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  )١(والدة اإلله

  
والالهوت  ،بآنإليها  كيف نتكلم عن املليكة بدقة الالهوت واحتدام الشوق

ولكـين   ،س العاملوكطوؤلثياله كبري  وذلك يف حفلٍ علّم أٌب ،ليس جسورا كاحلب
 ملـا رعـت   ومتقٍ مثل رهبانيتكم اليت ،مقتف آثار كريلس لو دققت ما أمكن التدقيق

  ؟عليها الدائمة البتولية وشاحها الكرمي لقِمل ُتأ ،البتولية
 عين الكتـاب أ ،ثالثة مصادر غري متكافئة يف االمتدادأمام  حنن يف حبث مرمي

 مقاربة هذه املصادر لكيلِ ما يكال أحاولوسوف  ،واألدب املنحول ،والتراث ،اإلهلي
 أن أرجو وإياه ،ما تسلمناه من الرب وزن ما يوزن بغية تقصي العقيدة واستيضاحأو 

 أوسـاطنا غري مألوف يف  نقدياً ولو توسلت منهجاً ،لوحيه موافقةً يضع يف فمي كلمةً
  .اإلله ةلوالدبسبب من حب اهلوى الذي عندنا  األرثوذكسية
أكرم مـن  "ن كانت اجترئ يف التقوى تعظيًما لتلك َم إمنااجترأت إذا  فإين

ما أعرفه من إىل  وحدودي أين ساعٍ ."بغري قياس من السارافيمالشاروبيم وأرفع جمًدا 
ثره على مـا يف بقيـة   أُؤال لكوين  ،إرثنا املشترك وما جال يف تأمالت املدى البيزنطي

ح يل تقصريي معرفـة كـل   ِتولكن مل ُي ،املشرق من خلجات الفكر والشعر املرمييني
 ن العذراء الكلية القداسـة دنـواً  ندنو م أننايقيين  أنغري  ،مرياث هذا الشرق الطيب

  .املقارنة لكم فأدُع ،واحداً يها غناًءونغنِّ واحداً
 أجـنيبٌ  :فقد قال يل مرة الهويت من كنيسيت ،مسحتم بذكر أمر شخصي وإذا

 إينولعلكم حتسون  .قلت صدقَت .لكونك رمزياً أسكندريأنت . إنطاكياًلست أنت 
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هل قلت لكم السنة املاضية يف  .ر هبام أطُهألقتبس من حسن العبادة عندك إليكم أحج
آتيها كل عام ألرعى مـودايت   إمنا هذا املكان الرضي ما قلته لسائل عن زيارايت ملصر

كما كان حييا الرهبان الفتيون ردًحا من الزمن بكلمة تفوه هبـا   القبطية فأحيا هبا سنةً
 .نطونيوس الكبريأ

 إالَّجانب النص القانوين إىل  فال جند ،ٍةاملصادر تواجهنا غري مسألإىل  ذهبنا إذا
م اآلبـاء  وجند الكثري يف األدب املنحول ذلك الذي حـرَّ  ،شذرات قبل جممع أفسس
فعليه وحده يرتكز عيد الدخول للسيدة املباركة اهليكـل،   ،األقدسون قراءته يف البيعة

ناسبة تدشـني  للميالد مب ٣٤٥اإلمرباطور يوستنيانوس السنة ال أسسهذلك العيد الذي 
دخـل  أيوحنا السابق  أبازكريا  أنوالعيد يقوم كلّه على  .كنيسة للعذراء يف أورشليم

فزكريا على ما وصفه لوقـا مل   .قدس األقداس لكونه عظيم الكهنة آنذاك مرمي طفلةً
 ،يف السنة كبري األحبار مرةً إالَّولوج قدس األقداس  حٌدأوِّل وما ُخ ،يكن كبري األحبار

فمـا   ،نه حدث مل حيدثإفما قيل  ،ن استثناء معقول بسبب من نص الشريعةوليس م
لكتاب  وما كان للمكان من قدسية قبوالً معىن العيد؟ هل نتجاوز معرفتنا للعهد القدمي

 غري قانوين؟

كذلك ما ورد عن الرقاد من جتمع الرسل على السحاب من أقطار املسكونة 
ولكل من التقليـدين   ،أورشليم وليس يف أفسس قد توفيت يفاإلله  والدة أنوافتراض 

القرب غري معروف على وجه الدقة األثرية هنا وهناك والقـول بانتقـال    أنحجته غري 
واحلديث عن الرقاد  ،الشعر الشعيب ألوانمن  التالميذ على السحب ال يعدو كونه لوناً
النسطورية  أبو مصيصه أسقفس وروثيودإليه  ال أثر له قبل القرن اخلامس يف ما ذهب

يصور  ،بالقصة من جزئيات كاجتراء يهودي على اجلثمان الطاهر أحاطوما  .احلقيقي
ما علق يف ذاكرتنا اجلماعية من أو  حالة الصراع اليت كانت بيننا وبني أّمة اليهود آنذاك

 .هذا الصراع



يدور حول العالئق بـني   لٌؤاكبري الكامن وراء هذه احلكايات سفالسؤال ال
م نأخـذ مبدلولـه   أ ،سون لتارخيية ما بدا حدثاًفهل حنن مكرِّ .ث ومعىن احلدثاحلد

الرمزي؟ فالرقاد اجلسدي مت كما تتم كل ميتة بسبب البشرة احلاملة املوت ومن بعـد  
ولكننا مقتبسون  ،يعقوب بالضرورة إجنيلهذا نتأمل الهوتًيا وال نكون بذلك معتمدين 

وما  .د وما استتبعه وفق ما حنس به يف وجداننا الكنسيمنه ما يوافق تقوانا فننشد للرقا
ن أحباجـة  الكنيسة األرثوذكسية مل تكن حباجة ولن تكون يف حسـي   أنييسر األمر 

 .عقيدة لكوهنا حتيا يف بركات الليتورجية وهي ال تكثر من العقدنةإىل  حتول هذا العيد
 .زلة عقيدةـمنإىل  سوكوؤطرفع عبارة الثيإىل  فلو مل يكن نسطوريوس ملا احتاجت

فاملشـكلة   ،تكون مثة مشكلة مع الرقاد من حيث واقعيته أالوإذا كان طبيعًيا 
مـاذا   .هنا التارخيية متعـذرة  .أورشليمهيكل إىل  كاملة مع دخول السيدة املصطفاة

عين هتيئة اآلب أ ،تت معناه الرمزيثبَّ أهناالعيد؟ يزين يل هنا  بإقامتها إذاً أقرت الكنيسة
وهنا ال بد يل من التذكري بأن الشعوب  .خدمة التجسد اإلهليإىل  لعروسه بغية دعوهتا

فتلك كانت وسيلة من  ،بكثري منا أكثرالتأويلية أو  املسيحية القدمية كانت أليفة الرمزية
 ،من التاريخ قل حقيقةًأوما الشعر  ،تارخيياً فليس كل سرد سرداً ،وسائل قوهلا الفكر

 .ريخ حيث يكون ونقول بالشعر حيث يكونالتا رُِّقفُن
عرفنا موقعنا من األدب املنحول ال تنتهي عندها مصاعبنا مع الكـالم يف   إذا
وال جنـد يف   ،ففي الوثنية اآلهلات اإلناث متصلة بعامل اجلحيم والظلمة .األم املباركة

 .اخلصب واجلنسواآلهلات مرتبطة بعبادة  ،الواقع املرأة احلاملة احلضرة اإلهلية واخلالص
األسطورة ليست بالضرورة كاذبة من  أناعتقادنا حنن  .هناك أثر لألم العذراء هنا ومثة

العـامل   إن .صورة عن احلقيقة املنتظرة، حدس يف الشعوب ملا هو صـحيح  أهناحيث 
إىل  أمسيت هذا نتاج العقل الناهد .يكون أن ملا كان مزمعاً القدمي هو على طريقته مثالٌ



ال مشـكلة   .مسيته كلمات إهلية مزروعة على ما يقول يوستينوس الشـهيد  مأ ،احلق
 .لصورة مرمي تكون هناك بذاٌر أنعندي يف 

من شك عند من يعـادي استشـفاعنا    تبديد بعضٍ أنإىل  انتهي أن أودهنا 
جوايب  .نطاق العبادةإىل  باألنثويةندخل من باب خفي إحساسنا  إننابقوله اإلله  والدة

 األمفقد يكون لديهم شعور حنو  .ر علينا استبطان املؤمنني لنلمس شيئا من هذانه يعسأ
 إنولكن ردي يف العمق هـو   .بصورة غري واعية وأمهاهتمقد خيلطون بني مرمي  وإهنم

ليتورجيا مرمييـة   أضخمولعلها  - اعرفها سطرا سطراً وأنا -عندنا  اإلهليةالليتورجيا 
ن مل إاإللـه و  والـدة  إنوردي األقوى  .عور األنثويليس فيها اثر مقول عن هذا الش

نه انفعال وصـارت  أجتاوزت اجلنس من حيث  أهنا إالَّاإلهلي  نثويتها باالختيارأتدمر 
 .حواء اجلديدة

كما  ١٠٢٢الـ يف هذا يقول القديس مسعان الالهويت احلديث املنتقل السنة 
ئة، وكما خبطيئة واحدة صار بعصياهنا سببا للموت ووقعت يف اخلطي أصبحتحواء  إن

مجيع إىل  احلكم على مجيع الناس للدينونة، هكذا بطاعة العذراء ابنة داود صارت احلياة
الكلمة أي  للحياة بالذي قدسها أمناوهي بالتايل كلية القداسة، حواء اجلديدة،  .الناس

 ."املتجسد منها
قدس وقد أوضُح عروس الروح الأو  مرمي عروس املسيح أناجل جتد هنا ومثة 

 األولالزوج البشري  إنولكن ما يتضح من عبارة حواء اجلديدة  .هذا املعىن فيما بعد
املـرأة  .عنصر العفة أمستيف تدبري اخلالص فاملرأة  أما ،كانت فيه املرأة عنصر الِغوى

ليس يهودي : "غالطيةإىل أهل  عندما يقول بولس .اليت يف املسيح تدوس رأس األفعى
كما جـاء يف  " ال رجل وال امرأة"القول إىل  ليس عبد وال حر ال ينتهي .وال يوناين

ال رجـل  "ما جاء يف الترمجة املألوفة عندكم إىل  ولكن ،األجنبيةكثرة من الترمجات 
 .بالـذكر  واألنثـى  باألنثىحيث الذكر األوىل  وذلك يف جتاوز لوضع اخلليقة" وامرأة



واملرأة بنفسها واحـدة مـع    ،نفسه مع السيدالذين هم يف املسيح الذكر منهم واحد ب
مرمي هي الـيت   .كل منا والرب يؤلف زوجا روحيا واحدا بالتعايل عن اجلنس .السيد

ينفتح على اهللا  واألنثىمن الذكر  فكلٌ ،هناك ما كان فوق املرتبة البيولوجية أنعلمتنا 
 .بأية طريقة األنثويةمرمي ال تنمذج  .ويتمم شخصيته فيه

إىل  مع السيدة املباركة لسنا يف هاجس السـعي  أننايدين تأكيدا على ومما يز
الغنوصة كان قـد قضـي    أنحبيبة يف حضارة يسودها فرويد هو أو  كانت اًمَّأُاملرأة 

بسبب من هذا يف اعتقادي قال القديس ابيفانيوس  .عليها وهي مليئة بالوجوه األنثوية
 .سيحيني ليس عندنا كاهنات كما عند الوثنينيحنن امل إنناالقربصي قبل اجملمع الثالث، 

 .مما يذكرها الرجال أكثراإلله  نساءنا يذكرن والدة أنوليس واضحا يف التعبد الشعيب 
واملعلم افراهـات   السكندريبلسان اقليموس  أنناهذا تأكيدا آخر وهو إىل  وأضيف

العهد القدمي فقد ورد علـى  وهذا تأكيدا لتعليم واضح يف  اًمَّأُأيضاً  السرياين مسينا اهللا
  .)١٣: ٦٦" (تعزون أورشليمويف أنا  أعزيكمهكذا  أمهكإنسان تعزيه : "أشعياءسان ل

اهللا  أنصفة الرمحة يف اهللا مشتقة لغةً من الرحم ما يف ذلك ريـب مبعـىن    إن
فـإن   ،كانت العربية ترى ذلـك وإذا  .يسعنا مجيعا كما تسع املرأة األجّنة يف رمحها

زم باشتقاق الرمحة من الرحم بناء على كل األحاديث النبوية اليت ورد فيهـا  العربية جت
الروح وهو مؤنـث يف العربيـة    أنإىل  يشريوا أنويود بعض الروسيني  .جذر َرِحم

كما يرشح هذا من مقطع سفر  أنثويةوحيتمل التأنيث يف العربية قد يكون فيه شيء من 
فشـا   أنما يهمين قوله بعـد   .ضن املياهالتكوين يف حديثه عن الروح الذي كان حي

يف بعض التيارات املسيحية الغربية ورفض االستعمال لضـمري   أنثىاهللا  إناحلديث عن 
هذه الصرعة ال تفهم ما نسميه الالهوت الترتيهي الذي  إن .املذكر يف احلديث عن اهللا

ضمري املـذكر ال   الكتاب املقدس يف استعماله إن .معا واألنوثةيعلي اهللا عن الذكورة 



هذا هوس جيـب   .فلماذا يصّرون على إبدال جنس جبنس ،ذكورة هللا أيةيتضمن نسبة 
 .منه أنفسناحنفظ  أن

نقف عند حمطات ثالث يف حديثنا عن السيدة  أنبعد فإين مقترح عليكم  أما
وضوحا جيعلنا  أتوخىتبدو يل أساسية لإلحاطة بسرها ولو مل تستنفذه ألين اإلله  والدة

اإللـه   نشأة والدةاألوىل  احملطة .عيش العقيدة مبا يشرح لنا صدرنا ويدنينا من التقوىن
لـن   أنناولعلكم ترون يف كل ذلك  .وثالثها دوام بتوليتهااإلله  والدة أهناوثانيها معىن 

لنا تقليديا  أنذلك  .ارتضيتم هذا التعريبإذا  املسيحيانياتأو  حنيد عن اخلريستولوجيا
وليس لنا كالم  ،وكالما يف تدبري اخلالص ،يف الثالوث املقدسأي  لالهوتكالما يف ا

 .جاء احلديث عنه فصال من فصول املسيحانياتإذا  إاليف خملوق مهما مسا قدره 

 يف منشأ والدة اإلله :أوالً
" اهللا ابنه مولـودا مـن امـرأة    أرسلملا حان ملء الزمان : "يف القصد اإلهلي

حقبـات  إىل  ملء الزمان الذي يشري أنسؤال املطروح هو هل هنا ال .)٤: ٤غالطية (
مشاركتها  أنتارخيية هيأت يف حكمة اهللا ظهور االبن، هل ملء الزمان ميس مرمي مبعىن 

يذكرها باالسم  أنحمددة يف مشورة اهللا اخلفية؟ بولس يقول مداورة دون  هي شخصياً
باء فصل النسب الـوارد يف مـىت   ويفهم اآلإبراهيم  من نسل داود وتاليا من نسل أهنا

موضـوع   أهناواستنتاجا من ذلك إبراهيم  مثرة الرب الذي من إمياناإلله  والدة أنولوقا 
الدعوة  .خمططهاأو  نه اختزال البشرىأسالم املالك عليها ميكن فهمه على  .دعوة إهلية

م ليتورجية السر تتم أهناسوف يصنعها اهللا هبا مبعىن أو  مرتكزة على العظائم اليت صنعها
خادمة  إهنا .معمل خالصنا كما يقول القديس يوحنا الدمشقي يف عظته يف الرقاد وأهنا

 .اليت تظهر هبا مشيئة اهللا القدميةأيضاً  لسر التدبري، اإلناء املصطفى كما يقول الدمشقي
اهللا  أمرجله دخلت احلياة خلدمته يف خالص العامل حىت يتم بك أنك عشت هللا ومن إ"



وسـلّم  " العـامل إىل  جسر اهللا"هكذا بدت مرمي  ."ألبدي وهو جتسد الكلمة وتأليهناا
مل يولد من امرأة ال يكون  إنيعقوب وكما يقول بروكلس القسطنطيين عن االبن انه 

الفكـر   ."ن مل ميت ال يكون قد نقض باملوت من كان له سلطان املـوت إقد مات و
وهكذا صار جسدها جسد املسيح وباتـت   .فداءالإىل  طريقااإلله  اآلبائي جعل والدة

هذا يف الفكـر   .الرب أميف سبق التحديد غدت  إهنا ."جسد املسيح"الطبيعة البشرية 
معرفـة اهللا السـابقة    إهنا .العذراءإرادة  ليس سبق حتديد مطلق يغتصب األرثوذكسي

قـدرك   إله الكل الذي عرف مسبقا إن: "حلريتها وقداستها وهذا ما أكده الدمشقي
 الوجود يف آخر األزمنة وأعلنك والـدة إىل  حبك رمسك سابقا وأتى بكأحبك وملا أ

قوة التقديس اليت للروح طهرهتا وقدستها لتجعلـها   إن ."ابنه الكلمة ومرضعته أماإلله 
 .شريكة هللا يف سر اخلالص

دققنا يف احلديث عن قداستها نقرأ عند القديس صـفرونيوس بطريـرك    وإذا
، املعصومة من كل لوثة يف الـنفس  أحشاء مرمي املتألقة طهراً"الفادي وجل  نإ أورشليم

القديسون الذين ظهـروا قبلـها   "ولئن كان  ."واجلسد والعقل، الربيئة من كل دنس
حـد  أحد كامل القداسة مثلها، وال أ، وال نعمةً حد فيهم كان ممتلئاًأكثريين، فما من 

اآلخرين  آدم وأبناء، از بأن مرمي تطهرت مقدماًويقوم هذا االمتي .تطهر من قبل مثلها
تطهروا بعد الوصـمة،   إهنم، والفرق بني تطهري هؤالء وتطهري تلك هو تطهروا عادياً

باكورة طبيعتنا، هبـا  " أهناويوضح القديس اندراوس الكرييت  ."هي فقبل الوصمة وأما
أ جتديد طبيعتنا، والعامل العتيق وامتيازاهتا القدمية، وهبا يبداألوىل  تستعيد البشرية جبلتها

إليهـا   الشهوة مل جتد" إنالتأكيد إىل  ويعود الدمشقي ."يتقبل باكورة اخلليقة اجلديدة
 .البتول مل تقترف إمثا وما ذاقت اخلطيئة أنفالفكر اآلبائي جممع على  ."سبيال

 ٨هل يزكي هذا عقيدة احلبل بال دنس اليت حددها البابا بيوس التاسـع يف  
التعليم القائـل بـأن    أننعلن وحندد  إننا: "وجاءت هكذا ١٤٥٨ سمرب السنة الـدي



للحبل هبا من كل دنس اخلطيئة األوىل  الطوباوية مرمي العذراء قد ُعصمت منذ اللحظة
اسـتحقاقات يسـوع   إىل  األصلية، وذلك بنعمة وإنعام فريدين من اهللا القدير، ونظرا

املسيح خملص اجلنس البشري، هو تعليم موحى به من اهللا، وواجب من مثّ على مجيـع  
 ؟"ثابتا ال يتزعزع إميانابه اإلميان  املؤمنني

هذه العصمة يف املفهوم الكاثوليكي ُوِهبتها العذراء توقعا لالستحقاقات الـيت  
غـري   إنسـانية طبيعة إىل  تهسيكتسبها املسيح وكان هو حباجة ليصبح كامال يف ناسو

يكون الوعاء الذي تصور فيه الكلمة جسديا منقـى   أنملوثة باخلطيئة وكان ضروريا 
يعرب عـن   إمناامتيازا كهذا  إناملعاصرون  األرثوذكساملوقف الذي جيمع عليه  .سلفا

غلو حقوقي يطمس الطابع احلقيقي لعملية الفداء وال يـرى فيهـا سـوى عمليـة     
كائن بشري، قبل جتسـد الكلمـة وآالمـه    إىل  م للمسيح، منسوبمبه" استحقاق"

من ينعم  يوجد مسبقاً أننه كي يتم الفداء ال بد إوقيامته وكأن الكنيسة الالتينية تقول 
أين تكمن حريتها وملاذا مل األوىل  احلالة اآلدميةإىل  مث لو أعيدت العذراء قسراً .بثماره

التدرج يف الرب الذي يف قديسـي   أينمينحه هذا االمتياز؟  قبلها اعتباطياً خيتر اهللا كائناً
 املعاصر اقتحامـاً  األرثوذكسيالعهد القدمي؟ عقيدة احلبل بال دنس تبدو يف الالهوت 

 .اإلنسانية - للحرية البشرية ويلغي مفهوم املشاركة اإلهلية
اخلالف احلقيقي يف هذا الباب يدور حول تباين الشرق والغـرب   إنيزين يل 

 . فهم ما يسمى اخلطيئة األصلية يف الغرب وما نسميه حنن اخلطيئة اجلديةيف
خطيئة  أناخلطيئة األصلية هي نظرة اغسطينوس الذي يرى إىل  النظرة الغربية

يف الشرق خطيئة آدم وحواء شخصية وال يولـد   .آدم أصابت الطبيعة وهي تتوارث
 .نتائج اليت جلبتـها خطيئـة آدم  حتمل الاإلنسانية  مولود ومعه خطيئة ولكن الطبيعة

كما يف : "صارت قابلة للموت ويف هذا يقول الرسول أهنافالطبيعة سقطت من حيث 
جـل  أ .)٢٢: ١٥كورنثـوس   ١" (حيا اجلميعآدم ميوت اجلميع هكذا يف املسيح سُي



ولكن ما من خطيئة  .كلهااإلنسانية  اخلالص خالص أنخطيئة آدم تعين اجلميع كما 
 .التزاما وهو يف حريتهاإلنسان  التزمهماإذا  إال وما من خالص

بيالجيوس يرتكز على روميـة   وأصحاباجلدل الذي قام بني اغسطينوس  إن
العامل وباخلطيئة املوت وهكذا اجتـاز  إىل  واحد دخلت اخلطيئة بإنسانكأمنا " ١٢: ٥

ــوت ــاسإىل  امل ــع الن ــعإذ  مجي ــأ اجلمي ــوا أي  "أخط ــا خطئ ــم مجيع ألهن
  إىل  نقلـت  "ألهنم مجيعا خطئوا"هذه الكلمات

مجيعاً  -يف آدم أي  -الذي فيه أي  in quo omnes peccaveruntالالتينية 
يف األوساط العلمية اليوم شبه إمجاع  .األصل اليوناين ال ميكن أن يترجم هكذا .خطئوا

أجرة خطيئته وذريتـه  موت آدم هو : فاملعىن هو هكذا .على فهمنا هذا للنص اليوناين
رومية " (اجلميع أخطأوا وأعوزهم جمد اهللا:" مذنبة ألهنا ختطئ مثله حسب قول بولس

املوت  .عندنا مع آدم متاسك باملوت مياثله متاسك يف احلياة مع الرب يسوع .)٢٣: ٣
 السكندريهو الذي جيعل اخلطيئة حمّتمة ألنه يفسد الطبيعة وهنا يقول القديس كريلس 

الـذهيب   .يؤّيده يف ذلك كل مدرسة إنطاكية .مرضت بالفساد"بعد آدم نسانية اإل إن
االختبار : "هذا يقول .الفم، غريغوريوس باالماس، مكسيموس املعترف يف هذا النحو

  ."الذي عمله آدم أتى باهلوى والفساد واملواتية السيئ
اخلمرية  وفيما حنن نؤكد مع كل التراث البيزنطي نزاهة مرمي وكوهنا مل ترث

القدمية كما يقول القديس نيقوالوس كابازيالس يف القرن الرابع عشر ولكنها مخـرية  
الشرق البيزنطي مل يتجاوز يف  أننه ال بد من املالحظة أ إالَّصل نسل جديد أجديدة و

تـراث شـعر    .توكسؤما من حتديد عندنا غري كلمة ثي. جهده العقدي جممع افسس
يتحفظ يف كالمـه عـن    أناء البيزنطيني يوحنا الذهيب الفم اآلب أعظموبالغة مل مينع 

 يسوع ليكلموه ينسب إخوةيف تفسري مىت واملتعلقة بذهاب  ٤٤ففي عظته الـ .البتول
يف هذه العظـة يـذكر    .حب اجملد الباطل وشعورها بقدرهتا وسلطاهنا على ابنهاإليها 



سؤاهلا كان يف غري حمله ولو مل الرب المها ألن  إنالذهيب الفم عرس قانا اجلليل ويقول 
يف شرح يوحنا ويف صدد حديثه عن عرس قانـا ينسـب    ١٢يف العظة الـ .يعارضها

يتعلق املدعوون بابنها وان  أن أرادتليس عندهم مخر : يف قوهلا أهناإليها  الذهيب الفم
بشعور ما بشري جدا  -يقول قديسنا  -أيضاً  أحسترمبا  .يكون هلا بذلك وهج ما

 .ما يل ولك يا امرأة على انه جواب جاف: يفهم الذهيب الفم .يسوع إخوةمثل 
اإللـه   مل جيترئ احد على تكفري الذهيب الفم على ذلك وهو الذي يوقر والدة

تعين ملاذا تزعجيين هبذا السؤال كمـا   أنما يل ولك ميكن  إنيف احلقيقة  .توقريا كثريا
امللـوك  " (لتذكر بذنيب إيلَّرجل اهللا؟ أتيت  ما يل ولك يا: "قالت األرملة إليليا النيب

يعين انه ال يلوم وال يعارض ولكنه يعفي نفسه من هـذا   أنوميكن ) ١٨: ١٧ األول
البحث العقلي  أنيتوخى اإليضاح اإلله  املشكلة يف حديث بيزنطي عن والدة .الشأن

يمـة األناشـيد   ذاك ليس هلا قأو  واملذاهب الالهوتية والتحديد الصادر عن هذا املقام
اجل هناك قصائد تبدو وكأهنـا   .فقد اختذت تعابريها دائما معيارا للتقليد .الطقوسية

هذا مل حيل دون الكـالم الـدقيق يف    .دساتري إميان وهناك استرسال شعوري جامح
هناك إحساس يف العمق جيعلك تتموج بني اللغة العقدية  .أنفسهماإلهليات عند الشعراء 

 .ذهول الرؤيةإىل  مها حيملكولغة الشعر وكال

 "والدة اإلله"عبارة  :ثانياً
من استعملها وقد ذكر  أولس ونيورجيألن أحبث يف نشوء العبارة وقد يكون 

وديدميوس األعمـى والغرويغوريوسـان    وأثناسيوس السكندريالعبارة الكسندروس 
تسمية نسطوريوس عندما يفسر الإىل  رسائل كريلس إحدىويف  .وكريلس االرشليمي

بل ألنـه   ،الهوته كانت بدايته من العذراء القديسةأو  ليس ألن طبيعة الكلمة: "يقول
د به شخصيا الكلمة الذي منها ولد اجلسد املقدس بنفس عاقلة، وهو اجلسد الذي احت



وما دامت العذراء القديسة ولدت باجلسد اهللا الذي ... نه ولد حبسب اجلسد إقيل عنه 
وال نعين بذلك اإلله  حبسب الطبيعة، هلذا السبب ندعوها والدةصار واحدا مع اجلسد 

 ."طبيعة الكلمة كانت بداية وجودها يف اجلسد أن
نرى وحدة املسيح وان  أنُوهبنا  أننالعل النعمة اليت حلّت علينا هبذه العقيدة 

 أنذلـك   .نذوقها بالرغم من كوهنا تفوق كل قدرة على استيعاهبا يف شعور املصلي
للسيد البسـٍة   إلوهيةإىل  نه يذهب يف إحساسهأ إالَّحي ولو ارتضى هذه العقيدة املسي

خيترب املؤمن  أنلصعوبة رهيبة  إهنا. ما بإلوهيةإحساسه ببشرية متكاملة أو إىل  بشرية ما
هذا من الـوحي   .الناسوت والالهوت متعاملني يف شخصية تربز مركبة وموحدة بآن

يف السـيد   اإللوهةالشرق تتكثف فيه رؤية  إن .دنيانااحملض الذي ليس مثله شيء يف 
ذقنا  إنناولعل تعليل ذلك  .على حساب بشريته وكأن الشرق مونوفيسي سيكولوجيا

ويالت األريوسية يف ما كانت عليه ويف ما مورست عقودا ويف ما انبعثـت يف غـري   
 .حركة

مـا  أو  ،على نكهة نسـطورية اإلنسان  املسيحإىل  وقد يكون الغرب مياالً
زعة هي اليت تفسر طغيـان  ـهذه الن أنوما من شك  .نه كذلكأاصطلح عليه على 

املرء ال  إنولقد الحظت غري مرة  .عيد امليالد يف جانبه البشري وجوانبه الفولكلورية
  .من فم پروتستنيتاإلله  ينتزع بسهولة عبارة والدة أنيستطيع 

هذه  .بال استثناء كنيسةاإلله  وقد يكون الشرق كله موحدا على عبارة والدة
ما قبـل  إىل  عدمتفإذا . تبحث يف موقف نسطوريوس من العقيدة أناملداخلة ال يعنيها 

باألقل مرة عند نسطوريوس وقد صرح بعد اإلله  اخلالف األفسسي جتدون عبارة والدة
وق ألن اهليكل املخلاإلله  العذراء القديسة هي والدة إن: "مداخالت يوحنا االنطاكي

 بإنسـان وليس من صحة للتأكيد بأنه كان يؤمن  ."فيها بالروح القدس احتد باأللوهة
عن عالقة الناسوت بالالهوت يقول متخذا سـفر   .عادي استقر فيه الكلمة فيما بعد



كانت النار يف العليقى والعليقى كانت النار والنار العليقى ومل يكـن  " ٢: ٣اخلروج 
من قال يف االحتاد ابنا وإهلا وربا كيف ميكنـه  : "عنده وفصل املقال" عليقيان وناران

وان يقول هكذا اإلنسان  نه مثة على حدة ابن وإله وان مثة آخر هوإيقول  أنبفصلهما 
 ".ابنني

نسطوريوس مل يكن نسطوريا إلميانه بوحدة  أنجيمع األخصائيون اليوم على 
مـا   .ن ذلك عىن له الطبيعتنيأل إالَّشخص املسيح وما كان قوله باألقنومني يف السيد 

 إكـرام  إنقلت لكم هذا لنخوض جدال حول شخص نسطوريوس ولكن ألؤكـد  
 .ن إمياننا تاليا بالسيد املبارك واحدإواحد واإلله  الشرقيني مجيعا لسيدتنا والدة

نتجاوز حسـنا   أنولكن مل نستطع معا حنن اخللقيدونيني وغري اخللقيدونيني 
املشرق املسماة أشورية على صيغة معقولة فالتقت هذه الكنيسة  بالتاريخ لنلتقي كنيسة

يف احلادي عشر من نوفمرب املاضـي   الكاثوليكية فأصدرتا بيانا خريستولوجيا مشتركاً
متحدان " واحدا وواحدا"يشكال  أنالالهوت والناسوت ومها بعيدان عن  أنوصرحتا 

تبناه اهللا ليقر فيه " عاديا إنسانا"يس فاملسيح ل... يف شخص االبن ذاته، ابن اهللا الوحيد 
والناسوت الذي ولدته العذراء مرمي املغبوطـة  ... .وليلهمه كما أهلم األبرار واألنبياء
إىل  وهلذا السبب تصلي كنيسة الشـرق األشـورية   .كان دائما ناسوت ابن اهللا ذاته

العبـارتني   إنيستان واعترفت الكن" وخملصنا إهلناوالدة املسيح "العذراء مرمي باعتبارها 
 .الواحداإلميان  ووالدة املسيح تعربان شرعيا وبدقة عن" والدة اإلله"

ومست الكنيستان نفسيهما شقيقتني وتعاهدتا على رفع كـل احلـواجز دون   
 .حتقيق الشركة الكاملة

يكـون   أنالشرق فوت على نفسه فرصـة   أنحبزن  أالحظ أن إالَّليس يل 
 .واحدا



 بتوليةالدائمة ال: ثالثا
واجملمـع  ) ٥٥٣(تدل العبارة على ما صار عقيدة يف اجملمع املسكوين اخلامس 

وليس اجملال هنـا للجهـر    .٦٨املسكوين السادس املنعقد يف القسطنطينية السنة الـ 
إن ظهور الرب أقول  أنباملولد البتويل الذي يؤكده مىت وخلفياته غري انه يؤملين  بإمياننا

آخر الفكر الغريب مبا يف ذلـك بعـض مـن    إىل  ره من حنيينك أمربال دور لرجل 
الكاثوليكية وكثريا ما تالحظ مماثلة بني نكران املولد البتويل ونكران حقيقـة   األوساط
 .القيامة

والذهيب  وأثناسيوس، واقليمس السكندريدوام البتولية فيشهد له بطرس  أما
من دعم كتايب له قوة الترجيح  كان ال بدوإذا  ،اكتفيت بالعظماءإذا  الفم والنيصصي

الكبري فيأتينا من توافق يكاد يكون كامال بني مىت الذي يسمي بني النساء الواقفـات  
الـذي  ) .٤: ١٥(وبني مرقس ) ٥٥: ٢٧مىت (يعقوب ويوسف  أمعند الصليب مرمي 

هـل   .مرمي هذه األخرية ال نعرف هويتها بالتدقيق .يعقوب الصغري ويوسي أمجيعلها 
ولكـن يف   .كالوپا املذكورة يف يوحنا؟ وال نعرف هوية يعقوب الصـغري  هي زوج

 إخـوة صاحبامها مـن  ) يوسف أو(رواييت مىت ومرقس عندنا امسان يعقوب ويوسي 
 .غري العذراءإىل  يسوع ومها منسوبان

عندها ألن ما مهين هنا  أتوقفال اإلميان  هناك قرائن عديدة عند املدافعني عن
متت ُمسارة اإلهلي  يف عملية التجسد .الصويفأو  بة الالهوت الّسريما أبين عليه مقار

: إليهـا هذا معىن كالم املالك (مظلته  أضحت أهنابني البتول والثالوث القدوس حبيث 
الشكينة حلت عليها فصارت مسكن اهللا مع الناس ومقر  أنأي  ")وقوة العلي تظلك"

وال تناقض بني هذا وقول  .ه اهليكل القدمياجملد ألهنا باتت اهليكل اجلديد الذي أبطل في
جسد الرب املماِت املقام غدا هو  ."أيامبانيه يف ثالثة  وأناانقضوا هذا اهليكل : "الرب



أعلنت السماء مرمي خيمة االجتماع يف بتولية ملكوتية األبعاد، كنسـية   أناهليكل بعد 
 .ن تذوق مرمي خربة زواجأوهذا كله يتناىف و .املعىن

منه إله وفريق منه مألوه كليـا ال   فريٌق صارت مع ابنها ورهبا زوجاً أنفبعد 
العرش اإلهلي، األمر الذي يؤسس سـر رقادهـا   إىل  يعرف اهلوى بات قلبها خمطوفا

 .وانتقاهلا وإقامتها يف اجملد السرمدي
وتؤسس رؤيتنا هذه على عرس قانا اجلليل وعلى حاهلا عند قدمي املصـلوب  

من اآلن ال  أين" .ورة عن املائدة املاسيانية اليت تقوم باخلمر امللكوتيةفعرس قانا كان ص
" أيبذلك اليوم حينما اشربه معكم جديدا يف ملكوت إىل  اشرب من نتاج الكرمة هذا

يف حضـارة اوغاريـت يف مشـايل     اآلهلةوهنا اخلمر كانت شراب  .)٢٩: ٢٦مىت (
ا يف احلياة األبدية قائمـان يف غـري   جدلية اإلمساك عن اخلمر هذا وتناوهل إن .سوريا
  .امللكوت كانت له حمطة على اجللجلةإىل  يف قانا حنن مع توثب .حضارة

 يف .يا امـرأة  أمهالسيد املبارك مسى فيهما  أنموقع الصلب إىل  ما جيمع قانا
قـد أتـت   : "وقبيل موته قـال " ما يل ولك يا امرأة مل تأت ساعيت بعد: "قالاألوىل 

لـذلك قـال    .ساعته الوحيدة هي ساعة املـوت  إن ."اإلنسانمجد ابن الساعة ليت
 أنقاهلا ألنه كان ينتظر بعد حليظات  ."يا امرأة هوذا ابنك: "للمباركة من على اخلشبة
ما كان رمزا فيها صار  .هذا يقابل اخلمر واملاء يف قانا اجلليل .خيرج من جنبه دم وماء

عرس املسيح والكنيسة هذا الـذي حتـدث عنـه    فإنه قد مت على الصليب  ،هنا راهناً
 .أفسسإىل أهل  يف رسالتهاإلهلي  صراحة بولس

الكنيسة لن تكون عروسا جميدة ال عيب فيها وال غضن  أنكان السيد يعرف 
واخلطيب، لغةً، مـن   .يف ملكوت اآلب غري انه خطبها لنفسه وهو العريس الكامل إالّ

السماوية  أورشليمإىل  األرضية أورشليمسرية من ملايف هذه  .يتودد قبل اكتمال الزواج



 أمهاليت حفظت نفسها وجسدها كاملني للحب اإلهلي، رأى يف  أمهرأى املخلص يف 
 .هللا أماًصورة عن الكنيسة البكر وجعلها 




