العذراء فى عقيدتنا األرثوذكسية
عقيدة الكنيسة األرثوذكسية يف السيدة العذذراء ررراذا ع ذف سفسذس انسذكوقد انقذد
حبضور  022من س ارفة العامل ووضف مقدمة راقون اإلميذان الذ
ولذد

ساتاا العذراء القداسذة والذدة اإللذن ألقذ

ور فياذا  :قعظ ذ

نقعقذد ذنة 134م

الذذ

اذا سم النذور اققيقذد و

ذد

لنذا لصذا العذامل ستذد ونصذا قفو ذنا"  -فعصذد ساذة األ ذس وضذف

اجمل ف انسكوقد اذه انقدمة ؟ اذا ما نشرحن األن :
 العذراء اد القداسة انطوبة ال

األجيال ك ذا ور يف تسذبهتاا  :اذوذا منذذ األن عيذف

است ر تطواباا مد

عيف األجيال تطوبين ( لو  )14 : 4والعذذراء تصقباذا الكنيسذة بانصكذة ويف ذلذ

سنذار عناذا ان مذور  " 14رامذ

انصكة عن ميني انص " .وابدو تب يل العذراء يف الم انال جربائيل هلا " السالم ل
الرب مع
 س

 .مباركة سق

بربكة ناصة ناد

يف النساء ( لو )02 : 4
باذا ساضذا القداسذة سلياذابا

النساء ومباركة اد مثرة بطن

الذ

صذرن

القد

حيل عصي

رال عناا الوحد اإلهلد  :قساء كذري ا
القداسة كاق

قسل انرسة اسهق رس

فصذل

ساضذا القذدو

ع صذن فضذال سم سقذ

مدحية الكنيسة  :قسذاء كذري ا

يف فكر ا

العذامل  -اإلقسذاقة الوحيذدة الذ

وجداا ورساا مستهقة هلذا الشرف العظيهل الذ

وروة العصد تظصص

النا اإلهلد سنذ

باذو

عظذيهل ورالذ

هلذا  :مباركذة سقذ

يف

( لو )10 : 4

 عظ ة العذراء تت صد يف انتيار الذرب هلذا مذن بذني كذل فتيذا
اإلهلد سالف السنني ح

ساتاا ان تصئذة قع ذة .

انولذو منذ
ففقذ

قصذن كرامذا

ويف تدب ه منذ البدء  -ففد اخلذال
اقيذة ( تذ

اقتظذر التذدب

نرحن انال جربائيل بقولن  :الذرو
اذدعد نبذن ا

( لذو  .)34 : 4هلذذا

عصذيان عيعذا ( سم  )33 : 34ولعصذن مذن اذذا
ومل تنذل مريصذ
الذذ

واحذدة مذنان .اذذه العذذراء

ودعذد بذن سبوانذا األولذني رذال هل ذا نن :
ذهق رس

 )44 : 3اذذه انذرسة اذد العذذراء وقسذصاا اذو انسذيس الذذ

اقية عصد الاصيب.

العذراء مراهل يف عقيدة الكنيسة:
 .4الكنيسذذة القبطيذذة األرثوذكسذذية تكذذرم السذذيدة العذذذراء اإلكذذرام الالئذذق باذذا بذذدون مبالاذذة و ون نرذذالل مذذن نذ قاا.
يف نعتقذا الكنيسذة "والذدة اإللذن" – ثيؤطوكذو

 -وليسذ

النساطرة الذان حارباهل القداس ك لس اإل كندر

"والذدة انسذيس" – نراسذتوطوكو

وحرماهل ع ف سفسس انسكوقد انقد

 ك ذا س عذذد.

 .0والكنيسة تؤمن سن الرو القد
"الرو القد
القد

حيل عصي

رد رد

مستو ع العذراء سثناء اقبل بانسذيس .ولذذل

وروة العصد تظصص

لذل

القدو

انولو منذ

ك ذا رذال هلذا انذال

اذدعد ابذن ا " .وتقذداس الذرو

نستو عاا جيعل انولد مناا حيبل بن بال قس اخلطية األصصية سمذا العذذراء قفسذاا فقذد حبصذ

باذا سماذا

لصاذد" (لذو  .)14 : 4لذذل

ال توافذق

كسائر النا

واكذذا رالذ

العذذراء يف تسذبهتاا " وتبذتا روحذد بذا

الكنيسة عصد سن العذراء حبل باا بال قس اخلطية األصصية ك ا اؤمن سنوتنا الكاثولي .
 .3وتؤمن الكنيسة بشفاعة السيدة العذراء .وتضف نفاعتاا ربذل انالئكذة ورا ذاء انالئكذة  ،فاذد والذدة اإللذن واذد
انصكة القائ ة عن ميني انص .
 .1والكتاب اصقب العذراء ب قاا "ان تصئة قع ة" ولأل ف فإن الرتعة الب وتية – نرالل من ن ن العذذراء -ترتجذهل
اذا الصصقب بعبارة "اننعهل عصياا"  ...وكل البشر منعهل عصياهل  ،سما العذذراء فاذد ان تصئذة قع ذة  .عصذد سن النع ذة
التعين العا ة.
 .4والكنيسة تؤمن بدوام بتولية العذراء .ذل

الذ

رآه ح ريال النيب ورال عنن " اذا الباب اكون ماصقًذا ،ال افذتس

وال ادنل منن نقسان .ألن الرب نلن ن رائيل نل منن فيكون ماصقًا" (حذ  .)0 ،4 :11وال اشذذ عذن اذذه القاعذدة
و

سنوتنا الربوتستاق

الذان انا ون ب ن العذراء هلا بنني بعد انسيس

العذراء يف العقيدة الكاثوليكية:
 تقداهل العبذا ة لصسذيدة العذذراء  adoration of St. Mary:اذؤمن الكاثوليذ
قفذذا الذذرب والقدا ذذة .وانقاذذو بذذالطبف بكص ذذة العبذذا ة انذذا ليسذ
التكراهل والتب يل والتقدار .فانا فررًا بني كص ة  adorationس
العبا ة ال

اد

سن عبذا ة مذراهل اذد سعظذهل و ذيصة

اذذد العبذذا ة مريذذل ا

العبا ة والتور  -وبذني كص ذة  worshipس

وحده ع وجل .

من عبا ة مراهل او سن لصسيدة العذراء نراهل كن

الروحد من ثذواب وقعذهل وفضذائل وكفذارة في ذا اعذرف ب وائذد

فضائل القداسني(  -العقيدة الكاثوليكية تؤمن سن لكل نقسان فضائل سو غفراقذا
الكنسية سو باصوا
نحدى النفو
لصنفو

 .ولكنذذن انبالاذذة يف

ا نذذاا عذن طراذق الت ابذا

اتصواا فيتهول لدان رصيد من الرب واا عنده فائض استطيف سن اتادق باذذا الفذائض ن

انعذبة بانطار لينقذاا من اال ت رار فين ,وعندما قاب زوائدقا لصعذراء تابس مصكاً هلذا ننهاذا

انعذبة بانطار لتخفيف آالماا سو ألحد اخلطاة لر ة ن

النع ة.

 اقبل بال قسimmaculate conception :
يف اوم  2اس رب من كل عام حيتفل الكاثولي
الصهظة األو
ليس مذن ذا

بعيد اقبل بالعذراء بال قس اخلطية األصصية واذا معناه اقذن منذذ

يف تكواناا يف سحشاء سماا رد وجد
طبعاذا ولكذن بإقعذام نذا

العذراء لتابس ساصًا لسكنى ا

طاارة ققية نالية من عار اخلطية اجلداة (نطية آ م) وذلذ

واعت ذدون عصذى ا اذة " -رذد

العصذى مسذكنن" (مذ  )4 :14س

مسذتو ع

وكان نظاار اذه العقيدة نة . 4241
واذو م انسذيس "بذدون ذف

حنن قعصهل ان انا طراق واحد لصخال

م ال ثذدغ مافذرة" (عذب  )00 :3واذذا
العذذراء ربذل ذف

انفاوم كان حتى موجذو يف العاذد القذداهل يف ذبذائس الكفذارة فكيذف نصاذ

الذدم وولذد

طاارة من اخلطية األصصية؟!
نذا كان ممكنا ان خيصا نقسان كالعذراء من اخلطية األصذصية بذدون دسذد الذرب وصذصبن وموتذن وريامتذن ،فص ذاذا مل
خيصا ا

البشر كصاهل باذه الطراقة؟ ما حاجتن سن خيصى ا

ذاتن وا نذ نكل العبد وان ااصب وميو ؟!

 عا ة السيدة العذراء من اخلطية :
اؤمن انوتنا الكاثولي

كذل

بان مراهل كاق

طوال حياتاا واذه اد الفضيصة ال
مراهل كاق

اقفر

ثابتة يف الاال والرب من ور

باا العذراء عن ائر القداسني ،واقول البابا بيو

منذ سول ريقة من اقبل باا معاومة من اخلطيئة وذل

العذراء مراهل كاق
معنااا نقاا كاق

ان حبل باا وان ا

بإقعام سهلى نا

منهاا العاذ ة

التا ف ان العذراء

.

ايكال لإللن ومل تكن نهلًا .العذراء مراهل اد رداسة األجيذال وكذل الذداور ولكذن لذيس ردا ذتاا
معاومة مذن اخلطذ  .فصذيس انذا امذرسة يف األرب ربصذاا سو بعذداا تسذاوااا يف القدا ذة لذيس عذن

عا ة ون ا عذن ردا ذة ماذدراا حصذول الذرو القذد
الوصف ألقاا ث ل ردو

ا

.

عصياذا والنع ذة الذ

حصذ

عصياذا والذ

سعطتاذا رذوة تفذوق

 السيدة العذراء مراهل والافراقا
اد منس مينهاا الباباوا

الافراقا

:
ناصة سو ا ور سماكن معينة يف سورا

نن اتصو تالوا

معينة والعذراء رد قال

من اذه األقواع الريالغ كري ًا .
غفراقا

ألورا

معينة  :بالنسبة لصعذراء مراهل نار مااو اعتربه الكاثولي

الشار انرميى ورد صا ق عصين البابذا بيذو

السابف وحتى اش ف انؤمنني عصى ممار تن منس غفران  322اوم عن كذل اذوم حيضذره انسذيهى سو حيتفذل بذن يف
س

مكان وغفراقا كامال لكل الذان حيتفصون بالشار كصذن  -وبانريذل نذار مذار

اذو نذار القذداس او ذف الاذداق

نطيب مراهل العذراء .
غفراقا

لاصوا

معينة :غفران  322اوم لكل من اقول اا اسوع ومراهل – غفران  4نني و 4سربعينا

لكل من اقذول

اا اسوع ومراهل ومار او ف .
غفراقا

الماكن معينة :مريال الذان اذ ورون اى كنيسذة سو مكذان لعبذا ة العذذراء مذراهل اذوم  2اسذ رب سو ساذام اعيذا

ميال العذراء وبشارتاا و نوهلا ن

اهليكل واقتقاهلا ن

الس اء .

نرط الافران او التوبة “:فتوبوا وارجعوا نهى نطاااكهل" (سع )43 :3
“فإذا رجف الشرار عن عيف اخلطااذا الذ
معاصين ال

فعصذاا وحفذا كذل فرائضذى وفعذل حقًذا وعذدلًا فهيذاة حييذا ال ميذو

فعصاا ال تذكر عصين ,يف بره الذ

" نن مل تتوبوا ف

يعكهل كذل

ع ل حييا" (ح ريال  04 –42و )00

تاصكون" (لو ( 3 :43

“ليرت الشرار طراقن ورجل اإلثهل سفكاره وليتب ن
ب ى حق وعصى اى س ا

كذل

كان الباباوا

الكالم ليس لن اى ند يف الكتاب انقد

الرب ف محن" (سش ( 4 :44

اعطون اذذه الافراقذا

اذذا  322اذوم واذذا  32ذنة واذذا  4ذنني اذذا

سو تعاليهل وسروال الر ل !!.

 العذراء يدة انطار :
نن كنا قؤمن بالكنيسة اجملاادة عصى األرب والكنيسة اننتارة يف الس اء فانا عند الكاثولي

كنيسة سنرى اد

الكنيسة انت نة يف انطار ،واؤمنون ان العذراء مراهل تستطيف ان تسذاعد وتسذعف سبنائاذا يف انطاذر بذان تنتشذصاهل
منن سو ختفف عناهل وط ة العذاب واد تستطيف ان تستع ل صطاقاا و صطتاا يف الكنيسذة اننتاذرة سو اجملااذدة سو

انت نة حيث ميتد صطاقاا ن

حيث اال صطان ابناا واؤمنون ان العذراء تظار لألقفس ال

عصى العذاب وان انطار رد افرع يف اعيا العذراء اجمليدة مريال الس ون ال

يف انطار لتعيناا

اطصق انساجني مناذا يف األعيذا

وعند العفو انصكى .
ساضًا عندما ننس زوائد فضائصنا ا لصعذراء فاد تنقصاا لألقفس انعذبة يف انطار لتخفيف مدتاا.
بني عقيدة زوائد فضائل القداسني والافراقا  :انا ارتباط بني ااتني العقيدتني ,مبعنى سقن رد اتهاذل نقسذان مذا
عصى غفران  42نة وميو
من األحياء سو األموا

بعد  32نة فيكون لدان فائض غفران  02نة كرصذيد ميكذن سن اتاذدق بذن عصذى غذ ه

يف انطار سو اابن لصعذراء لتوزاعن عصى من تشاء من اخلطاة.

الر سصال عصى موضوع انطار طوال ولكن قذكر بعض النقاط :
ال م انسيس غ كاف لصخال

؟! ان كان غ كافٍ فباطل او نمياقنا سما نذا كان كافيًا ف ا ل وم انطار .

ال انا نطااا اافراا م انسيس ونطااا سنرى اافراا العذاب يف انطار؟ !
يف كل راا الافذران يف الكتذاب انقذد

اكذون غفذران ا

كامصًذا ال د ئذة فيذن ...نن الذذان كذان عصذى الواحذد

منا ا مخس ائة انار وعصى ا نر مخسون اقذول الكتذاب نن ا  .نذا مل اكذن هل ذا مذا اوفياقذن ذامجا ا عيعًذا (لذو
)10:4
توضيس :اؤمن الكاثولي
ونطااذذا ليسذ

لص ذذو

فيذاب اإلقسان ن

في ا خيا عقيدة انطار سن انا قوعان من اخلطااا كقول الكتاب انذا نطااذا لص ذو
فاخلطااذذا الذ

لص ذذو

اافراذذا م انسذذيس  ,سمذذا اخلطااذذا ال ذ

انطار ليدفف عناا اقساب  ,ولكن الواضس يف اذا انريل الذ

العبدان كصيا ا  -الصا الي ني رال لن انسيس اليوم تكون معى يف الفر و
وفاتن ون ان اعرب عصى اذا انس ى انطار .

ليسذ

لص ذذو

– العَرَضّذذية -

رالن انسيس سن السيد امس

معنااذا اقذن نذل الفذر و

يف اذوم

