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 العذراء القديسة مريم
 "الثانية السماءُ "

 
حســب مــا  ،أحــد أمســاء اهللا يهــ -كمــا ســبق وأشــرنا يف املقــال الســابق-الســماء  

 نعرف من األدبيات اآلرامية والعربانية الشائعة يف فرتة قبل جتسد رب اجملد.
، ن الســـماء مكـــانٌ أرنا وتصـــوُّ  .والســـماء هـــي أيضـــاً احللـــول اإلهلـــي واســـتعالن اهللا 

وفعل "برأ"؛ ألن الفعل بـرأ  "Create - خلقفعل "ىل اخللط اللغوي بني استعمال يعود إ
يعــين أيضــاً يفــدي؛ ألن اخللــق والفــداء عمــل  -عربانيــاً -فعــل بــرأ يعــين أيضــاً خلــق. ولكــن ال

خلــق "ألن اهللا يف البــدء واحــد، اخللــق بدايــة، والفــداء هــو تكميــل مــا يعجــز عنــه اإلنســان. 
فـاخللق  ،لوهيته باخللقإبل أعلن  ،أي أنه مل خيلق فقط، السماء (عربانياً مسوات) واألرض"

ف عــن اســتعمال الفعــل العــرباين ال خيتلــ واحــدٌ  معــاً نســقٌ لوهيــة اهللا وربوبيتــه مهــا إواســتعالن 
يعــين أيضــاً  -عربانيــاً -كمــا قلنــا أن الفعــل و  ،ومنــه جــاءت كلمــة "البــارئ" ،أي خلــق ،""بــرأ

أي العمـل اإلهلـي الواحـد الـذي  ،ذات النسـقيعـربان عـن  "واقتـىن ،فـدى"كما أن   ،"فدى"
 تشرح كمال العمل اإلهلي.وبأفعال متعددة  ،ميكن التعبري عنه بأكثر من كلمة

: ٥"الســماء هــي كرســي اهللا واألرض مــوطئ قدميــه" (مــىت  :* يقــول الــرب نفســه 
مال اجملـــازي "مـــوطئ ألن االســـتع ؛علـــى األرض والكرســـي أو العـــرش اإلهلـــي ثابـــتٌ  .)٣٥

أو بدقــة  ،نــه اســتقر علــى األرض تعبــرياً عــن وحدانيــة احلضــور يف كــل مكــانقدميــه" معنــاه أ
 ال يوجد مكان بدون اخلالق أو بدون اهللا. ،أكثر

جــــاء بــــه جتســــد اهللا الكلمــــة الــــذي "حيــــل فيــــه كــــل مــــلء  تعبــــريٌ  "الســــماء الثانيــــة" 
بعــد ان ُحبــل بــه بــالروح  دَ لِــووُ  ن وحــلَّ والــذي ســك ،)٩: ٢الالهــوت جســدياً" (كولوســي 

"الروح القدس  :وعندما يقول املالك للقديسة مرمي .القدس يف أحشاء البتول القديسة مرمي
فــإن الــذي قــرأ الرتمجــة الســبعينية للعهــد  ،)٣٥: ١حيــل عليــك وقــوة العلــي تظللــك" (لوقــا 



 ٣ 

عليهـــا روح الـــرب  خيمـــة االجتمـــاع الـــيت حـــلَّ حمـــل ت يـــدرك أن القديســـة مـــرمي حلَّـــ ،القـــدمي
ورد أيضـــاً عـــن ســـحابة  قـــدو  έπισκιάζιν - episkizein هـــو وظللهـــا. والفعـــل يظلـــل

وهـــو مـــا ُعـــرف يف الرتمجـــة  ،)٣٤: ٩اجملـــد اإلهلـــي يف جتلـــي الـــرب علـــى جبـــل طـــابور (لوقـــا 
ت علــى خيمــة االجتمــاع ) الــيت حلَّــ٣٥: ٤٠الســبعينية عــن ســحابة اجملــد اإلهلــي (خــروج 

 ،)٤: ٩١يضــــاً ذات الفعــــل الــــذي ورد يف (مزمــــور أومــــألت املكــــان باجملــــد اإلهلــــي. وهــــو 
ـــَك " :ولـــذلك يقـــول املزمـــور ،الـــريش النـــاعم يف جنـــاح النســـر ي" هـــ"اخلـــوايفو ِخبََواِفيـــِه يُظَلُِّل

ولكن الفعـل نفسـه يؤكـد قـوة روح  ة،.. واجلناح هنا هو القوة اإلهلي "َوَحتَْت َأْجِنَحِتِه َحتَْتِمي
 الرب اليت ختتفي وراء الكلمات البشرية.

ننــا مل نســتوعب أغربــاً يؤكــد لنــا ال زلــت أقــول وأكــرر أن التــاريخ الكنســي شــرقاً و  
: ٢ذلك احلدث التارخيي الذي مت يف ملك أوغسطس قيصر (لوقا  ،بعد جتسد اهللا الكلمة

اإلنســــانية  -واالنســــانية  ،االنســــانية -وفــــتح التــــاريخ واللغــــة والعالقــــات اإلهليــــة  ،)٧ - ١
بـــل زئـــري أســـد   ،وال زالـــت كلمـــات .بـــل كانـــت مســـتحيلة ،علـــى جمـــاالت مل تكـــن متاحـــة

 عـن نسـانية جديـدة تعـربِّ إىل لغـة إ"حاجتنـا  :ي عرب كل العصر وهـيكبادوكية النزينزي تدوّ 
 جتسد اهللا على قدر املستطاع".

فهـو كمـا تقـدم العظـة الرابعـة مـن العظـات  ،)٦: ٢عندما خيلي االبن ذاته (فيليب  
ي يفـــــوق اإلدراك يف ) اهللا غـــــري احملـــــدود الـــــذ١٠: ٤(للقـــــديس مقـــــاريوس الكبـــــري الروحيـــــة 

وهـــي ذات احلركـــة اإلهليـــة الـــيت ال تـــزال  )١( adminished Himselfصـــالحه ورمحتـــه 
 ،)١٧: ٣ذاته لكي حيـل فينـا (أفسـس   الينا غري احملدود وخيليتعمل يف حياتنا عندما يأيت

يف أحشــاء  قنوميــاً أُ بــن لــه اجملــد يســكن فهــو التواضــع اإلهلــي احلقيقــي الفــائق الــذي جيعــل اال
وهــو مــا جيعــل  ،ل ويولــد كســائر البشــربــالبتــول لكــي يأخــذ لنفســه اجلنــني الــذي ينمــو باحل

ألن السماء األوىل حيث العرش اإلهلـي مل  ؛أي القديسة مرمي ،مكان حلوله السماء الثانية
 :تكن هي استعالن املتجسد ابن اهللا

 .وته"ذاك الذي حيمل الكل بق ،حشاء مرميأه تمحل ة"بقوته اإلهلي

ينقص "أو  "يهتم باملرة"ال أو  "ال حيسب وزناً "أو  ""يالشييعين: والفعل اليوناين  A. J. Masonراجع ترمجة  )١(
 ).٥٢ص  ،١٩٩١، يونيو ترمجة مركز اآلباءمقاريوس الكبري راجع عظات القديس ( "ذاته
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 ).١٨٥: ٤ترنيمة على البشارة  –(افرام السرياين   
 :التجسد كما يقول افرام السرياينف 

 حشاء أمك قلبت املعايريأ"
 غينألن مثبت كل األنظمة جاء ودخل بنظام 

 حشائها فقرياً معوزاً أىل جاء إ
 ن منها غنياً علِ واستُ 

 ليها متواضعاً جاء إ
 شرقاً منها مُ  دَ لِ ووُ 

 ب القويحشائها احملارِ أىل جاء إ
 ".حشائها جسداً خيافأولبس يف 

راجع  ١٢ –(ترنيمة على البشارة     
The Classics of Western Spirituality  ١٣٢ص(. 

 :ألنه هكذا ينشد افرام السرياين ؛مياناحلس الروحي يرى برؤيا اإل 
 ؛الذي جعل جسدنا هيكالً  "مباركٌ 

 ".ألجل إخفاء ذاته
 ).٨٥املرجع السابق ص  –ترنيمة على البشارة (  

 :ويقول 
 وفيه بىن لنفسه ،يف احلشا الذي حلَّ  "مباركٌ 

 ،مكاناً يعيش فيه
  "وهيكًال يسكنه

 ).٨٨ - ٨٧(املرجع السابق ص   

 التجسد: Paradoxحتى نستعيد 
حســب الرتمجــة  ،حســب األصــل اليونــاين ال تعــين التنــاقض Paradoxوالكلمــة  

 ،التعلـيم احلقيقـي أو املسـتقيمتعـين  Doxa ، زكلمـةمـا هـو أبعـدتعـين  Paraبل  ،الشائعة



 ٥ 

فهــــي تعــــين مــــا يعلــــو علــــى املنطــــق البشــــري الطبيعــــي اخلاضــــع لقــــوانني املــــادة أو العالقــــات 
 يقول مار إفرام: اإلنسانية العادية، وعلى سبيل املثال

 .الشوك بإكليل لَ لِّ عندما كُ  ،"لنشكر ذاك الذي نزع شوكة اللعنة
 .مبوته املوتَ  لَ تَ لنشكر ذاك الذي قَـ 

 ؛) لكي بصمته٥٠: ٢٧لنشكر الذي كان صامتاً (مىت 
 .يعلن براءة اإلنسان

 "تحررنف ،د الذي رقد ونام يف القرب لكي يرغم الذي أسرنا على أن يناملنمجِّ 
 ).٨٧املرجع السابق ص  ٣(الرتنيمة     

 كيف قلب التجسد المعايير؟
 ينشد افرام: 

 ننا نعبد املخلوقاتأ"لقد رأى اهللا 
 جسداً خملوقاً لكي ميسكنا حنن سَ بل
 ،ن حيث تكونت عندنا هذه العادةمِ 

 ،وباجلسد الذي صنعه شفانا صانعنا
 ".حيانا خالقناأوباملخلوق 

املرجع  ٣١على البشارة راجع ص  ١٢: ٢١(ترنيمة   
 .)١٧٦السابق والنص كامًال ص 

 :طقسية وهامة، ينشد افرامكلمة  Sealوألن كلمة اخلتم  
 نسانيتناإالالهوت ختم كيانه على "

 " The Seal of Divinityنسانية وختتم خبامت الالهوت لكي ما تقطع اإل
 ).٧٤املرجع السابق ص  ٩٩: ١(ترنيمة على البشارة    

 والسماء الثانية: ،ثيئوطوكوس
حامساً ضـد كـل تفسـري حيـاول  جاء تأكيد جتسد الرب واحتاد الالهوت بالناسوت 



 ٦ 

ولكــن الــذكاء لــيس  ،مل يكــن يعــوزه الــذكاءالــذي طمــس التجســد ال ســيما هرطقــة نســطور 
ومقاومـة "ذكـاء احملبـة" الـذي  ع هـذا الـذكاء ملنطـق احلـواس اخلمـسبـل اخضـا  ،هو املشـكلة

راء ىل الشــعإيعلــو علــى املنطــق الطبيعــي والــذكاء اجلســداين املقيــد بقيــود اجلســد. وإذا عــدنا 
فالشـــعر أصـــدق مـــن أي خطـــاب آخـــر ألنـــه يـــربط بـــني رؤيـــة اإلميـــان  ،مثـــل افـــرام والنزينـــزي

 الذي جاء به التجسد، الحظ كيف ينشد افرام المطلق والتغيير
 ريب يا"
 ن ميالدك صار األم اليت تلد اخلليقةإ

 ".ميالدك صار الوالد للكل
 .)١٨٨ص  ٢٣(نشيد   

 :بل 
 تكفي لتخفي جمدك "اخلليقة كلها صغرية جداً وال

 narrowاألرض والسماء معاً كالمها ضيق 
 لك Lapsجراً فال يصبحان حِ 

 مرمي واسعاً  Lap جرُ لكن صار حِ 
 ".her Lapحللت وجلست يف حجرها 

 .)٨٩(املرجع السابق    
احتـــــاد  ergasterion حشـــــاء مـــــرمي معمـــــلأاحتـــــاد الالهـــــوت بالناســـــوت جعـــــل  

اسـقف القسـطنطينية ق  Proclusالتسـبحة السـنوية وعنـد رد يف هـذا التعبـري الطبيعتني (و 
 ومن هنا جاء تعبري السماء الثانية. ،)٥

 ... نت هي أم النور املكرمة"أ
 يا والدة اإلله
 السماء الثانية

 ألنك أنت الزهرة النقية غري املتغرية
 واألم الباقية عذراء
 ألن اآلب اختارك



 ٧ 

 الروح القدس ظللك
 منك".االبن تنازل وجتسد 

 (صالة باكر).   
وردت التعبــريات وكـل هــذه  ،نســانيةمــل عظمـة ورفعــة الشــركة اإلهليـة اإلعبـارات حت 

 السماء الثانية = ثيئوتوكوسف ،عند اآلباء
 )١(* الزهرة النقية وردت عند كريلس الكبري 
* ودوام بتولية األم وردت عند كل اآلباء (القديس اثناسيوس جتسد الكلمة جملـد  

 :حيث يذكر املعلم السكندري ،النص القبطي ،مقالة البتولية – ١٢٨عامود : ٢٥
عند  ترك أمه وديعةً وَلَما املخلص َلَما جتاهلم  ،نيآخر  اً "لو كان لديها أوالد

لتعيش (مع يوحنا) بينما لديها أوالد آخرين هي هبت َلَما ذيوحنا الرسول) و 
هللا ظلت عذراء حىت النهاية .. لقد ظلت بتوليتها غري دنسة .. ومرمي ولدت ا

 .لكي تظل مثاًال لكي من يطلب البتولية"
 ).Le Museon, 42, page 243-244نشر النص القبطي يف ( 

 ، يقول:فسسأأمام جممع  السكندريويف عظة القديس كريلس  
 "السالم لك يا مرمي يا والدة اإلله

 العذراء واألم
 أم النور

 اإلناء الذي مل يفسد
 يا عذراء مرميالسالم لك 
 األم والعبدة

 ألنك ولدت عذراوياً  ؛العذراء
 رضعتيه اللنبأألنك محلتيه على ذراعيك و  ؛األم

 ،ألن الزهرة ورائحة الزهرة هي عن جتسد الرب يسوع للقديس كريلس عمود الدين؛ راجع شرح جتسد االبن الوحيد )١(
االبن له  به فَ ولكن الثيئوتوكوس نالت احللول اإلهلي وجمد سكىن اقنوم اهللا الكلمة واشرتكت يف ذات الشرف الذي شرَّ 

 تعريب د. جورج حبيب بباوي). ١٠اجملد الطبيعة االنسانية (راجع فقرة 
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 ألنه أخذ منك صورة العبد ؛العبدة
 حشاءكأأي  ،يتها املدينةألقد دخل امللك عندك 

 ت أبوابك خمتومةوظلَّ  ،كما أراد  دَ لِ ومن احلشا وُ 
 ).١٠٣٢عامود  ٧٧(جملد  "ألنك ولدت بدون زرع بشر ..

وهـو أصـًال  ،سـقف سـالميسأُ بيفـانيوس أيسأل  السكندريوقبل القديس كريلس  
 :)٤٠٣آمن باملسيح (حوايل كان قد يهودي  

ع كل من ن يقنأ"أال يكفي االسم وحده كشهادة؟ أال يكفي اسم العذراء 
يتجاسر ويقول اسم القديسة مرمي دون أن  اً حديبتغي العراك؟ هل مسعنا أ
 .يضيف على الفور العذراء"

 ؟)٧٠٥عامود  ٤٢جملد  ٦: ٦٧(ضد اهلرطقات   
 :ونكتفي بقطعة رائعة من شعر القديس غريغوريوس النزينزي أسد كبادوكية 

 ،من اخلشب على قطعةٍ  "عندما يرسم الفنان لوحةً 
 ،وبألوان خفيفة حيدد مالحمها أوالً بفرشاةٍ 

 ،مث يرسم األشكال بألوان زاهية
 ل اللوحة بباقي األلوان.ويكمِّ 

 ،هكذا كانت البتولية مرياث املسيح األبدي
 ،من البشر ت أوًال يف قلةٍ نَ علِ استُ 
 .يف زمان سيادة الشريعة ت غامضةً ظلَّ 

 ،كانت األلوان خفيفةً   ،حتت الشريعة
 .من البشر يف قلةِ  ت ضعيفةً رَ ظهَ 

 ،املسيح من عذراء وبتول وأمٍّ  دَ لِ بعد أن وُ 
 ،بقيود جسدانية مل تكن والدته مقيدةً 

 .ألنه اهللا جاء اىل العامل ،بل
 ،كان ضرورياً أن ال يولد من زواج

 .فهو بال أب (حسب اجلسد)



 ٩ 

 ،ست العذراء كل النساءقدَّ 
 .وغلبت املرارة اليت جاءت هبا حواء

 ،ميالده قهر قوانني اجلسد
 ؛احلرف للروحببشارة االجنيل خضع 

 فدخلت النعمة.
 أضاءت البتولية أمام املائتني

 ظهرت يف املسكونة حرةً 
 حررت املقيدين بقيود العامل

 هي أمسى، مسو السماء
 وهي أعظم كعظمة احلياة األبدية

 ،أمام احلياة األرضية املتغرية
 باإلنسان"بل كعظمة اهللا اليت ال تقارن 

 .)٥٣٨-٧٣٥عامود  ٣٧جملد  ٢٠٨-١٨٩: ١(  
جورج حبيب بباويد.  



 ١٠ 

 


