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 لطَّغمات الكنسيَّة يف التَّقليد القبطيالتَّاريخ اللِّيتورجي ل
 أثناسيوس املقاريالرَّاهب القس 

 الرَُّتب الكنسيَّة نصوص صلوات أوَّاًل: أقدم املخطوطات واملطبوعات اليت حتوي
ولقد  .ليس لدينا خمطوطات تعود إىل ما قبل القرن الرَّابع عشر امليالدي، حتوي نصوص صلوات رسامات الرَُّتب الكنسيَّة

أقدم ، وهو م1302 سنةباملكتبة الربيطانيَّة بلندن، ويعود تاريخ نساخته إىل  (شرقيَّات 8774)خمطوط رقم على  مؤخرًا رُتعَث
ناقص ومفقوود   - مع األسف -ألنه  ،الرَُّتب الكنسيَّة بعضرسامة  خمطوط معروف لديَّ حىت اآلن، حيوي نصوص صلوات

 ثري من ورقاته.كمنه 

املعروف بأحباثه يف القبطيَّات، قد ذكر أنَّ أقدم خمطوط  (م1897-1977) O.H.E. Burmester الدُّكتور بورمستروكان 
وهوو   (142/ مسيكوه  253طقس )املتحف القبطي بالقاهرة حتت رقم معروف حيوي نصوص الرِّسامات، هو احملفوظ اآلن يف 

تأخو  شوكل    . وحيوي شروحات يف اهلووام،، (1)أي النِّصف الثَّاين من القرن الرَّابع عشر امليالدي م1364 سنةيعود إىل 
 بطقس الرِّسامة.للقائم تعليمات شخصيَّة 

عثرُت يف أواخر السَّبعينيَّات من القرن العشرين، على خمطوط للرِّسامات الكنسيَّة، أقدم من ال ي ذكره بورمستر  إالَّ أنين
O.H.E. Burmester  وهو خمطوط ، راء الشَّرقيَّةالقدِّيس أنبا أنطونيوس بالصَّحمبكتبة دير  (طقس 1)سنة، وهو برقم  30حبوايل

 .م1333ش/ 1050 سنةيعود تارخيه إىل 

أوَّل من سجَّل نصوص وطقوس الرِّسامات يف كتاب مطبوع يف  ، فكان هوم(1787-1703) وخيروفائيل الطُّأمَّا 
كتواب  مطبووع   . فقبل النِّصف الثَّاين من القرن الثَّامن عشر امليالدي، مل يكن يف مصر م1761 سنةروما، وذلك يف 

 لطقوس الرِّسامات.

 : ما تذكره ُقدَّاساتنا القبطيَّة عن الطَّغمات أو الرَُّتب الكنسيَّةثانيًا 
ما خيوتص  في -يف نصوصها القدمية أو احلاليَّة   سواٌء -نا القبطيَّة الثَّالثة بادئ ذي بدء، أورُد فيما يلي ما ت كره ُقدَّاساُت

 الكنسيَّة. فنجد ما يلي:بالطََّغمات أو الرَُّتب 
األرثوذكسيِّني، وكل  والقسوساألرثوذكسيِّني(،  األساقفة، )البطريركيأيت ذكر اليوناين،  يف نصِّه يف الُقدَّاس الباسيلي

 .)إىل جانب اخُلدَّام!( ب كنسيَّةَتوهي أربع ُر .(2)املؤمن وكل شعب اهلل ، وكل ال ين يف البتوليَّة،واخُلدَّام، الشَّمامسة
                                                                            

1- Ms. 253 Lit., Coptic Museum, Old Cairo (1080 A.M. = 1364 A.D). 

 باملكتبة األهليَّة بباريس، ويعود إىل القرن الرَّابع عشر امليالدي، وهو وارد من دير القدِّيس أنبا مقار (325يوناين )وذلك طبقًا ملخطوط رقم  -2
 هو وحده تعبري يعود إىل القرن التَّاسع عشر امليالدي، فيضيفنفس الدَّير امل كور، وال ي  من مكتبة (155 قسط). أمَّا خمطوط رقم بربيَّة شيهيت

 أواشي الكبار حتديدًا. الثَّالثيف وذلك  “األساقفة األرثوذكسيِّني”

 إيبارشيَّة مسالوط
حماضرات لإلكلرييكيِّني من إيبارشيَّة مسالوط ال ين يدرسون 

 يف الُكليَّات اإلكلرييكيَّة يف كلٍّ من القاهرة وأسيوط
 م2018يوليو سنة  24، 23االثنني والثُّالثاء 
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، والشَّمامسوة ، والقسووس ، والقمامصوة ، واأُلسوُقف ، البطريورك  ، يأيت ذكراحلايل يف نصِّه يف الُقدَّاس الباسيليو
 .(4)سبع طغمات كنيسة اهلل (3)يضيف الشَّماس بقوله: )و(، وبعدها وهي ست ُرتب كنسيَّة .واإليبودياكونني

، والقسووس ، (والقمامصوة )، واألساقفة، البطريرك يأيت ذكر، احلايليف نصَّيه القدمي و وريويف الُقدَّاس الغريغ
سوبع طغموات    (3). وعند ه ا احلد يضيف مرد الشَّماس: )و(ب كنسيَّةَتوهي ست ُر. واإليبودياكونني، والشَّمامسة
فارتفع العدد . “واملرتِّلني، نيواألغنسطس”. مثَّ يقول الكاهن: احلايل ، كما سبق ذكره يف الُقدَّاس الباسيلي(4)كنيسة اهلل

 ،والرُّهبوان  )املعوِِّّمني(،  القرَّائنيو”وُيكمِّل الكاهن بقوله: حبسب الرَُّتب املعروفة لدينا الَيوم،  ،إىل مثاين ُرَتب كنسيَّة
 .“إخل ... (5)والعلمانييِّن ،واملتنسِّكني ،واأليتام ،واألرامل ،والع ارى

، والشَّمامسة، والقسوس، (والقمامصة)، واألساقفة، البطريرك يأيت ذكر، احلايليف نصَّيه القدمي و ويف الُقدَّاس املرقسي
 ،واألرامول  ،والع ارى ،والرُّهبان )املعِِّّمني(، إىل جانب ،ب كنسيَّةَتوهي مثاين ُر ،لنيواملرتِّ، واألغنسطسني، واإليبودياكونني

وال ين مل يقولوا، ال ين نعورفهم   ألوالد، ال ين قالوا لنا اذكروناومربِّي ا ،واملتَّحدين بالِِّّجية ،والعلمانييِّن ،والنُّسَّاك ،واأليتام
 .(6)وال ين ال نعرفهم، أعداءنا وأحباءنا، اللَّهم ارمحهم

 :فنخُلص إىل الَقول، بأنه
 . للسَّبع ُرَتب الكنسيَّة واضح  ر ْكمل يرد ِذ

 ه القدمي أو احلايل. يف الُقدَّاس الباسيلي، سواء يف نصِّ اإلبصالتيسر ُرتبة ْككما أنَّه مل يرد ِذ
 ها القدمي. مل ترد يف الثَّالثة ُقدَّاسات القبطيَّة يف نصِّ الُقمُّصُرتبة  كما أنَّ

  ها القدمي أو احلايل.مل ترد يف الثَّالثة ُقدَّاسات سواء يف نصِّ األرشيدياكونباإلضافة إىل أنَّ ُرتبة 

 موضوع البحث: ثالثًا
 يف األلفيَّة األوىل للميالد • 

ثالث ُرَتب كنسيَّة، هي ، القرَنني األوَّل والثَّاين للميالدخالل  -كغريها من الكنائس  -ت كنيسة اإلسكندريَّة َفَرَع
 . اأُلسُقف والقس والشمَّاس

اأُلسوُقف والقوس   ب كنسيَّة، هوي  َتنيسة اإلسكندريَّة مخس ُرصار لدى ك ،القرن الثَّالث امليالديومع حلول  
  م235 سنةُدوِّن قبل هليبوليتس، ال ي  “التَّقليد الرَّسويل”كتاب ، وهو ما نقرأه يف غنسطسوالشمَّاس واإليبودياكون واأُل

تورفني،  للمعه ِرْكباإلضافة إىل ِذ ،“التَّرتيب الكنسي املصري”وال ي ُحفظ يف كنيسة اإلسكندريَّة دون سواها من الكنائس باسم 
 واألرامل والع ارى والعلمانييِّن.

، أنَّ ه ه الرَُّتب الكنسيَّة اخلمس السَّابق ذكرها، ظلَّوت  م350ونعرف من خوالجي القدِّيس سرابيون ال ي ُدوِّن سنة 
والشَّمامسوة  اأُلسُقف والقسوس ُرتب  ِذكر يف اخلوالجي امل كور، حيث يرد القرن الرَّابع امليالديمعروفة يف الكنيسة حىت 

إىل جانب ذكره أيضًا للمفسِّرين، واملتوحِّدين، والبتولييِّن، واملتِّوِّجني، واألطفوال، وكول    ، واإليبودياكونني واألغنسطسني
                                                                            

 حرف العطف )و( مل يرد يف النَّص اليوناين للمرد. -3
 هو تعبري غري معروف يف ُقدَّاساتنا القبطيَّة يف نصوصها القدمية، أي قبل القرن الرَّابع عشر امليالدي. “وسبع طغمات كنيسة اهلل”تعبري:  -4
باملكتبة  (325يونواين  )كلُّ ما ورد ذكره من ُرَتب كنسيَّة يف ه ه الفقرة، قد َوَرَد يف النَّص اليوناين للُقدَّاس الغريغوري طبقًا ملخطوط رقم  -5

 ، حيث مل ترد ه ه الكلمة يف ه ا املخطوط.“والقمامصة”، وهو يعود إىل القرن الرَّابع عشر امليالدي، باستثناء كلمة األهليَّة بباريس
بسوهاج،  كلُّ ما ورد ذكره من ُرَتب كنسيَّة يف ه ه الفقرة، قد ورد يف النَّص القبطي الصَّعيدي للُقدَّاس الكريلُّسي مبخطوط الدَّير األبيض -6

ص اليونواين للُقودَّاس   وال ي يعود إىل هناية القرن العاشر امليالدي، باستثناء القرَّائني أي املعِِّّمني. كما وردت نفس ه ه الرَُّتب الكنسيَّة يف الونَّ 
 .“والقمامصة”الكريلُّسي طبقًا ملخطوط كسمارسك، وال ي يعود إىل القرن الرَّابع عشر امليالدي، باستثناء كلمة 
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حبسوب حتقيوق    -خوالجي القدِّيس سرابيون  ب نياحًا لكل  ُخدَّام الكنيسة. وال ينبغي أن ُنغِفل أنَّوباإلمجال يطُل الشَّعب.
 جمموعة صلوات مصريَّة قدمية، سابقة على زمن القدِّيس سرابيون نفسه.هو  -لل يتورجيَّا ُعلماء ا

نقرأ عنها يف قوانني هيبوليتس القبطيَّة، وهي القوانني الويت   وه ه الرَُّتب الكنسيَّة اخلمس السَّابق ذكرها، هي بعينها اليت
اأُلسوُقف والقوس والشومَّاس    ، حيث ت كر ه ه القوانني، امليالدي القرن السَّادسُدوِّنت يف كنيسة اإلسكندريَّة يف أوائل 

  ، إىل جانب ذكرها للمتبتِّلني والع ارى واألرامل ومن هلم مواهب شفاء.واإليبودياكون واألغنسطس

 ُرتبة ،كنيسة اإلسكندريَّة َعَرفنا بوضوح يف م(373-328سويل )أثناسيوس الرَّمن  زمن البابا وجدير بال  كر هنا، أنه    
 مامسة قبل اعتالئه ُكرسي اإلسكندريَّة.، حيث كان البابا أثناسيوس الرَّسويل رئيسًا للشَّاألرشيدياكون، أي رئيس الشَّمامسة

 قوانني البابا ، نقرأ يفهناية القرن اخلامس امليالدي، ألنه يف ه أيضًابعد من يف كنيسة اإلسكندريَّةوهي الرُّتبة اليت ظلَّت معروفة 
يف طقس رفع خبور  من ه ه القوانني، في كر (106)يف القانون رقم  األرشيدياكونُرتبة  ، عنم(496-489) الثَّاينأثناسيوس 

يأخ  جممرة بيده، وميألها مجرًا، ويقف ُقدَّام امل بح ويرفع الَبخور أموام اإلييول    األرشيدياكونأنَّ  عشيَّة وباكر والُقدَّاس،
، ويبخِّر رئيس أمام رئيس الشَّمامسة وبعد انتهاء قراءة اإلييل املقدَّس، حيمل أحد الشَّمامسة اإلييل. املقدَّس، حىت تتم قراءته

  اهليكل.يدخلون به إىلمثَّ  ،م اإلييل املقدَّسالشَّمامسة أما

، نعرف أنَّ رئيس مشامسوة كنيسوة   (امليالدي )أوائل القرن اخلامسسوزومني خ حبسب املؤرِّلكن من جهة ُأخرى، وو
     ممَّا يرجَّح معه أن تطوُّرًا قد طرأ على الطَّقس يف ه ه اجلِّئيَّة. اإلسكندريَّة هو ال ي يقرأ فصل اإلييل املقدَّس.

ففي القانون . والبوَّاب)املرتِّل(  اإلبصالتيسُرتبيت َعَرَفت كنيسة اإلسكندريَّة أيضًا  ،القرن اخلامس امليالدي ه ا نفس هناية يفو
أرواح اهلل الكاملة  وبسبعأعمدة،  بسبعةاحلكمة دعَّمت بيتها ”نقرأ:  م(496-489) الثَّاينأثناسيوس من قوانني البابا  (4:10)

لني واملررتِّ  )القارئني( غنسطسنيواأل )اإليبودياكونني( صف مشامسةوالنِّ والشَّمامسةاألساقفة والقسوس يف البيعة، ال ين هم 
 . (7)“أعني اهلل سبع، هؤالء ال ين دعاهم زكريا ابنيوالبوَّ

خياطب نفس هو ا القوانون    - !!برغم جتاهل ُرتبة األرشيدياكون - فقط ُرَتب سبعلدعم الرَُّتب الكنسيَّة باعتبارها و
 اأُلخورى ب َتت ُرالبيعة ليست ثابتة عليك وحدك، بل بالسِّ أنَّ اأُلسُقففهل علمت اآلن أيها ”اأُلسُقف قائاًل:  (8 ،6:10)

ال ني جَلالرأس ال تستطيع أن تقول للرِّ دَّام معكم. ألنَّاليت هلا. فال ترفضوهم وال حتتقروهم بل جمِّدوهم ألهنم شركاؤكم واخُل
 ،املرتِّلأو  الشمَّاس،أو  ،ابالبوَّ اأُلسُقفل، وهك ا إذا احتقَّر ْجها ِرٌل تكون كلُّْجحاجة يل إليكما، فالرأس اليت ليست حتتها ِر

للرأس،  الضَّرورة فكما أنَّ السَّرائر؟ويناول  يرتِّلأو كيف  ؟س األبوابقدِّس وحيُرفكيف ُي .فإنه ال يستطيع أن يعمل طقوسهم
مون   تبتهواحد وواحد كُر عيون اهلل، اخدموا خدمتكم جيدًا، كلُّ سبعوأنتم أيضًا يا ...  نيَلْجاحلاجة داعية إىل الرِّك لك ف
 .“البوَّابإىل  اأُلسُقف

 أيضًا يفالرَُّتب الكنسيَّة اليت يدها  نفس ، هيم(496-489) الثَّاينأثناسيوس والرُّتب الكنسيَّة اليت وردت يف قوانني البابا 
ورد فيها ذكر  فقد، القرن اخلامس امليالدي نفس القوانني الكنسيَّة املصريَّة املنسوبة للقدِّيس باسيليوس الكبري، واليت تعود إىل

 . (8)األغنسطسني واملرتِّلني، حيث يرد ذكرهم دائمًا مع “القومة”أو يف صيغة اجلمع  “القيِّم”غري مرَّة حتت اسم  البوَّابُرتبة 

                                                                            
كما  أثناء قراءة فصل اإلييل املقدَّس تبة األرشيدياكون، برغم أنَّ نفس ه ه القوانني ت كر ما يقوم به من ممارسات طقسيَّةوهنا ال ذكر لُر -7

محاوالت مبك رة جلعل الرَُّتب الكنسيَّة سبع ُرتب والسَّبب يف ذلك هو أن ه ه القوانني تنقل من مصادر غري قبطيَّة، ك .سبق أن ذكرُت من  قليل
ب الكنسيَّة هبا، مل يدعم هو ه  ، مع االستعانة بآيات كتابيَّة، لتدعيم ه ا الرََّقم. ولكن التَّاريخ الل يتورجي لكنيسة اإلسكندريَّة، خبصوص الرَُّتفقط

رَُّتب السَّبع اإلرهاصات األوىل الستخدام الرََّقم سبعة، وذلك حىت القرن الرَّابع عشر امليالدي. ولكن يف ذات الوقت ال ينبغي أن ُنغِفل أن ه ه ال
 . وسوف أعوُد إىل ه ه اجلِّئيَّة مرَّة ُأخرى. م692امل كورة يف املنت، هي نفس الرَُّتب اليت ورد ذكرها يف القانون الرَّابع جملمع ترولو سنة 

  55، 54، 48، القوانني أرقام “مصريَّة القوانني الكنسيَّة املنسوبة للقدِّيس باسيليوس الكبري”انظر للمؤل ف:  -8
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القوانني الكنسيَّة املصريَّة املنسوبة للقدِّيس باسيليوس الكوبري،  أيضًا ، وم(496-489) الثَّاينأثناسيوس ما ت كره قوانني البابا إنَّ 
ممارسة  على التَّقليد القبطي ال ي مل يعرف وافد هو تأثري مبك ر ،القرن اخلامس امليالدييف  ،تبيت اإلبصالتيس والبوَّابُرخبصوص 

أناق، ه ه اجلِّئيَّة مورَّة   . وسوفعلى أقل تقدير القرن الرَّابع عشر امليالدي إىل حىت، نيتبَتني الرُّاَتهل -أي طقسيَّة  - فعليَّة
  ُأخرى يف هناية البحث.

ألنه ، (م662-623)بنيامني األوَّل يف الل يتورجيَّة القبطيَّة يف زمن البابا “ بطريرك”دخل لقب ، القرن السَّابع امليالديويف  
بطريرك ُيلقَّب كان ال، القرن اخلامس امليالدييف  (م444-412)عامود الدِّين  األوَّل كريلُّسزمن البابا ومن  قبل ذلك التَّاريخ، 

، هي ُرتبة البطريرك ُأخرىذكرها ُرتبة السَّابق  وهك ا أضيف إىل الرَُّتب الكنسيَّة “.رئيس األساقفة”باسم  ايف الل يتورجيَّ
 رئيس األساقفة.أو 

، من ُرَتوب كنسويَّة   ، على ما سبق ذكرهاأللفيَّة األوىل للميالدولقد استمر احلال يف كنيسة اإلسكندريَّة خالل 
 . اإلبصالتيس والبوَّابلُرتبيت  واضحةباستثناء أي ممارسة 

القرن العاشر  حىت، ألنه يف التَّقليد القبطي للمرأة الشمَّاسةأنه ال ذكر  عند ه ا احلد من حديثنا ينبغي أن نعرفو 
 ، مل يكن هناك أيُّ أثر لوجود الشمَّاسة املرأة يف الكنيسة القبطيَّة.على أقل تقدير امليالدي

 يف األلفيَّة الثَّانية للميالد • 
حيث ُعرفت ُرتبوة   ،تسع ُرَتبحلول القرون الُوسطى، ارتفع عدد الرَُّتب الكنسيَّة إىل بداية األلفيَّة الثَّانية للميالد و مع
 . والبوَّاب اإلبصالتيس تبيتُرتوارت  سرعان ما ، بينماالُقمُّصكما ُعرفت أيضًا ُرتبة  ،(9)القرن الثَّاين عشر امليالدي يف املطران

 ، املنسووب (10)“ترتيب الكهنووت ” يف كتابيف القرون الُوسطى، نقرأها  والرُّتب الكنسيَّة اليت عرفتها كنيسة اإلسكندريَّة
 ب:َتفنقرأ عن ُر - وهو يف احلقيقة كتاب يعود إىل القرون الُوسطى - (م1000-915حوايل )املقفَّع إىل األنبا ساويرس بن  خطأ

 الشَّماس. (7) األرشيدياكون. (6) القس. (5) اإليغومانوس )الُقمُّص(. (4) اأُلسُقف. (3) املطران. (2) البطريرك. (1)
 .اأُلغنسُطس (9) اإليبودياكون. (8)

وهوو   “قيِّم البيعة”يتكلَّم عن  ، بينمااإلبصالتيسمل يتكلَّم عن ُرتبة  “ترتيب الكهنوت”كتاب ال ينبغي أن ُنغِفل أنَّ و
 ولكنَّه ال يعتربه ضمن الرَُّتب الكنسيَّة.وذلك يف الَباب السَّابع عشر منه،  ، وعن أمهيَّة عمله يف الكنيسة،“البوَّاب”

الَبواب  يتكلَّم الكتاب امل كور يف  ، باعتباره عدد الرَُّتب الكنسيَّة،تسعةالرََّقم  “ترتيب الكهنوت”لكي يدعم كتاب و
يف صلوات رفع الُبخور  وذلك عد صالة الشُّكر،بعد طقس دورة الُبخور حول امل بح، بعن أمور طقسيَّة  ،منه السَّادس عشر

 ، فيقول:يف عشيَّة وباكر
وإذا فرغ األب البطريرك )من( الثَّالث صلوات؛ السَّالمة واآلباء واجلماعة، ُيسل م اجملمرة ألرشي األساقفة، أو الكوبري  ”

، وإن كان باكرًا، صالة املرضى، على العادة احلاضر، ُأسُقفًا كان أو قسيسًا، ويدعه يقول، إن كان عشيَّة، فصالة املضَّجعني
املستمرَّة. مثَّ أنَّ الكبري احلاضر ال ي َتسلَّم اجملمرة من البطريرك بعد فراغ صالته، يدور اهليكل بوالُبخور، مثَّ ينوِّل برجلوه    

 ، واألخرية مثال الصَّليب اجمليدويبخِّر اهليكل من برا ثالثة أيادي - ألنَّ الُيمىن للطُّلوع، والُيسرى للنُِّّول -الُيسرى قبل الُيمىن 
 .صاروا تسعةدفوع،  من الشَّرق إىل الغرب، ثالث

، ُيقدِّمهم الكاهن للبطريرك، لُيقدِّمهم للرَّب، تسعةأنَّ كلَّ يد عن طغمة أرضيَّة، صاروا  هي، تسعة أياديوالعلَّة يف أهنم 
                                                                            

 الثَّاين عشر امليالدي.أوَّل مطران يف الكنيسة القبطيَّة هو األنبا ميخائيل مطران دمياط يف النِّصف الثَّاين من القرن  -9
، Julius Assfalgيوليوس أسوفل    ساويرس ابن املقفَّع )األنبا(، كتاب ترتيب الكهنوت، كتيِّب قدمي لليتورجيَّة الكنيسة القبطيَّة، حتقيق  -10

 .م1955مطبوعات مركِّ الدِّراسات الشَّرقيَّة حلراسة األراضي املقدَّسة، القاهرة 
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الرَّب يف قبوهلم، ألنَّ البطريرك رأس الطَّغمة األرضيَّة، اليت هي عتيدة أن تصري موضع ساطانائيل  من )البطريرك( ب األبويطُل
مالُك احُلسن، ُيقدِّم التَّسبيح للرَّب. ألنَّ ه ه الطَّغمة األرضيَّة عتيدة أن تكون  ألنَّ فيها كان الشيطان مائيَّة!يف الطَّغمات السَّ

على ما تقدم  تسعة أياديواألب البطريرك رئيسها، ُيقدِّمون له الُبخور  !ر من الطَّغمات الُعلويَّة!أكث قريبة من الرَّب ُسبحانه،
 .(11)“الشَّرح ...

، على أنَّه يشري إىل طغمات الكنيسة األرضيَّة، من خالل املمارسة تسعةللرَّقم  “ترتيب الكهنوت”كتاب  وبرغم تكرار
ها طريرك، إالَّ أنَّه حياول أن يعودَّ تقدمي الُبخور لألب الب رفع الَبخور أمام اهليكل، أو يف طقس قس، كما يف طقسالفعليَّة للطَّ

ألننوا  يف الكنيسة من  البداية،  كانت معروفةفتورَّط يف الشَّرح، وأربك مفاهيم ، سبعة، ليفرض الرََّقم تسعةطغمات وليس  سبع
مسائي ، واهليكل، هو السَّماِء، حمل ُسكىن اهلل يف بيته. واملعموديَّة حتوي بالصَّالة مواء   أنَّ م بح الكنيسة هو م بح  ناطق   نعرف يقينًا

 ما يلي:   - “الكنيسة وما يتعلق هبا”وهو عن  -منه  يقول يف الَباب األوَّلولكن الكتاب امل كور  حيًا، يلد بنني هلل.
: أحدمها املعموديَّة املقدَّسة، وثانيها جيتمع فيه عدَّة فنون ومعاننسة، ... مثَّ أنَّ ه ا البيت أيضًا ُيسمَّى كنيسة، أي كا”

س، وسابعها وجوود  اهليكل املقدَّس، وثالثها املغطس، ورابعها مطهرة اخلميس الكبري، وخامسها األنبل، وسادسها جممع الُقْد
 وال ناطقة!!، ميِّتة غري حيَّة ةالسَّبع معاين احملسوسالقناديل وبيض النَّعام بينهم. هؤالء 

هلم األغنسُطس، مثَّ اإليبودياكون، مثَّ الشَّوماس، مثَّ  أوَّ، وهم أشخاص البشريَّة: سبع معاين حيَّة متحرِّكة ناطقةمثَّ يتلوها 
 السَّربعة . هؤالء (12)م واحداألرشيدياكون، مثَّ القسيس، مثَّ اإليغوماُنس، مثَّ البطريرك أو املطران أو اأُلسُقف، ألنَّ الثَّالثة ُه

 وسربعة ميِّتة غري ناطقة،  سبعة)عامودًا(، وهم  األربعة عشروقد ُعل ق باب الكنيسة على  امليِّتة! السَّبعة، غري أولكك النَّاطقني
   .(13)“حيَّة ناطقة على ما تقدَّم بيانه

، ففي احلقيقة ظلَّوت  سبع طغمات فقطلتطويع الرَُّتب الكنسيَّة إىل  “ترتيب الكهنوت”شرحه كتاب ا ر عمََّظإذًا؛ فبغض النَّ
تسع . وه ه الرَُّتب الكنسيَّة اخلمس صارت هي نفسها حبسب الطَّقس القدمي كما سبق أن ذكرُت مخس ُرَتب فقطالرَُّتب الكنسيَّة 

صارت حتوي فيهوا   ماسيَّةالشَّالبطريرك واملطران واأُلسُقف. كما أنَّ ُرتبة  كالًّ من حتوي فيها ،ُرتبة اأُلسُقفيَّة صارت ، بعد أنتبُر
حوىت الُعصوور   وهك ا؛  القس والُقمُّص. كالًّ من صارت حتوي فيها القسِّيسيَّةالشَّماس ورئيس الشَّمامسة. وأيضًا ُرتبة  كالًّ من
تب كنسويَّة،  ُر تسعتب كنسيَّة، أو ُر مخست الكنيسة القبطيَّة َفَرَع أي حىت القرن الثَّالث عشر أو الرَّابع عشر للميالد، الُوسطى،

 ممارسةني مل يكن هلما أيَّة واللتَّ ،اإلبصالتيس والبوَّاب ُرتبيت بني ه ه التِّسع ُرتب الكنسيَّة، ، وليس منتب كنسيَّةُر سبعولكن ليس 
 من داخل الطَّقس.طقسيَّة أي 

، وذلك يف امليالدي الثَّالث عشرالقرن عند ابن سباع يف ، هي نفس الرَُّتب اليت يدها ُرتب الكنسيَّة التِّسعوه ه 
يف ذكر تبخري رئيس الكهنوة  ” بعنوان: ، وهو“اجلوهرة النَّفيسة يف علوم الكنيسة”الَباب السَّادس والسِّتني من كتابه 

 :(14)، فيقول“تسعة أيادي
، على عدد مراتب تسع. مثَّ لرئيس الكهنة تسع أيادياهليكل ثالث ُدفعات، كلُّ دفعة ثالث أيادي،  )الكاهن( ويبخِّر”

إىل الطَّغمات السَّومائيَّة،   تسعةالرََّقم  ابن سباعحيث ينسب  ،تسعة وليس سبعة. وهنا يظل الرََّقم “خلإ...  املالئكة التِّسع
 الرَُّتب الكنسيَّة يف ه ا الَباب السَّادس والسِّتني. بدون ذكرو

                                                                            
 42، 41األنبا ساويرس بن املقفَّع، كتاب ترتيب الكهنوت، مرجع سابق، ص  -11
ما خيتص لكي جيعل العدد سبعة، اعترب البطريرك واملطران واأُلسُقف هم ُرتبة كنسيَّة واحدة، وهي ُرتبة اأُلسُقفيَّة. يف حني مل يعترب ذلك في -12

الُقمُّص مها يف ُرتبة القسِّيسيَّة. كما أنَّ الشَّماس ورئيس الشَّمامسة مها يف ُرتبة الشَّماسيَّة. فانظر برتبيت القسِّيسيَّة والشَّماسيَّة. ذلك ألنَّ القسيس و
 يف القورن  كيف بدأ تطويع كلَّ شيء يف الكنيسة ليخدم الرََّقم سبعة، من  ه ه القرون الوسطى. حىت طال ه ا الرََّقم عدد األسرار الكنسيَّة أيضًا

 دي.  اخلامس عشر امليال
 4األنبا ساويرس بن املقفَّع، كتاب ترتيب الكهنوت، مرجع سابق، ص  -13
األب فيكتور منصوور مسوتريح الفرنسيسوي،     الالَّتينيَّةقه ونقله إىل يوحنا بن أيب زكريا بن سباع، كتاب اجلوهرة النفيسة يف علوم الكنيسة، حقَّ -14
 193 ، ص1966يَّة، القاهرة، املسيح راسات الشرقيَّةفات املركِّ الفرنسيسكاين للدِّمؤلَّ
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امل كور،  من كتابه (15)، وذلك يف سبعة أبوابطغماتتسع الطَّغمات األرضيَّة، ي كر عن  ابن سباعوحني يتكلَّم 
 كما يلي: 

 اأُلسُقف. (7) اإليغوماُنس. (6) القسِّيس. (5) األرشيدياكون. (4) الشمَّاس. (3) اإليبودياكون. (2) األغنسُطس. (1)
 البطريرك. (9) املطران. (8)

كتواب   هَرَكو ، هو بعينه ما سبق أن َذاهللتسع طغمات كنيسة وه ا التَّقسيم األخري ال ي ي كره ابن سباع عن 
  .“ترتيب الكهنوت”

البطريرك واملطران واأُلسُقف فقط، جعل من ُرَتب  تبسبع ُرإىل  تبتسع ُرص ابن سباع الرَُّتب الكنسيَّة من قل لكي ُيو
ي كر يف الَباب السَّادس والستني أنَّ حني  فسه بنفسه،مثَّ يناقض ن .“ترتيب الكهنوت”كتاب  َرَكُرتبة واحدة، كما سبق أن َذ
يف ذكر ”يف الَباب الثَّامن والعشرين، وهو بعنوان:  سبع طغمات فقط، مثَّ جيعلهم تسع طغماتعدد الطَّغمات املالئكيَّة هم 

 ، فيقول ما يلي:“ام الكنيسة على طقوسهم ومراتبهمدَُّخ
، ومراتب على أشباه السَّمائييِّن، ألنَّ الطُّقوس السَّومائيَّة عودَّة   ه ه اخلدمة حتتاج إىل ُخدَّام كهنة ورؤساء كهنة وإنَّ”
. وذلك أنَّ أوَّل السَّبعة، املالئكة، ورؤساء املالئكة، مثَّ الرؤساء، مثَّ املسلَّطني، مثَّ الكراسي، مثَّ األرباب، وعدَّهتم سبعةمراتب 

سربع   هي نظري أورشليم السَّمائيَّة، ينبغي أن يكون هلوا مراتوب   مثَّ القوَّات. وك لك طغمات ُرَتب الكنيسة األرضيَّة، اليت
األغنسُطس، واإليبودياكون، والشمَّاس ال ي هو اخلادم، واألرشويدياكون، والقوس الكواهن،    م نظري ذلك. وُه طغمات

 . (16)“، ألنَّ الثَّالثة واحدواإليغوماُنس، والبطريرك أو اأُلسُقف أو املطران

 ابن سباع،، فنجد تسعةأو  مخسةبدأ يأخ  اهتمامًا أكرب من أيِّ رقم آخر للرَُّتب الكنسيَّة، سواء كان  سبعةوألنَّ الرََّقم 
ر ْكو أغفل ِذفقط. ف بَتسبع ُرلكي يطوِّع عددها إىل  ه من قبل،َرَكغمات الكنيسة، خبالف ال ي َذطَّللُيقدِّم لنا تقسيمًا آخر 

 البطريركُرتبة  َلَصُرتبَتني وليس ُرتبة واحدة، ولكن تكريسهم واحد. وَف سُقف واملطرانتبيت اأُلُر، واعترب األرشيدياكونُرتبة 
 .(17)، يرأسهم البطريرك!!سبعةصار العدد عن ه ه الرَُّتب السَّبع معتربًا إياه رأس الطَّغمات األرضيَّة. ف

 (4)الشَّوماس،   (3)اإليبوديواكون،   (2)اأُلغنسُطس،  (1)ب الكنسيَّة عند ابن سباع صارت: َتالسَّبع ُر أنَّ أي
 !!! وأخرج البطريرك من التَّرتيب، معتربًا إياه رأس الطَّغمات املطران. (7)اأُلسُقف،  (6)الُقمُّص،  (5)القس، 

اليت تنبأ  متَّ تكريس السَّبع طغمات الكهنوتيَّة اهليكليَّة” ، يقول ما نصُّه:من كتابه ويف هناية الَباب التَّاسع والسَّبعني
يمان احلكيم وقال: احلكمة بنت هلا بيتًا، ونصبت فيه سبعة ُعُمد. عين باحلكمة كلمة اهلل االبن األزيل، والبيت َلعنها ُس

، ال ين دعَّمووا البيوت   ب اليت تقدَّم ذكرها وتكريسهاع ُرَتع ُعُمد اليت تدعمه هي هذه السَّْبوالسَّْبمعشر املؤمنني، 
مثراين  يف احلقيقة، قد ذكر  أي أنَّه مثَّ خيصِّص الَباب الثَّمانني، لتكريس البطريرك. .(18)“اإلييليَّة والتَّعاليم اإلهليَّة ...بالوصايا 

 .األرشيدياكونُرتبة كنسيَّة، مغفاًل  تبُر

مخس  منتقليص عدد الرَُّتب الكنسيَّة ب كلُّها يف مسار واحد، هو لتُص من  الُعصور الُوسطى، دارت احملاوالت، وهك ا
لطَّقسيَّة يف صلوات رفع بشهادة املمارسة ا ،دام حىت القرن الثَّالث عشر امليالدي حبسب تقليد قدمي يف الكنيسة تسع ُرتب أو

ة فعليَّة يف ، ومل جيد له ممارسة طقسيَّمل يكن واضح املعامل ، لكي يسود تقليد آخرسبع ُرتب فقطإىل  يف ذلك الوقت، الُبخور
 .حىت ذلك الوقت القبطيَّة الكنيسة

                                                                            
يف ”، وحىت الَباب احلادي واخلمسني منه، وهو بعنوان: “يف ذكر األغنسط وشرح امسه”بدءًا من الَباب اخلامس واألربعني وهو بعنوان:  -15

 .“ذكر البطريرك واملطران واأُلسُقف ومتييِّ البطرك عليهم
  67 ص بن أيب زكريا بن سباع، مرجع سابق، يوحنَّا -16
 .“اجلوهرة النَّفيسة ... إخل”وهو ما نقرأه يف الَباب الرَّابع والسبعني وحىت التَّاسع والسبعني من كتاب  -17
  232، 231ص  بن أيب زكريا بن سباع، مرجع سابق، يوحنَّا -18
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املعروف بأحباثه يف  O.H.E. Burmesterي كر الدُّكتور بورمستر ، سبعةوعلى سبيل املثال، وبعد أن صرنا حتت نري الرََّقم 
 كر السَّوبع طغموات   أنه عثر على خمطوط يعود إىل الُعصور الُوسطى، يو تقسيمًا آخر للرَُّتب الكنسيَّة، فيقول ب القبطيَّات،
 .(19)قارئ، إيبودياكون، دياكون )مشَّاس(، قسِّيس، قمُّص، رئيس مشامسة، ُأسُقفكاآليت: 

، فحودث  من تسعة إىل سبعةوواضح  هنا مرَّة ُأخرى، كيف حاولت كتابات الُعصور الُوسطى، تقليص عدد الرَُّتب الكنسيَّة 
كما يف التَّقسيم السَّوابق   - اأُلسُقفيَّة، واعتربهتما ضمن ُرتبة املطران والبطريرك ُرتبيتارتباك ملحوظ، إذ أغفلت ه ه الكتابات ذكر 

 مها ُرتبتان يف الكنيسة، برغم أهنما يندرجان حتوت درجوة   القسيس والُقمُّصيف حني أهنا مل تفعل ذلك، حني اعتربت أنَّ  -ذكره 
 .الدِّياكون واألرشيدياكوناليت يندرج حتتها  ماسيَّةالشَّ، ونفس األمر مع ُرتبة القسِّيسيَّةكنسيَّة واحدة، هي 

، ليكون هو حمور كل  شيء، حتوَّل االهتمام بتطويع أيِّ شيء، ليخدم هو ا الورََّقم أو   سبعةولسبب التَّركيِّ على الرََّقم 
انب كنسيَّة ُأخرى كوثرية.  الرَُّتب الكنسيَّة فحسب، بل يف جو عددمن األمور الطَّقسيَّة، ليس يف  مضاعفاته، فارتبكت كثري 

 أو ،السَّويديَّة عدد أعيادها  علىأو  عدد طغماهتا، علىعلى كل  شيء يف الكنيسة، سواء  الرََّقم سبعة أو مضاعفاتهِّحف ف
...  ،(21)عدد قطع مالبس اخلدمة الكهنوتيَّة لأُلسُقف على ، أو(20)عدد أواين اخلدمة املستخدمة يف اهليكل املقدَّس على

 أسرار. سبعة، فحجَّمها إىل يف القرن اخلامس عشر امليالديإخل، حىت طال عدد أسرار الكنيسة 

ُرَتوب كنسويَّة يف    تسعفيتكلَّم عن  (م1850-1936) A. Butler ألفريد بتلراملؤرِّخ ما سبق ذكره، يعود  وبرغم كل 
بالرُّتب  حاليًاتعترف الكنيسة القبطيَّة ”فيقول: الكنيسة القبطيَّة يف أواخر القرن التَّاسع عشر وأوائل القرن العشرين للميالد، 

 البطريرك، املطران، اأُلسوُقف، رئويس الكهنوة أو الُقمُّوص، القوس،     الكهنوتيَّة التَّالية يف تدرُّج مراتب النِّظام الكنسي: 
، وموقعه يلي الشمَّاس ُرتبة مساعد الشمَّاس )اإليبودياكون(. ومن الرَُّتب الواضحة ك لك األرشيدياكون، الشمَّاس، القَّارئ

وتو كر التَّعليموات   . ولكن ُرتبته ليس هلا اسم حمدَّد يف احلديث الشَّائع. ويضاف إىل ه ه الرَُّتب، ُرتبة الرَّاهب. (22)مباشرة
 .(23)“ضمن ُرتب الكنيسة بالرَّغم من أنَّ ه ين األخريين ال ُيكرَّسان بيد اأُلسُقف و)ُرتبة( البوَّاب، بة املرتِّلُرتك لك  املدوَّنة

أي أنَّ الرَُّتب الكنسيَّة اليت ي كرها بتلر عن الكنيسة القبطيَّة يف أواخر القرن التَّاسع عشر وأوائل العشرين للميالد، هي: 
 .القَّارئ مساعد الشَّماس، ، الشمَّاس،رئيس الشَّمامسةالبطريرك، املطران، اأُلسُقف، رئيس الكهنة أو الُقمُّص، القس، 

 .(24)“اإلفخولوجيون الكبري”وهو نفسه أيضًا التَّقسيم ال ي تعرفه الكنيسة البيِّنطيَّة حىت الَيوم، كما ي كر كتاب 

                                                                            
19- - Burmester, O.H.E. Khs, The Egyptian or Coptic Church, A Detailed Description of  her Liturgical Services and the Rites and 

Ceremonies Observed in the Administration of her sacraments, Publications de la Société d’Archéologie Copte. Textes et 

Documents, X, Le Caire, 1967, p. 154. 

ال ُتكَّرس.  وسبعةمنها يتم تكريسها باملريون،  سبعةأنَّ األواين املستخدمة يف اهليكل، عددها أربعة عشرة.  “ترتيب البيعة”ي كر كتاب  -20
، واحدة حتوت الصِّوينيَّة،   نيلفافَتمثال امل ود. ومن اللَّفائف املكرَّسة  والصِّينيَّة، وهو مثال القرب. اللَّوح املقدَّسوالسَّبعة اليت يتم تكريسها هي: 

 وامللعقرة مكرَّس مثال قسط املون.   والكأسخرى حتت الكأس، وهي نظري اللَّفائف يف املوت والدَّفن، وامللفوف هبا جسد سيِّدنا يف امل ود. واأُل
حرج عون  مكرَّس نظري احلجر ال ي ُد واإلبروسفارينمكرَّسة برسم التَّوزيع للنَّاس الرِّجال والنِّساء، ألهنم ال يتناولون من الكأس نظري الكهنة. 

 القرب فوق اجلسد املدفون.
 .والصَّليب، واحلامل الذي يوضع عليه الكأس، الُبخور وُدرج، واجملمرة، والطَّاسة، والكوز، املنارةوأمَّا السَّبعة غري املكرَّسة، فهي: 

 ) الحظ أهنا مضاعفات الرََّقم سبعة(. أربعة عشر عامودًاوقبة اهليكل مرفوعة على 
   15املقفَّع، كتاب ترتيب الكهنوت، مرجع سابق، ص  األنبا ساويرس بن

 ، ... إخل. 100، 91؛ ألفريد ج. بتلر، مرجع سابق، ص  175 بن أيب زكريا بن سباع، مرجع سابق، ص يوحنَّا -21
مرورًا بكتاب  ،“الكهنوتترتيب ”وهو نفس ما ي كره كتاب  الحظ هنا، أنَّه عند ه ا احلد يصل عدد الرَُّتب امل كورة إىل تسع ُرتب، -22

 إىل ديونيسيوس األريوباغي. -خطأ  - ىل أواخر القرن اخلامس، واملنسوبيعود إ، ال ي “الرَُّتب الكنسيَّة”
 235م، ص 1993، ألفريد ج. بتلر، الكنائس القبطيَّة القدمية يف مصر، اهليكة املصريَّة العامة للكتاب، ترمجة إبراهيم سالمة إبراهيم، اجلِّء الثَّاين -23
لى طبعة ثانيوة،  كتاب اإلفخولوجي الكبري، عين بتعريبه عن اليونانيَّة والسالفيَّة، وتنسيقه وتبويبه، اأُلسُقف رافائيل هواويين، وأذن بنشره وأنفق ع -24

 261-235، ص م1955متروبوليت نيويورك وسائر أمريكا الشَّماليَّة، أنطونيوس بشري، بريوت، 
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 إالَّ نادرًا مل يعرفهما التَّقليد القبطيكُرتبَتني كنسيََّتني  ،بوَّابوال )اإلبصالتيس( غياب اإلبصلُمُدس •
والقوانني الكنسيَّة املصريَّة املنسوبة للقدِّيس باسيليوس  ،قوانني البابا أثناسيوس بطريرك اإلسكندريَّة سبق أن ذكرُت أنَّ

 الرُّتبة السَّابعة. ، وهي البوَّابويعقبها ُرتبة  ،املرتِّلا ذكر ُرتبة مسبع ُرتب كنسيَّة، حيث يرد فيه الكبري، تورد

املنسوبة للقدِّيس باسيليوس الكبري، قد نقلت مون   املصريَّة قوانني البابا أثناسيوس بطريرك اإلسكندريَّة، والقوانني الكنسيَّة ولعلَّ
ني الرُّتبَتني، ضمن الرَُّتب الكنسيَّة فيها. أو نقلت من مصدر كنسي آخر، ألنَّ ما خيتص هباَت (25)(!م381-341)ذقيَّة جممع الالَّقوانني 

 .(26)كُرتب كنسيَّة مستقلَّة، أي ُرتب كنسيَّة قائمة ب اهتا، ُرتبيت املرتِّل والبوَّابالتَّقليد السِّرياين القدمي، وتقليد كنيسة روما، يعرفان 

البطريورك،  عون   ،“وإيضواح اخلدموة   مصباح الظُّلمة”يتكلَّم يف كتابه  م(1324)+ َكَبرابن  نغفل أنَّوال ينبغي أن 
واأُلسُقف، والُقمُّص، والقس، ورئيس الشَّمامسة، والشمَّاس، واإليبودياكون، واألغنسُطس، واإلبصالتيس، والبوَّاب )وال ي 

 . م(1324)+ َكَبرابن عند ب حتديد عدد طغمات الكنيسة صُعهنا، في املطرانوحيث تغيب ُرتبة  .يسميه القيِّم(

، م(1324)+ َكَبور ابن اه مبا ي كره اآلن ، وقارنَّ(7انظور ص  )ه املؤرِّخ اإليليِّي ألفريد بتلر َرَكَذ ولو ت كَّرنا ما سبق أْن
ا يف الطَّقس الفعلوي  مال وجود هلو، ل والبوَّاباملرتِّتبيت نة فقط خبصوص ُريتَّضح لنا أنَّ ابن َكَبر رمبا يتكلَّم عن تعليمات مدوَّ

لُرتبيت اإلبصالتيس أو اإلبصولُمُدس  ال يد فيها ذكرًا  -خالفًا ملا سبق ذكره  -معظم املصادر الطَّقسيَّة القدمية ذلك ألنَّ  املماَرس.
ُرتبوة   مل ُيعد ُرتبة كنسيَّة. كموا أنَّ  ، لكن“القيِّم”قائمًا حتت اسم  البوَّابظلَّ ِذكُر ذلك ألنه إن  ب الكنيسة.ضمن ُرَت والبوَّاب

 القدمية.   مل يرد ذكرها يف معظم املصادر القبطيَّة )املرتِّل(اإلبصالتيس 

سوى يف  اإلبصالتيسر ْكِذ فيها مل يردعليها خبصوص الرَُّتب الكنسيَّة،  اضَطلعت الكثرية اليت باإلضافة إىل أنَّ كلَّ املخطوطات
مل تو كر   ،وحىت ه ه املخطوطات األربعوة  للميالد.ني الرَّابع عشر واخلامس عشر تعود إىل القرَن ،(27)أربعة خمطوطات منها فقط

األغنسُطس )القارئ(، بل ورد ذكره يف مكان بعيود  جبوار ُرتبة  ، يف موقعه الصَّحيح من الرَُّتب الكنسيَّة اأُلخرى، أياإلبصالتيس
وتناولوه مون األسورار     اأُلغنسُطسامة وال زال الطَّقس القبطي احلايل يراعي ه ا التَّقليد القدمي، إذ بعد رس عن الرَُّتب الكنسيَّة.
 .“... إخل إليها دخلَت (28)مقدَّسة درجةأوَّل يا ُبينَّ، ه ه ”وصيَّة بدايتها:  األرشيدياكوناملقدَّسة، يقرأ عليه 

كُرتبوة   البووَّاب كُرتبة كنسيَّة غري شائعة يف الكنيسة القبطيَّة، مثَّ عن ُرتبة  اإلبصالتيسويف السُّطور القادمة، سأتكلَّم عن ُرتبة 
   كنسيَّة مندثرة يف الكنيسة القبطيَّة.  

 ُرتبة اإلبصالتيس كُرتبة كنسيَّة غري شائعة يف الكنيسة القبطيَّة
املورتِّلني أي اإلبصولمديِّني يف   وإن كان يعرف  - حىت الَيوم شأنه يف ذلك شأن التَّقليد البيِّنطي - القدمي التَّقليد القبطي إنَّ

يف  مثول يف الكنيسوة،  املمارسة الطَّقسيَّة الفعليَّة  يف أي ُرتبة كنسية قائمة ب اهتا ُرتبة كنسيَّة مستقلَّة.أهنم مل يكونوا الكنيسة، إالَّ 
والتَّرتيل معًا. وهو ما نراه حىت  ةأي القارئ، حتوي فيها خدميت القراء األغنسُطساأُلخرى. بل كانت ُرتبة باقي الرَُّتب الكنسيَّة 

 .أيضًا الَيوم يف الطَّقس البيِّنطي
                                                                            

والبوَّاب يف هو ا   أحد التَّواريخ اليت أعطيت لوقت انعقاد ه ا اجملمع هو هناية القرن الرَّابع أو أوائل القرن اخلامس للميالد. وعن ُرتبيت اإلبصالتيس -25
 .(43 ،22 نيالقانون انظر) الكنيسة أبواب مسؤوليَّة لإليبودياكون يعطي اجملمع ه ا أنَّ برغم ،24 ،23، 15اجملمع، انظر القوانني 

 209مرجع سابق، ص  ،“مصريَّة القوانني الكنسيَّة املنسوبة للقدِّيس باسيليوس الكبري”انظر للمؤل ف:  -26
 98)خمطوط بواريس  ”، وم1302وتارخيه  “(شرقيَّات 8774)خمطوط لندن ”، وم1333تارخيه  “طقس( 1) برقم خمطوط أنبا أنطونيوس”وهي:  -27
 .م1369-1363، وتارخيه “خمطوط مصباح الظُّلمة البن كرب”، وم1411، وتارخيه “قبطي(
. وعرَّبتوها خمطوطاتنوا إىل كلموة    “ُقْدس أو ُمقدَّس”أي  )يراتيون( ιερατειονوأصلها يف اليونانيَّة  ierationالكلمة القبطيَّة هي  -28

. “priestʼs office كهنوتيَّوة خدمة ”)يراتيكون( واليت تعين  ἱερατικονولكن بعض خمطوطاتنا اأُلخرى أوردهتا بطريق اخلطأ  .“اإلراديون”
 .“يا بينَّ ه ه أوَّل درجات الكهنوت اليت دخلت إليها ... إخل”ومن مثَّ فقد ُترمجت العبارة املوجودة يف املنت يف بعض املخطوطات إىل: 
 اإلبصالتيس. وواضح  هنا، أن ُرتبة اأُلغنسُطس هي أوَّل الرَُّتب الكنسيَّة وليست ُرتبة
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ترتيوب  ” كتواب  هو ما ي كرهفيف الطَّقس القبطي القدمي وحىت القرون الُوسطى،  ا الدَّليل الواضح على ذلك األمروأمَّ
قووانني   وترتيلاملِّمور،  ترتيلفصول من العتيقة، باإلضافة إىل  قراءة، فينسب له األغنسُطسحينما يتكلَّم عن ، “الكهنوت

 .(30)ومشاركة املرتِّلني يف ترتيلهم فيما يرتِّلروه  ،(29)التَّسريح اخلتاميَّة بعد انتهاء الصَّلوات، واليت ُتقال أثناء تقبيل الصَّليب
 .مع خدمة التَّرتيل أيضًاصول من العتيقة أو الرَّسائل، يف التَّقليد القبطي كان يشمل قراءة الف األغنسُطسفواضح  هنا أنَّ عمل 

 ،“اجلوهرة النَّفيسة يف علوم الكنيسوة ”يف كتابه ابن سباع فهم ما ي كره  ر عليهوال ي يتفَّهم جيدًا ه ا األمر، ال يعُس
مصوباح  ”يف كتابوه   م(1324)+ َكَبرابن ي كره ما  أنَّ . باإلضافة إىلكُرتبة كنسيَّة مستقلَّة املرتِّلحني ال يتحدَّث عن ُرتبة 

يتكلَّمون عن ... إخل،  (م1411) باملكتبة األهليَّة بباريس (98قبطي )ما ي كره خمطوط رقم  ، وأيضًا“وإيضاح اخلدمة الظُّلمة
 .األغنسُطس، وخيلطون بينه وبني املرتِّلأي  اإلبصالتيس

حني كان يتكلَّم عن الرِّسامات الكنسويَّة يف الكنيسوة   ف، مA. Butler  (1850-1936)ألفريد بتلر خ اإليليِّي املؤرِّ أمَّا
رأسوه،   شوعر يقص اأُلسُقف جِّءًا من  حيث اأُلغنسُطسيتكلَّم عن رسامة ف، امليالدي القبطيَّة يف أواخر القرن التَّاسع عشر

...  ة ُرتبة ُأخرىالرأس بالنِّسبة أليَّوال توجد يف القوانني الكنسيَّة القبطيَّة أيَّة أشكال ُأخرى لقص شعر ”يقول بتلر: و
بدخول اهليكل ولكنَّهم يتناولون من الُقربان املقدَّس  املرتِّل اإلبصالتيسأو  مساعد الشَّماس اإليبودياكونأو  للقارئوال ُيسمح 

 .(31)“يدفريمشه اأُلسُقف بعالمة الصَّليب ويباركه، وذلك بدون وضع ال املرتل اإلبصالتيسأمَّا قبل الشَّعب. 

وهو نفس ما يده عند  .اأُلغنسُطسيف معرض حديثه عن رسامة  اإلبصالتيسفهو ب لك يورد حديثًا عارضًا عن رسامة 
واإليبودياكون والدِّياكون واألرشويدياكون، والقوس    اأُلغنسُطسب يعرف الطَّقس البيِّنطي ُرَتالرُّوم األرثوذكس، حيث 
األغنسُطس . فهو يعترب أنَّ (32)يعرف ُرتبيت املرتِّل والبوَّاب كُرتبتني كنسيَّتني مستقلَّتنيولكنَّه ال واإليغوماُنس، واأُلسُقف. 

سوًا،  اعلم أنَّه إذا كان امُلصويَّر أناغنسط ”يف الكنيسة. ويف التَّنبيهات الطَّقسيَّة البيِّنطيَّة للرِّسامة، نقرأ:  هو القارئ أو املرتِّل
هم معًا، وُيتلى عليهم اإلفشني بصويغة  كان املتقدِّمون إىل ه ه الوظيفة كثريين، فُيصيَّرون كلُّوإذا مِّمعًا أن يكون مرتِّاًل ... 

 .(33)“إخلاجلمع ...

وهو ما بدأ  ، هي الكنيسة السِّريانيَّة.اإلبصالتيسصالة َبَرَكة ُتقال يف رسامة  القدميوالكنيسة الوحيدة اليت حفظت يف تقليدها 
 خمطوطات ما بعد القرن الثَّالث عشر، أو الرَّابع عشر للميالد. بعض يظهر يف الكنيسة القبطيَّة يف

، والسيَّما يف كنائس صعيد مصر، اإلبصالتيسيف كنيسة اإلسكندريَّة، واحد  ال يعرف ُرتبة كان هناك تقليدان  ؛من مثَّو
 املرتِّلألنَّ ُرتبة  ذلككنائس الوجه البحري ومصر القدمية.  وخصوصًا يفانية للميالد، ة الثَّمع حلول األلفيَّ يعرفها بدأ واآلخر

خمطوط  أيضًا يف ت، كما وردم(1324)+ َكَبرابن عند  توردواليت  صلواهتا الل يتورجيَّة اخلاصة هبا،من  ذلك الوقت صار هلا 
 باملكتبة األهليَّة ببواريس  (98قبطوي  )وأيضًا يف خمطوط رقم ،  (م1302تارخيه )باملكتبة الربيطانيَّة بلندن  (8774شرقيَّات )رقم 

قوانني البابوا  أمَّا ذكر ه ه الرُّتبة يف  .الُقدَّاَسني الغريغوري والكريلُّسي ذكر ه ه الرُّتبة يف باإلضافة إىل ،(34)(م1411 تارخيوه )
يف القرن اخلوامس  الكبري  الكنسيَّة املنسوبة للقدِّيس باسيليوسبطريرك اإلسكندريَّة، والقوانني  م(496-489) الثَّاينأثناسيوس 
 نقاًل عن مصادر كنسيَّة غري قبطيَّة. كانتفاألرجح أهنا  ،امليالدي

                                                                            
 للمؤل ف. “صلوات رفع الُبخور يف عشيَّة وباكر”لشرح موسَّع هل ه النُّقطة، ُيرجى الرُّجوع إىل كتاب  -29
 38ص  كتاب ترتيب الكهنوت، مرجع سابق،األنبا ساويرس بن املقفَّع،  -30
 249ألفريد ج. بتلر، مرجع سابق، ص  -31
 209، ص م1895اسطفان الدِّويهي )بطريرك أنطاكية وسائر املشرق(، منارة األقداس، بريوت،  -32
 236كتاب اإلفخولوجيون الكبري، مرجع سابق، ص  -33
 يتكلَّم ه ا املخطوط عن ُرتبة يدعوها: كبري املرتِّلني. -34
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 يف الكنيسة القبطيَّة ُرتبة البوَّاب كُرتبة كنسيَّة مندثرة
قد سقط ذكرها كليَّة اآلن من كنيسيت اإلسكندريَّة وأنطاكية، كُرتبة كنسيَّة، إالَّ أهنا ال  القيِّمأو  البوَّابإن كانت ُرتبة 

 ُرتبيت املعِِّّم واملساعدزالت معروفة حىت الَيوم يف الكنيسة األرمينيَّة وحدها بني كافة الكنائس الشَّرقيَّة اأُلخرى، باإلضافة إىل 
معروفة أيضًا من قبل، يف  البوَّابالكنسيَّة القدمية يف الكنائس الشَّرقيَّة. وقد كانت ُرتبة (، ومها أيضًا من الرَُّتب اإليبودياكون)

 .(35)التَّقليد الرُّوماين، وهو التَّقليد ال ي نقل عنه األرمن طقوس الرِّسامات الكنسيَّة

 “ترتيب الكهنوت”يف كتاب  “قيِّم الكنيسة”واجبات  
 :(36)، وصفاته وواجباته، فيقول يف ذلكالقيِّمن عه السَّابع عشر من يف الَفصلالكتاب امل كور  يتحدَّث

ن السِّرية، غري وقَّاع بلسانه، حريصًا على عرضه، ال ُيكثر من ِسأمَّا القيِّم )القائم( خبدمة البيعة، فينبغي أن يكون َح. ”..
مالزمًا الكنس والنَّظافة، وغسل القناديول   ُشرب اخلمر ألجل ضرورات البيعة. بل يستفيق على نفسه، مداومًا خدمة البيعة،

 البيعة. إىل غريبةوتعمريها. ويكون عنده يف البيعة زناد، حىت ال يدخل بنار 

واالجتهاد يف عجن الُقربان من أفخر الدَّقيق وأنقاه. وحريق الفحم من الكرمة اليابس. وال يدع أحدًا يبيت يف الكنيسة، 
استغفار. ويكون عفيفًا، متِّوجًا. وحيترز يف عجني الُقربان من أن يكون غري طاهر. ويدعو وال يأكل فيها، ألهنا بيت صالة و

القسيس يقرأ عليه املِّامري الدَّاووديَّة حال عجينه الُقربان. وحيترز يف عجينه أن يكون قوامًا جيدًا يف قوام االعتدال. وحيتورز  
 العجني، ومنُخل الدَّقيق، وأختام الُقربان. على تنظيف أواين العجني، مثل الُفَرش، والغطاء، وآنية

وه ا كلُّه مضافًا إىل حفظ أبواب البيعة حال الصَّالة والُقدَّاس، من أن يعرب ممنوع أو خمالف، أو ذئب  خاطف  من غوري  
يعمل ُشغاًل من وال )أهل( اإلميان، أو حيواٌن مثل كلب يس، أو محار سائب. ولينهض بتدبري ُشغل البيعة قبل وقت الصَّالة. 

أشغال البيعة حال الصَّالة، لئالَّ يبدِّد عقل املصلِّني. وليشارك املصلِّني يف الصَّالة اجلامعة، ألنه نفرس  مثرل نفوسرهم،    
يه . وال يظنُّ يف نفسه أنَّ ُشغله يف الكنيسة صالة، ألنَّ الصَّالة )صالة(، والشُّغل ُشغل. وربَّما يعود عليستمطر الرَّمحة من اهلل

 من ُشغل خدمته قوتًا جسمانيًا، وال يقوم ُشغل البيعة مقام الصَّالة، ألنَّ الصَّالة ما يقوم مقامها يف غريها إالَّ هي.

من رؤساء النَّاس  م عليه به الدَّاخلون إىل البيعةده من مال البيعة. ويف كل  عيد ما ُينِعوله على قسوس البيعة ما يقوم بأَو
رة ملء املعموديَّة على والد املتعمِّد. وله ُأجرة وقود الكنيسة يف األكاليل. وله )ُأجرة( أيضوًا يف تكواليف   وأغنيائهم. وله ُأج

اجلنازة، حال دفن امليت. وله ُأجرة حريق الُقربان، لكل  من يهتم بعمل الُقربان عن نفسه. وله فتح باب البيعة يف الودُّخول  
البيعة كما جيب بنظافة وُطهر، فإنَّ ال ي هي على امسه، يعتين به. وإن  َمَدَخ ها. وإْنواخلروج على ممر األوقات، للمحتاج إلي

كان رجاًل سوءًا، وأكل شيكًا نفخة، فإنه ُيلقى يف اجلحيم ال ي ال ُيسأل عنه فيه. وأنه ُيحاسب على كول  موا ُيفورِّط يف    
 .“ن ذلكالكنيسة، حىت إىل فتيلة مشاقة السِّراج، إذا أخ ها من الكنيسة. فنعوُذ باهلل م

 بن سباع يوحنَّاعند  “قيِّم الكنيسة”واجبات 
قويِّم  ”ه حني يتحودَّث عون   كُرتبة كنسيَّة مستقلَّة، ولكنَّ املرتِّلابن سباع مل يتحدَّث عن ُرتبة سبق أن ذكرُت أنَّ     
يتحدَّث ابن سباع يف الَبواب  ف .“ترتيب الكهنوت”، ال حيسبه ضمن الرَُّتب الكنسيَّة، وهو نفس ما يده يف كتاب “الكنيسة

 ، فيقول ما يلي:“القيِّم”عن  “اجلوهرة النفيسة يف علوم الكنيسة”الثَّاين واخلمسني من كتابه 
، فإنَّ عليه حفظ أبواب البيعة، وإسراج القناديل، وكنس البيعة خال اهليكل، وعجن الُقربان، وتوالوة  القيِّموأمَّا ُرتبة ”

                                                                            
 145، ص م1968الكاثوليكي باملعادي، القاهرة، املعهد ، الشَّرقيَّة الطُّقوس، الدُّومنيكيهنري دامليس األب  -35
 44، 43ص  كتاب ترتيب الكهنوت، مرجع سابق،األنبا ساويرس بن املقفَّع،  -36

 مع إضافة اهلمِّة والشَّدَّة والتَّاء املربوطة. وتصحيح األخطاء النَّحويَّة.
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  .(37)“لُقربان، واالهتمام بالغرباء والواردين على البيعةاملِّامري لداود حال عجني ا

 امليالدي القرن احلادي عشر أواخر قيِّم كنيسة أيب سرجه مبصر القدمية يفحكاية عن 
، يف زمن حربيَّة البابوا  قيِّم كنيسة أيب سرجه مبصر القدمية، نقرأ عن امليالدي هناية القرن احلادي عشرومن تاريخ الكنيسة يف 

، وكيف امتنع عن عمل الُقربان ال ي أمره البابا أن يعمله، ألنه رأى يف ذلوك خمالفوة لقووانني    (م1102-1092)ميخائيل الرَّابع 
 ، ما يلي:  “البطاركة تاريخ”فيقول كتاب  !الكنيسة
عدَّة أيام ينتظر قدوم أنبا سنهوت )أي شونوده(،  كان األب البطريرك مقيمًا يف كنيسة السيِّدة الع راء املعلَّقة، فمكث ”

، أنَّ أنبا ميخائيول  (39)، وال وجده األب البطريرك. فلمَّا كان يف يوم اجُلمعة الثَّامن والعشرين من شهر بشنس(38)فلم حيضر
م الكهنوة  األحد، وأن ُيعِل )أي ُقربان(، ليكون جاهًِّا يوم “ذورون”قدَّم له )أي لقيِّم الكنيسة( دقيقًا كثريًا، وأمره أن يعمله 

أنوا  ’بأنه سُيقدِّس يف الكنيسة يف ذلك الَيوم. وذكر أنَّه ينوي أن جيعلها مقرًا بطريركيًا. وأوصاه أن يقول لألراخنة والشَّعب: 
ال نقبله، وال ه ا ما ال يتم علينا، و’، )وذلك( حُبكم ما حدََّثْته به نفسه. فقلُت )أي القيِّم(: ‘ُأسُقفكم، وما أبرح من عندكم

 .“صرب لنا على ُأسُقفنا إالَّ جُبرم واضح، توجب القوانني عليه فيه احُلكم ...، !

 

                                                                            
  156بن أيب زكريا بن سباع، مرجع سابق، ص  يوحنَّا -37
ُأسُقف القاهرة يف ذلك الوقت. وي كر كتاب سَير البيعة، أنه كانت بينه وبني األب البطريرك مشكلة، وكان البطريرك أنبا سنهوت هو  -38

 يداوم منعه مبخالفات خيتلقها له، وُيشرِّده عن ُكرسيه، وُيبعده عن كنائسه ... إخل.
 ش. 812بشنس  28/ م1096مايو  23وهو يوافق اجُلمعة  -39


