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وأما الصايغ أبو البهاء فانه ظل مقيما فى الشدة والترسيم أياام تتاى وفاىا ماا  ارر       
عليه بعد أن اساتعىى مان الناار ورماو  فاى ااا أماا العباد فقاد  ىعاوا ياد  اا اء علاى 

 (.455و( أ) 451فو  )سر ته 
 ـ حادث جوى غريب93

ساقوى ( م4696  ماايو سان 68)ش 351وتدث فى يوم األربعااء أول بووناه سان       
أمىاار عظيماا  لاام يار مىلهااا فااى ماااا ال صال ماان الاا من ودام الىقار علااى ماااا التااال 
إلاااى منتصااال الليااال راااان معاااه بااارك عظااايم ورعاااد م يااال وراااان رااال الااا  مااان املااا  

 (.455فو  ص )األشياء المستغرب  
 ـ حوادث الدولة فى مصر14

ليأ ااا علاايهم العهااود  رااان الساالىان الملاا  العااادل  ااد ات اار إلااى مصاار العربااان     
ويقسموا بااليمان على الىاع  ورانوا  د رىاروا بالقاامرة تتاى بلغات عادتهم ال اى فاارر 

 . و شى النار من شرمم
و ام السلىان فاى اا  الو ات يمانل ال لاى علاى العساارر فىلعاوا عناد  ىام  رااوا      

 (.455فو )هم رما  لى على اميى االمراء الاين وصلوا بالمال وال يادات فى ا ىاع
( م4696ماارر سان   44)ش فاى الياوم الراباى عشار مان برمهاات 351وفى سان       

تاااوفى الملااا  الرامااال بدمشاااك وعمااار  نتاااو ساااتين سااان  ومااادة ( ماااا895رااااا سااان   64)
ترمااه نااباااى علاااى مصاار عشااارين ساان  وساالىاناى عليهاااا عشاارين أ ااار  وبوفاتااه بايعااات 

ملااا  العاااادل وراااان  اااد اسااات ل ه اباااو  علاااى المصاااريون ولاااد  الااادين اباااا برااار الملقاااا بال
 (.946التوفيقات االلهامي  ص )مصر عندما سار إلى الشام 

وران النار بعاد ماوت السالىان  اد ررماوا ال لاور والمعاملا  بهاا وصاار فاى البلاد      
وانتهاااى تالهااا إلاااى أن صاااار رااال درمااام اماااا . سااعران ساااعر بال  ااا  وساااعر باااال لور

و اارا منهااا وشااهروما رااانوا ال . فى بساات  دراماام فلااورباادرممين ف اا  والاادرمم الصااا
فاو  ص )يراعون ىم بعد ال  صااروا يبيعونهاا بالرىال رال رىال بادرمم ونصال اماا 

455.) 
 ـ بناء سور مصر والجور الذى وقع على الضعفاء بسببه14

لقااد ساابك القااول بانااه عناادما تااولى البابااا رياارلر الىالااث الررسااى البىريررااى رساام      
الراماال بااأن يت اار اانبااى ماان البتاار علااى السااتل ليعماال فااى األسااار للسااور  السالىان

فساايرا إلااى البىرياار  ورساام لااه أن يت اار مااو .الااا  رساام بنيانااه علااى البتاار والقااامرة
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وأصااتابه النصااار  ت لاا  األسااار وعاا ل لااه مراناااى فساايتاى وت اار راال النااار األمااراء 
مون ونصاار  ويهاود وت اروا مادة واالشرال وساار الشعا واليهود و ار  امايعهم مسال

وراااان البىرياااار  يقاااوم لشاااعبه بمااااا ياااأرلون ويشااااربون وأو ااال أ ااااا .شاااهر ىااام اسااااتراتوا
 (.456فو  ص)الشرىوني  اال فى النادر وتصل للبالد ر اء وأمان

ش 351وبعاد الا  لماا تاولى الملاا  العاادل علاى المملرا  بعااد وفااة والاد  فاى ساان       
مدينا  علااى البلااد مان ناتياا  البتاار وال لاي  فساا روا فااى أمار بترملاا  سااور ال( م4696)

ت ر األسار المسلمين والنصار  واليهاود وصااروا يمسارون الرهنا  فاى رنااير مصار 
والقاااامرة وراااانوا يرل اااونهم  سااااير ربيااارة ف اااال عااان التعاااا الم ااانى وراااانوا يأ ااااون 

ي راااونهم اندارياا  ماان عنااد المشاادحين ويسااتتىون المسااارين أرباااا الصاانايى و ياارمم و 
وماان رااان لااه اااا  وىفااكل عاان ن سااه لماان يت اار عنااه مااا . يت اارون ماان بااارر إلااى اللياال

وراااان راااال مااان أمااال ىنباااد  ورااايال . شاااارى علياااه مااان ىالىااا  درامااام إلاااى ماااا تولهاااا
للبىرياار  علااى أرباااا األو ااال ورااان شااديداى علااى النصااار  أرىاار ماان الغرباااء إا رااان 

. ى مصااانعه النصااار  ألنااه اعلهااا معيشاا  لااهيولااا علاايهم الااوالة والمشاادحين تتااى يقىاا
ف ار المس رون من شدة أرما هم وأمر ت ررام  الرهنوت على مابل األمماال إا لام 
يهااتم بهاااا التااال البىرياار  رمااا رااان مهتمااا بااال  فااى أول عهااد  باال ظاال  ايبااا عاان 
مصاار مقيماااا فاااى االسااارندري  تارراااا رهنتاااه وشااعبه فاااى الشااادة واالمتهاااان والمالااا  التاااى 
نالاات ماان اااراء الساا رة فااى مااا  العملياا  فظاال يسااتغيث وال ماان يايااا لااه لرفااى  ااغى 
مااا النياار مان القاابى مااا راان أتااد يتعاارم لهام لمقاادرتهم المالياا  رماا ان الماارووة  لاات 
من  لبهم فلم يقم أتد منهم ليواسى موالء المسارين ال ع ا رما لم يران لهام  اوة للقياام 

أماا اليهاود فاان . لاوا مرااا فاى مااا ال ايك المساتمرب الصهم من ماا النير الماال وظ
رلماااتهم ات قااات علاااى العمااال فاااى  اااالص شاااعبهم علاااى ااااار  عاااادتهم و اماااا بمواسااااة 
فقياارمم وتعااانوا علااى ت  ياال نياار الساا رة عاان راااالهم وت ر ااوا ألعمااالهم ب ااالل القاابى 

فاو  ص )الا  أمملوا ا وتهم وترراومم باال معاين لهام لل االص مان المالا  التالا  بهام 
 ((.أ) 455
فتراادر الشاايس الساانى الرامااا اباان الىعبااان ماان مااا  التااال متواعااا النتهااا  رراماا       

الرهنوت وااالل راالاه وال يااد مان ينااد  يسااعد  ألناه راان  اد انقىاى فاى رنيسا  أباو 
سرا  وتر   دم  السلىان عن ظامر يد  وأعت ل العاالم باالمرة فلاو راان متصارفا فماا 
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ماان ماااا القبياال باال رااان ياادافى عاانهم ويأ ااا بناصاارمم ماااا ماان اهاا  راان يتصاال شاا  
 ((.أ) 455فو  ص )ابن الىعبان 

أمااا الرامااا عماااد األ يمااى الااا  رااان ساابباى فااى تقدماا  البىرياار  رياارلر الىالااث      
رماااا تقااادم بياناااه فاناااه اساااتاء مااان تصااارفات الباباااا فاااى مساااأل  تسااا ير شاااعبه مااان رهنااا  

الم اني  المميتا  فظال يبتاث وياتهاد تتاى تتصال علاى  وعلمانيين فاى ماا  األعماال
رتااااا مااان السااالىان الملااا  العاااادل إلاااى والاااى االسااارندري  لراااى يسااالم الياااه البىريااار  
ليتصاارل فيااه رياال شاااء ىاام أ ااا رتابااا ماان أرااابر الدولاا  إلااى والااى البتياارة لرااى يساايار 

لااااى معااااه أنبااااا يوساااااا اسااااقل فااااو  و ميلااااه اسااااقل دمنهااااور ورااااان  صااااد  أن يىباااات ع
البىرياااار  مااااا يواااااا عليااااه القىااااى بت ااااور االسااااق ين ورااااان بصااااتب  الرامااااا عماااااد 
 الماان وانداريا  ماان الملا  والرتاا التااى راان يتملهاا ود اال الىغار االسارندر  وساالم 

 .الوالى رتاا السلىان فأمر بتسليم البىرير  وأصتابه المعينين فى المراتيا اليه
ن الصاااااالة و ااااار  النااااار مااااان الرنيسااااا  وراناااات ليلااااا  األتااااد وفااااار  البىريااااار  ماااا     

وانصرفوا إلاى مناا لهم وىلاى البىريار  إلاى الىاابك الاا  عملاه لاه أتاد اصاتابه فاأتى 
 .اليه راال الوالى وأ راو  من ىابقه مو وأصتابه وأودعومم السان

و صااد الرامااا أن يعقااد علااى البىرياار  مامعاااى فااى الىغاار فمااا تيساار لااه الاا  ألن      
إن السااالىان لااام : "وا مااان أصااتاا البىريااار  فااااتمعوا باااالوالى و ااالواأرااابر الىغااار رااان

فوافاااك الاااوالى علاااى رأيهااام وأ اااا " يرسااام إال بتسااايير  فنساااير  الياااه وماااو يتصااال باااه مناااا 
البىرير  وأ ر  أصتابه المتبوسين ومام الراتاا والتلميااان أتادمما عباد  الاا  رمبحاه 

د البىرياار   ااام معهمااا االسااق ان وعملااه شماسااا علااى دياار الشاامى فاسااتلم الرامااا عمااا
 (.458فو  ص )الماروران واستت را البىرير  إلى مصر 

 ـ الشكوى من البابا البطريرك وسجنه ثم االفراج عنه16

ولما وصل البىرير  واالسق ان والراما عماد إلاى مصار فاى عشاي  ياوم الامعا       
 (.458فو  )ابى سرا  فى أوا ر بوون  ن ل االسق ان عند الشيس السنى فى رنيس  

أما الراما عماد فصعد إلاى القلعا  وأعلان أولاى األمار بوصاول البىريار  وىلاا      
تبساااه ماااو وأصاااتابه فاااى تااابر القلعااا  فأاياااا ىلباااه وباااات البىريااار  وصاااتبه فاااى 

 .التبر فى تل  الليل 
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ولماا علام اماعا  الماومنين بت اور البىريار  ووااود  فاى ساان القلعا  ااتمعاوا      
وم السابت بااألمير الصاارم اساتاا البلاد فاى الا  الو ات ولام ي الاوا باه تتاى أ رااه فى ي

 (.458فو  )من التبر فاستلمو  ون لوا به إلى رنيس  العاراء بتارة  ويل  بالقامرة 
ىاام تعاارم الرامااا عمااااد ألماار االفاارا  عاان البىريااار  وااااء إلااى الصااارم و اااال      
الراال مىلاوا مناه للسالىان ساداد ديان علياه ريال تتعاد  علاى أمار االميار ومااا :"له

". و ااد الاار مااو واصااتابه يااأرلون ويشااربون ولمااا م اايت الاايهم  ااربنى وتعاادوا علاا ا 
فااااء . فسايار الصاارم إلاى والاى القااامرة راى يقاوم بالقااء القاابم علاى البىريار  وتبساه

يا الرامااا عماااد ماان عنااد الااوالى بامااى ربياار عظاايم أ ااا البىرياار  تافياااى وسااير  ماشااا
علااى  دميااه وأمساا  براال ماان واااد  عنااد  وررااا الرامااا بغلتااه وتاار  البىرياار  يمشااى 

فلماا وصاالوا إلااى الاوالى علااى ماا  التااال الم ريا  ورااان راااال . باانباه مااو ي تار  عليااه
ايااداى فاسااتعظم مااا  المعاملاا  الساايا  وأراارم البىرياار  وأ لااى ساابيل اميااى الممسااورين 

م أمااار ان يقااايم البىريااار  فاااى ىبقااا  باااالربى مااان الناااار ماااا  اااال أصاااتاا البىريااار  ىااا
الاديد الوا ى بين القصرين الاا  تتات دراارين الصايارف  ماو واصاتابه ومعاه مترساما 

فعاااد الرامااا . ىاام  ااار الرامااا وانراار عليااه سااوء تصاارفه و شااون  معاملتااه. ماان  بلااه
فااو  ص )عماااد بعااد الاا  إلااى متاال ا امتااه عنااد الشاايس الساانى فااى رنيساا  ابااى ساارا  

 ((.أ) 458
 ـ المطالب االصــالحية19

ااتمااى الرامااا الساانى  سااير ابااى ساارا  باالنبااا يوساااا اسااقل فااو  وات قااا علااى      
المىالاااا االصااااالتي  ودونوماااا فااااى  رىااااار ال اااا  ااااى البىرياااار  بهاااا ان ابقااااو  فااااى 

 :البىريرري  وتنتصر أمم ما  المىالا فيما يأتى
 .امان  القبى (4)
 .رتا الرهنوتي ابىال الرشوة على شرىوني  ال (6)
التد من سلى  مىران القادر ومنعاه مان التاد ل فاى ا تصااص ررساى انىاريا   (9)

 .واال تصار على   ة وما يليها فى ت وم مصر
عاادم ساايام  أوالد الىااوانى الاااين يتقاادمون إلااى رتباا  الرهنااوت ورااال  العبيااد الاااين  (1)

 . دمهم
باادالت التاااى أن ي تصاار فااى اللبااار علااى ماااا ااارت بااه عااادة القااابى فااال يلاابر ال (5)

 .يستعملها الملريون
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أن يااااوفى أااااارة االو ااااال للموا ااااى المو وفاااا  عليهااااا وأن يبتااااد  بعمااااارة االرباااااا  (8)
المارورة وان يهتم بالرنيس  وال قاراء مان رهنتهاا وماا ف ال بعاد الا  يت اا باه و  اا 

 .آ ر
ان ال يأ ااا رساااوم االعياااد التاااى يأ اااما مااان ساااير الاااديار المصااري  بااال يصااارفها  (0)

ل الرنااير التاى لهاا االعيااد ومان لاه رسام فيهاا مىال وال أو اساقل أو علاى مصاال
 . يرمما وما ف ل يرون لل قراء والمسارين

ورااال  ديارياا  الااديارات التااى ا اادما واعلهااا لااه فااى الااديار المصااري  أن يصاارفها  (6)
 .على الديارات والرمبان

ير ياه لن قتاه وماى وان يأ ا من الدياري  المقررة على الابالد الااار  بهاا العاادة ماا  (3)
 مس  عشارة ديناار فاى رال شاهر ويتار  للمنقىاى الاا  ال يقادر علاى ا يا  يبرااه 

أو . أو عاااادم  وتاااه وملبوساااه فيااريل ن ساااه ويساااتر اساااد . منهااا ويشاااتر  بهاااا دينااه
تادىاااا  تااااار  مىاااال ت اااار البتاااار ومااااا يااااار  مارامااااا فيتتماااال ىقلهااااا ماااان علااااى 

 .وا ممالي الصعالي  ويرفى المال  عن القسور الاين صار 
يشاااتر  فاااى رااال سااان  مااان ماااال ماااا  البيعااا  مااااا  أردا  مااال برسااام الرمباناااات  (44)

 .المقيمات بدير المعلق  ويصون واومهن وأتوالهن من القل 
 .أن يرون راتبه اسق اى شي اى ال ُيىعن عليه (44)
 .أشياء أ ر  مما ماا سبيله (46)

( أ)458فااااو  )وساااايارت اليااااه األوراك وُ رااااات عليااااه فمااااا أااااااا علااااى شاااا  منهااااا      
 (.450و

 ـ طلب عقد المجمع المقدس11

وىلااااا الرامااااا عماااااد عماااال مامااااى علااااى البىرياااار  وال م باااااا الساااالىان لهاااااا      
الغاااارم وسااااعى المسااااتوفيون فااااى أماااار  تتااااى القااااى الرامااااا فااااى السااااان وافاااار  عاااان 

 ((.أ) 450فو  ص )البىرير  ون ل فى تارة  ويله 
ة  ويلااه وا ااام بهااا ولبااث التااال رااال  إلااى اليااوم فأ ااام البابااا رياارلر فااى رنيسااا  تااار     

الرابى والعشرين من شهر أبيا المبار  فقاام أراابر الدولا  بحصاالح التاال وتتادىوا فاى 
 الصااه ف لااص ورااان الاا  فااى ليلاا  عيااد مر وريااور ابااى سااي ين فناا ل رمااا مااو فااى 

ح لاه الرنيس  بمصر ولماا أصابل أبادل علاى ااارف عادتاه و فاو  فاى وساى الرنيسا  وىُار 
ورااان يوماااا عظيماااا ااتماااى فيااه مااان ال لاااك ماااا ال ُيعاااد وال . ررسااى الااار علياااه ومااادح
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وبعاااد الااا  أ اااا البىريااار  يتاااردد علاااى الرنااااير بمصااار والقاااامرة ارياااا علاااى . يتصاااى
 .عادته القديم 

وأماااا الراماااا عمااااد فاناااه راااان  اااد أ اااا  اااى البىريااار  علاااى أن يقاااوم لبيااات الماااال     
الل دينااار وىمانماياا  وماادد باظهارمااا فااى واااه البىرياار  المعمااور باادفى مبلااغ أربعاا  آ

ولرااان مااااا لااام يااارك فاااى نظااار الشااايس السااانى والمن ااامين الياااه مااان رااااال االرليااارور 
 .واألرا ن  فبال اهودا ربيرة تتى  لاص البابا من ماا الدين واستعاد  ىه

ريااار  ور ااام ماااا  المعاملااا  التسااان  مااان الشااايس السااانى والمن ااامين الياااه فاااان البى     
توساال لااد  الساالىان وامااد  اليااه مدياا  فقبلهااا وشااد أ ر  تتااى  ااو  لسااانه وتساالى بااه 

 ((.أ) 450فو  )على النصار  
 ـ اجتماع المجمع المقدس األول بحارة زويله15

ولمااا اعياات األسااا    التيلاا  مااى البابااا رياارلر ت ااروا إلااى القااامرة و ااالبيتهم ماان      
 :عشر اسقل اسماومم راآلتىالواه البتر  ورانت عدتهم أربع  

 ((أ) 454فو  ص )أنبا يوأنر أسقل سماانود               (4)
 (458فو  ص )أبنا مر ر أسقل ىل ا ودمير             (6)
 (راتاا القوانين)أنبا مر ر أسقل ابياااار              (9)
 (راتاا القوانين)أبنا يوانر اسقل ابو صير وصدفا        (1)
 (راتاا القوانين)                أنبا ابرآم اسقل نساترو  (5)
 (راتاا القوانين)أنبا يوساا اسقل فو                     (8)
 (راتاا القوانين)أنبا يوساا اسقل دمنهور                (0)

 ((أ)484فوة ص )ومو ربير األسا                                 
 ((أ)454فو  ص )انبا  رسىواولو بن الدمير  مىران دمياى   (6)
 (484فو  ص )أنبا  بلاير أسقل سنهور والرربون       (3)
 (رتااا القوانين)أنبا مر ر أسقل نبااا                  (44)
 (راتاا القوانين)أنبا مر ر أوسيم ومنل                 (44)
نيافا  أسااقل ال ناادك الااا   ااام بتوصايل الساانوديقا إلااى بىرياار  انىارياا  أىناااء  (46)

 (.451فو  ص )واود  فى أورشليم 
رتاااااا )أنبااااا  رسااااىواولو أسااااقل أساااايوى و ااااد ت اااار معهاااام مامااااى القلعاااا   (49)

 (.القوانين
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رتااااا ( )484فاااو  ص )أنباااا بىااارر اساااقل ىنباااد  المعااارول باااابن الرامبااا   (41)
 (. انون بالدار البىرير  والرتاا ال امر من  وانين بن لقلك 5القوانين ر م 

تاارة  ويلاه وتتادىوا مان فااتمى موالء االربع  عشر أساق ا باالبىرير  فاى رنيسا       
فى شأنه وارروا انهم ير ون بأشياء تأتى منه عددما واتقنوما فى مسىور رتباو  عناه 

تاوت ساان   8ورتاا  ىاه فااى ىرفاه مىالاه فااوك البسامل  وعالمتااه باين الساىور بتاااريس 
فرتاااااا اال اااااوة االساااااا    الااااارا يباااااار  علااااايهم وعلاااااى ( م4696سااااابتمبر  9)ش  355

فقااا  علاااى مااااا المرتاااوا وماااا ترتاااا فياااه مااان االمانااا  والسااايرة شاااعبهم ورراسااايهم بالموا
المر اي  والعوايااد البيعياا  و ارروا علااى ماان ي ار  منااه أو يتيااد عان شااروىه أن يرااون 

 946متروما مبعودا مان فام الىاالوث المقادر اآلا واالبان والاروح القادر ومان فام ال 
وأساااا  تى فلااير لاااه ( أ  البىرياار " )وأنااا"الماتمعااين فااى نيقيااا  بىررااا رااان او اساااق ا 

 (.456و( أ) 450فو  ص )تظ مى المومنين اهلل يعيانا من ال  
وأصبتت القارارات التاى و اعها مااا الماماى دساتوراى للبىريار  فاى إدارة الررساى      

الرسااولى وراااان رااااتم سااار الماماااى الشااايس الصااا ى بااان العساااال الاااا  راااان ياماااى لهااااا 
 .الغرم القوانين فى رتاا واتد

د و ااى اآلباااء فااى ماااا الماماااى أماناا  الرنيساا  القبىياا  ومااى االماناا  المقاااررة و اا     
بمامى نيقي  وفى مامعى اآلباء القديسين الماتمعاين بمدينا  القساىنىيني  وأفسار ىام 
ات بهااا البيعا  القبىياا  مماا أ ااانا  مان البابااا ريارلر الربياار واالبااوين  اال ارار بمااا ا تصح

بااااا ديساااقورر االساااارندر  االرىوارسااايين بالصاااايغ  البىريااار  ساااااويرر االنىاااارى والبا
- :االتي 

 ـ قوانين كيرلس بن لقلق18

 بسم اهلل االتد ح الاات المىلث بالص ات  الك األرم والسموات
ماااا المرتااوا صااادر عنااى أنااا التقياار رياارلر عبااد يسااوا المساايل الماادعو بنعماا       

ىح وعلى اساا    مااا الررساى اهلل وأترامه بىريررا على الررسى المر سى بما ياا عل
وعلاااااى أمىالااااااه اعتمااااااد  بعااااااد االعتااااارال باألماناااااا  المساااااتقيم  المقااااااررة بماماااااى نيقياااااا  
والمامعااين المقدسااين بالقسااىنىيني  وافساار المقااررة بترتيااا الااروح القاادر فااى بيعتنااا 
رال ياوم فااى صاالتنا و داسااتنا ىاام اال ارار بماا ا تصاات باه البيعا  اليعقوبياا  بماا أ ااانا  

الا رياااااااارلر الربياااااااار واالبااااااااوين القديسااااااااين ساااااااااويرر وديسااااااااقورر البىارراااااااا  عاااااااان ا
االرىوارساايين ومااو االيمااان بالمساايل االلااه المتااأنر ىبيعاا  واتاادة ا نااوم واتااد مشاايا  
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ولااال  يصاال وصاا ه . واتاادة فهااو االلااه الرلماا  ومااو االنسااان المولااود ماان مااريم العاااراء
تقادناااا واملياااات ايمانناااا فمااان برااال األوصاااال االلهيااا  واالنسااااني  ماااا  ماااى اصاااول اع

 االل مااا االعتقاااد فهاو مبعاود ماان الرنيسا  االرىوارسااي  اليعقوبيا  ىام بعااد  التا ام بمااا 
ت امنته الرتاا االلهيا  و ااوانين الرسال والمااامى المقبولا  العااادات المساتقرة فاى البيعاا  

 .اليعقوبي  القبىي 
 .فعلى ماا اعتمادنا فى أعمال ديانتنا     
ال صول التى دعى الو ت إلى تميي ما بالارر لدوام السالم واالت ااك الاا  ماو أما      

 :نظام االستقام  فهى اآلتي 
ويشاااامل التشااااريى الرلااااى بااااالتل يص ونظااااام االدارة البىريررياااا  : الرتااااا األول (4)

وتقاارر ( م4696ساابتمبر ساان  9)ش 355تااوت ساان   8تاري ااه 
 .فى مامى تارة  ويل 

لتشريى الرامال لعواياد وىقاور ونظاام البيعا  وعال تهاا ويشمل ا: الرتاا الىانى (6)
ساااابتمبر سااااان  41)ش 355تااااوت ساااان   40بالشااااعا وتاري ااااه 

 (.م4696
ش 358ويشااامل األو اااال والصاااد ات وتاري اااه برماااود  سااان  : الرتااااا الىالاااث (9)

 (.م4693ابريل سن  )
ابريال  43)ش 358برماود  سان   61ويشامل الىقاور وتاري اه : الرتاا الراباى (1)

 (.م4693سن  
( م4614ساااابتمبر ساااان   6)ش 350تااااوت ساااان   44و ااااد ا اااايل إلااااى الاااا  فااااى      

الرتاا ال امر ويشمل التشريى الا  تم و عه فاى ماماى  ويلا  ماى بعام ا اافات 
و اد دونات مااا  الرتاا ال مساا  فاى ملتااك . و اد اشاتهر ماااا الرتااا باساام ات ااك القلعاا 

 . اص بآ ر ما  السيرة
   إلااى رراساايهم بعااد أن انتهااوا ماان و ااى مااا  القااوانين ىاام  اار  بعااد الاا  االسااا      

 (.484فو  ص )
تاوت ساان   8مااا ويالتاظ أن الرتااا ال اامر و اى بعاد انعقااد ماماى  ويلا  فاى     
ش ألن الباباااا ريااارلر بعاااد تتدياااد األنظمااا  التاااى تتباااى فاااى إدارة شاااوون الرنيسااا  355

تااوت  44فعقااد لااه فااى . ن ياااماوموافقتاه مااو واألسااا    الماتمعااين معااه عليهااا لاام يقاام بت
مالاار بالقلعاا  أمااام الصاااتا الااو ير معااين الاادين ( م4614ساابتمبر  6)ش 350ساان  
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وتقااارر فياااه . بااان الشااايس واألساااا    والنصاااار  والمسااالمين التا ااارين معاااه فاااى القلعااا 
بت اااور الباباااا ريااارلر وأساااا    ررساااى سااامنود وررساااى أباااو صاااير وصاااندفا وررساااى 

وى وررساى نباا وررساى أوسايم ومنال والقساور ومشاايس سنهور والررياون وررساى أساي
الرمبان والروساء والمشايس األرا ن  أن يار  األمر فى البيعا  المقدسا  علاى ماا سابك 

 :توت وا افوا اليه ما يأتى 8تقرير  فى مامى  ويله المنعقد فى 
البوشاى أوالى ا ان يال م القاليا  البىريرريا  اساق ان عالماان أتادمما القماص باولر      

الا  تقارر تقدمتاه اساق اى علاى ررساى مصار والىاانى أتاد علمااء أساا    الوااه البتار  
بالنوباا  علااى أن ي تااار ماان بااين األسااا    يااوأنر اسااقل ساامنود وماار ر أسااقل ىل ااا 
وماار ر اسااقل ابيااار وبااولر اسااقل ابااو صااير واباارآم اسااقل نسااترو  ويوساااا اسااقل 

 .رل ما يتعلك بشاون الرنيس  اإلداري  ويعمل البىرير  باالت اك معهما فى. فو 
ىانيااااى ا ان تتاااولى راااال رنيساااا  إدارة أو افهاااا بمصاااار المتروسااا  والقااااامرة وىغاااار      

 .االسرندري 
ش باالت اااك مااى 358و355ىالىاااى ا ان ت تصاار القااوانين التااى و ااعت فااى ساانتى      

 .سير بموابهاالبىرير  واالسا    التا رين وترتا عدة نسس وتو ا على الرراسى لل
رابعاااى ا فيمااا ي ااتص بالرمبااان المتاارددين ماان الااديارات إلااى الرياال فالرهناا  ماانهم      

المتصرفون فى العالم بتل تتى آ ر أيام البابا يوأنر المتنيل يساتمرون علاى عاادتهم 
رتاااا القااوانين )بتياث ال يتعاارم أتااد ماانهم إلااى تقريااا النسااء ماان اسااد الاارا ودمااه 

 (.ىريرري بالدار الب 5ر م 
و اد  ااام الشاايس المااوتمن الصاا ى باان العسااال بامااى القااوانين رلهااا فااى رتاااا واتااد      

 .عرل باسم الماموا الص و 
 
 

 ـ مشاهير الرجال فى عصر البابا كيرلس الثالث10

أماااا الرااااال الااااين اشاااتهروا فاااى األعماااال النافعااا  والااااين  ااااموا بتاااأليل الاااا اير      
والشايس ناشء ( 6)الشيس السنى الراما بن الىعباان ( 4)ن أممهم العلمي  والديني  فرىير 
والشااايس شااارل ( 1)واالساااعد بااان صاااد    اااامن دار الت ااااح ( 9)ال الفااا  أباااو ال تاااوح 
واألنباا يوسااا اسااقل ( 8)والشايس الصا ى باان العساال وا وتاه ( 5)الرااسا  بان مايالن 

نعما  اهلل اساقل البارلر واألنباا يوتناا ( 6)واالنبا بولر البوشى اساقل مصار ( 0)فو  
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وااارار باان ( 44)واألنبااا يااوانر اسااقل اساايوى ( 44)واألنباا يااوانر اسااقل اساانا ( 3)
ومعاانى اباو المراارم ( 49)والمرين سمعان بان رليال ( 46)العميد الشهير بابن المرين 
وشاامر الرااساا  ( 45)وبىاارر ابااو شااارر باان الرامااا ( 41)باان بررااات باان ابااو العااال 

والقاااار بىاااارر ( 40)وعلاااام الرااساااا  باااان راتااااا  يصاااار ( 48)رباااار ابااااو البررااااات باااان 
وأنباااا مي اايااال االتريباااى الشاااهير ( 43)وابااان الااادمير  مىاااران دميااااى ( 46)السااادمنتى 

 .و يرمم من العلماء وراال الدين. ويوتنا بن ساويرر( 64)بالاميل اسقل ملي  
ن ورد تاااري هم والياا  مل ااص تاااريس تياااتهم واسااماء رتااا المااول ين ماانهم عاادا ماا     

 .م صال فى ارر تاريس تياة البابا ريرلر الىالث
 ـ ترجمة حياة الشيخ المؤتمن الصفى بن العسال16

ان أوالد العسال المشهورين فى التاريس القبىاى ىالىا  منتادرون مان أصال  بىاى      
صميم ال ش  فيه ومم يتصاعدون فى النسا إلى أبى البشار يوتناا الراتاا الاا  أولاد 

سااهل ااارار وماااا أولااد ابااا اسااتك ابااراميم الااا  ت لاال منااه الشاايس االااال ف اار  ابااا
الدولاا  اباااو ال  ااااال اساااعد والاااد أصاااتاا ال  ااال العلمااااء الىالىااا  الااااين اشاااتهروا مااان 

 :أوالد  ومم
 .الشيس الص ى ابو ال  ايل األماد (4)
 .الشيس موتمن الدول  ابو استك (6)
 .الشيس االسعد ابو ال ر  مب  اهلل (9)

مو اااوعنا اآلن الراااالم عااان أوالد العساااال بااال سنقتصااار علاااى األول مااانهم  ولاااير     
ومااو الشاايس الصاا ى ابااو ال  اااال األماااد ولااو أن ترامتااه مرتبىاا  باااأل وين البااا يين 

 :وسنأتى بارر تاريس األ وين البا يين فيما بعد
 

 تاريخ حياته

لشايس الصا ى اباو لم يعىر لآلن عن تاريس م صل لتراام أوالد العساال و اد تلقاى ا     
ال  ااال االمااااد علوماااه االوليااا  ماااى أ وياااه فاااى المراتاااا القبىيااا  رعاااادة أبنااااء القااابى 
المصاااريين ىااام اتصااااال بعاااد الاااا  بعلمااااء القااابى وربااااار رااااال الاااادين المعاصااارين لهاااام 
وانت عااوا ب اا اين رتاابهم فااى م تلاال العلااوم واللغااات وبرعااوا فيهااا ورااان اسااتاامم االرباار 

د المعرول بعد رمبنته بالشيس السانى بىارر بان الىعباان الراماا الشيس السنى أبا الما
 .المعدود من فىاتل الايل الىالث عشر والمشهور بقسير أبى سرا 
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و د ران أوالد العسال على معرف  بليغا  باللغا  العربيا  علومهاا مان صارل ونتاو      
 .وبيان وعروم ومنىك وفقه لغ  و ير ال  من علوم العرا

 بو الفضايلالقاب الصفى أ

أبااااو :"و ياااال". أبااااو ال  ااااايل باااان العسااااال:" ااااال الشاااايس ال يلسااااول المساااايتى عنااااه     
الشاايس :"وااااء فااى مقدماا   ااوانين البابااا رياارلر باان لقلااك". ال  ااايل الصاا ى باان العسااال

 ".الص ى ابى ال  ايل بن العسال
 مركزه االجتماعى

هااا األصااليين وراناات لقااد نبااغ ابااو ال  ااايل وا وتااه فااى أرم مصاار وماام ماان بني     
لهاام من لاا  سااامي  وعلااى األ ااص الشاايس الصاا ى باان العسااال الااا  رااان ىقاا  أمتااه فااى 

و ااد رلاال المامااى الشاايس الصاا ى . األمااور الشاارعي  المدنياا  أمااام البابااا رياارلر الىالااث
أباو ال  اايل راتاا ساار  باماى القاوانين الال ما  فامعهااا و ابىها  ابلهاا علاى االصاال 

ها من عند  بعم القوانين فااءت وافي  بالمقصود وو عات علاى اليونانى وأ ال علي
اميى االبرشيات لترون دستوراى لها فى أترامها تسما للن اا المستديم الا  راان  ااماا 
بااااين امهااااور اال باااااى واسااااا  تهم وبااااين البىرياااار  ومااااى المعروفاااا  لااااآلن بقااااوانين اباااان 

 .العسال
 أعمــــــــــــاله

الصااا ى  اااتى ماااو وا تاااه بأن ساااهم فاااى سااابيل  دمااا  اماااتهم ان الشااايس الماااوتمن      
فأفادوما أدبياى ودينياى أرىر من  يارمم بعاد أن تالشات الرابىا  القوميا  التاى رانات تاربى 
األم  برباى متاين وماى اللغا  القبىيا  لغا  الابالد االصالي  التاى   ات عليهاا التروما  

الوليد بن عباد الملا  بان ماروان ميالدي  تينما  ام عبد اهلل أ و  048العربي  منا سن  
 .من بنى اميه وأبىل استعمالها فى دواوين التروم  واستبدل اللغ  العربي  بها

ن موالء اال وة العلماء آىاراى فرري  تدل على ماا راان لهام مان المرانا  العظماى       دوح
شاهد لهام فى المعارل وت لعهم فى اللغات العربي  والقبىي  واليوناني  والسارياني  ولقاد 

رااااال العلااام وال  ااال فاااى العاااالم ااماااى باال تااادار واتلاااومم مرانااااى عاليااااى مااان االتتااارام 
 .واالررام

 مؤلفات الشيخ المؤتمن الصفى

 :وللشيس الص ى ابو ال  ايل المول ات اآلتي      
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ويوااااد )م 4601فصااول م تصاارة فااى التىلياااث والتوتيااد صاان ها فاااى القااامرة ساان   (4)
 (.رير وأ ر  فى مرتب  ال اتيرانمنها نس   فى مرتب  با

رتاا الصتايل فى الرد على النصاايل ويارو  الصاتاح فاى ااواا النصااح وماو  (6)
رد على أتد المسلمين ويقاال اناه بهااء الادين اباا القاسام المعارول باابن سايد الرال 

وتوااد مناه )م صاتا نصايل الم تر   فى ف ايل الرف   4636المتوفى سن  
 (.  بالقدر وفى مرتب  با وص ب   ابر بمصرنس   فى مرتب  اليعا ب

 .رتاا االي اح على رتاا الصتاح ومو تابى للرتاا السابك (9)
لعلاه أراد رتااا ابان تيميا  . رتاا نه  السبيل فى الرد على من  ادح فاى االنايال (1)

 .ىبى فى مصر مى الصتاح( ت ايل من عرل االنايل)
عتماد الرنيسا  القبىيا  ويعاارل وعلياه ت 4693رتااا  اوانين آبااناا الرسال أل اه سان   (5)

بمباشارة العالما   4346وىباى فاى مصار فاى سان  )فى مصر بالماموا الصا و  
 .بمعرف  االسقل ايسواورور 4360ارار فيلوىاور عوم وفى سن  

 .اامى ا تصار القوانين ومو ا تصار للرتاا السابك ويعرل بالرتاا األوسى (8)
 .ص يوسل تبشىماموا القوانين و د اعتنى بامعه وىبعه القم (0)
 (.وال اىر له اآلن)رتاا ر اي  المبتداين فى علم القوانين ومو ا تصار الماامى  (6)
رتااااا فاااى تااااريس الرنيسااا  وتىبيقاااه ماااى العلاااوم ال لريااا  رماااا يااادعى باسااام ماماااوا  (3)

 (.يواد منه نسس بمرتب  البىريرري  ومرتبات االديرة)التواريس لعلماء القبى 
 .4660   ىا ابن العسال ىبى فى مصر سن (44)
تااواش متنوعاا  علااى مناااظرات الشاايس عيسااى الااوراك مااى اباان العباار  وأاوباا   (44)

 . اىع  على اعترا ات الشيس عبداهلل الناش  واالمام ف ر الدين
 .تتت عنوان ال ردور العقلى 4346وىبى فى مصر سن  . رتاا ال ردور (46)
 .4346ىبى سن  . اراو   فى الميراث ونشرت فى الماموا الص و  (49)
بالااااادار البىريرريااااا  )اااااا ء األول مااااان ت ساااااير يوتناااااا امباااااى ال ااااام م تصااااار ال (41)

 (.بمصر
مااا ماا أمراان الوصاول إلااى معرفتاه تيااث أن لاه  ياار الا  مول ااات أ ار  سااىت      

لم يعرل بالتتقيك تاريس تياة مااا العالما  ت صايال رماا . عليها أيد  األممال وال قدان
فسايل اناتاه لنقااة تياتاه وااودة أعمالاه أسارنه اهلل . لم تعلم سان  انتقالاه مان مااا العاالم
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وتسااان تعاليماااه وأ والاااه وااااوامر مول اتاااه التاااى  ااادم بهاااا النصاااراني  فاااى ماااا  األاياااال 
 .الما ي  والتى مى تا  المومنين فى ساير علوم التاريس والدين

 ـ ترجمة حياة باقى أوالد العسال13

ساال اراار تراما  ا ويااه لقاد تقادم فااى تراما  تياااة الشايس المااوتمن الصا ى باان الع     
الشيس موتمن الدول  ابو استك والشيس األسعد اباو ال ار  مبا  اهلل فيماا ي اتص بتلقايهم 
العلم على الشيس السنى ابى الماد بىارر بان الىعباان الراماا رماا تو ال فاى تراما  
تياااااة أ اااايهم الصاااا ى مرراااا مم االاتماااااعى وأعمااااالهم فلقااااد رتبااااوا ياااادافعوا عاااان الاااادين 

اللغاااااات وبااااااأل ص لغاااااتهم القبىيااااا  وتسااااااا االبقىاااااى والت اساااااير وي اااااعون  واعاااااد 
 .الوا ت  لرتا الدين

 أوالً ـ الشيخ الرئس المؤتمن ابو اسحق بن العسال

ويمتااا  الشاايس الاارار المااوتمن ابااو اسااتك باان العسااال بنسااره فلقااد تاادث أن فقااد      
ه فيهاا برتااا الشيس الرار الماوتمن  واتاه الصاالت  فقاام شاقيقه الشايس الصا ى بتع يتا

أرسااااله اليااااه تىااااه فيااااه علااااى التاااا ام عيشاااا  النساااا  والتوتااااد بعااااد فقااااد ع ي تااااه ومعينتااااه 
 (.من م ىوى مراتبات ريرلر بن لقلك 11و19ص)

فمااا رااان ماان الشاايس المااوتمن إال أن أساارا فااى تلبياا  نااداء أ يااه الصاا ى فاااعت ل      
( أ)61و66ص)ر  العاااالم وتتلماااا للراااال القااادير أنباااا بىااارر التباااير والراماااا المصااا

 (.من مراتبات ريرلر بن لقلك 65و
 اااد راااان يقاااوم بمراتبااا  االساااا    عااان لساااان الباباااا ريااارلر رماااا دلااات علاااى الااا       

 (.من رتاا المراتبات80)مراتبته المتررة إلى أسا    الواه القبلى 
و اااد لقباااه الشااايس ابااان الااادمير  مىاااران دميااااى الاااا  راااان معاصاااراى لاااه فاااى رتاباااه      
 .اللغ  القبىي  بالشيس الرار الناس  والعابد الموتمن فى و ت واتد اصول
و ااد ساايم الشاايس المااوتمن  ساااى ىاام ايغومانساااى والتاا م القالياا  البىريررياا  تيااث رااان      

يعاون البابا ريرلر بن لقلك فى تتريار مراساالته العديادة المدونا  فاى رتااا المراتباات 
ورلهاا ( الماوت634)الادار البىريرريا  تتات ر ام ال اص  بهاا الباا المت اوظ بمرتبا  

مااان ن ىاااات رلمتاااه وتررياااا انشاااااه وتعبيااار فرااار  رماااا أنهاااا تاااوت مراساااالت الماااوتمن 
 .الش صي  المتداول  بينه وبين ا وته وأصد ااه الرمبان واألسا    واالرا ن 

دمم واعتنااك المشاايس فاى ماااا العصار لعيشا  الرمباان بعااد تارملهم رانات مان تقالياا     
المرعياااا  فرااااانوا ينااااارون النساااا  والوتاااادة ويعت لااااون أعمااااال الدولاااا  ويلقبااااون بالمشااااايس 
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المااوتمنين أ  الرمبااان االيغومانساايين أمىااال الشاايس المااوتمن الساانى ابااى الماااد الرامااا 
 ساااير اباااى سااارا  والشااايس الماااوتمن شااامر الرااسااا  بااان ربااار  ساااير المعلقااا  والشااايس 

 .ارار و يرمم الموتمن ابو المرارم سعد اهلل بن
وال يغااااارا عااااان الباااااال ان رلمااااا  الشااااايس تعناااااى القساااااير ورلمااااا  الماااااوتمن تعناااااى      

االيغومااانر ويقصااد بلقااا الشاايس المااوتمن ان تاملااه مااو الرااال الراماال المااوتمن علااى 
 .البيع  وأسرارما ون ور مومنيها

ى عىار و د  ام الشيس الرار الموتمن ابو استك بو اى المول اات اآلتيا  وماى التا     
- :عل  اسمااها

مااان الرتاااا الالموتيااا  الممتعااا  . ماماااوا اصاااول الااادين ومساااموا متصاااول اليقاااين (4)
وتوااد مناه نساا   بمرتبا  الادار البىريررياا  وعادة نساس فااى مرتباات باارير ولناادن 

 .والمرتب  الشر ي  لليسوعيين
بااااا وتوااااد نسااا   مناااه فاااى  48فاااى . التبصااارة الم تصااارة فاااى العقاياااد النصاااراني  (6)

 .  الشر ي  وفى مرتب  ال ور  بولر سباىالمرتب
 .وتواد نس   منها فى مرتب  بارير. ت سير األمان  المقدس  (9)
ت سير ما ورد فى االنايل عن آالم سيدنا يسوا المسيل إلى صاعود  ومقدما  عان  (1)

وتوااااد مناااه نسااا    ديمااا  فاااى المرتبااا  الشااار ي  . اصاااول ت ساااير الرتااااا المقااادر
 .لي  فى تلا وفى مرتب  ال ور  بولر سباىوأ ر  فى مرتب  الروم الراىو 

. اي اح ت سير تدابير السيد المسيل مان تاين التبال باه إلاى صاعود  إلاى الساماء (5)
 .و د ىبعه فى مصر القمص يوسل التبشى تتت اسم تيوة يسوا المسيل

و ااد . مامااوا االصااول شاارح رسااال  عيسااى باان يتياا  الاراااانى فااى أ سااام الاادين (8)
 .اررما له أ و  ابو استك

أو السالم المق اى واماا . السلم المق ى والاما المصا ى فاى أصاول اللغا  القبىيا  (0)
ومااو  ااامور  بىاى عربااى يبتااث فيااه اإلنساان عاان آ اار الرلماا  . رالماه المصاا ى

 .ومنه عدة نسس فى المراتا األوربي 
 .آداا الرنيس  (6)
و اد ىبعات فاى .  ىا األعياد السيدي  و يرما ومى ساعي  مرتب  على موا ايى (3)

 .مصر
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ويواااد . ترياااك العقااول فااى علاام األصااول واألساارار ال  ياا  فااى علاام المساايتي  (44)
 .منه نس   بمرتب  الدار البىريرري 

 ثانياً ـ الشيخ الحكيم االسعد ابو الفرج هبة هللا

والشاايس التراايم األسااعد مباا  اهلل أ ااو الشاايس المااوتمن ابااى اسااتك والشاايس الصاا ى      
 :عرل منها الرساال اآلتي  أبو ال  ايل و ى عدة مول ات مام 

وماو مان أاال التاآليل وتوااد . األناايل المقابل  على القبىى والسريانى واليوناانى (4)
 .منه نس   بالمرتب  القبىي  ب ى أوالد العسال ونسس فى مراتا أوروبا

مقدمااا  اليلااا  علاااى رسااااال ماااار باااولر ويوااااد منهاااا نسااا   فاااى مرتبااا  ليبااارن فاااى  (6)
 .مولندا

غ  القبىي  اارومي  ويواد منها نسا   فاى اورسا ورد وأ ار  مقدم  فى أصول الل (9)
 .فى لندن

وىبعاه المتنايل األرشايديارون . م تصر رتاا يوتنا الادراى وماو  ااص بالرمبنا  (1)
 .م4318( سلم السماء ودراات ال  اال)تبيا ارار باسم 

ويوااااد منهاااا نسااا   فاااى المرتبااا  . م تصااار ماااواعظ فااام الااااما علاااى ت ساااير متاااى (5)
 .لقبىي  وفى رنيس  المعلق البىريرري  ا

 .و د اررما له أ و  أبو استك. مقال  عن األن ر الناىق  بعد م ار تها (8)
فيااه القواعااد السااات را  . رتاااا فااى تساااا األيااام والسااانين المعاارول باألبقىيااات (0)

األعيااااد المتنقلااا  وبعااام أصاااول فلريااا  وتاري يااا  ويتلاااو  اااادول البىاررااا  ويوااااد 
 .صربمرتب  الدار البىريرري  بم

ارااااو ة فاااى تسااااا األبقىياااات وماااى التاااى  اااام بشااارتها الباباااا ياااوانر البىريااار   (6)
 . للشهداء 6444م واردفها بادول لغاي  سن  4038سن  ( 440)
ولال ااااوة أوالد العسااااال  ياااار الاااا  مول ااااات عاااادة لاااام تعاااارل سااااىت عليهااااا أيااااد       

ا اات  علااى ومااا  فقااى مااى التااى أمراان معرفتهااا ومااى تاادل داللاا  و . االممااال ال قاادان
عظااايم ف اااايلهم وساااع  إىالعهااام وتماااام إلماااامهم باللغاااات القبىيااا  والعربيااا  واليونانيااا  
والساارياني  ف اااال عااان انهااام راااانوا ىقااا  فاااى الااادين وتاااا  فاااى العلاااوم العاليااا  راااالمنىك 
وال لساا   والريا اا  والعلااوم الىبيعيااا  والريمااياا  تتااى أن بعااام الىقاااة يااروون ان لهااام 

م أي ا معرف  ب ن التصوير ورانات لهام شاهرة فاى تسان ال اى منها مول ات دىرت وله
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العربااى ينسااا الاايهم ال ااى االسااعد   البااا إمااا ألباايهم أو ألتاادمم ف ااال عاان شااهرتهم 
 .فى اتقان ال ى اليونانى القديم المستعمل اآلن فى اللغ  القبىي 

 ـ االسقف بولس البوشى اسقف مصر54

ترمااا فااى ال يااوم مااى القاار داود باان لقلااك  لقااد تقاادم القااول بااأن بااولر البوشااى  ااد    
وانااه رااان ماان علماااء عصاار  . ال يااومى الااا  صااار فيمااا بعااد البىرياار  رياارلر الىالااث

الااين امتاا وا بااالعلم والادين والتقااو  وراان  امال صااديقه القار داود  باال تولياه الررسااى 
ش 350ولمااااا رأ  الماماااى المقاااادر المنعقااااد فاااى  لعاااا  القاااامرة فااااى ساااان  . البىريرراااى

تصرفات الباباا ريارلر الىالاث  ارر أن ياال م القاليا  البىريرريا  اساق ان أتادمما باولر 
البوشى الا  تقرر تقدمته اسق اى على ررسى مصر لرى يشتر  ماى أتاد أساا    الوااه 

 .البتر  إلدارة شاون البىريرري  باالت اك مى البابا ريرلر
 الااات مت وظااا  برمالهاااا فاااى و اااد تااار  االساااقل باااولر البوشاااى عااادة مول اااات ماااا      

النسااس ال ىياا  ولاام ينشاار لسااوء التااظ شاا  منهااا إال االصااتاتان اال يااران ماان ت سااير  
 .لس ر الرويا وميمر الغىار

مقالااا  "ومااان ماااا  المول اااات القيمااا  الالموتيااا  البتاااث الاااا  و اااعه تتااات عناااوان      
ويوااد مناه نسا   " على األدل  العقليا  التاى توصال االنساان إلاى معرفا  اإللاه المتاأنر

 194فااى مرتبااا  باااودلين بارسااا ورد ومرتبااا  بىريرريااا  األ بااااى االرىاااواورر تتااات ر ااام 
" العلاااوم الروتانياااا "لاااه أي ااااا مولااال آ ااار تتااات عنااااوان رتااااا (. 844ر ااام )الماااوت 

 .وتواد نس   منها فى مرتب  دير السريان بواد  النىرون
نباااا ريااارلر فاااى و اااى رتااااا و اااد  اااام األا باااولر البوشاااى باالشاااترا  ال علاااى أل     

 ".المعلم والتلميا"المعرول أي ا برتاا " االعترال"
و ااد نبااغ أنباااا بااولر البوشااى فاااى علاام ت ساااير الرتاااا المقاادر وتااار  ت ساايراى  يماااا      

 (.98ىقر) 56/6لس ر الرويا ويواد نس    ىي  منه بالمتتل القبىى ر مها 
اء أمتاه المقااالت الالموتيا  الرااعا  اات ولم يرتل أنبا بولر البوشى أن يقدم ألبن     

القيما  التااى تعااال  العقايااد والق ااايا ماان األدا المساايتى باال دفعتااه  يرتااه إلااى أن  لااد 
رنيسااته بعقااد ن ااير ماان الميااامر ألماام األعياااد الساايدي  و ااد شااهد ابااو البررااات شاامر 

ي اااح ال دماا  أن بااولر البشااى اساا قل الرااساا  باان رباار فااى رتاااا مصااباح الظلماا  وان
الباااا الساااابى فااى اراار العلمااااء )مصاار لااه ساابع  مياااامر اياادة علااى األعيااااد الساايدي  

وماموعاا  ماا  الميااامر مااى لعياد البشااارة وماايالد المسايل والغىااار وأتااد ( ومصان اتهم
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و د ُعىار لاه عان ميمار ىاامن . الشعانين و يام  المسيل وصعود  إلى السماء والعنصرة
 .الساع  السادس  من يوم الامع  الربيرة اص بآالم وصلا المسيل ويقال فى 

وممااا تقاادم يتبااين ان أنبااا بااولر البوشااى رااان تقاااى رااال الاادين براال معااانى الرلماا       
 .ورال العلم والمعلم القدير والراعى الصالل

ومما يعد بال  ل النبا بولر البوشى انه رانت له الياد الىاولى فاى نصال وا نااا      
تياتااه الم ااىرب  بااللتااااء إلااى تياااة الوتاادة واالن ااراد أمااال  رايسااه رياارلر الىالااث بعااد

فااى أن ماادوء البيااا  والبعااد عاان العالميااات وعاان االتترااا  بمرووساايه يهياا  لااه الراااوا 
ولام ُيساتدل شا  عان االياام اال يارة مان تيااة أنباا بااولر . إلاى صاوابه فاى مسااء تياتاه

 .البوشى ن عنا اهلل ببرراته
لتاااريس ماان مقااال للعالماا  القمااص يعقااوا مااوي ر نشاار فااى و ااد اساات لص ماااا ا)     

وماان فهااارر م ىوىااات ( رتاااا صااور ماان تاااريس القاابى ومااى رسااال  مارمينااا الرابعاا 
 (.مرتبتى المتتل القبىى والدار البىريرري 

 ـ ترجمة حياة االنبا يوساب اسقف فوه54

ه يوساال ورااان رااان ماااا االا  باال اسااق يته رامباااى باادير القاادير أبااى يتاانر اساام     
نايبااا للاادير تينماااا تواااه البابااا ريااارلر الىالااث إلااى البريااا  وأ ااام باادير أباااى مقااار لعمااال 

ورااان  ساااى مشااهوراى بااالتقو  والتياااة النسااري  و ااد ( م4698)ش 356المياارون فااى ساان  
ران له ال  ل فى تسوي  مشرل  رمبان اباى مقاار و داسا  الباباا أىنااء ترارير الميارون 

 ((.أ)454البىارر  السقل فو  ص تاريس )المقدر 
لماااا امتاااا  باااه مااان  356و ااد ا تاااار  البىريااار  ورسااامه اساااق اى علاااى فاااو  فاااى سااان       

الرياساا  فااى تاال مشااارل الرمبااان ومااا اشاااتهر بااه ماان العلاام والساايرة الصااالت  وتسااان 
وراااااان روح تررااااا  النشااااااى فاااااى . التااااادبير ودعاااااى عناااااد رساااااامته باسااااام االنباااااا يوسااااااا

ماان البابااا رياارلر الىالااث رمااا تقاادم اراار  فااى تاااريس ماااا البابااا فرااان  االصااالح المنشااود
باالشاااااترا  ماااااى  ميلاااااه اساااااقل دمنهاااااور والشااااايس المتتااااارم السااااانى الراماااااا الوا اااااعون 
للمىالاااا االصاااالتي  التاااى تقاااررت فاااى ماماااى رنيسااا  العااااراء بتاااارة  ويلااا  فاااى سااان  

ش 350ت ساان  تااو 44وتأياادت فااى المامااى المنعقااد فااى القلعاا  فااى ( م4693)ش 355
 (.و وانين آباء الرنيس ( أ)450و( أ) 458فو  ص ( )م4614سبتمبر سن  6)

وبعد نيات  البابا ريارلر الىالاث اشاتر  مااا االساقل ماى اساق ى دمنهاور وسامنود      
والشيس السنى بن الىعبان والشيس السيد برمنا  اهلل والترايم الرشايد   لي ا  فاى انت ااا 



 - 65  -

ن  ااااوموا ترشااايل القااار  بااالاير الراماااا الاااا  ع اااد  أوالد البىريااار  أىناسااايور بعاااد أ
 (.486و 484فو  ص )العسال 
ومماااا يساااال لهااااا االساااقل باااال  ر وعظااام ال  ااال  ياماااه ماماااى ساااير البىاررااا       

وو ى سير معاصاريه وأ صاهم الباباا ريارلر الىالاث و لي تاه أىناسايور بان رليال و اد 
 .عمر ىويال وال يعرل تاريس نياتته

 جمة حياة جرجس بن المياسر المكين بن أبى المكارم العميدـ تر56

رااان ااارار باان العميااد المعاارول بااابن المرااين راتباااى للايااوش المنصااورة وراااان      
عالماا فا اال ومان مول اتاه المشاهورة رتاااا التااريس المادنى المعارول باسامه الاا   ااام 

لغا  ال رنساي  وىباى ونشار بو عه فى اا اين و اد تارام مناه أ ياراى الاا ء الىاان  إلاى ال
ىاام  ااام باتمااام تاااريس الىباار  تتااى اعلااه رااامال وافياااى ولااه مول ااات دينياا  أشااهرما رتاااا 
التااو  الااا   اامنه اعترا اات علااى الاادين المساايتى وفسار بعاام اآليااات المع اال  

 (.49الم ىوىات العربي  ص)م 4609و د ت ى بدمشك فى سن  . من االنايل
 و المكارم بن بركاتـ ترجمة حياة معانى اب59

ران معانى ابو المرارم بن بررات اباو العاال راتبااى  بىيااى مان رااال الايلاين الىاانى     
و اد يراون مان . وماو مان أماالى المتلا  الربار  مقيماا بهاا. عشر والىالث عشر للميالد

أصل سريانى وتقبى بىريك النسا تينما توىن أمله فاى أرم مصار ألناه رانات فاى 
ى والمتلا  الرباار  االيا  ربيارة مان السااريان ا تلىاوا باالقبى تناسابوا معهاام مادينتى سانبا

و اد عااش أباو المراارم ىاويال ألن أ باار  وصالت لسان  . وأصبل نسلهم  بىااى فيماا بعاد
 (.م4663)ش 315
( 09)و اااد رتاااا معاااانى اباااو المراااارم سااايرتى الباباااا مااار ر بااان  رعااا  البىريااار       

المعاارول بااابى الماااد باان ابااى  الااا ( 01)البىرياار  و لي تااه البابااا يااوانر السااادر 
واساها فااى اراار تااوادث تااروا الدولاا  األيوبياا  فااى تاااريس البىارراا  رمااا شااامد عياناااى 

 .اهاد داود بن لقلك للتصول على البىريرري 
 ـ بطرس ابو شاكر بن الراهب51

راااان بىااارر اباااو شاااارر بااان الراماااا المعااارول باااابى الرااارم الااانشء بااان المهااااا      
وعنااادما تنااايل الباباااا ياااوأنر الساااادر البىريااار  . 4684شماسااااى لرنيسااا  المعلقااا  سااان  

 ااااام فااااى المعرراااا  االنت ابياااا  التااااى تاماااات تااااول الررسااااى المر سااااى ال ااااالى ( 01)
ورشاال ن ساااه للبىريررياا  والتااااأ ت باااه إلااى وسااااال  ياار شااارعي  ومنهاااا انااه  ااادم مباااالغ 
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ما لبياااات المااااال للتصااااول علااااى ىاالاااا   ياااال انهااااا بلغاااات ىالىاااا  آالل دينااااار ماااان الااااا
الررسااى البىريررااى عاادا مااا  دمااه ماان مبااالغ أ اار  ىاالاا  للساالىان العااادل ورااان ماان 
وراء ماا الت اتم علاى الررساى ان ار هار ااو الرنيسا  ولباث الررساى البىريرراى ر ماا 
عاان مااا  الماهااودات المباولاا  شااا را ماادة تسااع  عشاار ساان  و مساا  شااهور ور اام راال 

ون اوا والاد  الشاايس السانى الرامااا بان الىعباان  سااير أباى ساارا   ماهاودات اباو شااارر
لااام يااانال فاااى الوصاااول إلاااى  ر اااه وبااااء بال شااال ل اااو  القااار داود بااان لقلاااك وت باااه 

مقالااا  القماااص يعقاااوا ماااوي ر عااان باااولر  640و648صاااور مااان تااااريس القااابى ص )
 (.البوشى اسقل مصر

الشااا ا فاااى "ى رتااااا و اااد وااااه بىااارر مماااه بعاااد فشاااله نتاااو التاااأليل فقاااام بو ااا     
ورتابااى " فاى التىلياث والتوتياد"الال مقدم  " ورشل استتر من الموت المسيل ما ا ت ى

البرمااان فااى القااوانين :"فااى تساااا األبقىااى اا مقدماا   ااافي  بالقبىياا  والعربياا  ورتاااا
ورتاااااا " تاااااريس اباااان الرامااااا"ورتاااااا " التااااواريس"ورتاااااا " المرملاااا  وانقاااارام المهملاااا 

 (.0الم ىوىات العربي  ص " )سبع  المراني الماامى ال"
 ـ علم الرئاسة بن كاتب قيصر55

ان علام الرااساا  بان راتااا  يصاار ماو الاارار األوتاد علاام الرااساا  اباو اسااتك باان      
و اد . الشيس الرار اباى الىنااء بان الشايس صا ى الدولا  راتاا األميار علام الادين  يصار

ياااا وعمااال مقدماا  فاااى  واعاااد نتاااو اللغااا  و ااى مااااا الشااايس ال ا ااال ت ساايراى لرتااااا الرو 
 (.45الم ىوىات ص " )التبصرة فى اصول اللغ  القبىي "القبىي  معروف  برتاا 

 ـ القس بطرس السدمنتى58

ان القاار بىاارر الساادمنتى رااان ماان ربااار علماااء الالمااوت القليلااين ألااال رتاااا      
رتااااا التااااأمالت  ولاااه عاااادة رسااااال نقيسااا  أممهااااا" التصاااتيل فاااى آالم الساااايد المسااايل"

 .الروتي 
 ـ ابن الدهيرى مطران دمياط50

راان  ريسااىواولور الملقااا بااابن الاادمير  مىرانااى لاادمياى فااى أيااام البابااا رياارلر      
الىالااث ورااان ىقاا  فااى اللغاا  القبىياا  وو ااى مقدماا  لقواعاادما النتوياا  معروفاا  باساامه 

 (.0الم ىوىات العربي  ص )
 ـ المكين سمعان بن كليل50
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ان المرااين ساامعان باان رلياال باان مقااارة رااان رامباااى  بىياااى عالماااى ماان  رياا  ميرااياال      
و ااد اراار  اباان العميااد فااى آ اار تاري ااه ورااان ماان ا ربااااه و ااد اراار  ابااو البررااات . بشااو

و د ترما ابن رليل ببري  االسقيى بعد أن  دم فاى دياوان الاايش فاى أياام . فى  اامته
رو ا  ال رياد "رتاا اليل فى السيرة ال ا ل  يادعى الناصر صالح الدين يوسل وله 

 (.45الم ىوىات ص)وتوفى فى أواال القرن الىالث عشر " وسلوة الوتيد
 ـ أنبا يوحنا نعمة هللا اسقف البرلس56

ران األنبا يوتنا نعم  اهلل اسقل البرلر من رتااا القرن الىالث عشار و اد و اى      
م ولاااه ترامااا  4646امااا  االاسااااد رتبهاااا فاااى سااان  مقالااا  فاااى  يامااا  السااايد الساااميل و ي

القديسااا  الشااااهيدة دميانااا  المت وظاااا  منهاااا نساااا   بمرتبااا  لناااادن وأ ااار  بمرتباااا  الاااادار 
 (.651فقرة 664الم ىوىات العربي  ص )تاريس  16البىريرري  القبىي  ر م 

 ـ االنبا ميخائيل االتريبى الشهير بالجميل اسقف مليج56

ريبااى يعاارل باساام مي ااياال الامياال رااان اسااق اى علااى ملااي  رااان أنبااا مي ااياال االت     
مااان رتبااا  القااارن الىالاااث عشااار ولاااه عااادة مول اااات اشاااهرما السنرساااار القبىاااى ورتااااا 

ورساال  تتاو  رسااال " الىاا الروتاانى"ورتااا " االشع  فى متاماة الق اي  اليعقوبيا "
ماان رااان مأسااوراى سااواال ومقالاا  عاان  ااالص المساايل ل 90واألاوباا  عليهااا بلااغ عااددما 

واأل يرين بمرتبا  الادار البىريرريا  األولاى منهماا  646الم ىوىات ص )ب ىي  آدم 
 (.تاريس 94 انون والىاني  تتت ر م  61تتت ر م 

 ـ األنبا يوأنس اسقف أسيوط53

رااان األنبااا يااوأنر اسااقل أساايوى ماان رتباا  القاابى فااى القاارن الىالااث عشاار و ااى      
الم ىوىااات العربياا  )ن والشااهداء الاااين  تلااوا فااى مديناا  اساانا رتاباااى فااى أ بااار القديسااي

 (.661ص
 ـ األنبا يوأنس اسقف اسنا84

راان األنباا ياوأنر اساقل اسانا مان رااال القارن الىالاث عشار وو اى تراما  تيااة      
 (.661الم ىوىات ص)واستشهاد القديس  دوالاى على عهد القيصر مرسيميانور 

 اعـ يوحنا بن زكريا ابن سب84

رااان يوتنااا  ررياااا الشااهير بااابن سااابااا ماان رااااال القاارن الىالااث عشااار ولااه رتااااا      
فصاااال يوااااد مناااه عااادة نساااس بمرتباااات  449الااااومرة الن يسااا  فاااى علاااوم الرنيسااا  فاااى 

 .م4346ش الموافق  4846أوروبا وبالمرتب  البىريرري  بالقامرة و د ىبى فيها سن  
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 بمصر ـ التعدى على ابنية كنيسة المعلقة86

راان  اوم ماان المسالمين مقيمااين فاى المسااد القااايم بااناا رنيساا  المعلقا  بمصاار      
فااااوا إلااى التااااى القااايم بااين الاااامى والرنيساا  الااا  يوصاال إلااى المالاار الااا  رااان 
يسااتعمله البىرياار  لالوسااه تتاات  اليتااه ال و انياا  فهاادموا منااه ىا ااات وأ اااوا صااورة 

لتااى من تقوك المسااد فتصالت بسابا الا  بلبلا  فاى ايوا المعلق  فيه وادعوا ان ا
الرناير وتدث ال  أىناء منتصال الصاوم الربيار وتعىلات مان القادار والصالوة أيامااى 

 (.484فو  ص )رىيرة فى الصيام وعلى االرىر فى رنيس  المعلق  
وران المسلمون يىلعون على ساللم الساىل إلاى  اليا  البىريار  العاليا  ويواناون     
وسااير األميار انادار وأت ار  وماا . بارون ويااررون واارت فاى الا   ىاوا رىيارةوير

فاااو  )رماااا  ااام والااى مصاار بتااابر اماعاا  ماانهم دفعتااين . ماانهم و ااربهم أشااد  اارا
484.) 
ولمااا ت اار المهندسااون وعاااينوا التااااى رتبااوا انهااا للرنيساا  ولااير للمساااد فيهااا      

الا  صااتا دياوان األتباار وتتاادىوا وتاد ل فاى . شا  ورااا فاى المالار الاا  يليهاا
و تاا فى أن يقسما المو وا نص ين وتسد التايى علاى نصال المتال باين الو اعين 

ىاام تتاادىوا ىانيااى فااى أن يساادوا التااايى المهاادوم . ولران براال أساال لاام يااتم شا  ماان الاا 
العادتااه إلااى مااا رااان عليااه وتهااد الىبقاا  العالياا  فااامتنى أماال الرنيساا  ماان تن يااا الاا  

 .ماري  898األمر معلقاى تتى ااء العيد ود ل شهر رم ان سن   وبقى
و اارحم اصااتابنا فااى مااا  الماادة  راماا  ربياارة المقاادار وساادوا التااايى وبقااى التااال      

 (.484فو  ص )على ما مو عليه 
 ـ اضطراب حالة البطريركية فى أيامه األخيرة ونياحته89

البوشااى ال  اال فااى نصاال وا ناااا ورااان السااقل مصاار الرااال الااورا أنبااا بااولر      
رايسااه البابااا رياارلر الىالااث بعااد ا ااىراا تياتااه بااللتااااء إلااى تياااة الوتاادة واالن ااراد 
أماااال فاااى أن مااادو البياااا  والبعاااد عااان العالمياااات وعااان االتتراااا  بمرووسااايه يهيااا  لاااه 
الراوا إلى الصواا فى تصرفاته فى مساء تياته في تمها نادما تتاى تتسااو  أعمالاه 

امبه النادرة المىال رما  ال فيه ابو شارر بىارر المعارول باابن الراماا فاى رتااا بمو 
اناااه راااان رااااال بارعاااا اا فناااون رىيااارة إال اناااه راااان يتاااا اماااى الماااال وأ اااا " :"التااااريس"

الشرىوني  ولهاا عصت عليه أ وام وأماانو  عقادوا لاه مااالر بت اور ناااا السالىان 
 ".الشيس والعدول والو ير معين الدين تسن بن
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وظااااال الباباااااا ريااااارلر معتااااا ال فاااااى ديااااار الشااااامى باااااالاي ة إلاااااى أن تنااااايل فاااااى ياااااوم      
بعاااد أن تاااولى الررساااى مااادة سااابى ( م4619ماااارر سااان  44)ش 353برمهاااات سااان  41

ساانوات وىمانياا  شااهور وىالىاا  وعشاارين يومااااى ودفاان بالاادير المااارور و ااد عاصاار مااان 
والمعظاااااام ماااااان ملاااااا  االيااااااوبيين  الملاااااا  الراماااااال والعااااااادل الىااااااانى والصااااااالل: الملااااااو 

ومن مول اتاه التاى ت ظات لاه رتااا المعلام والتلمياا الاا  يتاو  رتااا . المعاصرين له
اباااااان المق ااااااى . )االعتاااااارال رمااااااا تقاااااادم القااااااول عنااااااه فااااااى ساااااايرة أنبااااااا بااااااولر البوشااااااى

 ((.أ)484فو  ص( )أ)683ص45رتاا
ى اتتااااى دياااوان فاااى ديااار الشااام( 05)ولماااا تنااايل الباباااا ريااارلر الىالاااث البىريااار       

و ااام الررسااى بعااد   الياااى ماادة ساابى ساانوات . الساالىان علااى مواوداتااه وأ اااوا الاميااى
 .وست  أشهر وىماني  وعشرين يوماى 

 ـ ختام سيرة البابا كيرلس الثالث81

ون تم ما  السيرة باىبات المرىيا  التاى القاماا الشايس العاالم الصا ى اباى ال  ال بان     
ماااان بىارراااا  الررسااااى ( 05)بابااااا رياااارلر الىالااااث البىرياااار  العسااااال فااااى يااااوم انااااا ة ال

 اد تتاشاى . المر سى االسارندر  فاى ديار الشامى بمديريا  الايا ة وراان االتت اال بدفناه
فيهاااا التلمااايل والتصاااريل بتصااارفاته فاااى مااادة الوساااه علاااى الررساااى البىريرراااى عماااال 

- :بالقول المأىور اارروا تسنات موتارم
 بى الفضل بن العسال لنياحةـ مرثية الشيخ الصفى ا 85

 البابا كيرلس الثالث

الباعاث ن اور أبارار  إلاى رياام . الماد هلل المتصدك على عبااد  بترمتاه الباامرة     
ونشاااارر  علااااى المساااالوا . نماااااد  علااااى المراااارو  والمتبااااوا. ملروتااااه ال امياااا  ال اماااارة

نا فاى  ىبنااا ونساأل ررمااه أن ير  ناا فاى مصااابنا الصابر الاميال وان يهاادي. والموماوا
اآلا الىااامر . معشاار أبناااء البيعاا  القبىياا  المتااوااين بااأن ر العىياا . إلااى أ ااوم ساابيل

ل فايرم  ايا  المىلاوا و اد اااور ابااناا اباراميم واساتك . بىريرررم أنبا ريرلر المتصح
انتقل إلى المل  المعاد لاه مان  بال انشااء . أبورم العالم العامل المعلم التااك. ويعقوا
. الم ياادرم علااوم بعقااولرم ومتسوساارم. راعاايرم الساااعى فااى  ااالص ن وساارم .ال اليااك

سابقرم إلاى متال القادر ومناا ل الملراوت لماا . لما ترم وترمحل له برم رااس  الرهنوت
انتقلااات منااه إلاااى األماااارن ال الياا  مااان الهااام . ان اات ن ساااه الشااري   التعلاااك بهااااا الاسااد

ورمال رعاى أشا اص . يع  آدم الىاانىولما  ام بما واا على رااساته مان شار . والتسد
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ارتاتاااات ن سااااه إلااااى باريهااااا فاسااااتدعاما اساااات ل ها علااااى . النااااوعى االنسااااانى والن سااااانى
نصاررم بتعاليماه . واتسن فيه ع ارم. فاىال اهلل أعماررم. الانر الماليرى واسترعاما

ور  راام الصاابر الشاارعى . علااى  ىااا فقااد  الااا  عاارارم اااا ا  عاانرم بملروتااه واااا ارم
ى ماااااا المصاااااا ومااااا  لااااوبرم فرتاااااى بمااااا صااااار اليااااه عو ااااا عاااان البرااااا العوياااال علاااا

فلاااوال ان الشاااريع  المسااايتي  نهااات عااان التااا ن العاااالمى سااايما علاااى مىلاااه . واالنتتااااا
وان ن وساارم مو نا  باناه انتقاال إلاى المتاال الاا  لام تساامى باه أان ولاام . المعادوم المىاال

الشاارنا . التااى نااال بهااا اشاارل المااآال وانااه رااريم أمااام الاارا وفاتااه. ي ىاار علااى البااال
وال . وال ينقىااااى علااااى منااااوال  اااادودرم تااااداد . الاااايرم ان تت نااااوا ت نااااا ال ين اااا  تااااداد 

ولتقادمنا الاايرم باأن تشاقوا عليااه . وال ي اارك فيااه ىرفاا ساواد . ياتماى فياه ماى  لااا فاواد 
دا اال وان تسااتعيروا مااى عيااونرم عيونااا تبرااون فااى البيااى .  لااوبرم عو ااا عاان األىااواا

وان تىيار  لاوبرم . الهيارل وعلى األبواا وال تهاار أن سارم الياه مترحما  مان أاساادما
وان تاعلااوا افااادترم  ااريتاى لاساد  فااى متاال اربادمااا وان . الياه باانتتهااا  باال ايادماا

وان تهتاااا  ت ناااااى عليااااه أناباااال رنايساااارم تتااااى ال . ت ديااااه أعياااانرم بر ادمااااا باااال بسااااوادما
وان تنوتااوا عليااه مناتااات يوساال وا وتااه علااى ابينااا . ادماااتسااتقروا علااى عماادما وأعو 

. يعقااوا وان تىرلااوا عليااه ىراال الشااعا علااى موسااى المتناااول لااوتى النااامور المرتااوا
ا راناات أواماار الشااريع  الشااري   فالوااااا . لاام تىلااك ماااا التاا ن للىبيعاا  ال ااعي  . وان

يماىااور فاى باولر علينا أن يع   بع نا بع ا باللسان والقلاا تع يا  ديوناسايور لى
وأن نتأساااال عليااااه أساااال يشااااوا علااااى موسااااى المساااات لل بعااااد  علااااى . رسااااول الاااارا

وان نهاد  . وان نستمد القوة االلهي  من تعاليمه استمداد اليشى من ايلياا النباى. الشعا
الياااه الرتمااا  دايماااا الراااامن مناااا والماااترهن والشااايس والصااابى وان نمتاااا  بماااا ورىناااا مااان 

لماليراا  بالتقاادير والتساابيل وان نتبااى أىااار إيمانااه التااك وعلمااه تصاااني ه الدينياا  مياا ة ا
وان . وان نقتد  بأعماله المر ي  ا تداء يوصلنا إلاى ملراوت السايد المسايل. الصتيل

. نتسااالى بعاااد  بتيااااة البىريااار  أ نااااىيور القااادير المصاااباح ال امااار المعاااا  الباااامر
وان نستشااا ى إلاااى اهلل .  اساااهالمناااا ش فراار  المتاساااا ان. الااعاال عقلاااه مااادبراى لتواساااه

ون اارا اليااه بترراتااه . بنسااريات ماااا اآلا المشااتمل  علااى صاايامه وصااالته وصااد اته
ال أبناماا ىقال  الروتاني  وسرناته فى أن ال يدا بيعتناا مرميا  بساهام الترمال وأن ال تتمح

وان يساات لل عليناااا ماان يرعاناااا تتااى ال شااا  يعو نااا فاااى ماارو  العلاااوم . ماااا التتميااال
وياااارد ن وساااانا إلااااى ساااابل الباااار . ويروينااااا ماااان ميااااا  تعاليمااااه الىااااامرة الىيباااا . ال صااااب 
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ويقايم . المرتسب  والسيد المسيل يار  ماا الررسى المر سى على عاادة عنايتاه الساابق 
ويعو اانا عاان ماااا األا . ماان الاااااا ال اى اا . لااه راعيااا ي لااص بااه أ نامااه الناىقاا 

ويترمااال بنااا وتترمااال باااه رمااال التالمياااا فاااى . المتناايل بمااان يسااير فيناااا السااايرة الرسااولي 
وان  . وأن ال ياعلنا ممن تصل فى ما  المومب  على الترماان بسابا  ىاياناا. العليا 

 .ال ي لينا من ما  النعم  فهى أعظم نعم  علينا واسنى عىايانا
وان اآلىاام ساهام لهاا  . واعلموا أيها األ وة ان الانوا سبا لها  ال رب  المولم      

وا ت اااوا بآىاااار القديساااين . الاراتاااات المرلمااا  فباااادروا بالتوبااا  بعاااد اال اااالا واالساااتغ ار
وا تربااوا . األىهااار األباارار وتتققااوا ان السااعيد ماان ارساال ا واد   دامااه إلااى تلاا  الاادار

ر يواهلل تعاااالى يااادبررم عاااااال بااارا. واىلباااوا الياااه يصااا ل عااانرم. را مااانرمتاااإلاااى اهلل يق
ويراااون لرااام رموساااى وماااارون . سااايل  ا ااابه ااا انت اااا ماااد ويغ. يساااتديم لرااام ر اااا 

صاالوات الشااهداء ب. الماال االيمااان المسااتقيم الىريقاا وربىاارر وبااولر . لشااعا العتيقاا 
الساااعداء البىاررااا  المويااادين بالنعمااا  أوال واباااداى وبرراااات مااااا البىريااار  المااارآة الصاااقل  

ر  اااوات الماليراااا  يوشااا اع  ميرااياااال راااا. الشااا اف  العاباااد برراتاااه علينااااا وعلاااى الرافااا 
 634مراتبااات رياارلر باان لقلااك رتاااا ر اام )النااورانيين واميااى الشااهداء القديسااين آمااين 

 ((.أ) 445إلى ( أ) 449الموت ص من 
 ـ اقوال مؤرخى القبط على البابا كيرلس الثالث88

 فى كتب التاريخ

ورااااان : " ااااال أنبااااا يوساااااا اسااااقل فااااو  المعاصاااار للبىرياااار  رياااارلر الىالااااث (4)
ال عاان اعداااه يقولااون مااا النااار أترام ماان اهلل العااالم بااالبواىن اصاد او  ف اا

ونتاان . والااا  عتااك البيعاا  والشااريع  ماان ماااا التصاارل السااي  عشاارين ساان 
نعااود ونقااول انااه لااير يصاالل للبىرياار   ياار  وان رااان عملااه ساايقيم مااا سااقى 
  ويصاالل مااا فسااد ماان امااور البيعاا  وأتااوال الشااعا وأ ااام الررسااى شااا راى بعااد

سنين واالساا    واألرا نا  والشاعا يقولاون ماا عادنا نرياد بىرراا ير يناا ىمانى 
ر  ونعرفاه باالعلم واألدا وتسان  يما  د ار  من ماا الا  رنا ن تار  على 

التصرل مى النار فى علمانيته وفى رهنوته ولام يرااى أتاد ي رار فاى ا اما  
 484فاو  ص " )بىر  وال يتتدث فاى الا  ال عاال وال دون ال ساراى وال اهاراى 

 (.484و( أ)
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 696ص )رتاااا التاااواريس فاااى البااااا ال مساااين  ىفاااو ااال عناااه ابااان الراماااا  (6)
ورااان راااال عالمااا فا ااال فيااه عاادة فنااون ماان ال  اايل  إال انااه متبااااى (( :"أ)

 ".للمال وأ ا الشرىوني  وار  عليه شدايد بسببها
تبااا  ن الباباااا رياارلر الىالااث فاااى رتاااا تاااريس الميااارون المت ااوظ بمرعااوااااء  (9)

 :ىقر ما يأتى 444الدار البىريرري  بمصر ر م 
لماااا تصااال ال اااالل فاااى ترااارير ريااارلر بااان لقلاااك المسااامى فاااى آ ااار           

تياتااه اباان القلللااكك النااه رااان تصاال منااه امااور ال ينبغااى شاارتها وامااى عليااه عاادة 
مااااامى وبرتاااه ربيااارمم وصاااغيرمم علاااى ماااا ارترباااه مااان االماااور الم ال ااا  للمسااايل 

االهو رمااو  امياا ورساام بع لااه ماان المقااام الشااري   علااى لسااان الصاااتا . ى مااا تصا
فنظار الارا . ورتبوا  ص  يسألون فيهاا تقدما  بىار   يار . معين الدين بن الشيس

ورتاام بيعتاااه وشاااعبه وأ اااا  ساااريعاى ولماااا ماااات شااارر اآلبااااء والرهنااا  ورااال الشاااعا 
مااان ترمااا  ان اهلل اترااام :"الااارا سااابتانه وتعاااالى و اااال أعظااام أصاااد ااه وا الااااه

النار الا  اعتك الشريع  والبيع   بل تقدمته عشرين سن   الي  بال بىرريا  مان 
فمااااا أعظاااام أعمالاااا  يااااارا رلهااااا بترماااا  . تاااادبير  السااااي  وتصاااارفه الغياااار صااااالل

صاانعت الننااا نتاان عاناادنا ترماا  اهلل الغياار مدروراا  وبااالنا أموالنااا وأرواتنااا تتااى 
ياا   انوننااا إا ظاال الررسااى بعااد  ماادة ا منااا  فقاصصاانا الاارا بااه ومااا رااان الاا  ر ا

ىمان سنين شاا راى باال بىار  ورال الشاعا يساأل ويت ارا إلاى رتما  اهلل أن يقايم 
" من ي تار  وير ا  ولم يعودوا فى المادة الماارورة يترلماوا فاى إ اما  بىار  باالمرة

 (.63و( أ) 66ص )
- :وااء فى تاريس البىارر  عالوة على ما ارر  ابن الراما ما يأتى (1)

وتعصا عليه  وم وأمانو  وعقادوا لاه مااالر بت اور ناااا السالىان "          
والعاادول والااو ير معااين الدولاا  باان الشاايس و رمااو  مااا ينياال ماان أىنااى عشاار الاال 

وماااا اآلا مااو الااا  رتااا . دينااار و ااال الررسااى بعااد  ساابى ساانين وساابع  شااهور
 45رتاااا )لاام والتلمياا رتااا االعتارال االىنااين والعشارين مقالاا  وساما  رتااا المع

 (.683تاريس ص 
 الخــــــــــــــــــتام
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ويلاااى الااا  القاااوانين المنساااوب  إلاااى الباباااا ريااارلر الىالاااث والتاااى سااانها لاااه الماماااى      
ش وفاى القلعا  فااى 355الرنساى المقادر المنعقاد فااى رنيسا  العااراء بتاارة  ويلاا  سان  

 .ش350سن  
 

 بن لقلقـ القوانين المنسوبة للبابا كيرلس 80

 (05)البطريرك 

ان ( 05) اااااد تقااااادم الاااااارر فاااااى تااااااريس تيااااااة الباباااااا ريااااارلر بااااان لقلاااااك البىريااااار       
تصرفات مااا الباباا دعات الماماى المراانى المقادر الماتماى فاى رنيسا  العااراء بتاارة 

ان ي ااى  ماار  ااوانين ( م4614)350و( م4693)ش 355 ويلاا  وفااى القلعاا  ساانتى 
باااين الباباااا ريااارلر والماماااى المقااادر واألمااا  القبىيااا  وتنظااايم لااادوام الساااالم  واالت ااااك 

العال اااات واتماماااا لل ايااادة القانونيااا  والتاري يااا  نساااال ماااا  القاااوانين ال مسااا  فاااى ماااا  
 :الرسال  راآلتى

 أوالًـ الكتاب األول

 التشريع الكلى بالتلخيص ونظام االدارة البطريركية

ماماااى المقااادر بتاااارة  ويلااا  فاااى سااان  وتقاااررت ماااواد مااااا الرتااااا فاااى ااتمااااا ال     
 .ودونت ب ى الشيس الص ى ابى ال  ايل بن العسال 355

 .بسم اآلا واالبن والروح القدر االله الواتد
 ـ اختيار األساقفة ورسامتهم والتقدمة فى الرتب الكهنوتية4

ال ُيقااااادم اساااااقل مااااان اآلن االح مااااان رااااااان عارفااااااى وعملااااات ت ريااااا  بتسااااان الساااااايرة  (4)
ل  وُاشااهر بهااا ور ااى بااه شااعبه الااا  يقاادم عليااه ويت اار تررياا   والصااالتي  لااا
 .اسق ان أو أرىر

وال يو اا منااه شاارىوني  وال تباااا الاروح القاادر وتشااتر  فماان فعال الاا  منااى وماان  (6)
أساااا  تى أو تتياااال فاااى أ ااااما بوااااه مااان وااااو  التتااايالت راااان ممنوعاااا مااان مااانل 

 .المعىى أعىىالرهنوت التى أ اما من روح القدر ال اآل ا أ ا وال 
ورال  يار  األمر فى تقدم  القسور والشمامس  واميى رتاا الرهناوت وال تبااا  (9)

مواماااا الاااروح القااادر وتشاااتر  مااان فعااال الااا  مناااى ومااان أساااا  تى أو تتياااال فاااى 
يلاالك رااان مقىوعااا ماان ماانل رتااا الرهنااوت التااى أ اااما  أ اااما بواااه ماان واااو  التف

 .ىمن الروح القدر وال اآل ا وال المعىى أعى
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وال يأ ا أتد من الترام رشوة أو ما يقوم مقامها على ترم فاى سااير المتارماات  (1)
بىررا ران أو اسق اى أو نايباى عنهما وال يتابى فى ترم ألال ااا  أو شا اع  فمان 

 .فعل ال  ران ممنوعاى 
 ـ وضع قوانين لألحوال الشخصية وترتيب الطقوس6

 واجتماع المجامع

اء ماان األسااا    والرهناا  علااى عماال م تصاار  ااوانين ان يت ااك البىرياار  مااى العلماا (4)
فااى المترمااات والمباتااات فااى ال ياااات و يرمااا وفااى المواريااث وترتيااا الرهنااوت 
وترتاااا نسااا اى وعليهاااا  اااى البىريااار  و ىاااوى األساااا    بالموافقااا  عليهاااا و بولهاااا 

 .وت لد فى الرراسى وأ  ترم عنها يرون باىال
لقسااور والشمامساا  عشاارة دراماام ورك ال ارىاار ورساام التالميااا ماان تررياا  الرهناا  وا (6)

 .من ال 
  واتاادة فااى الساان  ماان أول عاايقاارر أي اااى مااى اآل ااوة األسااا    انهاام ياتمعااون دف (9)

 .الامع  الىالى  من ال مسين إلى انق اء الامع  الرابع 
 ـ الختان قبل التعميد وتكريز أوالد السرارى والعبيد9

 ومنع األكاليل فى البيوت وحفظ األصوام

األسا    الاين يت رون إلى القالي  فالتال فيهم على اار  العاادة ماى مان تقادم  (4)
من البىارر  أن ال تغير العوااد المستقرة فاى البيعا  القبىيا  رال تاان  بال التعمياد 

 .ما لم تقىعه  رورة
االمتنااااا عااان ترريااا  أوالد السااارار  والعبياااد ماااا  اااال المسااابيين مااان باااالد التبشااا   (6)

. تت سااايرتهم و راااوا للرهناااوت ل اااال يمنعاااون رماااا شاااهدت القاااوانينوالنوبااا  إاا صااال
وماان رااان  ياار مساابى اباان اارياا  عااامرة  ياار مرللاا  فااال ُيقاادم ماان اآلن فااى در  

 .الرهنوت
ورااال  أوالد النسااااء الرواااااى ال يقااادمون فااى شااا  مااان در  الرهناااوت وراااال           

 .الرهنوت  فى ش  من در  أوالد ال وا  الىالى  ولو رانت برراى ال يقدمون أي اى 
 .ل سراى فى البيوت  ارااى عن الرنيس  والقربانُيمنى من يرل (9)
وماااان يتاااال صااااوم يااااومى األربعاااااء : يت ااااظ صااااوم األساااابوا الااااا  بعااااد ال مسااااين (1)

والامعا  ألاال عياد أو ترليال ماا  اال ياومى المايالد والغىاار وأياام ال مسااين ان 
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وال يتاال يااوم عيااد .  اارورة فيمنااىرااان رامناااى يقىااى وان رااان علمانياااى ماادمنا  ياار 
 .البشارة وال يقدر فيه االى مىل با ى الصوم ومن فعل ال  فهو مأىوم

 .يترام د ول التاي ات إلى الرناار فى و ت تي هن (5)
 ـ اختيار كاتب القالية1

ما راال معتبراى        .ان يرون راتا القالي  من ي تار  البىرير  إما اسق اى وان
 تقدات البيعة فى غزه وما واالهاـ المحافظة على مع5

ان ُيىلااا  ااى مىااران  اا   ومااا واالمااا بالموافقاا  علااى اعتقاااد البيعاا  المقاادم اراار       
 .وموافق  من وافقها ومنى من تمنعه من الماامى وانه متى لم ُياا إلى ال   ىى

 ـ طقس مطران دمياط8

العاادة لمان تقدماه ان ىقر مىران دميااى التا ار بهاا اآلن مساتقر علاى ااار       
 .بىغر دمياى المارور وعلى ما ت منته سير البىارر  المىاله بها

 ـ منع تكريز أحد فى غير كرسيه واالنتقال من كرسى آلخر0

 والتدخل فى اختصاص الكراسى

ال يراار  البىرياار  وال األسااا    علااى  ياار رراساايهم بالاملاا  وال يىقسااوا أتااداى االح  (4)
وال يقبلااه اسااقل ررسااى . وير ااى اسااق ه الااا   دمااه بر ااا أماال ررساايه أو أرىاارمم

آ ر االح بر اا اساق ه الاا  فاى ررسايه ولاو راان ساارناى عناد  رماا رسامت القاوانين 
أ  من انتقل من بلدة إلى بلدة أو رنيس  من  ير أمار  ارور  إلاى ررساى آ ار 

 .أو رنيس  أ ر  فليمنى من رليهما
ساا    االا بموااا شارعى إاا ىباات وال يمناى البىريار  أتاداى مان شااعوا رراساى األ (6)

عاان اسااق ه انااه لاام يمنعااه فيسااير البىرياار  ويااأمر  بمنعااه فااان تااأبى االسااقل ماان 
 .منعه لواه  ير مرم واصر على ال  يمنعه البىرير 

 ـ المحافظة على دواير الكراسى وتصرفات اساقفتها القانونية6

ومان راان . نه منعاه بهاو أن ال يتل البىرير  من منعه اسق ه االح إاا ىبت عنه أ (4)
 ااد اسااتقر بيااد  ررسااى وبااالد  إلااى يااوم تسااىير  فااال ت اار  عنااه وال تنتقاال ماان يااد  

 .إلى  ير 
ومن ران  د استقر بياد  تقلياد أو  اى مان القاليا  بررسايه فيتمال علاى ترماه وال  (6)

 .يبىل عنه ش 
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سااا    بالوااه البتار  ويو ااا (9)  تعمال منظار  باسااماء باالد رال ررسااى مان رراساى األو
 .فيها  ى األسا    لي ول السار من بينهم

وال يتىااارك أتااااد مااان البىارراااا  إلااااى أ اااا بلااااد مااان بااااالد األسااااا    ومااان رااااان  ااااد  (1)
ان افت اليه بلد من ررسى آ ر من  بل ان يراون اساقل علياه فاال يانقص علياه 

 .وال يو ا منه البت 
 ـ ديارية البطريرك على االساقفة3

ألسا    علاى سابيل القهار إلاى البىريار  االح علاى  ادر أما الدياري  فال تو ا من ا     
 .رراسيهم وعلى  در ما يسهل عليهم على سبيل البرر 

 ـ عدم تدخل البطريرك فى اختصاص االساقفة44

 وعدم خروج الرهبان من اديرتهم

االساقل ال ُيل ماه البىرياار  أن يرار  فااى ررسايه أو يىقار ماان ال ير اى تررياا    (4)
سااا    فيمااا مااو مىلااك لامااايعهم اسااقل الررسااى وأرىاار ام اعتااه ويساااو  باااين األو

 .وممنوا
ال يتعارم البىرياار  إلااى مااا ياد ل إلااى الرناااار التااى ماى األسااا    فااى اعيادمااا  (6)

ورسومها وأو افها بل ترون تتت نظر األسقل وال ت ر  عن ياد  االح مان راان  اد 
  الررساى أن يراون د ال الرنيسا  عو اا عان دياريا. اشترى عليه ال   بل ترريا  

وال ي ار  عاان أيااديهم شاايااى ماان ديارياا  رراسايهم اال ماان التاا م  باال تررياا   بااال  ان 
 .أديرة ررسيه  ارا  عن نظر 

وال يقباال  ااول الرمبااان فااى بعاام اال بعااد ال تااص الشااديد والعماال بقااول األرىاارين  (9)
وال تت عاا ا الرمبااان ماان أدياارتهم ماان  ياار  اارورة ظااامرة فااال  م ااالل . الماا رين
وال يستناا فى الترم بين الرمبان  وم من العلماانيين للترام بيانهم . الرمبن  لقانون

 .بل روساء األديرة أو من يقوم مقامهم من المومنين  اص  المعتبرين العارفين
 .وما من رااساتهم إال بمواا ىابتوال ي ر  الرمبان من أديرتهم وال روسا     

 ـ منع األساقفة44

األماااور الصاااغر  مااان القاليااا  ومتاااى و اااى فيماااا يااااا منعاااه  ال يمناااى اساااقل عااان     
وبعاااد الااا  يت ااار إلاااى القاليااا  . البىريااار  دفعااا  واىنتاااين ويتاااار  عااان الااا  بمراتبااا 

 .ويتا ك عن ن سه  بل منعه ان واا عليه المنى
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 ـ طقس االيغومانوسية46

رتب  االيغومانور مى رتبا  أرشاى باباا القساور فاااا ت ار الرنيسا  فلاه أن يقاول  (4)
لتتليااال علاااى القساااير المقااادر ويرفاااى الب اااور بعاااد القساااير الاااا  ي ااادم القااادار ا

وااا ت ار . ويتقرا بعد القساير المقادر و بال سااير مان ماو دوناه مان القساور
مااى اسااقل فااى الرنيساا  فيتناااول مااو الب ااور ماان يااد االسااقل وال يناااول مااو ألتااد 

فاااى أوا ااار  ولاااير لاااه أن يقاااول التتليااال والبررااا . الب اااور مااان ياااد  مااان القساااور
 .الصلوات فان ماا لالسقل ال لاليغومانور

ب اااور االساااقل وال يتمااال لاااه  يااار الصااايني  وال يقااارا ماااو  در وال يباااار  علاااى  (6)
بصاايني  صااغيرة راألسااا    وال يقاارأ االناياال ال فااى صاالوة وال فااى  اادار ألن ماااا 

يتااال مااو ماان رسااوم األسااا    االح إاا لاام يرااان ىاام ماان يتساان القااراءة وال يمنااى وال 
 .راألسا    االح ان اان له فى ال  اسق ه

 ـ حرية المؤمنين فى حضور اعياد كنائس49

 فى غير كرسى اسقفيته

ومن أراد من المومنين أن يم ى إلى عيد رنيس  من أ  ررساى راان فاال يمنعاه      
 .اسق ه بهاا السبا

ماا ت امنه ورتا ماا المرتاوا الموفاك لىبات فياه  ىاى و ىاوى أساا  تى باالت ام      
واياااا المنااى والقىاى ماان البيعا  والرهنااوت والتقدما  لراال مان  ااالل شايااى منااه بال عاال 
لى أن يأتى الديان لياا   رل واتاد رنتاو أعمالاه  يارا  أو بالقول أو بالني  من اآلن وان

ومناه . ران أو شراى رما  ال فى انايله وعلى لسان رسوله له الماد دااماى والشرر رىياراى 
 و عما م ى والعاون فيماا بقاى بشا اع  اات الشا اعات ماريم ورافا  الشاهداء يسأل الع

 .والقديسين آمين
رتاااا بتااااريس الساااادر مااان تاااوت مااان سااان   مسااا  و مساااين وتساااعماي  للشاااهداء      

المامااااوا الصاااا و  ىبااااى التوفيااااك . )والتمااااد هلل(  .م4696ساااابتمبر ساااان  9)االباااارار 
 (.158إلى  156لناشر  العالم  ارار فيلوىاور عوم ص 
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 فى العماد والزواج والوصية: ثانياًـ الكتاب الثانى

الاا  يااا اعتمااد  فيماا يااأتى ( 05)مان  اوانين الباباا ريارلر بان لقلاك البىريار       
ارر  وتصل عليه االت اك مان السايد البىريار  ومان ت ار  مان أساا  ته وأرا نتاه رماا 

 .يوانر نيل اهلل ن سه سبك أن وافك عليه وام ا  السيد البىرير  البابا
 التعميد على ما تضمنته الكتب المقدسة: الباب األول

ماان ال يولااد )التعميااد وااااا علااى الااارور واالناااث صااغيرمم وربياارمم رقااول الاارا  (4)
فماان أمرنااه العماااد اليااوم فااال تااو ر  إلااى (. ماان الماااء والااروح ال يعاااين ملرااوت اهلل

فمان .  راامن معظام وال عمال فارحالغد بسبا  يب  والاد وال صاديك وال ملباور وال
والاارر يقبال الاارر واالنىاى تقبال االنىاى . أ ر  إال ل رورة  اىع  فاان اهلل سايدينه

 . اص 
 .ولير ألتد أن يبيى برشوة وال يبيى عىي  الروح القدر بىمن (6)
عمل األفراح بالرهن  و ت التعميد أولى بالمسيتيين من عملهاا بغيار الرهنا  و ات  (9)

 .ال تان
 .ون ال ياو ون شياا  بل التقرياالمتعمد (1)
وال تمنااى التبااالى ماان التعميااد وال تتساااا معمودياا  التاماال معمودياا  لتملهااا بااال  (5)

 .والتايم تتأ ر عن التعميد إلى التىهير. مد بم رد عي
 .وال يعمد االح اسقل أو  سير والشمامس  ي دمون معه (8)
مان التصاارل وان ومان راان لاه ولاد ابان سان  فصااعدا وال يعماد  فاان رامنااى يمناى  (0)

ران علمانياى يمنى من القرباان وال يقبال منهماا  رباان تتاى يعماد ولاد  اال ان رانات 
لاااه  ااارورة  اىعااا  عااان الااا  مىااال سااا ر أو مااارم وان تهااااون وماااات ولاااد  بغيااار 
معمودياا  فهااو مااأىوم ممنااوا ماادة ىويلاا  ألنااه الساابا فااى منااى ولااد  الااد ول إلااى 

 .ملروت السموات
 الزواج: الباب الثانى

 ـ الخطـــبة4

والم ىاوا لاه ان لام يران تتات واليا  . أما ال ىب  تصل بين من يصل  ياتهما     
الح  ااام وليااه   ر  صااتياا   ىبتااه لن سااه إمااا بن سااه أو برتاباا  أو بماان ير ااا  واسااى  وان

وان آىااار ال ىياااا أو ال ىيبااا  الرمبنااا  بعاااد عمااال المهااار وأ اااا  فلل ىياااا أن . مقاماااه
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تااارد مااا أ اتااه بغيااار  ااعل شااارى ان يترمااا مااان أراد  يأ ااا مااا أعىاااى ولل ىيباا  أن
ال فال  .منهما ال سس وان

 ـ فى االمــالك وتوابعه6

يعقاد االماال  بت اور راامنين شااي ين أو  ساير وشماساين رشايدين ويو ااى  (4)
الصليا ويقرر المهر ويرتا مرتوا من ىالث نساس تراون اتاداما عناد مقادم 

قااا  المتواصااالين إماااا بان ساااهما ان البيعااا  الشااارعي  واىناااان عناااد المليراااين وبمواف
ران سلىانهما اليهما واالح فبأوليااهماا وموافقا  المتااور عليهاا لمان ماى تتات 
تااار  بااأن ال تاارد  ولااه ولهااا أن تمتنااى ااا أراد أن يملرهااا علااى ماان لااير مااو 

وال يملا  . ع  من التا وي وعدم االملي  يأتى ارر  فى ال رورة المان. امال لها
ورمال البلو  الا  يصير باه سالىانه الياه . عمر  سبى سنين ممف منمن لم ي

 . مس  وعشرون سن  وتيناا ي ر  عن والي  وليه أباى أو  ير 
اب ااه ماان ال يااا  واالربااون فهااو اميااى مااا دفااى ماان المهاار  اصاا  ان امتنااى   (6)

وان .   تااارد بغيااار  اااعل والماااأرول والمشاااروا ال يااارد البتااا رد  ومىلاااه والهديااا
فااان عاارم مااوت للمااارأة . ى راال ماااا دفعااه ماان مهاار و يااار امتنااى معىيااه سااق

ىه بعد  مان ماال المارأة أو مان أملهاا رلماا صاار الايهم ر ااستراى ال ىيا أو و 
. من مهر ومدي  من  ير  عل ساو  الماأرول والمشاروا وماا ياار  ماارا 

وان تااوفى الرااال وال وارث لااه تاار  لهااا مااا صااار اليهااا منااه وان رااان لااه وارث 
لااى أملهااا ماان المهاار  اصاا  دون مااا سااوا اسااتراى اميااى  . مااا صااار اليهااا وان

 .اعنى عن استرااا الهدي  ألال اعتا ها وترملها من مليرها
وماان أملاا  ولاام يشاارى ماادة معيناا  لل يااا  فااان رااان تا ااراى فالماادة بعااد البلااو   (9)

وان راااان مساااافراى فاااىالث سااانين ويمرااان المدافعااا  ارباااى سااانين بتاااا  . سااانتان
وبعااااد الاااا  ان امتنااااى المعىااااى . ياااان أو  يباااا  بعياااادةظااااامرة مىاااال ماااارم أو د

ل اارورة  اىعاا  ىابتاا  لاام يسااقى اربونااه وان امتنااى بغياار  اارورة سااقى أربونااه 
وال اارورة مىاال . برمالااه ورااال  ان امتنااى لغياار  اارورة ياارد مااا  ب ااه ومىلااه

تدوث المرم القاىى من ال ياا  راالانون والاا ام والبارص والمارم القااىى 
. ويال راالتمى المال ما  والمارم الادايم ال سايما العماىعن التصرل  مانا ىا

أو ال قار الشااديد السايما مااى . والا من مىال التاابر الىويال ال سايما علااى القتال
أو تعااااار . أو االنتقااااال عاااان ال ر اااا  ال ساااايما االن صااااال عاااان الماااااما. الاااادين
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أو اال ت اااء بساابا القتاال أو اشااتهار فتااش الساايرة أو ظهااور . ااتماااا التوليااد
ومااان راااان  اااد علااام باااال   بااال عمااال . و اااد تراااون مااان اهااا  مليرااا . وديااا العب

األربااون وأ ااا  ور ااى بااه ىاام أراد أن ي سااس فيمااا بعااد بساابا الاا  فهااو الغااارم 
 .وان لم يعلم لم يغرم

فمان نادم منهمااا . وان راان المتصاالن يتيماين وأملراا  بال أن يبلغااا بتوساى  اوم (1)
وان راااان .   فاااى األرباااونراااان لاااه عناااد بلو اااه ان ي ساااس اإلماااال  بغيااار  رامااا

والبلاااو  للرااااال ان يتاااااو وا . امالرهماااا بعاااد بلو هماااا فمااان رااااى منهماااا  ااارحم
وفااى ماااتين الماادتين . أربعا  عشاار ساان  والنساااء أن يتااااو ن اىنتاى عشاار ساان 

 .وما بعدمما يرون ال وا  ناموسياى ال فيما  بلهما
الح الااا م  اصاااا فااان ر ااى بهاااا  ىيبهااا فهااو أولاااى ب ياتهااا وماان  صاابها  (5) وان

م يت واهااا  اارم لاام يراان مت واااا ور ااى بااه أملهااا فااان  اصاابها ب ياتهااا إاا لاا
 .بها مهر مىلها ولو ان المانى من اه  أصلها

 ـ فى حالة المتصلين مع أوليائهم9

فاان راان م رىاا فاى . ال ياو  لاا ال ام ولد  أو ولد ولد  بال وا  إاا راان ع ي اا (4)
ان امتنااى إيىااراى للسايرة القبيتاا  راان لاه أن يمنعااه فا. سايرته فلاير لاه أن يمتنااى مناه

 .من ميراىه
وماان يمتناااى مااان أن ياا و  الااااين تتااات تاااار  إاا ر بااوا فاااى الااا وا  فللروسااااء أن  (6)

 .يل مو  بالت وي  والتاهي  بقدر تاله
ا وان لاام يوصااى ألتااد فالوالياا  بعااد  للاااد لااام والوالياا  لاااا ىاام لماان يوليااه األ (9)

عاد  للعاام وبعاد  البان العام وبعااد  لل اال وبعاد  البان ال ااال وبعادما لااا الربيار وب
ر ولياا مان يوبعد  البن العم  وبعاد  البان ال الا  وبعاد عادم الماارورين ياولى الارا

وال والياا  لغياار الرشاايد فااااا رااان مساااتتقاى . بااا ى القرايااا ان رااان واالا ماان  ياارمم
ياا  راان الاولى مان الوالي   ير رشيداى و ير متمرن من الت اور و ات امراان ال  

ُوااد مان الماارورين بعاد  علااى تارتيبهم فاان ا تلال الااولى ماى الراملا  السان علااى 
وان راااان  يااار متسااااوين فاال تيااااار . متسااااوين فاااى الاااانر والتاااال عماااال برأيهاااا

 .ريللرا
اا  اااا االا ىالىاا  ساانين  (1) والوصااى علااى المااال فقااى ال والياا  لااه علااى التاا وي  وان

 .ا بلغوا و بل ال  ال ياو اا  الوالد  ان يت واوا إا
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 ـ فى الزواج نفسه1

فااال تصاال  يااا  االنسااان باتااد ماان أوالد  وال أوالد أوالد  . أمااا ال ياااات الممنوعاا  (4)
وال يأ ااا ماان أ وتااه وا واتااه ونساالهم وال . مهمااا ن لااوا وال بأتااد ماان أبااااه وأاااداد 

 .بأتد من أعمامه وعماته وأ واله و االته وتصل  ياته بنسلهم
شاااابين المعموديااا  والشااارى فااايهم أن ال يقبااال الاااارر االنىاااى وال االنىاااى تقبااال أماااا أ (6)

فالقاباال والمقبااول ال يتاا و  أتاادمما اآل ار وال يتاا و  أتاادمما بااأوالد اآل اار . الاارر
وال بااأوالد أوالد  وال با وتااه وال باااوالدمم وال با واتااه ويتاا و  ماان نساالهم ألنهاام ماان 

امه وعماته وأ واله و االتاه وال ي وااه باأوالد وال بآبااه وأاداد  وأعم. رال  ريا
ويتاا و  أوالد المقبااول بااأوالد .  وااه وال أوالد القاباال بااأوالد المقبااول وال بااأوالد أوالد 

وال تتاا و  بنات اماارأة برااال  بلاه  واهااا وال اباان راال بااالتى  بلتهااا . القابال ونساالهم
 . واته

عا تامااا رمااا تر ااى الوالاادة وأمااا الر اااا فااال يتاا و  أتااد بماان أر ااعته أمااه ار ااا (9)
ولاادما وال باااأوالد  وال بآباااااه وال يتااا و  االا ب واااا  مااان تبناااى باااه وال المااارأة بااا و  

 .التى ربتها
وأمااا القرايااا ماان اهاا  التاا وي  فااال يتاا و  أتااد بناات  واتااه وال بنساال اوالدمااا وال  (1)

وال  بأ تهااااا وال بنساااال ا وتهااااا وا واتهااااا وال بعمتهااااا وال ب وااااا  عمهااااا وال ب التهااااا
 .ب وا   الها وال بأمها وال ب وا  ابيها وال بادتها وال ب وا  ادما

هااا وال بااادتها وال با اات  و  وال بأم  وال بنساالها وال بأ تهااا وال يتاا و  ب وااا  والااد (5)
امه وال ب وا  ولد  وال بنسلها وال بأمهاا وال باادتها وال ب واا  أ ياه وال بنسالها وال 

 .عمه وال ب وا   اله بامها وال بادتها وال ب وا 
وراال ماان تاارم عليااه ال يااا  بهااا تاارم عليااه ال يااا  بتماتهااا وراال ماان تاارم عليااه  (8)

تارم علياه ال ياا  بتماتهاا ورال مان تارم علياه ال ياا  باه ( من الىبقتاين)ب واته 
وراال ماان تاارم علااى . ماان اهاا  ن سااه تاارم عليااه ال يااا  بمىلااه ماان اهاا   واتااه

ترم علاى  واتاه مان  بلاه فرماا بنتهاا وا تهاا الرال ال يا  من  بل امرأته فمىله م
ترام عليه راال  ابناه تارام عليهاا ومان وااد علاى ماا  ال يااات الممنوعا  فيل ارك 

 .بينهما
وأمااااا امتناااااا االاتماااااا المقصااااود بال يااااا  فال صاااااء والانااااون المىبااااك والااااااام  (0)

 .والبرص والعظم المانى فى النساء والعنين وال نىى وما يار  ماا المار 
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ال يتاااا و  مااااومن بغياااار مومناااا  وال بالىابتاااا  فااااى ال نااااا المشااااهورة بااااه وال بالرابعااااا  و  (6)
 .وال تصل ال يا  بعدم ر ا المتصلين رفصاعدا وال يامى بين  واتين أو أرى

وأما ال ياات المرروما  المساتقبت  فمنهاا ماا يمناى بساببه الا وا  فاان ات اك الا وا   (3)
لر اى ارراماا وال ياا  باالتى م اى منها لم ي ساس بهااا السابا وماو عادم البلاو  وا

مااان عمرماااا ساااتون سااان  وباااالتى لااام تااانقم مااادة ت نهاااا وماااى عشااارة شاااهور لوفااااة 
وبااااالولى أو الوصااااى وأوالدممااااا .  واهااااا ومااااا  يسااااقى ميراىهااااا منااااه ووصاااايته لهااااا

 .ر بال  واانه بهيوا وتهما اال بعد معرف  الرا
  األتاارار و يااا  ومنهااا مااا ال يمنااى الاا وا  بسااببه وان رااان مررومااا ومااو  يااا (44)

 .التاررين رمبنتهم و يا  امرأة القسير بعد وفاته
أماااا ماااا ساااو  الااا  مااان الااا وا  فمبااااح بشااارى ترليااال الراااامن لهماااا ظاااامراى فاااى  (44)

 .الرنيس  بمت ر اماع  ويقربهما و ت االرليل
 ـ فيما بعد الزواج5

لاااد  المتااا و  ىانيااااى مااان الرااااال والنسااااء يل ماااه ت اااظ ماااا يااااا ألوالد  مااان تررااا  وا (4)
ومااان  ااار  عااان ايماناااه والعيااااا بااااهلل ان اتاااا بقااااء الااا وا  أو . وافااارا   مااان مالاااه

 .الم ار   فليوافقه البا ى على ايمانه
اا رااان الرااال معسااراى لاا م  واتااه أن تعولااه مااو وأوالد  ماان اميااى الاهااات (6) وان . وان

فااان علماات وأمساارت لتغاار معاماال  واهااا . ارماان لهااا شاايااى بغياار رأيهااا لاام يصاال
وال ياااو  امتناااا أتاادمما عان االاتماااا باااآل ر بااال  اارورة  اىعاا  . رمنصال الاا

فااى  ياار األو ااات الممنااوا فيهااا الاا  ومااى أيااام الصااوم الم اارم وال ساايما امعاا  
 .البص   وأيام تي ها ون اسها

وال التاااداو  .   بتياااث ال يتصاال النساالو لقاااياااو  العاا ل وال اسااات را  الاا را وان  ال (9)
 .لمنى التمل

ل علااى  (1)  واتااه عنااد ااتماعااه بهااا انااه لاام يااادما عاااراء فااان ىباات رابااه وماان تقااوح
 .عو ا وبقيت له  وا  شاء أو ابى وان اىبت صد ه فرك بينهما وأ ا اها ما

 .ر أن يعمل لها رار االمتتانيومن اتهم  واته بال نا لسماا أو روي  فللرا (5)
 .والىالك ممنوا فمن ىلك  واته وباينها فهو متروم إلى أن يرااعها (8)

 فيما يفسخ الزيجةـ 8
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وبااان . وبرمبناا  المتاا واين بر ااامما معاااى . ال يااا  تن سااس بىبااوت ال نااا علااى الماارأة (4)
وباان . يدبر الرال على فساد ع    واته أو يدبر أتدمما على فساد تيااة اآل ار
 .ترون ال يا  مما تقدم ارر  من ال ياات الممنوع  ال المرروم  بقسميها

المقصود بال يا  رما تقدم بيانه فاااا أ اام الراال  وبتدوث ما يمتنى عن االاتماا (6)
بعاااد االتصاااال ىاااالث سااانين ولااام يمرناااه أن ي عااال ماااا ي صاااه فللمااارأة ولوالااادتها أن 

 .ي س وا ال لى  ااا لم توىر المرأة مسارنته ويتبعها اها ما
والتااى تصاارا رىيااراى أو بهااا ااا ام أو باارص ان رااان الاا  تاال بهااا بعااد  ياتهااا فااان  (9)

فاان راان .  ليتهاا فلهاا إاا ا الماا رال ماا أمهرماا ورال ماا تاها ت باهأراد  واها ت
. وان راان  اد علام  بال التا وي  فلهاا مهرماا واها ماا.  د ن ا فيعت لها وين ك عليهاا

 .وان ران ما علم فلها اها ما وأما ما وصل اليها من ماله فهو له
اا ىبت  نا المرأة فرك بينهما فان ران لاه أوالد منهاا ت اظ ا (1) ها ماا وباا ى نعمتهاا وان

 .وان لم يرن له أوالد منها أ ا اها ما وأ ا من با ى نعمتها بمقدار المهر. لهم
اا أسار أتاد المتا واين و ااا سابى ساانين ولام يعلام مال ماو تاى أم ال فلل وااا   (5) وان

أن تت و  بغير  وما دام يعلم بقاوما بال فسس إال إاا ىالت المادة وىبات ان الغاياا 
 .ر تدبير التا ريرال لم يسيار ن ق  للمرأة وللرا د ت و  أو ان ال

 
 

 ـ فى زيجة العبد0

العبيااد ال يعتقااون بال يااا  الناموسااي  ولل ااول ماان فسااس  ياتهمااا بااالبيى ال يرللااوا  (4)
. إلااى أن يشاااهد ماااواليهم علاااى ان ساااهم للرهنااا  باااانهم ال يبيعاااونهم ال مااام وال نسااالهم

 .ران تتت المنى وبعد ال  فمن باا مرلال او اشترا  مو أو نسله
تراام بااا ى العبيااد اال . وتراام العبيااد المتاا واين فااى المواريااث و يرمااا ماان األترااام (6)

 .فى ماا وتد  ومو انهم ال يباعون وال يشترون ال مم وال نسلهم
رى6  ـ فى التسَّ

التساار  تاارام ألنااه  نااا ظااامر وراال ماان لااه سااري  تاارة وال  وااا  لااه ولاام يراار  ان      
  اااا  لااه الاا  وان راناات امااُ  فلااه ان يعتقهااا ويترلاال عليهااا وان يت واهاا  يااا  ناموسااي

 .ران ال  مرروما
 الباب الثالث ـ الوصية على ما يقتضيه العقل والنقل
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تعمال بشااهادة مقبولا  وتبىاال برااوا الوصااى عنهاا بشااهادة و  الوصاي  منادوا اليهااا (4)
ءاى ماان مقبولا  او ب عاال ُيبىاال معنامااا ربيااى الوصااى باه وعتقااه وت وياااه واعلااه ااا  

هاا وباأن ال يقبلهاا الموصاى لاه فاى يىبت انه ارار  مان متسالى علاى عمل  ير  وبأن
تياة الموصى ويمتنى من  ب ها بعد وفاته وبان ال ي ى تاال الموصاى بماا علياه 
ماان الااديون اال ان يتاار  لااه الاادين اربابااه وبااأن يرااون الموصااى لااه  ااد دباار علااى 

وبااأن يعاادم الموصااى بااه .    الااوارثفساااد تياااة الموصااى بعااد الوصااي  اال مااا ااااا
 بل موت الموصى فان عدم بعد موته بىل منه ما راان  اد عيناه وتىبات  يما  ماا 

 .لم يعينه
وينبغااى للموصااى إاا لاام يراان الموصااى لهاام ماان ورىتااه رشااداى أن يقاام علاايهم وصاايا  (6)

 .ويارر اسمه فى الوصي . مومناى ال  ير مومن
ومااااو  ياااار متاااااور عليااااه مااااا لاااام وال تصاااالل وصااااي  المتاااااور عليااااه ولااااو مااااات  (9)

 .والمتاور عليه مو المانون والا  لم يبلغ والعبد وعديم الرشد. ياددما
ومااان وصاااى بشااا  فاااى وصاااي  لاهااا  ىااام وصاااى باااه فاااى وصاااي  أ ااار  لغيااار تلااا   (1)

فاااان راااان  اااد ابىااال الوصاااي  األولاااى بشاااهادة مقبولااا  واال فالموصاااى باااه . الاهااا 
 .للاهتين بالسواء

 .و  ار  عما يستتقه بميراىهوتصل الوصي  للوارث ما م (5)
 .ومن بلغه  بر وفاة ولد  فاوصى بماله لغير  وران ولد  تياى فللولد ميراىه (8)
والوصااي  للتاماال وال يااد ل فيهااا تملهااا إاا لاام يااارر وال يسااتتك مااا وصااى بااه اال  (0)

ان ولااد تياااى فااى ماادة التماال وان مااات الموصااى لااه بعااد الموصااى انتقاال الموصااى 
 .صى لهبه إلى مل  وارث المو 

لااام يااا د عااان نصااال ورباااى وال يصااال الموصاااى باااه إال ااا راااان الموصاااى مالراااه و  (6)
ا وصى به  اادا عن ال  بىال ال اياد اال ماا اااا   الاوارث بعاد وفاتاه ومهم. الترر 

ومهمااا تباارا بااه فااى  ياار ماارم ماان صااد ه واعتاااك وو اال ومباا  لاام يعتااد بااه ماان 
. لولد مستتقه مان ارث والاد ومن ولد له بعد عمل الوصي  ولد فل. النصل والربى

ومن وصى له بشا  معاين فلاه نتاااه وعلياه نقصاه مناا ماوت الموصاى فهاو مبادأ 
وتصاال الوصااي  بااريا  دون تملهااا وبتملهااا دونهاا وان وصااى بتاماال ولاام . ملراه

 .يستىنى بتملها فهو تابى لها
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وشاارى الوصاااى األماناا  والر ايااا  فيمااا يتاااوال  فااان لااام يعينااه الموصاااى فااى وصااايته  (3)
وااا تصاارل الوصااى .  امااه التااارم بعااد وفاتااه وان رااان الموصااى لااه  ياار رشاايدا

فاى شا  ماان الوصاي  لام ي اار  منهاا اال برشااد الموصاى لاه أو ل اارورة ىابتا  عنااد 
التااارم ليقاايم  ياار  وياااو  للموصااى أن ياعاال عبااد  وصااياى وان لاام يرتااا وصاايا 

يو ا بشاهادة وين اك علاى فيرتا ما . تقلد أمر  أتد ا ربااه على ترتيبهم فى الوالي 
مستتقيه بتسا تالهم وال يسلم لهم ما ف ل لهام اال بعاد رشادمم وال تتسالم أمهام 

 .مالهم اال بشرى أالا تت و  تتى توصله اليهم أو لوصيهم بعدمم
 المــيراث: الباب الرابع 

ومااو يشاامل ىمانياا  فصااول وارىاار  ممااا رتبااه أنبااا   مااان أتااد بىارراا  االساارندري       
 .ال فى آ ر  انه مما رتبه آباء الشريع  وبا ي  من العقل والعادةو 

 ـ فيما يقدم عمله فى التركة4

. أوالى يباادأ بااىمن الر اان ورلاال الاادفن والانااا ة ىاام مااا يرااون علااى المتااوفى ماان دياان     
فااان راناات الترراا  ال تقااوم بالاادين فااان لاام يعتر ااها الااوارث لاام يل مااه   اااء الاادين وان 

اا . ربااا الااديون والوصاايا بتساا مالااهبهاا بشااهادة ويادفى لرال واتااد مان أ بلهاا فليرت وان
ت ار بعااد القساام  ماان لاه دياان آ اار راااى بتصااته علاى أصاال الترراا  وان ساالمها ولاام 

وبعاد الا  القارابين المشاهورة . فيهم أموالهم بعد ىبوتهاا بالعادليمي ما بشهادة ل مه ان يو 
وان رااان . وربااى الترراا سااي  إلااى مقاادار نصاال ىاام تن ااا وصااايا  النامو . والناااور اإللهياا 

بعاااام الترراااا   اابااااا  ساااام المااااال التا اااار والغايااااا بااااين الموصااااى لااااه وبااااين الااااوارث 
اا راااان بينهماااا  رابااا  ىبيعيااا  رانااات الوراىااا  مااان اهتاااين أتااادمما مااان ". صااابالمتاص وان

وان لاااام يراااان فااااى وصااااايا  صااااد   ".  اااار  ماااان اهاااا  االسااااتتقاك بالقراباااا ال يااااا  واأل
ل الاااه وال يىالاااا أمااا ن ت ااار  مااان التررااا  صاااد   بر اااا الاااوارث والموصاااىفمساااتتا ا
 .عن ن وسهم بش  إلى ما بعد ىالى  أيامه وال االميت عن

 ـ نصيب الزوجة6

فاااا راانوا )لل وا  مى ورىا   واهاا ان راانوا أوالد  مىال واتاد مانهم رىاروا أو  لاوا      
اا رااانوا أربعاا  فصااا وان (. عداى فلهااا رمىاال أتااد أوالدماااىالىاا  فنااا ال فلهااا معهاام الربااى وان

النصل لهم وان لم يران لاه وارث ىبيعاى ال مان المساتعلين و رانوا أ رباء فالنصل لها 
وال مااان المستسااا لين وال ممااان عااان الااناااا فاااالميراث اميعاااه لهاااا وترااام  واهاااا معهاااا 

 .رترمها معه و د مر ترم المليرين فى باا ال يا 
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 ـ فى طبقات الوارثين9

األوالد الارور واالنااث المت وااون والعا اا يرىاون بالساواء اباامم ( تب  األولىالمر )     
فااان رااان ماانهم ماان  ااد تااوفى  باال وفاااة والااد  و لاال أوالداى فاااوالدمم يرىااون مااى . وامهاام

وبعااد ىبقاا  . أعمااامهم وعماااتهم ماان ااادمم وااادتهم مااا رااان والاادمم يرىااه لااو رااان تياااى 
 .ن لوا ىبق  بعد ىبق  على ما ارر فى ىبق  األوالداألوالد ىبقات أوالد األوالد مهما 

اا لم يواد أتد من نسل المتاوفى فاالميراث اميعاه ألبياه وأماه( المرتب  الىاني )      . وان
 (.وايهما مقدر سهمه الوالد  الاين مم ا وة وا وات الميت)البيه الىلىان وألمه الىلث 

اا لاااام يوااااد لااااه ال أا ( المرتبااا  الىالىاااا )      وال أم فاميااااى ميراىاااه إل وتااااه وا واتااااه وان
. الارور واالناث بالسواء الىلىان ال وته وا واتاه مان أبياه والىلاث ال وتاه وا واتاه ألماه

فااان . )فيرااون لشااقيقه النصاال وأل يااه ماان أبيااه وتااد  وأل تااه ماان أمااه وتاادما الساادر
اتااه رااان ماان اال ااوة ماان  ااد تااوفى و لاال ولااداى ورث الولااد سااهم أبيااه مااى أعمامااه وعم

م راالترم فايهم ىبقا  بعاد ىبقا  مواله و االته والترم فى أوالدمام بعاد وسهم أمه مى أ
 (.مهما ن لوا

اا لااام يواااد لاااه أتااد ماان ا وتاااه وا واتااه ونسااالهم فميراىااه رلاااه ( المرتباا  الرابعاا )      وان
. ألااااداد  الىلىاااان لااااد  وادتاااه ألبياااه علاااى الساااواء والىلاااث لااااد  وادتاااه ألماااه بالساااواء

رتااه علااى تسااع  أسااهم ساات  لاااد  وادتااه البيااه أو ألتاادمما مااى عاادم األ اار فتقساام تر 
وأ  االاااداد رااان  ااد )وىالىاا  لاااد  وادتااه المااه أو التاادمما مااى عاادم األ اار ونسااله 

 (.توفى فان سهمه الوالد  مى با ى االاداد
اا لاام يواااد أتااد ماان االاااداد االربعاا  المااارورين فاعمامااه ( المرتباا  ال امساا )      وان
و االتاه الىلاث بالساواء فتقسام تررتاه علاى تساع  أساهم  وأل والاهماته الىلىان بالساواء وع

ولااال  ( و ااد اراار تراام االشااقاء مااى  ياار االشااقاء فااى باااا اال ااوة)رمااا تقاادم ت صاايله 
ومان راان  اد تاوفى مانهم ولاه ولاد )ترم على نسلهم بعدمم ىبق  بعد ىبق  مهماا ن لاوا 

 (.ران تياورث الولد ما ران يرىه والد  لو 
اا لام يوااد أتاد مان الماارورين . أباء األااداد وعادتهم ىمانيا ( المرتب  السادس )      وان

فالىلىان لوالد  الاد ووالد  الادة من اآلا بالسواء والىلث لوالد  الااد ووالاد  الاادة 
ماان األم بالسااواء فلراال واتااد ماان أباااء األاااداد ماان اآلا سااهمان ولراال واتااد ماان اباااء 

 .ومن ران  د توفى منهم ورث ولد  سهمه مى البا ين. ن االم سهم واتداألاداد م
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اا لم يواد أتد مان الماارورين فالىلىاان ألعماام وعماات أبوياه ( المرتب  السابع )      وان
ورااال  ( وماان رااان  ااد تااوفى ماانهم فلولااد  سااهمه مااى البااا ين)والىلااث ال والااه بالسااواء 

 . لواترم نسلهم بعدمم ىبق  بعد ىبق  مهما ن
وبعااد المااارورين ياارث أاااداد األاااداد وعاادتهم ساات عشاارة ن سااا ( المرتباا  الىامناا )     

وماان رااان  ااد عاادم ماانهم ولااه ولااد  ااام )الىلىااان للمنتساابين لاااا والىلااث للمنتساابين لااام 
 (.مقامه
عمااات وا ااوال و ااالت أاااداد  واداتاه ألبويااه الىلىااان و ألعماام ( المرتبا  التاسااع )     

ومان راان  اد عادم مانهم )مات وأ اوال و ااالت أااداد  واداتاه ألماه الىلاث وألعمام وع
 .وأوالدمم بعدمم رال  ىبق  بعد ىبق ( أ ا ولد  سهمه

فبالاملاا  ماااا الميااراث مرتااا علااى توريااث اال اارا فاااال را وتميياا  األا و بيلتااه      
ساااب  االرم علااى األم و بيلتهاااا الن نسااب  األا نساااب  الااا ارا والمسااتودا ونساااب  االم ن

والوعاااء وراال ىبقاا  ال تاارث مااى الىبقاا  التااى  بلهااا وال تاارث معهااا الىبقاا  التااى بعاادما 
ولاااو لااام يوااااد فاااى الىبقااا   يااار شااا ص واتاااد ورث رااال ماااا ي صاااها ومهماااا وااااد فاااى 
الىبق  من  بيل  االم مى  بيل  األا فلقبيل  األا ماا لااا وماو الىلىاان ولقبيلا  االم ماا 

الساواء فااى رال ىبقا  الن نسابتهم إلااى الميات نساب  واتادة ولمااا لاام والاارور واالنااث ب
ا تل اات نساابتا والديااه ونسااا ا وتااه اليااه برااونهم اشااقاء و ياار أشااقاء تمياا  االول علااى 

فى والااد  ورث منااه أوالد  علااى تقاادير و ماان رااان  ااد تاا)ااارت اتباااعهم مااارامم و اآل اار 
. اعتقاوافيهاا مان المماليا  من ال وارث له فتررته ل  ان  ماال البيعا  مهماا راان ( تياته

 .والمولود من ال وا  الناموسي  بعد الوصي  يرث مى األوالد ويار  مار  أتدمم
 ـ فى ميراث االساقفة والرهبان1

ليرن ما للبيع  معرفا ممي ا من ماال االساقل لايت ظ مالاه لورىتاه ويورىاه لمان أراد      
يبقااى للبيعاا  ولااير لااه أن وراال مااا صااار لااه بساابا األسااق ي  فهااو . ويت ااظ مااا للبيعاا 

ورال ماا راان لاه  بال األساق ي  أو نات  مماا راان لاه أو صاار . يوصى باه وال يرىاه أملاه
لااه ال بساابا األساااق ي  رميااراث أو وصااي  فلاااه ان يوصااى بااه لمااان أراد واال فهااو يبقاااى 

 .لورىته وان لم يرن له ش  ي صه فللمتتااين من أمله عيشهم مما  ل ه للبيع 
 يرث أتداى من العلمانيين اال ان ران لام يباك مان  راياا المتاوفى ساوا  والراما ال     

وال يرىه أتد من  رايبه العلمانيين اال ان ران ال شرر  بينه وباين أتاد مان الرمباان فاى 
فااان رااان بينااه وبااين رمبااان شاارر  فااى عيشاا  الرمبناا  . عيشاا  الرمبناا  أو ساارنى األدياارة
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ولاو تاوفى  ارااا عان ديارمم . م رىروا أو  لاواوسرنى الدير صار اميى ميراىه لمامعه
 ااار  عاان مامعهاام ولااو رااان ماان مامعهاام لاام ( أ  ىبيعااى)ولااو رااان لااه وارث رامااا 

وان وادت له ترر   ارا  عن الادير فاان راان  اد وصاى بهاا للادير . ي تص به عنهم
رلها أو بع ها و ت رمبنته أو بعادما أم ايت وصايته ماا ال يوصاى باه مماا يوااد لاه 

ن فاى ا ال فمامعاه يرىااه وان لعاالم ان راان لاه وارث ىبيعاى ورىاه رامباا راان أو علمانياا وان
راااان من اااردا فاااى ديااار أو فاااى مغاااارة فاااحن راااان وراث ىبيعاااى راماااا ورىاااه واال فميراىاااه 
لماااامى الرمبااان المتااامين عنااه وال وصااي  لرامااا فااى مامااى شاارر  بشاا  مااا للمامااى 

 .ووصي  الراما المن ردة مم اة رشروى الوصي 
 
 

 ـ مـيراث المعتوقين والعبيد5

اا لم يرن لاه ورىا  فلمعتقاه       المعتوك يورث وتصل وصيته ويرىه ورىته راألترار وان
ربى تررته ولاو لام ياوص باه وان لام يران لاه ورىا  وال وصاي  فامياى تررتاه لمعتقاه راان 

ا. واتاااداى أو أرىااار رااال واتاااد بمقااادار ماااا اعتقاااه مناااه ا لااام وبعاااد المعتفاااك ورىااا  المعتلاااك وان
والعبااد ال ياارث بغياار وصااي  ماان المااورث وال . يوااادوا فااالترم فااى معتااك المعتااك رااال 

يرىاه  ياار ساايد  ولاو رااان لااه ولااد أو والاد أو  ريااا ولااو رااانوا أتاراراى ألن راال مااا يملرااه 
 .العبد مل  لسيد  ولهاا ال وصي  له

 ـ الذين ال يرثون بغير وصية8

- :ان الاين ال يرىن بغير وصي   سمان     
مااام الاااااين ال يوااااد بياااانهم وباااين المياااات  وا  وال  رابااا  ىبيعياااا  ولااااو ان ( األول)     

 .بينهم  راب  و عي  أو  وااي 
. ماام األوالد واألماال المولااودون ماان  ياااات وااتماعااات  ياار ناموسااي ( والىااانى)     

ا اعدماه والممالي  وال نا ب واته الماوروث أو ابنتاه أو أ تاه أو أماه والادافعون علياه بما
 .ماله والمدبرون على فساد عقله

فاى  الصاه فاال يرىاه وأما الم اى فى  الص المأسور ماى الاتمرن مان الساعى      
هاا بعاد أسار  وأمااا الولاد الم ار بابياه رماان ي ارا والاد  ويساتمر علااى اال بوصاي  عمل

فاى سبه أو يغرمه  رام  مات   بسعاي  أو يمنعه  هراى من عمل وصي  أو ال يهتم باه 
شادته تسااا امراناه أو ي ااتلى باصاتاا الصاانايى والساير القبيتاا  بوالاد  أو ينتقاال إلااى 
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ان ن ى الوالاد ولاد  عان ميراىاه عان  يار عقاوك و الد  ان ين يه من ميراىه و  ير فر ته فل
وراااال  . فللولاااد تصاااته مااان رباااى مياااراث أبياااه أو الرباااى برمالاااه ان راااان لاااير لاااه ساااوا 

عان ميراىاه أو ىلقهاا عناد  يار شاريعته فاال يقبال مناه  التال فى  واته أي اى ان ن اما
وراال  ان أرادان يا و  بنتاه أو بنات . ال  فى الربى  اص  أو تصتها مناه ماى الورىا 

 .ولد  فامتنعت ايىاراى للسيرة القبيت 
 ـ فيما ال يرث وال وصى له0

مقاسام  فالمومن ال يرىه  ير مومن اال ان يىبت عودته إلاى اإليماان  بال ان صاال     
و اتل الماوروث ومسالمه لمان يقتلاه والمادبر علاى فسااد تياتاه بسام أو  يار  إالح . الترر 

 .ان ران  د وصى بعد علمه بال 
 

 ـ فيما يقع فيه األشتباه6

- :ومو  سمان     
أتااادمما إاا ماااات مااان المتاااوارىين اىناااان أو أرىااار فاااى سااا ر أو  ااارك أو ترياااك أو      

 ك أيهم بقى بعاد اآل ار لام يارث الواتاد اآل ار وانماا يارث تتت مدم وبالامل  إاا لم يت
رال منهم من يستتك ميراىه مان بعاد األتيااء والماوتى الااين لام تعلام تاالهم فاى التقادم 

 .والتأ ر
مااا يمنااى ماان التصاارل فااى التااال رالتشاار  فااى الواااود راألسااير ( القساام اآل اار)     

التا اار ماا لاام يقاام بيانا  علااى موتااه والمساافر وبالاملاا  مان انقىااى  باار  ال يقسام مالااه 
وان ماااات لاااه  رياااا . أو لااام تمااام مااادة لغيبتاااه يترااام التاااارم ان مىلاااه ال يعااايش فيهاااا

 .تا ر عمل فى نصيبه باألتوى ويودا إلى ان يترم فيه باليقين أو بما ينامر 
 الكهنوت: الباب الخامس

 ـ فى ترتيب طقوس القسوس والشمامسة4

ا للقساور والشمامسا  وىبات ب ىاوى وشاروى وشاهادات أما ما م ى مان الترتيا     
وأما الترتيا لمن لم يترتا لهم بعد ىقور مرار ين فااوالد القساور . مقبول  فال ينقم

مان ياد أساقل  يار  المرار ينمامسا  رال رنيسا  شدمون علاى أوالد الشمامسا  وأوالد يق
ن فاااى الررسااى والاااين لااام يراار وا إلاااى تااين ت ااور أساااقل الررسااى امااايعهم متساااوو 

تاارتيبهم فااى رنايسااهم بتسااا ىقااور آبااااهم فيهااا ال بتسااا تااواريس تررياا مم فيهااا ولااو 
وأوالد رهنا  الرنيسا  المولاودون . ران  د رر  ولد الصغير فى الىقار  بال ولاد الربيار
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مان بعااد ت ااور أسااقل الررسااى ىبقاا  أ اار  يتلااون فااى الىقاار المواااودين إلااى تااين 
الد رهناا  الرنيسا  يقاادمون علاى أوالد الرهناا  وأو . ت اور أسااقل الررساى المقاادم ارارمم

ومااان ولاااد بعاااد ترريااا  أو تىقاااير آ ااار  يااار  مااان ياااد . الغربااااء وعلاااى أوالد العلماااانيين
. أسقل الررساى  اصا  ال مان ياد  يار  ال يتقادم علاى المرار  أو المىقار  بال والدتاه

يترا اون فااى وأوالد الرهنا  الغربااء مااى أوالد العلماانيين القاادماء فاى راال بلاد متساااوون ف
تاااارتيبهم إمااااا بالقرعاااا  أو بغياااار  رعاااا  ويرتااااا لهاااام منظاااارة بااااال  فيهااااا شااااهاداتهم وماااام 

ورال ىاي ا  بم ردماا  يار أوالد رهنا  . متقدمون على أوالد العلماانيين الغربااء الىااراين
 .الرنيس  متساوون بع هم مى بعم فيترا ون بالقرع  أو بغيرما

إاا تااااأملوا للقسيسااااي  بتساااان الساااايرة واااااودة وأمااااا القسااااور فالنهاااام انمااااا يقاااادمون      
وأي اااى فلااير يقاادم ماان . المعرفاا  ولااير رااال  الشمامساا  ألنهاام يقاادمون صااغاراى ورباااراى 

القسااور علااى رنيساا  واتاادة عاادة رىياارة رالشمامساا  فلااال  ال يمراان ان يرااون تاارتيبهم 
انوا فى تقدمهم بتساا ىقوساهم فاى الشمامسا  وانماا تارتيبهم بتساا تاواريس ترريا مم را

من أوالد الرنيس  أو لم يروناوا فاان ا تيار اىناان أو ارىار مان رنيسا  واتادة ليقادموا فاى 
و ت واتد و عت اليد عليهم بتسا ىقوساهم فاى شماسايتهم وان لام يروناوا مان أوالد 

فترتيااا و ااى اليااد علاايهم علااى مااا يترا ااون عليااه إمااا بقرعاا  أو بغياار . رهناا  الرنيساا 
ومان شالل الرمبنا  التاى . فاال رهناوت لاه وال ألوالد  منهاا راااى بحمرأةومن ت و  .  رع 

ترام ماان تاا و   هن ترماارااان رامناا سااقى ماان رهنوتاه ألبالصاالة ال يصااير رامناا وان 
 .الرهنوت من امرأتين فأما ولد  فال يمنى

 ـ فى قسمة القسوس وأحوالهم واختصاصهم6

  رااال بصاالح وال يقسم  سير وعمر  دون ىالىين سن  وبعد ان ي رى من  مسا     
وان  رااااى . الساااايرة والمعرفاااا  بالرتااااا اإللهياااا  وير ااااى اسااااق ه وأرىاااار اماعاااا  رنيسااااته

 .وصلل من ابن  مس  وعشرين فصاعدا يرر  وال يرون دون ال 
ولاه ان يعمااد ويعلاام ويقاادر ويرلاال ويناااول ماان مااو دونااه ولااير لااه أن يقساام أتااداى      

الشااعا  اراااا عاان القااوانين وعليااه ان  وال ان ي اار  أتاادا وال ان ي يااد شااياا ىقاايال علااى
ال ينتقاال ماان ىقسااه ماان رنيساا  إلااى  يرمااا االح باااان أسااق ه وال ي اار  لساا ر أو رمبناا  

اا سااارن فاااى  يااار بلاااد  ولااام يرااان ماربااااى مااان أساااق ه فاااااا ُعااارل . بغيااار أمااار أساااق ه وان
 .بالمعرف  وصالح السيرة فليعرل ويررم



 - 444  -

 ااا التعمياد والترليال ويقارأ ان عارفاا بأو وال يعمد أو يرلل من القسور اال مان را     
مااا ايااداى ورااال  ال يقاادم اال ماان يتلااو القاادار ايااداى صااتيتاى وال يمنااى  سااير ماان رتبه

 . دم  إاا ولدت  واته بشرى أن ال ي الىها مدة والدتها للارر واألنىى
ه ويمناى إاا أدمان علاى السارر أو عارل بشاهادة الا ور والو يعا  أو يساتهين باساق      

أو يساااارن امااارأة مىموعاااا فيهاااا ولاااو رانااات اشااابينته أو يمناااى مومناااا مااان القرباااان ألمااار 
دنيااو  أو ال يب ار  فااى البيعا  أو ال يبااار  علياه أو يقاايم ال اتن فااى الرنيسا  أو يتاهااى 

 .باألمم البراني  على شريعته
هااا وماان لااير مااو ماان أوالد رنيساا  إاا تأماال للقسيسااي  أو أراد الشماسااي  وصاالل ل     

 .فال يمنى من الترري  فى تل  الرنيس  لرونه لير مو من أوالدما
وأ  ماان يقاادم برشااوة فااى رتباا  ماان ساااار رتااا الرهنااوت فااال رهنااوت لااه وال لماان      

 . دمه وال لمن يشارره رما امرت القوانين
فهاااا مااا دعااا الو اات إلااى اراار  وتصاال االت اااك علااى العماال باميااى مااا ت اامنته      

ولاااير . تقااادم اررماااا وتقااارر ان مهماااا  اااالل شاااياا منهاااا راااان بااااىالمسااا  الابواباااه ال م
لبىرياار  أو أسااقل او رااامن ان ي اار  عاان الاا  وال ألتااد ماان المااومنين بعااد ماااا ان 
ي اار  عنااه وال شاا  ماان اترااام شااريعته إلااى أترااام شااريع  أ اار  مربااا ماان تااك ياااا 

تاارام فيهااا أو لتتااريم عليااه فااى شااريعته أو ىلبااا لمااا ال يسااتتقه بمقت اااما أو لتتلياال 
وماان  ااالى ممنوعااا فهااو ممنااوا . تااالل فيهااا وماان فعاال الاا  فهااو تتاات المنااى والتاارم

ونسااأل الاارا القاياال ان يراااون معنااا إلااى انق اااء العاااالم وانااه تيااث مااا ااتمعناااا . معااه
باسامه المقاادر يراون فااى وساىنا وان راال مااا نربىاه ونتلااه فاى األرم يرااون مربوىااا 

و  نا ويعيننا الراير والماروور علاى فهام الا  والعمال بتسابه ومتلوال فى السماء ان ي
 .امين

 للشهداء األبرار  355رتا فى السابى عشر من توت سن  
 والماد هلل دااماى وله الشرر رىيراى،

 
 ثالثاً ـ الكتاب الثالث

 ويشمل األوقاف والصدقات

 سم اآلا واالبن والروح القدر االله الواتداب
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اد عليه فى أمر االو ال والصد ات وما ماى الا  علاى ماا ورد الا  ياا االعتم     
النقااال وماااا فرعاااه علياااه العقااال وام ااااء السااايد البىريااار  الباباااا ريااارلر ادام اهلل تعميااار  

 .للشهداء االبرار 358وال  فى شهر برمود  سن  
 أوالً ـ الوقف

 :أما الو ل فعلى  سمين     
ت االيقاااال علياااه رالولاااد والقرياااا علاااى مااان يرااان  يااار مسااارين فاااى و ااا( األول)     

والصااااتا ومااااا بااارح يقصاااد باااه المو ااال اساااتمرار انت ااااا الماااارورين مناااه ىلباااا للاااارر 
 .الاميل فى الدنيا واالار الا يل فى اآل رة

الو اال علااى المتتاااااين مىلقااا وماااا صااد   موبااادة يقصااد بهااا المو ااال ( الىااانى)     
 .رة ودوام انت اعه بها فى دار اآل رةاستمرار ن ى المتتااين منه فى الدار التا 

وأمااا المو ااول فهااو راال شاا  يمراان االنت اااا منااه مااى بقاااء عينااه رالعقااار والتقااول  -4
 .والم ارا

 .وأما الا  يو  ه فياا ان يرون فى و ت ايقافه بالغا رشيداى تراى م تاراى  -6
فاى وأما الا  يو ل عليه فال يرون ممن يتظامر بال رو  عن الشارايى االلهيا  ال  -9

ايمانااه رماان يعبااد  ياار اهلل وال فااى أعمالااه رالقىاااا والمااونىين وال مااا ال ينت ااى بمااا 
فان رااى اا  عان ر ار  واآل ار عان شار  واال ار عان ماانى االنت ااا . يو ل عليه

 .به صل لهم ما أو ل عليهم
ن لام يعاين . وأما المتولى للو ل فمن ا تار  المو ل ووالا  فى تياته وبعد مماته -1 وان

تاااوال  المو اااول علياااه ان راااان اماااال لاااال  واالا فاألساااقل يولياااه لمااان ي تاااار   وليااااى 
وينظر علياه فالنااظر علاى الاولى ماو االساقل ولاوساقل إاا ىبات فسااد الاولى فياه 

والااولى ال ين اارد بالتصاارل فيااه . ان يسااتبدل بااه ماان مااو مشااهور باألماناا  والر اياا 
ون ان يقااايم مااان انتاااه وليااااى ماان دون االساااقل وراااال  ال ين ااارد االساااقل بااه مااان د

 .عليه
 ثانياً ـ تتمة شروط الوقف

ان ال ي اار  عماان أو اال عليااه إلااى أن ينقاارم اعنااى ال يباااا وال شاايااى ( فاااألول)     
وان راااان المشاااتر   اااد علااام . وان بياااى اساااتعيد ماااو ومىلاااه مااان الباااايى عقوبااا  لاااه. مناااه

م اوم لاساقل ي عال فياه بالو ل  بل ابتياعاه اياا   ااا علياه الاىمن عقوبا  لاه ومااا 
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ب ااول الاارا وال يومااا وال يقباال وال ياارمن وال يسااترمن وال يتصاادك بعينااه وال يتصاارل 
 .فيه االا باألتوى مىل أن ال يأار  لمن ي شى تغلبه على عينه أو ريعه

ان يم ااى فيااه شااروى الو اال التااى ال تبىاال  صااد  الااا  مااو اسااتمرار ( الىااانى)     
 .الن ى منه
ان و ااااال علاااااى  اياااااا وىبااااات عدماااااه  بااااال تااااااريس الو ااااال أو انقااااارم ( الىالاااااث)     

المو اول علياه رااى للرنيساا  وشارى فياه أن يراون للمتتااااين مىلقااى فاى مراان الو اال 
 .و ير  األتو  فاألتو  واألولى فاألولى

أن يعمااار مااان الاهااا  التاااى شااارىها الوا ااال فاااان لااام يشاااترى شااايااى فمماااا ( الراباااى)     
م ياارم ال الاا  أو لاام يشاارىه ر ااى بااه المو ااول عليااه أو لاايتتصاال منااه شاارى الوا اا

 .به
ان ىبات فقار الااا  أو  اه علاى المتتاااين مىلقااا فهاو أولاى أن يعىااى ( ال اامر)     

ماان متتصااله مااا تاادعو اليااه  اارورة ال بااان يسااتعيد الو اال فااان الاا  ال ياااو  بتااا  
 .ال قر
ا بااال  رتاااا أو لاام االعتماااد فااى صااتته علااى اال اارار واالشااهاد رتاا( السااادر)     

 .يرتا واالولى ان يرتا ما أمرن
 ثالثاً ـ الصـــدقة

وأما الصد    ير المتبس  فاان رانات بعقاار أو ما ارا فهاى تاار  ماار  الو ال      
ال يستعيدما المتصرل بها االح ان ا ىر اليها فى مصاادرة رعقااا مان متسالى ي شاى 

فاما ان افتقار فهاو بريعهاا التتياااه  على ن سه التلل فيها وال يرون له  الص بغيرما
فأمااا اسااترااا عينهااا فااال ياااو  لااه بتااا  ال قاار وان راناات الصااد   . أولااى ماان  ياار 

بغياااار العقااااار والتقااااول فاألسااااقل ياااادبرما بااااأمر  ويعااااول منهااااا المتتااااااين علااااى ايااااد  
ولاسااقل تساالى . القسااور ب ااول ماان اهلل ويأ ااا منهااا تااتااه وتاااا  المتاارددين اليااه

يااااى آالت الرنيساااا  و ناياتهااااا رلهااااا والصااااد ات و يرمااااا ألنااااه مراااااا ت اااامنت علااااى ام
القوانين انه إاا راان األساقل  اد أوتمان مان اهلل علاى الن اور فماا عساى ان يراون مان 

ولير الترم على الو ل مما ينقص الو ل بل يدفى مان أارتاه ويبقاى . االشياء ال اني 
 .الو ل ىابتاى على تاله

 امين. بداى والماد هلل دايماى ا
 الكتاب الرابع
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 الطقوس المرتبة على العادة الجارية فى البيعة القبطية

 (ش358برمود  سن   61نس   ب ى السيد البىرير  البابا ريرلر بتاريس )
ان الىقاااور المرتبااا  علاااى العاااادة الااريااا  فاااى البيعااا  القبىيااا  اليعقوبيااا  الماااألول      

عليهاااا اال منااا  وفاااى و ااات األامااا  للهااااديين العمااال بهاااا واالعتمااااد عليهاااا التاااى ااااا ت 
وتسااان اساااتقرارما فاااى البيعااا  القبىيااا  بالاااديار المصاااري  التاااى يتصااارل فيهاااا . النياااراين

رهنتهم على ترتيا بتداولها  لل عن سلل والوااا اساتعمالها فيماا ياأتى مان ال ماان 
مقاوما  ليقل رل أتد من الرهنا  والشمامسا  عناد التاد المرساوم لاه ويا ول الساار وال

 :من رنيس  اهلل ومو ما ُبيانل 
 
 

 األعياد الكبار

: االعيااااد الرباااار الم صوصااا  لرباااار القساااور ورباااار الشمامسااا  اىناااا عشااار عياااد    
.  اادار الماااء يااوم ال مااير الربياار. الشااعانين. ىااارالغ. الماايالد. البشااارة فااى برمهااات

ل مساين وماو تلاول عياد ا .عياد الصاعود وماو االربعاين. القياما  المايادة. عيد ال صل
د ساامعان عيااد د ااول الساايد الهيراال ومااو عياا. عيااد التالاا  بىااور تااابور. الااروح القاادر

 .عيد ظهور الصليا ومو سابى عشر توت. امن الميالدعيد ال تان ومو ى. الرامن
 االعياد المخصوصة بالثانى فى الطقس

لماااايالد ليلااا  ا. ان االعيااااد الم صوصااا  بالىاااانى فاااى الىقاااار ماااى  مسااا  أعيااااد     
 ااادار ال ماااير الربيااار . عاااا ر ااادار سااابت ل. ىاااار وماااو البرماااونىليلااا  الغ. المقااادر
 .امن ال صل ومو أتد التدود وفيه عيد توما الرسولى. دا ل

 االعياد المخصوصة بالثالث فى الطقس

ىاانى  .بت الناورسا: ان االعياد الم صوص  بالىالث فى الىقر ماى  مسا  أعيااد    
 .ىالث ال صل. ىانى ال صل. رىاىانى الغ. الميالد

 الصلوات فى ليالى االعياد

أمااا الصاالوات فااى ليااالى االعياااد فالااا  ي اادم القاادار فااحن الصااالة ليلاا  العيااد لااه      
 .وصالة بارر العيد للا  يتلو 

 حدود السنة
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فامااا تاادود الساان  اميعهااا فااان تاادود الصااوم تبتااد  ماان الربياار وبقياا  التاادود إا      
د ربياار فليقدسااه صاااتا العيااد الم صااوص بااه وتعااود ال دماا  فااى بقياا  إت ااك فيهااا عياا

السااان  علاااى ترتياااا الىقااار األول تتاااى يراااون االتاااد الىاااانى مااان ال مساااين لصااااتا 
 .الىقر السابى الا  لم يلتك تدود الصوم

 أعياد الكنايس

فامااااا أعيااااااد الرناااااير فالعياااااد الااااا  للشاااااهداء أو الماليراااا  أو  يرمماااااا إاا رانااااات      
فاما التتليل علاى المقادفر فهاو للربيار . يس  مرسوم  باسمه فهو للربار من الرهن الرن

 .التا ر من الرهن  بعد االسقل
 
 

 الصلوات مع االسقف

فاما الصالوات ماى االساقل فاى الهيرال وفاى المعموديا  والترليال والتانيا  و ادار      
ما فاى الصاالة فاى الماء فانها لارشيديا ون  اص  ورال  الىبتات فى البص   و ير 

 .التراري  أي ا
 الطقس المستقر فى قداس كل يوم

فااان صااالة بااارر للىااانى ماان المقاادر ورااال  : فامااا الىقاار المسااتقر فااى راال يااوم     
ر وتاادود . االبسااىولر فااى القاادار واالبررسااير للىالااث منااه و ااراءة القاااىوليقون للمقاادف

فامااا ت سااير الرتااا  .الربياار ريهاا  ماام ربااار يبتاادأوا ماان االرشااى رمااا يعماال فااى الصااوم
ىقسانا فاى البيعاا  بال لرال مان يعارل مااا يقاول وي سار اياداى  ساا رااان  عربياا فلاير ماو

فااال ياااو  أن يتلاال أتااد علااى أتااد فااى االعياااد بىقسااه لقاادار أو  ااراءة . أو شماسااا
رتااااا االا ان راااان ير اااى القااار والشااامار الاااا  يتلاااو  فاااى الىقااار ولاااير التاااد مااان 

فأمااا بقياا  التصاارل فااى أيااام الامااى فراال  اار أو . غياار اان االسااقلالرهناا  ان يرلاال ب
هااا مااو الرباار منااه  دماا  صاااتبه وعاااد يوان ات ااك ف. شاامار ي اادم امعاا  فااى الىقاار

ومان تصارل معاه بغياار اان . وال يصارال مان رااان ممنوعاا. الىقار لصااتا الامعا 
مان العلماانيين وراال  ال يقاراا الرهنا  ممنوعاا . الا  منعه يرون ممنوعاا معاه رالمماا

فااى بااارر  والرهناا . دون ان يتلااه ماان منعااه وماان فعاال الاا  رااان ممنوعااا معااه رالممااا
رااال نهاااار يت ااارون إلاااى القاليااا  لاساااقل  بااال الصاااالة ومنهاااا ينصااارفون أي اااا إلاااى 

 .أشغالهم
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ورتااا بالتاااريس . وماان  اار  عاان شاا  ماان اميااى مااا  ال صااول رااان تتاات المنااى     
 .ايما امينوالسبل هلل د. المارور اعال 

 الكتاب الخامس من قوانين كيرلس بن لقلق

 فى تنظيم أعمال البطريركية والديوان البطريركى

 سم اهلل الروول الرتيم وبه استعيناب
الاااا  و اااى علياااه االت ااااك ماااى البىريااار  الباباااا ريااارلر واساااا  ته بماااا يعتماااد علياااه      

  وي اار  عنااه والاا  فااى واىااالك اللعنااات والتروماا  منااه وماان اسااا  ته علااى ماان يتعاادا
وراان الا  الماماى الماتماى بالقلعا   ادام . ن وتساعماي  للشاهداءيتوت سن  سبى و مسا

الصاااااتا الااااو ير معااااين الاااادين وماااان ت اااار مالسااااه ماااان االسااااا    النصااااار  وماااان 
المساالمين ونقلاات ماان نساا   االصاال التااى عليهااا  ااى البابااا البىرياار  واالسااا    ومااى 

 .وهلل الماد دايما. اسقل فو  وعملهاب ى االا االسقل انبا يوساا 
 سم اهلل ال الك التى الناىكاب

لماااا راااان بتااااريس ياااوم السااابت التاساااى عشااار مااان شاااهر صااا ر سااان  ىماااان وىلىاااين      
للشااااهداء  و مسااااين وتسااااعماي وساااتماي  الموافااااك للتاااااد  عشاااار ماااان تااااوت ساااان  ساااابى 

رندري  وماااا األىهاااار ت ااار الباباااا البىريااار  ريااارلر بىريااار  المدينااا  العظماااى االسااا
ومااان ىبااات  ىاااه فاااى مااااا المساااىور مااان األساااا    والقساااور ومشاااايس الرمباااان . معهاااا

والرووساء المشايس األرا ن  وتقرر فاى أمار البيعا  المقدمسا  الرساولي  القبىيا  بررساى 
- :االسرندري  ان يار  االمر فيه على ما يأتى بيانه ومو

مما باااولر البوشااى الاااا  تقااارر ان يااال م القاليااا  البىريررياا  اساااق ين عاااالمين أتااد -4
اسااااا    الواااااه البتاااار   ءوالىااااانى أتااااد علمااااا. تقدمتااااه اسااااق ا علااااى ررسااااى مصاااار

بااا  يت ااار اىناااان المتارماااات وال يمناااى البىريااار  أتااادا باالت ااااك معهماااا وال . بالنلوك
وال يصااادر رتاباااا مااان القاليااا  بغيااار  اااى . يتاال مااان المناااى اال ماااا وافقاااا علاااى تلااه

وال يمناااى مااان . االا تو ياااى ر عااا  بموافقتهماااا علياااه. فياااهأتااادمما وعالمااا  البىريااار  
فاما االمور التى ياا المناى فيهاا شارعا فاال . القالي  اسق ا على الصغاير بالامل 

فااان تماااد  علااى . يمنااى فيهااا اال بعااد مراتباا  االسااقل بااالنهى عنااه دفعاا  واىنتااين
ا    علمااء ال  بعاد المراتباات ات ار إلاى القاليا  لينااظر عان ن ساه بت اور اسا

 .ومهما أوابه الشرا عمل بتسبه
 .ان يرر  اسق ا على ررسى مصر  ال رنيس  ابو سراه رتقر  -6
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ال يرارح  مان اآلن اساق ا إالا ماان يراون  اد رمال فيااه الشاروى المت اك عليهاا ويعماال  -9
علااى الشاااروى الواابااا  فاااى تاااال تقدمتاااه ويوافاااك عليهاااا االساااا    وامااال ررسااايه أو 

وال يو اا مناه شاياا للقاليا  البىريرريا  وال مان  يار  ال .  ن أرىرمم والمشايس واالرا
 باال التقدماا  وال بعاادما وال بتقرياار  ايااد عاان ديارياا  الررسااى المعروفاا  فااى راال ساان  
ورااال  يااار  التااال فااى ساااير رتااا الرهنااوت والرااسااات وال يىقاار أتااد بالاملاا  

قسين فاى البيعا  وينقىى ماا ال عل من البيع  ومن يار  باا  من المى. من اآلن
 .و يرمم يبىل ىقسه

االو ااااال بمصاااار المتروساااا  والقااااامرة وىغاااار االساااارندري  يرااااون أماااال راااال رنيساااا   -1
 .متوليين تالها

أن تراااون امياااى الاااديارات والرنااااير التاااى رانااات علاااى أياااام البىريااار  ياااوأنر بياااد  -5
األسااا    اارياا  علااى تالهااا وال يو ااا منهااا شاا  للبىرياار  اال مااا ااارت بااه العااادة 

نقاال ماان ياد أ  أسااقل بلااد مان ررساايه إلااى يوال . أيااام مان تقدمااه ماان البىاررا  فاى
ررسااى أسااقل آ اار وماان رااان ان ااال لااه ررسااى آ اار ماان  باال ان يرااون عليااه 

 .أسقل فال ينقم عليه وال يو ا منه البت 
ال يرتا رتاا إلى والى مان الاوال  وال إلاى را ااا  بتوليا  أماور الرمباان الايهم وال  -8

 .هم وسرنهم وأسباتهم اميعاى  يرمم فى ىقوس
رناير األعياد بالواه البتر  والقبلى و يرمماا ال يتصارل أتاد فيماا يتصال فيهاا  -0

 .من الناور اال بعد سداد  للها فيما تتتا  اليه
وعلااى األا البىرياار  ان ال يلااتمر ماان أتااد ماان األسااا    وال الرهناا  وال الرمبااان  -6

  الرنااير وال  يرماا درمماا واتادا وال شاياا وال ساير الشعا وال اارة الربااا وال آنيا
 االا وال ااالا بتااا  ماان التااا  منسااوباى إلااى مااا التاا م القيااام بااه فااى ماااا الو اات وال 

 . ير 
ال يمنى البىرير  أتد من شعوا األسا    وال يتال مان منعاه أساق ه إال ان يىبات  -3

 .عىبت ور أسقل الررسى ان منعه بغير واه شر  ءفى القالي  باسا    علما
واألساا    الااين ياال م اىناان مانهم القاليا  مام مان الوااه البتاار  ( تاشاي )            

أنبااا يااوأنر أسااقل ساامنود وأنبااا ماار ر اسااقل ىل ااا وانبااا ماار ر اسااقل ابيااار 
 .وانبا يوأنر اسقل ابو صير وانبا ابرام اسقل نستروة وانبا يوساا اسقل فو 
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ومااا ماو ممناوا لامايعهم بتيااث ال  ويسااو  باين األساا    فيمااا ماو مىلاك لهام -44
 .يعتمد منى أتدمم من تناول ش  دون  ير 

ال ت ر  الرووساء من رااستهم وال أرباا الىقور مان ىقوساهم ومان راان  اد  -44
 ياارت رااسااته وىقسااه ينظاار فااى أماار  ويعماال فااى اعادتااه اليااه بمااا يوابااه البتااث 

 .والتك
للنظار فاى األماور التااى تاتماى األساا    دفعا  واتادة فاى القاليا  فااى رال سان   -46

يتتا  اليها وما تاادد فاى ررساى ومراان ااتمااا اساا    الوااه البتار  يراون فاى 
 .رابى امع  من ال مسين وأسا    الواه القبلى فى أول توت

ال ي ساال ألتاااد أن يتااا و  علااى  يااار وااااه القااانون الشااارعى وعواياااد الىوايااال  -49
ااى ماان الاا   ىااى وتمنااى القبىياا  بالااديار المصااري  ومتااى واااد رااامن  ااد عماال شااي

 .المت واات ان ي تر ا
تسااااير الرتاااااا المرتتبااااا  مااااان اهااااا  البىرياااار  إلاااااى بىريااااار  الساااااريان بسااااابا  -41

 .المىران
ت تصاار القااوانين التاااى عملاات باالت اااك مااان البىرياار  واألسااا    والتا ااارين  -45

وترتااا نسااس وتساايار . فاى تااوت ساان   مساا  و مسااين وتسااعماي  للشااهداء األىهااار
 .وأ  ترم  ر  عنها فيما ت منته ران باىال. إلى الررسى

اميااى الرمبااان المتاارددين ماان الااديارات إلااى الرياال تتصاارل الرهناا  ماانهم فااى  -48
العااااالم وماااام متللااااون علااااى عااااادتهم إلااااى آ اااار أيااااام البىرياااار  المتناااايل بتيااااث ال 

 .يتعرم أتد منهم إلى تقريا النساء
ماا دام تياا ورااال  ال يرار  البىريار  أتاداى علاى ررساى مان رراساى األساا     -40

األسااا    ال يراار وا علااى  ياار رراساايهم أتاادا وال يراار وا رهناا  ماان  ياار رراساايهم 
 .أتدا االا باان اسق ه

أوالد النسااء الرواااى وأوالد الىالىا  البرار الغيار مرللاين ماوالء اميعااى ال يقادموا  -46
ماان  ااد تقاادم ماان  باال تقدماا  مساارنتنا  فااى شاا  ماان رتااا الرهنااوت وان رااان ماانهم

بااات علياااه شااا  مااان الااا  ال يعاااود يقااادار وال يتمااال القااارابين بااال يقااارأ ال صاااول وى
 .والصلوات و ير ال   اراا عن االنايل

وااااا البابااا البىرياار  واالباااء األسااا    المنااى والتاارم ماان الرااساا  والرهنااوت  -43
أو  ر  عناه بال عال أو باالقول . والتقدم  على رل من  الل شيااى مما شرح أعال 
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وبااال  رتبااوا  ىااوىهم وماااا المسااىور ممااا ت اامنه المسااىور الصااادر أو بالنياا  
عن القالي  المورا ما أ يل اليه بالرابى مان أبياا سان  سات و مساين وتساعماي  

 الا   رات نس ته بالمعلق  و يرما،
يااوأنر  ااادم ررسااى : ت اارت الاا  ووافقاات عليااه ور اايت بااه أوال وأ يااراى ورتبااه (4)

 .سمنود فى تاري ه
قت علاى تارم رال مان ي ار  عناه أو عان شا  مماا شارح أعاال  ت رت ال  وواف (6)

 .همر ر  ادم ررسى ىل ا ودمير  فى تاري : ورتبه
ياوأنر : ت رت ال  ووافقت على ترم رل من ي ر  عما شرح فياه أعاال  ورتباه (9)

 . ادم ررسى بوصير وسندفا فى تاري ه
ت ارت الاا  ووافقات عليااه وعلاى تاارم راال مان ي اار  عان شاا  عماا شاارح أعااال   (1)

 .المسرين  بلاير  ادم ررسى سنهور والرريون فى تاري ه: تبهور
ت ارت الا  ووافقات علاى مااا شارح أعاال  وأترمات رال ماان ي ار  عان شا  منااه  (5)

 .اولو باسيوى فى تاري هو المسرين ا رسى: ورتبه
ت اارت الاا  ووافقاات عليااه وعلااى تاارم راال ماان ي اار  عاان شاا  ممااا شاارح أعااال   (8)

 .همر ر  ادم ررسى نبا فى تاري : ورتبه
 (و ىه  بىى) ومنلتو يى أنبا مر ر باوسيم  (0)

و ااد نقلاات ماااا  القااوانين ال ماار عااان نساا    ىيااا  رتباات فااى شاااهر ىوبااه سااان       
. مت وظاا  بمرتباا  العالماا  ااارار فيلوىاااور عااوم( م4958يناااير ساان  )ش 4406

ورواعات علاى رتااا  اوانين اآلبااء المت وظاا  بالادار البىريرريا   امن مرتبتهاا تتاات 
 .  تاريس والناسس له   مان ن ل ر م  مس

 (05)تمت سيرة البابا ريرلر الىالث 
 بمىبع  دير السيدة العاراء بالسريان

 4354ش ا ديسمبر 4886فى ريه  
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 تصااااادير
 مصااادر الرتاا

 تاامقدم  الر
 نشأة الراما داود بن لقلك ال يومى

 الشيس نش  ال الف  ابو ال توح
 و وا ال الل بين القر داود ورهن  ال يوم
  يام ابى ال توح بحىالك سراح القر داود
 ا ام  القر داود فى  ياف  ابى ال توح

 سعى داود لمىراني  اىيوبيا
 نيات  البابا يوأنر السادر واال تالل على ترشيته  ل ه
 رسام  القر داود بن لقلك بىريررا باسم ريرلر الىالث

 :تهانى عظماء األم  القبىي 
 تهنا  الشيس الص ى بن العسال( أ )      
 تهنا  أتد ربار األرا ن ( ا)      

 التبر  برأر القدير مر ر البشير
 أول  يارة البابا ريرلر لدير ابى مقار
 ومهوصول البابا إلى القامرة واالتت ال بقد
 اتت ال البابا بعيد القدير مر ريور

 فشل وشاي  عوام المسلمين  د البىرير 
  يارة البابا ريرلر لرنيس  تارة الروم

 الشرىوني  على الرتا الرهنوتي 

 



 - 464  -

40 
46 
 
 
43 
64 

 مساد باانا رنيس  المعلق  والمشارل بسببه
 اعالن ارتقاء البابا ريرلر إلى اىيوبيا

 رتاا البابا إلى مل  التبش ( أ )      
 رتاا البابا إلى مىران اىيوبيا( ا)      

 يسبقه لمت  تاري ي . ترري  الميرون فى دير ابى مقار
 ىورة رمبان الدير بسبا تصر أوانيه ورساويه

 
 

 ص ت  
64 
66 
69 
61 
65 
68 
60 
66 
63 
94 
94 
96 
99 
91 
95 
 
 
98 
90 
96 
93 
14 

 ترمل  ىبس الميرون وتو يعه
 ل بين البابا ريرلر والشعا االسرندر ال ال

 عدة البابا إلى القامرة بعد  يارة األ اليم البتري 
 الشيس السنى الراماو تدوث ال الل بين البابا 

 الس رة فى ت ر أسوار مصر والقامرة
 صلل البابا مى الشيس نش  ال الف  ابى ال توح

 منى الرمبان من اال ام  فى المدن
 ل للشعا االسرندر رسال  االرشاد والنص

 اتصال البابا ريرلر بشعبه فى دمشك
 الدا لي و أتوال البالد ال اراي  

 مىالا الشعا االصالتي 
 ظهور المرم الوبااى فى البالد
 مدم رنيس  الا يرة واعادة بنااها
 تتبى الديارات للبىريرري  مباشرة

 ال راتو انشاء مىراني   بىي  على بيت المقدر والشام 
 السنديقا لبىرير  انىاري  ( 4)      
 تعيين مىران  بىى على بيت المقدر(  6)      

 ا تصاا دير مار إليان من رامنه القبىى
 عداء الراما عماد اال ميمى واألسعد أبو المرارم للبابا

  ص  أبى البهاء الصايغ
 تادث او   ريا

 توادث الدول  فى مصر
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14 
16 
19 
11 
15 
18 
10 

 ر مصر والاور على ال ع اءو بناء س
 البابا وسانه ىم االفرا  عنهالشرو  من 

 المىالا االصالتي 
 ىلا عقد المامى المقدر

 ااتماا المامى المقدر األول بتارة  ويل 
  وانين ريرلر بن لقلك

 مشامير الراال فى أيام البابا ريرلر
 

 ص ت  
16 
13 
 
 
54 
54 
56 
59 
51 
55 
58 
50 
56 
53 
84 
84 
86 
89 
81 
85 
88 
80 

 تمن ابو استك بن العسالترام  تياة الشيس المو 
 ترام  تياة با ى أوالد العسال

 الشيس الرار الموتمن ابو استك بن العسال(  4)      
 الشيس التريم االسعد ابو ال ر  مب  اهلل(  6)      

 األسقل بولر البوشى
 االنبا يوساا اسقل فو 

 ارار بن العميد
 معانى ابو المرارم بن بررات

 مابىرر ابو شارر بن الرا
 علم الرااس  بن راتا  يصر

 القر بىرر السدمنتى
 ابن الدمير  ا المرين سمعان بن رليل

 بىيل األتر يانبا يوتنا نعم  اهلل ا انبا مي اا
 انبا يوأنر اسقل اسيوى
 انبا يوأنر اسقل اسنا

 يوتنا بن  رريا
 التعد  على أبني  رنيس  المعلق 

 تتها ىراا تال  البىرير  فى ايامه األ يرة ونيا
  تام سيرة البابا ريرلر الىالث

 مرىي  الشيس الص ى ابى ال  ل بن العسال
 أ وال مور ى القبى على البابا ريرلر الىالث

 القوانين المنسوب  للبابا ريرلر بن لقلك
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 التشريى الرلى بالتل يص ونظام االدارة البىريرري : الرتاا األول
 والرهنوت. ي  والميراثوالوص. فى العماد وال وا : الرتاا الىانى
 فى األو ال والصد ات: الرتاا الىالث
 فى الىقور: الرتاا الرابى

 تنظيم أعمال البىريرري  والديوان البىريررى: الرتاا ال امر

 

 
 
 

 ملحوظة

ال تتساااين األسااالوا وتتاااى الغلىاااات اللغويااا  و لااام نتااااول تنقااايل أصاااول الرتااااا      
ص التاري ي  روتهاا القديما  التاى رتبات و النصتررنا معظمها على تالها تتى ال ت قد 

ولاام تراان متراماا  ( أسالوا القاارن الىالااث عشار)ألنهااا رتباات أصاال باللغاا  العربياا  . بهاا
فهااااا ماااو . عاان أصااال  بىاااى أو يوناااانى فلاااير العياااا فهااا عياااا الترامااا  بااال األصااال

 .االسلوا األصلى للم ىوى لال  لم نستبل تعديله
ساساااى ماااان نشااار الم ىوىاااات ماااو ىبعهاااا لتسااااهيل وفاااى الوا اااى ان الغااارم األ     

و عها بصورتها األصلي  بين أيد  أربر عادد ممران مان متبيهاا تتاى تتااح ال رصا  
المدرساااااين وال ااااادام لدراساااااتها و للبااااااتىين والم رااااارين والماااااول ين مااااان الرتااااااا والوعااااااظ 

 أمااا إاا. واساات را  مااا فيهااا ماان درر راال واتااد بىريقتااه فيتسااى ماااال البتااث والتااأليل
رمااا )تراريبهااا تسااا رأينااا وت ساايرنا ال اااص و عاادلنا فااى أساااليبها و نقتنااا الم ىوىااات 

فحننااا بااال  ال نرااون  ااد نشاارنا الم ىوىااات باال أل نااا رتابااا ادياادا عنهااا ( ىلااا الاابعم
تاااددنا  بصاااورة و ن  اااد أ لقناااا بااااا الت ريااار والت ساااير والبتاااث و وباااال  نرااا. تهااااو أو بر 

ماا ما يتنافى ماى الىريقا  . صلى للم ىوىواتدة  د ال ترون مى مقصود المولل األ
 .العلمي  للبتث رما انه يقلل االنتا  الا  نراو  من رتحابنا

ولرن ماا ال يمنى ان نستايا اي ا لىلا الااين يريادون رتباا مبنيا  علاى تعااليم      
إال ان مااااا العمااال . ليساااتىيى ان يسااات يد منهاااا الشاااعا عامااا . اآلبااااء باسااالوا تاااديث

وما  مى ال ىوة الىاني  التى نرااو القياام بهاا .   عن األول ويستقل عنهياا أن يتمي
 بمعون  الرا،،

 دير السريان                        
 (تقوك الىبى مت وظ  لدير السيدة العاراء السريان)
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