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  العصور الوسطى/والخامسة المحاضرة الرابعة
 المسيحية ظهورها وانتشارها وعالقتها بالسلطة الرومانية

 المسيحية:

ر ارو ياد  انم المسيحيحة  يانة ايروحة اتير لها   ظهرت الديانة المسيحيحة ي  يسسينح و نانرتيرت ايروار ًن
( ورني م  3رجي   ياي يشحف ي  ااشية نيامحية م  اطمررا اررية الرنميانحيةو نويدر لسمسييييييييييييييحيحية اي يشرر   هيا  

 ح الديانة المسيحية؟فما هو اسباب نجاظهارها لرصرح الديانة الرسمحة لالمررا اررة الرنمانحة . 
 األسباب:

صياجد لها مثح  ي  الشالم آنذاك ياد  انم هذه   ر اييرتات اصاصييار ن رم الماااييالت اللحد  ال -1
 النرم آمنةو مما ساعد عسى انراار الشاامد ناصيكار اسرعة  رحر .

اي الديانة المسيييحيحة  انم  يانة ارتيييحررةو ياد انرتيييرت  ح  الميرنمح  نالااراء ي  الردء و ن ثحرار  -2
م اييييمدنا ناسييييرناه ايصييييار هذه ما اشرض المسييييحيحاي اصنام  الى اصاال ناصديييينها  و اص انه

 الديانة الى اآلخرر .
يشا  الاضيييي  اصسييييا  ناصنرر ي  انرتييييار المسييييحيحة الى اليااررح و نهم االمذ  السييييحد المسييييحح  -3

  .نم  هؤصء المرترر  الاديس  الص و رالذي  ار اا أمار الدنحا ن رساا ححااهم م  أج  الررتح

النااط الر  ا رناهاو ياي الرنارات الاكررة نالدينحة الر   انم نلرشسح  نلاح المسحيحة يضالر ع    -4
ي  اسيييل الارر و يييياي اصمررا ار الرنميييان  اليييذا ر ا عسى عريييا   اصمررا ار نميييا ار  اليييل م  

 ايار هذه المسألة الى  ي  رسم  لسدنلة يانه لم يت  مرمااحار م  الشا  نالمننق

   ي  حاحا  اييييييام  الى اي اميه الديانة المسييييييحيحة الر  اندت نهتذا أ ال الاراغ الرنح و نعدم نجا    
عسى وضيييييييايا لم نلدها ي  الديانة الحها يةو ياد اندت المسيييييييحيحة عسى  اصخا  اصنسيييييييانحة( ايم رعاية اص ا  
اصلهحةو ناعنم ماهامار حثحثار لسيب نالشناء ناصحسياي. ياد وار  الص    لا انن  مسكم    اي ء نلم أمسل 

 ب ناصحساي يانن  صا ء  .الي

 :؟هيما هناك خاصيات معينة مكنت الديانة المسيحية من البقاء واالنتصار 
 ايماي المسحيحح   ديانرهم نريضهم صا  يانة أخرال. -1
م م  اشد  اصلهة  -2 امحا اناسييييييييييييهم ع  اصخرر  نع  الديانات ا خرال . ن هذا الصييييييييييييد  يشسى الًر

ار المسييييييييحيحةو اص اي اله المسييييييييسمح   اي ناحدار نها   الااحد الذي   اناا يشردني ي  يرر  انرتيييييييي 
 ا حد و ياار الاديس  الص    صااجد سسنة ًحر سسنة   .
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لم اتيييي  اطمررا اررة حمالت وارة صسييييرسصييييار المسييييحيحة اص ي  ظرن  اصديييينرا  ي  الاري  -3
لى انامرهاو نريض ااراه الثالثو  ما اي المسيييييييييييحيحة لم اهاجم السيييييييييييسنة و اص انها لم انصييييييييييياه ا

 المسحيحة عرا   اصمررا ار.

 :313ما موقف الحكومة الرومانية من الديانة المسيحية؟ عهد االضطهاد حتى عام 

م م  اي اليتامة الرنمانحة  انم مشرنية  رسييياميها الاه اص ياي ا خرال اص انها لم ارحب   عسى الًر
 اناا ياحماي ي  المدي نعااييييياا ي  عالة ع  ااحة النا و مما  ي  الدنلة االمسيييييحيحة صي المسيييييحيحح  اصنام  

الى ااهيامهم ايالري مر عسى اليدنلية. ن ياي اهم سييييييييييييييريب انهم ريضيييييييييييييياا عريا   اطمررا ار ي  حح   يانيم عريا   
اصمررا ار ي  الدنلة امرار اسيييييياسييييييحار. نجاء اديييييينها  المسيييييييححة عسى يد أاا ر  ظالمح  مث   نحرني( و نجاء 

ذلل عسى يد ااا ر  عرياا االرشا  مث    وسديانا ( .اشد    اصجراءات الرشسيييييياحة الر  اشردييييييم لها الديانة ن
المسييييييحيحة نراها انرتيييييير نرا ا  ااراعها الى حد انسب اصعررا   هاو نااوذت هذه الونا  عسى يد اصمررا ار 

المسيحيحة اماجب هذا المرسيام م    اماجب مرسيام  محالي( التيهحرو ياايريم الديانة  313 وسينننح ( عام  
 اص ياي المشرر   ها ي  رنما

 الهرطقة:
الهر اة ه  الردعة أن الورنج عسى صوشحد  المشرر   ها م  ور  الكنحسييييييييية نالهر اة لحس لها عالوة  

االاضييييييايا اصخالوحة أن االمشاايييييي  مهما  انم  رحر . نظهرت مشلم الير ات الهر احة خالر الارني ا نلى 
 ااررخ المسحيحة حار أمار  ينحة ايرة. م 

و نيكراها اي 313الر  ظهرت عام    االريوسييية(م  اودم الهرا اة نمنه اايييرام لالة   )اريوس(نرشد  
المسيييييييييحح  ها ا    و    ص داية له نصنهاية أا انه أ ل و نلك  المسيييييييييحح ًحر أ ل  صي له  داية. ناحد م 

تجمع  مسيييييييحيحح و ا مر الذا  ي  اصمررا ار وسييييييينننح  الكرحر الى عاد  ايكار آررا   سرسة ي  اييييييياا  ال
م  عريم ا لحة لنالذا حضيييييييره اصسييييييياواة م  مورس  ارجاء الشالم المسيييييييحي و ني  هذا الر  325عام    (قيةين

  .راسحة ااحم ااانم المشا ي  لهاو اص اي الكا الا حة ه  الر  انرصرت ر السحد المسححو نلك  اص
 ا؟قبائل الجرمان، اصولها وتحركاتهاكتب مقالة تاريخية وضح فيها من هم 

اشردييييييم اطمررا اررة الرنمانحة لاانات الارام  الرحرانحة الر   حام م  ما نها اصاييييييس  ي  اييييييره  
اللارر  اصسيييييتندنايحة نالر  سييييياهمم اتيييييت  اسييييياسييييي  ي  اسيييييااط اطمررا اررةو نود أ سق الرنماي عسى هذه 

هم اسم الررا ر  الر  صاشن  ي  الارام  اسم اللرماي الر  اتحر الى اسم احدال الارام  الرحرانحةو  ما أ سااا عسح
اصايييي  الهم  أن المراحتييييح     اتييييحر ي  ا ايييي  الالاحن  الى انلسل النا  الذي  صيركسماي الساة الالاحنحة 
نالساة الحانانحةو نلك  امرنر الاوم نالام  ااييييييريم هذه السالة انسق عسى الذي  اورس  حضيييييياراهم أن نا  
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نمانحةو ناخحرار ا سام عسى انلسل المروساح  حضيياررار أن الذي  اشا هم ايياات اييأنار ع  اليضييار  الحانانحة نالر 
 ناخالم الملرم  المرمدي.

خالر الارني الثال ة الر  سييييييييييييييرايم سييييييييييييييااط اطمررا اررة اشيان  م  خاليات اللرمانحية  نانم الاريام    
ام  ديييييد ا خرال نايررل نمتيييييان  ورسحة ايحث متنم اليتامة الرنمانحة لارر   ارسة م  اسيييييرودام احدال الار

حرااظ  ناه م  السيييييييييحنر  نالنااا عسحهمو نالمالح  انه خالر اسل الارني لم ايد   عحم ديييييييييد آخر يمتنه اص
متيييييان   ح  هذه الارام  ناصمررا اررة     انم عالورهم جحد  اا اسيييييرارنا عسى حدن  اطمررا اررة ناايييييرياا 

 م ي  اللحف اصمررا ارا.ماارعح  ي  الياار الرنمانحةو يحما خدم اشضه
نم  منس  الاري الراا  المحال ا ااحرت الشالوات  ح  اللرماي نالرنمايو اا انرهى عهد السيييسم  حنهمو  

طسيييرا  عد  أهمها الضيييا  الذا اشرديييم له الارام  اللرمانحة ناسيييها م  جراء  ح  ورام  الهاي ا سيييحارة 
ا راديي  الرنماينةو يضييالر ع  ااايد دييش  اطمررا اررة  مر الذا اديينرها الى الرًا  ي نيا أرادييحها اص

ذا ايييييلشها عسى اصسيييييراا   م  الاراييييية المراحة الالرنمانحة نايرضييييياح امر هذا الضيييييش  امام الارام  ا مر 
 امامها.

 ا؟اصولها وتحركاته،قبائل الهون اكتب مقالة تاريخية وضح فيها من هم 
منناة السيها  اصسيحارةو ن اي الهاي يشرمدني عسى الرع  ي  نه  م  الارام  اصسيحارة الر  اسيت    

مشحتييييييرهمو يحررشاي الشتييييييب جنا ار ي  التييييييراءو ناييييييماصر ي  الصييييييح و نهؤصء ماهرني ي  ر ا  الوح  ني  
الارار نالنش  م  عسى ظهارهاو نود أنسيييرهم هذا اااوار عسى خصيييامهمو ن ما انه  انم مشحتيييرهم اشرمد عسى 

م مهد   االلاا  م  نوم صخرو نحرى ما يتييساا ي  سييد حاجااهم انديشاا اسييرعة نعن  ي  الرع  يإنها  ان
سب الل  اي اناسييييييي  اسيييييييحا عانم يرر  م  اللاا   ارسة امرد  عسى  مهاجمة م  يلانرهم م  التيييييييشا و نًا

 مدال ار شة ورني.
ايا   اصمر نيا   يدأ الهاي اير هم م  منيا اهم ي  منرصيييييييييييييي  الاري ا نر وري  المحال  مرلهح  ي  

اليدن  الصيييييييحنحة نلك  ودر  اصاا ر  الصيييييييحنحاي نوا  ا سيييييييريتامات الممرد  م  ا را  ايييييييمار الصيييييييح  الى 
ار سييييييراي التييييييروحةو أناذت الصييييييح  م   مار ميرمو لذا االهاا الى الار . نناييييييسم  ها الى أنر ا ي  الاري 

ضيييشاا ورامسها لهحمنرهم سييينح   ارسةو  م نااييي  الراا  يأنرسيييياا ممسكة الااط التيييروحح  ي  جنا  رنسيييحا ناخ
الهاي  حاهم ًر ييييار نهيييياجماا الااط الار حح  نالانييييدارو اصمر الييييذا  ي  هؤصء الى الارار ناليرميييياء ايييييدن  

 اطمررا اررة الرنمانحة.
 ؟لغوط الغربيوناقبائل اكتب مقالة تاريخية وضح فيها من هم 
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دن  الرنمانحة مسرمسييييييييييييح  م  اصمررا ار يالنا السييييييييييييماح لهم م الى الي376للأ الااط الار حاي عام   
اشرار نهر الدانا  ناصسيرارار ي  ا رادي  الرنمانحةو ناسيرلا  اصمررا ار لنسب الااط نسيمح لهم االشرارو 
نر ما  اي يرال اي هذا ي  اييييييالح اطمررا اررة ححث انهم سييييييحتاناي حاجاار  حنهم ن ح  ورام  الهاي ي  حالة 

 اادم هذه الارام  اإالاه الار . اسرمرار
اسييرار الااط ي   المااييحاو نسييرعاي ما نتييرم خاليات  حنهم ن ح  الماظاح  الرنمانحح  الذي  اشسييااا  

ي  مشامسرهم ناحرلانا عنهم الماا  الاذامحة نيردييييييياا وحا ار عسى اير ااهم نانار الوال  الى حر  سييييييياير و 
هام يحهيا   378معركية دررنية عيا  ريأ ييب الااط الار حح  يييد يم ل ناسييييييييييييييره اصمررا ار ييالنا عسى را  وا 

 الرنماي هارمة ساحاة نور  يحها اصمررا ار ناسه.
امث  مشر ة ا رنة أنر انرصييييار  رحر حااه اللرماي عسى اللحف الرنمان  نود اظهرت المشر ة ااام  

 الار حح  عسى سالح يروة المتا  الرنمانحة.سالح الارساي السرر  الذا  اي اصسا  ي  جحف الااط 
لم ياا ر الااط الار حح  ا راديييي  الرنمانحة اشد هذه المشر ة  ما ناخذ اللرماي اتييييت  عام منذ هذا  

 الراررخ ياحماي ممالكهم دم  حدن  اطمررا اررة.
ييالنا   (م اليذا االى اليتم اشيد اصمررا ار395-379  ثيوروسييييييييييوس ا و اسييييييييييييييرنياه اصمررا ار   

م. 382مشاللة الونر الاا   اشدما للأ الى اليتمة نالد ساماسحة  دصر م  الير و يشاد مشهم ااااوار ي  عام  
أايييييرياا اماجره مشاهدي  له نأعااهم م  الضيييييرامب المارندييييية عسحهم ماا   الودمة الشسيييييتررة ي  اييييياا  

 .وطصديق الغاللحف اصمررا اراو نود أ سق عسى هذا اصمررا ار لاب 
مو 395لااط ناصمررا اررة الرنمانحة اشد نيا  اصمررا ار  حا سيحا  ا نر عام  ااخرسام الشالوة  ح    

صسيييييييحما اشد اي وسيييييييم هذا اصمررا ار اطمررا اررة  ح  نلديه ها ناررا  نار ا يا و اا اايييييييرح ا نر عسى 
ر االذ ر اي هذي  اصمررا اررح   انا م  ثان  اايييييرح امررا ارار عسى اللاء التيييييرو و ناللديالاللاء الار  و ن 

 ا اا ر  الضشااء جدار ايحث اارح الملار ماراحار امام الااط لسهلام عسى اطمررا اررة.
 عحم احيدال الاريامي  الاا حية الالمشيةو نويد    ريي نياي الااط الار حح  خالر اسيل الارر  اييم  عيامية ا 

ارة المارر  لهمو ياندي  نيا اصمرا اررة لمهاجمرها نحاايييير أسييييرا  هذا ريض اطمررا اررة  ي  اللارة السيييين
الذا عهد الحه اصمررا ار  حا نسيييييحا    سييييتيل و  اصمررا ار هاناررا و اص انه يتييييي  اسيييييرب اصيييييدا الاامد 

 م.402ا نر  رعاية نلديه م  اشدهو نود نلح ي  انااا اطمررا اررة ن حر الاا حح  عام 
م 408الشالوة  ح  سييييرحسكا ناصمررا ار اسييييرب الاايييياياتو ني  عام   خالر السييييناات الالحاة سيييياءت  

اعدم اصمررا ار سيييييييرحسكا ننك  المح  ااراعه ناعاانهو يأسيييييييرا  اصررل هذا اصمر نحااييييييير اطمررا اررة اشد 
 اهرر  م  اعدام سرحسكاو نلم يرراج  اص اشد اي  يشم له مرالغ  رحر  م  المار اهرار نيضة.
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م يرييم له ا اا  الميدينية يدخسهيا 410آ    24اعا  اصررل حصييييييييييييييار رنما ني  لحسية    م410ني  عام   
ناسيييرراحها لمد   ال ة ايامو  م انسييييب نيا اللنا  نخالر عا اه حنمم عااييياة هاجاء اسيييناله يادييينر 

 م. ن ي  ي  وحر احد ا نهر م  جاء م  خاانره نور 410الى الشا   الى التيييمار نمات يلأ  ي  آناخر عام  
 ااراعه جمح  الشرحد الذي  اارر اا ي  عمسحة الدي     يراى الارر ملهاصر نريرا  اسررة الماو .

ريار ي  ايياورهيا م  عثراهياو يشرض    خس  ا رريل ايييييييييييييياحايه ااال و نويد  ياي مشلريار اياصمررا اررية نرًا
الر   اي الااط ود اانج اييييييييييياحاة اصمررا ار  السيييييييييييحديا    411خدمااه عسى اصمررا ار هاناررا و ني  عام  

احرالاا  ها أسيحر  عندهمو ننعد ااال  اصمررا ار اإي ينر  م   ال  الاار ناسيرانحا الذي  ير مرني لتسيرحالء 
رح  عام  اعسى الشرش اصمررا ارا ن الاش  نلح ي  اصنرصييييييييييييار عسحهم ن خ  اسييييييييييييرانحا   أخحرار وم415ص انه ًا

 م ااي  نالحا.420ام ار ني  عااسرار الااط الار حاي ي   ال  ال
لو ن اي هناك احرمار اص  هار لهذه الدنلة رر اص سام وا  الااط الار حح  اوصيييييييييييييياها ي  عهد مسكهم  

نيدياي ني  عهيده ندييييييييييييييشيم اودام الااانح  اللرمانحية الميدننة ني  عام  ناسييييييييييييييرمرارهاوناعرر  اه الارنلية نالرًر
الااط الار حح  ناسيرالى الارنلة نالااط التيروحح  عسى منا اهمو لو ن شد نيااه اماوم  نلة رر صم ااي  ا485

 مو ححث انراعها منهم المسسماي.711ن ا  ناااهم ي  اسرانحا الى عام 
 المحاضرة الخامسة

 ؟الوندالمن هم 

م اشد يتييييييسهم ي  السييييييحنر  عسى  ال  الاار ناسييييييرانحاو اا ام  حرهم 429ااجه الاندار الى ايرراحا عام   
م  ور  الارنلة نالااط الار حح و ن انم اندييييييييياه ايييييييييمار ايرراحا مناسيييييييييرة لهمو ياد  انم الااديييييييييى  اًحة 

لاان اسيرانحا  جزري الاندار نالواليات مسيريتمة  ح  حتامها الرنماي نالثارات مسيرمر و نود  عا الثاار مسل 
م اعرر  اصمررا ار الرنمان  اسييييحنر  الاندار  435يسرى الدعا  ي  اليار نعرر الى اييييمار ايرراحا. ني  عام  

عسى جاء مهم م  ايييييييمار ايرراحا متيييييييرر ار  ي  جاررل مرساار سييييييينارار م  المار م  اا  اصعررا  االسيييييييحا  . 
الى ور ياجية ييأحرسهيا ن ياي الانيدار ي  هيذا الاويم ويد  اناا لهم نالياهي  جارريل هيذا التييييييييييييييرطو  ي  انيه اايدم 

 السحنر  عسى الرير المراس  نعسى اجااء مهمة م  سااحسه. اسناصر وارار يرض ناعار م 
م عاد اطمررا ار  حا سييييحا  الثان  مشاهد  م  الاندار اعرر  لهم اماجرها االسييييحنر  442ني  عام   

نى المنا ق نلم يرق لسر   نماي ساال المنا ق الداخسحة الااحر .عسى ًأ
م نارج  هذه اصحدا  الى مصره اطمررا ار يالنرحناي 455جاءت الاراة لساندار لضر  رنما عام   

الثالث عسى يد أحد اعضييييياء ملسس التيييييحار نردعى  ررننحا  الذا اجرر اصمررا ار  ا رمسة يا ن حسيييييا عسى 
مسييياعد  الاندارو يريرك الاندار عرر الرير لمسييياعداها نحاايييرنا الاناج منهو يسيييرعاي ما  سرم اطمررا ار   
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اا المدينة نا حيم رنما لسنهب لمد  ار شة عتييييير يامار انرراة نارنماو نلم انلح ميانصت الرااا لحا ا نر ي  ا
رة الردمحر يا .   ر ررة اارح مشها اسم الاندالحة ينسق عسى    اوررب يرم يحه الردمحر طاراه ًر

م نماام مشه 477ررل الرير المراسيييييي  لشتييييييرر  عامار مريديار اصمررا اررح  نمات عام  ا حتم جنود  
علمة اييييييييييييشره طي ممسكة الاندار ود ماورها اصخراليات الدينحة ن ارات الرر ر نأخحرار سييييييييييييانم عسى يد الاامد 

 م.534الرحانن   سحساررا  ي  عهد اطمررا ار جسرنحاي ا نر عام 
 :تجدد خطر الهون

مسكيا عسحهم ن اي هذا مسكيا  اؤار نلكنيه  اي موحاار  اتيالاليد  خنر الهاي عسى أنر ا اشيد اي ااييييييييييييييرح   
نمرعرارو نود أ سق عسحه مشااييييييييرني نامة  . ًاا ااحال  ال  الرسااي ناجرر امررا ار الاسيييييييينننحنحة عسى  ي  

ة نالرنمانحة ميانلة نو  اادمه م ناييييييي   ال  الاارو يريالام التيييييييشا  اللرمانح451ديييييييرررة له. ني  عام  
. اص اي هذه الهارمية لم ااض عسى المايانمة الهانحيةو اا ًاا ااحال اينيالحا   451نحالاهم الي  يدحر ااحال عام  

ناتيحر المصيا ر الكنسيحة الى انه اراد ع    452مدمرار عد  مدي ي  جهااها التيمالحة  م  ح  عسى رنما سينة 
ااا لحا الثالث عندما نلح ااوناعه ااصنسييييا و نلك  ا سيييرا  الااوشحة صنسييييااه رنما نرحلة لمشلا  حااها الر

اشا  صنرتيييييييييار الناعاي ي  جحتيييييييييه نصوررا  جحاش اينا  منهو نود اينمم اطمررا اررة الهانحة عسى ا ر 
نخاايييية ورام   نرحلة لسيرن  اصهسحة  ح  انص ه نلثار  الارام  اللرمانحة الوادييييشة لهمو  453نيا  ااحال سيييينة 

 الااط التروحة الر  ايررت م  الررر الهان .
 ؟نهاية اإلمبراطورية الرومانيةكيف كانت 

م و اا امحات الهار 476-455ايدهارت انديييييييييييييياه اطمررا اررية الرنميانحية خالر الارر  المرريد   ح   
المنصيييب لشدم مااياة نعدر ع     455اسيييشة ااا ر . ححث رايييح الااط الار حاي ي   ال  الاار ايحنا  سييينة  
م الذا ادييييييينر الى الرنا ر 461-456ملسس التيييييييحار ي  رنماو يأخرار اللحف اللنرار الاا   ماجاررناي  

لمشاردييييية اللنرار الرر را ررتحمرو نرايييييح اصخحر اييييينحشره اللنرار سيييييحارن  المرهم االا نحة نامت  اللنرار 
ححث   472انلحررا  الذا حتم لتييييييييييهرر  يا  سيييييييييينة  ررتمحرم  الااء الارض عسحه ناعدامهو  م اخرار ررتحمر  

م نسيييرعاي ما خس  ي  ناس السييينةو  م حتم اشده  حا  473مات اصيييار   رحشحة ناالى اشده  سحتررا  سييينة  
مو هذا نود  475م  خسشه ناسييييييييييينا  الشرش الى نلده رنمحسا  عام    لسييييييييييينرح  يا و اا امت  اللنرار انرسيييييييييييرا

ورام   ر ررة مرشد   ن سب الااا  م  انرسييييرا  سث  ا راديييي  اصينالحة انهالم عسى اينالحا ي  هذه الاادييييى 
يادم ا نانر  سب لالمررا ار  رنا ي    م476نعند ريضيييييه عمدنا الى ورسه ناسيييييرردار رنمحسا  اا نانر سييييينة 

التيييرم م  خالر ملسس التيييحار ي  رنما يسرمسيييه المااياة عسى حتمه لسار  نحااة ع  اطمررا ارو نادييينر 
 ر عسى المااياةو ن ذلل انرهى حتم ااا ر  الار  منذ الل الراررخ.ا خح
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 )من الممالك الجرمانية بعد سقوط روما(:؟مملكة الغوط الشرقيينماذا تعرف عن 
لشب الااط التيييروحاي  نرار رمحسيييار عسى مسيييرح اصحدا  ي  أنر ا خالر الارر  الر  اسم مرااييير  سيييااط  

نجاء مهم م  اينالحا ايم ان نانر لسيييييييينح  عديد  ن اي هذا يررر حتمه ااعررايه . لاد ااحم رنما 476رنما 
اصسم  اسحا   الاسنننحنحةو  ني ادخ  يشس  م  اطمررا ار اتؤني ان نانرو نلك   ني اعررا  منه اررح 

م لاد  انم الاادييييييى اسييييييا  اينالحا الر  ًدت مسييييييرحار لسصييييييراه  ح  التييييييشا  اللرمانحة . ن اي حت  وايتمه
أن نانر هملحيار وياسييييييييييييييحيار حرى ااا وحس ايالمايايحس اللرميانحية الرر ررية. ني  مثي  هيذه اللرن   ر  مسيل الااط 

 التروحح  الكااء  حا رك لحارض ناسه ناشره عسى ملرال اصحدا .
ناي الااط التييروحاي ود عاناا أنثر م  سييااهم م  التييشا  اللرمانحة م  وسييا  الهحمنة الر  يردييها  
نعندما انهارت ممسكة ااحال نانسيييييييب الهاي الى آسييييييحا اناس و اي نالر  خضييييييشاا لها سيييييينح   ارسة  عسحهم اله

 الااط التروحاي الصشداءو ناخذنا  دنرهم ي  مهاجمة جحرانهم الميحنح   هم.
ني  الهلمات الر  ايينها الااط التييروحاي عسى حدن  اطمررا اررة الرنمانحة ي  التييرم اسيير  حا رك  

 اسنننحنحة لحاض  سناات م  ححااه هناك  اي خاللها ماد  حاان  ناكررم.ناخذ الى ال
لاد  اي لرسل السيناات ا ر االغ ي  ححا   حا ركو ياد جشسره أنثر المامار االيحا  الرنمانحة ناايد اعلااار  

م م  أنه اا  امحاو ن اي واسييييييييييحار   جدار اححانار ناشساار  هاو اا وري اأا مسل م  ا ناء جنسييييييييييه اللرماي عسى الًر
و نرج  الى وامه لحاا هم   475مدلال  ذلل عسى رنحه الهملحة اصاسحة. ناوسص  حا رك م  اصسر ي  عام  

مر  اخرال الى الير  م  جحرانهم. نرأال اطمررا ار  رناا أنه م  اصيضيييييييي   ي  الااط التييييييييروحح  ع  حدن ه  
 نانر ناسررجاه رنما.يتلشهم عسى الراجه الى الار  نانرد   حا رك لميار ة ان  

. نلم يسييييييرن  493-489ن اي الصييييييراه  ح   حا رك نا نانر  ارالر نمرررار ياد اسييييييرمر عد  سييييييناات  
 حا رك الاضيياء نهامحا عسى خصييمه اص امؤامر    رها له امحات االاسييا  نالوحانة. يرشد اي عاد  حا رك مشاهد  

 ه .م  ا ننانر  عاه الى ماره يارسه نها دح  نعسى مامدا
لاد خضييييييشم اينالحا الى حتم  حا ركو نهتذا اييييييارت اينالحا وسب اطمررا اررة الرنمانحة الشلحمة و  

ممسكيية جرمييانحيية عسى راسييييييييييييييهييا مسييل جرمييان و ناي  يياي م  النيياححيية النلرريية صًحرو يشررر ممثال صمررا ار 
الحها اصييييييييييياره مندن ا ع  الاسييييييييييينننحنحةو نرشا  جاء م  الاضييييييييييي  ي  نلاح  حا رك ي  اينالحا الى انه ودم 

اطمررا ار التييييييرو . ن ذلل نار اأيحد السييييييتاي الرنماي نالكنحسيييييية الكا الحتحة عسى حد سييييييااء. عسى اية حارو 
امرشم اينالحا ي  عهد  حا رك االسيييييسم ناصسيييييرارار السذي  ياداهما سيييييناات  ارسة. ن اي حتمه يرمحا و ااا ما 

سب مشاايييييييرره م  المساك اللرم ايو ااصسيييييييراامة نالشدر و حرى لاد وح  ي  الل اي  رراره ي  واري ايتم ًا
حتم رعايها الاه   رم اعلم اصاا ر و نالل انه اور الشدالةو نايييييره واانح  ايييييالية نحا  حدن   ال ه م  

 الاانات الوارجحةو ناعنى الدلح  عسى يننره ننتا ه الشلحمح  .
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يم سيييحنر  عسيييتررة جرمانحة ياعا  اتيييححد اط ار  ناي جهد  حا رك منصيييرار عسى خسق ا ار  رنمانحة ا 
و ياد له  رايحنا عااييييييييييمة نااوذ م   الرنمانحة الاديمةو ناحاط ناسييييييييييه اماظاح  اينالحح  ييمساي الاااا رنمانحة.

اييارت ي  عهده مدينة عامر  ما هر . اييحد يحها الكثحر م  الرنايات الضييومة الراا صااار ايياخصيية الى هذا 
م م  انه الحام. ناسييييييييرشاي  ح ا رك اتثحر م  الشسماء الرنماي نعهد الحهم منااييييييييب حتامحة ريحشة. نعسى الًر

حل لم لناي آرراسيييييييييييحا. يانه نير اليماية الكايحة لسكنحسييييييييييية الكا سارتحة. نلك  عالوات  حا رك النحرة م  الكا ا 
ررا اررية ي  اسييييييييييييييرمر يايد سييييييييييييييياءت  ثحرار ي  اناخر عهيده. يشنيدميا اعرسى اطمررا ار جاسييييييييييييييرح  عرش اطم

اييره ي  حمسة اديينها  ناسييشة دييد اصرراسييحح  ي  ا والحم التييروحة. نحانر  حا رك   518الاسيينننحنحة عام  
اي يثن  جاسيييرح  ع  سيييحاسيييره هذهو نارا  اي يانشه االشدنر ع  سيييحاسييية اصدييينها و يارسييي  الرااا مرشا ا م  

م م  الياان  الرالاة الر  وا    ها م  اطمررا ار جاس  اورسه الى اطمررا ار. نيتسم جها  الراا رح  عسى الًر
ي  الانننحنحة. يما  اي م   حا رك اص ناييره ها ايضييار ي  اديينها  الكا الحل نمصييا ر  امالنهم. نود  اي 

نود    526الار  نالرتيررد مصيحر الكثحر م  التيوصيحات الشسمحة نالدينحة الكا الحتحة الرار   . ااي   حا رك عام  
  ه اشد سناات والم  م  مااه.اماوم ممسكر

 ارواكر -2ثيورورك  -1ماذا تعرف عن 


