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طلبة وطالبات وخرِّجيو وخرِّجيات
مركز مار مرقس للدِّراسات اللِّيتورجيَّة
التَّابع للكاتدرائيَّة املرقسيَّة القدنة باأل،بكيَّة بالقاهرة
احملاضرة بدير القدِّيس أنبا مقار بوادي النَّطرون
الثُّالثاء  20نوفمرب سنة 2018م

العالَّمة القس مشس الرِّئاسة أبو الربكات بن كَبَر
ما له وما عليه ()1
متهيد

سبق أن ألقيتُ حماضرتَني عن القس أبو الربكات بن َكبَر وعن مؤلَّفاته بوجه عام.
احملاضرة األوىل كانت يف شهر فرباير سنة 2012م ،وفيها تكلمتُ عن مؤلَّفات ابن َكبَر وهي ثالثة كُتُب ،أمهُّهاا هاو
كتابه ”مصباح الظُّلمة وإيضاح اخلدمة“ يف أربعة وعشرين باباً( .)1وقد أجنزه القس أبو الربكات ابن َكبَر (1324+م) يف سنة
321م ،أي قبل نياحته بثالث سنوات فقط.
كبَر لنساخته ،وهو خمطوط رقم (قبطاي 112
مثَّ تكلمتُ أيضاً عن أهم خمطوط عثرتُ عليه ،والذي صرف عليه ابن َ

بورجيا) مبكتبة الفاتيكان ،والذي متَّت نساخته سنة 1308م ،واملعروف باسم ”اجملموع املبارك“ ،ومل يكن هاذا املططاوط
معروفاً عند الدَّارسني والباحثني من األقباط قبل التَّاريخ املذكور ،أي قبل سنة 2012م ،وعرضتُ حملتوياته تفصيالً وللقيماة
العلميَّة له.
واملططوطان السَّابق ذكرمها البن َكبَر ،أي ”مصباح الظُّلمة  ،“...و”اجملموع املبارك“ ،مها أساس البحث فيما كانت
عليه الكنيسة القبطيَّة من الوجهتني القانونيَّة واللِّيتورجيَّة قبل القرن الرَّابع عشر امليالدي.
أمَّا احملاضرة الثَّانية فكانت يف شهر ديسمرب سنة 2017م ،وتكلمتُ فيها عن ترتيب القُدَّاس والقُربان عند ابن َكبَر.
وأمهيَّة احلديث عن ابن َكبَر (1324+م) الذي تنيَّح يف آخر الرُّبع األوَّل من القرن الرَّابع عشر امليالدي ،تكمُن يف كوناه
شاهداً على ما كانت عليه الكنيسة القبطيَّة يف هذا الوقت ،سواء من وجهة عالقتها بالقانون الكنساي ،كرافاد ال نكان
االستغناء عنه عند احلديث عن احلياة اللِّيتورجيَّة لكنيسة اإلسكندريَّة .أو من وجهة احلياة اللِّيتورجيَّة اليت عاشاتها الكنيساة
القبطيَّة وامتدت فيها قرابة أربعة عشر قرناً ،حتمل مسات واحدة تقريباً ،لطقس أصيل عارف باألصول اللِّيتورجيَّة للكنيساة ،حا
ولو اختلفت بعض تفصيالته بني جهة وأُخرى ،باملقارنة حبياة ليتورجيَّة للكنيسة القبطيَّة بدأت مع حلول منتصف القارن اخلاامس
عشر امليالدي ،طاهلا كمٌّ هائل من اإلضافات عرب القرون السِّتة املاضية ،طمست املعامل األساسايَّة للحيااة اللِّيتورجيَّاة لكنيساة
اإلسكندريَّة ح وإنْ احتفظت باألصول األوىل للطَّقس القدمي ،والذي بدى شاحباً.
ولذلك فأودُّ أن أتكلم عن ابن َكبَر مرَّة ثالثة لكي أحصر كالمي عنه يف بندين أساسيَّني؛
 -1حيوي هذا الكتاب اهلام  24باباً ،نُشرت األبواب االثين عشر األوىل منها سنة 1971م ،يف املرجع التَّايل:

القس مشس الرياسة أبو الربكات املعروف بابن كَبَر ،مصباح الظُّلمة يف إيضاح اخلدمة ،اجلزء األوَّل ،حتقيق األب مسري خليل اليسوعي ،مكتبة الكاارو،،
جزيرة بدران بشربا1971 ،م.
أمَّا األبواب من الثَّالث عشر إىل الرَّابع والعشرين لنفس هذا الكتاب ،فاعتمدتُ فيها على خمطوط رقم (عريب  )203باملكتبة األهليَّة بباريس.
وسوف أكتفي بذكر هذا املرجع سواء املطبوع أو املططوط كما يلي :مصباح الظُّلمة ،البَاب (كذا) ،ص (كذا) أو ورقة (كذا).
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البند األوَّل” :ما له“ ،وهو كثريٌ وكثريٌ جدًّا ،أي عرضٌ ألهم املالمح اللِّيتورجيَّة لكنيسة اإلسكندريَّة قبل القرن اخلامس
عشر امليالدي ،كما يشرحها هذان املططوطات السَّابق ذكرمها .وهو ما جتده مشروحاً بتفصيل
على مدى كُتُب ”الدُّرَّة الطَّقسيَّة“ ،أو مشروحاً بإجيا ،يف اجلزء الثَّاين من كتاب ”موجز التَّاريخ
اللِّيتورجي لكنيسة اإلسكندريَّة“.
البند الثَّاين” :ما عليه“ ،وهو قليل ،وأعين هبا تلك اإلخفاقات اليت وردت عنده ،واليت تشرح لنا ليس حاله هو ،بقدر ما
هو حال الكنيسة القبطيَّة يف ،مانه ،سواء من جهة عالقتها بالقانون الكنسي ،أو مبا انتقل إىل الكنيسة يف كُتُاب صالوااا
كمسلمات بات تصحيحها أمراً ال،ماً ،وهو موضوع هذه احملاضرة ،وما يليها من حماضرات أيضاً.
وسوف أحصر كالمي فيما خيتص هبذا البند الثَّاين يف ستَّة عناوين فرعيَّة ،هي:
( )1القوانني الكنسيَّة )2( .كتابات اآلباء والعلماء ،والسيَّما األقباط منهم )3( .الصَّالوات الطَّقسايَّة )4( .األسارار
الكنسيَّة )5( .األصوام الطَّقسيَّة )6( .األعياد الكنسيَّة.

( )1القوانني الكنسيَّة كما يذكرها ابن كَبَر
أفرد ابن َكبَر البَاب اخلامس من كتابه ”مصباح الظُّلمة  )2(“...وهو مائة صفحة من القطع املتوسِّط ،كفهارس لعناوين
جمموعات قوانني كثرية بدءًا من القوانني اليت وضعها اآلباء الرُّسُل وانتهاءً بقوانني البابا كريلُّس بن لقلق (1243-1235م) ،إىل
جانب عناوين واحدي ومخسني باباً هي خمتصر الصَّفي بن العسَّال.
وفيما يلي عرض موجز ملا يقوله ابن َكبَر عن بعض هذه القوانني ،وما آلت إليه الدِّراسات القانونيَّة احلديثة خبصوصها.

قوانني الرُّسُل
يتكلم ابن َكبَر عنها فيقول” :قوانني الرُّسُل احلواريني وهي اليت رتَّبها الرُّسُل األطهار ،وأرسلوها على يد اكليمانطس
تلميذ بطرس ،وأخرجها إىل العريب ،امللكيَّة والنَّسطوريَّة يف كتاب واحد .وعدَّاا عند طائفة امللكيَّة والسِّريان واليعاقبة ثالثةة
ومثانون قانوناً .وعند النَّساطرة اثنان ومثانون قانوناً .وعدَّته عند القبط مائة وسبعة وعشرون قانوناً يف كتابَني ،أحدمها أحد
وسبعون قانوناً ،والثَّاين ستَّة ومخسون قانوناً“(.)3
ولكي يؤكِّد مرَّة ثالثة أنَّ الرُّسُل هُم الذين وضعوا هذه القوانني بأنفسهم يقول” :الذي وُجد منسوباً إىل أحاد مان
الرُّسُل ،قد نقل معيناً بامسه .والذي عليه عالمة صفر ،ومل يعني باسم ،فهو عنهم كافة أعين االثين عشر .وبعاض الكاالم
املشروح يف القوانني يدل على صدوره عنهم ال عن واحد معني“(.)4
ولكن بدون دخول يف تفاصيل كثرية ،فإنَّ قوانني الرُّسُل اليت تعرفها كافة الكنائس ،هي الفَصل السَّابع واألربعون مان
الكتاب الثَّامن من ُكتُب املراسيم الرَّسوليَّة ،واليت متَّ تأليفه يف أواخر القرن الرَّابع امليالدي ،وهي تقابل ما جناده يف الكتااب
الثَّاين من قوانني الرُّسُل عند األقباط مع بعض التَّصرُّف ،وباختالف يف التَّرقيم .أي أنَّ ال  85قانوناً املوجودة يف هذا الفَصال
السَّابع واألربعني السَّابق ذكره ،يقابل ال  56قانوناً عند األقباط .وأمَّا الكتاب األوَّل من قوانني الرُّسُل عند األقباط ،والاذي
حيوي واحد وسبعني قانوناً ،فهو جتميع لثالثة كُتُب ،األوَّل منها ،هو كتاب ”التَّرتيب الكنسي الرَّسويل“ ،ودوِّن يف مصر يف
القرن الرَّابع امليالدي ،وأُخذت منه القوانني ( .)20-1والكتاب الثَّاين هو كتاب ”التَّقليد الرَّسويل هليبوليتس“ الذي دوِّن قبل
 -2مصباح الظُّلمة ،البَاب اخلامس ص 208 -109
 -3نفس املرجع ،ص 111
 -4نفس املرجع ،ص 113
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سنة 235م يف روما ،ولكن أُخذت منه القوانني ( - )47-21طبقًا ألحدث دراسات  -يف القرن اخلامس أو السَّادس للميالد.
والكتاب الثَّالث ”السِّتة واألربعون فصالً من الكتاب الثَّامن من املراسيم الرَّسوليَّة“ الذي متَّ تأليفه يف سوريا يف أواخر القرن
الرَّابع امليالدي ،وأخذت منه القوانني ( .)71-48وقد تُرمجت هذه القوانني إىل القبطيَّة مثَّ إىل العربيَّة بواسطة بول دي الجارد
 Paul de Lagardسنة 1883م.

جممع قيصريَّة اجلديدة

وهو أحد اجملامع املكانيَّة اليت تعترف هبا الكنيسة القبطيَّة .وقيصريَّة اجلديدة( )5من أعمال كبادوكية هي املدينة اليت اجتمع
فيها ثالثة وعشرون من اآلباء يف سنة 315م أو بعدها بقليل ،وقبل انعقاد جممع نيقية املسكوين األوَّل سنة 325م .ويُسامِّى
امللكيُّون هذا اجملمع  -خطأ  -باسم جممع قرطاجنَّة .ويقول مقاره الرَّاهب يف عنوان هذه القوانني أهنا قوانني قيصريَّة اجلديدة،
مع اإلشارة إىل أهنا معروفة أيضاً باسم قوانني جممع قرطاجنَّة .وهو نفس اخلطأ الذي وقع فيه ابن َكبَر حني يقول عان هاذا
اجملمع” :قيسارية اجلديدة بالبنطس (بتركيا احلاليَّة) ويُسمى جممع قرطاجنا من عمل إفريقية الغرب! وعدة األساقفة اجملتمعني
يف هذا اجملمع مخسون أُسقُفاً!  ...إخل“.

جممع نيقية املسكوين األوَّل

إنَّ قوانني جممع نيقية املسكوين األوَّل سنة 325م مل تكن واضحة عند ابن َكبَر ،إذ أورد فهرسَني لقوانني هذا اجملماع؛
األوَّل حيوي عناوين عشرين قانوناً ،والثَّاين حيوي عناوين واحد وعشرين قانوناً ،ويقول يف حاشية له” :وُجد هلذه القاوانني
العشرين اليت يف هذا الكتاب فهرست آخر خمالف هلذا الفهرست وقد أثبتُّه يف هذا املكان“( ،)6بادون أن يوضِّاح سابب
اختالف عدد القوانني يف الفهرسَني اللَّذين ذكرمها.
وجدير بالذِّكر هنا ،أنَّ نص قوانني جممع نيقية املنقولة عن الرُّومي أي عن النَّص اليوناين ،ختتلف قليالً عن تلك املنقولاة
عن النَّص القبطي .كما ختتلف أرقام القوانني هلذا اجملمع يف كال النَّصَّني املذكورَين(.)7
كما قال ابن كَبَر أيضاً عن قوانني جممع نيقية” :وجدتُ يف كتاب فقه النَّصرانيَّة أليب الفرج ابن الطيِّب( )8اجلامع للقوانني؛ أ َّن
القوانني اليت خرجت من قوانني جممع نيقية ،ثالثة وسبعون قانوناً .وقال :ليس ألنَّ الباقية غري مقبولة ،بل كلُّ أقاويلاهم مقبولاة،
لكن ألنه ال يُحتاج إليها يف أرض الفرس ،وأمَّا يف بالد الرُّوم فاحتيج إليها لكون امللوك نصارى“(.)9
 -5قيصريَّة أو قيساريَّة ،هي مدينة تُركيَّة يف األناضول ،وهي عاصمة مقاطعة كبادوكية قدناً الواقعة يف البنطُس .ومن أشهر أساقفتها القدِّيس
باسيليوس الكبري (379-330م) .تنا،عها العرب والبيزنطيُّون .واحتلها السَّلجوقيُّون سنة 1802م .وهي مركز جتاري وصناعي.
وهناك أيضاً قيصريَّة فلسطني اليت بناها هريودس الكبري ،بني حيفا ويافا ،حوايل سنة  40ق.م .وهناك أيضاً قيصريَّة فيلبُّس.
املنجد يف اللُّغة واألعالم ،مرجع سابق ،ص 444
 -6نفس املرجع ،ص 132

 -7القانون ( )1من القبطي ،وهو نصُّ قانون اإلنان ،ليس له رقم مقابل يف القوانني املنقولة من الرُّومي .والقانون ( )1من الرُّوماي ،يقابلاه القاانون
( )18من القبطي .وأرقام القوانني ( )10-2تتَّفق يف كلٍّ من الرُّومي والقبطي .والقانونان ( )12 ،11من الرُّومي ،يقابلهما القانون ( )11مان القبطاي.
والقوانني ( )18-13من الرُّومي يقابلها القوانني ( )17-12من القبطي .ورقما القانونني ( )20 ،19يتَّفقان يف كلٍّ من الرُّومي والقبطي.
 -8لدينا اثنان باسم أيب الطيِّب؛ األوَّل هو ”أبو الفرج عبد اهلل بن الطيِّب النَّسطوري“ (1043-980م) ووُلد يف بغداد ،وعاا يف القارن
احلادي عشر امليالدي ،وهو قسيس وطبيب وعامل وفيلسوف والهويت ومشرِّع قانوين .فسَّر الكتاب املقدَّس كلَّه ،وكان يُتقن اللُّغات السِّاريانيَّة
والعربيَّة واليونانيَّة .وبلغت شهرته إىل أقاصي األرض .والثَّاين هو الرَّشيد أبو اخلري بن الطيِّب ،وكان طبيباً وقساً .لذلك يُدعى ”أبو اخلاري بان
الطيِّب القس الرَّشيد املتطبِّب اليعقويب“ وهو الهويت ،ومن كتبة القرن الثَّالث عشر امليالدي ،وظهر يف أيام أوالد العسَّال.
وهناك شطص ثالث وهو ابن العميد ،وامسه الكامل هو املكني جرجس بن أيب إلياس بن أيب املكارم بن أيب الطيِّب امللقَّب بابن العميد (األكرب)
(القرن الثَّالث عشر امليالدي).
 -9مصباح الظُّلمة ،البَاب اخلامس ،ص 130
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فما هو سبب هذه اللَّطبطة؟ السَّبب يف ذلك هو أنَّ هذه القوانني املنسوبة خطأ إىل جممع نيقية ،مأخوذة عن خمطوط سارياين
أورد نصَّ قوانني جممع نيقيه العشرين ،باإلضافة إىل  73قانوناً أُخرى جمهولة األصل ينسبهم املططوط أيضاً إىل جممع نيقياة.
وهذا املططوط منسوب إىل األُسقُف السِّرياين ”ماروطه“ (420+م) أُسقُف ميافرقني( .)10وهذا األُساقُف كاان واساطة
الفارساية واإلمرباطوريَّاة
َّ
االتصال بني مسيحِّيي بالد الفُرس وبقيَّة العامل املسيحي .ألنه بسبب العداوة بني اإلمرباطوريَّاة
البيزنطيَّة ،كانت الصِّالت مقطوعة متاماً بينهما ،ح أنَّ أساقفة بالد الفُرس مل حيضروا جممع نيقية وال عرفوا شيئاً عنه .وهلذا
السَّبب طلبوا إىل األُسقُف ”ماروطه“ أن يكتب هلم أخباره وقوانينه .و”ماروطه“ مل يعاصر جممع نيقية ،ولكن األرجاح أنَّ
القوانني ال  73السَّابق ذكرها ،قد مجعها ”ماروطه“ من عدَّة جمامع حمليَّة ،وأدرجها ضمن قوانني جممع نيقية ،فحُسبت خطأ
أهنا منسوبة إىل هذا اجملمع املسكوين.
إذاً ،فهذا املططوط السِّرياين السَّابق ذكره هو األصل جملموعة القوانني اليت أوردها مقاره الرَّاهب يف موسوعته القانونيَّاة
”النُّوموكانون“ منسوبة جملمع نيقية ،وهي قوانني كثري ،مل يرجِّح ابن كَبَر منها شيئاً على آخر( )11وهي كما يلي:
 +عناوين  30قانوناً أخرى جملمع نيقية ،وضعها حتت عنوان غريب هو” :قوانني جممع نيقية وفصاول ُأخَار لقاانون
الكنيسة وضعها األساقفة باتفاقهم مجيعاً“(.)12
وربَّما تكون هي ال  33قانوناً املطتصَّة بالرهبان واألديرة واملنسوبة خطأ إىل جممع نيقية .واليت أوردها مقاره الرَّاهب يف
موسوعته القانونيَّة ،وعنه ينقل ابن َكبَر رمبا مع اختالف التَّرقيم.
 +عناوين  84قانوناً جملمع نيقية ،يقول عنها ابن َكبَر” :أخرجته امللكيَّة والنَّساطوريَّة وهاو ثابات عناد اليعاقباة
والسِّريان“(.)13
وهذه القوانني يقول عنها مقاره الرَّاهب يف مقدِّمتها” :هذه أيضاً قوانينهم املوضوعة يف اجملمع الكبري  ...وعداا أربعاة
ومثانني قانوناً“ وتنتهي بالعبارة التَّالية” :متت قوانني اآلباء القدِّيسني الثَّالمثائة ومثانية عشر اجملتمعني بنيقيه وهُم أربعة ومثانون
قانوناً صالام تكون مع املهتم والقاري والناقل املسكني .آمني“( .)14وعنه ينقل ابن َكبَر بدون درس أو فحص.
وأمَّا خبصوص هذه القوانني ال  84فجدير بالذِّكر أنَّ القوانني أرقام ( )32-1من هذه ال  84قانوناً هي بال أصل معروف،
وبال مقابل يف املططوط السِّرياين املنسوب ملاروطه األُسقُف ،والسَّابق اإلشارة إليه( .)15أمَّا القوانني أرقام ( )84-33فهاي
توا،ي  -مع اختالفات يف التَّرقيم  -القوانني ( )47-1من اجملموعة السِّريانيَّة املنسوبة ملاروطه ،واليت حتوي  73قانوناً .وهي
ختص الرَّاجعني من الوثنيَّة ومن اهلرطقات .وهبا أشياء خاصة بالبطاركة والرؤساء الكنسيِّني يف بالد الفُرس(.)16

قوانني أُخرى يذكرها ابن َكبَر

 +عناوين  30قانوناً ،منسوبة للرُّسُل واليت تُسمى ”قوانني عُِّلية صهيون“ ،حيث يتكلَّم ابن كَبَر يف مستهل البَاب اخلامس من
كتابه ”مصباح الظُّلمة  “...عنها فيقول” :سُنن الرُّسُل اليت وضعوها  -وهُم جمتمعون بعليَّة صهيون بعد صعود السيِّد  -وعادَّاا
” -10ميافرقني“ أو ”ميافارقني“ هي مدينة قدنة يف تركيا ،مشال شرق ”ديار بكر“ وهي ”سيلفان“ اليَوم ،وقاد اشاتهرت بالشُّاهداء
املسيحييِّن الفُرس .لذلك كان امسها القدمي هو ”مارتريوبوليس“ أي مدينة الشُّهداء.
املنجد يف اللُّغة واألعالم ،مرجع سابق ،ص 560
 -11القُمُّص صليب سوريال ،دراسات يف القوانني الكنسيَّة ،الكتاب الرَّابع يف كتاب اجملموع الصَّفوي البن العسَّال ،مايو 1992م ،ص 6
 -12مصباح الظُّلمة ،البَاب اخلامس ،ص 134 ،133
 -13نفس املرجع ،البَاب اخلامس ،ص 138-135
 -14الكتاب ( )15ملقاره الرَّاهب يف خمطوط رقم (عريب  )251باملكتبة األهليَّة بباريس ،وحتويه الورقات (127ج138-ظ).
 -15انظر (ص  )4من هذه احملاضرة.

 -16نصُّ هذه القوانني ال  84غري األصيلة ،موجود يف كتاب جمموع قوانني األنبا ميطائيل مطران دمياط يف القرن الثَّاين عشر امليالدي ،للمؤلِّف.
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ثالثون ،وهي إخراج امللكيَّة وهي كُتُب اقليمنطس( )17وما أَخبَر به عن الرُّسُل ،وتُسمى بالسِّرياين (فرائض السَّليحيِّني)“(.)18
 +قوانني التَّالميذ املسماة باليونانيَّة اصطالحاً :التطليسات .وعدَّاا  81قانوناً(.)19
 +عناوين  35قانوناً ،حتت عنوان” :قوانني وأحكام“ وضعها أنبا أثناسيوس بطريرك القُسطنطينيَّة للملك نسطيان.
 +عناوين  17قانوناً حتت اسم ”أوامر اآلباء األئمة الرؤساء“.

ُكتُب امللوك األربعة

 +عناوين  180قانوناً تتضمَّنها أربعة كُتُب تُدعي كُتُب امللوك( .)20وينقل ابن َكبَر عن ابن العسَّال بدون فحاص،
فيقول” :وقوانني امللوك وقيل إهنا أربعة واختصرت للملوك من أقوال كثرية جملمع نيقية يف جملس قُسطنطني امللاك،
أحدها التطليسات وعدَّته  40باباً  ...واآلخر  ،130والثَّالث  ،27والرَّابع يشتمل على  35فصالً  ...إخل“.

وقد دُعيت كذلك ،ألنَّ معظم تشريعااا صادرة من األباطرة البيزنطيِّني .وقد اعتربها ابن َكبَر مرجعاً قانونيًّا كنسياً ،نق ً
ال
عمَّا قاله من قبل ،الصَّفي بن العسَّال( )21وغريه .ويقول عنها ابن َكبَر إهنا ال ُكتُب اليت كُتبت مبحضر اجملمع الكبري الثَّالمثائاة
والثَّمانية عشر أُسقُفاً(.)22
واجلدير بالذِّكر أنه قد تُرمجت هذه ال ُكتُب إىل اللُّغة العربيَّة يف مصر يف القرن الثَّاين عشر امليالدي بواسطة أحد امللكيِّني.
ويف القرن الثَّالث عشر امليالدي قام األقباط بتجميع تشريع مدين منها ومسُّوه ”كُتُب امللوك األربعة“ ،،ح يصري لألقبااط
قانونًا مدنيًا خاصًا هبم ،يف مقابل الشَّريعة اإلسالميَّة .وقد نُسبت هذه ال ُكتُب أحياناً  -على سبيل اخلطأ  -إىل جممع نيقية ،بل
وضُمَّت إىل قوانينه .وبرغم ذلك مل تأخذ هذه التَّشريعات الصِّفة القانونيَّة اإللزاميَّة يف الكنيسة القبطيَّة ،وقد استعملها كلٌّ من
الصَّفي بن العسَّال ،وأبو الربكات بن َكبَر ،ولكن يف نصٍّ خيتلف نوعاً ما عن النَّص الذي يورده مقاره الرَّاهب!

قوانني بعض آباء الكنيسة

 +ينسب ابن َكبَر القوانني ال  107للبابا أثناسيوس بطريرك اإلسكندريَّة إىل البابا أثناسايوس الرَّساويل (373-328م)،
البطريرك العشرين( .)23ولكن أحدث دراسة أثبتت أهنا للبابا أثناسيوس الثَّاين (496-489م).
 +يورد ابن َكبَر عناوين ”جمموع قوانني“ البابا غُربيال بن تُريك ،ويقول يف هنايتها ...” :وما يتلو ذلك عدَّة فصول من

 -17اكليمنطس هذا هو أحد أكابر رومية ،وصار تلميذاً لبطرس الرَّسول ملَّا بشر برومية ،ورمسه بطريركاً عليها واستشهد يف اإلسكندريَّة.
 -18مصباح الظُّلمة ،البَاب اخلامس ،ص 109
 -19نفس املرجع ،ص 187
 -20مصباح الظُّلمة ،ص 139

وأوَّل كتاب منها يعود إىل القرن التَّاسع امليالدي ،وبع أربعون قانوناً ،وقد أصدره اإلمرباطور باسايليوس األوَّل (886-867م) ماع ابنياه
وشريكَيه يف اإلمرباطوريَّة ،ليو السَّادس وقسطنطني السَّابع .وهذا يفسِّر لنا التباس مقاره الرَّاهب حني نسبه لقسطنطني الكبري وبالتَّايل جملمع نيقية،
وعنه نقل ابن كَبَر .والكتاب الثَّاين يعود إىل القرن الرَّابع امليالدي ،وهو عبارة عن  130قانوناً منسوبة عناد مقااره الرَّاهاب لإلمرباطاورَين
قسطنطني (337-323م) وثيؤدوسيوس (395-379م) ،وقد اقتبس البطريرك غُربيال الثَّاين بن تُريك (1145-1131م) أجزاءً منها واستطدمها
 مع تشريعات مدنيَّة أخرى  -يف تأليف قوانينه اخلاصة باملواريث .والكتاب الثَّالث به  27قانوناً منسوبة خطأ إىل جممع نيقية ،وهاي تادعىالقوانني الرُّوحيَّة .والكتاب الرَّابع ،وحيوي خمتارات من القوانني ،وقد أصدره اإلمرباطور الون الثَّالث اإليزوري مع ابناه وشاريكه يف املُلْاك
قسطنطني كوبرونيم سنة 740م .ولكن مقاره الرَّاهب ينسبه إىل اإلمرباطاورَين الون وجوساتنيان (565-527م) .ويف خمطوطاات أُخارى
لإلمرباطور قسطنطني كما يقول جراف  ، G. Grafبسبب أنه حيوي خمتارات من القوانني اليت كان جوستنيان قد نشرها قبل ذلك .ويُالحَظ أنَّ
هناك اختالفات بني النَّص الذي يستعمله أبو الربكات بن كرب ،والنَّص الذي أورده مقاره الرَّاهب.
 -21القُمُّص صليب سوريال ،مرجع سابق ،ص 7
 -22مصباح الظُّلمة ،ص 139
 -23مصباح الظُّلمة ،ص 182
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قوانني امللوك وهي  ...إخل“( .)24حيث يورد من هذه القوانني أحد عشر بنداً.
ممَّا يعين أنه مل يستطع أن يفرِّق بني ”خمتصر قوانني امللوك“ ،و”خمتصر أحكام املواريث“ ،بسبب أنَّ جمموع قاوانني أنباا
ميطائيل مطران دمياط يف القرن الثَّاين عشر امليالدي ،مل يفرِّق هو اآلخر بني هذين املطتصارَين ،حياث أورد يف القَاول
( ،)72هذَين املطتصرين موحَّدين يف اثين عشر فصالً؛ العشرة فصول األوىل هي” :خمتصر من قوانني امللوك“ .والفصاالن
األخريان منها ،مها” :خمتصر يف أحكام املواريث“.
أمَّا ابن َكبَر فقد أوردها يف أحد عشر بنداً فقط ،حيث يشمل البند احلادي عشر عنده وهو بعنوان” :يف املرياث“ ،نص
خمتصر أحكام املواريث ،والذي هو يف احلقيقة فصالن ،وليس فصالً واحداً.
 +كما يقول أيضاً إنَّ أنبا غُربيال بن تُريك (1145-1131م) ال  70من البطاركة ،له قانون يف خدمة البيعة ،قيل إناه
َجمَعَه من بعض قوانني جممع سرديقه( .)25ولسنا نعرف شيئاً عن هذا القانون ح اآلن.
 +كما يورد ابن كَبَر فهرس لرسالة بطرس الرَّسول إىل كليمندس ،ولسنا نعرف شيئاً عن هذه الرِّسالة.
أمَّا خالصة القَول فهي:
إنَّ ما يذكره ابن َكبَر (1324+م) يف البَاب اخلامس من كتابه ”مصباح الظُّلمة  ،“...يضعنا أمام احلقيقة اآلتية واليت يلزم
اإلشارة إليها.
كان ابن كَبَر ينقل من جمموعات القوانني السَّابقة عليه بدون أي تعليق منه ،حيث كان أمامه نوموكانون البابا غُربياال بان
تُريك ،وأيضاً نوموكانون األنبا ميطائيل مطران دمياط يف أواخر القرن الثَّاين عشر امليالدي ،وكان ينقال بصافة خاصاة مان
نوموكانون الصَّفي ابن العسَّال يف القرن الثَّالث عشر امليالدي ،ونوموكانون مقاره الرَّاهب يف أوائل القرن الرَّابع عشار املايالدي،
بدون أن تعقيب منه على شيء ممَّا ينقله.
وهكذا يتَّضح أمامنا أنه مع حلول القرن الرَّابع عشر امليالدي ،مل يكن لدى الكنيسة القبطيَّة التَّفريق الواضح بني القوانني
الكنسيَّة الصَّحيحة واألُخرى املزوَّرة ،ح جملمع نيقية املسكوين األوَّل سنة 325م.
هذا برغم أنَّ الكنيسة القبطيَّة هي أوَّل كنسيَّة حمليَّة يف العامل وضعت قانوناً ينظِّم حيااا اللِّيتورجيَّة ،وينظم حدود العالقة
بني الرؤساء واملرؤوسني فيها ،وذلك منذ أواخر القرن اخلامس وأوائل السَّادس للميالد ،وهي قوانني البابا أثناسيوس الثَّااين
(496-489م) ال  ،28وأيضاً قوانني هيبوليتس القبطيَّة ،واليت تدعوها املراجع األجنبيَّة باسم ”القوانني املصاريَّة“ ،وأيضااًَ
القوانني الكنسيَّة املنسوبة للقدِّيس باسيليوس الكبري ،وهي قوانني مصريَّة وُضعت يف القرن السَّادس امليالدي.
ومع حلول منتصف القرن السَّابع امليالدي ،بدأ التَّدهور يدب يف أوصال الكنيسة القبطيَّة ،بسبب الظُّروف العصيبة اليت
مرَّت هبا منذ ذلك التَّاريخ ،فكانت فترة قاسية ،شحَّ فيها األدب اللِّيتورجي ،واألدب القانوين ،على حد سواء ،إن مل يكوناا
قد صارا معدومَني .ومع بداية القرن احلادي عشر امليالدي اجتهت الكنيسة إىل تعريب تُراثها الضَّطم الذي ورثته من القوانني
يف نصوصها اليونانيَّة والقبطيَّة ،بلغة يفهمها اإلكلريوس والشَّعب ،بعد أن توارت اللُّغة اليونانيَّة وضاعت ،وحلقتاها اللُّغاة
القبطيَّة أيضاً بعد قليل ،لتحل اللُّغة العربيَّة حملّهما.
ح جاء القرن الثَّاين عشر امليالدي ،وجاء البابا غُربيال الثَّاين بن تُريك (1145-1131م) ،ووضع عدَّة قوانني كنسيَّة،
ب يف مستهل أحدها يقول” :ملَّا تأمَّلتُ أمور البيعة وأحواهلا ،وجدتُها على قضايا غري مُرضِية ،وأوضااع بعيادة عان
َكَت َ
الصَّواب ،وهي قضيَّة ال نكن التَّمهُّل على تقونها ،وال الغفلة عن اذيبها ،من يوم إىل غده ،لقول اهلل حلزقيال الانَّ « :إذا
 -24نفس املرجع ،ص 205

 -25نفس املرجع ،ص 207
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أنت مل تُكلِّم اخلاطئ ليتحفَّظ من إمثه ،فذلك اخلاطئ نوت خبطيئته ،ودمه أطلبه منك» (حزقيال  ،)18:3فسارعتُ بإيراد ماا
نُسخ منها (أي من هذه القوانني) يف هذا اجلزء لتذكريكم وإيقاظ أذهانكم  ...الكُتُب املقدسة متنع من احلديث والكاالم يف
الصَّلوات ويأمروننا بالوقوف والسَّماع خبوف ورعدة وقلوب طاهرة من السَّجس نقيَّة .ومع هذا ،األُمم أمجاع يعيِّرونناا يف
قدَّاساتنا وصلواتنا واشتغالنا بالفوارغ ويستهزئون بنا  ...إخل“ .ويقول يف موضع آخر من قوانني أُخرى له” :صار احلُكَّاام
 ...ال يوثِّقون مبا حيكُمون به بأدلَّة يستندون إليها ،ويتمسَّكون هبا ،وكلٌّ منهم يقول :أنا قانون ،ماين“.
يف وسط هذا الضَّباب ،حيكي لنا كتاب ”تاريخ البطاركة“ عن قيِّم كنيسة أيب سرجه مبصر القدنة يف هناية القارن احلاادي
عشر امليالدي ،ويف ،من حربيَّة البابا ميطائيل الرَّابع (1102-1092م) ،الذي كان على خالف مع األنبا سانهوت (أي شانوده)
أُسقُف القاهرة يف ذلك الوقت( ،)26أنَّ األب البطريرك طلب من قيِّم الكنيسة املذكورة أن يُعد القُربان ويُعلم الكهنة بأنه سايقدِّس
يف الكنيسة يوم األحد (كان يوافق  25مايو 1096م 30 /بشنس  ،) 812وسيجعلها مقراً بطريركياً ،وكان ذلك بادون معرفاة
أنبا سنهوت وبدون حضوره أيضاً .فيقول كتاب ”تاريخ البطاركة“ إنَّ قيِّم الكنيسة رد على البابا البطريرك بقوله’ :هذا ما ال يتم
علينا ،وال نقبله ،وال صرب لنا على أُسقُفنا إالَّ جبُرم واضح ،توجب القوانني عليه فيه احلُكم .“! ...
ومرت القرون على هذا احلال ح دخلنا يف القرن اخلامس عشر امليالدي وح آخر القرن الثَّامن عشر امليالدي ،وهي
الفترة اليت يدعوها األب جورج جراف  G. Grafباسم ”عصر االحنطاط“ ،وهو يف الواقع ،احنطاط من حيث عدد الكُتَّاب،
ومن حيث نوعيَّة الكتابات أيضاً.
وأمَّا اليَوم ،وبعد الدِّراسات القانونيَّة العلميَّة الدَّقيقة لقوانني الكنيسة شرقاً وغرباً ،واليت ظهرت بدءًا من منتصف القرن
التَّاسع عشر امليالدي ،لفر ،الصَّحيح منها من املزوَّر؛ ماذا فعلنا حنن؟ لقد نشرتُ يف السِّلسلة األوىل مان كتاب ”الادُّرَّة
الطَّقسيَّة“ اثنا عشر كتاباً يف قوانني الكنيسة ،مل يكن البعض منها قد نُشر من قبل .فبعد أن توفرت لنا كافة القوانني الكنسيَّة
وعرفنا الصَّحيح منها من املزور ،هل استفدنا من هذه الدِّراسات؟ وهل بنينا على هذه القوانني الصَّحيحة ما يوافق عصارنا
احلاضر؟ وهل لدينا قانون كنسي قبطي واضح حيفظ حقوق وواجبات الرؤساء واملرؤوسني على حدٍّ ساواء؟ وهال حنان
ملتزمون جبميع القوانني الكنسيَّة اليت وافقت عليها الكنيسة القبطيَّة يف جمامع مسكونية أو مكانية؟ وإن كنَّا اليَوم منارس بعض
املمارسات اللِّيتورجيَّة اليت ال تتوافق مع بعض هذه القوانني ،فهل متَّ تقنني هذا األمر ،ح تظل لقوانني الكنيسة هيبتها وكرامتها؟
إنَّ وصيَّة السيِّد املسيح هي« :احكموا حكماً عادالً» (يوحنَّا  .)24:7وإن كان الكتاب املقدَّس يقول« :مربئ املاذنب
ومذنِّب الربيء كالمها مكرهة الرَّب» (أمثال  ،)15:17لذلك فلنقبَل الكلمة املكتوبة« :لو كنَّا حكمنا على أنفسنا ،ملا حُكم
علينا ،ولكن إذ قد حُكم علينا نؤدب من الرَّب لكي ال نُدان مع العامل» (1كورنثوس .)31:11
لقد كتبتُ ذات مرَّة أقول :إنَّ التزامَ الكنيسة بقوانني آبائها ،هو إعالنٌ لشخصيَّة الكنيسة ،وإعالءٌ هليبتها.

 -26أنبا سنهوت هو أُسقُف القاهرة يف ذلك الوقت .ويذكر كتاب سيَر البيعة ،أنه كانت بينه وبني األب البطريرك مشكلة ،وكان البطريرك
يداوم منعه مبطالفات خيتلقها له ،ويُشرِّده عن كُرسيه ،ويُبعده عن كنائسه  ...إخل.

