
 ما معنى "والدة اإلٰله؟"
 

قة في العهد القديم  إن   مريم، أم  يسوع، كانت متعم 

. فعندما روى العهد الجديد سيرتها،  والت قليد الِعبري 
ذكر أن ها كانت تستشهد بآيات من الكتاب المقد س 
ا   وتطب قها في حياتها اليومي ة، كما يت ضح ذلك مم 
قالته في  زيارتها لنسيبتها أليصابات وعرس قانا 

لفتاة المتواضعة كانت وال تزال الجليل. لكن  تلك ا
موضع تساؤالت كثيرة. وسنحاول في هذه الن بذة 
أن نجيب عن بعضها، مستندين في ذلك إلى 

 :  الن صوص االنجيلي ة كما فهمها الت قليد الكنسي 
 

 والدة اإلٰله

ل َمن دعاها بهذا الل قب نسيبتها أليصابات  أو 

؟" "ِمن أين لي أن تأتي أم  رب ي  حيث قالت: إلي 
" باليوناني ة كانت 43: 1)لوقا  ( وكلمة "الرب 

ائعة للداللة على هللا. فعندما نقول إن   الل فظة الش 
أن ها  مريم هي "والدة اإلله"، ال نعني بطبيعة الحال

سبقت هللا والث الوث القد وس في الوجود، بل أن ها 
سول اإلنجيلي  يوحن ا يعل منا  أم يسوع. ذلك أن   الر 

مة هللا، أي هللا )إذ ال فرق في األلوهة بين أن  كل
هللا وكلمته(، صار جسًدا أي إنسانًا، وهو يسوع 

لقب "والدة  فهي تستحق  إذن  المولود من مريم.
اإلله". وهو لقب عريق في القدم يرجع إلى سنة 

، كما  تم  استعماله أيًضا للد فاع عن ألوهة 200
 .431يسوع المسيح في مجمع أفسس عام 

 

 الد ائمة البتولي ة

ى مريم "دائمة  يتساءل كثيرون لماذا تسم 

البتولي ة" طالما أن  يسوع كان له "إخوة وأخوات" 
(. وتفسير ذلك أن  الل غة األرامي ة 55: 13)مت ى 

تي كانت شائعة زمَن السي د المسيح، تستعمل لا
لفظة "أخ" لكل  قريب. ويرى المسيحي ون 

" )غالطية  الش رقي ون أن  يعقوب "أخا : 1الرب 
( كان ابنًا ليوسف من زوجة سابقة، وأن 19

د أقرباء.  "إخوة يسوع" الباقين إن ما هم مجر 
والت قليد الكنسي  يؤك د أن  مريم طاهرة جسديًّا 

هة عوروحيًّا و ن كل  عيب. كما يقول إن  مريم منزَّ
قُد َِمت للرب  منذ طفولتها وأن ها نََذَرت طوًعا 

د ائمة هلل. وبعدما حملَت كلمة هللا في بتولي تها ال
مستودعها لم تَِصر إلى رجل آخر. فبتولي تها هي 
في الواقع عف ة روحي ة تجل ت جسديًّا بعف ة دائمة. 
وح القدُس )لوقا  وحملت بمعجزة إلهية،  بقدرة الر 

1 :35) 
 

هة عن كل  عيب  منزَّ

مريم لتحمل هللا، أي كان الهدف من  لِدَتوُ 

ا هلل الكلمة  على نحو فريد.  وجودها أن تصير أم 
وبما أن ها حمَلت يسوع المسيح، حكمة هللا، في 
هة عن الخطيئة.  جسدها، لَِزَم أن تكون منز 
اعية إلى الشر  وال  "الحكمة ال تدخل الن فس الس 

( 4: 1تسكن الجسد الـَمِدين للخطيئة" )حكمة 
ها هللا بها، فتلق تها بملء  فنزاهة مريم هبة خص 
يتها وصانتها بنعمة هللا. فال أحد يُصان من  حر 
الخطيئة إال  بنعمة هللا. ومريم، كأي ٍّ من ا، هي 
بحاجة إلى هللا ربًّا ومخل ًصا. ونحن نؤمن أن  مريم 
قبَلت نعمة الخالص من هللا وتعاونت معه بكامل 
ة  حري تها واختيارها. لقد نالت منه نعمة خاص 

ة. لذا اعتبَر وساهمت في صيانتها مساهمًة ت ام 
الت قليد الكنيسي  مريم منذ الِقَدم نموذًجا للكنيسة التي 
يقول فيها القد يس بولس "إنها مقدَّسة، نقي ة، ال 

 عيب فيها، وال غضن وال شيء مثل ذلك."
 (26: 5)أفسس 

 

 انتقالها إلى الس ماء

الكنسي  يعل منا أيًضا أن  مريم انتقلت إلى  الت قليد

ماء. وتعود هذه العقيدة إلى أواخر القرن  الس 

ابع، حيث كانت مريم تُعتَبر عالمة إلنجاز  الر 
،  سنُختطَف جميًعا  الوعد بأننا عند مجيء الرب 

(. وهو 18-13: 4تيسالونيكي  1معه إلى الس ماء )
قد س أن  أمر غير مستحيل، فقد جاء في الكتاب الم

ماء، وأن  أخنوخ سلك  أخنوخ وإيلي ا  نُِقال إلى الس 
(. وجاء في 5: 24مع هللا بسالمة القلب )خروج 

سفر يسوع بن سيراخ: "أخنوخ أرضى الرب  فنُِقل 
( كذلك مريم 16: 44وهو عبرة لتوبة األجيال." )

 في مجدها هي مثال لنا.
 

 ممتلئة نعمة

تيني ة نُِقل الكتاب المقد س إلى  عندما اللغة الال 

 28: 1تُرجَمت اآلية الواردة في لوقا  385عام 
ا النص  األصلي  اليوناني   بتعبير "ممتلئة نعمة" ، أم 
ا". كما أن  الت رجمة  فيقول "ُمنَعم عليها إنعاًما تامًّ
ائع  االنكليزي ة لصلواتنا اعتمَدت الت عبير الشعبي  الش 

ذراء ممتلئة نعمة. ألن ه يجوز حقًّا أن نعتبر مريم الع
فقد "غمَرنا هللا في المسيح بكل  بركة روحي ة" 

( ويواصل بولس فيقول "إنكم 3: 1)أفسس 
(. ومريم، إْذ 19: 3تمتلئون من كل  ِملء هللا" )

حملَت ابن هللا في مستودعها، امتألت وال شك  من 
اني ة من هللا.   كمال الن عمة بهبة مج 

 

 القداسة خل صينايا والدة اإلله الفائقة 

ر هذا الد عاء؟ نحن المسحي ين نؤمن  كيف نبر 

"...أن  الوسيط بين هللا والن اس واحد، اإلنسان، 
يسوع المسيح، الذي بذل نفسه فداًء عن الجميع." 

(. لكن نا نؤمن أيًضا أن ه كان 7-2:5تيموثاوس  1)
ه مريم. ويقول الن بي  مرتبطًا ارتباطًا وثيًقا  بأم 

لش عب اليهودي: "يتركهم هللا إلى حين ميخا في ا
(. وقد جاءت هذه اآلية مباشرًة 2: 5تلد الوالدة" )

بعدما تنبَّأ  ميخا بأن  المسيح يولد في بيت لحم. 
وبالت الي فإن  نعمة هللا المخل ِصة مرتبطة بمريم 
التي ولَدت يسوع. وعليه فمريم هي أداة الخالص. 



ٍّ إنها تلقَّت نعمة هللا المخل ِصة ، وتعاونت معها بحب 
تام ، غير أن  المبادرة أتت من هللا ال منها. كذلك 
عندما يستعملنا هللا أداًة لمنح نعمته، فان   دوَرنا ال 
ينتقص مقاَم المسيح، بل ينحدر منه لبناء جسده 
الذي هو الكنيسة. "نحن عاملون مع هللا" 

(  وبما أن نا مت حدون  به، فنحن 9: 3كورنثس 1)
ه في عَمل الفداء. ومريم تساهم في هذا نشارك

.  العمل عينه، إن ما بنوع فريد خاص 
 

شفيعة مقتدرة، نظًرا الت حادها بالث الوث   ومريم

القد وس.  فقد كانت حياتها ات صاال حميًما باهلل، 
فشاء هللا أن يستعملها على نحو خارق العادة. 

أعضاء  فمنذ بدء  الكنيسة ومريم أمٌّ لنا جميًعا ألن نا
في جسد المسيح ابنها. وقد رأى يوستينوس 

( في مريم نموذًجا للكنيسة. كما 165الفيلسوف )+
أنه، مع َمن تاله من اآلباء،  كالقد يس إيريناوس، 
تلميذ القد يس پوليكرپوس ، الذي كان هو ذاته 
، مجمعون على  تلميًذا للرسول يوحن ا اإلنجيلي 

اء الجديدة. فكما أن  المسيح هو آدم  اعتبار مريم حو 
: 15كورنثوس  1الجديد، وسي د الخليقة الجديدة )

اء الجديدة  التي 45-49 ( كذلك مريم هي حو 
اء األولى عَصت  اء األولى. فحو  نقَضت خطيئة حو 

 .أوامر هللا فجلبَت الخطيئة والموت إلى العالم
 

ا  اء الجديدة، فصد َقت رسالة هللا  أم  مريم، حو 

الخالص والحياة إلى العالم بابنها وأطاعته فجلَبت 
يسوع المسيح الذي سحق رأس الحي ة. وينظر 
اآلباء القد يسون إلى مريم كما كان بطرس وبولس 

 1و   31-21: 4ينظران إلى سارة )غالطية 
 (6: 3بطرس 

 

ل دليل تاريخي  على طلب المسيحي ين   وأو 

. 200شفاعة مريم العذراء يرجع إلى حوالى عام 
أن قانون اإليمان الن يقاوي الذي يأخذ به  والواقع

جميع المسحي ين قد تأث ر كثيًرا  بقانون اإليمان الذي 
انع العجائب   تسل مه  القد يس غريغوريوس الص 

 .260بمعجزة من يد مريم حوالى العام  
وهكذا يت ضح أن الكنائس الكاثوليكي ة واألرثوذكسي ة 

واء كانت دائًما تَُكن  أعظ م التكريم لمريم، على الس 
والدة اإلله. غير أن  بعض المؤمنين أساؤوا فهم 
مكانتها الحقيقي ة، كما أساؤوا فهم كثير من األمور 
األخرى. فمريم ليست إٰلهي ة، وال يمكن أن تضاهي 
هللا. بل هي مثلنا تشارك في الطبيعة اإلٰلهي ة، لكن 

بفضل هللا  –على نحو أعمق وأكمل، ألن ها 
أوثق من ا ات حاًدا بطبيعة  –لت ام مع نعمته وتعاونها ا

مها ونعتبرها باكورة الخليقة وتتويجها  هللا. لذا نكر 
 وأعظمها إرضاًء هلل وشفاعًة لديه.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Theotokosوالدة اإلٰله
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