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Resumen: El propósito de este artículo es editar y republicar el texto de una
interesante pieza que trata de las reglas de los monjes maronitas, así como ofrecer
una análisis de sus contenidos, sus rasgos lingüísticos y el valor del mismo.
Abstract: The purpose of this paper is to edit and republish the text of an interesting piece
dealing with the Rules of the Maronite Monks and also to provide an analysis of its
contents, linguistic features and value.
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Introduction
The rich collection of the Mingana Syriac, Garshūni and Arabic manuscripts,
preserved in the University of Birmingham Library (England)1 contains numerous
valuable, and in some cases unique, works. Volume II of the Catalogue in
particular contains a number of seminal works on a variety of Maronite subjects
mainly written in Arabic by Maronite priests and monks during the XVIIth and
*
1

An updated version of a paper presented at the Colloque international: La production littéraire
arabe des Maronites du XVIIIe au XVIIIe s., Beirut, Lebanon, 26-27 November 2010.
A. MINGANA, Catalogue of the Mingana Collection of Manuscripts, Vol. I: Syriac and Garshūni
Manuscripts, Cambridge, 1933; Vol. II: Christian Arabic Manuscripts and Additional Syriac,
Cambridge, 1936; Vol. III: Additional Christian Arabic and Syriac Manuscripts, Cambridge,
1939.
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XVIIIth centuries. One of these manuscripts, Mingana 110 [Mingana Chr. Arab. 72]
contains, inter alia, an interesting piece dealing with the Rules of the Maronite
Monks. The purpose of this paper is to edit and republish the text of this piece
which has survived in this interesting manuscript as well as to provide an analysis
of its contents, linguistic features and value. A Garshūni version of this piece was
first published, with a Latin translation, in Rome in 17352. This latter old and rare
version of the text is also collated with that of our piece in the edition of the text
below.

The Manuscript
The Arabic text published here [hereafter = A] is taken from an 18th century
manuscript preserved in the Mingana collection of Christian Arabic manuscripts.3
The whole manuscript comprises a number of pieces of varying content written in
Arabic and Syriac – Diaries in Arabic and Syriac of the East Syrian priest Khidr,
son of Ilyās of Mosul (born in November 1679), Literary pieces in Arabic as well
as various hymns composed by the same priest, short compositions of an ethical
and spiritual character in Syriac, Arabic and Garshūni, an interesting account of
how Pope Clement XI sent to Mosul, in A.D. 1719, the Maronite priest Andrew
Iskandar, for the purpose of buying Syriac and Arabic manuscripts, madrashs on
the dead, in Syriac and Arabic, etc. The manuscript consists of 102 leaves. The
Arabic part is written in a clear and sometimes minute Naskh and the Syriac part in
clear East Syrian characters.

The Present Work: its contents and language
The part of the manuscript which comprises our Arabic text consists of folios 89b –
93a. It is headed:  قانون الرهبان املوارنة عىل رتبة القدّ يس الرشيف مار أأنطونيوس ا ألب الكبري أأب الرهبانand
deals with the Rules of the Maronite Monks based on St. Anthony’s [“Rules”]. It is
divided into eighteen chapters (Bābs) of varying length as follows:

. يف الطاعة:الباب ا ألول
. يف العفّة:الباب الثاين
. يف الفقر:الباب الثالث
2
3





For a detailed description of this work and its reproduction, see discussion below.
Mingana MS 110 [Mingana Chr. Arab. 72]. For a full description of this MS, see A. MINGANA,
Catalogue of the Mingana Collection of Manuscripts, Vol. II, pp. 153-157.
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. يف التواضع:الباب الرابع
. يف احملبة ا ألخوية:الباب اخلامس
. يف الصرب:الباب السادس
. يف كسوة الرهبان:الباب السابع
. يف سكىن القاليل:الباب الثامن
. يف السفر:الباب التاسع
. يف املائدة:الباب العارش
. يف العمل:الباب احلادي عرش
. يف الصمت:الباب الثاين عرش
. يف الصالة العقلية:الباب الثالث عرش
. يف الصالة اللفظية:الباب الرابع عرش
. يف الإعرتاف:الباب اخلامس عرش
. يف تناول ا ألرسار املق ّدسة:الباب السادس عرش
. يف ا ألدب:الباب السابع عرش
. يف املرض:الباب الثامن عرش
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The above list of chapters is followed by a quotation of a verse from the New
Testament (Mark 8:34, Luke 9:23) and a summary of what monasticism entails
(viz. obedience, chastity and need). There follows a statement of the oath to be
taken by the monk. A note in Syriac on Fol. 93a gives the date and place of writing
the piece. It reads as follows: ܒ̈ܪܗܘܡ ܐ ܪܒܬܐ
( ܫܢܬ ܐܥܟܛ ܡܫܝܚܝܬܐA.D. 1729 in
̱
the great [city] of Rome).
The language of the piece is in general classical Arabic. There are, however, a
few divergent features in the orthography, syntax and spelling of occasional words
which suggest colloquial or Middle Arabic influence on its language which was a
common feature of works authored by Christian writers. These divergences consist
mainly of variant spellings such as the omission of the dots of the Tā’ Marbūṭah
(e.g.  مبزنهلfor  الطاعه ; مبزنةلfor  )الطاعةand of the hamzah (e.g.  يوذيfor  الغراب ; يؤذيfor )الغرابء,
the substitution of ḍād for ẓā’ (e.g.  وينضفه تنضي ًفاfor  )وينظفه تنظي ًفاand of sīn for ṣād (e.g.
 والقميسfor )والقميص. Moreover, with regard to the style, the author employs a number
of colloquial expressions which were, and still are, in use in many regions of Bilād
al-Shām (e.g.  عن اذنهis used in a number of places for  أأم ; إابذنهfor  وغطاه ; أأوfor ; وغطاؤه
 شورfor  أقلّه ; مشورةfor )عىل الأق ّل. Furthermore, there are a number of indications of
Syriac influence on the language of the text, e.g.  س ّبة واحدة, possibly derived from
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Syriac ( ܫܒܬܐ ܚܕܐi.e.  )اس بوع واحدas well as the note in Syriac referred to above
which gives the date and place of writing the piece.
In the present edition of the text I have normalized most of these divergences
wherever it has been possible, while noting all variant readings in each case.

The Author
The exact identity of the author of the piece is unknown to us. Internal evidence
sheds no light on the question of composition/authorship. It is, however, possible
that it was composed by the same author of the piece that follows in the
manuscript, i.e. the Elegy of the Virgin Mary at her separation of her Son,4 viz. a
Maronite priest-monk living in Rome called Stephan. This assumption is based on
the use of some Syriac expressions in this piece, a feature which is also employed
in the Elegy mentioned above as well as the style of both pieces.

Previous Publication of the Present Work
As mentioned above, the Garshūni version of these Rules was first published, with
a Latin translation, in Rome 1735 [hereafter = B]5. This work is very old and is not
easily accessible. Moreover, it lacks the additional material which is found in the
Mingana manuscript. It bears the following title (in Garshūni):

اخملتصة بأأخويّة الرهبنة اللبنانيّة أأثبهتا
ّ قوانني الرهبانيّة اللبنانيّة املارونيّة = القوانني والرسوم الرهبانيّة
.برباءة رسول ّية و أأنعم علهيا مبواهب روحان ّية قدس س يدان البااب الكمينطوس الثاين عرش احلرب الروماين
قد ُطبعت إابذن الرؤساء بنفقة الرهبان اللبنان ّيني القاطنني بدير القديسني بطرس ومرشللينوس يف
. س نة الف وس بعامية ومخس وثالثني مس يحية،مدينة رومية
A Latin translation of these Rules is included in the same work. It reads as follows:
Regulæ et Constitutiones Monachorum Syrorum Maronitarum Ordinis S. Antonii
Abbatis Congregationis Montis Libani, A Sanctissimo D. N. Clemente XII Pont.
Max., Literis Apostolicis Confirmatæ6.

4
5

6

See below, pp. 173-180.
I am very grateful to Dr. Élie AZZI, Université Saint-Esprit de Kaslik [USEK], for kindly drawing
my attention to this rare work.
Typis Petri Ferri prope magnam Curiam Innocentianam (Rome, 1735), pp. 1-10.
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An Arabic version of the text of the Rules, based on the Garshūni version published
in Rome in 1735, was reproduced by P. Joseph Azzi in 1988 [hereafter = C]7. A
French translation of (only) fifteen chapters of the Rules is included in Dr. Élie
Azzi’s unpublished doctoral thesis submitted in 19988.
A comparison of the Garshūni and Arabic text preserved in the Mingana
manuscript shows that with the exception of a few insignificant variations, they are
substantially the same. The text reproduced here is taken from Ms Mingana 110
[Mingana Chr. Arab. 72]. The insignificant variant readings in the other two
published texts have been noted in the footnotes appended to the text.

Conclusion
The present piece, therefore, would appear to deserve publication on the grounds of
its literary merits, in addition to the fact that it contains additional material not to
be found in the Garshūni version and also that it forms part of the surviving Arabic
literary output produced by Maronite authors during the XVIIIth century which is,
in turn, the theme of this conference.

Sigla of the Manuscript and other published works of the Rules:
A

MS Mingana 110 [ Mingana Chr. Arab. 72], fols.89b-93a

B

Regulæ et Constitutiones Monachorum Syrorum Maronitarum Ordinis S.
Antonii Abbatis Congregationis Montis Libani, A Sanctissimo D. N. Clemente
XII Pont. Max., Literis Apostolicis Confirmatæ. Typis Petri Ferri prope
magnam Curian Innocentianam (Rome, 1735), pp. 1-10.

C

P. Joseph Azzi, Bidāyāt al-Ruhbaniyyah al-Lubnāniyyah [Al-Turāth alMarūni: Ruhbaniyyāt, No. I], Kaslik, 1988, pp. 183-209.

7

8

P. Joseph AZZI, Bidāyāt al-Ruhbāniyyah al-Lubnāniyyah [Al-Turāth al-Marūni: Ruhbaniyyāt, No.
I], Kaslik, 1988, pp. 183-209.
La reform monastique au Mont-Liban dans son context ecclesial XVIIo – XVIIIo siècles. Annexe I:
“La régle de l’ordre Libanais approuvée par le patriarche Étienne Douaïhy en 1700”. Strasbourg,
1998, pp. 327-334.
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Text

 /Fol. 89 /قانون الرهبان املوارنة
عىل رتبة القدّيس الرشيف مار أأنطونيوس ا ألب الكبري أأب الرهبان
b

9

10

بسم الآب وا ألبن والروح القدس الإهل الواحد أآمني
الباب ا ألول
يف الطاعة
 :جيب عىل الراهب أأن يتخذ رئيسه مبزنةل 12املس يح مع قطع النظر،
 :ويقدّم هل الطاعة يف لك يشء دون اخلطيّة،
وظاهرا،13
 :ويبالغ يف كرامته وحمبته ابطنـًا ً
 :ول يعقد أأ ًمرا عن إاذنه،
14
 :ول يفحص مدقّقـًا عن تدبريه يف أأمور الإخوة،
ترصفه وما يعرض هل من صاحل وطاحل،
 :وليطلعه عىل مجيع ّ
يفّس أأو يصنّف أأو يعظ أأو ّ
يعّل بغري إاذنه،
 :ول ّ
 :ول يرسل رساةل ول يقبلها اإل ويعرضها عليه أأ ّول،
 :ول يقبل وديعة 15أأو رهنـًا اإل عن إاذنه،
 :ول يقرض أأو يقرتض ويتصدّق أأو يطلب صدقة اإل عن إاذنه.16
11

أأول
اثن ًيا
اثلثـًا
راب ًعا
خامسا
ً
سادسا
ً
ساب ًعا
اثمنـًا
اتس ًعا
عارشا
ً

أآب A:
اخملتصة ابلّساين املوارنة ،رهبان ا ألب القديس أأنطونيوس ،اإخوة الرهبنة اللبنانية B is headed as follows:
الرسوم الرهبانية ّ
القسم ا ألول B adds:
مبزنهل A:
ظاهرا A:
ً
أأمر B and C:
وداعه A, B and C:
ول ذكل اإل مبوجب الرسوم الرشعية وعن اإذن الرئيس B and C add:

9
10
11
12
13
14
15
16
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الباب الثاين
يف العفّة
أأول
اثن ًيا
اثلثـًا
راب ًعا
خامسا
ً

 :جيب عىل الراهب مقع احلواس مطلقـًا،
 :ويعزتل 17عن النساء حىت ا ألهلني،18
 :ول يسمح بدخول اإمر أأة اإىل ديره أأصال،
 :ول يساكن صب ًيا ،وإان قصد التعلمي فناحية عن ادلير،
 :وليقطع لك سبب يؤذي الطهارة.

 /Fol. 90a/الباب الثالث
يف الفقر
أأول  :جيب عىل الراهب أأل يقتين ش يئـًا ذات ًيا أأصال،
خيتص بيشء ما البتة،
اثن ًيا  :ول ّ
اثلثـًا  :ول يدنو بقلبه أأو جبسمه من مناس بات وادليه و أأقاربه أأصال ،وإان دعت الرضورة ،فال يكن بنوع
خمتص أأكرث من الغرابء منه،
ّ
الباب الرابع
يف التواضع
19
أأول  :جيب عىل الراهب أأن ل يطلب التقدّم يف يشء ما البتة ،بل يرغب يف أأن يتقدّ مه غريه يف ّ
لك
رتبة ،و أأن يكون ا ألدىن يف املقام،
21
ختصه مجيعها ،ذات دانءة وحقارة ابلنس بة اىل اإخوته،
اثن ًيا  :ولتكن حراكته و أأعامهل اخلارجية 20اليت ّ
اثلثـًا  :ويف ّ
لك حادث يدعو 22اإىل الالكم والإحتجاج يس بق أأخاه بلكمة" :اإغفر يل".

و أأن يعزتل B and C:
ا ألهليني B:
B and C omit this word.
اخلارجة A and B:
دانة A and B:
يدعوا A and B:

17
18
19
20
21
22
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الباب اخلامس
يف احملبة ا ألخوية
أأول  :جيب عىل الراهب أأن يسعى بلكّ حرص فامي يالمئ الإتفاق والسالمة مع اإخوته مجي ًعا ابلسواء،
اثن ًيا  :و أأن يُظهر الكرامة والسهوةل ابلقول والفعل لإخوته ،ل للمتقدّمني 23فقط ،بل وللمساويني 24هل،
وخاصة اذلين ل يكرمونه،
واذلين مه دونهّ ،
25
لك لكمة وحركة تسبّب احلزن و ّ
اثلثـًا  :وليحرص أأش ّد احلرص من ادلينونة والوقيعة  ،ومن ّ
الشك ملن
يسمعها،
26
أ
راب ًعا  :وحيفظ قلبه وينظفه تنظيف ًـا بليغـًا من أأمل حمبة النصيب الكرب ،لئال يتداخهل احلسد املمقوت املبيد
للحب.
ّ
 /Fol. 90b/الباب السادس
27
يف الصرب
أأول  :جيب عىل الراهب أأن يس بق فيس تع ّد للصرب بعمل الإماتة ابلقول والفعل،
مضطراب ابلغضب ،بل يدافع القلق ،بطول الروح والسكون،
اثن ًيا  :ومىت تعاظمت التجارب عليه ،ل يقلق
ً
ليعود لسانه عىل الشكر يف ّ
لك حمنة وصعوبة.
اثلثـًا  :و ّ

أأول
اثن ًيا
اثلثـًا
راب ًعا
خامسا
ً

الباب السابع
يف كسوة الرهبان
 :جيب عىل الراهب أأل يس تعمل من الكسوة اإل ما اكن معّتّ اللون،
 :والثوب يكون صوفـًا ،والقميص 28خا ًما،
 :ويش ّد وسطه بسري أأسود غري عريض ،واملبتدئ حببل 29شعر،
 :ول حي ّل منطقته ول يزنع اسكميه أأم ش يئـًا من ثيابه عند الرقاد ،اإل ما اكن فوق الزانر،
 :ولتكن كسوته وفراشه وغطاه ما يُناسب الفقر.
املتقدّ مني C:
واملساويني A:
B and C omit this word.
وينضفه تنضيفـًا A:
”: this sentence is repeated at the top of the following folio (fol. 90b).الباب السادس يف الصرب“
والقميس A:
حبل A:

23
24
25
26
27
28
29
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اثلثـًا
راب ًعا
خامسا
ً
سادسا
ً
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الباب الثامن
يف سكىن القاليل
لسبب،
 :جيب عىل الراهب أأل خيرج من قاليته اإل ٍ
 :ول ي ُساكن يف قاليته أأحدً ا،30
 :ول يدخل قالية أأخيه اإل عن إاذنه،
 :وإاذا دخل أأحد عليه يف قاليته ،فليرتك ابهبا مفتو ًحا اإىل أأن خيرج،
 :ولتكن قاليته تفتح مبفاتيح قاليل اإخوته،
:وليالحظ نظافة 31القالية وترتيهبا.

الباب التاسع
يف السفر
أأول  :جيب عىل الراهب أأل يسافر وحده ،بل قبل أأن خيرج من ادلير ،يطلب من الرئيس رفيقـًا يصحبه
اإىل أأن يرجع،
 /Fol. 91a/اثن ًيا  :ول يسري يف طريق ما ،اإل عن اإذن الرئيس،
اثلثـًا  :ول خيرج من ادلير اإل يف الوقت ّ
املعني هل من الرئيس،
راب ًعا  :ول ينتقل من دير اإىل دير دون منشور الرئيس،
خامسا  :و أأ ّي دير دخهل ،فليكن حتت طاعة رئيس ذكل ادلير اإىل أأن خيرج،
ً
32
كواب  ،اإل عن اإذن الرئيس،
سادسا  :ول يركب مر ً
ً
حامرا.
ساب ًعا  :وإان أأمكن ،فال يركب اإل ً
الباب العارش
يف املائدة
أأول  :جيب عىل الراهب أأن تكون مائدته سهةل الوجود،
اثن ًيا  :ول يس تعمل الألك اإل ّمرتني :غداء وعشاء ،ودون ذكل فليس تأأذن الرئيس،
اثلثـًا  :ول يأألك ًمحلا ،اإل لرضورة مرض ،عن اإذن الرئيس،
أأحد A:
نضافة A:
 (sic!).مركو ًا  ; C:مركوب A and B:

30
31
32
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راب ًعا
خامسا
ً
سادسا
ً
ساب ًعا
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 :ول يؤالك علامن ًيا داخل ديره،
قدرا منه ،دون اإذن الرئيس،
 :ول يتق ّدم اإىل 33املائدة عىل من هو أأعظم ً
 :ول ّ
يسّل عىل أأحد وقت الطعام،
يتزنه بعد أاللك قليال منفردًا وحده أأو مع اإخوته.
 :وهل أأن ّ

الباب احلادي عرش
34
يف العمل
35
خاصة الصحيح اجلسم ،أأن يُالزم العمل ،روحيًا اكن أأم جسدان ًيا ،
أأول  :جيب عىل الراهبّ ،
اثن ًيا  :وليكن معهل مفيدً ا ل إالخوة،36
ميس معال مل يتقدله اإل عن اإذن الرئيس ،وإان دعت احلاجة ،فعن اإذن صاحب الوظيفة.
اثلثـًا  :ول ّ

*
91

 /Fol. 91b/الباب الثاين عرش
يف الصمت
أأول  :جيب عىل الراهب أأن يُالزم السكوت ابإفراز،
اثن ًيا  :وليبالغ يف الصمت ثالثة أأوقات ،أأعين من صالة الس تار اإىل صالة الثالثة ،ويف البيعة ،وعىل املائدة.
37
خفي.
وإان دعت الرضورة اإىل الالكم فليكن بصوت ّ
الباب الثالث عرش
يف الصالة العقلية
أأول  :جيب عىل الراهب يف ّ
لك صباح ومساء أأن يرصف مقدار نصف ساعة أأو ساعة يف الصالة العقلية
عقيب الصالة اللفظية أأو قبلها حسب شور الرئيس،
اثن ًيا  :وهل أأن جيمتع فهيا مع بعض الإخوة يف الكنيسة أأو ينفرد وحده يف قاليته،
اثلثـًا  :ول يس تعمل هذه الصالة أأحد من أأحصاب اخلدم املتعبة دون اإذن الرئيس.

عىل B and C:
معل اليد B and C:
جسد ًاي C:
لإخوته B and C:
عىل A:

33
34
35
36
37
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الباب الرابع عرش
يف الصالة اللفظية
أأول  :جيب عىل الراهب أأن ي ُالزم الصلوات الس بع بأأوقاهتا املع ّينة حسب عادة ادلير .فأأ ّول صالة املساء
عىل ِحدهتاّ ،39مث صالة ِ
الس تار ،وذكل قبل مض ّيه اإىل الفراشّ .مث صالة نصف الليل يف الوقت
املذكورّ .مث صالة السحر والثالثة م ًعاّ .مث صالة السادسة والتاسعة م ًعا أأيضً ا،
اثن ًيا  :وليلحق بصالة الس تار طلبة الس ّيدة .وبعدها حفص الضمري مقدار نصف ربع ساعة وليس تعمل أأيضً ا
هذا الفحص صبا ًحا ،بعد صالة 40الثالثة منفردًا مع ذاته يف الكنيسة،
41
مساء .ويتلو مخس ّمرات مزمور
اثلثـًا  :ولينفرد يويم ا ألربعاء وامجلعة اإىل قاليته من بعد حفص الضمري ً
امخلسني ،أأي" :اإرمحين اي هلل" ،42صال ًبا يديه،
راب ًعا  :ول ُيالزم اس تعامل املطانيات وقت التسبيح.43
38

*
9

 /Fol. 92a/الباب اخلامس عرش
يف الإعرتاف
أأول  :جيب عىل الراهب أأن يعرتف عند من هو ّ
معني ل إالعرتاف ،وإال فليس تأأذن الرئيس،
اثن ًيا  :وليعرتف يف امجلعة أأ ّقهل ّمرة واحدة،
اثلثـًا  :ويف أأ ّول دخوهل الرهبنة 44فليعرتف اإعرتافـًا عا ًما عند الرئيس 45أأو عند من يؤذن هل الرئيس بذكل.46
الباب السادس عرش
يف تناول ا ألرسار املق ّدسة
أأول  :جيب عىل الراهب أأن يكون عىل ادلوام مس تعدً ا ابلعمل والشوق لتناول ا ألرسار املق ّدسة،
اثن ًيا  :وليتناول ا ألرسار الإلهية لك أأحد وعيد واجبة بطالته،

عرش A omits:
حداها C:
الصالة B and C:
ا ألربعة B and C:
أأي :اإرمحين ايهلل B and C omit:
التسابيح ;B and C
الرهبانية B and C:
الاكهن B and C:
رس الإعرتاف , and add:اذلي يؤذن هل رئيس الكهنة بذكل B and C:
ول يقبل اإل بشهادة الاكهن أأنه ّوزع هل ّ

38
39
40
41
42
43
44
45
46

Rifaat Ebied

48

للّس حسب شور
اثلثـًا  :وإان تعدّدت ا ألعياد يف س ّبة 47واحدة ،فلميتنع من التناول يف بعضها ،احرتا ًما ّ
الرئيس،
راب ًعا  :وا ألب الاكهن ل ميتنع عن القدّاس ّ
لك يوم ،اإل لسبب يوجب مع اإذن الرئيس.

48

الباب السابع عرش
يف ا ألدب
أأول  :جيب عىل الراهب أأل يظهر قدّام أأحد ول خارج قاليته ،اإل وهو لبس ثوب 49ابحتشام،
اثن ًيا  :ول ُيالزم السجود للرؤساء والكهنة املتقدّ مني يف ا ألوقات املع ّينة ذلكل ،حسب التسلمي وطقس
الاخوة وعادهتم،
ميس أأخاه مطلقـًا اإل عند الوداع واللقاء ،وإان دعت احلاجة لعةل مرض،
اثلثـًا  :ول ّ
50
 /Fol. 92b/راب ًعا  :وليكن دخوهل وخروجه يف ا ألبواب وفتحها وغلقها وقرعها هبدوء ورزانة ،
خامسا  :ول ُيظهر وقت خماطبته أأخاه احملبّة والبشاشة املقرتنة خبوف هلل،
ً
سادسا  :وعىل الإطالق فليكن حمتش ًما مؤد ًّاب يف سائر أأقواهل وحراكته.
ً
الباب الثامن عرش
يف املرض
أ
الرب
أأول  :جيب عىل الراهب أأن يشكر هلل يف حال املرض ،أكرث من الص ّحة ،موقنـًا أأنه افتقاد من ّ
لنفعه،
اثن ًيا  :ول يُبالغ يف مقع اجلسم وقهره ،دون اإذن الرئيس،
اثلثـًا  :ومىت شعر مبرض ،فل ُيعّل الرئيس،
راب ًعا : 51ول يس تعمل عال ًجا أأو دو ًاء اإل عن اإذن الرئيس.
ترمجة ماكتيب الرئيس العام
أأّيّ ا ا ألب اللكي الإكرام والإحرتام ،وبعده املعروض عىل قدسمك ...

اس بوع واحد , i.e.ܫܒܬܐ ܚܕܐ Derived from Syriac:
مشورة C:
ثوبه B and C:
ورصانة B and C:
C: 49 (sic!).

47
48
49
50
51
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املدبرين
أأّيّ ا ا ألب احملرتم ،وبعده املعروض عىل حرضتمك ...
الرب" :اإن شئت تكون اكمال ،اترك ّ
لك يشء ،وامحل صليبك واتبعين". 52
 /Fol. 93a/قال ّ
الرهبنة :طاعة ،عفة ،فقر.
الرب.
الطاعة الباطنة يه الرضا بأأوامر ّ
الطاعة الظاهرة يه العمل بأأوامر الرئيس.
خيص الذلة النجسة.
فكرا ّ
العفّة الباطنة يه أأن ل يفكّر ً
خيص الذلة النجسة.
العفّة الظاهرة يه أأن ل يفعل فعال ّ
حنب ش يئـًا من القنيان.
الفقر الباطن هو أأن ل ّ
خنتص بيشء من القنيان.
الفقر الظاهر هو أأن ل ّ
ܒ̈ܪܗܘܡܐ ܪܒܬܐ
ܫܢܬ ܐܥܟܛ ܡܫܝܚܝܬܐ
̱

إختياراي هلل ،وللرئيس الكبري أأبينا
أأان فالن القائل" :اإين أأعاهد و أأنذر الطاعة والعفة والفقر ا ألختياري ،عهدً ا ا ً
املكرم ،وخللفائه من بعده ،حبسب ما 53يقتضيه موجب قانون رهبنتنا املق ّدسة حىت املوتّ .مث ا ّإين
القس فالن ّ
أأعاهد و أأنذر أأيضً ا أأنين ل أأقصد رئاسة ما أأصال ،سوى اكنت من رتب رهبنتنا أأو غريها ،ول أأطلهبا بذايت ،ول
عل".
أألمتسها بواسطة ،ول أأختلسها حبيةل ،ول أأرىض هبا ،اإل عن اإلزام من هل احلمك ّ
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Mk 8: 34; Lk 9: 23, cf. Mk 10: 21; Lk 14: 27.
حبس امب A:
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