دير القديسة دميانة للراىبات
بربارى بلقاس

اجملنع املصلوىى الجالح فى أفصض 764و
والصراعات العقائدية فى القرىني الرابع واخلامض
حول
ظدص وطبيعة الصيد املصيح

إعداد األنبا بيشوى
مطران دمياط وكفر الشيخ وبرارى القديسة دميانة

ٔ

مقدمة
كما كاف ىناؾ صراع عقائدى حوؿ ألوىية السيد اؼبسيح ىف القرف الرابع اؼبيبلدى انتهى ابنتصار
األرثوذكسية ىف اجملمع اؼبسكوىن الثاىن ابلقسطنطينية سنة ٖٔٛـ حيث مت أتكيد قانوف اإليباف النيقاوى
الذى صاغو القديس أثناسيوس الرسوُف مع إضافة اعبزء اػباص بتأكيد ألوىية الروح القدس الرب احملىي
اؼبنبثق من اآلب .وبذلك مت صياغة عقيدة الثالوث القدوس وىى االعتقاد بثبلث أقانيم متساوين ىف اجملد
والصفات وؽبم نفس اعبوىر اإلؽبى الواحد -ىكذا أيضاً كاف ىناؾ صراع عقائدى حوؿ شخص وحوؿ
طبيعة السيد اؼبسيح.
إف السيد اؼبسيح ىو ابن هللا وابن اإلنساف ىف نفس الوقت .أى أنو ىو ىو نفسو ،وبنفس شخصو
الكلمة اإللو اغبق اؼبولود من اآلب بغري انفصاؿ قبل كل الدىور ،واإلنساف التاـ الذى ببل خطية وحده،
اؼبولود من القديسة العذراء مرمي ىف ملء الزماف .مساو لآلب ىف اعبوىر من حيث الىوتو ،ومساو لنا ىف
اعبوىر من حيث انسوتو.
بعض اؽبراطقة َف يفهموا سر التجسد اإلؽبى :دبعىن كيف أف هللا ظهر ىف اعبسد ،أو كيف صار
أقنوـ الكلمة إنساانً ابلتجسد ،أو كيف تتحد الطبيعة اإلؽبية السامية جداً ابلطبيعة البشرية اؼبتواضعة جداً ،أو
كيف يتحد البلىوت ابلناسوت دبا فيو من جسد مادى ،ويكوانف معاً طبيعة واحدة متجسدة هلل الكلمة،
أو كيف يوجد ىف اؼبسيح (اللوغوس) روح إنساىن عاقل وىو من حيث جوىره اإلؽبى ىو روح وىو عاقل،
وىو من حيث لقب أقنوميتو كإلو؛ العقل اإلؽبى منطوؽ بو ابلوالدة من اآلب الذى ىو من حيث لقب
أقنوميتو؛ ينبوع العقل أو العاقل .أو كيف تتحد الطبيعة اإلؽبية ابلطبيعة البشرية ارباداً اتماً وطبيعياً دوف أف
تذوب الطبيعة البشرية احملدودة ىف الهنائية البلىوت غري احملدود ..وىكذا تعددت اؽبرطقات حوؿ ىذه
العقيدة العظيمة أى سر التجسد اإلؽبى ػببلص البشرية .وسوؼ نعرض ىف كتابنا ىذا ؽبذه البدع
واؽبرطقات ،وما نشأ عنها من سجاالت وصراعات وكفاح اآلابء القديسني ؼبقاومة ىذه البدع واؽبرطقات مع
تركيز خاص على اجملمع اؼبسكوىن الثالث ىف أفسس .مع مبلحظة أننا قد استعنا دبراجع أجنبية مع ضمنها
كتاب األسقف الكاثوليكى تشارلز جوزيف ىيفيلى  Charles Joseph Hefeleأسقف روتنربج
 Rottenburgىف أؼبانيا ،بعنواف:
A History of the Councils of the Church from the Original Documents
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الذى صدر ابللغة األؼبانية عاـ ٖ ٔٛٛىف إدنربج

Edinburgh

أبؼبانيا مث ترجم إُف اإلقبليزية وصدرت أوؿ

طبعة لو ىف الوالايت اؼبتحدة األمريكية ابللغة اإلقبليزية عاـ ٕ ،ٜٔٚوقد استعنا بو أساساً ىف شرح ؾبمع
أفسس الذى تعرتؼ بو الكنيسة الكاثوليكية لتكوف الشهادة للقديس كريلس ضد نسطور من جهة أخرى
خارج عائلة كنائسنا اغبالية .ويتميز كتاب األسقف ىيفيلى ىذا أبنو واثئقى من اؼبخطوطات القديبة ،ولكنو
يبيل ابلطبع إُف سبجيد اباب روما عند سرده لؤلحداث .ولكننا رجعنا أيضاً إُف كتاب الدكتور األب صموئيل

بعنواف :ؾبمع خلقيدونية إعادة تقييم  The Council of Chalcedon Re-Examinedعن ؾبمع
خلقيدونية ألنو من عائلة الكنائس األرثوذكسية الشرقية (الغري خلقيدونية) .وقد حدث االنشقاؽ اػبلقيدوىن
اؼبؤسف عاـ ٔ٘ٗـ ،وتبعتو ؿباوالت للوحدة َف تكلل ابلنجاح الكامل.
ولكن شكراً للرب بفضل جهود ورعاية قداسة البااب شنودة الثالث وقداسة البطريرؾ اؼبسكوىن وسائر
رؤساء الكنائس األرثوذكسية من العائلتني األرثوذكسيتني فقد أمكن التوفيق بني الكنائس اػبلقيدونية
والكنائس البلخلقيدونية ىف ىذا اعبيل ،بفضل اغبوارات البلىوتية الىت أزالت سوء الفهم بني الطرفني.
وكشفت رفض الطرفني معاً للهرطقات الىت علّم هبا كل من أبوليناريوس وثيئودور ونسطور وأوطاخى .إُف
جوار رفضهم اؼبعروؼ للهرطقات الىت علّم هبا كل من أريوس وبولس الساموساطى .ومت إرساؿ نتائج اغبوار
إُف صبيع الكنائس األرثوذكسية للنظر وازباذ القرار اؼبناسب سوايً كبو الوحدة األرثوذكسية وعودة الشركة بني
العائلتني.

بيشوى

ٖ كيهك ٕٔٔٚش

مطراف دمياط وكفر الشيخ والربارى
ورئيس دير الشهيدة العفيفة دميانة

عيد دخوؿ السيدة العذراء إُف اؽبيكل

ٕٔ ديسمرب ٕٗٓٓ
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الباب األول

ٍرطقة أبوليياريوط أشقف الالذقية 6<3( Laodiceaو)
حوؿ أبوليناريوس  Apollinariusتعليم ثبلثية تكوين اإلنساف  trichotomyمن سيكولوجية
لقد ّ
أفبلطوف إُف كريستولوجى .فقاؿ؛ كما أف اإلنساف العادى مكوف من جسد ونفس وروح ،ىكذا يسوع
مكوف من جسد ونفس والكلمة (اللوغوس) .وىف رأيو أف الكلمة قد حل ؿبل الروح
اؼبسيح ىو ّ
(بنفما) واربد ابعبسد والنفس لتكوين االرباد)ٔ( .
َف يتصور أبوليناريوس إمكانية وجود نفس إنسانية عاقلة ىف اؼبسيح ىف وجود هللا الكلمة الذى ىو


تصور أبوليناريوس أف النفس اإلنسانية العاقلة تعىن ابلضرورة
روح والذى ىو العقل اإلؽبى منطوؽ بو .ردبا ّ
شخصاً بشرايً متمايزاً عن شخص هللا الكلمة .دبعىن أنو خلط بني مفهوـ الشخص الذى ىو مالك الطبيعة،
ومفهوـ العقل الذى ىو أحد خواص الطبيعة الىت يبلكها الشخص ،أى أنو قد اعترب أف الشخص ىو العقل.
وأراد إبلغاء الروح اإلنسانية العاقلة أف يؤّكد أف شخص كلمة هللا ىو الذى ذبسد وىو ىو نفسو يسوع
اؼبسيح .دبعىن أتكيد الوحدة ىف شخص يسوع اؼبسيح وأف كلمة هللا َف يتخذ شخصاً من البشر بل ازبذ
جسداً ذا نفس ببل روح عاقلة .وهبذا يتحقق -ىف نظره -وحدة الطبيعة ىف اؼبسيح الكلمة اؼبتجسد وعصمتو
من اػبطيئة.
تصور البعض أف القديس أثناسيوس الرسوُف ىف القرف الرابع قد أتثر بفكر وتعليم أبوليناريوس ىف
وقد ّ
تعاليمو الكريستولوجية .ولكن القديس أثناسيوس قد شرح ىذا األمر ابستقامتو اؼبعروفة ىف التعليم ىف رسالتو
إُف أبيكتيتوس ،وقاؿ أف عبارة القديس يوحنا االقبيلى أف "الكلمة صار جسداً" (يؤ )ٔٗ :تعىن أف
"الكلمة صار إنساانً" وأف السيد اؼبسيح قد ازبذ طبيعة بشرية كاملة من جسد وروح عاقلة .فقاؿ القديس
أثناسيوس" :ألف القوؿ "الكلمة صار جسداً" ىو مساو أيضاً للقوؿ "الكلمة صار إنساانً" حسب ما قيل ىف
يوئيل النىب "إىن سأسكب من روحى على كل جسد" ألف الوعد َف يكن فبتداً إُف اغبيواانت غري الناطقة ،بل
ىو للبشر الذين من أجلهم قد صار الرب إنساانً)ٕ( ".
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وقاؿ أيضاً ىف نفس الرسالة" :إال أف خبلصنا ،ىف واقع األمر ،ال يعترب خياالً ،فليس اجلسد وحده ىو
الذى حصل على اخلالص ،بل اإلنسان كلو من نفس وجسد حقاً ،قد صار لو اخلالص ىف الكلمة

ذاتو)ٖ( ".

وكذلك يتضح من شرح القديس أثناسيوس لقوؿ السيد اؼبسيح عن اليوـ األخري "وأما ذلك اليوـ
وتلك الساعة فبل يعلم هبما أحد وال اؼببلئكة الذين ىف السماء وال االبن إال اآلب" (مرٖٔ .)ٖٕ :أف

السيد اؼبسيح ابعتباره كلمة هللا العارؼ بكل شئ دبا ىف ذلك اليوـ األخري؛ وقد أخلى نفسو ووجد ىف اؽبيئة
كإنساف وأخذ صورة عبد .فهو َف يقبل من حيث إنسانيتو وذىنو البشرى أف يقتىن معرفة اليوـ األخري؛
ورفع ىف اجملد.
متنازالً عن ىذه اؼبعرفة حبسب التدبري إُف أف صعد إُف السماوات ُ
وهبذا قد ورد ىف الفقرة (٘ٗ) من رسالتو الثالثة ضد األريوسيني ما نصو" :احملبوف للمسيح والذين

وبملوف اؼبسيح ،يعرفوف أف الكلمة قاؿ ال أعرؼ ،ال ألنو ال يعرؼ ،إذ ىو ابعتباره الكلمة يعرؼ (كل

شئ) ،ولكن لكى يظهر الناحية اإلنسانية ،إذ أف اعبهل خاص ابلبشر)ٗ( ".

وقاؿ أيضاً ىف الفقرة ( )ٗٙمن نفس الرسالة" :عندما سألو تبلميذه عن النهاية ،حسناً قاؿ حينئذ
"وال االبن " ..لكى يظهر أنو كإنساف ال يعرؼ .ألف اعبهل ىو من خصائص البشر ،ولكن إذ ىو الكلمة،
وىو الذى سوؼ أيتى ،وىو الدايف ،وىو العريس ،فهو يعرؼ مىت وىف أية ساعة سيأتى ،ومىت سيقاؿ
"استيقظ أيها النائم ،وقم من األموات ،فيضئ لك اؼبسيح" (أؼ ٘ .)ٔٗ :كما أنو إذ صار إنسانً فهو
كاف هبوع ويعطش ويتأَف مع الناس .ىكذا مع الناس كإنسان ال يعرف ،رغم أنو كإلو إذ ىو كلمة اآلب

وحكمتو فهو يعرف ،وال يوجد شئ ال يعرفو)٘( ".

من الواضح ىنػا أف القػديس أثناسػيوس ينسػب اؼبعرفػة إُف السػيد اؼبسػيح حبسػب الىوتػو وعػدـ اؼبعرفػة

حبسػػب انسػػوتو .أى أنػػو قػػد شػػرح وعلّػػم بوجػػود ذىػػن إؽبػػى وذىػػن بشػػرى للمسػػيح ىف ف واحػػد وَف يتجاىػػل
العقل البشرى الذى لروحو اإلنسانية ،والذى َف يتبلش بسبب االربػاد التػاـ والطبيعػى بػني مػا ىػو إؽبػى ومػا ىػو
إنساىن ىف اؼبسيح بغري اختبلط وال امتزاج وال تغيري وبغري انفصاؿ وال تقسيم.
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ٍل الروح العاقلة التى فى الطبيعة البعرية للصيد املصيح ٍى ظدص؟
حدث خلط عند األبوليناريني ومن بعدىم النساطرة بني مفهوـ الشخص ومفهوـ الطبيعة وخصوصاً
من جهة خاصية العقل.
العقل ىو خاصية من خصائص الطبيعة وليس ىو الشػخص ىف حػد ذاتػو .فالشػخص العاقػل يبتلػك
ووبمل طبيعة عاقلة .أى أف الشخص ىو حامػل الطبيعػة .فػإذا كانػت طبيعتػو إؽبيػة فهػو يعقػل كإلػو وإذا كانػت
طبيعتو بشرية فهو يعقل كإنساف وإذا كانت طبيعتو مبلئكية فهو يعقل كمبلؾ وىكذا.
وقد ملك السيد اؼبسيح الطبيعة اإلؽبية العاقلة ..أى أنو كاف يبلك اعبوىر اإلؽبى العاقل منذ األزؿ وظل يبلكو
بغري تغيري .وؼبا صار إنساانً ،صار يبلك أيضاً ذىنية البشر أو العقل البشرى اػباص بو لنفس شخصو
اؼببارؾ .فأصبح لو ابإلضافة إُف ذىنو اإلؽبى ،فكر اإلنساف وأسلوبو ىف التفكري وذاكرتو أو ذىنية اإلنساف
ابلطبيعة ،ىف وحدة غري فبتزجة بني الطبيعتني ببل تغيري ،وال تلغى الواحدة منهما األخرى أو تلغى خصائصها
بسبب االرباد.

ٙ

الباب الثاىن

إداىة ٍرطقة أبوليياريوط
أدانػػت عػػدة ؾبػػامع مكانيػػة ىف رومػػا (ٖٚٚـ) ،واإلسػػكندرية (ٖٚٛـ)  ،وأنطاكيػػة (ٖٜٚـ) تعػػاليم
أبوليناريوس .مث أدين ىف اجملمع اؼبسكوىن الثاىن الذى انعقد ىف القسطنطينية (ٔ ٖٛـ).
كػػاف رأى ابء ؾبمػػع القسػػطنطينية أف السػػيد اؼبسػػيح كػػاف لػػو روح إنسػػانية عاقلػػة ألنػػو جػػاء ػبػػبلص
البشػػر ولػػيس ػبػػبلص اغبي ػواانت .وأنػػو كػػاف ينبغػػى أف تكػػوف للمسػػيح إنسػػانية كاملػػة لكػػى يػػتم افتػػداء الطبيعػػة
اإلنسانية .وأف الروح البشرية مثلها مثل اعبسد ىف حاجة إُف الفداء وىى مسئولة عن سقوط اإلنسػاف .فبػدوف
الػروح البشػرية العاقلػة كيػػف يكػػوف اإلنسػاف مسػػئوالً مسػئولية أدبيػػة عػػن خطيئتػو؟ فػػالروح البشػرية أخطػػأت مػػع
اعبسد وربتاج إُف اػببلص ،وؽبذا هبب أف يتخذىا كلمة هللا مع اعبسد ألف ما َف يػُتخذ ال يبكن أف ىبلص.
مثلمػػا قػػاؿ القػػديس غريغوري ػػوس النػػازاينزى عبارتػػو اؼبشػػهورة ضػػد أبولينػػاريوس ىف رسػػالة إُف الك ػاىن
كليدونيوس "ألف ما َف يتخذه (هللا الكلمة) فإنو َف يعاعبو؛ ولكن ما مت توحيده ببلىوتو فهذا ىبلص")ٙ( .

إف أىػػم مػػا شػػغل اآلابء ضػػد األبوليناريػػة ىػػو "أف الػػنفس اإلنسػػانية العاقلػػة ،بقػػدرعا علػػى االختيػػار،

يوحد الكلمة ىذه النفس بنفسو ،فإف خبلص اعبنس البشرى َف يكػن فبكنػاً".
كانت ىى مقر اػبطيئة؛ ولو َف ّ
()ٚ
ردود الفعل ضد األبولينارية :
ظهرت ردود الفعل ضد األبولينارية ىف نفس منطقة أبوليناريوس (سوراي) ىف شخص ديودور أسقف
طرسوس (ٖٜٗـ)  Diodore of Tarsusوثيئودور اؼبوبسويسىت ىف كيليكيا (ٕٗٛـ) Theodore of
.Mopsuestia in Cilicia
ديودور الطرسوسى :
كوف الكلمة واعبسد ارباداً جوىرايً ( substantialأو
ّإدعى ديودور أف البلىوت سوؼ ينتقص إذا ّ

أقنومياً) مشاهباً لذلك الذى ينتج عن ارباد اعبسد والنفس (العاقلة) ىف اإلنساف.
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ىف رد فعلو على ذلك (أى على فكرة تكوين الكلمة واعبسد إرباداً جوىرايً) قادتو نظريتو اػباصة
إُف الفصل بني البلىوت والناسوت .وىذا أوصلو إُف التمييز ( )ٛبني ابن هللا وابن داود .وقاؿ ( )ٜإف
الكتب اؼبقدسة تضع حداً فاصبلً بني أفعاؿ االبنني ...فلماذا وبصل من هبدفوف على ابن اإلنساف على
الغفراف ،بينما من هبدفوف على الروح (الروح القدس) ال وبصلوف على الغفراف؟ (ٓٔ)
ثيئودور ادلوبسويسىت :

أراد ثيئودور اؼبوبسويسىت أف يؤكد اإلنسانية الكاملة للمسيح واعترب أف اإلنسانية الكاملة ال تتحقق
إال إذا كاف اؼبسيح شخصاً إنسانياً ألنو اعتقد أنو ال وجود كامل ببل شخصية .وهبذا َف يكتف بتأكيد وجود

طبيع ة إنسانية كاملة للسيد اؼبسيح ،ولكنو سبادى إُف أتكيد ازباذ هللا الكلمة إلنساف اتـ يستخدمو كأداة
ػببلص البشرية ،واعترب أف هللا الكلمة قد سكن ىف ىذا اإلنساف ابإلرادة الصاغبة ،وأنو قد اربد بو ارباداً
خارجياً فقط .واستخدـ عبارة اتصاؿ (  conjoiningسينافيا) بدالً من كلمة
ارباد(unionإينوسيس) .وهبذا فقد جعل ىف اؼبسيح شخصني أحدنبا إؽبى واآلخر
إنساىن وقد كوان معاً شخصاً واحداً ىو شخص االرباد (ارباد خارجى) مشبهاً إايه إبرباد الرجل ابؼبرأة.
قاؿ اؼبؤرخ ىيفلى (ٔٔ( " : C.J. Hefeleعبلوة على ذلك ،فقد نظر ثيئودور اؼبوبسويسىت إُف ارباد
البلىوت والناسوت ىف السيد اؼبسيح فقط دبعىن ( انيكيسيس) أى سكىن ،ألف ابلنسبة لو
فكرة التجسد كانت تبدو مطابقة لفكرة ربوؿ اللوغوس (الكلمة ) إُف إنساف ،ولذلك رفضها كفكرة منافية
للعقل .ومع ذلك ىو يعتقد أبنو عندما وبل هللا ىف أى شخص ،فهو ال يسكن فيو حبسب طبيعتو ،وابلتاُف
ليس ابلتعبري عن قوتو ،ولكن دبسرتو ( إفذوكيا) الصاغبة .ىذه السكىن ليست متشاهبة ىف صبيع
األبرار ،ولكن مقياسها يتقرر بقياس مسرة  لبلىوت .ولكنها َف ربدث أبداً ألحد بنفس
الدرجة العالية الىت للسيد اؼبسيح".
وقػػاؿ اؼبػػؤرخ ىيفلػػى ( ٕٔ) " : C.J. Hefeleيبكػػن لثيئػػودور أف يبقػػى علػػى الطبيعتػػني ىف كماؽبمػػا،
ويعػػرتض أساس ػاً علػػى امتزاجهمػػا .وىػػو يشػػرح أيض ػاً أف ىػػذا ىػػو غرضػػو ،حينمػػا قػػاؿ "إف االخػػتبلط ال يبلئػػم

الطبيعتني ،فهناؾ فػرؽ بػني الشػكل اإلؽبػى وشػكل العبػد ،بػني اؽبيكػل اؼبتخػذ وبػني ذاؾ الػذى سػكن فيػو ،بػني
ُ
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ذاؾ الػػذى اكبػػل ابؼبػػوت وذاؾ الػػذى أقامػػو ،بػػني ذاؾ الػػذى صػػار كػػامبلً مػػن خػػبلؿ المػػو وذاؾ الػػذى صػ ّػريه
كامبلً ،إُف خره .هبب أف وبفظ ىػذا الفػرؽ :فكػل طبيعػة تبقػى غػري ذائبػة ىف ذاعػا مػن جهػة جوىرىػا" (ٖٔ).
لكن ثيئودور ىف خطئو اعبوىرىَ ..ف وبفظ فقػط وجػود طبيعتػني ىف اؼبسػيح ،إمناا شخصاني يياااً ،وىػو نفسػو

قاؿ ليس ىناؾ كياف  subsistenceيبكن أف يظن أنو كامل بدوف شخصية .لكن كما أنػو َف يتجاىػل حقيقػة
أف ضمري الكنيسػة قػد رفػض ىػذا االزدواج ىف شخصػية اؼبسػيح ،إال أنػو سػعى إُف الػتخلص مػن الصػعوبة وكػرر
القػػوؿ صػػروباً " :إف الطبيعتػػني اللتػػني اربػػدات مع ػاً كونتػػا شخصػاً واحػػداً فقػػط ،كمػػا أف الرجػػل واؼبػرأة نبػػا جسػػد

واحػد ...فػػإذا أمعنػا الفكػػر ىف الطبيعتػػني ىف سبايزنبػا هبػػب علينػػا أف نعػرؼ طبيعػػة الكلمػػة علػى أنػػو كامػػل واتـ،
وكػذلك شخصػو .وأيضػاً طبيعػػة وشػخص اإلنسػاف علػػى أهنػا كاملػة واتمػة .وإذا -مػػن انحيػة أخػرى -نظػران إُف
االتصاؿ ( سينافيا) نقوؿ أنو شخص واحد" )ٔٗ( .إف نفػس صػورة الوحػدة بػني الرجػل وزوجتػو
تبػأّػني أف ثيئػػودور َف يفػػرتض اربػػاداً حقيقيػاً لطبيعتػػني ىف اؼبسػػيح ،ولكػػن تصػػوره كػػاف لصػػلة خارجيػػة بػػني االثنػػني.

عػػبلوة علػػى ذلػػك فػػإف التعبػػري "إتصػػاؿ" (  - conjoiningسػػينافيا) الػػذى ىبتػػاره ىنػػا بػػدالً مػػن
كلم ػ ػػة "ارب ػ ػػاد" (  - unionإنوس ػ ػػيس) ال ػ ػػىت يس ػ ػػتعملها ىف مواض ػ ػػع أخ ػ ػػرى ،مش ػ ػػتقة م ػ ػػن الفع ػ ػػل
( سينابتو) )الراقصني اؼبمسكني أبيدى بعضهم البعض  -أى يصل بعضػهم ابلػبعض اآلخػر) تعػرب
فقػػط عػػن ارتبػػاط خػػارجى ،وتوطػػد مع ػاً .لػػذلك فه ػػو مرف ػػوض بوض ػػوح  ..بواس ػػطة علم ػػاء الكنيسػػة .كم ػػا أف

ثيئػػودور قػػد عػ ّػني ؾبػػرد صػػلة خارجيػػة ىف العبػػارة الػػىت اقتبسػػناىا اآلف "أف الكلمػػة سػػكن ىف اإلنسػػاف اؼبتخػذ كمػػا
ُ
ىف ىيك ػػل" .وكم ػػا أف اؽبيك ػػل والتمث ػػاؿ الق ػػائم بداخل ػػو نب ػػا واح ػػد ىف اؼبظه ػػر اػب ػػارجى ىك ػػذا ف ػػإف البلى ػػوت
والناسػػوت ىف اؼبسػػيح يظه ػراف مػػن اػبػػارج فقػػط ىف حقيقتهمػػا كشػػخص واحػػد ،ولكنهمػػا ىف جوىرنبػػا يسػػتمرا
شخصني".
ىصطور (٘ٔ)

مػػن مدرسػػة ثيئػػودور جػػاء نسػػطور ،الػػذى ارتبطػػت ابظبػػو اغبقبػػة األوُف للن ػزاع الكرسػػتولوجى الكبػػري.
ولػػد نسػػطور ىف جرمانيكيػػا وىػػى مدينػػة بسػػوراي ،مث أتػػى إُف أنطاكيػػا ىف سػػن مبكػػرة ،أساسػاً بغػػرض نيػػل قسػػطاً
أكػػرب مػػن التعلػػيم العػػاؼبى .وس ػريعاً مػػا سبيػػز ابلطبلقػػة العظمػػى ىف التحػػدث االرذبػػاُف مػػع صػػوت قػػوى وشػػجى،
وبع ػػد ذل ػػك بقلي ػػل إلتح ػػق ب ػػدير  Euprepiusيوبريبي ػػوس ىف أنطاكي ػػا ،وم ػػن ىن ػػاؾ ع ػ ّػني اسػ ػاً مث قسيسػ ػاً ىف
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كل ما ورد ربت ىذا العنواف "نسطور" مأخوذ عن كتاب اؼبؤرخ ىيفيلى.
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كاتدرائية أنطاكيا .ككاىن ،وعظ كثرياً وبقبوؿ ملحػوظ ،مػع سبتعػو أيضػاً بسػمعة كونػو انسػكاً صػارماً وكثػرياً مػا
أظهر ضباساً عظيمػاً ..ورغبػة ىف مػدح اعبمػوع لػو خاصػة ىف عظاتػو )ٔٙ( .كنتيجػة للشػهرة الػىت انؽبػا بعػد مػوت

األسػػقف سيسػػينيوس أسػػقف القسػػطنطينية ىف ٕٗ ديسػػمرب عػػاـ ٕٗٚـ فقػػد ُرفػػع إُف ىػػذا الكرسػػى الشػػهري،
وترجى شعبو أف ينالوا فيو خلفاً من أنطاكيا لذىىب الفم أسقف القسطنطينية .منػذ وقػت سػيامتو ىف ٓٔ أبريػل
ّ
عػػاـ ٕٗٛـ أظهػػر إعجػػاابً عظيمػاً بعمػػل الػػوعظ وضباسػاً ضػػد اؽبراطقػػة .ففػػى عظتػػو األوُف خاطػػب اإلمرباطػػور
ثيؤدوسيوس الصغري ابلكلمػات التاليػة " :أعطػىن أيهػا اإلمرباطػور األرض نقيػة مػن اؽبراطقػة وأان سػوؼ أعطيػك
السػػماء ،سػػاعدىن ألشػػن حػرابً ضػػد اؽبراطقػػة وأان سػػوؼ أسػػاعدؾ ىف حربػػك ضػػد الفػػرس )ٔٚ( ".وبعػػد ذلػػك
أبايـ قليلػػة صػػمم علػػى حػػرـ األريوسػػيني مػػن الكنيسػػة الصػػغرية الػػىت كػػانوا ال يزالػػوف يبتلكوهنػػا ىف القسػػطنطينية،
ح ػػىت أهن ػػم اقتي ػػدوا إُف إش ػػعاؿ الن ػػار فيه ػػا أبنفس ػػهم ،وال ػػىت بس ػػببها انؿ نس ػػطور م ػػن اؽبراطق ػػة وم ػػن كث ػػري م ػػن

األرثػوذكس لقػػب "حػػارؽ متعمػػد" .ابإلضػػافة إُف ذلػك فقػػد ىػػاجم النوفػػاتيني واألربعتعشػرية واؼبكػػدونيني وانؿ
من اإلمرباطور عديداً من األحكاـ اؼبشددة ضد اؽبراطقة .وىف رسالة ..ليوحنا أسقف أنطاكيػة ،يؤكػد نسػطور
أنو ىف وقت وصولو إُف القسطنطينية وجد خصوماً (متضػادين) موجػودين فعػبلً .ل ّقػب أحػد أطػرافهم القديسػة
العػػذراء بلقػػب "والػػدة اإللػػو" و خػػر أبهنػػا ؾبػػرد "والػػدة إنسػػاف" .وحػػىت يػػتم التوسػػط بينهمػػا قػػاؿ إنػػو اقػػرتح عبػػارة

"والػػدة اؼبسػػيح" معتقػػداً أف كػػبل الطػػرفني سػػوؼ يرضػػى هبػػا ( ...)ٔٛمػػن انحيػػة أخػػرى فػػإف سػػقراط يقػػص أف
"الكػػاىن أنسطاسػػيوس صػػديق نسػػطور ،الػػذى أحضػػره معػػو إُف القسػػطنطينية قػػد حػػذر سػػامعيو يوم ػاً مػػا ،ىف
عظػػة أنػػو ال هبػػب أف يطلػػق أحػػد علػػى مػػرمي لقػػب والػػدة اإللػػو ( ثيئوتوك ػػوس) ألف م ػػرمي كان ػػت
إنسانة وهللا ال يبكن أف يولػد مػن إنسػاف" )ٜٔ( .ىػذا اؽبجػوـ علػى اؼبعتقػد القػدمي واؼبصػطلح الكنسػى اؼبقبػوؿ
حػػىت ذلػػك الوقػػت ،قػػد سػػبب ىياج ػاً عظيم ػاً وإضػػطراابً وسػػط اإلكلػػريوس والعلمػػانيني .وتق ػ ّدـ نسػػطور نفسػػو
ودافع عن خطاب صديقو ىف عدة عظات .وإتفق أحد األطراؼ (اؼبتضادة) معو ،وعارضو األخر...
وفقػاً ؽبػػذا التقيػػيم لؤلمػػر ،فػػإف نسػػطور َف هبػػد النػزاع قائمػاً ابلفعػػل ىف القسػػطنطينية ،ولكنػػو مػػع صػػديقو

أنسطاسػػيوس كػػاان أوؿ مػػن أاثره .ومػػع ذلػػك فػػإف العظػػات اؼبوجػػودة لػػدينا ،كمػػا ذك ػران ،والػػىت ألقاىػػا ىف ىػػذا
اؼبوضػػوع ال زالػػت ؿبفوظػػة لنػػا جزئيػاً ،وىػػى كافيػػة ابلتمػػاـ لػػدحض أتكيػػدات الكثػريين غػػري الدقيقػػة أبف نسػػطور
ىف الواقع َف يعلأّم شيئاً ذا ظبة ىرطوقية .ففى خطبتو األوُف ىتف بعاطفة "إهنم يسػألوف إف كػاف مػن اؼبمكػن أف
16
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أمهػػات
تػػدعى مػػرمي والػػدة اإللػػو .لكػػن ىػػل هلل أـ إذاً؟ ىف ىػػذه اغبالػػة هبػػب أف نعػػذر الوثنيػػة الػػىت تكلمػػت عػػن ّ
لآلؽبػػة ،لكػػن ب ػولس َف يكػػن كػػاذابً حينمػػا قػػاؿ عػػن الىػػوت اؼبسػػيح (عػػب )ٖ :ٚأنػػو ب ػػبل أب ،ب ػػبل أـ ،ب ػػبل

نس ػػب .ال اي أص ػػدقائى َف ربم ػػل م ػػرمي هللا ..اؼبخل ػػوؽ َف وبم ػػل اػب ػػالق إمب ػػا ضبل ػػت اإلنس ػػاف ال ػػذى ى ػػو أداة
البلىػػوتَ .ف يضػػع الػػروح القػػدس الكلمػػة ،لكنػػو أمػػد لػػو مػػن العػػذراء اؼبطوبػػة ،هبيكػػل حػػىت يبكنػػو سػػكناه ..أان
ّأ
أكرـ ىذه اغبُلة الىت استفاد منها من أجل ذاؾ الذى احتجب ىف داخلها وَف ينفصػل عنهػا ..أان أف ّأػرؽ الطبػائع
أ
أوحػػد التػػوقري .تبصػػر ىف معػػىن ىػػذا الكػػبلـ .فػػإف ذاؾ الػػذى تش ػ ّكل ىف رحػػم مػػرمي َف يكػػن هللا نفسػػو لكػػن هللا
و ّ
إزبذه ..وبسبب ذاؾ الذى إزبذ فإف اؼبتخ ْذ أيضاً يدعى هللا)ٕٓ( ".
ُ
أما خطبتو الثانية فتبدأ بتعبري الذع ضػد أسػبلفو ،كمػا لػو أنػو َف يكػن لػديهم الوقػت لقيػادة النػاس كبػو
معرفػػة أعمػػق ابهلل .ومػػن ىنػػا يتحػػوؿ اثنيػػة إُف موضػػوعو الرئيسػػى أف اؼبسػػيح لػػو طبيعػػة مزدوجػػة وكرامػػة موحػػدة.
فيقوؿ" :حينما تتكلم األسفار اؼبقدسة عن ميبلد اؼبسيح أو موتو فهى ال تدعوه هللا أبداً بػل اؼبسػيح أو يسػوع
أو ال ػػرب ...م ػػرمي إذاً يبك ػػن أف ت ػػدعى خريس ػػتوتوكوس ( وال ػػدة اؼبس ػػيح) وضبل ػػت اب ػػن هللا
بقدر ما ضبلػت اإلنسػاف ،الػذى بسػبب اربػاده (†) اببػن هللا (ابؼبعػىن اػبػاص) يبكػن أف يػدعى إبػن هللا (ابؼبعػىن
األوس ػػع) .وب ػػنفس الطريقػ ػػة يبك ػػن أف يق ػػاؿ أف إبػ ػػن هللا م ػػات ول ػػيس أف هللا مػ ػػات ..إذف فل ػػنحفظ اتصػ ػػاؿ
الطبيعت ػػني  الغ ػػري ـب ػػتلط ولنع ػػرتؼ ابهلل ىف اإلنس ػػاف وبس ػػبب ى ػػذا
ونكرـ اإلنساف اؼبعبود مع هللا الكلى القدرة)ٕٔ( ".
اإلتصاؿ اإلؽبى نوقر ّ
ىف خطابو الثالػث يقػوؿ " :إف األريوسػيني يضػعوف اللوغػوس فقػط ربػت اآلب لكػن ىػؤالء النػاس
(الػذين يعلأّمػوف ابلثيئوتوكػػوس  ويتكلمػوف عػن مػػيبلد هللا) يضػعونو ربػت مػػرمي أيضػاً ،مؤّكػدين أنػػو
أحدث منها ،ومعطني البلىوت خالق الكل ،أماً زمنية كأصل لػو .إذاً َف يكػن ذاؾ الػذى ضبلتػو إنسػاانً إمبػا هللا
الكلمػة ،إذاً َف تكػن ىػى أـ ذاؾ الػذى ولػػد ،ألنػو كيػف تكػوف ىػى أـ ذاؾ الػػذى لػو طبيعػة ـبتلفػة عنهػا؟ لكػػن
إف كانت تدعى أمو ،إذاً فإف ذاؾ الذى ولد ليس ذو طبيعة إؽبية ،لكنػو إنسػاف حيػث أف كػل أـ ربمػل مػن لػو
نفس جوىرىا (مادعا)َ .ف يولد هللا الكلمة إذاً من مرمي ،لكنو سكن ىف ذاؾ الذى ولد من مرمي".

مػػن السػػهل أف نػػرى أف نسػػطور قػػد تبػ ّػىن وجهػػة نظػػر معلمػػو ثيئػػودور اؼبوبسويسػػىت ..وقػػد أنػػذره كثػػري
مػػن كهنتػػو ابإلنسػػحاب مػػن شػػركتو ووعظػوا ضػػده .وصػػرخ الشػػعب "لػػدينا إمرباطػػوراً ،لكػػن لػػيس لػػدينا أسػػقفاً".
والػػبعض ومػػنهم علمػػانيوف تكلّمػوا ضػػده علنػاً حينمػػا كػػاف يعػػظ ،وابألخػػص شخصػاً إبسػػم يوسػػابيوس وىػػو بػػبل
Cf. Hefele, C.J., pp. 12-13, quoting Marius Mercat. ed. Garnier-Migne, p. 757 sqq.
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† يقصد ارباد ىف الكرامة وليس ىف الطبيعة كما سبق أف ذكر ىف خطابو األوؿ.

Cf. Hefele, C.J., quoting Loofs, Nestoriana, p. 249.
ٔٔ
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شك نفس الذى صار فيما بعد أسػقف دورلػيم ،والػذى علػى الػرغم مػن كونػو علمانيػاً ىف ذلػك الوقػت ،إال أنػو
كاف أوؿ من كانت لو نظرة اثقبػة وعػارض اؽبرطقػة اعبديػدة .ؽبػذا السػبب اسػتعمل نسػطور لػو وآلخػرين لقػب

"الرج ػػاؿ البؤس ػػاء" (ٕٕ) وإس ػػتدعى الش ػػرطة ض ػػدىم ،ومت جل ػػدىم وس ػجنهم ،وى ػػؤالء اآلخ ػرين ى ػػم ابلتحدي ػػد
بعض الرىباف ،الذين وصل إلينا ىف أايمنا ىذه (†) إعامهم اؼبوجو لئلمرباطور ضد نسطور)ٕٖ( .

ولقػػد كػػاف -لكػػن بطريقػػة أكثػػر حػػذراً -أف دخػػل بروكلػػوس أسػػقف سػػيزيكوس ضػػمن القائمػػة .كػػاف
فيما سبق ،كاىناً على القسطنطينية ،وعني بواسطة البطريرؾ سيسنيوس أسقفاً لسيزيكوس .لكن سػكاف تلػك

اؼبدينػػة َف يقبلػػوه ،ولػػذلك اسػػتمر يعػػيش ىف القسػػطنطينية .فبػػدعوة مػػن نسػػطور للػػوعظ ىف إحػػدى أعيػػاد العػػذراء
عػاـ  ٕٜٗاسػػتغل الفرصػػة ليصػػف ،ىف حضػػوره ،الكرامػػة والوقػػار الػذى ؼبػػرمي كوالػػدة اإللػػو ىف كثػػري مػػن العبػػارات
البليغة واؼبأخوذة من الكتاب اؼبقدس ،وليدافع عن العبارة اؼبوضػوعة للمسػاءلة ىف أسػلوب مػاىر (ٕٗ) ...وجػد

نسطور أنو من البلزـ إلقاء عظة اثنية للتو حىت وب ّذر ،كمػا قػاؿ ،مػن كػانوا حاضػرين ضػد تقػدمي اإلكػراـ الزائػد
ؼبػػرمي ،وضػػد الػرأى الػػذى يقػػوؿ أف كلمػػة هللا (اللوغػػوس) يبكػػن أف يولػػد مػرتني (مػػرة أزليػاً مػػن اآلب واؼبػػرة الثانيػػة
مػػن مػػرمي) .فقػػاؿ (نسػػطور) إف ذاؾ الػػذى يقػػوؿ ببسػػاطة أف هللا مولػػود مػػن مػػرمي هبعػػل مػػن العقيػػدة اؼبسػػيحية
سػػخرة للػػوثنيني ،ألف الوثني ػوف سػػوؼ هبػػاوبوف "ال أسػػتطيع أف أعبػػد إؽب ػاً يولػػد ويبػػوت ويػػدفن" ...ىػػل أقػػيم
الكلمػػة مػػن األم ػوات؟ وإذا كػػاف معطػػى اغبيػػاة (اللوغػػوس) قػػد مػػات ،مػػن يبكنػػو أف يعطػػى اغبيػػاة إذاً؟ إف سػػر
يعرب عنو ابألسلوب التاُف " :أف الكلمػة الػذى سػكن ىف ىيكػل شػكلو (كونػو) الػروح القػدس
األلوىة هبب أف ّ
ىو شئ واؽبيكل نفسو اؼبختلف عن هللا الساكن فيو ىو خر")ٕ٘( .

ىف خط ػػاب خ ػػر ألق ػػى بع ػػد ذل ػػك ض ػػد بروكل ػػوس؛ ش ػػرح أن ػػو يس ػػتطيع أف يس ػػمح بتعب ػػري ثيئوتوك ػػوس
 إذا فه ػػم ابلص ػواب ،ولكن ػػو أج ػػرب عل ػػى معارض ػػتو ألف ك ػبلً م ػػن األريوس ػػيني واألبولين ػػاريني ضبػ ػوا
أنفسهم وراءه .إف َف يتم التمييز بني الطبيعتني دبا يكفى ،فإف أريوسياً قد أيخذ كل نصوص األسفار ىػذه الػىت
تشري إُف الضعة واؼبذلة ( اتبينوسيس) الىت كانت للمسيح كإنسػاف ،مثػل عػدـ معرفتػو وغػريه،
ووبولو إُف طبيعتػو اإلؽبيػة ليثبػت هبػا نظريتػو ىف أف االبػن أقػل مػن اآلب .عػبلوة علػى ذلػك فػإف نسػطور ينسػب
ألولئػػك الػػذين يسػػتخدموف لقػػب ثيؤتوكػػوس  ال ػرأى أبف البلىػػوت ،مػػن وجهػػة نظػػرىم ،بػػدأ أوالً

Cf. Hefele, C.J., quoting Marius Merc. l.c. p.770 ; Cyrill. Opp. t. iv. P.20; Tillemont, t. xiv. P. 318.
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† اؼبتكلم ىنا ىو اؼبؤرخ ىيفيلى عن اؼبرجع الذى ذكره.
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Cf. Hefele, C.J., quoting Hardouin. t. i. p. 1136; Mansi, t. iv. P.1102.
Cf. Hefele, C.J., quoting Marius Mercator l. c. p.775 sqq.; Mansi t. iv. p.578 sqq.
25
Cf. Hefele, C.J., quoting Marins Mercator, l.c., p.782.
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خػػبلؿ مػػرمي ،وىػػذا ابلطبػػع َف يؤكػػده أحػػد ،وأنػػو ذبنبػاً ؽب ػذا الػرأى يقػػرتح بػػدالً مػػن عبػػارة "هللا ولػػد مػػن مػػرمي" أف
يسمح بعبارة "هللا مر من خبلؿ مرمي")ٕٙ( .
ىنػاؾ مقتطفػات لعظػػة أخػرى( )ٕٚموجهػػة كليػةً ضػػد تبػادؿ اػبػواص
(أى تبػػادؿ األلقػػاب اإلؽبيػػة واإلنسػػانية للسػػيد اؼبسػػيح ىف مقابػػل خواصػػو اإلنسػػانية واإلؽبيػػة) وابلتحديػػد ضػػد
عبارة "أت َّف الكلمة" ،ولكن يبقى خطابػو الرابػع ضػد بروكلػوس ىػو األكثػر أنبيػة ووبػوى الكلمػات التاليػة" :إهنػم
يػدعوف البلىػػوت معطػى اغبيػػاة قػاببلً للمػػوت ،ويتجاسػروف علػػى إنػزاؿ اللوغػػوس إُف مسػتوى خرافػػات اؼبسػػرح،
communicatio idiomatum

كما لو كاف (كطفل) ملفوفاً خبرؽ مث بعد ذلك يبوتَ ..ف يقتل بػيبلطس البلىػوت  -إمبػا ُحلػة البلىػوت .وَف
يكػػن اللوغػػوس ىػػو الػػذى لػػف بثػػوب كتّػػاىن بواسػػطة يوسػػف الرامػػىَ ...ف يبػػت واىػػب اغبيػػاة ألنػػو مػػن الػػذى
سوؼ يقيمو إذاً إذا مات ..ولكى يصػنع مرضػاة البشػر ازبػذ اؼبسػيح شػخص الطبيعػة اػباطئػة (البشػرية)  ..أان
أعبد ىذا اإلنساف (الرجل) مع البلىوت ومثل الت صبلح الرب ..والثوب األرجواىن اغبى الػذى للملػك...
ذاؾ الذى تشكل ىف رحم مرمي ليس هللا نفسو ..لكػن ألف هللا سػكن ىف ذاؾ الػذى ازبػذه ،إذاً فػإف ىػذا الػذى
ا خأزبػػذ أيضػاً يػػدعى هللا بسػػبب ذاؾ الػػذى إزبػػذه .لػػيس هللا ىػػو الػػذى أتَف لكػػن هللا اتصػػل ابعبسػػد اؼبصػػلوب...
لػػذلك سػػوؼ نػػدعو العػػذراء القديسػػة ثيئوذوخػػوس ( وعػػاء هللا) ولػػيس ثيئوتوكػػوس
(والػػدة اإللػػو) ،ألف هللا اآلب وحػػده ىػػو الثيئوتوكػػوس ،ولكننػػا سػػوؼ نػػوقّر ىػػذه الطبيعػػة الػػىت ىػػى ُحلػػة هللا مػػع

ونوحد الكرامة ،سوؼ نعػرتؼ بشػخص مػزدوج ونعبػده
ذاؾ الذى إستخدـ ىذه اغبُلة ،سوف ن ّفرق الطبائع ّ

كواحد)ٕٛ( ".

يوحػد الطبيعػة البشػرية ابلشػخص اإلؽبػى ،ىػو دائمػاً
من كل ما تقدـ نرى أف نسػطور ...بػدالً مػن أف ّ
يفرتض وحدة الشخص اإلنساىن مع البلىوتَ ...ف يستطع أف يسمو إُف الفكػرة اجملػردة ،أو يفكػر ىف الطبيعػة
البشرية بدوف شخصية ،وال اكتسب فكرة الوحدة الىت للطبيعة البشرية مع الشػخص اإلؽبػى .لػذلك فإنػو يقػوؿ
أ
يوحػػد البلىػػوت ابلناسػػوت ىف اؼبسػػيح خارجي ػاً
حتم ػاً أف اؼبسػػيح إزبػػذ شػػخص البش ػرية اػباطئػػة ،ويسػػتطيع أف ّ
فقػط ،ألنػػو يعتاارب الناسااوت شخصااً كمػػا ىػػو مبػػني ىف كػػل الصػػور والتشػػبيهات الػػىت يسػػتخدمها .إف البلىػػوت
يسػكن فقػػط ىف الناسػػوت كمػػا يقػػوؿ ،فالناسػػوت ىػػو ؾبػػرد ىيكػل وحلػػة لبلىػػوت ،أمػػا البلىػػوت فلػػم يولػػد مػػن
مرمي ىف نفس الوقػت مػع الناسػوت ،ولكنػو م ّػر فقػط خػبلؿ مػرمي .والبلىػوت َف يتػأَف مػع الناسػوت ،ولكنػو بقػى

غري متأَف ىف اإلنساف الذى يقاسى األَف ،وىذا ال يكوف مستطاعاً إال إذا كاف للطبيعػة البشػرية مركػزاً وشخصػية
26

Cf. Hefele, C.J., quoting Ibid. p.785.
Cf. Hefele, C.J., quoting Ibid. p.787.
28
Cf. Hefele, C.J., quoting Marius Merc. l.c. pp. 789-801.
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خاصة سبلكها .أما إذا كاف الشخصى ىف اؼبسيح ىو البلىوت ،والبلىوت فقط (دبعىن أف شخص اؼبسػيح ىػو
نفػػس شػػخص كلمػػة هللا) ،إذاً ،إذا أتَف اؼبسػػيح هبػػب أف البلىػػوت أيض ػاً يكػػوف قػػد دخػػل ىف المػػو ،والطبيعػػة
البشرية ال يبكن أف تتأَف وحدىا ،ألنو ال يكوف ؽبا كياف شخصى خاص .ىكػذا أيضػاً (إذا كػاف الشخصػى ىف
اؼبسػػيح ىػػو البلىػػوت ،والبلىػػوت فقػػط) فػػإف شػػخص واحػػد فقػػط ىػػو الػػذى يبكػػن أف يولػػد مػػن مػػرمي ،وألف
الشخصػى ىف اؼبسػػيح ىػػو البلىػػوت فقػػط (ىف ىػػذه اغبالػػة) ،هبػب أف يكػػوف ىػػذا قػػد اشػػرتؾ ىف اؼبػػيبلد رغػػم أنػػو
ىف ذاتو ىو غري قابل للميبلد واألَف.
كتابات ىصطور املتأخرة =
نسػػب الػػبعض كتػػاب "ابزار ىرياقليػػدس"

of Heracleides

 Bazarإُف نسػػطور ابعتبػػار أنػػو كتبػػو ىف

منفػػاه ابسػػم مسػػتعار .وقػػد حػػاوؿ ىف ىػػذا الكتػػاب -كمػػا يبػػدو -تربئػػة نفسػػو .ولكنػػو -علػػى العكػػس-أ ّكػػد
ىرطقتو اؼبعروفة ىف اعتقاده أبف شػخص يسػوع اؼبسػيح لػيس ىػو نفسػو شػخص ابػن هللا الكلمػة .أى االعتقػاد
ابربػػاد شخصااني اربػػاداً خارجيػاً فقػػط ىف الصػػورة .وىػػذا يهػػدـ كػػل عقيػػدة الفػػداء ألف هللا الكلمػػة ال يكػػوف ىػػو
ىػػو نفسػػو الفػػادى اؼبصػػلوب ـبلّػػص العػػاَف وال يصػػري لكلمػػات يوحنػػا اإلقبيلػػى اػبالػػدة "ىك ػذا أحػػب هللا العػػاَف

حػػىت بػػذؿ ابنااو الوحيااد لكػػى ال يهلػػك كػػل مػػن يػػؤمن بػػو بػػل تكػػوف لػػو اغبيػػاة األبديػػة" (يػػوٖ )ٔٙ :أى معػػىن.
بل كيف يتحقق قوؿ الرب بفم نبيو أشعياء " أان أان الرب وليس غريى ـبلّص" (أشٖٗ .)ٔٔ:
وفيما يلى النصوص الىت نسبت إُف نسطور ىف الكتاب اؼبذكور "ابزار ىراقليدز"

:Bazar of Heracleides

ٔ -نبا شخصان  :Two prosopaشخص ذاؾ الذى ألبس وشخص (اآلخر) الذى لبأس)ٕٜ( .
ٕ -لػػذلك فػػإف صػػورة هللا ىػػى التعبػػري التػػاـ عػػن هللا اإلنسػػاف .فصػػورة هللا اؼبفهومػػة مػػن ىػػذا اؼبنطلػػق يبكػػن أف
نظػن أهنػا الشػخص اإلؽبػى .هللا سػكن ىف اؼبسػيح وكشػف ذاتػو للبشػر مػن خبللػو .مػع أف الشخصاان

Two

 prosopaنبا ىف اغبقيقة صورة واحدة هلل)ٖٓ( .

ٖ -هبػب أال ننسػى أف الطبيعتػني يسػتلزماف أقنػومني وشخصاني
بقرض بسيط ( )simple loanوتبادؿ.

)persons (prosopons

 Twoمتحػدين فيػو

(ٖٔ)
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Bazar of Heraclides (LH 193), quoted by Bernard Dupuy, OP, „The Christology of Nestorius‟ published
in Pro Oriente, Syriac Dialogue, First Non-Official Consultation on Dialogue within the Syriac Tradition,
Hofburg Marschallstiege II A-1010 Vienna, June 1994, p. 113.
30
Rowan Greer : „The Image of God and the Prosopic Union in Nestorius’ Bazar of Heracleides in Lux in
Lumine, Essays to Honor W. Norman Pittenger, edited by R. A. Morris jr., New York 1996, p. 50; quoted
by Metropolitan Aprem G. Mooken in his paper “Was Nestorius a Nestorian?” published in Pro Oriente,
Syriac Dialogue, First Non-Official Consultation, Vienna 1994, p. 223.
31
R. Nau, Paris 1910, ed. Letouzey et Ane, Le Livre d’Heraclide de Damas (=L.H.); p. 28.
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الباب الثالث

بداية الصراع بني كريلض وىصطور ()65
"َف يبض زماانً طويبلً على انتشار راء نسطور من القسطنطينية إُف والايت أخرى .ومنذ بداية سنة
ٕٜٗـ ،حىت وجد كريلس ،رئيس أساقفة اإلسكندرية ،أنو من الضرورى أف يقدـ شرحاً واضحاً وبسيطاً
للعقيدة األرثوذكسية ىف عظة عيد القيامة ،لكن بدوف ذكر نسطور واألحداث الىت حدثت ىف القسطنطينية
معلناً أبف ليس البلىوت (بذاتو) ،ولكن اللوغوس الذى اربد مع الطبيعة البشرية ،ىو الذى ُولد من
مرمي(ٖٖ).
وقد جرت ؿباولة خاصة لنشر النسطورية بني رىباف مصر الكثريين ،فتم إرساؿ مبعوثني ؽبذا
الغرض ،نشطاء ىف ىذا اجملهود .ولذلك اعترب كريلس أنو من واجبو أف هبعلهم متيقظني للتو ،خاصةً أف
كثريين منهم َف تكن لديهم ثقافة الىوتية؛ وإذا وقعوا ىف اػبطأ مرة سيكونوف ابلضرورة ىف غاية اػبطورة،
بسبب أعدادىم الكبرية وأتثريىم العظيم على الناس .وىف خطاب عقائدى متكامل إُف الرىباف )ٖٗ( ،يظهر
كريلس اآلف كيف أنو حىت أثناسيوس ىذا العظيم قد استخدـ التعبري "والدة اإللو" وأف الكتب اؼبقدسة
وؾبمع نيقية قد علّما ابالرباد التاـ بني الطبيعتني ىف السيد اؼبسيح ...إف اللوغوس بذاتو ال يبكن أف يدعى

اؼبسيح؛(†) وأيضاً ال هبب أف ندعو السيد اؼبسيح حامل اإللو ( ثيئوفوروس) متخذاً الناسوت
كأداة ،لكن ينبغى أف يُدعى "هللا ابغبقيقة صار إنساانً".
إف جسد السيد اؼبسيح ليس جسد أى شخص خر ،ولكنو جسد الكلمة؛ أى أف طبيعة اؼبسيح
البشرية ال تنتمى ألى شخص بشرى ،ولكن الشخصية الىت تنتمى إليها ىو اللوغوس( .هبذه الطريقة قد
تلقت النسطورية ضربة على الرأس) .وأكمل قائبلً إذا كانت طبيعة اؼبسيح البشرية ؾبرد أداة لبلىوت ،إذف
اؼبسيح لن ىبتلف أساساً عن موسى ،ألنو ىو أيضاً كاف أداة هلل .وىف اػبتاـ قارف أيضاً بني موت السيد
اؼبسيح وموتنا .فيقوؿ خبصوصنا كبن ،إنو اعبسد فقط ىو الذى يبوت ،ولكننا نقوؿ على الرغم من ذلك أف
اإلنساف قد مات ..وىكذا اغباؿ مع اؼبسيح .فالبلىوت بذاتو َف يبت ،ولكن ينبغى ىف االعتبار األوؿ أف
32

Hefele, C.J., pp. 17-25.
Cf. Hefele, C.J., p. 17 quoting Cyrill. Alex. Opp. t.v. p. ii. P. 222.
34
Cf. Hefele, C.J., p. 18 quoting Opp. l.c. Epist. i. pp. 1-19; in Mansi, t. iv. pp. 587-618.
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† كتب القديس كريلس "إف ىذا االسم (اللوغوس) كاف يناسبو حينما صار إنساانً".

“Such a name was appropriate for Him (the Logos) when He Became man” (The Fathers of the Church, St.
Cyril of Alexandria, Letters (1987) – translated by John I. McEnerney, The Catholic University of America
Press (CUA), Washington, DC., Letter 1 To the Monks of Egypt, p. 27.
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نفهم أف اللوغوس قد صار لو ما ىبص طبيعتو البشرية ،وىكذا يبكننا أف نقوؿ "أنو قاسى اؼبوت" .كإنساف
أ
يكمل خبلصنا بطبيعتو اإلؽبية إذا َف
قاسى اؼبوت ولكن كإلو فقد أبطل اؼبوت مرة أخرى؛ وَف يكن يستطيع أف ّ
وبتمل اؼبوت من أجلنا ىف طبيعتو البشرية.

بلغت رسالة كريلس ىذه إُف القسطنطينية أيضاً ،وأاثرت نسطور ليستخدـ تعبريات عنيفة بشأف
زميلو السكندرى .وقاـ كريلس بتوجيو خطاب قصري إُف نسطور قاؿ فيوَ :ف يكن ىو (كريلس) ورسائلو،
ولكن نسطور أو صديقو نبا السبب ىف الفوضى الكنسية السائدة حالياً .وقد بلغ األمر إُف أبعد من ذلك
ىف أف البعض ال يدعوف اؼبسيح بعد هللا ،إمبا أداة هلل وإنساف حامل هللا .عند مثل ذلك االنتهاؾ لئليبافَ ،ف
يكن فبكنا لو أف يلزـ الصمت ،ويستطيع نسطور نفسو أف يقوؿ ما يقولو ىف الرد على كليستني
األسقف الروماىن وأساقفة خرين فبن سألوه عما إذا كاف نسطور حقيقة قد كتب وقاؿ األشياء الىت تبلغ عنو
حالياً .وعبلوة على ذلك فقد وصلت من كل والايت الشرؽ تقارير ليست ىف صاٌف نسطور ،ولذلك كاف
عليو أف يهدئ مرة أخرى صبيع الذين أسئ إليهم من استخداـ تعبري )ٖ٘( .
Coelestine

أجاب نسطور على ذلك ىف سطور قليلة احتوت بصعوبة على ال شئ غري مديح ىف نفسو
وإىاانت )†( ،وأف "احملبة اؼبسيحية وإغباح المبو  Lampoالكاىن السكندرى وحدنبا نبا ما حثو على الرد
على كريلس ،الذى كاف خطابو وبتوى على كثري من اؼبخالفة للمحبة األخوية .وأنو وبىي كل األخوة الذين

مع كريلس")ٖٙ( .
إف حالة التوتر الىت نشأت بني كريلس ونسطور أقنعت بعض السكندريني ،الذين كاف كريلس قد
عاقبهم بسبب ذباوزات أخبلقية كبرية ،أف يذىبوا ىف ذلك الوقت إُف القسطنطينية ويقدموا شكاوى ىناؾ
ضد رئيس أساقفتهم .إحدى ىذه الشكاوى كانت عمة عدـ أمانة ىف وظيفتو كمنقذ للفقراء ،والثانية أبنو
كاف يسئ معاملة والدتو بطريقة فظيعة ،والثالثة أبنو قد سرؽ؛ وقد أوُف نسطور أذانً ؽبؤالء الناس .فشكى
كريلس ىذا األمر ىف خطاب جديد إُف نسطور وأرفق معو طلباً –كشئ أساسى -أبف يصلح اؼبظلمة الىت
أحدثها بعظاتو .وىف نفس الوقت ،وصف العقيدة األرثوذكسية ابختصار أبف الكلمة َف يصر جسداً بطريقة

ذبعل طبيعة هللا تتغري أو تتحوؿ إُف نفس ( بسيخى) وجسد ( ساركس)؛ على النقيض من
ذلك فإف اللوغوس قد وحد أقنومياً مع نفسو اعبسد  اؼبتحرؾ (احملى) ابلنفس العاقلة
(بسيخى لوغيكى) وىكذا صار إنساانً بطريقة يتعذر تفسريىا ..إف الطبيعتني اؼبتميزتني
Cf. Hefele, C.J., p. 19 quoting Mansi, t. iv. p. 883 sq. ; and in the Works of Cyril, l.c. Epist. ii. p.19 sq.
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† كتب كثري من اإلىاانت واالدعاءات الكاذبة ضد القديس كريلس ومنها العبارة الواردة ىف ىذه الفقرة.

Cf. Hefele, C.J., p. 19 quoting Cyrill. Opp. l.c. Ep. iii. p. 21; Mansi, l.c. p. 886.
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ازدواج)
(بدوف
اإلثنني
من
حقيقى
إرباد
ىف
إربدات
قد
 مسيح واحد وابن واحد قد أتى ليس كما
لو كاف االختبلؼ ىف الطبائع قد اختفى ابالرباد ،ولكن على العكس ،أبهنما قد ش ّكبل الرب يسوع اؼبسيح
الواحد واالبن ابالرباد غري اؼبنطوؽ بو بني البلىوت والناسوت .مث رفض بعد ذلك لوـ نسطور غري العادؿ،
الذى كاف يصور أف كريلس وأصدقاؤه علّموا أبف اللوغوس أخذ بدايتو أوالً من مرمي (كاف ىذا استنتاجاً زائفاً
استنبطو نسطور من التعبري  ثيئوتوكوس) ويكمل قائبلً" :ليس أف رجبلً ُولد من مرمي وقد حل

عليو اللوغوس بعد ذلك  ،ولكن اللوغوس وحد نفسو مع الطبيعة البشرية ىف رحم مرمي؛ وىكذا ُولد بعد أف
أخد جسداً .وىكذا أيضاً أتَف اٍف  ..وحيث أف اللوغوس ىف نفسو غري قابل لؤلَف ،فقد إحتمل ىذا ىف
اعبسد الذى إزبذه)ٖٚ( ".

أجاب نسطور أبنو سوؼ يبرر ىف ىدوء اإلىاانت احملتوية ىف نتاج كريلس اؼبذىل ىذا )†(،ولكن ىف
نقطة أخرى لن يصمت .وأف كريلس إحتكم إُف قانوف إيباف نيقية ،ولكنو قد قرأه ابلتأكيد سطحياً فقط،
أبني لو اآلف من قانوف اإليباف ىذا ومن الكتب اؼبقدسة أننا ال
وابلتاُف فإف جهلو يستحق اؼبعذرة .وسوؼ ّ
ينبغى أف نقوؿ أف هللا ُولد وأتَف أو أف مرمي كانت والدة اإللو؛ ألف ذلك يعترب وثنياً وأبولينارايً وأريوسياً.

وابلفعل قاؿ كريلس حبق إف طبيعتني إربدات ىف شخص واحد ،وأف البلىوت بذاتو ال يبكن أف يُولد أو يتأَف؛
ولكن الشئ الذى أضافو فيما بعد ،عن إُف أى مدى دخل الىوت السيد اؼبسيح ىف األَف ،اٍف ..يلغى
ابلكامل ما قيل سابقاً.
ىف اػبتاـ كانت مبلحظات نسطور بطريقة قاسية وابزدراء" :إف كريلس كاف غيوراً هلل ،وقلقاً على
كنيسة القسطنطينية ،ولكنو قد ُخدع من كهنتو الذين ىم من نفس نوعيتو
 ،الذين قد مت عزؽبم ىف القسطنطينية بسبب اؼبانوية .Manichaeism
وىف القسطنطينية نفسها كاف كل شئ على أحسن حاؿ وكاف اإلمرباطور موافقاً على العقيدة)ٖٛ( ".
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Cf. Hefele, C.J., p. 21 quoting Cyrilli Opp. l.c. Epist. iv. p. 22; in Mansi, l.c. p.887 sqq., t. iv. p. 659; in
Hardouin, t. i. p.1273, and t. ii. p. 115; in German by Fuchs, l. c. S. 479 ff.

† يقصد رسالة القديس كريلس الثانية إُف نسطور وىى مرفقة ىف ملحق رقم ٔ (الرسالة ٗ) من ىذا الكتاب ،وربوى إيباف
الكنيسة القومي كما شرحو القديس كريلس .وواضح ىنا أف نسطور يتهكم على القديس كريلس الذى احتمل الكثري من
أجل اإليباف ،كما يتهمو عماً ابطلة.
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Cf. Hefele, C.J. quoting Cyrilli. Opp. l.c. Epist. v. p. 25. in Hardouin, t. i. p. 1277, and Mansi,, t. iv. p.
891 sqq. In German by Fuchs, l.c. S. 489.
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بينما َف تؤد اؼبراسبلت بني كريلس ونسطور نفسو إُف أية نتائج ،فقد وجد كريلس أنو من الضرورى،
وخاصة فيما ىبتص بتعليق نسطور األخري ،أف يتقدـ أيضاً بطلب إُف اإلمرباطور ويوجو رسالتني إُف نساء

الببلط  أفدوكسيا ( Eudoxiaزوجة اإلمرباطور) وبلخاراي ( Pulcheriaأخت
اإلمرباطور) ،وبدوف ذكر اسم نسطور ،ليشرح ؽبما العقيدة الصادقة بفقرات من الكتب اؼبقدسة وأقواؿ اآلابء
 ،بطريقة متكاملة)ٖٜ( .
وجو كريلس خطاابً أيضاً إُف الكهنة السكندريني
قبل ارساؿ ىذا اػبطاب اؼبلكى بوقت طويلّ ،

الذين حضروا إُف القسطنطينية ،وشرح ؽبم أيضاً العقيدة الصادقة اػباصة بنقطة اػببلؼ ،ابإلضافة إُف
عبارات النساطرة اػبادعة واعاماعم الزائفة .وأكمل قائبلً أنو ىف نفس الوقت لن يتقدـ بشكوى رظبية ضد
نسطور كما نصحوه ،بينما َف يتمكن ابلتأكيد من االعرتاؼ بو كقاضى لو إطبلقاً وطلب منهم عندما
اقتضت الضرورة ،أف يبلغوا اإلمرباطور ابلشرح اؼبرفق )ٗٓ( .مث أشار كريلس إُف أف نسطور قد وضع ربت
اغبرماف كل من يستخدـ عبارة "والدة اإللو" (ٔٗ) وىدد أبنو سوؼ يتقدـ أماـ ؾبمع ابالعامات الىت نقلها
إليو بعض السكندريوف ضد كريلس )ٕٗ( ،وأنو يطالب بعزلو ،كما فعل ىو آبخرين فبن يوقروف عبارة
( ثيئوتوكوس) )ٖٗ( .ؽبذا السبب ،وأيضاً ألف نسطور نفسو قد تقدـ أوالً إُف روما خبصوص

اؼبسائلة عن موضوع الثيئوتوكوس ،ومن انحية أخرى تقدـ البااب (†) أيضاً بتساؤالت عن موضوع كريلس،
فشعر كريلس أبنو هبب أف يبلغ البااب دبوضوع اؽبرطقة اعبديدة ،ومت ذلك ىف رسالة قاؿ فيها :سوؼ يكوف
أكثر قبوالً إذا استطعنا أف نلتزـ ابلصمت ،لكن هللا يطلب منا السهر ،والعقيدة الكنسية تتطلب مىن أف
ّأ
أعرؼ قداستكم .وقد احتفظت بصمت عميق حىت اآلف ،وَف أكتب لك وال ألى أسقف خر عما كاف
يدور ىف القسطنطينية ،ألف التسرع ىف مثل ىذه اغباالت ىو خطأ؛ لكن اآلف وقد بلغ الشر ذروتو ،أعتقد
أبنىن ملزـ أبف أتكلم وأشرح كل ما حدث" .مث قص بعد ذلك كيف نشأ كل اػببلؼ ىف القسطنطينية،
وكيف حذر نسطور مرات عديدة ،وىو لذلك السبب مضطهداً منو .وتقريباً صبيع أساقفة الشرؽ(†*)

متّفقني مع كريلس وخاصة أساقفة مقدونية؛ لكن نسطور يعترب نفسو أحكم من اعبميع ،ويؤمن أنو الوحيد
39

Cf. Hefele, C.J. quoting Cyrilli Opp. l.c. and Mansi, t. iv. pp. 618-679, 679-803, 803-883.
Cf. Hefele, C.J. quoting Marius Merc. l.c.p. 808 sqq., and Mansi t.v.p. 722 ; in Mansi,t.iv. p. 1003 sqq. In
German in Fuchs, l.c. S. 495.
41
Cf. Hefele, C.J. quoting Letter of Cyril to Acacius of Berrhoea, in Mansi, t.v.p. 517.
42
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† اؼبقصود ىو البااب كليستني اباب روما.
†* يقصد الشرؽ ابلنسبة لروما ىف الغرب.

ٔٛ

الذى يفهم األسرار اإلؽبيةَ .ف يرغب كريلس ىف عديده ابغبرماف من الشركة قبل أف ىبطر البااب بذلك ،والبااب
يبكنو بعد ذلك أف يقرر ما ينبغى عملو ،ويعطى تعليماتو (†) ىف ىذا اؼبوضوع لؤلساقفة الشرقيني

واؼبقدونيني)ٗٗ( .
وابإلضافة إُف ذلك ،عندما علم أبف نسطور قد تقدـ بطلب للبااب  -بعدىا فقط -أرسل الشماس
بوسيدونيوس  Possidoniusإُف روما ،وأعطاه ىف نفس الوقت ترصبات عبميع الرسائل األخرى الىت كتبها
كريلس حىت ذلك الوقت خبصوص موضوع نسطور ،وأيضاً مذكرة خاصة بني فيها اػبطأ النسطورى والعقيدة

األرثوذكسية اؼبعارضة لو .ويقوؿ فيها بصفة خاصة أف نسطور يتجنب تعبري ( إرباد) ويتكلم فقط
عن ( إتصاؿ) الطبيعتني)ٗ٘( .

دلنع روما (763و) =
بناءً على ما سبق ،عقد البااب كليستني ؾبمعاً ىف روما (ٖٓٗـ) تقرر فيو أتكيد لقب العذراء "والدة

اإللو" وأعلن فيو أف نسطور ىو ىرطوقى)ٗٙ( .
وأرسل البااب كليستني إُف البااب كريلس السكندرى تفويضاً ىف إصدار حكم علىن ضد نسطور إذا استمر على
ما ىو عليو .ونص ىذا اػبطاب:
"كليستينوس إُف األخ احملبوب كريلس

ٔ -كانت الواثئق الىت أرسلتها قداستكم بواسطة ابننا بوسيدونيوس الشماس ،ىى سبب فرح لنا ىف حزننا،
فتبدؿ حزننا إُف سرور .فبينما كبن ننظر ونفكر ىف ما قالو ذاؾ الذى وباوؿ أف يزعج الكنيسة ىف
القسطنطينية بعظاتو اؼبنحرفة ،فقد غمر نفسنا أَف ليس بقليل .لقد أتذينا من أشواؾ أفكار ـبتلفة ،وكنا نفكر
إخوتكم ،ظهر لنا
ملياً ىف طريقة نساعد هبا ىف احملافظة على اإليباف .ولكن حينما حولنا انتباىنا إُف كتاابت ّ
ىف اغباؿ عبلج ُمعد سباماً بواسطتو يبكن أف يطرد اؼبرض اؼبهلك سباماً بعبلج صحى .أان أعىن فيض الينبوع
† اؼبؤرخ ىيفيلى ىو أسقف كاثوليكى وىو يبالغ كثرياً ىف مكانة اباب روما وإضافة سلطات دولية لو .أما رسالة القديس
كريلس ىذه فهى الرسالة رقم ٔٔ ىف عداد الرسائل من القديس وإليو ،وَف تذكر فيها ىذه التعبريات ابلتحديد .كما أف قارئ
الرسائل اؼبتبادلة بني القديس كريلس والقديس كليستينوس يبكنو بسهولة أف يدرؾ حقيقة العبلقة األخوية بينهما ومثاؿ
لذلك الرسالة الواردة ىف الصفحة التالية من البااب كليستينوس إُف البااب كريلس .وكنيستنا القبطية تعترب كليستينوس اباب روما
قديساً وتعيد لو مع القديس كريلس ىف الثالث من شهر أبيب.
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النقى الذى يفيض من رسالة ؿببتكم الىت هبا تتنقى كل قذارة الينبوع اعبارى الردئ ،فينفتح للكل طريق للفهم
الصحيح إليباننا.
ٕ -ولذلك فكما أننا لبتمو بسمة ونلومو ،ىكذا أيضاً ىف ؿببة الرب نعانق قداستكم كما لو كنت حاضراً
ىف كتابتك ،إذ نرى أف لنا نفس الفكر الواحد عن الرب .وليس عجيباً أف أسقف الرب اغبكيم جداً وبارب
من أجل ؿببة اإليباف دبثل ىذه الشجاعة ،حىت أنو يقاوـ جسارة األعداء فوؽ العادية ،ويشدد أولئك الذين
أؤسبن عليهم دبثل ىذه التحذيرات .وكما أف األولني ىم مرارة لنا ،فكذا فاألخريين ىم حبلوة لنا ،وكما أف
أولئك غري أنقياء ،ىكذا ىؤالء ىم أنقياء .وكبن نفرح إذ نرى أف مثل ىذه اليقظة فبثلة ىف تقواكم حىت أنكم

تفوقتم على أسبلفكم ،الذين كانوا دائماً مدافعني عن التعليم اؼبستقيم .وحقاً تنطبق عليك جداً الشهادة
اإلقبيلية الىت تقوؿ أف "الراعى الصاٌف يبذؿ نفسو عن اػبراؼ" .فكما أنك راع صاٌف ،ىكذا ىو ليس
مستحقاً حىت أف يداف كأجري ردئ ،ويتهم ال ألنو ترؾ خرافو اػباصة فحسب بل ألنو اكتشف وىو يقطعها
إرابً.
ٖ -أيها األخ اغببيب ،لقد كنا مزمعني أف نضيف بعض التفاصيل أيضاً ،لو َف نكن قد رأينا أف أفكارؾ
تتفق سباماً مع أفكاران ،وكبن نصدؽ على أنك أقوى مدافع لتثبيت اإليباف .فكل شئ كتبتو قداستكم
خبصوص ىذا األمر قد سلأّم إلينا ابلرتتيب بواسطة ابننا بوسيدونيوس الشماس .لقد أفضحت كل فخاخ
التعليم الغادر ،وقويت اإليباف حىت أف قلب أولئك اؼبؤمنني ابؼبسيح إؽبنا ال يبكن أف ينجذب إُف اعبانب
اآلخر .وىذا يعترب انتصار عظيم إل يباننا لنعلن عقيدتنا بقوة ،وبذلك هنزـ التعاليم اؼبضادة ،بواسطة شهادة
الكتب اإلؽبية .ما الذى يبكنو (نسطور) ربقيقو بعد ذلك؟ وإُف أين سيتجو ىو نفسو ،ىذا الذى بكونو
صار ؿبباً لبلبتداع الكفرى ،حيث أنو رغب أف ىبدـ نفسو أبفكاره اػباصة بدالً من أف ىبدـ اؼبسيح ،كاف
بسم عظاتو اػباصة؟ أنو من الضرورى أف نفهم ىذا بوضوح
يرغب ىف أف يؤذى الشعب الذى أؤسبن عليوُ ،
وأف نتذكر أنو ينبغى للواحد أف يهرب بدالً من أف يسعى وراء تساؤالت غبية ال تساعد على تقدـ صحة
النفوس بل تؤدى إُف ىبلكها.

ٗ -ومع ذلك ،إف كنا نستطيع ،ينبغى أف كبمل ونستعيد ذاؾ الذى يسرع كبو اعبرؼ أو ىو ابغبرى على
اعبرؼ ذاتو ومنو سيسقط ،لئبل نعجل بسقوطو بعدـ إنقاذان إايه .واؼبسيح إؽبنا الذى تثار أسئلة حوؿ
والدتو ،علمنا أف قباىد من أجل خروؼ واحد ،راغباً أف يضعو حىت على منكبيو لئبل يتعرض للذئب

كفريسة ،وأيضاً فالذى علّمنا أف نتحرؾ سريعاً إلنقاذ خروؼ واحد ،كيف يريدان أف نبذؿ جهداً ألجل
ٕٓ

راعى اػبراؼ نفسو (يقصد نسطور أسقف القسطنطينية) ،الذى إذ قد نسى اإلسم نفسو ورسالة الراعى،
حوؿ نفسو إُف ذئب مفرتس ،راغباً ىف أف يهلك القطيع الذى كاف ينبغى عليو ىو نفسو أف وبافظ عليو؟

هبب أف تبعد ىذا الراعى من حظرية اغبمبلف إذا َف يبكننا إصبلحو كما نريد .إهنا رغبتنا أف يكوف ىناؾ بعد
رجاء للغفراف ؼبن يتم إصبلحو؛ لكى يعود ووبيا ،إف َف يكن سيحطم حياة أولئك الذين أؤسبن عليهم.
٘ -ولكن ينبغى أف تكوف ىناؾ ؿباكمة علنية ضده إذا استمر على ما ىو عليو ،ألف مثل ىذا اعبرح ينبغى
أف يقطع ،وىو الذى بواسطتو ليس عضو واحد فقط يؤذى ولكنو ينخر ىف جسم الكنيسة كلو .ألنو ماذا
يفعل وسط أولئك الذين يتفقوف بعضهم مع بعض ،ذلك الذى ىبتلف عن إيباننا ويبدو متفقاً مع نفسو
فقط؟ لذلك فالذين قطعهم من الشركة بسبب أهنم تكلموا ضده ،دعهم يشرتكوف ىف شركتنا .ودعو يعرؼ أنو
ال يستطيع أف يشرتؾ ىف شركتنا إف ظل ىف ىذا الطريق اؼبنحرؼ دبعارضتو للتعليم الرسوُف.

 -ٙوبناءً على ذلك ،حيث إف التعليم األصيل لكرسينا ىو ىف اتفاؽ معكم ،فتمم ىذا القرار حبسم دقيق
مستخدماً خبلفتنا الرسولية .وىف خبلؿ عشرة أايـ ابتداءً من يوـ ىذا التذكري ،ينبغى عليو إما أف ينقض
عظاتو الرديئة إبعرتاؼ مكتوب ويؤكد بقوة أنو ىو نفسو يعتنق اإليباف خبصوص ميبلد اؼبسيح إؽبنا ،الذى
تعتنقو كنيسة روما وكنيسة قداستكم كما يعتنقو األتقياء ىف كل العاَف ،وإذا َف يفعل ىذا ،فقداستكم ،بسبب
عنايتكم بتلك الكنسية ،تعلم ىف اغباؿ أنو هبب أف يُبعد من جسمنا بكل طريقة ،وىو الذى ال يرغب أف
يقبل الشفاء من أولئك الذين يعاعبونو وىو يبعد كوابء ردئ يؤدى إُف ىبلكو وىبلؾ أولئك الذين أؤسبن
عليهم.
 -ٚوكتبنا ىذا نفسو إُف إخوتنا القديسني وزمبلئنا األساقفة ،يوحنا (أنطاكيا) ،وروفس (تسالونيكى) ،
ويوفينايوس (أورشليم) ،وفبلفيانوس (فيلىب) ،لكى يكوف حكمنا خبصوصو  -أو ابغبرى حكم اؼبسيح اإلؽبى
ظاىراً)ٗٚ( ".

دلنع اسإشليدرية (763و) =
عقد البااب كريلس ؾبمعاً ىف اإلسكندرية (ٖٓٗـ) واعتمد اجملمع نص رسالة البااب كريلس الثالثة إُف
نسطور وىى الىت تتضمن اغبروـ اإلثىن عشر ومطالبة نسطور ابإلعرتاؼ هبا وسوؼ نورد نصها الكامل
ألنبيتها:
Cf. Migne, J. P.,  (Patrologia Graeca), Vol. 77,
, 1994, Letter XII, Pope St. Celestine Letter to St. Cyril, p. 93.
English: The Fathers of the Church, vol. 76, C.U.A. Press, Washington D.C 1978, p. 69, 70.
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ٔ -من كريلس واجملمع اؼبنعقد ىف اإلسكندرية من إيبارشية مصر ،هندى ربياتنا ىف الرب ،إُف اؼبوقر واحملب هلل
جداً األسقف الشريك نسطور.
حينما قاؿ ـبلصنا بوضوح" :من أحب أابً أو أماً أكثر مىن فبل يستحقىن ،ومن أحب ابناً أو ابنة أكثر مىن
فبل يستحقىن" (متٓٔ ،)ٖٚ :فماذا سيكوف مصريان حينما تطلب تقواؾ منا أف كببك أكثر من اؼبسيح
ـبلصنا كلنا؟ من يستطيع أف يساعدان ىف يوـ الدينونة؟ وأية حجة لبرتعها الختزاننا الصمت طواؿ ىذه اؼبدة
أماـ التجاديف الىت وجهتها ضده؟ فلو أنك ذيت نفسك وحدؾ ىف تعليمك هبذه األفكار اػباصة بك،
لقل قلقنا .لكنك أعثرت كل الكنيسة ،وأدخلت طبرية ىرطقة غريب ودخيلة بني الشعب ،ليس فقط ىف
القسطنطينية بل وىف كل العاَف .إف كتب عظاتك قد انتشرت .فما ىو الشرح الذى يبكننا أف نقدمو عن
صمتنا؟ كيف ال يكوف ضرورايً أف نتذكر قوؿ اؼبسيح" :ال تظنوا أىن جئت أللقى سبلماً على األرض ،ما
جئت أللقى سبلماً بل سيفاً .فإىن جئت ألفرؽ اإلنساف ضد أبيو واالبنة ضد أمها" (مت ٓٔ.)ٖ٘-ٖٗ :
حينما يبس اإليباف أذى ،فليُرتؾ احرتاـ الوالدين اؼبخادع واؼببتذؿ ،ولينتهى قانوف العاطفة الدافئة كبو األوالد
واألقرابء! وبعد ذلك يكوف اؼبوت عند األتقياء أفضل من اغبياة "لكى ينالوا قيامة أفضل" (عب ٔٔ)ٖ٘ :
حبسب اؼبكتوب ىف األسفار.
ٕ -لذلك فمع اجملمع اؼبقدس اؼبنعقد ىف مدينة رومية العظمى برائسة أخينا واػبادـ شريكنا ىف اػبدمة
اؼبقدس جداً الذى يكرـ هللا ،كليستينوس األسقف ،كبن أيضاً هبذه الرسالة الثالثة نتهمك اآلف ،ؿبذرين إايؾ

ابلتوقف عن التعاليم الشريرة جداً واؼبنحرفة جداً الىت ترتئيها وتعلم هبا .وعوضاً عنها اخرت وعلم ابإليباف
الصحيح اؼبسلم للكنائس من البدء بواسطة الرسل القديسني والبشريين الذين كانوا معاينني وخداماً للكلمة.
وإذا كنت ،تقواؾ ،ال تفعل ىذا ،حسب الزمن احملدد واؼببني ىف رسالة السابق الذكر أخينا وشريكنا ىف
اػبدمة ،اؼبقدس جداً واؼبكرـ هلل جداً ،كليستينوس ،أسقف كنيسة رومية ،فاعترب نفسك ببل وظيفة أو وضع
رظبى أو مكانة معنا ضمن كهنة الرب واألساقفة .ال يبكننا أف نتجاىل الكنائس الىت اضطربت ،والشعب
الذى أعثر ،واإليباف الصحيح الذى أنبل ،والقطعاف الىت تفرقت بواسطتك ،وقد كاف حرايً بك أف تكوف
أنت حافظها ،لو كنت مثلنا ؿبباً لئليباف الصحيح ومقتفياً أثر تقوى اآلابء القديسني .ولكننا كبن صبيعاً ىف

شركة مع كل األتقياء ،سواء من الشعب أو من اإلكلريوس ،الذين حرموا من الشركة أو عزلوا بواسطة وقارؾ
بسبب اإليباف .ألف رجاالً ؽبم رأى قومي ال هبب أف وبطموا بواسطة إدانتك ؽبم على معارضتهم اؼبستقيمة
لك .وقد أشرت إُف ىذا األمر ذاتو ىف خطابك الذى كتبتو إُف شريكنا ىف األسقفية اؼبقدس جداً أسقف
Lionel R. Wickham, Cyril of Alexandria Select Letters, Oxford At the Clarendon Press, 1983, p.12-33.
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اؼبدينة العظمى رومية .ولكنو لن يكوف كافياً لتقواؾ أف تعرتؼ معنا فقط بقانوف اإليباف الذى وضع ابلروح
القدس بواسطة اجملمع اؼبقدس العظيم اجملتمع ىف مدينة نيقية أثناء األزمنة اغبرجة .ألنك َف تفهمو وَف تفسره
تفسرياً صحيحاً ،بل ابغبرى بطريقة منحرفة ،حىت وإف كنت تعرتؼ بنص القانوف بشفتيك .ولكن عليك أف
تلحق ذلك ابلكتابة وتعرتؼ بقسم أنك أيضاً ربرـ ،من انحية ،تعاليمك اؼبمقوتة والكفرية ،ومن انحية
أخرى ،أبنك سوؼ تعلم وتتمسك دبا نعلم ونعتقد فيو كبن صبيع أساقفة الغرب والشرؽ معلمو وقادة
العلمانيني .وإف اجملمع اؼبقدس ىف روما ،وكبن صبيعاً ،متفقوف على أف الرسائل اؼبرسلة إُف تقواؾ من كنيسة

اإلسكندرية مستقيمة وببل لوـ ،ولكننا أضفنا إُف خطابنا ىذا األمور الىت هبب أف تتمسك وتعلم هبا وأيضاً
األمور الىت هبب عليك شجبها.
ىذا ىو إيباف الكنيسة اعبامعة الرسولية الذى يتفق عليو كل األساقفة مستقيمو الرأى ىف الغرب والشرؽ:
ٖ -نؤمن إبلو واحد ،اآلب ضابط الكل خالق كل ما يرى وما ال يرى ،وبرب واحد يسوع اؼبسيح ،ابن هللا
الوحيد ،اؼبولود من اآلب أى من نفس ج وىر اآلب ،إلو من إلو ،نور من نور ،إلو حق من إلو حق ،مولود
غري ـبلوؽ ،لو نفس اعبوىر مع اآلب ،الذى بو كاف كل شئ ما ىف السماء وما على األرض ،الذى من
أجلنا كبن البشر ومن أجل خبلصنا ،نزؿ ،وذبسد ،وأتنس ،وأتَف ،وقاـ ىف اليوـ الثالث ،وصعد إُف

السماوات ،وسوؼ أيتى ليدين األحياء واألموات ،ونؤمن ابلروح القدس.
ولكن ابلنسبة ؼبن يقولوف :كاف ىناؾ وقت َف يكن فيو اإلبن موجوداً ،أو أنوَ:ف يكن موجوداً قبل أف يولد،
أو أنو :خلق من العدـ ،أو أف ابن هللا من طبيعة أو جوىر ـبتلف ،ويقولوف أنو عرضة للتبدؿ أو التغري،
فأولئك ربرمهم الكنيسة اعبامعة الرسولية.
وإذ نتبع -ىف كل شئ -إعرتاؼ اآلابء القديسني ،الذى صاغوه ابلروح القدس الناطق فيهم ،وإذ نتبع ما ىف
أفكارىم من معاىن ،وكما لو كنا نسري ىف الطريق اؼبلوكى ،فإننا نقوؿ أف :كلمة هللا االبن الوحيد ،اؼبولود من
نفس جوىر اآلب ،إلو حق من إلو حق ،نور من نور ،الذى بو كاف كل شئ ،ما ىف السماء وما على
األرض ،وإذ نزؿ ألجل خبلصنا ،وتنازؿ إُف إخبلء نفسو (انظر ىف ٕ ،)ٛ-ٚ :فإنو ذبسد وأتنس ،أى أخذ
جسداً من العذراء القديسة ،وجعلو خاصاً بو من الرحم ،واجتاز ىف الوالدة مثلنا ،وولد كإنساف من امرأة،
دوف أف يفقد ما كاف عليو ،ولكن رغم أنو ازبذ غبماً ودماً فإنو ظل كما كاف ،هللا ىف الطبيعة واغبق ،جلياً.

فإننا نعلن أيضاً أف اعبسد َف يتحوؿ إُف طبيعة البلىوت ،وال طبيعة كلمة هللا الفائقة الوصف ،تغريت إُف
طبيعة اعبسد .فهو بصورة مطلقة غري قابل للتبدؿ أو للتغري .ويظل كما ىو دائماً حسب الكتب .حىت
حينما كاف منظوراً ،وكاف ال يزاؿ طفبلً مقمطاً وىف حضن العذراء الىت ولدتو ،فإنو كاف يبؤل كل اػبليقة كإلو،
وكاف حاكمها مع أبيو .ألف البلىوت ىو ببل قدر وببل حجم ،وال يقبل أف وبد.
ٖٕ

ٗ -وألننا نعرتؼ أف الكلمة اربد ابعبسد أقنومياً ،فإننا نعبد ابن ورب واحد يسوع اؼبسيح ،دوف أف نفصل
وال مبيز اإلنساف عن هللا ،كما لو كاف الواحد متصل ابآلخر ابلكرامة والسلطة ،ألف ىذا ىراء ليس أكثر .وال
نعطى لقب "مسيح" على التوازى لكلمة هللا على حدة ،وؼبسيح اثىن ،اؼبولود من امرأة على حدة ،بل نعرتؼ
دبسيح واحد فقط ،كلمة هللا اآلب مع جسده اػباص .ىو قد مسح كإنساف بيننا رغم أنو يعطى الروح للذين
يستحقوف أف ينالوه ،وليس بكيل ،كما يقوؿ البشري اؼبغبوط يوحنا (انظر يوٖ .)ٖٗ :كما أننا ال نقوؿ أف
كلمة هللا سكن ىف اؼبولود من العذراء القديسة ،كما ىف إنساف عادى ،لئبل يفهم أف اؼبسيح ىو إنساف حامل
هلل .ألنو رغم أف "الكلمة حل بيننا" (انظر يؤ )ٔٗ :حقاً وقيل أف ىف اؼبسيح "وبل كل ملء البلىوت
جسدايً" (كوٕ ،)ٜ :فإننا ال نظن أنو إذ صار جسداً أف يقاؿ عن حلولو أنو مثل اغبلوؿ ىف القديسني ،وال
ّأ
نعرؼ ىذا اغبلوؿ فيو أنو يتساوى وبنفس الطريقة كاغبلوؿ ىف القديسني .ولكن الكلمة إذ اربد ابعبسد

حبسب الطبيعة دوف أف يتغري إُف جسد ،فإنو حقق حلوالً مثلما يقاؿ عن حلوؿ نفس اإلنساف ىف جسدىا
اػباص.
٘ -لذلك فهناؾ مسيح واحد ،إبن ورب ،ليس دبعىن أنو إنساانً حقق أو ملك ؾبرد إتصاؿ مع هللا ،كإلو،
أ
توحد الطبائع ،فبطرس ويوحنا يتساوايف ىف الكرامة
بواسطة ارباد كرامة أو سلطة ،ألف اؼبساواة ىف الكرامة ال ّ
الواحد مع اآلخر ،ىف كوهنما رسوالف وتلميذاف مقدساف ،لكن اإلثنني ليسا شخصاً واحداً! كما أننا ال نرى
أف طريقة االتصاؿ ىى وفقاً للمجاورة ألف ىذه ال تكفى لتحقيق االرباد الطبيعى ،وال وفقاً ؼبشاركة اعتبارية
مثلما نلتصق كبن ابلرب كما ىو مكتوب أننا روح واحد معو (ٔانظر كو ،)ٔٚ :ٙلكننا نرفض تعبري

"االتصاؿ" ألنو ال يعترب كافياً للداللة عن االرباد .كما أننا ال نتكلم عن كلمة هللا اآلب كإلو أو رب
للمسيح ،حىت نتحاشى أف نقطع اؼبسيح الواحد إُف اثنني ،االبن والرب ،فبل نسقط ىف التجديف األضبق
جبعلو إؽبو وربو .وكما قلنا سابقاً ،فإف كلمة هللا قد اربد ابعبسد أقنومياً ،فهو إلو الكوف ورب اعبميع الذى
وبكم الكل ،وليس ىو عبد لنفسو وال سيد لنفسو (انظر يو ٖٔ .)ٔٙ-ٕٔ :وأف يعتقد أحد هبذا ويقولو
ىو أكثر ضباقة وىو أيضاً ذبديف .وقد قاؿ أف هللا أابه (انظر يو ٕٓ ،)ٔٚ :رغم أنو ىو إلو ابلطبيعة ومن
جوىر أبيو .ومع ذلك كبن ندرؾ أنو مع كونو إؽباً فإنو قد صار إنساانً أيضاً خاضعاً هلل حسب قانوف
الطبيعة اإلنسانية .لكن كيف يصري إؽباً أو سيداً لنفسو؟ لذلك كإنساف ،وفيما ىبتص دبا ىو الئق لشروط

إخبلئو لنفسو (انظر ىف ٕ ،)ٛ-ٚ :فهو نفسو يقوؿ أنو خاضع هلل مثلنا .وىكذا ىو أيضاً "ولد ربت
الناموس" (غلٗ ،)ٗ :رغم أنو كإلو ىو معلن الناموس وىو واضع الناموس.

ٕٗ

 -ٙولكننا نرفض أف نقوؿ عن اؼبسيح" :بسبب ذلك الذى ألبس أعبد البلبس ،وبسبب غري اؼبنظور أعبد
اؼبنظور" .إنو أمر بشع أف يقاؿ أيضاً" :إف اؼبتخذ ،يدعى هللا مع الذى ازبذه" )ٜٗ( .فالذى يقوؿ ذلك،

يقسم اؼبسيح الواحد إُف اثنني ،وابلتاُف فإنو هبعل الناسوت والبلىوت مفرتقني أيضاً .والذى يقوؿ ذلك
ينكر االرباد الذى دبقتضاه ال يُسجد للواحد مع اآلخر أو يدعى هللا ،ولكن اؼبقصود ىو الواحد اؼبسيح
يسوع ،االبن الوحيد اعبنس ،الذى يكرـ بسجدة واحدة مع جسده اػباص .وكبن نعرتؼ أنو ىو االبن
اؼبولود من هللا اآلب ،واإللو اؼبولود الوحيد ،ورغم أنو غري قابل لؤلَف حبسب طبيعتو اػباصة ،فقد أتَف من أجلنا

ىف جسده اػباص حسب الكتب ،وىف جسده اؼبصلوب وىو غري القابل لؤلَف جعل الـ جسده المو ىو.
ألنو بنعمة هللا وألجل اعبميع ذاؽ اؼبوت (انظر عب ٕ ،)ٜ :إبخضاع جسده اػباص للموت رغم أنو
حبسب الطبيعة ىو اغبياة وىو نفسو القيامة (انظر أع ٗ .)ٕ :ولكى بواسطة قوتو الفائقة بعد أف داس
اؼبوت ىف جسده اػباص يصري أوالً "البكر من األموات" (كو ٔ )ٔٛ :و"ابكورة أولئك الذين رقدوا" (ٔكو
٘ٔ ،)ٕٓ :لكى يبهد السبيل إُف قيامة عدـ الفساد أماـ طبيعة اإلنساف (انظر ٔكو ٘ٔ ،)ٖ٘ :وبنعمة
هللا ،كما سبق أف قلنا ،ذاؽ اؼبوت ألجل اعبميع ،ولكنو قاـ حياً ىف اليوـ الثالث بعد أف سلب اعبحيم.
والنتيجة أنو ،حىت إف كاف يبكن أف يقاؿ عن قيامة األموات أهنا صارت "بواسطة إنساف" (انظر يؤٔ
 ،)ٕ٘:فبل نزاؿ نفسر ىذه العبارة أبهنا تعىن كلمة هللا اؼبتأنس الذى حل سلطاف اؼبوت .وىو سيأتى ىف
الوقت اؼبناسب كاإلبن الواحد والرب ىف ؾبد أبيو ليدين اؼبسكونة ابلعدؿ كما ىو مكتوب (انظر مز :ٜٛ
 ،ٜأع .)ٖٔ :ٔٚ
 -ٚولكن من الضرورى أف نضيف ىذا أيضاً .ىف إعبلننا دبوت ابن هللا الوحيد حسب اعبسد (انظر ٔكو
ٔٔ )ٕٙ :أى موت يسوع اؼبسيح ،فإننا نعرتؼ بقيامتو من بني األموات وصعوده إُف السموات ،حينما
نقدـ الذبيحة غري الدموية ىف الكنائس ،وىكذا نتقبل الربكات الروحية ونتقدس ابلتناوؿ من اعبسد اؼبقدس
والدـ الكرمي اللذاف للمسيح ـبلصنا كلنا .وكبن نفعل ىذا ال كأانس يتناولوف جسداً عادايً ،حاشا ،وال جسد
رجل متقدس بسبب اتصالو ابلكلمة وفقاً الرباد ىف الكرامة ،وال كواحد قد حصل على حلوؿ إؽبى ،بل
ابعتباره اعبسد اػباص للكلمة نفسو اؼبعطى اغبياة حقاً .وألنو هللا فهو اغبياة حبسب طبيعتو ،وألنو صار
واحداً مع جسده اػباص ،أعلن أف جسده معطى اغبياة .ألنو رغم أنو يقوؿ" :اغبق أقوؿ لكم ،إف َف أتكلوا
جسد ابن اإلنساف وتشربوا دمو" (أنظر يو )ٖ٘ :ٙال هبب أف نستخلص من ىذا أف جسده ىو جسد
واحد من الناس منا (ألنو كيف يكوف جسد إنساف ما ؿبيياً حبسب طبيعتو اػباصة؟) ،ولكنو ابغبقيقة اعبسد
اػباص لئلبن الذى صار إنساانًكما دعى ابن اإلنساف ألجلنا.
Loofs, Nestoriana, p, 262.3,4,11, and 12.
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 -ٛأما ابلنسبة ألقواؿ ـبلصنا ىف األانجيل فإننا ال نقسمها إُف أقنومني أو إُف شخصني ،ألف اؼبسيح الواحد
الوحيد ليس فيو ثنائية رغم أننا نعتربه من عنصرين ـبتلفني إربدا ىف وحدة غري منقسمة ،وبنفس الطريقة فإننا
مثبلً ال نعترب أف ىف اإلنساف ثنائية مع أنو يتكوف من عنصرين نبا النفس واعبسد .هبب أف تكوف لنا نظرة
صحيحة فنعتقد أف األقواؿ الىت زبصو كإنساف أو تلك الىت زبصو كإلو ىى ؼبتكلم واحد .فحينما يقوؿ عن
نفسو ابأللفاظ الىت تناسبو كإلو" :من ر ىن فقد رأى اآلب" (يوٗٔ )ٜ :و"أان واآلب واحد" (يوٓٔ،)ٖٓ :
نفهم طبيعتو اإلؽبية الىت تفوؽ الوصف الىت حبسبها ىو واحد مع أبيو بسبب وحدة اعبوىر ،وىو أيضاً
صورتو ومثالو وشعاع ؾبده (انظر عب ٔ .)ٖ :ومن انحية أخرى ،فإنو يق ّأدر حدود اإلنسانية فيقوؿ لليهود:
"ولكنكم اآلف تطلبوف أف تقتلوىن وأان إنساف قد كلمكم ابغبق" (يو ،)ٗٓ :ٛلكن حدوده البشرية ىذه ال
تقلل من إدراكنا لو أبنو هللا الكلمة اؼبساوى واؼبماثل لآلب .ألنو من الضرورى أف نؤمن أنو بينما ىو هللا

ابلطبيعة ،فقد صار جسداً ،أى صار إنساانً ؿبياً بنفس عاقلة ،فلماذا ىبجل أى إنساف من أى أقواؿ تناسب
اإلنساف ،تكوف قد صدرت منو؟ ألنو لو كاف قد رباشى الكلمات الىت تناسب اإلنساف ،فما الذى أجربه أف
يصري إنساانً مثلنا؟ فؤلى سبب يتحاشى –ذاؾ الذى نزؿ ألجلنا إُف إخبلء نفسو االختيارى -الكلمات
اؼبناسبة لئلخبلء؟ وابلتاُف تنسب كل األقواؿ الىت ىف األانجيل إُف شخص واحد ،إُف أقنوـ الكلمة الواحد
اؼبتجسد ،ألنو حبسب الكتب ىناؾ رب واحد يسوع اؼبسيح (أنظر ٔكو.)ٙ :ٛ
 -ٜولكن إف كاف يدعى" :رسوؿ ورئيس كهنة اعرتافنا" (أنظر عبٖ )ٔ :ألنو يقدـ هلل اآلب اعرتاؼ إيباننا
الذى ننقلو إليو وبواسطتو هلل اآلب ،وأيضاً للروح القدس ،كذبيحة هلل اآلب ،فإننا نؤكد اثنية أنو حبسب

الطبيعة ىو إبن هللا الوحيد اعبنس .وال ننسب لقب وحقيقة كهنوتو إُف إنساف خر غريه .ألنو صار وسيط
بني هللا واإلنساف (ٔتىٕ ،)٘ :ووكيل مصاغبة السبلـ ،إذ قدـ نفسو هلل اآلب رائحة طيبة (أؼ٘.)ٕ :
لذلك قاؿ" :ذبيحة وقرابانً َف ترد ولكن ىيأت ُف جسداً ،دبحرقات وذابئح للخطية َف تسر ،مث قلت ىانذا
أجئ ىف درج الكتاب مكتوب عىن ،ألفعل مشيئتك اي هللا" (عبٓٔ ٚ-٘ :وأنظر مزٓٗ .)ٜ-ٚ :ألنو قد
قدـ جسده اػباص رائحة طيبة ألجلنا وليس ألجل نفسو .ألف ما ىى حاجتو وىو هللا السامى سباماً عن
اػبطية ،لتقدمي تقدمة أو ذبيحة ألجل نفسو؟ ألنو "إف كاف اعبميع قد أخطأوا وأعوزىم ؾبد هللا" (أنظر روٖ:
ٖٕ) دبعىن إننا معرضوف لئلكبراؼ ،وطبيعة اإلنساف تضعف سباماً ابػبطية .لكن إف َف يكن ىذا ىو حالو

وابلتاُف كبن أدىن من ؾبده ،فكيف إذف يبقى ىناؾ شك ىف أف اغبمل اغبقيقى قد ذبح من أجلنا وعوضاً
عنا؟ إف القوؿ أبنو قد قدـ نفسو من أجل نفسو ومن أجلنا ال يبكن أبى حاؿ أف يفلت من عمة الكفر.
إنو َف ىبطئ أبى شكل ،وال فعل أى خطية .إذف ،منطقياً ،أية ذابئح وبتاجها ،إف َف تكن ىناؾ أية خطية
تقدـ من أجلها ذبيحة.
ٕٙ

ٓٔ -ولكن حينما يقوؿ عن الروح" :ذاؾ يبجدىن" (يو )ٔٗ :ٔٙفنحن ،بصواب نفهم ،أنو ال يعىن أف
اؼبسيح واالبن الواحد ،كاف ينقصو اجملد من خر ،فاكتسبو من الروح القدس ،وذلك ألف روحو ليس أظبى
منو وال فوقو .ولكنو يقوؿ أنو يبجده ألنو استخدـ روحو القدوس للقياـ ابألعماؿ العظيمة ليظهر الىوتو
الشخصى ،مثلما يتكلم إنساف عادى منا مثبلً عن قوة بدنية أو مهارة معينة لو إبهنا سبجده .ألنو رغم أف
الروح يوجد ىف أقنوـ متمايز ،ويعرؼ ابلتحديد إنو ىو الروح وليس اإلبن ،إال أنو مع ذلك ليس غريباً عن
اإلبن ،ألنو يدعى روح اغبق واؼبسيح ىو اغبق ،والروح يرسل منو (انظر يو  ،)ٖٔ :ٔٙكما أنو يرسل ببل
شك من هللا اآلب أيضاً .لذلك فإف الروح صنع عجائب أبيدى الرسل القديسني بعد صعود ربنا يسوع
اؼبسيح إُف السماء ،وبذلك ؾبده .ألنو بواسطة عملو الشخصى من خبلؿ روحو اػباص نؤمن أنو ىو هللا
حبسب الطبيعة .وؽبذا السبب قاؿ أيضاً" :ألنو أيخذ فبا ُف وىبربكم" (يو .)ٔٗ :ٔٙوكبن ال نؤكد وال
للحظة أف الروح حكيم وقوى نتيجة اؼبشاركة ،ألنو كلى الكماؿ وال ينقصو أى صبلح .ولكن حيث أنو روح
قوة اآلب وحكمتو أى روح االبن ،فهو بكل اغبق اغبكمة والقوة اؼبطلقة.
ٔٔ -وحيث أف العذراء القديسة ولدت جسدايً ،هللا متحداً ابعبسد حسب األقنوـ ،فنحن نعلن أهنا والدة
اإللو ،ليس أف طبيعة الكلمة أتخذ بداية وجودىا من اعبسد ألنو "(أى الكلمة )كاف ىف البدء ،والكلمة كاف
هللا ،وكاف الكلمة عند هللا" (يؤ ،)ٔ :وىو بشخصو خالق الدىور ،وىو أزُف مع اآلب ،وخالق كل
األشياء .لكن ،ألنو كما سبق وقلنا إنو إذ وحد اإلنساىن بنفسو أقنومياً ،وجاز الوالدة اعبسدية من بطنها،
فلم تكن ىناؾ ضرورة ؼبيبلد زمىن وىف خر الدىور ،لطبيعتو اػباصة .لقد ولد لكى يبارؾ أصل وجودان
نفسو ،ولكى بوالدتو من امرأة حينما يتحد ابعبسد ترفع عن كل اعبنس (البشرى) اللعنة الىت ترسل أجسادان
من األرض إُف اؼبوت ،وبواسطتو أبطل القوؿ" :ابلوجع تلدين أوالداً" (تكٖ  )ٔٙ :لكى يظهر صدؽ قوؿ
النىب ":اؼبوت إذ قوى قد ابتلعهم" (من الرتصبة السبعينية ىؤٖ ،)ٔٗ :وأيضاً" :يبسح السيد الرب الدموع
عن كل الوجوه" (أشٕ٘ .)ٛ :ىذا ما هبعلنا نؤكد أنو ىو شخصياً قد ابرؾ الزواج بتجسده وابستجابتو
للدعوة للذىاب إُف قاان اعبليل مع الرسل القديسني.
ٕٔ -لقد تعلمنا أف نعتقد هبذه اآلراء من الرسل القديسني والبشريين ،ومن كل األسفار اؼبوحى هبا ،ومن
االعرتؼ الصادؽ آلابئنا اؼبباركني .إنو من الضرورى أف تقواؾ أيضاً ترضى بكل ىذه وتوافق على كل واحدة
بدوف خداع .إف ما يلزـ أف ربرمو تقواؾ قد أغبق هبذا اػبطاب اؼبرسل منا.

ٕٚ

احلروم اإلثىن عشر:
ٔ -من ال يعرتؼ أف عمانوئيل ىو هللا ابغبقيقة ،وابلتاُف ال يعرتؼ أف العذراء القديسة ىى والدة اإللو ألهنا
ولدت جسدايً كلمة هللا اؼبتجسد ،فليكن ؿبروماً.

ٕ -ومن ال يعرتؼ أف كلمة هللا اآلب قد وحد نفسو أقنومياً ابعبسد ،وىو مع جسده اػباص مسيح واحد،
وأنو ىو نفسو ىف نفس الوقت إلو وإنساف معاً ،فليكن ؿبروماً.
ٖ -من يقسم بعد االرباد اؼبسيح الواحد إُف أقنومني ،ويربط بينهما فقط بنوع من االتصاؿ ىف الكرامة،
والسلطة والقوة ،واؼبظهر اػبارجى ،وليس ابغبرى بتوحيدنبا ىف ارباد طبيعى ،فليكن ؿبروماً.

ٗ -من ينسب األقواؿ الىت ىف البشائر والكتاابت الرسولية ،أو الىت قاؽبا القديسوف عن اؼبسيح أو الىت قاؽبا
ىو عن نفسو إُف شخصني أو أقنومني ،انسباً بعضها لئلنساف على حده منفصبلً عن كلمة هللا ،وانسباً
األقواؿ األخرى ،لكوهنا مبلئمة هلل ،فقط إُف كلمة هللا اآلب وحده ،فليكن ؿبروماً.

٘ -من يتجاسر ويقوؿ أف اؼبسيح ىو إنساف ملهم من هللا وليس ابغبرى ىو هللا اغبقيقى ،ألنو اإلبن الواحد
ابلطبيعة ،ألف الكلمة صار جسداً (يؤ )ٔٗ :واشرتؾ مثلنا ىف اللحم والدـ (عب ٕ ،)ٔٗ :فليكن ؿبروماً.
 -ٙمن يتجاسر ويقوؿ أف كلمة هللا اآلب ىو إلو وسيد للمسيح ،وَف يعرتؼ ابغبرى أف اؼبسيح نفسو ىف
نفس الوقت ىو إلو وإنساف معاً حبسب الكتب أف الكلمة صار جسداً  ،فليكن ؿبروماً.
 -ٚمن يقوؿ أف اإلنساف يسوع ىو ربت سيطرة هللا الكلمة وأف ؾبد ابن هللا الوحيد يتصل بكينونة ـبتلفة
عن االبن الوحيد ،فليكن ؿبروماً .
 -ٛمن يتجاسر ويقوؿ أف اإلنساف الذى ازبذه الكلمة ينبغى أف يسجد لو مع هللا الكلمة ،ويبجد معو

ويعرتؼ بو كإلو مع هللا الكلمة ،كما لو كاف الواحد منفصبلً عن اآلخر (ألف لفظة "مع" الىت تضاؼ دائماً
تفرض أف يكوف ىذا ىو اؼبعىن) ،وال يكرـ عمانوئيل ابغبرى بسجدة واحدة ،وال يرسل لو ترنيمة سبجيد
واحدة ،لكوف الكلمة صار جسداً ،فليكن ؿبروماً.
 -ٜإف قاؿ أحد أف الرب الواحد يسوع اؼبسيح قد سبجد من الروح ،وأف اؼبسيح كاف يستخدـ القوة الىت من
الروح كما لو كانت خاصة بقوة غريبة عنو ويقوؿ أف الرب قبل من الروح القدرة على العمل ضد األرواح
النجسة ويتمم العجائب بني الناس ،وال يقوؿ ابغبرى أف الروح الذى بو عمل اؼبعجزات خاص ابؼبسيح،
فليكن ؿبروماً.

ٓٔ -يقوؿ الكتاب اؼبقدس أف اؼبسيح ىو رئيس كهنتنا ورسوؿ اعرتافنا (أنظر عب ٖ  ،ٔ :أؼ ٘،)ٕ :
وأنو قدـ نفسو من أجلنا رائحة طيبة هلل اآلب .لذلك إف قاؿ أحد أنو َف يكن كلمة هللا نفسو ىو الذى صار
رئيس كهنتنا ورسولنا حينما صار جسداً وإنساانً مثلنا ،لكن خر منفصل عنو مولود من إمرأة؛ أو يقوؿ أنو
ٕٛ

قدـ نفسو ذبيحة ألجل نفسو أيضاً وليس ابغبرى ألجلنا فقط (ألف من َف يعرؼ خطية ال وبتاج إُف
ذبيحة) ،فليكن ؿبروماً.
ٔٔ -من ال يعرتؼ أف جسد الرب ىو معطى اغبياة ،وىو ىبص كلمة اآلب نفسو ،بل يقوؿ أنو جسد
لواحد خر خارجاً عنو ،وأنو مرتبط بو فقط ىف الكرامة ،أو حصل فقط على حلوؿ إؽبى ،وال يعرتؼ ابغبرى
أف جسده معطى اغبياة ،وألنو كما قلنا ىبص اللوغوس ولو قدرة أف هبعل كل األشياء ربيا ،فليكن ؿبروماً.
ٕٔ -من ال يعرتؼ أف كلمة هللا أتَف ىف اعبسد (حبسب اعبسد) ،وصلب ىف اعبسد ،وذاؽ اؼبوت ىف اعبسد،
وصار البكر من األموات (أنظر كو ٔ  ،)ٔٛ :حيث أنو اغبياة  ،ومعطى اغبياة كإلو ،فليكن ؿبروماً.
* * *
كذلك أرسل ؾبمع اإلسكندرية ٖٓٗـ رسالتني أخريني واحدة إُف إكلريوس وشعب القسطنطينية
واألخرى إُف رىباف القسطنطينية.
وقاـ وفد من أربعة من األساقفة والكهنة اؼبصريني بتسليم الرسالة ىف يوـ األحد ابلكاتدرائية
ابلقسطنطينية إُف نسطور ومعها الواثئق اؼبرسلة من روما.
قاـ نسطور بعدىا بتقدمي شكوى ضد البااب كريلس إُف اإلمرباطور ثيئودوسيوس كما قاـ بنشر إثىن عشر

حرماً مضادة غبرومات البااب كريلس متهماً البااب كريلس ابؽبرطقة)٘ٓ( .
حروم نسطور ادلاادة حلروم القديس كريلس)٘ٔ( :

ٔ -إذا قاؿ أحد أف عمانوئيل ىو هللا اغبقيقى ،وليس ابغبرى هللا معنا ،أى أنو وحد نفسو بطبيعة
مشاهبة لطبيعتنا ،ازبذىا من العذراء مرمي ،وسكن فيها؛ وإف دعا أحد مرمي :والدة هللا الكلمة ،وليس
ابغبرى أـ ذاؾ الذى ىو عمانوئيل؛ وإذا اعتقد أحد أف هللا الكلمة غري نفسو إُف جسد ،ازبذه فقط
حىت هبعل الىوتو مرئياً ويوجد ىف اؽبيئة كإنساف ،فليكن ؿبروماً.
ٕ -إذا أكد أحد أنو ىف ارباد الكلمة ابعبسد ،ربرؾ اعبوىر اإلؽبى من مكاف آلخر؛ أو قاؿ أف اعبسد
مؤىل لقبوؿ الطبيعة اإلؽبية ،ويوحدىا جزئياً ابعبسد؛ أو ينسب إُف اعبسد بسبب قبولو هلل امتداد إُف
البلؿبدود والبلهنائى ،ويقوؿ أف هللا واإلنساف نبا نفس الطبيعة الواحدة ،فليكن ؿبروماً.
Hefele, C.J., pp.28-34.
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ٖ -إذا قاؿ أحد أف اؼبسيح ،الذى ىو عمانوئيل أيضاً ،ىو واحد ،ليس بسبب االرتباط (فحسب)،
ولكن (أيضاً) ىف الطبيعة ،وال يعرتؼ أف اتصاؿ  الطبيعتني :طبيعة الكلمة والطبيعة
اإلنسانية اؼبتخذة ،ىف االبن الواحد ،ىى مستمرة بدوف اختبلط ،فليكن ؿبروماً.

ٗ -إذا نسب أحد عبارات األانجيل والرسائل الرسولية ،الىت تشري إُف طبيعىت اؼبسيح ،إُف طبيعة واحدة
فقط من االثنني ،وينسب حىت اآلالـ إُف الكلمة اإلؽبى ،ىف اعبسد وىف البلىوت ،فليكن ؿبروماً.
٘ -إذا ذبرأ أحد وقاؿ أنو حىت بعد ازباذ الطبيعة البشرية ،ىناؾ ابن واحد هلل ،ابلتحديد ىو ذاؾ الذى
ىو كذلك ابلطبيعة ،بينما ىو (منذ ازباذ اعبسد) عمانوئيل ابلتأكيد ،فليكن ؿبروماً.
 -ٙإذا دعا أحد خر غري اؼبسيح بعد التجسد بلقب الكلمة ،وذبرأ أبف يقوؿ أبف شكل العبد مساو
لكلمة هللا ،بدوف بداية وغري ـبلوؽ ،وليس ابغبرى أنو معموؿ بو بكونو ابلطبيعة سيده وخالقو وربو ،وأنو
وعده أبف يقيمو اثنية بقولو" :انقضوا ىذا اؽبيكل وأان أقيمو ىف ثبلثة أايـ" ،فليكن ؿبروماً.
 -ٚإذا قاؿ أحد أف اإلنساف الذى تكوف من العذراء ىو ابن هللا الوحيد ،الذى ُولد من حضن اآلب

قبل كوكب الصبح ،وال يعرتؼ ابألوُف أنو حصل على مكانة ابن هللا الوحيد الرتباطو مع ذاؾ الذى
ابلطبيعة ىو ابن هللا الوحيد اؼبولود من اآلب؛ ابإلضافة إُف ذلك ،إذا دعاه أحد شيئاً خر غري اؼبسيح
عمانوئيل؛ فليكن ؿبروماً.
 -ٛإذا قاؿ أحد أف شكل العبد ،من أجل نفسو أى ابإلشارة إُف طبيعتو اػباصة ،البد أف يكرـ ،وأنو
حاكم كل األشياء ،وليس ابغبرى أنو يكرـ بسبب اتصالو (فحسب) ابلطبيعة اؼبقدسة واغباكمة للكوف
اػباصة ابالبن الوحيد ،فليكن ؿبروماً.
 -ٜإذا قاؿ أحد أف شكل العبد لو طبيعة مشاهبة للروح القدس ،وليس أنو ابغبرى مدين ابلوحدة مع
الكلمة واؼبوجود منذ اغببل كوسيط لو والذى بو أقبز أشفية معجزية وسط الناس وملك القدرة على طرد
الشياطني ،فليكن ؿبروماً.
ٓٔ -إذا اعتقد أحد أف الكلمة ،الذى ىو من البدء ،صار رئيس كهنتنا ورسوؿ اعرتافنا ،وقدـ نفسو
من أجلنا ،وال يقوؿ ابغبرى أنو عمل عمانوئيل أف يكوف رسوالً ،وإف قسم أحد بنفس الطريقة الذبيحة

وحد (اللوغوس) وبني الذى اربد (اإلنسانية) ،انسباً ذلك إُف بنوة مشرتكة ،أى غري
بني ذاؾ الذى ّ
معطياً هلل ما لو ولئلنساف ما لو ،فليكن ؿبروماً.
ٖٓ

ٔٔ -إذا اعتقد أحد أف اعبسد الذى اربد ابهلل الكلمة ىو بقدرة طبيعتو اػباصة معطياً للحياة بينما قاؿ
الرب نفسو "الروح ىو الذى وبىي أما اعبسد فبل يفيد شئ" (يو  ،)ٙٗ :ٙفليكن ؿبروماً[ .ويضيف

"هللا روح" (يو  )ٕٗ :ٙفإذا اعتقد أحد إذف أف هللا الكلمة ،بطريقة جسدية ،ىف جوىره ،صار جسداً
ويصمم على ذلك خبصوص اؼبسيح الرب ،الذى ىو نفسو بعد القيامة قاؿ لتبلميذه "جسوىن ألف الروح
ليس لو غبم وعظم كما تروف ُف" (لو ٕٗ )ٖٜ :فليكن ؿبروماً].

ٕٔ -إذا ىف االعرتاؼ آبالـ اعبسد ،نسبها أحد أيضاً لكلمة هللا ،كما إُف اعبسد الذى ظهر فيو،
وابلتاُف ال يبيز كرامة الطبيعتني ،فليكن ؿبروماً.

السهل أف نرى أف نسطور ىنا يصارع اؽبواء ،حيث أنو ينسب للقديس كريلس وجهات نظر َف
يتمسك هبا أبداً .لكن ىف نفس الوقت ظبح ػبطئو ىو أف يظهر بطرؽ كثرية- ،فبثبلً ىف فصلو البلىوت عن
الناسوت ىف اؼبسيح ،وىف وصفو للمسيح الواحد أبنو اثنني.
وقد نشرت كنيسة اؼبشرؽ األشورية (النسطورية) ىذه اغبروـ اإلثىن عشر ربت االسم الغريب "حروـ
القديس نسطور اإلثىن عشر اؼبضادة لكريلس" ابللغة االقبليزية على اؼبوقع الرظبى ؽبذه الكنيسة على اإلنرتنت
بعنواف ( www.cired.orgانظر ملحق رقم .)ٙ
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الباب الرابع

بداية وصراع وىصرة دلنع أفصض ()85
الدعوة الىعقاد اجملنع=
َف سبػػر مػػدة طويلػػة علػػى بدايػػة الص ػراع النسػػطورى حػػىت مت اق ػرتاح عقػػد ؾبمػػع مسػػكوىن لتسػػويتو ،وقػػد
طلب ذلك بوضوح كل من األرثوذكس وأيضاً نسطور )ٖ٘( .ففى خطاب نسطور الثالػث إُف البػااب كليسػتني
ذكػػر ىػػذا األمػػر ،وكػػذلك أيضػاً ىف خطػػاب رىبػػاف القسػػطنطينية إُف اإلمرباطػػور الػػذى ذكػػروا فيػػو شػػكواىم مػػن

س ػػوء معامل ػػة نس ػػطور ؽب ػػم ،واحت ػػوى أيضػ ػاً عل ػػى رغب ػػة ملح ػػة ىف طل ػػب ى ػػذا الع ػػبلج الكنس ػػى )٘ٗ( .وص ػػل
اإلمرباطػػور ثيئودوسػػيوس الثػػاىن إُف القسػػطنطينية يػػوـ  ٜٔنػػوفمرب عػػاـ ٖٓٗـ ،قبػػل بضػػعة أايـ مػػن حرومػػات
كريلس ،وأصدر منشوراً عليو اسم زميلو الغرىب أيضاً أى فالنتينياف الثالػث ،وموجػو عبميػع اؼبطارنػة فيػو يػدعوىم

الجتمػاع مسػػكوىن ىف أفسػػس ىف عيػػد اػبمسػػني مػػن السػنة التاليػػة (٘٘) وأضػػاؼ أبف علػػى كػػل مػػنهم أف وبضػػر
معػػو مػػن واليتػػو بعػػض األسػػاقفة اؼبسػػاعدين ،وأف كػػل مػػن يصػػل متػػأخراً سػػيكوف مسػػئوالً مسػػئولية جسػػيمة أمػػاـ
هللا واإلمرباطور)٘ٙ( ...
كريلس (†) من جانبو وجد أنو من الضرورى أف يسأؿ البااب كليستني عما إذا كاف ينبغى أف يُسمح
لنسطور ابغبضور إُف اجملمع اؼبقرتح كعضو ،أـ أف اغبكم الذى صدر ضده ابلعزؿ ،بعد انقضاء الفرتة الزمنية
اؼبسموح هبا للتخلى علناً عن معتقده ،مازاؿ أتثريه قائماً .ىذا اػبطاب مفقود حالياً ،ولكن لدينا رد البااب

بتاريخ  ٚمايو عاـ ٖٔٗـ ،الذى يعطى برىاانً صبيبلً على ميولو حملبة السبلـ ،وفيو يقوؿ أبف هللا ال يشاء
موت اػباطئ ولكن رجوعو ،وأبف كريلس ينبغى أف يعمل كل ما ىف وسعو إلعادة سبلـ الكنيسة وكسب
نسطور للحقيقة .وإذا كاف نسطور قد عقد العزـ ضد ذلك ،عليو أف وبصد ما قد زرعو دبساعدة
إبليس )٘ٚ(.وىف خطاب اثف موجو إُف اإلمرباطور ثيئودوسيوس ىف ٘ٔ مايو عاـ ٖٔٗـ ،يقوؿ البااب أنو لن
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يتمكن من حضور اجملمع شخصياً ولكن سيحضره بواسطة مندوبيو .وال ينبغى أف يسمح اإلمرباطور أبى
إبتداعات أو تعكري ل سبلـ الكنيسة ،وأبنو ينبغى أف ينظر إُف مصاٌف اإليباف أكثر من مصاٌف الدولة ،وإُف
٘ٛ
عني البااب أسقفني
سبلـ الكنيسة كأىم من سبلـ األمم (الدوؿ) ) ( .وفيما ىبتص دبندوبيو ىف اجملمع ،فقد ّ
نبا أركاديوس وبروجيكتوس ومعهما القس فيليبس وأعطاىم تفويضاً أف أيخذوا جانب كريلس ابلكامل...
بعد انتهاء اجملمع ينبغى عمل تقييم ،إذا انتصر اإليباف القدمي ،وذىب كريلس لئلمرباطور ىف القسطنطينية،
ينبغى أف يذىبوا ىم أيضاً إُف ىناؾ ويسلّموا لؤلمري اؼبوجزات البابوية .ولكن إذا َف يتم التوصل إُف قرار
أسلمى ،كاف لزاماً عليهم أف يقرروا مع كريلس ما ينبغى عملو )ٜ٘( .ىذا اػبطاب البابوى الذى كاف عليهم

عرضو أماـ اجملمع بتاريخ  ٛمايو عاـ ٖٔٗـ ،يشرح أوالً بببلغة مهمة األساقفة ىف أف يصونوا اإليباف
الصحيح ،مث ىف اػبتاـ يكمل قائبل" :على اؼبندوبني أف وبضروا ىف جلسات اجملمع ويطبقوا ما قرره البااب منذ

مدة طويلة فيما ىبتص بنسطور ،ألنو ال يشك أبف األساقفة اجملتمعني سيوافقوف على ذلك")ٙٓ( .
كمػػا َف يسػػتطع البػػااب ،ىكػػذا َف يسػػتطع أى مػػن األابطػػرة اغبضػػور شخصػػياً إُف أفسػػس ،لػػذلك عػ ّػني
ثيئودوسػػيوس الثػػاىن ،ابظبػػو اػبػػاص وابسػػم زميلػػو فالنتينيػػاف الثالػػث ،الكونػػت كانديػػداف قائػػد اغبػػرس الشخصػػى
للػ ػػببلط كحػ ػػامى  protectorللمجمػ ػػع .وىف اؼبرسػ ػػوـ الػ ػػذى وجهػ ػػو إُف اجملمػ ػػع عػ ػػن ىػ ػػذا اؼبوضػ ػػوع ،يقػ ػػوؿ أف
كانديػػداف لػػن يشػػارؾ بطريقػػة مباشػػرة ىف اؼبناقشػػات علػػى النقػػاط اؼبتصػػارع عليهػػا ىف اإليبػػاف؛ فلػػيس مػػن البلئػػق
أف شخصػاً ال ينتمػػى إُف عػػداد األسػػاقفة أف يػػورط نفسػػو ىف فحػػص وتقريػػر خبلفػػات الىوتيػػة .علػػى العكػػس
مػػن ذلػػك ،كػػاف علػػى كانديػػدايف أف ينقػػل مػػن اؼبدينػػة الرىبػػاف والعلمػػانيني الػػذين أت ػوا إُف أفسػػس أو ينبغػػى أف
أيت ػوا فيمػػا بعػػد مػػن قبػػل حػػب االسػػتطبلع ،حػػىت ال تعػػم الفوضػػى والبلبلػػة بسػػبب ىػػؤالء الػػذين َف تكػػن ىنػػاؾ
حاجػػة إلػػيهم ىف فحػػص العقائػػد اؼبقدسػػة .وكػػاف عليػػو أيض ػاً أف يراقػػب حػػىت ال تػػؤدى اؼبناقشػػات بػػني أعضػػاء
اجملمػػع إُف منازعػػات عنيفػػة تعػػوؽ الفحػػص الصػػحيح للحقيقػػة؛ وعلػػى النقػػيض أيضػاً كػػاف عليػػو أف يػػرى أف كػػل
بيػاف ينبغػػى أف يُسػػمع بعنايػػة ،وأف كػل واحػػد يقػػدـ رأيػػو أو اعرتاضػاتو بػدوف أى معوقػػات ،حػػىت يبكػػن الوصػػوؿ

ىف النهايػػة إُف قػرار يتخػػذ ابإلصبػػاع بسػػبلـ بواسػػطة اجملمػػع اؼبقػػدس .وفػػوؽ كػػل ىػػذا ،كػػاف علػػى كانديػػدايف أف
ينتبػػو أبال وبػػاوؿ أحػػد أعضػػاء اجملمػػع الرجػػوع إُف بلػػده أو إُف احملكمػػة أو إُف أى مكػػاف خػػر قبػػل ختػػاـ ؿبضػػر
اعبلسة .ابإلضافة إُف ذلك كاف عليو أال يسمح بعػرض أى خػبلؼ خػر أمػاـ اجملمػع للحكػم فيػو قبػل تسػوية

النقطة األساسػية للعقيػدة .عػبلوة علػى ذلػك فقػد أعطػى اإلمرباطػور تعليمػات أبال يُسػمح بتوجيػو أى اعامػات
مدنيػػة ضػػد أى عضػػو ىف اجملمػػع ،سػواء أمػػاـ اجملمػػع نفسػػو أو أمػػاـ ؿبكمػػة العػػدؿ ىف أفسػػس؛ ولكػػن أثنػػاء ىػػذا
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الوقػػت فقػػط تكػػوف احملكمػػة العليػػا ىف القسػػطنطينية ىػػى احملكمػػة اؼبسػػئولة عػػن مثػػل ىػػذه اغبػػاالت .وأخػرياً فػػإف
كونتػاً إمرباطػػورايً خػػر ىػػو إرينيئػػوس سػوؼ أيتػػى إُف أفسػػس ولكػػن فقػػط ؼبرافقػػة صػػديقو وؿببػػوب هللا األسػػقف

نسطور ،ولذلك ال ينبغى لو أف يشارؾ ىف جلسات اجملمع وال ىف مهمة كانديدايف)ٙٔ( .
وطبق ػاً لؤلوامػػر اإلمرباطوريػػة ،كػػاف هب ػب أف يبػػدأ اجملمػػع ىف عيػػد اػبمسػػني اؼبوافػػق  ٚيونيػػو مػػن عػػاـ
ٖٔٗـ (ٕ )ٙوكاف نسطور مع أساقفتو الستة عشػر بػني األوائػل الػذين وصػلوا أفسػس .وكمػا لػو كػاف ذاىبػاً إُف
معركػػة ،كػػاف يرافقػػو عػػدداًكبػرياً مػػن الرجػػاؿ اؼبسػػلحني )ٖٙ( .بعػػد ذلػػك بوقػػت قصػػري ،أربعػػة أو طبسػػة أايـ قبػػل
عيد اػبمسني ،وصػل كػريلس ومعػو طبسػوف أسػقفاً ،ونصػفهم تقريبػاً ؽبػم حػق التصػويت؛ اليػزاؿ ىنػاؾ خطػابني
قصػريين كتػػبهم إُف كنيسػػتو ،واحػػد مػػنهم كتبػػو ىف الرحلػػة إُف رودس ،واآلخػػر كتبػػو بعػػد وصػولو أفسػػس مباشػػرة.
(ٗ )ٙيقػػوؿ ىف اػبطػػاب األخػػري ابلتحديػػد أنػػو ينتظػػر االفتتػػاح الفعلػػى للمجمػػع بلهفػػة .وبعػػد عيػػد اػبمسػػني
ببضػػعة أايـ ،وصػػل جوفينػػاؿ أسػػقف أورشػػليم وفبلفيػػاف أسػػقف تسػػالونيكى مػػع أسػػاقفتهم؛ ورئػػيس األسػػاقفة
فبنػوف أسػػقف أفسػػس ،ىػػو أيضػاً قػػد صبػػع حولػػو أربعػوف (٘ )ٙأسػػقف مسػػاعد وإثػػىن عشػر أسػػقفاً مػػن ابمفيليػػا.
وبينمػا كػانوا ىف انتظػار وصػوؿ اآلخػرين ،دارت مناقشػة أوليػة مستفيضػة عػن نقطػة النقػاش ،وقػد حػاوؿ كػريلس
بصفة خاصة أف وباصر نسطور بواسػطة أدلػة قاطعػة وأف يكسػب أصػدقاء للعقيػدة السػليمة .وحػدث ىف ذلػك

الوقت أف ظبح نسطور لنفسو أف يصرخ بتعجب قائبلً" :لن أدعو أبداً طفػبلً عمػره شػهرين أو ثبلثػة هللا)ٙٙ( ،
ولن تكوف ُف صػلة بكػم مػرة أخػرى" .وىف نفػس الوقػت أظهػر بوضػوح طبيعػة ىرطقتػو ،اؼبعروفػة إُف يومنػا ىػذا،
وقد حاوؿ بطرؽ شىت أف ىبفيها ،وأيضاً أظهر عناده الذى َف يرتؾ أى أمل ىف إذعانو لقرار اجملمع.

اجللصة األوىل  55يوىيو  – 764الرئاشة وعدد احلاضريً = ()9:
كػاف ينتظػر وصػوؿ أحػػد البطاركػة وىػو ابلتحديػػد يوحنػا األنطػاكى .وقػد قػػاؿ أف أسػاقفتو لػن يتمكنػوا
مػػن تػػرؾ إيبارشػػياعم قبػػل أحػػد التجديػػد مث أهنػػم ؿبتػػاجوف إُف إثن ػا عشػػر يوم ػاً للسػػفر إُف أنطاكيػػة وإُف تسػػعة
وثبلثني يوماً منهػا إُف أفسػس وابلتػاُف لػن يتمكنػوا مػن الوصػوؿ إال بعػد مضػى بضػعة أايـ بعػد عيػد اػبمسػني.
( )ٙٛوأخرياً حبلوؿ عيد اػبمسني ( )ٜٙوصل يوحنا ىف منطقة ابلقػرب مػن أفسػس وأرسػل إُف كػريلس خطػاابً،
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وبني لو أف طوؿ الطريق ونفوؽ عدد من اػبيل قد عطل الرحلة ،ولكن على الػرغم
ما زاؿ موجوداً ،فبلوءًا وداًّ ،
مػػن ذلػػك ىػػو قريػػب مػػن اؼبكػػاف وسيحضػػر إُف أفسػػس ىف خػػبلؿ طبسػػة أو سػػتة أايـ )ٚٓ( .وابلػػرغم مػػن ذلػػك

فقػػد انتظػػروا سػػتة عشػػر يوم ػاً (ٔ )ٚمث جػػاء اثنػػني مػػن مطارنػػة بطريركيػػة أنطاكيػػة :نبػػا ألكسػػندر أسػػقف أابميػػا
وألكسػػندر أسػػقف ىرياب ػوليس وأوضػػحوا م ػراراً أبف يوحنػػا قػػد طلػػب مػػنهم أف يقول ػوا أهنػػم ال ينبغػػى أف يؤجل ػوا
افتتػػاح اجملمػػع بس ػببو ،ولكػػن ىف حالػػة ضػػرورة أتخػػره أكثػػر مػػن ذلػػك ،علػػيهم أف يفعل ػوا مػػا هبػػب عملػػو)ٕٚ( .
وعندئػػذ اسػػتنتجوا مػػن ذلػػك أف البطريػػرؾ يوحنػػا كػػاف ينػػوى أف يتجنػػب حضػػوره شخصػػياً وقػػت إدانػػة كاىنػػو

السابق وصديقو نسطور .ىنا قرر كريلس وأصدقائو افتتاح اجملمع فوراً واجتمعوا من أجػل ىػذا الغػرض يػوـ ٕٛ
مػػن الشػػهر القبطػػى بؤون ػو (ٕٕ يونيػػو) عػػاـ ٖٔٗـ ،ىف كاتدرائيػػة أفسػػس ،الػػىت كانػػت مناسػػبة جػػداً ؼبثػػل ىػػذا
االجتمػاع ،وكانػػت مدشػنة علػػى اسػم والػػدة اإللػػو )ٖٚ( .ىف اليػوـ السػػابقُ ،كلػف عػػدد مػن األسػػاقفة ابلػػذىاب

إُف نسػػطور ودعوتػػو غبضػػور اعبلسػػة ،ليعػػرض تصػػروباتو ومعتقداتػػو .ىف أوؿ األمػػر أجػػاب قػػائبلً" :سػ خذ ذلػػك
ىف االعتبػػار" .مػػع ذلػػك ،عنػػدما أرسػػل اجملمػػع منػػدوابً خػػر يػػوـ ٕٕ يونيػػو ،يػػوـ االفتتػػاح ،إُف منزلػػو أبمػػر مػػن
كانديػػدايف ،وجػػدوه ؿباطػاً جبنػػود منعػوا األسػػاقفة بتهديػػدات ابلضػػرب مػػن الػػدخوؿ ،وأرسػػل نسػػطور ؽبػػم قػػائبلً
أبنو "سيحضر دبجرد أف هبتمع صبيع األساقفة" .وؼبرة اثلثة أرسل اجملمع بعض األسػاقفة إليػو ،ولكػنهم َف يتلقػوا
رداً بل عُوملوا إبىانة  insolenceمن اعبنود اغبراس اؼبوجودين داخل اؼبنزؿ وخارجو)ٚٗ( .
وقبػػل ىػػذه األحػػداث أرسػػل  ٙٛأسػػقفاً مػػن سػػيا مػػن بيػػنهم بصػػفة خاصػػة ثيئودوريػػت أسػػقف قػػورش
وألكسندر أسقف أابميا وألكسندر أسقف ىريابوليس خطاابً إُف كريلس وجوفينػاؿ يقولػوف فيػو أهنػم سػيكونوف
س ػػعداء لتأجي ػػل افتت ػػاح اجملم ػػع غب ػػني وص ػػوؿ أس ػػاقفة أنطاكي ػػة )ٚ٘( .ورغ ػػم ذل ػػك فق ػػد حض ػػر ىف ذل ػػك اغب ػػني
اؼبنػػدوب اإلمرباطػػورى كانديػػدايف بنفسػػو إُف مكػػاف االجتمػػاع مػػن أجػػل ق ػراءة اؼبراسػػيم اإلمرباطوريػػة ومػػن أجػػل
االحتجػػاج علػػى افتتػػاح اجملمػػع الفػػورى )ٚٙ( .وقػػد مت ذباىػػل طلبػػو ابالنتظػػار أربعػػة أايـ أخػػرى ،وبػدأت اعبلسػػة
األوُف اؼبهيبػػة ربػػت رائسػػة ك ػريلس الػػذى كػػاف أيض ػاً يبثػػل اباب رومػػا ،كمػػا تػػنص دقػػائق اعبلسػػة بوضػػوح)ٚٚ( .

وحض ػػر م ػػن البداي ػػة م ػػا ال يق ػػل ع ػػن ٓ ٔٙأس ػػقف )ٚٛ( ،وعن ػػدما ق ػػدمت (ىف اعبلس ػػة األوُف) وثيق ػػة الع ػػزؿ
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ٖ٘

للتوقيػػع ،زاد عػػددىم إُف  )ٜٚ( .ٜٔٛوقػػد اكبػػاز للمجمػػع عشػػروف أسػػقفاً سػػيوايً مػػن الثمانيػػة والسػػتوف ،كمػػا
يتضػػح مػػن مقارنػػة األظبػػاء مػػع توقيعػػات اؼبراسػػيم اجملمعيػػة )ٛٓ( .كػػاف أوؿ شػػئ مت عملػػو ىف اجملمػػع ىػػو ق ػراءة
اػبطػػاب اإلمرباطػػورى اػبػػاص بػػدعوة صبيػػع اؼبطارنػػة ،وقػػد اقػػرتح ذلػػك القػػس بطػػرس السػػكندرى ،الػػذى كػػاف
يعمل كموثق عػاـ أثنػاء كػل اجملمػع ،وخارجيػاً كػاف يشػرؼ علػى ترتيبػات العمػل )ٛٔ( .ىنػا أشػار فبنػوف أسػقف
أفس ػػس أبن ػػو ق ػػد مض ػػت س ػػتة عش ػػر يوم ػاً عل ػػى اؼب ػػدة احمل ػػددة لبلفتت ػػاح؛ وش ػػرح ك ػريلس أبن ػػو ح ػػىت طبق ػاً ألم ػػر
اإلمرباطػػور الواضػػح؛ كػػاف عل ػيهم أف يبػػدأوا اعبلسػػات بػػدوف أتخػػري احرتام ػاً لئليبػػاف .وعنػػد ذلػػك ،أشػػاروا إُف
الػػدعوة األوُف الػػىت أرسػػلت إُف نسػػطور ىف اليػػوـ السػػابق ،مث إُف الوفػػدين الثػػاىن والثالػػث اللػػذين مت إرسػػاؽبما لػػو
وسػػبق اإلشػػارة إليهم ػا .وتقػػارير األسػػاقفة اؼبوفػػودين الػػذين رجع ػوا والػػىت مت اسػػتبلمها .وحيػػث أف نسػػطور قػػرر
ذبنب الظهور ،واصلوا بناء على اقرتاح جوفينػاؿ دراسػة موضػوع العقيػدة وبػدأوا بقػراءة قػانوف اإليبػاف النيقػاوى.

(ٕ )ٛمث قرأوا رسالة كريلس الثانية (†) إُف نسطور الىت شرح فيها عقيدة االربػاد األقنػومى لبلىػوت والناسػوت
ىف اؼبس ػػيح .ورداً عل ػػى سػ ػؤاؿ م ػػن كػ ػريلس عم ػػا إذا كانػ ػت رس ػػالتو ى ػػذه متوافقػ ػة م ػػع ؿبت ػػوايت ق ػػانوف اإليب ػػاف
النيقاوى ،أجػاب صبيػع األسػاقفة اؼبوجػودين ابإلهبػاب وإصباعيػاً وعلػى قػدر كبػري دبػديح كػريلس ،ومػن ضػمنهم
 ٕٔٙأسػػقفاً أجػػابوا بعبػػارات قصػػرية مػػا زالػػت ؿبفوظػػة (تشػػرح تصػػويتهم†*) )ٖٛ( .مث جػػاء دور قػراءة اػبطػػاب

ال ػػذى أرس ػػلو نس ػػطور رداً عل ػػى خط ػػاب كػ ػريلس ال ػػذى س ػػبق ذك ػػره ...وبع ػػد أف أعل ػػن أربع ػػة وثبلث ػػوف أس ػػقفاً
أبصوات مؤكدة عػدـ توافػق (خطػاب نسػطور) مػع قػانوف اإليبػاف النيقػاوى ،صػرخ صبيػع األسػاقفة معػاً" :إذا َف
وبرـ أى شخص نسطور فليكن ىو نفسو ؿبروماً ،أف اإليباف الصحيح وبرمو واجملمع اؼبقػدس وبرمػو .وإذا كػاف
ألى شخص شركة مع نسطور فليكن ؿبروماً .كبن صبيعاً كبرـ رسائل وعقائد نسطور ،كبن صبيعػاً ُكبػرـ نسػطور
اؽبرطػػوقى وأتباعػػو وعقيدتػػو اؼبضػػادة للتقػػوى  .impiousكبػػن صبيعػاً كبػػرـ نسػػطور غػػري التقػػى )( impious
اٍف)ٛٗ( "..
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بعػػد ذلػػك مت قػراءة وثيقتػػني أخػريني ونبػا ربديػػداً خطػػاب كليسػػتني واجملمػػع الرومػػاىن ،وخطػػاب كػريلس
السكندرى إُف نسطور؛ (†) ومت سػؤاؿ األربعػة مػن اإلكلػريوس الػذين أرسػلهم كػريلس ليسػلموا ىػذه الوثيقػة إُف
نسػػطور عػػن نتيجػػة مهمػػتهم .وقػػد أجػػابوا أبف نسػػطور َف يعطهػػم رداً علػػى اإلطػػبلؽ .ومػػع ذلػػك ،فمػػن أجػػل
التأكػػد مػػن أنػػو مػا زاؿ مصػػمماً علػػى خطئػػو ،مت س ػؤاؿ أسػػقفني :ثيئػػودوتس أسػػقف أنقػػرة  Ancyraوأكػػاكيوس
أسػػقف ميليتػػني  Meliteneإذ كانػػت ت ػربطهم بنسػػطور صػػداقة شخصػػية ،وكػػانوا خػػبلؿ الثبلثػػة أايـ اؼباضػػية ىف
مناقشات اعتيادية معو ،ؿباولني أف وبولػوه عػن خطئػو ..لكػنهم أعلنػوا لؤلسػف أف صبيػع ؾبهػوداعم معػو كانػت
سدى (٘.)ٛ
ومػػع ذلػػك ،بن ػػاء علػػى اق ػرتاح مقػػدـ مػػن فبلفي ػػاف أسػػقف فيل ػػىب ومػػن أجػػل تق ػػدمي النقطػػة العقائدي ػػة
موضوع النقاش لدراسة شاملة ،وىف ضػوء أدلػة اآلابء ،مت قػراءة عػدداً مػن كتػاابت ابء الكنيسػة ،الػىت مت التعبػري

فيهػا عػػن اإليبػػاف القػػدمي خبصػوص اربػػاد البلىػػوت والناسػػوت ىف اؼبسػيح .كانػػت تلػػك بيػػاانت آلراء بطػػرس (†)
أسػػقف األسػػكندرية ،وأثناسػػيوس (†) ،والبػػااب يوليػػوس األوؿ ،والبػػااب فيلػػيكس األوؿ ،وثيئوفيلػػوس (†) رئػػيس
أس ػ ػ ػػاقفة اإلس ػ ػ ػػكندرية ،وك ػ ػ ػػربايف ،وأمربوس ػ ػ ػػيوس  ،Ambroseوغريغوري ػ ػ ػػوس الن ػ ػ ػػازاينزى ،وابس ػ ػ ػػيليوس الكب ػ ػ ػػري،
وإغريغوريػػوس النيصػػى ،وأتيكػػوس  Atticusأسػػقف القسػػطنطينية ،وأمفيلوكيػػوس  Amphilochiusأسػػقف إيقونيػػة
 . Iconiumكػػل أولئػػك الرؤسػػاء األوائػػل َف يعلم ػوا أى شػػئ عػػن فصػػل البلىػػوت مػػن الناسػػوت الػػذى عل ػم بػػو
نسػػطور ،ولكػػن علػػى العكػػس مػػن ذلػػك علم ػوا ابلتجسػػد اغبقيقػػى للوغػػوس .فقػػد قػػاؿ الشػػهيد اؼببجػػل بطػػرس
وولػػد مػػن رحػػم العػػذراء"؛ أمػػا أثناسػػيوس فقػػد
أسػػقف اإلسػػكندرية" :أف هللا الكلمػػة (اللوغػػوس) صػػار جسػػداًُ ،
كػػاف يسػػتخدـ تك ػراراً وبػػدوف تػػردد تعبػػري والػػدة اإللػػو ( )اؼبرفػػوض (أو غػػري اؼبقبػػوؿ) مػػن نسػػطور،
ويقوؿ" :حيث أف اعبسد ُولد مػن (حاملػة) والػدة اإللػو ،لػذلك فإننػا نقػوؿ أنػو (أى اللوغػوس) كػاف ىػو نفسػو
مولػػوداً مػػن مػػرمي ".وىف فقػػرة أخػػرى يلػػوـ أثناسػػيوس بشػػدة ىػػؤالء الػػذين ىػػم (مثػػل نسػػطور سبام ػاً) ويقولػػوف:
"اؼبسيح اؼبتأَف واؼبصلوب ليس ىو هللا اللوغوس"؛ ويقػوؿ (أثناسػيوس) "م ْػن الػذى يفػرؽ بػني اؼبسػيح واللوغػوس
وال يع ػػرتؼ وال يواف ػػق أف اللوغ ػػوس دب ػػا أن ػػو أخ ػػذ جس ػداً م ػػن م ػػرمي ق ػػد ص ػػار إنس ػػاانً؟" وىف فق ػػرة أخ ػػرى يُعل ػػم

†

مقصود الرسالة الثالثة إُف نسطور الىت اعتمدىا اجملمع السكندرى عاـ ٖٓٗـ وىى الرسالة  ٔٚىف عداد الرسائل من

القديس كريلس وإليو ،وفيها اغبروـ اإلثىن عشر (انظر نص الرسالة ابلكامل بداية من صفحة  ٖٜمن ىذا الكتاب) .وىذا
يثبت ين جممع يفسس قد وافق على كل من رسالة اجملمع الروماىن ورسالة اجملمع السكندرى 434م إىل نسطور.

Hefele, C.J., p.48 quoting Mansi, t. iv. p. 1182; Hardouin, t.i. p.1398; Fuchs, l.c. S.59.
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† اؼبفروض أف يضع اؼبؤرخ ىيفلى لقب ىؤالء البابوات القديسني مثلما وضعها لباابوات روما ىف نفس الفقرة ولكن ماذا
نقوؿ أماـ رغبتو كأسقف كاثوليكى ىف تعظيم البااب الروماىن على حساب قديسني مثل البااب أثناسيوس الرسوُف.
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أثناس ػػيوس أف" :اللوغ ػػوس ص ػػار إنس ػػاانً ىف اغبقيق ػػة وبك ػػل مع ػػىن الكلم ػػة (ول ػػيس ابلتب ػػىن  واالتص ػػاؿ
اػبارجى) وإال ؼبا كػاف فادينػا" .وابالتفػاؽ مػع ذلػك قػاؿ البػااب يوليػوس" :ال يوجػد ابنػني ،واحػد حقيقػى لػبس
إنسػػاانً و خػػر لبسػػو هللا ،ولكػػن إلػػو وحيػػد اعبػػنس ىف السػػماء ،وإلػػو وحيػػد اعبػػنس علػػى األرض" .وحػػىت البػػااب
فيلػػيكس األوؿ الػػذى عػػاش قبػػل نسػػطور أبكثػػر مػػن قػػرف ونصػػف القػػرف ،رفػػض ىػػذا اػبطػػأ عنػػدما كتػػب" :كبػػن
نػػؤمن بربنػػا يسػػوع اؼبسػػيح ،الػػذى ُولػػد مػػن العػػذراء مػػرمي ،وأنػػو االبػػن األزُف وكلمػػة هللا ولػػيس إنسػػاانً لبسػػو هللا،
ـبتلفاً عن ىذا (الكلمػة) .ألف ابػن هللا َف يلػبس إنسػاانً حػىت أف ذاؾ كػاف ـبتلفػاً عنػو ،ولكنػو ىػو اإللػو الكامػل
كػػاف ىف نفػػس الوقػػت إنسػػاانًكػػامبلً ،خػػذاً جسػػداً مػػن العػػذراء ".كانػػت ىنػػاؾ فق ػرات لكرباين ػوس
وإمربوسػػيوس  Ambroseلكنهػػا كانػػت أقػػل إاثرة لبلنتبػػاه؛ أمػػا إغريغوريػػوس النػػازاينزى فقػػد كػػاف واضػػحاً جػػداً إذ
قاؿ" :كبن ال نفصل اإلنساف عن البلىوت ،ولكن نعلن أف اإلثنػني نبػا واحػد ونفػس الشػئ ،الػذى ىف البدايػة

Cyprian

َف يكػػن إنسػػاانً ،ولكػػن إؽبػاً ،وابػػن هللا الوحيػػد ،قبػػل كػػل الػػدىور وبػػدوف الطبيعػػة اؼباديػػة ،ولكػػن ىف هنايػػة األزمنػػة
لػبأس إنسػػاانً مػػن أجػػل خبلصػػنا .كبػػن نعػػرتؼ أبنػػو واحػد ونفػػس الشػػئ ،إؽبػػى وأرضػػى ،مرئػى وغػػري مرئػى ،اٍف.
ىف نفس الوقت لكى من خبلؿ اإلنساف الكامل ،الذى ىو ىف نفس الوقػت إلػو ،تعػاد خلقػة اإلنسػاف الكامػل
الذى سقط ىف اػبطية ".كما أف السبع حرومػات الػىت يلحقهػا إغريغوريػوس النزينػزى هبػذه الفقػرة ،ىػى صبيعهػا
ضػػد النسػػطورية وأوؽبػػا وب ػ أرـ مػػن ال يلقبػػوف مػػرمي والػػدة اإللػػو  ، والرابعػػة ربػػرـ مػػن يقولػػوف أنػػو يوجػػد
إبنػػني ،واحػػد أزُف مػػن اآلب والثػػاىن مػػن مػػرمي .ابإلضػػافة إُف ذلػػك فػػإف الفقػػرة اؼبختػػارة مػػن ابسػػيليوس تعطػػى
ينضػب ،بػدوف أف
اإلحساس كما لو كانت ُكتبت ابإلشارة إُف نسطور؛ ألهنا تقوؿ" :اإللو الذى ال يُقاس وال ُ

يكػػوف قػػاببلً لػػؤلَف (ىف ذاتػػو) بلباسػػو اعبسػػد حػػارب اؼبػػوت لكػػى آبالمػػو ىػػو نفسػػو ينجينػػا مػػن مسػػئولية األَف".
وبػ ػػنفس الػ ػػنهج يػ ػػتكلم أيض ػ ػاً إغريغوريػ ػػوس النيصػ ػػى ،وأتيكػ ػػوس  Atticusأسػ ػػقف القسػ ػػطنطينية ،وأمفيلوكيػ ػػوس
 Amphilochiusأسقف إيقونية  Iconiumوثيئوفيلوس أسقف أنطاكية" :أف هللا ُولد ومات")ٛٙ( .
ضػػد ىػػذه الفق ػرات اآلابئيػػة ،سبػػت بعػػد ذلػػك ق ػراءة عش ػرين فقػػرة مػػن كتػػاابت نسػػطور ،بعضػػها طويػػل
والبعض اآلخر قصري ،عربت عن رائو األساسية ،والىت قدمناىا بعاليو ،ىف قطع متفرقة و)ٛٚ( . in concreto
و خر وثيقة مت استخراجها ىف ىػذه اعبلسػة األوُف كانػت خطػاب كػابريلوس  Capreolusرئػيس أسػاقفة
قرطاجنػػة  Carthageوفيهػػا يسػػأؽبم العػػذر لعػػدـ سبكنػػو مػػن اغبضػػور بنفسػػو أو إرسػػاؿ أى أسػػقف مػػن مسػػاعديو
بسػػبب اغبػػرب ىف أفريقيػػا .جبانػػب ذلػػك ،قػػاؿ أنػػو َف يسػػتلم خطػػاب دعػػوة اإلمرباطػػور حػػىت عيػػد القيامػػة عػػاـ
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ٖٔٗـ ،أى وصػػل متػػأخراً جػػداً ...ولػػذلك أرسػػل رئػػيس األسػػاقفة اسػػو بيسػػوال  Bessulaوطلػػب مػػن اجملمػػع
أف ال وبتمل بدع ىف أى موضوع ىبػص الػدين )ٛٛ(.وىف ذلػك َف يشػر جبػبلء إُف نسػطور ،ولكنػو بوضػوح يشػري
إُف أنو وبسب معتقدات نسطور بني البدع غري اؼبقبولة .وبعد أف وافق اجملمع علػى خطػاب األسػقف اإلفريقػى
ىذا بدأ إبدانة نسطور ونص اغبكػم كمػا يلػى (" :)ٜٛابإلضػافة إُف أشػياء أخػرى كثػرية فػإف نسػطور غػري التقػى
َف يطػػع اسػػتدعاءان وَف يقبػػل األسػػاقفة القديسػني الػػذين أرسػػلناىم إليػػو ،وقػػد كنػػا مضػػطرين إُف اختبػػار معتقداتػػو
األثيمػػة (غػػري التقي ػة) ،واكتشػػفنا أنػػو قػػد كتػػب ونشػػر عقائػػد ال توافػػق اإليبػػاف الصػػحيح ىف خطاابتػػو ومقاالتػػو
وأيض ػاً ىف ؿباض ػراتو الػػىت ألقاىػػا ىف ىػػذه اؼبدينػػة ،والػػىت ثبتػػت عليػػو .وكبػػن مػػدفوعوف ابلق ػوانني الكنسػػية ووفق ػاً
ػبطػػاب أبينػػا القػػديس وش ػريكنا ىف اػبدمػػة كليسػػتني ،أسػػقف رومػػا ،لقػػد وصػػلنا بػػدموع كث ػرية إُف ىػػذا اغبكػػم
اؼبؤسػػف ضػػده وىػػو أف ربنػػا يسػػوع اؼبسػػيح الػػذى جػػدؼ عليػػو ،قػػرر بواسػػطة اجملمػػع اؼبقػػدس أف يكػػوف نسػػطور
مفصوالً من كرامة األسقفية ومن كل شركة كهنوتية".
وكما أشران فيمػا سػبق أف ىػذا اغبكػم كػاف قػد وقػع عليػو ىف البدايػة ال ػ ٜٔٛأسػقفاً اغباضػروف ،مث بعػد
ذلك ازبّذ خروف ىذا اعبانب حىت بلغ عدد الذين وقعوا مائىت أسقف)ٜٓ( .
قػد اسػتمرت اعبلسػة مػن الصػباح البػاكر وحػىت الليػل ،وانتظػر شػعب أفسػس اليػوـ كلػو ليسػمع القػرار.
وعندما عرؼ ذلػك أخػرياً كػاف ىػذا سػبباً لفػرح عظػيم؛ امتػدحوا اجملمػع ورافقػوا األعضػاء وبصػفة خاصػة كػريلس
ابؼبش ػػاعل ح ػػىت من ػػازؽبم .وكان ػػت اؼبدين ػػة أيضػ ػاً مض ػػيئة ىف أم ػػاكن كث ػػرية .وكت ػػب كػ ػريلس ذل ػػك بف ػػرح ىف أح ػػد
خطاابتو الثبلثة الىت أرسلها ىف ذلك الوقت إُف أعضاء كنيستو ىف اإلسكندرية وإُف رىباف مصر)ٜٔ( .
ىف اليػػوـ التػػاُف مت إرسػػاؿ اغبكػػم الػػذى صػػدر إُف نسػػطور نفسػػو ىف مرسػػوـ مقتضػػب جػػداً .ويػػدعى ىف
العنػػواف بيهػػوذا جديػػد ،وكتػػب ىف الػػنص بطريقػػة مػػوجزة" :ينبغػػى عليػػو أف يعػػرؼ أبنػػو بسػػبب معتقداتػػو الػػىت ال
توافػػق اإليبػػاف الصػػحيح وعصػػيانو للقػوانني الكنسػػية (ألنػػو َف يظهػػر اسػػتجابة لػػدعوة اؼبثػػوؿ أمػػاـ اجملمػػع) ،قػػد مت
عزلو بواسطة اجملمع اؼبقدس ىف يوـ ٕٕ يونيو طبقاً للقوانني الكنسية ومت طرده من جسد الكهنوت")ٜٕ( .

وىف خطابني قصريين خرين بنفس التاريخ ،واحد عبميع الشعب ،والثػاىن لكهنػة القسػطنطينية ،أعلػن
اجملمع ما مت عملو واسػتلزـ أف يقػوـ اجملمػع ابحملافظػة علػى فبتلكػات كنيسػة القسػطنطينية ،حػىت يبكػن أف يُعطػى
حساابً ؼبن ،حسب إرادة هللا وإشارة اإلمرباطور ( ،) سوؼ يصري أسقفاً لتلك اؼبدينة)ٜٖ( .
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ٖٜ

وكػ ػرئيس للمجم ػػع ،كت ػػب كػ ػريلس إبس ػػهاب إُف أص ػػدقائو وفبثلي ػػو ىف القس ػػطنطينية ،واألرش ػػيمندريت
دؼبػػاتيوس  Dalmatiusوعػػدد مػػن األسػػاقفة والكهنػػة اؼبصػريني ،وقػػص علػػيهم كػػل مػػا جػػرى ىف اعبلسػػة ،بػػدءًا مػػن
دعػػوة نسػػطور للمثػػوؿ أمػػاـ اجملمػػع إُف عزلػػو ،مػػع طلبػػو أبف ينتبه ػوا حػػىت ال تنتشػػر إشػػاعات كاذبػػة ىف اػبػػارج.
وقػػد عُػػرؼ أف الكونػػت كانديػػدايف قػػد أرسػػل ابلفعػػل بعػػض اؼبعلومػػات الزائفػػة (إُف اإلمرباطػػور)؛ بينمػػا َف يكػػن
اجملمع قد أكمل بعد تقريره الكامل إُف اإلمرباطور (مع القرار))ٜٗ( .

املعارضة أى دلنع أشاقفة أىطاكيُ )†( = Conciliabulum
ىف الواقع َف يفعل كانديدايف ما قد سبق ذكره فقط ،ولكنو أيضاً كاف السبب ىف سبزيق اللوحات الىت
كاف سوؼ ينشر عليها اغبكم ضد نسطور ،كما فرض الصمت على اؼبنادوف الذين يعلنوف ذلك ىف اؼبدينة.

(٘ )ٜىف نفس الوقت نشر مرسوماً يعلن فيو غضبو الشديد على ما مت ،وأعلن أف أى جزء مت إقبازه قبل
وصوؿ يوحنا األنطاكى واألساقفة البلتينيني أيضاً ،يعترب الغياً وابطبلً جبملتو .وىف خطاب منفصل انشد
ىؤالء األساقفة الذين َف يشاركوا ىف اعبلسة األوُف ،أال يصريوا موالني لآلخرين بل ينتظروا افتتاح اجملمع
اؼبسكوىن )ٜٙ( .كما أف نسطور أيضاً َف يكف عن تقدمي الشكاوى ،فوجو خطاابً إُف األابطرة فوراً حىت قبل
وصوؿ يوحنا األنطاكى ،يعرض فيو أف اؼبصريني واآلسيويني ،بناءًا على رغبتهم اػباصة ،قد قاموا بعقد جلسة
ـبالفني بذلك األمر اإلمرباطورى ،الذى طالب دبفاوضات عامة تضم اعبميع .وابإلضافة إُف ذلك ،فقد أثري
شعب أفسس على األخص ،بواسطة فبنوف أسقفهم الذى أضلهم إُف ارتكاب كل أنواع العنف ضد نسطور
وأصدقائو .فقد دخلوا إُف منازؽبم عنوة ،وشتتوا اجتماعاعم ىناؾ ،بل ىددوىم ابؼبوت أيضاً .ولذلك قرروا أف
يلجأوا إُف كنيسة القديس يوحنا أو إُف مذبح شهيد ،ليعقدوا جلساعم ىناؾ؛ ولكن فبنوف أغلق صبيع
األبواب ىف وجوىهم .لذلك التمسوا من اإلمرباطور إما أف يسمح ؽبم ابلعودة إُف أوطاهنم مرة أخرى ،أو أف
يقوـ حبمايتهم ىف أفسس ،مث يعمل على عقد ؾبمع حقيقى (أصلى) وبضره أساقفة فقط ،ليس رىباف أو
Hefele, C.J., quoting Mansi, t,iv. P. 1230 sqq.; Hardouin, t.i. p.1434.
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† الصفحات التالية تبني حيل الفريق اؼبعارض للقديس كريلس وما أضمروه لو من شر وما كانوا ىبططوف إليو ويسعوف إليو
بكل جهدىم ،وكيف افرتوا عليو وعلى ذوى اإليباف الصحيح وكيف تتضافر قوى الشر ضد اإليباف الصحيح .لكن كل ما
عملوه يزكى ويكلل القديس كريلس الذى استهاف بكل شئ ىف سبيل اإليباف وكقديس عظيم يعيش الفضائل اإلقبيلية سامح
يوحنا األنطاكى وتغاضى عن كل إساءاتو ىف سبيل وحدة اإليباف مع أوؿ مبادرة من جانب يوحنا األنطاكى ّبني فيها تراجعو
عما كاف يتمسك بو ،كما سنرى ىف الباب اػبامس من ىذا الكتاب.
Hefele, C.J., quoting Cf. Mansi, t.iv. p.1263; Hardouin, t.i. p. 1451.
Hefele, C.J., quoting Hardouin, t.i. p. 1447; Mansi, t.v.p. 772.
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إكلريوس ،إمبا األ ساقفة الذين سبت دعوعم فقط .ويكفى ؽبذا الغرض أسقفاف مثقفاف من كل والية مع
اؼبطراف .وقع نسطور على ىذه الوثيقة مع عشرة أساقفة خرين ىم :فريتيبلس  Fritilasأسقف ىراقليا
 Heracleaىف تراس  Thraceوىيبلديوس  Helladiusأسقف طرسوس ،وديكسيانوس  Dexianusأسقف سلوكية
 ،Seleuciaوىيمريوس  Himeriusأسقف نيكوميداي  ،Nicomediaوألكسندر أسقف أابميا  ،Apameaوإفثرييوس
 Eutheriusأسقف تياان  ،Tyanaوابسيليوس أسقف تيساُف  ،Thessalyمكسيموس  Maximusأسقف أانزاربس
 ،Anazarbusوألكسندر  Alexanderأسقف ىريابوليس  ،Hierapolisودوروثيئوس  Dorotheusأسقف

ماركيانوبوليس  Marcianopolisىف ميزاي )ٜٚ( .Mysia
ومن أجل اغبفاظ على الرأى العاـ إُف جانب اجملمع ىف أفسس ،مت إلقاء عظات ضد ىرطقة
نسطور ،بواسطة كريلس ورهبينوس  Rheginusرئيس أساقفة قونستانتيا ( Constantiaسبلميس) ىف قربص،
وأيضاً بصفة متكررة بواسطة ثيئودوتس أسقف أنقرة  )ٜٛ( ،Theodotus of Ancyraوعندئذ أرسل أعضاء
اجملمع إُف األابطرة تقريرىم ابلكامل (الذى سبق اغبديث عنو) ،حيث شرحوا –ىف اؼبكانة األوُف -سبب
تفكريىم ىف إنو َف يكن من الصواب االنتظار ؼبدة أطوؿ قبل بدء اعبلسة األوُف .ىذا َف يكن فقط ألف ستة
عشرة يوماً قد مرت على التاريخ الذى حدده األابطرة الفتتاح اجملمع ،ولكن أيضاً ألف كثرياً من األساقفة قد
أصابتهم أمراضاً ىف أفسس ،بل أف بعضهم قد لقى حتفو ،وقد كاف كبار السن من األساقفة على األخص،
يتوقوف إُف العودة إُف أوطاهنم .كما أف يوحنا األنطاكى كاف قد طلب منهم بواسطة ألكسندر أسقف أابميا
وألكسندر أسقف ىريابوليس أف يبدأوا فوراً .وىكذا فعلى الرغم من رفض نسطور للحضور ،إال إنو قد مت

افتتاح اجملمع يوـ ٕٕ يونيو ،وعند االفتتاح ُوضع اإلقبيل اؼبقدس -كممثل للمسيح -على العرش اؼبوضوع
ىف الوسط .عبلوة على ذلك فإف كل ما حدث ىف اعبلسة األوُف مت إببلغو ووصفو بدقة وابلتحديد للبااب
كليستني ،الذى كاف قد نطق بنفس اغبكم ضد نسطور .وأخرياً التمسوا من األابطرة أف يعملوا على ؿبو
اؽبرطقة من صبيع الكنائس وحرؽ كتب نسطور .كما أرفقت قرارات اجملمع الىت مت ذبهيزىا)ٜٜ( .
بعد انقضاء بضعة أايـ ،وىف يوـ  ٕٙأو  ٕٚيونيو )ٔٓٓ( ،وصل يوحنا األنطاكى أخرياً إُف أفسس،
فأرسل اجملمع وفداً مفوضاً ؼبقابلتو على الفور .كاف الوفد مكوانً من عدد من األساقفة واإلكلريوس ،وذلك
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ٓٓٔ يتضػح ىػػذا التػاريخ مػػن تقػارير اجملمػػع األنطػاكى الػػذى صبعػو يوحنػػا األنطػاكى .السػؤاؿ الوحيػد ىنػػا ىػو إذا كػػاف يػػوـ ٕٕ
يونيػػو ؿبسػػوابً ضػػمن اػبمسػػة أايـ الػػىت يتحػػدث عنهػػا اجملمػػع األنطػػاكى أـ ال .ىف إحػػدى اغبػػالتني يكػػوف يوحنػػا األنطػػاكى قػػد
وصل ىف اليوـ السادس والعشروف (اعبمعة) وىف األخرى َف يصل حىت السبت.
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للتعبري عن االحرتاـ البلئق لو ،وىف نفس الوقت إلببلغو بعزؿ نسطور حىت ال يدخل ىف أية مناقشات معو.
لكن اعبنود الذين أحاطوا برئيس األساقفة يوحنا منعوا الوفد اؼبفوض من التحدث إليو ىف الطريق؛ وابلتاُف
فقد رافقو الوفد إُف مقر إقامتو ،حيث اضطروا إُف االنتظار عدة ساعات ،تعرضوا فيها إلىاانت اعبنود.
وضربوا .وقد اقرتح
وأخرياً ،بعد أف أبلغوه دبا عهد إليهم إببلغو ،اقتيدوا إُف منازؽبم بعد أف أسيئت معاملتهم ُ
الكونت إيرنيئوس ،صديق نسطور ،ىذه اؼبعاملة ووافق عليها .أبلغ اؼببعوثوف اجملمع فوراً دبا حدث وأظهروا
اعبروح الىت أصابتهم ،األمر الذى أاثر سخطاً شديداً ضد يوحنا األنطاكى .ووفقاً لبياف فبنوف )ٔٓٔ( ،فقد مت

النطق ابغبرـ ضد يوحنا األنطاكى ؽبذا السبب ،ولكننا سوؼ نرى أف ذلك َف وبدث إال فيما بعد ،فمن
الواضح أف فبنوف ىف روايتو القصرية جداً قد تغاضى عن جزئية من األحداث ،أال وىى دعوة يوحنا ثبلث
مرات )ٕٔٓ( .ىف ىذه األثناء ،سبادى كانديدايف ىف مقاومتو ألعضاء اجملمع ،مسبباً ؽبم ضيقاً وإىاانت
بواسطة جنوده ،كما أنو أوقف إمدادىم ابلغذاء ،بينما أم ّد نسطور حبرس شخصى دائم من الفبلحني
اؼبسلحني )ٖٔٓ( .وبعد وصوؿ يوحنا األنطاكى مباشرًة ،بينما كاف اليزاؿ ُمغرباً من الرحلة )ٔٓٗ( ،وىف
الوقت الذى ظبح فيو للموفودين من أعضاء اجملمع أف يكونوا ىف انتظاره ،عقد ىف منزلو ؾبمعاً مع أتباعو ،فيو
قص الكونت كانديدايف أوالً كيف عقد كريلس وأصدقاؤه جلسة منذ طبسة أايـ ،على الرغم من كل
التحذيرات ،وىف تعارض مع اؼبراسيم اإلمرباطورية ،وتنازعوا مع الكونت على أحقيتو ىف اغبضور ،وطردوا
األساقفة الذين أرسلهم نسطور ،وَف يبالوا خبطاابت اآلخرين .وقبل أف يستكمل حديثو ،طلب يوحنا
األنطاكى أف يُقرأ مرسوـ اإلمرباطور اػباص ابلدعوة ،وعند ذلك استمر كانديدايف ىف عرضو ؼبا مت ،وىف الرد

على سؤاؿ خر وجهو يوحنا ،أعلن كانديدايف أف نسطور قد سبت إدانتو دوف أف يُسمع منو .فوجد يوحنا أف
ىذا يتمشى سباماً مع ميل اجملمع ،حيث إهنم بدالً من استقبالو ىو ورفقائو بطريقة ودية ،ىاصبوىم بعنف
(ىكذا وصف ما حدث) .ولكن اجملمع اؼبقدس الذى كاف منعقداً ىف ذلك اغبني ،سوؼ يقرر ما ىو
مناسب خبصوصهم .وىذا اجملمع الذى يتكلم عنو يوحنا بكلمات طنانة ،كاف عدده ثبلثة وأربعني عضواً
فقط دبا فيهم شخصو ،بينما اعبانب اآلخر كاف يزيد على اؼبائتني.
مث طرح يوحنا سؤاالً عما سوؼ يتقرر بشأف كريلس وأتباعو .وتقدـ كثري من األساقفة الذين َف يتم
ليقصوا كيف كاف كريلس وفبنوف أسقف أفسس ،منذ البداية يسيئوف
ذكرىم بوضوح على إهنم نساطرةّ ،

معاملة النساطرة ،فلم يسمحوا ؽبم بدخوؿ أية كنيسة ،وحىت ىف يوـ عيد اػبمسني َف يسمحوا ؽبم إبقامة
Hefele, C.J., quoting Cf. Tillemont, Mempieres, t. xiv. note 45, Sur St. Cyrille.
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اػبدمة .عبلوة على ذلك ،فقد أرسل فبنوف بعض اإلكلريوس التابعني لو إُف منازؿ األساقفة حيث أمروىم
بتهديدات أف يشاركوه ىف ؾبمعو .وهبذه الطريقة تسبب ىو وكريلس ىف بلبلة كل شئ حىت ال يتم فحص

ىرطقاعم .وكانت ىرطقات مثل األريوسية واألبولينارية واألفنومية  )†( Eunomianواردة ابلتأكيد ىف خطاب
كريلس األخري (إُف نسطور مع اغبرومات) .لذلك فقد كانت مهمة يوحنا ىى أف يهتم ابألمر حىت تتم
معاقبة رؤوس ىذه اؽبرطقات (كريلس وفبنوف) بطريقة مناسبة ،من أجل ىذه األضرار اػبطرية ،وأف األساقفة
الذين ضلوا بسببهم ينبغى أف تفرض عليهم عقوابت كنسية.
خبصوص ىذه االعامات الوقحة والزائفة السابق ذكرىا قاؿ يوحنا بوداعة مصطنعة" :إنو كاف يتمىن
ابلتأكيد أف ال يضطر لطرد أى شخص من الكنيسة يكوف قد انؿ الكهنوت اؼبقدس ،ولكن األعضاء
اؼبريضة ينبغى قطعها دوف شك ،لكى يُنقذ اعبسد كلو ،ومن أجل ىذا السبب يستحق كل من كريلس

وفبنوف أف يُعزال ،ألهنما تسببا ىف الفوضى وتصرفا ضد أوامر األابطرة ،كما أهنما كاان مدانني ابؽبرطقة ىف
الفصوؿ (اغبروـ) السابق ذكرىا .وصبيع الذين ضلوا بسببهما ينبغى قطعهم من الشركة حىت يعرتفوا خبطئهم
ووبّأرموا حروـ كريلس اؽبرطوقية ،ويتمسكوا بشدة بقانوف اإليباف النيقاوى ،دوف أية إضافات غريبة ،وينضموا
ُ
إُف ؾبمع يوحنا".
وقد وافق االجتماع (ؾبمع األنطاكيني) على ىذا االقرتاح ،مث أعلن يوحنا اغبكم ابلطريقة التالية:
"يعلن اجمل مع اؼبقدس اجملتمع ىف أفسس ،بنعمة هللا وأمر األابطرة األتقياء :لقد كنا نتمىن حبق أف نتمكن من
عقد ؾبمع ىف سبلـ ،ولكن ألنكم عقدمت اجتماعاً منفصبلً لو ميل ىرطوقى وقح وعنيد ،ابلرغم من أننا كنا
ىف منطقة ؾباورة ،ومؤلمت اؼبدينة واجملمع اؼبقدس ابلبلبلة ،لكى سبنعوا فحص ىرطقاتكم األبولينارية واألريوسية
واألفنومية ،وَف تنتظروا وصوؿ األساقفة القديسني من صبيع اؼبناطق ،وأيضاً تغاضيتم عن ربذيرات ونصائح
كانديدايف ،لذلك إعلم اي كريلس السكندرى وأنت اي فبنوف أسقف ىذا البلد ،أبنكما معزوالف ومطروداف
من صبيع الوظائف الكهنوتية ،ألنكما أصل لكل البلبلة ..اٍف .واي أيها اآلخروف الذين وافقتمونبا فلتكونوا

مقطوعني من الشركة حىت تدركوا خطأكم وتنصلحوا وتقبلوا من جديد اإليباف النيقاوى (كما لو كانوا ىم
الذين سلموه!) بدوف أية إضافات غريبة وربرموا حروـ كريلس اؽبرطوقية ،وىف كل شئ أف تذعنوا ألوامر
األابطرة ،الذين يطلبوف تبصراً مساؼباً وأكثر دقة للعقيدة".
† األفنومية نسبة إُف إفنوميوس أسقف سيزيكوس الذى كاف أنومياً (كلمة يواننية دبعىن غري مساوى أى االبن غري مساوى
لآلب) ىف مبادئو وكاف ينادى أبف ىناؾ جوىر واحد سامى ولكن ببل سبايز ىف اػبواص .وأف االبن ليس مولوداً من اآلب بل
انذباً عنو .وأف الروح القدس كاف أوؿ اؼبخلوقات الىت عملها االبن ابلقدرة اػبالقة الىت أعطاىا لو اآلبMichael ( .
)O‟Caroll, Trinitas
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)ٔٓٙ( )ٔٓ٘( .ًلقد وقع على ىذا اؼبرسوـ الثبلثة واألربعوف عضواً أعضاء اجملمع (األنطاكى) صبيعا
 إبببلغ اإلمرباطور،)ٔٓٚ( مث قاـ اجملمع األنطاكى بواسطة خطاابت تعرب عن وجو نظر واحدة
 وشعب، وؾبلس الشيوخ،ونساء األسرة اؼبالكة (زوجة وأخت اإلمرباطور ثيئودوسيوس الثاىن) والكهنة
 أال،ً طالبوا أعضاء اجملمع األصلى مرة أخرى ربريراي، وبعد ذلك بفرتة وجيزة،القسطنطينية بكل ما حدث
 وإال سوؼ يضطروف ىف القريب،... اٍف، وأف يفصلوا أنفسهم عن كريلس وفبنوف،يؤجلوا التوبة والرجوع
)ٔٓٛ( .العاجل أف يندبوا ضباقتهم
ٓٔ) طلب اجملمع من الكونت كانديدايف أف يتحذر لئبل يقوـ كريلس أوٜ( وىف مساء يوـ السبت
 وقد سبىن.فبنوف أو أى شخص من أتباعهما (الذين قُطعوا من الشركة) ابػبدمة اؼبقدسة يوـ األحد
 إمبا فقط كهنة اؼبدينة؛ ولكن،كانديدايف ىف ذلك الوقت أال يرأس أى عضو من الطرفني صبلة القداس

 أما كريلس وأتباعو فقد قاموا ابػبدمة،فبنوف أعلن أنو لن يستسلم أبى حاؿ من األحواؿ ليوحنا وؾبمعو
 بدالً من- (ٓٔٔ) وقد أحبطت صبيع ؾبهودات يوحنا لتعيني أسقف –ابلقوة اعبربية ىف أفسس."اؼبقدسة
)ٔٔٔ( . بسبب معارضة سكاف اؼبدينة األرثوذكس،فبنوف
 وَف يسمح، (†) ىو أف يكوف كانديدايف قد سبق اجملمع الشرعى إبرساؿ معلوماتو،ًواؼبفرتض عموما
 ألننا نبلحظ ىف خطاب )اليزاؿ ابقياً( موجو، ولكن الوضع َف يكن ىكذا.لتقريرىم أف يصل إُف القسطنطينية
 أف اإلمرباطور نفسو قد أرسل،)ٕٔٔ(  ورىباف خرين وكهنة القسطنطينيةDalmatius إُف اجملمع من دؼباتيوس
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John of Antioch, Alexander of Apamea, Alexander of Hierapolis John Metropolitan of Damascus,
Dorotheus Metropolitan of Marcianople, Dexianus Metropolitan of Seleucia, Basilius Metropolitan of
Thessaly, Antiochus Metropolitan of Bostra, Paulus Bishop of Emesa, Apringius of Chalis, Polychronius of
Heraclea, Cyril of Adana, Ausonius of Himeria, Musaeus of Aradus and Antaradus, Hesychius of
Castabala, Salustius of Corycus, Jacobus of Dorostolus, Zosis of Isbuntis, Eustathius of Parnassus,
Diogenes of Seleucobelus, Placon of Laodicaea, Polychronius of Epiphania, Fritilas Metropolitan of
Heraclea, Himerius Metropolitan of Nicomedia, Eutherius Metropolitan of Tyana, Asterius Metropolitan of
Amida, Theodoret the famous Bishop of Cyrus, Macarius Bishop of Laodicaea Major, Theosebius of Cios
in Bithynia, Maximian Metropolitan of Anazarbus, Gerontius Bishop of Claudiopolis, Cyrus of Marcopolis,
Aurelius of Irenopolis, Meletius of Neocaesarea, Helladius of Ptolemais, Tarianus (Tarjanus) of Augusta,
Valentinus of Malus, Marcianus of Abrytus, Daniel of Faustinopolis, Julian of Larissa, Heliades of
Zeugma, and Marcellinus of Arca.
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 أما إذا كاف قد وصل ىف.ٕ يونيو فهذا السبت ىو اليوـ التاُف لوصولوٙ ٓٔ إف كاف يوحنا قد وصل إُف أفسس يوـ اعبمعةٜ
.اليوـ السابع والعشروف فإف ما يذكر ىنا يكوف قد مت ىف مساء يوـ وصولو
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.† نذ ّكر القارئ أف اؼبتكلم ىنا ىو اؼبؤرخ ىيفيلى

Hefele, C.J., quoting Mansi, t.iv.p.1431; Hardouin, t.i.p.1590.
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إليهم اػبطاابت الىت وجهها اجملمع إليهم بعد عزؿ نسطور مباشرة ،وابلتاُف البد وأف يكوف ىو أيضاً قد
استلم التقرير الذى مت إرسالو إليو .ويؤكد دؼباتيوس ىف نفس الوقت أف الشعب قد وافق على عزؿ نسطور،
عرب عن األمر بطريقة لطيفة جداً ،موقراً اجملمع .من ىذا ندرؾ أنو (اإلمرباطور) َف يكن إُف
وأف اإلمرباطور قد ّ
ذلك اغبني ،قد تسلم تقرير كانديدايف .بعد وصوؿ ىذا التقرير حدث فجأة تغيري عنيف .فقد أرسل
اإلمرباطور ثيئودوسيوس اغباكم ببلديوس إُف أفسس خبطاب (ٖٔٔ) موضحاً" :إنو علم من كانديدايف أف
بعض األساقفة قد عقدوا جلسة دوف انتظار يوحنا األنطاكى .ابإلضافة إُف ذلك ،فإنو حىت األساقفة الذين
كانوا موجودين ىف أفسسَ ،ف يشاركوا كلهم ىف ىذه اعبلسة ،والذين عقدوا اعبلسة َف يناقشوا العقيدة ابلطريقة
اؼبنصوص عليها ،ولكن بروح ربزبية .ولذلك أعلن أبف كل ما مت عملو يعترب الغياً ،وقاؿ إنو سوؼ يرسل
موظفاً رظبياً خاصاً من القصر ،لكى ابالشرتاؾ مع كانديدايف يستطيع أف يفحص ما حدث ،ويبنع أى

شغب ىف اؼبستقبل .وىف الوقت اغباُف ،وحىت يناقش اجملمع العقيدة ،فإنو ال يسمح ألى أسقف دبغادرة مدينة
أفسس ،إما للذىاب إُف الببلط اإلمرباطورى أو للرجوع إُف بلدتو .وينبغى أف ينفذ ىذا األمر إُف اغبكاـ ىف
كل األقاليم أيضاً ،أبال يسمحوا ألى أسقف قد يعود من أفسس إُف وطنو ،أف يظل فيو .إف اإلمرباطور ليس
لو دور ىف صاٌف أى شخص ،وابلتاُف ليس ىف صاٌف نسطور ،بل فقط لصاٌف اغبق والعقيدة" .ووبمل ىذا
اػبطاب اتريخ  ٕٜيونيو ولكن حيث إف رد كريلس الذى سلمو إُف ببلديوس  Palladiusقد ُكتب يوـ ٔ
يوليو )ٔٔٗ( ،فبلبد أف ببلديوس يكوف قد وصل إُف أفسس قبل هناية يونيو ،وىذا التاريخ البد وأف يكوف قد
كتب عن طريق اػبطأ بواسطة الكاتب .فقد وجد مكتوابً على ىامش نص ىذا اػبطاب كلمة dekatriw/n
ُ
بدالً من  triw/n kalandw/nأى  ٜٔيونيو وليس  ،ٕٜووافق كثري من اؼبثقفني على ىذا االقرتاح ،ولكن
تيلمونت  Tillemontقد لفت النظر ،وىو ؿبق ،غبقيقة أف جلسة اجملمع األوُف وعزؿ نسطور الىت يذكرىا
اإلمرباطور ىف ىذا اػبطابَ ،ف تتم حىت يوـ ٕٕ يونيو)ٔٔ٘( .
فرح يوحنا وأتباعو ابلطبع جداً هبذا اػبطاب اإلمرباطورى ،وظنوا أف العاَف كلو سعيد ،أبف يكوف
خاضعاً ؼبثل ىؤالء اغبكاـ ،كما جاء ىف ردىم .مث اسرتسلوا ىف اغبديث عن السبب الذى اضطرىم لعزؿ
كريلس واآلخرين ،وَف ىبجلوا من الزعم أبف سببهم الرئيسى ىف ذلك ىو أف ىؤالء ذبرأوا وىاصبوا أسقف
اؼبدينة اإلمرباطورية وَف يذعنوا ألوامر اإلمرباطور .وابلنسبة جملمعهم  conciliabulumفهم يدعونو ؾبمعاً مقدساً،
ويتضرعوف أف يعطى اإلمرباطور أمراً أبنو أثناء الفحص اؼبنتظر للعقيدة ،على كل مطراف أف يصطحب معو
أسقفني فقط ،لكى يصعق العدد الكبري ألساقفة مصر و سيا الصغرى ،الذين يظنوف إهنم لن يستطيعوا أف
113

Hefele, C.J., quoting Mansi, t.iv.p.1378sq.; Hardouin, t.i.p.1538 sq.
Hefele, C.J., quoting Mansi, t.iv.p.1422; Hardouin, t.i.p.1582.
115
Hefele, C.J., quoting Tillemont, Memoires, t. xiv. note 47, Sur St. Cyrille.
114

٘ٗ

يتكلموا عنهم ابزدراء ٍ
كاؼ .وقالوا إهنم سبنوا ،بعد قراءة خطاب اإلمرباطور ،أف يقيموا صبلة شكر ىف كنيسة
القديس يوحنا ،ولكن الناس أغلقوا األبواب ىف وجوىهم ،وقادوىم إُف منازؽبم ابلقوة .وكاف فبنوف ىو مصدر

كل ىذا ولذلك ينبغى أف يقوـ اإلمرباطور بطرده من اؼبدينة)ٔٔٙ( .
من احملتمل أف اغبادثة الىت يشريوف إليها قد حدثت عند ؿباولة تعيني أسقف خر ألفسس ،دبا أف
فبنوف أيضاً يذكر أف شغباً قد نشأ هبذه اؼبناسبة)ٔٔٚ( .
وىف خطاب ٍ
اثف إُف اإلمرباطور ،طالبوا أف يُنقل اجملمع إُف مكاف خر ،أقرب إُف الببلط ،حيث
يبكن أف يُداف كريلس وأتباعو من كتاابتو اػباصة)ٔٔٛ( .

خطاب األرثوذكض = جلصتَه الجاىية  43يوليو عاو 764

من ٍ
انحية أخرى ،وجو كريلس وؾبمعو خطاابً إُف األابطرة بواسطة ببلديوس

Palladius

بتاريخ ٔ

يوليو عاـ ٖٔٗـ ،موضحاً أف كل ما ىو ضرورى بشأف موضوع نسطور وىرطقتو قد مت ذكره ىف تقارير
فضل صداقة نسطور (†) على التقوى،
ودقائق اعبلسة األوُف ،الىت سبق إرساؽبا .ولكن الكونت كانديدايف ّ
ولذلك فقد شغل ذاف األابطرة ،وزودىم بتقارير من جانب واحد .ومع ذلك ،فإنو يبدو من قرارات ودقائق
اعبلسات أ هنم تصرفوا ضد نسطور دوف أى ؿباابة ،وقد انقشوا اؼبوضوع كلو بعناية .لذلك ال ينبغى أف
يصغى األابطرة إُف يوحنا األنطاكى ،الذى اىتم بصديقو أكثر من اإليباف ،وظبح للمجمع أف ينتظر مدة ٕٔ
يوماً ،وفور وصولو أعلن أنو منحاز لنسطور ،وذلك ،إما بسبب الصداقة أو ألنو كاف مشاركاً لو ىف خطئو.
وحيث أف كانديدايف قد منع اجملمع من إرساؿ تقرير دقيق عن األحداث إُف اإلمرباطور ،يبكن إذف أف
يدعوه اإلمرباطور إُف اؼبثوؿ أمامو ىو وطبسة من أعضاء اجملمع ،لكى وبصل منهم على فهم األمور مشافهة.
وابإلضافة إُف ذلك ،فإف العديد من األساقفة الذين كانوا حىت ذلك اغبني منحازين إُف جانب نسطور ،قد
تبصروا ىف األمر بطريقة أفضل ىف عهد قريب ورجعوا إُف اجملمع ،حىت أنو َف يبق مع نسطور ويوحنا اآلف
سوى حواُف  ٖٚأسقفاً .وىؤالء استمروا ىف الغالب ،إما خوفاً من العقاب بسبب اإلساءات الىت ارتكبوىا،

أو بسبب كوهنم ىراطقة أى بيبلجيني .وقد كاف األسقف كليستني أسقف روما وكل أسقفية أفريقيا منحازين
للمجمع وضد اجملمع األنطاكى ،ابلرغم من عدـ حضورىم شخصياً .ابإلضافة إُف ذلك ،ذكر ابختصار
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Hefele, C.J., quoting Mansi, t.iv.p. 1379 sqq.; Hardouin t.i.p.1539 sqq.
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† ىكذا تتضافر قوى الشر لكن البد أف اغبق ينتصر ألف هللا ىو "اغبق".
ٗٙ

أعماؿ العنف الىت ظبح إيرينيئوس لنفسو أف يقوـ هبا ضد أعضاء اجملمع ،كما أعلن كريلس أف ىناؾ أكثر من
ٕٓٓ أسقفاً ىف صفهم ،ولكن كاف من اؼبستحيل تقدمي تقرير واىف بسبب رجوع ببلديوس السريع)ٜٔٔ( .
بعد حواُف شبانية أايـ -وىف ٓٔ يوليو -رتب كريلس اعبلسة الثانية للمجمع ىف مقر أسقفية فبنوف...
(ٕٓٔ) وكاف عدد اغباضرين ىو نفس عدد الذين حضروا اعبلسة األوُف .وقد أعلن السبب ىف انعقاد ىذه
اعبلسة الثانية بوصوؿ اؼبندوبني الذين أرسلهم البااب كليستني إُف اجملمع وىم األسقف أركاديوس واألسقف
بروجيكتوس والقس فيليب ،الذين كاف عليهم أف يوصلوا خطاب البااب الذى سبق ذكره .سبت قراءة ىذا
اػبطاب أوالً ابلنص البلتيىن األصلى ،مث ىف ترصبتو ابللغة اليواننية ،وقد تضمن أسلوب إطراء شديد للمجمع
وحث على أال يتساىلوا مع أى عقائد خاطئة زبص شخص اؼبسيح؛ وأهنم ينبغى أف هبعلوا فكر القديس
يوحنا البشري ،الذى يكرـ رفاتو ىف أفسس ،ىو فكرىم اػباص؛ وأف يناضلوا من أجل اإليباف الصحيح،
ويصونوا سبلـ الكنيسة .وىف ا ػبتاـ قاؿ البااب إنو أرسل ثبلثة مندوبني غبضور اعبلسات وتنفيذ ما قرره بشأف
نسطور ،وإنو ال يشك ىف أف األساقفة اجملتمعني سوؼ يوافقوف على نفس الشئ .ومع أف الطلب البابوى مت
التعبري عنو بقوة ىف العبارة األخرية ،فقد ابتهج أعضاء اجملمع خبطاب البااب كلو وقالوا " :إف ىذا ىو اغبكم
الصحيح؛ شكراً لكليستني بولس اعبديد ،ولكريلس بولس اعبديد ،ولكليستني حارس اإليباف")†( .

مث وجو اؼبندوب البابوى بروجيكتوس االنتباه إُف ؿبتوايت اػبطاب البابوى ،وخصوصاً إُف النقطة
اػباصة أبف اغبكم الذى أصدره البااب ينبغى أف يُنفذ من أجل منفعة الكنيسة اعبامعة ،ووفقاً لقانوف اإليباف
اعبامع؛ أى أف صبيع األساقفة هبب أف يقبلوا اغبكم البابوى ويرتقوا بو ليصري حكم الكنيسة كلها .وىف ىذا
األمر ،وفقاً لرأى البااب ،ليس على اجملمع أف يفحص ما إذا كاف تعليم نسطور خاطئاً بعد؛ فقد مت تسوية
†
ذلك بواسطة اغبكم الروماىن ،لكن على اجملمع فقط أف يؤكد ذلك ابؼبوافقة ) ( .لكن اجملمع اؼبقدس عملياً
كاف قد ازبذ ىف جلستو األوُف رأايً ـبتلفاً ،فقدـ فحصاً جديداً بشأف أرثوذكسية نسطور؛ (†*) ومع ذلك
فقد أعلنوا اؼبواالة لرأى البااب اآلف إما عن طريق الصمت أو ابلتعبري الواضح ،بينما أعلن فريموس Firmus
Hefele, C.J., quoting Mansi, t.iv.p.1422 sqq. ; Hardouin, t.i.p. 1582 sqq. Fuchs, L.c. Bd. iv. S. 107.
Hefele, C.J., quoting Mansi, t.iv.p. 1279 sqq.; Hardouin, t.i.p.1465 sqq.
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† واضح ىنا أنو ليس ىناؾ لقب أو مكانة لبااب روما سبيزه عن اباب األسكندرية.
† ىنا أيضاً تتضح الرغبة ىف تعظيم اباب روما من نوابو أو من اؼبؤرخ ىيفيلى.
†* أى أف اجملمع َف يص ّأدؽ على قرار اباب روما أو اجملمع الروماىن دوف فحص ،وىذا يؤكد أف اؼببدأ السابق ذكره ىف ىذه
الفقرة َف يكن معموالً بو إمبا ىو فقط ما يريد الكاثوليك إثباتو .كما أف موافقة اجملمع بعد ذلك على ما كاف البااب الروماىن
قد قرره بشأف نسطور كاف بسبب أف األساقفة اغباضرين بعد دراسة األمر اتفق رأيهم مع رأى البااب كليستني والبااب كريلس
الكبري.
ٗٚ

رئيس أساقفة قيصرية كبادوكية أف "خطاب الكرسى الرسوُف السابق لكريلس ،قد احتوى على اغبكم
والتوجيو ( )بشأف موضوع نسطور)ٕٔٔ( "...
شكر أحد مندوىب البااب اجملمع على ذلك ،وىو القس فيليب الذى كاف ابرزاً أكثر من زمبلئو...،
وطلب أف تع رض عليهم القرارات الىت ازبذىا اجملمع حىت الوقت اغباضر ،ليتم تصديقها بواسطة اؼبندوبني

( )طبقاً ؼبا كلفهم بو البااب .وقد سبت اؼبوافقة على ذلك ،مث انتهت اعبلسة)ٕٕٔ( .

جلصة أفصض الجالجة –  44يوليو عاو  – 764خطاباٌ دلنعياٌ
عقدت اعبلسة الثالثة ىف ال يوـ التاُف ،أى ىف اغبادى عشر من شهر يوليو ،وىف مقر إقامة فبنوف
أيضاً .أعلن مندوبو البااب أهنم ىف ىذه األثناء قد قرأوا دقائق وقرارات اعبلسة األوُف الىت تسلموىا ،ووجدوا أف
اغبكم قانوىن وطبقاً للقانوف الكنسى؛ وإمبا امتثاالً ؼبا كلفهم بو البااب ،عليهم أف يطلبوا أيضاً قراءة دقائق
وقرارات تلك اعبلسة اآلف مرة أخرى ىف حضورىم ،األمر الذى مت للتو.
 ...نطق مفوضو البااب وعلى رأسهم القس فيليب حبرـ نسطور من الشركة وعزلو ،وأشار كريلس
السكندرى إُف أهنم تكلموا كمندوبني عن البااب وؾبمع أساقفة الغرب ،ويبكنهم اآلف أف يوقعوا على قرارات
جلسات اجملمع الثبلث الىت مت عقدىا ،وقد نفذوا ذلك فوراً...)ٕٖٔ( .

وقع صبيع األساقفة اغباضروف بعد ذلك على خطاب ؾبمعى موجو إُف األابطرة ،ذكر فيو ىف أوؿ
األمر ،كيف عقد الغربيوف ؾبمعاً خاصاً هبم ىف روما ،رفضوا فيو عقيدة نسطور ،حىت قبل افتتاح ؾبمع
أفسس .وقد ذكر ذلك البااب كليستني ىف خطابو ،واآلف وصل ثبلثة مندوبوف مرسلني من طرفو وأكدوا
حكم ؾبمع أفسس على نسطور .وىكذا فإف كل اؼبسيحية ابستثناء أصدقاء قليلني لنسطور قد نطقوا حبُكم
موحد ،وابلتاُف على اإلمرباطور أف يعني أسقفاً جديداً لكنيسة القسطنطينية؛ وأف يُسمح ألعضاء اجملمع
ابلعودة إُف أوطاهنم ،حيث أف اإلقامة الطويلة ىف اػبارج كانت منهكة جداً لكثري منهم ،حىت أف البعض
مرض والبعض اآلخر لقى حتفو )ٕٔٗ( .وىف نفس الوقت ،ىف خطاب اثف للكهنة والعلمانيني ىف

القسطنطينية أعرب اجملمع عن أملو ىف أف يوجد ىف القريب العاجل أسقف مستحق للمدينة اإلمرباطورية.
وقع كريلس ىف اؼبكانة األوُف مث تبله القس فيليب من روما ،مث جوفيناؿ أسقف أورشليم مث اؼبندوابف اآلخراف.
(ٕ٘ٔ)
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ٗٛ

جلصة أفصض الرابعة 49يوليو عاو 764
بعد ذلك خبمسة أايـ ،وىف اليوـ السادس عشر من شهر يوليو ،مت انعقاد اعبلسة الرابعة ،مرة أخرى
ىف كنيسة القديسة مرمي الكربى ،وقد كانت لكريلس اؼبكانة األوُف دائماً ...يليو مندوبو البااب الثبلث (القس
ىو األخري ىذه اؼبرة) مث جوفيناؿ والباقوف .قدـ كريلس وفبنوف مذكرة سردا فيها ابختصار اتريخ كل من ىذا
اجملمع ،وأيضاً ؾبمع أنطاكية اؼبعارض ،وأنكروا على األخري سلطة إدانتهما ،وختموا بطلب أف يبثُل يوحنا
األنطاكى ورفقاؤه أماـ اجملمع ،ويستدعوف للمحاسبة ( .)ٕٔٙمث مت إرساؿ ثبلثة أساقفة للبطريرؾ يوحنا
الستدعائو فوراً؛ لكنو َف يسمح ؽبم ابلدخوؿ ،وقد وجدوا منزلو ؿباطاً بعدد كبري من الرجاؿ اؼبسلحني،
تفوىوا بتعليقات مهينة ضد اجملمع واإليباف األرثوذكسى وىددوا اؼبندوبني.
عندما رجع اؼبندوبوف وأبلغوا األمر للمجمع ،قدـ كريلس اقرتاحاً أبنو حيث أنو يتضح أف يوحنا لو
ضمري شرير )†( ،وىذا ىو السبب ىف عدـ حضوره ،فإف اجملمع ينبغى أف يعلن أف اغبكم الذى أصدره ىو

ضد كريلس وفبنوف يعترب الغياً ،وعليهم أف ينطقوا بعقوبة مناسبة ضده .عند ذلك علق جوفيناؿ أسقف
أورشليم أف يوحنا كاف هبب أف يكوف حاضراً ...كما اقرتح جوفيناؿ أبف البطريرؾ يوحنا هبب أف يُستدعى
مرة اثنية بواسطة مندوبني خرين .قُبل ىذا االقرتاح ومت إرساؿ ثبلثة أساقفة مرة أخرى .لكن َف يسمح يوحنا
ؽبؤالء أيضاً ابلدخوؿ ،وأبلغهم أنو لن يدخل ىف مناقشات مع رجاؿ معزولني ومقطوعني من الشركة.
وبناء على الرغبة واالقرتاح اؼبتكرر لكريلس وفبنوف ،أعلن اجملمع ىف ذلك الوقت ما يلى :إف اغبكم
الذى أصدره يوحنا ورفقاؤه ضد كريلس وفبنوف غري قانوىن وابطل جبملتو .ومن جهة أخرى هبب عليو ىو
نفسو أف يستدعى للمرة الثالثة للمثوؿ أماـ اجملمع اؼبقدس .وهبب تبليغ األابطرة بكل ما حدث)ٕٔٚ( .

جلصة أفصض اخلامصة  4:يوليو عاو  764وخطابني دلنعيني
اجتمع األساقفة ىف اليوـ التاُف مباشرة للجلسة اػبامسة .أبلغ كريلس اجملمع أبف يوحنا وأصدقاءه
نشروا عبلنية ،وألصقوا لوحة وقحة فبلوءة ضباقةً ،ربتوى على حكم عزلو ىو (كريلس) وفبنوف ،وتتهمهما
ابألريوسية واألبولينارية واألفنومية .ىذه التهم جبملتها ال أساس ؽبا من الصحة .ألنو ىو وفبنوف قد حرما كل
Hefele, C.J., quoting Mansi, t.iv.p.1306sqq.; Hardouin,t.i.p.1486sqq.
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† َف يكن القديس كريلس يفرتض فيو ذلك ىف ابدئ األمر ،لكنو فوجئ دبا عملو ىو وؾبمعو ىف أفسس ،وَف يكن ما عمل إال
منتهى الشر .ومع ذلك فإننا نعجب حينما نقرأ رسالة اؼبصاغبة من القديس كريلس إُف يوحنا األنطاكى وكم عرب فيها عن
شدة فرحو برسالة يوحنا األنطاكى إليو واعرتافو ابإليباف الصحيح( .انظر الرسالتني ىف ملحق رقم ٕ وملحق رقم ٖ)
Hefele, C.J., quoting Mansi, t.iv.p.1310-1315; Hardouin,t.i.p.1487sq.
ٜٗ
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ىذه اؽبرطقات وغريىا )†( ،مع نسطور اؽبرطوقى اعبديد وأتباعو .فعلى اجملمع اآلف أف يستدعى يوحنا
وأصدقاءه للمرة الثالثة حىت يبكنهم إما أف يثبتوا اعاماعم (ضد كريلس وفبنوف) علناً أو أف يدانوا ىم أنفسهم،
خاصة وأهنم قد أبلغوا األابطرة تقارير زائفة .مرة أخرى مت إرساؿ ثبلثة أساقفة مع موثأّق إُف يوحنا حىت

ي ستدعوه للمرة الثالثة ربت عديد حاد بعقاب كنسى قانوىن ىف حالة عدـ حضوره .وقد وصل اؼبندوبوف إُف
منزلو ،لكنو بدالً من أف يستقبلهم بنفسو أخذ رئيس امستو تعليمات أبف يسلمهم وثيقة مع الكلمات
التالية" :اجملمع اؼبقدس (أى ؾبمع أساقفة أنطاكية) يرسل ىذه لكمَ ".ف تكن ىذه الوثيقة إال قرار عزؿ
كريلس وفبنوف الذى سبق اإلشارة إليو ،فرفض مندوبو اجملمع استبلمها .أبلغ رئيس الشمامسة سيده بذلك،
مث عاد للتو ابلوثيقة معلناً أف قرارات ؾبمع األنطاكيني قد بلغت اإلمرباطور ابلفعل ،وعليهم أف ينتظروا
أحكاماً أخرى لسري اإلجراءات .وعندما كاف اؼبندوبوف على وشك أف يبلغوا تكليف ؾبمعهم شفاىة ،قفز
رئيس الشمامسة بسرعة قائبلً" :إنكم َف تستلموا الوثيقة ،وأان أيضاً لن أستمع ألى رسالة من رسائل
ؾبمعكم" .لكن كاف للمندوبني فرصة أف يطلعوا بعض كهنة يوحنا األنطاكى دبحتوايت الرسالة حىت تصل
إليو بواسطتهم .وعليو ،فقد أعلن أعضاء اجملمع أف لديهم سبباً معقوالً ؼبواصلة إجراءاعم ضد يوحنا ورفقائو
بطريقة صارمة ،ولكنهم فضلوا اللطف و (ليس العزؿ ،إمبا فقط) القطع من الشركة واإليقاؼ عن كل
االختصاصات الروحية حىت يعرتفوا إبشبهم .أما إذا َف يفعلوا ذلك ىف القريب العاجل ،حينئذ سوؼ يعلن
اغبكم القانوىن الصارـ ضدىم .وىف نفس الوقت من البني أف كل قراراعم ضد كريلس وفبنوف ابطلة صبل ًة
وتفصيبلً .وأخرياً كاف لزاماً أف تبلغ قرارات ىذه اعبلسة إُف األابطرة.
ذكر اجملمع صبيع الذين سبت معاقبتهم وعديدىم ،خصوصاً يوحنا األنطاكى ،ويوحنا أسقف دمشق،
وألكسندر أسقف أابميا ،وديكسيانوس أسقف سلوكيو ،وألكسندر أسقف ىريابوليس ،وىيمرييوس أسقف
نيكوميداي ،وفريتيبلس أسقف ىراقليا ،وىيبلديوس أسقف طرسوس ،وماكسيمياف أسقف أانزاربوس،
ودوروثيئوس أسقف ماركيانوبوليس ،وبطرس أسقف تراجانوبل ،وبولس أسقف إمسا ،وبوليكرونيوس أسقف
ىراقليا ،ويوثريوس أسقف تياان ،وميليتيوس أسقف قيصرية اعبديدة ،وثيودوريت أسقف قورش ،وأبرينجيوس

أسقف خالكيس ،ومكاريوس أسقف الدوكية الكربى ،وزوسيس أسقف إسبونتيس ،وسالوستيوس أسقف
كوريكوس ،وىزيكيوس أسقف كاستاببل ،وفالنتيوس أسقف موتلوابكا (مالوس) ،وأوستاسيوس أسقف
ابرانسوس ،وفيليب أسقف ثيودوسيانوبوليس ،ودانياؿ ،ويولياف ،وكريلس ،وأوليمبيوس  ،وديوجنيس،
† رغم أف القديس كريلس قد أعلن مراراً حرـ ىذه اؽبرطقات إال أف أعدائو وأعداء اإليباف ظلوا يلصقوف بو ىذه التهمة ألهنم
َف هبدوا ما يتهمونو بو .وىذا ىو حاؿ اؽبراطقة ىف كل جيل أهنم يتهموف أصحاب اإليباف القومي ابؽبرطقة.
ٓ٘

وببلديوس (ىؤالء بدوف أظباء ألماكن) ،وثيوفانيس أسقف فيبلدلفيا ،وتراجانوس أسقف أوغسطا،
وأوريليوس أسقف إيرينوبوليس ،وموسيئوس أسقف أركاديوبوليس ،وىيبلديوس أسقف بتوليماس )ٕٔٛ(.كانوا
صبيعاً طبسة وثبلثني أسقفاً ،ودبقارنة أظبائهم مع الثبلثة واألربعني الذين وقعوا قرار اعبلسة األوُف جملمع أساقفة
أنطاكية ،يتبني أف ىذا الفريق ابلتأكيد قد كسب أتباعاً قليلني ،ولكنهم فقدوا عدداً أكرب ،وىذه اغبقيقة قد
سبق وأكدىا كريلس كما علمنا.
أبلغ اجملمع فوراً كل من األابطرة والبااب دبا حدث( ،والزالت تلك الواثئق القيمة موجودة†) .ىف
اػبطاب اؼبوجو إُف األابطرة ،ذُكر أف اجملمع قد عزؿ نسطور ولكن أصدقاؤه قد كسبوا يوحنا األنطاكى
لصفهم وأهنم متحدوف معو ،على الرغم من أف عددىم كاف ثبلثني (يذكر اػبطاب إُف البااب كليستني أهنم
"حواُف ثبلثوف") .ىؤالء عقدوا ؾبمعاً زائفاً (غري شرعى) ،بينما طالب األابطرة بوضوح بعقد ؾبمع واحد
فقط ،وأبف يكوف ؾبمعاً عاماً .من بني أعضاء ىذا اجملمع غري الشرعى كاف كثريوف فبن َف يطهروا أنفسهم
بعد من اثمهم الىت كانوا متهمني هبا ،وحىت يوحنا األنطاكى نفسو كاف متخوفاً من أف يستدعى لتقدمي
حساب عن غيابو الطويل عن اجملمع )ٕٜٔ( .وىذا اجملمع غري الشرعى ،ببل مراعاة ألى نظاـ لقواعد
إجراءات االنعقاد ،وىف غياب اؼبتهمني ،وبدوف استدعاء ،قد أعلن بطريقة غري قانونية وغري عادلة جبملتها،

عزؿ كريلس وفب نوف ،وقد سعى ػبداع األابطرة بواسطة فبثلني زائفني .أما اجملمع الوحيد واغبقيقى فقد
استدعى يوحنا األنطاكى ورفقاءه ثبلث مرات ،ليقدموا شكواىم ضد كريلس وفبنوف .لكنهم َف وبضروا
وابلتاُف فقد أعلن بطبلف قراراعم ضد كريلس وفبنوف وبذلك وقعوا ربت حكم القطع من الشركة حىت ينصلح
أمرىم .واألابطرة ابلتأكيد ال هبب أف يعتربوا ؾبمع اػبطاة ىذا ؾبمعاً .وحىت ىف ؾبمع نيقية فإف شبة صباعة
قليلة قد فصلت نفسها عن ؾبمع الػ ٖٔٛأسقفاً ،فلم يعتربىم قسطنطني الكبري ؾبمعاً .بل على العكس من
ذلك ،فإنو قد سبت معاقبتهم .سيكوف منافياً للعقل أبقصى درجة أف ثبلثني شخصاً هبعلوف من أنفسهم
معارضني جملمع يضم ٕٓٔ أسقفاً مقدساً ،تتحد معهم صبيع أسقفيات الغرب .ابإلضافة إُف ذلك فإنو من

Hefele, C.J., quoting Mansi, t.iv.p. 1318-1326; Hardouin t.i.p. 1493-1500. Fuchs, L.c. S. 135ff.
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† وىذا كبلـ اؼبؤرخ ىيفيلى.
 ٕٜٔىف اؼبرسوـ اإلمرباطورى ذكػر أف مػن ال يكػوف ىف أفسػس ىف عيػد اػبمسػني سػوؼ يكػوف مسػئوالً بدرجػة كبػرية عػن ذلػك
أماـ هللا واألابطرة.
ٔ٘

بني ىؤالء الثبلثني كثري فبن مت عزؽبم من قبل ،من البيبلجيني (†) والنساطرة .لذلك هبب على األابطرة
التأييد واؼبوافقة على ما قرره اجملمع اؼبسكوىن واؼبقدس ضد نسطور وعقيدتو الكافرة)ٖٔٓ( .
ال يزاؿ خطاب اجملمع إُف البااب كليستني ىو األكمل فهو وبتوى على اتريخ كامل جملمع أفسس بدءًا من
مرسوـ الدعوى اإلمرباطورى النعقاد اجملمع إُف نتائج اعبلسة اػبامسة ،مع اإلشارة إُف أف اجملمع قد أعلن أف
كريلس وفبنوف أبرايء سباماً ،وأهنم وبتفظوف بشركة قوية معهم .ىناؾ ما ىو أكثر أنبية وىو أنو ىف ؾبمع
أفسس (رغم أننا ال نعلم ىف أية جلسة)؛ سبت قراءة القرارات الغربية خبصوص إدانة البيبلجيني والكيلستيني
وأتباعهم يوليانوس وبريسيديوس وفلورس ومارسيلينيوس وأورينتيوس اٍف  ..واؼبوافقة على اغبكم البابوى عليهم
ابإلصباع)ٖٔٔ( .
وكما علم كريلس ضد نسطور ،ىكذا فعل أيضاً ضد يوحنا األنطاكى ،والزالت ىناؾ عظة صبيلة وقوية

جداً ابقية لو ضمن ىذه العظات )ٖٕٔ( .وإف كاف هبا بعض تعبريات قوية ،...إال أهنا معتدلة ابؼبقارنة دبا
ظبح يوحنا لنفسو أف يقولو ضد كريلس.

جلصة أفصض الصادشة  55 -يوليو عاو 764
ىف يوـ ٕٕ يوليو عقدت اعبلسة السادسة ىف منزؿ فبنوف )ٖٖٔ( ،وهبذه اؼبناسبة سبت قراءة قانوف
اإليباف النيقاوى أوالً ،مث مرة أخرى صبيع تلك الفقرات من أقواؿ اآلابء الىت عرضت عند إدانة نسطور ىف
اعبلسة األوُف .وذلك ليربىنوا على أف النساطرة َف يفهموا أو َف يشرحوا بطريقة صحيحة النص النيقاوى
(قانوف اإليباف).
مث قدـ كاريسيوس  ،Charisiusوىو كاىن من كنيسة فيبلدلفيا ،معلومات تفيد أبف كاىنني من
القسطنطينية نبا أانستاسيوس  Anastasiusوفوتيوس  ،Photiusقد أرسبل أحد األشخاص اظبو
† البيبلجية ىى ىرطقة تنادى أبف اإلنساف يصل إُف اػببلص دبجهوداتو اػباصة بعيداً عن نعمة هللا أو أحياانً مع نعمة هللا.
واالسم نسبة إُف بيبلجيوس البلىوتى الروماىن الذى علّم ىف القرف الرابع واػبامس .وقد كانت تعاليمو نسكية ،واندى أبف
اإلنساف لو حرية االختيار وأكد أتباعو على إنكار أتثري اػبطية األصلية على اإلنسافThe Oxford Dictionary for ( .
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ٕ٘

ايكوبوس  Jacobusخبطاابت مقدمة إُف أساقفة ليداي ،ومدحوا فيها أرثوذكسيتو .ايكوبوس ىذا جاء إُف
فيبلدلفيا وللحاؿ ضلل بعض اإلكلريوس ،واستماؽبم ليوقأّعوا على قانوف إيباف خر نسطورى بدالً من قانوف
اإليباف النيقاوى .واآلف كثري من األربعتعشرية  )†( Quartodecimansىف ليداي أرادوا أف يرجعوا مرة أخرى
إُف الكنيسة ،لكن مت إغراؤىم أيضاً ابلتوقيع على قانوف إيباف ىرطوقى بدالً من النيقاوى .وبسبب معارضة
كاريسيوس لذلك أعلن البعض أنو ىرطوقى ،فتم قطعو من الشركة ،لكنو كاف أرثوذكسياً صميماً ،ويستطيع
أف يربىن على ذلك بقانوف اإليباف اػباص بو ،والذى عرضو أمامهم .ىذا كاف متوافقاً كلي ًة مع قانوف اإليباف

النيقاوى القسطنطيىن من حيث اؼبعىن ،وعلى وجو التقريب مطابقاً لو من حيث األلفاظ )ٖٔٗ( .كما قدـ
أيضاً قانوف اإليباف اؼبزيف ىذا موضع التساؤؿ ،وليس ىناؾ شك من أنو قد كتب بلغة طنانة وضباس ظاىرى
لؤلرثوذكسية ،لكنو احتوى على خطأ نسطور األساسى ،وىو تقسيم اؼبسيح إُف لوغوس ورجل ازبذه)ٖٔ٘( .
َف يؤلف نسطور نفسو ىذا القانوف ،إمبا ألفو ثيئودور اؼبوبسويسىت )ٖٔٙ( ،ومت نشره بواسطة نساطرة ،والنسخة
الىت قدمها كاريسيوس وقعها عدد كبري من األربعتعشرية السابقني وبعض من النوفاتيني ،وأغلبهم علمانيوف
من فئات ـبتلفة .وكاف بينهم كاىن أربعتعشرى اظبو ابتريشيوس ،ال يعرؼ الكتابة)ٖٔٚ( .

أعطى اجملمع اآلف أمراً ،ربت طائلة القطع والعزؿ ،أبنو ال هبب استخداـ قانوف إيباف خر غري
قانوف اإليباف النيقاوى ،وعلى األخص ليس ما قدمو كاريسيوس ،وسبت قراءة الفقرات الشهرية الىت قرأت ىف
اعبلسة األوُف من كتاابت نسطور مرة أخرى ،وبعد ذلك وقع صبيع اؼبوجودين وعلى رأسهم كريلس على
القرارات ودقائق اعبلسات.

جلصة أفصض الصابعة  -ميعور وقواىني
ىناؾ شك خبصوص ميعاد انعقاد اعبلسة السابعة واألخرية ،فالقرارات ودقائق اعبلسات ربددت
بتاريخ ٖٔ أغسطس ،ولكن جارنيو  )ٖٔٛ( Garnierومن بعده عدد كبري من الدارسني اؼبتميزين ،افرتضوا
وجود خطأ من الكاتب ىف ىذه النقطة ،وقالوا إنو يوـ ٖٔ يوليو وليس أغسطس ،ألف اؼبندوب اإلمرباطورى
اعبديد يوحنا  ،Johnوصل إُف أفسس ىف األايـ األوُف من شهر أغسطس ،وَف تعقد أية جلسات أخرى بعد
† ىم اؼبسيحيوف الذين وبتفلوف بعيد القيامة يوـ ٗٔ نيساف من كل عاـ بغض النظر عن اليوـ الذى يقع فيو من األسبوع.
( )The Oxford Dictionary of World Religions
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وصولو )ٖٜٔ( .عقدت ىذه اعبلسة السابعة أيضاً ىف كنيسة العذراء مرمي ،وبدأت بقراءة عريضة ُمقدمة من
رهبينوس  Rheginusرئيس أساقفة قوستنتيا  Constantiaىف قربص وموقعة منو ومن أسقفني خرين من
قربص نبا زينوف  Zenoوأوغريس  .Evagriusكاف بطريرؾ أنطاكية قد ادعى لبعض الوقت أف لو حق الرائسة
على أساقفة قربص وبصفة خاصة حق السيامة ..اٍف .وعندما تُرؾ كرسى مطراف ىذه اعبزيرة خالياً مرة اثنية
دبوت ترويلوس  Troilusىف وقت الدعوى إُف انعقاد ؾبمع أفسس ،فإف الدوؽ ديونيسيوس –حاكم
أنطاكية– وب ناء على طلب البطريرؾ األنطاكى ،منع اختيار رئيس األساقفة اعبديد قبل أف وبدد اجملمع حل
اػببلؼ .وإذا –على عكس توقعاتو– مت اختيار األسقف فيجب عليو أف وبضر ؾبمع أفسس .وكانت
رسالتا اغباكم ىف ىذا الصدد ،واؼبوجهتاف إُف رئيس قربص وكهنة قوستنتيا  ،Constantiaمرفقتني ابلطلب،
وسبت قراءعما ىف نفس الوقت .لكن أساقفة قربص َف يعطوا أى اعتبار ؽبذا اؼبنع ،واختاروا رئيس األساقفة
رهبينوس وقد مت ذكره (حسب عادعم) ىف ؾبمعهم اؼبكاىن ،ألف ادعاءات األنطاكيني ،كما أوضحوا ىف
أفسس ،كانت ( contra apostolicos canones et definitions sanctissimae Nicenae Synodiأى
زبالف القوانني الرسولية وتعريفات ؾبمع نيقية اؼبقدس) )ٔٗٓ( .ابلرجوع إُف قوانني نيقية ،وضع القانوف رقم ٗ
"يعني األسقف بواسطة صبيع أساقفة اؼبكاف" )ٔٗٔ( .وىف
نصب أعينهم بوضوح ،وىو ينص على ما يلىّ :

اؼبناقشة الىت دارت ىف أفسس ،بناءً على طلب القربصيني ،علّق كثريوف" :إنو ال ينبغى أف ننسى أف ؾبمع
نيقية قد حفظ كرامتو لكل كنيسة ،وهبب أف نتذكر ذلك بصفة خاصة ىف أنطاكية" )ٕٔٗ( .وأشار
اؼبتكلموف ىنا إُف قانوف نيقية السادس فأرادوا أف يقولوا " :أف ىذا القانوف أكد للكراسى البطريركية العظمى
ومن بينها كرسى أنطاكية ،حقوقها القديبة .لذلك ينبغى أف يصاغ السؤاؿ على النحو التاُف :كيف كاف
اغباؿ ىف األزمنة القديبة؟ ىل كاف األساقفة األنطاكيوف يبلكوف ويبارسوف حق سيامة األساقفة القربصيني ىف
األزمنة األوُف أـ ال؟" عند ذلك طلب اجملمع من األساقفة القربصيني أف يثبتوا أف أنطاكية َف يكن ؽبا مثل
ىذا اغبق عليهم ،وقد أكد أحدىم وىو ابلتحديد زينوف أف رئيس األساقفة اؼبتنيح تريلوس  Troilusأسقف
قربص وكل أسبلفو حىت زماف الرسل ،كانت تتم سيامتهم بواسطة أساقفة دولتهم وليس أسقف أنطاكية أبداً.
وىنا استخلص اجملمع القرار التاُف" :إف كنائس قربص هبب أف يتأكد ؽبا استقبلؽبا وحقها ىف أف زبتار
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وتكرس أساقفتها .وأف تتجدد بصفة عامة حرايت صبيع األقاليم الكنسية .وأف صبيع التدخبلت ىف أقاليم
أخرى ؿبظورة")ٖٔٗ( .
وىف نفس اعبلسة أرسل اجملمع أيضاً منشوراً إُف صبيع األساقفة والكهنة والعلمانيني بشأف النطق
بقطع يوحنا األنطاكى من الشركة وذبميد صبيع سلطاتو الروحية ىو وأتباعو الذين ذُكرت أظباؤىم .وقد أرفقوا
القوانني التالية هبذا اإلعبلف العاـ:
قانون  :7إذا فصل أحد اؼبطارنة نفسو عن ىذا اجملمع اؼبسكوىن اؼبقدس وانضم إُف ؾبمع اؼبرتدين
( )conciliabulumأو سوؼ ينضم إليهم فيما بعد ،أو إذا كاف متفقاً مع الكلستني (البيبلجيني) أو سوؼ
يتفق معهم فيما بعد ،فإنو لن تكوف لو رائسة بعد على أساقفة مقاطعتو ،كما أف اجملمع يبعده ويوقفو عن كل
شركة ىف الكنيسة .كما أهنا مهمة كل أساقفة اؼبقاطعات (اإليبارشيات) أنفسهم واؼبطارنة اجملاورين األرثوذكس
أف يبلحظوا تنفيذ عزلو الكامل من أسقفيتو.
قانون  : 2إذا زبلى أحد أساقفة اؼبقاطعات عن اجملمع اؼبقدس وسبادى ىف االرتداد عن العقيدة ،أو حاوؿ

إهباد طرؽ ػبداع اجملمع أو إذا ربوؿ وانضم إُف صباعة اؼبرتدين بعد أف يكوف قد وقع على عزؿ نسطور ،فإف
ىذا األسقف تبعاً غبكم اجملمع اؼبقدس يعترب منفصبلً ابلكلية عن الكهنوت وؾبرداً من رتبتو.
قااانون  : 3إذا أوقػػف أحػػد الكهنػػة عػػن فبارسػػة كهنوتػػو بواسػػطة نسػػطور أو أحػػد أتباعػػو ىف أيػػة مدينػػة أو قريػػة
بسبب استقامة رائػو ،فإننػا كبكػم أنػو مػن الصػحة واالسػتقامة عودتػو إُف رتبتػو .وكقاعػدة عامػة ،فإننػا نرسػم أف
رج ػػاؿ اإلكل ػػريوس ال ػػذين يتفق ػػوف م ػػع اجملم ػػع األرثوذكس ػػى واؼبس ػػكوىن ال هب ػػب عل ػػيهم أبى ح ػػاؿ أف ىبض ػػعوا
ألساقفة قد ارتدوا أو سوؼ يرتدوف عن العقيدة.
قااانون  : 4إذا ارتػػد أحػػد الكهنػػة (رجػػاؿ االكلػػريوس) واكبػػاز إُف راء نسػػطور أو كلسػػتيوس ىف السػػر أو علػػى
اؼبؤل فإف اجملمع اؼبقدس يرى أنو من اغبسن واؼبستقيم أف يتم عزلو.

قااانون  : 5أولئػػك الػػذين سبػػت إدانػػتهم بواسػػطة اجملمػػع اؼبقػػدس أو بواسػػطة أسػػاقفتهم ألفعػػاؿ ملوم ػة ،وأولئػػك

الػػذين يسػػعى أو سيس ػعى نسػػطور وأتباعػػو إلعػػادعم إُف الشػػركة أو إُف رتبػػتهم (منافي ػاً بػػذلك الق ػوانني ىف عػػدـ
اؼبباالة الىت يتصف هبا) فإننا كبكم أف ىؤالء األشخاص هبب أال يستفيدوا من ذلك بل أف يظلوا معزولني.
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قااانون  :6وابؼبثػػل ،إذا أبى حػػاؿ أراد أحػػد أف يضػػع جانبػاً مػػا مت ىف كػػل قضػػية ىف ؾبمػػع أفسػػس اؼبقػػدس ،فػػإف
اجملمع قػرر أنػو إف كػاف ىػؤالء مػن األسػاقفة أو الكهنػة يػتم عػزؽبم ابلكليػة مػن رتبػتهم ،وإف كػانوا مػن العلمػانيني

يتم حرمهم من الشركة.
قانون  :7بعد قراءة قانوف اإليباف الذى سنو اآلابء الثلثمائو والثمانية عشر القديسني ىف نيقية والقػانوف اؼبغػاير

الكفػرى لثيػػؤدور اؼبوبسوسػيىت والػػذى قدمػو كاريسػػيوس كػػاىن فيبلدلفيػا جملمػػع أفسػس قػػرر اجملمػع أنػػو ال يسػػمح
ألحػػد إبخ ػراج أو نش ػػر أو أتلي ػػف إيب ػػاف خ ػػر غػػري ذاؾ ال ػػذى وض ػػعو ابل ػػروح الق ػػدس اآلابء القديس ػوف ال ػػذين
اجتمعوا ىف نيقية.
أما خبصوص من هبرؤ على أتليف إيباف خر وعرضو أو تقديبو ؼبن قد يريد أف يدخل إُف معرفة اإليباف (من
اليواننيني أو اليهود أو من اؽبراطقة) ،فإف ىذا اإلنساف إف كاف أسقفاً أو كاىناً فإنو يعزؿ ،األسقف هبرد من

األسقفية والكاىن من الكهنوت ،وإف كاف علمانياً فإنو وبرـ من الشركة .وعلى نفس اؼبنواؿ إف وجد أف أحد
األساقفة أو الكهنة أو العلمانيني يقبل أو يعلم ابلعقائد اؼبتضمنة ىف نص كاريسيوس خبصوص ذبسد ابن هللا
الوحيد ،أو يق بل ويعلم ابلعقائد الكفرية واؼبضلة اػباصة بنسطور والىت تتصل هبذا النص ،دعهم يقعوف ربت
حكم ىذا اجملمع اؼبقدس اؼبسكوىن :إف كاف أسقفاً يفصل من األسقفية ويعزؿ وإف كاف كاىناً يعزؿ أيضاً من
الكهنوت ،وإف كاف علمانياً وبرـ من الشركة كما قلنا من قبل.
قانون  : 8بلغ إلينا بواسػطة رهبينػوس األسػقف اؼبتػدين والزميػل ومػن معػو مػن أسػاقفة مقاطعػة قػربص األتقيػاء
-زينوف وأوغريس -ابتداعاً ىبالف النظاـ الكنسى وقوانني اآلابء القديسني وىجوـ على حرية اعبميع .واؼبػرض

الذى يصيب اعبميع وبتاج إُف عػبلج سػريع ،ألنػو قػد يسػبب أؼبػاً عظيمػاً .لػذلك ،فإنػو إف َف يكػن ىنػاؾ تقليػد
ق ػػدمي هبع ػػل أس ػػقف مدين ػػة األنط ػػاكيني يق ػػوـ ابلس ػػيامات ىف ق ػػربص (وق ػػد علمن ػػا يقيني ػػة ذل ػػك بتق ػػارير ربريري ػػة
وشفوية) ،فإف الرجاؿ اؼبوقرين جداً رؤساء الكنائس اؼبقدسة ىف قػربص الػذين عبػأوا إُف اجملمػع اؼبقػدس ،سػوؼ

يقومػ ػػوف بس ػ ػػيامة أس ػ ػػاقفتهم اؼبػ ػػوقرين ج ػ ػػداً دوف مض ػ ػػايقة أو تع ػ ػػرض للعنػ ػػف وفق ػ ػاً لق ػ ػوانني اآلابء القديس ػ ػػني
واستخدامها القدمي.
نفس األمر سوؼ يراعى ىف ابقى اإليبارشيات وىف كل مكاف من اؼبقاطعات حىت ال أيخذ أى أسقف
ؿببوب لدى هللا مقاطعة أخرى َف تكن ىف زمن سابق ومن البداية ربت سيطرتو أو سيطرة من سبقوه .وإذا
أخذ أحد أى مقاطعة ابلقوة ووضعها ربت سيطرتو دعو يعيدىا حىت ال نتعدى قوانني اآلابء وحىت ال يدخل
تعظم السلطة العاؼبية ربت مظهر األعماؿ اؼبقدسة .وبدوف أف ندرى نفقد قليبلً قليبلً اغبرية الىت وىبت لنا
بدـ اؼبسيح يسوع ربنا الذى حرر كل البشر .لذلك بدا للمجمع اؼبسػكوىن اؼبقػدسة أنو من الصاٌف واؼبستقيم
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أف اغبقوؽ اؼبكتسبة لكل مقاطعة من البدء واؼبؤسسة وفقاً لبلستخداـ القدمي منذ زمن بعيد هبب أف تصاف
سليمة وغري منثلمة.
كل مطراف لو اغبرية ىف أخذ نسخة من أعماؿ اجملمع كضماف لو.
إذا أخرج أحد ُسنة زبالف ما مت تعريفو اآلف فإف اجملمع اؼبقدس يعلن بصوت واحد عدـ جدواه.

أعنال بامفيليُ ،واملصلني (†)  ،Massaliansوتراط ،وكرشى أورظليه= ()477
أخذ ؾبمع أفسس ىف االعتبار عدة مواضيع خاصة أخرى ،وىذا ما تبينو الواثئق اؼبختلفة الىت مت

حفظها ،ولكننا فقط ال نعرؼ إُف أية جلسة ترجع )*†(.على رأس ىذه الواثئق ىناؾ خطاب إُف اجملمع
اؼبكاىن ىف ابمفيليو  Pamphyliaوفيو إشارة إُف األسقف أوستاثيوس  Eustathiusوىذا الرجل (٘ٗٔ) (غري
مؤكد إف كاف مطراف ابمفيليا أـ أسقف أاتليا  )Attaliaقد استقاؿ ألنو َف يستطع أف وبكم إيبارشيتو بطريقة
صائبة ويصحح مسار معارضيو .وقد تعني شخصاً يدعى ثيودوروس بدالً منو بواسطة ابقى أساقفة الوالية،
ابالتفاؽ مع خلفو أوستاثيوس  ،Eustathiusالذى تقدـ ابلتماس إُف اجملمع طالباً أف يسمح لو ابالحتفاظ
بلقب ورتبة أسقف ،وقد منحو اجملمع ذلك ىف حدود أال يقوـ أبية سيامات ،وأال يقوـ ابػبدمة بناءً على
سلطتو اػباصة دوف موافقة األسقف)ٔٗٙ( .
أما الوثيقة الثانية فهى مرسوـ خاص ابؼبصلني  Massaliansأو األوخيطني  .Euchitesفقد قدـ أساقفة
ابمفيليو وليكاؤنية  Lycaoniaالذين كانت إيبارشياعم ىى موطن ىذه اؽبرطقات ،ىذا اؼبرسوـ خبصوصهم،
وقد تبناه ؾبمع القسطنطينية ربت رائسة األسقف سيسينيوس  ،Sisinniusوأكده ىذا اجملمع ،ابإلضافة إُف
ما مت عملو ىف اإلسكندرية خبصوص ىذا األمر .وفقاً ؽبذا اؼبرسوـ ،فإف الكهنة الذين كانوا إُف ىذا الوقت
مصلني  Massaliansولكنهم اآلف وبرموف ىذه اؽبرطقة ،فإهنم يستمروف ىف الكهنوت ،والعلمانيوف يسمح
ؽبم ابلشرك ة .لكن إذا امتنعوا عن حرـ خطأىم السابق ،ىف ىذه اغبالة يفقد الكهنة وظيفتهم وكرامتهم وشركة
† ويعرفوف أيضاً ابألوخيطيني وىم طائفة تؤمن أف الصبلة الدائمة والعميقة فقط ىى الىت تزيل اآلالـ والرغبات الىت يسيطر هبا
للشيطاف على اإلنساف .وىم يرفضوف العمل ويعيشوف على العطااي)Encyclopedia of Early Christianity( .
Hefele, C.J., pp. 76-82.

†* نذكر القارئ أف اؼبتكلم ىنا ىو اؼبؤرخ ىيفيلى.
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الكنيسة ،ويتم حرـ العلمانيني .ابإلضافة إُف ذلك ،فإف الذين مت إثبات كوهنم مصلني ( Massaliansحىت
إذا اتبوا) ال يُسمح ؽبم (ابلتواجد) أبى أديرة حىت ال يتم نشر ىذه العقيدة بعد (ألف موطنها ىو األديرة).
وأخرياً مت إعبلف اغبرـ على أية كتاابت خاصة هبذه اؽبرطقات ،ونسكياعا)ٔٗٚ( .

بيزا Biza

ابلنسبة للمرسوـ الثالث فهو ألسقفني من ثراكيا  Thraciaونبا إفربيبيوس  Euprepiusأسقف
وكريلس أسقف كوُف  Coeleطالبا فيو ابغبماية ضد مطراهنما فريتيبلس  Fritilasمطراف ىرياكليا
 ، Heracleaالذى اكباز ليوحنا األنطاكى ،كما طالبا ىف نفس الوقت ،ابلتصديق على اؼبمارسة السابقة
بشغل أسقفيتني ىف نفس الوقت .وقد منحهما اجملمع مطلبيهما)ٔٗٛ( .

وأخرياً كبن نعلم (†) أيضاً من خطاب البااب الوف الكبري ،أف األسقف جوفيناؿ أسقف أورشليم سعى ىف
ؾبمع أفسس ،ضمن أشياء أخرى بطريقة غري أمينة وبتقدمي واثئق زائفة ،إُف التحرر من السلطة البطريركية

ألسقف أنطاكية ،وكسب الرائسة الكنسية لكرسيو على فلسطني ( ،)ٜٔٗلكن كريلس السكندرى رغم
وحدتو عن كثب مع جوفيناؿ فيما ىبص النقطة الرئيسية ،وىى النضاؿ ضد نسطور واألنطاكيني ،إال أنو
عارض ىذه اؼبكيدة جبدية (†) مث أبلغ البااب بذلك)ٔ٘ٓ( .

الطرفاٌ حيتلناٌ إىل اسإمرباطور فى أفصض =
كما رأينا ،فقد صمم أعضاء اجملمع مراراً وتكراراً وىف كل جلسة ،على أف يرسلوا احملاضر إُف اإلمرباطور،
ولكنهم اشتكوا ،حىت ىف الوقت الذى وصل فيو ببلديوس إُف أفسس ،من أف الكونت كانديدايف َف يسمح
لتقاريرىم ابلوصوؿ إُف اإلمرباطور .كما قاـ النساطرة أبعماؿ عنف أكثر إسرافاً ىف ىذا الصدد ىف
القسطنطينية نفسها .فقد احتلوا الطرقات العامة والبواابت ،وقاموا بزايرات عبميع السفن حىت يبنعوا أى
اتصاؿ بني اجملمع والعاصمة .وابلرغم من ذلك ،فقد قبح أحد اؼبتسولوف أخرياً ىف عريب خطاب من كريلس
إُف األساقفة والرىباف ىف القسطنطينية ،ىذا اػبطاب مفقود حالياً ،وكاف قد مت إخفاؤه ىف عصا مفرغة من
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Hefele, C.J., quoting Mansi, t.iv.p.1477; Hardouin, t.i.p. 1627. Cf. Tillemont, t.xiv. note 56, Sur St.
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† نذكر القارئ أف اؼبتكلم ىنا ىو الؤرخ ىيفيلى.
 ٜٔٗىف خطاب ؼبندوىب األنطاكيني نرى أف جوفيناؿ طالب بفينيقية والعربية.
† من انحية ىذا دليل على استقامة وعظمة ىذا القديس العظيم ،ومن انحية أخرى ىنا دليل على أف اجملمع برائسة البااب
كريلس كانت لو حرية ازباذ القرارات بدوف اباب روما.
Hefele, C.J., vol. I p. 404 ff., p.393.
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الداخل ،وفيو يصف كريلس اضطهاد كانديدايف والشرقيني (األنطاكيني) للمجمع ،ويطلب أف يسمح ؽبم
إبرساؿ أساقفة كمندوبني إُف القسطنطينية )ٔ٘ٔ( .وقد أتثر رىباف القسطنطينية جداً مع رؤساء أديرعم وعلى
رأسهم دؼباتيوس هبذه الرسالة ،وساروا وىم يرتلوف تراتيل ومزامري حىت وصلوا أماـ اؼبقر اإلمرباطورى .كاف
دؼباتيوس قد قضى  ٗٛسنة ىف الدير ،وكاف يتمتع بسمعة حسنة لورعو ،وَف يكن فبكناً أبى حاؿ إقناعو برتؾ
ديره ،ولكنو اآلف يؤمن أنو مدعو بنداء من السماء إلنقاذ الكنيسة ،وقد كاف لظهوره اؼبفاجئ عظيم األثر.
فقد ظبح اإلمرباطور بدخوؿ رؤساء األديرة  archimandritesإُف مسكنو واؼبثوؿ أمامو بينما ظل الرىباف

والشعب م نتظرين ،ىف ىذه األثناء كانوا يرتلوف تراتيل مقدسة أماـ األبواب .قاـ رؤساء األديرة بتبلوة الرسالة
الىت تسلموىا من أفسس على مسامع اإلمرباطور ،ودارت احملادثة التالية .قاؿ اإلمرباطور" :إذا كاف األمر
كذلك ،ينبغى أف وبضر بعض األساقفة (من اجملمع) إُف ويعرضوا قضيتهم" .أجاب دؼباتيوس" :ال هبرؤ أى
منهم أف وبضر إُف ىنا" .وأجاب اإلمرباطور على ذلك قائبلً" :ال يبنعهم أحد" .دؼباتيوس" :نعم ،ىم
فبنوعوف ،بينما الكثري من أتباع نسطور وبضروف ويذىبوف دوف أدىن موانع ،ولكن ال هبرؤ أحد أف يػُ ّعأرؼ
جبللتكم دبا يفعلو اجملمع" .وأضاؼ" :ىل تفضل اإلنصات لعدد ٓٓٓ ٙأسقف (صبيع العاَف اؼبسيحى
األرثوذكسى) أـ لشخص غري تقى (نسطور)؟" حينئذ ظبح اإلمرباطور ؼببعوثى اجملمع أف وبضروا إُف
القسطنطينية ،وىف اػبتاـ طلب من رؤساء األديرة أف يصلوا إُف هللا من أجلو .بعد أف خرج رؤساء األديرة من
القصر اإلمرباطورى مع الرىباف والشعب ذىبوا إُف كنيسة القديس موكيوس  Mociusالشهيد ،حيث صعد
دؼباتيوس إُف اإلنبل وقدـ تقريراً عما حدث ،وعنػدئذ صاح صبي ػػع اغباضروف "ؿبروـ نسطور" )ٕٔ٘( .مث انتهز
اجملمع اإلذف اإلمرباطورى ،حىت قبل وصولو إُف أفسس ،وأرسلوا كل من األسقف
ثيوبيمبتوس  Theopemptusأسقف كاابسوس  Cabasusواألسقف دانياؿ أسقف دارنيس Darnis
(كبلنبا مصرايف) إُف القسطنطينية ،برسالة شكر موجهة إُف دؼباتيوس)ٖٔ٘( .
وجد يوحنا والشرقيوف التابعوف لو أنو من الضرورى استخداـ أتثريىم على الببلط ،ولكن من أجل طاعة

أوامر اإلمرباطور ،كما قالوا ،فإهنم لن يفعلوا (ٗ٘ٔ) مثل اؼبصريني ويرسلوف أساقفة ،بل إهنم يطلبوف من
الكونت ايرينيئوس  ،Irenaeusوىو الصديق الغيور لنسطور ،أف يذىب نيابة عنهم إُف القسطنطينية .وىذا
كاف مستعداً لذلك ،فأخذ معو رسالة من اؼبنشقني  ،Schismaticsفيها عرفوا اإلمرباطور كيف َف يُسمح ؽبم
إبقامة شعائر اػبدمة اؼبقدسة ىف أفسس ،وكيف أنو بعد مدة قصرية من وصوؿ ببلديوس ،عندما أرادوا أف
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يدخلوا الكنيسة ليشكروا هللا على الرسالة الىت تسلموىا من اإلمرباطور ،أسيئت معاملتهم ،وكيف ظبح كريلس
وأتباعو ألنفسهم ابلقياـ بكل أنواع أعماؿ العنف )†( .وىكذا ينبغى أف يستمع اإلمرباطور إُف إيرينيئوس

 Irenaeusالذى قاـ بتسليم عدة مقرتحات من جانبهم ،بقصد وضع هناية للشر)ٔ٘٘( .

وحيث إنو َف يرد ىف ىذه الرسالة أف اجملمع قد أعلن ابلفعل أحكاماً ابلقطع من الشركة واإليقاؼ ضد
اؼبنشقني ،فيبدو أنو قد مت إعداد ذلك قبل جلسات اجملمع الرابعة واػبامسة ( ٔٙو ٔٚيوليو) حىت أف
إيرينيئوس البد أف يكوف قد غادر ابلفعل حواُف منتصف شهر يوليو.
لكن بعد أف نطق اجملمع ىف ىاتني اعبلستني ابغبكم على يوحنا األنطاكى وأتباعو ،للحاؿ أعد ىؤالء
تقريراً هبذا أيضاً لئلمرباطور ،ومت إرسالو خلف إيرينيئوس ،الذى كاف قد غادر ابلفعل ،حىت يتمكن من
تسليمو لئلمرباطور ىف نفس الوقت .ىف ىذا التقرير وباولوف أف يربىنوا لئلمرباطور أف حكمهم على كريلس
وفبنوف قانوىن ،ومن جهة أخرى أف حكم اجملمع عليهم أضبق وعقيم ،ويشتكوف مرة أخرى من الظلم،
ويطلبوف أف يتم استدعاءىم لبلجتماع ىف القسطنطينية أو نيقوميداي ( Nicomediaىف ؾبمع جديد) من أجل
فحص أدؽ .ولكن هبب إعطاء األمر (كما اقرتحوا من قبل) أبنو ال هبوز ألى مطراف أف وبضر معو أكثر
من أسقفني ؽبذا اجملمع .وأخرياً طلبوا من اإلمرباطور أف يعطى تعليماتو أبف كل شخص عليو أف يوقأّع على
قانوف اإليباف النيقاوى ،الذى يضعونو ىم أنفسهم ىف رأس ىذه الرسالة )ٔ٘ٙ( ،وأبال يضيف أى شخص
شيئاً جديداً عليو ،وأال يدعو أحد اؼبسيح ؾبرد إنساف (مثل نسطور) وأال يُعلن أحد أف الىوت اؼبسيح قابل
لؤلَف (ذكرت ىذه النقطة ليبلـ كريلس) ألف كبل التعبريين يعتربا ذباديف )ٔ٘ٚ( .وىف نفس الوقت قاـ

اؼبنشقوف بتوجيو خطاابت لبعض كبار رجاؿ الدولة ،ليعرضوا عليهم حالتهم احملزنة ىف أفسس ،وسوء اؼبعاملة
الىت القوىا ،ويلتمسوف منهم اؼبساعدة على استدعائهم لبلجتماع ىف القسطنطينية ،ونيل موافقة اإلمرباطور
النعقاد ؾبمع جديد )ٔ٘ٛ( .ينتمى خطاب ثيئودوريت أسقف قورش إُف أندرايس  Andreasأسقفف
ساموساط  Samosataإُف ىذه اغبقبة (ىذا اػبطاب موجود اآلف ابللغة البلتينية فقط) ،وفيو يهنئو على
اؼبرض الذى منعو ع ن اغبضور إُف أفسس ،حيث كاف سوؼ يضطر إُف معاينة حزهنم وبؤسهم .ويقوؿ :إف

† وىذا يوضح رايءىم من جانب ومن جانب خر افرتاءاعم ضد القديس كريلس شخصياً.
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اؼبصرى (†) يهيج غيظاً ضد هللا ،واعبزء األعظم من شعب هللا ينحازوف إُف صفو ،كاؼبصريني والفلسطينيني
والذين من بنتس  Pontusو سيا والغرب .وقد قاـ الرجاؿ اؼبعزولوف (كريلس و خروف) ابػبدمة اؼبقدسة ،بينما
الذين عزلوىم كانوا يندبوف ىف اؼبنزؿ .وأضاؼ أنو َف يؤلف أى كاتب كوميداي قصة مضحكة كهذه ،وال
كاتب مأساة مثل ىذه اؼبسرحية احملزنة)ٜٔ٘( .
وصل مبعوثو اجملمع اغبقيقى إُف القسطنطينية قبل إيرينيئوس بثبلثة أايـ ،كما قص ىو ،وبعرضهم
لؤلوضاع اغبقيقية ،أثروا بقوة على كثري من ذوى اؼبكانة الرفيعة ،من رجاؿ الدولة والضباط ،حىت أهنم أدركوا
أف حكم اجملمع ضد نسطور كاف حكماً عادالً سباماً .وقد تبىن ىذا الرأى بصفة خاصة الياور
سكوالستيكوس  ،Scholasticusخاصة ألف نسطور كاف قد عارض ىف أفسس عبارة "والدة اإللو")ٔٙٓ( .
وبعد وصوؿ إيرينيئوس سبت عدة مقاببلت ومناقشات بني أتباع الطرفني ،واتفقوا على أف إيرينيئوس ومندوىب
اجملمع عليهم أف يبثلوا معاً حبضور كبار رجاؿ الدولة أماـ اإلمرباطور .وأعلن إيرينيئوس أنو َف يكن يستطيع
الوصوؿ إُف القصر بدوف مواجهة خطر إلقائو ىف البحر (إُف ىذه الدرجة العظمى كاف غضب الناس ضد
النساطرة) ،ولكنو يفتخر بنجاحو ىف إقناع اإلمرباطور أبف اجملمع غري عادؿ ،وتصرفاتو فوضوية (لعدـ انتظار
األنطاكيني) وأبنو أقنع اإلمرباطور أف يعتزـ على عزؿ كريلس ،ويعلن أف ما مت عملو بواسطة األغلبية ىف
أفسس غري قانوىن .وبعد ذلك بفرتة قصرية ،قاؿ أف يوحنا الطبيب سكرتري كريلس وصل إُف أورشليم وحطم
ما بناه إيرينيئوس وكسب مرة أخرى كثري من كبار الدولة إُف صفو .واآلف ينصح أحد األطراؼ اإلمرباطور
أبنو هبب أف يؤكد على العزؿ الذى مت من قبل الطرفني ،وابلتاُف ،ذاؾ الصادر ضد نسطور من انحية ،ومن
انحية أخرى الصادر ضد كل من كريلس وفبنوف .ونصح طرؼ خر على النقيض من ذلك ،أبف اإلمرباطور
هبب أال يوافق على أى قرار ابلعزؿ ،ولكن ابألحرى أف يدعو أكثر األساقفة تفوقاً إُف االجتماع معاً لفحص
ما قد مت .نصيحة اثلثة كانت أف يرسل اإلمرباطور مفوضني إُف أفسس ،ليتمكنوا من إعادة السبلـ مرة
أخرى .ىذا االقرتاح األخري كاف أقلهم قبوالً ابلنسبة إُف إيرينيئوس ،حيث إنو جاء من طرؼ كاف ٍ
معاد

لنسطور)ٔٙٔ( .

† يقصد القديس كريلس وواضح كراىيتو الشديدة لو ،وظل ىذا ىو شعوره ضده حىت أنو ؼبا ظبع خبرب نياحة البااب كريلس
قاؿ ىف اتة" :أخرياً وبصعوبة مات اغبيواف ،الصاغبني والرضباء يرحلوف ،أما األشرار فحياعم سبتد لسنوات طويلةLas ( ".
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قرار اسإمرباطور وإعتقال كريلض ومميوٌ وىصطور وحسٌ اجملنع = ()495
وحد اإلمرباطور االقرتاحني األوؿ والثاىن ،فأكد عزؿ كل من نسطور وكريلس وفبنوف ،وىف نفس
الوقت أرسل يوحنا وىو أحد كبار رجاؿ الدولة الرظبيني (أمني خزانة الدولة) إُف أفسس ،لنشر اغبكم

ولتوحيد األساقفة اؼبفرتقني .مت توجيو اؼبرسوـ الذى أعلن فيو ىذا القرار (ٖ )ٔٙإُف صبيع رؤساء األساقفة
واألساقفة البارزين الذين كانوا قد استلموا دعاوى خاصة إُف ؾبمع أفسس...
ال هبب أف نتعجب من أف اإلمرباطور قد نطق ابغبكم بعزؿ القديس كريلس ،ألنو ىو نفسو كاف
عدمي الب صرية والفهم البلزـ للمسائل البلىوتية ،وإال ؼبا كاف قد وضع نسطور ربت ظل ضبايتو ىف أوؿ األمر،
مث ىف فرتة الحقة ،أوطاخى اؼبضاد لو .أما األنطاكيوف ،وحىت احملافظني منهم وذوى اؼبكانة الرفيعة مثل
ثيؤدوريت أسقف قورش ،فقد عملوا كل ما بوسعهم العاـ عقيدة كريلس ابألبولينارية ،وتصرفاتو ابلظلم
واالنفعالية .فقالوا" :مثل خالو ثيؤفيلوس الذى اضطهد القديس يوحنا ذىىب الفم بسبب بُغضو الشخصى،
ىكذا يفعل كريلس ضد نسطور .فهو ىبتمو بسمة اؽبرطقة من أجل أف وبطمو)†( ".

وسادت مثل ىذه االعامات ،إُف حد ما ،حىت بني الىوتىي األرثوذكس ،كما نرى من رسائل األب
القديس ايسذوروس  Isidoreأسقف بلوسيوـ ( Pelusiumجبوار اإلسكندرية) إُف القديس كريلس)ٔٙٗ( ،

Hefele, pp. 82-92.
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† وىكذا ىف كل زماف يفرتى اؽبراطقة ظلماً على ضباة اإليباف .وإُف يومنا ىذا ىناؾ من يردد نفس الكبلـ ضد القديس
كريلس العظيم .وإليك ىذا القوؿ للقديس كريلس الذى عرب فيو عن مشاعره" :أان أحب السبلـ ،وال أكره شئ أكثر من
النزاع والعراؾ .إنىن أحب اعبميع وإف كاف يبكنىن أف أشفى أحد األخوة أبف أفقد كل فبتلكاتى وكل ما ُف فلى رغبة أف
أعمل ذلك بفرح ألنىن أق ّدر الوائـ أكثر من أى شئ خر ...لكن ىناؾ خبلؼ حوؿ اإليباف وفضيحة زبص كل كنائس
اإلمرباطورية الرومانية ...لقد عهد إلينا ابإلميان ادلقدس ...فكيف نعاًف ىذه الشرور؟ ين مستعد ين احتمل كل اللوم وكل

يعرض اإلميان للخطر ،ين مملوء ابحلب حنو نسطور ،ليس ىناك من حيبو مثلما يحبو
اخلزى وكل اجلراح ىف مقابل يال َّ
ين ..إف كاف –وفقاً لوصية اؼبسيح -هبب علينا أف كبب حىت أعدائنا أنفسهم ،أليس من الطبيعى أنو ينبغى أف نرتبط
بعاطفة خاصة كبو أصدقائنا وإخوتنا ىف الكهنوت؟ لكن حينما يهاجم اإلميان جيب علينا يال نرتدد ىف تقدمي حياتنا نفسها

ذبيحة من يجلو .وإف خفنا أف نكرز ابغبق ألف ىذا يسبب لنا بعض اؼبضايقة ،فكيف ىف إجتماعنا نرمن لقتاؿ ونصرة
شهدائنا القديسني".

()F. Young, From Nicaea to Chalcedon, SCM Press LTD, 1983, p. 240-241.
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حيث يذكر بوضوح أف ىذه الشكاوى نشأت عن اعبانب األنطاكى ىف أفسس )†( .فبل عجب إذا كاف
اإلمرباطور ثيئودوسيوس الثاىن الذى َف يتمتع بعقلية جبارة قد اقتيد إُف اػبطأ ،خاصة وأف مبعوثو كانديدايف،
كاف متفقاً سباماً مع األنطاكيني .ومع ذلك فإف مرسومو كاف لو جانب أكثر والً يستحق االىتماـ .فبعد
الطريقة الدبلوماسية اؼباكرة ،مت ذباىل الوضع اغبقيقى لؤلمور ،أال وىو الوجود الفعلى جملمعني متعارضني ىف
أفسس .فقد عرض األمر بطريقة توحى أبف صبيع األساقفة اؼبوجودين ىف أفسس متحدوف ىف ؾبمع واحد،
وقد عزلوا نسطور من جانب ومن جانب خر عزلوا كريلس وفبنوف ،كما لو كانوا متفقني على اإليباف
األرثوذكسى ،حىت أنو ال يوجد شئ خر ينبغى عملو ،إال عدئة العداوة القليلة الىت الزالت قائمة ،مث يفرتقوا
بعد ذلك ىف سبلـ .ومن أجل بلوغ ىذا السبلـ ،قاـ اإلمرباطور بنفسو حبث اجملمع على ذلك ،كما أرسل ىف
الوقت نفسو رسالة إُف اجملمع بنفس الغرض ،من األسقف أكاكيوس أسقف بريواي ( Beroeaحالياً حلب)

ىف سوراي ،البالغ من العمر أكثر من مائة سنة ،وىو رجل لو مكانتو الرفيعة ،وحيث إنو َف يتمكن من اغبضور
شخصياً ،ولكنو أراد أف يرسل مشورتو ورأيو.
اذبو اؼببعوث اعبديد يوحنا إُف أفسس هبذه الرسالة من اإلمرباطور ،وتلك الىت من األسقف أكاكيوس
وقد وصل ىناؾ ىف أوائل شهر أغسطس )ٔٙ٘( .كما تتفق صبيع اآلراء .وقد كانت ىناؾ ـباوؼ عظمى من
أف قضية األرثوذكسية ىف خطر ،ولكن كريلس سعى إُف إطباد ىذه الفكرة بواسطة عظة ألقاىا ،غالباً أماـ
أساقفة اجملمع ،فيها أشار إُف أف االضطهادات واؼبضايقات دائماً تساىم ىف خري (صاٌف) األبرار (†))ٔٙٙ( .
وىف هناية ىذه العظة ،كتبت مبلحظة أبنو ألقاىا قبل القبض عليو ،الذى مت أبمر اؼببعوث اعبديد الكونت
يوحنا ،الذى أبلغ اإلمرباطور خبصوص إجراءاتو ىف أفسس قائبلً" :إنو بعد وصولو إُف أفسس مباشرة ،قاـ
بتحية األساقفة الذين قابلهم من الطرفني ،وأعلن ؽبم وللغائبني أيضاًَ( ،ف وبضر كبل من كريلس وفبنوف بصفة
خاصة) ،أبهنم ينبغى أف هبتمعوا صبيعاً معاً ىف اليوـ التاُف ىف مقر إقامتو .وىف نفس الوقت قرر الرتتيب الذى
ينبغى أف يدخلوا بو ،حىت ال ربدث صراعات ىف اجتماع الطرفني معاً .وقد حضر نسطور ويوحنا األنطاكى

ىف الصباح ابكراً جداً ،ىف الفجر ،وبعد مضى بعض الوقت حضر كريلس واألساقفة اآلخروف ،فبنوف فقط
ىو الذى َف وبضر .وقد طالب أتباع كريلس مباشرة ابستبعاد نسطور ألنو معزوؿ ابلفعل ،ولذلك ال ينبغى أف
† ويعتمد كثري من كتّاب الغرب مع األسف حىت يومنا ىذا على مثل ىذه الكتاابت ويعتربوهنا واثئق ضد القديس كريلس
الكبري عمود الدين وحامى اإليباف وىى ال تزيد عن كوهنا عماً ابطلة من ىراطقة أو مدافعوف عن اؽبراطقة.
Hefele, C.J., quoting Mansi, t. iv. p. 1397; Hardouin, t. i. p. 1555.
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† وىنا أيضاً كما ىف مواقف أخرى كثرية يتضح اؼبستوى الروحى الرفيع للقديس كريلس وعدـ اكرتاثو أبى شئ غري اإليباف.
Hefele, C.J., quoting Mansi, t.iv. p. 1367 sqq.
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تتم قراءة رسالة اإلمرباطور اؼبقدسة ىف حضوره ىو والشرقيني (األنطاكيني) .وىف نفس الوقت طالب
األنطاكيوف بنفس الشئ ابلنسبة لكريلس وفبنوف ،اللذين مت عزؽبما أيضاً ،وحدثت مناقشة طويلة وعنيفة

خبصوص ىذا األمر .وبعد انقضاء جزء كبري من اليوـ على ىذا اغباؿ ،قبح الكونت بواسطة اإلقناع اترة
وابلضغط اترة أخرى ،كما أقر ىو نفسو بوضوح ،ابلرغم من معارضة طرؼ كريلس ،ىف قراءة الرسالة
اإلمبارطورية ،دوف حضور كريلس ونسطور ،والرسالة َف تكن ىف الواقع موجهة إليهما .وىكذا مت إعبلف عزؿ
كريلس ونسطور وفبنوف ،ووافق األنطاكيوف على ذلك ،وصدقوا عليو ،بينما أعلن اآلخروف أف عزؿ كريلس
وفبنوف غري شرعى .ومن أجل منع حدوث إاثرة أكرب ،تعهد الكونت كانديدايف ابلتحفظ على نسطور (وقد
كاف مسجوانً ىف ذلك الوقت) ،وسلم كريلس إُف يد الكونت يعقوب  ،Jacobusكما أرسل ضباط مع كبري
امسة أفسس ،إُف فبنوف الغائب ،ليعلنوا لو أمر عزلو .بعد ذلك توجو يوحنا إُف الكنيسة ليصلى ،وعندما
علم أبف فبنوف مازاؿ ىف مقر اإليبارشية ،استدعاه فوراً للمثوؿ أمامو .ورداً على مساءلتو عن سبب عدـ
حضوره ىف الصباح ،قدـ فبنوف عذراً غري ٍ
كاؼ ،حىت أنو بعد ذلك مباشرة ودبوافقتو ،ذىب إُف مقر الكونت،
وىناؾ مت اعتقالو وتسليمو إُف يعقوب .وأخرياً بذؿ يوحنا جهوداً مضنية غبض األساقفة على السبلـ
واالرباد ،وظل يعمل ذلك مث ىبرب األابطرة بكل شئ لو أنبية هبب أف يتم)ٔٙٚ( .
من رسالتني موجهتني بنربة النصرة من األنطاكيني إُف أتباعهم نعلم أنو قد مت فصل كريلس وفبنوف عن
بعضهما البعض ىف حبس مشدد ،وأهنما كاان مراقبني بواسطة كثري من اعبنود )ٔٙٛ( .ومع ذلك ،فقد انشد
اجملمع األرثوذكسى ىف رسالة واضحة إُف األابطرة (ىف الشرؽ والغرب) معلناً أف اؼبرسوـ الصادر من الكونت

يوحنا قد تسبب ىف اضطراب عميق ،وبرىن على أف خيانة وزيفاً قد أضلت ذاف األابطرة ،اللذين كاان سابقاً
ؿببني جداً للحق .فقد عرض األمر ىف اؼبرسوـ اإلمرباطورى كما لو كاف اجملمع نفسو ىو الذى نطق ابغبكم
بعزؿ كريلس وفبنوف ،ولكن َف يكن اجملمع اؼبسكوىن ،الذى كاف متحداً مع الكرسى الروماىن والرسوُف ومع
كل الغرب وكل أفريقيا واللريكوـ  Illyricumىو الذى فعل ذلك ،ولكن على النقيض ،فالكل معجب هبذين
األسقفني بسبب غريعما على اإليباف األرثوذكسى ،ويؤمنوف أهنما أماـ الناس وأماـ السيد اؼبسيح ،مستحقاف
ألكاليل كريبة .أما نسطور ،فهو فقط اؼبنادى ابؽبرطقة اعبديدة اػباصة بعبادة اإلنساف ،وىو الذى عزلو
اجملمع ،وأهنم قد أعلموا األابطرة بذلك من قبل .عبلوة على ذلك ،فقد أتؼبوا كثرياً –وىذا أيضاً يبكن تفسري

حدوثو فقط أنو كاف نتيجة ػبداع– أف يوحنا األنطاكى وأتباعو ،وأيضاً الكيلستيني
(البيبلجيني) ،ابلرغم من أهنم مدانوف بواسطة اجملمع اؼبسكوىن ،قد حسبوا ضمن أساقفة اجملمع ،وأف اؼبرسوـ
Coelestians

Hefele, C.J., quoting Mansi, t. iv. P. 1397 sq.; t.v.p. 779; Hardouin, t. i. p. 1555.
Hefele, C.J., quoting Mansi, t.v.p. 784, 786; Hardouin, t.i.p. 1559,1560.
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اإلمرباطورى  Sacraكاف موجهاً إليهم ،مثلهم ىف ذلك مثل ابقى أساقفة اجملمع .مث مت عمل تقرير ـبتصر
عن مسلك األنطاكيني ،واتريخ انفصاؽبم عن اجملمع ،مع مبلحظة أنو ال يبكن قبوؽبم ىف شركة الكنيسة،
ألهنم َف يوقعوا على عزؿ نسطور ،بل اتفقوا معو بكل وضوح ،وأيضاً بسبب وقاحتهم ذباه رؤساء اجملمع (من
خبلؿ حكمهم ضد كريلس وفبنوف) ،فإهنم بذلك انتهكوا القوانني ،كما أهنم ذبرأوا وكذبوا وضللوا األابطرة.
لذلك تضرع اجملمع أف يعيد األابطرة كل من كريلس وفبنوف ،ويعمبل (إمرباطور الشرؽ وإمرباطور الغرب) على
اغبفاظ على اإليباف بثبات ،ىذا اإليباف اؼبوروث عن ابئهما ،والذى كاف منقوشاً ىف قلبيهما ابلروح القدس،

واؼبتضمن ىف بياانت اجملمع الصادرة ضد نسطور .أما إذا كاان يريداف أف يعرفا ما حدث بني اجملمع
واألنطاكيني بدقة ،فيمكنهما إرساؿ مبعوثني موثوؽ فيهم )ٜٔٙ( .واؼبعىن اػباص ابعبملة األخرية سوؼ يقدـ
ىف نصو اليوانىن كما ىو ،ألنو وفقاً لوجهة نظر تيلمونت  Tillemontالىت تستحق االلتفات ترتجم" :إذا أراد
األابطرة أف يعرفوا ذلك بطريقة أكثر دقة ،عليهم أف أيمروا اجملمع اؼبقدس إبرساؿ مبعوثني موثوؽ فيهم (إُف
القسطنطينية)  .$%وىذا الظن تؤيده
االعتبارات التالية( :أ) ليس إرساؿ مبعوث إمرباطورى جديد إُف أفسس ،إمبا إرساؿ مبعوثني من اجملمع إُف
القسطنطينية فقط ىو الذى يبكن أف يكوف مفيداً ،وابلتاُف ىو ما يرغب فيو اجملمع (ب) لقد أقر اإلمرباطور

ابلفع ل إرساؿ مبعوثني من اجملمع بعد ذلك (ج) وأف اجملمع ىف رسالتو البلحقة ،أكد بوضوح أف األابطرة قد
استجااب ؼبطالبهم وظبحا إبرساؿ مندوبني)ٔٚٓ( .
خبصوص ىذا االقرتاح الذى قدمو اجملمع إُف األابطرة ،قاـ كريلس بتوجيو رسالة من سجنو إُف الكهنة
والشعب ىف القسطنطينية ،وفيها يؤكد أف الكونت يوحنا (أو اؼبرسوـ اإلمرباطورى) َف يقم بعرض القضية
بطريقة صحيحة ،فقد نسب عزؿ كريلس وفبنوف إُف اجملمع كذابً .وؽبذا السبب كاف لزاماً عليهم أف يرسلوا
أ
يوحد بني اجملمع وبني
تقريراً جديداً إُف اإلمرباطور .لقد بذؿ اؼببعوث اإلمرباطورى جهوداً مضنية من أجل أف ّ
يوحنا األنطاكى وأتباعو ،لكن ىذا َف يكن فبكناً حىت يلغى األنطاكيوف قراراعم غري القانونية ،ويتقدموا إُف
اجملمع كمتوسلني ّ petitionersأ
ووبرموا عقيدة نسطور ربريرايً .وحىت يبكن الوصوؿ إُف ذلك بطريقة أخرى،

طلب الكونت من اجملمع اعرتافاً مكتوابً ابإليباف ،لكى هبعل األنطاكيني يوقعوف عليو ،مث يعلن" :لقد أعدت
وحدة اؼبنفصلني" .لكن اجملمع َف يوافق على ذلك ،وقالوا إهنم موجودوف ىف ىذا اؼبكاف ال ليعطوا تقريراً
خبصوص إيباهنم ،إمبا ليعززوا اإليباف اؼبتأرجح ،وأف اإلمرباطور ال وبتاج أف يتعلم إيباهنم اآلف ألوؿ مرة ،ألنو
معروؼ لديو منذ معموديتو.
Hefele, C.J., quoting Mansi, t. iv. P. 1434; Hardouin, t.i. p. 1591.
Hefele, C.J., quoting Tillemont, Memoires, t. xiv, note 60, Sur St. Cyrille.
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وأضاؼ كريلس أف األنطاكيني ال يتفقوف مع بعضهم البعض فيما إذا كانت مرمي تلقب "والدة اإللو" أـ
ال ،فالبعض منهم يفضلوف أف تقطع أايديهم على أف يقروا ىذا التعبري .وقد عرؼ كل ذلك للقسطنطينيني،
وخصوصاً رؤساء األديرة ،حىت ال يتمكن الكونت يوحنا عند رجوعو ،من أف وبمل معلومات زائفة ،يضلل
الناس هبا .فينبغى أف يستمر القسطنطينيوف أيضاً ىف بذؿ اعبهود لصاٌف اجملمع ،ألنو كاف ىناؾ بعض
األساقفة ىف أفسس ،ىو ال يعرفهم شخصياً ،لكنهم كانوا مستعدين أف يذىبوا معو إُف اؼبنفى أو حىت إُف
اؼبوت .وقد كاف ىو نفسو مراقباً بواسطة جنود كانوا يناموف أماـ اببو ،وكاف كل اجملمع ىف حالة إهناؾ شديد،
وقد توىف عدد من أعضائو ،و خروف كانوا ىف حالة فقر شديد حىت أهنم اضطروا لبيع فبتلكاعم ليحصلوا
دبشقة على ما ىو ضرورى للبقاء)ٔٚٔ( .
مت توجيو رسالة أخرى بواسطة أعضاء ؾبمع أفسس إُف األساقفة والشعب اغباضر ىف القسطنطينية،
يقولوف فيها أف أفسس تشبو سجن ،مت حبسهم فيو ؼبدة ثبلثة أشهر (إذف البد أف تكوف الرسالة قد ُكتبت
ىف هناية شهر أغسطس أو بداية شهر سبتمرب) ،حىت أهنم َف يتمكنوا من إرساؿ رسوؿ ابلرب أو ابلبحر إُف
الببلط أو إُف أى مكاف خر ،وكلما غامروا بذلك ،يتعرض حاملو الرسائل أنفسهم إُف ـباطر ال ربصى
على حياعم ،لذلك كانوا مضطرين إُف إخفاء أنفسهم أبنواع كثرية من التنكر .والسبب ىف ىذه الرقابة
الصارمة نشأ نتيجة للتقارير الزائفة الىت مت إرساؽبا من اعبهات اؼبختلفة إُف األابطرة .فالبعض يتهموهنم
(أساقفة اجملمع) أبهنم سبب االنقساـ ،و خروف يقولوف أف اجملمع نفسو ىو الذى عزؿ كريلس وفبنوف،
و خروف قد يؤكدوف أف اجملمع كاف مستعداً أف يصل إُف ارباد ودى مع اجملمع الزائف اؼبنشق اػباص

ابألنطاكيني .ومن أجل منع كشف ىذه األكاذيب ،كاف اجملمع ُمراقباً بشدة ،واستمرت اغبرب بعنف ضده.
فيجب على كهنة القسطنطينية إذف أف يطرحوا أنفسهم ربت أقداـ اإلمرباطور ويعرفوه بكل شئ .ابقى
ؿبتوايت الرسالة األخرى ربوى اؼبادة الىت كاف على القسطنطينيني أف يوصلوىا لئلمرباطور :أف اجملمع َف يقم
أبداً بعزؿ كريلس وفبنوف ،ولكنو يوقر كليهما أبعلى درجات التكرمي ،ولن ينفصل أبداً عن الشركة معهما،

ومن انحية أخرى ،فإنو لن تكوف لو شركة مع اجملمع األنطاكى اؼبنشق ،لنفس األسباب الىت حددىا اجملمع
ابلفعل ىف رسالتو إُف اإلمرباطور ،والىت يكرروهنا اآلف ،ألهنم ىف حالة اغبصار ىذه الىت ىم معرضوف ؽبا ،البد
أف يش ّك وا فيما إذا كانت الرسالة قد وصلت إُف اإلمرباطور أـ ال .وىف اػبتاـ ،التمس اجملمع من كهنة
القسطنطينية التوسل إُف اإلمرباطور ابسم كل أعضاء اجملمع ،من أجل إعادة كريلس وفبنوف ،وربرير أساقفة

Hefele, C.J., quoting Mansi, t. iv.p. 1435; Hardouin, t.i.p. 1593.
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اجملمع من سجنهم ،وأف يعطوا اإلذف إما أف يعودوا إُف أوطاهنم أو أف يبثلوا أمامو ،حىت ال يفنوا صبيعهم
ابؼبرض أو ابألسى.
ومن أجل أف تكوف الرسالة أكثر إهبازاً َف يوقأّع عليها صبيع أساقفة اجملمع إمبا الرؤساء فقط –إف كاف
كريلس وفبنوف أو جوفيناؿ ومطراف خر -ىذا أمر غري مؤكد .وقد أضيف ىف ملحق (†)" :إننا نُذبح ىنا
من اغبرارة ،ويُدفن شخص كل يوـ تقريباً .صبيع خدامنا أهنكوا والبد من رجوعهم إُف بيوعم .اذىبوا إذاً إُف
اإلمرباطور واعرضوا عليو أسى اجملمع .وأخرياً أتكدوا أنو مهما كاف االستخفاؼ دبوتنا ،فمن جهة السيد
اؼبسيح لن وبدث أى شئ غري ما قد قررانه)ٕٔٚ( ".

يبدو أف ىذه الرسالة قاطعت تلك الىت أرسلها األساقفة اغباضروف ىف القسطنطينية إُف اجملمع بتاريخ
ٖٔ أغسطس .وقد عربوا فيها عن تعاطفهم اغبى مع أحزاف أعضاء اجملمع ،وأكدوا ؽبم أهنم يشعروف اباللتزاـ
ابغبضور شخصياً إُف أفسس ،ولكن الطريق ابلبحر والرب مغلق أمامهم .ومع ذلك فإهنم يعملوف من أجل
اجملمع ىف القسطنطينية ،ويشعلوف ضباس الكثريين ،ويقودوف عقوؿ الناس إُف االكبياز لو .ولذلك طلبوا من
اجملمع أف يعرفهم ما الذى هبب عليهم عملو ،وعما إذا كاف ينبغى عليهم اغبضور إُف أفسس من أجل
مشاركتهم ىف صراعهم و المهم)ٖٔٚ( .
أما أظباء ىؤالء األساقفة فقد مت التعرؼ عليها من الرد الذى أرسلو اجملمع إليهم ،وىم افبلليوس
 ،Eulaliusافرىبيوس  ،Eurechiusوأكاكيوس  ،Acaciusوكريسافيوس  ،Chrysaphiusوارميا ،Jeremias
وثيئودوؿ  ،Theoduleوأشعياء  .Isaiaوقد عرفهم أعضاء اجملمع بفرحتهم الشديدة ؽبذا التعاطف ،وعرفوىم
مرة أخرى بتقدـ األحداث وأبحواؽبم اػباصة ،وطلبوا من األساقفة أف يبقوا ىف القسطنطينية ،حىت يُ ّأ
عرفوا

اإلمرباطور حبالة اجملمع من انحية ،ومن انحية أخرى أف يعرفوا اجملمع دبا وبدث ىف القسطنطينية .وألنو كانت
ىناؾ ـباوؼ من أف األساقفة َف ىبربوا ابلرسائل السابقة ،لذلك أرفقت نسخ منها ،وىف نفس الوقت أرفق
تقرير خر موجو إُف اإلمرباطور .واآلف يستطيع األساقفة ،ىف حالة ما إذا كاف األابطرة قد استلما التقرير
السابق ،أف يذ ّكأرونبا بو ،وإف َف يكن فسوؼ يعرؼ األابطرة من األساقفة ما أخفى عنهما ابػبداع)ٔٚٗ( .

ىف ىذه الرسالة الثانية ترجى أعضاء اجملمع بلجاجة أف يتحرروا أخرياً من أحزاهنم ،وأف يعاد إليهم
ومفصل عن الطريقة واألسلوب الىت هبا
رؤساؤىم كريلس وفبنوف ،وقد عززوا مناشدعم ىذه بسرد قصري ُ
† وىو يبني جزء من معاانة اآلابء من أجل اغبفاظ على اإليباف فنحن مدينوف ؽبم.
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انفصل األنطاكيوف عن ابقى األساقفة ،وكيف اربد الذين ؽبم اآلراء النسطورية مع يوحنا األنطاكى .وىف
نفس الوقت ،ق رب هناية اػبطاب ،كانت ىناؾ مبلحظة حقيقية :إنو إذا أكد األابطرة عزؿ نسطور كما
حدث ابلفعل ،سوؼ يكوف ذلك ابلتأكيد متضارابً وغري منسجم مع موافقتهم على ما يفعلو أصدقاء
نسطور ،من أجل االنتقاـ لو .وقد وقع على ىذه الرسالة جوفيناؿ أسقف أورشليم ،الذى كاف ىو رئيس
اجملمع منذ أف مت حبس كريلس)ٔٚ٘( .
خر وثيقة مت إرساؽبا من جانب األرثوذكس ىف أفسس ىى رسالة قصرية من كريلس إُف األساقفة الثبلثة
ثيئودببتوس  ،Theopemptusوبواتموف  ،Potamonودانياؿ الذين أرسلهم اجملمع ىف مرحلة سابقة ،إُف
القسطنطينية .ىف ىذه الرسالة يقوؿ إف عدداً من التهم الزائفة قد ُوجهت إليو ،أبنو قد أحضر معو خداماً
ونساءً من األديرة ،وأبف نسطور قد مت عزلو فقط بواسطة خداعو (كريلس) ،وليس إبرادة اجملمع .ولكن

السبح هلل فقد تبني للكونت يوحنا زيف ىذه االعامات ،وأداف الذين اعموه هبا .وابإلضافة إُف ذلك،
وكنتيجة للمرسوـ اإلمرباطورى  ،Sacraكاف اليزاؿ معتقبلً وال يعرؼ إُف أى شئ يقوده ىذا ،ولكن كاف
ينبغى عليو أف يشكر هللا ألنو استحق أف يُوضع ىف سبلسل من أجل اظبو )†( .أما أعضاء اجملمع فمن
جانبهم َف يسمحوا ألنفسهم أبى حاؿ من األحواؿ أف يضلوا أبف تكوف ؽبم شركة مع األنطاكيني ،وأعلنوا

أهنم لن يفعلوا ذلك حىت يسحب ىؤالء قراراعم الوقحة ضد رؤساء اجملمع ،ويعرتفوا ابإليباف الصحيح ،ألهنم
كانوا ما زالوا نساطرة وكانت ىذه ىى نقطة التحوؿ ىف اؼبناقشة كلها)ٔٚٙ( .
وىف نفػػس الوقػػت ،أرسػػل كهنػػة القسػػطنطينية مػػذكرة إُف اإلمرباطػػور ثيئودوسػػيوس الصػػغري ابلنيابػػة عػػن
ؾبمع أفسس موجهػة إليػو وإُف زميلػو ىف اإلمرباطوريػة ،وقػد وضػعوا ىف بػدايتها قبػل كػل شػئ القػوؿ أنػو هبػب أف
يطػػاع هللا أكثػػر مػػن اغبكػػاـ ،ولػػذلك فقػػد صػػار مػػن الواجػػب أف تقػػاؿ كلمػػة صػػروبة .مث أعلنػوا أف عػػزؿ كػػل مػػن
كػ ػريلس وفبن ػػوف بواس ػػطة األنط ػػاكيني ل ػػيس ش ػػرعياً ابلكلي ػػة ،وأهن ػػم يلتمس ػػوف م ػػن األابط ػػرة إع ػػادة األس ػػقفني
اؼبس ػػتحقني وأتيي ػػد القػ ػوانني ال ػػىت ص ػػاغتها األغلبي ػػة ىف أفس ػػس (مقاب ػػل األنط ػػاكيني) .ف ػػإف ك ػػاف كػ ػريلس قائ ػػد
( kaqhghth.jكاثيجيتيس) اجملمع عليو أف يتحمل أى شئ ضد ما ىو حق ،فإف ىذا يؤثر علػى كػل اجملمػع
الػػذى اتفػػق معػػو ،وينبغػػى معاقبػػة كػػل األسػػاقفة بػػنفس الطريقػػة الػػىت عوقػػب هبػػا كػػل مػػن ك ػريلس وفبنػػوف .لكػػن

Hefele, C.J., quoting Mansi., t. iv. p. 1441; Hardouin, t,i.p. 1597.
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† كم استهاف القديس كريلس بكل ما وبدث لو ىف مقابل الدفاع عن اإليباف وكم يستحق منا كل التكرمي.

Hefele, C.J., quoting Mansi, t. iv. p. 1447; Hardouin, t.i. p. 1601.
ٙٛ

176

األابطرة ؿبىب هللا هبب أف يفكروا ىف أف الكنيسػة الػىت أعزوىػا كاؼبربيػة ال هبػب أف تتمػزؽ ،وأف قػرف االستشػهاد
ال هبب أف يتجدد)ٔٚٚ( .
إُف ىػػذه اغبقبػػة أيض ػاً ينتمػػى خطػػاب دؼبػػاتيوس  Dalmatiusالقصػػري اؼبوجػػو إُف اجملمػػع (والػػذى سػػبق
ذكػػره) ،حيػػث يعلػػن اسػػتبلمو للخطػػاابت الػػىت وجهػػت إليػػو ،ويعػػرب عػػن أسػػفو خبصػػوص وفػػاة بعػػض أعضػػاء
اجملمع ،ويؤكد ؽبم أنو كما كاف (ىف اؼباضى) وإُف اآلف فهو يتمم رغبػات اجملمػع )ٔٚٛ( .كمػا مت إرسػاؿ خطػاب
خر من أليبيوس  Alypuisأحد كهنػة كنيسػة الرسػل ىف القسػطنطينية إُف كػريلس ،فيػو يهنئػو علػى المػو ويقارنػو

أبثناسػيوس )ٜٔٚ( .أمػػا كػريلس نفسػو فقػػد طػػوع وقػت الفػراغ الػػذى فرضػو عليػػو اغبػػبس ىف صػياغة شػػرح أوضػػح
غبروماتو اإلثىن عشر الىت كثرياً ما ىوصبت (†))ٔٛٓ( .

قاىوٌ األىطاكيني وخطاباتَه املتتالية= ()4;4
من انحية أخرى ،فقد بذؿ األنطاكيوف كل ما ىف وسعهم من جهػد لكسػب اإلمرباطػور إُف جػانبهم.

فقد أرسػلوا إليػو بواسػطة الكونػت يوحنػا وثيقػة (†*) الزالػت ابقيػة ابللغػة البلتينيػة فقػط ،ىػى خطػاب مهػذب،
يُع أظّم فوؽ كل قياس ،اؼبرسوـ اإلمرباطورى الذى صدر أخرياً (اػباص بعزؿ كريلس اٍف ،).ألنو ساَف العػاَف كلػو،
الذى تسبب ذلك اؼبصرى (كريلس) ىف بلبلتو حبسب عادتو .وبعػد وصػوؿ ىػذا اؼبرسػوـ تعجلػوا علػى التػو ،ىف
إدانػػة عػػروض كػريلس (حروماتػػو) غػػري اؼبطابقػػة (اؼبضػػادة) للبشػػائر وغػػري الرسػولية ،حيػػث ذبػرأ كػريلس إُف النطػػق
حبروـ ضد كل قديسى اؼباضى ،وكسب غبرومو ابػبداع موافقة اجملمػع ،فقػط عػن طريػق إسػاءة اسػتخداـ جهػل
البعض ومرض البعض اآلخػر ،عػبلوة علػى عنػاده ودىائػو .فكمػا كتػب األب القػديس أكػاكيوس أسػقف بػرواي
 Beroeaللمجمػػع أهنػػا حرومػػات أبوليناريػػو ،وأكػػاكيوس ىػػو األسػػقف الػػذى بلػػغ مػػن العمػػر مائػػة وعشػػر سػػنة
وعرؼ األبولينارية جيداً ،ىكذا فإهنم يلتمسوف مع الكونػت يوحنػا مػن األسػاقفة الػذين ضػللهم كػريلس والػذين
وقعػ ػوا عل ػػى ى ػػذه الع ػػروض (اغبروم ػػات) أف يعلنػ ػوا اآلف نف ػػس اػبط ػػأ ،وأف يوقعػ ػوا عل ػػى ال ػػنص النيق ػػاوى م ػػع
األنطػػاكيني .لكػػن أولئػػك قػػد رفض ػوا ذلػػك ،فبقػػى ؽبػػم (األنطػػاكيني) ببسػػاطة أف يعرتف ػوا مػػن جػػانبهم ابإليبػػاف
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† ىذا ىو الراعى الصاٌف الذى يفضل التعليم واإليباف على نفسو مهما كانت الظروؼ.

Hefele, C.J., quoting Mansi, t. v. p. 1sqq; Cyrilli Opp. Ed. Aubert, t.vi. p. 145sqq.
Hefele, C.J., pp. 93-96.
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†* وىذه الوثيقة توضح الرايء واػبداع الذى مارسو الطرؼ اؼبضاد للقديس كريلس واإليباف الصحيح ىف سبيل الوصوؿ إُف
أغراضهم.
ٜٙ

الصػػحيح ويرفض ػوا اغبرومػػات اػباطئػػة ىف الئحػػة مكتوبػػة .فػػإف القػػانوف النيقػػاوى ال وبت ػػاج إُف أيػػة إض ػػافات،
لكػػن ،حيػػث أف األابطػػرة طلبػػا إيضػػاحاً خبصػػوص القديسػػة العػػذراء والػػدة اإللػػو ،كمػػا أوعػػز بػػذلك الكونػػت
يوحنػػا ،فػػإهنم رغػػم أف ىػػذه األمػػور تتجػػاوز قػػدرات البشػػر ،إال أهنػػم مػػع التضػػرع إُف اؼبعونػػة اإلؽبيػػة ،ومػػن أجػػل
دحض أعدائهم سوؼ يعربوف عن إيباهنم" :كبن نعرتؼ أبف ربنا يسوع اؼبسيح ابن هللا الوحيػد اعبػنس ،ىػو إلػو
حقيقػػى وإنسػػاف حقيقػػى ،مػػن روح عاقلػػة وجسػػد .وأنػػو ولػػد قبػػل كػػل األزمػػاف مػػن اآلب حبسػػب الىوتػػو ،وىف
خػػر األايـ مػػن أجلنػػا ومػػن أجػػل خبلصػػنا ولػػد مػػن العػػذراء حبسػػب انسػػوتو ،مػػن جػػوىر واحػػد مػػع اآلب فيمػػا

ىبػص الىوتػو ،ومػن جػوىر واحػد معنػا فيمػا ىبػص انسػوتو .ألف الطبيعتػني اربػدات معػاً  unio facter estولػذلك
فإننػػا نعػػرتؼ دبسػػيح واحػػد ،ورب واحػػد ،وابػػن واحػػد .وفقػاً ؽبػػذا االربػػاد اؼبنػػزه عػػن االخػػتبلط in confusa unio
كبن نعرتؼ أيضاً أف العذراء القديسة ىى والدة اإللو ألف هللا الكلمػة أتنػس ،وابلتجسػد منػذ أف حبػل بػو وحػد
اػبيمة (الناسوت) الىت ازبذىا منهػا (العػذراء) بنفسػو" )ٕٔٛ( .وأهنػم يضػيفوف طلبػاً إُف اإلمرباطػور ،أنػو حبسػب
عادتو ،سوؼ يضع الداينة اؼبهددة بواسطة اغبروـ اؼبصرية ربت ظل ضبايتػو ،وسػوؼ يطلػب مػن كػل األسػاقفة
رفػػض حػػروـ كػريلس وقبػػوؿ القػػانوف النيقػػاوى الثابػػت (غػػري اؼبتغػػري) ،ألنػػو بػػدوف رفػػض ىػػذه اغبػػروـ لػػيس ىنػػاؾ
احتماؿ لوجود السبلـ ىف الكنيسة)ٖٔٛ( .

أسػػاء ى ػػذا اػبطػػاب إُف ك ػريلس وأعمػػو ابألبوليناري ػػة رغ ػػم نقاوتػػو منه ػػا ،كم ػػا أن ػػو م ػػن انحي ػػة أخ ػػرى،
أض ػػعف ل ػػوـ كػ ػريلس وأص ػػدقائو م ػػن أف األنط ػػاكيني نس ػػاطرة ىف مف ػػاىيمهم ،ألف ال ػػنص ال ػػذى ص ػػاغوه وبم ػػل
مفهوماً أرثوذكسياً دقيقػاً ،وابلتػاُف فقػد وافػق عليػو كػريلس نفسػو )†(.لكػن األنطػاكيوف أخفػوا ىف ىػذا اػبطػاب

حقيقػػة أنػػو َف يوافػػق كػػل أعضػػاء فػريقهم علػػى ىػػذا الشػػكل لئليبػػاف ،كمػػا نعلػػم مػػن خطػػاب األسػػقف ألكسػػندر
أسػػقف ىرياب ػوليس ،الػػذى يصػػف نفسػػو أبنػػو ابلتأكيػػد لنسػػطور ،وأنػػو ضػػد ( ثيئوتوكػػوس) وىػػذا
الػػنص اػبػػاص ابألنطػػاكيني ،ويػػتهم الػػنص األنطػػاكى ابلبهتػػاف واػببػػث ،ألنػػو علػػى الػػرغم مػػن أف اإلمرباطػػور َف
يطلػػب ىػػذا اإليضػػاح ،ف ػإف ىػػذا الػػنص ىبػػوف النسػػطورية اؼبسػػتقيمة )ٔٛٗ( .كبػػن نػػرى إذف أف ك ػريلس يبكنػػو
بعػػدؿ أف يػػتهم علػػى األقػػل بعػػض األنطػػاكيني ابلنسػػطورية ،وأف أتكيػػده الػػذى أكػػده مػػن قبػػل ،مػػن أف اػبػػبلؼ
خبصوص الثيئوتوكوس  ظهر بني األنطاكيني أنفسهم ،كاف يتفق مع اغبق ابلصواب.

Hefele, C.J., Cf. 155.
Hefele, C.J., quoting Mansi, t. v. p. 781sqq.; Hardouin, t.i. p. 1557.
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† وافق القديس كريلس على النص حىت عبارة "الىت ازبذىا منها بنفسو" والىت وضعنا عندىا رقم (ٕ )ٔٛىف اؽبامش .ولكن
العبارات التالية َف يعرتؼ هبا القديس كريلس ألهنا كانت إضافة ىف رسالة األنطاكيني إُف اإلمرباطور.
Hefele, C.J., quoting Mansi, t. v. p. 874.
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يشػػري األنطػػاكيوف ىف ىػػذا اػبطػػاب الػػذى ذك ػرانه أنػػو قػػد مت توجيهػػو إُف األابطػػرة ،ىف وثيقػػة أصػػدروىا
بعػػد وصػػوؿ الكونػػت يوحنػػا ،فيهػػا هبػػددوف القػػانوف النيقػػاوى مػػن جانػػب ،ومػػن جانػػب خػػر يرفضػػوف حػػروـ
كريلس اإلثىن عشر إبعبلف مكتوب .ىذا اؼبستند الزاؿ ابقياً ىف وثيقة نسبت عن طريق اػبطأ إُف حقبػة زمنيػة
أسػػبق ،ولكنهػػا ابلتأكيػػد ال يبكػػن أف تكػػوف قػػد صػػدرت قبػػل وصػػوؿ الكونػػت يوحنػػا ألهنػػا تػػتكلم عػػن ثبلث ػة
مراسيم موجهة من اإلمرباطور إُف اجملمع .ىذه ىى اإليضاحات اجملمعيػة الػىت مت ذكرىػا سػابقاً والػىت وقػع عليهػا
يوحنا األنطاكى وكل أتباعو وعنواهنا )ٔٛ٘( .De Schismaticis
ىف ذلك الوقت مت إرساؿ خطاب اثلث (†) من اجملمع األنطػاكى  concilicabulumىف أفسػس إُف
الكهنػػة والرىبػػاف والشػػعب األنطػػاكى ،حيػػث يقصػػوف دبػػدح كبػػري ىف أنفسػػهم ،كػػل مػػا مت عملػػو حػػىت الوق ػػت
اغباضر ،مث يعقبوف أبف كريلس وفبنوف حىت ىف حبسػهما اؼبغلػقَ ،ف يصػبل إُف فكػر أفضػل ،وأهنمػا الزاال يلقيػاف

اعبميػػع ىف البلبلػػة بصػػورة واضػػحة ،نتيجػػة ليأسػػهما .حيػػث قػػاال إهنمػػا َف يضػػطراب خبصػػوص اغبػػرـ مػػن الشػػركة
الػػذى مت نطقػػو ،وإهنمػػا اسػػتمرا ىف مهامهمػػا الروحيػػة .وابلتػػاُف ،فإنػػو وفق ػاً للق ػوانني الكنسػػية (قػػانوف ٗ جملمػػع
أنطاكيػػة ٖٔٗ) ،ال يبكػػن إرجاعهمػػا ،وألهنمػػا يعرفػػاف ذلػػك جيػػداً ،فإهنمػػا يسػػعياف إُف أف هبعػػبل االضػػطراب
يسػػتمر ىف الكنيسػػة .مث يض ػػيفوف أنػػو قػػد يك ػػوف ؽبػػم رج ػاء صػػاٌف ىف أنطاكيػػة ،وىػػم يش ػػكروف هللا علػػى م ػػا مت
عملو ،ويتضرعوف من أجل الزلة ،ويلقوف عظات ضد العقيدة الكافرة الىت لكريلس ،ويقػودوف للقضػاء كػل مػن
وباوؿ نشرىا أبية طريقة)ٔٛٙ( .
ىف نفػػس الوقػػت التجػػأ اجملمػػع الزائػػف (†*) إُف األسػػقف اؼبسػػن أكػػاكيوس أسػػقف بػػريواي وأكػػدوا لػػو
ضباسهم ضد األبولينارية ،وأعلنوا أنو حىت ىف الوقت اغباضر فإف الذين ضلوا بسبب كريلس سػوؼ ال يطيعػوف
األمػػر اإلمرباطػػورى أو سػػوؼ يرفضػػوف ىػػذه اغبػػروـ الزائفػػة .وقػػد أصػػدر األنطػػاكيوف بصػػعوبة تفنيػػداًكػػامبلً ؽبػػذه
اغبروـ (اػباصة بكريلس) ،ودعوا خصومهم إُف مناظرة عليها؛ ىؤالء اػبصػوـ (اؼبوالػوف لكػريلس) َف وبضػروا بػل
اس ػػتمروا يبلبل ػػوف ك ػػل ش ػػئ ،وكػ ػػانوا يرس ػػلوف إُف ك ػػل اؼب ػػدف واألق ػػاليم رسػ ػػائل كاذب ػػة مليئ ػػة ابالعام ػػات ضػ ػػد
األنطاكيني .لكنهم َف يستطيعوا تضليل أحد سوى البسطاء ،ألف اعبميع كانوا يعرفوف أف ما يصدر عػن رجػاؿ
Hefele, C.J., quoting Mansi, t. iv. p. 1375; Hardouin, t.i. p. 1535.
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† يضيفوف فيو افرتاءات جديدة ضد القديس كريلس ،لكن كل ىذا يبني عظمة القديس كريلس الذى من أجل وحدة اإليباف
صفح ونسى اإلساءة وكتب بكل اغبب رسالة اؼبصاغبة إُف يوحنا األنطاكى بعد أف كتب ىو رسالة أعلن فيها اإليباف
الصحيح .والرسالتني مرفقتني ىف ملحق رقم ٕ وملحق رقم ٖ من ىذا الكتاب.
Hefele, C.J., quoting Mansi, t. v. p. 784; Hardouin, t.i. p. 1559.
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†* ىذه الفقرة كلها للمجمع األنطاكى وىى ربمل كثري من االعامات الظاؼبة والكاذبة ضد القديس كريلس كما تبني كم
آتمروا ضده بطرؽ خبيثة.
ٔٚ

ـبلػػوعني لػػيس لػػو سػػلطة علػػى اإلطػػبلؽ .وسػػيظلوا ـبلػػوعني لؤلبػػد ،ألهنػػم حػػىت بعػػد حػػرمهم مػػن الشػػركة كػػانوا
يتمم ػػوف مه ػػامهم الروحي ػػة .وق ػػد ك ػػاف ح ػػبس كػ ػريلس وفبن ػػوف حبسػ ػاً دقيقػ ػاً مراقب ػاً بواس ػػطة جن ػػود ل ػػيبلً وهن ػػاراً.
وأكػػاكيوس يشػػكر هللا ويتضػػرع مػػن أجػػل األنطػػاكيني كمػػا يتضػػرع مػػن أجػػل مػػن زل ػوا حػػىت يعػػودوا إُف اإليبػػاف
القدمي)ٔٛٚ( .

اسإمرباطور جينع إليُ ميدوبني مً الطرفني = (;;)4
كانت عبهود دؼباتيوس واألساقفة اؼبوجودين ىف القسطنطينية نتائجهػا اؼبرجػوة ،وقػد علػق األسػاقفة ىف
خطػػاهبم إُف ؾبمػػع أفسػػس الػػذى سػػبق ذكػػره ،أنػػو قػػد شػػاع عػػن اإلمرباطػػور أنػػو قػػد اقتػػىن نظػػرة أكثػػر صػػدقاً
للقضية )ٜٔٛ( .أما كيف جاء ىذا التغيري التدرهبى فهذا غري معروؼ ،لكننا نعرؼ فقط أف ثيئودوسػيوس قػد
عػػزـ اآلف علػػى أف يػػذعن ؼبطلػػب اجملمػػع ،ويسػػتمع بنفسػػو إُف منػػدوبني مػػن الطػػرفني .يظػػن ابرونيػػوس Baronius
أف ىزيبػػة اعبن ػراؿ أسػػبار  Asparىف حربػػو ضػػد الونػػداؿ  Vandalsىف أفريقيػػا ىػػو الػػذى صػػدـ اإلمرباطػػور وغػػريه،
لكن تلمونت  Tillemontيشري إُف ما ىو ضد ذلك ،وىو ؿبق ،ألنو من جانب ،فػإف اإلمرباطػور ثيئودوسػيوس
كاف قد ازبذ اػبطوات اػباطئة السابقة جملرد اعبهل ،وليس نتيجة ؼبشػيئة شػريرة ،وابلتػاُف فإنػو َف يكػن يعتػرب أف
سوء اغبظ ىذا ىو عقوبة من هللا .ومن جانػب خػر فػإف ىػذه الواقعػة اغبربيػة الفاشػلة َف ربػدث قبػل أغسػطس
ٖٔٗـ ،وابلتاُف فإف النتيجة َف تكن قد عرفت بعد ىف القسطنطينية)ٜٔٓ( .
إف اؼبرسوـ الذى صبع اإلمرباطور بواسطتو شبانية فبثلني لكل من الطرفني للمثوؿ أمامػو ،لػيس ابقيػاً إُف
الوقت اغباضر ،لكننا (†) نتعرؼ عليو من نتائجو فقط ومن كتاابت الطػرفني .فقػد عػرؼ الكونػت يوحنػا كػبل
الطػػرفني بػػو وأسػػرع الطرفػػاف ىف انتخػػاب وإرسػػاؿ أعضػػاءىم اؼبفوضػػني .مػػن جانػػب اجملمػػع مت انتخػػاب الكػػاىن
الروم ػػاىن والنائ ػػب الب ػػاابوى فيلي ػػب واألس ػػقف أرك ػػاديوس (أيض ػاً انئ ػػب ابابوى) وجوفين ػػاؿ (أس ػػقف أورش ػػليم)
وفبلفيػػاف (أسػػقف فيلػػىب) وفػػريمس ( Firmusأسػػقف قيص ػرية كبادوكيػػا) وثيػػؤدوتس (أسػػقف انق ػرا) وأكػػاكيوس

(أسػػقف مليتػػني) ويوبيتػػوس (أسػػقف بتوؼبػػايس ىف أفريقيػػا) )ٜٔٔ( .أمػػا كػريلس فقػػد كػػاف يسػػره أف يكػػوف ضػػمن
ىؤالء اؼبندوبني ،لكنػو كػاف مضػطراً ىػو وفبنػوف إُف البقػاء ىف اغبػبس .مػن اعبانػب األنطػاكى عُهػد ابلتمثيػل إُف
كػل مػػن يوحنػا األنطػػاكى ويوحنػا الدمشػػقى وىيمريػوس النيقوميػػدى وابولػس أسػػقف اميصػا  Emisaومكػػاريوس
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Hefele, C.J., quoting Mansi, t. v. p. 785; Hardouin, t.i. p. 1560.
Hefele, C.J., pp. 96-104.
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Hefele, C.J., quoting Mansi, t. iv. p. 1450; Hardouin, t.i. p. 1603.
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Hefele, C.J., quoting Baron. ad ann. 431, n. 137 sqq.; Tillemont, Memoires, t.xiv. note 61, Sur St.
Cyrille.
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† نذكر القارئ أف اؼبتكلم ىنا ىو اؼبؤرخ ىيفيلى.

Hefele, C.J., quoting Mansi, t. iv. p. 1458; Hardouin, t.i. p. 1610; Tillemont Memoires t.xiv. p. 471.
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أسقف الودكية وابرقبويس أسقف خالكيس  Apringuis of Chalcisوثيئودوريث أسقف قورش وىيبلديػوس
أسقف بتلتمايس (ىف فينيقية))ٜٕٔ( .
ن ػػص التف ػػويض ال ػػذى عه ػػد ب ػػو اجملم ػػع األرثوذكس ػػى إُف فبثلي ػػو ى ػػو ك ػػاآلتى (م ػػع بع ػػض التص ػػرؼ ىف
الرتصبة) " :حيث أف األابطرة ؿبػىب هللا قػد أعطػوان اإلذف ابسػم العػاَف كلػو ،الػذى يبثلػو اجملمػع ،وىػو يناضػل مػن
أج ػػل اإليب ػػاف الص ػػحيح ،إبرس ػػاؿ س ػػفارة إُف القس ػػطنطينية لص ػػاٌف األرثوذكس ػػية واألس ػػاقفة القديس ػػني كػ ػريلس
وفبنوف ،فقد اخرتانكم ؽبذا الغرض ونعطيكم التوجيهات التاليػة :قبػل كػل شػئ هبػب أال توافقػوا علػى أيػة شػركة
مع يوحنا األنطاكى وؾبمعو اؼبارد (اؼبرتػد) ألهنػم رفضػوا أف يشػرتكوا معنػا ىف إبعػاد نسػطور ،ألهنػم كػانوا عمػبلءه
حىت وقت مغادرتكم ،وألهنم ذبرأوا علػى إدانػة كػريلس وفبنػوف وىف ىػذا ـبالفػة عبميػع القػوانني ،ولكػن ابألخػص
ألهنػػم إُف اليػػوـ يػػدافعوف عػػن عقائػػد نسػػطور ،عػػبلوة علػػى ذلػػك فػػإف كثػػري مػػنهم بيبلجي ػوف وؽبػػذا السػػبب مت
عزؽبم .وأخرياً ألهنم َف يرتعدوا من االفرتاء على أعضاء ؾبمػع العػاَف كلػو أبهنػم ىراطقػة .أمػا إذا طلػب اإلمرباطػور
ذلػػك علػػى عجػػل (وألننػػا هبػػب أف نطيعػػو دائم ػاً حينمػػا يكػػوف ىف إمكاننػػا) فسػػوؼ عبػػوف األنطػػاكيني الشػػركة
بشرط توقيعهم على عزؿ نسطور ،وطلػب غفػراف اجملمػع ربريػرايً .وخبصػوص كػريلس وفبنػوف ،ىف الدرجػة األوُف،
أف يقوم ػوا حبػػرـ اؽبرطقػػات اػباصػػة بنسػػطور ورفػػض أتباعػػو ،وازبػػاذ ربركػػات مشػػرتكة مػػع اجملمػػع إلعػػادة ك ػريلس
وفبن ػػوف .ع ػػبلوة عل ػػى ذل ػػك ،هبػػب أف تكون ػوا عل ػػى اتص ػػاؿ ابجملم ػػع ىف كػػل نقط ػػة ،حي ػػث إف الع ػػودة الكامل ػػة
للسبلـ مع األنطاكيني ربتاج إُف موافقػة اجملمػع .وهبػب أال تسػمحوا ابلشػركة لؤلنطػاكيني حػىت يعػود إُف اجملمػع
رؤساؤه (كريلس وفبنوف)" .وقع علػى ىػذه الوثيقػة برينيػانوس أسػقف برجػة  Berinianus of Pergeالػذى قػد

يكوف ىو أكرب اؼبطارنة سناً ىف ذلك الوقت (كما كاف جوفيناؿ وسط اؼبمثلني) لذلك رأس اجملمع)ٜٖٔ( .
وقد ائتمن أعضاء اجملمع مندوبيهم بتوصػيل اػبطػاب التػاُف لؤلابطػرة ،قػالوا" :إهنمػا قػد اسػتجااب أخػرياً
لتضرعات اجملمػع وظبحػا أف ينقػل إليهمػا األمػر إبرسػاؿ فبثلػني عػن طريػق الكونػت يوحنػا .وقػد شػكرنبا أعضػاء
اجملمػع علػى ذلػك وأرسػلوا أركػاديوس إٍف( .الكػاىن الرومػاىن فيليػب يػدعى ىنػا  )ultimo locoكممثلػني ؽبػم،
وإهنػػم يرتجػػوف اإلمرباطػػور مػػن جػػانبهم مػػن أجػػل قبػػوؿ خػأّػري وظبػػاع متفضػػل .وىف نفػػس الوقػػت يػػذكروف ىف ىػػذا

اػبطاب األمر الذى يثقل عليهم كثرياً .مث يقصوف كيف استدعى نسطور إُف احملاكمػة بعػد فػوات اؼبػدة احملػددة
بستة عشر يوماً ،وَف وبضر ،وكيف سلك يوحنا األنطاكى وأتباعو ،وكيف عزلوا كريلس وفبنوف ،وكيػف خػدعوا
اإلمرباطور بدىاء ،وما مت عملو مػن جانػب اجملمػع .وأهنػم اآلف بواسػطة خطػاهبم وفبثلػيهم يقبأّلػوف ركػب األابطػرة
ويتضػػرعوف أف يبطػػل اغبكػػم الػػذى صػػدر ضػػد ك ػريلس وفبنػػوف بواسػػطة اػبػػداع ،وأف يعػػاد إُف اجملمػػع رؤسػػاؤه،
Hefele, C.J., quoting Mansi, t. iv. p. 1399; Hardouin, t.i. p. 1582.
Hefele, C.J., quoting Mansi, t. iv. p. 1457sqq.; Hardouin, t.i. p. 1609sqq.
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ألهنمػػا ذوى إيبػػاف قػػومي ،وقػػد شػػاركهما اجملمػػع كلػػو ىف إيباهنمػػا كمػػا أعلنػوا كتابػةً .وىف ىػػذين الرأسػػني يعتػػرب كػػل
اجملمع أنفسهم سجناء وىم اآلف يطالبوف األابطرة إبطبلقهما من القيود")ٜٔٗ( .
َف يفشػػل األنطػػاكيوف أيض ػاً ىف أف يعهػػدوا ؼبمثلػػيهم الػػذين سػػبق ذكػػرىم ،بتفػػويض مكتػػوب ينعكػػف
فقػط علػػى عبػػارات عامػة خاصػػة ابغبقػػوؽ والواجبػات ؼبػػن يػػتم انتخػاهبم ،ويشػػرتط التصػػديق علػى كػػل إجػراءات
اجملمع األنطاكى .إف مػا سػوؼ يرضػى الكػل ،ىػو رفػض اغبرومػات اؽبرطوقيػة اػباصػة بكػريلس فقػط .وقػد وقػع
ك ػػل االنط ػػاكيني وعل ػػى رأس ػػهم ألكس ػػندر أس ػػقف ىريابػ ػوليس ودوروثيئ ػػوس أس ػػقف م ػػاركينوبوليس عل ػػى ى ػػذا
التفويض)ٜٔ٘( .

اجتناع ممجلى الطرفني فى خلقيدوىية = ()ٜٔٙ
من خطاب قصري من اؼبندوبني األنطاكيني إُف اجملمع األنطاكى  conciliabulumبتاريخ ٔٔسػبتمرب
ٖٔٗـ نعػرؼ أف اإلمرباطػور ثيئودوسػيوس كػػاف قػد غػري خطتػػو ىف غضػوف ذلػك ،فلػػم يسػمح ألى مػن الطػػرفني
ابلدخوؿ إُف القسطنطينية ،لكنو أمرىم ابلتوجو إُف خلقيدونية (الىت تقابل القسطنطينية ويفصلها عنها مضػيق
البوسػػفور  )Bosporusوانتظػػاره ىنػػاؾ .كػػاف ىف رأى األنطػػاكيني ،أف االضػػطراابت الػػىت حػػدثت وسػػط الرىبػػاف
ىى الىت حثت اإلمرباطور على ازباذ ىذه اػبطوة .وىف نفس الوقت نعرؼ من ىػذا اػبطػاب أنػو قػد مت إخطػار
نسػػطور ،قبػػل ذلػػك التػػاريخ بثمانيػػة أايـ ،بػػرتؾ أفسػػس والعػػودة إُف الػػدير الػػذى كػػاف راىب ػاً فيػػو مػػن قبػػل .وقػػد

اعرتض اؼبندوبوف األنطاكيوف على ىذه اػبطوة ،ألهنا كانت تبدو مؤيدة للحكم غري العػادؿ (†) الصػادر ضػد
نسػػطور .وقػػد أعلن ػوا بعػػد ذلػػك اسػػتعدادىم للنضػػاؿ ىف سػػبيل اإليبػػاف حػػىت الػػدـ )*†( ،وعلق ػوا أبهنػػم يتوقعػػوف
ؾبيػئ اإلمرباطػػور ىف ىػػذا اليػػوـ ،وىػػو اغبػػادى عشػػر مػػن شػػهر سػػبتمرب .أخػرياً اسػػتودعوا أنفسػػهم إُف تضػػرعات
أصدقائهم ،الذين يتمنوف ؽبم التمسك ابإليبػاف .وىبتمػوف أبف ىيمريػوس ( Himeriusأسػقف نيقوميػداي وأحػد
اؼبمثلني األنطاكني الذى مرض ىف الطريق) َف يصل بعد)ٜٔٚ( .
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Hefele, C.J., quoting Mansi, t. iv. p. 1462, t.v.p.651; Hardouin, t.i. p. 1611.
Hefele, C.J., quoting Mansi, t. iv. p. 1399, t.v.p.791; Hardouin, t.i. p. 1562.
196
Hefele, C.J.,pp 99-104.
195

† ىف رأى الطرؼ اؼبعادى للقديس كريلس.
†* َف يكن إيباهنم سليماً كما َف وبدث أهنم انضلوا من أجلو حىت الدـ ،بل ىو ؾبرد أسلوب ـبادع لكسب الناس ىف صفهم.
فمثبلً حينما صدر أمر اإلمرباطور بعزؿ نسطور التزموا الصمت بل مدحوا حكمة اإلمرباطور (انظر صفحة ٕ٘ٔمن ىذا
الكتاب).
Hefele, C.J., quoting Hardouin, t.i.p.1568; Mansi, t.iv.p.1406; t.v.p. 794.
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بلغ إُف مسامعنا (†) أف نسطور تلقى إنذاراً برتؾ أفسس ىف غضوف مغادرة مندوىب الطػرفني ووصػوؽبم
إُف خلقيدونية .والزاؿ اؼبنشور الذى أعلن لػو فيػو ذلػك موجػوداً ،وإف َف يكػن كلػو ،وىػو ىف الغالػب مرسػل مػن
انتيوكػػوس  Antiochusواُف الربيتػػورين  Praetoriansلكػػن وفقػاً للتقليػػد اؼبعتػػاد فقػػد صػػدر ابسػػم كػػل اغبكػػاـ.
ىػػو إنػػذار قصػػري ولطيػػف لكنػػو ؿبػػدد ،ويػػنص علػػى أنػػو بنػػاء علػػى رغبػػة نسػػطور نفسػػو ( )ٜٔٛىف مغػػادرة أفسػػس
والعودة إُف ديره السابق ،فقد أمد حبراسة ػبدمتو خػبلؿ الرحلػة .وقػد ُظبػح لػو ابختيػار الطريػق بنفسػو ،إف كػاف
ابلرب أو ابلبحػر ،لكػن كػاف علػى ىػؤالء القػائمني علػى خدمتػو أف يوصػلوه إُف ديػره (ديػر القػديس Euprepius

ىف أنطاكيػػا) .وىف اػبتػػاـ يتمنػػوف لػػو كػػل مػػا ىػػو جيػػد وصػػاٌف ؼبسػػتقبلو ،وأضػػيف أنػػو حبكمتػػو ال يبكػػن أف يعتػػاز
إُف الراحة)ٜٜٔ( .
أجػػاب نسػػطور (ٕٓٓ) أبنػػو "اسػػتلم خطػػاب الػواُف ومنػػو علػػم أبمػػر اإلمرباطػػور أنػػو هبػػب عليػػو مػػن اآلف
فصػاعداً أف يعػيش ىف الػدير .وقػد قبػل ذلػك بشػكر ،ألنػو مػػن وجهػة نظػره لػيس ىنػاؾ شػئ أكػرـ مػن أف ينفػػى
من أجل الدين .وىو يطلب فقط أف يستخدـ الواُف سعيو لػدى اإلمرباطػور أبف يػتم نشػر اؼبرسػوـ اإلمرباطػورى
ىف كل الكنائس من أجل أف ترفض عقيدة كريلس الزائفة ؼبنع أذى البسطاء")*†( .
إذا عدان مرة أخرى إُف مندوىب الفريقني وؾبهوداعم ،هبب علينا أوالً أف نرثػى اؼبنيػة العظيمػة للمصػادر

األصػػلية للمعلومػػات ،خاصػػة وأنػػو ليسػػت ىنػػاؾ وثيقػػة أصػػلية واحػػدة ابقيػػة ؼبمثلػػى األرثػػوذكس ،فمػػن كػػل ىػػذا
الطرؼ َف يصػل إلينػا إال تقريػر واحػد ـبتصػر معاصػر ؼبػا مت .وحػىت الواثئػق الصػادرة عػن األنطػاكيني واإلمرباطػور
فهى انقصة بدرجة ال سبكننا من فهم اإلجراءات الىت سبت ىف خلقيدونية بتفاصػيل كافيػة .سػوؼ قبػرتئ بوضػع

القليل الػذى نعرفػو ىف الرتتيػب الػزمىن التػاُف .ىف اؼبكانػة األوُف نػذكر التقريػر القصػري اؼبػذكور أعػبله الػذى أرسػلو
مندوبو األنطاكيني ؼبن مثلوىم ،فيو يعلنوف وصوؿ اإلمرباطور ىف اغبػادى عشػر مػن شػهر سػبتمرب عػاـ ٖٔٗـ.
مث بعػػد ذلػػك ببضػػعة أايـ أرسػػلوا خطػػاابً قص ػرياً ألصػػدقائهم ىف أفسػػس ،وفيػػو أعطػػوىم تقري ػراً عػػن اإلج ػراءات
األوُف الىت سبت ىف خلقيدونية حبضور اإلمرباطور .ويعربوف عن ملء الفػرح ألف اإلمرباطػور قبػل طلػبهم بلطػف،
وإهنم انتصروا على خصومهم ،وكاف ؽبذا انطباعػاً سػيئاً .فمػن حػني آلخػر عػرض أولئػك اػبصػوـ اسػم كريلسػهم
† نذكر القارئ أف اؼبتكلم ىو اؼبؤرخ ىيفيلى ىف كل اعبزء اػباص دبجمع أفسس.
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†* واضح الدىاء الشديد الذى تكلم بو نسطور ىنا ،فهو أوالً يستدر عطف األخرين مث أنو يظهر اػبضوع واؼبثوؿ ألمر
اإلمرباطور ،ولكنو من جانب يشكك ىف عقيدة القديس كريلس ألنو إف شك اعبميع ىف عقيدة القديس كريلس سوؼ
تكوف النتيجة أف يتربر ىو ،ومن جانب خر يوحى للناس أنو يضحى من أجل اإليباف.
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والتمس ػوا أف يسػػمح لػػو ابغبضػػور ليتػػوُف قضػػيتو بنفسػػو .لكػػنهم َف ينػػالوا مطلػػبهم ،بػػل كػػاف ىنػػاؾ تصػػميم علػػى
وج ػػوب مراع ػػاة اإليبػػاف وأتكي ػػد عقيػػدة اآلابء القديس ػػني .وأمػػا األنط ػػاكيوف فقػػد ق ػػاوموا (عارض ػوا) أك ػػاكيوس

أسػػقف مليتػػني صػػديق كػريلس ،ألنػػو أكػػد أف البلىػػوت قابػػل لػػؤلَف (†) .عنػػد ىػػذا التجػػديف تكػػدر اإلمرباطػػور
جػػداً حػػىت أنػػو حػػرؾ رداءه القرمػػزى ،واتفػػق معػػو ىف ذلػػك كػػل الشػػيوخ اجملتمعػػني .وىف النهايػػة أمػػر اإلمرباطػػور أف
يق ّأدـ لو كبل الطرفني تقريراً مكتوابً عن إيباهنم ،وقػد أجػابوا أبهنػم لػن يسػتطيعوا أف يقػ ّأدموا أى إيضػاح خػر غػري
إيباف نيقيػة ،وقػد أرضػى ىػذا أيضػاً اإلمرباطػور كثػرياً .وقػد خرجػت كػل القسػطنطينية إلػيهم ترتجػاىم أف يناضػلوا
بشػػجاعة ىف سػػبيل اإليبػػاف .وىف اػبتػػاـ ضػػموا نسػػختني لئليبػػاف اؼبعلػػن ىف نيقيػػة ،معينػػني لئلمرباطػػور حػػىت يوقػػع
عليهما أعضاء اجملمع األنطاكى  conciliabulumأبيديهم)ٕٓٔ( .
فػرح األنطػػاكيوف ىف أفسػػس فرحػاً عظيمػاً هبػػذا ،وللحػاؿ أعػػادوا الػػوثيقتني وعليهمػا توقيعػػاعم ،مؤكػػدين

ؼبمثلػػيهم ىف ردىػػم ،أف يفضػػلوا اؼبػػوت علػػى قبػػوؿ أى حػػرـ ىرطػػوقى خػػاص بك ػريلس .وإف كانػػت ىػػذه اغبػػروـ
ىرطوقيػػة ،فبالتػػاُف تكػػوف أحكػػاـ العػػزؿ الػػىت نطػػق هبػػا أتبػػاع ىػػذه اغبػػروـ الغيػػة وغػػري معمػػوؿ هبػػا (ىػػم يشػػريوف
ابلتحديػػد إُف اغبػػروـ الػػىت صػػدرت ضػػد نسػػطور كمػػا ىػػو مبػػني ىف اػبطػػاب التػػاُف) .وقػػد اسػػتأمنوا اؼببعػػوثني أف
ينػػالوا مػػن اإلمرباطػػور رفػػض الفصػػلني اػباصػػني حبػػروـ ك ػريلس وأحكػػاـ العػػزؿ ،وأرسػػلوا إلػػيهم نسػػخة مػػن شػػرح

اغبروـ الىت وضعها كريلس حديثاً ،حىت يبكنهم أبكثر سهولة أف يبينوا كفره)ٕٕٓ( .
وق ػ ػػع عل ػ ػػى ى ػ ػػذه الوثيق ػ ػػة اثن ػ ػػاف وأربع ػ ػػوف اتبعػ ػ ػاً للجان ػ ػػب األنط ػ ػػاكى وعل ػ ػػى رأس ػ ػػهم ترانكيلين ػ ػػوس
 Tranquillinusاألنطاكى ىف بيسػيديو (ٖٕٓ) وىف نفػس الوقػت أرسػلوا خطػاابً إُف اإلمرباطػور يشػكرونو فيػو علػى

اس ػػتقبالو اغبس ػػن ؼبمثل ػػيهم ويبج ػػدوف ضباس ػػو لئليب ػػاف ويتش ػػفعوف ىف نس ػػطور دوف ذك ػػر اظبػ ػو بطريق ػػة مباش ػػرة،
ويقولػػوف أف عزلػػو بواسػػطة اعبانػػب اؽبرطػػوقى الػػذى لك ػريلس ىػػو ابطػػل )ٕٓٗ( .ىف حقبػػة سػػابقة ،حينمػػا نطػػق
اإلمرباطػػور ابغبكػػم بعػػزؿ نسػػطور وىف نفػػس الوقػػت بعػػزؿ كػريلس وفبنػػوف احتفظ ػوا بصػػمت اعببنػػاء ،بػػل مػػدحوا
حكمػػة اإلمرباطػػور ،وفصػػلوا أنفسػػهم ابلكليػػة عػػن نسػػطور ،فبػػا جعػػل أحػػد أصػػدقائهم وىػػو ألكسػػندر أسػػقف
ىريابػػوليس يػػؤنبهم علػػى فعلهػػم ىػػذا .واآلف علػػى النقػػيض ،يبػػدو أف السػػاعة قػػد حانػػت لكػػى ي ػزاح القنػػاع عػػن

† ىذه عمة نسطورية ضد ذوى اإليباف القومي ألف نسطور وكل أتباعو َف يفهموا حقيقة سر التجسد وارباد البلىوت
ابلناسوت ىف شخص واحد .وىذا اػبطاب من اجملمع األنطاكى يبني بغضهم الشديد للقديس كريلس وحيلهم اؼباكرة.
201

Hefele, C.J., quoting Mansi, t. iv. p. 1411, t.v.p.795; Hardouin, t.i. p. 1572.
Hefele, C.J., quoting Hardouin, t.i.p.1577; Mansi, t.iv.p.1417, Synodicon, ibid. t.v. p. 795-797.
203
Hefele, C.J., quoting Mansi, t. v.p.797; Hardouin, t.i. p. 1578.
204
Hefele, C.J., quoting Hardouin, t.i.p.1579; Mansi, t.iv.p.1419, Synodicon, ibid. t.v. p. 797.
202

ٚٙ

وجػػوىهم ،ومػػرة أخػػرى ينحػػازوف إُف نسػػطور )†( .لكػػنهم خػػدعوا أنفسػػهم و مػػاؽبم الدمويػػة َف تصػػل إُف سبامهػػا
أبى حاؿ.
كانت ىناؾ أربع جلسات أخرى ىف خلقيدونية بعد ىػذه اعبلسػة األوُف ،أو ؾبموعػة مػن اؼبفاوضػات
الػػىت سبػػت ىف حضػػور اإلمرباطػػور ،لكػػن َف ربفػػظ ؽبػػا أى تفاصػػيل .لػػيس ىنػػاؾ سػػوى قصاصػػات قليلػػة قصػػرية
لثيئودوريث (ٕ٘ٓ) ربتوى على ىجوـ عنيف ضد راء أتباع كػريلس وىػى خاصػة ابلكلمػات الػىت ألقاىػا خػبلؿ
ى ػػذه اؼبفاوض ػػات .ك ػػل الواثئ ػػق األخ ػػرى اؼبوج ػػودة الحق ػػة ؽب ػػذه اعبلس ػػة ،وعل ػػى األخ ػػص خط ػػاب م ػػن فبثل ػػى
األنطاكيني إُف روفس  Rufusرئػيس أسػاقفة تسػالونيكى ،حػث فيػو يوليػاف أسػقف سػارديكا  Sardicaوعضػو
اجملمػػع األنطػػاكى  )ٕٓٙ( conciliabulumربري ػرايً أبال يسػػمح أبيػػة إضػػافة إُف قػػانوف اإليبػػاف النيقػػاوى وال أبف
وبذؼ منو شئ .وقد مدحو اؼبندوبوف على ذلك ،وتكلموا اثنية عن أبولينارية كػريلس ،وعػن نضػاؽبم مػن أجػل
اإليبػاف النيقػاوى ،وعػػن عػزؿ كػريلس وفبنػػوف ،واسػتحالة عودعمػػا (ألهنمػا اسػتمرا ىف فبارسػػة مهامهمػا الروحيػػة)،
وعن عناد فريق كريلس .وكاف اإلمرباطور قد أنذر مبعوثى ىذا الفريق ىف طبس جلسات إمػا أف يرفضػوا فصػوؿ
(ح ػػروـ) كػ ػريلس ألهن ػػا مض ػػادة لئليب ػػاف أو أف يثبتػ ػوا مطابقته ػػا لعقي ػػدة اآلابء القديس ػػني ىف من ػػاظرة .وق ػػد صب ػػع
األنطػػاكيوف ألنفسػػهم ب ػراىني كاملػػة ضػػد ىػػذه العقائػػد ،مػػع دالئػػل مػػن ابسػػيليوس أسػػقف قيص ػرية وأثناسػػيوس
ودماسػػوس أسػػقف رومػػا وأمربوسػػيوس أسػػقف مػػيبلف ،وأعط ػوا الػػبعض منهػػا (لكػػن ال تتضػػمن فق ػرات ابئيػػة)
ؼبصػلحة روفػوس ،ليثبتػوا أف كػريلس كػػاف أريوسػياً وأفنوميػاً .كػاف لػدى الكثػػري مػن األسػػاقفة الشػرقيني والبلتينيػػني
نف ػػس النظ ػػرة ابلكلي ػػة )†( .وىف ى ػػذا كت ػػب األس ػػقف م ػػارتني أس ػػقف م ػػيبلف إل ػػيهم ،وأرس ػػل كت ػػاب الق ػػديس
أمربوسػػيوس  De Dominica Incarnationالػػذى يعلأّػػم بعكػػس ىػػذه الفصػػوؿ (اغبػػروـ) اؽبرطوقيػػة)ٕٓٚ( .
وعػػبلوة علػػى ذلػػك ،فقػػد قػػالوا إف كػريلس وفبنػػوف َف يزيفػػا اإليبػػاف فقػػط بػػل انتهكػػا كػػل الشػرائع القانونيػػة ،وقػػببل
ىراطقة مثل الببلجيني واؼبصلني ىف الشركة حىت يضػاعفا عػدد أتباعهمػا .فقػد ظنػا أنػو بواسػطة الرجػاؿ وصػرؼ
اؼبػػاؿ الكثػػري يبكنهمػػا ربطػػيم إيبػػاف اآلابء .فيجػػب علػػى روفػػوس أف يكػػوف يقظػاً مػػن أف تكػػوف لػػو شػػركة معهمػػا
† التعليق ىف ىذه الفقرة ىو للمؤرخ ىيفيلى.
205

;Hefele, C.J., quoting Schulze edition of the works of Theodoret, t.v.p.104 f.; Hardouin, t.iii.p.136
Mansi,t.ix.p.292sq.
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Hefele, C.J., quoting Mansi, t.v.p.797; Hardouin, t.i.p. 1578.

† لقد ذُكر عموماً كما ذُكر ابلتحديد أف ثيئودوريت قاؿ أف البلتني كانوا ىف اعبانب اؼبضاد لنسطور (ىامش صفحة ٗٓٔ
من كتاب اؼبؤرخ ىيفيلى) كما أف كل ما ذكر ىف ىذا اػبطاب َف يكن صحيحاً ،ويعوزان الوقت إذا قمنا بتفنيد كل ما
يقولوف.
Hefele, C.J., quoting Mansi, t.v.p.807.
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وأف يعلن ىف كل مكاف أف فصوؽبما (حرومهما) أبولينارية )*†( .ختامػاً ،أرسػلت نسػخة مػن ىػذا اػبطػاب إُف
اإلمرباطور وعرضت أمامو وفيها ينطقوف ابإليباف النيقاوى ويقاوموف حروـ كريلس)ٕٓٛ( .

اسإمرباطور يقرر لصاحل األرثوذكض وجينع ممجليَه إىل القصطيطييية = (<)53
اضػػطربت طموحػػات األنطػػاكيني بصػػورة أكػػرب حينمػػا كتػػب ثيئودوريػػت مػػن خلقيدونيػػة إُف ألكسػػندر
أسقف ىريابوليس ما يلىَ" :ف يرتكوا أى نػوع مػن التصػادؽ أو اإلغبػاح أو اغبػث أو اللباقػة إال واسػتخدموه مػع
اإلمرباطور وؾبلس شيوخو حػىت يُقبػل القػانوف النيقػاوى وحػده وتُػرفض اؽبرطقػة اغبديثػة .لكػن إُف يومنػا اغباضػر

ليس ؽبم أى أتثري ،رغم أهنم أقسموا لئلمرباطػور أنػو مػن اؼبسػتحيل ابلنسػبة إلػيهم أف يتفقػوا مػع كػريلس وفبنػوف.
فكلمػا سػػعوا أكثػػر إُف اغبػػديث عػػن نسػػطور حبمػػاس إُف اإلمرباطػػور وؾبلػػس الشػػيوخ ،كلمػػا كػػانوا يتهمػػوف أكثػػر
أبهنػم وبيػػدوف عػػن تصػميمهم األوؿ ،فالعػػداوة ضػػده كانػت عظيمػػة جػػداً ،وقػد أعلػػن اإلمرباطػػور بقػرار أنػػو لػػيس
ألحد أف هبرتئ ابلتكلم معو عن ىذا الرجل مرة أخرى .لكن طاؼبا ىم ىنا فإهنم سػوؼ يشػغلوف أنفسػهم هبػذا
األب نسطور ،ىف اقتناع أنو قد أسئ إليو .من نواحى أخرى فإهنم عمومػاً يتمنػوف أف ينطلقػوا مػن ىػذا اؼبكػاف،
ألنو ليس ىناؾ أمل بعد ىف أى قباح ،حيث إف اغبكاـ (الضباط وموظفى الببلط اإلمرباطورى الػرظبيني الػذين
عل ػػيهم أف وبكم ػ ػوا بػ ػػني الف ػ ػريقني) يسػ ػػهل نػ ػػيلهم بواس ػػطة الػ ػػذىب (اؼبػ ػػاؿ) ،وى ػػم متمسػ ػػكوف أبف البلىػ ػػوت
والناسوت ّأ
يكوانف طبيعة واحدة .لكن على النقيض مػن ذلػك ،فػإف شػعب القسػطنطينية سػلكوا بصػورة تػدعو

لئلعجػػاب ،فكث ػرياً مػػا خرج ػوا ؼببلقػػاة اؼبنػػدوبني األنطػػاكيني .لػػذلك بػػدأ اؼبنػػدوبوف ىف إلقػػاء خطػػب ؽبػػم وعمػػل
اجتماعػات للعبػادة العامػػة معهػم ىف اإلمرباطوريػة العظمػػى أوال  Aulaىف  .Rufinianumأمػا رجػاؿ اإلكلػػريوس
والرىباف فقد كانوا يعادوهنم ،وىف إحدى اؼبرات ألقػوا علػيهم اغبجػارة عنػد عػودعم مػن أحػد االجتماعػات حػىت
أف العديػػد مػػنهم جرح ػوا )ٕٔٓ( .وقػػد علػػم اإلمرباطػػور بػػذلك ،وحينمػػا قابػػل ثيئودوريػػت قػػاؿ لػػو :أنػػتم ذبتمعػػوف
بصفة غري شرعية .لكن ثيئودوريت أعلن بصػراحة كػم ىػو غػري عػادؿ أف احملػرومني (صباعػة كػريلس) يسػمح ؽبػم
إبقام ػ ػػة اػب ػ ػػدمات ىف الكن ػ ػػائس ،بينم ػ ػػا تغل ػ ػػق الكن ػ ػػائس ىف وج ػ ػػوىهم (ك ػ ػػاف الش ػ ػػعب واإلكل ػ ػػريوس وأس ػ ػػقف
خلقيدونيػػة مػػن األرثػػوذكس) .وقػػاؿ إف اإلمرباطػػور هبػػب عليػػو أف يعمػػل كمػػا عمػػل الكونػػت يوحنػػا ىف أفسػػس،
†* من اؼبؤكد أف ىذه التهم غري صحيحة ألف القديس كريلس حرـ األريوسيني البيبلجيني واؼبصلني واألبوليناريني وأعلن ذلك
مراراً( ،على أنو ال يبلـ إف كاف قد قبل من قدـ توبة منهم) .أما ابلنسبة للحروـ فقد وافق عليها اجملمع كلو كما رأينا ىف
اعبلسة األوُف.
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Hefele, C.J., quoting Mansi, t.iv.p.1411-1418; Hardouin, t.i.p.1571.
C.J. Hefele, p. 104-114.
210
Hefele, C.J., quoting Mansi, t.iv.p.1404; Hardouin, t.i.p. 1566.
209

ٚٛ

ويبنع إقامة شعائر اػبدمػة اإلؽبيػة عػن الطػرفني علػى السػواء .أجػاب اإلمرباطػور قػائبلً :أان ال أسػتطيع أف أصػدر
مث ػػل ى ػػذا األم ػػر ألس ػػقف خلقيدوني ػػة ،لك ػػن ابلنس ػػبة للمس ػػتقبل أان ال أمن ػػع اجتماع ػػات األنط ػػاكيني (ب ػػدوف
االفخارسػػتيا) .كانػػت االجتماعػػات إُف ىػػذا الوقػػت متكػػررة بكثػػرة ،لكػػنهم ىػػم أنفسػػهم كػػانوا دائم ػاً ىف خطػػر
بسبب الرىبػاف واإلكلػريوس ،وكػاف علػيهم مػن جانػب أف وبتملػوا أعمػاؿ العنػف ،ومػن جانػب خػر أف وبتملػوا
فتور اإلمرباطور ذباىهم)ٕٔٔ( .
َف يبر وقت طويل حىت اختربوا ما ىو أسوأ من ذلك .ففى أيس من إمكانية الوصػوؿ إُف اتفػاؽ ،عػاد
اإلمرباطػػور فجػػأة مػػن خلقيدونيػػة إُف القسػػطنطينية دوف أف هبػػرؤ فبثلػػو األنطػػاكيني عل ػى أف يتبعػػوه ،بينمػػا أمػػر
اإلمرباطور اعبانب األرثوذكسى أف يتبعو ليقومػوا بسػيامة أسػقف خػر للقسػطنطينية بػدالً مػن نسػطور اؼبعػزوؿ.
اضطرب األنطاكيوف )†( ،الذين كانوا يتوقعوف جلسات أخرى ،اضػطراابً عظيمػاً ؽبػذا ،لكػنهم لػن يفقػدوا بعػد

األمػػل ىف النصػػرة علػػى خصػػومهم ىف اؼبناقشػػة ،ولػػذلك أرسػػلوا مػػذكرة (ٕٕٔ) فػػوراً خلػػف اإلمرباطػػور ،األصػػل
اليػػوانىن ؽبػػا مفقػػود لكػػن ىنػػاؾ تػػرصبتني التينيتػػني قػػديبتني ؽبػػا ،متبػػاينتني عػػن بعضػػهما الػػبعض وىف مواضػػع كثػػرية
فاسدتني .لكػن علػى العمػوـ ،فػإف الػنص اػبػاص برسػائل إيرينيئػوس  )ٕٖٔ( Synodicon of Irenaeusأقػل ىف
فساده عن اآلخر (ٕٗٔ) حىت إننا سوؼ نلتزـ بو ىف اعبزء األكرب من ىذا العمل)†( .
تبدأ الوثيقة دبهاصبة عنيفة ضد كريلس وأتباعو ،وتتهمو ابؽبرطقة ،وتنسب إليو (كما فعل نسطور من قبل)
إاتحة الفرصة لكل البلبلة عن عمد ،وتضليل اآلخرين بكل أنواع الوعود ،حىت يهرب من العقوبة الناذبة عن
أخطائو اػباصة .ىنا ،أضيف التأكيد أبنو كم كانت رغبة األنطاكيني ىف االلتزاـ ابلصمت ،لكن كم كانت
ضمائرىم تطالبهم ،ألف األمر ىبص ربطيم اإليباف ،أف يقدموا التماسهم إُف اإلمرباطور ألنو حامى العاَف بعد
هللا .إهنم يطالبونو إذف ابهلل الذى يرى الكل ،وابؼبسيح الذى سيدين الكل ،وابلروح القدس الذى وبكم الكل
خبلؿ نعمتو ،وابؼببلئكة الذين وبمونو ،حىت ينتقم لئليباف الذى يُهاجم اآلف ،أف أيمر إبلغاء فصوؿ كريلس
اؽبرطوقية ،وأف يعطى تعليماتو أبف كل من وقع عليها ،ودأب على النزاع ،رغم العفو اؼبقدـ بواسطة
األنطاكيني ،عليو أف وبضر اآلف (إُف مناظرة جديدة عن اػببلؼ البلىوتى ىف حضور اإلمرباطور) ،وتتم
معاقبتو حبكم اإلمرباطور وفقاً للقوانني الكنسية .واإلمرباطور ليس لديو أفضل من ىذا ليقدمو للمسيح تعبرياً
Hefele, C.J., quoting Mansi, t.iv.p.1407, t.v.p.799; Hardouin, t.i.p..1568.
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† والصفحات التالية هبا ثبلث مذكرات كتبت إُف اإلمرباطور من الطرؼ اؼبضاد للقديس كريلس ىف ؿباولة لكسبو إُف
جانبهم .وىذه اػبطاابت اؼبوجهة إُف اإلمرباطور ربوى الكثري من اإلفرتاءات واغبيل اؼباكرة.
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Hefele, C.J., quoting Hardouin, t.i.p.1563; Mansi, t.v.p.802. Cf. ibid. t.iv.p.1401, note 1.
Hefele, C.J., quoting Mansi, t.v.p.802sqq.
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Hefele, C.J., quoting Mansi, t.iv.p.1401; Hardouin, t.i.p. 1563.
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† نذكر القارئ أف اؼبتكلم ىو اؼبؤرخ ىيفيلى.
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عن شكره ألنو ىو الذى وىبو انتصارات كثرية على الفرس والرببر .عبلوة على ذلك ،فقد كاف من البلزـ أف
ما يتم ىف اعبلسات (خبلفات فبثلى الطرفني) يعرض ربريرايً ىف حضور اإلمرباطور .واإلمرباطور عليو حينئذ أف
يقرر ما إذا كاف ىؤالء الذين أطبدوا اإليباف الصحيح ،وال يساندوف عقائدىم أو يناقشوىا ،جديرين أبف
يلق بوا معلمني .فقد آتمروا فيما بينهم ،وعمدوا إُف إعطاء أولوايت كنسية (ألتباعهم) ومراتب لعدـ التقوى
(الكفر) ،وبطرؽ ـبتلفة أف وبطموا النظاـ القانوىن الكنسى ،إف َف يبنع اإلمرباطور ذلك .كبل ،سوؼ يرى
اإلمرباطور اآلف ،حينما وبطموف اإليباف ابؼبسيح ،أهنم سوؼ ينشروف غنائم النصرة كمرتبات للغدر واػبيانة.

كاف جوفيناؿ أسقف أورشليم متهماً ابلتعدى (لكنهم توخوا الصمت خبصوص ىذا اؼبوضوع من قبل)،
وكانت خطتو خبصوص فينيقية والعربية معروفة ؽبم .ىف معارضة ؽبذه اعبهود وضعوا ماؽبم على حكم هللا
وتقوى اإلمرباطور ،ولكنهم ىف الوقت اغباضر ،قبل كل شئ ،وبصفة مطلقة ،يقدموف التماساً لصاٌف نقاوة

اإليباف ،إف ىذا الذى كاف لو ىذا اجملد منذ قسطنطني ،وربت سلطاف اإلمرباطور اغباُف امتد إُف فارس ،ال
هبب أف يظلم ىف قصر اإلمرباطور نفسو .إذا كاف إلنساف أف هبرتئ أبف يكوف غري مكرتث خبصوص الدين،
فهم أيملوف أف يكوف ىذا أى إنساف سوى اإلمرباطور ،الذى عهد هللا إليو ابلسلطة على العاَف كلو .كانوا
مستعدي ن التباع قراراتو ألف هللا سوؼ يعطيو إستناره حىت يبكنو أف يفهم اؼبوضوع اؼبطروح ابلكامل (ىف
اؼبناظرة اؼبفرتضة) .أما إذا كانت ىذه اؼبناظرة مستحيلة فليسمح ؽبم اإلمرباطور إذاً ابلعودة إُف إيبارشياعم.
بعػػد ذلػػك بفػػرتة قصػػرية وجهػوا مػػذكرة اثنيػػة إُف اإلمرباطػػور ،قػػدموا فيهػػا تقريػراً مػػن وجهػػة نظػػرىم ،عػػن
كل ما ىبص ؾبمع أفسس واجتماع اؼبندوبني ىف خلقيدونية .ويقولػوف فيهػا أف الطػرؼ اؼبضػاد َف يػدخل ىف أيػة
مػػداوالت معهػػم خبصػػوص حػػروـ ك ػريلس .وقػػد ُظب ػح ؽبػػذا الطػػرؼ ،رغػػم إص ػراره علػػى اؽبرطقػػة ،ابلػػدخوؿ إُف
الكنيسػػة ىف خلقيدونيػػة وإقامػػة الش ػػعائر اإلؽبيػػة ،بينمػػا األنط ػػاكيوف قػػد أجػػربوا عل ػػى عػػدـ الش ػػركة ىف األس ػرار
اؼبقدسة ؼبدة طويلػة ىف أفسػس وىنػا أيضػاً .وقػد ربملػوا الكثػري إُف جانػب ذلػك ،حػىت أهنػم قػذفوا ابغبجػارة مػن
بعض اػبداـ الذين تزيوا بزى الرىباف .وقد وعدىم اإلمرباطور جبلسة أخرى (واحدة) ،لكنو ترؾ القسػطنطينية،
وأمػػر الطػػرؼ اؼبضػػاد رغػػم أنػػو ؿبػػروـ مػػن الشػػركة ،أف يتبعػػو إُف القسػػطنطينية ،ليحتفل ػوا بشػػعائر اػبدمػػة اإلؽبيػػة
وس ػػيامة أس ػػقف جدي ػػد للقس ػػطنطينية )ٕٔ٘( .م ػػن جان ػػب خ ػػر ،ف ػػإف فبثل ػػى األنط ػػاكينيَ ،ف هب ػػرؤوا ال عل ػػى
الػػذىاب إُف القسػػطنطينية وال علػػى العػػودة إُف أوطػػاهنم .كػػاف أسػػاقفة بنػػتس وأسػػيا وت ػراس  Thraceوإلرييكػػوـ
 Illyricumوح ػ ػػىت إيطالي ػ ػػا متفق ػ ػػوف معه ػ ػػم ،ول ػ ػػن يوافقػ ػ ػوا عل ػ ػػى تع ػ ػػاليم كػ ػ ػريلس ،ونقلػ ػ ػوا إُف اإلمرباط ػ ػػور ن ػ ػػص
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ألمربوسػ ػػيوس ينػ ػػاقض اؽبرطقػ ػػة اعبديػ ػػدة .ختام ػ ػاً ،فػ ػػإهنم يتضػ ػػرعوف أال يسػ ػػمح ألى أسػ ػػقف ابلسػ ػػيامة علػ ػػى
القسطنطينية قبل الوصوؿ إُف قرار خبصوص اإليباف الصحيح)ٕٔٙ( .
رد اإلمرباطػػور ىف مرسػػوـ قصػػري موجػػو إُف كػػل ؾبمػػع أفسػػس-أى إُف كػػبل الطػػرفني مع ػاً -فيػػو يرثػػى
اس ػػتمرار اػب ػػبلؼ (النػ ػزاع) وأيم ػػر ك ػػل أعض ػػاء اجملم ػػع ابلع ػػودة م ػػن أفس ػػس إُف أوط ػػاهنم ،وأف يش ػػغلوا كراس ػػى
أسقفياعم مرة أخرى .ويبقى كريلس وفبنوف فقط ىف العزؿ)ٕٔٚ( .
وجػػو فبثلػػو األنطػػاكيني اآلف مػػذكرعم الثالثػػة إُف اإلمرباطػػورَ" :ف يتوقع ػوا ىػػذه النتيجػػة ،لكػػن جػػرحهم
حيػػاؤىم ،فقػػد حجػػزوا ىف خلقيدونيػػة ؼبػػدة طويل ػػة واآلف يرس ػػلوف إُف أوط ػػاهنم ،بينم ػػا أولئ ػػك الػػذين تس ػػببوا ىف
البلبل ػػة واالنقس ػػاـ ىف الكنيس ػػة يبارس ػػوف مه ػػامهم الروحي ػػة ،ووبتفل ػػوف ابػبدم ػػة اإلؽبي ػػة ،ويقوم ػػوف بس ػػيامات،
وينفقػػوف مػػاؿ الفق ػراء علػػى اعبنػػود .لكػػن ثيئودوسػػيوس لػػيس إمرباطػػور ىػػؤالء فقػػط ،إمبػػا ىػػو إمرباطػػور اعبانػػب
األنطاكى أيضاً ،والشرؽ لػيس جػزءاً بسػيطاً مػن إمرباطوريتػو .عليػو أال يػزدرى ابإليبػاف الػذى تعمػد فيػو ،والػذى
استنزؼ كثري من الشهداء ،والذى بو انتصر على الرببر ،والذى وبتاجو اآلف جداً ىف حربو ىف أفريقيػا .فسػوؼ
وبميػػو هللا إذا ضبػػى اإليبػػاف وَف يسػػمح عبسػػد الكنيسػػة أف يتمػػزؽ .عػػبلوة علػػى ذلػػك ،فػػإهنم يؤكػػدوف لئلمرباطػػور
أف فريق كريلس يكرر نفس أخطاء أبوليناريوس وأريوس وإفنوميوس ويتمموف اؼبهػاـ الروحيػة بطريقػة غػري مصػرح
هبا .من جانػب خػر ،فػإف أغلػب النػاس ،كػاف ال يػزاؿ ؽبػم اإليبػاف الصػحيح ،وكػانوا غيػورين علػى اإليبػاف .فػإف
كػػاف اإلمرباطػػور ،علػػى الػػرغم مػػن اؼبناشػػدة ،لػػن يقبػػل اإليبػػاف الصػػحيح ،إذف سػػوؼ ينفض ػػوف غبػػار أرجله ػػم
صارخني مع بولس "كبن أبرايء من دمكم")ٕٔٛ( .

دلنع أفصض ييفض = ()ٕٜٔ
َف يعػػط ىػػذا اػبطػػاب انطباع ػاً يفػػوؽ ؾبهػػوداعم السػػابقة .لكػػن علػػى النقػػيض ،فػػإف اإلمرباطػػور وضػػع
نفسو أبكثر أتكيػد عػن ذى قبػل مػع الطػرؼ األرثوذكسػى .وبعػدما سػاموا أسػقفاً للقسػطنطينية حبسػب أوامػره،
وىػػو مكسػػيمياف الكػػاىن ىف ىػػذه الكنيسػػة )ٕٕٓ( ،فقػػد أصػػدر مرسػػوماً إُف ؾبمػػع أفسػػس ،ربػػت عنػواف يفهػػم

منػػو أنػػو ال يظػػن أف ىنػػاؾ طػػرفني بعػػد ،كمػػا كػػاف وبػػدث مػػن قبػػل ،إمبػػا فقػػط صباعػػة األرثػػوذكس .لكنػػو َف يعػػاًف
حىت ىذا األمػر بطريقػة وديػة ،كمػا أنػو َف ىبػف تكػدره بسػبب إجهػاض خطتػو للوحػدة .فيقػوؿ " :حيػث إنػو َف
يبك ػػن اس ػػتمالتكم لبلرب ػػاد م ػػع األنط ػػاكيني ،وابإلض ػػافة إُف ذل ػػك ،ال تش ػػرتكوف ىف أي ػػة مناقش ػػة عل ػػى نق ػػاط
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االختبلؼ معهم ،فإنىن مر األساقفة الشرقيني ابلعودة إُف كنائسهم ،وأف ينفض ؾبمػع أفسػس .ويعػود كػريلس
أيضػاً إُف األسػػكندرية (إُف إيبارشػػيتو) ويبقػػى فبنػػوف أسػػقفاً ألفسػػس .وىف نفػػس الوقػػت ،نعػػرفكم أنػػو طاؼبػػا كبػػن

على قيد اغبيػاة ،فإننػا لػن نػدين الشػرقيني (األنطػاكيني) ألهنػم َف يفنػدوا ىف حضػوران ،وال أحػد ينػازعهم .بػل إذا
رغبػػتم ىف سػػبلـ الكنيسػػة (مػػع الشػػرقيني األنطػػاكيني) ،أى إذا وصػػلتم إُف تفػػاىم معهػػم ىف أفسػػس ،دعػػوىن
أعلم ذلك على الفور ،أما إف َف تصلوا إُف أى تفػاىم فعلػيكم أف تفكػروا ىف العػودة إُف أوطػانكم .كبػن ال نػبلـ
(ألف الوحدة َف تنجز) لكن هللا يعلم من الذى هبب أف يشارؾ ىف اللوـ")ٕٕٔ( .

ىنػػاؾ إضػػافة إُف ىػػذا اؼبرسػػوـ اإلمرباطػػورى ىف السػػينوديكوف ُ )ٕٕٕ( Synodiconلبطػػر فيهػػا أبنػػو قػػد مت
إطػػبلؽ كػريلس مػػن اغبػػبس ،حػػىت قبػػل وصػػوؿ ىػػذا اؼبرسػػوـ ،وأنػػو انطلػػق ىف طريػػق العػػودة إُف األسػػكندرية .مػػن
االقتباس السابق الوحيد لتبادؿ اؼبعلومات بني اعبانب األرثوذكسى ،نعلم أف كػريلس وصػل إُف األسػكندرية ىف

ٖٓ أكتػػوبر عػػاـ ٖٔٗـ واسػػتقبل بفػػرح عظػػيم .ابإلضػػافة إُف ذلػػك ،فقػػد فػػرح أيض ػاً بعػػد ذلػػك بفػػرتة وجيػػزة،
خبطاب ودى من أسقف القسطنطينية اعبديد)ٕٕٖ( .
أمػا منػػدوبو األنطػاكيني فيبػػدو أهنػػم َف يكونػوا ىف عجلػػة للعػودة مػػن خلقيدونيػػة إُف أوطػاهنم مثلمػػا كػػاف
كػريلس .فعلػػى األقػػل بعػػد إطػػبلؽ س ػراح ك ػريلس وفبنػػوف وبعػػد ظهػػور اؼبرسػػوـ اإلمرباطػػورى الػػذى فػػض اجملمػػع،
جهػػزوا بيػػاانً جديػػداً -وىػػو البيػػاف الثالػػث واألخػػري -ألصػػدقائهم ،وفيػػو يشػػريوف إُف كػػل مػػا حػػدث ،ويعػػدوف
ببػػذؿ ؾبهػػودات أكثػػر مػػن أجػػل نسػػطور ،إذا كػػاف ىػػذا األمػػر الزاؿ فبكن ػاً .وقػػالوا إنػػو حػػىت اآلف كػػل اؼبسػػاعى
الػػىت يبػػذلوهنا ظلػػت بػػبل نتيجػػة ،ألف اعبميػػع ىنػػا لػػديهم أتثػػري سػػيئ جملػػرد ذكػػر اسػػم نسػػطور .وىف نفػػس الوقػػت
ذكػػروا كيػػف أهنػػم قػػدموا طلبػػات متكػػررة إُف اإلمرباطػػور ليصػػرفهم وكػػل اجملمػػع مػػن أفسػػس ،بسػػبب أف الطػػرؼ
اؼبػواُف لكػريلس سػػعى لصػػيد اعبميػػع ابلعنػف واؼبداىنػػة والرشػػوة )†( .والبقػػاء ؼبػػدة أطػوؿ ىنػػاؾ ىػػو بػػبل جػػدوى،
حيػػث أف ك ػريلس (الطػػرؼ اؼب ػواُف لك ػريلس) يػػرفض حب ػزـ أيػػة مفاوضػػة .وأخ ػرياً ،وبعػػد ربػػذيرات متكػػررة ،صػػاغ
اإلمرباطور القرار أبنو هبػب علػى اعبميػع أف يعػودوا إُف أوطػاهنم ،علػى أف يسػرتد كػل مػن كػريلس وفبنػوف وقػاره.
واآلف يستطيع كريلس أف يتصيد اعبميع بواسطة ىػداايه ،فيعػود اؼبخطػئ إُف إيبارشػيتو ،والبػار وبػبس ىف قبليػة.
(ٕٕٗ)
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قبػل مغػادرعم ػبلقيدونيػة مباشػرة ألقػى األنطػاكيوف خطبػاً للنسػاطرة الوافػدين إلػيهم مػن القسػطنطينية.
ىنػػاؾ قصاصػػات الثنػػني منهػػا .اػبطػػاب األوؿ ىػػو لثيئودوريػػت أسػػقف قػػورش (†*) فيػػو يشػػكو مػػن أهنػػم ،أى
األنطػػاكيني ،قػػد منع ػوا مػػن الػػذىاب إُف القسػػطنطينية بسػػبب ثبػػاعم ىف اؼبسػػيح ،لكػػن عوض ػاً عػػن ذلػػك فػػإف
أورشػػليم السػػمائية تنتظػػرىم .وكػػاف سػػامعوه قػػد عػػربوا مػػن القسػػطنطينية فػػوؽ أم ػواج رعػػب حبػػر مرمػػرة Propontis
(ىف خلقيدونية ينفتح مضيق البوسػفور علػى حبػر مرمػرة) ليسػمعوا صػوتو ،ألهنػم يؤمنػوف أهنػم يػروف فيػو انعكاسػاً
لصوت راعيهم (نسطور) .مث تغاُف ىف مديح نسطور ،وأنزؿ الويبلت علػى مضػطهديو .واسػتمر يتحػدث حبػزف
وبرؾ العاطفة عن عبارة األرثوذكس أف "هللا أتَف" حيث وضعهم ىف مكانة أقل من الوثنيني)ٕٕ٘( .
بعػػد ثيئودوريػػت تػػوُف يوحنػػا بطريػػرؾ أنطاكيػػة (†) اغبػػديث ولػػدينا قصاصػػة ػبطابػػو ىػػذا ،وفيػػو وبػػىي
سامعيو ،وىف نفس الوقت يػودعهم ووبػثهم علػى الثبػات ىف اإليبػاف ،ويؤكػد ؽبػم أهنػم قػد ربولػوا مػن ؾبػرد مػؤمنني

إُف معرتفػػني .وهبػػب أال يسػػمحوا ألنفسػػهم فيمػػا بعػػد أبف يضػػلوا بفكػػرة أف هللا قابػػل لػػؤلَف ،ألف الطبيعتػػني (ىف
اؼبسيح) اربدات ولكنهما َف ىبتلطا )*†( .هبب عليهم أف يتمسكوا بذلك وهللا سوؼ يكوف معهم)ٕٕٙ( .

وظاية عً كريلض وبلدريا = ()55:
لقػػد رأينػػا كيػػف أف األنطػػاكيني اعمػوا كػريلس وأصػػدقاؤه مػراراً وتكػراراً أبهنػػم تسػػببوا ىف ربػػوؿ وجهػػات

النظػػر بصػػورة فائقػػة وىف سػػلوؾ رجػػاؿ الػػببلط ،بواسػػطة الرشػػوة .أىػػم وثيقػػة ىف ىػػذا اؼبوضػػوع ىػػى خطػػاب مػػن
الكهل أكاكيوس أسػقف بػريواي ،الػذى ظبعنػا عنػو مػن قبػل ،إُف ألكسػندر أسػقف ىريابػوليس ،الػذى يعلػن أنػو
ظبع من يوحنا األنطاكى وثيئودوريت وغريىم أف اإلمرباطور كاف منحازاً إُف األنطاكيني ابلكليػة ىف أوؿ األمػر،
لكػػن كػريلس رشػػى خصػػى اإلمرباطػػور سكوالسػػتيكوس  Scholasticusذو التػػأثري و خػرين كثػريين .وقػػد اكتشػػف
اإلمرباط ػػور ض ػػمن أمتع ػػة سكوالس ػػتيكوس بع ػػد موت ػػو ،دل ػػيبلً مكت ػػوابً ،أبن ػػو اس ػػتلم جنيه ػػات ذى ػػب كث ػػرية م ػػن
†* واضح أف ثيئودوريت أسقف قورش قد لعب دوراًكبرياً لصاٌف نسطور وضد القديس كريلس واإليباف الصحيح.

Hefele, C.J., quoting Mansi, t.iv.p.1408, t.v.p.810; Hardouin, t.i.p.1569.
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† ظل ىذا ىو موقف يوحنا األنطاكى اؼبعادى حىت بعد أف انفض اجملمع .لكننا سنرى بعد ذلك أنو رجع عن ىذا الرأى
بناء على أمر األمرباطور وأرسل رسالة إُف القديس كريلس ربوى اإليباف السليم( .انظر ملحق رقم ٕ من ىذا الكتاب)
†* َف يقل القديس كريلس أبداً أف ىناؾ اختبلط بني الطبيعتني؛ وقد رد على ىذه النقطة ابلذات ىف رسالتو إُف يوحنا
األنطاكى (الرسالة  ٖٜمرفقة ىف ملحق رقم ٖ من ىذا الكتاب).
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Hefele, C.J., quoting Mansi, t.iv.p.1410, t.v.p.812; Hardouin, t.i.p.1571; Theodoret, Opp. Ed Schulze,
t.v.p.110.
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ك ػريلس .وق ػػد رت ػػب ؽب ػػذه اؼب ػػدفوعات ب ػولس  Paulاب ػػن أخ ػػو ك ػريلس ( )ٕٕٛوض ػػابط ىف القس ػػطنطينية .ل ػػذلك
ص ػػدؽ اإلمرباط ػػور عل ػػى ع ػػزؿ كػ ػريلس وفبن ػػوف ،لك ػػن كػ ػريلس ى ػػرب م ػػن الس ػػجن ىف أفس ػػس ،واض ػػطر رىب ػػاف

القسطنطينية اإلمرباطور إُف فض اجملمع وتتميم رغباعم (وكاف من ضمنها اطبلؽ سراح كريلس))ٕٕٜ( .
ىػػذا التقريػػر يثػػري ألوؿ وىلػػة شػػكوكاً متعػػددة ،فأكػػاكيوس يعلػػن أف األمػػر وصػػل إُف مسػػمعو كمجػػرد
أقػواؿ (شػػائعات) ،وأف الػػذين أوصػػلوىا إليػػو يبكػػن أف يكونػوا قػػد ظبعوىػػا مػػن خػرين (ألهنػػم ابلتأكيػػد َف هبػػرؤوا
علػػى القػػدوـ إُف القسػػطنطينية) .وكبػػن نعػػرؼ أف سكوالسػػتيكوس كػػاف ىف فػػرتة سػػابقة عمػػيبلً لنسػػطور ،ولكنػػو
ماؿ إُف اعبانب اآلخر بعد ذلك ،وابلتاُف كػاف مػن الطبيعػى أف يصػري ىػو اؼبتحػدث الرظبػى ؽبػذا الطػرؼ لػدى
اإلمرباطور .ومن الصحيح أيضاً أف نقوؿ إنو بعد ختاـ اؼبفاوضات ىف خلقيدونيػة ،أعػاد ثيئودوسػيوس ،ىف أوؿ
األمػػر ،التأكيػػد علػػى عػػزؿ كػريلس وفبنػػوف ،لكػػن ال يعقػػل أنػػو إذا كػػاف قػػد اكتشػػف الرشػػوة وابلتػػاُف جػػدد ق ػرار

العػػزؿ ضػػد ك ػريلس وفبنػػوف ،أف أيمػػر إبطػػبلؽ س ػراحهما ،ويعطيهمػػا حريػػة كاملػػة ،ويعيػػدنبا إُف كرسػػييهما مػػرة
أخرى ،بعد ذلك مباشرة .ىنا علينا أف نضيف أنو من غري اؼبعقوؿ أف فبثلػى األنطػاكيني ىف كػل فػرتة تواجػدىم
ىف خلقيدونيػػة وىف أكثػػر مكػػاف ؾبػػاور للقسػػطنطينية أال يلفظ ػوا ببنػػت شػػفو خبصػػوص ىػػذا االكتشػػاؼ الػػذى
ح ػػدث دب ػػوت سكوالس ػػتيكوس ،رغ ػػم أف األم ػػر الب ػػد أن ػػو مت قب ػػل مغ ػػادرعم ػبلقيدوني ػػة .وك ػػم كان ػػت س ػػتكوف
فػػرحتهم هبػػذا األمػػر إف كػػانوا قػػد علمػػوه .إُف جانػػب ذلػػك ،لػػيس مػػن اؼبمكػػن أف يكػػوف كػريلس قػػادراً وراغبػاً ىف
اؽبػػرب مػػن سػػجنو أبفسػػس .وإف كػػاف قػػد عمػػل ذلػػك ابلفعػػل ،لػػيس مػػن اؼبمكػػن أف يرسػػل اإلمرباطػػور خلفػػو
مرسػػوماً يهبػػو اغبريػػة الكاملػػة ،بػػدالً مػػن أف يوقػػع عليػػو العقوبػػة .وأخ ػرياًَ ،ف يكػػن سكوالسػػتيكوس إمبػػا أخ ػػت

اإلمرباطور بلخرياي ،كما تقص ىى ،ىى الىت كانت نشػطة ابلدرجػة األوُف ضػد نسػطور )ٕٖٓ( ،ألنػو قػد وشػى
هبا بطريقة مزيفة بواسػطة أتباعػو .وقػد اعمهػا نسػطور مػرة أبهنػا علػى عبلقػة غػري شػرعية مػع أخيهػا كمػا يقولػوف
ولذلك كانت تكرىو بشدة)ٕٖٔ( .
لن ننكر بصورة مباشرة أف يكوف كريلس قد أعطى ىدااي لسكوالستيكوس وغريه ىف ذلك الوقت ،ألنو أعطى

ىدااي بعد ذلك لئلمرباطورة بلخرياي وغريىا من الشخصيات ذوى اؼبكانة الرفيعة ،كما يقوؿ رئيس امستو
السكرتري إبيفانيوس .لكن ال هبب أف كبكم على ذلك حبسب تقاليدان وظروفنا ،إمبا حبسب تقاليد وظروؼ
الشرؽ ،الىت وفقاً ؽبا ال يسمح ألحد ابلتقرب إُف األعلى بدوف ىدية ،مهما كانت قضيتو عادلة .إف تقدمي
Hefele, C.J., quoting Hardouin, t.ii.p.331; Mansi, t.vi.p.1022sqq.
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يقاؿ أنو ابن أختو ايسيذورة.
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Hefele, C.J., quoting Mansi, t.v.p.819.
Hefele, C.J., quoting S.Leonis, ep. 79 (59), ed. Baller, t.i.p.1035.
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Hefele, C.J., quoting Suidas, Lexic. s.v. “Pulcheria”; Baron. ad ann. 431, n. 162; Walch, Ketzergesch.
Bd. v.S.551.
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اؽبدية ىو شئ عاـ بصفة مطلقة ىف الشرؽ ،لكن ىذه اؽبدااي ليست رشاوى على اإلطبلؽ ،فالكثري منها
ببساطة ىو ؾبرد توصيات تقليدية لقضااي ىى ىف حد ذاعا عادلة .ابإلشارة إُف ىذا التقليد الشرقى فإف
الىوتىي الربوتستانت الذين عملوا ىف القرنني السادس عشر والسابع عشر على الوصوؿ إُف الوحدة مع
اليواننيني َف يرتددوا غبظة ىف إرضاء ومصاغبة رؤساء الكنيسة وذوى اؼبكانة عند اليواننيني ابؽبدااي .فاألمر إذف
يبكن أف يصاغ لصاٌف كريلس .على أى األحواؿ ،فقد حاوؿ فقط كسب أصدقاء وحافظني لئليباف القدمي،
الذى ينتمى إليو أولئك الذين وجهت إليهم اؽبدااي ،بينما ىؤالء البلىوتيوف الربوتستانت سعوا إُف أف يرتؾ
إكلريوس اليوانف مهامهم الىت نذروا إسبامها.

٘ٛ

الباب اخلامس
الفصل األول

إعادة الوحدة عاو 766و
أرسػػل نسػػطور إُف ديػػر  Euprepiusوىف عػػاـ ٖ٘ٗـ نُفػػى إُف  Petraىف العربيػػة  Arabiaوبعػػد ذلػػك إُف

صحراء مصر حيث مات حواُف عاـ ٜٗٗـ)ٕٖٕ( .
َف ينو رحيل نسطور اػببلؼ ،فقد ربطمت أواصر الشركة بني الطرفني وسعى اإلمرباطور نفسو
مستخدماً سلطانو ونفوذه ليعيد السبلـ ،وابلفعل حققت مساعيو النتائج اؼبرجوة ،وىف عاـ ٖٖٗـ أرسل
يوحنا األنطاكى بولس أسقف ضبص إُف اإلسكندرية ومعو اعرتاؼ ابإليباف (أى وثيقة تعلن إيباف يوحنا)
وقبلو كريلس ،وأرسل إُف يوحنا رسالتو اؼبشهورة الىت أعادت الوحدة )†( ،والىت تضمنت جزءً من اعرتاؼ
يوحنا يؤكد وحدة شخص السيد اؼبسيح واالستمرارية غري اؼبختلطة وغري اؼبمتزجة لبلىوت والناسوت فيو.
(ٖٖٕ)

وورد ىف ىذا النص ما يلى" :فيما ىبص العذراء والدة اإللو كما نعتقد ونقوؿ ،وفيما ىبص كيفية
أتنس ابن هللا الوحيد ...من الضرورى أف نتكلم بكلمات قليلة -بدوف إضافة شئ -بل ىف ملء اليقني ،كما
قد استلمنا اإليباف منذ البداية من الكتب اؼبقدسة ومن تسليم (تقليد) اآلابء القديسني ،ودوف أف نضيف
شيئاً ابؼبرة على إيباف اآلابء القديسني اؼبوضوع ىف نيقية .وكما سبق وقلنا فإف اإليباف اؼبوضوع ىف نيقية ىو
ٍ
كاؼ لكل معرفة التقوى وللكرازة العلنية ضد كل تعليم ىرطوقى ردئ السمعة .وسوؼ نتكلم دوف أف
نقتحم جبسارة األمور الىت ال يبكن البلوغ إليها .ولكننا ،وكبن نعرتؼ بضعفنا ،فإننا نستبعد أولئك الذين
يرغبوف ىف أف يقحموا أنفسهم ىف األمور الىت يعلو الفحص فيها على اإلنساف .لذلك نعرتؼ أف ربنا يسوع
اؼبسيح ،ابن هللا ،الوحيد ،ىو إلو كامل وإنساف كامل ذو نفس عاقلة وجسم ،وىو مولود من اآلب قبل
الدىور حبسب الىوتو ،وأنو ىو نفسو ىف األايـ األخرية ،من أجلنا ومن أجل خبلصنا ُولد من مرمي العذراء
حبسب انسوتو ،وىو نفسو ،لو اعبوىر نفسو مع اآلب ،حبسب الىوتو ،ولو نفس اعبوىر الذى لنا حبسب
انسوتو .ألنو قد حدث ارباد بني الطبيعتني .ألجل ىذا نعرتؼ دبسيح واحد ،ابن واحد ،رب واحد.
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Cf. Samuel, V. C., The Council of Chalcedon Re-Examined, Senate of Serampore College, Madras,
India, 1977, p. 8.

† انظر رسالة يوحنا األنطاكى ىف ملحق رقم ٕ ورسالة القديس كريلس ىف ملحق رقم ٖ.
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وحبسب ىذا الفهم لبلرباد بدوف اختبلط نعرتؼ أبف العذراء القديسة ىى "والدة اإللو" ،ألف هللا الكلمة قد
ذبسد وأتنس ،ومنذ اغبمل بو اربد اؽبيكل الذى أخذه منها ،مع ذاتو .وكبن نعرؼ أف البلىوتيني ينسبوف
بعض أقواؿ البشريين والرسل عن الرب ابعتبارىا تشري بصفة عامة إُف شخص واحد ،ويقسموف أقواالً أخرى
أبهنا تشري إُف طبيعتني ،فتلك الىت تليق ابهلل ينسبوىا إُف الىوت اؼبسيح ،أما تلك األقواؿ اؼبتواضعة
فينسبوهنا إُف انسوتو)ٕٖٗ( ".

تأزُّو املوقف =()568
َف تنجح إعادة الوحدة عاـ ٖٖٗـ ىف ربقيػق االسػتقرار والوحػدة الكاملػة بػني اعبػانبني .فالسػكندريوف
(أى اعبماعػػة اؼبؤيّػػدة للقػػديس ك ػريلس) شػػعروا أبف ك ػريلس قػػدـ تنػػازالت كثػػرية لؤلنطػػاكيني ،أمػػا األنطػػاكيوف

فشعر بعضهم ابالستياء وعدـ الرضى ىف شأف استبعاد نسطور وإدانتو.
غػػري أف ك ػريلس ك ػػاف ق ػػوايً وانف ػػذ الق ػػوؿ بق ػػدر ك ػػاؼ الحت ػواء أتباع ػػو؛ وأرس ػػل كث ػػري م ػػن الرس ػػائل إُف
أص ػػدقائو مث ػػل أك ػػاكيوس أس ػػقف ميليت ػػني وف ػػالريايف أس ػػقف إيقوني ػػة ش ػػارحاً كي ػػف أف اؼبص ػػاغبة م ػػع يوحن ػػا
األنطاكى ال تتعارض مع شرحو السابق للعقيدة ىف رسائلو إُف نسطور ،وال مع عقيدة ؾبمع أفسس.
أما ابلنسبة لؤلنطاكيني ،فلم يكونوا كلهم موافقني على إعادة العبلقات أو على الوحدة .وابلػرغم مػن
وج ػػود رج ػػاؿ مث ػػل يوحن ػػا األنط ػػاكى وأك ػػاكيوس أس ػػقف حل ػػب ال ػػذين قبلػ ػوا إع ػػادة الوح ػػدة وظلّػ ػوا ـبلص ػػني
ؼبصػػطلحات االتفػػاؽ الػػذى مت التوصػػل إليػػو سػػنة ٖٖٗـ ،إال أنػػو كػػاف ىنػػاؾ خػػروف ىف اعبانػػب األنطػػاكى غػػري
راغبني ىف اإلذعاف واػبضوع للبطريرؾ األنطاكى .وىؤالء كانوا يبثلوف إذباىني:
من انحية :كاف ىناؾ السيلسيانيوف اؼبعارضني لكريلس وإلعادة الوحدة.
ومن الناحية األخرى :كاف ىناؾ رجاؿ مثل ثيئودوريت أسقف كورش الذى َف يقبل إدانة نسطور.
ػدخل اإلمرباط ػػور وخض ػػع الكث ػػري م ػػن ى ػػؤالء األس ػػاقفة ،إال أف طب ػػس عش ػػر م ػػنهم عان ػػدوا فك ػػاف
وت ػ ّ
مصػػريىم اػبلػػع ،وىف عػػاـ ٖ٘ٗـ قبأػػل ثيئودوريػػت إعػػادة الوحػػدة ولكػػن بػػدوف إدانػػة نسػػطور ،وىكػػذا لعػػب
ثيئودوريت أسقف قورش اجملادؿ اؼبقتدر دوراً مؤثراً ىف اعبداؿ الذى تبل إعادة الوحدة.
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St. Cyril of Alex, Letter to John of Antioch, The Fathers of The Church, C.U.A. Press, Washington
D.C., Vol. 76, 1978, par. 3, p.148-149.
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الفصل الثاىن

إعادة الوحدة تُفصَّر بطرق رلتلفة ()569
تفاقم التوتر بني اعبانبني ألف إعادة الوحدة َف تُفهم دبعػىن واحػد عنػد كػبل الطػرفني ،فالسػكندريوف مػن

جهتهم ،نظروا إليها كأمر جعل األنطػاكيني يقبلػوف ؾبمػع سػنة ٖٔٗـ بػدوف أى شػروط أو ربفظػات ،وكػريلس
نفسو فهم األمر هبذا اؼبعىن وأوضح ؼبؤيديو عندما سألوه .وىذه النظرة الكريلسية –كما سنرى فيما بعػد -أكػد
عليها ساويروس األنطاكى ابقتدار ىف القرف السادس( ،)ٕٖٚوكاف للسكندريني تربيػرىم الكػاىف ؽبػذا اؼبوقػف .أَف
يواف ػػق األنط ػػاكيوف ،عل ػػى س ػػبيل اؼبث ػػاؿ ،عل ػػى أف يس ػػحبوا اعرتاض ػػاعم الثبلث ػػة عل ػػى ؾبم ػػع أفس ػػس؟ أَف يعي ػػدوا

العبلقات مع كريلس السكندرى بدوف أف هبعلوه يرتاجع عن حروماتو (اإلثىن عشر) أوالً؟
وابلرغم من أف شرعية ىذا الدفاع السكندرى ال يبكن أف تُػدحض ،إال أف ثيئودوريػت أسػقف كػورش
ومؤيديو كانوا غري راغبني ىف التسػليم واإلقػرار بػو ،ومضػى ثيئودوريػت ،مػن جهتػو ،قػدماً ىف االعتقػاد أبف إعػادة
الوحػػدة سػػنة ٖٖٗـ ألغػػت كػػل ق ػرارات اجملمػػع سػػنة ٖٔٗـ الػػىت َف يقروى ػا إق ػراراً اتم ػاً (إهبابي ػاً) ،وابلتػػاُف بػػذلوا
قصارى جهدىم ليؤسسوا ويقيموا الىواتً أنطاكياً قوايً (أى متطرفاً) علػى أسػاس صػيغة إعػادة الوحػدة (حبسػب
مفهومهم اػباص) ،وسعوا كذلك لوضع رجاؽبم اؼبؤيدين ؽبم ىف األماكن واؼبناصب الرئيسية واألساسية لينشػروا
ىػػذا البلىػػوت ،وظن ػوا أهنػػم يسػػتطيعوف ربقيػػق ذلػػك عػػن طريػػق االع ػرتاؼ برسػػالة ك ػريلس الثانيػػة إُف نسػػطور،

فسػروا
كوثيقة إيباف ابإلضافة إُف صيغة إعادة الوحدة نفسها .ولعل األنطاكيني ىف اعرتافهم ابلرسالة الثانية قػد ّ
عبػػارة "اربػػاد أقنػػومى" ) )hypostatic unionاؼبوجػػودة ىف الرسػػالة كم ػرادؼ لعبػػارة "اربػػاد بروسػػوبوىن" أى "اربػػاد
أشخاص" ( ،)prosopic unionابلرغم من أف كريلس رفػض ىػذه العبػارة ىف رسػالتو ،وىف سػعيهم لتطػوير الىػوعم
ك ػػاف م ػػن اؼبستش ػػعر أهن ػػم الب ػػد وأف يعرتفػ ػوا ويعلنػ ػوا أف دي ػػودور أس ػػقف طرس ػػوس  ،Tarsusوثيئ ػػودور أس ػػقف
موبسويسػػتيا  Mopsuestiaىػػم أسػػاتذعم البلىػػوتيني .ونُشػػرت أعماؽبمػػا .بػػل وكتػػب ثيئودوريػػت نفسػػو دفاع ػاً
عنهمػػا ،ومااا ين ه ىااذا حااىت فنّااده البااااب كاريلس ودحاااو .وجلّػػس األنطػػاكيوف (اؼبتطرفػػوف) أيضػاً رجػػاالً مػػن
مؤيػػديهم ىف كراسػػى أسػػقفيات ىامػػة ،وكػػاف ىيبػػاس واحػػد مػػن ىػػؤالء وقػػد ُجلّػػس علػػى كرسػػى الرى ػا ىف سػػنة

ٖ٘ٗـ .وقػػدـ اعبانػػب األنطػػاكى أيضػاً تربيػرات ألعمالػػو ىػػذه ،فقػػد قػػالوا علػػى سػػبيل اؼبثػػاؿ ،إهنػػم َف يسػػتطيعوا

Ibid. p. 12.
Ibid. p.194.
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فهػػم العبػػارات السػػكندرية التاليػػة :إحتاااد يقنااومى ،يقنااوم واحااد ،يبيعااة واحاادة مت ساادة  .الكلمااة .بػػل رأوا
فيها معىن أبولينارايً ،وقالوا إهنم َف يقبلوا حرومات كريلس)ٕٖٛ( .

ibid., p.11-13.
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الفصل الثالث

معيى االحتاد األقيومى
 - Hypostatic union

كلم ػػة أقن ػػوـ ( ىيبوستاس ػػيس) عن ػػد الق ػػديس كػ ػريلس تع ػػىن الش ػػخص
(بروسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوبوف) مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الطبيعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ( في ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزيس) الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػىت وبملهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا .وعبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارة االربػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد األقنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػومى



( إينوس ػػيس ك ػػاث ىيبوستاس ػػني) عن ػػده ال تع ػػىن إطبلقػ ػاً ارب ػػاد أش ػػخاص ب ػػل
ارب ػ ػػاد طب ػ ػػائع ىف ش ػ ػػخص واح ػ ػػد بس ػ ػػيط ،ارب ػ ػػاداً طبيعي ػ ػاً أو حبس ػ ػػب الطبيع ػ ػػة  
(إينوسيس كاات فيزين) .أى أف عبارة االرباد األقنومى دبنتهى الوضوح تعىن عند القديس كريلس اربػاد طبيعتػني
ارباداً طبيعياً ىف شخص واحد بسيط.
وق ػػد اس ػػتخدـ الق ػػديس كػ ػريلس تش ػػبيو اإلنس ػػاف إلبػ ػراز مع ػػىن االرب ػػاد الطبيع ػػى واألقن ػػومى .فق ػػاؿ أف
اإلنسػاف مكػوف مػػن طبيعتػني ـبتلفتػني متحػػدتني اربػاداً طبيعيػاً ىف شػػخص واحػد بسػيط لتكػػوين أقنػوـ اإلنسػػاف
اؼبركب الواحد .واعبسد اإلنساىن ىبص النفس العاقلة البشرية ويتحد هبا ارباداً طبيعيػاً بغػري اخػتبلط وال امتػزاج

وال تغيري .وقاؿ إف الكلمة اؼبتجسد مك ّػوف مػن طبيعتػني ـبتلفتػني؛ الطبيعػة اإلؽبيػة والطبيعػة البشػرية وقػد اربػدات
اربػػاداً طبيعي ػاً لتكػػوين األقنػػوـ الواحػػد اؼبركػػب ىف شػػخص هللا الكلمػػة البسػػيط (غػػري اؼبركػػب) [ .شػػرح القػػديس
كريلس ىذا اؼبفهوـ ىف رسالتو الثانية إُف سكسينسوس (†) ىف الفقػرة السػابعة ( )ٕٖٜوكػذلك ىف رسػالتو الثالثػة
إُف نسطور الفقرة التاسعة (ٕٓٗ) ].
وىف اغبقيقػػة أف "االربػػاد الطبيعػػى" ىػػو ضػػرورة لتكػػوين الشػػخص الواحػػد مػػن طبيعتػػني .ألف مػػن يبلػػك
خاسبػاً مػػن الػػذىب ويلبسػػو ىف إصػػبعو ال يكػػوف ىػػذا اػبػػامت مػػن طبيعتػػو اػباصػػة وال مػػن صػػميم كيانػػو وال يكػ ّأػوف
معػػو شخص ػاً واحػػداً حقيقي ػاً .فالشػػخص الواحػػد يبلػػك طبيعتػػو أو طبائعػػو الػػىت تكػ ّػوف منهػػا حبيػػث تكػػوف ىػػى

طبيعتو اػباصة جداً الىت يتصف هبا.
فإذا سكن الكلمة ىف إنساف ؾبرد سكىن ،أو إذا إلتحػف ابإلنسػاف ؾبػرد كػرداء فلػيس ىػذا االلتحػاؼ
ىو من صميم كياف الشخص اؼبلتحف ابلرداء.
† انظر نص الرسالة ابلكامل ىف ملحق رقم ٗ من ىذا الكتاب.
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St. Cyril of Alex, Letter to Succensus, The Fathers of The Church, C.U.A. Press, Washington D.C., Vol.
76, 1978, par. 7, p.201.
240
Ibid., Third Letter to Nestorius, par. 9 p.84.
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إف روح اإلنسػاف ال تسػكن فقػط ىف جسػدىا اػبػاص ولكنهػا تتحػد بػو اربػاداً طبيعيػاً وأقنوميػاً لتكػوين
كمكوف لطبيعتو اػباصة.
الطبيعة البشرية الكاملة والشخص البشرى يبلك جسده ّ

ؽبذا قاؿ القديس كريلس إف الكلمة قد "أخذ جسداً طاىراً من العذراء القديسػة ،جسػداً ُؿبييػاً بػنفس
عاقلػػة  ، animated rationallyوىكػػذا أعلػػن أف اعبسػػد ىػػو جسػػده مػػن اربػػاد ال يػُػدرؾ وبػػبل اخػػتبلط وال
يُوصف على االطبلؽ ،ليس كجسد شخص خػر ،بػل جسػده ىػو اػبػاص بػو جػداً )ٕٗٔ( ." His very own
وىػػو يقصػػد هبػػذا أنػػو جعػػل الطبيعػػة اإلنسػػانية الػػىت ازبػػذىا مػػن العػػذراء مػػرمي خاصػػة بػػو جػػداً ،وَف يتخػػذ شخصػاً
من البشر ،بل طبيعة بشرية كاملة.
وىف رسػػالتو الثالثػػة إُف نسػػطور قػػاؿ" :وإذ نعػػرتؼ بكػػل أتكيػػد أف الكلمػػة إربػػد ابعبسػػد أقنوميػاً ،فإننػػا
نسجد إلبن واحد الرب يسوع اؼبسيح ...لذلك إذف فنحن ندرؾ أنو إذ صار جسداً فبل يقػاؿ عػن حلولػو أنػو

مثل اغبلوؿ ىف القديسني ،وال كبدد ىذا اغبلوؿ فيو أنو يتساوى وبنفس الطريقة كػاغبلوؿ ىف القديسػني .ولكنػو
إذا اربػػد حسػػب الطبيعػػة   وَف يتغػػري إُف جسػػد ،فإنػػو حقػػق حلػػوالً مثلمػػا يقػػاؿ عػػن
حلوؿ نفس اإلنساف ىف جسدىا اػباص...
وكما قلنا سابقاً ،فإف كلمػة هللا قػد اربػد ابعبسػد أقنوميػاً  فهػو إلػو الكػل ورب
اعبميع وليس ىو عبد لنفسو وال سيد لنفسو)ٕٕٗ( ".

موقف القديض كريلض=
ىف ىذه الفرتة شعر القديس البااب كريلس دبحاولػة األسػاقفة اؼبعجبػني أو اؼبتمسػكني بنسػطور وتعاليمػو
إلع ػػادة النس ػػطورية إُف الش ػػرؽ ىف اؼبن ػػاطق احمليط ػػة ابلكرس ػػى األنط ػػاكى ،فكت ػػب إُف يوحن ػػا األنط ػػاكى واجملم ػػع
األنط ػػاكى وإُف أك ػػاكيوس أس ػػقف ميليت ػػني وإُف اإلكل ػػريوس وؼببون ػػوس الك ػػاىن وإُف اإلمرباط ػػور ثيئودوس ػػيوس
ؿبػػذراً مػػن التيػػار النسػػطورى الػػذى وبػػاوؿ أف يتخفػػى خلػػف تعػػاليم ثيئػػودور اؼبوبسويسػػىت وديػػودور الطرسوسػػى
معلمػػى نسػػطور .مث عػػاد وكتػػب إُف بػػروكلس أسػػقف القسػػطنطينية حػػوؿ تػػداعيات ىػػذا اؼبوضػػوع ،مث كتػػب إُف
الرىػ ػػا رداً علػ ػػى الرسػ ػػالة الػ ػػىت بعػ ػػث هبػ ػػا إليػ ػػو ،مادح ػ ػاً إايه علػ ػػى وقوفػ ػػو ضػ ػػد تعػ ػػاليم ثيئػ ػػودور
رابػ ػػوال أسػ ػػقف ُ
اؼبوبسويسىت والتيار النسطورى ىف الشرؽ.
ونقتبس من رسالة القديس كريلس إُف اإلمرباطور ثيئودوسيوس ما يلى" :كاف ىنػاؾ شػخص مػا اظبػو
ثيئودور وقبلو ديودور ،األخري أسقف طرسوس واألوؿ أسقف موبسويستيا ،ىذاف كاان أبوى ذبػديف نسػطور.
Ibid., Letter to Valerian of Iconium, par. 3, p.213.
Ibid., Third Letter to Nestorius, par. 9,10, pp. 83,85.
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ففػى الكتػب الػىت ألّفاىػا ،تكلمػػا جبنػوف شػديد ضػد اؼبسػيح ـبلصػػنا صبيعػاً ،ألهنمػا َف يفهمػا سػره ،وأراد نسػػطور
أف يُدخل تعاليمهما ىف وسطنا ولذلك عزلو هللا.
ومع ذلك فبينما حػرـ بعػض أسػاقفة الشػرؽ تعاليمػو ،فػإهنم بطريقػة أخػرى يػدخلوف اآلف ىػذه التعػاليم
نفسػها أيضػاً حينمػػا يبػػدوف إعجػػاهبم بتعػػاليم ثيئػػودور ويقولػػوف أنػػو كػػاف يفكػػر تفكػرياً صػػحيحاً يتفػػق مػػع ابئنػػا،
أع ػػىن أثناس ػػيوس وغريغوري ػػوس وابس ػػيليوس .ولك ػػنهم يك ػػذبوف ض ػػد الرج ػػاؿ القديس ػػني .فك ػػل م ػػا كتب ػػو ى ػػؤالء
(القديسوف) ىو على عكس راء ثيئودور ونسطور الشرير.
لذلك حيث إىن قد عرفت إهنم (بعػض أسػاقفة الشػرؽ) ردبػا أيتػوف أبمػور معينػة ـبتصػة هبػؤالء الرجػاؿ
(أى ثيئودور وديودور) إُف مسامعك التقية ،فاطلب أف ربفظوا نفوسكم سليمة سباماً ونقيػة مػن تعػاليم ثيئػودور
وديودور ال ُكفرية)ٕٖٗ( ".

وقبل ذلك ىف رسالتو إُف اإلكلريوس وؼببونوس الكػاىن قػاؿ القػديس كػريلس" :حينمػا كنػت مقيمػاً ىف
ٕٗٗ
إُف أحػد الرجػاؿ الػرظبيني الػذى ىبػدـ جنػدايً ىف القصػر رسػالة كبػرية ذات سػطور كثػرية
ػر
ض
أح
)
إيليئوف( ،
ّ
ـبتومة ،استلمها من األرثػوذكس ىف أنطاكيػة .وىػى ربمػل توقيعػات كثػريين مػن اإلكلػريوس والرىبػاف والشػعب،
ىػػؤالء يتهمػػوف أسػػاقفة الشػػرؽ أهنػػم ابلػػرغم مػػن صػػمتهم عػػن ذكػػر اسػػم نسػػطور ،وتظػػاىرىم أبهنػػم يرفضػػونو ،إال
إهنػػم كػػانوا ينقضػػوف علػػى كتػػب ثيئػػودور خبصػػوص التجسػػد (التػػأنس) الػػىت ربػػوى ذب ػاديف أكثػػر خطػػورة مػػن
ذباديف نسطور .فقد كاف ىو أبو التعلػيم الشػرير الػذى لنسػطور ،وألنػو أعلػن تعػاليم نسػطور ،فػإف ىػذا الرجػل
العدمي التقوى كاف بني ىؤالء الذين ىو اآلف معهم .وأان كتبت إُف التقػى جػداً أسػقف أنطاكيػا (يوحنػا) أنػو ال

هبب أف يعلّم أحد ىف الكنيسة بتعليم ثيئودور ال ُكفرية.
وحينما وصل التقى جداً الشماس األر ندريت مكسيموس إُف األسكندرية صاح كثػرياً ضػدىم قػائبلً
إف األرثوذكس ليس ؽبم مكاف ىناؾ وال حرية أف يتكلموا بتعاليم اإليباف الصحيح)ٕٗ٘( ".

ٕٗٗ االسم الروماىن ؼبدينة أورشليم.

Ibid., Vol. 77 - Letter to Emperor Theodosius, p. 70-71.
Ibid., p. 68.
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الفصل الرابع

تغيُّر القيادة
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عندما كاف البااب كريلس السكندرى والبطريرؾ يوحنا األنطاكى على قيد اغبياة كاف ىناؾ سبلـ بني
الطرفني .ولكن البطريرؾ يوحنا تنيح عاـ ٕٗٗـ وأعقبو البااب كريلس ىف عاـ ٗٗٗـ.
وبػػدأ ثيئودوري ػػت أس ػػقف ق ػػورش وب ػػاوؿ أف ينش ػػر الفك ػػر النس ػػطورى ىف الش ػػرؽ وكت ػػب كتاب ػػو اؼبعن ػػوف
 Eranistesعاـ ٗٗٚـ الذى قصد بو تشويو تعليم ابء اإلسكندرية ،خاصة القػديس كػريلس الكبػري والسػخرية
منػػو .فػػأاثر ىػػذا الكثػػري مػػن اؼبعارضػػة حػػىت صػػدر مرسػػوـ إمرباطػػورى ىف  ٔٛأبريػػل عػػاـ ٗٗٛـ وبػػرـ نسػػطور
وكتاابتو وأتباعو ،وأمر ثيئودوريت ابلبقاء ىف كرسيو ىف قػورش ،وكػذلك أاثر ىيبػاس أسػقف الرىػا رد فعػل عظػيم
بسبب رسالتو إُف ماريس الفارسى ضد تعاليم القديس كريلس الكبري.

Samuel, V.C., p. 13.
ٖٜ
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الباب السادس
الفصل األول

ٍرطقة أوطيدا
كػرد فعػػل للنشػػاط النسػػطورى ىف الشػػرؽ ،ظهػػر تعلػيم متطػػرؼ ىف الػػدفاع عػػن عقيػػدة الطبيعػػة الواحػػدة
اؼبتجس ػػدة لكلم ػػة هللا ال ػػىت علّ ػػم هب ػػا الق ػػديس ك ػ ػريلس الكب ػػري وذل ػػك ىف ش ػػخص أوطيخ ػػا رئ ػػيس دي ػػر أي ػػوب
ابلقسطنطينية.
ّإدعػػى أوطيخػػا ،الػػذى كػػاف صػػديقاً للبػػااب كػريلس ،أنػػو تلقػػى مػػن البلىػػوتى السػػكندرى العظػػيم نسػػخة

من قرارات ؾبمع أفسس ٖٔٗـ ،واحتفظ هبا منذ ذلك اغبني ،وكػاف مؤيّػداً قػوايً ال يكػل للجانػب السػكندرى
ىف العاصمة ،وألنو كاف رئيس دير أيوب ىف الربػع (اغبػى) السػابع مػن اؼبدينػة ،لػذا فقػد كػاف يقػود ٖٓٓ راىػب
ؼبدة تزيد عن الثبلثػني عامػاً ،ومػن خػبلؿ ابنػو ابؼبعموديػة (الػذى ىػو ابػن أخيػو) كريسػافيوس  Chrysaphiusكبػري
موظفى الػببلط اؼبلكػى اسػتطاع أوطيخػا الوصػوؿ إُف الػببلط .وبينمػا كػاف اؼبنػاخ الكنسػى ملبػداً بغيػوـ اػبػبلؼ

بػػني اعبانػػب السػػكندرى ونظػػريه األنطػػاكى ،واجػػو أوطيخػػا مقاومػػة ومعارضػػة مػن األنطػػاكيني ألنػػو كػػاف متعصػػباً
جداً للسكندريني ،وىكذا زاد من حدة التوتر)ٕٗٚ( .
بػػدأ أوطيخػػا يػػدافع عػػن عقيػػدة الطبيعػػة الواحػػدة ،فسػػقط ىف اؽبرطقػػة اؼبعروفػػة ابظبػػو .والػػىت تع ػػىن أف
الناسوت قد ذاب ىف البلىوت مثلما تذوب نقطة اػبل ىف احمليط .أى أف الطبيعتػني قػد امتزجتػا معػاً ىف طبيعػة
واحػػدة .ومػػن ىنػػا جػػاءت تسػػميتو مونػػوفيزيتس  ألف عبػػارة "مػػوىن في ػزيس" 
تعىن "طبيعة وحيدة" وليس "طبيعة واحدة" أى "ميا فيزيس" .
وقد زار يوسابيوس أسقف دوريليم أوطيخا ( )ٕٗٛىف ديره ابلقسطنطينية مػرات عػدة واكتشػف أف عقيدتػو غػري

أرثوذكسية ،إذ يعتقد ابالمتزاج.

Cf. Samuel, V.C. pp. 14-15.
Ibid p. 15.
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الفصل الثاىن

دلنع القصطيطييية امللاىى ;77و
ىف ىذا اجملمع (  ٕٕ-ٛنوفمرب ٗٗٛـ ) الذى رأسو فبلفياف بطريرؾ القسطنطينية وحضره ٕٖ
أسقف ،أدين وعزؿ وحرـ أوطيخا بناءً على شكوى من يوسابيوس أسقف دوريليم ،وبناء على شهادة يوحنا
الكاىن والشما س أندراوس اللذين أرسلهما اجملمع ؼبقابلتو ،ألنو أصر على أف اعبسد الذى أخذه ربنا يسوع
من مرمي العذراء َف يكن من طبيعتنا وجوىران نفسهما .وبناء على تردده ىف إيضاح عقيدتو حينما حضر أماـ

اجملمع وقدـ إقراراً ابإليباف رفض أف يقوـ بقراءتو )ٕٜٗ( .ووقّع على اغبرـ ٖٓ أسقفاً وٖٕ أرشيمندريتاً.
وألوؿ مرة مت إقرار صيغة "طبيعتني من بعد االرباد" للسيد اؼبسيح .وحدثت قبلقل كثرية ىف القسطنطينية،
وق ّدـ أوطيخا شكوى ضد اجملمع اؼبكاىن إُف اإلمرباطور ،الذى بدوره دعا البااب ديسقوروس لريأس ؾبمعاً
مسكونياً ىف أوؿ أغسطس ٜٗٗـ ىف أفسس ،وطلب من جوفيناؿ أسقف أورشليم ،واتالسيوس أسقف
قيصرية كبادوكيا أف يكوان رئيسني مساعدين معو ،وأرسل مرسوماً إمرباطورايً إُف ديسقوروس يطلب منو
السماح لبارصوماس (وىو أر ندريت سورى مؤيد للجانب السكندرى) ابؼبشاركة ىف اجملمع.

موقف كييصة األشليدرية =
الرىا ىف
شعر البااب ديسقوروس خبطورة إنتشار أفكار ثيئودوريت أسقف قورش ،وإيباس أسقف ُ
الشرؽ ،تلك الىت عاجم عقيدة البااب كريلس السكندرى .وكذلك انتشار تعاليم ثيئودور اؼبوبسويسىت ونسطور
ىف كثري من اؼبناطق ىف اؼبشرؽ .وعلم بشكوى أوطيخا من أف إقراره اػبطى ابإليباف َف يقبلو ؾبمع
القسطنطينية اؼبكاىن ٗٗٛـ (ٕٓ٘) .وخشى أف يكوف أوطيخا قد أدين لتمسكو بتعليم القديس كريلس
الكبري حوؿ الطبيعة الواحدة اؼبتجسدة هلل الكلمة .وكاف ؾبمع القسطنطينية اؼبكاىن ٗٗٛـ قد طلب من
أوطيخا أف وبرـ كل من ال ينادى بطبيعتني من بعد االرباد ،فرفض وقاؿ أان لو فعلت ذلك أكوف قد حرمت
ابئى القديسني (أمثاؿ القديس كريلس الكبري) (ٕٔ٘) .وأماـ اعرتاؼ أوطيخا اػبطى اؼبخادع أبنو "يرفض
ىؤالء الذين يقولوف أف جسد ربنا يسوع اؼبسيح قد نزؿ من السماء ألف ذاؾ الذى ىو كلمة هللا نزؿ من
السماء بدوف جسد وذبسد من جسد العذراء نفسو بدوف تغيري وال ربويل وبطريقة عرفها ىو نفسو وأرادىا،

Ibid. p. 17-18
Ibid. p.19,20,24
Ibid. p.22
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وذاؾ الذى ىو دوماً إلو كامل قبل الدىور ،صار أيضاً إنساانً كامبلً ىف خر األايـ من أجلنا ومن أجل
خبلصنا")ٕٕ٘(.
شعر البااب ديسقوروس أف فبلفياف بطريرؾ القسطنطينية ،ويوسابيوس أسقف دوريليم قد انضما إُف التيار
النسطورى اؼبوجود ىف الشرؽ حينما طُلب من أوطيخا ىف ؾبمع القسطنطينية اؼبكاىن ٗٗٛـ حرـ كل من ال
ينادى بطبيعتني من بعد االرباد .ولكن اغبقيقة كانت أف البااب ديسقوروس سعى إُف ؿباربة النسطورية برفض
تعبري "الطبيعتني بعد االرباد" وكاف األسقف يوسابيوس يدفع البطريرؾ فبلفياف حملاربة األوطاخية بتأكيد تعبري
"طبيعتني من بعد االرباد" ،ومن ىنا نشأ بني الطرفني سوء الفهم الذى تطور إُف الشقاؽ اػبلقيدوىن فيما
بعد .ولكن البحث الدقيق يربىن أف البااب ديسقوروس َف يكن أوطاخياً ،وؽبذا َف وبكم عليو ؾبمع خلقيدونية
ألسباب عقائدية ،كما ذكر أانتوليوس بطريرؾ القسطنطينية رئيس اجملمع ىف جلسة ٕٕ أكتوبر عاـ ٔ٘ٗـ
(ٖٕ٘) .كما أف البطريرؾ فبلفياف واألسقف يوسابيوس َف يكوان نسطوريني.
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Ibid p. 30-31
Ibid. p.69
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الفصل الثالث

دلنع أفصض الجاىى <77و
عقد اجملمع اعبلسة األوُف ىف  ٛأغسطس عاـ ٜٗٗـ ،وحضره ٓ٘ٔ أسقف برائسة البااب
ديسقوروس وحبضور األسقف يوليوس فبثل اباب روما ،وجيوفيناؿ أسقف أورشليم ،ودمنوس أسقف أنطاكيا
وفبلفياف بطريرؾ القسطنطينية.
وبعد استعراض وقائع ؾبمع أفسس األوؿ ٖٔٗـ ،وؾبمع القسطنطينية اؼبكاىن ٗٗٛـ ،وقراءة
اعرتاؼ مكتوب ألوطيخا ابإليباف األرثوذكسى ق ّدمو إُف اجملمع ـبادعاً .وبعد االستماع إُف راء اغباضرين؛
حكم اجملمع إبدانة وعزؿ فبلفياف بطريرؾ القسطنطينية ويوسابيوس أسقف دوروليم وبتربئة أوطيخا وإعادتو
إُف رتبتو الكهنوتية.
كما حكم اجملمع حبرـ وعزؿ كل من ىيباس أسقف الرىا وثيئودوريت أسقف قورش و خرين)ٕ٘ٗ( .
وحدد اجملمع أف ديودور الطرسوسى ىو نسطورى )ٕ٘٘( .وَف تقرأ رسالة البااب الوف األوؿ إُف اجملمع
وىى اؼبعروفة بطومس الوف.
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Cf. Samuel, V.C., pp.29-35.
Kelly, J.N.D., Early Christian Doctrines, Chapter XI Fourth Century Christology, A & C Black- London
1977 , 5th Revised Edition, p.302.
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الفصل الرابع

دلنع خلقيدوىية 784و
َف يقبل البااب الوف األوؿ نتائج ؾبمع أفسس الثاىن ٜٗٗـ ومنح اغبل الكنسى لثيئودوريت أسقف
قورش ( )ٕ٘ٙوحدث أف اإلمرباطور ثيئودوسيوس قد سقط من على ظهر جواده ،فبا أدى إُف وفاتو ىف ٕٛ
يوليو عاـ ٓ٘ٗـ وتولت أختو بولكاراي السلطة وتزوجت من القائد مركياف ،وأعلنت مركياف إمرباطوراً ىف ٕٛ
أغسطس من نفس العاـ.
وىف ٘ٔمايو عاـ ٔ٘ٗـ صدرت األوامر اإلمرباطورية بعقد ؾبمع عاـ ىف نيقية .وحبلوؿ أوؿ سبتمرب
وصل األساقفة إُف نيقية ولكنهم أمروا أف يتجهوا إُف خلقيدونية القريبة من القسطنطينية .فاجتمع حواُف
ٓٓ٘ أسقف ىف كنيسة القديسة أوفيمية ،وعقدت اعبلسة األوُف للمجمع ىف  ٛأكتوبر عاـ ٔ٘ٗـ.
ىف تلك اعبلسة نُوقش البااب ديسقوروس بشأف عقيدة أوطيخا الذى برأه ؾبمع أفسس الثاىن ٜٗٗـ
؛ فقاؿ "إذا كاف أوطيخا يتمسك دبفاىيم ترفضها عقائد الكنيسة ،فهو يستحق ليس العقاب فقط بل حىت
النار (أى جهنم) أيضاً .ولكن اىتمامى إمبا ىو ابإليباف اعبامع الرسوُف وليس أبى إنساف أايًكاف")ٕ٘ٚ( .
وقاؿ أيضاً ىف نفس اعبلسة من اجملمع اػبلقيدوىن" :أان أقبل عبارة من يبيعتني بعد االحتاد ()ٕ٘ٛ

وىو ىف أتكيده على الطبيعة الواحدة اؼبتجسدة هلل الكلمة أراد أف يثبت عدـ التقسيم بني الطبيعتني من بعد
االرباد ،وىف قبولو لعبارة "من طبيعتني بعد االرباد" أراد أف يؤّكد ما أ ّكده القديس كريلس الكبري عن استمرار
وجود الطبيعتني ىف االرباد وعدـ امتزاجهما.
أقر اجملمع اػبلقيدوىن رسائل القديس كريلس اإلسكندرى اجملمعية وطومس الوف بعد مراجعتو على
حروـ القديس كريلس اإلثىن عشر)ٕٜ٘( .
وقد حكم اجملمع اػبلقيدوىن حبرـ وإدانة وعزؿ أوطيخا وإبلغاء أغلب قرارات ؾبمع أفسس الثاىن
 ٜٗٗـ .وبعزؿ البااب ديسقوروس اإلسكندرى ألسباب إدارية وقانونية ،وإبعادة ثيئودوريت أسقف قورش
وىيباس أسقف الرى ا إُف رتبة األسقفية بعد أف وافقا على حرـ نسطور وتعاليمو .ولكن اجملمع َف وبكم على
كتاابت ثيئودوريت وإيباس ضد تعليم القديس كريلس الكبري كما َف وبكم على ثيئودور اؼبوبسويسىت معلم
نسطور وال على تعاليمو.
256

cf. Samuel, V.C., p.69.
Ibid., p.51.
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Ibid., p.55.
259
Cf. Hefele, C.J. p. 345.
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وابلرغم من أف رسالة ىيباس أسقف الرىا إُف ماريس الفارسى والىت ىاجم فيها ؾبمع أفسس
اؼبسكوىن ٖٔٗـ تعاليم القديس كريلس الكبري وحرومو اإلثىن عشر قد قُرئت ىف اجملمع إال أف اجملمع َف وبكم
إبدانتها (ٓ )ٕٙفبا جعل الفريق الذى رفض قرارات ؾبمع خلقيدونية يشعر أبف ىناؾ تعاطفاً ىف اجملمع مع
اعبانب النسطورى .إال أف اجملمع قد أ ّكد قداسة البااب كريلس ،وَف يقبل ثيئودوريت وىيباس إال بعد توقيعهما
اغبرـ على نسطور.
وقد أوضح اعبانب اػبلقيدوىن فيما بعد موقفو ذباه ىذا األمر مظهراً رفضو للنسطورية بصورة أكيدة

ىف اجملمع التاُف للخلقيدونيني اؼبلقب ابجملمع اػبامس واؼبنعقد ىف القسطنطينية عاـ ٖ٘٘ـ؛ حيث حكم ىذا
اجملمع حبرـ شخص وكتاابت ثيئودور اؼبوبسويسىت معلّم نسطور ،وحبرـ كتاابت ثيئودوريت أسقف كورش
وكذلك ىيباس أسقف الرىا ضد تعاليم القديس كريلس الكبري.
وضع ؾبمع خلقيدونية تعريفاً لئليباف وكاف أعضاء اجملمع ىف البداية يرفضوف ىذا األمر ،ولكنهم
ربت إغباح مندوىب اإلمرباطور قد رضخوا ىف النهاية .وكانت اؼبسودة األوُف تنص على أف اؼبسيح ىو "من
طبيعتني" .ولكن مندوىب اإلمرباطور أغبوا أف يتضمن النص "ىف طبيعتني" .وبعد مقاومة كبرية على أساس أف
ىذه العبارة متضمنة ىف "طومس الوف" الذى قبلو اجملمع وال داعى لوضعها ىف تعريف اإليباف ،قبلها اجملمع
ربت إغباح من مندوىب اباب روما وفبثلى اإلمرباطور.
َف يكن التعريف الذى قبلو اجملمع نسطورايً بل إف اجملمع ىف قراراتو قد أ ّكد على حرـ كل من
النسطورية واألوطاخية .ولكن التعريف َف يتضمن عبارة "االرباد األقنومى" وال عبارة أنو "ال يبكن التمييز بني
الطبيعتني إال ىف الفكر فقط" وىى العبارات اؽبامة ىف تعليم القديس كريلس الكبري .كما أنو وردت عبارة ربرـ
"كل من يعتقد بطبيعتني قبل االرباد وب طبيعة واحدة من بعد االرباد" واؼبقصود هبذه العبارة ىو أوطيخا
وعقيدة االمتزاج بني الطبيعتني .ومن اؼبعلوـ أف اعبانب البلخلقيدوىن وبرـ من يقوؿ "بطبيعتني قبل االرباد"
ألف ىذا التعبري يفرتض وجود الناسوت قبل ارباده ابلبلىوت ،لكن ىذا الفريق يقبل "من طبيعتني ىف
اال رباد" و "من طبيعتني بعد االرباد" .أما حرـ من يقوؿ "بطبيعة واحدة بعد االرباد" فكاف وبتاج إُف
فسر أنو ضد تعليم القديس كريلس الكبري
توضيح أنو لرفض عقيدة االمتزاج ،ألف ىذا اغبرـ من اؼبمكن أف يُ ّ
"طبيعة واحدة متجسدة لكلمة هللا" وىو التعليم الذى سبسك ويتمسك بو اعبانب البلخلقيدوىن حىت اآلف،
مع رفضهم التاـ لفكرة االمتزاج وأتكيدىم على استمرار وجود الطبيعتني ىف االرباد.
ىذه األمور العقائدية ىى الىت أدت إُف رفض البااب ديسقوروس ؾبمع خلقيدونية ،ورفض ؾبموعات
عديدة ىف الشرؽ -دبا ىف ذلك الشعب اؼبصرى -ؽبذا اجملمع .قد حاوؿ ؾبمع القسطنطينية عاـ ٖ٘٘ـ أف
Cf. Samuel, V.C. p.84.
ٜٜ
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يعاعبها ابستخداـ عبارات القديس كريلس الكبري "االرباد األقنومى" و"ال يبكن سبييز الطبيعتني إال ابلفكر
فقط" وبشرح معىن رفض من يعتقدوف بطبيعة واحدة على أساس االمتزاج .ولكن ظل اػببلؼ بني
اػبلقيدونيني والبلخلقيدونيني حوؿ عبارة "ىف طبيعتني" و "من طبيعتني".
ىف ؾبمع خلقيدونية وافق األساقفة اؼبصريوف األربع عشر اغباضروف على حرـ أوطيخا ولكنهم َف
يقبلوا التوقيع على قرارات اجملمع وال على طومس الوف.
وحدثت اضطراابت كبرية ىف الشرؽ بسبب قرارات ؾبمع خلقيدونية ومع تغيري األابطرة كانت
الظروؼ تتغري.
وانتخب ىف  ٔٙمارس ٗ٘ٚـ ىف اإلسكندرية البااب تيمواثوس الثاىن (الشهري أبوريلخوس) خليفة
للبااب ديسقوروس بعد وفاتو وسبكن ىف عهد اإلمرباطور "ابسيليسكوس" من عقد ؾبمع عاـ خر ىف أفسس
سنة ٘ٗٚـ (يلقبو البعض ؾبمع أفسس الثالث) حضره ٓٓ٘ أسقف .ىذا اجملمع حرـ تعاليم أوطيخا
وتعاليم نسطور ورفض ؾبمع خلقيدونية .وقد وقّع على قرار ىذا اجملمع ٓٓ ٚأسقف شرقى )ٕٙٔ( .وقد
أوضح موقف البااب تيمواثوس من خبلؿ اجملمع أف اعبانب الرافض جملمع خلقيدونية َف يكن ابلضرورة
أوطاخى اؼبعتقد كما اعمو ،ىف أغلب األحياف ،اعبانب اػبلقيدوىن.

Ibid. p. 101-105.
ٓٓٔ
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الباب السابع

ذلاوالت الوحدة
وىف عهد اإلمرباطور زينوف حدثت ؿباولة للوحدة على أساس وثيقة اؽبينوتيكوف  Henotikonالذى صدر ىف
 ٕٛيوليو عاـ ٕٗٛـ ،والذى وقّع عليو على التواُف أكاكيوس بطريرؾ القسطنطينية ،وبطرس منجوس
بطريرؾ اإلسكندرية ،وبطرس القصار بطريرؾ أنطاكيا ىف عاـ ٗٗٛـ ومارتريوس بطريرؾ أورشليم .وَف تشرتؾ
روما ىف ىذه الوحدة بل عقد اباب روما فيلكس الثالث ؾبمعاً وقطع من الشركة أكاكيوس بطريرؾ
القسطنطينية .وىف مصر حدثت مقاومة شديدة وتكونت صباعة "الذين ببل رئيس"  Acephlistsوَف يتمكن
مرسوـ االرباد  Henotikonمن اغبفاظ على الوحدة الىت بدأت بتوقيع بطاركة الكراسى الشرقية األربعة)ٕٕٙ( .

ىص مرشوو االحتاد "اهلييوتيلوٌ" = ()596
مػػن اإلمرباطػػور القيصػػر زينػػوف التقػػى الظػػافر والغالػػب العظػػيم السيفسػػتوس (اعبليػػل) األغسػػطس احملػػرتـ
إُف أىل اإلسكندرية وليبيا واػبمس مدف .األساقفة والشعب.
إنن ػػا نعل ػػم أف رائس ػػة فبلكتن ػػا وثباع ػػا (دواـ بقائه ػػا) وقوع ػػا وأس ػػلحتها ال ػػىت ال يبك ػػن مقاومته ػػا كائن ػػة
بواس ػػطة اإليب ػػاف األرثوذكس ػػى اغبقيق ػػى وح ػػده ال ػػذى ق ػػرره اآلابء القديس ػػوف الثبلشبائ ػػة والثماني ػػة عش ػػر ال ػػذين
اجتمعوا ىف مدينة نيقية بقػوة الػروح القػدس ،وثبتهػا (وأيػدىا) اآلابء القديسػوف اؼبائػة واػبمسػوف الػذين اجتمعػوا
ىف القسطنطينية.
وكبػػن رمػػر ابلتمسػػك هبػػذا اإليبػػاف بثبػػات (بيقػػني) ىف الليػػل والنهػػار ىف كػػل صػػبلة وكػػل اجتهػػاد وكػػل
قػػانوف ،ىف كػػل مكػػاف ىف الكنيسػػة اعبامعػػة الرس ػولية .لتنم ػوا ىف اإليبػػاف األرثوذكسػػى غػػري الفاسػػد وغػػري اؼبائػػت
الذى ؼبملكتنا ،لتكوف الشعوب التقية ىف سبلـ ووحدة ويقدموف صلوات مقبولة هلل من أجل فبلكتنا.
ألف س ػػيدان اؼبس ػػيح إؽبن ػػا ال ػػذى ذبس ػػد م ػػن القديس ػػة الع ػػذراء م ػػرمي وال ػػدة اإلل ػػو يقب ػػل إلي ػػو خ ػػدمتكم
وسبجيدكم لو وىو يفتخر هبذا .أما الفئات اؼبقاومة واحملاربػة فسػوؼ يسػحقها هللا ،وسػيمنح هللا للبشػر السػبلمة
والصاغبات والعافية والثمار الصاغبة وكل ما ىو انفع.
Ibid. p. 108-114.
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ٖ ٕٙد .رشدى واصف هبماف دوس :اتريخ الكنيسة القبطية فيما بعد خلقيدونية ٔ٘ٗـ إُف الفتح العرىب ؼبصر ٕٗٙـ
صفحة ٕٕ.ٕٗ-
ٔٓٔ

واآلف قػػد قػ أػدـ لنػػا ؿبب ػػو اإللػػو أر نػػدريتيوف (رؤسػػاء اؼبتوح ػػدين) وشػػيوخ الربيػػة وأانس خ ػػروف أتقي ػػاء
يسألوننا (يتوسلوف إلينا) بدموع أف نصنع صػلحاً (اربػاداً) للكنػائس اؼبقدسػة وأف قبمػع األعضػاء (اؼبشػتتة) إُف

ونكمػػل ىػػذا
شػػركة العضػػوية تلػػك الػػىت مزقهػػا عػػدو اػبػػري منػػذ زمػػن بعيػػد ألجػػل ىػػذا أسػػرعنا أف نسػػمع (ذلػػك) ّ
العمل الصاٌف نفسو.
واآلف لبربكم أف أى حبث أخر أو ربديد إيباف أخر خػارج اإليبػاف الػذى قػرره اآلابء الثبلشبائػة والثمانيػة
عشر ال نقبلو أبداً ولكن إذا كاف أحد أخذ إيباانً خر خارجػاً عػن الػذى سػبق وأخػربان عنػو ىػذا (قبعلػو) غريبػاً
عنػػا ألف إيبػػاف األابء الثبلشبائػػة والثمانيػػة عشػػر كمػػا سػػبق أف قلنػػا كبػػن نعرفػػو وقػػد ثبتػػو اآلابء القديسػػوف اؼبائػػة
واػبمس ػػوف ىف القس ػػطنطينية وتبع ػػو ابؤان القديس ػػوف ال ػػذين اجتمع ػوا ىف أفس ػػس م ػػع الق ػػديس كػ ػريلس وحرمػ ػوا
اؼبنافق نسطور ،وقبلوا اإلثىن عشر فصبلً الىت للطوابوى كريلس.

وكبػن أيضػاً كبػػرـ نسػػطور وأوطػػاخى اػبيػػاُف وكػػل أحػػد يػػرأتى (يفكػػر) إيبػػاانً خػػر ـبالفػاً لئليبػػاف الػػذى
سبق وأخربان عنو الذى لآلابء القديسني الثبلشبائة وشبانية عشر.
ونعػػرتؼ أبف ابػػن هللا الوحيػػد اعبػػنس إؽبنػػا وربنػػا وـبلصػػنا يسػػوع اؼبسػػيح الػػذى أتنػػس ابغبقيقػػة اؼبسػػاوى
هلل حسػػب البلىػػوت ىػػو مسػػا ٍو لنػػا أيضػاً حسػػب الناسػػوت .ذاؾ الػػذى تنػػازؿ (نػػزؿ) وذبسػػد مػػن روح القػػدس
ومن القديسة العذراء مرمي.
نعرتؼ بو ابناً واحداً وليس إثنني .واآلالـ واؼبعجزات نعتقد أهنا زبص واحداً أعىن ابلواحد ابن هللا.
أمػػا أولئػػك الػػذين هبعلونػػو منقسػػماً إُف إثنػػني أو يظنونػػو خيػػاالً أو إمتزاج ػاً فػػبل نقػػبلهم علػػى اإلطػػبلؽ

ألف اؼبػػيبلد مػػن العػػذراء َف يضػػف إليػػو ابن ػاً خػػر ألنػػو ظػػل الثػػالوث اثلػػواثً بعػػدما صػػار كلمػػة هللا الواحػػد مػػن
الثػ ػػالوث جسػ ػػداً ،وكبػ ػػن لبػ ػػربكم أيض ػ ػاً أيهػ ػػا األحبػ ػػاء أنػ ػػو ال كبػ ػػن وال الكنػ ػػائس كلهػ ػػا وال أسػ ػػاقفة الكنػ ػػائس
األرثوذكسيوف نقبل إيباانً خػر وال ربديػداً خػر (قػانوانً خػر) وال حبثػاً خػر خارجػاً عػن إيبػاف اآلابء القديسػوف
الثبلشبائة والثمانية عشر ألف ىذا ىو اإليباف فقط الذى بو وحده تتم اؼبعمودية.
فلنتحد أيضاً بعضنا مع بعض غري خائفني من أحد وال منقسمني.
وكل من مػن أو فكػر (ارأتى) حػاالً خػر (بنػوع خػر) سػواء اليػوـ أو قبػل ىػذا ىف اجملمػع اػبلقيػدوىن
أو ىف أى اجتمػػاع خػػر خارج ػاً عػػن اإليبػػاف الػػذى سػػبق وقلنػػا عنػػو الػػذى لػػآلابء الثبلشبائػػة والثمانيػػة عشػػر ىػػذا
كبرم ػػو وقبعل ػػو غريب ػاً ع ػػن الكنيس ػػة اعبامع ػػة وال س ػػيما نس ػػطور ال ػػذى اع ػػرتؼ بطبيعت ػػني وال ػػذين يعتق ػػدوف مثل ػػو
وأوطاخى اػبياُف .كبن كبرمهم.
فاصطلحوا إذف مع األـ الروحيػة الكنيسػة اعبامعػة كأبنػاء متطلعػني إُف األمػاـ وىػى تػروـ أف ربتضػنكم
بربكة عظيمة .لكى يفرح هللا بنا صبيعاً ويفرح بكم كافة اؼببلئكة.
ٕٓٔ

بعػػد ذلػػك فػػإف كنيسػػة اإلسػػكندرية وكنيسػػة أنطاكيػػة جاىػػدات معػاً عػػرب القػػروف لتحفظػػا إيبػػاف القػػديس
ك ػريلس الكبػػري والقػػديس سػػاويرس األنطػػاكى (ٖ٘٘ٛ-ٗٙـ) .كمػػا أف كنيسػػة أرمينيػػا قػػد التزمػػت ببلىػػوت
القديس كريلس وكريستولوجية القديس ديسقوروس ورفضت ؾبمع خلقيدونية عرب القروف.

ٖٓٔ

الباب الثامن

الرؤية املعاصرة للنوقف
مت االتفاؽ بني اعبانب اػبلقيدوىن واعبانب البلخلقيدوىن ىف اغبوار األرثوذكسى ىف دير األنبا بيشوى
دبصر (يونية  )ٜٜٔٛىف ضيافة وربت إشراؼ قداسة البااب شنودة الثالث ،وىف شامبيزى بسويسرا (سبتمرب
ٓ ) ٜٜٔىف ضيافة اؼبركز األرثوذكسى التابع للبطريرؾ اؼبسكوىن .وقد قبل كل من اعبانبني التعبري البلىوتى
إنساان كامبلً ابلتجسد مسا ٍو لآلب ىف اعبوىر من
لآلخر .واتفق اعبانباف أف كلمة هللا ىو ىو نفسو قد صار ً
حيث الىوتو ،ومساو لنا ىف اعبوىر من حيث انسوتو-ببل خطية .وأف االرباد بني الطبائع ىف اؼبسيح ىو
إرباد طبيعى أقنومى حقيقى اتـ بغري اختبلط وال امتزاج وال تغيري وال انفصاؿ .وأنو ال يبكن التمييز بني
الطبائع إال ىف الفكر فقط .وأف العذراء ىى "والدة اإللو"  مع حرـ كبلً من تعاليم نسطور
أساسا للوحدة
وأوطيخا وكذلك النسطورية اػبفية الىت لثيئودوريت أسقف قورش .لعل ىذا االتفاؽ يكوف ىو ً
بني الفريقني.

ٗٓٔ
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الرسالة رقم )264( 4
كريلس يهدى ربياتو ىف الرب إُف اؼبوقر جداً واحملب هلل نسطور.
لقد ظبعت أف بعض الرجاؿ يثرثروف خبصوص ردى على تقواؾ ،ويرددوف ذلك كثرياً خاصة وىم يرتقبوف
اجتماعات ؾبامع اغبكاـ .وردبا ألهنم يفكروف ىف وخز أذنيك ،لذلك ينطقوف أيضاً بكلمات طائشة .وىم
العمى
يفعلوف ىذا مع أف أحداً َف يسئ إليهم ،بل انلوا توبيخاً طفيفاً :أحدىم بسبب أنو كاف يسئ إُف ُ
والفقراء ،والثاىن بسبب أنو يشهر السيف ىف وجو أمو والثالث بسبب أنو كاف يسرؽ أمواؿ شخص خر
دبساعدة جارية .وقد كاف ؽبم من الصيت الردئ ما ال نتمناه أللد أعدائنا .لكنىن لن أطيل ىف مثل ىذه
األمور ،حىت ال أزيد من قدر أنبية ذاتى فوؽ رىب ومعلمى (أنظر يؤٖٕ ،ٖٔ :بطٕ )ٔ :وال فوؽ اآلابء.

ألنو ليس من اؼبمكن اإلفبلت من اكبرافات األشرار الرديئة ،مهما كاف نوع اغبياة الذى ىبتاره اإلنساف
لنفسو.
ٕ -ولكن أولئك ،بفم فبلوء ابللعنات واؼبرارة ،سوؼ يدافعوف عن أنفسهم أماـ دايف الكل .واآلف سوؼ
أنتقل إُف ما يليق ،وأذ ّكأرؾ اآلف ،كأخ ىف اؼبسيح ،أف تكرز ابلعقيدة واإليباف للشعب بكل حذر .عليك أف
تدرؾ إف إعثار واحد فقط من الصغار اؼبؤمنني ابؼبسيح (أنظر مت ،)ٙ :ٔٛلو عقاب ال وبتمل .فإف كاف
عدد اؼبتضررين كثرياً هبذا اؼبقدار ،أفبل نكوف ىف حاجة إُف مهارة اتمة إلزالة العثرات بفطنة وشرح التعليم
الصحيح ابإل يباف ألولئك الذين يبحثوف عن اغبق؟ إف كنا نلتزـ بتعاليم اآلابء القديسني ،وكنا جادين ىف
اعتبارىم ذوى قيمة عظيمة ،ومبتحن أنفسنا "ىل كبن ىف اإليباف" (أنظر ٕكؤٖ )٘ :كما ىو مكتوب ىف
الكتب ،فسوؼ نشكل أفكاران حسناً جداً لتطابق راءىم اؼبستقيمة وأحكامهم الىت ببل لوـ.
ٖ -ولذلك قاؿ اجملمع اؼبقدس العظيم (أى ؾبمع نيقية) أف االبن الوحيد اعبنس نفسو ،اؼبولود من هللا اآلب
حبسب طبيعتو ،اإللو اغبق من إلو حق ،النور الذى من النور ،الذى بو صنع اآلب كل األشياء ،قد نزؿ،
وذبسد وأتنس ،وأتَف ،وقاـ ىف اليوـ الثالث وصعد إُف السموات .وينبغى علينا أف نتبع ىذه التعاليم
والعقائد ،واضعني ىف أذىاننا ماذا تعىن عبارة "ذبسد"؛ وأهنا تعىن بوضوح أف الكلمة الذى من هللا ،صار
إنساانً .وكبن ال نقوؿ أف طبيعة الكلمة تغريت حينما صار جسداً .كما أننا ال نقوؿ أف الكلمة قد تغري إُف
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وىى الرسالة الثانية من القديس كريلس إُف نسطور.
٘ٓٔ

إنساف كامل من نفس وجسد .بل ابألحرى نقوؿ أف الكلمة حينما وحد لنفسو أقنومياً جسداً ؿبياً بنفس
عاقلة ،صار إنساانً بطريقة ال توصف وال تدرؾ .وىو قد دعى ابن اإلنساف ليس حبسب الرغبة فقط وال

حبسب اإلرادة الصاغبة ،وال ابزباذه شخصاً فقط .وكبن نقوؿ أنو على الرغم أف الطبيعتني اللتني اجتمعتا معاً
ىف وحدة حقيقية ـبتلفتاف ،فهناؾ مسيح واحد وابن واحد من االثنني .إف اختبلؼ الطبائع َف يتبلشى
بسبب االرباد ،بل ابغبرى فإف البلىوت والناسوت كوان لنا رابً واحداً يسوع اؼبسيح وابناً واحداً بواسطة ىذا
االرباد الذى يفوؽ الفهم والوصف.
ٗ -وىكذا ،فرغم أف لو وجوداً قبل الدىور وقد ولد من اآلب ،فإنو يقاؿ عنو أيضاً إنو ولد حسب اعبسد
من امرأة .إف طبيعتو اإلؽبية َف أتخذ بدايتها من العذراء القديسة ،كما أهنا ال ربتاج ابلضرورة إُف والدة أخرى
لصاغبها بعد الوالدة من اآلب .ألف ىذا سيكوف ببل ىدؼ ،كما أنو تعترب ضباقة ،أف نقوؿ أف ذاؾ اؼبوجود
قبل كل الدىور واألزُف مع اآلب وبتاج إُف بداية اثنية لوجوده .ولكن حيث أنو من أجلنا ومن أجل
خبلصنا قد وحد الطبيعة البشرية بنفسو أقنومياً ،وولد من امرأة ،فإنو هبذه الطريقة يقاؿ أنو قد ولد حبسب
اعبسد .ألنو َف يولد إنساانً عادايً من العذراء القديسة مث بعد ذلك حل عليو الكلمة ،بل إذ قد إربد ابعبسد
ىف أحشائها ،يقاؿ أف الكلمة قد قبل الوالدة حبسب اعبسد ،لكى ينسب لنفسو والدة جسده اػباص.
٘ -لذلك نقوؿ أنو أتَف أيضاً وقاـ اثنيةً ،ليس أف كلمة هللا أتَف ىف طبيعتو اػباصة ،أو ضرب أو طعن أو قبل
اعبروح األخرى ،ألف اإلؽبى غري قابل لؤلَف ألنو غري مادى .لكن حيث أف جسده اػباص الذى ولد ،عاىن
ىذه األمور ،فإنو يقاؿ أنو ىو نفسو أيضاً قد عاىن ىذه األمور ألجلنا .فغري القابل لآلالـ كاف ىف اعبسد

الذى أتَف .وبنفس الطريقة نفكر أيضاً ىف موتو .فكلمة هللا حسب الطبيعة غري مائت وغري فاسد لكونو ىو
اغبياة ومعطى اغبياة .ولكن بسبب أف جسده اػباص ذاؽ بنعمة هللا اؼبوت ألجل اعبميع كما يقوؿ بولس
(أنظر عب ٕ  ،)ٜ :لذلك يقاؿ أنو ىو نفسو قد عاىن اؼبوت ألجلنا .ألنو فيما ىبص طبيعة الكلمة ،فهو َف
ىبترب اؼبوت ،ألنو يكوف من اعبنوف أف يقوؿ أحد أو يفكر ىكذا ،ولكن ،كما قلت ،فإف جسده ذاؽ
اؼبوت .وىكذا أيضاً بقيامة جسده ،يقاؿ أيضاً أنو قاـ ،ليس كما لو كاف قد تعرض للفساد ،حاشا ،بل أف
جسده قاـ اثنية.
 -ٙوىكذا كبن نعرتؼ دبسيح ورب واحد ،ليس أننا نعبد إنساانً مع الكلمة ،حىت ال يظهر أف ىناؾ انقساـ

ابستعماؿ لفظة "مع" .ولكننا نعبد نفس الرب الواحد ألف جسده ليس غريباً عن الكلمة ،وىف ارباده بو
هبلس عن يبني أبيو .كبن ال نقوؿ أف ابنني هبلساف جبانب اآلب ،بل إبن واحد بواسطة ارباده جبسده
اػباص .ولكن إذا رفضنا االرباد األقنومى سواء بسبب تعذر إدراكو ،أو بسبب عدـ قبولو ،نسقط ىف التعليم
اببنني .ألف ىناؾ كل ضرورة للتمييز وللقوؿ أبنو كإنساف إذ نفكر فيو منفصبلً ،كاف يكرـ بطريقة خاصة
ٔٓٙ

بواسطة لقب "اإلبن" ،وأيضاً كلمة هللا منفصبلً ،ىو بطريقة خاصة يبلك ابلطبيعة كبلً من اسم البنوة
وحقيقتها .لذلك فإف الرب الواحد يسوع اؼبسيح ال ينبغى أف يقسم إُف إبنني.
 -ٚإنو لن يكوف انفعاً ،أف التعليم الصحيح لئليباف يعىن ذلك ،حىت ولو أقر البعض إرباد األشخاص .ألف
الكتاب َف يقل أف الكلمة قد وحد شخصاً من البشر بنفسو ،بل أنو صار جسداً (يو ٔ )ٔٗ :والكلمة إذ
قد صار جسداً ىذا ال يعىن إال أنو ازبذ دماً وغبماً مثلنا .إنو جعل جسدان خاصاً بو ،وولد إنساانً من امرأة
دوف أف يفقد الىوتو وال كونو مولوداً من هللا اآلب ،ولكن ىف ازباذه جسداً ظل كما ىو .إف تعليم اإليباف

الصحيح ىف كل مكاف وبتفظ هبذا .وسوؼ قبد أف اآلابء القديسني قد فكروا هبذه الطريقة .وىكذا َف
يرتددوا ىف تسمية العذراء القديسة بوالدة اإللو .وىم َف يقولوا أف طبيعة الكلمة أو الىوتو أخذ بداية وجوده
من العذراء القديسة ،بل أف جسده اؼبقدس ،احمليا بنفس عاقلة ،قد ولد منها ،وىف ارباد الكلمة بو (نفس
وجسد) إقنومياً ،حقاً يقاؿ أف الكلمة ولد حسب اعبسد .وأان أكتب ىذه األمور اآلف بدافع احملبة الىت ىف
اؼبسيح ،حااثً إايؾ كأخ ،وداعياً إايؾ أف تشهد أماـ هللا ومبلئكتو اؼبختارين أنك تفكر وتعلم هبذه التعاليم
معنا ،لكى وبفظ سبلـ الكنائس ساؼباً وتستمر رابطة الوفاؽ واحملبة غري منفصمة بني كهنة هللا.
 -ٛسلم على اإلخوة الذين معك "األخوة الذين معنا يسلموف عليكم ىف اؼبسيح(٘.")ٕٙ

(٘ )ٕٙالرسالة ٗ أطلق عليها اسم "الرسالة العقائدية " وقد سبت اؼبوافقة عليها ابالصباع يف اعبلسة األوُف جملمع أفسس
اؼبسكوىن الثالث ىف ٕٕ يونيو ٖٔٗ ـ ،ووافق عليها ليوف اباب روما سنة ٓ٘ٗـ ،وأقرىا أيضاً ؾبمع خلقدونية ٔ٘ٗـ،
وؾبمع القسطنطينية ٖ٘٘ ـ (أنظر كواسنت ٖ .)Quasten 3:133 ٖٖٔ :
ٔٓٚ

ملحق رقم 2

الرسالة )266( 38
يوحنا (األنطاكى) يرسل ربياتو ىف الرب إُف األسقف اؼبقدس جداً واحملب هلل جداً كريلس.
ٔ -منذ زمن غري بعيد كنتيجة ؼبرسوـ أابطرتنا األتقياء جداً ،دعى ؾبمع من األساقفة احملبني هلل جداً
لبلجتماع ىف مدينة أفسس ألجل أمور كنسية وألجل اإليباف اؼبستقيم .ولكننا وجدان الوضع كما كاف وقت
وصولنا للمدينة اؼبذكورة فرجعنا دوف أف نلتقى مع بعضنا البعض .إنو من غري البلزـ اآلف ىف وقت السبلـ،
أف نذكر أسباب اػببلؼ .فالكنائس كانت منقسمة ابلشقاؽ على ىذا النحو .وكاف من البلزـ أف يفكر
اعبميع ىف ىذا األمر على األخص ،حىت يبكنهم أف يلتقوا معاً وقد ُرفع من بينهم كل شقاؽ .واؼبلوؾ األتقياء
جداً واحملبني للمسيح جداً قرروا أف يتم ىذا األمر بعينو ،أى إرباد كنائس اؼبسيح .وألجل ىذا السبب عينو

قد أرسلوا سيدى اؼببجل جداً واؼبرموؽ ،الرتيفوف والسكرتري ،أرسطوالوس ،حامبلً رسالتهم التقية ،ملتمسني
منا بناء على ذلك أف قبتمع مباشرة ،ونزيل العثرات من وسطنا ،ولبمد كل اضطراب وكل حزف.
ٕ -وإذعاانً منا ؽبذه الرسالة التقية فإننا أرسلنا حاالً وللتو ،سيدى احملب هلل جداً ىف كل شئ واؼبقدس جداً

األسقف بولس .وقد فرح أيضاً هبذا األمر ،التقى جداً واألسقف احملب هلل جداً أبوان أكاكيوس ،وكذلك
األساقفة احملبوف هلل جداً الذين معنا .لنكوف أكثر دقة فقد فعلنا ىذا ألننا ال نستطيع أف نلتقى وجهاً لوجو
لكى نتمم ما قد أمر بو ملوكنا األتقياء جداً .لقد أوصيناه أنو بدالً منا ومن أجلنا وإبظبنا ينبغى أف يصوغ ما
يهم السبلـ ،الذى ىو األمر األكثر أنبية ،وأف يضع بني يدى تقواكم البياف الذى يتفق معنا فيما ىبص
أتنس ربنا يسوع اؼبسيح ،ىذا البياف أرسلو إُف تقواؾ بواسطة الرجل احملب هلل جداً السابق ذكره .والبياف ىو
كما يلى:
"بدوف إضافة شئ إُف إيباف اآلابء القديسني الذى صيغ ىف نيقية ،سوؼ نتكلم ىف كلمات قليلة ،ليست
إضافة ابلتأكيد ،لكن ىف ملء اليقني كما استلمنا اإليباف منذ البداية من الكتب اؼبقدسة ومن تسليم اآلابء
القديسني خبصوص ما نعتقده ونفكر فيو عن العذراء مرمي والدة اإللو ،وعن كيفية أتنس ابن هللا الوحيد.
وكما سبق وقلنا فإف اإليباف اؼبوضوع ىف نيقية ىو ٍ
كاؼ لكل معرفة التقوى وللكرازة العلنية ضد كل تعليم
ىرطوقى شرير .وسوؼ نتكلم دوف أف نقتحم جبسارة األمور الىت ال يبكن البلوغ إليها .ولكن ىف اعرتاؼ

266

The Fathers of the Church – St. Cyril of Alexandria, Letters 1-50, Vol 76, Translated by John I.
McEnerney, The Catholic University of America Press, Washington D.C., 1987, pp. 144-146.

وىى مرسلة من يوحنا األنطاكى إُف البااب كريلس.
ٔٓٛ

بضعفنا ،نستبعد أولئك الذين يرغبوف ىف أف يقحموا أنفسهم ىف األمور الىت يعلو الفحص فيها على
اإلنساف.
لذلك نعرتؼ أف ربنا يسوع اؼبسيح ابن هللا الوحيد ىو إلو كامل وإنساف كامل ذو نفس عاقلة وجسد ،وىو
مولود من اآلب قبل كل الدىور حبسب الىوتو ،وأنو ىو نفسو ىف األايـ األخرية ،من أجلنا ومن أجل
خبلصنا ُولأد من مرمي العذراء حبسب انسوتو ،وىو نفسو من اعبوىر نفسو الذى لآلب (أو مع اآلب)،
حسب الىوتو ،ومن اعبوىر نفسو ،الذى لنا (أو معنا) حبسب انسوتو ،ألنو قد حدث ارباد بني الطبيعتني.
من أجل ىذا نعرتؼ دبسيح واحد ،ابن واحد ،رب واحد .وهبذا الفهم لبلرباد غري اؼبختلط ،نعرتؼ أبف
العذراء القديسة ىى والدة اإللو ،ألف هللا الكلمة قد ذبسد وأتنس ،ومنذ ذات اغبمل بو و ّحد بنفسو اؽبيكل
الذى ازب ذه منها .وكبن نعرؼ أف البلىوتيني ينسبوف بعض أقواؿ البشريين والرسل عن الرب أبهنا مشرتكة
دبعىن أهنا تشري إُف شخص واحد ،ويقسموف أقواالً أخرى أبهنا تشري إُف طبيعتني .فتلك الىت تليق ابهلل
ينسبوىا إُف الىوت اؼبسيح ،أما تلك اؼبتواضعة فينسبوهنا إُف انسوتو".
ٖ -وحيث أف ىذا االعرتاؼ ابإليباف قد قُبأل فإننا قد سرران ،ألجل إزالة كل خصاـ ،ولكى نوجو السبلـ
اؼبسكوىن ىف كنائس هللا اؼبقدسة ،ولكى نزيل العثرات الىت نشأت ،وأف نعترب نسطور الذى كاف سابقاً أسقفاً

للقسطنطينية ،معزوالً .وكبن كبرـ "ابتداعاتو الدنسة" (أنظر ٔتى )ٕ :ٙالىت ببل قيمة ،ألف كنائس هللا
اؼبقدسة الىت عندان قد حفظت اإليباف اؼبستقيم والسليم ،وربرسو وتسلمو للشعب ،كما تفعل قداستكم أيضاً.
وكبن نشرتؾ أيضاً ىف اؼبوافقة على سيامة اؼبقدس جداً واحملب هلل جداً مكسيميانوس كأسقف لكنيسة هللا
اؼبقدسة ىف القسطنطينية ،وكبن ىف شركة مع كل األساقفة اؼبوقرين هلل ىف كل اؼبسكونة الذين عندىم اإليباف
اؼبستقيم الذى ببل لوـ ويكرزوف بو.
ٗ -كن معاىف ،وليتك تستمر مصلياً ألجلنا اي سيدى احملب هلل جداً واؼبقدس جداً ،واألخ األكثر إصالة
من اعبميع ،ابلنسبة ُف.

ٜٔٓ

ملحق رقم 3

الرسالة رقم )267( 39
كريلس يهدى التحيات ىف الرب إُف سيدى وأخى احملبوب وشريكى ىف اػبدمة الكهنوتية ،يوحنا.
"لتفرح السموات ولتبتهج األرض" (مز ،)ٔٔ :ٜٙألف "حاجز السياج اؼبتوسط" (أؼٕ )ٔٗ :قد نُقض،
واغبزف قد انتهى ،وكل نوع من اػببلؼ قد أزيل ،حيث أف اؼبسيح ـبلصنا صبيعاً قد منح سبلماً لكنائسو.

واؼبلوؾ األتقياء جداً واحملبوف هلل جداً قد دعوان إُف ىذا ،والذين قد صاروا غيورين أبقصى درجة على ؿباكاة
تقوى أسبلفهم ،وحافظني اإليباف اغبقيقى ىف نفوسهم ساؼباً وبغري اىتزاز .لقد أعطوا عناية خاصة للكنائس
اؼبقدسة ،لكى يكوف ؾبدىم منتشراً إُف األبد ىف كل مكاف ،ويظهر ملكهم نبيبلً جداً .اؼبسيح رب القوات
نفسو ،يوزع عليهم اػبريات بيد سخية ،يبنحهم أف يسودوا على مقاوميهم وينعم عليهم ابلنصر .ألنو ال
يكذب حينما يقوؿ "حى أان يقوؿ الرب ،فإىن أكرـ الذين يكرمونىن" (ٔ صم ٕ.)ٖٓ :
ٕ -ولذلك ،منذ أف وصل إُف اإلسكندرية ،سيدى احملبوب جداً من هللا وشريكى ىف اػبدمة الكهنوتية
وأخى بولس ،قد امتؤلان اببتهاج القلب وبكل حق .مثل ىذا الرجل يعمل كوسيط وىبتار الدخوؿ ىف أتعاب
أ
ويوحد ما كاف منفصبلً ،أبف ينزع العثرات الىت تسبب
تفوؽ طاقتو ،وذلك لكى يهزـ بغضة الشيطافّ ،
االنقساـ كلية من بيننا ،ويكلل كنائسنا وكنائسكم ابلوائـ والسبلـ .إنو من فضلة القوؿ أف نتحدث عن
األسلوب الذى تُنزع بو ىذه العثرات .وإىن أفرتض أنو من اػبري أف هنتم وأف نتكلم دبا ىو ضرورى لزماف
السبلـ .ولذلك فقد سرران بلقائنا ابلرجل اؼبتقى هلل جداً السابق ذكره ،الذى ردبا شك أنو سوؼ يبلقى

صعوبة كبرية إلقناعنا أنو هبب أف قبمع الكنائس معاً إُف السبلـ ،ونبطل ضحك اؽبراطقة ،ونبلشى أيضاً
منخاس شر الشيطاف .ولكنو وجدان ىكذا مهيأين ؽبذا األمر ،حىت أنو َف يبذؿ أى جهد .ألننا نذكر قوؿ
اؼبخلص" :سبلمى أعطيكم ،سبلمى أترؾ لكم" (يو ٗٔ  .)ٕٚ :وقد تعلمنا أف نقوؿ ىف صلواتنا" :أيها

الرب إؽبنا اعطنا سبلمك ،ألف كل شئ قد اعطيتنا" (أنظر اش ،)ٕٔ :ٕٙحىت أنو إذا صار أحد ما شريكاً
ىف السبلـ اؼبعطى من هللا ،فإنو لن ينقصو أى صبلح.
ٖ -ولكننا قد تيقنا سباماً ،وعلى األخص اآلف ،أف عدـ االتفاؽ بني كنائسنا قد حدث بطريقة غري الئقة،
وإبفراط .إف سيدى اؼبوقر جداً ،األسقف بولس أحضر وثيقة ربوى اعرتاؼ إيباف غري ملوـ ،وأكد بقوة أف
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وىى مرسلة من القديس كريلس إُف يوحنا األنطاكى.
ٓٔٔ

ىذه الوثيقة قد صيغت بواسطة قداستكم وبواسطة األساقفة احملبوف هلل جداً طرفكم .وىذه الوثيقة ىى كما
يلى بنفس كلماعا وىى ملحقة برسالتنا ىذه:
"بدوف إضافة شئ إُف إيباف اآلابء القديسني الذى صيغ ىف نيقية ،سوؼ نتكلم ىف كلمات قليلة،
ليست إضافة ابلتأكيد ،لكن ىف ملء اليقني كما استلمنا اإليباف منذ البداية من الكتب اؼبقدسة ومن تسليم
اآلابء القديسني خبصوص ما نعتقده ونفكر فيو عن العذراء مرمي والدة اإللو ،وعن كيفية أتنس ابن هللا
الوحيد .وكما سبق وقلنا فإف اإليباف اؼبوضوع ىف نيقية ىو ٍ
كاؼ لكل معرفة التقوى وللكرازة العلنية ضد كل
تعليم ىرطوقى شرير .وسوؼ نتكلم دوف أف نقتحم جبسارة األمور الىت ال يبكن البلوغ إليها .ولكن ىف
اعرتاؼ بضعفنا ،نستبعد أولئك الذين يرغبوف ىف أف يقحموا أنفسهم ىف األمور الىت يعلو الفحص فيها على
اإلنساف.
لذلك نعرتؼ أف ربنا يسوع اؼبسيح إبن هللا الوحيد ىو إلو كامل وإنساف كامل ذو نفس عاقلة وجسد ،وىو
مولود من اآلب قبل كل الدىور حبسب الىوتو ،وأنو ىو نفسو ىف األايـ األخرية ،من أجلنا ومن أجل
خبلصنا ُولأد من مرمي العذراء حبسب انسوتو ،وىو نفسو من اعبوىر نفسو الذى لآلب (أو مع اآلب)،
حسب الىوتو ،ومن اعبوىر نفسو ،الذى لنا (أو معنا) حبسب انسوتو ،ألنو قد حدث ارباد بني الطبيعتني.
من أجل ىذا نعرتؼ دبسيح واحد ،ابن واحد ،رب واحد .وهبذا الفهم لبلرباد غري اؼبختلط ،نعرتؼ أبف
العذراء القديسة ىى والدة اإللو ،ألف هللا الكلمة قد ذبسد وأتنس ،ومنذ ذات اغبمل بو و ّحد بنفسو اؽبيكل
الذى ازب ذه منها .وكبن نعرؼ أف البلىوتيني ينسبوف بعض أقواؿ البشريين والرسل عن الرب أبهنا مشرتكة
دبعىن أهنا تشري إُف شخص واحد ،ويقسموف أقواالً أخرى أبهنا تشري إُف طبيعتني .فتلك الىت تليق ابهلل
ينسبوىا إُف الىوت اؼبسيح ،أما تلك اؼبتواضعة فينسبوهنا إُف انسوتو".
ٗ -وإذ قد قرأان أقوالكم اؼبقدسة ىذه ووجدان أننا كبن أنفسنا أيضاً نعتقد ىكذا ،ألنو يوجد "رب واحد،
إيباف واحد ،معمودية واحدة" (أؼٗ ،)٘ :ؾبدان هللا ـبلص الكل ،مهنئني بعضنا بعضاً ألف كنائسنا
وكنائسكم ؽبا اإليباف حبسب الكتب اإلؽبية اؼبوحى هبا وحسب تقليد ابئنا القديسني .ولكن حينما علمت
أف بعضاً من أ ولئك الذين اعتادوا أف يتصيدوا األخطاء بشغف ويطنوا حوؿ الرب مثل زانبري متوحشة ،كانوا
يتقيأوف كلمات حقرية ضدى  ،كما لو كنت أقوؿ أف جسد اؼبسيح اؼبقدس قد نزؿ من السماء وليس من
العذراء القديسة ،رأيت من الضرورى أف أتكلم قليبلً حوؿ ىذا اؼبوضوع وأقوؿ ؽبم :أيها اغبمقى الذين
تعرفوف فقط أف تتهموا زوراً ،كيف ذباوزمت الصواب ىف الرأى؛ وكيف فكرمت دبثل ىذه اغبماقة؟ ألنو من
الضرورى ،ومن الضرورى بوضوح ،أف تدركوا أف كل اعبهاد تقريباً الذى خضناه من أجل اإليباف قد حاربنا
فيو بسبب أننا أكدان أف العذراء القديسة ىى والدة اإللو .فإذا كنا نقوؿ أف اعبسد اؼبقدس الذى للمسيح
ٔٔٔ

ـبلصنا صبيعاً ولد من السماء وليس من العذراء ،فكيف ال نزاؿ نعتربىا والدة اإللو؟ ألنو من يكوف الذى
ولدتو أف َف يكن حقاً أهنا قد ولدت عمانوئيل حسب اعبسد.

٘ -فلنضحك إذف على ىؤالء الذين يهذروف هبذه التفاىات عىن .ألف النىب اؼببارؾ إشعياء َف يكذب عندما
قاؿ "ىوذا العذراء رببل وتلد ابناً ،ويدعوف اظبو عمانوئيل الذى تفسريه :هللا معنا" (انظر اش ،ٔٗ :ٚمتٔ:
ٖٕ ،)ٕٗ ،وغربايؿ اؼبقدس كاف صادقاً سباماً وىو يقوؿ للعذراء القديسة "ال زباىف اي مرمي ألنك قد وجدت
نعمة عند هللا .وىا أنت ستحبلني وتلدين ابناً وتسمينو يسوع" (لؤ" )ٖٔ ،ٖٓ :وىبلص شعبو من
خطاايىم" (متٔ .)ٕٔ :ولكن حينما نقوؿ أف ربنا يسوع اؼبسيح ىو من السماء ومن فوؽ ،فنحن ال
نقوؿ مثل ىذه االشياء كما لو أف جسده اؼبقدس قد نزؿ من السماء ،من فوؽ ،بل إننا ابغبرى نتبع بولس
اؼبوحى إليو من هللا الذى صرخ بوضوح قائبلً" :اإلنساف األوؿ من األرض ،تراىب ،اإلنساف الثاىن من السماء

ظبائى" (انظر ٔكو٘ٔ .)ٗٚ :ونتذكر أيضاً قوؿ اؼبخلص نفسو" :ليس أحد صعد إُف السماء إال الذى
نزؿ من السماء ابن اإلنساف" (يوٖ.)ٖٔ :
 -ٙورغم أنو -كما قلت منذ قليل -قد ُولأد حسب اعبسد من القديسة العذراء ،وألنو من فوؽ ،وأف هللا
الكلمة نزؿ من السماء "وأخلى نفسو ،خذاً صورة عبد" (ىفٕ )ٚ :ودعى ابن اإلنساف وىو َف يزؿ كما
كاف ،أى هللا غري اؼبتغري وغري اؼبتبدؿ حبسب الطبيعة ،ومدركاً أنو واحد مع جسده ،لذلك يقاؿ أنو نزؿ من
السماء .ولكنو يدعى إنساانً من السماء أيضاً ،بسبب أنو الكامل ىف الىوتو وىو نفسو الكامل ىف انسوتو،
ويعرؼ ىف شخص واحد .ألف الرب يسوع اؼبسيح ىو واحد ،حىت لو َف قبهل االختبلؼ بني الطبيعتني
اللتني نقوؿ أف االرباد الذى يفوؽ الوصف ،قد صار منهما .فلتعمل قداستكم على غلق أفواه أولئك الذين
يقولوف أف اختبلطاً أو امتزاجاً أو اندماجاً صار هلل الكلمة مع اعبسد ،ألنو من احملتمل أف البعض يثرثروف
هبذه األفكار أيضاً عىن ،كما لو كنت قد اعتقدت هبا أو قلتها .ولكىن أان أبعد ما يكوف عن التفكري دبثل
ىذه األفكار ،حىت إىن أعترب أف أولئك الذين يتخيلوف أف ؾبرد ظل تغيري يبكن أف وبدث فيما ىبص الطبيعة
اإلؽبية للكلمة ،ىم ـبتلني ىف عقوؽبم .ألنو يبقى كما ىو دائماً ،وىو ال يتغري ،بل ابغبرى فهو لن يتغري ولن
يكوف قاببلً للتحوؿ .وكل واحد منا يعرتؼ أف كلمة هللا ،ابإلضافة إُف ذلك ،ىو غري متأَف ،رغم أننا نراه ىو
نفسو يدبر السر بكل حكمة ،وينسب لنفسو اآلالـ الىت حدثت عبسده اػباص .وهبذه الطريقة أيضاً ،فإف

بطرس اغبكيم جداً يتكلم قائبلً" :وإذ قد أتَف اؼبسيح ابعبسد" (انظر ٔبط ٗ )ٔ :وليس ىف طبيعة الىوتو
الىت ال ينطق هبا .ولكى نؤمن بو أنو ىو نفسو ـبلص اعبميع ،فإنو كما قلت -حبسب تدبري ذبسده -ينسب
إُف نفسو الـ جسده اػباص ،كما تنبأ عنو النىب القائل" :بذلت ظهرى للضاربني ،وخدى للناتفني وجهى َف
أسرت عن العار والبصق" (انظر اشعياء ٓ٘.)ٙ :
ٕٔٔ

 -ٚفلتقتنع قداستكم ،وال تدع أحداً من اآلخرين يشك ىف أننا نتبع عقيدة اآلابء القديسني من كل وجو،
وخاصة أبينا اؼببارؾ واجمليد جداً أثناسيوس ،طالبني ابجتهاد أف ال نبتعد عنو ىف أى شئ على اإلطبلؽ.

وكنت أود أف أضيف أيضاً اقتباسات كثرية من اآلابء ألعطى ثقة لكلماتى اػباصة من كلماعم لوال أىن
خفت أف تؤدى ىذه (االقتباسات) إُف أف تطوؿ رسالىت وتصري بذلك فبلة .وكبن ال نسمح أبى صورة من
الصور ألى شخص أف يهز اإليباف احملدد ،أو قانوف اإليباف احملدد بواسطة اآلابء القديسني الذين اجتمعوا ىف
نيقية ىف األزمنة اغبرجة .وبكل أتكيد أيضاً ،إ ننا ال نسمح سواء ألنفسنا أو آلخرين أف تتغري كلمة فيو أو أف
وبذؼ منو مقطع كلمة واحدة ،متذكرين الذى قاؿ" :ال تنقل التخم القدمي الذى وضعو ابؤؾ" (أنظر أـٕٕ
 .)ٕٛ :ألهنم َف يكونوا ىم اؼبتكلمني بل روح هللا اآلب (انظر متٓٔ )ٕٓ :نفسو ،الذى ينبثق منو وىو
ليس إال روح االبن بسبب جوىره .وابإلضافة إُف ىذا فإف أقواؿ معلم األسرار تشدد إيباننا .ألنو مكتوب ىف
سفر األعماؿ" ،وحينما جاءوا إُف ميسيا حاولوا أف يذىبوا إُف بيثينيا فلم يدعهم الروح (روح يسوع)" (أع
 . )ٚ : ٔٙوبولس اؼبوحى إليو من هللا يكتب" :فالذين ىم ىف اعبسد ال يستطيعوف أف يرضوا هللا وأما أنتم
فلستم ىف اعبسد بل ىف الروح إف كاف روح هللا ساكناً فيكم ،ولكن إف كاف أحد ليس لو روح اؼبسيح فذلك
ليس لو (للمسيح)" (رو .)ٜ ،ٛ : ٛ
 -ٛولكن عندما يقوـ بعض أولئك الذين اعتادوا "أف يقلبوا ما ىو صواب" (انظر مىٖ  ،)ٜ :بتحريف
كلماتى إُف ما يبدو مرضياً أكثر ؽبم ،فبل تتعجب قداستكم من ىذا ،عاؼباً أف أولئك الضالعني ىف كل
ىرطقة هبمعوف من الكتب اؼبوحى هبا حججاً الكبرافهم فبا نطق بو حقاً بواسطة الروح القدس ،ويفسدونو
أبفكارىم الشريرة اػباصة ،ويصبوف انراً ال تنطفئ على رؤوس أنفسهم .ولكن حيث أننا علمنا أف البعض قد
نشروا نصاً ؿبرفاً لرسالة أبينا اجمليد جداً أثناسيوس إُف اؼببارؾ إبكتيتوس ،وىى رسالة أرثوذكسية ،حىت أف
كثريين أصاهبم الضرر (بسبب ىذا التشويو)( .)ٕٙٛوؽبذا السبب رأيت أنو من النافع والضرورى لؤلخوة أف
أرسل لقداستكم نسخاً منها منقولة من النسخة القديبة اؼبوجودة عندان والىت ىى نسخة أصيلة.

 ٕٙٛتشويو ىذا اػبطاب قاـ بو نسطور (انظر كاسنت ٖ)ٙٓ-ٜ٘ .
ٖٔٔ
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رسالة )269( 46
رسالة اثنية من كريلس إُف سكسينسوس رداً على اسفسارات سكسينسوس.
ٔ -اغبق هبعل نفسو واضحاً ألولئك الذين وببونو ،ولكىن أظن أنو وبجب نفسو من أماـ اؼباكرين ،ألهنم
يظهروف أنفسهم أبهنم غري مستحقني لرؤية اغبق بنظرة واضحة .وؿببو اإليباف غري اؼبلوـ يطلبوف الرب "بقلب
بسيط" كما ىو مكتوب (حكٔ .)ٔ :بينما الذين يسريوف ىف طرؽ ملتوية وؽبم "قلب معوج" (مزٓٓٔ :
ٗس) كما قيل ىف اؼبزامري ،فإهنم هبمعوف ،ألجل أغراضهم اػباصة اؼبنحرفة حججاً ماكرة ػبطط ،لكى
يعوجوا طرؽ الرب اؼبستقيمة ،ويضلوا نفوس البسطاء جبعلهم يظنوف أهنم يتمسكوف أبفكار خاطئة .وأان أقوؿ
ىذا بعد أف قرأت اؼبذكرات اؼبرسلة من قداستكم ،فوجدت بعض أمور مقرتحة غري صحيحة ،من أولئك
الذين أحبوا اكبراؼ العلم الكاذب االسم.
ٕ -وكانت اقرتاحاعم ىكذا] :إف كاف عمانوئيل مركباً من طبيعتني ،ولكن بعد االرباد تعرؼ طبيعة واحدة
متجسدة للكلمة ،فيتبع ىذا أننا البد أف نقوؿ أنو اخترب األَف ىف طبيعتو اػباصة[.
ابؤان اؼبغبوطوف الذين وضعوا قانوف اإليباف األرثوذكسى أكدوا أف الكلمة الذى من هللا اآلب ،والذى ىو
من جوىره ،والوحيد اعبنس ،والذى بو صارت كل األشياء ،بشخصو ذبسد وأتنس (صار إنساانً) .ومن
الواضح ببل شك أننا ال نقصد أف أولئك الرجاؿ القديسني َف يدركوا حقيقة أف اعبسد اؼبتحد ابلكلمة كاف
ؿبيياً بنفس عاقلة ،ولذلك ،فإف قاؿ أحد إف الكلمة ذبسد ،فإنو ال يتفق مع الرأى القائل إف اعبسد الذى
إربد بو (الكلمة) ،كانت تنقصو النفس العاقلة .وىذا كما أظن ،أو ابغبرى كما نعلن صراحة ،ىو ما كاف
يعنيو االقبيلى يوحنا اغبكيم حينما قاؿ إف "الكلمة صار جسداً" (يؤ  ،)ٔٗ :ليس أنو إربد جبسد ببل
حياة ،حاشا ،وال أنو تعرض للتغري أو التحوؿ .لقد ظل كما ىو ،أى إؽباً ابلطبيعة ،وبعد أف ازبذ وجوداً
إنسانياً أبف صار جسداً مثلنا من امرأة ،فقد ظل ىو االبن الواحد ،ليس بدوف جسد كما كاف سابقاً قبل
زماف أتنسو لكنو لبس طبيعتنا .ورغم أف اعبسد اؼبتحد ابلكلمة اؼبولود من هللا اآلب ،ىو جسد ؿبياً بنفس
عاقلة ،وليس مساوايً عبوىر الكلمة ،لكن حيث أف العقل بديهياً يدرؾ االختبلؼ من حيث النوع بني
العناصر اؼبتحدة ،لذلك نعرتؼ اببن واحد ،ومسيح واحد ،ورب واحد ،ألف الكلمة صار جسداً .وحينما
Lionel R. Wickham, Cyril of Alexandria Select Letters, Oxford At the Clarendon Press, 1983, p. 84-93.
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نقوؿ "جسداً" ،نقصد "إنساانً" .إذف ما الضرورة ألف يذوؽ األَف ىف طبيعتو اػباصة ،إذا افرتضنا أف ىناؾ
أتكيد على طبيعة واحدة متجسدة لبلبن بعد االرباد؟ إف َف تتضمن شروط خطة هللا ما ىو قابل لؤلَف لصار
أتكيدىم صحيحاً أنو ىف غياب ما ىو قابل لؤلَف فإف طبيعة الكلمة البد تتعرض لؤلَف ،لكن إف كانت عبارة
"صار جسداً" ربضر بكل معىن الكلمة خطة تدبري التجسد( ،ألف التجسد ليس إال أبف يبسك نسل
إبراىيم ،ويشبو أخوتو ىف كل شئ (ىفٕ  )ٚ :خذا صورة عبد) ،إذف فمن اعبهالة أف يتكلم أحد عن أنو
هبتاز اآلالـ ىف طبيعتو اػباصة ،كعاقبة حتمية ،حينما يتحتم أف يكوف اعبسد مرئياً كأساس غبدوث األَف

بينما الكلمة ىو غري قابل لؤلَف .ومع ذلك فإننا ال نستبعد أف ننسب إليو األَف .فكما أف اعبسد صار ملكاً
خاصاً لو ،ىكذا أيضاً ينسب إليو كل ما ىو للجسد (ما عدا اػبطية وحدىا) ،وفقاً ػبطة هللا ىف زبصيصو
ؽبذا الغرض.
ٖ ] -إف كانت ىناؾ طبيعة واحدة متجسدة للكلمة ،فبلبد أف وبدث نوع من االمتزاج واالختبلط ،مع
الطبيعة البشرية فبا هبعلها تتضاءؿ أبف تنزع [
ىنا أيضاً ىم "يعوجوف اؼبستقيم" (مىٖ  ،)ٜ :ويفشلوف ىف إدراؾ أف اغبقيقة ىى طبيعة واحدة متجسدة
للكلمة .ألنو إف كاف الكلمة اؼبولود بطريقة سرية من هللا االب ولد كإنساف من امرأة ابزباذه جسداً ،ليس
جسد ببل حياة بل جسد فيو حياة وعقل ،ىو ابغبقيقة وابلفعل ابن واحد ،فبل يبكن أف ينقسم إُف
شخصني أو ابنني بل ظل واحداً ،لكن ليس بدوف جسد أو بطريقة غري مادية ،بل لو جسده اػباص ىف
وحدة غري منفصلة .وىذا القوؿ ال يعىن أو يتضمن إمتزاجاً أو اختبلطاً أو أى شئ من ىذا القبيل ،فكيف
يكوف ىكذا؟ إذا دعوان ابن هللا الوحيد اعبنس اؼبتجسد واؼبتأنس ،واحداً ،فهذا ال يعىن أنو امتزج كما يظنوف؛
فطبيعة الكلمة َف تتحوؿ إُف طبيعة اعبسد .وال طبيعة اعبسد ربولت إُف طبيعة الكلمة ،ال ،بل بينما ظل كل
عنصر منهما مستمراً ىف صفتو الطبيعية اػباصة ،للسبب الذى ذكرانه ،متحداً بطريقة سرية وفائقة ألى
شرح ،ظهر لنا ىف طبيعة واحدة (لكن كما قلت طبيعة متجسدة) لئلبن .وعبارة "واحدة" ال تطبق ابلضبط
على عناصر مفردة أساساً لكن لكياف مركب مثل اإلنساف اؼبركب من نفس وجسد .فالنفس واعبسد ،نبا
من نوعني ـبتلفني وال يتساوايف أحدنبا مع اآلخر ىف اعبوىر ،إال أهنما ىف اربادنبا يؤلفاف طبيعة اإلنساف
الواحدة ،على الرغم من أف االختبلؼ ىف عناصر الطبائع اؼبتحدة موجود ىف حالة الرتكيب .ولذلك فإهنم
ابطبلً يدعوف أنو إف كانت ىناؾ طبيعة واحدة متجسدة للكلمة ،فانو سيتبع ذلك وجود اختبلط وامتزاج مع
الطبيعة االنسانية فبا هبعلها تتضائل أبف تنزع .فهى َف تتضاءؿ وال نزعت –حبسب تعبريىم -ألف القوؿ أبنو
قد ذبسد ىو تعبري كاؼ غبقيقة كونو صار إنساانً .فلو صمتنا على ذلك ،لرتكنا اجملاؿ لنقدىم اؼبغرض.
ولكن حيث أننا أضفنا حقيقة أنو ذبسد ،فكيف يكوف ىناؾ أى اقرتاح بتضئيل أو إزالة ؿبرومة؟
٘ٔٔ

ٗ] -إف كاف ىو نفسو يُرى كإلو كامل وإنساف كامل ،من نفس اعبوىر مع اآلب حبسب البلىوت ،ومن
نفس اعبوىر معنا حبسب الناسوت ،فأين يكوف الكماؿ إف كانت الطبيعة اإلنسانية َف يعد ؽبا وجود؟ وأين
مساواتو لنا ىف اعبوىر معنا  ،إف َف يعد عبوىران أو لطبيعتنا أى وجود ؟ [
إف اغبل أو الرد الذى ورد ىف الفقرة السابقة يعترب كافياً لتغطية ىذه النقطة أيضاً .ألننا لو كنا قد تكلمنا عن
طبيعة واحدة للكلمة بدوف اإلضافة الصروبة لعبارة "متجسدة" ،ىف استبعاد واضح للخطة اإلؽبية ،لصار
السؤاؿ الذى ي ّدعونو عن الطبيعة البشرية الكاملة أو إمكانية استمرار جوىران ىف الوجود مقبوالً ظاىرايً.
ولكن ىف تقديبنا عبارة "متجسدة" تعبري عن كمالو ىف الناسوت وىف طبيعتنا البشرية ،فليكفوا إذف عن
االستناد على قضيب مرضوض .سوؼ يكوف ىناؾ سند قوى إلدانة كل من هبرد االبن من كماؿ انسوتو
بطرح اػبطة اإلؽبية جانباً وإنكار التجسد ،لكن ،إذا ،كما قلت ،كاف حديثنا عن ذبسده وبوى إدراؾ جلى

واتـ أبنو صار إنساانً ،فلن تعد ىناؾ مشكلة ىف رؤية أف اؼبسيح وىو االبن الواحد والوحيد ،ىو هللا وإنساف،
كامبلً ىف الىوتو وكامبلً ىف انسوتو .إف كمالك قد شرح بكل صواب وفطنة ،األساس اؼبنطقى آلالـ ـبلصنا،
حينما صممت أف ابن هللا الوحيد اعبنس َف ىبترب شخصياً الـ اعبسد ىف طبيعتو اػباصة كإلو ،لكنو أتَف ىف
طبيعتو األرضية .وهبب اغبفاظ على النقطتني فيما ىبص االبن الواحد اغبقيقى أال ونبا عدـ وجود األَف إؽبى
ونسبة الـ انسوتو إليو ألف جسده ىو أتَف ابلفعل .لكن ىؤالء الناس يظنوف أننا بذلك نقدـ ما يسمونو ىم
"أتَف هللا" ،وىم ال يدركوف اػبطة اإلؽبية ويعملوف ؿباوالت عابثة لنقل اآلالـ إُف اإلنساف على حدة ىف
مواصلة ضبقاء لتقوى مصطنعة .إف ىدفهم ىو أف كلمة هللا لن يعرتؼ بو أنو اؼبخلص الذى أعطى دمو
اػباص ألجلنا ،بل ابغبرى أف يسوع كشخص متمايز ىو من ينسب إليو ذلك .ىذه الفكرة تلقى بكل مبدأ
خطة هللا ابلتجسد بعيداً ،وبوضوح تسئ تفسري سران اإلؽبى بكونو عبادة إنساف .وىم ال يفهموف أف بولس
اؼببارؾ حينما يدعوه أنو من اليهود "حبسب اعبسد" ،أى من نسل يسى وداود وأنو "اؼبسيح" "رب اجملد"
(ٔكوٕ  )ٛ :وأنو " هللا اؼببارؾ إُف األبد" (رو )٘ : ٜوىو "الكائن على الكل" ،ىبصو ابلصلب ،كما نطق
أبف اعبسد اؼبسمر على اػبشبة ىو جسد الكلمة نفسو.
٘ -لقد فهمت أف ىناؾ مبحثاً خر قد أثري ] :ابلتأكيد من يقوؿ إف الرب أتَف ىف اعبسد على وجو
التحديد إمبا يفسر األَف أبنو غري معقوؿ وال إرادى .ولكن إف قاؿ أحد إنو أتَف بنفسو وعقلو لكيما هبعل األَف
إرادايً ،فليس ىناؾ ما يبنع القوؿ إنو أتَف ىف طبيعتو البشرية .ولكن إف كاف ىذا حقيقياً فكيف ال نكوف
مقرين أبف الطبيعتني قائمتاف بدوف انفصاؿ بعد االرباد؟ والنتيجة أننا إف اقتبسنا القوؿ التاُف أف "اؼبسيح أتَف
ألجلنا ابعبسد" (ٔبطٗ  ،)ٔ :فهذا ال يعىن سوى أف اؼبسيح أتَف ألجلنا ىف طبيعتنا [.
ٔٔٙ

إف ىذا االعرتاض ما ىو إال ىجوـ جديد ضد الذين يؤكدوف طبيعة واحدة متجسدة لئلبن ،وىم يرغبوف
ظاىرايً ىف أف يربىنوا على التأكيد التافو الذى يناقشونو بعناد عن وجود طبيعتني قائمتني .لكنهم قد تناسوا
حقيقة أف كل األشياء الىت يتم عادة التمييز بينها على اؼبستوى الذىىن فقط ،تنعزؿ سباماً ىف االختبلؼ
اؼبتبادؿ والفردية اؼبنفصلة .فلنأخذ مرة أخرى مثاؿ اإلنساف العادى .إننا ندرؾ أف ىناؾ طبيعتني ىف ىذا
اإلنساف ،إحدانبا ىى النفس واألخرى ىى اعبسد .ولكننا نقسمهما ىف الفكر فقط ،قابلني االختبلؼ
ببساطة على أنو ىف البصرية الداخلية واإلدراؾ الذىىن فقط ،فنحن ال نفصل الطبيعتني ،وال ننسب إليهما
قدرات على االنفصاؿ اعبذرى ،لكننا ندرؾ أهنما ينتمياف إُف كائن حى واحد حىت أف االثنني ال يعودوا بعد
اثنني ،والكائن اغبى الوحيد يكمل من طبيعتني .فعلى الرغم من أننا ننسب الطبيعة البشرية والطبيعة اإلؽبية
إُف عمانوئيل ،إال أف الطبيعة البشرية صارت طبيعة الكلمة اػباصة ،ومعها يثرى ويُدرؾ أنو االبن الواحد .إف

الكتاب اإلؽبى اؼبوحى بو يقوؿ أنو أتَف جبسده ،فمن األفضل أف نستخدـ كبن أيضاً ىذه األلفاظ بدالً من
أف نقوؿ "ىف الطبيعة اإلنسانية" ،حىت لو كانت ىذه العبارة ال تسئ ابؼبرة إُف حقيقة السر ،إال إذا فهمت
كما ىف اإلدراؾ اؼبنحرؼ للبعض .ألنو ما ىى الطبيعة اإلنسانية سوى جسد حى عاقل؟ وأننا نؤكد أف الرب
أتَف ىف اعبسد؟ فاغبديث سوؼ يكوف ببل جدوى إذا تكلموا عن أنو أتَف ىف طبيعتو اإلنسانية فاصلني
وعازلني إايىا عن الكلمة ،حىت يفكروا فيو أنو اثنني وليس واحد ،الكلمة الذى من هللا اآلب ،بل واؼبتجسد
واؼبتأنس .وعبارة "غري اؼبفرتؽ" الىت أضافوىا يبدو كما لو كاف ؽبا مفهومنا األرثوذكسى ،لكن ليس ىذا ما
يقصدونو .أف عبارة "غري اؼبفرتؽ" ىف حديث نسطور الفارغ تستخدـ دبعاىن ـبتلفة .فهم يقولوف أف اإلنساف
الذى سكن فيو الكلمة ىو غري مفرتؽ عنو ىف مساواة الكرامة والرغبة والسلطة .والنتيجة ىى أهنم ال
يستخدموف األلفاظ ىف معناىا اؼبباشر لكن خبداع وبطريقة مؤذية.

ٔٔٚ

ملحق رقم 5

اللجية املعرتكة للحوار الالٍوتى
بني اللييصة األرثوذكصية والليائض األرثوذكصية العرقية
اؼبركز األرثوذكسى للبطريركية اؼبسكونية ىف جنيف
ٖٕ ٕٛ-سبتمرب ٜٜٓٔ
مقدمة
عقػ ػػد االجتمػ ػػاع الثالػ ػػث للجنػ ػػة اؼبشػ ػػرتكة للح ػ ػوار البلىػ ػػوتى بػ ػػني الكنيسػ ػػة األرثوذكسػ ػػية والكنػ ػػائس
األرثوذكسػػية الشػػرقية ىف اؼبركػػز األرثوذكسػػى للبطريركيػػة اؼبسػػكونية ىف شػػامبيزى جبنيػػف مػػن ٖٕ ٕٛ -س ػبتمرب
ٓ.ٜٜٔ
اجتم ػػع اؼبمثل ػػوف الرظبي ػػوف لع ػػائلىت الكن ػػائس األرثوذكس ػػية ومستش ػػاريهم ىف ج ػػو م ػػن الص ػػبلة ابل ػػروح
القدس ومشاعر أخوية مسيحية دافئة وقلبيػة .لقػد اختػربان الضػيافة الكريبػة اعبػوادة لقداسػة البطريػرؾ ديبرتيػوس
األوؿ ،م ػػن خ ػػبلؿ ص ػػاحب النياف ػػة اؼبطػ ػراف دماس ػػكينوس مطػ ػراف سويسػ ػرا ىف اؼبرك ػػز األرثوذكس ػػى للبطريركي ػػة
اؼبسػػكونية .وقػػد عمػػل لنػػا اسػػتقبالني عظيمػػني واحػػد ىف مقػػر اؼبط ػراف دماسػػكينوس واآلخػػر ىف مقػػر صػػاحب
الفخامة السيد كركينوس سفري اليوانف ىف األمم اؼبتحدة والسيدة زوجتو.
حض ػ ػ ػػر اؼبش ػ ػ ػػرتكوف األربع ػ ػ ػػة والثبلث ػ ػ ػػوف (انظ ػ ػ ػػر قائم ػ ػ ػػة األظب ػ ػ ػػاء) ،م ػ ػ ػػن النمس ػ ػ ػػا وبلغ ػ ػ ػػاراي وق ػ ػ ػػربص
وتشيكوسػػلوفاكيا ومصػػر وأثيوبيػػا وفينلنػػدا واليػػوانف واؽبنػػد ولبنػػاف وبوالنػػدا وسويس ػرا وسػػوراي واؼبملكػػة اؼبتحػػدة
وال ػػوالايت اؼبتح ػػدة األمريكي ػػة واالرب ػػاد الس ػػوفيىت (الكنيس ػػة الروس ػػية ،كنيس ػػة جورجي ػػا ،والكنيس ػػة األرمنيػ ػػة)
ويوغس ػػبلفيا .رأس س ػػت أايـ االجتماع ػػات ابؼبش ػػاركة ص ػػاحبا النياف ػػة اؼبط ػ ػراف دماس ػػكينوس مط ػ ػراف سويس ػ ػرا
واؼبطراف بيشوى مطراف دمياط .ىف خطابو االفتتػاحى حػث اؼبطػراف دماسػكينوس اؼبشػرتكني علػى "العمػل بػروح
االتضاع واحملبة األخوية واالعرتاؼ اؼبشرتؾ" حيث يقودان "رب اإليباف ورأس الكنيسة" بروحػو القػدوس ألسػرع
طريق كبو الوحدة اؼبشرتكة.
تلق ػػى االجتم ػػاع تقريػ ػرين األوؿ م ػػن اللجن ػػة البلىوتي ػػة الفرعي ػػة ال ػػىت اجتمع ػػت ىف اؼبرك ػػز األرثوذكس ػػى
بشػػامبيزى (ٕٓ ٕٕ-سػػتمرب ٓ )ٜٜٔوالثػػاىن مػػن اللجنػػة الفرعيػػة للعبلقػػات الرعويػػة الػػىت اجتمعػػت بػػدير األنبػػا

ٔٔٛ

بيشػػوى ىف مصػػر (ٖٔ ينػػاير – ٗ فربايػػر ٓ .)ٜٜٔاألحبػػاث التاليػػة الػػىت قػػدمت إُف اللجنػػة الفرعيػػة مت توزيعهػػا
على اؼبشرتكني وىى :
ٔ -الصياغات العقائدية واغبرومات اػباصة ابجملامع احمللية واؼبسكونية ىف إطػار احملػيط اإلجتمػاعى-للربوفسػور
اؼبوقر جوف رومانيدس -الكنيسة اليواننية.
ٕ -اغبرومػػات والق ػرارات اجملمعيػػة  -نقطتػػني هبػػب االتفػػاؽ عليهمػػا إلعػػادة الشػػركة بػػني األرثػػوذكس الشػػرقيني
واألرثوذكس-للدكتور ابولوس مار غريغوريوس مطراف دؽبى-كنيسة السرايف األرثوذكس ىف الشرؽ.
ٖ -العوامل التارىبية وؾبمع خلقيدونية  -لؤلب اتدرس ملطى  -الكنيسة القبطية األرثوذكسية.
ٗ -العوام ػػل التارىبي ػػة وتعبػ ػريات ؾبم ػػع خلقيدوني ػػة ٔ٘ٗ  -للربوفس ػػور فبلس ػػيوس في ػػداس -بطريركي ػػة الي ػػوانف
األرثوذكس ىف اإلسكندرية.
٘ -تفسري العقائد الكرستولوجية اليوـ  -للمطراف جورج خوضر  -بطريركية اليوانف األرثوذكس أبنطاكيا.
 -ٙتفس ػػري العقائ ػػد الكرس ػػتولوجية الي ػػوـ  -لؤلس ػػقف مس ػػروب كريك ػػوايف  -الكنيس ػػة األرمني ػػة الرس ػ ػولية ىف
اتشميازين.
ىذه األحباث الست وتقريرا للجنة الفرعية ،مع "ملخص النتائج" اػباص ابغبوار الرابع غػري الرظبػى ىف
أدي ػػس أاباب ٔ ٜٔٚوال ػػىت أرفق ػػت بتقري ػػر اللجن ػػة البلىوتي ػػة الفرعي ػػة ،كان ػػت ى ػػى األس ػػاس للمناقش ػػة اؼبكثف ػػة
والػػودودة ىف تلػػك النقػػاط ومػػا سػػيعمل .وقػػد شػػكلت عبنػػة لعمػػل مسػػودة مكونػػة مػػن اؼبط ػراف جػػورج خوضػػر
واؼبطػراف ابولػوس مػار غريغوريػوس ورئػػيس األسػاقفة كاشيشػياف ورئػيس األسػػاقفة جاريبػا والربوفسػور اؼبػوقر جػػوف
روماني ػػدس واؼبطػ ػراف م ػػىت م ػػار اس ػػتاثيوس (س ػػوراي) والربوفس ػػور أيف ػػاف ديب ػػرتو (بلغ ػػاراي) م ػػع الربوفس ػػور في ػػداس
واألسقف كريكورايف السػكرتريين اؼبشػاركني .ىػذه اللجنػة قامػت إبخػراج مسػودة لبلتفاقيػة الثانيػة مػع توصػيات
للكنػ ػ ػػائس .وقامػ ػ ػػت عبنػ ػ ػػة أخػ ػ ػػرى مكونػ ػ ػػة مػ ػ ػػن الربوفسػ ػ ػػور ابابفاسيلسػ ػ ػػيو (قػ ػ ػػربص) أسػ ػ ػػقف خريسػ ػ ػػتوفورس
(تشيكوسػػلوفاكيا) واؼبط ػراف ابولػػوس مػػار غريغريػػوس وليكاسػػلتنات ىبتمػػرمي (أثيوبيػػا) مػػع الػػدكتور اآلب جػػورج
دراجاس كسكرتري إبخراج مسودة للتوصيات اػباصة ابألمور الرعوية.
فيما يلى نص االتفاقية الثانية مع التوصيات وقد مت االتفاؽ عليها ابإلصباع.
بياف اإلتفاؽ الثاىن والتوصيات
ادلقدمة إىل الكنائس

إف بيػػاف اإلتفػػاؽ األوؿ اػبػػاص ابلكريسػػتولوجى الػػذى تبنتّػػو اللجنػػة اؼبشػػرتكة للح ػوار البلىػػوتى بػػني

الكنيسػػة األرثوذكسػػية (البيزنطيػػة) والكنػػائس األرثوذكسػػية الشػػرقية ىف لقائنػػا التػػارىبى بػػدير األنبػػا بيشػػوى دبصػػر
م ػػن ٕٓ إُف ٕٗ ين ػػاير  ٜٜٔٛيش ػػكل األس ػػاس ؽب ػػذا اإلتف ػػاؽ الث ػػاىن وذل ػػك بتأكي ػػد إيبانن ػػا وفهمن ػػا اؼبش ػػرتؾ،
ٜٔٔ

والتوصيات على اػبطوات الىت هبب أف تتخذ ألجل الشركة بني عائلىت الكنائس ىف يسوع اؼبسػيح ربنػا ،الػذى
صلّى" :ليكوف اعبميع واحداً".
ٔ .تتفق كلتا العائلتاف على إدانة اؽبرطقة األوطاخيػة .إذ تعػرتؼ العائلتػاف أبف اللوغػوس ،األقنػوـ الثػاىن ىف
الثػػالوث القػػدوس ،الوحيػػد اؼبولػػود مػػن اآلب قبػػل كػػل الػػدىور ،واؼبسػػاوى لػػو ىف اعبػػوىر  ،Consubstantialقػػد
ذبسد وولد من العذراء مػرمي والػدة اإللػو ،وىػو مسػاو سبامػاً لنػا ىف اعبػوىر ،إنسػاف كامػل بػنفس وجسػد وعقػل
صػػلب ومػػات ودفػػن وقػػاـ مػػن األم ػوات ىف اليػػوـ الثالػػث ،وصػػعد إُف اآلب السػػماوى ،حيػػث
؛ قػػد ُ
هبلػػس ع ػػن يب ػػني اآلب ك ػػرب للخليق ػػة كله ػػا .وق ػػد أعل ػػن ىف ي ػػوـ اػبمس ػػني ،عن ػػد حل ػػوؿ ال ػػروح الق ػػدس ،أف
الكنيسة ىى جسده ،وننتظر ؾبيئو الثاىن ىف كماؿ ؾبده ،كما جاء ىف الكتب.

ٕ .تػػدين العائلتػػاف البدعػػة النسػػطورية والنسػػطورية اػبفيػػة الػػىت لثيئودوريػػت أسػػقف قػػورش .لقػػد اتفقتػػا علػػى
أنو ال يكفػى ؾبػرد القػوؿ أبف اؼبسػيح مسػاو ألبيػو ومسػا ٍو لنػا ىف اعبػوىر ،أنػو ابلطبيعػة ىػو هللا ،وابلطبيعػة ىػو
إنسػػاف ،إمبػػا يلػػزـ ابلضػػرورة التأكيػػد علػػى أف اللوغػػوس ،الػػذى ىػػو ابلطبيعػػة هللا ،قػػد صػػار ابلطبيعػػة إنسػػاانً
بتجسده ىف ملء الزماف.
ٖ .إتفقػػت كلت ػا العائلتػػاف عل ػػى أف أقنػػوـ اللوغ ػػوس ص ػػار مركب ػاً  إبرب ػػاد طبيعتػػو اإلؽبي ػػة غ ػػري
اؼبخلوقة دبا ىف ذلك طاقتها وإرادعا الطبيعية والػىت يشػرتؾ فيهػا مػع اآلب والػروح القػدس ،ابلطبيعػة اإلنسػانية
اؼبخلوقة الىت إزبذىا بتجسده وجعلها خاصة بو ،دبا ىف ذلك طاقتها وإرادعا الطبيعية.
ٗ .إتفقت كلتا العائلتػاف علػى أف الطبيعيتػني بطاقاعمػا اػباصػة هبمػا وإرادتيهمػا قػد اربػدات أقنوميػاً وطبيعيػاً
ببل امتزاج وال تغيري ،ببل انقساـ وال انفصاؿ ،وأف التمايز بينهما ىف الفكر فقط.
٘ .إتفقت كلتا العائلتاف على أف الذى يريد ويعمل على الدواـ ىو األقنوـ الواحد للكلمة اؼبتجسد.
 .ٙإتفقػػت كلت ػا العائلتػػاف علػػى رفػػض تفس ػريات اجملػػامع الػػىت ال تتفػػق ابلتمػػاـ مػػع ق ػرارت اجملمػػع اؼبسػػكوىن
الثالث ورسالة القديس كريلس األسكندرى ليوحنا األنطاكى (سنة ٖٖٗـ).
 .ٚوافػ ػػق األرثػ ػػوذكس علػ ػػى أف يسػ ػػتمر األرثػ ػػوذكس الشػ ػػرقيوف ىف اغبفػ ػػاظ علػ ػػى إصػ ػػطبلحهم التقليػ ػػدى
الكريلسػى" :طبيػع ػة واحػ ػدة متجس ػدة هلل الكل ػمة" ،mia, fu,sij tou/ qeou/ lo,gou sesarkwme,nh
حيث يعرتفوف ابلوحدانية واؼبساواة اؼبزدوجة ىف اعبوىر  Consubstantialللوغوس األمػر الػذى أنكػره أوطػاخى.
يس ػ ػػتخدـ األرث ػ ػػوذكس أيضػ ػ ػاً ى ػ ػػذا اإلص ػ ػػطبلح .يتف ػ ػػق األرث ػ ػػوذكس الش ػ ػػرقيوف أبف األرث ػ ػػوذكس ؿبق ػ ػػوف ىف
اسػتخدامهم صػيغة الطبيعتػني ،حيػث إهنػم يقػروف أف التمػايز "ىف الفكػر فقػط" | .th/| qewri,a| mo,nhلقػد
ٕٓٔ

فس ػػر كػ ػريلس ى ػػذا االس ػػتخداـ تفس ػرياً ص ػػحيحاً ىف رس ػػالتو إُف يوحن ػػا األنط ػػاكى وىف رس ػػائلو إُف أك ػػاكيوس
ّ
أسقف ملتني ) ،(Pg.77, 184-201وإُف أولوجيوس (،(PG.77, 224-228وإُف سكسينسوس ).(Pg.77, 228-245
 .ٛقبلػػت كلت ػا العائلتػػاف اجملػػامع اؼبسػػكونية الثبلثػػة األوُف ،الػػىت تش ػ ّكل مرياثنػػا اؼبشػػرتؾ .خبصػػوص اجملػػامع
األربعػػة األخػػرية للكنيسػػة األرثوذكسػػية ،أقػػر األرثػػوذكس أنػػو ابلنسػػبة إلػػيهم فػػإف النقػػاط السػػبع اؼبػػذكورة بعاليػػو
ى ػػى أيضػ ػاً تع ػػاليم ؾب ػػامعهم األربع ػػة األخ ػػرية ،بينم ػػا يعت ػػرب األرث ػػوذكس الش ػػرقيوف بي ػػاف األرث ػػوذكس ى ػػذا ى ػػو
تفسريىم .هبذا الفهم يتجاوب األرثوذكس الشرقيوف مع ىذه اجملامع إهبابياً.

فيما يتعلق بتعليم اجملمع اؼبسكوىن السابع للكنيسة األرثوذكسية ،يوافق األرثوذكس الشرقيوف أبف
البلىوت اػباص بتكرمي األيقوانت وفبارسة ذلك األمر الذى يعلم بو ىذا اجملمع يتفق أساساً مع تعليم
األرثوذكس الشرقيني وفبارستهم منذ زمن قدمي ،قبل إنعقاد اجملمع بوقت طويل ،وأنو ال يوجد أى خبلؼ ىف

ىذا الصدد.
 .ٜعل ػػى ض ػػوء إتفاقيتن ػػا اػباص ػػة ابلكريس ػػتولوجى (اؼبس ػػيحياىن) إُف جػ ػوار التأكي ػػدات اؼبش ػػرتكة اؼب ػػذكورة
عاليػػو ،فقػػد فهمنػػا اآلف بوضػػوح أف العػػائلتني قػػد حفظتػػا علػػى الػػدواـ إبخػػبلص نفػػس اإليبػػاف األرثوذكسػػى
الكريسػتولوجى (اؼبسػيحياىن) األصػػيل ،مػع التقليػػد الرسػوُف غػري اؼبنقطػػع (اؼبسػتمر) ،ابلػػرغم مػن اسػػتخدامهما
اإلصػػطبلحات الكريسػػتولوجية (اؼبسػػيحيانية) بطػػرؽ ـبتلفػػة .أف ىػػذا اإليبػػاف اؼبشػػرتؾ والػػوالء اؼبسػػتمر للتقليػػد
الرسوُف ىو األساس الذى عليو ينبغى أف تقوـ وحدتنا وشركتنا.
ٓٔ .إتفقػػت العائلتػػاف علػػى أنػػو هبػػب علػػى الكنػػائس رفػػع كػػل اغبػػروـ (أانثيمػػا) واالداانت الػػىت صػػدرت ىف
اؼباضى والىت تقسمنا اآلف ،وذلػك لكػى تػُزاؿ خػر عقبػة أمػاـ الوحػدة الكاملػة والشػركة بػني العػائلتني ،وذلػك
بنعمػػة هللا وقوتػػو .اتفقػػت كلت ػا العائلتػػاف علػػى أف رفػػع اغبػػروـ واالداانت سػػوؼ ي ػتم علػػى أسػػاس أف اجملػػامع
واآلابء الذين ُحرموا أو أُدينوا سابقاً َف يكونوا ىراطقة.
لذلك نوصى كنائسنا إبزباذ اػبطوات العملية التالية:
أ) هبب على األرثوذكس رفع كل اغبػروـ واإلداانت ضػد كػل ؾبػامع و ابء األرثػوذكس الشػرقيني الػذين سػبق ؽبػم
حرمهم أو إدانتهم ىف اؼباضى.
ب) يرفع األرثوذكس الشرقيوف –ىف نفػس الوقػت -كػل اغبػروـ واإلداانت ضػد كػل ؾبػامع األرثػوذكس و ابئهػم الػذين
مت حرمهم أو إدانتهم ىف اؼباضى.
ج) على الكنائس فراداً أف تقرر أسلوب رفع اغبروـ.
وإذ نثق ىف قوة الروح القدس ،روح اغبق والوحدة واغبب ،نسلّم بياف إتفاقنا ىذا وتوصياتنا إُف كنائسنا اؼبوقرة
صلى ربنا ويصلى.
لدراستها وعمل البلزـ ،مصلني أف يقودان ذات الروح إُف تلك الوحدة الىت من أجلها ّ
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1.

If anyone says that the Emmanuel is true God, and not rather God with us, that is, that he has
united himself to a like nature with ours, which he assumed from the Virgin Mary, and dwelt in it; and if
anyone calls Mary the mother of God the Word, and not rather mother of him who is Emmanuel; and if he
maintains that God the Word has changed himself into the flesh, which he only assumed in order to make
his Godhead visible, and to be found in form as a
man, let him be anathema.

2.

If any one asserts that, at the union of the Logos with the flesh, the divine Essence moved from
one place to another; or says that the flesh is capable of receiving the divine nature, and that it has been
partially united with the flesh; or ascribes to the flesh, by reason of its reception of God, an extension to
the infinite and boundless, and says that God and man are one and the same in nature; let him be
anathema.

3.

If any one says that Christ, who is also Emmanuel, is One, not [merely] in consequence of
connection, but [also] in nature, and does not acknowledge the connection of the two natures, that of the
Logos and of the assumed manhood, in one Son, as still continuing without mingling; let him be
anathema.

4.

If any one assigns the expressions of the Gospels and Apostolic letters, which refer to the two
natures of Christ, to one only of those natures, and even ascribes suffering to the divine Word, both in
the flesh and in the Godhead; let him be anathema.

5.

If any one ventures to say that, even after the assumption of human nature, there is only one
Son of God, namely, he who is so in nature (naturaliter filius = Logos), while he (Since the assumption
of the flesh) is certainly Emmanuel; let him be anathema.

1

ٖٔٓ

1.

If anyone, after the Incarnation calls another than Christ the Word, and ventures to say that the
form of a servant is equally with the Word of God, without beginning and uncreated, and not rather that
it is made by him as its natural Lord and Creator and God, and that he has promised to raise it again in
the words: "Destroy this temple, and in three days I will build it up again"; let him be anathema.

2.

If any one says that the man who was formed of the Virgin is the Only- begotten, who was
born from the bosom of the Father, before the morning star was (Ps. cix., 3)(1), and does not rather
confess that he has obtained the designation of Only-begotten on account of his connection with him
who in nature is the Only-begotten of the Father; and besides, if any one calls another than the
Emmanuel Christ let him be anathema.

3.

If any one says that the form of a servant should, for its own sake, that is, in reference to its
own nature, be reverenced, and that it is the ruler of all things, and not rather. that [merely] on account
of its connection with the holy and in itself universally-ruling nature of the Only-begotten, it is to be
reverenced; let him be anathema.

4.

If anyone says that the form of a servant is of like nature with the Holy Ghost, and not rather
that it owes its union with the Word which has existed since the conception, to his mediation, by which
it works miraculous healings among men, and possesses the power of expelling demons; let him be
anathema.

5.

If any one maintains that the Word, who is from the beginning, has become the high priest and
apostle of our confession, and has offered himself for
us, and does not rather say that it is the work
of Emmanuel to be an apostle; and if any one in such a manner divides the sacrifice between him who
united [the Word] and him who was united [the manhood] referring it to a common sonship, that is, not
giving to God that which is God's, and to man that which is man's; let him be anathema.

6.

If any one maintains that the flesh which is united with God the Word is by the power of its
own nature life-giving, whereas the Lord himself says, "It is the Spirit that quickeneth; the flesh
profiteth nothing" (St. John vi. 61), let him be anathema. [He adds, "God is a Spirit" (St. John iv. 24). If,
then, any one maintains that God the Logos has in a carnal manner, in his substance, become flesh, and
persists in this with reference to the Lord Christ; who himself after his resurrection said to his disciples,
"Handle me and see; for a spirit hath not flesh and bones, as ye behold me having" (St. Luke xxiv. 39);
let him be anathema. -N.B. This bracketed section is certainly a spurious addition and is lacking in many manuscripts.]
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12.
If any one, in confessing the sufferings of the flesh, ascribes these also to the Word of God as to
the flesh in which he appeared, and thus does not distinguish the dignity of the natures; let him be
anathema.

ٖٕٔ

