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 اقسامها وترتيبهاتأسيسها و ،درجات الكنسية

 

 المقدمة .1.1

ين لكن ربما هناك كثير ،كلها او بعض منها ،في كنيسة المشرقكثير منا يعرف الدرجات الكنسية 

سم بهذا الشكل. ومن اين جاء هذا التقسم ولماذا ق   ،الدرجاتهذه من  يعرف ما هي واجبات وحقوق كل ال

مها ونظريات لتفسير تقسيم الدرجات وعن يعن تأسيس الدرجات وتقس مختصرسوف نتكلم هنا بشكل 

 الوزنات لكل درجة.

األكليريكي هو كل من اختير  االكليروس. والجمع ،االكليريكييلقب حامل الدرجات الكنسية ب

 إلىالبطريرك نزوال   منو كهنوتية لرتبة كنسية أ ،درجة   على منهرسم بوضع يد االسقف أو أ ووانتدب أ

ما جرى عند انتخاب متياس بالقرعة رسوال   إلىاشارة  ،القارئ؛ االكليريكي كلمة يونانية معناها القرعة

 . 1(20: 1محل يهوذا االسخريوطي )أع 

 

 تأسيس الدرجات الكنسية .1.2

حبار واهب كل الدرجات . الرب هو سيد األ2فان الكهنة هم وسطاء بين هللا والبشر اباء الكنيسةحسب 

بموهبتهم الكهنوتية التي وبعد صعوده  قاموا فبعد االمه اعطى السلطان لتالميذه ورسله الذين ،الكنسية

وس وشمامسة السبعة منهم الشماس اسطيفان كهنة االذبيحة االلهية واسامو بتقديس ،وهبها لهم الرب

كذلك االمر ايضاً في عندما يتكلم عن الرئاسة في الكنيسة: " ،. يقول مجمع مار ايشوعياب االول3الشهيد

                                                           
 .851, ص 1998, 2حنانيا اليس كساب, مجموعة الشرع الكنسي, ط  1
 .61, ص 2, فصل 4باب , 1, القسم نظام االحكام الكنسيةعبديشوع, ؛ 11 , ترجمة وتحقيق دلي, ص كتاب االباءشمعون شقالوي,   2
 .14, ص 20, ق 1, جالفقة النصرانيةابن الطيب,   3
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باختيار االثنى عشر  ،بفعل النعمة ،كما نظمه ربنا ومحيينا يسوع المسيح منذ البدء ،تدبير الكنيسة

شاملة وابوية. واخرين  ،بطريقة عامة ،مساك زمام المنزلة االعلىبطاركة إل ،الذين رسمهم بشكل ما

ونشر  ،ة( األنجيل وادارة الشعب واالممحين عينهم وارسلهم لبشارة )كراز ،اختيروا للمراتب االدنى

الذين هم في المرتبة  ،اي السبعون تلميذاً  ،هم السبعون ،فاختار للخدمة والتعليم جماعة اخرى ،تعليمه

كما هم المطارين واالساقفة بعد البطاركة والجثالقة. وبعد  ،المتوسطون بعد االعلين ،الثانية بعد االوائل

كمن في مرتبة ثالثة بعد الذين هم في  ،اختار الكهنة والشمامسة ،الروحقيامته وصعوده وحلول نعمة 

وجعل كل من كان منهم اسقفاً فطركاً )اي من التالميذ( وصير ايليا بهذا الصدد "مار . ويقول 4"الثانية

 ً ومن بعد صيورهم الحواريون االثنا عشر اساقفة وفطاركة وصيروا االربع بنات  ،السبعين قسانا

ً فيليغوس ش ليتولين من هو يزمع على التنصر من النسوة الكامالت بدهن  ،ماسات متنبيات ايضا

وصيروا الحواريون من بعد ذلك سبعة شمامسة يكملون بين ايديهم خدمة الكهنوتية وهم:  ،المعمودية

 ،بالرب وصار منهم اساقفة ودعاة ومبشرين ومنصرين. ولم كثر عدد المؤمنين 5"اسطيفانوس ورفقاؤه

 ،في الرتب والدرجات الكنسية سنن اخر زيادة على ما وضعه الرسل في بداية الدعوة إلىاجوا واحت

ئع دعت الضرورة افي وضع الشرمن خالل المجامع سواء محلية او مسكونية اتفقوا على رأي واحد 

 بها. اوقبلها الكهنة والمؤمنين وتمسكو ،اليها

 

 م الدرجات الكنسية يقست .1.3

 درجات وهي: تسع و رتب ثالثة إلىتنقسم الدرجات الكنسية في كنيسة المشرق 

 

                                                           
 .388 -387, ص 29, س مجامع كنيسة المشرقيوسف حبي,   4
 .23, ص 23قفي المعهد الشرقي روما,  2009, اطروحة القوانين الغربية اليليا الدمشقيميكائيل قصارجي,   5
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 الشماس الرسائلي اىيوفديقن ،القاريء اقروي ،يتضمن طغمات او درجات :الشماسية . 1.3.1

 الشماس االنجيلي.  امشمشنو

زيه هو ان  ،التاسعةهو في الدرجة االخيرة من االعلى نزوال  اي الدرجة  (قروياالقاريء ) -1.3.1.1

 .ويقف عند دكة المذبح وال يمكنه دخول المذبح( زنرا)ويشد ظهره بالزنار  (جولةايلبس ثوبا  )

 هيؤمر عندها ،العهد القديم للمؤمنين اثناء القداسقراءة الكتب  فقط هي القاريء واجبات او صالحيات

 .6بولس هي من اختصاص الشماس االنجيلي رسائل اما قراءة لقرائتهااالركذياقون  وأاالسقف 

 

هو في الدرجة الثامنة من االعلى نزوال . وزيه ان يشد ظهره  (ىيوفديقناالرسائلي ) -1.3.1.2

 واجبات او صالحيات على رقبته ليكون متميزا  من الشماس. (اورراالمنديل )ويلف  (زنرا) بالزنار

يقاد إيكل وحراسه االبوب والهوترتيب مثل تزين  ،هي ترتيب وتنظيم الكنيسة ،الشماس الرسائلي

 .7القنديل فقط إلىل المذبح وويمكنه دخ ،الشموع

 

زيه هو ان يضع المنديل  ،لدرجة السابعة من األعلى نزوال  هو با الشماس )االنجيلي( -.1.3.1.3

 الشماس االنجيلي في كل أوقات الصلوات.( زنرا)ره بالزنار هعلى كتفه الشمالي ويشد ظ (اوررا)

                                                           
 ؛1, ق 6, فصل 2, القسم لقوانين السنهادوسية مجموعة موجزةعبديشوع,  ؛40, ترجمة وتحقيق دلي, ص كتاب االباءشمعون شقالوي,  6

 .112, ص 2, ق 2, جالفقة النصرانيةابن الطيب, 
ابن  ؛1, ق 6, فصل 2, القسم لقوانين السنهادوسية مجموعة موجزةعبديشوع,  ؛39, ترجمة وتحقيق دلي, ص كتاب االباءشمعون شقالوي,  7

 .112, ص 2, ق 2, جالفقة النصرانيةالطيب, 
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نقوم  مثل )لنقم للصالة ،الكرازةقراءة رسائل بولس في القربان وواجباته او صالحياته هي 

وال يمكن للكاهن  .8( وغيرهااريم قلٌكون ( )ارفعوا اصواتكمنقوم شفري ( )لنقم حسنا  لؤلوةأ

 .9وىالمعمودية في حاالت الضرورة القص يمنحوه الحقوق لمنح تقديس االسرار من دونه. بعض االباء

 

يظن البعض ان الشماسات في كنيسة في عصورها االولى نشأن منذ عهد الرسل.  الشماسات: -.1.3.1.4

( اذ يذكر فيبي كأنها شماسة في كنيسة 1: 16رومية ) إلىوان القديس بولس يشير اليهن في رسالته 

وهذا ال  ،( قد يكن من الشماسات9: 5تيمو  1كنكرية. وقد زعموا ان االرامل المشار اليهن في رسالة )

عن االحتمال الن السن المعين لقبول النساء في الخدمة كان ستين سنة فما فوق. والشماسات انهن يبعد 

مساعدة في معمودية ة سواء كن عذارى او أرامل. وكان اهم اعمال الشماسة الكن ينذرنا العفة الدائم

يرسم على  والكاهن كان فقط بالزيت فهي كانت تغطسهن في الماء وتمسح جسدهن ،لكبار من النساءا

 . 10الن من غير الئق ان يرى الكاهن عرى النساء ،جبينهن

 

 فريدوطأ ،القس اقشيشتتضمن طغمات  :(اقشيشوة ةقسيسيال) الكهنوتية الرتبة -.1.3.2

 االركذياقون.  اركديقونو( الخوراسقف ساعور ،)فريادوط اكورافسقوف

                                                           
 مجموعة موجزةعبديشوع,  ؛112, ص 2, ق 2, جالفقة النصرانيةابن الطيب, ؛ 37, ترجمة وتحقيق دلي, ص كتاب االباءشمعون شقالوي,  8

مار طيمثاوس الثاني له نفس التقيسم ؛ 2فصل , 4, باب 1, القسم نظام االحكام الكنسيةعبديشوع,  ؛1, ق 6, فصل 2, القسم لقوانين السنهادوسية

سقفية؛ والرتبة الوسطى يقسمها البطريركية والمطرابوليطية واال إلىاي ثالث رتب بتسع درجات لكن عنده الدرجات مختلفة فرتبة العليا يقسمها 

األسرار طيماثيوس الثاني, انظر:  القارئ والمزمر والمحلف؛ إلىالقسسية والشماسية وهوبذيقنا )الشماس الرسائلي(؛ والرتبة السفلى يقسمها  إلى
 .5, الفصل 1الباب  ,السبعة

 ؛1, ق 6, فصل 2, القسم لقوانين السنهادوسية مجموعة موجزةعبديشوع,  ؛38, ترجمة وتحقيق دلي, ص كتاب االباءشمعون شقالوي,   9

 .112, ص 2, ق 2, جالفقة النصرانيةابن الطيب, 
 .38, ترجمة وتحقيق دلي, ص كتاب االباءشمعون شقالوي,   10
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( او يلقيها جولةازيه ان يلبس الثوب ) ،هو في الدرجة السادسة من االعلى نزوال   القس-.1.3.2.1

رار من كتفيه ويشد ظهر ويتدلى الهعلى كتفه بشكل االجنحة النه مالك ارضي ووسيط بين هللا والبشر. 

العماذ يقدس واجباته  مشدود الحقوين بحزم دائما  كلما يظهر.( وكبياالبس الجبة )وليكن  ،بالزنار

ويقرأ االنجيل ويدفن الموتى ويغفر للمتجاوزين ويضع يده على المرضى ليتعافوا وله  القربان ويقرب

 .11سلطة الحل والربط بسبب الكهنوت الذي اقتبله

 

هو في الدرجة الخامسة من االعلى  ؛الخوراسقفقد اخذ مكانه فيما بعد  ،او الساعور فريادوط-.1.3.2.2

واجباته ليس له سيامة وانما بركة.  .وهو نائب االسقف ومعاونه الخور اسقف معناه اسقف القرى ،12نزوال  

واالهتمام بامالكها؛ لقد كان يسمح في الزمان  اتهمحاجوتلبيه وكنائسها ومتابعة الخدمة فيها زيارة القرى 

يقيموا القسس والشمامسة  القديم للخور اسقف ان يقيم القارئين والرسائليين في القرى ولم يسمح لهم ان

 هم منعوا منذ المجمع الخلقيدوني.لكن ،مطلقا  

ويعلم االسقف لكي يوافق عليهم  ،او الشماسية للكهنوتوله ان ينتخب االشخاص المستحقين 

 .13ويرسمهم

يسمى رئيس الخدمة وهو مسؤول  ،هو في الدرجة الرابعة من االعلى نزوال   ،االركذياقون-.1.3.2.3

؛ لذلك جميع القسس الخدمات االلهيةالخدام وواجباته تنظيم  .ولسان االسقفاالكليروس في المدينة 

 .14والشمامسة يطيعون اوامره ويخضعون له

                                                           
مجموعة عبديشوع,  ؛112, ص 2, ق 2, جالفقة النصرانيةابن الطيب, ؛ ؛ 34, ترجمة وتحقيق دلي, ص كتاب االباءشمعون شقالوي,   11

 .2, فصل 4, باب 1, القسم نظام االحكام الكنسيةعبديشوع,  ؛1, ق 6, فصل 2, القسم لقوانين السنهادوسية موجزة
 .31, ترجمة وتحقيق دلي, ص كتاب االباءشمعون شقالوي,  :هو من الدرجة الرابعة من االسفليقول كتاب االباء :   12
مجموعة عبديشوع,  ؛112, ص 2, ق 2, جالفقة النصرانيةابن الطيب, ؛ 31, ترجمة وتحقيق دلي, ص االباءكتاب شمعون شقالوي,   13

 .1, ق 6, فصل 2, القسم لقوانين السنهادوسية موجزة
عبديشوع,  ؛1, ق 6, فصل 2, القسم لقوانين السنهادوسية مجموعة موجزةعبديشوع,  ؛112, ص 2, ق 2, جالفقة النصرانيةابن الطيب,   14

اوالً, خور اسقف ثانياً, زائرون  ثالثاً,  إلىتاب االباء يقسم الرتبة الوسطى )الكهنوتية( ك؛ ؛ 2, فصل 4, باب 1, القسم نظام االحكام الكنسية

 .11و  9 , ترجمة وتحقيق دلي, ص كتاب االباءشمعون شقالوي, ؛ انظر: قسس
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 اافسقوفتتضمن طغمات : (اافسقوفوة االسقفية) او تسمى  رؤساء الكهنة الرتبة -..1.4

 البطريرك الجاثاليق. اقةوليقأ فطريرك ،المطران )المطرابوليط( امطرفوليط ،االسقف

 

يدعى حبرا   ،االسفل إلىهو في الدرجة الثالثة من الرئاسة الحبرية نزوال  من االعلى  االسقف-..1.4.1

بس يل اللبس الكهنوتي فهو إلىفباالضافة  هو واحد زي البطريرك والمطارنة واالساقفة ،او رئيس الكهنة

والصليب ويضع التيجان  (خوطرا دطكساالطقسية ) ( وحمل العصامعرباالبيرونات والمغافر )

نجيلي لي واإلئرسامة القاريء والرساب واجباته الكهنوتية فهو يقوم إلىباالضافة  واجباتهوالمحبس. 

ت ويكرس المتوحدين والراهبا؛ ويقص شعر ف وصالة على االركذياقونوالقس ومباركة الخوراسق

وهو رئيس  .رامل وااليتامار واالديرة ويدبر المحتاجين واألعمويوصي بأحتياجات األ ،المذبح والهيكل

رسامته من و الرهبان. يتم يضم الكهنة والشمامسة والمؤمنين أالمجمع االسقفي الذي يقعد مرتين بالسنة و

ران لكن ال يمكن ممارسة سلطته األسقفية اال بعد قبل المطن تكون من قبل البطريرك أو يمكن ايضا  أ

هو الحاكم بين االكليروس عندما يخاصمون اخيرا  من البطريرك. و (شوملياكتمال )اال وأخذ التثبيت أ

 .15فيما بينهم

 

وهو رئيس  ،االسفل إلىهو في الدرجة الثانية من الرئاسة الحبرية نزوال  من االعلى  المطران-.1.4.2

رسامة و رسامة الذين ادنى منه درجة هي المطران واجباتحبار اي االساقفة ورئيس رؤساء الكهنة. األ

المطرابوليطية والذين يخضعون لسلطته؛ وهو رئيس اساقفته ورئيس المجمع  االساقفة لرعيته

                                                           
مجموعة عبديشوع,  ؛112, ص 2, ق 2, جالفقة النصرانيةابن الطيب, ؛ 30-82, ترجمة وتحقيق دلي, ص كتاب االباءشمعون شقالوي,   15

 .1, ق 6, فصل 2, القسم لقوانين السنهادوسية موجزة
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اقفته عندما يخاصمون بين اس وهو الحاكم .المطرابوليطي الذي يضم جميع اساقفته ويعقد مرة في السنة

 .16و المؤمنينوبين االكليروس أ و بينهمفيما بينهم أ

 

الكهنوتية وهو االب الروحي  الدرجاتبين جميع  درجةي هو اعلى ذال الجاثليق البطريرك -.1.4.3

ابتداء  ،منه وبواسطته تعطى جميع المواهب وتمنح جميع العطايا االلهية لكل الذين هم في الدرجة ،للكل

رسامة يرسم جميع الدرجات وهو المسؤول الوحيد على  منه وما دونه؛ وهو مكمل ومعطي جميع العطايا.

 من البطريرك، (شومليا)اخذ وجوب االساقفة. و إلى( شومليااعطاء اكتمال )تثبيت او المطرانة و

ان حل عليهم الروح بعد اال  ،ولم يهبوا الرسامة ولم يعمدوا احدا   ،الن الرسل لم يخرجوا ليكرزوا هو

 .17القدس في العلية وايدهم

وهو الحاكم بين  وهو رئيس المجمع البطريركي الذي يجتمع فيه كل المطارنة واساقفة الكنيسة.

 وس عندما يخاصمون.واساقفته او بينهم وبين االكلير تهمطارن

 

 نظريات لتفسير ترتيب الدرجات الكنسية. 1.5

 هناك ثالث نظريات لتفسير ترتيب الدرجات الكنسية في كنيسة المشرق:

 رمز لما موجود في الكنيسة السماوية الكنيسة االرضية هو النظرية االولى:. 1.5.1

                                                           
عبديشوع,  ؛112, ص 2, ق 2, جالفقة النصرانيةابن الطيب, ؛ 27-24, ترجمة وتحقيق دلي, ص كتاب االباءشمعون شقالوي,    16

 .1, ق 6, فصل 2, القسم لقوانين السنهادوسية مجموعة موجزة
عبديشوع, ؛ 1, ق 6, فصل 2, القسم لقوانين السنهادوسية مجموعة موجزةعبديشوع,  ؛112, ص 2, ق 2, جالفقة النصرانيةابن الطيب,   17

 ..2, فصل 4, باب 1, القسم نظام االحكام الكنسية
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و هو رمز لما ه ،وتقسيم الدرجات فيها في الكنيسة االرضيهاالقدمون ان الترتيب الموجودة  يقول

 " ان الكنيسة االرضية هي13)يقول مار طيماثيوس الثاني"القرن  موجود في الكنيسة السماوية
 إلىمقسمة هي يسة السماوية الكنكما ان ف ،18(مةرجشنيةاوالكنيسة السماوية هي  مةيدعنيةا

 ،اخْيل ٍٍّ ا. مذوةباموة ،اؤذف ،اكذبمن المالئكة  طغمات او وتسع درجات ،ثالث رتب

الرتب هي  ،هكذا ايضا في الكنيسة االرضية. 19امالْك ،اوْربي مالْك ،. اركوس،ناشْولط

رئاسة الكهنوتية "االسقفية"(  ،الكهنوتية "القسيسية" ،وهي )الشماسية (ساطك) رتب ثالث إلىمقسمة 

: "كتاب االباء"اي تسع درجات كنسية؛ ألن كما يقول  ،(ادذج) درجات او طغم ثالثوكل منها تضم 

ألن الكهنة أيضا هم مالئكة جسمانيون وقد جعلوا وسطاء  ،تسع درجات الكهنوت بتسع طغمات المالئكة

العليا والوسطى  ،ثالث طغمات إلىثالث مراتب وكل مرتبة  إلىوكما ان أوالئك يقسمون  ،ربين هللا والبش

العليا والوسطى والسفلى اي الحبرية  ،ثالث مراتب إلىهكذا ايضاً كهنوتنا االرضي يقسم  ،والسفلى

والكهنوتية والشماسية وفي كل مرتبة واحدة من هوالء الروحانيين والجسمانيين يوجد العليا 

 كما يلي:. الوسطى والسفلىو

 ،الكراسي ،السرافيون ،: العليا: الكاروبيونالسماوية

 ،السالطين ،القوات ،الوسطى:  األسياد     

 المالئكة ،رؤساء المالئكة ،السفلى: األركان   

                                                           
 .4, الفصل 1الباب  ,األسرار السبعةطيماثيوس الثاني,   18

 مجموعة موجزةعبديشوع, ؛ 387, ص 29, ق مجامع كنيسة المشرقيوسف حبي,  ؛112, ص 1, ق 2, جالفقة النصرانيةابن الطيب,  19 
, كتاب االباءشمعون شقالوي,  ؛2فصل , 4, باب 1, القسم نظام االحكام الكنسيةعبديشوع, ؛ 1, ق 6, فصل 2, القسم لقوانين السنهادوسية

, راجع الدسقولية أو التعليم الدسقولية او تعليم الرسل ايضا تقول ان الرتب الكنسية هي مشابه لسمائيين؛ 11و  9 ترجمة وتحقيق دلي, ص 

 .19 -17ص  وعن شرح وتمييز الطغمات المالئكة عن بعضها راجع نفس الصدر؛ 15الرسل, تعريب مرقس داود, ص 
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 االسقف ،المطران ،: العليا: البطريركاألرضية

 القس ،الخوراسقف ،الوسطى: االركذياقون     

 .20”القارئ ،الشماس رسائلي ،السفلى: الشماس انجيلي     

 

 :ترتب الكنيسة وتدبيرها هو مثال لما ورد في العهد القديم النظرية الثانية:. 1.5.2

ترتيب الرتب  ،والتي اعتمد عليها اباء كنيستنا في هذه النظرية ،"(27قوانين الرسل )حسب "

ي البطاركة والمطارنة د القديم حيث يكون رؤساء الكهنة أما ورد في العهلالكنسية وتدبريها هو على مثال 

والكهنة والالويين واالساقفة هم بمنزلة موسى وهارون لبني اسرائيل اللذين كانوا يرؤسون االحبار 

الشمامسة بمنزلة من كانوا ة واالحبار لبني اسرائيل؛ ووالكهنة بمنزلة ما كان الكهن ،لشعوبوجميع ا

يقومون بخدمة قبة الزمان والسرادق وتابوت المواثيق من بني الوي في بني اسرائيل؛ ويكونوا هوبذيقني 

وامتعة بيت قدس  ،بانالة القر ،)الشمامسة الرسائليين( بمنزلة االعوان الذين كانوا يحمون لبني اسرائيل

هذه الرتب كانت بهذا الصدد: "نظام االحكام الكنسية" .عبديشوع الصوباوي يقول في كتابه 21الرب

رسم هللا موسى بطريركاً على جبل  ،كما يقول القديس مار افرام ،موجودة في العهد القديم ايضاً حيث

يوحنا لذك قال الرب من الواجب ان اعمذ منك. هكذا كان  إلىوموسى رسم اهرون وتسلسلت  ،سينا

وبقية ابناء الوي على مثال  موسى بمثابة البطريرك واهرون بمثابة المطران وابنائهم مثل االساقفة

 .22الكهنة والشمامسة

 

                                                           
 .11 , ترجمة وتحقيق دلي, ص كتاب االباءشمعون شقالوي,   20
, الصوباوي , عبديشوع5ق ؛41, ص 6قفي المعهد الشرقي روما,  2009, اطروحة القوانين الغربية اليليا الدمشقيميكائيل قصارجي,   21

, ق 1, جالفقة النصرانية؛ انظر ايضا : ابن الطيب, 169ص  ,5ق ,ماي ,(27قوانين الرسل ), الصوباوي عبديشوع ؛5ق, نظام االحكام الكنسية

  .14, ص 20
 .3, فصل 4, باب 1, القسم نظام االحكام الكنسيةعبديشوع,   22
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 تقسيم الرتب الكنيسة هو مبني على تدبير الرب النظرية الثالثة:. 1.5.3

وبواسطة بنفسه  قوال  وفعال  كان على االرض قد خدم باقنوم ناسوته  عندماحيث ان المسيح نفسه 

 .23هذه الدرجات التسع رسله بأوامر منه

 .24(20-16: 4)لو  ،من سفر اشعيا تهاءالمجمع يوم السبت وقر: عند دخول القارئ -1

: 21)متي  ،الحيوانات والصيارفة يعائبو: عندما جلد بالسوط وطرد من الهيكل التجار الرسائلي -2

12)25. 

بعض االباء  .1726: 4متي  ”توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات“ ،كرزا م: عندالشماس االنجيلي -3

 .27(16-1: 13 يو) ،نفسه الشماسية حينما غسل أرجل تالميذه يوم الفصحيقولون: لقد مارس ربنا 

 .28(27-26: 26)متي  ،عمذ قرب عين نون وبارك الخبز والخمر في العلية في الفصح ما: عندالقس -4

 ،الخروف الضالة من بيت اسرائيل إلى: عندما ارسل تالميذه ورسله أو الخور اسقف الفرياذوط -5

اما بعض االباء فيقولون: لقد مارس ربنا نفسه الخور اسقفية حينما نظم التالميذ  .29(6 ،5: 10)متى 

 .30(11-7: 6؛ مر10-5: 10)متي  ،كل قرية ومدينة إلىوارسلهم امام وجهه  اثنين اثنين

 .31(11-7: 6؛ مر10-5: 10)متي  ،اثنين: عندما رتب خدمة بشارتهم وارسلهم اثنين االركذياقون -6

اما بعض االباء فيقولون: لقد مارس ربنا نفسه الساعور حينما زار القرى والمدن وكان يشفي االوجاع 

 .32(35: 9)متي  ،واالمراض ويخرج الشياطين

                                                           
شمعون ؛ 1, ق 6, فصل 2, القسم لقوانين السنهادوسية مجموعة موجزةعبديشوع,  ؛112, ص 4, ق 2, جالفقة النصرانيةابن الطيب,   23

 .40 -23 , ترجمة وتحقيق دلي, صاالباءكتاب شقالوي, 
 .311, ص 4, ق 2, جالفقة النصرانيةابن الطيب,  ؛3, نقطة 1, ق 6, فصل 2, القسم لقوانين السنهادوسية مجموعة موجزةعبديشوع,   24
 .نفس المصدر السابق  25
 .نفس المصدر السابق 26
 .38 , ترجمة وتحقيق دلي, صكتاب االباءشمعون شقالوي,   27
 .311, ص 4, ق 2, جالفقة النصرانيةابن الطيب,  ؛3, نقطة 1, ق 6, فصل 2, القسم لقوانين السنهادوسية مجموعة موجزةعبديشوع,   28
, ص 4, ق 2, جالفقة النصرانيةابن الطيب, , انظر: الخوراسقف إلىاالركذياقون وماهو مذكور لالركذياقون ينسبه  إلىابن الطيب ينسبها   29

 .3, نقطة 1, ق 6, فصل 2, القسم لقوانين السنهادوسية مجموعة موجزةعبديشوع,  ؛113
 .31 , ترجمة وتحقيق دلي, صكتاب االباءشمعون شقالوي,   30
 .311, ص 4, ق 2, جالفقة النصرانيةابن الطيب,  ؛3, نقطة 1, ق 6, فصل 2, القسم لقوانين السنهادوسية مجموعة موجزةعبديشوع,  31
 .34 , ترجمة وتحقيق دلي, صكتاب االباءشمعون شقالوي,   32
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ك وحازوا على امسا ،: بعد قيامته وظهوره لتالميذه ونفخ فيهم والتي قبلوا فيها الروح القدساالسقف -7

 .33(23-22 20)يو ،الخطايا وغفرانها

-18: 28)متي  ،: عندما رفع يده وقدسهم برسم الصليب وارسلهم يتلمذوا الشعب واالممالمطران -8

أما بعض االباء فيقولون: لقد مارس ربنا نفسه المطرابوليطية حينما أقام الرئاسة وقال  .34(20

 .35(32: 22" )لو انت ايضاً متى رجعت فثبت أخوتكلشمعون "

حينما اعطى مفاتيح ملكوت السماوات لسمعان،  ،رأس رئاسات الكنسية وهو البطريرك الجاثاليق: -9

" )لو ثبت اخوتكونائبا عن جميعهم حين قال " ،(19-13: 16حيث اقامه رئيسا على الرسل )متي 

 ،(4-1: 2ومثبتا  لالساقفة حين انتظروا الرسل لنزول الروح القدس عليهم في العلية )أع  (32: 22

أما بعض االباء فيقولون: لقد  .36(17-15: 21)يو  ،واعطاء سلطان لبطرس ليرعى الخرفان والغنم

 .37ا رفرف فوق التالميذ في جبل زيتونمارس ربنا نفسه دور البطريرك حينم

 

 :توزيع وزنات الدرجات الكنسية

الوزنات هي  ؛( اعطى كل واحد من خدمه وزنات حسب قدرته30-14: 25مثل الَوَزنات )متى كما ان الرب في 

يتم البشر كل واحد حسب قدرته وامكانيته ودرجته الكنسية؛ هكذا ايضا  في الكنيسة  إلىالتي يعطيها الرب  المواهب

 :38وخدمتهمالدرجات حسب  ،الممنوحة لدرجات الكنسية الجل تدبير الطقوس واسرارها الوزناتتوزيع 

وللمطران وللقس وزنتان ولالسقف ثالثة وزنات ؛ ةواحد ةوزن شماسلفهناك من يقسم الوزنات ويعطي 

 يقتبلوالقس  وزنة واحدة؛ بيمنا البعض يقولوا ان الشماس له 39أربعة وزنات وللبطريرك خمسة وزنات

هية لاال عمالاالا مبه ليكمل ،لكهنوتلوحدة للشماسية واثنتان  ،وزنات ثالث بحيث تكون له اكثر نيوزنت

                                                           
 .311, ص 4, ق 2, جالفقة النصرانيةابن الطيب,  ؛3, نقطة 1, ق 6, فصل 2, القسم لقوانين السنهادوسية مجموعة موجزةعبديشوع,   33
 .نفي المصدر السابق 34
 .27 , ترجمة وتحقيق دلي, صكتاب االباءشمعون شقالوي,   35
 .311, ص 4, ق 2, جالفقة النصرانيةابن الطيب,  ؛3, نقطة 1, ق 6, فصل 2, القسم لقوانين السنهادوسية مجموعة موجزةعبديشوع,  36
 .23 , ترجمة وتحقيق دلي, صكتاب االباءشمعون شقالوي,   37
 .30-15: 25متي , وزنات في االنجيل  38
 .112, ص 3, ق 2, جالفقة النصرانيةابن الطيب,   39
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أي وزنة  ،هذه الوزنات الثالث إلىإضافة  فيتقبلما االسقف أتلمذة؛ السرار المقدسة والكرازة وكاال

 ،الكنيسة مانح الدرجاتالنه  ،وزنات خمس بحيث تكون له ين أخريينوزنت ،الشماسية ووزنتي الكهنوت

 ،سيتدبير الكنال موهبةالوزنات الخمسة تكتمل  وبهذه ،تنتقل نعمة الكهنوت بواسطته وخدمتهحيث 

وللجسد  ،واليد باصابعها الخمسة ،ان بحواسه الخمسوجسم االنس ،كتمال التوراة بأسفارها الخمسةإك

 ،طوفانال إلىادم  ى منذول: األوعنايته بخمس فترات أو مراحل في هذا العالموالتدبير االلهي  ،خمسة اقسام

 .40الثاني مجيئه إلى الخامس من عماد المسيح ،المسيح إلىالرابع  ،موسى إلىالثالث  ،ابراهيم إلى ةالثاني

 

 القس الدكتور افريم فيليبوس داود

Fr. Dr. Aphrem Dawood 

                                                           
؛ ابن 1, ق 6, فصل 2, القسم لقوانين السنهادوسية مجموعة موجزةعبديشوع,  ؛422, ص 18, س مجامع كنيسة المشرقيوسف حبي,   40

 .35, 34, 28, 24, 20 , ترجمة وتحقيق دلي, ص كتاب االباء, شمعون شقالوي؛ 112, ص 3, ق 2, جالفقة النصرانيةالطيب, 


