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  البابا أثناسيوس الرسويل 
  م)٣٧٣ -٣٢٨(

ـ  صـف  ه. اتَّمن أبرز أساقفة الكنيسة اجلامعة على مدى تارخيها كلِّ
الـذي ال ُيبـارى،   وحاين سوليَّة، وعمقه الرُّبروحه الوثَّابة، وحكمته الرَّ

دائد. ولقد صارت كتاباته وتعاليمه شهادة وصربه اجلميل على احملن والشَّ
معيـار إمياننـا   ”الكـبري   كريلُّـس ة اإلميـان، إذ دعـاه البابـا    لصحَّ

  األريوسيَّة.  وهو املدافع األعظم عن الكنيسة اجلامعة ضدَّ .)١(“األرثوذكسي

أريوس كان  أنَّ م)٣٨٩-٣٢٩( النَّزينزيغريغوريوس  القدِّيسوخيربنا 
ل له، والذي يلزم حتطيمه. إالَّ ئيسي واألوَّيرى يف البابا أثناسيوس العدو الرَّ

 األريوسيَّة بكلِّمت عليها خرة اليت حتطَّأثناسيوس صار هو الصَّ القدِّيس أنَّ
  اجلامعة. رها، كأخطر بدعة تعرَّضت هلا الكنيسةعتوها وجتبُّ

حيث  مرَّات، وُنفي مخس م٣٢٨لكرسي اإلسكندريَّة سنة  أُسقُفاً ُرسم
ألنه  ،ته يف املنفى. لكن هذه احملن مل تثن عزميتهسنة من فترة حربيَّ ١٧قضى 

وجد فيه أثناسيوس أنه  ،دافع عن قناعة عن احلق الذي آمن به. وجاء وقت
صل سـعيه  وا لكنَّهأساقفة العامل تقريباً،  ى عنه كلُّيقف وحيداً بعد أن ختلَّ

كسب األساقفة  ،فقه وصربهته وسعة أُالعامل. وبروحانيَّ كلِّ صرة احلق ضدَّلُن
أبـو  ” الشَّـرق يف  األرثوذكسـيَّة حىت دعته الكنيسة  ،ثانية مرَّةإىل احلق 

  . الشَّرق. ووضعته كنيسة روما ضمن أكرب أربعة آباء يف “األرثوذكسيَّة
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يف  م٢٩٥وُتعد كتاباته أهم مصدر لنا عـن حياتـه. ُولـد سـنة     
ة. كانت له عالقـات  هوتيَّة والالَّم علومه املدرسيَّاإلسكندريَّة، وفيها تعلَّ

اساً فرئيس مشامسة سـنة  مشَّ ُرسمهبان طيبه يف بواكري حياته. قريبة مع ُر
، بواسطة البابا ألكسندروس، وعمل سكرترياً له لفتـرة بسـيطة   م٣١٩

انتباه احلاضرين. وبعد  ،ته وعلمهوصحبه إىل جممع نيقية، فجذب بشخصيَّ
  رسي اإلسكندريَّة.خلف البابا ألكسندروس على كُ ،ثالث سنوات

ني، وتفاقمـت  ني واملالتـيِّ ض لدسائس متالحقة من األريوسيِّتعرَّ
ه بعد أن رفض طلب اإلمرباطور قسطنطني قبول أريوس يف اآلالم ضدَّ

  الكنيسة.شركة 

وحرموه من شـركة   م٣٣٥سنة  Tyreيف جممع صور  مناوءوهجتمع 
فنفاه اإلمرباطور إىل تريف بفرنسا. وكانت لوصوله إىل الغرب  ،الكنيسة
  ة على الكنيسة هناك.آثار مجَّ ،املسيحي

، فعاد ق. أثناسيوس إىل اإلسكندريَّة يف م٣٣٧مات قسطنطني سنة 
ـ نيقوميديا عدوِّ أُسقُفوس . وبتحريض من يوسابيالسَّنةنفس   ،دوده اللَّ

، م٣٣٩يف جممع ُعقد بأنطاكيـة سـنة    أُخرى مرَّةحرموا ق. أثناسيوس 
على كنيسة اإلسكندريَّة  أُسقُفاً ،بوا بدالً منه غريغوريوس الكبادوكيونصَّ
وعقد هناك جممعـاً يف   أُخرى، مرَّةة. فسافر ق. أثناسيوس إىل روما بالقوَّ
الذي زكَّاه فيه. ويف اجملمع الكبري  األوَّلالبابا يوليوس  يف زمن م٣٤١سنة 

 اُألسـقُف اعترف به األسـاقفة أنـه    م٣٤٣الذي ُعقد يف سرديكا سنة 
د إىل اإلسكندريَّة إالَّ يف رعي الوحيد لكنيسة اإلسكندريَّة، إالَّ أنه مل يُعالشَّ

  .م٣٤٥بعد موت غريغوريوس الكبادوكي سنة  م٣٤٦سنة 
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بدأت املكائـد   ،م٣٥٠رباطور قسطانس يف الغرب سنة ومبوت اإلم
بعد أن أصبح قسطنطيوس هو اإلمرباطور األوحد  ،سائس من جديدوالدَّ
أمر اإلمرباطور بعقد جممـع يف   ،رق والغرب. وبتحريض من األساقفةللشَّ

 ،أثناسيوس القدِّيسإلدانة  ،م٣٥٥وآخر يف ميالن سنة  ،م٣٥٣آرل سنة 
أثناسيوس  ة اإلسكندريَّة. فاضطر ق.الكبادوكي على إيبارشيَّبوا جورج ونصَّ

بينهم  وبقى ،هبان يف صحراء مصروهرب إىل الرُّ الثَّالثة،ة ملغادرة املدينة للمرَّ
، “دفاع إىل قسـطنطيوس ”ساً وقته ونفسه يف كتابة ست سنوات مكرِّ

. “ةتاريخ األريوسـيَّ ”، و“الرُّهبانرسالة إىل ”، و“دفاع عن هروبه”و
، وقيام شعب م٣٦١ولكن احلال تغري بسرعة بعد موت قسطنطيوس سنة 
  نفسها. السَّنةاإلسكندريَّة بقتل جورج الكبادوكي يف ديسمرب من 

ريد، فعـاد  الطَّ اُألسقُففاستدعى  ،يوليانوس اإلمرباطور اجلديد أمَّا
صـف  ، وبدون إبطاء بـدأ يف مصـاحلة النِّ  م٣٦٢البابا إىل كرسيه سنة 

فجمع جممعاً يف اإلسكندريَّة سنة  .ليجتذهبم إىل حضن الكنيسة ،نيأريوسيِّ
رعان ما انقلب اإلمرباطور على املسـيحيَّة  هلذا الغرض. ولكن ُس م٣٦٢

 الم، وعـدوٌّ هم البابا أثناسيوس بأنه مدعاة قلق للسَّة، فاتَّمرتداً إىل الوثنيَّ
جاءت هنايـة  ولكن سرعان ما  .فاختفى ق. أثناسيوس إىل حني، لآلهلة

  . الرَّابعةة يوليانوس اجلاحد لإلميان، ومبوته عاد البابا إىل كرسيه للمرَّ

 م٣٦٥أصدر سنة  م)٣٧٨-٣٦٤(رق ا صار فالنس إمرباطوراً للشَّوملَّ
ـ  ،أمراً بنفيه، فاختبأ ق. أثناسيوس يف بيت خارج املدينة حبة أربعـة  ُص

ـ هبان. وحني ثار شعب اإلسكندريَّة على هذا القرُر ـ  ،املار الظَّ  يخش
 وقضـى  .م٣٦٦رسيه سـنة  اإلمرباطور سوء العواقب، فأعاد البابا إىل كُ

صـالته   َبَركَة. م٣٧٣ة أيام حياته يف سالم حىت نياحته سنة أثناسيوس بقيَّ
  تكون معنا آمني.
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  كتاباته
 يقاوي ضـدَّ ترتبط معظم كتاباته ارتباطاً وثيقاً بدفاعه عن اإلميان النِّ

أن وصـلت إلينـا    ،على الكنيسة الرَّبتعاليمها. ومن نعمة ة واألريوسيَّ
ما كانت سـتؤول إليـه كنيسـة     ،أدرى معظم هذه الكتابات. ولسُت

 كما فُقد غريها. ولكن ما أدريـه  ،لو فُقدت هذه الكتابات ،اإلسكندريَّة
هـا  مل تنـل حقَّ  -وغريها من كتابات اآلبـاء   -هذه الكتابات  أنَّ هو

 ،ما ُبذل يف هذا املضمار حىت اآلن ، وكلُّالَيومالواجب من الكنيسة حىت 
سواء من هيئات دينيَّة أو أفراد، والزال األمر يتطلَّب  ،هو جمهودات فرديَّة

  ة من رعاية كنسيَّة.حتت مظلَّ ،توحيد اجلهود

  الفهرس اإلمجايل لكتاباته
    CPG  

  ) كتاباته ورسائله العقيديَّة١(
 َّ2090   .................................................................................................................    الوثنيِّني مقال ضد  
  2091   ..................................................................................................................    التَّجسُّدمقال عن  
  2092   ................................................................................رسالة إىل أساقفة مصر وليبيا  
 َّ2093   .............................................................................................    األريوسييِّن مقاالت ضد  
  2094   ...................................  إىل سرابيون   القُُدس الرُّوحأربع رسائل عن  
   2095   .........................................................................................................  رسالة إىل إبيكتيتوس  
  :2096   ..................................................  “من قال كلمة على االبن”يف القول  
   2097   ...................................................................................................  رسالة إىل مرسيللينوس  
  2098   ..............................................................................................................  رسالة إىل أدلفيوس  
  :2099   ............................................................  “قد ُدفع إيلَّ شيء كلُّ”يف القول  
   2100   .....................................................................................................  رسالة إىل مكسيموس  
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  ارخييَّة) كتاباته الت٢َّ(
   2101   .......................................................................................................  حياة األنبا أنطونيوس  
  2127   ...................................................................................................................    األريوسييِّنتاريخ  
 2128   ..  رسالة خبصوص جممعي أرميينوم بإيطاليا وسلوقيا بإيسوريا  

  الرَّسائل) ٣(
 2102   ...................................................................................................................    الفصحيَّة الرَّسائل  
 2103   ........................................................................  األوىل إىل أورسيسيوس   الرِّسالة  
 2104   ..........................................................................  إىل أورسيسيوس   الثَّانية الرِّسالة  
   2105   ...................................................................................................................  حديث أثناسيوس  
  2106   ........................................................................................................................  مون  آرسالة إىل  
   2107   ..................................................................................................... رسالة إىل روفينيانوس  
  2108   ..................................................................................................................    الرُّهبانرسالة إىل  
  2109   .............................................   اُألسقُفأجزاء من رسالة إىل بوتاميوس  
   2110   ..........................................................................  أجزاء من رسالة إىل إبيفانيوس  
  2111   ......................................... رسالة إىل إكلريوس اإلسكندريَّة وختومها  
  2112   ............................................................. رسالة إىل إكلريوس كنيسة مريوط  

  ملحق
 2119   ..............................................................................................................  تاريخ بدايته مفقودة  

  ةفاعيَّكتاباته الدِّ )٤(
   2120   ............................................................  رسالة خبصوص قرارات جممع نيقية  
   2121   .....................................................................................................  عن أقوال ديونيسيوس  
  2122   .....................................................................................................................  دفاعه عن هروبه  
 ِّ2123   .................................................................................................    األريوسييِّن فاع ضدَّالد  
  2124   ...............................................  رسالة عامة إىل أساقفة الكنيسة اجلامعة  
  2125   .......................................................  عن موت أريوس   سرابيونرسالة إىل  
  2126   ..................................................................................................................    الرُّهبانرسالة إىل  
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   2129   ...................................................................  دفاع إىل اإلمرباطور قسطنطيوس  
  2130   ...............................................  وأنطيوخوس الكاهنني   يوحنَّارسالة إىل  
  2131   ............................................................................................................. رسالة إىل بالديوس  
   2132   ..................................................................................................  رسالة إىل دراكونتيوس  
  2133   ..............................................................................................  رسالة إىل أساقفة أفريقيا  
   2134   ........................................................................  رسالة إىل شعب مدينة أنطاكية  
  2135   ..............................................................................  رسالة إىل اإلمرباطور جوفيان  
  2136   .................................................................................  جوفيان إىل أثناسيوس رسالة  
  2137   ...............................................................................................................    األريوسييِّنطلبات  
 2241   ...........................................................................................................................  اجلامعة  الرِّسالة  

  ةفسرييَّكتاباته التَّ) ٥(
 َّ2140   ..............................................................................................  عليق على سفر املزامري الت  
 َّ2141   .......................................................................................................  السل  شذرات يف الس  

  سكيَّة) كتاباته الن٦ُّ(
  2145   .........................................................................................................................    البتوليَّةمقال يف  
 2146     ........................     دنإىل أورشليم ويُع رسالة إىل العذارى الالئي يذهنب  
  2147   ........ ................................ ................................ ................................ ................................   رسالة إىل العذارى  
   2148   .............................................................................  تعليمات ووصايا إىل العذارى  
  2149   ........................................................................  مقال عن البتولية بدايته مفقودة  
  2150   ..........................  شذرات ُحفظت يف كتابات أنبا شنودة وغريه  
  2151   ................................................................................  النَّفْسرسالة يف احملبة وضبط  
  2152   .............................................................................................................................  شذرات قبطيَّة  
   2153   ...........................................................................................................................................  مقتطفات  
 ) 2154   .....................................................................................    ) إىل العذارىعربيَّةرسالة  
 1004   .........................................................................................    رسالة أخرى إىل العذارى  
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  شذرات خمتلفة) ٧(
 ِّ2160   .............................................................................................................  ة حَّعن املرض والص  
  2161   ...........................: اآلن نفسي قد انزعجت  الرَّبعظة عن قول  
   2162   ......................................................................................  رسالة تشجيع إىل العذارى  
   2163   ......................................................................................................  رسالة إىل أبسيخيوس  
   2164   ..........................................................................................................  رسالة إىل ديودورس  
  2165   ..........................................................................................................................    أُخرىشذرات  

  Dubiaة نسبتها إليه ت صحَّأعماله اليت مل يثُب
  ومل ُتنشر بعد باليونانيَّة( أ ) أعماله احملفوظة 

  2171   ......................................................................................................  الرَّبعظة عن صعود  
  2172   ..................................................................................................  الشُّهداءعظة عن مجيع  

  القبطيَّة فقط التَّرمجة( ب ) أعماله احملفوظة يف 
  القبطيَّة فقط التَّرمجة) أعماله املنشورة عن ١(
  2180   .................................................................................................  واخلصام  احملبَّةعظة عن  
   2181   ...................................................................................................  عظة عن مثل الكرَّامني  
  2182   .................................................................................  صالة ألثناسيوس قبل نياحته  
  2183   .............................................عظة عن عهد إبراهيم وأسحق ويعقوب  
   2184   ..................................................................................  عظة عن آالم يسوع املسيح  
   2185   ............................................................................................... عن لعازر ونقض املوت  
  2186   ..............................................................................................................    الرُّهبانحديث إىل  
 َّ2187   ..................................................... أريوس عن مرمي والدة اإلله  عظة ضد  
  2188   ...............................................................................................  عظة عن أسبوع الفصح  
   2189   ................................................................................................................................................  شذرات  
 2190   ..........................  رس) درسالة إىل أورسيسيوس وثيؤدوروس (تا  
 َّ2191   ..................................................................................................  مع  عظة عن القتل والط  
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  أعماله غري املنشورة واحملفوظة يف ترمجة قبطيَّة فقط) ٢(
   2192   .............................................................................................................................  يف البنديكسيت  
  2193   ............................................................................................................................................   الصَّوميف  
  2194   ......  ) ١٥-٥:١١ومع بعده (لوقا  اللَّيليف صديق نصف  
  2195   ويف ميخائيل رئيس املالئكة ٢٢:١٩، ٩:٢١يف الويني  
 َّ2196   ..............................  مع ويف ميخائيل رئيس املالئكة  يف القتل والط  
   2197   ...............  عظة أخرى يف ميخائيل وجربائيل رئيسي املالئكة  
   2198   ......................................................................................................................  يف صعود املسيح  

  فقط األرمينيَّة التَّرمجة(ج) أعماله احملفوظة يف 
  فقط األرمينيَّة التَّرمجة) أعماله املنشورة عن ١(
 َّ2201   ...........  ر  مسيَّرون يف فعل اخلري والشَّ النَّاس القائلني إنَّ ضد  
   2202   .........................................................................................................................................  إىل أريوس  
  2203   ........................................................................................................................................   الثَّالوثيف  
   2204   ........................................................................................................................  يف ميالد املسيح  
  2205   ....................................................................................................  والدة اإلله  القدِّيسةيف  
  2206   .........................................................  ة والدة اإلله دائمة البتوليَّ القدِّيسةيف  
 َّ2207   ............................................................................  ليب املقدَّس  عظة يف مدح الص  
 2208   ...............................  فريقي  سالة إىل يوستينوس (أغسطينوس) اإلر  
  2209   ...........................................................................................................................  رؤيا أثناسيوس  
  2210   ................................................................  إسطفانوس   القدِّيسعظة يف مدح  
  فقط األرمينيَّة التَّرمجةأعماله غري املنشورة واحملفوظة يف ) ٢(
  (1) 2211   ..........................................................................................  رسالة إىل كنيسة أنطاكية  
  (2) 2211   “اإلقرار باإلميان”من كتاب بعنوان  القُُدس الرُّوحشذرة عن  
  (3) 2211   .............................................................................................املقدَّس   الصَّليبمدح يف   
  (4) 2211   ....................................................................................................  اجلامعة  الرَّسائلتفسري  
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  لكتاباته التَّفصيليالفهرس 

  كتاباته ورسائله العقيديَّة) ١(
 ”الوثنيِّني ضدَّ مقال“  

Λόγος κατὰ ῾Ελλήνων - Oratio contra gentes 

CPG 2090 — PG 25, 4-96  = ΒΕΠ 30, 31-73  ; NPNF 2nd ser., vol. IV,    4-

30 ; SC 18bis, 1983. 

معرفة اهللا ممكنـة،   وهو دحض ألساطري الوثنيَّة وعبادهتا وإمياهنا. وأنَّ
هي كصـورة   ،نفس اإلنسان اليت ُخلقت على صورة اهللا يف اخللود ألنَّ
  بيعة وتناسقها.وغوس تستطيع أن تتعرَّف على اهللا من خالل الطَّاللُّ

ويف مكتبة اآلبـاء   PGه اليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليونان نصُّ
  .  ΒΕΠاليونان

. العربيَّةمترمجاً إىل م ١٩٥٤القس مرقس داود بالقاهرة، سنة ونشره 
املصادر ”يف جمموعة م ١٩٤٦يف باريس سنة  Camelotكما نشره كاملو 

ـ  أثناسيوس اإلسكندري. ضـدَّ ”، حتت عنوان: “SCاملسيحيَّة  ، وثنيِّنيال
  .“د االبنوعن جتسُّ

P.Th. Camelot, Athanase d’Alexandrie. Contre les Païens et sur 

l’Incarnation du Verbe, SC 18, Paris, 1946. 
ـ ”مع مقـال   Thomsonكما حقَّقه ونشره العامل طومسون  د جتسُّ

يف كتاب واحد ضـمن سلسـلة   م، ١٩٧١يف أكسفورد سنة  “الكلمة
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  .“املسيحيَّة القدمية النُّصوص”
R.W. Thomson, Athanasius, Contra Gentes and De Incarnatione 

(Oxford Early Christian Texts), Oxford, 1971, p. 2-133. 

 ” التَّجسُّدمقال عن“   
Λόγος περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως - Oratio de incarnatione Verbi 

CPG 2091 — PG 25, 96-197 ; ΒΕΠ 30, 75-121  ; NPNF 2nd ser., vol. IV, 

36-67 ; SC 199. 

مكـان   [... مل يكن الكلمة منحصراً يف جسده، أو كان هناك ومل يكـن يف أيِّ 
آخر؛ إذ كان يتحرَّك يف هذا اجلسد ويترك الكون خالياً من عمله وعنايته. وهذا هو 

األشياء.  حيوي كلَّ، بينما هو شيءمن  ىيف األمر، فهو الكلمة غري املُحوأعجب ما 
راً األشياء بقوتـه، مـدبِّ   متميِّز عنها. وهو يف كلِّ اجوهري لكنَّهها، هو يف اخلليقة كلِّ

 واحـد، ولكـلِّ   ، معطياً احلياة لكلِّشيء ل، ويف كلِّل، وباسطاً عنايته على الكُالكُ
ـ فقط يف أبيه هو كـائن كُ  لكنَّهمنه؛  ىوغري ُمحو ،معاً. هو حيوي الكلَّ شيء الي 

ته، كان يعطي هلذا اجلسد احليـاة، ويف  ودواماً. وهكذا كان وهو يف جسد بشريَّ
متميِّز  لكنَّهل؛ الوقت كان يعطي الكون أمجع احلياة أيضاً. وهو حاضر يف الكُ نفس

  .)١٧( ل]عن الكُ
ـ ة العقاقري السَّسحر، وتتالشى قوَّ ل كلُّيبطُ الصَّليب،[بعالمة  ل امة ... وتبطُ

ماء. وهذا مـا  ل أنظار اجلميع من األرض إىل السَّنيئة، وتتحوَّهوات الدَّالشَّ كلُّ
وأنـا إن  «ة ميتة كان مزمعاً أن يفدي بـه اجلميـع:   مشرياً إىل أيَّ ،نفسه الرَّب قاله

ليطرح الشـيطان إىل   الرَّب. فقد جاء »أجذب إيلَّ اجلميع ،األرضارتفعت عن 
عـرب احلجـاب أي    ،ماءاعد إىل السَّريق الصَّأسفل، ويطهِّر اهلواء، ويهيئ لنا الطَّ

موت  . وهذا كان جيب أن يكون باملوت. ولكن بأيِّالرَّسول جسده كما يقول
 الـرَّب ؟ لذلك كان الئقاً أن حيتمل الصَّليبإالَّ باملوت الذي يتم يف اهلواء أعين 

الشيطان ... وفتح طريقـاً   طهَّر اهلواء من شرِّ ،هكذا ألنه إذ ُرفع ،تمثل هذا املو
  .)٣١، ٢٥( ]السَّماءعود إىل جديداً للصُّ

، وفيه يشرح ق. “د الكلمةجتسُّ”تينيَّة باسم اشتهر الكتاب يف الالَّ
ة، وال عودة ملا كانت عليـه  بيعة البشريَّأثناسيوس أنه ال شفاء لفساد الطَّ
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ننـال   ،د االبند اهللا الكلمة. ألننا بتجسُّبدون جتسُّ السُّقوط،البشرية قبل 
  وغايته. التَّجسُّدذان مها سبب فعل موته وقيامته اللَّ

ويف مكتبة اآلباء   PG ه اليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليوناننصُّ
  . ΒΕΠاليونان 

ة مرقس داود) يف القاهرة سن القُمُّصكما نشره األستاذ حافظ داود (
ة، حيث اإلجنليزيَّ عنتقنة مترمجاً ترمجة ُم ،باللغة العربيَّة مرَّة ألوَّل م١٩٤٦
  ات عديدة.املعارف املسيحيَّة. وقد أعيد طبعه مرَّ مجعيَّةنشرته 

يف باريس سـنة   Ch. Kannengiesserكما حقَّقه ونشره كاننجيسر 
  .“(SC)املصادر املسيحيَّة ”جمموعة  م يف١٩٧٣

 ” أساقفة مصر وليبيارسالة إىل“  
Epistula ad episcopos Aegypti et Libyae 

CPG 2092 — PG 25, 537-593 = ΒΕΠ 31, 220-239  ; NPNF 2nd ser., vol. 

IV, 223-235. 

، م٣٥٦كتبها ق. أثناسيوس بعد طرده من اإلسكندريَّة يف فرباير سنة 
ـ   اُألسقُفوقبل وصول جورج  نة األريوسي املغتصب يف فرباير مـن السَّ

خيل، وعدم استبدال قانون إميـان  ، لتحذير اإلكلريوس من هذا الدَّالتَّالية
  قانون آخر. نيقية بأيِّ
ويف مكتبة اآلباء  PG ها اليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليوناننصُّ
  . ΒΕΠاليونان 

، يف اجملموعـة  م١٩٩٦وآخرون سنة  K. Metzlerوقد نشرها متزلر 
  .“أعمال أثناسيوس”واليت عنواهنا:  M. Tetzاليت يديرها تتز 

K. Metzler - D.U. Hansen - K. Savvidis, Epistula ad episcopos 

Aegypti et Libyae, apud M. Tetz, Athanasius Werke. I, I,1 (1996). 
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 ” األريوسييِّن مقاالت ضدَّثالث“ - Orationes contra Arianos iii  
CPG 2093 — PG 26, 12-468 ; ΒΕΠ 30, 123-305 ; NPNF 2nd ser., vol. IV, 

306-431. 

قدِّس ذاتـه  قدِّس اجلميع يعود ويقول ألبيه إنه من أجلنا ُياملسيح الذي ُي كما أنَّ[
قدِّسنا حنن مجيعاً يف وغوس نفسه مقدَّساً، بل لكي ُي) ليس لكي يصري الل٩:١٧ُّ يوحنَّا(

) ليس لكي يزداد هـو يف  ٩:٢فيليب ( »اهللا رفَّعه« إنَّنفسه. هكذا بنفس املعىن قيل 
نرتفـع   )، ولكي٣:١كو ١فعة إذ أنه هو نفسه العليُّ، بل لكي يصري هو نفسه لنا براً (الرِّ

ل أمامـه:  عندما قي ،اليت فتحها هو أيضاً من أجلنا السَّمواتحنن فيه، بل وندخل أبواب 
مزمـور  ( »ة فيدخل ملك اجملدهريَّارفعوا أيها امللوك أبوابكم، وارتفعي أيتها األبواب الدَّ«

ل، بل من وخالق الكُ الرَّبإذ أنه هو  ،). ويف هذا مل تكن األبواب مغلقة أمامه٧:٣٤
  .)٤١:١( ]أجلنا حنن أيضاً قد كُتب ذلك، حنن الذين كان باب الفردوس مغلقاً أمامنا

د خالئق وهو خالقهم، قد صـار  الذين هم أصالً جمرَّ اهللا للبشر أنَّ حمبَّةهذه هي [
روح «ق ذلك عندما قبل البشر املخلوقـون  عمة. وقد حتقَّهلم فيما بعد أباً حبسب النِّ

). فهؤالء هـم  ٦:٤طيةغال( الرَّسولحبسب قول  »ابنه يف قلوهبم صارخاً يا أبا اآلب
). فإنه مل ١٢:١يـو ( »سلطاناً أن يصريوا أوالد اهللا«خذوا منه وغوس فأالذين قبلوا اللُّ

د خالئـق إالَّ إذا قبلـوا   بيعة جمرَّبينما هم حبسب الطَّ ،يكن ممكناً أن يصريوا أبناء اهللا
قـد   ،ق ذلكايل لكي يتحقَّبيعة. وبالتَّالذي هو ابن حبسب الطَّ ،روح االبن احلقيقي
هوت ... حىت أنه يظهر قادراً أن يتقبَّل الالَّ لكي جيعل اإلنسان ،صار الكلمة جسداً

بيعة، بل هذا خيص ابن اهللا الـذي فينـا.   من ذلك أننا لسنا حنن أبناء اهللا حبسب الطَّ
وغوس الـذي فينـا   بل هو أب اللُّ الطَّبيعة،وباملثل أيضاً اهللا اآلب ليس أباً لنا حبسب 

كذا الذين يرى فيهم اآلب ابنه الذين حنن أيضاً فيه وبواسطته نصرخ يا أبا اآلب. وه
  اخلاص، فهؤالء يدعوهم أيضاً بنني له.

مل يكن الكلمة هو بـاحلق   ة فائدة، ما... فلم يكن ممكناً لنا حنن البشر أن جنين أيَّ
  .)٧٠، ٥٩:٢( ]مل يكن اجلسد الذي اختذه جسداً حقيقياً بيعة ابن اهللا، وماوالطَّ

ـ  ،صار فيما بعد أباً هلم ،اس خالقاً[... اهللا الذي كان للنَّ اكن بسبب كلمته السَّ
بيعة صار لـه  اهللا وهو آب له بالطَّ فاألمر معكوس، ألنَّ ،ا فيما خيص الكلمةفيهم. أمَّ

  حينما لبس الكلمة جسداً خملوقاً ومصنوعاً وصار إنساناً ... ،فيما بعد خالقاً وصانعاً
ة اجلسد، فقد صـار مـن   وحينما لبس الكلمة جسداً خملوقاً وصار مثلنا من جه

ئق أن ُيدعى أخاً لنا وبكراً لنا. فإن كان قد صار إنساناً معنا وألجلنا، بل وأخانا الالَّ
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يف ذلك ُيدعى أيضاً بكراً لنا، وهو بالفعـل   ولكنَّهبسبب مشاهبة جسده ألجسادنا، 
كان  الرَّبجسد  هالكني بسبب معصية آدم، فإنَّ النَّاسكذلك، ألنه بينما كان مجيع 

 مثَّر، إذ كان جسداً للكلمة ذاتـه،  حرُّيف اخلالص والتَّ اُألخرىبدًءا جلميع األجساد 
  ص أيضاً على مثال جسده ...خنلُ ،حينما نصري شركاء يف جسده ،بعده حنن أيضاً
هـو   أُخـرى ومن جهـة   ،بسبب ميالده من اآلب “االبن الوحيد”فإنه هو 

  .)٦٢، ٦١:٢( ته للكثريين]خوَّبسبب تنازله إىل اخلليقة وأُ “البكر”

ل أسـاس الفكـر   وهي متثِّ - )٢(وليس أربع -وهي ثالث مقاالت 
  العقيدي عند ق. أثناسيوس.

ة، وتدافع عن حتديدات جممع املقالة األوىل تلخِّص تعليم األريوسيَّ -
وغـري   )٣((آجينيتـوس)   ἀγένητος االبن أبدي غري خملوق بأنَّ ،نيقية
  هناك مساواة يف اجلوهر اإلهلي بني اآلب واالبن. ر. وأنَّمتغيِّ

تعطيانا شرحاً دقيقاً لنصوص بعض األسفار  والثَّالثة الثَّانيةاملقالتان  -
، أمثـال  ٣٦:٢، أعمـال  ٢:٣ عـربانيِّني (م عن والدة االبن املقدَّسة اليت تتكلَّ

يف ، وعن وضع االبن يوحنَّا، وعن عالقة االبن باآلب يف إجنيل ق. )٢٢:٨
 يوحنَّـا ، ٣٩:٢٦ متَّى، ٣٥:٣ يوحنَّا، ١٨:٢٨ متَّى(ده كما جاء يف حال جتسُّ
  .)٥٢:٢، لوقا ٣٢:١٣، مرقس ٢٧:١٢

، الثَّالثة نفيه يف مدَّ الثَّالثوقد دوَّن البابا أثناسيوس هذه املقاالت 
بعض  . إالَّ أنَّالرُّهبانيف صحراء مصر بني  م٣٦٢-٣٥٦أي فيما بني سنة 

                                                                            
2- CPG 2093  

 ἀγέννητος(آجينيتـوس) وكلمـة    ἀγένητοςالحظ الفرق بني كلمـة   -٣
(جينومي)  γίνομαιون وكسرها. الكلمة األوىل من الفعل (آجيّنيِتوس) بتشديد النُّ

. وهـي  “مل يكن له بدء وجـود ”أي  “مل يصر”ا: ، فهي تعين حرفي“يصري”أي 
 γεννάωفهـي مـن الفعـل     الثَّانيةالكلمة  أمَّاتنطبق على االبن كما على اآلب. 

  . وهي تنطبق على اآلب فقط.“غري مولود”ا: ، فهي تعين حرفي“يلد” (جيناو) أي
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، أو م٣٣٨بقليل أي سـنة   الثَّاينفي رجعوها إىل تاريخ ما قبل النَّلماء أالُع
  .م٣٣٩سنة 

ويف مكتبة اآلباء  PG ها اليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليوناننصُّ
  . ΒΕΠاليونان 

  .)٤(ترمجة عربيَّة قدمية، أشار إليها األب مسري خليل الرَّسائلهلذه  كما أنَّ
ـ  “مركز دراسات اآلبـاء ”وقد نشر   القـدِّيس سـة  مؤسَّ”  ال ابعالتَّ

العربيَّـة يف   باللُّغة “نياألريوسيِّ ضدَّ” والثَّانيةني األوىل املقالَت “أنطونيوس
تابع، وقد ترمجهمـا مـن   ، على التَّم١٩٨٧، وسنة م١٩٨٤القاهرة سنة 

 اللُّغـة ، أسـتاذ  السـيِّد إىل العربيَّة األستاذ صموئيل كامل عبد  اليونانيَّة
  .الشَّهيدصحي عبد كتور ُن، والدُّاليونانيَّة

، وقد ترمجهـا مـن   م١٩٩٤بالقاهرة سنة  الثَّالثةوُنشرت املقالة 
صـحي  كتور ُنإىل العربيَّة األستاذ جمدي وهبة صموئيل، والدُّ اليونانيَّة

  .الشَّهيدعبد 
 - “نياألريوسـيِّ  ضـدَّ  الرَّابعةاملقالة ”وتضيف بعض املخطوطات 

Oratio iv contra Arianos َّاألوىل يف  الـثَّالث فق املقاالت . ولكن فيما تت
مل  الرَّابعـة عنهم. وهذه املقالة  الرَّابعةأسلوب الكتابة واملضمون، ختتلف 

ني مجاعـة املارسـيليِّ   بـل ضـدَّ   ،نياألريوسـيِّ  كن يف احلقيقة ضـدَّ ت
Marcellians)ويضعها دكتور موريس جـريارد  )٥ .M. Geerard   ضـمن

راسـات  إذ أثبتت الدِّ الرَّسويل،يس أثناسيوس عمال املنسوبة خطأ للقدِّاأل

                                                                            
4- Samir Khalil, in OCP 43, 1977, p. 185 sq. 

  . Ancyraالذي من أنقريا  Marcelهم أتباع مارسيل  -٥
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  .)٦(ة نسبتها إليهعدم صحَّ
هذه  م٢٠٠١زمان بولس يف القاهرة سنة وهيب قُ الدُّكتوروقد نشر 

مة ، وقد أشار يف املقدِّ“نياألريوسيِّ ضدَّ الرَّابعةاملقالة ”املقالة حتت عنوان: 
 القدِّيسهذه املقالة ليست من وضع  بأنَّ ،مباشرةإىل ما سبق أن ذكرناه 

  لة به.ولكن رمبا من شخص آخر كان وثيق الصِّ الرَّسويل،أثناسيوس 

 ” القُُدسعن الروح  رسائلأربع“  - Epistulae iv ad Serapionem   
CPG 2094 — PG 26, 529-648 = ΒΕΠ 33, 90-138  ; SC 15.  

، “روح”ُيدعى فقط  القُُدس الرُّوح املقدَّس أنَّقولوا لنا أين وجدمت يف الكتاب [
أي روح  “روحي”، أو أنه “اآلب”إليه، أو  “اهللا”وُيشار إليه دون إضافة اسم 
اليت تعين من اهللا، أو ُيـذكر مقترنـاً بـأداة     “يمنِّ”املسيح نفسه، أو االبن، أو 

أو  “القُـُدس  الرُّوح”ى أو ُيسمَّ “الرُّوح”بل  “روح”فال يقال عنه  ؟ريفعالتَّ
أنـا هـو   «الذي يقول:  “روح االبن”الذي يعين  “روح احلق”أو  “ياملعزِّ”

ون أهنا تعين تظنُّ “روح”د أن تسمعوا كلمة )، حىت أنكم مبجر٦:١٤َّحنايو( »احلق
عريـف، وبـدون إحـدى    وباإلمجال، فإنه بدون أداة التَّ ... “القُُدس الرُّوح”

 القُُدس الرُّوحاإلضافات اليت تكلمنا عنها آنفاً، فإن الكلمة ال ميكن أن تدل على 
دعى ُي القُُدس الرُّوح ب املقدَّسة أنَُّتانية أتساءل: أين وجدوا يف الكُة الثَّ... وللمرَّ

 الـرُّوح  بل باحلري فإنَّ مالكاً؟ ... أو رئيس مالئكة؟ أو روحاً خادماً كاملالئكة؟
نفسه ُيخدم (بضم الياء) مع االبن ... وهو روح الكلمة الذي ال ينفصـل   القُُدس

 الثَّـالوث ... ألنه لو كان خملوقاً ملا كان من املمكن أن ُيحسب مع  الالَّهوتعن 
  .)١٧ ،١١ ،٤:١(] الثالوث هو إله واحد كلَّ ألنَّ القدُّوس،

فكري بتقوى ة، بل باإلميان مع التَّال ُتسلَّم لنا بواسطة براهني كالميَّ الالَّهوت[معرفة 
... ذاك الذي يربط اخلليقة بالكلمة ال ميكن أن يكون واحداً من املخلوقات.  ووقار

بين للخليقة ال ميكن أن يكون غريباً عن االبن ... فاآلب بالكلمـة يف  والذي مينح التَّ
سـاملة،   القـدُّوس  الثَّالوثألشياء، وهكذا ُتحفظ وحدة ا يعمل كلَّ القُُدس الرُّوح

  .)٢٨ ،٢٥ ،٢٠:١( ز بإله واحد يف الكنيسة]وهكذا ُيكَر
                                                                            

6- CPG 2230  
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 التَّقليـد قليد من اآلباء، فإين قد سلَّمت املسلَّم لنا بالتَّ الرَّسويل[حبسب اإلميان 
ـ فذلك قد رمسته مطابقاً للكُ ،فما تعلَّمته .خارجاً عنه شيءبدون ابتداع أي  ب ُت

  .)٣٣:١( ]املقدَّسة
لكـان مـن    ،فقط القُُدس الرُّوحقد أُعطي باسم  الثَّاين[لو كان محيم امليالد 

 الـرُّوح  الذي اعتمد إذا أخطأ بعد املعموديَّة خيطـئ ضـدَّ   املعقول أن نقول إنَّ
، القُـُدس  والرُّوحاملعموديَّة ُتعطى باسم اآلب واالبن  وحده. ولكن ألنَّ القُُدس
مـن   كـلَّ  صبح واضحاً أنَّ، وبذلك ُيالثَّالوثمعمَّد يقبل املعموديَّة باسم  فكلُّ

يم احلقيقي علاألقدس، وهذا هو التَّ الثَّالوثقد جدَّف على  ،جيدِّف بعد املعموديَّة
  .)١٢:٤( الذي جيب أن نقبله]

؟ أوَّالًأهذا يعثركم؟ فماذا إن رأيتم ابن اإلنسان صاعداً إىل حيـث كـان   «[
هو حميي، وأما اجلسد فال ينفع شيئاً. الكالم الذي كلمتكم به هـو روح   الرُّوح
م عـن نفسـه   ). هنا هو (أي املسيح له اجملد) يـتكلَّ ٦٤- ٦١:٦حنايو( »وحياة
ليس فقط  ،عن اجلسد، حىت يؤمنوا به الرُّوحوقد ميَّز  والرُّوح.ين: اجلسد بتعبَري

ا بـل  ما يقوله ليس جسدي مون أنَّذا يتعلَّبل وأيضاً مبا ال ُيرى. وهب ،مبا هو ظاهر
حـىت   ،. ألنه كم عدد الذين (ميكن) أن يكفي جسده (املنظور) مأكالً هلماروحي

يصري طعاماً للعامل أمجع؟ لذلك، فقد لفت انتباههم إىل صعود ابن اإلنسـان إىل  
م د الذي تكلَّاجلس موا أنَّفكري املادي، ولكي يتعلَّ، لكي يبعدهم عن التَّالسَّموات

مـا قـد   «هو مساوي، من فوق، وهو غذاء روحي معطَى منه. ألنه يقول:  ،عنه
ما هو واضح للعيان ومـا   نَّإ. وهذا يساوي قوله  »كلمتكم به هو روح وحياة

م هو اجلسد الذي توشَّح به. لكن هذا اجلسد وهذا الـدَّ  ،قد أعطي خلالص العامل
 على كـلِّ  اوهكذا سوف ينسكب روحي ا كغذاء.ى روحيسوف يعطَى لكم منِّ

  .)١٩:٤( ة]ل لتأمني القيامة للحياة األبديَّواحد، وسيصري حافظاً للكُ
من أهم رسائله. وقـد   القُُدس الرُّوحرسائل ق. أثناسيوس عن  ُتعدُّ

(متـي   Thmuisمتـويس   أُسقُف سرابيونإىل صديقه  م٣٥٩أرسلها سنة 
هبـان يف  ني التجأ البابا أثناسيوس إىل الرُّلتا)، حاألمديد حالياً بشمال الدِّ

 الرُّوح ني بأنَّ. وفيها يفنِّد ادعاء األريوسيِّالثَّالثصحراء مصر يف فترة نفيه 
  تبة. خملوق، وأنه روح خادم خيتلف فقط عن املالئكة يف الرُّ القُُدس

األوىل عن املعموديَّة اليت يلزم أن تكـون باسـم    الرِّسالةم يف ويتكلَّ



٢٢٠  الكتابات اليونانيَّة -فهرس كتابات آباء كنيسة اإلسكندريَّة 

ـ  القُُدس. والرُّوحاآلب واالبن  الثَّالوث ني ة األريوسـيِّ ولذلك فمعموديَّ
ـ ة املثلَّيغة االستفهاميَّباطلة، ألهنا ال متارس الصِّ . كمـا  )٧(الوثثة عن الثَّ

  ).١٩:٤عن اإلفخارستيَّا ( الرَّابعة الرِّسالةم يف يتكلَّ
مكتبة اآلباء ويف  PG ها اليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليوناننصُّ
  .  ΒΕΠاليونان 

مترمجـة إىل  م ١٩٤٧يف بـاريس سـنة    Lebon لوبونوقد نشرها 
أثناسيوس ”حتت عنوان:  “)SCاملصادر املسيحيَّة (”يف جمموعة  الفرنسيَّة

  .“سرابيوناإلسكندري، رسائل إىل 
J. Lebon. Athanase d’Alexandrie. Lettres à Sérapion, SC 15, 

Paris, 1947. 

يف لندن ونيويـورك سـنة    C.R.B. Shaplandكما نشرها شابالند 
أثناسيوس  القدِّيسرسائل ”، حتت عنوان: اإلجنليزيَّة، مترمجة إىل م١٩٥١

  .“القُُدس الرُّوحعن 
C.R.B. Shapland, The Letters of Saint Athanasius concerning the 

Holy Spirit, London, New York, 1951. 
ـ  التَّرمجـة القس مرقس داود إىل العربيَّة عن وقد ترمجها  ة، اإلجنليزيَّ

  .م١٩٥٢ونشرهتا مدارس األحد باجليزة سنة 
عبـد   ُنصـحي كتور كما نشرها دكتور موريس تاوضروس والـدُّ 

مة من مترَج -مة ومالحظات مع مقدِّ - م١٩٩٤يف القاهرة سنة  الشَّهيد
مركز ”اليت يصدرها  “اآلباءنصوص ”اليونانيَّة إىل العربيَّة ضمن سلسلة 

                                                                            
باسـيليوس   والقدِّيساألورشليمي،  كريلُّس القدِّيسهذا هو نفس ما يقول به  -٧

  .)٤٧ ،٤٦( الرُُّسلالكبري، وقوانني 
 Cf. Quasten, J., op. cit., vol. 3, p. 78. 
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، حتت عنـوان:  “أنطونيوس القدِّيسسة مؤسَّ”  ل ابعالتَّ “دراسات اآلباء
  . “الرَّسويليس أثناسيوس للقدِّ القُُدس الرُّوح”

 الرَّسائلمن هذه  الثَّانية الرِّسالةمن  اجزًء ،ذكره السَّابقكما نشر املركز 
 القـدِّيس املسيح يف رسـائل  ”، يف كتاب م٢٠٠٠األربع يف القاهرة سنة 

  .“أثناسيوس إىل سرابيون القدِّيسرسالة ”، حتت عنوان: “أثناسيوس
 G.A. Eganنشـرها إجيـان    الرَّسائل،هلذه  أرمينيَّةوهناك ترمجة 

لرسـائل   األرمينيَّـة  التَّرمجة”، حتت عنوان: م١٩٦٨ة سنة باإلجنليزيَّ
  .“القُُدس الرُّوحأثناسيوس عن 

G.A. Egan, The Armenian Version of the Letters of Athanasius to 

Bishop Serapion Concerning The Holy Spirit (Studies and Documents 

37), Salt Lake City, 1968. 

 ” إبيكتيتوس إىلرسالة“ - Epistula ad Epictetum   
CPG 2095 — PG 26, 1049-1069 = ΒΕΠ 33, 151-159  ; NPNF 2nd ser., vol. 

570-574. 
ـ   «الكلمة بطبعه غري ملموس، إالَّ أنه قال:  [... مع أنَّ ياط بـذلُت ظهـري للسِّ

ما كان  ). ألنَّةسبعينيَّ ٦:٥٠عياءإش( »صاقطم ومل أرّد وجهي عن خزي الُبوخديَّ للَّ
يتأمل به جسده البشري كان الكلمة وهو حال يف هذا اجلسد، حيوِّله إىل نفسه. وذلك 

م حىت نستطيع حنن أن نشارك الهوت الكلمة. ومن العجيب أنه هو نفسه كان يتـألَّ 
م، وكان هو يف هذا اجلسد جسده اخلاص كان يتألَّ م ألنَّم معاً. فقد كان يتألَّوال يتألَّ
الكلمة بسبب كونه إهلاً بطبعه فهو غـري   م ألنَّكان ال يتألَّ أُخرىن جهة م. وماملتألَّ

م، كان هذا اجلسـد  واقع حتت األمل. فبينما كان غري اجلسدي حاالً يف اجلسد املتألَّ
ا كونه فعـل  م الذي كان يزيل ضعفات اجلسد. وأمَّحاوياً يف ذاته الكلمة غري املتألَّ

أيضاً لكـي   مثَّا؛ ، فيبطله منَّعنَّااه ذبيحة (آالمنا) رافعاً إيَّذلك، فلكي يأخذ الذي لنا 
هذا الفاسد يلبس عدم فسـاد،   ينبغي أنَّ«يقول:  الرَّسولا جعل يلبسنا الذي له، ممَّ

  .)٦( )]٥٣:١٥رنثوسكو١( »وهذا املائت يلبس عدم موت
ب ُتالكُ ألنَّ املصلوب إله هو، يعترفون بضالهلم. [ليت الذين أنكروا فيما سبق أنَّ
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ريب «اإلهلية تلزمهم بذلك، وخاصة توما الذي ملا رأى أثر املسامري صـرخ قـائالً:   
للمجد يف اجلسد املهان واملُسمَّر بال كرامة. وبينما  ااالبن كان إهلاً ورب . فإنَّ»وإهلي

وُيطعن على اخلشبة ويفيض منه دم وماء، كان بصـفته هيكـل    يتألَّم،كان اجلسد 
يف  يتـألَّم خالقها  الشَّمسملَّا رأت  ،بب. وهلذا السَّالالَّهوتملء  الكلمة مملوًءا بكلِّ

بـه جسـد    يتألَّمما كان  اجلسد املُهان، أخفت شعاعها وأظلمت األرض ... ألنَّ
ة الكلمـة.  ن حنن أن نشارك الهوتيَّكان الكلمة ينسبه إىل نفسه، حىت نتمكَّ ،الكلمة

فقد فعل ذلك حىت بأخذه الذي لنا وبرفعه ذبيحة من أجلنا، يبطله عنَّا (أي جسـد  
  .)١٠( يف املقابل الذي له])، ويسبغ علينا اخلطيئة

 أُسقُف Epictetusإىل إبيكتيتوس  م٣٧٢كتبها ق. أثناسيوس سنة 
اريخ باالبن األبدي. ويرد فيهـا  كورنثوس يعاجل فيها عالقة مسيح التَّ

على أسئلة ظهرت يف كورنثوس بسبب تشويش أحدثه تعليم أريـوس  
. ويشرح فيها قانون إميان نيقية، ومن هنـا  الشَّعبوأبوليناريوس بني 

 -٣١٥(. وقد استعان ق. إبيفـانيوس  )٨(سالةالبالغة للرِّ األمهيَّةكانت 
  .“راطقةد على اهلالرَّ”هبا أيضاً يف كتابه  م)٤٠٣

ويف مكتبة اآلباء  PG ها اليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليوناننصُّ
  . ΒΕΠاليونان 

يف  E. Schwartzنشرها شـفارتز   التينيَّةسالة ترمجة هلذه الرِّ كما أنَّ
  .“)ACO( املسكونيَّةأعمال اجملامع ”يف م ١٩١٤برلني بدًءا من سنة 

E. Schwartz, ACO I, 5, p. 321-334. 

                                                                            
. ولكن م٤٣١ها أساقفة كنيسة أنطاكية بعد جممع أفسس سنة تالعب يف نصِّ -٨

تابات البابا أثناسيوس ة منها إىل جانب كالكبري كان حيتفظ بنسخة أصليَّ كريلُّسالبابا 
) اليت أرسلها إىل يوحنَّا بطريرك أنطاكية: [علمنا ٣٩. فيقول يف رسالته رقم (اُألخرى

ك أثناسـيوس إىل املبـارَ   جـدا هاً لرسالة أبينا اجمليد مشوَّ نصاالبعض قد نشروا  أنَّ
(بسبب هذا رر الكثريين قد أصاهبم الضَّ ة، حىت أنَّإبيكتيتوس، وهي رسالة أرثوذكسيَّ

روري لإلخوة أن أرسل لقداستكم افع والضَّبب رأيت أنه من النَّشويه)، وهلذا السَّالتَّ
  لة].سخة القدمية املوجودة عندنا واليت هي نسخة أصيِّسخاً منها منقولة من النُُّن



٢٢٣  البابا أثناسيوس الرَّسويل - آباء القرن الرَّابع 

األوىل العـامل   التَّرمجـة سالة، نشر تان هلذه الرِّنيَّيوهناك ترمجتان أرم
عظات ورسائل ”حتت عنوان م ١٨٩٩يف فينيسيا سنة  E. Tayeciتاييسي 

  .“أثناسيوس بطريرك اإلسكندرية القدِّيسوأحاديث 
 E. Tayeci, S. Athanasii patriarchae of Alexandriae homiliae,epistulae 

et controversae (armeniace), Venetiis, 1899, p. 324-343. 

 الثَّانيـة ة األرمينيَّ التَّرمجةم ١٩٣٣سنة  R. P. Caseyونشر العامل كاسي 
 الالَّهوتيَّـة راسـات  جمموعة هارفارد للدِّ”ة يف سالة مترمجة إىل اإلجنليزيَّللرِّ
)HThR(“  :لرسالة أثناسيوس إىل إبيكتيتوس أرمينيَّةترمجة ”حتت عنوان“. 

R.P. Casey, An Armenian Version of Athanasius’ Letter to Epictetus, 

in HThR 26 (1933), p. 127-150  
ونشرها  R.W. Thomsonهلا ترمجة سريانيَّة حقَّقها طومسون  كما أنَّ

جمموعـة  ”يف  “السِّـريانيَّة أعمال أثناسـيوس يف  ”ضمن م ١٩٦٥سنة 
  .“)CSCO( شرقيَّةكتابات مسيحيَّة 

R. W. Thomson, Athanasiana syriaca I, CSCO 257 (1965), p. 73-85 

(textus) ; CSCO 258 (1965), p. 55-64 (translatio). 

  .)٩(أيضاً ترمجة عربيَّة قدمية، أشار إليها األب مسري خليل الرِّسالةوهلذه 
عبد  ُنصحي والدُّكتور السيِّدمل عبد وقد نشرها األستاذ صموئيل كا

، مترمجة من اليونانيَّة إىل العربيَّة، ضـمن  م١٩٨١يف القاهرة سنة  الشَّهيد
املركز األرثوذكسي لدراسـات  ”اليت يصدرها  “ةنصوص آبائيَّ”سلسلة 
املسيح يف ”، حتت عنوان: “أنطونيوس القدِّيسسة مؤسَّ”  ل ابعالتَّ “اآلباء

  .م٢٠٠٠عيد نشر الكتاب سنة . وقد أُ“أثناسيوس القدِّيسرسائل 

                                                                            
9- Samir Khalil, in OCP 43, 1977, p. 186. 



٢٢٤  الكتابات اليونانيَّة -فهرس كتابات آباء كنيسة اإلسكندريَّة 

 ”يف القول: من قال كلمة على االبن“  
In illud : Qui dixerit verbum in filium  

CPG 2096 — PG 26, 648-676 = ΒΕΠ 33, 138-142. 

  .  )١٠:١٢(لوقا وهو شرح اآلية اليت وردت يف 
ويف مكتبة اآلبـاء   PG ه اليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليوناننصُّ
سالة لحقاً للرِّ) تعترب هذا املقال ُمPGشرات (مثل وبعض النَّ.  ΒΕΠاليونان 
  .سرابيونإىل  الرَّابعة

 R.W. Thomsonرح أيضاً ترمجة سريانيَّة نشرها طومسون وهلذا الشَّ
جمموعة كتابـات مسـيحيَّة شـرقيَّة    ”م يف ١٩٦٧يف لوفان بفرنسا سنة 

)CSCO(“  السِّريانيَّةأعمال أثناسيوس يف ”ضمن“.  
R. W. Thomson, Athanasiana syriaca II, CSCO 272 (1967), p. 1-15 

(textus) ; CSCO 273 (1967), p. 1-13 (translatio). 

وقد نشره دكتور جورج حبيب بباوي، يف ترمجة عربيَّة، يف كتابـه  
نشر معظمـه األب  . وقد أعاد “يف بعض كتابات اآلباء القُُدس الرُّوح”

األوىل  الطَّبعـة ، “الرَّسـويل أثناسيوس  القدِّيس”املسكني يف كتابه  متَّى
  .م)٦٤٨-٦٤٠(ص

 ” مارسللينوس إىلرسالة“ - Epistula ad Marcellinum   
CPG 2097 — PG 27, 12-45 = ΒΕΠ 32, 11-29. 

 ح لكـلِّ املزامري تصلُ وهي رسالة يف تفسري املزامري. وفيها يذكر أنَّ
احتياج روحي. وأشار إىل ضرورة ترتيل املزامري  حالة، ولكلِّ أحد، ولكلِّ

س، بل لكوهنا تعطي فْكعادة ليتورجيَّة ليس بسبب تأثريها املوسيقى يف النَّ
  وحي للكلمات.أمل يف املعىن الرُّالعابدين وقتاً أوفر للتَّ



٢٢٥  البابا أثناسيوس الرَّسويل - آباء القرن الرَّابع 

ويف مكتبة اآلباء  PG ها اليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليوناننصُّ
  . ΒΕΠاليونان 

  ورجيَّة.وج ةترمجات سريانيَّة وأرمينيَّ الرِّسالةهلذه  كما أنَّ
يف ترمجـة   م١٩٦٨يف أمستردام سنة  Rondeauوقد نشرها روندو 

إىل  الرِّسـالة ”حتـت عنـوان:    “)VCسهرات مسـيحيَّة ( ”يف  فرنسيَّة
  .“مارسللينوس على املزامري

M.J. Rondeau, L’épître à Marcellinus sur les Psaumes, in VC 22, 

(1968), p. 176-197. 

ة حتـت  يف ترمجة إجنليزيَّ م١٩٤٩سنة  R.C. Greggكما نشرها جريج 
  .“أثناسيوس عن املزامري القدِّيس”عنوان: 

St. Athanasius on the Psalms, translated by R.C. Gregg  ; Mowbray 

& Co. Ltd, 1949. 

  .)١٠(ترمجة عربيَّة قدمية، أشار إليها األب مسري خليل الرِّسالةوهلذه 
وقد ُنشرت هلا ترمجة عربيَّة حديثة بواسطة القس مـرقس داود،  

، يف كتاب بعنوان: م١٩٦١حبلوان سنة  التَّكريسضمن منشورات بيت 
 للقـدِّيس أغسطينوس مع رسالة يف املـزامري   للقدِّيستفسري املزامري ”

  .“الرَّسويلأثناسيوس 

 ”إىل أدلفيوس رسالة“ - Epistula ad Adelphium   
CPG 2098 — PG 26, 1072-1084 = ΒΕΠ 33, 161-166 ; NPNF 2nd ser., vol. 

IV, p. 575-578. 
 د، كلمة اهللا. فمع أنَّاخلليقة املتجسِّ د ربَّد خملوقاً، حاشا. بل حنن نعُبحنن ال نعُب[

من اخلليقة، إالَّ أنه قد صار جسداً هللا الكلمة ... واجلسد  ذاته هو جزٌء اجلسد يف حدِّ
                                                                            

10- Samir Khalil, in OCP 43, 1977, p. 186. 



٢٢٦  الكتابات اليونانيَّة -فهرس كتابات آباء كنيسة اإلسكندريَّة 

اجلسد هو الـذي متجَّـد    ،مل ينتقص شيئاً من جمد الكلمة، حاشا، بل على العكس
ا أخذ ملَّ ،مل يفقد شيئاً من الهوته ،بواسطة الكلمة. فاالبن الذي كان على صورة اهللا
ها. بل وللخليقة كلِّ ،جسد لكلِّصاً شكل العبد، بل على العكس فقد صار بذلك خملِّ
هذا األمر ال يكـون لنـا سـبب     وإن كان اهللا قد أرسل ابنه مولوداً من امرأة، فإنَّ

بل على العكس هو سبب فخر لنا مع نعمة فائقة. ألنه قد صار إنساناً لكـي   ،خجل
لكي حيوِّل إىل نفسه  ،وُولد من عذراء ،يوحِّدنا مع اهللا يف شخصه، وخرج من امرأة

ة كمـا كتـب   بيعة اإلهليَّساً، وشركاء للطَّايل جنساً مقدَّصيِّرنا بالتَّال، وُيجنسنا الضَّ
  .)٤ ،٣( ]وباوي بطرسالطُّ

إجابة على سـؤال أرسـله أدلفيـوس     م٣٧١أو  ٣٧٠كُتبت سنة 
Adelphius ني عـن عبـادة   خبصوص تعليم األريوسـيِّ  ،املعترف اُألسقُف
  .متجسِّداً نفسه الرَّبد خملوقاً بل أجابه البابا أثناسيوس حنن ال نعُباملخلوق. ف
ويف مكتبة اآلباء  PG ها اليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليوناننصُّ
  . ΒΕΠاليونان 

 التَّرمجة ة. وُنشرتة والتينيَّسالة ترمجات سريانيَّة وأرمينيَّهلذه الرِّ كما أنَّ
أعمال ”ضمن م ١٩٦٧سنة  R. W. Thomsonريانيَّة بواسطة طومسون السِّ

  .“)CSCO( شرقيَّة مسيحيَّةجمموعة كتابات ”يف  “السِّريانيَّةأثناسيوس 
R. W. Thomson, Athanasiana syriaca II, CSCO 272 (1967),           

p. 42-51 (textus) ; CSCO 273 (1967), p. 35-41 (translatio). 

عبـد   ُنصحيكتور والدُّ السيِّد،نشرها األستاذ صموئيل كامل عبد 
، مترمجة من اليونانيَّة إىل العربيَّة، ضـمن  م١٩٨١يف القاهرة سنة  الشَّهيد،
املركز األرثوذكسي لدراسـات  ”اليت يصدرها  “ةنصوص آبائيَّ”سلسلة 
ملسيح يف ا”، حتت عنوان: “أنطونيوس القدِّيسسة مؤسَّ”  ل ابعالتَّ “اآلباء

  .م٢٠٠٠عيد نشر الكتاب سنة . وقد أُ“أثناسيوس القدِّيسرسائل 



٢٢٧  البابا أثناسيوس الرَّسويل - آباء القرن الرَّابع 

 ” قد ُدفع إيلَّ شيء : كلُّالقوليف“  - In illud : Omnia mihi tradita    
CPG 2099 — PG 25, 208-220 = ΒΕΠ 33, 242-247 ; NPNF 2nd ser., vol. IV, 

p. 87-90. 

  .)٢٢:١٠(لوقا و )٢٧:١١ متَّى(وهو شرح اآلية اليت وردت يف 
ويف مكتبة اآلباء  PG ها اليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليوناننصُّ
  . ΒΕΠاليونان 

 ”رسالة إىل مكسيموس“- Epistula ad Maximum   
CPG 2100 — PG 26, 1085-1090 = ΒΕΠ 33, 167-169 ; NPNF 2nd ser., vol. 

IV, p. 578-579. 

وفيها يهنئه البابا أثناسيوس  ،“الفيلسوفمكسيموس ”ى وهو ُيسمَّ
  الكلمة. االبن على جناحه يف رفض اهلرطقات اليت أثارها أريوس وأتباعه ضدَّ

ويف مكتبة اآلباء  PG ها اليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليوناننصُّ
  . ΒΕΠ اليونان

سريانيَّة. وقد حقَّق ونشر طومسـون   وأُخرىسالة ترمجة التينيَّة وللرِّ
Thomson أعمـال  ”ضـمن   م١٩٦٧سالة سـنة  للرِّ السِّريانيَّة التَّرمجة
  .“)CSCO( شرقيَّة مسيحيَّةجمموعة كتابات ”يف  “السِّريانيَّةأثناسيوس 

R. W. Thomson, Athanasiana syriaca II, CSCO 272 (1967),           

p. 37-41 (textus) ; CSCO 273 (1967), p. 31-34 (translatio). 

  التَّارخييَّة) كتاباته ٢(
 ”ونيوسطحياة األنبا أن“ - Vita Antonii   

CPG 2101 — PG 26, 837-977 = ΒΕΠ 33, 11-57 ; NPNF 2nd ser., vol. IV, p. 

195-221 ; SC 400. 



٢٢٨  الكتابات اليونانيَّة -فهرس كتابات آباء كنيسة اإلسكندريَّة 

أعطى أنطونيوس نعمة يف الكالم، حىت أنه عزَّى كثريين من احلزاىن،  ... والرَّب[
ووحَّد بني املتخالفني. وكان يناشد اجلميع بأن ال ُيفضِّلوا شيئاً ِممَّا يف العامل علـى  

ة الـيت أظهرهـا   اهللا للبشريَّ حمبَّةهم وينصحهم بأن يذكروا املسيح. بل كان حيثّ حمبَّة
  .)١٤( )]٣٢:٨رو( »نه، بل بذله ألجلنا أمجعنيمل يشفق على اب«حنونا، إذ 

ا قدَّم إليه مثـل هـذه   ُنغوى من الشيطان، ألنه ملَّ الرَّبا حنن فلم يتركنا وأمَّ... [
ب إهلك تسجد للرَّ«انتهره قائالً: اذهب خلفي يا شيطان، ألنه مكتوب  ،اخلداعات

مـا قالـه    راً أمامنا، ألنَّينبغي أن يصري املضل حمتقَ جدا،فباألوىل  »اه وحده تعبدوإيَّ
 ،ا كلمة مماثلـة يطان) إمنا قد فعله من أجلنا، حىت إذا مسعت الشياطني منَّ(للشَّ الرَّب

  .)٣٧( الذي انتهرها هبذه الكلمات] الرَّب،ة إىل اهلروب من ِقَبل تكون مضطرَّ
مكسيميانوس. وعندما اقتيد  [بعد أن حلَّ بالكنيسة االضطهاد الذي حدث يف أيام

تبعهم هو أيضاً، تاركاً صومعته وقائالً: لنذهب  اإلسكندريَّة،إىل  القدِّيسون الشُّهداء
 ولكنَّهحنن أيضاً جناهد إذا ما ُدعينا لذلك، وننظر اجملاهدين. وقد تاق إىل االستشهاد 

ي أن يصري صلِّان ُيجون ... وكخدم املعترفني يف املناجم والسُّ ،إذ مل يشأ تسليم نفسه
ألنه مل يستشهد، ولكـن   ،هو نفسه شهيداً. ولذلك فقد كان يبدو عليه كأنه حزين

علِّماً للكـثريين عـن   ومنفعة غرينا، لكي يصري ُم منفعتناكان حيفظه من أجل  الرَّب
) ... وعندما كـفَّ االضـطهاد أخـرياً،    املقدَّسة( الكُُتبمه من سك الذي تعلَّالنُّ

املغبوط بطرس (البابا بطرس) انصرف (أنطونيوس)، واعتـزل ثانيـة يف   واستشهد 
  .)٤٧ ،٤٦( شهد بضمريه وجياهد جهاد اإلميان]يست ،يوم صومعته، وكان هناك كلَّ

 السَّنةم، أي يف ٣٥٧ألَّف البابا أثناسيوس سرية األنبا أنطونيوس سنة 
ني الغـربيِّ  الرُّهبـان ، وأرسلها إىل م٣٥٦سنة  القدِّيسمباشرة لنياحة  التَّالية

نيوس، وكيف سلك يف ممارسة الذين سألوه أن يكتب هلم عن حياة أنطو
تكرَّست خلدمة اهللا، داعيـاً القتفـاء   كمثال حلياة  ،فكتب سريته سك؟النُّ

  ُرآه. القداسة يف سريته، وليس معجزاته أو
ء ويف مكتبة اآلبا PG ها اليوناين منشورة يف جمموعة اآلباء اليوناننصُّ
  . ΒΕΠاليونان 



٢٢٩  البابا أثناسيوس الرَّسويل - آباء القرن الرَّابع 

 )١١(رية يف ترمجات التينيَّة وقبطيَّـة وعربيَّـة  وقد ُحفظت هذه السِّ
  ورجيَّة.ة وجثيوبيَّة وسريانيَّة وأرمينيَّإو

يف ترمجة دقيقة من  م١٩٥٠نشرها القس مرقس داود يف القاهرة سنة 
  .  العربيَّةإىل  اإلجنليزيَّة

 بالقبطيَّةرية عن خمطوط هذه السِّ G. Garitteكما حقَّق ونشر جاريت 
يف  الفرنسـيَّة ، بعد أن ترمجه إىل م١٩٤٩، يف لوفان بفرنسا سنة الصَّعيديَّة

 التَّرمجـة ”حتت عنـوان:   “)CSCO( شرقيَّة مسيحيَّةجمموعة كتابات ”
  .“أنطونيوس القدِّيسحلياة  الصَّعيديَّةالقبطيَّة 

G. Garitte, S. Antonii Vitae Versio sahidica, CSCO 117-118 (1949). 

اليوناين هلذه  النَّص G.J.M. Bartelinkكما حقَّق ونشر العامل بارتلنك 
، حتـت  “)SCاملصادر املسـيحيَّة ( ”، يف م١٩٩٤رية يف باريس سنة السِّ

، النَّصمة، حتقيق أثناسيوس اإلسكندري. حياة أنطونيوس. مقدِّ”عنوان: 
  .“ترمجة، مالحظات وفهارس

G.J.M. Bartelink, Athanase d’Alexandrie. Vie d’Antoine. Introduction, 

texte, critique, traduction, notes et index (SC 400), Paris, 1994. 

 ”ِّنيتاريخ األريوسي“ - Historia Arianorum   
CPG 2127 — PG 25, 696-796 ; ΒΕΠ 31, 242-289 ; NPNF 2nd ser., vol. IV, 

p. 270-302. 

. وفيه يهاجم اإلمرباطور قسـطنطيوس،  م٣٥٨سنة  الرُّهبانه إىل َبَتكَ
ـ   ويصفه بعدو املسيح، وراعي اهلرطقة، ونذير ضدَّ ذرات املسـيح. والشَّ

تبدأ من دخول أريوس إىل شركة الكنيسة يف جممع  التَّاريخ،الباقية من هذا 
                                                                            

11- Cf. G. Graf, Geschichte I, p. 459 ; Samir Khalil, in OCP 43, 1977, p. 

186 ; U. Zanetti, Abû Maqâr, mss. 386,397.   



٢٣٠  الكتابات اليونانيَّة -فهرس كتابات آباء كنيسة اإلسكندريَّة 

  م.٣٥٧ إىل ٣٣٥من  السَّنواتأورشليم، وتسرد أحداث 
ـ  أمَّـا ،  PG منشور يف جمموعة اآلباء اليونانها اليوناين نصُّ ها نصُّ

  . ΒΕΠفمنشور يف مكتبة اآلباء اليونان  ،اليوناين احملقَّق
الذي ختصَّص يف  - H.G. Opitzفقد حقَّقه وأعاد نشره العامل أوبيتز 

 م١٩٣٥يف برلني بدًءا من سـنة   - الرَّسويلنشر كتابات البابا أثناسيوس 
  ذكره. السَّابق، يف املرجع م١٩٤١وحىت سنة 

H.G. Opitz, op. cit. II, Berlin, 1935-1941, p. 183-230. 

 ”أرميينوم بإيطاليا وسلوقيا بإيسوريا يرسالة خبصوص جممَع“  
Epistula de synodis Arimini in Italia et Seleuciae in Isauria. 

CPG 2128 — PG 26, 681-794 ; ΒΕΠ 31, 290-339 ; NPNF 2nd ser., vol. IV, 

p. 451-480. 

 ى احلجم. وهي مبثابة تقرير مطوَّل ختطَّم٣٥٩كُتبت يف خريف سنة 
ني. وفيها يوضح ق. أثناسيوس ين اجملمَععاجل تاريخ هذَرسالة، لُت ةبيعي أليَّالطَّ

  بعد حتديدات جممع نيقية. ،جممع جديد أنه مل يكن من داع لعقد أيِّ
ـ  أمَّـا ،  PG جمموعة اآلباء اليونان ها اليوناين منشور يفنصُّ ها نصُّ

  . ΒΕΠفمنشور يف مكتبة اآلباء اليونان  ،اليوناين احملقَّق
ضـمن   Opitzفقد حقَّقها وأعاد نشرها يف برلني العامل أوبيتـز  

  أعمال أثناسيوس.
H.G. Opitz, op. cit., p. 231-278. 



٢٣١  البابا أثناسيوس الرَّسويل - آباء القرن الرَّابع 

  Epistulae الرَّسائل) ٣( 
  الفصحيَّة الرَّسائل) أ ( 
 ”الفصحيَّة الرَّسائل“ ᾿Επιστολαὶ ἑορταστικαί - Epistulae festales  

CPG 2102 — PG 26, 1367 n. 33, 1379 n. 46, 1389 n. 52, 1432-1444 = 

ΒΕΠ 33, 75-79 ; NPNF 2nd ser., vol. IV, p. 506-553 ; SC 197. 

صارت العادة املتَّبعة لدى  ،امليالدي الثَّالثمعروف أنه منذ القرن 
واإلكلريوس مبوعد عيد  الشَّعبأساقفة كنيسة اإلسكندريَّة، أن ُيعلموا 

الـذي يسـبقه، وذلـك     الصَّومايل موعد بدء سنة، وبالتَّ الفصح كلّ
 الرَّسائل. وتناقش هذه الفصحيَّة الرِّسالةبواسطة رسالة سنوية، ُدعيت 

ث عـن  ة احلادثة يف أيامها، أو تتحدَّؤون الكنسيَّة أحياناً الشُّالفصحيَّ
، أو املسـيحيَّة مشاكل حياة املسيحي، أو حتوي تعليماً عن الفضـائل  

ليستحق قبول األسرار املقدَّسة ...  الصَّوم،حتض املسيحي على مراعاة 
  من مارس ذلك األمر. أوَّلهو  ،اخل. وكان البابا ديونيسيوس الكبري

حىت يف فترات  التَّقليد،وقد داوم البابا أثناسيوس على مراعاة هذا 
ـ   الفصـحيَّة  الرَّسائلنفيه. ولقد مجع أحد أصدقائه هذه   هبعـد نياحت

  مباشرة، ومن مثَّ انتشرت انتشاراً واسعاً.
قبـل   Lentعادة صوم األربعني يوماً  ضح أنَّيتَّ الرَّسائل،ومن هذه 

 د ق. أثناسيوس أنَّ، إذ يؤكِّم٣٣٤أصبحت عادة شائعة بعد سنة  ،الفصح
أول  أمَّاقبل الفصح.  السَّادسبدء الصوم يكون يوم االثنني من األسبوع 

  .)١٢(ة أيام صوم فقطفتتكلم عن ستَّ م٣٢٩رسالة له واليت كتبها سنة 

                                                                            
12- Quasten, J., op. cit., vol. 3, p. 53. 



٢٣٢  الكتابات اليونانيَّة -فهرس كتابات آباء كنيسة اإلسكندريَّة 

  سائل الفصحيَّةاليوناين للرَّ النَّص
ها اليونـاين األصـلي،   يف نصِّبعض شذرات  الرَّسائلتوجد هلذه 

  . ΒΕΠويف مكتبة اآلباء اليونان  PG منشورة يف جمموعة اآلباء اليونان
  ين:ها اليوناين عن مصدَرذرات يف نصِّوقد وصلتنا هذه الشَّ

 )١٣(زمان مستكشف اهلنـد. : ضمن كتابات قُاألوَّل) املصدر ١(
  .“SC املسيحيَّةاملصادر ”يف جمموعة  W. Wolska-Conusوقد نشرها العامل 

W. Wolska-Conus, Cosmas Indicopleustès, Topographie Chrétienne, 

III, SC 197, Paris, 1973, p. 241-253. 

وهي اليت  ،) فقط٣٩سالة رقم (: وهو خاص بالرِّالثَّاين) املصدر ٢(
القـوانني   حتوي قانون األسفار املقدَّسة. وقد ُنشر أصلها اليوناين يف جمموعة

  .“الينابيع”يف اجملموعة الثانية من  P.P. Joannouالكنسيَّة اليت نشرها العامل 
P.P. Joannou, Fonti II, p. 71-76 = PG 26, 1436-1440 ; 1176-1180. 

ـ   -أيضـاً   الفصحيَّة الرَّسائلُحفظت كما  ذرات إىل جانـب الشَّ
   يف ترمجات سريانيَّة وأرمينيَّة وقبطيَّة. - باليونانيَّةاحملفوظة منها 
  سائل الفصحيَّةريانيَّة للرَّالسِّ التَّرمجة

كُتبت  ،ها الكاملرسالة منها يف نصِّ ١٣بعدد  السِّريانيَّة التَّرمجةحتتفظ 
رسالة فصـحيَّة   ١٤إىل شذرات من  باإلضافة )١٤(م٣٤٨، ٣٢٩ما بني سنة 

  غري كاملة. أُخرى 
 م١٨٤٨يف لندن سنة ونشرها  W. Curetonوقد حقَّقها لورد كيورتون 

  .“ألثناسيوس الفصحيَّة الرَّسائل”حتت عنوان: 
                                                                            

  .)٤٥ ،٤٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٤ ،٢٢ ،٦ ،٥ ،٢أرقام ( الرَّسائلأورد أجزاء من  -١٣
14- Ibid, p. 53 . 



٢٣٣  البابا أثناسيوس الرَّسويل - آباء القرن الرَّابع 

W. Cureton, The Festal Letters of Athanasius, London, 1848. 

ـ   السِّرياينعن األصل  التَّرمجةوهذه  ة يف هي اليت ُنشـرت باإلجنليزيَّ
ة يف جمموعة تينيَّ. كما ُنشرت بالالَّ)١٥( NPNF هاجمموعة آباء نيقية وما قبل

  . PGاآلباء اليونان 
سـنة   السِّريانيَّةمترمجة من  أُخرىشذرات  J. Lebon لوبونكما نشر 

  .“)CSCO( شرقيَّة مسيحيَّةجمموعة كتابات ”يف م ١٩٥٢
J. Lebon, CSCO 101 (1952), p. 293-295 (textus) ; CSCO 102 (1952), 

p. 216 sq. (translatio). 
  سائل الفصحيَّةالقبطيَّة للرَّ التَّرمجة

القبطي لعدد  النَّصم ١٩٥٥سنة  Lefort لوفوروقد حقَّق ونشر العامل 
جمموعة كتابات مسيحيَّة شرقيَّة ”يف  الرَّسائلرسالة فصحيَّة من هذه  ١٧

)CSCO(“  :عويَّة الفصحيَّة والرَّ الرَّسائلأثناسيوس،  القدِّيس”حتت عنوان
  .“يف القبطيَّة

L.Th. Lefort, S. Athanase. Lettres festales et pastorales en copte, CSCO 

150 (1955), p. 1-72 (textus) ; CSCO 151 (1955), p. 1-54 (translatio). 

يف  ،وآمـال إبـراهيم جنيـب    ،كما نشرها القس تادرس يعقوب
 .)١٦(ة، مترمجة من اإلجنليزيَّم١٩٦٧اإلسكندريَّة سنة 

                                                                            
رسالة كُتبت ما  ٢٧) بنص NPNFجمموعة آباء نيقية وما بعد نيقية (حتتفظ  -١٥

-١. وهي مترمجة عن النَّص السرياين، وأرقامها تتراوح مـن  م٣٧٣ -٣٢٩بني سنة 
  منها يف الترمجة السريانيَّة.شيء  رسالة ضائعة مل ُيحفظ ١٨أي أنه تتخللها  ٤٥

والذي حيوي حتديد تاريخ عيد  الرَّسائلُحذف أهم جزء من يف هذه النَّشرة،  -١٦
  خول فيه.وم والدُّم عن فترة الصَّمع أهنا تتكلَّ “رسائل القيامة”الفصح، كما ُدعيت 



٢٣٤  الكتابات اليونانيَّة -فهرس كتابات آباء كنيسة اإلسكندريَّة 

  اُألخرى الرَّسائل) ب(
 ”األوىل إىل أورسيسيوس الرِّسالة“ - Epistula i ad Orsisium   

CPG 2103 — PG 26, 977 = ΒΕΠ 33, 180 ; NPNF 2nd ser., vol. IV, p. 569. 

  باخوميوس. القدِّيسوقد ُوجدت يف سرية 
ويف مكتبة اآلباء   PG اليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليونانها نصُّ
  . ΒΕΠاليونان 

يف بروكسل سنة  F. Halkinوقد حقَّقها وأعاد نشرها العامل هالكان 
  .“باخوميوس يف اليونانيَّة القدِّيسحياة ”يف كتابه  م١٩٣٢

F. Halkin, Sancti Pachomii Vitae graecae (Subsidia Hag. 19), 

Bruxelles, 1932, p. 91.(*) 

 ”إىل أورسيسيوس الثَّانية الرِّسالة“ - Epistula ii ad Orsisium   
CPG 2104 — PG 26, 977-980 = ΒΕΠ 33, 180-181 ; NPNF 2nd ser., vol. IV, 

p. 569-570. 

  وقد ُوجدت يف حياة ق. باخوميوس.
ويف مكتبة اآلباء  PG ها اليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليوناننصُّ
   . ΒΕΠاليونان 

يف بروكسل سنة  F. Halkinوقد حقَّقها وأعاد نشرها العامل هالكان 
  .“اليونانيَّةباخوميوس يف  القدِّيسحياة ”م يف كتابه ١٩٣٢

F. Halkin, op. cit., Bruxelles, 1932, p. 95 sq. 

 ”حديث أثناسيوس“ - Narratio Athanasii  
CPG 2105 — PG 26, 980 sq. = ΒΕΠ 33, 183-184 ; NPNF 2nd ser., vol. IV, 

p. 487. 



٢٣٥  البابا أثناسيوس الرَّسويل - آباء القرن الرَّابع 

وآخرين. وقد وصلنا عن اُألسقُف مون آوهو حديث دار بينه وبني 
  ).CPG 2378إىل البابا ثاؤفيلس ( اُألسقُفمون آطريق رسالة 

  ذكره. السَّابقيف املرجع  Halkinحقَّقه ونشره هالكان 
F. Halkin, op. cit., p. 119 sq. 

 ” مونآرسالة إىل“- Epistula ad Amun   
CPG 2106 — PG 26, 1169-1178 =  ΒΕΠ 33, 81-85 ; NPNF 2nd ser., vol. IV, 

p. 556-557. 

بتوسط أبـيهم   الرُّهبانرداً على استفسار  م٣٥٦كُتبت قبل سنة 
فأجاهبم ق. ة، إراديَّالالَّ اللَّيليَّةخبصوص انزعاجهم من اإلفرازات  ،مونآ

مثل باقي اإلفرازات  ،ات طبيعة اجلسدأثناسيوس أهنا واحدة من ضروريَّ
غـري نقـي،    شـيء ، إذ ليس يف أنفسنا خطيئةوهي ليست  اُألخرى،

  إذا أخطأنا بإرادتنا. ،نا نصبح غري أنقياء فقطولكنَّ
ويف مكتبة اآلباء  PGها اليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليونان نصُّ
  . BEP اليونان

 التَّرمجةإىل  A. Baumstarkوقد أشار العامل األملاين أنطون بومشتارك 
  .الرِّسالةريانيَّة هلذه السِّ

A. Baumstark, Geschichte, p. 263. 

  .)١٧(ترمجة عربيَّة قدمية أشار إليها األب مسري خليل الرِّسالةهلذه  كما أنَّ

 ”انوسيرسالة إىل روفين“ - Epistula ad Rufinianum   
CPG 2107 — PG 26, 1180-1181 = ΒΕΠ 33, 86-87 ; NPNF 2nd ser., vol. IV, 

p. 566-567. 
                                                                            

17- Samir Khalil, in OCP 43, 1977, p. 186. 



٢٣٦  الكتابات اليونانيَّة -فهرس كتابات آباء كنيسة اإلسكندريَّة 

 Rufinianusلإلجابة علـى روفينيـانوس    م٣٦٢كُتبت بعد سنة 
ني يف شركة الكنيسـة. وفيهـا   خبصوص قرار قبول األريوسيِّ اُألسقُف

هذا القرار قد وصل إىل اإلسكندريَّة وصـار   ح ق. أثناسيوس أنَّيوضِّ
ني مع قادهتم بعـد  مكان. وهو يقضي مبساحمة األريوسيِّ معروفاً يف كلِّ

الـذين   أمَّا .ئهم وضعهم اإلكلرييكي يف الكنيسةتوبتهم مع عدم إعطا
 ،حون بعـد توبتـهم  فُيسـامَ  ،لوك بعدم تقوىأُجربوا قهراً على السُّ

  يكي.ويعودون إىل وضعهم اإلكلري
ويف مكتبة اآلبـاء    PG ها اليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليوناننصُّ
  . ΒΕΠاليونان 

  ، وسالفونيَّة قدمية.)١٨(ورجيَّة، وعربيَّةكما حفظت لنا يف ترمجات ج
ة يف جمموعـة  مترمجة إىل اإلجنليزيَّ A. Robertsonنشرها روبرتسون 

  .  “)NPNFكتابات آباء نيقية وآباء ما بعد نيقية (”
A. Robertson, NPNF 2nd ser., vol. IV, p. 566-567. 

 ” الرُّهبانرسالة إىل“-  Epistula ad monachos  
CPG 2108 — PG 26, 1185-1188 = ΒΕΠ 33, 182 ; NPNF 2nd ser., vol. IV, p. 

564. 

دين أالَّ يقبلوا أو يسمحوا لبعض وفيها يطلب ق. أثناسيوس إىل املتوحِّ
  أن خيدعوا البسطاء.  ،الذين انضموا إىل أريوس ويطوفون على األديرة الرُّهبان
ويف مكتبة اآلباء  PG ها اليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليوناننصُّ
  . ΒΕΠاليونان 

يف جمموعـة   اإلجنليزيَّةمترمجة إىل  A. Robertsonنشرها روبرتسون 
                                                                            

18- Samir Khalil, in OCP 43, 1977, p. 186. 



٢٣٧  البابا أثناسيوس الرَّسويل - آباء القرن الرَّابع 

  . السَّابقيف املرجع  “)NPNFكتابات آباء نيقية وآباء ما بعد نيقية (”

 ” اُألسقُفأجزاء من رسالة إىل بوتاميوس“  
Epistula ad Potamium episcopum  

CPG 2109 — PL 101, 113. 
  وُحفظت يف ترمجة التينيَّة فقط. ،فُقد األصل اليوناين هلا

 ”أجزاء من رسالة إىل إبيفانيوس“ - Epistula ad Epiphanium  
CPG 2110 — PG 26, 1257-1260. 

  . PG ها اليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليوناننصُّ

 ”رسالة إىل إكلريوس اإلسكندريَّة وختومها“  
Ep. ad clerum Alexandriae et paremboles  

CPG 2111 — PG 26, 1335-1338 ; NPNF 2nd ser., vol. IV, p. 555-556. 

هلـا   كما أنَّ . PG اليونان ها اليوناين منشور يف جمموعة اآلباءنصُّ
  .التينيَّةترمجة 

 ”رسالة إىل إكلريوس كنيسة مريوط“  
Epistula ad easdem apud Mareotam ecclesias  

CPG 2112 — PG 26, 1333-1335 ; NPNF 2nd ser., vol. IV, p. 554. 

  . PG ها اليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليوناننصُّ

  ملحق
 ”مفقودة تاريخ بدايته“ - Historia acephala  

CPG 2119 — PG 26, 1443-1450 ; NPNF 2nd ser., vol. IV, p. 496-499 ; 

SC 317.  



٢٣٨  الكتابات اليونانيَّة -فهرس كتابات آباء كنيسة اإلسكندريَّة 

 PGُحفظ يف ترمجة التينيَّة فقط، منشورة يف جمموعة اآلباء اليونان 
اإلمرباطور قسطنطيوس خبصوص عـودة   َبَتوأيضاً كَ”ويبدأ بعبارة: 
  .“أثناسيوس ...

وآخرون سنة  A. Martinوقد حقَّقه ونشره يف باريس العامل مارتان 
تـاريخ بـدون   ”، حتت عنوان: “)SCاملصادر املسيحيَّة (”، يف م١٩٨٥
مة، مة، وفهرس سرياين لرسائل أثناسيوس اإلسكندري الفصحيَّة. مقدِّمقدِّ

  .“، ترمجة ومالحظاتالنَّصحتقيق 
A. Martin - M. Albert, Histoire “acéphale” et Index syriaque des 

Lettres festales d’Athanase d’Alexandrie. Introduction, texte critique, 

traduction et notes, SC 317, Paris, 1985, p. 11-213. 

  فاعيَّة) كتاباته الد٤ِّ(
 ”رسالة خبصوص قرارات جممع نيقية“  

Epistula de decretis Nicaenae synodi  
CPG 2120 — PG 25, 416-476 ; ΒΕΠ 31, 144-193 ; NPNF 2nd ser., vol. IV, 

p. 150-172. 
ال يتالشى جوهرنا اخلاص. وهكذا حينما صار  الرُّوح،ا ال شك فيه، أننا بنوالنا [ممَّ
غم من ذلك، ألنه مل ينحصـر  هو اهللا بالرَّ من أجلنا إنساناً، ومحل جسداً، ظلَّ الرَّب

  .)١٤( وجعله غري مائت] ،بل أَلَّه هذا جلسديف نطاق اجلسد، 
قدِّم هذا اجلسد من أجل اجلميع، فنستطيع حنن أن [لقد صار الكلمة جسداً لكي ُي

الَّ إ أُخـرى، . فلم يكن ممكناً أن ننال ذلك بوسيلة القُُدس الرُّوححد باهللا مبشاركة نتَّ
  .)١٤( بأن يلبس هو جسدنا املخلوق]

ليس باسم غري املبتدئ واملبتـدئ، وال باسـم غـري    [لقد أوصانا أن نعتمد، 
. وحنن بتكميل هـذا  القُُدس والرُّوحاملخلوق واملخلوق، بل باسم اآلب واالبن 

 - عاء نصري أبناًء باحلقيقة. وحينما ننطق باسم اآلب، فنحن نعتـرف ضـمناً   الدُّ
أباً لنا، بالكلمة الذي يف اآلب. وهو إذ أراد أن يكون أبوه  - بنطقنا هبذا االسم 
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عاء باسـم  هـذا (أي الـدُّ   بيعة، ألنَّفال يصح أن نضع أنفسنا موضع االبن بالطَّ
الكلمة قد لَبِس جسداً وصار فينا، فلهذا فقط  اآلب) قد صار لنا بسببه هو، فألنَّ

روح الكلمة الذي فينـا يـدعو    بسبب الكلمة الذي فينا، ُيدعى اهللا أباً لنا. ألنَّ
اهللا أرسـل   إنَّ«بقوله:  الرَّسولأباً لنا. وهذا هو ما يعنيه  ،بواسطتنا أباه اخلاص
  .)٣١( )]٦:٤طية غال( »صارخاً يا أبَّا اآلب ،روح ابنه إىل قلوبنا

السيَّما املصطلح غري الكتـايب   ،رات جممع نيقيةوهي دفاع عن مقرِّ
أي املساواة يف اجلوهر، وهو املصـطلح   Ομοούσιος῾ “هوموؤسيوس”

  الذي رفضه أريوس وأتباعه.  
هـذه   ليوضـح هبـا أنَّ   م٣٥١أو  ٣٥٠وكتبها ق. أثناسيوس سنة 

ها ال ختتلف يف املعىن لكنَّ -  وإن مل توجد يف األسفار املقدَّسة - عريفات التَّ
س عمَّا جنده فيها، وعمَّا مارسته الكنيسة بالفعل منـذ أيـام أورجيـانو   

  وغريهم. روما وثيؤغنوستس أُسقُفوديونيسيوس اإلسكندري وديونيسيوس 
ـ  أمَّـا ،  PG ها اليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليوناننصُّ ها نصُّ

  . ΒΕΠفمنشور يف مكتبة اآلباء اليونان  ،اليوناين احملقَّق
يف بـرلني مـن سـنة     Opitzفقد حقَّقها وأعاد نشرها العامل أوبيتز 

   .ضمن نشره ألعمال أثناسيوسم ١٩٤١ سنة -م ١٩٣٥
H.G. Opitz, op. cit. II, I, Berlin, 1935-1941, p. 1-45. 

 ” ديونيسيوسعن أقوال“ - De sententia Dionysii   
CPG 2121 — PG 25, 480-521 ; ΒΕΠ 31, 202-219 ; NPNF 2nd ser., vol. IV, 

p. 176-187. 

ويف هذا املقال يدافع ق. أثناسيوس عن أقوال البابـا اإلسـكندري   
عشر مـن بابـاوات الكـرازة     الرَّابع م)٢٦٥-٢٤٨(ديونيسيوس الكبري 

روها حبسب آرائهم املنحرفـة،  ون أن يفسِّ، واليت حاول األريوسيُّاملرقسيَّة
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  أهنا أقوال ال توافق هرطقتهم الفاسدة. ،فبيَّن هلم أثناسيوس
ـ  أمَّـا ،  PG ليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليونانها انصُّ ها نصُّ

  . ΒΕΠفمنشور يف مكتبة اآلباء اليونان  ،اليوناين احملقَّق
  ذكره. السَّابقيف املرجع ونشرها  H.G. Opitzفقد حقَّقها العامل أوبيتز 

H.G. Opitz, Athanasius Werke II, Berlin, 1935-1941, p. 46-67. 

 ” هروبهدفاع عن“  - Apologia de fuga sua   
CPG 2122 — PG 25, 644-680 ; ΒΕΠ 31, 34-49 ; NPNF 2nd ser., vol. IV, p. 

255-265 ; SC 56. 
  وقد أرسله ق. أثناسيوس إىل الكنيسة اجلامعة، وهو أحد أشهر كتاباته.

ه اليوناين نصُّ أمَّا،  PGه اليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليونان نصُّ
  . ΒΕΠيف مكتبة اآلباء اليونان فمنشور  ،احملقَّق

  .السَّابقيف املرجع  H.G. Opitzفقد حقَّقه ونشره العامل أوبتز 
H.G. Opitz, op. cit., p. 68-86. 

يف  Szymusiakكما حقَّقه أيضاً وأعاد نشره العـامل زاميوسـياك   
ان: حتت عنو “SCاملصادر املسيحيَّة ”م، يف جمموعة ١٩٥٨باريس سنة 

فاع فاع إىل اإلمرباطور قسطنطيوس والدِّأثناسيوس اإلسكندري، الدِّ”
  .“عن هروبه

J.M. Szymusiak, Athanasius d’Alexandrie. Apologie à l’empereur 

Constance, Apologie pour sa fuite, SC 56, Paris, 1958, p. 133-167. 
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 ”ِّالثَّاينفاع الدِّ”أو  “نياألريوسيِّ فاع ضدَّالد“  
᾿Απολογητικὸς κατὰ ᾿Αρειανῶν - Apologia contra Arianos 

(seu Apologia Secunda) 

CPG 2123 — PG 25, 248-409 ; ΒΕΠ 31, 50-123 ; NPNF 2nd ser., vol. IV, p. 

100-147. 

. فحني جـدَّد  الثَّاينفي بعد عودته من النَّ م٣٥٧كتبه حوايل سنة 
ه، أعدَّ جمموعـة وثـائق   ضدَّ احلربَّ ،حزبهيقوميدي مع يوسابيوس النِّ

ورسائل  ،رارات اجملامع اليت ُعقدت من قبللدفاعه عن نفسه، حتوي ق
هذا الكتاب مصدراً وُيعدُّ رفيعة. متبادلة بينه وبني أشخاص حيتلون مراكز 

  ة. األريوسيَّ هاماً يف تعريفنا ببواكري تاريخ
نصوص جمموعـة مـن    أورد، فاعمن هذا الدِّ األوَّلففي القسم 

حـىت   م٣٣٩ي الفترة بدًءا من ليلة رحيله إىل روما سنة تغطِّ ،الوثائق
أورد وثائق  ،منه الثَّاين. ويف القسم م٣٤٧عودته إىل اإلسكندريَّة سنة 

، كما اقتبس رسائل م٣٣١ماً من سابقتها، إذ عاد هبا إىل سنة َدأكثر ِق
  .م٣٣٥سطنطني إىل جممع صور سنة قُ

ـ  أمَّـا ،  PG اليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليونانه نصُّ ه نصُّ
  . ΒΕΠفمنشور يف مكتبة اآلباء اليونان  ،اليوناين احملقَّق

  .السَّابقيف املرجع  H.G. Opitzفقد حقَّقه ونشره العامل أوبتز 
H.G. Opitz, op. cit., p. 87-168. 

 ” اجلامعة الكنيسةرسالة عامة إىل أساقفة “- Epistula encyclica  
CPG 2124 — PG 25, 221-240 ; ΒΕΠ 31, 194-201 ; NPNF 2nd ser., vol. IV, 

p. 92-96. 
، وهي دعـوة األسـاقفة ملناصـرة ق.    م٣٣٩كُتبت يف منتصف سنة 
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األريوسي الـذي اغتصـب    اُألسقُفغريغوريوس  أثناسيوس، ولالحتاد ضدَّ
  أقدم املقاالت اجلدليَّة للبابا أثناسيوس.ل هذا املنشور رسي اإلسكندريَّة. وميثِّكُ

ـ  أمَّـا ،  PG ها اليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليوناننصُّ ها نصُّ
  . ΒΕΠفمنشور يف مكتبة اآلباء اليونان  ،اليوناين احملقَّق

  ذكره. السَّابقيف املرجع  Opitzفقد حقَّقها وأعاد نشرها العامل أوبيتز 
H.G. Opitz, op. cit., p. 169-177 

 ” عن موت أريوس سرابيونرسالة إىل“  
Epistula ad Serapion de morte Arii 

CPG 2125 — PG 25, 685-689 ; ΒΕΠ 33, 177-179 ; NPNF 2nd ser., vol. IV, 

p. 564-566. 
ـ  أمَّـا ،  PG ها اليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليوناننصُّ ها نصُّ

  . ΒΕΠفمنشور يف مكتبة اآلباء اليونان  ،اليوناين احملقَّق
ضـمن أعمـال ق.    Opitzفقد حقَّقها وأعاد نشرها العامل أوبيتـز  

  .الرَّسويلأثناسيوس 
H.G. Opitz, op. cit., p. 178-180. 

 ” الرُّهبانرسالة إىل“- Epistula ad monachos   
CPG 2126 — PG 25, 692 sq. ; ΒΕΠ 31, 240-241 ; NPNF 2nd ser., vol. IV, p. 

563-564. 
 الرَّهبانيَّةرية إىل الذين يعيشون السِّ”وهي رسالة أرسلها ق. أثناسيوس 

  .“»وتبعناك شيء ها حنن تركنا كلَّ«مكان قائلني:  يف كلِّ
ـ  أمَّـا ،  PG ها اليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليوناننصُّ ها نصُّ

  . ΒΕΠفمنشور يف مكتبة اآلباء اليونان  ،اليوناين احملقَّق
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  ضمن أعمال ق. أثناسيوس. Opitzفقد حقَّقها وأعاد نشرها أوبيتز 
H.G. Opitz, op. cit., p. 181 sq. 

 ”دفاع إىل اإلمرباطور قسطنطيوس“  
᾿Απολογητικὸς πρὸς τὸν Βασιλέα Κονστάντιον - Apologia ad 

Constantium 

CPG 2129 — PG 25, 596-641 = ΒΕΠ 31, 11-33 ; NPNF 2nd ser., vol. IV, p. 

238-253 ; SC 56. 

  .“دفاع إىل قسطنطيوس”تينيَّة إىل وُيختصر يف الالَّ
، حماوالً فيه أن يكسب مسـاندة  م٣٥٧كتبه ق. أثناسيوس سنة 

  ته اليت يدافع عنها.اإلمرباطور يف قضيَّ
ويف مكتبة اآلبـاء   PG ه اليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليوناننصُّ
  . ΒΕΠاليونان 

م ١٩٥٨يف باريس سنة  Szymusiakحقَّقه وأعاد نشره العامل زاميوسياك 
  .“دفاع عن هروبه”: السَّابق، باإلضافة إىل الكتاب السَّابقيف املرجع 

J.M. Szymusiak, op. cit., SC 56, Paris, 1958, p. 88-132 

 ” نيوأنطيوخوس الكاهَن يوحنَّارسالة إىل“  
Epistula ad Iohannem et Antiochum presb  

CPG 2130 — PG 26, 1165-1168 = ΒΕΠ 33, 88  ; NPNF 2nd ser., vol. IV, p. 

579-580. 

ويف مكتبة اآلباء  PG ها اليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليوناننصُّ
  . ΒΕΠاليونان 
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 ”رسالة إىل بالديوس“ - Epistula ad Palladium   
CPG 2131 — PG 26, 1168-1169 = ΒΕΠ 33, 89 ; NPNF 2nd ser., vol. 

IV, p. 580. 

ويف مكتبة اآلباء  PG ها اليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليوناننصُّ
  . ΒΕΠاليونان 

 ”رسالة إىل دراكونتيوس“ - Epistula ad Dracontium   
CPG 2132 — PG 25, 524-533 =  ΒΕΠ 33, 171-176 ; NPNF 2nd ser., vol. 

IV, p. 557-560. 
 الرَّاهـب ع فيها ق. أثناسـيوس  يشجِّ ،م٣٥٥أو  ٣٥٤كتبها سنة 

اليت ُدعي إليها، وأنـه   اُألسقُفيَّةعلى عدم رفض  Dracontiusدراكونتيوس 
 الرَّهبنةإليها، وعدَّد له بعض قادة  الرُّهبانليس وحده الذي اختري من بني 

 ة، ألنَّبنتيجتـها املرجـوَّ   الرِّسـالة الذين صاروا أساقفة. وقـد أتـت   
دراكونتيوس كان واحداً ضمن جممع األساقفة الذي ُعقد يف اإلسكندريَّة 

  . Hermopolis Parvaف هرموبوليس بارفا سقُكأُ ،م٣٦٢سنة 

ويف مكتبة اآلباء  PG ها اليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليوناننصُّ
  . ΒΕΠان اليون

 ” نيفريقيِّرسالة إىل اإل”أو  “فريقياإرسالة إىل أساقفة“  
Epistula ad Afros 

CPG 2133 — PG 26, 1029-1048 = ΒΕΠ 31, 135-143 ; NPNF 2nd ser., vol. 

IV, p. 489-494. 
اجملـتمعني يف جممـع    ،يف مصـر وليبيـا   أُسقُفاً ٩٠وكُتبت باسم 

فريقيا مـن  إكلريوس كنيسة مشال إ فيها، حيذرون م٣٦٩اإلسكندريَّة سنة 
هو الذي  Ariminumجممع أرميينم  الذين كانوا يزعمون أنَّ ،أتباع أريوس
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روهنم من أوكسـينتيوس  حسم حتديدات جممع نيقية املسكوين. كما حيذِّ
Auxentius ١٩(كنيسة ميالن األريوسي أُسقُف(.  
ويف مكتبة اآلباء  PG ها اليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليوناننصُّ
  . ΒΕΠاليونان 

 ”األنطاكيِّنيرسالة إىل ”أو “ رسالة إىل شعب مدينة أنطاكية“  
Epistula ad Antiochenos 

CPG 2134 — PG 26, 796-809 = ΒΕΠ 31, 124-129 ; NPNF 2nd ser., vol. IV, 

p. 483-486. 
.  Tomus “طومـوس ” M. Geerardويدعوها د. موريس جريارد 

، وهو م٣٦٢باسم اجملمع املنعقد يف اإلسكندريَّة سنة  الرِّسالةوكُتبت هذه 
  والوئام. السَّالمينشد لكنيسة أنطاكية عودة 

ويف مكتبة اآلباء  PG ها اليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليوناننصُّ
  .  ΒΕΠاليونان 

  ة.ة وسريانيَّهلا أيضاً ترمجات قبطيَّة والتينيَّ كما أنَّ
القبطي  النَّصم ١٨٧٥يف باريس سنة  E. Revilloutوقد نشر ريفييو 

  مع ترمجته إىل الفرنسيَّة. ،هلا
E. Revillout, Le concile de Nicée. Seconde série de documents, in 

Journal Asiastique, s. 7,5, Paris, 1875, p. 251 sq. 

 ” جوفيان اإلمرباطوررسالة إىل“ - Epistula ad Jovianum   
CPG 2135 — PG 26, 813-820 = ΒΕΠ 31, 130-134 ; NPNF 2nd ser., vol. IV, 

p. 567-568. 
                                                                            

19- Quasten, J., op. cit., Vol. 3, p. 56.  
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حيث يشرح فيها ق. أثناسـيوس اإلميـان    ،وهي خبصوص اإلميان
احلقيقي الذي يسأل عنه اإلمرباطور. وقد حرَّرها ق. أثناسـيوس طبقـاً   

  .م٣٦٣لرغبة جممع اإلسكندريَّة املنعقد سنة 
ويف مكتبة اآلباء  PG ها اليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليوناننصُّ
  . ΒΕΠاليونان 

 ”رسالة جوفيان إىل أثناسيوس“ - Epistula Joviani ad Athanasium   
CPG 2136 — PG 26, 813. 

  . PG ها اليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليوناننصُّ

 ” األريوسييِّنطلبات“ - Petitiones Arianorum   
CPG 2137 — PG 26, 820-824. 

  . PG ها اليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليوناننصُّ

 ”اجلامعة الرِّسالة“ - Epistula catholica  
CPG 2241 — PG 28, 81-84 = ΒΕΠ 37, 75-76. 

معتربة من األعمال املنسـوبة   ،عهد قريبكانت هذه الرِّسالة منذ 
 ،احلديثة اآلبائيَّة الدِّراساتأثبتت  مثَّ، الرَّسويلأثناسيوس  القدِّيسخطأ إىل 

  ة نسبتها إليه.صحَّ
 اجمللَّـة ، يف م١٩٨٨يف برلني سنة ونشرها  M. Tetzفقد حقَّقها العامل تتز 

األوىل صلة بالعهد اجلديد وبعلوم الكنيسة املتَّ الدِّراسات جملَّة” الدَّوريَّة
)ZNW(“ :م٣٦٢رسالة عامة من جممع اإلسكندريَّة سنة ”، حتت عنوان“.  

M. Tetz, Ein enzyklisches Schreiben der Synode von Alexandrien 

(362), in ZNW 79, 1988, p. 262-281. 
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كتبها ق. أثناسيوس ومـن   ،أهنا رسالة أصيلة Tetzويرى العامل تتز 
إىل  الرِّسـالة ، وأهنا كُتبت قبل م٣٦٢كان معه يف جممع اإلسكندريَّة سنة 

  ).CPG 2134بقليل ( األنطاكيِّني

  فسرييَّة) كتاباته الت٥َّ(
 ”َّق على املزامرييعلالت“ - Expositiones in psalmos   

CPG 2140 — PG 27, 60-545 = ΒΕΠ 32, 33-299. PG 27, 548-589 = ΒΕΠ 

32, 301-323. 
إهلي إهلـي  «ة: يابة عن البشريَّبالنِّ )٢١(املزمور سبِّح هبذا املزمور املسيح كان ُي [إنَّ

. إنه يطلب التفات اآلب، ألنه ينقل إيل نفسه األمور اخلاصة بنا، حـىت  »ملاذا تركتين
وحني عنة، وحيوِّل حنونا وجه اآلب، فإننا حنن الذين كنَّا متـروكني ومطـر  يوقف اللَّ

  .)ΒΕΠ 32,70( بسبب العصيان الذي يف آدم ]
يابـة عـن   حيتوي على صالة مقدَّمة من املخلِّـص بالنِّ  )٦٨(مزمور [هذا املزمور 

يابة عن طبيعة اإلنسـان ...  إمنا صالَّها بالنِّ ،صالة صالَّها املخلِّص كلَّ ة. فإنَّالبشريَّ
استجاب املساكني ومل حيتقـر   الرَّب ألنَّ«وتشري إىل ذلك أواخر املزمور إذ تقول: 

  .)ΒΕΠ 32,164,165( ]»أسراه
 ،نور معرفة املسيح باإلميان ادر منها. فإنَّالصَّ النُّورميكن أن تشري إىل  النَّار [إنَّ

رشد إسـرائيل لـيالً.   الذي كان ُي النَّارمود ا، وقد كان مثاله عاُيعترب نوراً روحي
ـ   خطيئة، فنحن املغشي علينا يف كلِّ ،ومبعىن آخر د قد أنعشنا املخلِّص مـن جدي

 الـرُّوح اليت هي شركة  روحيَّة،عمل صاحل. فقد ألقى فينا مثل نار  عي يف كلِّللسَّ
). فقد صرنا ٤٩:١٢قا لو( »أللقي ناراً على األرض جئُت«. ولذلك قال: القُُدس
يشري إىل نعمـة   النَّار،عمة. إذاً فظهور لنا ملثل هذه النِّحنن الذين تأهَّ بالرُّوحأحياء 
 يوحنَّاحبسب قول  ،اروالنَّ القُُدس الرُّوحألننا اعتمدنا يف املسيح يف  القُُدس، الرُّوح

ص ومثل أشـنان  هو خيرج مثل نار املمحِّ«: األنبياء). وقد قال أحد ١١:٣ متَّـى (
ة قـوَّ  )، ألن٣َّ ،٢:٣خـي  مال( »هبة والذَّصاً ومنقياً للفضَّالقصَّار، فيجلس ممحِّ

  .)٣:٥٠مور (تفسري مز فينا] زغل حترق كلَّ القُُدس الرُّوح



٢٤٨  الكتابات اليونانيَّة -فهرس كتابات آباء كنيسة اإلسكندريَّة 

إىل  )٢٠(“جالمشاهري الرِّ”ق. جريوم أشار يف كتابه  كر أنَّجدير بالذِّو
 De Psalmorum “يف عناوين املزامري”أثناسيوس بعنوان  يسكتاب للقدِّ

Titulis  .واليت حتـوي مالحظـات    ،اليت حتمل نفس هذا االسماملقالة  أمَّا
سـنة   Antonelliاملزامري آية آية، واليت نشرها أنتونيللي  خمتصرة على سفر

، بـل كتبـها   الرَّسويلفهي ليست من كتابات البابا أثناسيوس  ،م١٧٤٦
  ). PG 27, 649-1340 = ΒΕΠ 34( األورشليمي Hesychiusهيسيخيوس 

ه اليوناين منشور يف فنصُّ ،يس أثناسيوسعليق على املزامري للقدِّا التَّأمَّ
  . ΒΕΠويف مكتبة اآلباء اليونان  PG اآلباء اليونانجمموعة 

يف  G.M. Vianوقد حقَّقه وأضاف إليه أجزاء جديدة العـامل فيـان   
نصوص مل يسبق نشرها مـن تفسـري   ”حتت عنوان:  م١٩٧٨روما سنة 

 PG. وقد حقَّق يف هذا الكتاب ما سبق نشره يف الـ “املزامري ألثناسيوس
صيلة واألجزاء اليت تعود إىل آباء آخـرين غـري   وميَّز فيه بني األجزاء األ

  أثناسيوس، كما أضاف إليها أجزاء جديدة مل ُتنشر من قبل.
G.M. Vian, Testi inediti dal Commentario ai Salmi di Atanasio 

(Studia Ephemeridis “Augustinianum” 14), Roma, 1978. 

  . )٢١(يَّة وعربيَّةفسري ترمجات قبطيَّة وجورجهلذا التَّ كما أنَّ
العربيَّة شذرات يف خمطوطات تعـود إىل   التَّرمجةوقد ُحفظ لنا من 

عليق ) حيوي هذا الت٤٦٩َّالقرن احلادي عشر، كما يف خمطوط عريب رقم (
  .)٢٢(الرَّسويلعلى املزامري ألثناسيوس 

مع ترمجة ونشرها  J. Davidفقد حقَّقها دافيد  ،القبطيَّة التَّرمجةأما 
                                                                            

20- De vir. ill. 87. 
21- Samir Khalil, in OCP 43, 1977, p. 186. 
22- U. Zanetti, Abû Maqâr, ms. 469. 



٢٤٩  البابا أثناسيوس الرَّسويل - آباء القرن الرَّابع 

 “)ROCاملسـيحي (  الشَّرق جملَّة”يف  م١٩٢٤ة يف باريس سنة فرنسيَّ
أثناسيوس على املزامري. أجزاء (شذرات)  القدِّيسبيان ”حتت عنوان: 

  .“عن ترمجة قبطيَّة
J. David, Les éclaircissements de saint Athanase sur les psaumes. 

Fragments d’une traduction copte, in ROC 24 (1924), p. 3-57. 

خمتصر وآخر مطوَّل. وقد قام  فيوجد منها نصٌّ ،ريانيَّةالسِّ التَّرمجة أمَّا
، يف جمموعـة  م١٩٧٧يف لوفان سـنة   Thomsonبنشرمها العامل تومسون 

كتابات ”، حتت عنوان: “CSCOالكتابات املسيحيَّة، اجملموعة اليونانيَّة ”
املختصر،  النَّص) ١تفسري املزامري:  - الرَّابعاجلزء  -ة ريانيَّأثناسيوس بالسِّ

  .)٢٣(“املطوَّل النَّص) ٢
R.W. Thomson, Athanasiana Syriaca. Part IV. Expositio in 

Psalmos. 1. Abbreviated Version. 2. Longer Version, CSCO 386-

387, Louvain, 1977.(*) 

 ”السليف السَّ شذرات“ - Fragmenta in catenis  
CPG 2141 

  “شذرات يف تفسري بعض أجزاء من أسفار العهد القدمي”) أ ( 
مانية أسـفار األوىل مـن   عليق على بعض أجزاء من الثَّالتَّ”) ١(

   “كالعهد القدمي، باإلضافة إىل أسفار امللو
Scholia in Octateuchum et Reges 

، يف م١٩٥٩يف الفاتيكان سـنة  ونشرها  Devreesseحقَّقها ديفريس 
ـ التَّ”، ضمن كتابه: “)StTدراسات ونصوص (”سلسلة  ة فاسري اليونانيَّ

  .“ن العهد القدمياألوىل م مانية أسفارالقدمية على الثَّ
                                                                            

   .العربيَّة اللُّغةإىل  الدَّير (دير أنبا مقار)أحد رهبان  ،ترجم هذا الكتاب -٢٣



٢٥٠  الكتابات اليونانيَّة -فهرس كتابات آباء كنيسة اإلسكندريَّة 

R. Devreesse, Les anciens commentateurs grecs de l’Octateuque et 

des Rois (StT 201), Città del Vaticano, 1959, p. 104 sq. 
يف تفسري سفر  )٢٤(سبع شذرات فقط يف خمطوط بربريينوقد وصلتنا 

تعليقاً  Catena of Nicephorus، كما تضيف سلسلة نيسيفوروس التَّكوين
؛  ٢٣:٣؛  ٢١:٣؛  ١٠:٣؛  ١٧:٢؛  ٦:١؛  ١:١(ثامناً، وذلك على اآليات 

  .)٢٠-١٨:٤اخل ؛ -٣١:٥
فقد وصلنا تعليق على آية واحدة مـن هـذا    ،ا عن سفر اخلروجأمَّ

  .)٤:٢٨(فر السِّ

  Scholia in Iob - “تفسري سفر أيوب”) ٢(
PG 27, 1344-1348. 

  . PG يف جمموعة اآلباء اليونان ةها اليوناين منشورنصِّبوصلتنا شذرة منه 
، يف جمموعة م١٨٨٨يف باريس سنة ونشرها  Pitraحقَّقها بيترا  كما
  .“خمتارات مقدَّسة”وريَّة بعنوان: الدَّ الدِّراسات

I.B. Pitra, Analecta sacra V, Paris, 1888, p. 21-26. 

  Scholia in Isaiam - “تفسري سفر إشعياء”) ٣(
يف رومـا سـنة    Maiنشرها الكاردينال ماي  ،وصلتنا شذرات منه

  .“ة اجلديدةاملكتبة اآلبائيَّ”، ضمن جمموعة: م١٨٣٥
A. Mai, Nova Patr. Bibl. VI, 2, Romae, 1853, p. 239. 

  Scholia in Baruch - “تفسري سفر باروخ”) ٤(
يف مدينـة ليـون    Ghislerوصلتنا شذرات منه نشرها قدمياً جيسلر 

                                                                            
24- Codex Barb. 569.  



٢٥١  البابا أثناسيوس الرَّسويل - آباء القرن الرَّابع 

  .“إرميا نبوءةيف ”، حتت عنوان: م١٦٢٣بفرنسا سنة 
M. Ghisler, In Ieremian prophetam ... III, Lugduni, 1623, p. 346. 

  Scholia in Danielem - “دانيال تفسري”) ٥(
يف رومـا سـنة    Maiوصلتنا شذرات منه نشرها الكاردينال ماي 

  .“دماءجمموعة جديدة من كتابات القُ”، ضمن جمموعة: م١٨٢٥
A. Mai, Script. veter. nova coll. I, 2, Roma 1825, p. 189. 

  “تفسري سفر نشيد األناشيد”) ٦(
Scholia in Canticum canticorum 
PG 27, 1348-1349 = ΒΕΠ 35, 11-17. 

 يف جمموعة اآلباء اليونـان  ةمنشور ،نصها اليوناينبوصلتنا شذرة منه 
PG  ، ويف مكتبة اآلباء اليونانΒΕΠ .  

  “شذرات يف تفسري بعض أجزاء من أسفار العهد اجلديد”) ب ( 
  Scholia in Matthaeum - “متَّى القدِّيستفسري إجنيل ”) ٧(

PG 27, 1364-1389 ;  ΒΕΠ 35, 19-33. 
 يف جمموعة اآلباء اليونان ةمنشور ،ها اليونايننصِّبوصلنا شذرات منه 

PG  ، ويف مكتبة اآلباء اليونانΒΕΠ .  

  Scholia in Marcum - “مرقس القدِّيستفسري إجنيل ”) ٨(
يف رومـا سـنة    Possinusنشرها بوسـينوس   ،وصلنا شذرات منه

  .“مرقس سالسل اآلباء اليونان يف اإلجنيل حبسب”، حتت عنوان: م١٦٧٢
P. Possinus, Catena graecorum patrum in evangelium secundum 

Marcum, Romae, 1672, p. 102, 250, 319. 



٢٥٢  الكتابات اليونانيَّة -فهرس كتابات آباء كنيسة اإلسكندريَّة 

  Scholia in Lucam - “لوقا القدِّيستفسري إجنيل ”) ٩(
PG 27, 1392-1404 = ΒΕΠ 35, 35-41. 

 منشور يف جمموعة اآلباء اليونان ،ها اليونايننصِّبوصلنا شذرات منه 
PG  ، ويف مكتبة اآلباء اليونانΒΕΠ .  

  Scholia in Iohannem - “يوحنَّا القدِّيستفسري إجنيل ”) ١٠(
ملحق قاموس الكتاب املقدَّس ”يف  Devreesseأشار إليها ديفريس 

)DBS(“.  
Cf. R. Devreesse, in DBS I, col. 1200. 

  Scholia in Actus - “تفسري سفر األعمال”) ١١(
PG 26, 1316-1317. 

ليوناين منشـور يف جمموعـة اآلبـاء    ، ونصُّه اوصلنا شذرات منه
  . PG اليونان

يف أكسفورد خـالل   Cramerذرات نشرها العامل كرامر وهذه الشَّ
اليونان  سالسل اآلباء”، حتت عنوان: م١٨٤٤-١٨٣٨من سنة  السَّنوات

  .“يف أسفار العهد اجلديد
I.A. Cramer, Catena graecorum patrum in Novum Testamentum, 

Oxonii, 1838-1844, III, p. 8, 39, 51, 80, 85, 86, 130, 140, 263. 

  Scholia in Pauli epistulas - “تفسري رسائل ق. بولس”) ١٢(
PG 27, 1404 ; PG 26, 1217D-1221 = ΒΕΠ 33, 184-186 ; 35, 76-78. 

وهي تنحصر حتديداً يف تعليق عن آية واحدة من رسالة ق. بـولس  
مـن   أُخرى، وآية )١٦:٦كورنثوس ١(األوىل إىل أهل كورنثوس  الرَّسول
  .)١:٦(عربانيني  العربانيِّنيرسالة 



٢٥٣  البابا أثناسيوس الرَّسويل - آباء القرن الرَّابع 

  . PG هما اليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليوناننصُّ

  Scholia in epistulas catholicas -  “اجلامعة الرَّسائلتفسري ”) ١٣(
PG 27, 396D. 

  .  PG يف جمموعة اآلباء اليونان ةها اليوناين منشورنصِّبوصلنا شذرة منه 
 السَّنواتيف أكسفورد خالل  Cramer كما نشرها أيضاً العامل كرامر

سالسل اآلباء اليونان يف أسفار ”، حتت عنوان: م١٨٤٤-١٨٣٨من سنة 
  .“اجلديدالعهد 

I.A. Cramer, Catena graecorum patrum in Novum Testamentum, 

Oxonii, 1838-1844, VIII, p. 70, 29 - 71, 6 ; p. 100, 7-20. 

  “إىل كورنثوس الثَّانية الرِّسالةتفسري ”) ١٣(
Scholia spuria in ii Corinth 

PG 27, 1404-1408. 

. الرَّسـويل ة نسبته إىل البابا أثناسيوس ثبت عدم صحَّ ،وهو تفسٌري
اليوناين منشور يف جمموعـة اآلبـاء    هنصُّ. وووصلنا يف شذرات بسيطة

  . PG اليونان

  سكيَّة) كتاباته الن٦ُّ(
ها اليوناين األصـلي، ولكـن   سكيَّة يف نصُِّوجدت بعض كتاباته النُّ

ة واجلورجيَّـة  مينيَّتينيَّة واألرمعظمها ُحفظ لنا يف ترمجات كثرية منها الالَّ
سكيَّة يف موضـوع  ريانيَّة والقبطيَّة والعربيَّة. وتتركز معظم كتاباته النُّوالسِّ

، إذ عاجل ق. أثناسيوس هذا املوضوع يف مناسبات  On Virginity البتوليَّة



٢٥٤  الكتابات اليونانيَّة -فهرس كتابات آباء كنيسة اإلسكندريَّة 

. )٢٥(“الرِّجـال مشـاهري  ”كثرية كما خيربنا بذلك ق. جريوم يف كتابه 
  اخلاصة هبذا املوضوع. الرَّسائلوفيما يلي حصر هبذه املقاالت أو 

 ”مقالة يف البتوليَّة“ - Λόγος περὶ παρθενίας    
CPG 2145 

 Discourse on Virginity“ حديث عن البتوليَّة”ى أيضاً: وهي ُتسمَّ
 ،احلديثـة  الدِّراسات. وقد أثبتت  Sermo de virginitate الالَّتينيَّةوهي يف 

  . الرَّسويلنسبة هذه املقالة للبابا أثناسيوس 
يف  البتوليَّـة ويرسلها ق. أثناسيوس إىل العذارى الالئي يعشن حياة 

. وهـو يصـف   الدَّيركعرائس للمسيح، وليس يف  ،بيوهتن بني أقربائهن
امـات العامـة   هاب إىل احلمَّرهن من الذِّ. وحيذِّ“ةاملالئكيَّ”حياهتن بـ 

 ،وقراءة األسـفار املقدَّسـة   ،كونوالسُّ ،مترسن الصَّواملسارح، بل ميا
  على أن يبقني فقريات. ،وترتيل املزامري، وأن يعملن لقوام حياهتن

 ،ات يف العهد القـدمي م املؤلِّف قائمة طويلة ألمثلة من شخصيَّقدِّوُي
. ويـذكر فقـرة   السَّبعينيَّة التَّرمجة، وهو يقتبس من البتوليَّةعاشوا حياة 

  مطوَّلة من أعمال بولس وتكال .
  اليوناين هلذا املقالة مفقود. والنَّص

، السَّـابع أو  السَّـادس ريانيَّة اليت تعود إىل القـرن  واملخطوطة السِّ
 القـدِّيس تنسـب هـذا العمـل إىل     )٢٦(واحملفوظة يف املتحف الربيطاين

 اليونانيَّـة األرمينيَّة للمقالة واليت ُترمجت من  التَّرمجةأثناسيوس. وكذلك 
أثناسيوس.  قد ُوجدت ضمن جمموعة كتابات ق. السَّادس،مباشرة يف القرن 

                                                                            
25- De vir. ill. 87.  
26- Addit., 14.607 of the British Museum.  



٢٥٥  البابا أثناسيوس الرَّسويل - آباء القرن الرَّابع 

  ة نسبتها إليه.د صحَّيؤكِّ ،حمتوى ومضمون هذه املقالة فضالً عن أنَّ
ريانيَّة ونشرها سنة السِّ التَّرمجةبتحقيق  J. Lebon لوبونوقد قام العامل 

أعمال ”، حتت عنوان: “وميزايونل” جملَّةمترمجة إىل الفرنسيَّة يف م ١٩٢٧
  .“أثناسيوس للقدِّيسمنسوبة  البتوليَّة، مقالة حول السِّريانيَّةأثناسيوس 

J. Lebon, Athanasiana syriaca I. “Un λόγος περὶ παρθενίας 
attribué à saint Athanase d’Alexandrie”, in Muséon 40 (1927), p. 209-

218 (textus) ; p. 219-226 (translatio). 

فقد ُحفظ يف ترمجة أرمينيَّة، حقَّقه ونشره  ،الكامل للمقالة النَّص أمَّا
ـ  م ١٩٣٥يف برلني سنة  R. P. Caseyالعامل كاسي  ة يف مع ترمجـة أملانيَّ

مقالـة كتبـها   ”حتت عنوان:  “)SABتقارير أكادميية العلوم األملانية (”
  .“البتوليَّةأثناسيوس عن 

R.P. Casey, Der dem Athanasius zugeschriebene Traktat περὶ 
παρθενίας, in SAB 33 (1935), p. 1026-1034 (textus) ; p. 1035-1045 

(translatio). 
أصـل هـذه    على أنَّ Caseyوكاسي  Lebon لوبونمن  فق كلٌّويتَّ

  خرى.غات أُقبل أن ُيترجم إىل لُ ،املقالة كان باليونانيَّة
م ١٩٩٤الذي نشره سـنة   D. Brakkeالعامل براك  أنظر أيضاً كتاب

  .“سكيَّةأصالة كتابات أثناسيوس النُّ”ة بعنوان: باإلجنليزيَّ
D. Brakke, The Authenticity of the Ascetic Athanasiana, in 

Orientalia 63, 1994, p. 17-56. 

 ” ـ ـ رسالة إىل العذارى الالئي يذهنب إىل أورشليم للصَّ دن الة ويُع
  .“يس أثناسيوس رئيس أساقفة اإلسكندريَّةللقدِّ

CPG 2146 



٢٥٦  الكتابات اليونانيَّة -فهرس كتابات آباء كنيسة اإلسكندريَّة 

عنواهنا املختصر كمـا ورد   أمَّا الرِّسالة.هذا هو العنوان املطَّول هلذه 
  . Epistula ad virgins “رسالة إىل العذارى” :فهو الالَّتينيَّة،يف 

ث ق. أثناسيوس إىل جمموعة يتحدَّ الرِّسالة،من هذه  األوَّلويف اجلزء 
ُعدن من زيارة لبيت حلم وأورشليم. وهو يشعر باألسف مـن   ،عذارى

أنه ميكنـهن   يؤكد هلنَّ لكنَّهحنوهن على مغادرهتن هذه األماكن املقدَّسة، 
  . النِّهايةإىل سة أن يبقني مع املسيح يف حياة مقدَّ

ختتص  ،ةمع قوانني تفصيليَّ “مقالة يف البتوليَّة”فهو  الثَّايناجلزء  أمَّا
الشيطان،  ر ضدََّهبضرورة السَّ شيء، ذه احلياة. وينصح املؤلِّف قبل كلِّهب

ث مع اآلخرين مناقشاً سلوك العذراء يف الكنيسة، وكيف جيب أن تتحدَّ
ـ  سَّ. ويدين املؤلِّف احلياة املشتركة للنُّاحملبَّةبروح   ،نياك من كـال اجلنَس

  حتت سقف واحد. يعيشون والذين 
صورة طبـق   النَّصورمبا يكون ترمجة سريانيَّة،  يف الرِّسالةوُحفظت 

فالبد أنه كـان   ،األصل أمَّاماً. َدأكثر ِق أُخرىاألصل من ترمجة سريانيَّة 
تنتسـب إىل   ،وأسـلوهبا ومضـموهنا   الرِّسالةخصائص  باليونانيَّة. وكلُّ

  .الرَّسويلأثناسيوس  القدِّيس
م ١٩٢٨سـنة   J. Lebon لوبونالعامل  ،وُنشرها السِّريانيَّة التَّرمجةحقَّق 

أعمال أثناسـيوس  ”حتت عنوان:  “لوميزايون” جملَّةمترمجة إىل الفرنسيَّة يف 
  .“يس أثناسيوس اإلسكندري، رسالة منسوبة للقدِّالسِّريانيَّة

J. Lebon, Athanasiana syriaca II “Une Lettre attribuée à saint 

Athanase d’Alexandrie”, Le Muséon 41 (1928) p. 169-216 . 

الـذي صـدر يف سـنة     D. Brakkeوانظر أيضاً كتاب العامل براك 
  ابق ذكره.ة، والسَّباإلجنليزيَّ م١٩٩٤



٢٥٧  البابا أثناسيوس الرَّسويل - آباء القرن الرَّابع 

 ”إىل العذارى رسالة“ - Epistula ad virgines   
CPG 2147 

صفحة. وقد اقتبس منـها   ٦٥وصلتنا يف ترمجة قبطيَّة فقط، وحتوي 
بدون   De virginibus “عن العذارى”يف كتابه ق. أمربوسيوس بإسهاب 

فقد اقتبس منها  ،ق. شنودة األترييب أمَّاأن يذكر املصدر الذي أخذ عنه. 
لرئيس األساقفة  “رسالة”فقرة مطوَّلة، مشرياً بوضوح إىل أنه أخذها من 

) أشـار إىل  م٥٤٤+األنطـاكي (  أفـرامي  كر أنَّأثناسيوس. وجدير بالذِّ
  .)٢٧(يس أثناسيوسللقدِّ “العذارىرسالة إىل ”

عليم عـن الكريسـتولوجي، أي   شرحاً ممتازاً للتَّ الرِّسالةم هذه وتُض
  ووحدة أقنومه. ،املسيح السيِّدطبيعة 

يف بـاريس سـنة   ونشرها  L. Th. Lefort لوفوروقد حقَّقها العامل 
يف ”حتـت عنـوان:    “لوميزايون” جملَّةة يف مترمجة إىل الفرنسيَّ م١٩٢٩
  .“يس أثناسيوسللقدِّ البتوليَّة

L. Th. Lefort, “S. Athanase, Sur la virginité”, in Le Muséon 42 

(1929), p. 197-264. 
 م يف١٩٥٥فرنسـا سـنة   ونشـرها يف   ،أيضاً لوفوركما حقَّقها 

 القـدِّيس ”حتت عنـوان:   “)CSCO( شرقيَّة مسيحيَّةجمموعة كتابات ”
  .“ةة بالقبطيَّورعويَّة أثناسيوس، رسائل فصحيَّ

L. Th. Lefort, “S. Athanase, Lettres Festales et Pastorales en copte”, 

CSCO 150 (1955), p. 73-99 (textus) ; CSCO 151 (1955), p. 55-80 

(translatio) , Louvain, 1955. 

هة، مته مشـوَّ مقدِّ Lefort لوفورواملخطوط القبطي الذي استعان به 
                                                                            

27- Photius, PG 103, 993.  



٢٥٨  الكتابات اليونانيَّة -فهرس كتابات آباء كنيسة اإلسكندريَّة 

راسـات  الدِّ ايل ال يشري إىل اسم املؤلِّف وال عنوان املقالـة. إالَّ أنَّ وبالتَّ
  فها احلقيقي. ق. أثناسيوس هو مؤلِّ أثبتت أنَّ ،قةاملدقِّ

ة الذي صدر يف باإلجنليزيَّ D. Brakkeوانظر أيضاً كتاب العامل براك 
  ابق ذكره.، والسَّم١٩٩٤سنة 

 ” أثناسيوس رئيس األساقفةتعليمات ووصايا للعذارى ألبَّا“   
CPG 2148 

 Praecepta ad “وصايا للعذارى”هو:  الالَّتينيَّةالعنوان املختصر يف 

virgines معروفة قبل منتصف  مل تكن ،. ُحفظت يف شذرات قبطيَّة فقط
بعـد أن   م١٩٤٩سنة نشرها و لوفورالعامل وقد حقَّقها  .القرن العشرين

ـ اكتشفها يف خمطوط عثر عليه يف  دين، دير األنبا شنودة رئيس املتوحِّ
  .  )٢٨(وهو حمفوظ اآلن يف املكتبة األهلية بباريس

، “ةالفضيلة اإلهليَّ”  ب البتوليَّة، ،يدعو ق. أثناسيوس ،ويف هذه املقالة
  .“حمفوظة هللاة ذبائحيَّموهبة ”، و“ثروة الكنيسة”و

ة إرادهتا واختيارها وعزمها ها حبريَّبيعة، ولكنَّفالعذراء هي امرأة بالطَّ
  يف جسد مائت. ،بيعة لتحيا حياة غري مائتةتتجاوز الطَّ الرَّاسخ،
صائح اليت ترد يف هذه املقالة من جهة ثبات العذارى يف دعوهتن والنَّ

إذ جنـد نفـس    ،فق متاماً مـع فكـر ق. أثناسـيوس   يتَّ ،ونظام حياهتن
  .اُألخرىاملصطلحات والوصايا يف مقاالته 

جملَّـة  يف  هاونشر م١٩٤٩هذه املقالة مرَّة أوىل سنة  لوفورق حقَّ
جمموعـة  ”يف  م١٩٥٥أعاد نشرها سنة  مثَّ Le Muséon “لوميزايون”

                                                                            
28- Cod Paris. B. N. 130.  



٢٥٩  البابا أثناسيوس الرَّسويل - آباء القرن الرَّابع 

أثناسيوس،  القدِّيس”حتت عنوان:  “)CSCOكتابات مسيحيَّة شرقيَّة (
  .“ة بالقبطيَّةة ورعويَّرسائل فصحيَّ

L. Th. Lefort, “S. Athanase, Lettres Festales et Pastorales               

en copte”, CSCO 150 (1955), p. 99 (textus) ; CSCO 151 (1955), p. 80-

82 (translatio) , Louvain, 1955. 

الـذي صـدر يف سـنة     D. Brakkeوانظر أيضاً كتاب العامل براك 
  سالة.ابق ذكره، ولو أنه ينكر أصالة هذه الرِّة، والسَّباإلجنليزيَّ م١٩٩٤

 ” بدايتها مفقودة البتوليَّةمقالة عن“  
Tractatus acephalus de virginitate  

CPG 2149 
ات العهد القـدمي الـيت   ويورد فيه املؤلِّف قائمة طويلة بشخصيَّ

باركها اهللا مثل أخنوخ ونوح وأبرآم ويعقـوب ويوسـف وموسـى    
بنفس األسلوب الذي اسـتخدمه   البتوليَّةوهارون ... اخل. وهو ميتدح 

  .“وصايا للعذارى”مؤلِّف 
 األهليَّـة ُحفظت املقالة يف خمطوط قبطي حمفـوظ اآلن يف املكتبـة   

يف م ١٩٥٥سـنة   لوفوريعود إىل القرن احلادي عشر، نشره  )٢٩(بباريس
 القـدِّيس ”حتت عنـوان:   “)CSCOجمموعة كتابات مسيحيَّة شرقيَّة (”

  .“ة بالقبطيَّةورعويَّ فصحيَّةأثناسيوس، رسائل 
L. Th. Lefort, “S. Athanase, Lettres Festales et Pastorales en copte”, 

CSCO 150 (1955), p. 101-106 (textus) ; CSCO 151 (1955), p. 82-84 

(translatio) , Louvain, 1955. 
تعليمات ووصايا ”ذكرها  السَّابقتنتمي إىل املقالة  ،هذه املقالة أنَّ وُيظنُّ

                                                                            
29- Cod. Paris. B. N. 131. 



٢٦٠  الكتابات اليونانيَّة -فهرس كتابات آباء كنيسة اإلسكندريَّة 

  لف. التَّ قد أصاهبما ،هذه املقالةمة وخامتة مقدِّ إذ أنَّ ،“للعذارى

 ”شذرات ُحفظت يف كتابات أنبا شنودة وموسى وقسطنطني األسيوطي“.  
Fragmenta apud Sinuthium, Moysen et Constantinum Assiutenum 

CPG 2150 

، يف املرجـع  م١٩٥٥سنة  لوفور. نشرها قبطيَّةوُحفظت يف ترمجة 
  ذكره. السَّابق

L. Th. Lefort, ibid., p. 106-109 (textus) ; p. 85-87 (translatio). 

الـذي صـدر يف سـنة     D. Brakkeوانظر أيضاً كتاب العامل براك 
  ابق ذكره.ة، والسَّباإلجنليزيَّ م١٩٩٤

 ” سفْوضبط النَّ احملبَّةرسالة يف“  
Epistula de caritate et temperantia 

CPG 2151 
، قبطيَّةُحفظت لنا يف ترمجة  الرَّسويل،يس أثناسيوس وهي رسالة للقدِّ

 A. vanس. وجـدها األب النشـوت   فْوضبط النَّ احملبَّةتعاجل موضوع 

Lantschoot يعود إىل القرن احلادي عشر  )٣٠(يف خمطوط باملتحف الربيطاين
 القدِّيسرسالة أبينا ”عشر للميالد، وحتمل يف املخطوط عنوان:  الثَّاينأو 

أبَّا أثناسيوس رئيس أساقفة اإلسكندريَّة يف موضـوع   ،كرامة املكرَّم بكلِّ
  . “ ἐγκράτειαس فْوضبط النَّ ἀγάπη احملبَّة

يف م ١٩٢٧ة هلا سنة ة مع ترمجة فرنسيَّبالقبطيَّ الرِّسالةوُنشرت هذه 
أثناسيوس عن موضوع  القدِّيسرسالة ”حتت عنوان:  “لوميزايون” جملَّة
  .“سفْوضبط النَّ احملبَّة

                                                                            
30- Or. 8802. 



٢٦١  البابا أثناسيوس الرَّسويل - آباء القرن الرَّابع 

A. van Lantschoot, “Lettre de saint Athanase au sujet de l’amour et  

de la tempérance”, in Le Muséon 40 (1927), p. 265-292  .  
قابلها عظة قبطيَّة ي الرِّسالةهذه  ليوضح أنَّ ،بعد ذلك لوفورجاء  مثَّ

 املكرَّم بكلِّ القدِّيسقاهلا أبونا  Catechesisتعليم أو عظة ”طويلة بعنوان: 
حني حنق واحد مـن اإلخـوة    ،دينكرامة، أبَّا باخوميوس رئيس املتوحِّ

مطابقة الكلمات والعبـارات بـني تلـك     . وإنَّ)٣١(“هبان على أخيهالرُّ
، اُألخرىعن  اواحدة منهما قد نقلت حرفي حتتِّم أنَّ ،وهذه العظة الرِّسالة

  إالَّ إن كانتا كلتامها قد نقلتا عن مصدر آخر.  
 ،ين متوازينيني يف عموَدصَّكال النَّ L. Th. Lefort لوفورولقد وضع 

أثناسيوس.  القدِّيسعن  النَّصباخوميوس هو الذي نقل  القدِّيس ثبت أنَّلُي
هـذه   َبَت. ويبدو أنه كَ)٣٢(صقيقي للنَّهو املؤلِّف احل ،ق. أثناسيوس وأنَّ

 جملَّـة يف  م١٩٣٣أحباثه هذه سنة  لوفورة مباشرة. ونشر بالقبطيَّ الرِّسالة
  .“أثناسيوس كاتب قبطي القدِّيس”حتت عنوان:  “لوميزايون”

L. Th. Lefort, St. Athanase écrivain copte, in Le Muséon 46 (1933) p. 

1-33. 
 مسيحيَّةجمموعة كتابات ”يف  م١٩٥٥سنة  الرِّسالةأعاد نشر هذه  مثَّ
ة أثناسيوس، رسـائل فصـحيَّ   القدِّيس”حتت عنوان:  “)CSCO( شرقيَّة
  .“ةة بالقبطيَّورعويَّ

L. Th. Lefort, “S. Athanase, Lettres Festales et Pastorales en copte”, 

                                                                            
 .E.Aة بواسطة بـودج  ها القبطي مترمجاً إىل اإلجنليزيَُّنشرت هذه العظة بنصِّ -٣١

W. Budge  م.١٩١٣يف لندن سنة  
E.A. Budge, Coptic Apocrypha in The Dialect of Upper Egypt, London, 

1913, p. 35-98. 
32- J. Quasten, op. cit., p. 48. 



٢٦٢  الكتابات اليونانيَّة -فهرس كتابات آباء كنيسة اإلسكندريَّة 

CSCO 150 (1955), p. 110-120 (textus) ; CSCO 151 (1955), p. 88-98 

(translatio) , Louvain, 1955. 

الـذي صـدر يف سـنة     D. Brakkeوانظر أيضاً كتاب العامل براك 
  ابق ذكره.ة، والسَّباإلجنليزيَّ م١٩٩٤

 ”قبطيَّة شذرات“ - Fragmenta  
CPG 2152 

  ذكره. السَّابقيف املرجع  L. Th. Lefort لوفورنشرها 
L. Th. Lefort, ibid., p. 121-138 (textus) ; p. 99-109 (translatio). 

الـذي صـدر يف سـنة     D. Brakkeوانظر أيضاً كتاب العامل براك 
  ابق ذكره.ة، والسَّباإلجنليزيَّ م١٩٩٤

 ”مقتطفات“ - Excerpta  
CPG 2153 

  ابق ذكره.يف املرجع السَّ لوفورنشرها 
L. Th. Lefort, ibid., p. 139 sq. (textus) ; p. 110 sq. (translatio). 

 ”) إىل العذارىعربيَّةرسالة (“ - Epistula ad virgines   
CPG 2154 

يف  B. Evettsوجدها العـامل إيفيـتس    ،ى منها أجزاء فقطوقد تبقَّ
 كتابات اآلبـاء ”يف جمموعة  م١٩٠٧، ونشرها سنة العربيَّة باللُّغةخمطوط 
  كنيسة اإلسكندريَّة. ، ضمن تاريخ بطاركة“(PO) الشَّرقيِّني

B. Evetts, History of the Patriarchs of the Coptic Church of 

Alexandria, PO I, (1907), p. 404 sq. 

م ١٩٣٥يف باريس سنة  L. Th. Lefort لوفوركما درسها أيضاً العامل 



٢٦٣  البابا أثناسيوس الرَّسويل - آباء القرن الرَّابع 

  .“لوميزايون” جملَّةيف 
L. The Lefort, in Le Muséon 48 (1935), p. 73. 

الـذي صـدر يف سـنة     D. Brakkeوانظر أيضاً كتاب العامل براك 
  ابق ذكره.ة، والسَّباإلجنليزيَّ م١٩٩٤

 ” ٣٣(“إىل العذارى أُخرىرسالة(  
CPG 1004 — ANF VIII, p. 55-60. 

ملخطوط  األمهيَّة،اكتشافاً يف غاية  L.Th. Lefort لوفوراكتشف العامل 
األبيض بسوهاج، وهو حمفـوظ اآلن يف   الدَّيرعثر عليه يف  القبطيَّة، باللُّغة

لثي ما كان ُيعرف يف أكثر من ثُ . ووجد فيه أنَّ)٣٤(املكتبة األهلية بباريس
ينسـبه   ،“رسالة كليمندس األوىل إىل العـذارى ”ترمجة سريانيَّة باسم 

 ،سـالة القبطيَّة للرِّ التَّرمجة املخطوط إىل ق. أثناسيوس نفسه. والسيَّما أنَّ
األبيض يعـود   الدَّيرخمطوط  رياين هلا، حيث أنَّالسِّ النَّصبكثري من أقدم 

ـ وائر الرَّالدَّ أنَّ ،ا يوضِّحممَّ .أو اخلامس للميالد الرَّابعإىل القرن  ة يف هبانيَّ
األنبا شـنودة رئـيس    فإنَّ ،. ويف احلقيقةالرِّسالةقد عرفت هذه  ،مصر
  القبطي. النَّصا من هذا قد اقتبس ،وتلميذه أنبا ويصا ،ديناملتوحِّ

 “لوميزايـون ” جملَّـة يف  م١٩٢٩ ة سنةاكتشافه بالفرنسيَّ لوفورونشر 
ـ  ‘البتوليَّةيف ’هل مقالة ”بعنوان:  يس كليمنـدس أم للقـدِّ   للقـدِّيس  يه

  .“أثناسيوس؟
L.Th. Lefort, “Le De Virginitate de saint Clément ou de saint 

Athanase?”, Le Muséon 40 (1927), p. 254-264 & 42 (1929), 265-269. 
 الرَّسوليِّنياآلباء ”ضمن كتاب  م١٩٥٢سنة  النَّصوأُعيد طبع هذا 

                                                                            
   .الرُّوماينموجودة ضمن أعمال كليمندس  -٣٣

34- Cod. Paris. B. N. 131.  



٢٦٤  الكتابات اليونانيَّة -فهرس كتابات آباء كنيسة اإلسكندريَّة 

  .)٣٥(“القبطيَّة باللُّغة
L.Th. Lefort, Les Pères Apostoliques en copte, CSCO 135, Louvain 

1952, p. 32-43. 

  ) شذرات خمتلفة٧(
 ” ةحَّوالصِّ املرضعن“ - De morbo et valetudine   

CPG 2160 — NPNF 2nd ser., vol. 4. 

 .Fقة، ونشرها ديكامـب  وقد ُحفظت هذه املقالة يف شذرات متفرِّ

Diekamp  املسـيحي   الشَّـرق خمتارات مـن  ”يف م ١٩٣٨يف روما سنة
)OCA(“  :ةخمتارات آبائيَّ”حتت عنوان“.  

F. Diekamp, Analecta patristica (OCA), Roma, 1938, p. 5-9. 

الـذي صـدر يف سـنة     D. Brakkeوانظر أيضاً كتاب العامل براك 
  ابق ذكره.ة، والسَّباإلجنليزيَّ م١٩٩٤

 ” اآلن نفسي قد انزعجتالرَّبعظة عن قول :“  
Homilia in illud : Nunc anima mea turbata est 

CPG 2161 — PG 26, 1240-1244. 

  ).٢٧:١٢ يوحنَّاوهي عظة عن (
  . PG منشور يف جمموعة اآلباء اليونان ،ها اليونايننصُّ

يف فينيسيا سـنة   E. Tayeciنشرها تاييسي  أرمينيَّةهلا ترمجة  كما أنَّ
أثناسيوس بطريرك اإلسكندريَّة، عظاتـه   القدِّيس”حتت عنوان: م ١٨٩٩

                                                                            
يس أثناسيوس، وثبت عـدم  منسوب للقدِّ“ يف البتولية”هناك أيضاً مقال   -٣٥
 القدِّيسضمن بعض الكتابات املنسوبة خطأ إىل  ،إشارة إليه ُتة نسبته إليه، أوردصحَّ

  ).CPG 2248( الرَّسويلأثناسيوس 



٢٦٥  البابا أثناسيوس الرَّسويل - آباء القرن الرَّابع 

  .)٣٦(“ورسائله وحواراته
E. Tayeci, S. Athanasii patriarchae of Alexandriae 

homiliae,epistulae et controversae (armeniace), Venetiis, 1899, p. 

64-67. 

 ”رسالة تشجيع إىل العذارى“  
Epistula exhortatoria ad virgines 

CPG 2162 — PG 26, 1240 & 82, 1028. 

  .)٣٧(خ ثيؤدوريت يف تارخيه الكنسيأوردها املؤرِّ ،وهي شذرة
  . PG منشور يف جمموعة اآلباء اليونان ،ها اليونايننصُّ

  .م١٩٥٤ة سنة مع ترمجة أملانيَّ L. Parmentierنشرها بارمينتييه وقد 
الـذي صـدر يف سـنة     D. Brakkeوانظر أيضاً كتاب العامل براك 

  ابق ذكره.ة، والسَّباإلجنليزيَّ م١٩٩٤

 ”رسالة إىل إبسيخيوس“ - Epistula ad Eupsychium   
CPG 2163 — PG 26, 1245-1248. 

 . PG ها اليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليوناننصُّ

 ”رسالة إىل ديودورس“ - Epistula ad Diodorum  
CPG 2164 — PG 26, 1261A-1262B ; NPNF 2nd ser., vol. IV, p. 580. 

  . PG ها اليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليوناننصُّ

                                                                            
  “.رسالة ق. أثناسيوس إىل إبيكتيتوس”هذا الكتاب يف  ُتسبق أن ذكر -٣٦

37- Hist. Eccl., II, 14, 13. 



٢٦٦  الكتابات اليونانيَّة -فهرس كتابات آباء كنيسة اإلسكندريَّة 

 ”شذرات أخرى“  - Alia fragmenta    
CPG 2165 — PG 26, 1224-1262 ; 1293-1296 ; 1320-1332 = ΒΕΠ 33, 

186-219. 
بعضـها معـروف    ،لـه  أُخرىقة من أعمال وهي نصوص متفرِّ

 .M. وقد حصرها دكتور موريس جـريارد  الَيوموبعضها مفقود حىت 

Geerard  منشور يف جمموعـة اآلبـاء    ،ها اليونايننصُّ .شذرة له ٣١يف
  . ΒΕΠ، ويف مكتبة اآلباء اليونان  PG اليونان

  Dubiaة نسبتها إليه ت صحَّأعماله اليت مل يثُب
حمفوظة  الرَّسويل،أثناسيوس  القدِّيسهناك أعمال كثرية منسوبة إىل 

وجورجيَّة وعربيَّة، كتبها أشخاص على مدى  وأرمينيَّةيف ترمجات قبطيَّة 
وليضـمنوا حفظهـا يف    ،لتنال شـهرهتا  ،ونسبوا أعماهلم إليه التَّاريخ،

ة مشكوك يف صحَّ ،من هذه األعمال األيام. وبعٌض املخطوطات على مرِّ
ة وبعضها اآلخر ثبت عـدم صـحَّ   Dubiaأثناسيوس  القدِّيسنسبتها إىل 

  .  Spuriaإليه  انسبته

يس أثناسيوس والزالـت  ثبتاً باألعمال املنسوبة للقدِّ أورُدوفيما يلي 
  : Dubia -ة نسبتها إليه يقُّن من صحَّللتَّ ،والبحث الدِّراسةقيد 

  ) أعماله احملفوظة باليونانيَّة ومل ُتنشر بعدأ ( 
 ” الرَّبعظة يف صعود“ - Oratio in ascensionem domini   

CPG 2171 
ها اليوناين حمفوظ يف خمطوط دير سانت كاترين جببل سيناء حتت نصُّ

وهو خمطوط من القـرن  ، )وجه١٣٩-ظهر١٢٢(ورقات  يوناين) ٤٩٢(رقم 



٢٦٧  البابا أثناسيوس الرَّسويل - آباء القرن الرَّابع 

  امليالدي، ومل ُينشر بعد. التَّاسعأو  الثَّامن
  وهلا ترمجة أرمينيَّة نشرها العامل تاييسي.

E. Tayeci, op. cit.,(ad n. 2202), p. 263-280. 

 ”الشُّهداءة عن مجيع عظ“ - Oratio in omnes martyres   
CPG 2172 — BHG 1191a  

  ومل ُتنشر هذه العظة بعد.

  القبطيَّة فقط التَّرمجة) أعماله احملفوظة يف  ب (
  القبطيَّة فقط. التَّرمجةأعماله املنشورة عن  )١(

 ” واخلصام احملبَّةعظة عن“ - De caritate et discordia   
CPG 2180 

يف ونشـرها   E.A. Budgeُحفظت يف ترمجة قبطيَّة، وحقَّقها بودج 
مـع ترمجـة    الصَّعيديَّة،هجة القبطيَّة م، وقد نشرها بالل١٩١٠َّلندن سنة 

أثناسـيوس رئـيس أسـاقفة     القدِّيسحديث ”ة هلا حتت عنوان: إجنليزيَّ
  .“ينونةمحة والدَّ) عن الرَّاإلسكندريَّةراكويت (

E. A. Budge, The Discourse of Saint Athanasius, Archbishop of 

Rakote, on Mercy and Judgment, in Coptic Homilies in the Dialect of 

Upper Egypt, London, 1910, p. 58-65 (textus) ; p. 204-211 

(translatio). 

 القـدِّيس ضـمن أعمـال    ،يوناين مقابل هلذه العظة وقد ورد نصٌّ
  ).CPG 2929الكبري (باسيليوس 



٢٦٨  الكتابات اليونانيَّة -فهرس كتابات آباء كنيسة اإلسكندريَّة 

 ” ل الكرَّامنيثََم عنعظة“  
CPG 2181 

. قبطيَّة، وُحفظت يف ترمجة )١٦-١:٢٠ متَّـى (وهي على فصل إجنيل 
م مع ترمجة ١٩١٠يف لندن سنة ونشرها  Budgeوقد حقَّقها العامل بودج 

  .اإلجنليزيَّةإىل  الصَّعيديَّةالقبطيَّة  اللَّهجة
E. A. Budge, op. cit., in Coptic Homilies in the Dialect of Upper 

Egypt, London, 1910, p. 80-89 (textus) ; p. 226-234 (translatio). 

 ”صالة ألثناسيوس قبل نياحته“    
Oratio Athanasii antequam moreretur 

CPG 2182 
ونشرها  Budge: وقد حقَّقها العامل بودج قبطيَّةُحفظت يف ترمجة 

إىل  الصَّـعيديَّة القبطيَّـة   اللَّهجـة م مع ترمجة من ١٩١٥يف لندن سنة 
 الصَّـعيديَّة  باللَّهجـة عة نصوص قبطيَّة متنوِّ”حتت عنوان:  اإلجنليزيَّة

  .“ليا)(هلجة مصر الُع
E. A. Budge, Miscellaneous Coptic Texts in the Dialect of Upper 

Egypt, London, 1915, p. 503-511 (textus), 1012-1020 (translatio). 

 ”عظة عن عهد إبراهيم وإسحق ويعقوب“  
Testamentum patriarcharum Abraham, Isaac et Jacob 

CPG 2183  
م ١٩٠٠يف روما سنة  I. Guidiوصلتنا يف ترمجة قبطيَّة، ونشرها جويدي 

  .“)RAL( األهليَّةة تقارير األكادمييَّ”يف 
I. Guidi, in RAL, ser. V, 9 (1900), p. 157-180 ; 223-264. 



٢٦٩  البابا أثناسيوس الرَّسويل - آباء القرن الرَّابع 

  .)٣٨()٤١٠، ٤٠٤(هلا ترمجة عربيَّة يف خمطوط رقم  كما أنَّ

 ” آالم يسوع املسيح عنعظة“    
CPG 2184 

. وقـد   In passionem“ يف اآلالم”باسم  الالَّتينيَّةوتأيت اختصاراً يف 
يف أحـد   J. B. Bernardinاكتشفها برنـاردين  و .قبطيَّةوصلتنا يف ترمجة 

مبكتبة نيويورك، ونشرها  Pierpont Morganبيريبونت مورجان  خمطوطات
حتـت   “)JThS( الالَّهوتيَّـة  الدِّراسات جملَّة”يف  م١٩٣٧يف لندن سنة 

  .“أثناسيوس للقدِّيسعظة قبطيَّة منسوبة ”عنوان: 
J. B. Bernardin, A Coptic Sermon attributed to St. Athanasius, in 

JThS 38 (1937), p. 113-129. 

 ” املوت ونقضعن لعازر“ - De Lazaro e mortuis revocato   
CPG 2185 

، وكانت هذه العظة ضمن عشر عظـات  قبطيَّةُحفظت يف ترمجة 
ُوجدت يف سنكسار كان ُيستخدم يف أيام اخلمسني املقدَّسـة   أُخرى،

يف دير رئـيس   Whitsuntideلعيد العنصرة  التَّايلوحىت هناية األسبوع 
  .)٣٩(املالئكة ميخائيل يف احلامول جنوب الفيوم

مترمجة م ١٩٤٠سنة ونشرها  J. B. Bernardinوقد حقَّقها برناردين 
ة واألدب، حتـت عنـوان:   اميَّغات السَّة للُّاألمريكيَّ اجمللَّةيف  اإلجنليزيَّةإىل 
  . “إقامة لعازر”

 J.B. Bernardin, The Resurrection of Lazarus, in American Journal 

of  Semitic Languages and Literature 57 (1940), p. 262-290. 
                                                                            

38- U. Zanetti, Abû Maqâr, ms. 404, 410 (bis). 
39- Quasten, J., op. cit., vol. 3, p. 51. 



٢٧٠  الكتابات اليونانيَّة -فهرس كتابات آباء كنيسة اإلسكندريَّة 

 ”ٌهبانالرُّ إىل حديث“ - Allocutio ad monachos   
CPG 2186 

 A. vanالنتشـوت  ، وحقَّقـه ونشـره األب   قبطيَّةُحفظ يف ترمجة 

Lantschoot  يف  الرُّهبـان إىل  حديثٌ” حتت عنوان: ةبالفرنسيَّم ١٩٤٣سنة
  .“يس أثناسيوسزيارهتم للقدِّ

A. van Lantschoot , Une allocution à des moines en visite chez S. 

Athanase, in Angelicum 20 (1943), p. 249-253  .  

ة، ضمن كتابه: باإلجنليزيَّ م١٩٩٤سنة  D. Brakkeكما درسه براك 
  نفى أصالته.، حيث “ةسكيَّأصالة أعمال أثناسيوس النُّ”

D. Brakke, The Authenticity of the Ascetic Athanasiana, in 

Orientalia 63, 1994, p. 17-56. 

 ”َّعن مرمي والدة اإلله أريوس عظة ضد“  
Homilia adversus Arium, de S. genetrice dei Maria 

CPG 2187  
ونشرها  L.Th. Lefort لوفور، وحقَّقها العامل قبطيَّةُحفظت يف ترمجة 

يس عظة للقدِّ”حتت عنوان:  “لوميزايون” جملَّةة يف بالفرنسيَّم ١٩٥٨سنة 
  .“ات مدينة تورينوأثناسيوس يف برديَّ

 L. Th. Lefort, L’homélie de S. Athanase des Papyrus de Turin, in 

Muséon 71 (1958)   .  

 ” أسبوع الفصح عنعظات“.  
CPG 2188 

  Exhortationes “عظات”تينيَّة باسم اختصاراً يف الالَّوتأيت 
 .O.H.Eُحفظت يف ترمجة قبطيَّة، وكان دكتور أزولـد بورمسـتر   



٢٧١  البابا أثناسيوس الرَّسويل - آباء القرن الرَّابع 

Burmester  قد اكتشف ثالث عظات عن أسبوع الفصح، يف ترمجة قبطيَّة
حتت  “لوميزايون” جملَّةيف  م١٩٣٢منسوبة للبابا أثناسيوس. ونشرها سنة 

  .“ارس األسبوع املقدَّسعظات يف قطم”عنوان: 
O. H. E. Burmester,  The Homilies or Exhortations of the Holy Week 

Lectionary, Le Muséon 45 (1932) p. 44-48 ; 65-67  .  

 ”شذرات“ - Fragmenta  
CPG 2189  

 .Eُحفظت يف ترمجة قبطيَّة فقط، وقد حقَّقها العـامل هوسـيلمان   

Husselman  املعهد البيزنطي، ضمن جمموعة  جملَّةيف م ١٩٥٠سنة ونشرها
وهو العامل املشهور يف دراسة  . Crumتكرمياً للعامل كرام  ،مقاالت مهداة
  ات.ونشر القبطيَّ

E. Husselman, Bulletin of the Byzantine Institute 2 (1950), p. 319-

337 (Studies in Honour of W.E. Crum). 

 ”س وثيؤدوروس (تادرس)رسالة إىل أورسيسيو“  
Epistula ad Orsiesium et Theodorum 

CPG 2190 
ونشـرها   Lefort لوفورُحفظت يف ترمجة قبطيَّة، وقد حقَّقها العامل 

حيوي حياة ق. بـاخوميوس،   الصَّعيديَّة بالقبطيَّةعن خمطوط م ١٩٣٣سنة 
  .“)CSCO( شرقيَّة مسيحيَّةجمموعة دراسات ”يف 

L. Th. Lefort, S. Pachomii Vitae sahidice scriptae, CSCO 99 - 100 

(1933-1934, 1952), p. 346. 

 “لوميزايون”يف مكتبة  م١٩٤٣كما نشرها أيضاً يف لوفان بفرنسا سنة 
  .“يس باخوميوسر القبطيَّة للقدَِّيالسِّ”حتت عنوان: 



٢٧٢  الكتابات اليونانيَّة -فهرس كتابات آباء كنيسة اإلسكندريَّة 

L. Th. Lefort, Les Vies coptes de S. Pachôme (Biblioth. du Muséon 

16), Louvain, 1943, p. 380. 

 ” معوالطَّ القتلعظة عن“ - Homilia de homicidis et avaris   
CPG 2191 

بالقبطيَّـة  ونشرها  Lefort لوفور، وحقَّقها قبطيَّةُحفظت يف ترمجة 
بعنـوان:   “)CSCO( شـرقيَّة  مسيحيَّةجمموعة كتابات ”، يف الصَّعيديَّة

  .“عيديَّةباخوميوس املكتوبة بالقبطيَّة الصَّ القدِّيسحياة ”
L. Th. Lefort, S. Pachomii Vita sahidice scriptae, CSCO 99 - 100 

(1933 - 1934, 1952), p. 347-350.  

  ) أعماله غري املنشورة واحملفوظة يف ترمجة قبطيَّة فقط٢(
نه إ “CPGفهرس اآلباء اليونان ”يقول دكتور موريس جريار مؤلِّف 

) من الوصف CPG 2192-2197مها حتت أرقام (استقى املعلومات اليت يقدِّ
يف كتابـه   “تيتو أورالنـدي ”ات اإليطايل مه عنها عامل القبطيَّالذي قدَّ

  .“القبطيَّة واألدب القبطي اللُّغةمبادئ ”
Tito Orlandi, Elementi di lingua e letteratura copta, Milano, 1970, p. 

77 sq.(*) 
 ”يف البنديكسيت“ - In pentecosten   

CPG 2192 
كتـالوج  ”مـن   األوَّليف اجلـزء   L. Depuydtانظر: دبويـت  

 “ Pierpont Morganبيريبونت مورجان املخطوطات القبطيَّة يف مكتبة 
  .م١٩٩٣والذي نشره يف لوفان (بلجيكا) سنة 

L. Depuydt, Catalogue of Coptic Manuscripts in the Pierpont 

Morgan Library I et II (Corpus of Illustrated Manuscripts 4 et 5 : 



٢٧٣  البابا أثناسيوس الرَّسويل - آباء القرن الرَّابع 

Oriental Series 1 et 2), Leuven, 1993, I, p. 348. 

 ”َّوميف الص“ - De jejunio  
CPG 2193 

 ” يل وما بعدهاللَّ نصفيف صديق“ - In Lucan 11, 5 - 15   
CPG 2194 

  ذكره. السَّابقيف املرجع  L. Depuydtدبويت انظر: 
L. Depuydt, op. cit., I,  p. 354. 

 ” ويف ميخائيل رئيس املالئكة٢٢:١٩، و٩:٢١يف الويني ،“  
In Leviticum 21,9 et 19,22 et in Michaelem archangelum. 

CPG 2195 
  ذكره. السَّابقيف املرجع  L. Depuydtدبويت انظر: 

L. Depuydt, op. cit., I,  p. 227-228. 

 الشَّرق جملَّة”، يف م١٩٩٤يف اليبزج سنة  Witteكما درسه ويت 
 )٦٠٢(قبطي من خمطوط رقـم   نصٌّ”، حتت عنوان: “)OCاملسيحي (
مـن   حقًّاهل هو  -  Pierpont Morganبيريبونت مورجان  من مكتبة

  “.كتابات أثناسيوس؟
B. Witte, Der koptische Text von M 602 f. 52-f. 77 der Pierpont 

Morgan Library - wirklich ein Schrift des Athanasius, in OC 78, 

1994, p. 123-130 

 ”َّويف ميخائيل رئيس املالئكةمع، يف القتل والط“  
In homicidium et cupiditatem et in Michaelem archangelum 

CPG 2196 

  ذكره. السَّابقيف املرجع  L. Depuydtدبويت انظر: 



٢٧٤  الكتابات اليونانيَّة -فهرس كتابات آباء كنيسة اإلسكندريَّة 

L. Depuydt, op. cit., I,  p. 228. 

 ” يف ميخائيل وجربائيل رئيسي املالئكة أُخرىعظة“  
In Michaelem et Gabrielem archangelos 

CPG 2197 

  ذكره. السَّابقيف املرجع  L. Depuydtدبويت انظر: 
L. Depuydt, op. cit., I,  p. 228. 

 ” املسيح صعوديف“ - De ascensione Christi  
CPG 2198 

ـ  )١٣١(هذه العظة موجودة يف خمطوط قبطي رقم  ة باملكتبة األهليَّ
، وهو خمطوط من القرن احلادي عشـر. ومل   ٨بباريس، يف الورقة رقم 

  ُينشر بعد.

  فقط األرمينيَّة التَّرمجة(ج) أعماله احملفوظة يف 
  فقط األرمينيَّة التَّرمجة) أعماله املنشورة عن ١(
 ”َّرمسيَّرون يف فعل اخلري والشَّ النَّاس القائلني: إنَّ ضد“  

Contra eos qui dicut homines dei iussu facere bonum et malum 

CPG 2201 
يف  م١٩٦٧يف لوفان (بلجيكا) سـنة   G.A. Eganمقالة نشرها إجيان 

  .“مقالة منسوبة ألثناسيوس”حتت عنوان:  “لوميزايون” جملَّة
G. A. Egan, A Treatise attributed to Athanasius, in Le Muséon 80 

(1967), p. 139-151. 

 ”إىل أريوس“ - Ad Arium   
CPG 2202 



٢٧٥  البابا أثناسيوس الرَّسويل - آباء القرن الرَّابع 

، حتـت عنـوان:   م١٨٩٩يف فينيسيا سنة  E. Tayeciنشرها تايسي 
  .“أثناسيوس بطريرك اإلسكندريَّة، عظاته، رسائله وحواراته القدِّيس”

E. Tayeci, S. Athanasii patriarchae of Alexandriae homiliae,epistulae 

et controversae (armeniace), Venetiis, 1899. 

 ” الثَّالوثيف“ - De trinitate   
CPG 2203 

  .السَّابقيف املرجع  E. Tayeciنشرها تايسي 
E. Tayeci, op. cit., p. 238-242. 

 ” املسيح الديميف“ - De natitvitate Christi  
CPG 2204  

  .السَّابقيف املرجع  E. Tayeciنشرها تايسي 
E. Tayeci, op. cit., p. 258-263. 

 ” والدة اإلله القدِّيسةيف“ - In s. deiparam  
CPG 2205  

  .السَّابقيف املرجع  E. Tayeciنشرها تايسي 
E. Tayeci, op. cit., p. 284-291. 

 ” البتوليَّةدائمة  اإللهوالدة  القدِّيسةيف“  
In s. deiparam semper virginem 

CPG 2206 
  .السَّابقيف املرجع  E. Tayeciنشرها تايسي 

E. Tayeci, op. cit., p. 292-311. 



٢٧٦  الكتابات اليونانيَّة -فهرس كتابات آباء كنيسة اإلسكندريَّة 

 ” املقدَّس الصَّليبعظة يف مدح“ - Encomium in s. crucem   
CPG 2207 

  .السَّابقيف املرجع  E. Tayeciنشرها تايسي 
E. Tayeci, op. cit., p. 312-323. 

 ”فريقيسالة إىل يوستينوس (أغسطينوس) اإلر“  
Epistula ad Justinum Africanum (Augustinum) 

CPG 2208 
  .السَّابقيف املرجع  E. Tayeciنشرها تايسي 

E. Tayeci, op. cit., p. 345-346. 

 ”رؤيا أثناسيوس“ - Visio Athanasii   
CPG 2209 

  .السَّابقيف املرجع  E. Tayeciنشرها تايسي 
E. Tayeci, op. cit., p. 493-499. 

 CPGيف ملحق هذا الفهـرس   ،ويضيف مؤلِّف فهرس اآلباء اليونان

Supplementum َّهذه الرؤيـا هلـا مـا يقابلـها يف      اه أنَّاستدراكاً مؤد
)، وأيضـاً يف   G. Graf, Geschichte I, p. 276-279املخطوطات العربيَّـة ( 

ة القبطيَّة. وقد ترمجها تيتو أورالندي من القبطيَّة إىل اإليطاليَّ تطااملخطو
الذي  “عظات قبطيَّة”، ضمن كتابه “وصايا لإلكلريوس”حتت عنوان: 

  .م١٩٨١ورينو سنة تنشره يف 
Tito Orlandi, Omelie copte (Corona Patrum 7), Torino, 1981, p. 47-57. 

 ” إسطفانوس القدِّيس مدحعظة يف“  - Encomium in s. Stephanum   
CPG 2210 



٢٧٧  البابا أثناسيوس الرَّسويل - آباء القرن الرَّابع 

  .السَّابقيف املرجع  E. Tayeciنشرها تايسي 
E. Tayeci, op. cit., p. 500-515. 

  فقط األرمينيَّة التَّرمجة) أعماله غري املنشورة واحملفوظة يف ٢(
 ”رسالة إىل كنيسة أنطاكية“  

Epistula ad Ecclesiam Antiochenam 

CPG 2211 (1) 

 األرمينيَّة الدِّراسات جملَّة”يف  J.P. Mahéمل ُتنشر بعد. وذكرها ماهي 
)REA(“  م١٩٧٨سنة.،  

J.P. Mahé, in REA 13, 1978/1979, p. 411. 

 ” اإلقرار باإلميان’من كتاب عنوانه  القُُدس الرُّوحشذرة عن‘ “.  
Fragmentum de Spiritu sancto ex libro qui inscribitur Professio fidei 

CPG 2211 (2) 

  .“)REA( األرمينيَّة الدِّراسات جملَّة”يف  J.P. Mahéذكرها ماهي 
J.P. Mahé, in REA 13, 1978/1979, p. 411. 

 ” املقدَّس الصَّليبمدح يف“  
Panegyricum in sanctam crucem 

CPG 2211 (3) 

  .“)REA( األرمينيَّة الدِّراسات جملَّة”يف  J.P. Mahéذكرها ماهي 
J.P. Mahé, in REA 13, 1978/1979, p. 411. 

 ” اجلامعة الرَّسائلتفسري“ - Commentarii in Epistulas catholicas  
CPG 2211 (4) 

  .“)REA( األرمينيَّة الدِّراسات جملَّة”يف  J.P. Mahéذكرها ماهي 



٢٧٨  الكتابات اليونانيَّة -فهرس كتابات آباء كنيسة اإلسكندريَّة 

J.P. Mahé, in REA 13, 1978/1979, p. 411-412. 

  رجيَّة معاًوني األرمينية واجلرمجَتأعماله احملفوظة يف التَّ)  د (
 ” مينا وهريموجنيس ويوجرايف القدِّيسنيآالم“  

Passio ss. Minae, Hermoginis et Eugraphi 

CPG 2212 
  ذكره. السَّابقعن األرمينيَّة يف املرجع  E. Tayeciنشرها العامل تايسي 

E. Tayeci, op. cit., p. 516-532. 
ـ  G. Peradzeكما ذكر بريادز  ة، وجودها يف املخطوطات اجلورجيَّ

األدب املسيحي القدمي ”، حتت عنوان: “املسيحي الشَّرق جملَّة”وذلك يف 
  .“اجلورجي التَّقليديف 

G. Peradze I, Die alt-christliche Literatur in der georgischen 

Überlieferung, in Oriens Christianus III, 3-4 (1928-1929), p.115 n. 14. 

  اجلورجيَّة فقط التَّرمجة) أعماله احملفوظة يف  (ه
 ”أسئلة وأجوبة“ - Quaestiones et responsiones   

CPG 2214 

  .السَّابقيف املرجع  G. Peradzeذكرها بريادز 
G. Peradze I, op. cit., p. 115 n.15 

  ريانيَّة فقطالسِّ التَّرمجة(و) أعماله احملفوظة يف 
 ”اقتباسات وردت عند ساويرس األنطاكي“  

Citationes apud Severum Antiochenum 

CPG 2217 



٢٧٩  البابا أثناسيوس الرَّسويل - آباء القرن الرَّابع 

االقتباسات املأخوذة من أعمـال   Chr. Lashلقد مجع العامل الش 
أثناسيوس يف كتابات ساويرس األنطاكي يف ملحق للكتـاب   القدِّيس

، يف م١٩٧٤يف بـاريس سـنة    Kannengiesserالذي نشره كاننجيسر 
هوت عنـد  ياسة والالَّالسِّ”، حتت عنوان: “التَّاريخالهوت ”جمموعة 

  .“أثناسيوس اإلسكندري
Vide elenchum editum a Chr. Lash, Saint Athanase dans les écrits de 

Sévere d’Antioche, apud Ch. Kannengiesser, Politique et Théologie 

chez Athanase d’Alexandrie (Théologie historique 27), Paris, 1974, p. 

377-394. 

 ” املعموديَّةيف“ - De baptismate  
CPG 2218 

 S.P. Brockُحفظت لنا يف ترمجة سريانيَّة فقط، وحقَّقها العامل بروك 
، “)OCاملسـيحي (  الشَّـرق  جملَّة”، يف م١٩٧٧يف اليبزج سنة ونشرها 

  .“عن املعموديَّة منسوبة إىل أثناسيوسرسالة ”حتت عنوان: 
S.P. Brock, A baptismal address attributed to Athanasius, in OC 61, 

1977, p. 92-102. 

 ” البتوليَّةيف“ - De virginitate  
CPG 2219 

  وُحفظت لنا يف ترمجة سريانيَّة فقط، ومل ُتنشر بعد.
ذكره، حيث يرجِّح أهنا  السَّابق D. Brakkeانظر يف ذلك كتاب براك 

  مقالة غري أصيلة، أي أهنا ليست ألثناسيوس.
D. Brakke, The Authenticity of the Ascetic Athanasiana, in 

Orientalia 63, 1994, p. 17-56, speciatim p. 47-49, qui putat opus 

spurium esse. 



٢٨٠  الكتابات اليونانيَّة -فهرس كتابات آباء كنيسة اإلسكندريَّة 

  العربيَّة فقط التَّرمجةاحملفوظة يف  أعماله(ز)  
CPG 2220 

 اللُّغـة أثناسيوس يف  للقدِّيسانظر الكم الكبري من العظات املنسوبة 
  . G. Grafالعربيَّة، وذلك يف فهرس العامل جورج جراف 

G. Graf, Geschichte I, p. 310-316. 

 .)٣١٥، ٣١٤( وخصوصاً ص

  Spuriaة نسبتها إليه عدم صحَّ َتَباألعمال اليت ثَ
فهـرس  ”يف كتابه:  Maurice Geerardيورد دكتور موريس جريارد 

مصنَّفاً منشوراً ومنسوباً  ٨٣ Clavis Patrum Graecorum “اآلباء اليونان
ة عـدم صـحَّ   ،اآلبائيَّة الدِّراساتوأثبتت  الرَّسويل.أثناسيوس  للقدِّيس

  .  )٤١(يف جمموعته Migneعمالً أورده ميين  ٦٩. ومن بينها )٤٠(نسبتها إليه
بإيراد اهلام منـها   مكتفياًذكر هذه املصنَّفات تفصيالً،  أغفلوسوف 

  على سبيل املثال:

 ” األريوسييِّن ضدَّ الرَّابعةاملقالة“ - Oratio IV Contra Arianos  
CPG 2230 — PG 26, 468-520 = ΒΕΠ 30, 306-330 ; NPNF 2nd ser., vol. IV, 

p. 433-447. 

 األريوسـييِّن  مقاالت األوىل ضـدَّ  الثَّالث إىل أنَّ أشرُتوسبق أن 
)CPG 2093 الرَّابعة) هي وحدها األصيلة دون املقالة.  

                                                                            

40- CPG 2230 - 2312  

  . PGمن جمموعة ميين  ٢٨ اجمللَّدمعظمها يقع يف  -٤١



٢٨١  البابا أثناسيوس الرَّسويل - آباء القرن الرَّابع 

 ” أبوليناريوس وضدَّ التَّجسُّدكتابان عن“  
De Incarnatione contra Apollinarium libri II 

CPG 2231 — PG 26, 1093-1165 = ΒΕΠ 37, 267-298. 

مكتوبان قبل بداية القرن اخلامس.  ،نيين الكتاَبهذَ لماء أنَّويرى الُع
كما توجـد هلمـا    PGهما اليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليونان ونصُّ

أهنمـا   كان ُيظـنُّ  ،. وإىل عهد قريبوأرمينيَّةترمجات التينيَّة وسريانيَّة 
  .الرَّسويلألثناسيوس 

 ” القُُدس والرُّوح الثَّالوثكتاب عن“  
Libre de trinitate et spiritu sancto 

CPG 2233 — PG 26, 1191-1218. 

   وهو حمفوظ فقط يف ترمجة التينيَّة منشورة يف جمموعة اآلباء اليونان.

 ”قانون اإلميان املنسوب ألثناسيوس“ -  Symbolum “Quicumque”  
CPG 2295 — PG 28, 1581-1592. 

ترجم عنها إىل اليونانيَّة. وقـد  وُمتينيَّة الالَّ باللُّغةوهو مكتوب أصالً 
 .امليالدي السَّابعابتداء من القرن  ،أثناسيوس القدِّيسيف الغرب باسم  اشتهر

  أنه مكتوب يف الغرب يف عصر الحق ألثناسيوس. ،ولكن من الواضح

 ” اإلميانإقرار“ - Expositio Fidei  
CPG 2804 — PG 25, 200-208 ; NPNF 2nd ser., vol. IV, p. 84-85. 

،   PGمنسوب خطأ ألثناسيوس يف جمموعة اآلباء اليونان  النَّصهذا 
. وقـد دلَّـت    NPNFة آلباء نيقية وما بعد نيقيـة  اإلجنليزيَّ التَّرمجةويف 

أنقرة. لذلك جاء  أُسقُفوس لفه هو مارسلمؤلِّ على أنَّ ،األحباث احلديثة
  .  CPGاليونان ضمن كتابات هذا األخري يف فهرس اآلباء 



٢٨٢  الكتابات اليونانيَّة -فهرس كتابات آباء كنيسة اإلسكندريَّة 

 ”مقالة يف البتوليَّة“ - De virginitate  
CPG 2248 — PG 28, 252-281 = ΒΕΠ 33, 59-73. 

بني مؤيِّد ومعارض لنسبتها  الدِّراساتها من بعد أن نالت املقالة حقَّ
كتابـات   تقييماً دقيقاً لكلِّ M. Aubineauإىل ق. أثناسيوس، قدَّم أوبينو 

ة نسـبة هـذه   ، وأثبت عدم صحَّالبتوليَّةأثناسيوس عن موضوع  القدِّيس
هنـاك   غويَّة، إذ وجـد أنَّ نظراً لغايتها وأسلوهبا ومفرداهتا اللُّ ،املقالة إليه

  .اُألخرى كلمة يف املقالة مل يستخدمها ق. أثناسيوس أبداً يف كتاباته ١٢١
سك، يف تاريخ النُّ تهاهلا أمهيَّ ،غريةهذه املقالة الصَّ فإنَّ ،وبرغم ذلك

ة ماً هلا نصائح تفصـيليَّ ء املسيحيَّة، مقدِّالسلوك العذر ال دليالً عمليإذ متثِّ
اها بصلوات مجيلة. وليس هناك من عن واجباهتا كعروس املسيح، ممداً إيَّ

  .)٤٢(دليل يشري إىل تاريخ كتابتها
مدينة  أعيد نشرها يف مثَّ،  PGوقد ُنشرت يف جمموعة اآلباء اليونان 

 Casey. ومن بعد ذلك درسـها كاسـي   م١٩٠٥سنة  Leipzigاليبزج 
ة سـبانيَّ غات كثرية، ومن بينها اإل، وُترمجت إىل لُم١٩٢٦وآخرون سنة 

  .م١٩٤٩سنة 

 ”الذين اجتمعوا يف نيقية ٣١٨  ال تعاليم اآلباء“  
Didascalia cccxviii patrum Nicaenorum 

CPG 2298 — PG 28, 1637-1644. 

ها اونشـر  Thurnمع العامل تورن  R. Riedingerحقَّقها العامل ريدجنر 
 السَّـنويَّة شـرة  النَّ”، يف م١٩٨٥) سـنة  النِّمسا(عاصمة  Wien فيينَّايف 
تعـاليم اآلبـاء   ”، حتت عنـوان:  “)JÖBمسا (راسات البيزنطيَّة بالنِّللدِّ

                                                                            

42- Quasten, J., op. cit., vol. 3, p. 45 ; CPG 2248  



٢٨٣  البابا أثناسيوس الرَّسويل - آباء القرن الرَّابع 

هبـان يف  إىل الرُّ مانية عشر بنيقية، وجمموعة أقوال مرسـلة المثائة والثَّالثَّ
  .“)١١١٥(خمطوط باريس اليوناين رقم 

R. Riedinger - Homilia. Thurn, Die Didascalia cccxviii Patrum 

Nicaenorum und das Syntagma ad monachos im Codex Parisinus 

graecus 1115 (a. 1276), in JÖB 35, 1985, p. 75-92. 

 ”قوانني أثناسيوس“ - Canones Athanasii   
CPG 2302 

يف لندن  W. E. Crumمع العامل كرام  W. Riedelنشرها العامل ريدل 
قوانني أثناسيوس اإلسـكندري.  ”ة، حتت عنوان: م باإلجنليزي١٩٠٤َّسنة 
  .“ان القبطي والعريب مع ترمجة هلماصَّالنَّ

W. Riedel - W. C. Crum, The Canons of Athanasius of Alexandria. The 

Arabic and Coptic Versions, edited and translated, London, 1904.  
دراسة كاملة هلذه القوانني اهلامة يف كتـاب مسـتقل    أفردُتوقد 
علـى   معتمـداً  “قوانني البابا أثناسيوس بطريرك اإلسكندريَّة”بعنوان: 

 ، وهو خمطـوط الرَّاهب هها نوموكانون مقارمخسة خمطوطات هلا، من أمهِّ
 امللكيَّةحمفوظ يف املكتبة األهلية بباريس، وخمطوط املكتبة  )٢٥١عريب (رقم 

 )٢٦٣/ مسلسل ٢ق( ، وأيضاً خمطوط رقم)١٠١٨١عريب (بربلني حتت رقم 
  .)٤٣(أنبا مقار القدِّيسمبكتبة دير 

لماء يف حماولة إثبات نسبة هذه القوانني إىل من الُع وقد اجتهد كثٌري
جـراف  جـورج  ، ومن بينهم ريدل، وكرام، وسويلالرَّالبابا أثناسيوس 

رأى أهنا قوانني تعود إىل  G. Dixاألب جرجيوري دكس  إالًّ أنَّ .وآخرون
فهـا.  د اسـم مؤلِّ بدون أن حيدِّ السَّادس،أواخر القرن اخلامس أو بداية 

                                                                            
43- U. Zanetti, Abû Maqâr, ms. 263, p. 38. 
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أن  أمكـنين ية امتدت بضعة شهور، وبعد دراسة متأنِّ الرَّب،ومبعونة من 
، البطريرك م)٤٩٦-٤٨٩( الثَّاينأهنا قوانني من وضع البابا أثناسيوس  أُثبت
  .املرقسيَّةوالعشرين من باباوات الكرازة  الثَّامن

 ” ريانيَّة)(السِّ أثناسيوسأنافورا“ - Anaphora Athanasii   
CPG 2304 

سـنة   A. Baumstarkهري أنطون بومشتارك نشرها العامل األملاين الشَّ
حتـت   “)OCاملسيحي ( الشَّرق” جملَّةيف  السِّريانيَّةة عن مترمج م١٩٠٢

  .“أثناسيوس القدِّيسا ليتورجيَّ”عنوان: 
A. Baumstark, Eine syrische “Liturgia s. Athanasii”, in Oriens 

Christianus (OC) 2, 1902, p. 90-129. 

 ” ثيوبيَّة)(اإل أثناسيوسأنافورا“ - Anaphora Athanasii   
CPG 2305 

يف  اإلثيوبيَّةمترمجة عن م ١٩٢٧سنة  S. Euringerنشرها يورينجر 
 القـدِّيس أنـافورا  ”حتت عنـوان:   “)OCاملسيحي ( الشَّرق” جملَّة

  .“اإلثيوبيَّةأثناسيوس 
S. Euringer, Die äthiopische Anaphora des hl. Athanasius, in Oriens 

Christianus (OC) s. 3, 2 (1927), p. 243-298. 

 ”حمادثة بني أثناسيوس وباخوميوس“.  
Colloquium Athanasii et Pachomii 

CPG 2310 

 J. van derفظت يف شذرات قبطيَّة، وحقَّقها العامل فليـت  وقد ُح

Vliet  خمتـارات البوالندسـت   ”، يف م١٩٩٢يف بروكسل سنة ونشرها
)AnB(“ :أثناسيوس: حمادثة  والقدِّيسباخوميوس  القدِّيس”، حتت عنوان
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  .“غري أصيلة منسوبة إليهما
J. van der Vliet, S. Pachôme et S. Athanase : un entretien apocryphe, 

in AnB 110, 1992, p. 21-27. 

  كثرية منها: أُخرىإىل جانب عظات 
 ” وصليبه الرَّبعظة عن آالم“  

Homilia de passione et cruce domini 

CPG 2247 — PG 28, 185-249 ; BHG 446g ; BHGn 449h. 

 متَّـى ( »ى موضع اجلمجمـة ... لجثة، وهو املُسمَّوأتوا إىل موضع ُيقال له ُج«[
مجمة، هـذا الـذي   وال ُصلب إالَّ يف موضع اجلُ ،م يف مكان آخر). مل يتأل٣٣:٢٧َّ

ُدفن فيه مـن بعـد    أنهدون إنه يوجد فيه قرب آدم. ويؤكِّ العربانيِّنيمو يقوله عنه معلِّ
م أن ب من مناسبة املوضع. فإنه كان يتحـتَّ عنة. فإن كان األمر هكذا، فأنا متعجِّاللَّ

 خطيئـة م يف ذلك املوضع حىت ينقض يتألَّ -ل د آدم األوَّوهو يريد أن جيدِّ - الرَّب
ـ أنت ُت«آدم مسع  ايل يرفعها عن سائر جنسه. وحيث أنَّآدم، وبالتَّ راب راب وإىل ُت

وبـدالً   .عنةيف هذا املوضع، ليفتقد آدم وينقض اللَّ الرَّبطُرح  ،فبسبب ذلك »ودتع
ائم، وقُم مـن بـني   استيقظ أيها النَّ«يقول له:  »راب تعودأنت تراب وإىل التُّ«من 

، لكـي ال  »قْم وتعال اتبعين«). وأيضاً: ١٤:٥سس أف( »األموات، فيضئ لك املسيح
ماء. فإنه كان ينبغي عندما يقوم تصعد معي إىل السَّتبقى مطروحاً على األرض، بل 

  .)٤٤(املخلِّص، أن ُيقام معه آدم وسائر الذين خرجوا من آدم]
  . PGمنشور يف جمموعة اآلباء اليونان  ،ها اليونايننصُّ

، يف م١٩٧٢وهلا ترمجة سريانيَّة نشرها العامل تومسون يف لوفان سنة 
كتابـات  ”، حتت عنـوان:  “CSCOجمموعة كتابات مسيحيَّة شرقيَّة ”

  .“السِّريانيَّةأثناسيوس يف 

                                                                            
لـريى   ،ة نسبته إىل ق. أثناسيوسبرغم أنه قد ثبتت عدم صحَّ النَّص أوردُت -٤٤

البد  ،األعمال املنسوبة إىل ق. أثناسيوس شابه يف األسلوب، إذ أنَّالتَّ ،القارئ العزيز
  حىت ميكن نسبتها إليه. ،أهنا ذات مفهوم عميق
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R.W. Thomson, Athanasiana syriaca III, CSCO 324 (1972), p. 89-

138 ; p. 153-159. CSCO 325 (1972) p. 61-96 ; 107-112. 
 M. van Esbroeckحقَّقها العامل إسـربوك   أرمينيَّة،وأيضاً هلا ترمجة 

، “)REA( األرمينيَّة الدِّراسات جملَّة”، يف م١٩٨٧يف باريس سنة ونشرها 
أعمال أثناسيوس املنحولة على منط أعمال ديونيسـيوس  ”حتت عنوان: 

  .“األرمين النُّوموكانوناملنحولة يف كتاب 
M. van Esbroeck, Athanase déguisé en Pseudo-Denys dans le 

Tonakan, in REA 20, 1986/1987, p. 167-173. 

 .)٤٥(العظة ترمجة عربيَّة قدمية أشار إليها األب مسري خليل وهلذه

 ”عظة يف وصف والدة اإلله“  - Sermo de descriptione deiparae  
CPG 2269 — PG 28, 944-958 ; BHGa 1161k. 

  . PGها اليوناين منشور يف جمموعة اآلباء اليونان نصُّ
 جملَّـة يف  M. Saugetوهلا ترمجة عربيَّـة، أشـار إليهـا سـوجيه     

  .م١٩٨٨سنة  “لوميزايون”
Cf. M. Sauget, in Muséon 101, 1988, p. 289. 

 ”عظة عن خداعات الشيطان“.  
De fallacia diaboli (Homilia in diabolum) 

CPG 2312 
، يف م١٩٣٥يف لندن سـنة  ونشرها  R.P. Caseyحقَّقها العامل كاسي 

ـ  ”، حتت عنوان: “)JThS( الالَّهوتيَّة الدِّراسات جملَّة” رة عـن  عظـة مبكِّ
  .“الشيطان منسوبة ألثناسيوس اإلسكندري

R.P. Casey, An early Homily on the Devil ascribed to Athanasius of 

Alexandria, in JThS 36, 1935, p. 4-10 
                                                                            

45- Samir Khalil, in OCP 43, 1977, p. 186. 
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   CPG  
 ”َّ2235   ............................................................................................................................   “ربعظة عن الص  
 ”َّ2236   ....................................................................................................   “عفعظة عن أحد الس  
 ”2239   ..................................................................................................    “عظة عن نشيد األنشاد  
 ” 2244   ............................................................................................   “واخلتان السَّبتعظة عن  
 ”2252   ............................................................................   “عظة عن تاريخ ملكي صادق  
 ”2270   ....................................................................................................   “عظة عن ميالد املسيح   
 ”2277   ..............................................................    “عظة عن اآلباء القدِّيسني واألنبياء  
 ”2278   .........................................................................................   “عظة عن البصخة املقدَّسة  
 ”ُ2279   ..........................   )٤٦(“دُدعظة عن البصخة املقدَّسة واملعمَّدين اجل  
 ” 2280   .....................................................................................................   “الرَّبعظة عن صعود  
 ”َّ2290   .............................................................................................   “س واجلسدفْعظة عن الن  
 ” 2299   ............................................................................   “وآالم املسيح الصَّومعظة عن  
 ”ُ2300   ................................................................   “دُدعظة عن القيامة واملعمَّدين اجل  

  ... اخل.
                                                                            

حفظهـا لنـا    “دُدمدين اجلُالبصخة واملعَّ”عن  أُخرىهناك شذرة من عظة  -٤٦
م ق. أثناسيوس عـن  ) وفيها يتكلPG 26, 1325َّالقسطنطيين ( Eutychiusإتيخيوس 

بز وكأس مامسة حيضرون اخلُسوف ترون الشَّ”د: ُداإلفخارستيَّا فيقول للمعَّمدين اجلُ
فهنـاك   ،لوات مل تبدأ بعداالستدعاء والصَّ اخلمر، ويضعوهنا على املائدة، وطاملا أنَّ

نا يسوع بز جسد ربِّ اخلُيصري ،ربى والعجيبةلوات الكُبز فقط ومخر. ولكن بعد الصَُّخ
  بز) جسد الكلمة.بز واخلمر، فيصري (اخلُواخلمر دمه ... ينزل الكلمة يف اخلُ ،املسيح

Cf. Quasten, J., op. cit., vol. 3, p. 79. 

ني إالَّ يف العنوان فقط. األوىل (يف املنت) منشورة يف جمموعـة  وال عالقة بني العظَت
)، CPG 2279) ورقمها يف فهرس اآلباء اليونان (PG 28, 1081-1092اآلباء اليونان (

) وهـي الـيت   PG 26, 1325cشذرة فقط منشورة يف جمموعة اآلباء اليونان ( والثَّانية
 ، كمـا أنَّ  CPGوليس هلا رقم يف فهرس اآلباء اليونـان   Quastenذكرها كواسنت 

  خمتلف متاماً بينهما. النَّص
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  ورسائل مثل: 
 ”2253   ............................................................................   “رسالة إىل اإلمرباطور جوفيان  
 ”2266   ..................................................................................................................   “رسالة إىل قسطور  
 ” 2260   ......................................................................................   “املقدَّسةأسئلة عن األسفار  
 ” 2264   .....................................................................................................................    “الرُّهبانتعليم إىل  

  ... اخل.


