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 مشس الرِّئاسة أبو الربكات بن َكَبر القس العالَّمة
 (2) ما له وما عليه

 عند ابن َكَبر -والسيَّما األقباط منهم  - والعلماء كتابات اآلباء (2) 
وهو أربعني صفحة من القطع املتوسِّط، لذكر مصنَّفات  (1)“مصباح الظُّلمة ...”أفرد ابن َكَبر الَباب السَّابع من كتابه 

 واملتأخِّرين من اليعقوبيَّة. ،وامللكيَّة ،والنَّساطرة ،واليعاقبة ،ضالء، من األرثوذكسيِّنياآلباء ومؤلَّفات الُف

اليونانيَّوة  غوة  باللُّ عن األرثوذكسيِّني من األقباط حتديدًا الذين كتبووا عما يذكره ابن َكَبر  ر كالمي هناوسوف أحُص
العربيَّة باللُّغة والذين كتبوا  - ومن األقباط حتديدًا - والقبطيَّة، أي حىت القرن التَّاسع امليالدي، مثَّ عن املتأخِّرين من اليعقوبيَّة

 خالل الفترة من القرن العاشر حىت القرن الثَّالث عشر امليالدي.

 ، فعن األرثوذكسيِّني
أنَّ الدِّراسوات  يف حوني   ،من األقباط فقط مخسةباستثناء  معظمهم من الرُّوم والسِّريان، كاتبًا، 21 ابن َكَبر يذكر •

وحىت هؤالء  كاتبًا قبطيًّا. 29اآلبائيَّة احلاليَّة، تذكر من كتبة األقباط الذين كتبوا باليونانيَّة خالل السَّبعة قرون األوىل للميالد 
 َبر، فقد أورد لكتاباهتم فهرسًا بسيطًا، ال يرقى حىت إىل نصف احلقيقة. األقباط اخلمسة الذين ذكرهم ابن َك

 قانونًا.  38له قوانني عدَّهتا ويقول إنَّ “ أبوليدس بابا رومية” فيذكر ابن كرب -1
، وأمَّا عن ومل يكن ابن َكَبر يعرف وقتها أهنا أوَّل قوانني مصريَّة وضعها ُأسُقف مصري يف أوائل القرن السَّادس امليالدي

هليبوليتس أو أبوليدس، وبنت عليه هذه  “التَّقليد الرَّسويل”عالقتها بأبوليدس بابا رومية، فهي أهنا نقلت فقط عناوين كتاب 
  .القوانني طبقًا للحياة اللِّيتورجيَّة لكنيسة اإلسكندريَّة يف ذلك الوقت

، مؤلَّفوات  مخسةله ويقول بأنَّ “ اإلسكندريَّةبطريرك سويل أثناسيوس الرَّ القدِّيس” هوابن َكَبر  هيذكرثاين قبطي  -2
 هي:
 . (CPG 2140) شرح املزامري ( أ )
 مسألة يف معىن التَّثليث والتَّوحيد واألمانة وغريها. 45هتا مسائل وأجوبة جرت بينه وبني أنتيوخس العجمي، عدَّ (ب)

. ومن املعروف الَيوم أنَّ له سبع (CPG 2130)وهي إحدى رسائله الدِّفاعيَّة اليت أرسلها إىل يوحنَّا وأنطيوخوس الكاهنني 
 عشرة رسالة دفاعيَّة.

 .)قانونًا( 106هتا عدَّ قوانني وضعها يف الكهنوت وغريه (ج)
                                                                            

 وما بعدها. 287ص  مصباح الظُّلمة، -1

 
 طلبة وطالبات وخرِّجيو وخرِّجيات

 مركز مار مرقس للدِّراسات اللِّيتورجيَّة
 التَّابع للكاتدرائيَّة املرقسيَّة القدمية باألزبكيَّة بالقاهرة

 النَّطرونبدير القدِّيس أنبا مقار بوادي احملاضرة 
 م2018نوفمرب سنة  20الثُّالثاء 



2 
 

-328)سوويل  أثناسيوس الرَّليست من وضع البابا قانونًا، وأهنا  106قانونًا وليس  107 وسبق أن ذكرت منذ قليل أهنا
 28  ال م(496-489) الثَّاينأثناسيوس بل البابا  ،20ال  م(373
 .(CPG 2129) إىل كرسيه فيالنَّمن  رسالة أرسلها إىل قسطنطينوس امللك ملا ُردَّ (د)

السَّبع عشرة رسالة الدِّفاعيَّة له كما سبق أن  وهي ثاين رسالة دفاعيَّة للبابا أثناسيوس الرَّسويل يذكرها ابن َكَبر، من بني
  ذكرُت منذ قليل.

 بوت يف اإلميان.حريض على الثُّمقالة يف اإلنباء مبا يكون والتَّ ( ه)
ة ها مل يثبت صحَّوربَّما تكون هذه املقالة من األعمال الكثرية احملفوظة للبابا أثناسيوس الرَّسويل يف الكتابات العربيَّة، وكلُّ

 نسبتها إليه.

أمَّا أحدث الدِّراسوات  فقط.  مؤلَّفاتابن َكَبر ال يعرف للبابا أثناسيوس الرَّسويل سوى ثالثة  وُخالصة الكالم هنا، أنَّ
 Mauriceالفرنسي ُدكتور موريس جريار الذين كتبوا باليونانيَّة واليت قام هبا العامل اآلبائي املختصَّة حبصر كتابات اآلباء  اآلبائيَّة

Geerard  فهرس اآلباء اليونان”: بعنوان ذي السِّتة أجزاء وهو يف كتابه ونشرها ،م1984سنة“ Clavis Patrum Graecorum 
كبري من  ُأخرى مع كمٍّ مؤلَّفًا 40باإلضافة إىل  ة نسبتها إليه،مؤلَّفًا ثبت علميًا صحَّ 62فقد حصر للبابا أثناسيوس الرَّسول 

مل يثبت حوىت اآلن صوحَّة   و G. Grafالعظات حمفوظة يف التَّرمجة العربيَّة فقط، كما وردت يف فهرس األب جورج جراف 
 .(Spuria) ة نسبتها إليهثبت عدم صحَّ ،كثرية ُأخرىرسائل وعظات وكتابات و مؤلَّفًا 15، إىل جانب (Dubiaنسبتها إليه )

سوتَّة   لهويقول بأنَّ “ بطريرك اإلسكندريَّة (م444-412)كريلُّس الكبري القدِّيس ”هو ثالث قبطي يذكره ابن َكَبر  -3
مؤلَّفًا، ثبت صحَّة نسبتها إليه.  35للقدِّيس كريلُّس الكبري  Maurice Geerardيف حني حيُصر الدُّكتور موريس جريار  ،مؤلَّفات

 هي: أمَّا املؤلَّفات السِّتة اليت يذكها ابن َكَبر ف
 له.ُقدَّاس السَّرائر. وُيقال إنه أخذ ُقدَّاس القدِّيس مرقس السليح وكمَّ ( أ )

 (.CPG 5437وهو ليتورجيَّة القدِّيس كريلُّس الكبري )
 ة سنوديقات.عدَّ (ب)
يشرحون فيها إمياهنم. ولكن  هي رسالة كان يتراسل هبا البطاركة بني بعضهم البعض عن تنصيبهم حديثًا، “السنوديقا”

   مل تكن للبابا كريلُّس الكبري مثل هذه الرَّسائل.
 مقاالت يف تثبيت األمانة وتقرير االعتراف. (ج)

 ني أركاديوا ومارينوا  األمريَت، وإىل (CPG 5218) إىل اإلمرباطور ثيؤدوسيوس أرسلها عن اإلميان القوميت مقاال :وهي
(CPG 5219 وإىل ،)بولشاريا وإدوكسياني امللكَت (CPG 5220.)  

 فصاًل.  12بأفسس عدهتا اجملمع فصول قاهلا يف  (د)
 .(CPG 5222, 5223احلروم االثين عشر )يقصد هبا و
 كتاب الكنوز.  ( ه)

 (.CPG 5215وهو كتاب الكنز يف الثَّالوث األقدس واملساوي يف اجلوهر )
 كتاب ُيسمى هرمس. (و)

، وهو الشَّخص الذي حاوره القدِّيس كريلُّس الكبري يف كتابني مشهوَرين له، مها: “هرمياس”وُيظن أنَّ املقصود به هو 
  .“سبع حوارات عن الثَّالوث األقدس”، و“د االبن الوحيدحوار يف جتسُّ”

له نيفًا وعشرين رسوالة،   قيل إنَّويذكر عنه بقوله: “ القدِّيس أنطونيوس. أب الرُّهبان”رابع قبطي يذكره ابن َكَبر هو:  -4
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 .  “. وفيها فوائد جليلة ووصايا مجيلة نافعة وله وصيَّة يف قوانني الرَّهبنة وتدبري الرُّهبان(2)بعرَّوهي بديره بالربية قبطيًّا، مل ُت
يس أنبا أنطونيوس فللقدِّ Maurice Geerardأمَّا حبسب الدِّراسات اآلبائيَّة احلديثة وطبقًا ملا يذكره الدُّكتور موريس جريار 

 . (3)الكبري سبع رسائل )أو عشرون رسالة حبسب التَّرمجة العربيَّة(، ورسالة إىل ثيؤدوروس )تادرس(
له مواعظ كثرية أثرية، تتضمَّن  ويقول عنه بأنَّ .(4)“القدِّيس سنيتيوس الصَّعيدي”خامس قبطي يذكره ابن َكَبر هو:  -5

 .“برِّتعاليم منرية وفلسفة روحانيَّة غزيرة وأكثرها يف الصَّعيد بالقبطي، ومنها ما ُنقل إىل القبطي البحريي، ومنها ما ُع
وينها يف عنا G. Grafويسرد العامل جراف  ،رئيس املتوحِّدين املنسوبة لألنبا شنوده العربيَّة جبال من الكتاباتولدينا اآلن 

 .(5)“تاريخ األدب العريب املسيحي”يف اجلزء األوَّل من كتابه  صفحات أربعحوايل 

شرات اليت ُنشرت لكتابات األنبا شنوده رئيس املتوحِّدين، فيصعب حصرها اآلن، وأكتفي هنا بذكر بعض وأمَّا عن النَّ
خوالل السَّونوات    E. Amélineauأميلينو ، أمثال العامل الفرنسي أو أجزاء منها ُعلماء اآلبائيَّات الذين نشروا هذه الكتابات

، (م1913-1906)يف باريس خالل السَّونوات   W.E. Crumمبساعدة العامل كرام   Leipoldt، والعامل ليبولد (م1907-1914)
يف القواهرة سونوات    Pierre Du Bourguetبيري دي بورجيوه   العامل، وم1911 سنةيف القاهرة  E. Chassinat شاسيناهوالعامل 
يف  Guérinجوريان  ، والعامل (م1892-1887)يف تورينو خالل السَّنوات  F. Rossiروسِّي العامل و، م1961، 1958، م1956

أزولد بورمستر  والدُّكتور، م1956 سنةلوفان )بلجيكا(  يف Kuhn العامل كون، و(م1904-1902)بلجيكا خالل السَّنوات 
O.H.E. Burmester  القبطيَّة. باللُّغةمنشور ما سبق ذكره  كلُّو. م1932يف سنة  

 مها العوامل فهي رسالة دكتوراه قدَّ ،رئيس املتوحدين أهم دراسة ُعملت على كتابات أنبا شنوده وجدير بالذِّكر هنا أنَّ
 1378 يفدين جملَّو  شورت يف حودة. وقود نُ  بالواليات املتَّ Yaleيف جامعة يل  م1993 سنة Stephen Emmelإمل  إستيفن
 .(6)صفحة

س حياته جلمع التُّوراث اآلبوائي   الذي كرَّ Tito Orlandiالعامل اآلبائي اإليطايل تيتو أورالندي  هنا، أخصُّ بالذِّكركما 
 القبطي لألقباط جبهد أقرب إىل اخليال منه إىل احلقيقة.

عنها شوياًا،   خالل الفترة من القرن اخلامس وحىت القرن التَّاسع للميالد، فلم يذكر ابن َكَبر أمَّا عن الكتابات القبطيَّة •
      باستثناء ما سبق ذكره عن األنبا شنوده رئيس املتوحِّدين.

                                                                            
بإذن من األنبا مرقس رئويس ديور األنبوا     الرَّاهب،بعناية أندراوس  م1899سنة  مرَّةل العشرين ألوَّ الرَّسائلالعربيَّة هلذه  التَّرمجةُنشرت  -2

 مث تواىل نشر هذه الرَّسائل مرَّات عديدة. .م1899، القاهرة، “فوس يف رسائل القدِّيس أنطونيوسروضة النُّ”أنطونيوس، يف كتاب بعنوان: 
ويالَحظ أنَّ التَّرمجة العربيَّوة  منها فقط. وجتُدر اإلشارة هنا إىل أنَّ التَّرمجات غري العربيَّة، مل حتتفظ من هذه الرَّسائل العشرين إالَّ بالسَّبع األوىل 

 الوحيدة اليت تتَّفق مع النَّص القبطي األصيل يف ترتيب الرَّسائل وترقيمها.القدمية هي 
ة ( فهي: شذرة من رسائل، ورسالة إىل آمون. وأمَّا عن الكتابات اليت ثبت عدم صحDubiaَّة نسبتها إليه )وأمَّا الكتابات اليت مل يثبت صحَّ -3

 رية الصَّاحلة، وعظة عن بطالن العامل وعن قيامة األموات.وعظة عن أخالق البشر والسِّ( فهي: رسالة إىل الرُّهبان، Spuriaنسبتها إليه )
ائح، وعظوة عون   أمَّا الكتابات املنسوبة إليه واحملفوظة يف اللُّغة العربيَّة فقط، فهي العظات العشرين إىل أبنائه الرُّهبان، وقوانني ووصايا، ونص

 التَّوبة.
، ورافق القودِّيس  م383، وترأس الدَّير سنة م370وده رئيس املتوحِّدين. وترهب يف الدَّير األبيض بسوهاج سنة هو األنبا شنواملقصود به  -4

 .م452أو  451، وتوىف سنة م431كريلُّس الكبري إىل أفسس سنة 
 1، حاشية رقم 294مصباح الظُّلمة، ص  انظر:

5- Cf. G. Graf, Geschichte I, p. 461-464. 

 464-461، ص م1944انظر: جورج جراف، تاريخ األدب العريب املسيحي، اجلزء األوَّل، روما 
6- Stephen Emmel, Shenoute’s Literary Corpus, Yale University, 1993.  
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وخالل الفترة من القرن العاشر وحىت هناية الثَّالث عشر للميالد،  ،األقباط حتديدًا ومن (7)ةاملتأخِّرين من اليعقوبيَّ عنوأمَّا 
إىل جانب فصول منسوبة إىل اآلباء الرُّهبان بدير مقار، أجابوا هبا عن رسالة أرسلها إليهم شخص  ،كاتبًا 15 ابن َكَبر يذكرف
ة عتقاد اخللقيدونيَّة والنَّسطوريَّة وصوحَّ ى إسحق بن بكام من أهل نوره، وسأهلم اإلجابة عنها، فأجابوه بإيضاح فساد اسمَُّي

، وهو من أقوال االثوين عشور   “اعتراف اآلباء”أيضًا كتاب كما يذكر ابن َكَبر  نوا ذلك مائة فصل.رأي اليعقوبية، وضمَّ
أتوا بعدهم جياًل بعد بعني تلميذًا، واآلباء خلفاء خلفائهم الذي رسواًل وبولس املنتخب والشَّمامسة السَّبعة وبقيَّة االثنني والسَّ

أي مبجموو    66مني فيه ة املتكلِّمن بطاركة اإلسكندريَّة، وعدَّ 66  ال م(1077-1046خريستوذولوس )جيل إىل زمان أنبا 
 املذكورة. قرونخالل األربعة  كاتبًافقط  17

، كاتبًا 48القرن العاشر وحىت هناية الثَّالث عشر للميالد، هو األربعة قرون من  إالَّ أنَّ احلصر احلايل لكتبة األقباط خالل
 وهو فهورس لكولِّ   ،“تاريخ األدب العريب املسيحي”يف كتابه  G. Grafخم الذي بذله األب جورج جراف بعد اجلهد الضَّ

، 1947، 1944رية سونوات  جملَّودات كوب   ةالعربيَّة. وقد صدر يف الفاتيكان يف مخس اللُّغةالكتابات املسيحيَّة املوجودة يف 
 .م1953م، 1951م، 1949

 خالصة الَقول
 يضعنا أمام م(1324)+ َكَبربن للقس أبو الربكات  “مصباح الظُّلمة ...”كتاب للباب السَّابع من  ذكره رد السَّابقالسَّ

 اإلشارة إليها:احلقائق التَّالية، واليت يلزم 
مبا حيمله  انعزااًل مؤسفًا، عن ماضيها القدمي كانت الكنيسة القبطيَّة قد انعزلتمع حلول القرن الرَّابع عشر امليالدي،  (1)

 . حىت أن ما كانوت تعرفوه  العربيَّة أو جلانب أيضًا من كتاباته من تراث آبائي ضخم، سواء يف كتاباته اليونانيَّة أو القبطيَّة
ذلك ألنَّ أعظم حمنة ممكن األسى.  البابا كريلُّس الكبري يدعو إىل عن كتابات البابا أثناسيوس الرَّسويل أوالكنيسة القبطيَّة آناذ 

وكان السَّبب الرئيسي يف ذلك هو ضيا  لغة اآلباء وجهل األبناء  وجهلها به. ة، هو انعزاهلا عن ماضيهامَّض هلا أي ُأأن تتعرَّ
و اللُّغة اليونانيَّة، واجلدار الثَّاين هو اللُّغة القبطيَّة هبا. فانعزل فكر األبناء على فكر آبائهم، حباجز من جدارين، اجلدار األوَّل ه

 .، أو غريها من اللَّهجاتسواء حدٍّسواء يف هلجتها الصَّعيديَّة، أو البحرييَّة على 

م اهتما أيَّ الشَّرقيف  عره أحٌدم تسجياًل علميًا هلا يف عصرنا احلديث، فهو ما مل ُيحصر كتابات اآلباء يف فهرس يُضإنَّ 
وهو ما ُيحسب  والسَّابق اإلشارة إليه، َكَبر،بن  الرِّئاسةباستثناء بعض الفهارس البسيطة مثل الفهرس الذي عمله القس مشس 

املؤمتن أبو إسحق بون العسَّوال    قبطي آخر هو وقد سبقه يف هذا املضمار، .، ألنه على األقل قد اجتهدالبن َكَبر وليس عليه
من فرنسا  -وظللنا ستَّة قرون ُأخرى تقريبًا حىت جاء إلينا أجانب من غري وطننا  .(الثَّالث عشر املويالدي  +الرُّبع األخري من القرن)

 بالُفتات املقدَّم لنا من غرينا! ا بآبائنا وبكتاباهتم وبفكرهم. والزلنا حىت الَيوم نقتاتلكي يعرِّفون -وإيطاليا وأملانيا وغريها 

ك سبب اختالف نكهة كتابات آبائنا األوَّلني يف اخلمسة قرون األوىل والوذين كتبووا   ما سبق ذكره للتَّو يشرح ل (2)
باليونانيَّة، عن نكهة كتابات آبائنا الذين أتوا من بعدهم وكتبوا بالقبطيَّة خالل الفترة من القرن اخلامس حىت القرن التَّاسوع  

                                                                            
 القرن الثَّالث عشر امليالدي. يقصد باملتأخِّرين من اليعقوبيَّة، أي كتابات األقباط والسِّريان منذ القرن العاشر وحىت إىل زمانه يف آخر -7

، (م12ق )ُأسُقف مليج  بطرس، وأنبا (م12ق )مطران دمياط  ميخائيل، وأنبا (م10ق )ُأسُقف األمشونني  ساويرس: أنبا فعن األقباط يذكر
ق )و إسحق بون العسَّوال   أب واملؤمتن، (م13ق )ُأسُقف مسنود  يؤانس، وأنبا (م13ق )البوشي  بولس، وأنبا (م13ق )بن لقلق  كريلُّسوأنبا 
ق )السَّدمنيت  وبطرس، (م13ق )بن مقاره الرَّاهب بن كليل  ومسعان، (م13ق )بن ساويرس  ويوحنَّا، (م13ق )أبو الفضائل  والصَّفي، (م13
 .  (م13ق ) أبو شاكر، والنشوء (م13ق ) ابن الدُّهريي، والثِّقة (م13ق )قيصر  ابن كاتب، وامُلعلِّم (م13ق )أبو اخلري  الرَّشيد، والقس (م13

، وجمادلة بني اخلليفوة املهودي   (م10ق )، وكتاب برالم النَّاسك (م9ق ): أسطات الرَّاهب وهو راهب سرياين يعقويب وعن السِّريان يذكر
اده يوحنَّوا،  ، ومصنفات لشخص متنصر ُيسمى بعد عمو (م823-780)واجلاثليق أي البطريرك النَّسطوري تيموثاوس األوَّل  (م755-785)

 .  (م12ق )مطران محص  أغاثون، وأنبا (م1002+)وُيعرف بابن رجاء وهو الواضح بن رجاء 
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حىت القرن التَّاسع عشر للُّغة العربيَّة واليت امتدت من القرن العاشر وامليالدي، عن نكهة كتابات آبائنا املتأخِّرين الذين كتبوا با
  كهات.امليالدي، ذلك ألنَّ تغري اللُّغة عدة مرَّات كان وراء تغيُّر هذه النَّ

عندما اجتهد القس أبو الربكات ابن َكَبر ليجمع ما كتبه اآلباء خالل الفترة من القرن العاشر وحىت الثَّالث عشور   (3)
، الذين كتبوا يف هوذه الفتورة   ق سوى يف مجيع نصف أمساء الُكتَّاب األقباط فقطلميالد، وهي فترة قريبة من زمانه، مل يوفَّل

خمطوطاهتم وكتابات  على ح لك أنَّ حرص األقباطمل يكن دقيقًا مبا فيه الكفاية. وهذا يوضِّالذي عمله لكتاباهتم  وحىت احلصر
 ، مل يكن على املستوى الالَّئق، وما أشبه الَيوم بالبارحة.اللُّغة العربيَّةبىت فيها ح آبائهم احملفوظة

إنَّ ما تشهده الكنيسة القبطيَّة الَيوم من صرا  فكري هو حمصلة هذه املأساة، أي عدم استيعاب قووانني  : وختامًا أقول
من القرن العشرين للميالد، بورغم النَّهضوة اآلبائيَّوة    وحىت النِّصف األوَّل  الثَّاين امليالديوكتابات آبائنا األقباط منذ القرن 

 الذين كتبوا باليونانيَّة والقبطيَّوة والعربيَّوة،   حلصر كافة كتابات اآلباء، الضَّخمة اليت ظهرت يف القرن التَّاسع عشر امليالدي
 .(8)والسيَّما الشَّرقيِّني منهم، وهو ما يعنينا باملقام األوَّل

 

                                                                            
 سونة الذي قدَّم لنوا   (م1928-1859)عشر ويف غضون القرن العشرين؛ َظَهَر األب لويس شيخو اليسوعي  التَّاسعمع حلول هناية القرن  -8

حيوي   “املخطوطات العربيَّة لكتبة النُّصرانيَّة”أو باسم  “كتالوج خمطوطات الُكتَّاب املسيحيِّني العرب” ، بعنوان:العربيَّة باللُّغةمرجعًا  ،م1924
الذي قدَّم خالل  (م1875-1955) G. Grafجورج جراف صفحة. والعامل األملاين األب  250مؤلِّف عريب مسيحي، يف حوايل  1000أكثر من 
َذَكر فيوه عشورات اآلالف مون     ،“تاريخ األدب العريب املسيحي”صفحة يف كتابه  2400حبثًا شاماًل جدًّا من  (م1953-1944)السَّنوات 
 املؤلِّفني.


