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 األوىل بعتطت الهقده
مثل النساطرة وأحد الشمامسة الذػ انشق عمى البعض يياجم 

لمسيدة " والدة اإللواستخدام لقب "كنيستنا فى السنوات األخيرة 
عين أن الذػ بدأ باستخدامو ىو البابا كيرلس الكبير العذراء مدّ 

 ة المرقسيةراز فى عداد باباوات الك الرابع والعشرون عمود الدين البابا 
وأن ىذا المقب يحمل فى طياتو فى القرن الخامس.  م(ٗٗٗ-ٕٔٗ)
التأليو لمعذراء ويوحى بأنيا مصدر لبلىوت المسيح  -حسب قوليم–

مع الىوتو عندما تجّسد  االذػ جعمو واحد   لناسوتو فقطوليس 
 . منيا.

د كل ىذه االدعاءات ونرد عمييا بأدلة وبراىين كتابية وسوف نفنّ 
، وىو ما سوف نركز عميو فى ىذا وتاريخية ال تحتمل التأويل

ذا كاناألنو إذا كان المسيح إلي   .بتيّ الكُ  من العذراء  دَ لِ وقد وُ  ، وا 
م أقوال آلباء قديسين . وسوف نقدّ "والدة اإللو"فبلبد أن تكون ىى 

سابقين لمقديس كيرلس الكبير استخدموا لقب "والدة اإللو" عن 
العذراء مريم عديد من المرات مثل القديس أثناسيوس الرسولى 

 والقديس باسيميوس الكبير )انظر صفحة (ٚ٘-ٗ٘ صفحات )انظر
 .(ٛ٘ غريغوريوس النازينزػ )انظر صفحة( والقديس ٛ٘-ٚ٘

أننا نغالى فى تكريم السيدة العذراء ونقّدم ليا كما أن ىناك ادعاءات 
ىنا الصموات ونطمق عمييا األلقاب والرموز الخاصة بالمسيح اإللو. 
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ونريد أن نقول أن السيدة العذراء تستحق كل األلقاب التى تطمقيا 
الكنيسة بفطنة عمييا، كما تنطبق عمييا كل الرموز التى تطبقيا 

، ومن يرفض ذلك فإنو فى الحقيقة ال المقدسةالكنيسة عمييا 
ق ىذه األمور وال مدلوالتيا وال معانييا. إن امعأ يستطيع أن يدرك 

ىذا  كمو وز يحتاج مبحث آخر ليس مجالوموضوع األلقاب والرم
 "والدة اإللولقب " مرد عمى من يياجمون الكتيب المخصص ل
، كما أننا أضفنا الرد عمى جزء من اليجوم بالنسبة لمسيدة العذراء

عمى بعض فقرات فى الصموات الكنسية التى تذكر فييا السيدة 
 .العذراء مريم

الكنيسة األرثوذكسية خاصة  نإالمنشقون ويقول المياجمون  
وىذا غير " نفس معاممة اإللو القديسة مريمالعذراء  "تعاملالقبطية 

فى كنيستنا القبطية األرثوذكسية والكنائس  احقيقى ومرفوض تمام  
 المشتركة معيا فى اإليمان.

وال نقبل  ،لمسيدة العذراءبالنسبة حتى اإلنسان و يتألفكرة إننا نرفض 
وال نقّدم ليا العبادة ، األحوال أن نعامميا معاممة اإللوبأػ حال من 

 ،البعيدة عن التمجيد اإلليى . إنما نكرميا ونقّدم ليا التماجيداأبد  
ونحتفل الخاصة بالشفاعة التوسمية وليس الكفارية، ات طمبوال

 بأعيادىا، فما الخطأ فى ذلك؟!
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واتضاعيا وامتبلئيا  السيدة العذراء لطاعة انظر   وأن دركننا نإ
لذلك نقول فى تسبحة نصف الميل  .منيا هللا الكممةتجسد  بالنعمة

"اآلب اطمع من السماء فمم يجد من يشبيك أرسل وحيده أتى 
ولذلك نطقت ىى بالروح  .)ثيئوطوكية يوم األربعاء( وتجسد منك"

ُبِني.ُىَوَذا ُمْنُذ اآلَن َجِميُع اأَلْجَياِل "وقالت  القدس أَلنَّ اْلَقِديَر  ُتَطوِّ
يا بمن جان ا، وىذا لم يكن افتخار  (ٜٗ، ٛٗ: ٔ)لو "َصَنَع ِبي َعَظاِئمَ 

 لكن الروح القدس ىو الذػ تكمم من خبلليا بما يتفق مع مشاعرىا.
ن األجيال سوف تنبير بما عممو القدير إوكأن لسان حاليا يقول 

نا نعطييا الذػ جعمىذا ىو . أػ تجسده منيا ..ىّ فمن عظائم 
خاصة  انا نعطييا ألقاب  أنطريق الخطأ بجعمت البعض يظن  األقاب  

 .المسيحالسيد ب
وىى تحويل الماء  ،د السيد المسيح أن يصنع أول معجزة لوقصلقد 

 أمو القديسة مريم العذراء توسطب ،إلى خمر فى عرس قانا الجميل
 . (ٕ)انظر يو  ويدلتيا طمبليبين لنا مكانة 

إلى  امشير   الحبيب الصميب قال ليوحنا أن السيد المسيح عمى كما
، أمر يوحنا (. ففى شخصٕٚ: ٜٔ" )يوُأمُّكَ  ُىَوَذا"أمو العذراء 

لمرسل.  االسيد المسيح بفمو الطاىر أن تكون السيدة العذراء أم  
، ليس فقط من كميا لمكنيسة روحية اوبيذا تصير السيدة العذراء أم  

 بثوب َيِميِنكَ  َعنْ  اْلَمِمَكةُ قامت قيمت عنيا مثل " أجل النبوات التى
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 ،(، أو من أجل سيرتيا الطاىرة العطرةٜ: ٘ٗ)مز "َذَىبِ البِ  موشى
 ولكن بأمر إليى صريح.

لم يختبر شفاعة وأمومة السيدة حقيقى ما من قبطى أرثوذكسى 
، فقير أو غنى إال مرأةإرجل أو  ،ما من طفل أو شيخ ..العذراء

 اوشعر بحنانيا وأحبيا. وتجد ذلك يظير تمقائي   اروحي  وتبلمس معيا 
فى صرخات عمى األلسنة فى وقت االحتياج أو الضيق أو األلم أو 
الخوف أو القمق أو الموت: "يا أم النور"، "يا عذراء يا أمى"، "يا 

 .إلخ ست يا عذراء"

راء ىم فى الحقيقة لم يختبروا إن الذين يياجمون التشفع بالسيدة العذ
قوة شفاعتيا وأمومتيا ألنيم لو اختبروىا لما احتاجوا من يقنعيم 

فيو يخسر  ابيا. وفى الحقيقة إن من ال يتخذ السيدة العذراء أم  
  .اكثير  

وتجعل مرتبتيا أعمى من إن كنيستنا تحب السيدة العذراء وتكرميا 
 الشاروبيم والسيرافيم.. 

مع  تحب كنيستنا فقد زارت ببلدنا مصر االعذراء أيض  والسيدة 
كان الذػ من وجو ىيرودس بطفميا ىاربة  خطيبيا القديس يوسف

صمت و تنقمت بين ربوعيا حتى و  ،وظمت بيا عدة سنوات ،د قتموير ي
 ال  امصر شمأرض  فتباركت، وسطجبل قسقام فى الصعيد األإلى 

ُىَوَذا قول إشعياء النبى: "، فانطبق عمييا مت أوثانياوتحطّ  اجنوب  و 
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الرَّبُّ َراِكٌب َعَمى َسَحاَبٍة َسِريَعٍة َوَقاِدٌم ِإَلى ِمْصَر َفَتْرَتِجُف َأْوَثاُن 
 . (ٔ: ٜٔ" )اش ِمْصَر ِمْن َوْجِيِو َوَيُذوُب َقْمُب ِمْصَر َداِخَمَيا

مباركة شعبنا  وداخميا تظير عمى قباب كنائسناوالسيدة العذراء 
فى  ىذه الظيورات الواضحةالذين عاينوا كثير من و  .الذػ تحبو
 مٜٕٓٓوفى الوراق  ،مٜٙٛٔوفى بابا دبمو  ،مٜٛٙٔالزيتون 
  زالوا عمى قيد الحياة. ال ،وغيرىا

فى ظيورىا حتى والعجيب أن من يياجمون العذراء يشككون 
 .شفقة عمى حاليمبصورة تدعو إلى الالواضح لمجميع 

وال يسعنا إال أن نردد ما  ،ء ىى أمناإننا نفخر أن تكون العذرا
 : اإليمانقانون ة فى مقدمتنا كنيسإياه عممتنا 

نعظمك يا أم النور الحقيقى ونمجدك أيتيا العذراء القديسة والدة "
 ".نانفوساإللو ألنك ولدت لنا مخمص العالم أتى وخمص 

ولينقذ شعبو من المتجددة  بدعفمينج هللا أبناء الكنيسة من ىذه ال
وصموات صاحب القداسة  والدة اإللوببركة السيدة العذراء تأثيرىا 
أطال هللا حياتو ومتعو  األنبا شنودة الثالثالبابا المعظم والغبطة 

 .فور الصحة والعافيةو بم
  مٕٓٔٓأغسطسٕٕ
  مطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى     شٕٙٚٔمسرى ٙٔ

 لمراىباتورئيس دير القديسة دميانة        تذكار والدة اإللو 
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 هقدهت الطبعت الخانيت
أشار صاحب القداسة البابا األنبا تواضروس الثانى فى عظتو 

إلى مقدمة قانون  ٕٛٔٓأغسطس  ٔاألسبوعية يوم األربعاء 
ا لمقديسة مريم يمان التى وضعيا البابا كيرلس عامود الدين تكريم  إلا

 "والدة اإللو" وىى: 

لعذراء القديسة والدة انعظمك يا أم النور الحقيقى ونمجدك أيتيا 
المجد لك  .أتى وخمص نفوسنا ،ألنك ولدت لنا مخمص العالم ،اإللو

ميل يت ،يداءشإكميل ال ،فخر الرسل ،يا سيدنا وممكنا المسيح
نبشر بالثالوث القدوس، يا. اغفران الخط .ثبات الكنائس ،الصديقين

و ونمجده. يارب ارحم يارب ارحم يارب بارك. الىوت واحد، نسجد ل
 آمين.

م الطبعة الثانية من كتاب "والدة اإللو القديسة ولذلك يسرنا أن نقدّ 
ىتمامو بشرح تعميم القديس كيرلس إ العذراء مريم" شاكرين لقداستو 

الكبير الذػ يحوػ ىذا الكتاب فى جزء كبير منو تعاليم ىذا البابا 
 الممقب "عامود الدين".
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مار مرقس األنبا  ةطالبين بركة صموات قداسة البابا خميف
 .تواضروس الثانى أطال الرب حياتو

   مٕٛٔٓأغسطسٕٕ
 مطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى   ش  ٖٗٚٔمسرى ٙٔ

 رئيس دير القديسة دميانة لمراىباتو    تذكار والدة اإللو 
 ورئيس قسم عمم الالىوت بمعيد الدراسات القبطية               
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 إحباث أن السيدة العذراء هى "والدة اإلله"
إننا ال نعارض ىجوم البعض عمى لقب "والدة اإللو" بالنسبة لمسيدة 

ن كانت تستحق أن ندافع عن -العذراء من أجل الدفاع عنيا  وا 
المسيح. فنحن ال السيد لكن من أجل الدفاع عن ألوىية  -كرامتيا

عن ألوىية السيد  انتنازل عن لقب "والدة اإللو" لمسيدة العذراء دفاع  
  ..المسيح
نوجو السؤال التالى لمن يياجمون لقب "والدة اإللو" لمسيدة  لذلك

 أنيم مسيحيون: ويقولون العذراء 

  

 هل هن ولدته العذراء هى إله؟
 ؟اىو إلو أم ليس إلي   -يسوع المسيح–ىل من ولدتو العذراء مريم 

 ستكون اإلجابة: أنو إلو.. اغالب  
أنيا ليست والدة كيف يقولون فكان المولود منيا ىو إلو  إذن، إن
 اإللو؟!

 ىكذا تحسم القضية باختصار دون الدخول فى تفاصيل.
سوف يثبت أنيم  اأما إن أنكروا إلوىية السيد المسيح فيذا طبع  

 .السميم ينكرون اإليمان المسيحى
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م عندما عم   القديس كيرلس الكبير أول ما كتبوىذا ىو  لقد كانو 
حيث كتب بأن ىناك من يرفض لقب "والدة اإللو" لمسيدة العذراء 

  :يقول ٘ الفقرةإلى رىبان مصر 
ذا كان إ"ولذلك فإنى ُدىشت من أن البعض يتساءلون فيما 

"والدة اإللو" أم ال. ألنو إن  ةدعى العذراء القديسينبغى أن تُ 
كان ربنا يسوع المسيح ىو هللا، فكيف ال تكون العذراء 

 "؟ديسة التى ولدتو ىى "والدة اإللو"الق
ورد إقتباسين من أقوال أ ٛو  ٚوفى نفس ىذه الرسالة فى الفقرتين 

القديس أثناسيوس بابا اإلسكندرية العشرون ضد األريوسيين الرسالة 
ينص فييا القديس أثناسيوس عمى أن  PG 26, 385A, 393Aالثالثة 

تباسات أوردناىا فى قالسيدة العذراء ىى والدة اإللو وىذه اال
 .(ٚ٘-ٗ٘صفحات )

 

 الدفاع عن لقب "والدة اإلله" ليس غزضه هى تكزين العذراء
كما لم يقصد  .إننا ال نقصد تكريم العذراء بتمقيبيا "والدة اإللو"

 بالدفاع عن ىذا المقب تكريم السيدة العذراء. م ٖٔٗمجمع أفسس 
إننا نكّرم السيدة العذراء بأنيا ىى الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع 
المسيح، وأنيا تجمس عن يمين المسيح فى ممكوتو، إلخ... فيى ال 
تحتاج التكريم فى تمقيبيا بمقب "والدة اإللو". عمى الرغم من أننا ال 
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ننكر أن أعظم شرف نالتو السيدة العذراء مريم ىو أنيا والدة اإللو، 
" ِإَليَّ  َربِّي ُأم   َتْأِتيَ  َأنْ  َىَذا ِلي َأْينَ  ِمنْ ولذلك قالت ليا أليصابات "

 (. ٖٗ: ٔ)لو
نحن ال نطمق عمى العذراء لقب "والدة اإللو" بيدف تكريميا، مع أن 

جعمتيا نالت التكريم ألنيا أصبحت  -أنيا والدة اإللو-ىذه الحقيقة 
 السماء الثانية. 

مع النساطرة ىو بسبب م ٖٔٗجمع أفسس ولم يكن الصراع فى م
أنيم يقممون من شأن العذراء مريم، لكن الصراع كان بسبب أنيم 

سكن فيو هللا  اعادي   اويعتبرونو إنسان   ينكرون ألوىية السيد المسيح
 .الكممة مثمما يسكن الروح القدس فى القديسين

أما عن كرامة العذراء فيى ببل شك ألنيا حممت اإللو الكممة 
.. االمتجسد فى بطنيا.. وصارت سماء  ثانية.. وصارت عرش  

وصارت أعمى من الشاروبيم والسيرافيم.. وأعمى من جميع 
من المخموقات العاقمة سواء المبلئكة أو البشر، أػ أعمى السمائيين 

 ببل منازع.. 
ُبِني اأَلْجَيالِ  َجِميعُ  اآلنَ  ُمْنذُ  ُىَوَذاوقد قالت بنفسيا "  ٔ" )لوُتَطوِّ

ل فى اإلنجيل. أػ أنيا لم (، وىذا قالتو بالروح القدس وُسجّ ٛٗ:
فى نفسيا بل ىذه ىى تسبحتيا التى نطق بيا  اتقل ىذا تفخيم  

 ميا اإلنجيل.الروح القدس عمى لسانيا وسجَّ 
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 كيف يىلد اهلل هن إهزأة؟
بما أن اإلنسان يمد يياجموننا بقوليم أنو  تعاليميم مرددوالنساطرة و 
والغزال يمد غزال، والقرد يمد قرد، فكيف تمد امرأة هللا، أو إنسان، 

  من امرأة؟ إللوكيف يولد ا
ن يولد من أ "مريم كانت إنسانة وهللا ال يمكنيقول النساطرة 

"كيف تكون ىى أم ذاك الذػ لو  نفسو ويقول نسطور ٔإنسان"
 ٕ"طبيعة مختمفة عنيا؟

قبل أن نرد عمى ىذه النقطة يجب أن نؤكد أننا فى مواجية 
اليراطقة البد أن نفحميم برد منطقى، أػ رد يستند عمى المنطق 

ػ ال يقدر أحد ذآيات الكتاب المقدس الاستخدام السميم إلى جوار 
 أن يجادل فيو.

الخداع المنطقى فى ىذا اليجوم عمى عقيدتنا ىو أنيم يتكممون عن 
الطبيعية التى لم يحدث فييا تجسد واتحاد طبيعتين من الدالالت 

فال يوجد إنسان تجسد فى صورة غزال وولد من  .جنسين مختمفين
، وال يوجد مبلك روحانى تجسد فى صورة إنسان وولد من غزالة

ولكن يوجد إلو تجسد  إنسانة، ألن التدبير اإلليى لم يقصد ذلك.
فريد فائق لمطبيعة أى  وىذا حدث وولد من امرأة فى صورة إنسان

                                                           
1 Cf. Hefele, C.J., A History of the Councils of the Church, Vol III, 

T&T Clark, Edinburgh, p. 12. 
2 Cf. Hefele, C.J., Vol. III, p. 13. 
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معممنا ألن تجسد هللا الكممة ىو الذػ قال عنو  لمطبائع العادية
 ِفي َظَيرَ  هللاُ  ،ِسرُّ التَّْقَوػ  َوِباإِلْجَماِع َعِظيٌم ُىوَ بولس الرسول "

التى يقيميا الفمسفية وبذلك تكون الدعوى  (.ٙٔ: ٖتىٔ" )اْلَجَسدِ 
تخص القضية المنطقية قد سقطت ألنيا فى مساحة ال النساطرة 

 .التى نحن بصددىا
عمى إدعاءىم ىذا فيو أن العذراء ولدت المسيح  عقائدػأما الرد ال

بحسب إنسانيتو ولم تمده بحسب الىوتو... ىى ولدتو كإنسان.. ولم 
-الخاصة بالسيد المسيح يكن ليا دخل فى اتحاد الطبيعة البشرية 

يعة اإلليية، ولكن الروح بالطب -التى تكونت فييا بعمل الروح القدس
القدس طيرىا وقدسيا ومؤلىا نعمة. أػ أن الروح القدس قام 
بتدشين رحميا كما نقوم نحن بتدشين األوانى التى نضع فييا جسد 
الرب ودمو فى الكنيسة. ىكذا قام الروح القدس بتدشين رحميا 
 اوجعمو يميق بحمول المسيح الممك فيو. وقام الروح القدس أيض  

الخمية التى  فىآخر وىو أنو منع الخطية األصمية أن تنتقل بعمل 
أخذىا من العذراء إلى المولود منيا، المسيح اإللو المتجسد، خاصة 

 َمِشيَئةِ  ِمنْ  َوالَ  َجَسدٍ  َمِشيَئةِ  ِمنْ  َوالَ  َدمٍ  ِمنْ  َلْيَس أن من ُولد منيا "
(. وحيث أن مشيئة هللا نفسيا ىى التى كونت ىذا ٖٔ: ٔ" )يوَرُجلٍ 

الجنين، فبل يعقل أنو يرث الميل إلى الخطية. كما أن الروح القدس 
مارس بقدرتو اإلليية الفائقة لمطبيعة أشياء خارقة لمطبيعة: مثل 
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عدم وراثتو لمخطية  اتكوين الناسوت بدون زرع رجل، وأيض  
 األصمية.

الذػ يأتى بإرادة إنسان غير الذػ يأتى بإرادة ونحن ال ننكر أن 
عن الوالدة  هللا، وىذا ما ُذكر فى اإلصحاح األول من إنجيل يوحنا

 َمِشيَئةِ  ِمنْ  َوالَ  َدمٍ  ِمنْ  َلْيَس  ُوِلُدوا الَِّذينَ : "الجديدة لممؤمنين بالمسيح
الميبلد ". إن ما يحدث لنا فى المعمودية و َرُجلٍ  َمِشيَئةِ  ِمنْ  َوالَ  َجَسدٍ 

الفوقانى كان يعمل فى تكوين الناسوت الخاص بالسيد المسيح أػ 
فى الميبلد الخاص بتجسد الكممة. نحن نأخذ فى المعمودية 

ألن -ل ألن نأخذ جسد القيامة الُممجد الطبيعة الجديدة، ونؤىَّ 
.. لكن ألن بالنعمة وننال البنوة -المعمودية ىى والدة بإرادة هللا

فعندما اتخذ  -من حيث الىوتو-ابن هللا بالطبيعة المسيح ىو نفسو 
، لذلك وليس بإرادة إنسانية تكّون ىذا الناسوت بإرادة إليية اناسوت  

 الَِّذينَ " :ينطبق عميو ما قيل عن الميبلد الثانى بالنسبة لنا نحن
 ِمنَ  َبلْ  َرُجلٍ  َمِشيَئةِ  ِمنْ  َوالَ  َجَسدٍ  َمِشيَئةِ  ِمنْ  َوالَ  َدمٍ  ِمنْ  َلْيَس  ُوِلُدوا
(. فإن كنا نحن نغتسل من الخطية األصمية فى ٖٔ: ٔ)يو" ّللاَِّ 

ليس من  بل  المعمودية، ونتحرر منيا، فباألولى الذػ تكّون أص
 مشيئة جسد وال من مشيئة رجل.. 

 

 :ممخص
 ؟ا( ىل الذػ ُولد من العذراء إلو أم ليس إلي  ٔ
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 تكون العذراء ىى والدة اإللو. اإذا كان إلي  
نرد  امن يقولون أن هللا ال يولد من امرأة وأن اإلنسان يمد إنسان  ( ٕ

 عمييم بقولنا:
أن العذراء لم تمد المسيح بحسب الىوتو ولكنيا ولدتو بحسب 

 إنسانيتو.
 

 لماذا ال نقول عن العذراء أنيا والدة اإلنسان يسوع؟
إنيا بالفعل والدة اإلنسان يسوع ولكن ألن يسوع ىو ىو نفسو هللا 

ونحن ال نفصل هللا الكممة عن اإلنسان  ،كممة المتجسد وليس آخرال
يسوع وكأنو فى المسيح شخصين أو ابنين ىما ابن هللا وابن 
اإلنسان بل ابن واحد وشخص واحد ىو ىو نفسو ابن هللا وابن 

 "والدة اإللواإلنسان، لذلك نؤكد أن العذراء مريم ىى "
ليس ىو ابن  اوابن   الئبل يظن أحد أنيا ولدت إنسان   )ثيئوطوكوس(

وُس اْلَمْوُلوُد  اَفِمَذِلَك َأْيض  هللا. بل إن المبلك جبرائيل قال ليا " اْلُقدُّ
ىى لم تمد الىوتو، ولكنيا ولدتو  (.ٖ٘: ٔ" )لو ِمْنِك ُيْدَعى اْبَن هللاِ 

العذراء  إذا قمنا "ولد جسد هللا الكممة من .بحسب ناسوتو وىو اإللو
 : "هللا الكممة".ىي امريم" وسألنا من الذػ ولد منيا؟ فاإلجابة تمقائي  

فيذا سوف يعطى فرصة لمبعض  اإن قمنا أن العذراء ولدت إنسان  
. إال أن ىذا ال يمنع أننا نعترف اأن يقولوا أنو نبى أو أنو ليس إلي  
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نفسو ىو ، ولكن ىذا اإلنسان ىو إلو متجسد وىو اأنيا ولدت إنسان  
نسان فى آٍن واحد.  إلو وا 

، أن بل  ولكن من ناحية أخرػ، إن إّدعى أحد، مثل أوطاخى مث
الناسوت ذاب فى فى نظره أن إذ  ،اوليس إنسان  فقط إلو ىو المسيح 

 اعوا أن المسيح اتخذ جسد  البلىوت، أو مثل الدوسيتيين الذين ادّ 
بقولنا أن  عمى أمثال ىؤالء نرد :، فينكرون ناسوت المسيحاخيالي  

د أن العذراء ولدت المسيح كإنسان. المسيح ىو إنسان كامل، ونؤكِّ 
أما المشكمة التى نحن بصددىا فيى إنكار إلوىية المسيح لذلك البد 

 ."والدة اإللو"أن يكون تركيزنا فى الشرح عمى أن العذراء ىى 
ينسب إلى شخصو   الكممةهللاإن  القديس كيرلس السكندرى وقال 

، فآالم جسده ىى آالم هللا الكممة، الخاص كل ما يخص جسده
 وموت جسده ىو موت هللا الكممة وليس موت الىوتو.

و أو نحن كمسيحيين نؤمن أن السيد المسيح ليس ىو إنسان متألّ 
إنسان سكن فيو هللا الكممة، كما قال نسطور بطريرك القسطنطينية 

م، بل ٖٔٗمجمع أفسس المسكونى عام الذػ حرمتو الكنيسة فى 
نؤمن أن المسيح رب المجد ىو إلو متجسد، مثمما قال إنجيل 

" َبْيَنَنا َوَحلَّ  اَجَسد   َصارَ  َواْلَكِمَمةُ  ...ّللاََّ  اْلَكِمَمةُ  َكانَ القديس يوحنا "
(. ويقول القديس بولس الرسول فى رسالتو إلى تمميذه ٗٔ، ٔ:ٔ)يو
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" اْلَجَسدِ  ِفي َظَيرَ  هللاُ : التَّْقَوػ  ِسرُّ  ُىو َعِظيمٌ  اعِ َوِباإِلْجمَ تيموثاوس "
 .(ٜ: ٕ)كو "اَيِحلُّ ُكلُّ ِمْلِء البلَُّىوِت َجَسِديِّ وأنو فيو " (ٙٔ: ٖتئ)

جعل ي ذلك أن وخطورة التعميم بأن المسيح ىو إنسان تألو ى
و أحد البشر المسيحية فى موقف الشرك فى العبادة، ألنو إذا تألّ 

و أباطرة الرومان أنفسيم. وىو فيذا معناه تأليو اإلنسان، مثمما ألّ 
 نوع من تعدد اآللية.

اإللو يمكنو أن يتجسد، ألن هللا قادر عمى الظيور، وقادر عمى 
لكن اإلنسان ال يمكنو أن يتألو  التجسد ألنو قادر عمى كل شئ.

 عمى اإلطبلق. 
اإلنسان  ر ونكرم"نوقِّ  ٖ:وقد سقط نسطور فى الشرك باهلل حينما قال

إذ ىو أن هللا الكممة ": اقال أيض  و  ٗ،المعبود مع هللا الكمى القدرة"
، اوعظيم   اإن المولود من العذراء القديسة سيكون قدوس   ايعرف مسبق  
ختاره، ورتب أن يولد من العذراء بدون رجل، كما أنعم ا ألجل ىذا

ومسيح وأعده أن عميو أن يسمى بأسمائو، حتى أنو يدعى ابن ورب 
يموت ألجمنا وأقامو من األموات. لذلك فحتى إن قيل أن كممة هللا 

معو، كما مع إنسان قديس مولود  اتأنس، بسبب أن هللا كان دائم  

                                                           

 .٘ٙ-ٔٙ صفحاتفى  سوف نورد مقاطع مطولة من تعاليم نسطور بمراجعيا ٖ
  ٖٔ، ٕٔالفقرة  ميميتينأكاكيوس أسقف إلى  ٓٗرسالة القديس كيرلس رقم  ٗ

 .٘ٗ، ٗٗصفحة 
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من العذراء، وليذا السبب يقال أن الكممة تأنس. وكما كان هللا مع 
  ٘األنبياء، ىكذا يقول أن هللا كان معو فى إتصال وثيق".

ولد هللا الكممة من مريم لكنو سكن فى ذاك الذػ ولد من "لم ي
 ٙ.مريم"

بشخصين فى المسيح: شخص اإللو الكممة، أحد نسطور بيذا يعتقد 
سوف نّفرق "األقانيم الثبلثة، وشخص اإلنسان يسوع. وقال: 

الطبائع ونوّحد الكرامة، سوف نعترف بشخص مزدوج ونعبده 
 ٚ".كواحد

األريوسية، ويدافع عن عقيدة الثالوث، كان نسطور يحارب اليرطقة 
ويستخدم العنف مع األريوسيين لدرجة أنو أجبرىم عمى حرق 

و ئكنيستيم الصغيرة فى القسطنطينية بعد أسبوع واحد من اعتبل
وفى خطبة العرش فى يوم تتويجو  ٛم.ٕٛٗكرسى البطريركية عام 

أعطنى أييا اإلمبراطور "قال لئلمبراطور ثيؤدوسيوس الثانى: 
األرض نقية من اليراطقة وأنا سوف أعطيك السماء، ساعدنى 

                                                           

)أ( إلى بوسيدونيوس فى روما عن األمور  ٔٔالقديس كيرلس الكبير رقم  لةرسا ٘
 .٘٘، صفحة ٔالتى تخص نسطوريوس الفقرة 

6 Cf. Hefele, C.J., Vol. III, p. 13. 
7
 Cf. Hefele, C.J., Vol. III, p. 16, quoting Marius Merc. l.c. pp. 789-

801. 
8
Cf. Hefele, C.J., Vol. III, p. 10. 
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ضد اليراطقة وأنا سوف أساعدك فى حربك ضد  األشن حرب  
 ٜ."الفرس

حينما أنكر أن العذراء ىى فو وغطرستو استخدم العنف، ئفى كبريا
والدة اإللو، وتصدػ لو بعض من اإلكميروس والرىبان واألراخنة 
العممانيين فى القسطنطينية، أمر بجمدىم، ومن ضمنيم يوسابيوس 

 ٓٔ.الذػ ُيقال أنو صار فيما بعد أسقف دوروليم
 محاربة فى لشيرتو اونظر   أنطاكيا، فى امشيور   اواعظ   نسطور كان

 فى حماسو لشدة ولكن لمقسطنطينية، ابطريرك   ختيرا األريوسيين
 األزلى الكممة الجنس الوحيد هللا ابن إلوىية واثبات األريوسية دحض

 كان إذا لو: وقالوا األريوسيين حاصره ،الواحد من الثالوث القدوس
 يولد وكيف الصميب؟ عمى هللا يموت فكيف الكممة هللا ىو المسيح

  ة؟أ مر ا من هللا

 أخرػ، بيرطقة األريوسيين عمى الرد فىنسطور  اندفع لحماقتو
إذا  االذػ سوف يقيمو إذ  واىب الحياة ألنو من  يمت لم" قالف

مات... ذاك الذػ تشكل فى رحم مريم ليس هللا نفسو.. لكن ألن 
دعى هللا يُ  اأيض   ذَ خِ تُ فإن الذػ ا اه إذ  ذَ خَ هللا سكن فى ذاك الذػ اتَ 

  ٔٔ".بسبب ذاك الذػ اتخذه
                                                           
9
 Cf. Hefele, C.J., Vol. III, p. 10, quoting Socrat. Hist. Eccl. vii. 29. 

 .اتكون فى أسيا الصغرػ التى ىى تركيا حالي   اإيبارشية تابعة لمقسطنطينية غالب   10
11 Cf. Hefele, C.J., Vol. III, p. 15. 
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 فى الطبيعيتين ففصل التجسد، عن همنزّ  هللا أن نسطور اعتبر
 الىوت عن دافع إذ األريوسيين عمى انتصر أنو بيذا واعتقد المسيح
 إلوىية عن يدافع لم ولكنو الجنس، الوحيد االبن أػ الكممة،
 ونفاىا أنكرىا بل العالم مخمصالفادى الوحيد  يسوع المسيح
  الفداء. قضية كل دّمر وبيذا وحاربيا،

 

: يقول كورنثوس أىل إلى الثانية رسالتو فى معممنا بولس الرسول
. اْلَجِميعِ  أَلْجلِ  َماتَ  َقدْ  َواِحدٌ  َكانَ  ِإنْ  َأنَّوُ : َىَذا َنْحِسبُ  َنْحنُ  ِإذْ "

 إلى األولى رسالتو فى اوأيض  (. ٗٔ: ٘و كٕ" )َماُتوا اِإذ   َفاْلَجِميعُ 
 ِفي َىَكَذا اْلَجِميعُ  َيُموتُ  آَدمَ  ِفي َكَما أَلنَّوُ : "يقول كورنثوس أىل

 (.ٕٕ: ٘ٔكؤ" )اْلَجِميعُ  َسُيْحَيا اْلَمِسيحِ 
 

فالريان أسقف فى رسالتو إلى  القديس كيرلس عمود الدينويقول 
 :ٕٔالفقرة  إيقونية
أن موتو ىو وحده، بحسبب الجسبد،  لذا نقول، وبصواب تاام،"

حتاى  فيو ليس ماوت إنساان مثمناا،لحياة الجميع،  اُيعد ُمساوي  
لكوناو إلاو بالطبيعاة  -بالرغم من أنو صار مثمنا، بل نقاول أناو 

 "تجسد وتأنس بحسب إعتراف اآلباء.-
 امساوي   عدي وحده ىو موتو أن"كيرلس  بقول القديس والمقصود

 الكممة، تجسد فى بالناسوت البلىوت اتحد أنو حينما" الجميع لحياة
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 ولكن ناسوت، إلى وال البلىوت الىوت إلى الناسوت يتحول لم
جسده  التحاد انظر   محدودة غير قيمة المسيح جسد لذبيحة صار

 ألنو اونظر   .اومي  نوأق اطبيعي   ااتحاد   بالبلىوت الخالى من الخطية
 بالجسد عنو رنعبّ  ما وىو آخر، جسد وليس الكممة، هللا جسد

 العدل إيفاء فى قيمتيا فى محدودة غير فذبيحتو لذلك ،اإلليى
 . البشرية عن اإلليى

 ااتحاد   امتحد   يكن لم ولو الكممة هللا جسد ىو الجسد يكن لم فمو
 توفى أن يمكن فال بالالىوت)كاتا فيزين(   اطبيعي  
 لجميع العصور جميع فى البشر لجميع الخطية دين ذبيحتو
 .اإلليية األسرار وينال يؤمن من لكل الخطايا

 

يرفضون االتحاد  -وليس كميم–ولؤلسف فإن بعض الخمقيدونيين 
الطبيعى ويتكّممون فقط عن االتحاد األقنومى ويعطمون القبول 
الرسمى النيائى لكنائسيم لئلتفاق البلىوتى الدولى الرسمى بين 
العائمتين األرثوذكسيتين الذػ تم توقيعو فى شامبيزػ بسويسرا فى 

ن م. وىو األمر الذػ ال يمكن بأػ حال أٜٜٓٔسبتمبر سنة  ٕٛ
 نتنازل عنو لئبل تضيع قضية الفداء.
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 ونسطور اإلسكندرية بابا كيرلس القديس بين الصراع
 :القسطنطينية بطريرك

الصراع بين القديس كيرلس بابا اإلسكندرية ونسطور  يكن لم
 ٕٔاسوتيرلوجي   اصراع   كان بل افمسفي   ابطريرك القسطنطينية صراع  

 اإلليية الحقائق عن ٖٔالوجي  ئو ثي اع  ادفدافع  أنو يمنع ال لكن ىذا
  السميم. اإليمان ىو ىذا ألن ،اأيض  
 قدراتو يستعرض أن يقصد الكبير لم القديس كيرلس أن ىذا معنى
 ىو الكممة هللا وأن الكممة، بتجسد يؤمن فى أنو البلىوت، فيم فى

 اطبيعي   اإتحاد   بالناسوت اتحد البلىوت وأن تجسد، الذػ
j ( كاتاإينوسيس )اوأقنومي   فيزين 

V بو دافع تعميمو الذػ وكل إيبوستاسين( ث)كا 
  العقيدة. عن

ىو  لم يكن هللا فإذا الفداء، عقيدة ضرب ىى الخطر إن نقطة
 يوفى أن يستطيع من !؟الفداء يتم كيف الصميب صنا عمىالذى خمّ 
 يسحق أن يقدر من الجحيم؟ يّدمر أن يقدر من كمو؟ العالم خطايا
  مممكتو؟ وكل إبميس ييزم أن يقدر من الموت؟

                                                           

 الخبلص. حسب عممكممة "سوتير" تعنى المخمص، و"سوتيرلوجي ا" تعنى  ٕٔ
 .بلىوتحسب عمم ال ٖٔ
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 َكْيفَ "بسيطة حينما قال  المفيوم بطريقة ىذا المسيح السيد قّدم لقد
 اْلَقِوؼَّ  َيْرِبطِ  َلمْ  ِإنْ  َأْمِتَعَتوُ  َوَيْنَيبَ  اْلَقِوؼِّ  َبْيتَ  َيْدُخلَ  َأنْ  َأَحدٌ  َيْسَتِطيعُ 

"القوػ" ىو  بكممة والمقصود(. ٜٕ: ٕٔمت" )َبْيَتوُ  َيْنَيبُ  َوِحيَنِئذٍ  ال  َأوَّ 
 قدوس القوى  قدوس هللا قدوس" ما نقولو فى الثبلث تقديسات

 يموت" ىو "ال ".ارحمنا عنا صمب الذى يموت ال الذى الحى
 إنسانيتو. لذلك قيل بحسب وقام ومات صمب الىوتو، وقد بحسب

َياَسةُ  َوَتُكونُ  ااْبن   َوُنْعَطى َوَلدٌ  َلَنا ُيوَلدُ  أَلنَّوُ "  َوُيْدَعى َكِتِفوِ  َعَمى الرِّ
بَلمِ  َرِئيَس  اَأَبِديِّ  اَأب   اَقِدير   اِإَلي   اُمِشير   اَعِجيب   اْسُموُ   (. ٙ: ٜاش" )السَّ

 

 "؟ اعجيب  " لماذا سمى
 الىوتو بحسب اي  وح الجسد بحسب اميت  كان  ألنو "اسمى "عجيب  

 ِإْبراِىيمَ  ِإَلوُ  َأَنا: "وقد قال السيد المسيح اإلنسانى. وبحسب روحو
َلوُ  َلوُ  ِإْسحاقَ  َواِ  " َأْحَياء   ِإَلوُ  َبلْ  َأْمَوات   ِإَلوَ  ّللا ُ  َلْيَس . َيْعُقوبَ  َواِ 
 اىذا طبع   يموت.. ال اإلنسانى الروح أن فأّكد(. ٕٖ: ٕٕمت)

 .بالخطاة الخاص الروحى الموتعن  يختمف
ىو من امرأة..  امن امرأة وليس مولود  مولود فى نفس الوقت ىو 

اَل َيْنَعُس َواَل َيَناُم َحاِفُع ينام فى السفينة وفى نفس الوقت "ينعس و 
 م فى نفس الوقت.. م وغير متألِّ (.. متألِّ ٗ: ِٕٔٔإْسَراِئيَل" )مز
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ة يقونيإفى رسالتو إلى فالريان أسقف  الكبير القديس كيرلسقال 
 :ٗٔ الفقرة ،(ٓ٘) رقمالرسالة 

، غير متألم فى طبيعتو الخاصة .."إن كممة هللا كما قمت ىو
  ".لكنو تألم فى جسده الخاص بو

 : ٙالفقرة  إبيكتيتوسفى رسالتو إلى  القديس أثناسيوسقال و 
"يا لمعجب فإن هللا الكممة المتجسد ىو متألم وغير متألم بنفس 

 ٗٔ".الوقت
 لماذا؟ 

بحسب ناسوتو، وىو نفسو غير ألنو ىو متألم بحسب الجسد أو 
متألم بحسب الىوتو فى نفس الوقت.. وىو نفسو مولود من اآلب 

الزمان  ءقبل كل الدىور بحسب الىوتو، ومولود من امرأة فى مل
  ؟!العذراء من مماذا يرفضون فقط والدتوف بحسب ناسوتو..

لمسيدة العذراء السؤال  "والدة اإللو"و لمن يرفضون لقب إننا نوجّ 
 التالى: 
  آن  واحد؟ فى اوحي   اميت   يكون  كيف

 يموت ال الذػ الحى قدوس القوػ  قدوس هللا نحن نقول "قدوس
 وقد "صمب عنا" ومات. ثم نقول يموت" ال "الذػ عنا"، صمب الذػ

 من قام الذػ يموت ال الذػ الحى قدوس القوػ  قدوس هللا "قدوس
                                                           
14 N&PN Fathers, series 2, Vol IV, Athanasius, Letter to Epictetus, par 

6, p. 572. 
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 ولم مات األموات" أػ من و"قام يموت" "الىو  ارحمنا" األموات
 من ولدأػ  امرأة.. من يولد ولم امرأة من ولد يتألم، ولم وتألم يمت،
االبن  ألن الىوتو، بحسب منيا يولد ولم ناسوتو، بحسب امرأة

 . بحسب الىوتو الدىور كل قبل اآلب من مولود الوحيد الجنس
 هللا أن: ىو لؤلريوسيين أن يقولوعمى نسطور  يجب ػ كانذال ردال

 بحسب مات ولكنو الىوتو بحسب الصميب عمى يمت لم الكممة
 الموت ذاق من يا: "التاسعة الساعة صبلة فى نقول مثمما ..الجسد
 -أػ نسطور– لكبريائو ولكنو ."الخطاة نحن أجمنا من ...بالجسد

 عمود كيرلسالقديس  بو أنذره الذػ الحقيقة صوت إلى ينصت لم
 من )المجمع( اومؤيد   ،مٖٔٗ المسكونى أفسس مجمعإلى  وال الدين
 كيرلس القديس ساند الذػ الزمان، ذلك فى روما بابا كيمستين، البابا
 نسطور، تعميم لحرمم ٖٓٗ رومية فى مجمع وعقد إمكانياتو، بكل
م ٖٓٗ اإلسكندرية فى امجمع   الدين عمود كيرلس البابا عقد مثمما
 إلى وأرسميا النسطورية التعاليم ضد عشر اإلثنى الحروم فيو أصدر
 نسطور(، إلى كيرلس )من البابا منو إليو الثالثة الرسالة فى نسطور
 فى قرئت حينما أفسس، فى المسكونى المجمع اعتمدىا التى وىى

  المجمع.
  أفسس. إلى جاء أنو مع المجمع إلى يحضر أن نسطور رفض وقد
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  المجمع: انعقاد قبل لمقابمتو ذىبوا الذين لؤلساقفة وقال
  ٘ٔ.هللا" عمره شيرين أو ثالثة ال  طف الن أدعو أبد  "

 األسقف، بكممات بروكمس إلى رسالتو فى الوقت ىذا قبل ذلك وأّكد
  ٙٔ.مطولة وشروحات كثيرة
 كبرػ: قضيةٍ  إلى ننتقلو  ىنا
  

  الصميب؟ عمى مات هللا أن نقول كيف
 إن شرح.. إلى تحتاج ولكنيا لمبعض مستفزة تبدو عبارة إنيا

 العذراء، من يولد والبلىوت لم الصميب، عمى يمت لم البلىوت
 السماء إلى يصعد ولم األموات، من يقم ولم يتألم، والبلىوت لم

 القداس نقول فى ولذلك مكان، كل فى وكائن كمو الوجود مالئ ألنو
 اجسدي   السماوات إلى صعودك وعند: "الغريغورػ لمسيد المسيح

 كان المسيح السيد صعود أن أػ .."ببلىوتك الكل مالئ وأنت
 بحسب كانت آالمو أن الىوتو، كما بحسب الجسد وليس بحسب
 وليس الجسد بحسب كان وموتو الىوتو، بحسب وليس الجسد

                                                           
15

 Hefele, C.J., Vol. III, p. 44, quoting Socrates, l.c; Schrockh in his 

Kirchengesh (Bd. 18, S. 235). 
كتابنا "المجمع المسكونى الثالث فى  ولممزيد انظر (،٘ٙ-ٔٙصفحات ) انظرٙٔ

م والصراعات العقائدية فى القرنين الرابع والخامس حول شخص ٖٔٗأفسس 
 .ٕ٘-ٖٕ، صفحات ٕ٘ٓٓ ،وطبيعة السيد المسيح"
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 إنسانيتو بحسب كان مريم العذراء من وميبلده الىوتو، بحسب
  الىوتو. بحسب وليس
 :ميالدان لو الكممة هللا إن الكبير كيرلس القديس قال

  الىوتو.. بحسب الدىور كل قبل اآلب من :األول الميالد
 إنسانيتو بحسب مريم العذراء من الزمان ءمل فى :الثانى الميالد

وُس  خطية ببل  (. ٖ٘: ٔلو" )هللاِ  اْبنَ  ُيْدَعى ِمْنكِ  اْلَمْوُلودُ  "اْلُقدُّ
 الكبير كيرلسالقديس فى عداد الرسائل من  ٓٗالرسالة رقم وفى 
ليو عن الكممة المتجسد ربنا يسوع  كتب القديس( ٓٔ الفقرة) وا 

  :ما يمى المسيح

الدىور كل ولد قبل  ذاك الذػ"إنو كامل كإلو وكامل كإنسان، 
من أجمنا و من ، وفى األيام األخيرة، البلىوتحسب بمن اآلب 

 ..حسب ناسوتوبأجل خبلصنا ولد من مريم العذراء القديسة 
مساو لآلب فى الجوىر بحسب الىوتو ومساو لنا فى الجوىر 

 بحسب ناسوتو."
o[ti te,leioj( w`j Qeoj( te,leioj de. kai. w`j a;nqrwpoj) to.n 
pro. aivw,nwn me.n evk tou/ patroj. gennhqe,nta( kata. th.n 
qeo,thta( evpV evscatwn de, tw/n h`merw/n diV h̀ma/j( kai. dia. 
th.n h`mete,ran swthri,an( evk Maria,j th/j ag̀i,aj 
parqe,no.u( kata. thn avnqrwpo,thta) òmoou,sion tw/| patri. 
to.n auvto.n kata. th.n qeo,thta( kai. o`moou,sion hvmi/n kata. 
th.n avnqrwpo,that)17 

 

                                                           
17  PG 77, p. 192A. 
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  :القديس ساويرس األنطاكىوكتب 

"حيث أن المسيح الواحد ىو طبيعة واحدة وأقنوم واحد هلل 
الكممة المتجسد من الىوت وناسوت، يتبع ذلك أنو ىو نفسو 
فى نفس الوقت ُيعَرف بأنو مساوػ لآلب فى الجوىر من حيث 
البلىوت ومساوػ لنا فى الجوىر من حيث الناسوت. ىو 

و واحد نفسو ابن هللا وابن اإلنسان. لذلك ىو ليس ابنين لكن
 ونفس االبن". 

“Since the one Christ is one nature and hypostasis of God the 

Word incarnate from Godhead and manhood, it necessarily 

follows that the same is known at once as coessential with the 

Father as to Godhead and coessential with us as to manhood. 

The same is the Son of God and the Son of man. He is not, 

therefore, two sons, but he is one and the same son.” 18 

 :اوكتب أيض  
 اواحد   اجسد   ا"هللا الكممة ىو أقنوم واحد. وقد وّحد لنفسو أقنومي  

والدة لو نفس عاقمة ومدركة اتخذىا من مريم  بو، اخاص  
 ".اإللو

“God the word is one Hypostasis. He united to himself 

hypostatically one particular flesh, which was endowed with a 

rational and intelligent soul, and which was assumed from 

Mary Theotokos.”  19  
 

                                                           
18

 V.C. Samuel, The Council of Chalcedon Re-Examined, the Senate 

of Serampore College, Madras, India 1977, p. 246. 
19  Ibid., quoting Contra Gr. I, p. 148. 
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 االنطاكى ساويرس والقديس كيرلس القديس عميو رّكز ما أىمإن 
 طبيعة اتخذ بل البشر من اشخص   يتخذ لم المسيح السيد أنىو 
 ىو الكممة هللا شخص نأل خطية. ببل ،اوجسد   اروح   كاممة، بشرية
 . المسيح يسوع شخص نفسو ىو

 

 ما يمى: ٚ( الفقرة ٗالرسالة العقائدية )رقم فى  القديس كيرلسقال 
من البشر  ا"ألن الكتاب لم يقل أن الكممة قد وّحد شخص  

ال يكون  اوالكممة إذ قد صار جسد   ابنفسو، بل أنو صار جسد  
بو،  امثمنا. إنو جعل جسدنا خاص   اولحم   اآخر. إنو اتخذ دم  

من هللا  اوولد من إمرأة بدون أن يفقد الىوتو وال كونو مولود  
 اآلب".
 : ٖإلى فالريان أسقف إيقونية الفقرة  ٓ٘رقم رسالتو فى  اوكتب أيض  

"إننا نقول أن كممة هللا الوحيد الجنس، إذ ىو روح كإلو، 
بحسب األسفار المقدسة تجسد وتأنس من أجل خبلص 

 امحيي   امن العذراء القديسة، جسد   اطاىر   االبشر.. أخذ جسد  
بنفس عاقمة، وىكذا أعمن أن الجسد ىو جسده من اتحاد ال 
يدرك وببل اختبلط وال يوصف عمى اإلطبلق، ليس كجسد 

  ".His very ownبو  ابل جسده ىو الخاص جد   ،شخص آخر
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 ٖٔالفصل  "تجسد الكممة"فى كتاب  ثناسيوسأ القديس قال كما
  :ٚالفقرة 

    ".الخاص شخصو فى هللا كممة جاء "لقد
“The Word of God came in his own person.”

20   
 ..حينما تجسد البشر من اشخص   يتخذ لملذلك نقول أن هللا الكممة 

ببل  اتخذىا التى البشرية الطبيعة شخصن قد الكممة هللا أن أػ
 شخصو فى شخصنيا القدس، الروح بفعل ،مريم العذراء خطية من

 .(أػ شخص هللا الكممةالخاص )أػ أعطاىا شخصو  نفسو ىو
 ،بو ىو وحده الخاصة طبيعتو أػ البشرية بالطبيعة والمقصود

 هللا نفسوُىَو  ُىوَ  المسيح فالسيد لذلك كمو. البشرػ  الجنس وليس
 بولس القديس قال كما يسوع، اإلنسان نفسو وَ ىُ  وَ وىُ  الكممة،
َلى َواْلَيْومَ  اَأْمس   ُىوَ  ُىوَ  اْلَمِسيحُ  َيُسوعُ : "الرسول : ٖٔعب" )اأَلَبدِ  َواِ 

ٛ .) 
 عبارة فى العبرانيين إلى رسالتو فى الرسول بولس معممنا جمع وقد

فيا  .هللا من الممسوح العبد وىو هللا ىو المسيح السيد أن واحدة
  لمعجب!!

                                                           
20 St. Athanasius On The Incarnation of the Word, St. Vladimir’s 

Orthodox Theological Seminary, Crestwood, New York, 1982, 

chapter 13, p. 41. 
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اِنعُ : َيُقولُ  اْلَمبَلِئَكةِ  َوَعنِ : "كتب اَموُ  اِرَياح   َمبَلِئَكَتوُ  الصَّ  َلِييبَ  َوُخدَّ
ُىورِ  َدْىرِ  ِإَلى هللاُ  َيا ُكْرِسيُّكَ : ااِلْبنِ  َعنْ  َأم اوَ . َنارٍ   َقِضيبُ . الدُّ

 َذِلكَ  َأْجلِ  ِمنْ . اإِلْثمَ  َوَأْبَغْضتَ  اْلِبرَّ  َأْحَبْبتَ . ُمْمِككَ  َقِضيبُ  اْسِتَقاَمةٍ 
 (.ٜ-ٚ: ٔعب" )ُشَرَكاِئكَ  ِمنْ  َأْكَثرَ  ااِلْبِتَياجِ  ِبَزْيتِ  ِإَلُيكَ  هللاُ  َمَسَحكَ 

ىو ىنا يقارن بين المبلئكة والسيد المسيح، فيقول عن المبلئكة 
اِنعُ  ن هللا يصنع المبلئكة أػ يخمقيم، وىم أرواح َمبَلِئَكَتُو" أػ أ "الصَّ

" وىذه العبارة تؤكد أنو يختمف ااِلْبنِ  َعنْ  َوَأم اوخّدام لييب نار... "
"، بمعنى أن االبن ىو هللا.. هللاُ  َيا عن المبلئكة، فيقول "ُكْرِسيُّكَ 

فى  ."ِإَلُيكَ  هللاُ  َمَسَحكَ  َذِلكَ  َأْجلِ  وبعد ذلك يقول لمسيد المسيح "ِمنْ 
فى العبارة هللُا". "هللا"  ثم يقول "َمَسَحكَ  هللُا" "َيا لو البداية يقول

عن والبلحقة ليا ية لاتالفى العبارة األولى ىى عن االبن و"هللا" 
حينما  إليو؟ ىذا ألنو أخذ شكل العبداآلب اآلب. لكن كيف يكون 

 .احقيقي   اتجسد وصار ىو نفسو إنسان  
االبن أنو ىو هللا، وذكر فييا عن اآلب  ىذه العبارة ُذكر فييا عن

أنو ىو هللا الذػ مسح االبن المتجسد بالروح القدس فى يوم عماده 
ُوِجَد ِفي فى نير األردن. ألن االبن المتجسد أخذ شكل العبد و "

من جية ناسوتو. االبن (، فمسح اآلب ٛ: ٕ)فى "اْلَيْيَئِة َكِإْنَسانٍ 
فى المجمع فى كفر ناحوم وقرأ  حينما فتح السفر من إشعياءلذلك 

: ٗ" )لوُروُح الرَّبِّ َعَميَّ أَلنَُّو َمَسَحِنيفيو بنفسو قال عن نفسو: "
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: ٗ" )لوِإنَُّو اْلَيْوَم َقْد َتمَّ َىَذا اْلَمْكُتوُب ِفي َمَساِمِعُكمْ "قال (. ثم ٛٔ
 لم يعجبيم ىذا الكبلم. الحضور فى المجمع ( إال أن الييود ٕٔ

 

َربُّ " اوىو أيض   ...اونبي   اوكاىن   ابالروح القدس ممك   مسحو اآلب
وىو رئيس الكينة األعظم  ،(ٗٔ: ٚٔ" )رؤاأَلْرَباِب َوَمِمُك اْلُمُموكِ 

وىو مرسل  ،ومنشئ الكينوت ومؤسسو( ٗٔ: ٗ)انظر عب 
 لَ بِ . ولكنو فى تواضعو قَ (٘ٔ-ٕٔو ٓٔو ٕ: ٖ)انظر خر  األنبياء

المسحة، ولكنيا كانت مسحة ليس مثميا مسحة أػ ال تساوييا 
 ُشَرَكاِئَك".  ِمنْ  مسحة. لذلك قال لو "َأْكَثرَ 

 

لؤلب األسقف ورئاسة الكينوت العميا لؤلب ىناك رئاسة كينوت 
 ."عظماألكينة الرئيس السيد المسيح وحده ىو "لكن البطريرك و 

النسطورية ىو أن هللا أىم ما أثبتو القديس كيرلس فى صراعو ضد 
من البشر، ولكنو ىو بنفسو تجسد من أجل  االكممة لم يتخذ شخص  

خبلصنا. وىذا مطابق لما ورد فى قانون اإليمان الذػ ردده نسطور 
ولم يعمل بو: "نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن هللا الوحيد المولود 

 ".من اآلب قبل كل الدىور
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  قبل كل الدىور؟ كيف ولد يسوع المسيح من اآلب
إن يسوع قد ولد من العذراء مريم، ولكن ألن الذػ ولد من اآلب ىو 
نفسو الذػ ولد من العذراء نقول أن يسوع ولد من اآلب قبل كل 

 الدىور، ألنو ىو نفسو وليس آخر.
"نور من نور إلو حق من إلو حق، مولود غير مخموق )أػ من 

ىر مع اآلب )أػ حيث الىوتو ومن حيث شخصو(، لو نفس الجو 
 اواحد ومساوػ لآلب فى الجوىر(" ىذا كمو عن هللا الكممة طبع  

 فكيف قيل عن يسوع إال ألن يسوع ىو هللا الكممة؟ 
من أجمنا نحن البشر ومن أجل  ىذا الذىواستطرد قانون اإليمان "

خبلصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء 
" ىى مفتاح القضية، ألن المولود من ىذا الذىتأنس".. وعبارة "

اآلب قبل كل الدىور ىو ىو نفسو الذػ من أجمنا تجسد وولد من 
، )ثيئوتوكوس( jالعذراء. ليذا دعيت العذراء "والدة اإللو" 

ألن الذػ ولد منيا يسوع المسيح ىو نفسو ابن هللا الوحيد، ىو نفسو 
ىو نفسو إلو حق من إلو حق، المولود من اآلب قبل كل الدىور، 

 إلخ.
القسطنطينى -والعجيب أن نسطور كان يردد قانون اإليمان النيقاوػ 

م وال مجمع ٕٖ٘ولم يرفض مجمع نيقية المسكونى األول 
 م.ٖٔٛالقسطنطينية 
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 :مثال لغوى 
 إذا قام األستاذ فى حصة المغة وقال ما يمى:

 ..ُضرب جسد جرجس
 ثم سأل السؤال التالى:

 الذػ ُضرب؟ ما: ٔس
 تكون اإلجابة:

 ج: جسد جرجس.
 :اثاني   ال  ثم سأل سؤا

 الذػ ُضرب؟ من: ٕس
 فتكون اإلجابة:
 ج: جرجس.

 
إلى البلىوت العقائدػ، ونتكمم  المثال المغوػ اآلن سوف ننتقل من 

 عن ميبلد الكممة المتجسد فنقول النص التالى:
 ولد جسد هللا الكممة من العذراء مريم..

 السؤال التالى: ثم نسأل
 الذػ ولد من العذراء مريم؟ ما :ٔس

  فتكون اإلجابة:
 جسد هللا الكممة.ج: 
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  والسؤال الثانى:
 الذػ ولد من العذراء مريم؟ من: ٕس

  :ةجابفتكون اإل
 هللا الكممة.ج: 

لذلك نقول أن الذػ ولد من العذراء مريم ىو هللا الكممة أػ ابن هللا 
 الوحيد.

: "وباألكثر ونقول فى القداس اإلليى نصمىوبناء  عمى ذلك، 
 j والدة اإللوالعذراء كل حين  االقديسة الممتمئة مجد  

القديسة الطاىرة مريم التى ولدت هللا الكممة فى  )ثيئوتوكوس(
  ٕٔالحقيقة".

 . "والدة اإللو"العذراء  نحن بملء الفم ندعولذلك 
 

 :شرح من خالل تعميم القديس كيرلس
 ٖقال القديس كيرلس فى رسالتو إلى فالريان أسقف إيقونية الفقرة 

أن هللا الكممة قد اتخذ طبيعتو البشرية من العذراء القديسة مريم 
)ىذه العبارة فييا توكيد  His very own "اخاصة  بو جد  "وجعميا 

                                                           

الترجمة الصحيحة ىى "فى الحقيقة" وليس "بالحقيقة" ألن كممة "خين" فى المغة  21
ا نقول "فى الحقيقة أؤمن أن الىوتو لم يفارق ناسوتو" ألن  القبطية ىى "فى"، وأيض 

 المسيح كان يقول "الحق الحق أقول لكم".الباء ىى باء القسم، والسيد 
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شديد لكى يفيم القارغ أو السامع أن ىذا ىو جسد المسيح الخاص 
د بمعنى الكنيسة التى ىى عامة المؤمنين، لكن ، وليس الجساجد  

  .الجسد اإلليى الخاص بو وحده(
وكل ما ينسب إلى جسده الخاص ينسب إليو. فمع أنو غير متألم 
بحسب طبيعتو اإلليية إال أنو ينسب إلى نفسو آالم جسده، ألنو 
جسده الخاص. وينسب إلى نفسو موت ىذا الجسد. "ىكذا تألم كممة 

قيقة بالجسد"، ىكذا نقول فى القسمة فى القداس اإلليى. هللا فى الح
فكممة هللا أو هللا الكممة مات بحسب الجسد وتألم بحسب الجسد أو 

وولد من العذراء بحسب إنسانيتو، أػ ولد منيا  ٕٕبحسب ناسوتو،
من العذراء بغير زرع  ا، فنقول فى التسبحة "أشرق جسدي  اجسدي  

. وحينما تجسد هللا )ثيئوطوكية يوم اإلثنين( بشر حتى خمصنا"
فى التسبحة "لم  اأيض  الكممة لم يتغير فى طبيعتو اإلليية، فنقول 

 أتى وصار ابن بشر لكنو ىو اإللو الحقيقى أتى وخمصنا" ايزل إلي  
 . )ثيئوطوكية يوم الخميس(

ىكذا نقول فى التسبحة، ألن الكنيسة وضعت العقيدة األرثوذكسية 
بيحيا وقداساتيا. فمن أنكر العقيدة السميمة ىو ببل عذر فى تسا

 خاصة إذا كان قد رضع لبن اإليمان منذ طفولتو. واحسرتاه!!
                                                           

ألن ىناك آالم ا يقاسييا الروح اإلنسانى من أمور روحية، والسيد المسيح كحامل 22
 خطايا العالم كان متألم ا بالروح البشرػ وليس بالجسد فقط.
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نقول أن ىناك من يتبلعبون باأللفاظ اليونانية لتشويو  اوأخير  
العقيدة، ولكن ينبغى أن ُتفحص ىذه األمور بواسطة متخصصين 

)ثيئوس( اليونانية تعنى "هللا"  jكممة  بل  ذوػ عقيدة سميمة.. فمث
)ثيئوتيس( تعنى "البلىوت"، وكذلك كممة  jوكممة

j  ثيئوتيتوس(، ألن المغة اليونانية ليا تصريفات كثيرة(
 لمكممة.

)ثيئوتوكوس(، وكممة  jنحن نقول أن العذراء والدة اإللو 
 أػ "هللا" والفعل  (ثيئوس) jثيئوتوكوس مكونة من 

اإللو"،  ةليونانى بمعنى "يمد"، ومع التصريفات تعنى "والدا (تيكتو)
"والد اإللو" أػ أنيا يمكن أن  بمعنى استخدم لغوي  وممكن أن ت

 تستخدم لممذكر والمؤنث.
ألن ىذا يعتبر  ولكننا ال نقول أن العذراء ىى والدة الالىوت

فى الرسالة  قال س كيرلس الكبيرالقديتجديف عمى هللا. لدرجة أن 
 : األولى إلى نسطور المسماه الرسالة العقائدية

  ٖٕ"ألنو يكون من الجنون أن يقول أحد أو يفكر ىكذا"

                                                           

، طبعة ثانية، يوليو رسائل القديس كيرلس إلى نسطور ويوحنا األنطاكى ٖٕ
لى القديس كيرلس وىى الثانية من ف ٗالرسالة رقم ، ٕٔٓٓ ى عداد الرسائل من وا 

 .ٕٔ، صفحة ٚالقديس كيرلس إلى نسطور الفقرة رقم 



ٗٗ 

 

ا لو من العذراء مريميمن  أػ أو أنيا  ّدعى أن البلىوت قد أخذ بدء 
 :لؤللوىية، فقال اقد صارت مصدر  

وىكذا سوف نجد أن اآلباء القديسين قد فكروا بيذه الطريقة. "
لم وليذا لم يترددوا فى تسمية العذراء القديسة بوالدة اإللو. وىم 

يقولوا إن طبيعة الكممة أى الىوتو أخذ بداية وجوده من 
، بل أن جسده المقدس، الُمحيّى بنفس عاقمة، العذراء القديسة

، يقال عن الكممة االكممة أقنومي   قد ولد منيا، الذػ بو إذ اتحد
  ٕٗإنو ولد حسب الجسد."

ىى نفسيا ليا بداية، أما البلىوت و لو بداية ىذا الجسد وبالطبع 
 فميس لو بداية.

 افالقديس كيرلس عمود الدين فى الوقت الذػ كان يحارب فيو جد  
قال يكون مجنون من  "والدة اإللو"وكوس أػ طلتأكيد لقب الثيؤ 

 الدة البلىوت. مما يدل عمى وعيو البلىوتى. يقول أنيا و 
و قال عن القديس كيرلس ومن يعتقد بعقيدتو جيالتلكن نسطور فى 

 ٕ٘أنيم يؤلمون البلىوت وينسبون إليو أنو ممفوف بالخرق البالية.
                                                           

 .ٕٔصفحة  ٚالفقرة رقم السابقة نفس الرسالة  ٕٗ
مقتطفات عظة نسطور الموجية كمي ا فى ىذا الكتيب، وانظر  ٗٙصفحة انظر  ٕ٘

م" ٖٔٗفسس أضد تبادل الخواص فى كتابنا "المجمع المسكونى الثالث فى 
ا من المؤرخ ىي ،ٕٗصفحة   يمى.فمقتبس 

Cf. Hefele, C.J., Vol. III,  p.14, quoting Marins Mercator, l.c., p.782. 
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، (ٕٔ: ٕ)انظر لو "امقمط   بل  )يقصد عندما قال الكتاب "تجدون طف
لكنو حتى لم يتحدث بطريقة متأدبة الئقة. ثم من قال أن األقمطة 
كانت بالية؟! قد تكون السيدة العذراء قد قمطتو بأحسن رداء تممكو. 

 لكن نسطور يريد أن يسخر(. 
 م البلىوت ألن ىذه بدعة رفضتيا الكنيسة وىى بدعةنحن ال نؤلِّ 

Theopaschite )ىوت".أػ بدعة "مؤلمى البل )الثيئوباسخيت 
إن القديس كيرلس قد دافع عن إلوىية السيد المسيح مثمما فعل 

كيرلس عن حق القديس القديس أثناسيوس الرسولى، ولذلك دعى 
أنو عمود الدين، واعترف العالم المسيحى كمو بقداستو وصحة 

 مين.آتعميمو، بركة صمواتو فمتكن معنا 
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 ؟السيدة العذراء هى هصدر الالهىثهل 
 ،لم تمد البلىوتىى و  السيدة العذراء ليست مصدر البلىوت اطبع  

  صمب.ألن البلىوت ال يولد وال يتألم وال يُ  ،عون كما يدّ 
وبين تعبير )ثيئوس(  God jىناك فرق بين تعبير هللا إن 

ولكى نوّضح ذلك فنحن )ثيئوتيس(  Divinity jالىوت 
قد مات عمى الصميب  God the Sonن هللا )االبن( إيمكننا أن نقول 

ن الىوت االبن إن نقول أ)بحسب جسده الخاص( ولكن ال يمكننا 
His Divinity قد مات عمى الصميب.  

مسألة والدة جسد السيد المسيح  ىالكبير فالقديس كيرلس ويشرح 
ا من العذراء مريم ولكن  كيف أننا ال نّدعى أن البلىوت قد أخذ بدء 
مع  اوجعمو واحد   بل  كام اأخذ منيا ناسوت  ن هللا الكممة قد إنقول 
وولد منيا بحسب الجسد. فما ينسب إلى جسده ينسب إلى  الىوتو

 نيا والدة اإللو. إشخصو لذلك نقول 
وىى الرابعة فى عداد  الثانية إلى نسطورالقديس كيرلس رسالة  ففى

ليو وىى المسماه بالرسالة العقائدية كتب  الرسائل من القديس وا 
 ما يمى: ٗوالفقرة  ٚفى الفقرة  كيرلس القديس

ظل كما ىو. إن تعميم اإليمان  ااتخاذه جسد   ى"لكن ف
نجد أن كل مكان. وىكذا سوف  ىالصحيح يحتفع بيذا ف

 ىاآلباء القديسين قد فكروا بيذه الطريقة. وليذا لم يترددوا ف



ٗٚ 

 

وىم لم  .(qeoto,kon)و تسمية العذراء القديسة بوالدة اإلل
الىوتو أخذ بداية وجوده من  ىطبيعة الكممة أ يقولوا إن

، الُمحيّى بنفس جسده المقدس، بل أن العذراء القديسة
، يقال عن ابو إذ اتحد الكممة أقنومي   ػعاقمة، قد ولد منيا، الذ

"فيقال إن الكممة قد قبل  ..."ولد حسب الجسدالكممة إنو 
 " .ينسب إلى نفسو والدة جسده الخاص ىالوالدة الجسدية، لك

“... but in the assumption of flesh, he remained what he was. 

The doctrine of the precise faith everywhere maintains this. 

We shall find that the holy fathers have thought in this 

way. In this way, they have not hesitated to call the Holy 

Virgin the Mother of God (qeoto,kon%. They do not say that 

the nature of the Word or his divinity took the beginning 

of being from the Holy Virgin, but that his holy body, 

animated by a rational soul, was born of her, united to 

which [soul and body] in actual fact the Word is said to have 

been begotten according to the flesh." "...so as to claim as his 

own the birth of his own flesh.”26  

يخص الجسد ننسبو إلى كممة هللا مثل الميبلد واآلالم. إننا إن ما 
ستحقاقات الألن ا ننسب غير المحدودية إلى الذبيحة عمى الصميب،

الطبيعة الواحدة المتجسدة هلل إن األدبية لمكممة تخص ىذه الذبيحة. 
متزاج. ولم تنيدم االكممة تجمع خصائص الطبيعتين بغير 

                                                           
26

 The Fathers of the Church, St. Cyril of Alexandria, Letters 1-50 - 

translated by John I. McEnerney, Catholic University of America 

Press, Washington D.C., 1985. Letter 4 (second letter to Nestorius) 

par. 7 p. 41, par.4 p. 40. 

Migne, PG 77 p. 48D. 
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خصائص الطبيعتين بسبب االتحاد ولكن كل ىذه الخصائص 
 تنسب إلى كممة هللا المتجسد الواحد لسبب اتحاد الطبيعتين.

ف واإلدراك ولكنو اتحاد حقيقى ال يمكن أن إنو اتحاد يفوق الوص
نو والسيدة العذراء ىى معمل االتحاد كما يسمييا اآلباء أل .ينفصل

بداخميا تم ىذا االتحاد الفائق لموصف بين الطبيعتين اإلليية 
فنقول فى ثيئوطوكية يوم األربعاء من تسبحة نصف  واإلنسانية.

الذى لمطبائع التى أتت  السالم لمعمل االتحاد غير المفترق الميل "
 ".إلى موضع واحد بغير اختالط امع  

الىوتو لم ينفصل قط ال عن  :أنالقسمة السريانية ويذكر فى 
جسده وال عن نفسو ىكذا نؤمن وىكذا نعترف وىكذا نصدق.. واحد 
ىو عمانوئيل إلينا وغير منقسم من بعد االتحاد، وغير منفصل إلى 

 طبيعتين.
عن لقب "والدة اإللو"  اكيرلس الكبير مدافع  ولذلك انبرى القديس 

آراء المقاومين لو من النساطرة ليس من أجل السيدة  اومفند  
العذراء فحسب إنما من أجل مفيوم سر التجسد اإلليى، وقد 
أيدتو فى ذلك الكنيسة الجامعة أى أغمب أساقفة وشعوب الشرق 

 والغرب فى زمانو.
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 ؟هستحدث "والدة اإلله" هى لقب لقبهل 
مستحدث وأن "والدة اإللو" ىو لقب ن لقب إيقولون عون ىؤالء المدّ 

الذػ بدأ باستخدامو ىو البابا كيرلس الكبير عمود الدين البابا الرابع 
وأن عبارة القديسة  !!والعشرون فى عداد باباوات الكنيسة المرقسية

َفِمْن َأْيَن ِلي َىَذا َأْن يوحنا المعمدان لمسيدة العذراء " أمأليصابات 
؟ ُأم  َربِّيَتْأِتَي  مقصود بيا "أم سيدػ" وليس "أم  (ٖٗ: ٔ)لو "ِإَليَّ

 وسوف نرػ أن ىذا الكبلم ليس لو أػ أساس من الصحة.إليى". 
ىى  القديسة أليصابات فى قول" ربى" لفظة ونشرح ذلك بتوضيح أن

التى المفظة وىى نفس )كيريوس(  j األصل اليونانى فى
 مالواردة فى إنجيمى مرقس ولوقا الذين تالعبارة استعممت فى 

كتابتيما بالمغة اليونانية وفى إنجيل متى الذػ وصل إلينا عبر 
السيد المسيح  من المزمور  ياالتى اقتبس، و األجيال بالمغة اليونانية

أن يثبت ليم أن المسيح ىو هللا،  اعندما كان يناقش الييود مريد  
أَلن َداُوَد َنْفَسُو  َكْيف َيُقوُل اْلَكَتَبُة ِإنَّ اْلَمِسيَح اْبُن َداُوَد؟"حيث قال: 

وِح اْلُقُدِس:  ب  ِلَربِّيَقاَل ِبالرُّ مر انظر " )ى: اْجِمْس َعْن َيِمينِ َقاَل الر 
عن مزمور  ؛ٗٗو ٖٗ: ٕٕمت  ؛ٕٗ: ٕٓلو  ؛ٖٙو  ٖ٘: ٕٔ

 س. أن داود قال ىذا بالروح القد وقد شيد ،(ٔ: ٓٔٔ
وعمى الرغم من أن كممة "الرب" فى ىذه العبارة تشير إلى هللا اآلب 

 فى أغمب األحياناليونانية )كيريوس(  jإال أنيا تثبت أن 
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الذػ  )ييوه( hwhyإلسم هللا الخصوصى اليونانية كانت ىى الترجمة 
وذلك فى كل من الترجمة  يةيونانفى المغة الليس لو مرادف 

 ..إقتباسات العيد الجديدوفى السبعينية 
 

.  ( يقولٜٗ: ٚأعفى ) َماُء ُكْرِسيّّ ِلي، َواأَلْرُض َمْوِطٌئ ِلَقَدَميَّ "السَّ
ب  َأؼَّ َبْيٍت َتْبُنوَن ِلي؟ َيُقوُل  وىى نبوة  ، َوَأؼّّ ُىَو َمَكاُن َراَحِتي؟"الر 

ذكر  . ىنا(ٕ، ٔ: ٙٙ)إش عن التجسد وردت فى سفر إشعياء 
فى اليونانية لمعيد الجديد و لفع "الرب" عن االبن، وقد وردت فى 

وفى األصل )كيريوس(  jلمعيد القديم الترجمة السبعينية 
 .)ييوه( hwhyلمعيد القديم وردت  العبرػ 

 

،  ( يقولٚٔ: ٘ٔ أعوفى ) "ِلَكْي َيْطُمَب اْلَباُقوَن ِمَن النَّاِس الرَّبَّ
ب  َوَجِميُع اأُلَمِم الَِّذيَن ُدِعَي اْسِمي َعَمْيِيْم، َيُقوُل  اِنُع ىَذا ُكمَُّو" الر   الصَّ

( عن انضمام ٕٔ ،ٔٔ: ٜنبوة من سفر عاموس )عا  اىذه أيض  
وقد وردت "الرب" فى  فى العيد الجديد األمم لرعوية الربجميع 

 .)ييوه( hwhyوفى العبرية )كيريوس(  jاليونانية 
ُىَوَذا َأيَّاٌم َتْأِتي العبرانيين من سفر إرميا يقول " رسالةفى اقتباس و 

ب  َيُقوُل  ُل َمَع َبْيِت ِإْسَراِئيَل َوَمَع َبْيِت َيُيوَذا َعْيد  الر   ا، ِحيَن ُأَكمِّ
 "الرب"كممة وردت ( ٖٔ: ٖٔر انظر أ ؛ٛ: ٛ" )عب اَجِديد  
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j  )كيريوس( فى العبرية ىناhwhy  )وفى الترجمة )ييوه
 .)كيريوس( jالسبعينية 

 

 ما يمى: سفر يوئيليقتبس من  معممنا بطرسوفى عظة 
ْمُس ِإَلى ُظْمَمٍة َواْلَقَمُر ِإَلى َدٍم َقْبَل َأْن َيِجيَء َيْوُم " ُل الشَّ بِّ َتَتَحوَّ  الر 

ِييرُ   .(ٕٕ-ٕٔ: ٕع أ ) "اْلَعِظيُم الشَّ
 ما يمى: سفر المزاميرويقتبس من 

ب  ُكْنُت َأَرػ " " َأَماِمي ِفي ُكلِّ ِحيٍن َأنَُّو َعْن َيِميِني ِلَكْي اَل َأَتَزْعَزعَ  الر 
 .(ٕ٘: ٕ أع)

فى الترجمة )كيريوس(  jفى اآليتين ىى  ""الربكممة 
 .)ييوه( hwhyفى العبرية السبعينية وىى 

 

ب  َأَنا َأَنا ورد: " سفر إشعياء النبىوفى   َوَلْيَس َغْيِرؼ ُمَخمٌِّص. الر 
َمْمُت َوَلْيَس َبْيَنُكْم َغِريٌب. َوَأْنُتْم ُشُيوِدؼ َيُقوُل أعَأَنا َأْخَبْرُت َوَخمَّْصُت وَ 

ب     .(ٕٔ-ٔٔ: ٖٗ" )إش َوَأَنا ّللاَُّ  الر 
ب  وكممة " . ا)ييوه( أيض   hwhy " فى األصل العبرػ ليذه اآلية ىىالر 

وىى تشير إلى االبن المخمص الذػ ىو الرب وىو هللا، والذػ لو 
شيود، ألن الشيادة مرتبطة بتجسد االبن وصمبو وقيامتو الذػ قال 

 ؛ٕٖ: ٕأع ا؛ انظر أيض  ٛ: ٔأع" )اَوَتُكوُنوَن ِلي ُشُيود  لتبلميذه "
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ما ذكر فى األناجيل خاصة إنجيل القديس يوحنا  ا( وكثير  ٘ٔ: ٖأع
 مالو إلخ. أععن الشيادة لئلبن من اآلب ومن يوحنا المعمدان ومن 

( فى الترجمة السبعينية ٕٔ: ٖٗ" )اش َيُقوُل الرَّبُّ وقد وردت عبارة "
λέγει κύριος  ليجى كيريوس(. وىكذا فإن كممة(j 

فى ىذا النص قد وردت بمعنى اإللو الحقيقى وليس  )كيريوس(
 بمعنى السيد.

 

القتباسات العيد عمى سبيل المثال  تاليةالشواىد ال اانظر أيض  
" فى اليونانية لمعيد الربالجديد من العيد القديم حيث وردت كممة "

وفى العبرية  ،كيريوس() jالترجمة السبعينية فى الجديد و 
 )ييوه(: hwhyلمعيد القديم 

 ٓٔ: ٗ(، مت ٙٔ: ٙ)تث  ٚ: ٗ(، مت ٖ: ٓٗ)إش  ٖ: ٖمت 
)مز  ٕٗ: ٕٔ( مت ٕٙ: ٛٔٔ)مز  ٜ: ٕٔ(، مت ٖٔ: ٙ)تث 
)مز  ٜٖ: ٖٕ(، مت ٘: ٙ)تث  ٖٚ: ٕٕ(، مت ٖٕ، ٕٕ: ٛٔٔ
و ٔ: ٕ)مز  ٕٙ: ٗ أع(، ٕٖ: ٕ)يؤ  ٕٓ: ٕ أع(، ٕٙ: ٛٔٔ

: ٓٔ(، رو ٜ: ٔ)إش  ٜٕ: ٜرو (، ٕ: ٕٖ)مز  ٛ: ٗ(، رو ٕ
 ٕٙ: ٓٔكو ٔ(، ٔ: ٚٔٔ)مز  ٔٔ: ٘ٔ(، رو ٔ: ٖ٘)إش  ٙٔ

)مز  ٕٔ: ٖبط ٔ( ٙ: ٛٔٔ)مز  ٙ: ٖٔ(، عب ٔ: ٕٗ)مز 
ٖٗ :ٕٔ-ٔٙ.) 
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مثمة من فى جميع األ )كيريوس( jكل ىذا يدلنا عمى أن 
 " أػ ييوه هللا نفسو.الربإنما " "سيد" ال تعنى العيدين

 

أن قال  بشارتو لمسيدة العذراءفى  غبرياالالمبشر المبلك وقد سبق 
وُس اْلَمْوُلوُد ِمْنكِ " ليا: كان  اإذف .(ٖ٘: ٔ)لو "ُيْدَعى اْبَن هللاِ  اْلُقد 

المولود منيا ىو ابن هللا فإن ىذا يعنى أنيا ال يمكن أن تدعى 
"االبن  "والدة السيد" بل "والدة اإللو". ألنو ليس فقط ابن هللا بل

( س إيوس)مونوجيني μονογενὴς σἱός" الوحيد الجنس بالوالدة
 (.ٙٔ: ٖ)انظر يو 

  
 أقوال آلباء الكنيسة فى القرون األولى:

جين "كتاب "دائرة المعارف لعمم البلىوت المسيحى لواضعو  ورد فى
عن مريم العذراء  ٘ٓٓٔصفحة  "روتميدج"والناشر  "إيفس الكوستيو

 ٕٚما يمى:
The Word theotokos was found on a papyrus (third century?: 

John Rylands Library, 470) 
 

 واستمر يقول:
The term is also found in Athanasius (PG 26, 349C, 385A, 

393 A and B. 

 

                                                           
27 Encyclopedia of Christian Theology, Vol II, Routledge, New York, 

London, 2005, p.1005. 
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 الترجمة:
 )ثيئوتوكوس (j theotokosكممة "تم العثور عمى 

يرجع تاريخيا إلى القرن الثالث  فى بردية "والدة اإللو"أػ 
 Johnز موجودة اآلن فى مكتبة جون ريبلندالميبلدػ وىى 

Rylands".  
 

 واستمر يقول:
موجود عند أثناسيوس كما ورد فى أقوالو فى  مصطمحالو "

أ، ٖ٘ٛأ، ٜٖٗصفحات  ٕٙ"باترولوجيا جريكا" مجمد رقم 
 ٕٛأ و ب(." ٖٜٖ

كة مفى مانشستر بالممومن المعروف أن مكتبة "جون ريبلندز" تقع 
  .المتحدة

عبارات عن تجسد الكممة باء منذ العصور األولى قد استخدم اآلو 
قال  بل  مثف لمسيدة العذراء "والدة اإللو"لقب تؤدػ إلى استخدام 
 :م(ٖٔٔ-ٖٓٓ) خاتم الشيداء القديس البابا بطرس

“God the Logos was made flesh, and born of the Virgin’s 

womb.”  29  

                                                           

قوال القديس أربعة أوردناىا عن العذراء مريم فى نفس ىذه االقتباسات األ ٕٛ
قتباس خامس فى امن كتابنا ىذا باإلضافة إلى  ٚ٘-ٗ٘ اتأثناسيوس عمى صفح

 .ب ٚٔ٘صفحة  ٕٙنفس المجمد 
29

 Hefele, Vol. III, p. 48. 
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، وولد من رحم ا"إن هللا الكممة )الموغوس( صار جسد  
 العذراء".

 
التاسع عشر من باباوات الكرازة  القديس البابا ألكسندروس أما

فقد استخدم لقب "والدة اإللو" لمعذراء مريم  م(ٕٖٛ-ٖٖٔ) المرقسية
 :مثل قولو

ىر( اظال)وليس فقط فى نفسو عمل ال"ربنا يسوع المسيح فى 
 " .مريم والدة اإللوكان من  احمل جسد  

“Our Lord Jesus Christ in very deed (and not merely in 

appearance) carried a body, which was of Mary, mother of 

God.”  30  
 

البطريرك العشرون فى عداد  القديس أثناسيوس الرسولى كتبو 
المقال الثالث ضد  فى م(ٖٖٚ-ٕٖٛالكرازة المرقسية )باباوات 

 :ٗٔة فقر األريوسية ال
"والمبلك عند ظيوره اعترف بنفسو أنو مرسل من هللا، كما 

مريم والدة فى حالة  افى حالة زكريا وأيض   غبرياالاعترف 
 ".qeotokou اإللو

                                                           
30

 Ante-Nicene Fathers, series 2, Vol. VI, Epistles on the Arian 

Heresy, par 12, p. 296. 
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Kai. aùto.j de. o` a”]ggeloj o`rw,menoj( òmologei< 
apesta,lqai para. tou/ Despo,tou( w`j evpi, Zacari,ou o ̀

Gabrih.l( kai. e”vpi. th/j qeoto,kou Mari,aj31
“And the Angel on his appearance, himself confesses that he 

has been sent by his Lord; as Gabriel confessed in the case of 

Zacharias, and also in the case of Mary, bearer of God.”
32 

 

 : ٜٕة فقر الفى المقال الثالث ضد األريوسية  اويقول أيض  
ىو  -اكما قمنا كثير  -"واآلن منظور وأسموب األسفار المقدسة 

هللا  اعن المخمص؛ أنو دائم   امزدوج   اما يمى، أنيا تحوػ وصف  
واالبن لكونو كممة اآلب وشعاعو وحكمتو؛ وأنو بعد ذلك 

 qeotokou عذراء ىى مريم والدة اإللومن  األجمنا أخذ جسد  
 ."اوصار إنسان  

 

Skopo.j toi,nun ou-toj kai. carakth.r th/j ag̀i,aj Grafh/j( 
w`j polla,kij ei;pomen( diplh/n ei=nai th.n peri. tou/ 
Swth|/roj e.paggeli,an evn auvth/|) o[ti te aei. Qeo.j h=n kai. 
Ui`o,j evstin( Lo,goj w[n kai. avpau,gasma kai, sofi,a tou/ 
Patro,j) kai. o[ti u[steron( diV h`ma/j( sa,rka labw.n evk 

Parqe,nou th/j qeoto,kou Mari,aj33
 

“Now the scope and character of Holy Scripture, as we have 

often said, is this, -it contains a double account of the Saviour; 

                                                           
31

 J.P. Migne, ELLHNIKH PATROLOGIA Patrologia Graeca, 

Tomos 26, TOU AGIOU KATA AREIANWN LOGOS TRITOS( 
KENTRON PATERIKWN EKLOSEWN( AQHNAI 1999( P. 349C. 
32

 N&PN Fathers, series 2, Vol IV, Athanasius, Discourses Against 

the Arians, Discourse III, par 14, p. 401. 
33

 Migne, p. 385A. 
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that He was ever God, and is the Son, being the Father’s Word 

and Radiance and Wisdom; and that afterwards for us He took 

flesh of a Virgin, Mary bearer of God.”
34 

 :ٖٖة فقر وفى المقال الثالث ضد األريوسية ال
"أرميا تقدس منذ أن كان فى الرحم، ويوحنا بينما ىو فى 

 مريم والدة اإللورتكض بابتياج عند سماع صوت االرحم 
qeotokou." 

 

~Ieremia,j de. kai. evk koili,aj h`gia,sqh) kai. VIwa,nnhj e;ti 
kuoforou.menoj evski,rthsen evn avgallia,sei evpi. th/| fwnh/| 

th/j qeoto,kou Mariaj35 
 

“Jermiah was hallowed even from the womb, and John, while 

yet in the womb, leapt for joy at the voice of Mary Bearer of 

God.”
 36

 
 

 يقول:ونفس الفقرة وفى نفس المقال 
، فإن الكممة نفسو يقال والدة اإللو"فبينما ولد الجسد من مريم 

 أنو ولد."
{Oqen kai, gennwme,nhj th/j sarko.j evk th/j Qeoto,kou 
Mari,aj( au`toj. le,getai gegennh/sqai37 
 

“whereas the flesh is born of Mary Bearer of God, He Himself 

is said to have been born.”38 

                                                           
34

 N&PN Fathers, series 2, Vol IV, Discourse III, par 29, p. 409. 
35

 Migne, p. 393A. 
36

 N&PN Fathers, series 2, Vol IV, Discourse III, par 33, p. 411. 
37 Migne, p. 393B. 
38 N&PN Fathers, series 2, Vol IV, Discourse III, par 33, p. 411. 
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 : ٕٖة فقر الوفى المقال الرابع ضد األريوسية 
"عندما ُيسمع أن "الكممة" اتحد بالجسد، فمُيفيم أن سر التجسد 

، والذػ ال يقبل الجدل ااإلليى واحد وبسيط. واألكثر وضوح  
لوالدة من أػ عاقل ىو ما قالو رئيس المبلئكة فى بشارتو 

 نفسيا." qeotokon اإللو
 

Ou;tw kai. Lo,gon( avkou,wn to.n sunafqe,nta th/| sarki.( to. 
Qei?on ei]n kai. ap̀lou/n noei,tw musth,rion) Safe,steron de. 
kai. avnamfisbh,gton panto.j logismou/ to. pro.j auvth.n th.n 

qeoto,kon pro,j tou/ avrcagge,lou rh̀qe.n th,n evno,thta39 
 

“…hearing of the Word which has been united to the flesh, let 

him understand the divine mystery one and simple. More 

clearly however and indisputably than all reasoning does what 

was said by the Archangel to the Bearer of God herself.”
40 

 

 (مٜٖٚ-ٜٕٖ) يوس الكبيرباسيم القديسويقول 
عترف بتدبير االبن فى الجسد وأن القديسة مريم التى ولدتو أ "

 ."qeotokou والدة اإللوبحسب الجسد ىى 
`Omologw/ de, kai. th/n tou? Ui`ou? e;nsarkon oe`konomi,an( 
kai. Qeoto,kon th/n kata. sa,rka tekou?san auvto.n avgi,an 
Mari,an)
 
                                                           
39

 Migne, LOGOS TETARTOS( P. 517B. 
40

 N&PN Fathers, series 2, Vol IV, Discourse IV, par 32, p. 446. 
41 Migne, Tomos 32, p. 1100. 
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“I confess to the oeconomy of the Son in the flesh, and that 

the holy Mary, who gave birth to Him according to the flesh, 

was Mother of God.”42 

 

فى مقالو ( مٜٖٛ-ٖٖٓ) غريغوريوس النزينزى  القديسويقول 
 لكميدونيوس الكاىن ضد أبوليناريوس ما يمى:

 qeotoko والدة اإللومن ال يؤمن أن القديسة مريم ىى "
 ."لوىون األع بعدستيُ 

“If anyone does not believe that Holy Mary is the Mother of 

God, he is severed from the Godhead.”43 
 

Ei; tij ou. qeoto,kon th.n ag̀i,an Mari,an u`polamba,nei( 
cwri.j evsti. th/|j qeo,thtoj44 

 

أن القديس كيرلس الكبير لم " ويؤكد األب الدكتور جورج دراجاس
"والدة  كن أول من استخدم المقب العقائدى ثيئوطوكوس أىي

فقد استخدم فى كتابات  بمفيوم عقائدى كريستولوجى. اإللو"
العديد من البلىوتيين السابقين لو بما فى ذلك القديس أثناسيوس 

لكن القديس وكذلك الوثائق الكنسية المجمعية.  ٘ٗواآلباء الكابادوك،
 وشرح مدلولو العقائدػ لعقيدة الكنيسة فى  مبلءمتو كيرلس دافع عن

                                                           
42 N&PN Fathers, series 2, Vol VIII, Letter 360, p.326. 
43 N&PN Fathers, series 2, Vol VII, To Cledonius the Priest Against 

Apollinarius, p. 439. 
44 Migne, Tomos 37, p. 177. 

 القديس باسيميوس الكبير والقديس غريغوريوس. 45
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  ٙٗ"بولو.ق ، ألن نسطور بطريرك القسطنطينية كان قد شجبالمسيح
يقول  مٖٔٗوجدير بالذكر أنو فى مجمع أفسس المسكونى الثالث 

تم قراءة عدد من كتابات آباء الكنيسة، التى تم " المؤرخ ىيفيمى:
ان القديم بخصوص اتحاد البلىوت والناسوت مالتعبير فييا عن اإلي

. كانت تمك بيانات آلراء بطرس أسقف األسكندرية فى المسيح
ئوفيمس يوالبابا يوليوس األول والبابا فيمكس األول وثوأثناسيوس 

رئيس أساقفة اإلسكندرية وكبريان وأمبروسيوس وغريغوريوس 
النازيانزػ وباسيميوس الكبير وغريغوريوس النيصى وأتيكوس أسقف 
القسطنطينية وأمفيموكيوس أسقف إيقونية. كل أولئك الرؤساء 

عن الناسوت الذػ  األوائل لم يعمموا أػ شئ عن فصل البلىوت
سطور، ولكن عمى العكس من ذلك عمموا بالتجسد الحقيقى نعّمم بو 

لموغوس. فقد قال الشييد المبجل بطرس أسقف اإلسكندرية: "إن هللا 
أما ، وولد من رحم العذراء"؛ االكممة )الموغوس( صار جسد  

وبدون تردد تعبير والدة اإللو  اأثناسيوس فقد كان يستخدم تكرار  
 ٚٗ.المرفوض من نسطور
ى حقيقتو ال ن العذراء ىى والدة اإللو ىو فأإن من ال يعترف 

وىذا ما جعل القديس كيرلس  .إلو حقيقىيعترف أن المسيح ىو 
                                                           
46

 Protopresbyter George Dion Dragas, Saint Cyril of Alexandria, 

Against those Who Are Unwilling to Confess that the Holy Virgin Is 

Theotokos, p. xi. 
47  Hefele, C.J.,Vol. III, p. 48. 
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. فمن يؤمن باالتحاد "والدة اإللو"الكبير يناضل من أجل لقب 
يؤمن أن العذراء ىى الطبيعى واألقنومى فى شخص هللا الكممة 

أن  اد  عن ىذا المقب مؤكّ  الذلك دافع القديس كيرلس كثير   والدة اإللو.
فى قولو فى  ناىذا ما استممو من اآلباء القديسين كما سبق أن ذكر 

  .)وىى الرسالة الثانية إلى نسطور( الرسالة الرابعة
من  الحرم األولمر فى األ القديس كيرلس الكبيرحسم  اوأخير  

وىى الرسالة  يوضد نسطور كما ورد فى رسالتو الثالثة إل وحرومات
لى القديس كيرلس كما يمى:فى عداد الرسائل  ٚٔ  من وا 

وبالتالى ال ، إلو فى الحقيقةل ىو يمن ال يعترف أن عمانوئ"
ألنيا ولدت )والدة اإللو  ىى القديسة العذراء يعترف أن

 ."امحروم  فميكن ، (تجسدالم كممة هللا اجسدي  
 

Ei; tij ouvc o`mologei/ qeo.n ei=nai kata. avlh,qeian to.n 
VEmmanouh.l kai. dia. tou/to qeoto,kon th.n ag̀i,an 
parqe,non $gege,nnhke ga.r sarkikw/j s a,rka gegono,ta 
to.n evk qeou/ lo,gon% avna,qema e;stin
 

“If anyone does not confess that the Emmanuel is God in 

truth, and because of this does not confess that the Holy 

Virgin is the Mother of God, (for she bore according to the 

flesh the Word of God made flesh), let him be anathema.”49 
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the Clarendon Press, 1983, p. 28. 
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  The Fathers of the Church, St. Cyril of Alexandria, Letters 1-50, 

letter 17, p. 90. 
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 "والدة اإلله" لقبإمجاع هسكىنى على 

سقراط المؤرخ  يقصكانت كما عمى لقب "والدة اإللو" بداية األزمة 
، الذػ أحضره معو الكاىن أنسطاسيوس صديق نسطورأن "ىى 

ال يجب ما، فى عظة أنو  اإلى القسطنطينية قد حذَّر سامعيو يوم  
 jمريم لقب والدة اإللو يطمق أحد عمى أن 

يولد من ألن مريم كانت إنسانة وهللا ال يمكن أن )ثيئوتوكوس( 
   ٓ٘".إنسان

ىذا اليجوم عمى المعتقد القديم بأن " ويعمق المؤرخ ىيفيمى
 اوالمصطمح الكنسى المقبول حتى ذلك الوقت، قد سبب ىياج  

وتقّدم نسطور وسط اإلكميروس والعممانيين.  اضطراب  او  اعظيم  
 ٔ٘".نفسو ودافع عن خطاب صديقو فى عدة عظات

وكما رأينا من أقوال اآلباء السابق ذكرىا أن ىذا المقب كان 
ولم يكن  اوغرب   اشرق   الجامعة كنيسةالفى  امستخدم   اكنسي   امصطمح  

أدرك شعب لذلك و . القديس كيرلس ىو الذى بدأ باستخدامو
نذره كثير من فأ، وصديقو نية الخطأ فى تعميم بطريركيميالقسطنط

نسحاب من شركتو ووعظوا ضده. وصرخ الشعب "لدينا كينتو باال
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ن تكّمموا و ". والبعض ومنيم عممانيا، لكن ليس لدينا أسقف  اإمبراطور  
 ٕ٘.حينما كان يعع اضده عمن  

إن رفض نسطور وأتباعو لمقب "والدة اإللو" ىو الذػ أّكد أنيم ال 
يؤمنون باتحاد الطبائع فى الكممة المتجسد ثم أعمنيا نسطور فى 

 بقولو: ةخطبتو األولى بالقسطنطيني
ر فى معنى ىذا الكالم. "  د التوقير. تبص  ق الطبائع وأوّحِ أنا أفرِّ

 فإن ذاك الذى تشّكل فى رحم مريم لم يكن هللا نفسو لكن هللا
 ٖ٘".يدعى هللا ات َخَذ فإن المُت َخْذ أيض  اتخذه.. وبسبب ذاك الذى ا

  قال: نسطور الثانى باخط وفى
حينما تتكمم األسفار المقدسة عن ميبلد المسيح أو موتو فيى ال "

يمكن أن  ابل المسيح أو يسوع أو الرب... مريم إذ   اتدعوه هللا أبد  
. وبنفس ..)والدة المسيح(  خريستوتوكوستدعى 

بن هللا مات وليس أن هللا مات.. إذن ن االطريقة يمكن أن يقال أ
 الطبيعتين  تصالا فمنحفع

تصال ال اإلنسان وبسبب ىذا االغير مختمط ولنعترف باهلل فى 
  ٗ٘".نوقر ونكّرم اإلنسان المعبود مع هللا الكمى القدرة اإلليى
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 فى خطابو الثالث يقول:و 
لكنو سكن فى ذاك الذى ولد من ، من مريم الم يولد هللا الكممة إذ  "

 ٘٘".مريم
عمى  اكان فيما سبق كاىن   الذػبروكموس أسقف سيزيكوس  جاء ثم

بدعوة من نسطور لموعع فى إحدػ أعياد العذراء و القسطنطينية، 
، الكرامة نسطور استغل الفرصة ليصف، فى حضورف ٜٕٗعام 

والوقار الذػ لمريم كوالدة اإللو فى كثير من العبارات البميغة 
ن العبارة الموضوعة والمأخوذة من الكتاب المقدس، وليدافع ع

... وجد نسطور أنو من البلزم إلقاء ٙ٘لممساءلة فى أسموب ماىر
عظة ثانية لمتو حتى يحّذر، كما قال، من كانوا حاضرين ضد 
تقديم اإلكرام الزائد لمريم، وضد الرأػ الذػ يقول أن كممة هللا 

من اآلب والمرة الثانية  ا)الموغوس( يمكن أن يولد مرتين )مرة أزلي  
إن ذاك الذػ يقول ببساطة أن هللا مولود  )نسطور( ن مريم(. فقالم

من مريم يجعل من العقيدة المسيحية سخرة لموثنيين، ألن الوثنيون 
"... يولد ويموت ويدفن اال أستطيع أن أعبد إلي  سوف يجاوبون  "

ذا كان معطى الحياة )الموغوس( قد ىل أقيم الكممة من األموات؟  وا 
؟ إن سر األلوىة يجب أن اأن يعطى الحياة إذ  مات، من يمكنو 
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مو  يعبّر عنو باألسموب التالى: "أن الكممة الذػ سكن فى ىيكل شكَّ
نو( الروح القدس ىو شئ والييكل نفسو المختمف عن هللا  )كوَّ

  ٚ٘".الساكن فيو ىو آخر
ألولئك  نسطور فى خطاب آخر ألقى بعد ذلك ضد بروكموس نسب

الرأػ بأن البلىوت،  jؤتوكوس الذين يستخدمون لقب ثي
خبلل مريم، وىذا بالطبع لم يؤكده أحد،  ال  من وجية نظرىم، بدأ أو 

من عبارة "هللا ولد من مريم" أن  ال  ليذا الرأػ يقترح بد اوأنو تجنب  
 ٛ٘يسمح بعبارة "هللا مر من خبلل مريم".

إذ الرابع ضد بروكموس ىو األكثر أىمية  نسطور يبقى خطابو 
 بل  "إنيم يدعون البلىوت معطى الحياة قابيحوػ الكممات التالية: 

لمموت، ويتجاسرون عمى إنزال الموغوس إلى مستوػ خرافات 
بخرق ثم بعد ذلك يموت.. لم  االمسرح، كما لو كان )كطفل( ممفوف  

إنما حُمة البلىوت. ولم يكن الموغوس  -يقتل بيبلطس البلىوت 
سطة يوسف الرامى... لم يمت واىب ىو الذػ لف بثوب كتّانى بوا

إذا مات.. ولكى يصنع  االحياة ألنو من الذػ سوف يقيمو إذ  
تخذ المسيح شخص الطبيعة الخاطئة )البشرية(.. أنا امرضاة البشر 

أعبد ىذا اإلنسان )الرجل( مع البلىوت ومثل آالت صبلح الرب.. 
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ل  فى رحم والثوب األرجوانى الحى الذػ لمممك... ذاك الذػ تشكَّ
 اتخذه، إذ  امريم ليس هللا نفسو.. لكن ألن هللا سكن فى ذاك الذػ 

يدعى هللا بسبب ذاك الذػ إتخذه. ليس  اتُِّخَذ أيض  افإن ىذا الذػ 
تصل بالجسد المصموب... لذلك سوف اهللا ىو الذػ تألم لكن هللا 

)وعاء هللا( وليس  jندعو العذراء القديسة ثيئوذوخوس 
)والدة اإللو(، ألن هللا اآلب وحده ىو  jثيئوتوكوس

الثيئوتوكوس، ولكننا سوف نوّقر ىذه الطبيعة التى ىى حُمة هللا مع 
، ، سوف نّفرق الطبائع ونوّحد الكرامةذاك الذػ إستخدم ىذه الحُمة

 ٜ٘".سوف نعترف بشخص مزدوج ونعبده كواحد
 

أن ما يقال فى أيامنا ىذه  بينت ىذهأقوال نسطور  ونالحظ أن
بل ىو مجرد ترديد لما تردد منذ قرون طويمة. وقد  جديدليس ب

 الفطن مع ما يتردد فى ىذه األيام.القارئ أوردناىا ليقارنيا 
 

أقوال لما وصمت أنو  لقو ن التاريخية ألحداثسرد ال ال  استكما
بطريرك األسكندرية وجد لقديس كيرلس إلى ا نسطور السابق ذكرىا

لمعقيدة  اوبسيط   اواضح   اأنو من الضرورػ أن يقدم شرح  
بدأ فى إرسال رسائل إلى نسطور فى محاولة ثم  .األرثوذكسية
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ة شرح لو فييا يعقائد فأرسل لو ثبلث رسائل ،ليثنيو عما ىو فيو
  لكن دون جدوػ.، عقيدة سر التجسد اإلليى

 فيو مداعتُ  ،مٖٓٗعام فى اإلسكندرية  اعقد البابا كيرلس مجمع  و 
ثنى الثالثة إلى نسطور وىى التى تتضمن الحروم اال تونص رسال

أن عمانوئيل ضد من ال يعترف ىو وأول حرم كما ذكرنا  ،عشر
 والدة اإللو.  الحقيقة وبالتالى أن القديسة العذراء ىى إلو فىىو 
فى روما  امجمع  بابا روما فى ذلك الزمان عقد البابا كميستين كما 
" وأعمن فيو أن والدة اإللوم تقرر فيو تأكيد لقب العذراء "ٖٓٗ

   ٓٙنسطور ىو ىرطوقى.
فى  اإلى البابا كيرلس السكندرػ تفويض   البابا كميستين وأرسل

وقال  إصدار حكم عمنى ضد نسطور إذا استمر عمى ما ىو عميو.
  لو فى بداية ىذا الخطاب:

بننا إكانت الوثائق التى أرسمتيا قداستكم بواسطة "
الشماس، ىى سبب فرح لنا فى حزننا، فتبدل  بوسيدونيوس

حزننا إلى سرور. فبينما نحن ننظر ونفكر فى ما قالو ذاك 
الذػ يحاول أن يزعج الكنيسة فى القسطنطينية بعظاتو 

لقد تأذينا من المنحرفة، فقد غمر نفسنا ألم ليس بقميل. 
فى طريقة نساعد بيا  اأشواك أفكار مختمفة، وكنا نفكر ممي  
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لنا انتباىنا إلى حينما حوّ  فى المحافظة عمى اإليمان. ولكن
بواسطتو  اُمَعد تمام   كتابات إخّوتكم، ظير لنا فى الحال عالج

بعبلج صحى. أنا أعنى  ايمكن أن يطرد المرض الميمك تمام  
كم التى بيا تالة محبفيض الينبوع النقى الذى يفيض من رس

تتنقى كل قذارة الينبوع الجارى الردئ، فينفتح لمكل طريق 
 .لمفيم الصحيح إليماننا

فى محبة  اة ونمومو، ىكذا أيض  مَ ولذلك فكما أننا نختمو بسِ 
إذ نرى  فى كتابتك، اكما لو كنت حاضر   الرب نعانق قداستكم

أن أسقف  اأن لنا نفس الفكر الواحد عن الرب. وليس عجيب  
يحارب من أجل محبة اإليمان بمثل ىذه  االرب الحكيم جد  

 ٔٙ".الشجاعة
يتضح من كممات البابا كميستين أنو وجد فى شرح القديس كيرلس 

 فى الرب.الذػ لو نفس الفكر الواحد 
تم عقد مجمع أفسس المسكونى ليذا الفكر وبسبب رفض نسطور 

األولى تم التوقيع عمى الحكم ضد  توفى جمسالذػ م. ٖٔٗالثالث 
الحاضرون، ثم بعد ذلك اتّخذ آخرون  اأسقف   ٜٛٔالا نسطور بواسطة

  ٕٙىذا الجانب حتى بمغ عدد الذين وقعوا مائتى أسقف.
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فقد  ن.يأػ أن حكم المجمع كان بإجماع جميع األساقفة الحاضر 
كان كل أساقفة الشرق والغرب يساندون القديس كيرلس وتعميمو ولم 

 اصديق  وأساقفتو )فى البداية( ألنو كان يخالف سوػ يوحنا األنطاكى 
 نسطور.ل

  اوالذػ يثير العجب ىو موقف الشعب الذػ كان يفيم اإليمان فيم  
من المجمع األولى استمرت جمسة فقيل أن  ،بو اوكان متمسك   اسميم  

الصباح الباكر حتى الميل، وانتظر شعب أفسس اليوم كمو ليسمع 
؛ امتدحوا المجمع اعظيم   اىذا فرح   بسبّ رف القرار. وعندما عُ 
بالمشاعل حتى منازليم.  ،وبصفة خاصة كيرلس ،ورافقوا األعضاء

مضيئة فى أماكن كثيرة. وكتب كيرلس ذلك  اوكانت المدينة أيض  
التى أرسميا فى ذلك الوقت إلى  بفرح فى أحد خطاباتو الثبلثة

لى رىبان مصر.  ٖٙأعضاء كنيستو فى اإلسكندرية وا 
ع مجمع أفسس أفسس كان يساند ويشجّ مما سبق يتضح أن شعب 

القسطنطينية وشعب كينة وعمى رأسو البابا كيرلس الكبير. كما أن 
 . ة فقطفوليس األساق رفضوا تعميم نسطور

وبعد قرار المجمع المسكونى وقبول الكنيسة الجامعة لتعميم القديس 
الذػ تسممو من أسبلفو من  "والدة اإللو"كيرلس وتأكيده عمى لقب 

 . اآلباء، شاع استخدام لقب "والدة اإللو" فى شرح سر التجسد
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الكنائس  كلفى الصموات الطقسية فى  وقد شاع ىذا المقب باألكثر
الصموات فى  ا.. فتجده كثير  بدون استثناء الرسولية التقميدية
الكنائس الشقيقة مثل الخاصة بتسابيح اللحان و الميتورجية وفى األ

والروسية واليونانية الكنائس البيزنطية  االسريانية واألرمينية وأيض  
 .وكذلك الكنيسة الكاثوليكية
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"والدة اإلله"لقب   
 قسيت بكنيستناطفى الصلىاث ال

 

فى صموات الكنيسة الجامعة  ا"والدة اإللو" يتردد كثير  إن لقب 
تم قبولو عمى مستوػ الكنيسة  االطقسية كمصطمح مقبول كنسي  

الجامعة فى مجمع مسكونى وىو المجمع المسكونى الثالث فى 
 م. ٖٔٗأفسس 

 محبب إلى قموب أبناء الكنيسة المخمصينلقب  وىذا المقب ىو
 .ويحمو ليم ترديده والدة اإللوالمحبين لمقديسة العذراء مريم 

 
 فى القداس اإلليى

يارب  مريم إللو القديسةا"بشفاعة والدة  يرتل كل الشعب لحن:
 ."نعم لنا بمغفرة خطاياناأ

 ونفس العبارة تقال فى الييتنيات قبل قراءة البولس. 
بخور العشية  عىذا إلى جوار مقدمة قانون اإليمان التى تتمى فى رف

ونمجدك أيتيا نعظمك يا أم النور الحقيقى "التى نقول فييا: و وباكر 
 ."والدة اإللوالقديسة العذراء 

 اوفى مجمع القداس يقول الكاىن: "وباألكثر القديسة الممموءة مجد  
 ".والدة اإللو القديسة مريمالعذراء كل حين 
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 فى صالة األجبية
عة الثالثة القطفى كل ساعة من سواعى الصموات السبع نجد 

التى  من قطع الصموات)إن ُوجدت ثبلث قطع أخرػ( والسادسة 
ويتردد فييا  لمسيدة العذراءمخصصة كميا اإلنجيل قراءة بعد  تمىت

 ."والدة اإللو"لقب 
 

 تسبحة نصف الميلفى 
لكل يوم من أيام األسبوع  "تمجيد لوالدة اإللو"ىناك ثيئوطوكية أػ 

من  اأن جزء  عبلوة عمى .. اإلليى وىى كميا تشرح سر التجسد
 باإلضافة إلى ،ثيئوطوكية األحد يرنم كل يوم بعد اليوس األول

، كما أن ىناك وكميا يتردد فييا لقب والدة اإللو ثيئوطوكية اليوم
 . الشيرات التى تقال فى تسبحة يوم السبت

بعد مجمع التسبحة تقال الذكصولوجيات وىى تماجيد لمقديسين و 
مقدمتيا ذكصولوجية السيدة العذراء التى يبدأ بيا المرتل كل وفى 

تقال فى ختام  اوأخرػ لمسيدة العذراء أيض   ،الذكصولوجيات
 وىذه الذكصولوجيات يتردد فييا لقب "والدة اإللو". الذكصولوجيات.

وىناك ذكصولوجية باكر التى تقال بعد صبلة باكر كل يوم وبيا 
 مقب فيو بمقب "والدة اإللو".ت جزء تمجيد لمسيدة العذراء
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كما أن ىناك كثير من ألحان الكنيسة الخاصة بالمناسبات الكنسية 
الذػ تردده كنيستنا  عريقمثل المحن ال "والدة اإللو"يتردد فييا لقب 

الذػ يقال فى يوم  "أومونوجينيس" والكنائس اليونانية وىو لحن
الجمعة العظيمة وفى سيامة اآلباء البطاركة وفى تقديس الميرون 

 .ويرد فيو لقب "والدة اإللو"
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 اتهاهنا باملغاالة فى وصف العذراء
فى  نغالى نانإالعذراء بالسيدة  التشفعن و ياجمذين ييقول بعض ال

وىم فى ذلك يستشيدون مدح العذراء لدرجة قريبة من العبادة، 
لمؤلفين مشيورين من كنيستنا من ذوػ التعاليم ببعض الكتب 

تخص هللا  ال  وأفعا اوأوصاف   اننسب ليا ألقاب   .. ويضيفون أنناالغريبة
يشمئز لو الذوق البلىوتى "إلى حد تبادل األلقاب واألفعال لدرجة 

بعض ، ويستشيد بيا ىؤالء الكّتابىذا بحسب تعبير أحد  "السميم
فى قطع لمعذراء مريم المياجمين لؤلرثوذكسية. كمثال لذلك قولنا 

وفى قطع صبلة الستار:  "ألبواب الجحيم اغمقى"صبلة الغروب: 
 ."صخمُ إذ وضعنا الثقة فيك ال نخزى بل نَ "
 

 غمقىاأبواب الجحيم 
ىذه العبارة وردت فى القطعة الثالثة من قطع صبلة الغروب التى 

 : من بدايتيا تقول العبارةو تخاطب السيدة العذراء 
عند مفارقة نفسى من جسدػ احضرػ عندػ، ولمؤامرة األعداء "

لئبل يبتمعوا نفسى يا عروس ببل  وألبواب الجحيم اغمقىاىزمى، 
 . "عيب لمختن الحقيقى

ن كانوا ماألسر التقية المتدينة ستجد أن كثيرين مسل الكثير من 
يصمون صبلة نصف الميل عمى ضوء الشموع شاىدوا السيدة 
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ومن أمثمة ىؤالء الشييد سيدىم  .العذراء مريم فى وقت انتقاليم
 بشاػ. 

 :فى مخطوطة سيرة الشييد سيدىم بشاػ كتب أنو قال لمن حولوف
البسة أبيض، ىاتوا كرسى ىاتوا ليا كرسى تقعد عميو، أىى جاية و "

 .ت المغمى عمى رأسوفيصبون الز  قد كانوا فى ذلك الوقتو  ".لمست
 :يقولكان العذراء أثناء تعذيبو قبل استشياده، و السيدة قد رأػ ل
 . "ىاتوليا كرسى تقعد عميو"
 

 حضور العذراء عند مفارقة نفس أى إنسان قديس 
منيا أن تأتى  ىى تأتى كأم حنونة لمن يصمى ىذه الطمبة يطمب

 . "لمؤامرة األعداء اىزمى" :اويقول أيض  
 اْلَمبَلِئَكِة، َرِئيُس  ِميَخاِئيلُ  َوَأمَّايقول الكتاب عن المبلك ميخائيل "

 ُحْكمَ  ُيوِردَ  َأنْ  َيْجُسْر  َلمْ  ُموَسى، َجَسدِ  َعنْ  اُمَحاجِّ  ِإْبِميَس  َخاَصمَ  َفَممَّا
" ِلَيْنَتِيْركَ : َقالَ  َبلْ  اْفِتَراٍء، . ما الذػ أتى بالمبلك (ٜ: ٔيو) الرَّبُّ

ميخائيل عند جسد موسى؟ السبب ىو وجود خطة شيطانية إلظيار 
 جسد موسى حتى يعبده شعب إسرائيل فى ذلك الوقت. 

عميا ىكذا األمر مع المنتقل من ىذا العالم فإن الشياطين تأتى ل
جانبو وكأنو يقول: روحو فيستنجد بالعذراء لكى تقف ب تقبض عمى

"إلحقينى يا عذراء.. تعالى أقفى معايا.. الشياطين ترتعب لما 
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تشوفك موجودة جنبى.. لمؤامرة األعداء إىزمى.. وىكذا بوجودك 
غمقتى ا وطردك لمشياطين القادمين لمحاربة نفسى بيذا تكونين قد 

 . "أبواب الجحيم بالنسبة لروحى
إبميس من أجل جسد  أن يصارع المبلك ميخائيلىل كان خطأ 

ليذا األمر؟! وفى  اموسى؟! ىل كان البد أن يأتى المسيح شخصي  
َماءِ  ىفِ  َحْربٌ  سفر الرؤيا يذكر: "َوَحَدَثْت   َوَمبَلِئَكُتوُ  ِميَخاِئيلُ : السَّ

ينَ  َحاَرُبوا ينُ  َوَحاَربَ . التِّنِّ  ُيمْ َمَكانُ  ُيوَجدْ  َفَممْ  َيْقُووا، َوَلمْ . َوَمبَلِئَكُتوُ  التِّنِّ
َماءِ  ِفي َذِلكَ  َبْعدَ  َماءِ  ِفي بل  َقائِ  َعِظيم ا َصْوت ا .. َوَسِمْعتُ .السَّ : السَّ
" .َمِسيِحِو.. َوُسْمَطانُ  َوُمْمُكوُ  َوُقْدَرُتوُ  ِإَلِيَنا َخاَلُص  َصارَ  اآلنَ 
 (.ٓٔو ٛو ٚ: ٕٔ)رؤ

فمماذا قيل عن بالطبع السيد المسيح ىو الذػ يتمم الخبلص 
: ٕٔ)رؤ  "اآلَن َصاَر َخبَلُص ِإَلِيَناميخائيل ومبلئكتو "انتصار 

معركة خائيل عمل بقوة السيد المسيح فى ي؟ قيل ذلك ألن م(ٓٔ
ا  مرحمية حينما ُطرح إبميس إلى األرض حينما ُحّل من سجنو "َعاِلم 

، فخرج ليضل األمم. ولكن (ٕٔ: ٕٔرؤ)" بل  َقِمي َزَمان ا َلوُ  َأنَّ 
قال عنيا معممنا بولس الرسول فى رسالتو الثانية المعركة الفاصمة 

ب  إلى أىل تسالونيكى: "  ِبُظُيورِ  َوُيْبِطُموُ  َفِمِو، ِبَنْفَخةِ  ُيِبيُدهُ  الر 
، أما الحرب المرحمية فيذه يمكن أن يرسل لو (ٛ: ٕتسٕ) "َمِجيِئوِ 

 فييا ميخائيل وجيشو. 
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 ىل البد أن يدخل المسيح فى كل معركة بنفسو؟!! 
رك الفاصمة األخيرة مثل معركة االمعالبد أن يدخل المسيح فى 

الثانى. فقد ورد عن إنسان السيد المسيح  ءمجيمعركة الصميب و 
ْيَطاِن، ِبَعَملِ  الخطية ابن اليبلك الوحش أن "َمِجيُئوُ   ُقوٍَّة، ِبُكلِّ  الشَّ

: ٕتسٕاْلَياِلِكيَن" ) ِفي اإِلْثِم، َخِديَعةِ  َكاِذَبٍة، َوِبُكلِّ  َوَعَجاِئبَ  َوِبآَياتٍ 
 َمِجيِئِو" ِبُظُيورِ  َوُيْبِطُموُ  َفِمِو، ِبَنْفَخةِ  ُيِبيُدهُ  الرَّبُّ  ( "الَِّذؼٓٔ-ٜ
 .(ٛ:  ٕتسٕ)

لى األبد؟ ىو السيد المسيح...  امن الذػ سيبطل الشيطان نيائي   وا 
ولكن ىناك معركة مرحمية عندما ُحَل الشيطان من سجنو وحاول 

 ء. أن يخترق السما
قد وقف أمام هللا ليشتكى أيوب كما ورد فى  اكان الشيطان قديم  

 الرَّبِّ  َأَمامَ  ِلَيْمُثُموا هللاِ  َبُنو األصحاح األول من سفر أيوب "َجاءَ 
ْيَطانُ  َوَجاءَ  ا الشَّ ْيَطانِ  الرَّبُّ  َفَقالَ  َوَسِطِيْم. ىفِ  َأْيض   َأْينَ  ِمنْ : ِلمشَّ
ْيَطانُ  َفَأَجابَ  ِجْئَت؟ ي َوِمنَ  اأَلْرضِ  ىفِ  اْلَجَواَلنِ  ِمنْ : الشَّ  .ِفيَيا التََّمشِّ
ْيَطانِ  الرَّبُّ  َفَقالَ   َلْيَس  أَلنَّوُ  َأيُّوَب؟ َعْبِدؼ َعَمى َقْمَبكَ  َجَعْمتَ  َىلْ : ِلمشَّ
رِّ  َعنِ  َوَيِحيدُ  هللاَ  َيتَِّقي َوُمْسَتِقيمٌ  َكاِملٌ  َرُجلٌ . اأَلْرضِ  ىفِ  ِمْثُموُ   .الشَّ

ْيَطانُ  َفَأَجابَ  ان ا َىلْ : الشَّ  (. ٜ-ٙ: ٔهللَا؟" )أػ َأيُّوبُ  ىَيتَّقِ  َمجَّ
ىكذا بعدما ُحَل إبميس من سجنو طمع بجيشو إلى السماء فأمر 

ه، فحدثت حرب فى السماء. طردالسيد المسيح المبلك ميخائيل أن ي
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ى ىذا مشيد من ضمن مشاىد عدة فى سفر الرؤيا. وىذه الحرب ى
بعدما ُحل الشيطان من سجنو، ولذلك فى نياية ىذا األصحاح من 

 َنَزلَ  ِإْبِميَس  أَلنَّ  َواْلَبْحِر، اأَلْرضِ  ِلَساِكِني سفر الرؤيا يقول "َوْيلٌ 
ا َعِظيٌم، َغَضبٌ  َوِبوِ  ِإَلْيُكمْ   .(ٕٔ: ٕٔرؤ) "بل  َقِمي َزَمان ا َلوُ  َأنَّ  َعاِلم 
ىذه الصبلة ىى طمبة من أجل طمب مساندة العذراء والقديسين  اإذ  

 والمبلئكة لئلنسان حتى لحظة موتو لكى تبعد عنو ضغوط الشيطان
 .فى ىذه المحظة الحرجة

 ألم يقل السيد المسيح عن لعازر المسكين أنو بعدما مات "َحَمَمْتوُ 
ع أن ىذا مثل وليس ؟ وم(ٕٕ: ٙٔلو)ِإْبَراِىيَم"  ِحْضنِ  ِإَلى اْلَمبَلِئَكةُ 

قصة حقيقية، لكن ىل يقول السيد المسيح إن المبلئكة حممت روح 
لعازر بينما ال يكون لممبلئكة دور فى ذلك؟! والسيد المسيح وىو 

اُدونَ   اْلَمبَلِئَكُة" ُىمُ  يفّسر لمتبلميذ مثل القمح والزوان قال: "َواْلَحصَّ
من أقصاء ر من بنى البشوأنيم سيجمعون الحصاد  (ٜٖ: ٖٔمت)

األرض.. إذن ما الخطأ فى أن أطمب أن يكون المبلئكة والقديسون 
 معى فى لحظات انتقالى عند مفارقة نفسى من جسدػ؟! 

ومعيا المبلئكة ليحاربوا من أجل بروحيا الطاىرة ستأتى العذراء 
 تمك النفس التى تصرخ مستغيثة بيم طالبة مساعدتيم.

انتشرت فى العالم كمو بواسطة كرازة ونبلحع أن كممة الخبلص قد 
َمْن آَمَن وخمفائيم حسب قول السيد المسيح " وخدمة اآلباء الرسل
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ص (. مع أن السيد المسيح ىو المخمّ ٙٔ: ٙٔ" )مر َواْعَتَمَد َخَمَص 
ولكن ىذا ال يمنع أن يصل الخبلص عن طريق رسمو القديسين 

ى أنطاكية بولس الرسول فى مجمع الييود فمعممنا مثمما قال 
َأيَُّيا الرَِّجاُل اإِلْخَوُة َبِني ِجْنِس ِإْبَراِىيَم والَِّذيَن َبْيَنُكْم َيتَُّقوَن بيسيدية "

(. فالخبلص ٕٙ: ٖٔ" )أع هللَا ِإَلْيُكْم ُأْرِسَمْت َكِمَمُة َىَذا اْلَخبَلصِ 
الذػ صنعو السيد المسيح قد انتشر فى العالم بواسطة خدمة اآلباء 

 الرسل.
كفارية( لإيماننا بقوة شفاعة السيدة العذراء )التوسمية وليس ا وفى

نشعر أنيا تعيننا بشفاعتيا فى حياتنا الروحية فى حروبنا ضد 
الشياطين، وفى إنتباىنا إلى طريق الخبلص الذػ صنعو الرب 

 المخّمص.
يا توسطألم يصنع السيد المسيح أولى معجزاتو فى قانا الجميل ب

َوَأْظَيَر َمْجَدُه َفآَمَن ِبِو  اآلَياِت َفَعَمَيا َيُسوُع ِفي َقاَنا اْلَجِميلِ َىِذِه ِبَداَيُة "
فضل ما بمجد الىوتو ب التبلميذ (. لقد آمنٔٔ: ٕ" )يو تبَلِميُذهُ 
 .القديسة مريم "والدة اإللو" طمبتو

من التكنولوجيا الحديثة: ىل من يحاربوننا فى موضوع  ال  أقتبس مثا
أو فى الصبلة شفاعة القديسين ال يستخدمون ميكروفون فى الوعع 

ا يستخدمون.. فمماذا ال يخجمون لكونيم اجتماعاتفى  يم؟ طبع 
أال تضيف شفاعة العذراء مريم  بالميكروفون؟ ايصمون أحيان  
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ن الرب يريد أن ا؟ ألوالمبلئكة وصموات القديسين قوة لصمواتن
 (.ٖٓ: ٕصم ٔ" )ِإنِّي ُأْكِرُم الَِّذيَن ُيْكِرُموَنِنييكرميم حسب وعده "

 
 ختام البحج

قد أثبتنا بالمنطق ومن الكتاب المقدس وقدمنا إثباتات الىوتية. إننا 
وبعد ذلك أوردنا إثبات منطقى يتفق مع السياق المغوػ السميم. ولم 

المغوػ فقط بل شرحنا كل الخمفية  نعتمد عمى اإلثبات المنطقى
استندنا إلى  االعقائدية البلىوتية والكتابية الخاصة بالموضوع، وأيض  

قانون اإليمان األرثوذكسى الذػ كان يردده نسطور نفسو فى 
الكنيسة، وىو ال يعمل بو وال ُيعّمم بو، أػ أنو كان يردده بجيل 

 خطير.
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 فهزس
                         

 الصفحة         الموضوع                                      
 ٚ      الطبعة األولى                                   مقدمة
 ٕٔ      الطبعة الثانية                                   مقدمة

 ٗٔ                "والدة اإللو" العذراء ىىالسيدة إثبات أن 
 ٘ٗ           العذراء ىى مصدر البلىوتىل السيدة 

 ٛٗ           ىل لقب "والدة اإللو" ىو لقب مستحدث
 ٔٙ           إجماع مسكونى عمى لقب "والدة اإللو"

 ٓٚ              لقب "والدة اإللو" فى الصموات الطقسية بكنيستنا
 ٖٚ            اتيامنا بالمغاالة فى وصف العذراء


