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 قناة لوغوس بالواليات املتَّحدة األمريكيَّة
 إيبارشيَّة لوس أجنلوس

 م1015 نوفمرب 11لقاء على اهلواء. السَّبت 
 الرَّاهب القس أثناسيوس املقاري

 

 املعموديَّةسّر 

)ساعة صييا    ليلة عيد الفصح منتصف يفالتَّغطيس يف مياه املعموديَّة جيري  كان، من املسيحيَّة يف البدايات املبكِّرة• 
كانت تبدأ عقب  املعموديَّةة ملنح هائيَّبداية املراحل النِّ أنَّ القبطي القدمي الطَّقسويكشف لنا  .الدِّيك(، قبل ُقدَّاس العيد مباشرة

ارتباط وثيق بي  ققيس    فقد نشأ . Parasceves “االستعداديوم ”، والذي ُيدعى مةالعظي اجُلمعةاالنتهاء من صلوات يوم 
يف مقال له عن الفصيح،   م(152-185)أورجيانوس ، وهو ما ذكره عييد للفصحوب  التَّ كموت وقيامة يف املسيح، املعموديَّة،

كما أنَّ فترة الصَّوم اليت تسبق عيد الفصح، كانت مناسبة لتعليم قاليب املعموديَّة حقائق  .(1)حديثًااكتشافه كان مفقودًا، ومت 
بدأت املعموديَّة يف االنعزال عين   أو يف غضون السَّادس امليالدي، تقريبًا،مع هناية القرن اخلامس امليالدي و .(1)اإلميان املسيحي
اللِّيتورجيَّة لالحتفال بآالم  انفصال الوحدة ظاهرة لقرن الرَّابع امليالدي، أياليت ظهرت بوادرها يف اوهي الظاهرة  ليلة الفصح.

 الرَّب وقيامته معًا.

أيضًا لسبب ازدياد املراسيم الطَّقسيَّة الييت قاليت عييد     عيد العنصرةُأضيف  ،الرَّابعامليالدي وحىت  الثَّاينومنذ القرن 
 ،الرَّابيع ومنيذ القيرن   الفصح، وألنه يف عيد العنصرة، أظهر املسيح نفسه حيًا للتَّالميذ، وفيه ُأعطيت نعمة الرُّو  الُقُدس. 

 املسيح له اجملد.د السيِّ، ألنه يوم معموديَّة عيد اإلبيفانيا ، ابقَت  السَُّأضيفت إىل هات  املناسبَت

الظُّهيور  وعشيَّة عيد الفصح  يف عيد املعموديَّةها كانت متنح إىل أنَّ ،فيها الوثائق القدمية فتشرياإلسكندريَّة ا كنيسة أمَّ 
  أواخر القرن العاشر امليالدي، اختصَّ يوم األحد الذي يسبق أحد الشَّعان ، وهو املعيرو  ب بدًءا من و .(3))الغطاس( اإلهلي
 . يف فجر هذا الَيوم ، اختص بتعميد كثري من األقفال“أحد التَّناصري”

 ُتمينح يف أيِّ  املعموديَّية كانت أو حبسب ما ترى الكنيسة،  صوى، وعند خطر املوت،رورة الُقيف حاالت الضَّلكن و
 .مكان وقت، ويف أيِّ

القبطيي   الطَّقيس وحييتف    .(2)م152سنة قبل ورا كانت يف ع  دفة، ة يف الكنيسة املسيحيَّجرة معموديَُّحوأمَّا أقدم 
وميع شييو     .(5)عميدلتتميم التَّ املعموديَّةة إالَّ يف وقت تربيك مياه جرة املعموديَّقليد القدمي، بأالَّ يدخل الكاهن إىل ُحبالتَّ

بيل يف   ،ة منهاحية البحريَّليس بقرب البهو اخلارجي للكنيسة وإىل النَّ املعموديَّةرن اعتاد األقباط تشييد ُج ،األقفال معموديَّة

                                                                            
1- Annick Martin, Athanase ďAlexandrie et ľEglise ďEgypte au IVe siècle (328-373), Rome, 1996, p. 166. 

 السيَّماالكبري،  املقدَّس الصَّوماليت ُوضعت يف أيام  الكتابيَّةفصول القراءات  هي أنَّ ،أكيد عليها هناالتَّ أودُّاليت  اهلامة اللِّيتورجيَّةاحلقيقة  إنَّ -1
ه مين  ذلك ألنَّي  .اللِّيتورجيَّاة ُتقرأ يف لتعليم املوعوظ ، قبل أن تكون فصواًل كتابيَّ ،ُوضعت بعنايةقد يف األسابيع اليت تقترب من عيد الفصح، 

، ُعرفت يف الكنيسة املسيحية األوىل قبيل أن ُيعير    اجُلمعةإىل  االثن من  الصَّومالكبري يف أيام  املقدَّس الصَّومفصول القراءات يف  املعرو  أنَّ
ة هذه الفصول الكتابيَّي  وقتا وم. أمَّالقدمي للصَّ الطَّقسهي  الصَّومقيلة أيام  اللِّيتورجيَّةفلم تكن إقامة  الصَّوم.قيلة أيام ة اليوميَّ اللِّيتورجيَّةإقامة 

 .واملساء يف الكنيسة الصَّبا صلوات  فكان يف
3- The Coptic Encyclopedia, 1991, p. 338.  

4- ODCC, 2nd edition, p. 129 . 

5- Ibid., p. 201.  
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Chapellesة يف كنائسهم، وأحيانًا ضمن كنائس صغرية جانبيَّ دةغري حمدَّ ُأخرىأماكن 
(2). 

الذي  اأُلسُقفعن مي  الكنيسة، وهو  الشَّرقناحية  املعموديَّةحجرة صار بناء  ،عشر يف كنيسة مصر الثَّاينومنذ القرن 
اجلديدة  املعموديَّةعن تكريس  م(1312)+ئاسة ابن كرب مشس الرِّ الطَّقسياجلديدة. فيذكر العامل  املعموديَّةوضع ققس تكريس 

 ايل:العنوان التَّ
البهنسا  فُأسُقبه أنبا بطرس ة هبا، وُترشم باملريون. والذي رتَّ. ُيقرأ عليها ثالث أواشي خمتصَّاملعموديَّة تكريس ترتيب”
دنا املعمِّد وهو يعمِّد سيِّ يوحنَّاصورة  فوقهاالبيعة، وُيصوَّر عن مي   الشَّرقأن يكون بناؤها يف  .جيِّدًاإذا ُبنيت بناًء  تكريسهايف 

مبياء  وُتمي   ، مكرَّسةبباب وقفل، وتكون  املعموديَّةأن ُتحف   م(1312)+ َكَبرابن  الطَّقسيويذكر العامل  .(7)...“ له اجملد
 .(8)واملصابيح لتكون منرية الشُّمو جديد نظيف، وتوقد حوهلا 

-1201)اخلامس  ُغربياليف القرن اخلامس عشر حيث يذكر البابا  القبطيَّةوهو نفس ما يشري إليه ققس الكنيسة 
ة ذاهتيا.  جرة املعموديَّي مكان غري ُح هو املعموديَّة،شومات اليت تسبق موضع الرُّ أنَّ“ الطَّقسي التَّرتيب”يف كتابه  م(1217
 .(1)“شم على عادهتامبفردها للرَّ كنيسة هلا مكان كلُّ”فيقول: 

مينح   حًا أنَّ، موضِّاملقدَّسة املعموديَّةحبث متكامل عن  أوَّليف وضع  م(115-120)مة ترتليان العالَّويعود الفضل إىل • 
يليي  هر اللَّ، والسَّاملعموديَّةالذي يسبق  الصَّوممثل  الطَّقسمن  ُأخرىأجزاء يكون بغطسات ثالث يف املاء، وواصفًا  املعموديَّة

نب غطيس، واللَّ، وكذا االعترا  باخلطايا، وجحد الشيطان، واالعترا  باإلميان، ووضع اليد بعد التَّاملعموديَّةالذي يسبق ليلة 
 .الطَّقسيَّةذان يتناوهلما امُلعمَّد وداللتهما والعسل اللَّ

 ، فيقول:التَّقليدهو ققوس املعموديَّة،  مصدر أنَّ م(371-330)باسيليوس الكبري  القدِّيس حيدِّدو• 
متنا أن نفعيل  وصايا مكتوبة علَّ ةفأيَّ .كما نبارك املعمَّد نفسه أيضًا ،وزيت املسحة املعموديَّة،نا نبارك ماء ]إنَّ

مت بيه؟ وأيين ورد تغطييس    كلمة يف اإلجنيل علَّ أيَّةيت، هن بالزَّ؟ وأيضًا الدَّاملقدَّسري السِّ التَّقليدهذا؟ أليس 
أمل يأت إلينا مين  زمة للعماد وجحد الشيطان ومالئكته؟ األمور الالَّ كتاب جاء بكلِّ ات؟ أيُّاإلنسان ثالث مرَّ

ه ألنَّ ،لوا األمر بتطفُّإذًا ال تبحث ؟... ري الذي حاف  عليه آباؤنا يف صمت دون أن ُيكتب كتعليم عامالسِّ التَّعليم
 .(22:17 الُقُدس الرُّو )لعوا عليها؟[ كيف حيق تعميم األسرار كتابة، هذه اليت ال ُيسمح لغري املعمَّدين حىت أن يطَّ

 األمساء القدمية للمعموديَّة
يف ثالثية  “ خيتم ”ولقد استخدم العهد اجلديد تعبري  .هو أحد أمسائها القدمية σφραγίς “اخلتم”  ب املعموديَّةتسمية 

 ὕδωρ(11)“ماء احليياة ” باسم م(125 -100)الشَّهيد يوستينوس  القدِّيس هايدعوو .(10)املعموديَّةمواضع منه إشارة إىل 

ζωῆς  كمياالً ”، “اسيتنارة ”، “نعمة”دعى: ُت م(115-150) كليمندس اإلسكندري. وعند العالَّمة (11)“استنارة”و“ ،
ويدعوها القيدِّيس   .(12)“ختم اإلميان”و ،“ختم العهد اجلديد” هي: م(115-120ترتليان )وعند العالَّمة  .(13)“محيمًا”و

 م(371-330باسييليوس الكيبري )  . كما يدعوها القدِّيس “اخلالص”و ،“ةالعطيَّ”، و“يوم األنوار”غريغوريوس الالَّهويت: 
                                                                            

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.  

  البن كرب.إيضا  اخلدمة، باملكتبة األهليَّة بباريس، وهو كتاب مصبا  الظُّلمة و (103)عريب خمطوط رقم  -7
 15 الَبابنفس املرجع،  -8
  2 صمرجع سابق،  قسي،الطَّ التَّرتيب، اخلامس ُغربيال نبااأل -1

 11، 11:1كورنثوس 1انظر:  -10
   13احلوار مع تريفو:  -11
  22اين: فا  الثَّالدِّ -11
  12:2:1ي املربِّ -13
   de spectst, 4  ترتليان العالَّمة -12
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ذهيب وعند  .(17) “الرَّبختم ”وعند يوسابيوس القيصري، ُتدعى:  .(12)“الذي خيتم قلوبنا اخلتم”و (15)“اخلالص معموديَّة”
-315) األورشليمي كريلُّس. وهو نفس التَّعبري الذي استخدمه القدِّيس (18)“الُقُدس الرُّو ختم ”هي:  م(207 -327)الفم 
املييالد اجلدييد   ”و، “موت اخلطايا”و، “نوبالذُّ مغفرة”و، “فداء األسرى”من قبل. وهذا األخري يدعوها أيضًا:  م(382
 م(315-335)يسيي  غريغورييوس النِّ  القدِّيسويدعوها  .(11)“محىالذي ال ُي املقدَّساخلتم ”و، “النُّورثوب ”و، “فسللنَّ
مين   سيم كاد ورد كثريًا عند آباء الكنيسة فق “الوالدة اجلديدة”أمَّا تعبري  .(10)“ةالعالمة امللكيَّ”و، “نعمة امليالد اجلديد”

 .(11)املعموديَّةأمساء 

بياس  اللِّ”و، “محيم امليالد اجلديد” القبطيَّة:يف الكنيسة  رِّللسِّ الطَّقسيَّة الصَّلواتيف  للمعموديَّةومن ب  األمساء القدمية 
 .“ختم املسيح”، و“ُحلَّة النُّور”و ،“النُّور”و، “غري الفاسد

 املعموديات  أنواع 
 .االستحمامات املقدَّسة يف الديانات الوثنية (1)

ة ذات يانات الوثنيَّي وصفًا لالستحمامات والوضوءات اليت كانت معهودة يف الدِّ م(115-120)ترتليان  العالَّمةنقرأ عند 
 فيقول:املعموديَّة املسيحيَّة،  يف معرض مقارنته بينها وب  وذلك األسرار،

كأسرار إيزيس وميترا. بل حيمليون   ،  باالستحمام إىل بعض األسرارُيدخلون الوثنيِّ ،حوالنَّوعلى هذا  ]...
نًا بأكملها لتطهريها. ويف أثناء األلعياب  ُدقي منازهلم وهياكلهم، بل ُمآهلتهم على االستحمام، وينضحون باملاء النَّ

 .(11)[ذنوهبمدون وُتغفر يتجدَّذاك إذ  هم  أنَّظانِّ ،يغتسلون بكثرة ةة والبيلوزيَّاألبولونيَّ

 .معموديَّة موسى (2)
، (31)العظة رقم اإلهلي  الظُّهوريف عظة له يف عيد  ، وذلكموسى معموديَّة (381-311)هويت غريغوريوس الالَّ القدِّيسيذكر 
 فيقول عنها:

وهذا كان رمسًا فقط كما  البحر.د، ولكن تعميده كان باملاء، وقبل ذلك يف الغمام ويف عمِّموسى كان ُي ]إنَّ
 أيضًا[. الرَّسولرأى بولس 

غريغوريوس يشري هنا إىل أنيوا    القدِّيس ، ولكنَّاملقدَّسةد بشهادة األسفار موسى نفسه مل يكن يعمِّ مع أنَّ
 طهريات باملاء، اليت أمر هبا ناموس موسىاالغتساالت والتَّ

 .معموديَّة املتهوِّدين (3)
. وكانت ُتماَرس احتفااًل بيدخول أحيد    Proselyte Baptismخالء دين أو املهتدين أو الدُّاملتهوِّ معموديَّةى وهي ُتسمَّ

مل ميكننا حىت اآلن اقتفياء آثارهيا األوىل    معموديَّةوكان املاء فقط هو املستخدم يف ققسها. وهي  .ةيانة اليهوديَّ  للدِّاألمميِّ
امليالدي، فلم يرد ذكرها ال يف أسفار العهد القدمي وال  األوَّلها مل تبدأ قبل القرن ا يشري إىل أنَّالئل مة، ولكن هناك من الدَّبدقَّ

رة ، وهي لذلك مل تكين مبكِّي  م(101-37)يوسيفوس وال عند  ب.م(50-ق.م13)فيلو يف أسفار ما ب  العهدين، وال عند 

                                                                            
 .املعموديَّةعن  13، العظة 12:10، جورج حبيب بباويكتور ترمجة د ،الُقُدس الرُّو القدِّيس باسيليوس الكبري،  -15
   18:11نفس املرجع،  -12
  2:5:2م، 1171مرقس داود، القاهرة،  الُقمُّصتاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري، ترمجة  -17
  .الثَّانيةعلى كورنثوس  3عظة  -18
   320:33د جملَّ -11
 11، ص الصَّليبانظر: سلسلة ينابيع األرثوذكسيَّة، معاين رشم  212:22د جملَّ -10
  12:10مرجع سابق،  ،الُقُدس الرُّو القدِّيس باسيليوس الكبري، انظر مثاًل:  -11

22- Tertullien, Traité du Baptême, SC 35, V.1, p. 71- 72  
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سياء  جال والنِّكانت ُتمنح للرِّ معموديَّةوهي  .(13)املسيحيَّة ديَّةاملعموتأثري على ققوس ومراسيم  بالقدر الذي يسمح هلا بأيِّ
 واألقفال والعبيد من األمم.

 .معموديَّة يوحنَّا املعمدان (4)
املعمدان قد مارسها لليهود كما ل ميم   يوحنَّا القدِّيس خالء أو املهتدين، إذ أنَّة الدُّاملعمدان هي غري معموديَّ يوحنَّاة ومعموديَّ

واجلنيود،   ،ارينوالعشَّي  ،واألقفال ،ساءوالنِّ ،جالواألجناس، للرِّ النَّاسة لكل ، فلم تستثن أحدًا، فهي معموديَّ(5:1)مرقس أيضًا 
 هتيئًة لقبول املسيح. ،هكلِّ الشَّعبة معموديَّ

 .معموديَّة ربنا يف مياه األردن (5)
موز ات اليت سبقتها، والرُّاملعموديَّ ايل فقد أبطلت كلَّالعهد اجلديد، وبالتَّ ملعموديَّةاليت صارت أساسًا  املعموديَّةهي هذه 

 مز.ل الرَّيبُط ،ق املرموز إليهه حيث يتحقَّاليت أشارت إليها، ألنَّ

 .معموديَّة التَّالميذ (6)
هيذه األخيرية    ألنَّ ،والقيامة الصَّليبالميذ قبل ة اليت أجراها التَّعموديَّاملعمدان وامل يوحنَّا معموديَّةب   ليس هناك فرٌق

اليذي   الُقُدس بالرُّو مبوت املسيح وقيامته، وال تنتقل إلينا إالَّ  ة ال يكتمل فعلها إالَّفاملعموديَّ .وبة واالستعدادأيضًا كانت للتَّ
 بقوله: م(115-120)ترتليان  العالَّمةوحده يقدر أن ينقل إلينا موت املسيح  وحياته وقيامته. وهذا يوضحه 

يوحنيا   معموديَّةالميذ هي التَّ معموديَّةد كسابق، فتكون ا كذلك عمَّام، ويوحنَّدَّدوا كُخ]تالميذ املسيح عمَّ
وهيذه   .سة من يسيو  املسييح  سوى املؤسَّ ُأخرى معموديَّة ، إذ مل توجد وال توجدُأخرى معموديَّةنفسها ال 
ة ضح متامًا، وفاعليَّي قد اتَّ الرَّب ه يف ذاك الوقت مل يكن جمُدالميذ، ألنَّمل يكن ممكنًا أن تتم وقتئذ من التَّ املعموديَّة

 .(11)يف املعمودية: دت بآالمه وقيامته[ احلميم مل تكن بعد قد تأيَّ

 .معموديَّة املاء والرُّوح (7)
 .هما فقطمعًا، وليس بأيِّ والرُّو ال تكتمل إالَّ باملاء  وهي معموديَّة

 .معموديَّة الدَّم أو الشَّهادة (8)
 :م(371-330) الكبريباسيليوس  القدِّيسيقول 

، ومل حيتياجوا إىل  إقتداًءسن العبادة، ألجل املسيح حقيقة ال بعضنا نالوا املوت باجلهاد الذي عن ُح ]إنَّ
 .(32:15 الُقُدس الرُّو )إىل المفيلوشيوس عن هم اعتمدوا بدمهم[ سوم اليت من املاء خلالصهم، ألنَّمن الرُّ شيء

، يعيود إىل القيرن   (123/ مسلسل 1)قأنبا مقار حتت رقم  القدِّيسهنا صفحة من خمطوط مبكتبة دير  ُأورُد النِّهايةويف 
منها ما  أنقُلالته اخلاصة، اسخ دوَّن يف إحدى ورقاته تأمُّالنَّ . ولكنَّكنسيَّةعشر، وهو خمطوط حيوي جمموعة قوان   السَّادس
 موضو  حديثنا فيقول: ،ةباملعموديَّخيتص 

 ات: هناك تسع معموديَّ
 حاب والبحر.موسى يف السَّ معموديَّة: األوىل
 يشو  بن نون عند دخوله ببين إسرائيل أرض امليعاد. معموديَّة: الثَّانية
 وبة.باملاء للتَّ يوحنَّا معموديَّة: الثَّالثة
 .يوحنَّامن  املخلِّص معموديَّة: الرَّابعة

 )يف يوم اخلمس (. بالرُّو  الُقُدس التَّالميذ معموديَّةاخلامسة: 

                                                                            
23- Cf. The Interpreter’s Dictionary of the Bible, Abingdon Press, 1962, vol. I, p. 348- 349. 
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 عند سفك دمائهم. الشُّهداء: دم السَّادسة
 باالعترا . التَّوبة  اخلطاة عند : دموالسَّابعة

 هبنة(، واإلسكيم.تا لبس القلنسوة )الرَّاسعة: معموديَّامنة والتَّالثَّ

يانات للعماد الذي جنده يف اليدِّ  ليست سوى استمراٌر املسيحيَّة املعموديَّة خي األديان إىل القول بأنَّذهب بعض مؤرِّ• 
ة دون أن يبحث يف اجلوهر. فالوضوءات الوثنيَّ ذج اعتمد على املظهر اخلارجي فقطاه استنتاج سذات األسرار. ولكنَّ الوثنيَّة

ر طهُّي ال تستند إىل حدث تارخيي ينبع وجودها وجوهرها منه، بل هي استعمال عفوي نابع عن اقتنا  اإلنسان بضيرورة التَّ 
 قاوة.ظافة والنَّوعالقتها املباشرة بالنَّ ،مبا توحي به قبيعة املياه ُأخرىمن اإلله، ومن جهة  لالقتراب

يف مياه  املسيح نفسه ابن اهلل السيِّدة، فهو عماد يانات الوثنيَّات الدِّصفة مغايرة ملعموديَّ املسيحيَّة املعموديَّةا ما أكسب أمَّ
عتمدين على مثاله باسم اآلب امل يهب لكلِّ الَيوم،األردن، كحدث تارخيي خالصي إهلي أبدي، بدأ يف مياه األردن وامتد حىت 

املولود من »نفسه:  الرَّب. وهذا من فم “أبناء اهلل”دون على مثاله ميالدًا جديدًا من اهلل، فُيدعى املعمَّ الُقُدس، والرُّو واالبن 
ة ي أعطى للمعموديَّي هو الذ املعموديَّةيف  الُقُدس الرُّو  . إذًا فعُل(2:3)يوحنا  «هو رو  الرُّو اجلسد جسد هو واملولود من 

ر االسيتحمامات  . لذلك ففيما كانت ُتكيرَّ ُأخرىديانات  أيَّة، أو الوثنيَّةيانات معناها الذي ال يوجد مثيله يف الدِّ املسيحيَّة
 من اهلل، وممتٌد هنائٌي كامٌل حقيقٌي ميالٌد ألنَّهاواحدة،  مرَّة املسيحيَّة املعموديَّةوالوضوءات مرارًا وتكرارًا بال انقطا ، ُتعطى 

 .(13:1)يوحنا  «ل، بل من اهللُجالذين ُولدوا ليس من دم وال من مشيئة جسد، وال من مشيئة َر» فيه

د ال يؤكِّ م(115-120)ترتليان  العالَّمة ايل ال جيوز أن تدخل يف األسرار، ولكناملادة شريرة، وبالتَّ م أنَّة تعلِّكانت الغنوسيَّ• 
على املياه، واستمرار بقائه ير  عليها لكي ميينح   الرُّو د حلول و  اإلهلي منذ بداية اخلليقة، بل يؤكِّللرُّ قداسة املاء فقط كعرش

 قديس.فعَّالة للتَّ قوَّةاملادة )أي املياه( 

 شروط تتميم املعموديَّة املسيحيَّة
وبتصريح منه ومبوافقتيه،   املساعدين له يف اخلدمةم املعموديَّة، أو من ينيبه اأُلسُقف من الكهنة اأُلسُقف هو الذي يتمِّ •

مامسة، ولقد ُسمح أحيانًا للشَّ الة ورئيسًا هلا.ذين ال ميكن تتميمهما بدونه، حاضرًا الصَّي املريون والكهنوت، اللَّباستثناء سرَّ
. (15)أو القس غائبًا اأُلسُقفيكون ة، حيث ليَّ، ولكن ذلك مل يكن إالَّ لداعي ضرورة ُك(12)الشمَّاسس أن يعمِّدوا، مثل فيلبُّ

  “.كبريًا صغريًا أو كربان، أو أن يعمِّد، أو أن يباِرماس أن يرفع الُقال ُيسمح للشَّ” (:11:22:8) “الرَّسوليَّة املراسيم”يف نقرأ ف

 قائاًل:عميد التَّيف كالمه من له حق  حيدِّد - الكنسي التَّقليدليون، وأبو  ُأسُقف - م(100-130)القديس إيريناؤس وحيدِّد 
ة ، وأخذوا املواهب احلقيقيَّالرُُّسل]جيب اخلضو  للكهنة الذين ُأقيموا يف الكنيسة متسلسل  حبسب اخلالفة من 

ة، وهيم جيتمعيون خيارج    ا الباقون الذين مل ينالوا الكهنوت خبالفة رسوليَّة. أمَّفيَّسُقة اآلب مع اخلالفة اأُلمبسرَّ
رين ومرائ . صاة ومتعجرف  ومتكبِّفق، فيجب أن حنسبهم أناسًا مشبوه  وهراققة وأردياء وُعالكنيسة حيثما اتَّ

 .(12)ة يف املديح واجملد الفارغ[هم ال يتعاقون ذلك إالَّ حمبَّوأنَّ

آباء الكنيسة. فمثاًل يقول القدِّيس . وهو ما حتدث عنه اإلميان البد أن يسبق املعموديَّة حبسب سفر أعمال الرُُّسل، فإنَّ• 
 باسيليوس الكبري:
ة ، واملعموديَّي املعموديَّية ل اإلميان يكمِّ ألنَّ .ال ميكن فصلهما ،واإلميان مها قريقان للخالص املعموديَّة]... 

                                                                            
   38، 13، 11، 8-5:2 انظر: أعمال -12
  18فصل  املعموديَّة، يف مة ترتليانالعالَّ -15
 12:2اهلراققة  ضدَّ -12
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 .(17)[الثةس على األقانيم الثَّسة على اإلميان، وكالمها مؤسَّمؤسَّ

. فهو يف معموديَّة أقفال املسيحيِّ  يأيت بعد املعموديَّية، حييث   رباء عن الكنيسةكان شرقًا للُغ، وإن املعموديَّةفاإلميان قبل 
  أيضًا. املعموديَّةبعد  الُكلمن  مطلوٌب. ويف مجيع احلاالت، فإنَّ اإلميان ، فيلقَّن اإلمياندركوالديه، حىت ُي إميانيعتمد الطِّفل على 

)تكيوين  كان هو ختم العهد الذي صار ب  اهلل وإبراهيم ونسله  -وهو أبرز رموز املعموديَّة يف العهد اجلديد  - فاخلتان
أي أنَّ دخول  .(2:11)تكوين ولد عرباين عندما يبلغ من العمر مثانية أيام  كان اخلتان ُملِزمًا لكلِّ ،قليد الكتايبوقبقًا للتَّ .(17

حلياته عندما شاء اهلل له أن يولد من  اإلهليَّةبل على تدبري العناية  فعل من جانبه، على أيِّ ايكن مبنيًّيف العهد مل الولد العرباين 
. فصار اخلتان بذلك هو العهد الذي اختار به اهلل هذا الولد ليصري واحدًا من شيعبه قبيل أن   املقدَّسين ينتميان إىل شعبه أبَو

 وة.عهذا االختيار أو هذه الدَّالولد يدرك 

 النَّياس، زه على غريه من سمة متيِّوك ،صبح اخلتان الذي اقتبله يف جسدهولكن ما أن يصل الولد إىل سن اإلدراك حىت ُي
 .املقدَّسإىل اهلل، كعضو من أعضاء شعبه  انتمائهجتاه واجبات ملِزمة له تتناسب مع ميزة  والتزامة سبب مسؤوليَّ

يف العهد اجلديد مفهوم اخلتان كعالمة عهد ب  اهلل واإلنسان نقلة جبَّارة، يهدم هبا  الرَّسولبولس  القدِّيسوينقل 
 (11-12:1)رومية  هحملَّ املعموديَّةاخلتان نفسه كرمز قدمي َبُطل يف العهد اجلديد عندما حلَّت 

أبطل اخلتان كعهد قدمي ب  اهلل وشيعبه،   قد النَّاموس،كم ها ُحة كلِّليكمِّل عن البشريَّ ،ختان املسيح الذي أكمله يف نفسه إنَّ
ة خبتيان  وبه أيضًا )أي باملسيح( ختنتم ختانًا غري مصنو  بيد، خبلع جسم خطايا البشيريَّ »ة. إذ حلَّ عهد جديد بينهما باملعموديَّ

 .(11، 11:1)كولوسي « اتاليت فيها أقمتم أيضًا معه بإميان عمل اهلل الذي أقامه من األمو املعموديَّةاملسيح، مدفون  معه يف 

 وكتياب  يف أواخر القرن األوَّل امليالدي. “الدِّيداخي”. وهو ما حتدثت عنه الصَّوم البد أن يسبق املعموديَّةوأيضًا،  •
إىل  ،أليفاألصل والتَّ املصريَّة( القرن اخلامس) “قوان  هيبوليتس”و ،(امليالدي الثَّالثأوائل القرن ) “الكنسي املصري التَّرتيب”

ب ُتي ُكولكن ملدَّة يوم أو يوم  يف البداية.  كان يسبقه صوٌم املعموديَّة،منح  ها إىل أنَّتشري كلُّ. فهي اإلثيويب التَّقليدجانب 
 تهم.، كإعداد سابق ملعموديَّاملعموديَّةعن أصوام يلزم أن ميارسها قالبو  ، ال تتحدَّثاآلن الشَّرقيَّةاحلديثة يف الكنائس  الطَّقس

 يف حالة صوم للمعمِّد واملعتمد كالمها معًا. املعموديَّة ُتمارس سرَّ القبطيَّةوالزالت الكنيسة 

 املعموديَّية كانيت  . وُتمنح املعموديَّة بغطسات ثالث يف املاء باسم الثَّالوث القدُّوس اآلب واالبن والرُّو  الُقيُدس • 
. ولكن منذ هناية القرن (18) ، على أساس نصوص كثرية من سفر األعماليسو الرَّبيف الكنيسة األوىل ُتمنح باسم  املسيحيَّة
 الُقُدس. والرُّو اآلب واالبن  القدُّوس الثَّالوثمكان باسم  ُتمنح يف كلِّ املعموديَّةأصبحت  ،املسيحي على أكثر تقدير األوَّل

الذي متَّ تأليفه باليونانيَّة يف هناية القرن األوَّل امليالدي.  “الدِّيداخي”ونقرأ عن إشارات واضحة للمعموديَّة، من كتاب 
، ميتيد  ‘َصوم’وكان يسبقها أيضًا  ،القدُّوس كانت متاَرس منذ البداية باسم الثَّالوث ‘معموديَّة املاء والرُّوح’يظهر أنَّ حيث 

 ‘.شهد من آخرينُتمارس مب’إىل يوم أو يوم  قبل املعموديَّة. كما يتَّضح أيضًا أهنا كانت 

ح . فهي  ، وقيامة معه كلَّ(8:2)رومية  ة واحدةملرَّ ،ها موت مع املسيح وفيه، ألنَّة ثانيةة ال ُتعاد مرَّاملسيحيَّ املعموديَّة• 
ويقول  .(5:2)أفسس « واحدٌة ٌةومعموديَّ واحٌد وإمياٌن واحٌد ربٌّ»ونقرأ عند القدِّيس بولس الرَّسول:  .(11)مسة ال ُتمحى أبدًا

س مع ، أو مل يعمِّد من تدنَّاحلقيقيَّة املعموديَّةأو قسيس ُيعمِّد ثانية من كان قد اقتبل  ُأسُقف: ”الرُُّسلمن قوان   (27)القانون 
اهلراققة  ةمعموديَّإالَّ  املعموديَّةعاد فال ُت “.ز الكهنة الكاذب ، ومل مييِّالرَّبليب، ومبوت غري املؤمن ، فلُيجرَّد كمستهزئ بالصَّ

                                                                            
  18:11، مرجع سابق، الُقُدس الرُّو ، الكبري باسيليوس القدِّيس -17
   5:11،  28:10،  38:1أعمال  -18
   10:10، 11:1، 17:7، 2:2 عربانيِّ ؛ 11:1؛ كولوسي  2-2:2انظر: روميه  -11
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 .ابع امليالديقلق الكنيسة حىت القرن السَّاهلراققة ُت معموديَّةت وظلَّ معموديَّة.إذ ال ُتحسب 

 عالقة املاء بالرُّوح يف سّر املعموديَّة
 فقط دون اآلخر فيقول: هماوليس بأيِّ والرُّو باملاء  املعموديَّةمعىن كون  م(371-330)باسيليوس الكبري  يوجز القدِّيس
 اليرُّو  ا ل صورة املوت، أمَّكمِّوجعله رمزًا للحياة واملوت. فاملياه ُت املعموديَّةر حياتنا عهد مدبِّ الرَّب]أعطانا 

غايية   ، ذليك أنَّ بيالرُّو  احلياة. ومن هذا ميكننا أن جنيب بوضو  على السؤال عن عالقة املاء  فهو يعطينا عربون
 مزدوجة: املعموديَّة
 .(5:7؛ 2:2)رومية لكي ال يثمر للموت  طيئة: القضاء على جسد اخلأوَّاًل

 .(11:2)رومية ثمر القداسة اليت ُت بالرُّو ثانيًا: احلياة 
د نفوسينا  احمليية، وجيدِّ القوَّة الرُّو اجلسد، بينما يسكب ل القرب ل املياه اجلسد، مثلما يتقبَّوحيدث هذا عندما تتقبَّ

 .(5:15الرُّو  القدس) ، ويعيدنا إىل احلياة األوىل[طيئةاخل من موت

 فيقول: م(222-211)الكبري  كريلُّس القدِّيسأيضًا د ذلك ويؤكِّ
 .(30:3)[ قديسللتَّجديدة  قوَّةل تتقبَّ ،واملسيح واآلب الرُّو ]املياه البسيطة بعد استدعاء 

 : م(207-327)ذهيب الفم  يوحنَّا القدِّيسيقول و
خلليق   اراب ضيروريًّ ؟ وهذا بدوره يقودنا إىل سؤال آخر، ملاذا كان التُّي للمعموديَّةة املياه ضروريَّ ]ملاذا ُتعدُّ

فن يف املياه يتم الدَّ...  آخر شيء ور الذي تقوم به املياه ضروري وال ميكن استبدال املاء بأيِّالدَّ ... إنَّ اإلنسان؟
...[  ا يف قيرب عندما تغطس رؤوسنا حتت املياه كما لو كنَّ ،ة واحدةحتدث مرَّ هذه واملوت والقيامة واحلياة. كلُّ

 .(يوحنَّا القدِّيسعلى إجنيل  15)عظة 

 :(381-311)النَّزينزي  غريغوريوسالقدِّيس ويقول 
ب هو أيضًا مركَّ طهريالتَّ غري منظور، لذلك فإنَّ والثَّاينل منظور س، األوَّْف ، أعين اجلسد والنَّنا من قبيعَت]ألنَّ
ل ظياهر  اين املصاحب له غري منظور وال خيص اجلسيد. األوَّ طهري املنظور باملاء للجسد، والثَّ. التَّوالرُّو من املاء 

 .(املعموديَّةعلى  21)عظة ر األعماق[ اين خفي يطهِّوالثَّ

عليه وعلى امليياه،   الُقُدس الرُّو  ها، حينما حلَّاملسيح نفس معموديَّةحه توضِّ املعموديَّةيف مياه  الُقُدس الرُّو عمل  إنَّ
 :م(115-120)ترتليان  العالَّمة. ويف ذلك يقول املعموديَّةيف خدمة  الُقُدس الرُّو وهو ما جعل الكنيسة تستدعي 

 . (8اليهود:  )ضدَّر املاء بعماده[ أعين قهَّاملسيح ]اعتمد 

 أيضًا: م(382-315)األورشليمي  كريلُّس يقول القدِّيسو
ه بدوهنما كليهما . ألنَّالُقُدس الرُّو  بقوَّةعوا إىل اخلالص دة، بل تطلَّرَّاجملروا يف املادة زلون يف املاء ال تفكِّي]عندما تن

 .(2:3)عظة ل نعمة الكمال[ ال يتقبَّ ،و اًل للرُّال ميكن أن تصريوا كامل . فمن يعتمد باملاء وال يكون متأهِّ

 له يقول أيضًا: ُأخرىويف عظة 
ر من أيضًا. املاء يغُم الرُّو جهة، هكذا قد اعتمد متامًا من  باملياه من كلِّ ُيغمرالذي يدخل يف املاء وُيعمَّد  ]كما أنَّ
 .(1:3)عظة ا بال انقطا [ داخليًّ النَّفسفيعمِّد  الرُّو ا اخلارج، وأمَّ

يوهيب   باملعموديَّية ما ر والباقل، إنَّإلنسان، وال يلغي جنوحها للشَّال يلغي غرائز ا املعموديَّةفن يف مياه الدَّ• 
ه خلدمة توجَّهارة، بعد أن كانت ة والطَّه هبا الغريزة ناحية القداسة واحملبَّدرة فائقة على قبيعة البشر، يوجِّاإلنسان ُق
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ه بدايية  أنَّي  النِّهايةها، أدركنا يف ميتد ليشمل حياة اإلنسان كلَّ املقدَّسة املعموديَّ سرَّ نا أنَّوإن تيقَّ اجلسد والعامل.
 .إليه الطَّريقإىل اهلل، ال هناية  الطَّريق

 مصادر الطَّقس اإلسكندري لسر املعموديَّة
ة القدميية،  القبطيَّي  القانونيَّة قد ُحفظت لنا يف اجملموعات ،يف كنيسة مصر املعموديَّةم لطقس َدحيقة يف الِقاآلثار السَّ إنَّ

تسيتند إىل   ،مؤلَّفة من وثائق ،ةوهي جمموعات قانونيَّلكال الكنيسَت  القبطيَّة واإلثيوبيَّة.  القانون الكنسي الَيومل واليت تشكِّ
يف نصِّيها القبطيي    سيواء  القبطيَّة، يف تقليد الكنيسة “ قوان  الرُُّسل”ومن أهم هذه اجملموعات القانونيَّة،  أصل رسويل.

وهذه القوان  املذكورة هي نتاج أقدم التَّرمجات اليت قام هبيا األقبياط    صَّعيدي، أو القبطي البحريي، أو العريب بعد ذلك.ال
يف أواخير القيرن األوَّل املييالدي،     “تعليم الرُُّسل”أي  “الدِّيداخي”ُألِّفت أصاًل باليونانيَّة، وهي: كتاب  ،جملموعة ُكُتب

املراسييم  ”ب ُتي ، والكتاب الثَّامن من جمموعة ُك(30)يف أوائل القرن الثَّالث امليالدي ،هليبوليتس “الرَّسويلالتَّقليد ”وكتاب 
 يف النِّصف الثَّاين من القرن الرَّابع امليالدي. “الرَّسوليَّة

رن جُلي  َبَرَكية صييغة  ، جند به م(373-318سويل )أثناسيوس الرَّ، واملعاصر للبابا (31)ومن خوالجي اأُلسُقف سرابيون
. للموعيوظ   املقدَّسة املعموديَّةد تتابع خطوات منح حتدِّ ،كثرية ُأخرىة، وصلوات تعزمي على املوعوظ ، وصلوات املعموديَّ
ة إذا ميا قورنيت بيالقوان  املصيريَّ     ،ة أصييلة خوالجي سرابيون هو وثيقة مصريَّأنَّ  M.H. Achelisالعامل أخيلس  ويرى

Constitutions égyptiennes  منهما عنها. وبيرغم أنَّ  قد نقلتا كلٌّ ،أقدم من كليهما ُأخرىه توجد وثيقة تعطينا انطباعًا بأنَّإذ 
املصيري   الطَّقيس    من خالهلا بسهولة علىه ميكننا أن نتعرَّما، إالَّ أنَّ بة إىل حدٍّمرتَّة يف خوالجي سرابيون غري صيغ املعموديَّ

L’ordo égyptien القدمية. كما وصفته لنا الوثائق 

القبطيَّة، من أهم القوان  املصريَّة اليت حتوي شرحًا لطقس املعموديَّية يف القيرن السَّيادس     “قوان  هيبوليتس”وُتعدُّ 
 “قيوان  هيبيوليتس  ”ه مين  يف نصِّ جدًّا هو قريٌب Le testament de notre seigneur“ الرَّبعهد ”كتاب  وإنَّامليالدي. 
 Jaques d’Edesse)إديسَّيا(   ُأسُقف الرَّها م(708-233)هاوي ولقد ترمجه يعقوب الرَّ. رة هلاه ترمجة متأخِّأنَّ بل ُيظنُّة، املصريَّ
قد لعبت دورًا هامًا  ،امليالدي السَّابعاليت ترجع إىل أواخر القرن  السِّريانيَّة. وهذه الوثيقة م287سنة  السِّريانيَّةإىل  اليونانيَّةمن 

 عهيد ”صيبح كتياب   ومن مثَّ فقد أ .اللِّيتورجيَّالماء كما يعتقد غالبية ُع واإلثيويبيها العريب يف جمموعات القوان  القدمية يف نصَّ
بين   يب الربكاتاملرسلة على يد كليمندس، عند كل من مقاره الرَّاهب يف جممو  قوانينه، وأيضًا أ مانيةب الثَُّتالُك هو أوَّل “الرَّب
 َكَبر.

يف مكتبية الفاتيكيان    ةخطوقي مل A. Baumstarkالعامل األملاين أنطون بومشتارك اكتشا   وأمَّا األمر اهلام جدًّا، فهو
. وهيي  م117هداء/ للشُّ 223يعود تارخيها إىل سنة  قبطيَّة له،سخة ُنعن “ الرَّبعهد ”كتاب حتوي ترمجة عربيَّة ل (31)بروما

يف  وردت ليتورجيَّية ها صييغة  حمّل قد حلَّف ،فيها املعموديَّة . أمَّا ليتورجيَّةاوصلوات اإلفخارستيَّ ،ساماتالرِّحتوي صلوات 
ة األصيل  هي صيغة مصريَّووالسَّابق ذكرها مباشرة،  السِّريانيَّة اليت ترمجها يعقوب الرَّهاوي،وهي خمتلفة عن الوثيقة تها، هناي
  املعموديَّة. القبطي لسرِّ الطَّقسما ميارسه يف جزٍء كبرٍي منها،  إذ جند ،متامًا

املييالدي،   السَّادسهلا، وأرجع تارخيها إىل حوايل القرن  التينيَّةمع ترمجة  A. Baumestarkبومشتارك  العامل ولقد نشرها
، “قوان  هيبوليتس”و Règlement égyptien “املصريالتَّرتيب الكنسي ” يغ القدمية اليت تظهر يفمن الصِّ جدًّابه قريبة الشَّ ألهنا

                                                                            
 .“التَّرتيب الكنسي املصري”وهو الكتاب الذي حفظته كنيسة مصر حتت اسم  -30
إىل القيرن  يف جبل آثوس، وهو خمطوط يعود  Lavraبدير الفرا  (121)يف خمطوط يوناين رقم  M. A. Dmitrievskyدميتريفسكي األب  عثر عليه -31

 .قبقًا لنفس املخطوط م1811الذي نشره سنة  Dr. G. Wobberminُدكتور جورج فوبرم  . ومن بعده م1812سنة  ة األوىلونشره للمرَّ، احلادي عشر
32- Borgia K, IV, 24.  
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كيان قيد اكتميل     املعموديَّة القبطي لسرِّ الطَّقس أنَّأي  .(33)يس باسيليوس الكبريلقدِّالكنسيَّة املصريَّة املنسوبة ل قوان الو
 .امليالدي السَّادسمضمونه يف غضون القرن 

ه قد  ، إالَّ أنَّابع امليالديَّوالرَّ الثَّالثل يف خطوقه العريضة منذ القرن  تشكَّه القبطي برغم أنَّ املعموديَّةترتيب ققس  إنَّ
 هذا االنقسام يف إحيداث أيِّ  . ومل يتسبَّبس امليالديبعد االنقسام اخللقيدوين الذي كان يف منتصف القرن اخلام هنائيًّان تقنَّ

فخرهيا يف أمانتيها    كانت وال تزال تضع كلَّ اإلسكندريَّةكنيسة  . وإنَّالقبطي القدمي الطَّقسي التَّرتيبة يف تغيريات أساسيَّ
 وحفظها لطقوسها القدمية. 

ل قبعية  عندما ظهيرت أوَّ  ،عشر الثَّامنالقبطي ُينسخ من خمطوط آلخر حىت منتصف القرن  املعموديَّةققس  لقد ظلَّ
، قبقًا ملخطوط ققسي مصحَّح وُمثبت وخيروفائيل الطُّبواسطة األنبا  له، التينيَّةالقبطي يف روما مع ترمجة  املعموديَّةلطقس 
يف  الطُّيوخي  ونشره ،(32)م(1728-1287)معاين قابله مع خمطوط املطران يوسف مشعون السِّ ،وقبل البدء يف قباعتهأصالته. 

 يف سرِّ م1750الث سنة ، والثَّاملعموديَّةيف  أيضًا السَّنةاين يف نفس يف تعليم املوعوظ ، والثَّ م1721ل سنة األوَّ ؛ثالثة أجزاء
 عليى  وخيد الطُّي الثة أجزاء، أكَّي مة اليت وردت على رأس هذه الثَّ. ويف املقدِّ(35)ليتورجيَّة ثليث. وذلك ضمن موسوعةالتَّ
 املخطوط الذي أحضره من مصر. معاين ونصِّالسِّ ام ب  نصِّجانس التَّالتَّ

. ولكن احاليًّالذي نراه  ابشكليهم واإلثيويب  القبطي قَسالعصر الذي تثبَّت فيه كال الطَّ حديدوال نعر  على وجه التَّ
 القبطي احلايل لسيرِّ  الطَّقسهو الذي أعاد صياغة  88  البطريرك اإلسكندري ال م(1217-1201) اخلامس ُغربيالُيعترب البابا 
ة، وهي احلواشي الييت جنيدها يف قيبعيت    ووضع له حواشي بالعربيَّ“ قسيالطَّ التَّرتيب”هري فه الشَّ، وذلك يف مؤلَّاملعموديَّة

 .يف القرن السَّابع عشر امليالدي وخيمعاين والطُّالسِّ

                                                                            
 .“مصريَّة القوان  الكنسيَّة املنسوبة للقدِّيس باسيليوس الكبري”انظر للمؤلِّف كتاب:  -33
ب يف ف وينقِّي يكتيب ويؤلِّي   ،قضى معظم حياته يف مكتبة الفاتيكان .يف العهد العثماين الشَّرقيف  املسيحييِّنف  من أخصب املؤلِّهو  -32

مرجعيًا هاميًا   معاين فات السِّي وال تزال مؤلَّ .ةوالغربيَّ الشَّرقيَّةغات احلديثة القدمية، وبأكثر اللُّ الشَّرقيَّةغات جبميع اللُّ اكان ملمًّ. واملخطوقات
 سنة على وفاته. مائيترغم مرور أكثر من  الشَّرقييِّن،للباحث  

35- Codex Liturgicus Ecclesiæ Universæ. 


