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الزالزل في سنكسار الكنيسة األرثوذكسية
المتروبوليت ييروثيوس فالخوس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

 تتكرر الزالزل والهزات األرضية في منطقة البحر المتوسط، منها الصغير وهو األكثر تكرارًا، ومنها الكبللير كالللذي
 ، وشعرت به أجزاء أخرى من اليونان وتركيا والدول القريبة، وعدد غيرها من1999شهدته أثينا في أوائل أيلول 

سوريا المحتلة وبلغت آثاره الرهيبللة تركيللا ايكرت ةبيهرلا هراثآ تغلبو (الهزات في تركيا، انتهاًء بالزلزال األخير الذي ضرب أرض أنطاكية   ايكرت ةبيهرلا هراثآ تغلبو (ةلتحملا ايروس)
 وقبرص وسوريا ولبنان وفلسطين، حيث اهتزت األرض أليام كاملة هازًة في الوقت نفسه قلللوب النللاس. خالل
 الزالزل، نرى معاناة البشر من فقدان األحباء ونتعاطف معهم. آخرون يفقدون جميع ممتلكللاتهم الللتي عملللوا من
 أجلها بال كلل طوال حياتهم. ومع ذلك، تتاح لنا الفرصة لرؤية بطولة رجال اإلنقللاذ الللذين يللدخلون في الحطللام
 الستعادة األرواح، باإلضافة إلى االهتمام الذي يظهر في التعاطف مع اآلخرين لتقديم مختلف المساعدات. هذه

  جللزًءُيظِهرالخبرة ليست جديدة على الكنيسة كونها غير جديدة على البشرية. من هنا هذا المقال القديم الللذي 
 مهمًا من فهم الكنيسة للظللواهر الطبيعيللة المؤلمللة وتعاطيهللا معهللا، ممللا يسللاعد المؤمللنين، إلى حللد كبللير، على
 تحديد الموقف اإليماني بدقة أفضل ومن دون أن يقعوا في أوهام أو مبالغات الشرير الذي يهمه كثيرًا أن يزرع

. المترجم .[الرعب واليأس في قلوب الناس  .[مجرتملا]

  هنللاك زالزل في حيللاة النللاس في جميللع الفللترات التاريخيللة. يحتفللظ التللاريخ بللذكريات الللزالزلنتلطالمللا كا
  لها عواقب وخيمة على البشر واألشياء األخرى. في سنكسار الكنيسة، الذي ُيقللرأ يوميللًا فينتالمدمرة التي كا

 خدمة السحر، تِرد ذكريات محفوظللة عن مثللل هللذه الللزالزل الرهيبللة. إن ورودهللا في السنكسللار هللو تعبللير عن
تكرار مثل هذه اآلثار المدمرة.باالمتنان هلل لخالص الناس، كما أنه يظِهر فرصة للطلب منه عدم السماح 

ذكريللات الللزالزل إلى الللزالزل لزالزلا ىلإ "الطيب الذكر المتقدم في الكهنة األب يوحنا رامفوس، يشير في دراسة بعنوان   لزالزلا ىلإ "
 التي وصل إلينا ذكرها في سنكسللار الكنيسللة. حيث يللوِرد في ختللام الدراسللة خدمللًة خاصللة من تللأليف الطيب
القللديس جيراسلليموس ميكراغيانللانيتيس. هللذه .[الذكر كاتب التسللابيح في كنيسللة المسلليح الكللبرى الللراهب   .[مجرتملا]

الدعاء والشللكر إلحيللاء ذكللرى الزلللزال الللذي وقللع عللام    في جللزر كيفالونيللا وزاكينثللوس1953لزالزلا ىلإ "الخدمة بعنوان: 
. ُتقام هذه الخدمة في   آب.11لزالزلا ىلإ "وإيثاكا األيونية

من ثم أود أن أذكر الزالزل المذكورة في الميناون الكنسي:
إحياًء لذكرى الزلزال العظيم، حيث حللدث في ذلللك الللوقت اختطللاف طفللل في25. وقع زلزاالن يوم 1  ايكرت ةبيهرلا هراثآ تغلبو (ةلتحملا ايروس)لزالزلا ىلإ " أيلول 

. يرى البعض أن هذا كان زلللزااًل واحللًدا بللدأ في 26لزالزلا ىلإ "ايكرت ةبيهرلا هراثآ تغلبو (الهواء و  إحياًء لذكرى الزلزال العظيم لزالزلا ىلإ "ايكرت ةبيهرلا هراثآ تغلبو ( كانون الثاني   25ايكرت ةبيهرلا هراثآ تغلبو (ةلتحملا ايروس)لزالزلا ىلإ "
 25ايكرت ةبيهرلا هراثآ تغلبو (ةلتحملا ايروس) كانون الثاني، لكن األب الراحل يوحنا رامفوس يقول إنهما كانا زلللزالين، اسللتمر األول 26أيلول وانتهى في 

ايكرت ةبيهرلا هراثآ تغلبو (ةلتحملا ايروس)أيلول لمدة أربعة أشهر والثاني   ايكرت ةبيهرلا هراثآ تغلبو ( كانون الثاني لمدة ثالثللة أشللهر، وبالتللالي كللان هنللاك زلللزاالن كبلليران مللع26ايكرت ةبيهرلا هراثآ تغلبو (
ايكرت ةبيهرلا هراثآ تغلبو ( والثاني في نهاية عهده.450-408ايكرت ةبيهرلا هراثآ تغلبو (ةلتحملا ايروس)ارتداداتهما. وقع األول في بداية عهد ثيودوسيوس الثاني 
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  أيلول حتى أنهم25يحفظ المؤرخ ثيوفانيس المعلومات التي تفيد بأن البيزنطيين كانوا خائفين جدًا من زلزال 
. وبالفعللل خالل الطل وصلوا هلل لياًل ونهارًا مع األسللقف مبتهلين لزالزلا ىلإ "غادروا المدينة  بينمللا كللانت األرض تهللتزلزالزلا ىلإ "  لزالزلا ىلإ "بللة 

ِمع صللوتًا إلهيللًا يللأمره بللأن يعلن لألسللقف فقسألل نلعي نأب هرمأي ًايهلإ ًاتوص عِمَس ثيح ءاوهلا يف لفط فطُخ ’وكل الناس يصرخون يارب ارحم ُخطللف طفللل في الهللواء حيث سللَ  فقسألل نلعي نأب هرمأي ًايهلإ ًاتوص عِمَس ثيح ءاوهلا يف لفط فطُخ ’
، بللدون أي إضللافات. ألن قدوس اهلل، قدوس القوي، قدوس الللذي ال يمللوت، ارحمنللا فقسألل نلعي نأب هرمأي ًايهلإ ًاتوص عِمَس ثيح ءاوهلا يف لفط فطُخ ’والناس أن يرددوا ترنيمة   نأل .تافاضإ يأ نودب ،’انمحرا ،تومي ال يذلا سودق ،يوقلا سودق ،هللا سودق‘

، أمللر البطريللرك بللروكلس واإلمللبراطورة1.[مجرتملا]بعض الهراطقة الثيوباسخيتيين  الذي ُصلب ألجلنا لزالزلا ىلإ " أضافوا عبارة  لزالزلا ىلإ " ]. 
رية.بوليخاريا بترديد هذه الترنيمة بدون اإلضافة وأدخلوا الترنيمة إلى جميع أنحاء اإلمبراطو

  كللانون الثللاني، انهللارت أسللوار القسللطنطينية، باإلضللافة إلى أجللزاء كثلليرة من26خالل الزلزال الللذي وقللع في 
. ميناء ترواس وتترابيلون البرونزي لزالزلا ىلإ "المدينة والعديد من المنازل، باإلضافة إلى  لزالزلا ىلإ "

تخليدًا لذكرى524 عام  تشرين األول7زال . زل2  لزالزلا ىلإ " تحت حكم اإلمبراطور يوستنيانوس األول. يِرد في السنكسار 
. لزالزلا ىلإ "الرحمة المستمرة تجاهنا أمام التهديد الرهيب للزلزال العظيم

 . وقللد اسللتمر هللذا الزلللزال أحللد عشللر أو اثللني عشللر شللهرًا. يكتب المللؤرخ740 تشللرين األول عللام 26. زلللزال 3
جنبللًا إلى جنب مللع . سقط العديللد من التماثيللل  ُهدمت الكنائس واألديرة ومات كثير من الناس لزالزلا ىلإ "ثيوفانيس:  لزالزلا ىلإ "  لزالزلا ىلإ "
 األسوار األرضية للمدينة باإلضافة إلى العديد من المدن والقرى في تراقيا ونيكوميديا في بيثينيللا وبراينتللوس

لزالزلا ىلإ "ونيقية، حيث نجت كنيسة واحدة فقط. في الواقع، لوحظ تغيير في حدود البحر في بعض األماكن.

  خدمللة خاصللة تمسةفي ذكرى هذا الزلللزال العظيم والللرهيب، كتب القللديس يوسللف كللاتب الللترانيم في الكني
 تشرين األول، إلى جانب خدمة القديس ديمتريوس المحفوظة حتى يومنا هذا.26إنشادها في 

تخليدًا لذكرى اإلحسللان المتواصللل557  كانون األول عام 14. زلزال 4  لزالزلا ىلإ ". وهو مكتوب في سينكساريون الكنيسة: 
. لزالزلا ىلإ "تجاهنا أمام خطر الزلزال الرهيب، الذي فدانا منه الرب المحسن 

 كان هذا زلزاالً مروعًا دام عشرة أيام. يقول المؤرخ ثيوفانيس أن سوري القسطنطينية تعرضا ألضللرار جسلليمة،
لم يكن هناك مكان أووالعديد من الكنائس سقطت مع المذابح ومظالتها، وتهّدمت مناطق بأكملها  لزالزلا ىلإ "، ولهذا كتب: 

حللتى أن أحللدًا من هللذا الجيللل على . كان الزلزال عظيمًا ومروعللًا  لزالزلا ىلإ "ضاحية لم تسقط من خطر الزلزال الرهيب  لزالزلا ىلإ "
لم يلبس تاجلله لمللدة أربعين يومللًا، وفي عيللد الميالد . اإلمللبراطور يوسللتنيانوس األول  لزالزلا ىلإ "وجه األرض سينساه  لزالزلا ىلإ "
. يقول كيدرينوس أنه دخل أيضًا أثناء االحتفللال بللالظهور من دون تللاج. التاج ايكرت ةبيهرلا هراثآ تغلبو (لزالزلا ىلإ "المقدس دخل الكنيسة بدونه   ايكرت ةبيهرلا هراثآ تغلبو (ةلتحملا ايروس)

يبدو أن هذه كانت كارثة كبيرة وكان هناك العديد من الضحايا.
  في بداية عهد باسيليوس األول وقد اسللتمر أربعين يومللًا. أي أن ارتللدادات870 كانون الثاني من عام 9. زلزال 5

األكثر فظاعة ويقول إنه تدّمرت العديللد لزالزلا ىلإ "الزلزال استمرت أربعين يومًا. يصفه المؤرخ نيكيتاس بافالغون بأنه   لزالزلا ىلإ "
ا ، وكللانت كنيسللة أيّلل ِحقوا مللع الوحللوش األسللطورية واألشللخاص الللذين سللُ لزالزلا ىلإ "من الكنائس والمنازل والمعارض   لزالزلا ىلإ "

صوفيا معرضة لخطر االنهيار لو لم يكن قد عززها الحكام.
 في عهد اإلمبراطور قسطنطين.790 آذار من عام 17. زلزال 6
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الذي وقع في 7 الزلزال  عام 16.  آب  ُويوفانيس في وصفهما عن542  المؤرخان جدعون  يتحدث  الواقع،   . في 
مللات الكثللير من النللاس وكللان هنللاك  لزالزلا ىلإ "زلزال رهيب جرى خالله سقوط كنائس ومنللازل وأسللوار القسللطنطينية و
وكان كثير من الناس في حزن وهم يتعاملون لزالزلا ىلإ "خوف كبير. استمر هذا الزلزال أربعين يومًا. يكتب ثيوفانيس:   لزالزلا ىلإ "

. لزالزلا ىلإ "ويجلسون ويعيشون في الكنائس ، وعلى الرغم من أن إحسان اهلل قد حدث، إال أن األمور ساءت

***

 إن المعلومات التي جمعها الراحل األب يوحنا رامفوس مهمة جدًا وتمنحنا الفرصللة إلبللداء المالحظللات التاليللة،
والتي ترتبط بالطبع بزالزلنا المعاصرة.

  يشللكر المؤمنللون اهلل على خالصلكي  أ. الكنيسة تذكّر المؤمنين كل عام بأيام الزالزل الرهيبللة الللتي ذكرناهللا، 
 مرة أخللرى لمثلللاهلل  يتضرعوا إلى اهلل من أجل النفوس المقتولة، وكي ال يسمح لكيالناجين، ومن جهة أخرى 

هذه الزالزل الرهيبة بالحدوث.
-ب لطالما أّثرت الزالزل على حياة الناس وكان لها بالطبع آثار سلبية وإيجابية.

 يحلل البروفيسور فاسيليوس بابازاخوس، في مقال قديم، النظريات المعاصرة حول الزالزل، والتي تقللول بأنلله
 اعتمادًا على الحركات، أي تباعد أو تقارب الصفائح التكتونية، تتمدد أو تنضغط الحجارة الموجودة على حللدود
 هذه الصفائح، مما يؤدي إلى كسرها وبالتالي تنشأ الصدوع، والتي حسب طولها، تتسللبب في حجم الزلللزال. ثم
الزالزل جزء من العملية الطبيعية لتكوين األرض وتطورها. إنهللا العمليللة الللتي خلقت الجبللال والغابللات  لزالزلا ىلإ "يقول: 
 والسهول الخصبة والبحار الجميلة والثروة المعدنيللة. وبالتللالي فللإن الللزالزل هي مظللاهر تطللرف نشللاط األرض
حيوية األرض على الرغم من ندرة هذا النشاط في الكون، وهو ما يجعلها مضيافة جدًا لإلنسللان. ال ايكرت ةبيهرلا هراثآ تغلبو (التكتوني   ايكرت ةبيهرلا هراثآ تغلبو (ةلتحملا ايروس)
 يمكن تغيير هذه العملية وال من مصلحتنا تغييرها. لذلك، إن نشأة الزالزل وظهور اإلنسان على األرض لهما نفس
 السبب. ولهذا علينا أن نتعلم كيف نتعايش مللع الللزالزل ونبحث باسللتمرار عن طللرق أفضللل للحللد من العللواقب

. لزالزلا ىلإ "السلبية

المطللر والريللاح والللبرد ايكرت ةبيهرلا هراثآ تغلبو (كمسيحيين، ومن دون إنكار آراء العلماء هذه، نقبل أن كل هذه الظللواهر الجيولوجيللة   ايكرت ةبيهرلا هراثآ تغلبو (ةلتحملا ايروس)
 وما شابه ذلك، تتم في إطار قوى اهلل الخالقة والحاكمة والخالصية، وهو الذي يتدخل عند الضللرورة من أجللل

الحفاظ على الحياة البيولوجية ومن أجل خالص الناس.
لتللذكار اإلحسللان  لزالزلا ىلإ "ج. الزالزل، بحسب سنكسار الكنيسة، مرتبطة بإحسان اهلل ورحمته. هللذا هللو سللبب كتابتلله: 
لتذكار الرأفة الللتي أظهرهللا لنللا في أيللام تهديللد لزالزلا ىلإ "المستمر تجاهنا أمام تهديد الزلزال الرهيب ، وفي مكان آخر   لزالزلا ىلإ "
. ال يمكننللا أن نلج إلى الغللرض من العنايللة اإللهيللة وأن نتحللرى سللبب أن اهلل يسللمح بحللدوث  لزالزلا ىلإ "الزلزال الللرهيب
. ومللع ذلللك، من خالل الللزالزل، تحللدث إنه يمس األرض فيجعلهللا ترتعللد لزالزلا ىلإ "الزالزل ويمّن بها، كما يقول المزمور:   لزالزلا ىلإ "

هّزات أخرى، روحية وخالصية، يتم فيها إنقاذ الناس بطرق مختلفة بإحسان من اهلل.
 د. عرف مسيحيو تلك الحقبة كيفية التعامل مع كل قضية، حتى الزالزل، باالهتمام المناسب والعقلية الكنسللية.
 منذ البداية باشروا مسيرة مع صلوات. خالل الطلبات، كما رأينا، كانت هناك أيضًا أحداث معجزة، مثل اختطاف
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واألدعية والقوانين  الطروباريات  وجود  سبب  هو  هذا  األرثوذكسي.  التقديس  المثلث  التسبيح  وتبني   الطفل 
والصلوات لحاالت الزالزل.

نشاهد  لم  اهلل،  الناجون  شكر  عندما  التلفاز،  في  ظهر  كما  قليلة،  حاالت  والتياباستثناء  أدعية،  وال   بتهاالت 
قيَمت لم تعتبر جيدة بما يكفي لعرضها في وسائل اإلعالم. هذا األمللر يوضللح االختالف في عقليللة النللاس في  ا�

ذلك الوقت وما هم عليه اليوم.
 هل. تظِهر الزالزل وطريقة التعامل معها حقيقة أخرى. يخبرنا المؤرخون أن النللاس أثنللاء الللزالزل حزنللوا وصلللوا
، مما يعني أن اهلل بإحسانه سّبب توقف الزالزل، على الرغم من إحسان اهلل، إال أن األمور ساءت لزالزلا ىلإ "وتابوا، ولكن   لزالزلا ىلإ "
 لكن الناس لم يعودوا إلى حياتهم السابقة في الخطيئة وحسللب، بللل عملللوا مللا هللو أسللوأ. هللذا يللدّل على تقلب

اإلنسان والنفعية التي يظهرها في ظروف الحياة المختلفة.
***

دها وأن يتللدخل عجائبيللًا، وأن نتجللاوز الخللوف من المللوت ألن هللذا  فلنسأل اهلل أن يعفينللا من الللزالزل أو يقّيلل
 الخوف يخلق الذعر واليأس وعواقبهما. فلنسأل اهلل أن يرحم أرواح الذين ماتوا تحت أنقاض األبنيللة المهدمللة،
 وأن يحّلي بالشللجاعة الللذين يعللانون وأن ُتللداوى جللراحهم على وجلله السللرعة. لنطلب من اهلل أيضللًا أن ينللير

  الروحيللة الصللالحة للللذين كللانت حيللاتهم في خطللرحسللناتهالمهندسين ليقوموا بعملهم جيدًا، وأن يمنح أيضللًا 
عندما ساعدوا وأنقذوا بطرق مختلفة إخوتنا المتألمين.

 والغللرقوالوبللاء والللزالزل  عوجلا نم ،ىرقلاو ندملا رئاسو ةنيدملا هذه ظفح لجأ نم بلطن ًاضيأ“أيضًا نطلب من أجل حفللظ هللذه المدينللة وسللائر المللدن والقللرى، من الجللوع 
 األهلية والموت الفجائي، ومن أجل أن يكون لناوالحروب والسيف، ومن غارات القبائل الغريبة والحريق 

 وينقللذناعنا كللل سللخط يثللور علينللا  وُيبعد إلهنا الصالح والمحب البشر، شفوقًا ورؤوفًا ومتعطفًا ليصرف
. من وعيده العادل  لزالزلا ىلإ "ويرحمنا
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 .[ الثيوباسخيتية هي اإليمان بأن اإلله يمكن أن يتألم. بسبب الجدل حول آالم يسوع وألوهيته، نوقشت هذه العقيدة في المجامع المسكونية1.[مجرتملا]
  لكن بعض أتبللاع المشلليئة الواحللدة في أنطاكيللا، من بعللد مجمللع خلقيدونيللة، أضللافوا إلى ترنيمللةصيغة التسللبيح المثلث التقللديس،التي أكدت 

، ما فاقم الوضع في الشللرق المسلليحي واسللتدعى إدانللة مجمعيللة لهللذه اإلضللافة وتثبيتللًا للصلليغة كمللا الذي صلب ألجلنا لزالزلا ىلإ "قدوس اهلل عبارة  لزالزلا ىلإ " لزالزلا ىلإ "  لزالزلا ىلإ "
وصلتنا ونرددها.
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