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قناة لوغوس بالواليات املتَّحدة األمريكيَّة
إيبارشيَّة لوس أجنلوس
لقاء على اهلواء .السَّبت  11نوفمرب 1015م
الرَّاهب القس أثناسيوس املقاري

سرّ املعموديَّة
• يف البدايات املبكِّرة من املسيحيَّة ،كان التَّغطيس يف مياه املعموديَّة جيري يف منتصف ليلة عيد الفصح (ساعة صييا
الدِّيك) ،قبل قُدَّاس العيد مباشرة .ويكشف لنا الطَّقس القبطي القدمي أنَّ بداية املراحل النِّهائيَّة ملنح املعموديَّة كانت تبدأ عقب
االنتهاء من صلوات يوم اجلُمعة العظيمة ،والذي يُدعى ”يوم االستعداد“  . Parascevesفقد نشأ ارتباط وثيق بي ققيس
املعموديَّة ،كموت وقيامة يف املسيح ،وب التَّعييد للفصح ،وهو ما ذكره أورجيانوس (152-185م) يف مقال له عن الفصيح،
كان مفقوداً ،ومت اكتشافه حديثاً( .)1كما أنَّ فترة الصَّوم اليت تسبق عيد الفصح ،كانت مناسبة لتعليم قاليب املعموديَّة حقائق
اإلميان املسيحي( .)1ومع هناية القرن اخلامس امليالدي تقريباً ،أو يف غضون السَّادس امليالدي ،بدأت املعموديَّة يف االنعزال عين
ليلة الفصح .وهي الظاهرة اليت ظهرت بوادرها يف القرن الرَّابع امليالدي ،أي ظاهرة انفصال الوحدة اللِّيتورجيَّة لالحتفال بآالم
الرَّب وقيامته معاً.
ومنذ القرن الثَّاين امليالدي وحىت الرَّابع ،أُضيف عيد العنصرة أيضاً لسبب ازدياد املراسيم الطَّقسيَّة الييت قاليت عييد
الفصح ،وألنه يف عيد العنصرة ،أظهر املسيح نفسه حياً للتَّالميذ ،وفيه أُعطيت نعمة الرُّو ال ُقدُس .ومنيذ القيرن الرَّابيع،
أُضيفت إىل هات املناسبتَ السَّابقتَ  ،عيد اإلبيفانيا ،ألنه يوم معموديَّة السيِّد املسيح له اجملد.
أمَّا كنيسة اإلسكندريَّة فتشري الوثائق القدمية فيها ،إىل أنَّها كانت متنح املعموديَّة يف عيد الفصح وعشيَّة عيد الظُّهيور
اإلهلي (الغطاس)( .)3وبدءًا من أواخر القرن العاشر امليالدي ،اختصَّ يوم األحد الذي يسبق أحد الشَّعان  ،وهو املعيرو ب
”أحد التَّناصري“ ،اختص بتعميد كثري من األقفال يف فجر هذا اليَوم.
ولكن يف حاالت الضَّرورة القُصوى ،وعند خطر املوت ،أو حبسب ما ترى الكنيسة ،كانت املعموديَّية تُمينح يف أيِّ
وقت ،ويف أيِّ مكان.
وأمَّا أقدم حُجرة معموديَّة يف الكنيسة املسيحيَّة ،فكانت يف ع دورا قبل سنة 152م( .)2وحييتف الطَّقيس القبطيي
بالتَّقليد القدمي ،بأالَّ يدخل الكاهن إىل حُجرة املعموديَّة إالَّ يف وقت تربيك مياه املعموديَّة لتتميم التَّعميد( .)5وميع شييو
معموديَّة األقفال ،اعتاد األقباط تشييد جُرن املعموديَّة ليس بقرب البهو اخلارجي للكنيسة وإىل النَّاحية البحريَّة منه ،بيل يف
1- Annick Martin, Athanase ďAlexandrie et ľEglise ďEgypte au IVe siècle (328 -373), Rome, 1996, p. 166.

 -1إنَّ احلقيقة اللِّيتورجيَّة اهلامة اليت أودُّ التَّأكيد عليها هنا ،هي أنَّ فصول القراءات الكتابيَّة اليت وُضعت يف أيام الصَّوم املقدَّس الكبري ،السيَّما
يف األسابيع اليت تقترب من عيد الفصح ،قد وُضعت بعناية ،لتعليم املوعوظ  ،قبل أن تكون فصوالً كتابيَّة تُقرأ يف اللِّيتورجيَّا .ذلك ألنَّيه مين
املعرو أنَّ فصول القراءات يف الصَّوم املقدَّس الكبري يف أيام الصَّوم من االثن إىل اجلُمعة ،عُرفت يف الكنيسة املسيحية األوىل قبيل أن يُعير
إقامة اللِّيتورجيَّة اليوميَّة قيلة أيام الصَّوم .فلم تكن إقامة اللِّيتورجيَّة قيلة أيام الصَّوم هي الطَّقس القدمي للصَّوم .أمَّا وقت هذه الفصول الكتابيَّية
فكان يف صلوات الصَّبا واملساء يف الكنيسة.
3- The Coptic Encyclopedia, 1991, p. 338.
4- ODCC, 2nd edition, p. 129 .
5- Ibid., p. 201.
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أماكن أُخرى غري حمدَّدة يف كنائسهم ،وأحياناً ضمن كنائس صغرية جانبيَّة .)2(Chapelles
ومنذ القرن الثَّاين عشر يف كنيسة مصر ،صار بناء حجرة املعموديَّة ناحية الشَّرق عن مي الكنيسة ،وهو األُسقُف الذي
وضع ققس تكريس املعموديَّة اجلديدة .فيذكر العامل الطَّقسي مشس الرِّئاسة ابن كرب (1312+م) عن تكريس املعموديَّة اجلديدة
العنوان التَّايل:
”ترتيب تكريس املعموديَّة .يُقرأ عليها ثالث أواشي خمتصَّة هبا ،وتُرشم باملريون .والذي رتَّبه أنبا بطرس أُسقُف البهنسا
يف تكريسها إذا بُنيت بناءً جيِّداً .أن يكون بناؤها يف الشَّرق عن مي البيعة ،ويُصوَّر فوقها صورة يوحنَّا املعمِّد وهو يعمِّد سيِّدنا
له اجملد  .)7(“...ويذكر العامل الطَّقسي ابن َكبَر (1312+م) أن تُحف املعموديَّة بباب وقفل ،وتكون مكرَّسة ،وتُمي مبياء
جديد نظيف ،وتوقد حوهلا الشُّمو واملصابيح لتكون منرية(.)8
وهو نفس ما يشري إليه ققس الكنيسة القبطيَّة يف القرن اخلامس عشر حيث يذكر البابا غُربيال اخلامس (-1201
1217م) يف كتابه ”التَّرتيب الطَّقسي“ أنَّ موضع الرُّشومات اليت تسبق املعموديَّة ،هو مكان غري حُجرة املعموديَّية ذاهتيا.

فيقول” :كلُّ كنيسة هلا مكان مبفردها للرَّشم على عادهتا“(.)1

• ويعود الفضل إىل العالَّمة ترتليان (115-120م) يف وضع أوَّل حبث متكامل عن املعموديَّة املقدَّسة ،موضِّحاً أنَّ مينح
املعموديَّة يكون بغطسات ثالث يف املاء ،وواصفاً أجزاء أُخرى من الطَّقس مثل الصَّوم الذي يسبق املعموديَّة ،والسَّهر اللَّيليي
الذي يسبق ليلة املعموديَّة ،وكذا االعترا باخلطايا ،وجحد الشيطان ،واالعترا باإلميان ،ووضع اليد بعد التَّغطيس ،واللَّنب
والعسل اللَّذان يتناوهلما املُعمَّد وداللتهما الطَّقسيَّة.
• وحيدِّد القدِّيس باسيليوس الكبري (371-330م) أنَّ مصدر ققوس املعموديَّة ،هو التَّقليد ،فيقول:
[إنَّنا نبارك ماء املعموديَّة ،وزيت املسحة ،كما نبارك املعمَّد نفسه أيضاً .فأيَّة وصايا مكتوبة علَّمتنا أن نفعيل
هذا؟ أليس التَّقليد السِّري املقدَّس؟ وأيضاً الدَّهن بالزَّيت ،أيَّة كلمة يف اإلجنيل علَّمت بيه؟ وأيين ورد تغطييس
اإلنسان ثالث مرَّات؟ أيُّ كتاب جاء بكلِّ األمور الالَّزمة للعماد وجحد الشيطان ومالئكته؟ أمل يأت إلينا مين
التَّعليم السِّري الذي حاف عليه آباؤنا يف صمت دون أن يُكتب كتعليم عام ...؟ إذاً ال تبحثوا األمر بتطفُّل ،ألنَّه
كيف حيق تعميم األسرار كتابة ،هذه اليت ال يُسمح لغري املعمَّدين حىت أن يطَّلعوا عليها؟] (الرُّو القُدُس .)22:17

األمساء القدمية للمعموديَّة

تسمية املعموديَّة ب ”اخلتم“  σφραγίςهو أحد أمسائها القدمية .ولقد استخدم العهد اجلديد تعبري ”خيتم“ يف ثالثية
()11
ὕδωρ
مواضع منه إشارة إىل املعموديَّة( .)10ويدعوها القدِّيس يوستينوس الشَّهيد (125 -100م) باسم ”ماء احليياة“
 ζωῆςو”استنارة“( .)11وعند العالَّمة كليمندس اإلسكندري (115-150م) تُدعى” :نعمة“” ،اسيتنارة“” ،كمياالً“،
و”محيماً“( .)13وعند العالَّمة ترتليان (115-120م) هي” :ختم العهد اجلديد“ ،و”ختم اإلميان“( .)12ويدعوها القيدِّيس
غريغوريوس الالَّهويت” :يوم األنوار“ ،و”العطيَّة“ ،و”اخلالص“ .كما يدعوها القدِّيس باسييليوس الكيبري (371-330م)
6- Le premier dom Fernand Cabrol et le R.P. dom Henri Leclercq, Dictionaire ď archéologie chrétienne et de liturgie
(DACL), t. 2, Paris, 1925, t. 2, p. 259.

 -7خمطوط رقم (عريب  )103باملكتبة األهليَّة بباريس ،وهو كتاب مصبا الظُّلمة وإيضا اخلدمة ،البن كرب.
 -8نفس املرجع ،البَاب 15
 -1األنبا غُربيال اخلامس ،التَّرتيب الطَّقسي ،مرجع سابق ،ص 2
 -10انظر1 :كورنثوس 11 ،11:1
 -11احلوار مع تريفو13 :
 -11الدِّفا الثَّاين22 :
 -13املربِّي 12:2:1
 -12العالَّمة ترتليان de spectst, 4
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”معموديَّة اخلالص“( )15و”اخلتم الذي خيتم قلوبنا“( .)12وعند يوسابيوس القيصري ،تُدعى” :ختم الرَّب“ ( .)17وعند ذهيب
الفم (207 -327م) هي” :ختم الرُّو ال ُقدُس“( .)18وهو نفس التَّعبري الذي استخدمه القدِّيس كريلُّس األورشليمي (-315
382م) من قبل .وهذا األخري يدعوها أيضاً” :فداء األسرى“ ،و”مغفرة الذُّنوب“ ،و”موت اخلطايا“ ،و”املييالد اجلدييد
للنَّفس“ ،و”ثوب النُّور“ ،و”اخلتم املقدَّس الذي ال يُمحى“( .)11ويدعوها القدِّيس غريغورييوس النِّيسيي (315-335م)
”نعمة امليالد اجلديد“ ،و”العالمة امللكيَّة“( .)10أمَّا تعبري ”الوالدة اجلديدة“ فقد ورد كثرياً عند آباء الكنيسة كاسيم مين
أمساء املعموديَّة(.)11
ومن ب األمساء القدمية للمعموديَّة يف الصَّلوات الطَّقسيَّة للسِّ ِّر يف الكنيسة القبطيَّة” :محيم امليالد اجلديد“ ،و”اللِّبياس
غري الفاسد“ ،و”النُّور“ ،و” ُحلَّة النُّور“ ،و”ختم املسيح“.

أنواع املعموديات

( )1االستحمامات املقدَّسة يف الديانات الوثنية.
نقرأ عند العالَّمة ترتليان (115-120م) وصفاً لالستحمامات والوضوءات اليت كانت معهودة يف الدِّيانات الوثنيَّية ذات
األسرار ،وذلك يف معرض مقارنته بينها وب املعموديَّة املسيحيَّة ،فيقول:
[ ...وعلى هذا النَّحو ،يُدخلون الوثنيِّ باالستحمام إىل بعض األسرار ،كأسرار إيزيس وميترا .بل حيمليون
آهلتهم على االستحمام ،وينضحون باملاء النَّقي منازهلم وهياكلهم ،بل مُدُناً بأكملها لتطهريها .ويف أثناء األلعياب
األبولونيَّة والبيلوزيَّة يغتسلون بكثرة ،ظانِّ أنَّهم إذ ذاك يتجدَّدون وتُغفر ذنوهبم](.)11
( )2معموديَّة موسى.
يذكر القدِّيس غريغوريوس الالَّهويت ( )381-311معموديَّة موسى ،وذلك يف عظة له يف عيد الظُّهور اإلهلي (العظة رقم ،)31
فيقول عنها:
[إنَّ موسى كان يُعمِّد ،ولكن تعميده كان باملاء ،وقبل ذلك يف الغمام ويف البحر .وهذا كان رمساً فقط كما
رأى بولس الرَّسول أيضاً].
مع أنَّ موسى نفسه مل يكن يعمِّد بشهادة األسفار املقدَّسة ،ولكنَّ القدِّيس غريغوريوس يشري هنا إىل أنيوا
االغتساالت والتَّطهريات باملاء ،اليت أمر هبا ناموس موسى
( )3معموديَّة املتهوِّدين.
وهي تُسمَّى معموديَّة املتهوِّدين أو املهتدين أو الدُّخالء  . Proselyte Baptismوكانت تُمارَس احتفاالً بيدخول أحيد
األمميِّ للدِّيانة اليهوديَّة .وكان املاء فقط هو املستخدم يف ققسها .وهي معموديَّة مل ميكننا حىت اآلن اقتفياء آثارهيا األوىل
بدقَّة ،ولكن هناك من الدَّالئل ما يشري إىل أنَّها مل تبدأ قبل القرن األوَّل امليالدي ،فلم يرد ذكرها ال يف أسفار العهد القدمي وال
يف أسفار ما ب العهدين ،وال عند فيلو (13ق.م50-ب.م) وال عند يوسيفوس (101-37م) ،وهي لذلك مل تكين مبكِّيرة
 -15القدِّيس باسيليوس الكبري ،الرُّو القُدُس ،ترمجة دكتور جورج حبيب بباوي ،12:10 ،العظة  13عن املعموديَّة.
 -12نفس املرجع18:11 ،
 -17تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري ،ترمجة القُمُّص مرقس داود ،القاهرة1171 ،م2:5:2 ،
 -18عظة  3على كورنثوس الثَّانية.
 -11جملَّد 320:33
 -10جملَّد  212:22انظر :سلسلة ينابيع األرثوذكسيَّة ،معاين رشم الصَّليب ،ص 11
 -11انظر مثالً :القدِّيس باسيليوس الكبري ،الرُّو القُدُس ،مرجع سابق12:10 ،

22- Tertullien, Traité du Baptême, SC 35, V.1, p. 71- 72
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بالقدر الذي يسمح هلا بأيِّ تأثري على ققوس ومراسيم املعموديَّة املسيحيَّة( .)13وهي معموديَّة كانت تُمنح للرِّجال والنِّسياء
واألقفال والعبيد من األمم.
( )4معموديَّة يوحنَّا املعمدان.
ومعموديَّة يوحنَّا املعمدان هي غري معموديَّة الدُّخالء أو املهتدين ،إذ أنَّ القدِّيس يوحنَّا املعمدان قد مارسها لليهود كما ل ميم
أيضاً (مرقس  ،)5:1فلم تستثن أحداً ،فهي معموديَّة لكل النَّاس واألجناس ،للرِّجال ،والنِّساء ،واألقفال ،والعشَّيارين ،واجلنيود،
معموديَّة الشَّعب كلِّه ،هتيئةً لقبول املسيح.
( )5معموديَّة ربنا يف مياه األردن.
هذه هي املعموديَّة اليت صارت أساساً ملعموديَّة العهد اجلديد ،وبالتَّايل فقد أبطلت كلَّ املعموديَّات اليت سبقتها ،والرُّموز
اليت أشارت إليها ،ألنَّه حيث يتحقَّق املرموز إليه ،يبطُل الرَّمز.
( )6معموديَّة التَّالميذ.
ليس هناك فرقٌ ب معموديَّة يوحنَّا املعمدان واملعموديَّة اليت أجراها التَّالميذ قبل الصَّليب والقيامة ،ألنَّ هيذه األخيرية
أيضاً كانت للتَّوبة واالستعداد .فاملعموديَّة ال يكتمل فعلها إالَّ مبوت املسيح وقيامته ،وال تنتقل إلينا إالَّ بالرُّو ال ُقدُس اليذي
وحده يقدر أن ينقل إلينا موت املسيح وحياته وقيامته .وهذا يوضحه العالَّمة ترتليان (115-120م) بقوله:
[تالميذ املسيح عمَّدوا كخُ َّدام ،ويوحنَّا كذلك عمَّد كسابق ،فتكون معموديَّة التَّالميذ هي معموديَّة يوحنيا
نفسها ال معموديَّة أُخرى ،إذ مل توجد وال توجد معموديَّة أُخرى سوى املؤسَّسة من يسيو املسييح .وهيذه
املعموديَّة مل يكن ممكناً أن تتم وقتئذ من التَّالميذ ،ألنَّه يف ذاك الوقت مل يكن جمدُ الرَّب قد اتَّضح متاماً ،وفاعليَّية
احلميم مل تكن بعد قد تأيَّدت بآالمه وقيامته] (يف املعمودية.)11 :
( )7معموديَّة املاء والرُّوح.
وهي معموديَّة ال تكتمل إالَّ باملاء والرُّو معاً ،وليس بأيِّهما فقط.
( )8معموديَّة الدَّم أو الشَّهادة.
يقول القدِّيس باسيليوس الكبري (371-330م):
[إنَّ بعضنا نالوا املوت باجلهاد الذي عن حُ سن العبادة ،ألجل املسيح حقيقة ال إقتداءً  ،ومل حيتياجوا إىل
شيء من الرُّ سوم اليت من املاء خلالصهم ،ألنَّ هم اعتمدوا بدمهم] (إىل المفيلوشيوس عن الرُّو القُدُس .)32:15
ويف النِّهاية أُوردُ هنا صفحة من خمطوط مبكتبة دير القدِّيس أنبا مقار حتت رقم (ق /1مسلسل  ،)123يعيود إىل القيرن
السَّادس عشر ،وهو خمطوط حيوي جمموعة قوان كنسيَّة .ولكنَّ النَّاسخ دوَّن يف إحدى ورقاته تأمُّالته اخلاصة ،أنقلُ منها ما
خيتص باملعموديَّة ،موضو حديثنا فيقول:
هناك تسع معموديَّات:
األوىل :معموديَّة موسى يف السَّحاب والبحر.
الثَّانية :معموديَّة يشو بن نون عند دخوله ببين إسرائيل أرض امليعاد.
الثَّالثة :معموديَّة يوحنَّا باملاء للتَّوبة.
الرَّابعة :معموديَّة املخلِّص من يوحنَّا.
اخلامسة :معموديَّة التَّالميذ بالرُّو ال ُقدُس (يف يوم اخلمس ).
23- Cf. The Interpreter’s Dictionary of the Bible, Abingdon Press, 1962, vol. I, p. 348- 349.
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السَّادسة :دم الشُّهداء عند سفك دمائهم.
السَّابعة :دمو اخلطاة عند التَّوبة باالعترا .
الثَّامنة والتَّاسعة :معموديَّتا لبس القلنسوة (الرَّهبنة) ،واإلسكيم.
• ذهب بعض مؤرِّخي األديان إىل القول بأنَّ املعموديَّة املسيحيَّة ليست سوى استمرارٌ للعماد الذي جنده يف اليدِّيانات
الوثنيَّة ذات األسرار .ولكنَّه استنتاج ساذج اعتمد على املظهر اخلارجي فقط دون أن يبحث يف اجلوهر .فالوضوءات الوثنيَّة
ال تستند إىل حدث تارخيي ينبع وجودها وجوهرها منه ،بل هي استعمال عفوي نابع عن اقتنا اإلنسان بضيرورة التَّطهُّير
لالقتراب من اإلله ،ومن جهة أُخرى مبا توحي به قبيعة املياه ،وعالقتها املباشرة بالنَّظافة والنَّقاوة.
أمَّا ما أكسب املعموديَّة املسيحيَّة صفة مغايرة ملعموديَّات الدِّيانات الوثنيَّة ،فهو عماد السيِّد املسيح نفسه ابن اهلل يف مياه
األردن ،كحدث تارخيي خالصي إهلي أبدي ،بدأ يف مياه األردن وامتد حىت اليَوم ،يهب لكلِّ املعتمدين على مثاله باسم اآلب
واالبن والرُّو ال ُقدُس ،ميالداً جديداً من اهلل ،فيُدعى املعمَّدون على مثاله ”أبناء اهلل“ .وهذا من فم الرَّب نفسه« :املولود من
اجلسد جسد هو واملولود من الرُّو هو رو » (يوحنا  .)2:3إذاً فعلُ الرُّو ال ُقدُس يف املعموديَّة هو الذي أعطى للمعموديَّية
املسيحيَّة معناها الذي ال يوجد مثيله يف الدِّيانات الوثنيَّة ،أو أيَّة ديانات أُخرى .لذلك ففيما كانت تُكيرَّر االسيتحمامات
والوضوءات مراراً وتكراراً بال انقطا  ،تُعطى املعموديَّة املسيحيَّة مرَّة واحدة ،ألنَّها ميالدٌ حقيقيٌ كاملٌ هنائيٌ من اهلل ،وممتدٌ
فيه «الذين وُلدوا ليس من دم وال من مشيئة جسد ،وال من مشيئة رَجُل ،بل من اهلل» (يوحنا .)13:1
يؤكد
• كانت الغنوسيَّة تعلِّم أنَّ املادة شريرة ،وبالتَّايل ال جيوز أن تدخل يف األسرار ،ولكن العالَّمة ترتليان (115-120م) ال ِّ
قداسة املاء فقط كعرش للرُّو اإلهلي منذ بداية اخلليقة ،بل يؤكِّد حلول الرُّو على املياه ،واستمرار بقائه ير عليها لكي ميينح
املادة (أي املياه) قوَّة فعَّالة للتَّقديس.

شروط تتميم املعموديَّة املسيحيَّة
• األُسقُف هو الذي يتمِّم املعموديَّة ،أو من ينيبه األُسقُف من الكهنة املساعدين له يف اخلدمة وبتصريح منه ومبوافقتيه،
باستثناء سرَّي املريون والكهنوت ،اللَّذين ال ميكن تتميمهما بدونه ،حاضراً الصَّالة ورئيساً هلا .ولقد سُمح أحياناً للشَّمامسة،
أن يعمِّدوا ،مثل فيلبُّس الشمَّاس( ،)12ولكن ذلك مل يكن إالَّ لداعي ضرورة كُليَّة ،حيث يكون األُسقُف أو القس غائباً(.)15
فنقرأ يف ”املراسيم الرَّسوليَّة“ (” :)11:22:8ال يُسمح للشَّماس أن يرفع القُربان ،أو أن يعمِّد ،أو أن يبارِك صغرياً أو كبرياً“.
وحيدِّد القديس إيريناؤس (100-130م)  -أُسقُف ليون ،وأبو التَّقليد الكنسي  -حيدِّد يف كالمه من له حق التَّعميد قائالً:
[جيب اخلضو للكهنة الذين أُقيموا يف الكنيسة متسلسل حبسب اخلالفة من الرُّسُل ،وأخذوا املواهب احلقيقيَّة
مبسرَّة اآلب مع اخلالفة األُسقُفيَّة .أمَّا الباقون الذين مل ينالوا الكهنوت خبالفة رسوليَّة ،وهيم جيتمعيون خيارج
الكنيسة حيثما اتَّفق ،فيجب أن حنسبهم أناساً مشبوه وهراققة وأردياء وعُصاة ومتعجرف ومتكبِّرين ومرائ .
وأنَّهم ال يتعاقون ذلك إالَّ حمبَّة يف املديح واجملد الفارغ](.)12
• حبسب سفر أعمال الرُّسُل ،فإنَّ اإلميان البد أن يسبق املعموديَّة .وهو ما حتدث عنه آباء الكنيسة .فمثالً يقول القدِّيس
باسيليوس الكبري:
[ ...املعموديَّة واإلميان مها قريقان للخالص ،ال ميكن فصلهما .ألنَّ اإلميان يكمِّل املعموديَّية ،واملعموديَّية
 -12انظر :أعمال 38 ،13 ،11 ،8-5:2
 -15العالَّمة ترتليان ،يف املعموديَّة فصل 18
 -12ضدَّ اهلراققة 12:2
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مؤسَّسة على اإلميان ،وكالمها مؤسَّس على األقانيم الثَّالثة](.)17
فاإلميان قبل املعموديَّة ،وإن كان شرقاً للغُرباء عن الكنيسة .فهو يف معموديَّة أقفال املسيحيِّ يأيت بعد املعموديَّية ،حييث
يعتمد الطِّفل على إميان والديه ،حىت يُدرك ،فيلقَّن اإلميان .ويف مجيع احلاالت ،فإنَّ اإلميان مطلوبٌ من الكُل بعد املعموديَّة أيضاً.
فاخلتان  -وهو أبرز رموز املعموديَّة يف العهد اجلديد  -كان هو ختم العهد الذي صار ب اهلل وإبراهيم ونسله (تكيوين
 .)17وقبقاً للتَّقليد الكتايب ،كان اخلتان مُلزِماً لكلِّ ولد عرباين عندما يبلغ من العمر مثانية أيام (تكوين  .)2:11أي أنَّ دخول

الولد العرباين يف العهد مل يكن مبنيًّا على أيِّ فعل من جانبه ،بل على تدبري العناية اإلهليَّة حلياته عندما شاء اهلل له أن يولد من
أبوَين ينتميان إىل شعبه املقدَّس .فصار اخلتان بذلك هو العهد الذي اختار به اهلل هذا الولد ليصري واحداً من شيعبه قبيل أن
يدرك الولد هذا االختيار أو هذه الدَّعوة.
ولكن ما أن يصل الولد إىل سن اإلدراك حىت يُصبح اخلتان الذي اقتبله يف جسده ،وكسمة متيِّزه على غريه من النَّياس،
سبب مسؤوليَّة والتزام جتاه واجبات ملزِمة له تتناسب مع ميزة انتمائه إىل اهلل ،كعضو من أعضاء شعبه املقدَّس.
وينقل القدِّيس بولس الرَّسول يف العهد اجلديد مفهوم اخلتان كعالمة عهد ب اهلل واإلنسان نقلة جبَّارة ،يهدم هبا
اخلتان نفسه كرمز قدمي بَطُل يف العهد اجلديد عندما حلَّت املعموديَّة حملَّه (رومية )11-12:1
إنَّ ختان املسيح الذي أكمله يف نفسه ،ليكمِّل عن البشريَّة كلِّها حُكم النَّاموس ،قد أبطل اخلتان كعهد قدمي ب اهلل وشيعبه،
إذ حلَّ عهد جديد بينهما باملعموديَّة« .وبه أيضاً (أي باملسيح) ختنتم ختاناً غري مصنو بيد ،خبلع جسم خطايا البشيريَّة خبتيان
املسيح ،مدفون معه يف املعموديَّة اليت فيها أقمتم أيضاً معه بإميان عمل اهلل الذي أقامه من األموات» (كولوسي .)11 ،11:1
• وأيضاً ،الصَّوم البد أن يسبق املعموديَّة .وهو ما حتدثت عنه ”الدِّيداخي“ يف أواخر القرن األوَّل امليالدي .وكتياب
”التَّرتيب الكنسي املصري“ (أوائل القرن الثَّالث امليالدي) ،و”قوان هيبوليتس“ (القرن اخلامس) املصريَّة األصل والتَّأليف ،إىل
جانب التَّقليد اإلثيويب .فهي تشري كلُّها إىل أنَّ منح املعموديَّة ،كان يسبقه صومٌ ملدَّة يوم أو يوم يف البداية .ولكن كُتُيب
الطَّقس احلديثة يف الكنائس الشَّرقيَّة اآلن ،ال تتحدَّث عن أصوام يلزم أن ميارسها قالبو املعموديَّة ،كإعداد سابق ملعموديَّتهم.
والزالت الكنيسة القبطيَّة تُمارس سرَّ املعموديَّة يف حالة صوم للمعمِّد واملعتمد كالمها معاً.
• تُمنح املعموديَّة بغطسات ثالث يف املاء باسم الثَّالوث القدُّوس اآلب واالبن والرُّو القُيدُس .وكانيت املعموديَّية
املسيحيَّة يف الكنيسة األوىل تُمنح باسم الرَّب يسو  ،على أساس نصوص كثرية من سفر األعمال( .)18ولكن منذ هناية القرن
األوَّل املسيحي على أكثر تقدير ،أصبحت املعموديَّة تُمنح يف كلِّ مكان باسم الثَّالوث القدُّوس اآلب واالبن والرُّو ال ُقدُس.
ونقرأ عن إشارات واضحة للمعموديَّة ،من كتاب ”الدِّيداخي“ الذي متَّ تأليفه باليونانيَّة يف هناية القرن األوَّل امليالدي.
حيث يظهر أنَّ ’معموديَّة املاء والرُّوح‘ كانت متارَس منذ البداية باسم الثَّالوث القدُّوس ،وكان يسبقها أيضاً ’صَوم‘ ،ميتيد
إىل يوم أو يوم قبل املعموديَّة .كما يتَّضح أيضاً أهنا كانت ’تُمارس مبشهد من آخرين‘.
• املعموديَّة املسيحيَّة ال تُعاد مرَّة ثانية ،ألنَّها موت مع املسيح وفيه ،ملرَّة واحدة (رومية  ،)8:2وقيامة معه كلَّ ح  .فهي
مسة ال تُمحى أبداً( .)11ونقرأ عند القدِّيس بولس الرَّسول« :ربٌّ واحدٌ وإميانٌ واحدٌ ومعموديَّةٌ واحدةٌ» (أفسس  .)5:2ويقول
القانون ( )27من قوان الرُّسُل” :أُسقُف أو قسيس يُعمِّد ثانية من كان قد اقتبل املعموديَّة احلقيقيَّة ،أو مل يعمِّد من تدنَّس مع
غري املؤمن  ،فليُجرَّد كمستهزئ بالصَّليب ،ومبوت الرَّب ،ومل مييِّز الكهنة الكاذب “ .فال تُعاد املعموديَّة إالَّ معموديَّة اهلراققة
 -17القدِّيس باسيليوس الكبري ،الرُّو القُدُس ،مرجع سابق18:11 ،
 -18أعمال 5:11 ، 28:10 ، 38:1
 -11انظر :روميه  2-2:2؛ كولوسي 11:1؛ عربانيِّ 10:10 ،11:1 ،17:7 ،2:2
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إذ ال تُحسب معموديَّة .وظلَّت معموديَّة اهلراققة تُقلق الكنيسة حىت القرن السَّابع امليالدي.

عالقة املاء بالرُّوح يف س ّر املعموديَّة

يوجز القدِّيس باسيليوس الكبري (371-330م) معىن كون املعموديَّة باملاء والرُّو وليس بأيِّهما فقط دون اآلخر فيقول:
[أعطانا الرَّب مدبِّر حياتنا عهد املعموديَّة وجعله رمزاً للحياة واملوت .فاملياه تُكمِّل صورة املوت ،أمَّا اليرُّو
فهو يعطينا عربون احلياة .ومن هذا ميكننا أن جنيب بوضو على السؤال عن عالقة املاء بيالرُّو  ،ذليك أنَّ غايية
املعموديَّة مزدوجة:
أوَّالً :القضاء على جسد اخلطيئة لكي ال يثمر للموت (رومية 2:2؛ .)5:7
ثانياً :احلياة بالرُّو اليت تُثمر القداسة (رومية .)11:2
وحيدث هذا عندما تتقبَّل املياه اجلسد ،مثلما يتقبَّل القرب اجلسد ،بينما يسكب الرُّو القوَّة احمليية ،وجيدِّد نفوسينا
من موت اخلطيئة ،ويعيدنا إىل احلياة األوىل] (الرُّو القدس.)5:15
ويؤكِّد ذلك أيضاً القدِّيس كريلُّس الكبري (222-211م) فيقول:
[املياه البسيطة بعد استدعاء الرُّو واملسيح واآلب ،تتقبَّل قوَّة جديدة للتَّقديس] (.)30:3
ويقول القدِّيس يوحنَّا ذهيب الفم (207-327م):
[ملاذا تُعدُّ املياه ضروريَّة للمعموديَّة؟ وهذا بدوره يقودنا إىل سؤال آخر ،ملاذا كان التُّيراب ضيروريًّا خلليق
اإلنسان؟  ...إنَّ الدَّور الذي تقوم به املياه ضروري وال ميكن استبدال املاء بأيِّ شيء آخر  ...يف املياه يتم الدَّفن
واملوت والقيامة واحلياة .كلُّ هذه حتدث مرَّة واحدة ،عندما تغطس رؤوسنا حتت املياه كما لو كنَّا يف قيرب ]...
(عظة  15على إجنيل القدِّيس يوحنَّا).
ويقول القدِّيس غريغوريوس النَّزينزي (:)381-311
[ألنَّنا من قبيعتَ  ،أعين اجلسد والنَّفْس ،األوَّل منظور والثَّاين غري منظور ،لذلك فإنَّ التَّطهري هو أيضاً مركَّب
من املاء والرُّو  .التَّطهري املنظور باملاء للجسد ،والثَّاين املصاحب له غري منظور وال خيص اجلسيد .األوَّل ظياهر
والثَّاين خفي يطهِّر األعماق] (عظة  21على املعموديَّة).

إنَّ عمل الرُّو ال ُقدُس يف مياه املعموديَّة توضِّحه معموديَّة املسيح نفسها ،حينما حلَّ الرُّو ال ُقدُس عليه وعلى امليياه،
وهو ما جعل الكنيسة تستدعي الرُّو ال ُقدُس يف خدمة املعموديَّة .ويف ذلك يقول العالَّمة ترتليان (115-120م):
[اعتمد املسيح أعين قهَّر املاء بعماده] (ضدَّ اليهود.)8 :
ويقول القدِّيس كريلُّس األورشليمي (382-315م) أيضاً:
[عندما تنيزلون يف املاء ال تفكِّروا يف املادة اجمل َّردة ،بل تطلَّعوا إىل اخلالص بقوَّة الرُّو القُدُس .ألنَّه بدوهنما كليهما
ال ميكن أن تصريوا كامل  .فمن يعتمد باملاء وال يكون متأهِّالً للرُّو  ،ال يتقبَّل نعمة الكمال] (عظة .)2:3
ويف عظة أُخرى له يقول أيضاً:
[كما أنَّ الذي يدخل يف املاء ويُعمَّد يُغمر باملياه من كلِّ جهة ،هكذا قد اعتمد متاماً من الرُّو أيضاً .املاء يغمُر من
اخلارج ،وأمَّا الرُّو فيعمِّد النَّفس داخليًّا بال انقطا ] (عظة .)1:3
• الدَّفن يف مياه املعموديَّة ال يلغي غرائز اإلنسان ،وال يلغي جنوحها للشَّر والباقل ،إنَّما باملعموديَّية يوهيب
اإلنسان قُدرة فائقة على قبيعة البشر ،يوجِّه هبا الغريزة ناحية القداسة واحملبَّة والطَّهارة ،بعد أن كانت توجَّه خلدمة
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اجلسد والعامل .وإن تيقَّنا أنَّ سرَّ املعموديَّة املقدَّس ميتد ليشمل حياة اإلنسان كلَّها ،أدركنا يف النِّهاية أنَّيه بدايية
الطَّريق إىل اهلل ،ال هناية الطَّريق إليه.

مصادر الطَّقس اإلسكندري لسر املعموديَّة

إنَّ اآلثار السَّحيقة يف القِ َدم لطقس املعموديَّة يف كنيسة مصر ،قد حُفظت لنا يف اجملموعات القانونيَّة القبطيَّية القدميية،
واليت تشكِّل اليَوم القانون الكنسي لكال الكنيسَت القبطيَّة واإلثيوبيَّة .وهي جمموعات قانونيَّة ،مؤلَّفة من وثائق ،تسيتند إىل
أصل رسويل .ومن أهم هذه اجملموعات القانونيَّة” ،قوان الرُّسُل“ يف تقليد الكنيسة القبطيَّة ،سيواء يف نصِّيها القبطيي
الصَّعيدي ،أو القبطي البحريي ،أو العريب بعد ذلك .وهذه القوان املذكورة هي نتاج أقدم التَّرمجات اليت قام هبيا األقبياط
جملموعة ُكتُب ،أُلِّفت أصالً باليونانيَّة ،وهي :كتاب ”الدِّيداخي“ أي ”تعليم الرُّسُل“ يف أواخير القيرن األوَّل املييالدي،
وكتاب ”التَّقليد الرَّسويل“ هليبوليتس ،يف أوائل القرن الثَّالث امليالدي( ،)30والكتاب الثَّامن من جمموعة كُتُيب ”املراسييم
الرَّسوليَّة“ يف النِّصف الثَّاين من القرن الرَّابع امليالدي.
ومن خوالجي األُسقُف سرابيون( ،)31واملعاصر للبابا أثناسيوس الرَّسويل (373-318م) ،جند به صييغة َبرَكَية جلُيرن
املعموديَّة ،وصلوات تعزمي على املوعوظ  ،وصلوات أُخرى كثرية ،حتدِّد تتابع خطوات منح املعموديَّة املقدَّسة للموعيوظ .
ويرى العامل أخيلس  M.H. Achelisأنَّ خوالجي سرابيون هو وثيقة مصريَّة أصييلة ،إذا ميا قورنيت بيالقوان املصيريَّة
 Constitutions égyptiennesإذ تعطينا انطباعاً بأنَّه توجد وثيقة أُخرى أقدم من كليهما ،قد نقلتا كلٌّ منهما عنها .وبيرغم أنَّ
صيغ املعموديَّة يف خوالجي سرابيون غري مرتَّبة إىل حدٍّ ما ،إالَّ أنَّه ميكننا أن نتعرَّ من خالهلا بسهولة على الطَّقيس املصيري
 L’ordo égyptienكما وصفته لنا الوثائق القدمية.
وتُعدُّ ”قوان هيبوليتس“ القبطيَّة ،من أهم القوان املصريَّة اليت حتوي شرحاً لطقس املعموديَّية يف القيرن السَّيادس
امليالدي .وإنَّ كتاب ”عهد الرَّب“  Le testament de notre seigneurهو قريبٌ جدًّا يف نصِّه مين ”قيوان هيبيوليتس“
املصريَّة ،بل يُظنُّ أنَّه ترمجة متأخِّرة هلا .ولقد ترمجه يعقوب الرَّهاوي (708-233م) أُسقُف الرَّها (إديسَّيا) Jaques d’Edesse
من اليونانيَّة إىل السِّريانيَّة سنة 287م .وهذه الوثيقة السِّريانيَّة اليت ترجع إىل أواخر القرن السَّابع امليالدي ،قد لعبت دوراً هاماً
يف جمموعات القوان القدمية يف نصَّيها العريب واإلثيويب كما يعتقد غالبية عُلماء اللِّيتورجيَّا .ومن مثَّ فقد أصيبح كتياب ”عهيد
الرَّب“ هو أوَّل الكُتُب الثَّمانية املرسلة على يد كليمندس ،عند كل من مقاره الرَّاهب يف جممو قوانينه ،وأيضاً أيب الربكات بين
َكبَر.
وأمَّا األمر اهلام جدًّا ،فهو اكتشا العامل األملاين أنطون بومشتارك  A. Baumstarkملخطوقية يف مكتبية الفاتيكيان
بروما( )31حتوي ترمجة عربيَّة لكتاب ”عهد الرَّب“ عن نُسخة قبطيَّة له ،يعود تارخيها إىل سنة  223للشُّهداء117 /م .وهيي
حتوي صلوات الرِّسامات ،وصلوات اإلفخارستيَّا .أمَّا ليتورجيَّة املعموديَّة فيها ،فقد حلَّ حملّها صييغة ليتورجيَّية وردت يف
هنايتها ،وهي خمتلفة عن الوثيقة السِّريانيَّة اليت ترمجها يعقوب الرَّهاوي ،والسَّابق ذكرها مباشرة ،وهي صيغة مصريَّة األصيل
متاماً ،إذ جند يف جزءٍ كبريٍ منها ،ما ميارسه الطَّقس القبطي لسرِّ املعموديَّة.
ولقد نشرها العامل بومشتارك  A. Baumestarkمع ترمجة التينيَّة هلا ،وأرجع تارخيها إىل حوايل القرن السَّادس املييالدي،
ألهنا قريبة الشَّبه جدًّا من الصِّيغ القدمية اليت تظهر يف ”التَّرتيب الكنسي املصري“  Règlement égyptienو”قوان هيبوليتس“،
 -30وهو الكتاب الذي حفظته كنيسة مصر حتت اسم ”التَّرتيب الكنسي املصري“.
 -31عثر عليه األب دميتريفسكي  M. A. Dmitrievskyيف خمطوط يوناين رقم ( )121بدير الفرا  Lavraيف جبل آثوس ،وهو خمطوط يعود إىل القيرن
احلادي عشر ،ونشره للمرَّة األوىل سنة 1812م .ومن بعده دُكتور جورج فوبرم  Dr. G. Wobberminالذي نشره سنة 1811م قبقاً لنفس املخطوط.
32- Borgia K, IV, 24.
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والقوان الكنسيَّة املصريَّة املنسوبة للقدِّيس باسيليوس الكبري( .)33أي أنَّ الطَّقس القبطي لسرِّ املعموديَّة كيان قيد اكتميل
مضمونه يف غضون القرن السَّادس امليالدي.
إنَّ ترتيب ققس املعموديَّة القبطي برغم أنَّه تشكَّل يف خطوقه العريضة منذ القرن الثَّالث والرَّابع امليالديَّ  ،إالَّ أنَّه قد
تقنَّن هنائيًّا بعد االنقسام اخللقيدوين الذي كان يف منتصف القرن اخلامس امليالدي .ومل يتسبَّب هذا االنقسام يف إحيداث أيِّ
تغيريات أساسيَّة يف التَّرتيب الطَّقسي القبطي القدمي .وإنَّ كنيسة اإلسكندريَّة كانت وال تزال تضع كلَّ فخرهيا يف أمانتيها
وحفظها لطقوسها القدمية.
لقد ظلَّ ققس املعموديَّة القبطي يُنسخ من خمطوط آلخر حىت منتصف القرن الثَّامن عشر ،عندما ظهيرت أوَّل قبعية
لطقس املعموديَّة القبطي يف روما مع ترمجة التينيَّة له ،بواسطة األنبا روفائيل الطُّوخي ،قبقاً ملخطوط ققسي مصحَّح ومُثبت
أصالته .وقبل البدء يف قباعته ،قابله مع خمطوط املطران يوسف مشعون السِّمعاين (1728-1287م)( ،)32ونشره الطُّيوخي يف
ثالثة أجزاء؛ األوَّل سنة 1721م يف تعليم املوعوظ  ،والثَّاين يف نفس السَّنة أيضاً يف املعموديَّة ،والثَّالث سنة 1750م يف سرِّ
التَّثليث .وذلك ضمن موسوعة ليتورجيَّة( .)35ويف املقدِّمة اليت وردت على رأس هذه الثَّالثة أجزاء ،أكَّيد الطُّيوخي عليى
التَّجانس التَّام ب نصِّ السِّمعاين ونصِّ املخطوط الذي أحضره من مصر.
وال نعر على وجه التَّحديد العصر الذي تثبَّت فيه كال الطَّقسَ القبطي واإلثيويب بشكليهما الذي نراه حاليًّا .ولكن
يُعترب البابا غُربيال اخلامس (1217-1201م) البطريرك اإلسكندري ال  88هو الذي أعاد صياغة الطَّقس القبطي احلايل لسيرِّ
املعموديَّة ،وذلك يف مؤلَّفه الشَّهري ”التَّرتيب الطَّقسي“ ووضع له حواشي بالعربيَّة ،وهي احلواشي الييت جنيدها يف قيبعيت
السِّمعاين والطُّوخي يف القرن السَّابع عشر امليالدي.

 -33انظر للمؤلِّف كتاب” :مصريَّة القوان الكنسيَّة املنسوبة للقدِّيس باسيليوس الكبري“.
 -32هو من أخصب املؤلِّف املسيحييِّن يف الشَّرق يف العهد العثماين .قضى معظم حياته يف مكتبة الفاتيكان ،يكتيب ويؤلِّيف وينقِّيب يف

املخطوقات .وكان ملمًّا جبميع اللُّغات الشَّرقيَّة القدمية ،وبأكثر اللُّغات احلديثة الشَّرقيَّة والغربيَّة .وال تزال مؤلَّفات السِّيمعاين مرجعياً هامياً
للباحث الشَّرقييِّن ،رغم مرور أكثر من مائيت سنة على وفاته.
35- Codex Liturgicus Ecclesiæ Universæ.

