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القديس غريغوريوس باالماس :أعجوبة الصالة النوسية
ّ
كارايانيس
األرشمندريت ديونيسيوس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
في األحد الثاني من الصوم الكبير ،تحتفل الكنيسة بذكرى مثال اإليمان والحياة ،القديس غريغوري وس

باالماس ،رئيس أساقفة تسالونيكي ،والذي ،بحسب ال ترانيم ،ه و المعلم العظيم للكنيس ة وك اروز الن ور
اإللهي.

يشمل تمييز جوهر اهلل عن قواه كل األشياء التي يمكن أن يش اركها اهلل وتل ك ال تي ال يش اركها .ج وهر

اهلل ال يُ د َرك وغ ير مع روف للخليق ة ،بم ا في ذل ك الن اس .وم ع ذل ك ،يمكن للم رء أن ي دخل في عالق ة
واتحاد مع اهلل من خالل قواه غير المخلوقة ،والنعمة الممنوحة بسخاء.

من جهة التق ديس والش ركة ،ف إن القلب ،وليس العق ل ،ه و الس بيل ألي ش خص لكي يخت بر الن ور غ ير

المخلوق .يعطينا القديس غريغوريوس باالماس مثال الشمس .بالنسبة للقديس ،يُ عرف اهلل نوعً ا ما كم ا

ُتع رف الش مس .ن رى ن ور الش مس ونستش عر حرارته ا .وعلى ال رغم من أنن ا ق د ال نك ون ق ادرين على

الوقوف على سطح الشمس دون أن نذوب ،أو أن ننصهر بجوهرها دون تفكك ،إال أنه يمكننا مع ذل ك أن

نختبر طاقتها .هكذا أشعّ وجه النبي موسى على جبل سيناء.

ومع ذلك ،قد يتساءل المرء ما هي الفائدة ال تي تع ود علين ا الي وم من تعليم ق ديس ه دوئي يركّ ز على
الصالة النوسية المعروفة باسم "صالة القلب" ،وهي ممارسة قديم ة للرهب ان والن اس في الق رن الراب ع

عشر؟ لماذا التمييز بين الجوهر والقوى عن د اهلل عنص ر أساس ي في روحانيتن ا األرثوذكس ية وعالقتن ا

ونساكًا.
الشخصية مع اهلل؟ كثيرون منا ليسوا رهبا ًنا ّ
إن ّ
تعلم طريقة صالة اآلباء القديسين النس كية يمنحن ا إمكاني ة ت ذوق ن ور اهلل غ ير المخل وق .كم ا أن ه
ّ
يعطينا الخيرات الروحية الضرورية لنشترك في ه ذه الخ برة .ل ذلك ،فه و ليس مج رد استبص ار يش كّل
أساس الهدوئية .كما أنه ليس مجرد إعالن عقلي ذاتي داخلي فائق اإلدراك ،أي خبرة هدوئية وحسب.

نحن نشعر أن تعاليم القديس غريغوريوس باالماس العميقة تلمس حدود الحضور اإللهيِ ،ع بر الق درات
العقلية ،في أعماق قلوبنا ،حيث تعم ل الص الة من أج ل االتح اد باهلل .ص الة النوس ية ال تي س ّلمها إلين ا
القديس غريغوريوس باالماس ككنز روحي ،ليست فقط ألولئك الذين يعيشون في األديرة والص حارى،

بل ً
أيض ا للمؤمنين .هذه الصالة تجعل النوس يلتقي في القلب .والقلب في التقلي د الص حوي واله دوئي
هو مركز األخالقي والروحي ،وع رش نعم ة اهلل ومكانه ا .هن اك يلتقي الك ائن البش ري باهلل ويلتقي اهلل
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باإلنسان .في هذا االجتماع تظهر األفك ار الق ذرة والرغب ات الخاطئ ة ،محاول ًة أن تل ّوث قلوبن ا وتقط ع

أواصر الشركة مع النور غير المخلوق.

ً
طريقة خاصة تحمينا من ويالت الشيطان ورغباتنا .بالتمييز بين الجوهر
لذلك نحن بحاجة إلى الصمت

والقوى كشرط أساسي ،تكون الصالة النوسية النو َر في أرواحنا .إنها سلسلة ترب ط اإلنس ان باهلل .ه ذان

األمران ليسا مفاهيم عقائدي ة أو مج ردة أو بعض اآلراء الفلس فية للق ديس .ل ذا ،في األح د الث اني من
الصوم الكبير ،يذكّرنا الواعظ الكريم أن اهلل نور ال ظلمة فيه.

إن صالتنا النوسية تساعدنا على تذوق هذه الحالة والخبرة اإللهيتين ،فمن دونها يظ ل اهلل والن ور غ ير
المخلوق مجهولين وغير مرئيين وال يمسا حياتنا اليومية .تمنحنا الكنيسة هذا الن ور والخ برة من خالل

أسرارها ،فتساعدنا الصالة النوسية على أن نصبح أوعية لنعمة اهلل .آمين.
Source: https://www.romfea.news/st-gregory-palamas-the-wonder-of-the-mental-prayer/
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