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 بعض قرارات مجمع نيقية األّول )األّول المسكوني(:

 322آب  22 -حزيران  11

 

 322حزيران  11إعالن إيمان نيقية،  - 121 - 122

 نّص الصيغة التي نقمها أوسابيوس وأثناسيوس وباسيميوس الكبير.

 ترجمة النّص الالتيني، حسب هيالريوس
  

 النص اليوناني  ترجمة النص اليوناني

نؤمن بإلٍو واحد، آٍب قادر عمى كل شيء، صانع كل  -125
 .األشياء المرئّية والالمرئّية

 

 وبرٍب واحٍد يسوع المسيح، ابن اهلل،
 

 مولود اآلب الوحيد، أي من جوىر اآلب،

 

إلو من إلو، نور من نور، إلٌو حق من إلٍو حق، مولود غير 
 مخموق، مساٍو لآلب في الجوىر،

 

الذي بواسطتِو كل األشياء ُوِجَدت، تمك التي في السماء وتمك 
 .التي في األرض

 

الذي من أجمنا نحن البشر ومن أجل خالصنا نزَل وتجسَّد، 
 في اليوم الثالث تأنَّس، تألَّم وقام
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 و[ صعَد إلى السماوات، آٍت ليدين األحياء واألموات،]

 

  .وبالروح القدس

أما أولئَك الذين يقولون: "كان ىناك وقٌت فيِو }الكممة{ لم  -121
يكن"، و:"قبل أن يكون مولودًا لم يكن" وبأّنُو ُوِجَد مّما ىو غير 
موجود أو يقولون عن كيان ابن اهلل أنُو من شخص أو جوىٍر 

![ أو أنُو متحوٌل أو متَغيٌِّر، }أولئَك{ ]ـ  مخموق آخر أو }أنو{
 الكنيسة الجامعة تحرميم.

  

 

  

 النص الالتيني ترجمة النص الالتيني حسب هيالريوس

نؤمن بإلو واحد، آب قدير خالق كل ما يرى وما ال  -122
  يرى.

125 Credimus in unum Deum, Patrem 
omnipotentem, omnium visibilium et invisibilium 
factorem. 

وبربنا الواحد يسوع المسيح ابن اهلل المولود الوحيد من اآلب، أي 
 من جوىر اآلب،

Et in unum Dominum nostrum (- !) Iesum 
Christum Filium Dei, natum ex Patre unigenitum, 
hoc est de substantia Patris, 

إلو من إلو، نور من نور، إلو حق من إلو حق، مولوٍد غير  
مخموق، واحد في الجوىر مع اآلب، الذي بو خمق كل شيء ما 

 في السماء وما عمى األرض.

Deum ex Deo, lumen ex lumine, Deúm verum 
de Deo vero, natum, non factum, unius 
substantiae cum Patre (quod graece dicunt 
homousion) (- !), per quem omnia facta sunt, 
quae in caelo et in terra, 

الذي ألجل خالصنا، نزل وتجّسد وتأّنس وتألم، وقام في اليوم 
 .الثالث، وصعد إلى السماوات، وسيأتي ليدين األحياء واألموات

qui (propter nos homines et) propter nostram 
salutem descendit, incarnatus est et homo 
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factus est et passus est, et resurrexit tertia die, 
et ascendit in caelos, venturus iudicare vivos et 
mortuos. 

 .Et Spiritum Sanctum  .وبالروح القدس

أّما الذين يقولون: "كان زمان لم يكن فيو"، و"قبل أن  -121
يولد لم يكن"، و"صار مّما لم يكن"، أو يقولون، إن اهلل ىو من 
جوىر أو ماىية آخرين أو إنو قابل لمتغُير أو التحّول، فيؤالء 

 تحرميم الكنيسة الجامعة.

126 Eos autem, qui dicunt " Erat, quando non 
erat " et " Antequam nasceretur,non erat " et " 
Quod de non exstantibus factus est " vel ex alia 
substantia autessentia dicentes (esse) aut 
(factum aut) convertibilem aut demutabilem 
Deum (filium Dei), hos anathematizat catholica 
Ecclesia. 

  

 قوانين - 121 -121

 معمودية الهراطقة

 النص الالتيني  ترجمة النص الالتيني

في شأن من يدعون أنفسيم "أطيارًا"، ولكن يريدون   .8 - 121
المجيء إلى الكنيسة الجامعة الرسولية، حسن لممجمع القديس 
والعظيم أن توضع عمييم األيدي ويبقون ىكذا في االكميروس. 
ولكن قبل كّل شيء عمييم أن يعترفوا خطّيًا بأنيم سيتقّيدون 

بيا، أي يبقون برسوم الكنيسة الجامعة الرسولية ويعممون بموج
عمى شركة مع الذين عقدوا زواجًا ثانيًا، والذين سقطوا إّبان 

 االضطياد.

127 55 Can 8. De his, qui se cognominant 
Catharos (id est mundos) (scilicet Novatiani), si 
aliquando venerint ad Ecclesiam catholicam, 
placuit sancto et magno Concilio, ut 
impositionem manus accipientes, sic in clero 
permaneant. Haec autem prae omnibus eos 
scriptis convenit profiteri, quod catholieac et 
apostolicae Ecclesiae dogmata suscipiant et 
sequantur: id est, et bigamis se communicare et 
his qui in persecutione prolapsi sunt.... 

 Can. 19. De Paulianistis ad Ecclesiam 56 128أّما أتباع بوليانوس الذين يمجأون من بعد إلى  .11 - 128
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ة معموديتيم ميما كانت الحال. الكنيسة الجامعة، فقد رسم إعاد
ذا كان بعضيم في عداد االكميروس من قبل، وبدأ أنيم بال لوم  وا 
وفوق الشبيات، فميرسميم أسقف الكنيسة الجامعة بعد إعادة 

 معموديتيم.

catholicam confugientibus definitio prolata est, ut 
baptizentur omnimodis. Si qui autem de his 
praeterito tempore in clero fuerunt, si quidem 
immaculati et irreprehensibiles apparuerint, 
baptizati ordinentur ab episcopo Ecclesiae 
catholicae. 

 
 الخصيّ 

 النص الالتيني  ترجمة النص الالتيني

إذا ما خضع أحدىم لجراحة يقوم بيا أطباء في  .1 -/ أ  128
حال المرض، أو خصاه البرابرة، فميبق في عداد االكميروس. أما 
إذا خصى أحدىم نفسو، وفي صحة جّيدة، فينبغي أاّل يعود 
يحسب في عداد االكميروس. ويجب أاّل ُيقبل مستقباًل أيٌّ من 

بمن يفعمون ىؤالء. ولكن، كما أن ما قيل سابقًا يتعّمق بوضوح 
عن عمد ويتجرأون عمى خصي ذواتيم، فإّن من خصاىم البرابرة 
أو أسيادىم، وتوّفرت ليم المؤىالت األخرى يقبميم القانون 

 الكنسّي في عداد االكميروس.

128 (Versio I Dionysii Exigui) Can. 1. Si quis a 
medicis per languorem desectus est aut 
abscisus a barbaris, hic in clero permaneat. Si 
quis autem se sanus abscidit, hunc et in clero 
constitutum abstinere conveniet et deinceps 
nullum debere talium promoveri. Sicut autem 
hoc claret quod de his qui rem hanc affectant 
audentque se ipsos abscidere dictum est; sic 
eos quos barbari aut domini castraverunt, 
inveniuntur autem alias dignissimi ad clerum 
regula tales admittit. 

 زاد الُمحَتضرين

 النص الالتيني  ترجمة النص الالتيني

تحفظ اآلن أيضًا القاعدة القديمة والقانونية،  .13 - 121
بالنسبة إلى الُمحَتضرين، فال ُيحرم الُمحَتِضر آخر زاد وأىّمو. 
ذا ُحّل الميؤوس منو وحصل عمى الشركة )مع الكنيسة( من  وا 
جديد، وأحصي من جديد مع األحياء، فيكون مع المشاركين في 

129 57 Can. 13. (Prisca: 12) De his, qui ad 
exitum veniunt, etiam nunc lex antiqua 
regularisque servabitur; ita ut, si quis egreditur e 
corpore, ultimo et necessario viatico minime 
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د التحقيق كلَّ الصالة وحدىا. وعمى العموم، فميعط األسقف بع
 ُمحَتضر يطمب اإلفخارستيا )نصيبًا في القربان(.

privetur. Quod si desperatus, et consecutus 
communionem, oblationisque particeps factus, 
iterum convaluerit, sit inter eos, qui 
communionem orationis tantummodo 
consequuntur. Generaliter autem omni cuilibet in 
exitu posito et poscenti sibi communionis 
gratiam tribui, episcopus probabiliter ex 
oblatione dare debebit. 

  

 رسالة مجمعّية إلى المصريين - 130

 هرطقة آريوس

 النص الالتيني  ترجمة النص الالتيني

ففي البدء تّم قبل كّل شيء فحص  (2الرقم  1الفصل ) - 130
ثميم ... فحسن باإلجماع أن  ما يتعمق بكفر آريوس وأتباعو وا 
ُينزل الُحرم برأيو األثيم، وبالتجديف الذي تنطوي عميو األقوال 
والتعابير التي كان يستعمميا لمتجديف عمى ابن اهلل، بقولو "أنو 

نو " نو "قبل أن يولد لم يكن" وا  كان وقت لم يأتي من العدم"، وا 
يكن فيو"، وبقولو أن ابن اهلل بما لو من حّرية يستطيع إتيان الشّر 

والفضيمة، ويتسميتو كائنًا مخموقًا ومصنوعًا. ذلك كمو أنزل بو 
المجمع المقدس الحرم، غير محتمل سماع ىذا الرأي الشديد 

 .الكفر، وىذه الحماقة، وكممات التجديف ىذه

130 57 (c.1 n.2) Primum igitur habita est 
quaestio . . . de impietate ac perversitate Arii et 
sociorum eius; cunctisque suffragantibus placuit, 
ut impia eius opinio anathemate damnaretur, 
verbaque ac nomina blasphemiae plena, quibus 
utebatur, dicens Filium Dei ortum ex nihilo, et 
fuisse aliquando tempus, cum non esset, et pro 
arbitrii libertate eum vitii ac virtutis capacem 
esse, et creaturam illum vocans atque facturam: 
haec omnia anathemate damnavit sanctissima 
synodus, opinionis huius impietatem atque 
amentiam et verba blasphemiae plena ne audire 
quidem patienter sustinens. 
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