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 تاريخ الكنيسة في كتاب ويوسابيوس القيصري ومنيج 

يف كتاب تاريخ الكنيسة )الكتاب  هيىسابيىس القيصري ومنهج 
 االول امنىذجًا(

 

   

 

 الممخص 

عاش يوسابيوس القيصرؼ في نياية القرف الثالث الميالدؼ وبداية القرف الرابع 

الميالدؼ وىو مف اعالـ ذلؾ العصر كاف لمظروؼ السياسية واالجتماعية والفكرية أثر 

 كبير في صقل شخصيتو.

عد يوسابيوس عالمًا وأدبيًا وناقدًا لكثير مف االحداث التاريخية لو مؤلفات عديدة ي 

منيا تاريخ الكنيسة، تناوؿ البحث دراسة لمكتاب االوؿ مف تاريخ الكنيسة والمنيج الذؼ 

اعتمده في عموـ الكتاب وطريقة تدوينو لألحداث واىـ الموارد التي اعتمدىا في استفاء 

 تازت بالتنوع واالجادة.معموماتو والتي ام

 (.الكممات المفتاحية )يوسابيوس القيصرؼ، اريوسيا، تاريخ الكنيسة، منيج وموارد  
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Yusanyus The Caesarean and his  methodology in his 

book The Church History: The First Volume as a Model 

 

 

 

Abstract 

Yusanyus the Caesarean lived at the end of the third century 

AD and the beginning of the fourth century AD. He was one of the 

prominent figures in that era. The political, social and intellectual 

circumstances had a great impact on refining his personality. He  

was considered a scholar, a writer and a critic of many historical 

events.  

The current paper dealt with his first volume, the methodology 

he adopted throughout the book, his way of arranging the events 

and the most important resources he adopted in seeking 

information,which was characterized by diversity and mastery. 
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 المقدمة
اف دراسة المناىج العممية لمعمماء والباحثيف القدامى ، تكشف لنا ولكل الباحثيف والمعنييف 
االسموب الذؼ اعتمده كل عالـ او باحث في تدويف االحداث والراويات التاريخية وطريقة 

يف لـ يؤتى حقيـ في البحث والدراسة العممية معالجتو ليا، وىناؾ الكثير مف العمماء والمؤرخ
الرصينة التي تتسـ بالحياد وتعتمد االسموب العممي، ولعل مف ابرز ىؤالء موضوع دراستنا  

يوسابيوس القيصرؼ (، ويعد يوسابيوس القيصرؼ مف ابرز المؤرخيف قديمًا وحديثًا وىو االساس )
لعالـ كمو، لذا لقب ابو التاريخ الكنيسي بعد الذؼ قامت عميو مدرسة المؤرخيف المسيحييف  في ا

الذؼ لقب ابو التاريخ العاـ ، وسبق يوسابيوس القيصرؼ العمماء والمؤرخيف المسمميف  تسىيرودو 
بمئات السنيف في تدويف االحداث تدوينَا عمميَا رصينَا ، فعندما كاف العرب في الجزيرة العربية 

والقصصية التي اساسيا الذاكرة في نقل المعمومات قبل االسالـ يعتمدوف الرواية الشفوية 
واالحداث اعتمد يوسابيوس منيجًا عمميًا مميزًا في سرد الروايات التاريخية حيث اعتمد المصادر 
المكتوبة بالدرجة االساس كالكتابات الدينية وكتابات اباء الكنيسة والوثائق،  وقد اخضع اغمب 

ما سنشير في ثنايا البحث، ولكف مف المأخذ المؤسفة لكتاب رواياتو لمدراسة والتحميل والنقد ك
تاريخ الكنيسة اف ىذا الكتاب تعرض الى القطع والدس والتزوير في اغمب فصولو الف افكار 

خارجًا عف الديف  أؼيوسابيوس كانت ال تتالءـ مع الجو الديني السائدة ألنو كاف أريوسيا 
 آنذاؾ.الصحيح وىرطوقيا  مف وجية نظر الكنيسة 

تناولت الدراسة، حياة يوسابيوس وعصره ودراسة منيج وموارد الكتاب االوؿ مف تاريخ 
 الكنيسة.

 ـو حيات

  م ((5)042 (2)06 ،( 0) 062، (1)062)اختمف في سنة والدة يوسابيوس القيصرؼ بيف
مف في ضمف منطقة سوريا القديمة  كما اخت( 4)في فمسطيف ) *(ويعتقد انو ولد في مدينة قيصرية

 (4)(  م253 ،(6) 252،  223 ) سنة وفاتو بيف

انو عاش في  وما يبدولـ تسعفنا المصادر التاريخية بمعمومات عف حياتو ، ولكف عمى 
نعومة اظفاره ، وكاف  منذاسرة محبة لمعمـ ، الف نتاجو العممي الغزير يؤكد عمى تمقي عمومو 
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ويعتبر ( 8)ولوقياف االنطاكي( 7)مفيموس البيروتيمف اشير المعمميف الذيف تمقى العمـ عف ايدييـ ب
بمفيموس مف اىـ الشخصيات التي ساىمت في اعداده كمعمـ ومؤرخ واديب ، حتى يعتقد اف 

، في حيف ىناؾ  (01)يوسابيوس لقب نفسو بيوسابيوس بمفيموس تعبيرا عف شكره ومحبتو لمعممو
،  (00)ه وتربية ، لذا سمي باسموي اعدادمف يرػ اف بمفيموس كاف اخاه وىو الذؼ ساىـ ف

   . (01)واصبح معاونا لمعممو بمفيموس في ادارة المكتبة التي انشأىا اوريجانس
قاـ برحالت لمدراسة الى انطاكية وقيصرية وفيمبس واورشميـ ، وعند مقتل معممو تولى 

الى صور  وقد نجا مف الموت المحتـ اباف اضطياد دقمديانوس فيرب(02) ادارة مدرسة قيصرية
 (03)ثـ الى صحراء مصر الى طيبة لكف اكتشف وسجف

وكاف مف اعظـ الرجاؿ المثقفيف في  (04)قيصرية اياـ قسطنطيف عيف مطرانا في
، ويعتبر مف اقدـ  (06)وكاف رجل ديف وعالـ واحد مستشارؼ قسطنطيف المقربيف اليو  (05)عصره

 . (07)المؤرخيف ويرجع اليو المؤرخيف كحجة في التاريخ 
 مؤلفاتو

اىتـ يوسابيوس بكتابة تاريخ الشعوب القديمة  ويشير يعقوب الرىاوؼ وىو احد المؤرخيف 
بكل عناية واجتياد .... وقد  ؾوشيير وذلالقدماء اف يوسابيوس )وضع تاريخا كبير شامل 

احتساب السنيف واالزمنة والسير مف ادـ اصل جنسنا حتى .....السنة  بانتظاـوضع فيو 
وذكر في تاريخو ممالؾ كثيرة حكمت اوربا واسيا  (08)يف لقسطنطيف المظفر ممؾ الرـو (العشر 

والعبرانييف والمصريف والفرس  واألثينييفالكبرػ ومنيا عمى سبيل التمثيل  الكمدانييف واالشورييف 
 .(11)وغيرىـ فواليونانيي

 االعمال الدفاعية
يد ىذه االعماؿ عمى المقدرة العممية التي كاف اسيـ يوسابيوس في ادب التفسير والدفاع وتش    

 يتميز بيا ومف مؤلفاتو في ىذا الجانب :
التييئة االنجيمية ، وىو في خمسة عشر جزء ، فحواىا يشير الى اف الىوت العبرانييف 

 يسموا عمى ميثولوجية الوثنيف بل اف حكماء الوثنيف استقوا مف العيد القديـ  .



                                                                      

 563 (0202 كانون األول ن )يوالعشر  التاسعالعدد  

 تاريخ الكنيسة في كتاب ويوسابيوس القيصري ومنيج 

لمكتاب السابق ويقع في عشروف جزء لـ يصل منيا اال االجزاء  عابوىو تالبرىاف االنجيمي 
العشرة االولى وبضع مقاطع مف الجزء الخامس عشر ، ييدؼ المؤلف الى البرىاف عمى اف 

 .( 10)ديـالعيد القديـ ليس سوػ تييئة لمعيد الجديد واف المسيحية ىي تحقيق لنبوءات العيد الق
كتاباف ليوسابيوس  لمرد  وىناؾ مؤلفات اخرػ منيا. (11)اريوسواف مف اعمالو ايضا الدفاع عف 

عمى مرسيمس والالىوت الكنسي يحارب بيما مرسيمس اسقف انقرة  الذؼ كاف  شديد العداوة  
الرد عمى برفيرس االفالطوني ، و  (12) دحض لحاكـ بثينية و الرد عمى ىيروكميسو لالريوسية 

 .(13)ا بعض المقاطعة وعشريف جزءا ضاع ماعدسالحديث في خم
اجزاء طويمة مف  ، ورسائل ومواعع لـ يحفع منيا اال القميل او بعض المقاطعفضال عف 

 (14)وحموؿ عف االناجيل أسئمةتفسير المزامير كتفسير اشعيا بنصو شبو الكامل جزء مف 

جغرافية الكتاب المقدس و  (15)فمسطيف  طبوغرافية كتاب ب عديدة اخرػ منيا ،كتولديو 
كتاب عف النجـو ، وكتب اخرػ منيا ،و  (16)اربعة اجزاء لـ يبقى منيا اال الجزء الرابع  في

 (18)كتب عف فمسفة اليوناف وديانتيـو  (17)واشياء عف التقاويـ وشرح لقاطيفورياسس ارسطو
وقد وجدت كتاب شيداء فمسطيف و  (20)كتب عف سيرة بمفيموسو  (21)كتاب حياة قسطنطيفو 

كتاب تاريخ الكنيسة و  (22)كتاب عوائل االلسف و ( 21) ربوسيف في نبفودميسترجمة لمشيداء اال
 موضوع الدراسة.

يتضح مما تقدـ اف يوسابيوس  كاف موسوعة عمـ في شتى مجاالت العمـو المختمفة ، 
قاـ  بتدوينيا او بدراستيا  دراسة  وكانت صغيرة اـ كبيرة اال  سوآءالـ يترؾ اؼ معمومة  ألنو

 نة و وافية كال حسب موقعيا المناسب . عممية  رصي
 اشير معممي يوسابيوس 

  لوقيان االنطاكي 
وراؼ اخر في سميساط  (23)اختمف في مكاف والدتو فيناؾ رأؼ يذكر انو ولد في انطاكية

في بيت كريـ  ، تمقى عمومو عمى يد عمماء مشيوريف  ، حيث درس االسفار المقدسة عمى يد 
واريجانيوس في قيصرية  ،كما يعتقد انو تتممذ عمى يد  (24)في الرىا مفسريف اشيرىـ مكاربوس

الذؼ استقدـ لوقيانوس ابف بمدتو الى انطاكية بعد اف صار رئيس الكنيسة  (25)بولس السميساطي
فييا فعني بتثقيفو ورسمو كاىنا ووكل اليو االشراؼ عمى تمقيف الديف المسيحي في عاصمة 
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واليو ينسب مراجعة الترجمة السبعينية  (27)س مؤسس مدرسة انطاكية، ويعد  لوقيانو  (26)الشرؽ 
المستعممة في مدرسة انطاكية ، التي انفردت في طريقة تفسير الكتاب المقدس باتخاذىا النيج 

 .(28)العقمي في التفسير
اف التفسير االنطاكي لمكتاب المقدس يتفق مع التفسير الييودؼ التقميدؼ في بعض  عمماً 

،الذؼ اكد انو  (30)، وكاف لو مجموعة مف التالميذ يتبعوف ىذا التيار ومنيـ اريوس (31)الصفات 
وكاف لو العديد مف المؤلفات ورسائل و تفسير ايوب المحفوظ في ،  (31)تمميذ لوقياف االنطاكي 

في ، تو  (33)ومراجعة العيد الجديد وغيرىا  (32)كتاب اريوس ومراجعة النص اليوناني لمعيد القديـ
 .  (34)ـ ويعتبر مف الشيداء والقديسيف 201عاـ 

 بمفيموس 
ولد في بيروت وتمقى عمومو االولية  فييا ، وقاؿ عنو قرماج اليسوعي ) كاف كاىنا   

متصفا ببر عجيب وعمـ باىر ونشأ بمدينة بيروت ودرس في مدارسيا  مبادغ العمـو واستباف 
، قاـ باسفار عممية منيا رحل الى  (35)الفضيمة ( منذ الصغر انو ذو عقل ثاقب وقمب مائل الى 

وراؼ اخرػ يعتقد انو تمميذ  (36)االسكندرية ودرس الالىوت عمى يد بيروس خميفة اوريجانوس
اوريجانوس ،  وبعد موتو نزؿ قيصرية وانشأ مدرسة فييا واخذ تدريس الديانة المسيحية ليواصل 

اف اوريجانس ىو المؤسس الحقيقي لممدرسة واف ، في حيف ىناؾ مف يرػ  (37)عمل اوريجانيوس
وانفق بسخاء فجمع مكتبة خدـ فييا الفكر المسيحي اجياؿ طويمة  (38)بمفيموس استكمل عممو 

شراؤىا وينقميا بخطو في بعض االحياف ودرب  فال يمكباستنساخ الكتب التي  يأمروكاف 
 .(41)اوريجانيوس لضاع معظميا بأثاريوسابيوس عمى قراءة النصوص وترجمتيا ولوال عنايتو 

اف مف اشير مؤلفاتو الدفاع عف اوريجانيوس خمسة اجزاء واضاؼ يوسابيوس الجزء     
، ويشير قرماج اليسوعي بانو صار اعجوبة عصره وافصح عمماء دىره ، كما شيد  (40)السادس

ي عيد ـ ف 218، توفي في عاـ  (41)لو يوسابيوس بسعة عممو ولقب بأريجانيوس الصغير
 . (42)غاليروس وعد مف الشيداء  والقديسيف
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  الحياة السياسية
عاصر يوسابيوس حقبة زمنية ميمة وطويمة امتدت مف النصف الثاني مف القرف الثالث 
الى بداية القرف الرابع اؼ كاف معاصرا لمدولة الرومانية وبداية الدولة البيزنطية ، وكانت سوريا 

 يطرة الرومانية . القديمة انذاؾ خاضعة لمس
ػ 151حكـ خالؿ ىذه الفترة عدد كبير مف االباطرة الروماف مف  اشيرىـ جالينوس )

ػ 173( ـ ودقمديانوس ) 164ػ 161( ـ واورلياف )  161ػ 157( وكموديوس الثاني ) 157
 ( ـ كممؾ في الحكـ الرباعي و 213ػ 215( ـ وقسطنطيف )  200ػ 174( وغاليروس ) 214

 .( ـ امبراطور اوحد 226ػ  213)
شيدت ىذه الفترة احدث تاريخية ميمة التي كانت  ليا تاثير كبير لمجل الحياة السياسية 

، حيث  والفكرية والدينية وغيرىا في منطقة سوريا  القديمة بشكل خاص واالمبراطورية بشكل عاـ 
اف تعصف بيا ، ( ـ ازمة طاحنة كادت  173ػ 124دخمت االمبراطورية الرومانية في الفترة)

عرفت بازمة القرف الثالث  وشممت جميع النواحي فالنظاـ السياسي انحط الى الدرؾ االسفل مف 
وقد انعكس ذلؾ عمى دوالب الحياة  (43)الفوضى وعـ الصراع عمى السمطة مف القادة العسكرية

باىضة االقتصادية الذؼ توقف مف جراء مف ىجرة الفالحيف الراضييـ بسب وطأة الضرائب ال
 . (44)التي كانت تفرض عمييـ ، فتحولت االراضي الى البوار الى جانب كساد  الحركة التجارية

 (45)وتعرضت  حدود الدولة الرومانية الى غارات وضغوط  قوػ خارجية كالفرس والقوط 
اما منطقة سوريا القديمة  اصبحت تحت سيطرت ممكة تدمر زنوبيا ، حيث انيا اصبحت قوػ 

، وقد  حاوؿ اورلياف استعادة ىيبة االمبراطورية بالقضاء عمى زنوبيا والحد مف ا *بي اليستياف
 .(46)ضغوط القوػ الخارجية اال انو بعد وفاتو عاد الضعف لالمبرطورية حتى عيد دقمديانوس

  لقد واجو دقمديانوس المشاكل العديدة بتقديـ برنامج اصالحات شاممة ولكف بعد اعتزالو    
الذؼ تمكف بعد صراع استمر ( 47) دت الفوضى واالضطرابات حتى مجيء قسطنطيفـ عا 214

( ـ  ويعيد  226ػ 212اكثر مف عشريف سنة اف ينفرد في حكـ االمبراطورية الرومانية ) 
 . (48)االستقرار  يبدأ بالمرحمة االنتقالية لقياـ الدولة البيزنطية

والده الثالثة ، فكانت حصة الشرؽ وعند وفاة قسطنطيف انقسمت االمبراطورية بيف ا
 . (51)وسوريا القديمة مف نصيب قسطنطينيوس
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  موقف االباطرة الرومان من المسيحية
ال غدت الكنيسة المسيحية خالؿ النصف الثاني مف القرف الثاني مف القرف الثالث قوة 

روماني وذلؾ بيا بفضل حسف تنظيميا الذؼ انشأ اصال عمى غرار النظاـ االدارؼ ال   فيستيا
اف الكنيسة اقامت قواعد سمميا الكينوتي عمى صورة متشابية لمتقسيمات االدارية داخل 

 . (50)االمبراطورية الرومانية 
وحتى انيـ كانوا في بداية عيد  (51)ـ  212ػ 151عاش المسيحيوف بسالـ مف عاـ لقد 
بادلة بيف رجاؿ الديف عف ، وتكشف احد الرسائل المت ـسيضطيد ىانو  ف ال يتصورو  دقمديانوس

، واصبحوا ذو نفوذ وقوة  (52) آنذاؾالتي كاف يتمتع بيا المسيحيوف  والطمأنينةمدػ الراحة 
 (53)ومارسو اعيادىـ عالنية وبنو ليـ  كنائس

حيث اصبحت الكنيسة المسيحية رغـ قمة اتباعيا بالقياس الى الوثنييف في االمبراطورية 
، ولـ يقدـ دقمديانوس عمى اضطياد المسيحي اال في السنتيف  (54)قوة متماسكة يحسب حسابيا 

 111واف االضطياد بدأ  (55)السابقتيف فقط عمى اعتزالو وبعد تسعة عشر عاما مف بداية حكمو
، وفي العاـ  (56)ـ في فرؽ الجيش طرد كل جندؼ يمتنع عف تقديـ االضحيات لاللية الرومانية 

عمى االضطياد العاـ وكاف ىذا االضطياد اقسى انواع  التالي اصدر مرسومات اخرػ تنص
االضطياد ضد المسيحيف حيث امر دقمديانوس بتدمير الكنائس وحرؽ الكتب الدينية وحـر 

 .(57)المسيحيف مف حقوقيـ المدنية واستباحة دمائيـ 
ـ اعتبر المسيحية  احدػ الديانات  202وعند تولي قسطنطيف السمطة اصدر مرسـو     
، وفترة انتعاش وازىار حيث تمتعت  (58)موح بممارستيا وكاف ذلؾ نصرا كبير لمكنيسة المس

ـ  ظيرت رموز مسيحية عمى قطع النقد وانتيى  204عديدة ، حتى انو عاـ  بامتيازاتالكنيسة 
بيا االمر الى حجب الرموز الوثنية تماما وازدادت ىيبة االساقفة واخذت السمطات المدنية 

  (60)االمبراطورية المسيحية وتأسيسويعتبر لويمو ذلؾ انقالب سياسي  (61)ـ تعترؼ بسمطتي
  الصراع المذىبي

خالؼ  عقائدؼ  حوؿ  بعد االعتراؼ بالمسيحية  احدػ الديانات الرسمية لمدولة ظير
 ألنوىل ىو رسوؿ هللا فقط اـ لو صمة خاصة اكبر مف رسوؿ كأف يكوف الو   ،شخص المسيح
فانشقت الكنائس بيف مؤيد الوىية المسيح ومنكر ليا، فظيرت انقسامات  (61)أب خمق مف غير 
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وقد تزعـ الخالؼ  اسقف مف االسكندرية يدعى  (62)واضطرابات في الكنيسة بصورة بشعة
يكوف االبف منبثقا  مف االب وليس  وكاف يقوؿ اف هللا غير مخموؽ غير مولود وال (63)اريوس

ويعتقد ويتمر ، لـ  (65) ف االب وحده هللا واالبف مخموؽ مصنوع () ا (64)االب واالبف مختمطيف
د و ، وتع (66)تكف عقيدة اريوس جديدة وىي استميمت مف عقيدة لوقياف االنطاكي مع اوريجانس

، وىي الجماعة التي (67)جذور ىذه االفكار الى جماعات اخرػ سبقتيـ ، تنكر الوىية المسيح 
المسيحية في القرف االوؿ الميالدؼ بقيادة يعقوب التي كانت اطمق عمييا الجماعة الييودية 

 . (68)تتناقض مع جماعة الييمينية قي انطاكية ومدف اخرػ في اسيا الصغرػ تحت نفوذ بولس
كاف يريد الوحدة في االمبراطورية  ألنواستنكر قسطنطيف الصراعات واالنشقاقات المذىبية 

، لذا سعى الى قرار حاسـ بجمع اساقفة الكنيسة  (71)دفي ابرازىا خالؿ عالـ مسيحي موح ويأمل
ـ  حضر المجمع 214قاطبة وعرض المسألة اماميـ ، فكاف اوؿ مجمع عقد ىو مجمع نيقية 

ومنيـ  (71)قيصرية وبيروت وفمسطيف واسيوط  (70)عدد كبير مف االساقفة  مف االسكندرية وروما
، واضطر يوسابيوس   (72)ألريوسديف يوسابيوس النقوميدؼ  ويوسابيوس القيصرؼ المؤي

القيصرؼ التوقيع عمى قانوف ايماف نيقيا  الذؼ يكفر اريوس متصنعا او شكميا نزوال عند رغبة 
، ولكف بعد ثالث سنوات مف نفي اريوس  وتغيرت اراء  (73)االمبراطور لمحفاظ عمى مكانتو

وعزؿ االساقفة  (74)يف لو االمبرطور قسطنطيف واصبح  اتباع المذىب االريوسي مف المقرب
 . (75)السابقيف وتعيف اساقفة اريوسيف بدال عنيـ

اوسابيوس واضحا عمى اريوس ، فيو الذؼ احتضف اريوس منذ اوؿ  تأثيرلقد كاف 
الطريق ودعمو ضد الكسندروس فاستضافو عندما طرده ىذا االخير مف ابرشيتو وكاف يتفق معو 

ويشدد يوسابيوس في كتاباتو كميا  (76)التقميد االوريجاني في الراؼ حوؿ طبيعة المسيح معتمدا 
 (77)بو اريوس ؾما تمسعمى وحدانية االلو االوحد واالبف عبدهللا وخادـ االب والبشر وىذا 

فقد عمده اسقف مف  الموت،ويعتقد اف قسطنطيف تبنى المذىب االيوسي وىو عمى فراش 
ومتحمسا  (81)فيقا حميما لقسطنطيف ومعجبا بو ، وكاف يوسابيوس ر  (78)اتباع اريوس قبل موتو

حتى وفاة  ولو دور ، وبقي يوسابيوس قوياً  (80)لو وكاف يعتبره الحوارؼ الثالث عشر لممسيح 
 .(82)الذؼ كاف يميل لممذىب االريوسي (81)عمى ابنة قسطنطينيوس تأثيرقسطنطيف وكاف لو 
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  الحركة الفكرية 
القديمة في العيد الروماني  فازدىرت مدارس مختمفة  نشطت الحركة العممية في سوريا 

في شتى العمـو ، واف مف اشيرىا مدرسة الحقوؽ في بيروت التي قصدىا الطالب مف مختمف 
انحاء االمبراطورية وتخرج منيا فريق كبير مف اعاظـ الفقياء وقادة الراؼ الذيف تولوا ارفع 

 .(83)المناصب في االمبراطورية 
كسبت مف الوثنية بعض قالعيا الفكرية كانطاكية التي تحولت الى اكبر اف المسيحية 

،واف مف اشير مدارسييا المدرسة الالىوتية ، التي ينسب  (84)قالع المسيحية فكر وثقافة
 ،( 85)الى عمى راؼ البعض الى لوقياف التي عمـ فييا الكثير مف التالميذ المشيوريف  تأسيسيا

كبير مف المفكريف المسيحيف الذيف اقتنعوا بارائيا ، ويعتقد اف ىذه  وتخرج مف ىذه المدرسة عدد
المدرسة كانت تميل الى الصوفية المسيحية ويغمب فييا   العنصر االنساني عمى العنصر 

ومف اشير تالميذىا اريوس وثيوفيموس  (يعني اف المسيح انساف وليس  الو)الالىوتي لممسيح  
واف مف المدارس االخرػ مدرسة   (86)الحمصي وغيرىـ وميثوديوس االولمبي ويوسابيوس

انيوس اسسيا عمى نمط مدرسة االسكندرية ودرس فييا  لمدة ثالث جقيصرية والتي يعتقد اف اوري
، وكاف تدرس الالىوت والفمسفة والفمؾ واليندسة واالدب والمنطق ، وقد انتسب الييا  (87)سنوات 

الممالؾ المجاورة ، وكانت تحوؼ ىذه مكتبة كبيرة وعند تالميذ كثيروف مف كل انحاء البالد و 
وقد لعبت ىذه المدرسة دورا كبيرا في تاريخ الكنيسة السورية  (88)وفاتو تولى بمفيموس ادارتيا

ففييا تركز النشاط الالىوتي وشجعت عمى قياـ مدارس مف ىذا النوع وكاف اوؿ ىذه المدارس 
كما كاف ىناؾ مدارس اخرػ  (011)ـ 116ة حوالي المدرسة التي اسسيا ممطيوف في انطاكي

 .(010)كمدرسة القدس التي كانت تحوؼ مكتبة كبيرة
  دراسة الكتاب

  .تنظيم الكتاب والييكمية العامة
اف الكتاب االوؿ مف تاريخ الكنيسة ىو بمثابة الجزء االوؿ مف الكتاب الذؼ  يحمل اسـ 

ة (مف عشرة كتب كل كتاب مقسـ الى فصوؿ وكل تاريخ الكنيسة  ويتألف مجمد ) تاريخ الكنيس
 فصل مقسـ الى اعداد .



                                                                      

 544 (0202 كانون األول ن )يوالعشر  التاسعالعدد  

 تاريخ الكنيسة في كتاب ويوسابيوس القيصري ومنيج 

طبع الكتاب طبعتيف االولى ‘ ذؼ بيف ايدينا  القمص مرقس داوداف معرب الكتاب ال
في القاىرة ، ويقوؿ المعرب  في مقدمة الكتاب ) اف يوسابيوس اقدـ مؤرخ  0868،  0851

 .(011) خيف قديما وحديثا كحجة في التاريخ (واسبقيـ والذؼ يرجع اليو الكثيروف مف المؤر 
ويذكر رستـ ) سبق ابو التاريخ الكنسي يوسابيوس القيصرؼ غيره الى العناية بأداب 
االدباء فخص ىذه الناحية مف تاريخ الكنيسة شطرا وافرا مف وقتو ومف صفحات مصنفو ولو لـ 

ويشير كامل واخروف اف كتاب  االباء االوليف (  ىؤالءيدوف ذلؾ لضاع قسـ كبير مف اخبار 
 . (012)إنكميزيةتاريخ الكنيسة يعود لترجمة ارمنية وىو موجود ايضا باليونانية ونشر مع ترجمة 

  ترتيب الكتاب االوؿ ) الجزء االوؿ ( وىو موضوع الدراسة
اف مف خالؿ االطالع عمى الكتاب االوؿ لمؤلف تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصرؼ 

نيج الذؼ وضعو والخطة التي شرع بتنفيذىا ، حيث بدا بمقدمة جديرة باالىتماـ يتضح لنا الم
وجعل الفصوؿ االربعة االولى مف الكتاب مقدمة لكتابو وىو الذؼ اشار الى ذلؾ بقولو ) واالف 
وبعد ىذه المقدمة الضرورية لمؤلفنا التاريخي الذؼ شرعنا في كتابتو عف الكنيسة نستطيع البدء 

تعرض  ، ولألسف، تناوؿ الكتاب ثالثة عشر فصل (013)مبتدئيف بظيور مخمصنا(في رحمتنا 
الكتاب في اغمب المواضيع  التي تناوليا لمدس والتزوير  والتالعب بالكممات  اثناء الترجمة واف 
الترجمة غير دقيقة ، فضال عف تعرض فصوؿ ميمة منو  لمبتر او القطع الف  يوسابيوس كاف 

 التتوائـ مع الفكر المسيحي السائد كما اشرنا  اريوسيا  وافكاره
  وقسم الكتاب ما يمي:

 و عنوانو ) الغاية مف الكتابة (  الفصل االول 
 الفصل الثاني كاف ديني بحت يناقش فكرة الشائعة عف الىوتية المسيح وازليتو واالرجح انو  

 دحض فكرة الىوت المسيح  الف ذلؾ يناسب مع فكره ،
 ث كاف يتكمـ يسوع المسيح ومكانتو بيف االنبياء الفصل الثال  
بيا لكل  الفصل الرابع موضوع ميـ ليدعـ الفصميف السابقيف بعنواف ) لـ تكف الديانة التي نادػ 

 .االمـ جديدة او غريبة (
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الفصل الخامس  بعنواف وقت ظيوره بيف البشر او بترجمة ادؽ وقت ظيور المسيح الفصل 
سيح بطل عيد الحكاـ الذيف حكموا االمة الييودية بالتتابع منذ القدـ السادس حوالي عصر الم

 وذلؾ وفقا لمنبوة ، ىيردوس ، وىو اوؿ ممؾ اجنبي 
 الفصل السابع التناقض المزعـو في االناجيل بصدد نسب المسيح  

 الفصل الثامف قسوة ىيردوس نحو االطفاؿ ، وكيفية موتو 
يتناسب مع منيج يوسابيوس في تناوؿ  قصير جدا الالفصل التاسع عصر بيالطس  وىو فصل 

 المواضيع بشكل دقيق وىذا الموضوع ميـ جدا  لذا يبدو وبشكل واضح تعرض الفصل لمقطع 
 الفصل العاشر رؤساء كينة الييود  الذيف عاصروا المسيح 
 الفصل الحادؼ عشر شيادات عف يوحنا المعمداف والمسيح 

  دوافع تأليف الكتاب
  :ابيوس في مقدمة كتابو الفصل االوليقول يوس

)ان غايتي ىي كتابة وصف لتاريخ الرسل والقديسين ، والحقبات التي مضت من ايام 
مخمصنا الى ايامنا ىذه ، وسرد الحوادث الكثيرة اليامة التي حدثت في تاريخ الكنيسة ، وذكر 

لذين اذاعوا الكممة االليية اولئك الذين تولوا ادارة ورئاسة الكنيسة في اىم االبروشيات ، وا
  .في كل جيل سواء شفويا او كتابة (

) وغايتي ايضا ان اذكر اسماء وعدد وازمان الذين اولئك الذين حبا في ابتداع الجديد ارتكبوا 
اشد االخطاء ، والذين اذ نادوا بأنفسيم انيم مكتشفوا العمم الكاذب االسم اتمفوا رعية المسيح 

  .ة (بل رحمة كذئاب مفترس
واضاؼ ) عالوة عمى ىذا فاف قصدؼ ايضا وصف المصائب التي حمت عاجال بكل 
االمة الييودية نتيجة لمؤامراتيـ ضد مخمصنا ، ووصف الطرؽ واالوقات التي فييا ىوجمت 
الكممة االليية مف االمـ ، ووصف اخالؽ وصفات مف ناضموا عنيا في حقبات مختمفة في وجو 

االعترافات التي قيمت في ايامنا ، واخيرا المساعدات الرحيمة الكريمة  الدماء والتعذيب ، وكذا
 .التي قدميا مخمصنا لجميع

 (.) طالما كنت ابغي الكتابة عن كل ىذه االمور فانني سآبد عممي ببداية عيد مخمصناويقوؿ
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ق )عمى انني في البداية التمس لعممي معذرة الحكماء النني اعرف بانو فو ايضاً  ويشير    
طاقتي ان اقدم تاريخا وافيا كامال ، وطالما كنت اول من يمج ىذا الباب فساحاول اجتياز ىذا 

 .الطريق الموحش الذي لم يطرقو احد قبمي وانني ابتيل الى هللا ان يكون لي مرشدا(
يبدو لي ان ىذا العمل اىمية  ) :ويشير الى انو اوؿ مف كتب في تاريخ الكنيسة بقولو   

الاعرف كاتبا كنسيا تخصص في ىذا الموضوع ، وارجو ان يبدو نافعا جدا  خاصة النني
 .(124)لمشغوفين  باالبحاث  التاريخية (

  منيجو وموارده
اظير يوسابيوس القيصرؼ احاطة ساممة واسعة بأحداث عصره  والعصور التي سبقتو 

سمسل التاريخي واعطى وكانت موضوعاتو متسمسمة ومترابطة يكمل احدىا االخر ، وقد  اىتـ بالت
تواريخ عدد كبير مف الحوادث التاريخية عمى نحو كامل ودقيق ، فارخ بسني حكـ اباطرة  
الروماف  وقدـ  تاريخ متصل االحداث لمفترات التي تناوليا في كتابو  ،فنالحع عند  حديثو عف 

االربعيف مف حكـ والدة السيد المسيح  يؤرخ بدقة  متناىية حيث يذكر ) في السنة الثانية  و 
المذيف  اوغسطس وفي السنة الثامنة والعشريف بعد اخضاع مصر وموت انطونيوس وكميوباترا

انتيت بموتيا اسرة البطالسة في مصر ولد مخمصنا يسوع في بيت لحـ الييودية ..... وقد تمت 
منيا عمى سبيل ، و  (015)والدتو اثناء اثناء االحصائية االولى اذ كاف كيرينوس واليا عمى سورية(

ية في السنة الثانية عشر مف المثاؿ قولو )اف بيالطس اقامة طيباريوس واليا عمى الييود
وكذلؾ )وفي السنة الخامسة عشر مف حكـ طيباريوس ...والسنة الرابعة مف والية ،  (016)(ممكو

كاف ىيردوس وليسانيوس وفيمبس يحكموف باقي الييودية اتى  بيالطس النبطي ، اذا
 (017)الى يوحنا المعمداف وبدأ يبشر باالنجيل ( .....صنامخم

كما تميز منيج يوسابيوس عند ذكر الحوادث التاريخية ، كاف يذكر اسباب حدوثيا ، 
ومنيا عمى سبيل المثاؿ ذكر اسباب حدوث ثورة الجميميف التي  قادىا ييوذا الجميمي 

النيا تعني العبودية الصريحة وصادوخوس الفريسي  كانت لرفض  دفع الضريبة  لمروماف 
  .(018)ليـ

كما يبيف في رواية اخرػ اف سبب مقتل يوحنا المعمداف لزواج ىيردوس مف زوجة اخيو 
صالح وخشية اف يؤدؼ  او ،   وايضا  سبب اخر لكونو رجل بار (001)الحي بعد فصميا عنو



                                                                     

 544 (0202 كانون األول) نيالعدد التاسع والعشر  

 شذى احمد عيسى .د م.

، ويوضح   (000)ما ينصح بو نفوذه العظيـ الى الفتنة الف الناس اظيروا استعدادىـ ليفعموا كل 
يوسابيوس اف قصة مرض وموت ىيردوس االكبر  كاف بسبب قتمو الطفاؿ اورشميـ بعد والدة 

األصغر وكذلمؾ الحاؿ بالنسبة لييردوس  (001) السيد المسيح واف االنتقاـ االليي حل بو مباشرة
في قتل يوحنا ىـز في الحرب مع مممكة االنباط وابيد  جيشو بشكل ساحق بسبب جريمة 

  .( 002)المعمداف وىو عقاب مف هللا تعالى
تميز اسموبو في بعض  االحياف باالطالة في سرد  االحداث التاريخية مثل  روايتو  عف  نسب 

  .( 004)األكبر، وتفاصل مرض ىيردوس  (003)السيد المسيح
اء مؤرخيف حاوؿ يوسابيوس تطيبق منيج عممي في الكتابة التاريخية قائـ عمى طرح ار 

النقد احيانا  ومنيا مثال   عندما طرح  رأييف  والعمماء السابقيف واخضاعيا لممناقشة والتحميل او
لمناقشة نسب ىيردوس  االصغر احدىما ليوسفوس الذؼ يقوؿ ) ادوميا مف جية  ابيو ووعربيا 

ف كاف لدييـ  مف جية امو ( ورأؼ اخر  الفريكانوس الذؼ يقوؿ عنو) ايضا ممتاز يقوؿ اف الذي
عنو معمومات ادؽ يقرر بأنو ابف انتيباتر وىذا االخير ىو ابف شخص يدعى ىيردوس مف اىالي 

 (005)المدعويف خداما في ىيكل ابولو ( اشقيموف  واحد

كما انو ناقش وحمل اختالؼ  روايتي متي ولوقا  في نسب المسيح واستعانو  برسالة 
لمتوفيق  بيف سمستي  النسب الواردتيف وقاؿ ) لقد    (006)كتبيا افريكانوس حوؿ ىذا الموضوع

اعطانا متي ولوقا في انجيميما نسب المسيح وكل منيما بطريقة مختمفة ويوىـ الكثيروف انيما 
يتناقضاف مع بعضيما وحيث انو نتج عف ذلؾ اف كل مؤمف وىو يجيل الحق قد تحمس البتداع 

وخضع  ،ل  الرابع باكممو لمناقشة ىذا الموضوعتفسير يوفق بيف الروايتيف ( وقد افرد الفص
يوسابيوس بعض الروايات لمتحميل والنقد ومنيا قولو )فاالمور التي تجراوا عمى ذكرىا عف االـ 
المخمص نسبوىا الى القنصمية الرابعة لطيباريوس التي تمت في السنة السابعة مف ممكو وواضح 

الوقت ،اف قبمت شيادة يوسفوس الذؼ بيف بكل  اف بيالطس لـ يكف يحكـ الييودية بعد في ذلؾ
وضوح فيما تقدـ اف بيالطس اقامو طيباريوس واليا عمى الييودية في السنة الثانية عشرة مف 

)مف ذلؾ يتضح جميا كذب مف اشاعوا اخيرا اعماال ضد مخمصنا الف   ممكو ( وقاؿ ايضاً 
  .(007)التاريخ الذؼ تتضمنو  يبيف ضالؿ مخترعييا(
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قد بشدة ايضا روايات قيمت بحق السيد المسيح اوعف صمب المسيح  واستشيد برواية وينت
ليوسفوس  تتكمـ عف حكـ بيالطس عمى المسيح بالصمب  ولـ يشير الى تنفيذه حادثة الصمب 
او قيامتو كما تشير االناجيل  وانما اكتفت الرواية بذكر انو ظير ليـ حيا في اليـو الثالث  وقد 

االنبياء المباركوف بيذه االمور وعمق يوسابيوس عمى الرواية بقولو  )واف كاف مؤرخ   سبق اف تنبأ
مف العبرانييف انفسيـ قد سجل في كتابو  ىذه االمور عف يوحنا وعف مخمصنا فأؼ عذر قد بقي 

 .(008)(لعدـ توبيخ اولئؾ الخاليف مف كل حياء ، الذيف زوروا االعماؿ ضدىما
 ت اوتعقيبات اثناء الكتابة التاريخية ومنيا عمى سبيل المثاؿ استخدـ يوسابيوس عبارا

  .(011)) فأسمحوا لنا اف نذيل الوصف الذؼ وصل الينا (
 .(010))وكاف لزما عمينا اف ناتي بيذه المقدمة المنطقية كبرىاف عمى صحة االزمنة (
 .(011)ص (وكاف ينيي الفصل بعبارات منيا )الى ىنا نكتفي بالحديث عف ىؤالء االشخا

) وقد دونتيا ىنا في موضعيا المناسب منقوؿ عف السريانية حرفيا وارج واف تؤدؼ خدمة نافعة 
)(012). 

 (013))ولكف لكيفي ىذا القدر ىنا (

وكاف يعطي رأيو بعد سرد بعض الروايات او االحداث التاريخية ومنيا قولو ) ىذه االمور 
 .(014)سجمناىا لنبيف انو بظيور مخمصنا يسوع المسيح تمت نبوة اخرػ ( 

 .(015))واذا تتيعنا نسب يوسف ىكذا  فانو يتبيف فعال اف مريـ ايضا  مف نفس سبطو (
 (016)اربع سنوات كاممة ( غال يبم)مف ىذا يتضح اف كل فترة مخمصنا 

تميز اسموب يوسابيوس عندما يتناوؿ الحديث عف شخصية ميمة يقـو بتعريفيا بشكل 
دقيق وعمى سبيل التمثيل ) كاف ييوذا الجولوني مف مدينة تدعى جماال واخذ معو صادوخوس 

 (017)الفريسي وحرض الشعب عمى الثورة ( 
س الشيوخ وتقمد مناصب حتى وصل الى وظيفة ويصف كيرينوس  )وىو عضو في مجم   

 (018)القنصمية وىو ايضا رجل جميل القدر(
اتسمت  منيجية يوسابيوس بعدـ تكرار اسـ المصدر الذؼ اخذ منو المعمومة التاريخية 

)عالوة عمى  (021)ويشير لو بمصطمحات اذا اعتمده مرة اخرػ منيا مثال )ويبيف نفس الكاتب ( 
) ويقوؿ نفس الكاتب في كتابو (و ) اما المؤرخ السابق  (020)ا نفس الكاتب (ىذه االمور يخبرن
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 17ص (022)اما المؤلف المشار اليو بعاليو فانو في الكتاب الثامف عشر مف االثار( (021)ذكره (
)يتفق المؤرخ السابق ذكره مع  (023))ىذا ماروه الكاتب المذكور في الكتاب المشار اليو (

  .(024)(االنجيل
تميز منيج يوسابيوس باالمانة في نقل النص التاريخي وقد اعتمد االقتباسات في اغمب 
فصولو حيث ينقل النص بدقة وحرفية ،واستخدـ عبارات تدؿ عمى ذلؾ منيا ، )يقدـ افريكانوس 

) في نياية نفس الرسالة يضيف ىذه  (025)الوصف الذؼ تمقاه مف التقميد في ىذه الكممات ...( 
) ىذا ما رواه  (028)عف نيايتو ( يما يم) كتب  (027))ىذا ما دونو يوسفوس (  (026)( الكممات

) ليس شي افضل مف اف تسمعوا الرسائل نفسيا التي اخذناىا  (031)الكاتب المذكور كما يمي ( 
 (030)غة السريانية عمى النحو التالي (مف السجالت الرسمية وترجمناىا حرفيا مف الم

وسابيوس في التدويف ذكر بعض مف  المراسالت او المقاءات والمحاورات وتميز اسموب ي
التي  كاف يرػ البد مف عرضيا ومنيا المراسالت التي تمت بيف يسوع والممؾ ابجر والعكس  

حاكـ ادسا الى المخمص السامي الذؼ ظير  وقد نقميا بدقة وحرفيا ومنيا مثال) السالـ مف ابجار
الشفاء التي صنعتيا بدوف ادوية او  آياتسمعت انباءؾ وانباء في مممكة اورشميـ ، لقد 

 (031)(....عقاقير
النو مكتوب عني اف الذيف رأوني  تراني،جابة يسوع )طوباؾ يامف امنت بي دوف اف 

 (032)اليومنوف بي اما الذيف لـ يروني فيؤمنوف ويخمصوف ....(

السيد المسيح والممؾ ابجار ) ومف  كما نقل المقاء والمحاورات التي تمت بيف تداوس تمميذ
ثـ قاـ طوبيا مبكرا في اليـو التالي ، واخذ تداوس واتى الى ابجارا، ولما اتى كاف االشراؼ 

  ،حاضريف وقائميف حوؿ ابجارا، وحالما دخل ظيرت رؤيا عظيمة البجارافي وجو الرسوؿ تداوس
ا لقد امنت بو حتى انني وددت اف اجرد ولما راىا ابجارا انطرح اماـ تداوس ...( ) فقاؿ لو ابجار 

 .(033)جيشا واىمؾ اولئؾ الييود...( )فقاؿ لو تداوس ولذلؾ اضع يدؼ عميؾ باسمو....(
ولعل مف المفيد اف نذكر اف يوسابيوس  مف خالؿ عرضو لتاريخ الكنيسة  لـ يقتصر 

مى جوانب اخرػ تدوينو عمى الجانب  الديني فقط وانما ألقى الضوء في كثير مف االحياف ع
كالجانب  السياسي واالدارؼ واالجتماعي  وحتى االقتصادؼ في بعض االحياف  ، فعندما تناوؿ 
الحديث عف ميالد السيد المسيح لـ يقتصر تدوينو عمى ذكر السنة ومكاف الوالدة  وانما اعطى 
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ور الروماني صورة كاممة لمعصر الذؼ كاف يعيش فيو السيد المسيح  ذكرا اسـ االمبراط القارغ 
اغسطس ومدة حكمو والوالي الذؼ كاف يحكـ سوريا وىو كيرينوس  واف ىناؾ احصائية تمت في 
عيده ، كما  انو اشار الى والثورة التي اندلعت ايامو بقيادة ييوذا الجميمي رفضا لمتبعية الرومانية  

عبودية ولكف ىذه واف ىناؾ ضريبة كانت تفرض عمى سوريا واورشميـ واف دفع الضريبة يعني ال
 .   (034)الثورة باءت بالفشل ولـ يكتفي بذلؾ بل نقل عف يوسفوس تفاصيل عف ىذه االحداث

كما اىتـ بجوانب  ومواضيع كاف يرػ البد الكتابة عنيا  كالجانب االدارؼ الذؼ كاف  
حاضرا في اغمب فصوؿ الكتاب وقد خصص لو فصل كامل لتناوؿ موضوع حكاـ الييودية منذ 

  . (035)دـ بالتتابع وبكل تفصيلالق
وقد تكمـ  عف المرأة  في المجتمع  ياالجتماعتناوؿ يوسابيوس عدة محطات في الجانب 

العبراني  واف الناموس لـ يحـر عمى االرممة سواء كانت ارممة بالطالؽ او بموت بعميا الزواج 
اموس موسى لـ يكف وكذلؾ طرح مسالة داخل المجتمع العبراني وىو) طبقا لن (036)بأخر 

الصادر ىو اف يتزوج المرء مف العشيرة ومف نفس  فاألمرمسموحا الزواج مف سبط اخر ، 
.( ،كما ركز يوسابيوس عمى موضوع (037)الميراث مف سبط الى سبط  لال ينتقالساللة ، لكي 

  (040)ونسب ىيردوس واسرتو (041)ونسب اقربائو (038)اوؿ نسب السيد المسيحالنساب فتنا
بعض الشي عالج االمراض المستعصية بالحمامات  الساخنة  في كاليرو عندما ) (041)أشار

 .(042)تحدث عف امراض ىيردوس
وادسا  حددىا وراء    (043)تناوؿ بعض المدف وحدد موقعيا  كمدينة اشقيموف في فمسطيف

 .(045)والناصرة وكوتشايا وىما قريتاف في ييوذا (044)نير الفرات

 موارده
تنى يوسابيوس بالمصادر التي استقى منيا معموماتو ، وقد امتازت بالتنوع وكاف  مف اع

 ابرزىا:
لما قرراالنجيل ذىاب المسيح  حيث يذكر) ،كما يصفو يوسابيوس او االنجيل االنجيل االليي *

قولو )الى ىذا يضيف  (046)وىو ابف الثالثيف عاما الى يوحنا المعمداف بدأ يبشر باالنجيل (
ومنيا قولو )وعالوة عمى ىذا يقوؿ الكتاب المقدس االليي انو قضى  (047)نجيل ىذه الكممات (اال

كما وردت كممة اناجيل في النص التالي  (048)كل خدمتو في عيد وئيسي الكينة حناف وقيافا (
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وقولو )اف اسماء تالميذ  (051)كما ىو مدوف في االناجيل قطع ىيرودس االصغػػر رأس يوحنا ()
، في حيف اشار باالسـ لمتي ولوقا اثناء  (050)خمصنا يمكف لكل واحد معرفتيا مف االناجيل (م

 .(051)(مناقشة االختالؼ في نسب المسيح ) لقد اعطانا متى ولوقا في انجيمييما نسب المسيح
 وىي الترجمة اليونانية االولى لمتوراة العبرية قاـ بترجمتيا مجوعة مف ،* الترجمة السبعينية

، استخداميا كموارد (052)عالما لذا سميت بالسبعينية  61عمماء الييود واالباء الذيف بمغ عددىـ 
لو في الفصل الثاني والثالث والرابع  لمكتاب التي عدىا مقدمة لكتابو وىذا ما اشار لو معرب 

   .( 053)الكتاب القمص مرقس في الحاشية
نابا بقولو )وقد تحدثت عنو سفر اعماؿ وقد ذكرىا  في الحديث عف بر  * اعمال الرسل

 .(054)(الرسل
 .(055)الى غالطيو اعتمدىا في الحديث عف الرسل السبعيف * رسالة بولس

كما وردت رواية ليوسابيوس  نقال عف بولس تتحدث عف ظيورات المسيح بعد القيامة 
لقيامة في كتابو وقد تكوف ىذه الرواية مقحمة عمى النص الف يوسابيوس لـ يشر الى ا  (056)

النو اريوسي اليعترؼ بقيامة المسيح او لالمانة العممية نقل يوسابيوس ىذه الرواية  لمتدليل عمى 
 .وجود المسيح  بعد عممية الصمب

   تكمـ عنو يوسابيوس نفسو وافرد لو ترجمة كتابات المؤرخ الييودي  يوسفوس  فالفيوس
اريخ الكنيسة  وبدأ بقولو  )بعد ىذا يجدر بنا مف كتاب الثالث لت تاسع والعاشرفي الفصل ال

اف نعرؼ شيئا عف اصل وعائمة يوسفوس الذؼ ساعدنا كثيرا جدا في كتابو ىذا المؤلف 
ولقد قدـ لنا ىو نفسو المعمومات الالزمة بيذا الصدد في الكممات التالية  (، وىو يوسفوس 

صية لدػ الييود والروماف بف متاثياس كاىف في اورشميـ حارب الروماف وكاف اشير شخ
وقد اقيـ لو تمثاؿ في روما  لو مؤلفات عديدة استفاد منيا يوسابيوس وقاؿ عنو  )وىو خميق 

 .(057)باف نصدقو بسب امانة في المواضيع االخرػ (
لقد اعتمد عميو يوسابيوس  في معظـ فصوؿ الكتاب االوؿ موضوع الدراسة والكتب 

ف ومف اىـ كتبو التي استقى منيا معموماتو الكتاب الثامف عشر االخرػ مف تاريخ الكنيسة  ، وا
مف االثار القديمة والذؼ يتناوؿ اخبار الييود وقد اقبس منو الكثير مف الرويات والحوادث  

عصر ، و  (058)التاريخية كاإلحصائية التي تمت في عيد كيرينوس وثورة ييوذا الجميمي
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نة الييود في عيد المسيح  ومنيا عمى سبيل المثاؿ في الحديث عف رؤساء كي، و  (061)بيالطس
كما نقل عف  (060))ويقرريوسفوس انو كاف ىناؾ اربعة رؤساء كينة بالتتابع مف حناف الى قيافا (

ىذا الكتاب واستشيد بيوسفوس لمحديث عف  سيرة يوحنا المعمداف واسباب مقتمو  ومعاصرتو 
عماؿ ضدىما  في  الفصل الحادؼ عشر مف لممسيح ثـ  نفي قضية صمب المسيح وتزوير اال

 (061)كتابو
اعتمد كتاب اخر ليوسفوس  ايضا ىو  الكتاب الثاني تاريخ حرب الييود في  الحديث و 

الحكاـ الييود الذيف حكموا الييودية بالتتابع منذ القدـ  وخصوصا و  (062)عف  ثورة ييوذا الجميمي
 .(063)ىيرودس

يخ الييود فقد اخذ منو تفاصيل عدة  عف  مرض وموت اما الكتاب السابع عشر مف تار 
معظـ  الفصل الثامف مف كتابو االوؿ  بقولو )باكثر تفاصيل في كممات ذلؾ  ىيردوس  في

 (064)المؤرخ الذؼ كتب ما يمي عف نيايتو (

 كتب رجال الدين القدماء ) اباء الكنيسة ( ومنيم: 
ديوس يعتقد انو ولد في ( ـ ىو طيطس فال104ػ 041)، كممنضس االسكندرؼ   .0

قاـ برحالت الى سورية وفمسطيف خمف بنطينوس في  و (065)أثينااالسكندرية ودرس في 
ادارة مدرسة االسكندرية كاف واسع االطالع في الفمسفة واالدب والفف عرؼ االسفار 

وىو عالـ مسيحي فباالضافة الى الكتاب المقدس كاف طمع في الفمسفة  (066)المقدسة 
ترجـ لو يوسابيوس في الكتاب الخامس وقاؿ عنو )وفي كتابو و  (067)نية وادابيا اليونا

وفي الكتاب السادس ذكر اف  (068)(وصف المناظر يتحدث عف بنيتينوس باالسـ كمعممو 
وافرد فصل لمحديث عف مؤلفاتو ومنيا وصف  (071)اوريجانيوس كاف تمميذ كميمنضس

نانيف وقاؿ اف جميع مؤلفات كميمنضس  الثمانية المناظرومؤلف اخر بعنواف نصائح لميو 
 . المسماة ستروماتا الزالت محفوظة عندنا

وصف المناظر الكتاب  (070)لقد اعتمد يوسابيوس عمى روايات كممنضس  في مؤلفو     
 .(071)الخامس في حديثو عف الرسل السبعيف وبالتحديد صفا

وس ولد في اورشميـ ال في افريقيا وىو يوليوس سكستوس افريكان ،يوليوس افريكانوس  .1
كما ارتأػ بعض العمماء التحق بالجيش ضابطا  واشترؾ في حممة سبتيموس سويريوس 
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عمى امارة الررىا ، احبو الكسندروس ساوريوس فوكل اليو انشاء مكتبة لو في روما ، وكاف 
الكتاب  ، وقد  تكمـ يوسابيوس  عنو  وعف مؤلفاتو  في  (072)مف اصدقاء اوريجانيوس

السادس وكاف ابرزىا الكتب التاريخية الخمس  وقاؿ عنيا ) وقد كتبيا بمنتيى الدقة باذال 
الجيد الجييد( وذكر مؤلفات اخرػ لو منيا  رسالة عممية  ارسميا  الى اوريجانيوس بسبب 

ورسالو اخرػ الى ارستيدس في التناقض المزعـو ،  (073)شكوكو عف رواية في  سفر دانياؿ
، وقد اثنى يوسابيوس عمى  (074)روايتي متي ولوقا عف سمسمة انساب المسيحبيف 

افريكانوس بقولو  انو كاف كاتبا ممتازا و نقل منو معمومات عف تاريخ وسيرة حكاـ الييودية 
و اعتمد يوسابيوس عمى رسالة  (075)او اورشميـ  ىيردوس وانتيباتر وىيركانوس وغيره 

شرح وتوضيح نسب  السيد المسيح في مجل الفصل السابع افريكانوس الى اريسيدس في 
 . (076)مف الكتاب وقد نقل عنو بدقة وانيى الفصل بقولو ىنا انتيت اقواؿ افريكانوس

 اعتمد يوسابيوس عمى رسائل ووثائق مدينة  اديسا  )الرىا( في ، الوثاثق والرسائل
وب عمى ىذه االمور مستمدا  الفصل الثالث عشر بأكممو واشاربقولو )لديكـ الدليل المكت

مف سجالت اديسا .... وجدت تمؾ االمور محفوظة الى الوقت الحاضر في السجالت 
العامة المنتظمة ييياناتعف العصور الغابرة وعف اعماؿ ابجار وليس شيء افضل اف 
تسمعوا الرسائل نفسيا التي اخذناىا مف السجالت الرسمية وترجمناىا حرفيا مف المغة 

النحو التالي ( ويذكر صورة لرسالة كتبيا ابجار الحاكـ الى يسوع  ىية عمالسريان
، وصورة اجابة  (077)ةوارسميا اليو  في اورشميـ عمى يد حنانيا الساعي الخفيف الحرك

، كما اشار الى ذىاب تداوس  (078)يسوع عمى الحاكـ ابجار عمى يد الساعي حنانيا
 .(081)واحد تالميذ المسيح لمممؾ ابجار وشفائ

 استخدـ مصطمحات يقاؿ ويقولوف في نقل بعض االخبار ومنيا  ، الروايات الشفوية
اثناء تناولو الحديث عف الرسل السبعيف قولو )ويقولوف اف سوستانيس الذؼ كتب الى 

) ويقاؿ ايضا اف متياس الذؼ حسب   (080)اىل كورنثوس مع بولس كاف واحدا منيـ  (
 .(081)ذا الشخص  الذؼ تشرؼ باف يكوف مرشحا معو (مع الرسل بدال مف ييوذا وك
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 الخاتمة
 
عاش يوسابيوس القيصرؼ في نياية القرف الثالث الميالدؼ  -0

وبداية القرف الرابع الميالدؼ وىو مف اعالـ ذلؾ العصر كاف لمظروؼ السياسية 

 واالجتماعية والفكرية أثر كبير في صقل شخصيتو .

وناقدًا لكثير مف االحداث يعد يوسابيوس عالمًا وأدبيًا  -1

التاريخية لو مؤلفات عديدة منيا    تاريخ الكنيسة، تناوؿ البحث دراسة لمكتاب االوؿ 

مف تاريخ الكنيسة والمنيج الذؼ اعتمده في عمـو الكتاب وطريقة تدوينو لألحداث واىـ 

 الموارد التي اعتمدىا في استفاء معموماتو والتي امتازت بالتنوع واالجادة.

عتمد يوسابيوس منيجًا عمميًا مميزًا في سرد الروايات ا  -2

التاريخية حيث اعتمد المصادر المكتوبة بالدرجة االساس كالكتابات الدينية وكتابات 

 اباء الكنيسة والوثائق،  وقد اخضع اغمب رواياتو لمدراسة والتحميل والنقد . 
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 اليوامش
 .313بسترس ،تاريخ الفكر ، ص ( 0) 

 .140برص، نيقيا، ص ا( 1)

 .313بسترس، تاريخ الفكر، ص( 2)

 ،1/061/ج3الدبس، تاريخ سوريا مج  (3)

( ميال جنوب 33ىي اـ المدف في فمسطيف في العالـ المسيحي كانت تقع عمى البحر عمى بعد ) * 
،  644( ميال الى الشماؿ الغربي مف اورشميـ ، لممزيد انظر قاموس الكتاب المقدس ، ص 36عكا ) 

بناىا الكنعانيوف واسموىا ) برج ستراتوف ( تحريف لالسـ الفينيقييف ) عبد عشتروت ( ولما جدد ىيردوس 
( ؽ ـ اسماىا قيصرية نسبة الى القيصر اغسطس ، ينظر الجميمي ، معجـ اسماء 01الكبير بنائيا عاـ )

 .141المدف والقرػ الفمسطينية ، ص 
 .286حتي، تاريخ سوريا، ص( 4)

 ،141، ابرص، نيقيا، ص4ـ ، اباء الكنيسة، صرست( 5)

 .286حتي، تاريخ سوريا، ص( 6)

 .313بسترس، تاريخ الفكر، ص( 7)

 .141ابرص ، نيقيا ، ص ( 8)

 141،ابرص ، نيقيا ، ص   286حتي ، تاريخ سوريا ، ص ( 01)

 061/ 1/ ج 3الدبس ، تاريخ سوريا ، مج ( 00)

 .141ابرص ، نيقيا ، ص ( 01)

 .313رس ، تاريخ الفكر ، ص بست( 02)

 .141ابرص ، نيقيا ، ص ( 03)
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 .576الدباغ ، بالدنا فمسطيف  /   / ( 04)

 .286حتي ، تاريخ سوريا ، ص ( 05)

 .71داوني ، انطاكية ، ص ( 06)

 .141ابرص ، نيقيا ، ص ( 07)

 . 015 ، حبي تواريخ سريانية ، ص 062،  061نقال عف ميخائيل ، تاريخ ميخائيل ، ص  (08)

 .016حبي ، تواريخ سريانية ، ص  (11)

 . 315بسترس ، تاريخ الفكر ، ص ( 10)

 .313 بسترس ، تاريخ الفكر ، ص ( 11)

 . 316بسترس ، تاريخ الفكر ، ص ( 12)

 .315بسترس ، تاريخ الفكر ، ص ( 13)

 .316بسترس، تاريخ الفكر، ص( 14)

 .576الدباغ، بالدنا فمسطيف، ( 15)

 .316تاريخ الفكر، ص بسترس،( 16)

 .008كامل واخروف، تاريخ االدب السريانية، ص( 17)

 .576الدباغ، بالدنا فمسطيف، ص( 18)

 القيصرؼ، سيرة قسطنطيف.( 21)

 .140ابرص، نيقيا، ص( 20)

 .008كامل واخروف، تاريخ االدب السريانية، ص( 21)
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 .176حبي، تواريخ سريانية، ص( 22)

 .14المخمصي، ثيودوس، ص( 23)

 .043رستـ، اباء الكنيسة، ص( 24)

 .14المخمصي، ثيودوس، ص( 25)

 .043رستـ، اباء الكنيسة، ص( 26)

 .3، المخمصي ، انطاكيا ، ص  211اليسوعي ف مروج االخيار ، ص ( 27)

 .08، عبد الحميد ، االضطيادات ، ص  66ينظر ويتمر ،  اليرطقة ، ص ( 28)

 .00المخمصي، انطاكيا، ص( 31)

 .3المخمصي، انطاكيا، ص( 30)

 .316بسترس، تاريخ الفكر، ص (31)

 .16المخمصي، ثيودوس، ص (32)

 . 17المخمصي، ثيودوس، ص( 33)

 .043رستـ، اباء الكنيسة، ص( 34)

 .211مروج االخيار، ص( 35)

 .044رستـ، اباء الكنيسة، ص( 36)

 .572الدباغ، بالدنا فمسطيف، ص( 37)

 .013دب السريانية، صكامل واخروف، تاريخ اال( 38)

 .573،  الدباغ ، بالدنا فمسطيف  /   /  045،  044رستـ ، اباء الكنيسة ، ص ( 41)
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 .045رستـ، اباء الكنيسة، ص( 40)

 .211مروج االخيار، ص( 41)

 .045، رستـ ، اباء الكنيسة، ص288حتي، تاريخ سوريا، ص( 42)

 .06عبد الحميد، االضطيادات، ص( 43)

 .07يد ، االضطيادات ، صعبد الحم( 44)

 .068، 064، 057ينظر جيبوف ، اضمحالؿ االمبراطورية الرومانية ، ص ( 45)

* اعمنت زنوبيا استقالليا واتخذ ولدىا وىب الالت لقب  اغسطس وسيطرت عمى قسـ مف اسيا الصغرػ 
س ، ص ، المخمصي ثيودو 120ومصر عدا االسكندرية لممزيد ينظر االحمد ، تاريخ الروماف ، ص 

05 . 
، االحمد ، تاريخ الروماف ، ص 110ػ 086جيبوف ، اضمحالؿ االمبراطورية الرومانية ، ص ( 46)

121. 

، الحديثي والحيدرؼ ، دراسات في التاريخ  06ػ 03ينظر رينسماف ، الحضارة البيزنطية ، ص  (47)
 .116، 114، 113الساساني والبيزنطي ،ص 

 .141في التاريخ الساساني والبيزنطي ،ص  الحديثي والحيدرؼ ، دراسات( 48)

 .157، الحديثي والحيدرؼ ، دراسات ، ص 73داوني ، انطاكية ، ص ( 51)

 . 08عبد الحميد، االضطيمدات، ص( 50)

 .035لويميو، اىتداء قسطنطيف، ص( 51)

 .042ديوسقورس، موجز تاريخ الكنيسة، ص( 52)

 . 50اوليرؼ، انتقاؿ عمـو االغريق، ص( 53)

 .31ينظر، عبد الحميد، االضطيادات، ص( 54)
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 .12ينظر ، عبد الحميد ، االضطيادات ، ص( 55)

 .026، ممر ، تاريخ الكنيسة ، ص30، 31عطية  ،الكنيسة ،ص ( 56)

 .026، تاريخ الكنيسة ، ص00عيواص ، مار افراـ الشماس ، ص ( 57)

 .45ة الرومانية ، ص ، عبيد ، االمبراطوري86الساموؾ ، تاريخ الديانتيف ، ص( 58)

 .037صلويميو، اىتداء قسطنطيف، ( 61)

 .036لويميو، اىتداء قسطنطيف، ص( 60)

 .005ينظر ابو زىرة ، محاضرات في النصرانية ، ص ( 61)

 .037، شمبي ، المسيحية ،ص  627، 626/ 0االرو ،مصادر النصرانية ،  ينظر( 62)

 .005ابو زىرة، محاضرات في النصرانية، ص( 63)

 .68، 67ويتمر، اليرطقة، ص( 64)

 .037شمبي، المسحية، ص( 65)

 .67اليرطقة، ص( 66)

 .005ابو زىرة، محاضرات في النصرانية، ص( 67)

، المسيحيوف االوائل ،ص  01،8، ثيودوس ،ص  3، 2المخمصي ، مار افراـ الشماس ، ص( 68)
06. 

 .10ارة البيزنطية ، ص، رينسماف ، الحض162/ 0السواح ، موسوعة االدياف ، ( 71)

 .037انظر، شمبي، المسيحية، ص( 70)

 .627االرو، مصادر النصرانية، ص( 71)
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 .648ػ  663، االرو ، مصادر النصرانية ، ص 142، 141ابرص ، نيقيا ، ص( 72)

 .142، 141ابرص ، نيقيا ، ص( 73)

 .011بر التاريخ ، ص ، المخمصي ، الكنيسة ع 57، 56دوبراتشينسكي، اوربا المسيحية ، ص ( 74)

 .58، دوبراتشينسكي، اوربا المسيحية، ص72ويتمر، اليرطقة، ص( 75)

 .142، 141صابرص، نيقيا، ( 76)

 .143ابرص، نيقيا، ص( 77)

 .1/628، االرو، مصادر النصرانية، 15رينسماف، الحضارة البيزنطينية، ص( 78)

 .286حتي، تاريخ سوريا، ص( 81)

 .44ة الرومانية، صعبيد، االمبراطوري( 80)

 .73ويتمر، اليرطقة، ص( 81)

 .011المخمصي، الكنيسة عبر التاريخ ، ص ( 82)

 .0/171الدباغ، بالدنا فمسطيف، ( 83)

 .11ينظر: عبد الحميد، االضطيادات، ص( 84)

 .014، كامل واخروف، تاريخ االدب السرياني، ص6،7المخمصي، انطاكيا، ص( 85)

 .00المخمصي، انطاكيا، ص( 86)

 .281االحمد، تاريخ فمسطيف، ص( 87)

 .0/571،573الدباغ، بالدنا فمسطيف، ( 88)

 .013كامل واخروف، تاريخ االدب السرياني، ص( 011)
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 .0/873الدباغ، بالدنا فمسطيف، ( 010)

 .41ينظر يوسابيوس ، كتاب تاريخ الكنيسة  ص( 011)

 .008، 007اباء الكنيسة، ص( 012)

 .16ريخ الكنيسة  صيوسابيوس ، تا( 013)

 .01المصدر نفسو ، ص( 014)

 .16المصدر نفسو ص( 015)

 .35ص -المصدر نفسو ( 016)

 .36المصدر نفسو ص( 017)

 .17المصدر نفسو ص( 018)

 .38المصدر نفسو ص( 001)

 .41المصدر نفسو  ص( 000)

 .32،33المصدر نفسو  ص( 001)

 .38المصدر نفسو ص( 002)

 .23،28المصدر نفسو ص( 003)

 .31،33المصدر نفسو ص( 004)

 .21،20المصدر نفسو ص( 005)

 .23،28المصدر نفسو ص( 006)

 .35المصدر نفسو ، ص( 007)

 .40المصدر نفسو ص( 008)
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 .23المصدر نفسو ص(011)

 .22المصدر نفسو ص( 010)

 .42المصدر نفسو ص( 011)

 .48المصدر نفسو ص( 012)

 .40المصدر نفسو ص( 013)

 .22نفسو ص المصدر( 014)

 .28المصدر نفسو  ص( 015)

 .37المصدر نفسو ص( 016)

 .17المصدر نفسو ص( 017)

 .17المصدر نفسو ص( 018)

 .22المصدر نفسو  ص( 021)

 .32المصدر نفسو  ص( 020)

 . 34ينظر المصدر نفسو  ص( 021)

 .17ينظر المصدر نفسو   ص( 022)

 .31ينظر المصدر نفسو  ص( 023)

 .34در نفسو   صينظر المص( 024)

 .23ينظر المصدر نفسو   ص( 025)

 .28ينظر المصدر نفسو   ص (026)

 .18ينظر المصدر نفسو   ص( 027)
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 .36ينظر المصدر نفسو   ص( 028)

 .31ينظر المصدر نفسو   ص( 031)

 .44ينظر المصدر نفسو  ص( 030)

 .045ينظر المصدر نفسو    ص( 031)

 .46ينظر المصدر نفسو   ص( 032)

 .47ينظر المصدر نفسو   ص( 033)

 .16،17ينظر المصدر نفسو   ص( 034)

 .22-21ينظر المصدر نفسو   ص( 035)

 .25ينظر المصدر نفسو     ص( 036)

 .28ينظر المصدر نفسو    ص( 037)

 .28ينظر المصدر نفسو   ص( 038)

 .27ينظر المصدر نفسو   ص( 041)

 .21ينظر المصدر نفسو   ص( 040)

 .22نظر المصدر نفسو   صي( 041)

 .31ينظر المصدر نفسو    ص( 042)

 .26ينظر المصدر نفسو   ص( 043)

 .43ينظر المصدر نفسو   ص (044)

 .27ينظر المصدر نفسو   ص( 045)

 .36ينظر المصدر نفسو  ص( 046)
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 .33ينظر المصدر نفسو   ص( 047)

 .38ينظر المصدر نفسو   ص( 048)

 .38ص  ينظر المصدر نفسو ( 051)

 .40ينظر المصدر نفسو   ص( 050)

 .23ينظر المصدر نفسو  ص( 051)

 .235فغالي، المحيط الجامع، ص( 052)

 .11-02يوسابيوس ، تاريخ  الكنيسة  ،ص( 053)

 .41ينظر المصدر نفسو   ص( 054)

 .41ينظر المصدر نفسو    ص( 055)

 .42ينظر المصدر نفسو    ص( 056)

 . 024ػ  022الكنيسة ،الكتاب الثالث ص  يوسابيوس ، تاريخ( 057)

 .17يوسابيوس ، تاريخ الكنيسة  ، ص( 058)

 .35المصدر نفسو ،  ص( 061)

 .37المصدر نفسو ،  ص( 060)

 .40المصدر نفسو ،  ص( 061)

 .18المصدر نفسو ،  ص( 062)

 .22المصدر نفسو ،  ص( 063)

 .30،33المصدر نفسو ، ص( 064)

 .17درية، صالمخمصي، االسكن( 065)
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 .017، 016رستـ، اباء الكنيسة، ص( 066)

 .78كمبي، تاريخ الكنيسة، ص( 067)

 .147يوسابيوس ، تاريخ الكنيسة ، الكتاب الخامس، ص( 068)

 .183يوسابيوس ، تاريخ الكنيسة ،  الكتاب السادس، ص( 071)

 .211-210يوسابيوس  ، تاريخ الكنيسة  الكتاب السادس ، ص( 070)

 .41سابيوس ، تاريخ الكنيسة صيو ( 071)

 .014،040، رستـ، اباء الكنيسة، ص  41ينظر  ، يوسابيوس ، تاريخ الكنيسة ، ص( 072)

 .211يوسابيوس ، تاريخ الكنيسة ، الكتاب السادس، ص( 073)

 .212يوسابيوس ، تاريخ الكنيسة،  الكتاب السادس، ص( 074)

 . 20،21يوسابيوس ، تاريخ الكنيسة ، ص( 075)

 .20،21المصدر نفسو ، ص( 076)

 .45المصدر نفسو ،  ص( 077)

 .46المصدر نفسو ،  ص( 078)

 .48-41المصدر نفسو ،  ص( 081)

 .41المصدر نفسو ،  ص(080)

 .48المصدر نفسو ،  ص( 081)

 

 



                                                                      

 534 (0202 كانون األول ن )يوالعشر  التاسعالعدد  

 تاريخ الكنيسة في كتاب ويوسابيوس القيصري ومنيج 

  قائمة المصــادر
 منشورات ،0( ـ )ط214ابرص ، ميشاؿ وعرب ، انطواف ، المجمع المسكوني االوؿ نيقيا االوؿ )ػ 0

 (.0886المكتبة البوليسية، لبناف، 
                                                                                                                 ( 1115الفكرالعربي ، القاىرة ،  ، دار2محاضرات في النصرانية ) طابو زىرة ، دمحم  ػ 1
 (. 111،  مكتبة المنار ، القاىرة ،0وائل ، تقديـ انطونيوس مرقس) طالمسيحيوف اال ارنولد ، ابرىاـ،ػ 2
 االحمد ، سامي سعيد ، تاريخ الروماف ) مطبوعات وزارة التعميـ العالي ، بغداد (. ػ 3
االرو ،عبد الرزاؽ، مصادر النصرانية ، تقديـ دمحم بف عبد الرحمف الخميس ، احمد عبد الوىاب  ػ 4
 ( 1116دار التوحيد لمنشر ، الرياض ، ،  0ط)
 ( 0861االعظمي ، مجيد عواد، تاريخ مدينة القدس )دار الحرية ، بغداد ، ػ 5
 (  1117الجميمي ، حسيف، معجـ اسماء المدف والقرػ الفمسطينية وتفسير معانييا ) بيروت ،ػ 6
دار المعارؼ لمكتب والبيزنطي)في التاريخ الساساني ، صالح، دراسات الحديثي ، قخطاف و الحيدرؼ ػ 7

 الجامعية ، البصرة ( 
 ( 0854، منشورات الطميعة ، بيروت ،  0الدباغ ،مصطفى مراد،  بالدنا فمسطيف )طػ 8

 ( 0788، بيروت ، 0الدبس ،يوسف ، تاريخ سورية )طػ 01
، الكتب ودية والمسيحة ) مطابع دارالساموؾ ، سعدوف وعمياف ، رشدؼ، تاريخ الديانتيف الييػ 00

 ( 0877الموصل ، 
 (0864القيصرؼ ، يوسابيوس ، حياة قسطنطيف  ، ترجمة القمص مرقس داود) مكتبة المحبة ،ػ 01
( مدرسة االسكندرية 1116غداد ، الطيف لمطباعة ، بي ،منصور، مدرسة انطاكية ) شركة المخمصػ 02

 (1112، بغداد ،يف لمطباعةمار افراـ الشماس)شركة الط (1113)شركة الطيف لمطباعة، بغداد،  
ثيودوس المعمـ الكبير ) شركة الطيف  ( 1117الكنيسة عبر التاريخ ) شركة الطيف لمطباعة ، بغداد ، 

 (   1113لمطباعة ، بغداد ،  
، مطبعة االباء المرسميف ،  1اليسوعي ، االب بطرس قرماج مروج االخيار في تراجـ االبرار ) طػ 03

 ( 1101بيروت ، 
 ، 0وليرؼ ،دؼ السي، انتقاؿ عمـو االغريق الى العرب ، ترجمة متي بيثوف ويحيى الثعالبي )طاػ 04

 ( 0847الرابطة ، بغداد ،  مطبعة
، منشورات المكتبة البولسية ،  0ط 1بسترس ، كيرلس، تاريخ الفكر المسيحي عند اباء الكنيسة  ػ 05

 ( 1110بيروت ، 



                                                                     

 534 (0202 كانون األول) نيالعدد التاسع والعشر  

 شذى احمد عيسى .د م.

 ( 0885طورية الرومانية ) مطابع الييئة المصرية لمكتاب ، جيبوف ، ادورد، اضمحالؿ االمبراػ 06
 ( 0871حبي ،يوسف ، تواريخ سريانية ) مطبوعات المجمع العممي العراقي ، ػ 07
حتي ، فميب ، تاريخ سوريا ولبناف وفمسطيف ،ترجمةجورج حداد وعبد الكريـ رافق ) دار الثقافة ، ػ 08

 (0841بيروت ، 
انطاكية في عيد ثيودوسيوس، ترجمة الدكتور البرت بطرس ) مؤسسة فرانكميف  داوني ، جالنفيل ، ػ 11

 ( 0857لمطباعة والنشر ، بيروت  
 دوبراتشينسكي ، ياف ،ػ 10
 (  1116، الكممة لمطباعة والنشر ، دمشق ، 0اوربا المسيحية ، ترجمة كيدو لحدو ) طػ 11
 (  1112ة  ىارموني لمطباعة  ، القاىرة ، ديوسقورس ،  االنبا، موجز تاريخ المسيحية ) شركػ 12
 (  0881، منشورات المكتبة البوليسية ، لبناف،  1رستـ ، اسد ، اباء الكنيسة ) طػ 13
، مطابع الييئة  1رنسيماف ، ستيفف ، الحضارة البيزنطية ، ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد ) طػ 14

 ( 0886المصرية ، القاىرة ، 
 ( 0887، مكتبة النيظة المصرية ، القاىرة  ، 01المسيحية )ط  شمبي ، احمد ، ػ 15
، دار  0عبيد ، اسحق، االمبراطورية الرومانية بيف الديف والبربرية ، تقديـ جورج شحاتو قنواتي ) طػ 16

 ( 0861المعارؼ ، القاىرة ، 
بوعات المجمس ، مط 0عطية ، عزيز سورياؿ ، تاريخ المسيحية الشرقية ، ترجمة اسحق عبيد) طػ 17

 (  1114االعمى ، القاىرة ، 
 ( 0863عيواص ، زكا مار افراـ الشماس )مطبوعات مجمع المغة ، بغداد  ، 

 (  1117، مطبعة االخوة ، مصر ،  4ممر ، اندرو تاريخ الكنيسة ) طػ 18
 ( 0885، دار مارديف ، حمب ، 0ميخائيل ، مار تاريخ ميخائيل الكبير )طػ 21
 ( 1116اليرطقة في المسيحية ، تعريب جماؿ سالـ ) دار التنوير لمطباعة والنشر ،   ويتمر ، جػ 20

  القواميس والدوريات والموسوعات
 )دت (قاموس الكتاب المقدس.  ،نخية مف الباحثيفػ 0
عبد الحميد ، رأفت االضطياد الروماني لممسيحيف بيف االعتقاد الكنسي والفكر السياسي ، مجمة كمية ػ 1

  .0876،  2اب ، جامعة  االمارات العربية المتحدة ، ع االد
 ( ج   1118، منشورات دار عالء الديف ، دمشق ،  0السواح ، فراس موسوعة تاريخ االدياف ) طػ 2
 (.1111، دار الشرؽ ، لبناف ،  0لويميو ، كمود ، اىتداء قسطنطيف ، تاريخ الكنيسة المطوؿ ) طػ 3


