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 ٣

  هذه الدراسةمقدمة كلمة البد منها يف 

  
هذه الرحلة تواجه . ..لكنيسة ترافق رحلة الكنيسة اجلامعة يف غربتها على األرض تسابيح ا  

.  والصراع الروحي الذي تدخله الكنيسة مع قوات الظلمة ومع املعتقدات اخلاطئة،مشاكل اهلرطقات
 . وقديسيها الذين يف السماء، فهي جتمع قديسيها الذين على األرض،وكلما اجتمعت الكنيسة للتسبيح

 متأللئ بل وتعكسه كنور صاف ، ينصب يف تسابيح الكنيسةإمنا عقائدها وشكرها ومتجيدها وكل
  . القومي أيضاًوباالعتقاد واالنتصاربالفرح 

 ويف القطع اخلاصة بالعذراء واليت يقف أمامها ،وهذا ما نراه بكل وضوح يف صلوات التسبحة  
لة بثمرة اإلميان مية آتية من أعماق التاريخ حمم بل كنبضة حياة قو، ليس كقطعة تارخيية ميتة،اإلنسان
 فإننا نقترب من هيكل الكنيسة اجلامعة ، ولذلك. وتفوح منها رائحة احلياة اجلديد يف املسيح،الناضجة

 إىل هذه الصياغات اجلميلة اليت حتتاج األرثوذكسي قادهم اإلميان ،الذي وقف فيه آباء وشعراء ونساك
  . موسيقي معاصر جبانب اإليقاع املوسيقي الذي وصلنا من التراثإيقاع ىلإ و،إىل ترمجة عربية جيدة

حنن هنا أمام قطعة نادرة تبدأ بسقوط آدم حيث تشرح قطع يوم االثنني املعصية ونتائجها   
وتتدرج حىت جميء املسيح وموته وقيامته اليت تصل إىل الذروة يف قطع يوم القيامة أي يوم األحد حيث 

  ونصبح فعالً كلُ،سة باإلفخارستيا ويقف الكل أمام املذبح لتناول اجلسد احمليي والدم الكرميحتتفل الكني
أي البشرية عدمية الفساد،"اخلشب الذي ال يسوس" منا واحد .  

لت بِ والنفس اليت قَ، وأمه والدة اإلله،املسيح:  عن بعضها عناصر ال جيب أن نفصلهاثالثةُهناك   
  .اإلميان بالتجسد

 وما ،م لنا سر حضور املسيح متجسداً العناصر الثالثة جيمعها التسبيح الواحد الذي يقدهذه
 ملا سوف تناله الكنيسة وما يناله كل اًفعله يف العذراء وما أفاضه عليها من نعم وعطايا لتكون منوذج

. اء القديسة مرميإذن حنن نسبح اهللا ومنجده وأمامنا منوذج حي فريد لعطاياه اإلهلية وهي العذر. مؤمن
 اهللا اجلنس امل اهللا الفائق الذي فيه وبه أحي فهو ع، يقدم من أجل التجسدإمناوكل تسبيح يقدم للعذراء 

  .البشري

 ألا الشاهد البشري احلقيقي على حقيقة وصحة ؛ تكرمي العذراء يقع يف دائرة اخلالص،إذن  
دين الوسيلة اإلنسانية اليت ا دخل ابن اهللا كما يسميها القديس كريلس عمود الفهي . جتسد ابن اهللا
  .حياة البشر

ومل . هذه الدراسة تأخذ أهم املوضوعات اليت وردت يف التسبحة السنوية اخلاصة بالعذراء  



 ٤

  . وصار موضوعاً معروفاً، ألن غرينا قد كتب فيهTheotokosنكتب يف موضوع 

ة كيهك والتزمنا بدراسة النصوص  وبعض قطع تسبح،وقد اخترنا بعض قطع التسبحة السنوية  
  . فهو موضوع آخر قد جيد فيه غرينا ما هو مفيد،ا ما جاء باللغة العربية أم،القبطية فقط

 متجسداً من العذراء القديسة مرمي يضع يف قلوبنا بذرة التسبيح والصالة إلينا الذي جاء إهلنا  
  .لكي ننال بركة ونعمة وشركة مع مجاعة القديسني

  دكتور  

  جورج حبيب بباوي  

  )١٩٨٢عيد والدة اإلله (طنطا   



 ٥

  الفصل األول

  
  العذراء حواء الثانية

  
  :االثننيطوكية يؤتقول ث  

  حواء اليت أغرهتا احلية"
كم عليها من قبل الربح  

   أحزا�ك وتنهداتكرن بالكثرة أُكثِّأ
رل حمبته للبشر وسبحتنن الرب من قأخرى بعتقها مرة ."  

طوكية اخلميس يؤيف كلمات ثأيضاً  نراه ،وع سقوط حواء وحكم اللعنة اليت عليهاوهكذا موض
 بوجع القلب، صارت ينبوع عدم املوت وولدت لنا عمانوئيل اًالبطن املطروحة يف احلكم ولدت بنين"

  ".بغري زرع بشر وحل فساد جنسنا

 وهكذا طوال .ساد متاماًهو إننا نلنا العتق من لعنة آدم وحواء من املوت والفإذن، املوضوع   
  :أيام السنة تقول الكنيسة

  كل األفراح تليق بك يا والدة اإلله،"
أل�ه من قرجع آدم إىل الفردوسلك أُُب  

  و�الت الزينة حواء عوض حزهنا
  واخلالص األبدي) بسببك(من أجلك   أخرى دفعةًوأخذت احلريةَ

 ..ولدتعطي احلياة أيها العذراء م  
   اخلطية آدم منصتوخلِّ

ومنحتحواء راجع مديح القيامة ( " عوض حزهنا الفرحTennau(.  

 لقد . فاملوضوع جد خطري.ثابتة يف كل كتابات اآلباءوالقوية ال هاهذه العبارات هلا جذور
وماذا . لموتل اً مصدر)٢٠: ٣ تك( وصارت بطن أم كل حي ،ت اإلنسانية يف املوت والفسادرحطُ



 ٦

هذا امليالد ال ينال .  الكلمة من امرأةاالبنر الوضع متاماً بفضل ميالد املسيح غي لقد ت؟حدث يف التجديد
 هو تأثر فكرنا  ذلك ولعل أحد أسباب. الذي نراه يف تسابيح الكنيسةاالهتماميف عصرنا احلاضر هذا 

 وأمهلت التجسد ، بالربوتستانتية اليت جعلت الصليب مركز وقلب كل شيءاألرثوذكسيالالهويت 
  .ت متاماً الصعودي نس،القيامة بلو

  أمطوكية يؤحسب ثف ، فإننا نرى حواء الثانية حمل حواء األوىل،دنا إىل تسابيح الكنيسةا إذا ع
هكذا حلت العذراء حمل حواء ". متسربلة مبجد الالهوت داخال وخارجاً" الثانية  حواءنرىاألحد 
 هي حياة ،منها حياة جديدة غري خاضعة للموت أو حواء الثانية اليت تولد ، أم كل حي هيوصارت

  .ربنا يسوع املسيح الكلمة الذي يهب هذه احلياة يف اإلفخارستيا

من الرابعة قطعة ال على  وإمنا يكفي أن نلقي نظرةً،وحنن هنا ال نضع هذا الترتيب من عندنا
  :طوكية األحديؤث

  أ�ت هي قسط الذهب النقي"
   يف وسطهخفي املناملُُ

احلخبز الذي �َياة لَزللعامل من السماء وأعطى احلياة   
......  

  ي العقل املنك يف بطنيا مريم محلتأيضاً  أ�تو
ه بغري د�سٍالذي أتى من اآلب وولدت  

  ". إىل األبدوأعطا�ا جسده ودمه الكرميني فحيينا

 كل الكنائس ن كل القباب اليت تغطي املذابح يف أرلنا وحنن ندرس هذه النقطة أن نذكولع  
وأبو  شنودة واألنبااملعلقة الكنيسة وال تزال بعضها قائماً يف كنائس مصر القدمية األثرية مثل  -القدمية 
 أي ، ألا بشارة بطعام احلياة اخلالدة اليت ال متوت؛حتمل هذه القبة أيقونة البشارة - سيفني

 كقطعة واحدة ال ميكن أن إمياامعة  ما نراه هنا هو كيف ترى الكنيسة اجلا،وهكذا. اإلفخارستيا
  . وهذا ما يؤكده القديس ايريناوس يف معرض كالمه عن حواء والعذراء مرمي،تنفصل

  :يقول ايريناوس

وبذلك ". ليكن يل كقولك"وحسب هذا التدبري، من أجل خالص جنس البشر، قالت مرمي "
وكان آدم زوجاً حلواء رغم كوا . ا كانت ال تزال عذراءأع رغم طا حواء فلم تأم. أطاعت

يضاً صار سبباً للموت لنفسه وحلواء ولكل اجلنس البشري، ولكن أ أنه باملعصية هو عذراء، إالَّ
وعندما التزمت . ن هلا زوجاً حسب اختيار اهللا وعمله السابق، ولكنها ظلت عذراءمرمي تعي



 ٧

حسب الناموس املرأة املخطوبة و. بالطاعة صارت لنفسها ولكل اجلنس البشري سبباً للخالص
ا تظل عذراءأ له رغم دعى زوجةًلرجل ت .وهذا بال شك يشري إىل العالقة بني حواء ومرمي. 
 إذا قبلت وحواء لن حتصل على حريتها إالَّ. .. مرتبطة ببعضها وال ميكن فصلها واألشياء

وهو ). ٣٠: ١٩مىت (األول  واألخري ،وهكذا صار األول األخري.  منها املسيحاألخرية أن يأيت
 دلومت هذا عندما و). ١٧: ٤٥مزمور " (عوض آبائك يكون بنوك"يضاً أما شرحه النيب بقوله 

وأخذ يف حضنه اآلباء األولون وولدهم إىل حياة اهللا . الرب مث صار البكر من بني األموات
 كو ١(س البشري امليت اية اجلن بينما صار آدم بد،نفسه عندما صار بداية اجلنس البشري احلي

نه أهذا جعل لوقا يبدأ سلسلة األنساب من الرب أوالً حىت آدم، لكي يؤكد ). ٢٢-٢٠: ١٥
لَووكذلك لعنة .  وليس هم الذين ولدوه إىل احلياة حسب اإلجنيل، هؤالء اآلباء من جديدد

 وكذلك إمياا،م ت بعدطَبِ ألن حواء العذراء األوىل ر؛ رفعتها مرمي بطاعتها،حواء ومعصيتها
  .)Adv Haer III: 22, 34(ت رباط حواء بطاعتها مرمي العذراء حلَّ

  وهكذا ميكننا أن نقارن التسبحة بالقديس ايريناوس  

  القديس ايريناوس  التسبحة

  نالت حواء الزينة

  .وأخذت احلرية

  لعنة حواء ومعصيتها

  .رفعتها مرمي بطاعتها

مرمي العذراء حلت رباط حواء 
  .بطاعتها

يقول القديس يوسيتينوس يف حواره مع . حنن هنا أمام ذات املوضوع وأحياناً جند ذات األلفاظ  
  :تريفو اليهودي

وكما أن . نساناً وجتسد من العذراءإ وصار ، وقوتهبإرادتهحنن نعلم أن ابن اهللا جاء من اآلب "
 ، عذراء غري دنسةحواء كانت. بدء العصيان باحلية كذلك تكون اية العصيان مثل بدايته

 ،ا العذراء مرميأم.  وبذلك جاءت املعصية واملوت،ولكنها حبلت بالكلمة اليت جاءت من احلية
ن روح الرب إالسارة ) اإلجنيل( ولذلك عندما أخربها املالك بالبشارة ،ميان وفرحإفقد كان هلا 

 دل فو.كقولكأجابت وقالت ليكن يل . .. وإن قوة العلي سوف تظللها ،سوف حيل عليها
 : Dial( "والذي به سحق اهللا احلية ومالئكته. .) .املسيح(منها ذاك الذي كنا نتحدث عنه 

100(.  



 ٨

   املوتدالبطن الذي ولَ

لكن النقطة األساسية هي كيف حدث هذا التبادل بني حواء والعذراء القديسة مرمي؟ اجلواب   
من آباء القرن الثاين هو يف طاعة العذراء وقبوهلا أن  وكالمها ،كما رأينا عند ايريناوس وعند يوستينوس

  .ن كل شيء سوف يتجددأ و،جمرد احلبل بالرب اإلله املتجسد معناه أن األمور بدأت تتغري. تلد املسيح

  :يضاًأايريناوس يقول 

بطاعته اليت ) شجرة املعرفة(جاء الرب إىل خاصته ورفع املعصية اليت جاءت عن طريق الشجرة "
 هلا زوجاً قد أغويت اُختري ألن حواء اليت ؛كذلك الغواية انتهت). الصليب( على الشجرة أظهرها
 . ولكن يف البشارة املفرحة جند العذراء مرمي وهي مرتبطة بزوج قد مسعت البشارة من املالك،بالشر

 ، بكلمة مالك ساقط وهربت من اهللا بعد أن نفذت كلمتهأُغويتنه كما أن حواء أومن هذا يظهر 
 لكن ،األوىل عصت. هكذا مرمي بكلمة املالك نالت البشارة املفرحة لكي تلد اهللا وتطيع كلمته

 طَبِ وكما أن اجلنس البشري قد ر. لكي تصبح العذراء احملامية عن العذراء حواء،الثانية أطاعت اهللا
ت بطاعة العذراء، رفع) حواء( وبذلك مت تعادل معصية العذراء . بعذراءصلُ فإنه خ،باملوت بعذراء

  ).V : 19 املرجع السابق". (ومكر احلية غُلب ببساطة احلمامة

 ، سوف ندرسه يف حينه وهو لقب،اخلاص بالعذراء" احلمامة احلسنة"وطبعاً سوف نترك لقب   
  .ن يرفع اللعنة هي جميء ماألساسيةولكن النقطة 

  :أورجيينوسيقول العالمة 

وكما بدأت .  وقبل ميالد خملصنا تنبأت العذراء،ليصاباتأت قبل ميالد يوحنا املعمدان تنبأ"
 حىت ما يترك النساء بامرأةيضاً أ ووجدت طريقها للرجل، هكذا اخلالص بدأ بامرأةاخلطية 

  .)In luc Hom VII(”  بتجديد ومبثال النساء القديساتنضعف جنسهن ويتمسك

 ختتلف عن كلمات التسبحة يف نفس املعىن بكلمات ال القديس غريغوريوس العجائيبويؤكد   
  :، فيقول املسيحياإلميانجمموعة عظاته على 

 ولذلك خضعت لغواية ،حواء اليت استراحت يف الفردوس كان عقلها عقيماً بال فكر وال تأمل"
ب املوت وكالم احلية أصل كل الشرور، فتسلط على أفكارها وبغوايته نفث مسه الذي سب

إصالح ولكن مبرمي العذراء القديسة مت ،بب يف مصائب القديسني وتس،ر العامل كلهالذي أس 
  .)Hom I. PG 20 : 120(". سقطة األم األوىل

  : إىل مستوى األداء الشعري ليقول يف العظة الثالثةأورجيينوسويرتفع غريغوريوس تلميذ   

"ال ختجلي ألنك لست سبب ديوننا.  نعمةً يا ممتلئةًالسالم.  



 ٩

  . دياننا وفاديناأنت أم ذاك الذي هو

السالمبال دنس لك يا أم  .عريس الدنيا كلهايا أم .  

السالملك يا م حواءأُمنافن املوت الذي جاءت به ن يف بطنك د .  

ولكنك مساء ثانية حيث يسكن اهللا، لك يا من أنت كائنة على األرضالسالم " .)Hom 3: 

PG 20:139 - 142(.  

.  صارت اآلن ينبوع احلياة،ن كانت سبب املوت وهي أن م،يةاألساسوهكذا نصل إىل النقطة   
  :يقول القديس كريلس األورشليمي

وكما خدع . كان من الالئق أن تظهر احلياة من عذراء. جاء املوت) حواء(وكما بعذراء "
  .)Catech 12 : 15(.  األوىل بشر غربيال الثانية بالبشارة املفرحةإبليساحلية 

  : ولذلك يعود كريلس األورشليمي ويقول،ورجية الكنيسةولكنه ال ينسى ليت  

"ولدت حواء من جنب آدم دون أن يكون هلا أم، وكذلك املسيح ولمن أمه بدون أبد  .
ولكن مرمي دفعت الدين عندما ولدت يسوع املسيح ، النساء كان مديناً جلنس الرجالجنس 

  .)Catech 2 : 9(". بالروح القدس وبقوة اهللا

ا نفهم ملاذا نقف عند هذا املوضوع بالذات لكي يصبح أحد موضوعات التسبيح يف وهكذ  
 وهو هنا أمام الشهود ، بأسرار الكنيسةلالحتفال يستعد إمناالكنيسة اجلامعة، فاإلنسان الذي يصلي 

ل د كصلي ذاته الذي يرى طبيعته امليتة وهي تتجدد يف املسيح الذي جد هو املُ، وأهم هؤالء.األحياء
 ال ميكن فصل جتسده الرب عن ، فإنهوكما سنرى عند القديس غريغوريوس النيسي. شيء بتجسده
  :، فيقول بل أن الكل وحدة واحدة،موته وقيامته

والثانية باخلشبة .  باخلطيةإليناجاءت ) شجرة املعرفة(األوىل باخلشبة . المرأة جتد تربيراً امرأةٌ"
  .)Catech 3 : 9("  الربكةإلينا أحضرتا اليت محلت مثرا يف بطنه) الصليب(

  :فرام إوقفة قصرية مع شاعر السريان مار

فرام كلما استطعنا أن نتعرف على التركيب اللغوي والشعري  إكلما دققنا النظر يف كتابات مار  
 ولكن . وبالصور الشعرية اليت سادت يف التسابيح اخلاصة بالعذراء،والالهويت اخلاص بالصلوات الشرقية عامة

ر عن خربة روحية ال ختضع ملقاييس املنطق والفلسفة أو جيب أن نسجل أن الشعر املسيحي هو شعر الهويت يعب
  .إهلية املسيحي من نعم وهبات اإلميانالتحليل العقلي الذي ال يهتم مبا يقدمه 
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   األوىلأمنا حواء لنستمع لسقوط أبناءيا إخوة، يا 

  .رمي مأصلحتهاالسقطة األوىل اليت 

  .بسقوط حواء انطفأ مجال وجمد اإلنسان

  .مبرمي عاد من جديد

+  

  .غباء األم األوىل هو ينبوع كل شقائنا

  ز فرحناـ هو كنأختهاحكمة 

  .عاد آدم من جديد عن طريق حواء اجلديدة إىل الفردوس

+  

  مرمي هي باب احلياة

  العامل وكل الساكنني فيه استناروا

   بسبب حواء مصدر كل السروركل اجلالسني قدمياً يف الظلمة

فيه وفقدت البصراإلنسانية جسد عميت عني   

  العني الثانية ظلت نقية نرية

  العينني مها حواء ومرمي

  العني الشمال العمياء حواء

  العني اليمني اململوءة نور مرمي

+  

   البكر سالح املخادعسبِلَ

  بنفس السالح الذي اغتال اإلنسان به

  يد به احلياة من جدأعاد

  حبنا كلنابالشجرة اليت ا ذُ

  صنابالشجرة عينها خلُ

  اخلمر الذي به سكرنا وفقدنا عقولنا
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  صرنا به عفيفني

   أي حواء،خذ من آدمبالضلع الذي أُ

  اإلنسان  قلباستعبد الشيطانُ

مرميأقام اهللا الضلع   

  قوة خفية لكي يقطع الشيطان

  )الفلسطينينيله إ(كما قطع داجون 

  العقلي مرمييف التابوت 

  كان كتاب دحرج ويبشر مبجيء الغالب

+  

  .غطت حواء جسدها بأوراق اخلجل

د الذي بشر الكللكن أمك العذراء غطت بتوليتها با  

  صنعت تلك قميصاً من جلود حيوانات

  ر الكل أي اجلسد لذاك الذي بش،مرمي صنعت القميص الصغري

  . يف قلبها وعقلها ألنك كائن؛ هيمباركةٌ

   فيها يا ابين امللك ألنك سكنت؛ثل قصر امللك صارتم

  صارت قدس أقداس لك يا رئيس الكهنة

شاً وكهفاً للحية املعلونحواء صارت ع  

  دخل يف قلبها وسكنت مشورته فيها

  صارت مشورة الشيطان خبزاً هلا

  أكلت منه وصارت تراباً

  مرمي صارت جبل اهللا املقدس

  قدس األقداس احلقيقية

   فيه خبز احلياةىخف املُقسط املن

أنتن بتجسدك صرت من جنسنا خبزنا يا م".  
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 )Opp. Syriae. Vol 2(.  

  :بيفانيوسأالقديس 

 وهي أن صلوات الكنيسة الشرقية مل تستوعب كل ،من الضروري أن ننتبه إىل حقيقة هامة  
 ألن هذا الكثري ؛ثري أهم اجلوانب وتركت الكأبرزت نهالكو ،املوضوعات اليت وردت يف كتابات اآلباء

وهكذا كثرياً ما أخذ . اإلميانكان التسليم الشائع واملعروف بني اجلماعات املسيحية اليت مل تكن جتهل 
قطعة ولعل ال.  أو العكس صاغ اآلباء بأنفسهم الكثري من الصلوات والتسابيح،اآلباء من الليتورجية

 تيار عريض ال ميكن حصره أمام أننايقة وتؤكد بيفانيوس تشرح هذه احلقأاملختارة من كتابات القديس 
  .يف الصلوات والتسابيح فقط

"ومع أن حواء ."أم كل حي"لقب  -بصورة رمزية  - ألن حواء أخذت ؛ للعذراءحواء رمز 
ىل التراب إ أنت وتراب" أا مسعت بعد ذلك هذه الكلمات إالَّ" أم كل حي"نالت لقب 

 ألنه حىت بعد سقوطها تأخذ هذا اللقب ؛ غاية العجبوهذا يف. ، أي بعد املعصية"تعود
 كل جنس البشر الذي على األرض من حواء، لكن يف احلقيقة من دلوحسب الظاهر و. العظيم
مرمي ولدعى أصبحت" احمليي"و" احلي"وعندما ولدت مرمي . ص العاملخملِّ" احلياة "دأم " مرمي ت
 أيوب" (أعطى حكمة للنساء أو معرفة لنسج القماشمن "وعن هاتني املرأتني قيل ". كل حي

 ولذلك ،فحواء األوىل حبكمة صنعت مالبس آلدم الذي تسببت يف تعريته).  س٣٦ : ٣٨
  .أعطى هلا حكمة ألن تستر العري املنظور

  ومن جمد هذا احلمل تصنع من صوفه . فولدت احلمل، فقد أعطاها اهللا حكمةً،ا مرميأم 
- حبكمةهناك شيٌء.  ثياب عدم الفساد-  وبفضيلةن أن نتأمله عن حواء ومرمي عجيب حيس: 

 لكن مرمي صارت . ألنه بسببها دخل املوت إىل العامل؛صارت حواء سبب موت اإلنسانية
  ".احلياة" ألا ولدت لنا ؛سبب حياة

 الذي  املوتصت احلياةُ ومبيالدها من مرمي خلَّ. صارت احلياة،وهكذا عوض املوت  
.  وبذلك تصبح املرأة سبب حياة لنا بعد أن كانت سبب املوت، عن طريق املرأةإلينا جاء

 يف خطية العصيان، هكذا بالعذراء -  رغم كوا عذراء-  حواء يف الفردوسسقطتوكما 
. جاءتنا نعمة الطاعة عندما مسعت البشارة املفرحة من السماء بتجسد الكلمة وباحلياة األبدية

وال يوجد يف أي مكان من " أضع عداوة بينك وبينها وبني نسلك ونسلها"قال اهللا للحية 
 Adv. Haer(".  إىل ذلك النسل الذي غلب احلية سوى يسوع املسيحإشارة اإلهليةاألسفار 

78:7 - PG 42:728(.  
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وهكذا نرى أن البشرية اجلديدة اليت خلقت من جديد بواسطة جتسد ربنا يسوع املسيح، قد   
هذا الصوف هو الناسوت الذي نأخذه حنن جديداً . صوف الذي كان للحمل ابن اهللانعت من الص

أم كل " وهو ما جيعل العذراء ،عندما متوت الطبيعة اإلنسانية العاصية وتولد الطبيعة اإلنسانية اجلديدة
  . أو رأس اإلنسانية اجلديد، ألا ولدت احلياة؛"حي

هذه تتصدر  آدم الثاين ربنا يسوع املسيح نه كان جيب أن نضع دراسة موازية عنأومع 
 ولذلك نكتفي هنا ،)١(ننا قدمنا هذه الدراسة كجزء من موضوع آخر عن اخلالصأ  إالَّ،الدراسات

 من أخذناهباإلشارة إىل أن الصورة الكاملة خلف هذه التعبريات السابقة عند اآلباء ال سيما النص الذي 
 اهللا الذين ينالون احلياة أبناء اإلنسانية اجلديدة الذي يلد رأس يف ابيفانيوس هي صورة ميالد آدم الثاين
  .وهذا ما جيعل العذراء مرمي أم كل األحياء بيسوع املسيح ربنا. األبدية ويلبسون ثياب عدم الفساد

  :القديس امربوسيوس

 ويف نفس اإلطار الالهويت السابق يشرح امربوسيوس العالقة بني حواء ومرمي لكي يصل إىل  
  . العقوبة واخلالص، املوت واحلياة،العالقة بني آدم واملسيح

 من الفردوس إىل الصحراء، لكي نعرف درِمن الالئق أن نتذكر كيف سقط آدم األول وطُ"
من . اجلنس البشري إىل الفردوس -من الصحراء بعد جتاربه يف الربية  -كيف أعاد آدم الثاين 

 ،صارت الغباوة باملرأة.  املسيحدلومن العذراء و. .تراب األرض العذراء خلق اهللا آدم 
  .)Expocit. in Luc. IV:7(".  واحلياة بالصليب،املوت بالشجرة.. واحلكمة من العذراء 

هزم بالشجرة؟  الشيطان عندما أخفيت مقاصدك حبديثك عن الشجرة؟ أمل تأيهاماذا كسبت "
 من مرمي، دلاملسيح النساء مجيعاً عندما ولقد افتقد . أمل زمك مرمي عندما محلت بالظافر
  .)De obitt. Theodosii 44-46(. "وهكذا صارت مرمي حواء احلقيقية

"ألن مطر هذه السحابة املقدسة قد ؛مطر على األرض نعمة املسيححواء مثل السحابة اليت ت 
 الذي طرد نتانة رعطهذا الو. هذا املطر الذي أطفأ عطش حواء. نه خالص العاملأأخرب به اآلباء 

  .)De Imstit Virg XIII:81-84( "اخلطية

 ؛ وعن العطر أو البخور، وعن السحابة، نرى هنا تعبريات التسبحة القبطية عن املطرإنناوطبعاً   
 وطبعاً صورة امرة الذهب حاملة ctinouviألن الكلمة الالتينية ال ختتلف عن الكلمة القبطية 

  .عنرب احلياة حسب الترمجة القبطية هي الصورة الكامنة خلف هذه الكلماتالبخور وعطر احلياة أو 

                                           
  .١٩٧٥ – طنطا –واجلماعة بني آدم واملسيح راجع الواحد  )1(
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عندما جاء لكي .  لهماًختار أُا كيف أن الرب يسوع عندما جاء على األرض أبنائيتأملوا يا "
ليت  يا. يعطي اخلالص للعامل، جاء عن طريق العذراء ومبيالده من العذراء مسح خطايا املرأة

بك وأنت أم كل العذارى ن ذا الذي ال يكرمك ويطووم.  ميسح ذنويبجمد بتوليتك يا مرمي
  ).Exhortotio Virgin IV:26(". وحصن البتولية

 خالص  ألنه بواسطة مرمي أعد؛ بدأ عمله مع مرمي،ليس غريباً أن الرب عندما بدأ فداء العامل"
  .)In Luc III: 17 - PL 17:1640(. " وقبلت هي أوالً العربون مثرة اخلالص،البشر

 عن نعمة البتولية اليت استحقت أن خيتارها املسيح لكي ما تكون هيكالً أحتدثبأي كالم "
 املسيح ما كان يريد أن د أي يف العذراء وج،"حل فيه كل ملء الالهوت"للرب ألننا نقرأ 

".  باهللا لكن بالعذراء احتد هذا اجلسد، صار اجلسد خارج الفردوس وامرأةبرجلٍ. يكون له هو
)Ep. 63:33(.  

 اإلنسان . مث بعد ذلك من السماء، اإلنسان األول من األرض: سر الناموسأحبائيامسعوا يا "
 قلاإلنسان األول خ.  مث من العذراء، أي من اهللا، مث بعد ذلك من األرض،الثاين من السماء

ين جاء من اآلب من  لكن اإلنسان الثا، الروح من السماءيعط مث أُ،أوالً من تراب األرض
 والثاين من ، األول من تراب األرض البكر:كالمها من العذراء.  يف العذراء مث حلَّ،السماء
  . مثرة زواجا وكالمها ليس،مرمي

 والثاين من العذراء النقية األرض اليت مل ،األول من األرض البكر اليت مل تتدنس بعد  
  )١(. وال مطراًاًتزرع ومل تعرف حمراث

 األول فقد النعمة اليت اإلنسان. ا بالثاين فقد أُعيدت أم،نسان األول فُقدت احلياةباإل  
وهأما الثاين فإنه أعاد النعمة مرة أخرى ثانية،تب .  

ن إ : وكيف؟ امسعوا،أسلحته وا هزمه) حواء(اإلنسان األول سقط بإغراء عذراء   
واء كانت عذراء ألا مل تكن تعرف آدم ح.  واملوت، واخلشبة،رموز هزميتنا هي العذراء حواء

ها أنت ترى . كم ا على آدمواملوت هو العقوبة اليت ح..  واخلشبة هي الشجرة أُغويت،يوم 
اآلن ترى كيف صارت هذه األشياء .  واملوت هي رموز هزميتنا،وخشبة.. كيف أن عذراء 
 وبدل . شجرة الصليب،الشر وبدل شجرة معرفة اخلري و.مرمي بدالً عن حواء. سبب انتصارنا

  .)Hom In S. Pasch. II 52:767(. "موت الرب. موت آدم

                                           
، وهو حلن قبطي قدمي "رمي امللكة الكرمة غري الشائخة اليت مل يفلحها فالح، ووجِد فيها عنقود احلياةالسالم مل"راجع النص القبطي ) ١(

  .يرجع إىل القرن اخلامس
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 هي ، ويف اليونانية وغريها الكلمة واحدة،يضاً أن اخلشبة أو الشجرةأوهنا ميكننا أن نرى   
شجرة املعرفة القدمية اليت صلافرام  يضاً عند مارأ وهي . عليها ربنا لكي حيوهلا إىل شجرة حياةب

 وا عرب ،ت البحر األمحر فلقت أو شقَّيت هي عصا موسى ال، من قبلهأورجيينوسذات والعالمة بال
  .هذه العصا هي الصليب حسب شرح التسابيح الشرقية القدمية. الشعب إىل حياة احلرية

والنقطة اهلامة هي أن الليتورجية القدمية ال تعرف التقسيم العقلي الذي ساد مدارس الالهوت   
ن أسرار الكنيسة ال سيما املعمودية ع وفصل هذه ، فصل التجسد عن الصليب والقيامةو وه،رةاملعاص

 ولكن النظرة الشاملة اليت نراها يف التسبحة واآلباء هي اليت جيب تسود حىت ميكن أن .واإلفخارستيا
  .نتذوق حالوة وعمق أسرار اهللا

  : الرسويلأثناسيوس بقلم -سيمفونية اخلالص 

  أم أن هذا ،رض الشقاء واملوتأح الرب؟ هل حنن ال نزال نقف على األرض امللعونة ملاذا نسب 
وهو يشرح أثناسيوس لنستمع إىل ؟ أم أن املسيح قام، هل حنن ال نزال حماطني بأسوار الفساد؟رقد تغي 
والذي عثر فيه األريوسيني وسقطوا وحتولت كلمات اخلالص إىل فخ للموت ) ٢٢: ١٠وقا ل(نص 
  .بب سوء قلبهمبس

، هذه الكلمات موضع السؤال ال ختص )٢٢: ١٠لوقا  ... (أيب من إيلَّكل شيء قد دفع "
 وال إىل التسلط على أعمال اهللا، بل هي تعلن ، وسلطانه اإلهلي على املخلوقاتةربوبية الكلم

ب وال يزال ر" كل شيء كان  االبنقلَألنه عندما خ.. بشكل جزئي هدف تدبري التجسد 
 :، وبسقطته دبت الفوضى يف كل شيءولكن عندما سقط اإلنسان وأخطأ .. األشياءكل 

األرض لعنت واهلاوية فتحت فمها، ) ١٤: ٥رومية (وت ملك يف آدم إىل موسى امل"
) ١٢: ٦٩مزمور ( فسد وحتول إىل حيوان اإلنسان، وأخرياً أهينتوالفردوس أغلق والسموات 

 الذي خلق اإلنسانعندئذ مل يشأ اهللا مبحبته للبشر أن .  عليناوكان الشيطان يفتخر بأنه ساد
 وبينما ،)٨: ٦ أشعياء" (ن يذهب ألجلنارسل ومن أُم" فقال ،على صورته يصري إىل العدم

 وهكذا دفع كل شيء ."اذهب" عندئذ قال اآلب ."أرسلينهاأنذا  ": قال االبن،صمت الكل
ن يدفع املريض إىل طبيب  كماإلنسانليه دفع إو.  فتجسد الكلمة لكي جيدد الكل،إىل يديه

فع إىل احلياة لكي يقوم الذي مات، دفع إىل النور لكي ينري د. لكي يشفيه من عضة وسم احلية
 أي األشياء،فعت إليه كل ومنذ أن د.  وألنه هو الكلمة جاء لكي جيدد الطبيعة العاقلة،الظلمة

األرض نالت الربكة .  على الفور حتت نظام ونالت الكمالاألشياء صارت كل ،سدمنذ أن جت
 ،تحت وقام املوتىتح أمام اللص، واهلاوية ارتعدت، والقبور فُالفردوس فُ. عوض اللعنة

 أشعياء - ٧: ٢٤مزمور (نها ذاك اآليت من آدوم  السماوات لكي يدخل مأبوابوانفتحت 



 ١٦

١: ٥٣ .()In III a D Z(.  

 ويف ،منا حيدث اآلن يف الكنيسة اجلامعةإ و، هذا ال حيدث على مستوى الكون كله،عاًوطب  
 واحلنطة مثرة .نت قد صار ماء احلميمع فاملاء الذي جيري داخل األرض اليت لُ.األسرار بشكل خاص

.. حة  دهن املست ومثرة شجرة الزيتون صار.عنت قد صارت خبز اهللا الواهب احلياة للعاملاألرض اليت لُ
 املدخل احلقيقي والوحيد ،ما جيعل اهلوسات األربعة يف التسبحةهو  و،ما خيلق قوة التسبيحهو هذا كله 

ولو كان اال يسمح هنا لدرسنا يف استطراد . إلدراك اخلالص الذي يتحقق اآلن يف الكنيسة اجلامعة
يف حتققت هذه الصورة  وك، أي الكنيسة اجلامعة،كيف يصف اآلباء عودة اإلنسان إىل الفردوس
  .بتجسد ربنا يسوع املسيح وميالده من العذراء مرمي



 ١٧

  الفصل الثاين

  حواء الثانية والصراع ضد النسطورية

  
. م٤٣١عندما اشتد ساعد النسطورية وقويت شوكتها قبل أن تدان يف امع املسكوين الثالث   

ية اليت دخلت الصراع وصارت يف  األزيل باجلسد من املوضوعات األساساالبنكان موضوع ميالد 
 ما هو : كريلس عمود الدين إىل السؤال األساسي واهلاماألرثوذكسيةوهكذا عاد شبل . بؤرته متاماً

كان القديس لقد .  ألنه حجر الزاوية يف الصراع العقيدي كله؛التجسد؟ هذا السؤال كان ضرورياً
 الغنوسية واملانوية أشاعتها القدمية اليت كريلس يدرك متام اإلدراك أن النسطورية تلعب باألفكار

  ).املقالة األوىل( إىل نسطور  صراحةًاالاموقد وجه هذا . ريوسية أيضاًواأل

 واحتاده يف بطن ، يف بطن العذراءةًو تنازل اهللا الكلمة وحلوله حقيقالتجسد بكل يقني هو
 ألن الناسوت الذي أخذه منها كان ؛قياً مث ميالده منها ميالداً حقي،العذراء بناسوت مأخوذ من العذراء

  . املسيحياإلميانغري ذلك يعترب ضد كل ما هو  و.ناسوتاً حقيقياً

 ، بال جسد ماديهليٍإ  بظهورٍا واعتقدت،الغنوسية واملانوية جتسد الكلمةرفضت كل من لقد 
 وهذا بدوره ال ،كلمةوكان هذا يعين أن العذراء مل حتبل ومل تلد اهللا ال.  فقطإنسانيةمنا هو صورة إو

  . صريح للتجسدإنكار بل هو Theotokos الثيوتوكوس إنكاريؤدي فقط إىل 

 كانت يف ، األقنوم الثاين األزيل هو عندما أكدت أن االبن خملوق وليس، بدورهاواألريوسية
لم  ال ميكن أن نتك، الصريح بالهوت االبن وبناسوتهاالعتراف ألنه بدون ؛الواقع قد أنكرت التجسد

  .عن التجسد باملرة

  :أساسيتنيالتجسد على حقيقتني يقوم  إذن

  . االبن ومساواته لآلبإلوهية - أ

  . من العذراءأخذها الكاملة اليت إنسانيته - ب

 ،نه من جوهر اآلبإ االبن وأزلية يعلن ،وهنا علينا أن نرى أن كل كالم حقيقي عن التجسد  
ن االشاهد -كالمها  -ن اآلب والعذراء إيل باملرة إذا قلنا وال نغا. يضاًأنه من العذراء أوكذلك يؤكد 

طوكية يوم يؤهذا يف الواقع ما جعل الصياغة الالهوتية الدقيقة يف ث.  على جتسد االبن الكلمةنااألساسي
يف قطعة جيدةاألرثوذكسي اإلميانر عن األحد تعب :  
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  . بالذهب من كل �احية:حالتابوت املصفَّ"
  "سال يسو من خشب :املصنوع

الكلمة:نالَّسبق أن د على ا :  
  ". بغري افرتاق:�سا�اًإالذي صار 

من اثننيواحد :قدوس الهوت :  
مساوي لآلب:بغري فساد :  
و�اسوتبغري زواجٍ: طاهر :  
  : كالتدبري: لنامساوٍ

هذا الذي أخذه منك:  
  ". واحتد به كأقنوم:د�سةاليتها الغري أ

 الذي اإليقاع وهو ، يف اللغة القبطيةي املوسيقاإليقاعتسبيح إىل قوته مع وهنا يصل التعبري وال  
  .ال يظهر يف الترمجة العربية باملرة

فهو تفسري املرتلني وشعراء األقباط الذين وضعوا تفسرياً على كل ،ا ما هو جدير بالذكرأم 
 رأى أن مفسر. يضاحإ وكأن النصوص نفسها صارت حتتاج إىل ،طوكيات السبعيؤقطعة من قطع الث

التسبحة الكيهكية (اخلشب الذي ال يسوس هي فضائل العذراء، اليت مل خيتلط سوس الرذائل بفضائلها 
  : أدرك قوة التعبري عن التجسد فقالاً آخراً ولكن مفسر.)٨٠٣ص 

  ". هي التابوت الذي للعهد يا مريم العذراء الكاملةأ�ت"
  ".بالذهب من داخل ومن خارجاليت عملوها من خشب ال يسوس وطلوها "

"خملصنا الذي ا بوحدا�ية ال ينطق هبا منك دجتس."  
  ".حل فينا حسب التدبري وتساوى معنا يف البشرية"

 ويعلن بكل وضوح أن االبن الكلمة جتسد فعالً عندما ولد ، ويؤكدهاإلميانوهذا الشرح يعلن   
  . نتكلم عن التجسدوبدون امليالد من العذراء ال ميكن أن. من العذراء

  :شرح القديس كريلس

 أننا  ومع أن هذا عمل غري كامل إالَّ.سوف نكتفي هنا مبا جاء يف الكتاب األول ضد نسطور  
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وسوف . سوف نقدم دراسة كاملة عن جتسد ربنا يسوع املسيح وشرح اآلباء للتجسد أن شاء الرب
ذي يبدأ أوالً بتأكيد أن التجسد مل يكن  وال،نتبع التسلسل الفكري يف رد القديس كريلس على نسطور

فيقولراً يف الهوت االبنتغي ،:  

"ا باملرة، وقد شهد والتغياإلجنيلي(ر مستحيل متاماً، ألن طبيعة اهللا ثابتة وال تتزعزع صفا (
 فشرح بكل دقة حكمة التدبري وحرس بكل أمانة ، أي عندما جتسد،"الكلمة سكن فينا"قائالً 

رت إىل لت وتغي أي حتو، بأا صارت جسداًإنسانتهم من قبل أي كلمة من أن توحق طبيعة ال
  ".ما ليس من طبيعتها

  :وبعد ذلك يشرح التجسد ويقول

تبعنا هدف األسفار اإلهلية بدون أن نفقد التحديد الصحيح لإلميان، تن إ نقول أنفسناوحنن "
لوحيد الذي يف حضن اآلب  وهو االبن ا،لهإ من اهللا اآلب هو بالطبيعة دلأن الذي وجند 

 وفيه تستمر يف البقاء، ولكنه قبل كل ،لقت كل الكائنات، وهو الذي به خ)١٨: ١يوحنا (
 هو تنازل طوعياً إىل . دائماً مع الذي ولده اخلاص به وكائنأقنومهالدهور وقبل األزمنة له 

 ذات األوضاع اخلاصة باإلنسان  أي صار يف، وأخذ صورة العبد،فراغ اإلنسان يف آخر الدهور
: ٢عب (واشترك يف اللحم والدم ) ١٧: ٢عب ( يف كل شيء إخوتهتدبريياً، وصار مثل 

١٤ .(وهكذا هو بذاته وثانيةً ولكن مل يكن هذا بدايةً،د مثلنا، ومنا جسده الذي تكون جنيناًل  
 أف(مع اجلنس البشري كله  ولكن لكي جي،"وكان الكلمة يف البدء عند اهللا" ألنه ؛له احتاجها

 دل ولذلك و. وباكورة مثار اجلنس البشري األول الذي من آدم،ويصبح الرأس الثاين) ١٠: ١
 ،وهو الغين ذا القدر، افتقر لكي يعيدنا إىل غناه من جديد. باجلسد من امرأة حسب األسفار

ا مع املسيح فن وهكذا د.هأقنومفتجسد لكي جيمع الكل يف ذاته وبواسطة اجلسد الذي احتد به 
 مع ١٢: ٢كولوسي (ه يف املواضع السماوية بواسطة املعمودية املقدسة، وقمنا معه وجلسنا مع

  ).٦: ٢أفسس 

 وبعد ذلك ، االبن ومساواته لآلب يف اجلوهرإلوهيةوميضي القديس كريلس بعد ذلك مؤكداً   
  :يدافع عن لقب والدة اإلله قائالً

: ٥أف  (نٍض غَإضافةين يقاومون مجال وقداسة عقائد الكنيسة حماولني ولكن البعض من الذ"
  ." حماولني تصويرها حسب فسادهم،إىل العذراء النقية القديسة) ٢٧

  :وبعد أن يقتبس نصاً طويالً من إحدى عظات نسطور ويرد عليه قائالً

نه بدون إ و،د اآلب جتسن الكلمة املولود من اهللاإ املوحى ا من اهللا تقول اإلهليةن األسفار إ"
 عنه، اً من امرأة غريبدل والذي به و، ومل يكن اجلسد الذي احتد به،قنومياً باجلسدأاختالط احتد 
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 بكل واحد من  كما أن اجلسد خاص، بالنسبة لالبن الوحيد هو جسده اخلاص بهمنا اجلسدإو
  ".مرأة، وخضع لنواميس الطبيعة من ادلو إذا وكيف ميكن أن يتجسد الكلمة إالَّ. البشر

ن أجساد إ"ويناقش القديس كريلس بعد ذلك اخلرافات الشائعة يف األوساط اليونانية اليت تقول 
ويؤكد .  اخلالقإرادة البشرية تولد حسب األجساد وإمنا ،"البشر تولد من شجرة بلوط أو صخرة

 واهللا كان يستطيع أن خيلق هذا ،مرمين الكلمة كان قادراً على أن خيلق لنفسه جسداً بدون إكريلس 
الذين يبحثون عن ما يعيبون به " ولكنه يؤكد أن هذا هو كفر املانيني ،اجلسد كما حدث بالنسبة آلدم

 منهم يا نسطور أنت والذين ختاف ، أعين بالدرجة األوىل املانيني الذين يثبون عليناوأنا ،سر التجسد
ن التجسد هو إن فيعتربون وا املاني أم، اللقب يؤكد جتسد الكلمةكمقاومني للقب والدة اإلله مع أن هذا

ن أي كالم عن عمانوئيل اهللا معنا إ و، التجسد هو مانوية صرحيةإنكاروهكذا بعد أن يؤكد أن ". خياالً
باء  االبن من العذراء يصل إىل النقطة اليت حنن بصددها واليت تشغل اهتمام اآلدل إذا وال ميكن أن يتم إالَّ

  :الذين سبقوه

س الكلمة د وتأن جتس ومن أجل الذين على األرض متَّ، آخروكان التجسد ضرورياً بسببٍ"
αρκωσις ηγυν ενανερω πησιςألنه إذا مل يكن قد و لوصار مثلنا حنن د 

حرر طبيعة اإلنسان من قد كان ا ملذا مل يكن قد اشترك يف اللحم والدم إ و،حسب اجلسد
ن قد أوقف قوة  وال كا، من الفسادأجسادناحرر قد  وال كان ،ليت التصقت ا يف آدماللعنة ا

  ).١٦: ٣تكوين " (األحزان تلدين األوالدب"ن املرأة األوىل نالتها واليت قيل هلا إاللعنة اليت تقول 

ة  كفر املانويإبراز إىل ،االحتادعلى  إىل تأكيد ، حتديد للتجسدنوهكذا نرى تتابع الفكر م  
 مث النقطة احلامسة وهي ضرورة ميالد االبن الكلمة من امرأة ، بأن العذراء والدة اإللهاإلميانوضرورة 

 هذه احلرية ليست قاصرة على جنس . من الفسادها وجيعلها حرةًدلكي حيرر الطبيعة اإلنسانية وجيد
ن يتابع  وم. يف سفر التكوين اللعنة اليت قيلت للمرأة ألن رفع اللعنة والفساد واملوت هو رفع؛الرجال

 .اخلميس وأ ،السبت وأ ،طوكية األحديؤطوكية قبطية مثل ثيؤن يشعر بأنه يقرأ ثأهذا التسلسل البد و
  .ويكاد يشعر بأن الشاعر القبطي رمبا كان هو القديس كريلس نفسه

يقول القديس .  فهي تؤكد ما سبق وقلناه،ولكي خنتم هذا املقطع الطويل نكتفي بالفقرة التالية  
  :كريلس

 يف جةً ولكنها صارت اآلن متو، سقطت يف مرض العصيان يف آدماإلنسانولكن طبيعة "
كما بعصيان الواحد جعل الكثريين خطاة، هكذا بطاعة الواحد "املسيح بالطاعة املطلقة كما هو مكتوب 

" ىل التراب تعودإ وأنت تراب "اإلنسانيةويف آدم عانت ). ١٩: ٥رومية (براراً أسيجعل الكثريين 
ن تتفوق على أ و، فقد نالت غىن القدرة على أن تعلو على آالم املوت،ا يف املسيح أم.)١٩: ٣تكوين (

  ).٥٥: ١٥ كو ١ - ١٤: ١٣هوشع " ( شوكتكأينموت  يا" كلمات النيب الفساد، قائلةً
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ا يف  أم. يف آدماإلنسانية نت الطبيعةع لقد لُ. ذلك مبا قيل للعذراء القديسةمتاماً وحقاً متَّ
ء  يف النساأنتمباركة " اليت تنبأت بالروح القدس أليصابات فقد أُبيدت اللعنة بواسطة ،املسيح

 وخمترع وأب اخلطية الشيطان ، علينا املوتكلَم). ٤٢: ١لوقا " (ومباركة هي مثرة بطنك
 .اإلهلياً على تعدينا الناموس تجمجيعاً القاطنني حتت السموات حمحنن  بنا صار يفتخر مبا حلَّ

الطبيعة اإلنسانية قد صار هلا رأ فإننا نرى ،ا يف املسيحأمسجديد ،؛ باهللا وهلا ثقةٌ، جديدةٌ ومثار 
ضد  (")٣٠: ١٤يوحنا  ( شيٌء وليس له يفَّتآرئيس هذا العامل "قال بكل صراحة ألنه 

  ).١:  املقالة األوىل - جتاديف نسطور

 فهم اخلالص بشكل إطار جتد مكاا احلقيقي يف أليصاباتستطيع أن نرى أن عبارة وهكذا ن  
 وهي اليت ، فهي عبارة نبوية عن اجلنس البشري اجلديد واخلالص اآليت بربنا يسوع املسيح،صحيح

  ."..السالم لك يا ممتلئة �عمة  ":أليصاباتجتعلنا نقول مع 

  فإننا ،دة من عند القديس كريلس عمود الدين عبارات شارأخذنا أننا وحىت ال يظن أحد 
 عن املرأة بواسطة ميالد االبن الكلمة  اللعنةَا رفع وأم.سوف نقتبس نصاً طويالً من تفسريه إلجنيل يوحنا

  .)١( فيمكن أن يراجع من دراسة أخرى ،السكندريمن العذراء عند القديس كريلس 

  : يسوع املسيح مبرمي ادلية بعد قيامته من األمواتقاً على لقاء الربيقول القديس كريلس معلِّ  

 -  ألن فيها ؛ن مرمي ادلية أكملت خالص املرأة يف الضعف الذي أحاط ا منذ السقوطإ"
 وجعلت من ،ورغم أن مرمي كانت تبكي.  متضاعفللت النساء مبجد كُ-أي يف مرمي ادلية 
وهو . ا عادت إىل الفرح عندما منعها الرب من البكاءأ  للبكاء والنواح إالَّموت املسيح فرصةً

باحلزن تلدين " ألن اهللا قال للمرأة ؛نب من األحزانغلَالذي يف القدمي وباحلكم جعل النساء ي
 للحزن يف الفردوس عندما مسعت صوت ولكنه كما جعلها خاضعةً). ١٦: ٣تكوين " (األوالد

 وعتقها .يف البستان يطلب منها أن تكف عن البكاءنه اآلن أ احلية وخدمت حيل الشيطان، إالَّ
ر باخلري املفرح ن يبش وهو اآلن يطلب منها أن تكون أول م.من اللعنة اليت ربطتها باألحزان

م اجلنس وكما أن املرأة األوىل أُ. ر الرسل بصعوده إىل السماء بل أن تبش، أي اإلجنيل،العظيم
 – هكذا هذه املرأة .لشيطان، ومن خالهلا كل النساءالبشري قد دينت ألا مسعت لصوت ا

لة رت باألخبار السارة احملم مسعت كلمات خملصنا وبش ومن خالهلا كل النساء–مرمي ادلية 
وهنا منح الرب ملرمي اخلالص . ص كل جنس النساء من اللوم القدميوهكذا خيلِّ. باحلياة األبدية

 القدمني اجلميلتني اللتني قال عنهما النيب وأعطاها .لحزنمن دموع احلزن وحررها من امليل ل

                                           
 اجلسدية يف الطقوس تطور النظرة إىل التطهريات "يل؟ يف كيف يفهم كريلس الزواج، وكيف يراه يف إطار معجزة قانا اجلل: راجع) ١(

  .١٩٨٠ الطبعة األوىل – جملس كنائس الشرق األوسط – املرأة يف الالهوت الكنسي – وما بعدها ١٥٤ ص" والقوانني الكنسية
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ومل تكن قدما تلك ). ٦: ٦٣ أشعياء" (املبشرين باخلريات.  املبشرين بالسالمأقدامما أمجل "
 ألما مل تبشرا بالسالم أو اخلريات عندما أغوت أبانا ؛ أي حواء مجيلتني- يف القدمي -املرأة 

ولكن النيب قال عنها وعن النساء الالئي بشرن . ة املقدسةاألول، آدم، لكي يعصى الوصي
 النساء الالئي شاهدن تعالوا وبشروا الشعب الذي ال أيتها"الرسل القديسني بقيامة املخلص 

  .)١()١١: ٢٧ أشعياء ("يفهم

                                           
 – ٢٠ – ١٨صحاحات  تفسري اإل– آالم املسيح وقيامته يف إجنيل يوحنا للقديس كريلس السكندري - جورج حبيب بباوي . د) 1(

  .م١٩٧٢ ابريل - ١٠٢ص . ٤: جمموعة اآلباء
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  الفصل الثالث

"السالميا مرمي لك "  

  
 السالم"بـ  واليت تبدأ ،م الشرياتطوكية األحد اليت قمتها يف القطعة اليت تعرف باسيؤتصل ث  

الكلمة يا مريم احلمامة احلسنةلك قوة  إىل العهد القدمي مؤكدةًلكي ترتفع بعد ذلك عائدةً"  اليت ولدت لنا ا 
 وهتليل  حز�نا وكل ضيقنا إىل فرح قلببَلوقَ.  ومن مريم العروس الطاهرة،د من الروح القدسجتسو"اخلالص 

 وبعد ذلك تنساب الشريات من آدم وحواء وهابيل إىل ."و�رتل ألمه مريم احلمامة احلسنة فلنسجد له . كلي
فما هو أصل هذا التسبيح اللذيذ املنعش الذي . ليشع النيبأكل األمساء الالحقة يف العهد القدمي حىت 

  يربط العهدين معاً يف نسيج واحد؟

  :املعىن الدقيق للصيغة: أوالً

هي نص فريد خاص ال مثيل "  �عمةً يا ممتلئةً لكالسالم"حتية املالك للعذراء كان أول من الحظ أن   
  :أورجيينوسله يف العهدين هو العالمة 

"القد حياملالك مرمي بلغة ولذلك جيب أن ، مل استطع أن أجدها يف األسفار املقدسة جديدة 
نقول بعضوقول املالك .  كلمات"السالمهو قولٌ"ةً نعم يا ممتلئةً لك نه توجد أ ال أذكر  خاص

هت له هذه الكلمات  آخر غري مرمي وج وال يوجد شخص،عبارة مماثلة تشبهه يف األسفار
"السالمنعمةً يا ممتلئةً لك ".جِ ويف مرمي وحدها وولو كانت مرمي تعرف أنه .  خالص العاملد

ا كانت تع؛هت له مثل هذه الكلماتيوجد آخر قد وجرف وكانت قديسة تعرف نبوات  أل
وقد شرح . هشت وتعجبت وخافت من هذه التحية فما كانت قد د،األنبياء وتتأمل فيها يومياً

ال ختايف يا مرمي ألنك قد وجدت نعمة عند " وقال هلا ،هلا املالك معىن الكلمات عندما أضاف
ظيماً وسيدعى ابن اهللا هذا سيكون ع. اهللا، ها أنت ستحبلني وتلدين ابناً ويدعى امسه يسوع

  .)Hom VI In Luc(". العلي

 ندرك أن القديسة مرمي ممتلئة نعمة بسبب حلول اهللا الكلمة  أورجيينوسوهكذا من كلمات العالمة  
تنطوي على غري ذلك، ولذلك فإن " ًممتلئة �عمة"هذا املعىن ثابت وال ميكن أن تكون عبارة . أحشائهايف 

 وهو املبالغة يف تكرمي ،هو تطرف يف مواجهة تطرف آخر" نعم عليها املُأيتها "ها وجعل الترمجةإضعافحماولة 
 لوقا ال مثيل هلا يف إجنيل أن هذه العبارة يف Farrarيضاً الالهويت االجنليزي أوقد الحظ . والدة اإلله

 النعمة  اليت تعين فيض منχαρτωحيث ترد كلمة ) ٦: ١أف ( صيغة واحدة وردت يف األسفار كلها إالَّ



 ٢٤

  .)١(يعلن جمد اهللا وميدحه

 أي χαρα االسم يعين الفرح والسعادة ومنه جاء χαιρωويف احلقيقة أن الفعل اليوناين   
 فاإلنسان .)٣: ٨٣مزمور (ص به  بعمل اهللا الذي خيلِّويف العهد القدمي الفرح هو دائماً فرح. الفرح
 -  ١٦: ٤٠ - ١: ٣٣ - ١١: ٣٢ - ٩: ١٦ -  ٢: ٩ - ١١: ٥مزمور (رح بأعمال اهللا العظيمة يف
 أي ،والفرح يف العهد اجلديد مرتبط بالبشارة). ١٨: ٦٥ - ١١: ٥١ - ١٠: ٣٥ أشعياء - ١١: ٦٣
 -  ٩: ١٣ كو ٢يضاً أ راجع ٤ يوحنا ٢ -  ١٠: ٤ فيليب - ١٦، ٩: ٧ كور ٢(سماع اخلرب املفرح ب

  ).٢٣: ١١ أعمال - ٢٠: ٢٠ يوحنا ٨: ٢٣ لوقا - ١٠: ٢مىت 

الرسل والشيوخ "خدمت كتحية يف العهد اجلديد ثالث مرات فقط  استχαρεινمع أن و
 حياة الشركة إطار يف ١: ١ يعقوب - ٢٦: ٢٣ وأعمال ٢٣: ١٥ أعمال" (واألخوة يهدون سالماً

: ٢٦ مىت - ١٨: ١٥مرقس (من قبيل السخرية خدمت كتحية للملك املصلوب استكما . املسيحية
ة م وكانت عال،هذه التحية كانت شائعة يف العامل الروماين القدميوكانت  ،)٣: ١٩ يوحنا - ٤٩

يف احلديث  نرى أن استعمال السالم نناأ  إالَّ،خضوع وقبول للحاكم الروماين بتمين الفرح والسالم له
 ، إىل النبوات اخلاصة مبجيء الكلمة املتجسدأساسي فهو يعود بشكل ،مع العذراء يتعدى التحية العادية

ابتهجي جداً يا ابنة صهيون اهتفي "يقول النيب زكريا . صة وأعماله املفرحة واملخلِّ،وجتسده من العذراء
راكب على جحش ابن أتان هو عادل ومنصور وديع و. إليكهوذا ملكك يأيت . أورشليميا بنت 

ة فهو و من النبا اجلزء الثاين أم. واجلزء األول كما نعرف خاص مبجيء الرب متجسداً.)٩: ١٠زكريا (
 ولكي نتأكد من هذا يقول صفنيا النيب عن .أورشليم ألن التجسد يسبق الدخول إىل ؛أورشليمدخوله 

قد . أورشليمافرحي وابتهجي بكل قلبك يا ابنة . إسرائيلترمني يا ابنة صهيون اهتف يا "جميء الرب 
 يف وسطك ال تنظرين ب اإلله الرإسرائيلملك .  عدوكأزال. نزع الرب كل صكوك الديون اليت عليك

  ).١٤: ٣صفنيا " (بعد شراً

 ألنه أتى متجسداً من والدة اإلله وأزال صك ؛ ولذلك تبتهج.أورشليمفالرب اإلله يف وسط "
 فأزال عار املوت ، التجديد بواسطة احتاده جبسدناوأعطانا .اإلنسانية أي حرر الطبيعة ،الديون
قامنا معه أ و. وهو أكرب الصكوك،عدم املوت للجسد نعمة حياة د ور. الديونأثقلوهو 

 وهو معىن النبوة أزال إبليس،وأجلسنا معه يف املواضع السماوية وقضى على العدو الشرير 
  ). للقديس كريلس عمود الدين١ : ٣تفسري صنفيا  ("عدوك

جنيل لوقا  جيد أن املعىن العرباين وراء النص اليوناين إلLuonnetوهكذا حىت املفسر املعاصر 
  . السالم وقبول جميء املسيحوإمنا ،ليس جمرد التحية

                                           
  ).The Expositors Greek Testament, vol I, 463: (راجع)1(
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ن يقول  وكل م،نه عطية اهللاإ . وقبول مبا يوهب من اهللاإميانوالسالم بشكل عام هو شركة   
البيت احتفظ به صاحبه هلأن مل يقبله إ هلذا البيت فإن قبل البيت هذا السالم اشترك الكل فيه وسالم 
 ولذلك حنن نعطي السالم ألن أم .)٦-٥: ١٠ لوقا - ١٣: ١٠راجع مىت (ن يفقده لذاته دون أ وأبقاه

 ؛"السالم" إىل ere> ومل خيطئ املترجم القبطي عندما ترجم الكلمة اليونانية القبطية .امللك حاضرة معنا
  .ألن املضمون الروحي يف العهد القدمي ظاهر بوضوح ال سيما يف صفنيا وزكريا

  :القديس كريلس عمود الدينبشرح " لئة نعمةالسالم لك يا ممت"

 ضمن كتابات القديس Migneقطعة نادرة يف كتابات اآلباء وضعها األب يعقوب مني هناك   
 حيث - بقلم القديس كريلس عمود الدين أا أثبتت ولكن الدراسة املعاصرة ،غريغوريوس العجائيب
  :، فيقول" معكب الر، نعمةً لك يا ممتلئةًالسالم"يشرح فيها كريلس 

لقد حتركت حبنان خاص حنو اجلنس :  املعىن اخلفي هلذه الكلمات هو كما يليإن"
لق نه خأ اخلطية رغم  لقد أفسدته. وسوف أنزل إىل األرض لكي استرد آدم املفقود،البشري

ر ش املالك املبأيهاذهب ا. ال الذي خلقتهه اجلم وشو،فسد آدم ما عملته يديأ. على صوريت
 قد  جميدةٌأعمالٌ"اذهب إىل املدينة احلية اليت تكلم عنها النيب وقال . غربيال إىل العذراء مرمي

 إىل ،ىل الباب الشرقيإفردوس العقلي والاذهب إىل ). ٣: ٨٦مزمور (يلت عنك يا مدينة اهللا ق
.  األرض على والذي سوف يصري مساًء،املكان الذي يليق بالكلمة. مكان استقراري يف األرض

ىل رواق إ و،عد يلاذهب إىل اهليكل املُ. جميئيرها بغيوث مطر اذهب إىل السحابة اخلفيفة وبش
 التابوت أُذينَم يف ر وتكلَّبش. ولد فيه حسب اجلسدىل اخلدر النقي الذي سوف أُإالتجسد و

ب يل كيف تسمعينالعقلي لكي ترت .بشكل أظهر هلا. يف نفس مرميرعب وال ختُلكن ال ت 
  .م عليها بصوت الفرحقدسي وسلِّ

 رمحيت على حواء أُعلن أن  ألنين مزمع؛" نعمةً يا ممتلئةًالسالم ":ل ملرمي هذه التحيةقُ
 وظهر ، إىل مرمي والبشارة اليت كلفه ا اهللا الرسالةَل املالكموبعد ذلك ح. اليت فقدت الكثري

  ". معك الرب، نعمةً لك يا ممتلئةًالسالم": م معها بصوت الفرح قائالً وتكلَّ،للعذراء

نه يف القدمي جرح ذلك العدو اجلنس ألن يقدر الشيطان منذ اآلن أن يقف ضدك، ومع 
 اآلن  احلياةُدعوحيث برز املوت ت. اآلن يضع دواء اخلالصالطبيب  أن  مميت، إالَّالبشري جبرحٍ

  .لكن اآلن بواسطة امرأة سوف تنبع الربكاتبواسطة امرأة جاء طوفان املرض علينا، و. دخوهلا

ن أذان كل  أن يسمعه من هو مستحق النقية خرباً يوجد مأيتها سوف تسمعني أنتها   
علنت يتها العذراء النقية سوف تقبلني احلقيقة اليت أُأ  وحدكأنت. هلام الروحإالذين نالوا 

 :يء آخر للعذراء القديسة مرميمن أجل كل ذلك قال املالك قبل أي ش. ألولئك يف غموض
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"نعمةً لك يا ممتلئةًالسالم ،الرب وكان يعين بذلك أن كنوز النعم كلها سوف حيلِّ. " معك 
 هي وحدها اليت ،أجيال النساء مجيعاً مل يوجد منها عذراء بالروح واجلسد سوى مرمي. فيها

 جسد هذه القديسة وليس مجال). ٣: ١عب ( بكلمة قدرته األشياءسوف حتمل حامل كل 
 فالرب ،" نعمةً لك يا ممتلئةًالسالم".. منا مجال فضائل نفسها إ و،هو وحده اجلدير باإلعجاب
 ، ومصدر عدم الفساد،صل كل النقاءأ و،نه رب كل التقديسإ .ذاته سيكون يف داخلك

لبكر  فصنع من األرض اقسب.  ومانح وموزع السالم احلقيقي،وواهب احلرية، وحافظ اخلالص
  . وقبل أي شيء آخر هو فيك، ولكنه اآلن معك. ومن ضلع آدم صنع حواء،اإلنسانَ

 السالم"د بكل قوتنا قائلني معه ح ومنج األخوة كلمات املالك لكي نسبأيهالنفحص   
نعمةً يا ممتلئةًلك ،الرب معك ." ألنك تعاينني نعمة الرب، الذي اختارك ؛يضاً تفرحنيأ وأنت 

  .رب اد ساكن فيك يا عبدته. فيكوسكن 

"السالمنعمةً يا ممتلئةً لك "،باملسيح(ن يؤمن به  يا ينبوع النور الذي ينري كل م.(  

"السالموزهرة احلياة اليانعة غري الذابلة،شراقة مشس الربإ يا ،" نعمةً يا ممتلئةً لك .  

"السالمعطرة الرائحة يا زهرةً،" نعمةً يا ممتلئةً لك .  

"السالمالكرمة اليانعة اليت ال تذبل،" نعمةً يا ممتلئةً لك ،ح نفوس من يكرم  واليت تفر
  .ويؤمن بثمرة بطنك

"السالمعطت مثراً كثرياً، ألن اهللا أ و،ح األرض البكر اليت مل تفلَّ،" نعمةً يا ممتلئةً لك
 أحشاءك من دلن منك آدم الثاين الذي و وكو،الكلمة ساكن السموات نزل وحل فيك

  .املقدسة

فسس املسكوين أ جلسات جممع أثناءعظة القديس كريلس يف كنيسة والدة اإلله 
  :الثالث

"السالمالثالوث القدوس الذي مجعنا هنا يف هذه الكنيسة لوالدة اإلله مرميأيها منا  لك .  

السالموالسراج غري  .ز امللوكي للعامل كلهـ الكنأيها منا يا مرمي والدة اإلله  لك
 . ومكان منري الكل.نقض واهليكل الذي ال ي.األرثوذكسية وعمود .كليل البتوليةأ و.املنطفئ

مبارك اآليت باسم "دعى نه سيأيت منها وسيإ والذي قال هو يف اإلجنيل املقدس، ،األم والعذراء
  ".الرب

السالملك يا م قدسة  املأحشاءك وسكن يف ى،ن ال ميكن أن حيتون احتويت م
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 ،كرم الصليب الغايل ين بك يا مأنت.  يتقدس الثالوث القدوسن بك يا مأنت. البتولية
ل به يف العامل كلهحتفَوي.  

أنتن بك تفرح السموات يا م،سر املالئكة ورؤساء املالئكة وت.  

أنتن بواسطة ميالدك هربت الشياطني يا م،من ب الكل وسقط الشيطان الذي جر 
  . وبك عادت املخلوقات الساقطة إىل السموات.اءالسم

ت بسالسل وجنون الوثنية إىل معرفة طَبِ عادت كل اخلليقة اليت ر الذي بكنتأو
  .احلق

وزيت البهجة الذي به ، الذي بواسطة ميالد ابنك نال املؤمنون املعمودية املقدسةأنت 
  .نالت الشعوب التوبة

شرق االبن الوحيد واإلله للذين أ  الذي منكأنت إىل هذا؟ أضيفوماذا استطيع أن   
ر الرسل  وهو الذي سبق وأخرب األنبياء عن ميالده وبش،كانوا جالسني يف الظلمة وظالل املوت

 يف مدح ٤عظة ( . بقوة الثالوث القدوسواخبالصه يف العامل وبه قام املوتى، وامللوك حيكم
 ).٩٩٢ : ٧٧العذراء جملد 




