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مختارات آبائية 
وجع الكنيسةالقديس نيكوال فيليميروفيتش،  "أفكار تمهيدية من افتتاحية كتاب  "

صالة للمصابين بالسرطان
الفرق بين النظام النباتّي والصوم المسيحّي، القّديس تيخون الذي من موسكو

حياة روحية
ما هو ِذكر الموت وما الذي يعنيه بالنسبة لنا؟األرشمندريت جورج كابسانيس، 

سالم اهلل كنٌز عظيم المتروبوليت أثناسيوس مطران ليماسول،
الوقت، فرصتنا العظيمة، األرشمندريت بطرس

، علم النفس والعالج األرثوذكسياألب تريفون
الهوت

، الالهوت الصوفي في المسيحية الشرقيةإيريني أرتامي وخريستوس تارازيس
عظة

العشار الفريسي، األب أنطوان ملكي
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وجع الكنيسة "أفكار تمهيدية من افتتاحية كتاب  "

القديس نيكوال فيليميروفيتش
نقلته إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

إذا لم يكن للكنائس أي فضيلة سوى أنها حفظت المسيح كخزينة للعالم، فهي تتبرر بذلك. حتى لDDو كDDان
يا رب! يا رب! وحسب، فهي تقوم فوق العالم الدهري. على األقDDل "ما كررته خالل القرون الماضية هو  "

هي تعرف َمن هو الرب، بينما العالم ال يعرف.
الكنDائس بDل الكنيسDة. ، لكن الكنيسDة لن تختفي أبDًدا. ألن عمDDل المسDDيح ليس  الكنDائس "قد تختفي  " " "

عالوة على ذلك، إذا اختفت الكنيسة كمؤسسDDة، فال يمكن أن يختفي جDDوهر الكنيسDDة. إنDDه مثDDل األنهDDار
والبحر والماء: عندما تختفي األنهار في البحر ، يبقى البحر ، وإذا اختفى البحر في البخار ، يبقى الماء.

لو أن المسيح قصد في يوم من األيام تشكيل الكنيسة كمؤسسة، فيكون قDDد قصDDد أن يشDDكلها ال كغايDDة
بل كوسيلة، كمثل قارب لجلب ركابه بأمان عبر محيط الحياة العاصف إلى مرفأ ملكوته الهادئ.

ام، هكDDذا النفس تتعDDرى في الكنيسDDة لتغتسDDل. ولكن بمجDDرد أن نخDDرج، نلبس DDّد في الحمDDل الجسDDكمث
أرواحنا إلخفائها عن العين الفضDDولّية. أليس من غDDير المنطقي أن نتجDDرأ على إظهDDار عيوبنDDا إلى األكDDثر
كمااًل، بينما نخجDDل من إظهارهDDا لمن هم غDDير كDDاملين وقDDبيحين وغDDير طDDاهرين مثلنDDا؟ الكنيسDDة، مثDDل

الحّمام، تكشف معظم القذارة.
إن فكرة الكنيسDDة األوليDDة واألكDDثر وضDDوًحا هي جمDDع الخطيئDDة والخالص. فالصDDالة منفDDردة ومن أجDDل

النفس أشبه باألكل على انفراد دون اعتبار لجوع اآلخرين.
عندما ترى الشمُس رجَل العلم أو الثروة أو السياسة، راكًعا في الصالة مDDع الفقDDراء والمتواضDDعين، فإنهDDا

تذهب إلى راحتها مبتسمة.
الجماعDDات ءزهااهتمامهDDا بإفي بDDل  رخائهDDا هي، في ةمسDDيحيجماعDDة ن القيمDDة الحقيقيDDة ألي مكتال 

،بمحبةلكاثوليDك اهتمDامهم باالمسيحية األخرى. لذا، على سDبيل المثDDال، تكمن قيمDDة البروتسDDتانت في 
والعكس صحيح.

الDDروح، أيمن جهDDة الجماعات المسيحية تكاد تكDDون بال قيمDDة كل ر المذكور أعاله، نجد أن اباتباع المعي
ة، ألنهDDا تقتصDDر علىيروحها قيمتها الفعلية مادية أكثر منإن ة غير العادية. َّبُِح الماق برعايتهّفي ما يتعل

منعشة مثل واحة في الصحراء.فهي االستثناءات أما . االعناية بنفسه
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ا تحتف؟ مDDا السDDبيل التصDDالهماالكنيسة والدولة مثل النار والمDDاء.  DDًار دائمDDوت النDDال، تمDDة االتصDDفي حال
الماء.
 توحيد الكنيسة والدولة، نحاول توحيد ما فصله اهلل منذ بداية عصرنا.تنامحاولفي 

يعني الفصDDلبل هو إن فصل الكنيسة عن الدولة ال يعني، كما يعتقد الكثيرون، فصل الروح عن الجسد؛ 
…ين لبعضهما البعض.يين ومعادَبين روحين متعارضين تماًما غير مألوف

لقد نجحت دودة الراحة والجمود البشري في التوفيDDق بين المسDDيحية والحكومDDات العلمانيDDة الوثنيDDة،
مما أدى إلى شل الحركة األكثر إلهية في تاريخ البشرية. اذهب إلى أسفل كل تلك الDDدعوات الذكيDDة إلى

وحدة الكنيسة والدولة، وسوف تجد أن محركها األساسي هو دودة الراحة والجمود البشري.
ليست المسيحية ملكية وال جمهورية. إنها ال تهتم بالمؤسسات بل بDDالروح الDDذي يعيش فيهDDا. المؤسسDDة
األفضل هي الDDتي تمتلئ بDDروح المسDDيحية. من وجهDDة النظDDر هDDذه، قDDد تكDDون األوتوقراطيDDة أفضDDل من

الجمهورية أو العكس.
لقد كانت المسيحية الحقيقية مختفية عنا حيث كمDDا كDDان الحديDDد والفحم مختفَيين عن رجDDال العصDDر
الحجري. لقد مشوا على الحديد والفحم لكنهم استخدموا الحجر والخشب فقط. كذلك نحن نسير فوق

المسيح وحوله، فيما ال نزال نّتكل في حياتنا اليومية على اآللهة الوثنية القديمة.
يقول البعض: اقرأ الكتاب المقDDدس! أكDDاد أقDول: ال تلمسDه لخمس سDنوات، واقDرأ أدبDDًا آخDرًا خالل هDDذه

الفترة، ثم عد واقرأ اإلنجيل مرة أخرى، وسترى عظمته الحقيقية وقوته وحالوته.
ا. النبDوءة هي أن األرض كلهDDا ستصDبح جسDد ًDوءة أيضDو نبDل هDمعنى اإلفخارستّيا ليس الذكرى فقط ب

المسيح، لحمه ودمه، حتى مهما أكلنا وشربنا نكون نأكله ونشربه هو.
يجب أن يكون هو طعامنDDا اليDDومي. أن نDDرى إلى كDDل طعامنDDا من خالل المسDDيح، فهDDو لن يظهDDر يمظهDDر
الفريسة من الطبيعة بDل بDDاألحرى يكDDون تضDDحية الطبيعDDة من أجلنDDا، فتDDذكّرنا بتضDDحية المسDDيح، ومن

خاللها نتذكّر دعوتنا إلى التضحية.
عليك أن تختار بين أن تكون فخوًرا أو فقيًرا في الروح. األول يعني تدميًرا صاخًبا، والثاني يعني البناء

الهادئ.
ال نكشف عن قيمتنا الحقيقية أبًدا باستخدام حقوقنا بل من خالل قدرتنا على الخدمة والتضحية.

أن يحصل الرجل على حقوقه أسهل من أن يفقد كبريائه.
ما من شيء ساٍم وال لئيم في العالم كلDDه إال وجDDدت لDDه تمDDثياًل في نفسDDي، كمDDا لم أجDDد شDDيئًا كنت فيDDه

مَمثاًل بالكلية.
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إن أغنى وأقوى الناس، الذين نميل إلى أن ُنعجب بهم ونقتدي بهم، هم أكثر َمن يشDDفق عليهم المسDDيح.
اليوم، كما هو الحال دائًما، أصعب المهمات المسيحية هي تلك التي بين األغنياء.

التضحية بدون تذمر تحّول حياتنا العاصفة إلى يوم مقدس هادئ. نحن نمأل كل أيامنDDا بكالم عن أنDDاس
يكرهون التضحية أو عن غيرهم الذين يجسرون عليها. االشمئزاز واإلعجاب هما حمامان تستحم فيهما
قلوبنا من شروق الشمس إلى غروبها. ال شيء يثير االشمئزاز من شخص ما كسماعه يقول إنه غير قادر

على التضحية. وإذا توّجهت هذه الجملة إلينا نشعر وكأننا قد خسرنا معركة الحياة بأكملها.
قيمة الُنُظم الماورائية أنها للعلم أكثر منها لتقدم البشرية األخالقي. يمكنك بناء علم جديد على هيجDDل،
أما على الرسول بولس وحده فيمكنك بناء حياة اجتماعية جديدة وسياسة عالمية جديدة. هDDل فكDDرت

يوًما أن القديس بولس هو أعظم أنبياء الفطنة السياسية المرجوة؟
كDDل اإلمبراطوريDDات الDDتي قDDامت على أسDDاس الحقDDوق قDDد هلكت أو ال بDDّد أن تهلDDك. المسDDتقبل هDDو

إلمبراطورية القديس بولس، اإلمبراطورية التي تأسست على خدمة المحبة.
إن صDDالبي المسDDيح الحقيقDDيين في عصDDرنا هم أولئDDك الDDذين يعتقDDدون أن إنجيDDل المسDDيح ال يمكن أن
يؤخذ كأساس للسياسة العالمية. ألم تكن آخر كلماته للتالميذ: اذهبوا إلى كDDل األمم؟ إن التعبDDير األخDDير
واألسمى للمسيحية سوف يكون في العالقات بين األمم، ألن تعبيرهDDا األول كDDان العالقDDات بين األفDDراد

من الناس. ما بين األفراد كان المدرسة االبتدائية للمسيحية. لذا ما بين األمم هو جامعتها.
أصل األرستقراطية غامض كمثل ظالم الليلة الماضية. قد يكDDون األرسDDتقراطي العظيم في يومنDDا هDDذا
من أصحاب أتعس األرواح، فيما المتسول عند بابه من النبالء. لكن احترموا كالهما على قDDدم المسDDاواة

لعلمكم أن كلَيهما من نفس األصل الملكي. اهلل الفائق السمو يسمي كلَيهما أوالده. 
األخالق المسيحية، أي الخدمDDة والتضDDحية البِهجDDة، هي أسDمى نتDائج اإليمDDان الحقيقي باهلل. من خDٍط
يربط كوكبنا بمركز الكون أكثر ُقصرًا من الخط الذي يمر عبر المسيح. إنDDه أقصDDر الطDDرق، كمDDا أن الخDDط

المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين هندسيتين.
العبودية تعني الخدمة اإللزاميDDة؛ لDDذا الحريDDة تعDDني الخدمDDة الطوعيDDة. الرجDDل أو األمDDة المتربيDDان على
ا رجDDل حDDر أو أمDDة حDDرة. كDDل نظريDDات الحريDDة األخDDرى هي أوهDDام. DDًالخدمة الطوعية لجيرانهما هما حق
الحرية التي  تطDالب بDDالحقوق وليس بالخدمDDة الطوعيDDة تعDني تنابDDذًا ال نهايDDة لDه يتDDوج جميDع أبطالDDه
بالتعاسة. لم تكن جمهورية بريكليس وال النظام أوكتافيوس الملكي دولتين للسعادة، إنما دولة القDDديس
ماجنDDا كارتDDا واحDDدة  للخدمDDة الطوعيDDة، سDDوف تكDDون دولDDة الهنDDاء (بولس لكل البشDر، بوثيقDDة عظمى  (

العالمي.
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كل إنسان هو سDDاحة معركDDة للعديDDد من األرواح النجسDDة، الDDتي تكDDون جريئDDة جDDًدا في غيDDاب المسDDيح
وخجولة جDDًدا في حضDDوره. كم من هDDذه األرواح الDDتي تجDDد فينDDا مسDDكًنا سDDهاًل، تجعDDل حDDتى الخنDDازير

تغضب وتجري على الجرف الشديد االنحدار إلى البحر!
هناك مفهوم يقDDول بDDأن عقليDDة ميكDDافيللي وميDDترنيخ وبسDDمارك وبيكونزفيلDDد يمكن أن تؤخDDذ كأسDDاس
للسياسة، في حين أن ذلك غير ممكن لعقلية المسيح. هذا المفهوم يتبّناه حDDتى العديDDد من الالهوتDDيين.
ومع ذلك، فإن المسDDيح، دون كDDل هDDؤالء السياسDDيين، بقي  كقDDوة ال تمDوت، ألنDDه ببسDDاطة األصDDلح منهم

جميًعا.
نظرت إلى الناس وهم يصّلون ففكرت: هوذا المالئكة السDDاقطون! نظDDرت إليهم وهم يتشDDاجرون ببغٍض

ففكرت: هوذا الشياطين القائمون!
الحيوانات قاسية ولكنهDDا ليسDDت مبتذلDDة. ومDع ذلDك، فDDإن اإلنسDان يفوقهمDDا في القسDوة واالبتDDذال. إذا

جبرنا على اختيار احد الشّرين، يجب أن نفّضل القسوة على االبتذال. ا�
كل أيامنا هذه تفسدها ذكريات األمس وهمDوم الغDDد. وبالتDDالي فإننDDا نDنزع الفرديDDة عن أيامنDDا الحاضDDرة

ونفرغها ونحّطها حتى تصير مكان اجتماع ضبابي لألمس والغد.
من وجهة النظر المادية، فإن أعظم شيء في هذه الحيDDاة هDDو سDDرها. من وجهDDة النظDDر األخالقيDDة، فDDإن

أعظم شيء في اإلنسان هو التفسير المتفائل لهذا السر. ما من تفاؤل عاقل خارج المسيحية.
ال يمكن ألي إنسان أن يكون طاغية ما لم يكن عبدًا لبعض العيوب األخالقية.

ال يمكن ألمة أن تطغى على أمة أخرى ما لم تكن بعض األوهام تستبد بها من قبل.
 نصير للحريDDة في تDDاريخُأعظمهكذا سّمى نفَسه أنه أسير المسيح. بيشعر الذي  إال ّال أحد في العالم حر

بولس .،"البشرية:  " أسير يسوع المسيح

Source: The Agony of The Church. By The Rev. Nicholai Velimirovic, D.D. of St Savva's College, Belgrade. Student
Christian Movement. Printed in Great Britain by Turnbull & Spears, Edinburgh. 1917
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صالة للمصابين بالسرطان
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

ع القDDديس برثDDانيوس أسDDقف لمبسDDاكا بفضDDيلة وتقDوى عظيمDDتين، فوهبDDه اهلل أن يجDDري معجDزات DDّتمت
عديدة منها عالج جميع أنDواع األمDراض. كDان القDديس وديعDًا، صDبورًا، مضDيافًا، طويDل األنDاة، يشDجع
التائبين ويعاني مع الذين يعانون من كل مرض عضال. لهذا، من الصدف أن اليوم العالمي للسرطان هDDو
في الرابع من شباط فيما عيده في السابع من الشهر نفسه. القديس برثانيوس هو شفيع الDDذين يعDDانون
من السرطان. طبعًا كل القديسين يتشفعون حيث يسمح الرب، لكن بعض القديسDDين تكDDثر اسDDتجاباتهم

في حاالت محددة. 
الصالة التالية هي ألجل الذين يعDDانون من السDDرطان وهي موجهDDة إلى الDDرب يسDDوع وفي ختامهDDا يDDِرد

طلب شفاعة القديس برثانيوس. هذه الصالة أقّرها مجمع كنيسة اليونان.

أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، يا َمن ينتهDDر أرواح المDDرض ويغDDدق الصDDحة على الDDذين يDDدعونك بشDوق
القلِب واإليمان بك، استمْع لنا نحن الخطأة، الغارقين في حزن عميق وألم على آبائنDDا وإخوتنDDا وأوالدنDDا،
لموتهم الذي لم نستِطع تجّنبه، ومع أنه يدعونا جميًعا، إال أنهم اخُتطفوا من بيننا بقDDوة سDDوط السDDرطان

الرهيب، بعد مرض مؤلم ووقت قصير.
ه، واكشDْف لهم يا رب، بروحك المنير والمقّدس أرشDْد الDذين يسDDعون بدراسDDات العلم الطDبي إلبDDادة شDDرِّ
ا بشDDفاء DDًاهم جميعDDًا إيDDالدواء وطريقة الشفاء، وامنْح المتألمين القوَة والصبَر والراحَة في آالمهم، مكافئ
أرواحهم وأجسDDادهم، بشDDفاعات الفائقDDة البركDDات سDDيدتنا والDDدة اإللDDه العDDذراء مDDريم، الينبDDوع المفيض
الحيDDاة، الDDذي سDDكب مياهDDه في ملكDDة المDDدن على الDDذين كDDانوا مرضDDى بالسDDرطان فتDوقفت معانDDاتهم،
وبشفاعات أبينا القديس بارثينيوس أسقف المبساكا المجيد والصانع العجائب، والعادم الفضDDة الشDDهيد

العظيم المجيد الشافي بنداليمون وجميع قديسيك. آمين.

Source: Άγιος Παρθένιος επίσκοπος Λαμψάκου, προστάτις των καρκινοπαθών (Ευχή για τους καρκινοπαθείς).
Pemptousia.  7/2/2022.  https://www.pemptousia.gr/2022/02/agios-parthenios-episkopos-lampsakou-prostatis-
ton-karkinopathon/
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الفرق بين النظام النباتّي والصوم المسيحّي
القّديس تيخون الذي من موسكو

نقلتها إلى العربية الخورية جولي عطية عيسى

. وقDDد جسDDدانّيين م والنقد من قبDDل أشDDخاٍص  "لطالما تعّرض الصوم المسيحّي، وبأشكاٍل عديدة، للتهجُّ "

صارت هذه التهّجمات أشرس في وقٍت يسلك فيه الناس بحسب الجسد ويهتّمون بإرضائه. في أوقDDاٍت
كهذه، حيث الجسد سائٌد والروح ضعيف، صDDارت األصDDوات المدافعDDة عن الصDDوم نDDادرًة وخجولDDة. فمن
المسDّر أن نسDمع صDDوًتا يDدافع عن الصDوم، آٍت في أّيامنDDا من العDالم الDDدهرّي الDDذي ال يتنDDاغم في معظم
ار النبDاتّي، الDDذي نسDعد بDه إذا كDان النبDاتّيون DDّّدث عن التيDروحّي. نحن نتحDاألحيان مع عالم الكنيسة ال

أنفسهم لن يسمحوا بحصول عدٍد من العيوب واألخطاء.
ُيقصد بالتّيار النباتّي تلك الحركة في المجتمع الحديث التي تسمح بأكل األطعمة ذات المصDDدر النبDDاتّي،

ة [1]وال تسDDمح بDDاللحوم أو السDDمك DDّم النباتيDDأتي اسDDا يDDمن هن ة –)  DDّوبالالتيني Vegetare. ( أي أن ينمDDو

يدافع النباتّيون عن تعليمهم مستندين إلى الحجج اآلتية:
اب،من وجهة نظر علم التشريح: ينتمي اإلنسان إلى فئة العواشب، وليس إلى آكالت اللحومDDواألعش 

وال إلى آكالت اللحوم.
،رورّيةDDة الض DDّر الغذائيDDع العناصDDة على جمي DDّمن وجهة نظر الكيمياء العضوّية: تحتوي األغذية النباتي

ويمكنها أن تدعم قّوة اإلنسان وصّحته تماًما مثل األطعمة المختلطة، أي اللحوم والخضروات.
 من وجهة نظر علم وظائف األعضاء(PhysiologyبرDهولٍة أكDة بس Dّيجري امتصاص األطعمة النباتي :)

من اللحوم.
ذاءDDظ الغDDا يحفDDره، بينمDDر عم ّDDان وُتقصDDد اإلنسDDا في جسDDًوم التهابDDّبب اللحDDمن وجهة نظر الطّب: تس

النباتّي جسده ويطيل عمره.
.من وجهة نظر االقتصاد: األغذية النباتّية أقّل كلفًة من اللحوم
ان، في حينDDولدينا أخيًرا الجانب األخالقّي: يتعارض قتل الحيوانات مع الحّس األخالقّي لدى اإلنس

أّن النباتّية تجلب السالم إلى العالم وإلى حياة اإلنسان وإلى عالقته بالحيوانات.
على يDDد بيثDDاغوراس )جDDرى التعبDDير عن بعض هDDذه األسDDباب في العDDالم الوثDDنّي في العصDDر القDDديم 

. ثّم غالًبا مDا تكDّررت في العDالم المسDيحّي، ولكّن الDذين كّرروهDا كDانوا بوذا ((وأفالطون وساكيا موني  (

ا DDًترا، والحقDDر في إنكلDDع عشDDأشخاًصا محّددين لم يكّونوا المجتمع كّله. فقط خالل منتصف القرن التاس
ة تنمDDو، DDّارات النباتي DDّدأت التيDDٍذ، بDDاتّي. ومنذئDDام النبDDع النظDDٌة تتبDDفي بلداٍن أخرى، ظهرت مجتمعاٌت كامل
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ويمكنكم أن تجدوا أتباعها أكDDثر وأكDDثر، وهم ينشDDرون آراءهم بحمDDاٍس ويسDDعون لتنفيDDذها. في أوروبDDا
يوجد نحو  ر الطعDDام30)الغربّية، ثّمة العديد من المطاعم النباتّية  َّDDحيث يحض ، ( مطعًما في لندن وحدها

ة DDّل النباتيDDُة األكDDا أنظمDDرض فيهDDمن النبات حصًرا. وقد ُنشرت كتب طبٍخ تتكّلم على المطبخ النباتّي، ُتع
ا أتبDDاٌع للنظDDام النبDDاتّي، من بينهم الكDDاتب800مع وصفاِت تحضير أكثر من  ًDDدينا أيضDDيا، لDDطبق. في روس 

الشهير ليو تولستوي.
ُل إليDه في النهايDDة، سDواء[2]للنظام النبDاتّي مسDتقبٌل عظيٌم محتمل ِDون، سَتصDا يقولDرّية، كمDألّن البش ،

أرادت ذلك أم ال. هناك بالفعل شحٌّ ملحوٌظ في الماشية في بعض الدول األوروبّية، وفي آسيا مDDا عDDادت
ٍة في البلدان ذات الكثافة السكانّية العالية، مثل الصين واليابان. لDذلك، لن يكDون موجودًة تقريًبا، بخاصَّ
هناك المزيد من الماشية في المستقبل؛ إًذا لن يكون هناك لحوم. وإذا كان األمر كذلك، فإّن النباتّية تقّدم
من خالل أتباعها خدمة، وهي ابتكار طرائق إلعداد األطعمة، وإدخال طريقة حياٍة ينبغي لجميDع النDاس
نٌة ال شDDّك فيهDDا، َDDاعتمادها عاجاًل أم آجاًل. وإلى جانب هذه الخدمة التي فيها إشكالّية، ففي النباتّية حس

وهي مخاطبة عصرنا الُمدلَّل والمحّب للمتعة بدعوٍة ملّحٍة إلى االعتدال.
ألقوا نظرًة على حياتنا، على ما يحّفز غالبّية الناس في عالمنا. اسDDألوا أنفسDDكم مDDا هي "يقول تولستوي: 

ة وإظهDDار DDّا الحقيقيDDاء اهتماماتنDDدنا إخفDDذين اعتDDالمصلحة الرئيسة لألغلبّية؟ قد يبدو لنا غريًبا، نحن ال
ة النDاس في عصDرنا هDو متعDة الطعDام وإرضDاء DDّرئيس لغالبيDام الDطنعة، أّن االهتمDة والمصDتلك الخاطئ
الذوق. بدًءا بالفقراء ووصوالً إلى أغنى الطبقات في المجتمDDع، الشDDراهة هي باعتقDDادي الهDDدف الDDرئيس
والمتعة الرئيسDDة في حياتنDDا. العامDDل الفقDDير هDDو االسDDتثناء، فقDط بالدرجDDة الDDتي يمنعDDه فيهDDا فقDره من
االنغمDDاس في هDDذا الشDDغف. فمDDا إن يملDDك مDDا يكفي من الDDوقت والوسDDائل، سDDُيحاكي الطبقDDات العليDDا،
وُيحضر لنفسه ألذَّ األطعمة وأحالها... ثّم انظروا إلى حياة المتعّلمين، واستمعوا إلى محادثاتهم. يبDDدون
مشغولين تماًما بالموضوعات السامية التاليDDة: الفلسDDفة والعلم والفّن والشDDعر، فضDاًل عن توزيDDع الDDثروة،
ٍة كبDDيرة، هDDذا كلDDّه كذبDDة. فDDبين قيDDامهم بتلDDك DDّبة إلى أغلبيDDباب. لكن بالنسDDاس، وتعليم الشDDورفاهّية الن
-األمور، كّلهم يقومون بالعمل الفعلّي  اإلفطار والغداء، حّتى تمتلئ المعدة وال يعود بوسعهم أن يتناولوا

المزيد. إّن االهتمام الحّي والحقيقّي لألغلبّية هو الطعام. كيDDف نأكDDل، مDDاذا نأكDDل، مDDتى وأين. ال يحDDدث
ا كان نوعه، من دون طعام. يتظاهر الناس بأّن العشاء أو الطعام هو مسDDألٌة احتفاٌل أو فرٌح أو افتتاٌح، أيًّ
ال تعنيهم، لكّن هذا كذب. فقط حاولوا استبدال األطباق الفاخرة التي يتوّقعونها، لن أقول الخبز والمDDاء،
بالعصيدة والمعكرونة، وسDDترون العاصDDفة الDDتي سDDتثيرونها. بDDات من الواضDDح أنDDّه حين يجتمDDع هDDؤالء

. [3]"األشخاص، فاهتمامهم األساسّي ليس ما يحاولون تقديمه، بل هو الطعام
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ا قDدٌر كبDDيٌر من الحقيقDDة. ًDه أيضDة، ولكن فيDوٌع من المبالغDه نDDديث فيDبالطبع، هذا الوصف للمجتمع الح
ا. وإذا لذلك، فإّن دعوة النباتّيين الملّحة إلى االعتدال، وإلى حّد المDDرء من رغباتDDه، هي أمDDٌر مناسDDٌب جDDدًّ
ار النبDDاتّي. إاّل أّن النجDDاح في كثDDيٍر DDّاجح للتيDDاقتصروا على هذه الدعوة، فال يسعنا إاّل أن نفرح بالنمّو الن
من األحيان يجعل الرأس يدور وينفخ اإلنسان. وهذا ما يحدث مDع أتبDاع النظDام النبDاتّي: فُهم ينسDبون
إليه ما ال يوجد فيه، وما ال يمكنه أن يمتلكه. يعتقد النباتّيون أّنه لو كان الناس ال يDDأكلون اللحDDوم، لكDDان
ة DDّول كيفيDDااًل حDDا مثDDذي أعطانDDون الDDة. حّتى أفالطDDترٍة طويلDDذ فDDالم منDDيطر على العDDالنعيم التاّم قد س
ة في مجDDاالت الحيDDاة DDّير منطقيDDرارات غDDذ قDDامية، اّتخDDور السDDا من األمDDار وغيرهDDذكاٍء باألفكDDالتفكير ب
، قائاًل إّن أصل الظلم ومصدر الحDDروب والشDDرور حول الجمهورية "الحكومّية واالجتماعّية، في حواره  "

ة النيئDDة، بDDل يتنDDاولون DDّة النباتيDDيط وباألطعمDDاألخرى يتمّثل في أّن الناس ال يكتفون بأسلوب عيٍش بس
ة[4]اللحوم. DDّد المعموديDDوفي كتابات مدافٍع آخر عن النباتّية، ولكّنه هذه المّرة مسيحيٌّ من أتباع تجدي 

إذا 1703)وهو توماس تريون  "، نجده يقول:   الناس عن قتDDالهم، عن القمDDع ومDDا يمكّنهم من ذلDDكتوّقف(
عن قتل الحيوانات واستخدام دمائهم ولحDDومهم كغDDذاء  فبعDDد مDDّدٍة وجDDيزة،–-وما يشّجعهم على ذلك 

ا... DDًا تمامDDذه كّلهDDتختفي هDDسيضعف قتلهم لبعض وخالفاتهم الشيطانّية والقسوة في ما بينهم، ورّبما س
حينئDDٍذ سDDيتوّقف البغض، ولن ُيسDDمع بعDDد اآلن أنين النDDاس أو الحيوانDDات المثDDير للشDDفقة. ثّم لن تعDDود
موجودًة أنهاُر الدم المتدّفقة من الذبائح، أو رائحة أسواق اللحوم، أو الجDDّزارون الملّطخDDون بالDDدماء، أو
ة DDّات الحديديDDتختفي البّوابDDة، وسDDة الكريهDDرعد المدافع، أو حرق المدن. ستختفي السجون ذات الرائح
التي يقبDع خلفهDDا الرجDDال بعيDDًدا عن زوجDاتهم وأطفDDالهم، وسينتشDDر الهDDواء النقّي، ولن نسDمع صDرخات
أولئك الذين يستجدون الطعام أو المالبس. لن تعDDود المتDDاعب موجDDودة، وال االختراعDDات المDDاكرة الDDتي
تدّمر في يوٍم واحDDٍد مDDا ابتكDDره اآلالف من النDDاس بجهDDٍد كبDDير، وال الشDDتم الDDرهيب، وال الكالم الفDDّظ. لن
يكون هناك تعذيٌب غير ضرورّي للحيوانات التي لديها أعماٌل تفوق قدرتها، وال إفساٌد للعذارى. لن يكون
هناك تأجيٌر لألراضDي والمDزارع بأسDDعاٍر باهظDDٍة ُتجDبر المسDDتأجر على إرهDDاق نفسDDه وخَدمDDه وحيواناتDه
ن هم فDوق تقريًبا حّتى الموت، ومع ذلك يظلُّ قابًعا في ديوٍن غير مدفوعة. لن يكون هنDاك اضDطهاٌد ممَّ
ة والشDراهة. سDيتوّقف أنين الجDرحى. لن تكDون DDّاب الرفاهيDبب غيDنحو األدنى منهم؛ ال حاجة لذلك بس
هة أو المكسDDورة. هناك حاجٌة للمسDDعفين إلزالDDة الرصDDاص من الجثث، وبDDتر الDDذراَعين والسDDاَقين المشDDوَّ
، فضDDاًل عن مثDDل الجDDذام أو السDDل (سيتوّقف الصراخ واألنين من مDDرض النقDDرس أو األمDDراض األخDDرى  (

أمراض الشيخوخة. وسDDيتوّقف األطفDDال عن أن يكونDDوا ضDDحايا آلالٍم ال حصDDر لهDDا، وسDDيكونون بصDDّحٍة
. [5]"جّيدٍة مثل الحمالن أو العجول أو صغار الحيوانات األخرى التي لن تعرف المرض
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ف DDّط أن نتوقDDا فقDDه: علينDDّك كلDDق ذلDDانظروا الصورة الجّذابة التي يرسمها النباتّيون، ومدى سهولة تحقي
عن أكل اللحوم، وستكون جّنٌة حقيقّيٌة على األرض، حياٌة خاليٌة من المتاعب واألحزان.

نة بألوان قوس قزح. على الDDرغم من أّنهم يDDّدعون أّن ا في جدوى أحالم النباتّيين الملوَّ إاّل أّننا نشكُّ جّديًّ
، "نظامهم يضرب جذور الشّر وَيِعُد بفوائد ليست طوباوّية  فإّن األرض لن تصبح فردوًسا أو ملكوت[6]"

اهلل بمجّرد توّقف الناس عن أكل اللحوم، ألّن ملكوت اهلل، بحسب كلمات الرسول بولس الحكيمDDة، ليس
روميDة  (. لطالمDا ابتعDدت التعDاليمD:17 14)طعاًما وشDراًبا، بDل هDو بDرٌّ وسDالٌم وفDرٌح في الDروح القDدس 

ز DDّا تميDDة، من حيث أّنهDDالمسيحّية عن روح أحالم اليقظة. وهي تختلف عن النظرّيات الطوباوية المتنّوع
ه التعDDاليم المسDDيحّية تطلُّعDDات البشDDر نحDDو الهDDدف DDّا توجDDع. وبينمDDة والواق DDّرق بين المثاليDDوٍح الفDDبوض
ا عن الواقDDع. وفي هDDذا الواقDDع، من DDًل مطلقDDه ال تغفDDوقت نفسDDا في الDDالّي، فإّنهDDو مثDDا هDDود في مDDالموج
ا حيDDاة اإلنسDDان على األرض؛ DDًّمم دائمDDالمستحيل تحقيق السعادة المثالّية. فالرغبة واأللم والمعارك ستس
سDDيكونون زمالؤنDDا المسDDافرون معنDDا في الحالDDة الراهنDDة، ألّن أسDDباب هDDذه المظDDاهر المؤسDDفة ليسDDت
ة، تتعلDّق بالحالDة الخاطئDة للطبيعDة البشDرّية الDتي DDّخارجّية، وليست عرضّية وعابرة، بل عميقة وداخلي
أفسدتها الخطيئة. ما دامت هذه الحالة مستمّرة في الطبيعDDة البشDرّية، ومDا دامت الظDDروف الشDاّذة في
حياتنا لم تتغّير من الجذور، وما دمنا لم نستعد عالقتنا الصحيحة باهلل وبأنفسنا وبالعالم الخDDارجي؛ أي
ة، ولم تنكشDف للبشDر السDماُء الجديDدة Dّدة األبديDما دامت الحياة الحاضرة لم تتحّول إلى الحياة الجدي

راجع  ا عDDوٌزDD:13 3 بطرس 2)واألرُض الجديدة التي يسكن فيها البّر  DDًيكون دائمDDك الحين، سDDحّتى ذل  - )
وفقDDٌر وأحDDزاٌن ومDDرض. وبمDDا أّن جDDذور هDDذه المشDDكالت كّلهDDا هي أعمDDق بكثDDير ممDDا يتخّيلDDه النبDDاتّيون
ا -والحDDالمون اآلخDDرون مثلهم، فال يمكن للوسDDائل الDDتي يقDDّدمونها أن تعDDالج الشDDّر  فهي صDDغيرٌة جDDدًّ

وسطحّيٌة وغير مهّمٍة لذلك.
من الصحيح أّن االمتناع عن تناول الطعام بعاّمة، وأيًضا عن اللحوم، يساعد في كبح أهوائنDDا وشDDهواتنا
ًة عظيمDDة، ويسDDاعد على تحريرهDDا من سDDيادة الجسDDد وإخضDDاعها لسDDيادة DDّنا خفDDدّية، ويمنح نفسDDالجس
الروح. ولكن سيكون من الخطأ أن نعتبر الصوم الجسدّي أساَس األخالق، وأن نزيDDل منDDه جميDDع صDDفاته
ة في حDDّد ذاتهDDا تجلب الكثDDير من DDّة النباتيDDاألطعم ة الرفيعDDة، وأن نفكDDّر مDDع النبDDاتّيين بDDأّن  DDّاألخالقي"

. ا أنDDّه ال يحتقDDر الصDDوم،[7]"الفضائل DDًرف طبعDDذي نعDDيانوس، الDDا كاس DDّّديس يوحنDDك التقّي القDDإّن الناس 
والذي، بحسب القّديس يوحّنا الذهبّي الفم، كان المالئكDDة أنفسDDهم يبتهجDDون بDه عنDدما كDانوا يDرون مDا
الجسDDدّي وحDDده. فهDDو ليس نحن ال نضDDع رجاءنDDا في الصDDوم  (يأكل، قال بعكس النبDDاتّيين وأحالمهم:  ( "

خيًرا وال ضرورًة في حّد ذاته. إّنه مفيٌد الكتساب نقاوة القلب والجسد، فبإماتة شDDوكة الجسDDد يكتسDDب
ا إذا تّم االلDتزام بDه في غDير وقتDه Dًروح أحيانDيًرا على الDبح خطDاإلنسان سالَم النفس. ولكّن الصوم يص
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المناسب. وعلينا أن نجتهد حّتى نكتسب، بواسطة الصوم، الفضائل الDDتي تبDDني الصDDالح الحقيقّي، ال أن
ُنعمل الفضائل في الصوم فقط. وهكذا، فإّن فائDدة تطويDDع الجسDDد والصDوم الDDذي يشDDفي، هي اكتسDDابنا

. [8]"المحّبة بواسطته، المحّبة التي تنبع صالًحا دائًما وثابًتا
ة، وعليDDه أن DDّارة والعفDDائل الطهDDاب فضDDهذا يعني أّن صوم الجسد هو مجّرد وسيلٍة ومساعٍد على اكتس
-يكون مّتحًدا بالصوم الروحّي  االمتناع عن األهواء والرذائDDل، واالبتعDDاد عن األفكDDار واألفعDDال السDDّيئة.

ة حDDول ذلDDك، ألنDDّه من الصDDعب DDّفمن دون ذلك، ال يكفي الصوم للخالص. لن نضع قائمًة بالكتابات اآلبائي
اك يّتفقDDون في تعDDاليمهم على أّن الصDDوم الحقيقّي ّDDاء والنسDDاحتواء ما ال يمكن احتواؤه  فجميع اآلب- " "

زة للقDDّديس مكDDاريوس DDٍّة ممي ّDDك، بقصDDدالً من ذلDDهد، بDDّر. سنستشDDخص عن الشDDع الشDDيحدث عندما يمتن
ال أستطيع أن أتغّلب عليك يDDا مكDDاريوس. كDّل مDDا تفعلDDه، أفعلDDه "الكبير. قال له المجّرب نفسه ذات مّرة: 

، مDDا هDDو؟  . "أيًضا. أنت تصوم، وأنا ال آكل مطلًقا. أنت تسهر، وأنا ال أنام. لديك شيٌء واحٌد فقط يغلبني " "

. ، هذا هو السبب في أّنني ال أستطيع أن أغلبك التواضع "سأله مكاريوس. أجابه الشيطان:  "  من هذا[9]"
نرى أّنه يجب علينا أاّل نعّلق آمالنا كّلها على صوم الجسد.

اعتبر النّساك األتقيDDاء أّن صDDيام الجسDDد وحDDده غDDير كDDاٍف للخالص، كمDDا أّنهم لم يفرضDDوا صDDومهم على
من ؛ ألنDDّه كمDDا قDDال القDDديس نيلDDوس من سDDورا:  ون في كثDDيٍر من األحيDDان كمDDا يفعDDل النبDDاتيُّ "الجميDDع  ) (

المستحيل إخضاع الكائنات البشDرّية كّلهDا لقاعDدٍة واحDدة: األجسDام المختلفDة لهDا قDوى مختلفDة، مثDل
. رون فقDDط باالعتDDدال في الطعDDام والشDDراب،[10]"النُّحاس والحديDDد مقارنDDًة بالشDDمع ّDDانوا يبشDDا كDDفبينم 

يجب "وكانوا يمتنعون عن اللحوم، لم يمنعوا اآلخرين عن أكل اللحDDوم بين حيٍن وآخDDر. كDDانوا يقولDDون: 

، غير واضعين جانبDDًا أيَّ شDDيء، كمDDا يفعDDل الهراطقDDة الDDذين يرفضDDون على "أن نشارك الجميع لمجد اهلل

ا. علينا أن نأكل جميDع األطعمDة الDتي لDدينا، حّتى تلDك الحلDوة، نحٍو غير منطقّي ما خلقه اهلل حسًنا جدًّ
 فنحن ال نختار أنواًعا معّينة من األطعمة ونرفض أخرى، لكي–بكمّياٍت صغيرة. هذا هو منطق الحكماء 

.[11]"نشكر اهلل ونحفظ نفوسDDنا من الغDDرور. وهكDDذا نتجّنب الكبريDDاء وال نسDDتهين بمDDا خلقDDه اهلل خDDيًرا
العقDDل على الهDDامش، هم أنDاٌس "هؤالء الذين يحصرون أنفسهم في مDاّدة الطعDام والشDراب، تDDاركين  "

زين يتحّمسون للصوم وألعمDDال القّديسDDين . هؤالء األشخاص غير المميِّ فاقدي التمييز Dوصفهم اآلباء ب" "

بمنطٍق ونوايا خاطئة، ويعتقدون أّنهم يجتDDازون اختبDDار الفضDDيلة. في هDDذه األثنDDاء، يDDراقبهم الشDDيطان
كالفريسة، ويلقي فيهم بDDذرة التفDDاخر بأنفسDDهم. ومنهDDا يولDDد الفّريسDDّي الDDداخلّي فيهم وينمDو، فيجعلهم
يستسلمون للكبرياء الكامل. ألّنه ليس هناك ما يثير الكبرياء بسهولٍة كالضمير والعقل الذي يعDDرف مزايDDا

. يتوّجه األب إيسDDيذوروس إلى هDDذا النDDوع من األشDDخاص[12]"الشخص العديدة، ويعيش مّتكاًل عليها
ا. وإذا أصDبحَت مغDروًرا بسDبب ذلDDك، فمن األفضDDل لDDك أن تأكDل ال تفتخر إذا كنَت تجاهDDد نسDDكيًّ "قائاًل: 
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. حّتى إّن آبDDاء مجمDDع ا مثDDل االفتخDDار بDDالنفس واالزدراء بDDاآلخرين "اللحوم، ألّن أكل اللحDDوم ليس ضDDارًّ

. باستثناء الدم وذبائح األوثان الذين يدينون َمن يأكل اللحوم باحتراٍم وإيمان  ("غنغرا فرزوا أولئك  ( "

هذه هي نظرة الكنيسة المقّدسة في ما يتعّلق بأكDDل اللحDDوم، وهي بالفعDDل نظDDرٌة حكيمDDٌة. في قوانينهDDا،
وبعكس النباتّيين الحDDالمين، تعDDرف الكنيسDDة أّنهDDا ال تتعDDاطى مDDع أشDDخاٍص مجDDّردين أو بال هDDوى أو بال
جسد، بل مع كائناٍت بشرّيٍة حّيٍة تحمل جسًدا، أشخاٍص لديهم احتياجاتهم ومتطّلباتهم ونقاط ضDDعفهم.
اٍك ّDDٌة عن نسDDتتعامل معهم الكنيسة، على غرار مؤّسسها اإللهّي، بقدٍر كبير من العطف والرحمة. لدينا أمثل

يعرفDDون ضDDعف–عظمDDاء ورجDDاٍل قّديسDDين  "هم أفضDDل المعبDDّرين عن وجهDDات النظDDر الكنسDDّية، وهم 

ا غDDير مناسDDب في أثنDDاء الصDDوم ، وليس ذلDDك–"اإلنسان DDًطعام " لم ينتقدوا أولئك الذين كانوا يDDأكلون  "

القليل من هذا الطعام. "فحسب، بل كانوا يأكلون هم أيًضا  "

 في ديDDر زادونسDDك، زار مDDّرًة يDDوم الجمعDDة من األسDDبوعمعDDتزالًفالقّديس تيخون من زادونسك، لّما كان 
دعى DDُيٌف يDDير ضDDذا األخDDد هDDان عنDDانيس. كDDكيم األب ميتروفDDراهب باإلسDDالسادس من الصوم الكبير، ال
قوزما ستودينيكين، وهو من إيليتز، وقد أحّبه القّديس لحياته التقّية. حDDدث في ذلDDك اليDDوم أّن صDDّياًدا
كان يعرفه األب ميتروفانيس، أحضر له سمكة شّبوٍط من أجل أحد الشDDعانين. وبمDDا أّن الضDDيف لم يكن
سيبقى في الدير حّتى أحد الشعانين، فقد طبخ األب سمك الشّبوط في ذلDDك اليDDوم مDDع الحسDDاء. وجDDد
القّديس تيخون األب ميتروفانيس وضيَفه يأكالن. فارتعب األب من هذه الزيارة غDDير المتوّقعDDة، إذ عDDّد
نفسه مذنًبا ألّنه خالف الصيام، وسقط عند قَدمي القّديس تيخون طالًبا منه المغفرة. ولكّن هDذا األخDير،
اجلسDDا، أنDDا أعرفكمDDا؛ المحبDDّة أعظم من "إذ كان يعلم أّية حياٍة صارمٍة كان يعيشها صDDديقاه، قDDال لهمDDا: 

. وجلس هو نفسه إلى الطاولة، وأكل بضع مالعق من حساء السمك، وسكبه لهما. ُذهل صDDديقاه "الصيام

من هذا العطف واللطف. فُهما كانا يعلمان أّن رئيس الكهنة القّديس تيخون من زادونسك لم يكن يتناول
. [13]حّتى الزيت، في أّيام االثنين واألربعاء والجمعة، فما بالك بالسمك

َد بموهبDة عمDDل المعجDزات، حّتى في حياتDDه، وهDو DDّذي تمجDDوثّمة قّصٌة أخرى عن أحد النّساك األتقياء ال
القّديس سبيريدون القبرصّي. تروي القّصة كيف جاء شخٌص مسافٌر إليه في بداية الصوم الكبير، عندما
ا، ويتنDDاولون الطعDDام فقDDط في كان القّديس وأفراد أسرته يحافظون، وفًقا للعادة، على صوٍم صارٍم جDDدًّ
ا، طلب أياٍم معّينة، فال يأكلون شيًئا في األّيام األخرى. ولما رأى القDDّديس سDDبيريدون المسDDافَر تعبDDًا جDDدًّ
من ابنته أن تقّدم له شيًئا يأكله. أجابته أّنه ال خبز ودقيق لديهم، إذ ال يوجDDد سDDبٌب لالحتفDDاظ بهمDDا في
ديس واسDDتغفر، وطلب من ابنتDDه أن تقلي بعض لحم الخDDنزير المملَّح الموجDDود في DDّّلى القDDوم. فصDDالص
المنزل. وبعد تحضيرها إّياه، أجلس القّديس سبيريدون المسافَر بجانبه، وبدأ يأكل اللحم ويقنDDع ضDDيفه
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ولكن ال "بأن يفعل الشيء نفسه. عندما رفض هDDذا األخDDير واصDDًفا نفسDDه بالمسDDيحّي، قDDال لDDه القDDّديس: 

تيطس  كلُّ شيٍء طاهٌر للطاهرين  )داعي ألن ترفض ألّن كلمة اهلل تقول:  ' '1 :15.")[14]
ال نعرف إذا كان النباتّيون يعلمون بهذه الحوادث، أو كيف سَيرونها. قد يبDDدو هDDؤالء الرجDDال القّديسDDون

)ضعفاء من وجهة نظٍر نباتّية. إاّل أّن بولس الرسول، في رسالته إلى أهDDل روميDDة  " "14 DD:2انتDDحيث ك ،)
تجري نقاشاٌت حول ما إذا كان يجب أكل اللحوم أو الخضار، يدعو بالضعفاء أولئك الذين يعتDDبرون أنDDّه
كمDDا )ال يجوز للمسيحّيين سوى أكل الخضار  والذين يرون أّن أكل اللحوم أمٌر غDDير أخالقّي وإجDDرامّي  -

. (يراه النباتّيون في أّيامنا

إلى "بالفعل، شخٌص مثل هؤالء هو مسيحيٌّ ضعيف  مستعّد، على حّد قول بولس الرسول، إلى العودة  -

غالطية  )األركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن ُتستعبدوا لها من جديد  "4 DD:9خصDDيعتقد هذا الش .)
اDD:8 8 كو 1)أّن الطعام في حّد ذاته يمكن أن يقّربنا إلى اهلل  (، وكأّن ملكوت اهلل طعاٌم وشراٌب وليس بDDرًّ
راجع رومية  روميDDة DD:17 14)وسالًما وفرًحا في الروح القدس  كّل شيٍء طDDاهر  )؛ ينسى أّن  " " )14 DD:20،  �)

كّل خليقة اهلل جّيدة، وال ُيرفض شيٌء إذا ا�خذ مع الشكر  )وأّن  " (. لذلك، ليس من المستنكرD:4  4 تي 1"
سDDة. عنDDدما أتى الجنس البشDDرّي إلى ام الDDتي تسDDمح بDDه فيهDDا الكنيسDDة المقدَّ DDّك األيDDوم في تلDDل اللحDDأك

تكDDوين  (. ولكن عنDDدما أضDDرَّ اإلنسDDان طبيعتDDهDD:29 1)الوجود، أمَر اهلل اإلنسان أن يأكل البذور والفواكDDه 
ة غDDير كافيDDٍة للجنس البشDDرّي. ونعلم من DDّة النباتيDDن أنَّ األطعم بالخطيئة، وجلَب اللعنة على األرض، تDDبيَّ
الكتاب المقّدس أّنه بعد الطوفان، أعطى اهلل للناس الحيوانات والطيور واألسDDماك، كطعDDاٍم يأكلونDDه مDDع

تكوين  . فهDDو إًذا ال[15](. وهذا يعني أّن اسDDتخدام اللحDDوم سDDمح بDDه اهلل نفسهDD:3 9)األعشاب الخضراء 
يحتوي على أّي تناقٍض أو ال أخالقّية.

بحسDDب قDDول النبDDاتّيين، عنDDدما يقتDDل اإلنسDDان الحيوانDDات من أجDDل الطعDDام، هDDو ينتهDDك مبDDادئ العDDدل
والرحمDDة بالحيوانDDات. إنDDّه يحDDرمهم من الحيDDاة الDDتي لم يمنحهDDا اإلنسDDان لهم، ويسDDّبب لهم مثDDل هDDذه
المعاناة الرهيبة، حّتى إّن األشخاص المعتادين رؤيتها ُيصابون هم أيًضا بالغثيDDان عنDDدما يDDرون العDDذاب

 نجد صفحاٍت كاملة مكّرسًة للوصف التصDDويرّي[16]الذي تعانيه الحيوانات. في كتابات بعض النباتّيين،
ِهم الDDذي ال–للعذاب القاسي الذي ُيلحقه اإلنسان بالحيوانات  النَّ ِره المحّب للمتعة و الشَّ " ذلك اإلنسان  " "

ا رصDDيًنا DDًل طابعDDا، ولكن فقط إذا كان يحم . الرحمة هي بالطبع شعوٌر موّقٌر جدًّ الجاّلد الشّرير "يشبع و " "

ا. تجد سّيداٍت ُيغمى عليهنَّ عند إنجاب كلبة، وال يبالين بدموع اإلنسDDان. ا، ال طابًعا كاذًبا وعاطفيًّ وصحيًّ
ا وصDDحيًحا؟ أو َمن يوافDDق مDDع الهنDDدوس الDDذين أقDDاموا من الDDذي يعتDDبر شDDعوَر الرحمDDة هDDذا صDDحيًّ
من الطبقDDات الDDدنيا بDDالموت في [مستشفيات للدجاج والحمام، بينما يسمحون في الوقت نفسه آلالف  [
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ة ون محبَّ DDّأثناء فترات الجفاف، ألّنهم ال يسمحون لهم باستخدام المياه من آبار الطبقات العليا.  إّنهم ينم
الحيوانات والتعاطف معها على حساب الناس، ويضّرون بهؤالء.

، مبDDادئهم السDDامية الداعيDDة إلى الرحمDDة بالحيوانDDات "إّن النباتّيين يبتهجDDون بديانDDة الهنDDدوس بسDDبب  "

تجDDاوزوا الحDDدود في دفDDاعهم "ولكّن ديانتهم فيها عدم كفاية، ما هو موجوٌد أيًضا لدى النبDDاتّيين. لقDDد  "

ا مثDDل اإلنسDDان في المعDDنى[17]عن حقDDوق الحيوانDDات. يقDDول الكثDDير DDًات هي تمامDDالحيوان " منهم إّن 

، بدرجDDٍة أكDDبر ، وأحيانDDًا  ة DDّلديها العقل والمشاعر األخالقي ، ومثل اإلنسان تماًما،  "الجسدّي واألخالقّي " " " "

. الفهم والمشDDاعر والقDDدرات نفسDDها "لديها  ، لهDDا الحقDDوق[18]" الحيوانDDات هي من فئDDة البشDDر نفسDDها  " " "

. ، وبالتالي فإّن قتلهم هو قتل اإلخوة هم إخواننا  ، "نفسها في الحياة " " " "[19]
ولكن إذ يفكّر النباتّيون على هذا النحو، يعلنون أنفسهم دعاًة للماّدية التي ال تDDرى أيَّ فDDرٍق جDDوهرّي بين
اإلنسان والحيوان. لقد فقدت الماّدية منذ زمٍن طويٍل مصداقّيتها في نظر العDDالم العلمّي. ال يوجDDد عDDاِلٌم

[20]واحٌد جّديٌّ ونزيٌه يحاول اإلصرار على أّن عالم الحيوانات الداخلّي هو مثل عالم اإلنسان الداخلّي.
ة، وال يسDDعنا إال أن نأسDDف ألّن النبDDاتّيين، DDّاليم النباتيDDإّن هذه الميول الماّدية تلحق ضرًرا كبيًرا بنقاء التع
لون اسDDتخالص ّDDيح، يفضDDاليم المسDDروح تعDDسة وب بدالً من التبشير بأفكارهم بالتعاون مع الكنيسة المقدَّ

آرائهم من آبار التعاليم الباطلة، تلك اآلبار المظلمة.

فقط بعض النباتّيين يسمحون بالحليب والبيض في نظامهم الغذائّي.[ 1]
، وفي قDDاموس [ 2] النظام الغDDذائي واإلنسDDان "على سبيل المثال، األستاذ بيكيتوف في كتّيبه  "Brockhaus  and  Ephron،وعيDDالموس 

.691: 5العدد 
[3] ، أخالقيات الغذاء "الخطوة األولى في مقّدمة  " " " XXI-XXIII.

.27 ويليامز، أخالقيات الغذاء، [4]
.140 ، 138المرجع نفسه.  [5]
.280 المرجع نفسه. [6]
.215أخالقيات الطعام،  [ 7]
.78-77الحياة الرهبانية بحسب أقوال النّساك، الطبعة األولى ،  [8] بالروسي  ] [

.101المرجع نفسه ،  [9]
.68المرجع نفسه  [10]
.81 ، 69المرجع نفسه  [11]
.98المرجع نفسه  [12]
موسكو: [13] .167–165(، 1863) حياة القديس تيخون من زادونسك 
.11 سوزومين، تاريخ الكنيسة، الكتاب األول، الفصل [14]
أخالقيات الغذاء على ذلك قائاًل إّننDDا إذا حاولنDDا الDDدفاع عن تنDDاول اللحDDوم بنDDاًء على الكتDDاب المقDDدس،[15] " احتج ويليامز مؤلف كتاب  "

ص  (. لكن بالنسDبة إلى كDل شDDخص غDDير متحDDيز، من208)فسنضطر أيًضا إلى الDدفاع عن العبوديDة وتعDDّدد الزوجDDات والحDروب الهمجيDDة 
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الواضح أن هناك فرًقا جوهرًيا بين تناول اللحوم وتعّدد الزوجات على األقل؛ ويتبّين من الكتاب المقدس أّن اهلل أذن لألّول وباركه، ولكنDDه
سمح بالثاني لفترة فقط.

األساس العلمّي للنباتيين؛ أخالقيات الغذاء. [16]
على سبيل المثال، أوزوالد، وبنتام، ونيكلسون، وجليز، وميشل، وهولتز، وأخيًرا ويليامز مؤّلف أخالقيات الغذاء. [17]
أخالقيDDات يسأل أحد النباتّيين: [18] ا؟  DDة تماًمDDة أو خلقت مختلفDDر فانيDDانب البشDDات إلى جDDع الحيوانDDون أرواح جميDDل يمكن أن تكDDه( " "

. (الغذاء

كان اإلجهاض ال يزال مماثاًل لقتل الرّضع عندما كتب القديس تيخون هذا، ولكن لو كان يكتبه اآلن لكان بال شك ذكر كيف أّن العديد [19]
من المدافعين عن حقوق الحيوان ال يرون أّية مشكلة في اإلجهاض، ويشعرون بالتعاطف مع الحيوان أكثر من الجنين البشري. 

اهربوا من هذيان الفالسDDفة الكئيDDبين الDDذين ال [20] فالسفة أكدوا العكس، لكان القديس باسيليوس الكبير قد قال لمعاصريه:  "لو ُوجد  " "

يخجلون من اعتبار أرواحهم مثل روح الكلب، ويقولون عن أنفسهم إنهم كانوا ذات مرة أشجاًرا وأسماكًا من البحر. وعلى الDDرغم من أنDDني
. "لن أقول ما إذا كانوا أسماكًا أم ال، فإنني مستعد بكل جهدي ألوكّد أنهم عندما كتبوا ذلك، كانوا أسماكًا غبية
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ما هو ِذكر الموت وما الذي يعنيه بالنسبة لنا؟
األرشمندريت جورج كابسانيس

نقلته إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

إن ِذكر الموت ُيسDDاعدنا في التغلب على ذواتنDDا السDDابقة ألنDDه يجلب التواضDDع إلى نفوسDDنا. حين ننسDDى
يزيDDد غطرسDDتنا وجشDDعناالDDوهم الDDذي المDDوت نعDDاني من َوْهم أننDDا سDDنبقى على األرض إلى األبDDد، هDDذا 

وشDDهوانيتنا وميلنDDا السDDتغالل اآلخDDرين. يمنحنDDا ِذكDDُر المDDوت إحساسDDًا بمحDDدوديتنا هنDDا على األرض،
وبأهميِة أعمالنا وكلماتنا وأفكارنا لألبدية والحياِة بعد الموت. 

ذكر الموت على مواجهة هذه الحياة بجديٍة من وجهة نظر األبدية، فال نضّيُع (بهذه الطريقة، يساعُدنا  (

 بالعواقب. لذلك قال الفيلسوف اليونانيينُِمبالوأهماٍل غيَر يش طحياتنا على األرض بَعيِشها بإسراٍف و
" بعمٍق في الموِت، وهم أقلٌّ خوفًا منه من اآلخDDرينرونّيفك بحكمٍة، لونّيتأمذين ال"القديم سقراط بأن 

(Plato, Phaedo,  67eلالنصحنا القديس يوحنا (. يDDٍة لكي نتأمDDيرٍة ُمنتظمDDابر بوتDDذهبي الفم بزيارة المق
 اإلنسانية.الشؤونفي ُبطالن 

جميعنا نعلُم أننا بعد زيارة مقبرٍة نصبح أكثر تواضعًا وطيبًة وأقل تعلقًا بDDاألمور الماديDDة وأكDDثر انفتاحDDًا
على اهلل واآلخرين. 

إن ذكDر المDوِت، الDذي كتَب عنDه كثDيرًا القDديُس يوحنDا السDلمي وآبDاٌء آخDرون، ال يمتُّ بصDلٍة ألي حالDٍة
مَرضّيٍة أو عصبية أو حالِة اكتئDDاب. أيُّ شDيٍء من هDDذا القبيDDِل ال ينفDDُع النْفس ألنDه يجلب اليDأس ويجب

التغلب عليه بمؤازرة مرشٍد روحي.
 وروحية تجلب التواضع والسالم والفرح إلى النفس. إنDDه موهبDDة منمواهبية هو حالٌة عََوربذكُر الموِت 

اهلل وعلينا أن نطلبها منه.
كيف نتوّصل إلى ِذكر الموت؟

كلما تغلبنا على حياتنا األنانية وأحببنا اهلل أكثر، كلمDا فكرنDا بDِه أكDDثر. كبشDٍر، نحن نفكDDّر بمDا يهّمنDا وبمDا
 . حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك "ُنحب. الربُّ نفُسه قال:  "

دراسُة كلمة اهلل في الكتاب المقدس وآباِء الكنيسة، وُمالَزَمة أشDDخاٍص روحDDيين يحبDDّون اهلل، والصDDالُة
 اإللهية، واالشتراك باستحقاٍق في المناولة المقدسة، كلَمِدالخالحارة، واالشتراك المنتظم والمتواتر في 

.َتَذكَُّرههذا يزيُد محبة هلل في داخلنا، وبالتالي 
. الDDِذكُر المسDDتمر هلل يجلب ِذكDDُر اهلل أهم من التنفس "ينصحنا القDDديس غريغوريDDوس الالهDDوتي قDDائاًل:  "

السالم العميق والمحبة إلى الروح، حتى في أصعب ظروف الحياة.
16
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Source: Archimandrite Georgios Kapsanis, Abbot of the Holy Monastery of Gregoriou. “What is ‘remembrance of 
death’ and what does it mean for us?” Pemptousia. 12 January 2022. https://pemptousia.com/2022/01/what-is-
remembrance-of-death-and-what-does-it-mean-for-us/
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سالم هللا كنٌز عظيم
المتروبوليت أثناسيوس مطران ليماسول

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

 سالم اهلل في داخلنا، تقتنع أرواحنا بأن اهلل هDDو حقDDًا أبونDDا، وبأننDDا أوالد هDDذا اإللDDه القDDديرنقتنيعندما 
الذي يرعى خليقته ويحكمها. نشعر حينها بأننا لسنا في خطر وليس علينا أن نخاف شيئًا.

حين نكون في سالٍم مع اهلل، نكDون في سDDالٍم مDع اآلخDرين أيضDDًا. نتوقDDف عن رؤيDDة اآلخDرين كأعDDداٍء،
. بالنسDDبة إذا رأيت أخاك أو أختك فقد رأيت الDDرب إلهDDك "وعوضًا عن ذلك نرى فيهم إلَهنا:   لشDDعب اهلل،"

أي شعب اهلل بالشDDر فيكل إنساٍن حسٌن جدًا بمقدار ما صنع اهلُل الخالُق كل واحٍد، وال يفكرون  ( هو  ( " "

 بأن خليقة اهلِل،يقّرونقلوبهم، ألن الشر غير موجوٍد بالنسبة لهم. بالطبع، هم ليسوا ساذجين، ولكنهم ال 
ج، ذَّ ُDDعب اهلل حمقى وسDDأن شDDني بDDالمخلوقة على صورة إلهنا الصالح، شريرة وتتمنى لنا الشر. هذا ال يع
وهم ال يظنون أن ال شيء ُمطلقًا يهددهم، وبالتالي، ال يمكن أن تكون لديهم عالقات سيئة مع اآلخرين.

 بوجود اهلل، ال يخافون أحدًا أو شيئًا. سDDالم اهلل لDDه نتDDائج اجتماعيDDة مبهDDرة. حينموِقنونشعب اهلِل، ال
يDDزول الحسDDد والشDDك والخDDوف، فلَم ال نتحDDد بالمحبDDة بعضDDنا تجDDاه بعٍض في عائالتنDDا وفي حياتنDDا
اليومية؟ ولكْن إن لم يكن لدينا سالم اهلل، فإننا نحسُد بعَضنا ونخاف من بعضنا، ونتصرف بروح الشDDك
وفقداِن سالم اهلل. إننا واقعون تحت ضغط الشر الساكِن فينا، ألننا، إْذ نحن محرومون من نعمة اهلل، لم
نقم من تحت حجاب الشر الذي يغطي العالم. لذلك فإنه من الطبيعي أن نخاف، ال ِمن إخوتنDDا وأخواتنDDا
دون من كل شيء. غالبًا ما والناس اآلخرين فحسب، بل من محيطنا المباشر أيضًا. نشعر حينها بأننا مهدَّ
نشعر بأنَّ ال رغبة لنا في أن نكون غير محميين أمام اآلخرين، ألننا ال نعرف ما الذي يمكن أن يحدث في

حالٍة كهذه، وال نملك سالمًا في أرواحنا.
ولكنَّ السالم الذي مصدره اهلل ينتشر في كل مكاٍن عبر البيئة المحيطة. لذلك فإن شعب اهلل يمكنهم أن
يقيموا في أي مكاٍن، وُيصاِدقوا الخليقة بأكملها، ويعيشوا بسالٍم معها. عDDاش العديDDد من القديسDDين مDDع
الحيوانات البرية. عاش القديس جراسيموس مع أسٍد عند نهر األردن، وعاش القDDديس باييسDDيوس مDDع
الحيوانات البرية، ألنه مثل بقية القديسين، كDDان متصDDالحًا مDع اهلل. أقDDام القDDديس باييسDDيوس في واٍد،

 في الجبل المقدس متشابهة. لكنه لم يشDDعر بDDأي خDDوٍف هنDDاك. كDDان كDDلاألساقيطفي مكاٍن مريٍع، وكلُّ 
شيء حوله آمنًا ورائعًا جدًا حتى أنه شعر بأنDDه يسDDكن في أكDDثر مكDDاٍن ُمفDDِرٍح على وجDDه األرض. اليDDوم،

يمكننا العيش في مدينٍة مع الكثير من الناس ومع ذلك نشعر بالخوف، ألننا فقدنا سالم اهلل.
لذلك، فإن هذا السالم الُمعطى لإلنسان من خالل عمليٍة معينة، يDDؤثر في حياتنDDا بأكملهDDا، وهDDو ملمDDوس
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وحقيقي وُمطلق. الكنيسة ُتعطي هذه الخبرة. ولكْن كيف يحدث هذا عمليًا؟  هل يمكن للناس العائشين
في عالمنا، الذين يحيون حياتهم اليومية بكل مشاكلها وأخطارهDDا، أن يختDDبروا سDDالم اهلل ومواهبDDه إذا

كان كل ذلك متوفرًا لفئة واحدٍة معّينٍة فقط؟ 
ولكن المسيح دعانا جميعنا إليه وقّدم نفسه لنا جميعDDًا في الكنيسDDة. جميعنDDا أبنDDاء الكنيسDDة أّمنDDا، الDDتي
صنعها اهلل وأغناها بالمواهب التي جلبها بتجسده وبانحدار الروح القدس. لذلك يمكننا جميعًا االشتراك
المجد هلل في العلى وعلى األرض السالم... قد تم "في خبرة سالم اهلل. وبالتالي، فإن تسبحة المالئكة:  "

تأكيدها وأصبحت حقيقًة في قلوبنا وتظلُّ كذلك. ال ينظر المسيح إلى الناس كجموٍع. يرى كDDل شDDخٍص
على أنه فريٌد، ويشفي كاًل منا بشكٍل منفرد، ويحفظ شخصية كل واحٍد منهDا. ال يجعلنDا كلنDا متمDاثلين.
إن ضDDمان الحريDDة واحترامهDDا ُيظهDDران بDDأن سDDالم اهلل يتحقDDق في كDDل واحDDٍد منDDا على حDDدة، ويمنُحنDDا

الطريق للقاء المسيح.
لقد أظهر لنا القديسون أنفسهم أن هذا السالم موجوٌد على األرض وهو معروض وُمقّدم لنا. حين تنفتح
قلوبنا للنعمة، تتواصل معها وترتفع فوق أحداث هذا العالم. عندما يدخل الناس حقيقDDًة إلى منDDاخ هDDذه
العالقة مع اهلل، يولد داخلهم رجاء غير متزعزع بمحبDDة اهلل. ال يعDDيرون انتباهDDًا إلى واقDDِع خطايDDاهم أو

سقطاتهم أو أمراضهم، بل يختبرون فرح الرجاء.
يوحنDDا متDDاٌحإن سالم اهلل  تعDDال وانظDDر  ) لكDل واحDDٍد منDDا ويمكننDDا التمتDDع بDDه.  " ( ، يقDDول المسDDيح.46:1"

مزمور  )ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب  " (، لطالما تحدثت الكنيسة حول هDDذا بثقDDٍة وسDDلطة تامDDة،9:33"
ة لكDٍل منDDا، ويمكن لكDل واحDٍد منDDا بDل ويجب عليDه أنتاحDDألنها امتلكت بين يديها هذه الخDبرة. إنهDDا ُم

يجدها ويزرعها في نفسه وفي بيئته. خّلص الرب اإلنسان بكّليته، وإنDDه لخطDDأ فDDادح أن نظنَّ بDDأن هنDDاك
وى األخDDرى يمكنهDDا مطلقDDًا أنةدروقDDأية ظروٍف ال يستطيع فيها أن يخلصDDنا، أو أنَّ فسDDادنا وشDDّرنا  DDِالق 

وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا  )تربكه أو تعيق عمله وعنايته. إن الغلبة هلل.  " (. 4:5 يوحنا 1"
افعل كل ما في وسعك بدون قلDDق وتDDوتر، وسيشDDهد ضDDميرك أنDDك ُقمت بكDDل مDDا تسDDتطيع. ثم ضDDع كDDل
مشاكلك ومشاكل أوالدك وصحتك وأموالك، أي كلَّ شيٍء ُيثقDل كاهلDك، في يDDدي اهلل. وحينهDDا سDDيظهُر
(اهلل بالحقيقة. لقد غلب المسيح العالم والخوف والقلق، وأعطانا نفَسه لنعرف سDDالمنا الحقيقي. لDDذلك (

نحن سعداء ومسالمون. إننDا ال نخDاف شDيئًا، بDل نمضDي في طريقنDا، حDاملين ذلDك السDالم العميDق في
قلوبنا، وهو السالم الذي رتلت له المالئكة واختبره جميDDع القديسDDين وحفظتDDه كنيسDتنا إلى هDذا اليDوم

ككنٍز ثمين.
Metropolitan Athanasios of Limassol. “The Peace of God is a Great Treasure”.  Translation by Jesse Dominick.
Orthodox Christianity. Sretensky Monastery. 1/25/2022. https://orthochristian.com/144074.html
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الوقت فرصتنا العظيمة
األرشمندريت بطرس، رئيس دير القديس يوحنا المعمدان، اسكس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

 في حياِة اإلنساِن، ألن كل عDDاٍم جديDDٍد يقيس مDDدى اقDDتراب حياتDDه من نهايتهDDا. هDDلمأساويالوقٌت أمٌر 
الوقُت، في نهاية المطاِف، صديٌق أم عدو؟ بركٌة أم لعنة؟ إن الطريقة التي نقيس بهDDا الDDوقَت ضDDرورية،
ولكنها أيضًا نسبية واصطناعية. ومع ذلك، فإن بداية كDDل عDDاٍم هي فرصDDٌة لنDDا لنقDDدم حسDDابًا عن حياتنDDا

"ودعDا اهلل النDوَرالروحية ونضَع بداية جديدة. منذ بDDدء الخلDق، يتحDDدث الكتDDاب المقDدس عن الDوقت: 
تكوين  )نهارًا والظلمَة لياًل. وكان مساٌء وكان صباٌح يومًا واحدًا   بالتأكيِد، لم ُيخلِق اإلنساُن ليكDDون(.5:1"

سجيَن الزمن بل ُخِلق لألبدية. ُخِلقِت المالئكة في األبدية، لذلك فإن َسْقطة لوسيفوُرس ال رجعDDة عنهDDا.
بالنسبِة لإلنساِن، يبرهُن الوقت على محبة اهلل ألنه، بعنايتDDه الصDDالحة، قDDد صDDنَع اإلنسDDاَن ضDDمن الزمDDان

قابلية  " التي تحDDدث عنهDDا الفالسDDفة، وليمتلDDك إمكانيDDةللتغّير الوقت"والمكان لكي يستفيد األخيُر من 
حاضرة حتى تكDDون قDDد أصDDبحت "التوبة. يستحيل أن نسيطر على اللحظة الحالية ألنه ما إْن ندعوها  "

ِر في الخDDير Dَّة التغيDه فرص DDُان، إْذ يمنحDDٌة لإلنسDو بركDزمن هDإن تقّلب الDDبالفعِل من الماضي. ومع ذلك، ف
وبناِء حالٍة روحيٍة بداخله. يحثنا القDDديس بDDولس الرسDDول على افتDDداء وقت حياتنDDا ألن األيDDام شDDريرة

(.16:5)راجع أفسس 
يكتسب زمان حياتنا قيمًة ومعDنًى ال بعDدد السDDنوات، بDل بمقيDDاس اسDDتفادتنا منDDه بDالعمق. إذا الحظتم،
تقول القراءات المخصصة ألعياِد اآلباء القديسDDين بDDأن الشDDيخوخة المكرمDDة تعتمDDد على َعيش اإلنسDDاِن

قد بلغ الكماَل في أيام قليلة؛ فكان مستوفيًا سDDنين كثDDيرةحياًة مستقيمًة و "نقية:  حكمDDة " ( هDDذا13:4) 
. من كم أضعت من الDDوقت في حيDDاتي "يعني بأن حياتهم قد بلغت ِمألها. غالبًا ما نسمع الناس يقولون  "

المؤسف أننا ترعرعنا مع أنماِط هذا العالم ولسنا نعرف كيف نستفيد جيدًا من هذه العطية العظيمDDة في
حياتنا، والتي ُتدعى الوقت. في ظلمِة الجهDDل، يتعامDDل النDاس مDع الDوقِت بDDالعودة بحDنيٍن إلى الماضDDي
الذي لم يعد يخّصهم. وفي أحياٍن أخرى، يقودهم العدو إلى اليDDأس بتDDذكيرهم بكDDل إخفاقDDات الماضDDي.
َينُقل أناٌس آخرون أذهانهم إلى المستقبل عبر المخّيلDDة. إنDDه ألمDDر مأسDDاوٌي أن يميDDل اإلنسDDان لمالحظDDة
عالماِت الزمِن على اآلخرين بأكثر يسٍر ممDDا ُيالحDDظ ذلDDك على نفسDDه. يريDDُد الهDDرب باسDDتمراٍر من فسDDاِد
دا كعمDDِل محبDDٍة ُمطلقDDة من اهلل DDِوت ُوجDDوقت والمDDالزمن وأن يكون خالدًا على األرض. ومع ذلك، فإن ال

تجاه اإلنسان، لئال يصبح اإلنساٌن خالدًا مع الشر.
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ه إنسDDانًا. وعنDDدها، دخلت أبديDDُة اهلِل ُDDإن أعظم حدٍث تحت السماء هو اللحظة التي أصبح فيها اهلل نفس
الممسوح من اهلل، وهو ، أي  المسيح "الزمَن متقاطعًة مع المسار األفقي للزمن التاريخي. ُيدعى الرب  " " "

نفُسه يمسDDح الDDزمن وكDDل الخليقDDة بقوتDDه اإللهيDDة. بلDDَغ الDDزمُن في العهDDد القDDديم ِمأله حين حصDDلت كDDل
ملء الزمDDان بالعDDذراء القديسDDة. وبالمثDDل، "األشDDياء الDDتي أراد اهلل حDDدوثها. يطDDابق اآلبDDاء القديسDDون  "

بالنسDDبة لنDDا، فإننDDا إلى جDDانب افتDDداء الDDوقت نحتDDاج أيضDDًا إلى ملء الحيDDاة. إن الوسDDيلة الDDتي علينDDا
استخدامها لتبُلغ حياتنا مألها وتفتدي األبدية هي الوقت نفُسه. يقول القDDديس باسDDيليوس الكبDDير بDDأن
الزمن هو فترٌة تتكّشف مع خلق العالم، فترٌة لها بدايٌة ونهاية، بدأْت مع خلِق العالم وتستمر بالتوازي مع
تقّدم العالم. يقول القديس صفروني بأن الزمن هDو مكDان ِلقائنDا باهلل. إنDه الDوقت الDذي يخلDق فيDه اهلل

، أي أنهم يسDDتعدونكيرونيأخDDذون الDDD ليتورجيًا حين نقول بأن الكهنة Kairosآلهًة. ُيستخدم المصطلح 
 هنDDا تDDأتي منκαιρόςكلمDDة )(صDDالٍة صDDغيرٍة قبDDل دخDDول الهيكDDل لالحتفDDال بالقDDداس اإللهي )بخدمDDٍة 

(اليونانية القديمة وهي تعني حرفيًا اللحظة المناسبة  المترجم . وبنفس الطريقة، فإن زمان حياتنا هDو-
 ُنِعّد خالله أنفسنا للحياة اآلتية. يقول القديس نيقوالوس كاباسيالس بأن الحياة في المسيح ُتبَذروقت

في هذا العالم ولكنها تDؤتي ثمارهDDا بملئهDDا في الحيDDاة األخDDرى. أحDDُد األسDDباب الDDتي تجعلنDDا، حDDتى نحن
المسيحيين، نضيع وقتنا هو أنه ليس لدينا موقف طاعٍة تجاه آبائنا الروحيين وال تجاه تقليDDد الكنيسDDة.
كل من ال يعرف سر الطاعة ُيضّيع وقت حياته، مع أنه من الناحية اإلنسانية قد يحقق إنجازاٍت عظيمDDًة
ومشرقة. لن يجمَع خارَج الطاعة إال القليل من الُفتات من المائدة الغنيDDة لتقليDDد آبائنDDا. ُيقDDال في كتDDاب
تDذكّر أنDه "السلم إلى اهلل أن ثالثة شباٍن ذهبوا لرؤية شيخ ليطلبوا كلمة منفعDة. قDال القDديس لثDالثهم: 

وإْن كDDان ، فسDDأله الشDDاب:  "بصبرنا نقتني نفوسنا. ِجد لDDك شDDيخًا صDDارمًا وكن طائعDDًا لDDه في كDDل شDDيء "

حتى وإن وجدَته أسوأ الكDDل، ال تِدنDDه، "الشيخ ال يحيا حياًة روحية، فهل عليَّ البقاء؟ فأجابه القديس:  "

راجDDع مDDتى بل ُقْل لنفسك الكلمات التي قالها المسيح ليهوذا: دين أم50:26) يا صDDاحب، لمDDاذا أتيت  DDَأِلت )
.ِلُتدان؟ " اصبر وعندها سترى أن نعمة اهلل سٌتطفئ في داخلك كDDل كبريDDاٍء وكDDل شDDهوٍة جسDDديٍة أخDDرى

نرى أن من يستسلم للطاعة ببساطٍة ال يالحظ حDDتى التجDDارب الDDتي يمكن أن تسDDحق اآلخDDرين. ينطبDDق
هذا على كل المؤمنين وليس على الرهبان فقط. لو أن لدينا طاعًة حقيقيDDة لمؤسسDDات الكنيسDDة لمنَحنDDا

اهلُل أن نصير أيضًا َحملًة لتقليدها. 
راجع لوقا  ، اآلنُكلكُمبDDارك ت": َمدDDِالخ(. كثDDيرًا مDDا نقDDول في 17:4)إننا، بعد المسيِح، نحيا في سنِة الرب 

في عDDدد من اإلعالنDDات الDDتي يقولهDDا الكDDاهن:وذلDDك اهلل )أي ُملDDك "وكDDل أوان وإلى دهDDر الDDداهرين 
، هذا يعني بأن هدف زماِن حياتنDDا أن نجمDDع في داخلنDDا في كDDل لحظDDٍة َختَم حضDDور المسDDيح(المترجم

لكيما ندخل في أبدّيته. بقي المسيح على ما كان عليDDه، واّتخDDَذ مDDا لْم يكُْن، أي الطبيعDDَة البشDDرية. تشDDير
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ّمر َDDالكنيسة إلى هذه األمور كلها خالل خدماِت اليوم. أيُّ ساعٍة مباركٌة أكثر من الساعِة السادسة التي س
 لكي يكشDDف"تّم"قDDد فيها المسيح جسده على الصليِب وصلَب الخطيئة؟ أو الساعِة التاسعة حين قDDال 

نِجز؟ أُي ساعٍة أكثر بركًة من الليلة التي وِلد فيها المسيح أو الليلة أن مخطط اهلل من أجل اإلنساِن قد ا�
كُوِت،الDDتي قDDام فيهDDا من بين األمDDوات؟ كمDDا قDDال سDDليمان الملDDك: ُّDDُدوُء الس DDُْيٍء ه َDDلَّ شDDُِمَل ك َDDَوِحيَن ش  "

َراِب ِبَمْنِزلDDَِة DDَْرِض اْلخ ِة َعلَى ا� َماِء ِمَن اْلُعُروِش اْلَملَِكيَّ َواْنَتَصَف َمِسيُر اللَّْيِل، َهَجَمْت كَِلَمُتَك اْلَقِديَرُة ِمَن السَّ
، عن إرادتDDه الحقيقية وَم DDُاَءَك اْلَمْحت َDDي َقض ِDDاِرٍم ُيْمض َDْيٍف ص َDٍف، َوسDDع"ُمَباِرٍز َعِنيDDراج ) لتخليص اإلنسDان 

(.16-14:18حكمة 

أسئلة وأجوبة:
س: كيف ترتبط الذاكرة بالوقت؟

ج: هناك ذاكرٌة روحية، هي ِفعُل صDDالة، وهنDDاك ذاكDDرة نفسDDية، هي مجDDرد ذكDDرى ألحDDداٍث ماضDDية. عDDبر
التذكّر الروحي، نأتي باألمور التي نتDDذكرها أمDDام اهلل بصDDالٍة وشDDكٍر. نصDDّلي من أجDDل الراقDDدين قDDائلين:

ذكُرهم الDDرب يحيDDون حقDDًا، في حين أن نسDDيان اهلل هDDو مDDوٌت DDَبمعنى أّن أولئك الذين ي ، "ذكرهم مؤبد "

"المسDDيح قDDدأبدي. وبالِمثل، فإن التذكّر الُمفَعم بالصالِة هو فعٌل ُيقّدس بْل ويفدي ماضينا، تمامًا كما أن 
راجع غالطية  )افتدانا من لعنة الناموس بدمه الخاص  راجع13:3" وليبُذل نفَسه فديًة عن كثيرين   ،( " " )

أن نجلبDه أمDام اهلل(. ال سبيل آخر لنا لنفتدَي ونقدَس الماضي أو الحاضر أو المستقبل إال ب45:10Dمرقس 
بالصالة. 

س: لماذا يمنح اهلُل البعَض سنواٍت قليلًة للعيش، فيما يموُت آخرون في شيخوخٍة متقدمة؟
. المسDDيُح فلنوِدع ذواتنا وبعضنا بعضًا وكل حياتنا المسيَح اإلله "ج: األمر الوحيد الذي يمكننا قوله هو  "

 وعلينا فقط أن ُنسّلم أمرنDا لDه ونسDعى يوميDًا بقDدر اسDتطاعتنا لنجمDع األوقات واألزمنة،ممسٌك بيديه
األبدية داخلنا عبر الصالة وكلمِة اهلل وأسرار ِالكنيسة وتطبيق الوصايا. أحكامُه ال ُيسDDَبر غورهDDا، واألمDDر
الوحيد المؤكد والُمطلق الذي نعرفه هو أن كلَّ ما يعمُله فهو من تلقاء صالحه، وأن لديه األبديDDة بأكملهDDا

ليعّوَض عن كلِّ ظلٍم واقٍع على المستوى التاريخي.

س: يقول القديس يوحنا السلمي بأن زمان حياتنDDا غDDير كDDاٍف لتكDDون لDDدينا صDDداقاٌت ودمDوٌع معDDًا، وأن
علينا أن نختار إما هذا أو ذاك. كيف يمكننا فعُل ذلك؟
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السلمي كلمDDًة أصDDعب: اليDDوُم الDDذي لم نDDذرْف فيDDه دموعDDًا قDDد ضDDاع إلى األبDDد. (ج: ألكون دقيقًا، يقول  (

ِرم من ختِم اهلل DDُبالتأكيد سنحصُل على ُفَرٍص أخرى للنوح، ولكننا لن نجَد ذلك اليوَم ذاَته أبدًا، ألنه إْذ ح
الذي بالدموِع فقد بقي غير َمفدي. رغم أن لدينا انطباعًا خاطئًا بأننDDا سDDنعيش على األرِض إلى األبDDِد، إال
أنَّ وقتنا قصير جدًا وغير كاٍف للصداقات والدموع كليهما. هذا ال يعني بأنه يجب أاّل نكون ودودين مDDع
َمن حولنا، بل أال يتعلق قلبنا بأشخاِص وأشياِء هذا العالم. إلهنDDا إلDDٌه غيDور، ويريDد قلَبنDا كلDDّه. ومDع ذلDDك
فهنالك سر: إْن قّدْمنا قلَبنا بالكّلية للرب، فإن إرادته تصير إرادتنا، ويّتسع قلبنا ليحتضن اآلخرين جميعDDًا
بدوِن هوًى، من خالل المسيح وليس من خاللنا. حين نبني صداقاٍت نحُن مركُزها، فDDإن صDDداقاٍت كهDDذه
مناِبر إلشباع أهوائنا ومجدنا الباطل. افتدى القديسون ال زمان حياتهم فحسب، بDDل أزمنDDة حيDDاة "هي  "

رفاقهم أيضًا.

 في أيام اآلحاد واألعياد الكبرى. هل هذا كما لو أن الDDوقت يتوقDDف إلىالسكونس: تحّثنا الكنيسة على 
حيٍن بالنسبة لنا؟

ج: كما تعلمون، غالبًا ما يقDDول النDDاس لنDDا بDDأن إيقDDاع الحيDDاة سDريع جDDدًا وال يوجDDد وقت للصDDالة. يمكن
درك مDDرور الDDوقت. ولكْن، إْن ذهب ذلDDك DDُدون أن يDDترنت بDDاعاٍت على اإلنDDَي ثالث سDDدهم أن ُيمضDDألح
. من ُيمضDDي خدماِت الكنيسة األرثوذكسية طويلDDة جDDدًا نفُسه إلى الكنيسة فإنه يشعر بأن  "الشخص  " ) (

أربع ساعاٍت على اإلنترنت سيجمع في أفضل األحوال بعض المعرفة التي ليست دقيقًة حتى. ومع ذلك
فإنه في أسوأ األحوال يبقى فارغًا ويجف قلبه. في حين أن من يكرس أربع ساعاٍت للصالة يوميًا ينDDال

كونوا سDDاكنين واعلمDDواحالة مختلفة تمامًا.  اركضوا واعلموا أني أنا اهلل بل  "ال يقول الكتاب المقدس  " "

راجDع مزمDور  )أني أنDا اهلل   دعونDا ال نخDدع أنفسDنا ظDDانين بأنDه إذا كنDا نشDاهد التلفDDاز ونصDلي(.9:46"
 تعني بأن علينا أن نترك كل شDDيء"كونوا ساكنين"بالمسبحِة في الوقِت نفسه فقد تّممنا قانون صالتنا. 

اآلن، لخمس دقائق أو نصف ساعة، على قدر اسDDتطاعتنا، ال يوجDDد على هDDذه األرض سDDوى اهلل "ونقول 

. هكذا ينبغي أن يكون   الحقيقي لكيما تتجذر نعمة الصالة فينDDا. وإال فإننDDا سنكسDDب بضDDعالسكون"وأنا
حباٍت من الرمل فقط من الشاطئ بأكمله.

"كيروسس: ما الذي يعنيه بأن الزمن يصبح   في الكنيسة؟"
الكيروس يعني الوقَت الذي نخصصه لوقفتنا في حضر "ج:  رناة" ّDDالكيروس هي أنه يحض " اهلل، وبركة  "

،فيDDه ل لDَعمُي"وقتًا ويغّير حالتنا. حين نخطئ، إذا عشنا الزمن بالتوبة، يصبح بالنسبة لنا   أي وقتDDًا"لDرب
راجDDع ُيحال هلل. يقول الرسول بأن  )كل خليقة اهلل تتقدس بكلمDDة اهلل والصDDالة  " (.5-4:4 تيموثDDاوس 1"
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كيروس حين نجعل منه فرصًة لتزوَرنا نعمُة اهلل وُتظللَنا. في هذهلذلك فإن زمان حياتنا أ "يضًا ُيصبح  "

األيDDام، ُيركDّز الشDباب خاصDDًة على الDوقِت بشDDكٍل كبDDير، حDتى من خالل المخDدرات، وكلمDDا أرادوا َعيش
الوقت، كلما انزلق من بين أصابعهم. يجري اإلنسان ويطارُد ظاًل، ولكْن، ال ُيمكن اإلمساك بهذا الظل الذي

، يقDDول النDDبي داوود كDDيروس . ومع ذلك، حين ُيصبح الوقُت  الوقت "ُيدعى  " " صDDالتي لDDك يDDا رب هي"  "
راجع مزمور  )وقت رضى  "14:68)

س: أمام كل عاٍم جديٍد نشعر بأننا عالقون في نقطٍة من الزمن ما بين العاِم الذي مضى والDDذي يDDأتي. أال
يحدث ذلك في كل لحظة من الزمن؟

اآلن ، مما نقوم به في هذه اللحظة، والعدو، لعلمDه بDذلك، يأخDDذ ذهننDا من  اآلن "ج: ُتجنى الفائدة من  " " "

ويحاول تحويله إّما إلى الماضي، مالئًا إيانDDا باليDDأس واإلحسDDاس بالDDذنب، أو إلى المسDDتقبل، مالئDDًا إيانDDا
". ومع ذلك، فDDإن علم األخرويDDات الحقيقي هDDو أن نسDDعىاألخرويات"بالقلق. حتى أننا ندعو هذا القلق 

يوميًا لتحقيق اتصاٍل مDع آدم اآلخDDير الDDذي ُخلDDِق آدُم األول على صDورته. ذاك الDDذي سDDيأتي مجDDددًا في
 آدم األول. إن العيش في حضرة آدم األخير، بكلمتDDه وفي نعمتDDه، ال يعDDني العيش فينموذجالنهاية هو 

غمٍّ وخوٍف بخصوص المستقبل. 

 صالح اهلل؟عطيةس: كيف نفهم أن الزمن هو 
ا ج: حين ُتظلل نعمDDة اهلل الDوقت، يمكن لإلنسDان أن يقDول أمDورًا متناقضDDًة مثDل: DDَوُر َجِميُعه Dُِذِه اال�مDDه"

راجDع  اَبْتُهْم  َDا�ص(  أو أن يصDير معاصDرًا لألحDداث األبديDة. ولكننDا نقDول في الDوقت(،11:10 كورنثDوس 1"
. كال األمرين صحيح، ألنه مادام هنالك وقت، حتى عندما نكون ممتلDDئين من فDDرح يا رب ارحم "نفسه:  "

حضوره، يبقى هنالك خطر. تذكرون ذلك الشيخ الذي قال في أيامه األخيرة قبل موته حين كان أحٌد ما
. احذر، ما زال لدي وقٌت ال�فِسد كل شيء "يمدُحه:  "

س: هل زمن الليتورجيا هو نفسه زمن األبدية؟
، الDDزمن البشDDري التDDاريخي الُمظلَّل بDDالقوة اإللهيDDة غDDير اليDDوم األخDDير "ج: إن الDDزمن الليتDDورجي هDDو  "

المخلوقة التي تقودنا إلى أبدية اهلل. يقول القديس صفروني بأن الزمن نسبي، لكْن ليس بحسDDب قصDDد
آينشتاين الذي قال بأنه حين تتجاوز الكتلة سرعة معينة فإنه يمكنها أن تتحول إلى طاقة. من الناحيDDة
الروحية، يحصل هذا ألرواح القديسين الذين في اندفاعهم نحو اهلل ينسDDون العDDالم وكDDأنهم يتخلصDDون

. حين يعDDودون إلى العDDالم يصDDيرون أبوابDDًا إلى الملكDDوت،قDDوةمن جاذبيتDDه، يصDDيرون كلهم نDDورًا، كلهم 

24



2022السنة الثامنة عشرة                                                                                                    العدد الخامس، شباط 
_____________________________________________________________________________

ُروا"وتعكس حياتهم فضائَل اهلل حتى نتمكن نحن من التمّثل بهم، كما يقول القديس بطرس:   DDِِلكَْي ُتْخب
راجDDع  لَى نDDُوِرِه اْلَعِجيِب.  ِة ا� DDَْلم اكُْم ِمَن الظُّ DDَاِئِل الَِّذي َدع َDDِبَفض( كمDDا يقDDول القDDديس(.DD 9:2 بطDDرس 1"

بورفيريوس، ال يوجد عاٌم جديٌد، يوجد الوقُت الذي مضى وحسب. ولكّن الوقت الذي يمنحنDDا إيDDاه اهلل
الكيروس "هو  (اللحظة المناسبة: المترجم " الذي علينا تحويله إلى فرصة ليدخل اهلل إلى حياتنا. )

Source: Archimandrite Peter,  Abbot of  Monastery of  St  John the Baptist,  Essex UK.  “Time – Our Great
Opportunity”. Pemptousia. 10 January 2022. https://pemptousia.com/2022/01/time-our-great-opportunity/
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الالهوت الصوفي في المسيحية الشرقية
[ 1] يريني أرتامي وخريستوس تارازيسإ

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

[ سوف نقّدم في بضع كلمات كيف فهم أفالطون وأفلDDوطين الالهDDوت الصDوفي2]في بداية هذا المقال
وكيف أّثروا على اآلباء المسيحيين. أدرك أفلوطين مصطلحات الفلسDDفة اليونانيDDة وكيفهDDا مDDع التعDDاليم
ل، ليس DDّدة التأمDDو عقيDDالالهوت الصوفي، أو ربما التعبير األفضل ه "المسيحية. يوضح أندرو الوث أن: 

مجرد عنصر في فلسفة أفالطون، بل هو شيء يخترق ويعّلم فهمه الكامل للعالم. يرى أفالطDDون العDDالم
-الذي نعيش فيه  عالم التبّدل والتخمين والرأي  كعالم تستحيل فيه المعرفة. يجب أن تكDDون المعرفDDة -

ا وأبDDدًيا، ومDDا من شDDيء في هDDذا العDDالم يلّبي هDDذه DDًة ثابتDDوع المعرفDDون موضDDدة، ويجب أن يكDDّمؤك
المتطلبات. إن استعادة المعرفة األمينة للحقيقة والجمال، لما هو حقيقي وحده، هي موضوع الفلسDDفة.
هذه المعرفة في كمالها مستحيلة في هذه الحياة، لذا فإن الفلسفة هي تحضير لقابليDDة المDDوت وللمDDوت

، وهDو3"]نفسه حقيقDة كلمDة اهلل ليسDت شDيًئا يسDتطيع العقDل البشDري تحليلDDه ". بالنسبة ألفلوطين،  " ]

، والعقل، والروح  الخير أو  بالتوازي  الواحد  ]يسّمى المبادئ األساسية الثالثة لماورائياته  )" " ( " "4.]
هذه المبادئ هي حقائق وجودية نهائية ومبادئ تفسDDيرية. يمتلDDك البشDDر القDDدرة للحصDDول على معرفDDة
واحDDد  أفلDDوطين يسDDمو على الوجDDود وال يمكن أن "جيدة لكل حقيقة، بما في ذلك األشياء اإللهية. إن  "

األشDDكال األخDDرى . إنه فوق كDDل  الخير "يقال عنه شيء حرفًيا، وال حتى أنه كذلك، لكنه أيًضا يسميه  " ” “

وأسمى من الوجود.
اخترعه إنسDDان. إنهDDا فريDDدة من نوعهDDا. إنهDDا الحقيقDDة الفDDّذة "إن المسيحية استثنائية. هي ليست ديًنا  "

لعمل اهلل الستعادة البشرية من حالتها الساقطة من خالل ابنه يسوع المسDDيح. ليسDDت المسDDيحية نشDDًرا
لفلسفة. إنه التعليم عن استعالن اهلل الخDDارق للطبيعDDة لإلنسDDان. ليسDDت المسDDيحية أداًء لمنDDاهج دينيDDة.
ليست استمراًرا لبرنامج تنظيمي. المسيحية هي قبول شخص ، هو يسوع المسDDيح ابن اهلل، اهلل نفسDDه،
في كيDDان اإلنسDDان وسDDلوكه. في المسDDيحية، يمكن للمDDؤمن بلDDوغ معرفDDة اهلل من خالل الهDDوت الصDDالة

الصوفي، الهوت المؤمنين.
في كل األديDان األخDرى يحDاول اإلنسDان الوصDول إلى اهلل؛ في المسDيحية يDأتي اهلل إلى اإلنسDان. لقDد
اختفت الهاويDDة الDDتي كDDانت قائمDDة بين اهلل واإلنسDDان بعDDد طDDرد األخDDير من الفDDردوس، بطريقDDة رائعDDة،

[،5]بتجسد كلمة اهلل. على الرغم من أن اهلل يمكن أن يخلص اإلنسان ويعيد عالقتDDه بDDه بDDآالف الطDDرق 
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ألن اهلل محبة  ]إال أنه اختار تجسد الكلمة وآالمه وصلبه وقيامته ليخلص مخلوقه المفّضل، اإلنسان،  " "

6.]
الالهوت الصوفي بشكل عام إلى خبرة مباشرة وفورية للمقّدس، أو المعرفة المستمدة "يشير مصطلح  "

من هذه الخبرة. عادة ما تأخذ هذه الخبرة في المسيحية شكل رؤية أو شعور باالتحاد مع اهلل؛ عادة مDDا
يكون الالهوت الصوفي مصحوًبا بالتأمل والصالة والنسك. إنه يكشف عن فهم التكامل الداخلي للوعي
الصوفي والفرق بين المعرفة بالتجربة المباشرة والتعبير الالهوتي. يكDDون كDDل الهDDوت صDوفيًا بقDDدر مDDا

[.7]ُيظهر السر اإللهي 
ة. يسعى الالهوت الصوفي إلى وصف معرفة هلل، متمرسة مباشرة غDير تجريديDDة، بDدون وسDيط، وُمِحبَّ
إنها معرفة أو رؤية مباشرة إلى درجة أن تسّمى االتحاد باهلل. هدفها التأّله. التأّله، وهو مصطلح غالًبا مDDا
يسDDتخدم بالتبDDادل مDDع األلوهيDDة، هDDو مفهDDوم متعDDدد األوجDDه نشDDأ في البدايDDة خالل القDDرون األولى

[. يشDDهد الالهDDوت الصDDوفي المسDDيحي على شDDكل روحي وصDDوفي لمعرفDDة اهلل من خالل8]للمسيحية 
معاينة الكائن اإللهي المطلق  الشم و التذوق و السمع و ]اللمس و " " " " " " " " " [.  ينشأ الالهوت المسيحي9"

[.10]من حقيقة إعالن اهلل للناس 
كDDل آبDDاء الكنيسDDة قDDّدموا في إجابDDاتهم على العبDDارات الهرطوقيDDة المختلفDDة أو األسDDئلة المطروحDDة من
الفالسDDفة اليونDDانيين، لغDDة محDDدودة عن اهلل، عنDDدما كDDان عليهم التحDDدث عن عDDدم فهم اهلل والالهDDوت

[. بشكل عام، ظهر مصطلح الالهوت الصDDوفي حكمDDًا من خالل النصDDوص المرجعيDDة11]والتدبير اإللهي 
الالهDDوت الصDDوفي  )لديونيسيوس األريوباغيتي وبشكل رئيسي في العمDDل  “Mystica  Theologiaلكن ، ”)

سياقه كDان موجDوًدا في كتابDات آبDاء الكنيسDة اآلخDرين كتأمDل صDوفي أتDاح لإلنسDان فهَم وجDود اهلل
الظلمة اإللهية أو الغنوفوس  )باعتباره  " "γνόφος عن طريق الجهل ،[ )12.]

تقود الظلمة اإللهية المؤمَن إلى االستنارة. إنها ُتظهر اللقاء مع اهلل ال كفعِل فهٍم بل كاتحDDاٍد يفDDوق الفهم.
بهذا المعنى، يمكننا أن نجد سياق الالهوت الصوفي، وليس الكلمة بحد ذاتها، بشكل رئيسي في كتابات
ا. في الالهDDوت األرثوذكسDDي، علم معرفDDة اهلل  ًDDترف أيضDDيموس المعDDي ومكسDDوس النيصDDغريغوري(

gnoseologyةDDوغ معرفDDا بلDوى اهلل. يمكننDق جDDوهر و  "،  الالهDDوت الصDوفي رمDزي. يتم التميDيز بين  " " " )

دَرك بالعقDDل  DDُوهر اإللهي. اهلل ال يDDة، وليس الجDDير المخلوقDDالقوى اإللهية غ(unintelligible[)13لDDعلى ك .]
[. اهلل غير محدود وغير مدَرك وكل ما يمكن فهمDDه13]عقل بشري أن يقبل  العجز عن إدراك اهلل بالعقل 

عنه هو التناهيه وغموضه. إن كDDل مDDا يمكننDDا تأكيDDده بشDDأن اهلل ال ُيظهDDر طبيعDDة اهلل، بDDل فقDDط صDDفات
[.14]طبيعته 
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الغنوصDية الDتي يمكننDا أن نالحظهDDا من (إن اإلشارة من وجهة النظر األنطولوجيDDة إلى تلDDك المعرفيDDة  (

خالل الالهوت، أن تDDوق النفس البشDDرية إلى اهلل هDDو تDDدنيس. ال يمكن إشDDباع هDDذا الشDDوق إال بالوحDDدة
ر الDDداخلي واالسDDتنارة والوحDDدة. إن DDّتراف باهلل من خالل التطهDDذا االعDDغ إلى هDDَع اهلل. ُيبلDDوفية مDDالص
االعتراف باهلل، العيش معه، هما أعلى أشكال النعيم عند اآلباء. يمكن وصف الطريDDق إلى اهلل بمصDDطلح
. أوالً يجب على اإلنسDان أن يتخلص من التبعيDDات الداخليDة النعيم الصDيرورة عDدمًا والنDور  (الظالم  ( ) (

والتعلق باألشياء المادية، من ثّم يجب عليه أن يمر بظالم حّل األنا فيستفيق في نور اهلل.

[ أستاذان في الجامعة اليونانية المفتوحة.1]
[ هذا الجزء هو المدخل إلى مقالة أوسع سوف ترد في المجلة على أجزاء:2]

Artemi, Eirini & Terezis, Christos (2019), “La teología mística como camino del hombre para el Conocimiento
divino en los escritos de Gregorio de Nyssa, Areopagita de Dionisio y Máximo el Confesor”, De Medio Aevo 13
ي وديونيسDDيوس األريوبDDاغيتي ومكسDDيموس ّDDوس النيصDDات غريغوريDDة في كتابDDة اإللهيDDان إلى المعرفDDق لإلنسDDوفي كطريDDوت الصDDالاله

المعترف.
[3]  A.  Louth,  The  Origins  of  the  Christian  Mystical  Tradition,  (Oxford:  Oxford  University  Press,  2007),

http://ixoyc.net/data/Fathers/525.pdf. Chr. Terezis, Plato – Aristotle: to a reconciliation, Thessaloniki, 2011, p.
68-122; Chr. Terezis, “Aspects de la notion de mal chez Proclus et chez Denys l’ Aréopagite. Une rencontre”,
Byzantion, 70 (2000), p. 491-506. 

[4] Plotinus, Enneads 5.1; 5.9, Plotini opera, vol. 2, (Leiden: Brill, 1959), (p. 260-427), esp. 260- 280; 389-427. 
[5] Cyril of Alexandria, That Christ is One, Sources Chréttienes 97, 75421 (=PG 75, 1321C). 
[6] 1 Jn 4:8, transl. By E. Artemi. 
[7] Vl. Lossky, The mystical theology of the Eastern Church, Crestwood -New York: St Vladimir's Seminary Press,

1994, p. 7. 
[8]  N.  Russell,  Fellow Workers with  God:  Orthodox Thinking on Theosis,  Crestwood -New York:  St  Vladimir's

Seminary Press, 2009, p. 12: 
“التأّله هو استعادتنا كأشخاص إلى الَتَماِمّية والكمال من خالل المشاركة في المسيح بالروح القدس، في عملية تبدأ في هDDذا العDDالم
من خالل حياتنا في الشركة الكنسDDية والسDDعي األخالقي، وتجDDد االكتمDال النهDDائي في اتحادنDDا مDDع اآلب، كDل ذلDDك ضDDمن  السDياق

. "الواسع للتدبير اإللهي

[9] H. D. Egan, SJ, Christian Mysticism: The Future of a Tradition, Oregon, 1984, p. 11. 
[10]  Vl.  Lossky,  Orthodox  Theology:  An  Introduction,  trans.  I.  Kesardoci-Watson,  Crestwood  -New  York:  St

Vladimir's Seminary Press, 1978, p. 17. 
[11] Vl. Lossky, In the Image and Likeness of God, New York: St. Vladimir's, Crestwood, 1985, p. 15: 

"يظل التمييز بين التدبير والالهوت... شائًعا لدى معظم اآلباء اليونDانيين ومجمDل التقليDد البDيزنطي. الالهDDوت... يعDني، في القDرن
الالهDDوت المزعDDوم بشDDكل صDحيح، ’الرابع، كل ما يمكن قوله عن اهلل في ذاته، خارج تدبيره الخالق والخالصي. للوصول إلى هDDذا  ’

يات الكونيDDة َDDيجب على اإلنسان إذن أن يتجاوز... اهلل بصفته خالًقا للكون، حتى يكون قادًرا على تمييز مفهوم الثالوث من الُمْقَتض
”الخاصة بالتدبير.

E. Artemi, Isidore’s Pelousiote triadological teaching and its relation to Cyril’s of Alexandria teaching about the
Triune God, Athens 2012, p. 327- 333. Al. V. Nesteruk, Light from the East: Theology, Science, and the Eastern
Orthodox Tradition, Minneapolis: Fortress Press, 2003, p. 56. 

[12] H. D. Egan, SJ, An Anthology of Christian Mysticism, Minessota, 19962 , p. XXI. 
[13] E. Artemi, “Gregory Nazianzen’s trinitarian teaching based on his Twentieth. Theological Oration -La doctrina

trinitaria de San Gregorio Nacianceno basada en si Quinta Oración Teológica”, in De Medio Aevo 4 (2013/2),
(127-146), 139, http://capire.es/eikonimago/index.php/demedioaevo/article/view/92. A. Versluis, Dionysius’
Mystical Theology, chapter 1, footnote 1, www.esoteric.msu.edu/VolumeII/MysticalTheology.html: 
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)العمه  "agnosia قDDليس الجهالة أو الجهل المطب ، فقدان اإلدراك: المترجم  ( ] [ )nescienceه الDDو إدراك أنDDل هDDادًة، بDDا ُيفهم عDDكم )
توجد معرفة محدودة قادرة على معرفة الالمحدود بالكامDDل، وبالتDDالي ال يمكن االقDDتراب منDDه فعاًل إال من خالل العمDDه، أو مDDا هDDو
)أبعد وما فوق المعرفة. هناك نوعان رئيسيان من الظلمات: الظلمة الخافتة والظلمة الفائقة، ويقع بينهمDDا، إذا جDDاز التعبDDير، طبقDDة 

octaveائض منDDمن الضوء. لكن الظلمة السفلى والظلمة اإللهية ليسا نفس الظلمة، فاألولي هي غياب النور، بينما األخيرة هي ف )
ب عن طريDDق العقDDل َDDتي الُتكَتسDDة الDDة الفائقDDالنور. األولى ترمز إلى الجهل المحض، واألخرى ترمز إلى الجهل المتسامي، أي المعرف

. "المنطقي

[14] E. Artemi, “The Divine Gnosiology of Gregory of Nyssa and Nicholas of Cusa”, International Journal of Social
Science and Humanities Research ISSN 2348-3164 (online) Vol. 3, Issue 1, (January - March 2015), 11-19, esp.
12 Available at: www.researchpublish.com. 
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علم النفس والعالج األرثوذكسي
*األب تريفون

نقلته إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

ة.  باَت األمُر صعبًا علىكنت معالًجا نفسًيا في عيادة خاصة وأدّرس في كلية صغيرة قبل سنوات عديد
قطع الرقبة عند زمالئي األساتذة، الذين كانوا يحاولوننحٍو متزايد بالنسبة لي، إذ كن "ت أواجه سلوك  "

ا، مرضى عق لم يكونوا بأن معظم مرضايقناعٍةباستمرار أن يحّسنوا مناصبهم. إلى هذا، توّصلت إلى  DDًلي
 أن مهنتي تساهم في المشكلة. كان العديد من زمالئي، في رأيي، يغّذون التعلDDّقوبدابل مرضى روحيًا، 

. العالج "في مرضاهم، إذ أن دخلهم يعتمد على إبقاء الناس راغبين بالعودة إلى  "

بمهنDDتي "ومDDع ازديDDاد شDDعوري بخيبDDة األمDDل  ازداد إحساسDDي بالDDذنب، ألن االسDDتحواذ الطDDائش على، "
في أمسِّ الحاجDDة إلى حيDDاة روحيDDة ذاتيجعلDDني األشياء قد استنفدني. كان الفراغ الروحي في قلبي 

أنDDا اآلن )مغزى، لكن لم  تكن لدي أدنى فكرة أين أبحث عن تحقيق ذلك، إلى أن اكتشفت األرثوذكسDDية. 

العالجي ا من الطب  ًDDومع ذلك، أود أن أشارك قّرائي بعض ! متعافيًا "أعتبر نفسي أخصائي علم نفس  " ) " "

المهّم الموجود في الكنيسة األرثوذكسية المقدسة.
. إن هDذا القDانون ذو أهميDة قصDوى، ألنDه يسDاعد في تطDوير قDانون الصDالة "إن أحد أدوية القلب هDو  "

ا. إنDDه إحDDدى األدوات العظيمDDة الDDتي توفرهDDا الطريقDDة DDًدم روحيDDا للتق DDًه جميعDDذي نحتاجDDام الDDالنظ
فن الصDDالة من خDDبرة "األرثوذكسية، وقد تم تناقلها، منذ العصور األولى، من خالل آباء الكنيسة. يDDأتي  "

الكنيسة األولى.
إلى جانب الحفاظ على قواعد الصوم في الكنيسة، بمDDا في ذلDDك صDDوم األربعDDاء والجمعDDة، فDDإن قاعDDدة
الصالة التي يعطيك إياها أبوك الروحي، أو أمك الروحية، أو أب اعترافك، هي الDDدواء الDDذي سيسDDاعدك

على التقدم روحيًا في رحلتك إلى اهلل.
 كتاب صلوات يوميDDة...  أود أن أقDDترح عليDDك شDDراء واحDDد...  إن اللغDDة الشDDائعةإذا لم يكن لديك بالفعل

جيدة للتواصل اليومي، لكن اللغة الليتورجيDDة الرسDDمية،  حين يتحDDدث المDDرء بهDDا إلى اهلل، تخلDDق لديDDه
 مساحًة مقدسة يحتفظ بها للرب.

يجب أن ُتقال صالة الصباح والمساء كما لو أن حياة المرء تعتمد عليها، فحياتنDDا الروحيDDة تعتمDDد عليهDDا
بطريقة عميقة. إن صلواِت ما قبل المناولDDة، وكDDذلك صDDلوات مDDا بعDDد المناولDDة، إلى جDDانب االمتنDDاع عن
جميع األطعمDDة والمشDDروبات من منتصDDف الليDDل قبDDل تنDDاول األسDDرار المقدسDDة، ليسDDت قانونDDًا تDDأمر بDDه
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الكنيسة وحسب، بل هي استعدادنا بشكل صحيح السDتقبال جسDد ربنDا ودمDه. إننDا في اقتبDال جسDده
ودمه نتلّقى شفاء الجسد والنفس.

، أيهDDا الDDرب يسDDوع المسDDيح، ابن اهلل، ارحمDDني أنDDا الخDDاطئ "إن ممارسDDة صDDالة يسDDوع طDDوال اليDDوم:  "

تساعدنا بقوة لنحيا حياتنا ونركّز على المسيح. هناك قوة في اسم يسوع المقدس، وهذه الصالة تحقDDق
ا باسDDم صDDالة القلب، ًDDة أيضDDوع، المعروفDDالة يسDDإن ص . صDDّلوا بال انقطDDاع "وصية القديس بDDولس بDDأن  "

تمنحنا القوَة للسير مع يسوع طوال اليوم حتى أثناء القيادة في زحمDة سDير كثيفDة، أو إزالDة األعشDاب
الضارة في الحديقة، أو انتظار الحافلة، أو الجلوس في اجتماع طويل.

في النهاية، من المهم أن نتذكّر أن الكنيسة، كما حددها آباء الكنيسة األوائل، ليست مؤسسDDة دينيDDة بDDل
هي باألحرى كائن حي، وهي مستشفى الDDروح. كهنتهDDا، الDDذين سDDبق أن سDDعوا إلى العالج، يصDDيرون هم
لألدوات الDDتي أعطاناهDDا المسDDيح، من خالل كنيسDDته، لهDDا "المعالجين. لذلك، فDDإن االسDDتخدام المتDDواتر  "

أهمية قصوى في تقدمنا الروحي. االعتراف األسDDبوعي والمناولDDة األسDDبوعية يمنحاننDDا القDDوة الروحيDDة
. من العالم في العالم دون أن نكون  "ويمكّناننا من العيش  " " "

ا، عنDدما نلتقي كاهنDDًا يجب أن نطلب البركDة متDذكرين أنهDا ليسDت بركتDه، بDل نعمDة الDرب يسDوعأخيًر
المسيح الذي يشارك الكاهن في كهنوته. إنهDDا لَعDDادٌة جيDDدٌة وتقيDDٌة أن نطلب البركDDة دائمDDًا عنDDد مخاطبDDٍة
كاهٍن أو أسقٍف كتابًة، سواء عن طريق الرسائل أو البريد اإللكتروني. يمكن القيام بذلك، إذا كان أسDDقًفا،

 . أبتاه بارك . إذا كان كاهنًا:  يا صاحب السيادة، بارك "عن طريق كتابة:  " " قبDDل التوقيDDع باسDDمك:مباشرًة "
. مرة أخDDرى، ال يتعلDDق األمDDر باألسDقف أو الكDDاهن، بDل كDل شDيء يتعلDق "مقباًل يمينك، وطالبًا صلواتك "

بالمسيح الذي نطلب بركته.  ينطبق األمر نفسDDه على تكDDريم األيقونDDات، إذ عنDDدما نقبDDّل أيقونDDة قDDديس
فإننا ال نظهر محبتنا واحترامنا للقديس ونطلب صالته وحسب، بDل نحن نقبDّل يسDوع المسDيح السDاكن

.في قديسيه
شمولية بطبيعتها، يجب أال يقتصDDر عيشDDنا هDDذا اإليمDDان على صDDباح األحDDد. إذا كنDDا "ألن األرثوذكسية  "

عازفي بيانو، ونكسب عيشنا من العزف مع أوركسترا، فلن نرضى أن يمّر أسDDبوع بDDدون تDDدريب يDDومي،
 نبقى في األوركسترا لفترة طويلة. وعلى المنوال نفسه، فإن الزواج الDDذي ال يكDDون موضDDعفإننا لن وإال 

اهتمام يومي، محكوم بالفشل النهائي، ألن العالقة بين شخصDDين تتطلب العمDDل. إذا كنDDا نDDترجى عالقDDة
مع اهلل، وإسكانه في قلوبنا، والتواصل معه، فعلينا أن نتعامل مع حياتنا الروحيDDة على أنهDDا شDDيء مهم،

وشيء نلتزم به. الليتورجيا الَعَرضية ليست كافية إذا كنا نرجو أن ننمو في اإليمان والحكمة.
مع المحبة بالمسيح.
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ا.  DDDًرب الثالثين عامDDDا يقDDDذ مDDDرّهب منDDDنرويجي. تDDDتراث الDDDًا في الDDDأ لوثريDDDي، نشDDDون راهب أرثوذكسDDDاألب تريف *
معDDالٌج نفسDDٌي "شارك في تأسيس دير المخلص الكلي الرحمة الذي يرأسDDه في جزيDDرة فاشDDون، واشDDنطن. يسDDّمي نفسDDه 

"متعاٍف.
Source: Psychology and Orthodox Christian therapy. By Abbot Tryphon, a recovering psychologist.
http://www.oodegr.com/english/psyxotherap/PsychologyChristianTherapy.htm

العشار الفريسي
األب أنطوان ملكي

في النص اإلنجيلي الذي قرأنا اليDDوم وصDف لحDالتين: الفريسDDي والعشDDار. ليس المقصDود هنDDا جماعDات
الفريسيين والعشارين والنظرة إليهما في المجتمع اليهودي، بل حالة هDDذا الفريسDDي وحالDDة هDDذا العشDDار
كما في الَمَثل. نحن نعDDرف أن الفريسDDيين كDDانوا جماعDDة مسDDتكبرين على غDDيرهم، كمDDا يظهDDر من صDDالة
الفريسي في المثل، كانوا يمننDDون اهلل بDDأنهم يصDDّلون ويعملDDون بعض األعمDDال التقويDDة. لكن ليس كلهم.
نحن نعرف أن نيقوديموس الذي أنزل الرب عن الصDليب كDان فريسDيًا. كDذلك العشDارون، كDانوا جماعDة
مهمتهDDا جمDDع عشDDور مDDداخيل اليهDDود للهيكDDل، لكنهم كDDانوا يتالعبDDون بحجم الُعشDDر بمDDا يتناسDDب مDDع
مصالحهم، لهذا كانوا مكروهين من اليهود الذين اعتبروهم خطأة. لقد رأينا هذا في قصة زكا حين قDDال
له يسوع سوف آتي إلى بيتك، فانتقد اليهود أنDه يDدخل بيت خDDاطئ. لكن زكDا أيضDDًا هDو مثDال على أن
ليس كل العشارين خطأة. كما أن العشار في المَثل هو صDDورة عن إنسDDان يعاملDDه الكDDل على أنDDه خDDاطئ

لكنه يسعى إلى التوبة. 
لهذا، الحديث هو عن حالDة الفريسDDي وحالDDة العشDDار، وهمDDا حالتDDان كانتDا موجDودتين في زمDان يسDDوع
المسيح، وما تزاالن موجودَتين. حالة الفريسDDي هي األكDDثر انتشDDارًا، حيث أن كDDل النDDاس يDDرون أن على
اهلل أن يقّدر لهم أنهم يأتون إلى الكنيسDDة ويصDDومون األربعDDاء والجمعDDة وال يقتلDDون وال يزنDDون وغDDيره.
حالة العشار هي أولئك األشخاص الذين يسعون بصمت في الزاوية ليكسبوا رضى اهلل. لكن هناك حالDDة
ثالثة هي حالة العشار الفريسي، اي الفريسDي الDذي يظن أنDه في حالDة العشDار. هDذه حالDة خطDرة وهي
كثيرة االنتشار بين أبناء الكنيسة، من اإلكليروس والعلمانيين. هنDDاك مطارنDDة وكهنDDة ومؤمنDون يعملDDون
في الكنيسة وآخرون دائمو الحضور في الكنيسة وكلهم يعتقدون أنهم يكّدسون التوبة، فيمDDا هم فعليDDًا

في حالة الفريسي. ال يقبلون مالحظة وال يحتملون توجيهًا بل هم مرجع ذواتهم. 
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في الكنيسة أدوية لكل الحاالت. الدواء الذي يدخل اإلنسان إلى كل العالجات هو االعتراف. أمDDا َمن هم
في حالة العشار الفريسي فغالبًا ما يقولDون أنهم يعDDترفون إلى اهلل مباشDرة. طبعDDًا اإلنسDان يعDDترف إلى
اهلل، وهذا ما يقوله الكاهن في خدمة االعتراف، لكن هذا يتّم أمام الكاهن. اإلنسان الذي يعDDترف ُيخDDِرج
ما في داخله فيأخذ غفرانًا عنه. علم النفس اكتشف هذا األمر بعد الكنيسة بألفي عDDام تقريبDDًا. الفDDرق أن
اإلنسان يخِرج ما لديه للمعالج النفسي وذاك يبرره ويقول لDه ال تهتم فهDذا يحDDدث لكDل النDDاس. أمDا في
االعتراف فاإلنسان يخِرج ما عنDDده ليعطيDDه الكDDاهن حاًل من اهلل. الDDذين في حالDDة العشDDار الفريسDDي قDDد
لوا صDDّك بDDراءة من اهلل. التDDائب ّDDيأتون إلى االعتراف لكن ال سعيًا إلى الحل بل إلى التبرير. يأتون ليحص
يعترف بخطيئته كما فعل العشار. أما غDير التDائب فاعترافDه سDرٌد لتDبرير الخطDأ الDذي أوقعDه فيDه، إمDا
. في اعDDتراف التDDائب يتكّلم المرأة التي جعلتهDDا معي "الشيطان أو أحد آخر، كما قال آدم في الفردوس  "

تواضعه، أما في اعتراف غير التائب فيتكّلم كبرياؤه.
توبDوا، اعDترفوا بخطايDاكم، "هذا هو إنجيل اليوم الذي وضعته الكنيسة في بداية الDتريودي، لتقDول لنDا 

. نحن بحاجDة إلى "تخّلصوا منها، حتى تدخلوا في رحلة الصوم فتقطعوها وتصلون مبررين إلى نهايتهDا

التمييز حتى ال نكون فريسيين وال ما هو أسوأ، أي كي ال نكون فريسيين نعتقد أننا العشار. هذا التميDDيز
ال نحصله من دون توبة وال اعتراف. إلى الرب نطلب.

2022 شباط 13* عظة في أحد الفريسي والعشار في 
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