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ميالد والدة اإلله
امليرتوبوليت يريوثيوس فالخوس
نقلها إلى العربية األب انطوان ملكي
تحتفل الكنيسة بميالد والدة اإلله في الثامن من أيلول من كل سنة ،وهو بداية أعيههاد والههدة اإللههه ،الههيت منههها
تنشأ أعياد السيد املسههيح .ترتبهط األهميههة الالهوتيههة العظيمههة للعيههد بتجسههد املسههيح ،وهههو نتيجههة االتحههاد
تم في رحم والدة اإلله .هي لم تلد مجرد إنس ههان،
األقنومي بني الطبيعة اإللهية والبرشية في املسيح ،والذي ّ
بل ولدت الله .أعطت جسدها لألقنوم الثاني من الثالوث األقدس ،ولهههذا سههميت ثيوتوكههوس أي والههدة اإللههه.
"تشكل كل رس التدبري".
وبحسب القديس يوحنا الدمشقي ،فإن هذه الكلمة (ثيوتوكوس)
ّ
 .1أول أعياد والدة اإلله في السنة الكنسية
تبدأ السنة الكنسية في األول من أيلههول ،بدايههة اإلنههديكيت ،وعيههد ميالد والههدة اإللههه هههو أول عيههد للسههيدة في
السهههنة الكنسهههية ،ألن العهههد التنهههازلي لخالص البرشية بهههدأ بميالدهههها .تنتهي السهههنة الكنسهههية في الحهههادي
والثالثني من آب بعد عيد رقاد والدة اإلله وعيد وضع زنارها الثمني.
نيت في القرن الخههامس
بدأ االحتفال بعيد ميالد والدة اإلله في القدس في القرن السادس ،في الكنيسة اليت ب ُ َ
على املوقههع الههذي كههانت فيههه "بركههة الغنم" بههالقرب من مههزنل عائلههة أم اإللههه .تسه ّهمى هههذه الكنيسههة بكنيسههة
السههيدة والههدة اإللههه .انتقههل العيههد من القههدس إلى القسههطنطينية في القههرن السههابع ،حيث أدخلههه القههديس
ح ّدد في الثههامن من أيلههول إمهها ألنههه تههاريخ
أندراوس رئيس أساقفة كريت ،الذي كان مقدسياً .قد يكون العيد ُ
تدشني الكنيسة أو ألنه في بداية السنة الكنسية.
بحسب يوسف برينيوس ،فإن عيد ميالد والدة اإلله هو "أول عيد في السنة بالنسبة لنا" ،وعيههد رقههاد والههدة
اإلله هو "آخر أعياد السيدة " ،باعتبار أن السنة تبههدأ بميالد السههيدة ذات السههيادة "وتنتهي بانتقالههها ".تبههدأ
السنة الكنسية بميالد السيدة العذراء الكلية القداسة وتنتهي برقادها املجيد.
يكتب املعلم يوسف برينيوس نفسههه أيضههاً أن عيههد ميالد والههدة اإللههه "لههه أسههبقية بههارزة على كههل احتفههال"،
جميعه ا .كمهها أن جههذر الشههجرة هههو سههبب
وبعبارة أخههرى ،إنههه أعظم امتيههازًا من جميههع األعيههاد ويههأتي قبلههها
ً
أيضهها.
فروعها وسيقانها وزهورها وثمارها ،وال يوجد أي منها بدون الجذر ،فاألمر نفسه ينطبق على األعياد ً
بههدون عيههد ميالد والههدة اإللههه "لن يظهههر أي يشء ممهها ينمههو" .كمهها أن عيههد العنرصة هههو الفاكهههة والنتيجههة
النهائية لجميع األعياد السابقة ،وهو أولها كالجذر ،كذلك هو عيد ميالد والدة اإلله .يكتب يوسف برينيوس:
"كما أن هناك عيد العنرصة ألن هناك الصعود ،والصعود بسبب القيامة ،والقيامة بسههبب الصههلب ،والصههلب
بسههبب املعجههزات ،واملعجههزات ترجههع إلى املعموديههة ،ومن املعموديههة من التقههديم إلى الهيكل ،ودخههول الهيكههل
يأتي بسبب امليالد ،وامليالد بسبب البشارة ،والبشارة هي دخول قدس االقداس .ومن الواضح أن هذا يرجههع
إلى أن ميالد السيدة العذراء والدة اإلله جاء أوال ً ".
فرّس نا هذا التسلسل في االتجاه املعاكس ،فهذا يعين أن عيد ميالد والدة اإللههه كههان مصههدر جميههع األعيههاد
إذا ّ
األخرى ،بما في ذلك دخول والدة اإلله إلى الهيكل ،وبشارتها ،وميالد املسيح ،تقدمته إلى الهيكل ،املعمودية،
املعجزات ،الصلب ،القيامة ،الصعود ،والعنرصة.
تُع َت َرَب السههنة الكنسههية بكاملههها سههنة خالص ،وزمنههاً للخالص ،ولههذلك توصههف بأنههها "سههنة النعمههة" .وهي
وأيضا أعياد القديسني ،وكههل هههذه االحتفههاالت تحههدد السههنة .بهههذا
مقسمة إلى أعياد الرب ،أعياد والدة اإلله،
ً
املعىن ،حياتنهها كلههها هي وقت الخالص ،ومن خالل أعيههاد التههدبري اإللهي نختههرَب أحههداث حيههاة املسههيح ،وهههذا
ويلونههها .يسههمى تجسدُ املسههيح "التههدبريَ اإللهي" (من الكلمههة اليونانيههة ،oikonomia
يحههدد حياتنهها بأكملههها
ّ
واليت تعين "اإلدارة" أو "التنظيم") ألنه يوضح كيف رتّ ب الله خالص البرشية .هذا هو التاريخ املقدس.
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بحسب القديس أندراوس الكرييت ،فإن عيد ميالد والدة اإلله هو بداية ووسط ونهاية جميع األعياد من
وجهة نظر التدبري اإللهي .إنه بداية األعياد ألنه "يبدأ من إتمام النههاموس .إنههه نقطههة املنتصههف ألنههه يجمههع
بني النقيضني؛ وهو النهاية ألنه يظهر الحقيقة" .بهذا العيد يكتمل الناموس الذي تكلم عن املسيح؛ يبدأ العد
كشف؛ والعهد القديم والجديد يتحدان.
التنازلي للخالص؛ الحق الذي هو نهاية الناموس يُ َ
يكتب القديس غريغوريوس باالماس أن شهر أيلول هو الشهر األول وبدايههة السههنة الكنسههية ،وفي هههذا الشهههر
بههدأت أرسار خالصههنا .إن عيههد ميالد والههدة اإللههه ،باعتبههاره أول عيههد للكنيسههة في السههنة ،هههو أول احتفههال
"باسرتدادنا وتجديدنا" بالنعمة .إنه اليوم الذي فيه بدأ كل يشء يتجدد ،عندما بدأ إدخال وصايا دائمة بدال ً
من التعاليم املؤقتة ،الروح بدال ً من الحرف ،والحقيقة بدال ً من الظالل.
من خالل تقويم األعياد الذي أقامته ،تريههد الكنيسههة أن تُظهههر للمسههيحيني أنههه ال ينبغي لهم أن يههروا حيههاتهم
عرَب األحداث السياسية والتاريخيههة واالجتماعيههة ،بههل في ضههوء أحههداث الخالص ،كمهها يتم التعبههري عنههها في
أعياد السههيد ووالههدة اإللههه ،كمهها في أعيههاد القديسههني .لههذلك نحهدد مواسههم السههنة (الخريههف والشههتاء والربيههع
والصيف) ،وكذلك أشهرًا معينة ،من خالل تقويم الكنيسة الرائع الذي وضعه آباء الكنيسة باستنارة إلهية.
نشد عن معىن كل احتفال ،لكنها قبل كل يشء توجه أفكار النههاس نحههو
تكشف قراءات األعياد والرتانيم اليت تُ َ
فهم يسههاهمون بمشههاركتهم في
الهدف من وجودهم ،ونحو اكتسههاب عقليههة كنسههية أرثوذكسههية أصههيلة .لههذلك ُ
حياة الكنيسة وفي تألُّ ِههم.
 .2حدث والدة والدة اإلله
وذكرْنا أنه إنجيل منحول غري مدرج في قانون العهد الجديههد ،يحكي عن والدة
إن إنجيل يعقوب ،الذي سبق
َ
والدة اإلله ونموها وخطواتها األولى واالحتفال الذي أقامه يواكيم عندما صار عمرها سنة واحدة.
ال يأتي سنكسارُ عيد ميالد والدة اإلله على ذكر والدتها إال قليالً .يكتب أن يواكيم وحنة كانا من أصل ملكي
وكانها فاضههلني بهارزين ،لكن لم يكن لهمهها أوالد .بمهها أن يههواكيم كهان "ورعهاً وغنيههاً"  ،فقهد كههان يقههدم قهرابني
يوب خ لكونه بال أطفال .لذلك انسحب إلى الجبههل وذهبت حنههة إلى حههديقتها ،وسههعى
مزدوجة لله  ،لكنه كان َّ
كالهما إلى الله بدموع من أجل إنجاب طفل .لقد مزجا العفة والصالة من أجل اإلنجاب .سمع الله صههلواتهم
و"أعطاهما ثمرة الرحم املقدسة ،والدة الله الفائقة القداسة".
أشاد آباء الكنيسة بفضيلة يواكيم وحنة ،كما بوالدة العههذراء الكليههة القداسة ،من خالل العديههد من العظههات.
تم حفههظ بعض هههذه املواعههظ ،بمهها في ذلههك مواعههظ القههديس يوحنهها الدمشههقي ،والقههديس فوتيههوس الكبههري،
والقديس أندراوس الكرييت ،والقديس غريغوريوس باالماس.
قبِهل آبهاء الكنيسههة بعض األحهداث املحيطههة بميالد والهدة اإللههه كمهها ته ِرد في إنجيههل يعقههوب وامتهدحها كتّه اب
َ
املقد سة ،وأدرجت الكنيسة نفسها العيد في عبادتها .وهههذا صههحيح ،ألن هههذه األحههداث تشههري إلى أم
الرتانيم ّ
املسيح ،اليت ساهمت بشكل كبري في خالص الجنس البرشي كسبب مليالد املسيح وخالص اإلنسان.
تصوِر ُ األيقونات املقدسة السيدة العذراء في مشههاهد مختلفههة منههذ والدتههها حههىت رقادههها .الهههدف هههو بههالطبع
ّ
التعبري عن عقيدة تجسد ابن الله وكلمتههه .تكه َّهرم والههدة اإللههه ،قبههل كههل يشء ،بسههبب "ثمههرة بطنههها" وكههل مهها
يتعلق باملسيح .إن فضائلها تعتمد على هذه الحقيقة الالهوتية.
صور والههدة اإللههه على أنههها طفلههة تُ ّ ِ
حم ُمها امرأتههان في
تتخذ أيقونة والدة والدة اإلله
أشكاال مختلفة .أحياناً تُ َّ
ً
حوض ،كما هو الحال في املشهد املقابل مليالد املسههيح .في بعض األحيههان ،تظهههر كطفههل ملفههوف في أقمطههة،
حسب العادة ،مستلقية في مهد تهزه خادمة وهي في نفس الوقت إما تدور أو تحمل مروحههة .عههاد ًة مهها يُظهههر
الجزء العلوي من األيقونة القديسة حنة جالسة على رسير ،بينما الخادمات الالئي في خدمتها يحملن مراوح
ههدين ،أحههدهما يظ ِهههر والههدة اإللههه
أو يجلنب لها الطعام.
ّ
تصهوِرُ األيقونههات األحههدث مليالد السههيدة العههذراء مشه َ
وهي تغتسل بعد والدتها ،واآلخر يظهرها وهي تسرتيح في مهد (كونستانتينوس كالوكرييس).
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الكلية القداسة إلى العالم وتهيئة الله
إن َمن يرى هذه األيقونات يمتلئ بالدهشة من مجيء السيدة العذراء
ّ
لتجسد كلمته .أيضاً يههرى طريقههة توليههد األطفههال في تلههك الحقبههة ،والههيت كههانت مختلفههة بشههكل ملحههوظ عمهها
يحدث اليوم .في الوقت الحارض ،تلد النساء في ظروف مثالية في العيادات ،متمتعات بأحههدث رعايههة علميههة
وبإرشاف طاقم طيب وتمرييض .في كل مرة يولد فيها طفل ،يجب أن نحمههد اللههه على والدة الطفههل ،كمهها على
الظروف األكرث مالءمة اليت تتم فيها الوالدة.
يكتب القههديس أنههدراوس الكريههيت أن مههريم والههدة اإللههه هي "خمههرية العجني الكاملههة" ،و "من خاللههها يصههنع
الجنس البرشي خههزباً حههىت يعههاد تكوينههه" .هههذه الصههورة مههأخوذة من ِفعههل الخمههرية بههالطحني في صههناعة
وتحولههه إلى
تخمه ر العجني األصههلي
ّ
الخزب .الدقيق رضوري لصنع الخزب ،لكن يجب خلطه مع الخمههرية الههيت ّ
خزب .في هههذه االسههتعارة ،يُشه ّهب ه الجنس البرشي كلههه بالههدقيق ،ولكن لكي يصههبح هههذا الههدقيق خههزباً ،هنههاك
حاجة إلى الخمري أيضاً .إن شخص العذراء القديسة املبارَك كان رضورياً إلعطاء الطبيعة البرشية للمسيح،
الذي هو خزب الحياة ،حههىت يتمكن الجنس البرشي كلههه من إعههادة تكوينههه بعههد معاناتههه من الفسههاد من خالل
سقوط أول البرش املخلوقني.
يصف القديس نيكوالس كاباسيالس يههوم ميالد والههدة اإللههه بأنههه وليمههة للمسههكونة بأرسِها .لههذلك ،نحن ال
نحتفههل بهههذا اليههوم باعتبههاره "عيههد ميالد العههذراء" ،ولكن باعتبههاره عيههد ميالد "املسههكونة بأرسها" .كمهها أنههه
يستخدم أيضاً صورة العني العمياء .كان اإلنسان معمى بسههبب الخطيئههة الههيت ارتكبههها فههأظلمت طبيعتههه .لم
يكن لديه عيون لريى مجد الله .بعد ذلك ،مع والدة الكلية القداسة العذراء ،الطبيعة البرشية العميههاء "تلقت
عينًا حقيقية" ،أي العذراء ،وبهذه العني استطاعت أن ترى عظمة اليوم ،اليت هي املسيح .
يكتب يوسف برينيوس أن "العذراء ولدت كطفل بكر وسههوف تحمههل بكههر الخليقههة" .إن ابن اللههه وكلمتههه هههو
ِ
الله َغ ْ ِ
خ ِلي َق ٍة" (كولويس  .)15:1حسب ميالده اإللهي ،فقد ُو ِلد من اآلب قبل خلق
"صورَ ُة
ري ال َْمن ُْظو ِر ،ب ِْكر ُ ُك ّ ِل َ
ُ
العالم ،وبحسب طبيعته البرشية قام كبكر لجميع األمهوات اآلخههرين .لهذلك كهان من الالئههق أن يولههد بكههر كههل
خليقة من عذراء بكر ،هي والدة اإلله الفائقة القداسة .كما أن آدم األول خرج من األرض العذراء ،فإن إعههادة
تكوين الجنس البرشي يجب أن تتم "من خالل رحم العذراء".
أيضاً ،بميالد جميههع البرش ،ألن كههل شههخص هههو مولههود
ّ
يذكرنا ميالد السيدة العذراء ،كما نراه في األيقونات ً
والحبَههل والههوالدة بطريقههة مدهشههة ،وهههو ح ًقهها رس.
بقوة اللههه من خالل املادة الوراثيههة لوالديههه .يهأتي الح ْمههل
َ
تتكرر هذه الحقيقة مراراً وتكهراراً في تههاريخ البرشية ،ونتوقهع دائمههاً أن يتم الكشهف عن إرادة اللههه من خالل
مج د الله من خالل الطفل ،ويحقق كل إنسان هدفه في النهاية وهو القداسة.
والدة طفل ،إذ يُ َّ
في الوقت نفسه ،من خالل عيد ميالد والههدة اإللههه ،نكه ّهرم أيضههاً النسههاء اللههواتي يقبلن كههل مهها يتعلههق بالحمههل
والحبَل والوالدة ،على الرغم من األلم الذي يعانني منه .لكنهن بهذا يصبحن أمهات ينقلن الحياة.
َ
 .3فرح كل املسكونة
تقول طروبارية العيد أن ميالد والدة اإلله جلب الفرح للعالم كله ،ولهذا السبب فهو عيههد عههاملي" .ميالدك يهها
والدة اإلله ّ
برش بالفرح كل املسكونة ".إنه عيد لكل املسكونة يسمو فههوق العههالم ،فههرح عههاملي ،احتفههال بميالد
والدة املسيح .يمكن فهم هذا الجانب العاملي من العيد من ناحيتني.
أوال ً ،إنه يشهري إلى كهل الخليقههة ،األرضهية والسههماوية ،املالئكيههة والبرشية ،ألن العههذراء الكليههة القداسهة هي
فرح كل الخليقة .في كل العصور ،كان األنبيههاء واآلبههاء وأبههرار العهههد القههديم ينتظرونههها .لقههد عاشههوا جميعههاً
تحت تسلّ ط املوت وكانوا ينتظرون مخلصاً .كههانوا ينتظههرون تجسههد الكلمههة غههري املتجسههد ،مالك املجههد ،حههىت
يتحرروا من تسلط املوت والفساد.
املعىن الثاني للفههرح العههاملي واالحتفههال العههاملي يتعلههق باملسههيحيني الههذين يعيشههون في جميههع أنحههاء العههالم
املعروف في ذلك الوقت ،في جميع أنحاء االمرَباطورية الرومانية املسيحية .كان االحتفههال بعيههد ميالد والههدة
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اإلل ه يجري في كل مكان في اإلمرَباطورية ،أي العالم املعروف آنذاك ،خاصة بعد قرار املجمع املسكوني
الثههالث في أفسههس عههام  ،431الههذي تصههدى للبدعههة النسههطورية ووضههع املصههطلح ثيوتوكههوس ،بههدال ً من
حدد هذا العيد أيضاً كههأول أعيههاد والههدة اإللههه والههرب .كههرمت اإلمرَباطوريههة
النسطورية خريستوتوكوس .كما ُ
الرومانيههة املسههيحية املسههيح والعههذراء الكليههة القداسههة ،فكههان تكههريس كنيسههة الحكمههة اإللهيههة (آيهها صههوفيا)
للمسههيح ،حكمههة اللههه ،كمهها ُك ّ ِر َس ه ت القسههطنطينية ،عاصههمة اإلمرَباطوريههة ،لوالههدة اإللههه وكههانت تتطلههع إلى
حمايتها.
لسوء الحظ ،كثري من الناس في الوقت الحارض ال يعتههرَبون األعيههاد ،مثههل عيههد ميالد والههدة اإللههه ،احتفههاالت
عاملية .لقد ّ
أث ر االرتباك والتغيري على حيههاة اإلنسههان والغههرض من وجههوده .لقههد تههرك النههاس اليههوم وراءهم
وتحولههوا إلى إلى "اإلنسههان-اإللههه" .بههدال ً من أن تتمحههور حيههاتهم حههول املسههيح وأمههه،
املسيح اإلله-اإلنسههان،
ّ
وضعوا في املركز إما أنفسهم أو أنظمة فلسفية واجتماعية مختلفههة .تم تحديههد االحتفههاالت العامليههة األخههرى،
اليت ال عالقة لها على اإلطالق باملسيح أو العذراء القديسة أو القديسني أو الكنيسة بشههكل عههام ،في كههل يههوم
من أيام السنة .تستمر الكنيسة في االحتفال بميالد والدة اإلله كعيد عاملي وشامل .والههذين يسههلكون بضههمري
حي ضمن الكنيسة ،جسد املسيح ،يصهبحون كونههيني وعههامليني حقههاً ،ألنهم يحبهون جميههع البرش ويتعههاطفون
معهم ويصلّ ون من أجلهم .إنهم يشعرون باالتحههاد مههع العههالم كلههه ،ويشههعرون بحضههور املالئكههة والقديسههني.
تحرتق قلوبهم بمحبة املسيح والعذراء القديسة ،ويشعرون بمجد الله بمختلف الطرق .بكلمة ،إنهم يالمسههون
الخلود .فاملسيحيون ،إذن ،ليسوا فقط كونيني وفوق الحدود الوطنية ،بل هم أيضاً يتجاوزون العالم وأبديون
بنعمة الله .وحدهم مثل هؤالء األشخاص يمكنهم إدراك قيمة هههذه الفرحههة العامليههة واالحتفههال العههاملي الههذي
يتجاوز العالم.
Source: Hierotheos, Metropolitan of Nafpaktos. (2016). “The Birth of the Theotokos”, in
The Feasts of the Mother of God. Transklated by Sister Pelagia Selfe. Birth of Theotokos
Monastery. Pelagia. Levadia. Greece . pp. 59-70.
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