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ŠèÐÛa@@
  

  ٥              مقدمة قداسة البابا تواضروس الثانى

  ٧            لرهبنة واألديرة الرؤية الكنسية ل:  الباب األول

  ٨            ماهية الرهبنة ونذورها األساسية: الفصل األول 

  ١٠              الهدف من الرهبنة: الفصل الثانى 

  ١١                الئحة اختيار :  الباب الثانى

  ١٢            إجراءات إلتحاق طالب الرهبنة: الفصل األول 

  ١٥          نةوثيقة المبادئ الرهبانية لطالب الرهب: الفصل الثانى 

  ١٦            التعهد الذى يتلوه المتقدم للرهبنة وقت رهبنته

  ١٧                مبادئ هامة يلتزم بها الراهب

  ١٨                اإلدارة الديرية :  الباب الثالث

  ١٩          فلسفة الهيكل التنظيمى إلدارة الدير: الفصل األول  

  ٢١                رئيس الدير:  الفصل الثانى

  ٢٥              ) الربيتة ( الدير أمين : الفصل الثالث 

  ٢٨                الدير مشرفين:  الفصل الرابع

  ٣٢                التدبير الرهبانى: الباب الرابع 

  ٣٣              راهب والتدبير الروحىال: الفصل األول 

  ٣٥            الراهب ورعايته الصحية والنفسية :الفصل الثانى 

  ٣٦            الراهب وتنميته الفكرية والبحثية: الفصل الثالث 

  ٣٧                 الراهب والعمل: الفصل الرابع 

  ٣٨                مالبس الراهب: الفصل الخامس 
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   ٣٩              االنضباط الرهبانى:  الباب الخامس

  ٤٠              الراهب والكهنوت : الفصل األول 

  ٤١                الراهب والخدمة : الفصل الثانى 

   ٤٢              الراهب والعلمانيين : الفصل الثالث 

  ٤٣                الراهب والقالية : الفصل الرابع 

  ٤٤          عند الضرورة والنزول من الديرالراهب : الفصل الخامس 

  ٤٥            الراهب والممتلكات والميراث: الفصل السادس 

  ٤٦                مساءلة الراهب : الفصل السابع 

  ٤٨              االنضباط الديرى:  الباب السادس

  ٤٩                ديرأب أعتراف ال: الفصل األول 

   ٥٠              المشروعات الديرية: الفصل الثانى 

   ٥١              زيارة العلمانيين لألديرة : الفصل الثالث 

  ٥٢        و إعادة الحياة الرهبانية لدير قديم تقنين دير جديد : الفصل الرابع 

  ٥٤                  قرار المجمع المقدس
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òß†Ô½a@@
@@

bänîä×@ñŠçìu@òäjçŠÛa@@
 

 

تعتبر األديرة والرهبنة والحياة النسكية جواهر غالية فى كنيستنا المصـرية ألنـه علـى 

فاألنبـا بـوال أول السـواح .. .أرض مصر تأسست الخطوات األولى فى هذا الطريق المالئكى

 مقـــــاريوس الكبيـــــر ناســـــك االســـــقيط األولواألنبـــــا أنطونيـــــوس أب جميـــــع الرهبـــــان والقـــــديس 

علــى  روا، قــد ظهــوالعــالمفــى بــرارى مصــر  شــركةحيــاة الوالقــديس األنبــا بــاخوميوس مؤســس 

  .مسرح التاريخ من القرن الثالث إمتدادًا إلى القرون التالية له

  

كـــل هـــؤالء كـــانوا مصـــريين نبتـــوا علـــى أرض بالدنـــا الطيبـــة وشـــربوا مـــن ميـــاه نيلهـــا   

وامتـدت نسـكيات الرهبنـة وقـوانين األديـرة  .ا حيـاتهم حبـًا فـى مسـيحهم القـدوسالعظيم وكرسـو 

إلى كل بقاع مصر ثم إلى العالم كله وذاعت شهرتها حتى أن وادى النطرون والذى نسـميه 

االسـقيط " فـى الكتـب الرهبانيـة باسـم  ىَ ِعـهو الذى دُ " ميزان القلوب = شي هيت " بالقبطية 

  االسقيط أشهر منطقة رهبانية فى العالم كله أى موضع النسك ، وصار " 

  

. لإلرتبـاط بالواحـدأى اإلنحـالل مـن الكـل " المـوت عـن العـالم " وفلسفة الرهبنة هـى   

إذ بعــد رغبــة اإلنســان المتقــدم باختيــاره ومحــض إرادتــه إلــى " رهبنــة الكفــن " ولــذلك نســميها 

الـذى يصـلى عليـه صـالة جنائزيـة الدير وبعد اختباره وٕارشاده لسنوات ُيقبل فـى شـركة الـدير 

ويعــيش بعــد ذلــك بالنــذور الرهبانيــة التــى تشــمل " كفــن " بعــد أن ُيغطــى بســتر يعتبــر بمثابــة 

 تــهحياعــة والتبتــل الطــوعى لكــى مــا تكــون اإلنعــزال عــن العــالم والفقــر اإلختيــارى وحيــاة الطا

  .) ٨:٥مت ( نقية حيث بهذه النقاوة فقط نعاين الرب 

  

قلوبنــا أن تظــل هــذه اللوحــة الرهبانيــة مــن أديــرة ورهبــان وراهبــات ونحــن نشــتاق مــن   

المعــة ومضــيئة ألن الحيــاة الرهبانيــة والتقويــة مــن صــلوات وتســابيح ومحبــة ونقــاوة هــى الــزاد 

  .الحقيقى لخدمة الكنيسة وعملها فى كل مكان
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لبــه دون انشــغال بالعــالم إال بمــا تتط "واحــات صــالة وعبــادة " نريــد أن تظــل األديــرة   

فى القرن الرابع عنـدما زار القـديس يوحنـا ذهبـى الفـم بريـة مصـر وعـاد إلـى بـالده  .الضرورة

"  كـل نسـاكهابهـا ليسـت فـى جمـال بريـة مصـر السـماء بكـل نجوم" : سألوه عما رآه فقال 

األديــرة "  دايــة مســئوليتنا الجديــدة ليكــون عــنمــن أجــل ذلــك عقــدنا أول مــؤتمر بحثــى فــى ب

ا مـن حـوالى ثالثـين ديـرًا مـن داخـل مصـر وخارجهـ وحضـره ممثلـو" واآلمال والرهبنة الواقع 

مطارنــة وأســاقفة وقمامصــة وقســوس ورهبــان وكــان مــؤتمرًا ناجحــًا وتمــت فيــه مناقشــات آبــاء 

مثمرة جـدًا وتحولـت إلـى إطـار عمـل ملـزم بـروح المحبـة لتنقيـة اللوحـة الرهبانيـة الجميلـة مـن 

  .ن فى صورة مشروع قانون للرهبنة القبطية واألديرةكل شائبة تسللت فى غفلة من الزما
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@Þëþa@Ý–ÐÛa@@
@ @

óïbÿa@bèŠì‰äì@óåjè‹Üa@óïèbà@ @
  

           العــالم ، والرهبــان مالئكــة أرضــيون محبــة فهــى مــوت عــن  حيــاة المســيحيةالرهبنــة فلســفة ال

 مقتنيـات العـالملكمـال ، نـذروا التجـرد مـن فالرهبان يحيون فى سعى دائم نحو ا  .بشر سمائيون وأ

، ورفضوا كل شئ حتى نفوسهم فى محبة اهللا وطاعته عاملين بوصايا اهللا من أجل عظم محبـتهم 

معينـة أال وهـى تكـريس الـنفس حيـاة  فى الملك المسيح ، الرهبـان هـم أنـاس سـعوا فـى سـبيل تحقيـق

  .إللتصاق باهللالوالعبادة  تقشفبال

فيــع هــم آبــاء عظــام أولهــم ر ذين بــدأوا هــذا الطريــق الجديــد والمــنهج الومــن المعــروف أن الــ

القديس األنبا أنطونيوس ، والقديس مقاريوس ، واألنبا باخوميوس وقد نطق هؤالء اآلبـاء األفاضـل 

بنعمــة الــروح القــدس بقــوانين وآداب وتعــاليم كلهــا تحــض علــى حفــظ الوصــايا وتليــق بســيرة الرهبنــة 

والمشى واألكل والشرب والسكوت والكالم والعمل والعبـادة والجلـوس والقيـام بس حتى فى الزى والمل

والنــوم واليقظــة والجــواب الحســن والخضــوع والطاعــة وخدمــة المرضــى وكمــال كــل ذلــك المحبــة هللا 

 .ومحبة القريب

  

óïbÿa@óåjè‹Üa@Šì‰ä 

@ @
فقـــر ال –طاعـــة ال –البتوليـــة ( حيـــاة مالئكيـــة وطريـــق الكمـــال المســـيحى قوامهـــا هـــى الرهبنـــة 

  .) االختيارى

@óïÜínjÜa : نعلم أن الرهبنة هى موت عن العالم ، والراهب يصلب جسده مـع أهوائـه وشـهواته علـى

صـــليب النســـك والعفـــة ، والرهبنـــة كطريـــق عظـــيم للخـــالص تضـــم فـــى رحابهـــا البتـــوليين 

حة حب علـى الذين لم يتزوجوا ، واكتفوا بالمسيح عريسًا لنفوسهم ليقدموا له بتوليتهم ذبي

   .مذبح الطهارة

@óÈbÜa : يجــب علــى الراهــب الخضــوع والطاعــة والحــرص علــى ســماع مــن يرشــده إلــى طريــق اهللا

فالطاعــة هــى دليــل علــى المحبــة والوداعــة وطيبــة  .ووصــاياه المقدســة إلــى حــد المــوت
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فالذين ُيقبلون فى الدير يجب علـيهم الخضـوع لكـل مـا يحـدث لهـم ممـا يتعـارض  .القلب

اتهم ، مثابرين على ممارسة الفضائل ، حرصًا على طاعة سيدهم المسيح ومن مع رغب

 .يدبرون أمر خالصهم

  

ÜaõŠbïn‚fia@‹ÕÑ  : ، يبــدأ الرهبــان بنبــذ محبــة العــالم منــذ بدايــة الطريــق حتــى يبلغــوا طريــق الكمــال

ه لذلك يجب على المتقدم إلى الرهبنة أن يترك جميـع أموالـه ومقتنياتـه ووظيفتـه ومسـتقبل

وٕانمــا طوعــًا واختياريــًا عــن ســرور ورضــا مــن أجــل النصــيب  العــالمى ، ال قســرًا أو جبــراً 

  .الصالح الذى لن ينزع منه

ِإْن َأَرْدَت َأْن َتُكوَن َكاِمًال َفاْذَهـْب " : ويكون بهذا متممًا لوصية السيد المسيح له المجـد 

مـت  (     "  ، َوَتَعـاَل اْتَبْعِنـي َكْنٌز ِفي السَّـَماءِ  ، َفَيُكوَن َلكَ  َوبْع َأْمَالَكَك َوَأْعِط اْلُفَقَراءَ 

٢١:١٩ (.   

هــــى أعمــــدة أساســــية للحيــــاة )  فقــــر االختيــــارىال –الطاعــــة  –البتوليــــة ( هــــذه الثالثــــة 

الرهبانية وينطوى تحتها كل القوانين الرهبانية التـى نطـق بهـا اآلبـاء القديسـون األوائـل ، 

طيلــــة حيــــاتهم وأوصــــلهم لطريــــق الملكــــوت والنصــــيب  بــــروح اهللا الــــذى رافقهــــمســــوقين م

   .الصالح

هذه القوانين التى نحن بصددها ليست قوانين جافة أو حرفية ، لكنها ُتوصل إلى نتيجـة 

روحية ألنها تشمل اإلرشـاد والتوجيـه واإلنـذار ، وذلـك للحفـاظ علـى الشـخص سـائرًا فـى 

  .و أنحرافطريق الخالص وميراث الملكوت ، بال ميالن أو تعثر أ
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@óãbrÛa@Ý–ÐÛa@@
@@

óåjè‹Üa@æà@Ó‡:a@ @
 

ýìc  : الهدف األساسى من الرهبنة@íè@ßbáØ!a@ój«  " ُِّتِحبُّ الرَّبَّ ِإلَهَك ِمْن ُكلِّ َقْلِبَك، َوِمْن ُكـل

ـــــْدَرِتَك  ـــــلِّ ُق ـــــْن ُك ـــــَك، َوِم ـــــو " ( َنْفِس ـــــيِح َتْحُصـــــُرنَ . " .) ٢٧:١٠ل ـــــَة اْلَمِس               . " .اَألنَّ َمَحبَّ

  .) ١٤:٥كو ٢( 

@bïäbq :هــو  انىالثــ هــدفالóÝàb“Üa@ój0a  لكــل البشــر والمشــاركة الفعالــة فــى همــوم الجســد الواحــد

حبه  .)١٨:١٩ال " (ُتِحبُّ َقِريَبَك َكَنْفِسَك  " وأحزانه بالصالة من أجل العالم كله بهمومه 

  .إلخوته داخل الدير ولكل البشرية

  .يقود إلى الغاية النهائية أال وهى ملكوت اهللا والحياة األبدية وهذا بدوره

brÜbq:  الهدف الثالث هو%bÉÜa@æà@ôÕïÕ¨a@×þäfia  وعدم الرجوع إليه فى صور متعددة فالرهبنة

ــَك ِبَســَالمٍ " العــالم  عــنهــى مــوت  ــا َســيُِّد َحَســَب َقْوِل ــَدَك َي ــُق َعْب  ،َألنَّ َعْيَنــيَّ َقــدْ  اآلَن ُتْطِل

  .) ٣٠-٢٩:٢لو " ( َأْبَصَرَتا َخَالَصَك 
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óãbrÛa@lbjÛa 
@@
@kçaŠÛa@‰bîna@òzöü@@
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Þëþa@Ý–ÐÛa@@
@@

óåjè‹Üa@kÜb @×bznÜg@paöa‹ug@ @
 

@Þya‹à@ôÝÈ@óåjè‹Üa@ôÐ@kÌa‹Üa@ÖznÝî 
  

óÝy‹¾a@¶ìÿa@@Z††6Üa@ @
 وتحـــت عـــام عـــن تقـــل ال لمـــدة،  وا هـــم عليـــهليتعـــرف علـــى الرهبـــان ويتعرفـــ الـــدير علـــي التـــردد. ١

 .، أو المسئول عن بيت الخلوة الرهبنة وطالبي للمتقدمين الدير مشرف إشراف

 .الدير علي ينالمتردد سجل في األخ سما تسجيل ويتم. ٢

 :اآلتيه الشروط عليه ينطبق أن يجب. ٣

 .رثوذكسيةاأل القبطية كنيسةال إلي ىنتممسيحى ي ●

الكتــاب  –الصـالة ( ووسـائط النعمـة  الكنسـية األسـرار ممارسـة فـي ومنـتظم اعتـراف بأ لـه ●

 .اعترافه أب من رسمية بشهادة.. ) .المقدس

  .واأللحان والتسبحة للطقوس محب ●

  .له دراية بعقائد الكنيسة وتاريخها ●

  .)٢٤( عن يقل وال)  ٣٠( عن السن يزيد ال ●

  .دراسة االكليريكية أو إتمامى الجامع التعليم عن مؤهله يقل ال ●

  .موافقة الرئيسبعد  ى السن والمؤهلطلشر باالستثناءات  يسمح++ 
 

@óïäbrÜa@óÝy‹¾a@Z@óåjèŠ@kÜbØ@×bznÜfia@I@×ŠŒÿa@çíÝÜbiH 

  للشـــروط مطابقتـــه بعـــد – الرهبانيـــة الحيـــاة ولتجربـــة الـــدير داخـــل للتلمـــذة ةرهبنـــ طالـــب مرحلـــة. ١

 الرهبنـــة، طـــالب شـــئون مشـــرف باأل مـــن ىالروحـــ درشـــاواإل اإلختبـــار تحـــت الطالـــب كـــونيو 

  .الرئيس األب ىلد معروف أعتراف أب إرشاد وتحت

 : ى عل ىيحتو  ملف الرهبنة للطالب يفتح. ٢

  .ةرهبنال طلب نموذج ●

           تشـــمل الحالـــة االجتماعيـــة مـــن جهـــة الخطبـــة ، تزكيـــة واضـــحة حديثـــة مـــن أب األعتـــراف  ●

 .أو الزواج
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صـورة شـهادة  ، التخـرج شهادة ، الميالد شهادة ،ى القوم الرقم من صورة( ميةالرس األوراق ●
، الموقـف " فـيش وتشـبيه " صـحيفة الحالـة الجنائيـة  اإلجازة مـن العمـل أو خلـو الطـرف ،

  .) الخ... .من الخدمة العسكرية
ة التقريـــر الطبـــى مـــن الجهـــة المتعاقـــد معهـــا الـــدير للتأكـــد مـــن الخلـــو مـــن األمـــراض المزمنـــ ●

  .)التى تعوقه عن الحياة الرهبانية ( والمعدية 
  .تقرير الحالة النفسية من الطبيب النفسى الُمتعاقد معه الدير ●
 الــدير مشــرف إشــراف تحــت الــدير، مشــرفين مــن والمقــدم ، شــهور ثالثــة كــل متابعتــه تقريــر ●

 . الرهبنة طالبي لشئون
 .ربالدي خاصة بمسئولية قومي كان إن ىالوظيف توصيفه ●
 .الصحية حالته متابعة ●
  .وجدت إن تأديبات أو عقوبات أية ●

 يمتقـد يـتم كمـا ، لـألخ مختلفـة أعمـال إسـناد يـتم -) عـام( عـن تقـل ال ىالت - المرحلة تلك ىف. ٣
 ويجــب. الفتـرة تلــك ىفـ عنــه المشـرف مشــرفال باأل مـن شــهور ةثالثـ كــل الطالـب عــن تقريـر
 : أساسيين شرطيين يراعي ان
 .حسب ظروف كل دير أشهر ةثالث كل ا العملهذ ريتغي ●
 . الدير مشرفين جميع مع وخدماته الدير، انشطة جميع ىعل مرورال ●

óÝy‹¾a@órÜbrÜa@@Z@óåjè‹Üa@ÞjÔ@bà@I@ïiÿa@çíÝÜa@O@@wïjÜaH@@ @
ــ البطــ لشــئون الــدير مشــرف بواأل الــدير مــينأ باأل مــع بالتنســيق الــرئيس باأل قــومي ● ة الرهبن

 ســنوية الربــع المتابعــة تقــارير خــالل مــن الرهبنــة لطالــب عــام بتقيــيم األعتــراف بأ مــع شــتراكباال
ـــــدير  تـــــاريخ مـــــن ثالثـــــة ســـــنوات بحـــــد أقصـــــى ، مشـــــرفينال جميـــــع مـــــن المقدمـــــة            ،إلتحاقـــــه بال

   .كراهب سيامته قرار ىف بالنظر وأال تقل عن سنتين ،

@óàbÈ@pbÅyþà@Z@ @
مسـاعدته بقـدر ( ب الرهبنة فى أى وقت يتم ذلك بمحبة عملية فى حالة إخالء سبيل األخ طال. ١

  .وحكمة وٕاقناع) المستطاع على مواصلة الحياة 
باسـماء مـن  وسـكرتارية المجمـع المقـدس يتم اخطار بقية األديرة مـن خـالل لجنـة شـئون األديـرة. ٢

  .تم عدم قبولهم واألسباب
مة راهــب أو راهبــة إال علــى ديــر معتــرف بــه ال يجــوز ألحــد مــن اآلبــاء األســاقفة أو الكهنــة ســيا. ٣

، كما ال يتم ذلك إال بواسطة أو بإذن من رئـيس الـدير أو أسـقفه أو قداسـة البابـا،  من الكنيسة
  .وتكون الرسامة فى الدير المنسوب إليه أو مقر األب البطريرك وبيده المباركة

  .يفضل عدم قبول طالب رهبنة سبق له الخطوبة. ٤
  

ˆí¹jèŠ@kÝ @xóå 
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@ @
  

   الدراسي المؤهل  سماال
  التخرج تاريخ  الميالد تاريخ
  الحالي العمل   العنوان

   عدد سنوات العمل  األعتراف بأ
   إجمالى الدخل  ىالروح المرشد
  األب وظيفة  الكنيسة
  األم سما  بالكنيسة الخدمة

  األم وظيفة   الكنسية الدراسات
  األخوة بين رتيبالت  وجدت إن األمالك
  األخوة عدد  القراءة مجاالت

  لألسرة الحالي العائل  واألجبيه التسبحة من المحفوظات
   المزمنة األمراض  ؟ الرهبنة في الرغبة لماذا
 ما ؟ أخر دير ىبأ للرهبنة التقدم سبق هل
 ؟ى مت ىه

 سابقة جراحيه عمليات 

  جيدهاي ىالت للغاتا  ؟ىمت قبل؟من  بةو بخط األرتباط سبق هل
 بالدير راهبات أو رهبان أقارب يوجد هل
 وَمن ؟ىأخر  ةبأدير  أو

 

    األعتراف بأ موافقة
 

        مشرفينال/  الدير أمين تقارير

 الدير مشرفين

١.  
٢.  
٣.  
٤.  
٥.  
٦.  
٧. 

 اإلعتماد

  الرئيس باأل الدير أمين باأل
  
  
 

óãbrÛa@Ý–ÐÛa@ @
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@@ @
@ïäbjè‹Üa@ú†bj¾a@óÕïqìóïäbrÜa@óÝy‹¾a@ÞjÔ@óåjè‹Üa@kÜbÜ@ó@ @

  

  :أتعهد أن 

  

ــًا طــوال أيــام حيــاتى دون أن أطالــب بــأى درجــة كهنوتيــة إال إذا ُدعيــت . ١ أرضــى أن أعــيش راهب

  .لهذه الدرجة من رئيس الدير أو الرئاسة الكنسية

ة كمــا ال تكـون لـى أى ملكيـة شخصـية ألن الـدير سـيتكفل برعـايتى وتـوفير احتياجـاتى األساسـي. ٢

  .هو متعارف عليه رهبانياً 

الـدير فـى غيـر أوقـات الزيـارة المسـموح بهـا ) قريب أو صـديق لـى ( ال أطالب بدخول علمانى . ٣

  .وال أطالب أن أقابلهم أو أدخلهم إلى قاليتى

  .ال أنزل من الدير ألى سبب كان إال إذا ُكلفت من رئيس الدير وبتصريح وٕاذن منه. ٤

ومتابعـة ذلـك  الحديثة يكون بإذن من رئيس الدير أو الربيتـة ولهـدف محـدد استخدامى للتقنيات. ٥

  .مع أب إعترافى

جـــوهرًا وعمـــًال ) البتوليـــة  –الطاعـــة  –الفقـــر اإلختيـــارى ( أن أتمســـك بهـــدف الرهبنـــة ونـــذورها . ٦

  .وليس شكًال فقط

  .نهاألتزم بقانون الرهبنة والقرارات المجمعية الخاصة بالرهبنة وما يستحدث م. ٧

أقبــل جميــع األعمــال التــى يكلفنــى بهــا الــدير دون تــذمر مــع المــرور علــى معظــم أعمــال الــدير . ٨

  .حتى أكون معروفًا من قبل رهبان الدير

  .بحفظ المزامير والمواظبة على حضور التسبحة وأال اتحزب ألحد وأن أهتممحبة للكل الأقدم . ٩

  .دون اعتراض أو إثارة أى مشاكل رهبنتىأو عدم  رهبنتىأتقبل قرار إدارة الدير فى . ١٠

  

  توقيع طالب الرهبنة
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@ênåjèŠ@oÔì@óåjè‹ÝÜ@ã‡Õn¾a@ëíÝnî@õ‰Üa@‡éÉnÜaZ@ @
@ @

أتعهد أمام اهللا رب األرباب وأمام مالئكته وقديسيه ، وأمام المذبح المقدس وقديسى هذا الدير ،  ●

وأمـام أبـى  )ور قداسـة البابـا البطريـركفـى حالـة حضـ(.. .وأمام أبينا قداسة البابا البطريرك األنبـا

رئيس الدير ، وأمام آبائى الكهنة والرهبان ومجمـع الـدير ، بـأن أثبـت علـى اإليمـان األرثوذكسـى 

  .إلى النفس األخير ، وأن أحترم قوانين الكنيسة الجامعة الرسولية

وأن أبــدأ بحيــاة  كمــا أتعهــد بــأن أســلك حســب قــوانين الرهبنــة ، معترفــًا بأنهــا مــوت عــن العــالم ، ●

الشــركة فــى الــدير ، وأبتعــد عــن محبــة المــال ، وأتعهــد بــأال أدخــل فــى معــامالت ماليــة مــع أحــد 

  حتى لو كان مع أسرتى وأقاربى إال بموافقة رئيس الدير ، وأبتعد عن محبة النصيب األكبر 

ر وأنظمتـه وأتعهد بـأن أعـيش فـى حيـاة العفـة ، وكـذلك فـى حيـاة الطاعـة ، محترمـًا نـاموس الـدي ●

وأن  .احترامـًا كـامًال ، ســالكًا بأمانـة وٕالتـزام فــى أداء كـل واجباتــه ، ومـا يعهـد إلــى مـن مســئوليات

أكــون أمينــًا فــى أعترافــاتى ، وال أســلك حســب هــواى ومشــيئتى ، وال أتــرك لنفســى أن أشــترك فــى 

  .تذمر آخرين

لتأمـل فيـه ، وبسـتان الرهبـان كما أتعهد بالمواظبة على القراءة الشخصـية فـى الكتـاب المقـدس وا ●

، وكتــب اآلبــاء ، والمواظبــة علــى األســرار اإللهيــة ، والمزاميــر والتســبحة وصــالة مجمــع نصــف 

وعند رغبتى فى حيـاة الوحـدة ال يكـون ذلـك  .الليل ، والغروب ، وارتباطى بحياة السكون والتأمل

  .إال بمشورة أب اعترافى وموافقة رئيس الدير

ذى يوكــل إلــّى ، وأن أحــب الكــل وأخــدم الجميــع ، وال يعلــو صــوتى فــى الــدير ، وألتــزم بالعمــل الــ ●

  .وال أكون محبًا للترف .وال استقبل علمانيًا فى قاليتى

وال أســعى نحــو النــزول إلــى المــدن والريــف بغيــر ضــرورة مــرض أو مهمــة يكلفنــى بهــا الــدير ،  ●

  .ترتيبه بعيدًا عن الخلطة بالعلمانيينوألتزم فى هذه الحالة أن يكون محل إقامتى بمقر الدير أو 

كمــا أتعهــد بالخضــوع الكامــل لرئاســة الكنيســة العليــا ممثلــة فــى قداســة البابــا البطريــرك ، الــرئيس  ●

مـع تـوقيرى واحترامـى لآلبـاء المطارنـة واألسـاقفة ،  .األعلى للرهبنة القبطيـة ، وأبـى رئـيس الـدير

  .ال على أحدمحافظًا على وقار الطقس الرهبانى ، غير متع

  

  فليعطنى الرب نعمة بصلواتكم جميعًا حتى أسلك بأمانة 

  صلوا عنى ، ها ميطانية
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@kèa‹Üa@béi@ãnÝî@óàbè@ú†bjà@I@óÕïqìH@ @
@ @

  .اإللتزام بإستقامة هدف الرهبنة وتطبيق مبادئها األساسية. ١

  .اإللتزام بالتلمذة على شيخ مختبر مشهود له باإلفراز والتقوى. ٢

  .م بتدبير القاليةاإللتزا. ٣

  .اإللتزام بتدبير المجمع. ٤

  .اإللتزام بالقانون اليومى والخلوة اليومية مع متابعة األب الروحى. ٥

  .اإللتزام بالدراسات الروحية والكتابية والعقائدية والفكرية. ٦

  :تية اإللتزام بتجنب المحاذير الرهبانية اآل. ٧

ر سـيتكفل برعايتـه مـن جميـع النـواحى دون أن يحتـاج أال تكون لـه أى ملكيـة شخصـية ألن الـدي ●

  .أن يتعامل مع المال بأى وسيلة

أال يطالب بدخول قريب أو صديق له فى الدير فى غير أوقات الزيارة المسموح بهـا وال يطالـب  ●

  .أن يقابلهم كأن هذا حق له

  .أال ينزل من الدير ألى سبب كان إال إذا ُكلف بذلك من رئيس الدير ●

  .ند ضرورة النزول إلى العالم يتحتم اإلقامة داخل مقر الدير أو بمعرفة الديرع ●

إال بالضــــرورة عــــدم حضــــور األكاليــــل والجنــــازات ومــــا شــــابه ذلــــك مــــن المجــــامالت فــــى العــــالم  ●

  .وبتكليف شخصى من رئيس الدير
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sÛbrÛa@lbjÛa@@

@@
@òíŠí†Ûa@ñ‰a…⁄a@@
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Þëþa@Ý–ÐÛa@@ @
@ @

@a@óÑÝÐ‹î‡Üa@òŠa†fi@ôáïÅånÜa@ÞÙï:@ @

@ @

béåà@Šíàc@ò‡È@ôÝÈ@‡ÈbîZ@ @

@ @

التخصـص والموهبـة ( القيادة الجماعية التى تلغى الفردية وتحقق التكاملية وتبرز الخصوصية . ١

  .)والكفاءة فى أداء العمل 

  .يساعد هذا النظام على إعداد صف ثانى وقادة جدد. ٢

ير إللغـاء الفرديـة أو أحاديـة الـرأى أو التسـلط فـى إتخـاذ تحقيق مبدأ القيادة الجماعية داخـل الـد. ٣

  .القرارات الخاصة بالدير

  .توزيع المسئوليات يساعد على أداء أعمال الدير بصورة أفضل. ٤

  .اإلبداع واإلبتكار داخل المجموعة. ٥

ب اإلســتفادة مــن كــل الطاقــات البشــرية لكــل راهــب بالــدير بــدًال مــن تــراكم المســئوليات علــى راهــ. ٦

  .واحد

  .تنمية روح اإلنتماء للدير عند الرهبان. ٧
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‹î‡ÝÜ@ôáïÅånÜa@ÞÙï:a@ @
@ @

            رئيس الدير          

    
              الدير مشرف

            )الربيتة ( أمين الدير           

                        

        
  أمين الصندوق

    
  أمين السجالت

        

    
                          

                            
الدير  مشرف

للتعامل مع 
الجھات 
  الحكومية

  
الدير  مشرف

للشئون 
  الھندسية

 
الدير  مشرف

للمشروعات 
 الخدمية الداخلية

 
الدير  مشرف

للمشروعات 
الخارجية    

 

الدير  مشرف
للشئون 
التدبيرية 
  الداخلية

 
الدير  مشرف

لشئون 
  الرھبان

 

الدير  مشرف
للعالقات 

سية الكن
  والزيارات

                            

شئون التدريب                     
  والتعليم والتأديبات

      

  

                            

                    
 شئون طالبى الرھبنة

      

  

                            

                    
  بيت الخلوة

      

  

  
  .م كل ديرھذا النموذج يمكن تصغيره حسب ظروف وحج: ملحوظة 
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óãbrÛa@Ý–ÐÛa   
  

@‹î‡Üa@ï÷Š@ @
  

@ýìc@ZëŠbïn‚a@7îbÉà@ @
7îbÉà@óàbÈ@ @

 .اإلختبار فترة دون متصلة سنة ٢٠ عن الدير داخل رهبنته مدة تقل ال •
 .سنة ٦٥ عن يزيد وال سنة ٥٠ عن عمره يقل أال •
 .للدير كرئيس منه المطلوبة بالمهام القيام على صحياً  قادر •
 .إلغائها يتم ولم ، قبل من كنسية وماتلحر  تعرض كوني أال •
 .اعترافه أب تزكية •
 .أن يكون ُمقيمًا وسط أوالده •
 .فى حالة وجود الدير خارج اإليبارشية أال يكون رئيس الدير هو أسقف إيبارشيةيفضل  •

  .وخاصة لألديرة الجديدةاستثناء شرطى السن ومدة الرهبنة بعد موافقة قداسة البابا يمكن ++ 

7îbÉà@ìŠóïy@@ @
 .متعمق فى العلوم الكنسية والعقائد األرثوذكسية السليمة •
 .اإلختبارية الروحية حياته هعن معروف •
 .المجمع فى خوتهإ بين بإتضاعه متازي •
 .تمييز دون للجميع بالمحبة ممتلئ •
 .وتدقيق بقدوة)  األختيارى الفقر – العفة – الطاعة(  الرهبانية نذوره حياي •
 .للتسلط محب غير •

 
7îbÉà@óïmbïy@ @

 .والتفهم التفاهم روح عنه معروف •
 .والصراحة والوضوح الشفافية روح عنه معروف •
 .النقد قبليو  حتملي •
 .الجماعى العمل على قادر •
 .نفسياُ  سوية شخصية •
 .الروحية ةو باأل بروح تسمي •
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7îbÉà@óî7i‡m@ @
 .ستنارةباال تسمي •
 .واإلفراز  بالحكمة تسمي •
 .رؤية لديه •
 .ووحدانيته الدير سالم  حفظ على قادر •
 .خريناآل مع عثرة سببي ال •
 ) ...- التفاوض – التفويض – التحفيز – التواصل – القيادة(  تدبيرية مهارات له •

  

@bïäbq@Z@pbïÜíøà@ãbéàì@‹î‡Üa@ï÷Š@ @

 .سنوياُ   والديرية الروحية لألنشطة األهداف ووضع التخطيط -

 الالئحـة حسـب للـدير)  ربيتـة(  كأمين مأحده ابألنتخ الدير لمجمع نهبار  أسماء)  ٥(   تقديم -

 .لذلك المنظمة

 المعتمــد التنظيمــى للهيكــل طبقــاُ  الــدير ربيتــة مــع بالتنســيق للــدير)  ينمســاعد(  مشــرفين إختيــار -

 .الدير الئحة فى

  .) الشهرية(  الدورية الجلسات رئاسة -

(  مشـرفينالو  الربيتـة مـعباإلشـتراك  وضع الالئحة الداخلية الخاصة بإدارة الدير ومتابعة تنفيـذها -

  .كل فى تخصصه الخطة تنفيذ لمتابعة)  ينالمساعد

 .مشرفينوال الربيتة تقارير من له يقدم ما على بناء القرارات إتخاذ مسئولية -

 ، الشــكاوى مــن إليــه ممــنه يقــدم فيمــا نظــريو  نهبــاالر  راحــة علــى ســهريو  الــدير مصــالح راعــىي -

 .بالعدل فيها فصليو  بالنزاهة

 .البابا قداسة من له الموكلة المهام تنفيذ -

 .وعدالة دقة بكل بالرهبنة الخاصة المقدس المجمع وقرارات ، قانون الرهبنة تنفيذ -

 .الدير حالة عن البابا لقداسة الدورية التقارير إعداد -

 صـابي أو السـليم األرثوذكسـى المسـيحي اإليمـان قواعـد عـن الخروج حالة في رئاسته تسقط

 االديـرة لجنـة امـام عادلـة كنسـية بمحاكمة ذلك ويكون ، الدير سالمة هددما ي أوبأى مرض عقلى 

 .الالئحة وفق نفسه عن الدفاع فرصة له تاحي المقدس بالمجمع
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@brÜbqZ‹î‡Üa@ï÷Š@Šbïn‚a@paöa‹ug@ @

@ @
 .التزكيات عملية إلدارة قبله من مفوض أسقف بقيادة لجنة البابا قداسة يعين. ١

 .المحددة المعايير معليه تنطبق من تحدد التزكيات إدارة لجنة. ٢

 : هى ورقات ٣ الدير انهبر  على توزع. ٣

 .الترشيح معايير -أ

 .لرئيسومهام ا مسئوليات -ب

 .الدير رئيس إختيار معايير معليه تنطبق من اسماء -ج

 .كتابةً  يكون لكوذ االعتذارات وتقديم األسماء على للمالحظات أسبوع فرصة تعطى. ٤

 .المسموحة الفترة ىف المالحظات ومقدمي ،ين المرشح بمقابلة اللجنة تلتزم. ٥

 النهائيـــــة القائمـــــة ُتعلـــــن و ، أســـــبوع خـــــالل واالعتـــــذارات ةالجديـــــ المالحظـــــات اللجنـــــة تـــــدرس. ٦

 .ينللمرشح

ــام ثــالث ويســبقه التزكيــات يــوم يحــدد. ٧ ــدير  وصــالة صــوم أي ــدأ نفســه واليــوم ،فــى ال  بالقــداس يب

  .االلهى

 .علنية جلسة فى السرى باألقتراع ُتجرى التزكيات. ٨

 .الشروط معليه ينطبق ممن يراه من ىزكي راهب كل. ٩

 مــن الصــحيحة األصــوات أعلــى علــى ينالحاصــل الثالثــة أســماء وٕاعــالن األصــوات فــرز يــتم. ١٠

 .مترتيبه أعالن دون ، المجمع

 إلختيـــار البطريـــرك البابـــا قداســـة إلـــى صـــواتأ ىأعلـــ ىلـــع ينالحاصـــل الثالثـــة األســـماء ُترفـــع. ١١

 .قداسته مع ممنه لكل شخصية مقابلة بعد وذلك ، للدير اً رئيس محدهأ

  .المواعيد ىف تعديالت أى إجراء المشرفة اللجنة حق من. ١٢

  .تظل رئاسة األب األسقف الذى تمت رسامته على الدير مدى الحياة. ١٣
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@ãbéàì@Òï–ím‹î‡Üa@ï÷Š@ @
óà‡©a@رئيس دير.  

óïÉu‹¾a@المقدس بالمجمع األديرة شئون لجنة - البابا قداسة.  

Þî‡jÜa@الربيتة(  الدير أمين (.  

óïï÷‹Üa@pbïÜíø¾aì@ãbé¾a@˜ƒÝà@ @
تخطــيط ومتابعــة تنفيــذ الحيــاة الرهبانيــة وشــئون الرهبــان والزائــرين وٕاعــداد التقــارير الدوريــة 

  .لقداسة البابا

¾aì@ãbé¾apbïyþ—Üaì@pbïÜíø@   .التخطيط ووضع األهداف لألنشطة الروحية والديرية سنوياً  -@
للـدير حسـب الالئحـة ) ربيتة(أسماء رهبان لمجمع الدير ألنتخاب أحدهم كأمين ) ٥(تقديم  -

  .المنظمة لذلك
ــًا للهيكــل التنظيمــى ) مســاعدين (  مشــرفينإختيــار  - ــدير طبق ــة ال ــدير بالتنســيق مــع ربيت لل

  .مد فى قانون الرهبنةالمعت
لمتابعـة تنفيـذ ) المساعدين (  مشرفينمع الربيتة وال) الشهرية ( رئاسة الجلسات الدورية  -

  .الخطة
  .مشرفينمسئولية إتخاذ القرارات بناء على ما يقدم له من تقارير الربيتة وال -
مـن الشـكاوى يراعى مصالح الدير ويسهر على راحة الرهبـان وينظـر فيمـا يقـدم مـنهم إليـه  -

  .بالنزاهة ويفصل فيها بالعدل
 بــالمجمع األديــرة شــئون لجنــة توصــيات وكــذا البابــا قداســة مــن لــه الموكلــة المهــام تنفيــذ -

  .المقدس
  .وعدالة دقة بكل بالرهبنة الخاصة المقدس المجمع وقرارات ، الدير الئحة أحكام تنفيذ -
  .الدير حالة عن البابا لقداسة الدورية التقارير إعداد -

Ãì‹“Üa@ @

المــــؤهالت الروحيــــة والكنســــية . ١
  والعلمية 

 .متعمق فى العلوم الكنسية والعقائد األرثوذكسية السليمة •
 .األختبارية الروحية حياته عنه معروف •
 .المجمع فى خوتهإ بين إتضاعه عنه معروف •
 .تمييز دون للجميع محبته عنه معروف •
  .وتدقيق بقدوة) األختيارى لفقرا – العفة – الطاعة( الرهبانية نذوره حياي •

  السمات الشخصية الفطرية . ٢
  

 .والتفهم التفاهم روح عنه معروف •
 .والصراحة والوضوح الشفافية روح عنه معروف •
 .النقد قبول عنه معروف •
 .الجماعى العمل على القدرة عنه معروف •
 .نفسياُ  سوية شخصية •
  .الروحية بوةاأل بروح تسمي •
 .باألستنارة تسمي •
 .واإلفراز  بالحكمة تسمي •
 .رؤية لديه •
 .ووحدانيته الدير سالم  حفظ على قادر •
  .األخرين مع عثرة سببي ال •

ـــــــــه •  المهارات . ٣ ـــــــــارات ل ـــــــــة مه ـــــــــادة(  تدبيري ـــــــــز – التواصـــــــــل – القي ـــــــــويض – التحفي   – التف
  ) ... - التفاوض

  .سنة رهبنة داخل الدير ٢٠ •  التدريب والخبرة . ٤

@@
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@@†Ô½a@Éàa@òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@  ٢٦ ٢٠١٣يونيو  ٣٠
 

ÛbrÛa@Ý–ÐÛas@@
@‹î‡Üa@μàc@I@ónïi‹ÜaH@ @

@ @

ýìc@ZîbÉà7@Šbïn‚a@μàc@IónïiŠ@H‹î‡Üa@ @

7îbÉà@óàbÈ@ @@ @
 .اإلختبار فترة دون متصلة سنوات ١٠ عن الدير داخل رهبنته مدة تقل ال •

 .سنة ٥٠ عن يزيد ال و سنة ٤٠ عن عمره يقل أال •

 .للدير ةكربيت منه المطلوبة بالمهام القيام على صحياً  قادر •

 .إلغائها يتم ولم ، قبل من كنسية لحرومات عرضت كوني أال •

 .اعترافه أب تزكية •

  .استثناء شرطى السن ومدة الرهبنة بعد موافقة قداسة البابا وخاصة لألديرة الجديدةيمكن ++ 
 

7îbÉà@óïyìŠ@@ @
 .متعمق فى العلوم الكنسية والعقائد األرثوذكسية السليمة •

 .والجدية باإللتزام الروحية حياته تتسم •

  .المستمر بالنمو له شهودم •

 .الجميع مع وأفعاله كلماته ىف مدقق •

 .الرهبانية ورهذبن ملتزم •

îbÉà7@óïmbïy@ @
  .العملية روحلبا شخصيته تسمت •

  .رارقال إتخاذ ىعل قادر •

  .وحكمة وٕافراز زييبتم صغاءواإل اإلستماع جيدي •

  .للعمل مناسب مناخ تهيئة علي قادر •

 .ومتطلباتها الديرية بالحياة خبير •
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@@†Ô½a@Éàa@òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@  ٢٧ ٢٠١٣يونيو  ٣٠
 

٢١ 

7îbÉà@óî7i‡m@ @
  .الدير أنشطة لكل استراتجية أهداف ضعي •

  .اإلدارة بأنظمة دراية له •

  .بدقة المتابعة جيدي •

  .والتشجيع التحفيز جيدي •

  .ىالجماع العمل جيدي •

  .والموارد والقدرات اإلمكانيات كافة وتوظيف إستغالل علي قادر •

 .بفاعلية التنفيذ آليات وضع علي القدرة له •

@ @

bïäbq@ZíøàpbïÜ@@ãbéàì@ónïiŠ@‹î‡Üa@@ @

 .الدير مشرفينو  الدير رئيس معوالالئحة الداخلية الخاصة  الخطط وضع ىف شتراكاال -١

 .الدير مشرفين ختيارإ في الدير رئيس مع شتراكاال -٢

 .هتءوكفا فاعليته من للتأكد ىاليوم العمل متابعة -٣

 .الحلول إيجاد ىعل عملوال ، المشكالت ومواجهة ، قتراحاتواإل ىالشكاو  تقبل -٤

 .مهام من يخصه فيما كلٍ  الدير مشرفين وبين مع العمل تنسيق -٥

 .أنشطته ىف إحتياجاته حسب كلٍ  مشرفينال مع بالتنسيق واإلحتياجات الموارد توفير -٦

 .مشرفينال مهام بين المتداخلة والمعامالت العمل تنظيم -٧

 .. ).- النقدية – المشتريات( الموارد من اإلحتياجات طلبات توقيع وحق إعتماد -٨

 .الدير لرئيس المختلفة العمليات أداء عن األسبوعية التقارير رفع -٩

 مــن تمكينــهل الــدير رئيسلــ لرفعهــا اإلحتياجــات مــع ودراســتها قتراحــاتواإل راءاآل كافــة تجميــع -١٠

 .المناسبة القرارات إتخاذ

 مســئوليته حــدود ىفــ قــرارات مــن يلــزم مــا تخــاذاو  مشــرفينال مــن لــه المقدمــة التقــارير دراســة -١١

 .األعمال سير لضمان

ـــادة تحـــت بـــه والعـــاملين .الـــدير مجمـــع أفـــراد لجميـــع الفعالـــة المشـــاركة ةءكفـــا مـــن التأكـــد -١٢  قي

  .مشرفينال
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@@†Ô½a@Éàa@òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@  ٢٨ ٢٠١٣يونيو  ٣٠
 

@brÜbq@Zpaöa‹ug@Šbïn‚g@μàc@@IónïiŠ@@H‹î‡Üa@@ @
  .الدير )ربيتة ( يقوم رئيس الدير بتعيين من يراه مناسبًا أمينًا 

ãbéà@Òï–ím‹î‡Üa@μàc@ @

óà‡©a@الربيتة( الدير أمين(.  

óïÉu‹¾a@الدير رئيس.  

Þî‡jÜa@الدير رئيس ختارهي ىالت ، الديرمشرفين  احد  

óïï÷‹Üa@pbïÜíø¾aì@ãbé¾a@˜ƒÝà@فاعليــة ومالحظــة .المشــرفين خــالل مــن الــدير ومتطلبــات وخــدمات أنشــطة لكافــة ىاليــوم العمــل متابعــة 
  .الدير لرئيس الدورية التقارير ورفع .التنفيذ اءةوكف

pbïyþ—Üaì@pbïÜíø¾aì@ãbé¾a@- الدير ومشرفين الدير رئيس مع الخطط وضع ىف األشتراك. 
 .الدير مشرفين إختيار في الدير رئيس مع األشتراك -
 .وكفائته فاعليته من للتأكد اليومي العمل متابعة -
 .الحلول إيجاد ىعل والعمل ، المشكالت ومواجهة ، واألقتراحات ىالشكاو  تقبل -
 .مهام من يخصه فيما كلً  الدير مشرفين وبين مع العمل تنسيق -
 .هأنشطت ىف إحتياجاته حسب كلً  المشرفين مع بالتنسيق واإلحتياجات الموارد توفير -
 .مشرفين مهام بين المتداخلة والمعامالت العمل تنظيم -
 .)....- النقدية – المشتريات( الموارد من اإلحتياجات باتطل توقيع وحق إعتماد -
  .الدير رئيس ىإل المختلفة العمليات أداء عن األسبوعية التقارير رفع -
 إتخــاذ مــن لتمكينــه الــدير رئــيس ىإلــ لرفعهــا اإلحتياجــات مــع ودراســتها واإلقتراحــات األراء كافــة تجميــع -

 .المناسبة القرارات
 سـير لضـمان مسـئوليته حـدود ىفـ قـرارات مـن يلـزم ما وٕاتخاذ المشرفين من له دمةالمق التقارير دراسة -

  .األعمال
  .المشرفين قيادة تحت به والعاملين. الدير مجمع أفراد لجميع الفعالة المشاركة كفائة من التأكد -

Ãì‹“Üa@ @

المؤهالت الروحية والكنسـية . ١
  والعلمية 

  .ثوذكسية السليمةمتعمق فى العلوم الكنسية والعقائد األر  •
  .والجدية باإللتزام الروحية حياته تتسم •
  .المستمر بالنمو له مشهود  •
  .الجميع مع وأفعاله كلماته في مدقق  •
  .الرهبانية ورهذبن ملتزم  •

  السمات الشخصية الفطرية . ٢
  

  .العملية روحلبا شخصيته تتسم •
  .القرار إتخاذ علي قادر  •
  .وحكمة فرازوإ  بتمييز واإلصغاء اإلستماع جيدي  •
  .للعمل مناسب مناخ تهيئة علي قادر  •
  .ومتطلباتها الديرية بالحياة خبير  •

  .الدير أنشطة لكل استراتجية أهداف ضعي •  المهارات . ٣
  .اإلدارة بأنظمة دراية له  •
  .بدقة المتابعة جيدي  •
  والتشجيع التحفيز جيدي  •
  الجماعي العمل جيدي  •
  .والموارد والقدرات كانياتاإلم كافة وتوظيف إستغالل علي قادر  •
  .بفاعلية التنفيذ آليات وضع علي القدرة له  •

  الدير داخل رهبنة سنين ١٠ •  التدريب والخبرة . ٤
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@@†Ô½a@Éàa@òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@  ٢٩ ٢٠١٣يونيو  ٣٠
 

ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa@@
μÐ‹“à@‹î‡Üa@ @
@ @

@ýìcZ@îbÉà7@Šbïn‚a@Ó‹“à@@‹î‡Üa@ @

îbÉ¾a7@óàbÉÜa@ @
 .اراإلختب فترة دون متصلة سنوات ٧ عن الدير داخل رهبنته مدة تقل ال  •

 .سنة ٥٠ عن يزيد ال و سنة ٣٥ عن عمره يقل أال  •

 .منه المطلوبة بالمهام القيام على صحياً  قادر  •

 .إلغائه يتم ولم ، قبل من كنسية لحرومات تعرض كوني أال  •

  .اعترافه أب تزكية  •

  .استثناء شرطى السن ومدة الرهبنة بعد موافقة قداسة البابا وخاصة لألديرة الجديدةيمكن ++ 

îbÉ¾a7@óïyì‹Üa@ @
  .متعمق فى العلوم الكنسية والعقائد األرثوذكسية السليمة  •

 .الدير مجمع داخل الدقيق وسلوكه المنضبطة ةالرهباني لحياته مشهود  •

 .ةالرهباني بنذوره ملتزم  •

  

îbÉ¾a7@óïmbï¨a@@ @
 .إليه يوكل ما كل ىف اإللتزام  •

 .والتفكير الذهن مرتب  •

 .للتواصل مهارات ولديه عالجمي مع التعامل يجيد  •

 .للجميع وتبسيطها بوضوح وشرحها الفكرة أو الرسالة توصيل  •

 .والتوبيخ والحزم اإلحتمال ىعل القدرة  •

  

  

  

@ @
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@@†Ô½a@Éàa@òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@  ٣٠ ٢٠١٣يونيو  ٣٠
 

٢٤ 

îbÉ¾a7@óî7i‡nÜa@ @
 . بشئونها والخبرة الوكالة ىف التخصص يراعي  •

 .ىالجماع العمل ىعل القدرة  •

 .بمحبة وتوجيههم يناألخر  قيادة فن ُيجيد  •

 ماكنهاأ ىف وتوظيفها والموارد والقدرات والمواهب الطاقات استغالل ىعل ةالقدر   •

 .الصحيحة

  .عنها المسئول ةللوكال ىاليوم العمل برنامج وتنفيذ وضع ىعل القدرة  •

  

@bïäbq@ZpbïÜíøà@@ãbéàì@Ó‹“à@‹î‡Üa  

  

 العمـل لوأصـو  فنيـات مـن ذلـك يتطلبـه بمـا قطاعـه ىفـ ىاليـوم العمـل بـرامج تنفيـذ عـن مسئول. ١

 .القطاع لطبيعة المناسبة

 واإلشـراف المـؤقتين أو الثـابتين العمال من العاملين وكذلك القطاع ىف ينالعامل نالرهبا متابعة. ٢

 .قطاعه ىف والسلع الخدمات ىومورد المقاولين ىعل

 .الدير ألمين ورفعها والدورية اليومية التقارير كتابة. ٣

              ىمســـــتو  ىعلـــــ العمـــــل وٕاحتياجـــــات والخـــــدمات والخامـــــات المـــــوارد مـــــن حتياجـــــاتاال تحديـــــد. ٤

 .بقطاعه العمل لطبيعة طبقاً  ،ى دور / ى يوم

ــ والمعلومــات البيانــات لتــوفير والماليــة اإلداريــة الســجالت أنشــاء. ٥  الحصــول بســهولة تســمح ىالت

 .األلكترونية أو الورقية سواء عليها

 بمــا أدائهــا قيــاس وأســلوب العمليــات تحديــد ذلــك ىفــ بمــا قطاعــه ىفــ اإلدارة نظــام عــن مســئول. ٦

 .عملية كل وكفاءة فاعلية متابعة يكفل

 .قطاعه ىف العمليات إلداء المستمر بالتحسيين الكفيلة األهداف ووضع إقتراح. ٧

  .بقطاعه العاملين للعمال الروحية المتابعة عن مسئول. ٨

@ @
@ @
@ @
@ @



òíŠí†Ûa@ñbî§a@ñ‰a…gë@òîİjÔÛa@òäjçŠÛa@ÝîÛ… @@

 

@@†Ô½a@Éàa@òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@  ٣١ ٢٠١٣يونيو  ٣٠
 

@brÜbq@Zpaöa‹ug@Šbïn‚g@Ó‹“à@‹î‡Üa@μàcì@Üa×ì‡å—@μàcì@pþvÜa@@ @
 

 مشـرفينال أختيـار علـي للتوافـق الـدير رئيس به جتمعي) الربيتة( الدير أمين وتعيين أختيار بعد -١
حســب  الــدير إدارة بنظــام الموضــوعة ريللمعــاي وفقــاً  الســجالت وأمــين الصــندوق وأمــبن الســبعة

 .مشرفينالتوصيف الوظيفى لل

 مجــال ىفــ مشــرف كــل ( بدقــة بهــا والخبــرة صصــاتالتخ أســاس ىعلــ اإلختيــار مراعــاة ويجــب -٢
 ). تخصصه

 المنـــوط الوكالـــه عمـــل وطريقـــة منهجيـــة عـــن مبـــدئي تصـــور بتقـــديم المختـــار مشـــرفال ويلتـــزم -٣
 .معه للخدمة المقترحه واألسماء بأدارتها

 وكــــذا. والمهــــام المســــئوليات توزيــــع ىفــــ والتوجيــــه التعــــديل حــــق معــــاً  ةوالربيتــــ الــــدير ولــــرئيس -٤
  .هاموارد

 :كالتالي الدير إلدارة التنظيمي الهيكل حسب الدير مشرفين ويكون -٥

  المحافظــة ( مـع التعامــل عـن مسـئول ويكــون:  الحكوميـة الجهــات مــع للتعامـل الــدير مشـرف. ١
  البيئـــــة،  التـــــابع الشـــــرطة قســـــم ى ،المـــــدن الـــــدفاع ، األثـــــار هيئـــــة ، المســـــاحه هيئـــــة ى ،الحـــــ

 ... ).التراخيص

 الصـــيانة أعمـــال التحتيـــة، البنيـــة عـــن مســـئول ويكـــون:  الهندســـية للشـــئون رالـــدي مشـــرف. ٢
 .والمعدات والورش الدير، وسيارات

 ، المالبـس مشـغل عـن مسـئول ويكـون:  والعامـة الداخلية الخدمية للمشروعات الدير مشرف. ٣
 األيقونـات مشـغل ، الخشب ىعل الحفر مشغل ، الزجاج مشغل ، الجلدية المصنوعات مشغل

 .......، والفرزنة ، والمكتبات ، والمعامل ، الموزاييكو 

  والمطـبخ ، والصيدلية ، العيادة عن مسئول ويكون : الداخلية التدبيرية للشئون الدير مشرف. ٤
ـــــز، ـــــات ، والمـــــزارات والمخب ـــــة ، والبواب ـــــه ى ،المرضـــــ ورعاي ـــــا ، والمضـــــيفة ، والبوفي   سئوالكن
 .والمخازن ، والمشتريات

 وطــالبي المتقــدمين همــا هــامين قطــاعين عــن مســئول ويكــون:  الرهبــان لشــئون يرالــد مشــرف. ٥
 رسـمية أوراق ( اإلداريـة الرهبـان شئون كافه وكذا والتأديبات ، والتعليم التدريب وقطاع الرهبنة

 التنميـة وبـرامج ، ) الخ....، الدورية الزيارات،  أجازات ، طبيه ملفات ، تأمينات ، سجالت ،
 .والتوعية

 .لها ما بكل للدير التابعة واألنشطة  المزارع:  الخارجية الخدمية للمشروعات الدير مشرف. ٦

 الوفــود مــع التواصــل ، الــزوار أســتقبال عــن مســئول ويكــون : الكنســية للعالقــات الــدير مشــرف. ٧
  .المجال هذا يخص فيما األم الكنيسة ومع ى ،األخر  اآلديرة مع التواصل ، السياحية

  .ختلف هذا النظام حسب أنشطة كل ديري:  ملحوظة
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@ãbéàì@Òï–ímÓ‹“à@‹î‡Üa  

óà‡©a@الدير مشرف.  

óïÉu‹¾a@الربيته( الدير أمين(  

Þî‡jÜa@تةالربي باأل ختارهي ىالت ، الدير مشرفين حدأ  

óïï÷‹Üa@pbïÜíø¾aì@ãbé¾a@˜ƒÝà@ @
 للــدير العــام ىالتنظيمــ للهيكــل طبقــاً  محــدد معــين قطــاع ىفــ العمــل متابعــة عــن مســئول

  .ةالربيت أشراف وتحت

pbïyþ—Üaì@pbïÜíø¾aì@ãbé¾a@- وأصـول فنيـات مـن ذلك يتطلبه بما قطاعه ىف ىاليوم العمل برامج تنفيذ عن مسئول 

 .القطاع لطبيعة المناسبة العمل

 المـؤقتين أو الثـابتين العمـال مـن العـاملين وكذلك القطاع ىف ينالعامل نالرهبا متابعة -

 .قطاعه ىف والسلع الخدمات ىومورد المقاولين ىعل شرافواإل

 .الدير ألمين ورفعها والدورية اليومية التقارير كتابة -

 ىمســتو  ىعلــ العمــل وٕاحتياجــات والخــدمات والخامــات المــوارد مــن األحتياجــات تحديــد -

  .بقطاعه العمل لطبيعة طبقاً  ،ى دور / ىيوم

 بســهولة تســمح ىالتــ والمعلومــات البيانــات فيرلتــو  والماليــة اإلداريــة الســجالت أنشــاء -

 .األلكترونية أو الورقية سواء عليها الحصول

 قيــاس وأســلوب العمليــات تحديــد ذلــك ىفــ بمــا هقطاعــ ىفــ اإلدارة نظــام عــن مســئول -

  .عملية كل وكفاءة فاعلية متابعة يكفل بما أدائها

  .قطاعه ىف عملياتال داءأل المستمر بالتحسين الكفيلة األهداف ووضع إقتراح -

   .بقطاعه العاملين للعمال الروحية المتابعة عن مسئول -

Ãì‹“Üa@ @

المــــــؤهالت الروحيــــــة . ١
  والكنسية والعلمية 

 .متعمق فى العلوم الكنسية والعقائد األرثوذكسية السليمة •
 .الدير مجمع داخل الدقيق وسلوكه المنضبطة الرهبانية لحياته مشهود •

  .ةالرهباني بنذوره ملتزم  •
الســـــمات الشخصـــــية . ٢

  الفطرية 
  

 .إليه يوكل ما كل في اإللتزام •

 .والتفكير الذهن مرتب  •

 .الجميع مع للتواصل مهارات ولديه الجميع مع التعامل يجيد  •

 .للجميع وتبسيطها بوضوح وشرحها الفكرة أو الرسالة توصيل  •

  .والتوبيخ والحزم اإلحتمال ىعل القدرة  •
 . بشئونها والخبرة الوكالة في تخصصال ىيراع •  المهارات . ٣

 الجماعي العمل ىعل القدرة  •

 .بمحبة وتوجيههم األخريين قيادة فن يجيد  •

 ماكنهــاأ ىفــ وتوظيفهــا والمــوارد والقــدرات والمواهــب الطاقــات اســتغالل ىعلــ القــدرة  •
 .الصحيحة

  .عنها المسئول ةللوكال ىاليوم العمل برنامج وتنفيذ وضع ىعل القدرة  •

  الدير داخل متصلة رهبنة سنين ٧ •  تدريب والخبرة ال. ٤
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Þëþa@Ý–ÐÛa@@
@@

@ôyì‹Üa@7i‡nÜaì@kèa‹Üa@ @
  :تدبير القالية  -١

القاعدة العامـة هـى أن لكـل راهـب تـدبيره الروحـى حسـب مـا يرشـده إليـه أب اإلعتـراف ولكـن يجـب 

  : مالحظة ما يأتى

  .بحرارة وعمق وتأمل) صالة يسوع  –المزامير ( أن تكون الصلوات  ●

الروحيـــة ضـــرورية وفـــى البدايـــة  الكتابيـــة فـــى جميـــع األســـفار المقدســـة مـــع القـــراءاتالقـــراءات  ●

  .وقد تستمر مع اآلباء لفترة كبيرةرهبانية والنسكية الالقراءات  تتضمن

  .جدًا للراهب الخلوة اليومية ومحاسبة النفس يوميًا مهم ●

هـدف حيـاة القاليــة التوبـة والقداسـة والتحــرر مـن األهـواء مــن خـالل حفـظ الحــواس وحفـظ الفكــر  ●

  .والتأمل والهذيذ

  .الثبات فى القالية أثناء فترات الحروب واالستعانة باألب الروحى ●

   :تدبير المجمع  -٢

الة مجمـــع نصـــف الليـــل يجـــب علـــى جميـــع الرهبـــان المواظبـــة علـــى المزاميـــر والتســـبحة ، وصـــ ●

  .والغروب

والقـداس اإللهـى وصالة باكر ورفع بخـور بـاكر تقام فى الكنيسة صلوات نصف الليل والتسبحة  ●

ـــــــًا  ـــــــى صـــــــلوات الغـــــــروب والعشـــــــيات بعـــــــد الظهـــــــر يومي ـــــــاكر باإلضـــــــافة إل ـــــــى الصـــــــباح الب                ف

  .)ماعدا فى أصوام الدرجة األولى اإلنقطاعية (

وال يتأخر أحـد ) الجرس ( ان واإلخوة أن يبادروا إلى البيعة حين يدق الناقوس على جميع الرهب ●

  .عن الحضور إلى البيعة إال من كان مريضًا أو ضعيفًا أو عاجزًا عن الحركة

فــى حالــة التــأخير بســبب ضــعف أو مــرض أو أمــر أوجــب ذلــك ، فيجــب علــى رئــيس الــدير أن  ●

   .ألباء على األبناءينظر فى حاله وتدبيره ويشفق عليه شفقة ا

  :آداب حضور الكنيسة  -٣

عند دخول الراهب إلى الكنيسة يسجد أمام الهيكل وأجسـاد القديسـين ويأخـذ بركـة قـديس المكـان  ●

  .ومن يقود الصالة ثم باقى الرهبان ويقف مكانه
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  .كل واحد يقف فى مكانه المعروف حسب رتبته وال يبارحه ●

  .كتابًا ويقرأه من تلقاء نفسه ال يتحدث أحد مع آخر وال يمسك ●

ال يتكلم أحد بكلمة غريبة أثناء القداس ، ولو كانت ضرورية ، وال يتحدث فـى وقـت القـداس أو  ●

أو يكلمـه كمـا يليـق كمـن هـو زميلـه الصالة بالكلية ، بل إذا كان هناك أمر ضـرورى يشـير إلـى 

  .قائم أمام الملك السمائى

لصالة أو القداس فال يحدثه الرهبـان بتاتـًا حتـى إنتهـاء الصـالة إذا دخل أحد من الزائرين وقت ا ●

  .أو القداس

، إجمـــاع عقلـــى منصـــتين لقـــراءة الفصـــولينبغـــى علـــى الجميـــع أن يكـــون وقـــوفهم إلـــى الشـــرق ب ●

  .مشتركين فى مردات القداس

  .ال يجب أن يرفع أحد صوته وقت الصالة على صوت المرتلين الوقوف فى الخورس ●

  .يتصرف الكهنة والشمامسة كل واحد فى رتبته كما يليق بالسيرة الروحانيةينبغى أن  ●

فال يصلى بإسراع مخل أو بإطالـة  أما باإلشتراك مع إخوتهيصلى الشخص منفردًا كما يشاء ،  ●

  .مملة بل بطريقة معتدلة
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óãbrÛa@Ý–ÐÛa@ @
@@ @

@óïÑåÜaì@óïz—Üa@ênîbÈŠì@kèa‹Üa@ @
  

  .دقيق لطالب الرهبنة من جهة مختصة ومعتمدة من الدير الفحص النفسى ال. ١

  .تقديم دراسات ومحاضرات نفسية فى مجال البناء النفسى للراهب. ٢

  .تقديم الرعاية النفسية للرهبان من قبل المسئولين عن الدير. ٣

  .مراعاة الظروف النفسية لكل راهب فى التعامل. ٤

  .جنب التمييز والمحاباة وعدم المساواةتقديم الوعى والدعم النفسى الالزم لت. ٥

  .)إلخ . .عالج –وقاية ( توفير كل سبل الرعاية الصحية للراهب . ٦

  .لكل راهب ملف طبى ويتم متابعته بصورة دورية. ٧

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@@
@ @
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sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@@ @
@ @

@@óïrzjÜaì@óî‹ÙÑÜa@ênïáåmì@kèa‹Üa@ @
  

والعلميــة للراهــب مــن خــالل تــوافر مكتبــة قيمــة والكنســية اإلهتمــام بالثقافــة الروحيــة والالهوتيــة . ١

  .ومراجع قيمة وٕامكانية عمل أبحاث فى هذه المجاالت

محاضــرات ودورات علــى مســتوى الــدير الواحــد أو علــى مســتوى مجموعــة مــن األديــرة مجتمعــة . ٢

  .للتنمية الفكرية للرهبان

منـاهج وٕامتحانـات ( شـاملة لتنميـة الراهـب تنميـة ) مثـل مدرسـة حلـوان ( إقامة مـدارس رهبانيـة . ٣

  .)لطالبى الرهبنة والرهبان 

العمل على تكـوين كـوادر علـى مسـتوى روحـى عـال فـى شـتى علـوم الكنيسـة والعلـوم اإلنسـانية . ٤

  .من خالل الدراسات الداخلية أو الخارجية بحسب موافقة رئيس الدير

بحثيــة فــى مجــال اللغــات  تنشــيط الــدور البحثــى والعلمــى لألديــرة مــن خــالل مجموعــات رهبانيــة. ٥

  .والمخطوطات واألثريات والكنسيات

توافر آليات للبحث العلمى داخل األديـرة مـع إكتشـاف وتنميـة المواهـب مـن الرهبـان وتشـجيعهم . ٦

  .بنشر أبحاثهم وتسجيل دراساتهم

ة تكوين لجنة خاصة بالبحث العلمى والتنمية الفكرية داخل كل دير مع متابعة اللجنـة المجمعيـ. ٧

  .لألديرة ألنشطتها

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @
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ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa@@
@@ @

@ÞáÉÜaì@kèa‹Üa@ @
ال يعفــى مــن العمــل أحــد ألن العمــل ينقــذ الراهــب مــن البطالــة وأضــرارها ، وهــو مفيــد إلتعــاب  -١

  .الجسد
ُيعلم الفضـيلة ، يسـتثمر الطاقـة الجسـدية ، يقطـع ( فالعمل ضرورة الزمة للحياة الرهبانية ألنه  -٢

  .و من أصول التدبير الروحى للراهبوه) الملل والضجر 
  .على الراهب أن يلتزم بالعمل الذى يكلفه به الدير -٣
وال يجــب أن يتكبــر أحــد عــن خدمــة الــدير ،  .ال يتــأخر أحــد عــن العمــل كبيــرًا كــان أم صــغيراً  -٤

  .ألنها نافعة للكل ، واضعًا مصلحة الدير فوق كل إعتبار
إلى مجهـود فهـى لألقويـاء جسـديًا ، أمـا الضـعفاء جسـديًا  أشغال الدير الصعبة ، والتى تحتاج -٥

  .)أو يعفوا عن العمل ( فلهم أعمال تناسبهم ، وٕان تعبوا فليستريحوا 
ويتجاسر ويتركها قبل أن يكملهـا ، أو يتركهـا بـدون إذن  فى الدير يساءل من يكون فى خدمة -٦

  المسئول 
ساعات فقط فى النهار إال إذا اقتضـى  ٦تكون مدة العمل فى الدير لآلباء الرهبان يفضل أن  -٧

األمر الواجب وقتًا أكثر من ذلك لمصلحة الدير ويكون يوم األحد راحة مـن العمـل الجسـدانى 
  .أو حسب ضرورة العمل

  ينبغى أال يعمل أحد عمًال جسدانيًا فى أسبوع البصخة المقدسة إال إذا اقتضت الضرورة ذلك  -٨
فى الدير على الرهبان دون محاباة بل بعدل ومساواة بناء علـى اعتبـار أن يتم توزيع األعمال  -٩

  .األقدمية والكفاءة ومراعاة التخصصات
يفضــــل أن يكــــون هنـــــاك أكثــــر مــــن راهـــــب فــــى العمــــل الواحـــــد إال فــــى الظــــروف الطارئـــــة               -١٠

  .ليصبح العمل جماعيًا بقدر اإلمكان) للتناوب عليها ( 
يذكر الرهبان أى حـديث دنيـوى بـل يتـأملون فـى اإللهيـات ويجـب علـيهم عـدم  أثناء العمل ال -١١

  .الخلطة الزائدة بالعمال والعلمانيين
تخفيــف العمــل تــدريجيًا عــن الرهبــان كلمــا تقــدم الســن وفــى الحــاالت الخاصــة مثــل إنشــغال  -١٢

  .راهب بالدراسة أو الخدمة
حتـى ال يـرتبط الراهـب بعمـل ) سنوات  ٥ – ٣( يفضل أن تكون هناك دورة للعمل كل فترة  -١٣

اسـتثناء مـع ،  معين أو نظام معين أو بصالحيات معينـة ممـا يخلـق توازنـًا مطلوبـًا بـين اآلبـاء
  .األعمال الفنية الدقيقة التى تحتاج إلى موهبة خاصة
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ßb¨a@Ý–ÐÛa@@ @
@ @

@kèa‹Üa@iþà@ @
  

  :نوع الملبس 

ملبسـًا أسـودًا بسـيطًا تغطـى الـرأس كلـه قلنسـوة  عند رسامة الراهب ُيسـمح لـه بـإطالق لحيتـه ويلـبس

ليتـــذكر األثنـــى عشـــر تشـــير علـــى الجهـــاد الرســـولى صـــليبًا مـــن األقمشـــة الســـوداء بهـــا أثنـــى عشـــر 

  .فضيلة التى يجب أن يقتنيها

  

  :المنطقة 

  .بمناطق من جلد ، ترمز إلى حالة اإلستعداد الدائم أحقاءهميشد الرهبان 

  

  :اإلسكيم الكبير 

يتقـــدم مـــن الرهبـــان فـــى الفضـــيلة إلـــى لـــبس اإلســـكيم الكبيـــر ، وهـــو لـــه طقـــوس خاصـــة  يؤهـــل مـــن

صـلبان واألسكيم الكبير عبارة عن قطعة طويلة من الجلـد مضـفورة بأشـكال  .وعبادات نسكية أكثر

  .بها الراهب تحت ثوبه الرهبانى يتوشحوتحوى اثنى عشر صليبًا 
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@@
@@

ßb¨a@lbjÛa@@
@@

Âbjšãüa@óãbjçŠÛa@@
@@
@@

@ @@@
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Þëþa@Ý–ÐÛa@@ @
@ @

@píåéÙÜaì@@kèa‹Üa@ @
يجب أن يعيش الراهب راهبًا طوال أيام حياته دون أن يسعى للخدمـة أو الكهنـوت إال إذا ُدعـى  ●

  .لذلك من رئيس الدير أو الرئاسة الكنسية

  :لكهنوت يجب مراعاة هذه اآللية ل الدعوة فى حالة

مـن إال إذا كـان قـد أمضـى عشـرة سـنوات ) رتبـة القسيسـية  (ال يمنح الراهب الدرجة الكهنوتية  .١

  .أو رئيس الديرواالستثناء بموافقة قداسة البابا وكان مشهودًا له بالتقوى والنسك  دخوله الدير

يشترط فـى الراهـب لكـى يمـنح الدرجـة الكهنوتيـة أن يكـون ملمـًا بـالعلوم الكنسـية واللغـة القبطيـة  .٢

  .إلمامًا تاماً األرثوذكسية السليمة والطقوس الكنسية وعقائدها 

مــن ال يجــوز ترقيــة راهــب إلــى إحــدى درجــات الكهنــوت إال بيــد أســقف الــدير أو بــإذن منــه أو  .٣

   .قداسة البابا

أخــذ اعترافــات الفتيــات والســيدات ، أو أن يتــدخلوا فــى ارشــادهن ، أو  مــن علــى الرهبــان منــعيُ  .٤

وأيضـًا يحـرم علـى الرهبـان  .فيهـا كهنـة متزوجـونحل مشاكل خاصة بهن فى أى مدينة أو قرية 

ال  وعلـــيهم أن) د هنـــا أديـــرة الرهبـــان المقصـــو ( أخـــذ اعترافـــات الفتيـــات والســـيدات فـــى األديـــرة 

قــــــــرار المجمــــــــع المقــــــــدس فــــــــى                   ( يتــــــــدخلوا فــــــــى إرشــــــــادهن أو حــــــــل مشــــــــاكل خاصــــــــة بهــــــــن 

  .) ١٨/٦/١٩٩٤جلسة 
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óãbrÛa@Ý–ÐÛa@ @
@ @

ì@kèa‹Üaóà‡©a@ @
ال يجوز خروج الراهب للخدمة قبل عشرة سنوات رهبنة ، ويمكن للبابا البطريـرك ورئـيس الـدير  .١

  .إستثناء ذلك حسب احتياج الخدمة

  .البد على كل راهب فى الخدمة أن يقضى شهر على األقل فى الدير كل عام .٢

لمــدة عــام كامــل داخــل وبعــد أن يقضــى ســتة ســنوات البــد أن يتــرك الخدمــة ويعــود إلــى الــدير  .٣

  .أسوار الدير

البد من أسقف اإليبارشية التى يخدم فيها الراهـب أن يـوفر لـه كـل اإلمكانيـات الماديـة والماليـة  .٤

ويكـــون دائـــم الســـؤال عنـــه وعـــارف بكـــل أخبـــاره حتـــى ال يفقـــد  .وأن يهـــتم ويلتـــزم بحالتـــه الروحيـــة

  .رهبنته وحتى ال يرتبط بالعالم والناس

 وليســـت دائمـــة ، وعلـــى األب األســـقفاســـتثنائية ب فـــى المهجـــر خدمـــة تأسيســـية خدمـــة الراهـــ .٥

   .واستكمالهاالخدمة  ستالمتجهيز كاهن متزوج المراعاة  المسئول عن اإليبارشية

قـــرار ( ســـماء الرهبـــان الـــذين يخـــدمون فـــى اإليبارشـــيات أترســـل إلـــى ســـكرتارية المجمـــع قائمـــة ب .٦

  .) ٢١/٦/١٩٨٦المجمع المقدس فى جلسة 

ال يجــوز ألحــد األســاقفة فــى اإليبارشــيات تعيــين راهــب للخدمــة فــى إيبارشــيته ، وال حتــى وعــده  .٧

قـــــرار المجمـــــع المقـــــدس فـــــى جلســـــة ( بـــــذلك ، إال بعـــــد إســـــتئذان قداســـــة البابـــــا ورئـــــيس الـــــدير 

٢١/٦/١٩٨٦ (.  

الــدير   ، وذلــك قبــل دخولــه إلــى  عــدم قبــول اشــتراط خــروج الراهــب للخدمــة فــى إيبارشــية معينــة .٨

   .) ٢١/٦/١٩٨٦قرار المجمع المقدس فى جلسة (
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sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@@
@@

@μïäbáÝÉÜaì@kèa‹Üa@ @
  

ماعــدا ( ممنــوع نهائيــًا دخــول الــزوار أو العلمــانيين إلــى قاللــى الرهبــان داخــل أو خــارج الــدير . ١

  .)األطباء فى حالة الضرورة بتصريح خاص 

  .ه قراءة تعهد بعدم دخول العلمانى قالية الراهب نهائياً على طالب الرهبنة والراهب عند رسامت. ٢

  .عدم الخلطة بالعلمانيين والزوار داخل الدير وأيضًا اإلختالط الزائد بالعمال داخل الدير. ٣

  .عدم تدخل الرهبان فى المشاكل األسرية وأخذ االعترافات وبخاصة السيدات والفتيات. ٤

مـــن رؤى وأحـــالم وٕادعـــاء عمـــل المعجـــزات والجـــرى وراء عـــدم إدعـــاء معرفـــة الغيـــب بمـــا فيهـــا . ٥

  .الغيبيات وٕاتخاذ ذلك وسيلة للخلطة بالعلمانيين

ال يســـمح للراهـــب بحضـــور األكاليـــل أو الجنـــازات أو غيرهـــا مـــن المجـــامالت إال بتكليـــف مـــن . ٦

  .ويكون الراهب فى هذه الحالة من القسوس أو القمامصةرئيس الدير 

ن إال للضــرورة وبــإذن مســبق مــن رئــيس الــدير مــع ضــرورة اإلقامــة بمقــر عــدم النــزول إلــى المــد. ٧

  .الدير إن وجد أو بمعرفة الدير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

@@
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ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa@ @
@ @

@óîþÕÜaì@kèa‹Üa@ @
  

  .لكل راهب قاليته الخاصة به ، تكون بسيطة فى محتوياتها وال يستقبل فيها علمانياً . ١

  .خر غائب عن الدير فى مهمة مؤقتةال يجوز أن يسكن راهب فى قالية راهب آ. ٢

 مشرفينوال فيكون ذلك بإذن من رئيس الدير والربيتة منفردةإذا أراد أحد الرهبان أن يبنى قالية . ٣

سنوات  ١٠، وينال بركة وموافقة أب االعتراف ، وذلك بعد أن يكون قد قضى فى الرهبنة 

  .)حساب الراهب أو أسرته  ليس على( على األقل على أن يتكلف الدير ببناء القالية 

القاللى المنفردة خاضعة لقانون الدير وليست مبنى مستقل ويراعى فيها عدم الرفاهية . ٤

  .والمساحة الموحدة لكل القاللى

المحافظة  داخل القالية وذلك من أجل لصالة القداسخاص  ال يجب أن يكون هناك مذبح. ٥

  .تحقيق الشركة المجمعية على 
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@ßb¨a@Ý–ÐÛa@@
@@

@@òŠì‹›Üa@‡åÈ@‹î‡Üa@æà@ßìåÜaì@kèa‹Üa@ @
  ) األنبا أنطونيوس(كما يموت السمك إذا خرج من الماء كذلك الراهب إذا أبطأ خارج قاليته 

  .لى موضع آخر بغير أمر رئيس الديرليس ألحد الرهبان سلطان أن يخرج ويمضى إ. ١

. غير ضرورة مرض أو مهمة يكلفه بها الديرال يسعى الراهب نحو النزول للمدن والريف ب. ٢

به بعيدًا عن الخلطة ويلتزم فى هذه الحالة أن يكون محل إقامته بمقر الدير أو بترتي

  .على عفته ووقار الطقس الرهبانى ، محافظاً بالعلمانيين

مجمع المقدس فى قرار ال( عدم سكنى الراهب مع عائلته أو مع أسرته فى المدن والقرى . ٣

  .) ٢١/٦/١٩٨٦جلسة 

 مشرفكل راهب ينتدب لمهمة يجب أن يكون بيده خطاب بذلك من رئيس الدير أو ال. ٤

المختص مبينًا فيه نوع المهمة والمدة المحددة وسببها وبعد إتمامها عليه بالعودة إلى الدير 

  .دم تقريرًا عن مهمته لرئيس الديرويق

وه للتعامل مع أهل العالم والتجول بالبالد غير مسموح للراهب أن يحترف أية حرفة كانت تدع. ٥

 كالمتاجرة طمعًا فى الربح القبيح ، أو بأى أمور تمنعه عن القيام بواجبه كراهب ، قد نذر نفسه

  .للعبادة والنسك واإللتصاق باهللا

، التدخل فى الشئون السياسية للدولة ، أو مكاتبة حظور على جميع الرهبان فى كل ديرم. ٦

اسية ، أو نشر مقاالت بها ، ال بأسمائهم وال باسماء مستعارة ، وال يجوز للراهب الجرائد السي

اإلنضمام إلى أية جمعية مهما كانت صفتها إال بتكليف رسمى من الرئاسة الكنسية ، وال 

حيث  ،إال إذا كان مسئوًال عن شئون خاصة بديره لدى سلطة مدنيةاإلتصال بالسلطات المدنية 

ن مجال عمل الراهب ، وال يوجد لها مكان فى طبيعة حياته الرهبانية ، أن كل هذه ليست م

  .عن هدفه الذى ترك العالم من أجلهوتبعده 

ال يجوز إلحدى الكنائس أن تسمح لراهب غريب بإقامة خدمة القداس ، أو رفع البخور فيها . ٧

حة كهنوته، ومعه أو أن يمارس أى سر من األسرار الكنسية بها ، إال إذا كانت متأكدة من ص

سة المجمع المقدس فى جل(ح له بذلك خطاب من رئاسة الدير ومن اإليبارشية ُيصر 

١٧/٦/١٩٨٩(.  

تحتم أخذ موافقة أسقف ال يجوز للرهبان زيارة البيوت داخل أى إيبارشية ، وٕاذا لزم األمر ي. ٨

  .اإليبارشية
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…bÛa@Ý–ÐÛa@ @
@ @

@ta7¾aì@pbÙÝná¾aì@kèa‹Üa@ @
  

لدير بسد كل كون للراهب ممتلكات أو ماليات داخل أو خارج الدير على أن يقوم ايجب أال ي. ١

  .إحتياجاته الرهبانية

أو معارفه فأى شئ هو خاص  ال ينبغى أن يمتلك الراهب شيئًا نهائيًا حتى لو أتى من أقاربه. ٢

  .بالدير

وذلك بإشراف ومتابعة  ، أو على األقل ترشيد استخدامهااستخدام التقنيات الحديثة  هد فىز ال. ٣

   .ورئيس الدير أب االعتراف

  .الدير وال يكون لراهب سيارة خاصةيستخدم الدير السيارات ويسجلها ويرخصها باسم . ٤

  .لراهب تركيب تليفون خاص بالقاليةيستخدم الدير التليفونات بأنواعها ، ولكن ال يجوز ل. ٥

  .س الدير وأب اإلعتراف ولهدف محددئييكون بتصريح خاص من ر  وسائل االتصال الحديثة. ٦
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ÉibÛa@Ý–ÐÛa@ @
@@ @

@@kèa‹Üa@óÜöbà@ @
آباء رهبان حكماء  –الربيتة  –رئيس الدير ( أن تتكون بكل دير لجنة لإلنضباط الرهبانى . ١

لدراسة الحاالت المخالفة ومعرفة أسبابها وطرق العالج على أن ُتعطى للمخالف ) مختبرون 

  .مع ضرورة احتضان المخالف بروح األبوةالفرصة للدفاع عن نفسه 

أن تكون هناك لجنة خاصة لإلنضباط الرهبانى ضمن لجنة الرهبنة المجمعية لمراجعة أحكام . ٢

اللجنة الداخلية بكل دير ومتابعة حاالت الرهبان المخالفين ومدى إمكانية عودتهم فى حالة 

ختارهم المختبرين والمشهود لهم تتوبتهم ، على أن تكون هناك مجموعة من اآلباء الرهبان 

  .فى دراسة الحاالت اللجنة المجمعية لمساعدتها

S@N@ùƒ¾a@kèa‹Üa@ójb«@óïÑïØZ@ @

يجب إنذاره عن طريق أب اعترافه فى حضور رئيس الدير حتى إلى ثالث مرات مع وضع . أ

  .قوانين روحية له تساعده على العودة إلى الفكر والحياة الرهبانية

يستجب يتم عرضه على لجنة اإلنضباط الرهبانى الخاصة بالدير لدراسة حالته ومعرفة  إذا لم. ب

  .أسباب الخطأ لإلنذار والمساءلة مع العالج

إذا لم يستجب الراهب بعد كل ذلك يتم عرضه على لجنة اإلنضباط الرهبانى بلجنة الرهبنة . ج

  .المجمعية لتقرر ما تراه مناسباً 

ويذهب إلى دير آخر يجب أن  لمنفعتهالراهب من الدير  نقلمعية أن يتم إذا رأت اللجنة المج. ٤

، إذا اقتضت  علم بها ويعاد النظر فى أمره ليعود إلى ديره مرة أخرىمحددة ويُ لمدة  يكون هذا

  .منفعته ومنفعة الدير ذلك

سماء الرهبان الذين يعيشون خارج أديرتهم فى وضع غير رهبانى ، أيتم عمل قائمة ب. ٥

  ) ٢١/٦/١٩٨٦قرار المجمع المقدس فى جلسة ( لتهم عن وضعهم وأخذ قرار بشأنهم ءمساو 

يقوم كل دير بعمل سجل للرهبان وبياناتهم على استمارات ونماذج خاصة ، تقوم سكرتارية . ٦

المجمع المقدس بإعدادها ، وكذلك عمل ملف خاص لكل راهب طبقت عليه عقوبات أو 

صورة من سجل كل دير مع ما يستجد من بيانات إلى  جاءت ضده شكاوى ويتم إرسال

( سكرتارية المجمع لحفظها فى أرشيف المجمع المقدس ، وأهمية تبادل المعلومات بين األديرة 

  .) ٢١/٦/١٩٨٦قرار المجمع المقدس فى جلسة 
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عدم قبول رهبان من الذين يتجولون خارج األديرة ، ويمرون على البيوت ، ويسببون مشاكل . ٧

 حد لها ، ولذلك ال يليق قبول زيارة الرهبان للبيوت بدون تصريح كتابى من الدير أو من ال

قرار المجمع المقدس فى ( البطريركية ، وكذلك نفس األمر بالنسبة للذين يجمعون تبرعات 

  .) ٢١/٦/١٩٨٦جلسة 

                   أسقفه من الكهنوت ، أو من طقس الرهبنة إال بمعرفة رئيس الدير ، أو  أحد وال يحرم. ٨

           أو قداسة البابا ، مع إتخاذ اإلجراءات القانونية الكنسية ، وألسباب خطيرة تدعوا إلى ذلك         

  .) ٢١/٦/١٩٨٦قرار المجمع المقدس فى جلسة ( 

  .الرهبنة هى نذر العفة هللا وكسرها بمثابة خطية تحتاج إلى قانون توبة. ٩

لذى رجع إلى رهبنته بعد أن تركها فليفرض عليه قانون توبة وبعد توبته وعزمه الشخص ا. ١٠

  .أن يرجع إلى زهده فليقبل ويخالط الرهبان فى الصالة

قرار المجمع ( ال يجوز مناولة رهبان تركوا الرهبنة وتزوجوا فى كنائس غير أرثوذكسية . ١١

  .) ٦/٦/١٩٩٨المقدس فى جلسة 

ان من الرهبنة يقوم الدير بإخطار األديرة األخرى بتجريده ، وترسل عند تجريد أحد الرهب. ١٢

صورته قبل الرهبنة وبعدها ، ومعها اسمه قبل الرهبنة وبعدها ، وتاريخ رهبنته وتاريخ تجريده ، 

قرار المجمع المقدس جلسة ( لكى ال يحاول التسلل إلى دير آخر كطالب رهبنة جديد 

١٧/٦/٢٠٠٠ (.  

باسم راهب مجهول إال بتصريح من رئيس الدير ، ويكون النشر باسم الدير عدم نشر كتب . ١٣

قرار المجمع ( ومن يخالف ذلك ُيقدم للتحقيق وٕاتخاذ قرار ضده فى لجنة شئون الرهبان 

  .)١٧/٦/٢٠٠٠المقدس جلسة 

ال يتم تجريد راهب مباشرة إال إذا خرج عن قواعد اإليمان المسيحى اإلرثوذكسى السليم أو . ١٤

  .لمخالفات األخالقيةاإلصرار على ا

الراهب الذى يستحيل مواصلة مشواره الرهبانى بعد السيامة ، ينظر فى أمره بمعرفة قداسة . ١٥

  .البابا ورئيس ديره

@@
@@
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@@
@@
@@

@@
…bÛa@lbjÛa@@

@@

ôŠí†Ûa@Âbjšãüa@@
@@
@@
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Þëþa@Ý–ÐÛa@@
@@

@‹î‡Üa@Óa6Èc@lc@ @
  

 االعتــراف ســر بماهيــة المختبــرين رهبــانال شــيوخ مــن أعتــراف أب مــن أكثــر ديــر لكــل يكــون أن. ١

  .واإلفراز بالتقوى لهم ومشهوداً 

  .الدير آباء من االعتراف أب اختيار فى الكاملة الحرية راهب لكل. ٢

  .االعتراف أب هو الربيتة أو الدير رئيس يكون أن شرطاً  ليس. ٣

  : االعتراف أب ومؤهالت معايير من. ٤

  ، واإليمان األرثوذكسى السليم  واإلفراز بالتقوى له دمشهو  الرهبنة طريق فى مختبر شيخ -

  .والحزم الحب بين تجمع التى الروحية باألبوة يتسم -

  .االعتراف سر يفشى وال كتوماً  -

   والليل النهار فترات طوال المعترف أمام اً مفتوح وقاليته قلبه وباب بالدير مقيماً  يكون أن -

  .رفللمعت والدائمة المستمرة المتابعة -
 
 

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @
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óãbrÛa@Ý–ÐÛa@@
@@

@óî‹î‡Üa@pbÈì‹“¾a@ @
  

يجب على األديـرة عـدم اإلنغمـاس فـى المشـروعات الديريـة والتعـامالت الماديـة إلـى درجـة تفقـد . ١

  .الحياة الرهبانية أهدافها وشكلها

يجب تكوين لجنة لإلشراف على المشروعات الديرية برئاسة رئيس الـدير ومجموعـة مـن اآلبـاء . ٢

  .هود لهم بالكفاءة واإلدارة الجيدةالمش

  .يجب عدم إدخال الرهبان فى أى تعامالت مادية فى المشاريع. ٣

  

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @
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@ @

@ @
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sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@@ @
@ @

@ò‹î†ŁÜ@μïäbáÝÉÜa@òŠbîŒ@ @
  

  .ُيفضل أن تكون أماكن الزيارة بعيدة عن قاللى الرهبان. ١

السـبت  –الجمعـة ( نة ماعدا أيام يفضل إغالق األديرة فى جميع فترات الصوم على مدار الس. ٢

  .يسمح فيها بدخول الزوار فى حدود ساعات معينة وأعداد محدودة وبعلم سابق) األحد  –

ويكون مسئوًال عن الزوار طوال فترة تواجدهم بالدير أحد الرهبان المشهود لهم باألمانة للطريق . ٣

ـــ( الرهبـــانى ليشـــرح لهـــم معـــالم الـــدير ويعطـــيهم كلمـــة روحيـــة  ثـــم يشـــرف علـــى ) ارة روحيـــة زي

  .ضيافتهم

  .يلتزم الزائرون بأال ينتشروا فى أروقة الدير مفسدين على الرهبان هدوءهم. ٤

ولـيس للنزهــة ضـرورة نشـر الـوعى بـأن زيـارة األديـرة فرصـة لالسـتفادة الروحيـة وخـالص الـنفس . ٥

  .والترفيه

@ @

@ @
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@ @
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ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa@ @
@ @

@@‡î‡u@‹î†@μåÕm@bï¨a@ò†bÈg@ìcâî‡Ô@‹î†@¶g@óïäbjè‹Üa@ò@ @
  

_@çíü¾a@âè@æŽà@ @
 - واحـد ديـر مـن - الرهبـان اآلبـاء مـن مجموعـة يرسـل منـه بتكليـف أو البابـا قداسـة موافقة بعد .١

   األساقفة اآلباء أحد إشراف تحت جديد دير لتأسيس والحكمة واإلفراز بالتقوى لهم مشهود

  .على األقل أب شيخ واحد مختبر، و  مختبرين شيوخ اعتراف آباء توافر ضرورة .٢

@pbàíÕà@öb“äg‹î†@@‡î‡u@ @
 فــى يعيشــون الرهبانيــة والمبــادئ بالهــدف ملتــزمين رهبــان آبــاء مــن يتكــون رهبــان مجمــع إعــداد. ١

  .مختبرين شيوخ آباء على يتتلمذون .البعض بعضهم مع وتقوى وٕاتضاع محبة

  .والكهرباء للرى مصادر+  سور وله والبرية الهدوء فيه يتوافر كبيرة مساحة ذو مناسب مكان. ٢

 – المطـبخ – الخلوة بيت – المضيفة – الكنيسة – القاللى:  حيث من المبانى متكامل المكان. ٣

   .إلخ.. .مكتبة

  .إلخ.. .الرهبان لمعيشة مالى تدبير – الذاتى لالكتفاء مشروعات. ٤

  .للكنيسة قانونية مشكلة أى الدير إنشاء يسبب أال. ٥

  .ن الدير الجديد تحت تعضيد أحد األديرة المعترف بهاأن يكو . ٦

paí‚@@öb“äg‹î†@@‡î‡u@ @
  أو إعادة الحياة الرهبانية إلى دير قديم،  جديد دير بإنشاء البدء فى البابا قداسة موافقة أخذ .١

  .ومؤسسيه الجديد الدير لهذا البابا قداسة قبل من والمتابعة التواصل ضرورة. ٢

 خـالل مـن ، ذكرهـا السـابق النقـاط وجـود ومـدى الـدير عـن المقدمة البيانات كل ودراسة فحص. ٣

  .والرهبان األديرة لشئون المجمعية اللجنة

كأحـد أديـرة الرهبـان الرسـمية أو بإعـادة ،  بالـدير لالعتـراف المقدس المجمع على األمر عرض. ٤

  .ف بها رسميًا فى الكنيسةالحياة الرهبانية إلى هذا الدير وٕانضمامه إلى أديرة الرهبان المعتر 
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كشف إجمالى مرفق بأديرة الرهبان المعترف بها من الكنيسة وتواريخ االعتراف بها حتى جلسـة 
  للمجمع المقدس  ١٠/١٠/٢٠١١

  تاريخ اإلعتراف  الدير  م
    بوادى النطرون) البراموس ( دير السيدة العذراء   ١
    رونبوادى النط) أبو مقار ( دير القديس مكاريوس   ٢
    دير القديس األنبا بيشوى بوادى النطرون   ٣
    بوادى النطرون) السريان ( دير السيدة العذراء   ٤
    )البحر األحمر(دير القديس األنبا بوال بالبرية الشرقية   ٥
    )البحر األحمر ( دير القديس األنبا أنطونيوس بالبرية الشرقية   ٦
    قسقام بالقوصية بجبل) المحرق ( دير السيدة العذراء   ٧
    دير األنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون بمغاغة  ٨
    دير مارمينا بمريوط  ٩
  ٢٦/٣/١٩٨٠  دير القديس باخوميوس بحاجر أدفو  ١٠
  ١/٦/١٩٨٥  دير القديس مارجرجس بالرزيقات  ١١
  ٦/٦/١٩٨٧  دير العذراء بجبل أخميم   ١٢
  ٥/٦/١٩٩٣  دير األنبا أنطونيوس بكاليفورنيا  ١٣
  ١٣/٤/١٩٩٥  دير مارجرجس بالخطاطبة  ١٤
  ١٤/٦/١٩٩٧  دير األنبا شنودة رئيس المتوحدين ببرية سوهاج  ١٥
  ١٤/٦/١٩٩٧  دير األنبا أنطونيوس واألنبا موسى األسود بالخرطوم   ١٦
  ٦/٦/١٩٩٨  دير األنبا باخوميوس المعروف بالشايب فى برية األقصر  ١٧
  ٦/٦/١٩٩٨  دير األنبا شنودة فى ميالنو   ١٨
  ٢٩/٥/١٩٩٩  دير األنبا أنطونيوس باألراضى المقدسة  ١٩
  ٢٩/٥/١٩٩٩  دير المالك غبلایر بجبل النقلون بصحراء الفيوم  ٢٠
  ٢/٦/٢٠٠١  دير مارمينا العجايبى بأبنوب  ٢١
  ٢٩/٥/٢٠٠٤  دير القديس أبو فانا المتوحد بالجبل الغربى بملوى  ٢٢
كريسـتى  –نبا موسـى األسـود بكـوريس دير السيدة العذراء والقديس األ  ٢٣

  الواليات المتحدة  –تكساس  –
١٠/٦/٢٠٠٦  

  ١٠/٦/٢٠٠٦  نورث يورك شاير –دير البابا أثناسيوس الرسولى فى ساربور   ٢٤
  ٢٦/٥/٢٠٠٧  دير األنبا توماس بأخميم  ٢٥
  ٦/٦/٢٠٠٩  دير األنبا شنودة بسيدنى باستراليا  ٢٦
  ٦/٦/٢٠٠٩  باستراليا دير األنبا أنطونيوس بلمبورن  ٢٧
  ٢٢/٥/٢٠١٠  دير األنبا أنطونيوس بكريفلباخ بألمانيا  ٢٨
  ١٠/١٠/٢٠١١  دير القديس موسى النبى بسيناء الجنوبية   ٢٩
  ١٠/١٠/٢٠١١  دير المالك باخميم   ٣٠
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@@
@@
@@
@@
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  ٢٠١٣قرار المجمع المقدس في جلسة يونيو صورة 
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 علي قرار المجمع المقدس االساقفةطارنة و المتوقيعات االباء 



òíŠí†Ûa@ñbî§a@ñ‰a…gë@òîİjÔÛa@òäjçŠÛa@ÝîÛ… @@

 

@@†Ô½a@Éàa@òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@  ٥٨ ٢٠١٣يونيو  ٣٠
 

  توقيعات االباء المطارنة واالساقفة علي قرار المجمع المقدس

  
 



òíŠí†Ûa@ñbî§a@ñ‰a…gë@òîİjÔÛa@òäjçŠÛa@ÝîÛ… @@

 

@@†Ô½a@Éàa@òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@  ٥٩ ٢٠١٣يونيو  ٣٠
 

  توقيعات االباء المطارنة واالساقفة علي قرار المجمع المقدس



òíŠí†Ûa@ñbî§a@ñ‰a…gë@òîİjÔÛa@òäjçŠÛa@ÝîÛ… @@

 

@@†Ô½a@Éàa@òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@  ٦٠ ٢٠١٣يونيو  ٣٠
 

  
 
 
  


