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ما هو ِذكر الموت وما الذي يعنيه بالنسبة لنا؟
األرشمندريت جورج كابسانيس
نقلته إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
إن ِذك ر الم وت يُ س اعدنا في التغلب على ذواتن ا الس ابقة ألن ه يجلب التواض ع إلى نفوس نا .حين ننس ى

الم وت نع اني من َوهْ م أنن ا س نبقى على األرض إلى األب د ،ه ذا ال وهم ال ذي يزي د غطرس تنا وجش عنا
وش هوانيتنا وميلن ا الس تغالل اآلخ رين .يمنحن ا ِذك ُر الم وت إحساس ًا بمح دوديتنا هن ا على األرض،
والحياة بعد الموت.
وبأهمية أعمالنا وكلماتنا وأفكارنا لألبدية
ِ
ِ

بهذه الطريقة ،يساعدُ نا (ذكر الموت) على مواجهة هذه الحياة
نضيعُ
ٍ
بجدية من وجهة نظر األبدية ،فال ّ

غير ُمبالِين بالعواقب .لذلك قال الفيلسوف اليوناني
بإسراف وطيش
يشها
حياتنا على األرض بعَ ِ
ٍ
وأهمال َ
ٍ
الموت ،وهم ٌّ
ً
خوفا منه من اآلخ رين"
أقل
بعمق في
يفكرون
بحكمةّ ،
يتأملون
ّ
القديم سقراط بأن "الذين
ِ
ٍ
ٍ
يرة ُمنتظم ٍة لكي نتأم ل
( .)Plato, Phaedo, 67eينصحنا القديس يوحنا الذهبي الفم بزي ارة المق ابر بوت ٍ
في بُطالن الشؤون اإلنسانية.

ً
ً
وطيبة وأقل تعلق ًا ب األمور المادي ة وأك ثر انفتاح ًا
تواضعا
مقبرة نصبح أكثر
نعلم أننا بعد زيارة
جميعنا ُ
ٍ
على اهلل واآلخرين.

كتب عن ه كث ً
اء آخ رون ،ال ُّ
يمت بص ٍلة ألي حال ٍة
إن ذك ر الم ِ
ديس يوحن ا الس لمي وآب ٌ
يرا الق ُ
وت ،ال ذي َ
يء من ه ذا القبي ِل ال ينف عُ ْ
النفس ألن ه يجلب الي أس ويجب
َ
أي ش ٍ
مر ّ
ضي ٍة أو عصبية أو حال ِة اكتئ ابُّ .

مرشد روحي.
التغلب عليه بمؤازرة
ٍ
ٌ
حالة مواهبية وروحية تجلب التواضع والسالم والفرح إلى النفس .إن ه موهب ة من
الموت ب َورَع هو
ذكر
ِ
ُ
اهلل وعلينا أن نطلبها منه.

نتوصل إلى ِذكر الموت؟
كيف
ّ

يهمن ا وبم ا
كلما تغلبنا على حياتنا األنانية وأحببن ا اهلل أك ثر ،كلم ا فكرن ا ب ِه أك ثر .كبش ٍر ،نحن نفكّ ر بم ا ّ

نفسه قال" :حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك".
ُنحب.
ُّ
الرب ُ
ُ
خاص روح يين يح ّب ون اهلل ،والص ُ
الة
دراسة كلمة اهلل في الكتاب المقدس
وآباء الكنيسةُ ،
ومال َز َم ة أش ٍ
ِ

باستحقاق في المناولة المقدسة ،كل
الخدَم اإللهية ،واالشتراك
الحارة ،واالشتراك المنتظم والمتواتر في ِ
ٍ

هذا يزيدُ محبة هلل في داخلنا ،وبالتالي َت َذكُّ َره.

ينص حنا الق ديس غريغوري وس الاله وتي ق ائ ً
كر المس تمر هلل يجلب
الِ " :ذك ُر اهلل أهم من التنفس" .ال ِذ ُ
السالم العميق والمحبة إلى الروح ،حتى في أصعب ظروف الحياة.
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