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الوحدة والتواصل الحقيقي
القديس نيكوال فليميروفيتش

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

ال تخْف من أن تكون بمفردك. يكون الناس وحيدين إن لم يعرفوا اهلل، حتى لو كانوا يتعاملون م�ع ع�دد
-كبير من الناس. حتى في مجتمع مكتظ بالسكان، يقول ه�ؤالء األش�خاص  وه�ذا حاص�ل في الواق�ع  –

. ه�ذه أرواح فارغ�ة من اهلل، قش�ور بال ”أشعر بالملل. ال أعرف م�اذا أفع�ل بنفس�ي، ك�ل ش�يء ه�و عبء "

حفرة، رماد بدون فحم. لكنك لست وحدك، ألنك قريب من الرب والرب قريب منك.
ِفي "كان القديس بولس رسوالQ إلى العالم أجمع. اسمع ما يقوله عن�دما تخلى عن�ه الجمي�ع في وقت م�ا: 

َف َمِعي بَّ َوقَ�� ْب َعلَْيِهْم. َولِكنَّ ال��رَّ ٌد َمِعي، بَ��ِل اْلَجِمي��ُع َتَركُ��وِني. الَ ُيْحس��َ حَ�� Xْر ا ِل لَْم َيْحض��ُ اِجي االXوَّ اْحِتجَ��
ْنِقْذُت ِمْن َفِم االXَسِد.  اِني، ِلكَْي ُتَتمَّ ِبي اْلِكَراَزُة، َوَيْسَمَع َجِميُع اال]َمِم، َفا] )َوَقوَّ (. أت��رى17-16:4تيموثاوس 2”

الطريقة المقدسة التي فكّر بها خادم المس�يح ب�ولس وتح�ّدث به�ا في تل�ك األي�ام األولى، عن�دما لم تكن
هن��اك كنيس��ة مس��يحية واح��دة في الع��الم، وال ح��اكم مس��يحي واح��د. لكن الي��وم، األرض كله��ا مزين��ة

بكنائس مسيحية وعدد المسيحيين مئات الماليين.
لذلك ال تحزن ألنك تشعر بالوحدة وأنت في مكانك الخاص. إذا كنت تش�عر، كم�ا تكتب، أن�ك في البري�ة،
فيجب أن تعلم أن الكثيرين من الناس نجوا في الصحراء. كل هؤالء، سكان برية اهلل، ارتقوا في صحبة
ا أو أك��ثر ولكنهم ��Qلمدة خمسين عام Qا آخرا Qا بشري Qاهلل ومالئكته العظيمة. كان هناك أشخاص لم يروا وجه
. ألن اهلل ك��ان معهم وك��انوا م�ع اهلل. يمكن��ك العيش ب��دون أي ش��خص نحن وحي��دون ا  Qلم يقول��وا أب��د" "

وبدون أي شيء، ولكن ال يمكنك العيش بدون اهلل. ه�ذه ك�انت خ�برتهم ال�تي تركوه�ا للكنيس�ة كم�يراث
منهم. 

ا في البرية في عزلة تام�ة. لم يفع�ل أح�د ذل�ك Qال نعرف ما إذا كان بإمكان الملحد أن يعيش خمسين عام
في ت�اريخ الجنس البش�ري. بالنس�بة ألش�خاص كمث�ل ه�ؤالء، ي�رهقهم العيش في مجتم�ع بش�ري، فيم�ا
العيش خارجه أكثر رتابة، ال بل مستحيل. فالكفار يبحثون عن الن�اس ليثقب�وا قل�وبهم باإللح�اد ويغ�ّذوا
لَُم َمن س�يغذيهم غ�ير Xأنفسهم بآالم اآلخرين. لذا، َمن سوف يجدون في البري�ة ليطعم�وه إال أنفس�هم؟ وا

ألمهم؟
لذا، َدْع أفكارك تحّلق إلى المرتفعات الروحية حيث يس�كن َمن ه�و أفض�ل وألط�ف رفق�ة من أي مجتم�ع
ه من ك�ل قلب�ك، ومن ك�ل عقل�ك. ه�و س�وف بشري. اخدْمه، رافْقه، وتحدْث معه، واجتهد من أجله، وأِحبَّ
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ا ب�ه. بع�د ذل�ك، في المك�ان حيث �Qا حي�Qر لهم إيمان ا لفتح أعين جيران�ك وعق�ولهم ح�تى يظهِ� �Qيج�د طرق
تعيش، سوف يكون مجد اهلل نشيداQ ليس من عازف منفرد، كما هو الحال اآلن، بل من جوقة.

السالم والصحة من اهلل.

Source: Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς. Γιά τή μοναξιά καί τήν ἀληθινή ἐπικοινωνία. https://agiazoni.gr/slug-45/
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السمات األربع عشرة لإليمان الحقيقي
القديس نكتاريوس أسقف المدن الخمس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

سمات اإليمان الحقيقي هي التالية:
( يعِلم المؤمن سريًا بحقيقة إيمانه.1
( يوّجه خطواته في طريق الحق.2
( يملؤه برجاٍء أبدٍي ال ينفصم خاٍل من كل خوف وكل ندم وفيه ملُء النعيم.3
( يملؤه بالمحبة الدافئة والَنِشطة، هلل وألخيه.4
( يعطي مواهب الروح القدس.5
( يعطي بوفرة ثمار نعمة الروح القدس.6
( يجدد اإلنسان الذي أفسدته الخطايا.7
( يقّدس المؤمن ويجعله عاماًل لألعمال الصالحة وصورًة هلل.8
( يعِلن اهلل للمؤمنين.9
( فيه مبادئ أخالقية إلهية.10
( يعطي ِمنعة أخالقية للمؤمنين.11
( فيه شهادات سماوية وأرضية وباطنية.12
( يمأل المؤمن بالقوة األخالقية التي، كالحجر غير القابل للكسر، عليها ينكسر كلُّ شر، كلُّ تهديد، وكaaل13ُّ

خطر يأتي من الخارج.
( يرفع اإلنسان فوق قوانين الطبيعة ويغلب نظام الطبيعة.14

اإليمان الذي له كل هذه الصفات يكون صحيحًا. وألن اإليمان الذي فحaواه يسaوع المسaيح لaه كaل هaذه
الصفات، فإيمان يسوع هو اإليمان الحقيقي.

Source: Ιερών και φιλοσοφικών λογίων θησαύρισμα / Νεκταρίου Κεφαλά, T. A'. Εν Αθήναις: Εκ του 
τυπογραφείου Α. Καλαράκη, 1895. https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/1/a/0/metadata-141-0000403.tkl
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مختارات من أقوال القديس صوفروني عن علم النفس
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

، للمط�ران ي�يروثيوس فالخ�وس أن�ا أع�رف رجاًل في المس�يح "األقوال التالية هي اقتباسات من كتاب  "

[. وقد صدر هذا الكتاب بعدة لغات. األرقام في نهاية كل مقطع تسير إلى الصفحة1]مطران نافباكتوس
[.2]التي يِرد عليها هذا القول في النسخة اإلنكليزية من الكتاب

إن محب�ة الن�اس المتزاي�دة ِلعلم النفس أم�ر فظي�ع. علم النفس يس�اعد الموج�ودين في الغ�رب، لكن من
المخيف أن يتعّلم األرثوذكس علم النفس ويستبدلون به تقليد الكنيسة الص��حوي. يجب علين��ا تق��ويض
محبة المسيحيين األرثوذكسيين لعلم النفس، ألن المنهجي�ة النفس�ية خارج�ة عن التقلي�د األرثوذكس�ي،

ص  (.269)وفي نفس الوقت تتميز بالعقلية الغربية 
الغرب كّله تأثر بالقديس أوغسطين. في الواقع، النظرية األوغسطينية نفس�ية إذ إنه�ا تع�الج اهلل نفس�يًا.
يوجد في اليونان اليوم اتجاه ملحوظ نحو علم النفس، وهذا هو س�بب دراس�ة الق�ديس أوغس�طينوس

ص  (345)كثيًرا. قد يكون القديس أوغسطينوس قديسًا، لكن عمله عرضة الستغالل كثير. 
هناك فرق كبير بين التقليدين األرثوذكسي والغربي. علم النفس مضبوط على التقليد الغربي، ل��ذلك ه��و

ص  (358)يختلف اختالًفا كبيًرا عن التقليد األرثوذكسي. 
أنا أتأّسف على اآلباء الروحيين الذين يؤكّدون أن الحياة الروحية ليست كافية وأن علم النفس ضروري

ص  (368)أيًضا. 
األنثروبولوجيا التي يستخدمها علُم النفس البشري مختلفة. هرطقة إلى حد ما،  خطيرة. من الس��يئ أن
آباًء روح�يين يس�تخدمونها. إنه�ا تس�اعد وبش�كل مح�دود َمن تنقص�هم الخ�برة في فهم اآلخ�رين، لكنه�ا
ا انعكاس�ات نفس�ية، كم�ا يتض�ح من مراقب�ة األرث�وذكس والالتين�يين. إلى مضّرة. ولألمور الروحية أيض�ً

ص  (364)هذا، األشياء النفسية ليست روحية. 
إن نق��اط انطالق علم النفس والحي��اة الروحي��ة مختلف��ة. ك��ذلك أنثروبولوجي��ا ك��ل منهم��ا تختل��ف عن
األخرى. ومع ذلك، ال يمكننا إهمال علم النفس الذي، بشكل أساسي، يساعد األشخاص الملح��دين ممن ال
يريدون استخدام التقليد الهدوئي للكنيسة. إنه عالج األشخاص البعيدين عن اهلل الحي والذين يعانون
من العذاب الرهيب. يجب استخدامه بحكمة وتمييز. قد يساعد الدواء الجسد الذي عانى ضرًرا خط��يًرا
من مشاكل مختلفة، لكن الشفاء يأتي من خالل تجديد اإلنسان بنعمة اهلل. الصالة هي َمن يع��الج ج��راح

ص  (.227)الروح 
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إن الرأي القائل بأن كل ما هو نفسي هو أيًضا روحاني، وأن كل ما هو روحي هو أيًضا نفساني، هو َخَطر
مميت. من الخطير جًدا بالنسبة لنا اعتبار مشكالت الناس النفسية على أنها حاالت روحية. إن رأيًا كهذا
ز الحي��اة الروحي��ة عن الحي��اة ا، أي يجب أن نميّ�� ه��و تج��ديف على اهلل. يجب أن يح��دث العكس تمامً��

ص  (.358)النفسية 
طوال سنواتنا في الدير هنا في إنجلترا، لم أقابل أب�ًدا أّي ش�خص ع�وِلج بالتحلي�ل النفس�ي، على ال�رغم
من أنه متطور للغاية في المجتمعات الغربية، ب�ل لنك�ون منص�فين، إن أطب�اء األعص�اب واألطب�اء ال�ذين
يصفون األدوية للمرضى هم أكثر تواضًعا من المحللين النفس�يين، ويس�اعدون الن�اس على أن يص�بحوا
ا. كم�ا أنهم يس�اعدون أبن�اء الكنيس�ة عن�دما يواجه�ون مش�اكل ذات طبيع�ة عص�بية متناغمين اجتماعيً�

ص  (.358)ألسباب مختلفة 
ا. إن مالحظات علم النفس عن البشر مهمة، ألنها توضح أّن خارج القوة العقالني�ة هن�اك ش�يء أك�ثر عمقً�
أم�ا التحلي�ل النفس�ي فه�و طف�ولي مقارن�ة بتعليم آب�اء الكنيس�ة. على ال�رغم من أهمي�ة مالحظ�ات علم
النفس، إال أن الطريقة العالجية التي يقدمها فظيعة. التحليل النفسي ال يعالج اإلنسان، بل هو يزي��د من

ص  (.358)ارتباكه 
ص  يتجسس على نفسه، بل أن يقتني توبة عميقة  )ال ينبغي على المرء أن  " "286.)

هناك فرق بين علم النفس والحياة في المس�يح. يح�اول علم النفس تخليص اإلنس�ان من عق�دة ال�ذنب،
بينما في الحياة في المسيح نشعر بالحزن واأللم لبعِدنا عن اهلل، وال نكّف عن التوب�ة إلى أن يتب�ّدل ه�ذا

ص  (.4-343)الحزن 
[1] Metropolitan Hierotheos of Nafpaktos (2015). I Know a Man in Christ: Elder Sophrony the Hesychast and 
Theologian. Holy Monastery of the Birth of the Theotokos; Greece.

علم النفس الي�وم، لم يع�د ل�ه نجم يرش�ده، ولم2] " عّلق أحد الكهنة الذين درسوا علم النفس في الثمانينيات على هذه االقتباسات قائاًل:  ]

يعد لديه شيء خارج نفسه للنظر إليه كنموذج. لقد صار ممتّصًا ذاتًيا. كل ما يرضي الشخص يمكنه فعل�ه. لق�د اكتس�ب أخالقي�ات الثقاف�ة
. "الموجود فيها
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القديس سلوان والبحث عن هللا
المتقدم في الكهنة باسيليوس كالياكمانيس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

(أ دائًما تتكّشف محبة الثالوث الالمحدودة للبش�رية جمع�اء، ح�تى ول�و ك�انت موض�ع ش�ّك، إذ ليس من
السهل رؤيتها. يعّلم اآلباء أن قوة اهلل الخاّلقة والمعتنية والمتماسكة تشّع في جميع أنح��اء الع��الم وك��ل

سة والمؤّلهة تتدفق بوفرة في الكنيسة من خالل األسرار. الخليقة. وقوته المقدِّ
(ب هذه األيام، على الرغم من تصاعد الشّر االجتم�اعي والتغ�ّرب المتزاي�د، تعّرفن�ا على قديس�ين ج�دد،
عِلن العدي�د من Vوظهر شيوخ ذوو موهبة. ما يعني أن هناك فرصة إلعادة البشارة وإحي�اء م�واهب اهلل. ا
القديسين في الكنيسة األرثوذكسية في القرن العشرين، ساهموا من خالل األمثلة والكتابات في نهض��ة

الحياة الكنسية، ومن بينهم القديس سلوان األثوسي، الروسي بالوالدة.
(ج لقد كان شخصية بارزة كّرس نفسه بالكام�ل للس�عي االختب�اري إلى اهلل. عن�دما ك�ان في الرابع�ة من
عمره، انغرس الشك في وجود اهلل في قلبه من ِقَبل بائع ِكتب متجول رّحب به والد القديس في منزله.
عندما أك��بر سأس��افر "بحسب كاتب سيرته الذاتية، الشيخ صفروني، أنه في تلك اللحظة فكّر في نفسه: 

. "في جميع أنحاء العالم بحًثا عن اهلل

(د في سن التاسعة عشرة، بينما كان يعمل في ورشة كنجار، تلقى اإلجابة التي كان يبحث عنه��ا. طب��اخ
الورشة، الذي عاد لتوه من رحلة حج إلى ضريح الناسك يوحن�ا سيزينوفس�كي، أخ�بر زمالءه في العم�ل
اس�م الق�ديس )عن المعجزات التي قام بها يوحنا. أكّد بعض العمال ما قاله لهم الط�اهي. اعتق�د س�معان 

. إذا كان هذا الرجل قديسًا، فاهلل معنا ولست بحاجة للسفر حول العالم بحثًا عنه  : "سلوان في حينه " )

(ه� عند هذا الفكر اشتعل قلبه بمحبة اهلل. كانت فرحته بإعادة اكتش�اف إيمان�ه عظيم�ة ج�ًدا، ألن�ه ك�ان
يشكك لمدة خمسة عشر عاًما. لقد تأثر بحياة القديسين ولكنه م�ا زال يعيش حي�اة دهري�ة. في النهاي�ة،
أخذته روح�ه المض�طربة إلى آث�وس حيث ك�ّرس نفس�ه بش�دة لحي�اة النس�ك وص�الة القلب. لق�د ص�ارع
التجارب، ولكن بعد أن زارته النعم�ة اإللهي�ة واخت�بر الن�ور غ�ير المخل�وق، أثبت أن�ه المنتص�ر. اخت�بر ألم

انسحاب النعمة، وأيًضا حالوة الزيارة اإللهية.
احف�ظ عقل�ك في "و جوابًا لطلبه من اهلل أن يرشده إلى طريق التواضع، نال القديس سلوان الج�واب:  )

. كانت طاعته في دير الق�ديس بن�داليمون طاع�ة الخ�ادم. ك�ان مس�ؤوالً عن ح�والي "الجحيم وال تيأس

مائتي عامل. سئم من هذا وانسحب إلى العزل�ة، ولكن عن�دما ع�اد، راح يص�لي بال انقط�اع من أج�ل ك�ل
. كل آدم "شعب اهلل، والبشرية جمعاء،  "
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من أجل العالم بأسره ومحبة األع�داء المب�ادئ األساس�ية لتعليم�ه. في ال�وقت نفس�ه، "ز كانت الصالة  " )

بطبيعتنا نحن ض�عفاء مث�ل زه�ور البري�ة. الجمي�ع يحبهم، لكنهم يدوس�ونهم تحت أق�دامهم. في "كتب: 

م، وأحياًنا ُنحَبط. لكن أولئك ال�ذين يحب�ون اهلل يش�كرونه على ك�ل أح�زانهم ويبق�ون بعض األحيان ُنكرَّ
. اإلش�راق ال�روحي للق�ديس س�لوان ينعكس في كتاب�ات الش�يخ "ه�ادئين في ك�ل من الكرام�ة والب�ؤس

صفروني التي تشكل إرًثا هاًما للكنيسة.
Πρωτοπρ. Βασίλειος Ι. Καλλιακμάνης, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Ο Αγιος Σιλουανός και η αναζήτηση
του Θεού. 24 Σεπτεμβρίου 2019. https://www.pemptousia.gr/2019/09/o-agios-silouanos-ke-i-anazitisi-tou-
theou/
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 العلم لوحِده مؤٍذ
األرشمندريت يعقوب كاناكيس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

اْلِعْلُم َيْنُفُخ، َولِكنَّ "العلم قوة والمحبة هي الهدف؛ عندما يسيران جنًبا إلى جنب، تكون النتيج��ة رائع��ة. 

َة َتْبِني  )اْلَمَحبَّ ا1:8كورنثوس 1'' اجمْع العلم والمحبة معً�� ". يحّثنا القديس مكسيموس المعترف على أن:  )

]وستصبح متواضًعا بالمنظر، صانًعا روحًيا، تبني نفس�ك وك�ل َمن حول�ك  [.يحل�ل األب الق�ديس ه�ذه1"
د لهذا، المحبة تبني ألنها ال تحس�د وال تحتض�ن َمن يحس�د وال تتب�اهى بم�ا ُيحس�َ "القضية بوضوح كبير: 

فيليبي  )عليه وال تعتبر أنها هي أو َمن تحّب قد أدركت المعرفة الكاملة  ( إنها تعترف بما ال تع��رف،12:3"
من . ومن ثّم يض�يف:  "دون أن تخجل من ذلك. لذلك اجعل ذهنك متواضعًا وجّهزه ليتقّدم في المعرفة "

ر في ال�داخل فق�ط، الطبيعي أن يصاحَب الكبرياُء والحسُد العلَم، ال سيما في بداية المعرفة. ينم�و التكبّ�
ه لمن لدي�ه العلم. أم�ا خارجي�ًا فِمن ال�ذين ل�ديهم أما الحسد ففي الداخل والخارج. داخلي�ًا الحس�د موجّ�

. "العلم

المحب�ة تقلب أش�ياء ثالث�ة. ألن الن�اس يحب�ون، فهم ال "كيف تساعد المحبة في هذا؟ يالح�ظ الق�ديس: 

يتباهون، لذلك ليس يبقى سؤال عن التكبر. ال يوجد حسد داخلي، ألن فائض المحب��ة ليس حس��ودًا. وال
(. ل�ذلك، فق�ط4:13 كورنث�وس 1)يوجد حسد خارجي، ألن القلب المحب ُيظِهر الصبر والص�الح للجمي�ع 

. إن عالمات موهبة العلم بدون محبة واضحة "باكتساب المحبة ُيمَنع العلم القائم من أن يصير شيطانيًا

يقتلع�ون "للغاية. يحِزن الناس اآلخرين ويغ�ّذي الكراهي�ة والش�ر تج�اه اآلخ�رين، كم�ا ل�و ك�انوا بأي�ديهم 

. "أعينهم باألشواك والحسك

السؤال الب�ديهي ال�ذي يجب طرح�ه اآلن ه�و كي�ف يمكن الجم�ع بين العلم والمحب�ة. لننظ�ر إلى الطري�ق
إذا ك�ان المس�يح يس�كن في قلوبن�ا باإليم�ان، كم�ا يق�ول الرس�ول "الذي نقله إلينا الق�ديس مكس�يموس: 

كولوسي 17:3)أفسس  ) وكل كنوز الحكمة والمعرفة مخبأة فيه  ( ، فإن كل كنوز الحكم��ة والمعرف��ة3:2(
تكون مخفية في قلوبنا، وتتجلى في قلوبنا بما يتناسب مع درجة تطهير كل واحد منا من خالل مراقبة

متى  طوبى ألنقياء القلب ألنهم يعاينون اهلل  . المسيح نفسه قال بوضوح:  )الوصايا " " في الختام،(. 8:5"
ا ق��وة للن��اس، ولكن ب��دون اكتس��اب العلم يتطلب جه��ًدا؛ واكتس��اب المحب��ة يتطّلب ال��دم. العلم ه��و حقً��

المحبة ال يكون زائدًا عن الحاجة ومبتذالً وحسب، بل قد يصير أيًضا خطرًا ومدمرًا.
[1] Φιλοκαλία ΕΠΕ 14, Μαξίμου του Ομολογητού, Θεσσαλονίκη, 2006.
Source: Αρχιμ. Ιάκωβος Κανάκης. “Η γνώση μόνη της είναι επικίνδυνη”. Πεμπτουσία. 20 Σεπτεμβρίου 
2021. https://www.pemptousia.gr/2021/09/i-gnosi-moni-tis-ine-epikindini/
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† أو الهوتتكلجة

الميتروبوليت ييروثيوس فالخوس
نقلتها إلى العربية اسرة التراث األرثوذكسي

"إن عقائد اآلباء ُتتجاهل تماًما، وقد تالشت التقاليد الرسولية، وظهرت ابتداعات الش��باب في الكن��ائس؛
ل��ذلك، الن��اس يتكلج��ون فيم��ا ينبغي أن ينطق��وا ب��الالهوت؛ يب��دو أن حكم��ة الع��الم أزاحت االفتخ��ار
باس�يليوس الكب�ير، )بالص�ليب. الكهن�ة ُينف�ون ويوض�ع في مك�انهم ذئ�اب قاس�ية تب�دد قطي�ع المس�يح  "

.90الرسالة  إلى اإلخوة واألساقفة الفائقي القداسة في الغرب  ،)" "

في حديث مع أحد الرهبان العلماء من جبل آثوس منذ بعض الوقت، ناقشنا، من بين أم�ور أخ�رى، أزم�ة
المدرس�ي الغ�ربي كم�ا والاله�وت الروس�ي . (الالهوت في بالدنا، بسبب تأثير الالهوت السكوالستيكي  (

ا لكالمي، ق�ائاًل إن�ه ال ينبغي أن نتح�دث عن دون أن ينك�ر ه�ذه الحقيق�ة، أورد ال�راهب تص�حيًحا طفيفً�
. بالطبع، لم يكن ل�دي أي ني�ة لمخالفت�ه، ألن ه�ذا م�ا أزمة في الالهوتيين ، بل عن  "أزمة في الالهوت " " "

قصدته أساًسا.
في الواق�ع، عن�دما نتح�ّدث عن الاله�وت األرثوذكس�ي، نش�ير إلى إيم�ان الكنيس�ة في تعبيره�ا األص�يل،
بالطريقة التي ق�ّدمها الرس�ل واآلب�اء القديس�ون، بع�د أن اخت�بر ك�ل منهم ال�وحي بش�كل شخص�ي. ه�ذا
الالهوت��يين ال��ذين يخّمن��ون في "الاله��وت ال يم��ّر بأزم��ة على اإلطالق. أم��ا عن��دما يك��ون هن��اك بعض  "

مسائل اإليمان ويخلطون الهوت الالهوتيين الذين كانوا على ح�ق م�ع ت�أمالت الفالس�فة والمتفلس�فين،
عندها بالتأكيد تنشأ مشكلة وتصير األزمة واضحة بالفعل. من هنا، تتعّلق األزمة بالالهوتيين.

وخاص��ة بين بعض األك��اديميين يس��ود انطب��اع ب��أن الاله��وت يق��وم على (لق��د الحظت أن عن��دنا  (

الببليوغرافيات والحواشي والمراجع. قد يلبي هذا النهج بالطبع مع�ايير المتطلب�ات األكاديمي�ة العلمي�ة،
لكنه ال يع�ني أن�ه علم الاله�وت. يجب اإلض�اءة على ه�ذا االختالف. الاله�وت ش�يء، وتحلي�ل الاله�وت

العلمي واألكاديمي على يد الالهوتيين هو شيء آخر تماًما.
يمكن أن نالحظ ه�ذا في العل�وم األخ�رى. على س�بيل المث�ال، ق�د ينش�ئ رس�اٌم أو نح�ات أو ش�اعر عماًل
أصياًل وأصلًيا ما يفتح آفاًقا جديدة ويضع مساًرا جدي�ًدا ومنظ�وًرا ق�د يص�ل إلى تحدي�د حقب�ة معين�ة.
الحًقا، يأتي العديد من الباحثين، فيعملون على التحقيق في هذا العمل الفني المحدد وفي الفنان تفسه،
ا إلى تحلي�ل الحق�ائق واألس�اليب ال�تي فيحاولون معرفة خلفية العمل ونقطة بدايته؛ كم�ا يس�عون أيض�ً
سادت تلك الحقبة، إلخ. بالطبع، العمل البحثي ضروري ولكن ال يمكن مقارنته بالعمل المحَدث واألص�لي.
على سبيل المثال ، رسم األيقونات عند ثيوفانس الكريتي وميخائيل بانس�يلينوس ه�و ش�يئ، في حين
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ا. وبالمث�ل، الش�اعر إلي�تيس  ( ش�يء، وال�دارسΕλύτη)أن التحليل العلمي لهذا الرسم شيئ مختلف تمامً�
الذي يحّلل عمل إليتيس شيء آخر تماًما. إيليتيس هو من حصل على جائزة نوبل، وليس محلل�ه. هن�اك

فرق شاسع بين االثنين.
الالهوتي لثالث شخصيات رئيسية فقط: القديس يوحنا الالهوتي، الق��ديس "لقد منحت الكنيسة لقب  "

غريغوري�وس الاله�وتي والق�ديس س�معان الاله�وتي الح�ديث. وأض�يف إليهم فيم�ا بع�د راب�ع: الق�ديس
ا في أعم��ال اآلب��اء غريغوري��وس باالم��اس. في أعم��ال ه��ذه الشخص��يات األرب��ع، كم��ا ه��و الح��ال أيض��ً
باسيليوس الكبير ، وغريغوريوس النيص�ي ، ومكس�يموس المع�ترف ، هن�اك وف�رة (القديسين اآلخرين  (

من الالهوت الغني والحي واألساسي، دون أي اقتباسات أو هوامش على اإلطالق.
خالل دراس��تي، اش��تركت لف��ترة في فري��ق علمي مهتم في تحض��ير نس��خة نقدي��ة لكتاب��ات الق��ديس
غريغوريوس باالماس. وظيفتي كانت أن أتتبع نصوص القديس غريغوريوس الالهوتي ال��تي اس��تعملها
القديس غريغوري�وس باالم�اس، به�دف إدخاله�ا في النس�خة النقدي�ة. من غ�ير الممكن أن أتبّنى النظ�رة
القائلة بأن القديس غريغوريوس باالماس دّون بعض المعلمين األكاديميين المهّمين، الذين تعّلموا العم�ل
ر إلى أي من علم�اء على نحو كامل مع المراجع والتوثيق المنطقي والتحليل السكوالستيكي، ألنه لم ُيش�ِ
، وحّتى عن�دما أش�ار إلى أح�دهم لم يح�دد العم�ل ال�ذي أو حتى إلى الكثيرين من آباء الكنيسة (عصره  (

استعمله كمرجع.
في أيامن�ا ه�ذه، نحن بحاج�ة إلى اله�وت يق�ّدم أجوب�ة، عن طري�ق الخ�برة الملِهم�ة، للكث�ير من األس�ئلة
الوجودية التي تشغل اإلنسان المعاصر، كمثل األلم، الموت، الش�عور ب�اإلثم، مع�نى الحي�اة، كم�ا للمش�اكل
، من الق�رب؛ اله�وت ي�نزل مث�ل الحن�ان ”االجتماعية الهائلة ال�تي تتزاي�د. نحن بحاج�ة إلى اله�وت من  “

المطر اللطيف على نفوس الجنس البشري ويسكب بلسمه الشافي وتعزيته، كم�ا تفع�ل كتاب�ات الق�ديس
، من غ�ير أن يك�ون رومنطيقي�ًا وعاطفي�ًا؛ اله�وت ش�اعري ”سلوان األثوس�ي. نحن بحاج�ة إلى اله�وت  “

”َحَدسي من غير أن يكون درسًا واستقصاًء؛ الهوت أصيل وال يحتاج ألي حواٍش للتعبير عنه أو ليعبّ��ر “

عن ذاته، كما قال أحد المفكّرين المعاصرين.
وبالطبع، أّيّ الهوت يقوم حصريًا وفقط على المالحظات والمراجع والبيان�ات يجب رفض�ه، ألن�ه يض�لل
رون عن�ه. إن الهوت�ًا أكاديمي�ًا من ه�ذا الن�وع ينبغي ش�جبه الشعب وال يخ�دم س�وى مص�لحة ال�ذين يعبّ�
ه نم�وذج عن�دما يتخّطى ح�دوده إلى خ�ارج مجال�ه واله�دف ال�ذي يخدم�ه؛ عن�دما يتّم إس�قاطه على أنّ�

لالهوت عن طريق تهميش الالهوت األصيل الحقيقي، الهوت المستنيرين.
وهم المتفلس��فين في أيام��ه  )ق��ال الق��ديس باس��يليوس الكب��ير في إي��راده أمثل��ة عن الالهوت��يين  ” “

. من المعيب أن إّنهم ال يتع�اطون الاله�وت ب�ل التكلج�ة  : ”مشابهون لالهوتيين األكاديميين في أيامن�ا “ )
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ُيرَبط الالهوت األصيل بالمنهجية السكوالستيكية؛ بتعب�ير آخ�ر، أن ُيرب�ط الاله�وت بالتقني�ات. الن�اس ال
يحتاج الناس اليوم إلى طرق لدراسة الحياة، بل هم بحاجة للحياة الحقيقية.

تكنولوجي�ا أو2008لمقالة في الع�دد الث�امن من الس�نة الرابع�ة،  أي�ار ا سبق أن ُنشَرت هذه † "، في ال�تراث األرثوذكس�ي تحت عن�وان 

، وقد ُترجَمت في حينه عن اإلنكليزية. في حديث مع صاحب السيادة الكاتب قبل فترة أشار إلى هذه المقالة ش�ارحًا عب�ارة "الهوت

 "Τεχνολογοῦσι ”تكنولوجيا حصرًا، متمنيًا ترجمة كافة األعمال عن اليونانية، أو لغته�ا األص�لية بش�كل "اليونانية والتي ال تعني  "

عام، حيث يمكن.  فالمقالة الحالية هي مراجعة عن األصل اليوناني.
تكلجة هي الترجمة لعبارة   "عبارة  " "Τεχνολογοῦσι اليونانية التي تقابلها باإلنكليزية عبارة " ”Technologizingوهي اسم فعل ،”

” التي تعني فنًا أو مهارة، وبالت�الي في اليوناني�ة القديم�ةΤεχνο"يعني ممارسة التكنولوجيا. في اليونانية هي عبارة قديمة جذرها 
التكلجة تعني استعمال مهارة المنطق.

Source: Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου: “Τεχνολογοῦσι καὶ οὔ Θεολογοῦσι”. Εκκλησιαστικη Παρεμβαση. τευχος 20 - 
σεπτεμβριος 1997. https://parembasis.gr/index.php/el/menu-teyxos-20/3956-1997-20-08
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*أرثوذكسيةالغير قوية ُالت

األرشمندريت كيرللس كوستوبولوس
نقلتها إلى العربية اسرة التراث األرثوذكسي

مقدمة لألب أنطوان ملكي
، من أهمها المغ..االة في  الخل..طقوية في العالم األرثوذكسي بشكل عام بتأثير من عدة عواملُ تزدهر الت

في لبن.ان وس.وريا تزده.ر الُتقوي.ة بت.أّثربين العادات الشعبية والممارسات الديني.ة. باإلض.افة إلى ه.ذا، 
مباش..ر من االختالط بالكثلك..ة، وبش..كل اساس..ي ع..بر اإلعالم الك..اثوليكي، حيث تش..كّل الُتقوي..ة الم..ادة

تع.داد المعج.زات والمق.ابالت المرتبط.ة به.ا، الزياح.ات كنش.اط مس.تقّل عن، كاألساس.ية لم.ا يتّم عرضه
وخلطه مع الوجع، التركيز على ، التعليم التسطيحي عن األلم يس غّب الطلبدالحياة الليتورجية، القدا

يع.ترض بعض اآلب.اء والمؤمن.ونوغيره.ا. الحزن واالنكسار العاطفيين ب.دل الرج.اء والف.رح القي.اميين، 
األرثوذكسيون على الممارسات والثقافة التقوية إذ يجدون فيها ما ال يتوافق مع إيم..انهم وممارس..اتهم.
يعرض هذا المقال الموق.َف األرثوذكس.ي الاله.وتي من التقوي.ة بش.كل يوض.ح االع.تراض األرثوذكس.ي
عليها واستغالل مشاعر المؤمنين، خاصة أصحاب اإليمان البسيط ال.ذي ال يغ.وص في الالهوتي.ات. كم.ا
أن..ه دع..وة للمعترض..ين إلى أن ال ي..ترددوا في التعب..ير عن قن..اعتهم، وللمعلمين إلى أن يض..يئوا على

الحقيقة حتى لو سببت في البداية بعض االعتراض من التقويين ومستغّلي التقوّية.

πιετισμός   )التقوي.ة  - Pietismهي ظ.اهرة في الحي.اة الديني.ة البروتس.تانتية، ظه.رت ألول م.رة في )
القرن السابع عشر في دوائر اللوثرية التي سعت إلى تجديد الحياة الروحية ضمن البروتستانتية بقص..د
جعله..ا أورب..ة البالد  )تحف..يز المش..اعر الديني..ة. في اليون..ان ظه..رت التقوي..ة في الس..ياق األوس..ع ِل...  " "

.†(أوروبية: المترجم
، في مقاب.ل الحي.اة اآلبائي.ة والكنس.ية. تس.تدعي التق.وى العملي.ة "تهدف الُتقوية في المق.ام األول إلى  "

معرفُة اهلل في الُتقوية اختبارًا عاطفيًا للحقائق األساسية. إنها تتداخل مع الحقيق..ة الالهوتي..ة اآلبائي..ة،
لكنها تستخّف بها وتتجاهلها، وتصل بها إلى الالأدرية برداء النفعية األخالقية.

األنطولوجية في الشركة الكنس.ية ه.و عنص.ر أساس.ي في الُتقوي.ة. (إلى هذا، إنكار الحقيقة الوجودية  (

ا، وطغيان..ًا للتق..وى الشخص..ية. أم..ا األرثوذكس..ية فتعّلم أّن خالص فخالص اإلنس..ان ُيعَتبَ..ر ح..دًثا فرديً..
-اإلنسان هو حدث كنسي. إن َمن يقود إلى الفداء والخالص هو الخليقة الجديدة، جسد المس..يح اإللهي

كما أن جسدنا ه.و ش.يء واح.د على ال.رغم من "اإلنساني، جماعة األشخاص. يؤكد الذهبي الفم اإللهي: 
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ا في الكنيس.ة ش.يء واح.د. على ال.رغم من أن الكنيس.ة أنه يتكّون من أج.زاء كث.يرة: ك.ذلك نحن جميعً.
)تتكون من أعضاء كثيرة، إال أنهم يشكلون جسًدا واحًدا  "PG 61,527-528.)

إن الكنيسة األرثوذكسية هي جسد اإلل.ه اإلنس.ان، حيث ال.روح الق.دس ه.و روحه.ا ال.ذي يص.نع خالَص
ُتعطى النعمة اإللهية والفداء والخالص من اهلل في المس.يح ب.الروح "أعضائها. إنه يّدبر كل شيء بحيث 

باسيليوس الكبير ،  )القدس  "PG 29,664D.لجميع أعضاء جسدها )
لكن، بحس.ب تع.اليم الُتقوي.ة، ف.إن خالص اإلنس.ان ليس ح.دًثا كنس.ًيا. ليس.ت المش.اركة الشخص.ية في
الجماع.ة الكنس.ية هي م.ا يخّلص اإلنس.ان، على ال.رغم من ع.دم اس.تحقاقه. إن.ه ببس.اطة إنج.از ف.ردي،
، الناص.ري الحل.و "تناسٌق أحادي في األحداث الدينية وااللتزامات األخالقية، اقتداء شخص.ي بفض.ائل  "

وهو ما يضمن التبرير بشكل أكيد.
بالنسبة للُتقويين، الكنيسة هي ظاهرة تبرير فردي. إنها تجّمٌع للطاهرين وملء الت.دّين الشخص.ي. هك.ذا
ن الشخص.ية والس.لوك، لكن.ه ال يحس.ّ "تنفصل عن الحقيقة الكنسية وتتحّول التق.وى إلى إنج.از ف.ردي  "

يستطيع تغيير طريقة وجودنا، وال تحويل الفساد إلى عدم فساد، والموت إلى الحياة والقيامة.
الي..وم، في المجتمع..ات الغربي..ة، يتم تق..ييم عم..ل الكنيس..ة بمق..دار خ..دمتها االجتماعي..ة ويتّم تنظيمه..ا
الكنيسة سماوية، وليس.ت ش.يئًا س.وى "كمؤسسة دهرية ذات أغراض أخالقية. أما الذهبي الفم فيهتف: 

)السماء  "PG 63, 112.)
لهذا السبب تنتهي الُتقوية إلى أن تكون بدعًة في المدى الكنائسي، وهذا ما نؤمن ب.ه بك.ل إخالص. إنه..ا
تقّوض، كما نقول، حقيقة الكنيسة األرثوذكسية، وتنقل حدث الخالص من الُخُلق الكنسي إلى الفردانية.
أخيًرا، الُتقوية تقّوض الحقيقة الوجودية للكنيسة األرثوذكسية اآلبائي.ة، من دون أن تس.تنطق ش.كليات
هذه الحقيقة. إنه.ا تتجاهله.ا ببس.اطة وتنقله.ا إلى اختص.اص الاله.وت األك.اديمي. نحن نعتق.د بوج.وب

شجب الُتقوية باعتبارها تصوًرا مزيًفا للتقوى األرثوذكسية كما يجب إدانتها.

، وهي التي ُيتعاَرف على تسميتهاευσεβισμος* العبارة المستعَملة في األصل اليوناني للنص هي  التقوى الُمْصَطَنعة " التي تعني  "

)الُتقوية والتي يحمل اس.مها تي.ار التقوي.ة  " "   πιετισμός - Pietismال.ذي عرفت.ه اللوثري.ة من أواخ.ر الق.رن الس.ابع عش.ر إلى )
منتصف القرن الثامن عشر و ما بعده.

Source: Αρχ. Κυρίλλου Κωστοπούλου. Ο Αντιορθοδοξος Ευσεβισμος. 
https://paterikos.blogspot.com/2014/09/o.html
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البابوات األرثوذكس
الميتروبوليت ييروثيوس فالخوس

نقلتها إلى العربية اسرة التراث األرثوذكسي

معص��وم من الخط��أ عن��دما يتكلم عن ف الباب��ا بأن��ه  "بحس��ب ق��رارات المجم��ع الفاتيك��اني األول، ُيع��رَّ "

، ألنه هو َمننفسهاالمجامع المسكونية فوق (، فيكون فوق المجالس وفي الواقع ex cathedra)الكاثذرا 
يقرر إذا كان قرار المجمع صحيحًا أم ال.

 ضد هذه العقلية التي خلقت العديد من البالي�ا في المس�يحية الغربي�ة. لمحونِالمصلظهر البروتستانت 
يشكك البروتستانت في عصمة البابا وحسب، بل انتهى بهم األمر إلى النقطة التي يكون فيها كل واح��د

بابا، يستطيع أن يدين أي شخص آخر.
ا إلى الكنيس�ة األرثوذكس�ية على ي�د كهن�ة والهوت�يين.  يمكنلسوء الح�ظ، تم إدخ�ال ه�ذه العقلي�ة أيض�ً

، وصفها ب بابوية أرثوذكسية "أنها  إلى حد إنك��ارالبعض كل الهوتي يعّبر عن عقلية بابوية، ويصل إذ إن "
المؤسسة المجمعية للكنيسة.

نظامًا أيديولوجيًا يحكمون بن��اًء علي��ه علىّ البعض يشكلوهكذا بين الحين واآلخر، كما في هذه األيام، 
 حولهم، ال يسمح ألح�د ب�التنفس، إذ يعت�برون الجمي�عنَلمالجميع وعلى كل شيء، فيخلقون جًوا خانًقا 

هراطقة.
الس�ماء الثالث�ة على أن�هىإذا التق الب�ابويون األرث�وذكس بش�خص يتف�ق م�ع آرائهم، يمدحون�ه إلى   " " " "

تقليدي وأرثوذكسي، وأنه يحتضن الحقيق�ة األرثوذكس�ية، وه�و س�ند روحي للمؤم�نين، "عالم الهوتي  "

، البابوي�ة التقلي�دي نفس�ه عن رأي مخ�الف لتص�وراتهم  ر الاله�وتي  "إلخ. وعندما، في مرحلة م�ا، يعبّ� " " "

حّطم مرجعيته الالهوتية وما إلى ذلك. ، وبأنه  التحّور "يتهمونه ب�  " " "

 وفي الي�وم الت�اليفي ي�وم من األي�ام، أحد المؤلفين َكتبأحدهم يقرأ التالية: ظاهرة نرى انتشار اللهذا 
تقليدًيا برأيه، هذا الكاتب قديحرقه.  " كتب هذا الكتاب عندما كان   عن تعاليم آب�اء الكنيس�ة، أم�ارّويعب"

 حرقه.نبغياآلن فهو مع ضد المسيح وي
الباباوات األرثوذكس المعاصرين إن  "عقلية   إلى قض��اة على ك�ل ش��يء،هملّتحوخاص��ًة ب، تثير الحسرة"

متالزم�ة ثنائي�ةمةَظَع، فص�امي، جن�ون َضيرَمس�لوك الخ�اص. إن�ه هم  على مصعدلونِنزيو يرفعون   ،"
. أ ،كم��ا هي اآلخرين بشخص��يتهم ونّيحبلتواصل مع القديسين الذين يعرفون كيف تشّوق إلى ا"القطب

، ويعرفون كي�ف يخلق�ون ب�القرب منهم ج�ًوا ن يحكموّىحت أو رونّيقدويعرفون كيف  بمحبة  " ص�الحًا"
من الحرية الهادفة.
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، في نهاية المطاف،  بابوي��ة "من الرهيب والشيطاني محاربة اآلخرين بعقلية  ر عنه��اّ��عبخاص��ًة عن��دما ُي"
. إن ه اعتراف أرثوذكسي "على أنها  رهيب وشيطاني!ل حًقا ذا"

Source: Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου. “Γεγονὸς καὶ σχόλιο: Οἱ «ὀρθόδοξοι 
Πάπες»”. Ἐκκλησιαστικῆς Παρέμβασης. 06 Σεπτεμβρίου 2021. 
https://parembasis.gr/index.php/el/journal/current-issue/7010-2021-301-07
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