزقلبكبكلتومنكنمتإنفيلبسفقالأعتمدأنالمانعفماءماهوذاالخصي

رقمجونيألالبولسيةالمكتبةمنثورات10



Nالزسوثيرنءاآلبا

إلىاألولىالرسالةفيوردونص1االلةابنهويسوعبأنأؤمنإئىقائالفأجاب
أناتسلمتهقدماأوالإليكمسلمتقدإئيo3المسيحعنيتكلمالكورنثيين

فيقاموأسنهقبروآنهالكتبفيماعلىخطاياناأجلمنماتقدالمسيحأننفسى
المسيحعنويتكلمالرومانيينإلىالرسالةأوردتهونصcالكتبفيماعلىالثالثاليوم

المفروزرسوالليكونالمدعؤالمسيحيسوععبدبولسمن1fمعاوالثالوث
بحسبالمولودابنهعنالمقدسةالكتبفيأنبيائهألسنةعلىبهفوعدسبقالذياللةإلنجيل

بينمنبقيامتهاللةابنقدرةوفيالقداسةروحبحسبالمقامدأوذريةمنالجسد

يتكلماألولىرسالتهفيبطرسالرسولoأوونصiرئناالمسيحيسوعاألموات
أجلمنمرةماتأيضاالمسيحفافأrAYrوالثالوثالمسيحعنكذلك
الحياةاستردالجسدفيأميتإذوبعداللةإلىيدنينالكىاألثمةعنالبارهوخطايانا

مذاللةيمينعنهوالذيالمسيحيسوعةبقياماآلنتخلصكمفالمعموديةحبال33
ءالسماإلىانطلق

ءاآلباكآباتفيب

ءاآلباكتاباتفيصدىأيضاالرسلقانونلمحتوىإن

Aإكليمنضسالقديسيقول6qالعامنحوإلىترجعالتيمةروإلماالرسالةففي

2rhوخالصهمالمختارينانداالقدسوالروحيسوعالربوليحياللةاليحيئm
نحنعليناأفيضواحدقدسوروحواحدومسيحواحدإلهلناأليسcf1lويضيف
المسيحفيمدعواواحداشعباأنؤلفالذين

أغناطيوسيخاطب105العامنحوإلىترجعالتيتراليسأهلإلىالرسالةوفي

المسيحيسوععنتكلمكمالالتيالخطاباتعنآذانكمضوابقولهالمسيحيين

يفضلهاكان11كااإبتاالتدعىقديمةنسخةفيبلالهامةاليونانئةالمخطوطاتفيالنمنهذانجدال11

العمادليترحياأئارمناألرجحعلىيكونقدالذ2522المسيحيةالعقيدةأوغسطبئ

IN29الفصلالقدسالزوحعنالمقالةفيالنمنهذاباسيليوسالقذيسيذكر



19القانونثةموعات

واحتملحفاوشربوأكلحقاؤلدالذيمريممندلمو14داوذريةمنالمولود
واألرضءالسماأنظارتحتوماتحقاوصلبالبنطىبيالطسعهدثاحقاداالضطط

يسوعفيأيضانحنيقيمناولسوفأبوهأقامهولقداألمواتبينمنحقاوقاموالجحيم

عنهخارخاحقيقيةحياةلهمليسوالذينبهيومنونالذيننحنالمسيح

ءالمباالقدسوالروحواالبناآلبباسمعضدوابقولهافتخاطبناالذيذاخيةأما

القدسوالروحواالبناآلبباسممراتثالثالرأسعلىماغامثكمثايئ

إلىنقودهمبعدئذفيقولالعمادحفلةيولشينسيصفJtLاألوالدفاعوفي
ويسوعءشىكلوسيداآلباللةباسمنحنتجددناكمايتجددونوهناكءمافيهمكان

إلينانقلهالذيالتعليمهوهذاءبالمائغسلونحينئذالقدسJAJروحمخلصناالمسيح
التعليمهذايتلفنونالذينألناستنارةيدعىالغسلهذاإنالموضوعهذاعنالرسل
البنطيبيالطسعهدفيصلبالذيالمسيحيسوعباسموإيضانوراروحهميمتلئ

وفياستنارالذييغسلكلهايسوعبسيرةءباألنبياينبئالذيالقدسالروحوباسم
أنلكيبقىيعلممابعضعنيجيبهأنيوستينساليهوديهذايسألتريفونمعالحوار

وأرذلكأيىأبيهمشيئةبحسبءعذرامنإنسانايولدأنارتضىألمسيح11أنتبرهن
ويضيفsالسماإلىوصعدقامكلههذابعدنهأكذلكوبرهنوماتصلبأنهأيفحا

إنسائاارصyjعذرامنولدالذيهذااللةابنإنالحوارمنآخرموقعفييوستيئس
األمواتبينمنوقاموماتشعبكمأبيدأالبنطيبيالطسعهدعلىوصلبوتأئم
إلىوصعدوقامصلباللةابنالمسيحهوهذايسوعإنهAءالسماإلىوصعد
rylirنفسهآدموحتىأجمعينالناسليقاضىيأتيولسوفءالسما

نكتفىكتاباتهمنمختلفةمواضعفيعينهالتعليمإيريناوسعلمالثانيالقرنوفي
أقاصيحئىأجمعلمالعافيمنتشرةكانتولوالكنيسةإناfالتاليالمقطعبإيرادمنها

صانعالقدرةكليآبواحدبمالهاإليمانتالميذهمومنالرسلمنتسلصتالمسكونة

rأوردناهابالتينكتفىإتماالمرضوعهذاعناخرىنصوصليوستيئس

4Iالهراطقةعلىالرذ



الزسوليونءآلبا

ألجلتجممئدالذياللةابنالواحدالمسيحوبيسوعفيهاماوجميعوالبحارواألرضءالسما

المسيحيسوعحبوبالموأحداثتدابيرءباألنبياأعلنالذيالقدسوبالروحخالصنا
السمماواتإلىبالجسدهوصعواألمواتبينمنوقيامتهوآالمهومولدهسيدنا

جسحدكلويقيمءشيكلليجدداآلبيمينعلىالسماوأتمنيظهرعندماورجوعه

ليسوعالجحيموفياألرضوعلىءالسمافيركبةكلتجثولكيءجمعاالبشرئةأيخصن
التعليمهوهذاالمنظورغيراآلبارتضىماعلىالملكالمخلصاللةسيدناالمسيح
منتشرةقلناكماكانتولوبعنايةتحفظهالذياإليمانهوهذاالكنيسةتسلمتهالذي

لهاكانلوكمابرمتهابهوتؤمنواحدبيتفيتسكنكانتلوكماأجمعالعالمفي

واحدشملهاكانلوكماوتنقلهوتعلمهتائمباتفاقطبهوتكرزواحدوقلبواحدةنفس
واحدةعينهاهىالتقليدقوةلكنغتلفةاألرضسطحعلىاأللسنأنريبوال

مامعظمفيهااإليمانقانونتعابيرمنقريبةتعابيرالمذكورةالنصوصفيأدننالحظ
الثالوثعنوالكالمالمسيحعنالكالمبينتجمعوأثهافيه

علىمنهماواحدكلالثانيالقرنمنالثانيالنصفمننضينيليمافيونورد

لإليمانمختصرقانوناألرجح

مؤلفوهيبعدمافياهرsjعلىسنأتيالتي0lالرسلرسالةمناآلؤلالنصن
الرسللقانوناألولىالصيغةنهويعشقدا0العامئعيذكتبمنحول

القدرةالكليباآلبأومن
مخلصناالمسيحوبيسوع

المعرئيالقذسح5وبا

الخطاياوبمغفرة

باليزيديرمخطوطةفيالثانيالقرننهايةمنمصريةرتبةمنالثانيالنصن

رةالقدهالكقياآلبةبالئأومن
المسيحيسوعستدناالوحيدوبابنه

IcصأسفلراجعهاA



القانونيةلمجموعات

لقدساjلباو

الجسدامةوبقي

الكاثوليكيةالجامعألالمقذسةوبالكنيسة

YI

وآخرهيبوليتسمنوأحذااإليمانقانونمننضينالثالثالقرنمننوردكذلك

ترتليانسمن

فلينزلالرسوليالتقليدفي16العمادعنالحديثمعرضفيإيبوليتسيقول

اآلببالئةتؤمنهلوليقلرأسهLىعيدهيعضدهالذيوليضعيعتمدأنالمزمعءالماإلى

رأسهعلىيدهواضعاواحدةمرةعندئذفليعفدهأؤمنالمعتمدوليجحبالقدرةالكلى
مريمءالعذرامنالقدسوحrباولدالذياللةابنيسوعبالمسيحتؤمنهلبعدئذوليقل
وجلسالسماواتإلمماوصعدالثالثاليومفياألمواتبينمنحياوقاموفبرومات

منفليعفدهنعميقولوعندماواألمواتءاألحياليقاضييأتيوسوفاآلبيمينعن

وبقيامةالمقدسةوبالكنيسةالقدسبالروحتؤمنهلجديدمنلهوليقلجديد

ثالثةمرةهكذاوليعمدهأؤمنالمعتمدوليقلالجسد

يسوعوبابنهءالسماخالقالقدرةكليبإلهاإليمانيجبترتليانعرويقول
بينمنوقامالبنطيبيالطسعهدعلىوصلبءالعذرامريممنولدالذيالمسيح

دمميأتيحيثمناآلبيمينعنوجلسالسماواتفيواستقبلالثالثاليومفياألموات

الجسدبقيامةوأيضاواألمواتءاألحياليقاضي

أواخريقاربمافيرومةفيالكنيسةأنغيرهاومنالنصوصهذهمنلنايتبين

دمجتاممانقانونأعنيJlالعمارتبةفييستعمللإليمانكاملقانونلهاكانالثانيالقرن

القانونهذاصيغةأنإألالثالوثعنوالثانيةالمسيحعنالواحدةالمتكلمتانالصيغتانفيه
الحفاخمدتكماجامدةآنذاكتكنلم

I2براكسياسعلىالرذراجعأخرىنصوصولترتلياشالعذارىحجاب

L1rIالهراطقةتقادم



rالزسولثونءاآلبا

الشمكةرسمفي

القرنفيتتكاثروبالعمادبالمسيحالمتعلقاإليمانقانونعنالرسومأخذتولقد
فيوأهميةدورمنلهكانUالمسيحيمئلالذيالسمكةرسمخصوضامنهانذكرالثالث

الكنيسةjتا

كلماتمنحرفأوليشكلمنهاحرفوكلclxOucباليونانيةتدعىفالسمكة
التاليةالجملة

pScuYibsOEov5XptiatibcovcكاIii

اVالمخلصالئلابنالمسيخيسوغترجمتهاالتي

ءمماونقوهالكنيسةبشبكةالرسلاصطادهالذيالمسيحيأيضاالسئمكةوتمئل
تكثيرمعجزةإليهارمزتالئباإلفخارستياذلكإلىالستمكةرمزويوحيالمعمودية

والسمكاتالخبزات

باسمعرفتضريحعلىمنقوشةنجدهاالسمكةمةsعAإإشارةأؤلوإنأ
الئقشهذايقولالعامقبلماإلىوترحعAberciusc18أفيركيوس

فيلجسديمرقدافيهألرىحياتيفيالضريحهذاصنعتممتازةمدينةمواطنأنا

الجبالفيخرافهقطعانيرعىطاهرلراعتلميذوأناأفيركيوسإحمياالالممنيوم

وأرسلنياألمينةالكتاباتهوعلمنيلقدءشيكلتريانواسعتانعينانلهوالسهول
ذهبمنءوحذاذهبمنثيابلهاالتيالملكةوأرىالمالكةألمدينة11ألتأئلرومةإلى

نصيبينمدنوجميعسوريةسهلأيضاوعاينتالمغاختمايحملشعباهناعاينتولقد

فييقودنياإليمانوكانبولسكانإخوانمكانكلفيليكانلقدالفراتءورا

Vاللةابنهوالمسبحيسوعبأنأأؤمنالزسلأعمالفيورمماالجملةهذهتقترب

Aالعامقبلاألوطونيبيكتوريوسمنقوشةمنهاتصكةالعالمةعنأخرىنصوصهناك

وأمبروسبوسالمرئيكتابنهايةفيقنقاالسكندرفيوإكليمنضترتلياشوشهادة200



yrنونئةالقلمجموعات

ءرراااهـطانقيةاجالمجرةالنبعمنسمكةليقذممكانكلوفيمكانكل
تقدمهلذيذاخمراعندهاوإنليأكلوهاءاألصدقاإلىانقطاعبالتقدمهاوكانتطاهرة

عاماوسبعوناثنانوعمريهنااألمورهذهتكتبأنأمرتسأفيرأأناأخبزمع

فوقضرلمجانقيمأنيسعاليفهمالذياألخأفيركبوسأجلمنفليصلبالضدق
هيرابوليسالعزيزلوطنيوألفللرومانيينضريبةالذهبمنقطعةفألفاوإالضريحي
منبج

المسيحيباإليمانأوبالمعموديةعالقةالسئمكةعنتتكلمالتيالنصوصولهذه

الزسلقانونفيفى

فييقالكانالذيالقانونأيانمإJااإليمانقانونعننجدهاالتيالنصوصإن
لكنناصياغتهإعادةعلىشكوالتساعدناوالثالثالثانيالقرنينفيمانيةUlاالليترجيا

لكيالرابعالقرنننتظرأنبالتاليعليناوكانبكاملهالنصهذاعلىاليومحئىنعثرلم
هابعثرسالةفيأنقرهأسقفمرسيلعندوباليونانيةروفيئسعندلينبةبالالكامألنجده

رومةكنيسةمعدانالفيالشركةلهليؤكدrfعاميوليوسالباباإلى

لتظهرreceptustextusالمقبولالرسلقانونونصالنصهذايلىمافيدنور

النممئينبينالتيالصغيرةاالختالفات

األولالنمن

القدرةالكلىاآلببالثةأؤمن

رئناالوحيدابنهالمسيحوبيسوع

القدسحJامندوليالل

مريمءالعذراومن

19المقبرلالثايئالنعن

الفدرةالكلياآلببالثةأؤمن

ألرضاjءالسماخاقه

رثناالوحيدابنهالمسيحوبيسوع

القدسJامنبهالحبلكانيالن

مريمءالعذرامنؤلد

798صالمذكورالمرجعالكاثوليكيةللكنيسألالمسهحيالتعلهمفيالراردالنصنهوهذا19
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مريمءالعذراومن

البنطيبيالطسعهدفيصلب

jفن

األمواتمنfuالثاكاليومفي

السياواتإلىصعد

اآلبكلينإلمطجلس

واألمواتءاألحياليدينسيأتيحيثمن

القدسبالروخ

سةالمقذبالكنيسة

الخطاياكلغفرة

الجسدبقبامة

أمبن

الزسولئونءاآلبا

ممحVءالعذرامنؤلد

البنطيبيالطسعهدفيتألم

jAفنوت

الجحيمإلىiنحد1

األمواتمنقامالثالثاليومفي

السماواتإلىصعد

القدرةالكلياآلباللةكينإلىجالسوهو

واألمواتءاألحيادينليسيألىحيثمن

مىالقدبالروحأؤمن

الكاثوليكئةالمقدسةبالكنيسة

القذيسينبشركة

الحطاياممغفرة

الجسدبقيامة

األبدثةبالحياة

كماuللمسيحيةمسيحيتعليمأقدمالرسلقانونعنالحديثأطلنالقد
ناحيةمنشكوكمنحولهأئيرولماناحيةمنمعاواممانيةتاريخيةأهميةمن4هلما2قيل

إلممابهتؤمنزالتا3نشأقامنذالكنيسةبهآمنتماعلىالكبيرالشاهدفإئهأخرى

تغرقهااألحيانبعضفيدتوكLالقرونعبرهاعصفتالتياألعاصيرشتىمعاليوم

تعبيرخصوضساهوبلوحسبهااإليمانيجبلحقائقجافاتعداذاليسالقانونوهذا
تعالىاللةفإناألقدسالثالوثمنويفيضينبعالذيالخالصياللةتدبيرعنمتماسك
أجمعينالناسخالصعنأعىمحئتهتدبيرعنيكشفإذنالخاكيانهعنلنايكشف
ومحبتهالثالوثمعرفةإلىويدخلنايقودناالذياالبنذللثالخالصيابنهبتحسئد

التعليمفيدJiلواالنمنهوهذاcJungmannولمل5ء20

V9Aصالمذكورالمرجعالكاثوليكتهةللبهيسةالمسهحي



Y0الفانونيةثلمجموط

القانونيةابخموعاتثانئا

مؤئفونوضعهاوتنظجميةوليترجئةأخالقئةلمؤئفاتنموذخاالذيذاخئةكالت

ديماأنمذعينأوأنفسهمالرسلإالكتابتهانامحبينالقذمتوحىةبطريفإئماالحقوق
ملسلدخاضعفيها

المؤئفاتهذهأهئميليمافينورد

إليبوديئسالزسولبالتقديد01

نسخةخاللمنأؤالولnocxoXtnك6أ6oauitapالرسويئالتقليدهذاعرفلقد
قسانونأيضاالمدعؤإسكندرئةاكنيسةلسينودلمحوالعربئةوايإثيوبئةبالقبطيةمجموعة

دساتيركخابمنالثامنءبالجزوملحقالرسلقوانينبينواقع4J9الرسل

هوصحيخايدوماأنإال44المصرئةالكنيسةستوردعى4Uودعىولهذاالرسل
هوأ611عامكونولليبرهن1R4عامشفارتزدلكماالمرلفهذاكاتبأن

والذي1551عامعليهكثرالذيتمثالهعلىعينهالعنوانؤجدوأوقدالرومالطهيبوليئس

الفصحىرقانونهمؤئفاتهمنالئحةمجفظ

ونوتانرإينغبردينغلورنتسمنرفضاالقتهيبوليتسإلىالتقليدهذانسبةأنبيد

المزدوجةالمسحةذكرفإنأمرمنيكنومهماقويإثباتإلىئحتاجوصختهوهانسنس
كاتبهبأنأاألعتقادإلىلحيليجعلناالرومالمطالتقليدىإليشيرفدأوئثبثالذيالعمادبعد
والئقليدالقانونيةالمجموعاتفيلف21لهذاكانالذيالتأثيرعنالنظربغصمانير

والحبشةالرسامةومصرالقدمسحالروءواستدعاالرسامةصلواثسوريةفيالليترجي
رنافوأل1

كماحراتأليفاالليترجيةالصيغيؤئفونكانواحينرومةفيالكتابهذاوضع
بهيحتذينموذجهوعائملهيكلفرديثأليفطهرإذنفيهنجدهفمالفسهالكاتبيشهد

المواهبعنبكتابملحفاوكانالثالثالقرنفيالرومانيةالليترحياوليسءيشامن
ومالصقاالرسلقوانينإلىمضموئامجموعةفيبعالرالقرنمنتعفمنءابتداوانشر



vالزسوليونءاآلبا

سينودسواضع9الرسلساتيركاتحثالمجموعةهذهعرفولقدللذيذاسكالية

الالتينيةالترجمةحبaواإلسكندريةكنيسة

بالقبطيةوتكييفاتترجماتبلهيبوليئستقليدعنأصليةنسخةإليناتصللم

القرنمنتصففياآلرجحعلىموضوعبالالتينيةصغيرقسموأيضاوالحبشيةبيةوالر

الذيذاسكاليةتضئمالتيالشهيرة53LVفيرونامخطوطةمجموعةفيومنشورالرابع
الرسلتقليدوالرسلقوانين5

دستورjالرسلساتيرLمنالثامنالجزغهيبوليتستقليدمناستقىولقد
هيبوليتسقوانينوالرسلدساتيرمنالثامنءالجزملحقالمسمىهيبوليتمم

الذيبالعسريانيةإكليمنضسالقدسساكطوئيخسمنءوجزالسيدوصيةو

الرسلدساتيرمنالثامنءالجزمنمقتطفاتعلىيحتوي

والليترجيااألسقفيةالسيامةعنهيبوليشتقليدمناألولالقسميتكلم
اإلنجيليينوالشمامسةالكهنةورسامةوالزيتونوالخبزالزيتوبركةاإلفخارستيا

موهبةعندهموالذينسائليينالزوالشمامسةوالعذارىءاوالقرواألراملوالمعترفين
ءالشفا

للمعتمدينقواعدالعلمانيينترعىالتيوالقواعدالشرائععنالثانيالقسبمويتكئم
ونوللميرCJالعماولمنحوللموعوظينالمسيحىعلىالمحطرةمحذداوللمهنالجدد

ولةوللمنا

الكنيعسةتقبلهاالتيوالعاداتالدينيةالممارساتعنفيتكلمالثالثالقسمأئا
المخضصةالتقادمعنتعليماتتليثمالمحبةووالئموالصوماألحديومالمناولةتوزيع

الدييئالشعليمفياكشترواالالمدافنوإدارةوالتناولالفصحيوالصوملألسقف
الصليبوإفمارةالصالةوأوقات



YVنونيةالظلمجموعات

لئةلذيذاسكا102

وتالميذللرسلالكاثوليكيةالعقيدةأيالذيذاسكاليةهوالكتاباهذعنوان

الزسلوصايائرتيباتjlإبيفانيوسويدعوهعشراالثئالقديسينمخلصنا
cov6267ro6tCovلتEtcلحAtaTc

كتابهكتباألرجحعلىالمحتديهوديواسعةطبيةممعارفيتمئعأسقفالمؤلف
منليسإذالظنأغلبعلىالثالثالقرنمناألولىالعقودفيأواألولالنصففي

يهوديأصلمنمسيحيةجماعةإلىالشماليةسوريةفيالعمادبعدمسحة

أمالكوإدارةواألسقفاألزواجخصوضاترعىقوانينعلىالذيذاسكاليةتحتوي

ممئةيدومالفصحفبلصيامعلىوتنصالتوبةورتبةوالمعموديةواألراملالكنيسة

ملزمةاليهوديةالطقسبةالشرائعيجعلونالذينبالمسيحيينبشدةالكاتبيطعن

وكبريانسوهيبوليتسترتليانسمثلمنالغربفيلمعاصريهخالقاللخطأةحلماويبدي

علىالمجذفينخالUاوالجاحدينالزناةحتىالمغفرةينالواأنالخطأةجميعوسعففى

المصالحةاألسقفيقررأدأوقبلبطولهبأسالللتوبةوقتالحرمويتبعالقدسالروح

حماسةيفحصأنبعدأسابيعسبعةإلىأسبوعينمنالصوميمددأنعليهالمغفرةومنح
ملعSمنوليسالمعموديةمفعولفيوازيالمصالحةمفعولوأماتوبتهفيالتائب

وإنجيلبالذيذاخيةالقانونيةالمقدسةالكتبإلىباإلضافةالكاتبويستعينمنحهاإعادة

وإيريناوسسوهرمLاألنطاكيوأغناطيوسبولسوأعمالبطرس

وحفظالقصيرةبعفالمقاطعخالماللذيذاسكاليةاليونانماألصلضاعلقد
فيرونانحطوطةفيالتينيةنسخةفيأممانهثالثةحولوجزئياسريانيةنسخةفيبكامله

وعربيةوإثيوبيةقبطيةترجماتولديناالشهيرة



rالزسولثونءاآلبا

الوسلدستور3

Zعلىالرابعالقرنمبادئفيالشورأبصرباليونانيةصغيركتابالرسلستور

fاألولقسمهفييستعملهاالتيالذيذاخيةمحلحليكونوقدمصرفياألرجح
األخالقيةالتوصياتعنيتكلمحيثا4

فينفترضهالذيالوضعمنأكثرمتطوروضععلى4الرسلدستوريدل

والكهنألاألسقفانتخابعنتعليمات0Yqالثانيالقسميتضفنالذيذاخية
ألراملواءوالقرااإلنجيليينوالشمامسة

والسريانيةبالالتينيةأيضامحفوظوهو1fA1cمعاالرسلستوراكتشفلقد

واإلثيوبيةبيةوالعروالقبفة

الزسلدساتيرر

يجمعيمقلكتابأكبرددالرسلساتير

أنيفامclclANءالجزيذكرهالرسموليأصلهءأجزاثمانيةفيوالقانونالليتورجيا
والكهنةاألساقفةإلىبهبعمساقدالروماألإكليمنضسزميلنا

واإلضافاتالتعديالتبعضعداماللذيذاسكاليةةمشااألولىالستةءاألجزاإن

ا65مستحسنالمثالسبيلعلىاألطفالتعميدفإنأاألوضاعتطؤريعللهاالتي
الفصحقبليوئاأربعينوالصوم61511صحيحغيروالكقارالهراطقةوتعميد13

الوئنيةالكتبمطالعةأماالمقدساألسبوعفيواحدصومإالوليس513إلزامي
فمحظورة

درجةإالالصغرىالكهنوتيةالدرجاتمنتذكرالالتيللذيذاسكاليةوخالفا
البوابوعنالرسائليالشفاسدرجةعنأيضاتتحذثسلالردساتيرفإنالقارئ
كلمنلهايكونوأنالشرقنحومئجهةتكونأنيجبالكنيسةوحنيةالمرئموعن
سكرستياجانب



rqالقانونئةلمجموعات

الجئازقواعدنطالع630وفي

صلواتعلىيحتويالثانيوقسمهللذيذاخيةتوسيعاألؤلفقسمهالسابعءالجزأئا
7للصباحصالةالصلواتهذهبينومنوالمعموديةالموعوظينتعليمعنوتعليمات

والتيجميعاةالشرقيالطقوسفيمحالالمسيحيةأوائلمنذاحتلتالتيالكبرىالمجدلة47
الباباوفيالصلواتكتابينقلماعلىأدخلهاحيثالالتيىالقداسفيكذلكنجدها

cLiberpontificalisأإالهىوماالعامحولالمتوقىالباباييسفؤرسfGloria

تقليدلهمصدرااتخذالذيالثامنءالجزفهوالرسلدساتيرمناألهئمءالجزأما

نحتلفةصيغايقدمثم1YCالمواهبعنأواليتحدثلهيبوليتسالرسل
علىنقعاألسقفبرسامةواالحتفاالتالصلواتهذهوبين32للرسامات

كاملقداسأقدموهيبكاملهاإكليمنضسباسمالمدعوةجياالليترالقداسجياليتر
نملكه

Yوالمقسمينواألراملوالعذارممالمعترفينعنالتعليماتذلكبعدونقرأ

فيتضضن47األخيرالفصلأئا26460ذلكإلىوماواألعيادوالغيورين26

والثمانينالخمسةالرسلقوانين

فيrAالعامحولالنورأبصرقدهالثمانيةأجزائهفيالرسلدساتيركتابإن

اسمانتحلأريوسىنصفواحدكاتبصنعمنوهوالقسطنطينيةأوسورية
الطويلةغيرأغناطيوسرسائلالئحةبواضعشبيفايكونوقد2اإكليمنضس

قوانينعداامالرسلساتيرzكتابl91i9Iالقبةمجمعدانلقد

الكنيسةفيكبيرأثرمنالكتابلهذايكنولمالهراطقةيدعلىمحورةوعدهاlcالرسل

شرقيةالالقوانينمجموعاتفيممحليحطلمواليونانية

تارةكيتقليالمختلفةنسخةالرسلدساتيرمنالثامنءالجزمنأيضاولدينا
هيبوليتسساتيردوطوراملحقا

وشفارتزريرشينوهارناك7ولتزانهذارأي2ا

Schwartzأبوليناريوسأتباعمنهن6يكامبفونكيرىفيماوبرليه



الرسولئونءآلبا

البندقيةفي1563عامطبعةأؤلالكئابطبع

والثمانونالخمسةالزسلقوانينه

5zjالرسلساتيرفيالقوانينهذهتAYtأجرىالذيوضعمنوكأئهـا
اإلكليروسءبانتقاخصوضاالمتعلقةعينهاالترتيباتباقتضابتتناولتعديالفيها

فيأنطاكيةمقرراتمعظمهافيتشبهمجمعيةقوانينشكلعلىوواجباقمورساماقم

3العامينبينمافيقية1frcasxlljdالعام

للمكابيينثالثاسفراإليهامضيفاالقانونيةالمقدسالكتابأسفار85القانونيعدد

jالرؤيامنهاومسقطامنهورسالتينإكليمنضسساتير

القوانينoirالسنةنحوالمتوقىالصغيرنيسيوسديوالرومانمآالراهبترجم
هكذاغربالفعرفهاالقانونيةلمجموعتهإلىوضفهاالالتينيةإلىاألولىالخمسين

المسيحيسوعسيدناوصية6

مطلعهفيالرسوليهيبوليتسلتقليدوتوسيعجديدةصياغةسوىالمؤلفهذاليس
آخرمكانفيمعروفةغررؤيامنمستعارةمقدمة

واإلثيوبيةوالقبطيةبالسريانيةاألإلينايصللمإئماباليونانيةكتابينفيالسئقريقع
الالتينيةوترجمتهالسريانمبنضهIna9عاممايانسمدينةفيمرةأولنشروالعربية

يسوعيتكلمه2صعوقبللتالميذهالمسيحالسيدأعطاهاتعاليماألولالكتابيورد
بيتويسوسالكنيسألفيالرئيسيسلكأنينبغىكيفويوضحاألزمنةنهايةماتcعن
اللة

الجنازةإلىوالمعموديةالمسيحيالتعليممنالمسيحيحياةفينطمالئانيالكتابأئا
والجنازالمحبةووليمةالسريءالعشارتبةبدقةواضعا



r1القانونئةلمجموعات

منلقيقةافيأثهاإالومتىوبطرسيوحناالرسلإلىذاقاالوصيةهذهتنسب

األرجحعلىسوريةفيالمونوفيزيةاألوساطمنالخامسالقرنمنالثانيالنصف

باليزهديرنحطوطة7

في907Nعاماكتشفيونالمطإفخولوجيونمنمقاطعمنالمخطوطةهذهتتألف

السادسالقرنأوالخامسالقرنإلىتعودقبطيدير

ضمياطأسقفسرابيونإفخولوجيون8

ضمياطمدينةوأسقفديررئيسكان22أنطونيوسالقديسصديقهوسيرابيون

اإلمبراطورإلىأثناسيوسأرسلهتقديرأقلعلىrrالسنةمنءابتدامصرصعيدفي

رسالةمنبأكثرإليهوبعثكهفةوثالثةأساقفةأربعةمعrniعامكونستانسي

العاممنذبكاملهعرفلدحفالمانوئينوكتاب3rرسالتانسيرابيؤنمنلدينا

rcioنفسههوأئفهاليترجيةصالةثالثينالحاويعنهنتكلمالذيواإلفخولوجيون
raالعامقبل

YانطونيوسالفذيسسرةAVi91
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1948CreedApostlestheهHedley
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هالجدلمدالعهدفيالرسلنونAقمبادئ

سكاليةلذيذا103

190521ApostolorumConstitutionsetDidascalia363الحل

HardenلهولSPCK1920translatedDidascaliaEthiopicTheMJركلى69564IGRAFلتقليد1

فيالر

andtranslatedVersionSyriacTheApostolorumDidascaliaكايلمHاConnolly
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األؤلالفصلمراجع

الرومالهيبوليئس4
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1937نقدئةطبعة
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الجديدالعهدأسفار01

القديمالعهد03

الثانيالفصل

Alالمنحولبفى

المنحولألالكتاباتأنحاطئانئاة

المنعولةاألناجيلالذ

المنحولةرواياتjIأjاألعمابغارا

المنحولةلرسائلاخامشا
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مقذمة

أصحابمنكغيرهمالغنوصيوناستعملهاapocrypheلمنحواللفظةإن
المكانةمنالكتبلهذهكانفقدةالخاكتبهمعلىللداللة4القديمةالباطنيةالمذاهب

منهمالكاملينءلألعضاإالعليهاباالطالعيسمحونيكونوالمبحيثأعينهمفيوالقيمة
عليهااالطالعلهميحقالالذينالباقينعناتحجبكانتفيماعلمهمفيالراسخين

الكنيسةاستعملتهاالغنوصيةفيباالحترامتتمتعكانتالتياللفظةهذهأنإال
مضفيةعينهاالغنوصيةهالتقاومالقويمالصحيحاإليمانعلىكانتالتيألرثوذكسية1

تمثكانتالتيالكتاباتكلاتنعتوراحتوالمحروموالهرطوقيالخاطئمعنىعليها

أوخاطئةنسبتهاكانتإئمانمطهاأومحتواهاأوبعنوانهابصلةالمقدسةاألسفارإلى

المقدسةاألسفارمجموعةمنتكنلمالتيالكتاباتكلثمومنهرطوقيامحتواها
2نيةنوالقا

الكتابساتمنإنبلالهرطوقيذاقابحدتعنيالمفحوللفظةأنإذننرى
يتعلقمافيسيماالبالثقةجديرةتقويةوروحيةالهوتئةعناصرعلىينطويماالمنحولة

درجالعربيةفيالتقلبدأنأإالأخبأوحجبالذيممايعىالفعلمنa7taxpucpOqyكلمةتألي
هذهعلىنعتأوسابيوسيطقصحيخااالستعمالهذايكنلمولوJلمنحوXلفظألاستعمالعلى

4253ecciHistزاططمحرفورةمزعئةشرغرأيباتالكتا

األسفارالكاثوليكثةسةالكنيتسضيهاالتيالقدمالعهدأسفارعلى1منحواللفظألالبروتستانتئطق

ويشوعوالحكمألافيوالاألولبيونوالمكالياوطريهوديتأيdeuterocanoniquesنيألالثاالقانولتة

الىاألسفارأئاالعبرفياألصلإلىياالسبعيالترجمةأضافتهاودانيالأستومنومقاطعوباروخسيراخبن

pseudepigraphesالبروتستانتيسضيهاالقدمالعهدمنكانتفإنمنحولةالكاثوليكيألالكنيسةتسئيها

المناقضألاألسفارأفيantilegomenesيسحونهاالجديدالعهدمنكانتوإنخطاالمنسوبةاألسفارأي

هذهفيرأيهابعدتحددلمئهافالخلفيدونيةوغرالخلقيدونيألاألرثوذكسيألالكناشأماالجدبدالعهدألسفار
ألسفارا



rvالمنحولألدب

قدإذالقانونيةالمقدسةاألسفارمجموعةفيلهامحالتجدلمأنهابيدءالعذرامموضوع

بالثقةحديرةمجملهافيتعدفلمفهمهايستثقلعجائبيةورواياتأساطيرإليهاانسلت
القانونيةسفارك

القانونئةاألسفارأؤأل

التيالقدىموالعهدالجديدالعهدأسفارهانعئ3القانونيةاألسفارعننتكلمعندما
بصختهاالكاثوليكيةالكنيسةتعترف

الجديدالعهدأسفار01

األولىالمسيحيةالكتاباتمنجزئحاتشكلسفزاv2علىالجديدالعهدمجتوي

األؤلالقرنبعدماماإلموضعهاامتذ

دبئةAlطنمAامتنوعةعديدةمسيحيةكتاباتاألولىالخمسةالقرونشهدتلقد

مقيساسثممنوأصبحلحفظهاالصحيحةالمسيحالسيدتعاليمتدويناألولىغايتهاعانت
لممولفكلوأصبحالمسيحالسميدمنرأسئاالمتحدرةالرسلسلطةالكتاباتهذهصخة

والغمثنالتزويرنيةلديهيكونأنغيرمنإليهمصاحبهينسبهتالميذهمأوالرسليكتبه
جديرصحيححقيقىهوتعاليممنالمؤلفهذاعليهينطويماأنيثبتأنقصدهكانإذ

الثقةوبمقياسعينهابالنوعيةتتمتعالكتاباتهذهتكنلموإذالمسيحيينبإيمانيحظىبأن
بتصديقاكتفتبلكلهااواالعترافتصديقهاعنالمسيحيةالجماعاتأحجمتعينه

الليترجيةاالحئفاالتفيعلنابتالوتهيسمحمقدسثاكتابابهواالعترافمنهاالبعفلى

ممثابةكانالتقليدعلىمبنئAYتفاهمالثانيالقرنمنتصفيقاربمافيقامهذاوعلى

القانونيةالجديدالعهدأسفارمجموعةلتحديدالحاسمالقانوناوالقاعدةأوالمقياس

سميتفالكتبمغاوالالئحةالقاعدةتعئالئاليونانيةXVC6VKاللفلىمنمأخوذةcنرنيأل4ANاللفظةإن

الياألسفارالئحةمنهعينالوقتفيكذلكوألتهاالمسيحتعاليملصخألالمقياسأوالفاعدةهيألئهاقانونية

تعالبمهابصخةالكنبسةتعترف
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السيمااإليمانصحيحةغيرأرثوذكسيةغيرتياراتءنشوالثانيالقرنشهدوإذ

أيضاهملهامدعينومجلوفاكتبايؤتفونأصحاهاوراحبالكنيسةعصفتغنوصية
سلطتهاإلىءاللجوإلىالكنيسةاضطرتإداكالمنحرفةتعاليمهمليبررواالرسلسلطة

مقدسةكتبأثهاعلىإكرامهاالمرمنينويسعاإليمانيةالحقائقتحتويالتيالكتبوتحديد

المسيحتةللبشارةالرسمياإلعالنفيواستعمالها

منأكثرعلىامتدتبلواحدةدفعةالقانونيةالمقدسةاألسفارتحديدعمليةتتثملم

الرابعالقرنفيإاليتئملموالعشرينالسبعةاألسفارلمجموعةالنهائيالتحديدوإنقرن
اختالفعنناجمةالمجموعةتحديدالصغيرةاختالفاتنلحظالتاريخهذاحتىتناف

القانونيةالجديدالعهدأسفارمجموعةعلىةشهاأقدمأماالمحليةواألمكنةالجماعات
IVY1موراتورىأنطونيولودوفيكواكتشفهاالثامنالقرنمنمجموعةفيفنجدها

باحمهالمجموعةهذهفسفيتعامميالنوممدينةاألمبروزيةالمكتبةفيV0ه

cهالعامحولرومةفياألرجحعلىوضعتالئحةموراتوريمجموعةتضئم

jتذكهىY22األسفارمنسفراy2ورسالةالعبرانيينإلىسالةالروئغفلالقانونية

تقرهاالتيممفراv2منالكاملةالمجموعةأماالثالثةيوحناورسالةبطرسورسالئيعقوب
التاسعةالفصحيةرسالتهفيأثناسيوسذكرهاقنأولAهSذفقداليونانيةالكنيسة

الثانيالقسمفيالكاملةللمجموعةذكرانجدفإئاالغربفيوأئاrAVالعاممنوالتالثين

الباباعهدفيعقدسينودسإلىالثالئةأقسامهترتقيالذيجيالسيوسإعالنمن

الشئماليةأفريقيةفيإيبورجيوسفيعقدسينودسأعمالفيوكذلكvcrtمFميوسداما

cمr9r

القديمالعهد02

تحديدحشضااستدعىالجديدالعهدالالقانونيةالمقدسةاألسفارمجموعةتحديدإن
مقدممةسواهادونيعدونهاالمسيحيونكالنالتياألسفارتلكالقديمالعهدأسفار



Aالمنحولدبr9

حيناألولالقرننهايةفيإالالحبريةالمقدسةالقدبمالعهدأسفارمجموعةتحددلم
القرنفيالمسيحيونوكانواليهوديةالمسيحيةبينالفروقاتوتتوضحتتسارعراحت

لكنبصختهاويقرونالقديمالعهدأسفاريستعملونباليونانيةناطقونومعظمهمالثاني

قبلالثالثالقرنبينمافيظهرتالتياليونانيةترجمتهافيبلالعبريأصلهافيليس
عرقتوالتيباليونانيةالناطقةاليهوديةاألوساطدالمسيحبعداألولوالقردنالمسيح
عائاوسبعيناثنينإنيقولأرستيهرسالةفيالمحفوظالتقليدإنإذالسبعينيةبالترجمة

بطليمسالمصريالملكمنطلبعنالخمسةاألسفاراليونانيةإلىنقلواملهمبنفمصطينيا

مف1YA5Aoالثاني

أنفكاناآلونةتلكفيخددتقدبعدتكنلمالقديمالعهدمجموعةأنإأل
المجموعةالالحقفيتضفهالمأسفاراضضتالمسيحيونهاأخذالئالقدبمالعهدمجموعة

الثانيةالقانونيةاألسفارالمسيحيونأسماهااليهودهاأخذالتي

وباروخسيراخبنويشوعوالحكمةوالثانياألولبيونوالمكاوطوبيايهوديتوهى
العبرياألصلإلىالسبعينيةالترجمةأضافتهاودانيالأستيرمنومقاطع

المسيحيةالقرونفيمكتملةغيرالقانونيةيمالقدالعهدأسفارمجموعةكانتوإذا

الخمسةاألسفارخالمايتغيرالمجموعةهذهأسفاروترتيبعددفكاناألولى

j5أوالمقدسةاألسفاريقلدونأخذواقدالمسيحقبلالثانيالقرنمنذاليهوددت
سفرظهرالنحوهذاعلىمختلفةعناصرمنموئفةكتاباتكتابيةشخصيةإلىينسبون

فيالكتابةفيالنمطهذاواستؤنفأخنوخسفرwمناألولوالقسمالثالثعزرا
سفرمثلمناليهوديةالمنحولةالمؤئفاتمنالكثيرشهدالذيالمسيحبعداألولالقرن
وخرباؤياJبيالتاليو

ووسثعوهامسيحيونكتابتناولهااليهوديةالمنحولةالكتاباتهذهمنالبعضوإن

مجموعةإلىبعضهاأضافوابلالعشراالثتيءاآلباصيةأخنوخسفرمثلمن
مزاميروالثالثالمكابيينسفروNالرابععزراسفرمثلمنالقانونيةالمقدسةاألسفار
والثالثينالثمانيةسليمان
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اlأشعياصعودمنالثانيءالجزتأليفاأئفواقدالمسيحيينإنبلال

jانسليمصيةسليمانتسابيحL

المنحولةالكتاباتأنماطئانئا

هذاأدنولوالمسيحياألدبإلىمعاوالمنحولةالقانونيةالكتابيةاألسفارتنتمى
تؤلفإئهاإذخاضةقيمةالقانونيةلألسفاركانفالكنحادةانتقاداتيثيرءاالنتما

ءاآلباأدبيعنىاللذلكخاضةمادةتشكلدراستهافإنالمسيحياإليمانأساس
القانونيةغيرالمنحولةاألسفاربدراسةبلمتهابدرا

ماومنهاقليلوهويمالقدبالعهديتعلقماالقانونيةغيرالمنحولةاألسفارهذهمن
اجاكثيروهوالجديدبالعهديتعلق

رسلوسيرأناجيلأكشرهامختلفةأسفارعلىنقعالتانيالقرننهايةمنابتداغ
الفراغاتءمسسلإلىوهدفتالالهوتيةالفائدةفيوالرغبةالشعبيةالتقوىعليهابعئث

مريمبطفولةالمثالسبيلعلىوالمتعلقةالقانونيةاألسفارفيعليهانقعالتيالكثيرة
الرسللحصيرأوويسوع

ءوآراتعاليماعتباروإلىالقانونيةاألسفارمنافسةإلىتطمحأسفاراكذلكونجد

صحيحةشرعيةالمحليةوالعاداتالتقاليدأوالمختلفةوالشيعالجماعات

عقيديةأودفاعئةمسائلعناإلجابةإلىتسعىمتأخرةكتاباتعلىأيضاونعثر

وهمياءادعاالرسلسلطةمذعيةمعاصرة

أغلبفيالغنوصيةإلىأوالهرطقةإلىيميلءجزالمنحولةالكتاباتهذهومن

Njكاثوليكيونكئابوضعهءوجزcكاثوليكيونكتابصياغتهأعادءوجزاألحيان



fIالمنحولب

الكنيسةمنهاوقفتماوكالبا4يحصىالقدالكتاباتهذهعددإنإيريناوسويقول
ءالعداقفمو

وبينبينهاالفرقالفطنالغيرحئىللقارئيبينانوشكلهاالكتاباتهذهمحتوممطإن

األحيانبعضفيالفهمالصعبةوالغرائبالخوارقمنفيهايردوماالقانونيةاألسفار

ومفيدةهامةوثائقالكتاباتهذهنفذلكمنوبالرغمسيئاانطياعاالقارممئىلدىيترك
أفكارمنالقديمةالثمعبيةاألوساطفييسودكانtمتعكسإئهاإذالكنسيللتاريخ
القصصيةوالرواياثالمسيحيةاألساطيرأقدمنجدوفيهادينئةوميولوتقاليد

القديمالمسيحيالفنفيكبيرأثرالمنحولةالجديدالعهدلكتاباتكانولقد

والشعروالرسمالنحتفيالحديثبلالوالمتوشط

أنماطأربعةتوازيأدبيةأنماطأربعةاستخالصيمكننامنحولةالالكتاباتهذهمن

وهىالجديدالعهد

والتيالقانونيةاألناجيلمجموعةفيمحاللهاتجدلمالثياألناجيلهواألولالنمطء
والتيالقانونيةاألناجيلتحتلهاكانتالتيالمرتبةاحتاللإلىيطمحخصوضاأقدمهاكان
بأخرأوبشكلالقانونيةالنصوصتكميلإلىترمىكانت

إلىمعظمهافيفةAlوازعفاأوخطأالمنسوبةالرسائلهوالثانيالنمطب

تعليميةتصويباتأوبإضافاتاإلتيان

كثيرةأحيسانفيقصصيةبزينةبمينتالتيالرسلسيرهوالثالثالنمطب

تكميلإلمماقدفكانتوالتيالرسلتتناولكانتالتيواألخبايىالرواياتمفضلة
لتخلوالسيرهذهتكنولمالرسلعنالجديدالعهدفينجدهاالتيالمبعثرةالقليلةالمعطيات

عليهاتحتويكانتالتيالالهوتيةلألفكاروالترويجيةالدعاويةاألغراضمن

cyc1الهراطفةعلىالرد

7Iالمعمودثةليترتليال
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يهودئةنصوصبىصياغةمنهاالبعضفيأعيدتالتيالرؤىهوالرابعالنملىد
اليهوديةعنخوذلمأاالرؤيوفيدنJAاالنمطأيضاالخاضةلغاياقاطورتوالتي

المنحولةاألناجيلئاذ

وتمئلهتجسدهالذيالنموذجعلىبالقياسيحذدالمنحولةالكتاباتمنالنمطهذاإن
عنوالرواياتاألقوالأيوصياغتهااألناجيلهذهمحتوىعلىأيالقانونيةاألناجيل

فيكاتبجمعهاثمشفهماءالبدفينقلتالتيوتعليمهوأعمالهالناصرفييسوعحياة
اإليمانبذلكويقويصادفانقالنقلهايوئنلكىالجماعيالالهوثمآالتفكيرمنإطار

وينشرهالمسيحي

اليونانيةإنجيلDلفظةفإنوالصيغةبالمحتوىهكذامحدداكانإنالنمطهذاأنإآل

كانتوالمبنىالمعنىعنوليسالمسيحيةالبشرىإعالنعنللتعبيرأصالاستعملتالتي
Ujيطلقونالبعضراححيناإلعالنمعنىالمعنىذاالثانيمنتصففيتستعملزالت

نرىلذلكاإلعالنهذامضمونعلىتحتويكانتالتياألسفارعلىاإلنجيللفظة

هذامنفيهاموليإنجيلاسمتحتإلينانقلتكثيرةالجديدالعهدمنمنحولةأسفارا

إنجيلاسمتحمل1أخرىمنحولةأسفارانرىفيماكذلكبتسميتهايسمحماالنمط

كذلكبتسميتهايسمحماالنمطهذامنفيهاإئما

تصنيفبالتاليويسعناالمنحولةناجيلWمحددواحدنمطلديناليسألهيعنيهذا

والمصدروالكاقبوالمبنىالمحتوىمنهاومتنؤعةفةمختلمقاييسبحسباألناجيلهذه

االهتمامفإنالالهوتمأبالطابعيمتازالنمطهذاكانئماألنهبيدالتقليدوتاريخوالنية
أهميةلمحتواهاالتيالمنحولةاألناجيلعلىوبالتاليالمحشوىعلىينصثماأكثرينصث

حمسفيونجملهافئاتمنالمنحولةاألناجيلنمفيمايلىمافي3ر9ن

معيدةعينهمصدرهامنوتستقىاإلزائيةاألناجيلتقليدتتبعالتياألناجيل01

النصارىأوالعبمارانيينبحسباإلنجيلبطرإنجيلالفئةهذهإلىينتمىصياغتها
اإلبيونيينإنجيلو
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بحسباإلنجيلالفئةهذهإلىينتمىJud6ochr6tiensالنصرانيةاألناجيل12

مئىإنجيلمنقريباناإلنجيلينهذينإناإلبيونيينإنجيلوالنصارىأوالعبرانيين

نصرانيةشيععنصادرةأويهوديةبتقاليدويحتفظان

تعاليمهاتبريرإلىتسعىالتيالرأيالقويمةيرغأيالصحيحةغيراألناجيل03

خصوصاالغنوصيالتيارالفئةهذهإلىينتميعنهاالمبتعدةأوالكنيسةلتعليمالمخالفة

وإنجيلتوماإنجيلوعلىاألناجيلمنكبيرعددعلىممصرديحمانجعفيعثرولقد

سوثلمابر

ظماكتابتهاعلىحفزوالتيالقانونيةاألناجيلتكميلتدعيالبئاألناجيل04
أدنفيحئىالهوتيةأمورتوضيحفيوالرغبةالمعرفةمنمزيدإلىالشعبيةالتقوى

الرغبةتلكوتشمبعالظمأهذالترويالقانونيةاألسفارتكنلموالتفاصيل

أعنيالقانونيةاألناجيلعنهسكتتماخصوصاتناولتاألناجيلمنالفئةهذهإن
أجدادعناألسئلةعلىجوائالنقطتكنلمهذاعملهاوفيوطفولتهومولدهيسوعأصل

أيضالهاكانثبلطقولتهسنورافقتبمولدهأحاطتالتيالعحيبةوالظروفيسوع

وبعدالوالدةوفيالدةالوقبلمريموبتوليةلالألوهةإلىتشيرإئهاإذهوتيةyأهداف

بالعربيةJjالطفولةإنجيلوiلاألويعقوبإنجيلoاألناجيلهذهأبرزومنالوالدة

ZلمتىالطفولةإنجيلوZمتىإلىالمنسوباإلنجيلو

Jوإلىاألهلإلىفيهاالحديثيمتدبليسوععنبالتكلماألناجيلهذهتكتفيال
إنجيلمنماأنهالمالحظومنالمثالسبيلعلىالنخاريوسفقضةفنقرأيسوععائلة

التييسوعDiنموSiفكرةإنإذه2Vلوقاعنهايتكلمالتيعشرةالثانيةالسنيتعدى
معاوإنساناإلهايسوعداممامقبولةتكنلملوقاذك

فهيالشعبيةوالتقوىوالفنالليتورجيافيكبيراأثرااألناجيلهذهتركتولقد

فيوالحمارالثورعنوتحدثناوحتةيواكيممريموالديعلىتطلعناcالمثالسبيلعلى

أيامناإلىجاريةزالتماالرواياتهذهوإنواسمهمالمجوسعددوتحددالمغارة
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األناجيلألنعدداأقلفإئهاالمسيحآالمرواياتتكملةحاولتالتياألناجيلأئا
إلىمعاالالهوتيةواالهتماماتالشعبيةالمخيلةوتذهباآلالمروايةفيتتوسئعالقانونبة
الجحيمإلىالمسيحنزولعنالحديثوإلىالمعنييناآلخرينشخاصNIعنالحديث

إنجيلو5Ljaبرثلماإنجيلوئمسنيقوثإنجيلوبيالطسأعمالالفئةهذهإلىتنتمي
غمالئيل

بعدلتالميذهيسوعوتعليماتأحاديثتكملةعيتذأيضااألناجيلهذهوإن
الرؤيويةوالعناصرالرسائلىالئمطيشوهاديتUأهيئةتأخذللمخلصبحواراتالقيامة

ورؤياياهيعقوبرسالةوالرسلرسائلLogioncFreerjjuالفئةهذهإلمطينتمى
ثنتانالا

تنتمىالمختلفةمخطوطاتيخااألناجيلمنمتفرقةمقاطعمنمجموعةأخالراه

التقليدمنمبعثرةمنفردعناصرتؤلفالتيالمكتوبةغيراألقوالمثلمنفئةآيةإلى

يسوعألقوالالشفهي

فينجدأسناإالالمنحولةاألناجيلمنالنمطهذامنأيدينابينالتيالموادهيهذه
Alبعدعليهانعثرلمكثيرةأخرىموادوجودإلىتشيرئلالقدبمالمسيحيب

المنحولةاألناجيلهذهأهتمنعرضيلىماوفي

األؤليعقوبإنجيل

القانونيةاألناجيلتكملةتدعياليالمنحولةاألناجيلفئةإلىاإلنجيلهذأينتمي

والدةقبلماتاريخعنيتكلمإذالمنحولةاألناجيلأؤلفيصئفألئهباألولنعت
فيمصرفيوضعالرلثأخانفسهمعتبرايعقوباعهأنأخرهفيكاتبهويدعييسوع
استعملهيوستيئسيكونوقدالالحقفيعوسثمالثانيالقرنمنالثانيالنصف

إنجيلالالتينيةالكنيسةعدت500العامحولالصادرجيالسيوسإعالنفي

الكنائسحظوةنالفقدالشرقفيأماالغربفيالنسيانفطمسهمنحوألاألوليعقوب

ثالثينمنكثر1باليونانيةنستخمنلهنجدمابدليلوتعفمهتنشرهأخذتالتيالشرقية
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الوالسريانيةوالسالفيةوالجيورجيةوالحبشيةوالقبطةواألرمنيةالعربيةفيترجماتومن

فينLكإبوستيلغليومالفرنسيلمالعاإنبحيثالليتورجيافيمكانتهلهكانتبل
إنجيالإئاهحاسباالالتينيةإلىونقلهمعهجلبه94915I0عامالضرقإلىرحلة

قانونيا

مريمبأجداد16االفصولئعئأقسامثالثةإلىاألوليعقوبإنجيليقسم
وحنةيواكيممريموالديأنالكاتجاويرويبيسوعحبلهاحتىوطفولتهاومولدها

ورزقهماعجائبيةبطريقةالنهايةفيكافأهمااللةأنإالعقرهمامنيتأئمانعاقرينكانا

بتوألعاشتحيثأورشليمهيكلإلىدخلتالثالثعامهابلغتوإذلهفنذراهامريم
3Nأولهأرمالوكانرعايتهتحتيوسفأخذهاعشرةالثانيةتبلغوثامالكيغذيها

منحمامةفطارتمجتمعينجميغاكانواsإإسرائيلأراملبينمنإلهيبتدبيراختيربالغون

رأسهعلىوحطتعصاه

اختيارعنبالحديثمكتفئاسريغامروراالالحقةالسنواتعلىثممنالكاتبويمر
زيارفاوعنلهاالمسالكبشارةوعنللهيكلحجائاخيطبأغلىلتخيطلمريماللة

إعوعنأشهرسئةمنذبحبلهاوعلمإليهاعادحينيوسفاضطرابوعنألليصابات

1Yrcمئىفيكمااإللهييسوعبأصللهالمالك

وفيالقانونيةاألناجيلفيكمايسوعمولدعنالحديثإلىبالكاتينتقلثم
المدينةقربمغارةفييوسففتركهامريمساعةتءجالالكتتابلحمبيتإلىالطريق

مريمبتوليةمنباستغرابوتحفقتالعجائبيةيسوعدةوفشهدتلقابلةليأتيوذهب
األمرتتحفقأنهذهفأرادتصالومىئدعىأخرىقابلةالقابلةهذهوأخبرتلعدها

شفاهايسوعأنإاليدهانارفأحرقت

ئاهيرودسإنفيقولزكريااستشهادروايةاألخيرالقسمإلىالكاتبويضيف
زكريابقتلأمرويوحنايسوععلىالقبضمنيتمكنلموخدعوهالمجوسأنرأى

رواياتهصلبفييضعأ3لهإاليسوعطفولةأناجيلإلىاألوليعقوبإنجيلينتمى
مريمتكريمعلىيشهدالذياإلنجيلهذافإنيسوعأئممريمالالهوقاتفكيرهأساسوفي
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بتوليتهاوعلىIمولدمنذملمراللةاختيارعلىيبرهنأنيريداألولىالكنيسةفي

حولالوثنئسلسيوسأوردهاالبئاألسطورةدحضjإيرمىهذابرهانهوفيالدائمة

خسسارجعالقةمنولديسوعأنالمدعيةاليهوديةالكتاباتوبعضمابVAالحام
ولمجتبيسبقأنالكاتبأرادولقدبانتيرايدعىرومانمأوحندفيمريمبينالزواج

متىاإلزائيةاألناجيلفيمهرsJالواريسوعإلخوةتفسيرمنيعطونهقدماالمسيحيين

إالممريمللزواجتقدمحينبالغونأوالدولهأرمألكانيوسفإنفقالمثال1247
فعلكماالمنحوواعتبارهاألوليعقوبإنجيللدحضسببانSكJالقوهذاأن

بتوليةعلىالحفاظمريذالهعئمءأبنايسوعإخوةجعلإلىسعيهفيإيرونيفس
األؤليعقوبإنجيلمحاربةإلىفاضطريوسف

نجدهاالبرزانةيتحلىأسطوريةرواياتمنفيهماعلىاألولبعقوبإنجيلإن

تسستقىالرواياتهذهإنإذالمعجزاتإلىمتعطشةتبدوالتيالمنحولةاألناجيلباقيفي
ممتىالقانونيةباألناجيلوتستعينوصموئيلكشونكميالدالقديمالعهدمنأمثلتها

الجلمءإرسافياإلنجيلهذاأثرإنالقولعنالغنئومنيسوعبطفولةيتعلقمافيqقو
اجاكبيرالمرجمهأ

Lqإنجيل

اإلسرائيليالفيلسوفtوtماتوالرسولاسمالمنحولاالنجيلهذايحمل
والعربيةواإلثيوبيةوالجيورجيةواألرمنيةوالسريانيةوالالتينيةباليونانيةنسخاتمنهلنا

غنوصيواحدأصلمنالمعالةالنسخاتهذهتكونأنالمحتملومنالقديمةوالسالفية
6موسفع

ففىعشرةالثانيةسئهحئىيسوعطفولةعنكثيرةأسطوريةأحدائايروي
يوماكانيسوعأنcالمثالسبيلعلىلنايروىالنسخأطولهيالىاليونانيةالنسخة
أحدفذهبالطينمنعصفورأعشراثئفصنعالسبتيومفييهودرفقةمعيلعب

1201131الهراطقةعلىالرذريناوسإراجع6
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إاليسوعمنكانفماالسببعنيسموعيوسففسألوشكاهأبيهيوسفإلىداألوال
العصافيرفطارتصققأن

القبطيتوماإنجيل

مكتبةفياكتشيفLماتوسفروعنالسابقتوماإنجيلعناإلنجيلهذايختلف

يكنلماالكتشافهذاوقبلعليهادخياليبدولكئه5c5toANحمادينجع
أوكسيرينكوسمخطوطاتوفيكتاباتهفيإيرونيفسأوردهامقاطعخاللمنإالمعروفا

Oxyrhynchosبويشبعدفيمااكتشفيسوعإلىمنسوبةأقوالفيهاوردتالتي
PuechChHjbغريتGarittecGهذاتوماإنجيلمنأثهاحدةعلىكل

أمالقبطيةهيهلاألصلئةالشسخةتحديدعلىاالئفاقإلىالباحثونيتوضللم
أوكسميرينكوسمخطوطاتإنإذالثانيالقرنإلىالقبطةالنسخةترتقيوقداليونانية
كذلكالثانيالقرنإلىاليونانيةالنسخةترتقيوقداألرجحعلىالثالثالقرنإلىترتقى

الثالثالقرنمبادئإلمماترتقىالتيتوماألعمالسابقةكانتنهاأثبتإذا

بعبارةعادةلهايقدمالمسيحللسيد9قوألf11علىالقبطيتوماإنجيليحتوي
وتخلوالحقةمرحلةفيأضيفتالتIابعضفيتكونقدju4وoptيسوعقال

وتالميذهيسوعإلنحوارماكنAابعضفيويتخللهاالسئردعناصرمناألقوالهذه

شريعةرؤياةءنبوحكمةtأمثامتنوعةأدبيةlutإلىاألقوالهذهتنتمى

المسفىالمصدرفياآلخروالنصفاإلزائيةاألناجيلفييوازيهمالهنصفهاجاعة
ءاآلباوأدبالمنحولةالكتبفيالتعديلمنقليلمعنجدهشمائعاناLsماألقوالهذهومن

نويينوالماصيإنالغنوالهراطقةوأدبالذياتسئارونذيذئمسنسأوريجاإيريناوس

الحالهذهفييلقىوقدنصراإلمصدرإلىيرتقيقداألقوالهذهبعضأنيهسئيلويعتقد

7فيiا01

n9V1IOxyعامالمخطوطاتهذهاكتشفت

A1دوريسبحسبقوآلMoressejr1jVغريحثبحسبGaritte
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استعملتإكليمنضسإلىالمنسوبةالرسائلتكونوقدالجديدالعهدتاريخعلىءأضوا
هذاتوماإنجيلنص

منأألدداالنمطهذاعلىشاهدأولإئهإذaكبيرأهميةالقبطيتوماإلنجيلإن
ولوقامتىمنكاانطالقاالمصدرئهوهمافيوجودهاالباحثونيفترضالتييسوعأقوال

نهائيجوابمنلديناليسالغنوصيةالكتاباتإلىالقبطيتوماإنجيلينتمىهل

غنوصئةميولمناإلنجيلهذافييبرزئمابالرغمالسؤالهذاعلى

القيامةبعدرسلهمعيسوعيثأحاأوالزسلرسالة

بينالحوارعلىيقومالغنوصيةالحلقاتفينشأأدلنمطإلىالرسالةهذهتنتمي

الغنوصيينعلىتنقلبالرسالةهذهأنبيدوتالميذهاألمواتبينمنالقائمالسيد
تقدمفإئهاأفرادبهينعمخاصنكشفإلىتلجأأنوعوضلحاربتهمطرائقهموتستعمل

بدورهمقامواالذينالرسلأولئكبأحمائهمإياهمذاكرةجميعهمورسلهالمسيحبينحوارا
بنشرها

روايةتليئماألرضعلىيسوععجائبوبسردبالمسيحاكالنهمبماعالنالرسليبدأ
األمواتبينمنالقائمالمسيحيكشفبعدهاومنالقانونيةاألناجيلبحسبالقيامة

اللمالعانهايةتسبقالتيوالعالماتالعامةوالدينونةالجسدوقيامةعودتهعنلتالميذه

ظهورهوجبرائيلوالتجسدعليهمألمحكومومصيرmillenarismeاأللفيةللبدعةأثر

منذالكائنالكلمةعقيدةءبإحيابلوالموتآلالمباليسيتئملذي1ءوالفداا4للكلمة

نازلةوقديداتبولسوبعثةالرسلوبعثةالجحيمإلىوالترولناصعاءإحيااألزل

أعماللمجسبالصعودبوصفالكتابوينتهىالكاذبينالمعلقينوكندنئممىبسيمون
I9

بالجسدقيامتهحقيقةوعنتجسدهحقيقةوعنالمسيحألوهيةعنالرسلرسالةتدافع

القديمالعهدقديسوحيثالجحيمإلىنزولهحقيقةوعنالعامةللدينونةوالروحالنفسمع

والظلماتالنورخالقهواللةأنالكاتبويرىبالمعموديةخطاياهممغفرةأيضاهملينالوا



Aالمنحولدبf9

أنالخاطئمقدورفيلكنحراعمالليستوالحطيئةللشزمباشرغيرسببوهو

تالميذهعضدالمسيحإنبحيثللخالصوضروريةاجامهضةيةوالمعصوفىيقاومها
واالحتفالبيدهالخالصخيراتجئمعتمدالعلىأنبيداليمبسفيواألبراراألرضعلى

فيهامتشددفإئهالتوبةوأئافصخاالكاتبيدعوهباإلفخارستيا

10معاالرسائليواألسلوباإلنجيليالسردإطارفيكشفاالرسلرسالةتشكل
عنالمشبهينعقيدةيواجهالعقيدةقويمنصمنتتأئفئهافإالالهوتيةالناحيةمنأئا

لمالنصأنولوعموماحملتهافينجحتولقدالثنائيةالغنوصيينوأنتروبولوجيةالمسيح
الحقبسةإلىالعائدsyncretistesوالملفقينالغنوصيينتأثيرمنتمامااإلفالتمنيتمكن

الثانيالقرنأواسطفيالمصريةالهلينيةالنصرانيةأعىالرسالةفيهمانشأتاللذينوالمكان
انتظاروعنالمسيحيالفصحعيدعنشهاأقدمعلىلكsلىالرسلرسالةpوتحتوي

حالفليلةفيالمسيحدعو

كارلاكتشف1895العامفيالمسيحيبAافيالرسالةلهذهذكرانجدال

غيريهلويسنضر1I1iالعاموفيبالالتينيةورقةوبيكبالقبطيةمنهامقاطعثهيت

اليونايخةلألصلترجمةإالالنسخهذهوليستباإلثيوبيألالكاملنضهاغريبووسيلفان
القديمةالكنيسةفيالزسلرسالةتأثيرمدمحطنعرفأنيسعنااللذللث

دئمسنيقوإنجيل

للفصو1بيالطسأعمالJاألؤيدعىجزئينمنئمسنيقوثإنجيليتألف

التياألناجيلألىوينتمي1VYالفصولالجحيمإلىالمسيحنزولوالثانيا6

قتلمنتبرئتهإلىساعئابيالطسشخصعلىالكاتبفيهيشذدالمسيحآالمتكملةتزعم

يحظىوأنالقديسينسيرفيسيرتهتذكرأنيستحقمنممظهرإظهارهوإلىالمسيح

يكرمونالذيبتكريم

الرسائلبأسلوبتبتدئإنماإئهاإذالمنحولةالرسائلمعالبعضيدرجهافيمااألناجيلمعأدرجناهالذلك10

revelationالكشفأسلوبإلىتنتقلحئى



الزسولئونءآلبا

هذافاشتهرالعاشرالقرنمنمتأخرةالتينيةنحطوطةؤئمسنقوثإنجيلئهى
iالغربفيعشرالثالثالقرنقيالسم

عهدفييقولالنهائياإلنجيلكتابةتاريخالمقدمةفينفسهالكاتبيعطى
قيفالنتنيائسفالفيوسحكموفيلملكهعشرةالثامنةالسنةفيتيودوسيوسفالفيوس

oyiالعامفييعئأل1التاسعةعاماعشرالخمسةفيالخامسةالسنة

إبيفانيوسإنإذrVotcrVالعامإلىبيالطسأعمالأفياألولءالجزيرثق
وردلهذكعلىاعتماداا5العامقبلLمlإيرتقىقدبلالبهيستشهدالسئالميى

الوثنيةبيالطشأعمالبكتابةمرتبطةكتابتهتكونوقد13وترتليانس12يوستيئسعند
دئامكسيمنيالسأيامفيالمسيحيينعلىالحقدلتغذيةأنشئتوالتيأوسابيوسذكرهاالى

r11r1Y5العامنسخةأنويبدواY4أيالئانيءلزاءباستشناأقدمموادتستعمل
ءالجزإلىأضيفشايتفايلرفريدريكرأيفيءالجزهذافإنIالجحيمإلىالمسيحنزول7

أعمالنجدفيماأيدينابإنالتياليونانيةالنسخاتفيموجودغيرألئهحفاvاألؤ
ألعميؤئفالذياألولءالجزمعيتطابقالالثانيءالجزهذاأنويضيفةلماLبيالطس
أعيدتول1Aأونسخةلديناشايتفايلررأيعلىءوبناتكملةإلىيحتاحالمتكامال
cاiالفصلينإلىهامةزياداتوأضيفتcBثانيةنسخةفيالحفاصياغتها
إلىالمسسيحنزولعنالثانيءالجزإضافةاإلمكانفيليصير16الفصلكثيراواخئصر
معيعتبرهالذيالثافيءالجزلهذاتاريختحديدمنيتحكنلمشايتقايلرأنإألالجحيم
ليدخلأبوابكمءالرؤسالهاإرفعواrالمزمورتطييقوإدناألولمنأقدمذلك

x9513اoهناعددالسنواتفيكونعشرعاماتعذبخصسةالحقباتبعضنتUك
2Nbali1األؤo3nj4

Y1اOJJ5J2ا

فيتعليمهاوفرضالمسيحيأللمحاربةالمسيحعلىبالنجاديفالمحشؤةاألعمالهذهدئامكسيحنياشأنشألفده14
501تالهرطففيابيفانيوسهاsأخرىأعمالظهرتالمسيحثبنعلىالحملةهذهولصدالمدارس
يناأيدمبينالئاألعمالنتحدرومنها



Aالمنحولدبo1

إذالرابعالقرننهايةفيالتاريخيدتحدهإلىبنايميلالجحيمإلمماالترولعلىالمجدملك

النيصيغريغوريوسحمىءالسماإلىالصعودعلىإالتطبقلماآليةهذهأنيبدو

أاالالفصوتتكلمقسمينعلىبيالطسأعمالأيCاألؤلءالجزيحتوي
وصلبهبيالطمأماميسوعمحاكمةعنالحقيقيئبالمعنىبيالطسأعمالتشكلالتي

اتءافتراوجهفيالبتولييسوعمولدعندفاعالالهوتيةالناحيةمنوهيودفنه
بيالطستظهروهيعجائبهعليهاتشهدالتيتهءوبرااإللهيسلطانهوعنااليهود

النسخبعضإنبلالالقانونيةاألناجيلمنمموادمستعينةيسوعصلبعلىيعترض
السريانيةالكنيسةإفابحيثوبرلماتهبيالطسبهقامالذياإليجاألالدورأبرزتالالحقة

أنإالالقديسينعدادفياليومإلىالقبطةالكنيسةوأحصتهللقديسينإكرامهاأكرمته

تجدلمالقاسيموتهبعدألهأوردتإذمأسويةنهايةلهجعلتاألخرىالرواياتبعض

فانتهىفبرهنبشتالجحيممنأرواخاألنالروننهرفيوالالتيبرنهرفيالالراحةنفسه
بيالطساسميحملالذيالموضعفياأللبجبالفيبحيرةفيرميهإلىاألمربه

عنتتكلمفهىبيالطسأعمالمناألصلفيتكنفلمالفصولأئا
أخبروهممجتمعونهموفيمايسوعموتبعدأورشليمفياليهودمحفلعقدهاجتماع

حادنقالثفينبعثءالسماإلىوبصعودبرسلهأنيطتالتيالتبشيروبرسالةيسوعبقيامة
اليهودإقناعإلىيتوضالأندونمنيسوععنالراميويوسفنيقوثيممسفيهدافعبينهم

اللذينالمتوفينحمعانابنيعنعاUفتشكلVYVاألخيرةالفصولأما
تبتدئخطيالهماجرىمماالكهنةكبارويخبرانمعهفيقومانالجحيمفييسوعفانيصاد

المعمدانويوحناءواألنبياءاآلبافييبعثالجحيمظلماتفينورمنشعاعبظهورالرواية

المسيحابتلعتقدإذسوإبليالجحيمبيننقاشوينشأتتحفقبالمسيحالمواعيدبرؤيةأمال
أبوابكمءالرؤساأئهاإرفعوايدؤيبصوتوإذابالمعجزاتسلطانهأظهرأسنهمع

القدبمالعهدقديسوويقوموالجحيمإبليسفينغلبrYVcمزالمجدملكليدخل

الفردوسإلىويدخلوناألردنفيويعتمدون

أعالهابانترروابألjرا51



oالرسوليونءاآلبا

الوسيطالعصرشهدهمتنوعةوتعاليمبأشكالالجحيمإلىالمسيحنزولتمثيلإن
والسريانيةوالقبطةواألرمنيةبالعربيةالكثيرةالترحماتةبشهاالحديثالعهدإلىوبلغ

16إبيفانيوسإلىمنسوبةالنورسبتفيتلقيعظةذلكفيأسهمتولقدوالالتينية
الجحيمفيدارتالتيالمعركةأكبروروعةبدقةتصفنيقودجمسإنجيلUمنومستقاة

ءالفصحيالزمناتءقرافيالالتينيةالسواعيةفيالمقاطعبعضمنهالنجدوإئا

العإرانئينإنجيل

النهمنوهاوالالتينيةاليونانيةإلىونقلهاإلنجيلهذا17إيرونيفسالقديسعرف

رأىولقدNazareensالناصريونويستعملهعبريةبحروفلكنالكلدانيةباللغةوضع

بعضفينقسهإيرونيمسويبدوالرسولمئىإلنجيلاألصليالعبرأنمالنصالبعضفيه
الرأيهذامناألحميان

متىإنجيلوبينبينهكبيرةابةقىالواقعفيتظهرنملكهاالتيالقليلةالمقاطعإن
قبلالذبمامتىإلنجيلوتوسيعاجديدةصياغةفيهيرواأنالباحثوناعتادولقدالرسول

أغناطيوسبديبينكانوقد0العامقبلماإلىاألرجحعلىيعودالقانويئاإلنجيل
أوبالعبريةالناطقينوفلسطينسوريةنصارىألنالعبرانيينإنجيلوئهى18األنطاكي
نهيستعملوكانواiناصريينإيرونيمسيدعوهموالذينباآلراميةباألحرى

بطرسإنجيل

بورياناكتشفهامخطوطةفيمحفوظمقطعومن19أوسابيوسمناإلنجيلهذاعرفنا

فيباليونانيةسفرأخنوخبطررؤيامنمقاطعمعlAA1VAA1عامءشتافي
مصرصعيدفيأخميمفيمسيحيمدفن

17464439pp43GP

vلالرجامشاهر17

3جم7ئهيدتمعأ8

الكنسيالتاريخ19



orالمنحولدبا

قتلمسؤوليةراميامنفقبأسلوبوقيامتهالمسيحآالمأحداثالمقطعهذايروي

علىيحملمماهيرودسأعطاهفقدبالصلباألمرأماوحدهماليهودعلىالمسيح

القانونيةلألناجيلتحويرااإلنجيلهذافيبأناالعتقاد

منواضعهأنيثبتفإئهالمشيهينبدعةآثارمنبطرسإنجيلفينجدهماأما

سوريةفيcl0العامقبلتكونفقدتأليفهسنةأثاالشيعةهذهأتباع

اإلبيونئينإنجيل

االثنيإنجيلأئهويبدو2إبيفانيوسمنشهادةاإلبيونئينإنجيلعلىلناإن
بالسئمعإاليعرفهفلمإيريناوسأما021أورمجانسpعرالذكبعشر

إبيفانيوسأوردهاالشذراتبعضإالمنهيبقلموiاإلبيونيينإنجيلضاعوقد
الذينالنباتيينمبدأمعمتماشيةليجعلهامتىأياتبعضيحوراإلنجيلهذاأدنونالحظ
باألعشابيقتاتون

المصرئينإنجيل

قانونياسفراالمصريونعدهوقد15العامبعدLملىالمصرئينإنجيليرتقي

والناسيينcencratistesالزواجيرفضونكانواللذينحجحااإلنجيلهذايقدم

naassenensعسنلموداليةاالنظريةوالسابليينوالجسدالنفسعننظرياتا

U22القدسالروح

وصالوميالمسيحبينحوارعنكنايةهوئابتمقطعاإلنجيلهذامنلنابقى

23اإلسكندريإكليمنضسأورده

يلىcrr61طقاتلهرا2

قاGلليJوIاالعظة2ا

392يلىLموالمتفرقاتاإلسكندرفيإكليمنضسى62cYتالهرطظإبيفانيوسراجع1
قاتلمتفرا23



oالزلمولئونءاآلبا

jالنذريوسفية

أقدموتشكلqjاألؤيعقوبإنجيلمنمستوحاةالنخاريوسفوايةjإن
يوسفالقديستكريمعلىتشهدوثيقة

مصسربالدفيالتاسعالقرننهايةالباليونانيةاألرجحعلىالروايةهذهوضعت

إليهاأضيفتوقدالقبصبالنمنمرتبطةعربيةونسخةقبفةنسخةفيإالتحفظلملكن
بعدهثماأوالخامسالقرنمنمقاطع

2لالفصويوطفولتهومولدهالمسيحأجدادعنااأJالفصوتحكى

2rمنبعناصرتستعينوالجنازةالموتلمشهدوصفهاوفيودقنهوموتهيوسفمرض

مسيحياتأويالإياهامؤؤلةأوزيريسعبادةوبطقوسالمصريةLAIاطر

بوئلماوسإنجيل

I1نابرونيفمعندذكربرثلماوسإنجيلyمقاطعمنهولناجيالسيوسإعالنوفي
والالتينيةوالسالفيةواليونانيةبالقبطة

طرحهاأسئلةعنجوائاقيامتهبعدالمسيحكشفهالذيالكشفاإلنجيلهذايروي

دقيفاوصفاالجحيمإلىالنزولويصفبرثلماوسعليه

الغنوصيةاألوساطفيالثالثالقرنفيمصربالدفيالنوراليونالباألصلرأى

متئاإنجيل

تقاليدكتابهويكونوقد2أوسابيوسنظرفيهرطوقيإنجيلمئياإنجيل

أصلهالغموضيلوالذي26مرةزغاالسكندرفيإكليمنضسيذكرهالذيمتيا

مدخلمثىلي24

cv3الكنسيريخاكo26االعظةأوريماضراجعjYليkk

قاتلمنفوا62



00المنحولألدب

أنشئلقدباسيليدسحولالغنوصيونهايأخذسريةتعاليمaAمتياإنجيليتضفن

مفقوداليوملكئهالمصريةالبالدفيالثانيالقرنمناألولالنصففياألرجحعلى

فيلبسإنجيل

الذيفيلبسإنجيلوجودYfitfواإليمانالحكمةكتابرضيفت

غنوصيمؤلفإئهقائالYإبيقانيوسكذلكهيذك5

الذيالمقطعفيهنجد1vمختلففانيوسهيذك4الذيالمؤئفهذاأناأل
هداaنجعمجموعةمنالثالثةالمجموعةفيالثالثةالمرتبةيحتلوهوبهيستشهد

برناباإنجيل

لألسفاريونانيةمجموعةوفيحيالسيوسإعالنفيبرناباإلنجيلرذكعلىنقع

مفقودلكنهالتاسعأوالثامنالقرنمنالقانونية

أعلنمسيحيأئفهفقدالمسيحمحضدايجعلالذياإليطاليUUبرناباإنجيلUأئا
عشرالرابعالقرنفيإسالمه

أندراوسإنجيل

أعمالكتابيكونوقدجيالسيوسإعالنفيمذكورilأندراوسإنجيل

29إليهألمحأوغسطيئسيكونوقد28األولأنوشنسيوسالباباعرفهالذيأندراوس

أخرأناجيل

األناجيلهذهأهئمعلىلمحةأعطيناوقدعددلهايحصىالالمنحولةاألناجيلإنقلنا
إنجيلمنهاباحمهاإالتعرفالمنحولةأناجيلهناكيزالوماأيدينالينالموجودة

الحقيقةإنجيلوباسيليدسإنجيلوءحواإنجيلويهوذاإنجيلcd5تو

v2الهرطقاتيى

A267939201لةلزسااprophetetlegadversariosC



oالزسولئونءاآلبا

بعضفيالمنحولةاألناجيلهذهمنوردتالتيالمقاطعبعضأيضاهناونذكر
طاتلمخطوا

الفيوممقطع

itJأعالهعنهاتكلمناوالتيأوكسيرينكوسنحطوطةفيعليهاعثرالتييسوعقوال
بيلنشرهاالتيقديمةمسيحيةومخطوطاتمجهولإنجيلمنمقاطع

منحولإنجيلمنمقاطعأربعةمنبقايافيهانجدوالتيSkeatCTrlnorg1cوسئكيت

الرسوليوحئابإنجيلصلةله

المنحولألرواياتfiIاألعمارابغا

مترويوالرسلءهوالعنتتكلمكتاباتالرسلرواياتأو30أعمالإن
اإللهيينبالرجالإياهمناعتةعلمواوماونشاطاتأسفارمنحياقمفي1عملوا
اإليمانغلىالحقيقيينوالشهود

مقاطعإالاألحيانمعظمفيمنهايصلنالمالتيالرواياتأواألعمالهذهئكتبلم
باستقاللبعدهاكتبتقدبلcUممنافسةال3لهابتبعيةوالالقانونيةالرسلأعمالمموازاة
تكملتهاإلىساعيألمرحلتينعلىبعيدةوصلةعنها

وبطرسوبولسىويوحئاأندراوسأعمالالكبرىاألربعةالرسلأعمالإن

كاتبهاكارينوسلفكيوسواعمبرواحدةمجموعةفيالمانويونجمعهاالتيوتوم

القرنمنءابتداكتبتالئالرسلأعمالأماوالثالثالثانيالقرنينإلىترتقياألو

Iرسالتتناولإئهاأوالكبرىاألعمالعنمصورةفإئهاكبيرعددمنهالديناوالىلرابع
منفيهاوليسواألفكارالموادبغئالقديمةاألعمالنعمتكماتنعماللكئهاأخرين

كتاهاءاألرذ

rأعماولفظةرواياتلفظألبينيميزتنالباحئينمنJL4Etcفلحtpمختلفاأدبصالهطامنهماكلتثحكلإذ

الفصلهذالطإليهسنثميركما



lلانمحوبvo

األدألنمطهاتحديدمنالدارسونيتمكنلماجامتنوعةالزسلأعمالأساليبإن
واألعمالtcpio5otاألسفاروأدبالقديمةالروايةإطارفيتندرجآنهاالراجحومن

5aعناصروتطؤرتتناولبلالخياللمعامنليستبأئهاذلكمععنهاتمتازالئءيأع

هىافعدوحمسةتكوينهافينرىأنرصومعوسعناوفيورواياتوأساطيرالتقليد

السفردافع

وسلطانهماألبطالفضائلعلىالتشديدأي31الفضيلىالدافع
البشرأحملوالرسلفيهيدخلالذيالغريبلمالعاوصفأيالوصفدافع

تتكلمحيوانات
الوعظفيسيماوالالفئويةدافع

bالحثرواياتفييزدهرالذيالجنسيةاإلثارةافع

وتعليمهمءالقرالتسليةكتبتوقدالشجىدبAاإلىالرسلأعمالتنتمي

أوالهوتيةمواضيعمناقشةتدعىأندونمنالمسيحيةوالتعاليمابباآلوقذيبهم

أنبعدمقبولةتعدفلمالغنوصيةمننشأتالرسلأعمالبأنالقائلةالنظريةأئاكنسية
فيمايلغيالهذاأنإالالغنوصيةداخلدييزاثوفرضالغنوصياألدبحديثااكتشف
غنوصيةعناصرمناألعمالبعض

فيهايحتفلكانكماالعبادةلتاريخمفيدةمعلوماتلناتوفرالرسلأعمالإن
الشعربقايامنوأناشيذصلواتفيهانجذوالثالثالثالمماالقرنينفيالحاضةالبيوت

وعلىالنسكيالهرطوقيةالجماعاتمئالعلىونطلعاجاالقدبمالكتابغيرالمسيحي
الرسلاستشهادأعمالوكانتالغنوصيةالمثميعفيمتفشئيةاكاالتيوالخرافاتالتلفيقئة

عيدهميوتمااللهيالفرضفيئتلى

بطرلرأعمال

بإنكتبتإلينابلغتمنحولةالرسلعنروايةأفدمهىبطرسأعمالإن
كبيرءجزالثلثيقاربمامنهاضاع32رومةأوالصغرىأسيةفي9و180العامين

فضيلةكلمةمن3ا



Oالزسوليونءبااآل

تدعىالتينيةبنسخةإلينابلغتااألولالقسممنوروايتاناألخيروالقسموسطهامن
VercellensesActus33استشهادروايةوكانتمختلفةوبمقاطعيونانيتينوبنسختين

الشرقيةالنسخمنمجموعةعليهاتشهدكماممفردهاتتداولبطرس

عشراثىبطرسقضىحيثاألرجحعلىأورشليمفياألولالقسمأحداثتدور
AAfrأعمااحرالسيمونمرةولjztاصjالتقليديرويكماعاما

تلكفيوعملهاللةمنمباشربأمررومةإلىبطرسسفرالضانيالقسمويرومم

فيالساحرسيمونيظهرهناكرسالتهليتابعإسبانيةإلىرومةبولسغادرمافبعدالمدينة

عجائبهإنإذالمؤمشينبعضعداماالمحليةالمسيحيةالجماعةإليهويجلبالرومانيةالعاصمة

مبارزةفيمعجزاتهتفوقمعجزاتويجترحلمحاربتهبطرسينبريعندئذالرومانيينغلبت

المشهذاكتسحبوقدعحائبمنعندهماأعظممنهماواحدكلفيهاأبرزكبرةعلنية
عنليبرهنبرجققةمنبنفسهسيمونألقىحينrtواسعةشهرةالمبارزةهذهمناألخير
ساقيهإحدىوكسراألرضعلىالساحرفوقعبطرسفصلىالطيرانعلىقدرته

ممابالعفةيبشئرالرسولهذاكانفلقدبطرساستشهاذيروياألخيرالقسمأما

أغريباسراريمنأربعاإنإذالمدينةفيالبلبالوزرعرومةUأغريباغضبأثار
يعتقلولئآلالعقةباسممعاشرقمرفضنأوأزواجهنهجرنكثيراتءونساتركنه
السيدcAppiaiLLaأبياالمسضىالطريقعلىرومةمنهربالسحنفيويزفيئطرس
تياصلرومةإلىأذهبالسيدفأجابهDominevadisQuoسيدياأينإلىفسأله

خالفعلىأسفلإلىرأسهإئمامصلوئاوماتأدراجهبطرسعادعندئؤثانيةفيها
السيدصلب

البعضرايلىقلسطينأوسرريأل32

rrالمدينةباسمكذلكعبتVercelliالسابعالقرنإلىنرتقىالتيالمخطوطةتحفظحيثإيطاليةبا

rأفيحئىjهوليودم



هالمنحولألدب

وتنتصبوصدىتأثيرمنلألعمالكانكمنريناسيدياأينإلىDروايةإن
أقدامطبعاتفيهاتكرموالسيدبطرسءلقامكانيفترضالذيالمكانفيكنيسةاليوم
rالرخاممنحجرعلىاختفائهقبلتركهاالسيد

أنبلالهرطقةتحاربأننهاليعهداألعمالأدبإلىبطرسأعمالتنتمي

اللةسلطانعلىوتشهدخارقةعطمةأعمالمنyiاإللهيالرجل1بطرسعملماتروي

فالمؤهذامفاصلإليهاLمIىؤواالمعجزاتوتؤلفالشرقوىعلىينتصرالذي

بينللربطإالرومةإلىأورشليممنالسئفروماضلواتوالوالحواراتالحطاباتتتخللها
riإخبارقيهدفلهوليسالمدينتينهاتين

بولسأعمال

فيبولسأعمالترويإذ4U7spio8o1األسفافئةإلىبولسأعمالطتنتمى

الثانيالقرنمناألخيرالربعفيrvالصغرىآسيةمنكاهنكتبهالقدألسفارهروايتها
القديسمحئةومدعئاالقانونمأالرسلأعمالسفرمزوراcا59والعامcAالعامبين

منفاقيلالمنحولةالرسلأعمالوالدةشهدتالتياألوساطفيعنهوالدفاعبولس
منصبه

وقبطةيونانيةنحطوطاتفيمقاطعمنهالديناكاملةإلينابولسأعمالتبلغلم

بولسبينرسائلrدتباعنوالثانيOWوتقالبولسأعمالعناألوليتكلمرL4ثالثةفي
Iبولساستشهادعنوالثالثكورنثسوأهلالثالثةرسالة

Sienkiewi3Henryk1fnI91أczزينكيفتشهنريكالبولونيللكاتبروايةإن53

اiهعاملالدابنوبلجائزةوأكسممهالعالميألالشهرةلهجلبت

i3بطرسكرازةنهعنواأخرمؤئفاانإلىهنانشرpuypmurjIIETpouمناألولالثلثفيالنورابصر

الوثنيبنبينالعاملينلليرسلبنعاقةتوجبهاتءإعطاإلىيهدفمصرفيالرأيقويمةحلقاتفيالئافيالقرن

rVدنةالمعموتليائسترجعارVا



الزسوئيرنءآلبا

ءاهتدايرويالنهمقاطعمنمنهلنابقىممانستدلنناإالمفقودالكتابمطلع
أورشليموفادمشقفينشاطهوبدايةبولس

ثانوياIدورإاللبولسنرىالحيثوتقالبولسأعمالاألهئمءالجزالمطلعيلي
فضكىخطبهافهجرتوصدقتهكالمهتقالفسمعتإيقونيةفييعظبولسكانفلقد

رشتتقالأنإالالسمجنفيفزخهالحاكملدىبولسننساؤهمهجرقمالذينوجميعهذا
القاضيأماممثالأمرهمافضحوئابولسكالم1إلتستمعالسئجنإلىودخلتالحراس
ئصبهالمالنارأنإالحيةئحرقبأنتقالوعلىالمدينةمنبالطردبولسعلىفحكم
الحلبةفيالوحوشإلىألقيتحيثأنطاكيةمدينةفيالموتمنكذللثنجتولقدبأذ

ءمابركةفينزلتتقالإنثمحياقاعنهاودفعتعنهادافعتلبرةإنبلالنمسمهافلم
عنهاأعفيأنلبثتومانفسهاوعفدت

الذينكورنثسوأهلبولسبينالرسائلjتباعنيتكلمالذيالجزغذلكيلي
غيرالئهقدرةونفىالقديمالعهدرففنخاطثةغنوصيةتعاليئملينهممافيانتشرت

Iمنالمتجسئداللةابنهن7علىوالمسيحلمالعاخالقاللةونفىالجسدقبامةونفيئدودةلمح
مريم

أسإزاالإليهاوصلالتيرومةمدينةقياستشهابروايةبولسأعمالوتنئهى

لسببالباإلعدامعليهخكمولقدحرابلالقانونيةالرسلأعمالسفرفينقرأكما

الذياالعترافذلكاإليوناتسيدبالمسيحاعترافهبسبببلالعفةعنكالمه
نيروناإلمبراطورسلطةهدد

الهدفايكنلموالحاضةأفكارهإليهاوأضافالتقليدمنعناصرالكاتباستعاد
والعفةالقيامةعلىتفكيرهمركزاالمسيحيةالجماعةبنيانبلالالهوتمالتعليمكتابتهمن

الرسلأعمالعلىاطلعقدبولسأعمالصاحبيكونأنفيءالعلمايشك
مصادأنبيدوهناكهناتتوافقبولسأسفارفيالمحطاتبعضأنريبالالقانونية

بطرسأعمالباستعانيكونأنالمرخحومنالعامةالمصادرمنتكونقدالكاتب



AالمنحولدبI1

د93ماكلأناألكيدمنوليستاريخيةشخصيةتقالتكونأناألكيدمنليس

كذلكتاريخيئهوبولسالقديسعن

هatوساأصلعرأسهالقامةصغيررجلإئهبقولهبولسشكلالكاتبيصف
استوحتولقدrc2قليألبارزوأنفهحاجباهتتالقىنبيلةهيئةلهمعقوفتان

ورأسصغيرةلحيةذينحيفبوجهبولسفصورتالوصفهذاالبيزنطيةاإليقونوغرافيا

مجغدةكبيرةولحيةكثيفوشعرءمليبوجهبطرسصورتفيماأصلع

منخضئمفيبالعفةوواعطامتقشئفارجألبولصسبتصويرهابولسأعمالإنأ
إالمنهايحتفظفلمالغربئأئاالشرقفيعطمةشهرةنالتقدواألحداثاألسفار

تقالوروايةبولسباستشهاد

توماأعمال

منوردتتكونوقدالثالثالقرنمناألولالنصفإلىتومLأعمالترتقي
بالسريانيةأئفتللزواجالمعاديالتيارتأثرمنيطيعهالماالرهاوفيبرديصانحماية

منهاولديناالرأيمستقيمكالهمايونانموكاتحبسوريكاتبصياغتهاأعادماوسرعان
والالتينيةواألرمنيةباإلثيوبيةكذللثصياغتهاأعادتلسخ

منفيالمسيحإلىوهدىالهندإلىانطلقالرسولهذاأدأuتوأعمالتروي
وقدبالحرابطعنااستشهدكشيرةمعجزاتأجرىأنوبعد38غواندافوراسثهدى

متوأعمالوتنطويبالفشلتءبالكثهاالهندإلىتوماذهابإلثباتمحاوالتجرت

ءالفداأيالنفسنشيدLأشهرهاجميلةليترجيةأناشيدعلىأيضا

تذاوسأعمال

روايتينفيتداوسأعمالIوردت

h3االسمهذايحملفرثىهنديوجودملكالعمليةاالكتشافاتلقدأثبتت



Iالزسولئونءاآلبا

الملكبينحصلتالئالمراسلةيقدمإئهيقول3أأوسابيوسرواهاjاألالرواية

الرهامخطوطاتفيالمحفوظالسرياناألصلعننقاليونانيةترجمةفيوالمسيح4األبحر

ليشفيهالرهاإلىيأتيأنالمسيحالسيدإلىطلباألبجرالملكأنأوسابيوسيروي
قبلإليهسيرسلأنهبيدفلسطيننفيعملهئتئمأنعليهإنيسوعفأجابهمرضهمن
aبعدفيماأرسلتوماالرسولإنفيقولأوسابيوسويتابعتالميذهمنواحداد

أتباعهوبمثئراألبحرفشفىعدايأيضائدعىوهو4والسبعيناالثنينالتالميذأحدتداوس

بعثقدالمسيحيكونأن4اأوغسطيئسأنكرولقدصحيحةالرسالةستلي

منحولةاألبحرالملكإلىالمسيحLJIسرجيالسيوسإعالنوعدمكتوبةبرسائل

اعامونشرتبالسريانيألكتبتعدايتعليمفئدرعىالثانيةالروايةأما
مماشفهيةفيهاالمسيحرسالةأنإالأوسابيوسرواهاالتيللروايةمطابقةممعظمهاوهي
لملكتهبصختهايشكككانالمؤئفصياغةأعادالذيالسورفيالكاتبأنعلىيدل

يمسوعسيدناصورةعنكلمةويضيففيهاوLمJحوالشكوكإثارةفييرغب
عداينشاطبتسجيلكتابهالكاتبوينهىرسمهااألمجرالملكيكونقدالتيالمسيح

Iسوفي

كانوتا450العامنحوالنورأبصرالقديمةلألسطورةمتابعةrعدايتعليمإن
النساسأخذقداأليحرإلىرسالتهأرسلأنبعدالرهامدينةلمجمايةوعدقدالمسيح

وعلىومنازلهممدنهمأبوابعلىويضعونهاحجابممثابةالرسالةهذهيستعملون
رهمقبو

9r1الكنسيريخاكcT1

السنةإلى3iالسنةمنثمالمسيحبعد7السنألإلىالمسيحقبل4السنةمناألسودالخاساألبحرالملكحكم40

الجسيعبعد50
لالقاوسنتحضbا



l63المنحولدب

وبولسبطرسعمال

أنفاعنهاتكلمناالبئبطرسأعمالjبولسأعمالعناألعمالهذهتختلف
تدذولكىالهرطوقيةاألعمالمننظيراقامحلتحللكيالثالثالقرنفيكتبتتكونقد
الرسلزعيمىبينالتفاهمعلى

إلىبولسالقديسسفربالمتعلقةالمقاطعإالوبولسبطرسأعمالعنيبقلم
معاوبولسبطرسأعمالعنالحقكتابالسريانولدىالرسوليناستشهادورومة

jjأندراأعمال

الهراطقةعنداالستعمالدارجةأنهامنوفاأنداروسأعمالII6أوسابيوسيذكر

يبقلموCharinusLeukiusكاريشلوقيوسالكاتب200العامنحواألرجحعلىكتبها
القليلالشزرإالمنها

أندراوسأعمالمناألؤليةاألصليةاألعمالإلممايعودمانحددأنالصعبمن
التاليةالمقاطعالتاريخلناحفظولقدالحفاوضعتاليئ

jالرأيمفوكاتبمنصياغةفيالبشركلىمدينةفيومتياأندراوسروأية
واألنكلوسكسونيةواإلثيوبيةوالسمريانيةوالقبطيةبالالتينية

مناألولىللروايةتابعةوهيوأندراوسبطرسالقديسينالرسولينرواية

ءجمعاكنيستيسقفLنهبأبطرسالمسيحيصفوفيهاالخاسالقرنأوالرابعالقرن

منوثهامسةكهنةهبمكاتبيهاأنئزعمأندراوسالقديساستشهادرواية
سابقيهعنمستقالفامؤتكونأنالمرخحومنوالالتينيةباليونانيةلناوحفظتاحماي
400العامبعدوضع

باتراسلسجنفيJالرسوخطاب

31l6الكنسيريخالتا42



I

مختلفةرواياتفيمنشورلالرسواستشهاد

الزسوليونءاآلبا

يوحناأعمال

تأليفمنإئهاقائالأندراوسأعمالمعيوحناأعمالأوسابيوسيذكر
التاليةالمقاطعإالمنهالنايبقلملفكيوس

كانللسيدنشيدVAYCالثانينيقيةمجمعأعمالفيصغيرةمقاطعثالثة

جيمسنشرهماالخاتمةفيومقطعانrcأوغسطيئسيرويماعلىالبريسكلليانيونيستعمله

IIMY4عامكامبريدجفي

Jمنالالهوفييوحناالقديسشاهدهاالتيوالرؤىاألمورعنعجيبةرواية
الظاهريةشيعةإلىتميليوحناالقديسمنعظةيزعمكماوهىcالمسيحيسوعسيدنا

التيبطمسمجموعةفيوردتادروسياناروايةويوحئاللقديسعجيبةرواية
مركيائسمجموعةعلىاعتماداAAعامتزأننشرها

jيوحئاالقديسانتقالموتواية

أخرىأعمال

أعمالiJ3فيلبسأعمالأيضانذكرمنحولةأعمالمنناهذكماإلىباإلضافة

برناباأعمالتيموثاأعمالjمرقسأعمالبرئلماأعمالمنى

بعدهماوماوالخامسالرابعالقرنينإلىترتقىمتأخرةأعمالكلهاوهى

المنحولةالرسائلخامشا

وأعمالباألناجيلفعلواكماالرسلرسائلوالمزورونالرواياتكتابيقلدلم
أيدينابينوالذيالرسائلنمطاألددإالنمطهذامنكثيرةأعماالنجداللذلكالزسل

tf2513serAnecdotaApocryphaلةساالز43



Loالمنحولألدب

بالنسبةكبإرةأهميةلهوليسالمنسوبأوالمزعومأوالوهميالرسائلأدب1إينتمىمنه
القديمينتJهJوادباألإلم

إلىبولسرسالةفإنأهميةمنهاأكثرأعمالفيالمنحولةالرساثلإليناوصلت

روايةفياألبحروالملكالمسبحالسيدومراسلةبولسأعمالفيوردتالكورنثيين
المثالسبيلعلىاألبر

برنابارسالةأ

sالوسالةهوئة

أنلبثتماأثهاإالقدجماالمسيحيةفيتهاءقراراجتالتيفاتالمومنبرنابارسالة

قرنعشرالسابعالقرنءعلماراحأنإلىالتاسعالقرنمنابتداغاستعمائهاسقط
وهيالعاشرالقرنإلىأقدمهايرتقىمتأخرةنسخاتعلىمعتمدينينشرونهاالنهضة
الثالثالقرنمنالتينيةنسخةعنكوربيمخطوطة

المخطوطةءبسيناكاترينةالقديسةديرفيتيشندورفاكتشفا59Aالعامفي

حيثاتحتلالرابعالقرنمنالسينائيةالمجموعةالمسماةالشهيرة

يوحنارؤيابعدوتقعالجديدالعهدأسفاربينمحالبرنابارسالة

األورشليميةالمجموعةبرينيوساكتشفYYA1Iمالعاوفي

cHierosolymitanusرسالةبينهامنقديمةفاتموعلىتحتويالتي1056العاممن

4برنابا

ziوفيالرسوليينوالكئابءاآلبامؤئفاتبينبرنابارسالةتصتفأنالعادةرجحسا
من47وإيرونيمس46أوسابيوسعدهاحينفيالقانونيةاألسفاربيناألحيانبعض

المنحولةفاتالمؤ

5fالذيذاخنصلراجع



Iالزسوئيرنءباةا

القرنقياإلسكندرفيإكليمنضستسبهاولقدلمؤلفاسممنبرنابارسالةفيليس
الأثناإالالنسبةهذهفيالتقليدوتبعهبولسالرسولرفيقبرناباالرسولإلىالثالث

رئيستثنلسببينبرناباالرسولإلىننسبهاأناليومنستطيع

أصلمنالرسالةكاتبيبدوفيمايهوديأصلمنبرناباأنهواألولالسبب
تنويرف9448الشيطانعملالقديمالعهدفييرىلليهودالعداوةشديدوثيئ
التاليالمقطعمنيتبينكمامنهمواحدانفسهويعدرسالتهإليهميرسل

فيرافقئقدالسيدأنفPأخالصوإدراكبيقينفإئيمرارامعكمتحدشاقدكنتئا

بعضلكمأبسطسوفمنكمواحذابلمعلثاالفبصفتيأناأما16العدالةطريق

علىعزمتقدإذ1nالحاضرةالظروففيتفرحكمأنوسعهافيالتيالصغرةالتعاليم

شييايخسرأنيريدواليحئكمبرجليليقكمابلكمعئمليسكثيرةءأشياإليكمأكتبأن

أناتائةببساطةإليكمأكتب419الكتابةعلىتوقرتالحقرخادمكماأنئيفيملكمما

56تفهموالكىالحقيرمحئتكمخادم

ن5111SjLالعامينيسبقالالذلمحيأالرسالةكتابةتاريخهوالثانيوالسبب

ماتقدبرناباحينئذ

الرابعالفصإلنفيالرسالةمننصوصعلىءالعلمااعتمدالتاريخهذاولتحديد
عشروالسادس

ةءبنبومستشهداالعطمالشكوjالراهنةاألوضاععنالرابعالفصليتكلم
لهرابعاحيوائاورأيتملوكثالثةئذلصغيرملكملوكعشرةبعديقومدانيال

Vfc10العشرةالقرونمنثالثةواحدةبضربةئذلصغيربقرنفإذانقرليعشرة
Wتفهمواأنإذنعليكمبقولهوخاتما6

iv

EA

20634الكنسيالتاريخ

6جاللزامشاه

بانتينسبقواالذينةاالسكندرلطالمسيحيالتعليمأساتذةمنالرسالةكاتبيكرنأنوزyالمطراناقترح

الرسالأللهذهتقديرمناالسكندرانئونيكتهكانزjJالبعفلوهكذاإكليمنضيجلهكانالذيالمعلم

االسكندرئبفيلونمتأئراالكاتبيفدمهالذكطالمقدسللكتابالرمزفيالتفسصأيضاويعلل



vILالمنحولألدب
نرفااإلمبراطورعهدفييكونتارئحاءالعلمابعضاقترحالنمنهذاعلىفاعتمادا

tأf9فييكونآخرتارئحااآلخرالبعضواقترحباألكيدليسالتاريخهذاأنإال
األصخهوالثانيالتاريخهذايكونأناألرجحومنrأدريانساإلمبراطورعهد

الذينإنهاالهيكلءبناإعادةعنكالممنعضرالسادسالفصلفيوردمايدعمه
كانفلفايحصلماوهذا4917أشعياهءبنايعيدونسوفالهيكلهذادمروا

i1crfءاألعداءهؤالعبيذهبناغيعبدواآلنالهيكلأعداؤهمدئرحربفياليهود
أدريلئسوأراد70العامفيتيطسهدمهالذيأورشليمهيكلهوالهيكلهذايكونوقد

2العامفيباركوكباانتفاضةأثارممالجوبيترهيكالموقعهفييبىأنا30العامفي

أrالعامينبينكتابتهاتاريخفمقذراالنتفاضةهذهعنتتكلمالبرنابارسالةكانتوئا
العامينتسبقالالرسالةكتابةأنءالعلمايقذراألحوالكلوفي1324و

iالعامعنتتأخرIIoIا15

معلليناإلسكندريةةمنفيمصرفيأنهالبعضفرأىالرسالألكتابةمكانأما

فبلونتأثيرفيهويظهرالمقدسالكتاببهالكاتبيفممئرالذيالرمزيبالتفسيررأيهم
أشمارأنبعدالكاتبإنإذالختانةعنالتاسعالفصلفيUJjكذللثرأيهمومعللين

وكهنةوالعربالسوريونلككذيمارسهابلهمIاليهودميزةليستالحتانةأنإلمما
UU9lالختانةيمارسونأنفسهمالمصريينإنIيضيفاألوئان

الصغسسرىآسيةهوبرنابارسالةموطنبأناالعتقادإلىيميلالحديثالرأيأنبيد

فلسطينأوسوريةأوتركيا

f9رؤيامناستشهادهو9اافيوردماأنصحىإنj4العامينحولأتفتالتياليونانيألوك

124p1961ParisMulhouseSalvatorpatrologiedePrecisBerthold4Altaner



Iالرسرلئهونءاآلبا

الزسالةهدفب

الكاملةالمعرفةلقرائهيقدمأنيعزمإئهبقولهرسالتههدفتعينهالكاتحثبحدد

باختصارالكتابةفيوأشرعتسلمتمافيأشرككمأنأجتهدإئىاممانهمتدعمالتي
5االكاملةyvwataالمعرفةعلىاإليمانمعنحصلوالكى

هأسراروفهتمالحكمةفيناوضعالذيسيدناتباركاللةمنهبةهىالصرفةهذه
اآلاألمرهذاعنالمعرفةتقولماذاتعلمواإجاللإلمابرنابايجلهاولذلكا6

أل7رلومعرفةوالعلموالفهمالحكمةيمنحكمأنالكونسيدالئهءاشأال9
1215والثباتمشيئاته

تياراإلسكندريةفيأنذاكالسائدالفكريالتيارفيهنايندرجالصرفةاللإجإنأ
غنوصيةإلىالبعضعندانقلبتقدالمسيحيةyvwataالمعرفةأنالمعروفومنالغنوصية

إكليمنضسأقامفيصاإيريناوسوحارهاالثانيالقرنفيكثيراراجتالتيالبدعةتلكإلمما

التأملامماتهءيضىالذيالكاملالغنوصيوالكاذبالغنوصيبينمقابلةاإلسكندرفي
الفضائلرسةUو

إذبرنابارسالةمناألخيرالهدفتكنلمvoذمxnaالمعرفةأنيرىالبعضأنإأل
عنالمسيحيةلفصلمحاولةاألساسيالهدفكانبلواضحةغيرعامةفكرةإئها

اليهوديالخطروجهفيصرخةإئهالهاJواالستقالالحياةعناصروتوفيراليهودية
وسحرسيطرةمنللتخلصالممتازةالوسيلةداألMITالمعرفةوتولفااليهوديةوالسيطرة
الكاتبيقولاليهوديةالطقوس

دقبفاءاعتنانعتئأنإخودبياإذنفعليناY1Sالقوةبملكالناشطوالعدوسيئةاإلنامإفأ
كماحياتناعنبعيدابنايرمىوأنإليناخلسةبنسلالخطأالشثريريجعلأنمخافةبخالصنا

ولنبغفصلفكلمنفلنهربخلسةإلينااألسودينسلأنمنفخوقاY1iبمقالع
fالسئيئةالطريقأعمالثاما

منءاألغبياالغالطمونلهاالغالطثينإلىالرسالةخطفيبرنابارسالةتندرجالمنظارهذامن51
rسحركم



AlالمنحولبII

ومغزاهاالرسالةفحوى

يضيرواضحبنقسمينإلىوتنقسمفصألوعشرينواحدمنبرنابارسالةتتألف
إلىأيضاولننتقلالموضوعهذايكفيعشرالسابعالفصلفيبقولهنفسهالمؤلفإليهما

آخروتعليمأخرىمعرفة

عناألولالقسمفييتكلمثموجيزتينومقدمةبتحيةرسالتهالكاتبيستهل
وشعحبوالمسيحاللةعنالقديمعهدهفيالمقدسالكتاباستنباطهاسيسعناالتيالتعاليم

وطريقالنورطريقالطريقينعنالثانيالقسمفيويتكلماألدبيةوواجباتهالجديداللة
إلىءالقراوالعشرينيLAاأالفصلفيويدعوالمسيحيأمامينبسطاناللذينالطلمة

والبركةبالتحيةويختمالرلثلوصاياالخضوع

الكاتبرأيعلىنطلعبالعقائديننعتهأنيسعناالذياVاJاألوالقسمفي
نفهمهأنينبغىواألطعمةوالختانةالذبائحعناللةرممهماأنأيرىفهوالقدبمالعهدفي

القلبختانةالجسدختانةوعوضتائئاقلئااللةيطلبالذبائحفعوضروحيافهفا

وطبقوافهمواإذاللةlإرافهمواءفأساءموالممالكمقادهقداليهودأنإالنينIو
تمهـاوكلأحداثمنالقديمالعهدفيLIsمكلفيالكاتبيرىلذابالحرفالشريعة

يقولماجملةفييقوليسموعتجاللعلىتAPهومؤسئساتمن

المسيحيسوعسئدنالشريعةيكوناللكييمةالقدالشريعةذبائحهذاكلالغىلقد

الآلنفسكماحترزوا26الناسيقدمهاتقدمةالواجبنيرمنتحررتإذبعدالجديدة

إلهمعاناوخلحيرهمهوالعهدأنوئرددواخطئةعلىخطئةقتزيدواالناسببعضتتشبهوا

لقدEVcموسىمنقدئمانسلموهالذىالعهداألبدالىفقدوافقدههمأئاالحقيقةفيلنا

أأيتكلمكانلوكماالجسدشهوةبحسبكالمهاليهودفتقبلالروحيبالمعئموسىتكلم

قداللةأنشذ11YY4الصحيحالوصايامعئنحنفهمنالقد10الطعامعن

t11خطاباهمءجرامنلتقبلهاهاليكونرالماللهمإآللليهودالعهدأعطى

رمزياتفسئراأعطىمنأولآنهافييكمنالالهوتيبرنابارسالةأثرإن
الجذريةرؤيةالمسيحيةوالحباةالمسيحعنةءنبوفيهورأىالقدمالعهدلكلوروحيا



الزلسولئونءآلبا

العهدهذاتفسيروإنعهذاألياممنيومفييقملماليهودفيوالمثئعباللةفبينلهامثيل
دونمنللمسيحيينأعطياوالكتابفالعهدأساسيفهمءسوعلىيرتكزحرفياتفسيرا
الحرفيالمعئخلفوالروحيالكريستولوجيالمعنىيكتشفواأناستطاعواولهذأسواهم

مرحليةفترةالقديمالعهديعدأنيرفضإئهحتىالروحيالتفسرفييغاليبرناباإن
خطراتشكلlالمغاالهذهوإنمتخلفةاليومباتتولوحينهافيوضروريةحسنةكانت
هرطقةمثلمنالهرطقاتبعضتفاربأنكادتبلالمقدسالكتابتاريخعلى

همهوهوأالالمغاالةهذهعلىالدافععلمنانحنإنالكاتبننصفقدأئناإال2مرقيون
4العهدشعبهملهمألهمويؤكدللمسيحيينيثبتأن

144أجلنامنتأفمأنبعدالوريثالشعبأثناعلىالعهدنفسههوأعطاناقدالرلثإن

النورطريقالطريقينالكاتجافيصفأديئأخالقيوهوالثانيالقسمفيأما

6jورائجةشعبيةكانتالطريقينصورةأنالمعلومومنالذيذاخيةفيكماالطلماتيق
الهلينيةاليهوديةالكنسيينالكئابإلىنقلتهاالقديمةالمجتمعاتفي

الحكميالنمطمنالمفردالمخاطببصيغةبأوامرالنورطريقيتصف

إلىتذهبالبخطاياكإعترف199اللةامبكليعظكمنكلعينككبوبؤأحب

191Yالنورطريقهوهذاسيئبضميرالصالة

للخطاياالئحةطريقةعلىبسردالسوادأوالطلمةطريقويتصف

21باللعنألءوملىملتوذلكخالفعلىهوالسوادطريق

2oسمالفيسيئبسأسقفنفسهوالدهحرمهيمالقدللعهدالجذرفيورقضهلليهودثةبعدائهمرقيونعرفلفد

انبعدالكنيسةحرمتهonالعامحولرومألجاعألاستقبلتهانوبعدالبنطسمقاطعةفيالصغرىسيةأ
هءاخطاادركت



Aالمنحولدبvi

الزسالةتعليمد

لمسيح10

يسوعفالمسيحوألوهيتهالمسيحالسيدتعاليفكرةالكاتبعلىتسيطر
عبدسوىموسىوليسالسيدوحدههووافتداناتجممئدالذياللةابنالمحبوب

ا0هبدمبالئضحتتئمالتيفطايااممغفرةيطفرنالكيجسذهيدقرأنالسئداحتمللقد

منذأدئةJU41الذىالكونسيدهوأنهمنبالرغمنفوسناأجلمنينأفمأنالسثداحتمللقد

55وشبهناصورتناعلىنسانالنصنعالمالعنشأة

اآلبعنيتكلمحينLالكونسيدعبارةيستعملالكاتبأنالمالحظومن
أزليةعلىيدلمما2ocاالحكمةيمنحكمأنالكونسيداللةءشاأالأيضا
اللةابن

لنصنعالخلقعنالتكوينسفركالميفسئرإذالكاتبأنكذلكالمالحظومن
وهذااألخيرلهذارةالمباناسبااآلبمعيخلقاالبنيرى0وشبهناصورتناعلىاإلنسان

المسيحيالتفسيرتاريخفياألولهوالتفسير

يقولماجملةفيالمولفيقول

رؤيتهمعندالحياةقيدعلىيبقوأأناستطاعواالناسكانكيفبالجسدءجافديكنلمإن

العدمنحوتسيرالتيالشسىأشعةإلىويحدقواعيونهميرفعواأنيستطيعونالاللهمبماله

االنسانلنصنعلالبنلئه1يقولحينعنايتكلمالكتابإن510يديهصنعمنوهي
poاللىإأل612االبنإلىلقيتقدالكلماتقهذهوشبهنارتنا

ثانتاخلفااألخيرةئام1فيصنعقدلنالكالمهأمانتهفيالسيدأنهكيفأيضالكسأبين

األولىكاألخيرةءاألشياأصنعأنذاهالUتدالسيدإنإذ

orالمسبحالسئدإلىتنسبكانتالىالمدونألكيراألقرالمنيكونوقداالستشهادلهنمافمعرومرجعمنليس



y

العمافى

الزسولئونءاآلبا

جديدخلقالعمادوراهنجميلالعمادعنالكاتبيعطيهالذيالتعليمإن

قدوكأنهصغارأوالدنفسلناباتتبحيثأخرختمالناحعلالخطايابمغفرةحذدناقدإذ

I11جديدمنخلقنا

تحويالكذلكفينايجرمحماوالعماد

فكرناوفيمخاظقلبنافىممارامحئلينمنهنخرجأئابيدوأدنالصئاخطايامملوئينءالمايخانترل

بالمسيحءرجا

دئةهياكلنمسيخلقناويعيدالتحولهذاالعمادفينايجريوإذ

منأأقلوئامكانهاوأضعححرمنالئقلوهممنهمعأتىأنذاهاجديدمنخلقنالقد

فيافيناويسكنبالجسديظهرأنعلىعزمقدنفسهلسيدأ11وإنqألحزقيالحم

ltl15للسيدمقدسهيكلقلوبنامسكنإنإخولمما

الهيكلهذاتفوقالكاتبيبينأورشليمهيكلخرابعنالحديثسياقوفي
Iيقولالماديالهيكلعلىوحي

هءبنانفسههويعلنحيثلكنواحداهنالكأنشكالدئةهيكلمنبعذهلأونرأحثلنب

بيدهمصنوعهيكلكمئلوهزيالفاسداقلوبناداخلكانبالئةنؤمنأنقبلفإئاوترميمه
إالاللةيخللفصماكلنعملكئاقدإذللشياطينمسكتااألوثانبعبادةمملوكاكانلقدإنسان

ءبناالسئدلهيكيبنىأنفاجتهدوا9JrfYVدانياراجعاللةباسمئبئسوفأنه

يعادحدذاأنامئانصبحالسيدباسموبرجائناالخطايامغفرةبتقبلناإتاهكذاكيفجيذا
tinداخلنافيفيناحقااللةيسكنالنحوهذاعلىعقبعلىرأستاخلقنا

يخاطباللةيسمعالتعليمإلىيصغىمسيحيكلأنالكاتبيرىالنحوهذاوعلى
هيكله

ويتكلمفيهيسكنالذيإلىبللهيعلنهالذيالرجلإلىيتطعsVخاليرومماالذإن
حماعهرامأوبفمهيتكلمالذيكالمسمعقدقطيكونالأنمنخوئابواسطه



yrلالمنحوألدب

التفسيرمدرسةتيارفييندرجوالروحىالرمزيبرنابارسالةكاتبتفسيرإن
فيلونعبريرتقيتياروغيرهماوأوريجانساإلسكندريإكليمنضسومنهااإلسكندرية

الحديثةوالرواقيةالحديثةاألفالطونيةوإلىالحاخاميينتفسيرإلمما

المقدسالكتابيقولالرمزيالتفسيرفيبرنابارسالةةyمغاعلىمثألهنانعطي
rvy3tt1ا7الخروجسفرراجعrمهzوعدبيتهأهلختنقدإبراهيمإن
مناألؤلينالحرفينإنإذالمسيحيعني8دالعدبقوله1A1rاالكاتبويفسئرا4
الذيمماالصليبيعني300والعددلألحرفاليونانيالحسابفياAالعديعنيان7أاس

أفيباليونانية359لفظةمنحرفأؤلشكلهعلى

تفسيرإلىالجأقدالمزعوموكبريانس4اإلسكندريرإكليمنضأنالمالحظومن
إلىترتقىلعئااليومنعدهاالتيالحساباتهذهمثلأنالمعلومومنiArالرلهذاشبيه

عينهالمقدسالكتابفينجدهاوإئاالجدمحملعلىلمجملونهاوكانواالفيثاغوريةالفلسفة

العهدفيالجديدللعهدآثارعندائمشبهبحثفيكانواأنفسهمءاآلباأنالمعلومومن
أنللمسيحينبغىكانآنهمناإلنجيلفيJJبمعاملينمyeاآثارسيماوالالقدم
منذاهئاكلهااألسفارفيبهيختصمالهمافسئرئممجدهفيويدخلTاهذهيكابد
fIt1rvوقالءاألنبياجميعإلىموسى

الرسالةروحانئةهـ

الدينيةالمسيحيحياةأنقوامهاموثرةبسيطةبرنابارسالةتسمالىالروحانيةإن
لهامحيئامحيطاتشكلالتيالكنيسةفيوغائصةبالمسيحكلهامنوطة

معاوكنسىاجتماعيبطابعفمطبوعةاألخالقأثا

مغانبحثوالكيتجضعوابلبررتمقدكنتملوكماذواتكمفيمتروينمنعزلينتعيشواال

410العائةالفائدةإلبعودعئا

f58عاتلمنؤا

oالفعمح



vالزسولثونءبااةا

الساعةكابةمنبالرغمالمسيحيالفرحطابعهومميراطبغاالرسالةيطعماأنإال
الرسالةمطلعفيالكاتبيقولالعطمالشلثمن

عليكمثالرمشيئاتإنأحبناالذيالرلتباسموالبناتءاألبنااهي6لكمالسالمفيتحية

بكلحىفىأمنأكئروالمعروظالسعيدةالروحيةبحياتكمأفرحفأناولذاوخالبةلعطمأل

فيكمجيدامغروسةنلتموهاالتيالروحيةالموهبةنعمةإدأإذيقاسالوبمLايأخرىءاألشيا

يقولالفرحيومالثامناليومفيفيرىالقرحعنحديثهالكاتبويتابع

أىالثامناليومأفتتحوفيهصنعتهالذالسبتبلتسرنيالتيهىالحاليةالسبوتليست

إلىوصعدفيهيسوعنامالذيالثامناليومبفرحنعيدلذلكللكوننهايةواضعاجديذاعائا
10A9هذاتأظهرإذبعدالسحاوات

الححثiأووالمحبةدJأوفهمالفرحإلىالمسيحيينالكاتبدعاإنغرووال

إلىوتتوق13الفياضالرلثينبوعمنالروحيةحيافمتنبع219والسالم
29منهالتقرب

الزسالةأسلوبو

وفيالرسالةمطلعفييظهرالرسائليالضمطمنأاألددبرنابارسالةأسلوبإن
ففيهالتعبيروأئاوالتماسكالحذقفيعوزهالمبئأئانحتصرةتحيةشكلعلىخاتمتها

تجرجرثقيلةوجملهارتباك

بولسوسائل2

الالذقيينإلىالوسالةء

وعباراتكلماتمنتتألفحدأبعدعلىالرابعالقرنإلىالرسالةهذهترتقي

فيلبيأهلإلىسيماوالالصحيحةبولسرسائلمنمأخوذة



yYOالمنحوب

أخرىلغاتإلىونقلكثيرةمخطوطاتإلىالالئينئنضهالسخ

منمزورةمرقيونيةرسالةهىالرسالةهذهأنيثبتأنعبئاهارناكحاوللقد
الثانيالقرن

اإلسكندرئينإلىالرسالةب

أثرمنهايبقلمو6مرقيونيةالنهاإلىمشميراالرسالةهذهموراتوريقانونذكر

الكورنثيينإلىالثالثةالزسالة

بولسالمماكورنثسكهنةرسالةتسبقهاالكورنثئينإلىالثالثةالرسالةهذهإن
القرنفيالالتينيةإلىنقلتبعفالوقتقانونيةواألرمنيةالسريانيةالكنيسةعدقاوقد
وخلقاألولىالمسيحيةفيءاألنبياوضعالمسيحيالتعليممنهائةمواضيعوتتناولالثاني

وقيامةالبشريةالمسيحوطبيعةءالعذرامريممنالمسيحالسيدمولدj4لموالعااإلنسان
الجسد

سينيكاوالفيلسولىبولسالقذيسبينالمراسلة

منرسائلممانيمنبالالتينيةتتألفمخطوطة400منأكثرالرسالةهذهمنلدينا

يتحدثبولسالقديسمنرسائلسثومنالمسيحيةإلىاهتدائهبعدسينيكاالفيلسوف

مبشئراسينيكاتعيينوعننيروناضطهادوعنرسائلهأسلوبوعناهتدائهعنفيها

اإلمبراطوريالبالطفيباإلنجيل

فيتمعمالتكونأنالمحتملومن0المراسلةهذهعلممنأولإيرونيضكان
سبيلعلىفإئنااألساتذةأحدمنطلبعلىالبيانتعلمالتيرومةمدارسإحدى
أحسنبأسلوبالعميقةأفكارهصياغةضرورةإلىبولسينبهسينيكانرىالمثال

لةلرساا65

v5ا2الزجالصرمشا



Vالزسوليونءاآلبا

Lسئاiالمنحولةؤيواث

العهدفيرؤياأهئمدانياسفرويؤلفاليهوديةمنالرؤيوياألديئالنمطيتحذر

عليهاأدخلواثهمبيدالزؤيواتكتابتهمقياليهودنحوالمسيحثوننحاولقدالقديم

الحاصةإسخاتولوجيتهم

القانونئةاإلنجيلييوحئارؤياتحتلواحدأددطنملىفيكلهاالرؤيواتتندرجال

سثمتركةوعناصرمالمحلجميعهاأنبيداألخرىالمسيحيةالرؤيوأتبينمرموقةمكانة
والحقوىاألسلوبفي

تضفىالماضىمنمرموقةشخصمةاسممستعارباسممكتوبةالرؤىجميعا
فيوهميسةكتاباالرؤياتكتبلذلكيدعيهاأننفسهالكاتجايسعالسلطةالعملعلى

ألجلهاجعلاليالعالمنهايألحئىمححوبنحتومقديمكتابوكأئهاوتقدمسابقةحقبة
bانياt9بشكلالقاريخإلىمحذدةنظرةعلىالرؤياتحئويأيضاولذلك6رؤيا

الكاتبفنرىلمالعافايةعنالتنبؤاتفيهامماالقارئثقةلكعسبسمتقبليةتنثؤأت
الرؤياكتابةمعآخرهايبتدئأقساماالبشريألتاريخيقسم

إلىئخطفماوغالباحلمأوانخطافأورؤياقيالرسالةالرؤياكاتجمايتلقى2
ويتؤجوتابع15ارؤياعنهاإالتحدثعندفيويسعهاآلخرةعلىيطلعحميثءماال

الكاتبعلىيضفىممانفسهاللةمعءلقافيالعرشلقاعةبرؤيةءالسثماإلىاالنخطاف
المتكلمبصيغةالمعتادفيالرسالةوئعطىالشرعئة

اللةأوالرؤياوسيعاللرائييفسئرهارموزاوثمثلصوربشكلالرؤيواتئعطى3
المسبحأو

للنظامفهمهاعلىللداللةاألرقاموتكدسالسريةالظواهرمنالرؤيواتتكثر4
االلهي



VVالمنحولألدب

وتعليمتقويةإلىترميفهياليوميةالحياةممارسةبلالرؤياغايةالسريةليسته
شكلالبسةوالصلواتالنصائحفتدخلاألخيرةاأليامعذاباتمجاهةمنليتمكنالمؤمن

واإلنشادوالمديحالحمدوكذلكءوالبكاالتضرع

والفرديةالشموليةاإليونينثنائيةتناقضاتأربعةالرؤياأدبفيالساحةتحتل

خاضعحقباتهبكللمالعاتاريخوإنالقريبواالنتظارالحتميةةاآلخرفيواألملالتشاؤم
وإيوناألزمنةنهايةإلىالخلقءبدمنذالسابقفيوالمحددالمتغيرغيريالخالاللةلتدبير

األزمنةنهايةفيوالعالميةالسياسيةالكوارثإلمماشرإلمماشزمنينتقلإلبليسخاضعالشر

األفةورلالذيالخالصترفبعنالنظربغصدئةخضوعهفييثبتأنءالمروعلى

ءيجىأنقبلسيزولسائداكانالذياالنساألوتسلطدواإللحالخطئةلمعاأنشكال
إناألرضهذهعلىحتىالجديدلمالعافيبخصيباإلنسانيعذاللةأنبيداللةملكوت

ءرجاوأمانتهبثباتهالمؤمنيفالالقادماإليونفيالخالصانتظاروفيوصاياهحفظهو

التيلمالعانهايةقربعلىفتدلاألزمنةتUوأماالكافزويعاقببالثوابوئقة
الحاضروالوقتدقيفاتحديداوالساعةاليومتحديداإلمكانفييكنلمولواللةحددها

اآلليلاليونوالتهيرللتوبةوقتبالتاليهو

قويمةيهوديةوأخرىمسيحيةرؤيواتالثانيالقرنمنذنشأتاالطارهذافي

أخنوخسفرعزراؤياj3Jإبراميموصبةمثلمنجديدةمسيحيةصياغةمصاغة
اإلسخاتولوجيافيتغيالراتجريالمسيحيةاإلسخاتولوجيانرىأنالطييعيومنالسالفي

محلهاتحلأواليهوديأل

نهايةوموضوعالمسيحعودةتأخيرشرحموضوعالرؤياعلىطغىالثانيالقرنفي

إلىتتحولالرؤيواتاهتماماتنرى8الرابعالقرنمنءوابتدااآلخرةموضوعلمالعا

إلىتنقلبأوسلوكهموحسنأخالقهمفيالمسيحيينلتقويةولجهنمءللسئماوصف

اإلسخاتولوجياإنإذلمالعاونهايةاألخيرةالدينونةفيالدقائقةفرع51ئروالعطش

Aالثالثالقرنمنررىعلىنقعاله
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أنالمسيحيينالرؤياكئابوسعفييكنلمومعالمهاخددتقدتاكانآنذاكالكنسية

منطمةغيركانتماكثيراموادصعلىالخاأسلوهمئضفوا

بولسرؤياو1أشعيابطرسرؤياPالمسيحيةالرؤيواتأهتممن
iLرؤياو

تقوكسانملكاللكئناالغنوصيةالرؤيواتمنمجموعةدهحمRنجعفياكتشفحتوقد
اليومحتىلمحتواهاصالحا

LUلهرالزاعي01

الكتابهوئةء

أننحنأثرناوقدالرسوليينءاآلباكتبمنماسIالراعىكتابالتقليذيعد
ماعليهيدapocryphesApocalypsesالمنحولةالرؤيويةالمؤتفاتمنمؤلفألئهنثبته

Jسماويةرسالةومنانخطافاتومنرؤىومنالمتكلمبلغةسرديةعناصرمنفيهرد
العحوزالمرأةشخصفيلهأيبيداليهوديةالرؤيويألالتقاليدفيهرماسراعىويندرج

الأثناإألصياغتهايعيدأنبعدالهرمسيالرومانمأاألدبمنبنماذجيستعينوالراعي
األزمانبأخرأوباآلخرةالتنبؤاتعلىالرؤياخصائصعلىالكتابمحتوىفينقع

شتاذسرأىفيمامزعومةرؤياماسهرراعىفيVielhauerjفيلهاوررأىلذلك
األولىالكاثوليكيةالكنيسةمنأصلينمطهوالمؤئفهذاأن

القرونفيمرموقةمكانةلهاكانتالتيالقانونئةغيرالموئفاتمنهرماسرأعىإن
عذهبسلالالثانيالقرنفيالالتينيةإلىاليونانيةمنسريعاترجموقدJاألوالمسيحية

وعداهامتدحاهIIاإلسكندرفيوإكليمنضس60فإيريناوسنيةالقانوالكتبمنالبعض

Hermesالعظمةالمثلثهرساإللهإلىمنسويألالوثنئألالغنوصيةالحكميألالنصوصمنمجموعةهي5

Trismdgistejأتوتالمصريلإللهاليونالطاالسمoراجعكرسالمشيه
حبمHSheppard11461144ppIDECADansHermdtismeG5Filoramoلى

808780pp1988914RACdansHermetikMcLRWilsonAKehl

اطقةAIعلىالرذ60



bq7المنحوبbأل

ليقدروهنواaLSالبعضأنعلمهمعملهفاعده62أورلمجانسكذلكمقدسئاسفرا
اعتنقعندمالكنهالمقدسةاألسقاربينالراعىصئفكاثوليكياناKإذ6وترتليانس
أما064الزناةوسيدزفىكتابإلنهعلىالكتابهذاوتزئترففبشدةالمونتانية

ويرويانفرادعلىبلالكنيسةفيعلناليسلكنتهءبقرافينصحموراتوريقانودط

إلمماأوريجانسفعلكماخطأإثاهناسباالكنائسفييقرأكانالراعىأن6أوسابيوس
164الرومانيينإلممارسالتهفيالرسولبولسكرهJالذيسLهر

راعهيئةظهرهرماسلكاتبهظهرالذيالمالكألنالرايرالكتابئهىولقد

طاتلمخطواب

إلىباإلضافةكاملةغيرمخطوطاتثالثفياليوناالبنضههرماسراعيإليناوصل

تكسادمخطوطةفي66البردفيمنورقعلىحدبثااكتشفتصغيرامقطغا16يقاربما

945ألمثال1الخاتمةتنقصهاأثوسجبلفيديرمنكاملةتكون

حتىاألؤلالربععلىإالتحتويالالتيSinaiticusCodexالسينائيةالمجموعةومخطوطة
الالتيالثالثالقرننهايةميتشيغانجامعةمنwz6441yوالمخطوطةcYcfالوصية

ربعيقاربماتؤلفنواقصمعجيدةحالةفيcYA0األمثالعلىاآلنحتوي
منالشعبيةهمابالالتينيةقديمتيننسختينفيهرماسراعينجدذلكعداماوفيالمؤلف

فيالمقاطعبعضكذلكونجدأثيوبئةترجةوفيالرابعالقرنمنوالتالتينيةالثانيالقرن
الوسطىبالفارسيةونسخةبالقبطةنسخة

7I9لمنؤعاتا

الرومانئينإلىالؤساال16

ri61الصالة

f61الحشمةAac

3c3الكنسيالتا56

v7XVIXIVpp1956GCSMيWhittaherChWessely8168418991954PO



الزسولئونءآلبا

الكاتبب

قانونومنعينهالكاتبمنمصدرينمنعليهنستدلفإئناالكاتبأما

ريتوارAو

روضةتدعىامرأةإلىرومةمدينةفيبيعثمعبذاولدمسيحيآنهالكاتبيخبرنا
اعتادمطاطضميرهتاجراوأصبحثرثارةبامرأةفتزوجأعتقتهأناألرجحعلىلبثتما

لوالديهمعافينفأصبحواأوالحسناليؤدبيكنلموءاإلثرامنوتمكنالكذب
يحرثهحقلإاللهرماسيبقلموبتدميرهكلهالبيتاللةفقاصنالخالعةفيعائشينمجدفين

رومةطريقعلىنابوليمدينةمنالشمالإلىكويسفي

نهايةسيسبقالضطهادترفبحذقازادكأبةفيأوقعههرماسهإليآلماوإن

67يقولعيlplكتابةعلىالباعثكانحدثلهحدثوفجأةلمالعا

أحبهاوبدأترأيتهاعديدةسنواتوبعدروفتدعىرومافيامرأةإلىيسيلهباعئا

ليكشقيقة

منوأخرجتهايدممفمددثالتيبرنهردتستحئمرأيتهاالوقتبعفءانقضاوبعد2
وهذاالجمالذاامرأةلىكانسعيدااكونقبيفيقلتجمالهاأبصرتوئاالنهر

أكثرالفيهقكرتماكلهذاالخلق

اللةأعمالبأذأفكروأناكوجمسضاحيةإلىمئحقاأسركنتقصيرزمنوبعد3

غيربطريقفيJraVjاعليقاستحوذنمثسائرأناوبينماوقويةورائعةعطيمة

فاجتزثالمياهمنمتكألوعراالمكانكانيسيرأناإلنسانيستطيعالحيثمطروقة
لهعترفواللةإلىأصليوأخذتركتالسهلإلىوصلتوئاهنائيكانالذىالنهر

بخطاياى

فحئقئاشتهيتهاقدكنتالتيالمرأةتلكأرىلىوإذاءالسماانفتحت2صالءأثناوفي4

هرماسياالخرصباحقائلةءالسمامن

V6المسيحيألالنصوصأقدمسلسلةفينضورلألبهرماسراعيالرومافيإقلعمندسعنةمأخوالنرجمة

iVeocn1Arلبنانالكسليك



المنحولألدب
nt

ألبفغءالسماإلىثاختفاجابتيسيدلىياهناتفعليناRIموقلتإليهافتطعت
خطاياكعنالردث

الذمممااللةإنلكاقولمااحمعولكنكالقاحابتاآلنعيتبلغينأنتلهاققلت
واكثرهاالعدممنالكائناتخلقوالذي2rrahمزالسماواتفييسكن
خطتألئكعليكغاضبهوالمقدسةكنبستهألحل1AA1Vنكوأنماها

إلي

دائئاأحترمكالمالئقةغركلمأللكقلتومئأينإليكخطثكيففاجبتها

تئهميىامرأةيافلماذاليشقبقةمعكتصرفيداثتامعكأتصرثلماإللهةاحترامى
والنحاسةأبالرذيلةكذتا

يسلمأنmilالرمنأنتظنأالقلبكفيتوغلتقدالرديئةالثمهوةإنأوقالتفضحكت
يكقرالبارالرجلألنكبرىوخطيئةخطيئةهذهالرديئةالشهوةإلىقلبهالبارالرجل

جميعثطاللةرأفة4لوتنالالسماواتلطشأنهمنترفعمقاصدهاسثقامةإنباالستفامة
اليةوالعبوالموتإالعليهميحلبونفالقلوالمفيسئئةأفكارهمينالنهأئاأعماله

المقبلةاتيافيينعلقونوالبغناهمويفتخرونالحياةجمذهيتمئعونالذينأولئكسيما

إلىإضرعأنتولكنوحياقمذواقمضيعواالذينلهمءرجاالالذبنأنفسستندم

الفذيسينوجميعبيتكأهلجميعوخطاياrrتثنيةخطاياكيشفىفهواللة

جداقريبزمنومنفيقول68روأيتهصخةترخحالذممماموراتوريقانونأما
اجالساألسقفبيوسأخوهن5ك3إالزاعيهرماسكتبرومةمدينةفيعصرنافي

مةJكرسي

بينالبابويةالسدةاعتلىالذياألؤلبيوسالباباشقيقيكونهرماسفإنوعليه

6التقرلمجاوجهعلىIf1500العامى

tinسشنبترووفضPetersonUvقانونيوردهyj0

1fالرومانئينلىيولسرسالةليهذالواردهرماسهوهذاهرماسبأنآالقائلاورمجاشرأيأئا

أساسمنلهفليس



Aاyالزسولئونءبا

أمالخيالمنهوماسهرعنشخصيةمعلوماتمنوردماهلءالعلمالءتسالقد

ماليسأسنهاألرجحالرأىنTكولوأكيذاجوائانعوأننستطيعالأثناإالالواقعمن
واقعيةالمعلوماتتكونأنمنيمنع

يملكالعلمانيانUrماسهرأنهوكذلكصحيخااستنتاخااستنتاجهيسعناjو

فقيروأسلوبالهوتيةءأخطامنعليهالراعييحتويمابدليلكبيرةئقافة

عيألزlريختاد

الزاعيلكتابةمحتملتاريخإلىإشارةالكتابفي

إلىبواحدةوتبعثالصغيرالكتابمننسختينإذنتصنعلهرماسالكنيسةتقول

هذهفإناألخرىالمدنإلىإكليمنضسويرسلهاغرابتيإلىوباألخرىإكليمنضس
Y4rرسالته

الكتابتاريخيكونYYرومأسقفهوهذاإكليمنضسكانفإذا
بيوسالباباعهدفيوضعقدالكتابإنيقولموراتوريقانونأنإالالعامينهذينبين
المعطيينهذينبينالتوفيقفكيف1t5ooاألؤ

الذيإكليمنضسيكونأنهواألولاالحتمالاحتماالتثالئةالباحثونأعطى
قدهرماسيكونأنهواالثالواالحتمالرومةباباإكليمنضسغيرهوهرماسيذكره

واالحتمالاألهميةعليهيضقيلكىرومةباباإكلمنضسالمفيبوضعهكتابهتأريخسبق
هرماسشبابأيامفيأؤالوضعتقداألربعالرؤيواتتكونأناألرجحوهوالثالث
قدالخامسةالرؤياومقدمتهالكتابباقيويكونرومةأسقإكليمنضسزمنفيأي

األولبيوسالباباماي6فيوضع

امتدتقدقسممنأكثرمنالمؤئفالكتابهذاأنالمتأنئةةءالقرامنلناويظهر
القسميكونوقدتقريباا4السنةإلممااTالسنةمنبطولهابأسالفترةعلىكتابته
كاتبوضعهما7المثلإلى5الرؤيامنالمولفوالقسم4االرؤيواتمنالمؤلف



jA83لالمنحوب

وتشكل1و9المثلينالالحقفيمضيفااآلخرعنالواحدمستقلينإئما7واحد

الكتابلباقيمقدمةالخامسةالرؤياحينئذ

الراعيمحتوىهـ

أمثالوعشرةوصيةعشرةواثنتيرؤيواتحمسمنالكتابيتأفف

شيئاشباهاتستعيدالمعةبثيابامرأةهيئةالكنيسة4االرؤيواتفيهرماسيرى

فرصتهمفهذهجميعاوالمسيحيينبيتهأهلالتوبةعلألمجرضأنمنهفتطلبفشيشا
ةخيرألا

يؤئفونالصالحونوالمسيحيونفىيؤيرتفعالكنيسةيمثلبرجاالثالثةالرؤيافيويرى
بعيذافترمىءللبناتستعملالالتيالححارةفهمالكبارالخطأةوأماهائبنىالتيالحجارة

يوحىLمهرماسيسمعالثانيللقسممدخألتشكلالتيالخامسةالرؤيامنءوابتدا
راهيئةظهرالذيالتوبةمالكبهإليه

جديدةصياغةعلىأخالقيمختصرعلىاألولىالحمسةواألمثالالوصاياتحتوي

التوبةموضوعاألخيرةاألربعةاألمثالتتناولفيماالعثمرللوصاياوتطويل

إالالبرجموضوعويكملفيستعيدالحقااألرجحعلىأقحمالذيالتاسعالمثلأئا
السابقفيقيللماخالفاللتوبةالوقتويؤخلالفرصةتتاحلكىينتهيالءالبناأن

يظنكانكمافريبةعادتماالمسيحعودةأناليقينسببهالرأيفيالشغييرهذاأنويبدو

اتؤيوا

لمpactكاLهريدعوهاالتياألولممااألربعالرؤيواتبيننميزأنالمفيدمن

الراعىفاتحةأيأوiAoxaxuwtيدعوهاكااليالخامسةوالرؤيا

لألمرلفينثاليقترحانونوتانGiet9جيهإن07



Aالزسوليونءاآلبا

يلىماعلىاألربعالرؤيواتتطلعنا

شيئاشباهاتستعيد1tpsaputispaعجوراالمعةثيابفيلهرماسالكنيسةتظهر

جذاميالشاحباالحلمفيسهرمLفمسألفشيئا

uالعالمصنعولقدضسئةهىلهذااألشياجكلقبلخلقتألئهافيحبجذائسنةهىا
cYcfألجلها

التوبةعلىجميعاوالمسيحيينبيتهيحرضبأنهرماسالكنيسةوتوصى

مياهالمياهإفوقيبنىعطمابرخاهرماسنالكنيسةئريالثالثةالرؤياوفي
لهوتقولالمعمودية

هميبنونالذينالسئةالشبانإنcrcrrالكنيسةأناهوئئتراهالذيالبرجإن

ويبنوهالينموهاكلهاخليقتهعلىالرلبائتمنهمنالذالمخلوقينأولالقديسوناللةمالئكة

crctoهاUpويسو

يالمفاصلتاماأأتشابكاومتشابكةمتناسقةكانتالمياقعرمنانتشلتالىالحجارةجميعفإن

ءالبناوكانئرىالمفاصلتكنلمبحيثببعضبعضهاملتحمةوكانتالححارةباقيمع

crcr1واحدححرمنمشئدادوي

تكسرأوبالتوبةفتقضبفائدةمنهاليسالتيوالمشؤهةالمشعورةالححارةأما

البرشعنبعيداوترمى

هذاءأغنياهكذامرئغايصبحأنيسعهالقطعةمنهئقتطعأويقصبلمنالمدورالحجرإن

فإتكذاتكمنأؤآلوتعلمللرلثمفيدينيكونواأنيسعهمالضراقمنقضملمإنلمالعا

للحياةاجثهئستعملأنأدراuأصرتقداآلفوإئكناقعغركنتغنياكنتحبن

للةثستعملواأنعلىريرأoUأفكونوا

هيحةجميلةLشبائاأكثررؤياإلىرؤيامنالكنيسةتبدوكيفهرماسوينعخب

والشئبابالفرحيعطيهcالدهأوبتوبةءالرجادليلهوهذاrc11c1يسحرشكلها

مخيفاوحشاهرماسيصادفالرابعةالرؤياوفي



Aالمنحولدبo

وهويتقذمالوحمشوكاننارمنحراداتفيهمنتخرجكانتتلح5Lكضخموحثى

c1c16Ajمدبنةيدئرأأزئئرايزأر

علىالضخمالحوتفيتمذدLبالئةباإليمانمتسربالالوحشمنيتقذمهرماسوإذا
سALAلمالقاةتأتيبالكنيسةوإذاحراكبالاألرض

متحخبةأبيضءحذامعءبيضاكلهاالزواجخدرمنخارجةكأئهامزدانةشائةقتاة
fcY1بتاومعتمرةالجبينحتى

بقلبالربئإلىيرجعونالذينإنسAرآالتيالرؤياصرحفيفتشرع
الهربمنيتمكنونالوحمشإليهايرمزالتيالكبرىالمصيبةتحلحينتائب

هرماسمالكسوىليسوهوراعهيئةالتوبةمالكيظهرالخامسةالرؤيافيثم
Lll

53إليهأنثأوكلتالذممطالراعىأنا

وأمثالوصايامنعليهسيمليمايدؤنأنهرماسمنويطلب

عشرةاالثنتااياا0

المسيحيةابUمختصراصاياJاهذهتؤئف

الرلثومخافةوالحشمةباإليماناألولىالوصيةتأمر

التقوىوهذهواثقهبهفأمنواحدإلهإألليسالdأمنجميعاالنفاورمناألولىالنقطة

rمحتشضاكن

ةءوالبراالقلببنقاوةالثانيةالوصيةوتأمر

حيساةالمدمرالشزيجهلونالذينالصغاراألوالمثلفتكونوبريئانقياذاتكعلىحافظ

4فحسبوحبورممفدةطرقبلعئارمنماقمعهبالورعتسربلjالرجا

الصدقبالتزامالثالثةالوصيةوتأمر



A

1فمكمنوحدههووليخرجالصدقأحبب

الزسولئونءاآلبا

يوماهرماسعرفهماالذيالصدقهذا

3الجميعأغشنوأنادوئاعشتحيالىفيصادقةكلمةأقللمالربئأثها

عندقيقةأسئلةالراعييسألهرماسهنانسمعبالعقةالرابعةالوصيةوتأمر
يقولبةوالتووالزقالرواج

الفهممنخالألثيقعلمئالسابقألالممئيئةأعمالىبفعلقساقدوقبىشيئاأفهمالإثى
21البئألشيئاأفهمvو

بوضوحالراعىفيحيب

22كبرفهمفعلالتوبألإن

بقولههرماسفيعئرض

ونلناءالمافيفيهنزلضاالذياليومأأتوبةسوىتوبةمنلييقولونالمعلمينبعضعت
31السابقةخطايانامغفرة

معاالغفرانوانتصارالكنيسةحزمفيهيظهرجوائاالراعىفيحيب

عليهبلبعدمنيخطأأنلهينبغيالخطاياهمغفرةنالالذىنأفاهنههوصحيعسمقةما
الرلثوإنالناسضعفعرفلقدالقلوبيعرفالربئنفالقداسةفيبحمتحرأن

كا32أرعاهاأنومنحىالمغفرةهذهفألشسلخليقتهتأثرقدالعطمةبرحمته

األخالقهدفأنإلىمشيرةcللعدلشرطإئهإذبالضبرمسةانالوصيةوئشيد
جسدنافييسكناللةجعلهالذيالروحعلىالمحافظةهو

أخرشريرروحدأأبفعيظلمالنقيايكونفيكالساكنالقدسحjCلانفصابراكنتإن

والحشمةمماناإلعناألولىالوصئةفيقالهماالسادسةالوصيةفيالكاتبويعيد

طريقينهناكإنإذالظلممنويهربثقتهالباريمنحباإليماناإلنسانأنمبيئاوالمخافة



A87المنحولدب

أدطكماالظلمطريقهيمعوخةوطريفا4العدلطريقهىومستويةمستقيمةطريفا
ينبغيالذيالظلمومالكإليهاالستماعينبغيالذيالعدلكJممالكينلإلنسان
عنهاالبتعاد

المخافةقوةفتصفىالسابعةالوصئةأئا

الذيفانمنهتخففالالشيطانما2riاخسإبنوصاياهواحفظالرلثإئتي
vL1بالخوفيوحيyلهسلطانال

6yxpatiEiaالعفةعنالثامنةالوصيةوتتكلم

2الخرواصنعالشرعنإمتنع

فيلهاديفراللكنهالرحمةأعمالمنلهاماوالمحبةسLمهSيذالوصيةهذهوفي

ايليقمكائاخر6موضع

التاسعةالوصيةوئعلن

19الشبطانابنالشكعنكإنزع

Iتنتصسبالالسابقةالخطايافإنبالصالةالثقةنقصهوهناالكاتبيقصدهما

والقويةالراهنةالتائةالثقةأمامعقبة

3خليقتهعلىويشفقالحقديعرفالفهوالحاقدينالبشرمئلليساللةإن

العاشرةالوصيةوتقول

وحjrائحزنالحزيناإلنساننف12والغضبالشدأخوفهوالحزنعنالتعد

إلىرفعهاماالقؤةمنلهاليسالحزيناإلنسانوححالةلالنسانبفرحأعطالذكماالقدس

r2اللةمذبغ

الكذبةءواألنبياالصادقينءاألنبيابينالتمييزقواعدفتقدمعشرةديةLاالوصيةأما

الكنيسةتاريخمنحيةصفحةالوصيةهذهوتشكلالروحيحملونمهن7يدعونالذين



Aالزسولتونءاآلبا

الجضعينالكذبةءاألنبياأنإالJAAهرأيامفياالنقراضطريقعلىكانتةءالنبوإنإذ
العرافينوظيفةبانتحالهمالناسيخدعونكانوا

12يتنئألكيأحرهإلهيروحيقبلهل7حياتمناإللهيالروحعندهالذكطالرجلبراخت

الجميلةالمقارنةهذهالوصيةوتنتهي

وسعلثفيهلأنظرءالسمانحووارمهحجراخذالشيطانمنيأتيياألرالروحإن

حينأئهابيدجداصغيرةحيةالبردأأحبةإنفوقمنتألىالتيالقؤةإذنخذابهاللحاق

وتثقباألرضإلىالسقفمنقبطالتيءالماأأنقطةخذأوكثتراتوجعإنسانرأسعلىتقع

الروحهكذاعطمةقوةلهااألرضعلىفوقمنتسقطالىءاألشياأصغرأنأإذنترىالحجر

vtvاآلخرعنبنعد1o141االذاإذنفئققويهوءالعالمنايأالذىاإللهي

عشرةالثانيةالوصيةأخالزاوتعلن

الرغبةهذهتسربلتماإذافإثكوالمقدسةالحسنةالرغبةتسربلرديئألرغبةكلعنإبتعد

1ءتشاحينيوقفهامالهاتضعالرديثة

لهرماسالراعييقولالتوبةإلىبدعوةعشرةاالثنتاالوصاياوتنتهي

وتممالممنلهمبقىمامطفرةتوبةيتوبواأنعلىالوصاياهذهسيسمعونالذينحرض

YccrY1بكأنيطتالتيالخدمةههنهبدقة

فيستشسيطالتطيقصعبةوصاياالإنإذالكالمهذاعهLeلدىهرمeLويضطرب

سماهرروعشحاهدحينالراعيأنإالفيخيفهالغاضببلهجةويخاطبهغضئاالراعي
قائالصعبةالوصايايجعالنءالمروترددالخفةأنوبينهدأ

وإنعسانيةليونةأكئروالالوصاياهذهمنأسهلءشىمنماهن6فتعلمقلبكفيالردثإجعل

القولإلىالراعىوخلص
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الo4ةثذباومونلانهمريناإن3هبسرعةتحئضالفارغةالجرارإن

12لهخيلالالميتكأعصابقهوالشيطانقديدمنأبداتخفى

ألمثال10

االرسولبطرسإليهتطرقفيلونعندشائعموضوععناألولالمثليتحدث
المدينتينموضوععبالرسولوبولساا2بط

011هذهعنبعيدةدينتكمومةكريأرفيليتقطوناللةعبيدأنتمإثكم

يستثصرواوأنالمدينةهذهترعىالتيالشرائعممقتضىيعيشواأنالمسيحيينفعلى
تعالىاللةسببلفيخيراقا

6مستعداوكنجداضروريهومماأكثرتذخرال08عرزفيالذينالناسإفتدوا

وشحرةالكرمةمثلمعطافراتاموضوعإلىالثانيالمثلفيالكاتجاويعود
Jiljlz

هيالدردارأمااراتحملالكرطاللةلحذاممثاللتكوناموضوعتانالشجرتينهاتينإن

ثأتيأنيمكنهافالاألرضعلىظلتبلالدردارعلىتعزلقلمإنوالكرمةعاقرشجرة

وبفضلعندمامنبثمارتأقماالدردارعلىمعلقةالكرمةتكونعندماكئيرةبئمار

Olوسدروبالفقالغنئتعلقإذاالربئءإزافقلىولكثهكثبرةضراتللغنئإنردار

15الفقرجاتaترددبالالغىيسدعندئذحاحاته

إياهممشبفالمالعاهذافيوالخطأةاألبرارتشابهعنالثالثالمثلفيالكاتبويتكلم
تئشابهءالشتافيعاريةباشحار

األبراراللمالعاهذاسكانهيتراهاالياألشحارهذهالعاريةاألشجارمنعدذاأراقثم

yjءشتاكلثابةهواألبرارإلىبالنسبةلمالعاهذاألنونبنشابللمالعاهذافييتميزونالخطأة

3اةمتشاتبدوألشحارجميعءالشتاوفيالخطأةمعيسكنوناللهميالحمظونقال
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عندئذتلمعإذlYاآللىلمالعاJWصيفعنالحديثإلىالرابعالمثلفيالكاتبوينتقل
األشجاراألشرارعنفيمتازون6مخضرةأشحارمئلاألبرارويخضرالربرحمة

بقولههرماسالراعىويخاطبالعاريةاليابسة

5الضيفهذافيفركيعرفلكىداخللثفيالرااحملإذنفأنت

لهضارئااللةليرضىيصومأنيجبكيفهرماسالراعىيعلمالخامعمالمثلوفي
وعبدهالكرمصاحبمثل

الذىالمئيامهوماسأعلمكولكئىبصيامليستمارسهأنكتتصورهالذالضيامإذ
rfالتاليةالطريقةعلىاللةألحلصمهالردثنظرفييروق

الهالكإلىتقودالتياللذةمالكJاألويمثالنراعيينعنيتحدثالسادسالمثلوفي
لهرماسالراعىيقولوالحياةالتوبةإلىيقودالذيالعقابماللثوالثانيوالموت

Yrالتوبةإلىيسعونللذينمفيدةالتعاليمهذهلكأعطيتهاالتيالتعاليمفيتترددلم

التوبةأنالعقابمالكعنشايبحراحالذيلهرماسالراعىيبينالسابعالمثلوفي
جميعابيتهوألهللهصالحةكارسهاالتي

الثامنالمثلفيمنهرمالراعييريثم

باسميدعونالذينجميعاجتمعالمفصافةظلوفيCوالجبالالسهولتغطىصفصافشحرة

دثالر

قنفمنهمأغصائاعليهميورعميخائيلالمالككذلكالصفصافةتحتوكان
فاممتعادوسقاهازرعهافأعاديابسةإليهأعادهامنومنهمءخضرانضرةإليهأعادها
والخطأةالمختارينمنمتنوعةفئاتأعينناأمامالمثالفيوتمرحيويتهمنهاالكثير

ويرفقهالبرجءبناأعيالئالثةالرؤياموضوعيستعيدطويلفهوالتاسعالمثلأما
ومتشغئاخليطاعمالالكليؤلفبحيثثانويةكلواضيعالكاتب
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الرؤيافيلهرماسظهرالذيالراعيإنإذالكتابخاتمةالعاشرالمثلويؤلف
لهوقالالخامسة

2الممنلكبقيمافيمعكألقيمجالالاألكئرالمالكأرسلئلقد

توبتهفيالثباتعلىهرماسيحرضعينهالمالكهذا

jYrليذلكقاللقدعنكجئذاانطاعاالمسيحللراعىإن

وللعذارىالمسميحللراعىويودعهبالتوبةواعطايكونأنعلىويشخعه
األبدإلىمعههمسكنوابيتههونطففإنالفضائل

Jهرماسراعيفيالتعاليمأهئم

التوبة

يجعلالذياألساسيموضوعههوهرماسراعييبسطهالذيالتوبةعنالتعليمإن
ءإزاتياريننهوضوشهدتأبنائهاضعفهرماسعهدفيالكنيسةوعتلقدهاماأثزامنه

فإنباممهناطقاهرماسراعييبدومتففماليئاوتيارامتصلئاقاسحاتياراالواقعهذا
يسعىالذيالهدففانولذلكالخالصرسالةهىأساسيةرسالةاسهرمرأيفيللكنيسة

71تغفرالخطيئةمنليسهفماالخاطئالمسيحيقلبفياألملزرعهوهرماسإليه

كانالذيعمادالبعدواحدةمرةالتائبخطايامغفرةاإلمكانفيأنهرماسيعلن

وفيالتعليمهذاتفسيرفييختلفونءالعلماأنإالاألساسيةالمغفرةيعدونهالمسيحيون

أنيرونوغيرهماDibeliusئيليوسWindischzjejوينإليقفانمجتلهاأنينبغيالئالمكانة
أنإالالعمادبعدثانيةتوبةبإمكانتعترفنتLكLمLماسهرقبلاألولىالمسيحية

AلىنظرااإلمكانلهذاالبابفتحقدسLAالمعضدينميلمناليوميةالخبرةتريه

التحديفأن991c1المثلمنيبدوحينقفياحاواضخاليسالموضوعهذادطهرماسرأىن71

لهمبغفرذقيناهءأبناأننرىيغتفرالالجحود
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كانالئالدقيقةالقداسةمتطلباتعنيتخلىأنفيمنهورغبةالحطيئةإلىأنفسهم
الرؤياأسلوبإلىهرماسلجأذلكمنوللتمكنالقريبالمسيحءمجىانتظاريستلزمها
يستقويأنوسعهفييكنلمولذلكsكاسلطانلهيكنلمإذالمباشراللةوتدخل

بتقليدكنسي

هوهرماسراعىأنيرىإذوديبليوسوينإلشيرىماخالفوغيرهبوسمانويرى
واحدةمرةفيبحصرهاالتوبةلممارسةتصلبهوبلالسائدةاكاممارساتقوننة

كانتآنهاإالئجذدالبتوبةتسمحكانتالكنيسةأنفيرخحبروكسنوريرأئا
بعدإلىئرجأبالفعلكانتوقدئرجأبأنتسمح

أنفيراغباكانذلكمنأبعدإلىيذهبأنفيراغبانهرماسأنيبدووعليه

وهشااآلنالعمادموازاةفيتوبةواحدةتوبةإمكانويعلناألولىاأليامحماسةمجيى

تمارسنتLsالخاسالقرنحتىأعلهايظهراألولمماالكنيسةفيالتوبةتاريخإن
المفروضةالقصاصاتوكانتجسيمةالخطيئةكانتإذاLالعمابعدوعالنيةواحدةمزة

راحبحيثالحياةطولالزوجيةالعالقاتعناالمتناعمثلمنيومبعديوماتثقلقاسية
الغفرانمنحالغاليةألمجامعبعضمنعتبلالحياقمخرTlإتوبتهميرجئونالمسيحيون

اإلرلنديوذالمرسلونشخعحإنالخاسىالقرنمنءابتداإالالعادتتغيرلموللشباب
Ayإعاالممكنالفرديةالتوبةتطويرالالتينيةالكنيسةفيأوروبافيواالكوسيون

لهنهاية

لكنيسة10

لقدوراهنجميللهوالكنيسةعنهرماسراعىمننستخلصهالذيالتعليمإن
وقدفشيئاشيئاشباهااستعادتأنلبثتماعجوزامرأةهيئةلهالكنيسةهذهظهرت

بناؤهايرتفعوأرضيةاللةعندمنخرجتمماويةإئهاأجلهامنءشيكلاللةخلق
منظورةمحليةكنائسمنمؤئفةوهيدهاNأوبتنقيةوتبتهجوتتزينوتتجددحجراحجزا

الكنيسةإليهدفعتهالذيالكتابإليهايسلمأنهرماسمنطلبولقديسوسهامنلها
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ممعتقدءالسماتحتالتياألممجميعفإنكاثوليكيةهيالكنيسةوهذهالسماوية
تمثلالتاسحعالمثلفيهرماسرأهاالتيعشراالثنيالجبالفإنرسوليةأيضاوهىرسالتها

إلىتنقتإذبعدمدعوةكذلكوهىالمخلصاللةبابنالرسلبشرهالذيأجمعلمالعا
شريعتهاهيالئالوحدة

وعاطفةواحداحسدااللةكنيسةتصبحولسوفواحداجسدايوئفونتنقواالذينإن

فيوينهللاللةابنعندئذويبتهجواحدةومحئألواحدامماناواواحذاوروخاواحدة

9Arfالطاهرشعبهيسئقبلإذوسطهم

هكذاواحذاجسفامعاويؤئفانعليهايقومالتيبالصخرةيلتحماإلرجأنوكما
اللةبابنتلتحمالكنيسة

خاطئةالهوتئةءرا7

سربسطفييشرععندمااألمرعليهيختلطساذجتيAyسهرإنقيللقد
بل11المسيحأسمأويسوعاسمكرIالهرماسإنالمالحظومن72التجسئد
الحبيباالبنlعبارةأواللةابنiةعبارأواالسملفظةهمايستبدل

o145أمثالبحبهلمالعايحملالمتناهعطماللةابناسمن

القدسوالروحاللةابنبينيخلطهرماسأنبيد

جسدفياللةأسكنهقدالقدسالروحإنo291أمثالالقدسالروحهواالبنإن

أأخدمةالروحخدمالذيالعبدهذامنالممخدالجسدهذاومنعبدجسداختيارهمن

JY5أمشااالبنمعوريثااللةسيحعلعجيبة

ةراجع72

IreneSaintaRomedeClementSaintdeEgliseIلمdeTheologieLaG5Bardy

141p1945Paris
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والممخدالعطمالمالكميخائيلالمالئكةزعيمبينخلطهرماسيكونقدبلال

المالئكةزعيماللةوابن

وكيفهرماستعليمفيالدفةوعدمالغموضهذاأسبابعنءالعلماJءتساولقد
الروحبينالخلطأنويبدورواخاينالأنفيهالمشكوكالتعليمهذاممتلكتاباستطاع
التعليمليسهرماسهدفأنكذلكويبدوyrالعصرذلكفيشائعاكاناللةوابنالقدس
وعنباالنتباهدومااستاثرالذيهواألخالقيلشأن11إناألخالقيالتعليمبلالالهود
74الهوتياذاتهيعلنوالكذلكيكونأنويريدأخالقىهوهرماسفإنحق

األخالقئالتعليم

تنطيمامنطمايكنلمولووخفيفومتوازنجميلاألخالقيالتعليمهذاإن
علىللمحافظةهواألخالقيالبشرفيفالمجهودهرماسعليهيلخهدفولهمتناسفا

الجسدفياللةأسكنهالذمموحrأ

األمورفيوالنصيحةطالوابينهرماسكيزهيالنهالتحييزاالنتباهيلفتومما

والشهادةوالبتوليةالضومنصائحثالثفيذكراألخالقئة

لمإنالزانيةالمرأةإنالمالحظألهذهيبديا4الوصيةالرقعنيتحذثوحين
تتوبأنإمكانهافيإذبغيرهايتزؤجأنيسمتطيعالالنهإألصرفهايأنزوجهاعلىتتب
اللةلعبيدواحدةتوبةإالليسألئهواحدةمرةولكنيستردهاأنعليهتابتمافإذاالحفا

cfcf1ycوصيةالثانيبالزواجيسمحهرماسفثرىالرواجيخصمافيأئا

yrالمالئكألعلمأنلهوتبينالنصرانثةالهوتدانيلودرسولقدبولسوأعمالوتاتياشيوستيشراجع

angelologieCISراجعالتثاريذاتأثرقدهرماسلمكرنوقدهامةمكايحتلن
611958ParisTournaiNiceeavantchretiennesdoctrinesdesHistoireJلوDani6lou

راحع74

notesettraductioncritiquetexteintroduction53noSCdansPasteurLeHermas

33p1958ParisمCerfRJolyde
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األولىالثالنةالقرونفيالكتابمنلغيرهخالفا

يذكرنراهال7الوصيةأساسيةويعدهااللةمخافةعلىيشددالكاتبنرىوفيما
ألهميةنظرااالستغرابيثيراألمروهذا89الوصيةفيواحدةلمحةإالالمحبةعنشبئا
المسيحيةاألخالقفيالمحبة

المجهودفإنعحبوالUIاللةأجلمنالحياةهىالمطافنهايةفيوالمكافأة

يحييناالذيهواللةنظرفياألخالقيئالبشرفي

المسيحياتالعزافات02

الوئنئةفيالعرافاتء

اتءنبوباسسمعرفخاصأدلنمطالميالدقبلالسابعالقرنمنذظهرلقد
نبيةالبدايةفيالعرافةوكانتالرؤيويبlاإلىينتمىSibyllinacOraculaالعرافاث
بعضانتقلتفارسمنتكونقدهشمرقيأصلمنالبشرقدرةيفوقعمرلهاأسطورية

العرافاتوانتشرثالميالدقبلالخامسالقرنمنءابتدااليونانرضTإاقاءنبو

Sibyllesاتءالشبووكانتوكويسودلفياأريتريافيسيماالنحتلفةأماكنقيبعدفيما

جديدةمملكةءمجىمعلنةوالوعيدالتهديدعناصرعلىوتحتويالملحميالشعرتستعير

األحيانبعضفيلئصبحاتءالنبوتطورتالمفهومهذاومنالقائمالظلمعلىستقضى
رومالسياسةالمعاديةللسياسةدعاية

ئةاليهوفىليالعرافاتب

القديمةالمسيحيةالشعريةالنصوصفئةفيالمسيحياتالعرافاتمؤئفاتتندرج
منذبئjاالنمطهذااستعضلولقدعرافاتإلىتنسبoraclesاتءنبومنوتتأئف
مستعينيناإلسكندريةمنيهودكئالبمعاوتبشيريةدفاعيةلغاياتالميالدقبلالثانيالقرن

اللةقدرةالسرديةالمقاطعفيأظهروابحيثفيهومحورينعينهالنمطمنالوثنعندكانامم
األخيرةواألزمنةالشعوبمستقبلعنتتحدثالتياتءالنبوإلىوأضافواLاألالواحد

األرضحكامليديناللةسرسلهمملكةءالنبوالبشارة
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المسيحيةليالعزاالت

بالكتسلببدورهممستعينيناألدبالنمطهذاإلىالمسيحيونالكتاببعلىفيماولجأ

ذواقمإلثباتصراعهمفيمناسبةالواللهجةوالموضوعالنمطفيهوجدواقدإذcاليهو

أنرأواوالمسيحيوناليهودفاعيونالUالكئابكانإذاهن7إالالخارجفيالذينءإزا
العرافاتإنقالوامقلديهمفانءواألنبياموسىمنحكمتهمأستعاروااليونانيينالفالسفة
أنفسهنعنيقلنالعرافاتكانتوئاالمقدسالكتابتعاليمويبلغناليونانيةيتكلمن
وكذلكالمقدسالكتابفيردUIمعتتطابقأقوالهنكانتوئااللةباسميئكلمنإئهن

أسيامفيءوالرحاالتعزيةفيهنووجدواهنالناسأمنفقدأحداثمنالعالميريخالتافي
الشذة

بالعزافاتالتعريفد

مستعاراسمإلىجميعانسبتهاهوالعرافاتوموئفاتالرؤيويةالمؤئفاتبينيجمعماإن
صدقإلثباتالمستقبلرؤيةأياألحداثعلىاعتمادأالتنيواتوهووقيسابقزمنوإلى

فيالمؤمنينتثبيتالرؤيوياتهدفأنفهواآلخرعنالواحدالنمطينديزماأماالتنبؤات

الخارحفيهمالذينإلىبالنسبةوالدفاعالدعايةهوالعرافاتهدففيمااممافم

طاتالمخطو

فيالعرافاتعلىتشتمل7كاجزعشراثىفيالعرافاتاتءنبوكتابيقع
بعدالثالثوالقرنالمسيحقبل180العامبينوضعولقدمعاوالمصيحيةواليهوديةالوثنية
المسيح

Ycالكردينالاكتشفحينالعامفقبلءاحزائاللةالئامنءالجزمعتبرلمنعشراربعأليعذهامنمنهم

11ءاألجزانفسهالكردينالاكتشفحين8العاموقبلعشرالرابعءالجزMaAngeloأأنجيلوماى
fثالثاإلىمجركانفسهالثامنءالجزكانوئاالمرافاتاتءنبوكتابمنءأحزاممانيةئعرفتكنلم
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17ocAYqالبيتانويولفY90tA9jجديدةلمقاطعمةمقد
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ouIIau7

الحادئةهذهيوردالذى7الكنسنالتاريخسوزوميشراحع90
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وواسعحصريمعنيانrWالرسوليينءاآلباNMلعبارة

أوغرفواالذينالقدامىالمسيحيةكتابإلىالعبارةهذهتشيرالحصريالمعنىفي

الرسوليينءاآلباأبرزومنهماتصلواأوعرفوهميكونونقدأوبالرسلاتصلوا
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الثانيالقرنمنتصف

ففيالمسيحيالتقليدسلسلةمناألولىالحلقةالكئابءهؤالشهادةتشكل
الرسلنقلهالذياإليمانوعاشواوفهمواالمسيحيونقبلكيفنرىمؤئفانهم

إيريناوسفالقديسالثانيالفرننهايةإلىالرسوليينءاآلباعبارةأصليرجع
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بلالعائةألئهاالعبارةهذهيرفضأخذالعشرينالقرنمطعمنذالبعضأنإأل
مضمونهالحيسرمحاوالتمنجرىممابالرغمعنهاخليالطلباآلخربعضالإن
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jالرسالةاستثنيناماذاiإلىSمؤئفاتفإنالفكريةبقؤقاتمتازالييوغنيفس
أنبيدواستخدمتهاوقدرقااألولىالقرونفيالكنيسةعرفتهاجميغاالرسولبينءاآلبا
المؤئفاتتلكالنسيانلمعافيترمىالرابعالقرنمطلعمنذأخذتالالهوئيالفكرنهضة
منسيينباتواالرسوليينءاآلباإنبحيثالديىالفكرتكوينقيكبيرةأهميةلهايكنلمالئ
معإالهماالهتماميرجعلمومستقالعلماالألهوتأصبححينالوسطىالقرونفي

الرسولياممانهاالكاثوليكيةالكنيسةعلىتنكرراحتالتيالبروتستانتيةاإلصالحثةالحركة

وعمفاائساعايزدادأخذالرسوليينءباآلبااالهتمامفانالحاليعصرنافيأما
جديدمنالمعضالتأثارتقديمةلنصوصحديثةاكتشافاتبفضلخصوضا
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لكاتباألؤأ

بعدرومةكرسيعلىالرسولبطرسللقدبسالثالثالخليفةهوإكليمنضسإن
الئحةفيcبحسب1اiإ909Yمنأسقفيتهدامتوأناكليتوسليئس

عرفقدإكليمنضسباناالعتقادإلىيذهبالذيtiإيريناوسالقديس

3أسقفارحمهقدبطرسالقذيسأنةترتليانسيعتقدبلال2الرسولبطرسالقديمم

بسسلطانالقديمةالمسيحيةفيينعمكانالنهخالماإكليمنضسعنالكئيرنعرفال
الرسولبولسرفيقإكليمنضسهن7وأوسابيوسأوريجانسمثلاالعتقاديسعناوالكبير

الذينبعضنجارىأنكذلكيسعناوال43فيليبىأهلإلىالرسالةفيذكرهاردالو

اإلمبراطورعئمابنفالفيوستيطسالقنصلوهوجعلاإلمبراطوريةاألسرةمنعضؤاعدوه
يالطورسيةالجزيرةشبهإلىنفيهعنور3مأمادوميسيانس

ماوإنأسطورةفهواألسودالبحرمياهفيرمئاoدواستشهالياCrimeeULqالكركلية

أساسلتعلىئنيتقدرومةفيإكليمنضسالقديسكنيسةأنيحتقداآلخرالبعضجعل

أيضاواحمهالكنيسةهذهعليهنشأتالذيالمكانصاحبواسماسمهدينالخلطفهوتهي

اكليمنضس

كمايهودفيأصلمنكذلكيكونوقدرومانيامواطناإكليمنضسيكونقد
الهلينيةاليهوديةثقافتهمنيستذل

البيزنطةوالكنيستانالثانيتشرينمنوالعشرينالثالثفيالالتينيةالكنيسةلهتعيد

الثانيتشرينمنوالعشريالرابعفيوالسريانبة

يدركأسقفأسلوبإئهاللهحةمعتدلالطابعرومانيماإكليمنضسأسلوبإن
فهىشخصيتهأماوالوداعةبالطيبةعينهالوقتفيويتحلىومسؤوليتهوظيفته

v

الهراطفةعلىذ

2rالهراطقةعلىالرد
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يسوسهمالذينالناسكذلكويحترميجلهاللةتسبيحعنينقطعالمتدينرجلشخصية
حريتهميسلبهمأندونمن

الكورنثيينإلىالرسالةئانتا

كاتبهاا

الكتابجانبإلىالسريانيةالكنيسةوضعتهاالمسيحياألدبفيمولفأقدمهى
AlexandrinusCodexاالسكندريةالمقذسالكتابمجموعةفيوأقحمتالمقدس

منبالرغمواحذامؤئفالهاأنبيدواضعهااسمعنالبئةالرسالةتكشفال
مطلعهافيتقوللهاالموفعةهيرومةجماعةاعتبارمنوبالرغم4الجمعبصيغةتكلمها

كوردثسفيالتياللةكنيسةإلىرومةفيالتياللةكنيسةمن

ومنإكليمنضسإلىفثنسبهاوإجماعايذمااألكثرالكنيسةوتقليدالمحفوظاتأما

أوسابيوسالمؤرخدهأوريالذالكورنثينيسيوسذيوقولبينها

كتابتهاتاري2

قدإذنفهي115Lالسنةحولإكليمنضسرسالةإزميرأسقفبوليكربسيذكر
االضطهادعنتخبرناإئهاإذ46السنةبعدكتبتقدأنهابيدالسنةهذهقبلكتبت

كابعثترسالألفيوردبولبكرئساسنثحهادفإنالحقبةنلكفيشاثعاسنعمالالجمعصيغألاستعمالإن

لىJالكورلثسيذبونبسبوسويكتبفيولوميلونفىالئاللةكنبسةjJإزمصفيالتيالكةكنيسأل

مساعداتمانئونpqاأرسلهااليالمساعداتوبعنرسونراألسقفإلىبالفعليرخههارسالةننيJا

الذيناإلخوةالسمقيكتورالباباإلىإرريناوسكتبكذلكfcrrتاريخسرتكلأرسلها

5icrغيراد7غاليأللطrورعاكان

لكنسياNلتارا
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اضطهادآنهإلىمشيرةالمسيحيينعلىالسنةتلكفينيروناإلمبراطورشئهالذيالمريع
حديث

فإشهجيلشاأمثاذفلنأخذالحديئينالمصارعينsعلىولنأتالقدامىأمثاذجانباقلئذغ
وقاتلواصالخاواألكثرارتفاعااألكثرالعواميدمنكانوامناضطهدقدوالغرةالحسدبدافع

باطللحسلضحيةوقعقدبطرسفالرسولالحسنينالرسلإلىبأنظارناقلنلنيالموتحئى
المجدمقرإلىذهبهاستشهاأتمقدوإذكثرةأتعاتجابلتعبينوالواحداتعباالفاحتمل
كبللقدالضبرلرنجيكيفبينقدوالخصامالحسدأثرعلىئهفبولسأثالهمجقالذكما
مجداauاأجلمنفنالوالغربالشرقفيداعيةوغداورجمولفىمراتسبعبالقيرد

رyغاالحكاممامTاستشهادهوأتمالغربحدودويلغالعدلأجمعالعالمعلمأنوبعدالمغا
الزخلينهذينإلىانضئمولفدالضإرفيالمعةقدوةلناتاركاالمقدسالمكانإلىوذهبلمالعا

احتملواالحسدءجرامنالذينالمختارينمنكبكلجمهوربالقداسةحياقمالمعتاللذين
دالذنالنسوةحعلالذممطهوالحسدوإنرائحةقدوةلناوتركراكئرةوعذاباتإهانات

منالهدفإلىفبلغنووحشئةمريعةإهاناتيحتملنDircbslesetDanaidesLesوالإلرس
واهيةأجسادفيوهنالنبيلألالجائزةونلناإلكالنفيسعيهن

منرومةكنيسةمنعببعيدليسحصلجديدااضطهاذاكذلكالزسالةوتذكر
القالقلنهزهااليكورنثسبكنيسألالعناية

أخرتقدضربةتلوضربةضربتناالتيالمفاحئةوالمصائبالويالتإنالحبوبوناالخوةأيها
فيهاتتخاصمونالتياألمورإلىعنايتنانوخهأنرغبنناق

بقولهاتتابعإذاالضطهاداستمرارخطرإلىتشيرإثهابلال
عينهالقتالينتظرناعينهاالحلبألفيوأنتمنحن

أواخرفيالرسالةكتابةتاريختحديدأمكنناسبقمااالعتباربعينأخذنامافإذا
بيدأوسابيوسيورماوهذا69ا59السشتينحولأيدوميسيانساإلمبراطورئلك
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العامينفيقيضعهيرفااإلمبراطورملكأوائلإلىالتاريخهذايمدالمورخينبعضأن
IwAl69

HierosolymitanusCodexاألورشمليميةالمجموعةفيكامالالرسالةنصوردلقد
المجموعةفيالواردالنمنسوى3العامحتىلدينايكنلموا6oالعاممن

حديئااكتشفتوقد63هAJالفصوتنقصهنصاوكانناهاذكJالتياإلسكندرية

ونضانبالسريانيةونصالثانيالقرنمنلينيةبالالنصاليونانيةغيربلغاتنصوص
ناقصانوإئمامختلفانبالقبطية

كتابتهاإلىالذاعي03

منكورنثجماعةفيوقعماهوالكورنثيينإلىالرسالةكشابةإلىالداعيإن
أوقعئماحديثونكهنةالقدامىالشيوخبالكهنةاسثبدلفلقدوخصاماتاتاختالف
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vالزسولئونءاآلباا

نفوذهاتبسطأنأرادترومةكنيسةأنخرونويرىالهراطقةوجهفيكوثيقة

فيبوضوحنرىأنيسعناالأنهبيدالرسولبطرسخالفةإياهاتخولهاالتيلعلمهابالسلطة
حاكمةواحدةأسقفيةمنالعهدذلكفيبعديكنلمإذاألوليةرومةءادعاالشهادةهذه
Jjاألسقفيةلهذهالضروريةالصالحية

مضمونهافى

واسعينوجزأينمقتضبةمقذمةفيوتقعفصال10منالرسالةتتألف
9jtl1jوخاتمةIY1o

المقذهة

قداسةمنالسابقفيالكورنثيونعليهكانLمبينممقارنةالرسالةإكليمنضسيفتتح

UJهااللةمنالتيللنعمجحودأالحاصلالبلبالمعتبراجسيمةأخطارمناليومفيههم
فيقولحميلبخطابيمتدحمهمثمعليهم

قلوبكيمفيlهالتحفظونوكنتمنفسكمكلمنعليهومواظبينالمسيحبزادمسرورينكنتم
متأضالسالقاالجميعأعطىالنحوهذاوعلىأعينكمأماممنتصبةVTaوكانثبعناية
القدسالروحمنغزيرفيضالجصيععلىوأفيضافيعملفيىy1رغبةمعوفرخا

عنهمىءتناقدالسالمألدطضعفقداممانهمإنويضيف
اإليمانأنوارضعفواللةمخافةواحدكلتركأنمنذوالسالمالعدل50تناهكذأ

عائمتحريضألولYءالجز

هيوإذاسلبياتعداداءالبدفيULاللوالالزمةالفضائلإكليمنضسيعددأ

العهدمنكثيرةبأمثالهناإكليمنضسيستعين46الحسدءإقصا
الحسدمضارمبيثاوغيرهماوعيسوقايينكمثلبمالقد



Iyرومةأسقفإكالمنضساألؤلينأوالرسولئينءاآلبادب
التوبةفييقولV8التوبة

ولنعلغالمحميحدمjإبأنظارنالنحدقروضيهمايسرةماخالقناعييفيجميلهومالنر
التوبةنعمةأجمعالعالممنحخالصناألجلأريقإذألئهأبيهاللةنظرفيلينهوكم

القدمالعهدمناألمثالوتتتابع

هىوإذاإيجابماتعداداللوفافالالزمةالفضائلتعدادإلىإكليمنضسينتقلثم2
هذهأنشكالأ9Yوالضيافةوالتقوىواإليمانالطاعةممارسة

دينيةبنبرةتتصفآنهاإألأخالقيةهىجميغاالفضائل

تحثنهاإلىولنلتحئوصالحهاتقواهاملتمسينفلنسجدوالمجيدةالعطمةالمشيثةإذنلنطع

إلىبأنظارناولنحذقالموتإلىيقودالذيوالحسدالمخاصماتالباطلةاألعمالفلنخلع

العطملحدهمكفلينخداماكانواالذبن

وغيرهموإبراهيمvicوخأخنالرتوبةمنءبشيبالقدهـالعهدمناألمثالتردئم
العطملمجدهمكفلينخداماكانواالذينأولئك

uالفقرةهذهتمتازوالقذيسينالمسيحمثالعلىالتواضعرسة

السمالمالنفوسفيتشغفضيلةقهيعليهاالكالمإكليمنضسأطالإنعجبوبطولها
iوالصالحاعة

والوديعالزحيمخالقنامثالعلىلبعضبعضناصالحينلنكن

بهومتحدينللمسيحصورةتجعلناأنعلىرةejuUو

جاللصولجانإنالقطعفوقيستعلونالذينألولئكولبسالمتواضحةللنفوسهوالمسيحإن
ذلكعلىقادراكانولوواألنفةءالكبريامنمظهرفييأتلمالمسيحيسوعالسيداللة
وضيعةكلشاعربل

هذااعتمدقدإكليمنضسأنويبدوالقديمالعهدمناألمثالتتوالمماأيضاوهنا
كلهارسالتهفياألسلوب
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الزسوليونءاآلبا

للوفاقالالزمةالفضائلعلىللتحريضفخمةخاتمةryالفصولئولف

أثرفيهانلمسئةtوهامهيبةاجاجميلةتحيةالكوذيرعىالذيالنظامإكليمنضسيحيي

Iنالكونبخربطةاكبرتأثيراالمسيحيونيتأثرفيماالكونبنظاميعنونالذينواقئين
بولسالقديسيقولوتتمخضاآلنحتىتئنمعاكلهاالخليقةإنإذ1الخطئةءجرا
AVروم

والخاتمةالفاتحةنقتطفئعالراالمقطعاهنهومن

مسيرهايتشانوالليلفالنهاربسالملهتخضعمنهبنظامحركهاالئالسماواتإنالفاعة
Uفينظامهبحسبتسكلالكواكبومجموعةوالقمروالشستداخلغيرمنما4رسىذ

تنتجإرادتهطوخالخصبةواألرضعنهاتحيدأنغرومنبتناغملهاحذدهاالتيالمسارات
وجههاعلىتعيشاليالكائناتوجميعوالحيواناتللناسءالغذاالمناسبةالفصولفيبغزارة
انواميسهاتعيرشيئافيJJتترددقال

المحسنإثهإذواتفاقسالمفيدوماءاألشياتكونأنجعلقدالكونوسيدالخالقالرلثإن
يسوعبسيدنامراحمهإلىنلتحئالذيننحنإليناالوافىمنثراوالمحسنجميغاخالئفهإلى

نبم6الداهرينjblإواإلجاللالمحدلهالذممطالمسيح

نعشلمإنلنادينونة1الكئيرةاللةإحساناتتنقلبأنءاألحباأئهاقاحذرواتمةاظ
21اعينهفىمرضيهوماالوفاقفيمتمينبهتليقعيشال

rtمشيثتهفنخالفمركزناعننتخلىالأنالعدلفمنلذلك

وقؤةاللةعندالتواضعقؤةهيماوليتعلمواالمسيحفىالتعليممننصيبهمدناألوالوليكن
فيهايسرونالذينجميعتخفصوكيفاللةمخافةونفيسةجميلةهيوكمالضعيفالحبأ

Aطاهربضميربالقداسة

ممواعيديشمكواأنعليهمفالسامعيهفيكالناالءإحياإلىيسعىإكليمنضسإنثم
23130يقينأمرالقيامةألناللة

اجاكريمفالئة

علىوصالحبوداعةنعمهيفيضيئقونهالذينءإزايأحشائهبحسمحسنشفوقاآلبإن
مواهبهءجرامننفسناتنتفخوالالخداععئافلنخلعلذلكبسيطبقلبمنهيقتربونالذين

flلهامثيلالالتيالعطمة



1Yrرومةسقفإكليمنضساألؤلينوالزسويينءاآلبادب

رويدارويداينموواإليمان

تنموثماوألننساقطفاألوراقعنبجفنةخذوابالشئجرةأنفسكمفارنواأالJtالجفالها
rrtالعناقيدوتستويالعنبفيخضزالزهرةثماألوراقئمالبراعم

المسيحفيهيانناابواكوأنإأل

بواكبرهاأعطانااليتلكالمستقبلفيالقيامةدوماالمعلملنايمثلكيفلنتأئلءاألحئاأيها
األمواتبينمنUأعندماالمسيحيسوعالسئدفي

المرةهيوهذهالفينيكسقيامةهيغريبةألسطورةطالكاتم6فيفر35الفصلأما

قدإكليمنضيكونوقدالمسيحياألدبفياألسطورةهذهفيهاتذكرالتياألولى

تاريخىحدثئهابامعاصريهسائرمثلعتقادyذكرها

وعودهيتئمسوفأمينالةنإكليمنفئسويضيف

اعدامااللةعلىسحمحيلءشىالقليألولوذبأنيسعهالالكذبحرثمالذكطإنأ
rvالكذب

الطباألبهذانحثأنعلينالذلك

األبهذاولنحسثمدكلسةكيرطاهرةأيادممطنحوهولنرقعقذوسةبنفسمنهإذنفلنتقدم

Nالحاصننعحيبهمناحعلالذىالرحيمالغفور

rااإلنسانلتصيباللةبركةتنتهحهاالىالطرقيعددإكليمنضإنصئم3

6rهىفإذا

rrYدإليماا

هويستوقفهماأنإالالقديمالعهدبأمثالاالستشهادإلىهناإكليمنفمسيعود

االيماذعنبداليجزلهاالتياللةمواهب
عظمةمنهااللةمنالتياهبLUeX11ملرجدنابصدقواحمدةواحدةاعثبرناهامافإذا
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دثالر

الزسوليونءاآلبا

rrrorالمحبة

بهنحنفلنأتموعنايةممحيةءشىكلاللةصنعلقد

لصورتهختضاالطاهرتينالمقدستينبيديهاللةجبلهقدبالعقلويمتازينفوقالذياإلنسانإن
rrt

rrAزالأعحالقوانابكلولنعصلإلرادتهترذدغيرمنفلنخضعالمثالهذالدينافإذ

قدوسقدوسقدوسيرئموألوهمكبيرةبغإرةمشيئتهيتفونأنفسهمالمالئكةفإن

واحدوبفبمبإلحELلهنهتفواحدجسدفيالمشاعروحدةباتفاقناجمعتناقدإذأيضافنحن
trvوالعطمةالكبيرةمواعيدهفينصيبلنايكونحئى

5r1ءاألحبادهااللةمواهبأعحبمنما

الحاميتقادمناأإليهنرفعلذي1االكبيرالكاهنالمسيحيسوعفهوالطريقأئا
خالصناالمسيحالسيدإلىبلغناالفضائلطريقسلكنامافإذالضعفناوالعاضد

اوعدناالئالخيراتفينصيبلنايكونحئىينتظرونهالذينعدادفيلنكونإذنفلنحتهد
ويقبليرضيهمابعنايةطالبينبابماناللةفيفكرنانجعلبأنءاألحبالهاذلكيسعناوكيف

5r415الحقطريقسالكينالطاهرةإرادتهتطابقالتياألعمالعاملينبه

الواقعفييشكالناللذين7rAjrبالفصليناألؤلءالجزهذاإكليمنضسويختم
ويبينالوحسدةتسودأنيجبواحدجسمالمسسيحفيفنحنالثانيءالجزإلىانتقاأل

منوالثانيةالرومانيالجيشنظاممنالواحدةمأخوذتينحيتينبصورتينهذاإكليمنضس
البشرفيالجسموحدة

rVهاعيبالالىبقيادتهممكناجتهادمنأوتينامابكلإخوتيالرجالئهافلنحاب

rAالمسيحيسوعقينوئفهالذيالجسموحدةعلىإذنولنحافظ

وأفيقبرأفيمنلمالعادخلناحينكناكيفنشأناكيفاالخوةأتهاإذنفلنحسب
أنقبلمنإحساناتهلناهيأقدكانحيثالخاصنعالمهإلىوخالقضاصانعنانقلناقدظلحات
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دهر3إالمجدفلهءشىكلعلىالشكرلهنردىأنعلينامنههولديناماكلانفبمانولد
أمينينهرالدا

بلبالهافيرومةلكنيسةإكليمنضسيصفهالذيالناجعءالذواالثافيءالجز

فيللوظائفاللةوضعهالذيالترتيبعنJ3950الفصوفيإكليمنضسيتكلم
ورسلهالمسيحالسيدوضعهالذيالترتيبعنوكذلكالجديدالعهدوفيالقدمالعهد

فيمنطمةالعبادةكانتكيفإكليمنضسبهيتكلماخاللمنونرىالجديدللعهد
آيامه

يتيلىكيفماوليسةsمحذوساعاتأوقاتفياإللهيةبالحدمةونقومالتفادنقدآأنأمرنالقد

عليهمالذينوالحداماألمكنةسابممنهبفرارنفسههوحذدولقدترتببدونومنلنا
tirلمشيئتهمرضيافيكونمرضاتهوبحسببقداسةءشىكليتغحئىتتميمها

وفرضتللكهنةخاضةأماكنوعينشاخاضةوظأللفالكببرالكاهنإلىأوكلتلقد

4015همخاضةبوصايامقيدونفهمالعلمانيونأتاالالويينعلىخاضةخدمات

ترتيباتمنالنصوصهذهتفرضهماتخفيالالقدىمبالعهدالمقارنةهذهأنإال
واضحةليترجية

الكنسيةللسلطةواضخاذكراالتالطالمقطعفينرىالمثالسبيلعلى

فالمسيحسوعأرسلواللةالحسنةالبشرىينقلونالرسلالمسيحيسوعالستدأرسللقد
لترتيباللةإرادةعنينحماناألمرانوهذانالمسيحمنيأتونوالرسلاللةمنإذنيأتي

trIrحسن

ذلكعلىدليلالتاليوالمقطعليخلفوهماألساقفةعينواالرسلإنصم

القدسالروحفيمخلفاعAsبواامتحنواواألريافالمدنافيبسرواإذالرسالأإن

f1Iالقادمينللمومفينوكاسحةأساففةوأقاموهم

أخرينرجاأنوهالقاعدةهذهذلكبعدووضعواذكرناهمالذينءهرالاUألقد
بUYخدمتهمفيمماقمبعديخلفونهمممتحنبن



rالزسولئونءاآلبا

فيهاوموسئسةKrالمسيحجسدمعاكذتقدنشأقامنذالكنيسةألنهكذاونرى
األولءالجؤفيفعلوكمايتعارضانالللكنيسةالوجهانوهذانومنطمةظاهرةسلطة

التشبهإلىالمؤمنينويدعوبمالقدالعهدمنبأمثالالثانيءالجزهذافيإكليمنضسيستشهد

إلىداعئاقالقلمنكورنثسكنيسةفييرىماعلىاإللحاحإلىيعودماوسرعانهم
حدةوا

Alإلهلناأليسوحربوشقاقاتومنازعاتومغاضباتمشاجراتيينكمأأوقعت

فلماذاالمسيحفيواحدةودعوةعليناأفيضقدواحدنعمةJrواحدومسيحواحد
أعضلانن6قنسيناالجنونأصايناذاalنحنجسدناعلىنموراLIالمسيحءاعضاونفرقنمزق

بlfoبعضنالبعض

بعثقدكانالتياألولىالرسالةةءبقراالكورنثيينيوصيإكليمنضسنرىولذلك

التواضعإلىإياهمداعيابولسسولالرإليهما

وليسكئهاالجماعةمنفعةويطلبكبيرهومابقدرالتواضعمنيظهرأنالمومزأعلىإن
IAالخاضةمنفعته

للمحبةبنشيديفيضالرسوبولسغرارLCبهوإذا

مناإللهيةبألالمحJLojيشرأنيستطيعمنيحالمسوصاياقليتثمالمسيحمحبةعندهقن
بالئةتصلناالمحبةإنأيدركالالمحئألترفعناحيثالعلؤنVIالفائقجمالهاعنيعبرأنيستطع

كلعلىوتصبرءشىكلتحتملالمحبةإنالخطايامنلجاتسترالمحبةإنمتيناوصال
الشئقاقتحدثالالمحئةإنمترفعءشىمنفيهاوليسالمحثةفيسافلءشىمنليسءشي

اللةنحتسارىكمالتتفمالحبألإنقاقالفيءشىكلتعملبلالثوراتتوخجالالمحئةإن
سيدناوإنبالمحبةإليهرفعناقدالسيدنفاللةبرضىءشيمنليسالمحبألدونمنجميغا
أجلنامندم4بذلقداللةلمشيئةطاعتهوفيهاأحبناالتيالمحئألأجلمنسيحالميسوع

شيياالمحئةتبدوكمءاألحباأثهافتروننفوسناأحلمنونفسهجسدناأحلمنوجسده
9f1501اكصالهلشرحكلماتمنليساللهأأترونووعحيتاماع

يتوبواأنيفعلواأنعليهمذاRمdالشئقاعنللمسوولينإكليمنضميبينثمومن
أظهرهاالتيالقساوةمنالبعضاستغربولقدالعائمالخيرأجلمنذواقموينفوا
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العظمةوالالحريةاحتراميوماينتقصلمأنهإالالعقابهذامثلفيإكليمنضس
الفردخيريسبقالذيالعائمالجماعةخيرفيراغباكانبلاإلنسانية

فيهنجدمنهانصانوردأننودإكليمنضسرسالةمنالثانيءالجزننهىأنوقبل

باسيليوسالقديسإنبحيثشهيراباتوقداألقدسالثالوثلعقبدةواضخاتأكيدا

القدسالروحفيمقالةكتابهفيبهاستشهد

حياالقدسوالروححئاالمسيحيسوعوالرلثحيااللةدامفمااتندموقلننصيحتشاإقبلوا
اللةيعطهاالتيوالوصايااداتاإلليتئمالذيفإنأأحيينورحاؤهمالمختارينواممان
هإلىاللةإلىدافعسبهالذيالمسيحموعخلمهمالذينعدادفيويعديقفسوف

A2ينهراLلا

فيهاالىتتو9o1رائعةطويلةبصالةالرسالةهذهمنالثانيءالجزوينتهى

شكربنشيدتتوجأنإلىمسبحةفيكماالطلبات

منلؤلؤةالبعضعدهاولقدالليترجيةالناحيةمنهامةوثيقةالصالةهذهتؤئض
المسيحياألدبآللئ

الخاتمة

بالذينتليقالتيالفضائلمعدداالرسالةنفسهإكليمنضسيختصرالخاممةفي

ذكرناهمالذينأبائنامثالعلىنحياهاأنينبغيوالتيوالبربالتقوىيحيواأنيريدون
موفدينبارسالوطلبالسالمإحاللإلىءبدعاوينهى

الرسالةئةأثالئا

مختلفةنواحمنأهميةنئيينالكولإلىإكليمنضسلرسالةإن
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الالهوتيةالناحية01

اآلباألقدسبالثالوثواضحاممانمنالرسالةفيمماأوالالالهوتيةاألهميةتظهر
المسيحوبقيامةالمسيحبدمالحاصلءوبالفداالمسيحوبألوهيةالقدسوالروحواالبن

r4واحدةهىالكنيسةالكنيسةعنعقيدةمنالرسالةفينقرأممائانياوتظهر

f79هجامعةoالمسيحجسدهىرسوليةl

رومةفكنيسةالكنائسمختلفبينالعالقاتصورةكذلكالرسالةفيوتلوح

وإنمنهمطلبأوتكليفدونمنبعضمعبعضهمالكورنثيينمصالحةإلىتسعى
6o27oاVr4f4rYif1fبليونةبالمتكلميتكلمالذيالكاتب

علىأخوياوواجئاب562ا7أنفسهمللرومانيينتذكيراتأديبهيبدوه2

خصوضاوواجبا2ه1األخرىللكنائسالمحليةالكنيسةوعلىللمسيحىالمسيحي
ءالرؤساعلى

عنيتواقالالكاتبعلىالملقاةللمسمؤوليةوعييرافقهاالليونةهذهأنبيد
استعملماوإذاتطيعواأنتعلمواالمثالسبيلعلىبقولهاستعمالها

752واآلمرالرسميأسلوبهنفالمذنبينخاطبحين2نصيحةitمشورةكلمة
8o29oباسمهاتترلإلهيةسلطةمنالصفحاتهذهعليهتنطويمايظهرا

452الجماعةوصيةjالكاتبأيضايسضيهاالتيالعقوبة

الذيالدوركذلكخلفهأنإالالمحبةدافعرومةكنيسةتدخلءوراأنشكال
نظرفيتحتلهاأخذتالتيوالمكانةالثانيالقرنمنابتداغتلعبهالكنيسةهذهراحت

وسلطتهالوظبفتهارومةكنيسةلوعيبدايةالرسالةهذهفينرىأنوسعناوفييينالمسيح
إلىالثالثةبعثةإليهماتشيرواللتينأصلهماإلىوئردانفشيئاشيئاتتبلورانسوفاللتين

وبينكمنناشهوذاسيكونونكورنثس

وأجمائاOVOlStalKaicE7naKo7LOtأحياناالرسالةفتدعوهمءالرؤساأما

npEaautispolالرسلمنبلالجماعةمنليستسلطهمألنإقالتهمتجوزالءهؤال



1vIرومةاسقفإكليمنفساألؤلينأوالوسواليينءاآلبادب

وظيفتهمأماfffاللةمرسلالمسيحمنبدورهمالسملطةهذهأخذواالذين
444القرابينتقدمةفهىاألولى

ملهمةهىالمقدسةالكتبأنعلىبالتأكيدثالثاالالهوتيةاألهميةوتطهر
القدسحJاإلىتعودالتيالصادقةالمقدسةالكتبعلىوجوهكمشحبتلقد

Jغيراستشهادا4باإلنجيليستشهدإكليمنضسأنإلىاإلشارةمنهنابدال

حريخأفهوويعقوبوبطرسببولساالستشهادأماولوقامئىمنيكونوقدحرفي

الليترجيةالناحية02

أهميةمنإكليمنضسعيىفيالليترجيللترتيبماالرسالةخاللمننستشمص
عليهاالمحافظةعليهوظيقةامرئولكلهاالتقيديجبقواعدفهناك

القواعدبثعذىأندونمنصابضميرهوحيثاللةمثاواحدكلفلئرضيىاالخوةيها
1Iلخدمتهسومة

هاتوجالتياألضرةالصالةهوالليترحيةالناحيةمنانتباهنايلفتماأهئمأنبيد
ولسسنايرتجلهاالمترئسكانالتيالصلواتعلىشاهدافيهالنافإنرسالتهإكليمنضس

فائهافيهاانغرستوإنالمسيحئةالصالةأنإالاليهوديةفيالبركةصالةعنبعيدينهنا
AoدثحدUjتحو

والمظلومينوالمرضىاألسرىأجلمنطلباتعلىالرسالةهذهفيكذلكونقع

PJالليترجيافيطلباتمنبعدهاءجالمامنطلقاكافتلالسئشفاعطلبات

التاريخئةالناحيةم

ائاوإثبوبولسبطرسالرسوليناستشهادعلىشهادةالخامسلالففيلثاإن
إسبانياإلىوصلفدبولسالرسولبأنالقائلللرأي

Aالغربحدودإلىيلغدقالd
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إكليمنضسشخصيةوابغا

يالالجودفكرةوأخذتإكليمنضسعلىاإللهيةالعظمةفكرةاستولتلقد

يمسوعبواسطةخصوصاعلينابركتهويحلشئىبوسائلبنعمهيغمرنااللةفإنكلجامعه
اللةجاللوصولجاناألعظمالكاهنالمسبح

التواضعتوئدالتيالمخافةتلكإكليمنضحمنفسفيمتاضلةاللةمخافةنرىكذلك
للخفرأساسهوالذياالنساناحترامأيضاوتوتدوالتسبيحبالحمداللةوإجالل

الالعتدوا

مغامانيا3UJAيهولكونهنهإالالمقدسةبالكتبشغوقاإكليمنضسكانولئن

ويحبالكونبعظمةيتأثرنراهبلإرثمنالمسيحيينغإرالكئابعندماليرال

ظالمةكانتوإنالقائمةللسلطاتوالئهعلىويحافظوالسالمالنظام

اإلنسانيةالقيمباتزانذاتهفيجمعقدمتدينرجلنفسفهيإكليمنضسنفسأما
والمحبةءوالذكاواالعتدالوالحكمةالسئكينةسوىفيهترىفالمغاوالدينية

إكليمنضسإلىالمنسوبةألعمالYخامشا

الكوونثيينإلىالثانيةإكليمنضسرسالةأ

تنصبئانيةرسالةأننجهلاألينبغي8الكنسيالتاريخفيأوسابيوسيقول
استعملوهاءالقدماأننرالإذكاألولىتشتهرلمآنهانعلمانن7بيدإكلبمنضسإلى

والمجموعةاألورشليميةالمجموعةفياألولىإكليمنضسرسالةبعدمثبتةالرسالةحذه
المقذسةالكتببينالسريانيةالكنيسةوتحصيهاالكورنثيينإلمماموخهة5االسكندرئة

علىيستدلمنهستليالنهابيدإكليمشضسإلىالرسالةهذهالتقليدبهتسلقد
األولىإممليمنضسرسالةعنتختلفالتيلغتهامنخصوضاهذا

AالتاIالكنسييخ
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قيلولقدعظةإئهاإذالرسائلأدبفيتصئفوالرسالةالرسالةهذهتعدال

الكنسيالتاريخحفظهاعظةأقدمإتها

ففيماإليهتنتمىالذيالنمطموضوعجديدمنطرحتالحديثةاألبحاثأنإآل
أملمألقاهاعظةآنهااألوليعتقدإذاألولىإكليمنضسبرسالةوشتغماندونفريديربطها

سوريةمنمجهوألامرعاأنالثانيويرىالسلطةتوئيهعقبءالقدماالكهنةأحدلماعةا
منفيهاLمIإنظرااألولىإكليمنضسرسالةينشرأنارتأى16و12العامينبين

والتوبألالخريستولوجياعنممواديكفلهاأنعينهالوقتفيمريدابالنظامتعنىمواذ
مغاالنظريتينيرفضانوفارنزفينغستفإنوالنسك

خطابأوعظةآنهاعلىيدلإكليمنضسإلىالمنسوبةالئانيةالرسالةمحتوىإن

فقرةعشرينمنتتألفليترجيإطارفيالمقذسالكتابمنةءقراغقبتليتحريف

المسيحلوصاياالخضوعإلىالداعيةواألمثالالحججفيهاتتوالمدقيقتصميملهاليس

الخالصىعملهمعوللشجاوب

عدموصسانعالمخلصالمسيحعنباقتضابولوالرسالةهذهفييردماوإن
األعمالوقيمةوالعمادوالتوبةالكنسئةالجماعةوعنه20البلى

العقيدةلتاريخهائمkrالصالحة

وموادبالسبعينيةمستعيئاوغيرهالمقدسبالكتابكثيرةمراثالكاتبويستشهد

يديلىبينيكونوقدالمصريإنبانجيليستشهد2co6اوفياإلزائيةالكتبمن

نجهلهمنحولإنجيل

يرخحومكانهاالرسالةهذهكتابةتاريخدقيفاتحديذانحددأنوسعنافيليس
أوارومةأوأكورنثسفيl0وأIالعامينبينوضعتأئهاالباحثون

اااإلسكندرية

qفونك

ا7لعامأالباباسوترواضعهاهوأنووىHarnackهارناكا

mوستريترريس
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ثمينةوثيقةتشكلفإئهاإكليمنضسإلىالمنسوبةالثانيةالرسالةأمرمنيكنمهما

األولىالمسيحيةالليترجياعن

ىjالعذاإلى2

نساكإلمماموخهةواحدةرسالةالعذارإلىالرسالتانتوفف

الزواجفيهماويحاربروحيةبخبرةيتمتعكاتبالثالثالقرنفيوضعهماوناسكات

الزوجياإلطارخارجوالناسكاتالنسحالثمساكشةأيالروحي

ديرمنراهبهاأورفىبطولهابأسالمقاطعإالاألصلياليونانمالنصمنلنايبقلم
أنطيوخسىيدعىالقدسمنالشرقيالجنوبإلىاليهوديةءصحرافيساباالقديس

مخطوطةإلينافنقلتهالكاملالنصأماالبانذكتسكتابهفي306

أوالرابعالقرنمنقبطيةمخطوطةفيالرسالتينهاتينمناألؤلءالجزعلىونقعسريانية
المواضعبعضفيهاتختلفاإلسكندريأثناسيوسالقديسإلىمنسوبة12الخامسالقرن

النهرينبينمابالأوالشرقئةسوريةهوالرسالتينهاتينمصدرأنفوبوسيرى

وتعارفاتعظات3

عظاتمجموعتينفيطويلةروايةClementinesPseudoإكليمنضسإلىسبين

إكليمنضسءاواهتداالساحرلسيمونومحاربتهبطرسالرسولأسفارتحكيcوتعارفات

بطرسبرفقةكانحينوشاهدعملمامإكليمنضويروييدهعن

العظاتء

تسبقهاأسفارهفيألقاهابطرسأنرعمعظاتعلىتنطويعظةعشرون
Y1131coptParisأورشليممقفأالصغيريعقوبإلىوإكليمنضسبطرسمنرسالتان
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فالمسيحغنوصييهوديطابعمنالهوتيةالجتهاداتإطارهوالروائيالسمردإن
افاءالتوامنتنفتاليهوديةهىوالمسيحيةوموسىآدمفيالسابقفيتجلىإلهيةعطةهو

ylاألساقفةأسقفيدعىالرسولويعقوبمميزةأورشليموكنيسة

تtiالتعارب

الثالثةالدواألوالوالدينيئJ4Lلاإكليحنضسأسرةعنروايةتؤلفءأجزاعشرة
بعدالعنوانهنامنوتعارفواالتقواثمغريبةأحداثأئرعلىاألرضفيتشتتواالذين
بطرسالقديسبفضلالمغامراتمنالكثير

عنتمتازاألخيرةهذهفإنالتعارفاتjالعظاتlبينمشتركاالسردكانلئن
اليهودفيالعنصرعلىيطغىفيهاالمسيحيالعنصربأذاألولى

دبطAاالنقدب

إلىالمنمسوباتعناألدلالنقديطرحهاالتيالمواضيعحلإلىالباحثونيتوضللم

تاريخحيثمنأوباألخرىالواحدةالمجموعتينعالقةحيصشامنكانءسواإكليمنضس
كتابتهما

المجموعتينمصدرتحديدفيخصوضاتكمنالبحثصعوباتإن

فيواألردنسوريةبينالشرقفيالنورأبصرالذيالمؤلفهذاأنالبعضرأىلقد

الكنيسةإلىتنتمىجماعات22YYc4J0الثالثالقرنمناألولىالعقود

الهرطوقيةالنصرانيةاألوساطفيكاتبهعنالبحثاألصغمنإللهإالالكثلكةأيالكبرى
فيهويرىاو160العامينبينالمفترضاإلبيونيالمصدرتاريخويكون13إلبيونية1

العامينبينللعظاتالحاليالتاريخفيحددريمأماالنصرانيةالهوتعنمولفأهئمالبعض
cyr1r5العامينقبلللتعارفاتالحالمماوالكتابlrA

شربسنظريةههذه13
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ءالجوفاسوريةمنآريوسيalالعظاتlكاتجماأنأ4شتريكرويرى
35vrالعامينحوليديهبينكانالذيالمصدرحؤروقدأوسابيوسعرفه

فلسطينأوسوريةفي0العامحولالكتابكتبكاثوليكيLالتعارفاتكاتبوأن
كاتبفعلمماأكثر1riqبولسالرسولتعاليمتقاومعناصرمنفيهمامنهوألغى

ثميعةالشتشؤهالتيالكتابيةالمقاطععنالمستقيمةغيرالنظريةونخى2vالعظات
51o6لتعارف1الخاتمةأضيفتثمبقليلAVrالعامبعدأونيميةتحويراتجرت

2vروفيئسنسخةبعد

واحدامصدراباستقاللاستعملتالتعارفاتlوالعظاتأنيرىوهكذا

استعملباليهوديةمتأثركاثوليكيغيركاتبءالجوفاسوريةفي260نحووضعهأساسيا
هيمتنوعةرaarبدور

قدوالتيمستقيمةغيرنصرانيةغنوصيةتعاليمعلىتنطويالتيبطرسغات
التاليةالعناصرتأتيالمولفهذامنحلببيريةقرب200الحامنحوأئفتتكون
عنصرةوالثنائييسوعوفييهوديةشخصياتفيثمآدمفيالمتجليالحقيقيالنيئنموذج
المعرفةالموسويةوالشريعةعدواالرسولبولسعدشريرنسويوعنصرصالحذكري
الحقيقية

وللهيكلبولسللقديسمعادبمقدنموذجإلىترتقيالتيافمايخيعقوبمراقي

مؤئفالشانيةالمراقيهذهإبيفانيوساألولممايعقوبمراقيمصدرهيوالئوللذبائح
15و70العامينبينكتبيكونقداألردنجماعةإلىإبراهيممنيمتدتاريخي
93r3تعارفبيلألقربأدريائسإعالنبعدc7fYclتعارف

1Vf4tاتعارفللمرقيونيةئناهضمصدر

آخرمصدرمنمستقىالساحرسيمونعنمصدر

70الكنسيالتاريخا4

الكنسياياريخ51
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3o6فتعار35071عظةوسورينصرانمأمصدرمنرسامةرتبة
11

اليونانيتينوالميثولوجياالفلسفةعنمصدر

JIالتعارفاتوالعظاتوعننيةنااليوفيانمختصرالعظاتعنلدينااأخير

بالعربيةمختصران
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أغناطيوسشخصيةخاستا
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حياتهالؤأ

للقديسالثانيالخليفةهوأغناطيوسأنالمورخ17وأوسابيوس16أوريجانسيخبرنا
فيوسابيوسأفردولقدإيفوديوساألولالخليفةبعدأنطاكيةكرسيعلىبطرس

wMمأخوذمعلوماتمنأوردهماأنيبدوإئماألغناطيوسالثالثالفصلالكنسيالتاريخ
هذالحياةاألولالمصدرالرسائلهذهتبقىلذلكأغناطيوسكتبهاالتيعينهاالرسائلمن

األسقف

أنvوإيرونيمس20وأوسابيوس19وإيريناوساAأوريجائسكذلكناويخبر

فيداالستشهاهذاتاريخأوسابيوسويحددالوحوشبأنيابرومةفياستشهدأغناطيوس

أيالمسيحيينعلىشئنمحلىاضطهادإيانA11Vتريانسلملكالعاشرةالسنة
هذايكونأنبعدفيماءالعلماورأىدقيقيرغيبدوالتحديدهذاأنإأل157السنةنحو

الدراساتتدألماعلىدقيفاأيضاهويبدوالالتاريخهذاأنبيدا10السنةفيالتاريخ
إالoاستشهادوتاريخرومةإلىأغناطيوسسفرتاريختحديديسعنااللذلكالحديثة
135السنةإلى105السنةمنأيواسعائحديذا

شناضطهادإئانطنكمايتئملماالستشهادأنإلىعينهاالحديثةالدراساتوتشر
ارئكبخرمءجرامنأوالمسيحيةبالجماعةفتكتمنازعاتءجرامنبلالمسيحيينعلى

الكلمةمجقاإلمبراطوراحتفظقدإذMajestatisLaesaeCrimencاإلمبراطورلمجق

الأنالرومانيينمنأغناطيوسطلبفإناألحوالكلوفيالدعوىهذهفياألخيرة

6لوقا16

Vصديقوضعهاالىأنطاكيةاساقفأللوائحعلىهذاخبرهفيأوسابيوسإعتمدالكنسيالتاريخا

ألخباراثطاألفريقييوليوسأورمجالس

8t6لرقا

9lعلىذI582لهراطفة

22الكنسيريخاك20

اl6الزجامشاهرا



Nr9األنطاكيأغناطيوساألوليناوالرسولثينءاآلبادب

لمبالموتالحكموأنانتهتقدتكنلمالمحاكمةأنعلىيدلقدسبيلهءإخالفييسعوا
4ىحوعرالصدوراصدرقديكن

السبعالرسائلوعلىفيلبىأهلإلىبوليكرئسرسالةوعلىسبقماعلىفاعتمادأ
لمالمعانخطأنبسعنارومةإلىأنطاكيةمنالموتإلىمسميرتهفيأغشاطيوسكتبهاالئ

حياتهمنالتاليةالرئيسية

حراسعشرةيحرسهمقيذاوأرسلللوحوشرميابالموتأغناطيوسعلىحكملقد
االعدامحكملتنفيذرومةإلى

يقئإلنيالنهاروفيالليلفيالبحروفياألرضعلىJقوأصاررومةإلىسوريألمن
اءسوأكنرصارواختراإلبهمصنعتوكلمابحرسونيالذينالعساكرأعئفهودعشرة
51رومتلميذاأكئرأناأصبحثسوئاازدادتكلحاليمعاملنهدأنبيد

وإزميرفيالدلفيةرئيسيةمدنثالثفيلالرحJأغناطيوسحطالسفرءأثناوفي

Aرسائلأربعإزميرمدينةمنكتبهامزالتيالبالدكنائسإلىرسائلوكتبوادة
علىليشكرهممنثراليأهلإلىوثالثةقغنيستةأهلإلىوثانيةأفسسأهلإلمماواحدة
رومةإلىطريقهفيوهولتحيتهوفوذاكلهمإرسالهم

تكنلمالتيأوالكنالسسبيلكعابروليسالمسيحيسوعباسماستقبلتيالمحبةالكنائسإن
93روممدينةإلىمدينةمنوافتيالجسدفيطريقيLع

تخليثهفييسعواأالإليهممتوسئالرومةأهلإلىورابعة
فاناللةإلىفيهاأنطقهذهمثلمناسبةأبذاأجدفلنليمحبتكمإليءتسيأنأخشى
الصوئاإالأصبحقلنكئيراجسديأحببتمإنأئااللةمنكلمةأناصبحتسكئم
تجتمعونوإذمهيئاالمذبحدامbUV4اإهراقدئةأقدمتدعونيانوهوواحداشيناإالأسألكم
يأفماأنرضيأللهاآلبللةنشيدايسوعالمسيحفيتنشدواأنيسعكمالمحئةفيمغاعندئذ
ليقوملمالعاعنبعيدااللةفيءالمرقدأناجملوماالمغربإلىالمشرقمنسوربةبأسقف

2واriرأللة11في
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رسائلثالثكتبفىاالضطهاتوقفخبرإليهبلغحيثطروادةمدينةومن
طالمابسبوليكرإزصرأسقفإلىوثالثةإزميرأهلإلىوثانيألفيلبىأهلإلىواحدة

االضطهادبتوففعئمالذيبالسالمأنطاكيةفيإخوقملتهنئةوفودايرسلواأنمنهم

فينلتموهاالئوالرحمةصالتكمبفضلسالمفيهيبسوريةأنطاكيةكنيسةأنبثئرونيلقد
هناكإلىلينطلقكاسئاتنتخبواأناللةكنيسةمكن6بمابكمالالئقفمنيسوعالمسبح

jt101فياالسمويمخدالمجتمعينمعفيفرحاللهمن

النبأهذاشذلقدصاللكمبفضلمالسالاستعادتقدبسوريةأنطاكبةكنيسةأنعلمتلقد
إليهأبلغأنوهوواحدهئمااللىليسالطمأنينةإليالكةأعادقدإذواآلنعزمى

المسشحسمنفمنالقيامةيومفيالحقيقيينالنالميذبينبفضلكمأحصىوأنباالستشهاد
ونشحيطاعليكمعزيزاواحدافتنتخبدئةمرضيةجماعةتجحعأنبوليكرئسالسعيدلها
علىالمجيدةالشهادةاللةلنحجيدسوريةإلىيحملبأنيكلفاللةرسولتسميصهيمكن
VIYاللةخدمةفيهوبللذاتهملكاليسالمسيحيفإنالحارةمحبتكم

األخيرةكلماتهأغناطيوسلنايتركبوليكرئسإلىهابعثالىالرسالةختاموفي
يقول

رعايتهوتحتاللةوحدةفيفيهدوفاتممبتونليتكمياإلهناالمسيحيسوعفياللةأستودعكم
82بوليكرئسالربئفياللةأستودعكمعليجداعزيزاحمهالذكماألسيعلىأسفم

إليهمبوليكرئسرسالةمنيستنتجكمافيلبيمدينةفيكذلكأغناطيوسوتوقف
أغناطيوسالشهيدرسائلعلىالحصولطلبهمعلىجوائا

االئعثالىتلكجميغاأغناطيوسرسائلطلبكمعلىءبناالرسالةهذهمعإليكمنرسل
والصبرباإليماذمفعمألئهايكبيرةفائدةمنهانجنواأنوسعكمفيحوزتنافيالئوتلكإلينا

عنأكيدةأخبارناحيتكممنلديكمكانوإذارئناإلىويحمليهذبأنشأنهمنماوكل
2ا3بوليكرئسإليناكاوابعئوافتكرئواJuورأغناطيوس

قييرتابالفإنهورفاقهأغناطيوسعنيستفسركانإنبوليكربسأنإال
فيلبىأهلإلىرسالتهفييقولuJjاقهاستشهاده
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وسرزمسأغناطيوسالسعيدينفيليسبأعينكمشاهدثموهالذممماالمنثئالغيرالصبرأظهروا

JJبأنمفتنعينالرسلسائروفيعينهبولسليعندكمهمممنرهمغفيلككذبلوفس
91Yعبئايسعوالمالرجالءهؤال

محكومينأنتفيدنافيلبيأهلإلىبوليكربسخطهاالتيعينهاالرسالةهذهوإن
91132ا1األقلعلىفيلبىفيإليهانضفواآخرين

هوئتهئانئا

يتمتعالسوريفهوتحديدهاعلىتساعدنارسائلهفإنأغناطيوسهويةأما
ماوليسللوحولثفريصسةبرمونالالجنسيةهذهيتمئعونالذينألننيةJL4ابالجنسية

9و8مغىالبهوديةللعاداتبحزميتصدىنراهبلاليهوديأصلمننهأعلىيد
قريماءاالهتداوهذاالوثنيةمنالمسيحبةإلىاهتدىيكونأناألرجحومنوللمتهودين

سحيقاوتواضعاعليهماهاأدئةمنالتيللنعمعطماإدراكالالثنينفإنبولمعءاهتدامن

االسمأجلمنبالحديدمقيدأنغشكالأأهامةشخصتةكنتلوكمابأوامرركمTال
خاطبتكمماوإذامدرسنهفيمبتدداإاللسثفأناالمسيحفيالكمالإلىبعدأللغلمأنيإأل

j1tاليإءUقمخاطبأللز

1YTافانطاكيألفيالمومنينأخرأناليمنبالرغمألتجدهبختاردماأناللةرضىلقد

معئمنكمبراحدأقابلأنستحقأ11القانااحراراأننموكنتمالقيودفيأناكنتولو
tا

مذاليفإناعفالهاأخرأناأنطاكيةالكنيسةهذهمنعضوااكونألنباهللست
بفضلبكاملهاعليهاأحصلليثيفياممئىباستحقاقولبسونعحتهاللةبإرادةالشرف

I1روإزماللةإلىالبلوعمنالنهايةفياممكنحئىصلواتكم

اآلنلفالمديحفيأضيعلكياللذاليحداأضعأنىNإعطمةأفكارأاللةفيليإن
يجلدونىئيمتدحونبالذيلىإنالمديحإلىءغاالعنوأتحاشىحذرااكونأنملزمخصوضا

الهيحاثىكانتإنثهفلذلكأهلأناهلأجهل6لإالأتألمأنفيراغبىن6شكال
4ترالءعشوأحرئاتحاربئفإئهاالكثرونيلحظها
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أخذهالذيالطفلذاكالشهيرأغناطيوسالقذيسفييرىفإئهالبيزنطيالتقليدأما

يوحناالرسولتالمذةعدادفيإيرونيمسمجعلهفيما182متىيديهبينيسوع

فيهاعاشالتيالحقبةأناألكيدإئماأسطورةاألمرينهذينفيأنآشكالاالنجيلي
الرسلمنيبانقىaiyxyvوأغناطيوس

أعيارفاتهمناءجزإنويقالموتهبعدحاالأغناطيوسالشهيدتكريمانتشرلقد
يمدحهخطائاالفمالذهىيوحناالقذيسألقىوقدرومةفيمنهءجزوبقيأنطاكيةإلى

لقدبدمهرومةرويتلقدقاللاألؤتشرينمنعشرالسابعفيهمياليومفيفيه
أغناطيوسالشهيدالقديسفيشهيدإليكمفأعيدأسقفاأرسلتملقدرفاتهاستقبلتم

رسائلهلظئا

الرسائلصخةأ

وصختهاعددهالمعرفةودقيقاواسعاعلميانقاشئاأغناطيوسرسائلاستدعتلقد

منمنتخباتفيهاومخشصرةقصيرةبالسريانيةواحدةمجموعاتثالثوجودوالسبب

رسائلتحويطويلةوثانيةCuretonrt0tAcكوروتوننشرهارسائلئالث

ا7ooعاموباليونانيةعامبالالتينيةطبعتمنحولةرىأخورسائلأغناطيوس

كتابهفيالقيصرفيأوسابيوسذكرهاكماالسبعأغناطيوسرسائلتحويمتوسئطةوثالثأل
MالكنسيالتاريخDالساالفصلدأفىالمورخهذاأننعلمفنحنJlبأجمعهوالثالثين

يذكربلالأيدينابينالتيتلكتماتاتطابقاليالسبعالرسائليذكروفيهألغناطيوس
رسالةوأرسلاالستشهادإلىطريقهفيأغناطيوساستقبلالذيإزميرأسقفبوليكرئس

أغشاطيوسبرسائلأرفقهافيلبىأهلإلممافلناكما

إثباتمنعليهتنطويلماأغناطيوسرسائلصخةطويالالبروتستانتحارب
رينانعنهاوقالوالشمامسةوالكهنةاألسقفالثالثودرجاتهالكهنوتلتراتبيةصريح

أنعئمتماالرسائلهذهصخةأناألoAاألسقفيةوعناألرثوذكسيةعندفاعإئها
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وقرناكواليتفوتوفونكتزانمثلكبارءعلماعنهادافعUبعدىالجميعهاترفاع
حينإلىحينمنفيهاالتشكيكمحاوالتمنبالرغم

الزسائلأسلوب2

والبالغةالرسائلبأسلوبكتبتمعينةلمناسباتقصيرةموئفاتأغناطيوسرسائل
والبالغةءالجريهمالاإلمنبخليطتمتازشاملءبناأودقيقتصميمدونامنالقديمة

المتشاهةوالقوافيواإليقاعاتوالمتعارضةالقصيرةالجملعلىالقائصةاألسيوية

أنظارتحتبعجلةأنشئوحارمباشرخطاببلئهمأأوفمؤءشىفال

ناقصةوجملأالستعمالدقيقةغيرقويةوتشابيهتنتهيالتكراراتفيهالحذرةاسائى
إلىالرسالةاستثنيناماإذافيهايقولرينانجعلماوهذاجديدةفكرةفجأةتقطعها

Jالرسائلفإنخامنفريدبطابعوالمطيوعةمعتمةمبهبنارغريبةبقوةالمفحمةنيينامور
2Yمملةرتوبةلهانبرةبالباردةئالثةأومقطعينخرومااألخرىالسث

قناعاتقارئيهيلفنأنيريدرجلمنإلحاخالغيرهيبدوملأللرينانيبدوماأنبيد

فهمإلىاألقربتيكسرونرأكيكونوقدشديذاتوفاالمسيحإلىئتوقالئنفسه
منليسألنهإالالراقيةالمتناغمةالجملأغناطيوسيجهليقولإذأغناطيوسأسلوب
كلهاونفسهكلهاشخصيتهتمريرمنهأكئرأجادكئيرايشبههبولسسوىأخركاتب

النارتوخجيقاومالعباندفtيتحركوالمتكسئرالصحيحغيراألسلوبهذاكتاباتهعبر
التوازنجمامحلحلولقدكالشرارةكلمةاألحيانبعضفيمنهافتنطلقجمله

الشهيدوتقسوىالعاطفةقوةمنينبعأحيانااغرأممىنوعمنجمالالكالسيكي
23العميقة

Vصالمقدمةجيلاألنا22

أنظر32
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الرسائلتوى3

Judeoالنصرانيةأثامهفيانتشرتابدعتينرسائلهفيأغناطيوسيدحض

christianismeوالطاهريةوالمسيحيةاليهوديةوالممارساتالطقوسبينتجمعالتي

Docetismeمواضيعويتناوللهحقيقةالخياالأوشبفاالمسيحالسئدجسددطترىالتي
وروحيألورعائيةالهوتئةأخرى

أفسسأهلإلىالرسالة

األفمسحميينويحزضبأخرىسيبعثهن7أغناطيوسفيهاينبئرسالةأطولهذه

الهرطقاتمنويحذرهماألسقفوبينبينهممافيالوحدةوعلىبينهممافيالوحدةعلى
عنهمممئلينإرسالعلىويشكرهم

لألسففالحضوع

بالثةالالئقالموفرإكلروسكمإنواحدرأيعلىأسقفكممعتكونواأنعليكميجب
تناغمومنالكاملعواطفكمائتالففمنوهكذاالقيثارةاوتارتئحدكماباألسقفمئحد
وعندئذالجوقةهذهفيمنكمواحدكلقليدخلالمسيحيسوعنحوترنيميصعدمحئتكم

يسوعبالمسيحواحدبموتجميعكموتنشدوناللةلحنبوحدتكمتأخذوناالئتالفبتناكم
لكمانىفمنابنهءأعضامكن6الصالحةأعمالكممنويعرفسيسمعكمالذمماآلبتسابيح

Erنفسهاللةمعدائمةبوحدةتنعمونفبهذاهاعيبالوحدةفيتكونواأن

ةحدلو10

ويئحدالمسيحبيسوعالكنيسألتئحدكماباألسقفوثيقاآتحاداالمتحدينأنضمأسعدكمما
51الجامعألوحدتكمتناغمفيبأبيهالمسيحيسوع

اللةهياكل

وصاياتزئنهاالىالمقذسةاألوانيوأنتمالمسيحوهيكلهاللةتحملونالطريقLUرجميغاأنتم
4Yلسيحايسوع
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الغرمحبة

علىلهمقدموابالتوبةأدئةإلىلغونلنراهمأنءرجالنافإنالناسلسائرانقطاعبالصلوا
بالصالةوشتائمهمبالتواضعهمءياوكبربالوداعةسخطهمقابلوامثلكمأمئرلةاألقل
الذيالشرردإلىتسعواأندونمنبالتواضعالوحمشيوخلقهماكالنكمبصالبةهمءوأخطا
فيمتنافسينبالمسيحنأتمأنلنحتهدحقالهمإخوةألننابصالحنالهملنظهراليكمبصنعونه

1ءوالهزوالتحردالظلمغيرهمنأكثريحتمليلىينا

المسيحمحبة

a11سواأحذاتحئواال

قغنيسيةأهلإلىالرسالة

االحترامعلىويحرضهمعنهمممثلينإرسالهمعلىاتمغنيسيينأغناطيوسيشكر
لألسقفوالحضوع

هوفبهتجلوهأنعليكممافإنمعهةكبألفةإلىمدعاةأسقفكمشبابيكونانينبغيال
rالشالألسقفالمسيحيسوعألدمابللهليسالكهنةخضوعوإناآلباللهقدرة

اإليمانوحدةعلىبالحفاظويوصيهم

هوأبوجدالذياالبدونمنرسلهعندمنوالعندهمنشيئايفعللمالسيدأنكما
أناتحاولواأنالعبثفمنوالكهنةاألسقفدونمنشيئاتفعلواالأننمكذلكواحداوإئاه

وتضرعواحدةصالةبالشركألءشىكلفافعلواوحدكمثفعلونهعمالمعقوألأمراتجعلوا
المسيحيسوعهوهذاقكلءبريفرحفيالمحبةتدفعكمواحدءرجا4واحدوروحواحد

أقدابمعلىالواحداللةهيكلفيجميعكمواجتحعواtJفبادرءشيفوقهمنليسالذي
ئماالبمعوحدةفيانوالوأحaاآلبمنخرجممماالنالواحدالمسيحفيالواحدالمذبح
vإلبهرجع

المتهودينبدعةمنويحذرهم

نتألمالذيصبرناوبالتاليإكالنناينبوعهورونالكئيينكرهالذيالمسبحقيامةالسرهذانف
9األوحدمعلمناالمسيحليسوعحقيقيبنثالميذلنصيربه
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ئرائيسأهلإلىالرسالة

علىويهتئهمويمتدحهمممثلينإرسالهمعلىئراليسأهلأغناطيوسيشكر

بقولهالظاهريةبدعةمنيحذرهمكألسقفهمخضوعهم

الغربعضأيالملحدينبعضيدعيكماالظاهرفيإالبتأفملماالمسيحأيسوعكانإن
الوحويقألصارعأتحرقا3Iالقيوأحملفلماذاخياالتأنفسهمهمالذينالمرمنين
اخرافةإذنهوالسيدعنولهقtوماعبثاإذنفأموت

خطابهويتابع

ماإذاالموتتنتجالرايحملونفإئهمالمومنينالغعالخطرةالطفيلئةاألغصانمنأهربوا
أغصاناقظهرواكذلككانواولواآلببزرعليسواءهؤاللتؤهماتأحدمنهاذاق

1أعيبباللرهموكانبللصلي

الوحدةإلىيدعوهمثم

دونمنيولدأنيمكنالقالرأسمهVTوبصليبههءأعضاأنتمإليهالمسيحيسوعيدعوكم
1N2بعينهاالوحدةهوالذىاللةالوحدةهذهيعدناالذمحهماهواللةوإناألعضا

بعدهمنغداالذيالتشبيهاستعملمنأؤلهوأغناطيوسأنبالذكرالجديرومن
الحياةشحرةailالصليبشجرةتشبيهشائغا

رومةأهلإلىالرسالة

آبمنوالعشرينالرابعفيالرسالةهذهكتبت

أيلولشهرقبلالتاسعاليومفيإليكمكتبأفسسأهلطريقعنمير3اإمنإليكمكتب2

يرىإئهإذإخالئهسبيلفييسعواالأنالرومانيينإلىالتوسئلهىمنهاوالغاية

عنتعبيروأجملوأولحثصرخةكلهاوالرسالةالكبرىحياتهمنحةاستشهادفي

Wdاالستشهافيالرغبةoالتيوتلكالمسيحيةمبادئفيالمسيحيينأضرمتالتيتلك
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نتاليكوTاالستشهاالتحريفعلىكئابةوكبربانسأوريجانسعلىأملت
يمالقدفيالنسكيةالحياةانتشارإلىالدافع

بلوحسببالفمليسمسيحياكونAوالحارجثألالداخليةالقوةليتطلبوابأناكنفوا
أيضااستحققتبالفعلمسيحياظهرتماإذافمائىبالفعلبلفقطباالسدوليسبالقلب

حسنظاهرءشيمنماأسئبلمعاناممافيظهرلمالعاهذاعنغبتماوإذااالسمهذا
فيوالمسيحيةاآلبحضنإلىعادحينظهركماحستايظهرلمالمسبحيسوعإلهنافحئى

rIrالقدرةعملبلأبشريإقناعموضوعتعدلملهالمالعالبغضمقاومتها

بأنيابطخناللةحنطةفأنااللةإلىأبلغأنلييعطىفبهاللوحرلقمرعنأصريفدعون
حسدمميمامنشيئاتدعوالمدفىرلتداعبرهابلالالطاهرالمسيحخبزألصرالوحوش

f1Yبحنازلمماأحدينكلففال

األرضأفاصسحثىأملكأنمنأعظممجدالمسيحيسوعأجلمنأموتأنليلمجدفإثه
ىمولدهوان113هواأجلنامنقامالذيهوأريدهوأناأجلنامنماتالذيهوأنشدهفأنا

Uدعونيموثيفيتسعواالللحياةلوالدةاعنتصدوفيالثتركوتيأنإخولىياجا

6إلهىبأالمأفتدىأنليأتيحواحقاإنسائاأصيردئذفعنالصافيالنورإلىأبلغ

فييهسحيءماسوفييعدلمتحرقنارمنلطيعدولمضلبتقداألرضيةميvأفإن
Vاآلبإلىتعالداخلى

ليالدلفيةأهلإلىالرسالة

إيساهمدأعياالمتهودينهرطقةمنولمجذرهمالفيالدلفيينأسقفأغناطيوسيمتدح
لةLااللتفافإلى

فإنيزرعهالماالبألنااليعتئالالمسيحيسوعفإنالساثةالنباتاتهذهعنامتنعوا
r1Tباألسففمئحدينيبقونالمسيحوليسوعدثةهمالذينجميع

قلوهمتئحدبأنيوصيهمثم

62المنفصمألغيرقلوبكموحدةفيبعفىحولبعضكمتراضوا

اللةرحمةتستجلبالتيالتوبةبواجبويذكرهم
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األسقفمعالشركةوإلىاللهمعالوحدةإلىالتاممبهذارجعإنللتائبدومايغفراللةإنأ

إزميرأهلإلىالرسالة

أجلمنالصالةإلىداعياالظاهرياهرطقةمنأغناطيوسيحذرأيضاالرسالةهذهفي
أتباعهابةتو

ترفضواأنالفعليكمبشريةهيئةفيالىالضاريةالوحولقمنأحذركمأنهوهديإن
بالأمروهوارتدادهاأجلمنبالصالةمكمفينمالقاقاتجتنبواأنأيضابلوحسباستقبالها

4الحقألحياتناالمسيحليسوعمستطاعإئماصعبشلث

كلمةأغناطيوسفيهيستعملالرسالةهذهمنمقطعاهنانوردأنالمفيدومن

حجمامممعئLليكثو

يظهرقحيثمندوبهأواألسقفبرئاسةتقامالتياإلفخارستياإألصحيحةتعتبرواال
الكاثوليكيةالكنيسةتكونالمسيحيكونحيثنهكماالجماطأيضاهناكفلنكناآلسقف

ixAالا

بوليكرئسإلىالرسالة

قدمماوحمايةرعايةلهحةبوليكرئسمخاطبةفيأغناطيوسيستعحلهاالئحةاللإن
الخبرةتنقصهبلالسناأصغرهوبوليكرئسأنعلىيدل

أكبربحرارةسعيهفييتقذمأنوعليهالمسيحيسوعوالسيداآلباللةألسقفيةخاضعفهو
Aلالىمنأكبرحكمألبلنمسوأن

النصائحبعضثممنلهأغناطيوسويقدم
1السيديساعدككماجميعااآلخرينساعدرخأكبرفهىبالوحدةإعك

1اللةمثالعلىممفردهكالوخاطب

المواهبعلىتحصلبلشيهكذايعوزكفاللكئكشتفلكيفصلالخفثةاألمورقا
JبغزارةحئةالYY
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الزمنيلتحسكهكذاالعاصفةفيءالميناجلاليلتمسوكمااألهويةالقبطانيلتسفكما

Yrاللةإلىليقودكالحاضر

Yrمودةممللهاأظهرتالتيالفيودهوهذ2حياعنكأبذلإئي
تمرثهالىالضرباتمنبالرغمينتصرالعطمفالرياضيالمطرقةتحتكالسندانثابئاوكن
rا

بقولهالمومنينإلىيتوخهبوليكرئسأغناطيوسيخاطبمابعدومن

لكماللةهوكمالبعضبعفكمءوودعاغفورينكونوالكماللةليسمعألسقفكمإحمعوا

المفاحئهابهباعالنيختمثم

إلىطروادةمسنعحلةعلىبناحرونيألئهمجميعاالكناشإلىأكتبأنيسعىال
nOواءشاهكذانيابوليس

الرسائلالهوترابغا

المسحيحيالفكرتاريخفيكبيرةخاضةبعنايةالسبعأغناطيوسرسائلحطيتلقد

24العقيدةتاريخحيثمنتقدرالبأهميةتتمتعQuastenيقولكماإئهاإذ
التياآلمورببعضالكبارلمالفنتهاكمالهامدينةالكنيسةإنCamelotThويضيف
والكنيسةءوالفداالتجسئدعقيدةحيثمنأغناطيوسفإننهائيااكتسائامكتسبةعدت

فيستبقىالنحتمحكمةصلبةحجارةالكاثوليكيةالعقيدةءلبناأعطىقدواإلفخارستيا

القرنمنتغيرتقدالالهوتيةاللغةكانتوإذاLebretonJدفويرالعمارةأساس

rيتغيرلمالالهوتالفكرفإنالرابعالقرنإلىالثافي

76501أنظر42

c2بئأنظر
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األنطاكيأغناطيوسرسائلفيوردتالتيالالهوتيةالمواضيعأهئميليماوفي

أقانيمثاللةفيواحداللة01

إلبرازهانكتفيأغناطيوسرسائلفيجلئةأقانيمثالثةفيالواحدااللهعقيدةإن
التاليةبالمقتطفات

822مغنيالصمتأمنالخارجةوكلمتهابنهالمسيحسوعفيظهرقدهواحدإلهاألليس

يسوعبألةالقتةحتىمرفوعوناآلباللةنيهلالذيءللبنامعذوناللةهيكلححارةأنتم
91فiالحبلهوالذىالقدسالروحومعصليبههىالتيالمسيح

لألسقفخاضعينوواآلباالبنوالمحبألمعاإليمانفيتقيمواأنإعتنوا

1r1yمغىوللروحولالبللمسيحالرسلخضعكما

المسيحالسيدألوهية02

ليسأغناطيوسرسائلفيوراسخجلىهااإليمانفإنالمسيحالسيدألوهيةكذلك
هاللشكمجالمن

فيحفةحياةجسداصارإلهl2مولودوغkمولودمغاrijiجسدواحدطبيبإألليس
سئدناالمسيحيسوعبعدمنقأثموالفبلمنتأفماللهومنمريممند01مالموترحم

tVY

داودfدمنوخرجمريمءحشافياإللهيالتدبيرحسبخحلقدالمسيحيسوعإلهناإن
U82أبأالمهءالماليطفرواعتمدؤلدلقدأيضاالقدسالروحومن

61مغئاألزمانخرفيوظهرالدهورقبلاآلبعندكانالذيالمسيحيسوعإن

r7

CLyEVVTITOQأKOLLYEVVTIT06ماأنويبدوهاأغناطيوسيعئماذالمعرفةجدالالعبارةحذهائارتلتهد

sالنيقاوياإليمانتانونفيYoمخلوغيرلودالمشحأنمنL3القرنمبادئفيؤكخحبعديكنلم
إنيقولXمخلوقغيرمولودjالمسيحطبيعةتحديدفيهائمدورلهكانالذيأثناسيوسالقذيسوإنالثاني

خالذاغرنحلوغيرمرلورادبقولهأغناطيوس
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إلىعادحينظهركحاحسئايظهرلمالمسيحيسوعإلهنافحئىحسنظاهرءشىمنما
rrرواآلبحضن

63رومإلهىبأالمائنثمأنليأنيحوا

1ف1إلهنابدمغطستممابعد

لتجشد103

المسيحتجسئدحقيقةتبينالظاهريةتدحضالتيالنصوصإن

الحقةحياتناالمسيحيسرعيسعإئماصعبأمرهذاالظاهرئونليهتدوانصلىأنعلينا
الظاهلىفيإالالقيودأحملالأيضافأناالظاهرفياالفعلقدستدنايكنلمفإنيفعلهأن

فيألشنركءشىكلأحتحلفأناوالوحويقوالسيفبالنارللموتخعلتإذنفلماذا
إزميرتاماسائاإنأصبحيالنهوالقؤةيمنحيالذيوهوالمه2

الحالص4

وقيامتهالمسيحيسوعمموتالحاصلالخالصعلىيلغأغناطيوسإن
احتمللقدا2ترالمموتهباإليمانالموتمنليحفظاأجلنامنالمسيحيسوعماتلقده

6رومأجلنامنوقامأجلنامنماتلقداإ2إزصرخالصناألجلجميعااآلالمهذه

الربعرئيسسوهروالبنطيبيالطسأيامفيجمسدهألجلنابالمساصرحفاثهرلقدا
2أإزصرلهيألاالمقدسةوأالمهبصليبهالحباةعلىحصلناولقد

خاوستئال105

ايقيمودمهالمسيحجسدوهيواحدةهىاإلفخارستياأنأغناطيوسيعترف
األبديةالحياةلنيلاألسقف

rفوالتسابيحاالفخارستئاللةلتقدموااجتماعاتبتوألرتعقدواأناجتهدوا

خضوعفيبالقلبمئحدونمعاوجميعكمممفردهواحدكلأنيعلمئالسيدكانإذا
للخلودءدواهرالذىالخبزهذاواحذاخبرايعكمجمتكسرونوكهتمهلألسقفينثتيال

202فاألبدإلىالمسيحبسرعفيالحياةلنايوئرولكينموتاللكيحعلءودوا
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أجسدأهوواحدجسدإالقليسواحدةإفخارستيافيتشتركواأنإذنقاجتهدوا

يحوطهواحدأسقفإالليسأنهكماواحدومذبحبدمهلنئحدواحدة1وكأسيدنا
4فيالخدمتهفيالمشنركونوثهامسنهكهنته

اإلفخارستئابأنيعترفواأنيريدونالألئهموالصالةاإلفخارستياعنيمتنعونأالظاهرئينإن
اآلبAWأوالذيخطاياناأحلمنمتألالذيالجسدذلكمخلصناالمسيحيسوعجسدهي

اة7إزميربصالحه

لكنيسة106

الواحداإللهبالهوتمرتبطاألنطاكيأغناطيوسعندالكنيسةالهوتإن
الشهيداألسقفLCUالىاألرضيةالكنيسةفإدالتراتبيةواألسقفيةاألقدسوالثالوث

هى82إزميرالجامعةEKKXTJ6tatidKOLOoPالكاثوليكتةالكنيسةمرةألول
األسقفبإدارةاألقدسالثالوثمشالعلىممراتبمرتبةالسصماويالملكوتصورةعلى

جواتانلقىأندونمنلءنتسايجعلناماوهذالهالخاضعينوالشمامسةالكهنةومساعدة

ذاتوالوظيفةالجماعئةالجماعةeقيادسوريةفيالماضيمنباتمتاهلحائهامرضئا

تشهدالتيالمواهبوممارسةتحتمنوالشمامسةوالكهنةفوقمناألسقفالمستويين

كمارأسهالألسقفالجماعةتخضعأغناطيوسرأيففيبولسالقديسرسائلعليها

هووالمقياسلآلبنفسهالمسيحيخضعوكماجسدههىالتيللمسيحالكنيسةتخضع

ويحميوالزواجواإلفخارستياالعماديترأسوظيفتهبحكماألسقفإنالجميعتناغم
وظيفتهلصخةأساسياشرطاذلكمعليستمثاليةحياةعليهيفرضئماالمستقيماإليمان

غنوصيونوهممسيحيوننهميدعونالذينيسببهاالشقاقاتأنأغناطيوسويرى
ليونصووأميرزJbU10تريونهرظاو52أ4الترإ

العهدويرفضون62715إزميررالفقإلىااللتقاتدونمنبتكبرالعفةيمارسون
بينماخطأيفهمون153ا8مغىا6فيومتهؤدونإزميرهالقدم
كانتالشئقاقاتوهذه8252103فيعالقاتمنواإلنجيلالقدمالعهد

71فيا7مغىا9ف1خاضةاجتماعاتإليهاانجرمنبعضليعقدكافية

الكنيسةعنأغناطيوسرسائلفيدJومابعضوهذا



كياألدطاغناطيوساألؤئيناوالزسويينءاآلبادب

ro
الثالثالكهنوتدرجاتعن

سقفjأرئاسةتحتاللةبرضيالذىاالئتالفبروحجميغاأعمالكمتثضواأنأستحلفكم
مودةعنديلهمالذينوالشمامسةالزسلجماعأللمحثلونالذينوالكهنةاللةمحلفيالذى
1فيوظهرالدهورقبلاآلبعندكانالذممالمسيحيسوعخدمةالموأنيطتخاضة

ا6مغتيياماي

اآلبكصورةواألسقفنفسهالمسيحيسوعأأتجلونكماالشمامسةتجلواأنجميغاعليكم
rلأأثراأموجودكنيسةمنمادونهمفمنالرسلوجماعةاللةكجماعةوالكهنأل

األسقفمعالوحدةعلىالحفاظواجبعن

اتحادأأمئحدينكونواعينهاللةصوتالصوتعالئارفعتصرختبينكمإقامقءاثنافي

شيئاتأتواالعالتايقولكانماالذمموحاهذاوبالشمامسةبالكهنةبأسقفكموثيقا
71فيالالشقاقاتأمنبواواهرالرحدةأحبواأسقفكمعنخارتجا

واناهرئةالداخلئةالكثيسةوحدةعن

وكماألبيهحسدهليالمسيحبسوعخحخعكمالبعضوبعضكملألسقفخاضعينكونوا
12مغيمغاوداخليةظاهريةوحدتكمولضكنJJUJTولالتللسميحالرسلخضع

الكنيسةجامعيةعن

اليهوديةحضنمنبهوالمرمنينقديسيهليحمعالدهورعلىالرايةبقيامتهالمسيحرفعلقد

2اإزمالكنيسألهوواحدجسدفياألمموحضن

rj2أالمسيحيسوعبروحواحداإالليسوالمالعااقاصيحئىالمجعوليناألساقفةإن

الكاثرليكئألالكنيسةقهناكالمسيحيسوعحيثأنهكماالجماعةفلنكناألسففيظهرحيث
A2زصر1معةلجاا

منعليهايضفيمماالكنائسسائرعنرومةكنيسةيميزأغناطيوسأنالمالحظومن
سيماوالالمحبةأمرفيالصدارةمكانةرومةلكنيسةأنفيعلنالكثيرةالمديحصفات

6ترالririJفيالهرطقألإليهاتنفذلماإليماألخالصةرومةجماعةفإناإليمانأمر



1oالزسوليونءاآلبا

رومةكنيسةعلىأغناطيوسيخلعهالذىوالسلطةاإليمانأمرفيالريادفيالدوروإدا

إليهمرسالتهفيواضح

المعترفينأمثلةوبتقديمالحسدبنبذكميحسدواالأناآلخرينعلمتمبلقطأحذانحسدوالم
ماأيضابلوحسبعلمتموهماليسقويايبقىأنأريدفأناالحسدضحتةقضواالذين

دوميسيانسأوتربانسعهدفيقضواءشهداتالميذيحعلكمبهتأمرون

يسمهرمنلهافليسأغناطيوسحضورمنأنطاكيةكثيسةخرمتقدإذواآلن

هذاأغناطيوسيرجووالرومةكنيسةومحبةالمسيحيسوعسوىاألسقفيةكالرسعليها
أخرىكنيسةمنالسهر

مريمبتولية

بقولهمريمءالعذرابتوليةإلىأغناطيوسيلمحأفسسأهلإلىالرسالةفي

صنحهابينةأسرارقهذهالسئدمموتوالقابوالوالمريمببتوليأليعلململمالعاهذاأصرإن
qYالصمتفياللة

البتوليأل

يعقدأنفينبغىالزواجأئابولسالقديسفهمهاكمابالبتوليةأغناطيوسيوصى

لمماألسقفبعلم

دةلشئهاا

إئسهبحيثcاالستشهاإلىتوقابلالشديدةرغبةأغناطيوسرسالةفينلمس
االستضهادفيالرغبةوإناالستشهادهذادونيحولشيئايفعلواالأنالرومانئينيترخى

النسكيالكمالفيالرغبةمنفقطتنبعالاألولىالمسيحيةالقرونفيقويةظاهرة
إذإفخارستياابعاأغناطيوسعليهاويضفيالمسيحاتباعوتالهفيتتأضلبلوالخلقي
يقول

41رومالطاهرالمسيحخبزألصيرالوحولقبأنيابأطخناللةحنطةأنا



ocاألنطاكياغناطيولواألوليناوالرسولئينءاآلبادب

أغناطيوسشخصيةخامسا

نفسفإنأحلالنارتعئالتيالالتينية3Igniكلمةمنمشتاقأغناطيوساسمإن
كانبلالبالمسحيحئجوصولنيمتواضعأسقفنفسنارمننفسهىأغناطيوس

واألوحداألعظمشغفهالمسيح

ويوحئاالرسولبولسعقلعلىاستحوذتالتياألفكارعلىرسائلهفينقع

فكرةالرسائلهذهعلىوقيمنالمسيحفيوالحياةوالكنيسةالمسيحوحدةاإلنجيلي

جميعاالمسيحيينمعوالوحدةاألسقفمعالوحدة4المسيحومعاللةمعالوحدةالوحدة

علىوقوتهرغبتهاألسقفهذامنهيستقيالذيالينبوعهوبالئةأغناطيوسائحادوإن
يسعىإذضعفهالعطمالشهيدعنتححبالالرغبةأنإالوموتهآالمهفيبالمسيحالتشبه
21أفطاكيةأنفيالمؤمنينآخرفهوءشيكلومحتمالبآالمهمشتركاالمسيحخلف

إلىينظروالمحباءالرجايحييهثابتاننظرةالمسيحإلىأغناطيوسوينظر

منظوواصارالذيالمنظورالغيرVأاللةومنمريممنلوالموA14مخلصه
بالمسيحءاالقتداإلىهذااكالنههفيقو3بوليكربسألجلنا

خطوةخطوةءاالقتداهذايقودهبالمسيحالمتواضعالتلميذأغناطيوسيقتديوإذ

الذيالبيزنطيالنشيديظهرهماوهذاالساميالتأملإلىرومةإلىأنطاكيةمنقيدكما

يقولإذءالشهدااألساقفةأعيادوفيعيدهفيبهيترتم

يااإللهياترؤيةإلىمرقاةالعملفوجدتكراسيهمعلىوخلفتهمالرسلبأخالقتخلقت
اطيوسأغياالدمحئىاالبمانعنوجاهدتالحقكلمةبإحكامفضلتلذلكاللةصلهم
نفوسناخالصفياإللهالمسيحإلىفاشفعالكهنةءررسافيالشهيد





ا9665اإلزميرفيوليكرئس

هحياأوآل

ليلئىإلىالردالةئانئا

سالألالرأقسام01

JjJ1Cاألوالقسمء
V1rالثافيالفسمب

1r1Iالئالثالقسم

وتاريخهاالرسالةكتابةإلىالداعى02

الرسالةأسلوب03

بوليكرئساستشهادروايةئالثا

طاتلمخطوا01

محتوىال02



oالزسوليونءاآلبا

حياتهألؤأ

روايةهياإلزميريبوليكرئسحياةمعرفةعلىتساعدناالتيالتاريخيةالوثائقإن
إلىأغناطيوسورسالة8األنطاكيأغناطيوسإليههابعثاليسالةccjIاستشهاده

30وأوسابيوس29إيريناوسكتاباتفيعنهرد41AIإزميرأهلإلىورسالتهأفسسأهل

IJجيدةمعلوماتعلىالوثائقهذهتحتويفيلبيأهلإلىبوليكرئممهابعثالتيرسالة

يخضعالسردهذاألنوأكيدااجادقيفالألحداثزمنياسرذانضعأننستطيعالآنناإأل
عامللغير

هوهلبوليكرئساينعتالئلالرسوتلميذلعبارةتأويلناهواألولالعامل
شيباعنهنعرفاليوحئايدعىكاهنتلميذأماإلنجيلييوحناتلميذ

عامأم105عاماستشهدهلبوليكرئساستشهادتاريختحديدهوالثانمالعامل
roا

ا5رومةباباAnicetوأنيستبوليكرئسءلقاتاريخهوالثالثالعامل
77t

llمهوالرابعLjستةليإنلسانهعلىبوليكرئساستشهادروايةفير

يوممنحياتهأمكلهاحياتهعاماوممانينبستأليعىهل3االمسيحخدمةفيعاماوثمانين
المسيحيةإلىاهتدائه

2ابوليكرئساستشهاد72

A2السابقالفصلراحع

9vIالهراطقةعلىالرذلكتورالباباإلىالزسالةللوريئسإلىلزسالة

rالكنسيالتاربخ

r19بوليكرئسثهادأست



o9اإلزميريبوليكرئساألؤليناوالرسويينءاآلبادب

الثانياليومفيبوليكرئساستشهادواية1تحذدهالذيالتاريخهوالخامسالعامل

العطمالسبتيومفيار61شهرقبلالذيالسابعاليومفيكسانتيصشهرمن

التاريخينهذينمنكلصخةهىفماأوسابيوسحددهالذيوالتاريخ

الذكراآلنفةالوثائقمنبوليكرئسحياةمننجنيهأننستطيعلماسرديليماوفي

الظنوهذامسيحيينأبوينمن69العامحولولدقدبوليكربسأنالظنيغلب
فيعائاوئمانينستةليإنoاستشهادروايةأوردتهالذىالشهيرقولهعلىجهةمنمبيئ
هذهفياستشهادهلتاريختحديدمنJامعلىأخرىحهةومن9المسيحخدمة

بومالفيكسانتيسشهرمنماالثالاليومفيبوليكرئساستشهدلقدعينهاالرواية

سحنهقدوكانالثامنةالساعةفيالعطمالسبتيومفيارlشهرفبلالذيالسابع

32أسيةواليةفيفنصالدرائسكواستاتيوسوكانالترائيسيفيلبسعهدفيهيرودس

عنهمحمعplIعرقدطفألن5كUعندبوليكربسأنإيريناوسويروي
يقولفلوريئسإلمماكتابهففىيوحئاسيماyو

فيحينذاكلمعتحيثالسفلىأسيةفيطفالبعدكنثعندماإللهذكSأإئي
إئيحتىتقديرهسبتكأنتحاولبوليكرئسبقربشاهدتكقدالبالطفيعملك

كيفليتحدثبوليكرئسالشهيدعليهيجلسكانالذيالموضعأصفأنأستطيع

يسمعهمكانوماالسيدعاينواقدكانواالذينولآلخرينليوحئامعاشرتهعنيخبركان

شاهدكعنأخذهقدكانلوكمايرويهكانوتعليمهعجائبهوعنالسيدعنيقولونه

33للكتبمطابقاءشيكلوكانالحياةلكلمةعيان

أيضايقولالهراطقةدحضكتابهوفي

rvاالثاليو150شباطمنوالعشرينالثالثفيبوليكربساستشهادتجحلالتواريخهذهحساباتإن

العامفيميالدهيكونالمسيحخدمألفيقضاهاعائاIAمنهاحسمناماوإذا56شباولمنوالعشرين

7العامفيأوI6العام

rrالكنسيالتاركخفياوسابيوسذكرهاللوريئسإلىالزسالة



الزسولئونءاآلبا16

عاينواممنالكثيرينمعوعالقالرسلمنالتعليميستتيلمفإئهبوليكرئسأما
قدأنفسناونحنبآسيةروإزمكنيسةفيأسقفاجعلوهقدالرسلإنبلوحسبسيدنا
باستشهادالحياةهذهكادرعندماجداعحوزاوكانطويالعالققدإذحداثتنافيعايناه

والذىالكنيسةتنقلهالذيالتعليمذللثالرسلمنتعلمهمادوماعلمولقدوشهيرمجيد
خلفواالذينوجميعذلكعلىتشهدبأجمعهاأسيةكنائسفإنالحقألتعليم11وحدههو

34اليومهذاإلممابوليكرئس

الباباإلىرسالتهفيإيريناوسمنالقولهذاوسابيوسtديورالكنسيالتاريخوفي

هوعليهيحافظكانعضاباإلقالعبوليكرئسيقنعأنأنيستوسعفييكنلمفكتور

roمعهمعاشالذينالرسلوسائرسمدناذتلميويوحئا

منلديهيبدومايهوديأصلمنليسبوليكرئسبأناالعتقادعلىيساعدومما

منكثيرامتضلعونأنكمقناعةليفيلبيأهلإلىرسالتهفييقولإذالقديمللعهدجهل
1ا2فالأناأئاعليكممغلقةليستالتيالمقدسةالكتب

العهدمنواحدشاهدفيهاليسالشواهدمننسحتالتيالرسالةهذهأنوالواقع
القلهـبم

وكماإيريناوسقولمنعالهأعلمناكماإزميرعلىأسقفابوليكرئسنmو

أسقفاأقيممئنعلمالأثنابيدالسابقالفصلفياألنطاكيأغناطيوسرسائلمنعلمنا
عطقهلهأظهرالذىاألنطاكيأغناطيوسبهمرعندمائاشاكانوقدالمدينةهذهعلى

مثللبوليكرئسمحبةوعنديإليكمأكتبإزميرأأالكنيسةهذهمنإنىتقواهومدح

الصخرعلىكمالوطدةاالراهنةتقواكأمتدحإئيcأflفiلكممحيتي

ابوليكرئسيتزعزع

4rbالهراطقةحضor4Irirukif

rالكنسيخيرالتاorf7ا



1IIIياإلزمبوليكرئساألؤلينأولرسولئينIآلباادب

فيأوسابيوسأوردماعلىأنيسثالبابابوليكرئسقابلا45العاموحوالي

رومةإلىءجاالرومانيينكنيسةيسوسأنيعستكانإذعنهانتكلمالتياأليامتلك
بالفصحيتعلقموضوععنوأنيسماوتحادثالحياةقيدعلىبعدكانالذيبوليكربس

تقريئاعاماأربعينتمتفدالمقابلةهذهتكونأناألرجحومن36إيريناوسروىامعلى
بوليكرئسذهبفلقدالكنيسةتاريخفيأثزاتركتوقدفيليىأهلإلىالرسالةبعدمن

البابافإنالفصحتاريخمسألةسيماوالمتنوعةمسائلأنيستالبابامعليناقشرومةإلى
الجماعاتعلىيفرضأنأرادقدكانرومةأسقفحولفكتور

المسيحيينأنإالالربيعيالبدريليالذيحدافيالفصحبعيدتحتقلأنبرمتهاالمسيحية
يوحئاإلىيعودالذيتقليدهمبأنمحتخينالتدبيرهذاعلىاعئرضواالصغرىأسيةفي

مناليهودمعأينيسانمنعشرالرابعفيبالفصحيعيدبأنويقضيأصلياإلنجيلي
أدإذنفيذكرونعشسريةباألربعغرفوألذلكفيهيقعالذياليومإلىالنظردون

قدذلكمعوأنهماائفاقإلىالوصولدونمنالموضوعناقشماقدوأنيستبوليكرئس

الباباإيريناوسحثالسببولهذاالكنسيتينوالوحدةالشركةكلىمحافظينبسالمافترقا

احاo2rنيقيةمجمعوضعأنعتموماالنقاشفتوقفالسالميقلقالأنعلىفكشور
Nعشرئةاألربعhبتحركلهللخالفات

فكتورالباباإلمماابريناوسرسالةموردابوليكربعمعنروايتهأوسابيوسويتابع
أهميةالخالفاتاالثنينبينوكانأنيستعهدقبرومةبوليكرئسالسعيدأقاميقول

وسعفييكنلمإذالموضوعمذاحولالبتةيتخاصمالموالسالمإلىسريعافسعيالها

وسائرسئدناتلميذيوحنامععليهيحافظكاذعفاباإلقالعبوليكريسيقنعأنأنيستا
وقدباالترتيعلىبالمحافظةأنيستيقنعلمبوليكرئسوكذلكمعهمعاشالذينالرسل
الشركةفامLأهكذااألمورتمتوإذفبلهالذبنالكهنةبعادالتصمئكبوجوبيقولكان

ثمملثباللهاحتراماالكنيسةفياإلفخارستيايقيممنبوليكرئأنيستأوتركبينهما

6rالكنسياياريخ



wالزسولئونءاآلبا

أمعليهمحافطاعشرالرابعاليومأكانءسواءجمعاالكنيسةفيالسالموعئمبسالمأفترقا
7rال

أنيستعهدفيرومةإلىسفرهءأثنافيبوليكرئسأنإيريناوسقولمنويبدو

الرسلمنيتسلململهأمعلناعنهمتكلمناالذينالهراطقةمنكثيرااللةكنيسةإلىردقد
روايةفيوردلالقوهذاويؤكد38الكنيسةتنقلهاالتيظكواحدةحقيقةإآل

آسيةمعلمهوهذاoاستشهاساعةعليهالمتأئبةالحشودقولمنبوليكرئساستشهاد

39هاويعبدولهايذبحواأنالناسمنكثالزابتعليمهيمنعالذيآلهتنامLالمسيحيينأبو

أغناطيوسكانوإذامعروقاكانللهرطقاتبوليكرئستققفإنالواقعوفي
علىمبنيةفت5كالتقوىهذهفألنبوليكرئستقوىامتدحقدرأيناكمااألنطاكي

فيإيريناوسيقولاالستشهادإلمماصاحبهقادالمطرقةتحتكالسندانصلبراسخاممان

كانإذاهن7اللهأمامأشهدأنأستطيعوسابيوسjtLعلىفلوريوسإلىرسالته

أطلقلكانفلورينوسياcتقوللمامماثالعشيئاقدوالرسوليالسعيدالكاهنهذأ
لكيتركتئقدوقتأيإلىالصاعاإللهآيهاالمعتادالقولوقالأذنيهوأغلقالصرخات
منتصباأماجالالكلماتهذهفيهحمعالذيالموضعمنهربولكانهذاأحتمل

القنصلأيامإزميرمدينةفيوقعاضطهادإئانحصلفقدهبوليكرئساستشهادأما

أحرقفلقداالستشهادهذاتفاصيلاالستشهادروايةوتسرددرائسJكوستاتيوس

عليهفأجهزجسدهتلتهملمالنارأنإالةءنبوفيبذلكأنبئأنبعدحيابوليكربس
عظامهإزميرمؤمنولمواألوثانةعاحسبعلىجثمانهفأحرقخنجربطعنة

rvIنسيالكلتايدخ

rAالهراطقةدحض

9rبوليكرئساستشهادv

cccYVالمذكورالمرجع40
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فيلبيأهلإلىالرسالةثانئا

هاثحاكانالتيبالرسائلرسالةمنأكثركتببوليكرئسأنإيريناوسيشهد
41ويحرضسهمليحذرهماإلخوةبعضإلىأوليثبتهاالقريبةالكنائسإلىءالسواعلى
أيضاوهناكبقولهباحمهاإيريناوسذكرهاواحدةرسالةإألمنهالنائحفظلمأسنهبيد

ويهتمونيرغبونالذينجميعيستطيعالفيلبئينإلىوخههابوليكربسمنهامةرسالة

42بالحقيقةوالتبشيراكالنهرسوخمعافيهايتعلمواأنبخالصهم

أربعةفيتقعالالئينيةباللغةهزيلةنسخةإالبوليكرئسلرسالةA5نصمنليس
هأورفىماوأماJr111j9Yلالفصوعلىافتحتوr4اليونانيةرطاتاأئافصألعشر
9jrالفصالنفهوItمنهاوسأوسا

الرسالةأقسامأ

التاليالهبكللهانضعأنوسعناوفيمحمغإزافصالعشرأربعةمنالرسالةتتألف

J7األؤالقسم

بوليكرئسأنونالحظه1المؤمنينإلىنصائحأوالالقسمهذايتضفن
اممانهملتقويةفيلبى12LLjfاراينتجالذيالمتأضلااليمانعلىيشدد
أمناهواإليمانهذاإنإذ13بولسوالمجيدالسعيدرسال2مطالعةإالورثوهالذي
جميغا

الشبابوإلى3ا5الشمامسةإلىنصائحعلىلكUكاألولالقسمومجتوي
53لناخداماوليسواوالمسيحاللهخدامهمفالشمامسة3هالعذارىوإلى

508الكسميالتاريخفيوسابيوسbtو4iا

ivالراطقةادحض

عشرلحادياالفرنLإديعرg5nالفاتيكافيواقدمهانسعألعددها34

6الكنسيالتاريغ4



الزسولئونءاآلبا111

خادماثهاسناذاتهجعلالذيالسيدهارالبئالحقطريقفييسيرواأنثممنوعليهم
Yة0للجميع

هذاءأهوامنيتحررواوأنصغرتمهماشهواقميلحمواأنفعليهمالشبابوأما

الروحتحاربجميعاالشهواتإنإذلمالعا

6الكهنةإلىنصائحزاأخاألؤلالقسمويضتم
للخطئةباتجميغااش7فليتذكروابلأحكامهمفيقساةيكونواوالبالشربسهولةيرمنواال

6tدينعلينا

Vr1الثايئالقسم

الفصلوينفردكلهاالجماعةإلىبوليكرئسمنالنصائحمنباقةالقسمهذايولف
وقعالتيJلماامحبةخطيئةإلىبتلميحعشرالحاديوالفصلالظاهريةمنبتحذيرالسابع
شكافسبباوزوجتهفالنسالكاهنفيها

التيالظاهريألبدعةتشكلهالذيالخطرمنبالتحذبركالمهبوليكرئسيستهل
يقولاإلنجيلييوحنالتعليمصذىالتحذيرهذاوفياألنطاكيأغناطيوسحارها

42يوحثا1المسيععدؤموالجسدفيءجاالمسيحيسوعبأنيعترفأنرفضمنكل
r2كلماتيوؤلومنالشيطانمنهوالصليببشهادةيعترفالومن7يوحئا
lYاألؤناطيشلUدمولهووالدينونةالقياطنافتاالخاضةرغباتهبحسبالسيد

التقليدفهوالبدعةبوجههرهنشأنيجبالذيالسئالحأئا

ءالبدمنذإلينالقلالذيالتعليمإلىولنغدJالخاطئةوالتعاليمءالغوغاألباطيلوداعادقYإلنقل

هوvالعامقبلمامنذبولبكرئسووممهالذياإليماننهجإنيفولبوليكرئسلتعليمباتيفوليصدي54

بشئرواالذينالرسلءالبدمنذأعطاهالذىللتعليماألمانألهوكنيسألكلفيللكهنةالمرمنبنخضوع

iJL198p1909PariscatholicismeleetnaissanteEgliseLا
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صبرهفيبالمسيحءاالقتداعلىالثامنالفصلفيبوليكرئصرمجرضثم

هوحملالذىالمسبحيسوعأعبئبرنابونوعربرجائناانقطاعدونمنأنظارناإدالنعلق
مكرفمهفيوجدوالخطيئةقطيقترفلموالذيالحشبةعلىجسدهفيخطايانانفسه

t2و242بطرسrفلنحتهدفيهالحياةلنالنكونأجلنامنءشيكلاحتملأللهإال
يعرضهالذيالمئالهوهذاالتمحيدإليهفلنرفعأجلهمنتأئمناماوإذابصبرهنقتديأنإذن
8بهأمناقدونحنشخصهليعلينا

بالمحبةاأخطأاللذينوزوجتهفالثسمعاملةإلىالمؤمنينويدعو

إليهماتنظرواوالالوداعةلهمافأظهرواجهتكممنأئاصادقةتوبةالسيدألهمهماأال
أمعتبرينهماالكنيسسةإلىأتعيدوهاأناجتهدوابل315تسا2ءأعداإلىنظرتكم

ءبناعلىبعضكمتعملونهذافعلتمماوإذابأجمعهجسمكملتنقذواوضائةضعيفةءأعضا
بعض

باباإكليمنضسهاختمالتيبالصالةكرنايذءبدعاالقسمهذابوليكرئسويختم
رسالتهومةل

االكالنفياللةابنالمسيحبسوعنفسهاألزليوالحالمسيحيسوعسئدناأبراللةقلينيكم
فيالحضوعفياألناةوطولالصبرفيهوسكلمنالخاليةالكاملةالوداعافيوالحقيقة

همالذينوجميعنحننصيئامعكموليعطاقديسيهمراثمننصيئاالئهوليعطكمالعقة
منصلوأاآلمواتبينمنAهuاأالذيوبأبيهالمسيحيسوعبسئدناالمومنينءالسماتحت
الذينأجلمنءواألمراموالحالملوكأحلمنأيضاصفواالقديسينجميعاحل

تحملونهاالتيالئمارهكذافتكونجميغاالصليبءأعداأحلومنغضونكمويضطهدونكم

ttالمسيحفيكاملينوتكونواالجميعألعينظاهرة

111fاألضرالقسم

فيلبيأهلطلبالتياألنطاكيأغناطيوسبرسائلاألخيرانالفصالنهذانيتعلق
إليهمهايبعثأنبوليكرئسمن

األنطاكيأغناطيوسأخبارعنالفيلبيينبوليكرئسيسالعشرالثالثالفصلفي

ماتقدهذاأغناطيوسيكونأنيفترضالتاسعالفصلفيUjjكانولمااألخيرة



1ILylالزسولئونءبا

رسالةفيضفتارسالتانالواقعفيهىفيلئىأملإلىبوليكرئسرسالةأن46البعضرأى
أهلإلىبوليكرئسهابعثعشمرالثالثالفصلمنموئفةصغيرةاألولىالرسالةواحدة

همبعثوارسالةفيلطلبهماستحابةاستشهادهقبلاألنطاكيوسأغناطيرسائلمعفيليى
الثانيةسالةوالرممدينتهممرورهفيأغناطيوسأوصاهمكماأنطاكيةإلىليرسلهاإليها

إلىفيلبىأهلهابعثثانيةرسالةعلىمفصلجوابوهىقربعناألولىالرسالةتلت

السابعالفصلمرقيونمناوراتأقلقتهموقدنصائحهيطلبونبوليكرئس

أوهاريسونبحسباألولىبالرسالةملحفايكونأنفيصخعشرالرابعالفصلأئا
فيشربحسبانيةالثبالرسالة

107العامينحولبوليكرئساستشهادتحددتعدلماألخيرةاألبحاثكانتوئا
نظريةمعيتطابقاroالعامفياالستشهادلهذاهاريسونحذدهالذيالتاريخفاناه

ذكرناهاالتيوأحدةرسالةفيالرسالتين

وتاريخهاالرسالةكتابةإلىالدأعي02

كتابتهاإلىوالداعىتاريخهاعلىتدئناالرسالةمناrr39اJالفصوإن

هسذهفياألنطاكيأغناطيوسمرورئغيذفيلبىأهلإلىرسالتهبوليكرئسأنشألقد
النيةعقدبلأغناطيوسمنهطلبكماأنطاكيةإلىاموفايرسلأنيستطعلمالمدينة

عنبأخبارهJيزؤأنالفيلبيينمنيطلبونسمعهاستطاعإننفسههويذهبأنعلى
7tHarrisonetFischerيقولورفاقهأغناطيوس
داالثانيءالجزفا991cمCعالحعادرالقديمةللمسيحيةمعاطالمعجمفيcNautin0نوتانإن

ديهاندشوترأنكمااألساسمتبنةليستإئهاbقائألالنظرتاهذهفضءس3A20الصفحة
Dehandschutterالرسالألبوحدةبفولونوغره
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المحبةصورةاستقبلتمإذتوالكمالذىالفرحفيالمسيحيسوعبسيدنانصيبلىكانلقد
كلةهيالىالمكرئةالسالسلهذ4المكبليناألسرىعلبكمكانكماورافقتمالحقة

1الحقيقتينوسيدنااللةلمختارى

سوريةإلىيذهبقدمنرسالتكمعلىأيضاأئتمنأنوأغناطيوسأنتمإليكنبتملقد
tلسjمعيليمثلكمأرسلهالذوإئانفسيأناإئامالئمةمناسبةوحدتإنذلكأفعل

حوزتنافيالىوتلكإليناهابعثالىتلكمناطلبئمكماأغناطيوسبرسائلإليكمنبعث
علىتحتويإئهاإذجزيلةفائدةمنهاتجنواأنوسعكموفيالرسالةهذهمرفقةإئهاجميغا

ورفاف4أغناطيوسعنأكيدمنبهتخبرونقدبماأعلموناسثدنافيبنيانوكلوالصبركالنال

r

47107بالعامالرسالةتاريخنحددأنيسعناعليهءوبنا

وأرفقهاهافبعثأغناطيوسبرسائلإليهميبعثأنبوليكرئسالفيلبيونسأللقد

وتلكإليناهابعمساالتيتلكأغناطيوسرسائلإنيقوللطلبهماستجابةمنهبرسالة
بالرسالةمرفقةوهيطلبكمحسبعلىإليكمجميعانبعثهامنهحوزتنافيالتي

ألثكمبلشخصيبدافعالبرعنإليكمأكتبال1اإلخوةأيهاricالحاضرة

rذلكإلىدعوتموني

الرسالةأسلوب03

التحريضاتمنسلسلةمنتتألفإذالوعظيالئمطإلىبوليكرئسرسالألتنتمي

ومنالمخططغيرممبناكحاوتمتازالمسيحيةالحياةممارسةوعلىالحقيقيلإليمانUhlانةعلى

كتابمنالتقريبوجهعلىجميعامأخوذةوأفكارهبوليكرئسكالمأنالمالحظ

باباإكليمنضسمناستعارةاألربعينيقاربمافهناكأفكارهميستسيغأناسشطاع
فيلبىأهلإلىرسالتهمنسيماوالبولسالرممولرسائلمنواستعاراترومة

يشهدكمااألولىبطرسالقديسرسالألمنواستعاراتيوحئااإلنجيليمنواستعارات

14والعاماrالعاملينالرسالةتاريختحديدعليناوحبأنقاذكرناهاالتيهاريسرنبنظريةاخذناإذا74
نفرلتا
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تكلمناالتيالفيلبيينإلىرسالتهفيليكرئسبوإن4يقولإذأوسابيوسلكبنى
األولىبطرسرسالةمنمستلةبشهاداتيستعيناآلنإلىمحفوظةهىوالتيعنها

آنهبيدقوفيتعليمهاأنشكوالاألصالةتعوزهابسيطةمعظمهافيالرسالةإن

الخاضةبوليكرئسأفكارمنليس

بوليكرئسثهاداستروايةئالئا

صحيحةممجملهاإئهاشهيدموتعناليناوصلتروايةأقدمهىالروايةهذه

eiءجمعاالمسيحيةوإلىبفريجيةفيلوميليومكنيسةإلمماإزميرجماعةمنرسالةشكلعلى

لكنيسةأخوهومرقيون20الفصلفيوردكمابوليكرئساستشهاديعيدأنشأها

ذلكانتظاروفياألحداثهذهعنمفضلةروايةإليكمنرسلأنسألتمونالقدإزمير

مرقيونأخوناأألنشأهاروايةلكمأنشأنا

عنعرفةطوذجأقدمهيالجميلةالقطعةهذهالسيرةهذهعنرينانويقول

منالنوعهذااطلقوالذيحذوهحذىذيالالنموذجأصبحلقدءالشهداأعمال
أقدمإتهادلهيهاألبعنهاويقول4األساسيةأقسامهوكذلكالتأليف

منليسبأسنهواحدبصوتأالجميعوأيعترفالقديسينحياةعنأأتتكلمنملكهاوثيقة
أنترومماهيالروايةهذهبأنلنقتنعجملةكلونزننقرأهاأنويكفىمنهاأجملنص

بقايابيديهولمساللهيبوسطفيوشاهدهالشهيدعرفمعاصرروايةأيتكون

الديانةبداياتمورخيتمنىلوبروتوناألبويضيفKiالمقدسالجسم
اأكبرسلطةلهنصاالمسيحية

IAالكنسيريخاك

9f462p1879ParisChretienneكأgliseء

a200p1928Paris2tTriniteladedogmeduHistoire

حعراoا

Eglise1deHistoireMartinetFlicheparcite1312ppMartyrsdesPassionsLes
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تلمخطوط101

الكنسيالتاريخفيوردتماJأزبوليكرئساسششهادروايةوردت
وفيماn9لالفصوحرفياونقلl27الفصومنهافاختصر4c0وسألوسا

العامفيالمستشهدبيونيوسالكاهناسمانئحلرجلأنشأ405السنةحولبعد
إزميركنيسةلرسالةالكاملالنصإليهاوضثمخرافةوهيبوليكرئسحياة502

بوليكرئسالقديساستشهادالمسمى

لهمانرىأوسابيوسعندوردالذيبالنمنالروايألهذهنمنقارئاماوإذا

مجملهمافيمتطابقان

المخطوطةتاريخفيهسرد223ملحفاالرسالةإلىالمزعومبيونيوسوأضاف
منتردكلهالهاعلىيدلمماالملحقهذاالالحقةالمخطوطاتوأثبتتنقلهاوتاريخ

المزعومبيونيوسنص

الحتوى02

للكنيسةذكرمنرأسهافيوهوالرسالةمذهفيانتبامنايلفتأولإن
ليكيةثولكاا

لمالعافيالمسبحئةالجماعاتكلوإلىفيلوميليومكنيسةالىإزميركنيسةترسلهارسالة

الكاثوليكيألالكنيسةإلىتنتميالتي

مواضعثالثةفياللفظةهذهأعيدتولقد

المشهورينوالكبارالمغارعرفهمينالنهجميعفيهاrالىصالتهبوليكرئسوختيم
عدادفينضعأنعليناAاألرضعلىالمنتشرةءجمعاالكاثوليكيألوالكنيسةوالمغفلين

ألرسوبتعاليمهعصرناكانالذيالمجيدالشهيدذلكربوليكرئالمختارينءهوال

الكليالئهيمخدبوليكرئسنقواآلن11Y6الكاثوليكئةإزصركنيسألوأسقفونبيا
الكنيسألرأعيأجسادناقائدنفوسنانحلصالمسيحيسوعسيدناويباركالقدرة

IYاألرضكلفيالمننشرةالكاثوليكيأل
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إزميرأهلإلممااألنطاكيأغناطيوسرسالةفيكائوليكيةلفظةبنامرتلقد

تعنياللفظةهذهأنورأينا82الكاثوليكيةالكنيسةفهناكالمسيحيسوعحيث
وهوجديدامعنىأخذتقدالرسالةهذهفيهناآنهاإالlالجامعةهناك

الآننامنعليهمستدلوهذاوالبدعالهرطقاتوجهفيالمستقيمةأياألرثوذكسية

الجامعةالكنيسةهىإزميركنيسةإننقولأننستطيع

إلمماالكنيسةاضطرتحيننشأقداثوليكيةكSللفظةالجديدالمعنىهذاوإن

هذهمثلأنالمعلومومنمنهاتفرعتالتيوالشيعوالبدعالحقيقيةالكنيسةبينالتمييز
فيإزميرمدينةفيمنتشرةكانتوفالنتيئوغيرهمامرقيونأتباعكالغنوصمينالبدع

الثانيالقرنمنتصف

فإنعحبوالالمسيحباالمبوليكرئساستشهادالرسالةالروايةكاتبيشبه

المخلصبالسيدءاالقتداهيالعظمىالشهادة
Yئستلمأنبصبرنفسهالسيدأانتأكمابوليكرئسوانتظر

إلىيقفالسيدناtخرين2ءشهداعنباقتضابالكاتبيتحدثأنوبعدر

اممانهالقريجيكوينتسمنهمواحدجحدوقد22معهمويتحدثجانبهم
بوليكرئمساستشمهادعنمفصلبسردالخامسالفصلفييبدأ

صغيرريفيبيتفيبوليكرئساعتزلمستشاريهمنإلحاحفعلى

المسكونةكناشأجلومنجميغاالناسأجلمنيصلييئNالنهاروفيالليلفيفكان
فالتفتالنارتلتهمهامخدتهرأىرؤيارأىتوقيفهقبلنامثالثةيصليكانوقيماكعادته

2اهحياسأحرقJJقاUرقاقهإلى

Iأحدأنإالالمالحقاتمنهرئاآخرمنزلفياعتزلأنبوليكرئسلبثما

فأمسكوهبهووشىخانهأخضائه

لمأنهإاليهربأنصستطاعهفيوكانالعشاجساعةقربثوتدهالجمعأليومناEو
والشرباألكلمنواءشاماالشرطةلهمفقدمVNاللةمشيئةلتكنقالبليشأ



VIاإلزميريبوليكرئساألؤلينأوالرسوليينءاآلبادب

فيوشرعبوليكرئسانتصبعندئذفوافقواللصالةليتحزرساعأليمنحوهأنمنهموطلب
VYrساعنينءزهاالصالةعنينقطعلمإئهبحيثتمألهاللةنعمألوكانتالصالة

عجيجكانحيثالملعبإلىالمدينةإلىعربةعلىبعدومنحماjواقتاثم
واسفكبوليكرئسياتقولهيقولءالسمامنصوتوسئمعءالفضايمألالجماهير

إلىيشسيروهوعميقبتنفدأجابالمسيحويلعناممانهيجحدأنمنهطلبوإذكرجل
ءالسماإلىوينظرالجماهير

علىأجدفأنيسعىفكيفإليقطيسئولمالمسيحخدمةفيعاماوممانينستأللىإن
ILونحلصىملكي

تصرخبالجماهيروإذا

الناسبتحاليمهيمنعالذيلهتناTهادمالمسيحيينأبوأسيةمعلمهوهذا

بالنارحرقابالموتبوليكرئسعلىحكمانتهتقدالوحولقمصارعةكانتوئا
نعليهبوليكرئسفخلعكبيرةبحماسةذلكفياليهودوشاركالمحرقةالجماهيرفهيأت

قدكبيرقطيعبينمختارحملوكأنهربطاإليهافربطالخشبةعلىيسفرالأدوطلب

إكليمنضسبصالةتذكرناالىالصالةهذهوصلىءالسماإلىعينيهورفعللذبحأعد
األوائلالمسيحيينصلواتنناtأذإلىوتعيدرومةبابا

إلهيانعرفكأنعلمناالذيالمباركالحبيبابنكالمسيحيسوعأبوالقديراإللهالرلثأئها
ألئكأبارككبحضرتكيعيشونالذبناألبرارعاثلةكلإلهخليقةوكلوالقؤاتالمالئكة

لييكونوأنشهدائكعدادثطحصىألنهالالساعةوهذهاليوملهذاأمالعددتئ
الروحفسادعدمفيالخالدةوالجسدالنفسحياةإلىألنهضمسيحككأسفيمعهمنصيب

إلهياأنتألككماومرضئةممينةكذبيحةمعهمحضريكفيأمثلاليومليتىياالقدس
مسبقاإياهأريتىوالذيليمئآتهالذممطالمصراآلنئحققالكذبعنالمزهواإللهالحق
سمالعدءالسئمابكاهنوامخدكوأباركاأحمدكءشىكلأجلومنالنعمةهذهأجلفمن

وفياآلنالقدسالروحوياومعهبهالمجدالثهذالمحبوبابنكالمسيحيسوغالحالد
aأميناآلتيألرالU



الزسولئونءاآلبا

سيفبضربةجألدعليهفأجهزالطاهراألسقفجسدتمسنلمالنارأنوكان
ءهؤالأنمدعيناإلزميريينالمومنينإلىالشهيدجسدئسلمالنTاليهوسعىولقد
5uJبوليكرئسلتكريمالمصلوبتركعلىونY1Yهذااحتخواإزميرأهلأنإال

القدممنذبهالكنيسةأكرمتالذياإلكرامويبينانهماعلىمعايشهدالذيالقول
هاءشهدا

أجمعلمالعامخفصىخالصأجلمنتألمالذىالمسيحنتركأنأبدايسعناالaأمجهلونكانوا
ءالشهداأئااللةابنهوألثهنعبدهفإئاغيرهأحذانكرمأنوالالحطأةأجلمنءالبرىهر

لهحذالالذىلتعلقهملذلكأهلوإئهمبهيقتدونالسئدتالميذبصفتهمنحبهمفإثنا
معهمنكونوأنمصيرهمفينصيبلنايكونأنأيفئانحننستطيعلينناقياومعلمهمكللكهم
YYrتالميذ

وبوليكرئسساألنطاكىأغناطيوسنظرفيواحدالشهادةمفهومأنالمالحظومن

محرقةنظيرهيصبحبهيئحدوإذبهوالمقتديالحقيقيالسيدتلميذهوفالشهيداإلزميري
حنطةوإئهالمذبحعلىدمهيريقإئهيقولالسابقالفصلفيأغناطيوسحمعنالقدبيحةو

حاسبايذبحأنقبلإفخارستيةصالةبوليكرئسيلفظكذلكللمسيحخبرالتصيرتطحن
خاتمةرأىأغناطيوسأنوكماكذلكهل6المؤمنونرأىوقددئةمرضيةذبيحةهن7

فيمثلهمنصيبلهالذيبوليكرئسوكذلكءالشهداكذلكالقيامةفيدئةتقدمته

2ا4القدسحiالخلودفيالخالدةوالجسدالنفسحياةإلىلينهضالمسيحاالكأس

فلئمالوثنعادبحسبجثمانهأحرقروحهبوليكرئسأسلمئاالختاموفي
أعطمممنلهاالتيعظامهنلئمأناستطعناوهكذاالئقمكانفيووضعوهابقاياهالمؤمنون

مانجتمعوهناللثالئقموضعفيفوضعناهاالذهبمنأكثروقيمةالكريمةالحجارةمن

فيهبوليكربسولدالذياليومبتذكارالسمدممعونةلنحتفلواالبتهاجالفرحفياستطعنا

1AYTدةلشهابا

القديسينذخائرتكريملعادأساسيمرجعإئهإذكبيرةفائدةالنصلهذاإن
استشهادهميومميالدهمبيومواالحتفال



وأل

ئانئا

شخصئته

السثدكلماتتفسير

الهيزابوليبابيالر
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شخصيتهأؤأل

وصديفامعاصراكانأنهعدامابابياسشخصعنءشيفينجهلنكاد
ياإلزميرلبوليكرئس

رجاللبوليكربسومعاشراليوحئاسامعاأيضاهوبابياسكانإيريناوسيقول

ويضيف2هوفهاأكتبحمسةالواقعفيوهناكالرابعكتابهفيكتابألشهدقدقدئما
معهمعروقاوكانjالصغرىفريجيةفيهرابوليسأسقفكانبابياسأنأوسابيوس
لمقدمةتفسيرهفيأنهإال3هيرابوليسكنيسةأسقفكذلكوهوبابياسبوليكربس

الرسوليوحئاتلميذاألسقفهذايكونأنينفىبابياس

علىلكأزيدأنفيأترذدولنأوسابيوسأثبتهاكمابابياسمقدمةأؤألنورد

أجدكنتمافإليالحقيقةبهألدعمYذكoوحفظتالكهنةمنقدجماتعلمتهماشروحالما
وماالحقيقةيعلمونالذينعندبلالناسمعظميفعلكماكثزايتكلمونالذينعندلذة
بالوصايايذكرونالذينعندبلغريبةوصايايستعيدونالذينعندكذلكلذةأجدكنث

الكهنةجماعةمنأحدكانوإنعينهاالحقيقةعنوتنشأااليمانعنالسيدأعطاهاالتي

أوبطرسأوأندراوسISLJUالكهشةكلماتعنأستعلمكنتمامكانإلىفأتى

يقولوماذا1السيدتالميذمنغيرهمأومتىأويوحتاأويعقوبأوcتوماأوفيلبس

الكتبمنتردالتيءاألشياأنأعتقدكنتوماالسيدتلميذايوحئاوالكاهنأرشتيون
4ودائمةحيةكلمةمنكتللمفيدةليستألمقدسة11

أننالحظأنهناليحدرإئهبقولهيوردهاالتيالمقذمةهذهأوسابيوسيفسر
الرسلوسائرومنىويعقوببطرسمعواحذافيذكرمرتينيوحنااسميذكربابياس

2oالكنسيالتاريخفيأوسابيوسهاالهراطقةدحض

orالكنسيخيرالتاcrcr7Y

4oالكنسيريخالتا
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خارجمنآخربنمعويضعهالعذبقطعفإئهالثانيوأمااإلنجيليلهإلىبوضوحمشيرا
يعترفبابياسوإنكاهننهأإلىوحبوضمشيراأرسثتيونقبلهويضعالرسلعداد
كانإئهأخرىجهةمنويقولعاشروهمالذينطريقأأعنالرسلكلماتتسلمبأئه
فيهماباكتاباتهفييذكرهماالواقعفيفهوالكاهنويوحئاألرستيونسامعانفسههو

ohتقاليدهماليورداألحيانغالب

6مصيبذلكمعفإئهمنحاراأوسابيوستفسيركانولئنبراونيقول

األلفيةبدعةأتباعمنبابياسكونإلمماأوسابيوسانحيازالبعضويعزو

chiliasmeoumillenarismecيوحئارؤياعدإئهحئىبضراوةحارهاالتيالبدعةتلك

7هكذابعذهونادىمنحوالكتائا

يكونالموتىقيامةبعدإئهيقولالموضوعهذأفيبابياسعنأوسابيوسيقول

كليفترضآنهوأعتقداألرضهذهعلىجساياملكاالمسيحملكويكونسنةألف
وبرمزبصوراتفوهواالتياألموريفقهلموالرسلرواياتمقلوئافهمافهماللهذلك
الكتابمنكبرلعددعلةكانأنهبيدكتبهمننتحققكماالعقلصغيربداقدفإئه

كانتممنوغيرهإليريناوسحصلماوهذابقدمهلثقتهمهءأراتبنوابعدهمنالكنسئين

8رائه2مثللهم

منكانأيضاهوإئهإذلرأيهدعماببابياساستشهدقدإيريناوسأنإذنفيبدو

كلوفيجفنةفyTعشرةمنهاكلتحملكرماتتنجومموفاأللفيةأتباع

yTعشرةبرعمكلوفيبرعمالفآعشرةغصنكلوفيغصنjVTعشرةجفنة

60
56

V5

58

ocricrYلكنسيالتاريا

359p1959Paris1theologienلمفي5ءيleJeanMF30اBraun

وقانوناوترتليانسأاإلسكندروإكليمنضسوإيريناوسستيئسبوإنأ3a24الكنسىالتاريخ

فإنأالشرقفيالرابعالقرنيخاافايوحئااإلنجيليإلىLؤياljكسبرناالرومالماوإبوليئسyijcjوم

الجديدالعهدأسفارعدادفيالرؤيا0vيعدانالالفمالذهيويوحئازيالزغوريوسغر

الكنسيالتاريخ



Vالؤسولئهونءاآلبا

أمسكماوإذاالنبيذمنمدألفوعشرينحمسةتعطيعصرت11إحبةوكلحبة

9بيالربوباركفخذنيأحسنأناأخرعنقودصرخعنقوداالقديسينأحد

لسنةألفمدتهزمنياملكاسيملكالمسيحبأذالقائلينبدعةفهىاأللفيةأئا
تاريخيتفسيرإلىواستندتللمسيحزميئلملكوانتظارهاليهوديالشعبءرجامننشأت

الثانيالقرنفيواسغاانتشاراانتشرتولقدرؤيوئةنبوئةلنصوص

السيدكلماتثفسرئانئا

السيدكلماتتفسيرتدعىكتبحمسةبابياسمنلديناأنأوسابيوسيروي

rjyrjaEtiaYEVicuptaKoyicovAcكتبهاالئالوحيدةوكانهاإيريناوسذكرهاولقد70ث

رجاللبوليكرئسراومعاشليوحناسامعاأيضاهوبابياسكانلقدنضهماقائالبابياس
6الرابعكتابهفيكتابةشهدقدقدجما

6اوسابيوسATأورنتفإالالخمسةالكتبهذهمنإلينايصللمنهأإال
62سjينايرو

أوسابيوسأثبتهمرقسوإنجيلمتىإنجيلأصلعنكالمالتفسيرهذافيوردومما

بدفةكتببطرسمترجمكانالذيمرقسإنالكاهنيقولهكانLمهذاتاريخهفي
يسمعلمفإئهالسيدفعلهأولهAممايذكرهنIكلترتيبدونمنذللثمعإئما
تعاليمهيعطيكانهذافإنقلتكمابعدفيمابطرسصحببلالسئديصحبولم
لمالنحوهذاوعلىالسيدلتعاليمخالصةيعملأندونمنإئماالحاجاتسببح

وهوواحدهدفإالالواقعفيلهيكنولمكريذكانكماكتبإذخطأمرقسيرتكب

tocrrrالهراطقةدحض59

الكنسيubالتا60

الكنسيالتاريخIا

LNدحضlطقةالهر
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عنبابياسيرويهمااهذيرويهكانمماءشيفييخدعوالحمعهئماشيساجانبايدعالأن

كلوفسرهاأأيسوعكلماتالعبريةباللغةمتىجعلقدهذافبقولمتىعنأمامرقس
63استطاعتهقدرعلىواحد

يوحنارسالةمنبشهاداثيستعينعينهبابياسأنكذلكأوسابيوسوأورد

بخطاياشكيتالتيالمرأةعنأخرىروايةكذلكويقدماألولىبطرسورسالةاألولى

rw64العبرانيينبحسباإلنجيليحويهاالسيدمأكثيرة

وهوالتفسيرهذاكتابةلتاريخوأكيدثابتتحديدإلىبعدءالعلمايتوضللم

130العامفييثبتهالبعضأنولوiوالعام95العامبينيتأرجح

بإنوكانللرسلتالميذمنشفهيةرواياتعلىاعتماداالتقسيرهذابابياسكتب

يصللموy8اأعمافيلبساإلنجيليIبناتمثلمنأخرىمصادركذلكيديه

هذاصخةعنوآخرومرقسوإنجيلمتىإنجيلأصلعنواحدمقاطعبضعةإالمنهإلينا
بارسابايوسفكأسطورةأساطيرعلىاتحتوأخرىومقاطعسابقاناهكرAJا

الخائنيهوذانهايةوكأسطورةيتألملموطاشربالذيYrاjأعما

وتفسيرامجموعةكانالكتابهذاأنيبدوالكتابهذاأصلعنفيلهاوريقول

منالتحققمنهالهدفوكانوأعمالهيسوعأقوالعناجامتنوعةمصادرمنألخبار
06التفسيربفضلدقيفافهضافهمهاوتوفيريسوعإلىالمنسوبةالتقاليدصخة

تلكالمقذسةالكتبمنيعتمديكنلمإذللغنوصيةمناهضاكانبابياسأنويبدو

خصوضايلجأكانبلبولسورسائللوقاوإنجيليوحناكإنجيلالغنوصيونيحلهاالتي
ومتىمرقسهاذكوتقاليدشفهيألتقاليدإلى

trالتاugالكنسيcr9cr1o11

9cr41vc1لفسهالمرجع
NeuedasinEinleitungLiteratururchristlichenderGeschischtePhVIELHAUER
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ومااألديئأسلوبهنحددأنلنايتيحالبابياستفسيرمننتفمنإليناوصلماإن
فإنالسببولهذاالرسوليةبالحقبةارتباطلهبمقلنمالتفسوهذأأنهوقولهيسعنا

الصاحبهاإنإذللشكعرضةذلكمعتبقىاعلهاإالكبيرةفائدةلهابابياسةشها
األسلوبهذايكونوقدغامضايكونيكادبأسلوبيتكلمبلأكيدنافدبفكريتمتع
العقلضعيفبأئهبابياسعلىالحكمعلىأوسابيوسحداماجملةمن

مفتوخاالبحثبابويبقىشهادتهنكفلأنكذلكلنايتيحالبابياسمذموإن
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سالةالرو9cr14ا1rالبتولية1كتابوفياإلسكندريإلكليمنضس15

rrحولباخوميوسمواعظوالاإلسكندريألثناسيوسوالثالثينالتاسعةالعيديأل

فقطاألولىالرسالةكاتبهوكليمنضىأنأينالقد79

80UOL5لماالمقدسالقبرسدنjالقديرأورشليمإلىالمخطوطةنقلتاألورشلبميبالكرسيينعلقرذك
ا54لرمزاوأعطيتHierosolymitanusاألورشليميةوسميت

القانونئةالكتبمنيوحئارؤيايعذأوسابيرسيكنلمAا
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الالعبيندحضوrcنحوكبريانسإلىالمنسوبةabatoresالعظةوفيالصعيدفي

82أوغسطيئسللقذيس3011116عظة301المزمورشرحبالرهر

وغايتهانشأقاومكانالذيذاخىتاريختحديداليسيرمنليسنهأءالعلماويرى

إلىالمنسوبةالرسالةمشلمنالشبيهةالقدرممةالموئفاتمنيرهابغقارنوهاحينلواءوتسا

فتنؤعتاآلخرعنناقلمنهاوأيلآلخرسابقمنهاأيAهرماوراعيبرنابا

منفلسطيىسورفيمصدرمنالذيذاخىإنيقولالسائدالرأيأنبيدالفرضيات
محتوىمنهاذاتهالنصمنعناصرالرآيمماهذاويدعمArالثانيالقرنمناألولالنصف

وحالهاالكنائساةحي160cعامالمونتانبةالبدعةلظهورسابقأنهعلىيدلالذيالنص

بنيةوالشمامسةواألساقفةوالرسلوالمعلمينءاألنبياوضعالنصيفترضهماكما
qYit1Yrللة11بعبديسوعنعت10والفصلينفيالواردةالصلوات

النظرياتأهئموهذه

M

nr

ئئم300العامقبلمننسخألالتينيةعناألولىالستةالفصولنشرشيختاالعامفي

قبطةنسخةلغ1212ب103ومفطعالبردممطمنورقعلىباليونانئةمقاطعبعدفيمااكئثمفت

والعربيةبالسريانئةصغيرةمقاطعلكوكذالزسلقوانبنإئيوبيةنسمخألفىومقحمةقليالمعدلةاتومقن

جيةرالجيوو

أنالبينمنLightfootاليتفودليقوالتاريخهذاقبلماإلىالذيذاخىتاريخجعسمنءالعلمامن

هذاAudetهأودويحدد215p188FathersApostolicTheجذاقدبمتاريخالىورنقيالمرفف

DidacheLaAudetPJبئ7tudesApotresdesInstructionو50العامبنيننالتاريخ

1958ParisGabaldabibliquesويعتقدTمدAdamلالفصونةv1690العامينبينأثفت

إرشاداتوفيهاالشرقئةصوريةفيمسيحئةجماعاتإلىموخهةوكانتاألرحمحعلىبلألمدينألفي10و

7ه4711ونقذمهملمنطيمهم
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جودسبيدنظرئةأ

ألؤلنشرهالذي6اللفصولالالتييئالنمنأن195عامجودسبيديرى
مؤلفهوبليونانمأأصلعنترجمةليسشلختاج9و950العامينفيمرة

كذلكدهوجوافترضالذياألساسالمولفوهذاالذيذاخيكاتباستعملهأساس

أحديكونوعليهغيورينليهودمعاأخالقيلتعليممختصرلمحثابةكانآخرونءعلما

فيمضيقاالرسلتعليمعنوانهذااليهودفيالطريقينتعليمعلىأطلققدالمسيحيين
مثلمنمؤئفاتفعرفتهالمسيحيةاألوساطفيثممنالنصهذاوراجثالوثيةمجدلةالخاتمة
نحتصرهمااإلسكندرفيأثناسيوسإلىمنسوبينومؤلفينالرسوليةوالقوانينبرنابارسالة

الذيذاخىكاتبأماعربيةترحمةفيحفظتالتياألتربيشنوداوسيرةنيقيةواءممان
منحىبهناحيالهاكمقدمةLاألساسالمؤلفJإليهاأضافقدفيكون761الفصول

16األسلسالمؤلفiهذاأنجودسبيديستنتجوهكذا1rYمسيحيا
الرسوليالعهدإلىيرتقيمسيحيمؤلفأقدمهو

يونسالمرلفوهوالطريقينلتعليماليهودفياألصلجاهاليبدوجودسبيدأدطإال

الالتينيةالترجمةوماثالوثيةمجدلةالخاتمةوفيعنوائاالمقذمةفيمسيحيكاتبإليهأضاف

المنسوبةسالةالروعنالذيذاخىعنمستقلةنسخةإألشيختنشرهاافيالرسللتعليم
الذيذاخيفيالواردللنصمماأكثريهوديةصبغةولهابرناباإلى

84هأوفىنظرئة2

ور4عدامنأوالموئفةكانتالذيذاخيأنفيرىoأوأما
إلمماتشيرال95و82أنمؤكداYYfcبالمفردخطابمنالفصولهذهفي

lrl1UAاالفصولاألولىالذيذاخيهذهإلىأضيفبعدوفيمامكتوبإنجيل

fnCitOpوتمتازثانيةذيذاخىلديناوأصبحأيضابالمفردخطابعلىتحتويالئrrvعدا
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1r1مكتوبنجيلإلىواضحةبإشارةاألولىالذيذاخيعنالثانيةالذيذاخىهذه

larfالذينالجوالينالرسلمنكاتبوضعهماالذيذاخيتينأنأودهويرى
وكانتاأسئستهاالتيالجماعاتإلىالظنأغلبعلىأنطاكيةمناألمالكنيسةأرسلتهم
وضعالذيللكاتبمعاصرايكونقدأخركاتئاإنئم5075حولإليهاأموجهتين

بعدهمنءوجابالمفردخطابفيهاالتيالمقاطععليهماأقحمنظيرهورسوالالذيذاخيتين

هأوبفيرى106أماc51c1rjfأخربإضافاتالمضافةالمقاطعهذهووسئعأخر
عننحتلفةيونانمأوأصلهايهودينمطهارتبةوهىIالخبزكسررتبةمنانتقاليةرتبةأنه

أودهيحيثالنحوهذاوعلى11العظمىاإلفخارستهـئارتبةإلىاألخويةدبةUا
10و9الفصلينفياإلفخارستياعنالمطؤلطالحديمثلمنتحيرالئالواردةالتكرارات

اIالفصلفيتكرارهثم

االزدواجإنأهمهانذكرأنبنايحسنهnأونظريةعلىمالحظاتهناكأنإال
الثانيةوالذيذاخياألولىالذيذاخيبينطرأتظروفافتراضإلىحاجةندومنمقبول

ليستبالمفردالخطابفيهايرفىالتيالمقاطعوإدطواضحةوالموئفالمولفوحدةوإن
الخطابفيانقطاعايسببVبالمفروالخطاببالجمعالخطابتناوبإنإذمقحمة

ه8II9لنرىالأناالعتباطمنإنجمغهمتىراجعواحدةجماعةإلىئىالمو
المعلمبستشهدبأنتسمحكانتالتعليمفيالعادةإنإذمكتوبإنجيلإلىإشارة

يستشحهدحينالمضارعبدلالماضىالفعليستعملهناالكاتبنرىوإئاحرااستشهادا

الخبزكسربينهأوبيراهالذيالتمييزأئا647فيوبزخريا3اtفيبمالخيا
فيإفخارستياكلمةهتأخذماالذالمعنىويناقضمصطنعفهوااfفيواإلفخارستيا

الخبزكسرإطارفياو9الفصلين

رتبةفياوهالفصلينفيالواردةللصلواتاستعماألذلكمعيرى8برلرأنإال
cالعظمىاإلفخارستيالماانتقاأل106الفصلفيأيضاويرىفبزاكسر

5A631960frS3ملMelitonvomOstervigilzurminisلىلل
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بتوسئننظرئأل3

الحقةالذيذاخيعننسخةهوبريتيوسنشرهالذيالنصنأنفيرىبترسئنأئا

منحازتانالهوتيتانلمستانفيهاومتأخرة

الذيذاخىفيورودهالمفترضPوالميرونالزيتإغفالأنهياألولىاللمسة
هذهتكونوقداالذيذاخىفيالميرونبركةكإسقاطعقيماالسببهيكونقد73

القورشيورسثيويقولكماءهؤالإنإذالنوفاسيينوضعمننسخةالالحقةالنسخة
تحاربcVfErالرسوليةالقوانإنوكذلك4العمادبعدالمسحةيرفضونكانوأ

العمادفيبالميرونالمسحةيغفلونكانواالذينالهراطقة

القبطيوالنصالرسوليةللقوانيناليونالمنالنصنفيماهن7فهيالثانيةاللمسةأئا
صلواتالذيذاخيمن10و9الفصلينفيوردتالىالصلواتيعتبرانللذيذاخي

عبارةورودمنبالرغمللمائدةصلواتيعتبرهابرينيوسنشرهالذممطالنصفهانإفخارستية

المصريةاإلفخارستيةتورجياالليمنأتهاتبدوالتيcءجزولفظةدداوكرمة

اإلفخارسىالخبزمنءحزعلىتدلحيث

انلعنوانتائا

الرسلتعليممقتضباألولعنوأنينتحملبريئيوسعليهاعثرالتيالمخطوطةإن
لألممالسيدتعليممطؤلوالثانيivtijt6axiفلcovaroatioSexaعشراالثني

ti6vaxupiouaXrAtةقدqtoivoaicoctio8sxa8a0عشراالثئالرسلبواسطة
POvmmrtyY87ئ

AV

يكفىءفالمانزيتمنيكنلمإنcvcrroالرسولئةالقوالينراجع

وهوsiالسئداألتعليمهومخنصرأصليئانلعنوانتطويلهوالمطؤلالثانيالعنوانهذاأنأأودهورى

عندثذالكلمألوتاخذالجصعبصيغأليكونأنإالبمكنالJاألوالعنواننلكZىويرالطريقينعنوان

المرئفمحتوىإنأهاوبويضيفاإلرشاداتسلسلألمنإرشادؤلiالطريقانويكونLأتإرشادbمعنى
إرشاداتلفظةمعيئطابق
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دحضإليهالمنسوبةالرسالةفيكبريانسهماالذيذاخيعلىالشاهدينأؤلإن
الكنسيالتاريخIكتابهفيالقيصرفيوأوسابيوس300العامنحوبالزهرالالعبين
cyc1Vأ5العامينبينrالمؤلفيسضىالكاتبينوكال2وه

cApostolorumicoatioXwvtiwvaxaicAtiالجمعبصيغةالرسلتعاليمأي
الرسلكلمةإلىعشراالثىإضافةدونومنتعاليم

التقريبوجهعلى605العاممنأبتداغراحتالالحقةالقانونيةاللوائحأنإال
تعليمالمفرصيغةتستعمل

عثرالتيعشري1االقرنمخطوطةفيإألعليهانعثرفالعشراالثنيإضافةأما
mYo1عاماكتشفتعشرالتاسعالقرنمننسخةعنجيورجيةترجمةوفيبرينيوسعليها

والمحتوىالتصميمئالئا

أوتعليمأولكرازةفيهأثرمنفماالمسيحيةالعقيدةيتناولكتائاالذيذاخيليست

اإلنجيلبشرىوعنالملكوتءمجيعنإعالن

األولالقسمأقسامحمسةإلىتقسيمهاوسعنافيفصالعشرستةفيالذيذاخيتقع
7الثانيالقسمالموتوطريقالحياةطريقالطريقينعنيتكلمأخالقي16
بةzuوcالخبزكسروصلواثوالصالةوالصومالعمافىعنيتكلمليترجي10

الجوالينءواألنبباالرسلمعاملةعنيتكلمترئيبيالثالثالقسم6المحبة
الخسامسالقسمالجماعيةالحياةعنيتكلم15ا4الرابعالقسموالمعلمين

المسيحعودالقترابالسهرعلىمجرضإسخاتولوجي

JIاألؤالقسم01

بيد182برنابارسالةكلمتتكماالطريقينعناألخالقياألؤلالقسميتكلم
عنتثكلمبرنابارسالةفإنيهوديةصبغتهامشتركةجذورالمؤلفينلهذينكانإذاإلله
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طوالأكثرماASiوالموتالحياةطريقىعنالذيذاخىتتكلمفيماوالظلمةالنورطريقي
المطلعفيتقولالموتطريقعنوفصالالحياةطريقعنفصولحمسةوترتيبا

11شاسعةالطريقينهذينبينوالمساقةللموتوواحدللحياةواحدطريقانهناك

i1ابطريق

ءللفقراوالثالثةحكيممنوالئانيةلألمماألولمماعطاتثالثالمطلعويلى

1YjVVملألمالعظة

القاعدةعليهاتسيطرTمقتضبةبئالمشترعلهجةهيالعظةهذهلهحةإن
الذهبية

للغيرأنتتفعلهاللكيقعأنتريدال

ماوكلبقولهالقديهمالعهدفيابنهطوبياهازودقدالقاعدةهذهأننعلموإئا
ماكلقالإذالجديدالعهدJورد415الناسمنبأحدتفعلهالتكرهه

7مئىءواألنبياالناموسهوفذلكمأيضاأنتمفافعلوهبكمالناسيفعلأنتريدون

3ا6قاtiلهمأيضافافعلوهلكمالناسيفعلأنتريدونLو1

3Iالحكيمعظة

تبتدئأجزائهابينبالتاليفالفقرةوتتسمءالهدويطيعهاإذهنااللهحةتختلف

أسلوبعلىوتقومالتفاصيلفيحتىعينهالنمطعلىوحداتحمستليهاعامةممقدمة

محرماتتعددإذاألولىللعظةICIترمعظمهافيالعظةهذهوتلوحالحفظعلىيساعد

as11حكميبأسلوبالعشرللوصاياعرضاوتبدوالعشرلحيا

متذثراتكنالبيياكذاتاتكنالبنئياشروشبهشركلعنأعرضبنئيا
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1VfIiءللفقراالعظة

استعمالإلىالكاتبفيعوداألسلوبومعهاجديدمناللهجةتختلفأيضاهنا

منخشونةأقلتحريضاتبدوبلاللةعنتصدرالالنواهىهذهأنبيدالنواهي
معديةحميميةتطيعهالسابقةالتحريضات

أيضاروحيةجماعةمنهمجعلبلكرهمالقديمالعهديغفللمءالفقراءهؤالإن
مالعنايةلبكرسالجديدالعهدءوجاالمسيحءمجيوتنتظرتعالىاللةفيهاءرجاتضع
مفإنبالروحللمساكينطولماالتطويباتأولىإليهمبتوجيههشأنهممنوالرفع
اللةملكوتلكمفانالمساكينأيهالكمطوبىbا5مئىالسماواتملكوت
i6قا

t3األرضيرئونءالودعافإنوديعاكنمطلعهامنيبدوالعظةهذهطابعإن
يستقياناالثنينأنبيده5مئىاإلنجيلكالممنالكالمهذاالبعضقربولقد7

ينعمونوفيروبسالمضيرثونفاألرءالودعاأئا311المزمورمن

تقبلوعلىوالضالحوالسئالموالشئفقةوالضبراألناةعلىالكاتبيحزضثمومن
باحتراماللةكالم

38سحقتهالذيالكالمأيحترمأقنبرعدةإسمع

1الموتطريق

لكنالحياةلطريقالمفردةالحمسةالفصولإلىنظرامقتضبالفصلهذاأدنرأينا

للخطاياالئحةهإإذلألممالعظةيقابلا5فالفصلتوازئاذلكمعاالثنينبين
ءللفقراالعظةيقابل52والفصل

قائألالسادسبالفصلاألولالقسموينتهي
اللةعنيبعدكغرهفإنهذاالتعلبمطريقعنأحدبضلكأنإحترز
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Vالثايأالقسم02

دالعط

بالقولالليترجيالقسمهذاالمؤلفيفتتح

فعضدواجارءمامنيكنلموإنجارءمافيالقدسوالروحواالبناآلبباسمعمدوا

علىءمافضبذاكوالهذامنيكنلموإنفبالساخنالباردأءأبالماتستطعلمولوبغيره
مرأتثالثالرأس

الثالوثعنمتقذمالهوفاتعبيرعلىالنصهذايدلهلالبعضلءتسالقد

فيوردممامستقىليترجينمنبالحريهوالنمنهذاأنهواألصغالرأيأنإالقدلوأ
الالهوتيةاألقدسالثالوثفكرةإلىبعدفيماالالهوتيونانطلقمنهاإلنجيل

ءبالماالعمادعلىوالثانياألؤلالقرنينفيالوحيدةالشهادةهيهذهأدنالمالحظومن
يلىالرسالةفيعندكبريانسذللثعلىفلناشهادةالئالثالقرنأمافي

الصوم

بقولهصاموامئالصائمينالكاتبيحذر

ءاألربعافصومواانتمأئاوالخحيساالثنينيصومونقإثهمالمرائينصياممعصيامكميكنال
والجمعأل

األدبإلىيقسودسوفالذلمحيأاالبتعادذلكاليهوديةعناالبتعادبدايةهنانالحظ

لليهودالمناهضالمسيحي

الصالة

يقولالصومعنالتكلمبعدإذوالصالةالصومبينالعادةجرتكماالكاتبيجمع
االنجيلفيالربئأمركمابللمرائين5كتصلواو
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بالمجدلةويختمهاالربئةالصالةئممنويورد
الدهورإلىوالمجدالقدرةلكألن

ثالئةمنىفيالواردةواألباناالذيذاخيفيالوأردةاألبانابينأنالمالحظومن

ىهفوارق

مئىالذيذاخي

السماواتفيالذيءالسمافيالذي

إغفرلناخطاياناإغفرلناخطئتنا

كماغفرناكمانغفر

كانتالىتلكهىالذيذاخىجتاUأوردالتياألباناصالةأناألرجحومن
تعديألعليهايجريأنيشأولمالليترجيافيتستعمل

الوثنيينصالةعناإلنجيلأوردهالذيالكالميوردلمالكاتبأنالمعقولومن
67متىهمشثصبهوافالالوثنيينمثلعبثاالكالمئكررواالالصالةوفي
يهينهمأنيريدوالالوثنئيناطبيألئه18

فخارستياالا

منإلينسارIأقدمهيالجميلةأالفخارستيةالصلواتهذهأناألرجحمن
البركةIصلواتمنالمستقىالصلواتهذهأسلوبوإنالنوعهذامنصلوات
أواتقديأوشسكرفعلليستالصلواتهذهبأناالعتقادإلىيقودنااليهودية
وذكراتذكراالمحبةبةalوخبزكسرهيإتمابلوالحصريالحاليبالمعنىمناولة
AAوالدهشألالفرحمنجوفيوالعجيبةالعظيمةاللةلصنائع

8Aلوفورمثلمنالبعضيعتقدالرأىهداعلىإعتماذا

118pp1957ZKGتدذالالميرونعنالعاشرالفصلإلىالقبطئةالنسحةأضاقتهاالتياإلضافةان
إالليسعطعلىبلالمقئسAllون
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بقولهالفقرةهذهالكاتبيستهل

فتاككرمةأجلمنأبانايانبارككالكأسعلىاوالهكذافباركوااإلفخارستئاعنأئا

jIالدهورإلىالمجدلكفتاكبيسوعلناكشفتهاالئالمقدسة

فيداودإنإذاإلفخارسشياإليهاترمزالتيالقيامةإلىإشارةهناوددsيكونقد
المسيحقيامةنيئهويمالقدالعهد

الخبزكسرإلىهناويصار

العسيدقيامةسرهوبهالمحتفلالسرأنويتضحالحياةفكرةالخبزفكرةوتستدعي
والصرفةالحياةتمنحناالتي

بيصوعلناكشفتهمااللتينوالمعرفةالحياةأجلمنأبانايانبارككالمكسورالخبزعنأئا
الدهورإلىالمجدلكفتاك

للكنيسةةصورالواحدالمكسورالخبزهذافييرىإذالكاتبوير

فلمحتمعكذلكواحذاوصارجمعقدالتاللفوقالمزروعالمكسورالخبزهذاأنوكما
الدهورإلىالمسيحبيسوعوالقدرةالمجدلكفإنملكوتكفيرض91أقاصيمنكنيستك

هوالسببأناألرجحومنالخبزبركةقبلالكأسبركةاLSملهناالبعضلءساويت
القرائنتدلكماالخبزلكسررتبةهىالرتبةأن

المعفدونفهمالرتبةهذهفيالمشتركونأما

الرلثباسمدونالمعإالعشائكممنيشربأويأكلال

منعلينابهاللةأنعمماعلىالشكرعلىبالكالالققرةهذهالعاشرالفصلويكلل
الكنيسةأجلمنءوبالدعاوروحيينمادئينوشرابصيام

ممحبتكوتكضلهاشركلمنلتنقذهاكنيستكالرلثأثهااذكر
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1111الثالثالقسم03

فإنهمهامادوراعليهمخالعاءاألنبياعنالترتيبيالقسمهذافيالكاتجايتكلم
جماعةفييقيمونأومكانإلىمكانمنيتنقلوذالقدسوحابقوةينطقودنأشخاص

رالعشويتقاضونعظاماكهنةويعدونمرموقةمكانةيحتلونءهوالالجماعاتمن

يعتبرانئهموtانتقادوإنموالترحيباستقبالهميجبولذاالمداخيلكلعن
القدسالروحضدخطيئة

فيتحكمواوالنبياممتحنوااإلنجيليعفمهماإليهمفاصنعواءواألنبياالرسلأئا
كلالرلثباسميأتيكممنبكلرخبواتغفرفالهذهوأئائغفرخطيئةكلألنأمره
المعفمكذلكأجرتهيستحقالعاملأنوكماأجرتهيستحقبينكميقيمأنأرادصادقنجي

البواكرجميعفارفعواأ4تحر11يسنحقايضاهوالصاد

1t10الرابعالقسم04

يومالمؤمنيناجتماععنأوألالكاتجايتكلمالجماعيةللحياةالمفردالقسمهذافي
بقولهفيوصيهماألحد

لتكونبخطاياكماعترفتمقدتكرنواأنبعدواإلقخارستتاالخبزلكسراحتمحواالرلثيومفي
حئىاجضماعكمإلىيضضغفالزميلهمعخصامألحدناLSذاوطاهرة89ذبيحنكم

فيلطلتقدمالسيدعنهاقالاليهيأبيحةلنه11هوهنهذبيحتكمتتدشاللكيمعهيتصالح
90األممفيعحيبوامميعظيمملكألئىطاهرةحةذيوزمانمكانكل

فياإلفخارستيةالصالةعنالسابقالحديثلييندرجالحديثهذاأناألرجحمن
اعترافويسبقهالرلثيومفيبانتظاميتئمللصالةاالجتماعأنويوضح10والفصلين

9المزاميرافيسيماواليمالقدالعهدفيأمثلةلهنجدليترجمايكودقد

ياإلفخارسئيالاالحتفاعلىللداللةذببحةلكلصألالكاتباستممالالمالحظمن89

1111fمال

المثالسبيلعلى106المزمورqا
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وكأنوثهامسةأساقفةانتخابعنعشرالخاسىالفصلفيالكاتبيتكلمثمومن
92الردثيومفيالمنتظملالجتماعوضرورةنتيجةهوأنتخاهم

دقينLصلUايحترنالحليمينرجاالبالرلثجديرينوسمامسةأساقفةألنفسكمإذنسيموأ
والمعلمينءاألنبياخدمةأيفتاهميخدمونكمومختبرين

11الخامسالقسم05

علىالمؤمنإنالمؤلففيهايحرضللذيذاخيخاتمةاإلسخاتولوجيالقسمهذايشكل
المباغتالسيدءبرواالستعدادالسئهر

ألتكممستعدينكونوابلأحقاؤكمترتخيوالمصابيحكمتنطنئالحياتكمعلىإسهروا
سيدنافيهايأئيالتيالساعةتعلمونال

أنيعبئمماباستمراراجتمعواريةvاجتماعاتفييتئمالسئهرهذاأنويبدو
كسريتئمكانحيثالسهرياتاالجتماعاتهذهمثلفييحصلكانالسيدانتظار
واحدآنفيولعودتهالمسيحلقيامةرمرأالخبز

السئدوانتظارالسهروجوبعنالخاتمةهذهفيتردالتياألفكارأنالمالحظومن
عينهالجديدالعهد3ومعروفةمضداولةماكاأقكارهياألزمنةنهايةوعن

8يهوذا33بطrا4تيماYfs111مئىالكذبةءاألنبياإنتشار

تسصسا2الدخالالمسيحمنىناتالخيا02ا9رؤياونالمفسر
سلطان1rrرؤيا29تسا2الدخالالمسيحيصنعهاالتيوالعجائحباآليات

2413مئىالخالصعلىللحصولالثبات08ا13رؤياالدخالالمسيح

24مئىالبوقعالمةcrtj1cA1f1Yرؤيا2410مئىالكثيرينسقوط
4lتساا25dكورأالقيامة4010تساا1o52كورا31

إذنتأة7كلمألاستعمالمنذلكعلىنستدأل92
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األمواتيقومالاألزمانخاتمةعنحديثهفيالكاتبaJاالنتبايلفتومما
عندصدىوله145زخرياعنمأخوذلهأعلمناإذاالقولهذانفهمفإئناجميعهم

510jYIyiكور413تساافيالرسولبولس

الخاتمةبغارا

كتبحجمهصغرمنبالرغمكبيرةتاريخيةأهميةلهنصرانممؤلفالذيذاخيإن
إئهمتنفلونومعلمونرسلالخدمةهذهيقومكانحينفيالمسيحيةمبادئفيللتعليم

الثانيالقرنفيالمسيحئةحياقامنالجوانببعضعلىيطعناcjاألوالكنيسةعلىشاهد
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الزسولئونءاآلبا

وترجماتطبعا

18901889ed28mevol5Fathers3يمءApostolicTheBightfoot

وتفسيرإنكليزثةوترجمةنصن

1976ed7eme1SUCVaterApostolischenDieAJلهولFischer

وتفسيرألمانيألوترجمةنص

GriechischenVoterApostolischenDieH10PaulsenetALindemann

1992TubingenParalleausgabeألمانئةوترجمةفص

1990Paris244vivanteFoiapostoliquesPeresLes

HarrisRendelال1887LondresJأصلئألetaعم
1940BonnZellingerGeyeredPatricumFlorilegiumThKlauser

1957Paris2IchtuscroixladeempireLGamierFAولanولأالكلة

بطرساعمالاألناجيلءالشهداأعماالبوليكرئاألنطاكنأغناطيوسإكليمنض

الشهدخاتمبطرسوالباباالرسولمرقسiماكنيسةالرسواليونءاآلبااآلباثي

اIIIبيروتوالمناضلونالرسوليونءاآلباالكنيسألءأبارستماسد

ساتراد

NeuedasinEinleitungLiteratururchristlichenderGeschichtePh9ثVielhauer

1975YorkNewBerlinVdterءيمفيممءأApostolischendieءndءأللمApokryphenDieلمTestament

1966OxfordءBackgroundtheirandFathersApostolictheinStudiesWلألLBarnard

1938ApostoliciPadriIAولCasamassa

1937VSG5Bardyالمسيحيالكهنوت

IreneeSaintaClementSaintdeEglise1detheologieLaG5Bardyج1945

Broschال1936resieHiderWesenDasJالرسولثونءواآلباالجديدالعهد

chretienneءمغlitteraturelasurMatthieuSaintdeevangile1ءلمeInfluence7الEMassaux

1950LouvainIreneفيSaintavant

BenoitأbaptemeLeAاyJ1953siecle11auإيريناالىالذيذاضيمن
dansapostoliquesPeresdesecritsءيselaprasdةلمكلجمهبع

643371953NRTh

1935ParissieclespremierstroisdesPereslesapresdspirituellevieLaBardy

TournaiDesclee1968enR66dition
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1927ParisIIapostoliquesPeresLesLelong

األولىإكليمنضسرسالة

طبعات

1971167SCAJaubert

1990Paris244vivanteFoiapostoliquesPeresLesوتفسرفرنسيةوترجةنص

ساتدرا

Hermasلمهجلمه

1991OntarioWaterlooIgnatiusandClement

dansdHermasPasteurledansetRomedeClementchezChristologieLaPhHenne

199233Par

1943LouvainPaulinismeleetRomedeClementثرجSaintdehellenismeLLدأSanders

1945IreneeSaintaClementSaintdeEgliseIdetheologieLaG5Bardy

نيةاكىإكليمنضسرسالة

طبعات

175152ppPaulsenLindemannألمانثألجةjjنص

denotesetintroductionClementPseudoduReconnaissancesLesAndrdSchneider

1998TurnhoutBrepolsCirilloLuigi

ساتراد

األنطاكيإغناطيوسرسالل
طبعات

123121pp19818THEBansDPowell

505503ppIDECAdansFPBeatrice

1969dd46me10SCdansThPCamelot

ساتراد

deetlitterairecritiqueEtudeAntiochedIgnacedlettresLesRWeijenborg
1969Leydethgologie

1979BruxellesAntiochedفىIgnacedDossierLeRولJoly
1935YorkNewofAntiocheلمofIgnaceلمءChristianityTheCCRichardson

رقمالكنيسألءباالمسيحيةالمرفةموسرطالشهيداألسقفاألنطاكناطيوساغثوضاقحىيوسفاألب
114بروتالمشرقدارا
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االزميريبوليكرئسرسائل
تطبط

andEvangelienAsserkanonischenderءيResteDieAntilegomenaPPreuschen

urchristlichenجلم5190ed26meGiessenUberlieferungenألمانيةوترجمانص

77187531OperaاييapostolorumPatrumZahnThetHarnackA050Gebhardt
7RR761

DiekampFparedit19132190121apostoliciPatresXFFunk

901886tomes5بسليكربوطيوسغناأإكليمنضFathers3ءApostolicTheBJلىLightfoot

1890VIII

TorinoColomboS1930YorkNewLondresFathersApostolicءيهـTheKLake
1934

1957Paris2Ichtusال6الء3ءلحا

بطرسأعمالاألناجيلءالشهداأعمالبسبوليكراألنطاكىأغناطيوسإكليمنض

الكنيسةءأباسلسلةجررجفهميأنطونتعريبالرسواليونءاآلبادامميمسقف1بوليكاوبوسمىالقد

i1yLWIIYwylc5ia1i9raسكندريةالبطرسوالبابامرقس6منشورات7رقم

اتدراد

1936CambridgePhilippiansthetoEpistlestwosPolycarpNPHarrisson

ابولماالهزبابياس

ساتراد

1946colPapiasarticleDTCBardy

سليمانتسابيح

جماتiiiطبعات

1909CambridgeSalomonالمهQHarrisRendel
1911ParisSalomondeOdesLesPحBatiffoletJLabourt

1957ParisIولالمhtuschretienneslettresdesNaissanceءولكلةGamierFAanولكاح

dهرماخيةالذينهسلالرقانونبرناالرسالةسليمانابيحأش

OdesTheH7Charlesworthلمه1973OxfordofSalomonسبروإنكلبزئةوترجمةنصن

1994ApocryphescollSalomondeOdesLesJMPierre
deOdesLesMartinMarieJeandecollaborationlaavecJosephMariePierre

1994TurnhoutBrepolsSalomon

ساتراد

1922LondresSalomonofTestamentTheMcCownCC
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FormandStructurePoeticaltheكاAnalysisanSalomonحمرهFranzmann
199120NTOAdans

اخييال

طبعات

ول1978248SCوتفسيرفرنسيةمةوترنمن

apostoliquesConstitutionsLesM70Metzgerء1992Parisونفسيرقرنسيةوترجةنص

1920DidachetheandHermasBarnabasAولRobinson

1958GabaldaParisbibliquesEtudesجمحئAp6tresdesInstructionsفيDidacheLaPحJAudet

19Aبروتسيلموريسالدكتورالقستعريبرسوآلعشراالئئنعليمأوالديداكيكتاب
جورجاألبوينتعريببIعهدونسيرايخوالجيوماريادينافورالرلمولمماالتقليدالديداكط

الدراساترابطةمنشوراتارقماللبتورجيةالنصوصسلسألالمسيحيألالنصوصأقدمتابتويوحنانضور

الكسليكاألوسطالشرقهرتئأللطUا

ساتراد

VokesصلمكالمهCatholicismorHeresyFictionبر
1938Londres

196816PTSEdansDidachetheinTraditionsLiturgicalAولV66bus

Newtheءلمه
1948SemTheolBaptistSouthernDissTestament

1958ParisapotresdesInstructionsDidacheLaPJلىAudet

2141911950RHRdanstitresonetDidacheladecompositionLaPحNautin

sDidacheTheGloverءكNTStdapsGospelsSynoptictheandQuotationsأ1958

RomeBiblicaDidacheladeliturgieladanspainsdesmultiplicationLaLصأCerfaux
589341959
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يقيةفجهإلطألثافيلمالقولم





األؤللفصل

المسيحيالفكرنشأة

إلىترطضاLوالوثنيةاليهوديةببيئتهانشأنهامنذالمسيحيةاصطدمتلقد

أماماسطفانسالشهيدخطابالجديدالعهدفيلذلكأثرانجدوإئنانفسهاعنالدفاع

بخسارهموينبئهمالقدسللروحومقاومتهمرقاهمقساوةعلىاليهودفيهيوئخالمحفل

الوثنييناألثينائيينأمامبولسالقديسوخطاب7أعالمسيحيينإلىوانتقالهاللمواعيد

VY1f1أع00اآللهةباقىوبطالنيجهلونهالذيالحقيقياإللهلهموإعالنه

المسيحيةعنالدفاعفأصبحالكنيسةأحوالعلىتغييراتطرأتالثانيالقرنوفي

مناألولمماالدفعةأيأنالمدافعيعنالتكلمللباحثينأجازماوهذاخاصاأدبيانمطا
عنللدفاعمعظمهاأوكلهاكتاباقمخضصواائذينالثانيالقرنمنالثانيالنصفكتاب

لكنالتاليةالقرونفيالذفاعاتتأليفالحقونغبرهمكتابتابعولقدالمسيحية

وتأثيراقيمةاألؤلينكتاباتدونبقيتكتاباقم

دفاعاقمالمدافعونالكئابوخهفقدووئنيةيهوديةبيئةالمسيحيينبيئةكانتوئا
الوثنيينIاليهوإلمط

هدفاناليهوديةبوجهالمسيحيةعنللدفاعكذلك

الكتابفركزاليهودئةوجذورهاالمسيحيةبينالفوارقتحديداألولالهدف

المسيحءلمجيقيئةبأنهالقدمالعهدتفسيروعلىمسيخابيسوعاالعترافعلىخصوصا
العهدعليهأضفاهخريستولوجيامعئكانإذاإالمعئمنالعهدلهذافليسبهوتبشير

oysivcoAa51اليونانثةمنapologistesا



نيقيةمجمعإلىالثايأالقرنمن1

اليهودمعنقاشهمفيبالحججالمسيحيينلتسلحالدفاعيةالكتاباتهكذاوتأتيلديدا
منولتحذرهماليهوديةفيقدجماالمتجليةاللةإلرادةالمتضمونهمألهميقينهمفيولتثبتهم
المسيحثةفياليهوديةوالتياراتالميول

المسيحبيسموعباإليمانوإقناعهمالمسيحيةإلىاليهودهدايةهوالثانيوالهدف

عينهيمالقدالعهدمعطياتعلىاعتمادا

إنإذيالمسيحاألدبمبادئفيقليلةاليهودإلىالموخهةالدفاعيةالكتاباتإن
الفمالذهيئيوحئاالقديسنسمعأئنابدليلبالقليلةليستأهميتهاأنإالقليلونمحاوريها

علىالتياليهوديةاعتناقتجربةمنجماعتهءأبنايحذرعظةمنأكثرفيالرابعالقرنفي
كثرينالوقتذلكفيإليهاتجلبكانتيبدوما

االضطهاداتكانتفلقدأخروجهلهفكالطالوثنيةبوجهالمسيحيةعنالدفاعأضا
والحمسدالوشاياتتؤخجهاهناكأوهناحينإلمماحينمنبالمسيحيينتعصف

بلءشيفيواءأسامذنبونبأسنهمليشعروانواLSوcالفهمءوسوالباطلةواالئهامات
ظلفااالضطهاداتهذهفييرونكانوا

سكانجميعيقدمبأنالقاضىإعالنه55Yo12داكيوسيذيعأنوقبل
يجيزنمنالروماالالحقفييكنلمالعقابطائلةتحترومةآللهألالذبائحاإلمبراطورية

يكنلموملهLحالضطهاكافياسبباوحدهحيالمسياالسمفأصبحالمسيحييناضطهاد
ءأرجاكلفيوحمايتهمالمسيحييننجدةإلىيأتيأنيستطيعمنالحالةهذهفي

الثالالقرنفيالممسيحيونالمدافعونوخهلذللثنفسهاإلمبراطورإالاالمبراطورية

إذاأوالقانونيينتجاوزينإلىانتباههمالفتيناألباطرةأواإلمبراطورإلىالدفاعيةكتاباقم
مناضطهادهمإالالدولةعلىفليسمسيحيونئهملالضطهامعرضينالمسيحئونكان
الشاببلينسمعمراسلتهفيتريانساالمبراطورأعلنهكماوشاياتإلمماحاجةدون

JeunelePlinerLcY11الممقمينذنبتثبتببراهيناإلتيانالسلطةذويعلىثانيا

لحوموأكلوزقكفرمنكثيرةأنهاشكالعليهمتساقالتياالئهاماتفإنالمسيحيإن
االتهاماتهذهأحدعلىواحدببرهاناآلنحئىيؤتلمآنهإألأطفالوقتلبشر



5yالمسيحيالفكرشأة

ءسوإزالةالمسيحيونالمدافعونبهتسلحالذيالبرهالنالدليلمنالهدفثكان
وسببتالمسيحيينعنالضعبذهنفيرسختالتيالخاطئةالصورةوتصحيحالتفاهم

وعقيديةاممانيةبصورةالمسيحيةيصورواأنالكئابءهؤالعلىكاناالضطهادلهم

الحياةفيويشتركوناإلمبراطورأجلمنيصلونفهمالدولةوشرائعوالحيرتئفقمقبولة
بقيالعثرةححرأنإالالحقاحترامالمسيحيةاألخالقيةواجباقمعليهموتملىالعامة
الحفالتفياآللهةتكريمعنبالتاليوامتناعهمواحدإللهالمسيحبينةعباوهوأالمنتصبا
مماوالعقلوائفاقهاممانهمتفوقعنبوضوحيبرهنواأنإالعليهمكانومLالرحمبة

الالهوتعلمأسسءإرساإلىالكنيسةداخلفيادهcق

بينهمإنإذمعسيحيينغيرأناسأمامالمسيحياإليمانبسطالعسيرمنيكنلمو
صورةألنفسهمكونواألهتهمبخرافاتيؤمنونالالفلسفبةالمعارفمنمتضلعينمثقفين
مالئضاإذنالجوفكاناألخالقىومسلكهملمالعاإلىنظرنهملهاحددوامتعاليةاللةعن
عاليةمسيحبةأخالقعلىوتعتمدأزلياإلهاتعلسنالتيالمسيحيةالعقيدةلتقبل

اإلمبراطوريةقيخلقالقديمةالوثنيةالمعتقداتعنالفكريالمثقفينابتعادأنإال
عبادةفيلالشتراكيكنفلمالحارجيوالمسلكالشخصيةءاآلرابينتناقضاالرومانية

لملذلكلهمنبراسئااكاالتيبالفلسفةالشخصيباالقتناعصلةمنالدولةلخيرالدولة

العامةالذبائحفياالشتراكلتجيزتكنلمالتيالمسيحيةالفلسفةMيفهمواأنيسعهم
األكثرالفلسفةهىالمسيحيةأنيبينواأنالمسيخيينالكتابعلىفكانالرحميةواألعياد
أنيرونءالقدمسساكانإذاألولىالقدمحخةوكانتغيرهامنوقدئاوممواعقالنية
ويهوديةالمسيحيةعنهاالدفاعفيالتقتالنقطةوهذهصحيحةاألزلمنذهىالحقيقة

اإلسكندريوفيلونيولممففالفيوس

فيقيامهالكنخاصانظامالهاأنترىتناSSواسعاUاليهوديةتعتمدلم
موسىأوهوميرسأقدمهومنالتساؤلعلىأجبرهاماسرعانهلينيةبيئة

معضالتلثالثيتصذواأنالمسيحيينالمدافعينالكتابعلىكانإذن

بالبرهانالمسيحيينعلىالمسوقةوالحججواألعمالالتهخمالتعلىالردأوال
الخاطئةللتفاسيرحدوضعوثانئاالمقنعةالحججتنقصهاأومبررةلبستنهاأعلى
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واضحينوتعليلتأسيسوثالثاعليههيكماالمسيحيةعنبالتكلمللمسيحيةالمفسنرة
األخيرالهدفهذاعلىتحدووكانتالخصومعقيدةفيالنقصبإظهارالمسيحيلاليمان

المسيحيةإلىالخصومءNهؤالدايةرسوليةغيرة

التاليةبالبراهإنالمدافعونتسلحالمسيحيةحقيقةولتبيان

المسيحيونويطقهاهايناديالتيالمحبةبرهانسيماوالاألخالقيالبرهان

يكونأنالمحتملومنقبلهمنءواألنبياالمسيحالسيدتنبواتعلىالمبيئالبرهان
القديمالعهدفيءاألنبياتنبؤاتمنمجموعةإلىأستندواقدالمدافعون

الجديدوالعهديمالقدالعهدبينالدأخليةالوحدةيبينالذياألقدميةبرهان

عنناشئةأثهامماالمسيحيةقدموبالتاليالجديدالعهدفييمالقدالعهداتءنبووتحقيق

اليونانوالفالسفةءالشعرامنأقدمهوموسىأنوبمااليهودية

ءمسحاالناسمنإنإذكثيراإليهيلجأوالمالمدافعينأنبيدالمعجزاتبرهان
2ترثليانسيقولكمابالشياطإنباالستعانةالمعجزاتاجتراحعلىقادرينوسحرةكذبة
4نيسوسالكتاوrريجانسووأ

منإالإلينايصللمأومفقودةبوجودهاعلملناالتيالدفاعيةالكتاباتنصفإن
ألوسابيوسOالكنسيالتاريخفيأكثرهاورداالستشهاداتبعضخالل

الثانيالقرنمنالذيناليونانيينالمدافعإنكتاباتتحويمخطوطةوأقدمأفضلإن
آلريتاس4191معاكتبتالتي45451ParisinusCodexاالباريسيةالمجموعةهى

األولىالثالثةالقرونمدافعيتضئممجموعةقبالتاوكانالكبادولثقيصريةأساقفةرئيس
المدافعيننحطوطاتمعظمتفرعالمخطوطةهذهومنبينهممنوأرسابيوسجميعا

وإرمياديوغنيتسإلىوالرسالةاألنطاكيوثيوفيفسيوستيئسعدامااليونانيين

33مرقياسدحض

cالحقيقيالحطابعلىللردءأحزاانيألمنالمؤئفهذاإوريجالسوضع32638سلسيوسدحض
المسيحيةعلىمتهخماسلسيوسكتبهالذيbyoAsOiAAلح

53اإللهئةالتعاليم



الثانيلفصل

والمسيحيةالقديمالعصوفيالحوار

الحوأرلنمطبائاالمسيحياألدبفيأفردمنأولباليونانيةالناطقونالمدافعونكان
جازونبينالحواروكانلييئوالالاليونالبAافيمزدهراكانالذياألديئ

ا4العامحولبآلمنالذيأريستنأئفهالذيالمسيحعنوبابيسكس
PelladeAristonوضاعtهوإلينابلغحوارأولوإنعلمبهلنانموذجولIمعالحوار

مختلفةبأشكالبعدفيمااألدلمبالنمطهذاوانتشريوستينسأئفهالذيتريفوناليهودكب

أوالكالسيكيالعصرفيءسواالحواركانوماءاآلباعصرطوالمتنؤعةومواضيع

sIانUcدالنافيإألالمحاضرتسحلكماحقيقيةدثةلمحاتسجيالأونقالالمسيحيالعصر
أكثريساعدDالعادفيالوهمىالحواروإنوتعديالتتحويراتعليهأدخلتسخلإذا

فيأكبربسهولةينطعإذتاريخيأوفلسفيأوأخالقيموضوعدرسعلىبحثأيمن

ريشةمنشكبالهووخارجهاالمسيحيةفيوأمثلهاالنماذجأروعوإنالقارئذاكرة
وشيشرونأفالطون

قدالمحاورينأندحركاتتخللهاحيةمباشحرةأحاديحثاالحواراتتتضفنقد

الحواريبدأمنفرداحواراالحواريصبحبحيثولمجتحبونالحواراتبعضقييصمتون

علىيوافقوناآلخرونفيمافردشخصالحديثيتابعأنيلبثومامقدمةثابةممبمحادثة
كال

نعرفوعندئذثالثشخصيسردهاروايةعلىيقومماالحواراتمنكذلك

ناسإلىالسئامعونيتحولحينمحضبحثإلىأيفئاالحواريتحؤلوقدمحيطهمنكاتبه

إلىيدخلإذالنقذالحواريدانيعندئذخرTإلىوقتمنالمتحدثينكالمعلىيثنون

قائللJقإذايتقدمالحديثلجعلأسثلةيطرحخيالياثا3Lالحديث
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اتخذتالزمانذلكأفكارهاتجبهالمسيحيةكانتالتيالجداالتخضتمفي
فيسواهادونتحتذيهادتوكLلهامثاوشيشرونأفالطونحواراتالمسيحيةالحوارات

صورةعلىaبةlhألفاألولميئفمثوذيوسواألخالقيالفلسفيومنطقهامبناها
t1JوألفالطونبةLbبحواريذكرالنيصيلغريغوريوسوالقيامةالئفسحولرلحو

حوارإلىيستندفيلكسسيوسلمينوأكتافيوس6وحواركذلكألفالطونoفيدون
لشيشروناآللهةطبيعة

التيالحواراتأشكاليئخذوالمالمسيحيينأنالبعضيرىذلكiخالوعلى
القديمةاليهوديةفيالرابيينبينتارواPا3واليوبسفرفيالقدبمالعهدفيوردت

الحواراتمنأنماطأربعةالمسيحياألدبشهدالمحتوىحيثمن

الدفاعيالحوار01

بالعهدينبئالقديمالعهدبأنةليقنعهمكذلكوالوثنييناليهودخصوضايخاطب
أريستنمنالحوارهذاعصريمتذعقاللنأساسلهبالمسيحاإليمانبأنأوويهيئهالجديد

الحقبةإلىالالتينيةالكئاباتفيفيلكسمينوسيوسومناليونانبةالكتاباتفيويوستيئس

والمتوسمطةالبيزنطة

الالهولمبارالحو02

غيرالتياراتمنمواقفويئخذبالكنيسةخاضةداخليةمواضيعالحوارهذايتناول

عناألسقفيةفيوزمالئههرقليإلسمعراوIIنذكرالالهوتيةالحواراتأهثممنالفويمة
األولميئلمثوذيوسaالبتوليةأوالعشرالعذارىمأدبةوألوريجانسوالئفسواالبناآلب

المسيحعنتعليمهفيهيبررلنسطوريوسهرقليإلسكتابوالمتعففإنعلىللرد
jالواحدةبالطييعةالقائلينعلىللردالقورشيرس1ذلثيولالمتسو



Oاوالمسيحئةمالقدالعصرلير

الفلسفيالحوار03

األكثرواألمثالالكالسيكيةالحواراتتأئريظهرالحواراتمنالنوعهذافي

وأختهالنيصيغريغوريوسدينllوالقيامةالنفسعنلحوارIهالنوعهذامننصاعة

دحضكاشبسياكمفيكتبهاالبئألوغسطينساألولىوالحواراتماكرينة
تعزيةزاوأخاالختيايةالمنفردةلحواراتالسعيدةالحياةcleLJسكيميSIأ

يسلبوLلفيلصوفا

الشريالحوار04

زرعهيمنهوالغايةالقديمالكالسيكياألدبفينموذجمنالحوارلهذاليس
نذكرالحواراتهذهمنالقديسينسيرةءقرافيوالتشويقالتأثيروعنصروالحركةلياةا

سيرةعنالكبيرلغريغوريوسالحواراتوزسساولسولبيسمارتيشالقديسسيرة

إيطاليافيمعجزاقموعنالقديسين





الثالثلفصل

األولونالمدافعون

ائسرداكوا

أريستن02

األئينائيأريستيدس03

يوستيئس4

حياتهألؤأ

مؤئفاكلهثانئا

ألولاLuلدا01
الثالماعuالد02

اليهودفيتريفونمعالحوار03

الالهودئألاألفكارلئاثا

وشخصيثهيوستينسأسلوبرابغا
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تسدوااكوأ

إلىزيارةفيكانإذأدريانساإلمبراطورإلىكوادراترفعهكورمنهtUدأقدمإن

العامينحولأثينةإلىأوالعامأو1ythrrالعاميننحوالضغرىآسية

lYcitlYllالعاموIlyiPLمنءشييصلنالمالمسيحيينعلىشناضطهادأئرعلى
الدفاعهذا

ريسئنأ02

المسيحيةعناعاUا45العامنحوكتبلالمنالذيأريستنأننعلموكذلك
عنهسيبانعرفالالمسيحعنوبابيسكسجازونبيننقاشعنوانهاليهودإلمماموخفا
اليهودإلىموخفادفاعاكئبمنأؤلجازونيدمموذوقد2أيضاهو

ألئينائياأريستيذس03

إلهقائألاألئينائيآريستيذسالفيلسوفكوادرائسجانبإلى3أوسابيوسيذكر
أدرياممعساإلمبراطورإلىغاLinكتب

بترجمة1Mrعامهاريسرندلاألمإركياكتشفهيومإلىمخفياالدفاعبقى
بعدمناكتشفثمءبسيناكاترينةالقذيسةديرمخطوطاثمنمخطوطةفيأمبنةسريانية

الرجالمضاهيلاثيناأسقفمموادراشعنيتكفمونيئسسإألنالمختلفينوالمكانينالتاريخينهذيننقذم

Iاألرجحعلىالصنرىأسيةفيعالشئاكانالذىالرسلتلميدكوإدراشعناوسابيرسيتكلمفيما
tcrcYالكنسيلتاريخ1

إلىالرسالةونيمسإهـلككذ420سلسموسدحضاوريجالسراحعالدقاعهذاسيلييوسعرف
11التكوبنليعبرنةمسائلcrrالغالطمن

لكنسيالتاريا

ملكهمطعفيirAtالمقىانطونيوسمبراطوراإلىأيضئايكونوقد



YYrألفينائياريستيذساأريسئنسواداكوألولونالعونالمد

حياةمن6YVj2الفصلينفيموجوداليونايئالنصمنالكبيرالقسمأنروبنسون
النصهذاكانولوالدمشفييوحئاموئفاتتضاعيفإلىالمنقولةويوشافاطبرلعام
فيالميخيتاريوناألرمنءاآلبانضرIAYAالعاموفيالحريةمنءبشيصياغتهأعيدت

54لفصلى1مهضانيونانيانمقطعانئشركذلكباألرمنيةالدفاعمنمقطغاالبندقية
البريطالنالمتحففيوطتيننحطمنcl1cri1وه61

ديانةعدىالهجوم4االفصولتضئممتساويينغيرقسمينإلماالدفاعينقسم

الجنسوحياةعقيدةاJloVالفصووتتناولواليهودواليونانبرالبرالثالثةاألجناس

يقولمافيعنهيقولالذيالمسيحيإنجنسالرابع

وإذاصالحمنلهمماديماعلىويحمدونهساعةوكلصباحكلفيدئةالمسيحيونرلم

أنهلوكماجئمانهءاوليويمشوناللةوبضكرونتهحونيلمالعاهذامنمنهمصذيقخرجما
اللةعندمنحقايألهالمسيحيينفمبهينطقما15دفاعأخرإلىمكانمنيشتقل

الالستيالكلماتوليسمعوااللةيعرفوالمالذينجميعمنهفليتقدمالنوربابهووتعليمهم
17دفاعةلدوانالدائمةولتز

تجيزالفكرةوهذهمخلوقغيرأزليإلهفكرةإلىاألولالفصلفيأريستياسيبلغ
األرضالفانيةالعنساصريعبدونالكلدانيونبرفالبرالدياناتسائرعلىيحكمأنله

واليونانيون37دئهتكريمهمالناسيكرمونبلالوالرياحوالشئمسوالنارء4IJا
عبادةrالفصلوينتقدأ8riهمءوأهواالناسضعفآللهتهمأعطوا

دئةهمدتكرمنأكشرالمالئكةفيكرموناليهوديةأتباعأماالمصرئينعندالحيوانات
إالأخرىخارجيةوطقوساألكلشرائعوعلىاألهلةبرؤوساالحتقالعلىولمجافظون

معرفةاللةيعرفسونفإئهمالمسيحيونوأئااfللناسالفاعلةممحبتهميمتازونانهم
هىكما151Vcبحماسةالكاتبيصفهاالتيعاداقمبنقاوةويمتازونصحيحة

السببلهذاأريستيذسإلىنسبتهاإلىالبعضيميلاليئديوغنيتسلىلرسالةiفيالحال
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11Oيوستينس4

تهحياوألأ

معلومةترتليانسمزةأولنعتهكماتئهيدوالالفيلسوف1يوستيئعمحياةإن
عنهأوروما0استشهادسيرةومنمعلوماتمنعنهانفسههوأعطانامابفضل
نيوسوإبيفابيوسأوسا

كانقدئماوسيخيماليومنابلسفيأممفلسطينأعمالمننيابولسفالفيافيؤلد
الذينالوئنيينالرومانيينأواليونانيينالمستوطنينمنباكيوسوجذهبريسكسوالده

أنبعدهاءبناأعادالتينيابوليسمدينةفيIlV9فسبسيانساإلمبراطورأسكنهم
المسيحقبل1YAالعامفيهدمهاقدهيركاناليهوديكان

السامريةاليهودئةمنتضلععلىكتاباتهتدلوالالمختتشينمنيوستيئسيكنلم
أسئلةعنأجوبةعلىالحصولوإلىالمعرفةإلىمتعطثئاكانهن7نفسههويروي

عليهتطرحكانت

القةإلىوحدهاتقودناالىوالحسنألالحفةالفلسفةهىمامماعفيالرغبةمنءملىالقلب
Yحوارإليهوتجمعنا

همهفكانمشئائيمعلمإلىثماللةعنيحذثهفلمرواقيمعلمإلىشبابهفيفلجأ
الفلكوعلمالموسيقىأوأليدرأنمنهفطلبفيثاغوريمعفمإلىثمأجرتهتحصيل

وجدأنهفظنيةUاغيرءاألشيافهمعلىفشخعهأفالطونمأمعلمإلمماوأخيراوالهندسة
راحتهفيها

بحيثفكرىيجئحالمثاالتفيالتأئلوكانقوياأسراأسرفيقدالمادئةغيرءاألشيافهمإفأ
علىأنيأملتبحيثأحمقكنثبلحكيماأصبحتأنىخلتالوقتمنقليلبعدإئي

37حوارأنالطونأنلسفةهدفهوهذاإنإذyحاأدئةأرىأناوشك

بنصيحةعمالوالعزلةالصمتإليوستيئسلجأألLحاللةمشاهدةفيرغبوإذ

شيخاAصاوهناكالبحرشماطئعنبعيداليساألرجحعلىأفسسإلىأفالطون

aهاللنئنيائسدحض
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النفسوجودعلىللبرهانالفالسفةيحاولهاالتيوالتاجميعأنويريهلمجدثهأخذ
والمسيحيةءاألنبياإلىااللتفاتإلىودعاهالفشلخاتمتهاقاصرةت4محاهىوخلو
والمسيحاللةليعرفيصليأنءشىكلقبلمنهوطلب

عليهينعملمإنوبفهميرىأنيسعهأحدفالالنورأبوابلكلئفتحشىكلقبلصل

Vحواريفهمأنوالمسيحاللة

ناراأنإالرأيتهعدتوماأتأفلهابأنوأوصافياألشياجهذهجميعليالشيخلJق
ورددتالمسيحءأصدقاالنامماءهؤاللميعوءلألنبيابحبخذتونفسىفيفجأةاشتعلت

ذاIوكيفهاوالنافعةاألكيدةالوحيدةالفلسفةأثهاوعلمتالكلماتهذهجميعنفسىفي

تعليمعنيحيدالوأنالمشاعرمنعنديماامرئكلعنديكوناأنأودوإئىفيلسوفأنا
Aراحولمخلصا

jUتتولمجاالخطوةهذهوكانتالمسيحيةالديانةاعتنقأنإاليوستيئسمنكان

الجزئيةالحقيقةومنةالقداسحياةإلىالفضيلةحياةمنوانتقاألجميعاالسابقةللخطوات
الكاملةالحقيقةإلى

تعليمهوالذيالحقيقيالتعليماعتناقإلىوانتهيتالتعاليمجميعبالتتابعدرستلقد
rاالستشهادسرةالمسيحتين

هوإذونشرهالمسيحياإليمانعنللدفاعكلهاحياتهيوستينسكرشومنذئؤ
hوالنافعةاألكيدةالوحيدةالفلسفةWيقدرونالذينجميعأنيعتقدكانوئا8حوار

PalliأLumبعباتدثرحواراللةيدينهمسوفيقولونهاوالالحقيقةقولعلى

تلقنهمايعلممكانإلىمكانمنيتنقلوراحالفالسفة

مدرسةفتححيثرومةالرومانيةالعاصمةفياآلخيرةسنواتهيوستيئسقضى

كانإلينابلغتالتيالئالئةسبماcyتاليفهممعظوكتبتيموثاوسخماماتمنبالقرب

التشاؤميالفيلسوفكرشنتسقوفيعنيدخصمرومةفيلهوكانتالميذهمنتاتيانس
iqueccynمعظمهمآخرينمسيحيينوسئةهوهامتهفقطعت6بهوشىأنعتمماالذي

416الكنسيالثاريخأوسابيوسراجع6
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روستيكسرومةوحاكsأوريليوسمرقساإلمبراطورأياملتالميذهمنجميعهمأو
tlVl1قالحيندهباستشهافتنبأسبققدوكانا65العامفي

صديقكرثحنئسأوثهيتهمالذينأحدالتعذيبخشبةعلىويعلقىيالحقىأنأنتظرأيضاأنا
t23دفاوالكالمالضخة

الرابعفيالالتينيةوالكنيسةحزيرانمناألولفيليوستيئسالبيزنطةالكنيسةتعيد
نيسانمنعشر

مؤئفاتهئانئا

بينكتبهاثالئةإالمنهالنايبقلمالئ7يوستيئسأعمالأوسابيوسعذدلقد
مخطوطةفينجدهااليهودفيتريفونمعوالحوارالدفاعانوهي1503lc1العامين
المبعثرةالشذرأتوبعض4508الباريسيةالمخطوطةهىواحدة

األؤلالدفاع01

دانوقسمi12لأووقسم1مقدمةمنفصألAIفيالدفاعهذايقع
ryUIوجهعلىاها5العامينبينيوستيئسكتبه68وخاتمة

لمجاالتقر

هايرشقالتياألتهاماتيدحضمعاوفكرفيسياسيفاعhمعظمهاألؤلالقسم
بعقيدقابالمسيحيةيعزفالثانيوالقسمللدولةءوعداوكفروزنمماإلحامنالمسيحيون

1rcYY1tأتباعهاوسلوكr9yوفيدقاوعبا

ءاألبرياعلىيقضوااألالمسؤولينيوستيئسيناشدختامه

fc1AYlالكنسيالتايدخ

ستراسبورغمكتبةالتهمتنارأتلفتهاالئArgentoratensأمجموىثبأيضاالثالثةالمرئفاتهذهكانت
ftrenv
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سببهايعودقدالتياالستطراداتمنالكثلىففيهتماسكااألولىالدفاعفينرىال
تفكيرهأنبيدهوترتيبهترتيبهائعيقبحيثمفيداائباعامصادرهالكاتباتباعإلمما

مخافةعليهوتسيطرالمسيحيونيعيشهحياةمثالهواألولمعطمنينطلقفهوواضح

بامتناعهمالمثاللهذاأنفسهمنقفالمسيحئينهووالثانيالفالسفةبهيعترفماوهذااللة
والحياةاالجتماعيةللحياةضروريةيعدونهاالناسكانالتيالرحميةبالعبادةاالشتراكعن

بأعمالتأئيإئهاإذهوميزسألهةNاعلىمتهخماالمسيحيينعنفيدافعالسياسية
آلهةخلفيوستيئسيرىلذلككبيرةذنوئايقترفيتبعهاومنأخالقيةغيروسخة

شياطينهوميرس

بهتتنازعالمولودغيرإفايتجلىءالشعراآلهةنقيضفعلىالمسيحياإللهأما
lالذينالناممهيسلبهموهوالشياطينعلىانتصرقدوقيامتهمموتهالمسيحفإنءألهوا

وحكمةالمتجسئدالكلحةلكونهالشياطينيحاربلمالمسيحأنإالبهيومنواأنيريدون
دفباتatitKOSa7tspckoyoqالحقيقةبذورالناسكلفيزرعقداللةلكونبلاللة

هووسقراطالمسيحءجميقبلحتىالمسيحيينمثلويسلكوايفكرواأنالفالسفةوسع
اللةعنالبحثعلىمعاصريهوحرضاألبالسةغمثنفضحإذذلكعلىمثالأكبر

شهيداالموتعليهجلبمماالحقيقي

الثايئtoلد102

خالصةأوملحقأوتئفةالنهبعفالباحثينويرىفصالoNفيعفJاهذايقع
dفللlعنهمستقلهن6اآلخرالبعضيرىقيمااألولع

ومةUrbicusr5lJأوربيكسإعدامالدفاعهذاكتابةعلىالباعثكانلقد
الرجالأحدوشىأنبعدالمسيحياالسمحملهمسوىذنبغيرمنالمسميحيإنمنلئالثة

هذهءإزاالرومانيةبالسئلطاتيوستيتسفيستنجدالمسيحيةإلىاهتدتإذبزوجتهالماجنين

ئلضقالتياالتهاماتويدحضالحقيقةوحبأوالشئفقةالعدلفيهامستنهضاالوحشية

الاLSملالناسسؤالعلىيوستينسجوابعالدفاهذافينطالعماجملةومنبالمسيحيين
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علىيبقيالاالنتحارإنيقولإذاللةإلىوسريغامباشرةفيذهبواالمسيحيونينتحر
اللةحماحعلىأيضاجوابهكذلكونطالعاللةإلرادةمنافوهذااإللهيةالشريعةتالميذ

الحقيقةيبغضونالذينالشياطينعملمناالضطهاداتإنيقولإذالمسيحيينباضطهاد

كانوإنالقدمالوثىلمالعاوفيالقدبمالعهدفياألررارعذبواقدقبلوكانواوالفضيلة
إلىويبلغونوالمحنالصعوباتيختبرونتالميذهيجعلفلكيالسلطانببعضلهمسمحقداللة

تفوقفيهايعلنونللمسيحيينفرصةلكjإواالضطهاداتالمكافأةوينالونالفضيلة

اممانهم

اليهوديتريفونمعالحوار03

يوستيئسكتبهإليشابلغقداليهودإلىموخهدفاعأقدمهوتريفونمعالحوارإن
يرويماعلىسرأفوفياألولبالدفاعيستشهدمنهاvالفصلإنإذالدفاعينبعد

VفصلالمنكبيرءوجزالمقدمةطضاعفصألIf1فييقع9أوسابيوس

فكرهاأوسابيوسأيضايرويكمازمانهفيالعبرانيينأشهرهووتريفون

ويرفضJIla1Ac11Y11cfcالمسيحيينمعالنقاشحطرواالذينبالرابيينيأتمالمتحرر
Ac1S11Vclاc1Yداليهوفيما02المسيحيينعلىالخسيسةاتءاالفترا

crc1Y11Jvjjj1c11والغيورونYالتياالضطهاداتأنويرىالمسيحيينيضطهدون

شلثفالتاريخيأساستريفونمعللحواركانوإنباالحترابمجديرةالمسيحيونمجتملها
قدبليومينعلىامتاالذيالحوارلهذاحرفياتسجيالليسيوستيئسهأورماأن

أفالطودطهاعرفالتيوراتاأسلوبهوأدبياأسلوباألبسمه

وخاتمةأقساموثالثةمقدمةمنالحواريتأئف

4186لكنسيEالتار9

نفسهالمرجع10
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القسمفيينتقلثمالمسيحيةإلىهءواهتداتنشئته1Aالمقدمألفييوستينسيروك
فيمامؤقتةقيمةلهاأنمبينااليهوديةسثةالالشرائععنالكالمإلىJ9tYاألو

دةعبافيعللAtA1الثالهماالقسمفيحوارهويتابعالجديدةالشريعةالمسيحيةتجسئد

المزئفينوالمسيحئيناليهودفيهاجمويستطرداللةوحدانيةتنافيالأئهانامبكإلهالمسيح
ويعملونبالمسيحيومنونالذينالوثنيينأنفيبئين91lfالثالثالقسمإلمماويصل
يستأذنإذاivالحواروينتهيالمختاراللةوشعبالجديدإسرائيلهمبشريعته
المسيحيافىبصخةاالقتناعلهمتمنياوينصرفتريفونمنيوستينس

الالهوتيةاألفكارئالئا

الغنوصييننظيريوستيئسيبيناللةينرهالذيالهأيئالالهوتمنبتأثيرأ
وأن26ع3دتسميتهتمكنالcمتعالاللةأناألولالقرنفيالكنسئينوالكتاب
الواللةوأعمالهإلحساناتهنتيجألهيأبتسميةحتىعليهنطلقهااليالتسميات

61Yyjحوارلمالعافييظهرأنوالالسماوأتفوقالذممطمكانهيغادرأنيسعه
فياللةظهوراتالكلمةإلىتينسيومينسبلذللثبالمادةيئصلأنبالتالييسعهوال

إيريناوسالفروقاتبعضمعإئماوكذلكاألنطاكيثيوفيفسفعلكماالقدبمالعهد
الوحيدباالبنحصريةعالقةإلىحتفايشيرالاآلباسموإنوهيبوليئسوترتليانس

كلأبياللةعملوآخزهافصولهوثانيالكلمةوالدةفصولهأؤذفريلعملعلىيدلبل
انتقاصدونمنالمخلوقلمالعامثالإذنهوفالكلمةلموالعاللناس26دفاعءشى

وترتليانسأثيناغوراسكذلكرآهماوهذاlrcYIc4حوارلكرامته

وأوريجانسسكندريالوإكليمنضم

الكلمةعنبلtiaOstioqsvالئهفيالذيالكلمةعنيوستينسيتحدثال2

tempusanteالزمنقبلبلJaetemoabاألزمنذيكنلمالكلمةهذااللةعنالصادر
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عنحفاالصادرةالئمرةهذه26عnالخليقألقبلوالمولرداللةمعهالكائنالكلمة
62حوارمعهقائمةكانتالخالئقجميعقبلاآلب

ءتجزيدونمنالنارمنالنارئشغلكمابارادتهطوعااآلبولدهقدالكلمةوهذا

الشسمسعنالنوريصدركماوليس61حوارتنقيصأو

cradiusلصدورهاالتيوكلمتهاللةبينالشخصيالتمييزاألخيرالتشبيهاهذفييضيعقدإذ
الخلقبعملعالقة

هذاإنةفيقولالبزرةالكلمةعنيوستيئسيتحذث3

هذهمن8pActa7بزرةعقلهفييملكإنسانكلأنبيدالمسيحفيبكمالهظهرالكلمة
العتناقezyاستعداأخروبتعبيرالنحوهذاعلىبالكلمةالجميعواشتراكالكلمة
اليهودءواألنبيااليونانيينعندوسقراطهيراقليطسمثلمنالناسبعضعنديركبالحقيقة

سقراطأصابتالتيالمحنعليهتشهدكماالشياطينحقديثيرماوهذاالبرابرةعند

البزرةالكلمةنظريةالنظريةهذهعلىءوبناالمسيحيونيقاسيهاالئواالضطهادات

ولمعقأساسولهالمسيحيةفييتحفقالكلمةإلىوالكليالكاملءاالنتماأنيئضح
يقولوالمسيحيةالفلسفةبينخالفمنليسواللهبهوالنصخبهاألخذنستطيع
يوستينس

clf1دفاعنصيبفيهالبشرفيالجنسلكلكانالذىالكلمةإئه

أعلئاهوماتعلمناهماهذاجميغاالناسقيهيشتركالذيكلمئهدئةمولودأؤلهوالمسيحإن
وهرقليطسسقراوومثلمنملحدينكانوا4ومسيحئونهمالكلمألممقتضىعاشوافالدين

tiدفااليونانيينأعند

ا4AIrدقاعالمسيحييننحنلناهوالصالحمنوهعلحماكلوإن

أنفسهمهممهل6هوجئذابفهموالماللهميثبتمالكنالحقيقةبذورالجميععندنجد

141fفاعدقضونيتنا

تعليملناأخرىنقاطوعلىوشعرائكمفالسفتكمجلمعالنقاطبعضعلىاثفاقعلىإئنا

2افاعدنركدماعلىنبرهنوحدناونحنبالئةرLحJوpأ

الكلمألالمرحلنينعلىتدآلنsvoSyevvwYدالمولوودال7معالكائننآلفظه
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rw

نحيالجسماللمالئكةإنيقولالمالئكةعنخاصاتعليفاليوستيئسوإن4

سقطقدالضخمةالمادةمنفجسمهمالشياطينأئا7oحوارحقيقياأطعاماويتناولون
منالمالئكةومن01Yfحوارهحيةشكلمئخذاءحواأغوىألئهمإبليزعيمهم
2دفاعشياطينمنهنفأنجبواتكوينءالنسامعتpkبإقامتهمخطوا

الناسيحملواألنالمسيحءمجىقبلاولواIrالسفلىءالهواطبقاتفيمقيموناآلنهمه

ادفاعالدخالينمجيئهبعدويثيرون14oدفاعالخرافاتباختالقهمالشرعلى
ئزجواأنإلى751ادفاعالمسيحيينعلىوالحقدوالعنفالفلىويوجحون01

0VAدفاعالشيطانيتبعونالذينالناسمعاألخيرةالدينونةيوماألبديةجهتمنارفي
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فقدثتدالمؤئفاتهذهكل

نشرتالمونتانيينإلىموخهةرسالةylVohمنءابتداأيضاأبوليناريوسوكتب

لهذهكانوقداأوسابيوسيرويكماأساقفةووقعهاالسينودساتأحدأعقافي

تواقيعمعينقلها119Y11Yاألنطاكيسيرابيونجعلماالفعلمنالرسالة
iوتقديراقمساقفة

اسوغوأثينا4

والمخطوطاتالحيماةأؤأل

فياعاندمنهوصلناوحياتهأثيناغوراسشخصعنأكيدةمعلوماتلديناليس

يصفه514451cParisinusالباريسيةأريتاسمجموعةهيf91Aالعامإلىترتقيمخطوطة

زمنمنأميمالقدمنهوالعشوانهذاهلندريلسنالكئاأثينةفيلسوفwبأنهعنوانهما

لفيلبسمؤلفمنءجزعلىتحتويعشرالرابعالقرنمنأخرىمخطوطةفإنالمخطوطة
هذافيلبسلكناإلسكندريةلمدرسةمديرأولأثيناغوراستعدالخامسلقرن1السحيدي

هوأثيناغوراسموطنأنFrendCHWفرنديعتقدأخيرابالثقةجديزاشاهذايعتبرال
II5الصغرآسية

i2المذالمرجع

c91cYرlالمذالمرجعا5

Iنظر

thefrom3ملctلميمliaلمهstudyAChurchEarlytheinPersecutionandMartyrdom
ss285pp1965OxfordDonatustoMaccabees
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كتبهمااللذينالذفاعينتاريخصحيخادقيفاتحديدانحددأنيسعنااللذلك
itIIpsaf3siaصmavwXptiiiدvللمسيحييناسترحاموهماإليناوبلغاأثيناغوراس

شذموضعهىالثانيالدفاعصخةإنبلالاألمواتقيامةو
والدرسلالجدتثيرتزالالو

مؤئفاتهثانيا

للمسيحيينإسترحامأ

الحاكمكوموديوسوابنهأوريليوسمرقساإلمبراطورإلىدفاعهأثيناغوراسيوخه

ا7وكوموديوسحكمءبدفيأيالثانينتشريYVبينكتبهيكونوعليهمعه

عئمالذيالسالماالعتباربعينأخذناماوإذأأوريليوسمرقسموتتاريخأي180آذار

يكونأنيفترضالتيماكنAوأاألؤلالفصلفيأثيناغوراسإليهأشاروالذياألرض
نحصلأنيسعناوهميأوحقيقيهواإلمبراطورإلىالدفاعتوجيههواعتبرنافيهامقيفا

فيlvlلأيلوفيأوTc1VAأب3فيجرمانياعلىالحملةقبلدقةأكثرتواريخعلى
17المدلنلهذهاإلمبراطورزيارةبداعىمكندريةالفي111Vc1Vءشتافيأوأثينا

داإللحبالمسيحيينالضعبألصقهاائهاماتثالثةبدفاعهأثيناغوارسيدحض

أكللتهمسةفصلينيفردففيمامنهالكلعينهالوزنيقيمالإئماالبشروأكلوالرال

لنفهموإئا41االلتهمةفصالوعشريننيةnيفرالرقلتهمةفصولوثالثةالبشر
مسلكهكانمهماللدولةعدوايعدكانالملحدأنعرفناIULإذلك

الرومانيةاإلمبراطوريةفيالمتنوعةالديشيةالعاداتبوصفعهدفأثيناغوراسيستهل

للسالموحبهممالحكطاحخاما

او

1Vهأ3بورتابرىPn5دكنبأثيناغوراسأنةUالجماعاتعلىشئتالئاالضطهاداتعلىردأعامعه
ءعكلسعآ5DiddansAtenagoradi4وفييناليونفيالمسيحثأل

7053pp1916
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لكيءيشامنيعبدامرئكلتدعواأنالضروريمنوترونالطقوسهذهلكلالحرئةتمنحون
حقدموضعهوذلكiخالعلىاسمنانإننحنأئاإلهىهوماممخانةالطمتمحتبوا

1ظلتانفاسىانن6خطابنايريكمولسوفونطاردونختطفنالخقبأنتسمحون

بالفةاممانبلإلحاداليسالمسيحياإليمالأنا4Yاألولءالجزفييبينثم
هوالمسيحيالدينوأنأنفسهماليونانيينوالفالسفةءبعفالشعرايراهكماالواحد
الواحدالحقيقياإللهذللثبهأوحىالذيالذين

اآلبفياالبن1بالمكانةوتمايزهمبالوحدةقوقمنعلمقدلنوروحابنإلهأبإلة
10قوته43ijjبوحدةاالبنفيواآلب

صوتالمقدسالكتابفييسمعوالمالمسيحيينخالفعلىاليونانيينءهؤاللكن

Iاإللهيوحمط

فعلىنحنأئاذاتهعلىواحدكلتعلموالكنهمبالئةبتعلقمااللةمنويتعلموايتنازلوالم
وعناللةعنالفدحبالروحتكلمواءأنبيابهونعتقدنفكرماعلىشهودفلناذلكخالت
Vااللهئةاألمور

فالئةالتوبولوجىبرهانبالاللةوحودعلىللبرهانالثامنالفصلفيينطلقثمومن
كليكونأنعندئذوجبإلهمنأكثرلديناكانفإذايتجزمال3مخلوفكيربتحديده

فوقالمكانكليحتللمالعاخالقكانوإذاعنهومستقالاآلخرعنمختلفامنهمواحد
المسيحيونيرفضلذلكمئلهمستقلأخرإللهمكانمنبعدفليسعنهاوخارخاخليقته

رفعهاطبيعيةظواهرأوأناسسوىليستاإلنسانصنعسوىليستبألهةاالعتراف
rrاألكثرعلىشياطينآنهاحينفياآللهةرتبةإلمماالناس

لهيعترتماوهذانحننولدكماؤلدقدمنهمواحدكلقانءالبدمنذاآللهةتكنلمو
الزهورعطرإلىوالالنتثحمرائحة1S10A6إيحتاجاللمالعاهذاأباإناAالجميع
rالكاملالعطرهوفإلىوالبخور

اآلخريناالئهاقينئممنأئيناغوراسويستعرض



Ifyليقيةمجمعإلىالثايئالقرنمن

سبقوهالذينالمدافعينبطريقةأثيناغوراسيتوسئلهاالتيالمحاججةطريقةقارئاماإذا

إلىأؤالالمدافعيسعىالدقائقفياختالفهمامنبالرغمالجوهرفيمتماثلتانأثهمانرى
هوبلمعقولالمسيحياإليمانأنمبيناAlباإلاالئهامفيدحضاإلمبراطورعطفكسب
الفلسفيبالئةدانالبينLم4بحذيبرزثموجودانيةرومLالاليونانيةالفلسفةفيموجود
القبولممكنةالمسيحئةأناتضحماوإذاتناقضاتمنالوهميةلاللهةعملياالمقدمةوالعبادة
الفاضلينالناسعلىءالحلفاالناسحسديثيرهاالتياالئهاماتدحضسهل

معرفتهنتكوقدامىبكئابكثيرةمراتاالستشهادفيأثيناغوراسيترددوال

أنيحبونوفلسفيعقالنينقاشودارمثففيننواKVإذاقارئيهفإنمباشرةليستلهم
عنيتخلىالذلكمعولكنهواآلدابالفلسفةمنمتضلعينأيضاهموروهميكوذ
يقولاإلراهينكلمنأقوىهوالذيالحياةبرهان

فييكنلمإنصغيرةوعقوالبأيديهمأأيعملونوعحاالجفاالعندناتحدواأنوسعكمفي
مبادئهمقائدةعلىيبرهنونبأعمالهمئهمفتعليمهمفائدةعنبالكالميبرهنواأنوسعهم

يردونالضربواماوإذاصالحةأعمااليقذمونلكئهمكلماتالقلبظهرعنيحفظونال

قريبهمويحبونمنهميطلبلمنيعطونالعدالةلديالجقونالسلبواماوإذاالضربات
كأنفسهم

Aاألمواتقيامة2

وهوفصال5yمنيتألعهدفخرTفيالكتابهذاعنأثيناغوراسأعلن
القيامةعناألقدمونكتبهماأفضل

حكمألعلىءبناالقيامةإمكانعلىاالعتراضاتJ11األوالقسميدحض
القيامةحقيقةعلىالبرهانإلىفيسعى125االثانيالقسمأماوعدلهوقدرتهاللة

ائنباغوراسإلىوتنسبهللمسيحييناالسترحامبعدالمؤففهذاالكباذوكيالقيعرممطأريناسمجموعةتجعل8

ViاالسنروبينبينهواألسلوبالفكرواخنالفعنهاألقدمينسكوتأنأIjlبصختهالشملثعلىيحدوان
القيامةفيرأورمجانرأكطيدحضإذالرابعالقرنمنهن7إلىالرأكطويميل
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طبيعةمنالجسدكانوئاعاتلأنهمماللخلودمخلوقفاإلنسانوضرورقامتهاومالخ

هذهينمناف411V449دمنغايتهاتبلغأنالنفسيسعفالاإلنسان

الجسمبينجمغااالثنينمنخليطابلفقطجسذاأوفقطنفصئاتكونالأنالطبيعة
افيهانصيبللجسديكونمكافأةاآلخرةفيتكونأنينبغيلذلك13والنفس

4Y52األرضعلىنجدهاالالتيالسعادةفهىاإلنسانغايةأما230

يبرهنأنبالعقلاللةوحدانيةعنيبرهنأنحاولمنأولأثيناغوراسكانلقد

الكاملاللةعلميثباالمسيحيةللحياةوصفهوفي8عديدةآلهةوجوداستحالةعلى
أنإلىمشميراقلبنافيماكلىويرنهارليلوأقوالناأفكارنايراقبالذيفهو

المطابقةنفسهممنبدافعاللةعنوالفالسفةءالشعراكونهاالتياالفتراضعلىالمبنيةالصرفة
كافيةغيرناقصةهيفيهمالفةنفحهاالتيللنفس

ويبرهننيقيةمجمعقبلاألقدسبالثالوثالمسيحياإليمانعلىشاهدوأثيناغوراس

القدسوالروحواالبنباآلباممانهمفيملحدينليسواالمسيحيينأنيوستينعسنظير
وجودهوالمدافعينباقيرأيفيكمارأيهفيالسابقاللةابنووجود1019سترحام1

كلمةفإنةلمالعابخلقعالقةلهاتهالوأنممالاألزمنذوجوذاوليسالزمنقبل
الcالعناصرعلىوالقدرةالفكرليكونلمالعافيتدبيرهليتئماللةمنيخرجأنقبلاللة

تظهرالالمرحلةهذهوفياللةلعقلصورةبشكلإالاللةفيوأزلياسابقاوجودايوجد

خلقأجلمناللةخارجاللةمنخروجهمعإالشمخصيتهتطهروالالشخصيةأزلبته
يطبقاألنطاكيئثيوفيئسنظيرأثيناغوراسفإنوهكذامتدرجةنهيئةأيدونمنلمالعا

فيةالقائموالكلمةvo6qالعقلبينأفالطونيراهالذيالمتماثلالثالوثالهوت

أجلمناللةمنالكلمةهذهتخرجأنقبلوالكلمةالعقلاللةفييميزأندونمنالداخل
الحلقعملية

6األؤلالدالعيوسنيشراجع9
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البقوليةويمدحدyاألوةوالفىغايتهإنفيقولالزواجعنأثيناغوراسويتكلم
أكثرللةيكونواأنأملعلىيتزؤجوالموشاخواكثيرينونساغرجاالعندناتجدون
األطفالتعريضوفيقضالاإلجهاضوفيمحتشفازقjالثالماالزواجفيويرى33

للخطرقتاللهم

العبارةووضوحباإليقاعوالعنايةواألسلوبباللغةيوستيئسأثيناغوراسفاقلقد
تاتيائسخالفعلىالرضىنظرةاليونانيتينوالثقافةالفلسفةإلىونظر

الشردينيميليتونه

تهمؤئفاألؤأ

نبياأفسسأسقفثبوليكرائسعاهالذيليديةفيسردينيةأسقفميليتونإن
نضاطلهنLكالثانيالقرنمنالثانيالنصففي2الساطعةالصغرىآسيةأنواروأحذ
ميليتونوخهولقدضاعتلكئها2ابعضهاأوسابيوسذكركثيرةومؤئفاتمتنوعفكرفي
العالقاتأنمرةأولطفيهVcJ5السنةحولأوريليوسمرقساإلمبراطورإلىدفاعا

22للطرفينالخيروينبوعاألساسيةالقاعدةهىوالدولةالكضيسةبينالسلمية

الفصحعظةثانيا

حبوئرنشرعندماءاآلباأدبفياالهتماماتواحهةإلىالسئردينيميليتونبرزلقد

BonnerLrf91التيالفصحعظةمنكاماليكونيكادحديثااكتشفنصا
كانتوما23أوسابيوسكرهاnكتائاعشرأحدمنءجزوهىاألسقفهذاوضعها

5245المذكورحعالمرأوسابيوسراحمع20

14ا426رالمذالمرجعأوسابيوسراجع21

2المذكورجعالمروسيأوساراجع22

Y25الكنسيريخالتاolcYYr



Yfqالشردينيصليتونالألحقونلمدافعون

طوالسادتوأدهاالكنيسةتطورعننظريةئنقضأوتقلبلملوضخةلتثرالعظةهذه

منمتوفراكانماعلىبنيتلوثيرآياممنذالبروتستانتيةاألوساطفيسيماوالقرون

حينالرابعالقرنمنذباالنحطاطأخذتالكميسةأنترىاآلنحتىوالوثائقوصالن
البيانيةالطرقباإلنجيلالتبشيرعلىوأدخلتالدولةكنيسةإلىتتحولراحت

مننموذخاتقدم17وا65العامينبينميلبتونأئفهاالتيالفصحبعظةوإذا
عندكثيفانشاطاLالحافيأثارمماالثانيالقرنمنذالراقيالالمعالمنضقاآلسيويالبيالن

إلىالنشاطهذايريملمواليومإلىيزالوالوالسبعيناتالسئيناتفيوتهJبلغالباحثإن
عليهوالتعليقالنعمترجمةإلىوالجديدةبوثائقالثغراتءمملأكيدصحيحنمنتثبيت

العظاتبسائروعالقتهاالعظةوالهوتواألسلوباللغةتحليلإلىامتدبلوحسب

دقيفاتحليالفلكهافيالدائرةالفصحية

عالقةلهاEقليالمتأخرةأخرىمصادرومنعينهاالفصحعظةمننستخلص

الفصحبعيدتحتقلكانتالصغرىأسيةفيميليتونجماعةأن2الفصحيبالجدل
أولفيهيقعالذياليومفياإلنجيلييوحئاالرسولمنتسلمتهالذيالقديمالتقليدبحمسب
لذلكنيسان14أعىاليهودبهيحتفلالذياليومفيأياليومهذاكانياأربيعيبدر

االحتفالعنيجريالكالموباتعشريةاألربعةClالفصحيانجدلذلكمنذدعوا

آالمفيأyخروجالقديمالعهدفصحوإتمامإكمالa5فحوامسيحيفصحبعيد

وقيامتهوموتهالمسيح

موتسرعلىالقدبمالعهدفصحتطييقأعىlالفصحعظةموضوعهووهذا

الجديدالعهدفصnعلى4وقيامتهالمسيح

ءالجزيبتدئبالمجدلةءجزكلينتهىمقاطع105منءأجزاأربعةفيالعظةتقع

ا2لفصل1الخروجسقرروايةدباستعا110مقدمةعنكنايةوهواألؤل

f2الكنسيالتاريخأوسابيوسراجع

a2الفصحبعيداالحتفاليومئحديدحولالفصحيالجدلنشأ
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العسهدفصح1N45الثانيءالجزويفسروالجديدالقدهـيمبالفصحباإلشادةوينتهي

يشرحثمالتطابقىمعناهاومبيناوتدرجهاتطورهايظهرعرضااألحداثعارضاالقديم
وjدآسقوطوقيئتهاالفصحيةالمسيحذبيحةمرتكزات4665الثالثءالجزفي

التاريخفيالمسيحونماذججميعاالناسعلىالطاغيةالخطيئةسيطرةمنعنهنتج
56واألطولالرابعالقسمأمابتفسيرهاتسمحالتيالقواعدمبيناإسرائيلءأنبياولدى

علىالقيامةوتدلالنماذجإتمامهوالمسيحإنالجديدالمسيحفصحفيفسئر105
اليهودعلىهجوماليشنالمسيحقتلعنيتكلمحينالفرصةميليتونويستنحانتصاره
V199إسرائيلوعقابإحسانهعلىاللةقتلفيالكامنةالمفارقةبتوسئعواصفا
العليئ

إلىالكثيرءاللحوهوخاصنبطابعويطيعهاTالفصحعظةفياالهتماميئيرماإن
Vهذايرذواأنعبثاالباحثينبعضحاوللقداآلسيويبالبيانالخاصالتصويريألسلوب

lعظةهىالعظةهذهأنهواليومفولهيسعناماوحلوأسيويةيهوديةجنماإلىألسلوب
رأكإلممااليونانيةمننقلتولقدإنشاديةمقاطعتتخللهالبيانخالصمنأسلوهاتفسيرية
والالتينيةوالسريانيةالقبطيةالقديمةالمسيحيةاللغات

محكمالهوتعلىتحتويالالفصحعيدفيتلقىهذهمثلعظةأنالواضحمن
علىفيهانعثرأنالطيعيفمنالفصحسركانمحورهاأنكاللكنوالتنطيمءالشا

مريموعنالخالصوتاريخوالخريستولوجياوالخليقةاللةمفهومعنمبعثرةمعطيات
الكتاإلوالتفسيرءالعذرا

األلطاكيئيوفيفس6

سنفيمسيحياوأصبحاليونانيةبالثقافةوتثقفالفراتضفافعلىسثيوفيلولد
أنطاكيةعلىأسققاثممنوسيتماc4الرجولة

العامبعيدأيأوريليوسمرقسةLفوبعيدعاتinثالثةآفتوليكسإلىكتب
أ



yoكاألنطليوفيئسالألحمقونلمدافعون

الالذيأفتوليكسصديقههحماتصدإلىيسعىفصالاtاألولالدفاعفي
بطالنوإلىوعنايتهاللةطبيعةإلىفيتطرقوهمياشخضايكونوقدشيئاعنهنعرف

اعتناقإلىصديقهداعئابالقيامةاإليمانوإلىمسحيحيلفظةمعنىوإلىالميثولوجيا
المسيحية

ءالضعراوتعاليمالوثنيةالميثولوجيابينمقارنةيقيمفصالrAالثانيالدفاعوفي
الخلقعنالتكوينسفروروايةءاألنبياوتعليمجهةمنالمتناقضةاليونانيينوالفالسفة
أخرىحهةمنالقلموالتاريخ

يشككونالذينالوثنييناتهاماتيدحضفائهفصال30الثالثالدفاعفيأئا
علىاآلخرونءوالشعراالفالسفةيضفيهاالتيالمفاهيمأخالقيةالمبيناالمسيحيينبأخالق
واضغايمالقدلعهد1المقدسةواألسفارالمسيحيةأقدميةتبيانعلىحممنويعملالحياة
سلسيوسالمإلىءالبدمنذللعالمزمنيةالئحة

الحديثفيثالوثtipla5كلمةاستعملمنأولالرسأيمستقيمكاتبثيوفيلس
والحكمةوالكلمةاآلبالثالثةاألقانيمويسفياللةعن

قبلاالبنوالدةفمسبفاتفتراللةوأبوةالكونقبلألئهب6اللةأنثيوفيفسيعلم
فيداخلياوجودادائفاموجوفالكلمةوأثيناغوراسثيوفيفسيلتقيوهناالمخلوقالزمن
وشعورهعقلههومعهيتضاوراللةكانءىأييكونأنقبلسmtiaotvاللةحضن
بينأولمولوداالخارجإلىالكلمةهذاؤلذعملهينوينLSميعملأناللةقرروعندما
الكلمةمننفسههوئحرمأندونمنكلهاالحالئق

Adاألمثالشرحهاواستعانفيلونتشرهاالتياليونانيةالمقوالتأنالظاهرومن
بوضوحيطرحواأنمنالشانيالقرنكتابمنوغيرهئيوفيلسمنعتقديتبعهاUو72

اللةحضنفيالموحودالكلحةهاتمئعالبئالشخصيةاألزليةموضوع

أوللموتخاضعةهىبلللخلودقابلةأوللموتقابلةتخلقفلمالنفسأما
الحرةاللةمشيثةمنبقرارالحلود
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ياتuvSأومذكراتAإتامسصئااألناجيلعنيوستيشيتحدثوفيما

ملسهمينكانوافلقدءاألنبياعنكالمهالرسلعنيتكلمثيوفيفسنسمعالرشل
منأولهوثيوفيفسأننرىومكذاإلهيمقدسكالمهىبولسورسائلواألناجيل

بهتعصفالذيلمالعاهذافيالحقيقةيعشقونالذينوكلملهمالجديدالعهدأنأوضح
المقدسألاللةكنائسفيإاللهمملجألمجدونالالخطايا

كلهاضاعتالصالثةالدفاعاتهذهغالمؤئفاتاألنطاكيثيوفيفسوضعلقد

أخرىدفاعات7

فصولعشرةفييصفإرميامنالمسيحيينغيرللفالسفةءهجالديناأ

المختلفةاألبحاثتعليميةغايةدونومناألحميانمعظمفيذعةyبدعابةصغيرة

والنفسوالعاتماللةلمعرفةوثنفالسفةهافامالتياجاوالمتناقضة

ومعلوماتهالقدمالمسيحياألدبفيلموثقهأثرمنوليسCjمعروغيرالكاتجا
كتبمنبلالقدامىللفالممفةمعفقسدمنيبدوكماعليهايحصللمالفلسفئة

القرنمنأوالثانيالقرنمنتصرومنالنهالظاهرومناجارائجةممانتالفلسفةلتعليم
عهiفىالحديثةاألفالطونيةللفلسفةأثرمنوماالثالث

الحالثالقرنمنمجهولونكتابكتبهاأخرىعاتUدثالثةأيضاولدينا2
منذيوستنيانسإلىينسبهاأوسابيوسأنممايوستنيانسلمجموعةفيبعدمافيأقحمت
نارخياالمو1ولملليونانيبنتحريضهيالدفاعاتهذهوعناوين1rYrاالعاقين

Jlاليونانيينإلىابتهالو
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يوغنيئسفىإلى8

yor

طةلمخطواألؤأ

دعىالمتوسئطالعصرفيأوالقديمةالمسيحيةالقرونفيالمؤلفلهذا5ذمنليس

الواقعفيلكنه2Ic5عامإتيانهنريمرةألولنشرهحينديوغنيتسإلىالرسالة
إالالرسوليينءاآلباموئفاتبينماوقئاضثفولقدبحثأوخطابهوبلرسالةليس

للتقليدحافظمسيحيمنديوغنيتسيدعىمجهولممخصإلىموخهاعدكتابأله
سلللرومطيع

يجعلونمنإلىالتقليذبدفةأنقللألمممعلفانفسىجعلثالرسلمنتعلمتهلماطاعتيفي
11للحقيقةتالميذذواقم

ىهسعشروالرابععشرالثالثالقرنينمنواحدةمجموعةفيالدفاعهذاعلىنقع

حولاألريتزيتوماسصدفةاكتشفهوالسابعسالساالقرنينمنمخطوطةعننسخة
وانتهىاألغراضبهيصرونكانواحيثالقسططينيةفيللسئمكسوففي6العام

قصفدئرهحيثستراسبورغلمدينةالبلديةالمكتبةفيعشرالثامننالقرفيVالمطابه

ننشئأنالممكنمنالنهإالاAVعامب42Tفيءأشيامندئرمامعالبروسيين
وبنصوصعلميةوبطيعاتممةقدبنسخاتباالستعانةئرضياإنشاغجديدمنالنص
للشكخاضعةتبقىالنصئقدقUأنولومقارنة

أضيفاعشروالثانيعشريLAاالفصلينبأناالعتقادإلىالباحثينمعظميميل
أئهمااآلخرالبعضيرىفيماأصلياننهماأغيرهمويرىآخركاتبمنوهماالحقا
األولالنصإلىالتقليدضفهنفسهالكاتبمنثانيانصايؤئفان

أندريسمينذهبكماكوادراتسإئهنقولأنيسعناlهولمجالكاتب

Andriessen26هوعليهالمتعارفالتاريخلكنكتبومئكتبأيننعرفالوكذلك

207r361291947AmsterdamChristianaeVigiliaeوهاIالعامبينالئانيالقرنمنالثانيالنصف
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الحتوىئانئاة

سخريةكاتبهيبديمختصرالنهإالأدبياجذاوجميلوروحياالهوتياغيئالنمن
والفالسفةولليهودللوثنيين

الحصولفيديوغنيتسيرغبجوهريةحواالتثالثة11الدفاعمطلغيطرح
عنهاجوابعلى

الاRلماوللموتيكترثونالولماذاالمسيحئونيجلهكيفالمسيحيينإلههومن
اليهودبعباداتوالاليونانيينبعباداتيأخذون

SUللقريبممحبتهميعنونذا

قبلمنيعرفلملماذااآلنإالاممانهميعرفلملماذا

اللةمفهوممنحذقبأسلوبy4الفصولتنطلقاألولالسرالعلىجوائا

البشرأيدىصنعتهاماذيةهيالوثنيينآلهةأنلتبرهنديوغنيئربهيقبلالذيالفلسفي
خاطئةةعبالكنالحقيقياللةيعبدونشكبالفكانوااليهودأئاإجاللهاالباطلومن

سخيفةبشرائعالوسواسحتىومقيدينفرافاتاإلىمنقادينذبائحلهيقدموننوأ5كSإ

إالغيرهمنظيررجاالالمسيحيونيعيشكيفوالسادسالخامسالفصالنويصف
بكيانهمالناسيفوقونلذلكءالسئمامواطئمنأمسواقدالمسيحإلىبانتمائهمآنهم

الجسدالنفستفوقكماوعملهم

فالأهميتهكلعليهويضفيانالدفاعهذانواةوالسادالخامسالفصالنيؤلف

سرهااكتشافيسعهحيثإلىjLيقودبلللمسيحيةواقعيبوصفالكاتبيكتفى

األرضيةالمعاييريسع3نهايتهافيوالأصلهافياللمالعاإلىتنتمىاليانةUفالمسيحية

كللكهاالسذىفقطيدركهابلالخارجمنندركالحقيقتهافإنتفممئرهاأنبالتالي
الداخلمنويعيشها



255يوغنيئسzjإالألحقونلمدافعون

منوليستلمالعافيإئهاإذالمؤسئسةهذهتطعالتيالمفارقةيظهرأنالمؤلفيحاول
المجتمعإنخألبساحربأسلوبأفكارمنيطرحماداعضاواحدوقتفيلمالعا

لمجقاللذاالعالمضلبومنشاملجامعمجتمعنهإالكالصغيرمجتمعالمسيحي
تبئهاالتيالقؤةمثليخصبونهلمالعاوسطفيإثهمغيتواتفيينعزلواأنللمسيحيين

الجسمفيالثفس

قيمعلىللحصولوسبلةأيضاهوبلوحمسبالخاطئةللقيممكائاليسلمالعاوهذا
صحيحألحقيقية

الكونخالقالقديراللةالمسيحيةتفهمكيفوالثامنالسابعالفصالنويشرح

المسسيحييناممانيدعمالكىدئةالفالسفةتصوراتمنتقدينوالصالحالمنظورالغاللة
منذوابنهاللةتدبيركانفلقد95Cالتاليالثالثالسؤالعلىوالجوابوحياقم

بظلمهاإلنسانيقتنعأنقبلوالموتالخطيئةمنالناسليخلصاالبنئرستلالأناألزل
بذاتهيخلصأنمنيتمكنالبأسنهويعترف

وصبراأناةوطولمحبةممتلئااللةتحلىلقدcA9الزمنفيأزليتدبرتجئىهوالحالصنإن
A792التبريرعلىالحصولعنريالجذعحزهابخبرقاالبشرئةأدركتلقد

9rلبثىصالالالزطالضرورةيفهمأنهكذااإلنسانويستطيع

الذيالمخلصالكلمةبهأوحىالطيعةفائقأصالالمسيحيةللديانألإنلذلك
للدينونةاألياممنيومفييأتيسوف

ينبغىكماأرسلهإفاهوكماأرسلهابنهالملكملذسللىوكماواللطفالحلمممنتهى
ليشكوناالاليهليدعوناأرسلهعنفاللةفيفليسبالعنفوليسباألقناعليخلصهمللناس
مجيئهعندئذيسندومنلبدينفيهرسلهيوميأليولسوفليديننااليحئناكانهن6أرسله

fcvI

المسيحيةإلىءاالهتداإلىديوغنيتسدعوةjإالعاشرالفصلفيالدفاغويفضي
بهءواالقتداممعرفتهثمبالئةباإليمان
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IiiLوإذاالأوأحبكالذكتححثلكماقلبكستمألالتيللفرحةفيافكرللة1عرفته
ريفبالتةمقتدتايصبحأناإلنسانيقدرأنتعحبالjبصالحهمقندئاأمسيمتأحببتهما
rofأراداللةألن

األبديةفجراليومكنيسةعلىفيهايبزعرائعةبلوحةالدفاعوينتهى
والرسليتجفىاإليمانإنأممانهااتعلنفإئهاءعذراظلتقدإذبلمخدوعةءحؤادتrعtم

يعلمأنرتضىوالكلمةيرئبالكونونظامتنغواألزمنةيقتربالرثوفصحيفقهون
أمينالداهريندهرإلىالمجدلهالذياآلبيتصخدفبهالقذيسين

المسيحيةأجلمنللدعاوةمؤثفايبدوبسيطفاعhمنأكثرالمؤلفهكذاويبدو

برهاناالكاتبعندأصبحلديوغنيئسشكايسببكانالذيءالشهداموتفإن
تضحيتهموخصببشجاعتهمءالشهدايقدمهالفةقدرةعلى

ترىأالينغلبونفالالسيدنكرانعلىلرغموهمللوحوشبالمسيحئينرمونكيفترىال

اإلنساذنعمنالبطوالتهذهتكونأنيمكنفالالمسيحيونكثرءالشهداكثركلماأنه
VEV4مجيئهعلىالرهانهااللةقدرةعنناتجةإئها

المسيحيةفيإالللشهادمعنىمنوليس

الحياةهيماتعلمعندمااللهينكرواأنيريدونالألئهميعذبونممنوتعحبتحثلسوف

10Vالموتاألرضهذهعلىنسفيهماتحتقرعندماالحقيقئأل

المسيحرمعالةتتابعالكنيسةوإن

متعذبةوغيرااليمانقواعدمحترمةيلتمسهامنإلىاذاتقدمالبن1بهتغتنيالكنيسةإن
ءاألنبيابنعمةونعترفالشريعةكلخافةنترثمالنحوهذاوعلىاآلباجنصبهاالتيلمالمعا

1156الكنيسةنعمةحبوراوتقفزالرسلتقليدويحفظباألناجيلاإليمانويتثئت

مستعملةكانتالتيالنموذجيةاألساليبمنعليهاواألجوبةديوغنيتسأسئلألإن

أمساسعنمعلوماتتستدعىالمطروحةاألسئلةكانتوإذاالقديمةالمسيحيةتالدفاعافي
محرجةأسئلةأيضافإتهاالقريبمحبةالمميزةمظاهرهاوعناللةصورةالجديدةالديانة

الدياناتباقىنظيرالرسميةالعباداتفيالمسيحيونيشتركاللماذالإليمانتعليالتستدعى
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أمينينيبقونالاsaيشتركواأنيرضونالكانواوإذاالرومانيةاإلمبراطورئةقيالمقبولة

طريفاثالثاطريفايتبعونبلبالعباداتاالشتراكمنمعفونواليهوداليهوديةلجذورهم
تدعيفكيفالتقليدفيتكونأناالمنطقيمنأليسخالدةالحقيقةكانتإذاضماجديا

القدامىاختبرهالذيالتقليدعلىوالتفوقالحقيقةامتالكجديدةديانةوهيمسيحيةال

فهىالدفاعىالنمطفينموذجيةلقواعدكذلكهولمجضعاألجوبةتصميموإن
اليهودئةالعاداتورفضالفلسقيةاللةصورةمتلمنالشائعةاالعتقاداتإلىأوالتستند

ءاآلراإلىاالنجرافدونمنوتفوقإيجابياتمنالمسيحيةفيمافلسفيبخطابملتقذ

الوحيدةالحقيقةهىهافمتأخرةتءجاووالمسيحيةأنولتشرحالمرفوضةالفلسفية
ءاالهتداعلىتخاطبهمنأخيراولتحث
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دراسات

inAuthorschipكهه

حامستر10

طبعات

PhilosophyandLogicGreekLJRauch

1968ChicagoAthenagoras

292p1DECAdansPNautin

19433SchGكBardy
سات

114111pp5197526رNSJThSdapsAthenagorasلللمء

األمواتقيامة

15StPatrdansresurrectioneDesofAthenagorasلمءAuthenticityTheWLألBarnard
4939pp1984128TU

apologiste1aattribueresurrectionءلمlasurtraiteduauthenticiteLBPouderon
244226pp198640VigChrكdansAthenagore



r7Iالرابعالفصلراجع

AthenagoredtraiteduauthenticitelsurEncoresangleatChairLaBPouderon
199044ViQChr3عdans

resurrectioneDeduauthenticitelsurEncoreزApologeticaBةPouderon
201194pp1995693819pp1994684023pp37RecSrdansthenagoreيزب

279244pp199670

DEtheءيهـ3ءيم7هRuina

327313pp2199246VigChrكأكمdapsAthenagorastoattributedresurrection

طالشردميليتون

طبعات

ديوغنيئسإلىالرساال

طبعات

1996123SCdans0Perlerوتفسيرفرنسئةوترجانص

أ19497TPUM5وتفسيرإنكليزيةوترجانمن

HMarronأ1965ed2eme33SCIوتفسيرفرنسئألوترجمألنص

ساتراد

clansMarciontoRelationschipandDateItsDiognetustoEpistleTheMCءNielsen

9177pp197052AThR

24RSCdansDiognetustoEpistletheءلملمه

205p1976ر

StPatrdansThoughtGreekContemporaryandDiognetustoEpistleTheGRTanner

508495pp1984128رTU15

327301927HJBAltanerالمخطوطتارلمخعن





ألعمالاؤأل

واالستشهادVvآلااياتJjئانئا

األساطرلئائا

الولنئينءالشهداأعمالرابغا

الخاسىالفصل

ءهداثالسيير
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علىششتالتياالضطهاداتءجرامننشأئانأدألنمطءالشهداسيترإن

األعمالةأنواعثالثةإلمماتنقسموهيالثانيالقرنمنالثانيالنصفمنابتداغالمسيحيين
cActajواالستشهاالماآلرواياتjواألساطير

األعمالأؤاة

القاضيأمامءالشهدامحاكمةإئانالكتبةيدونهاكانالتيالمحاضرهىاألعمال
ثموالمتقمينالقاضىواسمالتاريخبذكرالمعشادفيتبتدئاالستجواباتفيهامسخلين

العضاراتبعضمنالمحاضرهذهكتابةفيالمسيحيةاليداثاروتالحظاالتهامسببتعلن

بالظالمةوالشرائعبالخائنواالمبراطوربالقديسينءالشهداكنعتهمالصفاتأو

اسمهمعنيكضفونالالذينالمتهمينهويةعنممعلوماتءباإلدالالقاضييشرع
يتالرقوالالحقيقيالوحيدالمسيحياالسموهومسيحيإئىبقولهميكتفونبلالمدل

أوبالمسيحيينالملصقةالئهمإثباتعلىيقتصربلالمسيحئةالديانةفحوىإلىالتحقيق

التوستلذبيحةأجلهمنيقدمواأناإلمبراطوربعبقريةيقسمواأنعلىالمتهمينحملعلى

يقنعأنالقاضىويحاولاألجدادعنورثوهاالئالعاقلةالرومانيينديانةإلىيرجعواأن

بالغنىبوعدهمأوعائالقمنحووواجباقمومشيبهمشباهملهمبتصويرهالمسيحيين
والموتبالتعذيباتبتهديدهأوأريةاإلدوالوظائفوالشرف

يقنعواأنفيحاولونالهحومخطةالمسيحيونيتخذبلالمحاولتهفييخفقماوغالبا

النحوهذاوعلىاللةبعقابوالحاضرينالقاضىيهذدونبلالمسيحيبإجمانهممستمعيهم
وبأئهميحىمسأنايصرحونبأنهمباتهامهمالمسيحيينعلىبالموتالحكمءبنايقتصر

اطوراإلمبرعبادةيرفضون

قبألوصادرمغذالنهعلىيدلممالوحعلىمكتوئاالحكميقرأحينئذ



ءالشهداميير

أليادبصماتفيهانرىلذلكبحفظهاالكنسيللتقليدمدينةاألعمالهذهإن
أعمالوسيلىءهدامأعمالويوستيئسأعمالJاألعمامننذكرمسيحية

يانسكبر

واالستشهادVviااياتjjئانئا

هذهوالكاتبصياغتهاوتعيداالستشهادأعمالمنبعناصرالرواياتهذهتستعين

األشخاصوهويةالسجنفيوالوضعالتوقيفظروفاألحداثيسردمسيحيالمرة

وروحيةالهوثئةخواطرسردهإلىويضيفوالعجائبالتعذيباتووصفوألقاهم

وتثبيتللمؤمنينالمثلءإعطاوهيأالنضهمنالغايةويبرزالمقدسبالكتابويستشهد

سئستشهدونالذين

وليونفييئاجماعتيإلىرسالةوبوليكرئساستشهادنذكرالرواياتهذهمن

كل3وفيليستهبربيتوهآالمو

األساطرلثائا

خيالنسيجمنعناصرعلىتنطويأنهاإالتاريخيةنواةمناألساطيرهذهتخلوال

إالتظهرلمأثهاإالالقديسينسيرأدبأساسفياألساطيرهذهكانتلقدءاألتقيا
الفصلهذافيبالدرسنتناولهافلمالخامسالقرنمنءابتدا

أنيمكنناففيماممبزةبخاصيةيتمتعءالشئهداسيربهتحلتالذياألدلمنالنمطإن
سيرفإنالكتابأواللغويةالمجموعاتسببحوالثالثالثانيالقرنينكتاباتنصئ

اعتباردونمنمغادرسهايصخبحيثوالكاتباللغةتتجاوزقويةبوحدةتتمئعءالشهدا

بينهاالتيلالختالفات
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الوثنئينءالمثتهداأعمالرابفا

الوثنيينءالشهداأعمالعنA9A1معامولندورففيالموفيتستكلملقد
فيأولهانماذجنعدهاأنوالالمسيحيينءالشهدابأعمالنساويهاأننستطيعاللكئنا

عشرينلياثنتينفيعناصرهابعضإليناوصلتللدعاوةكتاباتسوىهيفماموازاقا
وليسالرومانيللحكممناوئوناإلسكندريةمنسكانمصدرهانحطوطاتمنقطعة
مقاومةعنوتكلمهاالمحاكمةلطريقةانتقائهاسوىالمسيحيينءالشهداسييرئشبهمافيها

بعضيكونأنالممكنمنإئهقولهيسعناماوخلمثالباسمالموتحنىالدولةسلطة
غرأبطالذكرفييترددالالذيترتليائسمثلمنالممثيرهذهمناستوحواقدالمسيحيين

يبرزون4الفغالذهىويوحنا3االسكندرفيوإكليمنضس2يوستينسنرىفيماامسيحيين

ءشهدامثلاإليمانءشهدااألبطالءهؤالليسواالختالفاتالفروقاتبوضوح

باسماألعمالهذهتسفىأناألفضلمنلذلكعينهاالدوافعلهموليستالمسيحيين
Iخر

المثالسبيلعلى5059الذالعفي

108لثايئاtJلذا

cfc1V1rقاتلمتفزا

7543p50GPبابيالالقذيسلي
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نرجماتjتطط

1954OxfordAlexandrinorumActaMartyrsPagantheلمهActsTheAHاولMusirillo

وتفسرنصن

1972OxfordMartyrsChristianstheofActaTheAHMusirillo

إنكليزثةوترجمةنمن

ساتراد

1921Paris3et11909dd26meParis2MartyrsLesH10Leclercq

1979PFEglise1deMartyrsPremiersLesGAHarriman

19793PFpersecutiongrandeladeMartyrsLesGAanاألأل8ل





السادسلفصل

الهراطقةيذع

درئةAاأوالغنوصثألاؤأل

تعريفا

الغنوصيةAaنجعمكتبة2

سيليإلسبا3

فالنتيئس4

ون2jصيونغنوه

الساحرسيمونء

إيسيذو

نيوسبيفاب

وي1الربرديصاند

فالنتيئستالميذهـ

الغربمدرسة

الشرقمدرسة

المرقيونيةئانئاة

لئةنتالموالظال

احدةالوPLالربدعةأوالمودارخيألرابغا

التبئىنظريةا

الضكليةنظرية2
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مقذمة

االختيارتعىالئاليونانيةألكلمةوأصلهاوقIاهرطقةالكلمةتعنى
منجزكاأوشيئاااختاروNقدالعقيدةالمستقيمىأواألرثوذكسيينرأيفيوأصحاها
تطويرفيالرغبةمنالهرطقةتنشأوقدالجذرلأصولياأودياuأتأويالأولوهاأوالعقيدة

الفكرتطؤرتجاوزهاالهوتيةممعطياتالتشبثمنأوجديدةالهوتيةمفاهيمأوءأرا

ءإرساإلىالسعىمنالقويمالالهوتينشأكماتماماتنشأاألحوالكلوفيهوفال5

المستطاعقدرعلىوكاملةدقيقةشروحاتءإعطاوإلىانداللوديعةودعاماتقواعد

فييميزماوإنأمينااتباعاالمسيحائباعومنأفضلفهفااإليمانهذافهممنللتمكن
رفضمنأوخطرمنالهرطقةعنينشأقدلمااالدراكهوالهرطقةعنالقويماإليمانالواقع

هذامثلءإجراالبدايةفيالسهلمنيكنلمواألساسيةااليمانلمعطياتءإلغامنحنىأو

تتوضحلمj4غائبةللحكمالصحيحةوالمرجعيةمفقودةالتصييزمقاييسكانتحينالتمييز
عينهاوالمناقشاتالجداالتخاللمنإال

اآلدوئألأوالغنوصئةأؤأل

تعريفأ

فيالكنيسسةاضطرالذيعينهالوقتفيوجاذبيةخطزاواألكثراألقوىالتيارإن
االغنوصيةكانمنهمواففائخاذإلىوالثالالثانيالقرنين

األسامفيوهىبعضعنبعخمهاونحتلفةكثيرةمذاهبإلمماالغنوصيةتفرعت

بشرحومعتنيةعناصرهامنأقدمعثاصرمتوسئلةالمسيحيةمعنشأتالخالصعنتعليم
خالصهوإمكاناتفيهاالنسانووضعلمالعافيالشر

اهتماماتهمنالعالميكنلماجامتعالمجهولبإلهاالعترافمنالغشوصيةتنطلق
قبلاقترفهاخطيئةالحقيقياإللهعنفصلتهإلهنصفخلقهقدلمالعاهذافإنالمباشرة

المعرفةتعيالئاليونانئةكلمةمنا
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بالطيعشريرهوخلقهالذيلمالعافإنلذلكالقدمالعهدإلهوبينبينهفخلطالخليقة
فيهالتياإللهيةالشرارةأنإالعينهاالحقيقياللةطبيعةمنحقيقتهفيفهواإلنسانأما

أنإلىيتوقاإلنساننرممطلهذالمالعاأسيرالمادفيجسدهبواسطةاإللهلنصفتخضع
المعرفةبواسطةإآللهيتئمالاألمروهذاالحقيقياإللهإلىويعودالمادةمنيتحرر
علىمموتهالحطيئةمنالناسيحررالوالمسيحلذلكاصطفواالذينعلىفقطالموقوفة

المعرفةعنإنجيلهفييكشفبللمالعافيالشرعنممسؤولليسإثهإذالصليب
البشرلخالممالالزمة

كلمعالمتعددةالغنوصيةلألنظمةالكبيرةالخطوطتحديدالسهلمنكانوإذا

أننعلمفنحنعليهاواالطالعالكتشافهاالعمقفيالغوصالصعبمنفإئهفروعها
وأنالقانونيةالكتابيةاألسفارلتحديدالرئيسيالدافعكانتالغنوصيةالمنحولةالكتابات

انتقالالكنيسةأعاقتاsUثممغلنفهموإئناالمسيحيةيتهددخطراكانتالغنوصمة
استشمهاداتسوىليسالثانيالقرنمنتصفحنىعنهانعرفهفماالغنوصيةالكتابات

ءاآلباءهؤالتحويراحتمالإلىاإلشارةمعالدفاعيةءاآلباكتاباتلظردتووإحاالت

حاربوهالذىللتعليموعيبغرأومنهمبوعي

الفنوصية5دنجعمكتبة2

أعلنهالذيالحبرالعلملمعافيأثارهمااللذينوالحماسةالتأثريشرحالوضعهذاإن
مكتبةاكتشافوهوريسنوجانبويششارلهنريf91العامفيالناسعلى

مصرفيهائةغنوصية

وأخواهالسفانعليمحضدالفالحاكتشف519tالعاممناألولكانونففي
ثالثتحويجرةمنهامتركيلومئةمسافةوعلىاألقصرثهاليديحمLنجعمنبالقرب
2بالمجموعاتالقبطيالمتحفاليومويحتفظالقاهرةفيفباعهاقبفةنحطوطةعشرة

مجموعةلذلكدعيتالئاألولىبالمجموعةTojالعاممنذيونغمعهديحتفظفيما13

جيدةبحالةالمجموعاتهذهوجميعيونغ
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هيعليهاغتويالتيالمؤئفاتأنولوالتاسعالقرنإلىالمجموعاتهذهترتقى
منقبفةبترجمةيونانمغنوصيأصلمنمعظمهانصاaمنوتتألفأقدمممجموعها

لكماإوماومواعظورسائلحكمةوأسفارورؤىوحواراترسلوسيترأناجيل

األدإلنمطهعلىالمؤلفعنوانينطبقالماوغالبا

هذهفيأهميةاألكثرالكتابينالقبطيتوماإنجيلوالحقيقةإنجيليشكل
معرفةالغنوصيةمعرفةعلىمرةألوليعينانآنهمامنتتأئىاألهميةوهذهالمجموعة
اكتشافهمامنذكثيرافتطورترسينالدابحثعليهماانصثلذلكوعميقةمباشرة

حمادينجعكتاباتتوطدلكsوإلىبعدينتلمالعمللكنوالترجماتالعلميةالطبعات

األصلمنأصلحبديلمنيكنلملوIYjإيرينابكتاباتالثقة

وغيرمسيحيةغنوصيألكتاباتعناللثامديaنجعاكتشافاتأناطتلقد
المسيحيةومنالمسيحيةفيأثرماالوثنيةفمنJمتباتأثيرشكدونمنلهاكانمسيحية

عنمسئقةنتائجنستخلصأنلناتجيزالجميعهاالكتاباتهذهأنإالالوثنيةفيأئرما
فيهاقولهيسعناماوفيغامضةتبقىفأصولهاالثانيالقرنقبلالغنوصيةتطؤرمراحل

الئالتفسيريةوالتLاوجميعالمعرفةإلىالمسيحئةقبلالهلينئلمالعالتوقامتدادإئها
منوبوسنويهرايتسنشتايننحوالمتحلقةألديانlتاريخمدرسةخصوضاوأجرقاجرت
وعلىاليونانئتينوالديانةالفلسفةعلىاعتماداأخرجهةمنبوممانوحولجهة

المسيحيةقبلغنوصئةوجودويبقىفرضيةتبقىالجديدالعهدوعلىالفارسيةالمصادر

بلاألولالقرنقبلتنشمألمالغنوصيةالخركةأناألكيدمنلذلكويبدوفرضياوجودا
هاقامالتياألخيرةاألبحاثوتدلاالنكليزيةالمدرسةتقولكمالهاومنافسةالمسيحيةمع

علىالثانيرنالقفيoالمتطؤرالغنوصيةاألنظمةفينعثرأئناشكالColpeCNكولبه
والميثولوجيامثالاألفالطونيةالفلسفةمنعناصرقدمااألكثرالعناصرمنجملة

ذلكفيتحملكانتالعناصرهذهأنيعىالذلكأنإالالشرقيةوالدياناتواليهودية
الحقااستعادقاالغنوصيةتكونأنالمحتملمنبلغنوصيامعئالحين

هىالئوالغنوصيةالمعرفةعنتعليمهىالتيالغنوصبيناليومالباحثونيميزلذلك
ماعلىءوبنامعزولألميثوساتأوعناصرالغنوصيانظاماوتفترضالخالصعنتعليم
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منمجموعةبينمافينموهLتبلغلمالغنوصيةأنيبدواليوممعلوماتمنلنايتوفر
مختلففيمفاهيمهاتتوخدلموالثانيالقرنفيإالالمسيحيةوغيرالمسيحيةاألنطمة
باسيليإلسنظامالثانيالقرنمناجامختلفيننظامينفيأوجهاإلىبلغتولقداألنظمة
فالنقيشونظام

باسيليإلس3

2اإلسكندرفيإكليمنضسويرويوحياتهباسيليإلسشخصعنالكثيرنعرفال

الئقيوأنطونيئسأدريانساإلمبراطورينآيامفياالسكندريةفيدرسآنهىأخرر

Y111I14منلإلنجيلوشرخاوتسابيحمزاميركتاباتهتضفنتyندريالكتائا

أنكذلكبوسعناوليس3بهخاصاإنجيالكتبنهأأوريجانسويدعىهوإنجيلأي
مختلفةبطرقيتكلمونعنهيتكلمونفالذينالفكرفيباسيليدسنظامعنفكرةنكون

إكليمنضسفنرىالأمواحدنظاممننحتلفةءأجزاإلىيحيلونهلندريولسنا

لمولسوخطيئتهدومامصدرهاإلنسانلمابأنالقائلباسيليإلستعليمينتقداإلسكندري
ءوالمثمهداءاألبريااألطفالكانولئنالخطيئةإلىطبيعياميالفيهإنإذبالفعلمذنبايكن

إلىالميلومنالحنطيئةمنلتطفرثئهادةالوتأتيالميلهذاءجرافمنتأئموانفسهوالمسيح
الفليلةالنخبةعلىإألهاكلنالاللةمنهبةاعتبارهايجبولذلكالخطيثة

إنيقولكثيرةجداالتسببفلقدباسيليإلستعليمعن4هيبوليتس3ورJbوأتا
هوالذياللةوكانالعدمكانءالبدففيالفيفعنمتطؤراتعليضاعلمقدباسيليإلس

كلعلىتحتويكانتالتيالعالمبزرةءالبدفيخلقالعالمالئهيخلقولكىالعدمعدم

فوقالواحدةقائمةاتالامندرجاتثالثالبزرةهذهأعالتثمومنءشى
إليهللعودةجهودهاكلوتصثمكانتهابحسباللةبطييعةفأقلأقلتشتركاألخرى

1cV10قاتلمتفزا

لوقاعناألولىالعظة

Ovrrvجمهغاالهرطقاتدحض
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ممرحلةتمرأنالثالثةعلىوجااآلبإلىالعودةفيوالثانيةاألولىالوالدتاننجحتوفيما

وأركونالمالعاخلقالذيالكبيراألركونMوئدتقدالبزورحقنةوإنالتطفرمن
يضولكىموسىإلىآدممنالقدصمالعهدإلهوهويمالقدالعهدءأنبياعنهتكلمآخر

األركونابنالمسيحيسوغاإلنجيلهذاوأطلعلمالعاإلىزاأخاإلنجيلءجاالثالثةالوالدة
كلهاالخليقةوعادتالثالثةالدةالyهكذاتحررتوبواسطهاآلباللةوجودعلىاألول

اآلبإلى

المسيحوأنءحماوسئينوالخمسالثالثايةخلقوامالئكةأنأخرىدرjamتروى
القيروالسمعانعليهماتبلالصليبعلىيمتلم

لكنواضحةصرفةباسيليإلسنظاممعرفةعلىتساعدنامعطياتلديناليس

القويمالمسيحيالتعليممحلتحلأندتsإئهابحيثكبيرةمكانةمعهبلغتالغنوصية

فالنتيئس4

سسيماوالباسيليإلسعننعرفمماأكثرعنهنرفالكبارالغنوصيينماثالهو

نظامه

وما7وأوسابيوس6إيريناوسيرويكمااfالعامنحورومةوقصدمصرفيولد

ئمما5oالعاموبعدخاضةمدرسةوأسالقويمااليمانأياألرثوذكسيةهحرأنعتم
كتبا6العامبعيدفيهاوماترومةإلىثممندوعاقبرصوريماالشرقشطر
مننعرفالولكئنا8أنالثميدهمننضيداهيبوليتسإليناونقلومزاميرورسائلعظات

الكتاباتأئادرفياإلسكنإكليمنضسكتاباتفيخصوضاوردتشذراتسوىكتاباته

مباشرةإليهمنهاءشينسبةفاليمكنحمادهنجعقيأكتشفتالتي

ئيXUlq7Eoxa2aatiباليونانثةالعودةهذهتستى

4طقةالهرا

الكنسيالناريخ

tcrycVجميغاالهرطقاتدحض
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حفظهكماالفكرفيفالنتيئسنظامعنمعلوماتالغنوصيةخصومكتاباتفيلناإن
هذاأصلصخةمناليوميرتابمنالباحثينمنأنمنبالرغمحسئنوهأوتالميذه
النظام

منزوجاتالثينمنpler6meءالمليتألفالتاليةباألمورفالنتينسنظاميمتاز

الذيساسيالمثفنتشكلالتياألولىاألربعةاألزواجأهمهاeonsاإليونات
اإلنسانعلىباتبحيثاألزواجهذهالخطيئةدئرتولقداإليوناتباقىمنهتتحدر
األؤلاإليونالحطئألسببولقدالسماويبشريكهجديدمنيثحدأنالروحي
تقهقرإلمماأدىمماالمجهولاألزلياآلبمعرفةفيوركبتهالجامحميلهءجزامنالحكمة
السماوفيءالجزئحريرعلىاإللهيالمخفصيعملعينهالوقتوفيلمالعافياإللهيالعنصر
ءبالملاالتحادإلىالختامفييقودالذي

يخلصونفاألولونوالماديينوالنفسيينالروحيينفئاتثالثإلىالناسويقسم

جميغايهلكونواآلخرونمنهمقسمإأليخلصالوالثانونءبالملويئحدون

المئقفةالطيقةفيسيماالوالغربالشرقفيواسعاانتشاراالغنوصيةانتشرتلقد

الغنوصيةوإنالعقيدةالقويرأدبمنوأهئممسيحيالهودأدبأولأدهاوكان
cLدييئأدبتأليفوإلىالمسيحيالشمعرنظمإلمماالسباقةكانتمعلوماتمنلدينا
نالغنوصيوكانمنحولةورؤىرسلوأعمالمنحولةأناجيلضئماالنتشارواسعشجي

التيالتالمقباستعمالهمالالهونمأالفكرعلىالتقنئالطابعءإضفاإلمماالسباقينكذلك
الموسئسينهذابعملهموكانواأرسطوطاليسعنسيماالبمالقدالمنطقعلمعنأخذوها
حفنةبدعلىاندحارهمإنبحيثالثقافةمغالبدعةهذهأصحابوكانالعلميلألهوت

اإللهيالكنيسةأصلعلىبرهاناعذاإلنجيليةالبشارةنقاوةعنالمدافعينمن

الغنوصيةالتعاليتمهذهسيلتينبوالعقيدةالقويمةاألرثوذكسيةالكنيسةحاربت
فصلهىاألولىالومميلةالمختارينمنحعغيربعددالمحصورةبالمعرفةالذاتتحريرتعلمالئ
القدهـيمالعهدبإلهاإليمانالمسيحياإليماندعائمقذكانتتعاليمهمألنالغنوصيةأتباع
إلىالجميعوبدعوةالصليببذبيحةالبشروبخالصالمسيحيسوعوأبيلمالعاخالق
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التعليموتطويرالغنوصيةالعقيسدةزيفعنالكشفهىالثانيةوالوسيلةالخالص
والفلسفيةالفكريةالمعارفبإدخالالحقيقيةالغنوصيةlهويشكلالذياألرئوذكسي

الناطقةالكنيسةفيالضحوهذانحواالذيناألؤلينبينومنوالتقليديالكتالالالهوتإلى

رومةمقفأوهيبوليتسليونأسقفإيريناوسوالثالثالثانيالقرنينفيباليونانية

بتياراتاصطدمواأنلبثواماءهؤالأنإألوأوريجانساإلسكندرفيوإكليمنضس

والمونارخيةوالمونتانيةالمرقيونيةوالثالثالثانيالقرنينفيواشتذقرفاذرأخرهرطوقية

آخرونغنوصئونه

الشاحرسيمونء

يبدوماعلىcلكئهكلوديوساإلمبراطورعهدعلىرومةوفيالستامرةفيبرز

األولالغنوصيإئهبقولهمءاآلباعندLjمخالفعلىالغنوصيينمنليس

وإيسيذب

بارخورالبىوتفسيراألخالقفيكتائاكتباوتلميذهباسيليإلسابنهو
12adventiceالطارئةالنفسوباسيليإلساستنبطهمينالذءاألنبياأحد

نيوسبيفا

عنيدافعحيمثالعدالةWMكتابكتبالكرئوكراتشيعةمؤسئسابنهو
اماtأVعنتوقيا3ءوالنساالخإراتفيالشنركة

هtl2kاألؤالخالديومشينسراجع9

720جميغاالرطقاتادحضإيبوليشراجع10

الكنسيريخاكأوسابيوسراجعاا

vالمتفزفاتاإلسكندرئإكليمنضراجع

32السابقجعالمراألسكندركغإكليمنضراجعا
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الزهاويبرديصاند

تعليمهبسمطوالعشرينالثانيةالسنفيالعمادسرونالوثنيينأبوينمنولد

أفرامالقديسبواسطةمنهاقسمعرفنشيداا0فيهرمونيوسابنهممساعدة
وهوتلميذهوضعهكماLjlالبالشرائعسفرالسرياألاألصلفيلناوخفظاالسرياال
إنيقولالمعنويالشروخصوضادفيllاالشرعلةعنAvidوأفيدابرديصانبينحوار

لكناإلنسانيةللحياةالجسمانيةتIالحاتغييرعلىالسلطاناللةمناستمدتالكواكب

الكواكبتأثيرومنالبالدشرائعحتميةمنتفلتالخطيئةفيهامماالحرةاألفعال

فلماليونانيةإلىتالميذهنقلهالذيoمرقيونمعحواراتبرديصانكتابأما
هرطقضهاكاذاSUنعلموالوغنوصياهرطوقمااألقدمونعدةولقدIأثرمنهلنايبق

فالنتيئستالميدهـ

الشرقفيوأخرىالغربفيواحدةمدرستإنأسئسواتالميذلفالنتيئسنشأ

الغربمدرسة

بطليفس

علينايقولالحقيقيةالموسويةالشريعةقيمةعنتتكلمفلوراإلىرسالةمنهلنا
هذاخالقأياللةعنJoصالثمرائعالشريعةهذهفيمتساويةغيرفئاتثالثنمئزأن

ءتلقامنأصدرهاموسىعنرةoAاوشرائعالشيطانعنوالالكاملاإللهعناللمالعا

تنقسماللةشريعةإنبلالشعبقدامىعنjصادرائعوالناسلضعفنظزانفسه

fIA4صفحاالسريانئةعمالoه

5N430الكسميالتاريخأوسابيوسراجع
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والطلمالشريشوهاوسريعةيكفلهاالمسيحءجاالتيالشريعألفئاتثالثإلىبدورها

الروحيالمستوىإلىنقلهارمزيةوشريعةينقضهاالمسيحءجا

قليوناهير

اإلسكندرفيإكليمنضسىشذراتمنهلناأورديوحئاإلنجيلتفسيراكتب

أوريحانسوخصوضا

ريئسفلو

نلبثاو16إيريناوسبصحبةبوليكربسإلىشبابهفيترددرومالبكاهنهو

الغنوصيةاستمالته

الشرقمدرسة

lالعامينحولعلمالذيوثيوذوئسا7أكسيونيخسالمدرسةهذهمنغرف
اإلسكندريإكليمنضسنقلهاالتيثيوذوئسهنتخباتخاللمنوغرف170و

فيتالميذلهونشأأسيةفيعلمالذيومرقصالخاضةهءأرااألحيانبعضفيإليهامضيفا
إلىويلجأونمنحولةمقدسةوكتباتأليفهممنمقدسةكتئايستعملونكانواغاليه

18اإلفخارستيةالليترجيافيالخدأعوحئىالسئحر

الذياإلنجيلغيروهويalمحنجعفيعليهعثرالذىفيلئسإنجيلأنويبدو
منتخبةأفكارمنيتألففهومىفالنتيئكلدرسةصلةله19الرسوللهذاإبيفانيوسذكره

l2الكنسييخالتاأوسابيوسراجعاtolt

V4اللنتيالسدحضترتلياشراجع

الهراطفةعلىذاإيريناوسراحع8

الراطقةاحضد9
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وليسمرتينإالالرلثلbعبارةعلىفيهنعثرالوالنادفيإالالسئردعنصرينقصها
يسوعرفيقةهيالمجدليةومريمواحدةإالمرةلفيلبسكرذمنفيه

كانواالمرقصيينإن20إيريناوسيقولانطقوسبعضفيلبسإنجيلI1ويذ

التيالطقوسمنتكونوقدوأتباعههيراقليوسإلىإبيفانيوسينسبهاالتيالرسونها
واإلفخارستيالميرون1والمسحةالعمادوهىtالفالنتانيةالمدرسةفروعتمارسانتكا

إلىيدخلالذيالمعلمالمتدرجإلىيعطيهاالتيالقبلةعناصرهمغالذيالزواجخدروطقس
ارسراأل

ota6oincrnSوحكمةامحان

ءأجزاثالثةيتضفنAskewiaCodexIvداأشيهفيانسمجموعةفيقبطىمؤلف

يوحنامعوخصوضاتالميذهمعاألمواتلينمنالقائمالسئدحواراثعنكنايةوهو

لمالعاتكوينوعنالحكمةصوفيااإليونخالصوعنالسقطةعنالمجدليةومريم

ءجزعلىالمخطوطةوتحتويالرابعالقرنومطعIyvالعامبينمصرفيكتبالحسئي

التوبةعنليسوعكشفعلىينطومممااألولىالثالثةعنمستقلرابع

الكبرالكلمةسز

يتأرجحBrucianosCodexrrبروتشيانسمجموعةفيجزأينمنقبطيمؤلفهو

والسادسالخامسالقرنينإلىيرتقيوقدوالعاشرالثالثالقرنينبينتاريخه

األؤلالمبدأعسنصدرتالتيواإلفاضاتالمنظورالغيرلمالعااألولءالجزيصف
األعلىالمبدأمناألولىاإلفاضةJeيأجوبفضل

هU4crcrنفسهحعالم20

Yبومعروقةبلندنالبربطالبالمتحفىفياآلندةموجوالمجحوعةولاألؤالمالكإسممن
5114Add

2Vوكسفوردفيمحفرظةالمجموعةسمالقدالمالكاسممن
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مطارحفيسفربشكلرمزيةتصويراتإليهانضافتوقدالوصفهذاويألمما

اسمهاعنكاشمفاءالسماكنوزأومطارحعبرتالميذهيسوعيقودالمتعاليلمالعا
حراساألراكينمنفتحصلالحواجزتزيلالتيالعسحريةالكلماتويعلنالسرقي
لآلبوتالميذهيسوعينشدهبنشيدءالجزوينتهىالمرورحريةعلىالكنوز

ءبالماالثالثةالعماداتتالميذهيمنحاليهوديةفييسوعفيهفنرىالثانيءالجزأما

يبلغواأنعلىالغنوصيينتساعدالتيالسحريةالكلماتعلىويطلعهموالروحوالنار

كلحدودعلىاألراكينمنالمرورحريةعلىليحصلواوعليهمالنوركترإلىالموتبعد

األعلىالسرالختامفيفينالواUciدويتلواائهاويلفظواختفايقذمواأناإليوناتمن

الخطاياغفران

المرقيونيةئانئاة

بمالقدالعهدبينأول1أط93ص3المتضاذةألطروحاتاعنوانهكتائامرقيونكتب
اإلمكانفييعدفلمالمباشرينمرقيونتالميذوكتبالكتابفقدالجديددوالع

وترتليانسإيريناوساسئمالخصومهكتاباتخاللمنإالوتعليمهشخصهعلىاالطالع
االسكندريوإكليمنضسوإيبوليئس

أبوهكاناألسودالبحرشاطئعلىالبنطسمنسينوبةمدينةمرقيونموطن

الروايةهذهتكونوقدlsفتااغتصبألئهr2سإبيفالدأوماعلىفحرمهالمدينةألممقف

خالفاتإلىالحرمأخرىمصادرعزتإذالهرطوقيصورةلتشويهالحفااختلقت
قدمالتيالمسيحيةجماعتهافاستقبلتهA3Nعامرومةمرقيونقصدذلكأثروعلىعقائدية

لهوردتالقويمةغيرتعاليمهبسببثانيةحرمأنلبثماأنهإألرهمفى200000لها
24يوستيئسيرويماعلىواسعاانتشاراشهدتخاضةمدرسةأسعندئذدرأهمه

r2ألاخزانةIJية

t21256األوعالذلى
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ردمنيتصكنأندونمنIcالعامحولالموتفاجأهالخامسالقرنحنىامت5

2الكنيسةمعالسالمعلىليحصلتوبتهأعلنعندماوعدكماالكنيسةإلىأتباعه

الالرحيمالصالحالمسيحيسوعإلهبأنقناعتهمنناجمالالهوقيمرقيونخطأإن
القديمالعهدرففلذللثيقاصنالذيالعادالقلبمالعهدإلهنفسههويكونأنيمكن
الفصلينمنهuMقالوإنجيلعلىإألهكذائبتيولمالجديدالعهدفيعنهU9jوكل
أومحوراالراعويةوالرسائلالعبرانيينإلىسالةالرعدامابولسرسائلوعلىاألؤلين
LlممنهافاLNونظريتهمءيتال

اإلنسانيخلقلمالصالحاللةأنأمرقيونتعليمءاالنتقالهذاالالهوتيةالنتيجةنت15
نرففأنإذنالواجبفمناإللهنصفخلقهماالغنوصيةتعلمكمابللموالعا
وممارسةاالعتزامنلمالعاعناالبتعادمنالخالصلنيلبدوالخلقهوالذيلمالعا

فيحئىالخمرشربرفضهحتىمذهبهفيمرفيونغالىولقدبقساوةالتقعثحف

دةوالyjاالزووحزمالقداس

خطيئةمنيخلصناالالمسيحأنعلمفلقدبمالقدرففالعهدقدمرقيونكانولما
الالصالحاإللهوهذامعروقايكنلمالذيالصاعاللةرسالةلمالعاإلىجلببلآدم

ألنالمسيححقاتلدلممريمإنإذجسدشبهإالللمسيحكاألUوبالعالملهعالقة
iyاللةابنيدئسلمالعا

معتلتقىتعليمهمنالنقاطبعضفإنحرجواليينالغنومنمرقيونءاآلباعذ
للمعرفةكوسيطالمسيحورولمالعاورفضااللهينبينالفصلسيماالتعليمهم

خاضةكنيسةكتأسيسالغنوصئينتعليمعنغريبةتعليمهمنأخرىنقاطالكنالمخلصة

األمورإلىوسعىخاصطابعلهكانبلمنهمنعذهالأناألجدرمنلذلكهم

كانواالتيالرمزئةللتقسيراتوالاإليوناتعنيعلمونهنواTaيكترثلموالعملية
القديمللعهدرفضهوإنمنهمنعدهالأناألجدرمنلذلكالمقدسالكتابعنيعطونها

5V3اإللهئةليمالتطنرتليائسراجع
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هذاسببهويكنلمولكنالقانونيةالمقدسالكتابأسفارتحديدفيأسهميكونقد
التحديد

نئةنتاالمولئاثا

النبوةكذلكخصومهاوئهاهامونتاسمؤسئسهاباسمهكذاالمونتانيةدعيت

المنطقةباسمالفريجيينهرطقةأيضاوكوهاالكنيسةعنذانهاقطعتئهاالجديدة

فريجيةأعىفيهانشأتالتي

هوأئهفرمجيةمنطقةمنآرداباورأسهمسقطفي175العامفيمونتاسأعلن

سيقودوالذي4llYS167يوحئااإلنجيلبهوعدالذيالمعزيباسمالناطق
إليهمانسبتومكسيميألبرسكيألنبيتانوتبعتهالكاملةالحقيقةإلىءجمعاالمسيحبة

منإالالمونتانيةتعاليمعلىاالطالعيسعنااللذللثاتءالنبوبعضمباشرةغيربطريقة
أعمالخاللومنترتليانسكتبماخاللومنعليهاللردكتبتالتيالكتاباتخالل

المجامع

الحظفقدالثانمإالقردنفيالكنيسةشغلملخلموضوعحاليقدمأنمونتاسأراد

فيكبإراصذىلهاوجدتوقدالقريبالمسيحءبرترقبعنالئاجةالناسحماسةأن
المؤسئسسةالكنيسةمحلهالتحلحدقالتءتضاالقدسالروحباسموالمتكلمينءاألنبيا
الناسداعياقريبلمالعامنتهىبأنجديدمنيبمثئرفانبرىالحماسةهذهيبعثأنفأراد
والبتوليةالقاسيبالصوملذلكومنادئاعنهوإعراضهملمالعابنبذهملهاالستعدادإلى

الزمنمعخفتالحماسةأنولواالستشهافيوالرغبةواإلحسانءوالسخاوالعقة
JJكذلكوانبرتالثانيالزواجإالمحزمايعدلموالصومآيامفقضرتالشذةنت

بعدحاالبفريجيةتيميونأوبابوزافيوتحلستترلالجديدةأورشليمأنتعلنمكسيميال
موقا

ليونءمهداإنبلالكنسيةغايتهادامتماءالبدفيبالحرمالمونتانيةترشقلم

أنإالالمونتانيينعنليدافعبرسالةمزؤدا1VVالعامحولرومةإلىإيريناوسأرسلوا
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ءاألنبياسلطةإزاحةسيماcVjظهرتأنعتمتماالسيئةالمونتايئالتشددعواقب

نيلمنمنهمالكئيرءواستثناالمسيحيينجميععلىقاسيةأمورفرضIالكنسيةللسلطة
األولىالكنسيةالمجامعرشقتلذلكءاألنبياءازاالمقذسةاألسفارسلطةونقضالخالص

بالهرطقةالمونتانيةوالثالثالثانيالقرنينفي

وخهقدمكسيميالعامموتبعدالجديدةأورشليمحلولعدمأنشلثJو
األخالقيةالمتطلباتعلىتركزمذاكأخذتالشيعةهذهلكنالمونتانيةإلىقاسيةضربة

ترتليانستبئىءجرامنخصوضا205العامفيءابشداالغربفيبقوةواستقرتالقاسية
القرنحتىالشرقفيأثارلهTبقيتولوفشيئاشيباتالشتأنعنمتوماألفكارها
التاسع

الواحدةالرئاسألبدعةأوالمونارخيةرأبغا

مذهبااللفظةهذهتعىوال72ترتليائس26مونارخيةلفظةاستعملمنأولإن
تناديالتيالتياراتجميعتشمملبلمتحانسةالهوتيةمدرسةأومتماسكاالهوتيا
هذاكانوإذاللكونالمنقسموغيراألوحداألساسهواللةإنأيالواحدالئهبسلطان
اآللهةتعددعلىشهرتهسالحآنهإالالتوحيديةاليهوديةعنالمسيحيةورئتهالمفهوم
وساعدتمنفصلينإلهينواالبناآلبمنتجعلتداSالتيالغنوصيةوالمبادئاألوثان

نيقيةمجمعفيoouatocoالجوهرفيلالبالمساوياالبنمفهومتحديدعلىالمونارخية
علىشددتعندماالهرطقةإلىمالتأثهادقوئماورأيهامعتدلةامتLc5cryAaع

اآلبعناالبنتقاللباآهةغيرقوياتشديدااللةةوحد

وطوراالالهونمنحاهالمجسبتارةدعيتمختلفةبتياراتالمونارخيةشيعةتجسئدت

الكبارممثليهابحسب

مبدأأساسjoxPXTIواحدلملفطتنمنمرتفأليونالمااصلكلمألمن26

V2براكسيادحض



rnنيقيةمجمعإلىالثافيالقرنمن

adoptianismeالتبئىنظرئةأ

سائرمثلونماولدالمسيحأنالنظريةهذهتعلماللةوحدانيةعلىالمحافظةفيرغبة
بعدبلاألردننهرفيالمعموديةوقتألفعالهنظراابنهمنهجعلقداآلباللةوأنالناس

هاوأخذثيودوئسيدعىالثانيالقرنمنبيزنطيدئاغالنظريةهذهطلعوقدالقيامة

فياإلزرميفوتيئسورئماY7YvCالعاميننحوالساموساطيبولسثممن
رواخاتلقلمآنهاإالالرابعالقرنمنتصف

الشكليةنظرئة2

سوىليساواالبناآلبإدنتقول28اآلبتأئمنظريةأيضاالنظريةهذهتدعى
شخصفيالصليبعلىتألمقدنفسهاآلبإنبحيثالواحداإللهلظهورمختلفينشكلين
االبن

نويهالثانيالقرننهايةفيرومةإلىأدخلهاالمونارخئةمننوعالنظريةهذه
29نقداهيبوليتسإليهوخهالذياإلزميري

الثالثالقرنمنتصففيمصرإلمماونقلهارومةفيالنظرئةهذهسابيليوستبنى

ثهاليفيبراكسياسالمونتانيةعدونشرهاالثالثالفرنمبادئوفيبالسابلليةعرفتحيث
عنيتكلماألساسيلالهوتكتابأؤلتاليفعلىلترتليانسحآفراوكاشاأفريقيا
المونتانيةعلىونعثرZبراكسياسعلىدحضعنوانهءاآلباعصرفياألقدسالثالوث

األنقريمرسيلالهوتفيالصغرىآسيةفيالرابعالقرنفي

rnpatripassiensنأاآلبإنأأيالالتينئةمنJ

جميغاالهرطقاتدحضاوالمجموعةفييوسئوأ
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ااأليئالقرنفيالمناهفللهرطقاتاألدب

مقذمة

بدعنشأتالمسيحيةوسطفيولكنواليهوديةالوثنيةالدفاعيونءاآلباجابه

الوحىمنعاليةدرجةإلماالوصولادعتفالمونتانيةالرسولياإليمانسالمةقددراحت

الوأحدةالوئاسةوبدعةوحدهالقدسحلرامنبدافعجديدةةءبنبووابرغ
لهاكانالتيالبدعةولكنمختلفتينلوظيفتينيناسوىليساواالبناآلبأنزعصت

الغنوصتةجدلبدونهىخطراواألكثرالنفوذوأكإراالنتشارأوسع

الغنوصئة

كأساساإللهيالوحىعنمنفصلةدينيةفلسفيةمعرفةاكتسابإلمماالغنوصيةسعت

بقىماواختلطرمزيتفصيرخاللمنالوحيمضمونفيهافضاعالهوتيةمعرفةلكل
تكوينإلىأدىمماالشرقبةالعباداتمنمستقاةوبعناصروثنئةفلسفيةبنظرياتمنه

معتقارئائظهرالغنوصيةأشكالكلأنوبمااأللوانمتنوعةجديدةفلسفيةمناهج
لمالعاحولبتنظيراقااليهوديةالرؤيوياتكاناألولمهدهاأنيبدوديةاليهو

مذهلةمجموعةعلىالغنوصيةوتنطوياإليرانمبالفكرالمتأثرةالثنائيةونزعاقاالسماوي

الفصللهذاراحع

PatrologiedeCoursEgliseIdePereslesLireBSOGabrielScourPETERS
328271pp11981ParisBDD
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شعرمنواسعشجيئديىأدبعنهاونتجالمثقفينلدىانتشرتوقداألساطيرمن
مرموقامحالفيهاالثنائيةوتحتلمنحولةرؤياوأسفارمنحولةوأناجيل

بملمالعاخالقالشريراإللهأخرىجهةومنالصالحاإللهجهةمنفهناك

الرديئةالمادةأخرىجهةومنلصاع1الروحجهةمنوهناك

لمسيح1السماوفيااليونأخرىجهةومنيسوعالمخلصجهةمنوهناك
لهتضمنغنوصيسباليونانيةالمعرفةوهذهبالوحىءالمريكتسبهاالديانةهذه

2الخالص

كانتآنهامعالمسيحيةفاقتأئهاحدإلىواسغاانتشاراالحركةهذهانتشرت

فيحملدينجعفياكتشفت19f7وسنةمسيحيةغيروغنوصيةمسيحيةغنوصيةتضئم

كتائاA4تضسئممكتبةبقاياباخوميوسالقديسأديارمنقدىمديربقىمصرصعيد
أفضلمعرفةفياألدبهذادراسةأسهصتوقدصفحةألفحوالىعلىتحتويغنوصما
الغنوصيألللتيارأت

الوحيفكرةتقوضالتياألسرارمنالمجموعةتلكللغنوصيةاللدودالخصمأما
إيريناوسالقذيسفكاننفستها

319192pp19619ParisPatrologiedePrecisBALTANERراجع2
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ابريناوسعندتدبيرلفظةمعئا

آدمخطيئة2

ءمنذالبد3

التحسندجدة4

بالئةيوحىئدالمتحمالكلمة05

واحدرأستحتءشىكلاستعادة06

ءوالفداالتحسئدلينالصلة07

ليقيةمجمعإلىالثايئالقرنمن

التدريجيةاإلنسانتربيةموضوعب

لإلنسانإيريناوسمفهوما

2Nالرمغهوت

الفسادعدمفياإلنساناكتمال03

األلفيةونظرئةإيريناوس

ألئتوهالljإيريناوسأفكارأهميةخالصة

فيمضتقدنفسهاهياليدهذهالوالدممطالحشافيوتكؤنناءالبدفيكونتناالتياللةيدإن
منكبيهاعلىوحملتهالضاذالخروفووجدتضللضاعندماآلخيرةlاألزمنةفيطلبنا

5152ألالراطقاعلىلرذ1الحياةقطعإلىبابتهاجوأعادته



Aابريناوسالثافيالفرنليللهرطقاتالمناهضدبvqr

حياتهألؤأ

الكنسيريخاتواحدمصدرسوىلناليسإيريناوسحياةلممعالرسم

قرنبعدالكتابهذافيتردالتيوالمعلومات5rAقيصريةأسقفألوسابيوس
لقداستخالصهممكنماوهذاموئفاتهإلىمباشرةتستندإيريناوسموتمنونصف

القديستلميذالشيخبوليكرئسإلىصبيابعدuوكانإزميرفيإيريناوساستمع
حوالىولدإيريناوسإنالقولفيمكنا5Ifoسنةحوالىهذايكونقديوحنا

باسماتههيقرنمرةوكلبوليكرئصمرةاoكتاباتهفييذكروهواtأو135سنة

الحفاظهثمفيصغرهمنذترئىقدإيريناوسأننستخلصكلههذامنيوحئاالقديس
بدورهنقلهعلىعنايةبكلسيسهرالذيالتقليدعلى

ءجامابعضإلىمشنادااويبدوليونكنيسةفيكاهئاإيريناوسنLSc1VVسنة

وفيالوقسثبعضفيهاأقاموآنهليونإلىإزصرمنطريقهفيبرومةمرأ3لهكتاباتهفي

ليونءشهدارسالةليسلمهإلقثيريوسالباباإلى3ءالشهداالمسيحبونأرسلهعينهاالسنة

ليونأسقفتوتيوئااألمرذاالجزميمكنالIإيريناوسوضعمنالرسالةهذههل
إيريناوسخلفهسنةتسعونالعمرمنولهالسجنفيPothinبوتينالقديس

رجلدور4أوسابيوسيذكرماوفقإيريناوسأدى200و190سنةبين

الكنائسوسائرالصغرىسية7كنائسبينقامالذيالجدلفياحمهيعنيهكماالسالم

بعيدتحتفلنتLالصغرىآسيةفكنائسالفصحبعيداالحتفالتاريخمسألةفيالمسيحية

هذايليالذيLافيبهتحتفلالكنائسوسائررومةكانتفيمانيساناfفيالفصح

لحرماءإلقاينويكانالذيرومةكنيسةرئيسفكتور3إإيريناوسفكتبالتاريخ

الرسلإلىيعوداننظرهفيفالتقليدانالموضوعفيالمسامحطالباآسيةكنائسعلى

ءشهدايعدونكانواالمحاكمةبانمظارسئحنواالذينالمسيحيون

هالكنسيالتاريخ
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منلكثيرعينهالمعئفيكتبإللهأوسابيوسكرويذجنبإلىجنباإبقاؤهماويمكن

Lاألخرىالكنائسءرؤسا

حكمفيحدثتعائةمذبحةضحيةراحلريماإيريناوسموتعنالكثيرنعرفال
شهيدنهعلىتكرمهوالكنيسة252سنةحوالىساويرسسبتيفس

المالحظاتبعض

ألسقفهااألؤلئةبعضعلىويوافقرومةيعرفغاليةإلىالمهاجراآلسيوفيهذا
أهميةهنامنليونإلىنقلهوقدالرومانيوالتقليدالصغرىأسيةتقليدبينمجمعقهو

والغربالشرثطملتقىعلىتقعالتيشهادته

أوالفلسفةمنالمتضلعيوستينسثقافةمنأدنمماهيالفلسفيةإيريناوسثقافةإن
بثقافتهيكفلهولكئهالعقيدةعنالدفاعفييضاهيهالالذياإلسكندرفيإكليمنضسى

قفةالمر

للنظرالفتةفهىالكتابيةإيريناوسثقافةأما

بلتزارفونأورسهنسقارنوقدمباشراتعلقابيستينسمتعلقإيريناوس

BALTHASARvonURSHansباستطاعةيكنلمبقولهوابريناوسئوستيئس

يسمتخدمالذييوستينسبدونخاضةرفعةمنإليهوصلULإالوصولإيريناوس
يفتقدالموهبةتجاهكالعبقرىيوستينسإلىبالنسبةإيريناوسيتصرفكتاباتهباستمرار

وخطابهجانبمملمنإيريناوسئشرقذلكبخالفاللمعانبعضإلىيوستينس

وأفضليوستينسغرارعلى6الملتهبالوسطصميمفيتغوصخألقةنظرةعنيصدر
7العهدينبينيجمعالذيالمعئالمقدسللكتابالنموذجيالمعنىفيإيريناوسيرىمنه

iالراطقةاعلىالرذفييردالذكطالمهئالنمنحع
راجع

28pIVI1968ParisAubierCroixlaetGloireLaURSHansBALTHASARvonC13217PG
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واألمثالالنماذجإلهامبهءتبىكانتالذيالمقذسةالكتبفيالمخفيالكنزهوالمسيح
ذر1Jالمسيحصليبكشفهوقدالحقلفيالمدفونالكترهوالناموسالمسيحيينإلىبالنسبة

الهراطقةىلع

اإليقوناتفييمثلكانالصليبنإلىاإلشارةتجبأفضلفهفاالنصهذالفهم
ليوستينسالتاليالنصيفسرماوهذاخشبمنوهوبالمحراثالقديمة

003األؤلعلىالtالمحراثالصليبدونمننحرثأنيمكنهل

التقليديةالصورةيسمتعملولكئهالصليبعلىيضكلمالجهتهمنوأوريجانس

30لوقامقاطعجديدةأرضاونصرالنفستنفتحاللةكلمةسيكةتحت

بصراحةالصورةإلىفيشيركاسيانشأئا

محاضرةالصليببذكرىأعىبالمحراثقلوبنافلنحرث

تلفاهالذياإليمانينقلفهوالكنيسةرجلأوألإئهإيريناوسإلىلنعدولكن
عليهشاهداوثباتبتواضعويبقىاإليمانقوانينتعابيروإلىالمقدسالكتابإلىمستندا

الشقليدعنالمنفصلغيرالمقذسالكتابعلىالالحقالالهوتيركزعينهاإلصرارذاو

لهأعمانئائا

haeresesAdvercucالهراطقةعلىالرذ01

المسيحياألدبحفظهللهرطقةدحضأقدمهوالدفاعيالكبيرالكتابهذا

المستعملةاللفةء

فقدقدولكنهاليونانيةباللغةكتباألصليالنص

النسخةكرهايذالذيأوغسطينسالقديسقبلuإتعودالالتينيةالترجمة

لموالسريانيةاألرمنيةإلىأخرىترجماتثضةالكاملالنصنإليناتنقلوحدهاالالتينية

مافسرعانكبيرانجاحاظهورهلدىالكتابهذاأحرزالمقاطعبعضسوممطمنهايبق



r9نيقيةمممعإلىااليئالقرنمن

الرابعالقرنءأباشهرةولكنوصيةالغنلبدعةقاضيةضربةفيهرأواإذونشروهترجموه
حيتعشرالسادسالقرنحئىالوسطىالقرونوأهملتهالنسيانفيفسقطحجبته

وكانالرئيسسةالكتابنسخةإيرزئسلمالعانشرا26oفسنةجديدمناكئشف
8إيريناوسعزيزيوحبأبفخرالمولفيدعو

عيوملطاايكابنحوانوهدفلىوالصحيحالكاملالكتابعنوانب
الغنوصئةعلىءالضوءإلقاترجمتهوهذهباليونانيةأوسابيوسلناحفظهوقدهدفه

Zj9الكاذبعلمهاحض

نكشفaLوبمحرالمحتالالصغيرالحيوانهذاجسمعلىءالضوءإلقافياجتهدنالقد

lccrTالهراطقةعلىلرذ1عليهمنتغلبعقائدهم

الضاللعنالقناعكشففيإيريناوسإذنفيجتهد

أحدلjuالصددهذافيعينهاالحقيقةمنحمقيقةأكثردولبلهبذاتيتبئينالالضالل

زجاجمنقطعألئهينهالبعضويقذرهكريمححرهوالذيالزئردمناأفضلهمكناسالن
جهتنامننريدالخداعهاويكشفاختصاصييأتينTإبهشبيهةقئيعملجعلها

علىلرذ1حمالنثيابفيوهملهملجهلهمللذئابقريسةكالخرافالبعضيقعأن
مةالمقدطقةالهرا

فليسالمسيحيهدفأئاتنفخالخاطئةفالمعرفةءالكبرياخطرإلىإيريناوسيشير
اللةمننقتربوبالمحبةالمحبةبلالمعرفة

اللةمنذلكمقابلنقترلتوأنعلماوأقلثقافةأفلنكونأنفائدةوأكثرلنااألفضللمن

قاللذلكرتناإلىعينهالوقتفيونخطأوالخبرةالعلميخاخرونمتبباننانعتقدأنمنبالمحبة
1cY1cCافراطقةعلىالوذفئبئالمحئةأماينفخالعلمبولس

nC13217PG
وعنالفارغةالدنبوئةألحاديثاعنأعرضرالوديعةاحفظتيموثاوسياI114قيامنمستقىالشعبير

Sبlsعلممناقضات
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حقيقيةمعرفةثمةولكن

ttAcrrالهراطقةعلىالرذالرسلعقيدةهىماالحقيقئةالمعرفة

Y9V

الهراطقةعلىالرذكتابتصميمب

أبوابحمسةالكتابيتضضن

الكنيسةلعقيدةوموجزالكاذبةللمعرفةعرضاألولالباب

ودعوةاإليمانلقاعدةالخضوعإلىدعوةوأعىالعقلبواسطةالردالثانيالباب

التقليدمعاالتفاقإلى

الرسلوعقيدةالتقليدبواسطةالرذالثالثالباب

Jواألمثاالصريحةألقوال1الرلثأقوالبواسطةالردالرابعالباب

الرسوليةالرسائلبواسطةالردالخامسالباب

ءشىكلوإعادةالجسدقيامةعقيدة

الهرطقةعلىالرديركزوالحامسوالرابعالثالثالبابفيالمولفأنالمالحظمن
باسمالمقدسةالكتبحقيقةتبيانفييتوشعالثالثالبابوفيالمقدسالكتابعلى

قدالحقيقةنفسههوالذيالرلتتالميذفالرسلالكنيسةحفظتهالذيالرسوليالتقليد
تجزئتهئمكنالالمقدسالكتابأنعلىالبرهانهووهذاكتابةونقلوهابالحقيقةكرزوا

ناتجوهذاالتعقيدببعضgالقاريشعرذلكومعواضحللكتابالعائمالتصميم
وتحقيقهتصورهتمبلواحدةدفعةتأليفهيتئملمالكتابأنومنإيريناوسفكركثافةمن
pzمتتاليةفعات

ثألكالحatioSxnplOyovuo6tioatiovtSالرسوليةالكرازةتبيان2

باللغةمنهنحطوطاكتشفأنإلىمجهوألكانأوسابيوسيذكرهالذيالكتاب
ا4Iسنةاألرمنية
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الكتابهدفء

إليناسلمهالذيلاليمانموجزعرضفهوهدفهالكتابعنوأنيبينأخرىمرة

عندفاعيعقبهإيجاألمسيحيتعليمإذنإئهاإليمانلموضوعبرهانأوانتبييتبعهالرسل
اإليمان

ريخهتاب

ومن99الفصلفيإليهيحيلإئهإذالهواطقةعلىالرذبعدكتبأنهشكال
سنواتعدةعلىامتدتأليفهأنونعلمالهراقةعلىالرذتأريخيصعبأخرىجهة

منحبريتهامتدتالذيإلفثيريوسهوالحاليالباباأنالثالثالبابفيإيريناوسويذكر
اسنةإلىاVهسنة

تصميمهب

اإليمانهذاوبرهانتبيانيعقبهلإليمانعرضاقسمينالكتابيتضفن

اإليمانفحوىl4إاالفصلمناألولالقسم
الكتابتبريرة1rالفصول

للخالصالعائموالتدبيرالثالثةاإليمانقانونمواد47لالفصو
يمالقدللعهدالنبويالتدبير830الفصول
المسيحيسوعشخص4اrالفصول

االيمانتبيانo4V97الفصلمنالثانيالقسم

النبويالبرهانإئهالمسيحيالوحىحقيقةعلىالدليلeCإيرينانظرفيهوما
حقيقةعلىالبرهانليقيمالقدمالعهدنصوصإلىإيريناوسيستنديوستينشأثرعلى

األناجيل

cdircYrطقةاالرألراجعرا10
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وبالتاليالخالقاللةعنالعقيدةالهراطقةعلىالرذفياألساسياألمركانإن
Uiعنالعقيدةوبالتاليالخالصتصميمأيالتدبإرهوالتبإنفياألساسيفاألمرهوت

المسيحيسوع

إيريناوسأسلوب

هايتمئزالتيالشماملةوالنظراتالفكرلكثافةالكتابهذاةءقراالسهلمنليس

هذاءالقارىتعودفمئاألفكاربسطخاللهامنيتئمالتيوالتعرجاتالموأضيععرض
lبعضهامرتبطةمتعودخابوجهالمولفقئمالتيالمواضيعيرىأنلهطابآلسلوب

بينتحمعالتيالرائعةالتعابرتلكصفحةكلفيفتظهرلبعضبعضهاومساندةببعض

فيانهLQعنبالحرفيأووتفاؤلهإيريناوسحماسعنوتنئموالعمقالبساطة

فكارألثائا

الحالمىتاريخالهولطإيريناوس

الواقعيالتاريخالخالصلتاريخكالهوفيءدىLهباقتناعدومايريناوسيتكلم
باسطامراحلهكلفيإيريناوسفيهيجوصنعهلمالخليقتهاللةمحبةيكشفالذممب

التدريجيالوحىيئضحثمدم1خطيئةتأتيثمالخلقمنينطلقءشىكلكلهالوحى
التحسئدالكلمةتجسئدالتاريخهذاوقفةءاألنبيااتءونبوءاآلباتاريخخاللمنلئة

الكنيسةوينطمونيؤسنسونرسلlIوالقيامةrالsاعنفصلهيمكنالالذيالفدائي
عدتماإلنسالطاللةروحيعلىإذالحسدبقيامةيكثملالحالصرأسهاالمسيحالتي

الفساد

دحالالخالصتصيمعنالعقبدةععئوالتدبرالثالوثاللةعنالعقيدةممعئالالهوتبيرالنمييز11

الثاكالقرنلهايةفيإالمألوفايصبحلنءوالفدا

المرضرعهذافيراحمع12

pp124nVivanteFoi1970ParisAubierChristdutriompheLeG5AULEN
6934



ليقيأمجمعإلىالثايئالقرنن

يقودالذيالخالصلعملالتدريجياالكتمالأعيننامulيبسطإذإيريناوسإن
وواقعيةحقيقةءاألشياأكثرعلىيتكلمأئهيدركاللةمعالشركةإلىالبشريةاإلنسان

rتبيانبالحقيقةموجودةأمورااليمانموضوع

الكنيسةفيالحقيقة

يميزالذيالفكرفيالهلعءبإزاءىLUواالثابتاليقينهذاإليريناوسأينمن
علىيبحثونوالذينعيشهااألمورءإزاخرA6اعتقاوطورااعتقادتارةلهمالذيناطقةlا

عهدلقدالموحاةالحقيقةيجدأينإيريناوسيعرفo202أبذايجدونوالوامالد

كتاباتمنيتغذىوفيهاإيريناوسءيلتجىالكنيسةهذهوإلىالكنيسةإلىفيها

نمالردب

5cلمالعافيوسكفرررعتقدفالكنيسة

الرسلإلىيعودالذيالحقيقةتقليذيحقظالكنيسةفي

قدرسلLفالكنيسةفينجدهاأنيسهلاليئالحقيقةعنأخرموضعفينبحثأاليجب
شرابمنهايستقىغبسمنكلإنحئىكاملألالحقيقةمستودعفيكمافيهاوضعوا
الحقيقةتقليدبقوةئدركوأنالكنيسةمنهوماكلقصوىمحبةنححثأنيجبالحياة

1ctcr

الرئيسةالمقاطعبعضسوىمنهنوردالمشهورنصنفيإيريناوسيضعلذلك
رومةيختارالرسوليةالخالفةتثبتوهكذارومةكنيسةعلىتعاقبواالذيناألساقفةالئحأل

يعرفهاوالتيممةالقدالعظمىالكنيسةإئهاقصدخيرعنليصرولكنالمثالسبيلعلى
YcYcrوبولسبطرسالمجيدانالرسوالنوأقامهاأسحسهاوقدالجميع
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رومةكنيسامعوفاقفيتكونانيجبمكانكلمغالقادمينالمؤمنينأعنيكنيسةكل
التقليذمكانكلمنالقادمونفيهاحفظالتيهي13قدرةاألكثرتأسيسهاسلطةبسبب
rYcrالرسلمناآلفي

األسقفيألمهئةلبنشإلىسلماوبنياهاالكنيسةأسئساأنبعدالطوباويينالرسولينإن
الرسلبعدمنالثاكوهوإكليمنضشإلىاألسقفيةلت6وبعدهأنكليتشوخلفه

سالصاالمقاموفيألكسندرسخلفهوإيفاريستشإيفاريستشخلعهوإكليمنض
ثمباستشهادهالمجيدتيليسفورسبعدهومنسيكستمنضبالرسلبعدمن

األسقفيةألتأنيكيتئصوتيرسخلفأنبعدأنيكيتشثمبيومماثمهيجينئ
الرسلبعدمنعشرالثافيالمقامفيإلفثيريوسإلىاآلن

ويلى

االتقليدعن

المسوولونهمالرسلءخلفااألساقفةأنكيفنرىوفيهاألساسيالنص
بالحقيقةللكرازةوكذلكلهلحافظون

وكرازةالرسلمنذالكنيسألتحويهالذممأالتقليدإليناوصلالحالفةMوهذهالنظامهذافي

حئىالرسلمنذالكنيسألعليهحافظتالذيالمحمساإليمانأنL5Jlبرهانوهذاالحقيقة
rcrcrفيهئحزلوالواحدهوالحقفيوانتقليومنا

اإليمانوتعطنامكانكلفينفسهاهىوكرازقاواحدةالكنيسة

الىبيناهكماومستندةلذاقامساويألوتبقىمكانكلفينفسهاهيالكنيسةكرازةإفا

خاللالكالموبموجز14والنهايةوالوسالبدايةفيالتالميذوجميعوالرسلءاألنبياشهادة

داخلفيويقيماإلنسانخالكهيحرممطالذىدتةاالعتيادىالعملخاللاإللهيالتدبيركل
والذمممافاخرءإنافيلينكشرابعليهونحافظالكنيسةمننلناهالذياإليمانهذاامماننا

قدهذهاللةعطألإنأيحويهالذيءاإلناحئىوئحذدالدوامعلىئنععقأناللةروحبعطيه
هابحيونيتقبلونهاكالذءألعضاYجميعإنحئالحليقةإلىكالنسمةالكنيسةإلىفيهاكهد
1irwcrfcrالفلطروحاأعئالمسبحمشاركألالعطألهذهوفي

1C

f

يعتمدهاأخرىترجةهناك34nSCSAGNARDcFترجمةهنااعتمدنالقد

211nSCDOUTRELEAULetامتياراكثر1أصلهابسببتقول

4لشرائعافياتالطون
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fvcrrcمتماسكءشىكلالكإرىالثالةدةالمواضيح

تأتلفيعالجهاالتيالمتنوعةالمواضيعبأنالتنويهويجدراجاغيئإيريناوسفكرإن
L4متماسكءشيكلنفسههويقولهمايصخبحيثمتناسقةوحدةفي

الالتيالثقةءشيكليأليمنهالذيالقديرالواحدبالئةالسليماإليمانمتماسكءشيكل
ابنصارفيهالذيااللهيوبالتدبيرءشيكلكانبهيالذالمسيحيسوعاللةبابنتتزعزع

اآلبتصميمعليطلعناالذكطالحقيقةمعرفأليمنحالذياللهبروحواالكالنإنسانااللة
rcfVcrاآلبلمشيئةوفاقاجيلكلفيالبشربينحاضراكانبهالذيواالبن

يعالجهماالتيوتلكالراطقةاعلىالرذيعالجهاالتيالمواضيعبينللتمييزمجالال
الهراطقةبوجهاإليمانعنالدفاعإطارفيتندرجاألولىأنسوىنالتب

المواضيعسائرهاترتبطكبرىمواضيعثالئةثمة
اللهوحدة

المسيحفيكلهاالخليقةاستعادةحققالذيااللهيالتدبير
التدريجيةاإلنسانتربية

الثهوحدةألساسيOPoYأ

الثنائيةهذهلخالق1الشريرالثانيواإللهالصالحاإللهبينتفصلالغنوصيةالثنائية

واحتقارالخلقاحتقارهووالمادةالجسدفاحتقارالمطلقالتجديفهيإيريناوسنظرفي

هوالعلياإللهيكونأنتنكرالغنوصيةأنكلههذاومصدرالخالقاحتقارهوالخلق
الخالقاإللهنفسه

صئنعقدعالمناإنيقولونالذينألقوالئباتوالوجبلناصنعناالذممماغيرJوجوال
ءشىكلصنعالذياحدالVjلبالبتستكناأخرlأوأخرىقدرةةي6ومالئكةبوساطأل
ثباتهامنهتخرجكلمةكلتجدبكلمته

ةعقيدهفعندهمالكنيسةكهنةلدىالمقذسةالكتبقرأناإذاثابتةهيمنهتخرجكلمةممل
cryaسلالر



303ايريناوستالثافيالقرنليتللهرطظالمناهفىألدب

فيالحقيقةإلىاللةوحدةمنإيريناوسبنتقلالمقطعهذامنالثانيةالفقرةفي

ببعضبعضهاالمواضيعترابطفيإيريناوسأسلوبعنقلناهماعلىدليلوهذاالكنيسة
واااإللمجانعقائدوتماسك

الخالععملوحدةتنتجاللةوصدةمنأ

اإلنسانلمجبالواحدفالئةالوحدةبختمموسيرماللةيلمسمهماكلإنقيللقد
الواحداالبنعملهوالذيالواحدبالخالصتتحققالشركةهذهبهاالئحادإلىويدعوه
حداالوالقدسلروخ

الذينلجميعواحدوخالصواحدقدمعوروحواحدابنوكلمةواحدألبإلهسوىليس
البنإألجودIالواحدالاألوجودالأنهكمااحدلخالصإالوجودالبهيومنون
tVc1ةاللأسرارتتحفقفيهواحدبشريلجنسإالوجودوالاآلبمشيئةيكئلواحد

الكتابوحدةتحفظواحدةكنيسةثمةإيريناوسفكركليسمالوحدةموضوع

انداعلىإيريناوسيتكلمالحيالواحدلإللهالواحدالوحينجدفيهالذيالمقدس
فيواحدمقدسوكتابللكنيسةواحدةوكرازةواحدوتقليدصواحدوخالواحد

هوالجسدوهذا4للمسيحواحدوجسدصورأربعةفيواحدوإنجيلالعهدينوحدة
الكنيسة

المقذسةالكتبوحدة2

فمنذالقديمالعهدألسفارإيريناوسقبلمحفوطاكانالمقدسةالكتبتعبيرإن
الجديدوالعهدبمالقدالعهدأسفاريعىصارالعهدينوحدةأكدالذيإيريناوس

الذياللةباألناشيديسئحشجياواحدانغمالدركيتكلمونالذينالكئرينأصواتفي
wcnrcrخلقنا

15
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دينالوحدةإظهارعلىيعملالهراطقةعلىالرذمنالثالثالبابكل

Ycr112التائموتناغمهماوحدقماعينهالوقتوفيالعهدينبينالفرقسنبين

تقليدعلىترتكزونهائيةكاملةوحدةتكؤنالتيالجديدالعهدأسفارقانونيةإن

عينهالوقتفيمؤكذااألربعةصورهفياإلنجيلعلىإيريناوسيتكلموالكنيسةالرسل
يحييهواحداخا3Jأن

واحدروحمجييهاإلنجيلهذاولكنصورأربعةفياالنجيلأعطاناقدالكلمةاإد

suوأساسهاالكنيسةركنفاإلنجيلجهاتأربعلمللعانأناجيلأربعةا
إيريناوسفيهايصورالتيالرموزإلىاالشارةوتجدرcrAt1كلهلمالعافيبهئكزز
يشبهونفاإلنجيليونوااليقوناتالرسمفنفيستنتشروالتياألربعألاألناجيلهذه

األول470رؤV92مزمورالكونصانعالكلمةعليهايجلسالتياألربعةالشيروبيم
علىوتكلصهإنجيلهتسامىبسمببيوحئاإلىاألسديرمزإيريناوسنظروفياألسديشبه
زخريابالكاهنإنجيلهيبدأالذيلوقاإلىيرمزوهوالثوريشبهالثانياللةابنئلك

وجهيشبهالثالثوالمضخىالكاهناللةابنكرامةوئثبتأالهيكلفيالذبائحوبتقديم
يشمبهوالرابعاإلنسانمإاللةابنتستببذكرإنجيلهيبدأالذيمئىإلىيرمزهوj4إنسان
القدسالروحعلىويتكلمسريعةلمحاتيخاإنجيلهيقدمالذيمرقسإلىيرمزوهونسرا
مافيآنهونعلمcr11Acأشعياسفرفيمكتوبهوكماءاألنبياعلىيئالذي
الزمنءبدفيالكلمةوصففيبالتحليقجيلهإنبدأئهيوحناإلىيرمزالنسرصاربعد

Y3األسودتكثرحيثءالصحرافييسوعصومفيإنجيلهبدأألئهمرقسإلىيرمزسد

بذاتهيوحيوالخالقالمتسامىاللة03

أنإنسمانأيبالتالييستطيعوالذاتهيمنحالالذياللةتسامىالغنوصئونيؤكد
أفأيؤكدعينهالوقتفيولكنهإيريناوسأيضايثبتهالتساميهذايدركهوأنيعرقه
الخالقنفسههوالمتسامىالعلياإللههذا



Aإيريناوساثايئالقرنفيللهرطقاتالمناهضدب

fcrICYفوقهإلهمنومالمالعاأيضاخلقنفسههوجبلناالذياإلله

305

محبةوعنتدريجيالخليقتهبذاتهأوحىقدالخالقاللة

cfc1محبتهفيبلعظمتهفياللةنعرتأننستطعال

ولكئناسمؤهأدركأحدمنLمإذصنعهايالتالكائناتمنأحديعرفهالعظمتهفي

الذيالمسيعيسوعرئناكلمتهأعئءشىكلخلقبهالذيبفضلوذلكمحبتهفيعرفناه
لذلكبالئةاإلنسانأيبالبدايةالنهايةليربطالناسبينإنسانارLiاألضرةاألزمنةفي

الجسحدفيممحيصهمسبفابشئرواالنبؤةموهبةنفسهالكلمةهذامننالواقد4ءفاألنبيا

خLحيايقىوإنسانيراهالوصفبهيفىالالذممماومجدهعظمتهفيللة1أنشلثال
rrYالذينيمنحوقدرتهبالماسهولمحبتهليولكنإدراكهيمكنالاآلبفأ
اللةعندضستطاعالناسعندئستطاعالyمألنآءاألنبيابهأنبأماوهذارؤيتهنعمةيحبونه
1A1YVc3Lj4Uذاتهءتلقامنإلنسانlyانيمكنهءشاإذااللةولكناللةيرىأنثكنه

رأهلقدءشيكليستطيعفالتةءشاوكيفماءشامئيريدهملمنللناسنفستهيرقي
التبنىبحسببنابوساطةرؤيتةتمتئمالقدسالروحبوساطةقديماءاألنبيا

YIctاألبوةبحسبالسماواتملكوتفيأيضايرىوسوف

فيتدرجهناكالسماواتملكوتفيثماالبنبتجسئدثمءباألنبيااللةرؤية
إلىبالنسبةفالصياقصدههوهذا16تدريجيبشكلبنفسهيوحىالواحداللةالزمن

اإلنسان

t207اللةمعاينةاإلنسانوحياةالحياالنسانالثهمجد4

إيريناوسكتاباتفيمرارايعودالموضوعهذا

يرونسسهللذينالحياةوكلنحنفستهاللةيريوبهوصفبهيفىالوصالحaئدوكالاللةعظمة

i1راجع
vnn320311pp1960IrenikondansDieudevisionLaELANNE

4440ppcitopURSHansBALTHASAR
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الفسادعدمتمنحومشاهدتهاللةسنشاهد

YCVCCفرحهوسيعاينيوصفالفرخاءوسيمتلىاللةوجهسرىوجهناإن

IVاللةيداالخألقالثهعمله

نأvلمالئكةأوأدلىإللهالكونليخلقلهجةNووخالقمتسامواحداللة

1اثبيانبيديهاللةخلقهفقداإلنسانأئاإ4201يدانلهليس

فالئةالخالصمنمسبفاوالتأكدمحبتهاكتشافهوالخالقالواحدبالئةاالعتراف

اكتمالهعدمسببتكونأنيمكنوحدهااإلنسانحريةءيديهعملعنأبذايتخلىلن

fc9crYلكلالمشتركالقاسمهوإيريناوسنظرفيالكلمةتجسئدإنكارإن
frrcVمتماسكءشىكسلإأنمماولكنrc114jrfnIcالهرطقات

Uوحدةعلىيعتديمنكلدفوالهرطقاتكلموجزهوالخالقعلىلتجديف

3مقدمة4اللة

الذكلهماالجسدخالصومناهضةالحالقعلىالتحديفيليمالطئلخصالهراطقةقالهLمكل

3مقدمة41كلهالتدبيراللةابنصنعألجلهوالذممطاللةخليقألهو

االثنتإنبيديهجبلهاللةألن4lاإلنسانجسد5كبرأهميةإيريناوسيعلق

الحكمةهوالذيالقدسحJالروtالكلمةهوالذمماالبناليدانهاتانهمامنولكن

االبنأعىمنهصدرااللذانءشىكلفيعاونهوقدهعنهالتعبيمكنالبعصلاللةقام
المالئكةجميعوهملهماخاضعونخذامولهذينوالحكمةالكلماالقدسوحljو

طأاإلثنتينبيديهوجبلهمئالهعلىاللةصنعهوقدوحسدنفسمنمتوازنمزبجهواالنسان

تكنسانالنصنعJلهماJقااللذينالقدسوالروحباالبن

V

1A

rIJع

MAMBRINOبم7910

370355pp1957
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المفردبصيغة31اللةيدDترداألحيانبعضوفي

الحياةأحلمنوتسؤيناتصنعناالنهايألحئالبدايةمنالئغيردئةيدعننبحثأنينبغىال
1c1Itoهومثالاللةصورةعلىوتكفلهتصنعهلماحاضرةوهى

cl4yاللةكلمةأعىافةيدصنعتهقدهآدمإن

فيهيفالصورةومثالهاللةصورةعلىوعبارةاللةيديببنعالقةثفة
مشاركةإلىبالنسبةالنفسفيهووالمثالدبمتجالذيالكلمةإلىبالنسبةذلكالجسد

االقدسالروخ

فليس27تكحباةنسمةأنفهفيونفخاألرضمنترابااإلنساناإللهالرلثوجبل
والدئةصورةيصنعواأنالمالئكألباستطاعةلبمىإلهإذوجبلوهصنعرهالذينهمالمالئكة

يكنأفالئةكلهاءاألشياأباللةعنالبعدكلبعيدةقدرةيةوالالحقيقياإللهغيرأحد
علىلديهكانفقدهيدانلهليسكأنيصنعهأنذاتهفيمسبقاقررماليصنعلهمبحاجة

مجريةشيكلصنعوفيهمافبهماالقدسحjوااالبنوالحكمةالكلمةالدوام
تكومئالناصورتناعلىاإلنسانلنصنعيقولعندمااآلبيتوخهيهماوتائمتقاللوباس

االبنعالمةهىفيناالصورة

يظهريكنلمهذاولكناللةصورةعلىضنعقداإلنسانإنيقالكانالسابقةاألزمنةفي
Ycا5Iنساناضنعصورنهعلىالذىهومنظورغيربعدكانالكلمألإنإد

القدسحitاعالمةخاصبنوعفهوالمثالأما

5ثبياناللةمثالعلىاإلنسانوبصنعاآلبئهاأباbيصرخالقلسالروحجمبعافينا

0A1مثالهعلىتجعلناإئهاللناساللةيهبهاالذممطالقدسالروحنعمةتفعلذام

العملفياللةصورةبملكهن6شكالناقمفاإلنسانالقدرالروحالنفستفقدعندما

cO1cالقدسوحالJبوساطةالمثالينللمولكنهالمصنوع

i11945colLyondeIreneeSaintParticleA6البئ1ةلSpiritualitedeDictionnaire
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ءشىكلباستعادةتحققالذياإللهيالتدبيرموضوعب

2إيريناوسعندتدلرلفظةمعنىأ

عائمبنوعئطققولكنهاالشائعةاليونانيةاللغةفيكثيرةمعانلهاتدبولفظةإن
بعضفيهماأمريناللفظةهذهتعنيأنيمكنإيرئناوسعندالبيتتدبيرعلى

بالنسبةونحططهاللةقصدهوفالتدبيربالجمعأمبالمفردئستعقلمابحسبVاالختال

فيروتهsإلىيصلالذيالخالصتاريخفييتحفقالذيمحئتهوتصميماإلنسانإلى
فيكانءسواعنايتهتدخالتفتعنيوالمتتاليةالمتنوعةاللةتدابيرأماءوالفداالتجسئد
شخصكلتاريخفيأوإسرائيلتاريخفيسيماوالالعائمالتاريخ

الخالصتصميمهوالذممبالوحيدالتدبيرتتميمإلىتوولالتدابيركلأنوجلي
الجنسئيهكانمتنؤعةبطرقوهكذاالحالصنحططكمهندسيرسمكالناللةإن

4fcrcالحالصلسيمفونئةالبشرفي

كلإليهايشيرالتيالمتنؤعةالمالمحمبيناءاألنبياأقواليفسثرأنالروحياإلنسانيسنطع
fcrrco1اللةابنأتمهالذىالعملمجملعينهالوقتفيومظهرامنها

مآخطيئة2

عليهيغدقأحدلهليكوناللمااإلنسانإلىمجاجةكاناللةألفأليسأدماللةصنعءالبدفي
1clfcfتهناإحسا

اللةمثالعلىحرفهوومثالهاللةصورةعلىخلقاالنسانأنمما
4fcrvحزأيضاهوالذياللةمثالعلىخلقألئهءالبدمنذحراإلنسان

وضعلقدالخاضةنفستهوهبهكحاالخاصاستقاللهءالبدمنذوهبهإذحرااللةجعلهلقد
crVcf1االختيارقدرةنسانافي

راجعالتدبرلمعئمفضلأللدراسأل20
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إالبلوغهايسشطيعالالحياةهذهأنبيدالحياةأجلمنآدمفياإلنسانصنعلقد
إليهاللةيدعوهالذيالعهدبواسطةبالئةباالئحاد

بحوهرإنسانوهوالقلرالروحمشاركةبفضلحيفهوأمرينمنمكؤنالحياالنسان
o1Icالجسد

cfOCYاللةممشاركةإألحياةالولكنالحياةبدونيحياأناإلنسانعلىيستحيل

بالطاعةاللةاإلنسانيشاركوكيف

اإلنسانموتوهذاشزاللةعصياناإلنسانحياةهذهاللةطاعةعلىالخيريقوم

الموتإلىبهأدىعصيانهأنأيرغالموتعدمفيمنهرغبةاللةعصىآدمولكن

lYجلبوالشرالخيرمعرفاشجرةمناألكrدfوهماأكالألتهماالموتعليهماءوحؤا

51cYrcالموتيجلباللةوعصيانيعصيان

فيمأسقطالقد2االحنووبعضوعطفnبتسامحآدمعلىإيريناوسيتكلم
الموتعدمبحخةأخركائنءإغوا

ولكن12تبيانالمالئكةحئىعليهاماوكلاألرضميدكانأدمأنشذال

bاإلنسانNTسنإلىليصلينمؤأنعليهوكانطفألكانفقدصغإزابعدكان

13تبيانلبلوغا

عليهكانبلكامالاستخداماقواهاستخدامبعديملكيكنلمأنهيعبئوهذا
منءوحوامآخاولففيماهبعاللةأحاطهلذلك22كمالةليبلغينمؤأنحتما
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وألمحسهماجلدمنأقمصةالرلثلهماصنعمآزرمنهلهماوصنعاالشائكالتينورق
rocyr

الثئومنricYlgالخطيئةليوقفبرحمةلالنساناللةيمنحهنفسهوالموت
آدمبخالصاالرتياثيمكن

نسلغلبهأوقدبدورهالعدوغلبعندماولذللثالحياةمنهالعدوانتزعإذأدمغلبلقد
خالصينكرونفالذينئمومنالحياةأدماستعادمريمdلدوالذكلما20NCرؤالمرأة

plفإنالضاألالخروفبيعتقدونالإذالحياةعنأنفسميستبعدونإئهميكذبونم
AوVالهالكسلطانتحتيزالالالبشريالنسلفكلضاالJيزاالكان

ءمنذالبد3

ءالمحدمنذالناسجميعيشملالخالصوهذااآلبمرستلبالمسيحتحققالخالص
شاملاإللهيوالتدبيرواحدفالخالص

علىبعنايتهيسهرلمواآلبفحسبقيصرتيباريوسنامفيبهأمنواللذينالمسيحيأتلم
جيلهموسطفيقدرقمبحسبالذينءالبدمنذالناسجميععلىبلفحسباقيومأناس
ويسمعواالمسيحيرواأنواشتهواهمقرثحاهوقداسةبعدلزفواوتوأحبوهاللةعبدوا
ayaYcYYcf

التجشدجذة4

اآلبمعءالبدمنذكانالمسيحكانإذاالتاليالسؤالئطرحالسياقهذافي
3التجسئدحملهالذيالجديداألمرفماصنعهاالتيالخليقةفيضرأ1حالقدسوالروح

إذجديدهبكلأتىهن6فاعلمواممحيئهالرلثبهأتىكطالنهالجديدماتسألواأنلكمخطرإن
لتحذدتأثماسوفالجذةأنهوسابقاعلنقمابهءنجىقدكانالذكهوبنفسهأتانا

ذللثثماقرسلواالذفيالخذامسابقابهأنبأقدالملكخمجىكانفإنثانيةوئحييهاإلنسان
الحرئةمنهونالواعنهالمعلنبالفرحشعئهوامتألالملكوصلمئولكنلستدIاستقباللتهيئة
الجديدعنلونءيتساالءالعقالقالناسبعطاياهوتنغمواكالتوسمعواممشاهدتهوتمئعوأ
التيالحراتالناسووهبفسمهبنهوءحافقدممحيئهأنبأمنإلىبالنسبةالملكبهأتىالذكها
1Yبطاعلبهايطلعواأنأنفسهملمالئكة11المرسلونيشثهيوالتيسابقاعنهاءأنجى
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الثهوحيهوالمتجشدالكلمة05

يوعنهأخبرهواآلبحضنفيالذيالوحيداالبنقطأحديرهلماللة
Aيصيراللةولكنءالبدمنذوذلكباالبناآلبنعرفننائثبتإيريناوسيىال
االبنتجسئدفيمرئيا

للجنعرضالذىهوإلهاآلبمعءالبدمنذألثهباآلبيوحىبنNUءالبدمنذهكذا

الماللصةاألرمنةوفيوتناكمبانتظاماآلبوممجيدالمواهبوتنؤعءاألنبياروىشريالب
cEVcYدئةالناسومقدماللناساللةمظهرا

الجميعبهمنبلىلموإننفستهاآلبأظهرومحسوسامربيارjLالذيشخصيابالكلمة
يشاهدونهاقالتيالمرئئألغيرألقيقحالaاالبنفياآلبوارقدجيعامهن6بيدالئساوممماعلى

cfIIcاالبنهياآلبقيهايشاهدونالتيالمرديةوالحقيقةاآلبهياألبن

فيئركطالماهوواالبناالبنلييرىالماهواآلببقؤةتقولأخرىترجمةوممة

r2اآلب

كلمتهولكنوصفبهيفيالإتهيعرقهكلمنهكنولإلينابالنسبأليدركواليرىالاآلب
4rcicيخبرعنه

واحدرأستحثءشيكلاستعادة06

المتحسئدالكلمةإنفالقولالتدبيراكتمالإلىالذروةإلىوصلناقدنحنها

جديذارأساوتتخذاألولىصورقاإلىجديدمنتعودالبشريةأنيعيالبشريةيستعيد
بولسمنالفكسرةهذهإيريناوساستقىجديدءشيكلومعهأتىقدالجديدفادم

تمامعندليحققهنفسهفيفقصدهسبقالذيمشيئتهسرلناأعلنقداللةإنأالرسول
pوالسماواتفيماءشكلالمسيحفيواحدرأستحتيجمعأنأياألزمنة
551ك51روالجديدم5Tصورةاستقىأيضابولسومناit91األرض

منفكرهفيناحيتينتمييزيمكنعمقوبكلشخصيبوجهالفكرةهذهإيريناوسعيتوس
جهةومنباسرهاالخليقةوحتىكلهاالبشريةذاتهفيالمتجممئدالكلمايستعيدجهة

rr100SCn
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ئزيلوبطاعتهويصلحهفيجددهاألؤلآدمعمليستعيدالجديدأدملكونهخرى1
األؤلالعصيان

إنساناصاراللةفابنكلهاةالبشرئةذاكهفييستعيديحالمسيسوعأ
وفيmالضالطلبفيوساعياءالبدفياآلبصنعهالذيالعملذأتهفيمستعيدا

اإلنسانصنععندمااآلبفالئةآدمعليهاخلقالبئاألولىالصورةلإلنسانيبينتجسئده
اللةابنصورةعلىجسدهفيحتىهوفاإلنسانثمومنالمتجسئدابنهمثالعلىصنعه

المتجسد

تهممشااإلنسانيصيرحئىبهشبيهااإلنسانوجاعألإنساناصارقداللةكلمةإن
اللةصورةعلىصنعاإلنسانإنالسابقةاألزمنألفيقيلدفقاآلبعيئفيثمينااالبن

ضنعصورتهعلىالذىهومنظورغيربعدكانالكلمةإنإذيظهريكنلمهذاولكن
Lلكافيالصورةأظهربشراالكلمألصارئاولكنبسهولةالمثالفقدهذاوألجلاإلنسان
اإلنسانجعلإذثابتبوجهالمثالوأعادعليهالصورةنتUKنفشههورإذحقيقتها
41140Yمنظورأصارالذيالكلمةبواسطةالمنظورغيرباآلبشبيفا

مماوأجيالهمالبشرلسنوكلأدممنذالمتفرظاألممكلذأئهفياستعادالذىهوالرهمثإن
ا54رويأدطأنالمزمعرمزمpTبولسيدعوذلكأجلومننفسهدم1ذلكفي

rcrrcr

ءجافقداإلنسانيةالحياةأجيالكلذاتهفياستعادقدالمسيحأنإيريناوسويبين
شهادةهنانجد2224والشيوحوالشبانواألوالداألطفالالناسليخلعجميع

األطفالمعموديةعنقديمة

شخصفيكلهاالخليقةIlالستعاتحقيقااإلفخارستياسرفييريناوس51وير
فيوالخمرالخبزفيحاضرايصيرالجديددمTأنفبماوتحديدهاالمتحشدالكلمة

يستعيدفالمسيحوالكونالطييعةأيضابلاالنسانفقطليمرليستعيداألرضمنتوجات
فياستعادهماقدإذاإلنسانفيواألرضءالسماويجمعإياهمفتدياءشىكلذاتهفي
2اإلطالقعلىءشىكلوبالتالمماالحالصنظامكلشخصهفيويلخصذاته

f2
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بهالذممأدتأعلنهاقدالخليقةمنالمستقاةفالكأسالخليقةبواسطةونتغذكطأعضاؤهنحن
o22Y2أجسادناشثسذدبهالذيجسدهأعلنهقدالخليقةمنالمئحذوالخبزدئنايتقؤى

سببكانالذيالعصيانئزيلوطاعئهاألؤلآدمعمليستعيدالجديدآدم2
26هالكنا

rAتبياناألرضإلىالساقطاإلنسانآذاتهفييقيمالمسيح

191هبالعوتمالذيالعصيانالعودعلىبطاعتهاستعادلقد

العودعلىارئكبالذيمالقدالعصيانأزالالعودعلىالموتحئىلهاخضعالىبالطاعة
4rتبيان

كانمنهوانتزعمثىراجعالشيطانى1yciالقواللةقهرالجديدبأدم
rj1cyrعليهفضيقدكانالذينفسهلالنسانالحياةلئعيدالموتالشىلقديملكه

مريمعلىمباشرةيتكلمالجديدآدمالمسيحعلىيتكلمأنبعدإيريناوسإدنثم
ءراالعذ

شخعطفياإلنساناللةكلمةمعئاكذلكءعذراأرضمنأدمخلقتاللةيدأنكحا

عملفيبدوليمربمنامتخالفهاعلىولكنءحؤاجانبإلىوهكذاءالعذرأمريممنؤلد
وعصتالشرأغواهاءحؤابالمسيححبلتثااالنسانخالصعملهوالذىهذاالجمع

بعدوهيءحواإنالعذراجءحؤاعنالمحاميةوصارتاللةلطاطفاستسلمتممرأئااللة
لهاصارتفبطاعتهاءالعذرامريمأمابأسرهالبشريوللجنسلهاالموتسببكانتءعذرا

ماإذعينهاللمسرةإعادةهناكءحؤاإلىمريممنخالصسبببأسرهالبشرممهأوللجنس
يبدلذلكعقذهاتمالتيالحباللفكمعاكسبائجاهبالرجوعإالعقذهتممالحلسبيلمن
الحقيقيةالحركةنمظهرا1rYYrAأدمإلىويعودالرلثمنءابتدايسوعنسبلوقا
هكذاالحياةإنجيلفيالجديدةyaالوالوفق0األجداإلىمنهبلإليهاألجدادمنتسيرال

rcLrtانهاباممرحلتهاممانهابعدمءحؤاعقدتهماءحوامعصيةمريمطاعةأبطلت

r7
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الجديدوةالبشارةالمالكحملءحؤاءالعذرامخطوبةكانتبالنيلحقالذيالضالللمحو

منواختباتالشيطانمالكبكالمضفتءحموامريمءالعذراوبانحطكانتاليإلىالحقة
الجديدةالبشرىجراليلالمالكمنحمعتأنافبعدممرأماكلممهعصتأدطبعداللةوجه

بأنرضيتفالئانيألاللةعصتاآلولىكانتإذاكلمتهأطاعتألثهاأحشائهافياللةحملت

الجنسالموثربلىوكماءحزاءالعذراعنالمحاميةمريمءالعذراصارتوهكناعهت
i1c19c0امرأبواسطةالبثرقيالجنسخلصكذلكامرأةبسببالبشري

ءبد5نرأنيمكنءالعذراومريمالمسيحبينإيريناولمىيفيمهاالتيالعالقةهذهفي

27المرجمإالالهوث

ءوالفداالتجشدبينالضلةبدمهنحفصون7

فيقولءالفداالهوتإيريناوسعندهحجبقدالتحعمئدالهوتأنالبعضيرى

المسيحعملكلئانويأمرإيريناوسنظرفيهوالمسيحعملإنهارناكمثال
معاوإنسانكإلهطبيعتهفيمتضئن

كاملألخالصةالمسيحيةعنيعلىإيريناوممماإنإذالدفةمنيخلوالحكمهذاإدأ
28التوازنتمامومتوازنةموتلفة

يرتكزالذيواألساسالهوتهفيالزاوثةحجرهوالتحسثدوممفأنشلث

عملليتغالضرورىالشرطإيريناوسنظرفيهوالتجسئدNولكنcءشيكلعليه
29ءالفدا

جسدناأجلمنوجسدهنفسناأجلمننفسهفأعطىالخاصبدمهاقتدأناقدالرلثإن
co4l

41CYYcالبشريةأعيتالميذهأرجلبيديهغسللفد

vr49ثط

VAكتابمنإليريناوسالمخصصالثافيالفصلالموضوعمذافيراجع

36124nVivanteأoi

rj1JicLmoomnالساشالمرجع9
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يجمع

مابعينيهيرى

صنعه

أنالمسيحأرادفقدالجحيمإلمماونزولهالخالصيةالمسيحآالمبينيريناوس
قدنفسههوكانالذيللعملالخالصليمنحالخليقةفيمكتملغيركان

تركهمنالمينثالرهمروإذهVTالمسيحءاعندممثقلةكانتالتالميذعيونإن
أنيعىوهذاوأيقظهمثانبةعادئهولكالبشرنومءإزااللةصريعىوهذاحالهمعلىyأؤ

مابحينيهليرىاألرضأعماقإلىنزلألجلهمالذينالنائمينالتالميذاستيقاظهياآلالم
cfICYYالخليقةفيمكتملغركان

كانالذيالعملأيالضاذالخروفليطباألرضأعماقإلىنزلمعنااللةاالبنهذا
يالذاإلنسانهذاألبيهلبقذم410ت1العلىإلىحديدمنويحودنفسههوصنعه
w9arcبهويوصيهوجده

التدريجئةاإلنسانثربيةب

نظرهاإلنسمانالىإيريناوسينظرyoc3مخلوقرغلستاإلنسانأيها

ممحبةاللةفيهيتابعللزمنتايبىعينهالوقتوفيدائمةصيرورةفيكائنإلى
لينمواإلنسانصنعاللةإناكتمالهإلىفشميئاشيئااإلنسانفيقودالتربوفيعمله

YAcflclأتكواكثرواانمواالكتابقولبحسبوبنضج

لالنسانإيريناوسمفهومأ

شبيههووبذلكعاقلإثهاللةصورةعلىخلقكونهمنتأتياإلنسانكرامة
ctrcfأفعالهوسيدحراخلقةبالئة

رأيناكماخلقكونهمنكرامتهيتخذالغنوصيونيحتقرهالذينفسهالجسدو

المتحسداللةابنصورةعلى

عندمااإلنسانويكتملروحجسدنفسوحدةهوالمكتملاالنسان
اإلنساناللةيدعوالتيالحقيقيةالحياةيعطيالذيهوالقدسوحفااللةروحيشارك
إلبها
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هىوالئاآلبروحتنالالتيالنفسمنمكونةوحدةتشكلمجحوعةهوالمكتملاإلنسان
ccIcاللةورةعلىالمصنوعبالجسدمئحدة

ئغدوبالتالياإلنسانجسدإألليسفهوالمكتملاإلنسانوحدهيشكلالالمصنوعالجسد
اتحادإناالنسانروحوليسروحااسمئعطىإئهااالنسانهيوحدهاالنفسوالمنه
51cIcالمكتملاالنسانيكؤنالذيهوالثالثالحفائقهذه

معالدوامعلىويبقىالخارجومنالداخلمنوالنفسبالجسديحيطالقدسلروح
1rcrهالبئةيغاالثمومناالنسان

الجسدهذاالفسادعدمفيالقيامةإلىالمدعوبالجسدإعجاتهإيريناوسوئظهر

اإللهيالفنمنصورتهونالاللةصنعهالذي

الفنعلىحصلءالبدفيهإذبالقيامةالئهقدرةينالأنعلىراAiسيصكلالجسدإن

وتعمليتلصايدةخرTوتسمعناtخرjTترىعينامنهءجزصاروهكذااإللهي
jفيهايمزوعروقاننشرالوأخرءاألعضابينتحمعليحانبكلمنمشدودةأعصاباأخر

lالحياةتمنحاليوقدرتهوحكمتهاللةفنعنئقضىكيرإذنفالجسدالتنفسوتقسم
5Ycrcrالجسدفيأىالضعفدطوتظهر

الذيC1fcf14اللةلعطاياكمستودعخلقاكتمالهأجلمنخلقاإلنسان

تنمومابقدروأعظمأكثرخيراتيحبونهالذينيمنحاللةY106هوغنىفيضهو
الزمنالهوتإلىنصلوهكذاCc9cfلهمحئتهم

الزمنالهوت2

والنهايةوالوسطالبدايةفييتحققاإللهىالتدبير

حياتهمشاركشهإلىيدعوناالواحداللةالحليقةهدف

4142اللةحياةفييشتركاإلنسانليجعلوملموشامرئياإنساناصارالمسيح

أعطىلذلكمعهالشركةإلىبحاجةنحنبلإلينابحاجةكأنهشيئامثايطلبالالرب
نشاركهأنتمنحناالىهىاللةمعالشركةCهاآلبحضنفيليجمعناءبسخاذاته
40ثبيانالفسادعدمفي



Aإيركاوسالئالماالفرنفيللهرطقاثالمناهضدبnv

أدئةورؤيةأدئةسنعاينالفسادعدمفياللةومشاركةاللةرؤيةبينصلةوثمة
fAcrcrاللةمنيقربهالفسادوعدمفاسدغيراإلنسانتجعل

فهوعميقمعنىولهلالنساناللةعطيةهوالزمنوالنصجالنمؤشريعة
الخلودةممoفيهلتنضجالشرط

1الخلودممرةوينتجبينهامافيلينمولالنسانالزمنيألءاألشيااللةجعللقده
30األبدفيكيانئايتكؤنفيهالذىلموالمرالرائعالحقلهىاألرض

يصنعهالذياللةيديبينطيعاليظلكيانهنموشريعةيقبلأناإلنسانوعلى
t9Ycr

برةويتمصالخهيظهرحثىاإلنساناكتمالأجلمنمسبفاءشيكلحددقداللةإن
y25rوئدرك4اللةيعالمنأنعليسثالكاملالئضجإلىاإلنسانويصل

علىالمخلوقاإلنسانيصعهاالىكألالحرهيوهذهاإليقاعهووهذاالنظامهوهذا

وينمييغذكطالروحويصنعينقذاالبنويأمربقرراآلبومثالهالمخلوقغيراللةصورة
ليسذالمخلوقغرمنينقربإئهأيالكمالنحورتفعوفشيئاشيئاينموواإلنسان

أؤآلئصئعأنعلبهفكاناإلنسانأئااللةوهوالمخلوقغرسوىكاملمن
بنمويصتعأنوبعد

بالغايصيرينمؤأنوبعد

يتكاثربالغازيصأنوبعد

يقوىبئكاثرأنوبعد

يئحديقوىأنوبعد

4rcrMأخيزالةاليعاينيمجدأنوبعله

اللةعلىيتعؤدواإلنساناإلنسانعلىيتعوداللةاآلخرعلىالواحدتعؤد
أنعليهماأيضافهذانالضاألالخروفلطلبحJJواالكلمةيديهاآلبيرسلوعندما
اللةعلىيتعودأنويعلماهبصبرليريياهاإلنسانعلىدايتعؤ

r11ped36me1945ParisatheehumanismeldeDrameLeHLUBACde
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نيقيةجممعالىالثايئالقرنمن

لإلنسانيتركبلأحدايغصبالاللةاإلنسانتربيةبااللهياألسلوب
مابقدرثميناسيكونسينالهالذيواإلكليلطويالجهادااإلنسانيعانيلذلكحريته
الواقعةاإلنساننفسفييتئمالجهافىوهذاfVcrvصعئاعليهللحصولالجهاديكون
فيالجسمدوتسقطاتءالغراراتنقاتتبعفتارةحjالجسدوابين

فياللةأننعلمولكنناوالشرالخيراإلنسمانيختبرهكذا591األرضيةالشهوات
التيالغلبةصبقااللةرأىلقدjjAAيحبونهالذينلخيريسعىءشىكل

الناسأوهانكليحتمللذلكالمتجسدالكلمةبوساطةلالنسانسيعطيها

أكثرليكونبلالنهايةإلىهالكالراهالالحوتتلعهيونانيرىأنبصبراللةاحتمل
علىخلصهالذممطاإللهأعظمتمجيداوليمخدالحوتحوفمنخروجهبعدلهخضوعا

بلالنهايةإلىهالكاljليرNاإلنسانسقطألاللةاحتملءالبدمنذوكذلكءرجاغر
هييونانيةtrrT3يونانأيةبحسببالكلمألالخالصلهأعذقدنألئه

وقيامتهالمسيحلموتصورة

أناإلنسمانعلىبهوالثقةدئةوالطاعةالجهادفياللةمشاركةاإلنساندور
بالجهادالخيرفحلعلىيتمرن

المرضاختباربعدإالكئهايدركالفالصخةأجلهمنالجهادممرةهوالخيرإدرالقإن
Sالملكوتهكذاالموتمعكلقارنتهاالحياةوقيمةالطمألمعممقارنتهالنورقيمةتظهرثللذ
ماوبقدرلحبهكينارويصماروبقداألرضيالملكوتيعرفونللذينألنهوالسماوى

tVcrVcأدئةلدىنتمحدنحئه

اللةلعملخضوعهعدمفييكمناكتمالهعدموسببأفعالهوسيدحراإلنسان
Uمئىإلبراهيمأءأبناالحجارةمنيقيمأنيستطيعالذيهواالنسانيهملالفالئة
399cfrcYcJفيهاللةلعملطيغايكونأناإلنسانعلى

يسدبصبرفانتظراللةعملكنتفإنيصنعكالذىهواللةبلاللةيصنعالذيأنتلست
الذيأنتيناسبكالذيالوقتلطوأعىالمناسبالوقتفيءشيكليصنعالذيالصانع
فيكوليكنالصانعإياهايعطيكالتيالصورةواحفظوطيعالثناقلتالهفقذمضمع



Aايريناوسالثايئالقرنليثللهرطظالمنادبlr

الصورةعلىممحاعنكتزولأصابعهوبصماتتقسووبدونهمنهيألىالذممط3اءالما
ركجوخلقتقديدهإنفيكالذيالخزفينححباإللهيفبالفنالكمالإلىترتقى

وتزئنك0111خرفارجاوفيالداخلفيوالفضألالخالصبالذهبستكسوكالتيوهي
4tr9rYctمزحسنكإلىنفسهالملكيصبوبحيث

دالفطعدملياالنسانأكتهال03

لصالحجرتالخالصتدبيرأياألحداثكلمحميزهإذنيختارالحراإلنسان
قدرةأكثراإلنسانوصيرتالخلودأجلمنتنضجحريتهجعلتإذوخالصهاإلنسان

ov9t1دئةاألبديالخضوععلى

فياإلنسانيشتركبالطاعةوثيقاارتباطامرتبطاندئةوالطاعةالفسادعدم
طبيعةخصائصمنليسالذيالفسادعدمفييشتركاللةحياةفيوباشتراكهاللةحياة

الذيالمتجسئداللةكلمةبوساطةلإلنساناللةيمنحهانعمةهوإئماا320اإلنسان

والموتالفسادعدملننالبهنتحدأنأفلناوقدوالموتالفساددمrعهو

كذلكءالبدفياإلنسانصنعااللذانهمااآلبيديوالروحالكلمةأدأكما
LrاآلبإلمماوباالبناالبنإلىنرتقيjArبااكتمالهإلىاإلنسانيقودانأيضافهما
oic2اآلبإلىعملهاالبنيسلم

وجسدكلهالكونالمسيحيستعيداإلفخارستيافيالخلودعربوناإلفخارستيا
يعتريهاالاإلفخارستيافيتشتركالتيأجسادنالذلكاالنسانجسديغذيالمسيح
أنويتعؤدالجسديتمرناألرضهذهعلىالقيامةءرجالهاأنمماcالفساد
أنلوكماالحياةفييشتركأنيستطيعالالجسدإنالبعضيقولفكيفالحياةمجمل

نكثأوءلماافياالشتراكعلىuJغيريدهفيإنسانيمسكهاالئءماالممتلئةاإلسفنجة

51النورفياالشتراكعلىقادرةغيريحملهاالتيالملتهبةالشعلة

الراطقةاعلىالرذراحمعالقلسلروخارمزهوءالما3
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ولكناللةمعاينةاإلنسمانوحياةc4الحياةلكمالتعدناوالعابرةالمجرأةحياتنا

االختيارحريةلإلنسانتركقداللة

والتمثعوالنورالحياةهياللةمعوالشركةمحبئهمجفظونالذينلكلمعهالشركةيمنحاللةإن
واالنفصالاختاروهالذيباالنفصالفيعاقبهمإرادقمءمملعنهينفصلونالذينأئاصبرراته

أيضاهومنهاان1الذلكلهانهايةوالأبدتةاللةخراتأنوالحالالموتهواللةعن
NYcYVc0لهفايةوالأبدفي

rc1Acf3نفسهإلىمجرمااإلنسانمنتجعلالخطيئة

QاأللفئةIDونظرئةإيريناوس

محاطاالعالمهذاالممايعودسوفالمسيحبأنإيريناوسيعتقديوستينشغرارعلى
الرؤياسفرفيJjلماحرفيتقسيرإلىاستناذاسنةألفاألرضفيليملكبالقديسين

yrItآغيرlIالمسيحسئششئهالذيالزمىوالملكوتالعودةهذهتاريخلمجدد

فيهيتعؤدمجذذاتماyالعالمهذاوسيكوناoy3cإدللخلوتمهيداسيكون
إيريناوسيهدفاللةإدراكفشيئاشيئاالعالمهذافيالعبوديةقاسواالذينالصديقون

بأسرهوالمادفياألرضيلمالعايشملاللةخالصأنالتأكيدإلىباأللفيةهاعتقاخاللمن
فيتعلقهأماالجديدةاألرضعنالمحاميهوإيريناوسوالتاريخواألرضالناس
ماإلىبالئظرئانوفيفأمرسنةاأللفكلىتتكلمالتيالرؤيويةبالنصوصعينهالوقت
32ذلكخاللمنيقصده

خالصة

الذيالهوتهويتميزالمسيحيالفكرتاريخفيأساسيامحألإيريناوسكتاباتتحتل
المقدسالكتابعلىالدائمواالعتمادوالوضوحبالشمولممجملهالخالصتاريخيعاج

الغشوصيةءبإزاويثبتلهاأمينايبقىالتيالكنيسةاناممقاعدةإلىمستنذايفسئرهالذي

rv83
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جميعلخرهوإئماالمفكرينمننخبةعلىمحصورةمعرفةليسالكنيسةاممانأن
وبالثالياإللهيئللوحيالهراطقةرفضوينتقدمنهموالصغارءالبسطاوالسيماالمؤمنين

اللةمعالشركةفيئدخلهاإذالبشرئةتجديدئعيدالذيبالتجسئديأتيناالذيللخالص

LإاليريدوذوالالسماويالخمرمزيجينبذوناطقةUأنيقبلونواللمالعاهذاء
Ltiocrcالفردمنوطردسقطالذيآدمفياالستمراريؤثرونبلهماللةيمتزج

ءشىكلولكنوخليقتهالخالقمحورينمنانطالقاالهوئهفيإيريناوسعيتوس
التيالخليفةيحمالويترلمثنائيةكلإيريناوسيرفضالمتساميالخالقاللةعملمنينطلق
الروحمستوفيهيرىالذياإلنسانجسدخاصنوبنوعوالمادةالكوناللةصنعها
هKتترولنعملهتتركاأويداهمحبةعنويخلصهمحبةعناإلنساناللةخلقلقدالقدس
يعطىالقدسح194rrccijjالضالالخروفالبضرئةاإلنسانإلىئرستلفالكلمة

اللةمعيتآلفأنعلىاإلنسانومساعدةYc1Ycrالحياةإلمماإلدخالهااألمملكل

33والروحالكلمةعناقفياإلنسانابتهإليهاآلبيضئمتحوالهذاوعلى

أعىالمصنوعالقدمبالجرهلىباتحادهمااللةوروحاآلبكلمألنفالنهايةفيوهكذا
لمأدمفإنالكاملاآلبيدركأنعلىوقادراوكامالحيااإلنسانجعالقدمfAجوهر
صورتناعلىاالنسانلنصنعقالعندمااآلبكلمهمااللتيناللةيديمنيومايفلت
corcومثالنا

واالبتهاجالئهليلنشيدفيبهاالحتفالسينئمالبشريةاكتمالإن

يكرنفماذااآلبلهااث0نصرخالقدسالروحعربوننلناأنبعداآلنمنذكناإن

واالبتهاجالتهليلبنضيدءاألعضاجميعيفيضعندماحمهوجفاالئهونعابننقومعندما
1cAtoااألبديةبالحباةعلبهموأنعماألمواتبينمنأقامهمالذىممخدين

YrcitopJMAMBRINO
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االثالثالقرنفيالمسيحياألدب

الغربئونالكئاب

تليانستر

ماالروماهيبوليتس

قرطاجةأسقفكبريائس

اليونانئونالشرقكثاب

اإلسكندرفيإكليصنضس

نريجاوأ

القيصريأوسابيوس

الفصللهذاحعIر

PatrologiedeCoursEgliseIdePereslesLireBSOGabrielSaeurPETERS

459329pp1981ParisBDD
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الغربيونبال

لغتهم

بعضكتبوقدالالتينيةباللغةفاتهمؤمعظمكتبقرطاجةخطيبترتليانس

2المسرحلفئانيءإرضاقولهمجسبذلكباليونانيةالمؤئفات

فيبطئاأكثركاناللغةتطورفإنباليونانيةإأليكتبلمهيبوليتشرومةفي
القرنأواسطحثىالكنيسةفيالرسميةاللغةاليونانيةاللغةبقيتفقدحالكلوعلىرومة

366384داماسيوسالبابامعإالبالالتينيةبهيحتقللناإللهيوالقداسالرابع

بالالتينيةإآليكتبلمقرطاجةأسقفكإريانس

اللغةفيالالهوتيةالمصطلحاتأنشأالذيالعبقرفيالكاتبفهوترتليانئمأئا
استقىلقدالمسيحيةالجماعاتتستعملهاكانتالتيباللغةمستعينئاالمسيحيةلينيةالال
الذيالباعثبلالمسيحيةاللغةمبدعليسصارالطريقةوهذهالدارجةاللغةثرواتمن

3المسيحيألدبافيالتقليدئةوالغيرالثوريةالمسيحيينلغةأدخل

3

6اإلكليللي

146p1958RomechretiensdeslatinlesurEtudesCولحMOHRMANNل
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202سنةبعداه5نحوترتليانش

rv

ترتليانششخصأؤأل

حباتها

شخصيته2

ؤهنشا3

مؤئفاتهنيائا

الدفاعئةالكتابات01

الجدليةالكتابات02

المسكئةالكتابات03

العقائدفيفكرهئالثا

والقانونبالفلسحفةوعالقاتهالالهوت01

الهائةالعقائدئةالنقاطبعض2

مؤئرةخصئةثمخالصة

اإلكانإلىالوصوذالنفسنستطيعالبحيثالخالصمحورالقدرهذاعلىهوالجسد
18الجسدقيامةبالجسدالوثبقtanاصباإالوالخالص

YV41مرثيونعلىلرذ1اإلنسانخالصمنأكئربالئةحديرءشال

مرقيونعلىلرذ1فالقاعلىالتحديففيتستمرفهلوردةلكقدمأإن
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ترتليانششخصأؤأل

نيضةمممعإلىالثايئالقرنمن

حياتهأ

فياه5سنةحوالىTertullianusFlorensSeptimusQuintusانشترتليؤلد
التيأفريقيةياتvوإحدىفيالرئيسيةالمدينةقرطاجةوكانتوثنيينوالدينمنقرطاجة
مئةقائدوالدهوكالنالروماناستعمرها

وهذاالقانونفيخاصنبنوعوتبخرالمسضوىرفيعةدروسئاترتليانشتلقى
فتراتأقامحيثرومةفيالمحامىمهنةسjماآنهيعتقدالالهوتيةمؤئفاتهفيسيظهر
واسعةشهرةفيهالهوكانتطويلة

كانقرطاجةفيذلكبعدواستقرVfcسنةحوالىالمسيحيةإلىاهتدى

يؤكدهماهذاكاهناكانهلولكنمرئفائهذلكعلىتشهدكمامتزوجا

عظاتئلتيلمويكتبلمفترتليانساليومالشذيكتنفهأمرالولكنمإيرونيصالقديس
المقدسللكتابتفسيراتوالراعويةمؤتفاتكتبوال

فيالصغرىآسيةفيالبدعةهذهنشأتالمونتانيةالبدعةإلمماانتقل207سنة

المسيحمةإلىاهتدىوثىكاهنوهومونتانسيدعلىc1V1سنةحوالىفريجية

البدعةهذهوكانتبالتوبةويكرزاللةملكوتءوبمحىالقريبةلمالعابنهايةيتنبأأخذ

الروحتجلئاتءوراتسعىوكذللثالبلوغسنإلىالطفولةمنةبالمسيحئالعبورتدعى
تطهيرإلىسعتفإثهاتطرفهامنبالرغمالنبوةوموهبةوانخطافاتLرؤىالقدس

استهوتلذلكومتطلباشديذامثالهاكاننيينJمسيحيينوتنشثةالكشيسأل

عليهمفحكصتالكنسيةالسلطألقاومواوحانيينءهؤالولكنترتليانش
الحركةهذهعلىرومةبأسقفأسوةقرطاجةأسقفحكموعندماعنهاوانفصلوا

فيهاءالبقاترتليانشاختار

1الحشمةاليكتابهأنيعتقددقيفاتحديذاترتليانشوفاةسنةتحديديمكنال
السنةهذهبعدتوفيفقدوبالتاليكالسئسالباباأيامفيv2سنةكتب
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تالميذبعضالكنيسةإلىأوغسطينشالقديسأعادالخامسالقرنبدايةفي
4أتباعاحولهجمعقدكانترتليانشأنيبينفاترتليانش

شخصيته2

فيواسعاعلماالخارلىهئاjnLإجمعمميزةشخصيةذاترتليانشكان
انفعاليطضعرافقهاالصفاتهذهولكنالطمثفيوحئىدبAواوالقانونالفلسفة
بالسخريةخطابهفتميزبشراسةعنهادافعولكئهالمغاالةحنىالحقيقةأحبوجموح
والتهخم

وكانالبطولةحتىمقدسةكنيسةفأراداالسششهابرغبةترتليانشلثئغف
حملتهالتيهىالمضطقدينالمسيحيينبطولةتكونوقدJوتخاذخبنكلءإزابشدةيغتاظ
eIوافتقاالوثنيينالفالسفةتقلباتمنأملهخابأنبعدالمسيحياإليماناعتناقعلى
اليقينإلى

عنالبحثفيشديدةرغبةغبوالقلقمنبنوعيشعرءالشهداثباتءإراواحدكل

5بوالسإلىنفسههويعتننقهاحئىالحقيقةيعرفإنوماالسبب

منليسالصبرقلةالرئيسيبوهنهوالسيمابأوهانهيمرمنأولطهوترتليانش
الصخةعلىيتكلمالذيبالمريضفيهنفستهيشبهالصبرفيمقااليكتبأنcالصدفباب
بالمإليهايتوقوهو

وإنشاؤهأسلوبه03

القويةالشخصيةهذهغنىكلنكتشأننستطيعترتليانشأسلوبخاللمن
وهذاالعنفوهذااالندفاعهذايعخصتأنإاليسعهالترتليانشقرأمنوتناقضافا

86الهرطقاتليأوكسطنشالقذيس4
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فخمسةالتينيسةلغةويستخدمفريدةدوهبةيتمتعفهو0ساطعءإنشافيالدقيقالمنطق
ويسعىخصمسهجرحمنيخشىالjاختصاضهالدفاعومتأئقةهثة4dقصيرةجمله

دونيبقىإقناعهعناألحيانبعضفييتخلىأنعليهكانوإنإسكاتهإلىدوما

عةSXاقريحتهمنحياةينبضءشيكلأنبيداألدبيةعصرهبتقاليدمرتبطاشك

مؤئفاتهنيائا

حاليتهاعلىتحافظتزالvcالمثيرةالدفاعيةسمتهارغمترتليانسىمؤئفاتإن
ترتليانشاحارالتيعيتهااألضاليلأخرىءاأتحتمتسترةاليوميشهدفعصرنا
تفسيرفيوالريغالدينيةالتلفيقيةاليومتنتشرالمنتصرةوالوثنيةوالمرقيونيةالغنوصيةفمقابل
المسيحيألنقاوةفيالهدامLbsبنفوتوثروكلهااألخالقوتراخىدpواإلالمقدسالكتاب

الدفاعيةالمؤئفات01

سنةحوألىكتبيرnationesAdcالوئنئينإلى

وقيمانفسهااللةفكرةفيويتعفقالواحداإللهعنرائعtدفاهوالكتابهذا
المسيحيةعنممحتةيدافعالوثنيةبشذةينتقد

جريمةإثهجريمةاسمليسوهذامسيحيأنهأعلنقدفالناأنسوىتحويالأقواقكمإن
rاسم

والصالحالوداعةسوىيعئوالالمسحةمنمشتقالمسيحياسمإنآ

سنةأوخرفيكتبcApologeticumSالدفاع

وكأنهالمسيحيعاjUلاعلمورائعةترتليانشمؤئفاتأهئمهوالكتابهذا
يشكلوهوالحرفينضهافيكثيرةجمالمنهيعيدإذالوثنيينإلىلكتابمجددةنسخة

للمزلفالتاليبالكتابنوصى40p1958ParisJeromeSaintJSTEINMANNراجع

علىبرضعهترتليانئسمعالكماتبتعاطفإن1967ParisChaletduEdTertulliensنفسه

عنهممنازةصورةترسمالحيةصفحاتهلكنالنطزفبعضمنيخلوالأوغسطنئىمستوى
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كانالتيالمريعةاتءاالفترافيهفتقرأالعصرتاريخعلىوشاهداللمسيحيةرائعاعرضا
اغاألسراراحتفاالتفياألطفالقتلضحيتهاالمسيحيون

أندونمنعليهائحكمالأنإاللهارغبألوالغريبةلمالعاهذافيتحيااللهاتعلمالحقيقة
NYcئعرف

للجميعالدينيةيةبافىترتليانشويطالب
اختيارمنوتمنعوهمالدينحريةمنالناستحرمواأنبالدينكفرولجرتكونأنمناحذروا
أريدالمنإكرامعلىلترغحونيإكراتهأريدهمنمكرتمبأنليتسمحواالأنأياالله

IcYfاالنسانوالحثىباالكراهءؤاليريدأحدوالإكراقه

بذارهومهمiالمسيحئينعلىخوفالولكن

ا50Tبذأرهوالمسيحيينفدمحصدتموناكلماعددأنزداد

50r1اللةيترئئاعليناتحكمونعندما

أوسابيوسبشهادةظهورهفوراليونانيةإلىئرجمقدالدفاعكتابإن

سنةأيضاكيبanimaetestimonioWeالنفسلثمهادةلي

شهادةويستدعيالسمفسطائيينشهادةعلىترتليانشيردالمنشورهذافي
التربيةويتهمالثمعوبأقدملدىالواحدبالئةاإليمانبوجوديعتقدفهوالشعبيةالحكمة
كتابهفيالمنشورهذاهدفأوضحقدوكاناالنسانلدىالدييئمنالحبإفساد
الد

حالتهاواسترحمعتمرضوfنومأوشكرمناستيقظتكأئهاذافاإلىالنفسعادتمئ

اللةالعطمالئهالحقيقياللةاسمهرالذىالوحيدباالسماللةتسضيفائهاالطيعيةالصحيأل
أتوكليرىاللةدئانابالئةتعترفوهىالثماملالهتافهوهذااللةءشا4LUالصالح
IV1cflلىالداطبيعتهامنمسيحيةنفمىشهادةتلكالمجازيهواللةbاللةعلى

النفيتهاممحملهاالنسانعلىتنطبئإئهاإذإنسانكلمنأعظمهيالشهادةهذه

15للشهادةالمحكمةإلىتقدمي
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الفلسفةإلىءاللجوجدوىعدماليونانيينالدفاعبينبخالفترتليانشوئثبت

يخاوتغذيتالمكتباتفيوتمرنتالمدارسفيتثقفتالئأنتالنفسأيتهاإليكأتوخهال
البسيطةأنتالشهادةإلىأدعوكبلاالحكصةوتتقيئيناليونانروافاتفيأوكلياتIniا

مباشرةتخرجينالئأنتسواكلهمليسالذينلمحلككالتينتوالجاهلةوالبربرئةوالطيعية
1المشغلمنأوالساحةمنالشارعمن

اللةعننفسيبرهانتقدبميحاولأنالكتئباهذفيترتليانشأراد

سنةأواخرفيكيبScapulamcAd4سكابوالإلى

أسلمقدكانالذيأفريقياقنصلcNسكابوإلىالكتابهذافيترتليانيتوخه

فيويرىااللهيبالعقابفمنذرهقاتاعلىبعضهموأحرقالوحولقإلىمسيحيين

اإللهيالغضبعالمة2سنةآبافيحدثالذيالكاملالشمسفكسو

الدينيةبالحريةأخرىمرةويطالبcNعدكثرلمجكامءباالقتداوينصحه

بالتوستلالناسجميغعصأننريدولكئناالخوفنعرفالالذيننحنلخيقكأننريدال
اللةئحاربواالبأنإليهم

هلكتقدأئهاتبدومابقدرتنموإئهابلذلكتعلمأنتتموتلنالبدعةWMهذه

الالواحدقديناقتناعاتهمجسبواحدكليعبدةأنطبيعتهامتيازومننساناحقمنإئه

اهكباالدينيفرضأنالدينخصائصمنوليسيخدمهوالباآلخريضر

256و200سنةبينكيبJudaeoscAdversusاليهودعلىالرذ

اليهوديةاعتنقويهوديمسيحيبينوهمية11حقيقيةمجادلةالكتيبهذامناسبة
يستوحيحجبتهاسحابةكأنالحقيقةفيهاأظلمتJكامالفاراامتحديثا

ليستموسىشريعةأنفئثبتتريفونمعلحوارIيوستينشكتابترتليانش
السبتوحافظcالجديدةالذبيحةوكاهنالجديدالعهدءمنشىإنإذللخالصضرورية

المحبةلشريعةالمكانئخليأنالعدلشريعةوعلىأتىقداألبدفي
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اتجذلمؤئفات2

200سنةحوالىكيبhaereticorumprescriptionecDeالهراطقةئقادمفي

ألولينعتهاالتيللهرطقةشاملةدراسةوهوقانونرجلعصلهوالكتابهذا
المشروعغيرباالختياروهلة

بالهرطقةينعستالفاسدةالعقائدتجئبواجستبولقيهاعركدتقريبارساالكلفي

تعىيونانيةكلمةمنمشتقةاللفظةوهذههرطقاتئدعىوهىالعقائدهذهأصحاب
N6يقبلهاأوالهرطقألءينشىمنبهيقوماالختياروهذااالختيار

ومدةمئصلبشكلماشيئاأحدامتلكإذامحاملرافعةهناترتليانشيتوسئع
الدعوىيرفضإئهأيالتقادمحقيستخدمأنيستطيعفإنهالقانونيحددطويلزمن
يوقفبأنللمحامىويسمحخاليايقدمأنيجبالتقادموهذاحماعهادونمنحئى

Ulالدمسرى

هوالمقذسوالكتابالمقدسالكتابهووالهرطقةالكنيسةبينالخصومةفموضوع

أجلهاومنفيهاكتبفقدالكنيسةخاضة

الكتابملكيألترجعلمنبوضوحنرىأنفيحبالمفئسبالكتابيتسلحونالهراطقةأنمما
c1االمئيازهذالهحقاللمنباستعمالهيسقحالبحيثالمقد

الرسسسلإلينانقلهاالتيالحقيقةيتقبلبللهتحلوالىالحقيقأليحتارالالمسيحي

فالمسيحيإيريناوسأوضحهالذيسوليةالرالخالظمموضوعترتليانشيتوسئعهنا
رسوليةوالكنيسةالرسلوريثالحقيقي

ضمانواللةوالمسيحوالرسلالكنائسحقيقألناقفتإذاخاطئةعاهايجبعقيدةكل
1Yالرسوليةالكنائسمعشركتناهوعندناالحقيقة

أتخضونىالكنتمإذاممتلكافماعلىتفعلونأموحودوناننمالزمنمنكممنذأنتممن
علىتجرركيففالنتينشياوأنتكابتيفينحطبأنفيالحقمرقيونياأعطاكمن

هىاليونانيةواللفظة52غلJJcكار6
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األرضهذهحقليحدودتبديلعلىالجسارةأبيلسيالكأينمنينابيعىمجرىتحريل
مننلتهاالتيالحقيقيةالمستنداتيديوفيقبلكمأملكهاالقدحممنذوأملكهاليهي

37الرسلوريثإدىيمتلكونهاكانواالذينأنفسهماالأصحا

كلعلىويحتجغالمسيحيةفيالوثنيةالفلسفةدخولعلىأيضاترتليانشويثور
ديالكتيكيةأوأفالطونيةأورواقيةممسيحيةلهشأنوالفكرفيشرود

بينوأورشليمأثينألبينالعالقةمااالديالكتيكيةعلمهمالذيأرسطوطاليأتعسما

أورواقيةمسيحيةالمسيحئونيعتنقأناحذايىوالمسيحئينالهراطقةبينوالكنيسةاألكادممية
17يالكتيكيةد31نئةفالطوأ

1YاسنةالنهائيةالنسخةMarcionemcAdversusمرثيونعلىذالى

وصفائهالفكربقدرةيتميزcلاتجذكتبوعة41ترتليانشكتبأطولإئه

ويستوحىمرقيونهرطقةلدراسةمصدرأفضلوهوالثنائيةعلىشرسةبسخريةيتهخنم
الهرطقاتعلىالردإيريناوسكتاببالتأكيد

الكتابتصميمهووهذا
وصالحهاالخليقةجمالاألؤلالباب

الخالقمديحالثالطالباب

مرقيونمسيحنقدالثالثالباب

الكنيسةخاضةهواإلنجيلالرابعالباب

بولسالقديسرسائلتفسيرالخامسالباب

الخليقةيحماليشيدالبدايةمنذ

cf1الخالقعلىالتحديففيتستمرفهلوردلكقدمثإن

تتكلمالتيالتصاويركلوئبررالخالقصورةنهأعلىاإلنسانيظهرالثانيالبابفي
إنسانبصورةاللةعلى
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هووهذاالحاصنوبسلطانهالحرباخحيارهإالمتعلقوغرحراأجدهاللةخلقهالذياالنسان
20قامتهبشكلوليسومثالهاللةصورةعلى

هاالتيوأشكالهوحوامئهاالنسانقسماتيقبلأنبدونالبشرلمالقاةبأتمأناللةيقدرلم
بالثةحديروبذلكلإلنسانضرورىولكنبهالئقغيربائضاعجاللهعظمةلهميوحي

YV0اإلنسانخالصمنبالئةجدارةأكثرليسإذ

ويتعودبالتجععئدهكذاءيبىالذيالكلمةانحداراتهيهذهاللةانحداراتإن
ريناوسوإييوستينشعندنجدهاالتيعينهاالفكرةإنهااإلنسانءارتدا

اإلنسانيصيرلكيصغزايصيراللةويقسمويطبويسألينحدرالذيمهوالكلمة
Vc1كبيرا

اللةتنازالتمنيتشككالاإلنجيلبصليبيؤمنأنيقبلمنأنترتليانشيرى
مدىعلىاليهوديةوصئعقدشدبدونيسوعأنيثبتالرابعالبابفيبمالقلالحهدفي

اللةصالحفيهاتجلىالتياألولىالكلماتنت0التوراوصاياإنكلهالعاتم
Vcf1

المسيحيظهرانفاالقديسإنجيلوتشويهاإلنجيلتحريفعلىمرقيونعملوإن
والمشوهةالمحرفةالمقاطعهذهفيحتىءاألنبياعنهأعلنالذي

عملثلقدمرقيونياعليكاشفقكمالخالقمرستللهءاألنبيامسيحهويسوع
rcffإنجيلكفيحئىبهأعترفالذكطالمسيحهويسوععبثا

اتءنبويكمليسوعبأنأيقرأنيريدالألئهيسوعءاjذكرىمرقيونيحذف
442لمسيحيءرداهوكلهفالمزموراسرقتةالاحتفط21المزمور

عيتهاالنسخةيستعملالسفترتليانالكتاإلالنصلتاريخجذامفيدالكتابهذا

كبريانسيستعملهاالي

0025بسيطدوماهوالحقيقياإليمانالكتابهذامنأخيراستشهاد
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205سنةبعدكيبHermogenemAdversusهرموجينيسعلىالرذ

دئةومساويةأزليةالمادةأنيزعمكانغنوصيرسئامهوالقرطاجيهرموجينيس
الخلقعقيدةعنللدفاعالمرافعةذهترتليانشفيجيبه

اللةمنءشىأيضانحنهرموجينيمريالناأليسولكن

52متاوليساللةمنأتذلكولكنلنايكونوسوفذلكلنابالتاكيد

1اسنةحوالىكيبValentinianoscAdversusالفلنتينيينعلىالرذ

الهراطقةعلىالرذإيريناوسالقديسكتابمناألولالبابيقلدالمقالهذا
تقليدهفيرغبشهعنترتليانسويرب

إيريناوسأيضساوأئهيوالشهيدالفيلسوفيوستينشالمثالسبيلعلىأئهى
5اإليمانعنكتابكلفيقريبعنأتبعهماأنأودالعقائدكلعنالدقيقالباحث

اسنةحوالىكيبbaptismscDeالمعمودئةفي

أحدحولنيقيسةمجمعقبلكئبتالئالوحيدة7المعموديةعنالمقالةههذ
نتQuintillaSLكوينتيألتدعىامرأةإلىموخهتجذلكتابأيضاهياألسرار
عقالنيةأخرىاعتراضاتوتثيرالمعموديةفيءالمااستعمالمنتتشكك

أفريقيةكنيسةأنمثالفنعلمالطقوستاريخإلىبالنسبةكبرىأهميألأيضاوللكتاب
المعموديةمياهتكرسالوقتذللثمنذكانت

بعنفخصمهتهكعامهاجماءالمااستعمالضرورةعنترتليانشئجيب

أنوتريدالجاقةكنLمألاتوثراألفعىهذه6عنهافيقولغنوصيةبدعةإلىتنتمىفكوينتيأل
مىنالتيالصغيرةاألحماكنحنأئافيهايحيونالتيالمياهمنالمسيحأحماكتنتزع
1VفيهاببقائناإالنخلصوالءالمافيفنوتدftouaC8لسمكة1المسيحيسوعباسم
n

1976Paris176noVivanteFoibaptemeLeTERTULLIEN

حرفكليدلأحرفطسألميمؤلفباليونانيألالسمكةاسممألناألولىالكنيسأللطالمسيحرمزالسمكة
المخلصاللةابنالمسيحيسوعالتالبةالعبارةكلماتمنحرفأؤلعلىمنها

npECATYL06ةOeOU
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2مقاصدهلتتميموضيعةعناصريختارفالثةءالمااستعمالمنأحديتشكلثال

وجهعلىيرلتاللةروحكانSإءالبدفيوسمهاالذىالقديماالمتبازبسببالمياهأنواعكل
الروحينزلاللةئستدعىفحالماعليهااللةءاستدعاتممئتقديسناسرفيتشنركg4الميا

قدرةمنبدورهاءتمتلىتفدستومئبحضورهسهاويقدعليهاويحلءالسمامنالقدس

4التقديس

فحيثالمياهيقدسالذيهوالثالوثذكرمعالمقدسةالحركةاستعمالإن
th6الثالثةجسدهىالتيالكنيسةهناكالقدسحjواواالبناآلبالثالثة

فهوالمعموديةخادمأماالتثبيتأوالميرونمسحةهيمسحةالمعموديةتلى
وسائراإلنجيليينوالشمامسةللكهنةيجوزالحطر6Jحفيأومنهوبتفويضاألسقف

يعفدواأنالمؤمنين

كبريانسسيتخذهالموقفوهذاالهراطقةمعموديةصخةترتليانشينكر

إلىسبقفالسذيأوغسطينئسبخالفترتليانشIلمعلمهأمينابقىالذي
الصحيحالطقسبحسبئمتمئالهراطقةمعموديةإعادةلمنعاسطفانشالباباجانب
أساسوهىفاقمورمنبالرغمالمسيحيينوحدةأساسهىهذهالمعموديةوصخة
الحاليةالمسكونيةالحركة

ويتكلماألطفالمعموديةيحبذاللذلكواعياامماناتليانشتريطلب
بابهوفاإلكالنشوقمعموديةهوالذياالستشهادأىالدممعموديةعلى

الخالصسرهىالتيالمعموديةتقبلأمكنإذايجبولكنالخالص

سنةكيبdcorpiaceالعقاربسغضذالترياق

الاللةإنالقولعلىيجسرونفإنهمبالعقاربالغنوصيينترتليانشيشبه
فالموتترياقهوالكتئبهذاقاتالاللةمنلمجعلونءالشهداوإناالستشهاديطب

سكابوالاضهادءأثنافيكتبتقدالمقالةأنأيبدوااليمانجحودمنأفضل
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1YاسنةحوالىكيبChristicarneWeالمسيحجسدفي

قيامةفيالالحقللكتابمقذمةالكتيبهذاإننفسهترتليانشيقول
u2المسيحفيمقاالذيالجسدنوعإلىبوضوحالئظريجبإذiPlالجسد

المسيحجسدحقيقةينكرالذيمرقيونأيضاهوهناترتليانشوخصم
انالهكلكإؤلدتطريقةبأفيولكنللطيعةالواحباالحترامتحتقرإتكمرقيونيا

I42أحداتحمثأنيمكنكقكيفيوتدالذكط

لمإذاأحمذائحثأنككنال11حسدهوحئى1ميالداإلنسانمعأحثقدالمسيحولكن
4rcعليهماهومايجعلهنحت

حقيقيهورجلمباشرةبدونبتولمنالمسيحميالدأنترتليانئسيثبت
الخطيئةخالطءشىكلفيبحسدناشبيهحقيقيجسعدفيوماتيسوععالقوقد

2VسنةحوالمماكيبcarnisresurrectionecDeSدالجسقيامةفي

اإلنسانلجسدكبيرااحتراماإيريناوسمعلمهغرارعلىترتليانيكن

منمجدهيستقيالجسدهذا43بالمسيحيفكركانالترابهذااللةجبلعندما
والاإلنسانفياللةيعملالجسدوبواسطة77اللةنفخةمنذلكمنوأكثراللةيد

والدماللحملهايقومسوفالجسدوهذاجسدهبدوناإلنسانفيفكرةأيتتكؤن
53االمسيحفياللةوملكوتءالسمالكماسقكونباألاطمئتا

Yا3سنةحوالىكيبPraxeancAdversus5براكسياسعلىالرذ

عنالدفاعفيمنهرغبةالذيبراكسياسالكتابهذافيترتلبانشيهاجم
اسمانهماواالبناآلبأنواعتقداألقانيمبإنالتمييزألغىالغنوصيةبوجهاإللهيالتوحيد
الصليبعلىتألمالذيبالتاليهواآلباللةوأنالواحددئةمختلفتينلوظيفتين

عنكتابأولفهوالمسيحيالالهوتالفكرتاريخفياجامهئمالكتابهذا
كاتبأولهووترتليانستعابرهمنالكئيرنيقيةمجمعتبئىوقدالثالوثعقيدة



rr9ليائسكرالثالثالقرنفيالمسيحيألدب

قدأوغسطينئسأنشلثالالتينيةالثالوثIلفظةيسشعملالتينئ
بينالحثئبهموضوعفييماوالسالثالوثفيمقالتهكتابةفيمنهاستوحى
9البشريةالنفسوأفعالالثالوث

وسنة2سنةبينكيبanimacDeالنفسفي

معارفهسعةعلىيدلمماالنفسقيالفلسفيةءاآلرانحتلفترتليانسيستعرض

أفالطوننظريةالكتابهذافييرفضالطييةوحتىوالنفسئةالفلسفيةالميادينمختلففي

األولىالحتللحظةمنذمعايولدانوالجسدالنفسبىأنويثبثالسابقاألنفسوجودعن
مباشراخلقاالئهيخلقهاالنقسأنفتؤكدالكنيسةأما

الئسكئةالمؤئفات03

سنةكيبMartyresAdءالشهداإلى

ومسحونينعليهممحكومموعوظينإلىالكتيبهذايتوخه

مقتدونإئكمنورولكئكممطمسحنكممنهخرحتمبالحريبلالسجنتدخلوالم
ءالسممافيالنفمىتقبمعندماالقيودبثقلالجسديشعرالاللةفيحرارولكئكملسالسل

205سنةحوالىكيبspectaculiscDeالمشاهدلي

هلوانيةعروضمنالمشاهدأنواعلكلوعنيفةمطلقةدينونةهيةالمقالهذه

كانترومةفياأللعابهذهمثلأننتذكرعندماالمولفنفهماغومسارحوسباقات
وانتشرتأخالقيةوالالالمثصراسةمنكبيرقدرعلىاوكاالمواطنينأوقاتمعظمتشغل

هوءشىكلأنبحخةإليهايدعونالمسيحيونوكانومةرIغرعلىقرطاجةفي
حسن

rIعر

1966ParisAubiervol3TertulliendetrinitaireTheologieJosephMOINGT
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8فيهايجرىمابلئفسدكالتيهىاألماكنليست

الصورةمنتحطالتيالحنفوأعمالوالركالتالضرباتتلكإلىتنظرأنبكيليقال

Aاللةصورةهىالئاالنسانية

256و2هسنةبينكيبDeSلمياءلمcultufeminarumءالنسمازينةفي

أنواعكلفيرفضالتقوىأساسعلىيرتكزلكنهبالفكاهةالكتيبهذايئصف
لالستضهادمستعذةمسيحيةامرأةكلتكونأنويطلبالتحميل

اأنبهىءحواأنأتنستين

الشيطانبابأنحب

أااإلنسانمpiاللةصورةحطمتلقد

الزوردئةأواللونأرجوانيةنعاجتوتدأنبوسعهناLSأوإآلخلقهمماإالالئهيسترال
Ac

الأنأخشىالقيودقساوةيحتملأنمستعااألساورلبسالمعتادالمعصمهلأعلمال
ئغذءالشهداأثوابإنالسيفلحدالمجالتركمنوالزمردبالجواهرطاالعنقينمكن

rooلنابحلبهاالمكلفينالمالئكةانتظارفيونحن

سنةحوالىكيبزهorationeالصالةفي

ترتليانئويشذدالربيةالصالةعلىتعليقأقدمالتوجيهيالكتيبهذافينجد
oLاللةبأبوةاالعترافإمكانيةالمسيحيةالصالةفيجديدهو

والصالةالدينقاعدةينطمالذكفهوالصالةفينخاطبهأنيدسكيفعلمناوحدهاللة
اآلبقلبفيوالتأثيرءالسماإلىاالنتقالازامتييمنحناالذيهوالداخلمنويحييها

9االبنكلماتبواسطة

كالثالثةالنهارتقسيماتتحددالتيالساعاتبعضعلىقيهالحفاظفيحسنالصالةوقتأئا

علىأؤألحلالقدسفالروحالمقدسالكتابفيتظهرماكثئرالىlوالتاسعةوالسادسة
الساعةفيصعدعندمااألطعمةمجموعألرؤبارأىوبطرمماالثالثألالساعةفيالمجتمعينالتالميذ

وأعادالهيكلالىويوحنانفسهبطرسوصلالتاسعةالساعةوفيليصليالعليةإلىالسادسة
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1fr
يجبوالتيهاLZإبناجةالالتيالرسميةالصلواتبالطعونسححتيالمخلعإلىالصخة

25الليلءالنهاروبدءبدفيئضلىأن

الضيافةقواعدإحدىهىفالصالةالضيفمعبالصالةترتليانشويوصي
رأىمنقيلفقدصالةدونمنيذهبتدعهالبيتكأخيدخلعندمااالمسيحية

6Iمالكايكونفقدغريباالضيفكانإذأوالسيماالربرأىأخاه

2هrوYببنكيبpatientiaDeالصبرفي

نفسهأوالليعطالفضيلةهذهعلىترتليانسيتكلم

أنلييعطلمفضيلةعلىالكالمدطنعزيةأجدولكثىالفضيلةهذهممارسةعلىليطاقةال

الفضيلألهذهإلىأتوقإئيالصبرنفادسوراتمنأتأفمأزالال3إأتعسنيماهاأحظى
أملكهاالالتيالصبرصخةالصخةهذهألنالبثباتوأصفيباستمراروأطلبها

قدرةبكلالرسولهايوصىالتيالمسبحياالسموكترلالكالنسمىاألالسرهيالتيوالمحبة

IYبالصبرأالثمرسبدونإلبهاالوصوليمكنهلالقدسالروح

صبورإلةإلهنافاناإللهيالصبرمثالهووالمسيح

حركألإنبأيديهمفلمسوهالناسينناألرضعلىعلناظهرقدالمسيحهوالذكطالصبر

5تجرالتيعينهالوقتفيالمخلصصبرتحرحلهلينتقمالسيفىيستلالذىالتلميذ
محتحباقىلأنأرادالذيإنوهنأيدونمنللنفساالمتالكهذاأروعماملكش

6آاإلنسالالصبرنفاذمنشيئايأخذلمإنسالماشكلفي

وإنالحيراتغمركخردتوإنباألكرامغصركاهنتنفاللةهوالصبرينبوعإنأ
الفريداالمتبازهرذاكIلنااتدينهواللةالحياةلكعادمثوإنطبيتكهوكانتأئمت

أهالصبروأساس

الكاتبوهوترتليانشكتابعننسخةهوالصبرفيكبريانكتابإن
ايومييقرأهكبريانسكانالذي

2ا3عبرإغالصالةإلىاستقبالهمبحدالضيوفيقاد3oفصلبندكتشالقذيسقانونمن1



riنيقيةمجمعإلىالثايئالقرنمن

203سنةكيبpaenitentiaWeالتوبةفي

كانالتيالفترةإلىيعودالكنسيةالتوبةتاريخإلىبالنسبةاألهميةجزيلالمقالهذا
المعموديةبعدالكنيسةفيثانيةتوبةوجودعلىويشهدكاثوليكيافيهاترتليانش

علنيةتوبةوهي

Vالثانيةالمرةإفاإذفقطواحدةلمرةولكنيقرعلمنلتفتحالبيتمدخلفيتقعإئها

وصورتهعملهإلىبالنظرمررTتجاهغضبهعنتابعندماالتوبةذاتهفيأنشأأدئة
9المسيحتلمسإخوتكأمامتجثوعندما

203سنةكيبuxoremAdوجتهزjإ

زواجإلىتعمدبأألزوجتهفيوصيالروحيةترتليانشوصيةهوالكتيبهذا
لتدحومسيحياإالتتزوجفالرجلدونمنتبقىأنتشألموإذااموتهبعدمنآخر

المسيحيينالزوجين

الروحفىوالالجسدفيالبينهماخالفالنفستهالسيديخدمانوكالهماانأخمكالها
يصفيسانمعاواحدljrواحدالجسدوحيثواحدجسدفىاثنانحقاإئهحا
فيمتساويانإتهماوالمساندةالششحيعويتبادالنويتثففانيصومانومعايجثوانومعا
02Aاللهوليمةفيومئساويانألئةكنيسة

207سنةحوالىكتبcastitatisexhortationDeالعفةعلىثالح

المقالهذاكتبحينالكنيسةتركقدترتليانشكانهلبالتأكيديعرفال

عدمعلىامرأتهفقدالذيصديقهالمؤلففيهمجثفيهجليالمونتانيةتأثيرولكنالقاسى

اشرعيقجورهواألولالزواجفيماالفحورمننوعهوالثانيفالزواجثانيةالزواج

سنةكيبالواحدالزاوج

بالزواجتسمحالتيالكنيسةموقف4Pالمونتانيةاعتناقهبعدترتليانشيتهخم
بالرفىأشبههوالزواجهذاإنفيقولالزوجموتبعدالثافي
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تستحقالعفألأننعتبرهانخثصالئالمواهببسببالروحييناسمبحقنحملالذيننحن
نقبلالالخالقوإرادةمانءيتالفكالهماباالحترامجديرةالرواجحرثةأنكمااإلكرام

1واحداللهإالوجوداللهكماواحدازواخاإال

207سنةقبلكيبvelandisvirginibusDeالعذارىتحخبفي

الموضوعاهذعلىكبرىأهميةترتليانشيعلقالححابيلبسنأنالعذارممطعلى
أقولبأنليلئسقخوالمونتانيةالكنيسةبينبعديحدثلماالنقسامولكنمامونتالمإئه

واحدةكنيسةنشكلونحنهملرةأخزة

YاسنةكيبcoronaDeاالكليلفي

اإلمبراطوروفاةبعدcrIفسنةتاريخيحدثأثرعلىالكتابهذاوجمع
ءهؤاليحصلولكىالجنودعلىليورعلJwامنمبلفاأوالدهأعطىساويرسسبتيمس

ئلفيدهفيالغاروإكليلجنديفتقدمبالغارمكفلينيتقدمواأنعليهمكانtعليه
المسيحمنلينالالسجنفاودعإكليالأضعأنأستطعوالمسيحيإتيفأجاب
نترتليانشفأجابغيرتهوالمواهذاعملهعنالمسيحيونلءفنساالشهادةإكليل
أيالوثنيةعالمةهوالذياإلكلبلووضعالعسكريةالخدمةالمسيحيينعلىيمنعالتقليد
األقلفعلىبالشوكتكللأنتستطيعالكنتإنرأسهعلىيسوعوضعإكليل

اtبالزهورتكللال

2YسنةكتبpersecutioneinfugacDeYاالضطهادءأثناليالهوبفي

الىأخرإلىفاهربوامدينةفياضطهدوكمإذااإلنجبلقولإنترتليانشيقول
وجتهi3إكتابهفيبهحمحكانوقدجائزغيرفالهربالرسلإلىإاليتوجه

1VسنةبعدكيبidolatriaWeاألصنامعبادةفي

يكونأنالمسيحييستطعفالللوثنيةخدمةفيهايرىمهنةنكلترتليايحرم

والأصنامتماثيألبائعوالالفللثبعلمالمتعلقةالرياضياتفيوالاألدبفيأستادا
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الجوعيهابالفاإليمانترتليانشيجيبهئمماجوعاوتفهلاغبخوربائع
محرماالتعليمكانفإذاوالرديئةالصالحةاألموربينالتمييزيجبالLكلوعلى
جائز0iفالد

C16وقيصراللةسيدينتخدمأنتستطيعالواحدةنفساأنذلكومبدأ
كالوثنيينيتصرفبأنويقبلالمناسباتكلفيمسيحيبأثهعلنايصرحالومن

الذبائحفيهافذمتوإنحئىAllاحضورترتليانئسويستثنيLYCجافهو
yiاآللهةوليساألكمخاصإكرامهدفيقائال

YاrسنةبعدكيبءزعزadversuspsychicosDejejunioلدحفالنفسانيينالصومفي

فيماcباعتداليصومونكانواالذينالكاثوليكترتليانئنالمونتانمأيهاجم
والتقشئفاألصوامفييغالونالمونتانيون

حاناتيقيمونإئهمنهمامئقدونوهملشهوقمعبيدهمالكاثوليكأممالنفسانيون
1ءالشهدابهينونوهكذاالسجونفيحئى

20سنةحوالىكتبpalliaDeلباليوم1اليونالءاالرفىلي

ءالردافضلأنهيبينقصيرةفصولستةففىلباستهغيربأنهترتليانشانتمد
ءالردافهذاالرومالأدخلهالذيالتوجةالفضفاضالثوبعلىالباليوماليونان

أسيهاابتهجمسيحماءردايصبحبالباليوموإذالباستهيغثرأنواحدلكلويحقأبس
المسيحمينلباشتصيرإلكوئكرمكتتنازلأفضلفلسفةفثفةوافرحالباليوم

220سفةحوالىكيبDepudicitiaالحشمةفي

سرممارسةتاريخإلىبالئسبةAcالتوبةليكتابغرارعلىجداهائمالكتابهذا
سابقاأعلنهاالتيءالمبادىوكلالمتطرفالتشذدحتىتطورفترتليانشالتوبة

بشدةتقدوينوالزقاإليمانوجحودالقتللخطاياالمعموديةبعدمغفرةفالاآلنيرفضها

الموضوعأنطويالاالعتقادساداألحبارأعظماألساقفةأسقفنشرهمرسوما



Aرتيائسالثالثالقرنليالمسيحيدبrfa

أسلوبولكنالرومالبهيبوليتشانتقدهالذيكالسئشالباباسومممريشعلق
أسقفهواألسقفهذاأننعتقديجعلناترتليانشعادةإليهيلحأالذيالسخرئة

الكنسيةالسلطةأناآلنينكرفترتليانشأمرمنيكنومهماأغريبينشقرطاجة

ومنمنظورةغيرهيالتيالروحيةوللسلطةلبطرسإالئعطلمالذيالحلملطانبتتمئع
لمفإئهمشفاعةأييملكونالأنفسهمءوالشهدااإللهيللعدلالخطأةتسليميجبثئم

الخاضةخطاياهمإالبدمهميفتدوا

المفقودةالكتابات

ترتليانسكتبهاالتيفاتفالمؤكاملةليستالمؤئفاتمنالطويلةالالئحةهذه
لالرجامشاهيرفيjكتابهفيإيرونيمسالقديسعليهاويتكلمكلهافقدثباليونانية

illustrihucirisءجل

ولكنممالترتليانشألعمالالشكلهذاعلىقدمناهالذيالعرضكانرئما
عالجهاالتيالمسائلوكثرةالكاتبهذاعبقريةعلىلالطالعالفضلىكانتالطريقةهذه

كنيسةيريدكانبغالةوخدمهابشغفأحبهاكنيسةتركإلمادفعتهالتيومغاالته
خاضامدحاامتدحهيالذاإللهيالصبرفييشاركلمولكنهمقدسة

العقائدفيلكرهئالثا

نونوالظبالفلسفةوعالقتهالالهوت01

للفكرالطريقفتحوعبقرياعظيضامفكراكالطالتييبتاLأؤلهوترتليالس
منهجأيلهليسإذj5Tالغرلنالالهوتمؤسئستسحيتهنصمتطعهلالغرألالالهوقأ
قيمتهامنيقلصأعمالهائزانوعدممثماسك

مسنمنصفينلنكونبدالولكنوريبةنظرةالفلسفةإلىترتليانشينظر
إلىفيستندترتليانسأماالغنوصيةوتشخعبالوثنيةملوثةكافتالفلسفةأنإلىنشيرأن

أجدادرأيسهفيهماألقدمونوالفالسفةاإلبمانوقاعدةالمقدسالكتابسلطة
ولكن3الئفسمثلناأحيانافكرواالفالسفةأنينكرال3الئفسالهراطقة

Vلتقاذم51أخرعقائداعتناقفيلنارغبةالامماننامع
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ةأيعلققانونكرجلإئهإذترتليانشأعماكلترضعالقانونيةالبراهين
ترتليانشتعابيروستسموقاضمشرعهوفالمحةالالهوتفيحئىالتشريععلىكبرى

بينترتليانشويمئزالتكفيرالتعويفاالستحقاقالدئنومنهاالالتييئهوت0
صيةوالوالمشورة

الهافةئدئةالعظطالنظبعض2

المسيحوالهوتلوثالظ

واحدإلهثالوثهوفالثالوثترتليانشتعابيربعضاآلنإلىالالهوتحفظ
اآلبمنينبثقالقدسالروحاآلبجوهرمنهواالبنسالقدىحوالرليواالبناآلب
اآلبغيرهوفالكلمةpersonaأقنوملفظةأستعملمنأولهووترتلبانعسباالبن
والروحاالنقساموليسالتمييزسبيلعلىوذلكالجوهرحيثمنالاألفنومحيثمن

الثالثاألقنومهوالقدس

تفسيرأواالبناآلببينبالتبعيةأوريجانساتهمكماترتليانشائهم
إلىاإلشارةتحبولكناالئهامهذامناقضألتمكنالمحىأعظماآلبيسوعلقول
القرونفيإليهاوصلتالتيالدفةإلىوصلثفدبعدتكنلمالالهوتيةالتعابيرأن

الالهوثساعدتالتيهيالالهوتيألترتلبانشمقارباثبانالتنويهريجبالالحقة
الهوتبعمقسدالذيالخاثينأحمديقولهذافيالدفةتلكإفىلوخالبعلى

ومفهومااللهئةميناAألابينالتميبزإلىبالنسبألترتليانشإسهامإنالثالوثيترتليانش
واحدإلههمالثالثةإنكيفالقولفيئفلحلموإنوحاسمهائمهوالثالوثجوهر
فقدوأالبناآلببينالطيعألتماهيفيبإسابيبحثلموإنقولهبضرورةشعرفقد
الهوتأساسسيكونوهذاPasubstantiacexأىاآلبجوهرمناالبنوالدةكد
11نيقيةمجمع

ا



Aكرتليالسالثالثالقرنليالمسيحيدبwfv

يتبئاهاسوفالعبارةوهذهالواحدالمسيحشخصفيطبيعتينترتليانشيميز
واحدشخصفيطبيعتانo4سنةخلقيدونيةمجمع

المريمنالالهوت

أنيوضحولكئهمريممنولدفقدبيسوعالبتوليالحبلترتليانشيثبت
وهيوولدتءعذراوهيحبلتلقدsdامرأةهيالدةJاوبعدالوالدةفيمريم

بالجسدإخوتههميسوعإخوةفإنثمومنrYالمسيحجسدامرأة
هذامنيغتاظإيرونيمسالقديعرونرىالكنيسةالعتقادمناقضالرأيهذاأنغير

يكنلمألهسوىأقولهليءشىالترتليانشعنالدائمةمرحبتوليةعنويدافعالرأي
17هلفيديوسعلىالرذكنيسةرجل

المنحولةاألسفارفياألولالقرنمنذنشهدهاالتيالدائمةمريمبتوليةفكرةإن
وولدتمرصمحبلتالقدأوريجانسيقولعينهالمعنىوفيإيريناوسالقديساعتنقها
اrبتوالوبقيت

الكنيسةت01

منأولهوتليالشJJIcJوحافظةاإليمانمستودعهيالرسوليةالكنيسة
الفهوالمونتانيةاعتنقوإناءالشهداإلى1األئمالسئدةالكنيسةاألئماسمأعطاها

فرقادللمسيحصورةكانTأنكماالجديدةءحواءاألحياأئمالكنيسةفييرىيزال
الجرحإنبحيثالموتدyقبريرقدأنعليهكانالذيالمسيحلموتسابقةصورةنsكمpأ
34لئض1الحقيقيةءاألحياأئمللكنيسةسابقةصورةهوجنبةبهخرحماالذ

والتوبةاإللخارستئا

هوالمذبحإلىفالتقرباالفخارستيابهتئسمالذيالذبيحةطابعترتليانئيؤكد
الذبيحةفيلالشتراك

األحباسفرليعظةاورمجانا
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النفستغتنيلكىودمهالمسيحجسدمنيتغذىالجسدللنفسءغذاهيوالمناولة
8الجسدقيامةاللةمن

ليتمكنمكرسةءأجزافتورعالمكرسالقربانعلىالحفاظإلىإشارةموضعينوفي
البيتفيحدةعلىالتناولمنالمؤمنون

والحشمةالتوبةكتابيهفيترتليانئفكرتطورتبعنافقدالتوبةإلىبالنسبةأفا

إلىترتليانشينتقلالكنيسألإلىسئلمالذيالمفاتيحبسلطانواإليماذالتسامحفمن
الحلبسلطانالكشسيةللسلطةيعترففالzالتشدأقصى

لوجياسختول10

لفظةاستعمالدونمنالموتبعدتكفرفيعذاببحالةترتليالسيؤمن

بصلواقميخففواأنءاألحياويستطيعالحالةذهبمزونالوحدهمءالشهداالمطهر
تىلمواylمن

باأللفيةيعتقدإيريناوسارغرLSى4وترتليانس

خالصة

إنسانامنهجعلالمتطرفطبغهولكننابغةرجالكانترتليانشأنشلىال

الكنيسةابنهوبقيولكئهالمونتانيةالعتناقهالكنيسةعليهحكمتلقدمعذبا
األموربعضفياختالفاقمرغمالمسيحيينجميعبوحدةويعترفأماهايعترف

oOتشدنتيحةإالالكنسيةالسلطةمعاختالفهوماهوتيةLوهذاالمسيحيةاألخالقفي

المسيحياإليمانإلمماالوثنيةفسادمنحديثاالمهتدينمعظمعندنجدهالتشدد

علىلمجصلأنيستطيعامرأةأمكانجألبىأحداالالباحثينأحدعنهJقا
خصبوفيالفنفيومثقفافكرهفيناضجايكنلمإنترتليانشمنالكثير
عبونفيءالآللىوكيزاألشواكوسطفيالوروديقطفأنليستطيعالفضيلة
13T11964ParisAubierniecesabLettresFredericHUGELvanضفدعة
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يقرأكاألالذيكبريانشالقديستبناهفقدالكنيسةعنفصلكونهومع
أعطنيعندهالكتبةألحديقولكانكتبهأحدإلىلمجاجألكانوكلماكتاباتهايومي

استثنينافإذاترتليانشكتاباتمنمستقاةبأفكارمليئةنشكبرباومؤلفاتالمعلم
مختلففيكزيرامنهالترتليانشموتفاتتبقىالكائوليكيةالكنيسةمعالخالفنقاط
الروحيةوالحياةالالهوتمأوالتعبيراإليماناضيعمو





Aالرومالبهيبوليشالثالثالقرنليحىالمسيدب

5rYسنةبعدتوفيالرومايأهيبوليتش

ro

ةوقو

حياتهعنلحةأؤآل

مؤئفاتهئانئا

الهرطقاتجميعدحضا

الدخالالمسيح02

المقذسالكتابشرحفيمقاالت3
عظات4

البشرئةjCتاه

سولمثالالتقليد06

الالهويئلكرهثالثا

المسيحهوتyا

2Nهjءالفدات

الكنيسةالهوت3

الخطايامغفرة4

ابتكارامنهأقلولكنهبترتليانششبيهاإلنتاجخصبعألمةإليريناوستلميذخالصة

علىارتمتالتيالمراةأسعدما34نشطلقهولنفأمسكتهنفسيتحبهمنوجدث
إلىاصعذ2ئطقكلنVومريممرتاتقولماهذاالسماجإلىمعهلتئحملبسوعيقد

بشغفببدهاأمسكتبلضاللفيتعدلمالتيءحواقدمالجديدالقربانوقذماآلب

قديسةامرأةمنلهاياالسماجإلممااحمليبلضللئألاألرضعلىتتركيالالحياةبشجرة
5ctY1األناشيدنشيدئفسرالمسيحعنبعدمنتنفصلأنئردلم
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حياتهعنلمحةأوأل

إئهvyNسنةرومةفييعظسمعهالذيأوريجانسمعاصرهوالرومانمأهيبوليتش

فيباليونانيةكتسبمنخروهوشرقيأصلمنيكونوقدaوفكرلغتهفييونايئ
دامتاللغتينمعرفةأنمعالوحيدةالكئابلغةالالتينيةاللغةبعدهمنأصبححتاالغرب
الرابعالقرننهايةحئى

مؤئفاتتضاهىئفاتةJLإيريناتلميذإئهنفسهعنهيبوليتشيقول
عمليوتوخفهاعمقاأقلولكئهاائساعهافيأوريجانس

قولهحسبثمككاهنأوالYroإلىAlسنةنحومنرومةفيكان
للبابامناقضاأسقفاكانهن7يعنيفهذاولالقصخفإذاy1Vسنةمنءبتدا1كأسقف
كالستشالبابايئهمكانفهيبوليتشبينهماجرتالتيالخالفاتبسببكالستئم
كالستشفالباباالتوبةعلىواختلفااللةفيباالزدواجيةيتهمهالباباكانفيمابالسابيلية

هيبوليتشكانفيمااألسرارتقبلإلىوإعادقمالجاحدينمسامحةمسألةفيمتسامخاكان
حئىنتيانسوبوأوربانشالالحقينللبابوينمقاومتهفيهيبوليتشوأستمرمتشددا

سردينيةإلىوبونتيانشهيبوليتشمكسيمينشاإلمبراطورنفىحين5r2سنة
رومةإلىجثمانيهماYr7Yoسنةفابيانوسالباباونقلهناكتصالحاآنهماويبدو

قديسانأنهماعلىالكنيسةوتكرمهماعينهاليومفيدفناحيث

مؤئفاتةئانيا

منمشبرأعلىجالسالرأسمقطوعإلنسانرخاممنتمثالاكتشف1155سنة

منالفصحعيدتاريخوتقويمهيبوليتشمؤئفاتالئحةعليهئقشتالثالثالقرن
بحسبولكنرجلرأسإليهفأضيفلهيبوليتشالنهفاعئقدYrrإلمماyyYسنة

إلىتعودتماثيلعننسخةوهوgيونانئةلفيلسوفةالتمثالهذايكونقدالمؤرخينبعض

جالساتالفالسفةءالنسافيهاتبدوالثانيالقرن



rorالرومالهيبولشالثالثالقرنفيالمسيحيألدب

هيبوليتعممختلفينلكاتبينهىمؤئفاتهإنيقولمنبينجدليقوم
لهيبوليتشكلهاإئهايقولومنNautinPcرأيوجوسيبسى

يليمانذكرالكثيرةهيبوليتشمؤئفاتبينمن

أكافللEXEyxocatpEaEcovovالهرطقاتجميعدحضأ

إيريناوسغرارعلىيدحففيهاكتب1الرئيسةهيبوليتشمجموعةإئها

وقدالمسيحىاإليمانعنبعيدونالغنوصئينأنمبيئاعصرههرطقاتكلبهسشعيناو
هيبوليتشيعرضcاألولاألربعةالكتبفيلذلكاليونانيتينوالميثولوجياالفلسفةنقلوا

الفلسسفةبينيقارنأدءللقارىلمتيحعصرهحتىبدايتهامنذاليونانيةالفلسفةلتاريخ
أنلبثمااألؤلالكتاباألخرىالكتبفيهمءآرايدحضالذينوالغنوصييناليونانية
اكتشافهوأعيدoفلسفيةمقوالتAبعنوانالفلسفةلتدريسككتابمنفصلبشكلنقل
قدالرابعالفصلءوبدوالثالثالثانيالكتابأوريجانسإلىأسندقدSjc1vاناسنة

أيضاوأسندتOAiVسنةاكتشفتالتاسعحتىالرابعمناألخرىالكتبفقدت
هيبوليتسمؤئفاتءإحياأعيدAocاسنةمنءابتداولكنأوريجانسإلىأوال

اإلنسانتأليهفيالمسيحدورهيبوليتشيبينالفلسفيةالمقوالتفي

وتكوناالخلودفينصيبلكويكونجهئمعذاباتتجنبتستطيعالحقيقىباإللهيمانبا
والعذاباتالشهواتمنتحزرتلقدالمسيحمعووارثااللةرفيقالسماواتملكوتفي

البشرخطيئةيغسلأنقررالذيهوالتامااللهفالمسيحهتتأوهكذاالشروروكل

بهشبيهانصرصالحهومنبصالحاقتديمتفمئالقديماإلنسانكامالتجديداومجدد
الكتاباخرiIJلمجدإلهايجعلكعندمايفتقرالفالثةاإلكراممنهوتنال

الدخالالمسيح02

يضيراآلباجأدبفيالمسألةهذهعنائساعئااألكثرهىالدراسةهذه
بالمسيحالكنيسةقةعالعنويقولفريبةليستالعالمنهايةأنإلىهيبوليتش
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رئافاهوفالمسيحتغرقالولكنهااألمواجقرهاالبحرعرضفيكسفينةالكنيسة
اليسحاروعناليمينعنيقفونالذينالبخارةأئادقتاهاهاوالعهدانصاريهاوالصليب

09الدخالالمسيحالحراسالمالئكةفهم

المقذسبالشرحفي3

كتابأيضاهوالقديمالعهدأنمبيناالمقدسالكتابهيبوليتشيفسر
الجديدالعهدفيتحققتاتءونبورموزايعرضلكونهمسيحي

دانيالسفرشرح

سوسئةالمسيحيةالكنيسةفيمعروفدأنياللسفرتفسيرأقدمهوالكتابهذا

اليهودشعبانيضطهدهاالتيالمقدسةالمسيحسr3عالكنيسةرمزهيةالعفيف

ءاألربعايوماألولكانون5Yيختاليتحديدنرممطءاآلباأدبفياألولىللمرةوالوثنيون
تارئحانيسانy0والمسيحلميالدتاريخاقيصرأوغسمطسلملكواألربعونالتانيةالسنة
القرونإلىتعودإضافتهولكنالكاتبمنليسيبدوLعلىالمقطعهذاالمسيحلموت
والكنيسةسوسنةبينرنةالمقاعنهيبوليتشيقولاألولى

بالمسيحفباإليمانجاريتانتراققهاأنيجبJااالستحمامفيالكنيسةتركبعندما
17c1الروحيالغسلالتائبألالكنيسةتنالاللةوبمحئة

ءحؤالئهلكالشيخينفياختبأهبهذاحيةشكلفيس9الفرفيقدئمااختبأالشيطانأنكما
1Acثانيةمرة

األناشيدنشيدشرح

أمبروسيوسالقديسيستوحيالواقعفيالموثفألقاهاعظاتالتفسيرهذايجمع
هيوالعروسالمسيحهوفالعريسرمزفيالتفسير1ANللمزمورشرحهفيالتفسيرهذا

المؤمننفسأوالكنيسة

ءشىكليمألوبترولهلمالعافيالفرحلئفيضاآلبأرسلهالذيالكلمةهوالمنتشرالعطر
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بقربالواقفونالمالئكةهموجدوهاالذينأليسالمدينألسونيحرالذبنالحراسوجدنيلقد
المسيحجسدأورشليمالجديدةورشليمألبستسوفايحراكانJالىالمدينألوهذهلصريح

األمثالسفرشرح

اإلفخارستيارمزهيالماسيويةالوليمة

إألتدذالفهىأعددتالتيالكأسواشربواخبزممطمنكلواتعالواالحكمةتقولعندما
لنشربهإياهبعطناالذيالكريممهولناكلهإياهيعطناالذممطااللهيالمخلصجسدعلى
9خطايانالمغفرة

عظات4

بعضهاققدكثيرةعظاتلهيبوليتش

الفصحعيدفيعظة

عظةعننسخةنهاشذالالحقةعظةنملكولكتناالعظةهذهفقدت

1Y1ffriالخروجسفرمنلمقطعجملةجملةحرفيشيرحوهيهيبوليتش
الجحيمإلىالمسيحنزولإلىوإشارةللخالصااللهىللتصميمإعالنافيهانجد19

وجلياتداود

الجديدالعهدفياكتمالهيجدالقديمالعهدأنهيبوليتسيبين

rإليهالرمزسبقماإاليكنلمحدثم

Iكماالخطينةمنلمالعاوحزرأسدعلىيقضىكماالموتعلىفقضىأتىقدالحقيقيد
4جلياتالحيةراسالصليبدبالعودرسحقالخاطفالذئبواصطاددلثمن

2الموتمننعحةئخلصكماالجحيمعمقمنأدموخلص
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xjlرuه

لنالكاتبقولبحسبالذيلمللعاشاملتاريخعرضإلىالكتابهذايهدف
إدنقريبةإذنليستفنهايتهسنةعليهمروقدسنةفNآستةمنأكثريدوم

فالمونتانيونوخوفهاآنذاكالمسيحيةالجماعةاهتمامباستمرأرئثيركانلمالعانهايةتاريخ

فيهكانالذيالرمنعلىويتحسرونالمعزيللروحوشيلثءممجيينبئونكانوا

ويصلونالمسحيحءمجىالرؤياوسفرالرسولبولسمعيترقبوناألؤلونالمسيحيون
الذيذاخىكتابأيضاه2ردالذيالهتافهذارلتياتعالثامارانا

أئكئدركأالالمسألةهذهعنهيبوليتشيقولclدانياسفرتفسيرففى
يوميأتيأنفيترغبإئكإذللخطرنفستكئعرضالثانيءابرتاريخعنببحتك
Zfc1Yدانياسفرتفشرالدينونة

الرسولمالتقليد06

ترحماتهفيحعظولكئه5yسنةإلىيرجعالذيالكتابلهذااألصليالنصفقد

يتفقاللذلكعشرالتاسعالقرنفياكتشفتالتيوالالتينيةوالحبشيةاوالعربيةالقبطية

اختالفاقامنالرغمعلىالترجماتهذهولكنهيبوليتشىإلهإسناعلىالجميع
واحدلنصترجماتتبدو

فيوالليترجياالجماعيةالحياةعلىشهادةأهتمالذيذاخيبعدالكتابهذايمثل
ويشملالقديمةالكنيسة

جياالليترورسامتهاألسقفانتخاباإلكليروسإلىبالنسبةقوانينأ

والشمامسةالكهنةرسامةوالزيتونوالجبنالزيتالتبريكاتبعضاإلفخارستية

النصوصأقدممجموعةفيتابتويوحئانضورجورجلألبوينالكتابلهذاحدبثألعربيألترجةظهرت

الكسليكاألوسطالشرقفيالالهوتتةالدراساترابطهارقمالليتورجيةالنصوصسلسلألxUnةالمسيح

الوحيدالترجمةهذهر9Y0corv7rjaaلبنان

SourcesdansApostoliqueTraditionLaءطRomeءءيteBDomBOTTE
1946ParisبمCerfle11nChretiennes
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CLوالعذارL5والقارواألراملالمسيحباسمالمعترفينبشأنومالحظاتاإلنجيليين
ءالشفاموهبةوفيالرسائليينوالشمامسة

اإليمسانقانونصيغةالمعموديةالتنشئةأسرارالعلمانيينإلىبالنسبةقوانين2

بيوقاوإدارةالدعارةممارستهاللمسيحيينيجوزالالتيوالمهنفاالمناولةالميرون

إغالجنديالجألدالمصارعةالتنجيمعلمالمسرحاألصنامتماثيلصنع

ساعاتالمدافناألخويءالعشاالصيامالخبزكسرالكنسيةبعفالطقوس3
إغالصليبإشمارةاليوميةالصالة

الالهونفكرهئالثا

لكريستولوجيا1المسيحالهوتأ

المساواةعلىيحافظyالنقائصبعضهيبوليتشعندالمسيحالهوتيشوب
واالبناآلببينوهرابهفيالتامة

ءالفداتاله2

إيريناوسبالهوتوثيقاارتباطامرتبطوالخالصءالفداإلىبالئسبةالهوته

البشريةوتأليهالمسيحفيءشيكلاستعاموضوعفيوالستما

الكنيسةالهوت3

الكنسيةالسلطةإلىبالنسبةإيريناوسالقديسبنظرةالكشيسةإلىنطرتهتذكر

ولكنالمسيحعروسهيالكنيسةتعليمهاحقيقةضمانةهىالرسوليةالخالفة
Iلقبأبدايعطهاالهيبوليتش

البرفييعيشونالذينالقذيسينجماعةmهىفالكنيسةالروحيةالناحيةمنأما

تابواولوحتىالحطأةهيبوليتشمنهائقصيلذلكJvcانيافىسفرأتفسير
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ياالخطمغفرة4

كالسمتشالباباقاوملذلكالتشددكثيرهيبوليتشالموضوعهذافي
مغفرةبسلطانللكنيسةئقرنهأشكالللخطأةيغفرلكونهcبالتضليلUإياهمتهما

استناذهوينتقدالجسيمةالخطايامسامحةفيالباباتساهلبشدةينتقدولكتهLالخطايا

الزؤانمثلإلىموقفهلتبرير

خالصة

دحضعلىمثلهعملوقدإيريناوستلميذآنهعلىنفممتههيبوليتشيقدم
النظرةوثهوليةالفكرقوةفييضاهيهالآنهغيروالمونتانيةالغنوصيةالسيما14الهرطقات

فيالخطيئةئجاههتشذوفيعلمهسعةفييشبههفهوترتليانشنبوغلهيكنلموإدأ
مدينونولكئناالكنسيةالسلطةعنمثلهانفصلالمتصلبالموقفهذاوبسببالكنيسه

لتاريخممينامصدراالرسوليالتقليدفيلناحفظبأئهبالتقليدولتمسئكهلهيبوليتش
وصالقااألولىالكنيسةحياة

هيبوليتسمننصوص

األسففسامةلي
يجتمحوقبولهاسمهإعالنوبحدباإلجماعالشعباختيارعليهيقعالذيذاكاسققاستمئى

عليهأبديهمبوضعجميعاألساقفةI1هؤويقومأحديومفيواألساتفةبالكهنةالشحب
ونويصلالسكوتالجميعيلتزمالمراسيمءاثناوفيضروناالكهنةيشتركأندونولكن

رئيصنذلكبعدويتولئىالكنيسةخيرفيهمايلهمهمأنالقدسحوالjإلىقلوهمفي
ةاآلتيةالصالةويصلىالجديداألسقضرأسعلىاليدوضعالحاضرينمطبتلبيةاألساقفة

ساكنأنت3اكو2تعزيةكلوأباالمراحمأباياالمسيحيسوعرتناوأباإلهيا
كلتعرفإئكI1No1مزمتواضعكلألىبتعطفوتنظرتتنازلولكئلثالسحاوات

ذرئةاألزلمنذواصطفيتكلمتلثبنعمةاماأحكلكنيستكأقمةلقدهيكونأنقبلءشى

خدمةبدونهيكلكيتركاللكيوكهنةءررساواقمتالسماوئةالحياةلترثالبارإبراهيم
لدنكمنالمنحدرةقدرتكاآلناظهراخترتهمالذينكليمخدكأنأردتءالبدومنذ
القذيسينلرسلكهوأعطاهوقدالمسيحيسوعالحبيبالبنكمنحتهالذيالقدطنوخ1
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اآلبأئهاهبالدوامعلىاعكوتمخدتسئحالتيكنيستكجديداهيكألشئدواالذين
قطغكعىأناألسقفيةلمفاماخترتهالذيالخادملهذاهبالقلوبدخائلعلىالمفع
يقذتمأنسشحقايكونأنهبهونهاراليآلبتمحيدكالعطمكهنوتكيوقروأنالمقدس
رباطكليحلوأنالقرابينبورغوأنوصاباكوفقالخطاياغفرانيمنغوأنكنيستكقرابين
هيكلكحوللينشرالطهارةخه7jfالوداعةقلئهأعطلرسللثمنحتهاالئالسلطةكلقتضى

واالبناآلبلهاوإكراموقدرةمجدكلينبغيلهالذيالمسيحيسوعبابنكزكياعطرأ
رسامةأثروعلىأمينالداهريندواآلنالمقدسةكنيستكفيطالقدالروحومع

مننالماعلىوقنئنهولمصافحتهالسالمقبلةالعطائهإليهالجميعيتقدمالجديداألسقف

هذهالشكرصالةويتلوعليهايدههوويضعالقرابينإليهالشمامسةيقدمثماستحقاق
لنثمكرنالرفيلدىإئهاقلوبنالنرقعروحلثومعالجميعفرذمعكمالرلث
24الرسوليلتقليد1اإللهيالقداساألسقفيتابعثموعدلحقذلكالرلث

الكهنةرسامةفي2

لألسقفومجوزكذلكالكهنةيلمسهبينمارأسهعلىيذهاألسقفيضعكاهنئرستمعندما

الصالةتالوةمنمانعوالشاههاماوإئااألسقفرسامةفيقيلتالتيالصالةيتلوأنإما

النعمةروحوامنحهههناالحاضرخادمكإلىانظرالمسيحيسوعرئناوأباإلهياالتالية
قدكنتالذيالشعبرعيتكمانقيبقلبشعبكويرعىالكهنةيساعدحئوالمشورة

اآلنتعطيهالذمممابالروحومالقمشيوخامنهييصبانموسىوامرتلكاخترته

نخدمكأنوأفلناالدوامعلىفينانعمتكروحعلىنحاقظأذرلبيااآلنهبنالخادمك

والقدرةالمجدلكينبغيبهالذيالمسيحيسوعبابنكنسبحكحئقلببساطةفيإليمان

التقلدمين6الداهريندهروإلىاآلنالمقذسةالكنيسةفيالقدسوحواواالبناآلبأيها

Aلماسولرا

وايقنايحزففي3

التعليمإلىيأتونيتالذمهنةأوعملفيتحقيقئجرىأنينبغي

خارخائطردأوذلكعنقليكللدعارةبيتايديرأحدكانذاف

هذامزاولةعلىأصروإنأصنامايصنغأنعنفليمتنعرشاماأونخاتاأحدكانوإذا
فلئطردالعمل

يطزدأوقليكفمسرحئةلحفالتمنطمااوممثألأحدكانوإذا
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لهتكنلمإنولكنيكأنلهاألفضلفحندنيوتةعلومااألطفاليعلمأحدكانوإذا
عملهفيباالستمرارلهفئسضحأخرىمهنة

ئطردأوفليكفحفالنهايحضرأوفيهايشتركأوعمومئةمالعبسيدالذيكذلك

حوشالوبصيديهتفونممنكانأوالمصارعينبتدريبيقومأومصارعاأحدكانوإذا

فليكفالمصارعينبألعابمكلفتارحمياضابطاأولالستعراضترويضهاأوالضارية
يطردأو

يطردأوفليكعليهاحارشاأواألصنامخدمةلطكاهناأحدكانوإذا

بذلكأمراتلقىوإذاأحدإعداتميتوئىأالمنهفالمطلوبحاكمخدمةفيجندياكانوإذا
فلئطردوإألتنفيذهعنيمتنعأنفعليه

يطردأوفليكفاألرجوانويلبسبلدةفيقاضياأوجالدأأحدكانوإذا

اللةيهينألئهفلئطردجنداليصيرأنيريدالمؤمنأوالعمادطالثكانوإذا

الأعماأوءأشيايعملأحدكاناوالذكورمضاجعىمنالرجلأوباغيةةالمركانتوإذا
10001دنسنحلوقألثهفلسطردذكرهايليق

أومشعوداأولألحالممفستزااومشخماأوعرافاأوفلكياأوساحزاأحدكانوإذا
يطردأوفليكتعاويذصانغ

علىتكنلموأوالدرثثقدوكانتخدمتهفيعبدةكانتإذارجلسئزيةئقتلولكن
فلئطردالثحوهذاعلىوضغهايكنلمإنولكنئقبلالمرأةهذهغيرهمعصلأل

فلئطردرفضوإذاشرعبايتزؤجهاأوهاتصالاعنفليكفثشريةلرجلكانوإذا

يظللنااللةفروحبشأنهمالئماائجاهامنكمكلفليئخذخرءأشيذكرفاتناوإذا
اAالرسوليلتقليد1جميعا

للصالةلمةالمالعاتال

uuويصقواأيديهميغسلواأنعملبأىالقيامقبلعليهمءونسارجاآلالمومنونيسميقظ
أفيعلىالمومنونفليفضلهديىدرسهناككانإذاولكنأعمالهمإلىيتوخهونثماللةإلى
عليهميلقىمنبلسانإليهميتحدثاللةإلىيستعمونأنهمضمائرهمفيمقذرينأخرءشي

ثحسىالذيوالعتبرالشمريرمنللنحاةنفوشهميهيئونالصالةفيباشتراكهمألئهمالدرس
ةءالقرايعرفكانإذاوالسيحاكبيرةخسارةيخسرالتعليمحضورعنبامتناعههن7اللة

ئتاحفهناالتعليميعطىحيثالكنيسةإلىالذهابعنأحدينأخرفالالمعلموصلومئ
تعرفهتكنلمماتسمعأنلكويتسثىشخصلكلنافعهوUيقولأنللخطبالفرصة
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قدتكونكالاممالكيئبتوهكذاالمعلمبلسانالقدسوحالربهيمدكسوفثماتستفيذوأن

يجنيحيثالكنيسةإلىواحدكلفليسغولذلكالمترلفيعملهيجبماعلىوتقفسمعته
القدسوحlامنالثمار

ماوليطالغمزلهفيمقذشاكتائاواحدكلفليأخذتعليمفيهيكونالالذياليوموفي
صانمفيتكنإنولكناللةوقحدالثالثةالساعةفيفصلبيتكفيكنتوإنمفيدالهيبدو

علىالمسيحمرسالساعةهنوهمثلفيألثهقلبكيخااللةإلىفصلالساعةهذهفيأخر
رمزأقدمةالخبرالصاعةههنهفيئقدتمبأنيأمرالقديمالعهدفيالناموسكانفقدالصليب

أناقعlففبهعيبالالذيللحملرمزاالناطقفيالححلئذتخوأنالمسيحودملجسد
ءالسمامنالنازلوالخبزالراعيهوالمسيح

حدثتالضليبعلىمرفوعئاالمسيحكانبينماألئهالسادسةالساعةفيكذلكوصل
ءاقتداحارةصالةالساعةهذهفيأقيمراولذلكالساعةهذهمثلفيكلهااألرضعلىظلمأل
المؤمنينغرلليهودالخليقةوأظلمصلىبالذي

فيالمسيحطعنالساعةهذهمثلفيألئه10001والتمجيدالصالةأطيلواالناسعةالساعةوفي

يلوحجديديوموبدأءالمسااقتربأنإلىالنهارباقيءوأضيءUاوrمنهفخرججنبه
للقيامةرمزوهذايرقدهوراحبينماقدرتهبفعل

وإذاوصلءبالمايديكواغسلالليلمنتصففيوقئمللنومنفسكنسلتمأنقبلكذلكصل
ثموصلأخرىغرفةإلىانسحثمومنةغيركانتوإذامعافصليامعكتكامراكانت
10001سريركإلىعذ

يصيحالديكنTUعندالساعةهذهمثلفيألتهكذلكوافعلانهضنالديكصياحوعند

ونحناألمواتقيامةعنداألزليالنورءرجافيباإليمانعرفناهالذيالمسيحإسرائيلبنوأنكر
بعضكموتعلمونوتذكرونذلكتفعلونإذالمومنونإلهاأنتموهكذاالنهارإلىنتطلع
دائماتذكرونمكنu6قلكواأنوالتجرئواأنيمكنالالعمادلطاليجاالمثلوتعطونبعضا

roالرسولملتقليد1المسيح
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2هAسنةبعدوتوفي2002سنةؤلدجةقرطأسقفكبريانش

حياتهألأؤ
المصاد

الوتحأنسكبرياا

والكاهنحديماالمعتمدتاسيوسكبريانشسبسيليانس
أسقفاانتخابه03

شهراا4والئفياكيوساضطهاد04
قرطاجةإلىكبريانشعودةه
قرطاجةفيواستشهادهالثانينفيه6

مؤئفاكهئانتا

الكنسيالهوتهئالئا

الكنائسبكلهتمامايحملراعكبريانشخالصة

إلىإلههامنيقينعلىدوماهينفستناإنإذفرحبدونأبذايكونلنصجزنا
20نسرياديمت

المقدسالكتابياإللهيةةءالقرايديكبيندومالنكن

الربئفكرةفكركوفي

ا6ةوالغبالحسدليالصالةعنأبذاتتوففال5

الشصإلأوالنهارإلىيفتقدمئأوأااللهيالنورقلبهفيكانمننوربدونإذنيكرنامئ

roالرئيةالصالةفيوئهتهنهارهالمسيخكانمن



riنيقيةمجمعإلىالثايئالقرنمن

وأفكارهموئفاتهإنمجيثلشعبهراعياقرطاجةأسقفكبريانشالقديسكان

كأسقفلحياتهالمباشراإلطارفيإألفهمهايمكنال

حياتهألؤأ

المصا

بوجسهتطلعنابالتاليوهىظرفيةكتاباتمعظمهافيهىكبريانشمؤلفاتإن
ثمينةتاريخيةوثيقةخاصبنوعهيوالزسائلحياتهعلىمباشر

أيلولاستجوابov2سنةمحضروثائقثالثتجمعسكبرياناستشهادأعمال
عيانشاهدكتبهااستشهاعنولمحة2ه8

أقدبمإئهاومرافقهاإلنجيليثهاسهبونتيوسإلىئنستبVitaحياتلىسرة
عصالليستفهيالمديحلفنتابعبيئاألفىفنهاأنشذالإليناوصلتللقديسحياةسيرة

هامامصدراتبقىفإئهاذلكومعتثقيفيئعملهيمابقدرتاريخيا

الوئبئكبريانشأ

حنةحوالىقرطاجةفياألرجحعلىوثنيةأسرةفيأفريقيةفيكبريانشولد
كانتالمونتانيةالبدعةإلى207سنةانتقألقدترتليانشكانحينفي2Yهـ
المعاخطيباوصارجيدةندروساكبريافتبعومثففةغنيةكبريانشأسرة
فيللملذاتاسوممانتمديةفيخالعةحياةالوثنئهذاوعاشبالغةومعلم

4ولماتشلىرسالةءكأصدقاشروريأحبأكنتأتحستنأنمنحييأ

هنوالحديثاالمعتمدتاسيوسكبريانشسيسيليانش2

هاهتداغفيهايرويدوناتعصديقهإلىرسالةهاعتمافوركبريانشكتب
سيسيليانسأوسيسيليوسالكاهنمنبتأثير245سنةحصلالذي
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الحقيقةنورمنالواعيةكيرحيافمافيومامح4rءعمياليلةظلمةفيرافداكنتعندما

رحمتهفياللةبهوعدناالذيالخالصعلىالحصولفيصعوبةمسلكيبسببأجدكنت

يغئرأنالخالصيةالمياهبمالمسةليتشذذالقديمجلدهمنفيخرجدجدليمنءالمريولدأن

أنمستحيللمستحيلاالنقالبهذاإنأقولكنتجسدهيغيرأندونمنوذهنئتهنفسه
فيوتأضلالخارجمنأتىماكلأخليأنمستحيلحفرئهوحفرفينشأماكلأخلي
rدونالشإلىرسالة

عمرهمناألربعينتجاوزقدوكانكبريانشفيهفرأىكاهناسيسيليانسكان

ءالفقراعلىئروتهكلوورع0يدعلىوترئىفاعتمدالجديدةلحياتهوأباصديقا

قليفينررالعلىمنوانتشرالماضيةخطايايمنغسيلثالحياةتحددالتيالمياهبفضل
إنساناصرتلقدارائعارتدادمنلهياأنعشتنيحديدةوالدةوالنقيcsالهاالتائب
اآلنمسنيحييهاالذممطهواللةروحباتالجسدمندةJلوالمjاألرضئةوالحياةجديدا
إلىرسالةااللةمنيأليعليهنقدرماكلااللةعملأجلااللةعملهذافصاعذا

4كشدو

النعمةمفعولىكبريانويختبر

بعطاياهويغمرناالحراجزفيتخطىفابةوبالمقداروبالكللبدونينتشرالقدسالروح

ممطيمةاإليمانفينايحفرهاالتيانناإمكانتكونماوبقدرولتنفتحعطشانفسئناءفلتحتلى
oدوداثشإلىرسالةاعظمبغزارةالنعمةفيناتفيض

أسقفاإنتخابه3

ساتيوسنوفبينهممنكهنةخمسةمقاومةمنالرغمعلىYEAcyi9سنة

الذيبونتيوسقولبحسبlالشعبوصوتاللةبحكمأسقفاكبريانشانتخب
لشرةWI1اليانعةالثمارمنهايقطفونبدأواحتىئزرعالشحرةهذهكادتمايضيف

المكرساتالعذارىقداسةعلىسهرهوفيروحيةمقاالتيكتباألسقفحiور
الكنيسةغصنعلىالمتفتحةالزهرةفهنالعذامسلكJمقالةإليهنوتجه

ألمجيدالكنيسةأمناخصبيتبدىفيهنالمسيحيسوعقطيعمنرونقااألكئروالقسم
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الكتابيةالنصوصمنمجموعةوهىكتابينفيهاداتاالشثlMعينهاالفترةإلىوترجع

ماوفيءاألنبياانتظارأكملالمسيحأنتبينالقدبمالعهداتءفنبوالكرازةفيئستعضل
ثالثاكتابااالستشهاداتمنالكتابينهذينإلىكبريانشأضافبعد

شهواأiوالئفيدأكيوساضطهاد04

منهرغبةداكيوساإلمبراطورفأمرلهمثيلالبعنفاالضطهاداندلع55cyسنة

عامةذبيحةفيالمواطنينجميعيشتركأنالدينعلىاإلمبراطوريةوحدةتوطيدفي

أناستطاعاآلخروالبعضذبائحالبعضفقدماممانهمالمسيحيينمنكثيرفجحد
ذبيحةقدمبأنهشهادةيشتري

مرغماوهربفاختبأبالئفىنفسهعلىحكمإلهيفبإلهامكبريانشأما
لشعبهخيراذلكفيرأىولكنهممأئما

نحافةلفترةفانسحبمثالجماعةبسالمقكرثمابقدربنحالماأقكرلمالرلثتعاليمبحسب

رسالةCوAباوحاضرابالجسدغاثباكنتبدأتالئالفالفلالفاضحبحضوريزأثأن

1بعدمنالرئانعملويعملنفيهمكانمنءشىبكليهتئمكبريانشبقي
فيوبقىطاجةقىألسقفتابعينكانواأسقفاا0إنإذكلهاأفريقيةكنائسفيدير
البابااستشمهادمنذأسقفدونمنكانواالذينوكامستهارومةبكهنألوثيقةعالقة

أ3أالساقطينممسألةنخابنوعواهتم250سنةالثانيكانون20فيفابيانوس
توبةبعدإألالكنيسةفيجديدمنيقتلوابأالتعليماتهفأعطىاممانهمجحدواالذينأي
aأناالستشهادبانتظارالسجونفيالذينأيالمعترفينواإلكليروسمنوطلبقة

علىعائمبوجهئعطىكانتكماوليسإفراديبوجهأإلالمصالحةبطاقاتيمنحواال
5رسالةولذويهلهالشركةالتاليالنحو

126p1957ParisresOuvriiedCarthagedeCyprienMauriceJOURJON
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رومةفيونوفاتيانشقرطاجةفينوفاتيوسخصومهراحكبريانشتشددءبإزا

علىأسقفاكرنيليوسانتجبayسنةآذأرأؤلففيالكنيسةفيالنقسامئجدون
االنقصامنشروحاولمناوئاأسقفانفستهوأعلننوفاتيانشالكاهنفئاررومة
يقولفكتبالكنيسةوحدةعلىللحفاظالوسائلمختلفإلىكبريانشفلجأ

وأسقفئةكلهالعالمفيءأعضاعدةفيمنتشرةواحدةكنيسةسوىالمسيحءينشىلمفيما
بالرغمنوفاتيانشيسعىبعضمعبعضهممئحديناألساقفةمنكببرعددبمثلهاواحدة

فيببعضبعضهمأعضاؤهايرتبطالئالكاثوليكحألالكنيسةوحدةمنالرغموباللةتعليممن
ه0رسالةبشريةكنيسألصنعإلىالوحدة

وحدةفيالشهيرةمقالتهالمنفىمنعودتهفبلكبريانشكتبذلكأجلومن
الذينللمؤمنإنتحريضهوإئماالهوتكئابليسالكتابهذاالكاثوليكيةالكنيسة

بشرصنعمنهيتعليميةسلطةئدخلونالذينإلىموجهوهواالنقسامخطريهددهم
Yالوحدةفي

6الوحدةليلهأماالكنيسةثكنلمإنلهأبااللةيكونناحذايمكنال

واحدةقطعةفيواحدفهوالمسيحيسوعرئناءردااالنجيلفييمئلههذاالوحدةسر
المسيحكنيسألءيجزىمناالبومنءالسمامنأعىفومنتألىالوحدةواحدونسيج
Vالوحدةليالمسيحثوبيملكانيمكنهالويقسمها

ينتمونالذينكلالوحدةبرباطمغابطسمكانكلففيواحدهوفينايسكنالذىأفأمما
32الوحدةليإليه

قرطاجةإلىكبريانشعودةه

قرطاجةإلىكبريانسعاد51yسنةربيعمنالفصحعيدفي

حديناطمسألة

فكتباالضطهادءأثنافياممانهمجحدواالذينلمسألةحاليجدأنأوالعليهفكالت
عحلورقةمننوعاكانتراعويةرسالةوهىالساقطينمقالة

oyاسنةأيارشهرفيإليهدعاالذيللسينودس
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الىالجروحسببتهالذياأللمعنللتعبيرع33Yإبحاحةنحنماربقدكلماتإلىبحاجةلسنا
الساقطينليالمنقلبينإخولىمعاألرضإلىطرحثلقدهجسدناأصابت

أنيجبJالعاالتوازنوهمناوسطاحالوتبئينااألساقفةمنكبيرعددمعاجتمعنا
مجبأنهكمااألبوفيالعطفتقسأنيجبالذنوبعنالندامةومعطويالالتوبةتدوم

المقالةأوهيالمقالةلنصوفافاالمخقفةوالظروفوالنواياكلفردهاكلالتالحUتفخص
00رسالةأالساقطينفي

جةقرولفيالطاعون

مشيغاقرطاجةوضربأفريقيةالطاعونمرضاجتاحy0iنةمإلىohسنةمن

سأكبريانسفراحوالموتىبالمنازعينالشوارعفيورميالمرضىفاهملالذعرفيها
منالمسيحييخاففلماذاالبطوليةمثاوأظهرالمساعداتونطمالمحبةعلىالمسيحيين

ىلىمؤمنيهصmortalitateDeالمائتةاإلنسانطبيةفيمقالةوكتبالموت
الشحاعة

هلبالمريضالصحيخيعنىهلاالنسانيالضميرولمحتحنواحدكلبريفحصالطاعون
الطيبيستحيبهلحالةتءساالذممطبعبدهالسيدهيهتغهلأقرباعهاإلنسانيحت

ا6المائئةاإلنسانطبيعةبLالعدوىأصابتهممنالستغاثة

يومسيألمماوعندماهذانومنأننافلنبينقبلناذهبوابليهلكوالمإخوتناأنجيذانعلم
طبيعةاليبفرحإلماترددبدونإلبهسنذهبالربئصوتمماعنافلدىإليناالموخهءالندا

Yfcrالمائتةاإلنسان

إلىيصلوناللكونهماآلفاثمسووليةالمسيحيينيحفلقرطاجةسكانأحدوكان
إلىبعنوانوهىالمعسيحيةعنفيهادافعممقالةكبريانسعليهدفىاآللهة
نشديمتويا

غاليائساضطهاد

عنفنتجلآللهةوصلواتذبائحبتقدمغاليانساإلمبراطورأمرالطاعونلتوقيف
فححثقرطاجةفيمنهأعنفرومةفيكانالذيلالضطهادمؤقتةةمعاوذلك

بقولهلالستشهاداستعدواأماهربواءسواالمسيحيينكبريانش
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بذايكنالذهبحبئمااللةهيكلعلىمجافظمنوحيدايكنالهربهفيالمسبحيرافقهمن
إذاءشيمنهينقصالاالستشهادمجدإنحاربأينماجنديهإلىبنظرالمسيعاللةدونامن
المسيحأجلمنالموتالموتسبثيكونعندماالناسمنكثإروأمامعلناالموتيكنلم
jسالةOA

كللهمتعطىالمسيحدمكأشأنفليحسبواصلبةبشجاعةيستعدواأنالمسيحجنودعلى
والصبرالتواضعسيدوالرلثالمسيحأجلمندضهمانفسمهمهميسكبواأنمنليتمكنوايوم

هnرسالةأوألهوعملهقدعلصهماعيتهاالحدمةقبلنامننفسئههوأدىقدوالعذاب

وموتهكرنيليوسالبابانفى

قائالكبريانشإليهفكتبفئفيكرنيليوسالبابارومةيخااالضطهادأصاب

فياآلخرأجلمنجهنهمنمئاكلليصلوالنفوسالقلوباثحادفيباآلخرأحدناليفكر
iوUيموتبأنأحدناعلىالرثأنعموإذامتبادلةممحبةفلنتعاضدوالعذاباتاالضطهادت

عنوأخوانناإخوتناأجلمنصألتناتضوقلىوالالرلتلدىصداقتنافلتستمراآلخرقبل
6سالةjاآلبرحمةإلىالتوتجه

yorسنةصيففيالمنفىفيكرنيليوسالباباتوفى

الهراطقةمعمودئةعمخةبشأناسطفمانشالبابامعالصراع

ثمrorofطويالإحإريتهتدملمالذيلوقيوسانتجبكرنيليوسبعدمن
مانيوسسأل5ovcالسنةخاللفيll4o2أافيأسقفااسطفانشانئخب
هلمنشقةكنيسةاعتمدوايالذيننوفاتيانسأتباعإنكبريانشعلماالوهو
كبريانشفأجابالكاثوليكيةالكنيسةإلىعودقملدىمعموديتهمإعادةتجب

لدىيجبالكنيسةعنمنقسموكلهرطوقيكلترتليانشمعلمهتعليممتبعا
ثالثةوأفقتوقدأفريقيةكنيسةةعاكانتتلكمعموديتهإعادةإليهارجوعه

رأيهفرضذلكرغميردلمالذيكبريانشموقفىعلىأفريقيةفيمتتاليةماتسينود
صحيحةيعذكاناسطفانشفالبابامختلفةفيهاالعادةكانتالتيرومةكنيسةعلى

كبريانشوقاومالخصومةفتفاقمتأفريقيةكنيسةنظرةجبوشاطقةالهرمعمودية
رسائلهبعضذلكعلىويشهداسطفانسالباباعلنا
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الرفي

Jبطرمحل

نيقيةمجمعإلىألاكالقرنمن

علىالمسيحيسوعريناأنشأهاواحدةوكنيسةواحدقدسirواحدةمعمودئةإالليس
يراهمايقررأنمنكنيسةرئيسأممطأمنعالولكنىومثالهاالوحدةأصلفيهالذيبطرس
مانهوسإلى69رسالةنصرفهعنحساباللرلثيودىأنعلىمناسبا

لمجتلالباباأنينكرالعلنااسطفانشالباباكبريانسيقاومالتاليةسالة
تسلطهعلىيثورولكنه

أؤاللثالياختارهالذيبطرسفإنبالعقلاالنتصأريجبإئماالعادةإلىاالستناديكفىال
أكلهأوالغطرصيةأفييبللمالختانبشأنبولسمعبعدهمافياختلفعندماكنيستهبنىوعليه
أنقذماواألقلحديثاالقادمينعلىيتوخبهواألؤاليةلهإنيقللمووقحءاذعا

ولألسهـبابللحقيقةبرضىاستسلمبلالكنيسةاضطهدهن6مجخةنبوليزديىلمj4يطيعوه

بعنادنتحلقأالوعلمناوالصبراالئحادفيأمثولةأعطاناوهكذابولسعرضهااقيالصحيحة
مئورفافناإخوئنالنايوحيهاالتيوالحالصيةالصالحةاألفكارنتبتىأنبلالخاصبرأينا
7ارسالةوالرللحقيقةمطابقألكانت

نعضدبلالمعمودئةنعيدالوبالتاليالكائوليكيةالكنيسةلطوهىواحدةمعموديةإالليس
الصاءمماوئقاسواجديدمنيغستلواأنوعليهمدنيوئةءومازقءمامنأتواالذين

منأسقفأيأمنعأنوالشيئاأقرضأنريدالعندناهىالوحيدةالمعموديةالحقيقية
ونحفظالربئوسالماإللهيفاقالuاألساقفةإخوتنامعفنحفظنحنأئايشاجمايفعلان

لذلكاألسقفئةووفاقاإليمانورباطاألسقفئألالهيئألوكرامةالنفوسائحاذووداعألبصبر

73رسالةإليكمنرسلهاالصبرفالعليمقالةووحيهالئهاذنوضعنا

ؤجمظستأنبعدكتتتوقدالفترةهذهإلىترجعالصبرمنالمحعفيمقالةإن
االعتدالإلىوتدعوالصبرفيLbترتليانشمقالةمنLمستووهىIoYسنةرتما
الخصومةإلىاإللفمارةدونمنووداعةبرقة

أنيعتقدفالباباخصومةالوأثارقاطغاكاناسطفانسالباباجوابولكن

أفيالتقليداثباعبلءشيأفيفيالشجديدينبغىوالصحيحةالهراطقةمعمودية
يوكدالذيءاالدعاهذاماWمتسائالالخضوعيرفضالذيكبريانشيجيب0تقليد

74رسالةالكنيسةفييوتذأندونمناللةابناإلنسانيصيرأنيمكنأسنه
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2فيفالريانشاضطهادفياستشهدالذياسطفانشالبابامموتالخالفانتهى

نفسهاالسنةمنآب30فيفنفىريانشكأماyovآب

قبولممناسبةرومةموقفأفريقيةفيأوغسطينشسيتبنئىالموضوعهذافي
فالمعموديةمعموديتهمةإعاعدمفيجبالكاثوليكيةالكنيسةحضنفيالدوناتيين

أيضاوهىاختالفاقمكانتمهماالمسيحيينوحدةأساسهيالمقبولالطقسبحعسب

المعاصرةالمسكوئيةالحركةأساس

قرطاجةفيواستشهادالثايأنفيه6

وثائقثالثتضئمكبريانشاستشهادJActaأعماإن

جنوبفيكوروبيسإلىالتفىهوباترنسالواليحكمإنoV2سنةمحضر
القداسةالجزيلىاإلمبراطورينوغاليانشفالريانشأمرهوهذاmقرطاجةشرقي

يقضيأنبعدقرطاجةإلىيعودبأنلكبريانشسئمحJ258أيلواسجواب
فيليكونقرطاجةمغادرةالمرةهذهفرفضcهيهدبالموتشعرولكئهالمنفىفيسنة

الكهنةفيهايخاطبمنهوصلتناالتياألخيرةوهىCAالرسالةفيفكتبمأمن

قرطاجةشعبوكلوالشممامسة

ءهايشمغكذاوهالرلثكنيسةفيهايرئسالتيالمدينةيخابالرلثاألسقفثيعترفأنالموافقمن
عندكممناالستشهادوأعافيبالربئأعترفأنأريدعندكمكلهالشعبعلىاعترافه

ومناجليمنصلوافيفيأطلبهنيfالوعليواجثهذاإليهألذهتأنطلقأنعلي
فياللحظةتلكفييقالنالرلثيدLموسنقولقبيكلمنأتمئاهماوهذاأجلكم

ULt8رابستجوالا

آنهعلمواعندماكبريانسفيهكانالذممطالبيتبابأماماجتمعوااإلخوةكل

ءجزادمكيبهونبأننأمرالحكمبأسفالواليوأصدرالمحكمةالممايقادسوف
بالسيفسيقضىكبريانستاسيوساللوحةعلىالمكتوبقرارهالواليقرأللقانون

لئةالحمدكبريانشاألسقففقالإرادتناهذه
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فركععليهالمحكومالجموعواكبتعيانشاهدبقلمالشهيدعنلمحة
قطعةوعشرينساالجالدئعطىبأنالشهيدوأمراألرضعلىوارتمىكبريانش

يديهنفسههويقيدأنيستطعلموإذعينيهنفسههوكبريانشفعصبالذهبمن
أكملوهكذايوليانصالرسائليوالشفاسيوليانشالكاهنمنذلكطلب

ستشهادها

مؤئفاتهئانيا

حياتهلسيرةسردنامعرضفيعليهاتكلمناالتيمؤتفاتهالئحةهنانورد
ناتسدإلى

j5virginumhabituDeالعذامسلكفي

TestimoniorunnDeاالستشهاداتفي

unitatecinPeccleneالكاثوليكيةالكنيسةوحدةفي

lapsisDeالجاحدينأوالساقطينفي

mortalitateDeالمائتةاإلنسانطبيعةفي

utilitatibuspatientiaeDeالصبرمنافعفي
AdDemetrianumثرممتريانسإلى

Iسائل

الرئيةللصالةصيرهأهمهاللتثقيفعظاتكبريانشكتبذلكإلىباإلضافة
أيضاهنا251سنةأواخرفيكتبهالذيoratiodominicaDecالمالرئيةالصالةفي

التفسيروهذاشخصياتفسيرهيبقىذلكومعترتليانشكبريانشيستوحي

تعليقهفيالرتيةالصالةيفسرالهيالريونوالقديشمراراأوغسطينشالقديسيذكره
المقاطعبعضمنهنذكركبريانستفسيرإلممائحيلبلمتىإنجيلعلى

الشعبأجلمنبلفقطوإحدأجلمننصفيالنصليوعندماوجماعئةعلنيةهيصالئنا

أنأرادالوحدةيعلمناالذياالئفاقوسيدالسالمإلهإنواحدنحنكلهالشعبفمغكله
واحدفيكلناملناقدنفسههوأكماالجميعأجلمنواحدكليصليئ
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ءشيكلفهوقدفضلناعلى2شيئاالمسيحعلىنفضلال

الرتيةالعالةلياللةعنهوتعدياإنشىينقصهالاللةلهمن

rvr

كبريانسجمعهاالتيالرسائلأهميةأيضانؤكدالرييةالصالةتفسيرجانبإلى
59رسالة18موتضئالثالثالقرنأواسطفيالكنيسةحياةعنحبةلمحةوتعطينفسه

أ13سينودسيةرسائلأفريقيةوأساقفةكبريانشبتوقيع6يانسكبربتوقيع
مختلفينمراسلينقبلمنكبريانشإلىموخهة

كبريانشعندالكنيسةالهوتئالثا

وحدةبنفيهأواخرفيo5Aلممنةكبريانسكتبهالذيالكتابعنوان

الهوتالثالثالقرنمنذأغنتالتيالرئيسةفكرتهعلىيدلئوليكيةالالكنيسة

أسسإلىدومايستندالذيوالهوتهاألسقفيةالهيئةجماعيةعلىيشددفهوالكنيسة

رعائيةبصفةيتسمكتابية

الكنيسةعلىمرارايتكلمفهووحدقاتضمناألساقفةووحدةواحدةفالكنيسة

أئحادرباطهكالتشكلبلمنفصلةقطعإلىةالمجزXوالغيرواحدةبأجمعهاهيالتي
كلهالعالمفيالوحدةوثاقبنايربطهاالتيالكنائسكلعلىيتكلمكمااألساققة
IIسالة

أنطونينشئدعىأسقفإلىكبريانشكتبنوفاثيانشانقسامءأثنافي
الباباكرنيليوسمعالشركةفيءبالبقابلبنوفاتيانساالتصالعدمعلىليحثه

الئتحدلهكتبإئهبقولهالرسالةويختماألسقفيةفيرفيقنايدعوهالذيالشرعيئ
00رسالةالكنيسةوجسمناألسقفية1يئتنافأكثرأكثر

منإياهمتحذيرهلهليشكرواكبريانشإلىوثهامستهارومةكهنةكتبوقد

لكبريانسسابقمجمععليهوحكمالهرطقةفيسقطأسقفب

كبريانشبالقديسيستشمهدالذي72الفصلبندكتشالقديسقانونراجع2



rvنيقيةمجمعإلىالثايئالقرنمن

المناطقمخنلففيأعضاؤهيتورعالذيالكنيسةجسمعلىنسهرانجميغاعلينايجبهإذ
6rرسالة

الكنيسةوفياألساقفةبينالمسوولالتضامناألقوالهذهتظهر

رومةأسقفأؤليةمسألة

السذيفكرهتلخيصممكنايبدومعقدارومةمنكبريانشموقفكانوإن

إلىبالنسبةأوكرنيليوسالبمابالسلطةاحترامهإلىبالنسبةءسواتصرفاتهكلعليهأملى

البابافيهقاومالذيالمعموديةحولالجدلمسألةفيمتطرفةعدهالبملطةمقاومته
اسطفانس

الرئيسةالكنيسةفهىرومةكنيسةأوليةكبريانشيناقشالجهةفمن
principalis4EcclesiaاألوالكنيسةJاألساقفةوحدةتضمنالتيljكنيسةألئهالك

الوحيدةاألسقفيةمنقسطانالقدأسقفكلأنيرىأخرىجهةومنبطرس

يقولالكنائسسائرعلىواليةسلطةرومةألسقفوليسبطرسالقديسفيالموجودة

كرنيليوسالباباإلىرسالةفي

األئمفيهايرواأنعلىوحرضناهمرومةإلىأمجرواالذينكلإلىاأوعزنفقدنحنأنا
أكيدةمعرفةكفهمرفاقنايعرفوهكذاهاويتعلقواالكاثوليكيةالكنيسةفيواألصل
IAرسالةهاويتعلقونالكاثوليكيةالكنيسةوحدةأعئشركتكم

كرنيليوسللباباكتبكبريانسأنفهوالرسالةu6ذالتاريخيالسياقأما

خصموهوفيييشيسئمشذهسسبفقدالشخصيينخصومهتصرفشارحا
علىأسقفسابفورتوناتشاالعترافعلىلحملهارومةإلىاللدودكبريانش

كبريانشإقالةىلLوقرطاجة

البحرعبورعلىيجرؤوناألوضاعذهومزيفاأسققالهميرحمونهراطقألجعلوالقد
رسالةاألسقفئةأالوحدةعنهاصدرتالئالرئيسةالكنيسةوإلىبطرسكرسي3إءللمجى
09
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وحدةمصدرإلىكبريانئسمعالرجوعيجبالتفاصيليخاالدخولبدونولكن
تشتركالتياإللهيةواالبناآلبوحدةفيتدخلبالمسيحالمتحدةفالكنيسةعينهالكنيسة

فبها

لحطمالسرهذاإن11Yتكواحداجسذاكالهماانويصكلوأمهباهالرجليترك

القولهذاااللوباويالرسوليقولعندما5riأفوالكنيسةالمسيحإلىبالتسبة
أحدهماتجمعالىالمنفصمةغروللربطبالمسيحالكنيسةالئحاديشهدالمقدسوبصوته

2oرسالةالمسيحعروسمعيكنلممنالمسيحمعيكونأنيمكنكيفباآلخر

LW9Iرواالبناآلببيناإللهيةالوحدةعلىكنيستهوحدةيقيسالرلبئ

خالصة

قدرعلىالرعائيةمهفتهجدياالتزاماالتزموقدراعأوالهوكبريانش
إلىYf9سنةمنسنواتالعشريقاربماقرطاجألعلىأسقفاكانبالكنيسةشغفه

Aالكنائسمجميعواالهتمامكنيستههئميحملالدوامعلىوكان2هYكو

وعيامسؤولياتهيعيإدارةرجلوكانيعة5االشدةمثالالجميعأعطى1128
حيا

دونائمعLسالةUفالالنتباهملفتهوoilارتدعقبالذياألسلوبتغييرإن

والرصانةباالعتدالفتئسمالرعائيةالموئفاتأمااللغةبفصاحةالمهتتمالخطبتكشف
شخصيتهتظهروهكذائعبيرهمنيلطفولكئهaفكرترتليانسمعلمهمنيستوحي
نةوالمتزالقوية

أوغسطينفالقذيسالمعموديةحولالجدلفيأخطائهعلىالتشديدينبغىال
بأناعترفلهأإالرأيهعلىأوغسطيئسيوافقهلموإنعليهاالحكمرفضنفصحه

كبربانسكانالبحثفيحراكانسنةوخمسينممئةقبلهعالقالذيكبريانش

المعموديةسرعمقسبرعلىمختلفةائجاهاتفيتعملكانتكلهاالكنيسةأنيعلم
فلنإليبالنسبةأئادقيقبفحصالحقيقةالكتشافالبحثحريةواحدلكلوتترك
الذيوالرجلالكاثوليكيوالشهيدالكاثوليكياألسقفكبريانضأنأبذاببالييخطر
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فيوبخاصةبشفتيهلفظقداللةعندحظوةليجدعظمةيزدادمابقدريتصعكان
3قلبهعمقفيبهيفكركافاماغيرأساقفةرفاقمنمؤلفمقدسمجمعوسط

بأنالمجالهكانjIالكاثوليكيوالشهيدالكاثوليكياألسقفهذاإنبقولمانختم
أنأجملماإليهؤخهترسالةفيوردرائعتعبيربحسبالمسيحآالمفيشريكايصإر
n3ررطالةآالمهشريكالمسيحباسمباعترافلثتصير

كإريانئصمننصوص

اممكليتقذسأ

ذامنئتمفينايتقذسنأنمنهلنطمتنقولهبلبصلواتنايتقاسنأنلثةتمنياهذانقوللسنا
نحنإليهنطلبقدوسأنافإليقذيسيناكونوااتالأنهمماولكننفستهالقدوممآيقدلى

نكونأنبدأنامازنصحئنثبتأنبالعمادالمقدسين

فينسقطيومكلدمناLاضقديساإلىحاجةفييومكلألنثايومياذاونطلب
التقديمىهذاعلىيتكفمفالرسولالححالياوصمةمنبتطهيرنادائمافلنتتئهمنإذنالخطئة
قدلكنكم10001اللةملكوتيرثونالالطالمينأنتعلمونأفالاايقولحيناللةخودةوعن

1إلهناوبروحالمحميجحيسوعالربباسمبررضمقدلكئكيمتقدستمقدلكئالصاغتسلئم
j5l911الرئيةالصالةليفيناالئداسةهذهتدومحئفلنمل

الئجاربفيتسديخئناوال

قبلسنبهالرلثلهيأذنلمحخدضاءثخلىيقدرالالعدؤأننعلغأنالحخرورفيمن
يقدرالالشريرألنإاإمتيئهىاجهخوقناونعرضالمةإلىنبادوأنالتجاربعندعلينافعحار

10001المةبهيسمغلمماءنابسويمأن

VIقنكئبكمااإيانالخقحامحتإالتجريناعلىالسلطةهذهالشيتحاناللةيمنخ

أنأئواألئخمإليهخطناالذيالردبأليسنفبئارائيلوستلبايعقودتجعلالذى
frrf10001أقااشريعمهويسحعراطرففييسيروا

r35المعمودئةنيأوكسحلينالتذيس
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إذألناجيدانموإئاخاطئبنكناإنلناقصاصاإمابنوعإنعليناالسلطةهذهاللةويمنح
بدكفيلهءشىكلإنهاللشيطانالرلثققالأليوب6جركماالمحنةعلىصبرنا
أقيعليلكليكوننلبيالطسالرلبrlJLYIاأييذكتمذدالإليهولكن
تعبإلزفذلكتجربةفيخلندهلئألصفيناومئ9111يوفوقمنلكيعطلثملوسلطان

الربيوصيحابيضمابأالمناأوباعترافناوتفاخرنابمفسناتعاظمنامنواحتراسضعفناعن

مرفضعيفالجسدوأئانشيطخjاإنالئحربةفيتسقطوالثالوصلوااسهروابقوله
11rA

ليواحترامبخوفنطئهماكلجودهمنلنانفستنالثةوقذمنابذنوبناباتصاعأقررنامئ
الرتيةالصالة

ثئزيرالمننخنالكن

ريرالشمنئحنابقولنافإثناوابتهاالتناطلباتنامجتلوفيهاالصالةخاتمةهيالطبةهذه
وقؤةصادقةحمايةاللةمنبتوشالشاوننالالخصوممنعليناوالعدههميحرمنكلنشحل

تنصرناعليهم

كلمناللةحمايةإجماالطلبناألئنانطتهأنيلزمماقدلمالشئريرمنئحناإذنقلنافمئ

جميعاالشيطانليالبشرتصرفاتمنأمانفيصرناالحمايةهذهعلىحصلناومئشر
الرتيةالصالةفيحاميهأالعالمفيأدئةكانتنالعاقممنيخشىفماذا

تصبرالتيالمحبةب4

ءشيكلعلىوتصبرءشىكلوترجوءشىكلوتصدقءشيكلعنتنغاضىالمحبة
fwVإذاإالبثباتتستمرأنتستطعالالفضيلةهذهدطعلىالرسوليدلالذا

وحدةحفظفيواجتهدواممحبةبعفخابعضكماحتملواااأيضاويقولبالضبرامتحنت

iف1ااالسالمبرباطوحfYr

النسامحعلىيحافظراأناإلخوةيجتهدلمإذاالسالمعلىوالالوحدةعلىالحفاظيمكنال

ونقذمنلعنوالنحلصالأنفيأيضانقولاذاuوالضبربواسطةاالئفاثرباطعلىلiالمتبا

بلمرأتسبعمرةسبعينفقطليسإليناءخطىالذيلألخونغفربضرئنالمناآلخرالخد
يضطهدونناوالذينخصومناألجلونصلىأعداغناونحبمساوئهبكلنساتحهأن

القذيسفعلهماهذاومتسامحاصبورااإلنسااليكنلمإنهذاكلتتميمإلىالسبيلكيف
هذهعلبهمئقمالرلمحثياقائالالثأرمنعوضالقاتليهالمغفرةطلبعندمااسطفانش
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بلفحسبالمسبحبأالميكرزفلمللمسيحشهيدأؤلنصرفهكذا76أعالخمئة
عندلهامحلال1ثنالغوعنالخصاموعنالغضبعننقولاaوحلمهبأقصىاقتدى

العيوبهذهمنأيماقيهيوجدالإداكالقلبفيالضبريملكأنيجبالمسيحي

وغضبوسخطمرارةكلمنكملئستأضلالقدوساللةروحتحزنواال11يحذرناوالرسول
يجبالمسيحلبسفيالسالمفيالمسيحياستقرإذاitfrrوتجديفوضخب

بضرشزعلىأحذاآيحازالأنلهيجوزidJjالشقاوالالغضبالقلبهفييقتلالعليه

المديحأسمىإلىالصبرفضيلألواقتادتهبوي6امئحنهكذايحقدنYtو

المئبرمنافعفي
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اليونانئونالشرقكثاب

rva

2Y11أ5نحو15ه145نحواإلسكندرفيإكليمنضس

حمياتهوآل

مؤئفاتهنئائا

ديةالثالء

Tlvc7E71llpbgrpE7rrtK6CIIpoنانيينلليواإلرشاد01

aycoyoqflatلمرئى102
atistcETpcoقاتلمتفرا03

Jأهميةأتلمؤثفات

Jeئالئا

مسيحييونالمافكرا

مللكا1صيلغنوارفلعا102
مزيالyاألسلوب03

االسكندرفيإكليمنفئسشخصئةخالصة

نعليمهمامنءأجزابعضكانتوقدالواسعةوأوريجانسإكليمنضسىفلسفةاجضذبتئلقد

الدالعالااالأ3االاولدنيومنموسيقىكنغمأذيخأفيترنالرائع

معلمسوىليسإذمستمعيهبينمافيمرارايكونوبالكالماكثرءالمريتعلمبالتعليم
إكليمنضىوالكالمالفكرينبوعهوالمستحعومعلمالخطيبمعلموهوواحد

OIYOعاتلمنؤافيسكندرلا

iAcTافؤعاتبالحقيقةمقدشانثقيفايعطيناالذيهووابنهاللةتالميذنحن



rAنيقيةمجمعإلىالثايئالقرنمن

حياتهؤألأ

حوالىالثانيالقرنأواسطفيوثنيينوالدينمناإلسكندريإكليمنضسولد

hi55هاqاهتدائهبعدوترتليانسإيريناوسمعاصرفهواإلسكندريةفيأوأثينةفي

وسوريةإيطاليةوجنوداليونانفيالمعلمينأشهريدعلىالفلسفةفيتتلمذالمسيحيةإلى

تتلمذحيثاإلسكندرئةفياستقر809سنةحوالىواإلسكندريةوفلسطين
ومسيحيينوثنيينمنالمثففونيؤضهافلسفةمدرسةنفسههوفتحثمبانتينسللمعلم
المرئصمنمقطعذلكيؤكدكاهنارسمهليعرفوالكتبهلتأليفوتكرس
صختهمافيئشكككليهماالنضينولكنأوسابيوس5يذورسالة

إلىإكليمنضسفاضطرساويرسسبتيماضطهادثار3yr20سنة

الذيالكسندرسصديقهعندكباذوكيةأوفلسطينإلمماوالذهاباإلسكندريةمغادرة

وخههارسالةمنيتبينكما52IVcسنةقبلتوفىوهناكأورشليمأسقفأصبح
أوريجانسإلىألكسندرس

وبالمستمعينفيهاوتريىعاشالتيبالبيئةتأئرتقدالمسيحيلمالعاهذاشخصيةإن
الفلسفةننيفيفسكبالمعرفةإلىيتوقونكانوأوالذينإليهمتوجهالذينالمثففين
الجديدالمسيحيةرالعتيقأليونانية

للكتابوشارخاوفيلسوالالمسيحيالدينعنحدافعاكانوالكاتباألستاذهذا
أخالقياوالهوتياواعطاIJIحامسيحياأيضاكانولكنهعقائدئاوالهوتياالمقذس

للضمائرومرشذا

مؤئفاتهثانيا

الثالعديةء

IIp6qIIpoTpE7titKOSلBاrlvaqلليونافيينإلرشاد101

المسيحيةإلىءاالهتداعلىاليونانيينالمؤلففيهايححثفصالأyالكتابيتضمن
يعنيهلماكشهادةءوالفداالخالصولتدبيرللصسيحشماملةلوحةيرسماألولالفصلففي
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وطقوسهمالوثنييناعتقاداتينتقدالسابعحتىالثانيالفصلمنثملإلنساناللةكلمة
االرتدادإلىيدعوهمالذياللةءنداقبولعلىيحرضعشرالثانيإلىالثامنالفصلومن
اليونانيينوالفالسفةالمعلمينجميعيفوفالذيالمعلمفهومعهوالتائهالمتجسئدالكلمةإلى

آيةإلىبعدنذهبأالعديمايحباللهليببدوءالسمامنإليناأتىقدنفستهالكلمةأنبما
الذيهومعلمظكافافإنإليونيةوالاليونانلسائروالثينةjنألةفالبشريةمدرسة

اتهءونبوبشرائعهواإلحسانوالخالصبالخلقالمقذسةقدرتهبتحلياتءشىكلمأل
هوفصاعدااآلنمنباجمعهلمالعاصاروبالكلمةءشيكلاآلنيعلحناالمعلمفهذاوئعاليمه
11Cc1اإلرشاد1واليونانأثينانفسه

لحياته

ونوراالخيراتمنبحرااإلنسانيجدفيهالذيكلمتههيالكاملةاآلبعطيةإن

فيانتشرقدالمصالحةوالمانحالمحمسالينبوعومخلصناسيطابالسالمالمنادىالكلمةهو
c11اإلرشادالخيراتمنمجرمننوعاءشىكلمنجعلالذيهوكلهااألرض

اتالظلماقبرفيكحاالذيننحنألجلناالنورانبعثءالسمامنالتررأئهاعليكالسالم

ءشيكلاألرعلىالحياةمنوأطيبالشمسمنأنقىهوالنوروهذاالموتوسجن
jUfاإلرشاقمشرإلىالمغربوتحوليغربالنرراصار

ةالخالصوتمنحهالخلقمنذاإلنسالنترافقالىهيللبشراللةمحبةإن
Vاالرشاد1ءالبدمنذبلفقطاآلنبحايرأفلماللةإن

محبتهفياللةفانءالسمامننزلتالتيالرأفةإلىخرافاتكمسجنمنلننحواتذهبوذأال
يسقطعندماعحغيرهاإلىتطيراألئمالعصفورةأنوكحاباإلنسانيرتبطللبشرئألالعطمة

هوميرصءاألعراصغارهاتبكىوهىاألئمتحومحيةابتلعتهأنحدثوإذاالعمثنمن
ليطيرإياهمثعخفاالصغيرجديدمنويلتقطبأبؤةخليقتهعناللةيبحثهكذاذةاإلب
1091إلرشاد1الععنحوئانية

قائاليصرخوكانهاالستنارةإلىالحالصإلىالمعمودئةاالستحمامإلىيدعونااللة
ياولكنحيواناتمنفيهاماجميعأهبكءوالسماوالبحراألرضصغيركياأعطيلث

109إلرشاد1مخانااللةلكفيظهرأبيكإلىظمأفيكليكنئى
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5yaryaflatةلمرفط102

عنايتهفيفالئةمعفدينإلىموخهbاإلرشالكتابمنطقيةتكملةالكتابهذا

األخالقىتثقيفهمومعلممرئيهمالمسيحإليهمأرسلبالناس
رفيقهوالذيبالكلمةورئيهإذبالفعلذلكويبتنبهيعنىعينهالوقتوفيباإلنساناللةيهتثم
rcncIrciلربئاللبشراللةمحبةعمل

األطفالمرئىهوإتهيسوعإلىبحاجةكلهاوالبشرئةمرلبإلىبحاجةاألطفالنحن

ArtieAtلمرفي1

ينطويانالالحقانالبابانالمسيحيةوبالجدةالروحيةبالطفولةئشيداألولالباب

حقيقيامسيحيايكونأذأرادمنسلوكتوخهمفضلةرسومعلى

الجنونوسطفيالجديدةالنفوسهمطفالyUالئسميةهذهبفرحنقبلأطفاأليستوننا
الجديدالعهدمننشأواالذينحديثاءحكماصارواالذينهمالعتيق

جديدةخيراتيدعلىتثففالذيالجديدالشعبإئهممالقدعنمختلفشعبإئهم
أطفالدومساشبابدوماونحنشيخوخةكلعنالصرهةحداكتناهوسئناوخصب

منكلالجديدالكلمةفييشتركونالذينءهؤالينجديدهيكونونأالجديدوندوما

للفسادقابلغيربفرحيصيراألزليةفييثترك

تعتورهاالفيناالحقيقةألنكذلكوهىدائمربيعهىحياتناأنلناتعئفالطفولةوهكذا
والفيهاتحؤلالثابتةدومامزهرةدوماحكمةكلهوجودنايتحركوقيهاشيخوخة

أمهتعزيهكإنسانيدئلونالركبتينوعلىيحضلونالؤوكعلىطفالهمكتبفقدتغير
نبحثونحنالصغارأطفاتهاذراعيهالىتضئممأشأعزيكمأناكذلك

c0Y1Yأالمربئالكنيسةأمناعن

االمخلصللمسيحالشهيربالنشيدالكتابوينتهى

tctSEtipciluقاتلمتفزا03

1ct1c1المالحظاتمنمجموعة4الكتابهذاإكليمنضسيدعو

للنسيانءودوالشيخوختهكئرالهستكونالمذكراتوهذه161أمذكرات

الفصلهذاملحقفيرإجعها
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المرئيبعديكتبأنينويكاناكليمنضشأنrrالرئياراجعيبدو
تاقرفتمالcUالنحوهذاعلىاألمركانفانAISaaKOCXOqالمعلمبعنوانكتابئا

المقصودللكتابأولئارحماتكونقد

عنأفكارهكلالمتفرقاتهذهفييجمعماكليمنضفإنأمرمنيكنومهما
المسيحية73كاثتلحالمعرفة

إرشادوأيخئراالرسومننميمثمالتأملاوألالعارفتميزالتيالثالثماتالعالهىئلك

نقصثإذاولكنالكاملالعارففهوإنسانفيالصفاتهذهؤجدتمئالصالحين
cIfIclالمتفزفاتتتعثرفمعرفتهإحداها

شيإلىيميلالفهوبالمعرفةءالرجاواستبقسيملكهاالىالخيراتفيبالمحبةاستقروقدأثا

محئةفيحتالثابتالوحيدالموقففيسقىفهوئمومنإليهيميلأنلمجنماكليملكإلهإذ

بالحبسةالجمالعلىحصلقدإنهإذلمالباالتشثهيطلبأنلهوليسغنوصئةمعرفة

منتحزروقداللةمعالمحبةألفةعلىحصلالذممطاإلنسانهذاوالرغبةالشجاطإلممايحئاجوهل

العارفبعاديجبإلينابالئسبةبالمحبةاللةءأصدقايئمافياكئتبيUlوtهواAا

العادةطيوالتمرينالتمرينإلىتردئيفالمعرفةالنفسءأهواكلعنالكاملالغنوصي
المتفزقاتapatheiarءاألهواعنالتنزهإلىيقودءالهدووهذا

اللةخالئقمنخليقةأييبغضالذلكوبسبببكليتهإليهفيلتفثاللةالدوامعلىيحثإئه

والاليشثلمجثالوجميلصالحهوبالذىللتمثلءشىينقصهvإءشيفيغبلىالإله

والللشهوةوالللركبةعرضةهوليسالخالئقبراسطةالخالقيحثولكثهالعاثةبالمحبةأحدا

ومقلهملكارضاهءمملأصبحبالحيببائحدبالمحبةفهوالنفسخبراتمنيضرأيينقصه

حينكذيستطيعالاتهفىخامتالكفيالسعادةعلىوحصلالزهدبعادةفأكئرأكئرمنهاقترب

CItIYVYالمتفزقاتءاألهواعنبالتنرةبهشبيهايكونأنإال

ءاألهواعنفالتهرهمسيحياةمعئويعطيهاالرواقيينعنيئخذهاالياللفظةهذهنفسهإكليمنضشثريف

المحبةإشعاعإئهالحتةإشعاعقينابناقضماكلعلىحريننالهاتسنسلمالئبالنعمةالمكتمتبةالسبطرةهر

جعراالمنتصر

3ه3أل3دول
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خطيئةبدونيبقىالرلثأمرهاالتيالزراعةبحسبفيهؤضعتالئالبذورئنمىإذوهو
األرضعلسىيزالالكانوإنالقديسينأجواقفيأمثالهمعrilباويحيانفسهلكيمإله

إلىيبلغالردتوصايايتبعوهووليالنهاراالنحوهذاعلىويتكلميتصرفكهذاإنسان

عندماأيضاولكنالنهاروسطوفييستيقظعندماالفجرعندفقطليسالكاملالفرح
الوهوولدلهويدإذاابنهويرشديخلعهاأوثيابهيلبسوعندمايناموعندمايتزه

الحتةالكائناتمثالعلىالدوامعلىاللةوبحمدءالرجاوعنالوصيةعنينفصلأنيستطيع
cVc1Aالمتفزقاتضبقكلءبإزاصبوروهوأشعياتشبيهفيالرلثتمخدالتي

الحياةأوالمعرفةحتيءاالهتدامنذفتصوالمتفرقاتوالمرئىاإلرشادالثاللتةهذه
لموالعااالنسانيؤئهإئمافالكلمةالمسيحيحياةقيLogosاللةكلمةعملالكاملة

أهميةأقلتمؤئظب

مرعنسيخلصالذيالغبئهومنoبعنوانعظة

فالنتيانشأتباعمنغنوصيئوهوثيوذوتسىمنمقتطفات
وعلىالغنوصيينكتبمنمقتطفاتعلىيحتويانكتابانوهماLKالنبوئةالخالصاتو

عليهاتعليق

المقدسللكتابتفسالزاكتباكليمنضسإنأوسابيوسيذكرةمفقوكتب

للمعتمدينإرشادبعنوانآخروكتائا4Cالفصحعنوكتائا3مجلداتثمانيةفيبعهديه
فقدتقدهالمؤئفاتهذهوكلوالنعمةومالعنومقالين4حديثا

فكرهئالئا

مسيحييونايأفكرأ

مرتبطإنهالنظرفيالتفكيرالالهوتفيأدخلالذيهواكليمنضسإنالقوليصح
اليونالنالفكريلتقىفيهاألفالطونمإاالندفاعونفسهفكرهعلىويغلبالفلسفيةببيثته

S64clيالكنسريخاكأوسابيوس

tiwcgLالسابقالمرجع
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Logosاللةفكلمةللمعرفةدينيةنظريةمنانطالقاالمسيحيةفييفكرالمسيحيوالفكر
عهدفهيإلهيأصلمنهىأيضاوالفلسقةاللةيوحىالذيالسيدهونظرهفي

وسائلهىالبشريةالحكمةوطرقعليهيسموالذياإليمانإكيقودوالعلمالوثنيين

اإليمانهوالطريقوهذاالحقيقةطريقإلىمباشرةتوديمتنوعة

يتعلمأنالمسيحيفعلىفيةوصوأخالقيةباهتماماتمرتبطالعقليالبحثوهذا
القدسالروحويحييهاالبنهlجذقدلآلبكابنيحياأن

مللكااصيلغنو1لعارف102

مسيحيةغنوصيةقواعدءإرساعلىإكليمنضشيعملالهرطوقيةالغنوصيةءبإزا
حقيقية

هيالحقيقةولكنوامتالكهاالحقيقةمعرفةرأيهبحسبإئهاالغنوصيةهيما

حياةوحكمةرفيععلمواحدآنفيهينفسهاوالفلسفةودينيةفلسفئةعينهالوقثفي

ترتكزصوفيةشبهمعرفةإكليمنصسنظرفيالغنوصيةالمعرفةتكونأنيجبثمومن
ساميةوروحبةأخالقيةحالةأساسعلى

إيريناوسيحارهمذينالالغنوصيينغرارعلىأيضايربطهاإكليمنضسأنويبدو
ماااللهيةاألسرارمعرفةحمووهوفالسراألسرارلغةويستعملسرممغبتقليد

الطيقةهذهإلىللوصولوالوسيلةالمكتوماتهذهعلىالمدربينالكاملينمنلنخبأليعطى

سوىليستإكليمنضسىباطنيةإنالقوليمكنلذلكوالصالةالتأملهىالكاملينمن
اإلنسانفإنذلكومعالطيعةفيوليسالدرجاتفيفرقاتفترضوهىوسطحيةظاهرية
والحالةعقلأؤألهوفاإلنسانانيةاليونالعقالنيةعلىيرتكزإكليمنضسعندالمثالي

75ccYoلمتفرقات1اللةحضورفيدائمJوقوjدائمةمشاهدةهىالغنوصية

راجعتوسثلوموقفدائمابتهالهيفالصالةنحتلفتيارفييندرجالقدعمالرهبالالمثال
Theologie145p1960RomeoraisondvolesetChristduNomsIHAUSHERR

387385pp1961Parismonastiquevielade
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فيااألسلوب03

lبينمشتركاكليمنضزمنفياإلسكندريةفيشائعأسلوبالرمزفيسلوب
االسكندرفيفيلونمنبتأثيرالذينواليهودهوميرسلتفسيريستعملونهالذينواقيينا

المقدسالكتابعلىيطقونه

لهامثيلالسلطةإكليمنضسنظرفيلهالمقدسوالكتاب

خالصة

يحرمأالقولهبحسبفيجبالثقافةيحثفكررجلاإلسكندرفيإكليمنضس
اليونانيإنلمخاطبةباالستعداداألمرتعلقإذاوالسيماالتعلمحفىمننفستهءالمر

اليونانيينالكتابمناستشهاداتمؤئفاتهفيتكئرولذلك1411YCAOICالمتفزقات

هموغيررسميننديبيذسروأأفالطونوسميرهو

الزرعيتقئلواأنلهملنتيحقرائنامناألرضيالقسماليونانثةاألفكارءماالطبةءبالمانسقى
lالمتفزقاتبسهولأليزدهرويجعلوهوحي

الكنيسةرجلJالمقذسالكتابورجلمسيحيلمعافإكليمنضسذلكمع

الرحيمالتعبيروهوالمسيحعريسهاهوإثمااإلوحدومعلمهاالجامعألالمدرسةهىكنيستناال
المرثيالمعرفةوتقيسالحقيقيألوالحكمألحبمةالراللةإلرادة

ويقوديؤئهالذياإللهيللكلمةيمكنمابأوسعالطريقيفتحأنإكليمنضسهدف
المثالإلىالصورةمنالنفس

المثالذاتهفيبعدمافيتقئلالكمالفيتقدموكلماالصورةوالدتهمنذاإلنساننال
1cT1c11oقاتلمتفزا

غرعطألإلهيةنعمةندعوأنللعقلمنافهكاملةنعمةهياللةإياهايمنحناالتيوالنععأل
ءاألشيائخلقيأمرفحالماكاملألنعمايهباللهالواضحمنكاملاللةأنفبماكاملأل
IcIrالمربئملئهافيالنعمةهذهتتئمأنيريدنعمةيمنحعندماوكذلككئها
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غيرعطةإلهيةنعمةندعوأنللعقلمنافإئهكاملةنعمةهياللةإياهايمنحناالىوالنحمة
ءاألشيائخلقيأمرفحالما4كاملةنعمايهباللهالواضحمنكاملالئهأنفبماكاملأل
rICICIالمرئيملنهافيالنعمةهذهتتئمأنيريدنعمةيمنحعندماوكذلككلها

عنيدافعالفكريونشاطهالثقافيةبيئتهإلىفيعودالباطنيةإلىإكليمنضسميلأما
األشخاصويحترمالصدرورحبهادئايبقىولكتهالمزيفإنالغنوصيينءإزاالمسيحية

النهابإعالنبلنفسهعنبالدفاعمهتمغير

اإلسكندرفيإكليمنفسمننصوص

اإللهيللمرئيصالةأ

اإللهيالمرئيأثهاتعط
الصغاردكiJtلىع

سرائيلقائديااآلباهي6

رثيامغاواالبناآلبأثها

وصاياكنتبغأنأعطا
الصورةمشاهةإلىفنصل

قواناقدرعلىونختبر

الدتانحكتموليسالتهصالخ

سالمكفيجميعنانحياأنامنحنا

مدينتلثإلىونعاز

الخطيئةمياةءهدوونجتار

القدسالروخبسكينةيحملئا
توصفالالتيحكمئك

لكنرئتمأنأعطا
ونهاراليالشكرنشيذ

األضراليوموحئى

تسبحتنااقبل

واالباالبنأيهاواالبنالوحبداآلبأيها
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ومعلمنامريينااالبنلها

القديومع

للواحدهوءشيكل

ءشىكليوجدفيهالذي

واحدءشىكلوبه

عضاؤهوكلناألزليةاوبه
الدهورإلىالمجدله

الصالحلإللههوءشىكل

البهيئلاللههوءشيكل

الحكيملاللههوءشيكل

Jالعادلاللههوءشيكل
أمينالداهرينهروإلىاآلنالمجدله

المخلصللمسيحنشيد2
الجوامحالخيليلحممنيا
الثالتطرهافيللعصافرجناخايا

للسفنأمنةدفأليا

الملكياللخرافراعتايا

األطهاردكNأوقطغاجمع
بقداسةليسبحوا

الخالصويرلموا

فيهاغثالوبشفاه

أوالدةيقودالذيالمسيغ

المائتالبشريالجنسلمنمخيايسوعيا
رثLIJالراعىأثها

والقاندالوازعأيها
ءالسمانحوجناخايا

القذيسينلجماعة

األزليالكلمةدها

نيعهمجمعإلىالثايئالقرنمن
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لهحدودالعمرايا

يموتالالذبمماالنورسيها

الفضيلةصانغباالرحمةينبوغيا
دئةينشدونللذينالموئرةالحياةلها

rnq

التوبةبعدالخالصفي3

ليستهيقضةاسمغبالخالصءرجالكيبقىبأئهحقيقيةتوبةبعدالثقةلكنكونلكى

مغروسةوهيالتقليدإلينانقلهاقدالروايةوهذهيوحناالرسولعنحقبقيةروايةبلحكاية

إلممافاعيأفسسإلمماجعJ3LJJباجزيرةيوحناتركالطاغيةموتبعداكرةالنفي

إلىأخرمكانفيويضئمالكناشتناغمهناكوئعيدأساقفةهنالحقيمالمجاورةالمناطق

يذكرأفسسعنبعيدةغيرمدينةإلىفوصلالقدسالروحبختارهممنكلاإلكلروس

إلىفالتفتالنفسومندقعالمنظرحلوالجسمجميلفتياباشافالحظاتههاالبعض
ووعداألسقففقبلوالمسيحالكنيسةعليكوأستشهدلعنابتكأودعهلهJuواألسقف

الشالثنهيفياألسقففقبلأقسسإلىعادئمواستشهادهطلبهمراتعدةالرسولوكرر
فيقاملذلكوبعدعضدهئمبهواعتئبقربهوحفظهورياهعنايتهإلىوكلالذي

الربختتمالكاملألالحمايةمنحهدهبحخةاهتمامه

البطالينالشرUJفبعفربهفتعلقالمناسبالوقتقبلذاتهإلىسلمالشالثهذاولكن
القدرةفيهرأواثمالمارةلنهبالليلفيمعهمدواقتائمقاخرةبyوالtفغروهإلفساده
عنخرجلندفحةاطبيعتهوبسبب4الشالبئاعتادفشيثاوشيئاأعظمثرطاحتراحعلى

جرائماقترفأنفبعدالهاويةإلىينقادوكانالعنانمطقجموحكحصانالقوبمالطريق
فيرفاقهفحمعأخرينمصيبتهلطيشركأفارادنهائياعليهفضيبأئهمنهوظناكبيرة
ويسرقويقنليجرمرأسهمعلىراحالسارقينمنعصبة

الرسولنطمنفبعدمالحاجألالمدينةهذهإلجديدمنيوحناذعىالزمنمنفترةوبعد
التييعألLلواإليأعداألسقفلهاJوقالاألسقفإلىالنفتأجلهامنءجاالئاألمور
قدأنهظائاأوألاألسقففتعخبترئسهاالتيالكنيسةبحضوروأناالمسيحإثاهاسلملث
فيبأنيعتقدانوسعهفييكنفلمينلهلملمالامنمبلغردAإلرغاءافنرافريسةوقع
منكأطلبرسولIلهلjقدعولكنسوئحابالرسوليظنأنواليملكهالالjUحوز

لقدميتألوبإللةكيفماتلقدJUوءبالبكاالشيخأجهشاأخيكونفمنالشالث
زمرةمعالجبالفيفهوالكنيسةفييكونأنبدلواآلنوسارقاشريرافصاراللةعنمات
أميناحارمئاتركثلقدحفاJuوكبيربصراخرأسهوضربثيابئالرسولفمزقتشبهه
أحدكموليرافقيحعانابسرطليأعدواولكناآلخيه
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اللصوصطليعةأمسكتهالمطوبالموضعإلىوصلوعندماكانكحاالكنيسةمنقخرج

هذاوكانرئيسكمالىخذودماحئتقدلهذاإئىJUبلاعنرضوالالهربيحاولفلم

الرلسولفلحقهالهربليوشرعخحلإليهقا3uيوحنارأىفلئايدهفيوالسالحكتظر

الالذممطالشيخأباكأنابىيامئىقربأLSمليصرخوهوسئهنسيوقدقواهككل

بالحسأؤدئيأناالحياةقءالرجاعندكيزالالتخفوالبىيابيارأفلهالحس

مستعدأناأجلنامنالمسيحفعلكماطوغاالموتسأتحئلاأليرلزموإنالمسيحأمامعنك
الكالملهذاثالشافتوقفأرسلئالذىهوالمسيحئقتوقفأحلكمنحياتيأعطىأن

الشيخقئلثممراءبكاوليكيكرتجفوأخذسالحهرمىثماألرضإلىبنظرهأطرق
يدهءيضىيزالالكانولكئهالذموعفيئانيةسوديةونالمتأوهاواعتذرإليهالقادم
ركبتيهعلىحاثيايصلىوراحالمخئصمنالمغفرة1هويناليكفلهبأنالشيخفوعداليمئ
محهوحاهدغزيرةدموعاوسكبالكنيسةإلىاقتادهثمبالئدامةالمطفرةاليمئاليدويقبل

الكنيسألإلىأوكلهوقدإاليغادرلمإثهويقالكلماتهاتءكرابقلبهوغئرالطويلةباألصوام
هومنالجديدةالوالدةفيعطمااومثالالحقيقيةالتوبةفيكبيرةأمثولةبذلكمعطيا

6شخلصالذيالغنئ

1926ParistienschrmoralistesLesCollAlexandriedClementBARDYG
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4YoاAoنسريجاjأ

r41

lحياتهو

المصا

3

مؤئفاتهئانئا

وشبابهطفولته

اإلسكندريةفيالكنيسةخدمةفي

قيصريةفيالكنيسةخدمةفي

هوتثانبانكتا

الكتابئةالمؤئفات

ىأموئفات

لكرهئالثا

2

3

كيفلماذاأوريحانسةءقراأيضااليوممجبهل

والسرالكلمةأوريجانسفكرفيأولمحور

والتاريخالمقذسالكتابتفسيرفيأوريجانسطريقةإلىمدخل

اللةأبوةأوريجانسفكرفيثانمحور

بهمانيةاألورالمواضيعبعض

مولهبعداوريجائسأوألوريجانئةlرابغا

اللهكلمةخدمةفيروحيومعلمكنيسألرجلعبفرفيرجلخالصة

معالحارجالكانوهكذامنهالتقرثتستطعلمإذالجموعإلىليذهبيسوعخرج
Yroمتىليالداخلإلىلئدخلهمالحارجفيالذبن
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بالفصحالدوامعلىمجتفلاللةءمماإلىاألرضمننفسهباندفاعالدوامعلىيفتقلمن
سلسيوسعلىالرذ

عنكفانبذيمنحهاعذوبةوآيةنعمةواليةالحكصةطريقعنينتجسالمأىأدركخةإن

تحصلالخيمهذهفيفببقائكءالصحراعزلةأمامتتراجعوالالمباالةوكلإهمالكل
الدأالصحراجعزلةقلناكمائجفكوالالماللكةخبزوتأكلالسصاوكطالمنعلى

fc1Vالعددسفرفيعظاتإليكينضضونالمالئكةيألىقليلوعثافقط
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حياتهألوأ

L411

وكانقيصرئةكنيسةكهنةأحدكانالذيلبمفيلسالدفاعمناألولالكتاب
ديوكلسيانشاإلمبراطورالمفي357سنةوماتأوريجانسمكتبةمجفظ

قيصريةأسقفألوسابيوسالكنسيالتاريخمنالسادسالكتاب
لةرساJof2nالرجامشاهيرإيرونيفس

8لمكتبة1تيوسفو

العجائبالصانعغريغوريوسأوريجانسلتلميذالشكرخطاب

وشبابهطفولتها

185سنةاإلسكندريةفيريمامصرفيمسيحيةعائلةفيأوريجانسؤلد

مسيحيطفلتربيةوترئىاهورسابنيعىشائعامصريااممايحملوهو

اإلمبراطورالمففيفائقةغيرةريظوكانالمقذسةالكتبأسرتهلبفتعلم
ليونيداسوالدهتوقيففبعدالمسيحيينعلىاالضطهادثارساويرسسبتيمس

لمولكنهالمنزلفيءالبقاعلىوأرغمتهثيابهأففخبأتاالستشهادنحواندفع

لهويقولاالسثشهادعلىفيهايحثةبرسالةأبيهإلىفبعثءالهدويلزمأنيقدر
2بسببناآخرموقفاتأخذأناحذر

فبقىعمرهمنعشرةالسابعةفيأوريجانسوكانوالدهاستشهد202سنة

فسقلىوالدهممتلكاتالضرائبءعمالفاحتجزالستةالصغاروإخوتهأمهمعوحده

Aالعوزفيوذووهol3أستاذاوصارغنيةامرأةءسخابفضلدراستهتابعولكنه

4jdمصرفيشائعااحماأوريجاناسموكانبازرأسرأسهالشمسأوءالسماإله

tcrc7tالكنسيالتاريخسابيوسأو

0rcrالسابقالمرجع
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أستاداوصارغنيةامرأةءسخابفضلدراستهتابعولكئه3العوزفيوذووههو
أنإلىاالشارةمنبذوالعائلتهومعيشةمعيشتهتأمينعلىساعدهممااللغةلقواعد

صارالذيساكاسأمونيوسللمعلمتتلمذعندماسنة5Vالعمرمنلهكانأوريجانس
الحديثةاألفالطونيةتيارفيأدخلوهكذاأفلوطينمعلمبعدمافي

اإلسكندرئةكنيسةخدمةب2

المسيحيالتعليمأستاذ

فالتزمللموعوظينالمسيحيالتعليمتدريسمهفةدبمتريوساألسقفإليهوكل1
جاليةبكلالمهفةهذه

تدريستركوللحالالكرازةمدرسةاليهأويهلتعندماسنة8الحمرمنلهكان

كانتالئالقديمةالكتبمنحوزتهفيكانLمكلعنوتخفىوالنحوالصرفعلوم
crc11Aالكنسيربخاكأوسابيوسرائعانسخامنسوخة

39السابغالمرجعالمقدسألالكتبJدفيلياليهمعظميقضىكان

إليهيأتونكانواالذينولكلالمتنؤعةلدراساتهفراغهأوقاتكلتردبدونيكرسكان

لالستشهادوإثاللمعمودثةإمأيهيئهمفكان86السابقالمرجح

وفيالسحنفيكانواعندماوالمحهولينالمعروفينالقديسينءالشهدايساعدكان

فثاربقبلةءالشهدايحيىكانالموتإلىيساقونكانواوعندماأالستجوابءأثنا

لتخبئهكافيةتكنلمكئهاوالمدينةالوئنيينغضب

الئاإللهئةالقدرةبفضلحياتهبأعمالخاصنبشوعبهءاالقئداعلىالناسيحملكان
rrcYبقاالمرجعئحييهكانت

الفقرممارسئاالحضيضوعلىقلبالينامفكانتقشئفحياةأوريجانسعالق

منالمسسيحالسيدقولذاتهعلىحرفياطبقأنهكمامظاهرهأقصىفياإلنجيلي
السماواتملكوتأجلمنأنفسهمخصوامنومنهمالناسخصاهممنالناس

السابقالمرجع3



rqcاوريجاشالئالثالفرنمنالمسيحيب3أل

اممانهحرارةولكنقعلهماعلىبعدمافيندمإئهنفسههوjقاوقد91Y1مئى
التطرفهذاإلىدفعاهشبابهسألUو

والمعغالمدرسةمؤسش

روأمئهيراكالستلميذهإلىالمسيحيالتعليمأوريجانسسلم215سنة
إعداذاإياهامعتبراالدنيويةالمعارفومختلفالفلسفةفيهادرسالعاليةللعلوممدرسة

والهراطقةالمسميحيونالمدرسةهذهيؤئموكانالمقدسالكتابعلمالمقذسللعلم

4عطمافيلسوفاالرجلهذايعدونأنفسهماليونانيونوكانوالوثنيون

سيضاكأكويالالمقدمالكتابنسخمختلفعنوبحثالعبريةتعلم
للنصوصعلميانقداوأجرىتيودوتيون

الخارجإلىالرساالت

العقيدةفيويناقشليعلميطلبونهكانواحيثإلىثركلتريوساألسقفأرسله
المسيحية

طالuولاالعربيةjإ

شرحفيمحاضراتاألساقفةمنبطبأعطىحيثفلسطينقيصريةإلى
الكنيسةجاعةأمامالمقدسالكتاب

ساويرسألكسندرساإلمبراطوروالدةمامياجولياإلىأنطاكيألإلى

الفترةهذهإلىتعودالتيالكتببينومنمؤئفاتهبتدوينبدأالفترةهذهوفي
ءىالمباليأولىكتب5يوحئاإنجيلشرح

clc1Arالسايقالمرجع

اورقيوسصورأماميومكليصفىفكانالدينئةبالتلفيقيةLrJJLألكسندرساإلمبراطورشتهرا

ويسوعالتتالمانبوسوأبولو
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قيصرئةكنيسةخدمةفي3

الذيهوفلسطينقيصريةفيأوريجانستعليمأنإلماأوألاإلشارةمنبدال
الكنيسةفيالفكريةوالحياةللثقافةجديذامركراالمدينةهذهمنجعل

المحليينالهراطقةمعمجادلةإلىليونان1أكاثيةأساققةدعاهvcyسنةحوألى
قيصريةأساقفةرحمهالكنائسفييعظبأنلهوللسماحفلسطيننقيمرورهوفي

خصائهورغمممتريوسثأسقفهمناإلذنطلبدونمنوذلككاهناوأورشليم

هذهعلىبمتريوسثفاعترضالكنسيةالقوانينبحسبالكهنوتعليهيمنعكانالذي

Iممتريوسثعقداإلسكندريةإلىأورمجانسعودةولدىشرعيةغيروعدهاسامة

التعليسممنمنعهرقئالمجحعولكنذلكفييفلحفلمعنهالكهنوتلترعمجمعا
عزلهوأعلنالمصرييناألساقفةبحضحضرهثانمجصعغقدئمونفيه

وأشماإلسكندريةلحكميأهوالمحيثمافلسطيننقيصريةإلىأوريجانسفعاد
للكتابوتفسيرهااالسكندريةأفكارالصغرىميةآفيتنشرراحتجديدةمدرسة

صغيرءجزإالمنهايحقظلمالمواعظمئاتوألقىوالهونهاالمقدس

تعلفابهمتعلقينقيصريةأسقرووثيوكتسئسأورشليمكنيسةرئيمنألكسندرسكان
المقدسالكتاببتفسيريختصمابكليقومبأنلهوسمحوااألوحدالمعلمهن7علىثابتا
YVc1الكنسيالتاريخوسابيوس1الكنيسةتعاليموسائر

واألحباروالعددوالخروجالتكوينسفرعنعظاتهالفترةهذه1تعو

يشوععنعظائهمؤئفاتهوآخرإغ

وكماo1بعنفاالضطهادفعاداطوراامبرداكيوسعينyfVسنة

كانوابليقتللمولكتهالعذاباتأمروقاسىأوريجانسجنسكبريانشنفى
مجتهدالقاضيفكانالمسيحييننفوذمنللحطعلنياجحودامنهينتزعواأنيريدون
سبيفهفاخليocrRciالكنسىالتماريخبالموتعليهيحكتمأالفيعنايةبكل
القبرهكانحيثصورفيودفنyor012حوالىوتوفيتدهورتصختهولكن
عشرالثالثالقرنفيمعروفايزال
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تهمؤئظثانئا

r9V

إيرونيمسالقديسيعرضهاالتيلالئحةiUاجاضخمةأوريجانسمؤئفاتإنأ
أوسابيوسوضعهاالئحةهناكنفسهإيرونيمسالقديسوبحسبعنوان800تضئم

كتببضعةسوىفاتالمؤمنالضخمالعددهذامنلنايبقلمكتالب2000تضئم

بواتييهأسقفوهيالريونوروفينسإيرونيمسيدعلىتمتالتينيةترجمةفيأكثرها

الهjتيانكتابانأ

إلىيعودأوريجانعمكتبأولإثهprincipiisDeapxcnvIIepiءالمبادىفي

الالهوتيآالعقيدةنقاطلمختلفأبوابأربعةفيشرحوهو5Y3yrسنةبينما

اللة20المالممكةالروحيةالمخلوقاتوالثالوثالواحداللةالخلققبللمالعاا
إرادة30والدينونةالقيامةءالفداالسقوطاإلنسانخلقاآلباللةنفسههوالخالق

4األزمنةأخسرفياللةفيءشىكلواستعادةلخطيئةاالتحربةالحرةاإلنسان

lاإليمانمصدرالمقدسالكتابوتفسيرحى

الكنيسةاممانقاعدةوفيالمقدسالكتابفيالالهوتأساسأوريجانسيرى

حصعلىبتشديدهالمرقيونيينءإزااممانهاعندافعالتيللكنيسةأمانتهتظهراهذوفي

القديمالعهدينالتناقفبينعدموتأكيدهالمسيحيسوعإلهنفسههوالذيالخالق
ءبإزاالشخصيةالمسؤوليةوعلىالحرةاإلرادةعلىبتشديدهالفلنتينيينءوإزاوالجديد

ضرورفيشرطهوالذيللمسيحالحقيقيالتجسدبتأكيدهالمظهريةءوإزاالخطيئة
آببشمكلتاوةظهرواحدأقنومةاللإنقائليناألقانيميميزونالالذينءوإزاءللفدا
إنالقلئلينءوإزاالثالثةاألفانيمتمايزأكدقدسروحبشكلوتارةابنبشكلوتارة
األزليةاالبنوالدةأثبتاللةتبئاهإنسانالمسيح

بكاملهخفظولكئهاليونانيةباللغةمقاطعبعضسوىالكتابهذامنيبقلم

حولاألولالجدلإثرعلىvcrسنةأنجزتالتيالالتينمةروفينسترجةفي
موضوعكانتالتيالمقاطعحدةمنتخففنهايبدووالتيأوريجانسالهوت
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crg9سنةهاقامالتيأمانةاألكثرإيرونيفسترجمةتعاليمهاجرأةبسببخصومة
قدفقدت

IJIكتابفيهيدحضسنةأوريجانسكتبهسلسيوسعلى

العقيدةبتناغميعترفالذيالحقيقيالكلمةسلسيوسالوثنئالفيلسوف

الساميةالمسيحيينبأخالقيةويقرللكلمةاألفالطونيةالنظرةمعالكلمةعنالمسيحية

ةبالشعوإياهمثهماالمسيحيسوعشخصعلىيتهخمولكنهالمثاليةوبحياقم
ثمانيةمنمؤلفوهونيقيةمجمعقبلالمسيحيةعندفاعأهئمهوالردهذاوالسحر

1والتحسداللةعقيدةباليهوديةوعالقتهالمسيحيالدينأصلأواليرضأبواب
عبادةلموالعااللةوالشرالخيرالخلقالثالوثالمسيحياإليمانأصوليشرحثم3إ
الئهعبادةمسألةيعاجوأخإزاtCاالتيالدهرحياةالمسيحيةالحياةالكنيسةاللة

المسيحألوهيةوإلثباتاإللهيالتوحيدعنويبرهنوالمسيحيينواليهودالوثنيينعند

هذهاستمرارعلىيرتكزالمسيحيةصخةوإلثباتعحائبهإلىخاصنبنوعيستند
V8المسيحيينعندالعحائب

الكتابئألالمؤئفات02

وضعالقليمالعهدنصسHexaplesI1jأعمدة6فيالقديمالعهد
العبرفيالنصن2عبرئةبأحرفالعبرممأالنصاأعمدة6فيالنمنهذاريجانس31

فياليهودفيأكويالهاقامالتياليونانيةالترجمة3تهءقرالتسهيليونانيةبأحرفعينه
يرسساولسبتيفسالمعاصرسيضاكاقامالتياليونانيةالترجمة4أدريانسئسزمن

مب180سنةإلىتعودالتياليهودفيثيودوتيانشترجمة6السبعينيةالترجمة5
النصوصبعضإالالكتابهذامنيبقلماألسفومع

والالهوفيالعلميبطابعهاتتميزالمقذسالكتابألسفارعديدةتفاسر
5rأصلمنكتب8منهبقيمئىتفسر

rvأصلمنكتب8منهبقىيوحناتفسير
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ترجمةبالالئينيةاألولىاألربعةالكتببقيتاألناشيدنشيدتفسير

jفيئس

يونانيةومقاطعمنفحةكتب10بقىالرومانئينإلىالرسالةتفسر

21منهابقي574عددهاقيصريةفيألقاهاالمقذسالكتابليتعظ
واألحبارالتكوينأسفارعنعظاتوتضئمالتينيةترجمةفيYfوباليونانية

ترجمةفيNأصلمنالمزاصرعنعظات9وويشوعوالقضاةوالعدد

وإرمياأشعياعن32أصلمن8واألناشيدنشيدعنوعطتنروفينش
إيرونيمسللقديسترجمةفيولوقاوحزقيال

أخرمؤئفات3

الرئيةالصالةيشرحمنهالثانيالقسمYrv4rrtسنةإلىيعودالصالةفيمقال

التراقىمكسيميانشاضطهادءبدفي5Yrسنةكتبهستشهاداعلىالحذ
بروتكئسوالكاهنأمبروسيوسالشفاسصديقإنإلىموخههوو

األفريقييوليوسوإلىماالعجاالصانعغريغوريوسإلىرسائلمنهابقيرسائل
العامةالمكتبةباحمهنطموقدساويرساإلمبراطورخدمةفيوكاتبضابطوهو

وهو1941سنةطرةفيتمتالتيالحفرياتفياكتشيفهرقليدسمحالحوار
الكنيسةإخوةدعاهعندماYf7cYfALLسنةهرقليدسوببنبينهدارنقاشعلىلمجتوي

األقدسالثالوثوموضوعهالعربيةإلمماللذهاب

سأوريجانفكرئالئا

وكيفاstlأوريجانسةءقراأيضااليوميجبهلا

يمحىNوالعباقرعبقرفيرجلألئهأوريجانسةءقراأيضااليوممجبنعم
همأثر
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lأوريجانسنقرأذألم

أوريجانسةءقراعلىتحملناأسبابثالثةهناك

العصوركثابومنءاآلبامنبفكرهتأثرواالذينالمسيحيينالكئابلفهـمء

وبخاضةنشسياكاسأوكسطينوسيوسمبراالقديسينمنهمنذكرسطىالو
سيزاريوسإيرونيمسالروحيالعلمحوللنسطيرسعشرةالرابعةالمحاضرةفي

6ناردسبرالكبيرريوسغريغوjأرأسقف

تأصئلتوالتيموثفاتهفيتظهرالىالقيمألالروحيةةالخالالكتشافب
الرهبانيةالروحانيةفيها

يقاربالذيالمقدسالكتابخاللمنالمسيحيالسرفيللتأئل

التعبيرإلىكلهاتوولالنهاومبينااآلخربالبعضبعضهامفعمئرانصوصهبينأوريجانس

اللةكلمةحضورسرنظرهفيهوالمقدسالكتابالمسيحسرعن

أوريجانسنقرأكيف

نفهمأنلنعرفثعاصرهاةالئالمشكالتإطارفيتهءقرامنأوألبلثال
كل8يشوعمحاربيأوالقديمالعهدأجدادتاريخياهوفهممماكثرتاريخياأوريجانس

بهويتأثرالتاريخسياففييندرجالمقذسعالكتابنصوذلكفيممانص

اآلخرينوغريغوريويوبعضأوكسدنسنفرالمإذادوسبرنارالقديسفهميمكنالTYليفول

ZوبخاصIعنالقولوكذلكومغذيةعذبألولكئهاصعبألسبرنارالقذبسةءقرايضيفثمريجانمى
نسوريجاأ

ViedansBernardSaintpourlecturedeguideUnJDLECLERCQ

445p1960avrilirituelleءكا

الموضوعهذافيراجع

OrigeneapresdEcriture1زلمdeIntelligenceLEspritetHistoireHLUBAC4ء

5RHansBALTHASARvon1950ParisAubier16Theologiecoll

1959Paris1tomeduintroductionFeuetEsprit

jلرواللفلسفألمعهدمننوعإلىاألجدادمنزليحؤلأئهDنيةOD247pcitop10
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يسوقهاالتيالكثيرةالإلراهينأنءالقارىفكرعنيغيبأنينبغىالثم
فكزاتحملمقنعةغيراليوملناتبدوقدوالتيوالتشغبالدفةمنبكثيرأوريجانس
منهةoواإلفااكتشافهيجدروعميقاراسخا

أوريجانسأفكارفيالعمقمندرجاتثالثبالتزارفونأورسهانسيميز

التنؤعوالكثيرةالضخمةالموسوعةهذهةءقراعلىيساعدالتمييزوهذا

للعالماليونالبالمفهومالمتأئرةالنظرئاتء

نظريةوأهمهاالكنيسةحرمتهاوقدجدلموضوعكانتالنظرياتهذه

معاللةعنابتعدتولكونهالمالعاقبلخلقتالناسأنفسلألنفسالسابقالوجود
أوريجانسعندالثالوثالهوتوكذلكاألجسادفيأودعتالساقطينالمالئكة

القولإلىوريجانسUtألقانيماتمييزعلىالتشديدأنممعئteالتبعيةبعضيشوبه
واالبناآلببينالسلطةفيالمساواةبعدم

ئابتاعتقادعنثنئمالتيالنظرئاتب

إليههويرفعنامابقدرأوإليهنرتقيمابقدركلمتهوندركاللةنعرفإئنا

الذيالمجدالهوتأساسوهوءاآلباكلعشدنجدهعامموضوعهواللةإلىءاالرتقا
إلىالظلماتقاعمنباإلنسانيرتقيوالذياليونانيينءاآلباسيماvIءاآلبابهتميز

نزعةالبعضفيهرأىقدهباإلنسمان2االرتقاهذاثابورجبلعلىكماالتحلىنور
ولكنالكاملينمننخبةعلىالمسيحيةاقتصارإلىومياللمالعامنللهروبأفالطونية
إنسانلكللمجرئةيوحىاللةكالمأنويعتبروالمادةالجسدالبئةينبذلمأوريجانس

يتيحالذيوهوللبالغينكاملءوغذالألطفاللبنفهوالروحينمؤهدرجةبحمسب
والتطورالنمؤ



نيقيةمجمعإلىالثايئالقرنمن40

الكلمةمحئةعنمباشرةتصدرالتيالنظرئات

حياتهوعمقاألصيلأوريجانسفكرتمئلالتيهىالتعاليممنالطبقةهذه
الحقيقيفكرهالكتشافإليهاالرجوعدومايجبىوالالداخلية

المقدسالكتابفيحضورهويرىLogos4اللةكلمةبشغفيحثفأوريجانس

وبتالشيهاآلبمحبةاألزلمنذئظهراألزلياالبنأنويبينالكنيسةوفيالتجسئدوفي

أسرارلمللعايكشفيزالالوالكلمةلمالعاعلىالمحبةهذهسكبقدالتجشدفي

عالمةأيسراالخالصتاريخوفيكلهالكونفيويرىأبداتفترالالئاآلبمحئة
التجسدفيكمالهافيتجلتالتيالمحئةلتلكحسية

والسزالكلمةأوريجانسفكرفيأولمحور2

نفسهاللةإئهالقصيالسرهوماولكناللةكلمةلنايكشفهالقصيالسر
والخليقةديةلمااالخليقةبالكلمةكؤنماكلوكلمتهعنهيصدرماكلأيضاوهو
اللةإلىخاللهامنليصلالكونفياللةتyعاليقرأأنالمؤمنعلىالعاقلة

jlإلينايصلالذيالواحدبالئةاللةبكلمةيتكلمالذيبالئةمرتبطكلههوت
ماوبقدرنعمتهلناواهبايكلمنامابقدراللةنعرفإئماونحنمتنوعألبتجليات

أنيجبولكنموضوعياإعالنائعلناللةكلمةامماننابواسطةبحريةونجيبهنسمعه

بذالمماأناأحمعهاأنويجبأناليتتوخهإئمافهيشخصياقبوالنتقبلها

إليكJjايمكنىطريقبأيPأأنأودسواكأحديرالماأنأريدفالأناأئا
عابرغريبأيذلكعلىبشهدوالوسيطاأحديكونوالوبينكبيىسراليكون
2ناشيدlنشيدتفسيرسبيل

والذييكلمىالذياإللهإليبالنسبةيصيرأنيجبعليهيتكلمونالذياإلله
الصمتيلزمالذيممااإللهإلىلكIJوjإيقودني



yAالثاكالقرنمغالمسيحيبjt403السريجا

الكنيسةالمسيحالمقذسالكتابالثألثالكلمألتجئيات

كشفلمجبالذيالقديمالعهدفيأوالالمقدسالكتابفياستقراللةكلمة
مدبالتحعحدثالذيواألكملاألعمقللتجلىيهثئيوالذرموزه

المسيحجسدالكنيسةفيالثالثللتجلىيهمئالمسيحفيالكلمةتجسدإنثم
المسيحجسد216األناثميدنشيدثفسيرالمسيحكنيسةالعروسهوالجسد

rلزموراتفسيرفيبأسرهالبشرفيالجنسهو

يغطىالكنيسةالمسيحالمقدسالكتابالثالثةالتجلياتهذهمنكلوفي
P4الحءاLiالكنيسةفيالمنظورةالسلطةمسيحالجسدالمقدسالكتاب

الرموزتنكشفواإليمانوبالنعمةالقدسحJايكشفهالذيالمحتجبوح

كلمكمالذيالكالمالقلرالروحيقولهماروحيانسمعانوعليناروحالكةإنأ

4األحبارسفرفيعظةبووحياةروحهوبه

ليعظةقبلمنمرثيابكنلمالذىظهوربلالمكانفيتغيئراليساللةءمجىإن

ypVIMIالمز

DLاإلنسانالبنالكليءالمجىإئهاوسموألائساعااألكثرالتجسندهيوالكنيسة
هوالذيالمقدسفالكتاباآلخرانالتحليانيحياوفيهاV4عظةمئىتفسإرفي

فيهايصيراألمواتبينمنالقائموالمسيحفيهاوئعاشويعلنئقرأالحبيبصوت

فيعظةالمسيحشمقتاهمالمبمثنرونوالمعلمةالمتعلمةلكنيسة1لمللعاحاضرا
94rرyالمز

bكاوجهإلىفوجفايومئذأماامفية6مرفيكماننظراآلن

r1Yتلكتتحققاآللماالدهرحياةفيولكنمعانيهاالعالماتتكشفاآلن

األزلياإلنجيلنحويسيرالحاليفاإلنجيلوهكذاحقيقتهاكلفيوتنكشفالمعاني
الحقيقةنحويسيرظلهوكلهوالكوناألرليةالكنيسةنحوتسيرالحاليةوالكنيسة
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الحقيقيالشرابونشربالحقيقيالطعامنأكلسوفاللةملكوتفيانن6الواضحمن

عظةمئىتفسرفييهاإألحقيقةالتيالحياةالحقيقثةةابهماونشددلنغذي

9والروحالتاريخالمقذسالكتابتفسرفيريجانس1طريقةإلىمدخل3

ءاإلصغاجيدةةءقراالمقذسالكتابةءلفرااألؤلالشرطء

وطلبالصالةمننفهمهأنلنستطيعلنابدالاللةكالمإلينايتوخهعندما
نتقالJUكوYالردثإلىرجعوامئإالالبرقعيرقعالوءاإلصغانعمة
كلداخلوفيالتاريخفيعينهالوقتفييئئمأوريجانسنظرفيالروحإلىفAامن
عتائزيلالتيهيالتوبةوحركةمعناهيمالقدالعهدأعطىقدالمسيحءمجيإننفس
القلبلنقاوةبلالفكرلحذاقةئعطىالالمقدسالكتابفهمفإناإلرقع

ضرورةواألشذاللةءإرضاوقصدكاناالمبدأىعلىالمقذسةالكنبةءفرافيأوآلارتكز

rكريفوريوسإلىرسالةالصالةهىإئماللفهم

قنولذلكهكذايخلقهلكياللةإلىبحاجةنحننقيقلبعلىلنحصلتكفىالإرادتنا
vrrسلسيوسعلىلرذ1أدئةيافياخلقنقياقلباقائاليصقىالحقيقةهذهفهم

وقساوقاقلوبناقاونبسببمختومةبلعليناعحوبةاإللهيألالكتبتكونأناخشى

اليهواالبتهالالرلثإلىلالولسيجببلالمقذسةالكتاباتدراسةفيالغيرةتكفىالإذ

يفتحالذىفهوويفتخهالمختومالكتابويأخذيهوذاسبطمنالحملفيليأوليالنهارا
يفسئركانإذفينامضطرمةقلوبناتكنلماويقولونالتالميذقلوبفتضطرمالكتب

فروجاسفرسرتفifrrالكبلنا

هذانعىوبالكنيسةالمقدسالكتالتتفهتمأنتستطعوحدهافالكنيسةلذلك
اللةإلىارتدتالتيللكنيسةيرقعالبرقعالرلثإلىيرتدالذىالبشريةمنءالجز

3األناشيدنشيدأئفسير

المؤلفيوضحوفيهetHistoireHLUBACdeىcitopEspritالموضوعهذافيراجع

المفدسالكتابتفسيرياورمجانسطرفرائعبوحه
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الحوأرإلىقدخلهيالكلمةهذهأنيعتيكلمةهوالمقدسالكتابإنوالقول
وينتظركلمتهخاللمنهنفيقذماللةالجوابمنهوتنتظرشخصإلىتتوخهفهي
إدراكعليهيستجلجوابأيئعطالومنإليهوتوبةارتدادحركةاإلنسانمن

10الكلمة

األسفارتنؤعمنبالرغمواحدهوالمقدسالكتابأنإلىأوريجانسويمثنير
كتابسوىتشكلالكلهاالمقدسةالكتبدةمتعدهيالدنيويةالكتبفيمافيه

بسمةمتسمةالواحدالفةأعمالوكل5L06يوحئاإنجيللفسيرواحد
حدةال

العهدمنصوتقودالخالإلىتؤديتدريجيةحركةهوالواحدالكتابهذا

اللؤلؤةعلىللحصولالكريمةاألححارجميعبيعيجبلذلكالجديدالعهدإلمماالقديم

علينافيجبإنساناألجلناصاروالتاريخصيرورةفيدخلاللةالواحدة
الحقيقةنحوونسيرaاللةطريقنسلكأنبدورنانحن

إلىالتاريخمنفصحعبورsهوالمقذسللكتابأوريجانستفسرب

وحلرا

اإلنسانغرارعلىلهولذلكاإلنسانخالصنحوكلهموخهالمقدسالكتاب

التاريخالجسدممطالمعئجسدأ

األخالقطالنقسيلمعئ1نفس

rيالروحالمعنىإلىءاالرتقاأوالرمزالروحيالمعنى

الحرعنصرينعلىتقتصرلىليةالثالمختلفاترتيباأوريجانسيتبعالواقعفي

Jjإلمماائساعهكلفييراهالذيالمسيحيالسرإلىالتاريخياألساسمنفينتقلوح

10156p1959ParisdialogueenVieLaMBUBER

فيW1اللةكلمةالمسبحWعنأوريجانسنصوصبعضرإجع
59189ntextele2t1960ParisFeuetEspritURSHBALTHASARvon
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النفسإلىيعودمناسئاذلكرأىإذاذلكوبعداألزلياإلنجيلإلىالكنيسة
روحيأيضاهواألخالقيوالمعنىالكنيسةالنفمفيالكنسيةالنفسالفردية
فيراسروأوكنسينومسيحا

مالقدالعهدتفسرءمبادى

يمالقدالعهديبقىاألحداثمعنىولكنيعبروالتاريخزالتالقديمةءاألشيا

الذيالمسيحشخصفييبقىأورلمجانسنظرةبحسبيأمعناهولكنعبرقدتارييئهو
والجديدالقديمالعهدينوحدةتتحققفيه

يوحناتفسرخزاآلجلناصاريسوعمعولكئهءماالمقدسالكتابكانيسوعقبل
3cclciقانارسعفيU

ؤضعمئالمسيحأالمعودكذلكعذبةحمعلهاالمرةءالمافيؤضعالذيالعودأنكصا
102إرميماثفسيرعذوبةأكئرخبرايجعلهكالمهلط

قئمفلوالصخرةئضرلتأنيجبكانالمسيحهيالتيالصخرةعلىيدلموسى
سفرثفسيراللةكلمةإلىظمأكفنالعانيناءومادمجنبهمنيخرجتئمولوئضرب

اIBYOوخلحرا

الشريعةأيموسىوحدهيسوعإاليروافلمأعينهدارقعواالتالميذيسوعلمسأنبعد
كمااألمريعدلمواإلنجيلهوالذمميسوعمعواحدااواحذصاراالنبؤةأيوإيلئا

4troyمنىواحداأنفسيرالثاللةصارإئماثاللةبعودوالمكان

الجديدالعهدتفشر5مبادد

ةءقراتجبالدهرءانقضاحئىمعناالمسيحأنبماالروحياإلنجيل
روحيافينااآلنيعملالمسيحفنرىروحيإنجيلإلىبتحويلهالحسحيالروحياإلنجيل
األرضعلىحياتهفيجسديايعملكانكما

منبهيقوملمارمورامنهايجعلأنالمسيحيريداالنجيلثونلنايذكرهاالتياآلعJال
a11Yمئىافسرفيناروحيألأعمال

فيهصنعالذيالزمنفيليسومرضسقمكليشفىيسوعاإلنجيلفيترىأنعليك
ذلكفيالبشرإلىيزلالوتراهأيضااليومبلوحسبالجسدبحسباألشفيةهذه



407أوريجالسالثالثالقرنمنالمسيحيألدب

إلىاآلثامكلمعكمأناذاهاقالكماحاضرهرحيثأيضااليومبلوحسبالزمان
YiشيدAAانشيدتفسيرالدهرءانقضا

يصخوهذاأعضائهفييتثمالروحىالمسيححياةاكتمالالحصائصصالا

بينالخصائصاتصالمننوعهناكوقيامتهوموتهآالمهإلىبالنسبةفائقبوجه

والمسيحيينالمسيح

يضتركواأنالعقثيةالخالئقكلمنظورغيربوجبمايعطىالمنظورغبراللةصورةهو
Lsالمباليبالئةيئصلوناالالتيالمحبةممقدارقيهبشتركونإثهمبحيثوذلكفيه

عنيقالماالرأسعلىيطقأنلمجبالمقدسةالنصوصتفسيرففيثمومن
12الرأسعنيقالماءاألعضاوعلىءاألعضا

موجهكلهالجديدالعهداألبديلالنجيلقةمسصورةهوالروحياإلنجيل
القديمالناموسبينوسطحلقةإئهكمالهإلىستوصلهالتيهىأعمقحقيقةإلى

ذلكومعالليلبعدمنالنهارأتىالمسيحفيويهيئهإليهيرمزالذياألبديواالنجيل
منتصرايشرقسوفالذياللةملكوتصباحإلىبالنسبةءمساملكهيزالال

فيرينسلممونواالليلهذاوفيالصباحيأتيحئمستمرءمسافيتعيشونإئكم

اآلليالدهرفيأعئالصباحعندستفرحون3مزاالبتهاجالليلوفيءالبكاءالمسا

سفرثفسيرالبرالرءوالعناءالبكافيتقطفواأنالحاضرالدهرهذاليعرفتمكنتمإن
103التكوين

المسيحيوالفصجحاليهودفيالفصحالفصحمنأنواعثالثاأوريجانسيرى
يعبرالمسيحأننتذكرأنبنايحسنثمومنالعبوريعنيفالفصحالسماوفيوالفصح

rمئىصنعتموهقدفإليالضغارءهوالإخويإلىصنمتموهماكلالرلثقوالىأوريجانسيستند

jsTrVكلقداركلراعضاؤهالمسيححسدأنتمسولالربولسقرلوالى425

صوتالواثنانواحدجسدلطاثنانالنظرةهذهفيكلهاالمزاصرأوغسطينسالقذيمىويفسثر

واحد
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لنافيهالذييسوعولنتبعصليبنافلنأخذالحياةإلىالموتمنعبورهفيمعهليقودنا
االستشهادعلىلحث10191عبرالسماواتاجتازالذياألعظمالدليل
13

والسماومموالمسيحياليهودفيالفصحالفصحمنأنواعثالثةإذنئمة

النهائيوالعهدالجديدوالعهديمالقدالعهدعهودوثالثة

الملكوتوجماعةوالكنيسةإسرائيلكمعوبوثالثة

الظلالثالئةالمقدسالكتابمعانيأوريجانسببنيالضالثالمجموعاتهذهوعلى

األبدياإلنجيلوالحقيقةالجديدالعهدوالصورةيمالقدلعهد11

سفرتفسيرعيئهاءاألشياصورةمحلهحلتفداآلتيةالخراتظلهوالذيالناموس
t4طأحبارا

ءوالرجابااليمانمسيفانتذؤفهماإنإذواألبدئةماوئةالسءاألشيانحوقلوتنافلنرفع

84يشوعسفرفسربحوهرهحقايومئذئمسمكسوف

الةأبؤةأوريجانسفكرئالطمحور4

القديملعهد1فالصوتاللةإلىترمزاتعالءشيكلفيأوريجانسيرى
منأبعدإلىاالنطالقويجبالجديدالعهدكتاباتفيودؤنتجسدالذيالكلمةسبق
لنايكشففالكلمةاآلبأيهاأبايقولإئهاللةكلمةيقولفماذاذلك

اآلبإلىويقودنااآلب

JJ1اللةوهوواحدإألصالحyالكياناللةجوهرهوالصالح1081مر
يعطىأنيريداللةالمطلقالكيانهوألئهالمطلقالصالحهوواللةيتماهيانوالصالح

Zهألوصاعألئهأبإئهأباألزلومنذجوهرهفيوهوصجوهرهفيفهوذاته
ذلكيريد

كفهوصالخهالروحيكياتهاألزلمنذيمنحهالذياألريئالبنهأؤالأباللة
وإرادتهضاهبروالصالحالكيانيملكواالبن
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بخيراتهلتنعمالوحيدابنهصورةعلىيخلقهاالتيللكائناتأبواللة
كائناتالخيرلهايصفعأنيستطيعكائناتلهيكونأنأرادوقدطبيعتهمنصالحاللة

ءادىالمبليءكأبناهاول4Jإويفولبهجديرةخالئقفصنعبإحساناتهتتنغم
448

اعينفسههوسواهلخفقهاأخرسببأمميألهيكنلمالعاقلةالكائناتبخلقهاللةإن
للعجزوالللتغيرالوللحبذلالهكيانيخضعالالذيهوخلقهاسبثإدافهوصالخه

c16itrءدىابلي

يقوبممتماهياندوماوالصالحالكيانإنإذوصالحهاالكائناتفكيان
انحرافااألكثرحئالعاقلةالكائناتفكلثمومناألبويةاللةإرادةتقبلعلى

هىضميرهافيءتضيوالتيتحفظهاالتيالضئيلةالصالحفشعلةاللةءأبناهمدافساو
الكيانفقدانبالضرورةهوالحكلوفقدانتخلقهاالتياألبويةاللةإرادةمنقبس

الضاذاالبنأبوالسقوطبعد

الناسليختبرالخطيئةهذهاللةعحوقدالخبرةتنقصهابنتمردهيمTخطئة
ألئةإلىالكيانيةوحاجتهمكخالئقوضغهم

الخرإلىيفتقرحذأفيالىيشرالقمنالمستقبليالكماليهئئالحاضرةالحاجألإدراك
الخرهذاإلىمفتقزايظلسوفاللهالمرجحمنعليهحاصلبأنهالعتقادهالحقيقي

لوقاتفسرمنمقطع

يسوعابنهإليهمفأرسلأبنائهإصالحأعادللبشرمحبتهلفرطاآلبولكن

الحرةارادقمويبلغواةءالبرأوعيهمبكاملجديدمنيختارواأنإلىودعاهمالمسيح
المحضةكمالإلمط

6يوحثانفسيراستقبالهفيترغبالتيالنفوسابنهشخصفييفتقدصالحهفياآلب
Vا

هرأوالذيمثالهعلىصنعالذياالنسانهذالرأفتهاللةصورةهوالذىمخلصناإن
إليهوأقمااإلنسانصررةنفسههوأخذالشريرصورةليلبسالصررةتلكعنهيترع

orالتكوينشرفيعظة
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ابنالوحيداالبنهذاوفيهءأبناالوحيداالبنفيثانيةيجذأناللةأرادلقد

بنوقميستعيدواأنالساقطينءاألبناوعلىاألبويةمحبتهعمقلخالئقهكشفمحبته

الوحيدباالبنبتشبههمالكاملة

هومنبرؤيتهاللةرأىقدوؤسئمهاآلبأقنوممجدإشعاعهوالذىاالبنرأىمن
سلسيوسعلىلرذ1اللةصورة

فلكونهماآلخرونأثاانفصالدوناألزلمنذابنوهوبالطييعةابنهوالرحيداالبن

كفسرمنمقطعاللةءأبنايصيرواأنسلطاالنالواقداللةابنعلىذاقمفيحصلوا
iيوحئا

الطريقعلىيسيرثماألؤليالتبئىعلىاإلنسانيحصلوالمعموديةباإليمان
ويستعيدمثالهعلىليصير4lglيورالطريقهوالذياللةبابنفأكثركثرمتحذا

الكلفيكالاللةيصيرأنهىاألخيرةوالغايةالكاملةالبنؤةحالة
نضعأننستطيعأال9cاrكواناقصةونبوكنناناقصعلمناإنJالقومعأنظر

ءحامئئضيفأفانستطعأؤالTeناقمبوجهاللةءابنانحن4Nالتاليالقولبالتوازي
ثفسيركاملبوحهاللةءأبنانصريومئذsr1cكأالناقصبطلوالكامل

Y4rيوحئا

متيولكناالبنفياآللتيريهذاأرسلهالذىاآلبرأىوفيهاالبنرأىالذيإن
رؤبألاآلبوبرىباالبنشبيهتامافيعلىيكونإداكاالبنيراهكحااآلبراممط

وعندمااآلباللةإلىالملكوتاالبنسيسثمعندماستكونالنهايةأنوأعتقدمباشرة
يوحئاثفسرالكلفيكالاللةسيكون

األوريجانيألالمواضيعبعضه

والمثالالصورةء

ءضياإئه1اوكالمنظورغيراللةصورةإئهالثهصورةالمسيح

الهوتقلبفيهىاللةححورةالمسيحتسمية3اعبإجوهرهوصورةمجده
يصدراالبلىاآلبتجلىهوواالبناالبنمصدرهوبLVفأوريجانسعندالمسيح



Aاوريجالسلثاكالقرنمنالمسهحيدبi
سرهناومنالفكرعناالرادةتصدروكماالنورعنءالبهايصدركمااآلبعن

االبنكيانهىلآلبالطاعةاالبنيكؤنالذيالطاعة

هووسيفهووبالتاليورةإئهثممحبتهوصورةاآلبصالحصورةاالبن
اإلنسانيعرففيهاالتيالمرآةإثهاللةصورةفياشتراكابالخلقاإلنسانيعطيالذي
المثالإلىةالصورمنيقودالذيالطريقإئهاللة

نطرفيفالمسيحاإللهيةللصورةاإلنسانيةالصورةهىاإلنسانيةالمسيحنفس

ثسانويوبشكلالكلصةكونهبفعلبألوهيتهاللةصورةأوالهووريجانس

بانسانيتهاللةصورة

الصورةإئهاللةصورةمجسبخلقاإلنساناللةصورةفييشتركاإلنسان
أنيجباإلنسسانكيانكللآلبالمباشرةالغرالصورةوهواالبنللكلمةالمباشرة

فيالنفسمناألعلىءالجزفيإئهاجسديةغيرهيالصورةوهذهابنكيانيكون
اإلنساناللةمعقرابةئعطيناالوحيداالبنالكلمةفياالشتراكوهذاvooSالعقل
لهامثيلالالتيوكرامتهاإلنسانقيمةتأليومنهالبنوةفيالتقذمإلىمدعؤ

فالصورةالمثالإلىالصورةمنيقودالذيالطريقهولإلنسانالروحىوالتقدم

بالئةالتشبهأيالمثالهوإئماوالهدفتألةوإمكانيةوقدرةانطالقنقطةهي

ولكئهااإللهيةالصورةتغطىوالخطيئةبالشريرالتشبههيالخطيئةالحطئة

صورةتنقيةعلىالروحىالتقدممناألولىالمرحلةتقومثمومنتمحؤهاأنتستطيعال
التيالتوبةوعملبهقامالذيءالفداعملهووهذاتحجبهاالتياألقذاروإزالةالملك

ماوبقدربالقؤةعليهنحنمابالفعلفنصيرالتقذميأتيثمالمسيحءفدافينشتركها
فالكلمةاللةابنعملهوالعملوهذااللةابنمثاعلىنصيرفيناالمسيحيتكؤن
المتجسئدالمسيحبإنسانيةونقتدياللةبصالحنقتديأننحنوعلينافيناصورتهيكون

بينوسيطألئهتنوعومبسيطاللةفابن3المسيحأوجهعقيدةهناومنألوهئتهلنبلغ

r2الراالكنابموضوعهذاا
1951ParisneءQOrchezJesusdeMystique30لىلليللمةFrBERTRAND
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الذيبالمسيحاالشتراكسوىليستالفضائلوممارسةالخالئقوتنوعاإللهبةالبساطة
إغبالذاتوالعدلبالذاتالحكمةهوالفضائلكلوهوالحيةالفضيلةIهو

يقودنابالمسيحوالتأئلالصوفيةالناحيةمعتندمجاألخالقيةفالناحيةثمومن
فيكمانعكسسافروالوجهجميعاونحنالرسولبولسقوللمجسببهالتشبهإلى

الرلثفعلبحسبءالبهافيالمتزايدةبعينهاالصورةتلكإلىفنتحولالرهمتمجدمرأة
يوحئالفسرأوريجانسإليهيشيرالقولهذاكوروحهوالذي

YAcflمجدفيويكتملاألرضهذهعلىيبدأبالمسيحالتشبههذاأنويوضح
واحداابناالمسيحفينكونحيثذلكمنوأكثرالمسيحمعنكونحيثءالسما

واالتحادبالمثالاللةإلىويذهبالصورةبحسباللةمنيأتيإذنفاإلنسانلئة
المتجسداللةكلمةهووالطريق

حيJاالجهادب

إتهالفاديالمسيحرأسهمجهادفيالمسيحءأعضااشتراكهوالروحيالجهاد
AاVخررللجيشأقيادتهفييشوعإليهيرمزالذييسوعالملكقيادةفيتجئد

يشوعسفرعنعظةLoبالقياأمسكالذيهوومخلصىرئىإذنفيسوع9

هوادةالحربفيالعيوبيهاجماللةفكالماللةكالمهوالمسيحيسالح
هوأليسنفسهالمقدسوالكتابمكانكلفيالجهاديقودحJالرسيفوفيها

ونحاربالمسيحجيشفيءأعضايرنأنينبغيهكذاالردثجهاداتكتاب
بءنتثاكئاإنالميراثهذافيالدخولباستطاعتناأسنهنطنصليبهرايةتحت

clيشوعسفرعنعظةJاإلهماوليوننعس

اآلبارموضوع

النفسوإلىالمقدسالكتابإلماعينهالوقتفيترمزالمقدسالكتابآبار

ءالماباألتربةاآلبارغمرقدالشريرألنالحفرعلىبالمثابرةمرتبطالروحيوالكمال
المقذسالكتابفيهوالحيءالمايغطيهاخطاياناوحلولكنالنفسفيهوالحي
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الروحيئالمعنىكتشافالإزالتهتجبالذيالوحلهذاأيضاهوالحرفيالمعنىولكن
وأزيلتالحردنالمعئءورامنالروحيالمعئانكشففمئالمحيىالقدسالروحءما

حئىويتدفقالحيءالمايتفخرالسماوياإلنسانصورةفينالتشرناألرضيصورة
األبديةالحياة

دعوائرهفكمكانتالتياألتربةمنالضخمةالكميةهذهمناللةكلمةأنقذكمأنبعد
orالتكوينسفرليعظةفيكمتشرقالسماوىاإلنسانصورةاآلن

الخمسةالروحيةالمعايأموضوعد

أنيستحيلإذروحيةحواشخمسأيضاهناكحواشخمسللجسدأدنكما

لقصإلىأوريجانصيستندلوقافي4عظةالفانيغيرالجسدفانيةبأعيننرى

بالئةاالئصالفيعقائديةخالصةليبىcالرلثأطيبماوانظرواوقواrr4iالمزمور
الروحيةالحوالنبواسطة

المسيحهوالروحيةمناحواإدراكفموضوع

نظرةمنبدالsإالمسيحإلدراكالروحيةالقوةكلكونوحدهمالكاملون
وجههءهالتمييزاقبة

الروحيإحساسناتعوقالعيوب

فنعمةبذلكاللةلنايسمحمابقدرإالاللةإدراكتستطيعالالداخليةحواسئنا
األولىدوماهىاللة

الظلضوعAهـ

فياألممبينالحياةهذهrt120األبيننحياظلهفيpالمراثىسفرفينقرأ
إئماالسماويألاألمورتظللهاالتييةاألرحياتناأوريجانسنظرفيهيالمسيحظل
فيمافئعلىتتكلمالعبرانيينإلىوالرسالة9ة8يtاألرضعلىظلآيامنا
Aoوياتالسما
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القدسوالروحالرلثالمسيحهوالتحاربحرارةمنبكثافتهيحميناالذيميراثناظل
12العددسفرعلىVVالعظة

يومايهيئئالذيالزمنئاإلنجيلنحياوهكذاالمسيحفئفييتجركلهاحياتنا
الطريقنفسهاهييسوعوبشريةالنورفيلوجهوجفااألبدفياإلنجيلرؤيةيومبعد
الرؤيةإلىالظلمنبنايعبرالذي

النشيدموضوعyو

خاللمنالذيcLJالتصوكتابأوريجانسمنذهواألناشيدنشيدسفر

االلهيةالخيراتفيوالرغبةءالسماحباالنفسإلممايوحيوالعروسالعريسصور

األناشيدنشيدلفسرالمحبةطريقعناإللهياالتحادإلىترتقيأنويعلمها
مدخل

الصولبالبحثموضوع

الذيالكبرالبحثونباشرالخاطئةالحياةرمزمصرونغادرنسرعأنمجب

الضجاعةالمسيرةولكنبالئةنتحدفيهاالتيالميعادرضijإطويلستفرفييقودنا
الحسيالطريقنفسهفهوالكلمةبتحسئداالنجازهايمكنالالنفسعليهائقإلمالتي

والحي

الالطريسقهذاوفيالطريقنفسههوهن6كيفنفهمأنعلىيساعدناالحكمةفيالسر

فينضعأنعلىوالنتوكأحئىءرداNنأخذمحناالكيساولناألنحاجة
العليهيسيرومنللسفرضرورممأهومابنفسهلنايوفرالطريقفهذاءحذارحملينا

العرسإلىيذهبالذكطالضيفبهيتزينبأنيليقالذيبالثوبتزتنمئءشيإلىيحتاج
YIt1يوحئاإنجيلتفسر

بهالذياالندرفاعهوالمهئمنفسئهالسيرهوماالسيرفياألساسيواألمر



oiأوريجالسالثالثالقرنمنالمسيحيبأل
هوماوناسينانماATUبلوغإلىدوماساعينcrLAاإلىدومافلنسر

بخطىدومابلإبطادونمناليسارإلىأواليمينإلىنلتفتأندونوفيزوراغ
1c1اAلزموراثفسيالهدفنحوومباشرةئابتة

عينهوبالقدرالالنهايةإلىتمتدفهيالطريقتطولعينهبالقدرنتقدمماوبقدر

المدركغيراللةونلتقىلهاحدالالتياللةحكمةفيندخل

موتهبعدأوريجانسأواألوريجانيةرابغا

سنةالثانيالقسططنيةمجمعالمسكونمالحامسالمجمعمن11القانونيقول
ooh

وإفتبخيوسونسطوريوسوأبوليناريوسومكدونيوسوإفنوميوسأريوسيحرمالمنكل

عليهمحكمتالذينالهراطقألوكلالكفرئةكتاباقميحرمالمنوكلوأوريجانس

اعتقدواالذينكلوأيضاوحرمتهمالمذكورةاألربعةوالمجامعالرسولئةالجامعةالالكنيسة
التمسئكعلىئصرينوبقواأعالهالمذكورينالهراطقةءآلراةمشاءبأرايعتقدونأو

ئبستالفليكنالمماثحئىبكفرهم

يعتنقلمفإئه14هرطوقياليسأوريجانسأنالمعاصرةالدراساتبينتلقد

نظرياتبشكلكتاباتهفيؤجدتءسوااخرالتيالخاطئةالعقائذهرطوقيبفكر
خصومنسبهاالتيالعقيدةيcIفاألوريجانيةفيهاوجدوهانهمأالبعضاعتقدأم

أترلهالذياطرموماافكرهعنالبعدكلبعيدةهيموتهبعدمنإليهأوريجانس
ألفكارهفهمءسونتيجةإالالخامسالمسكونمالمجمعبه

العشروليمةكتابفيموتهبعدسنة50أوريجانسأفكارحولالجدلبدأ

الوجودعنخاطئةعقائدأوريجانسكتاباتفييرىالذي1rcاسنةالعذارى

حعرا4

aا

15881565pp1932211DT1SCDansOrig6nismearticleثالFRITZ

عظميوهيكليالحبويةءملىنسانبينالموجودللفرقمشابهقرقواألوريجانئةأوريحانسعفبدةبين

16p1959Paris1FeuetEspritUrsHBALTHASARvonهزيل



f1نيفيةمجمعإلىالثايئالقرنمن

إبيفانيوسالقديسصئفهثماتاألمووقيامةاألقدسوالثالوثلألنقعرالسابق
فيالهراطقةبينrvicسنةمنءابتداقبرصفيسالمينةعلىأسقفاصارالذي

الهرطقاتعلىللرذA4أدويةخزانةهوالذيW4باناريونكتابه

والقديس16وروفينشأورشليمأسقفيوحئاأوريجانسعندافعالشرقفي
منبتاثإرإيرونيمسالقديسولكنالالتينيةإلىكتاباتهترجمااللذانإيرونيمس

لهلدوذاخصفار4رأيهغير395سنةأورشليمفيديرهفيزارهالذيوسأتاربي
ولكسنr9vسنةروفينسوصديقهأورشليمأسقفيوحنامعوتصاععادضئم

أورلمجانسمؤيديبينمحتدمةبقيتالشرقفيالرهبانبينالكالميةالحرب

أضاليلفيهحرممجمعإلى450سنةاإلسكندريةأسقفثيوفيلشفدعا17وخصومه
إلىءهؤالفلجأاألوريجانيينالرهباننيترياصحراحمنوطردا8انسر5أ

أساقفةرغموكهنةمنهمبعضاورسمالفمالذهيئيوحئاقبلهمحيثالقسطنطينية

وهواألولأنسطاسيوسالباباالقرارهذاإلىوانضئمالمجمعقرارفبولعلىفلسطين
بعدثيوفيلشولكإياالليةأساقفةإلىالقرارهذاوأبلغأوريجانسكتاباتمجهل
باسيليوسالقديسرأيوإلىأوريجانسةءقراإلىجديدمنعادالمعركةءهدو

منكثإزألمجويكحقلهيأوريجانستمؤئفاإنيقولوكانوغيرهماوأثناسيوس
االختيارفالمهئمرديئةالاألعشابوبعضالجميلةاألزهار

جوارفيديرهفيساباالقديساربJالسادسالقرنفيالخالفاستمر

راهبا40وطردلألنفسالسابقالوجودنظريةسيماوالاألورمجانيينالقدس
يجانياو1

المعحبينمنكانوسنةكانتحيثالقدسإلىذهبمبالنيللقديسةروحيومرشدراهبا6

اوريجانسكتاباتةءبقرامولعينالشرقفيالرهباناناSاإلجمالوبنوعبأورمجانس

Vالدينفيوالفلسفةالتفكرإلدخالوالمناهضينالفكررجالبينالحربكانتالواقعفي

Aفياوريحانسإلىالمنسوبألاألضاليلبيانراجعا

1571colcitopOrigenismearticleGلFRITZ
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فوقعأوريجانسفيهيحرممرسوماانشيوستينياإلمبراطورأصدر543سنة

يقبلوالماألوريجانيينالرهبانولكنفلسطينأساقفةومعظمالبطاركةالمرسومهذا

المرسومهذا

يوستنيانساإلمبراطوربعث3cooسنةالخامسالمسكونمأالمجمعالتئامقبل
إثرعلىيضلونورشليمرهبانبعضأنمنفيهايشكوالمجتمعينلألساقفةبرسالة

هذا19حرماا0اوأصدرواألساقفةفوافقوأوريجانسوأفالطونبيشاغوراس

معصومةسلطةبالتاليلهوليسخاصنمجمععملهوالحكم

وحرمأوردناهالذيااالقانونفيالخامسالمسكولالمجمععادلكSومع
والالمسكونمأالمجمعالولكنكتاباتهفيهرطوقيةعقائدوجودمعلناأوريجانس

اسمإنثمهرطوقيبقكرالنظرياتهذهاعتنققدأوريجانسبأنأادعواقبلوهالذين
موافقتهفيهاأعطىالتيالبابارسالةفيوالاإلمبراطورمسؤدةفياليردالأوريجانس

لموبالتاليوريجانسأيحرملمالمجمعهذاأنإلىالخلوصمجبلذلكالمجمعأعمالعلى
2هرطوفياالهويعد

خالصة

أكدكماكافئاتقديراالمسيحيالفكرفيوتأثإرهأوريجانسأهميةتقديريمكنال
العصوروعلىءاآلباعصرعلىيسيطرفكرهإن2بلتزارافونأورسهانسذلك

الضخمةمؤئفاتهاكهدومايذكرلموإنموضعكلفيحاضراويبقىالوسطى

اV155اعمودالسابقالمرجعراحع19

RHubertiusDROBNERدروبنرالمرلفإليهيخلصماهذا20

282281pp1959ParisItmedievaleExegBseHLUBACdeأيضاجعرا
y134pcitopfeuetEspritكالHBALTHASARvon
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تفسيروفياللغةفقهفيوأخضائيوفيلسوفلمعاعملفهيمتعددةنواحىتتضفن

تسمحلمالتياألفالطونيةمنتخلوالنهاشكالومتصوفوالهوتمأالمقذسالكتاب
كاملبشكلمنهابالتخلصالثقافيةبيئتهله

أوريجانسءإعطافييترددNالمقدسالكتابعلىمهWفيعشرالثالثالونالباباإن

الشرقفيءاآلباعصرفيالمقدسالكنابمئريمفبينمنلهيعودالذي4األؤلالمحل
علىوجلدهخاطرهسرعةفيعحيبوهواألولالمحلأورمجانسيحتلالشرفيينبينمن

العنايةالكليالثهبعدهأتواالذينمعظماقتبسالعديدةمرئفاتهومنالعمل

رصينةةءقراالمقدسالكتابةءقرافيبهئحتذىمثاالدوماأوريجانسسيبقى

هوأوريجانسالحيءكالماالقدسالروحيحييهااللةصورةهيمطفرةبنفسدينيألو
و1الثغراتبعضمنالفلسفيمنهجهيخلووالعصرهابنكانلقدروحيمعلم

شغفهإنقديسونفسللكنيسةابننفسكانتالمضطرمةنفسهولكنءاألخطا

ىمدعلىكانوقدموئفاتهمنصفحةكلفيالحياةيبعثالحياللةكلمةبالمسيح
التاليالنصذلكعلىيدذكمانفسهعريسعنبحثيبحثحياته

ولكئهذلكككنمابقدرمعيوبأتهيقتربالعريسبأنشعرتماكثزاأنياللةيشهد
بعضوفيلمجيئهثانيةأثشاثمعنهأبحثكنتماأجدانأستطعفالفحأةضعديكان

مرةمئىيفلتبهإذايديبينأخزامسكهولييظهروعندماجديدمن3يأاألحيان
علىأمسكهأنإلىمراراهذاويتكررعنهالبحثإلىأعودعثييغيبوعندماأخرى
17شيدuانشيدليعظةالدوام

الحكمهذاوقبلنفسئههوأجابولكئهرمجانسitعلىخيهمقدهن7شذال
ويتصمئكبشغفالكنيسةيحمثألىنهأالفكرمنهجهمنءجزسوىيطالالالذي

لتعليمهامانةAبا

اسغأحملأنبلهرطقألأليةنمؤسأنىعلىأعرفآوالكنيسةرحلأكونأنأريد

فكريلئعطئرغبىهذهأرضناعلىبركألهوالذىاالسمهذاأتمأنأريدالمسبح j16ليعظةمسيحئادعىأنفيالحقومؤلفاثما

عنكوألقهااقطعهاlbكتباليدهذهعنوهلالجسدئةيدنائشككناأنمجدثهل
يدكاآلخريننظرفيهوالذيأناكنثإنفهمهيجبمابالخرممماإليك5rمئى
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أفياقترذثقدبالكلمألالتبشيرعلىرسالتهوتقومالكاهنلقبيحملالذينااليمئ

فلئقصتيللكنيسةشكاهكذاوصرتاالنجيلقاعدةضذأوالكنيسةتعليمضذذنب
أئتهالليخئرألئهعنهابعيداولنلقىاليمئيذهاأنامتفقبقراركلهاالكنيسةإداك

أنمنئشككلثالتيأليدهذهبدونبدونيالسماواتملكوتإلىتصلىأنالكنيسة
76يشوعليعظةجهئمإلىمعيتذهي

أوريجانسمننصوص

aمازة

مارةشئيتولذلكمرةألئهامياههامنبشربواأنيطيقوافلممارةإليقوصلوا
2ه15rخرعذبافصارءالمافيفألفاهاخشبةموسىالربفأرى

فيئرمىأنيجبالتيالخشبةعلىاللةدذإذاولكناجاومرمرالناموسشرابإن
نشربأنيمكنناذاكعذوبةإلىلتحولهاالمرارةهذه

م1كاللمتعلقينالحياةشحرةالحكمأليدعوعندماالحشبةهذههيماسليمانلنايقول
rAأنيجبكيفلنامبينةالناموسفيالمسيحالحكمةشحرةوضعثنف

الطاهرنميزانيجبكيفالبرصعنالتشريعممارسةيجبكيفوالسبتالختاننفهتم
الروحيالفهمعذوبةإلىالناموسمرارةوتتحزلعذبةرةLممياهتصيرإداكوالئحس

ظمأهيرويأناللةشعبويستطيع

مماعهلدىاللةإلىوالتفتاألصنامتركالذيقالشعبوحبالiكلههذاريفسلمذاف
مزهوماثمةأنيشعرإذيشربنيستطيعوالينفرأنيلبثالالذبائحعناألحLام

ذو

انيجبالئالخشبةعلىاللةيدئناهذهرةLAمياهمننشربأنمننتمكنلكيثمومن
إذاأنهيتبينهذاومنممرارقاحئيشعروالمنهايشربمنيموتالحئقيهانرميها

سزدونمنأعئfالحياةشحرةدونمنالئاموسحرفمنيشرالأنأحدأراد

الشرابهذامرارةمميئهالروحيالفهمدونومنبالمسيحاإليماندونومنالصليب
مارةهمياأنبصراحايعىوهذابقتلفIإنلUالذالعلمهوالرسولالشئديدة

عذويةإلىتنحؤلأنقبلأحداشرإذامميتة

71اظروجسفرليعظات



2iنيضةكمعالىالثايئالقرنمن

غمالظعلم2

r9fعدرجلمنايفقدفلممعناالذينالحربرجاذأحصواعبيدكإن

جماعةاالمدعؤينعنفقطبلمنهمأحدئفقدلمإللهاالعتيادئينالحربرجالعنئقللم
اوكاناقيلءالهلىعنبينهمشقاقألمميأوجودوالأحديفقدلمءهؤالمنالمحاربين
1هإئيملكهءشىعنيقولأحديكنلموواحدةونفسواحدقلبالمومنينلجمهور

الىالمحاربينجماعةهىهذه4rlأعإبينهممافيمشتركاءشيكلكانبل
الذهبمنكثيرعلىالمعركةءأثنافياستولواوئمافيهاشقاقالوالتيأحدمنهائفقدلم

أفكارهمكللهقربواإئهمطأدتةكلهالكترهذاقربواالزينألأنواعومختلف
يتعئقاألمرأنأظنءالنداعنمنهمأحدتخلفإنيقربوهاأنيمكنهموالوأعمالهم

أنهنالةوتذكرتالمذبحعليقربائلثقدمتإنااالرلثوصئةباهتماميتفمونبالذين
اثتيوعضدئذأخاكفصالحأوالوامفيىالمذبحأمامقرباتكفدغشبئاعليكآلخيك
غضببدوناللةالىأيدينانرفعبهالذيالقربانهذاr20EVمققربائكوقدم
الذينالحربرجالأحصواعبيدكإنااعنهمقيلالذينهمإذنءهوالشقاقوبدون
للرسثقربانانقربنحنوهارجلمنايفقدقلممعنا

بشكلاألوتاررتبتإذاالموسيفىفيهن6فكمامالتناغعلمنتعلمأنعلينامجبلكولنه
النغميكوناألوتارفيتنافرهناككانإذاأئاومتألفاعذتانغمااآللةترديمتناغم

بينهمكانتإناللةأجلمنالمحاربينعندكذلكالترنيمعذوبةوتفسدمزعخادىالملى
حئعينيهفيحظوةيلقىءشيوالاللةوضيلنيفعلونهماكلونزاعاتشقاقات

jمتنؤعةقرابينليقذمواوأتواكثيرةغنائمعلىواستولواكئيرةحربمةبأعمالقاموارل

2دالعدسفرفي26عظة

ءا1العذمريمعن3

القدسالروحالقولهذاإلنجازكأداةيخدمألنأهلالذممطالجسذالبتوليةداثتمكانلقد
1017متىثفسرتظللئالعليوقدرةعليلبيئ

ليخدئمأجمدالذىالمسيحجسدوالدةدنسكلعنومئرهةوطاهرةبتولئةنت5ككم
cvc7V1سلسيوعلىالرذالبشرخالص

أنيجبغيرهاإلىوليسإليهاوالطهارةالنقاوةباكورةءالنساكلإلىبالنسبألهيعرحمم

Vcمقثفسيرالبترلئةباكورةئنصتب



fryأوريحائساثالثالقرنمنالمسيحيبأل

كليزيلالمخلصءمجأنذلك30اولاللةعندحظوةنلحزفلقدممرياتخافيال

41لوقاتفسرمنمقاطعوفخ

عليفليكتبللكتابةلوحةأناتفولوكأنهاقولكبجسبلمطفليكنالرلبأمةأناها
1لوقاتفسيرمنمقاطعيريدماالكونثربيليصنعءبشاماالكانب
منمقاطعالكالناتجميعنحوالرفةالكلتةهىأليصاباتعلىلتسلموذهبتبادرت
jJ18تفسبر

ابنيذهبكماأدقهىاليأليصاباتإلىتذهبأرفعهيالئمريمبأنالتنويهيجب
ويعلمنامئاأدقهمالذينمساعدةفينتوانيأاليجبأنهيعلمناوهذاالمعمدانإلىالئه

I0fيوحناثفسراألثضاع

المسيحأئمهىاآلليكلشيئةالقدسالروحبقدرةتحبلفاسدةوغيرءعذرانفسكل
متىتفسرمنمقاطع

عنيالصورةصورةفيأكبرعندماtlلوالرلثنفسيتعطممريمفقالت

تعطمنفسيإنالقوليمكنحينئذوأفكاريوأعمالمابأقراليإتاهامعطتنفسي
8لوقاليتعظالرب

Ikقلبهافيءاألشياهذهتحفظمهنتyoكمائحقظءشيكلتحقظ
الوهيقلبهافيءشيكلتحفظالسريألالحفائقإلىتتعرفكيفتعلمألثهاالكنوز

السزلهايكشفيومسيأنيهن7وتعلمالمعنىعنتبحثولكئهاجزئياإالبعدتفهم
50لواالتفسرمنمقاطعالمسيحفييعلنمخفيهومايومسيأتيالمححوب

suأبئنلمإنممرمنأخذهالذيالجسدفيأتىقديسوعإنأقولأنبفيدني
1Vcrالتكوينسفرليعظاتجسدىفيأتىه1لبأعماليأ

المسيحميالدسزء

بلقحسبالمعئنالزمنفيتحدثلموقيامتهVT3aهوقدرثوتربيتهيسرعميالدإن
7Vلوقاليتعظأيضااليومفيناتعمل

المقسذسالكتابكالمأنأتطوندهمياللمعينءحماالمنمالكjونزيسوعرثيويد

يااحمعواوكلمهمالرعاةإلىءجامالكاأنإاليعئGINأتطونإلهيمعئلهليس
وئعلنءالسمامنيترلبزالالsإناللةرعاةياجميعكماسمعواالكنيسةرعاة

إلىبحاجةحقاهمالرعاةالرلثالمسيحوهومخلصاليوملكمؤلدقداللهلكم



rfنيقيةجممعإلىالثايئالقرنمن

أبشركمإئيقهاتخافواالويقولءالسئماعنمالكيترلذلكأحملومنالمسيححضور

Iلوقافيعظاثعطمبفرح

هذهاالمسرةمينالنللناساألرضعلىالسالم11لمخلصميالفيينشدونالماللكة
أيضئااليوميتكلموناليومذلكفيتكفمواالذينأنبيدللرعاةالمالكلكةوخههاالكلمات
tor5لوقاليعظات

الرعاةباستطاعةكانمكانأأإلىالخبزبيتتعئلحمفبيتبالثةالئقرمزمنلهيا
الذيءئماالخبزبيتالروحيالبيتإلىيكنلمإنبالسالمالثارةبعديسرعواأن

40لوقاكلفسرمنمقاطعالكنيسألأعئالمسيحهو

المسيحيكتتتأنبذالكانفقدسرعالمةفيهايرىقربعناألحداثهذهبتأثلمن

فياسمهويدؤنالناسجميعليقدشنالجميعمعيكتتبأنأرادألئهالعاقمءإحصافي
ءاإلحصاهذابعدأرادلقدمعهاالتحادفييحياأنللكونيحليتكفهلمالعامعالسحل

المجدلهمنقديسيمعالسماواتفيهمءأسماويكتتبهيؤمنونالذبنكليحصيأن
أمينالداهرلمنردهلىوالفدرة

c1tcلوقاليعظات

كفههذاعنكلساتم5

ذنAاوسمعتهاالعينرأقاقدءاألشياهذهكلالمشرىوالنورالشمسءوالسئمااألرض

ترىماكلعنتساتمكلههذاعنتساتمالخيراتتلكبينمنتكونانفاليمكن
للذيناللةأعدهمافتعرفقلبكعلىيخطرأنجمنماكلوعنتسمعماكلوعن

ئحبونه

0Aciالعدسفرفيعظات
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yi5riلقيصويابيولمأوسا

تهحياألؤأ

ثالثا

لهأعمانئاثا

ملحق

الدفاعيةاألعمال01

االنجهلقةالتهيئةء

اإلنجيلنالبرهان

أضرىمؤئفاثب

الكتابيةاألعمال02

الالهوتيةاألعمال03

التاريخيةاألعمال04

اليومياتء

لكنسياويلظ1ب
ثسطنطينسرة

أوسابيوسقبلالتاريخوالهوتالمسيحيةاليوميات01

أوسابيوسبعدالكنسيونالمؤرخون02

jالتاء

مئاتليو1ب

frr
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تهحياألؤأ

وباشراألرححعلىفيصريةفيIy311cyالعامينبينالنورأوسابيوسأبصر

فاعتنىممفيلسالكاهنلمعلمهمعاوناأصبحأنلبثوماالتاريخدراسةالسنحديثوهو
مةللدرابأسفارامالمقدسالكتابوبدراسةأوريجانسأنشأهاالتيبالمكتبةالصفةهذه

وأورشليمفيلبسوقيصرئةأنطاكيةإلى

الذيوبمفيفسهوأنشأالمسيحيينعلىديوكلسيانسشئنهالذياالضطهادوإئان

مناألولىالخمسةءاألجزا7rالعاممنالثانيتشرينشهرمنذالسجنفيكان

ءجزبإضافةالكتابأوسابيوسأفىممفيفستوفىأنوبعدأورمجانسعنالذفاع
Lهاقامالتينيةبترجمةاألؤلءالجزسوىالمؤلفهذامنإلينايصللمالنهبيدس

روفيئس

دليالنملكالمصروثيبةصورفياألخصنعلىأوسابيوسأقاماالضطهادأيامفي

يبدوماعلىحقدونمنإئمابالجحودالحقاائهمالأمالسجنفيزجهلفنعرف
الثقافينشاطهعنالراعويةنشاطاتهفشغلتهاألسقفيةرتبةإلىقيصريةكنيسةرفتهقدإذ

سنواتعشرمدة

هذالجأآريوشألكسندرساألسقفبرئاسةاإلسكندرئةمجمعخرمعندما
عنفيهايدافعألكسندرسإلىبرسالةأوسابيوسفبعثشرقيينأساقفةإلماالكاهن

حرم523العاموأوائلfyr4العامأواخرفيأنطاكيةفيعقدآخرمجمغاأنإالآريوس

إلىالنهائيالقرارأرجئقدإذوقتياالقرارهذافكانأوسابيوسومعهموأتباعهوسأري

أنقرةفييعقدلمالمجمعلكن5ryالعامربيعفيأنقرةفيتقررانعقادهآخرمجمع

oouatoqoالجوهرفيالمساواةحددالذياألؤلالمسكونمأالمجمعهووكاننيقيةفيبل
واالبناآلباللةبين
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كانإذغصبعنالمجمعبقراررضىلكئهرأيهاستقامةعنأوسابيوسدافع
اآلبأدفةبينتمييزمنيبقىفالالتعبيرهذاخاللمنالسابألنيةءاآلراتسللمنمتخوفا

ممحلهكانتخوفهأنبعدفيمااأليامبينتوقدواالبن

اتءإجراائخاذفيأسهمألهإالأوسابيوسرأيباستقامةيشلثأحدعادمامذاك
المتهمأنطاكيةأسقفإفسطاتيوسإقالةإلىمثالفدفعالنيقاوفيالفريقءزعماكش

وفيأنطاكيةكرسيئعلىمحلهيئأنذلكمعرافضاrrالعامحولبالسابألنية
لكئهرأيهيإلزرأناإلسكندرفيكيرلسمنطلبصورمدينةفيمجمعاترأسorrمWا

مؤلفيناإلمبراطورمنطلبعلىقليلبعدوضعأنهإالعليهالحقدثورةإلىينجرلم
عداوتهبسببrnnالعامفيكرستيهعنانزلالذياألنقريمارسيلسالهوتلدحض
أومتناقضاأومتردداهذهالالهوتيةمواقفهفيأوسابيوسكانفهللالريوسيةالشديدة

لديهيكنلمبالقولاألمرنجزمأننستطعالشخصيةسياسيةمصاعمنبوحىعامال
بسيناإلسكندريةلمحدرسةملوناوسطاالهوتيانهخايقترحأنحاولفإئهالهوتيةقناعة

الالهوقنهحهإنإذبالفشلتءبامحاولتهلكنالنيقاويينوالهوتاآلريوسيينالهوت

ناقضاتبين

بقليلقسطنطيناإلمبراطوربعد4crالعامفيتوفى

عمالهئانب

كتاباتهمنأتتهالشهرةأنإألctالدفاوأدبالتفسيرأدبفيأوسابيوسأسهم
لوثائقحافنهاأصبحهذاوبعملهالكنسميالتاريخأبولقبلهاستحقتالتيالتاريخية
قسططينإمبراطوريةفيقضتهبلغمسيحيلتاريخومنطراjاألوالثالثةالقرونمنهائة

اإلمبراطوريةلهذهرممىشبهومورخا

الدفاعيةاألعمال01

منأهميتهاوتأثيكاتبهاطالعهاالتيالغزيرةالمطالعاتعلىاألعمالهذهتشهد

المعاصرأوالسابقاألدبمنضاعتمؤئفاتمنأوردهاالتيالكثيرةاالستشهادات
بيوسساوأل
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ofcnpoitapacuc1iE6ayysaاإلنجيليةالتهيثةء

ليظهرجزغا15في2r3Yyroالعامينبينالمؤلفهذاأوسابيوسوضع
بتفضيلهمأحسنواالمسيحيينأنرسبرفنهخماتفيهمأثرتالذينوالوثنيينللموعوظين

ميثولوجيةعلىيسموالعبرانيينالهوتفإنالوثنيينالهوتعلىالعبرانيينالهوت

مناستقواأفالطونوالسيماالوثنيينءحكماإنبلكوزمولوجيتهموعلىالوثنيين
االقديمالعهد

5tta7t6jtiEvayycاالنجيليالبرهانب

لماءحز2فييقعفقطاليهودلدحضإئماالسابقللكتابتابعالكتابهذا
يهدفعشرالخامسءالجزمنمقاطعوبضعةاألولىالعشرةءاألجزاإالمنهاإلينايصل
هىالمسيحيةوأنالجديدللعهدقيئةسوىليسالقدبمالعهدأنعلىالبرهانإلىالمؤلف
2يمالقدالعهداتءلنبوتحقيق

أخرىمؤئفات

فيإآليحفظلمءأجزاحمسةفيشجىعUدبالجسداللةظهورأيالظهور01
نيةياالسر

79ءاألجزاإالمنهايحفظلمءأجزاالعشرةعلىيزيدكتابالعافةالمقذمة02
المسميحمسيحانيةعلىالبرهانوتحاولالمسيحعنالقديمالعهداتءلنبوشرخاتقام
هتهلووأ

ماضاعتجزغاوعشرينخمسةفيالحديثاألفالطودبرفئرسعلىالرذ03
المقاطعبعضخال

3661EP

73664EP



tyالقيمرىأوسابيوسالثالثالقرنمنالمسهحيبM
ضاعجزئينبفاعوحضفى4

تيانةأبولونيوسأنادعىالذيبيثينيةلحاكمدحضهووكليسعلىالرذ05
المسيحمنىأعل

بيةالاألعمال02

بنضهأشعياتفسيرلزاصراتفسيرمنطويلةءأجزابقيتاألعمالهذهمن

اجيلاألنمنمتوازيةمقاطعاألالجيلعنوحلولأسئلةمنءجزالكاملشمبه
فيالمم7إدالدأ7ه8دألداةهلمدالدالمقذسالكتابجغرافيةعنكتابالقانونتة

الرابعإألمنهايبقلمءأجزاأربعة

الالهوتئةاألعمال03

ترسيلسهمايحاربالكنسيالالهوتوقرسيلسعلىالرذكتابانء
والسموساطئةبالسابالنيةإياهمتهمااألريوسيةربمحeأنقرةأسقف

المقاطعبعضأوالقليلإالمنهايحفظلمومواعظرسائلب

التاريخئةاألعمال04

11آل4cاليومئاثء

3apcovxattisvwvألAAE

المقدسالكتابمنموادهاأستقىKaPOVبيومياتالقاريخكشابةأوسابيوسابتدأ

والمسيحيإناليونانيينوالمؤرخينوالهلينيينيوسفوفالفيوساألفريقييوليوسويوميات
لمالعابدايةمنذالتأريخورفضهللمصادالناقدانتقاؤههوأوسابيوسكتابةفيوالجديد

أيتاريخهاتحديداإلمكانقيأعلهرأىالتياألحداثمنتاريخهبدأاأللفيةوالتصورات

ه2العامفيالمسيحميالدوحددالمسيحقبل12012015فيإبراهيممولدمن

بلالداهمةالعالمنهايةإلىينبهأنهدفهيكنلمإذلمالعالنهايةتارغايحددلملكئهللخليقة
العالمقفةهوقسحططينملكأنيبينأن
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منالقديمةللشعوب5ذاألؤلءالجزفيجزأينمنأوسابيوسيومياتتتألف

فيذكرالثانيءالجزوفيورومانيينويونانئينومصريينوعبرانيينوأشورئينكلدانيين

الذيالمقدساليهوديةبتاريخخصوصاربطهامعيخالتارأحداثألهئممتوازيةعواميد
هيأللمسيحية

بانتصاراتاالحتفاالتإلىالثانيةتمتدنسختينفيأوسابيوسيومياتظهرت

vicennaliaa52ينالعافيقسططيمانrlYrcكانالذياالعتقادمجسباألولمماوتمتد

مااألولىالنسخةأنرخحواوغيرهBarnesبارنسالبخاثألأنإأل303العامإلىسائدا

نستطيعأالالبعضلءوتساالثالثالقرنقبلنشرتبلYVcYVVkالعامينتعدت

ويسمتلزمسهألليسالجوابأنإألهاتنتهيالتيبالسنةاليومياتهذهنشرتاريختحديد
والبحثالتفكيرمنمزيذا

إعادةالممكنمنآنهبيداألجمليةاليونانيةبنسختهاأوسابيوسيومياتضاعت
بترحمةوباالستعانةالحقونمؤرخونأورمقتطفاتمنلديناممامقبوالتركيياتركيبها

هذااطلعفقدالالتينيةإيرونيمسبترجمةوخصوصاالرابعالقرنمنلناحفظتأرمنية
األولءالجزبأمانةونقلrArAالعامينفيبالقسططينيةإقامتهءأثنافيعليهااألخير

الرومانيينتاريخمناستقاهاموادالثانيءالجزإلىأضافئئمطروادةسقوطإلىالممتد
فيلليومياتنموذخاأوسابيوسيومياتأصبحتوهكذاrVAالعامإلىكملهاوأوأدهم

إلىتأثيرهاوامتذاإلشبيليوإيسيذورساألكيتانيوبرسبيرسساويرسسولبيسلمعا

الوسيطالالتيىالعصر

الكنسيjالتاب

أدبصرحفياألؤلالحجروضعالكنسياريخالتبكتابتهأوسابيوسإن
الثالثةالقرونمنفريدةموادإليناناقالاليومإلىأثرهيزالالبأسلوبالكنسيالتاريخ

تسردالئالكنسيالتاريخمناألولىالسبعةءاألجزاأناليومالدارسونيرخحاألولى
أواخرفي33العامقبلنشرتديوكلسيانساضطهادأيامإلىنشأقامنذالمسيحيةتاريخ



Alالقيصرياوسابيوسالثالثالقرنمنالمسيحيبvi
Vءاألجزاإليهاأوسابيوسأضافثمبعدفيماوأتمتصياغتهاوأعيدتالثالثالقرن

fYc1Aمyليكينيوسعلىقسطنطينانتصارإلىديوكلسيانساضطهادمنأي10
بزمنمرتبطانظراجديدةزاويةمنمرةوكلمرارافيهالنظرأعيدالنصأنالعلم

األساسيةالكاتبلنيةتقديرنانغيريجعلناماوهذاالنهائيةحلتهلبسأنإلىاألحداث

نعتبرأنوسعنافي311العامبعدونشرهأولىصياغةتاريخهصاغأوسابيوسنمفإذا

علىدليلأعدائهاجميععلىقسطنطينمعانتصارهافإنالمسيحيةعندفاعاالتاريخهذا
تاريخوصمتالتيالمفاسدجميعمنبالرغملهااإللهيةالعنايةقيادةوعلىاإللهيأصلها

اضطهادقبلأنشئتاألولىءاألجزاكانتإذالكناالنتصارلهذاالمعدالخالص

اليومنملكهاالتياألخيرةالصياغةعليهااحتوتالتيالتاريخإلىالنظرةفإنديوكلسيانس
يومبعديوماتطورتتكون

التيالتقسيماتهوالكنسيالتاريخفيأوسابيوسنهجبهاتسمالذيالجديدإن
غنيةمموادالجليواستشهاداستعانتهوكذلكواألحباراألباطرةعهودعلىءبناأجراها

إالنجدهاوالوأورشليمقيصريةمكتباتفيإليهاالوصولمنتمكنمصادرمناستقاها
العاماإلطارفيووضعهااألصليةالنصوصجمععلىيقومالتاريختدوينفيونهجهعنده

محكملألحداثعرضإلىللبلوغالمصادراستغاللعلىوليسمختصرةشروحاتبفضل
األوليةالمصادربينيميزN3إالمصادرمعالجةفيالنهجهذاانتقدماوكثيراءوالبناالتنظيم

قويميبكتابويستعيناآلخرالبعضويحورالمقاطعبعضويحذفالثانويةوالمصادر

شهرةاألكثرالمسيحيينغيرالكتابويوردالمسيحيينالكتابمنبغيرهممماأكثرالرأي

ويصدروضعهالمعنىيقتضيحيثالنصدومايضعyوشهرةاألقليوردممارأكث
معاييرأعوزتهإنأوسابيوسعملأنإالواالنحيازالسطحيةمنبعضهايخلوالماأ

وإنالمسمتعملةللموادمقصوداأوهاماتزويرافيهنجدالالعلميةالحديثةالتاريخكتابة
علىيبعثماهناكأنبيدبالتاريخيتعلقمافيبالسلطةلهيقرونأنفسهمخصومه
كثيريبدوالjcهأيامaعنيتكلمحيث810ءاألجزافيأوسابيوسأنوهوالحيرة
إلىالميلمنأكثرالمديحإلىميالويظهرثغراتويتركيوردممابالتحققالعناية

المنحازةغيرالموضوعية
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لهكانأوسابيوسوضعهالذيالكنسيالتاريخفإنءشىكلمنبالرغملكن
بترجمتهيكتفونالكنسيينالمؤرخينمنالكثيرجعلماءاآلباعصرفيوالفضلالتأثيرمن

وسقراطالقورشيوريتسJوثيوميئسJJjJاألكيالوفيروفيئسفعلكمابتكملتهأو
السكولستيكي

قسطنطينسيرة

تردcrrvعاماإلمبراطورموتبعدأوسابيوسكتبهاالتيقسططيننسيرةفي

التيالمعركةقبللقسططينالصليبظهوروهىأالمؤئفاتهبينشعبيةاألكثرالقضة
حولقسطنطينإنالسيرةتقولرومةفيميلفيوسجسرعلىمكسانسوبينبينهدارت

كسفوقالمعصليبءالسئمافيلهىءفتراالطفرليمنحهالمسيحيينإلهإلىصلىالظهر
الللحايفقهلملهإالتنتصرالعالمةهذهWالكلماتهذهمصحوئا3التروبيوس
لتجضععالمةلتكونLاTرالتيالعالمةيرسمبأنوأمرهالحلمفيالمسيحهلممطءفتراحدث

ذهبمنتاجيعلوهبالذهبمطلماصليباأعيaharumJبلفظةغرفماسمفىفرقه

البرفيرمنمرئعةقماشةالعرضخشبةمنتتدئىالمسيحرمزحولكريمةححارtو
تماثيلعليهايعلقونوكانوابراقةكريمةبأحجارومزينةالذهبمنبخيطانمطرزة

العلمالالبارومهذاأصبحالعاممنوابتداغالنصفيةأوالدهلياإلمبراطور
بأجمعهاأطورئةلإلمبررىاطواإلمبر

السيرةفي4r15o3سلفستزسالبابايدعلىقسططينءالهتداذكرأنجدال

كوروناتيالكواترومعبدفيالجدرانيةالرسوممجموعةفيبلأوسابيوسكضبهاالئ

Coronatiuattroءبدمااستحئمإنيبرأهن7فاعتقدبالبرصمصائاقسططيننكانبرومة

ovTpOitcعالمةالمعركألإثانالعدوانهزمحيثيقامكانالعصورأقدممنذعرفشكلعلىءبنا

إلىحولومعناهشكلهإلىونظراالعدؤمنغنمتjJJyأسلحألمنهالعرضخشبألعلىوتعفقراالنتط

المسيحصليب
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منللمعموديةوبماسلطانمنالمسميحيينإللهمماسلفسشرسالبابافأعلمهءأبرياأطفال
برصهمنوطهريدهعنفاعتمدخالصيمفعول

نSكuلتعليلالثامنالقرنفيواستخدمتالخامسالقرنفيالروايةهذهولدت

بعدقسطنطينإنتقولاإلمبراطورسلطالطءإراالوسطىالعصورفيسلطانمنللبابا

علىالباباأوليةوأقامبطرسللرسولالمسيحمنحهالذيبالسلطاناعترفشفائه
واإلمبراطوريةرومةعلىالسلطانومنحهالالترانقصرإليهوأهدىالجامعةالكنيسة

اطورئةاإلمبراإلشاراتوقلدهالغربية

حولوتساؤالتمعضالتكتابتهامنوالهدفقسطنطينسيرة5محتوأثار

ليسكاتبهابأناالعتقادإلىالبعضوذهبأوسابيوسهاكتبهاالتيالتاريخيةالموضوعية

إلىالسيرةهذهفيسعىفدأوسابيوسفإنرأيهمءهوالنشاطرأنيسعناالأوسابيوس
مسيحياأصبحأنبعدنية3Lااإلمبراطوريةفياإلمبراطورمكانةالهوتياويفسئريحددأن
بينوالعالقةالكلمةبسلطانسلطانهيقتديماممقداراللةصورةتنعكساإلمبراطورففي

اللةسلطةمحلسلطةلإلمبراطورأنيعنيالثالوثفيواالبناآلببينالعالقةتشبهاالئنين
خارجهمالذينأسقفندعوهأنيسعنالذلكجميعارعاياهعلةوسيااألرضعلى

أنإالاليهوديةمنتنحدرالمسيحيةأنشكالEiC16K01COCقتCOCEKTOWالكنيسة

المسيحيةلئنشرأوالاختيرتقدالمسيحأيامفيالقضةبلغتالتينيةJIااإلمبراطورية
يكونجديدةدينيةسياسيةوحدةقسططينمعلتؤلفوثانياحفقتهالذيالعالميبالسالم
تميلقسطنطينسرةمنجعلماوهذاوالكنبسةاإلمبراطوريةرأساإلمبراطورفيها

وتجعلبالسعيدوتصفهلئةمرضئاكانUإألحياتهمنترويفاللإلمبراطورمديحإلى
ونطمأعدائهعلىاالنتصارعلىوساعدهموسىاختاركمااللةاختارهلشعبهزعيمامنه

العقيدةعلىويخافإليهيصبوالذياللةلملكوتتداذااناaiLStsوالدالكنيسة

بالغنىعليهوأنعماللةباركهلذلكنيقيةمجمعبعدسيماوالالكنيسةووحدةالقويمة
ومثاليةسعيدةبخاتمةوكافأهوالكرامة
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ملحقئالتا

أوسابيوسقبلالتاريخوالهوتالمسيحيةxPovtxفاليومئات01

فيهونبغتالمسيحقبلمنالتاريخكتابةالدييئغيربمالقددبAlعرفحينفي
قبلالكتابةهذهالمسيحياألدبيعرفلموتوسيديدهيرودوئسمتلمنءأسما

بيداألولىالمسيحيةالقرونفينLموااالستقرارفقدانإلىالسببيعودوقدأوسابيوس

والهوتاليومياتمنشيئانشأنهامنذوعرفتللتاريخوعيرافقهاالمسيحيةأن
علىوليسالمتجسداللةابنيسوعهوتاريخيشخصعلىقامتفالكنيسةالتاريخ

فيوأماكنوتواريخوقائععلىترتكزفإئهاتاريخكتبتكنلمإنواألناجيلأسطورة
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الجداالتبإثارةبدأالذيآريوسموقفباختصارهوهذااآلبمنأدقاالبن

عنللدفاعاألولىالمسكونيةالمجامععقدعلىالكنيسةحملماوهذاوالمعاركوالقالقل

الجوهرفياآلبمعووحدتهالمتجسدالكلمةبألوهيةاممانها

52rنيقيةأ

االبنأنالمجمعأعلنومخلوقاآلبمنماأداالبنإنJuالذيريوس6ءإزا
JJjلمةعيلآلبالذينقسهالجوهرلهوأنمخلوقغير

8rألقسطنطينية102

نفعمفيهاليسإذكاملةغيرالبشريةالمسيحطبيعةإنقالالذيأبوليناريوسءإزا
ادعىالذيمكدونيوسبدعةءوإزاكاملوإنسانكاملإلهالمسيحأنالمجمعأعلنبشرية
وأكملهالنيقاوفياندالقانونلبتوالقدسالروحألوهيةأعلنمخلوقالقدسالروحأن

1ttفسس103

كرامةبرباطومتحدينمتميزينشخصينالمسيحفيإنقالالذينسطوريوسءإزا
نفسههوالكلمةفأقنوماقنوميااتحاذابالجسداتحدقدالكلمةأنالمجمعأعلنوسلطأل
ءالعذرامريمئدعىأنبالتاليويجوزطبيعتينفيواحدشخصهوالذيالمسيحشخص
طبيعتينفيواحدشخصهوالذيالمسيحولدتألئهاهCOKOEOاإللهوالدة
إنسانيةوطبيعةإلهيةطبيعة

1foخلقيدونية4

هيواحدةطبيعةسوىالتحسدبعدلهليسالكلمةإنJUالذيأوطيخاءإزا
واحدشخصفيمنحدتينواالنسانيةاإللهيةالطييعتينءبقاالمجمعأعلناإللهيةالطبيعة

انفصالوالانقساموالتحولوالاختالطبدونواحدوأقنوم
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عقيدتهJآريوسنئائا

سنةحوإلىويدليبيأصلمناإلسكندريةكنيسةمنكاهناأريوسكان
6o2يوحىالهوتهولكناألنطاكيلوكيانضتلميذإئهنفسهعنويقول

سكندريةوالنسأوريجا

قدأوريجانسنكاالشالوثفيأوريجانسالهوتتوضيحآريوسهدفكان

اللةوحدةعلىللحفاظلآلبالقدسوالروحاالبنأخضعولكئهأقانيمبثالتةاعترف

آريوسفأرادجوائاتلقفلمالثالثةألقانيمابينالعالقةأئااألقانيمبينالتمايزولتأكيد
األفالطونيةهذهالحديثةواألفالطونيةالوسيطةطونيةاألفمنانطالقاالجوابهذاتقديم
وهولهءبدالالمبدأوهذاللكائناتواحدpxllلمبدأإالوجودالآنهتعلمكانت
الوصفهذابأحدمرتبغيرإئهأيالحقيقيبالمعنىu7to6tiaati5جوهرلهوحده

لهءبدوالءشيكلأساسوهوtاألواإللهفهواآلباللةإلىآريوسنسبه
Xpxocvءالشيتعنيانكانتاالصفتانوهاتانمخلوقوغيرمولودغيروحدهوهوف

أياإللهيئاألقنومينممتبأنيجبوحدهفإليهمئحولوغيرأزليوحدهAو4نفسته
عنأريوسيرددوكانأزليغيروهوونحلوقمولودفهواالبنأئااإللهيةالطيحة
موجودافيهيكنلمزمانناالبن

ولكئهأبابعديكنلمووحدهاللةفيهكانزمنكانفقدأبااألزلمنذيكنلماللة
أنIومالعدمنخرجءشيكلأنأفبمااألزلمنذيكنلمواالبنبعدمافىأباصار

يكنلمزمنكانوقدءشيالمنضنعأيضااللةLogosفكلمةمصنوعةكلهاالحالئق
البدفيوحدهكاناللةالزمنفيوجودهبدأأيضاهوضعأنفبليكنلمموجودافيه
كائناخلقيخلقانبعدمافياللةأرادوعندماوالحكمةالكلمألالوجودفيبعديكنلمو

علىذالىأريوسذاكراأئناسبوسالقديسبوساطتهليخلقناواالبنوالحكمةالكلمةدعاه
ocيوسيين1

قبلخلقفقدالمخلوقاتسائرإلىبالنسبةاللةابنأوليةآريوسيؤكدذلك

الكلمةهوءشيكلخلقالذيوهوالحلقعلىالقدرةاللةمنونالاألزمنةكل

ءجاوقدعليهاللةهاأنعمالتيبالنعمةبلطبيعتهمنليسولكنوالقدرةوالحكمة
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لهليسألئهحقيقياإلهاليسولكتهjIإلهآريوسنظرفيإئهخلقهمالذينليفتدقي
كيانهوعناآلبجوهرعنبغريإئهجوهرهوالاآلبطبيعألال

األساقفةمنكثيرتعليمهعلىووافقاإلسكندريةخارجأريوسصيتانتشر

rYrسنةاإلسكندريةفيالتأممجمعفحرمه

52rنيقيةمجمعثالثا

سلطانهبكلالكنيسةمجميوراحالمسيحياإليمانقسططيناإلمبراطوراعتنق

فأقلقتهللمسيحيينالدينيةالحريةليكينيوسوحليفهزميفهمنحr1rسنةميالنوقراروفي
ألكعسندرسلألسقففكتبمصرفيالالهوتيةالخصوماتعنالناتجةاالضطرابات

yالباطلةالفكريةنزاعاقماءإنهامنهماطالباريوس

كانبلباطالفكريانزاعايكنلمفالموضوعالهوتياقسططينيكنلم
وأزلياللةجوهرمنالمتجسدالكلمةهلنفسهالمسيحياإليمانبأساسالواقعفييتعلق
الصمتيلزماأنعلىألكسندرسوالأريوسيوافقلماألولىاللةخليقةهوأماللةمح

الصغرىآسيةفينيقيةفيمجمعإلاإلمبراطوريةأساقفةكليدعوأنقسططينفقرر

البابايحضرلمشرقيونمعظمهمأسقفاr1nالتقليديذكرمابحسبحضر

الجلسةفياالفتتاحيالخطابنفسهاإلمبراطورألقىمندوتينأوفدلكئهسلفسترس

كتاباتهكلبحرفاإلمبراطوروأمرآريوسعلىفخكمالعلنية

العقيدةنبذمنبدالوكاناممانبقانونعقيدتهعنالتعبيرإلىالمجمعسعى

تفسيراالمقترحةالكتابيةاأللفاظكليفسروناآلريوسيونفكانالتباسبدوناآلربوسية

الناسجميعولكنأزليإئهالمسيحعنيقالأنفيقبلونالكنيسةاممانيناقضشخصيا
ولكئنابالئةشبيهإئهالمسيحعنيقالأنويقبلونمانحوعلىهكذايعتبرواأنيمكن

تميزلتوضيحكتاألغيرتعبيرإدخالالمجمعءبا2فقزرااكوراللةصورةكلنا
الجوهرلهاالبنأنتعىالتيةلممهcلفظةفاستعملواالبشرسائرعناللةكلمة
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غيرمنوإئهمخلوقاللةابنإدنيقولونالذينعلىالحرموأعلنوالآلبالذينفسئه

اآلبجوهر

القويماممانهماآلريوسيونوأعلنمنفاهمنآريوسأعيدسنواتثالثمنأقلبعد
عامةامماناعترافاتفي

منذمنهصدرالذىالكلمةااللهأبنهالمسيحسوعوالكلضابطأبواحدبإلهنؤمن

000الكنسيريخاكسقراوراألرضوعلىءالسحافيءشيكلكانوبهاألزل

ملكهنهايةحتىقسططينبقيذلكوبعدآريوسوقعهاالتيالصيغةتبدأهكذا
تدخلمنفاهمنآريوسإعادةبعدrYAفسنةيحرمهوتارةآريوسعنيدافعتارة

وكاندريةاإلسكنكرسيئعلىألكسندرسخلفالذيأثناسيوسلدىبشدةاطوراإلمبر

فرفضآريوسوبينبينهالمصالحةاتجاهفيسروأمينشماسبصفةنيقيةمجمعحضرقد
باحراقوأمرآريوسعلىفحكمقسطنطينعادrr1وسنةقاطفارفضاأثناسيوس
أسقفأوسابيوسمنبتحريضأورشليمفيغقدسينودسأقر5rrسنةولكنكتاباته

لمآريوسولكنالكنيسةفيريوس1قبولإعادةنيقوميذيةأسقفوأوسابيوسقيصرية

منبذrriJjسنةوجيزةبقترةالمصالحةلهذهالرحمياإلعالنبعدتوفيأنيلبث
التيآريوسلكتاباتكاملفقدانإلىأدىاآلريوسيةعلىالنهائيالحكتمأنإلىاإلممارة

ءشيمنهايحقظلم
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اآلريوسيينلدحضالتجممتدعنمقالة

البتوليةفي

أثناسيوسالقذيسإلىالمنسوبأاليمانقانونأخرىموئفات

r1الحقيقةعنوالمنافملالكنيسةعمود

منمقتنعساألستكاملةصرفةعمقهتعرفتأنمجبالمسيحيسوعيجهالذيأنت
االوكلنئينعلىالرذبهوااليمانالمسيحمعرفةمنأممنءشيVذلك

الكلمألتجشدليدالقاعيدااإلنسانحياةمنجعلالموتمنالقائميسوع

أبابالنعمةرaخالقهمكانالذينإنبحيثعطمةمحمةهىللبشراللةمحبةإن
الروحهذاقلوهافيابنهروخالرسولقولبحسبهذهئديخلعندمالخالثقهأبايصير
لسنااللةءأبنايصيرواأنسلطانينالونالكلمةفبقبولهماآلبلهاأبافيهايصرخالذي
فيناالكلمةأبوإئهبالطبيعةأباناليساللةفيناكذلكهواالبنولكنبالطيعةاللةأبناغ

9oاآلريوسثينعلىللرذالثالالحطاباآلبلهاأبانصرخوبهفيهإئما

أثناسيوسالقذيسمديحالنزينزىبغوريوسغرالقدبس
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حياتهألوأ

رفىلمصاا

خاممةبنوعئطلعناالتيكتاباتهإلىأؤالنستندأثناسيوسالقديسحياةلممعالرسم
المدسحوإلممادقيقةخبتوارتزودفاالتيالعيدرسائلإلىثماآلريوسيينءبإزاهجهاعلى
وسقراطلروفينسالكنسيةاريخالتووإلىغريغوريوسالقذيسبهمدحهالذي

ورينسوثيووسوزومينس

تمهيدئةمالحظة

الطويلةأسقفيتهءأثنافيائسمتيالتأثناسيوسحياةتفاصيلفيالدخولنقصدال
مكونةحقيقيةبوليسيةكروايةالحياةهذهتجرياآلريوسيةءبإزاعنيفلمجهادسنة14

يدافعأثناسيوسيتياللحظةكلوفيعقائدفيهوالجهادقجوهرعديدةمغامراتمن
كثيركانLالجهاهذاولكناللةابنالمتجسئدالكلمةبألوهيةدانالنيقيةاممانعن

فياإلمبراطوروتدخلالسياسيةالمنازعاتمعالعقائديةالتفاصيلتشابكبسببالتعقيد

الذيناألساقفةجهةمنفهناكقطبانoيسوكانالمسيحيلمجتمعUالكنيسةحياة

الذياإلمبراطورأخرىجهةمنهناكولكنالتحديدإلىتسعىالتيوالمجامعيناقشون

يغيرأواإلمبراطوريتغيروعندمايقيلهمأواآلخرالبعضوينفيالبعضليسانديتدخل
2الكنيسةحياةتتأثررأيه

وشبابهطفولتهأ

األسقفيةإلىرفيعندماأنهنعلمأثناسيوسطفولةعنواضحءشىتأكيديمكنال
ولدأنهويبدو592سنةولدألهنستنتجهنامنسنةrrالعمرمنلهكانAYrسنة

فيالفترةتلكفيتتثمابكاليالعقاندتاريخراجع

elJDANIELOUdansariennecriseladePeripetiesLesHيMARROU

MARROUيGranleGregoireaoriginesDesIEglise1deHistoireNouvelleHء
298297pp1963Paris
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أثناسيوسيونالباسموسئمييونالنأصلومنمسيحيينأبوينمناإلسكندريةفي
خالديعىالذيما

لمحيثالشرقفيوشرساطويالوكانديوكليسيانساضطهادثار353سنة
فالعمرهمنعشرةوالثامنةالثامنةبينأثناسيوسكانالفترةهذهفيrrسنةإأليهدأ

اإلكالنفيصالبةواكتسبواالستشهاداالضطهادءبأجواتأثريكونأنبد

المقدسالكتابيعرفجهةمنفهوعلمهسعةعلىتشهدأئناسيوسكتابات

هومسيروسسيماVIcاليونانيةالثقافةعلىواسعاطالعأخرىجهةمنولهكاملةمعرفة

ثيئمستينمنالموروثةالخطابطالنوعقوانينبحسبمبنيةوخطاباتهوأفالطون

ئحثوكانأنطونيوسالقذيسحياةكتبالذيأثناسيوسيكونأدنالممكنمن

يشهدكماشبابهمنذأنطونيوسعرفطويلةأوقاتأديرقمفياإلقامةوئحمبالرهبان

إيليايديعلىءالماأسكبكنتأليشعغراروعلىتلميذهكنتقولهذلكعلى
المدخلأنطونيوسحياةهذااآلخر

األسقفيةإلىاإلنجيلئةالشموسئةمن2

شماساألكسندروسأسقفهرحمهسئمسنواتسأمدةقارئاأثناسيوسكان
الشالثأثناسيوسكتب8سنةسرهأمينبقليلذلكبعدوعينه9سنةإنجيليا

قسمينفيواحدكتابوهوالكلمةتجشدوفيالوئنيينعلىالوذخطاب

25rسنةنيقيةمجمعإلىأسققهأثناسيوسرافقاآلريوسيةاألزمةاندالعبعد
ونالأثناسيوسخلفهعينهاالسنةمنحزيران8وفيألكسندروستوفىAVrسنة

Iاألسقفيةلرسامة

rYArroسنةاألسقفيةأوائل3

بتثبيتمهتماالجديداألسقفتبينأثناسيوسكتبهاالتياألولىالعيدرسائلإن
ماولكنالبدايةفيدئاهكانءشىكلالمسيحيةالحياةوممارسةاإليمانفيالمؤمنين



focاإلسكندريأثناسيوسنيقيةجمع

فطلبالملكيالبالطفياآلريوسييننفوذوقويمنفاهمنآريوسعافىأنلبث

وعلييقبلفلمالكنسيةالشركةإلىأريوسيعيدأنأثناسيوسمنقسطنطيناإلمبراطور
كاهناأنبحخةمذبحوهدمكأسبكسرأمربأئهفاتهماتءاالفتراعليهتتالتالفور

اآلريوسيينإلماالمالتيونوانضئمعليهاحتفل3مالتيوساألسقفجماعةمنمنشقا

اإلمبراطورممعاندةجديدةضريبةبإدخالالتهمممختلفوائهموهأثناسيوسعلى

فدعياإلمبراطورحياةعلىبالمؤامرةوحتىيطلبونهاللذينالكنسيةالشركةبرفض

بريئاعادالمتهمولكناإلمبراطورلمقابلةنيقوميذيةإلىأثناسيوس

إلىالدالعقسططينرسالةاللةرجلبأتهمقتنغاوكلمئهبعطفأسققكماستقبلث
26كونستانس

المالئمأاألسقفبقتلأمرإئهفقيلاالئهاماتمنجديدةلموجةأثناسيوستعرضثم
أديرةأحدفيمختبئاحيايزالالاألسقفهذاأناكتشفتحرياولكنأرسانيوس

سنةصورفيالتأمجديدمجمعإلىبالدعوةاإلمبراطورأثناسيوسءأعداوأقنعمصر

rrcمنأعداؤهوحصلالملكيةبالمدينةالقدحإلىبالسعىأثناسيوسواتهم
ونفيهإقالتهقرارعلىاإلمبراطور

قسططيناإلمبراطورعهدفيrrorrvاألؤلالئفي04

يقيمكانحيثوتدعىالحاليةألمانيةفيتريفمدينةفيأثناسيوسأقام
أسقفأيضاأكرمهكماحفاوةبكلاستقبلهالذياإلمبراطورابنالشابأقسطنطين

إلىاألسقفيةمهفتهإسنادخصومهفحاولاإلسكندريةفيأئامكسحيمينئرالمدينة

يفلحوالمولكنهمأريوس

أبوأنطونيوسالقديسوكتبأثناسيوسنفىتستنكراالحتجاجاتفتعالت
أجابهالذياطوراإلمبرإلىالشرقفيالرهبان

األخصهذالكرناإلسكندرئةكسبطربطرسعلى306سنةنمزدقدكانليكوبوليساسقفمالتيوس

منشفةكنيسةهكذاوانشاأساقفةوحتىكهنألفرسمتائبنلجاحمدفيغفر



ofنيقيةبعدمجمعءاآلبا

عنأوحقدعنتصرفثقدءوالشرفاالمستنيريناألساقفةمنكبيرةجاعةأنيصذقال

ورجلومتكئروقحأئناسيوسإنالئحوهذاعلىتصرفوامنهمالبعضكانوإنمراعاة
4cr1الكنسيلتاريخ1سوزومينشفتنةبلبلة

الكبيرفيقسططينتأيارسنةY2وفيفجأةآريوست6rrulJسنة

وانقسمتأوسابيوساآلريوسينيقوميذيةأسقفيدعلىهاعتمابعدنيقوميذية

غاليةالغربعلىلثاني1قسطنطيناألكبراالبنفحصل4أبنائهبيناإلمبرطورية

علىقسطنديوساألصغراالبنوحصلتريففيإقامتهوكانتوبريطانيةوإسبانية
الثانيقسطسيوسوحصل6إليريةأوإيطاليةفيإقامتهنتT3وأفريقيةوإليريةإيطالية

7ومصروسوريةالصغرىآسيةالشرقعلى

أعادسنةحزيرانا7ففينيقيةموالئالمجمعالثانيقسطنطينكان
إلىنفسههووكتباإلسكندريةفيكرسيهإLتريففيمنفياكالنالذيأثناسيوس

المدينةمسيحيي

اإللهيةالشريعةواعطأثناسيوسأرسيلألجلهالذيالسبثالنئرذهتكميمثلم
القرارهذافاتخذداهمخطرفيجعلهالدموثينومهخغضبفإنأغاليةبالدإلىثتاكل

وتمئةاإلمبراطوروتقساسموا99crrvIفيالدانوبنهرعلىقيميناسيومدينةفىقسمطبنءأبنااجتمع
الموضوعهذاثيراحعقسطنديوساألصغرأخيهعلىوصياالثافيقسططينيكونأنعلىاالتفاق

سبماعإ3صهسأإولزل
إلىجيشهمعفدخلوتراتيألمقدونيةوالتتعامتالكبشأنقسطديوساألصغرأخيهمععصرالىدخل

r3سنةمننيسانشهرفي4أمموفيوئيلفزمولكئهإيطالية

أخيهوصايةنحتفؤضعسنةاrالعمرمنقسطديوسلولدهنسنةالكبيرقسططيناتوئىعندم

الثالطقسططينمقتلإلىأدتحربفيمعهفدخلعنهاالسنقاللأراد4rوسنةالثافيقسطنطيناألكبر

فيمجمعإلىودعىنيقيأللمححعموالتاكانقسطديوسإلىكلهالغربقأل40rسنةأكربالمعركةلط

كرسيهلىأثناسيوسعردةقسطنيرسأخيهعلىضفىrirسنةفخرفيلهالخاضعةسرديقبةمدينأل

ماغننسيوالمغتصبالضابقتلهroوسنة

موالتاوكانوالغربالشرقإمبراطرروحدهقسطسيوسصبحoسنألقسطديوسوفاةلد

ستةربولآل



foVاإلسكندريائناسيوسنعقيةجمع

كانوقدخصومهانتقاممنمأمنفيليكونإليفيهغهدفقدمكروهلهيحدثاللكي
Neالناسمصيركنولمحبتكمتقواكمإلىإعادتهقزروالديأوغصفقسططيننا

األمبراطورقصدتنقيذواجيمنفرأيترغبتهيتثمأنقبلاألبديةالراحةإلىدعاهالعائم
الثاريخسوزومينشإليكمعادمئأثناسيوسيستحفهإكرامأيأنفسكموتعلمون
Ycrالكنسي

فياإلسكندريةإلىوصلIقسطسيوساإلمبراطورعودتهطريقفيأثناسيوسالتقى

r2بعدةحفاوبكلاسئقبلحيثسنةالثانيتشرينAY8المنفىفيقضاهاشهرا

نيسانالثافيتشرين2Vاألسقفيةالمهائمأستعادة05
إنهفقالواوالمالتييناآلريوسيينخصومهدسائسجديدمنعليهثارتعودتهوفور

لهالمناهضصورمجمعبقراروذكرواالكنيسةموافقةدونمنرجع
ءوجا5صحراغأثناسيوسروايةبحمسبالكبيرأنطونيوسر8rr5Uسنة
إلىوفذااآلريوسيونأرسلrrAسنةأواخروفياآلريوسيةالهرطقةلمحاربةاإلسكندرية

كرسيارتقىقدوكانطلتهمالبابافرفضأثناسيوسإقالةيطلبونيوليوسالبابا
فيمجمعامناصروهفعقدلآلريوسيةالموالينيقوميذيةاسقفأوسابيوسالقسطنطينيأل

غريغوريوساإلسكندريةعلىأسقفاوعينواأثناسيوسإقالةوأعلنوا339سنةأنطاكية

إلىرومةإلىألوأثناسيوسفهربLالجنودمنبثلةمحاطامدينةالدخلالذيالكباذوكي
الثانينفيهوكانيوليوسالبابا

حمايةفيfIلاألوثرينت2نيسان11الثيايأالئفي06
قسطديوساطوراالمبر

يوليوسالبابافبزأهرومانمإسينودسأمامنفسهعنبالدفاعألثناسيوسسئمح
وتعريفهنيقيةاممانفيالمسيحيالغربلتثبيتمناسبةرومةفيأثناسيوسإقامةكانتو

الموضوعهذافيأيضاراجع
tecclesiastiquesGeographiedeetHistoiredDictionnaireRQPALANQUE
211208137115ppلمcitopMARTINetFLICHE608583col1956XIII

cIAV1أنطوليوحياةراجع
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اكاأثهاإيرونيمسروىوقدمصريانراهبانرافقهقدوكانالشرقيةالرهبانيةعلى

وذعىvyNرسالةوأنطونيوسباخوميوسعلىالغربافييتعرفالتياألولىالمرة
قسطنسيوسأخيهلدىيسعىكانالذيقسطديوساإلمبراطورإلىميالنوإلىأثناسيوس

إلىثمغاليةإلمماسافرrfrوسنةالمتخاصمينالفريقإنألساقفةعائماجتماعلعقد

جمعحيحثاليونانثهاليتراقيةفيالغربيةاإلمبراطوريةفيمدينةآخروهيسرديقية
أنبيداالسكندرئةإلىبعودتهوطالبأثناسيوسبرأمجمغاقسطديوساإلمبراطور

المطرانتوفي45rسنةولكنالطلبهذارفضالشرقفيقسطسيوساإلمبراطور
بفترةذلكوبعداالسكندريةفيأثناسيوسسكراحتلقدكانالذيغريغوريوس

إلىفرجعالمنفىمنأثناسيوسإعادةعلىقسطسيوساإلمبراطوروافقوجيزة
Jitrاألوتشرين2افيسنواتسبعغياببعداإلسكندرية

lIrrolالذهبثةالعضرالسنوات07

منهمبعضافعينالمالتيينمصالحةعلىوعملالنصرهتافاتشعبهاستقبله
هذهوقيشعبهبينالمعسيحيةالحياةلتوطيدأساقفةأيضاالرهبانبعضعينكماأساقفة

اآلريوسئينعلىالرذاعدبينهاومنكتبهبعضأئناسيوسألفالعشرالسنوات

عسكرفيانقالبفيالغربفيقسطديوساالمبراطورتوفيrcالتانيكانونفي
فعملليبيريوسالباباوخلفهيوليوسالباباتوفيroسنةئمسندافيهأثناسيوسففقد

وحكمميالنوفيمجمعالتام355وسنةعليهالجديدالباباشمالةاعلىثناسيوسdخصوم
كاناإلمبراطورولكنقسطنسيوسإلىالدفاعأثناسيوسفكتبسيوسأئناعلى

األعيادبأحديحتفلأثناسيوسكانفيما6roشبا8وفيعليهالشعبإثارةإلىيسعى

عليهالقبضءإللقاالكنيسةالجنودمنفريقاقتحماإلسكندريةكنائسأكبرإحدىفي

امصرءصحراأديرةأحدإلىالهربفيأفلحأنهبيد

6هربهعنعwlاثناسيوسالفذيراجع10



foqاإلسكددريأثناسيوسنيقيةمع

6arVlrالثالثالئفي08

اآلريوسيينإلىالكنائسكلبتسليمقسطسيوساإلمبراطورأمراإلسكندريةفي

احتراماإالذلكيكنلموأثناسيوسطويالتحملهن7عنالملكيةرسائلهفيواعتذر
فياألسقفيالكرسيوسئلمأثناسيوسيساندكانيالذقسطنديوسأخيهjSل

فينضبالذيالكباذوكيجاورجيوسوبخلهبغناهمشهورريوسيTإاإلسكندرية
فيثارأنإلىالطغيانمنشهراAاإلسكندريةشعبفاحتمل57rسنةشباط4

9YسنةأبoAرجعوئاالهربعلىأرغمالذيالدخيلاألسقفعلىLAأنلبث
3فينسيوسقسطاإلمبراطورماتوئا361سنةاألولنونIurفيالسجنفيألقي

كانونYrفيوقيلسحنهمنجاورجيوساألسقفاخرجcrilسنةالثانيتضرين
عينهاالسنةمناألول

المنفييناألساقفةكلIالجايوليانسالمدعويوليانسالجديدبراطوراإلمفأعاد

اإلسكندريةإلىأثناسيوسرجعوهكذاكراسيهم3إ

jrlyاألؤتشرينشباطاألسقفيةالمالئماستعادة09

أسقفا25سوىيحضرهلممصالحةمجمعأثناسيوسعقد362سنةربيعفي
يستعملأننفسهأثناسيوسوقبلالالهوتيةالتعابيرفيااللتباساتإزالةعلىعملولكته

نيقيةمجمعأدخلهالذيالتعبيرغيرتعبيرانيقيةعقيدةعلىالحفاظمعالبعض
إلىالسالمإعادةعلىأثناسيوسفعملفهفهءأسيوالذيفيهالمختلفكمةك
كانوفيماأثناسيوسبنفيوأمريوليانسفاغتاظالمسيحيةنشروعلىالكنيسة

تمزسوفتقلقواالخفيفةسحابةمجردإئهافائالطمأنهمرعيتهيودعأثناسيوس
سريعا

الكنسيالتاريخروفينا
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يوليانساإلمبراطورعهدفيYrlrrlمصرءصحراالرابعالئفي010

Lالجا

القديممديروزارمصرءصحرافيالرهبانبينأثناسيوساختبأأخرىمرة

وكانجوفيانسفخلفهيوليانساإلمبراطورتوفيحزيران62وفيباخوميوس
سرلهليفسرإليهءابرإلىأثناسيوسودعاالدينيةالحريةمنحأنلبثفمامسيحيا
الوقتوفينيقيةإليمانعرضاوكتبأنطاكيةإلمماأثناسيوسفذهباألقدسالثالوث

مفأجااإلسكندريةعلىأسقفتعييناإلمبراطورمنيطلبآريوسيوفدحضرعينه
شباطفيكرسميهإلماأثناسيوسوعادأثناسيوسعندكم

365لاألؤتشرين5شباطاألسقفيةالمهائماستعادة01أ

الغربفيإمبراطورانفخلفهفجأةجوفيانستوفىشباطأ6في
هوفياآلريوسيفالنتيئسشقيقهالشرقوفينيقاوفيمسيحيضابطوهوفالنتيائس

فحاولقسطنسيوسنفاهمقدكانينالنىاألساقفةكلبنفيفالنتينسأمر5r3آيار

السنةمناألؤلتشرين5فيولكناإلسكندريةضواحيفيواختبأيقاومأنأثناسيوس
اإلمبراطورمنأمرصدرأسقفهمعلىبالحفاظالمومنينتولعئالتمنوبالرغمعينها
بنفيه

في366أالثايئنونIr43LS0األوتشوين5مساظالئفي012
فالنتينساإلمبراطورعهد

علىالضغطإلىعادوااإلسكندريةمؤمنيولكنءالصحراإلىأثناسيوسذهب
منفاهمندتهبإعLفأمرالشعبتمردفالنشينسفخافبرجوعهمطالبيناإلمبراطور

rYrثارأشباطأوالموتاألسقفيةالمهاتماستعادةا3

فيفكتبالنشيئءالهدومنسنواتسبعأثناشوسعرفاألخيرالنفىهذابعد
فتدخلرومةفيداماسيوسالباباانتخبvrوسنةفقدللمزاميرتفسيراالفترةهذه



tfliاإلسكندرممطأئناسيوسليقيةجمع
إلىرسالتهفيأثناسيوسويذكرميالنوأسقفأوكسانسيوسعلىللحكممباشرة

بينمراسلةوجرت12العظمىرومةأسقفالعزيززميلناكتاباتاألفريقيين

والغربالشرفبينالوحدةإلىمغاللسعيالشالثقيصرئةأسقفوباسيليوسأثناسيوس

قضىسنة77العمرمنلهنSوrأثناسيوستوفىcrvrارلأYrليلةوفي
المنفىفيسنة17منها

مؤلفاتهثانئا

هذاعلىآثرناولكئناوروحيةوتاريخيةوعقائديةدفاعيةمؤئفاتأثناسيوسكتب

أرغمتهالتيهىأثناسيوسحياةظروففإنالزمىالتصنيصالمواضيعبحعسبالتصنيف
بإنشائهاءاالعتنااألحيانامعظمفيلهيتحلموالموئفاتهذهكتابةعلى

flAسنةالكلمةتجمشدوفيالوكلنيينعلىالرذخطابا

نh11cLSسنةإلىيرجعفهواآلريوسيةإلمماإشارةأيالكتابهذافينجدال
يتضفنألكسندروسأسقفهسرأمينبعديكنلموسنةr2العمرمنألثناسيوس

الكاتبفيهيثبتالوثنيينءازاالمسيحيةعناعدوهJاألؤالقسمقسمينالكتاب

اإليمانيوضحالثانيوالقسيماآللهةوتعذداألصنامعبادةوبطالناإللهيالشوحيدصخة
اإلنسانويؤئةالخطئةويبطلاللةمعرفةلئعيداللةكلمةتجسئدفقدمنهوالهدفبالتجحمئد

الكلمةءالفداإلىيهدففالتجسئدالخلودكنخهوالقدسالروحمموهبةبالئةويوخذه
اللةصورةعلىخلقفاإلنسانأصلهإلىاالنسانليعيديتجسد

اللةصورةعلىإالانقاوفيتحافظالfفيهاالمنتشرالخطئةدنسكلمنالنفستشخلصعندما

الكلمةمرأةفيكمافيهاتشاهدفهىمستنيرةالصورةهذهتكونعندماحخةوبأولىومئاله

1rocنالوئعلىلرذ1صورتههوالمخلعنالذياآللتتضاهدهوفيهاآلباللةصورة

بالئةشبيهاوجعلهالقلبتنقيةبدوناللةكالمإلىجيدااالستماعيمكنال
ةاإلنسالنرغبةموضوعهوالذي

أاأللريقيينإلىالرسالةاثناسيوسالقديى1
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فيالروحتستطغلكىالمسيحبحسبوالفضيلةطاهرةونفسصالحةحياةمنبدال

القذيسينمجياةءواالقتداطاهرفكربدونإئهإذفيهترغبماعلىالحصولهذاسرها

أنعليهيجبالشمسنوريئصرأنأحدأرادإذاالقديسينكالتميفهتمأنأحذيستطيعال
كذلكصارتفإذافيهتركأبالذيءبالشىشبيهةتصيرحئىويطفرهاهاوينصعينهيمسخ
57الكلمةتجشدبالشسصنوررؤيةمنتمكن

ممدوتانوذراعاهالصليبعلىماتالمخلمالذيبنعمةالموتغلبلقد

قدالموتإنإذنقوملكييذرناولكننااالنحاللفينهلكالاألركافيلقيتوكبذار
2الكلمةتجسثدفيالمخلمبنعمةأبطل

هذاالرسبيقاسيأنالموافقمنوكانممدوتانهJeوأالنسانيموتوحدهالصليبعلى

ومجمعاألمميشذوبالثانيةاليهودالقدمالشعتإليهيشدبالواحدةيديهويبسطالموت

52الكلمةتجشدليفيهالفريقين

rvrإلىryAسنةمنالعيدرسائل2

رسميةبرسالةنينالمؤإلىيبعثالظهورعيدبعدcVLاإلسكندريةأسقفكان

الفصحعيدتاريخعنفيهئعلنراعويإرشادوهيالفصحرسالألأوالعيدرسالهتدس
األهميةبالغةوهىالمقدسالكتابكثيراتستوحىالرسائلهذهوختامهالصيامءبدوعن

فيهاونجدأثناسيوسحياةألحداثدقيقبتأريختسمحألئهاcالتاريخيةالناحيةمن

rvسنألإلىترجعالتيوالثالثونالتاسعةوالرسالةليينوالمالاآلريوسيينمنتحذيرات

قانونيةأئهاعلىهاالمعترفالمقدسالكتابألسفاركاملةالئحةعلىتحتوي

سريانئةترجمةفيرسالة13ويونانيةمقاطعالرسائلهذهمنخمظ

المقدسالعنصرةعيدأسابيععلىلهاحاالنعمةفيكلتدالفصحالمقذساألإشحاعإن
المسيحفيالفصحيبالعيداالحتفالالفرحهذامننرتوىونحنقيهانكفلالئالسبعأل

LU6سريسوع

فيلناعطيتالىالنعمةولعلنالجديدالعهدبدمقلوبناأعتالتونختتماآلبكالتمنأكلاآلن
fلةرسالمخلصا

هرسالةالكاثوليكئةالكنيسةهوبيتفيالرلثفصحنأكل
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6رسالةمعهءالعشالتناولالعلئةإلىالربئمعللصعودمستعديننكونليتنايا

نأكلأالالخاضةخيمتهفيمثاكلءبقامعبعضعنبعضناننفصلاللكىوسيلةمنأليس
المسيحفصخناألجلناالمذبوحرئناإئه3واحدةقبلةفيكلنامتحدونوكأتنانفسهالحمل
مافيالمخلصوسطهمفيهناكأكونفأناباحميثاللةأوائناناجتمعحيثماJقاالذي
rAرسالةبالعيدنحتفلونحنبعضعنبعضنابعيدينفلسنابيننا

riأوrrqسنةاألساقفةإلىعافةرلسالة3

علىأسقفاالكباذوكيغريغوريوسوغينأثناسيوشأوسابيوسجماعةJأقاأنبعد
نفسهعنيدافعاألساقفةلجميعأثناسيوسكتبالجيشبحمايةكرسيهواحتلاإلسكندرية

فحأةكمءحاإنتهاضحوقعسثاليالشنيعةاألمورعلىوأحتبئنفسيعنأدافعأنيجب
فسيمتذصمئموإنثورتكموقتهذابالثأرتنادونال3تحتملونهفهلتعشفىبأمرخلرو
Vعافةرسالةالكنائسكلإلىالراهنالشر

crroسنةنيقيةإقراراتليوسالأل4

أوسابيوساممانقانوننيقيةمجمعوثائقتضئمأللهااألهميةبالغةالرسالألهذه

دمكاعامهلفظةاستعمالأثناسيوسيبررفيلتالتيالمعدلةوالصيغةقيصريةأسقف
المقدسالكتابيطابقممامعناهاويوضحالمقدسالكتابفيتردالالتي

5roأو4roسنةدواكونتيوسإلىرسالةه

واإلكليروسالشعباختارهرموبوليسبلدةفياألسقفىالكرسيشغوربعد
فيمثالهوودراكونتيوسخطرفيالكنيسةولكنفرفضدراكونتيوسالراهتأسقفا

الكنيسةخدمةفيترددبدوننفسهيضعأنمنهطالئاأثناسيوسإليهفكتباإلكالن

األبرشيالكرسيفسميقعكبيرةمصائحبئالكنيسةنهددالتياللحظةهذهفيالهربيليقال
المنكنيستهفييعهدمنإليويعلمأنفستنانعرففاأكثريعرفناالربئأشرارأناسفريسة
وفكوتترددالعزيزيياأسرعرسالنهفلئيمبلالماضياحياتهإلىينظرالأهالنفسهيعتبر
يصومونأساقفةنعرفبتعالبمكاآلخرينظمأارليالواجبهذافيإليكعهديالذي

تأتيهأنينتظرالشعبلمجثمربونورهباناالخمريشربونالساقفةيأكلونورهبانا

بحتفلأناتقبلاليقتربالمقذسالعمدسرصاتعاذالمقذسالكتاببتعليداءبالغذا
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إنالقيامةلهسئعلنمنهناتكنلمإنمVNالهسيعظمندونكمنبالفصحبالشعث
هربتإنبالعيداالحتفاليعلمهمناختبأت

6roسنةمصرأساقفةإلىرسالة6

كانالتيالكنيسةحوصرتقسطنسيوساإلمبراطورعهدفي6roشباط8في

إلمطوكتبمصرءصحرافيواختبأأثناسيوسفهرباقتحمتليأثناسيوسفيهاتفل
نيقيةاممانفيويثبتهماآلريوسيةالبدعةمنيحذرهموليبيامصرأساقفا

مفاوضونوكألهماإليمانعنالكتابةالظاهرفييقصدونوهمالهراطقةيجتمعسنةكل

ئنبذكئاباقموسخريةعاردلكعنينتجذLمولكنلمالعافيالسالمحاللبموكلون
ثانيةصبغةأئفواaااألولىالصيغةمنوائقيناكانولوينبذوهاأنيلبثونالأنفسهموهم

6رقمتغييرهاإإلمامناسبةاولفيأيضائسرعونثالثةصيغةويكتبوابعدمافيليرفضوها

LواحدواآلبنانفسهالرلثفيهايقولالئبالثصوصيفعلونأIمنأل1030يو
وصورةمجدهءضياإدالرسولبولسبقولأويواآلبرأىفقدرأفي

طبيعتهفييشتركوأنهالنورعنمنفصلغيزالضياةأنيرىالمنعبجوهره

viرقمعنهيفضلأنيمكنif

طالذبااليمانتتمسئكواأنأرجوكملذلكالمتأفقوالحقيقةااليمانبلمحانتضيئواأنيجب
فيمثاالللجميعوكرنوابالربوالئفةاإلكالنفيكمليكننيقيةمجصعفياألساقفةوضعه
اإلبمان

أنطونيوسالقذيسحياة7

القديسىسيرةليستوهىاألهمبةبالغةرهبانيةوثيقةأنطونيوسالقديسحياة

الغربفيأيuالشرقخارجالقاطنينالرهبانلتثقيفروحىكتابأؤالهىمابقدر
سلسلةهىالحياةوهذهأنطونيوسحياةتوضحهوتقشئفزهدحياةبرنامجإتها

العملخاللمنللوصولوسعيللذاتمستمروتجاوزعمقئافأكثرأكثرارتدادات
المئصلةالصالةإلىالمقدسبالكتابالدائموالتأملاليدوفي

تحتالضميروتيقظللذاتالتنبههوأنطونيوسبهائصفالذىاألساسيفالزهد
الئهنظر
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منالعزلةحياةوالالفضيلةطريققياسينبغىالالتاليالراثعروالتفكأنطونيوسيفكركان
يجتهدبلالماضىالوقتينذكريكنلمنفسهوهووالقصدهبالرغبةبلبالوقتالفضيلةأجل
أماميماوأمتدورائىماأنسىالرسولبولسقولالدوامعلىذاكراالتقدمفيأكثر

واقصأناالذيالقواترلثحراإيلقولأيفتاوذاكرافياألمدنحوساعيا

الماضىالوقتيحسبيراليومبقولهإيلياأنأإلماويشيراoاAملاrاليوممهماأ
نقسيبقلبالبدايةلطووهواللةأمامواقفنهلوكمايبدوأنيجتهدفهوثمومن

Vآخرشخصألفيوليسلمشيئتهللطاعةوباستعداد

وماالشسرقوىكلعلىللسيطرةالجهادتتضفنالمستمرةأنطونيوسوصالة

الإلريةإلىالروحدهIقالذيالمسيحومشاركةالجهادلهذارمزإألالشياطينضدصراعه

إليهاترمزالتيوسPالفرحياةإلمماعودةهوالراهبارتدادإنالشيطانعلىللتغلب

صالحةوهىالخالقعملهىاإلنسانفطيعةالوحوشعلىالسيطرة

ملكوتالرلثقالفقدنريدأنبشرطالمنالسهلةوهيفيناإتهاعئابعيدةلبستالفضيلة
كمابقينااصعبااألمرليسإرادتناإلىإألتحتاجالالفضيلةداخلكمفيالسماوات

عملهإلىليتعردتوديعألعلىحصلناتناللربنفسنالنحفطالفضيلةفينحنضنعنا
2نعهكماويحذه

فيأدخلالذيوهو3حياتناأعمالعلىساعةكلفيبالسهرأنطونيوسويوصي
الضميروفحممنالحياةمراجعةالرهبانيالتقليد

مكن6لتضمنوابهالتقيديجبماوإليكموالليلالنهارفيأعمالهحسابئواحدكلليصنع
ءخطاعلىبعضنايتعرتأننريدكنالوكمافعلهماويسخلمئاكلفليالحطاتخطأولن

لتحلفاسدءشيأيقلبناعلىيغلتولننخطأنعردلنالشامنيقينعلىولنكنبعض
اآلخرونيراناأنمننخجلكماالكتابةمنفلنخجلالزهدiرفاأنظارمحلالكتابة

0Cءرديفكركلولنحتئث

يكونفمعهماالنفسانيمألاللذانوالشجاعةالفرحهيالنعمةحضوروعالمة
raاآلباللةوقدرةفرحناهوالذيالرلت

قدمرهبايأتقليدفيبندكتشالقدبسيتاضلكيفونرى4Uفصليندكتشالقديسقانون3
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الرسوليةالحياةإلىالتأئلحياةتهقاالمحبةنمارأنتحتقدأنطونيوسعزلةإن

ومنوفيهاالكنيسةأمامادةشهوالشيطانضدهوجهاالروحيةاألبوةاللةومنحه

حياةيقرأومناه0الرلثإلىومبتهالركبتيهعلىساجدايجاهدفكانأجلها

لييجلبأنطونيوستذكريمجردإنأثناسيوسالقديسمعيقولأنطونيوسالقذيس
AYالمقدمةىكبرفائدة

6roonسنةاآلريوسيينعلىللرذخطاباتثالنة8

ءصحرافيالثالثنفيهءأثشافيأثناسيوسكتبهاالموتيةمقاالتهىالخطاباتهذه

تأليفهمنليسرابعخطابإليهاضيفوقدمصر

كتابمنمقاطعويذكرعنهويدافعنيقيةمجمعاممانيفسئراألؤلالخطابففي
الكتابيةالتصوصيناقشوالثالثالثانيالخطابينوفيخطأهاويبيبنJالوليمةآريوس

القويمانداإلبحسبويفعمئرهاأضاليلهملدعماآلريوسيونهايستشهدالئ

الهوتفيالرئيسةالفكرةعنأيضاتعبرالئالتاليألالجملةفييلخصالهوتهإن
ءالفداإلمايهدففالتجسدylrاإلنسانليؤلىافةكلمةتجسمذاليونانئينءاآلبا

اإلنسانيؤئهأنيمكنهفكيفامخلواللةكلمةكانوإذاوالتأئه

خليفألألقييمكنالبالئةائحادهلعدمالموتفياإلنسانيبقىخليقةاالبنمنجعلتمإذا
260خالصإلىاحةنفسهاطإثهاإذللخليقةالخالصتمنغأنالبتة

الهوتهأعمالفيجسدهأسهموقدجسذهكانالجسذألنالجسدأوهانالكلمألاحتمل

يلبسآلأنبقبولهالرلثإفأاجلاللةجسدهولسداإنإذالجسدفيكانالالهوتألفة
حقاهوالذيالعملهذامنيعجبالمنشقائهاكلمعكاملةلبسهاالبشرئةالطيعآل
الالهوتفياالشتراكاالنساناستطاعلماجسدفيالكلحةالهوتJأعمانتملمإنأإلهى

ولكناإلنسانذاتهفيالكلمألائخذالمالجسدمنموكالللكلمألنعترفلمإنوكذلك

منتجذدناوقدالمسيحفينحياكذلكأدمفينموتاألرضثيننحنكلناأنتاكمااآلن
tiاللةكلمةفيصارمتحليسابليعدجسدنامرتبطاباألرضلموءبالما
2rأجلنامنجسداصارالذي
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ومبدأاإلنسانرفغإذنهوءشىكلفيبناشبيفاصارالذياللةكلمةتنازلإن
المطابقةوأعمالهالرلثأقوالفيالالهوتتنازلفيتكمنكلهاالمسيحئةممآلإنتأليهه
اآلريوستينعلىالرذبخطالوضيعةالبشريةللطبيحةكلها

357سنةاآلريوسيينعلىالرذاعد9

ولكنهاآلريوسثينمعبالخالفالمتعلقةالوثائقكلالكتابهذأفيأئناسيوسيجمع
رائه7وعننفسهعنشخصىاعدهىالمجموعةههذإنإذخصومهوثائقيوردال

57rسنةفسطنسيوسإلىالدفاع015
كملهقدقسطسيوساإلمبراطورإلممامباشرةموخهآنهالمفترضالمقالهذا
يبرروفيهبهالمعتنىإنشائهومنءدىAAاأسلوبهمنيبدوكمامصرءصحرافيأثناسيوس

غريغوريوسالدخيلاألسقفإلىالدفاعهذاأرسلوقدووداعةمجزمنفستهأئناسيوس
اإلسكندريةفيكرسيهاحتلالذيالكباذوكي

7orسنةهربهعنالدفاع01أ

اإلسكندريةمنهربهعنليدافعمصرءصحرافيأيضاالمقالهذاأثناسيوسكتب

أنىأملينيدؤيهمصوتيزالالاللقتلأستسلئململكودمابافخبننعتيعلىيتحاسرون
ءبختبىكاننفسهالرلثالمضطهدائهائمهوالمضطقدهرلثاأليديهمنفسىسأسلم
لماللحظألتلكومنذاتهكغداآلبئهاأباهخاطباعةالحانتLئولكنويهرب

عندمابهيضمتكأنيريدوهويطبوتهكانواالذينوسطفيوقفبليتهربيعد

الهامإئماجسارةعنذلكبفعلوالميالحقوفمائذينإلىهرالمفييعودونسونالقدكان
بلخوفعنيهربوالماللةلمشيثألطاعةألعدائهمذواقميقدمونكانواالفدسالروح
بالموتوتفكيزاحهاداهرالمكان

آلريوسييناتاريخأ2

علىليشخعهمبقصدللرهبانمباشرةأئناسيوسالقديسوضعهالكتابهذا

لالمبرأطورانتقاديوفرواليضطهدونهينفكونالالذينبعنففيهويهاجمالمقاومة
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هوالمسرحئةوكاتبأساقفةلهميقالالذينهمالممئلونالمسرحعلىتمثيلئةيلعبونكانهم

طالبيناقمءافترارقصاتيرددونوالجميعودتالهكلسJهروcjيحذدوهوقسطسيوس

20بالرلثاممانهمعلىيحافظونللذينوالموتالثفي

الدينيتميزفيماالهراطقةيمارسهاالتيالظالمةالضغوطمنأثناسيوسويتشكى
aباإلكراالباإلقناع

8ranr7سنةسرابيونإلىرسائلأربع3

فيتحمسأسقفسيرابيونمعالرسائلءالصحرافيمنفيوهوأثناسيوستباد

عقائديةأبحاثوهىأثناسيوسأجوبةسوىئحقظلمالقدسالروحألوهيةموضوع
عميقة

تكثرولكنإلهالقدسح1الرأنعلىواضخاتأكيداالرسائلهذهفينجدال
يشددعينهالوقتوفيأخرىخليقةلةوالمالكاليسنهأتثبثالىاألقوال

باألخرىإحداهمامرتبطتانفالعقيدتانالمتجسدالكلمةألوهيةعلىأثناسيوس

كيسفولكنحقعلىهموبذلكخليقةاالبنيكونأنيريدونالعحيبلجنونهذاإن
1Yخليقةهواالبنروحإنأالقولمماعيحتملواأنعكنهم

Alلهوهدماللثالوثتقسيتاذلكفيإنالقذوسالئالوثروحالخالئقمعيحصونا

واحدةاأللوهةالقدسالروحفيوتكنملباالبناآلبمنتنطقالتيالنعمأللواحدةإثها

itIالجميعوفيالجميعوخاللالجميعفوقهوواحدإلهإالوليس

f359سنةوسلوقيةربمينيسينودستيعنرسالة

مجمعانالتأمالديىالسلمإعادةأرادالذيقسطنسيوساإلمبراطورمنطلبعن

تسويةعنيبحثونالجميعوكاندينيرفيالغربفيوأخرسلوقيةفيالشردافيواحد

وعارضسهاالمتتاليةاإليمانإعالناتكثرةمنأثناسيوسفتشكىالعقائديالتعبيرفي

نيقيةبصيغةالراسخبالتصمنلث
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ينبغىالفيلكاصءلفظةعلىإألينرددونوالنيقبةفيأقرماكليقبلونالذين
نخاطبهمبلءاآلباخصومأوأريوسيوننهمعلىرهمy1أنفسناونحنءأعداعدهم
fاأللفاظعلىإاليناقشونوالالفكرفيمعنامئفقينكإخوة

الصحيحةةاللفظفيهاويرىلمافيoovowلفظةأثناسيوسيفسرثم

536سنةاآلريوسئينعلىللرذالتجشدعنمقالة10

ويدافعاآلريوسيينءبإزاالمتحسئدالكلمةألوهيةعنأثناسيوسيدافعأخرىمزة
القدسحالرألوهبةعنأيضا

اللةنعطيأنلنستطغاللةأبناغأدمأبناغالبشرءأبنايصيزلكىالبشرابناللةابنصار
اللةابنإثهاللةحياةفياالشتراكالبشرءأبناليسنطيغالموتيذوقاللةابناألبلقت

rjAبالنعمةاللةءبناونحنبالطيعة

Aالقدسالروخننالأننحنلنستطعجسذاالكلمةصارلقد

Iالبتولئةفيأ

إليهبوئنالبتوليةعنمراتعدةإيرونيمسيشهدكماأثناسيوسكتبلقد

كلهاصختهامنالتحققيصعبعديدةمؤئفات

RAومزيئاوهرطوقيءادرقكركلمننقياالعرسخدرحفطيجبفعفهعليكنيتوخبا
خطيبكنمعللتحدثلحظةكلبالحريأويومكلفبهئقمنأنيجبأسفلإلىفوقمن
فهومعهكالمكنأثاكالفعنكنبعيداتلفينأنينشىوالاللةكلمةالكلمةأعئ

ئثيرهاالىببالكنتخطرالتيالصالحااألفكارهومعكنxSووقصدكنوالحرارةاةالصل
14العذارىإلىرسالة0محبتكنفيكنويزيدحماسكن

سيعطيلثالذيهوعريسلثفهووحدهلبستالهINإيدخذالمغققكبستانهىالبتولية
للثويهيئالكنرزللثسيكشفالذيهوالعرسوليمةثوبئللئيسئعدالذيهواإلكليل

tجعرا
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معهحيافىمعهتحذئىفكركفيبهوتأضليانتظريهنعيممننهرمنويسقيكاآلبمائدة
العذارإلىوسالةمنهءشيكلونالي

خرأمؤئفاتأ7

المقدسالكتابتفسيرفيرعائيةومؤئفاتأخرىرسائلأيضاأثناسيوسكتب
حيةJالروالحياة

القذيساكالنقانونيدعىإبمانقانونالسابعالقرنمنذإليهبوئنم
القديسيكونقدآنهالبعضيرىوتاريخهتبهUrلحويدورالجدليزالVأشماسيوس

الخامسالقرنإلىيرجعهن7يظناآلخروالبعضأرلأسقفسيزاريوسأوأمبروسيوس
غاليةفيرئماالالتينيةفيكتب

خالصة

بحقيدعوهأثناسيوسالقديسمدحهفيالنزبنزيغريغوريوسالقديسإن
وعدمبالعنادتميزقدأثناسيوسأنشلثالالحقيقةعنوالمناضلالكنيسةعمود
كانمساومتهوعدمنيقيةمجمعأعلنهاالتيبالعقيدةتمسئكاكانهعناولكنالمساومة

LساعلLرأممطوقدالمسيحيسوعألوهيةأعتيالمسيحيالدينعليهيرتكزالذيس
للديهدمهوإنماتقليصهاحئىأوالمسيحألوهيةإنكارأنذهنءبصفاألناسيوس

المسيحعيسبىأنمعلنينأيضااليومنوكدهانزالالاأللوهيةوهذهأساسهمنالمسيحي
مخلوقاكائناليسالمتجممئداللةكلمةوأنءاألنبياسائرغرارعلىنبياليساللةابن
منالمسيحيالدينيميزمااوهذانفسهاللةجوهرمنهوبلآريوسيقولنSLSك

األديانمنوجمرهااليهودية

حقيقياخطرابلوهمياخطرايكنلمالكنيسةيهددكانالذيوالخطر

نفسهرؤيةمنويذهليثنكلهلمالعاكتبإيرونيمسإنبحيثوجسيما
ونكثيرألثناسيوسمديحهفيفيالتريترغريغوريوسالقديسأيضاIاقو16سياأريو

clN202viergesauxLettre1928MuseonLe11SyriacaAthanasiana
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يختصممامنهمواكثرباالبنيختصمماسقيمالمحانلهمكانمعناالذينبينمنحتى
وحدةتأكيدهفيالبئةيتزعزعلموالراسخالسليمأثناسيوساممانإنالقدسبالروح
بعدمافيأكثرتتوضحسوفالتعابيرأنشكالاإللهيالجوهرفيالقذوسالثالوث
ألسبابتكنفلملإلمبراطورمقاومتهأئااألسسوضعالذيهوأثناسيوسولكن
قالوقدالكنيسةحريةأجلمنإئماسياسية

2orأالريوسئينتاريخاإلمبراطورشأنمنهىالكنيسةأمورله

التيالالهوتيةوالحقائقوعملجهادكتاباتوكلهاكثيرةأثناسيوسمؤئفات
أنيمكنالثمومنالمسيحيحياةقئممواضيعهىبلنظريةأموراستليفيهايتوسئع
عنيحكىأثناسيوسبإيمانبائصالهاممانهيتوطدأندونأثناسيوسالمسيحييقرأ

اإلمبراطورأنعمرهمنسنةالمئةقاربقدكانالذيقرطبةأسقفأوسيوس

توقيععلىواإلرهاببالتهديدvorسنةأرغموهسييناآلريوألساقفةواقسطنسيوس
وبعدوقعهاالتيالتعابيرفحوممطيفهملمالشيخاألسقفأنبدالهرطوقيامماناعتراف
أفعلهلنهذاكالوقالنتفضأثناسيوسعلىاللعنةأنزلواآلنIلهقيلذلك

لهيقولاإلمبراطورإلىكتبثمأبذا

أثناسيوسضألأبذاأوفعلنإلينافيهاعهدفقدالكنيسألأمااإلمبراطورئةأعطاكقداللةإن
4fريوسيينfIتاريخفيأوسيوسرسالة

القويمواإليمانللثبات3مراهوأئناسيوساسمإن

أئناسيوسمننصوص

الكلمةتجدشذأ

الفسادعدموموهبةالموتعلىانتصاز

بعيداقبلمنيكنلموإنوالمادةوالفسادالجسدعنالمنزةاللةكلمةنايالي3إلىءجالهذا
مكانكلدءشيمألكلفقدوجودهمنخالياالخليقةمنقسمأفييدعلمإذعنها

العاقلالجنسرأىpوظهورهكلجيئهليعيشناوحضرتنازلوقدأبيهيعيقيمالذيهو
ستؤرةعلىئبقىالمعصيةبعدالتهديذأدأورأىبالفسادعليهقبضتهيخيهموالموتيتهاوى
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ورأىيقهاتقبلالمثئريعةهذهئلغىأنالمعقولروغمنوأنهحينكلويساورناالفساد

وباالأصبحوقدالجارفالبشرانحراتشاهدوإذأنشأهاهوأعمالتنهارأنالمممحتغربمن
علىالمثثققةتولئهوإذللموتالبشرجمبعخضوعورأىعنهالتغاضىيجوزوالعليهم
نLكLيزولوأنعليناالموثئسيطرأنيقبللموالفسادلناونأبئىضعفناوعلىجنسنا
الجسذاجسذااتخذخذوىذيغيرالبشرسبيليخأبيهعمليكونوأنموجوذا

مجردأرادولوالظهورمجردوالجسدفيالوجودمجرديردلمألثهجسدناعنيختلف

جسداذهبالخايكتنيلموlجسذنااتخذولكئهأقوىئناSلظيورهالختارالظهور
أفيعنوبعيداطاهرأجسدااتخذرحالتعرثلموطاهرةنقئةءعذرامناتئخذهبل

اتخذهكهيكلجسذاءالعذرافيلمفسهأنشأالكبرنوإلةسالقدكانوإذبشريجمإع
أسلمهلجسدهامماثالجسدامثاواحدةمنهكذااتخذوإذافيهويسكنايمعرفأداة

بدافعلآلبقامهالموتلفسادخاضعينجميعهمكانواالذينالبشرجميعأحلمنالموتإلى
باطلةالبشربفسادالقاضيةالشريعةتصبحفيهيمونونالجميعنKوإغالللبشرمحبة
تناذأنبعذمنلهايعذلموالرلثجسدفيبكاملهامطقألكالتأئهاmنظرالكzو

الفسادنحوانجرفواالذينالبشرالفسادعدمإلىيعيذأخرىناحبةومنأمئالهالبشر

كالقثنويجعلهالموتعلىيقضيالقيامةوبنعمةهاتخنةالذيوبالجسدموتهبواقعفئحييهم
النارفي

غيرمنوكانسواهدونبالموتإألإزالتةئمكنالالبشرفساذأنيدركالكلمةكان

إذاحئىللموتقابالجسدااتخذولهذااآلبوابناألزليالحيالكلحةيموتأنالممكن
الجميعأجلمنيموتألنأهأليصبخءشيكلقوقهوالذيالكلحةفيالجسذهذااشترك

القيامةبنعمةالبشرجمبععنالفساذقرفغفيهالحاألالكلبيمابسببالفسادقابلكبرويلبحث
أبعدوبذلكاتخذهالذكاالجسذللموتقربوزركلعنمئرهةوضحمةوكذبيحة

قربعندماالجميععلىالمتفؤقاللةكلمألوهوبهالشبيهةاألجسادسائرعنالUالموت
ابنالخدوعندماعليناالذىشاالمموتهيفيكانالجميععنفديةالجسدئألوأداتههيكله

الفسادعدتمجميعالبسهمبحسدهمشبيبحسلالبشبربحميعالفسادعنالمنرةاللة
البشرعلىسلطانأالموتعليهينطوممطالذىليفساديعذفلمبالقيامةالؤغدمجسب
الكبرممطالمدنإحدىعطثممأليدخلعشدماالخاصبحسدهفيهالحاالالكلمةبسبب
وتغدلمنوالعدوعليهايسطووالمحظوظةجذتهانفتغدمساكنهاأحدفيويقيم
إلىبالثسبةاألمزوكذلكمساكنهامنواحدابسكىالذيالملكبسببتقديربكلجديرة

بوامرةكسلتوثفثبأحسادناشبيهجسلفيوحلديارناإلمقدمفعندماالكوذملك
ابنيسارعلمفلواجتاحهمطالماالذىالموتفساذوتوارىالبشرممطالجنسعلىءلألعدا

الجنسلكانللموتحدووضعالبشرفيالجنسنجدةإلىوالمخلصالكونستذاللة
الهالكطريقفينالبشر
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تدميرجرىاللةكلمةفبئجسئدالبضرعلىبالبشرسيطرقدالموتكانفإذاوهكذا

فبمانسانبإنسانكانالموتأنمماألئهالمسيححامللكsيقولكماالحياةوقيامألالموت
الجميعسيحياالمسيحفيأيضاكذلكUالجميعبموتدتم1فيأنهفكمااألمواتقيامةأيضتا

c5orrCCIنرقبفييوتظونكمنبلعليهمكمحكوبمنموتالاآلنفنحن
هأوأنعمالقيامةهذهأقرالذيالله615قي1أوانهافيلناسيئديهاالئالعائةللقيامة
إليناءالمجعلىحملtAمأيضاسندركولكنالمخلصدلتحساألؤلبثالسهوذلكعلينا

بمايلي

810رقمأجلنامنبالجسدوظهورهالكلمةثحشدالي

تجسئذالكلمة2

الطبيعةالفائقةالمعرفةوموهبةاإلنسانللمورةإصالح
اآلبمعرفلوبهالكلمةاللةلصرظذاقافيكاقيةكانتاللةصورةعلىالكينونةنعمةإن

عنغمتوالوإئهمبحيثغفلتهمأيضاراعىالبشرضعصأدركالذىاللةولكن
غفلةانتوإذخفقهغتيطريقعنالخالقمعرفةعنيعجزونفدهبأنفسهماكتشافه
أرسلبأنأيضاهذاضعفهمتداركإلىاللةبادردركأحطإلىفشيئاشيئاتتحدرالبشر

والتحيفءالسفماإلىأعينهمرفعفيترددواإذاحئمعرقتهمتسهلءوأنبياناموساإليهم
عمميىللبشرومحئتةاللةصالحكان10001منهمقريثتعلبئمخوزقمفيكانبصانعهم

الشياطينساثjJjالحاضرةالحياةمئععليهمتغلبحتوقدالبشرولكناجا
ميزتهمفقدوابحيثواآلثامالشئرورفيإبغاالواIازدبلالحقيقةنحويميلوالموخدائغهم

لهاعقلالبكائناتأشبةالسميئةأخالقهموأظهرئهمالعاقلة

كلعلىبطهاألقتالشياطينخدعةإنبحيثلمقىابأخالقتخلقواقدالبشرنsوإذ

هذهمثلعلىالسكوثيفعلأناللةعلىكانفماذاالحقيقيااللهمعرفةوحجبتناحيأل
االنسانبكونأنمنالفائدةماولكناللةفيحهلواالبشرالشياطينتغويأنوقبوألالحالة
الضرورفيمنكانعقلباليخلقأنبهاألجدرنTاللةصورةعلىءالبدهفيوجدقد
لمإذااللةفكرة2البدفيأعطاهلماذاولكنالعاقلةالكالناتعيشةالعيشعلىيحملهأن

بالثهيحسنهلولكنءالبدفيإياهامنخهالالزممنكانفمااآلنلتقيلهاهأليعد

غيزهأنإلىيذهبونبلونهيبالوهمخلقهمأناسارىأنممحدهيليقوهلالخالق
بشزاوإنأملكمنفماذلكوإلم4لهاللغرهالبشرخلقأنهاللةراىوهكذاخلقهم
إليهائرسلإثهغيرهعندملجاتطبوراحتهونشأهامدالخرونlئخهغبأنيسمخح
هنفهواليهايمضىالحاحةدعتوإنءقاأصدرسالإليهاصثلماوكثيزاتحذيررسائل
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الولكيخرينألسيادالخضوغئهايحلكيذلككلبحضورهشعورهائحركعلة
تضلأنخالئقهتجنيبعلىاللةسيعملباألحرىفكمتجذوىذاتغرصميعتةئصبخ
سبقواالذينهمهالكهمسبمتالضياغهذاأصبحإذاسيماوللعدمتخضغوأنعنهبعيدا

يفعلأنإذناللةعلىناKماذايهلكواأالالضرورفيمنوكاناللةصورةفيواشتركوا
بذلكالبشريتمكنحئالضورةحسبعلىتكوينهميعادأنبسوىالعملمنع

يسوعرئنانفسهااللةصورةحضوربسوىذلكيكونوكيفمعرقتهإلىالعودةمن
لموالضورةعلىضنعواأيضاهمألثهمبهيقومواأنالبشرباستطاعةيكنلمهذاالمسيح
بكونهالقادروهونفسهاللةكلمةفأتىصوراليسوامهن6المالئكةباستطاعةذللثيكن

ينحفقلملوليحذتن1وهذاالصورةعلىالبشركينونةيعيدأنعلىاآلبصورة
البصحروئعادالموتعلىبهليعضىمائتجسذفهلكالفسادوعلىالموتعلىءالقضا

الصورةعلىالمصنوعون

صاحبوجودمنباالالخارجأقذاربسببالخشبعلىمرسومرسمتمحىعندما

يرمسىقالنفسهاالمادةعلىالصورةتجديذيمكنلكىعليهمرسوماكانالذيالرشم
القذوساآلبابنقعلهكذاعليهارثحهيعاذبلرسمعليهاالئبالمادةوالبالرسم
بعدويجذهصورتهعلىأصالالمصنوغاإلنسانليحذدديارناإلىأتىاآلبصورةهن6على

قدماينشئذءجاقدالبشرابنإناإلنجيلفينفسئههريقولكماخطاياهممغفرةضالله

ئشيرغيره3يويوتدلممالليهودقالوكذلكا19لوويخلصةهلك
علىالتفسخلقوإعادةالجديدةدالوالإلىبلهمتوفموهكماالمرأةحمشامنالوالدةإلى

الئفسنيرىالذياللةكلملالماشةالحاجةكانتاللةكلميماسوىمنفإلى10001الضورة
الخاضةبعنايتهالذيهوإليهياآلبيعرفثولهاالخليقةكائناتجميغويحرذوالروح
وكيفالتعليمهذايجدذأنيرحعإليهاآلبمرضوغيعئئمالكونبهلمشملالذيوبالئظام
Jاالستدإلىبالعودةإممطنفسهابالوسائلبهالقيامالممكنمنإنةيقالقدذلكيكون

لمأيضاالثابتباألمريكنلمذلكولكنالخليقةأعمالباستنطاقاللةشأنمنهوماعل
منأنظارهموحولواسلفمافيذلكعنتغاقلواقدكانواالبشرألنابتاثايكئة

Alجصذامئخذاإنساناظهرالبشرإغاثةعلىمصئحانوإاألسفلعلى

ئعاتواالذينمنتوخئىالجسديةاألعمالخاللمنأيهناومنالبشربأحسادشبيها
الجسدفيالكلمةاللةالجسدهذابأعصاليعرفواأنالمثثاملتينوسيطرتهعنابمهدمعرفتهعن
اآلببهيعرفواوأن

عندناالموتماثناحيةمنللبشرمحئتةبتجسئدهالمخفصأظهرالناحيتبنمن10001
ويشأعمالهفييطهزكانوخفياظاهرغيرنKUعندأخرىناحيبماومنوجذدنا

ومليكهالكونوسيذاآلبكلمةأنهإلى

11tرتماجكمنبالجسدوظهورهالكلمةتجشدليأ



بواكلييهأسقفهيالريونليقيةجمع

310Yyv6rrlAبواتييهأسقفهيالريون

fVo

تهحياألوأ

المصا

طفولتهء

اآلسقفيةب

c56الئفيقبلا

rolri1لثفي021

rt1vrالئفىبعد3

مؤئفاتهئانئا

النفىقبلء

مئىالقديسإنجيلتفسيرا

وأرزاسيوسفالنتيوسعلىالردكتاب2

الئفىفيب

الثالوثفيا

السينودساتفي2

قسطنسيوسعلىالرد03

بعدالنفيب

المزاميرفيمقالةا

األسرارفيمقالة2

أوكسئسيوسعلىالرذ03

والغربالشرقبينوصلصلةالغربأثناسيوسهيالريونخالصة

ANIالمزموراليالنفسنوافذلهاتنفئححيثلالشراقمستعذةدوئاهيالكلمةأشغةإن
12oc



tyنيقيةبعدمجمعءاآلبا

حياتهأؤألة

درالمصا

منمستقاةتلميحاتإلىيستندونفالمؤرخونهيالريونطفولةعنالكثيرنجهل

الرجالمشاهرإيرونيصالقديسكتابفيAjjبعفوإلىمؤئفاته

التاريخيoجهادعلىتطلعنافكتاباتهجيدةمعرفةفنعرفهاأسقفيتهفترةأما
اآلريوسيةءبإزاوالعقائدفي

يومياتهفيهيالريونعلىيتكلم111Lسنةساويرسسولبيسإنثم
Chronicaسيرةكتببقليل60سنةبعدتوقىالذيفورتونائسإفينانسيوسكذلك

Vitaكلبتاريخيةالوثوذايمكنالالسيرةهذهأنيعتقدونالباحثإقأنغيرهيالريون
تفاصيلها

طفولتهء

فرنسمةأغردالقدكةأكيتانيةواليةفيPoitierscبواتييهفيهيالريونويد

اهتدىهن7ووثنيةشريفةأسرةمنكانألهيرجح33و315سنةبينالحالية

الثالوثفيكتابهفييوضحكماالبلوغسنفيواعتمد

وأديبمفكرفهوالعميقةوالفلسفيةواألدبيةالخطابيةثقافتهعلىمؤئفاتهتشمهد
رجالهابثقافةمشهورةأكيتانيةكانتcIممتاز

هيالريونارتداد

سنةفيكتبهيكونوقدTrinitateDeالثالوثفيكتابهمناألولالباب
القديساعترافاتغرارعلىالهتدائههيالريونفيهيعرضكمدخليبدو356357

أدليأأسلوبأمتاريخيةحياةسيرةهوالفصلهذاهلالباحثونلءويتساأوغسطينس
هيالريونيكونأنمنيمنعءشىالولكنواضحاألددالتأليفاإليمانيةمسيرتهلتوضيح
الماضيةحياتهفيهاقامروحيةلخبرةشخصية5نفسههويقولكمايسترجع



fVVبواتيهأسقفهالريوننيقيةجمع

معنىوعنالحقيقةعنالبحثإلىشخصيةروحيةaمسيرفيهيالريونسعىلقد

بالمسيحاإليمانوفيالمقذسالكتابفيذلككلفاكتشفالحقيقياإللهوعنالحياة
إنجيلمدخلةءقراوإنالمسيحيةإلىالمحضالفلسفيالفكرومنالوثنيةمنانتقلوهكذا
C1الثالوثودهحيتجاوزفكرهجعلتقدهقوللمجسبيوحئا

تعلمهمابحسبءواألنبياموسىكتبهاالتياألسفاريديبينوقعتعندماهذاأفكركنت
ئنالكأنانفسهعنبتكلموهوالئهاينطقالىالتاليةالكلماتوقرأتالعبرانئينديانة
هاالثالوثلي

الحقاثقهذهقرأتئمحسدكامعفكرييخنفىأنمنخشيتولكنياللةمنيقينعلىكنت
جسذاصاروالكلمةاللةعندكانوالكلمةالكلمةن5كءالبدفيuاإلنجيلتعليممنالرثيسة

وفهصثأرجوكنتئماأكثراللةعنوتعلمدهa9حعقلىزتجاوللحالبيننامافيوسكن

هرلبسهالذممفالجسداللةإلىوتفغأنبوساطتهالجسديستطيغحئىجسذاصارالكلمةأن
اللةمناقتربتبالجسدإثىإذعذبافرحانفسىامشألتحينئذايسكنعندناوجسدنا
وأناللةعندءالبدفيكانااللةكلمةأنالحقيقةهذهجديدةeوالدإلىدعيثوباإلجمان

أللبلفهمتهاتييليسوذلككبافيبكلهاأمنحثبيننامافيوسكنجسداصارالكلمة

الثالوثليهاأومنحالماسأفهمهاأدهمااعتقدت

تدعىلفتاةووالدامتزوجاهيالريونكانفورتوناتسفينانسيوسشهادةبحسب
شهادتهبحسبoوجيزبفترةذلكوبعد50crسنةحوالىالمعموديةنالوقداأبرا

فيهاولداليالمدينةعلىأسققارaواألسقفيةإلىرقى

األسقفيةب

50rr0Iسنةالئفيقبلأ

مئىالقذيسإنجيلتفسيروكتبلشعبهالمقدسةالكتبيشرحهيالريونبدأ

المسيحيسوعشخصفيوعقيدتهراسخالهرطقةمنتحذيرهولكنأريوسفيهيذكرال

2اآلريوسيةلخطريتنبهلمإئهالقوليصعببحيثومركزيةجلية

ليسالنعنهذاولكنأبراالبنتههيالريونكتبهابرسالةمرارايستشهدVitac1ltlcIYالسيرةكتاب

منحرلهوبلمنه



EVنيقعةبعدكمعءاآلبا

ميالنوومجصعrorسنةAriesآرلمجمعاآلريوسيينالمجمعينحضرآنهيبلووال

فيبالراغقسمطسيوساإلمبراطورمنبإيعارأثناسيوسعلىحكمالذي5rcCسنة

فرضأرلمتروبوليتساتورنيئسأرادالمجمعهذاإثرعلىكلهالغربفياآلريوسيةنشر
فعلكماالغربفياآلريوسيةلمقاومةهيالريونفهبكلهاغاليةكنيسةعلىاآلريوسية
الشرقفيأئناسيوس

بيزييهفيمجمعإلىloسنةأوائلفيpدأنساتورنينسفعلرذةافكا
هيالريونبنفىاإلمبراطورفأمرأثناسيوسعنالدفاعإلىهيالريونفسعىBPaiء33

rolri1سنةلنفي102

حريةلهوئركتالحاليةتركيةفيفريجيةإلىالذهابإلىهيالريوناضطر

YJودعقيدتهفعفقحياتهفيخصباواألكثراألهئمالفترةهذهمافكاللتحرككبالة

11لوثاكليMكتابهألفroألى6oسنةومنيجانسأووالسيمااليونانئينءاآلبا

4السينودساتفيأيضاكتبrهAوسنةكتبهأهئموهو

سائدةاألفكاربلبلةوكانمتسلوقيةمجمعإلىالشرقأساقفةدعاهroIسنة

غيرفيحم4لفظةيرفضونالبعضوكانبعضعلىبعضهممنقسميناألساقفة

اللةبابننهامماعناألساقفةأحذسألهيالريونأنالبلبلةهذهعلىاألمثلألوأحدالكتابية

ألئهباآلبشبيهولكئهجوهرهمنيوتدلمواللةليسنهبالثةشبيهغيراالبنفأجاب

3لالقوهذالسمماعيفذهلثالمثلهذايذكرالذيهيالريونويضيفمشيئتهابن

منبتحريض4العسنةفيأوالشهرفيتظهراإليماناعترافاتوراحت

واتفقواالقسدطينيةءإلرضاالشرلىأساقفةإلمماينضضونالغرببأساقفةوإذااالمبراطور

r

إغ6141Ac1YcYcrYمتىالقذيسإبخيلتفسرراحمع

fلسطنسيوسعلىالرهيالريرنالقديس

cB56710PLماالئاالكتابقسطنسيوساوكسطسإلى



iv9بواتيطأسقفهيالريوننيقيةجمع

اآلريوسيةوانتصرثهيالريونتعبيربحعسبالكقرفيالوحدةإلىلوصولilلىع

معنقاشفيباإلمبراطوراالجتماعوطلببالخطرهيالريونفأنذركامالانتصارا
هذاهيالريونإلبعاداإلمبراطورعلىاآلريوسيونفضغطآرلمتروبوليتساتورنيئس

أنوقبلالسابقحكمهيلغيأندونمنغاليةإلىبالعودةفامرهللشرقالمقلق
الرذجديدكتابفيكاملشبهبوجهالمنتشرالجحودهيالريونفضحأسيةيخادر
63سنةقسطنسيوسعلى

1rlrlVسنةبعدالنفي3

اآلريوسيةفيسقطواالذيناألساقفةردإلىغاليةإلمماعودتهبعدهيالريونسعى

باللطفنشرهاعلىعملولكنهلعقيدتهأميناكانالناسمعمتصلباقطيكنولم
سنةوالمحا

بخصمافيءشىعنأنخلىبأالقصديعلىحافظتالمنفىفيقضيتهالذيالوقتكلفي
الوحدةعلىللحصولومقبولةشريفةوسيلةيأرففنأنأردلمولكئيبالمسيحاعترافي

lb2قسطنسيوسعلىذ

فيمشاركمهمونوبلهالمعتدليناآلريوسئينأيمعهمأتحدثأنفيجريمةأئقطأولم
علىالحصوليتيحأنيمكنماكلإلىأدعووأنكنائمسهمفيأصليأنالمقذسةاألسرار
لنيلبالتوبةالمجالفيلهموأفسحالمسبحيسوعإلىالدخالالمسيحمنأعيدهملكيالسالم
2قسطنسيوسعلىلرذ1أضاليلهممسامحة

الدييئالصراعوهدأقسطسيوساإلمبراطورتوقيr3أسنةالثانيتشرين3في
وتفسيرلوبسفرتفسيرفكتبالدينيةشعبهلتربيةوقتههيالريونوكرسالغربفي

المزاميروثفسيرترانيمبوىاألناشيدنشيد

vrth36سنةبواتييهفيهيالريونوتوفي

cرءيومئاتساويروسسولبيس



fA

تهمؤئظثانئا

نيقيةجممعبعدءاآلبا

ه3إنشا

ءهاتحيةمهlكيكونأنفيريداللةعلىيتكلمألهوبماكفنانيكتبهبالريون
تأديةفكرهالتعبإزيؤديأنإلىاإليمانعنيكتبوهوخاصنبنوعويسعىللخالق

ولغتهاأللفاظبعضاستحداثفييترددالوهوالروعةبكماليئصفإنشاؤه6نةح

ترجمتهاتصعبوالكثيفةالمنضقةالالتينية

قرائهفكريقودأنإلىيسعىوهورائعبشكلومرئبةمركبةبيةLAاكتاباته
كانفقدهيالريونبطعيوحىءاإلنشاوهذا7خفبفانحدارفيكصافشيئاشيئا

العنيفةالصفحاتبعفمئمةأنشكالالمسالمةإلىويسعىاآلخرينيحترموناخضاهادئا
باإليمانالموضوعيتعلقفعندماالدينئالصراعخطورةعلىإذاكتشهدوهىوالقاسية

أسلوبهعننفسههيالريونويقولهوادةبالالهرطقةفضحمنبدال

الروحأداةنحنالمهئةلهLأهالنكونأنبنايليقاللةكالمعلىالناسبإطالعالمكلفيننحن
هذاولنثذكردنيئاشيئانقولأنفلنحذرمتنوعةأقوالفيكالفيدؤكيماالذيالقدس

yj1c1rالمزليابإهمالاللةبعملبقوممنكلملعونالقول

الئفيقبلء

rorro7سنةمئىالقديسإنجيلتفسرا

وأوغسطئسوأمبروسيوسإليرونيمسالروحيالغذاغكانالذيالمهئمالتفسيرهذا
باللغةمكتوبالغربمنإليناوصلالمقدسالكتابمنلنصنمئصلشرحأؤلهو

يثبتوفيههيالريوناهتماماتوسطفيالكريستولوجياعلىالكالميظهرفيهالالتبنية

علىتقومالخالصعنتقطعناألئهائغفرالالتيالقدسالروحضدالخطيئةأنهيالريون

cricالثالوثلي

cirرrEoالئالوثفي



بوالييهسقفهيالريوننيقيةممع
fA1

المصيحقياللةأنكرإذاتجفثالرحمةمعاوألوهيتهيسوعبإنسانيةاالعئرافعدم
Y04ا

الكالمطاقاتيتجاوزالقولهذااللةجوهرنفسههواللةابنجوهرإن
قالنفسهعلىالمسيحأطلقهالذيالربئاستميبرروحدهولكنهtctcالبشرقي
بتذكيرهالمسيحإنyyf45متىرا109مزيميىعناجلسنلرييالرلث
238األزلمةالقدرةجوهرداودابنفييرواأنإلىيدعوهمالقولبذلكاليهود

مبينئااإلنجيليفسئرفهوكبيررعائيمنحعنتنغالالهوئيةهيالريونكتابات

المسيحألعمالالعصيقةالمعانيوموضحاCالداخلمننفهقهأنيجبكيف
إليهترمزUو

ضنغهالمسيحأعادوقدالعطمالنبويالسرلهيالريونيبدواإلنسانصنغإن
VCYVانضممناوإليهتجددنافيهإذأرفعكمالبدرجة

356سنةوأرزأسيوسفالنتيوسعلىالرذكتاب2

لهماوكانالجوهرفياآلبمنأدقاالبنأدأيعلمانوأورزاسيوسفالنتيوسكان
تنويرإلىساعياضاللهماهيالريونفيدحضقصطسيوساإلمبراطورلدىكبيرنفوذ

Yمقاطعضبعسوىالكتابهذامنئحقظلمالمسألألهذهعلىألساقفة

الئفيليب

riإلىroiسنةمنالئالوثفيا

علىاألقلعلىكتبوقدهيالريونتحفةهوبابااIفيالكتابهذا
مرحلتين

يوترتلىاإليمانفيبحثإئهامستقالكالتشكلاألولىالثالثةاألبواب
ideاإليمانفيJاألوالقسمهذاكىقدهيالريونأنوئظنشخصياطابعا

الكبإرالعقائديكتابهفيفأدخلهعادثمroloyسنةنفيهبدايةإلىيرتقىوهو
الثالوثليlالساالقرنفيكاسيودورسمنذالكلودعي



Aنيقيةمجمعيعدءاآلبا

سيةاآلريواألطروحاتلدحضمخصصةj6إ4األبواب

والكريستولوجيةالثالوثيةهيالريونعقيدةفيتتوسئع112إ7األبواب

روحيةذاتيةبسيرةيبدأالكتابهذاأنإلمماأشرناهيالريونارتدادعلىكالمنافي
ثمAفصلاإليمانفيإالالراحةتجدالالقلقةفالنفسارتقائهمراحلهيالريونفيمئز

فصلالفرحفيوتزدهر1افصلءالرجاتكتشف

فيبصمتأستريحوكنتااللهيالعلممنوئشبعاينئألالداألفكارمنممتلئاعقليكان
Lتسبيحهاقيالبشرئةللطيعةيمكنهل6أعتقدلموتوضفالالتيالجماالتتأقل

ولكنيدركهاأنالعقليعحزاللةعظمةإنهاتتخطاأوالتاليةالفكرةدونتقفأنالخليقة

8ااآلزليألالقدرةالنهايةفيويضيعالدينبضرورةيقراالبمانبقيادةفالعقلاإليمانال

فييفكربلالموتيخشىيعدلموالسكينةويتذوقءالرحافيبفرحيستريحعقليكان
Iicاألبدحمياة

نقرعأنيجبنبحثأنيجبنصلىأنيجبالصالةوهوهائمأمرتمة
ويعيعثالصالةبضرورةيذكرهيالريونيئوال6c2مئىالقذيسإنجيلأئفشر
بصالةينتهياللةإلىاالبتهاالتفيهتكثرالذيوالكتابممقتضاها

أعرفحئىبالحقيقةوااليمانالعقلونورلقيقيااأللفاظمعنىاإللهالربئأيهاأعطئ
Ycبأومنطللناسأقولكيف

مناألخيرالئقسحثىواعطيبهأومنالذممماالدينهذادنسحالتحفطأنإليكأبتهل
هذهضميريشهادةأردأنحيالى

باسماعتمدثالذيأناالجديدةلمما3والالمحاناقانونفيبهاعترفمثمادوماأجدإجعلني
القدسوحJواواالبناآلب

بابنكمنكهوىiiاالقدوسروخكوأستحقابنكمعكوأعبذأباناأنتأعرفكإجعلئ
حيدالو

لىهولكومالكهوليماكلأبتاهيايقولالذيوهوافيعلىأكيذشاهذفلدي
علىوهووبقربكمنكهوالذمممافيكيقيمالذيالمسيحيسوعرئيهذا1Vيو
aإلىمباركإلةوامالjةصفالاالثالوثليامبن6الداهرينهر



fArبواتحهأسقفهيالريونليقيةجمع

أبواحدإلهبلمنفرذاإفاهوليسالذيالواحدباإللهبالثالوثاإليمالنهذا
البشريةطبيعتنافيذاتهالشىالذيالمتحسئدبالكلمةكالناإلوهذاقدسوروحوابن

ليسالنهايةدولكنهبثباتهيالريونفيهتوسئعقداإليمانهذاالقيامةمجدإلىUليقو

قبولهايجبوالثيالمقدسالكتابفيوالمدونةاالموحىالحقيقةإئهمعموديتهلكالنسوى
اللةمنهيكما

علمتىقدامماتيإنالعصرهذاأنتجهمالذينالكافرونالمفكرونءهرالمتأخرينوصلوالقد
بكأمنثأسماعهمأحمغأنقبلالمعلمونءهرالكثزاعليهتأخروقدإلهيياأنتإئاه

Yldlaiاألبدإلمماخاصتكفاناsميالوحددت

وإلىاللةإلىيصغييزالالفهوالتواضعبروحهيالريونكتبهقدالكتابهذأ
التقليدفيالمقدسالكتابتعليم

عنهنعبزأنبلنعرتهأنليسعلينايستحيلإللهنعلمعندماةلماaKفرعماللةنعرفإئنا
7عنهتعمرأنتستطيعوحدهاوهىتعرقهة2والعبايرئهاإليمان

عميقفرحإلىهيالريوننفىحولقدالثالوثفيائسقبالتأئلإن
هذهبوساطةأتكلمالسحنليأقضيهالذيالوقتهذامنالتشكيثكنئالإلمطبالثسبة

احتماليسئطعالالذممطالشزنفييخاللمنينكشفسوفالظتمألنأأقرحاالكتب
سحىفيمسرورإثىهواهعلىمعلمينلنفسهويختارالصحيحةالعقيدةكهنةينفىالحقيقة

1fاالردثفيأفللأنا

تغلبالالكنيسةأنيعلمهيالريونفإنلUحكلوعلى

أنيستطيعأحدالولكنيضطهدونهاينفكونالنىكئرأنهوالكنيسةفيعحيبهوما
أمرحقاوهذاواحدكلوضدالجصيعضذهىوهواحدةالدوامعلىموجودةإثهاايغلتها

امتنؤعةاليلأفيهامابقدرحقائقوفيهاأمراضفيهامابقدرعالحاتفيهارائع

58rسنةالسينودساتفي2

أعلنتهاالتيالمتنوعةاإليمانصيغمجموعةإئهغاليةألساقفةمعذالكتابهذا

فينيقيةلمجمعالرسئالتحديدمعئتوضيحعلىهيالريونويعملالشرقسينودسات



fnنيقيةمجمعدءاآلبا

مجمعصاغهااممانعقيدةبوجودعلمعلىقطأكنلمقولهعلىنعثرالكتابهذا

التيالدقيقةالنقاشاتهيالريونيجهلنSالشرففيإقامتهقبلآنهيعىوهذانيقية
إئمااالنتباهيلفتومانيقيةمماناقانونصيغةوحتىلممةعكلفظةحولدارت

فينسيئهومابينليميزبهيتصفالذيالتوفيقوروحيبذلهالذيالعقائديالجهدهو
العقيدةفيميأساهووماالتعبير

هانكرزأنينبغىالولكنالجوهروحدةننكرالأنشلثبدونيجبءاألحبااالخوةأثها
JVمعقوضممعئ

ىاألالكافىبالمعئوليسالطيعةصفاتمنصفةبسببولكنواحدالجوهرإنأونقللنومن
االنفرادبسببوليسالمثمبةبسببولكنالوحدةأجلواحدأقنومبوجوديقول

الرسولياإليمانهوهيالريوناممانغرارعلىالمسيحيالشعبإيمان
الصوتوهذاأسقفوتأحمعئكمإذللكنيسةكحنديواجىأتممثبهأومنماقلث
Yالرسلولتعليمالكنيسةلصوتصدىإألهوما

60rسثةقسطنسيوسإعلىالرذ03

معنقاشفيباإلمبراطورلالجتماعخطيبطلبتقدمهيالريونأنرأينا

U4قسطنسيوسإلىUهوالرسالةهذهفعنواناآلريوسيأرلمتروبوليتساتورنينش
هيالريونكتبذلكإثرفيلهجديدكعقابنحاليلىإعادقهاإلمبراطورابحسنSو

غاليةأساقفةإلىبلاإلمبراطورإلىيتوخهالالكتابوهذاقسطنسيوسعلىالرذ

فيهاوقلقاستغاثةصراخهيالصفحاتهذهكلهالشرففيالمنتشرةالهرطقةلشجب
إلىويتوخهالخطرمنويحذراستيائهعنويعبراالعتياديلطفهعنهيالريونيتخلى

خطابيةبلهجةقسطسيوس

كنائسناتعطيالهاتلميذمنبدآلللكنيسةمعلمافحأةنفممتكئعلنإئكسقسطسيويا
اذالمالمسيحخيانةإلىتدعوناكنتإذاالجدوىماولكنالوثنئينلهydامنتنتزعهاثروات

VcIالموتإلىنفستنائرسلفيماالحياةقيدعلىعناتد

ورفضهاالجديدةااليمانصيغمناقشةالمهيالريونينتقلثم
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بعدالئفيب

والاألناشيدنشيدوتفسيرأئوبسفرتفسرعنشيبانقولأننتطعال
الهائةغيرالمقاطعبعضخالمايذكرءشىمنهائحقطلمإذالترانيمكتابعنحئى

المزاصرفيمقالةا

سوىمنهالنايبقلمولكنكلهاالمزاميرفسرقدهيالريونالقديسأنشكال
150إلى9إلمماالمزاميرراyمز56تفسير

النظرةوسنجدوالكنيسةبالمسيحهيالريوننظرفييتعلقالمزاميرفيءشيكل
يتضضنأقسامثالثةإلىالمزاميرسفرهيالربونيقسمأوغسطنسالقديسعندنفسها
حياةمنالروحيةالمراحلعلىتنطبقالثالثةاألقساموهذهمزموراحمسينمنهاقسمكل

القسمالمجدح3الثانيالقسمالتقديساألولالقسمءالخاطىارتداداإلنسان
عينهالتقسيمعندهنجدالذيبأوريجانسهيالريونتأثرالتفسيرهذاوفيالثالث

ألجلناجسداصارمنشخصفيتحقققدنفسهعنالمزاميرصاحبيقولهما

ولكنمصطعةتبدوالرمزيةهيالريونسروحاتمنكثيرا9هtالمزاصر

أيضاوهناالتثقيفإلىأواليهدفإئماللنقوسوكراعلالنتباهملفتالروحىعمقه
الكاتباهتماماتوسطفيالكريستولوجياتبدو

يقولولذلكالمسيحفييعملمنعملبالضرورةفهذاءشيكلفييعملالمسيحكانإن

Iالذكمااللةابنالمسيحيفعلهماكلا57يوأعملأيضاوأناانقطاعباليعملأبيإن
اللةإنإذانقطاعبالءشىكليخلقاالبننفوهكذااآلبعملهواآلباللةفيهيقيم
161المزاصرليانقطاعبالإذنهوالمسيحفعملاالبنفيءشيكليفعل

يدهوضعفينفهماسيدأدأوالئخفضهماأنينبغيالالرلثنحوفكرهعيتيرفعمنكل
العبيدعيونأنأكماrCIلواللةلملكوتبأهلفليسءالوراإلىونظرالمحراثعلى

حئىإلهناالرفيإلىعبونناهكذاسيدنهايدإلىZAانظرأنوكماالسيديدإلىمحذقة
إرادةمنإشارةدقSمتنبهاألمينالعبدأنوكماااليمانبعيونالرلثإلىفلننظربناأف

نظرنافليسنذبلللنحاربخاضعاواليتغيراوالمئقلباالإممائنايكنالهكذاسيده
TI0Aالمزاميرليرحمتهمنتهىحئىالربإلىومحذقاوساكناثابتاليبقى

2رقمنحتارةنموصالدراسةهطملحقفيjy7rYV9للمزتفسيرهأيضاراجع8
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األسرارفيمقالة2

المقتضبالكتابهذامنهامةمقاطععلىعشرالتاسعالقرننهايةفيإاليعئرلم
NMأحداثاأمأشخاضاكانتءسواالمسيحرموزكلهيالريوننظرفيهياألسرار
ةالقدبمالعهدمن

منإرسالهوعنالمسيحيسوعءمجيعنغئبىأنإلىيهدفالمقدسةالكنبتحتويهماكل
باألحداثالحقائقتلكعنويعئرالقدسالروحبفعلءالعذرامنميالدهوعناآلبيتل

إسحاقمولدإبراهيمتبريرملكبصادقبركةنوحطوفانأدمسباتباألمثلةوئئبتها
00011يعقوبعبودئة

اللةتصميمةءقراتمكنحيثالقدربمالعهدمجتويهالوحىفيأساسيهوماكل
فيهيالريونيسعىالنظرةهذهوفيمعانيهيكشفإئماالقديمالعهداكمالهوالمسيح

المستقبليندرجالحاضرففىالقديمللعهدالروحيالمعئاكتشافإلىأوريجانسإئر

الحرلنمعناهمنالحاضريفرغأندونمنالمسيحفيتكتملالحاضرةواألحداث
ءحاالرانتظارومعالحاضرةاألحداثاكJمالومعاإليمانمعمتناغمةالمقذسالكتابلغة

YItN

وباألحداثالمختومةوأسفارهالقدمالعهدبكتاباتتتثففأنالقادمةاألحيالعلى
214الحاضرفىالماضيأيضااآلنوئكرتمالماضىفيالحاضزلتأئلوالسابقة

الروحيالشرحإلىالنفيقبلمئىللقذيسسيرهتفمنذهيالريونيلجأ

يوممتينسإلىالرسولبولسمنذالكنيسةفيالتقليديةالطريقةتلكالمقدسللكتاب

9نسأوريجاثمسJوإيرينا

هيالريونلحياةالمأساوفيالسياقفيمعناهكليتبينالذيالتاليباالستشهادونختم
أثناسيوسوزمنزمنهفيالكنيسةلحياةبالحرفيأو

فيالفكرةهذهفيالتوشعراجع
1947ParisPoitiersdeHilairedMysteresلللdesTraitedueditionP90JBRISSON

5541pp19CS
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نرانئلهئهاالكنيسةهكذاتحترقأندونمنموسىناظرممماتحتتلتهبالعليقة
1rتحرقناأندونمنعليناهائحألالمأثمكلنيرانالحطأةوتجارباالضطهادات

أوكشئسييولععلىالرذ03
مساندةفيوالمتألمالراسخموقفهيظهروفيهلهيالريوناألخيرهوالكتابهذا

أسقفأوكسنسيوسأنفهيالكتابهذاوضعظروفأمااآلريوسيةبوجهنيقيةاممان
قرارااألولفالنتينيانشاإلمبراطورفأصدرنيقيةاممانبرفضهمتشئثاكانميالنو

يعىألوكسانسيوسوالخضوعألوكسانسيوسوالخضوعدييئنقاشكلعنبالتوقف
محتجافكتبللهرطقةالخضوغهيالريونإلىبالنسبة

ويحرمونرمعمودئتهمأبائنابلممانيتصمثكونالذينمعإألالسالمأتمئىأنيمكنيال
fحقيقيإلةهوالمسيخأنوئعلنوناآلريوسيين

i4الرسلمننلنأهاالتيالكنيسةالمدثرةاليومكنيسةمعرنوا
أيعلى3باالنجيلللكرازةالزسلحظىحمايةiبأأساقفةأنكمتعتقدونالذينأنثمأسألكم
اليومأئاالملكيالبالطدطالنفوذعلىالحصولإلىسعواهلبالمسيحللتبشيراستندواقوى

إالللمسيحتكرنأنتستطعلمالبئهىيحبهاالعالتمبأنثفتخرالكنيسأللألسىفيا
4لمالعايبغضهاأنبشرط

بسالتفصيلكشوالمكتوماالبغيضالسرهذاأحفطأنءاألعرااإلخوةأيهاأوذكنت
431Yجاثزهومااألقلعلىمنكمكلفليفهئميجوزالهذاولكنأوكسنسيوستجديفات

يتهخبموالمضضعلىإالاألشخاصيهاجمالهيالريونأنعلىالنصهذايدل
33لهماءوالرجااإليمانولكنجائزايعدلمالصصتأنيرىعندماإألبالكالمعليهم
المومنينعنداحييبقىواإليمانتسغلتأنيمكنالفالكنيسةاألخيرةالكلمة

4إعاقةأكئرانتشارهفيهاأعيقالتياللحظةفياإلنجيلفذاعاللةقدرةتجلتلقد

1أساقفتهمقلوبمنأقدشهمعموديتهملممانصيغيحفظونالذينمنينالملىذانإنأأ

خالصة

القديسلوفاةعشرةالسادسةالمئويةبالذكرىبواتييهمدينةاحتفلت1Aسنة

نهدفLالذكرىهذهإنأالحتفاالتمجبرناقدمتالتيالرحميةالرسالةوقالتهيالريون
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الشرقبينالوحدةتوطيدفيبالرغبةالمشتعةهيالريونكتاباتأهميةعلىءالضوءإلقاإلى

أوغسطينشالقديسقبلالتييالهوتماأكبرهوالذيبالالهوهذاإنوالغرب
الشرقبينالوصلصلةL5الصغرأسيةفيالنفيفيقضاهالذيالزمنبسببكان

الذيوالتوافقالتسامحjcjوروحانيتهالشرقالهوتمناقتبسهلماوذلكوالغرب
تميزبه

أثناسيوسنفسههوناTأثناسيوسوعننيقيةاكالنعنالمدافعهيالريونإن
وفيjcناإالوقساوةبعنفصوتهيرتفعلمواآلريوسيةالهرطقةعلىوالمنتصرالغرب
الوسيلةهذهسوىلديهيكنلمولمالظاللهحوماممانهفيهاتعرضالتيالمأساويةاألوقات

المسيحئينجميعوحدةلتسريعيعملينفذلمسالمرجلهوهيالريونصوتهإلحماع

ممرةينقلإئماوهووالرعائيةالرسوليةغيرتهعلىيشهدالمقدسللكتابتفسيره

ألوهيةوسرالشاملالخالصإعالنإليهبالئسبةهواإلنجيلالعميقةالشخصيةتأمالته

يبينهكماالطيعيةالمسيحئينوحدةوأساسcفكرهمحورهومخفصناالمتحسدالكلمة

الملحقفيهنورالذيالتاليالنصن

هيالريونمننصوص

الطبيعئةالمسيحيينوحدةأ

هذهبينهممجعلكانالذيهوااليمانإتماواحدةونفسواحدقلبسوىلهميكنلمالذين
واحدءوالرجاواحدةوالمعموديةواحدثالرأنكماالرسولبحسبواحداممانالوحدة

ةالوحدهذهطبيعيةندعوالقكيفواحداممانبطبيعةأممطباإليمانواحداالجميعكانفإن

اللةومعرفةوالخلودالبرفيئانيةةLNوؤلدواقكلهمواحدإممانبطيحةواحدهمالذينفي
واحدءفالرحاذاقافيمتعذدةتكونأنيمكنالاألمورهذهكانتوإنءوالرجاإليمانjو

األمورهذهكانتإنواحدةالجديدةالوالدةية4Alfواحدالرلثأنكماواحدواللة
كانإذاأئاباإلرادةفقطيئحدونفيهاثانيةؤلدوافالذينبالطييحةوليستفاقباواحدة

واحذاونفسهمقلبهميصيركاواحدوخلودواحدةوحياةواحدةطبيعةفيؤلدواقدءهرال
علىهاحصلواجديدةوالدةفيوأحدهمينالذفيائفاقوحدةعلىبعدهنتكئمالفإذاك
عينهاالطبيعة



fA9بواتييهأسقفريونهياليقيةجمع

ءإلغواالكلماتمعئبتحويرنابةKعقيدةلةنركبوالشخصيارأيانوكدالوهنا

يكتبعندمااألسرارطبيعةمنتأليهذهالمرمنبنوحدةأنيعلحنارسولLفمستمعينا

واليهودفيبعدفليسالمسيحلبستيمقدللمسيحاعتمدواالذينجميعأنتمالغالطيينإلى
غليسوعالمسيحفيواحذجميعانكموأنثىذكرليسحروالعبدليسبونايخأ
rrvrAمغيأئماهذاهلواألجناسواألوضاعالشعوبتنؤعفيواحذايكونواأن

لبسواقدجميعاأنهمومنواحدةمعمودئتهمأنأمنالسزوحدةمنأماإلراداتائفاق
فيالواحدالمسيحلبسوالكونهمواحدإئهمإذهنااألقكاراتفاقشأن4Lالواحدالمسيح
الواحدةالمعمودثاطبيعة

وأناآلبفيهواللهوكماحذا1بهسيؤمنونالذبنليكونبيهإلىصلىقدالرلثوإن

منوالقلبالنفسوحدةعلىهنانتكلمفكيففيهماأيضاهمليكونواكذلكقيهاآلب
استعحلثالرلكانوحدقمتصنعالتيهيالمرمنبنإرادةكانتفإن3اإلراداتائفاقخالل
نريدكحااآلبئهااايقولأنامكانهكانفقداألمرهذاعلىاللةWNأخرألفاظا

الكلمةهواالئفاقهذاواحذاجميعالنكننفستهاألمرفليريدواهمكذلكنفشهاألمز
تعبرأكحلعبرلقدالحقيقولأنيفدريكنالمالحقهوالكلماتمعنىيجهلكانهل
وحدةمثالتكوفةأنيجبالتيالوحدةحددلقدالحقيقيةاإلنجيلياإليمانأسرارعن

بفعلهكذااآلبفيواالبناالبنفياآللتأنكماإكلهمحئفصلىومصدرهاالمؤمنين
واالبناآلبفيواحذاكلهميكونونمثالهاوعلىالوحدةهذه

كماواحذاليكونواأضافالمؤمنينضميرفيأكيدغيريئاثيتركأفاالرلثيردلموإذ
وحدةعلىيكلمونناالذين01الوحدةفيمكملينيكونوالكيدنوأنتفيهمأناواحدنحن

بائفاقأمالطيعةبحقيفألفينااليومهوالمسيحهلناآلأسألهمواالبناآلببيناإلرادة

فيالجسدالكلمةحفانأكلكئاوإنجسداحقاصارقدالكلمةكاننيخاإلرادات
جسدناطبيعةوأخذإنساناؤلدالذيذاكفيناطبيعيقيملهنعتبرالفكيفالربءعشا
دنحشاالذيالجسدسرفياألبدبطييعةجسدناطبيعةدمجوالذيعنهابعذينفصلاللكي

الاتحاذامئحدونأثناممافيناوالمسيخالمسيحفياآلبئأنمماواحدكلنانحنهكذاVإئاه
وطبيعئةحقيقيةوحدةسرنعلنأنيجبنفسهاللةابنجسدفيينفصل

برفضنااش6ضاللهمفيالهراطقةيزعمواالبناآلببيناالتفاقطبعاننكرالإلنا
ائفاقننكرالنناجيذافليفهموامتفقينغرأدهمانوكدفاقمااالوحدةعلىاالقتصار
أنيمكنالالواحدةوالطيعةرةوالقدهوالكرامةالطيعةفيواحدهماواالبنبyUاالرادة

1cA10الثالوثاليLإرادفينحتلفألتكون

فيالنصعحIر
277275pp0ntexte1965Paris13nVivanteFoi3ءCatholicismHLUBACde
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ويحفظهامدينتهيبنيلة

الرصتمقريكونأينصهيوندمرتفدوهالراحتهمقراواصطفاهاصهيوناختارقداللةإن

الرسوليقولفيهيسكنأنيستطيعالذيالهيكلأيناألبديةاستراحتةأيناألبدي

الهيكلهوهذاالبيتهوهذاكو1فيكمساكناللةوروفياللةهيكلأنتم
البهرفيوعجيثرلثيامقدسهيكلكقائالالنىلهشهدالذي

والرسلءاألنبياعلىترتكزأنالببثهذاألساساتبدوالبيتهيبيئأنيريدإذناللة
أنويجباتزاتهيعقهأنالزاويةولححرحئةحجارةمنمصنوعةتنتصبئأنولجدرانه

جسدمقدارحئالكاملاإلنسانقامةحئشديداائحادااثتحدةمواذهبنمؤالبيتيرتفغ
ولكناألسرفياآلنإسرائيلالروحيةالمواهبءوهاالنعمةزينحهتكونأنويجبالمسيح

إلىالبيتهذاويتطوراألعمالتتكاثريومئذالبيتءبنايتابعإذاكاألمم4كحاءجامئ
وجميلةكبيرةمدينةويصركئرةبيوت

عندماأسفارهفيإبراهيمحمىعندماعليهاوسهرالقدممنذالرلثحرسهاقدالمدينةهذه
عندمابيعالذييوسفالساللألإلعاaLعندذبيحةيقدمأنالمزمعإسحاقعلىأشفق
منداودأنقذعندماللحربرئيسئايشوعاختارعندماعونفىضدصراعهفيموسىقؤى

إيليااختطفعندماءاألنبياأزرعندماالحكمةموهبةسليمانمنحعندمااألخطاركل

يوسفىأطلغعندمااألئونليالفتياننذىعندمادانيالغذىعندماأليشعأختارعندما
عندماسابقايوحناأرسلعندمامريمطمأنعندماالبتوليالحبلعلىمالكبوساطأل
عندماوأضرااحفظهماالقذوساآلبلهاقائالاآلبإلىصلىعندمارسلهراختا
إلىإناماكلمعكمأناذاهااألبلإلىمعناسيكونلهمهyTبعدمننفسههووعدنا

كبيرعدديكؤنهاالتيوالمقدسةالسعيدةةالمديلتلكاألبدفيسJالحاهوهذاالدهرءانقضا
المزمورلبدتةمدينةتشكلمئاواحدكلفيوالئواحذاويصيرواليجئمعواجاؤوا
rlv11

Iiاصالسابقالمرجعفيالنصهذاجعrvr
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الثانيلفصل

دوكئونلكباا

كيةكئادأ

القرنفيرومانيةمحميةكانأرمينيةغربييقعالصغرىآسيةفيإقليمكبادوكية

كانمسيحيإفمعاعمركزبعدماوفيالثانيالقرنفيرومانئةواليةثمالميالدقبلاألول
كنيسةفيلةثالءأحمالمعتللمبالدالرابعالقرنوفيالمسيحيةانتشارفيواسعأثرله
وكيةكئا

ryقيصريةأسقفالكبيرباسيليوسالقديس

rالنزينزيغريغوريوسالقديس

fr9الثيصىغريغوريوسالقديس

مالعظالثالثةالكبادوكئون02

وصديقهالدراسةفيوزميلهالنيصيغريغوريوساألصغروشقيقهالكبإليباسيليوس
وفيالالهوتفيفريدأثرمنلهمناLKملالحقبةهذهعظامهمالنزينزيغريغوريوس

الرابعالقرنفيالمتجددةالكنيسةشؤونبإدارةقامواالذينالنخبةمنكانواالكنيسة

وكانواحياقاتشكيلفيسهمةوامسيحيتهافيالعريقةاياسرعلىتقومكانتوالتي
كانتوعميقةعاليةبثقافةويتمتعونالمجتمعمنوالموسرةالثافذةالجليةإلىينتسبون
واطكموالمحاماةالخطابةلمناصبتؤفلهم
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والنسكالوحدةحياةإلمماوانقطعواالمناصبعنتخلواالثالثةالكبادوكيونءهوال

كانواثقافةمناكتسبواوبماونعشاحسبمنلهممماالنهماألسقفيةإلىذعواوقد
ال3cأيضاالكنيسةشؤونيتديرواأنبلوحسبالسياسةءبأعبايقومواأنالجديرين

الراعوقيهمJعنفضاللألساقفةكانصماالرابعالقرنمنالثانيالقسمفيسيما
Pسياسياكانفباسيليوسالخاضةوميزتهالخاضةأهميتهمنهمواحدلكلعائمإدارير

امفكرالئيصيوغريغوريوسوالهوتياخطيباالنزيتريوغريغوريوسالمغاكنسما
مالفنةأعظمالفمالذهىويوحناأثناسيوسمعوالثاتياألولكانوفيماوفيلسوقا
غريغوريوسكان8015سنةمنذأيالخامسبيوسعهدمنذاألربعةالشرقيةالكنيسة

اإلفرادبعضأفردقدالئيصي

منالكبادوكيينغيرمرموقةكنسيةشخصياتمنالغربفيالقرنهذايحللمو

حولهماتحلقاللذينمونيكاالقديسةوأمهوأوغسطيئسميالنوفيأمبروسيوسأسرةمثل

االشماليةأفريقيةفيأساقفةعدةمنهمكانالنسكهواةمنجماعأل

االدراسةهذهلططالعا



الكبرباسهليوسلكبادوكقون

iY1V1لكباسيليولمبا

fAa

أؤأل

ئانيا

ثالثا

حياته

أسرته01

تنشئته2

النسكيةحياته3

أوسابيوساألسقئعاون4

ryrv9قيصرئةأسقف05

أعماله

لديةلعقا10ألعمال101

النسكيةالرهبانئةاألعحال02

والخطبالمواعظ03

ورسائلبحث4

باسيليوسئسك

للنسكباسيليوستصورا

للطاعةباسيليومماتصور2

األدبيةباسيليوسالقديسصورةخاتمأل

كلفوقئحبهأنعليناكانخلقناكونهلمجردفإئهطبيعتهعنصالخهلنايكشيفثلموإن

ا2الكبرلقانون1بأمهميتشئثونالذينyو5Wبذكراهالتعلقعننكصوالءشى
01لرسال1ورتهفقدناقدنكونالمحثةعننتوقفعندما

لقانون1ببعضبعضنامتحديننكونحئىبعضإلمبعضنابحاحةنكونأنأقرخالفنااللة
71الكبر
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حياتهؤألأ

سرته101

تركيةقلبفيكيةكبادوعاصمةقيحمريةفيryirrسنةبالمميليوسويد

رجلالقديمباسيليوسأبوهوكانالقسوةشديدءوالمثتتاوعرةاألرضحيثالحالية

فيعريقينAالكناSووفضيلةتقوىساللةمنأميلياوأمهالبنطمىفيوبالغةقانون
ويرثءالمتمهداغيرةالشهيدأبيهاعنأميلياترثعقيدقمافيضلبينمسيحيتهما

وتحديالموقفصرامةديوكلسيانساضطهادإئاألالمعتقلينجديهعنالقدىمبالحميليوس
ينا51كبراهنبناتحمس9t5ILعشرةمنتتألفباسيليوسأسرةوكانتاألزمات
وبطرسنيضسأسقفغريغوريوس34قيصريةأسففباسيليوسأشهرهمءأبناوحمسة
ألبيهوجدتهباسيليوسالقداسةمرتبةإلىستةاألسرةهذهمنرفعوقدسبسطيةأسقف
وئطرسغريغوريوسوأخواهماكريناوأختهأميلياوأفماكرينا

العمرمنالخمسينيبلغوئافتوقيالصخةواهيالجسممعتلباسيليوسكان

تنشئته2

تلميذةلجذتهوSانAأبيهمدرسةفيالكالسيكيةالمعارفأوالباسيليوسدرس

الالهوفيالمذهبعلىالمسيحئةتنشئتهفياألكبرالفضلاالعجاذالصانعغريغوريوس
حيثبقيصريةالبالغةمدرسةفيأوالفكانالثقافيتحصيلهأمااألورمجانسياإلسكندرفي

الشهيرليبانيوسعلىالقسططينئةفيثماألولىللمرةالشزينزفيبغريغوريوساجتمع
أمثالمنءالبلغاأشهرروستابعحياأثيشةبميةثافيثمومراسلةمودةبهربطهالذي

ممواطنهواجتمعالمستقبلاطورإمبربيوليانستعرفوحيثوهيماريوسسيوسابروهير

مجسرىفيبعيدأثرلهاكانعميقةصداقةبينهماانعقدتالذيالنزينزيغريغوريوس

إلىعاد56rنحوفيأيأثينةفيباسيليوسقحناهاسنوأتحمسوبعدالنزينزفيحياة

منهنالتjJمنهتنللمالدنياوالحياةءالجافغرياتولكنالبالكألمعلومفيهاودرسقيصرية
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وإرشاداقاماكريناشقيقتهلتحريضاتانقادبلءاألجوائلهبكانتالتيالفدامىفلسفة
قالالحياةفيطريقهإلىفاهتدىنفسهفيصذممطفضائلهاولقيتالروحية

المفيفأسفثالعحيباألنجيليلألفنورليوتجلىعميتينوبمشبهمنأفقثلقد
فيويدخلئيقوددمائرشذأطلبثلمالاهذهفياآلنحثىسيرتهااليالبائسألللسئيرةشديد
غيانمنالكماللبلوغأححىوسيلةالأنلمطوبدااالنجيلقرأثالتقوىمناهج
البحيثالحياةهذهقيودجمعمنبتففتوأنإخوانهمنائعوزينعلىويوليعه4JUهاألنسان
durrrYلو1الحاضرةاألمورمنءشيالنفمنيشغل

الئسكئةحياتهس

ماكلباعثمرسائلياثهاشاورسيم7roسنةنحوالمعموديةسرباسيليوسنال
دامتجوللوبعداإلنجيليةحياتهبذلكمفتتحاعوزينواءالفقراعلىوورعهيملكه

انضئمومصروفلسطينالنهرينبينوماسوريةفيالرهبانيةالمراكزبتفقدفيهاقامسنتين
عزلةفيصيددثإثرتوفيالذينوكراتيوسوأخيهيناsماوأختهأميلياأثهإلى

لحسالموحشالمكانذلكفيوأقامالبنطسإقليمفيإيريمسنهرضفةعلىأنسي
لموشساتlاألوالنواةكانواالرهبانيةالحياةطالبمنجماعةحواليهفيهاتجصعسنوات
السسكئةالحياةلنظاماألولواثمختبرتاليةرهبانية

ىلLطوأهاالتيالشهيرةالثانيةرسالتهغريغوريوسصديقهإلىكتبالمعترلهذامن

بعضالعزلةتلكفيمعهوأقامغربغوريوسبهالتحقوقدالشحكيةالحياةلتنطيممحاولة
باسيليوسولبثفيلوكايياأوريجانسأثارمنمختاراتجمعلنيمعهواشتركالوقت
ولرفاقهلهخاطااليدويوالشغلوالدرسالصالةحياةعلىلهصدبقهمغادوةبعد
إليهاذعالتيالرهبانيةالحياةوطريقةالنسكلممعا

أوسابيوساألسقففعاون4

شوكةفيهقويتزمنفيالئسكئةالغزلةفيحياتهيقضيأدلباسيليوسيتحلم
سنةمنذفالنساالمبراطورسياسةتدعمهاالنيقويةالكنائستضايقوراحتسيةاألريو
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ءأصدقافتنادىوسلطانقدرةذويءرؤساإلىبحاجةالكنائسهذهقكاشا4

هناflrISسنةقيصريةأسقفأوسابيوسيرحمهأنفقبلعليهوضغطواباسيليوس

حقسلفيأموالجخاجالدفاعحقلفيءسواالمعواننعتمفكانأسقفيامعاوناإليهويخفه
منسكهإلىالعودةعلىحملهاألسقفوبينبينهخالفحصلماولسببالراعويةالخدمة

غريغوريوساألسقفعلىاألمرفاشتدوالصالةوالتأملألروحيةالرياضةعلىوالعكوف
أوسابيوسعلىاألمرشذاكماسنتينمنذالكاهنغريغوريوسديقهوالدالنزينزفي

بزماموأمسكباسيليوسفعادKخطرفيالحقيقةألنقيصريةإلممايعودأنعليهفأصرا
األحداثمستوىعلىيكنلمأوسابيوسوأنسئماوالاألبرشيةفياألمور

يورعوراحأراضيهباسيليوسفباعكبادوكيةفيمجاعةحصلتrIAسنةفي
منمقطعوهذامسيحيينأميهوداكانواءسوادDاألوسيماوالالشعبعلىاألغذية

اكذألقاهاالتيعظاتهLإ

أطعمتكخزانةمنفتناولفقرببابكآو4jواحدرغيفاألالخبزمنلديكيكنلمإذ
هوتراهالذيالرغيفهذاربياوفلءالسئماflبيذيكوارفعهالوحيدالرغيفهذا

القليلهذاومنصوالحيعلىوصئتكأقذمولكئيمحدقفطروالديالباقيالوحيد
صالحكأعرفإئىخطرفيالواقعلخادمكشييااأيانخافامنحالجائعخىTإأحسن
تريدعندماتوزعهاولكثلثإحساناتلثترجئالأنك3أعروأناقدرتكعلىوأتكل
ومجاعةحمفافزمنفي8العظة

قيصريةفيالليتورجيابتحديدأيضاباسيليوسعبئوقد

ArVrV9قيصرئةأسقف05

األسقفذئلهاشديدةمعارضةبعدباسيليوسوخلفهأوسابيوسئوفىrvسنةفي
فيجهدهقصارىيبذلالجديداألسقففراحاألبالئزينزيكريغوريوسالشيخ
الحقيقةوتغليبالكنيسةلتوحيداألريوسىالتحركغمرة

Iالرممالةالكنيسأليدوسونالهراطقألرقرإن

أئناسيوسإلى82لرسالة1رثءكردامكانكلفىتتمزقىإئهاتتفسئخهاكلالكنيس
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تالميذمناثنينأعيزوقدأعمالهغمرةفيالنسكيةحياتهباسيليوسيواصل
المحبةفيشركةعالمةوأخوياعونافكانالنفسهمقدسةكحراسةأوستاثيوس

باسيليوسبينجرىالذيالشهيرالحوارجرىrvrسنةمنالظهورعيدوفي

نيقيةاممانعنيتخلىأناإلمبراطورباسممنهيطلبهذاهءجافقدمودممشساكموالح
الجوهرواحدأوالجوهرفيمساوأيهوموأوسيوساللفظةويرفض

اإلمبراطورامذهبتتبعالإئك

ذللثمنيمنعىإمبراطورلمحط

سلطئتخافأال

Lفعلهنستطعذا

موتعذابنفىمصادرةسائلالوإحدىاختيارلدي

اباليالإثىأخرأءشيمنهل

االحريةهذهيخاطبىأنقطأحذيجرؤلم

اأسقفاقطثتصالمربما
43الئزينزيغريغوريوسخطابعن

هذاشأنمنوكانكبادوكيةتقسيمفالئساإلمبراطورأعلنالتاريخهذانحوفي

الكنيسةهمومويضاعفالشعبممصاعءيأنءاإلجرا

علىأسقفاغريغوريوسأخيهجعلعلىباسيليوسعملالتحزئةهذهأثروعلى
سازجمسعلىأسقفاالنزيتريغريغوريوسوصديقهنيصس

مستشفىنزلjtمأالمحبةمدينةاألسقفيالجناخباسيليوسدشئن437سنةفي
ءالغرباءإيوافكرةإن4الباسيليةاسمالخامسالقرنفيعليهاأطلقالئالئرص

نزلأيالكسينوذوخياسوجدتقسططينعهدفمنذجديدةتكنلمعوزينوا

الجليليينالكفزةيدعوهمكانمنمنافسةفيمنهرغبةويوليانسالعاصمةفيءالغربا
ءالغرباوماويالئزلءإنشاعلىعملالمسيحيينأي

إلىداماسيوسالباباJUكماعقيدتهصخةفيوطعنباسيليوسعلىافئريلقد

مافييطعنأننفسهفيوحزباسيليوسعلىاجااألمرفشقأرثوذكسئتهفيالشك

عنهالدفاععلىحياتهوقف
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ومطالصحيةحالىتدهورفيالرئيسيالسببهوذلكءجرامنينتابئالذياالفيارإن

ميمايئالسأوسابيوسإلىرسالةالشديدالنفسىألمينتيجةإالتوككى

254الرسالةاتشهيرأمامالاتهامأمامأكونأنأتمتىكنث

وفيممانهاوإعالننفسهعنللدفاعالقدسالروحفيرسالتهباسيليوسكتبوقد

اإلمبراطورتوفيسنةوفيقيصريةأسقفأوستاثيوسعنفائياانفصل5v3سنة
االنحسارفياألريوسئةعاصقةوأخذثكفتهاوشالتاألرثوذكسيةفتنفستفالش

دعأوإئيرلبيقولوهوباسيليوستوفى37سنةالثانيكانونمناألولوفي
يديكبيننفسي

عمائهأنيائا

وقدكتابةأكثرهممنيكنلموإنأثراالكنيسةءآباأشذينالكبيرباسيليوس
ومنهاالهلينيةاآلدابمناإلفادةطريقةإلىالشبانتوجيهمنفاقيمةآثارالناترك

ضذالهوتيانوبحثانوالنسكيةالرهبانيةللحياةوقوانينورسائل4تفسيريةعظات

القدسالروحوفيإفنوميوس

وهىالسادسالقرنإلىفترتقيالحاليةصيغتهافيباسيليوسالقديسليتورجياأئا

قيصريةأسقفنفسهباسيليوسوضعمناألساسيةمادقافي

العقائدئةاألعمال01

إفنوميوسدحضأ

المذهسسبمإزراالدفاعكتابهسياألريوإفنوميوسأصدر036r136تيسنفي

المؤمنينعقوليبلبلأنالكتابهذاشأنمنوكانعنهومدافعاالثالوثفياألريوسى

العقيدةوإيضاحالكتابحججلتفنيدهثحئىباسيليوسإلىالحبرترامىإنوما

الرابعالكتابانأإفنوميوسضذبعنوانكتبثالثةirtسنةنحووضعوهكذا

خطةوكانتالثالوثأقانيمأحدعلىكالمكتابكلوفيلباسيليوستيساوالخامس
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هءآراويفندكتابهفيالمهفةالمقاطعويوردبدقةأفنوميوسنصيحللأنباسيليوس
إمكانوعدمهوواحذاليساللةجوهروأنمولوداالبنأنمفضالاآلخربعدالواحذ
القدسالروحوأنالجوهرفيواحدواآلبالكلمةبالناممانيااالعترافيجبهن7والوالدة
كانوإناإللهياألقنومضرورةمنليسالمولوديةفعدموهكذاالجوهرفيواحدواآلب

واحدجوهرواآلبهماالقدسوالروحبنUNفوهكذامولودغيراللةجوهر

القدسrالزوليب

إلىخهه5خريفY1خريفمابينالبحثهذاباسيليوسكتب

بعدماالقدسالروحفيرأيهاستوضحهقدكانالذيإيقونيةأسقفأمفيلوخيوس
اللةإلىالمجديرفعأنباسيليوساعتادفلقدكالمهفيوالغرابةبالتناقضيتهمونهخصومه

ببقولهوتارةالقدسالروحمواالبنTبقولهتارةوجقينعلىاآلب

القدسالروحألوهةعنتغاضياذلكفيالخصومرأىفقدالقدسالروحفياالبن

قدبعديكنلمباسيليوسأنلكsإلىأضفالجوهرفيواالبنلآلبمساواتهوعن
األربعرسائلهفيأثناسيوسالقديسمجرىذلكفيجرىوآنهالقدسالروحبألوهةصرح

سيرابيونإلى

معانيإليضاحمنهااألولممااألربعةباسيليوسجعلفصالثالثينمنيتألفوالكتاب
األربعةالفصولوجعلالمقذسةالكتبفيكلعانيهابالمقابلةاليونانيةاللغةفيالجرحروف

عئللدفاعفجعلهفصالI2الباقىأمااعتراضانهمداحضااألريوسيينعلىللردالتالية
عنالمقدسةالكتبفياردةjJاالمبادئعنرائعةبصفحةألقوالهمقذماالقدسالروح

لفالسبشهادات30و21الفصلينفيرسالتهوخاتماالتاسعلفصل1القدسالروح

فيخاضةأهمبةالفصلينولهذينالمجدلةفيcاستعماللتبريرالكنيسةءآبامنالصاع
ءاآلرافيستعرضاآلبائيةالحخةإلىاألولمماللمرةيعمدباسيليوسألنالالهوتتاريخ

وكيرلسأوغسطينسعمدوقدموقفهلدعمالكنيسةءأبامنطويلةسلسلةعندالعقائدية

بعدهماأتىمنعليهاودرجنفسهاالطريقةإلىtrd1اسنةأفسسمجمعفياإلسكندرفي
هذايومناإلى
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باسيليوسصديقهعنمدافعاالتريتريغريغوريوسقال

باسيليوسكاناألحوالفيهاأوقعتناالئاآلزمةفياآلنإلىاألكثرونحهلهعفاسأكشف

علينايحكمألنئعرضيننكنلمالذيننحنبحرتةنتكلمأنلناويتركالتوقيطريقبسلك
الذممكنااالنجيلترسيخإلىنسعىكالناكئاوهكذاينمغمورلكونناالوطنمنشفىأو

1o9Jالحطابانبهنكرز

والنسكئةالزهبانئةاألعمال02

األخالكيةالقواعدأوالياتاألخالأ

العهدنصوصعلىقائمةألخالقيات1أخالقيةوصية85منالكتابيتأفف

النزينزفيغريغوريوسأنطويلةمدةظنوقدالمسيحيينجميعإلىيتوجهإئهالجديد
بأيقاثلينالرسأيهذاعنعدلواالمحدثينالمحققينولكننسيخلوةفيوضعهفياشترك
يكونوقدنفسهاالكنسيةوالسلطاتالمومنينإلىذاكaإباسيليوستوخهسلطة

حياتهأواخرفيالكتابهذاوضعقدباسيليوس

ميزةعنالتساؤلأطالبعدماباسيليوسإليهاتوضلالتيالكتابخاتمةإليك

معالجةذلكعابموقدالمحبةفيباألعمالئترجمالذيااليمانإئهاالخاضةالمسيحي
القولإلىفيهاانتهىرأئعة

منوقامماتمنابدايذكرواأنالربئكأسويشربونالخبزيأكلونالذينأولئكميزةما
بلبعدمافيألنفسهميخيواالأنالذكرىهذهعنينفكونالالذينميزةوماأجلنا

Y5oo1ألجلهموقامماتللذي

عفمكما520متىوالفريمميينالكعبةبزيرهيفونأن3الخاضةالمسيحيميزةما
اإلنجيلفيالمسيح

ميزة52ف1الردثأحبناكمااآلخرالواحذئحثأنالخاضةالمسيحيميزةما
أنالخاضةالمسيحيميزة158مزعينيهأمامحاضراالردثيظلأنالخاضألالمسيحي
أنيعرفألئهاللةيرضيالذىالكمالعلىئقيموأنوالليلالنهارمنساعألكلفييسهر
rfلوينتظرهاالالتيالسئاعةفييأتيالردث
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النسكيةالمجموعةب

oA39roنحوالصغرةالنسكئة

70rنحوالكبيرةالنسكية

النسكيةالحياةلمقتضياتعاماعرضاأيكبيرةقوانينالكبرةالنسكيةتحتوي

اإلخوةطرحهاأسئلةعنأجوبةأورةصغوقوانين

الصغيرةالنسكئةنصئعدلLإLsالكبرانينالقو

جديدةهي42I50الكبرىالقوانين

فانوناr1rهيالصغرىالقوانين

تغييربدونمعادةهيوالتسعونواالثنانالمثةالصغيرةالنسكيةأسئلة

فيدراستهاالممكنومنالنمنهذافيبكاملهامعروضةالنسكيةباسيليوسجمثالية

االزمنئتطؤرها

كمالطيمهأنيجثالدامإلىتدعوهعندماحاضنتهالجائعالطفليطعكمانطيعأنيجب
الطاعةتكسونأنتجباأكئرولكنالحياةضرورياتلهيقذممنالمعوزاإلنسانيطيع

فإنوقدراتيمةالدنياةابعلىاألزاليألالحياةتسموماممفداروذلكشذوباندفاعلرثيسنا
األمرفتنفيسسذه2يوأبإلئةحياةهييسوعالربئلjقLمحذعلىاللةوصثة
هوطعامىقالالةذلكأعلننفسهوالربالخبزإلىبالنسباكلكاهوالوصيةإلىبالنسبأل

tartيوأرسلغالذىمشيئةأعملأن

والخطبالمواعظب

7rقبلHexameranالستةاألسيام

يبتعدفيهاوهوأسبوعفيباسيليوسألقاهاللصوممواعظتسعالكتاباهذفي
1L61969MaredsousBebeLeontraductionmonastiquesReglesLesBasileSسواهدونالحرفيبالمعنىويتقئدوالرمزالمجازأسلوبعن
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العشبيعئأنهعلىأيظاهرهعلىالكالمهذاخذ6العشبعلىكالماأسمععندماأنا
يقالكماءشىكلأفهمإئيسواهدون

غريغوريوسفعملواسعانجاخالقيوقدكبيرةوفكريةفنيةقيمةالكتابلهذا

أمبروسيوسالقديسوعملاإلنسانخلقفيرسالتهفكتبإكمالهعلىالنيصيئ
أشعرالسئةأيامهبيديآخذعندمايقولالنزينزكغريغوريوسوكانتقليدهعلى
34لحطاب1بالخالقمتحدأنني

إذاحئىإليهنستندوتجعلناالكرمةلواقماوكألهابالقريبالمحبةقبالثتربطاأناللةيريذ

56المضمأعلىإلىنرتفعأنالمتعرشةالكرومكمانستطيعءالسئمانحوارتقينا

المزاميرحقلفيمواعظ

عشرةثالثالموضوعهذافيباسيليوسإلىئسبتالتيعشرةالثمانيالمواعظمن

clcVfclcYAcYIcrycrrfcfcfocfAالمزاميرفيوهيأصيلةوكانتلهت
9oNtllEc

مختلفةوخطبمواعظ

نسبتهصخةفيمشكوكلكSموأصيلهوخطابأوموعظةrYنحو

فيخطبالمجاعةإئانمواعظءشهداأعيادالمسيحأعيادمختلفةفهىالموضوعاتأما

المسيحيواجبات

ورسائلبحثد

الشئانإلىالبحث

ذويهءأبناإلىالبحثهذاباسيليوسيتوخهةالهلينهاآلدابمنةAiاإلطريقةفي

نظروئعدانفتاحكالمهوفيكهاتجنبوطالبااإلغريقيةالكالسيكيةالثقافةمطرئا
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ئلسالر10

الهوتيةموضوعاتعلىتنطويوهيكبيرةأهميةذاتباسيليوسرسائل

القاسيةسلطهوعنباسيليوسأخالقعنتكشفوهىوإخوانيةونسكيةوتاريخية

الساميةالروحانيةمنفيضفيتلينأنتلبثالوالئأحيانا

75Iالرسالةكأبعنكنصفحأنأيضانعرفاألبيفعلكمانزئبككتاإذا

باسيليوسئسنكثاك

هن6علىباسيليوسالقديسبيدكتسالقديسيذكرالقانونمناألخيرالفصلفي
الباسيليالتقليدخطقدآلنهإلىيشيرالقولوهذاELباسيليوسالقذيسأبونا

للرهبانفضيلةأنظمةسرىباسيليوسالقديسناألوقانونوموشساقمءاآلبامحاضراتهل
Yrوالمطيعينالضالحين

علىالكسالمجرىوإذاالرهبانيةهوباسيليوسنظرفياألعلىالدينئالمثال
عندهالرهبانيةألنبعيدعنهفباسيليوسللفظةالدقيقبالمعنىالتوحد

نسكدراستنامنالقسمهذاعنوانجعلناولهذاذاقافيغايةهىالجماعيةالحياةأي
انسكيحياأدطأرادألئهباسيليوستوخدnباسيليوس

للئسكباسيليوستصؤرأ

فيالمسيحيإلىيتوخهإئهوباخوميوسأنطونيوسخطعلىباسيليوسيسرلم
الفردحيوانالياإلنسانأنويعلنمسيحسابمكونه

فياياوباالعملبنحقيقأياللةمشيئةبإتماميقومباسيليوسنظرفيالكمال

لجميعمخالفةهيواحدةوصيةمخالفةأنيرىصرامتهفيوهوانتقاصغيروفيدفة
جهئملعذابوئعرضصاياuا

جوفينفسهويجعلالنسكيةالحياةرفاقهمعيحيالكىلمالعاباسيليوساعتزللقد
المحبةهوسعيهفياألكبروالحافزاللةوصاياإتمامعلىيساعده
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مجمعنددالذىالصميبممثطيأوستاثيوسئتبعاسوريةنزعةذاتحركةيمددإئه
يخظرونالاألساقفةوكانالمسيحيالمجتمعفيتعميمهاإلىيطمحكانالتيبخطهغنغرا

سبيلفيالعملعنيتخلونوالعفالبعضعنبعضهمينفصلاألزواجإلىالرضىبعين
كليةكنيسةيريدإئهوعمقهاولطفهاأوستاثيوسخطةباسيليوسلينوقدنسكيةحياة

وعندماالمسيحيةالرسالةمناإلسخطولوجيةالنواحيعلىويشددوامماتهااالتساق

منوبضغطالمسيحيينوسائراإلخوانياتبينماالحيالرابطيكونأنأرأدأسقفاأصبح
حلقاتهوتوئقتعراهتماسكتالذيالمالوفاالطارنظامأقامواألحوالاألحداث

اجيثكنثتكلفوبدونالضالةعلىمعهاكئهالليلقيئمواالخوانياتأزوركنمث
اوستائيوسإلىrrwلةالرسااللةشوونعنوأسأل

الحياةنظرهفيوهىرهبانيةبالضرورةهيباسيليوسلدىالنسكيةالحياة

المحبةوصيةفيالقاثموبملخصهاالرلثوصايالمجميعالعملئتيحإذالكاملةالمسيحية
إخوانهمعوفعلياحقيقيااشتراكاباشتراكهاهبUالقريبومحبةاللةمحبةالمزدوجة
ئصبحالمجالهذاوفياللةوصاياجميعتنفيذعلىوالمحبةوالخدمةالتواضعفييعمل

متواضعةمحبةكخدتيالرهبانعنداألخوفيالتأديمبأ

نموذتجالنامذمأنأرادوعندماالكالمعلىتعليمهيقمرلمللبشرمحبتهسعلفيالرثإن
بنفسمههووغسلممنديلالمزرالمحبةكمالفييتأفقالذممههالتواضعهذافيودقيقاواضخا
تالميذهأرجل

تغسلتنحلأمنفردايعيشمنياوأنت

الجميععنممعزلتعيشكنتإذااألخيرنفسكتعدأنيمكنلثمنإلىوبالنسبةتخدممن
Vjبالطبرالقدالروحشئههماالفتانوهجتهاالمشتركألالحياةسعادة3لشفسكإألتحيش

المنعزلةالمتوخدصومعةفيعليهماالحصوليمكنكيفالكهنةرثيسهامةمنالمنحدر
Vالكبيرلفانون1

أالتحادفيورأىمئحدينالجميعيكونبأنLJCحكلوفيأبداباسيليوسطالب
إلىالنساكيسعىالتيالمسيحيألللحياةالنسكيةالحياةوقبلالنسكيةللحياةاألعلىالمثال
علىوقائمخليقألكونناعنناجمإنسانأعلىمثالأيضاوهوiكلىورعفييحيوهاأن

الطيعةفياجتماعيينكوننا
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التيالوصيةيتثمالقريببحبمنكلأنالثابتلمنوإثهطبعاالقريبيحثاللةيحثمن
3الكبرالقانونلهكانتلوكماالمحبألهذهيتقبلاللةألناللةيحثأنإلىتدعوه

ونحنالمسيحرأسهواحذجسذفإنناالواحدءالرجافيبالذعوةاجتمعناقدجميغاكئاإذ

الروحفيالواحدالجسدهذاةهيكلثفيمناواحدكليدخلولنلبعضبعضناءأعضا
2باالتفاقإألالقدس

للطاعةباسيليوستصؤو2

طلببوضوحيظهرهلاإلنجيلوفيالرهبانيةالحياةفيجوهريعنصرالطاعةنذر
طبيعيحقأكيأذلكفيلهمليسألناسوالحرالطوعياالستسالم

علىباسيليوسفكرفيالتطورتتبعيقتضيالجوابالطاعةباسيليوسيتصوركيف

عليهتوالتالتياألحداثوتقلبحياتهمدى

ذكعلىيأتلمالئزينزيغريغوريوسصديقهإلىكتبهاالتي2الرسالةفي
فيشرعاإلخوانياتحياةوبداعيالضاغطةاألحداثبتأثيربعدمافيولكئهالطاعة

للطاعةلنظاموضع

دونcمنهليستخرجالمقدسالكتابعلىأكمثباسيليوسأنأوألللنظروالآلفت
الكاملةالحياةباسيليوسيعحددفلكىتفكيرهجوهرهوواإلنجيلالرهبافيقانونهسواه

وحدهواإلنجيلاالنجيلإلىيلجأنظامهاويخطط

جميعاإللهيةللوصاياواالنقيادالطاعةفكرةهيسيليوسباعندالرئيسيةالفكرة

ألمحبةوصيةأيجوهرياهاالمتعلقةوالوصيةاألولىالوصيةسيماوالاإللهيةصاياا

اآلخوية

الخطيئةعلىيحملهماكليتجئبأنالمسيحيمنتقتضىاللةمحبةكانتإذا

الغلياالمثاليةفيشركاؤههممنإلىحدودبالانضمائاينضئمأنإلىتدعوهالبشرفمحبة
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التيالشروطيضعالمضتركةالحياةعلىباسيليوسوتضديدالهدفبلوغإلىمعاللسعي

فيواحدكليستطيعهلنفسهيطرحسوالفهنالكالطاعةنظامأساسهاعلىينمو

هوأهعلىويتكلمويفكرويعملشيعيأنالمششركةالحياةهذه

المقدسالكتابكالميراعىأنبدونيريدuيقولأويعملانواحلكليستطيعهل

قديكونممايتكلمبلنفسهعندمنيتكلملنمالقدالروحعنقالالمسيحيسوعسيدنا
يوشييايعملأننفسهمنيستطيعالاالبنإنuنفسهمنويقوليوألحع
أبشئروماأقولمالماحذدهوأرسلنيالذكطاآلببلنفسىعنأتكلملموأيضا519
يوأبيبهأوصانيماحسبعلىأقولهإثماإذنأقولفمااأبديةحياةوصيتهافأوأعلمبه

1Yf9oمجاجةهوأليسءيشاكمافكرولجنونهبنقادأننفسهمنيجرؤقمن

فيكانءسوا6111cيوكلهاالحقيقةإلىيرشدهالذىالحقروحإلىئرشدإلى

ينرةلم253slيوالظالمفيكارفاأعمىيكونال4Jtأعمافيأمأقوالهفيأمأفكاره
3نيرةبأشعلكمابوصاياهالعدلكسالمسيحيسوعنامحئده

شخصيةطاعةبلقاسيةأدبشريعةهنالكليسأنالرائعالمقطعهذافينرى

فكرةنجديوحناإنجيلإلىالمستندةالصياغةهذهففيالحىبالئةالصلةعلىقائمةكتابية
نفسهضميرنامنإليناأقربهىعليناالصروضةوالنماذجالداخليبالتشددغنية

مادةفيرئيسلتحكموالطاعةاإللهيةلالرادةالطوعيالخضوعبينالصلةماولكن
كلوحرةعارضة

faخاواحلكلاإللهيةالوصيةعنمباشرةناجمةهيأولىطةنقعندالتوقفلمجب
الطاعةفيالنفستليناإلخوانوخدمةإلخوانه

بسببلالخريناوإقوصيتهحمسبعلىلئةإئاالحضوعمنئدالLIكلعلىهكذا
وخادماالكلأخريكونأنفعليهاألوليكونأنمنكمأحذأرادإنكتبألثهوصئته
ءالسمامننزلثالرلثمثالعلىالخاضةرغباتهعنإذنتحؤالf9i3للكل
يو9أرسلالذمشيئةبلمشيثئعمل1ال

االصفرلونالظ

االصلرالقانون
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إنويجيبواحدولكلءشيكلفيالطاعةتجبهليسألوباسيليوس

وصيةعلىمنهاالخارجبينماالتمييزفيحباآلوامروأماواجبةاألمرلذويالطاعة
لهاوالذأعمائمسايدأونطاقهافيوالداخللفحواهاالمفسدأوالرلت

دموخاالمسيحخادمالرئيسذكعلىباسيليوسفيهيأتيالذياألؤلالنصوهوذا
نهاإخو

1f4اللةآلسرارووكيلالمسيحخادمألنهيأمرمنكلحثقفيحأوالاللةإلىبالنسبة
أوبكلمةويتفؤهالمقدشةالكتبفيمئبتةهيكمااللةإرادةعنيخرجأنمنوليتورعا

وليكئهاءأبنااألثمتحنضنكمافليحتضنهماالخوةإلىوبالنسبةلهامخالفةفريضةيفرض
بلفقلىاللةإنجيللهميقذمأنالالمشتركةالحياةولمقتضياتاللةلرغبةتلبيةاستعدادعلى
27تسا1أيضانفسه

هوبوضوحنجدهوماالممثلطةلمركزئةأثرانجدالاألوباسيليوسقوانينصيغةفي
المسيحمثالعلىالموتفحئىامتدادهاأئاوموضوعها4وميزقاالطاعةفضيلةامتداد
الصالحةالخدمةفهوموضوعهاوأئاالتذمرعنالبعيدالداخليالخضوعفهيميزقاوأما

لغسالي1الثسكياالندفاعتلجمالمشتركةالحياةأوضاعإنالمجديالعملثمومنالمقيدة
المجموعةخدمةعلىالقائمالمتبادلةالطاعةتوازنوتخلقأوستاثيوسقلبعلى

أوالرئيسسلطةتقدبمإلمماباسيليوسستقودالمشتركةالحياةنظامفيالعمليةوالصعوبات
ءساؤلرا

إلىنظرتهباسيليوسعدلvrسنةإلىترجعالتيالثانيةالنسكيةصيغةوفي

والكاملالواسعمداهافيهافكرتهفبلغتعليهااألؤلوكالمهالطاعة

وماإخوانياالمضتركةالحياةأيهىهىلبثتالجوهريةالكمالحياةعناصر
تضحيةمنالحياةهذهمثليقتضيه

الفكرةوأصبحتالصياغةتبدلتالمكرسةالطاعةلماذةباسيليوسعرضعندما

إنالطاعةمتULالكبرىاإلنجيليةالمحبةلوصيةالمركزيةالمقتضياتفعلىالوضوحشديدة

كلموهبةjالقدسالروحوحىمنتانيةموهبةإئهنعمةهوالمسيحفيالحياةعمل
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إليهاألقيتالتيالعينهوفالرئيسالرئيسورتحددوهكذاالمجموعةعملهىواحد
عليهمواليداألذنفهمءاألعضاأئاالمسيحهوسالرمأنفيماالعائمالسمهرمسؤولية
الخاصنميدانهنطاقفيولكنبغيرةيندفعأنواحدكلفعلىالتنفيذوعليهمالممنماع
أمراأنبداوإذااإلخوانيةخدمةفيالمجموعةخدمةفييتحئدأننهائياقبلواحدكل
YAالكبيرالقانونالممكنالغيراألمرهذاعنهصدرلمنالحكمفليئركطاقتهفوقكان

وطاعتهإذكانهالموتحتىولئطهر

إذذلكعنتختلفالءالرؤساودعوةالواحدالجسدءأعضادعوةهيدعوتناإن
فيهماإلخوانيةفيأولينيبدونالذينءهؤالخدمةهيباآلخرينالساهرةالعنايةإن

الجميعخدمة

فيمنهمثاللةأواثنينالطدفةوقرتإذاللعينالضروريةالحئفاتقيهمنجدالذينهمقليلون
اآلخركانأعيقأوأحدهمغابوإذاالعحلوليتقاحمواالمسوولئةفيفليشتركواواحدمكان
المجموعةخدمةفيحاضرا

للبعضبعضهميخضعأنفييقذموهانءالرؤسايستطيعالتواضعصكلىأعظيمبرهانأي
ذلكأراناكمامعايسرواأناألفضلمنكانIالروحيةالمواهبفيتساوواإذااآلخر

لآلخرالخضوعإلىواحدكلويسارع67مراثنيناثنينتالميذهأرسلعندماالرلث
فيغىاآلخردونالواحدكانوإذا18Uالوفعئىيئضعمنألنوسروربفرح

جميعتستطيعلوحبذامنهأقوىهومنعلىالضعيفيعتمدناألفضلمنكانبهاو11

الروحوحدةفيبحكمةإدارقاعلىونAهممنمسووليةتحتتجتمعأنخوانتاتا

لرسالتهوتفسيرهمبتتمعهمواحدكلمناللةيريدهمايكتشفواأنءالرؤسافمهفة
كرفضاالختيارألنأومهفاقممراكزهميختارونفالالجماعةءأعضاأماالمجموعةتجاه
فلئعرضاإلخوانيةيكذرالفنهذاوكانفنايمارسأحدهمكانوإذااآلخرونقررهما
رضىبكلعنه

المحبةهذهكانتالممارسةاألخويةالمحبةثمرةكانتوإذابالئةدائفاتتعققالطاعأل

حياةفيالطاعةملجأأيلهاتدغوالالذاتيةاإلدارةدئطاليالتيالغظمىالوصيةهى

roالكببرالقانون5
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عينالرئيسويميزهايكتشفهاالتيتلكفردكلعندالخاضةالموهبةمجالهياإلخوانية

وعلىالجماعةخيريقتضيهماوفقتتكيفإئهاأيمطاطيةالرئيسسلطةإنالجسد
كلهالجسديثيروهكذافردكلمناللةيريدهLمنبويةخطةوفقيكتشفأنالرئيس

الفدائىعملهسيماال3رسالتهفيالمسيحنموذجمنأفضلطاعةنموذجمنما
28فيلالموتحتىأطاعفيهالذي

فيوللطاعةىاألعالمشتركةالحياةلمثالباسيليوسالقديستصورتلخيصيمكن
األخرىالوصاياجميعتحتويالمحيةوصيةأن

ذاتأوحأثرةكلعنمتخلئاللجميعويخضعالمشتركةالحياةيختارالراهب
للمحبةعائقوكل

الذائيةإرادتهعنيتخلىلكيالطاعةويلتزمالمشتركةالحياةيختارالراهب
المسيحائباعفيويتحرر

إلرادةيخضعأنيريدألئهالمشتركةالحياةلهتوفرهاالتيالطاعةيطبالراهب
ءشيكلفياللة

خاتمأل

األدبيةباسيليوسالقذيسصورة

خهفقدالالهوثفيحئىإدارياكانإدارةرجلوعملفكررجلباسيليوس

وذلكcاألريوسيةاألزمةوجهفيائباعهايجبالتيالطريقةنيقيةومجمعأثناسيوسبعد

عملعقلهعميقةنظرةااللهيالتعاليموضوعفيولهالفطنةفيوغايةدقيقةبألفاظ
التوازنإلىبإعجابينظرأنإألءالمريستطعفاللLحكلوعلىتنظيريهومماأكثر

تعليمهفيالعجيب

داعيةكانرئماأمزائصبحأنفيصوتهديتروالالسملطةعلىباسيليوسيتكلم
محبوباكانمماأكثرإعجاب
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وتاذبههءووهلهوتحفظهطبعهأنضباط

4الحطبةالئزينزيغريغوريوسءالكبريامأخذعلىتؤخذكانت

لمساواةالكبرىاالجتطاعيةالموضوعاتالعملوفيءالضوفيباسيليوسجعللقد

تخضعالتياالجتماعيةوللخدمةالبشريالشخصولكرامةدئةالخضوعفيالبشر
والسلطةالثروةطكمها

علوملدقائقوالالمبادئتطييقلمسائليهتئمالالرهبانيةالحياةمنطموباسيليوس

يطبقهاوالمسيحاللةوصاياورهبانيةأخالقهيورهبانيتهباسيليوسفأخالقياتالنفس

باسيليوسأعمالسيانسsكدوقدوعونهاللةبنعمةكامالتطيقاالمسيحي
LهواستوحLبندكئعرالقديس

االحتكاكوطويلةدقيقةةءقراآثارهةءقرامنئدالحقيقيةمعرفةباسيليوسلمعرفة

اآلخرينوعلىنفسهعلىقاسيايطهأنعلىاإلنسانيحملقدسطحيااحتكاكابه
كثيراورقيقةلينةطبيعألوعنودقيقطيبإحساسعنفيهتكشفالعميقةالنظرةولكن

تحفظهعليهاغشئىما

لكسلبلالرهبانيةالحياةإلىدعيمنلكلعطيماروحيامعلفاباسيليوسسيظل
مسيحي

تعليضااللةكلمةيعلمألنموفالوكانالقدسللروحفانقادباسيليوسمناكثرتطفرمن
الروحأعماقءاستحالفيعليهيتفؤقأنواستطاعالعلمبأنوارمنهامحعراستنارمنالئقا

6اللةمعااللهيةاألسراروتقضي

الحيةرصانةهيباسيليوسانةو

34ططبألاممهةينزالئزبغرريوسغر



فيينزلئزايغوريوسكروكتوندلكبا

rY9rلئزتئزياكريغوريوس

الالهولغريغوريوسأو

01r

ألوأ

ثانئا

ثالئا

حياته

وأسرتهمولدها

ستهراد2

نزينزةفيوالخدمةالكهنوتيةالرسامةطريقهعنيبحثغريغوريوس3
األسقف04

لقسطنطيئةا2rvrVoةينزنزVY1زئمسسا

األخيرةالسنوات05

أعماله

لحطب101

لشعر102

سائلال03

سلوب104

تفكرهوجوه

سميحياكانمماحمرأميونانياغريغوريوسكانهلا
تيالالهوغريغوريوس2

غريغوريوسالهوتميزاتء

غريغوريوسالهوتموضوعاتب

والمعمودئةاألصليةالخطيثةالمسيحالقدسوحالuالئالوث
أليهالتالفخارستيااءالعذرأمريم

ومتصؤفوشاعرمفكرخاتمة

الزمنتقلباتغمرةفياحياتننهىأينإلى
الجالذحيثئالوثىحيثالئابتالمقرإلىتنتهيلكيأصفيإثياللةكلمةياذلكليقل

11Yلمظومة1إليناتنقلهالتيالضعيفةالطالالإليهترفعنايالنالواحد
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حياتهألؤأ

وأسرتهمولدهأ

شرهفيألهمعالئزينزفيغريغوريوسمولدتاريختحديدفيالمؤرخوناختلف

هوبرتسفمالطفولتهعلىمlاتجئبمالسبمبولكئهالذاتيةحياتهسيرةكتب
سنةولدآنهإلىكلوكوكريستوفويسوبرنارجونغوكريستوفدروبنر

rMسنةالقسططينيةمجمعفيغدأنهوإلمماباسيليوسمنأكبرإئهقولهإلىاستنادا

دته9وعندالخمسينسنفيكانتأبيهيعمرأنهاSالتينوناوالدتهوأنIعجورا
سنةولدغريغوريوسأنإلىآخرونهبYYI9سنةولدصمالقدغريغوريوسوالدهوأن

qtryوقيلنزينزةوئدعىكبادوكيةمنالغربيالجنوبفيتقعصغيرةمدينةفي533أو

وأمالكمنزلفيهالذويكاننزينزةجانبإلىضيعةوهىأرينزةفيولدبل

هاجاغعندماالثالثالقرنمنتصفمنذالمسيحيةعرفتقدكبادوكيةوكانت

إلىصوتهوامتدباإلنجيلوبعثثرهاأوريجانستالمذةأحذالعجائبالصانعغريغوريوس

منهألكانتالتياألوريجانيةاإلسكندريةتعاليمهفيهاانتشرتكماأرجائهاجميع
طويلةقروئاوالمفكرينللقذيسإن

التقشئفبعضمنتقواهاتخلوالاإليمانعميقةوالدةتقوىبينغريغوريوسنشأ

بلديةفيمهضةوظيفةإليهفألقيتبيئتهفياجامحبوئاكانومستقيمشهمووالدالقاسي

وناتالمسيحيةإلىاهتدى523سنةوفياألحمىاإللهيعبداQقئسسثتروكانمدينته

نفعسهفيبعيدأثروفضيلتهالصالقاكانالتيزوجتهبفضلكفهوذللثالمعمودئةسر
2وسيزيرسيغوريوسغرj4نيةغرغوءأبناثالثةريوسيغوغرورزق

الواحدااللهعبدتوقديةالقسطنطيفيالتاسعالقرنإلىوبقيتبكبادوكبةالرابحالقرنفيظهرتنحلةالهئسيسثترية

والذبائحلألصناموتنكرتالسبتستوقذوالنارالنورعبدتكمااسمهاهناومنئآ5tmاألحمى
القسططينيةفياإلمبراطوريالقصرطبيبسيزرسأصبح



ooقيينزلئزاكريغوريوسوكئوندلكتا

غريغوريوسأفانزينزةسقفالخلفاالقليمغريغوريوسانتخبry9سنةوفي
العفةعذراؤينالحلمفيLOرطفولتهفينهأيذكرفكاناللةلخدمةأفنذرتهوقداالبن

3األزليالثالوثجاللنحوالئصعيدفيمرافقتهماإلىتدعوانهوالقناعة

ستهارفى2

قيصريةفيأوألالكبيرباسيليوسحضلهماالواسعةالثقافةمنغريغوريوسحضل

أثينةفيثماإلسكندريةفيثمفلسطينقيصريةفيثماألولىللمرةلقيهحيثكبادوكية
معهوعقدالثانيةللمرةباسيليوسلقىوحيثالمستقبلإمبراطوربيوليانستعرفحيث

ونحوسنواتثمانيأثينةفيغريغوريوسولبثكلهاحياتهرافقتهjعراهاتوئقتصداقة
لمىأنيلبثلمولكئهوالخطابةالبالغةأيضاهودرسحيثوطنهإلىعاد6roسنة
مجموعتهبينالوقتبعضوقضىإليهفمضىوالضالةالتأملحياةإلىصديقهدعوة

وصديقههوأممحثوهنالكالبنطسإإقليمإيريسنهرضفةعلىانسىفيالرهبانية

فيلوكالياأوريجانسآثارمنغتاراتجمععلىباسيليوس

الكهنوتيةامةالرلمطريقهعنيبحثكريغوريوس3

ثقلتاللذينوالديهإلىيرجعوأنJلالجمافيلسوفيعيشأنغريغوريوسأراد
يختارأنأراداللةإلىتقودالتيالطرقوبينسيرتهمنظومةالسنينوطأةعليهما

باسيليوسصديقهجنبإلىآنسيفيالرهبانيةالحياةخترأنفبعداألفضلأفضل

الروحيعطشهيرويأنفيهايستطيعالتيالطريقةفييفكرراحالمعموديةسرتقبلهوبعد
أدنالشسيخأبوهرأىأرينزةفيكانوفيماوالخطابةاألدبإلىالشديدميلهيرضىوأن

رضخغريغوريوسمنشديدتمنغبربعدالراعويعملهفيلهعوناليكونكاهئايرممه
رممهA1l1ميالليلةوفيوواعظاكاهنابهطالبالذيالشعبولرغبةأبيهإلرادة

الظهورعيدباراموذفيتسللالكهنوتمسؤوليةهالتهوإكاهناالقدمغريغوريوس
العزلةفيباسيليوسقهبصديوالتحق

96القصائدفيالحلمهذاإلىغريغوريوسأشار3
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حياتهسرةفتدافعتالذبالثقرصهاكييرانالهاويةفيبنفسيوألقيثتسرعثلقد

26الخطبةالصاعقةوقوغاألمرعليوقعلقد

التياألولىعظتهالفصحعيدصباحفيوألقىغريغوريوسl1zlcصوموفي
حقيقةومعالجانفسهعنمدافغا4iهروبهتبرير7رسالتهكتبثمهترددأسبابفيهاأوضح

فيبحشهوضعفيالرسالةهذهالفمالذهىيوحناوسيستعينوقدرةالكهنوت
لبالدهمساعدةعلىغريغوريوسسنةإلىسنةومنالكهنوت
الراعويةالخدمة

غريغوريوساألسقفتورطإليهأدىنزينزةكنيسةفيانشمقاقبرزءاألثضاهذهفي
أبيهلدىالشالثالكاهنفسعىأريوسيةءآرامنيخلوالوكانريمينيبيانتوقيعفياألب
jهممااإعالنعلىلهحمjالكنيسةتلكإلىالسالمبذلكوأعاداألرثوذكسى

سنةإلىسنةمنسةالكنيأحوالفاضطربتالجاحديوليانسعهدوكان

rrوخطابانولقديسناكشإزافسادافيهاالوثنيونوعاثoيوليانسفيهماهاجم
عنيفةمهاجمةالجاحد

73سنةوفيفأئنهلزالفيمننجابعدماسيزيزسأخوهتوفيlArسنةوفي
دعمعلىووالدههوعملنفسهاالسئنةتلكويخا4أيضافأثنهاغرغونيةأختهئوفيث

األسقفيقيصريةلكرسىوإلحاحبشدةباسيلبوس

األسقف04

27Vسازجمسفي

كبادوكيةعاصمةتيانافكاشاقسمينكبادوكيةإقليمفالنساإلمبراطورقسم

مقاطعتهوأساقفةهوفخرجالمتروبوليتيكونأنفييطمعأنثيمسأسقفهاكان3الئانية
باسيليوسطاعةمن

أخاهعليهاأقامنيصسأسقفيينممرسيينفأنشأللدفاعباسيليوسهث
غريغوريوسصديقهعليهاأقامحقيرةصغيرةقريةبريدمحطةموسازجمغريغوريوس
فيوعدالرسامةوبعدرضىغيرعنرأسهطأطأjرغبةغيرعلىفخضعالئزينزي



فييزلثزاغريغوريوسوكتوندلكتا
o1V

غريغوريوسفلجأالمنطقةاحتلقدأنثيمسأنإألسازجمسإلىيمضيأنعظاتهإحدى
fA50الرسائلالجائرةالمواقفوببعضبالسمخطباسيليوسلوتموقابلالجبلإلى

uنعذهافراغاجلومنالرضاعةعلىتزالالخنانيصأجلمنأقاتلأنعلييجبا
28سالةالرسئانفو

Suحياتهسيرةبشدةجوادكاضبطقبىياتضطرما

نزينزةفي

ءعبofليشاالشيخوخةعليهوثفلتالسنفيطعنوقدوالدهدعاهءاألثناهذهفي
فيمقامهقامالشيخاألسقفتوقيوعندماءإبطاغيرفيالدعوةفلبىنزينزةفيالمسؤولئة
األنظارإليهلفتماوالحكمةالغيرةمنأظهروقدشريئخلفلهئنتخبريثماالخدمة

الزلةيطلبايزورياسلوقيةإلمفهرباختيارهمعليهووقعاألساقفةءآراعليهمعتفاجت
وفاةنبأبلغهوهناك9rvلىrvoمنتقالالقديسةبكنيسةمتعلقديرفيوالتنسك
76الرسالةنفسهعلىالوطاةشديدفكان9vrciسنةاألولكانونمطلعفيباسيليوس

A3أrVRالفسطنطينيألب

الذيثيودوسيوسوخلفهاألريوسيةنصيرفالنماإلمبراطورتوفيrvnسنةوفي
غريغوريوسإلىالقسطنطينيةكاثوليكيوفتوخهلهاومساندتهاألرئوذكسئةإلىمميلهغرف

وحيثمشيروالراعeالحيثومشيراراعيالهميكونأنوفيأمرهمفيإليهوتوستلوا

ينتقلأنقيلمرهقترددوبعدإيديولوجيةوئناوأتالهوتيةصراعاتإلىاالنياانقلبت
منوراحأناستأسياالقيامةباسمصغرةكنيسةفيمركزهوجعلالقسطنطينيةإلى

وقدلألرثوذكسيةفورااالنتقالهذافكانمتوفدةرسوليةغيرةفيالحكمةينثرهناك
وامتسدوالمذاهبالبذعوتقارعتاألريوسيةقيامةوقامتالمدينةجرائهمنضحت
هذاوفيوالخدوروالمنآزلاألسواقإلىوالمعابدالعامةالساحاتمنوالنقاشالجخاج

دافعالتيالشهيرةالخمسالالهوتئةخطيهغريغوريوسألقىالغايرالالهويئالفلسفيالجو
فياألولمللمرةظهراللقبوهذايتوهالOAلقبأكسبتهوالئالثالوثعقيدةعنفيها

الخطبلتلكالمستمعينبينايرونيمسالقديسنfocSسنةخلقيدونيةمجحعأعمال

الحقيقىالمقدسةالكتبمعنىمنهتعلمهويقولهذأستاغريغوريوستعدوممان
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أنإلىواضطرهبموفيلسفاألسقفثيودوسيوسلJuأ38الثانيتشرين42وفي

افتتحrnسنةوفيغريغوريوسمحفهوأحلالمدينةويغادرالقسطنطينيةكرسييخلى
علىغريغوريوسبأسقفيةواعترفأنطاكيةأسقفمالتيوسبرئاسةالقسططينيةمجمع

يستطعلموشديذاغتتافلقىالمنعقدالمجمعرئاسةفيإليهغهدمالتيوستوقىوئاالمدينة
اإلكالنقانونموضوعوفيأنطاكيةفيمالتيوسانفصالموضوعفيءاألفرقابينالتوفيق
لكونهشرعيةغيرالقسصططينيةعلىأسقفيتهوعدتالجهاتجميعمنبعنفهوجموقد

أبرشيتهوودعcrAسنةحزيرانفياستقالتهغريغوريوسفقذمسازجمسعلىأسقفأ
المجمعنهايةقبلنزينزةإلىورجعf14الشهيربخطابه

طويألزمئاالكنيسةفيوالسياسةالرئاسةتوئيتإنكويقالقيلذنوبيعنفتفخصوا
ياالتغمرنرىففيخجذأمAرمTوهوعليكيغارجانبكإلىوالميذمالئمةواألحوال

بعانكابدلممصائبفأيةمعنامحسموبوهوإليناءمسىمنفكماشعريليتولكنئرى
والتهديداتاالهاناتنشهدلم13األريوسىوفالنساألريوسيينيدعلىألمورlتغيرتأن

بدمملطخةالهياكلنزلماالبحرعلىالكهنةوإحراقالمحتلكاتوححزوالنهبوالطرد
لماالبطاركةبلواألساقفةالكهنةيذبحالجمهورنرلمامقابرإلىتحؤلوبعضهاالقديسين

المأيضانحنلضطهدلم13وحدهماألرثوذكسيينعلىمكانكلفيممنوعاالتجوليكن
نصبرلماذاقاالبراريفيحئودالخقالبيوتومنالكنائسمننطرذلمااتءاإلسانحتمل
والمتعممئفونءأقوياصرنانحنذلكبعدكاناذاjالوالةوإهاناتالشعبجنونعلى

منتضطربوالكنيسةوأنفذهذامنأفظعظهرضدناالحسدعاملولكناانهزمواالظالمون

ينوحرJقاالغرقبخطروالمهددوالعاصفألالبحرهيحانالمستبيونانأناكنتفإذاداخلها
الكنيسةإلىحةوالراالسكينةوأعيدواابغرقمنالسفينةونجوااليئمفلبفي

أعماليدامتماوارتحاليجفيفيحافظىوياالكنيسةهذهحافظيياالمالئكةأئتهاالوداع
اللةمخازنفيعليهامحفوظا

11Iوعقيدةاممائاقلبهفيهذاشبىفليحفظكاوزينتيونيىقصدىغايةياالثالوثأئهاحل
طريقألعلىتتهيأحياقيكانثوإنخاضيألئهالقدوسالئالوثلهانتولتحفطهومودة
والعملوالحياةبالكالمئحدكويعظمكشجىأندائئاأبلغأنوئناجمآjjورىأخر
تسفمناهاالتيوالتقاليدهالشريفةبالعاداتتمسئكواءاألبناأئها

4أجمعينمعكمالمسيحيسوعرينانعمة

النورمنشوراتحداداستفانوسلألسقفالثزينزفيالالهولبغريغوريوسالقديسمنمختاراتعن
01941الكنيسةءأباوسلسلة
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1rArA1نزينزةفيةاألخيالسنوات

منصختهفييعانيهكانLممعنزينزةفيالكنيسةشؤونبإدارةغريغوريوسأخذ
غيابهفيعليهاأقامقدكانالتيالكنيسةوحاجةالشعبإللحاحتلبيةوذلكانهيار

لهخلفاعمومتهءأبناأحدأوالليوسعينrArسنةأواخروفيكليدونيوسالكاهن

أدبيةأعمالوإلىوالصالةالتأملإلىمنصرقانسلخعيشةفيهاوعاشأرينزةإلىفانتقل
األغلبفي90rسنةاللةتوقاهحتىوشعرية

الحقبةهيالقسططنيةفيثعيينهتاريخمنأيغريغوريوسحياةمناألخيرةالحقبة
وشمعرهرسائلهومعظمومواعظهخطيهنصفمنهالنابقيفقدوفكرئاأدبياغنئاألكثر

أعمائهنئاثا

أروعمنيغذتركهالذىالقليلولكنالكتابةفيالمكيرينمنغريغوريوسيىيكنلم
الخطبأقسامثالثةيقسموهووأسلوئاوابتكاراعمقاالمسيحيالتراثفيما
أبذاوشعرهنثرهفيوهوالرابعالقرنالهوتيىبينالوحيدالشاعرإئهوالشئعرلرسائلIو

فيتفردفقدعصرهفيالمسيحيةءأبنامنأحدشأوةيبلغNcالمنابروإمامالكلمةسيد
تعبيراعنهاوالتعبيرالمدىالبعيدةالحقائتياستيعابعلىالمقدرةوفيءاألداوروعةالبالغة
الكلمةوجامغالفصلكلمةفيهووجدتIبعدهمنوالمجامعاألجيالتبئته

لحطب101

9سنةبينماأكثرهاألقيوقدلناتركهماأروعهىخطبةc4لغريغوريوس
وكانتالقسططينيةفيأسقفاكانيومحياتهمراحلمنمرحلةأهئمفيأيcrAاوسنة
فيالموقفاقتضاهماوالبيانالبالغةأساليبمنوضفنهاإليهشاخصةكلهلمالعاأنظار
ميداناوكانتوالالهوتوالفلسفةالفكروأربابءالعلمامنغفيراجماجمغتمدينة

فيدراسةمادةالخطبتلكأصبحتماوسمرعانوالعقائديالمذهبيللصراعواسغا
الوجدانيةالمواقفأصبحتوقدالمنابرعلىئحتذىومثاألوالبالغةالخطابةمعاهد

رائعةكنسيةوترانيتمدينيةألناشيذمنطلقافيهاالغنائئةوالمقاطع

لهليست35الخدةأندربنرهوبرتىهـ5
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6الخمسالالهوتيةالحطبء

بلاليومنفهمهكمالالهوتشممعألئهاالهوتيةnNالخطبهذهسئقيتلقد
الضتقمعناهفيالالهوتموصوعوهذاوثالوثهوحدتهفينفسهاللةفيتبحثلكونها

هذاتردلمالخطبوهذههوئيkiلقبغريغوريوسأكسبتالتيوهيوالقديم

Vماعلىاالنطباقتمامومنطيقفحواهامنثصتقىفهوالمختلمةالمخطوطاتفيالممم
متباعدةغيرأوقالتهفيألقبتآنهاعلىوتدلمغامجموعةتردوهيإليهقدف

الالهوتفيأمجاثاليستوهيالقسطنطينيةفيألقاهاجماحبهاأنسبقمافيرأينا
ألضاليلهاودحضاألريوسيةعلىردأيضاهىوإئماوخسئب

دراسسةفيالثضوجممرةهيلىاألوالدرجةفيعيةPدكانتوإنالخطبوهذه
تعاجوهياألخرىلألربععاقةمقذمةممتابةفهىاألولىالخطيةأماالثالوثيةالعقيدة

الالهوتتعابمفهيالثانيةالخطبةوأماالالهوتيةالحقائقلمناقشةمنهائذالالتيالشروول
ويحيطيدركهاأنالبشرفيالعقليستطيعمابقدروصفاتهوطبيعتهاللةوجودأيذاتهفي
الكلمةألوهةمميماوالالثالثةاألقانيمعندالطيعةوحدةتبينفهيالثالثةوأثاءها

علىاألريوسيينالعتراضاتودحضتفنيدفهىالرابعةوأمالآلبومساواتهصراللوغ
الخامسةوأمامذهبهملدعمهايتسلحونالتيالكتابئةالنصوصمعئوإيضاحاالبنألوهة
القدسالروحألوهةعندفاعفهي

ااألخرىالحطب

لعقيدةواسعتحديدموضوعهجانبإلىوفيهاألسقفثةرتبةفيخطابلغريغوريوس

وخطابانفيهواالنضباطالتأئيوضرورةوالنقالقالجذلموضوعفيوخطابالثالوث
وسورةشديدةنفسبةثورةوفيهماموتهوبعد1الجايوليانوسضدموخهاندفاعيان

األعيادفيالخطبألقاهاوالتأبينيةالوعطةالخطبمنومجموعةلهاحدالغضب

سيوسأثناوالقديالقرطاجيئكبرياتسوالقذيسالمكابيينفيهاآبنأوالكبرى
مجموعةذلكإلىولهباسيليوسوصديقهغرغونيةوشقيقتهcالفيلسوفومكسيفس

ا13iالبولسيةالمطبعةالفاخورمميحنااألبلعربية1Zنقلها6



C10لئزينزياريوسغريغووكئوندلكثا

فيكانومسؤولياتهالكهنوتعلىمفضالكالمابعضهاضفنناسباتاخطبمنكبيرة
وفيالكهنوتموضوعفيالفئمالذهىيوحئاالقديسوضعهاالتيالسئةالبحوثأساس
آنفاذلكإلىأشرناوقدالكبيرغريغوريوسالقديسوضعهالذيالراعويالقانونأساس

لشعر102

ةالجديدالحضارةأنلمبينأرينزةخلوةوفيحياتهأواخرفيالشئعرغريغوريوسنطم

الذينأبوليناريوسسيماوالالهراطقةولئنافسشأناالوثنيةالحضارةدونليمستالمسيحية

وثاللونممانيمنهفلديناالموزونوبالكالمالشعرقيباألسلوبآرائهمبعضنشرعلىعملوا
المصيحومعجزاتوالتجسداإللهيةوالعنايةالحلقياللةوعملالثالوثفيعقائديةقصيدة

jإILوقدحياتهسيرةفيهاتاريخيةقصائدوسثومئتانأخالقئةقصيدةوأربعونلك

وماورغباتهوآمالهالدنياهذهواLدغاالذينوأصدقائهلذويهومحبتهوعواطفههءآراضضنها

سيرةغدتوقدوالجمالبالروعةحافالالشعرئةالمجموعةمنالقسمهذاجعلئمالكsإ
القصائدهذهفينلمسونحناإلغريقعندالسيرةفنفيكتبماخيرالشعريةحياته

أشبهذلكفيوهيواندفاعوغيرةاممانمنفيهايغتليLموcالداخليةصاحبهاحياةالمختلفة

بعنوانمسرحيشعريأثرغريغوريوسإلىونسبأوغسطنوسالقدبسباعترافات
أفريبذسمنهجفيهانهجفصولثالثةفيJالمشألمالمسيح

سائللر10م

فيهاواشترطقيمةدراسةالترسئلفنفيوضعوقدفذامترسئالغريغوريوسكان
كانتوإنورسائلهوبسيطةوطريفةوواضحةموجزةتكونأنالناجحةسالةللر

مئتينغريغوريوسكتبوقدوروخافناعليهاتشفؤقأهميةباسيليوسرسائلدون

أهميةالرسائلهذهلبعضوأصدقائهذويهإلممامعظمهاوخهرسالةوأربعينحاوحمم
vrAسنةنحوكليدونيوسالكاهنإلىؤخههمااللتينالرسالتينسيماوالالهوتية

مقطعا431سأفلمجمعمنهمااعتمدوقداألبوليناريوسيينعلىالردخطةوضمنهما
نكتلويوسإلمماوخههاالتيوالرسالة145خلقيدونيةمجمغبكاملهماواعتمدهماكبالزا

V002البولستةالمطعةالمتألمالمسيح1مسرحيةمنقسممعالفاخوريحئااألبالعربيةإلىنفلها



oCيقيةبعدجممعءاآلبا

rAالبطريركيالقسطنطينيةكرسيعلىالفغالذهيئيوحتاوسابقغريغوريوسخليفة
r9Vعلىاإلمبراطورفحظرطقةالهرامحاربةعلىثيودوسيوساإلمبراطوريحضنلكى

أساقفةلهمئقيمواوأناجتماعاتيعقدواأناألبوليناريوسيين

كتابتهفيغريغوريوسأسلوب4

والرجلالقديمةالعصورعرفتهمالذييالكتابوأبلغأبرعمنهوغريغوريوس
ناصعةلغتهاإلحساسوالمرهفةالغنيةنفسهعنلنايكشفالذيوالطيبالضريح

الشعبيةببعفالتعبيراتالقديمةاليونانيةأحيانالهحزجكتابتهوفينةوقيوكالسيكية
التعبيروسائلشتىفيأمرهمالكإئهالخالبةالشرقئةالصوروتتعاقبالمتداؤلة

تصوراقاوشطحاتمراميهاوعمققهاAlwوامتداعنفوافيتبرزالفذةوشخصيته
لمديحجماليعملإئهالقدرته4وإجالدئةتكريمكلمتهألندينئعملبالضياغةعنايته
الكلمةهبةأنهاعلىالكلماتإلىينظرغريغوريوساللةكلمة

غريغوريوستفكروجوهثاك

مسيحئانK1أكثرييونانئاغريغوريوسكانهلأ

الهلينيةسيتحإئهوقسيحيتهنيةالهليثقافتهبينمامعادلةغريغوريوسيقيمال
ةnومقصوواعيةالئقلةوهذهالمسيحيةخدمةفيويجعلها

ويكفلهالعقليكمليمانا

جمموعةاللةعندمناآلتيةلويةالعالروحلحكمةالدهرهذاحكمةتخضعأنالعدلمنإئه
اrv93oاYit04اليرنائينءاآلبا

غريغوريوسفكرمصادرأهئمما

علسمفيهلهفكانطفولتهمنذدراستهعلىوأفيأحبهالذيالمقذسالكتاب
اجاواسع

كلإليهاJUاللذانوأوريجانسسكندرياالاكليمنضسالمسيحيونالكئاب
أثناسيوسمناستمدوقداالسكندرفيالتفسيرمذهمتيتبنلمكباسيليوسولكئهالميل
النصيريعتملهباسيليوسوكانعهاووسففضلهاالثالوثفيبحثهنواة



oyrالئزينزئغريفوريوسلكئادوكيون

فيغريغوريوسرأىالحديثةواألفالطونيةنيةاألفالطوايونائونالفالسفة

ومعمعهلهوكانالعسلعذوبةلغتهفيووجدcاإلغريقبينالهوفيأعظمأفالطون
اإللهيةمبالشمالنفسواستنارةالجمالوتأئلالموتقيتأملالحياةمنهاءآراأفلوطين

بالئةاالتحادإلىالمتواصلالسعياللةإلىالئصعيدفيالرغبةروأوالتطفرالشروطبيعة

الجوهريةالمسيحيةميزةعننظرناتصرفأناالقتباساتهذهشأنمنليسنهإال
خلقهالذيالعالمهذايتممنقيمألفيتتنكروالإنساناممحبتهصارإلهعلىترتكزالتي
jنورانيةسعادةالثالوثفييتألقأنشأنهمنشخصياتحادإلىاإلنسانودعااللة

يئلالهواغريغوريوس2

العافةكريغوويوسالهوتميزاتء

وثيقائيسالعلىمحافطاالمسيحيةرسالةLIكايقدمألنغربغوريوسيهتئم
إغفالغيرفيالمقدسالكتابعنينفصلاليكاأساسياالهوئايريدالمقدسبالكتاب
ومرشذامعلفافيهيرىالذيللتقليد

jهومماأكثرروحانيايظلالعميقالتفكيرغذاهوإنغريغوريوسالهوت
والطريقالصمتممرةإنهالتأئليةونزعتهالداخليةحياتهعمقخاللهمنيستشصعقاللمن

وممجيدمدحزتعبوتعبيرهإليه

اإللهيةالهيمنةمنهوماوبكلفذسيهومابكلعميقشعورغريغوريوسنفسفي
يقيسواأنمحاولينبفدحالبحريفيسواأنيريدونالذينأولئكحوابلديهمهل

iالخطابالمحدودةبعقولهماإللهيةالالمحدودية

عنتعبيرهىالتيالكلمةيقاركماشديذاتقديراالعقليقاروغريغوريوس
محدوداإلنسانأالعقلوأننوركلفوهواإللهىالنورأنأبداينسىالولكنهالفكرة

اللةبالمحدوديةاإلحاطأليستطعال
الالذممطأنتفهمكإلىقريبألكانتلوبالذاأمراوالدتةنتIjTاالبنؤلدفكيف
علىتأليانيخحئكوبقدريسيراشيئاإألمنفاتعرفالأونفسهاديكyوكيفئةتعرف
كلهذلكتعرفأنكتزغمئمذكره



oy

نيقيةبعدمجمعءاآلبا

وإتهصحبفياإللهئةالوالدةفلئكرموأقولسخطفيىأخرمرةألصيخوإئيولدكيف
مجهلونهالمالئكةبأنففنعترفثكيفJاأئاويدقدأنهتعرفأنإليكبالنسبةعطمألمر
ؤيدالذيواالبنولذالذياآلبيعرفهكماإئهالكيفللثأبينأنولريدهلأنتبكفكيف

Jبالحطالضعيفمينعينيكعنومتوابىغمامةءورامححودثذلكفوقآ

JحريصغريغوريوسالهوتLالصولنالخطيبفهذاالالهوتيالضمتعل
أيضاالصمتيتعمثئقالكلمةيتعشقالذي

obشلقىباهءعبأفيإخولماياتعرفونالإنكماLكاهلناعلjوهبناهبةأفيتعلمونال
2YUالحطابالتعليمأسيرأنسانايكونالأنلنعحةإنهاالصمتفياللة

وطريقللتأئلشرطإئهخشوعمنأكثرئسكمنأكثرهوغريغوريوسصمت
الخضيةصمتالثوقيريالهوتهصمثإئهبموالتنضتالترفبصمتإنهبمالالهوتإلى

Uاإللهيةالحضرةمام

A220الحطابوبالصمتالعمقهفيوأكرئمأعئد

مستوىإلىالبشريةوالئشبيهاتالتعبيراتترفيععلىحريصغريغوريوسالهوتو
متشاهةوالطاللوالضورأذهانناإلىاإللهيةالحقائقنقلعنقاصرةذاقافيالنهاعلىأ
كلفوقإئهعنهئعئرأنمنأرفعاللةألنظلمةهوكماصمتاللةمناالقترابو

فيتتأملهأنالبشرعيونتستطعماكلفوقنهكمابشرفيتعبروكلبشريتصور
األرضيمجالنا

علىءالبقاوآثرثالحقيقةعنوالبعيدةالخداعةوالطاللالصررإهمالإلىمرابىاننهىلقد
إلىأحافظلكىالروحشذاومستراأللفاظمنبالقليلمكتفياللتقوممطمةoمالاألشذاألفكار
والروحواالبناآلبأعبدئموأليفىالطيعيرفيقيهومنهأتانييالنهابنورعلىالمهايأل
الذهوردهرإلىوالمعطيمواالكرامالمجدلهاينبغىواحدةوقدرةواحدةألوهةالقدس
323ألحطاب1آمين

غريغوريوسالهوتموضوعاتب

القدسوحjاالثالوث

الهاجعرلهاوكأالثالوثعقيدةعندخطهشئىفيغريغوريوسيتوقفماكثيرا
لهخطيةفيقالوروحهلقلبهمتعةإليهاالتطلعفيويجدمللغيرفيعنهافئدافعئفارقه
تعاليمهظخضاالمعموديةعن



ovaقيينزلئزايغوريوسغرلكبادوكتون

وقدرةواحدةألوهةكلهاتحياتكبهتحتفظومالدأدليآلهذااإليمانإعالنأعطيكإيخآ

فيأولوهرافيمتساوينغرأنهمالمنفصلبنمنهمكلوفيموخدينالئالثةفيواحدة

وجإكلمنمتساوونإئهمبالطرحأوباإلضافةئثقصونومزيدونمهن7ولالطييعة
لكاثنينئتناهالارتباطواحدءشىوعظمتهاالسماواتجمالأنكماواحدةحقيقةوهم

الروحكذلكاالبيئوكمااالبنكذلكاآلبكماإلهممفردهمنهمكلئتناهينغيرثاللة
منإلهمنهمكلاجتماعهمفيواحدإلهدالثاللةالخاضةبأقنوميتهمنهمكليمتازالقدس
المعمودئةليبخطالمونرخياحيثمنواحدوإلهالجوهروحدةحيث

األؤلأنرأيناالالهوتشأنفيباسيليوسبتعليمغريغوريوستعليماقارإذاوإئنا
تحديذأخوأواحدةالوطلقةااللةسيادةوعلىوالمونرخياالوحدةعلىتشديذاأكثز

األيامعإلزكانتإبرازهاعلىغريغوريوسأكحثالتيالعالقاتوهذهاإللهيةللعالقات
هذهمنينطلقوغريغوريوسالثالوثموضوعفيأنشئتاليالدراساتلجميعأساسئا

فيهمالجوهروحدةوعلىالخلودفيالثالثةاألقانيماشتراكعلىيبرهنلكىالعالقات
IIباسيليوسيقفوفيماجوهرياانفصاماالثالوثفيأحدئواالذينالهراطقةوجهفيلك

وهكذأالقدسحjاإلىفيهايمتدغريغوريوسنرىالعالقةمنهومافياالبنعند

ولعلمللتاريخوقدمالخاضةاألقانيمميزاتبوضوححددمنأؤذغريغوريوسكان
الممئزةالعالقاتآنهعلىالثالوثفيالمصدرفيالترابطفكرةالالهوت

الخاضةقانيمAاميزاتأنيعلنكونهفيأيضاباسيليوسعلىيتفوقوغريغوريوس
ميزةبوضوحيحددوهكذاوحالرواالنبثاقبنال1ية419cآلب1الالمولوديةهي

Iويعلنواالبناآلبعندباسيليوسيتوقففيمااالنبثاقاهن7علىالخاضةالقدسلروح
لهمصذرالقناسمهواآلبغريغوريوسيقولالقدسالروحميزةإبرازعنعجزه

والدةغيرمنأتىأوانبثقتناسمالقدسحiirءتدغيرفيؤيذماسئمواالبن

أعلنفقدغريغوريوسأماالقدسالروححقيقةإعالنفيباسيديوسترددلقد

الهأقىومنaالفةودعاهتحفظغيروفيبوضوحألوهته

إنهكاملألمعرفةسالقلهالروحألوهةمعرفةمنالناسونحرمالمكيالتحتالمصباحنجعلحئائم
النفوسجيعوفيكلهاالكنيسةفينورهفينتشرالمنارةعلىالمصباحنجعلاناألفضلمن

3ابالحط
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المسيح

رسائلفيفياضينبوعالعصورمرعلىالمسكونيةوللمجامعللكنيسةكان

وهاجمالمسيحإنسانيةكمالعنووضوحبدقةدافعفقدوخطبهغريغوريوس
اللوغسبJujcإنسانيةروحبغيرجسذاالمسيحفييرىكانالذممأبوليناريوس

فيوبأنوروحجسدالمسيحفياإلنسانيةبأنuوناتجسداللوغسالبإنسان
مئحدتانالمسيحفيالطييعشينإنيقولوهوبشريةوطبيعةإلهيةطبيعةطبيعتينالمسيع
تأئهواإلنسانتأنستهةAلاإنإذكامالاتحادا

لقدواحدلشخصطبيعتانالمسيحفيالطييعتينأنأيضائعلنوغريغوريوس
اثنينفيالواحدابنفيتلتقيانطبيعتاناثنينمنموئفاواحداليكونتنازل

والمعمودئةاألصلئةالحطيئة

عاثرإئىويقولالمشؤومةآدمخطيئةآثارعلىبصراحةغريغوريوسيتكلم
الآنناإاللعظة1إبليسوخداعاألولاإلنسانمعصيةبسببعليومحكوم

هوالذيلضعفييايقولنهأمعاألصليةبالخطيئةوواضخاصرلمجااعتراقاعندهنجد
العقلالفاقدياألطفاليصفذلكمعوهو382لعظةJ1األؤاإلنسانضعف
oبرارحالةفيبأتهم

ماتأوالمعهودةالسندونلكونهالمعحوديةتقبليستطعلممنأنيرىوهو
بتعميدينصحوغريغوريوس40r2لعظة1ءالسمماإلىوالجهئمإلىيصيرالفجأة

الموتخطرفييكونوالمLم40YAلعظة1عمرهممنالثالثةالسنةنحوفياألطفال

ءالعذرامريم

األرثوذكسيةفيالزأويةحجرغريغوريوسمعeiثاوتواالسمأصبحلقد
قالأفسسمجمعقبلوذلك

وإذااالوهة1عن4مفصوقهوهSOTOKOSااللهوالدةهىمريمالقديسةأنأحديعتقدلمإن
Uإلهيامغاأوبشرياإلهيافيهاينشألموقناةمنخروحمهءالعذرامنخرجالمسيحبأنأحذل



orIVقيلئزينزاريوسغريغووكيوندلكبا

فهذاالطبيعيةسئتهعلىجرىالحتللكونوبشرئارجلوساطابدونجرىالحتللكون

جديرفهواأللرهةإليهانسلتثمأؤالصيغاإلنسانبأنأحدلJفإذاإلهيغيرإنسانأيضا

فيأحثأدخلوإذاويغفلهااإللهوالدةينفيالقولهذامثلانذلكمئسليكونبان
ذاتهالواحداالبنمنبدالاألئممنواآلخراآلباللةمنأحدهماابنينالموضوع

وطبيعةاللةطبيعةطبيعتانهنالكالقوبمداناإلووبهؤجمذالذيالتبتيمنهذافلئسقط
وإنإنسانانهنالكوليسإلهانوالابنانهناللصليسولكنوجسدروحثمومناإلنسان

101الرسالةوخارجهاإلنسانلداخلالنعبرهذانبولاستعمل

رستيافخاالا

رسائلهإحدفيءجاحقيقيةسريةذبيحةاالفخارستيافيأنغريغوريوسيرى
تأئلفييكونعندمابالمريضينهضالكاهنلسانإنأمفيلوخيوسالمطراننسيبهإلى

الكثيرةخطايايمنوخلتيبالليتورجياتحتفلوأنتذلكمنأكثرفاصنعالسيدأمام
أجلسمنالصالةعنتتوقفالالكريمصديقىيايديكبينالقيامةذبيحةتكونعندما

دمويةوغيرسريةبطريقةتفيئوعندمابكلمتكالكلمةئئزلعندمافيوالشئفاعة
الحربةدثابةصوتكجاعالدعنالرالجسد

الئأليه

التأليهموضوعالهوتهفيأثناسيوسالقديسعالجهاالتيالرئيسيةالموضوعاتمن

اليونسسانيينءاآلباجميعذلكفينهجهنهجوقداالنسانهيتألكىإنسانااللةصارلقد
غريغوريوسقالوعملهالتجسئدهدفهوالذيالمسيحيتأليهعلىفتكلموا

الجامعاالسمأئاسالقدوحواواالبناآلبباسموسأعفدكمللكلمةساتلمذكم
إلحادكلتطرحونأنكموالحركاتبالكلماتوستتعلموناأللوهةفهوللثالثةالمشترك

تنازلاألزليةالكلمةاللةابنأنآمنوااأللوهةصصفيواحدةدفعةوتنتظمون

فيإذنتقومفالمسيحيةوهكذاlلوهةIاعتباتإلىأنثترتفعحتىالبشريةدرجةإلى

ائخذعندماالمسيحصنعكماألوهةحياةالمسيحفينحياأنعلىكريغوريوسنظر
نعيشهاالتيشريةالبالمعيشةوعاشبشريتنا

فيباشتراكنايتحفقفهوالقدسروحاعملومنالتجسئدةرط9تأليهنانrوإذ
القيامةمجدفيئضركناالذيالضليبحياة
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ومتصؤفوشاعرمفكرخاتمة

صةوالثسوالشعريةالخطابيةمواهبهافيفريدةشخصيةالنزينزيغريغوريوس

وفيورسوخاصالبةإألالعصراضطراباتتزذهالمالتيوعقيدقاالالهوتيعمقهاوفي
لمالغنيةالفنيةالعبقريةهذهقيلوقدعاصفةوكلعاطفةلكليضديالذىشعورها

العالمهذألمتلتصوغةتكن

اتزانمنفيهمابسبصاوقائدارائذاغريغوريوستعليمكانالالهوتيةالناحيةمن

ويرىشداومرلهأستاذاغريغوريوسيعدايرونيمسالقديسوكانووضوحواستقامة
وكان8اجافخوربهوأناأستاذيكانالقدالالتينءاآلبابينلهمثيلjأن

بهاإلعجابشديذيكإيرونيمسوأوغسطنسروفينس

Sالمعترمكسيمسعندسيما3وواسععميقأثرالشرقفيلهنوكAiويوحنا

األرثوذكسيةالمسيحيةعليهاتقومالتيالقاعدةتزالNaوآراؤالدمشقى

ورائداالنسايئالمكرأعالممنعلمالنزينزفيغريغوريوسأنالقولوخالصة
والمعسيحيةاإلغريقيةالحضارتينصدرهفيتجقغوهلييئالقويماألرثوذكسىالالهوتفي

األخاذةالبالغةعقيدتهمنتتدافععنيفوخطيبوالتعبيرالكلمةأئمةمنوإمام

كرهقديسوأخيراشعراباليونانيةكتبقنألمععصرهفيكانشاعروأديبالساحرة
عليهصلمتضليباأسقفيئهفكانتبأدئةواالنفرادالعزلةوتعشئقمكرفاإليهافقيدالمناصب

والحقيقةاللةسبيلفيالعالم

رولئشلدحضtالدونبئسر8



لتيصياوريوسكريوكئهوندبالك

5rrfr9الييمئيوسغريغوري

or9

اوأل
ئانئا

حياته

أعماله

العقائدئةاألعمال01

والوعظيةالئفسيرئةاألعمال02

والرهبانئةالئسكيةاألعمال03

والرسائلوالمواعظالحطب04

والألهوتئةالفلسفيةغريغوريوسلكرةثالثا

اللةمعرفةا

الثالوثعقيدة2

جيالويستوخرنئةلمسيحاا03

األضرةألزمنة1األسخطولوجيا04

رستياالفخا105

ومتصؤفوشاعرليلسوفغريغوريوسخاتمة

األعظمأبداهوئمنواألبدئاتاألزمانجميعفيباقترابنانهايةبالنمونايكونألنيجب
يداألناثمنشيدموضوعفيعظة
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حياتهأوألة

علىبدفةيطلعناماومؤرخوهمعاصروهكتبهوماغريغوريوسكتبهماقيليس
بهتوحىمانلتقطكمابحثنافينلتقطهاوتلميحاتإشاراتهنالكوإئماحياتهمراحل

سئاللةمنأنهعرفناوقدتاماإفصاخاغريخوريوسبهئفصحلموماوالمقارباتالمقارنات
شخصينهنالكأنأفيهشكالوتماباسيليوسألخيهدراستنافي5علىأتيناكريمة
مقيقهويناuشقيقتههماحياتهتوجيهوفيغريغوريوسنفسفيعميقأثرلهماكان

أباهفقدأنهأيضافيهشكالومما4ومعلفاأئاموئفاتهفيدعاهكثيراالذيباسيليوس

الفرقكاننعرفالولكئناأمرهتوئىقدالبكرأخاهباسيليوسوأنحداثتهفي

سنةكيادوكيةقيصرثةفيئعلمنSعندماأخيهدروستبعهلوالالسنفيبينهما
6orالبالغةأساليبمنضليغاكانأنهآثارهمنيبدووالذيIzبالفلمسفةواسعإلماما

ترددأئهيبلغنالمنهأمعوالطحثوالهيئةالطيعيةالعلوممثلمنعصرهعلوبموبشئى

الئزينزفياوكصدباسيليوسكأخيهوأثينةوالقسططينيةقيصريةمدارسعلى

LJمحتىشبأإنوماكبادوكيةقيصريةفي4rوrreبينماغريغوريوسؤلد

فيكونأسمىإلىيشذهأنباسيليوسحاولوعبصاقارئاثهاسئاوصارالكنسيةالخدمةإلى
عاد65rسنةالمدرسييوليانمسقرارألغىوعندماالرهبانيةالجماعةحياةفيعوئاله

مؤفلغيرأصبحآنهإلىأشارالبتوليةعنبحثهوفيالبليغةالكلمةمهنةإلىغريغوريوس

احمهابفتاةاقترنأنهوقيلتزؤجآنهعلىبذللثأستدتواوقدالتبئلممارفييشتركألن
غريغوريوسإليهفوتجه5rAسنةيتتوقوأئهاحياتهسحابةلهاوفيانئثيوسابية

تعزيةرسالةالئزينزي

النيقوئينجماعةتدعيمإلىباسيليوسعمدrvtسنةكيادوكيةإقليمقسئمعندما
الثاقبةالعقولذويمنجماعةالعقيدةعنللدفاعوجئداألسقفيةالكراسىبزيادة

معلىالدعوةفقبلنيضساسقفيةإلىغريغوريوسأخاهدعاوcالصلبوااليمان
يأخذبامميليوسإليهكتبوقدبالضعوباتحافلةكانتاألولىالسبعأسقفيتهسينيأنإال
و58الرسالتانالعامةوالعالقاتالكنسيةالسياسةموضوعفيسذاجتهعلبه



Owiلتيصيانمريفوريوسوكتوندلكتا

وبأنالكنيسةأموالبتبذيرفاتهموهاألريوسيينعليهأتبماوهذاالخبرةإلىمفتقراويعدة
كرسئهمنأسقطالبنطسحاكمإليهدعامجمعوفيشرعيةتكنلماألسقفيةرسامته
فيكرسيهإلىفعاداألريوسيةحدةوضعفتفالنسماتأنإلىمنفاهفيولبثونفي
حفاوةبكلواسئقبلcrVAسنةآخر

أخيهمهائمبحميعيقومأنغريغوريوسعلىفكانباسيليوسفيت9rvسنةفي
وظهرقوةإلىضعنيمنحالهتوانقلبنجمهفتألقوالكنسيةوالالهوتيةالرهبانية

قضايافيقاSUخبإزاوالهوتمامفؤهأوخطيئاوصغيرةعبيرةلكليطلبكنسياسياسيا
اتعالقيقيمأنحياتهآخرإلىاستطاعالكلمةمسموعوواعظاالعقائديةالعصر
األصرةلتأبيناختيروفداإلمبراطوريالبالطومع4القسططينيةالعاصمةمعوثيقة

فالسيالاالمبراطورةئمبولخاريا

اأدفيإليهغهدفيهاشتركالذياألؤلتشرينأيلولأنطاكيةمجمعفي

يقيمأنفاضطرلسيبسطيةمتروبوليئااختيرءاألثناهذهوفيوأرمينيةالبنطسكنائسيزور

مجمعوفيأصيالأسقفابطرسأخاهلهاانتدلتأنإلىالزمنمنردحاالمدينةتلكال
منذوكانالبليغالعقائديالالهوتمبخطابهاألنظارلفت8rتموزأيارالقسططينية

اليهطلبوقدالصحيحةاألرثوذكسيةأركانيعاونالذمماألساقفةجمدادفيالحينذلك

ولمعالجةئصرىكرسييتنازعانأسققينبينللتوفيقالعرببالدإلىيتوخهأنالمجمع
كناألمLوزارأورشليمفيتوففأبرشيتهإلىعودتهطريقوفيهناكالمتفشبةالبذعبعض

سنةأواخرنحونيصسفينIالمقدسة

االبنألوهةعنالضهرخطابهألقىrArسنةمنعقداالقسطنطينيةسينودسوفي

وفيالقسطنطينيةسينودسفيالمششركينالئحةفياحمهوردوقدالقدسوالروح

باسيليوسأخوهنطمهاالتيالرهبانيةللحياةيةالروحالقواعدوضعإلىانقطعآيامهأواخر
4r9منةتوقيأنإلىظلهوتوارى

أعمائهنئائا

وعلميبمافلسفيةثقافةربئفيهاظهرومتنوعةكثيرةأثارالنيضيلغريغوريوس

النفوسأممىمنكانكصاالالهوتيينألمعمنفكانمتوفبمعقلئوربواسعة
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Jمننظراأثقبيبهونوقدوالئسكيةالصوفيةالحياةفيالناظرينأعمتيومنحانيةو
لبالكبالهـالفضلولهوالالهوتيالفلسفيالحقلينفيالتزيتريغريغوريوسومنباسيليوس

االمبراطوريالبالطفيجذاعطيمتقديرلهكانكمافلسفيةبنظرةالالهوتمعالجة
هيماريوسفسطائيةسالثانيةالسمفسطائيةفيشاعالذيالمنهجفيهافجالتيلبالكته

كخطيبونفسيتهيتصثنلموإنوليبيانيوس

علىعملوقدغريغوريوسكتابةفيملموسأثراقيينوالروأفلوطينألفالطون

الروحانيأفلوطينومعالمسيحيالمستوىإلىالوثيئمستواهامنالقديمةالفلسفةنقل

واكتسبتاإلغريقيةالفلسفةتنضرتوهكذاالمسيحيالتصوفىالوضعمنتمكن
أساسهعلىقامتعمفاالمسيحيالتصوفاكتمسبكمماجديدةوروخااجديألامتدادا
Lbامتداوأفقانتشارهافورةفيوالنسكيةالرهبانيةالحياة

الصعبمنكانكصاالشيصيغريغوريوسآثارتاريختحديدجذاالصعبلمنوإئه
بعدظهرآثارهمعظمأنيرونالمؤرخينأكثرولكنحياتهمراحلشتىقيبهاللحاق

إلىذهبمنفمنهمالكتالنأسلوبهإلىنظرقمفييختلفونهمrycjباسيليوسوفاة

القديمةالثقافةروعةفيهولمسمستوىأعلىإلىرفعهمنومنهمومعقدثقيلأسلوبهأدن

شاعرفغريغوريوسtحاكلوعلىألفاظهاموسيقىيرتساوقعبارافاتناغمفي
أفكارشاعرقيلكماوهووصوفيوفيلسوف

العقائدئةاألعمال01

الثالثلففيأفنوميوسءآراغريغوريوسفيهافئدكتبأربعةأفنوميوسضذء
وأسقطباسيليوسعنودافع0Tفالدمنأبعذدفاعكتابهفيءجامادحضاألولى

أفنوميوسقدمهالذياإليمانمأاالعتراففيءجامافئدالرابعوفياألريوسيةحججغ
rrسنةغقدالذيالقسططينيةمجمعفيلثيودوسيوس

لمالكلمةيتخذهلمماأنفيهاوكررناريوسييناألبوليثيهاهاجمكضبثالثةب
الكاملةإاإلنسانيةالطبيعةيعىيفتإل



لنيصياريوسغريغودوكيرنلكظ
orr

الكبرالتعليمكتابب

هسموليةالهوتيةمحاولةأولالكتابهذائعذأوريجانسمبادئبعدمن
أيضئاغريغوريوسفيهاعتمدItrAسنةنحوظهرأنهويعتقدالمسيحيةالعقيدةخالصة

الكنسيينءؤساjلفقدمالمقذسالكتابمعطياتىعليقتصرولمالماورائياتعلى
فهذاوالوثنيبنواليهودالهراطقةلدىعنهاوالدفاعالمسيحياالعقائدأهئمبسطفينموذخا
أوريحانسنظرثاتيئقبلالالعقلئةالحخةعلىأيضاوالقائموالدفاعنالتعليمىءالبنا

قيامةموضوعيخاواقعيانحواينحوإئهاالعتمادبعضعليهااعتمدوإنعشوائيةبطريقة
أورمجانسخصمالشهيدمثوديوممارأيذلكفيمئبغااألجساد

الثانيالقسموقيأفانيمثالثةفياللةوحدانتةؤلاألالقسمفيغريغوريوسيعابم
واإلفخارستياالمعموديةالثالثالقسموفيءوالفداوالئجحئدالخطئة

كريناjIAالحو

الثسانيكانونYJأوفيأو9األولكانونحواالموتشفاعلىيناuكانت
80rوالقيامةوالخلودوالموتالئفسفيآداغهلسانهاعلىغريغوريوجعلوقد

عقيدةعنيدافعرسائلأربعفينراهالعقائديةغريغوريوسآثارمنبقيماوفي
الرسالةأشاالجوهرفيحدواالثاللألأذوفيالثالثةنيمuاأللينالعالقةويبينالثالوث

A18األوهةغربغوريوسيظهروفيهاباسيليوسإلىخطأمنسوبةفهىlالقدسحور
الفلكيةالجبرثةمذهبغريغوريوسفيهينقضوثبئفيلسوفمعحواروهنالك

والوعظيةالتفسريألاألعمال02

األئاموتفسيراإلنسانخلقالخليقةتاريخفيمهقانمؤئفانلنريغوريوسء
األيامفيهوأبخالفصحبداعيبطرسألخيهوفدمهمنهمااألولوضعالدفاعيالستة
الحرفيبالمعئمتقمداباسيليوسنهجعاديهغيرعلىفيهنهجوقدالسيليوسالستة
التفسميرئةأعمالهسائرفيشاعالذيوالرمزيالمجازيالتفسحيرعنومبتعدا

فوقالتعاليإلىالنفغريغوريوسفيهايدعوالجامعةسفرفيمواعظينال4ب
النفسهيكلفياليةاإلللقدرةالصامتةالعبادوإلىالدنيايحمالالزهدوإلىالحوالم
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زواجفيبالئةالنفساتحادقضةالواعطفيهايرىاألناشيدنشيدفيموعظةعشرةوخمس
النفسانطالقموضخااإللهيالححبيغمرهابنفسالبيانرائغتحليفايحلقوهوسرقي

المزاصرفيمواعظوعذةوجودهاغايةاللهإلمماالمحدودغيرتصعيدهافياللةبحمثالنشوى

نظرهفيوالمزاميررمزياتفسيرايفسرهاثجونظامهاالمزاميرهدفتأؤألغريغوريوسيبين
فييبرزهاروحيةمعانولعناوينهاالكماللمسفينالخصالدرجاتتمثلكتبحمسة
عىيساتألتطويبسفيمواعسظUriانيالربيةالصالةفيمواعظوحممسوورعتقوى

المشماهدةإلىتقودالتيالكمالسلمفيدرجاتثمانيفيهايكتشفنtإغريغوريوس
طلباقآيفسترثمالصالةضرورةعلىبكالملهايقدمفهوالربيةالصالةأئاالسعيدة
وإنناالكورنثئينإلىاألولىبولسرسالةفيوموعظتاناألحيانغالبفيياأخالقتفسيرأ

موسىحياةهولغريغوريوستفسيريعملأشهرعندسنتوقف

موسحياة

الكتابوضعتاريخ

فدوكانالرهبانأحدطلبعنr9سنةنحوكتابالهذايوسغريغووضغ
يسهايهتعزضالذيوالحسذإليهيشيرالذيشعرهثشيذلكعلىJيدالسنفيتقدم

ءأصداوتركتحياتهأواخرفينشيبتالتيالمسيحانيةوالضراعاتممرارةعنهوتحدث

الكمالفكرةعليهتسيطرالذيالروحيالتعليمفيالكاجملالئضجوهذاالكتابفيحعةوا
متواصالنمواكونهفي

بالمضمون

حياةرافقتالتياألحداثخالصةالمؤلففيهتناوذقسمقسمانالكتابفي
وفيلونباسيليوسنهخعوناهخاCوالعذدالخروجسيفريروايةإلىفيهائستنذاموسى

األخالقيةالمعالمااستخراجإلىأبدارامياj4تفسيرهفيالتاريخحرفيةمعتمداأياليهودي
األحداتيضختموغريغوريوسالقديسينأحذسيرةموسىحياةوكاألوتبئتفيدالتي

العليقةمثلمنالعحائبيةالطاهراتعلىويشدداألخالقيةالفائدةإلبرأزالتضخيمبعض

طالضفادتكاثركتفسيرالخارقالجانبئقصىالتيالطبيعيةبالتفسيراتوينددالملتهبة
الئقةمعانييضضنهاأوالشائنةالجزئياتويسقطموسىمنبأمرالالطييعيبالتكاثر



oreلئيصياغريفوريوسدوكيونلكثا

حرليئتفسيرالكتابمناألولفالقسئموهكذاالمصرئينأموالعلىالجبرانيينءكاستيال
التقوىعلىيحمل

فيللترفىصورةموسىحياةتصبححيثالكتابجوهزففيهالثانيالقسمأئا
القصمهذافيغريغوريوسنهجوقدالضوفيةمسيرقافيللنفسومثاالJالكماقدارج

يسفرالرمزيالتفسيرطريقةفيلونطريقة3إوأضافالروحيالتفسيرفيفيلوننهبئ

بولسالقذيسرسائلسيماوالالجديدالعهدفيذلكمنبعضانرىكماالخروج

صوراتصبحولكئهاوحسحبروحيةلحقائقصوراتعذلمفيهاالخروجسيفرفأحداث
فياألحداثفأهئموهكذاأقامهالذيالجديدوالنظامالمسيحهيوروحيةاتاريخيبملحقيقبما

والمنالنحاشيةالحيةمثلمنالمسيحعلىومفقةاإلنجيلفيمذكورةالخروجسفر

واألمثلةبولسكتابةفيفاشيةالرمزئةالطريقةوهذهالنيروالعمودالمصحيوالحمل

كانواكلهمأباغكمأناالخوةأئهاتجهلواأنأريدالقوتهعلىمنهانقتصركثيرة
البحسروفيالغمامفيموسىفياعتمدوأوكلهمالبحرفيجازواوكلهمالغمامتحت

كانوافإئهمنفسهالروحىالشرابشربواوكلهمنفسهالروحيالطعامأكلواوكلهم
هذهجرثولقدالمسيحكانتالصخرةوهذهتتبغهمروحيةصخرةمنيشربون
رصجمبرةفيهالناليكوناألمور

ولكنالتفسيرمنالنوعهذاإلىغريغوريوسسبقأوريجانسأنفيهشكالومما
منبالبارزفاكتفىسابقوةفعلكماوالتأويلالتفصيلفييغرقلمغريغوريوس
الكمالقفةإلىسلفاوجعلهاألحداث

الكتابفيالمنشودالكماذ

أناليونانفدامىيرىوفيماالفضيلةطريقعنالكمالهوالكتابموضوع
وأنماألإلىستيرالفضيلةأنغريغوريوسيرىتماتهغالشىيبلغأنلنيهوالكمال
كانتالتيحياتهفيالقكرةهذهيحسئدوموسىiمتواصلوتطوردائمنمؤثممنالكحال

حركةوالالئتناهيالالمحدودنحودأئمةحركةفالكمالوهكذاالميعادأرضإلىقسيرة

المجهوليإلىيجدإنسانحركة33iفيلfoLeLامIلحتدوهاءراjماتنسى
تصؤرلقدغريغوريوسبهتفردالذيالرائعاالبتكارهوذللثذاتهعلىأبداويتفوق



orنيقيةجممعبعدءاآلبا

ةحركالفضيلةمنيجعاللمولكنهمامتعاقبةمراحلالروحيةالحياةوأوريجانسفيلون

المتعاقبةالمراحلهذهتجتاز

الحقيقئةطبيعتهاإلىالنفسبإعادةتقوئمالروحيةالحياةأنأفلوطينويرى
أيضاغريغوريوسإليهيذهسبماوهذاالغريبةالعناصرمنتحملهماكلمنوبتطهيرها

تقوئمالروحيةالحياةوأندئةصورةكوفافيهىالحقيقيةالنفسطبيعةأنيرىولكئه
ئشبهأنيجبوالصورةاللةإلممامتواصالتحوالالنفسوبتحولالصورةههذءمجال

فيعنهويختلفcلهحذ1كونهفياللةئشبهالمخلونفالروحعنهغشلفوأنصاخبها
غيروأبداالنمودائئماللةفياشتراكهوالئفسفجوهروهكذادودةمحالحركةكونه
وقدلطييعتهاوالتنكرالشرذلكمنفيكونالناميةالحركةهذهالحريةترفضوقدئنتبما
الحقيقيلجوهرهاإلنسانوتحقيقالفضيلةفتكونتيارهافيتسير

وغيزمتحركغيزفالئةبالئةيتمثلوتجعلهاللةإلىاإلنسانتوخةالحركاتأممبولكن

والالحركةلركةابينالتمثليتمفكيفحركةجوهرهافيوالنفسالتحؤلقابل

الديمومةهذهوفيالحركةفيديمومةآنهوفيحركةالنموأنفيغريغوريوسعندوالحل

بالئةتمئلهواستقرار

الالذاتعلىتفؤقهوأثابتةحالةهواللةنحوالتصعيدأننرىكلهذللثمن
التجرداتهذهتشقوقدجديدةلمراحلجديدنغماتستمطرمتعاقبةتجرداتفيينقطع

اللةعلىالكاملبالتجردانفتحتإذاحتىالغايةبلغثألهاأبداتحسثوهى4النفسعلى
الضافيالحبفيفانيةهوممcLكلعنتخليهافيوئصبخكامالاستسالمالةتستسلم

تعلمعشرةالعددإلىأوالذراعإلىينطروتنالخاضةالحدودبعفنتتبغةالكئمفيقيامماكل
فيأئاأخرعنذوينتهيانماحدعنديبتدئانبأسنهمايقومفيهماالكمالأناليلمممام

الأنهوواحدحدسرىيكمالناليسأننفسهالرسولعنأخذنافقدالفضيلةموضوع

فيقمايتوففلماإللهي4الرسوهذاالعقلوالثاقبالواسغالرحلفهذاحدلهيكرن
الصئعىعنالتوففجمندهيكنفلمأمامههوLمإلىاالمتدادعنالفضيلةإلىستغيهسبيل
ضذهقيلهاحاتحدولكئهمحدودزغطبيعتهذاتفيخيركلألن3اSلماأمانقؤطن
Jهةائمضادالحقائقعنديتوقفضرفكلوهكذاالظلمةفيوالئورالموتفيفالحياةوهكذا

بدايةهوالغضيلألطريقفيالمئعيعنالتوففكذلكالموتبدايةهيالحإةنهايةأنفكما
موضرعفيالكمالإنقلناعندماضالذكالمنافيبكنفلموهكذاةليذرlاطريقفيالسحعي



orvلئيصيايغوريوسكروكيرندلكتا

منيكونVوضمنينحصرماأنأوضحناوقدحدلهيوضعأنيمكنالالفضيلة
9Aحياةالفضيلة

كتابهفيالقديمةوالعلومغريغوريوس

علىئحرضجهةمنهومختلفينموقفينالدنيوئةالعلوممنغريغوريوسيقف

أكثوقدأخطارهامنيحذرأخرىجهةمنوهوالدينأمورفيواستخدامهااكتساها

كتابهفيأثرهاظهروقدأساليبهافيالتعفقوعلىمنهااستطاعمااكتسابعلىهو

جانبيةمعالجاتإلىفانجرالتأليففينظامهاوائبعالثانيةالسفسطائيةالمدرسةنحوفنحا
السفسطائيينتستهويواستطراداتأوصافوإلىمتسلسلةجدليةقياساتوإلىكثيرة

التيوالبديعالبيانضروبمنذلكإلمأوماوالجناسوالطاقالمجازمنكثيرةوجووإلى
Urونيرةظلمةقولهفيكماكتاباقمهايرضعوناbأسفلإلىعودلصاlحركة

جاراهفقدموسىحياةفيوسعYاالتأثيرألفالطونكانالفلسفيالحقلوفي

المجنحةالنفوستحليقوفيالعودةإلىوالتحرقديالمAلمالعاوهميةإلىالنظرفيغريغوريوس
فصورةاألممىسبيلفيأعلىقضةإلىقفةمنومتنفلةذاقاعلىمتفوقةاألعاليإلى

وأفلوطينأفالطونآثارفيمنتشرةالجذابالخيرإلىبطبيعتهاتمتدالتيالخفيفةالنفس
ومرادفةالحسئةالظاهراتمنبالتعريالكينونةإلمماالعودةفكرةاألفالطونيةءاآلراومن

الئفسوتقسيئمالنوررؤيةعنالعبنبتمنعالشرومقارنةالشروسلبيةللخيرالكينونة
وقدالعقلويقودهاحصانانيجرهابعربؤوتشبيفهاوغضبيةوسهوانيةعقلئةإلى

أرجخوكانغريغوريوسإليهاينتمىالتيالفلسفيةالمدرسةموضوعفيالعلماغاختلف
عناصرتجمعالحديثةاألفالطونيةعنمستقلةخاضةأفالطونيةصورةهومذهبهأنءاآلرا

ورواقيةأرسطوطاليسبةعناصرإلىأفالطونية

والرهبانئةالنسكيةاألعمال03

رسامةئغئدكتبهاألولىغريغوريوسأعمالمنالبحثهذاةالتبتلليء
التجديدعلىشهادةوهواألسقفيةإلىهوئدعىأنوقبلrvاألسقفيةباسيليوس



orليقيةمجمعبعدءاآلبا

مذهئهعليهايقومالتيالفكرةهذامجثهفيغريغوريوسيبررباسيليوسبهقامالذي
Iئطفرماوالمشاهدةالتأثلفييجذوهواللةصورةعلىاإلنسانخلقأيااللوكيئهويئ

البشريةالتضوراتفولقاللةإنإذالحسياتفوقLمlإويرفغ

علىتعليقوهوأولمبيوسالراهبإلىموخهبحثالمسيحيلالكطفيب

هذاوخاتمةالنفسفيالمسيحعملهىفالقداسةالمسيحانيةبولسالقديسنصوص

التاليةهىالبحث

حدمجذهالالكحالاألصلحإلىدائصةحركةولكئهأبذايتحفقالالحقيقيالكمال

هرمونيوساسمهئراسيلإلىموخهبحثووظيفتهمالمسيحئاسم

األولىللصورةوتجديداإللهيةبالطيعألءاقتداالمسيحيةأدوخالصته

9rvcاألولكانونالقديسةوفاةعقمتالسميرةهذهكتبتماكريضاحيماةد

المسيحيللكمالنموذخاكانتالتي

األخيرةاماألفيإالLميكتشتفلمالمهئمالمؤلفهذاالمسيحيةالمؤسئسةهـ
هيكليةعلىوينطوي9rcسنةبعدأيحياتهأواخرفيغريغوريوسكتبهمماوهو

منومقاطعالنسكطبيعةفياألخيرةكلمتهوعلىالرئيسيةغريغوريوسءآلراشاملة

الرسوليةالحياةصيغةمغايحققؤنالذينإلىكتبهوإذموسيحياةوفيالتبتلفاكتاتيه
الحياةوهدفإليهئوجملالتيوالوسائلالرهبانيةالحياةهدفيستخلصأنحاولفقد

تشتركعملهوالنمووهذاالبلوغمرحلةإلىالروحانيباإلنسانيرتقيأنهوالرهبانية

متنابمتطهيرأصلفيوكاناروحانيااإلنسانجعالوالمعموديةاإليمانوالحريةالنعمةفيه
الغيرالنورلرؤيةمؤفلةأصبحتبحيثوالثباتالشقةإلىونقلهاءاالنطوامنالنفسحرر

بالمسيحشبيهةيجعلهاوحدهالتواضعدركا

كليصبححيثالمشتركةالحياةممارسةعلىتشديدالكتابمنالثانيالقسمفيا
متبادلةخدمةنظامهوالنسكالجميعخدمةفياتيةةإراوبكلبذاتهبكفرهواحد

واضحةتصبحوالطريقالمحبةوتألقالفرحفي

97اإللهئةاإلرادةءميناإلىاالخوانةقيادمهضةإليهلقيتقندليالالجمعئةتتجذعندما



orqلئيصياريوسغريفودوكئونلكظ

األشذغريغوريوسذاتياتمنوهذاالتأملحياةعنشديدعiالثالثالقسمفي

الفضائلسئلمقفةفالصالةبروزا

يجدوالمناجاتهفيوبالرغبةالرلتبحثيضطرموعونهJrبقيادةالصالةعلىيكثمن

VAاإللهيالصالحتطبفيرعبتهأيداتزدادبلالصالةإلىظمأهيرويما

والرسائلوالمواعظالحطب04

دونوهىالنيصيغريغوريوستراثفيقيمةاألقلاألعمالهيوالمواعظالخطب
والالواقعيةباسيليوسنظرةيملكالفغريغوريوساآلخرينالكبادوكيينومواعظخطب

كمالهتنقاداليعتمدهLالتيالثانيةالسفسطائيةوأساليبوخيالهيالنزينزعفوية
ومواعظسهخطيهفيعابموقدالتأثيرومنCمنخاليةعندهتبدوبللهماانقادت

فرجئيوتجاوزاتالقدسوالروحاالبنالهوتمثلمنوأخالقيةالهوتيةقضايا

ومواعظخطبوسولغريغورياألطماعوذوياللةكلمةومعانديالمعمودية
والظهوروالفصح0الميالالكنسيةاألعيادبداعيبلقيهاكانالتيكتلكمناسبات

دةالشهافيهعطهفكانحتاالصعودعيدبداعىوعظمنأؤلوهوالقديسينوأعياد
AArرأالعنصرةعيدعنالعيدذللثانفصالعلىاألولى

اللتانوالثالثةالثانيةأشهرهاثالثونإالمنهاإلينايصلفلمغريغوريوسرسائلأما
الحبئذلكتعطيمفيالغلوفيهماوشجبالقدسإلىالحبئلموضوعفيهماعرض

إذاإليكاللةبأقيتكونحيثماولكناللةإلىالتوخهفييفيدالمكانإلىمكانمناالنتقال

حافالالداخليإنسائككانإذاولكنفيكاللةيسكنألنeمهئأنفسكغزفكانت
فإئكالقيامألصخرةعلىوالزيتونجبلعكللىأوالجلحلةعلىوكحنتالشريرةباألفكار

بالمسيحبعذيعترفلمالذياإلنسانيكولهمابقدرفيلثالمسيحتقبلعنبعيداستكون

والالهوتئةالفلسفيةغريغوريوسلكرةئالئا

المتوستطةاألفالطونيةاألفالطونيةبالصبغةغريغوريوسفلسفةاصطغتلقد

موضوعفييناLمأختهمعحوارهفيبوضوحتظهرالتيالناشئةالحديثةواألفالطونية

Jrأفالطونيةبهتمتازوالذيفيدونحوارفيأفالطونخطةوعلىوالقيامة



fنيقيةبعدمجمعءاآلباه

غريغوريوسيميزماوهذاالمسيحيةالفكرةعلىتوفيقئاتطيفامطبقةأئهاهوغريغوريوس

العميقالمفكرالباحثيننظرفيجعلهوماالكبيرينيالكبادوكيينزميلييماعنالنيصي
الفلسفة

فيلونبهعرفالذىاالسكندريالتقليدعلىكزميلييمايستندالهوتباتهفيوهو

األزمانآخرفياالصالحفكرةعنهأخذوقدأوريحانسيذكرماوكثيراوأوريجانس
Sرىسن

أنسىبولسكلمةعلىغريغوريوسعندفقائموالضوفيالنسكىالالهوتوأما

اللةنحوالمتواصلالتصعيدعندهفالكمالا3rفيلUUtcلىوامتذورائىما

موسىحياةدراستنابفيذلكفضلناكما

للعقيدةالمنطمالهيكليالعرضصاحبأوريجانسبعدهوالئيصيغريغوريوس
7أفنوميوسضدللحقيقةمعياراالمقدسالكتابمنينطلقإئهالمسيحية

فيرفيوالعقلللفلسفةالهوتهفيواسعامحالويجعلJ11f1YIc4للعقلليألtو
ئعطياتمنالتقليديقدمهلماإغفال

والعقائدنالجميعومقياسئامعياراالمقدسالكتابنجعلإئنانريدمائثبتأنلنامجقال
والقيامةالنفسالكتابهذاومضمونبئفقماعلىإالنوافق

عنورثناهالذكبالتقلبدنتشمتثأنعلينايجبالمسألةهذهءاحتواعنتفكرناعجزإذا
آلهةثالئةيوحدyءاآلباسلسلة

الثهمعرفةأ

فقصطبيعيةمعرفةليستاللةمعرفةأنغريغوريوسيرىوأفلوطينفيلونأثرعلى

تعاليفياللةمعرفةقضةيجعلولكئهالحسيةفوقءاألشياإلىالحسيةءاألشيامنثنطلق
نشوةLءالسمابسعادةئسبقتمثعإلىأمباشرةدئةتأمليةمشاهدةإلىالبشريةالنفس

ومذهبهcسبيئالالهوتuأمحاسيةلمحاتمنعندهماوإن6التطويباثوعقليةإلهية
لذيونيسميوسسابفامنهجعلذللثكلنخطاف5Jوتصورهاإللهياالسمموضوعفي

المعترفلمكسيضمنوئلهضااألريوباغي



oftلئصيايفوريوسغروكيونلكباد

لوثاكعقيدة2

العالقةتمييزهواآلخرعنأحدهموتمييزواحدجوهرفيأقانيمثالثةالثالوث
فيالمتبادلةالعالقاتأماالثالثةاألقانيمعملهوالخأرجإلىإلهيعملوكلجوهرتمييز

ماالمبدأعنيصدرماوفيالمبدأهذاعنيصدروماالمبدأهنالكةيليكمافهىالداخل

4اآلباكسائرفغريغوريوسالمبدأعنرةمباالصادرطةبوسايصدرماJمباشمرةيصدر

اآلبمعالقدسفللروحذلكومعباالبناآلبمنينبثقالقدسالروحأنئعلناليونانيين
مشماعلبثالثةالثالوثغريغوريوسيشبهالمقدونيينضدJالمقاوفيالطيعيةعالقته
الصالةعنالتفسيريةعطهوفيالثانيبوساطةالثالثويشعلالثانيمنها4األويضحل
الذيالروحهذاوأناالبنمنأيضاوأنهاآلبمنالقدسحlاأدتيوضحالربية
واالبنالروحبينالتيالعالقةعلىكالمهكانوهكذاالمسيحروحأيضاهواللةهو
اآلخرينالكبادوكيينكالممنوضوخاأشد

المسيحانئة03

الالمتناهيالجمالاللةهدفها5Uحدالرغبةتشذهدائمةحركةفياإلنسان
الرغبةمحطذلكمعوهوالمدركغإزإئهمنهالنفسافتربئكلمابعدايزدادالذي

خطاهثقلتاألولينأبويلعثرةبعدواإلنسانفيهإالالسعادةتجدلنالتيالبشرية
عونمنلهبذالفكانفيهالتصعيدحاولكلماقذميلتحتالكثيبرملوقاوى
خليقتهجددالذيالتجسدكانوهكذاالمإلزرةالنعمةإليهويعيدعثرتهمنينتشلهحماوفي
اللةلمحبةقلبهاوفئحالمتعثرةالطييعةفيالرحمةوسكبابنهاللةأرسلsإالمخرجة

إلهيةطبيعةممئزجتينغإزكاملتينطبيعتينالمسيحفيأنبوضوحيعلموغريغوريوس
وأنالطيعتينمنكلميزاتيجمعواحدشخصفيكاملةإنسانيةوطبيحةكاملة

ثممنءوالعذرابشريةيدتصنعهلمإلهيءإنافيكماءالعذراحشافيتكوناللوغس
المرأةفيالمرأةوجدتوهكذاالمتحذلقونادعىكماأنثروبوتوكسثيوتوكس

هاوينقذعنهايدافعتن
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األخيرةألزمنة1األسخطولوجيا04

لوجودسابقالنفوسوجودأنفيأوريجانسرأممطغريغوريوسرفضوإن

آخرفيالعائماإلصالحفيمعهويرىوفىجهئمعذابأنأعلىيوافقهفإئهbأجسا
الشياطينحئىالجميعيخفمنإذالخالصلتاريخالرائعةالخاتمةaioKatiaatia6t5األزمان
الكنيسةتعليمليسوهذا

رستيافخاال105

تلكجسدإلىيشحولاللةبكلمةيتقدسحالماالخبزأناآلنثقةعلىنحن

غيرالجصدهسذاإلىاألشكالطبيعةبتحويليمنحهاالتيالفسادعدمالموهبةهى

rVcrY1الكبيرالتعليم0المائت

ومتصؤفوشاعرفيلسوفكريغوريوسخاتمة

آبفيألئهنحتلفةنواحيمنإليهالئظريمكنصوفيمفكرالئيصيغريغوريوس
هوخاصبنوعغيرهعنيميزهماولكنومتصوفوشاعروالهوقإفيلسوفواحد
ممعرهأماوسريمسيحانيوارتكازعقائديتوخهذاتأبداوروحانيتهةءالبناعبقريته
بعضفيعفدهالكتابيأسلوبهوأماوالعفويةriمنوخالالنزينزيشعرفدون
اآلفاقوالواسعةاألغوارالبعيدةالمعانيعلىغوصهالتعقيد

لخبرةصدىالضوفيوعملهالمسيحيالعهدفييونانمفيلسوفأعمقغريغوريوس
ولكئسهبأوريجانستأثرهن7شكالالضوفيالالهوتمؤسئسالحقيقةفيوهوشخصية
اللةبأسرارالتأئلعلىقائمةساميةبروحانيألصوفيتهيصبغوأنذاتيايكونأنعرف

دة4الالوحكمته

لهوضعولكئهالعملفييجارهلموباسيليوسخيهcالإدارغريغوريوسيكنلم
وبعدالروحيالرهبانمرشدبذلكوكانالرهبانيةالحياةخطةوالتبئلالعقةموضوعفي

منأمالالهوتيةالناحيةمنذلككانءسواأخيهعملإنمامعلىحرصباسيليوسموت
األمثلنظامهاالرهبانيةللحياةوقامالروحيةالناحية



الثايئالفصلراجع

الكببرباسيليوس

جماترثiطبعاتأ

3229GPommiaOpera

etfrancaisetradtexte1989357SCJDucatillondansBaptismoDe
commentaire

etallemandetradlatintexte19896ChrSvigH10Marticlans111ieiunioDe
comnientaire

tradtexte1970160SCMEsbrockVanetASmatsdanshominisOrigineDe

commentaireetfrancaise

19661957Parisvol3YCourtonnedansEpistulae

tradettexteintroduction194926SCSt10ثاGietdansHexameroninHomiliae

francaise

19h1القاهرةبباويجورجدبهعرالكبيرباسيلعوسللفذيسالقدسالروح

أنءجزوالتاريخالمعربسم1ذكربدونالكبلىيليوسباميسالقذقوالين

5qoصيداالمخفصدالشماسيوسفاألبولحصهاعرهاالكبيرباسيليولالقذيسنفائس

ساتدرا2

1961ParispatrologiedePr6cisBAltaner

12651261pp19501RACdapsGBardy

auditoiresonetprddicateurlecappadociensPeresdesPredication4غLaPعBernardi

1968Paris

saapresdtempssonetBasileSaintبرorientalsiecleثهغءلمIVdutemoinلمفيثيUn3Courtonne
1973Pariscorrespondance

1994ParisllseelldePeresغLesRHولولDrobner

deBasiledecorrespondancelaapresdsiecleIVauCappadocedeEgliseLBGain

19852253OCA379330CesarBe

1941ParisBasileSaintdesocialeactionetideesLesSكاetأل

ViclaasupplementgrandleBasileSselonEvangileetObeissanceJلهGribomont

1952mai20noSpirituelle

AthenesCaesareaofBasilStoaccordingsalvationandCreationAMOrphanos
1975

1981ParisEgliseIdePereslesLireGS3لPeters

1988ParisTrinitelaetBasileSaintBSesboul
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119612OCA5ءBasileSdesophiologieLaThSpidlik

YSantoEspiritudeldivinidadLaBasilioSandePneumatologiaMJليالSanzYanguas

198337CTUNHijoelyPadreelconConsustancialidadsu

فيالئزينزغريغوريوس

وترجماتطبعاتأ

3835PGOmniaOpera

199219882720SGCchrNazianzenumCorpus

1978247ScJلBernardidans31Discours

1978250ScGallaydans3127Discours

1980270ScMossaydans2320Discours

1981284ScMossaydans2624Discours

1983309ScJدBernardidans54Discours

البولسئألالمكتبةمنشوراتماالفاخورححااألبريبتVVttfالحطب

البولسئةالمكتبةممشوراتالفاخورممهحتااألبنعريبالمتأئميحموعمسرحئةمنفصلينمعالهوتئةرسائل

راساتد2

MarseilleepoquesonetoeuvressesviesaNazianzedeGregoireSaintABenoit
1876Paris

1994ParistempssondetheologienLeNazianzedeGregoireSaintJلBernardi

1961ParisLyonlettresetPoemesNazianzedeGregoirePlayGal
1959ParisNazianzedeGregoirePعGallay

dansNazienzenoGregorioنيMoreschini

10277pp199128ChrVet

1982BolognescrittoreeteologoNazienzenoGregorioCحMoreschini
1925ParisNazianzedeGregoireSdePlatonismeلءPinault

1952ParisTheologienNazianzedoGregoireجماPlaygnieux
1930ParisChretienneGrecquelitteratureladeHistoireAPuech

1969OxfordPhilosopherandRhetorofNazianzusلمهGregoryRRuetherRadford
spirituelledoctrinesade6tude1AintroductionNazianzedeGregoireTSpidlik

1971189OCA

NazianzeadeGregoireكا7جما

1963Rome

MSPatNazienzusofGregoryinstudyAofsalvationلمهdynamiesTheEDWinslow
19797
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لنيصياغريفوريوس

جماتترJطبعات

4644PGomniaOpera

jourceAvol141921LeydeBerlinoperaNysseniGregorii

etfrancaisetradtexte1966119SCAubineaudansVirginitateDe

reآcommentai

elitaliennetraductiontexte199113PatCorLozzadansmortuisDe

commentaire

commentaireetfrancaisetradtexte1990363SCPMaravaldansEpistulai

etfrancaisetradtexte1971178اSCPMaravaldansMacrinaeVita
commentairel

commentaireetfrangaisetradtexte1955bisISCIDanidloudansMoysisVita

حريصاالبولسيةالمكتبةمنشرراتالفاخوريحثااألبتعريبموسىحباة

2JAاسات

deGregoiredereligieusephilosophieasurEssaipenseeetPresenceءأبئلمثUHBalthasar

1988ParisNysse

1960ParisPeresء3غselبم

entrerapportsdesEtudebibliquehermeneutiqueletNyssedeGregoireM7Canevet
1983ParisDieudeconnaissancelaetlangagele

1992BariNissenoGregoriodiantropologia1GCastellucio

1990LeideNyssedeGregoirecheztempsleetetreIJDani6lou

deGregoireSdespirituelleDoctrinemystiquetheologieelPlatonismeJلDanielou

1954ParisNysse

1961ParismonastiquevieladetheologiesadansNyssedeGrdgoireلجما

1993MilanoNissadiGregoriodiftlosoficaبرantropologiaIaPlatonismoIlMHari
1955WiesbadenMystikeralsNyssavonGregorWVolker





الثالثلفصل

آخرونشرقيونءآبا

وخارجهاالرومانيةاإلمبراطوريةمناطقضمنفشيئاشيئاوازدهرتنشأتلقد

فياألوفرالنصيبواألرمنللسمريانوكاناليونانياألدبيغذيهامحليةمسيحيةآداب

التياألخرىالشعوبأئاالثالثالقردأمنءابتداالمستقلواألدبيالالهوقأاإلنتاج
سدعلىقدجماعملهماقتصرفقدوالعربحLاشواألواألقباطكالجيورجيينتنضرت
المقذسالكتابسيماyوcاليونانيةاآلثارترجمةإلىفعمدوافيهكانواالذيالفراخ
القديسينوسييروالتفسيريةنيةوالقانوالطقسيةوالكتب

القسططينئةفيوازدهارهامتدادهالمسيحيالفكرواصلءهؤالجانبوإلى

الحواضرمنوغيرهاواإلسكندريةوأنطاكيةوأورشليم

fالقرنالفارسيأنراهاطشزيانءآبا
rvrالسريانيمitفأ

otالسمروجييعقوب

friميسروبأرمنءآبا

A1466شنودةأقباطءآبا

EVEويصا





الفارسيأفراهاطآخرونشرقئونءبا

4لقرن1رسيلظاUافرأ

of9

حياتهألؤأ

ونشأتهمولدها

واألسقفالراهب02

عمالهثائا

خاتمة

وتاريخهالبئناتكتابا

البيناتماذة2

العهدءأبنا

الكمال

اإلبمان

المحبة

ضعالتوا
الصالة

هادفحفقالتعتأريحواراحتيهيهذهألقالبىلسانعلىاللةقال

واهتبمالمرضىغلائزهقينارحسامحيJالقوضرورةمنتنحولكياللةراحألاالنسان
وكلاللةراحةيحفقتنكلأنالعزبزلهالكأؤكدوإئىالصالةهيهذهيلفعوزين

fIfالصالةهيهذهصلىقديكونيحفقهامرة
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حيائهأوألة

ونشأتهمولدهأ

ففقبارسيةالفاإلمبراطوريةفيمسيحياونشأمجوسياولدمسيحيكاتباهاطiأ
عنثابتءشىتردنالموقرهاذأسمهأنYYAtaubl01العبريابنوإوردالفارسيبالحكيم
الساسانيالثالشابورعهدفيعاشآنهسوىؤتنضرهووفاتهمولدهوتاريخرأسهمسقط
العاقثنبينماالملكهذااضطهادمنالمسيحيونعاناهماوعاقr1rAIyjcLLالكبير

مااألحداثمنودونوالفرسالرومانبيندارتالئالمعاركوشهدrr1crtأ
األياملتلكصادقامصدراكان

واألسقفالراهب02

مخطوطفيظهرالذييعقوباسملهواتخذالنسكيةالحياةأفراهاولاختارلقد

يعقوبوبينبينهماوخلطواالمورخينبعضعلىاألمرفاختلط12coسنةإلىيرتقى

يكونوقدوتنسكترفبآنهكتاباتهمنوئستخلصrrAسنةقىالمشنصيبينحقفأ

المدينتينهاتينإروسإكللإلىوخهلكونهقطسيفونأوسلوقيةعلىاألسقفيةرتبةإلىرفع

المسيحيةالعلومعلىفيهاووقفدراستهفيهاتابعيكونفقدنصيبينأماراعويةرسالة

والتنسكللتهحدالموصلكاليمتىديرإلىانتقلإئهوقيل

لهأعمانئائا

وتاريخهالبئناتكتابأ

صاحبهاهاPدرسالةوعشرينئالثعلىينطويهوjالبيناتكتابألفرأهاط

األيحدثةأحرفعلىمرئبةرسالةوعشريناثنتينأوالكانتبنفسههووأرخهابينات
خاللفكتبهااألولىالعشرأئاوعشرينثالثةأخرىرسالةإليهاأضافثمالسريانيأل
وأما3443السئنتينفكتبهاخاللالئاليةاالثنتاعشرةوأماالسنتين



00jالفارسيافراهاطآخرونثسرقيونءبا

الميااسمأفراهاطعليهاأطلقوقد453أبتموزفيفكتبهااألخيرةالرسالة
األخيرةالرسالةأوالبينةعلىأطلقكمابالرسائلالسئريانالكتبةوعرفهاالخطب
اكالممنالجعبةفيتبقىماأواألخيرةالعظةأئهاإلىبذلكمشميراrالعنبخصلة
واإلطناباإلطالةأسلوبألسلوبY5ستلسةراقيةلغةالبيناتهذهفيالسسريانيةواللغة

ةيناlAوااإلنكليزيةإلىالرسائلهذهترجمتوقدكتاباقمفيالفرسعليهجرىماcع
األرمنيةإلىمنهاقسمئرجمكماوالالتينية

البيناتماذة2

وفيوتجدليةوأدبيةونسكيةالهوتيةلمسائلالبيناترسائلهفيأفراهاطعرض

محافلالنهرينبينمالهمكانالذيناليهودهاجماألخيرةعشرةاالثنتيالرسائلمنتسع
شديدتأئيرالمجتمعفيلهموكانومدارس

العهدءأبنا

اضطربتوقسدوإناثيلوsذمنالعهدءأبنائهاهملمنكتابهأفراهاطوضع
يتقيدونوالرهبانرهبانالنهمإلىالبعضفذهبءاألبناءهؤاليكونقنفياألقوال

لموالتذرئشبهماأوالثذرتعنيسريانيةكلمةهاطlفtم0فيقطيردلموبنذور
حذعلىأفراهاطيكنلموالزهبانيةالحياةتفرضهمااللذينوالفقرالطاعةعلىيتكلم
النهرينبينمابالفيالمناسكظهورلدىالرهبانيةالحياةفيكتبمنأولالبعضقول
أندونمنالئسكعلىاجتصعواالمسيحيينمنجماعةالمحققبننظرفيالعهدءفأبنا

بعدالعفةبالتزامالناسسائرعنانفردتخاضةفرقؤإلىوانضؤوالمالعايحتزلوا
التعميدقبلالكنيسةكارزيعلىيجبالرسالةفيفراهاطJUtألمعمودية

العثارفييقعوالئألالمعموديةتقبلقبليتزوجواأنعلىالزواجقررواالذينيحرضواأن

إلىآدمعهدمناإلسراليليالشعبفيالمحفوظةالبركةأفراهارواالعئالعنبحبةأوالعنبخصلةإنأوقيلا
المسيح
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وقدمنفردونوقديسمودطاالسمأيضاالنساكءهؤالعلىئطلقوقدويهلكوا

tمزةأفراهاطهمl66سالةرباوئننالطو

الكمال

ولكنناآخرءشىأيبتحديديعنلمكماالمسيحيالكمالمعئأفراهاطيحددلم
وهىفيهأساسيعنصرفالعقةالمختلفةالرسائلمضامينفيعناصرةنتلضسأننستطيع
منهئدالالذيالشرطبلالقداسةسببليستوهىللنسئاكالمميزةالفضيلةرأيناكما

عندفالكمالوهكذا3النفسفيالقدسروحالولسئكئالكاملةللمحبة

وشوطالمحيةمقدارعلىتكونالسئكئوهذهالنفسفيالمسيحروحسئكنىهوأفراهاول
الرواجعدمأيداالنفراهوالمحبةJLك

إليمانا

الئالضخرةعلىيستقراإليمانفييستقرالذيواإلنسانبنيانكلأساساإليمان
األعمالبدونواإليماناممانبدونفضيلةتقومال1Yالمسيحيسوعسيذناهي

نةالدينويومإلماالنفسبغفوةقولهعليهجذوإناإليمانأرثوذكسيوأفراهاطباطل
مماذلكوغيرالسئتةالخلقعمليةآيامئقابلسنةjyآبستةالعالمءبقاوتحدبدالعامة

فقولهأسبقوأيهماوالمحبةاإليمانعلىكالمهتفسيرفيالتباسوقعكماعندهمنليس

الرسوللقولنقضاوليسوالمنطقالزمنفيترتيبذلكإئمااإليمانبعدالمحثةبأن
11Y1كواaالمحبةأعظمهنلكنالثالثةهذهوالمحبةءوالرجااإليمانيثبثاآلن

المحبة

البئالوسائلفوقالغايةأنكمااياصو5Iوالناموسc0ءشىكلفوقالمحبة
اللةمحبةفهنالكاإلنجيلبكالميتقيدالموضوعهذافيوأفراهاط1Vإليهاتوصل

الذيلآلبالقدسروحواواالبناآلبالثالثةلألقانيمفهىاللةمحبةأئاالقريبومحية
الذيواالبنبالفضيلةمسكنهيزئنأنيجبالذيالقدسلروحوالكونصالخهيغمر
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تشمملفهيالقريبمحبةوأثاكيائنافيهايذوبممحئإآللنامحبتهنقابلأننستطيعال
هنالكألنالشرفيينءاآلباكسائرذلكعلىيشددوأفراهاطءاستثنابغيرالبشرجميع

منجميعاالبشرلمجمثأنالمسيحيفعلىالمثلقذمالذيالمسيحوهنالكبالمحبةتامروصية
جسدءأعضاألئهمخاصوجلعلىالمسيحيينيحثوأنبالمسيحواقتداالوصيةأجل

استطاعواإذاوبالضدقةأيديهمبعملءالفقرامساعدةعلىالتساكيحرضوهوالمسيح

محبةهىاهاطأفىعندفالمحبةوهكذاالخيرعملعلىالغيربحثأوسبيالذلكإلى
احاتعرفالضغينةأوجقلكلمنخاليةصافيةمشرقةخيرةمخيةبولسالرسول

وبينبينهشأنهافيشديا4جدقامالتيوالعفةالمحبةبينوثيقةعالقةوهنالكلعملها
معمنهمالذكريسكنأنمنالنستاكأفراهاطمنعالصددهذاوفيAلرسالةاليهود
6رجلمعوالمرأةامرأة

خمعالئوا

lالحلقثةدمووالئواضعأفراهاطكتبماأروعمنالئواضععلىالتاسعةسالة

داخليوفرحالبشرمعوسالبماللةمعألفةينبوعفالتواضعالبابهذافيواحدءشي
وبسمةالداخلءصفامنالمتألقالجوهذافييعيشكانأفراهاطأنفيشذوالمشرق

الuالرهباييئنوالتجهمالتحفظرفيقوغيرهماوأفرامكباسيليوسيكنلمiالخارج
ماكلعنيصومونونالمتواضعويبتهجيضحكإئهمضرقووجههعذبةالمتواضعكلمة
تبتسعانشفناهينكلموحسئايتكتمالمنواضعالطبقلبهمفرحةوجوههموعلىشرهو
المتواضعيسمععندماالحسديوتدألئهالشحاريخشىالمتواضعضحكهصوتيسمعوال

عقلهوقوىالخركلهتلذالمتواضعأفكارقلبهإلىتدخلالحئىأذنيهيصئمالغضبأقوال
92جميلةءأشياتصوغ

لرجلأقبحءشىفال1f52الكنيسةدنيافيالضروريةالفضائلمنوالتوأضع
ءاالستعالوالظهوروحبوالرهوالترفعمنالكنيسة

والفخورافستكبرانتالتواضعتعلمئأنيمكنككيفوظيفتهمعئيفقهالالذيالراعيلها
1tYIاروالمغرو
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القلببطهارةاقترنإذاإألئستحمثالالواسعاللفظةبمعئكالضوموالتواضع
أفراهاطلدىالفضائلركيزةفالمحيةوهكذاالمحبةضذخطيئةكلمنالنفسبخلوأي

الصالة

عملكلألنويرىالضالةفيوأوغسطينسأوريجانسمذهبأفراهاطيذهب
ويتراخىالصالةعناإلنسانئقلعأدطيعنيالهذاولكنصالةهواللةإرادةوفقئعمل

أنواعثالثةأوأوقاتثالثةوهنالكا18لوتملواوالصلواكتبوقدفيها
السماويلآلبالشكرعندواالعترافالخطاياغفرانطلبعندالسؤالللضالة

تلقيعندوالثانيالشذةألوقاتاألؤلالنوعالعطيمةأعمالهألجلتمجيدهعندوالمديح
الثفسيالفرحألوقاتوالثالثوالمواهبالتغم

تكونعندمساصافيةالصالةيعذفأفراهاطJLالضافيةالصالةيصمونهماأما
الصالةيؤثروهواألخويةالمحبةضدالخطيئةسيماال3الخطيئةمنخاليةالقص
4متةالصاةدالمنفر

الضافيالضميرمعوالضصثمرتفعبصوتئتلىصالةكلمنأفضلصالةالقلبطهارة
يصيحالذياإلنسانصوتمنأعلى

الموتىوقيامةالنسلثوشروطالتوبةعلىأفراهاطتكلمكلههذاجانبوإلى
اليونانيةسفةبالفلاحتكقلماكتاباتهفيوهواألخيرةواألياماللةابنوالمسيح
األناجيلأيالدياطعمحرونعنمنقولةيوردالتياإلنجيليةوالنصوصنيقيةوبالهوت
المختلطة

خاتمة

عنالبعيدالضامتالتأملإلىالميلذاتالساميةالشفافةالنفوسمنأفراهاط
الكتبونصوصالصافيةالمسميحيةروحعلىقائمةوتعاليمهوالئجهمءواالنطواالتعقيد
اللةءأبناومحبائشرقةاللةمحبيماءأجوافيتنطلقاليئالقويمةالنسكومبادئالمقدسة

الرابعالقرنمطلعفيالناممئةالمسيحيةالكنيسةوشاهدوالسالمألمحبةرسولإثهالباحمة
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56السمريالامأفر

حياكهؤألأ

ونشأتهمولدها

نصيبينفي

الرهافي

24U9ته

العقائدفيأفرامآئارمضمونثاال
والمسيحانئةالئالوثعقيدةا

ءالعذرامرصم2

ستيارالفخا103

لهأعمانئاثا

التفسيريةأعماله01

النثريةوخطهرسائله2

والمداريشالميامر03

خاتمأل

ألرامةئالLرايغا

اإلطكالن

المحبة

الصالة

الصوم

والرهبانيةالبتولئة

لنصيبينثة1دنسأمكلطوالردثيافيكليساالكونليماأبئيسوعياملثوأت
rvf

القياثيرجوقة

الكئاراتمواطن

lفوشعنااهـصراخات

األناشيداكنيسة

هايحيطالذىالسمور

3اdjbالفرادشيداوطمأنينةراحةالجميعيمنحىالذالسثالمهو
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حياتهألؤأ

ونشأتهمولدهأ

والملقبالرهوفيأفرامأوالئصيبيينئم1فlأوالسريالامأفرالمدعؤأفرأم
نصيبينفيؤيذالمسيحيلمبالسريابAlافيشاعرأعظمهوالقدسالروحقيثارةب
كالئمالمخطوطاتىإفيءوجامسيحيةكانتأنهايغلبأسرةفي306سنةنحو

لهورويااللةبتقوىوأدباهالمسيحياإليمانفيثقفاهوالديهإنفيهJuأفرامإلىنسب
هذاحولنسجتالئاألخبارتناlSوايم1انتrوأسCأنسباؤهأسئشهدكيف
السريانيةالكنيسةءآباأبرزفهوآثارهبيندسئتالتياآلثاركانتوأياالعطمالرجل
سمريانيةفكانتفيهاولدالتينصيبينأماالجامعةللكنيسةملفانا9YNلسنةاعلنوقد
لمأسىتتعرضكانتوالرومانيةالفارسيةالدولتينjحدعلىولمويعهاوحضارةلغة

lحكمتحتوتارةءهؤالحكمتحتتارةفهيالدولتينبينتدوركانتالتيوب
يعقوبهموامتدحهمقرظهمأساقفةأربعةأفرامحياةفيعليهاتناوبوقدأولئك
rrAبويهوباrAqوؤلغشvI1وكانبعاالرالقرنأواخراهيبموإبر
الكمالءوراالسعىفيحيامثاالألفرامفكانونسكوتقوىعبادةرجليعقوب
فأشادأفسرامنفسفيعميقأثرثؤلغالثانيلخلمهوكانالرسوليةوالغيرةالمسيحي
وصفهالذيوالوصفعشرالخامسنشيدهوأهداهوسالستهالجدلفيوبراعتهببالغته

والعقيدةوالحكمةوالعفةوالبرارةالوداعةرجلفهونفسهامأفرعلىينطبقأفرامبه
والخارجيالداخليواالنضباطوالقناعةوالفقرصانةوالز

نصيبينفي

وروحهوقضيلتهعلممنينهلولزفنصيبينأسقفليعقوبأفرامتتلمذ

وتقوى4رةناوعبقريةعاليةروعمنتلمبذهبهيتمئعمايعقوبواكتشفالنسكية
سموسيتهعلىuقافأإنجيلياشماسئارحمهغcoعمرمنعشرةالثامنةفيوهوفعضدهعميقة
الديىالشئعروأبلغاألناشيدأروغروحهقيثارةعلىويعزفويعلميعظكلهاحياته
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نصيبينكنيسةقبابتحتبأناشميدهتترئموالفتيانالفتياتمنكنسيةجوقةوينشئ

لمالعافيكثيرةكنائسإلىاألجيالعبزإنشادهاويمتد

فياجتمعقديكونوأننيقيةمجمعإلىيعقوبأسقفهاصطحبهقديكونوأن
ذلككلمصررهبانوزاركبادوكيةقيصرئةيخاالكبيربباسيليوسحياتهأواخر

مدرسةىأسيعقوبأنهوالثابتواألمرائمحققينكبارلدىمرفوضبلفيهمشكوك

المدرسةتللثاششهرتوقدفيهاالمدرسينألمعمنكانأفراموأن25crسنةنصيبينفي

يعقوبتوفىوثماوالدنياالدينعلومفيهايطلبونوبكلمنالطالبعليهاوتقاطر
التيواألناشيدوالقصائدرسولئةوغيرةلمجكمؤفأدإرهامTإلىالمدرسةإدارةانتقلت

العصرلكلأحواعليهتقفبتمماناطقةصوربالئصيبينيةوالمعروفةاكsSإنطمها

الزهافي

أرضهامنكبرفسمعنفتنازلتبنكسةالرومانيةالدولةأصيبتrnسنةفي
المدينةءأبناثورةفثارثالحصيننصيبينحصنعنهتنازلتماكلةومنالفارسيةللدولة

1flKrA1fالكبيرالساسانيالثاتيشابورعهدفياالضطهادأشدعانواالذين

ينالذجملةمنوتالمذتهمدرستهأساتذةمنطئبةونخبةأفرامانكjرحلمنمنها

نيةlJاالمناطقالمماالرحيلإلىUااضطرقم

منالغربإالكيدومترا260نحوبعدعدىالواقعةالرهامدينةإلىأفرامتوخه

ناناليوعليهاأطلقوقدوالضينوالهندأنطاكيةبينالتجاريةالقوافلطريقعلىنصيبين

yإنوقيلباكزاالنصرانيةدخلتهاأورفهاالسمبعدمافيعليهاأطلقكماسئةأومس
فيهاواجثمعتمهضاوئقافيامسيحيامركرافكانتباإلنجيلبمثترهاتداوسالرسول
إنهاقيلالعهدلذلكالمدارسأشهرمنمدرستهاوكانتواليونانيةالمممريانيةالثقافة

الفلسفيةالعلومتنا45Tأرسطوفلسسفةفيهاماعتوالثالثالقرنأواسطفيانشئت
معالذهيئعصرهاأدركتوقدوالسريانيةاليونانيةباللغتينفيهاتدرسواألدبيةواللغوئة

مدرسةاالسمعليهااطلقوقدRAiسنةحئىمزدهرةوظلتالسمريالمبأفرام
أوالسئاسانيةالدولةفيالقاطنينإخوانهمبالفرسلقبواالغربيينالسمريانناcYالفرس

عنهاالنازحين
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احتلهاالتيالمكانةأسقفهابرسالدىحتلLفالرهافيامإستقرأفى
والمعوزينللمساكينوأئاوأستاذاثهاستاالكنيسةيخدموراحنصيبينأساقفةلدى

القويمالطريقإلىالشاسويهديالبدعأصحابويحاربالمقدسالكتابيفسروخطيئا

الجبالإلىالسانحةسنحتكلمايأويوناسكاوالروحيةالدينيةاألناشيدينطموشاعرا
يلتمعحيثلمالعاوصصئالبراريوحشةفيالمتوخدينحياةفيهايتلضسوالكهوف

اللةوحيويهصمناإللهيالنور

البيوتمنبيتفيعشئهالنسربئإذااللةمجذيطثلمناآلهلةماكنAامنخزالقفر

بالحيواناتتمثلجلدهيففداألسوارمنيدنوالذيالوحشالدخانعينيهيعشئي
3الرهبانإلىرسالةاالجبالرحلياالمساكنواهحر

وفاته2

بالرهايقتكانالطاعونءووباالمجاعةامأفىشهدأنإقامةطولبعدوائفق

الباندفtLائصابينويطئبالجائعينإلطعامويستعطيءالبؤسايواسيفانجرىوأبنائها
فيتوفى34ءبالداأيضانفسههوأصيبحئىحدعندتقفانالومحيةوغيرةحدايعرف

فيوضعهاوتوصياتاعترافاتمجحوعةهىوصيةتركوقدrvrسنةحزيران9

حواليهاونسجواتقواهمعاطفةعليهمأملتماإليهاوأضافواأتباعهفتناقلهاشيخوخته
إلىئرجمشاوقدوالمحبةوالغيرةالواجبلشهيدوتجلتهممحبتهمبهأوحتمااألخبارمن

منهانبذةوهذهوفاتهبعدأليونانية

بصلواتكمولما5r3االبالمطمئنعنكمألرحلوسامحونيإخوفاياالسالمئونيأقى
والوصاياعنتحبدواالأنفيهحلالتماتمالرهاءأبناياأستحلفكموطلباتكم

يضعالءالشهدامعوالهيكلفيوالالمذبحتحتجسدىتدفنواالشرالعىئبطوا
مفبرةفيوذلكوقباعىبثوبالترابجسدممطواروابلفاخرائوتاخثمافيعلىأحدكم
شكلهإلىطيأوممطوكلنظروفمغريبآلئىءالغربا

دأحسادخولLJحاألبديةالحياةيرئونأل3لهمهمAiرعندالصالحينعلىالبكاغتخدرال
حياتهآيامبددممنأمثاليعلىالدموعتسكبواأناإلخوةأثهابكمبليقإئماالقبرغيابة

باطيلألبا
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الخطأةيتوبأناللةإلىصالليسصكانكعلىالنعمةولتحلاألرضأيتهاالسالمأستودعلث
Diبراالتاثبونويناذ

حئىبعضهماعنافصلهحاهلمالحسدعنالنفعننفصلمنياالموتمالكيابسالمهلتم
البثموعذيحين

لهأعمانئائا

علميةدراسةأعمالهودراسةوالهودطومفسئروواعظشاعريانيالسرامأفر

رجلنهيميزهوالذيءوأخطاونقمبىاضطرابمناألعمالتلكطبعاتفيمماتصطدم
قلوبيدخلأنأرادقلبعنوكبارةتسمعكلمةانهايكونأنأرادالذياإليمان

بلغةالمقدسالكشابلرسالةوإيصاالفئهينابيعمنتتفخروأنشودةاألجيالعبرالجماهير
ويناقشوئعللئحللالذيالالهوئيغريغوريوسكالهوتyوالهوئاوالبالغةالوضوح

ئفندالتيالصافيةاألرثوذكسيةالعقيدةعارضاذاكإالشائعةالبدعأماميقفالهوتا

أفرأميكنلموغيرهاسيةواألريووالبرديصانيةوالغنوصبةالمانويةمباشرةغيربطريقة

فكانتيونانيةثقافةذايكنلمووالجدلالتفلسفرجلوال4اليونانيةالفلسفةابن

النفوسكوامنيخترقولحناسامعيهقلوبفيوحضورااممانهمنإشعاعافلسفته

والترئمالشقاطهافيالتاسفتنافسواسعةشهرةالسريايئأفرامآلثارطارت
اليونانيةإلىفوراوئقلتهذايومناإلمماوفاتهوبعدحياتهفيانتشرتوهكذابأناشيدها

دونمنأشهرومنوالجيورجيةنيةالفووالوالحبشيةالالتينيةإلمماذلكوبعدواألرمنية

بعضالرهبالنتنافلوقدالخاسالقرنأواخفيالمنبجيفيلكسينسمنهاكبإراقسما
علىاألمورولبثتالباقيويهملونيروقهممايختارونوالمرتلونالقارئونوكانالمواعظ

عليهعثرامابنشرالسمعانيانفقامعشرالثامنالقرنكانأنإلىالتشئتمنالحالهذه

حفلتوإدطوإئهماوالسئابعسالسانينالقرإلىالراجعةالفاتيكاننحطوطاتمن

وظهرتوالشرقيينالغربئبنالباحئينأمامواسعاالبابفتحافقدءباألخطامجموعتهما

السريانيافرامسرةوالبصرةبغدادمطرانعيواصركانعريبا
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تهاودراساألفراميةالمخطوطاتلنشركثيرةمحاوالتهذهأيامناإلىعشرالتاسعالقرنفي
عمليةدراسة

التفسرئةأعماله01

المدرسةتفسيريفسرهعهذيهفيالمقدسالكتابعلىأكحثأفرأمأنقيل

المدرسةفيشاعلماخالفاالطييعيمدلولهافيوالتعبيراتاأللفاظمتتبغااألنطاكية
التكوينلسفرتفسيرإالالعملذلكمنإلينايصللمالحطءولسواإلسكندريةالتقسيرية

اإلزائىالمختلطلالنجيلتفسيرهأئامتفرقةأخرىوشذراتالخروجسفرمنءوجز

لرسائلتفاسيرهمنيثبتلمكمااألرمنبةترجمتهإالإلينايصلفلمبالدياطسرونالمعروف
مختلفةكتبفيوهناكهنامنثورةيسيرةآياتسوىبولس

النثرئةوخطبهرسائله2

فيالمتنسنكينالرهبانإلىوخههارسالةمنهالدينامختلفةرسائلالسريانيألفرام

خطابولهبمبيليوسئدعىشخصإلىوخههارسالةمنءأجزاوبعضالرهاجبال
مرقيونrالمارقينعلىرهيباسيوسبرسموبحثالهراطقألنقضفيدوثنسإلىوخهه

للبشمروافتدائهالمسيحألوهيةعلىفيهاتكلمUسيدناعنوخطيةومانيوبرديصان
والترفبالنسكحياةفيهعابمحكامألاأوءاآلرابعنوالكتابمننحتارةوفصول

فيألقيتوخطبنصيبينسقوطأثرعلىالتوبةإلىوالدعوةwlالتأنيبفيوخطية
ويلاألباطيلباطللمالعاونهايةاللةمخافةiموضوعهاالعائةوالصلواتالحفالت

آنفاذكرهاعلىأتينايةووصخطناألثنالنا

والمداريشالميامر03

فهوالميمرأئاالمدرالقأووالمدرشاتيمررئيسيانالشئعرمننوعانالستريانيةفي

المقطوعاتبينتفصلالالتقاطيعمنواحدنمطعلىتأنيوأبياتهئنشدوالئقرأمنظومة
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أحدسيرةأوروحيةقصةومعالجةوالتفصيلالتطويلفيهأمكنولهذاإنشاديةردة

منيجعلئمالكLإوماءاآلرادحضفيهأمكنكماالكنيسةأوالمقذسالكتابرجال
اآلبياتآلوفإلىتمتدقدتعليميةمادةالميمر

ماكثالزامحدودةأبياتمنيتألفوهوإنشادائنشدمنظومةفهوالمدراشوأما

أوزانوللمدراشزمةNبردمنهامقطوعةكلتنتهيمتساويةمقطوعاتفيئجمع

بدعتهنشمرخدمةفيوجعلهبعضهااستنباطفيديصانابنبرديصانترعمتعددة
ديصانابنعلىوالردتعاليمهلنشرالنوعهذااستخدامفيأفرامترعكماالديصانية

فيأفرامفكانوقلوهمالناسعقولوبلبلتبذعهماأليامتلكفيشاعتممنوغيره
والمجتمعاتالحقالتفياإلنشاديةوالمدرسةآرثوذكسيةاالعقيدةلسانومداريشهميامره

بالحقيقةاألجيالعبرمرئمjوجوألفرامياتهوكانالكنسيةوالطقوسالكنائسوفي
ومواجذالمالئكةحياةرعشةخدامهاألسنةوعلىالكنائسفبابفيوباعثالناصعة
األبرارنفوس

والوالمنحولمنهاالصحيحوتمييزالسمريانيامأفىآثاريحميعاإلحاطةتصعب
لهامنواعلىينسجواأوإليهايضيفواأنالكثيرونحاولالتيوالمدرايشالميامرفيسيما

واألناشيدالقصائدجليلمنالعطيمالشاعرلهذاثبتبعفمانذكرأنوخسئمنا

ديصانوابنالمنخمينأضاليلفيهاهاجمالهرطقاتضدراشئا654
رأيناكماالنثريةآثارهبعضفيأيضاهاجمهمالذيننيLsjومرقيون

AVنشيداbاالكالنفيylهlيوليانسمنهابأربعةوهاجماألريوسثينفيهاجم
بجمالفيهايتغنىtJالفردفينشيداأ05يضاالذفاعيةاألناشيدهذهوإلىالحدا

دمmIفراهلثمم3التيءالسما

بنورهيتألألإنهالشاهقعلوهتطالالكافةJالجبابقمموإذاالفردوسشاهدثالفكربعين
صارتالمجيدةوسحبهالفبألبالروائحجوانبهتعبقجالهءببهاإليهرتقينالمويجذبالوفاج

إليصاعدينالجوفيويطرونشحبااألبراريمتطيإليهالدخوليسمتحفونلمنمظال
والعريقللكاملبنوقضتةلألبرارسطهوللتائبينفاكه4جهاحسبكلليرثوهسالفرد

لرئيسه
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وترثعالوسطيالطابقفيالطيوروأوكرالسمفليالطابقفيالبهائمأوىفلكهفينوخاإن
العفوممبالطابقفيكإله

المعرظشجرةفبهاونبتتالطاهرةالكنيسةبئءالغنالحةاغرسالذمماإن

مواعيدهاالكنيسألفيالكلمةوغرسيخافوالمولكتهموحذريفرحوالمولكئهمابتهبئلفد
2يئهايتمستكومنيهلكيحتقرهامنمرعبةوقديداقامفرحة

وقيامتهالمسيحباآلمفيهايحتفلالفطيرفينشيدا21

VoنشيداbالكنيسةفيJالعدلالحرالختيار1مختلفةموضوعاتفيهايعابم

وقيامتهالمخلصآدمالمسيحمعجزاتوالرهدالضالةورحمتهاللةعناية
األخرىفيوتناولاألولىالثالثةفيالموضوععابمالبتوليةفينشيدا51

واإليمانوالكنيسةإنجيليةومشاهدأحداثا

للمسيحوطاهرامقدشاهيكالليصيرطاهراجسدهويصوناللةيرضيبأنايهتغلمنالطوبى
ركبةعنبلوإكراهإلزامعناللئةهيكالصرتقدباختياركإئكاالنسانيهاالملك

ليالهيكلفييسكناللةروخأنبتدقيقعرفتالعليلإللهإنساناصرتوإذونشاط
3البتولية

المسيحالسيدوآالمJIالضلبفيUآنشا8
7Vالتصيبينياتأونصيبينيانشيداcفينشيداوعشرينواحدامنهاأفرامنطم

علىوأثنىلهاوحصارهمالفرسحروبءجرامنالمدينةعانتهماووصفنصيبين
حيماIوالقاحاشتىفيلهاالحلىخدمتهموأطرأوؤلغشوبابويهيعقوبأساقفتها

التياألهوالوتناولالرهافينطمهفقداألنشادهذهمنالباقيوأئاالضيقاتإيان
بيطسأسققهاوموقفحرانفياألصناملعبادةوعرضالرهاويةالكنيسةلهاتعرصا

أثمءالعذراوبتوليسةاألجسادوقيامةالمسيحكآالمالهوتيةموضوعاتتناولكما
المخلص

tالصومفيأنشاد8

عيراصزكاتعريب2

rوكرياكسجتورتعريب
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وأنشحادبمقيامقهوبأمجادالراقدينجحيمإلىالمسييحبترولتتغئىالقيامةفيأنشاد
روحهفيهاأفرامسكبأبتهاليةوأنشادبمالمتوفينمعحوارفيهايجريماكثيراللتعازي

هواتئالإليهتاوممط1yبالشزيفكرالبسيطاطاهلىأعفيقانقماقلبالباخلقاللهم

قرديهيغتالثوالالثلمتيعرفةالنقياقلئا

إنساذلكلوالسالممانAايبتغيحينكلوفيدالماالححثكلألهنقياقلبا
دائئاوالتعبوالعملالجسدJY3وإوالسثهروالضالةالصوتميحثنقحاقلبا

الجميعمعوالبشائمةتكينةالمويلزئمالتواضعيبتغينقياقلبا

شريعتكئخالفىئناصبةعنيقعذوالببتلثغيرةأكلتهنقياقلبا

حلدتهببئويراالحاجةذويعلىويشفقويورعهاالضدقاتيحبنفياقلبا

4الناميةكالغرسألنحافتكفيهواغرسنالقلبهذامثليخىضعرائدبئيا

العقائدفيأفرامآئارمضمونثاذ

والمسيحانيةالثالوثعقيدةأ

أفرامفيهاودحضااليمانحولدارتوالتيالثمانينعلىتربوالتياألنشادفي

يكونيكادالفلسفيالالهوتمتحليلهملموعااليونانيينءاآلباأثرأننجداألريوسيةالبدعة
بالثالوثالمتعلقةوالفلسفيةالالهوتئةللقضاياواضحعرضهنالكفليسكالمهعنغائبا

الغنيةالضورتعبيرهفياحتشدتشاعراالألهوتفيكونهعنيحيدالأفراموالمسيحانية

مثالOكياناللفظةتدلفقددفألإلىولغتهوضوحإلىتفتقروأفكارهاآلفاقالواسعة
فيبرزالذيوالطييعةاألقنومبينوالتمييزالجوهرمعنىئدانيأنيمكنكماالشخصعلى

كالمهفياللةيدغلمالقدسروحوالامأفىعنديردلمالكبادوكيونعليهالكالم
يبرزحيثسيةالالمجدالتوفيالمعموديةصيغةفيعندهظاهرااألمركانوإنبصراحة

Iالجوهرفيواالبنلآلبمساوئاالقدسوح

عبواصزكاتعريب4
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ءالعذرامريم2

أئكفيyودفسارلثيافيكليسالدنسعنمئرهةأناشيدهفيمريمتتجلى
سد

رستياانل103

فييطلحثوأفرامالنصيبينيةlيؤكلالذيهووالمحييالحيالجسد
األمواتألنأجلىمنالمقدسةالذبيحةتقدمونوفاقبعديوماثالثينقائالوصيته
ءاألحيايقذمهاالتيالذبائحئفيدهم

أفرامنية9jرابغا

منكلهاالخليقةخلقاللةأنوخالصئهاأناشيدهشتىفيالروحيةأفكارهأفرامنثر

الئهوخلقالعذمإلىالخطيئةبعدلعادائسبقةاللةبركةلوالالكونوأناإلنسانأجل
وطردهمابخطيئتهماجملمهلسابقإألوتكاثرهمانموهماعلىكالمهاومالبشرئينالزوجإن

البهائممسكنفهيواألرةالعقيخدرهوالفردوسيةأناشيدهفيالفردبرسالجئةمن
استباقالبتوليةوالمالئكةاللةمسكنءالسماشأنمنوالبتوليةاألرضشأنمنالجنسية

أيضاتقومبلفقطوالعقلالنطقعلىتقومالدئةاإلنسانمشاهةالفردوسيةللحالة
األعمالتتقلصوباإلرادةالخطيئةتولدباإلرادةالحرةاإلرادةعلىخاصوبوجه

هذايؤديوقدءشىكلعلىهقدرتتقبضالذيالعليصورةهىتلكاآلثيمة

الئالحرةإرادتنايقولحيثالنصيبينياتفيتبرزبيالجيانيةرواقيةإلىمذإذاالتصؤر
وتنهضوئبيدتلذهيءشىكلعلىتقدر

ورحمتهاللةعدلبينمايفصلأفرأمأنيبدووغيرهاالفردوسياتمقاطعبعضفي

الخطيئةمنخلوهمبسببااللهيالعدذيفرزهمالعائةالدينونةفيالقديسينأنحدإلى
لةالعداسئئهفيكانواوالذينئررواالذينالخطأةأنفيماالفردوسداخلمحاللهمويجعل

الجنةجوارمنناحيألااللهيةالرحمةلهمتجعلالنارأهلمن
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غرستالتيالحريةتلكالبشريةالحريةانتصارسالفردقديسيفييرىوأفرام
rكانأفسرامفإنوهكذاالخالقصنعهاالتيالسماويةالجنةبألقهيفوقروحانيادوسئا

مفدواالذينالالهوتيينشأنذلكفيوشأنهاألصليةللخطيئةواضحةصورةإلىيفتقر

الخاطثةبحالهويعترفالتواضعفييتماهىأفرامنرىذلكجانبوإلىللبيالجيانئةالطريق
اللةرحمةمنالنعمةويستمدائزرية

إليمانا

ءالشهداوشهادةباإليمانعترافوااإليمانبينماأقوالهبعضفيأفراميجمع

والصمتالحشوعتقتضىالتيالصالةيسثدعىالعلياالعترافوهذابالعقيدةوالتبشير

خدرهافيءالعذراهيوالضالةالجمهورمقدمةفيتسيرالتيالعروسهواإليمانالداخلى

jtفرlيكونأنلنعمةوإئهاالطيعةالفائقاإليمانمنالطييعيةالمعرفةيميزالم

قبلخالقاللخليقةأنفيفكرمثالفإبراهيماللةبوجودإحساسوفيهخلققداإلنسان
الكيفلهيفسئرأندونمناللةبوجودهناILمكنحيفاءواألنبياالرسلرسالة

هرلجواو

بإنالصلةيقيموحدهاإليماناللةوجودمعرفةعناإلنسانيعجزاللةبدون
شلثوكلاعتراضكلوجهفياإليمالنعذاتثبتأنتستطيعواإلرادةوالخالقالمخلوق

المسيحفيتأملردمجليسوهواللةإلىالنشقوىجميعويوخهالداخلفييعملاإليمان
مسيحإلىنفسههويتحؤلإئه

بالنفسيحياالذيالجسدأنكماواألعمالاإليمانبينالجمععلىأفرامويشدد
إلىاإليمالنعنفضالااللبيعةالفائقةالنفسحياةتحتاجكذلكالخبزإلىأيضايحتاج
اإليمانوهذايئسقسلولث

الرئاحفيهتغورحوقاصاريتيهيينمماويجعلصليبشكلعلىمجذافيهالرورقيبسطعندما
االيمانليأانطالفهم53Lrutالطريقتصبحالضليبرينشعندما
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المحئة

اإليمسانأنشودفيوالمحبةواإليمانالمحبةيتضفنبالمسيحالحيويةالضلةاإليمان

أنالمحبةوالالمحبةبدونيطيرأناإليمانيستطيعالينفصالنالاللذانالجناحانهما

علىاإلنسانفيتتغلبوالمحبةالمحبةفوفأفرامنظرفيواإليماناإليمانبدونتطير
الذيموسىوجرأةأريحاأعمىجرأةالنفسفيتبعثإئهاواالبناآلبعظمةخشية

ibالعظمىالوصيةهيوالقريباللةمحئةاللةيرىأنيريدكالط
لإليمانتنفسالصالةأنعلىوالصالةبالمحبةمتغنياأفرامينطلقاإليماننشيدفي
والتحريالتنظيريقبلالبالئةمباشترائصالوالمحبةكااليمانأنهاوعلىللمحمةوامتداد

مNتقاجميعفيوالوسيطالكاهنهوالمسيحألنالمسيحوالدةمفدقاطريقفالصالة
قدسفياأللوهةإلىالخدمةترفعبكمناواحدكلتقدمةئقدمأنتالصئالة
تقدمشهبكيقذملمنطوبصالةوتقدمتناتقدمةصاللنااألقداس

شأنهاومنالقريبمحبةعلىوتحملهآثرتلمناإلنسانئجردأنالصالةشأنومن

إليهوالتوخهاللةمخاطبةفييشتركانوالجصدالنفستجعلأن

منأجاةفهىوالصمتالخضوعتقتضىالتيالداخليةالصالةئغفلالوأفرام
غرفتهاءالعذراالفتاةتجتازالكماالشئفاهعتبةتجتازالوالقلبمنتنطلقروحانية

حياتهشطحاتوفيخلوتهفيوخدينتهالشاغلالراهبشغلتكونبأنجديرةوهى
النسكية

الصوم

األربعيبئالضوم3سilالفرتشيذيفيالضومعلىالتحريضمنامأفىأكثر
جماالالنفسيكسبوالضومسjالفردفيخاضةمكافأةالخمروعناللحمعنفللصائم

منالقيامألبعداألجسادإليهستؤوللمايمفدالطييعةفيتبدلعالمةوهورونقاوالجسد

لمالعاجمدنوالئعاليتأئلهافيالسموعلىقادرةويجعلهاالنفسيطفروالصومكمال
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بالضوماتباعهيجبوإثحاوحدهيكفىالوالمشربالمأكلعنالصومولكنالمحسوس

الخطيئةعن

والرهبانيةالبتولية

يتهمولئالالفردوسفيخاضةمكافأةللضومكماولهاالطيعةصومالبتولية
مافيموقفهيوضحفاسدةذاقافيوجعلهاللطييعةمحاربتهفيوالغنوصيةبالمانويةأفرام

هيالحريةةoعاداقاولكنفاسدةليعستاإلنسانطبيعةأنويعلنالهراطقةضدكتبه
jالفردلحياةاستباقوالبتواليةمجراهاغيرعلىوئجريهاالطيعةيثسوهوفسادهاالفاسدة

مسكنإلىوانتقالالبهائممسكناألرضمنهروبإئهازواجوالجنسيةالحيث
المالئكة

ءسواالعقةلتزمواالمتبتلقلبفيأيالبتوليةقلبفيراسخةالمسيحصورةإن
نمسهالمسيححضورتعتيالصورةوهذهأنثىأوذكراكالن

الالذينفهمالنسكيةحياقمsوأفرامهمsماكثيراالذينالرهبانأئا

تحدثوقدخاصنمركزالكنسئةالجماعةفيلهمويكونالعقةفيويعيشونيتزوجون
أفرأممداريشإنشادفيوالفتياناألطفالمعيشتركونالمتنممئكونءهؤالsأعن

الكنائسفي

للمهخدوالجبالالصحارىإلىويأوونلمالعايعتزلونالذبنالمتوخدونأئا
همعلىأفرامأتىفقلماcoوالعبا

فيأثرلشعرهكانوقدسريالبشاعرأعظمهوأفرامالقديسأنالقولوخالصة

خاليةالالهوتيةأفراملعةأنالواضحومنوالهلينيينالستريانمنبعدهأتىومنعاصرهمن
عنشعرهقيديخرجالوالبيبليالخياليتدفقهفيوهووالالهوتيةالفلسفيةالدقائقمن

وهوالمسيحيوللعمتلوكاألرثوذكسيةللحقيقةمعلمخبرلذلكئعذهوjiنيقيةتعاليم
اإللهنالسمؤأماميرزحكالكبادوكيين

الئخترقالذيالسرأئهاابنكعنالتحذثعلىءأجروال

صصبمنبحدودالكلمةأحطتلقد
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والدتكوفرثقدإذ

وسالفرأسكنأنفهبى

بحئكإنسانكلولئثيذ

b0الفرنشيدالسريةبكينونتك

نيقيةمجمعبعدءاآلبا

خاتمة

الشريايأأفرامفيالشروجثصيدةمنمقتطفات

الدينمحامىالكببرامأفىمارعنألحذثكمالمؤمنونلهاأحماعكمأعيروني
المباركةمياههانهمرتفياضاينبوعافكانالمثالنادرةبحرأةحقائقهعنناضلالذيالقوم

اممانناغاباتوأروثأرضنافي

وأفضلايخاللبأجملنفسهزئنبلوالتثقيفالتعليمعلىالبارأفرامماريقتصرلمو
القدأمسةبأشغةالمتأللئةوسيرتهممثلهكذلكعلمبلبكالمهيعلمبانيكتفبفلمأيخصالط
فهوالوطيدرجاؤهوهذاالنادرةمزاياهعلىيإرهنفهوالوثيقاممالههذاوالكمال
الوافرةبحسناتهوأجاهربنشيدهوأتغنىبوصفهأترثمكىللقيثارةاألصبعضرهمتيضربى

الذيالضحاعالمجاهدأفراموصففيأسترسلالكرامالسئامعبرنأئهاإذادعوني
فيعنيفةحرئاويحاربوالتهذيبالتعليمميدانفيمتواصالكفاخايكافحاستمر
أشراكهفيتتعرقالنقدميهيدعلمc3موبقاتهوعنلمالعاعنتعرىفقدالكبرىالمعركة
التغلبأوبهالفتكالخصومعلىفتعذرالزكيةاللةابنءبدمامضرخاالساحةإلىانحدر
بعدهمابنشاروونهددهموناهضهمفعاندهمإليهميجتذبوهأدطاألراتقةءزعماحاولعليه
فييفشمللموالضنديدكالليثفحطمهاوالئهتانالكذبنبالنحوهصوبوانشاط
عنالخبيثةالذئابكشفحتىبقيثارتهالترنيمعلىيواظبحريضامتيقنهافئالجهاد
الدينءأعداعلىالتائةالغلبةوأحرزالثمينبدمهالزيزاللةابنافتداهااليئاألمينةالرعية
11raالفردوسنشيدالقويم

أرملألاسحقتعريب



يالشروجيعقوبآخرونشرقيونءبا

iioylالدئروجييعقوب

حياتهؤأل

ئانئا

ئالثما

ونشأتهمولدها

واألسقفالكاهن02

اعماله

ئلساالر01

والخطبالمواعظ02

الميامر03

العقائدئرUآمضمون

لوثلثاا

جيالويستوخرنيةالمسيحا

ءالعذراممر

الحكيمنuكعمادهاللةجغلمن
الغيئهوكاناالردثإلىشاخصتينعيناهكانتومن

o79
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حيافهألؤأ

ونشأكهمولدها

ffqسنةنحومولدهتحددالسئروجىيعقوبأخبارنقلتالتيالثابتةالقليلةالمصادر

لماسرةفيستروجمدينةأعمالمنالفراتضفةعلىخورافيوقيلكورتمقريةفي
والعفومريانيةالساللغةالرهامدرسةفيوتلقناليسيرالئزرإألالتاريخعنهالناينقل

رئيسلعازرإلى11oسنةنحوأنفذهارسالةفيلكr3sوالكتابيةوالآلهوتيةالفلسفية
كتبتناlsالرمدينةفياإللهيةاألسفاريدرسفئكاناعندمإئهقالباسوسماردير

أضاليلفيهافوجدأحدهاعلىعثروإئهالسريانيةإلىاليونانيةمنتنقلالمنايقورسديو
ذيوذورسموقفيناهضعقيدتهفيثابتموقفشبابهمنذلهكانوهكذاكثرة

المضيصيوثيوذورسالطرسوسي

واألسقفالكماهن02

الشسعرمنبيتفيلكsإلىأشاروقدباكراالئبوغإماراتيعقوبعلىظهرت

أمانلمثماآنذاكأفقهلمموهبتكمنحتتيعندماقائالالقدسوح5الإلىفيهتوخه
بالورعيعقوبوتميزكثيرةأضعاقامنهاتزيدنيأنأسألكفإئيضاعفتهاوقداآلن

سنةوفبيلوالبالغةبالعلماشتهرأنعئمLوcترفبإئهوقيلكاهنافرلعيتموالتقوى
الفسراتبالدأديارعلىيطوففراحخؤرالبلدة3لبريود1الزائررتبةفقد552

علىسقفارسيمoأAسنةوفيومحبةغيرةبكلمهضتهءبعبناهضاالمجوفةوسورية
مدينةأهئمتطانوكانتتألويوحئاوفيلوكسيئسساويروسأصدقاؤهنفيئفيماتطنان

انيالفتشرينفيوئوقيشهزاعشروأحذسنةرعيتهبأمرالقيامفأحسنستزوجإقليمفي
152سنةكه



aV1الشروجييعفوبخرون3شرقيونءبا

لهأعمانئائا

وأننيةءصفافياللةيخدمأنيهمهوالذعةالمالسحرفيالستروجىيعقوبكان

نفسهفيمالألجيالينظموأنفدسيةمواهبمنأوتىمابكلوالكنيسةالعقيدةبخدم
بعدمعاصريهصفوفمرقتالتياتالمماحكفيالدخولتجنبلقدروحيةأناشيدمن

وسييرومواعظوميايئرسائليعالجهاألدبعلىثوأكo4خلقيدونيةمجمع
مختلفةوطقسيالتقديسين

ئلسالز101

وأربعونثالثمنهإليناوصلالرسائلمنكبيراعدداالسمروجييعقوبترلث

ءوأصدقاونسئاكورهبانlأديارءورؤساaأساقفةإلىوخههاrVcعامنشرت

واعتصاماآياتوتفسيركتابيةمسائلوحلشاداوإليالتقوىعلىحثاوضضنها
يليبرصوذاسطيفانإلىرسالتانالرسائلتلكأهئمومنوتعازياألرثوذكسيبالمعتقد

كمااطلوليةمنبنوعأيالوجودبوحدةالقائلينمذقبذهبالذيصوديليبن1
ثمالخطيئةفيهاارتكبالتيالمدةبنسبةيتعقبالخاطئإنوقالأوريجانسمذهبذهب
فيالكلاللةسيكونJالرسوقولفسئرلنظريتهووففااألبرأرإلىاألشراربعدهاينضغ
ءاوريسعىأنإلىويدعوههءآرافيهمايفئدرسالتثيماالسنروجيإليهفأنفذالكل

وقالاللةممحبةيومكلالصالحاتيزرعوأنالفضائل

ألخطأاألبدإلىيعيشانلهتسمىلوأيالحطيئةمعائمطقالخاطئنيةامتداديتبينتعالىإله
لكفإنوتنغمىواشربكلىلنفسهلوقJكئيرةغالتأهراكهمألالذيكالغىاألبدإلى

أندونحياتهفانقدتاألبدإلىليتنغمنستهمدإئهأيكثيرةألعواممحفوظةكئيرةخرات

هذايدانانالعدلمنإذنألبساألبدإلىوجشعهنئتهفييعيشكانإذخطئتهتنقطع
10األبدىبالعذاب

الماكقوبيعاغناطيومماتعريب1
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والخطبالمواعظ02

إلىوالدخولوالغطاسالميالدألعيادعظةعشرةإحدىالسمروجيليعقوب

اآلالموجمعةالشعانينوأحدللشعانينالسابقوالخميساألربعينيوالضيامالهيكل
وليتورجيتانتعزيةخطبلهكماوالتوبةالجديدILووالقيامةالفطيروأحد

ىالضومايرىماكلوفاطرالجميعخالقيااللهئممنهااألولىمطلعللقذاس

Iاألزلمنذائههمنيااللطيفالمباركاإللهإدهاالئانيةومطلع

الطوائفلدىالميالدعيدقداسفيئتلىالتيالسالمصالةالسئروجىوضعوقد

ناسيكينوسيرتيللعمادوطقسئا4للتناولاتشوباحترانيموبعضالسئريانية

الميامرم

قصيدةrviبلغتإئهاقيلالقصائدمنجذاكبازاعدداالسروجييعقوبنظم

األرمنيةإلىبعدمافينقلتوالجلجلةمريمفيوآخرهاحزقيالرآهاالىالمركبةفيأؤلها

منهاأقساماندرجمئةثالثإألاآلنحتىمنهايبقلمووالحبشيةوالعربيةوالجيورجية
بولسالراهبمنهاونشرصلواقاكتبوفيالسمريانيةاللغةذاتالكنائصطقوسفي

األرمنيةالكنيسةوفيالكنائستلكفيلصاحبهاوكانترجمةبدونميمراy1بيجان

المممريانمالدييئاإلنشادأركانأحدآنهعلىرفيعةمكانة

مئةمنأكثرالقديمعهدهفيالمقدسالكتابأؤلهاشتىموضوعاتالميامرهذهفي
العهدأسفارسائرعلىسريعةإطالالتمعاإلنجيلثمالسئةاألثامفيعشرةمنهاميمر
اللذينالسرفيالمسيحوجسدءالفدابشموليةالتأثرشديدكانالسئروجيأنمعالجديد
منسالسلنجدالطقسيةاألعيادحفالتعنوفضالبولسالقديسهمايناديكان
وشهدائهاالمنطقةوقديسىسلوالرءوالعذراواألمثالاتوالمعحزالضومفيالميامر
أيضاوهنالكالكهفوأهلأبجرالملكءواهتداتوماوالقديسالصليبارتفاعوفي

والصالةواألسرارتى0jPjcوالمعاذائلوالرالفضائلوفيأطقةوالهراليهودفيميامر

أدقإلمقلمهوامتدادعبقريتهوفيضالسئروجيمادةغزارةعلىيدلتماذلكوغير
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الىالمحدودةغيروحكمتهأدئةإلىهايرقىوماالمسيحيةالنفسيهئمماكلوإلىالدقائق
اقتصادغيرفيالمواهبوورعتالخليقةنطمت

لهاوأنمشاوئرابنائرائلثخبلواحدةجبللوفيغناتخذفالجنسنامنإثلثالغنئأثها

لمالعاحمكمةإنيهليكماخلقكماواحدةطينةمناللةألناألئىعلىتترفعالالحكيم
20وأصحابهقىيهنائهيخزىءالئراوكذلكءبشيليستألئهاكلهاولىم

العقائدفيآثارهمضمونئالثا

العقائديةالحقيقةأمرفيالسروجييعقوبفكرةعلىالوقوفالممئهلمنليس
وماإليهااضيفماعنهاتزيلدقيقةعلميةطبعةوميامرهرسائلهتطبعأنقبلالكاملة

حولشديدجدلداروقدوتاريخهاالرسائلنسبةصحةوتثبتفيهاخرف

المسميحفيالطييعةوحدةالمونوفيزيقيةإلىبجنوحه1Vسنةمنذفاتهمأرثوذكسيته
ساحتهوبزربماnv7سنةبالطيعباسوسمارديرإلىرسائلهظهوربعداالتهامواشتد

إثباتحاولواوالسريانءعلمامنالكثيرونساحتهبرركماO1V1cالسئمحاني

قبلالسئروجىيعقوبهئمفكانأمرمنيكنومهماعثاركلمنالبريئةأرئوذكسيته
ءسواالفضيلةفيأقدامهمويثبتىالتقوعلىويحملهمسامعيهيعلمأنcءشىكل
أربعأومئةثالثمنالمؤئفةأناشيدهعليهمتالئاالرهبانمنأمالشعبعامةمنكانوا
امأفىمارخطةعلىاألعيادباراموناتفيوذلكالشعرمنبيتمئة

j5ورؤاهمءاآلباأعمالمنللمسيحصؤراستخراجيؤثرتطلعاثهفيالسروجىن
موضوعيعابمكمايعقوبرؤياعلىفيهالكالمجرىالذيالميمرفيذلكيبدوكما

بأسلوببولسالقديسأواألناشيدونشيدءاألنبياتصوروفقالمسيحعروسالكنيسة

اللةومعجزاتالمقدسةاألسفارإلمماالنظرعلىيشددكماشاعربلغهقلماغنائي
يالذوالتحريالتحقيقبأسلوبNcاألبناببساطةأيوإعجابممحبةاإليمانوأسرار

الحكمةماعوعليهيجري

vالتعديلمنءبشيالئالثيعقوبإغناطيوستعريب
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الضورفيهاتزدحمبالروعةحافلةشعريةتشبيهاتفيتتالحقالموضوعاتهذه
وهىاألشخاصءوإحياالتجريدفيهاؤيكثرالطييعةمنأوالمقدسالكتابمنالمقتبسة

متعةيؤذيالذيولكنالراعوفيالشاعرهغعنتعبرأخالقيةبتحريضاتدائفاتنتهي
الوزنرتابةومنتأليفيةفوضىومنتكراراتمنهنالكئاهوالسامعأوالقارئ
الوزنبتنويعيتجثبهاأنأفراماستطاعالئالواحدعشرفياالثتي

لوثلثاا

ومساواةجوهرهولوحدانيةاألقدسللثالوثوميامرهرسائلهفيالسروجىعرض
اسحقمارديررهبانإلىأثقذهارسالةادلJقالقدسالروحبألوهةمصرخاأقانيمه
هوالقدوسوالروحواحدالقذواالبنواحدهوالقداآلبإنجبوال

االبمنويأخذاآلبمنفينبثقالقدسالروحأمامولودواالبنمولودغيراآلبواحد
الثالثيعقوبآلغناطيوسالنعوصفيلتعريب1ومكملهاإليمانومعلمالحقفارقليطوهو

جيالويستوخرنئةلمسيطا

كالمهفينsوcوقيامتهوموتهوضلبهاللةابنتجسئدعنالسروجيتكلمماكثيرا
وقاكبعنفوالمونوفيزيقيإننسطوريوسهاجموقدالعقيدةراسخأرثوذكسيانيقوئا

المنقوصةغيراإللهيةءالعذراوبأمومةالواحداألقنوميجمعهماالمسيحفيكاملتينبطبيعتين

خواصبحفظوعلمواللمسيحطبيعتإنإئباتفياحتالوانسطورتعليمتأييدارادواالذينإن
متميزيناثنينالمسيحويجعلواااللهوالدةليستءالعذراأنيثبنوالكىانفرادعلىمنهساكل

ماطبيعألكلعطيتإذابأللهذلكءالعذرامنالذيواإلنساناآلبمنالذالكلمةأي

يظهرلموعبدصورةيأخذلم34بنابهثيتلموامرأةمنيولدلماللةأنفينتجيخصثها

نحدعاألحرارابنيدخلولماأللةبينيحصولمالصليبطريقيسلكولمنسانك

البشريةللطيعةخفظإذابللمالعاعنالحبيبابنهبذذاللةبأنالقولبالتاليويبطلالراقدين

للموتخاضعألئهالصليبمرتإلىويأئيامرأةمنيرلدنالضرورةفمنفقطيخضهاما

الذياللةوحيددعىوأيوسيطادعىمنهماأييعرفالوهناالمعصيةبحكمإنسانككل

سياجويثلماللةمعالناسليوخدأخروسيطونيكأنالضرورةفمنوإاللمالعاعنئذل
3واللةأدبينالحيةأقامتهالذيالعداوة

rالثالثبعقوبإغناطيوستعربب



oVaالسروجييعقوبآخرونئونشرقءبا

ءالعذرامريم

فدسياءإناوجعلهاءحوالعنةمنمريمحررالقدسالروحبأنالسئروجىيقول
األصليةالخطثةمنطاهراجسذااإللهمنهايأخذولكىالمتجسئداإللهحشاهافيلتتقبل
وبعدهاالوالدةقبلبتوألظلتوقد

المسيحوالدةنهابأقالعندمانسطوريوسضلوقدااللهوالدةهيءالعذراومريم
النورمنوالنوراإللهمناإللههوالمسيحيكونأنالقولهذامنكرااإللهوالدةال

ثورةاوكاءالعذرامنواآلخراآلبمنأحدهماإثنانالمسيحيسوعأنومدعيا

اللهحةشديدةاألقوالهذهمثلعلىالسروجي

بتولبأنهائعرفمربمإنحئىبتوألوظفتلدتهIالبتووإنإفاوفئإنسائاصاراإللهإنأ
معاوبتولأئمإئهاأممماواحدةلكئهاشكليندطكانتولئناثنتينوليستحقاوأثمحقا
فيهليسأيضاإنسانعينهوهوإلههوأيضاولدتهالذيالعجيبفإنأالنمهذاوعلى
8إنساناواآلخرإفاالواحديعرفلكىواعدادشكال

الئالثيعقوباغناطيوستعريب





األرمنءآلبا

وئدعىنكتبوالئحكىلغئهاوكانتالرابعالقرنأوائلفيأرمينيةتنضرت
الكتابفصولوكانتالفارسيةأواليونانيةأوبالسمريانيةكتابةالفكانتاالكرابار

نهمأذإلىفتصللغتهمغيرفيالمسيحيينعلىتقرأوالجديدالقديمعهديهفيالمقدس

يزدجردأردشيرأنكمااممانهميهددبالوثنبةعهدهمقربوكانcالداللةواضحةغير

وجمافهووحظصللدولةعاماديئابالمزدكيةبالتبشيرقامالساسالنالملكاألول

تلكفيأرمينيسةمعظموكانحكمهمتحتالواقعةالبالدفياليونانيةاللغةاستعمال

األرمنعلىLIافاشتدتوالبيزنطلبيزنطةأئركلعلىءللقضاوذلك114

وازدادتالمسيحيةوالحضارةالمسيحيالفكروبينبينهمالصلةانقطعتالذينالمسيحيين
المزدكيةدعوقمفشلتبعدماوشراسةعناداالسئاسانيونالملوكأبدىعندماشيدةLا

األرمنءرعمافرأىأفارايرمعركةمنهاكانتدينيةحروبشنوقررواالسئلمية

منكبيرجانبهاينقلأرمنيةوكتابةأرمنبةأيحديةوضعمنلهمبدالأنومفكروهم
نانيةواليوالسريانيةاآلثار

إلىاللغةهذهتحرئتاألرمنيةاألبحديةاختراعوعقيبالكرابارباسمالمكتوبةغيراألرمنيةاللغةعرفت

تاحلمربثالثابارممالكرtبAIاهذامروقدالمكتوبالكرابار

دبرةAاوكانتعشرالتاسعالقرنحتىواستمرتالكالسيكيةأوالكرابارمرحلةاألولىالمرحلة01

انطالقهامراكزوالكنانس

القرنفيبوادرهاوظهرتوالعاميةالفصحىاللغمبنلينالوسطالكراباراللغةحلألمرالثانيألالمرحلة02

iUعشري

تطؤرةبصيغةولكنالحاضروقتنافيالمتداولةاألرمنيةألشخارابار1اللغةحملألمروهىالثالثةحلةالمر03

Yالتاريخعبررمن



oVنيقيةمجمعبعدءاآلبااثالثالقسم

شابوهفرامالملكلهافانإلرىوالدفةالسرعةتطلبشاقةالمهفةوكانت

اجتماغافعقدواماشدوتسميسروبوالقديسبرثيفسحافلجثليق1والكائوليكس

ويعذوالسريانيةوالفارسيةاليونانيةيتقنكانالذيميسروبعاتقعلىءالعبوألقوا

وضعالرهاأورفهفيدانيالالسئريانياألسقفأنإليهنماوقدعلمازمانهأهلأوسعمن

أدراجهفعافىضائتهفيهايجدفلماألمجديةتللثعلىواطلعإليهفتوجهأرمنيةأيحدية
عميتإلىأوالوتوتجهوكوريونيزنيكتلميذيهفيهاضئمومجدراسةرحلةونطم
روفانسIوالخطابالفناناجتمعحيثساموساطةإلىثملرها1أورفهإلىصمأميدا
حرقا6rوعددهاوضعهاالئاألرمنيةللحروفالنهائيالشكلوضععلىساعدهالذي
علىاألخرممطاألحرفوبعضاليونانيةالحروفعلىمنها2yتصميمفياعتمدصوتيا
JJLIأيحديةلهكانتوهكذااختراعااألشكالبعضاخترعكماواآلرأميةالسئريانية

واإلبداعوالترجمةالنقلفيفينطلقواأرمينيةءأبناتطلعاتتلبيأناستطاعتكاملةأرمنية
jLفيوالحضاريالفكرفيالعملإلىأصحاهاتداعىحتىاألرمنيةفيةاتئثبتتإن

جمةالترحركةفنشسطتواالجتماعوالفلسفةوالعلومبYالدينمجاالت

وراحعشروالثانيوالثامنالخامسالقرونسيماJوالقرونزعوتزدهرشممعوراحت
مجليلاألرمنيةالمكتبةزخرتحتىوالتصنيفبالثأليفالحركةهذهيوأكبونالكتاب

األرمنيةإلىترجمكتابأولالمقدسالكتابوكانوالالتينيةوالسئريانيةاليونانيةاآلثار
والفلسفةالالهوتكتبإلىالترجمةامتدتثموالطقسيةالدينيةالكتبترجمةتبعته

قمدمامعءاآلبامحمئفاتمنكثيرلفقدالمباركةالحركةهذهولواللومالعمنوغيرها
وخههاالتيالعلميةالبعثاتأفرادمنالعهدذلكفيوالمرففينالتراجمةأكثروكان
واليونانيةالسريانيةاللغئيندراسةفيللتعضقةوقيصرئوالقسطنطينيةالرهاإلىميسروب

وجلبهاالمخطوطاتواختيار

حيةالفارأرمينيةفيالمدارستأسيسحركةنشأتالحركةهذهجانبوإلى

العلمنشرفيعميقأثرالمدارسلهذهوكانفاغارشابادمدرسةتللثوأولىوالبيزنطية
النهحخةهذهفياألكبرالفضلولميسروباألمةوفضة



ميسروبآخرونشرقتونءبا

rifrوبميسر

حمياتهوأل

ونشأتههoلAا

والكلمةفباالرسول02

Aهالخراأو03

لهأعمانئاثا

األرمنئةالكنيسةفيائرهئاذ

oV9



oA

نيقةبعدمجمعءاآلبا

حيائهألؤأ

ونشأتههOuyأ

التاريخيةأرمينيةقلبفيطارونإقليممنصغالرةقريةفيrvسنةميسروبولد

كريكورغريغوريوسلجثليق1الكاثوليكسأسرةفروعمنفرعإلىينتعسبنو
الجثليقالكاثوليكسأجدادأحديوزيكللقديسحفيذاكانكماryiالمنؤر

إلى5yoسنةمنأنطاكيةمدارسفيدراستهتابعوقد3roryrالكبيراسحاق

428المصيصيثيوذورسزمالئهمنوكان80jسنة

والرسوليةالكهنوتيةالحياةاختارعمرهمنالثالثإنوفيالجندئةسلكفيانخرول

ويبشثريعظأرمينيةءأرجافيانطلقوالتقعثئفالتهخدفيقضاهاالزمنمنفترةوبعد
والتوبةالفضيلةإلىويدعواللةبكلمة

والكلمةبالحرفالزسول02

ويعفمهااألرمنيةاألبحدئةيضعأنوغيرتهبعبقريتهميسروبأستطاعكيفرأينا
المعاهدءإنشاوأماموالعلميوالتاريخياألددوالتأليالترجمةأمامواسعاالبابويفتح
نشاطهاومجاالتنبوغهافياألرمنيةاألئةرمركالنوهكذاأرمينيةءأنحاشئىفيالعلمئة

ورسوليةدينيةألهدافاألرمنيةاألبحديةوضعميسروبأنالقولدرجلقد
1sكتابيةنصوصإلىالماسئةبالحاجةشعروبعدماللتبشيرالبالدلمجوبكانامبعدلك

عندبالوقوفءالعلمابعضنددوقدصلواقافييشتركطقوسوإلىالشعبأممانتغذي

الحيلولةهوالحقيقيميسروبهدفأنورأوااللغوفيميسروبلمسعىالدينيةالتفسيرات
تنشميطهمهفكانالفارسيةأوالبيزنطيةينالثقاإحدىفياألرمنيةالثقافةكرقدون

الهدفمعهذااجتمعوقداألرميئالطابععلىفيهاوالحفاظاألرمنيةالوطنيةالثقافة
وقلوهمقومهءأبنانفوسإلىاللةكلمةإيصالعلىوعملهميسروبعندوالرسوليالديى
والدييئوالثقاألالسياسيعصرهمجاالتفيمتكامالنفاطدفانبفهمونهابلغة



0Aميسروبآخرونلثرلئونءبا

سيساخانمنطقةفيوأديارأمدارسأسنسبعدماميسروبأنإلىبعضهمذهبو

علىفأكثالعملطريقلهومفداستقبالهملكهافأحسنv41سنةجيورجيةإلىانتقل
األرمنيةاأليحديةمناشتفهاأيحدئةلهاووضعالجيورجيةاللغة

3Jiاjأئامه

سقطتإذأيامهأواخرفياألحوالتجفمتوقدالجهاأروعميسروبجاهد

جئليقالطلبعلىءبناالساسانيةالدولةامبراطوروقامالمالكةاألرشاخونيةاألسرة

قلبهافيطعنةالحدثهذافكانأرمينيةعلىملكاالرابعأرداشيسبتعييناسحاق
أيلول7فياللةتوفاهأنإلىمسوولياتهمناسحاقتجريدإلىوطريفاالفوضىإلمماومدعاة

شباط7فيتوفىولكثهالجتليقيةممهائمللقيامميسروبلدىتالميذهفسعىcirAسنة
trgسنة

أعمالهئانئاة

فكانالمقدسالكتابلترجمةاألرمنئJLاوضعهبعداهتئمميسروبإنقلنا
حياونموذجااألرمنيةالكنيسةفيقديسينغدواالذينالئراجمةفريقروحإسحاقمع

إليهنسبتكماءشيمنهاإلينايصللمومواعظخطباليهنستتوقداألدبيةلألعمال
إليهنسبتهاصخةعلىءالعلمايتفقلمأخرىوآثآرالضيامطروباريات

األرمنيةالكنيسةبأثرهثالئا

أرمينيةفيالمسيحيةرسئخوبنشاطهاألرمنيةالكنيسةأركانمنركنميسروب
وبعثجانبكلمنواالضطهاداتالضعابتداولتهيوموالديمومةءالبقالشعبهاوحفظ

والثقافةالعلمعواصمإلىوأوفداألبجديةوضعبعدماوعهافىشتىفيالفكريةالنهضة
العصورمعيمتدانوتصنيفاترجمةاألخالوطنإلىوتنقلهاالمعرفةبأنوارتستنيروفودا

العالميةالحضارةفياألثيرمركزهالهاكاذأرمنيةحضارة



0Aليقيةبعدمجمعءاآلبا

دينيةكتبفئقلتالترجمةحركةآنفاقلناكماميسروببعدنشطتوهكذا
ipمثلمنفلسفيةوكتبألوسابيوسالكنسيالتاريخمثلعيةLالطيعةءورا
تاريخأكاثنكيولسفوضعالتصنيفحركةونشطتوغيرهارسطوjالعشرالمقوالتو

سيسومونيانماميكووارطانتاريخويغيشهucميسروبحياةjريونوقوcqأرمينيةتحول

كتابكوغبانسينيكويزنسيةالفرإلىئرجمالذياألرمنيةاألئةتاريخالخوريئ
األرمنيةالدفاعيةاألعمالروائعمنيعدوهوءأجزاأربعةفيالهراطقةضدالطرأئق

ينظمونءوالشعراءاألدباراحكماالعلومشتىفييجولوناألرمنءعلماورأح
األرميئالتراثهذاإلىإشارةإالناهكروليسالرفيعاألدبويديحونالجميلالشعر
شرارتهإطالقوفيأداتهوضعفيالفضللميسروبكانالذيالجليل

ءلمحمعراأبرزمنوهوشنورهالينيرسيسالجثليقالالهوتيالشاعرأرمينيةءشعراومن

والتيبيت4000منتتألفالتيoأورفهمناحةقصائدهأشهرومنالوسطىالقرون
والقدسواألنطاكيةوالقسططينيةإلسكندرية1الخمسالبطريركياتبدعوةافتتحها

iأبياقامنبعضاوإليكالعدوبيدسقطتالتيأورفهمصيرلندبرومة
عويلJبنوااتلوا

للفظائعابكوا

الليايمابأنين

بحتأرJأ

أيتاممدينة

uاألنامرحمةتستدع

الشجيبأنينها
العارىبحذعها

ممرحجاباألمن

حوىJحرقةكله

عالبأنينينادي

شعرهاقيتلقد

افردوسهاعلىتفجغا

األرمئوالثقافةدبAاتاريخكنابعناستارجيانالدكتررتعريبا



ويصالصركيونآخرونءبا

rtAmشنودة

oAr

حهاتهأوألة

لهأعمانئاثا

كرتهئالثا

101Xهوتئة

خالقيةأل102

عيةجتماال103

شنودةأقوالمن

األسرارفيبالشركةوالتقديسللصالةوالقذيسينءالشهداأماكنتزورأنعطملنفعإثه

ووتكبويلهوويشربيأكلبالملذاتللتمئعالميراضعهذهيزورمنأماالمسيحكلخاقة
مغارةجعلتحوهوأنتميدعىالصالةبيتبيئالقائلالربيغضبفإئهوبسكرخطايا
13امئلصوص

عوضالعنةوينالالدينونةطائلةتحتيقعالرلتهيكلليفسدءالشهداأعيادإلىيأتيمنلهذا
الشهيدصلواتبركةعن

وسالمبفرحالقأليةإلىاألسرارتناولهبعداإلنسانليسرع

هذاالجماعةلنفعالضرورةعندإالبعدهأواالجتحاعقبلقريبهمعأحديتحدثأاليلزم
األرئوذكسيةالقبطيةلكنيسة001ننالهاالتيالمحصاةغيرالنعمنحفظ



oAنيقيةبعدمجمعءاآلبا

حياتهالؤأ

ljوأخبارشنوتيأوشنوذكأغفلتوالالتينيةاليونانيةالمصادرأنالغريبمن

القرنفيإألالغربلهيهتئملموالكنيسةشخصياتأوجهمناألقباطلدىئعذآنهمع
يلفالغموضذلكومعحياتهوسيرةآثارهمننثراتءالعلماتوفرتعندماعشرالتاسع
وخلفهتلميذهدونهاالتيالسيرةولوالأعمالهومنالعطمالرجلهذاحياةمنكبيرأقسما
أخبارهمعظملفاتنابالقبفةهوخلفهماوبعضويصا

ستينمنذراهئاكونهإلىيشيرشنودةأناستخالصهإلىءالعلماتوضلماوكل

راهباكانآنهوإلىمنةوأربعينثالثمنذأدياررئيسأيأرثهندريئاكونهوإلىسنة

سنةنحووتوفيسنةولدنحوآنهوإلىوأركندريئاسنةWrc4سنة

عهفطيبةءصحرامصربصعيدأتريبفيللرهبانديرارعىشنودةأنويصاروى

يشمحعzدشنووكانوراهباتلرهبانأديارعدةالديرذايلتحقوكاناألبيفبالدير

كان3النسكحياةلممارسةءالصحراإلىءواللجوالمشتركةالحياةاعتزالعلىرهبانهبعض

الرهبانيةالحياةكمالالمشتركةالحياةفييرىكانالذيباخوميوسبذلكيخالف

وقدالمسكونيمأفسمجمعإلىاإلسكندريكيرلسدةشنورافقriاسنةفي
مصيإلىالمنفينسطوريوسمععالقةوعقدبموديوسكورستيموثاوسالبطريركينراسل

سنينببعضوفاتهقبلاألبيضالديررئاسةعنويصالتلميذهوتخلى

لهأعمانئائا

القبطيةاللغةيرفعأنحاولوقدالقديماألقباطتاريخفيالكتاباعظمشنودة

والبالغيةالتعبيريةلألساليبيتنكرلمآنهكماوالالهوتالفلسفةتحضنلغةإلىالشعبية
سكندريونالبهعابمالذيالرمزيللتفسيرتنكروإناإلسكندريةفيشائعةكانتاليئ

الذيالطاهرالمعنىعنتبتعدالالتيالحرفيةالطريقةإلىانحازcIالمقدسالكتابنصوص
األلفاظبهتنطق



oAcويصاشرقيونآخرونءبا

تركشنودةأنويصاروىونسكيةرهبانيةوإرشاداتومواعظرسائللشنودة

بموعوالراهباتالرهبانإلىرسائلهمعظموخهوقدوالمواعظالرسائلمنضخمااJعد

وتفشثيالوثنيةبالعاداتنددمواعظهوفيالرهبانيةومسائلهمالحياتيةقضاياهمفيها

فكرتهونلخصآرائهبعفىنجملىأننستطيعالمتبقيةآثارهومنالهرطقات

فكرتهئالئا

تيةلالهو101

ولصخةدالتجسرلياألزلمآالمسيحلوجودالالهوتيةنظرياتهفيشنودةعرض
ضسذاإلفخارستيافيالجوهريالتحولوحقيقةنسطوريوسضدWاإللهوالدةتعبير

الكشابلنصوصحقيقيتفسيرعلىقائمةكلهذلكفيوآراؤهاألوريجانسيةالجماعة

واإلذعلذتعالمماكلمتهتصديقإاللناوليسءيشامايصنعأنر1LاللةأنعلىJالمقدس
ثيوفيلسغؤلبعداإلسكندريةيةبطريركموقفهوالالهوقأشنودةوموقفإلرادته

خلفاؤهعليهاسارالتيخليقدونيةمجمعتعاليمعلىسارنهالشكيقبلالومما

ألخالكية102

فVVايضئمالذيوالراهباتالرهبانجمهورإلىموخهشنودةهئممعظمكان

كانعقابإلىإصالحإلىتشجيعإلىتوجيهفمنعنهمسووألشنودةكانوالذي
ودؤنهاهjرمافينجدوإئناالثقافيةالوالعمليةدبيةاألحياقمخاصوجهعلىيعابم
ومعاونرئيسالديورةنظامعنشتىمعلوماتالمحفوظةالمواعظبعضوفيويصا

والعفةالفقرنيةالرهباالحياةوواجباتمختلفةأعمالعنومسؤولونومستشارون

والصوموالصالةاليدويوالشغلالتقمثئفوممارساتJدالمتباامحترواالوالطاعة
مةمتالغيرمتناثرةأحكامبلقائمنظامهنالكليسبالمرضىواالهتماموالمطالحة



OA

جتماعيةال103

نيثيةبعدمجمعءاآلبا

فتهافتLةوإداروتقوىفضيلةرجلآنهعلىصيتهوذأع4فشيباشيئاسنودةاشتهر
إلىتشيركتاباتضبعوهنالكأمورهمفييستشيرونهالطقاتجميعمنالناسعليه

ومنلشعبهالعونفيهايقدمكالطمجاعاتمنبيئتهفيالساعةأحداثمعالجةفياندفاعه

كانظلمومننفسهالديرفيوالم5jtالحمايألفيهايقدمكانءالضحرالبدوغزوات

العاملةبالطيقةاإلقطاعيونيلحقه

ملطىيعقوبسJتادللقفصاألرثوذكسيةالقبطةالكنيسةكتابفيءجا

بينعطمةفجوةوجدتحيثالمصرممماالتاريخفيللغايةحرجةفترةفيشحنودةالقديسعاش

لحسابحهدهمبكليعملونكعبيدغالئاالمصرئونالفالحونعاشوالبيزنطئناألقباط

أرستقراطئةطبقأللحسابأوالبيزنفينالماةالحكام

عنيدافعأنعاتقهعلىوضعلكئهالوحدةحياةممارسةنحودةالشدغرتهمنالرغمعلى

يستسلموااألشعبهدفعهذانفسهلإلمبراطوريكتبكانفشلومئألمحاكمفيالمضطهدين

لهذاالقبطيةUأوالمصرثةةالقوميخلقلقدالنهايةحئىالجهاديلزمهمبلالستعحار11للضيق

اليونانئةالالقبطةاللغةعظاتهفياستخدم

لمالهذوتقوىعمليحثهوالديناالجنماعئةبالحياةشنودةالقديسعندالعبادةترتبلى

الغزاةأغارعندماالمثالسبيلعلىنذكرالمصرفيالمجتمععناآلالورهبانهينعزل

الغنائميأخذواأنوأقنعهمالغزاةقابلالشعبمنتاJTوسبوامصرصعيدعلى
ثالئةلمدةهناكليستقرواالنفوسمنأالقاالبالغينللمسبئينديرهفتحثمالنفوسويتركوا

ابلراحاتبتضميدالرهبانءاألطبامنسبعةوقاملخدمتهموقتهمالرهبانكرسشهور

أمنوكيفالحالطويلةالمدةهذهالديرفيعاشواالذينالضيوفUعنتصورأنيمكنناذا

ارهبايأتدبيرأوقانونأيمنكأهغالعمليئبالحبالرهبان

0111yصنسككنحسةاألرئوذكسيةالقبطيةالبهيسةا



ويصاشرقتونآخرونءبا

tvtويصا

oAV

خطهعلىLjس41األبيضالديررئاسةفيخلفهسيرتهومدونشنودةتلميذهو

تفسيريةآثاراتركوالحكامواإلكليرولعالشعبلدىالمنطقةفيكبيرشأنلهكان
شوونمنهومافيإالسلفهمنتشدداأقلإدارتهفيكانألهيبدوقيمةذاتوروحية

iviسنةنحوتوفىالرهبانيةالحياة





الثالثالفصلراجع

الشريانءاآلبا

طبعاتا

لبنانمطرروفاثيلاألليترجمةافراملمارJJالفردمنظومة

االنورمنشوراتكريايهوسمأفرااألبmأفرالمارحثةjJاتنحتا
9ffدمشئواسببروميرركرياكوسافراماألبالسريانيامأفرآثارمنوزهدثةنسكيةمختارت

2jاسات

1961ParispatrologiedePrecisBertholdAltaner

752746col19371TDSAphraateGBardy

1934ParissyriaqueLitteratureBJChabot

1903EtienneStAfrahatdIettresLesM7JCharvanis

800788col1960partieere1IVTDSEphremSaintEdmondBeck

littdraireoeuvresonSyrienleEphremSaintCEmereau
1882LouvainAphraatisScriptisetVitaDeForget

6056Col1974VIIITDSSarougdeJacquesFrancoisGraffinل3م

1968ParisParadislesurHymnesRLavenant

1869LondonAphraatesofhomeliesTheWright

اqorوتبرالتريانيافراممارسحق1أرمله
حلبالمنثوراللولوeافى1صومبر

991Iهاالردارحلبثريانئةالأنطاكيةمنارةأفراماغناطيوسصومبر

1919بروتالسرياناعالمةيالغبروفولوسكميلبستاني

jا69لشانالبنوليألفيأفرامماريئمداافرامنيرحم

تاريخلدونالسرياندراسةسلسلةةوحضاراممانالسريانسحق1اكLس
fV9Iدبغداالسريانيمlفlرuزكااصعيو

ا991هالردارحلبجالjjحداثاأزخائيلجبرسفيوهدايا

4V1دمشقالسروجييعقوبنالملظاوااليمانهمةاكناطيوسالئالثيعقوب

األرمنءاآلبا

اساتJا

10741070Col1980XTDSMesropZekianLevonBoghos
876862Col19371TDSArmenienneSpritualit81Hausher

1886LouvainlitteraturesaetChretienneArmenieIF30N6ve



9oنيقيةمممعبعدءاآلبا

disciplinesaregimesondoctrinesahistoiresonarmdnienneEgliseLM09أاOrmanian

1910Parispresentsonlitteraturesaliturgiesa

19681888Col1923partie2TDTArmenieأLماPetit

N10لالمواألرمنيةاألئةتاريخلكأستارجيان

197حلباألرمنبةاألقةتاريخمنصفحاتعثمانالئرك

14V1حلبالعربيالتاريخليينياارأديبالسثد

Wوتبرالتاريخعبرألرمناوانمرالمدؤر

األقباطءاآلبا

جمات3وتطبط9

francaisetradetcoptetexte19141907Parisvol2SchnoudideOeuvresAmelineau

1908ParisCSCOIVIIIamniaoperaelvitaarchimandritaeSinuthilألكاLeipoldi
1936et1931Louvain108et96CSSOlatinetrad1913

19801445444ppCSCOSchnoudidevieladeethiopienneversionLaGلColin

ساتدرا2

1889ParisSchnoudideVieegyptiensmoinesLesCEAmdlineau
569552pp1904T5ITSMonasterysSchenoutfromInscriptionsEWCrum

22782266col1211T1953DSspirituelleLitteratureCopteAأولGuillaumant
804797colXIVT1990DSAtribedSchnouteTOrlandi
151137ppParisEgyptedmoiresLesPCauvenberghVan

sieclesVIVetVIVchretienneءيEgypteIdehistoirelaservirpourMonuments
18951888ppParis4CaireauFrancedearchdologiqueMission

iA141l19fالقاهرةالمحبةمكنبألالفبطيةالكنيسةضةالمصريمماحبببريس

lA10القاهرةاألرثرذكسمةالقبطيةالكنيسةملطىيعقوبسJتادرالقضص



بألوألقل

لمألتناالقحونإلالوأبالقوزلمدلم





VA

ثانئا

ئالئا

خاتمة

األؤلالفصل

اليونانءاآلبا

rr1AVTوردثمليمياكيرلس

حياته

ونشاتهمولدها

األسفف02

royLاألؤالنفي
9roالئافيالنفى

rivالثالثالئفي

تهUو3

لهأعما

واالفخارستياالمسيحومسحةالمعمودئةالتعليميةالعظات

وأهئتهلعممصرتعليممضمون

اإليمان01

لوثلثاا02

ستيارإلفخا103



ADالثامنالقرنإلىالرابعالقرنمن

يوحناعمادمثلااللهيوالتبئىالخطايامغفرةنعمةإالليسالعماداأدأحديطقفال
كانوإنالعمادأنفنعلمبدفةتعلمناالذيننحنأثاالخطايامغفرةيمنحكانالذي
المسيحمNyصورةيضاهوإئماالقلسالروحموهبةفيوائشاركةالخطايالتطهير
يسوعفياعتحدناوقدأثاتجهلونأؤقريبمنبولسالقديسأعلنلذللثفينا

63رومةفنحيالنموتالمعمودئةفيمعهقذفئاموتهفياعتحدناإثصاالمسيح

الخطايامغفسرةيمنخالعمادأنيوكدونكانواللذبنبولسيفولهناLSوهذا4
11السريةالعظةاالمتثالمنبنوعالحقيقيةالمسيحالم2فيئشركناالولكئهوالتبئى

RANالليتورجئةالنصوصسلسلألنضررجورجاألبترجمةمنمقتطعةالنصوص



oqcاألورثليمييرئساليونانءآلبا

حيائهاةوأ

ونشأتهمولدهأ

نحوولدفقدورشليميااللمكيرلسحياةعنالقليلالتزرإالالتاريخإليناينقللم
أبواةأماقيصريةفيمتزوجةختلهماوكاضواحيهافيأوأورشليمفيrrسنة

فيوالتأملالضالةهمهالعزلةإلىمياالهووكانالقويماإليمانقلبهفيغرستاتقئينفكانا

كاهئافرحمهأورشليمأسقفمكسيفسنظرلفتتهذهالتقوىوحياةالمقدسةالكتب

للمعموديةوقييئهمالموعوظينتعليمإليهكل4سنة

األسقف02

موثبعداألريوسيينوسائرقيصريةأسقفأكاكيوسأنإيرونيمسىJر

إلىوعادفرضخمنهنالهاالتيللرسامةتنكرهوإذاباألسقفيةكيرلسوعدوامكسيمس
الذيهيرقليوسالوقتذلكفيأورشليمكرسيعلىوكانإنجيلياثهاسئاالكنيسةخدمة
إلىهيرقليوسوأسقطشرفيغيرالتعيينهذافعذموتهبعدلهخلفامكسيضائخذه
المؤرخينبعضائخذهاوإنفيهامشكوكروايةتلككيرلسمحلةوحلالكهنوترتبة

وكانأسقفاأكاكيوسالمتروبوليتهرفقدلLحكلوعلىكيرلسعلىحخة

حامتالتيللشكوكودفعااألريوسيونذلكفييساندهألئناسيوسخصماأكاكيوس
يسبررواأنrA1سنةالقسططينيةمجمعفيالمجتمعوناألساقفةرأىكيرلسأسقفيةحول
ئقرنحسنفيهاءجاالغربأساقفةوإلىداماسيوسالباباإلىرسالةفوخهواساحقه

الكنيسةقوانينوحسبقدئماانتخبالذيهوالموقرالجليلالحبركرلسبانونعترف

هووأئهإقليمهأساققةبينمنأورشليمكنيسةالكنائسجميعأئمالكنيسةعلىأسقفا

مختلفةوأماكنأوقابفياألريوسيينضذالحسنالجهادجاهدالذي



oqالثامنالقرنإلمطالرابعالقرنمن

MVاألؤلالئفى

بحضباعباسنهفاتهماألريوسيينمكايدمنهنالتحتى7evسنةكانتإنماو

إحدىوأنءشىكلعلىقضتمجاعةإئانالمساكيناعدةلمسالكنسيةوالحلىالمالبس

لموإذإقليميسينودسفاستدعاةوالحلىالمالبسبتلكالمسرحعلىظهرتالممثالت
إلىكيرلسفلجأسياأريوأسقفامحلهوأحل7roسنةأكاكيوسأقالهالدعوةثيل

باسيليوسأمثالمننيقوثينءرؤسابعدةيحتكأنلهأتيححياtYJJأنطاكية
وسلفانسقيةOSلاألسقفوجاورجيوسسيبسطيةأسقفوأوستاثيوسأنقيرةأسقف

واعيد9croسنةستلوفيةمجمعفيغيرهاعلىتغلبتالتيآراغهمفتبنىطرسوسأسقف
كرسئهإلى

grالثايأالتفي

أكاكيوسبرئاسةالقسطنطينثةفيمجمععقدأورشليمإلىكيرلسةعوسنةوفي

الجاحديوليانسأصدرعندماسنةإألكرستهإلييرجعولمإقالته5عفعانفسه
بينقائمينوالنقاشالخالفثيظلأنفيمنهرغبةالمنفئيناألساقفةجميععنعفوا

الهيكلءبناإلعادالحاكمبذلهاالتيالجهودأورشليمفيكيرلسفشهدالمسيحيين

أدسصيإعلىانقضتالتيوالصاعقة

V1الئالثالئفي

سنةتوفىالذيسويكاكl1أقاقدإيزوريةسلوقيةمجمعكان9o3سنةوفي
ucrLnمزاحمةعلىيقؤلمهذاولكنقيصريةلكرسيجيالسيوسنسيتةكيرفممنتدب

رفغاهبنفيفالئساإلمبراطورأمرمقاومةيستطعلمكيرلسأنكمااألريوسييوسأفئ

مجمغوقدأعلنسنةفالثسبعدوفاةإألإليهيعذلمlVYسنةكرسيه
قاومماوكثالزاقانونياانتجبآإئهقائالسلطتهشرعيةArالقسطنطينية
للكنيسةملفاناعشرالثالثالونالباباأعلنه31MrxLسنةوفياألريوسيين



oqyاألورشليميئسكالبونانءآلبا

تهtو3

حياةبعدAVclسنةآذارشهرمنعشرالثامنفياألورشليمىكيرفستوفي
أورشليمعنبعيذاالمنفىفيسنةا6منهاقضىسنةA3دامتأسقفية

أغمائةنئائا

كانالبارزةالعقائديةءاآلراوأربابوالفلسفةالألهوتأعالممنكيرلسيكنلم

اختيارمنلهمئألالوكانالمختلفةالتياراتحواليهمعصفتالذينالمحلييناألساقفةمن
الكنسيةواإلدارةالالهوتموضوعفيكاناوالنقاشالجدلأنسيماVjيقفونهموقف

المعمودئةلطابيوالفصحالصومزمتيفيألقاهاتعليميةعظاتلناتركماوخير
ينالمستنيرالجددوللمعضدينالموعوظين

وخههاورسالةالمخلعءشفافيعظةكيرلستركالتعليميةالعظاتهذهجانبإلى
متاللئاالصليثفيهاظهرأعجوبيةظاهرةعلىفيهايطلعهكونستنسيوساإلمبراطورإلى

مواعظأربعمنشذراتوبعضالزيتونوجبلالمقدسالقبربينماأورشليمءحمافي
الزمناذهب

التعليميةالعظالت

سنةوبعدهالفصحعيدقبلألقاهاكيرلسأنيبدوتعليميةعظة4Yلدينا
مرحلةفيالمعموديةطالبإلىموخهةلكونهاغيرهاعنوئفرذمقدمةئعداألولىالعظة
لذلكوالتأفبالسرتقثلقيصادقةرغبةلهتكونأنعلىفتحثهعليهيقإلملماsالتهيى

المالئمةوالحارجيةالداخليةباالستعدادات

الذينالمعموديةطاليإلىموخهةاألولىبعد1nعشرةالثمانيالعظات

وسزبالزيتالدهنالتثبيتمعالسرهذالتقبلالصومءبدقبلهمءأحماسخلوا

واالثنتاواإليمانوالتوبةالحطيئةتتناولعشرةالثمانيمناألولىوالخمساإلفخارستيا

موجزكتالنعنمنتنطلقاإليمانلقانونمتالحقتفسير11nالتاليةعشرة



o9الثامنالقرنإلىالرابعالقرنمن

موجزكتابأنمنمنتنطلقاإليمانلقانونمتالحقتفسيرllAالتاليةعشرة

قانونموادعلىتطلعماوهكذاأورشليماممانقانونباإليماناالعترافموادلتستخلص

قانونعلىيقومكانوالذيالعهدلذلكأورشليمفيومعروفامدرسئاكانالذيكالنال
نيقية

لمعضدين1المستنرينإلىموخهةI1f1التعليميةالعظاتمنالثانبةالفئة

اسريةسئفيتولهذااألسراروتتناولالسابقةعشرةالثمانيمنأقصرإئهاالجدد
القداسليتورجيا5اإلفخارستياr4التثبيت3المعمودية2و

علىكيرلسخلفيوحناإلىالمخطوطاتبعضفيالسريةالعظاتتنسب

وعلىسلفهعننصوصهاوارثبالحريأوصاحبهايوحئايكونفقدأورشليمكرسي
عشرالسادسالقرنمنذكانتذوذلكعلىبرهانأيالباحثينلدىفليسJUحكل

فيفتكونذللثخالفعلىالثابثالبرهانيظهرأنإلىلهفهىكيرلسإلىمنسوبة

األخيرةأسقفيتهمرحلةمنايآلرجح

يلىكمافهوالعظاتلهذهوالروحانيالفكريءالبناأما

الألئهقيقاIiiniاستعديقتضيالسروهذابالمعمودئةالكنيسةفياإلنسانيدخلأ
الحياةفيواحدةمرةاأليمنح

مرةتقبلهأسأثمانقولأنلنالجازوإألثالثةأومرتينالئافيالميالدغسلتقحليمكنال
وااليمانواحدالرسثألناستعادئهيمكنكالمرةتفقدهماإنالثانيةالمرةتقبلهسأعيد

Vالمقذمةحدةوادئةالمعمووحدوا

كثيرينوأنالرابعالقرنإيانشديدنموفيالكنيسةأنالمقدمةالعظةمنيستخلص
وظيفيةأواجتماعيةأوسياسيةمختلفةلغاياتئقبلونإئماالتنضرعلىئقبلونالذينمن

العنايةمفدمتهفيكيرلسيطلبولهذاواقتناعاقماألولينالمسيحيينروحعنبعيدة
السئاحرمحيمونخطأفيالوقوعمنويحذركهذاعطمسرلتقئلالتأفبفيالشديدة
أنشأنهمنكهذافخطأالعرسلباسمرتدئايكنلموالعرسإلىذعيالذىوالرجل
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والسيمونبينكميكونالليتهيقبلكلنالروحولكنيقبلكءفالماالمعموديةيفسد
وخيمفضولالiءرئا

هئموالالكنيسةءأبنايصبحونالمعموديةطالىجمدادفيالموعوظونيسخلعندما
الشميطانوتطردالخطيئةمنئطفرفالمعموديةفيهمستحلالتيالنعمةانتظارإاللهم

البرارةإلىالموتمنمعهافيقومميئااإلنسانيكون

كانوإنحقاونقمنصلبلموحفاندفنلموحقانمتلمإئنائدهشعحيبأمرمنلهيا
الموتمنفعالوقامقعالودفنفعألالمسيحضلبلقدحفاتمالخالصإتماضورياالتمئيل
ياالحقبالحالصننعمبتمثيلها41لطاشتركنانحنإذاحئىلناأعطتالنعمةهذهفكل

ويمنحتيالعذابويتحضلهرتينالطويديهقدميفيالمسيحيسئرللبشرادةوsاغيرللمحبة
250لعظا1اعذابوالمشفةبدونالحالصنعمةعلىأحصلأنالمشاركألذه

المسيحمسحةكرلسويدعوهالتثبيتسزالمعموديةيلي2

ابنالمسيحصورةجمثالعلىفأصبحنمالمسبحمولبسالمسيحفياعنمدتمئكماه
باالمممالقيكمنمءشىكلالفدسلروحاختتمبتلقيكمءمسحاأصبحتمإئكم2أ8رواللة
211لعظة1المسبحصورةاللكممما

المسيحجسدإلىالقدسالروحءاستدعابعدdيتحواالفخارستياخبزأنوكما
المسيحءعطاواللةنعمةازعاديغيرزيثمقدسزيتإلىاالزيتحؤلكذلك
جبينكعلىرمزيامسحتالدهناهذالهوتهنحاLمالقدسالروحبمضورأصبحوقد

نفسكئقدسآلمنظوربالدهنجسذكفيهئمسحالذيالوقتوفيحواسمكوسائر
V3أالعظةالمحييالقدسبالروح

المسميحكنيسةفيوالدخولالمسيحيةالئقلةئتئماإلفخارستياأننرىخحزاوأ3
ودمهالمسيحجسدالحقيقةفيإئها

يتجاسرفمنهذاهوحسدىمئالحبزعنJUوبذلكصرحيسوعأنمما

فمنkYAYمئىمدهوهذاقاطعبكالميوكدذاتهjهوعندمLذللثبعدويشأ
ليسإئهويفوليعارضالذى



مناكالقرنإلىالرابعالقرنن

يكونأفالI111يوإرادتهبفعلحمرإلىءالماحؤلأنالجليلقانافيلهسبقلقد

دمهإلىالخمزيحولعندمابالتصديقجديرأ

ودمهالخبزشكلتحتلكئعالىجسدهإنودمهالمسيحجسدفيثقألبكلإذنفلنشترك

واحداجسداتصبحcودمهالمسيحجسدفيتشترذأنتوإذالخمرشكلتحتلكيعطى
فيينتشرانودمهجسدهأنمماالمسيحملىنحنلصبحوهكذاالمسيحمعواحذاودما

اإللهيةالطيعةءشركاvبطرسااللوباويتعبيرحدعلىنصبحالكيفيةوهذهأعضائنا
rالعظةfrriبط

يتجنبواأنعليهمكانالئالثةباألسراروتجددواالحددالمعضدونتقذسقدوإذ
للعثاروتعرضوااعتمدوالمنعنهغئالالذيالتوبةسرعلىيتكلمالوكيرلسالخطيثة
وفقيعاقبهأواإلنسانيثيباللةأنوعلىالذاتيةالحريةعلىيشددولكتهذللثبعد

السيئةأوالحسنةإرادته

يتهوأكيرثستعليممضمونئالئا
اإليمان01

وواقعيةودفةأمانؤفيوتقاليدهعصرهاممانكيرفسإليناينقلوواضحبسيطبأسلوب
انسياقهوفالمطلوبفيهنحياهاةفحياعندهاإليمانوأماالخالصفتاريخعظاتهموضوعأتا

فصحيطابعذاتكيرلسوعظاتاإللهيةاألقانيممعوحيةشخصيةعالقةوإقامةةnاإلرا
وقيامتهالمسيحموتفيالمحمتراكهىالمعموديةنعمةفيتغرسالتيالمسيحيةفالحياة

iباإليمانتحفظهالكيبلتسمعهالكيفقطليسنقولهاألثناقيلتالتيءاألشياذكر
هالعظة1

لوثلثا102

نظرهفيألئهاهوموأوسيوسoovcnocOاللفظةاستعماليتجنبوكيرلس

حاربفقدذلكومعالسابليانيةتجاريأنشأنهاومنالمقدسةالكتبفيواردةغير
كماحقإلممنحقإلهالمسيحبانيعترفوهواألريوسيةالمقوالتجميعبشدة
17وأlبالعطينويخضهاالقدسالروحبألوهةيعترف
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نجرؤفالمكتوبغرهوماأئاتفلناهمكتوئاكانلوألثهالجوهرأوالطيعةعننبحثال
11rlالعظةقدسوروحوابنآبيوجدآنهلحالصنانعرفنيكفيناقولهعلى

اللخارستيا103

الذينءاآلبامنغيرهعندنجدهقلمابوضوحكيرلسيعلناإلفخارستياموضوعوفي
فيهحاالجوهريوالتحولوالخمرالخبزفيالحقيقيالمسيححضورسبقوه

XXcaOati34Etiaالقدسالروحءواستدعاالكاهنيديغسلرتبةويذكركم

32لعظة1اإللهيةالذبيحةليتورجيافياألمواتذكرtojغذ7ااك7
روحهيرسلأنالبشرائحتاللةإلىنتوشلالروحبةاألناشبدهذهتقذسنانكونأنبعدثم

ماكلألنالمسيحدتموالخمرالمسيحجسذالحبزيجعللكيالموضوعةالقرابينعلىالقدوس

لعظة1وينحؤليتقذسالقدسوحالربمصتة

خاغة

كماعظاتهفيينطلقوهووالليتورجياالمقدسالكتابكالمأبداهوكيرلسكالم

أئهفيهىالكبرىوأهميتهاوتفسيرهاالطقوسبسطفييأخذثموجيزكتالطنصمنقلنا
طقوسهاعلىالتاريخيالشاهدنا41sالرابعالقرنمنتصففيالكنيسةعاداتإلينانقل

فيهالإليمانئخططكانتالىالتعاليموعلى

مؤشسآنهمعبعفاإلغفالاألورشليمىكيرلسأهميةالتاريخأغفللقد
اراألسرالهوتالسريالالهوتوواضعالشرقيةرجياالليئو

الرسئسلأعمالمعبدأتقديمةالمسيحيةفيالدخولتعاليمأنبالذكرالجدير
حئاويوالنيصىريوسوغريغووأوغسطينسوسيوسوأمبرنسترتليامعجتوتدر
ومنوالمستنيرينللموعوظيناروسكتبواأوالوعظمارسواممنوغيرهمالفمالذهى

2العربيةإلىنقلتالتيالفمللذهيالمعموديةفيالثمانيالعظاتاألعمالهذهأشهر

vلبنانجونيهالبولسيةالمكتبةمنشورات
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حياتهألوأ

لهأعمانئاال

خاتمةالثا

ryyfالشالميىإبيفانيوس
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حياتهألؤأ

المحضوالكتابيةالمسيحئةالدينيةبالثقافةتثقفواالذينءاآلباإلىإبيفانيوسينتمي
ونشأواطفولتهمفيالعمادسرنالواوالذينأهميةكبيرالدنيويةالعلوميعيرونالينوالذ

الذينءاآلباأولئكالالهوتتطويروفيأدهمخصبفييجاروافلماألديرةكنففي

عمادهموأخرواالمهنومارسواالدنيويةالحياةمعتركوخاضواعصرهمثقافةمناستقوا
همايستهانالالكنيسةفيوأهميتهمeهعدأنإألالكنسيةبالخدمةالتزامهمقبل

مدينةمنبالقرببفلسطيناليهودثةفي3و310العامينبينإبيفانيوسولد

العشرينقاربوئاممصرأديرةفيسنواتقضىفيهاأوكوفرينبيتإلفثروبوليس

عائاالثالثينحولرأسهعلىبقيديراإلفثروبوليسمنبالقربوأسفلسطينإلىعاد
الكهنوتيةالدرجةالصفةهذهفنال

المناصرإلفثروبوليسأسقفأوطيخامعخالفأئرعلىرئماقبرصإفىذهب

عاماألساقفةانتخبهوهناكالنيقاويالمجمعأتباعمنبأجمعهااchomeenISلألومية
7ruiمتروبوليتوأصبححالياغوستا9وفاقدجماسالمينةكونستانسيةمدينةعلىأسقفا
عاماوثاللينالخمسةيقاربماأبرشيتهفساسالجزيرة

والقبطيةوالعبريةوالسريانيةاليونانيةيتقنكانإبيفانيوسأنإيرونيفسيروي
االالتينيةمنوالقليل

أيدمواقفمواضيعهافيلهوكاشاعصرهطبعتالتيالجداالتمعتركفيدخل

المتهودينمعوتساهلالربيعيالبدربعداألولاألحدفيالفصحعيدتحديدفينيقيةمجمع
أنطاكيةقسمالذيالجدالوفياليهودقيالفصحبعداألؤلLأفيبتحديدهقالواالذين

موقفسهأنإالااليقوناتتكريميحاربوكتبنيقيةأتباعمنالذيوبوليش4إJما
ممناممبةيعظيوئاناsKوإهرطوقياتعليمهوعدألوريجانسالقاطعرفضهكانالقوي

األسقفمعخالفالهسببممااألورلمجانمالمذهبعلىقخمأورشليمفيكنيسةتدشين

2223cروفينعلىالرذا
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فقد4العامفيالخصوماتواثسعتأوريجانسأنصارمنكانالذييوحناالمحلي
إلىفاضطرواباألوريجانيةالنطرونءحرامنرهبانااإلسكندرئةأسقفتيوفيفمساتهم
األمرثيوفيفسفامحتبقآنذاكالقسمططينيةأساقفةرئيسالفمالذهيئيوحناإلىءاللجو
يفعلواأنوقإرصفلسطإنأساقفةمنوطلباإلسكندريةفيمحلىمجمععقدإلىودعا
فيالقسططينتةإلىمجمعهقراراتإبيفانيوسوحملإبيفانيوسنهمومنففعلواكذلك
ضيافتهرافضاالعلنفييوحناأساقفتهارئيسأهانوصولهولدى402العامربيع

إذنهدونكاسئارسمبلبوعظهعليهيحرضراح5اإللهيةالذبيحةفيمعهواالشتراك
أبحرعليهيتألبأخذقدالعامالرأينLكوإذاألبرشيةدغادرةالفمالذهيئاليهعزفأ

452العاممنأئارأوائلالطريقفيوافتهالمنيةأنإالقبرصإلىعائدا

لهأعمانيائا

عنكنايةوهووالموازينييسالمظعنمؤتفاvrالعامفيإبيفانيوسكتب
الواردةوالموازينوالمقاييسوترجماتهالقدمالعهدأسفاريتناولالمقدسالكتابإلىمدخل

األصلأئاسريانيةترجمةفيكامالالكتابحفظفلسطينوجغرافيةالمقدسالكتابفي
األولالقسمسوىمنهيبقفلماليونايخأ

شرخافيهيعطيaعشرثنااالكريمةاألحجارعنوانهمؤلفأيضاإلبيفانيوس
صدرهعلىالكهنةرئيسيحملهالذيالصليبترضعاليداكرحجراعشرلالئنيرمزئا
منهءأجزاولديناجيورجيةمةترفيLكاالكتابخفظالشفائيةمفاعيلهاويعدد

والحبشيةوالقبطةواليونانيةواألرمنيةبالالتينية

فياإليقوناتتكريمفيهامU5قمؤئفاتثالثةمنمقاطعإبيفانيوسمنكذلكلدينا
اإلمبراطورإلىرسالةوهوالثانيوفيوالمسيحوالقديسينالمالئكةصوريحرماألول

اختراعمنوالقديسينالمسيحإيقوناتيعدالعامفيهابعثcJاألوثيوذوسيوس
قلبفيالتياللةبإيقونةإالتعمرفالبأنجماعتهيوصىالثالثوفيوتصؤرهمالرسامين

نسانلا
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منوالثانيةr9rالعاممناألولىبالالتينيةرسالتينإلبيفانيوس2أوسابيوسوأورد

400العام

الكهنةبعضسؤالعلىجوائاJwالثابتiكتابfrvsعامإبيفانيوسكتب

مئةفيالقدسحuiاوخصوضاالثالوثعنالقويماإليمانيقولهعفاسيدرةمنوعلمالن
المعموديةاممانعلىباالعتمادالسؤالعلىباإلجابةالكاتبيكتنيلموفقرةوعشرين

الئحةأخرىتعاليمليلقىالفرصةاستنحبل275المقذسالكتابداتوشها

الوثنيينداعلىرالموتىقيامةالخريستولوجيا13و312هرطقةبتمانين

jخصوضاالمانئينوعلىعموماالهراطقةr105الخالصيئوتاريخهالمسيحيينهإل

بقانونينكتابهإبيفانيوسويختم1111الوثنيةاآللهةتعذدعلىردأالناسمع
البعضجعلمماالقسطنطنيالنيقاوفيالقانونحرفيا119ةاألولالقانونينقللإليمان
مجملهمفييعتقدوناليومالباحثينأنبيدالقسططييئrAمجمعلقانوننموذجآنهيعتقد
الثانيالقانونأماالقسططينئالنيقاوفيبالقانونالحفاناسخبدلهاألصليالقانونآنه

الئتللثتكونوقدالعمادليترجياعننفسههوأعلنكماإبيفانيوسأخذهفقد20
كونستانسئةكنيسلىفيكانت

فكتابانإبيفانيوسمؤئفاتأهئمأما
بتاكأالزجلiا

Jk7tavaptiovألدويةاخزانةrو2

وضعهفقدلمالهرطقاتبكتابوالمعروفدويهiاخزانةكتابأئا

السامةالهرطقاتحيةلسعتهمالذينإلىوخههrvtcrvvاألعوامفيإبيفانيوس
وتههالسعتهامنيشفوالكي

11019لتاقسالزا

AيةjAألاخزانةالالحقكتابهاةنLه
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االثنتينإلىوأضافلروفيئسجميذاتالهرطظدحضبكتابالكاتبإستعان

كذلكواسضعانأخرىهرطقةوأربعينثمانيالكاتبهذاأحصاهاالتيهرطقةوالثالثين

ذلكوسعهماGعلىأخرىلشميعوبكتبإليريناوسالهرطقاتعلىالرذبكتاب
ضاعتومقاطعكتبعناوينلنايتركجميعاالهرطقاتهذهيذكروإذ

هرطقةالثمانينبينفمنواسعامعئإبيفانيوسنظرفيللهرطقةأنالمالحظومن
إيريناوسمناستقاهاويهوديةوثنيةالمسيحيةفبلLملىعشرونتعوديذكرهاالتي

وهيبوليئس

لسسثذكرفيهاأقسامثالثةمناألولءالجزيتأفهءأجزاثالثةفيالكتابيقع
ءالجزويحتويوالسامريةديةواليهووالهلينيةواإلسكيتيةبريةالبرiمنهرطقةوأربعين

واألوريجانيةوالسابالنيةالغنوصيةالشييعمنهاهرطقةلعشرينذكرفيهماقسمينعلىالثاني
منهاهرطقةعشرةإلحدممطذكرفيهماكذلكقسمينالثالثءالجزويضثمواآلريوسية

tحوUقسممكليسبقموجزعلىإليناوصلتالتيالنسخاتفيونقعواألبوليناريةنية
منبلإبيفانيوسمنليسالموجزهذاأنالظاهرومنمنهممقتطفاتالمحتوىإلىويشير
14اطقةkbكتابهفيأوغسطينساستعملهإذAfالعامقبلماإلىويعودغيره

خاتمةثاذ

ئمنوغيرهمالكبارالثالثةالكبادوكيينخالفعلىالتقليدىالتيارإبيفانيوسيمثل
البيئةفياسائاناSالمصريةديارlافيقضاهاالتيالسنواتطبعتهوقدjaعاص

الدنيويةوالثقافةالعلومونبذاألوريجالالالهوتإلىوالميلالتقشئفأعنيالرهبانية
التاريخيوالنقدالالهوقالتنظيروبالتالي

تحتويلماوهائةثمينةأنهاإالالدقةوتعوزهاتطويلفيهاسطحيةالغالبفيكتاباته
f502142PLأنفاأشرناكمافيهاإالنجدهاالمصادرمنعليه
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1Iالثامنالقرقإلىالرايعالقرنمن

حياتهأوألة

ونثأتهأسرته01

منتشبهالفمالذهيئلقبالخامسالقرنمنذبالغتهأكستتهالذمميوحئاحياة
الكبيرباسيليوسمثلمنالرابعالقرنفيلمعواالذينالكنيسةءعظماحياةكثيرةنواحي

ئوقيسكوندساسمهالذولةفيعاليةوظيفةذيأبمنأنطاكيةفيولدوأمإروسيوس
عمرهامنالعشرينمنذترملتأنتوسةاحمهايونانيةأئمومنقليلبزمنابنهوالدةبعد

يوحئاوكانتنشئةأرفعابنهاتنشئةإلىهمهاصارفةحياقاآخرإلىترملهاعلىوظلت
المصيصىرسوثيسوهوتتلمذوقداإلنسانيوالكمالالصرفةفيطموععلىينمو

رسJذذيوأسكيتوريونخل2rvJسنةمعموديتهوبعدليبانيوسالشهيرالوثيئللخطيب

النسكيةحمياتهوئعضقالكتالطالتفسيرفياألنطاكيةالطريقةفيهيدرسالطرسوسى

5rvسنةرسائلياشماسئاويرستموالروحمية

انضوىثمالكمالتطلبعلىنفسهوراضنقاسئاتقشنفااألبوفيبيتهفيمارس
أحدفيسشتينمدةانعزلثمأنطاكيةضواحىفيسنواتأربعولزمهالنسئاكأحدإلى

كبيراقسفاهذامنسكهفياستظهروقدوالتأملةالعباعلىضكيامتوحذاناسكاالجبال
الحياةلمواصلةأنطاكيةإلمافعادصختهأضنتالعزلةهذهولكقالمقذسالكتابمن

أنطاكيةلشمضاسوكانإنجيلياشماسئامالتيوسالمطرانرسمهrAسنةوفيالكنسية

الخيريةاألعمالمسؤوليةعليهتقعاأليامهذهفيالعائمالنائبمترلةالعهدذلكقياإلنجيلي
لكLإوم1األوالدبيةوبتروالعذارىواأليتامواألراملءابالفقرالمتعلقةواالجتماعية

الئسكيةالحياةفيأبحاثهيوحئاوضعوالمسؤوليةالعملوبداعيالمرحلةهذهفي

أعمالجميعاكاوهكذااألحداثبيةوتروالترملواجوالرالبتولئةوفيهبانيةوالر
شأنهامنكانالتيالعملأعالمأرسىلقدالعملتةالراعويةالضروراتوحىمنيوحنا

الذيالروحيوالعملمواعظهفيتجلىالذيالالمعالخطالالعملكلهاحمياتهتوجهأن
الكتابتعليمؤفقدوالحأقصىوإلىالمستطاعقدرالمسيحائباعإلىفيهيسعىكان



الفغالذهييوحتااليونانءآلبا

II
حياةوعملدةالشهاإلىبهانتهىالذيالعملوقتهغيروفيوقتهفيأيالمقدس

Aلمالعافيالرعايةمقضضياتتلبيةفيبلالعزلةفياليكوناإليمان

واألسقفالكاهن02

يوحئابرسامةمالتيوسخليفةفالبيانسالمطرانقام3سنةشباطAYفي

تجاوزتوالخطابةالوعظفيشمهرةوبعدإنجيلياشماسئاقضاهاسنواتحمسبعدكاهنا

سنيفيلهفكانالرعويةوالحدمةالوعظفيهمهانحصرالحإنذلكومنذأنطاكيةوAح
موعظةمئةسبعططنيةبالقسالسثأسقفيتهوسئبأظاكيةثحمرةاالثنتيكهنوته

فيبعضهاعابموقدكتابيةموضوعاتأكثرهافيتعابموهيكاملةإليناوصلت
موعظةوعشرونإحدوهنالكةالمقدسالكتابمنكاملةأسفارامتماسكةسالسل

احتحاخاrAVسنةالقسططينيةفيشبتالتيالفتنةبداعىالفئمالذهىألقاهاجذابليغة
االمبراطورتماثيلفيهاوحطمتالضثراسمازيادةعلى

أنظارفتوخهمتالقسططينيةأسقفنكتاريوستوفىvrسنةأيلولفي
ىتثصذأنوخشيةأوتروبيوسوزيرهمنبإشارةالفئمالذهيئإلىيوسKاأراطوراإلمبر

إلىسراباصطحابهأستيريوسحامممهاAإاإلمبراطورأوعزهارافولأنطاكية

تعيينهعلىفيهاأطلعهعربةإلىوأصعدهالمدينةبابأماملقائهإلىفدعاهالقسطنطينية

شباط26وفيالقسططينيةإلىءالتواغيروفيءخفاشبهفيبهوانطلقللعاصمةأسقفا

السريعاالمبراطورياالختيارهذاوكانسففااالسكندرفيثيوفيلسرحمهrAلممنة
أنذلكالسياسيةالناحيةمنوباالكانولكئهالمحليةالراعويةالناحيةمنجذاناجخا

الحكمشيوخأحدفنكتاريوسومالينةدبلوماسيةرجلنكتاريوسكسلفهيكنلميوحئا
مدةالقسططينئةعىiوالنزينزفيغريغوريوسصئقالةاعقباألسقفيةتوثىسابفا
المسايرةءجرامننTكIالبالطوبينبينهخالفأفيفيهايقملمسنةعضرةسمث

الذينالكثيرينالرهبانوأنالئراخيبعضوالشعباإلكليرسلLحتراختأنوالمداراة
الخاضةلمبادئهمالقوانيناولئIaقيودهملينواالمدينةفييعيشونكانوا



الثامنالقرنإلىالرابعالقرنمن111

جوعنشديذااختالقايحتلفالذياألمحقفيةمدينتهجؤيكتشفأنيوحنايعتملم
كتحردهوروحبالواجبالمثئديدوتمسكهالممالقةيأبىخلقهنبلوكانأنطاكية

يوحناطبعصالبةتكنلموواستياغهالبالطاستغرابئثيرأنشأنهمنكانذلك
يعبأفلمإليهطيلماوفيتريدمافيالسلطةهوىومماألةالمراوغةمنلتمكناهواستقامته

وعملاإلنجيلتعاليموفقأبرشيتهإصالحفيفجذمشاكسةمنجرأتهعليهتجرهقدمما

الحاجةءاقتضاوعندالمطرانيةفيالمعيشةنمطضبطعلىميالنوفيامبروسيوسعملكما

عملوقدوالمسافرينوالمرضىائعوزينلمساعدةالكنيسةوأمالكأمالكهيبيعكان
وجمعياتءالنساشماسيةتنطيمعلىأولمبياالشفاسةمثيالتمنفاضالتءنساهـدساعدة
سلطتهبسطاول3المثاليةالحياةبنظامالتقيدعلىالعلمالمباإلكليرسوحمحثاألرامل

هقادولوالمسيحيةالحياةمبادئJعاوبصوتمواعظهفيوأعلنالرهبانعلىاألسقفية

لحضورالكنيسةإلىالترددفييتهاونونمنأواإلمبراطورفيالبالطءأعضاانتقادإلىذلك

ماعةوالمسيحيالشعبمواقفهفيساندهوقدذاكإذالشائعةالبهلوانيةالميادينألعاب
صفوففيسيماVالحقدنيرانغيرهمصدورفيوائقدتوالرهباناإلكليرسمن

ائمشحتبهءواألثرياالفاسداتوالمتعبداتالشئاردينوالرهبانالمنتظمينغيراإلكليريكيين

مسؤولبتهمعلىالمقيمينالغيرواألساقفةائمستهتراتالمجتمعوسيداتChثروافي
والتعطيمالتبجيلمقاماتعلىوالمتهافتين

والتفيالعاصفة03

على14أفمسسمجامعأحدفيعملعندماوالمؤامرةالنقمةيوحئاعلىوزادت
إلىالسلطةانتقلتوموتهأوتروبيوسالوزيرإسقاطوبعدسيمونئأساقفةسثةعزل

فيترىوكانتفيومايومايزدادكرفاليوحناتضمروكاشاأوذوكسيةاطورةاإلمبر
إلىأضفاطوريةاإلمإلرحياقافيسلوكهاإلىوإشاراتتلميحاتبالفسادالمنددةعظاته

فياستقبلوآنهالقصرعليهنقمعندماالكنيسةحمىفيأوتروبيوسقبليوحئاأنذلك
وأئهبحانسأوربتأييدمصرفيالمتهميناألربعةلالطوااإلخوةرهبانفريقالشركة

ذلكفأوغراإلممكندريالكرسيمقامأؤليةعلىخطراشكلالكنسيةوسيطرتهبشعبيته
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دعىأنآخرينأساقفةعدةنقمةومنكلهذلكمنفكاناإلسكندريثيوفيلسصدر
منبالقربالسنديانةممجمععرفمجمعفيأسقفاU36أالمثولإلى354آبفييوحنا

وصدرلوغزسقلىملiUوالتآمرالتحاملمنالمجمعذلكعليهقاملمايمتثلفلمخلقيدونية
ذلكولكناإلمبراطوريةالستلطةعلىتطاوليوحئاأنبدعوىبنفيهإمبراطورفيحكم
أوذكسميةمضجعوأقفنالقصرفيجرىدثحابسببواحدايوماإآلياملمالتفى
تهIدوزكرالشعبهتافاتبينكرسيهإلىالمنفيفاعيد

الفمالذهيئاعترض403األولكانونفيأيشهرينفبعدطويالالهدنةتذملم
الكاتدرائيةجوارفيالذهيئاإلمبراطورةتمثالتدشينرافقتالتيوالمشاهدالمراقصعلى

المعمدانيوحئاعيدكرىذفيألقاهاالتيالعظةبعدسيحاوالاإلمبراطورةذلكفغاظ
بقولهوافتتحها

والسخطالهياجإلىتعودهيرودياإنها

طبقعلىيوحتاسروتطلبوترقصغيطاتضطرمإتهاها

قديوحئايكنلموإنمواقفهاإلىواضحةوإشارةهاتشهيرأالقولهذافيرأت
أعمالهممارسةعنبالتوقفاألمرلهفصدرتضميتهسسخطهااولماكالمهفيأراد

المؤيدينبينالحالواشتدتبالقؤةإالللتوقفامستعايكنلماألسقفولكنالكنسية

آالفثالئةمنأكثرلتعميدءاألوفياالكهنةتأفبوقدالفصحليلةوفيوالمنددين

ئقتليوحثادوكSالسالحبقوةاحتفالالمنعموعوظ

أمواوأصدرلجاجتهمفلتىالقصرإلىلجأوالعزلهمجمععقدعنالخصومعجزوإذ
والشئغبلالضطرابومنعاوأكيلةوميالنورومةأسافقةإلىقضئتهفرفعبنفيهجديذا

بهفمضوا404تموز9فيذلككانوالتدخلاهبةعلىكانواالذفيللجندنفسهسلم
أنطاكيةمنالوافدينمحبيهفيهااستقبلسنواتثالثلبثحيثبأرمينيةكوكوزةإلى

ألممنعانتهمابسببانهارتالتيأولمبياالشفاسةسبماوالالعاصحةفيهءأصدقاوراسل
jالصبرإلىويدعوهائعريهاالرسائلإليهافكتبيأسمنيوحئانفيعليهاجرما

رسائلهإحدىفيقالاللةلمشيئةوالخضوع



مناكالقرنإلىالرابعالقرنمنا

ليستبولسنظرفيءفالعذرامتزوخةكنبوإنالعذارىتصفىمنئعذيأنالحقمن

ئظهرنفسهوالمسيحاهتمامهاعموضالرلتتجعلالئتلكبلالرواجتعرفالالتيتلك
8لرسالةlالعذارىمثلالبتوليةعلىالمحبةفضل

أكصولنالقولعنأكفتلمالحطيئةواحدةمحنةمنهالحوفيجبأولمبياياواحدخشى
ا7لرسالة1الخطيثةنفسنافييحراذشأنهمنواحذاضيئاأتنردادعن

شاطئعلىالواقعةبيتيوسمدينةإلىفنفوهخصومهفيلقدابخ104ملربيعوفي
فيوماتالمعاملةءوسواإلرهاقفنهكهجذآشاقةالمسيرةنتtواصثترقيااألسودالبحر
L140أيلو14فيوالحقيقةطمةالشهيذالجلجلةطريق

هذهترديدهاعلىاآلخرينlوالعبارةهذهترديدعنتكصالاحاكفيدتةالمجد

كلئزيلالئوهىإبليمهزمتالتيالعبارةهذهأبوبإكلياإلىداعيةكانتالعبار
14lrالرسالةبكبحماكهافصتباضحراب

لهأعمانئائا

يخلفنيمنخيرلكانالمسيحيةايوحئعقيدةالJJJقولهليبانيوسعنالرواةيروي

والخطبالمقاالتمنالكثيرالفئمالذهيئلناخلفوقدأنطاكيةفيالحطابةمنابرعلى
الرعايةشؤونعنإفصاخاوأغناهممادةءاآلباأغزرمنعذحتىوالرسائلوالمواعفا

مناستمدهاشتىموضوعاتفيقلمهأجرىوالسياسةاالجتماعألمورتناوالأوسعغم
المفتداةالبشريةإليهئصبوالذممطتصالملموضوعفيالنظريغفللمواليوميةالحياةواقع

ءباآلراويدليالمقدسالالصابمعينمنيستقيهاالروحيةصمالحيرسلوراحالمسيحبدم
الروحيةاختباراتهخالصةويبثسبقوهالذينءاآلباكتاباتمنيغترفهاهوتتةا5ا3ا

وأقوالالمخلصطماتبمدغمةومقاالتهورسائلهمواعظهتضاعيففيانزحمدية

وإمجازهافيغنيةالنوافلمنخاليةالديباجةمشرقةالصياغةصةمحبولسانرسول

معانمنه61Oliيخوار
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ألبحاث101

المسيحيوالكمالالزهبانيةةاب

فياالعتزالعهدإلىترقىمقالةوالراهبالملكبينمقارنةالرهبانيةالحإة
أنطاكيةجوار

الراهبينإلىموخهانوهماوشروطهاالحقيقيةالندامةيعالجانخطابانالتدامةفي
واستالخيوسيوسديمتر

فيوحرضrrjrAiبينمايوحناكتبهارسالةالرهانئةالحياةفغتابضذ
تنشئةفيإليهموالعسهدالرهبانفضيلةإلىالركونعلىأنطاكيةأهلالثالثةأقسامها
وفيهااألنطاكيةشتر11ئقلقوراحتالرهبانيةالدعواتأمورتعاظصتأنبعدأبنائهم

هاالصقتالتيحفللئهموالرهبانيةالدعوةألصالةإظهار

علىأسقفابعدفيماأصبحالذيثيودورسصديقهإلىرسالةلثيودورستحريفن
علىالترفبعنوأعرفنقرميوناتدعىبفتاةقلبهعلقأنبعدفيهايحثهمضيصة
اللةلملكوتطلباوالفضيلةالئسكحياةإلىالعودة

ءأجزاستةفييقعوهوعطمةبشهرةحظيتالتياألبحاثمنالكهنوتفي
إنجيليكاسوهووضعهيوحئاإنسوزومينسY9lcjj1سنةإيرونيصسعرف
6rAcوuأكثرفهوالكتابوضعتاريخكانوأئاتنعمئكهفترةفيوضعهبلغيرهل
األولجزئهمنيبدوباسيليوساحمهرجلمعحوارشكلفيوهوانتشارايوحئاكتب

فييعمالنهعملكلفييشتركاأنقرراوباسيليوسيوحناكونهووضعهإلىالدافعأذ
مسؤوليتهاوتحفلقبولهاعنيوحناتراجعاألسقفتةرتبةباسيليوسقبلوعندماحياقما

الدعوةفياللةمحئةعلىمالsوبعدموقفهعنئدافعيوحئاوراحباسيليوسفعاتبه

الزعويةالخدمةترافقالتيواألخطارللصعوباتالكتابمنالثانيءالجزيعرضالمقدسة

هاالقيامولكيفئةالكاهنلمسووليةواسععرضوالرابعالثالثينالجزةوفيواألسقفية
معالتعاملحمسناإليمانعنالدفاعالوعفاالعدالةإشاعةواألراملالعذارىحماية
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الكاهنيكونخالصهوفينفسهفيالراهبمسووليةتنحصروفيماأخطائهموبعالغير
وفضيلةأعظموقوةأثهلوغرةأوفرعلمإلمابحاجةثممنويكونرعيتهعنمسؤوال

كلفوقوالمتهاودنJالمتخاذبالكاهنتترلالتيالعقوبةتكونوهكذاوأرسخأعمق
تقدير

فقدتأرملةإلىوزقها80rحوالىيوحئاوضعهاتعزيةكلمةشائةأرملةإلى
تراسيوسزوجها

يوحئافيهايستلهمtrAسنةحواليوجيزةمقالةالزواجتكرارعدمفي

مرةيتزؤجنلئالاألراملإلىالنصحويسديالرواجشؤونفيبولسالقديسرسائل
ترملهنبعدثانية

إلىبولسسالقذيسلرسالةمفضلبتفسيريوحنايستهلهامقالةالبتوليةفي

بولسمعلمهنظيرالزواجعلىالبتوليةإيثارإلىويخلصVAYالكورنثيين

إلىأسقفئتهمستهلفيالفمالذهىوخههاقاسيةرسالةألمحتةأخواتأندثفي
بعلةمنازلهملخدمةللرلثمنذوراتعذارىيساكنواأنعليهميمنعأبرشيتهكهنةبعض
ىوالتقواألخؤةحياةمعهنيحيونآنهم

السدةارتقائهبعدالفمالذهيئكتبهاراعويةرسالةالزهبانيةالمخالطاتفي
فيالرجاليقبلناللكىالحبيساتالناسكاتإلىقاسيةلهجةفيووخههاالبطريركية

دائمةبصورةغرمهن

أفضلإلىويرشدهماألهليوحثافيهاينصحللسابقةمكضلةمقالةالباطلالمجدفي
أبنائهملتنشئةالسبل

هايداخرنيينNLاالعألمتينأنبيداليونانيةالمجموعةفيالمقالتانهاتانتإرزلم
ولحمةاألسلوبفيقرابةمنفيهمالماالفمالذهيئكتاباتإلىانتساهماصخةأثبتاوشولتا

الموضوعاختيارفيوائصالالممثبكفي
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بعذوهووضعهفصولثالثةفيكتالثالشيطانيعذبهالذيستاجريوسإلى

منبهألمالذيصاببايعريهستاجيريوسالراهبصديقهإلىوأرسلهأنطاكيةفيشماس
وحيئjوقنوطإحباطمنانتابهماءجرا

فيهايتحدثالنفيزمنإلىترقىمقالةبنفسهإألاألذىئلحقأحدمنماهأفي
اآلخرينإلىةءاإلساواقترافالشراختيارفيلريةاعنيوحئا

إلىالمنفىمنموخهةمقالةالمصائببسببيتعئرونالذينإلىأواللةعنايةفي

يحذرهمواألمثلاألصلحإلىالسعيعنوتقعدهمالحياةمصاعحثئثبطهمالذينأولئلث
وتضاعيفالبشريالوجودءأثنافيوقصدهاللةةإراةءاقىلدىالتشاؤممنيوحنافيها

اليوميةاألحداث

الدفاعئةالمواقف

حوالييوحتاكتبهاعيةUدمقالةواألممنسيويىضذبابياللمالقذيسشأنفي
استشسهادقضةمستوحياالوثنئةواندحارالمسيحيةالديانةغلبةفيهاوأظهرcrAlسنة

األنطاكيبابيالساألسقف

زمنتعيينفيالمؤرخوناختلفالتيالدفاعيةالمقاالتمنوالوئنييناليهودضأل

المسيحالهوتواليونانيينلليهودليظهريوحناكتبهاrnrAvjابينماكتابتها

القدمالعهدءأنبياأقوالفيوماإلىباالستناد

العظات02

الكتبشرحفيالتوسمعإلىخاللهامنيرميعظاتالفمالذهيئكتاباتأغلب

مسامععلىمعظمهاتالولقدالسنيةمقاصدهاعواإلبانةرموزهاوفكالمقدسة

كانتالتيأنطاكيةلمدرسةكليةوبأمانةAl1v9rأنطاكيةفيخدمتهإئانالمؤمنين

يوحتاعكفالمقذسةالكتبنصوصمنالمعانياستخراجفياالسكندريةمدرسةتخالف

خلقيةنصائحإلىمنهايعبركانLمغالئاالتيالروحيةممكنوناتهوأغناهالحريخآالمعنىعلى
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نصفنحولهادأفىالتيبولسلكتاباتإيثارهومعاليوميةالمؤمنينءلياةتصلحومسلكية

والجديدالقديمالعهدينكتبمختلففيواسعةجوالبجالهل3فإعظاته
قلوبنافيوالتأئلةءبالقرانحفرهالكىبلالكتبلطئبقيهالكيالمقدسةالكماباتئعطلم

wt3العظةقلوبناعلىلحممنألواحعلىئكتبأنيجبالناموس

التفسرئةالعظات

العهدالقديمء

ءأثنافيمنهصااألولىألقىمتكاملتينسلسلتينمنموئفةعظاتالتكوينلي
jrAlسنةفيوالثانية

مزمرراC8يوحنافيهااختاراألنطاكيةالحقبةنهايةإلىتعودعظاتالمزاميرفي

والتعليقوالشرحبالتفسيرتناولها

زمنإلىيرقىماومنهااألنطاكيةالحقبةإلىيرقىمامنهاعظاتاأشعيفي
القسططينيةاألسقفية

عامةبصورةءاألنبياتتناولعظاتءاألنبياغموضفي

7rAسنةإلىتعودعظاتخمسحتةلي

عينهالزمنفيعظاتثالثوصموئيلداودفي

الجديدالعهدب

rqسنةأنطاكيةفيألقيتعظة90منمجموعةةمتىالقذيسإنجيلفي

مشسترعايمئالنالجديدالعهدوإلهبمالقدالعهدإلهأنوبينالمانويينيوحثافيهاناهض
أنمظهراوناهفاألريوسيينالقدمالعهدلناموسمكفلهوالمسيحناموسوأنواحذأ
الجوهرفيلآلبمساواالبن
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بالقضرسابقانهاعنتمتازعظةAAمنمجموعةيوخاالفذيسإنجيلفي

األريوسيينضداالبنالهوتعنعاuوضفنهاrqسنةحوالىيوحئاألقاهاواإليجاز

للبشريةءافئدااالبنآثرهالذيالتخلىأوالتنازلبوضوحمظهراواألونوميين

عظاتأربععلىمنهااألولىتشتملالعظاتمنسلسلتانالزسلعمالفي

ألقيتعظةoAالثانيةوتتضمنcrAAفصحفيألقيثاألعمالكتابمقذمةعنتتحدث
كلهالكتابوتتناول04عام

أنصعمنوئعداألنطاكيةالحقبةإلىترقىعظةrlالرومانيينإلىالرسالةفي
الرسالةلهذهآبائيةشروحاتمنوصلناما

في30واألولىالرسالةفيعظة4fمنمجموعةالكورنثئينإلىالرسالتينفي

منشتىمواضعتشرحعظاتسبعإليهاتضافاألنطاكيةالحقبةإلىأيضاترقىالثانية
لتينسالرا

عبارةوهىrAAcفصحاألنطاكيةالحقبةإلىترقىالغالطيينإلىالرسالىفي

التفسيريةءاآلرافيهاويرعناألخرىتلوالواحدةاآلياتيشرحللرسالةمتتابعتفسيرعن
المختلفة

ثالئاخالماأنطاكيةفيكلهاألقيتعظةf2األلسسيينإلىالرسالةلي
3rtj40لينماالقسططينيةفيألقيتعشرةوالحاديةوالعاشرةالسادسة

زمنإلىوإئااألنطاكيةالحقبةإلىإئاترقىعظة5الفيليبيينإلىالرسالةلي

كمالعلىالسئاموساطيوبولسوآريوسمرقيونضدالكالمفيهاينشطالقسطنطينية

المسيحفيوالالهوتالناسوت

r99سنةالقسططينئةفيالقيتعظةعشرةإثنتاالكولوسئينإلىالرسالةفي

وحمساألولىالرسالةفيعظةعشوةإحدىلونيكئلىظالتإلىالرسالتينفي

القسطنطينيةزمنإلىترقىالثانيةفي
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األولىالرسالةفيعظةعشرةممانيوفيلمونوتيطستيموثاوسإلىالرسالةفي

وثالثتيطسإلىالرسالةفيعظاتوعشرالثانيةفيعظاتوعشرتيموثاوسإلى

األنطاكيةالحقبةإلىكلهاترقىفيلمونإلىالرسالةفيعظات

403البطريركيةسنواتأواخرفيلقيتعظة4rالعبرانئينإلىالرسالةفي

والذفاعئةوالطقسئةالعقائدئةالعظات

فيمنهاحمسايوحناألقىعظةعشرةاثنتيمنمجموعةاإلدراكعناللةتترهفي
القسطنطينيةفيأخرسبعاوألقىاألنوميينفيهامناهضاkAYAY1أنطاكية

AV

البحرعظمةنتأملعندماأعجزت1rAf1IsUcoiSمزفأدفشتنيأعحزتئلقد

أوقيانوسعلىأكثعندماللئيجرىماهذاالدهشةتصعقناالشاسعةأعماقهونسبر

لعظة1قتراجعوادهشهاألمرأعحزهلقداالواروعراةغورهيسبرالالذياإللهيةالحكمال

المعمودئةفيتعق

فيفنغرأنطواناألبعثرالتيالعظاتمجموعالثمانيالعظاتهذهتولف

عندالعظيمالوقعاالكتشافلهذاوكان5qaمشةآثوسجبلفيونيكيئاديرستافى
ائعطياتجليلمنالمخطوطحملهيقاسيماوالالفئمالذهيئآثاربدراسةالمعنيينكل
سلكقياالنخراطومنهالهواإلعدادبالسراالحتفالوتقاليدالمعموديةالهوتبشأن

النفسمنالشياطينطرعلىوالعزمالضومإئانالتهيئةإرشاداتوتلقنالموعوظين
باسمإبليسإلرعابالمقدسالزيتسرونيلالمسيحلقبولواالستعدادالبليسوالتنكر
السنيةالمعموديةمواهبعلىذلكختامفيوالحصولالمقدسالثالوث

علىالكاهنيحملكمصالحهوكلوأعمالهالشيطانرفضفبعدالعقدأبنودعلىاطلعتهل
كبيراكنزاوهبلثلقدجودتهوقرةأرأيتالمسيحأثهابكأتحدإئىجديدمنالتصريح
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عنتغاضىبلضيكLميتذكيعدأوكلمانكسوىمنكيلقأالذىهوالخراتمن
الوجيزةالكلماتهذهمكنفئاكلهالسابقجحودك

بالمسيحاآلفاوائحدتاللةبسيادةواالتحادوالرفضالعقدهدابعداعترفتقدكنt5و
الكاهنيمسحكفسوفالروحميةالحفبةفيتجئدمقاتلغرارعلىالكلماتتلكبواسطة

القدسلروحواواالبناآلنباسمفالنئمسحمعلئاتويختمكالروحيبالرئت

الذينلرؤيتهزائركاسدويتحؤلبأسنانهيصربكاالعدوأنفصاعذااآلنمنيعلمفهو
تحتمنضوينبالمسيحوالتحقواعنهمتخلينفجأةغابواقدالستبدادهاألمسفيخضعوا
نظرهاآلخريححبلكيالصليبشارةبإئاكموائهاالكاهنيمسحكمذلكألجلطاعته

rrrrrالمعمودئةعظاتعنكمأ

علىالعظاتهذهمعظمألقىقديوحئاأنإلىنذهبأنعنتصدناحخةمنوما

ويبدووالتقواإليمانإلىالموعوظينإرشادفيإليهغهدعندماأنطاكيةفيمؤمنيهمسامع

الريصمنوفدواالذينالفالحينأمرعلىتطلعناالتيالثامنةالعظةفيخاصبنوعذلك
ويستنيرواالفمالذهيئكالمليسمعواباليونانيةينطقالالشعبحيثأنطاكيةريف

تعاليمهمجكمة

لهمولئظهرلناءكأعضافلتحنضنهمالكنيسألجسدبعضويةيتمئعرنوهملناإخوةإئهم
مننفسهمفيمادقةبكلفلنعتبربللفتهمفييزطنونأنهمإلىنمظروالحفيقيألمحبة

الحكمةمننحنتلقينهعلىنعملماوأنفكرقمعمقولندركبربريأللغةلهمأنالحكمأل
ءالغذائلئبأنتقضيالىالرسوليةالوصيألبالفعلمنفذينبالعملهمئظهرونهبالكالم
Arالمعمودتةتعظاليدينبعملاليومي

عنللمومنينAYrAV1أنطاكيةفيألقيتاليهودةضذعظات

مجامعهمإلىوالتردداليهودمخالطة

وكلهانحتلفةأحوالفيالفئمالذهيئألقاهاومراثوخطبأخرىعظاتوهنالك
األثروالبعيدالعاليالتمطمن



Itالثامنالقرنإلىالرابعالفرنمن

ثلسالر103

علىوأشهرهاالنفيزمنإلىترقىيوحتاالقذيسمنوصلتناالتيالرسائلمعظم
الباباإلىورسالتانعشرةسبعوعددهاأولمبياالشقاسةإلىوخههاالتيرسائلهاإلطالق

شينتوسنوأ

جيارلليتو104

منإئهاالصلواتبعضإالفيهالهليسالفمالذهىيوحناإلىالمنسوبةالليتورجيا
ممااللةكلمةياوالخاسلىالقرنمنفالتريصاجيونالمسيحيينمنأجيالعدةوضع
األنافوريكونوقدالسادسالقرننهايةمنوالشيروفيكون518وسنة511سنةبين

الرأبعالقرنمن

الفمالذهيوحثاتعليموجوهئالثا

المسيحانية

المسيحفيمتميزتينبطييعتيناممانهبوضوحالفمالذهىيوحثايعلن

إلىانقلبتطبيعألهنالكفليساالمتزاجNئحاداأنيواحدالمسيحإنهأقولعندما
rعب7بأخرىمتحدةطبيعةبلأخرى

ذلكيعرفوحدهفالمسيحاالتحادهذافيالكيفيعرفأنلالنسانليس

وهذاهيكلفيكمايسوعإنسانفيسكناللوغسإنيوحتايقولاألنطاكيينوكسائر
أنيكررماكثالزاوهونصطوريوسإليهذهبممااعترافالمجازدبئعندهالقول

فىاآلبمعالواحداالبنوآنهمعجزاتوصنعبشراصاراللةوأنواحدالمسيح
هرالجو

يرفضسهالذيثيوتوكساالسميستعملالءالعذرامريمعلىتكلمإذاوهو
يستعملهالذيyبوتوكسوأنثرJjPخريستوتوكسسJاوالاألنطاكيون
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لموذورسذيوعناتخذهاالتيالمسيحانيةيطورلمألئهلكوcالطرسوسىسjjذيوذ
لمومتميزتينطبيعتينالمسيحفيئبرزبأنفاكتفىالموضوعفيخاصاموقفايتخذأنيشأ
الكبادوكيإنعندلمسناهاالتيالحرارةمxكفيءالحذراتجد

األصليةالخطيئة

فذهباألصليةالخطيئةمنالفمالذهىيوحئاموقفشأنفيالباحثوناختلف

األوليناألبوينبعقوبةصرحوإنأصليةخطيئةبوجودئصرحلمهنهاإلىالبيالجئون

يكنلموإنينطقونالالذيناألوالدنعفدنحنZمواعظهLإفيقولهإلىمستندين
الجمعصيغةباستعمالهيوحئاإنبقولهأوغسطينسعليهمردوقدخطاياعليهم

وشواهدنصوضاويوردالفمالذهيئعنيدافعواندفعالشخصيةالخطاياأرادخطايا

لمالرابعالقرنفيالشرقيينءاآلباأنوذلكتماماالقضيةيجلوأنيستطعلمولكئهمختلفة
األصليةالعقوبةعلىكالمهمفيفبقيالحقيقةذهالتصريحفيالغربيينمبلغيبلغوا
تصرلمجاالاعتقادااألصليةللخطيئةتضمين

وستئاالفخاا

الفئمالذهيئغدوقدتحققأكملاإلفخارستيافيحبالمسيالمؤمنائحاديتحقق
Juالمسيحبجسداتحادناعلىيعلقهاالتياألهميةبسبباالفخارستياملفان

عنهيفضلناشيئائدغوالللغصنأساسالكرمةانكماأساشناهووليكنالمسيحعلىلتئن
عليهيقومالذيباألساسيئبثءوالبناباتصالهيحيافالغصنلIUافييهلكناعنهانفصالأقل
ألئهالتصاقابهقلنلتصقبالمسيحباألتصالنكتفبالالبناجانهاراألساسزالفإذا

يقولهت6باألعصالبهلتلتصيئAVIrvيهلكونعنكيتباعدونالذينإنمكتوب

4كوافي8العظة1ا14يويحبغالذفهووحفظهاوصايايعندهكانمن

تعليمعلىشاهدأصدقالقديمةالمسيحيةالعهودفيهوالفئمالذهىيوحنا
بعدهاماوبدقةالسرهذاعلىبتكلمماكثإزافهواالفخارسشياموضوعفيالكنيسة

فيالمسيحوإناألرضعلىعالقالذيالجسدبأيدينانلمسإئنامثالفيقولدقة
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وكثيراوالخمرالخبزفيجوهرياحضورايحضرالمسيحوإفادمهيشربالسريعشائه

rعباVالضليبذبيحةعنغتلفالأنهاويعلنذبيحةاالفخارستيايدعوما

التوبة

مافيذلكظهركماالتوبةلسرمعيننظاموحودعلىشهادةيوحناعندنجدال

القديمةالكنيسةفيالكبائرمقترفألنمستغربغيربالخطايااالعترافعنوصمتهبعد

علىيتكلميوحناكانماوكثيراrvs6U5الكهنوتفيعلنئباعترافتوبتهئعلنكان
اللةأمامبذنبهباالعئرافاإلنسانعليهايحصلالخطايامغفرة

منيحرركبلخطاياكبسببيحقركالالذياللةاعترافكفييراكأنيجبوحدهاللة

فيهاتحكمأنتبلوالشهودأنتالمحكمةهذهفيتمئلولستاعترافكبسببخطاياك
نفسكعلى

المرضىمسحة

عندتقفالالكاهنسلطةأن36الكهنوتعنمجثهفيالفمالذهىيذكر

514يعالخطاياتمحوالتيالمرضىمسحةإلىأيضائمتدبلالتعميد

المسيحيةةوابالرهبانئة

uالتجربةهذهأكسبتهوقدشبابهفيالزهبانيةوالحياةالئسكيةالحياةيوحنارس

الجماعةممستوىيرقىأنهمهفأصبحالمؤمنينجاعةخلومةفيالرسوليةالحيماةإلىميأل
وحياقمحالهمتالئمروحانيةللعلمانيينمقدماالروحيالمسيحية

نفسهاالكمالقمةلغوايأنوالرهبانلمالعاءأبناعلى

العفةبنذريتقيدالراهبأنهويوحنانظرفيوالراهبالعلصالهأبينالفرق

الجماعةخدمةفييكوناأنوالعلمالمبالراهبعلىيجريذلكسوىماوفيوالفقر
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الراهبحياةفيفالمهئموهكذاالرسوليةوالخدمةالصالحوالمثلالصالةخدمةالمسيحية
اإللهيةالكلمةورسالةفدمةارسالةبينمايجمعوأنرسوأليكونأن

فائكالدموعذرفت11الرمAطيشتومهماالحضيضعلىاضحعتومهماصمتمهما
63ثيطسإلىالرسالةليللغيرمفيذاتكنلمإذاعطتمءبشىقمتقدتكونال

الردبكلمةاآلنمنذيحققونإئهمإذاألخيرةاألزمنةlعالماتمنالرهبان
مةخدهعلىغيرهممنأقدرتجعلهمالعفةوهذهبعقتهمI230مئكالمالئكةإتهم
إخوقمجميع

أنمالئكيلعملفإئهوهكذاخالصناسبيلفيافةبخدمةيقوئمإئهأالمالئكألعمليقومفيتم
عب3لعظة1إخوتهخالصسببلفيءشىكلاإلنسانيعمل

خلواقافيبالرلثءواالختالديارAlزيارةعلىالعلمانيينيوحنايحرضوفيما

لجمهوروخدمتهممحبتهمخلواتالمدينةإلىAخلوانهمحملعلىالرهبانضيئ
المسيحيين

إلىالجميعوتدعوالمرفأفيمقيمةإئهايوئهامنطريقلتنزاألعاليفيتلتمعمناراتديارAا
ثيمليلعظة1الظالمفييظلأوإليهابنظرمنيغرقبأنتسمحوالهدوئهافياالشئراك

rا4

واألخالكياتيوحثا

كماوأناتهاآلسيلطففيالناسيعابماألخالقياتموضوعفيماهرطبيبيوحئا
للشراستئصاالوالقسوةءللداكشفاالضراحةتكونعندماوالقسوةبالضراحةيعالجهم
حياتهقضىوقدالمؤمنينبينالمسيحيةالمحبةءإنماالوحيديوحئاهدفوكانوالفساد

مجمعفياتهموقداإلنسانضعفمنأقوىاللةرحمةأنيعلمكالنولكنهالفساديحارب
ومهماالتوبةإلىفغدالخطئةإلىعدتإذابقولهالخطيئةارتكابئشخعنهبأالسنديانة

إليعدتمئمنهاأشئقكخطاياكتعددت
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إنكنعميومكلفئثيومكلخطتإذامرةألفأكررإئياليأيرحذارتيأسال
تمحوأنتستطعالوحدهاتوبئكلهحدالبعطنيالبشريشملالربألنستخلص
وهوإشاننبكذالمحدودةغبراللةرأفةرافقتهاإذاذلكتستطيعولكنهاجرائمك

روفي31العظة00ةzمحدوغرثممنوهياللةرحمةهيتغفراليئوالرحمةمحدودثممن

الشعبرسول

مناستقاهاالتيالمسيحجسدفياشئراكناعقيدةعنناجمالرسولييوحئانشاط

بسائرومتحدالمسيحجسدءأعضامنعضومسيحيفكلبمبولسالقذيسرسائل
نظرفيفالعلمانيونوهكذارسواليكونأنمسيحيكلعلىيقعهناومنءاألعضا

التعاليميفصملأنمنهمواحدكلوعلىاألمحقفأسقفئةتكملةهمالفمالذهيئ
ويفسئرهااألسقفية

نكونلكيالخميرةنكونلكىالنورننشرلكيضاآلهذهعلىالمسيحأقامنالقد
الكالممقامتقوماألعمالغزيرةلثماربذارأالماذيينبينروحانييناألحداثبينألكهو
تيمافي953العظةالوثنئأللزالتحقيقيامسيحماسلوكاسلكنالوفبامافضل

االهتمامسةالكنيرجاليعيرهأاليخشىمنفاهفييوحنامنهاجالشعبن55
وقدأبنائهصورةلهتبدوعندماغربتهفييتحرقوكانالساهرةاألبويةوالرعايةالكافي
الغيورينالرعاةفقدوا5الحيرةبلبلتهم

خاتمة

القامةقصيرالجسمهزيلنU5ائىالرآيوزعيبمالكلمةإمائمالفمالذهيئيوحئا
ويستأسدعليهويحدبالضعفىمعيلينعمالقافيهوتخلقتهيجهكانحتاالكلمةولكن
المجالسفيمتصذرينالصدورحياتهبنموذجفأوغرفقالزاعاشوجههفيويثورالظلمأمام

غمرإنسانيةمنفيضارسائلهفكانتونفيئالحياةوترفالعيشمجبوحةفيالغارقين
ومبغضيهمحبيهقلوب
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خطابيةمواهبعلىبلكونيةفلسفةعلىأوتنظيريةعبقريةعلىشهرتهتقملم
الكنيسةقيخطيبأعظمبعدهالمتعاقبةواألجياذشعاجمروهفعذهإلنساناجتمعحماقلما

ربدةأوغسطنسيحملهاوفيماطاغسحرأوغسطنسوعندعندهفللكلمةاليونانية
العقيدةتلكثمرةالمسيحيةدابواالمحبةشرارةيوحمنايحضلهاوالالهوتالعقيدة

فيهماتجتمعقIwوامتدعمقمنمواعظهفيماالفمالذهىعنديروعكوالذي

كثيرةأحيالطفيكانتالتيومواعظهالتعبيروبالغةاألسلوبوعةiiالمسيحيةوحال
ومنواقعئةالتlحمنيتخللهانIكمم1ساحرةجذابةأبداكانتساعتينتدوم

تنسابالبحركموجعاطفةومنوحياةروعةتمألهاتصويريةوشمطحاتمؤثرةمشاهد
رادعألزاجرةراطووقدروادعةئةAAطورا

الثاسمعوتعاطفهلطفهقييكفنالفمالذهيئيوحئاسيحرأنأرىنيومنقال

المحئةاضطراممنعليهكان6ومعضعفهمLفيبلقوقمtفيالأجمعين

يذهبلمالىالمحترقةءالصحرابغليقةأشبهفكاناإلنساالشعورهمنشيبايفقدلماإللهية
وجوهرهاطبيعتهامنءبشىيلفهاكانالذياللهث
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Uاالسكندرفيكيرئس

9YI
حياتهأوألب

اياسقفيةقبلا
IlYfitاألسقفية02

412428لىاألوالمرحلة

LEVAUنسطوريوسمقارعةالثانيةالمرحلة

أعمالهئانئا

الئسطوريالنزاعقبلا
النسطورئةاألزمةفي2

األضرةالسئنوات03

اإلسكندريكيرئسمسيحانئةئالئا

الئجسئدموضوعفيالمعلمخاتمة

كانامنبالجسدفتلدوسيطةتكونأنإلىذعيتءعذرامنؤلداآلباللةكلمة

ىعدل4أنيجبألجلناظهرالذىلهاؤلدتوالتياللةهوعمانوئيلبالجسدمتخدا
V1الفصحيةلعظة1االلهوالدة

هذاالتجسئدملفانالخامسالقرنمطلعفياالسكندريكيرلسالقذيسكان
أصيالالهوتيا4نيومنتعبيرحدعلىكانمنمجدعنوان
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حيائهألؤأ

األسقفيةقبلأ

نحوولد2اإلسكندرئةأسقفثيوفيلسأختابناإلسكندرفيكيرلس

A3jحضلأعمالهمنيبدوماعلىأئهسوىحداثتهأخبارمنءشيإلينايصللم
جانجاإلىحذق5وعميقةواسعةودينيةمدنيةكالسيكيةثقافةوعنايتهخالهجانبإلى

الالتينيةاللغةأحياناوأئعقدةاألنيقةنانيةاليو

فيأخذولكنهالمسيحيالشرقفياألولالمركزمجتلاإلسكندريةكرسيكان
وبعدماالفمالذهيئمعالقسحطنطينيةكفةرجحتبعدماسيماوالفشيثاشيبااالنحدار
متسلطارجألوكانثيوفيلسثائرفثارالقسططينيةفيrAسنةبالمسكوالمجمعغمد
ابناصطحب403سنةوفيالفمالذهييوحئاعلىالناقمينرأسفيناSوالخلقجافي
سابقاتفصيلهعلىأتيناماوكانيوحئاعلىللحكمالسئنديانةمجمعإلىكيرلسأخته
القسططينيةأسقفعلىوبعفالئقمةالتشددبعضخالهعنكيرلسورثوقد

f1Y4ftاألسقفية02

lLJ911fVAf

االسكندريةكرسيعلىثيوفيلسخالهكيرلسخلفtryاألولتشرين17في
التفسيريةأعمالهكانتشديدةراعويةغيرةءالبدمنذأظهروقدسنةوثالثيناثنئينلمدة

وجالالهراطقةالمجذدينناهضالحقيقةعنللدفاعجهدهقصارىيبذلوكانلهاصذى

هيباتيامقتلفيالمسؤوليةمنءيبشالبعضواتهمهالوثنيينوقاوماإلسكندريةعناليهود
ثهاسLبقيادالمسيحيينمنعصابة415سنةأردقاالتيالشهيرةاألفالطونيةالفيلسوفة
المسووليةتللثيثبتءشيالولكنرسائلي
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المسيحيلمالعائقلقكانتالتياألحداثعنبعيذاfYAسنةإلىظلنهيبدو
وكتاباتالمقذسالكتابمطالعةوعلىالراعوئةأعمالهعلىمكياغليانشبهفيوتجعله

ااإلسكضدريةالطريقةوفقالكثالنالتفسيرعلىذلكجانبإلىمكياكانكمامفعمئريه

والتحصيلواليهوديةالوئنيةاآلثارمناوأةعنهمهتحؤلfyrسنةومنوالرمزيةالمجازية

المتحسئدالكلمةالمسيحألوهةعلىمشددااألونوميةمهاجمةإلىوالروحيهوتيال5
أسئادهتعدهكانالذيأثناسيوستعاليتمومستلهما

fYAfffنسطوريوسمقارعةالثانيةالمرحلة

أسقفاالثانيثيودوسيوساالمبراطورمنبدعمنسطوريوسأصبحfYAسنةفي
أنطاكيةفيكاهنانسطوريوسوكاناإلمبراطوريةعاصمةالقسطنطينيةكرسي

الذيالمضيصيjسلثيودتلميذاوكاناألنظارإليهفلفتبيانهوروعةببالغتهاشتهر
انطلقوقدليخلصهالمسيحاتخذهالذيالتاسوتعلىئشددأناألكبرهمهكان

فيالجريئسةاألنطاكيةالمدرسةءآراالقسططينيةفيلينشرالتشديدهذامننصطوريوس

ولذلكإنسانامريمولدتفقدااللهيةوالطييعةالمسيحفيالبشريةالطبيعةبينماالتمييز

المسيحوالدةئدعىأنوفضلهcotioxoqاإللهوالدةيدعوهاأننسطوريوسرفض
C6TOKoqXpt6

بينالالهودطالسياسيالجذلواحتدمونسطوريوسكيرلسبينالخاللتنشب

مدرسةهماتفسيرانهمالفطةفيمتباعدتينمدرستينوبينوالقسططينيةاإلسكندرية

تعليمعلىألخروجإلىنسطوريوسمعالخالفانتهىوقداإلسكندريةومدرسةأنطاكية

فياألرثوذكسيةعناألعظمدافعاكيرلسوكانالمسيحبطيعتييتعلقمافيالمدرستإن
اإللهوالدةءالعذرامريمكونإثباتاألولهدفهوكاننسطوريوسمعالالهوفاصراعه

قال

ءالعذرابأنالعميقاقتناعناعنصذرهاإليمانموضوعفيالجدلهذامنالهدفتخفىهل
الثمالوثليحواراإللهوالدةهيالقديسأل
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عنيصدركانالذيالمضللالكالمعلىاالحتجاجفيمكيرلأخذ9yiسنةمنذ
أشارفقدنسطوريوسيستملموإنالفصحيةعطهفيصوئهوتعالىالفسططينيةكرسي

قائالوأعلنبوضوحإليه
ووالدةالرلتأمإذنفهىالمتأنساللةابنإئهعادياإنساناممرؤلذئةالذياإلنسانليس
اYلعظة1اإلله

ءجامصررهبانإلىوخههاطويلةرسالةيهرلسكتبالزئنمنوجيزةفترةوبعد

فيها

هذاوولدتهالمنأسلىالكلمألبالئةخبلتوقدذلكليشلثالثيوتوكسمريمندعوهل

والغربالشرقفياألرئوذكسيينءاآلباجميععندوردتقليدياالسم

الخطعنبخروجهفيهاينددرسالةإليهوكتبنسطوريوسإلىكيرلستوخهثم
فاستخفموقفسهعنالتراجعوإلىالشططمنالحذرإلىويدعوهاألرثوذكسي

سشةوفيالقضيةيعرضانرومةإلىبتقريرهماالألهوتيانوتوخهعبكالمهنسطوريوس

irيبلغهأنكيرلسوكلفنسطوريوسودانرومانيامجمعااألؤلشلستينسعقد

المجمعوأمهلالهرطقةطريقسلوكوعنغيهعنردهفيجهذهيبذلوأنالحكم
كرسيهعنأسقطوإالأرئوذكسيتهإلعالنالحكمتبلغهبعدإالمعشرةنصطوريوس

تجمبمنئذانسطوريوسيجدلموخرماعشراثئمعالحكمإليهكيرلسفأنفذوغزل
فدعااالنفصالإلىهايصلكادjأنطاكيةكنيسةاألمرفغاظبالخضوعإالالحرم

المجمعهذاوفيfrسنةأفسسفيعاممجمععقدإلىالثانيثيودوسيوساالمبراطور
الوفدوصلوعندمااألولىالجلسةمنذومسيحانيتهنسطوريوسدينالثالثالمسكوفي

الحكمعلىعبئااحتبئمLإسةبعدالسوريأ
األساليبوفياألمورإلىالنظرطريقةفيمسيرتهبسروهوثيوفيلسأختأبنكرفس
بينالشاسعالفرقمعواآلخراللةكليمالفمهىالذيوحصاعلىغضبهصثأحدهما
المجمععمال0001الشهرةواكنسابالوحاهاإلىيسعىاالثنين
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علىوائفقواالسورييناألمماقفةمنوفدهءأعضاأنطاكيةأسقفيوحئافحمع

علىوتلتالرومانيةالبعثةوصلتقليلوبعدأفسسأسقفوممونهووحرموهكيرلعر

NIيثبتأنإالاالمبراطورمنكانفماالمجمغقرارعلىووافقتشلستينسرسالةساقفة
يعودأنوصالبتهبحذقهاستطاعكيرلسولكنوكيرلسنسطوريوسيعزلوأنالقرار
أنطاكيةديورةأحدإلىفلجأنسطوريوسوأماأشهرثالثةبعدوحزيتهسيهكرإلى

التاليةالصيغةإلىالمجمعانتهىوهكذا

منمولودكاملوإنسانكاملaإهوالوحيداللةابنالمسيحيسوعرئنابأننعترف

خالصناوألجلألجلنااألخيرةاألزمانافيومولودالدهورجميعقبلاأللوهةبحسباآلب

جوهربشرثتهفيونحنوهوواحدإلهيجوهرواآلبهوالبشريةبحسبمريمءالعذرامن

وفيواحدهثبرواحدبابنواحدممسيحنعترفولهذاالطيعتانفيهاثحدتلقدواحد
اللةألناإللهالدةءالغذراالقديسةبأننعترفالكاملاالئحادفكرةنفسهاالفكرةههنه

تجمئدالكلمة

ccljjباألبوليناريوسيةكيرفسيتهمبعضهموراحوالنقاشالجدذيتوقفلم
ولوالجذلمواقفيتجنبهووراحبالموتىاطرمإنزالبرفضيئهمهاآلخرهمبع
مناألخيرةالسثالسئنواتكانتوهكذاداعهيقسلحونكانوامنخيبةإلىذلكSأد

أناألخيرةسنواتهفيكانكماكلهاحياتهفيهمهوكانوسالمءهدوسنواتحياته

V2فيوفاتهوكانثالرسالةاLtبالمسيحالذيااليمانفيويموتويحيايعمل

fffسنةحزيران

أغمائةنئائا

الكلمةرجلفيهاأبذاوهوعيةiووعقائديةتفسيريةأثاراإلسكندريلكيرلس

المملالتطويلمنءشيعراهاوإنأحيائاعبارفاثقلتوإنوإئهاالعميقةالالهوتمة

يليمافينسمتعرضونحنءاألداودفةالذاللةوضوحفيغزيرينبوعمنكماتجري
اآلثارتلكأهتم
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النسطوريالئزاعقبلا

DJاألوالخمسةألسفار1التوراةتفسيرفيكتائا7والحقبالروحاللةعبادة
للعهدتمهيدالقدهـيمالعهدأنإلىفيهاذهبالرمزفيالمجازفياإلسكندريةالمدرسةبأسلوب

لهO9صويدلجدا

عشرالسبعةالكتبئتئمكتائااrمنمجموعةpupaxaIاألنيقةالمنحوتمات
السابقة

المئغارعشراالثنيءواألنبياأشعياتفسر

425بينماكيرئسوضعهضخمعقائدكطكتابيوحئاالقديسإنجيلتفسر
Yh4يستبقأنوحاولالحرفيالنصفقاربوالمجازالرمزطريقةغيرعلىفيهوجرى

الباحثينطريقوتنيرالضالينسططمنتحدودقيقةواضحةبتعاليمالبذع

كتابانالثالوثموضوعفيحواراتالجوهرالواحداألقدسلوثاككز

خطفيالكاثوليكيةالثالوثعقيدةوبسطاألريوسيةأضاليلكيرلسفيهمافئد

rMالقسطنطنيةومجمعالكبادوكيين

الثسطورئةاألزمة2

النسطوريةءاآلراتفنيدعلىتقومسنةإلىAسنةمنكيرلسأعمالجميع

منهانذكرمتعددةوهيوأتباعهنسطورومناهضة

35tنحونسطوريوستجديفاتضذ

الثانيثيودوسيوساطوراالمبرإلىموخهبحثاألرثوذكسياإليمانفي

الثالثاالمبراطورخوات1األميراتإلىموخهبحثاألرثوذكسياإليمانفي

والثانياألولوالبحشانالالهوتيةالحقائقالتماسفيرغبناللواتيأوذكسيةوزوجته
متكامالن



اإلسكندرقيكيرنساليونانءآلبا

lعشراالئناناتri

trC

هامتعفقةدفاعيةرسائلوئالثعشراالئنيالحرماناتشرح

األيضرةالشنوات03

االمبراطورلكتبتفنيدوقبلfrrبعدحدابنسيولىكتبضذ

فيكيرلسكتبهاالتيالثالثينالكتبمنالجليليينضدالثالثةالجاحديوليانس
كاملةاألولىالعشرةإاليبقلمالموضوع

فصحيةمواعظبعنوانوعشرونتسعهمنهاإليشاوصلالفصحيةالرسائل

Jالمسيحصورةماوجعلىإئهةالتقديسبقدرتهوذلكللمسيحمطابقةصورةيجعلناوحال
Iالفمحئةلرسالة1االلهيةالمشاهةفينايطعوهومخفصنا

اإلسكنددفيكرئسمسيحانيألئالئا

طبيعتينفيهيئبتالمتجسئدالكلمةفيالمسيحشخصفيالوحدةالهوتمكيرفس
األقنومهوالمتجسئدالكلمةإنإذالثالثةاألقانيمأحدأئمهيومريممتحدتينكاملتين

األقدسالثالوثمنالثاتي

إلىلكفقدالمخلصبشريةكمالعلىئشددأنطاكيةمدرسةنتSوإذ
علىتشدداإلسكندرئةمدرسةكانتوإذوااللهيةالبشريةالطييعتينبينالتمييزإبراز

الطيبعتينائحادعلىالتشديدإلىذللثقادهافقدالمخلصألوهة

بعضفيتقلبوبأئهاألموربعضفيالئساطرةجارىبأئهكيرلساتهموالقد

المسيحفيالتقسيمرفضأبذاكانالالهوقفموقفكذلكليسواألمرالالهوتيةمواقفه
لبوبائالينةالفكرةفيوالثباتبالضالبةوصفوقدالطييعتينباتحادوالقولالمتجسد
اليونانيلألهوتيكنلمأئهإلىفمرجعهاإليهوخهتالتيالمختلفةاالئهاماتأماالتعبير
كيرلسيكنولمالواحدالمسيحشخصفيالطييعتينعلىللداللةمحددةتعبيراتبعذ

التعبيريحددولميريدماحقيقةعلىللذاللةيسئعملهاكانالبئاأللفاظتقصيرلحدرك

451خلقيدونيةمجمعفيإالالمسيحانيةعن
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منتزعينصفوفهمإلمماالواحدةالطيعةأصحابضضهكيرلسوفاةفبعدوهكذا

فييرجعكيرلسوكانومذهبهميتصثفىمافيهاوحاشرينقرائنهامنالتعبيراتبعض

lالواحدةالمتجسداللوغسطبيعةالقولمثالإليهفينسبأثناسيوسإلىكثرةأمور
إلىيذهبكانأبوليناريوسألناألنطاكيينئائرفثارألثناسيوسالبوليناريوسAوالقول

كيرلستعليمعنبعيدكلهوهذاالبشريالروحمقامالمسيحفييقومكانالكلمةأن
البشرئةبالطييعةالمحييةااللهيةالطييعةاثحدتلقدالالهوقييوحنايقولكمابشراصارالكلمة
الطيعتينمنظهرواحذاعمانوئيألأنذلكمننفهمونحنيفقهوالئريفمالائحادااألرضية
A1الفصحيةلعظة1أتخذهالذىالجسدبسببألوهتهحدودمنيخرجأنبدون

وحيدوابنمسيحإأليوجدالحقيقيةوحدةفيالمتحدتينالطيعتينبينالقائمالخالفمع

يسوعسيدنافيهماوالبشرئةاأللوهةولكناختالفمنالطيعتينبينمااالتحادئلغلم
4الرداعنهالتعبريمكنالالهيبعملالواحدالمسيح

خاتمة

الثالثالونالباباعهدفيالجامعةللكنيسةملفائااإلسكندريكيرلسالقديسعلن

علىألثناسيوسخليفةأعظموهوالتجسئدموضوعفيمعلفافيهترىوالكنيسةعشر
األثربعيدةالألهوتيةوسلطتهاالسكندريةكرسى

فلمالسلوكمنهجيةالعقيدةمنيستخلصالروحيةالحياةالهوتمألكإلىوهو
ءجمعاكلهاالبشريةإلىيمتدفيهالكالميكشرالذيوالتجسثدازاتنظلالالهوتعندهيكن

يتناولهالذيالمسيحيحسدحسيحقيقيأمرهوبالمسيحالبشرفائحادومحيمؤتهإنه
بينهمماوفيالمسيحفيمشتركينيصبحوناإلفخارستيافيالمسيحيون

التقليدتراثجمعكيرلسالقديسأنأ07ئعيدالسينائىأنسشاسيوسيرى
يختتمماوجهعلىإئهءاآلبادةخالذلكويدعوهالمالوثيتعليمهءبنافياآلبائي
اليونانمإلمالعافياآلبائيةعهد



القورشيريتسJ4ئيواليونانءآلبا

9rTllfلقورشياذوريتسثيو

حياتهألوأ

لهأعمانئاثا

التفسيرثةاألعمال01

األشكالالمتنوعالرجلأوالمتسؤل02

الكنسىjالتا03

4Pاليونانيةاألمراضج

عظالموا05

سائللر106

ةخاثاذ

7rV
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حياتهألؤأ

تربيةوترئىميسورةمسيحيةعائلةمنlaitsaSllzr9Yعامأنطاكيةمدينةفيثيوذوريتسولد

طفولتهمنذالكنيسةكنففيوعالقكتاباتهعليهتشهدماعلىحسنة

يحوارديرفيواختلىيملكماكلباعI1fمsذويهوفاةبعدآنهإالقارئاابتدأ
أسقفاانتخبعاموفيبسوريةأفاميةمدينةمنبالقربNikertaiنيكرتيمدينة
والتأليفرعايةافيوفاتهحئىسنةأربعينالنشاطمنبكثيرفعملقورشمدينةعلى

غزارةنانييناليوالالهوتيينأكثروغداواالجتماعيةالدينيةسةوالسياواألدلجألالهوتميما

والعقائديةالتفسيريةوبكتاباتهالكنيسةتاريخعنبتأليفهسيماوالوأهمية

الوثنيينمحاربةعلىاهتمامهريتسjثيوصحثاألسقفيةمناألولىالسنواتفي

ضاعتالحقبةهذهكتاباتأنإأليبدوماعلىقورشفيكثيرينكانواالذينوالهراطقة

عنمعايدافعاناألنطاكييوحئابصحبةأفسسمجمعفينراهfrعاموفي

المجمعفيكانواالذيناإلسكندرفيكيرلسأنصارمنالحرمعليهجرممانسطوريوس
حرماتدحضكتباألنطاكيئيوحئامنوبتحريضrtالعاممطلعفيوكانعينه

القسسططينيالمجمعدانأنبعدالمؤئفهذاأنإألعشراالثتياإلسكندرفيكيرلس
ضدعشراالثنيتلحراعنالدفاعlكيرفسردفيإأليحفظلمصاحبهالثاني

9روالتدباألقدسالثالوثالهوتالضخمكتابهيرتقيعينهاالحقبةوإلمماثيوذوريتس

المحيىاألقدسالثالوثIDاإلسكندرفيكيرلسإلىمنسوبينكتابينفيإليناوصلالذي
JIالصيدتجعمثدو

خريستولوجيافيهحاربآخركتائاثيوذوريشوضعسمىأفمجمعأعقابوفي

لدحضخماسيةوعنوانهمقاطعبضعةسوىمنهإلينايصللمواإلسكندريكيرلص
غيرم11fعاالوحدةصيغةدئجالذينفسههوأئهويبدوأفسسومجمعكيرلس

األنطاكيزسساوالعنوانهذانقلأ



القورشيئيوذوريتسناناليوءآلبا
r9i

فتبئاهاعادلكئهنسطوريوسعلىلكماعلىالمصادقكذلكمنهطلبإذيتبناهاأن

هاجموئاتلكالمصادتةطلبعنr7fعامواإلمبراطوراألنطاكييوحئاتخلىحين
أنقلبالمضيصيثيوذورسليسيالطرسويوذورسinمعااإلسكندرفيكيرلس

بضعةإالمنهلناليسالذيJJJوثيو9JJUذذيوأجلمنكتابهفيعليهثيوذوريتس
مقاطع

اضطراباثدونمنأبرشثتهإدارةفيالالحقةالعشرالسنواتوريتسثيوقضى

بينالخالفاتأشعلأوطيخايدعىالقسططنيةفيكاهنTحوالجدالوفعأنإلى
o4اعامخلقيدونيةمجمعانعقادوسببأنطاكيةوخريستولوجيااإلسكندرئة

الرجلأوالمتسولكتابالعقيدةفيكتبهأهتمريئسJثيونشرILYالعامفي
مجمعلكناإلسكندرتةرضىبهفاكتسبأوطبخامونوفيزيةلدحضKJاألشكاالمتعدد
ماثمنيكرتيفيالسابقديرهiالعودةعلىوأرغمهأقالهأوطيخاإلىمالالذيأفسس
تعليمعلىبالحكمعلنارضىأنبعدلكناالعتبارإليهأعادأنخلقيدونيةمجمعلبث

وكانتاخلقيدونيةومجمعالكبيرالونطورهاالتيجياللخريستولوغايرالمنسطوريوس
عليهاموافقةأنطاكية

التأليفوإلىأبرشيتهإدارةإلىحياتهمناألضرةالسنواتفيريتسثيوذإنصرت
rIIالعامحولالكنيسةمعبسالمورقدتذكرحوادثدونمن

عمالهثانتا

المواضيعمختلففيكثيرةآثاراريتسثيوذترك

النفسرئةاألعمال01

ثيوذورس6vمعاأنطاكيةمدرسةفيالمقدسبالثتابلمعاأكبرثيوذوريتسيعذ

ونوعيتهابتميزهاأيضابلالتضسبريةمؤثفاتهبكميةفقطليسالمضيصى
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طبقهالذيالمعهودالتفسيرهواألولالنمطأدبييننمطينتفسبرهفييستخدمكان
وأشعياوالمزاميرعشراالثىالصغارءواألنبياcوحزقيالودانيالاألناشيدنشيدعلى

erotaprokiseisواألجوبةاألسئلةهوالثانيوالنمطعشرةاألربعبولسورسائلوإرميا

هذهجميعحفظتوقدالتاريخيةواألسفارالملوكوأسفارالثمانيةاألسفارعلىطبقهالذي

اعتراضاتلقلمإذcfrrالعامبعدوضعتالتيالمؤئفات

اليونانيةالترجماتمختلفمقارناالنصلحالةدقيقبدرستفسيرهوريتسثيويبدأ

األساسيةدببةlاالمسائليوضحثمالبسيطألالسريانيةالترجمةإليهاومضيفاللسبعينية
الكاتبونيةالزمانوظروفوتطورهوتاريخهدلاوانتمائهالنصصخةمسائل

lJإلىاومإلاوالنمطألسلوبSيتبعاللكئهواضحةلمبادئتفسيرهويخضعلك
التفسيربينبهوالمأخوذالمبسمطالتعارضإطارتفسيرهطريقةوتكسرواحدانمطا

النصنمحتوىعلىطريقتهيكيفلكئهالرمزفياإلسكندرفيوالتفسيرالحردطاألنطاكي
مشجرئةغيرمتكاملةوحدةنظرهفييوئفانوالجديدالقدمالعهدينفإنوصعوباته
المعنىوحرفيةرمزااعتباطيةبينوسطموقفإلىفيسعى

األشكالالمتثؤعالرجلأوالمتسؤل02

منالالهوتتطوركلشهدالذكاألوحدالكبيرالالهوفيهووريتسثيوإن

فيهوأسهم114خلقيدونيةومجمعأوطيخاإلى1r4أفسسومجمعنسطوريوس

ذكرناهاالتيتلكأعىالخريستولوجيةكتاباتهمحورالمحطانهاتانكانتلذلكبدلوه

oorCالثانيالقسططىالمجمعحرمبسمبباليسيرءالشيإالمنهالنايبقولمآنفا
نوفيزيةمولدحضكتبهالذياألشكالالمتنوعالرجلأوالمتسولطbاألهئموكتابه

النضوجبلغقدفكرهوكانأوطيخا

الجداالتخضئمفيكؤنهاقدكانفكرةويطورالكتابهذافيالمؤلفيستعيد
وليستالهرطقاتتاريخيشرحهاالحاضرةالضالالتجميعإنيقولالنسطورية



Itالقورشيثيوذوريتساليونانءآلبا

واألريوسيةكالغنوصيةسبقتههرطقاتمنخليطىسوبالتالمماأوطيخانوفيزيةمو
يتسوراحريةلينابوألاو

حواربشكلالمتسولمناألولىالثالثةءاألجزافياألمرهذاثيوذوريتسويبين

ثالثحوليدورالرأيقويمأرثوذكسيورجلمتصولزيفيمونوفيزفيرجلبين
واستقاللاإللهيةطبيعتهتحولعدمهيالمسيحفيأساسيةpredicatsصفات

الرابعءالجزوفياإللهيةطبيعتهتأثموعدمtococauyxoطبيعتيهمنكل
syllogismesقياسئاأربعينفياستنتاجاتهالكاتب

ريتسثيوذخريستولوجيافيهبلغتهالذيالنضجعلىعالوةالكتابهذا
ءآلبامؤئفاAAمناستشهاداYqAمنأكثراحتوائهمنأيضاعظمىأهميةيكتسب

مدرسةتعاليممنمجموعةهكذاويشكليعلمماعلىللبرهانالكاتبيذكرهاالكنيسة
كانتالمجموعةهذهأنويبدواإلسكندرفيكيرلسمجموعةتقابلالخريستولوجيةأنطاكية

اإلسكندرفيكيرلسعلىللرذتستعملوكانتأفسسمجمعزمنفيموجودة

كماحياتهآخرحتىباستمرارالخريستولوجيئفكرهتطويرريتسثيوذوتابع

منالخامسءالجزإلىالرسائلإلىالعظاتإلىالكتابيةالتفاسيرمنكتاباتهسائرتشهد
UJالهراطقةأقوالنحتصرإكتابه
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الناسخدمةفيترسلأذجميعا

يونيسيوسLSهIركماالثالثالمالئكةمراتبهىوهذه

Vوئةالسطاتبالمروالعروشوبيموالشيرافيمالسير01

Aالشماويةاتبالمروالقواتوالسالطينالسياداث02

9السماويةالمراتبوالمالئكةالمالئكةءورؤساالرئاسات03

مرتبتينفياألرضعلىامتدادالسماويةالمالئكيةالمراتبلهذه

هالسماوثةالمراتبوالشممامحةوالكهنةاألساقفة01

6السماوئةالمراتبالتطفرالتوحاوالجماعةالرهبان02

بهواالتحاداللةإلىءاالرتقافهورأيناكماالترتيجاهذاسببأما

التوبة05

علىشهادةذيموفيلسالراهبإلىذيونيسيوسهابعثالتيالثامنةالرسالةفينرى

السلطويةالكهنوتيةوالحالةالروحيةالرهبانيةالحالةبينقائمةكانتالتيالقديمةالخصومة
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إنإذاألريوباجمأفالمهالتوبةمرلمنحالحقلهيعطىبأنمموفيفسفالراهبطالبفقد
نظير82اعتقدذيونيسيوسأنإالالكهنةإأليملكهالاللةرئبهكماالحلسلطان

Y102عامالمتوفىالجديدالالهوقأحمعانحتىالالحقينالالهوتيينمنوكثيرريجانس3أ
ركلنحأنيسعهالالخطيئةJحافيالذيالكاهنأنعامفىالمتوAbelardوأبيالر

االلهيةالنعمةينقلأنيعنيالنور

التثبيتأوالصرونسز6

لجدداالمعتمدونيحصلبه9االفخارستياسزمرتبةفيالميرونسرذيونيسيوسيضع
والمذابحالمقدسالزيتمتقديأناألريوباجىكالممنوئستنتجاالقدسالروحعلى

الألسقفمحفوظوالكهنة

جيباألريواتأئرخامشا

والصوفيينالالهوتيينوالئحةكبيرأثرباجياألريونيسيوسذيوباتلكتاكان

وغريغوريوسالمعترمكسميضسبذكرمنهانكتفيطويلةاألئرهذاتحتوقحواالذين

ويوحئاإكاروالمعلماألكوينئوتوماالكبروألبيرشويكليفوجونأبيالروبطرسالكبر
الصليب

اtالكنسئةلمراتبا9

cfcrIالكنسيةالمراتب90

55الكنستألالمراتب11
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حياتهؤألأ

التيالمكانةطريقعنمتأخراإالوأثارهمكسيفسالقديساسمالغربيعرفلم
احتملهاالتياالضطهاداتطريقوعنالمسيحفيواحدةممشيئةالقائلينمجادلتهفياحتلها

ومنباليونانيةكتبواالذينالالهوتيينكبارمناليومويعدLفالمعتر1لقبلهواستحفت
باجىاألريونيسيوسوذيوالكبادوكيينساللة

حينمنهااألخيرةالمرحلةخالماالمعترفمكسيمسحياةعنالكثرنعرفال

630العامحولقرطاجةفياستقر

مراكزاحتلحيثالقسططينيةفيوترعرعولدألهالبيزنطةحياتهسيرةتروي

السريانيةحياتهسيرةأثاfl1العامحولالرهبانيةالحياةيعتنقأنقبلعاليةإدارية

الرهبانيةالحياةافغايواعتنقفلسطينفيولدأنهفترويا1wrالعامفيبروكنشرهاالئ
األرجحعلىاألوريجانيةاألوساطعلىاطلعحيتخاريطونالقديممديرفي

ملجأعنيبحثوأكثرسنةعشرينطوالحtilIjعابمالبالدالفرساجتاحوئا
عنأسئلةعليهطرحالذيإردكسيزيكأسقفعندطويالاستقروقدكثرةأمصارفي

دعالذيالمؤلفعليهاأجوبتهوأئفتالالهولنغريغوريوسكتاباتمصعبةمقاطع
الملتيسات

الكتابعنأسئلةثالسيوسيدعىليبيراهبعليهطرحعينهااالالمتلكوفي
النصوصهسذهخاللومنثالسيوسإلىسؤاأل6هكتابهفيعليهفأجابالمقدس
طويالزمنابالتقديرتحطلمالىالعطمةالالهوتيةخالصتهنشاتكيفلنايتبينالمتجرئة

منجماعةفيمكث546العامإلمما30iالعاممنبقرطاجةإقامتهءأثناوفي

الدمشقىبينهممننEukratasJeantAإفكراتاسيوحناأسئسهاالشرقيينالرهبان

العامفيأصبحالذي505VIAحولصفرونيوسهوواسعةبثقافةيتمتع

91BoLAnalا
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بطريركيامنشوراالقسمطنطينيةبطريركسرجيوسأصدرالسنألهذهوفيالقدسبطريرك

جميعفقبلهواإلنسانيةاإللهيةالمسيحأفعالحولالقائمةللجداالتحذافيهيضع
ومادقتهءانتفامبينامجمعيةرسالةفيدحضهأنعئمماصوفرونيوسأنإالالبطاركة

علىطغتالتيالجداالتهذهمعركةخاضأنإألمنهبتحريضمكسيمسمنكان
حياتهمنحلةpمآخر

الذيالواسعالشاملاإلطارفيوضعهامنلنابدالالجداالتهذهمعنىندركلكي
مجمعقراراتأيضاموضئوأنطاكيةاالسكندريةخريستولوجياتفيالمختلفةءاآلراضئم

هذهعلىالمعتمدةorالثانيوالقسطنطينيةo4اوخلقيدونية11fjأفسس
الكنيسةمرقتانشقاقاتسببتبلالخالفاقماإزالةإلىتتوضللموالتيالخريستولوجيات

لسوريةالمسلمينالعرباجتياحثم6ا4عامللشرقالخاطفالفرساجتياحإن
سرجيوسالبطريرككتبلذلكتوفيقيولووئامعقدإلىالمتجادليناضطزاriعام

هىواحدةعلةإرالمسيحفيأنفيهايعلنوئيقةمنشورهإصداربعدأعوامأربعة
كانفماالعامفيشريعةالوثيقةهذهمنهرقلاإلمبراطوروجعلاإللهيةاإلراد

بشريةبحريةيتمتعأنتوجبالكاملةسيحالمبشريةأنيبرهنانبرىأنإالمكسيمسمن
YAcعامتوفىالذيسرجيوسخلفمعجدالفيقرطاجةمنفانطلقكاملة

يدافعرومةإلىانتقلأنلبثIijLعامبدورهوتوقىعزلالذيبيروسالبطريرك
المشيئةفولاانt9jىامعقدسينودسفيراهبوهوفاشتركبالمشيئتينالقولعن

monoenergismeالواحدةبالقوةوالقولاحدةالو

أنبعد649653مرتينسالباباالثانيكونستاساإلمبراطورأوقفأنوكان

العاممنحزيرانمنعشرالسابعفيمكسيمسومعهالدينيةسياستهإلىجذبهعنعجز

rبقطععليهخكمثمثابئابقىألهإأل655العامفيتراقيةإلىالقديسهذافنفي6ه
توفيحيثالقوقازإلىئانيةمرةفنفىالعامفيمحاكمةثرIعلىولسانهاليمئيده
عينهاالسنةمنآبمنعشرالثالثفي
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وفاةبعدعاماعشرتسعة81ILعامالثالثالقسططييئالمجمعانعقدوئا
اسمهيذكرواأندونمنرومةفيعنهدافعالذيالرأيالمجتمعونءآباالثبتمكسيفلى

لهأعمانئائا

الدومينيكايئالراهبنشرهابدأمتنوعةغزيرةمؤئفاتالمعترفمكسيفسترك

بعدإهلونشرهاوأنهىعامباربسفي3CombeFsAكومبيفيس
A5991انءلجز1مينيومجموعةفيثممنكلهاونشرتعائاا

أسئلةعلىجوائسساوستونالخمسةهوالموئقاتهذهمنالالهوتيينيفيدما

I3الملتبساتالغاوستيلنقديةنشرهانشرةالتي2ثالسئيوسالراهب

الالهوتمغريغوريوسونصوصاألولالمؤلففيالكتابيةالنصوصإن

ajالتيالمواضيعفييتوسنعأنلمكسيمسأتاحتالثانيالمؤئففياألريوباجىيونيسيوس
تفكيرهمرتتكانت

من60الجوابسيماYYIY3flyjواألجوبةالمقدمةإلمماخصوضانشير

حيثaLالملتبساتمنVj4f1jfYJبةواألجوثالسئيوساهبالرعلىاألجوبة

الالهوتيةخالصتهفياألساسيةالمناحىبعضمكسيضيوضح

كتابو4السيدصالةتفسيرمثلمنأخرىمؤئفاتإلىكذلكنشير

فيالروحيلألهوتبارزةشروحكلهاوهى6األسرارإلىالمدخلوoالرياضات
الرهبانمأالتقليد

785344pp195G

14181031pp91PG

910871pp90PG

95691190PG

718657pp91G
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فيهاسعىومئاتعشراتمنأقوالأوحكممنمجموعاتإلىأيضاونشير
منهانذكرقكرئهتكثيفإلىإفاغريوسبدأهالذيالتقليدهيورماعلىمكسيمس

والتدبيرالالهوتعنمئتانoووأصعبهامؤئفاتهأولوهو7المحبةعنمئاتأربع
بأوريجانسوالمتأثرةcaالمعرفةمئاتأيضاالمدعؤة

مناألولىعشرالخمسةاألقوالصحيحةنسبةإليهتنسبالتيالكتاباتومن

4Aمختلفةمواضيععنالخمسالمئاتتدعىكبيرةمجموعة

مباشرةبطريقةتتطزقU310ودفاعياالهوتياكتيئاوعشرونسبعةأيضالمكسيفس

المسيحفيالواحدةوالمشيئةالواحدةالطييعةحولدارتالتيالجداالتإلىمباشرةوغير

1ccY1والالهوتيةالفلسفيةالتعابيربعضتحديد110YYcءاآلبامنمقتطفات

YI10القدسلروحاالنبثاقشرخا

عنأبحائاتؤلفرسالةوأربعينحمسمامكسيمستركجميغاالكتاباتهذهإلمما

الحريستولوجيةالجداالتوعنrYAfشامبالنيوحئاإلىالثانيةالرسالةالمحبة

lسالتانrاj19

UJفيقرطاجةفيدارالذيزوسبالقسططينيةبطريركمعالنقاشأنشكمن
12v1080959pp90PGA11761083pp90PGالخريستولوجياعنمكسيمسكتبهنصأهئمهو645العاممنتموز
911861177pp95G
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فكرهألثا

فظلالرهبانيةالحياةعنبهينآلمالالهوتيةالجداالتخضممكسيمسخوضإن
إفاغريوسأمثالمنالروحيالالهوتوروادءاآلباوكتاباتالمقدسةالكتبفييتأئل
أننستطيعفإئنامتجزأةكتاباتهأنمنوبالرغمويفسئرهااآلريوباجينيسيوسوذيو
الالهوتيةخالصتهعمادتشكلالىالرئيسيةالمواضيعونحددالكبيرةالخطووونرسم

المسيحبنعمةاإلنساناتأليهعلىالمرتكزة

ولوجياوالكواألنطولوجيا01

والحادثالمطلقالثالثةالمتناقضاتعلىالمعترفمكسيمسأنطولوجياتقوم

بارمنيذسمنذاليونانيةالجدليةعرفتهاكماوالصيرورةالكينونةوالمتعددالواحد

يؤكدالذيالتعلبمذلكالخليقةعنالمسيحيةتعليئمتنطمهاأعادكماثموهرقليطس
نسبياالحدهذانولولزوالالقارلغيزالمتناقضينمنالثانيالحذوجود

اإللهياللوغسمهوجويأخذموجودكلإنمكسيمسيقولذلكعلىءبنا
بيسدوتنؤعاقاباختالفاقا6األزلمنذفيهكامنةالحالئقلوغساتوإنفيهمعناهويجد
تشكلاليئبالصيرورةحتضامطوعووجودهاالخالقةببارادتهإالالوجودإلىتخرجالآنها

كيانهافيالخالئقوتغيراللةثباتبينفاصال

الجئدوالكيانعالكاهـاهالكيانثالئةالوجودأشكالإنمكسيفسويقول
Etvaiskijالجوهرثالثيةماإيقامنشكلهاتأخذالدائموالكيانiaدأه
إلمخروصهابفعلطبيعةكلمنهتتألففالجوهروالفعلatSSuvaوالقدر
قدراتتفوقاللةمنبعفةإاليتتمالوالفعلالحرةباإلرادةتتعفقوالقدرةالوجود
تتغيرألنفابلةالوجودأشكالفإنهوهويبقىالذيالطيعيللوغسوخالفاالطيعة
فيردلهكانالكباذوكيإنعنمكسيفسأخذهالذيالتمييزهذاإنهوتئجذد

جياهلويستوخر
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جيالووبوألنتر102

بالمضيئةالقائلينمعالجداالتغمارخوضهقبلمكسيفسأئفهاالتيالكتاباتفي
وضعهلإلنسانيحدثLحولأنتروبولوجياهتدورالمسيحفيالواحدوالفعلالواحدة

التيالنسكيةالحياةفيتدرجهjcاألوالسقطةبعدالحاليوضعهالخلقنحططفيودوره
الكلمةالمسيحالكاملاإلنساناألنتروبولوجياوعنواناألولىعوتهفىتحقيقلهتتيح

عنلديهيكونأنمكسيمسعلىالواحدةالمشيئةعنالجداالتفرضتوقدالمتجسئد

ذلكسبيلفيفراحدقةأكثرتحليلاالرادةمجالفيسيماJوالبشرفيالكائنتركيب
ومنخلقيدونيةمجمعبعدالسادسالقرنفيواءجاالذينالالهوتيينكتاباتعلىيعتمد

منiاالنسانخلقنظريةاستوحىكانولئناألرسطوطاليةالمفاهيمعلىخاللهم

يؤكدبلالالمزدوجالخلقنظريةءإزاقوياتحفظاأبدىآنهإالالنيصيغريغوريوس
اللةصورةعلىخلقالذيواإلنسانوجسمنقسمنLمركبةطبيعةفيالجوهردةوح
عاصورةىلىتصورهالتيالفضاذلمارسةفعالالشئبههذاجعلإلىمدعووشبهه
وظيفسةالمزدوجةوظيفتهبذلكويحققاإللهيةالبنوةLJحعلىيحصلالمسيحوبنعمة

بيناالئحاداألساسيةالخمسةالتقسيماتبائحادالوسيطظيفةLJOYالميكروكوز

وغيرالمنظورةلمالعواوبينواألرضءالسماوبينوالمسكونةالفردوبينالجنسين
4اcالملتبساتمخلوقهووماالمخلوقةغيرالطيعةوبينالمنظورة

المحددةغيرcالعقليألرغبشهيوخهبأنائخذهالذيافىالقرارفإنآدمأما

اللذةبينالقائمةالجحيميةالجدليةفيبهرفيالحسيةاللذةإلىبلاللةإلىليسبطبيعتها
Iljبخضوعهنظامهيفقدالطييعياإلرادةاستعمالفإنوهكذاالموتإلىبهوأفضىلم
يقترح13األخيرةكتاباتهمنكتابوفيالعقلينطمهأنبدلوالغضبالعشئهوةءألهوا

الدمشقييوحنااستعادوقداإلرادةعملهايمرالتيالمختلفةللمراحلتحليالمكسيمس
كالسيكيابعدفيماأصبحالذيالتحليلهذا

vأاع54والهوتماكتقباوعشرونسبعة
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المسيحانيةأوالخريستولوجيا03

األولىكتاباتسهمنذتولفالتيبالخريستولوجياغرفماأكثرمكسيفسعرف
c8ثالسئيوسإلىاألسئلةمقدمةفيعليهانقعاألساسيتفكيرهمحور
a166VI2rYctالمعرفةمثاتوفيfcYfcالملتبساتIوفي

البشريةالطييعةالواحداإللهيئجوهرهفييحملالمتجسداللوغسأنمكسيمسيعلم
اللةصورةعلىالمخلوقةاألولىحالتهفيعليهكانTمإلىاإلنساناالنحوهذاعلىويعيد
البنوةحالةلىإياهمحوألالمثمبهكمالإلىالفضائلمممارسةيقودهإتهبلشبههوعلى
هانفسههويتمئعالتي

األنطولوجيةالبشريةالطيعةلحالةتحليلهجعلعنيوئامكسيضلىتواقماولذلك

فإنبيروسمعI10العاممجادلةفيكمالهالتحليلهذابلغوقددقةأكئروأفعالها
وعملياقااإلرادةمنهتتركبمافيالتبخرعلىأجبرهالواحدةبالمشيئةالقائلينمعجداله
اإلرادةعنالمختلفةاإلنسانيةاإلرادةالمسيحفيبهتتصفالذيالخاصنبالطابعليقر

14األنتروبولوجيامكسيضمىبهأكسبماأهئممنوهذالهاوالخاضعةاإللهية

عئادوالهوكئاكتتئاوعشرونسبعة4
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ا

حيالهالؤأ

ونشأتهمولدها

األمويةاإلدارةفي2

ساباالقديسديرفيالراهب03

الكاهن04

والكاتبلواعظ1والمدرس05

أعمالهئانتا

العقائدئةأعماله01

الدفاعيةالجدليةأعماله02

الزهديألأعماله03

الئفسيرئألأعماله04

عظالموا05

والليتورجيةوالموسيقئةالشعريةأعماله06

والالهوتئةالفلسفئةالدمشقلكرةئاذ

خاتمة

السالمفقيلللثانيةوأشابالوجعستلدينلألولىقيلتدفرحإلىتحولءحواحزنممريم

ءحراإنمعكالرسثولألخرممطلرجلكخاضعةستكونينقيللتلكنعمةممتلئةياعليك

الحيةعلىتغلبتقدلئةفبخضوعهاممروأئاالموتمولداإتاارتكبتللحيةبسماعها
الموتعدموجلبتالغاكة

ذلقامتفئئاكانمهمالسانكلفإنوالعذارىاألمهاتمجدالملكةأيتهاعليكالسالم

أنفيحبميالدكفهممنيتحترعقلوكلأهلهأنتكالالفنئةباألساليبيمدحكأنريقده
نمحدك
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حياتهألؤأ

اونشأتهمولدها

التاريخلنايتركلمالطويلةهذهحياتهومن11jqfVبينالدمشقيعالئى

منكاتئاليحعلهيكفيماوكتاباتهأعمالهمنلناخلدقدوإئماضئيلةتفاصيلسوى
ءوراتختفيتكادالقديسشخصيةأنواألعمالالكتاباتخاللمنفنرىاألولىالطبقة
ألجلهاعالثنالتيوالنفوستعليمه

أبوهوكانالمسيحيةستراياكبرياتlمن660سنةنحودمشقفيؤلد

ثيوفانسويسفيهاإلسالميالفتحعندلالمJبيتإدارةىيتومنصوربنسرجونالوجيه

أمرالفاتحونإليهؤكلوقدالمصيحيةفيالعريقجلالرالمؤرخ

وزيراخلقهومنمعاويةعندفكانالجيشحساباتومسكاألميريةاألموالجباية

بلةالنوكL5كبرثقةاالثنانفأوالهعثمانبنيسالطينعنداألعظمكالضدرمطلفا
النشأةالحديثةدولتهماشؤودطلتنطموإخالصهخبرتهمنلهما

مواليادوفاوظلكانالذيمعاويةبنيزيدمعيقالماعلىيوحئاونشأ
العبريابئهاهوقدالخليفةلدىوظيفتهفيأباهخلفيوحئاأنويظهرللئصارى
ابناألصفهانيالفرجوأبو3منصوربنيتحاألقباطوالكتبةa2منصوربنكوريى

جونسر

الدمشقيسيرةواضعالراهبميخائيلشهادةبحسبالبنهمعلفاسرجوناختار
قزمااحمهصقليةجزيرةمنمسيحياأسيزاعنهأخذومن

سرجونبنمنصورهتينطراناألبترجمةاللةنصرجرزفلألبئسهببحثمنمستقاةالدراسةهذه
Mالبولصتةالمكتبةالمسيحىالفكرسلسلة

4chapVpart1DissertEthiquesئييملم4الثهءdeslivreLe

378377pp1LiteraturArabChristderGeschichteمraf

Alص8عايئit
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أورشليميوهوأيضاقزماالمسمىبالتبئىأخيهمعوثقافتهتربيتهيوحناتلقى
لناوتفصفروالتربويةالعائليةحياتهفيحنايووشاركسرجونفتبناهباكراتيتموقدالمحتد

هذينبعدمافيجمدتالتيالحميمةالروابتلكالمشتركةوالثقافيةالتربويةالحياةهذه
مايوماسدةقزماءاعتالبعدحئىالقديسين

وأستشهداليونانيةالفلسفةخصوضافدرسمتقنةعاليةثقافةالدمشقييوحناتثقف
الئحةIكتابهفيشوفالييهوضعوقدالمسيحيةالعقائدإليضاحوطؤعهاكتاباتهفيها

7األوفرالقصطاليونانفالسفةللفكانالقديسملفانناهماستشهدالذينالمولفينءبأحما

وئةاألمةjاالدافي2

الراهبميخائيلأثبتهماوهذااألمويةاإلدارةفيرفيعامنصئاشغليوحئاإنقلنا

المجمعأعمالتفترضهماوهذاالمسلمينالمؤرخينوبعضالقديسينبسيرالخاصوالتقليد
نفسهاالتعابيرعليهاللداللةميخائيلاستعملفقدالمنصبهذاطبيعةأئاالسابعالمسكونم

حكمءبدفيسرجودنوالدهشغلهاالتيالوظيفةعلىللداللةالعربالمؤرخونإليهالجأالتي
البلدألمإركاتئايوحئاابنهوصارسرجونأيمنصورئودنذلكوبعدمعاوية
ونهيهوأمرهوجهرهسرهصاحتعندهمتقدما

بعقلهاستطاعوقدثقةومهفةاألهميةمنعطيمجانبعلىيوحئاوظيفةكانت
iiالبالدحدودأنحينفيجلىخدماتللخالفةيقذمأنالمستقيموقلبهالنيراسع

وتتعفدتتعدداإلداريةوأجهزقافأكثرأكثرتمتدأخذتلهاالخاضعة

وجعلأل40سنةحتىوظيفتهفيالدمشقييوحناالراهبميخائيلأبقىوقد
tvyvfrهشامخالفةءأثنافياستقالته8عصريونفونمؤ

v

n

اIصالراهبلميخائيلالدمشقيحياة

DamasceneJeanStdeMariologfeLaCحChevalier

4340pp1936109nPeriodicaChristianaOrientalia

تجعرا

485p1931Machreq116p1SyrieLaLammens318317pp139BollAnal

455pVMartinatFlicheinBrehier266pOrientalMondeLeDiehl
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ساباالقذيسديرفيالزاهب03

ميهاcjLسندهاكانوطاثفةءأعراءوأصدقاأهالآسفاهءورايوحتاترك

مواطنيهمنبالقربلبقيفقطشجاعتهإلىءاإلصغاأرادولوحقوقهاعنوالمدافع
عملميدانإلىآخرمكانإلىيناديهكانداخلياصوئاأنإالوفضائلهممتلهيساندهم
بدعةوذرتططينيةالقءحمافيءسوداغيومتراكمتلقددمشقمنطقةمنأوسع
عنيدافعشهيرقديرالهوقهمنالشرفلكنيسةبدالفكانقرنهااإليقوناتمحطمي
أنالدمشسقيعلىوكانالمعذبينالمنفيينءاألمناأساقفتهوعنالمضطقدالقويماإليمان
فيبقىلوالمقدسوالضراعالدفاعحلبةإلىالترولقبلوالدرسوالتأقلبالصالةيستعد

الكنيسةءأعدالمناوأةالتخضصحريةومتطلباقاالذنياالحياةهموملهتركتلمالمالعا

cماكناألفزاراالقدسنحومتجفابالتبئيأخيهقزمابرفقةرأسهمسقطيوحنادر

المنعزلةكنUاهذهإلىشهرتهالدمشقيسبقتوقدسابامارديرقصدائمالمقدسة

الضيتالذائغىالحاخينهذينالمبتدئينعدادفيوارتياحبفرحالرئيسفقبلالموحشة

عليهموعرضوالوقارالمهابةذويمنالتواليعلىرهبانعدةالديررئيسدعا

فييقودواألنأهلغيرآنهممعتبرينكلهمفرفضواالجديذينالوافذينبإرشاديهتمواأن
المهمةهذهوبسيطبارجليلراهبقبلأخيرايوحئانفسمثلساميةنفمصماالكمالطريق

الخطرةالدفيقة

لهوقالالجديدةالحياةمنهجتلقينهإلىهذابادرالجليلالشيخصومعةيوحئادخلئا

ماإعملأرضيتصزفوكلدنيوئةفكرةكلعنكئقصيأنإليلثأرغبالروحيابنييا
تعلوهابلالعنهاأهميةنقلالوالنسمكئةالرهبانيةالعلومإنبعلومكتتباةوالأعصلهترالط

بدونعملعلىئقإلمواليرضيكماضدوتصرفالمنحرفةميولكأجممثوفلسفةمقاما

تتحدثالlكلهاتعلمتهاالىرئةالبشالعلومنإنأحذاتراسلالنصيحتيوطلبموافقتي
عنهامطقا
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نصائحهيحفقأنووعد9لهاحتراماوسجدمرشدهمأمLرأممهيوحنافأحنى
10كلها

أنالراهبميخائيلكتبهاالتيالصفحةهذهمطالعةلدىالقارئخلدفييدورقد

الظنهذايدحضالواقعأنعلىعلملكلءأعداسابامارديرفيالروحيةالحياةمغلمي
الديرعاداتمنوتالوتهالمقدسالكتابدرسكانلقدعلمأممبالراهبعلىيحظرلم

هذاإنأجلقلبهبمظهرعنالمزاميركتابمنقسماتقريئاكفهمالنساكويعرفالمعتبرة
بهيستهانالعددالكنوالثقافةالمعرفةإلىموجههومماأكثرالصالةنحوموخهالدرس

وكانكخطيبمركيانسالقديساشتهرلقدالرسوليةاألعمالإلىينصرفالرهبانمن

تيوضوسيوسوالقديسوقداسةأدبرجلVR9سنةأورشليمبطريركجاورجيوس
القذيسواشتهرفيهاوالتعضقاإللهيةواألسفارالكتبومطالعةالوعظعلىمكياراهبا

سيرةفيءجاوقدجديةثقافئةتربيةيفترضمماالروحيألممعارفهجراسيموس

كثيراتعانيآنكإفسطاتيوسالوفوراألبإلهاإليكتبتيليماالراهبأنطيوخوس
االثقيلالكتبجفلتنقلأنعليكصعبإئهإقامتكمكانتغييرمن

الكاهن04

كاهئاورحمهءاالبتداسيبعددعاهأورشليمبطريركيوحئاأنالقذيسسيرةتخبرنا
متزايدوتقشفأشمدنسكاةحيعلىعكفالديرإلىعودتهوعندتمنعمنأظهرهمامع

لمالعاءأنحاشنىقيانتشرتالتيالبليغةالمؤئفاتتلكوضعإلىوانصرف

انهمحيعنيصرفهمثهcالكهنوتعنرهبانهءإقصاساباالقديسأهدافومن
ساورماإذاعجبفالالكهنوتسرقبولهقبلطويالنفسههوترددوقدالداخلية

نفسهاالمخاوفساورتوقدالكهنوتسلكفيانخراطهقبلنفسهالحوفالدمشقي

الرهبانيةبالحاداتعلمعلىكانالدمشقييملواكنعالراهبميخائيلأنعلىالتفاصيلهذه4تد9

20صميخانبلللراهبالقذيسسيرة10

2صنفسهالمرجعهشوفاليiا
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ءأصدابلغتلقدلالمكياتحتطويألالنوريبقىلنJلكنكثرينآخرينقديسين

العميمالخيرمنهايجئأنوتوفعأورشليمبطريركمسمعوعلمهالدمشقىفضائل
الطاعةمثالدائفاكانالذييوحئافرضخالكهنوتيةالرسامةيقبلأنفأمرهألبرشيته

رؤسائهألواواالنصياع

سنةحئىومكث706سنةاألورشليميةالبطريركيةسدةالخامسيوحئاارتقى

vYvومصروفلسطينسوريةأساقفةهكذاوترأسالوحيدالملكيةالكنائسبطريرك

عنومعبرنصيرخيريوحئافيوجدوقداإليقوناثمحطمىبدعةوقاومالكاثوليكيين

الجديدالبدعةضدوكالمهأفكاره

لقدتأكيدبكلاإليقوناتمحطمىبدعةنشأةقبلكاهناالدمشقيئرسممئ

القويماممانهمعلئاالمؤمنينمنغفيرحشدأمامالكهنوئيةرسامتهيومفعأليوحماخطب
والالقوبمطالعقيدةعناظبيفيوجودهاإلىمطلفايلفحلموالبدعةذكرعدىيأتلمو

مثيريهاءأحماSذوالمهفيوحئىقبلهقامتالتيكلهاالبدعذكرعلىأتىآنةسيما
SSmعلىلجاغlYYبعدالكهنوتنالفلو

كانثالكهنوتيةرسامتهأنلناتبيناإليمانمإإعالنهتصريحاتإلىنظرناماوإذا

المدينةواعظأصبحفقدرسامتهبعدقديسناحياةسياقهذهنظرتنايؤيدرسوليلهدف
وماالمعطياتهذهبينتوفيقفأيالمقدسةإلهناالمسيحقيامةكنيسةوكاهنالمقدسة

لينصرفديرهإلىعادالدمشقيأنمناألنطاكيميخائيلللراهبالقديسسيرةفيءجا
والعزلةالزهدحياةإلى

ومناصرتهبالغتهعلىعلقلمنأورشليمبطريركأذنلقداألمرينبينتناقضال
الكمالوطرقالزهدسننفيليتمرسالزمنمقلمدةبديرهيلتحقأنالكبارالuاآل

يجعلأنمدينةفيواعطاكانمنعلىيقضياعمنماآنهلكSعلLزالمسيحي
وباستطاعةرشليمjiمنمعدودةكيلومتراتبعدعلىسابامارديريقعفيهاإقامته
إلىلينصرفديرهإلىعائقبدونيعودثمممهفتهليقومسهولةبكلينتقلأنيوحنا
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يستدعىرهبانهعلىالواليةولهالبطريركلسلطةخاضعالديروإنهذاأخرىأعمال
والرسالةالكلمةلخدمةءيشامنمنهم

والكاتبوالواعظالمدزس05

العبارةهذهالمسيحيةالعقيدةلدرسالتمهيديةمقدمتهيوحئااستهل

روحيهبنىاللةأنفيواثقاساناللءوالبطىالثطقالثقيلفميافتححقيرخافىإئي
المستمعينومنفعةالمالكمنىطلبواالذينائفصاعإلمانظراالحكمة

الموئفاتبوضعيكتنيلمالراهبكاهنناأناألخيرةالكلماتهذهمنيبدو
dمنالكلمةهذهفيمابكلمدرسصاوكانالمقدسةالعقيدةشفهياعلمبلالهوتية

معنى

ميخائيلالراهسبكتبهاالتيسيرتهمنهذاالدمشقيرJ4عنشيبانستشال
أوالداخليةاألدئةبعضمنالدورهذانكتشفآنناعلىيوحناالبطريركأواألنطاكى

الخارجيةاالشاراتبعض

فالمدرسئاكاننهإلىيشيرانالجدلوعلمالقويماإليمانعنبيانهمضمونإن

ندركالوالتأليفالكتابةلمجردالعويصةالفلسفيةاألسسهذهقديسشايناقشأنيعقل

بشمتىويحاولإليهتصغيحماعةأمامهنتصورلمماالكاملوالشرحاإليضاحإلىحاجته

وتتضحءاآلباوتعاليمالفلسفةئىمبادمفهومهاإلىيقربأنالجليةاإليضاحيةالوسائل
فاتهموفيالمتجليةالنضاليةالحماسةتلكعرفناماإذاوالتدقيقاإليضاحإلىهذهحاجته
لمنازلةويستعدونالعميقةالعاليةوسهدiإيصغونمناضلينأناسئاالدمشقيأماموتمثلنا

الفصلفيفلنبحثالحاذقةالملتويةالهرطقةأساليبوإفسادالحقيقةعنوالذوفىالضالل
يفئدهاالمتتابعةالمشاكلتلكفيولنحكم12الخصومقزببعدمافيعنونوهالذي
بعنفمنبرهأعلىمنويحملالدروميلقيأستاذكأثهاألخرىتلوالواحدةرالقدي

استعمالهفينقولمالدعمآخربرهانالنجدوإئناتحطيمهمنبدالjJلخصمعلى

العمو4المجقدالبودانءاآلبا12
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ومنيدإلىيدمنيتضاقلونهاالكنيسةءآباتعاليمتضئممجموعةوهواإلزائياتكتاب
3iالحاجةبحسبأستاذكلإليهايضيفمنبرإلىمنبر

قدالمسيحيةالعقيدةلدرسالتمهيديةالمقدمةأنإلىالمخطوطاتتواقيعوتشير
قرهأبورسIتيولناحفظوقدا4الدمشقييوحناالحقيرالراهبفممنالتقطت
الدمشقييوحئاألقاهاشفويةسJدمنمقتطفاومسلممسيحىبينحوارموجز
الرئيسةالمدرسمناقبزاlإئهعنهوقيلالنابغةاألستاذعألمتناتيوفانسدعLوقد

إلىءااللتحاوعادةوالحخةالدليلوإقامةالتمييزوححثالتعبيرفةوالوضوحوهيأال
واإلدراكالفهملتناولالعقائدأحمىلجعلالمقارناتأبسط

طألبتعدسابامارفيإكليريكئةمدرسةمننوعوجوسبقممانستنتجأالعلينا
غيرعلىيرسونهبلNcعلميمتاعأيالكهنوتإلىالمتقدممنيطلبلمكهنوتال
يطلبفالالديرلحاجاتاوسارئيسهرغبةعندوالقيأحيائامشهالرغمعلىاستعداد

غيرهصالحياتفمنواإلرشادالوعظأثاالحلةومنحاإللهيةالذبيحةإقامةىسومنه

العلميتذوقونالديردخلواالذينالمثففينالفتيانمنالدمشقيمستمعوكان
11Jوقديوحئاتالميذهومنوأوسعأسمىبعلوممعارفهمتحسينفيويرغبونس

حرانأسقفقرهأبودورسوتيوجبلةلبنانالذقيةالالذقيةأسقفبعدمافيأصبح
Lمعلمهالدمشقييسمىاألخيرهذانوك

iفسحدرس521تس1حسنهومماوتمسئكواءشيكلامتحنوايقولالرسولأنمم
كلئفيدناممرةللنفسونجئاثخاذهيحسنماعندهمنجدلعلناالوثئيينءالحكماتعاليمأيضا
تخدمالتيالئعاليمفلنحمعتخامنللملكةئدواللصناعتهتأدواإلىيحتاجصانع
كانتولوءالبسطاءإلغواالجدلفننستخدموالكفرطغيانمنننتزعهاأنبعدالحقيقة

المنطقاإليمانءوأعداالبهنانلدحضالمنطقفلنستخدمغتلفةبراهينإلىتحتاجالالحفيقة

9forfمبتي

3اصنفسهالمرحعلئوفالييها3

أ100العمرد95المحلداليونانءاآلبا14

اه6Aدالعموf9المجلدناناليوءاآلباا



911الدمشفييوحمتااليونانءآلبا
ميخائيلإلينانقلهـااليئالمعلوماتآخراإليقوناتمحطمىضذالصراعيشكل

حيانهمرحلةعنالصصتاألخرىالوثائقالتزمتوقدالدمشقىيوحئاعنالراهب

دمشقIإذهبايوحئأن0مفاا6السابائىاسطفانسسيرةفيوردنصوهناكاألخيرة
الرهبانيةالحياةليعتنقأخيهابنانساسسابامارديرإلىعودتهلدىواستصحب

دمشقLPغااسطفانسأدنالدمشقيئالونسيوسفعالويحدثناf73cسنةالسفرهذاحدث
لسنةذأرr3Tفيماتاسطفانسأنوبماعمرهمنالتاسعةأتموقدرأسهمسقط

هذادفيصاأنالطريفومنسنةالديرإلممادخولهفيكونسنة96العمرمنوله

اسطفانساعتزالبينعالقةمنهل17الدمشقيشقيقسلتيودهشامنفىالتاريخ
عفهةقياتحتسنةعشرةخمسالصغيرالمبتدئمكثفقديجوزقدوالدهونفىلمالعا

إثرهويقتفيإرشاداتهإلىيصغي

الكتابةلالمواعءوإلقاالتعليمفكانتسابامارديرفيالمهفةالدمشقيأعمالأما
تعليمفيهالحصالتيالمعرفةينبوعالفلسفئةالالهوتيةالموسوعةبئللثتعليمهأغناناوقد

مجرىكالمالمقدسةالمدينةمعابدكبارممعتوقدالمسيحبةالعقائدأهئمفيءاآلبا

علىعظاتتسعالقليلالتررإالموأعظهمنإلينايصللمالشعرفيالبليغالذهب
بعصتعبيرحذعلىdlالمقدسةإلهناالمسيحقيامةكاهنيوحئاأنبيداألكثر

فيألقاهافقدالقذيسةءالعذرامولدفيعظتهأئاذلكمنأكثرألقىقد18المخطوطات

قائالوهتفالغنمبركةقربؤلدتحيثنفسحهالمعبد

الغنمبركةياعليكالسالمالقداسةالجزبلاإللهوالدةهيكلالغنمبركةياعليكالسالم

والحظرةمضىمافييواكيمحظبرةالغنمبركةياعليكالسالمالورائىالملكةمسكن
قيواحدةمرةاللةمالكمضىمافيتستقبلينكنتلقداآلنالروحيالمسيحلقطيعالسماوتة

حماوتةقؤاتعلىحائزةفأنتاآلنأئاواحدامريفاإأليشفى49Vءالماليحرلثيألىالصنة

17C580p184nJulIIITSSActa

7سنةنيردورسنفيحمعلصتاريختيرفانس17

العصو9jالمحلداليونانءاآلبا8



v6الثامنالقرنإلىالرابعالقرنمن

ياعليلثالسالمأجمعلمللعااألشفئاوينبوعالعجائبلحةاإللهبوالدةمعناتحتفلكثرة

19الوداعةالجزيلةحئةالقديسةطفلألمريم

الكنيسةفيالجسمانيةفيآب15فيألقاهافقدالسيدةرقادفيالتالثعظاتهأما

بليغبتشخيصيتكلممريمقبرإحداهافيالخطيبتحئلوقدالبتولضريحالحاوية
ايحدثضاالئاللغةفيءاألعرأواإلخوةءاآلبايهاأتأملوالهمقائألمستمعيهنحوالتفت
2نجيبهفماذانحنأماالمجيداللحداهذ

أدنتذكروقدشئعوروسمؤعطتمبتأثرلمريمإكراماالعظاتهذهالدمشقيألقى
الخليفةلدىتدخلهفلوالوالدهنفوذبفضلقائمةتزالLمءالعذراضريحالحاويةالكنيسة

الشعباستطاعوتاالطاهرمريمجسدحوىالذيالقبروأهمللهإلمتالملكعبد

اإللهوالدةانتقالليعيدفيهايزدحمأنالمسيحي

أسبابويعددوجسدانفسئامرممبتمجيديحتفىوهوالبليغةالدمشقىنبراتإن
القذيصةالبتولدفنمكانالتقليديضعحيثنفسهاالكنيسةفيءالسماإلىألمجيدانتقالها

ل4JUالتأثيرأعمقاألورشليميالشعبفيأثرتقدوأنتقالها

قدالبشرمعويتحدثاألرضعلىليظهرالعليعليهنزلالذيالروحيالحيالسلماليوم

منالحيألاللةمدينةانتقلتاليومالموتسلمبواسطةالسماواتإلىاألرضمنصعد
جنسوحيدكتهاالخليقةمولودلأوولدتالتيإنالسصاوثةأورشليمإلىاألرضتةأورشليم
العقليالحيالتابوتهيوالىدين44اأؤلكنيسةفيمسكئانالتقدهىووحيدهااآلب
أجلماتتسئديوأتمالحياةينبوعأنأصحيحللعحبياابنهامسكنإلىئقلتقد
بعدءالسماإلىاألرضمنذلكبعدوينقلاألرضإلىاألرضييعودأنالضروريمن

جسديمرأنضروريفيهاهذاالجسدوضعلدىلألرضالمعطاةالخالدةةابعلىالحصول
f1الكتلألتوضعوأنالذهبنحوعلىالموتبوتقةالالفسادعنوالمئرهالطاهرءرا

2الفساداعدمءببهازأهيةالمعةمنهوتقومالقبرفيالمائتةالكثيفةاألرضية

LVVدالعمونفسهالمرجع9

Iالعمو6المحلدنفسهالمرجع2العظةAfVT

العمونفسهالمرجعالثالثةالعظةأ



IMالدمشقييوحتااليونانءآلبا

اإللهىبالكلمةاأقنوموالمتحدمنها1iiالفسابموالعدالقداسةالجزيلالجسدأنوكما
وتنضئمالقبرمنءالعذرائنشلأنالواجبمنكانلككذالثالثاليومفيالقبرمننهض
ارحبمقرإلىالحبيبألاألئمهذهترتفعأنوجبكذلكاليهانزلأنهوكماابنهاإلىاألئم

لطالكلمةأدئةاضانتالتيتلكابنهامظالفيتسمكنوأنلفسهاءسماالإلىوأجمل
كذلكأبيهبيتفييكونأنعليهنفسهعنمتحذتاالسئدJUوكماالحاصنمستودعها

المزمورlإلهنابيتديارفيالربئبيتفيIDابنهادارفيمسكنلألئميكونأنمنبدال
riYكلمنمصاناجسدهاترىأنلوالدةافيسالمةبكارقاحفظتللتيواجبإئه

اإللهيالمقرفيتسكنأنطفالالصائرلقالحظذراعيهابينحملتوالتيالموتبعدحئىقساد
ابنهاشاهدتالتيوتلكالسماوممطالزيجيالمخدعفيتقيمأناآلبلهاختارهاالئوالعروس
أنأماصارتعندمLمنهونجتاأللمبسيفقلبهاصميملطوطعنتالصليبعلىمعلفا
علىتتسلطأنااللهوالدةوعلىاآلبفيعنالكرامةعرشعلىجالسئاابنهابرؤيةتتمئع
ثروةتعودأنعادةالمعهودومناللةوأتيمrtكلهاالخليقةتكرمهاوأنكلهاابنهاخررات

AIاألوإلىهلJzاينابيعنفهناائاUأحدقولحدىعلءالعالنحوتجرممالمقدسة
23أثلسلطانفعالالخليفةكلاالبنأخضعلقدءالحكما

مريمرأىثاالموتارتجفلقلهالحياةحملالذىالجسدعلىيتطاولأنالغسادأيتجاسر
ابنهاعلىتطاولعندماحكبئانمةالهزجعلثهوقد

منخسفيهاماتالينلكأئاشريرالخطأةموتإنالمبدونءالعذرافاةlتمتلقد
33وأبديةفضلىحياةمصدرلهاصارالموتأنسوىنقولفماذاالخطيئةأممطالموت

والكلئةالسعيدةنفسلثانفصلتوإنولكنبوئاعوهأندهفيلثتمالذممماالسزنسئياLSم
ذلكمعيبىلمالمرعيةالعادةجمنسبالفبرإلىذفعوإنالطاهرالسعيدحسدكعنالقداسة

رحيلكفلدىأماصرتحينسالمةلبثثبكارتكأنوبماالفساديحلهلموالموتحوزةفي

يقضيولنتأئقاوأكثرأفضلمسكنإلىتحولبلاالنحJxجسدكيعرفلملمالعاهذاعن
24األبدإلىيدومبلالموتعليه

rr

fVدالعحونفسهالمرجعا11الثانيةالعظأل

VCAالعمونفسهالمرجع1rالثانيةالعظة

العموددفسهالمرجعjJc0األالعظة
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موقفهإذالدمشقيينوأصدقائهممعارفهالممتازةالطبةاتهعالعلىيوحئاحافظ
منهئستمذالذيوالنورالقويماإليمانبطلجعلهاإليقوناتمحطميبدعةحيالالنبيل
وثيقةوضعأوضاللدحضإالضرورةدعتكلماإليهفيهرعونوالمعرفةالهداية
يقيمأدنهذاأرادوقددمشقمتروبوليتبطرسخدماتهإلىلجأماوكثيراعقائدية

الرسالةلهيكتبأنالسابقأبرشيتهابنإلممافطلب2اليعقوبيدارامطرانمعمناظرة
عنادالدمشقيفكشفالمسيحفيالواحدةالطبيعةأتباعحججهادحضالتيقائديةالع
الالهوتباتحادويقرونأوتيخابدعةيشحبونوهمإئهمإذإدراكهموقلةاليعاقبة

لكjاالتحادبعدالطييعتينتمييزباتارفضايرفضوفاختالطبدونالمسيحفيوالناسوت
أحضانإلمماوعادالواحدةالمشيئةبدعةيبرودمطرانإيليانبذوعندماالنساطرةمنخوقا

26انهداإعالنوثيقةيوحئالهوضعالكنيسة

هذانشاطدونالسنينءعبيقففلم27خصبةسعيدةشيخوخةالدمشقيقضى

الحياةءشتابلغوقديعظزالمابلوالتعبللكللمعنىيعرفالالذيالمجاهدالعامل
j5الفراغأوقاتاستغلوقدالجليلالشيخهذابفصاحةيستمتعاألورشليميالشعبن
كتسسبماكلفيالنظرليعيدااليقوناتمحطمىأضطهادأفسحهاالتيءالهدوفترةءأثنافي

ماوهذاوالمبنىالمعنىتناولتوالتنقيحالزيادةحماتمزئفاتهمنالعديدملوقدوأنتج
المخطوطالتقليدويثبتهيؤيده

علىcبالصالحاتمخصبةمتناهيةشيخوخةإلىوصلJJالسنفييوحئاطعن

سابامارديرفيوفاتهاوكايوحناالبطريركsSوالراهبميخائيلردأوماحسب
vi9vo6سنة

Yoراجعالنهرينبينبالدطالرئيسةالمدنإحدىداره

la4aءزلممك

TopographieDussaud309302122121pp1945ParisarabeConquete

enbyzantineneuveavilleUneCollinetPaulsq497495254pphistorique

AoffertsMelangesinMesopotamieenAnastasiopolisDARAdeLafondation5507

6057ppمSchlumbergerGustaveM

Y1i1in1دالعموi9المحلدايونانءاآلبا26
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tvrالدمشقييوحئااليونانءآلبا

لألأعمانئائا

فيوتناولالهوتياءشيكلقبلفكانونشاطاتهدبيةAاالدمشقيمأثرتعددت

أولوهوالملكةتلكخادمةrهاعتقابحسبهىنحتلفةبشريةعلوماالالهوتسبيل

عصرههرطقاتضدعنهاافعjالمسيحيةللعقيدةمجمالعرضايضكلأنحاولمن
والحياةألددطاوالالهوتالكريمالكتابشرحإلىنفسهالوقتفياهتمامهووخهالمتعألدة

الكنسيينوالموسيقىبالشروعنيلبفاخطئاوكانالنسكية

نقبلقدلهانهائيكاملجدولوضعالصعبفمنالحقيقيةحقيالدمؤئفاتأما
فيأالسيوسجزئياعنهاوبحثالوطنيةباريسمكتبةمخطوطاتفيبدقةعنهالوكويان
الفاتيكانئةبةالمكت

مقتبسةالحاضرةمعلوماتنامموجبالدمشقيممؤئفاتالئحةيليماقينوردونحن
28جوجيلألبقيممقالمن

العقائدئةأعمالهأ

Osrvw6EiyHhiالمعرفةينبوعكتابء

الكاثوليكيةللعقيدةعرضههوالحقيقيةالفريدةوتحفتهالدمشقييوحئامؤئفاتأهم
اليونانمأللتقليدتلخيصأفضلإئهوتاريخيةفلسفيةتوطئةتتقدمهالمعرفةينبوعكتابفي
ينبوععنوانهجعلوقدالعقائديالشرقيبالالهوتضةالخاالمعتقدقضاياسبماوال

علىأسقفارسمالذيبالتبئيوأخيهسابامارديرفيالسابقزميلهلقزماوقدمهالمعرفة
التارتهذابعدمؤثفهوضعقديوحناأفيكونVOسنةمايوما

أقسامه

فلسفيةتوطئةاألؤالنالقسصانأقسامثالثةإلى43المعرفةينبوعكتابيقسم
asالقويمةالعقيدةبيانفيحويواألهئمطولAlوهوالثالثالقسمأقاوتاريخية

A2دالعمرالدمشقييوحتامقالالكاثوليكيالالهوتمعجمuoALJ17Vv
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الالهوقيماللعرضفلسفبةتوطئةيحوىوهوفلسفيةفصولiاألوالقسمعنوان
rوهمالكنيسةءآباسيماوالاألقدمينالفالسفةلبعضالفلسفيةالتحديدأتمنداوع

أرسطومنأكثرالفلسفةفيالحقيقيونالدمشقيمعلمو

التكراراتفيهاتكثرمسهبةJاأليونانيتالننسختاناألؤلالقسمهذامنلدينا
كلتيهمالوكويالنأوردهماوقداألخيرةوهيمختصرةوالثانية

فيهيدرسالالهوتلعلمتاريخيةتوطئةفهوالهرطقاتكتابأوالثانيالقسمأئا

وانتشارهازأئفةدينيةتعاليموثالئةمئةنشأةالقديس

فيأبيفانيوسالقديصكتبهمامنهااألولىالثمانينفيحرفئاالمولفينقل

وتيموثاوسثيوذوريتسنظيرآخرينكتبةمنتبقىماويستمدIIavaptovيونالبانا

الشخصيعملهأئااألورشليميوصفرونيوسالبيزنطينسيوسcJyiالقسطنطييئ

األبوسخيتيينوشيعةاإليقوناتمحطميوبدعةباإلسالميتعلقمافهوالحقيقي

مئةإلىالمؤئفقسمهالقويمةالعقيدةأوcالقويماإليمانبيانالثالثالقسمعنوان
لومباربييرلكتبوففاكتبأربعةإلىيقسموهأنالغربيوناعتادوقدمقالأوفصل

والمثلثالطييعةفيالواحداإللهعنا1tاألولالكتابفيتحذثاألربعةالحكمية

لموالعاوالمالئكةالخلقاللةأعمالعن4fاهالثانيالكتابويتكلمقانيمjا
وقلماالطبيعئةالعصرذلكوعلومبالفلسفةءالجزهذامناألكبرالقسمويتعلقوالبشر
األقدمسسينعندوالطييعةالفلكعلمعنغريبةأموراويسردالالهوتعنيتحدث

لتشويهاتهامتصإلالاإللهيالتجسئدعقيدة45r7الثالثالكتابويعرض

المتفرقةالمواضيعوبعضالمسيحأقنومدرسi7100الرابعالكتابويتابعالهراطقة
واإلفخارستياالشرقباتجاهالصالةوعادةالصليبوإكراموالعماداإليمانمثلمن

والمصطلحاتالوحىوأسفارواإليقوناتالقذيسينوإكرامهايتعلقومامريمءوالعذرا
الخطيئةوشريعةاللةوشريعةالمانويةحضوفىاإللهاإلنسانأقنومبشأنالكتابية

مةوالقياcخالالدالمسيحووالختانوالعفافالسبتو
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بطنفيسكنإذولكنهانفرادعلىوتقنصهتشخصهسبتيقدجمسميتحدلمإلهناالكلمةإن
ذاجسئاالطهرالكليةالبتولءدمامنبأقنومهقنممحصورايكونأندونالقديسألالبتول

أقنومالجسمهصادفالكلمةالناجمةاإلنسانيةالجبلةمقدمةهكذاوائخذعاقلألناطقةنفس

نفسهالوقتوفيالكلحأللإللهجسئانفسهالوقتوفيجسقانفسهالوقتفيأصبحإلنهبنوع

إلهاكرنهمعألئهمضألنسإئهبلمنأئهإنسانإثهنقولفلسناولذاعاقلةناطقةنفسذاجسضا
يالتحسئديتظاهرأنأوطبيعتهبغيرأنبدونكامالإنساتانفسههوأصبحبطييعتهتاما

بهواثحدالبتولمنالمأخوذةالعاقلةالناطقةالنفسذممطبالجسمبأقنومهاتحدلكئهتظاهرا

جسحهجوهروالجسمهجوهرإلىالهوتهطبيعةينقللمانقسامأوتغيإرأواختالطدون

اليالبشرتةالطيعةومناإللهيةطبيعنهمنمركبةواحدةطبيعأليبدعلموالهوتهطبيعةإلى
6tالقويمااليماناتخذها

الدمشقيمعلوماتمصادر

وباسيليوسأثناسيوسسيماوالاليونانيةالمصادرمنالدمشقييوحئااستقى

أسقفيانوسفيروسالحمصيوناميسيوسالفمالذهبئويوحئاالنيصيوغريغوريوس

المؤلفالتريترييوسغريغوروكاناألورشليميوكيرلساإلسكندرفيوكيرلستجبلة
منالمسيحبأقنوميختمنمااستوحىوقداألقدسبالثالوثيتعلقمافيلديهالمفضل

الهوتمنيبلغةلموالسينائيوأثناسيوسالمعترفومكسيموسالبيزنطىالونسيوس
بيانمرkإلىالونالقديسالبابارسالةسوىالغرب

عنتعبيرنأفىويعبرعطمةعقائديةقيمةذوالمعرفةينبوعكتابمنالثالثالقسم
اليونانيةالكنيسةتقليد

كاألألcatiotixcitSiatiwvSoytoy1للعقائداألؤلمبالمدخلب

وجمعهتالميذهعلىالقديسيبدوماLALcأمالهصغيرفلسفيمبحثوهو

إلىالمبحثهذاويعودجبلةلبنانقيةSNكرسيبعدمافياعتلىالذييوحئاأحدهم
00المعرفةينبوعكتابقبلؤضعهسابامارديرالقديسلدخولاألولىالسنين
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إولatoqTpovrjopOoozcspioq73sAiالحقيقيةالعقيدةفيكتيب

المشيئةبدعةعنالمرتديبرودأسقفإليليايوحثاكتبهمفضلاممانإعالنوهو

علىالكتيبهذاويعوددمشقمطرانبطرسمتروبوليتهأماماألسقفوتالهالواحدة

اإليقرناتمحطمىبدعةإلىفيهتلميحأفيوجودلعدمسنةقبلLمإلىببدوما

IIEpiآلبمTptaSocayiaqqاألقدسالثالوثفيمبحثد

والتجعمئدوالثالوثاللةعنوالجوابالسؤالطريقةعلىعقائدفيموجروهو
يوحئامؤئفاتمنمستمدوهوالمبحثهذاصاغتأخرىيذاأنويبدو

وشرحهالقويماإليمانبيانهـ

Iيوحئااممانإعالنجوجياألبفيهيرىعربيةترجمةفيمحفوطاإلينا
عينسهللسببسنةقبلماإويعودالكهنوتيةرسامتهيومتالهوقدالدمشقى
سابفاالمذكور

الدفاعيةالجدلئةأعماله2

فيالكثربأعدائهاالشرقماكنيسةانشغالالجدليةالدمشمقيكتاباتمننصتشص
سةالكنيومحبةالرلببيتعلىالغيرةبدافعيوحناكتبهاوالخارجالداخل

وعلىاألقدسالثالوثأخصامعلىوباسيليوسوغريغوريوسأثناسيوسانتصر
ءأعداأمادمشقمغانمواضعتعبيرحدعلىوأفنوميوسوسابيليوسآريوساللةءأعدا

بحزمبيزنطيةحاربتهاالؤالبدعهذهتحولتوقدومقتدرينكثيرينزالوافماالتحستد
القدرةأنصارهمجذداءأعداءالقدماءاألعداءهوالإلىأضفمستقلةقائمةكنائسإلى

الواحدةوالمشيئةالواحدة

والمشيئةالواحدةوالطبيعةالنسطوريةكلهازمانههرطقاتضديوحئاكتب

معالجدللطريقةيضةالرالخطوطووضعناتاإليقومحطميوبدعةوالمانويةالواحدة
الشعبيةالخرافاتضذنبذةوتركالمسلمين
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بالتاليوهيواممانيةعقائديةمواضيعالدفاعيةالجدليةالدمشقيكتاباتتناولت

ومحطمىوالمانويةواليعافبةالنساطرةءآرافيهافندالخاضةطريقتهاعلىالهوتيةفاتمؤ
ناتيقوال

اإليمانبيانمعهىابتكاراوأكثرهاالدفاعيةيوحناكتاباتأهتمء
يعيدالمقدسةناتاإليقويحاربونالذينضدالدفاعبةالثالثةمباحثهاألرثوذكسي

وإضافاتوإيضاحاتتغييراتمعاألولالمبحثمناألكبرالقسموالثالثالثانيالمبحثان
القذيسينءاآلباأقوالمنطويلةبسلسلةالثالثةالمباحثوتنتهىالمبحمينمنكلفيمهضة

ةيدلمؤا

أساقفةمجمعفبلأيVYICyrjسنةبينالثالثةالمباحثهذهيوحناكتب
r7سنةاإليصوريالونبالحرمرشقواالذينالشرق

المبحثكتبوقدالثالثمبحثهيوحئانشرعثدمابعاصدرقدالحرميكنلم

سنةالثافيكانونمنتصففيجرمانسالقديسالقسمططينيةبطريرلثعزلبعدالثاني

9VYكاهنايوحتاوممانأورشليمفيأوسابامارديرفيالثالثةمباحثهألفوقد

بدعةعلىمباشرةغيربطريقةفيهحملمبحثأيضاالدمشقيمؤئفاتمنب
ومبحثانجوردانساألرسمندريتإلىخهةمورسالةوهونوفيزيةالموالواحدةالطبيعة

اليعاقبةعلىمباشرةفيهماحمل

التقديسالمثلثالنشيدشأنفيجوردانساألركندريتإلىالموخهةالرسالة

vouvTptiaacytouTouIlepiوبعدكتبهاLiسنةنحوأورشليمبطريركيوحتا

4vrcvorرئيسأنستاسيوسضدالتريصاجيونلنشيدالتقليديالتفسيرفيهاودعم

اإللهيةنيمAlألاإلىموخهةالنشيدفيالمثلثةسقدشكلمةإنأيأفتيميوسالقديسدير
كلمةبعدألجلناصلبالذيأنتإضافةيجوزالوبالتاليوحدهلالبنالالثالثة

القضاربطرسفعلكماالثانيةقدوس
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إلىموتجهةلرسالةمختصرالمقالهذاإناإلدراكعديرضدالمركبةالطييعةفي
داراألسقفىدمشمقمتروبوليتبطرسباسميوحئاكتبهااليعقوبداراأسقفالمزعوم

ءهؤالتعاليمليدحضءاآلباوشهاداتالجدليةاألساليبإلىالدمشقيلجأوقداليعقوبي

عندالمفضلالموضوعوهوLالمقالهذافيوتعاليمهالمسيحشخصيةغورسبروقدالهراطقة

الدمشقي

ب

إلىستنادبا

أقنومهووحدةالمسيحالهوتعنفيهمابرهنالنساطرةضدبحثانوليوحئا

نيقيةوقانونالمقدسالكتاب

طبيعةمنإفاكونهمعالنحوهذاوعلىرجلزرعمنيكنلمالقديسةالبتولحبلإنة
دون1تاماإنساناوبالطيعةحقاكامالإفاأعنيوهذاذاكأثهطبيعةمنإنساناأصبحأبيه

لكئنامتأئهبإنساننعترففلسنااالنقساممنناجيتينبطيعتبنواحدأقنومهتانوضالل
وإنسانتائمإلهبعينهلهباعلشيدفنحنجسداصارالكلحةألنومتاشمتجسئدإللهنعترف

والدتينثمأنونخبرونعترفالفائقالهوتهمعإنسانوكلهجسمهمعإلهفكلهتام
والثانيةالجسممنناجيةجهةعلىالدهورقبلأبيهمنوهيبالطيعةواإللهاللةبنviاألو

األنحيرةاألزمانفيصارتالتيوهىخالصناألجلوتاشممرءالعذرامنتجصئدللذي
الربولدتإثهاحيثمناإللهوالدةالقذيسةبالبتولنناديالسبباولهنوزمميةجسمانية

Aطرةالنطدحضحقيقةمنهائدتجالذياإلل

اليعاقبةإلىموخهاالمسيحفيالمشيئتينفيهتناولبحثاأيضايوحئاوكتبد

مؤئفاتمعالمضمارهذافييوحئاعiفتالقىالمونوتيليينالواحدةالمشيئةوأصحاب
المعترفمكسيموسالقديس

عددهمأنسيماوالالنساطرةضدالكتابةإلىالدمشقيدفعتالتياألسبابنجهل
زالتماالذينالواحدةالمشيئةألصحابخالقاسوريةفيتالشىونفوذهمتدئى

الصحيحةوالعقيدةالقويماإليمانعنيدافعيوحنافقامسوريةءصفاتحكرهرطقتهم
وهيالمانويةلمحاربةهسثكمامكسيموسوالقديسمواطنهصفرونيوسمنوالعلى

العسابعالقرنمنتصففيوظهرتتApوقدوالوثنيةالمسيحيةالمعتقداتمنمزيج
فيتغلغلتومنهابأرمينيةكيبوسةبلدةمنأوالمنطلقةالبولسيانيةاسمتحت
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720سنةوفيoAلهابيزنطيةأباطرةاضطهادمنالرغمعلىوانتشرتالشرقئةالمقاطعات

األراضىعلىتعدوسوريةالنهرينبينوماأرمينةفيالمقيمةالبولسيانيةالجماعاتكانت
حئالبنطسئشواطمنبعضامبعضيساندعقيدقاإلىالمنتمينآالفاألمبراطورية

كيليكية

والتعبدكريمالللصليبالسجودوعارضتاإليقوناتالجديدةالبدعةهذهحرمت

4r2يووالحقiiبالروالعبادةنظرهافييتوافقالماوكلوالقذيسينءللعذرا
4Yو

أيضاسوريةفيبلفحسبالصغرىآسيةفيليسكبيربنفوذالمانويونتمتعوقد

هذافيالمؤرخونويرىمناوأقمإلمماقديسناوصديقدمشقأسقفبطرسفعUوهذا

بطرساستشهادعلةالمزدوجالصراع

ماأفضلمنمنهمااألوليعذالمانويينضدالدمشقييوحنامنحوارانإليناوصل

قضيةوعابموالالهوتالميتافيزيةاعتباراتأحمىإلمفيهارتفعإذسالقديملفانناأنتج
األبدياللةءوقضاالمسبقاإللهيالعلم

إعادةلدىكملحقوأضيفألرثوذكسيااإليمانبيانبعدالثانيالحوارءوجا

706جوجيقالهماحذعلى911Yالبيانمنالرابعالكتابفياألخيرةالتظر
سنةبعدLمإلىإداتاريخهفيعود

mالمسلمينمع

وتعودحيالهدينهمعنالدفاعبواجبالمسيحيونشعراإلسالمظهورمنذ

األوليوحئافتحf0ifسنةإالر9وفياألولىالفتحسنواتإلىالالهوتيةالمناقشات
oIrlrAجئمبحضورعامربنسعيدمعالمناقشةباباليعقوبيأنطاكيةبطريرك

العاصبنمصرفاتحبينمحاورةurسنةوجرتوالمسيحيينالمسلمينمنغفير

اإلسكندريةبطريركوبنيامين
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ةالدليلكتابفيفوردعيةدفlمؤئفاتالشفهيةالمناقشاتوعقب

العبارةهذهالسينائىميوسألنستا

يلداللةبأنوأمنبإلهيناعترفمنكلومبستلملعونقلالعربمعالمناقشةلتأإذا
اللةيعبدكماماخليقةوعبدالبشرطريقةعلى

بينالعالقةحولمنشورا41AlAVاليعقوبيالبطريركأثناسيوسوكتب

مناقشةشكلعلىYIسنةعياNمقاالبيتجاليإبراهيموألفوالمسلمينالمسيحيين
ومسلممسيحيبين

األقدسالثالوثشأنفيسيماوالالمسيحيةعلىالمسلمإناعتراضاتفيهفئد

والتجسئد

بينحوارشكلعلىمناقشةخالصة820قرةأبودورستيوحفظوقد

آخروحواراتالميذهبعضالدمشقييوحئاسjJعنالتقطهاومسلممسيحي

منهالديناعربيةJJدخالصةوهوفيهالنظريعدولممباشرةيوحئايكتبهلممسلم
وأعادغاالننشرهاواألخرىلوكويانأوردهكاملغيريونالننصناألولىطبعتان

يانلوكASنشر

األقانيموالمثلثالواحداإلله1نحوعلىالمعرفةينبوعمنالفصولبعضإن
األبدفياللةءوقضاالربانيةوالعنايةالمسبقاإللهيالعلمعنالمقاالتوبعضcالتجسد
مافيأصبحتالتيالمسيحئةالمعتقداتعنعودفLاإلسالمعلىمباشرغيررداهذكل

I2المسلمينانتقادموضوعبعد

r9راجعاألسالممعالدشقىيوحئامناظرةشأنفي

439432pp41924LeipzigIslamstudienHCBecker

vrf5viorvivvvصgtcLoالفاهرةالرسالةمجلةفيالفصلهذعلىجالللحص
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الزهدئةأعماله03

المقذسةاإلزائيةء

الزهدموضوعفييكتبأنمنلهبدالالدمشقييوحئاطينةمنراهباإن
nap6QJLTjxaiiepidالمقدسةاإلزائيةهواألهئمومرلفهوالنسك

الكتابمنمقتبسةمختلفةمواضيعتتناولأدبيةوتحريضاتحكممجموعةوهو

أقسامثالثةإلىالمؤلفهذايقسمالمسيحيئبحياةتتعلقالقذيسينءاآلباوتعليمالمقدس

نفوسنانوراألقانيمالمثلثالواحداإللهموضوعفياألولالقسميبحث
علىالثالثالقسمويدورالبضريةواألموراإلنسانمعرفةفيالثانيالقسمويبحث

الكتابدعىولذاالمقابلةالفضيلةءإزارذيلةكلفيضعوالرذائلالفضائلموضوع

المقدسةاإلزائية

المجموعةنخلفتينلمجصوعتينفينجدهولكئناإلينااألصلييوحئامؤلفيصللم
مخطوطعنمنقولةالثانيةوالمجموعةrriرقمالفاتيكانيالمخطوطمنمستمدةاألولى

الدمشقيكتابنظامالمجموعتانهاتانقلبتالروشفوكوديIالكرديناحوزةفيكان

اليونانيةاألبجديةاألحرفبحسبمورعةكانثمادةواحدكتابفيوعرضتااألصلي

مكسيموسللقذيسالالهوتيةبالفصولاألرجحعلىيوحئااستعانوقد

الرئيسيةلئاذرlالمحاربةوالوسائلالثماليةالشريرةاألرواحفيبحثب

نفسانيةمبادئفيهأوجزوالجسدئةالنفسانيةائلSواالفضائلفيبحثب

عديدةونسكية

الصوم

مدةتتناولكوميتاسالراهبإلىموخهةرسالةوهوسةالمقداألصوامفيبحثد

تأليفهاتاريخإلىيرشدناماالثالثةاألبحاثهذهفينجدلم
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التفشرئةأعماله04

رسائلتفسيرالمقذسالكتابشرحفيواحداكتاباالدمشقييوحئالناترك

أكثرهاستوحىقدإذكبيرشخصيأثرفيهللدمشقيليسمؤلفوهوبولسالقذيس

اإلسكندرفيوكيرلسوريتسثيووتفاسيرالفمالذهيئيوحناالقديسمواعظمن

عظاالمو05

cقيمةذاتيجعلهاعقائدئاطابغامواعظهتحملمبدعابليغاواعطايوحئان

العبارةالموجزوالتجسدالثالوثالهوتمأفيهاويتجلىوغنى

أصيلةئعذفقطمنهائسعاحمهوتحملنشرتالتيعشرةالثالثالعظاتبين

مولدعنوعظةالمقدسالعظيمالسبتليوموعظةاليابسةالتينةعنوعظةللتجليعظة
تقريفةوعظةالسيدةلنياحعظاتوثالثاألممجميعياهلئممطلعهاءالعذرا
بربارةللقديسةتقريطةوعظةالفمالذهىليوحنا

توسئلىفيهاءجافقداإليقوناتعطمىاضطهادءبدبعدالتجلىعظةيوحئاألقى
برقادالمتعلقةالثالثالعظاتأماالكارثةللمحنةاحايضعكىبطرسالقذيسإلى

فيالثانيةعظتهءبدفيلكsإأشاركماالسنفيطاعنوهوألقاهافقدالسيدة
وقدآب15فيالمسيدةانتقالعيدنفسهاالعيدليلةفيباألحرىأونفسهالنهار

فيالالهوتماإنتاجهنصفوهمثلتالمريميعملهفيكبيراإسهائاالمواعظهذهأسهمت
اإللهوالدةشأن

األوليينالعظحينأتقنالدمشقيأننتحققبإمعانالثالثالعظاتهذهرسZىjل
العظةشددتخاصئاهدقاعظةلكلجعلوقدالقلبظهرعنتعلمهمابلوأعدهما
ممتازبإيجازبسطهاوقدالمريميلالهوتالعافةالمعطاتعلىاألولى

Jواألطسواألساسيالقسموتشكلغيرهامنإتقاناأكثرالثانيةالعطةوتبدو
بالتحدثالخطيبفابتدأالسيدةUرعيدوالوحيدالسائدوموضوعها4اEمقابلعددا

تتعاقبJIالسماإلىانتقالهاوأسبابءالعذرافموتالنهايةحتىYالعددمنانطالقاعنه
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األولىالعظتينمنفئشتئمصفحاتوالسماوياألرضيالموكبوصفويشغلبدفق
الصومعةسراجرائحةوالثانية

سوىتحويالقصيرةفهىلغزإئهاسابقتيهاعنكليافتختلفالثالثةالعظةأئا
كأنJVYالوليدةإئهاقبالءجالماتكراراتفيهاجديدالمبتذلةغيرالأعدادستة

الظنالقارئيخامرحتىالمطروقةالبيانيةالصورفيفانزلقفراغايسدأنأرادالخطيب

عقدةمعمتعادفغيرالختامأماأقلالعلىآخرأسلوبنهاأأوآخرقلمءإنشامنآنها

العظةأتكونالسؤالهذاطرحعلىيحملمماالعظةثلثأيعددينويشغلالكالم
30يجوزقدمفاجئارتجالوليدةالثالثة

والليتورجيةيقيةوالموسالشعرئةأعماله06

الكنسميوالشعريوحئاء

إلىتشيركثيرةأدئةهنالكإتماالعردطالشعرتعاطىيوحناأنيثبتمالديناليس

البيزنوالتقليدنظرفيالدمشقىويبقىذلكعلىشاهدأصدقوتآليفهالشعريةموهبته

القديسبنحياةكتضةوسائراألنطاكيالراهبميخائيلإدأالشعرأنشدمنأفضل
ءوالعذراالمسيحللسيدالتكريميةوأناشيدهوقوانينهالشعريةمنجزاتهعنبحماسةيتحذثون

سامعيهانفوسفيتثيرهىIjاليومحئىهاتترئمالكنيسةتزالالوJوالقديسينالقديسة

rفيتزمابالتبئىوأخاهالدمشقييوحئااألضرةالقرونبيزنطيووضعلقدإلهيارا
دليعالنأئهسويداسفيؤكدمنجزاقماعلىالمعلقونوكثرناليونانييالمنشدينفضة

وقزمايوحئاقوانينإنجازمطلفاأحد

وقوانيناألكتوئيخسكتابتأليفالدمشقيئيوحئاإلىالقديسينسيروتنسب
رةكثشعرئة

AoA8صنفسهالمرجعشوفالييه30
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ءأجزايحويطقسيكتابالمعريكتابأوالعريضممعناهاألكتوئيخسكتاب

والسخرالليلونصفالغروبصالةفيتتلىالسنةمدارعلىاليوفيالفرض
لحانانظامحسابعلىأقسامثمانيةإلىوئقسماإللهيةالذبيحةوفيواإلينوس
الثمانية

الدمشقييوحثاإلىبكاملهاألكتوئيخسكتابوضعالمخطوطاتبعضوتنسب
فراتاوغروتا4125AjA30رقمباريسفياليونانيينالمخطوطينفي1ماحدعلى

إلىينسسبونكيراميفسمبىوباباذوبولبتراالكردينالنظيرالكتبةبعضأنإال15رقم
ءإرساجل1رأيهفياعتداالأكثرفيظهربرغوارأفاالكتابماألكبرءالجزيوحئا

تأكيدبكلوحدهالعملهذايوحتايقملمموادهوقيئةالبيزنطياألكتوئيخسأسس
الستيشيراتوواضعالكتابهذامنطمباألحرىهوبل31واحدةفعةkالو
نيناوالقويقدالقناوبارياتوالطروماتاتوالكاثزميالتيوذلوامياتصووالبرو

عصلفيمساأروعالبيزنطيةالكنيسةفياسصعماالاألكثرالكتابإصالحيكنلم
بالمعانيثريةوهي32قدرانسقولحدعلىاألناشيدتاليفهباألحرىبلالدمشقي
الموزونبالشمعرملحقةوأناشيدموزونةأناشيدنوعينعلىوأناشيدهومتنوعة

rالدينئاألدبفييوحناإسهامبدقةيعددأن33إفستراتيادسصفرونيوسحاول
لكتابقانونااLللميناونقانوثا5cآلاأليامإرمسئاlflإليهفنسبالطقسي

السنةلكلإيذيوملونالنغممستقلةطروبارية4o4والكبيرألكتوئيخس1المعري
ستيخيرةاriالنغممستقلةرالمزاميتتخللطروباريةممتيخيرة138والطقسية
34أناطوليكامشرقيةستيخيرة1Aaواتلألمو

rr

rrrrrrص4ابيزنطثةالكنيسة

17col124TGPHistCompendiumCedrenus

نانيةباليوومنشدونءشعرااتيادسإفسش

راجع

XIIeLeinDamasdeJeanStdemusicaleetliturgiqueinfuenceLALally
86p1950HarissaDamasceneJeanStdemortladeCentenaire
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الكنسيةوالموسيقيالكنسيوالنغميوحئاب

ومؤئفاتهتتصثئىكنسثةأنغاماوضعبلاألنامميدبتأليفقديسناعملينحصرلم
الكنستةللموسيقىاألولالمنهلوعدهيوحثار3التقليدضخمأيضاوهناالشعرية
المرثعةالكتابةأوالمقذسةبالكتابةالمعروفةالموسيقيةالكتابةوواضع

بباريسالوطنيةللمكتبةYOO2riAA3اليوناليئالمخطوطالرأيهذايؤيد

يؤيدكماأثينالمكتبة965والمخطوطالقسططنيAlأوالمخطوطالقديمةلمجموعة1

علىالبيزنطيةالموسيقىتاريخواضعىALووخريسنتوسوررلينوأألتشىالنظريةهذه
سبقماكلالدمشقيئإلىينعسبالالعصرقيالنقدأنعلىباباذوبولسجورجنحو

بإدخساللهويقرالموسيقياألكتوئيخوستكوينفيرثيسيبدورلك4SمJويعترف

نيكونوالكينوالشإروبيكرنافيالفخمالويلالوالنغمالعالماتبعض

عشرةتسعكانتالعالماتبعضقبلهالواردالكنسيةالموسيقىإلمايوحئاأضاف

تحسسينهذاعملهمنالهدفإنUxcاتستأبزيادةوعشرينخمسةفصارثعالمة

وقسمداثفاثابئاعمالالالحقةلألجيالفكانتوعدلهاقواعدفأوجدالصوتئةالماتال
أوالصوتيةالكيفيةاتوعالالصوتماتعالأوالكميةماتفئتينإلىالعالمات
الصامتةالعالمات

3والالهوتيةالفلسفيةالدمشقيفكرةئاذ

واإليمانالفلسفة01

فقالالالهوتعلمفيعليهاسارالتيالطريقةالدمشقيوصف

للبشراللةهبةهونافعقولمنعندهمصاأنلعلمياليونانءحكصاriAقtمأحسنأؤالسأبئن
ثاiVfيعاألنوارأبيتدنمنفوقمنقبطإئماكاملةهبةوكلالحةعطةمملإذ

يقولكماالشرترحjrامنونلفيقإبلبسأضاليلمنخبيثةبدعةفهوالحقيقةيناقضما

هدثةالدمشقييوحئاالقذيسلوفاةpعشرالثانيةائوئألjكرالذنبحألقخريزوسترملألبمقالمن3د

ا9oالمسزةمجلة
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الخالصمماروأجئالحقيقةيفيدماكلفاجمعبالنحلةإذافسأقتدنالالهوغريغرريوس
والبهتاناألباطيلمنعندهمماوأنبذأنفسهمءاألعدامن

وأخزابالحقيقألتعلفنافيزدادضاللهمنعرفحثىالمالحدةالهراطفةهذياناوردذلكوبعد
إطاركنىأنطمهاجمالهاأظهرولكيالبهنانوقدمالضاللقدمالئالحفيقةاللةبعونأشرح
منالممتلئينوالمعلمينوالرعاةوالمعلمينوالرعاةالملهحينوالصيادينءاألنبيابكلماتذهبمن

كلمنونجتدنسكلمنتنفتوقدالعقولسناهاوينرمجدهاءضبايسطعاك3وإذاللة
تشوش

باإليمانالفلسفةعالقةبيانثرجممحدداأيضاوقال

فسندرس52تسا1حسنهومماوتمشكواءشيكلامتحنوايقولالرسولأنكال

rvتفيدناممرةللنفسونجىائخاذهيحسنماعندهمنجدلعلناالوثنئينءالحكماتعاليمأيضا

ناقلينغيرقيهونثبتورسلهوأنبيائهابنهبواسطةإلينااللةبهأوحىبمانكنفىأنمجبأجل
8rعنهاخارجينوالاآلبدتةحدوده

منبذالبلالوحيإليضاحوآداةكخادمةبالفلسفةأالستعانةفيبأسالولكن
39النفوسلخيرالحقيقةيدفيووضعهاالضالليدمنانتزاعها

الوحيهذافمناإللهيالوحيبلالبشريالعقلبراعةهوليساممانناأساسإن
ألبحاثهمالضروريةاألئواريقتبسونضيائهومنتعاليمهمومالفنتهاالكنيسةتستمد

متضلعايكونأنءشىكلقبلعليهيجبأبحاثهتوجيهالالهوتميحسنفلكىهوتيةال
والتقليدالمقذسالكتابفيالمتضضنالوحىمعرفةمن

524عمرد94مجقدمينالعرلةينبوعمقدمة36

V3مجفدمينافنطقالم

rA94مجقدميناافكااليمانشرح

9rيأخذالولذارأشااللةمنولكناألخرممطالعلوممنمبادئهيستمدالالالهوتعلمإنتوماالقديسقاال

هوليساله1واستخدالهوكخداممنهقكأيسحخدمهاولكثهمنهأممىعلومكمنالعلومسائرمنشيئا

علسىالجوابف1األوالسؤإلاألؤلالقسمالخالصةعقولناقصربسببولكنفبهقصرأونقصعن

و2الفصلينأيضاطالعالثاني
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الحكمةهوالذيالمسيحالضاللعنالصرهالمعلمإدافلنقصدمعلمإلىتحتاجالنفسإن

بواسطةصوتهولنسمع2rكووالعلمالحكمةكنوزكلفيهوالمكمونبالذاتوالحقيقة
ءالغثاسالمقدةالكتابروضةبابوثباتبنشاطتقرعالتيالنفسفإنالمقدسالكناب
الفضائلهاوورقالقويماإليمانثمردائئافتؤلىالمياهمجاريعلىالمغروسكالشحرتكون
أبىإلىفيقودالوحيداالبنععرفةإلىهاتطيرمذهبةحماطبأجنحةوتفوزأبذايذبل

4ارنوألا

علمفيألمعيمبتكرأيضاهوالتقليديةبالعقائدئكالتصأشذالمتمسكالدمشقي
Ajlللتوفيقالموفقةممحاولتهمبتكرالعلمهذافيكاملمصنفأولبوضعهمبتكرهوت
فلسفةسئماوالاإلغريقيةالفلسفةالوحيخدمةفيبوضعهمبتكرواإليمانالعقلبين

القيمةالنتائجمنالكئيرالوحيكنوزمنباستخراجهمبتكرالخالدةأرسطو

اللةووجودالشر02

لينكرواوالمعطلةالكفرةهايتذرعالتيالعويصةالمشاكلمنلمالعافيالشروجود
وجودأنفيدعوذءالبسطاالعامةعقولويقلقوااإللهيةكماالتهأوالوجودواجبوجود

سبيلمنيبقىفالالكمالكليحتضالكاناللةوجدلوإذاللةوجودينقضلمالعافيالشر
لهاحدالالتيوقدرتهوصالحهبحكمتهويسوممههويسوخلقهلمعافيالشرلوجود

أدلمنوشزأنواعهااختالفعلىالبالياوهو4اطبيعيشرإلىالشرالدمشقييقسم

هومإلىالطبيعةمموجبهوعفاباختيارهاإلنسانانحرافوتعريفهاأالخطيئةوهو
ألثهاحمهتقدساللةإلىإضافتهتمكنالالذيالشرأنالدمشقيئيبرهنثمالطييعةخالف
هوفليسالطييئالشرأماحقيقيشروحدهفهواألددإالشرهوإئماكماالتهينقض
فئظهرالخطيئةعقابالواقعفيوهوكماالتهأواللةوجوديضيرفالالظاهرفيإألسرا
للخيريستخدمهواللةاللةaعد

41

4مجلدمين17ف4كاإليمانشرح

jالنظركهأالشرندعوهامالدمضقييجهلالmetaphysiquemalLeدحفوالثانيةمقالتهفيإليهئحفقد
1569عمود4مجلدمين96عددلننoالما
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ليكونذاتهفيمموجودفليسوعدمنقضألثهاللةمنالحقيقةفيليسأاألددوالشر

بصنعاإلنسانيأمرتعالىفالئةلحريتهاإلنساناستعمالءسونتيجةهووإنماخالقهاللة

اإلنسانيكرهالولكتهووعيدهووعدهبنعمتهذلكعلىويساعدهالشرومحاثبةالخير

وينبذهعنهينهىالذيالشرعلىوالولمجبذهبهيأمرالذيالخيرعلىال

التجشدسر3

لبعالجهفقدالعجيبالتجسدسرالهوتماباألخصهوالدمشقييوححاوالقديس

بدقةفاضخابشأنهالكاثوليكيةالكنيسةتعاليموفادةوبصيرةبإسهابشارخامؤئفاتهأكثر
رائعةصفحاتفيهولهحولهقائمةتزالالكانتالتيالهرطقاتأضاليلةقاذrو

Lliجميعاوفاقهمالعطيمالسرهذاعنأسالفهكتبهمايحميعالدمشقى

والالهوتيةاإليمانيةالنتائجمنتتضفنهماجميعاألقنوفياالتحادعقيدةمنباستخراجه

مماالقاطعةالسديدالمنطقوأدئةءاآلباوشهاداتالمقدسالكتاببنصوصدعمهاوقد

الالهوتعلمقرنعشرالثالثالقرنلمعلميإمافابذلكفكانمجاألللريبيدعال
2الذهىالمدرسي

النتائجهذهومن

إذافهوالالهوتبحسباللةابنحقيقةالبتولوابنحقيقألاللةابنهرالمسيحالسيدأن

اإللهAوابالحقيقةإدافهىالناسوتبحسبممروابنالسجوديستحق

لمشيئةالخضوعكلخاضعةناسوتهمشيئةولكنوإنسانتةإلهيةمشيثتينالمسيحفيإن
نفسهاذاتمناإلنسانيةمشيئتهتريدهالمسيحفياإللهيةالمشيئةتريدهفماهوتuا

تصدرالطيعتينمنصالجعلتدإخالاختالطالامتزاجبالواالنسانيةاإللهيةالطيعتينتداخل
متماهيةغيرقيحةالبشرئةالمسيحاألعماجعلماوهذأاألخرىيكلباالشتراكالخاصتةأعصالها

وفدوبالعكسالناسوتإلىالمسيحفيهوت9JIخصائيبإسناديقوموهوالخاصحاتتباد

Jtf504scolCTDUnionHypostatiqueAMichelالمنبااإلسنادلهذادقيقةواضحةقواعدالدمشقيئوضكل
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الفذيسينإكرام4

القديسينإكرامعنللدفاعاإللهيةالعنايةأقامتهمالذينوأبرعألمعمنوالدمشقي
Iالعقيدةهذهعنالدفاعفيتعباوالملالتعرفالغيرةأبدىفقدوصورهمذخائرهم

فياضةوبالغةمقدسةبحماسةالموضوعهذافخاضالمسيحيينجميعقلوبعلىالعزيزة

وصورهموذخائرهمالطوباوييناللةخدامإكرامفيالصوابوجهوبينزاخروعلم
هذاتعتمداآلنحئىالكنيسةتزالوالالدقيقالموضوعاذالمتعلقةالمسائلبدفةوحدد
الدمشقيتعليمالشأن

األقدلرالثالوث05

يمكنالآنهالبعضيحمسبفقداألساسئةاإليمانيةالعقيدةهواألقدسالثالوثسر
ابتكرهالذيالمعروفبالتشبيهإالالمقايسةطريقعلىمنهءشيوفهممتهمالغتبيان

وهوInIويىUتوالقديسأوجهإلىوأوصلهأنيلمالقذيسوتابعهأوغسطينسالقديس
المحبةبصورةالقدسحJrاوانبثاقالعقلعنالفكربصدوراآلبمناالبنوالدةتشبيه
تأملأنبعدالتريتريغريغوريوسفالقديسالصوابعنأبعدهمماولكن8اإلراعن
أنللعقلممكنالأنهرأىالعطيمالسرلهذاتشبيهعنالطيعةفيوافريحدوفتشمليا

كلمنيأخذأنعليهلمجببلوجدهاالتيالكشيرةالتشابيهمنالبقيةدونتشبيهايعتمد
يقولكماتشبيهمنليسألثه43تبفىماوينبذغيرlIالكماعليهيدلماواحد

44السرهذاعلىاالنطياقكلينطيقأنيمكنهالدمشقي

عللولكئهغيرهفعلمانظيروالنفسيةالعقليةالمبادئهذهفيالدمشقييتوسئعولم
كلمةفإذالهبالنطقاللةليسالنحوهذاعلياللةفياألقانيمتثليث
ويبينروحالكلمتناألنأل5اللمروحلهافإداكلمتنامنكماالأقلكلمتهوليست
اللةكلمةأنويثبتوروحهاللةوكلمةيرافقهاالذيوالنفسكلمتنابينالفرفالدمشقي

الدمشقيلنافيمثلاآلبجوهرذاتمنهمالكلأزليادأقنومانهمااإللهتإنوروحه

rE
rtمجلدمينriYrاعددفاصاهوتمهأيال31kالحطاب

821عمود8افك9401مجلدمينIYفصل3كاإليمانشرح



الثامنالقرنإلىالرابعالقرنمن69

رسولطبعهمنهوالنطقألننطقباليكونأنيمكنهفالمتناهغيرأزليافكرااآلب
فيهخالوقتمنيكنلمألئهدائفالهمرافقنظيرهأزليكلمتةأيونطقه4الفكر
يمثلالذيالبسيطالواحدفكرهعنيعئرنهالعنظيرهمتناهغيرأيضاوهوالنطقمناآلب

أنسوىواحدواآلبفهومنهبصدورهإالغنهيتميزوالالمتناهيةغيرالبسيطةذاته
الطييعيI4اآلبتحديدأيضااالبنيدعىولذامنطوقفكرواالبنناطقفكراآلب

ولكن48الروحهوالنطقدليلألننفسيرافقهبالكلمةوالنطق47التاتةالحيةورتهو
حتمامرافقعئاغريبفنقسناولذاءالهواإلىجسدنالحاجةنتنفسنحنألئناكنقسناال

لكولذلهجسدفالتعالىاللةأفايرافقهعندماإألالنطقبصورةحتمامتشكلوغيرللنطق

البسيطجوهراللةألنjجوهرهذاتهوبلجوهرهعنغريبغيرأزليأقنومفروحه
صدورعنمسئباأيضاوهومنهمنبثقنهباعإالعنهروحهيتميزوالتركيبوالفيهعرض

رة5rYيسميالدمشقينسمعولذلكحتمابصورتهمتشكللهمرافقاإللهىالنطق
باالبناآلبمنوالمنبثقاالبنفيالمستقرة94الكاملةاالبن

20عمود95مجلدمينالتريصاغيونوفياrrvدعمو94مين8دعدالصورفيالثالثألالمقالة45

الالهودنغريغوريوساالبنعلىأطلقهاالمعئوهذاتحديدأيضاتعىاليونانيةلوغوسلفظةإن64

والدةرقادفياألولىخطيتهفيوالدمشقيr9دعم6r3مجلدمبن20عددالرابعالالهودق30خطاب

UsF9LtvYcjvمجتدمينAوrعدداالله

v4فاكاإليماندثرحAiفrدعد2والمقالة9عدالصورفياوالمقالةاoعد3والمقالةwA6وا

اغmoتينم9fANYIjAljACAf9jjlAo3IrfNNrmمين

20عمود95مينالتريصاغيوناوفيمينالصوفي3لقالةا84

عمود49امين8الصورعددفي3والخطابمجلدمينكيماناشرح94

اغ12عمود95مينالثالوثوفي1340

75jعمود94مين13يخااوكP9fZjj1JyAV1مينQ1Cكاإليمانكمرح50
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ءالعذرامريم6

اإللهيةمومةا

جوهريةنقطةإلممامريمعنتعليمهكليسندسلفائهمثلالدمشقيأنشكال
LAYوضحا1ليكونجهدهيسعىغيرهمنأكثروهواإللهيةاألمومةسرهيأساسية

نشمرعلىعاملينوقتهفيءأحيايزالونالكانوااإللهلدةلقبخصومأدسيماوال

عنمبتعذابالدقةيعتصمأناألؤلواجبهمنفكانالفاسدةوتعاليمهمالزائغةأفكارهم
مقاالتهفيممضيرةمرارااألساسيةالنقطةهذهإلممارجعإذاعجبوالتحريفiأمغاالةكل

فيشائعyاإللهوالدةفلقبخصامأوجدالدوناإليمانيةللحقائقعرضهوفيوعظاته

القويماإليمانكتابهفيمسقئادرسئاخاصبنوعالموضوعيدرسوهووكتاباتهأقواله
النسطورئننضدمقالتيهوفي

فيالحاضةفكرتهيبديالقويماإليمانكتابهمنواألربعينالسادسةالمقالةفي

اإلنجيلبنصيأتيأنفبعدIاإللهوالدةءالعذرامريمصيرورةوفيالكلمةتجسئدكيفية

يقولمرحءللعذراجبرائيلالمالكبتبشيرالمختص

قؤةلهاوواهئاإئاهامطفرأإليهاالقدسوحالuوافىلهاقيللماالقديسةالبثولفبولقصع
السذياللةابنوقؤتهاألقنومذاتالعلياللةحكمةفحينئذمعاومولدةالكلمةلالهوتقابلة

جسفاالطهرالكليةالنقيألدمائهامنلذاتهوكؤنإلهيزرعممترلةظللهاأبيهحوهرجوهره
الروحمناالبداعطريقألعنبلالزرعطريقألعنالجبلتنامقدمةناطقةعاقلةنضذا

الفدس

التجسئدسزتكميلفيبعملالئالثةاألقانيممنكاليخمنوالدمشقي

Lأرسلالمعينالوقتوفيالوحيدالبنهأمامرحمتصيرأدطارتضىقداألزلمنذآلب

مقددةفيهاخالفاويقدسهامريمالبتوليرفعالقدسحJباوإذاليبشئرهاجبرائيلالمالك
الكلمةناسوتوالدةىعلأخرىوقوةالالهوتتسعأنعلى

معالطاهرةئهاUمنوالمتخذةللبتولالمطلةالقوةتلكفهوالكلمةوأئا

ابنأقنومإلىمستنداواحدةدفعةالجنينيتكونتأثيرهتحتبنفسناشبيهةنقسئاالناسوت
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منمركبفالمسيحولهذاإلهيازرعايدعىأنأرسطونظريةحسبيصخالذياللة
إئهإذمتآنعمصاإفابلمتأئفاإنسانايسفىأدأيمكنLتينJyلوخاضعكاملتينطبيعتين
الكلمةبأقنوماالتحادتماممتحدينبشريةونفساجسفاائخذ

فقدالطبيعةالاألقنوماألمومةغايةألناإللهوالدةفهىالبتولمريمأخازاوهنالك
تسعأنالقدسالروحبإبداعقابلةوأصبحتالتجسئدحينفيفائقبنوعتقدست

ثمرةنحوأئمكلبهتقوممماابنهانحوتقومفهيالناسوتتلدوأنحشاهافيالالهوت
وجعدونوتلدوبعدهLالوالدةوفيالحبلفيءعذراتبقىهذاكلفيومريمحشاها

tرقابعدءالسماإلىبهانتقلتفقددنسكلعنبعيداجسدهانKوإ

اإللهوالدةانتقالالئقبنوعيمدحأنواألفواهاأللسنةjوبأاختمنوإنإنسائايمكنال

علينادينالبتولفمديحتوخدتمهماكلهاالشعوبلغاتالواجبهذاتقومأنوهيهات
wryا96ءبأجزايتجددحئىمنهجزغانفيالاالستحقافدائم

خضهاوقدئخزيJJئخزىالشمفيعةءالعذراأنالدمشقييرددماوكثيرا
olاألناشيدوأحمىالاألقوبأروع

خاتمة

هذهإليناأوتحاالتاريخيةبيئتهافيتأئلناثمذاقاالالدمشقيكتاباتإلىنظرناإذا
التاليةبالنتائجالمزدوجةالنظرة

للكنيسةالشديدحبهأياللةبيتعلىالغيرةهاتوحىجميعهابوحتاكتاباتإنا
إلىأساسهاالاستندتالهوتيةتNومجاداخلئةبدعقرونمنذتأكلهاكانتالئالمقذسة

وانفصالسوريةفياليعقوبيةثمفالنسطوريةعديدةانقساماتعنهاتفنثقوميةحlر
انحازتالتياألضاليلثمالمسيحفيالواحدوالفعلالواحدةالمشيئةبدعةثممصرفياألقباط
يوحئاعهدفيأثرهابنحسرلمالتيالمانوئةثماألرمنيةالكنيسةإليها

البتولمريمليالحاعنوتعليمهالدمشقييوحئاالقذيسبعنوانالمخفصيمعلوفلوسياناألبمقالطالع0ا
950Iسنةالمسرةمجلةهدئة



19rالدمشقييوحتااليونانءآلبا

لكتاباتهحعلتوسواهاالدفاعيةبكتاباتهالدمشقيإلىأوحتالئالعاليةالروحفهذه2
الالهوتيالتعليمفيفريدامقامانفسها

تعليميلخصالمحافظبنمنهوأجلالتقليدعلىالمحافظةرجلءشىكلقبلهويرحئافإن
غورهويسبرالتعليمذلكيتففمأنسوىءشيعلىحريصغيرويوضحهالسالفةاألجيال
الهوتيةخالصةسوىWالمعرفةينبوع0الكبيركتابهوماالالحقةاألجيالإلىهبدوويدفعه
هذامنفهواألرثوذكسيالتعليمتبسلىكمامالب6jاالتعليمتبسطكاثوليكيةتقليدية
االثحادسبيلفيالعملعلىالدائبةالنفوممهدليلالقبيل

مجلةilأليونانيةالكنيسةالهوتيىأكبرفقطليسهويوحئاأنلكWإلىنضيفانويجب
يقالأنيصخبحيثCif5yloصفحةn99t19سنةالشرقءاصدا

الالهوتمعلبمأيضاهوبلتعليمهوتلخصمنةتستقيبعدةاتتالتيالالهرتيةالمباحث
أبابحقدعىحئىالغربفيالتعليمطرائقفيكبنفوذالمنطقيألسلوبهكانوقدالغردن
المدرسنألالطريقة

هءصفايعكرالالسالممنجؤفيوتعليمههءآرايبسطالذيالنظريالمعلمليسويوحنا
األعداجسهاميتقىوهوالحقيقةعنيدافعالوغىساحألفيالصنديدالمجاهدهوبلنزاع

ذلكوفيالمعاصرةالبذعليدحمضاألقدمينمصانعمناسلحتهيأخذلكنهممتازالهولبهو
الكلمةمعئبكلمناضلفهووالوضوحوالدوقةاأليجازبينويجمعئاقباعقاليظهر
فيهفيجدهبيئتهإلىئعيدهأنyعاصائتاخكئاالدمشقيفيئبدكلماأنيروملمنإذنئدفال

ذلكمعلكئهاالشرقبخااالسكندريكيرلسوالالغربفيغسطئسأشأوتبلغلمعبقرئة
السائدةاألضاليلوجهمنبعاقسدالتقفقوىمنلديهاماكلتستخدمواسعةعبقرثة

عنهاءأبناويزجالشرقفيالمسيحكنيسةيهددالذيالخطرالمستطاعقدرهكذاخرفتلى
االضمحاللمنوصيانتهاكيانهالحفظالدائماالبطولةحئىالجهادضرورةفيقريب

ضاليلLiغروالالتحسئدلسزالمحتازالالهولبالمعلمهوالدمشقيإنالقولويمكن3
المشيثةبدعةوليستفاصئةاوننائحهالسرهذاطبيعةحرلكلهارتدزمانهفيالسائدة

األخيرينالسهمينسوىللقديسمعاصرتانبدعتانوهماالمسيحفيالواحدوالفعلالواحدة

فياإلسالميخكرهماإلىنانظوإذاالمخلصوشخصطبيعةحولالحائمةاألضاليالتلك
المسيحفالسيدالئالوثوفيالواحداإللهفييوحئامقاالتمقامهومارأيناالمسيحيةالعقيدة
لنايبدووهكذاتدةالمنجماألقنوميةااللهيةالكلمةنفسهالوقتفيهوااللهفىالرسول

وزمانهعححرهحاجاتتماماكالمدليالرسولهذهكتابائهخاللمنالدمشقي

الساميةالعقولمنفهوالشرقيينءاآلبامنغيرهمعفيهايشتركأخرىمزيةوللدمشقي4

الجداالتفيستماوالالمسيحيةللمآربوتستخدمهااليونانيةالفلسفةتنضرأنعرفتالتي
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1NمالقبيلهذأوهومنهوتتةLإطالققبلأوبالحرفياألوانقبلرسي
يشفونالذينالروادمصصفيلذلكررئبأذويصخبالغربخاضةطريقةعلىاالسم
وأئتةقوادافيصبحونالسبيللغيرمموينهحونالطريق

فالبليغةالتقوىروحمنجميعهاالدمشقيكتاباتيخابممماالتنويهمنبدالأخيرا05

الحسنوالتأويلللخصموالتقديروالعطفالمحبةشذامنهايفوحقلبهعصارةهىكتاباته
داحث16لذعاةالفضائلكبرياتمنكقهاوهذهلنئانه

عباراتبأحمىالسابعالمسكودطالمجمعوخضهمعاصريهبينقداسةسمعةيوحناتركلقد6

فيأكرمهوقدfالحقيقةبطلليوحئاالمريدالذكروالسابعةالسادسةجلستيهفيءالثنا

القرنفايةوفيشاملإكرامموضوعالدمشقيأصبحأنعتموماسابامارديرءالبد

القانونذللثالمنشداستفاشلهنطمعقودببعضالمتواضعالراهبالكاهنموتبعدالثامن

نقتطفاألؤلنوناfsعيدهفياليومحئىئنئدهالبيزنطةالكنيسةتزالالالذيالرائع
2الطروبارياتهذهمنه

الغروبأوءالمسامالةمن

اللةمبنملهمةأكتارة3المترتمداودأمبالالهوتالمتكلمأيوحتاأالقذيسأثهاندعوكIذLم
تزئنعسالالمفيضةوبأقوالكالكنيسةمحاقلوتبهجوالعقلالسمعتحتىفإلكارعائنائاأم

نفوسناخالصفيفابتهلاألقطار

Isأماللةأسرارأخادئاشريفامعلئاأمالنورساطعةأمشكاةالذكرالدائمآيهاعوكأ
رخيمبوقاأمالملحينحسنآلآلةأمالظالمفيمنيرامصباخاأمالبيعةمزثتاأنجئا3لهامتفخضا
نفوسناخالصفيفابتهلالنغمة

األبوشيخنلي

الزكلىيابادرتاالضطراباتذاتالعاثيةالبلبلةجمنابتعدتئاالمجيدلموحئااألبأثها
السعادةالكلئةباإلشراقاتأعىوالعملااللهيبالنظرحقيقةفاستغنيتالمسيحنةسكينحو

بالتهالالئقةبالسيرةمتأللئاالغبطةالكليأيهاللمومنينوسلمتها

2oدمشقطبعةاءالجزالمفذساألنطاكيالمجمعفيالدينثةالمطبوعاتمراقبةلجنةبماشرافالماونكتاب

ovاiومللروأورشليمواإلسكندريةالمشرقوسانرأنطاكيةبطررركيةواألورولوجيوناألولكانون
األؤلنونLك19oA4طبعةالكائولبكالملكيين
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رثةباولطرا

المتوخدينوزينةالمسكونةكوكحتالحميدةوالسرةقوىالومعلمالقويماإليماندليليا
اإللهالمسيحإلىفاشفعالروحقيئارةيابتعاليملثالجميعأنرتلقدالمحةملقمالحكيميوحنا

نفوسناخالصفي

السحرلي

أجلمنلحقيقةباكابدقاالتيالمقدسةالموقرةجهودكنمدحإئناالمديحالكلييوحئايا
لتسبيحالتعحبالمستحقلهاأهائرالتيالشريفةوالترنيماتبالنشائدمكرمينالكنيسة

منينالمؤAدثلرا





األؤلالفصلراجع

األورثمليميكرئس
وترجماتطبعاتا

الكسليلثالعظاتاألورشليسيكرثسرجحوألب1نضرر

اساترد2

1962BelgiqueNamurLevantSoleilduedseCetechJerusalemdeCyrilleSaintJدBouvet

1951LondonJerusalemofCyrilStLFCross

ParisGrassetmystagosiquesCatech6sesJerusalemdeCyrille7nChrdsiennesLedresAولHamman

1963

334332ppIDECAPareseschezbaptemeغLeAولHamman

1959Pariscatech6teJerusalemdeCyrilleSaintAولPaulin

1966ParisCerfLe126nSCinMystogogiquesاللليCatechesesJerusalemغdeCyrilleAugusteعPiedagnei

السالميقإبيفاليوس

تامجJjتطبطا

1980BKV2CWolfsgruberdansExtraitsPanarlonAncoratus

18621859Leipzigvol5WDindorf

434IPGomniaOpera

Willimasلdeاإنكليزئةترجمة

اسات2

OrigenofLegacytheandCyprusofEphiphaniusChristianityEarlyinMysticismandDogmaFIDechow
198813PatMS

19924CAntSalaminedeEpiphanechezجيمءeiRoloiserehLيمكأغAPourkier

الفغالذهئيوحئا

تامجرثuطبعاتا

6447PG16131612Etonvol8HSavileOmmiaOpera

commentaireetFranpaisetradtexte1966117SCDumortierdansLapsumTheodorumAd

commentaireetfraneaisetrodtexte1988346SCVeyrandetHSorlindensJobinCommentarius

1970dd2eme28CSFlacelibreetAMMalingergJDanibloudansnaturaDeiimpenetralibiDe

149Yالبولسيألالمكتبألمنشوات4المدرككااللهليبعنوانخؤامجررجاألبالعرئهإلنقله
uLaudibusDeهiلأهثحأاسول19821300SCAككلفعكدمحنهس

7أناكلكحكأكلكأكمحmtحمأ

ProvidentiaDeةMalingereydensولالcommenetEangaiseن

commentaireet6anpaiseطحفtrgdtexte1983304SCAيسولLiefoogheأح

ساترا2
1959LondresPreacherandPastorChrysostomJohnStD50Attawatter

690660Col1947VIIITDTChrysostomeJeanGلBardy

1907ParisLouvainlittdrairehistoireldansoeuvressesetChrysostomeJeanSaintChحBaur

1993VenasqueChrysostomeJeanSaintdeThdologienuptialmystbrebaptemeLePJCattenoz

1907ParischrdtiennefemmelaetChrysostomeJeanStHDacier

1991109BollAndansbaptismaleshomdliesquatrelesdansAntiocheAChrysostomeJeanSaintPDavos

156137pp
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1664ParisChrysostomeJeanStdevieLaGلHermant

LouvainEgliseIdePereslesscionserviteurssesdeetChristdusacerdoceLePJMondetetFHussiau
1990

1860MontpelliersieclesonetoeuvressesChrysostomeJeanStEعMartin

1941ParisoeuvresonvieSachrysostomeJeanSaintAولMoulard

1962ParisآpatristiquesEsquissesHJNewman

ParisstatuesdeshomdlieslesكمapresdChrysostomeJeanSaintآdesyntaxelasurRecherchesMSoffray
1939

1959LondresOlympiasandChrysostomeJohnStHBVandenberghc

355331Col1974VIIITDSChrysostomeJeanAntoineWengern

aاالسكندرييهرتس
جماتjتطبعاتا

اساتد2

ثميرلقواJjيو

جماتكرطبعاتأ

7768PGOmmiaOpera

1985322SCEvieuxPBurguiereIIIJulienContre

196497SCdeMGDurandchristologiquesdialoguesDeux

19781976246237231SCdeGMDurandTrinitelasurDialogues

19931991392372SCAiragonfestalesLettres

1994ParisAlexandriedCvrillecheztrinitaireparadoxeLe0MBounois

398351pp21952GrdansCyrilleحشSaintchezHypostasiamsecundumunioLPGaltier

1994BrillLeydeAlexandriaofCyrilJألGuckinMc

1952RomeTOtheofinterpreterAlexandriaآofCyrilStAولKerrigan

1951LilleAlexandricdCyrilledechristologiquedoctrineLaJلLiebart

25272476col1938partie2emeIIITDAlexandriedCyrilleJدMahe

26832672col1953partie2eme11TSDAlexandriedCyrilledu4الHManoir

etPCanivet

فرنسيةوترحمةنصنأ

19841980315295267SCNJGuinotsalesurCommentaire

Epistulaeشككلى19651982128me19551119840SCYAzemaوتفسحفرنسيةوترجةنص

Graecarumءسءج195857SCPCanivetcuratioaffectionumوتفسعفرنسيةوترجمةنمن
lIرمجXPhilotheeHistoireetزeirySdemoinesdesHistoire

19791977257234SCولMolinghenLeroy

19791977257234SCAMolinghenLeroyetPCanivetreligiosaHisloria

وتفسر

8480PG11781147pp75PG12401208pp6PGomniaOpera
ecciesiasticaءلمHistoriaprovidentiaDe1978BKVLKapperetMG75Schuler

ساترا2

60AKGTrinitdtslehrealikirchenderAspekteNeunizanismusderandCyrusvonTheodoretPSBergjan
1994

EvagriusandTheodoretSozomenSocratesEusebrusHistoriansChristianFirstTheFGChesnut
230199pp1986ed2emeGAMacon

AntiocheneLateinIncarnationtheofMysterytheandCyrosofBischopTheodoretBPClayton
1985YorkNewChristianity

deiPelaritanaAccademiaزdellAttidansوcompilateurouexegeteCyrdeTheodoretNJGuinot
252229pp1995Messine69Pericolanri

1995ParisHariMMelangesdansSeptanteIadecritiquelectureUneNJGuinot
1995100ThHdansCyrdeTheodoretdeexegeseLNJGuinot

reiigiosaHistoria1929BKV2IGutberlet
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unddogthenEineKyrosvonTheodoretdesTheologiederinHeilsdesGeschichleandStrukturenGKoch

197417FTSUntersuchungtheologiegeschichiliche

danEphbsedconcileauantcrieuresThdodoretdeoeuvreslesdanschristologiqueunionLM70Mandac

9664pp197147EThL

ecciesiasiicaHistoria1926IIBKVASeider

1972EvanstonEranislesthetoaccordingCyrusofTheodoretusofChristologyTheLJلىألStewardson

جيألريوباانيسيوسذيو

وترجماتطبعاتا

RitteretG5HeilEpistulaetheologiamysticaDeءءhierarchiaecclestasticaءلمDehierarchiccaelestiDe

199136PTSdansMA7

19708d2e58SCde7RoqueshierarchiacaelesliDeفرنسيألمةوترنمن
وتفسكل

اأhierarachiaecciesiasticaDehierarchiacaelesdDe1986BGRI22وتفسيرلرجمة

1980ParisdeMGandillaccompleteOeuvres

de198826BGRRBSuchlaأjnominibusdivinisوتفسرترجما

commentaireettradل4ال3لملمكogt

ساترا2

179169pp29TeoldansAreopagitaDionisiodeكاmisdcareologiaLaح7دهAndreggen

6939pp197859اد6553لط

1951ParisAreopagiteاPseudoduoeuvreslesdansChristJesusPh05اChevallier

8122pp196141RHPhRا4كال

404pp195535RHPhRdansArdopagiteIDenysPseudolesurr6centesrecherchesLesMJHomus

448

EinsiedelnVdterdiedurchPlatonismusUmgesralrungdeandUbernahmeChristianusPlatovEألIvanka

289223pp1964

577533pp198222مأولaDionigiPsdellostudioaltoIntroduzioneLilla

DionysiusPsvonNamengoliichenةالمءلمtheOberSchriftderAusgabeKritischenneunenZurS3Lilla
458421pp199131AugdansAreopagita

19111885pp19532DspBansDenysPseudoleكمcheztenebreetextaseContemplationولدRoques
29PTheolDenyspseudoءeselonmondeduhidrachiqueStructuredionysienuniversLRRoques

1983Paris1954

OxfordInfluenceTheirtoIntroductionandTextstheonCommentaryADionysiusPseudoPRorem
1993

1963MilanDionigiPseudonelloCrislianesimoeNeoplatonlsmoM70Schiavone

MunichTheologiesymbolischeseineandAreopagitederDionysiusGotteskenntntsderWegeEStein
1979

1958WiesbadendionysiusAreopagitaPseudobeiEkstaseandkontemplationWاVolker

المعترفمكشفس

وترجماتطبعاتا
dapsPerescoilChristduAxoneLConfesseurleMaximeألل1996Parisfoila3نخمارات

9190PGOmniaOpera

2Pاتاد

9587pp197829ABRdapsConfessortheMaximusSLofTheologyMysticalneERAsher
trad1971

1947Parisfiancaise

346299pp197391AnbolldapsmeConktheMaximusofLifeSyriac5كy1ممهكلمSock
dansConfesseurIeMaximesaintPaterdeCommentaireduLecontemplativeologie5لا

159123pp1953RAM29

495pp192846AnBolldensrecensionssesetconfesseurleلذكلهحesaintdevieLaول
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298272pp197419IsedansConfesseurleMaximechezgraceسlaetdivinednergieLأحمحلأل7الأ

5أأاهله7آش
452410pp197676MomdaisConfesseurleMaximesaintةد4اهـآهLeM7لألكحكال

197638mHhommeطمdeavenirdivinمأtt4لمثسلءكامملمء
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1979T7zH52عجماهكالurConfesseleMaximesaintparlumiereenmises

1983TT69densصConfesseurعلمleMaxrmeselonTrinttelaChristerLePPiret

197322AlldensكبرركمConfesseurleMaximesciondglise1etmondeLeAولRiou

1985NYCrestwood3ثحلConfessestheMaximusStلمهvisionكلThunberg

1965ASNU253ءrمللossefnoCtheMaximusلمهTheologicalAnthropologyTheبمMediatorandMicrocosmطجمألThunberg

الدمشقييوحئا
جماتjJطبعاتا

XCIVGPم5141010

1712Parisvol2يايمDamasceniJoannisSliOperaLequien

198819692922127PTSomniaOperaBهـKotter
1992383SCRCOZLeIslam4denfiberSchnfienوتفسكلةفرنسوترجمةنصنأ

196180SCPVOULETMarienpredigtenWeihnachts
196180ScPVOULETDormationlaetNativitelasurHnmelies

1992383SCRCOZLEislam1surcritsE

ترايطد2
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1900OudinParisOrientdMoinesLesRecse

1936RomeDamasceneJeanSaintdeMariologieLaCحChevalier

1904ParisDamasceneJeanS3Ermoni

283278246241pp61906IIJArusalemDamasceneدءJeanStetDamasJGaudard
751693colDTCDamasceneJeanMولJugie

1950HarissaoeuvresonviesaepoqueSonDamasdeJeanSaintءديمENasrallah

19791978LeydeMABrooklineHymnographyمBysanhneللtoGuideAدJSzovdrffy
1969ed2eParisLouvainIslam4etDamasceneJeanPKhoury

1972LeydeIshmaelitesلمtheofHeresyكمTheIslam4onDamascusءكاofJohnJDSahas
PP197929POCdanssi6cle5XIflVIIIاأللlslam1contrebyzantineApologdtiqueThAKhoury

14914PP198232174132PP198030300242

1994ParisfoiladapsPereslesimagesleasurDiscoursTroiaIes5ءلم

JohanneseachFrommigkeitمandTheologieostkirchlicherBeispielalsIkonenverechtmgةأجIkalaou
165138pp197625OSdapsDamaskosvon

20ChrfeeldonsDamasceneGiovannididiscorsneicrislologicadifesaeءنمIconءلملمءلمءهelledRifuto7لمo3عمثه
425pp1983

diinterdisciplivariComplementiمAQuacquarellidansiconBelledifesalaePadri3مكث7لم
455413pp1989Rome4Patrologia

2818pp1900341332pp1899OrientdEchosSabasSaintMonasteredeLeSVailhd

1991حريصاالبولستةالمكتبةجونسبنهنمور

اa9حريصاالدمشقييوحتاالقذيسلوالةعشرةنعااكالمنوتةالذكرىالكئابمنجمموعة
وتيالدمشقييوحئاالقذيسثرجمةي3هوكه
l9rNcArfالمثرقالدمشقييوحتاسرةحنريالس
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rrivrميالنوأشقفأمبروسيوس
حياته

حداثتها

االداريالعمل2

rأrvivاألسقف03

النصرإالهةفكتوريادثا

األريوستةالكنيسةدثLح2

rحLتسالونيكيبحةمذدث
وسيوممماأمبروفاة4
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المالئكة03

األصليةالخطيئة04

ءالعذرامريمه

11Aمزالعطمأتفسيرالنورألقإليكينفذلكىالثوافذافتح

نشيدJrjنشوةمنبفرحولنرتوشراتضااإليمانوليكنناغذاغالمسيحليكن
دفياألبالمجدتأللؤ



703امبروسيوسالالتهنفاالكنيسةءبا

حيائهاةؤأ

حدائتهأ

الفكرأئفةالكبيرغريغوريوسوالباباوإيرونيمسوأوغسطينسوسيوسأمبريغذ

حتىلشيشرونموازئااألدببةالناحيةمنأمبروسيوسويعدالغربيةالكنيسةفيهوتlو

مجامعإليهاوأرجعواسغاانتشاراكتاباتهانتشرتوقدالمسيحيشيشروندعي

الصحيحالكنسيةاألرثوذكسيةشاهدآنهاعلىولوثراألكويئوتوماالوسطىالقرون

يكنلمأثرالشرقفيلهكانعميقةمعرفةالشرقىالالهوتعرفالذيوأمإروسيوس
منهاقسموأديخلاليونانيةإلىنقلتأنعئصتLمeوآثارالالتينيةالكنيسةءآبامنلغيره

المتداؤلةالشعريةالمجموعاثفي

منكبيرعددوحياةالثالثةالكيادوكيينحياةعنأمبروسيوسحياةتختلفال

عريقةنبيلةرومانبةأسرةإلىينتمىفهووالتنشئةاألصلحيثمنالرابعالقرنأساقفة

قسططيننعهدفيأبوهوكانالدينفيوأصالةالحكمفينفوذوذاتمسيحيتهافي

ينللموتريفيفي9rrسنةنحوأمبروسيوسولدءاألجواهذهفيالغوليينلواليةحاكضا

أبيهوفاةوبعدالعهدذلكءأبناعادةعلىجرئاالزشدسنبلوغهعندإالالمعمودية

فيمنهاقسطانالالتيالدروسواصلحيثرومةإلىأفوبأخويهبهعادتالباكرة
كانتالتيالثقافاتبشتىويتحلىواألدبوالبالغةالفلسفةفييتعفقراحj4تريفي

فيعاليلمركزقيئهكانتالتيالمميزةالثقافةوهذهالعصرذلكءأبنامنالجليةحلية
أمبرومحيوسكانالتياليونانيةاللغةتعلممنهتقتضيوكانتكتاباتهشتىفيتبرزءالقضا

شديدةرغبةغيروفيمتأخراأوغسطيضسعليهاأقبلفيمابطالقةهايتحدث

ارفياإلفىالعمل02

فيبالمناألرفعيؤفلهماثقافتهومستوىأسرتهنبلمنألمبرولمميوسكان

ومنسذبروبسللحاكممستشاراثمسيرميومواليةمحكمةفيمحامئاأؤألفكانالدولة
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cryميالنووكانتميالنوفيليغوريأميليالواليةحاكماالثالثينسننحوفيأي

غاليةطريقعلىوتقعرومةبعدالثانيةالمكانةتحتلإمبراطورالمركراذاكإذ

األريوسيأوكسنسيوسميالنوأسقف4rvسنةتوفيأنوحدثوالقسطنطينية
وقدالمتوفىاألسقفخليفةيكونمنفيواألريوسيينالنيقوئيننشديدخالففنشب

5Jالحاكمتدخلاستدعىالخالفأنسيرتهوكاتبأمبروسيوسسكرتيربولينسى

الفريقينمنوطلبالكاتدرائيةإلمافبادراألمنعلىيحافظأنواجبهمنوكاننفسه

كانوفيماالكنيسةمناألعلىالقسمفيالمجتمعيناألساقفةقرارينتظرواأنالمتخاصمين

بفريقيالشعبزتهاUاسقفأمبروسيوسيقولجميئصوتالجمعفيارتفعيخاطبهم
مماذهولشبهفيوأمبروسيوساألصواتوتكررتأسقفأمبروسيوسيصيح

فيأباطيلهمنينتزعونيأنأرادواوقدلمالعاءأبنامنكنتبعدمافيلJقيسمع
يجدفلسمالمنصبهذالمثلمؤفالوالموعوظاوالمعفذابعذيكنلمAjاالتوبة

أمبرومميوسمنأفضلاالمبراطوريجدلمكماالشعبرغبةعندالزولمنئذأاألساقفة

الدرجاتفيوترقىعفدآيامعشرةمنأقلوفيانتخابهعلىفقفواالمسؤوليةلتحفل

مف4شديدبعدتمئعلكسنةاألولنونsvفيأسقفارسمأنإلىاإلكليريكية
الشعببلسانالناطقةاإللهيةلإلرادةباالنصياعكلهاختمتقربالتyمحوعذة

األسقف03

ديدلثلنظامحياتهوأخضعقوةمنلديهمابكلعملهعلىالجديداألسقفأكث

الالهوتعلممنءشىعلىيكنلموإذءالفقراعلىمالهوورعوالرهدالتقشئفمن

ممنةالكرسيعلىيخلفهسوفلمعاهنإلىلجأاعويةوالرالكنسيةالستياسةومن
vcr3Tوالفيلسوفالخطيبالمسيحيةإلىهدىقدستضبلسئيانسالكاهنهذان

أمبروسيوسإليهلجأأوغسطينسهدايةفييدلهكانالذىفكتوريئسماريوسالشهيد

واستهواهومعاصرينقدامىمنالمسيحيينالكتابمطالعةعلىوأكثعلمهمنينهل

مكنهماوالتعليلالتفسيرفيوأساليبهمفلسفتهممنفامشقىوأفلوطينوفيلوذأوريجانس
يكونأناستطاعوهكذاالقديرالمعلممعالجةوالكتابيةالالهوتيةالقضايامعالجةمن



705أمبروسيرلالالتينتةالكنيسةءبا

الوفاقوئحلاللةكلمةعلىالقلوبيجمعوأنوالمشيرديوالهLاألمينالراعىلشعبه
والخصامالخالفمكانفيوالوئام

ثالثةأهمهاءاألجواعكرتأحداثعدةجرتفقدءصفاعلىاأليامتذملمو
تعمئالونيكىمذبحةحادثواألريوسيةbالكنيسةثوفكتوريااإلالهةثحا

الئصرإالهةفكتورياثLح

ديوانمنفكتوريااإلالهةتمثالبإخراجغراسيانساإلمبراطورأمرAسنةفي

الوثنيينحفيظةاإلمبراطوريالعملهذافأثارالوثنيةبقايامنآنهعلىالشيوخمجلس
الوثنيوننهضمكسيصسالمغتصبمنبأمرrArسنةليونفيغراسيانسقتلوبعدما

ذلكفيوأنفذوالمالعاعلىالمنتصرةمةlJألهعلىمكانهإلىالتمثالباعادةيطالبون

عشرةالخامسةفييزلوئاالثانيفاالنتنيانساإلمبراطورإلىالمجلسشيوخمنوثنياشيخا
إليهوخههمااللتينرسالتيهفيأمبروسيوسأثارهاالتيالعاصفةلواليلينفكادعمرهمن

إحداهمافيقال

ءوأمرااألباطرةآيهاأوامركمتنفيذفئةعلىهمالرومانيةللسلطةالخاضعونالناسجمبع
هيالقائمةفالقضيةالمقدسواإلبمانالقدرةالكلياللةتخدمأنأنتعليكولكناألرض
نحننستطيعفلنإلرادتنانحالفقرأراتجذفإذاسقفابكونيأندخلوأناالديانةقضية

ولكثكالكنيسةإلىتأتيأنيمكنكقدرأينالخفىوأنالمهادنينمننكونأناألساقفة

إلى17لرسالة1لالحتجاجإالحضورهيكونقلنوجدتةإنأواآلسقففيهاتجدلن
Nاللتنيافس

الضيوخوالالمجلستتصدرأنالوثشيةتستطعلموأمبروسيوسانتصروهكذا

مكانهإلىالتمثاليعيدواأنالمجلسذلكفيالقلةابوثنيون

األريوسئةالكنيسةحادث

الشرقفيمبدئيااألريوسبةأزمةrAالقسططنيةليأكوياليةمجمعاأنهىلقد
حركاتلبعفلىحدايضعالمووهناكهنااألتباعبعضوجودئنهيالمولكئهماوالغرب
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ظلتالغربإمبراطورالثانيفاالنتنيانسوالدةيوستينةأنذلكمنوالشغبالتحدي
بكنيسةتطالب5rAسنةراحتالضالينمنفريقرأسعلىوآنهاميتهاأريوعلى

ئبيحقانونصدر1Wio4lLrAسنةالثانينون5Yrوفيالفصحبعيدفيهايحتفلونلألريوسئين
البالطفعادشاؤواحيئمااحتفاالقميقيمواوأناجتماعاتيعقدواأنلألريوسيين

التي20الرسالةوفييلنلمأمبروسيوسولكنالكنائبإحدىالمطالبةإلىاطورفياإلمبر
يدهميضعواأناألريوسيونحاولطكيفيصفمرسلينةشقيقتهإلىأمبرومحيوسوجهها
كفيرشعبأمامالشعانينبيوملمجتفلاألسقفكانفيماPastianaBasilicaعلىبالقوة

عدةالكنيسةفيوشعبهأمبروسيوسثبتوكيفالجندمنفرقةطؤقتهموقدالمؤمنينمن

fإلcالشعبصمودأمامالسلطةعضدفيفثأنإلىواالستسالمالخروجيأبون
وللكنيسةلمللعايقذمأنالغربفيأمبروسيوساستطاعوهكذاالحصارورفعورئيسه

الحكامنفوذمنالكنيسةوتحررالروحتةالسئلطةاستقاللمنرائغانموذخاالشرقفي

ملكهوأملكهماكلأنمعألعطيئهلuاوأرضمنأملكهمااإلمبراطورمتىطلتلو
20Aالرسالةاالمبراطوراأنشمنليستاإللهيةءاألشياولكنءالفقرا

iUتسئالونيكيمذبحةث

فاستشحاطوقتلهرومايئقائدعلىتسئالونيكىشعأثارأندث953سنةفي
الملعبإلىخداعاعسثالشفذعىالمجرمينلمحعاقبةوأمرغيطاثيودوسيوساطوراالمبر

أسلحةمنلديهمماالعسكرعليهانقفنحئثهلهالتأمإنوماترفيهيةحفلةلحضور

ارهقىعناالمبراطورتراجعوقدقتيلآالفسبعةحصيلتهاكانتةحبذ1Uإاألمرحولوت
إليهفوخهالعذلالسيفسبقولكنJLbjLACLIاألوانفواتبعدولكن

95سنةوفيكانوهكذاالعلنيةالتوبةعليهوفرضمجرماوعدهاللومامبروسيوس
أمبروسيوسفابنهثيودوسيوستوقي

jوسيوسأمبرفاة

بالرعايةحافلةحياةبعدأمبروسيوستوقى9Vنيسان4العظيمالسبتفار
الرجالمصرومنكانلقدوالحقيقةالحقمواقففيوالجرأةالمثاليوالتحردالسئاهرة
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العصرلثقافةالجوهريةالعناصريقذمواأنوتفكيرهمبعملهماستطاعواالذينالعظام
المسيحيةالوسيط

لهأعمانئاثا

وائساعإنتاجهلغزارةالعطمالرجلهذاأعمالأماميقفعضدماالباحثيعجب
UTمعوتنوعهامعارفهقLAدائبةرعايةمنإليهانصرفماومعأحداثمنحياتهتخلل
وأفلوطينوأثناسيوسأوريجانسءقرامننهأعلىيطلعنافريدغئذاتأثارهإن

العالمىالفكرقادةمنوغيرهموفيلون

jsوهوالعمليةاألمورإلىيميلالذياألصيلالرومانيالطابعألمبروسيوسن

نزعوقدوالالهوفيالفلسفيبالشنظيرومزاجهوقتهلهيسمحلمفلسفيةتنشئةئمثمئوإن
خلفكانوالالهوتيةالتفسيريةأعمالهفيأئاشخصيةنزعةواألدبيةالتسكيةأعمالهفي

اليونانيينءاآلباعلىاعتماد

الجميلةالشسعريةوالنفحةالبليغةالخطابيةبالنبرةوأسلوبهأمبروسيوسلغةتمتاز

بالمعانيالمئقلواإليجازفرجيليوسأمثالمنالرومانسيكييkكإلىالتضمينيةواالشارات
ئعةالرا

التفسرئةاألعمال01

ثمدثجهاعظاتفيالمسيحىللشعباللةكلمةيوميايفسئرأمبروسيوسكان
إللمجيلبتفسيرإالالجديدالعهديخصلموالقديمالعهدفيهالتناووقدونشرهانقحها
أؤلفيأمبروسيوسوكانأبحاثوعدةعظةoVنحوعلىتنطويكتائاا2فييقعلوثا
فيووهابيلقايينليوالجئةفيوأعمالهاالسكندرفيبفيلونالتأثرشديدأمره

أنالباحثوناستطاعوقدفيلونأعمالمنكمختاراتتبدوإبراهيمفين
أثرالكبيروباسيليوسوألوريجانساألخيرهذاأعمالمنفقدمابعضمنهايستخرجوا

وفيالستةباألياميتعلقمافيسيماوالالقديمللعهدأمبروسيوستفسيرفيأيضاكبير
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اللغزيةالطريقتينإلىأمبروسيوسعمدوأوريجانسفيلوناإلسكندرئينمثاتيخط
الخالصتاريخإلىبالنسبةوالجديدالقدىمالعهدينفيالوحدةإلبرازوالتموذجية

األخالقيةإلىوالميلالحديثةاألفالطونيةنزعةالمتأخرةأمبروسيوسأعمالفيوتظهر

يكونأناليونانيينءاآلباعلىوتركيزهعلمهبسعةأمبروسيوساستطاعوهكذاالراعوئة
اهتمامهكانالجديدللعهدتفسيرهوفيالغربفياليونانيالالهوتناشريأعظممن

لوقاإنجيلعلىهمهفقصرسبقهمنعندوهائةواسعةجsuلهيجدلموالحرفيللمعنى
أورمجانستفسيرعلىمنهوالثانياألولالكتابينفيدارخا

الموضوعفيالكبيرباسيليوسأمبروسيوسفيهااستوحىعظات9الستةاأليام

روائعمناللةخليقةفيمامبيناجماليبأسلوبيحلئوراحنفسه
فياإلنسانبخلقانتهىلمالعاخلئوغملانتهىقدالسادساليومألنكالمناهنافليضوفف
هذاخليقةجمالوكلالكونامجملماوجوعلىالحيةالخالئقجميعمبدأقفيهكماله

كلهالمالعاهذاأعمالمناستراحاللةآلنفلنصمتلمالعا

فكرهوفيعقلهفياستراحاإلنسانقلبخلوةفياستراحلقد

ءالسماصنعلقدفاستراحالجودةهذهخليقتهكانتالذيإلهناالرلثإلماالشكرأرفعإتي
ولكننيأيفئافيهااستراحأنهأقرألمووالنجوموالقمرالشصصنعفيهااستراحهن6أقرألمو

1075السثةألئام1الهيغفرمنوجدألئهاستراحذلكعندوآنهاإلنسانصنعهن6أقرأ

فينوحفيوهابيلقايينفيوسالفرفيعظاتوأكثرهااألخرىاألبحاث
إيليافياألجدادفييوسففيالطوباويةوالحياةيعقوبفيوالنفسإسحقفيإبراهيم

مزمورا12تفسيرداودالبيئدفاعوداودآيوبمناداةطوبيافينابوتفيوالضوم
8المزمورتفسير

محثنهحضنفيشعتةاألزليألالكرمةيسوعالردبيحتضنأوراقهاالكرمةتحتضنكحا

قليالتتباطأولكئهاصوتهتسمعالبابيقرعلماuيدعوهاإثهسشيقظقلبهاولكننائحة

قدالكلمةييهونالبابتفتحوعندماالكلمةبسرعةاللحاقتستطيعالألئهاالنهوضفي
تجدهوجهدمشقةوبعدحبهاجراحاتمتحفلةوتطبهبسرعةتخرجذلكعنداجتاز

بعلهمنالتفقدهمجيثبهفتتشبث
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الذيالكلعةنورمنألقهاتستمدوهىوالعدالةالحقيقةاكتماذاكتحلتالكنيسةالعروس
29LaV5والنفسإسحقليإليهالنظرعنتكصال

الثسكئةاألعمال02

شيشحرونكئابأمبروسيوسفيهاستوحىبحثاإلكلريكئيناتواجب

OfficiisDeالكنسيةوالواجباتالوظائفإلىالمدنيةالوظائفمنالكالممحوالوقلده
ميالنوكنيسةإكليريكيىإلىفيهوتوخه

األراملالبتولئةعلىتحريضالعذارىمؤسئسةالبتوليةلعذارىا

الشديدعطفهديهاوأظهرأسقفيتهمناألولىحلةالمرفيأمبروسيوسوضعهامختلفةأبحاث

Lيوالمجدلئةلمريمقيامتهبعدالمسيحظهورعلىتعليقاتهومنالمسيحعرائسعل
YlA3j

إتكبالمسيحبعدتؤمنيلموأنتتبكىأنلكيحقنعمتطلبينعنتبكيناaامرأةيا
يخفىالإتهمنكبالقربإئهجذاقريبإئهفترييماآمئبعدالمسيحتريلمإتكتبكين
يطلبونهمنعلىأبذا

فيالتفكعرعنكفيأدئةأهألوكممتيحيااممانككانإذاءللبكاداعمنماتبكيناiiلم
منسبهكلفيزولالسالفةاألمورفيالتفكبرعنكفيبكاؤكفيتوففدئةlااألمور
هايتمئعالتيالعظمىالبهجةساعةوالستاعةتبكينأنتأنظريتبكبنذلمsءالبكاأسباب
كيرككثيرون

هرالمسيحاللةحكمةإتهاللةقؤةإثهالمسيحتريأالهفناالمسيحترينهأالتطلبينمن

وهواآلبعنصدرالمسيحءالعذرامنالمولودصمالالهوالمسيحالعفةهوالمسيحالقداسة
4اافيمحبوباآلبعنصلفغيرمخلوقغيرمولوداآلبفيوأبدااآلبحانبإلى

11IAالبتوليةفيحقإلهمنحق

ئدتةالعظاألعمال03

طلبالذيغراسيانسللفئrmسنةأمبروسيوسوضعهاكتب5اإليمانب

فراحاألريوسيالنس9عضهتأثيريخشىكانإذاإليماذموضوعفيينيرهأذإليه
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غراسيانسمنطلبعنالقدسالروحفيكتب3واالبنألوهةعنيدافعأمبروسيوس

األريوسيةضدموخهةالكتبهذهوجميعاإللهيالتجسئدسرفيوكتابأيضا

نالواللذينسنةأو93سنةأمبروسيوسوضعهماكتابانألسراوiلي

الليترجياتاريخإلىبالنسبةاألهميةشديداوهماالمعمودئةسرحديثا

تشددcrوأوائلبينcUأمبروسيوسفيهمايناهضكتابانالتوبةفي
التيالتوبةوممارسةالخطايامغقرةسلطانتملكوحدهاالكنيسةأنيعلنوهوالمجددين

فقطواحدةمرةوإالالكبائرعلىإألتقومالالكنيسةتفرضها

فيانكعندماالكهنوتإلىرلثيادعوتهالذيفهذالألسققألأهألأكنلمينن7أعلمأنا
علىأعطفأنهبىءشيكلوقبليهلكتدغهالأسقفاأصبحالذيهذاالهالكطريق
معهأحزنأنليوخئرمهJTفيأشاركهأنهبنيمذنبخطيمةعغليكشيفكلماالخطأة
cAVYالتويةاليءوجفاءاستعالفيأؤثبهانمنوأبكى

ألناشيد104

لمأناشيدهولكنالتينيةكنسيةأناشيدنظممنأولبواتيهأسقفهيالريونكان
فيجوهريةعناصروأصبحتأمبروسيوسأناشيدلثماعتكماالشحبألسنةعلىتشيع

بسينجسسسراالرابعالقرنفياماUأوأمبروسيوسهيالريونفانالمؤهذاذالليتورجيا

التراثعنفضالالشعرفيالشرقبةالنماذجاستوحيايكونانوقدوالغربالشرقكنائس
اسعالوالالتيئ

صالةفيمهماقسماتحتلوأناشيدهالالتييئالكنسيالئرنيمأباأمبروسيوسئعذ

بالحميةالحافلةافتتاحاتهممرةفيهانجاحهيكنلموالالتينيةالكنيسةاعتمدقاالتيالسئاعات

عليهتنطويالذيالشجيئالمضمونممرةأيضاولكنهوحسبالروحيواالنطالقالدينية

الروحيةواالنطالقاتواألعيادالنهاروساعاتمءتتالوالتيالقلبتخاطبالتيوالضور

ممهارةفيهاوجالاعتمدهاالتيالشريةاألوزانوخفةالمؤثرةوالطقسية
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V11

والرسائلالخطب05

الثانيفاالنتنيانساطورلإلمبروتأبينساتيرسألخيهتأبينانألمبروسيوس
رسالةvrو539ثيودوسيوساطورلإلمبروتأبين

أمبروسيوسهوتVaوجولئاثا

شبهالمسيحيةالحقائقنظامصدرهفييجمعأنممطالعاتهأمبروسيوساستطاع

يكودنأناستطاعكماواعوجاجضاللكلمنخالياوتماسكتوازنفيالكامل
توافقهمافيوالغربيةالشرقيةالكنيستيناممانشاهد

لوثلثا101

أخرىوصيعاالنيقويةالصيغويعتمدنيقيةممانبيعترفكهيالريونأمبروسيوس
سيةاألريووجهفياألرثوذكسبةعنمدافعأهئمهيالريونبعدإئهأرثوذكسية

جوهرواالبنواآلبهووآنهحقإلهالقدسوحاأنويبرزيجلموهووالمقيدونية
االنبثاقيجعلبهوكأسنىintraadالثالوثداخلانبثاقهيوضحلمولكئهواحد

extraadMissioدقيقغيرتعبيروهذاارجالخإلىواالبناآلبمنامتدادممبهأي

المسيحانئة02

علىبذلكويردكاملتينطبيعتينفيواحدشخصالمسيحأنأمبروسيوسيعلم
Jلكاإلهفالمسيحالتباسغيرفيالمسيحببشريةيقولإئهواألبوليناريوسيينالمانويين
Jلكاوإنسان

لمالئكة103

اللةعنالصادرةالخالصيةاإلرادةتحقيقرسلهمأمبروسيوسنظرفيالمالئكة

بعسدوأمبروسيوساللةمدينةسئكانوالمالئكةروحيةفربىوالبشرالمالئكةوبين
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بهوكأسنىالمختلفةاالجتماعيةوالفئاتللكنائسخراسمالئكةدبوجويؤمنريجانسjأ
إنسانلكلسJحمامالكبوجوديقول

األصليةالحطيئة04

أنيرىولهذاإنسانكليرثهاالتيالخطيثةحالةعلىبوضوحأمبروسيوسيتكلم
بإبليسعضويةةصلعلىهويعضدلمالذياإلنسانوأنضروريأمراألطفالتعميد
وهكذااإلنسانترافقالتيوالشهواتالميولفياألصليةالخطيئةجوهرأحيانايجعلولكته

إلىميلهوTrعنرثناهLJموكأنالموضوعفيوصرلمجادقيقاموقفاعندهنلمسال
خطيئةNلنIAأاالنزالق

ءالعذرامريمه

مخاضاتعرفلموأئاتعانلموولدتوقداإللهوالدةثممنوهىالمسيحأئممريم
ونالتالمخلصبأئمتليقالتيالساميةبالفضائلتحلتوبعدهادةylاقبلءعذرالبثتبل
مريمالقديسةlقالمنأؤلءاآلبافيهووأمبروسيوسالخالصممرةابنهايدمن
Jفطيئةامنبريئةءالعذراوبأندنسبالبالحبليقللمولكئهالقديسةءالعذرا

فهىللخطيئةأثركلمنويبرئهاالمعنىهذايفشرما1األقوامنلهكانوإناألصلية
فضيلةمدرسةوحياقاإبليسعلىتغلبتالتيالجديدةءحوا

خاتمة

قريبةتكونتكادألمبروسيوسفسيفسائيةلوحةمميالنواألمبروسيانيةالكنيسةفي

عطمالرأسشعرقعيررصيناالجسمنحيلناسكاأمبروسيوسفيهايبدوالحقيقةمن
الرعيةهميبتلعالذيالصالحالراعىإنهبسيطمعطفىعليهطويالجلبابايرتدياللحية
منأختلسأنالممكنمنيكنلمقائالشاهدمابعضأوغسطينسيرويوراحتهوقته
والمطالبالحاخةذويمنمتراضةقوافلاألسثلةبعضإليهأوخهأنليئتيحماوقته
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منيفلتأنأمكنهوإذاإليهوالتحدثمقابلتهفيرغبتيوبينبينهحاجراتقفكانت

فيالمطالعةببعضونفستهالهزيلالطعامببعضالضئيلجسدهيقوتراحقليالالزحام
صوتهأتامعانيهايستقصيوعقلهبسرعةالصفحاتتلتهمانعيناهكانتمطالعتهءأثنا

يمنعحاجبوالعليهالدخولفيحرجوببابهوقفتمرةكمفجامدانولسانه
يجرؤومنطويلصمتإلىواستسلمفأجلسمنخفضبصوتيقرأفرأيتهعنهالزائرين

تلكعنسلختهأناإنوجودييستثقللئالJأغادثمالعميقتفكيرهعليهيفسدأن

االناسمشاكلحلمنينتهيأنبعدالئفسعنترولمجامنهايفيدالتيالقصيراتالهنيهات

عليهمويفرضبخلقهالناسإليهيجذبمغاومرهوبامحبوئاأمبررسيوسكان
الرومانيوبمزاجهالسياسيةكلقدرتهامتازوقدويفعليقولماعلىوثباتهبصالبتهاحترامه

وتطيقيأخالقيمنحىذاتوجعلهاالزاعويةأعمالهوخهالذيالعملي

63االتالعتراا
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حياتهأؤآل

5iTأوilqإيرونيفس

V1c

ونشأتههYا

الطريقءاستجالفي2

والغربالشئرقابين3

المقدسةاألراضيفي4

لهأعمانئائا

خاتمة

الكتابيةاألعمال01

الكتابيةالئصوصبعضفيالنظرإعادة

الفوثغاتاالمقدسالكتابترجمة
هايتعلقوماالكتابيةالتفسيرات

شمئىترجات

تاريختةأعمال02

ئلصالرا03

إيرونيمسهوتالوجوه

حيالو01

والنعمةالحرئة02

ةاألخيراأليام03

المقذمةاشياتفسرللصسيحجهلهوالمقذسةالكتاباتجهل

سفطتوإنيدكفيوالكتالثالئعاشولئفاجئكأممثرادرساستطعتماإقرأ
استومميومإلى22الردعالةالمقذسالكتابصفحاتمنصفحةفلتسثتفقلث
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حيائهألوأ

تهنشأوaلدموأ

منالكبيرالقسمظلفقدذلكومعنفسهعنآثارهفيإيرونيمستحدثماكثيرأ

يوفقوافلممولدهسنةتحديدفيالباحثونجهدوقدالتاريخمضطربآثارهومنحياته
سنةالغوطهدمهاالتيستريدونفيvfrItnfrسنةؤلدفقدذلكإلى
بثقافتهرومالمبفإيرونيمسذلكومعودلماسيةاتجربانونيةبينulوlاعلىلواقعةlو

وحياتهنشأتهntinAأنتينبوللحصوقدومكانةئسئرذاتمسيحيةأسرةفينشأ

ءبقوله

pوSأكياليافيئسلؤوطالمتغاليةفيغافالومارارومةفيالمغاطالبانا
الئزيترقيغريغوريوسلدىالقسطنطينيةفيكنسياارسئاو4سوريةفيفبتدئاومتوخذا

5rAسنةوفيالقديساتءالنسابحركةغىحيثرومةفيداماسيوسللباباسروأمين

لحمبيتفيوأقامنهائياالشرقإلىانتقل

وأساليباللغةقواعدفدرسللعلمطلبارومةإلىإيرونيصانتقل65rسنةنحو

أئقةمنكانحتىسنواتإألهيومادوناتسآليوسالشهيراألستاذيدعلىالبالغة
أنبعدمافيرأىوإنلهاوتذوقآداهاعلىاطالعاالناسأشدومنالالتينيةاللغة

اسمهشابالدراسةفيإيرونيمسءزمالمنوكانتتفقانالوالمسيحيةjالشيشرونية1

فيأوريجانسكتبترجمالذيوهوعميقةصداقةالرميلهذاوبينبينهانعقدتروفينس

لملعامنتصرااألورلمجانسيةاألزمةفيإيرونيمسخصومصصفيووقفبعدما
مواقفهعنومدافعااإلسكندرية

فيقولأحداثهابعضعلىوهناكهنابطلعنافهورومةفيإيرونيصمحياةأقا

مالفيكنتدبيةIاالفنوندراسةواتابعحذثوأنارومةفياقيمكنتعندمامثأل
وأزورءوالشهداسلالزمدافنإلىوأنداديزمالئيمنجاعةمعأترددداآلح

تفسحيراألجسادرفاتمنجدرانهاجانبىفيومااألرضأعماقفيالمحفورةالدياميس
5اJ2حزقيا



VVإيرونيمالالتينيةالكنيسألءبا
زيارةإلىكنيسةزيارةمنرومةفييتجؤالنروفينسوصديقهإيرونيمسوكان

وماالرهبانيةالمثلاستماتئهوقدواجتماعيةروحيةاتءلقافياالشتراكإلىللرهباندير

أكياليةاوكاالمتنسئكينمنجماعةإلىانضئمحتىأكياليةإلىروفينسعاإذ

المعموديةسرنيلهفبعدإيرونيمسأفااألدرياتيكيالبحرعلىومرفأإيطاليةمستعمرة

عاصمةتريفيفييعملالدولةفيموطفاالرحميةالحياةسلكخلivrلشةنحوبرومة
أبيأنطونيوسللقديسحياةعلىوقعءاألثناتلكفيالنهويبدوغاليةفياإلمبراطورية

إفاغريوسالالتينيةإلمماونقلهاtroyسنةنحوأثناسحيوسوضعهامصرفيالرهبانيةالحياة

معأكياليةفيالنسكيةالحياةيطلبوراخ4وظيفتهمنواستقالقرأمافراعهاألنطاكي
والعلمانيإناإلكليريكيينمنجماعؤفياإللهىالعلمحلقاتإلىويترددروفينسصديقه

كروماسيوسالكاهنبإدارة

الطريقءاستجالفي2

الحركةمهدالشئرقشطروروفينسإيرونيمسفتوخهأكياليةجمعيةانحلت
استقبلهحيثأنطاكيةإلىومنهاالقسططينيةإلىوإيرونيمسمصرإلىروفينسالرهبانية

ءالصحرافيإيرونيمسقضاهاوجيزةفترةوبعدأنطونيوسحياةمترجمإفاغريوس

أهئمأرسىIrvqrAسنةإلىأياألنطاكيةالسانحةهذهوفيأنطاكيةإلىعادمتنسئكا
اللغةعلىjفيهاالتعفقيواصلاليونانيةغةاللعلىأكحثحياتهفيستوخههالئلمالمعا

شيشمرونمطالعةعلىثوأكالمقدسللكتابترجمتهفيسيساعدهمامنهايدبئالعبرية

فيقالكئيرةشوائبلغتهفيدكانالذيالمقدسالكتابجانبإلىوفرجليوس
Lسائلهرإح

التيموعالذوبعدساهرأأقضيهاكنتطوالليالبعدشيشرونأقراثمأصومكنثاليويل
إذاوكنتالبلوتسكتابااتناولكنتقبىأعماقمنتبتعثهاالسئالفةخطايايىSذكانت

وكانتئزعجئاألنافةمنالحاليمأسلووكاالءاألنبياةءفرافيأخذغفلبئمنتنتهث

22الرسالةعيىالالشمسأشكووكنتالنورتربانفالعينئئغشيالطمة

يلقيهاكانالتيالئفسيريةالمحاضراتسماععلىيواظبإيرونيمسنsو

منوانتقالهتفسيريعملمنبهسيقوملمامؤونةفيهاويجدذقيةUاأسقفأبوليناريوس



Vالثامنالقرنإلىالرابعالقرنمغ

قضةفيلنايرويهالمقدسبالكتابأشدشغفإلماالكالسيكيةابZyباالشديدالمثئغف

Juنفسهاالرسالةفيوردتخلم

مسيحيبأئىفاجبتحاليعنسثئلثالقاضيأمامللمئولوفذثبالروحخطفثفحأة
كنزكيكونحيثفإئهمسيحيالشيشرولماأنثالمنرعلىقنأجابتكذبأنت

وكانأجقدأنالقاضيفامرللحالقصحت1V1مئأيفئاقلبكيكونفهناك
وأصيحأئنكنثعذابمنلهياالضرباتتحتيجذمنالتهاتاأشديضم

Cاسيديياالرحمةالرحمة

LيرأنالقاضىإلىيتوشلونراكعينركبهمعلىالحاضرلمنجمهورنوكLمجاالويهبئيال
والحالةأناوكنثالوثنئاألدبكتبةءقرأإلىعدثإذاتعذيىإلىيعودوأنللتوبة
المسيحيةغراآلدابمنأثركلعنوالتخلىالوعودباوثقللتقئداستعدادعلىهذه
LسالةYJ

إلىقفهجلصرفتوإنالكالسيكيةاآلدابعنيوماإيرونيمسيتخلولم

ئدرسلحمبيتفيسنةعشرةسبعبعدjLAAbالمسيحيبAواالمقدسالكتاب
بقولهروفينستوتمويقابلالقلبملتشددهويتنكروشيشرونفرجييوسبأفىالطألب

الأنيجبءاألنبياتعليمإلىفليصغحلمئهالذياطلمبسببيلوفيروفينسناSاUإ
الجباللطضارئافJUNاوعابراءالهوافياطاقئوجدئنيمرةمنفكماألحالمنصدق

دlAmو

تقلباتهفيخصومههاجمهوقدصراحتهفيعنيفاكالمهفيعنيفاإيرونيمسن15
إيرونيمعستكونعظمةإنبعضفملوقاوالشدةالصراحةفيهحمدوامناصريهولكن

أوليثذاكمذzقولهكلههذافيوالمهئميضيعهأنقبللعدماشيشرونإلىرجوعهفي
البشرتكتأوليكنثماالعنايةمناإللهيةالكتب

ءصحرافيينفردأنسنةاختارائمطلقإلىيطمحإيرونيمسن5كوإ
جهدوقدونصفسنتيننحوفاختلىأنطاكيةمنالشرقيالجنوبإلىخلقيس

جسمهجصوقدالصحراويةصورتهنقلفيفنشىديوzليونارسيماوالرسئامون

فيئضألهميجعلونالذينوالمتوخدينللمتهخديننموذخاوكانوالسهرالضوموطواه
معهويهتفونغارقاعفيأوصخرةجوف
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ئشاداقاالشهيرةالححارةيخهماتنبثالىللوحدةياايحالمسأزهارفيهتتأفقالذيللقفريا
االلةبألفةفيهااإلنسانيتمتعالتيللضومعةيااألعظمالملكمدينةالرؤياقولحدعلىها
4Iلةسالرا

عنىيتخلالأنعلىكاهنابوليئسيرسمهأنوقبلأنطاكيةإلىإيرونيمسدع

بولسسيرةوضعءاألثناهذهوفيالرعويةالحدمةإلىينصرفالأنوعلىالرهبانيةالحياة
المصرفيالتاسك

والغربالشنرقبين3

علالقسمططينيةإلىبوليئساألسقفمعإيرونيصتوخهrAأو9rvسنةفي

المسععىينجحفلمأنطاكيةعلىشرعياأسقفاببولينسيعترفثيودوسيوساالمبراطور
إليرونيمسأتاحتالفرصةولكنلهاأسقفامالتيوسعلىوالمجمعاالمبراطوررأيالجتماع

النيصسىوغريغوريوسالقسططينيةأسقفالئزينزفيغريغوريوسوكبالكبافىيحتذأن
فيشمأنهالهاممهفةالنهوضعلىاالحتكاكهذاحفزهوقدإيقونيومأسقفوأمفيلوخيوس

أشعيافيالمواعظأوريجانسآثارمنالالتينيةإلىفنقلوالمسيحيالكتايئاألدبتاريخ

سنةإلىأوسابيوستاريخووستعونقلوحزقيالطوإرميا

كوريوسغرلياستقالوعندماالقسططينيةفيسنينثالثنحوإيرونيمسمكث

هماشرقيينأسقفينمعرومةإلىفتوخهبالقسطنطنيةيربطهمالهيبقلمالتزينزي
فيمعقودمجمعإلىلالنضمامماضيينوكاناالسنالمينيوإبيفانيوساألنطاكيبولينس
يتقنكماواسعةمعرفةالشرقيعرففهوسبقتهقدإيرونيصسشهرةوكانترومة

ليكسونداماسيوسالبابافاستدعاهوعالموخطيبوكاهنراهبوهوالعبريةاللغة

الترجمةفيالنظريعيدأنإليهوأوعزوئائقهخزانةوأمينومستشارهالحاصىسكرتيره

سنةداماسيوسالباباتوفيوقدرومةفيمستعملةكانتالتيوالمزاميرلألناجيلالالتينية
4rAإليهيرسلهاكانالتيالرسائليقرأمنوإنومحامئاصديفاإيرونيمسفيهففقد

رسائلهإحدىفيقالومحبةتقديرمنلهيكئهكانمامدىعلىيقفداماسيوس
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تكتبتماكثرتقرأأنتطويلةمدةمنتنامإيرونيمسجذأالحبيبابنهإلىداماسيوسمن

المطالعألعنتنوقفنالنومكمناأوفظكأنقررثالتياألسئلةبعضإليكاإلي
ارادوتوتيةءالقراتدوأنيجبولكنالكتابةيغذيالذياليوميالخبزهىالمطالعة

19لةسالراسبوساماد

ويقولاألناجيلمقدمةفيداماسيوسإلىيتوخهإيرونيمسهوذاها

مزأقارنأنخكصثوقدواجيفمنذلكومعجديداأخلقأنمئيتريدباليءشىأين
معيتفقماتمييزمنليئذالفروقاهنالكأنابموالعالمفيمنثورةجSuائقديرالكتاب
باستطاعةالجميعألحكامعرضةوأناالغيمارعلىأحكمأنلألناجيلاليونانياألصل

تكونالولكسىللقدسياتهكوئنللئصوصئفسدآنىويدعييصيحأنإنسانأقي
األندجيلمقذمةقفمىكتخثالمعهودةلينيةالالاتءالفراعناالختالفةشديلهنصوصى
ءإهدارسالة

والكمالالمعرفةيطبنالفاضالتءالنسامنجماعةإيرونيمسحولتحلقرومةوفي

التيوباوالالقخمةالقصورأحدفيأئبيناوالدقامعتعيشكانتالتيمرسيالاألرملةمنهن
الياواألرملةوباولينامتوكيوموأوبالزيألوبناقاLLAعمرمنوالثألتينالحاديةفيترتلت
للكتابومفسئرائرشداالصالحةالخدمةلهنإيرونيضيبذلراحاللواتيمنوغيرهن

فقدطويالlأهذهعلىتلبثلماألمورولكنمنهالمزاميرسفرسيماالjالمقدس
منالتخفيفعلىالطحثيقولموخمىالتقشثفأذاهاحياةبعدrAfسنةبالزيألتوفيت
وصرامةطبعهحدةوإذسيماIVjوالذتمبالقدحإيرونيمسإلىاأللسنةفتوخهتحذقا
ووعندماوإكليريكميرعلمانيينمنالكثيرينعليهأئبتقدصراحتهوعنفمواقفه

والرهبانالجاهالتالعذارىعلىبعنفقخمالبتوليةفيبحثهستوكيومأوءللعذراإيرونيمس

وقذعتشنيعوحملةغضبثورةإليهمألمحئمنلهفكاناتجشيعينوالكهنةالمرائينالكذبة
Jطرأقرأنرومةإكليروسمنلهذoالمدينةمن

المقذسةاألراضيفي4

بولينياتسشقيقهرحلتهفييصحبهالشرقإلىإيرونيمستوخهrAسنةفي

صديقهبحرارةاستقبلهحيئاأنطاكيةفيفتوقفالرهبانوبعضأصدقائهوأحد
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وابنتهاباوالبهالتحقتوحيحثكاهنارحمهالذيبولينسواألسقفأفغريوس
المقدسةالديارإلىيتوخهوتقوىفضيلةمنموكبالمترفباتءالنساوبعضأوستوكيوم

وأرضالمقدسفالكتابأرمصرثمالمسيحأرضأؤالفلعممطينفيزوروالصالةللتإلرك
والتوخدالتنعمسك

التيالالهوتيةالمدرسةإلىترددحيثريةاالسكندىفييوئاثالثينإيرونيمسأقام

واستفهمهWIالثاقبةالبصيرةذياألعمىبذيذئمساحتلثوحيثفخرهاأورمجانسكان

43سيسشقرحيثلحمبيتإلىمصرمنانتقلثمالمقدسالكتابئعمياتبعض
24وفاتهسنةإلىIA1سنةمنأيسنة

بلدفيولقيوالعبادةوالتقشئفالرهبانيةالحياةإلممامعهومنإيرونيمسإنصرف

تمكنتوقدالكتابيةاألعمالبأعظمالقياممنمكنهمااالستقرارمنالمقدسالكتاب
للرهبانوالثانيهىبإدارقاللراهباتأحدهماصديرينالخاممالهائنشئأنمنباوال
الناسوتقاطرالوقتضيقيشكوإيرونيمسوكانباولينيانسوأخيهابرونيمسبإدارة

ريفوأنالالتينيةإلىالمقدسالكتابيترجمأننفسهعلىأخذأئهسيماال4عليه
الجامعةوسفروتيطسواألفمسسيينوالغالطيينفيلمونإلىبولسالقديسمائلر
إلىينقلوأنوعوتذيانانويووحخايوحبقوقوناحوموصفنياميخااتءنبوو

لوقاالقديسإنجيلفيأوريجانسومواعظالقدسح3لافيذيذيمسكتابالالتينية

Jلالرجامشاهيركتابويضع

هوتJJحوالقائمالصراعفييدخلأنإيرونيمساضطرrirسنةوفي

فوقفأورشليمأسقفويوحئاساالمينةكونسطنسيةأسقفأبيفانيوسبينأورمحانس
جبلفيمنسكالهاتخذقدوكانروفينسصديقهوقففيماأبيفانيوسجانبإلما

عدةدامالقديمينالصديقينبينتنافىإلمماذلكأدىوقديوحئاجانبإلىالزيتون

هذاالهوتهمنوقفقدأوريجانسبكشاباتالمعجبإيرونيمسيكونوقدسنوات

سنواتمنذبهمودةعالقةعلىكانالذيألبيفانيوسمداراةبلاقتناععنالالموقف

6فيباوالتوقيتوقدالعملعنإيرونيمستوقف403455السنواتفي
الكتاألالتفسيرإلىعادأنعتمماولكئهعضالمرضإثرعلى404سنةالثانيكانون

شعياوأ74لنياادو456موسوعائئليووشعهوjيخماJزكرياخفعا



Veالثامنالقرنإلىالرابعالقرنمن

AE59tj11حزقيالfu41tوylf5أJمنءبتدا1وإرميا

لهمملجأوجدواالذينالبيالجيينضدالحواروضع41I1fاoءشتاوفي514
أورشليمأسقفيوحئالدى

أحاالغربيةالكنيسةعذتهوقدiyأوIN1سنةأيلول30فيإيرونيمستوفي
نيمسووإيرالكبيريغوريوسوغروأوغسطينوسسيوسوأمبرالكباراألربعةمالفنتها

لهأعماثانثا

الكتابئةاألعمال01

الكتابيةالئصوصبعضفيالنظرإعادة

السبعينيةالمزاميروترجمةلألناجيلالالتينيةالترجةتنقيح

علىاعتماداالعبرانمإاألصلوفقالسبعينيالقديمالعهدنصفيالنظرإعادة

وإلوبالمزاميرسيفراإالمنهيسلملموالعملهذاأكثرفقدوقدأوريجانسلمئداسية

الفولغاتاالمقذسالكتابترجمة

يغللموالذيالفولغاتاأىمستعماليزالالالذيالالتيىالمقدسالكتابنص
فييرتقىلديدةالفولغاتا1الثانيالفاتيكانيألمجمعمنبايعاز9V9سنةإالفيهالنظر

هنالكوكان2rArAoالرومانئةمرحلتهفيترجمتهبدأإيرونيمسإلىجوهره

بنصنمقارناالالتيىاإلنجيلنمنأؤالتناولوقدالكنائسفيمنتشرةالتينيةترجماتعدة
انطالقاإحداهماترجمتينلهفوصعالقديمالعهدإلىعمدثمالمتمائلةاآلياتفيالسبعينية

والجامعةشميداألناونشيدواألمثالوأيوبالمزاميرأسفاروفيهانسأوريجاسئداسيةمن

rrبينمااألصيلالعبراألالنصعلىباالعتمادكاملةوالثانيةواألخبار

يكونفقدكافيةتكنلمالعبريةللغةمعرفتهبأنيعترفوإيرونيمس1514
بالذكروالجديريونانيةوترجمةعبرفيبحرفالعبرالالنصتحتويأخرىبسئداسيةاستعان

سنةعهدعشرديالحUبيوسالباباوأنرحميانصاالفولغاتاتبنىالتريدنتينيالمجمعأن
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19rcولكنهمحفقةطبعةالفولغاتاطبعفيبرومةالبندكتيإيرونيمسالقديسديرإلى
آنفاذكرناكما1979سنةإالتجرلمالترجمةفيالحقيقيةالنظرإعادة

هايتعلقومابئةالالتفسرات

عملهفينلمسولهذاعنهانحرفثموريجانسaأمرءبدفيإيرونيمستتلمذ
مسنوشيئاتسرعانلمسكماالحرفيالمعنىإلىالرمزفيالمعنىمنتدرخاالتفسيري
الضحالة

المزاميرفسئركماوحزقيالأشعياسيماوالءاألنبياجيعإيرونيمسفسئر

ترجمالنهذلكإأضفبولسللقديسرسائلوأربعمنىالقذيسوإنجيلوالجامعة
ألوسابيوسكنLمlاءأحماوقاموساإلسكندريلفيلونالكتابيةالمعاألقامحوكا

سكندريلا

شئىترجمات

93واألناشيدنشيدفي2وحزقيالفيا4وإرميافيموعظةاfألوريجانس

لمالتينفسهللكتاروفينعمترجمةمقابلالمبادئفي4وأشعيافي8ولوقاإنجيلفي
وصحيحةقةدقيإيرونيمسمجدها

فيأمبروسيوستماديفيهيفضحالقدسالروحفيبحثاألعمىلذيذجمس

نفسهالموضوعفيهعابمالذيكتابهفييذيمسSعلىاالعتماد

سائلوالرنيةهباالرالنظموتالميذهخوميولملبا

منالثانالقسمذكرهعلىأتيناالذيالقاموسعنفضالالقيصريألوسابيوس
تاريخه

وعقائدئةعيةدلىأعمال

الرهبانيةالحياةالكاثوليكيةالمثلعنمدافغااألعمالهذهإيرونيمعفييظهر

وبيالجيوسأوريجانسأضاليلويناهضالخيرئةاألعمالمريمءالعذراتكرحمالبتولية
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الكاغلياريلوسيفيروسءآرايفندئوذكسيواألراللوسيفرفيبينالحوارفيا
يعفدونهاألريوسيونكانالذيالعمادصخةينكركانالذي

وبأنالزواجمنأفضلليستالبتوليةبأنيقولكانالذيهلفيديوسضذ2
يسوعوالدبعدأوالداأنجباومريميوسف

منأفضلليسالتبئلأنيعلمكانالذيrrجوفييانسضذكتابان3
قيمةالوأنالخطيئةإلىيجرهأنإبليسيستطيعالالمعموديةنالالذيوأدنالزواج

للضيام

وعدةالرهبالوالمثالالقديسينتكريمعناعا406Uفيجيليانسيوسوضد

طقسيةأمور

تاريخيةأعمال2

وضعفد70ئغيدالرومانيالمؤرخسواتونيوسكايوسكانالرجالمشاهر
الرومانيةللعبقريةتمجيدالالرجامشاهيربعنوانشهيراكتائااألباطرةسيرعنفضال
فيهئشيدنفسهبالعنوانكتائاrr3سنةيضعأنإيرونيمسإلىالكتابهذاأوحىوقد
للعبقريةتمجيذابعهدهءوانتهاالرسولببولسءداابتمسيحياكاتباوثالثينوحمسةممئة

ينضئمالالمسيحيةأنتدعيكانتوالتيشائعةكاشاالتيالمقولةعلىاوالمسيحية
وعلىالمقذسالكتابعلىهذاعملهفيإيرونيصاعتمادأكثروكانالجقالإالإليها
جئاديوسواصلهوقدالكنيسةءآلباتاريخأولالعملهذاعدالكنسيأوسابيوستاريخ
الذي10lA1lاإلشبيليوإيسيذورس8494cنحوسيليةمرأسقف
اهتمامهأكفرحصرالذيvvااللليطليوإلدفنسوإسبانيةأفريقيةمنءآباأضاف

المحليNالتارفي

سائللز103

حياتهعلىتكونماأدلوهيودينيةواجتماعيةتاريخيةقيمةإيرونيمسلرسائل

تتألفالرسائلهذهومجموعةالمقدسالكتابعلىوقالكهوخلقهالكتابةفيوأسلوبه
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مدىعلىوتمتدإليهموخهةرسالة62وإليرونيمسرسالةمنهارقما50من

c4سنة

رسائلمضمونهافيوهيوالمبنىالمعنىحيثمنرائعةمجموعةالرسائلهذه

إلىرسالةمنهاوتفسيريةتعليمتةورسائلأدفاعيةورسائلنسكيةرسائل3شخصية

وأخرىالكهنوتيةالحياةفينيبوسيانسالكاهنإلىوأخرىالبتوليةفيأوستوكيوم

وتنشئةالثقافةتاريختعابمالرومانأرسطقراطييمنوغودنسيوساليناإموخهة
الفتيات

ابرونيمسالهوتوجوهثالثا

رجلفكانالفلسفيوالتأملالالهوتيالتنظرإلىالميلإيرونيمسيوهبلم

ضاياالقفيمتشمدداوكانالعمليةوالحياةوالليتورجياالمقدسوالكتاباقعالو

وصعوباقاالحياةلمقتضياتالتففمشديدوإنسانيااألخالقية

الوحي01

فمثسيئاشيئالماثمالمقدسللكتابالرمزفيالتفسيرأنصارمناألولىكتبهفيكان
الطريقةعسنمالLكتخلئايتخلىأنغيرمنوالتاريخيالحرلبالتفسيرطريقةإلمط

ووقفمختلفةتناقضاتفيوقعتاماتقيذاالتفسيربادئيتقئدلموإذاالسكندرئة

الخطأعنالمطلقةالمقدسالكئاببعصمةيقولإئهأساسيةقضايافيمضطربةمواقف

فيةالوارالقدبمالعهدبأسفارإاليعترفلميهودفيوبتأثيرالحرفيبالوحييحترفلموإن
Protocanoniquesالمقذسأللكتاباألؤلالقانون

والنعمةالحرية02

وهوالخالصنظامفيرياذضرليعنصرانهماإيرونبممملىنظرفيوالنعمةالخرئة
أناللةوعلىنبدأأنعلينامثالفيقولللعملالسئابقةبالئعمةيعقرفالأقوالهبعضفي

DeiScilliusincipereestNostrumس3بمperficereيتقم
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أننستطيعاللةعونعلىتعتمدأيضاإرادتنايقولأخرىمواطنوفي

اللةيفإلنالمإذانتوب

فتراتفيإالخطئةباليكونأنيمكنهالاإلنسانأنيعلنللبيالجيينمحاربتهوفي
خطيئةباليكونأناإلنسانمنئطلبفأنخطيئةبالوحدهاللةاللةوبنعمةوجيزة

اللةيكونأنمعناه

األخيرةاأليام03

تأئروقدمعتدالعقائاالدينونةيومسيلقونالخطأةالمسيحيينأنإيرونيمسيرى

3أفونفسياداخلياسيكونآنهورأىالجهنميالعقابأبديةموضوعفيبأورمجانس
6ه

أناستطاعوقدالتأثرشديدةوأعصابئرقفإحساسرجلإيرونيمسكالت
وعلىذيلةرالعلىكالسيلينصثوحقدهالفظاظةحدإلىيبغضوأنالححثأرقآيحث

جارحةقسوةفيالفسادعنالمسؤولينوينالالهرطقة

وكانبهوالمعجبونأحباؤهكثركماخصومهكثروقدالكثيرينأثارالتأثرهذا

رجلفإيرونيمسوكنيستهالمسيحطلبفيباندفاعهوالتمتعتفسيرهحماعيملونNcئريدو
لهمشقفألثهاليومالمفسرونعليهتفوقوإنومجدهفخرهذلكوفيالمقدسالكتاب

2الرورجلذلكإلىوإيرونيمسمائدتهفتاتمنالكثيرلهمتركوألئهالواسعالطريق
وترجمةوتفسئراULاآوسعةعلفاعصرهعلىهيمنالذيالعمالقإتهالتقشئفوبطل

L5ىوJالمتكلمينألسنةوعلىالكتابيينأقالمعلىظهرأثراالعصورمدىعلىلهفكان

الدهرمنتهىإلىالناسبهوشغلبههامالمقذسالكتابرجلأبداوهوالرسامينريشسة
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rat304آوغسطينس

VYV

حياكهyأو

ونشأتهمولده

والمسيحيةالحديثةطونيةواألفالشلثإلىالمانويةمن2

الكهنوتإلىالمعمودتةمن3

واألسقفالكاهن04

سئيناألريومقاومةالبيالجئينمقاومةالذوناتيينمقاومةننوتنالمامقاومة

أوغسطينسوفاةه

لهأعمانئائا

ثالئا

خاتمة

افاتالعتر10

الفلسفيةاألعمال

اللةمدينةالدفاعيةاألعمال

ةالعقائدئاألعمال

الئالوثفييديوناألنخكل

النفسريةاألعمال06والبيالجيةوالدوناتيةالمانويةضداألعمال

المواعظ08اعويةوالرواألخالقيةالالهونيةاألعحال

الشئحر010ئلسالرا

أوغسطينسأعمالمضمون

تIهبالالفلسفةعالقةا

لوثلثاا03

األصليةالخطيئة05

ءالعذرامريم7

لكنيسة109

اللةوجودعلىاإلرهان02

لحلق104

والخالصيةالمسيحانية06

األبدممهأاللةءوقضاالنعمة08

لةلذوا1اراألسر01
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حيائهألوأ

عندماإالانالهتعرفلمأثراوأبعدهمالغربيةالكنيسةءآباأشهرأوغسطنس
مواهبشهدتحياتهمنلىCOاالثالثةالعقودالالهوتيةبخالصتهاألكوينئتوماظهر

فيبرزتبحيثاألهميةمنكانتالحياةهذهأنإلىيشركانءشيالولكنعطمة
منولهcrAVسنةالفصحءمساالمعموديةسرميالنوفينالعندماالعالصيالتاريخفرائد
أنيقأدببأسلوباعترافاتهفيوصفهااضطرابسنواتهءوراكانتسنةrrالعمر

ئتئملمواعظPjcسائلوالركسيشياكومفيالمدؤنةالحواراتسيماوالاألخرىواتاره

أنلكsإلىأضفاهتدائهمغجزةعقبتالتيالسنواتوتواكبالذاتئةحياتهسيرة
تبفىماتوفركالمةأسقفبوسيديوسوصديقهتلميذهوفاتهبعدوضعهاالتي0السيرة

العظاموالمأتيباألحداثالحافلالتاريخهذامصادرمن

أجرىوقدنظرإعادةممثابةكانآلثارهجدوالحياتهأواخرفيأوغسطنسوضع
فيإالالنظرةإعامنيتمكنلمإنوهووإضافةوتنقيخاوتلخيضاتعريفاقلمهفيها
r9المؤئفاتتلكاكاذفقدوالمواعظوالخطبالرسائلعدامافيأيمؤئفاتهمن

البشريالعقلخلفهماأروعمناليومإلىتزالالفريدةقيمةذات

ونشأتهمولدها

أخرسسوقتاغسطاممدينة354سنةالثانيتشرين13فيأوغسطينسؤلد
المعموديةسرنالالمجالسأحدفيموطفاوثنياباتريسيوسأبوهوكانالجزائرفيالحالية
بصبرتتحملالتقوىشديدةمسيحيةامرأةمونيكاأمهوكانتrYوفاتهقبيل

أرادأالذيابنهماعلىمنصبينزوجهاوطموحطموحهاوكانالغضبيةزوجهاثورات
ميالنوإلىسيرافقهنافيجيوساحمهأخألوغسطنسنsك3زاهرامستقتالالفريدةلمواهبه
فقدطفولتهفيالمعموديةينللمإنوهوiwاعترافاتهفيإلبهاألمحوقداحمهانجهلوأخث
فيلتغرسجهدهاقصارىتبذلأمهوكانتوالدتهمنذالموعوظينصفوففيسمحل

نواإليمانروحوتبصهسيةالالحفالتإلىأحيائاوتستصحبهكنيسةالححثنفسه
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القلقةحياتهتحلولمالمسيحمناالقترابفيويسعىمسيحيانفسهيعدأوغسطينس
إليهايصبوكانالتيالحقيقةعنالبحثدوناهتدائهقبلوالمضطربة

يعمدأنفطلبمرضبهالمعندماعمرهمنعشرةالثانيةفيأوغسطينسكان
ية1لمااحالهماضيقةعلىaأبواوكانالمعموديةأمهفأرجأتسرعةفيتعافىنهولك

أساسىشرطوذلكوالثقافةالتنشئةتكونماأكملعلىابنهمايكونأنفييسعيان
والخطةءالقرااالبتدائيةالدراسةفبعدالسياسةأوالمحاماةأوالتعليمإلىطامحلكل

أوغسطينسأتقنهاالتيواألدباللغةدراسةمستوتينتقتضىالتنشئةهذهكانتوالعد

الحسابوالفنونالعلوموسائروالبالغةوالخطابةالجدليالمنطقودراسةتاغسطافي

منالقريبةراjممدينةفيباشرهاالتيوالفلسفةإوالهيئةوالهندسةوالموسيقى

العقوباتإلىءواللجوالشدةالدراسيةلحياتهعرضاأمرينمننفسهنفرتوقدتاغسطا

هوميرسفيهايستسغلمويستسغهالمالتياليونانيةواللغةاالبتدائيةالدراسةفيالجسدية
إلىعادعشرةالسادسةوفيشديداإتقانادراستهاوأتقنوفرجيلهاالالتينبةاستساغكما

والفساداللهوشبانمنجماعةفيفراغسنةفقضىبأبيهلالحUضاقتوقدتاغسطا

السياسيوالمركزلواليةاعاصمةقرطاجةإلىأوغسطينسانتقلrviسنةفي

عندماعمرهمنعشرةالثامنةفيوكانالحقوقسjJدلمتابعةالشماليةأفريقيةفيوالثقافي

ئهsتوقدمنولهالمسرحيهوىوكانأديوداتسأذكراولدالهأنجبتفتاةعلق
منويعدهاأمهديانةويحقروعنفواناكبرانفسهمألماأقرانهعلىالدراسةفيوتفوقه

حقرمافيهفوجدلشيشرونهورتنسيوسالحوارقرأrvriسنةوفيالباطلةالخرافات
دراسةتولرهاالتيالمتعةتطلبإلىبهJUووالشهوةالبشريوالمجدالغنىنفسهفي

ماأملهفخيبالمقدسالكتابةءقراعلىوأكباألزليةالقضايافيوالتأملالفلسفة

aالمغزىفيغموضومنالتعبيرفيخشونةمنفيهدف

فيتعاليمهمينشرونالمانويينلنشاطواسعاميداناالعهدلذلكقرطاجةوكانت

دينيةسلطةكلمنبالتحرروينادونجهيربصوتالمنابرويعتلونأنيقةنشرات

ولدىإليهوانحازأوغسطينسالمذهبفأغرىالعقلعلىقائمتعليمهمأنويدعون
منبيتهافيتستقبلأنرفضتمونيكاألنرومانيانسصديقهعندنزلتاغسطاإلىتهعو
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عنابنهايعودحئىاللةإلىوتتضرعوتتلوعتبكينتوالكاثوليكيالمذهبعنتخلى
وضاللهغيه

وأملءعزافيهلهانajsمونيكاأفرأتهحلمقضةاعترافاتهفييرويوهو

وعلىأحزانهاثقلتحترازحةكئيبةخشبةعليواقفةالحلمفينفسهاوجذتقال
التيالدئوعوعنغضهاعنويسألهالهافيبتسماI9Jبشراوجههيطقحفئمنهامقربة

عليتبكيبأئهاأجابتهوحينمنهايتعلمأناليعلمهاأنيبغيوهويومياتذرفها
فرأتنينظرتوللحالقطافترقناومامغامقيمانآنناإلىمشيراونبههاخاطرهاطمأن
الحلويوحناتعريبالعترافات1الخشبةتللثعلىواقفامنهامقربةعلىحقا

ذهبمافيويخخهأوغسطينسبابنهايجتمعأناألساقفةأحدإلىمونيكاوطلبت
ذلكعندالدموعهذهمثلدموعابنيهلكأنالممكنغيرمناألسقفJUفقاإليه

أصدقائهأحدالموتخطفحتىعادإنLAJبيتهاإلىأوغسطينسيعودأنرضيت

والخطابةالبالغةلتدريسقرطاجةإلىوتوخهالوجدبهفاشتذ

والمسيحيةالحديثةواألفالطونيةالشكإلىالمانوئةمن2

نظرفيمذهبضمنمحصورةداقدىتكنلم5أوغسطينسهئمالفلسفةأصبحت

األخالقعلمئهوهمافيالعمليالحقلإلىأيضاتمتدكانتولكئهاعقليءبناضمن
أهاعلىثمستحوجهفييبرزوهاأنالمسيحيةعللمدافعيناالمتدادهذأأتاحوقد

التوراةفييجدلموإنوإئهأوغسطينسلنظرالفئاذللثكالطIJالحقيقيةالفلسفة

حيرتهوفيوقضيتهالمسسيحوجهفكرهسغلفقدشيشمرونكتبفيجذبهالذيالجاذب

شتىعسنستجيبأنهاوحمسبالمتعذدةالعصرذلكبدعإحLالمانوتةإلىانضئم

سلطةعلىإأليقومالالذيلحاناإلمكانفيالتنشئةوعقالنيةالمسيحاسمتساؤالته

علىقائفامقبوالحالالشرقضيةوحلالمقدسالكتابمنالقديمالعهدورفضالكنيسة
النورمبدأأزليانوهمامتحاربانمبدآنوالشرفالخيرثنوئةلمللعارؤية4ئةUدتةرؤي

ومادةروحمنالمركباإلنسانقلبفييتصارعالناللذانوالظلمة
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فيقضاهاالتيالسنواتولكنسنواتتسعلuاهذهعلىأوغسطينسلبث
عاجزونأئباعهاوأنوبطالنهاالمانويةعبثيةفشيئاشيئايلمسجعلتهللئدريصقرطاجة

زعيمهاواجهوعندماتناقضاتمنفيهاماتبريرعنوعاجزونانتقاداتهعلىالردعن

Iالمقنعالجوابعنعاجرامتحذلفاإألفيهيجدلمقرطاجةفيفوشتساألسقفوحي
ائمطفئنوالكالم

وأشدرصانةأشدطالبافيهايجدعلهرومةإلىأوغسطينسانتقلrArسنةفي

الحديثةالشكوكئةةيمي15Aأفيوجذولكثهأملهفخابالبالغيةوسهدلتلقياستعدادا
إلىيكونأنالحطءشانفسهاالسنةوفيالثهدئةبعضالنفسياضطرابهيهدئمابرومة

علىللخطابةأستاداومةLsJحسيفاكمنمميالنواإلمبراطورفيالبالططلبفقدجانبه

فيليالمانويينأصدقائهمنشديذادعماولقىبطلبهأوغسطينسفتقدمالخزينةنفقة
اإلمبراطوريللعرشوخطيباوالخطابةللبالغةأستاداميالنوإلىانتقلrfAسنةخريف

والديىالفلسفنأوغسطينسموقفإلىبالنسبةحائهاسيكوناالنتقالوهذا

استقبلهوقدوالقداسةالبالغةفيالضيثالذائعالمدينةأسقفأمبروسيوسأوألهنالك
حفالتلحضورأوغسطينسهاتسلحالتيالموعوظيةوهنالكراLحالأبواستقباال
المانويةأوهاممنتخلصبعدماالحقيقةعنالبحثفيالكاويةالرغبةوهنالكاألسقف
وأوغسطينساألياموتمروتتضرعتبكيالتيوالدتهوصورةالداخليالدافعأخالزاوهنالك
قلبسسهإلىتدخلاألفالطونيةممسحةالممسوحةأمبروسيوسوتفسيراتالكنيسةإلىيتردد

موقفمنوتنقلهالمقدسالكتابفياإللهيةالحقائقأسرارعنلهوتكشفوعقله

سنةربيعفيميالنوإلىمونيكاأفتصلءاألثناهذهوفيالمتففمالمؤئدموقفإلىائمصثتقيح
crAaشكحالةفيبعذكانوإنالمانويينضاللةمنتحررقدابنهايكونأنويغبطها

زواجبعدعلهبالزواجابنهاءإغراعلىمونيكاوتعملالمذاهبلمائرإلىبالنسبةمنهجي
جمهورإلىواالنضمامالمسيحإلىالكاملوالتوخهالمعصودئةطلبيقررومريحناجح

معهايعيعثكانالتيالمرأةULافييبعدأنأوغسطينسفأفرالكاثوليكيةالكنيسة

مونيكاوجدتهأبيهجانبإلىظلالذيأديوداتسابنهادونأفريقيةإلمطفعادت
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الرهدأيالفلسفةطلبفيالرغبةبينمشادةأوغسطينسنفسفيقامت

ومطالبهالجسدحياةإلىتشدهكانتالتيوالشفوةالعقليةللحياةواالنقطاع

قامترجمةفيالحديثةاألفالطونيةكتحترفاقهبعضعليهعرضrAlسنةمطلعوفي
نحوالمسيحيةإلىاهتدىقداألخيرهذانjفكتوريئسماريوسالشهيرالفيلسوفها

أوغسطينصرلJقمثاالألوغسطينسحمبلشيانسالكاهنوقدمه55rسنة

نعمةقبليوملهأئاالحالماألسقفابروسيوساتخذهالذىوهوحمبليشيانقصدث
الننىعلمإذفهئأفيوضالليشروريعنأخبرتههألاالبنمحبةمجبهكانلقدالمقدسالعحاد

فيسابقاالفلسفةأسماذفيكشورينسالالتينيةإلىترجمهاأفالطونيةكتبعدةعلىاطلعت
منسواهاعلىأطلعلمألئنيهئأنيلقدثابتةشهادةعلىبناغنصرانياماتالذيرومة
ألاألفالطونئةالكتبفيلمالعاأركانمقتضىعلىوخداعاكذتاالمألىالفلسفةكتب

روابطإليهتشدهالذيفيثثورينسعنذكرياتهيستعيدراحثمكلصتهوإلىاللةإلىسبيل
ءالحكماعنالمحجوبالمسيحيالتواضعاعتناقعلىليحثنيرومةفيكانمنذوثيقة

نعمتكمنعطيمفتحهءاهتداألنفيكتورينسعنهذاأرويإثنىلألطفالوالمكشوف

ولهفلسفتةكتبعذةعلىمفغاوالفنونالعلومفيضليعاكانلقدعنهالسيهوتيقبخ
فيتمثاأللهفأقامواالعاليةالمراتبوذويءالنبالأوالدمنالكثرينعلمقيمةامجاثفيها

الحلويوحئاتعريبالعترافات1وعملهلفضلهتخليذابرومةالساحاتإحدى

عندةوانحلتوالخيرالكينونةوأئهروحاللةأناألفالطونيةمنأوغسطنستعلم
المخلصالمسيحمعضلةوبقيتإنيةواللهجوهرالالذيالالخيرآنهعلىالشرمعضلة
الضعوباتبتلكوإذاقالبنهميطالعهابولسالقديسرسائلإلىأوغسطنسفتوخه

ال4ءواألنبياالئاموسبأقوالوإذاتتالشىفيهابذائهذاتهيناقضبولسأنإليخيلالتي
أعملأخذتوحينالنقيةالكتابآياتبينالوحدةلىوظهرتوكالقهمءتتال

ممهوراكتبكفيهذاءجاقدحديثةأفالطونيةكتبفيقرأتهصحيحكلأنأدركحت

اإليمسانقاوإالعقلفإئااالختيارمنبدالأنأوغسطينسأدركوهكذابنعمتك
متكامالنوالعقلاإليمانأنوأدرك

بونتشيانسعنهحدثهبعدمامصرفيالرهبانأبيأنطونيوسصورةلهتبدتوأخالزا

النعمئاكوأخبارأخبارهروايةفيوأطنتالحكومةفيرفيعمنصبذورجلوهو
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الجفالحمعتاLSموههنانعملاUoقائالوصاحألبيوسإلىفهرعوالمتزفدين

إلىاندفعثموالدماللحمفينتمرغالفارغبجلمناونحناغتصائاءالسمايغتصبون
منJالحاتلكعلىأوغسطنسكانوفيماالرائعءاالهتدامشهدكانحيثالحديقة

واقرأخذأواقرأخذقائاليصيحولدصوتجيرانبيتمنممعاالضطراب
legetoilelegeTolleأنطونيوسدعاكمايدعوهحماوياءنداالصوتذللثفيفرأى

الرومانيينإلىبولسالقديسرسالةعلىووقعففتحهالمقذسالكتابفتحإلىقديما

والlوالسحكربالفصوفالارالنوضحفييليقكماالئقاسلوكالنسفكنيقولحيث
قتضواوالالمسيحيسوعالربالبسوابلوالحسدبايخصاموالوالعهربالمضاجع

حتىالكالمهذاةءقرامنانتهىإنوماروشهواتهءلقضابالجسد

األوهامدياجيرمنعليهمستولئاناKمابددطمأنينةشعاغقلبهفيأشرف

الكهنوتإلىالمعمودئةمن3

وأوغسطينسوإيرونيمسباسيليوسعندالمسيحيةإلىاالنتقالفكرةكانت

أوغسطينساختياروكانونسكتعبدحياةباختيارتقترنمعاصريهمبعضمنوغيرهم

بكسيشياكميفركئدسريفيمقرفيوأصدقائهأقاربهوبعضوابنهوأفهوينعزلأن
Iثالثةقضىاإلمبراطوريالبالطفيمنصبهمناستقالتهوبعد3خريففيلك

طريقةعلىوالتحاورالمقذسكتابالةءوقراوالتأئلالصالةعلىئكياعزلتهفيأشهر
الشمرومسألةوبطالنهالشكوكيةمذهبئناولتوروحيةفلسفبةقضايافيأفالطون

لكإjالنفسوخلوداإللهيةوالعناية

أديوداتسابنهواسماحمهليسخلميالنوإلمماأوغسطينسعادrAVسنةأوائلوفي
األسقفقامالسنةتلكمنالفصحليلةوفيدالعماطابيبينألبيوسصديقهاسمو

ماأتمعلىوهىمونيكابحضورميالنوكاتدرائيةقبةتحتالتعميدبحفلةأمبروسيوس
والسعادةالغبطةمنتكون

فيالرومانيالمرفأإلمافانتقلواأفريقيةإلىالعودةذلكبعدورفاقهأوغسطينسقرر
تشريناrفيفتوفيتالمرضعليهاوامشدمونيكامرضتإالمبعذةاإلبحاروقبلأوسمبا



vrالثامنالقرنإلىالرابعالقرنمن

وفيرومةفيءالشتافقضىسفرهيرجئأنأوغسطينسواضطرcrAVسنةالثاني
فيهجمعديرشمبهإلىمترلهوحولتاغسطافيوأقامأفريقيةإلىوصلwAAخريف

سنةتوفسيلذي1أديوداتسوابنهوساويروسوأفوديوسألبيوس5غاLأصد
rAli390المقدسالكتابةءوقراوالتأئلالصالةعلىقائفارهبانيافيهالنظاموجعل
اللةعبادةإلىواالنقطاعالنسكحياةأيوالرهبانيةالفلسفيةدعوتهفيوالتبخر

الداخليئالمعلمأيالمعلمفيالموسيقىفيbأبحاثعدةاك3Bإوضعوقد
bعلىأوغسطينسصضموهكذاالحقيقيةالديانةفيوالمانويينالتكوينسفرفي

مباشرةخدمةالشعبلخدمةيعذهكاناللةولكنالقشيفةالرهبانيةالطريقهذهسلوك

النساسوأناوالدالالقاضيعندذاعتقدالمعرفةوسعةالتقوىفيشهرتهأنسيماyو
ضيقاقمفيواستشارتهمشاكلهملعرضصوبكلمنعليهتقاطروا

الجماعةصفوففييسيطركاناالضطرابأن535العظةفيلمؤمنيهروى
معرضةكانتالنخبةوأنلألسقفثةيرتضيهقنباختياريتمعمئكالشعبكان3إالمسيحية

يتحئبأوغسطينسكانولهذاالكرسيشاغرةممدينةمرتإذاسيماوالاالختيارلهذا
كاذموطفلمقابلةهيبونإلىمضىأن3سنةوحدثأسقفهافقدتممدينةالمرور

فسسرعءإلنشانفسهالوقتوفيرهبانيتهسقفتحتوالعيشجماعتهإلىاالنضماميريد

كانالكنيسةدخلوعندمLوجوارهاالبلدةءأبنامنءشامنكلإليهينضويجديد

لهعوئايكونانهاAKليختارأنأبرشيتهمجلسعلىيتمئىشاخوقدفاالريوساألسقف
أوغسطينسإلىاألنظارفتوخهتالرعيةأحوالوتفقدالوعظسيماو4مهضتهفي

LJاكاهنأوغسطينسالجميعحAمنئدلسهيكنلموجدااألمرعليهفشق
جانبإلىحديقةلهففذمتموسئستهفرعءإنشاعلىذلكمعبقىولكئهاالنصياع
395أواخرفيللشعبوواعطالفاالريوسمعاوناكاهناورسمالديروأقامالكاتدرائية

r91أوائلأو

r915irواألسقفالكاهن04

بينماأسقفارسمأنعئموماعمرهمناألربعيننحوفيكاهئاأوغسطينسرسم
غيوراراعيافكانهيبونعلىلهخلفاثملفاالريوسمعاوئابTوcrآيار
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ففيالروحانيةعميقروحانياورجالالنظيرمنقطعوالهوتياأثرذاكنسياوسياسيا
ققرعيشةالحديقةيرفيعاشكاهئاأصبحوعندمايملكماكللديرهبذلتاغسطا
الكهنةواجتماعالتقشئفداراألسقفيةدارمنجعلاألسقفيةإلىرقىوعندماوقخد
فياألخضائيينأكابرأحدTrapeAgostinoترابيهأغسمطينوكتبوالعبادةالنسكعلى

المختلفةأنشطتهعنمتحذثال4JUأوغسمطينسالقديسموضوع

متواصلةامعدةوأحيائاحواالسبتيوميفيوعظهيبونلكنيسة
األمورفيللبمثوالشعباإلكليروسرجالاستقبالاليومفيمزتينأخرىوأحيانا
إرشاداإلكليروستنشئةواأليتامءبالفقرااهتمامالمحاكملدممطومالحقتهاالضعبة
السلطاتلدىسثطالتوالمرضىزيارةالكنيسةأمالكإدارةوالراهباتالرهبان
المسيحئةالجماعةلخدمةمدنيةال

زيارةالسنويةالسينودساتلحضوروشافةمتعددةأسفارأفريقيةلكنيسة
الكنسيينءالرؤسا

مؤئفاتشتىأسئلةعنأجوبةمختلفةالهوتبةجداالتالجامعةللكنيسة
لهاعدالرسائلمختلفةموضوعاتفيمتعددة

كانتالتيالمختلفةالتياراتربةLAJالعقيدةءصفاعنمسؤوالأوغسطينسكان
المانويونثالثةواجههمينالذالخصوموأبرزمفسدأومتهخمكلعلىالردc3قددها

البيالجيونوتيونناالذوو

إلىrqaمنالمانوئينمقاومة

والقلمباللسانالمانويإنيهاجمراحاألسقفيةالمسؤوليةأوغسطينممرتسلممنذ
ويناديالشعبيضللكانالذيبونهيفيالمقيمالقرطاجيالكاهنفرتوناتسفناظر
غيرإلىهيبونيغادرأنفاضطرخخجهوسفهلسانهعقدإفحاماوأفحمهبالثنوية
بإقوماحاحمةكانتهيبونكاتدرائيةفيعلنيةمناظرةالمانوفيفليكسوناظررجعة
هذهلتفنيدألمجاثعدةوضع404األؤلنونqrtsfISiaآببينماأيوتلكهذه

والجديدالقديمالعهدينفياللةوذاتيةالشرمصدرفيهاعابمالضاللة
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YإلىrAIrمنالذوناثئينمقاومة

شاعتالتيالدوناتيةالبدعةسيماوالالبذعمرقتهالكنيسةراعياأوغسطينسكان
اضطهادبعد312ونحوالشماليةأفريقيةكنيسةفيهاتغرقوكادتعاماممانينمنذ

ائهموهالذيقرطاجةأسقفبششليانساالعترافالدوناتيونرفضديوكلسيانم

كنيسةينشئونآنهممدعينكنيستهوعنعنهوانفصلواللوثنيينالمقدسةالكتببتسليم

لمويرتدعوافلمغيهمعنردعهمLمحاباطسنىأوغسطينسعالجهموقدمقدسة
يلجأأنأوغسطينسفاضطروالعنفالتهديدأساليبإلىءواللحوالمهاتراتعنيكفوا

ألمجائالكSلىووضعتجاوزاقمعلرفىالدولةفيالتاديبيةالقوىتدخلوإلمماءالقضاإلى
شجيئنشيدوهوu0دوناتسفرقةضدمزمورمنهامذهبهموتفنيدعليهمللرذكثيرة
وحدةفيو40نحوالمعموديةفيومنهاوضاللهاالدرناتيةظهورعنفيهتحدث

مرشلينسحضرهعموميمجلسانعقدillحزيرانوفيأيضا40نحوالكنيسة
9VYوأوغسطينسسةبرئاكاثوليكياأسقفاAYمنوتالفاالمبراطورفيالمفوض

أصدرالثانيكانون35وفيألوغسطينسفيهالفوزوكاندوناتياأسقفا
لمخططاقموالتصديالدوناتيإنبقمعقراراهونوريوساالمبرأطور

اتهولىt4أمنالبيالجيينمقاومة

بيالجيوسقضئة

سنةقرطاجةفيبأوغسطينساجتمعوقدالنعمةضرورةيشكربيالجيوسكان
146لرسللة1عقائديةمشادةإلىبعدمافيتحولتمراسلةالرجلينبيننت

ميليفمجمعحرم4هسنةوفيشديدةنهضةالبيالجيةوجهفيأوغسطيئسنهضوقد
الباباثبت417سنةوفيYccV1cAcc1AYATcالرسائلبيالجيوس

الحرمشنتيوسآنو

الهوتهينشروراحrAنحومنذرومةفياستقرإرلندفيأصلمنبيالجيوسكان
إلىالمعسيحيينجميعيدعووكانواستحسانارواخاويلقىوالترفبالتنسكمواطنفي
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فياإلنسمانalإراتقريرأهميةعلىمشدداأصيلةمسحيحيةحياةليحيواوسعهمفيبذل
هوالذياإلنسانأنمنانطلقوقداإلرادهذهوفقالعمليوالسلوكالخيرتطلب
التقريرمقدرةثممنويملكالئعمةيملك26اتكاللهصورةعلىمخلوقبطبيعته
وزنايقيمالوهوالخالصعلىويحصلبالمسيحمقتدئااللةصاياaليخضعبأنالحر

سخصيةخطيثةنظرهفيإئهاجيلإلىجيلمنتنتقلأصليةخطيئةألهاعلىآدملخطيئة
وهكذاوالمقاومةالتصديعلىالقدرةتملكإرادتناولكنممثلهااإلتيانعلىتحث
تحميديعارضثئممنوهواللةنعمةلناتجلبالتيلألسرارالذلكفيالفضلرادتنافإل
للخالصضرورئايعدونهالمسيحيونكانالذياألطفال

اإلنعسانكانفإنرأخطامنالبيالجيةتعليمعليهينطويماأوغسطينساكتشف
فحاوقصدهإرادتهممجرديخلعأنيستطيعأيالخالصيستحقأنبنفسهيستطيع
إلىاألولىرسالتهفيبولصمنهحذرماوهذاالصليبعلىيموتأنالئهالبنالداعي

وضع2سنةوفي71ااكوrالمصيحصليبيبطللئالقالحيثالكورنشيين
لاألطفاوعمادةالخطأةاستحقاقاتفيبعنوانالبيالجيةضدكتبهأولأوغسطينمس

لالشتراكالمعموديةوضرورةالبشرئةاإلرادةتسبقالتياللةنعمةضرورةعلىيشددحيث
ظهرالنقاشسيافوفياألصليةالخطئةعلىواالنتصارالصليبعلىالمسيحموتفي

فيهابينوالنعمةالطيعةفيووالحرفحالروفيOمثلمنأخرىكتبألوغسطينس
الاللةاياوتحقيقوأنوتخلصهاالطييعةتحررالنعمةوأنتتنافيانالوالطبيعةالنعمةأن
اإلنسانترافقالتيالنعمةمعإاليتغ

آكالنوأسقفيوليانسئةقض

إيطاليةجنوبيفيبلدةاكالنوأممقفيوليانسرأسهمعلىأسقفاعشرتسعة
اللسانوسليطذكيايوليانمرجالوكانالبابالحرميأهوالموبيالجيتهمعلىأقاموا
فردباطرمقوبلتاستيضاحرسالتيالباباإلىووخهعنيفةمهاجمةأوغسطينسفهاجم
فيالهوتهوبسمطمنهاالرابعينهيأنقبلتوفيمؤئفاتأربعةفيأوغسطينسعليه

يوخهالذياألصيللنظامهاتخضعtryآدعثرةبعدالعثئهوةأنوفيوالشئهوةالزؤاج
آدممعصيةتنتقلوهكذاانتظامغيرفيفيالمالمالعاإلىتتوخهولكئهااللةإلىاإلنسان

المتعاقبةاألجيالإلمما
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ريوسئينايةمقاومة

فقدذلكضئيالكانأثرهاولكنأفريقيةفييةاألريومفلولبعضظهرت

فنحوالجوهرفيمختلقينغيرواالبناآلبأنوبينمرتينبشدةأوغسطينسلهاعرض
كتائاألغوسطينسقدمواأريوسثونبينهمءغربامسافرونهيبونفينزلAtسنة

منبأمرالبالدإلىيفدونالغوطأخذi1Vسنةومنذبندابنذاففئدهأريوسيا
أسقفهميصحبهمأريوسيينوكانوانيفامحيوسبونتالكوورثإلخماداإلمبرأطورئة

آراكهوسفهعلئاأوغسطينسفحاوره

غسطينس9lوفاةه

علىلهخلفاهيركليوسالكاهنإعالنإلىشعبهأوغسطنسIyf1sسنةفي
سنةوفيمؤئفاتهجميعفيالئظريعيدأخذ01OV5بينوماوفاتهبعدهيئونكرسي
rاللةمعلوحدهيتركأنفطبهيبونيطؤقونالفندالكانفيمامريضافراشهلزم
3rأبyAفيأيذلكبعدآيامعشرةتوفيوقد

علىوثبتهاالئوبةمزاميراستنسخلهلسيرتهمدونوأولتلميذهبوسيديوسLJطر
للصالةكلهوقتهكانعينيهمنبغزارةتنحدروالدموعيقرأهاكانوأمامهالجدار

31السيرةبوسيديوس

أعمالهثانئاة

وهوبمأوريجانسإالالفكرفيوغناهاالكتابةغزارةفيأوغصطينسعلىيتفؤقال
هذااءجز2منمؤئفةكتائاوتسعينثالثةvyiسنةإلىكتببأئهلمجدثنابنفسه

الباقىوأمادةمفقوكرهاذالتيالمصئفاتمنعضرةالمتعددةورسائلهمواعظهعنفضال
الالهوتيةرسالتهألهميةوعبهومعمعينلهينضبالاخسيحيللفكرذخزافمحفوظ
كانماوكثيراومواهبهاشخصيتهإبرازعلىقطيعمللمالعقليولتفوقهواألدبية
وصالحهاللةنعمةإلىأعمالهينسب



vriأوغسطيئسالالتينيةالكنيسةءبا

وبطلوكتابةقوالالكلمةسيدكانكماعصرهثقافةيملكأوغسطينسكان
الهدفخدمةفيأبذاكانتالكتابةفيالفريدةوبالغتهريقالالذيالجدليةالمواقف

فيقلبهومنروحهمنتنفجروكأسنهاحياةتنبضأبداكانتكماإليهيسعىكانالذي

عامةإلىتوخهوإذااللةوخدمةالحقيقةخدمةإلىإاليرميالوهوةNuومداورةغير
السهولةفيبالغتهنتsوسامعيهببساطةيليقالذيالمستوىإلىبأسلوبههبطالشعب

اأرباغيرعلىتمتنعالئ

ءحلميمConfessionesاتاالعترا01

104و397بينماوضعهافصالأوكتائا13فيأوغسطينساعترافاتتقع

العالميبlاروائعمنوئعدمثيللهيسبقلمالمسيحياألدبتاريخفيمبتكرأثروهى
ومبئمعنى

crAVسنةحتىالدييئصاحبهائطورعلىواسعابائاالذاتيةالسيرةهذهلناتفتح

بتعئرهاعتراقاليستإئهااللةفيالراحةإلىالوصولسبيلفيالمؤلمصراعهعلىوئويفنا

لماشكرصالةهيكمادئةتمجيدونشيدباإليماناعترافأيضاولكتهاوحسبوعثراته

منإليهالقىماكلإتماموفيالروحيتصعيدهفيطريقهئنيرنورمنعليهبهاللةجاد
مسؤولية

عليهاكانالتيوالدينيةالمعنويةلحالهووصفدقيقنفسيتحليلالعاشرالفصلفي

والزمانوالكوناللةفيعميقةتأئالت111rالفصولوفياعترافاتهيدئجوهو
للخليقةالمقذسةالكتابروايةمنانطالقاواألبدية

وعلىاألحداثوصفعلىالعجيبةأوغسطينسمقدرةالكتابهذافيتتجلى
التعبيربضرورةأوغسطينسشعرولئنعاطفتهتاجود3ونفسهاختالجاتأدذأتصوير

أخالزابهقامUاةثمرإالذلكفماذاتهإلىيوخههاكانالتياالتهاماتعنوالضريحالعليئ

الروحيئكيانهزلزلمماذلكLإJاألبدياللةءوقضااإللهئةالنعمةنظرياتمعالجةمن
عصرهفيشاعتالئللبذعمحاربتهفيووتجهه
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حواراتسيماوالiأوغسطينسلحياةالمعاصرةبالمصادراالعترافاتقوبلتإذأ

يسمحءشيفالذلكومعالداخليتطورهقضيةفيبعفاالختالفاتتبينPt5كسيثميا

عشرةمسأوعشرةاثنيئبعدلهيكونفقدفبالئزلأوبالسئهوأوغسطينسبائهاملنا
اهتدائهجؤفيعليهكانتعضااالختالفبعضتحملجديدةنظرةحدثمالحدوثسنة

نظرةبلحياتهلسيرةواقعيةروايةاعترافاتهيعتذلموأوغسطينسالمسيحيةإلىالحديث

كانأوغسطينمساعترافاتتناولتالتيالكثيرةوالذراسالثابماألسقفيةحياتهتواكبتأملية

إلىونظرتهدئةوتصورهوفلسفتهيتهونفسالداخليونموهوتنشئتهسيرتهاهتمامهاجل
لكلم4jLلمالعا

بيتمنخارجصوتبغتةأذنيفطرقمنسحيئلقلبمرأبكاغثوبكيالكالمهذانطقمث
لولبفامتقعواقرأخذواقرأحذمرددايغتنيصبيةأوصيصوتأنهإلمآحيلجيران

ثمومنثميئاأذكرفلممعروفةصبيانبةألنشودةالزمةخاللهمنأتبينعفنيبكقيتيوأصغيث
كتابأفتحأنلىيدعونيحماوئاءنداالصوتذلكفيرأيتيالنىونهضتدموعيحبست
اثعظأنطرنيوسأنالماضيفيسعثولقدعفؤانظريعليهيقغفصلأولوأقرأالرسول

وأعطهمالككلوبغاذهبنفسهعلىهافطبقيوبمذاتحمعهااإلنجيلمبعبارة
ربئيلإليكواهندى19V1مئ9فاتبعوهلمءالسحافيكنرلكفيكوذالمساكين

UL5ILrJuاكltلوايوحتاتعريب8االعترافات

البحزسألثسطحهاعلىحىكلجابىكذلكإلهكسثلليفقالتاألرضسأذ

فيعنهبحثتإلهكلسنافأحابتنيوتمرحفيهتسرحالىالحيةوالكائناتوأكواره

أناكسيمانةأجابنيفيهاماوكلءالهوامملكةفأجابننيالجؤرياخاوسألماألعالمما
neAnaximكلهاتفاجابتوالنجوموالقمروالشمسءالسماسألثإلهكلسنايخطأ

حواسئيبأبوابئحيطالئكلهاللكائضاتقألذاكإذعنهتبحثالذياإللهالسنا
هوالقوفيبصوفاجيغهافهتفتrعنهشيئاليقوليإلهىلستطالماإطىعنحذفيني
الحلويرحناتعريبالعرافاث11جواباهاوجماسراألفيهاتأثليكانخالقنا

الفلسفتةاألعمال02

فيأوغسطينسوضعهءوالمالئمالجميلفيJاألوالكتاب
وقدءشىمنهالينايصللموrArA1والخطابةالبالغةئدرسكانعندماقرطاجة
دارتفلسفيةيثLحاأمنهااألولىالئالثةنSفلسفيةأبحاثأربعةكسيشياكومفيوضع
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فيهاحاربالمجمعيينضدكضبئالثةووضعلجوارهفيمقيمينءأصدقاوبينبينه

فيتكونالالسعادةوأنالحقيقةمعرفةالممكنمنآنهفيهوبينالجديدالمجمعتشكيك
فييمضيالسعيدةالحياةفيbكتابهوفيالحقيقةامتالكفيبلحثال

Deالنظامفيالكتابينوفياللةمعرفةعلىتقومالسعادةأنمبئئاالقضيةهذهشرح
cordineالشريأتيأينمناإللهيةالعدالةنظرثةاألولىللمرةآيعا

الئهموضوعهعقلهوفيعقلهمعألوغسطنسراتSoliloquiaIyالمناجياتفي

النفسخلودفيلمجئاهاوألحقخاصبنوعالنفسأزلئةفيهابمLعوالنفس
animaeimmortalitateWeغيروظلالمعمودئةتقبلهقبلميالنوسنةفيكتبه

كتابهوفيالنفسروحانيةفيبحوابىAArسنةوشفعهكامل
ابنهمعجرىيعيدحديثالهrAأظهرنحوسنةالذيالمعلمفي3

ودائرةوالسدرسالتعليمسيكولوجيةويعابمبقليلظهورهبعدتوفيالذيأديوداتس
إلىئممتقلمrMسنةنحوميالنوفيمنهاقسمظهرالتيالستبعةالحرةالفنونمعارف

اإليقاععابمicumDeزالستةالموسيقىكتبوفيهايتها

DeicivitateDeاللةمدينةالذفاعيةاألعمال03

y2فييقعوهوالحضارةتاريخفيأوغسطنسكتبأهئمهواللةمدينةكتاب
أروععلىوينطويLIlcfr74سنةإلىiNrسنةمنمراحلعدةفيتباعاظهرتجزغا

Uلالهوثالفريدةاألولىالضيغةويقدمجليتاريخيعرضفيالقديمةالمسيحيةعنع
تزالcyjالوسيطالعصرفيالدينئةالسمياسةءبنافيالرئيسيةأفكارهفكانتالتاريخفي

المسيحيالفكرفياليومحية

الثانيالقرنينمعسسيحيةإلىالموخهاالئهامالكتابهذاوضعإلىالداعيكان
أيديفيوإمبراطوريتهاومةIسقوبعدىالوثنئينيتلمنبعنفتحذدوالذياوالثالث

هذاافبارعنمسؤولةالمسيحيةأنعلى4iبTyfفيالفيزيغوطوقومهأالريلث

المدينةرومةفيهكانتوالذيجذاواسغاامتداداوالمكانالزمانفيامتدالذيلمالعا
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الوثنيةمقامالمسيحيةقامتفقدالعالميةالحضارةوقضةالمسكونةمركز3الخالدة

لمالعاراهناcUواإلمبراطوريةالمدينةتحمىالوثنييننظرفيكانتالتيبآلهتهاوأطاحت
فيوهىتاريخهاامتدادعلىاالنهياركهذاانهياواقطتشهدلمرومةأنالوثنيونورأى
وتبخلهمتكرمهمكانتالذينآلهتهاحمى

مفقذالمتطاولينويسقهنصابهإلىالحقيرذأوغصطينسفنهضمؤئمااالئهامكان
Itاألرضيةالسعادةلتوفرتكنلماآللهةعبادةأنعلىالبرهالناألولىالعشرةءاألجزافي

عرض1YYاالتاليةءاألجزاوفياألبديةالحياةإلىبالنسبةمفيدةوالضروريةتكن
الصراعوهذاوالكفراإليمانبينأياألرضئةالمدينةواللةمدينةبينالقائمالصراع

العائمالتاريخفياألساسيالبعدهو

جميعينتسبالضيطانمدينةaلمماواألخيارجميعينتسب31اللةمدينةإلى
المدينتانفصلالاألرضيالتاريخمجرىفياآلخرلمالعاوفيلمالعاهذأفياألشرار
الدينونةفياألزمانآخرفيإالالنهائيانفصالهمايتئمال5متداخلتانفهمابيناانفصاأل
العامة

المسيحيةفيالخالصلتاريخكتابهمنالثانيالقسمفييعرضفأوغسطيشعوهكذا
الخطيئةنمرةإالاالنقصامهذاوماأبديةينةjL6أرضيةمدينةاثنتينإلىالمدينةبتقسيم
تواصلتوهكذاجربةبالتدم6خطيثةأصلفيكانتالتيالمتمردينالمالئكةخطيثة
الطريقوخطاللةابنتجممئدأنإلمماالشربؤرةفيغارقةالبشرتاريخفياألرضيةالمدينة
اللةممحئةاللةمدينةإلىاألرضيةالمدينةمنتقودالتي

العقائدئةالمLJا04

LaurentiumadEnchiridionلورانسيسإلىالموخهبالكظأواأليخريديون

احمهالعلحانيينأحدطلبعن421سنةنحوأوضطينسوضعهممتيب

مجملأنمبتغمالورنسيوسإليهتوخهفقدوالمحئةءوالرجااإليمانفيهوعابملورنسيوس
فأجابهالحتوائهكافيةتكونأنكلهاالخزائنتسمتطيحالمامجتويكتيبابيده



أوكسطيشالالتييةالكنيسةءبا
vtr

فيتجسطوقدوالمحبةءوالرجادانالالمسيحبةاسسعارضابولسبعدأوغسطينس
قانونبشرحأيضاأوغسطيشصروقاموالمحبةءالرجاعلىوأوجزهاإليمالنعلىالكالم
القانونفيعظتهوDeلمsymboloetfideوالقانوناإليمانفيكتابيهفياإليمان
catechumenosadsymbolodeSerinoظينللموعو

االثالوثفي

وعموجمفيأوغسطينسكتبهماأهئموهوجزكاعشرخمسةفييقعكتاب
عفايرضوإذلمسنةعشرةأربعمدةفيجزغامنها2كتبالعقيدة
علمغيرعلىالكتابنستخنضرإلى1وأصدقاتالميذهفعمدالعملمواصلةأرجأكتبه
الثالثةءاألجزاوضعمنوانتهىه2تردعلىتغلبالسلطةفيزمالئهتوستالتوبعدمنه

إثباتالممكنرغفمنولهذاالكتابمجملفيالنظروأعادI4cسنةاألخيرة
مافيهاوعدلفيهاالنظرأعادمابعداألولمماعشراالثنيءاألجزاأفكارفيالزمئالتسلسل

عذل

ماكلقرأتJقواسعةمطالعاتوثمرةوعميقطويلتفكيرممالكتاب
47االثالوثالثالوثموضوعفيقبليكتبواتنمرئفاتمنئهءقرامنتمكنث

المقدسالكتاباستشهاداتاكبرىأقسامخمسةعشرالخمسةءااألجزفي
األقانيميميزوماالعالقاتعقيدة142الجوهرفياألقانيموحدةإلىبالنسبة
والمحبةjوالعدوالصالشالحقيقةطريقعناللةمعرفة5V3اآلخرعنأحدهم
Afjyoشهاداتظخيصيةخاتمةهااإلنسانفيالثالوث

القدسوالروحاالبنانبثافعلىالمقذسالكتاب

حفرةيحفرولذافأبصرينتزهالبحرشافىإلىخرجالثالوثفيممتابضعيخايفكرأوغسطنسكانفيما
ألهفأجايفعلماذاأوغسطينرفسألهالبحرمنبصدفةيغرقهكانماغفيهايصثثمالرملفيصحغيرة

ريفمأنمنأسهلأمرهأنلد1افأجابهمستحيلاألمرإن1لهفقالالصغيرةحفرتهفيالبحرإفراغيدس

عصربعدشئاعتالوسيطالقرنسنسطورة1الثالوثموضوعمنضئيالجزغاكتابهفيأوغسطينس
الفنأربابريشةوتحتالناسالسنألعلى
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والبيالجيةوالدوناكلئةنوئةاضذاألعمال05

سنةنحوأوغسطينسوضعكودفولتداوسالقرطاجىاإلنجيليالشضاسطلبعن
فقدفندلكjوبدعةAAعلىفيهأتىالبدعفيكتاب

يمالقدالعهدينأنبتنكماجوهرللشرليسوأنcأولمبدأالخيرأنوبئنالمانوئةءآرأ

أخرىكتبعدةأوغسطينسووضعحقيقيإنسانالمسيحوأناللةعملمنوالجديد
الكنيسةأخالففيوكتابانالحراالختيارفيكتب3منهاالمانويةعلىالردفي

والمانويينالتكوينسفرالوكتابانالمانويينوأخالقالكاثوليكية

لكنيسةuواألسرارالكنيسةحقيقةأوغسطينسبئنفقدالدوناتيينإلىوبالنسبة

باستعداداتيتعلقالاألسرارومفعولقديسينوغيرقذيسينمنموئفةمنظورةجماعة

أهمهاممانيةمنهابقيمؤئفا7lالموضوعهذافيوألوغسطنسدبيةAاخادمهاوأحوال
ءأجزا3برمنيانسرسالةضدءإأجزا7الدوناتيينضدالمعموديةفي

والتبريرآألصليةوالخصهاإلنسانطبيعةأوغسطينسعابمالبيالجيةإلىوبالنسبة

الخطيئةوفيالمسيحنعمةفيوالنعمةالطييعةفيالبابهذافيآثارهومنوالنعمة

4للبيالجيينرسائلأربعضذءأجزاI4ومصدرهاالنفسفيpجزآناألصلية
ءأجزاI6نسيولياضدءأجزا

اللةءوقضاالشعمةفيأوغسطينسءآرابعضعلىاعتراضاتعدةظهرتوإذ

يبددأنأوغسطينسحاولالكنسيةاألوساطبعضفيحئىءاألجواواضطربتاألبدقي

افىواالختيارالنعمةفيالتاليةالكتبفوضعالغيوم

اختيارالقديصينفياللةءقضاوفيحالفسادوالنعمةوفي

sanctorumpraedestinationeءأcDejLالمواظيةموهبةفي
هدروميترهبانإلىوالثانياألولالكتابينوخهوقد6بينماذللثنو

cGغاليةجنودطرهجانضداآلخرينالكتابينوجعل

الثفسرئةاألعمال06

ترجمةعلىفادراكانبالبونانئةضعقهوعلىبالعبريةئلفاأوغسطنسيكنلم
النوعالالتينيةالبيبليةالنصوصفيينرئيسينوعينيميزالحديتالعلمنLSوإذنصوصها
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معروفةالعهدذلكفيمنتشرةبترجمةيشيدأوغسطينسكانذوالغردإوالنوعاالفريقيئ
التيالنمسوصنتتبعونحنبنااألجدرمنكاناألصلحآنهاعلىtItalaإيطابال

الإيطاJIواإليطالي1األوروئيالنوعإلىنعزوهاأنتفسيرهفيواعتمدهاأوردها
والجديدالقدهـيمالعهدينترجمةفيالنظرأعادأوغسطينسأنلكS3إأضفالفولغاتاغير

يستعملهاكانالتي

ممعنىالدفاعتةمواقفهوفيالمقدلللكتابالعلميةتفسيراتهفيأوغسطينسيتقيد

أوالمزاميرعلىمثالوتكلموعظإذاوالرمزيالصولثالمعنىئؤثرآنهفيماالحريخأالنصوص
يوحئاإنجيلعلى

المسيحيالتعليمفيbكتابهالتفسيريةأوغسطينسأعمالرأسفي

christianajوأتمسنةفيمنهاألكبرالفسمؤضعءأجزاأربعةفييقعهو
الكتابلدراسةالضروريةالشروطوالثانياألولالجزأينفيتناولfY7سنةوضعه

للتطبيقالرابعالقسموجعكالتفسيرقانونالثالثالقسمفيوعاجمفيدةدراسةالمقدس

كماالمقدسالكتابتفسيرفيالمطلقةالقاعدةهوالكنيسةتعليمأنوأعلنالوعظي
التاليةالعصورتطورفيعميقأثرلهكانللحضارةمسيحيامنهاخايضعأنحاول

القديمالعهدتفسر

رمزئاتفسيراالتكوينسفرمناألولىالثالثةالفصولفصئرقدأوغسطينسكان

حرفياتفسيرانفسهالسفرتفسيرعلىr9rf9lcسنةولبالمانويينمقولةبهدحض
تفوالسئفرذلكعلىعاد41وه401بينومااألولالفصلتفسيرهفييتجاوزلمش
السبعةاألسفارفيوألوغسطينساألولىالثالثةالفصولعلىقصرهاكتاثا21تفسيرهفي

مواعظهفينزعوقدمختلفةومواعظتفسيراتالمزاميروفيالمقدسالكتابمناألولى

ةتYرنزعة

الجديدالعهدتفسر

دفاعيهدف400سنةنحووضعهااإلنجيلييناتفاقفيكتب4ألوغسطينس

بنوعولهجوهرتةاختالفاتليعستاألربعةاألناجيلفيالواردةاالختالفاتأنوبئن
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علىألقاهامواعظكانتLIاألورسالتهفيأبحاثاويوحناإنجيلفيبحثاfyIصخا
دراساتوغسطينسii1fyآبإلىtJfاألوكانونمنامتدتهيبونفيشعبه

الغالطيينوإلىالرومانيينإلىبولسورسالتيولوقامتىإنجيلىفيهاتناولأخرىتفسيرية

والزاعوئةواألخالقيةالالهوتيةاألعمال07

والبتوليةالرواجفيأبحاثمنهاالبابهذافيكثيرةأعمالألوغسطينس

المسيحيةفيالدخولوطابىالموعوظينوتعليموالصبربوالكذ

عظالمو108

rrإليهنمسبوقداختزاالعنهنقلتالمواعظمنضخمةمجموعةألوغسطينس
بوسيديوسمنهاذكرفيماأصيلةموعظة

ئلسالز109

إلىموجهة6وlإليهموخهة74منهارسالة270أوغسطينسرسائلمجموعةتبلغ
عدهيمكنماالرسائلتلكومنرسائل7بعدمافيإليهااضيفوقدأصدقائهأحد

إيرونيمسإلىؤخهتالتيتلكأهمهاومنعمليةوراعويةوالهوتيةفلسفيةأبحاثا
هيبونافيالراهباتلديرالرهبانيةالحباةقانونأوغسطينسفيهاوضعالتيY11والرسالة

أوغسطينسالقذيسبقانونوعرفمعدأللرهبانهتاغسطافيوضعهالذيالقانونوهو

ثئعرال015

ورونقأناقةمنفيهلماالشعرقياألسلوبيالمسالكتابةفيأسلوبألوغسطينس

أنفيهحاول9مقطعا30فيالدونالبالفريقضدالمزمورئهاهمانظموقد

علىالنفعرمنظومةأيضاإليهوينستبوطريفةشعبيةبطريقةالدوناتمأالخطريكشف

السداسىالوزن
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ئدفيالعظأوغسطينسأعمالمضمونئالئا

بالالهوتالفلسفةعالثةأ

الفلسفيئأوغسطنسفكرفيعميفاالحديثةاألفالطونيةالفلسفةأثركان
تؤمنلكىأدركبقولهموقفهلحصوقدأعمىانقيادالهينقدلمولكئهوالالهوتما

وجدهاالتيالحقائقفجعلintelligasutcredecredasutintelligecتدركلكىوآمن

التيالعقلئةبالتصوراتاألكوينيتوماسيفعلكماااليمانخدمةفيالحديثةطونيةkاألفي

دقةكويتيAاتعبيراتدونهسىأوغسطينستعبيراتولكنأرسطوعندوجدها
بعدهلمنترلثوإنالسكوالدتيكيةمنذعرفالذيالنوعمنليسوالهوتهووضوخا

حدثتالتيالتطوراتمضمونهامنتفرغهاولماأليامعليهاتأتلموحقيقةجليالموقفا
النظرئةوالتأمالتالتجريديةالبحوثفيالعصورعإلز

خاتمةالالحديثالفكررائدغسطينسأويعدوالحضارةالفكرتاريخناحيةمن

آياممنبعدهأتىمافيالباحثينأمامواسعاالبابفتحالقديمةالثقافة

اللةوجودعلىالبرهان02

الفالسفةبعضمنكغيرهنظاميةمعالجةاللةوجودقضيةأوغسطينسيحايملم
السعيدةالحياةفيالسعادةإلىالبشرصموعلىالقائمضللبرهانعرولكئهوالآلهوتيين

هانوالبرf1cالموعظةتمأالالهووالبرهان106يوحنافيالتاريخيهانللبروعرض
وهسوااالعترافات1مخلوقةأئهاعلىيدذالذياألرضيةالكائناتتحولعلىالقائم
علىأبذاتثبتوالتيcتتحولالالتيالغلياالحقائقوجودعلىالقائمالبرهانبدفةيفضل
الحقائقهذهوجودإنالبشريةالنفستبرحوالوجمالياوأدبياوحسابيامنطقياقيمتها

واحدةوتكوذالخاضةالحقائقجميععلىتشتملجوهريةحقيقةبوجودإآليفصئرال

2الحرالختيار1واللةهي
وتتبذالنكمغئرانألثهماIخلقناخلقناLbقائلتينقتفانوجدتاوقدواألرضءالسماإنها

وتبذللتغئرواالباألسفيهيكنلمغشىاليوتمقيهليسمخلوقغيركاننكل
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jbكأتناوحودناقبلكتاومافؤجذناخلقنابذاتيهماتوجدالمبأنهماقتفانإفما
أمامماءبجالتعرضانهالذيالمشهدقذافهوتنطقانبهالذيالصوثذاكأثاأنفسناصنعنا
موجودتانصاعألثكوصالحتانجميلنكالجميلتانإتهمارلتياأنتخلقتهمالقد

قيسوإنكماالخالقاهي6عينهووجودكوصالخكجالكلهماليسأنهمعموجودألئك
كلهذلكمنينعاريؤجدتاووجودكوضرلةبحمالكاووجودوصالحهماجمالهما

تاتاجهألمعرفتناوجدناومعرفتكمعرفتنابينقارثاإنلكفشكرأاألمرهذاأدركنا

فذاكهكذاخلقتهاقدكنتإنالزائلألالحيةبكلماتكواألرضءالسماأوجدتقدكنتإن

فيفحقلثالزمنفيحركاتهاهترتقيAUعنصركانواألرضءالسماتكونأنقبلأنهيعى
ديطلجسموجودالواألرضءالسماتكونأنقبلالزمنفيالصوتذلكتموجاتالزمن
متتابعةمقاطعذيصوتإلماءاللجودونخلقتهألنكالثابتفمنذلكمشغشىكانإن

إالكهذهبواسطةوجودالألنتكوناأنواألرضءالسماأمراالمتتابعةونبراتهالصوتلينقل
تلكلتركيباستخدمتهالذيالجوهرخلقتحيناستعملتكلمةأيولكنخلقتهاإذا

لحلوايوحناتعريبIاالعترافات1الكلمات

لوثك103

العالقاتديناميةJواألقانيمإلىأؤالالنظرفيأليونانيونءاآلباعليهدرجلماخالفا
أوغسطينسينطلقإليهيعوداأنعلىاآلبمنالقدسوالروحاالبنفينبثقبينهممافي
عنأحدهميتميزواحدةطبيعةبالضرورةهمالذينالثالثةقانيمAفااإللهيالجوهرمن

لتحوذاتغيرأزليةواحدةكينونةالثالثةقانيمAuوهكذاالمتبادلةبالعالقاتاآلخر

عنهاتعبرالتيعالقاقممنبلكينونتهممنيأقالوتميزهمواحدجوهروذات

نحمةالقدسوالروحاآلبوصورةكلمةواالبنمولودغيرأمباآلبألحاؤهم
ومحبة

فيشخصأقنوم1اللفظةألنأوغسطينسيستسيغهاالثالثةأقانيمالضيغة
نقولذلكومعقائمةوحدةعلىاللةدذاتبلعالئقيJمدلوذاتليستاللغة

الثالوثالضمتإلىنلجأاللكىبلبماللةثالوثعنتعبيرذلكآلنالأقانيمثاللة

يكونextraadالخارجإلىاللةعنيصدرعملكلأنيرىطينسوأوغ
الثالوثالثالثةاألقانيمبينمشتركاثئممنويكونطبيعتهعنiiصد
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واإلرادةوالعقلالذاكرةالثالثالقوىذاتالبشريةالنفسفيللثالوثصورةمجدوهو
لمحبة1

لخلق104

بينمايجمعوهوالعدممنالخلقعنالمقذسالكتابأوردهمماأوغسطنسيتقيد
الحديثةاألفالطونيةمناستقاهالذيوالرأيلمالعاتكونعنالتيمهفيأفالطونرأي

كائناتجميعمالعامنانئةخلتههاالتياألولى3المادعننشأفقدالبذارفيالنظامأعى
فيهائذرتالتيالقوىطريقعنلمالعا

األصلثةالخطيئة05

ذريتهإلىوانتقلتآدمارتكبهاالتيالخطيئةطبيعةجالمنأولأوغسطينسكان
الرومانيينإلىبولسرسالةفيjما0الكبروحختهخطيئةوعقوبةخطئةإنهاكلها
هكذاالموتوبالخطئةلمالعاإلىالخطيئةدخلتواحدبإنسانأثهاكماقالحيث

األولممافطيئةبااoCرخطواقدجميعهمألنالناسجميغإلىالموتاجتاز
منتنتقلاألصليةوالحطيئةvioy11الموعظةهالكجماعةالبشريالجنسأصبح
الخطئةجوهرومناألهلشهوةبفعليولدونفاألوالدالجسدبشهوةجيلإلىجيل

الواسعبالمعنىإألخطئةئعدالالشهوةولكنوعقوبةخطيئةفهيالجسدشهوةاألصلية
اإلرادةعلىبتتغلأنلهاأتيحإذاالخيهئةإلىتقودوألئهاالخطئةممرةألئهاللفخقة

اللةعناالنثخالسيماوالضواقبهاوجميعألاألصالخطيثةتزبليةوالمعموثه

والحالصيةالمسيحانية06

الطويلةالطريقفيلهومراففاطفولتهمنذألوغسطنسمالزمايسوعاسمكان

يصرحكماالمسيحعنلمجثاكاألذلكأنفيشلثوالالحقيقيةالفلسفةإلىقادتهالتي
قائالUاعترافاتهفيبذلك
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بينالوسيطأعانقأدقبلوذلكأجدهافلدابكالتمتعمنتمكننيطريقةعنأفئشورحث
المسيحيسوعاإلنسانوالناساللة

رجألظننتهتاممانيإليهوصلاخالفعلىنهالمسيحيسوعسيديفيأعتقدكنتلقد
ماعلىةاستحقالمضمارهذافيأحدينافسهالوحسبالحكمةمنكبيرجانبعلى

األلفاظههذفيأنقطببالييخطرلمهن7بيدلهنظإرالتعليمتاسلطاناإلهيةلعنايةأظن
هن7المقذسةالكتبإتاهعفمحنامافهوعنهأعرفكنتماكلأقاسرأجسداصارالكلمة

يتحدأنيستطعلمالجسدوأنووعظوالحزنالفرحوعرفىومشوناموشربأكل
يتعيرالكلمتكأنندركأنمعرفتهمنوحسئناالعاقلةالبشرئةالنفسبواسطةإألبكلحتك

ءالمرتحريكإنأيهشكأدذخامرنيوماقوايماليحمختماممقداراألمراهنهوعيحثولقد

عنوإفصاحهاألمرهذاشعورهعدموIشعورهثمتحريكهاعدمأوأعضاثهلجميعاالختياري
إلىحالمنللئنفلقابلينوعفلنفسعنتنئممظاهرهذهكلالصمتلزومهأمأفكاره

الجنروفقدهمشبوفاتبقىماكلألصبحالمكتوبالتقليدفيخطاإليهئسبتولوLJح
أنأدركتطتكذبوالالحقتقولكانتوإذالكحببتلكخالصياممانكلالبشرفي
معئبكلحقيقىرجلبلعاقلةغرونفسإنسانجسمفقطلهليسكاملرجلالمسيح

عسنامتازتالبشريألطبيعتهألنبلالحقيقةألئهالوذللثالناسبينلهنظرالالكلمة
الحكمألفيالماKاشتراكاهوواشتركسواها

وئهتانهفوتينوسضاللالكاثوليكثةالحقيقةحطمتكيفحينبعدإالأدركبربأننيأقر
الهراطقةضدالصادرةامألحكاأنوكيفTجسداصارالكلمةjuاأللفاظهذهتشرحوهي

منبدsyإbالسليمتعديمهامضمونوعنالصحيحةكنيسئكفكرةصنكشمفت
يوحئاتعريب7عترافات1كورأءالضعفابينالمزكونليظهرالبذع
اسأ

صورةالمسبحفييرىكاناهتدائهمرحلةفيآنهأوغسطينسكالممنيبدو
فراحفشيثاشيئاتطورتالصورةهذهولكنبمالحديثةاألفالطونئةصورمنفلسفية

حقيقيءارتقاالتجسدأنوأدركنحلضاوسيطاالمسيحيسوعفييفكرأوكسطينس
فيالحصرذلكفيءالعلماحاروفدالوجودالسابقالحقيقياللةبابنلالنسانوكامل
توضلأوغسطينسأنإالباألخرىالواحدةعالقةوفيالمسميحفيالطبيعتينحقيقةتحديد
الرسالةفيوذلكto4خلقيدونيةلمجمعسيقرهالذيالتحديدإلىشاقةمراحلبعد
vr11cالطبيعتينكلتافيواحدشخصالمسيحقالإذ

naturautraqueinالمسيحشخصإلىمنسوبةوأفعالهالمسيحأقوالفجميعوهكذا
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مسعيحواالسمLاسtيسوعابينمايميزوأوغسطينسواإللهاإلنسان
الخالصياللةابنعملعلىيدلالذي

إلىبالنسبةتقوفيواتجاهعقائدفياتجاهاتجاهينذاتأوغسمطينسخالصيةكانت

اللةبينالوسيطإنسانابكونهوذلكواإلنساناللةبينالوسيطهوفالمسيحالمسيح

المعسيحيكونأنيقتضىوهكذاهتيمايسوعالمسيحاإلنسانواحدوالناس
إنساناصاراللةابنفإنوهكذاباآلخرأحدهماويصلواالنساناللةبينليقفوإفاإنسانا
ألئهضرورئاكاناللةابنوتنازلواإلنساناللةبينماتفصلالتيالهاويةفوقجسرالحقيم

بنموذجاألصليةءالكإريامعصيةعلىويقضىفريذاتجلئاالئهنعمةتتجلىالتنازلهذافي
االثضاعمنفريد

القداسةستهلكنييضمنال4الكنيسةالجسدرأسالمسيحيكونماوبقدر

دحضنعمةكلوسيطأيضايكونولكنهالدوناتييندحضفقطوالثابتةالجوهرتة

وهكذابالمعموديةالمسيحيحسدهباتحاإالالخالصنعمةينالالفاإلنسانالبيالجيين
الثعمجميعمصدرالخالصيالمسيحعملفييشترك

ءالعذرامريم7

منمنجاةعلىوآنهاوبعدهاالوالدةقبلبتولمرصمأنبوضوحأوغسطينسيعلم
دنسبالالحبلذكرأغفلولكئهالشخصيةالخطيئة

األبدياللةءوقضانعمةال08

مناإليمانأذرأىأسقفيتهمرحلةفقبلالموضوعهذافيأوغسطينستفكيرتطور

اللةءقضساأنيعلمذلك1نisالخيرعملعلىالقدرةاللةمنحهالذياإلنسانعما
اإلرادبقراراتالمتعلقاللةعلمابقويئفقيهلكأواإلنسانيخلصبأناألبدفي
عنهاتصدركانتااليالطالحةأوالصالحةعمال11البشرئة

المعاكسموقفهيظهرRl3سنةنحوعهوالذيحمبلشيانسإلى0كتابهوفي

النعمةمقاومةعلىالقدرةعدمثمومناألولىوسببيتهالكليةاللةقدرةفيهيعلنالذي
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الالبشرئةدةواإلرااستحقاقلكلسابقةلنعمةcUالرئيسىالقضيةمبدأذلكويجعل

الخيروجوداإللهيةاإلرادةإلىيعزووهواللةعونبدونالخيرمنءبشىتأقأنتستطيع
إرادبكونأوغسطينسيقولوهكذاوالهالكينوالثاجينالمؤمنينوغيروالمؤمنينوالشر

منينطلقفهوالكاثوليكيةالكنيسةلدىقبوأليلقلمهذاوتعليمه0محدوالخالصيةاللة
هالكةجماعةآدمبخطيئةأصبحوإنالبشرفيالجنسبأنويقولاألصليةالخطيئةفيمذهبه
محدودومالقءهؤالوعدداألبديةZبالسعاينعمواأنمنهلقومورحمتهبصالحهقدرقد

منمخانئةهباتسينالونهاالتياالستحقاقاتعنوبمعزلشكغيرفيءالسمابالغونفهم
البشرسائروأئالهامردالالنعمةتمنحالتيوإرادتهللخطأمعرضغيرأدئةعلمإنإذاللة
نcعدالةبلطلماألمرفيموليالخالصيةالنعمةئعطوالمألئهمالهالكءأبنافهم
الذياللةتيموثاوسإلىاألولىرسالتهفيبولسقولوأئاالفةطبيعةعنبعيدالظلم
الخالصينإلىإشارةأوغسطينسفيهفيرى24تيمايخلصونالناسجميعأنيريد
jسواهمن

لكنيسة109

وكاثوليكيةليستألتهاالحقيقيةالكنيسةهيالدوناتيينكنيسةليست

عنخارخاخالصالألنخالصهفقدالكنيسةعنانفصلومنبممقدسةوالواحدة
نفسيةونزواتأرضيةأسبابالكنيسةعنالهراطقةانفصالوأسبابالكنيسة

منظورةغيروكنيسةمنظورةكنيسةكنيستينهنالكأنأوغسطينممويرى

فهوإرادةانفصالهفيلهيكنلموقسمالكنيسةعنبإرادتهخرجقسمقسمانوالناس
المنظورةغيرالثنيسةفي

ارألسر1010

هىوتكونمارقاأوخاطئاخادمهايكونفقدخادمهاملكاألسرارليست
الئالنعمةدونيتقبلونهاLjy1علىأوأهليةغيرعلىاألسراريتقئلونوالذينصحيحة

المسسيحبحضوريؤمنرمزيةبطريقةاإلفخارستياعلىتكلموإنوأوغسطنسترافقها
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يصبحالهيكلعلىترونهالذيالخبزلذداللمعضدينمثاليقولفهوفيهاالحقيقي
يتقدسعندماالمسيحدميصبحالكأسفيماIiاللةبكلمةيتقدسعندماالمسيحجسد
يأتفلماإلفخارسقيافيالدائمالمسيحوحضورالجوهرفيالتحؤلقضيةأمااللةبكلمة

بوضوحها3علىأوغسطينس

عنوالتوبةالمعموديةقبلالتوبةأنواعثالئةمنهاأوغسطينسفيذكربةالتوأما

بممؤمنلكلمنهمابدفالوالثانيةاألولىأئاالجسيمةالخطاياعنوالتوبةالعرضيةالخطايا

مرةوتجريالعظمىالتوبةوتسفىالحرتستحقالتيالخطاياتتناولالتيفهىالثالثةوأئا
اللةلرحمةأمرهيتركأنالخاطئعلىكانالخطيئةتكررتوإنالحاطئحياةفيواحدة

التكفيريةولألعمال

الخاضةالكنسيةللئوبةrsأوغسطينسعنديردلم

الدولة011

عزفوقدوالغلياالخاضةاإلنسانغايةاألقدمينعندالمثاليةالدولةكانت

علىتقومفالدولةمصميحىلتصوراأسللدولةووضعالتصورهذاعنأوغسطينس
منكائناتمعالتجضععلىلمجملهأنشأنهمنوكاناإلنسانفياللةبئهنفسياستعداد

551ا9الثهمدينسةالدولةأخالقاألساسفيهواللةأنيعنيوهذاجنسهبني
وآنهاالخطيئةنتيجةالدولةبأنيقولالذيالرآيأوغسطينسإلىينسبأنالخطأومن

وقالللدولةالشيشرونيالتحديدحوللقدterrenaCivitasRاألرضيةاللمدينةمرادفة

وهدفتحقيقهاعلىالتعاونفييرغبأمورعلىمعنوفيجمهورتجضعهوالشعب
الخيوربتوزيعالعدالةعنيتإذاإاليتحققالنظامفيعليهوالحفاظالسالمإقامةهوالذولة
إلىذاهبةالسالممنالخاليةوالدولةالسالميغيمبالعدالةتغيبوحيثعادألتوزيعا

يدعوهاالعدالةحرماتهكذاوتنتهكوالفتوحبالخروبتمتدالتيوالدولةالدمار
غايتهإلىباالنسانتسعىأنالدولةوعلىLatrociniumمغتصبةأوغسطينس

األخرىللحياةالتأفبمنوتمكنهالقصوى
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يغربالالذيوالسالمالسبصوسالمالرأحةساليممفاكلءشيكلوهبتنامنياسالماهبنا
صباحلهكماكانءمسالهوسيكونحدهلغحلىينقضىممتازأوجميلءشىكل

والراحةاألبدإلىليمقىفذستهالصهنككروبلهيكونولنءمساالسابعلليوميكونلنلكن
هاحفققدكنتوإنالممئازةJأعحالكجميعأفيصتأنبعدالسابعاليومفيأخدقاالتي

لنالئأعمالنامنننتهىحينكذلكونحنكثابكصوتيعهاينعالمةهيتامةبراحة
وترتاحاألبدئةالحياةسبتفيفيكنرتاحسوفبذللثلناتسمحمابقدرإالممتازةتكون

أعمالكهيأعمالناأنكمافينالكراحةراحئناتكونسوفآومالفيناتعحلكمافيناأنت
نماتعملوالالزمنفيترىأنترلتبالديكثابتانوالراحةالعملبواسطناتجريممااك

الزمننهايةليوللراحةعينهللزمناحاوتضعالزئنقيلنظرتنااحاتضعلكئكالزمن

وبعقلنابوجودهنشعربحواصثناإتناتراهألئكموجودوهوموجودألئهخلقتهماحميعنرى
ضروريادوجورأبثئاءشيكايترفقدنتاتاصالحهنرى

الماضيياتركناكالفكرةهذهروحكمنقلبنايحبنأنوقبلككالعملاليوملمستعدونإتنا

يكونفدالخيرعملعنأبذاتنقطعلماألحدالصاعاللةيالكئكالشزإئراوسعينا
ألنفسنانرجوإئمحاخالدةلبستأعحالنالكننعمئكبفضلأعمالنايالضالحبعض

األزالمنذترتاحءشيإلىتحتاجالمنياإثهامتناهئةالالاستكقدكطالراحةبواسطها
الراحةألئك

بمنحهاأنيقدرمالكفيوAالحقبفةأهذهإدراكعلىقؤةاآلخريمغحأنيقدإنسانأفي
إذبابكرعأنويجبفيكعنهاونبحثمنكنطبهاأحدالإلنسانأأمآخرلمالك
الحلويوحتاتعريبأالعترافاتخاتمةوجهناأمLبائكوينفتحونجدهانقبلهاذاك
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إلى440منباباالكبرالون

Voc

حياتهألؤأ

ونشأتهjoدyا

رومةأسقف02

لهاأعمنئائا

خاتمة

ئلسالرا01

عظالموا02

نشاطهوجوه

ذكسيةرئوألاYحا

مةjرر2

الصاعالراعى03

تالتنازلهذاولكنإنسائابصيرورتهئتمقصبراالبنيملكهاالتياآلبمعاأللوهةوحدة

الميالدفيالخامسة25العظةاألزليةالخيورنحوالمومنينءارتقاهوالخليقةنحوالخالققتل
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حيائهألؤأ

ونشأتهمولدهأ

رومةإلىانتقلوآنهالرابعالقرنأواخرفيتوسكانةفيؤلدالونأنالمرخحمن
إذبالبالدعصفتالتيالسياسثةاالضطراباتمنهرئاالخامسالقردنأوائلفيأسرتهمع

أحمىإلىالطموحعلىوالقدرةوالئبلبالخنىامتازتفريدةشخصيةورثوقدذاك

تلكتنميةعلىعملتأسقفيتهسبقتالتيواألحداثالتعاملولينالمبدصالبةفيافثل
ماوكثإزاوالتنطيميةوالعقائديةالسياسيةالكنيسةقضايافياشتركإئهإذالشخصية

الضعبةالمواقفوتليينالزاعاتحلإلىديهما

ائمتداعيةاألريوسيةجانبإلىرومةفيالمانوئةبدعةاستفحلتالفترةتلكفي

إلىكسيانسيوحئااألمرفرفعونسطوريوساالسكندريكيرلسبينالخصومةواشتدت

مجمعانعقادذلكوتبعشلستينمالباباخدمةفيذاكإذكانالذيالونمنبإيعازرومة

بيالجيوستعاليمأخذتفقدالحدهذاعنداألمورتقفلموالبدعةحرتمالذىأفسس
هوالونيكونوقدlIcfسنةفئحرمالشمالئةأفريقيةفيوطأقاوتشتدرومةفيتشيع

مشلستيئعنصدرالذيالحرمصيغةكتبالذي

فقداالجتماعيةوالتقلباتالسياسيةاالضطراباتاحتدشاأيضاالفترةتلكوفي

العرشيشهاوممطفكادcfy9سنةأفريقيةاجتاحوأثموإيطاليةغاليةالبرابرةاجتاح
ونفوذاقوةيشمتدالباباسلطانكانفيماالغربفياالمبراطورفي

يخلفأسقفارومةكرسيعلىانتخبضلحممهفةيقومغاليةفيالونكانوفيما
440آب19فيالمتوقىالثالثسييكستس

رومةأسقف02

أمالهمحطمتالذينءللفقراأئافكانأيلول29فيأسقفاالونرسم
دعتكلمامقامهايقومالمتداعيةالرومانيةللسلطةاساعانsوالسياسيةاالضطرابات
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واهتمامهبنظرهيشملوكانالئاهضةالمسيحئةرومةأنقاضهاعلىيجعلأنمحاوألLالح
وأفريقيةغاليةإلىإيطاليةحدودءوراإالروحئةسلطهفتمتدالجامعةالكنيسة

قضاياهإليهيرفعكانالذيالشرقوحئىوإسبانية

فيالفغالاإلسهاميربدالشرقإلمماوالتفتالمانويةعلىحربهأعلنfrfسنةفي

خلقيدونيةلمجمعانعقد54اسنةوفيبهتعصفكانتالتيالضاللتياراتمنإنقاذه

مموكبهجابهoI4سنةوقيالمجتمعينءآراآراؤهفوخدتالطولىاليدفيهلهكاألالذي

ومقاومةعنهاالحصارفلثمنسنينثالثبعديتمكنلمولكنهرومةوأنقذأتيال
الوالئهياألمرصاحبالونوظلالمدينةئرjباإلمبراطورفتكالذيجنسريك

األمنعلىالحفاظفيأحديشاركه

والغربالشئرقبينيشتدأخذالذيالئزاعمعالجةيخااألخيرةآيامهالونقضى

t1االثانيتشرين10فيتوقيوقد

لهأعمانياثا

ئلسالر109

وقضاياخلقيدونيةومجمعأوطيخابدعةفيهاتناولرسالة1vrالونمنلنابقي
ولهذهالفصحعيدوتاريخIاألؤالوناإلمبراطورمعوالعالقةخاضةلكنائسمحيفة

واتساعآفاقهاامتدادفيوهىالعقيدةوتاريخالكنيسةتاريخفيكبرىأهميةالرسائل
فيوإئهاوالنظاماإليهانحقليفيسلطةمنرومةألسقشكانLمعلىتدلنطاقها
المهيمنةصاحبهاشخصيةعلىتدللينمنيخلوالالذيلهجتهاوجزمودققهاتحد

ومكانهزمانهحدودتتخطىالتيلمسؤولياتهوعيهوعلى

عظالموا02

مجموعتينعدىلهعثروافقدالمختلفةالونمواعظتاريخيثبتواأنللباحثينئتحلم
1lfsو644بينماالثانيةتكونوأن440jo44cبينمااألوتكونأنقدروا
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وبعسضالكبرىاألعيادفيواممالطبرارةيلقيهاكانموعظة6الونمنبقىوهكذا

yyوااألربعينومصووالطهوردوالميالJاألوكانونصومفياألخرىالدواعي
العنصرةوصياموالعنصرةوالصعودالعطيمينوالسبتالجمعةويومي

الموعظةاءممانضاحرارةندئيودونغبطتناقؤةفتورندوتحولتتعاقبالتياألعيادسلسلةإن
9rالظهورلعيد

منهاوتقطفالمواقفروتفساالحمفاالتترافقطقسيةعظاتالونمواعظ

والالقارئتشوقالتعبيرهاأناقةعلىوهيقصيرةإئهاةيك6برالسلوحيةاالدروس

غسسنيوقدرتياإيقاعيرونتيامتدادتمتدطويلةفعبارأقااالستزادةإلىطموحهتروي
ذلكومعوتأثقصناعةستئلثوستئكهاأجزائهاوتركيبألفاظهاباختيارالخطب
أبداالمسيحانيةوالعقيدةاومفيامقهوماكالمهيكونأنويريدالشعبيخاطبفالون

قائمةأخالقياتهولكنأخالقيالونإنقيللقدالمسيحيةالحياةخدمةفيأبداحاضرة
مواعظهثلثنحوداروقدالخالصسرالفصحيالسرمنونابعةالعقيدةعلىدائما

التيالمرصوصةالتعابيربعضولهلهالمسيحيينقيؤكيفيةوعلىالفصحمعانيعلى

الليشورجياصيغمنتقترب

2tsالموعظة000رحمةوعملهقدرةوإرادتهصالحطبيعتهالذيوالرأظالقدرةالكلياللة
الميالدفيالثانيأل

22الموعظةإرادتهالصالحيفارلىأنيمكنالالذىالمتبذلغكلاالله

حقائقمنتتضمئهماوكلالخالصيالتجسدعقيدةلمؤمنيهيعرضالونينفلثال

قيمةيعرفأنمسيحيكلعلىكانوإذامشتركةبطييعةالبشريحميعمتحدالمسيح

فييرىوهواجتماعيكائنبطييعتههومسيحيكلأخيهقيمةيعرفأنفعليهنفسه
علىقائمالونعليهشددطالمالذي1والمئومالتقشثفوواجبالمسميحطبيعةأخيه

الضدقةواجب3فيهالداخلىاإلنسانءإلنمايتطفرإتهالمعنوفيلشخصهالمسيحياحترام
بالتحسداللةجعلناوقدالبشريةأخيهلطيعةاإلنساناحترامعلىقائمواإلحسان

صورتهعلىالخالصي
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يجتماكلونحثنحبهحئىمحبتهبناريضرمناوهومالحهصورةفينانتحلىحثى
الصومفياIالموعظة

بشريتنابتجسئدهلبستجستدالذيالمسيح

جسدناحواسنالحقيقةفيائخذوكاملةحقيقيةبشرثةطبيعةءاألحبانهااتخذالذيإن

آالمناوبسببحزنرغموحزنناكثناوبسببازدريخزينابسببإئهنفسناوعواطف
عليهاللتغلبقدرتهتقتلنهاوفدويشفيهالئداويهاالمائحةطبيعتناآالمعطفهتحضللقدضلب

NآلالافيA5الموعظة

نشاطهوجوهثالتا

رس3حفيهافكانسنةوعشرينإحدىمدىكلىالونحبريةامئدت
توجيههاعلىيعملالذيرعيتهعلىالعمئاهروالراعيرومةعنوالمدافعاألرثوذكسية

الكمالنحو

ذكسئةرئوألارLحأ

الضيغةهوالئقشئفبأنالقائلينوالبريسيليانيينوالمانويينالبيالجيينالونناهض

التيالغنوصيةالثنويةوحاربرورقاوالنعمةعقيدةعندافعأيللمسيحيةالحقيقئة
الجسداحتقارإلىتميل

مقاومتهعلىجميعهامواعظهتشهدكصاينصثالجوهرقيالونعملولكن
اإللهيةالطييعةائحادعقيدةأفسسمجمعأقرfr1سنةففىأوطيخالبدعةالشديدة
فيديررئيسأوطيخاوكانواحدشخصفيجوهريااتحاداالمسيحفيالبشرئةوالطييعة

المسيفيالبشمريةالطيعةأنادعىوقدراهبمئةثالثمنأكثرئميالقسطنطينية
طبيعةإالالجوهرفياالتحادهذافييثبتلموهكذاألوهتهفيتقريباوذابتانحلت
المونوفيزيةكانتوهكذااإلهيةالطبيعةهىواحدة

مفالبيانكانالذيأوطيخالدعمأفسسفيآخرمجمعانعقدff9سنةوفي
إلىبرشالةبعثأنإالالونمننKووسفههخطأهقدالقسطنطنيةألممقف

فيهاويقولاألرثوذكسيةالعقيدةفيهايحدد28لرممالة1فالبيانس
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ارتذتوقدواحدشخمىفيمجتمعةوكانتئمعمنلمالجوهرئتينالطييعتينخصائصإن

بدونالخادملLحاتخذالمسيحالموتقبولواألزليةوالضعفوالقوةالتدنيالعظمة

96الرسالة0األلوهةفينقميىإلحاقبدونالبشرئةشأنرافغاالخطئةلطخة

ءأماعلئاالرسالةويقرأواعنهينوبواأنعلىالمجمعإلىبرسالتهالونمفوضونوتجه

فعملاإلسكندرئةأسقفسكورسديوذاكذالمجمعذلكرأسعلىوكانالجميع
حيثالسجنقيفالبيانسوالقيأوطيخاساحةئررتأنوكانالرسالةإغفالعلى
ودعاأفسسلصوصبةلقبعليهوأطلقالمجمعالونفانكرالمعاملةءسومنتوفى
منبالقربخلقيدونيةفيوانعقدأسقف500منأكثرضتممسكوينآخرمجمعإلى

فالبيانسإلىالونرسالةمنمستوحاةالالهوتيةقراراتهوكانتo4سنةالقسطنطينية

ألوهتهفيالكاملالمسيحيسوعسيدناوحيدواحلبابنجميعانعترفالقديسينءاآلبابعد

ومنعاقلةنفسمنمركبحقإنساننفسهالوقتوفيحقإلهبشريتهالوالكامل
أخرفيجلناjموبشرثامعناالجوهرفيوواحدإلهيااآلبمعالجوهرفيواحدجسد

فيالكائنالوحيداالبننفسهالمسيحبيسوعنعترفاإللهووالدةالبتومريممناألزمان
دونيحولالاوائحادمنفصلتينوالمنقسمتينوالمتحؤلتينوالمتمازجتينغيرطبيعتين

بدوذواحدشخصفيقائمةطبيعةكلفصفاتذلكوبعكساألخرىمنالواحدةتميزهما

الالهوتيخلقيدونيةقرارتحولوالنقص

تتفقهللواوتساغالشرقييناألساقفةمنكثيرونفهـقهاأساغالونتعبيراتولكن

Jيتفاقموراحوالغربالشرقبينالتفاهمءسوانفجروفحأةاالسكندريكيرلسمال
قوانينمنyAالقانوننفسهوالباباالبابامفؤضورفضعندماسيماوالفشيئاشيئا

لكرسياألؤليةمقابلالشرقفيالقسططينيةلكرسياألوليةتكونبأنىالقاألمجمع
الغربفيمة51

رومةحارس2

اآلتونالهودناجتازT54سنةففيومانية9ااالمبراطورتةالبرابرةهاجمالغربفي

أمرفيمفاوضوفلتوجيهإلىالثالثالنتنيانسUJUفباالشماليةإيطاليةودآسيةمن
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حاكمومنالبابامنيتألفالوفدوكانWاللةآفةبئقبالذيأتيالإلىالسالم
أتيالقبلوقدمانتوانسفيالكبيرالونوالباباأتيالبينالشهيرءاللقاوكانقنصلومن

االجتياحمنرومةفنجتإيطاليةعنيرتدأن

يلقلمولكنهالفندالملكجنسريكمقابلةإلىالكبيرالونبادر455سنةوفي

فيماعلىءاستيالباليكتفىوأنبالسكانضررايلحقالأنجنسريكوعدIقبوأل
وأموالكنوزمنالمدينة

الصاعالزاعي03

عميقوعيذاكانوإئماقديزاهوتياvNوفذامفكراالكبيرالونيكنلم
خطوفيعقيدةاألرتوذكسيةخطفيرعيتهتكونأنعلىالسهردائملمحاهرالمسؤوليته
الواسعةوالتأئالتالعميقةالتنظيراترجليكنلمإئهوتقوىعبادةالحالصيالتحسد
واإليماناإليمانتعضدالتيالمحبةإلىفدعابالحقيقةالشعورودفةالواقعرجلكانوإتما
قريبهيحباللةيححثمنألنبشذةالمعوزينمساعدةإلىودعاالمحبةيقويالذي

ونقانتوئفوالصومبالضدقةمقرونةوالصالةضيقهفيإليهويحسنسيئاتهعنفيتغاضى

المسيحيالسلوك

خاتمة

الكنيسةفيأثرمنتركهممااللقبهذااستحقوقدباكراالكبيرDبالوننجت

بأسسهالهمدينةسطىالوالقرونوبابويةوروحانيةوليتورجياوعقيدةتارئحا

أساسأصبحتوحلهاالمسائلطرحفيطريقتهوالسياسيةوالتنطميةالعقائدية
الصبغةاليومإلىتحملالرومانيةوالليتورجئاكويىlماتوعهدإلىالتاليةاتالمفسير

كسلفيواإلحسانوالضومالصالةجمعفيالروحانيالدفعيرجعوإليهالعميقةونية5Uا

الحقيقيةالمسيحيةالروحفيهتتمثلعمل





الكبرغريغوريوسالالنينيألالكيسةءبا

4554fلكبراغريغوريوس

V7r

حياكلهألؤأ

ئانئا

ثالثا

خاتمة

ونشأتهمولدها

هبالرا02

البابوفيوالسفراإلنجيليالشفاس03
األسقف04

عماله

إلوبسفرفياألخالقيات01

الرعايةقانونكتابأوالراعوي02

االنجيليةالمواعظ03

الكتابيةالمواعظ04

راتاالحو05

ئلساالر06

جيارلليتو107

غريغوريوسهوتVaوجو

الرواجرباطالتوبةالهراطقةعندالكهنوتيةوالرشامةالمعمودتةالمالئكةخلق
هموذخافىالقديسينصورالمطهررومةكرسي

tclff9ألخالقثات1الحقيقةينابيعمنيستقيقنالضغرةءالماجداوليطبلن
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جائهألوأ

ونشأتهمولدها

وكانوعراقةنئلذاتمسيحيةأسرةفيofسنةنحوبرومةكريغوريوسولد

أفهأئابمالشيوفيمجلسءأعضاأحدغورديانسوأبوهفليكسباسمباباألبيهأجدادأحد
مترلفيدئهحياقنفكرسنوغوردياناوأميلياناتارسيألوعضاتهقديسةأعلنتفقدسيلفيا

الزوجيةالحياةغورديانااختارتفيماقديستينوأميلياناتارسيألاعلنتوقداألسرة

احمهنجهلأخالغريغوريوسإنوقيل

نشبتtoمنةففيمظلمينتاريخيينثينLzحغريغوريوسحداثةواجهت

الطاعونءوباانتشمرr5سنةوفيlاألوستروغوسيطرةمنإيطاليةتحريرحرب

دسوألا

فيهاالشيوخلمجلسورئيسئالرومةحاكفاغريغوريوسأصبح572سنةوفي

هبالز102

العمرمنوالثالثينالخامسةمحوفينLSلمالعاغريغوريوسهجرطويلترددبعد

القديسديرباسمديراشاليوساألبويبيتهفيوأسئصروترقبيملكمافورع
رأسعلىفالنتينسالراهبS3انديورةستةبصقليةاألسرةأمالكفيوأنشأأندراوس

سنواتحمسنحوبسيطاراهبابهجانإلىفظلغريغوريوسأمابشاليوسالدير

البابوفيوالسمفراإلنجيليالشفاس3

إلىالثانيبيالجيوسالباباوأرسلهإنجيلياثهاسئاغريغوريوسرسم9OVسنةفي
االمبراطورخلفهالذيثانيالتيباريوساالمبراطورلدىبابوياسفيراالقسطنطينية

فيسنواتسشألبثوقداليونانيةمنءشيعلىغريغوريوسيكنلموموريسيوس



olvالكبرغريغوريوسالالتينيةالكنيسألءبا
أناغريغوريوسمغأئمنتظروكانأندراوسالقذيسرهبانبعضبهيحيطالقسططينية

إليطاليةمساعدةعلىاالمبراطورمنيحصل

منبطلبأخالقياتكتابهمناألكبرالقسمغريغوريوسوضعءاألثناهذهفي

معهوعقدالقسطنطينيةفيصادفهالذياليئدرساإلشبيليصديقهومنالرهبانإخوانه
متينةصداقة

عرفثالديرفيبهأنعمكنحثالذىالسالمعلىالضالبةمنيكفىمماأحافظلمألثى
وإنوإئىأملكهعندماعليهللحفاظعملهمجبومااألهميةمنلهماأضعئهبعدما

بسيفءالهدوحياةعلىوقضىالديرمنوأخرجنيعاتقيعلىجعلالذيالعحلاضطرني

وإنعالقحيائمايدتجلهيومكلالمزعجةافطراباقيغمرةفيهملNالحارجيةالمهائم
المقذمةجتماعياتاالرهبانإخوافيومحاورةسةالمقذالكتبممطالعةالنسكئةعواطفى

توقي90oسنةوفيسنواتخمسفيهوقضىسشاليوديرإلىغريغوريوسرجع
لخالفتهكريغوريوسفاخييرالطاعونرضالثافيبيالجيوسالبابا

األسقف04

عبثاطلباوبعدمالهربحاولبعدما90oأيلول3فيأسقفاغريغوريوسرلممم
مسماعدةإلىبادرحثىمسؤوليتهتسلمإنومااالختيارلذلكاالمبراطورمعارضة
ذهببعدمsللجياعالطعامتأمينإلمماثمضخمةزياحاتتنطموإلىبالطاعونالمصابين
ملكهوالكنيسةإرتإنقالضفشيهعلىقائمةكانتالتيالقمحءبأهراالتيبرفيضان
eاالفقر

أهدافثالثةغريغوريوسلحبريةنSو

إيطاليةعنالدفاع

وفساداإلكليروسسيمونيةمقاومة

الكنيسةإلىاألنجلوسكسونيينرد
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منسلطانهيمتذالغربوسائرإيطاليةملكنائبالواقعفيغريغوريوسكان
بإليريةاهتمامهخلوكاناالسكندرثةإلىكنتوربريومنإشبيليةإلىالقسطنطينية

يقيةفروأنيةسباو

عنالكاثوليكيةفصلعلىبنجاحوعملاللومبارديينمعسالمايعقدأنحاول
الرومانيةالحضارة

لئباعواغاليةإلىيقسادونأعناقهمفيوالحبلبSمقيدينالرومانتينبعييئرأيث
المقذمةخالقياتأل1

يراسلالبرابرةراعيأصبحوقدوافتدائهماألسرىبتحريريأمرغريغوريوسكان

المستضعفينعلىوالحدبالرحمةمبادئتلقينهمعلىويعملطغيانهممنويحدملوكهم

واحترأمتقديرالجميعلدىلهوكانوالمخطوفين

رسولهافكاناالنكليزبالدإلىأوستينأوغسطينسأرسل795سنةفي

كنتوربريفياألسقفيكرسيهاومؤسالمسيحبإنجيلرهاثبوم

الفواجعمشاهدإليهاأضيفتواآلوجاعالامنسلسلةغريغوريوسحياةكانت

والقلقاالضطرابمنلمعافيالضليبمهيدفكانوالعبادبالبالدحلتالتي

2فيوتوفىحياتهمناألخيرةسنواتاألربعأوالثالثفيعضالمرضبهحل
t60راآذ

لهأعمانيائا

أئوبسفرفياألخالقيات01

القسططينيةفيبهالمحيطينالرهبانعلىغريغوريوسألقاهارهبانيةمحاضراتكتاب

Lعندمsعلىوينطويكريغوريوسمؤثفاتأطولهوبلالطويلوهوبابوياسفيران

أماحياتهفيمراتعذةوالثعديلبالتنقيحصاحبهاعليهاوعاددونمتشفهيةتفسيرات
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تحريضاتإلمطيتحولالذيالموسئعالتفسيرفهوتفسيرهفيغريغوريوساتبعهالذيالمنهج

أخالقئةونصائح

الزعايةقانونكتابأوالزاعوي02

قربهعليهأخذالذيرافتاأسقفيوحتاعلىرداالكتابهذاغريغوريوسوضع

صاحبهفيهاعابمالطولفيمتساويةغيرأقسامثالثةفييقعوالكتابرومةأسقفيةمن

الراعىحياةوقانونفصال11األسقفيئالواجبيتطلبهومااألسقفيةالحياةمقتضيات
بفصلكالمهويختمفصال4الدينيوالتعليمالوعظوقوانينفصال1االحقيقيئ
الشخصيةالجسديةعاهتهفيهتناول

عميقسيكولوجيوبحسىاالعتدالوروحبالحكمةلصاحبهيشهدقيمالكتاب

االنجيليةالمواعظ03

منهاألقىr9oسنةونشرتoأ91o3بينماألقيتعظةأربعونهى
فقدالباقيةعشرةالتسعوأئااألخبرةالعشرينوالعظات17العظةبنفسهغريغوريوس

معدتهألمعليهيشتدنsكpعندالصوتءاختفامنيعروهنUrسرهأمينعنهألقاها

بساطةبكلهوأخبرماحذعلى

تعليمهإلىورمىمداورةوالتأنقغيرفيالشعبإلىمواعظهغريغوريوسوخه

المواعظتلكنتLSiبالكلمةالقداسةعندهتمتزجيالذالراعيلهجةفيوحرارةبمساطة
تقدسالتيالكلمةمنخالإذاناقضايكوننظرهفيالقذاسألنالقذاسءأثنافيئلقى

المسيحيكمالهإلىوتقودالشعب

الكتابئةالمواعظ04

رهبالطلمجتمعوضعهاحزقيالالبيئحولتدوركتابيةموعظة2rلغريغوريوس

ماقضةالحقيقةفيوهىالصوفيةوالشطحاتالنسكيةالحياةفيتأئالتأروعوضضنها
روحانيثهإليهوصلت
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المسحةنعمةعلىمفضالكالماحوىالملوكلكتابعرضولغريغوريوس

وقدالسفرلهذاالرمزيالمعئفيهمابينموعظتينفياألناشيدلنشيدوعرضاآلسقفية

والباحثونءالعلمالهأثبتهماأنإلىالعرضينهذينأصالةفيالزمنمنفترةشئك

اراتلحو105

أحدوبإنبينهالكالمفيهجرىحوارفيبأسلوبغريغوريوسوضعهابكت

اإليطاليينالقديسينسيترعلىوينطويo9ri9ogسنةإلىيرجعوهوثهامسته

الطبيعةنظامعنتخرجالتيالطاهراثإلىمتعطشلشحبكتببهوكأئيومعجزاقم
الئشويقشديدالطرافةشديدثممنفهوالتقيةالمسيحيةطريقسلوكإلىومتعطش

غنيةروحعنيصدرعميقفكرعلىغريغوريوسأبعادفيوينطوي

روحفيهتجلتالذيبندكتسبالقذيسمنهاالثانيخصءأجزاأربعةالحوارات
Jاألبراجميع

ئلسالر106

مجموعةوهيالثانيلبيالجيوسبعضهانسبرسالةAIAالكبيرغريغوريوسترك

ماواألخالقيالالهوتفينظرئظولحىالكنيسةسياسةفيأسلوبهعلىتطلعناضخمة

الملكةمعتساهلهغريغوريوسعلىاخذوقدنظرهقلوأدلمنإنسالنطابعذاتذلكإ
موريسيوساطوراالمبرقاتلفوكاساطوراالمبرومعونهوبر

جيارلليتو107

كماالحاليةصيغتهللقانونوأعطىالرومانيالقداسطقممغريغوريوسجددلقد

الليتورجيةالسنةمدارعلىالبابويللقداسطقوسسلسلةوضع
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غريغوريوسالهوتوجوهثالق

أفيلهيكنلموالتقليدتتبعفقدالعقيدةتاريخفيتذكرأهميةلغريغوريوسرلي
اللةإرادةشأنفيالقاسيأوغسطينستعليمليننهإالالكبرىاإليمانقضايافيموقف

أوغسطينسبعدجرىالذيالتطورمعتمشميااألبدياللةءوقضاالخالصسة

ورأقيساداألجلمعاخلقعندماالمالئكةخلقاللةأنفيأوغسطينسرأقيإتبع
البشرخدمةفيمنهانياالدفىاللةجعلأجواق9المالئكةأنفياألريوباجي

غريغوريوسrالوقدالهراطقةعندصحيحتانالكهنوتيةوالرسامةالمعمودية

المعموديةتقبلعلىاليهودإرغامحاولواالذينغاليةجنولفيألساقفة1

للتوبةذكرأثارهفيوليسالكبيروالونأوغسطينسموقفالتوبةمنموققه

الخاضةسيةالكن

الحليقبلالالزواجأنعلىالكبيروالونيتفقوهو

اإليمانرأسهورومةأسقفأنغريغوريوسيرىبطرسالقديسإلىوبالنسبة

fideiCaputcالعائةالمجامعيوفروغريغوريوسإليهانتقلتالجامعةالكنيسةحقوقوأن
األربعةاألناجيليوقركمااألربعة

1Yrمتىإنجيلفيوردمابشهادةموجودالمطهرأنغريغوريوستعاليمومن
وذخائرهمالقديسينصورتكريمالمباحمنوآنه

خاتمة

لرومةأسقفإلىبابوفيسفيرإلىإنجيليثهاسإلىراهبإلىلرومةLrsحمن

ارتقىقديسإلىوالمومنينالكنيسةخدمةفيوصختهبوفتهوضخىحياتهأرهقراعإلمما
فيهوجعلغريغوريوسفيهتقلبماهذاالروحيوالتأئلالئقوىمنالعلياالدرجاتإلى

فهيالأبذامتنسئكاومترفباأبدامصليافيهووقفتعاليمهفيهونثروحكمتهخبرته
خسروجكلعنبعيدةصافيةالعقيدةنشرعلىيعنيهماإالوالالهوتالفلسفةأمورمن
المسكونةومعلمالقدسالروحونجياللةأسرارشاهدإئهالقويمةاألرثوذكسيةطريقمن

وقداستهبإيمانه
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