
ر بطريركاً    هل يجوز نقل أسقف ٕالايبارشية ليص
قداسة البابا شنوده الثالث أنه مثلث الرحمات بحثًا عن هذا املوضوع قال عنه  لقد كتب ٔالاستاذ يس عبد املسيح :أوالً 

ن ؤالاباء والتاريخ الكنس    ).١مستند رقم (بحث قيم وأنه ليس رأيًا شخصيًا بل رأي الكنيسة كلها ورأي القوان

  هو قرار له ظروفه الخاصة جدًا؟  ١٨٧٣هل قرار مجمع  :ثانياً 

ى هذا السؤال لنص القرار نفسه  رك  ٕالاجابة ع   )٢مستند رقم (ن

ى مجمع  :ثالثاً   ؟ ١٨٧٣قرار مجمع  ١٩٢٨هل ل

ي الص) ١مستند رقم (ي بحث ٔالاستاذ يس عبد املسيح الذي قال عنه قداسة البابا أنه رأي الكنيسة كلها  فحة قبل و
رة يقول الباحث  رلس البطريرك الخامس ولم "ٔالاخ ى ك ى هذا النهج من مارمرقس إ مما تقدم جليًا أن الكنيسة سارت ع

ي سنة  ن إال    .”م منذ إختيار الطيب الذكر ٔالانبا يؤانس بطريركًا ومن أتى بعده١٩٢٨تكسر القوان

ر "الصفحة الثالثة ١٩٥٤ي مجلة مدارس ٔالاحد عدد أبريل قداسة البابا شنوده الثالث نفسه مثلث الرحمات ويقول  تس
ن ونصوص وتنذر كاسرة  ١٩٠٠الكنيسة  ى تقليد واحد تؤيده قوان حروم وعقوبات فينسون هذا كله ثم سنة تقريبًا ع

ى هذا الكسر كحجة ولم تمض عليه إال  ١٩٢٨كسر هذا التقليد منذ سنة ي ر٢٦فيعتمدون ع ها سنة كل ٢٦!! سنة ال غ
ن والتقاليد الكنسية بأننا قد أخطأنا ويجب أن ) ١٩٥٤ – ١٩٢٨من (ظالم وفساد  ي كسر القوان رك  أقنعت كل من إش

ى تقليدنا القديم   )٤مستند رقم ( ”نرجع إ

ي نص قرار  ة والتاريخية والكتابيلم يذكر حيثيات القرار أو املفاهيم الالهوتية والعقائدية والطقسية  ١٩٢٨ونالحظ أنه 
ى أي أساسوٓالابائية  ى أية رفع للحرومات السابقة وع م يأخذون هذا القرار وأيضًا لم ينص قرارهم ع ومن  ،ال جعل

ى قرار مجمع  ١٩٢٨هنا ال نستطيع أن نقول أن قرار  ن السابقة، ويقول مثلث الرحمات  ١٨٧٣ل ر كاسر للقوان بل يعت
ر ارس ٔالا ي مجلة مدقداسة البابا شنوده الثالث  ي روحه أو " ٢ص ١٩٥٣حد عدد سبتم كل قرار للمجمع املقدس يخالف 

ي ر شر ن الكنيسة أو تقاليد ٓالاباء هو قرار باطل غ   ."نصه قوان

ى  ،وهو الذي قام برسامة البابا يؤانس التاسع عشر ١٩٢٨ونالحظ أيضًا أن مجمع  ر وهو وضع اليد ع قد قام بخطأ كب
ذا قداسته عند تنصيبه بطريركًا  ن، مرة عند رسامته أسقفًا ومرة أخرى عند رسامته يكونوا و قد وضعوا اليد عليه مرت

ي مجلة الكرمة ال كان يصدرها   ٣مستند رقم (بطريركًا وقد أوضح هذا الخطأ املتنيح ٔالارشيدياكون حبيب جرجس 
ر قرار مجمع ) ١٨، ١٧صفحة  ) ١٩٢٨أع مجمع (وهو املجمع  ١٨٧٣الغيًا لقرار  ١٩٢٨ونتساءل ههنا هل يمكن أن نعت

ي نفس الدرجة الكهنوتية ن  ي عدم وضع اليد مرت ن الكنيسة و م بأبسط القوان   .الذي لم يل

م كنيستنا ٓالان بالئحة ٔالاحوال الشخصية لسنة  ي الالئحة ال وضعها أعضاء مجمع  ١٩٣٨ونتساءل أيضًا ملاذا ال تل و
  ؟؟؟١٩٢٨

ر بطريركًا؟ومنع هو املجمع الوحيد الذي حرم  ١٨٧٣هل مجمع  :رابعاً    نقل أسقف ٕالايبارشية ليص

ن الكنيسةمن  لبعضنعرض هنا    :مربخصوص هذا ٔالا  قوان

ن الرسل ١٤قانون    :من قوان



رك أن ألسقف يسمح ال ى وينتقل رعيته ي رون عليه ألح ولو أخرى  رعية إ  ي يكون  كأن  ،مقبول  ولسبب اضطرار عن إال كث
ى وإرشادا وعظا الرعية تلك ألبناء أعظم منفعة يؤدي عته أناستطا ى. ةالحسن العبادة إ  من بذلك يقوم أن يجوز  ال كل وع
  .عليه وبإلحاح ٔالاساقفة من حكم عدد بموجب بل نفسه تلقاء

  :ة شروط لهذا ٕالاستثناءوواضح أنه هناك خمس

 اضطرار عن إال 

 مقبول  ولسبب 
 نفسه تلقاء من بذلك يقوم أن يجوز  ال 
 ٔالاساقفة من حكم عدد بموجب بل 
 عليه وبإلحاح 

ن مجمع نيقية ١٥قانون    :من قوان

ى بعض الاماكن، وال تخالف القانون ، الغاسبب الخالفات والتشويشات الحاصلة، بلقد استحسنا ء العادة الشائعة 
، فال يسمح بعد الان ى اخرى  وال للشماسة، باالنتقال من، لالساقفة وال للكهنة الكنيس ذا خالف احد اوامر وا. املدينة ا

ر، واتبع العادة القديمة، فاالنتقال يعد باطال ا اسقفا كان املقدس الكب ر لخدم ى الكنيسة ال اخت ، ويجب ان يعود ا
 .ام كاهنا أم شماسا 

  :٣٣٩قرار مجمع ٕالاسكندرية عام 

فإذا ... ٔالاسقفية ) عالقة(بالحري يقال عن الكنيسة و، فكم )عدم إنفصام الوحدة الزوجية(إذا قيل هذا عن املرأة 
  ).١هامش  ٥٩٧هفيليه ص (إرتبط واحد بالكنيسة، فما يليق به قط أن يبحث عن أخرى وإال كان زانيًا 

ن مجمع  ٢١قانون    ٣٤١عام  أنطاكيةمن قوان

ى موضع آخر" واه ال يرفض أسقف موضعه إ ره  ى ذل. غ ره الناس أيضًا ع ر وال أن خ ي الكنيسة ال س ك، بل ليقم 

ا أواًل بمحبة هللا وال   ." يتعدى الذي قد وضعناه ووضعه ٓالاباء قبلنا عل

  م٣٤٧م من مجمع سرديكيا عا ١قانون 

ي أن يطلق " قال ٔالاسقف أوسيوس ا، لذلك ال ينب ي أن نستأصل العادة الرديئة إذ كانت أخطر ٔالامور لصاح ينب

ي لذلك ظاهرًا الذي هو محبة الرياسة ألننا لم نجد لألسقف أن ينتقل من مد رها إذا كان السبب الدا ى مدينة غ ينة إ

ى  رة ومن هنا علم قوم النقله انما يحمله ع ى مدينة صغ رة إ ي وقت من ٔالاوقات أن ينتقل من مدينة كب من ٔالاساقفة 

ي القدرة فان رأت ى محبة الرياسة والتنفخ والزيادة  ى هذا  ذلك الشره إ ى من يتجرأ ع الجماعة أن تغلظ العقوبة ع

ن فضاًل عن الكهنة   . "الفعل وتنفيه من مشاركة العلماني

ذا الحكم –قالت ٔالاساقفة جميعها    . قد رضينا 



 م٣٤٧م من مجمع سرديكيا عا ٣قانون 

  ال يجوز ألحد من ٔالاساقفة أن ينتقل من أبرشية ألخرى 

  ٤٦كندرية ال ٔالاسك قرار ٔالانبا خائيل بطرير 

ى ٔالاسود أو النفي أو الس ال يقلقوني فلست أدخل تحت ما ال يجب وال أدخل تحت حرمي  السيف أو النار أو الرمي إ

ر أسقف بطريركاً الذي كنت كتبته وب   دأت به أن ال يص

ريوس البا٧٣١٨قرار  املجمع املقدس للكنيسة القبطية ٔالارثوذكسية عام    ١١١با م عقب نياحة ٔالانبا ديم

ي شأن  ى له  ا أو أحد س ا أو ر  ى ف كل من يطلب رتبة البطريرك من ٔالاساقفة أو املطارنة أصحاب الكراس أو س

  .س كهنة، أو علماني يكون محروماً يطلبوه له، كاهن كان أو رئي

ريوس البابا م عقب نياحة ٔالانب١٨٧٣الحرم الذي أوقعه املجمع املقدس للكنيسة القبطية ٔالارثوذكسية عام  ا ديم
١١١  

حل وتعدى هذا الحدود ٔالابوية وكل من يطلب هذه بط للكهنة وشعب الكرازة املرقسية وبالتبعية ال نسلم وال نسمح ق

ي شأن يطلبوه لها كاهن كان أو  ى له  ا أو أحد س ا أو ر  ى ف الرتبة من ٔالاساقفة أو املطارنة اصحاب الكراس أو س

ى ٔالاحكام القانونية  يكون محرومي رئيس كهنة أو علمان ا مؤسسة ع وكذلك قد بادرنا بتحرير هذه الرسالة وخاتم

ي الكنيسة هللا املقدسة املرقسية بمقتضاها من ٓالان  ى ٔالابدوالتعليمات ٔالابوية للحكم  ى من ينتخبه هللا  وإ وع

ى هذه القاعدة هو وخلفاؤه  ى ٕالانقضاءللبطريركية ان يحافظ ع ي القائل هكذا اعتبا إ رًا بالقول القانوني الرسو

ى ٕالانقضاء وإذا لم تقبلوه "لألساقفة  ا تنجوا وتكن لكم السالمة إ ا ٔالاساقفة فاذا ثبتم ف ا أ ن نأمركم  هذه القوان

ا لعصيانكم زأ بكم وتدعون لكم حربًا بعضكم مع بعض وبعد ذلك تنالوا عقوبة تستحقو ا س    "وتطيعوا ما ف

ى ٕالانقضاء"بد من مالحظة كلم وال  ى ٔالابد "و" إ ى أي أساس؟" إ ي رفع هذا الحرم وع   ونتساءل من له الحق 

ر قانون  ن الرسل ١٤كيفية تفس   من قوان

ر  ي علوم التفس ر النص هكذا لقد تعارف    :أن يتم تفس

 دراسة النص بلغته ٔالاصلية 
 رجمات املت ن الرسل  ١٤لقانون  ت مختلفةيوجد خمسة ترجما(ة للنص ددعالرجوع لل  هنا لن نوردهامن قوان

ا للنص  رجمة السابق ذكرها ملطابق ياليوناني بل سنتمسك بال  )ٔالاص
  للقانون أباء الكنيسة كيفية فهم 

  للقانون أباء الكنيسة كيفية تطبيق 

  :القانون حول  تساؤالت



  ر وكيفية تطبيق قانون ن الرسل ١٤من له ٓالان حق تفس رشيحات؟ :من قوان  املجمع املقدس أم لجنة ال
  ؟"د من ٔالاساقفةعد"مثاًل ما مع 
  ى املرشح؟ ١٤من الذي سيحكم بوجود الشروط الخمسة لقانون ن الرسل  هل املرشح نفسه أم  من قوان

 املجمع املقدس؟

  :وهنا نعرض قصة القديس غريغوريوس وحكم مجمع القسطنطينية املسكوني بشأنه

ى هذه املدينة ويوجه نحو كلف القديس غريغو  ي من بعض أساقفة البطريركية القسطنطينية ألن يحضر إ ي ريوس ال

رته الرسولية ألنه قد كان فقد ٕالايمان من هذه املدينة  ا الأهلها غ ا بعض  راطقةهوتكاثر  ح أنه بالكاد كان بقى ف

ن ن حقيقي ى راع مشابه الر . أنفار مسيحي ر القديس املذكور ومن ثم كانت تفتقر إ   . سل نظ

رك ٕالاختالء وٕالانفراد املحبوب لديه جدًا  م أن ي ى مدينة فألجل ذلك إل ى املعركة ومالقاة ٔالاخطار فدخل إ ويدخل إ

ي بيت أحد أصدقائه وشرع يباشر الوظيفة الرسولية وبواسطة . القسطنطينية مجردًا من كل املعونات البشرية وقطن 

ًا عائبه وكرازته وإنذاره وإحتماله ٕالاضطهادات ح الرجم بالحجارة وخطر فقد الحياة قد رد جمأمثاله الصالحة وعج

رها من أشرف الكنائس متأللئة بالقداسة العامة  ى ٕالايمان ونشل من العدم هذه الكنيسة الكلية ٕالاعتبار وص رًا إ غف

ذيب  ى مسامع امللك تاو وحسن ال ر فحدفاذ بلغ هذا إ ى هذه املدينة ونظره القديس وسيوس الكب ال وصوله إ

ي املركبة الذهبية نفسها فأطاع   . غريغوريوس مقباًل ملالقاته مع كل أهل املدينة فأمر أن يجلس معه 

. راطقة وهكذا تم ٔالامر بفرح ال يوصفهم جميع الكنائس ال كانت بيد الوبعد أن تم ٕالاحتفال أمر القديس أن يتسل

ا مدة حياته كأسقفهم الخاص ورغب الشعب أن القدي ي الكاتدرائية ٔالاسقفية لكي يباشر سياس س املذكور يجلس 

ي هذا الشأن توسالت للم ي هذا ٔالامر خاطب القديس مشهرًا لوقدموا  م  ك العظيم وملا لم يكن جاللته أقل رغبة م

ى القبول    . إرادته حاثُا إياه ع

ي الكن ى ذلك إذ وجد القديس  ي الكرس ٔالاسقفي رغمًا عنهيسة وإستنادًا ع ، وابتدأوا فحمله البعض ووضعوه 

م  يتوسلون إليه بدموع ره بعد أن ولدهم باملسيح بأوجاع واضطهادات، فال أن ال يدعهم يتامى تاركًا إياهم لسياسة غ

ر أنه لم ينث م غ م خطابًا لينًا مظهرًا وده ٔالابوي نحوهم واستعداده لخدم ي أن القديس أن يخاط  حينئذ عن عزمه 

م أس م الروحيةيرجع م أمكنه أن يقيم عل   .قفًا مالئمًا لسياس

م وحضر به القديس مالتيوس البطريرك ٔالانطاكي مع أساقفته  ٣٨١فلما التأم املجمع املسكوني القسطنطي سنة 

ى قيام القديس غريغوريوس رئيس أساقفة ع واجتمعت ٔالاساقفة اتفقوا جميعاً  م هو أن يطيع ع ى القسطنيطينية وال

  .متممًا رغبة امللك والشعب ومن ثم أشهر ذاته رئيسًا ألساقفة هذه املدينة



ي بعض جلسات بعد وفاة  ى املجمع املسكوني غريغوريوس  ي غضون ذلك مات مالتيوس البطريرك ٔالانطاكي وترأس ع و

  . مالتيوس

ى املجمع البطريرك الاسك ي غضون ذلك وصل إ ى املجمع فشرع يجذب و ندري تيموثاوس مع بعض أساقفته وترأس ع

ى أبرشية  ن املقدسة ال تنه عن إنتقال ٔالاسقف من أبرشية إ ٔالاساقفة ضد هذا ٕالانتخاب ألنه تم ضد رسوم القوان

ى مدينة ذوسيمو ال كانت جزءًا من أبروشية القديس باسي ليوس أخرى ألن القديس غريغوريوس ارتسم أسقفًا ع

ر ثم ساس مدة شعب مدينة نزيانزس  ى امللك  وحينئذ رضخ القديس غريغوريوس لحكم املجمعالكب ومن ثم ذهب إ

ى املجمع لكي يوضح لدى املجمع دتاو  ول عن ٔالاسقفية فنال منه الاذن وحضر إ وسيوس وسأله بدموع أن يسمح له بال

ر وألقى خطابًا ال يزال ى املن ي  استقامة سلوكه فصعد إ ن أعمال املجمع نفسه وشرح موقفه  محفوظًا فيما ب

ر الكنيسة وطلب أن يكافئوه عن كل ذلك بقبول نزوله . القسطنطينية ودفاعه عن الايمان وان لم يكن له غرض سوى خ

  . عن ٔالاسقفية

ي  روس والشعب وخرج من املدينة وقطن  نفراده مكان اوختم القديس خطابه وودعهم وودع الكاتدرائية وطغمة الاكل

  .وهناك أنه حياته املقدسة

ي هذه القصة ٓالاتي   :ونالحظ 

  إزدياد الهراطقة(وجود سبب مقبول( 
 ى ٕالايمان ا من أجل الحفاظ ع رك خلوته ال كان يح  وجود إضطرار ألزم القديس غريغوريوس أن ي
  ي رغمًا وجود إلحاح عليه واضح من حملهم إياه و ى الكرس الرسو  .عنهتجليسه ع

 تم هذا برأي العديد من ٔالاساقفة 
 ى رغبته الشخصية  لم يتم هذا بناء ع

ن الرسل وبالرغم من هذا لم يوافق املجمع املسكوني  ١٤لقانون  ر لنا أنه تمت كل شروط ٕالاستثناءربما يظه من قوان
ي تحليل الخدام( ى هذا النقل) الذي نأخذ منه الحل    .ع

م عقب نياحة ٔالانبا ٧٣١٨من قرار املجمع املقدس للكنيسة القبطية ٔالارثوذكسية عام ونعرض أيضًا هذا الجزء الهام 
ريوس البابا  ي الجنس من السريان عن أن تقيم أسقف  ١١١ديم ويظهر فيه أن الكنيسة فضلت إقامة بطاركة أجانب 

  :ٕالايبارشية بطريركًا وها هو النص

مولو كانت كنيستنا تج ا وجود من يصلح من رهبان وأبكار للبطريركية   نقل ٔالاساقفة من كراس لكانت عندما يتعذر عل

ى إقام ي إ ن الجنس كاألب سيماون الثاني ؤالاربعون ؤالاب أبراهام الثاني والستون  ةالشعب القبطي لم تلت أناس سرياني

ى كرس الكرازة املرقسية بل كانت با رهما من ٓالاباء السريان الذين جلسوا ع ا من أيضًا وغ ى كرس ى تجلس ع ألو

ي الجنس والبالد ى من ٔالاجانب  ي النسبة وكانوا يكونون أو ا الذين هم أحق  ا وأفضل رعا م من أعظم أساقف  تنتخ

ر الجنس  ى البطركية بل تكلف أناسًا من غ م إ ا ما سمحت قط بنقل ٔالاحد املطارنة أو ٔالاساقفة من كراس وحيث أ



طارنة ؤالاساقفة ٔالاقباط العظام املشهورين فاآلن ال يسوغ بنا قط خرم هذه القاعدة بعد أن م القبطي مع وجود امل

ا التسعة عشر جياًل املسيحية ر باالجيال جياًل فجياًل سل  عل ال سيما وقد قال الكتاب املقدس أذكر ٔالايام القديمة واعت

روك ومشايخك فيقولوا لك    )تثنيه(أباك فيخ

ي هذا ى أن تنقل أسقف النص أن كنيستنا القبطية ٔالارثوذكسية فضلت أن تقيم بطريرك ونالحظ  ر مصريًا ع ًا غ
ر بطريركاً إ ي أيام البطريرك أبرآم بن زرعة وجود أساقفة عظماء مثل ساويروس إ بالرغم من يبارشية ليص بن املقفع 

  .السرياني الجنس

ي إختيار  فمثاًل تم إختيار الباباوات من (البابا من أطياف الشعب املتنوعة  وهنا يجب مالحظة أنه بالرغم من التنوع 
ي الجنس وأساتذة الالهوت ن والتجار ؤالاجانب  وج ن والرهبان وامل إال أنه لم يختار البابا ابدًا من ) إلخ....العلماني

ن وعمالقة مثل ٔالانبا  ١٩أساقفة ٕالايبارشيات ملدة  ساويروس إبن املقفع ؤالانبا قرن بالرغم من وجود أساقفة قديس
رهم و  صرابامون أبو طرحة ؤالانبا أبرآم أسقف الفيوم امال نجد سببًا لهذا إال تمسك ٔالاباء و وغ ن الكنسيةب همإل  القوان

  . ؤالاوامر الرسولية

ر بطريهنا نريد و  راضات ال تذكر للدفاع عن قانونية نقل أسقف ٕالايبارشية ليص ى بعض ٕالاع ر إ   :ركاً أن نش

راضات   بعض ٕالاع

ن  تج ترشيح املطارنة ؤالاساقفة للكرس البطريركي والتخوف من الطعون  ١٩٥٧أن الئحة  :أوالً  ام بقوان عند ٕالال
  :الكنيسة

  :الرد

  ن الكنسية والتقاليد الرسولية م بالقوان ال تعهدنا أمام مذبح هللا الالئحة تج وال تلزم ويجب علينا أن نل
ا بالحفاظ  .عل

  ي تنص رشيح  ىشروط ال  أو مطراناً  كان سواء الزواج لهم يسبق لم الرهبنة الذين طغمة من يكون  أن" الالئحة ع
ن جميع فيه تتوافر  وأن ، راهباً  أو اسقفاً  ي القوان ، لذا إذا ترشح " الكنسية والتقاليد والقواعد الشروط املقررة 

ن جميعشخص لم تتوافر فيه  ي القوان ترشيحه مخالفًا  سيكون  الكنسية والتقاليد والقواعد الشروط املقررة 
 .ئحةلال 

  رشيحات قهناك رأي يقول أنه ا ولكن  بول ٔالاوراقيمكن للجنة ال اعند الفصل ف ن  يتحتم عل ام بالقوان ٕالال
 .والقواعد والتقاليد الكنسية

  ام بالئحة ن ا ١٩٥٧ي حالة ٕالال ا،لكنيسةوكسر قوان ى أن هذا مخالف لالئحة ذا سينادي  ، باإلضافة إ
ن الكنيسة ي الئحة ٔالاحوال الشخصية وإباحة الطالق وكسر قوان  .البعض باملعاملة باملثل 

ي بالبطالن إن القول بعدم جواز نقل :ثانياً  دد الكهنوت الحا ر بطريركًا    أسقف ٕالايبارشية ليص

  : الرد



راضي الواقع أن مجمع ني ى هذا ٕالاع تيوس أسقف أسيوط الذي تعدى حدود إيبارشيته ي تعامله مع ميل قية رد ع
 Hefele, Histoire des Conciles – ٤٩٢هفيليه ص (خارج حدود إيبارشيته ورسم أشخاص لدرجات الكهنوت املختلفة 

d’apres les Documents Originaux, Paris 1907  ( مع املتعدي  وقفذا التعدي هو الجزاء لهمجمع نيقية جعل قد و
إذن كل السيامات الكهنوتية  ).٥٠٠هفيليه ص (لكل من رسمهم أيضًا مع حفظ درجة الكهنوت  عدم تجريده من كهنوته

ي سيامات سليمة بحكم مجمع نيقيةال تمت من الثالثة مطارنة الذين    . صاروا بطاركة 

ر املخالف م ر محرومًا إال إذا تمت محاكمته أيضًا عند مخالفة القانون الكنس يص عرض للحرم الكنس ولكن ال يعت
  .وإعطاءه فرصة للدفاع عن نفسه وبعد ذلك توقيع الحرم عليه إذا ثبتت إدانته

ر كان يخاطب نسطور  رلس الكب ي الهرطقة _  )قبل حرمه( فنجد أن القديس ك كبطريرك _ بالرغم من وقوعه 
ى أن تمت محاكمته و  يللقسطنطينية إ   .حرمه وهنا فقط بدأ يعامله كهرطو

م للقانون  م أية حرومات بالرغم من مخالف وهؤالء ٔالاباء الثالثة مطارنة الذين صاروا بطاركة لم يحاكموا ولم توقع عل
ا م السرائرية قانونية وال يجوز التشكيك ف ر كل ممارسا ى ذلك تص   .الكنس وع

ي عصر ما قبل قداسنحن نعلم  كما رلس السادس تمت بعض السيامات بالسيمونية وهذا مخالف أنه  ة البابا ك
ن ولم يتم تللقانون الكنس ولكن بما أنه  م، قبلت الكنيسة ٔالاسرار لم تتم محاكمة هؤالء املخالف وقيع أية حرومات عل

ا سيامة الكهنة و ي سيامة ال مارسوها وم راك    .ٔالاساقفةٕالاش

ر  ولكن هل مع عدم محاكمة ا؟ بالطبع ال ولكن تص ي هذا املثال السابق أن تقبل الكنيسة السيمونية وتقن ن  املخالف
ن ي حكم املخالف م هم  م الكهنوتية قانونية بالرغم من أ   .كل ممارسا

رة ال  تتكونسابقًا واملؤسسات ٔالاخرى الذين تعاملوا مع الدولة أن أساقفة ٕالايبارشيات وخاصة  :ثالثاً  يجب لهم خ
  أن نخسرها

  :الرد

واختار اختار هللا ضعفاء العالم ليخزي الاقوياء  جهال العالم ليخزي الحكماء و بل اختار هللا" يقول معلمنا بولس الرسول 
ر املوجود ليبطل املوجود لكي ال يفتخر كل ذي جسد امامههللا ادنياء العالم واملزدرى و     ).٢٩- ٢٧: ١كو ١" (غ

رة أن يتعاونوا مع البابا الجديد إذا لزم ٔالامرأيضًا بروح املحبة والخ ى من تكونت لهم خ   ضوع يجب ع

كقرار املجمع املقدس عام  أن هذه القرارت أخذت وقت ضعف املعرفة والتعليم مع الجهل باللغة اليونانية :رابعاً 
  م٧٣١٨

  :الرد

  ن ى أن أبائنا القديس م أن الحكم ع  دلة أو أسانيدكانوا جهلة هو حكم ليس له أية أبأ
  ي كنيستنا ملدة ن فمن يقدر أن يقبل أن كل أبائنا كاملة قرن  ١٩أن هذا التقليد عاش  قرن  ١٩طوال القديس

 كانوا جهلة؟



  رة ال وصفها مثلث ي الف ي بداية القرن العشرين و الرحمات التاريخ الحديث يشهد أن كسر هذا التقليد تم 
ي املتنيح قداسة البابا شنوده الثا رة ظلمة  ا كانت ف ي حديثه عن املتنيح ٔالارشيدياكون حبيب جرجس بأ لث 

ي هذه الظلمة  .املعرفة وجاء املتنيح ٔالارشيدياكون حبيب جرجس كالنور الذي أضاء 

  أن قرار ٔالانبا خائيل هو مجرد رأي شخ :خامساً 

  :الرد

راجع النص ذاته لكي ما نقرر هل هذا كان مجرد   نه قرار مصحوب بحرمانرأي شخ أم إ ل

ى ٔالاسود أو النفي أو الس ال يقلقوني فلست أدخل تحت ما ال يجب وال أدخل "   تحت حرميالسيف أو النار أو الرمي إ

ر أسقف بطريركاً    "الذي كنت كتبته وبدأت به أن ال يص

رلس  وهكذا بالنسبة للبابا أن أنيانوس كان أسقفًا ثم صار بطريركًا لإلسكندرية :سادساً  ي والبابا ك بطرس الجاو

ي   الرابع ؤالانبا بطرس خليفة القديس أثناسيوس الرسو

  :الرد

  :البابا أنيانوس

ن لذا كانوا أبينا مثلث يقول  الرحمات املتنيح قداسة البابا شنوده الثالث أن ٔالاباء الرسل كانوا بمثابة بطاركة مسكوني

ن إستشهد القديس يقيموا أساقفة ملدن عديدة وهنا أقام القديس م ى ٕالاسكندرية وح ارمرقس أنيانوس أسقفًا ع

ا كأسقف لألسكندرية دون نقل أو وضع يد علية مرة أخرى  ي خدمته ال أقيم عل   .مارمرقس إستمر أنيانوس 

ي كتابة تاريخ الكنيسة ص  ر مع أنيانوس  ١٥وهناك رأي أخر سجله القمص منس يوحنا  أن القديس مرقس الرسول ص

  . عشر قسيسًا وأمرهم أن يختاروا من هؤالء القسوس البطريركإث

أن أول من   Dictionary of Christian Biography and Literature, London, 1911, P 251ي كتابه  Murrayكما قال 

ريوس الكرام أي إنه قبل ذلك لم يكن هناك سوى أسقف و  ي الكنيسة القبطية هو ٔالانبا ديم احد هو رسم اساقفة 

  .أسقف ٕالاسكندرية وإذا تنيح حل محله أحد القسوس ألنه لم يكن بجواره اساقفة أخرون

ي   :ٔالانبا بطرس خليفة القديس أثناسيوس الرسو

  أن القديس أثناسيوس أو أن يكون البابا بعده هو أحد قسوسه ٦٤ي املرجع السابق ص  Murrayذكر  

ي   :البابا بطرس الجاو



 هأنه بعد إختيار برمهات  ٢٨يوم ٔالاول وهو املوجود بالسنكسار  :القبطي هناك رأياننيسة والسنكسار ي كتب تاريخ الك

ر ٔالامر ي أثيوبيا بل ُج ي وقت الرسامة لم يُ و أسقفًا للحبشة تغ ي بيعة هللا عامًا مطرانا  علقلد ع  ماملقدسة وُس ع

ي سنة منه ٔالانبا مكاريوس الثاني مطرانا  سم بدالً ثاوفيلس وُر  وحسب هذا الرأي يكون هو أسقفًا  .١٨٠٨ململكة أثيوبيا 

  . عامًا وليس أسقف إيبارشية

ي والرأي الثاني هو أنه لم يرسم أسقفًا عامًا ولكن عند خلو الكرس تم رسامته بطريركًا وهذا حسب  تزكيته املوجودة 

  .الدار البطريركية أنه كان قمصًا عند سيامته بطربركاً 

ر    :لس الرابعالبابا ك

ي املتحف القبطي  وتقول  نجد أنه كان قمصًا بإسم داود عند سيامته بطريركاً  ٢٦٨٧رقم حسب تزكيته املوجودة 

ن(أن ٔالاقباط لم يستطيعوا أن يبددوا أوهام عباس باشا : "يريس حبيب املصرى تعليقاً إاملؤرخة  ) بعد أقوال املنجم

م طلبوا  ى أ ى الكرازة املرقسيةرسامته مطرافإحتالوا حيلة جازت عليه و تان  فإن ثبتت كفائته وثبتت ،نًا عامًا ع

ذه الوسيل ،الشائعات نصبوه بطريركاً  مو ى أقامته رئيسًا عل و إال بطريرك وإن ما ه" املطران العام"ألن  ،ة نجحوا 

رلس الرابع"سم إسمه ٔالاساقفة بوقد ر  ،أختلفت التسمية سم والبابا العاشر بعد ٕالا ل هذا فأصبح رابع بطريرك يحم" ك

ي حقيقة ٔالامر أنه تمت رسامته  "املائة وحسب هذه القصة أنه رسم مطرانًا عامًا لكي يبددوا أوهام الخديوي ولكن 

كية   .بطريركًا حسب نص ال

ي نص قرار املجمع املقدس للكنيسة القبطية عام  والحادي عشر أن بطاركتنا جميعهم املائة "م ١٨٧٣ويؤكد هذا ما ذكر 

ى ابروشية  ليس كان) البطاركة ٔالاربعة السابق ذكرهم والذين حولهم خالفٓالاباء وهذا يشمل كل ( م أحد أسقفًا ع م

ى كرس آخر كهاوتر    "وأن القانون منع من إنتقال ٔالاسقف من كرسية إ

  أن جميع بطاركة الكنائس كانوا أساقفة :اً سابع

  :الرد

ي كتابه تاريخ ٕالانشقاق طبعة يقول جراسموس مسرة وهو من  لقد سبق لنا القول " ١٨٩١كنيسة الروم ٔالارثوذكس 
ى رتبة البطريرك ليست قانونية أل ا نقل أسقف من ونكرره هنا بأن ترقية رؤساء الكهنة إ ا ما خرجت عن كو

ى إيبارشية ى القانون بانتخاب ال ،إيبارشيته إ ة أفضل وأسلم هنة أو الشمامسبطاركة من درجة الكوأظن أن املحافظة ع
م من درجة رؤساء الكهنة ى أن الكنيسة القبطية حفظًا لهذه العادة ال تنتخب " عاقبة من إنتخا وقد أشار هذا املؤلف إ

  ).الصفحة الثالثة ١مستند (البطاركة من ٔالاساقفة 

ررًا قويًا ألن نقبلوا هل مجرد أن جميع الكنائس إتفقو  ن يكون م ى فكر مع   هذا الفكر ع

ي   :وهل مع هذا أننا سنوافق ع



 ر علة الزنا  التطليق ألي سبب غ
  الزواج املختلط مع الكنائس ٔالاخرى 
 قبول معمودية كل الطوائف املسيحية 

رها العديد من ٔالامثلة   !وغ

ي املجمع املقدس   :اً ثامن ام بالئحة أنه تم التصويت    ١٩٥٧باإلل

  :الرد

 ر مالئمة لتعديل الالئحة وليس نحن نعلم جميعًا أن قرار ا ام بالالئحة سببه أن الظروف ٓالان غ ملجمع باإلل
ا ونؤكد ههنا أن غالبية أعضاء املجمع، إن لم يكن جميعهم،    .يرون أن هذه الالئحة تحتاج للتعديللصالحي

ى جواز   :اً تاسع راض ع ر بطريركًا هو إلستبعاد شخص بأن ٕالاع   عينهنقل أسقف ٕالايبارشية ليص

  :الرد

 ى وهو سيجازي كل واحد حسب عمله ي هذا ٔالامر ألنه فاحص القلوب والك رك هللا يحكم   .لن
  ى جلسات املجمع املقدس قبل معرفة من هم املرشحون ي أو  تم مناقشة هذا املبدأ 
  فكراً  ًا ولكننا نحاربأننا ال نحارب شخص" مثلث الرحمات املتنيح قداسة البابا شنوده الثالثكما يقول" 

 ي إستقامة الفكر فإن أ ردنا إستبعاد شخص فليكن هذا من خالل أخطائه الشخصية أو يجب علينا أن نكون 
ر مباشرة) إن وجدت(ما يتوفر لدينا من أدلة تؤيد عدم صالحيته   .وليس عن طريق إستخدام طرق غ

   رهأن قرار مجمع نيقية هو قرار إداري وليس عقيدي ولذا يمكن تغي :اً عاشر 

  :الرد

ي قرار  ٔالاخرى بنفس الطريقة ال نريد ملاذا لم تتعامل الكنيسة مع بعض القرارات ٕالاداريةنحن ونتساءل  أن نطبقها 
ر بطريركًا مثل  ٕالاحتفال بعيد ميالد السيد املسيح وعيد القيامة املجيد وهل مع هذا تاريخ نقل إسقف ٕالايبارشية ليص

ر هذه القرارات؟ أن الكنيسة ستعطي الحق لنفسها ي تغي   ٓالان 

ر بطريركًا هو قرار إداري بحت أم له مفهوم عقيدي وهو إرتباط ٔالاسقف برعيته  وهل قرار نقل إسقف ٕالايبارشية ليص
  .كإرتباط الزوج بزوجته

ي التحفظ بعد خر  ى نقل ٕالاساقفة الذين كانوا  من وجهم وملاذا لم يوافق مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث ع
ن الكنيسة تمنع هذا؟السجن  ى أن قوان   كطلب الدولة وأصر ع

ر وملا ى كراس البح ر لدينا ذ لم يسام أساقفة ع ة وأسيوط وجرجا بعد أن صار مطارنة هذه الكراس بطاركة؟ وهنا يص
  بعض التساؤالت الهامة

  تساؤالت



ر بطريركًا ماذا سيكون  بابا "وهنا نود أن نشرح ما مع كلمة  ٕالاسكندريةموقف كرس عند نقل أسقف إيبارشية ليص
  " ٕالاسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية

  تع أنه أب أي أسقف لألسكندريةكلمة بابا : ٕالاسكندرية بابا

ن: وبطريرك الكرازة املرقسية ي عبارة عن كلمت مع كلمة وأر معناها ٔالاول فيكون باتري معناها آباء، : كلمة بطريرك 
ن آباء، ب ن آباء ) بطريرك( فبابا ٕالاسكندرية هو أيضاً طريرك ٔالاول ب   .رقسيةالكرازة امل) أساقفة(أي ٔالاول ب

ن أساقفة الكرازة  لقب مهم جدًا حيث أن ٔالاب البطريرك هو أواًل أسقف لألسكندريةلهذا الفهم ل كما أنه ٔالاول ب
ر بطريركاً ماذا سيكون موقف كرس ٕالاسكند ، وهنا نتساءلاملرقسية ي حالة نقل أسقف ٕالايبارشية ليص   رية 

  ى ٕالايبارشية ٔالاخرى ر لقب هل سو  ؟وهل يليق هذا بكرس ٕالاسكندرية ؟هل سيضم كرس ٕالاسكندرية إ هذا يص
ر بطريركًا  وهل هذا  ؟"وبابا ٕالاسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية) كذا(أسقف مدينة "ٔالاسقف الذي نقل ليص

ن الكنسيةالضم موافق ل  لقوان
o  ي حالة الضم هل يمكن سحب كرس ٕالاسكندرية ر بطريركًا و ي من هذا ٔالاسقف الذي نقل ليص

يوقت الحق  ي العصر الحا  .كما حدث 

  ى كرس ٕالاسكندرية ا إ ى إيبارشية البابا (أم ستضم ٕالايبارشية ال تم النطق ٔالاول عل ر بطريركًا ع أي يص
ن  وهل هذا جائز قانوناً ) شيته تحت رعايته مدى حياته الرعويةالبطريرك وتبقى إيبار  أن يجمع ٔالاسقف ب

ن  ن(إيبارشيت ن إيبارشيت ن الكنيسة الجمع ب  ).لقد حرمت كل قوان
  ر نقل كامل أم ن الرسل ١٤وهذا ما قصده قانون (سيعت ي نص القانون  من قوان ركحيث ذكر  رعيته  ي

ى رعية أخرى  وينتقل  ؟ خلو كرس ٕالايبارشية ال تم النطق ٔالاول ويعلن  )إ
o  ي ٕالاعتبار رأي شعب وكهنة ٕالاسكندرية حسب تعليم مثلث الرحمات قداسة البابا وهل سيؤخذ 

 .شنوده الثالث أنه من حق الشعب أن يختار راعيه
o ي ه ر بطريركاً ذه الحالة هل سيتم رسامة أسقف عو  أم سيشرف ى إيبارشية ٔالاسقف الذي نقل ليص

ا؟ هذا ٔالاسقف  ر بطريركًا عل  الذي نقل ليص

 ر كرس ٕالاسكندرية خالي أم ر بطريركًا بمثابة قائم اً سيعت فيكون  مقام فقط ويكون هنا ٔالاسقف الذي نقل ليص
ن أباء ٕالاسكندرية و )قائم مقام لبابا(ألسقف  هو قائم مقام ونري نحن أن  لكرازة املرقسيةا) بطريرك(ٔالاول ب

ر بطريركاً  هذا سيكون  ي حالة نقله ليص  الوضع القانوني ألسقف ٕالايبارشية 
o  ي عهد مثلث الرحمات وجدير بالذكر أن الدكتور مينا عبد املللك وهو من محرري مجلة الكرازة 

ي جريدة ٔالاهرام رسالة من  م٢٠١٢مايو  ٢٨بتاريخ  قداسة البابا شنوده الثالث قد نشر حديثًا 
رلس السادسقد(القمص مينا املتوحد  ى ) اسة البابا ك بعد تجليس قداسة (قداسة البابا يوساب إ
ن الكنسية وقد بدأ  قداستهمذكرًا ) البابا يوساب كبطريرك القمص مينا املتوحد بمخالفته للقوان

وليس بابا ٕالاسكندرية وبطريرك الكرازة يوساب ملقبًا قداسته بمطران جرجا قداسة البابا رسالته ل
 ). ٥تند رقم مس( املرقسية



o  ى أيام قداسة رلس الخامس إ وهل مع هذا أن كرس ٕالاسكندرية كان خاليًا من أيام قداسة البابا ك
رلس السادس؟  البابا ك

 عبارة عن مجرد قس التتويج بمع هل سيكون ط وكيف يتم مصالحة كل هذا مع طقس تتويج البطريرك
  ؟كقائم مقام لها يةإيبارشية ٕالاسكندر  التصريح لهذا ٔالاسقف برعاية

  ى إيبارشية أخرى ى  وهل مع هذا أنه ممكن ألي أسقف إيبارشية أن يضم أو ينقل إ أم سيطبق هذا ع
 ؟إيبارشية ٕالاسكندرية فقط

  رى يومًا ما أن ى إيبارشية  النقليبارشيات ٕالا أحد أساقفة  يقبلوهل س بعد التأكد من تطبيق (أخرى أصغر إ
ن الرس ١٤قانون  م قبلوا مبدأ النقل )لمن قوان ن الرسل ١٤بموجب قانون  حيث أ  ؟ من قوان
o ألننا لم " :نذكره كما هوى هذا التساؤل عرأي للرد م ٣٤٧ي مجمع سرديكيا عام  لقديس أوسيوسل

رة ومن هنا علم قوم  ى مدينة صغ رة إ ي وقت من ٔالاوقات أن ينتقل من مدينة كب نجد من ٔالاساقفة 
ي القدرةالنقله انما يحمل ى محبة الرياسة والتنفخ والزيادة  ى ذلك الشره إ  "ه ع

  "تك الواحدة الوحيدة املقدسة الجامعة الرسوليةيسإذكر يارب سالم كن"
ى شعبك بالطهارة والعدل"   "إنعم بإن تقيم لنا راعيًا صالحًا ير

رمأتعهد أن " ى تقاليدها  أح ن الكنيسة املقدسة وأحافظ ع قوان
  " اليمهاوطقوسها وتع

 )من تعهد ٔالاب ٔالاسقف عند سيامته(
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ا������ ا�����ة 

������ �� ا������ت ا�����ة ا��� ��رت �� ���� ��

ا����ر���ت و���� ��س أ����س و��واي و���ر��ا �������ت

ا����ة ا������� وإ���ر��� ا�����ر�� ����� ا��� ا����

�� ا�����ر  �� أن ��� ا����ر ا����� ا������ك �� ا���ء

ا�����ن.

و���� ا�������ت ا���ز�� ����� ��م ا������ك ���� � ���ز ا����ل

أ���� أ���ر��� إ�� ا����� ا�����ي, أ��ل ������ �� ذ�� ��� أن

���ك ا��ارا �� ������ �� ا���ر�� وا������ �� ا����� ������

ا�����ي!

و����� ���ء ا��� أ��� و���� �� ا����ر ����� ـ �� ��اث ا�����

����ب ا������ك 115 ـ و���د إ�� ���ة أوا�� ا�������ت �����

���ن ����ا ������ ������� ا������.

�� ��� ��م 1951 أر�� ا���� ���� ا���ا���� ا����� (����

��� ا����� ����� ا���دس ا������ك 116) و��ن و���� ر��� د��

ا���� ������ ���� ا�����ن �������� ا������ إ�� ا����� ����ب

(1946 ـ1956) ا������ك 115 ��ل ����: (إن ����� ���� ��
����ا ������.. ��ا�� ا���ان ا���م ا���� ����ب ���ان ����

���� و��� �� �����ك ا���ازة ا������ أدام ا� �����. ��ه ر����

أ����� ���ا���� �� ��� �� ���ع ا����ب أن ���ز ا����ل �����..

��ل ا���� ا���� �� ا���: ���� ������ ا���� وا���م �����

أ���ء ا� ����ن. ���ن ا���� ���� ا������ وا���� ��� ����دة

������ ���� ���ع ا���� ا����ب أن ���� ����� ����� و����

ا���� ا��ي و�� ��� ا���ء ا���ر�� ا���� �����ن �� ا�����

ا��������. و��� ذ�� ����� ���� ����� �� ا�د��ة �� ���� ��

ا�����ن أ����ء, ����� ����وح, ����د ��� �� ا�����, و���دوا

���م ���� أ��م, و���� ا����� ا�������. وا��ي ����ره ا��ب �����

و��� ���ا���� و��� ������ ������ ا����� وا����ة ا����� ���ن

������� ����� ��ذا ���� ��ا أ���� ا������� وا�ر���. و����

�� ��ر�� ���ء ا���� و������ ا��ب أ��ا ������ وأ���� ����ا

و����� �� ���ف ا������ ��� أ���ت ا������ �� ���� ����ة.

��� ��� ��ه ا�����ت ا��ا��� وا������ وا����� �� را��

���ع و������, ��زال ا���ر�� وا������ ������ ������� ���

ا����� و�� ا��� ا��ي ������ �� ا���ا�� ا������ �� آن ا�وان



����� ا���� ا���س ��� إ���ذ ا������ �� ���� ����ة �����.. ا�

���� و��ي و���� �� ��ء ����.. وا���� ���خ �� أ�� ����

ا������ ا��ا��ة ا�����ة ا����� ا������ ا�������.

د. ���� ���� ���ا���

أ���ذ ا�������ت ������ ا�����ر��

 
���� ���ق ا���� ������ ����� ا���ام


