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  مقدمة

  صوم النفس أو صوم العقل
  كما سلمه إلينا اآلباء

  

  :اإلسم

 أو صوم القلب هو صوم احلياة العقلية والنفسية، ، أو صوم العقل،صوم النفس  
. ام وهو أعلى ممارسة للصوم، أعظم بكثري من االمتناع عن الطع،صوم الفكر واملشاعر

 ولذلك ،ر ويشعر بصورة دائمةيأكل اإلنسان مرة أو ثالث مرات يف اليوم، ولكنه يفكِّ
ِسحاالمتناع عن املوضوعات واألفكار اليت حنبها هو هدف االمتناع عن نَّأ اآلباء ب 

  .الطعام

ورد تعبري صوم النفس أو صوم العقل أو صوم القلب يف كتابات كل وقد   
 وهو الرسالة األوىل من رسائل ،نصاً للقديس اثناسيوس الرسويل ولكننا اخترنا ،اآلباء

حيث يشرح معلمنا اثناسيوس الفرق بني الغذاء السماوي ) م٣٢٩عام (عيد القيامة 
  . وضرورة صوم النفس،والغذاء الشرير

  :صوم النفس كما شرحه القديس اثناسيوس

  "اخلاصة ) قانونال( ماذا حيقق الصوم حسب الوصايا ،لوا أيها األخوةتأم
وصوم النفس هو .  بل أن نصوم بالنفس، نصوم فقط باجلسدالَّأا مطلوب من. بالصوم

 ألن الرذائل ؛ بالفضائل احلسنةى بل نتغذَّ،يف التواضع عندما ال نتبع األراء الشريرة
ن متيل اىل أي أ و،ن تأكل أيهما كطعاموتستطيع النفس أ. ل هي طعام النفسوالفضائ
فإذا مالت النفس اىل . طريق الفضيلة أو طريق الرذيلة حسب إرادا :الطريقني
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 :كما يقول بولس.  مثل اإلحتمال والوداعة والثباتى بفضائل الرب فإا تتغذَّ،الفضيلة
طعامي أن  ":وهكذا كان حال ربنا الذي قال. )١٦: ٤ثاوس  تيمو١(" تتغذى بكلمة احلق"

ذا مل يكن هذا هو حال النفس إا أم. )٣٤: ٤يوحنا (" ة أيب الذي يف السمواتأعمل مشيئ
وهكذا . ى بشيء آخر سوى اخلطية فإا ال تتغذَّ،وبدأت تنحدر وتسقط اىل أسفل

وصه سوف أجعل ": وطعامهم مشرياً اىل الشيطان عندما قال الروح القدس اخلطاةَف
ا ربنا  أم، للخطاة طعام ألن الشيطان هو؛) السبعينية١٤: ٧٤مزمور (" طعاماً لشعب احلبشة

ن مل إ ":وطعام القديسني حسبما قال" اخلبز السماوي"يسوع املسيح خملصنا فهو 
 بينما الشيطان هو طعام النجسني والذين .)٥٣: ٦يوحنا (" تأكلوا جسدي وتشربوا دمي
 ولذلك لكي نبتعد عن ."أعمال الظلمة" وامنا يعملون ،ال يسلكون حسب النور

أي تواضع الفكر واالنسحاق ،ى بطعام الفضائلن نتغذَّأينا الرب الرذائل يوص 
ِسواحتمال التحقري واالعتراف بأن أي شيء حألن هذا الصوم ؛ فينا هو من اهللان 

ل القديسني ويرفعهم  ويؤه، بل حيفظها مقدسةً،ر نفوسنا فقطال يطه) قانون الصوم(
  .) من الترمجة االجنليزية جمموعة آباء نيقية٥٠٨ ص : ٥فقرة ("  اىل ما هو فوق األرض،اىل فوق

  :تعليم آباء الربية عن االمتناع عن الطعام أو صوم اجلسد

مي احلياة الروحية يف اية القرن تقابل يوحنا كاسيان وجرمانوس مع معلِّ  
وسجل كاسيان احلوار مع هؤالء اآلباء الذين أجابوا على . الرابع وبداية القرن اخلامس

ر هذا املعلم القبطي حيذِّ Theonasويف حوار كاسيان مع األب ثيؤناس .  حمددةسئلةأ
 أي االنقطاع عن الطعام من الفضائل مثل الوداعة واالحتمال ،زائره من اعتبار الصوم

؟ اجلواب نتركه لألب ثيؤناس ملاذا.  وعلى قمة هذه الفضائل احملبة،والتواضع والصرب
  . داللة عقائدية هامةو وهو ذ،فراز والتمييزنفسه حيث نرى أول مبادئ اإل

  :يقول األب ثيؤناس

 نَّأحسبنا قد بذلك ن ونك ،لو اعتربنا الصوم من ضمن الفضائل"  



 ٧

االمتناع عن الطعام هو من ضمن األشياء اليت حنسبها صاحلة يف حد ذاا، 
  ". وشراً يف حد ذاتهعند ذلك يصبح تناول الطعام خطأً

  :راز بني اخلري والشرالقاعدة األوىل لإلف

  :يقول األب ثيؤناس

  "ِسكل ما هو ضد ما هو حجيب أن ، يف حد ذاته أو صاحلٌ،ن 
  ". يف حد ذاتهنه شرأيؤخذ على 

ا الشر  وإم،ا اخلري يف حد ذاتهإم.  بني اخلري والشر حياد ال حييا حياةَفاإلنسانُ  
  :وبالتايل يقول األب ثيؤناس. يف حد ذاته

  صاحلٌ الصومم بأنَّعلِّ نطان األسفار املقدسة ال يسمح لنا بأنْولكن سل"
ن نعمل الصالح واعتربنا أوإذا كانت غايتنا من الصوم هي . واألكل شر
  أو سقوط، األكل هو ارتكاب شرٍنَّأاعتربنا قد بذلك ن ونك ،األكل شراً
المتناع عن  بانام تقد قد-يف حقيقة األمر  -وبالتايل ال نكون  .يف خطية
 بل تدنسنا بذنب عظيم وسقطنا يف خطية عدم االميان اليت قال عنها ،الطعام
ميتنعون عن أطعمة قد خلقها اهللا لكي تؤكل بالشكر مع املؤمنني  ":الرسول

" وعاريف احلق ألن كل خليقة اهللا جيدة وال يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر
إين عامل ومتيقن يف الرب  ": ويقول الرسول أيضاً.)٥- ٣: ٤ تيموثاوس ١(

ساً فقد صار له ن شيئاً جنأ الذي حيسب يسوع ان ليس شيئاً جنساً بذاته إالَّ
قد ما ن إنساناً أ لذلك ال تذكر الكتب اإلهلية ،)١٤: ١٤رو (" هو جنساً

حكىل  وإمنا ألن شيئاً آخر قد أضيف إ،دين ألنه أكل عليه كخاطئ أو أُم
: ١٣فصل (".الدينونةيستوجب عل األكل األكل أو حدث بعد األكل ج

  .) من جمموعة آباء ما بعد نيقية١١ جملد ٥٠٨ص 
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  ماذا نتعلم من هذا األب؟

منا النية إ و،ليس الطعام.  وليس العمل ذاته هو الشر، كسر الوصية إنَّ:أوالً  
اهللا خالق  هو ال يؤمن بأنْف ، جنسطعامال أنَّمنه اً نظن ميتنع عن الطعام  ألن م؛واهلدف
  . بل اهللا هو خالق الشر،الصاحلات

وما جيب .  دائمة بصورة هو شر شرباعتباره ما ال جيوز عمله باملرة :ثانياً  
ا  إم: أو بعبارة أخرى، نكسر الوصايا اخلاصة بهعمله دائماً وهو اخلري ال جيوز لنا أنْ

ولذلك . ريق احلياة، وطريق املوتال حياد مطلقاً بني ط. ا الشر دائماًاخلري دائماً وإم
  :يقول األب ثيؤناس

س دائماً ار ألن اخلري مي يوجد وقت معني منارس فيه اخلري؛ال"
  ".والتهاون يف ممارسة اخلري جيعل اإلنسان يسقط يف الشر

 ولذلك ، عن ما هو شر االمتناع عن شيء هو امتناعنَّأ نرى  جيب أنْ:ثالثاً  
  :يقول األب ثيؤناس

 ال ، ألن ما هو ضار ويضر فعالً؛ بالشر خاصيوجد وقتال "
  ". بل جيب االمتناع عنه، منارسهنْ مندحه وال جيب أنْأميكن 

س بشكل متقطع ال استمرار ار ولكن ما هو موقفنا إزاء ممارسات متُ:رابعاً  
 ؟ هل ممارستها مث االمتناع عنها هو شر أم خري، باحلياة اليومية خاصةٌ وهي أمور،فيه

  :يقول األب ثيؤناس

س يف أوقاا اخلاصة ا ار متُ هناك أشياًء فإنَّ،وباالضافة اىل ما ذكرناه"
: وهذه األشياء متنوعة. وتفيد من ميارسها، وال تتضرر حياتنا إذا أمهلناها

الزواج، الزراعة، الغىن، االعتزال يف الربية، السهر، قراءة وتأمل الكتاب 
  ".ه بل والصوم نفس،املقدس
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  القاعدة الثانية لإلفراز والتمييز بني اخلري والشر

والصوم ليست ممارسات دائمة . .. الزواج والزراعة نَّإيقول األب ثيؤناس   
وحسب تعليم اآلباء وكلمات األب ثيؤناس يظهر .ن ميتنع عنها يعترب خاطئاًحىت أن م 

  .فس أو العقل السلوك الدائم يف طريق اخلري هو الصوم الدائم للننَّألنا 

  :يقول األب ثيؤناس  

قد أوصت ا ) الصوم... الزواج (شرنا اليها اآلن أهذه األشياء اليت "
ن أالوصايا اإلهلية وحسب سلطان األسفار املقدسة ال تطلب الوصايا 

ألن ما . ننا خنطئ إذا امتنعنا عن املمارسةأمنارسها فوراً أو بشكل دائم حىت 
ا أم.  وعاقبة املخالفة هي املوت،ذ فوراًن ينفَّأ جيب تأمر به الوصايا اإلهلية

 ، تأمرنا، فإذا متمناه فإنه نافعنْأما متدحه وتوصي به الوصايا اإلهلية دون 
  ".وإذا تركناه فهو ال يستوجب الدينونة

  :القاعدة الثالثة لإلفراز أو التمييز بني اخلري والشر

  يراعي االنسان نْأ وهو ،اآلباء" دتقلي"أو " تسليم"م لنا األب ثيؤناس يقد 
 ،ل اخلري اىل شر ألن هذا هو الذي حيو؛ افكاره ومشاعره وقصده:حالته الداخلية
  :ولذلك يقول

"وهكذا خبصوص األشياء السابقة كلها أو بعضها قد أمرا الذين سبقونا ن
ن  نضع يف اإلعتبار األسباب واملكانْأ و، منارسها باحتراسنْأ) من اآلباء(

 ألننا اذا راعينا هذه صارت هذه املمارسات نافعة ؛وأسلوب املمارسة
 نْأميكن ) األسباب واملكان وأسلوب املمارسة (ا إذا مل نراعِأم. ومناسبة

املرجع (".تتحول هذه املمارسات اىل محاقة جتلب علينا أوجاع الدينونة
  ).٥٠٩ص : السابق
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) راهب(جميء ضيف لزيارة أخ  نَّوكمثال ملا شرحه األب ثيؤناس يذكر أ  
 تعين  ألن الضيافةَ؛م الطعام والشراب للزائرن نتوقف عن الصوم لكي نقدأصائم يعين 

ما إنَّ اخل وقال لنا ... نه كان جوعاناً وعرياناً إضيافة الرب نفسه الذي قال لنا 
 الَّأاء ر األب ثيؤناس مثل كل اآلبولذلك حيذِّ. فعلتموه بأي من هؤالء فيب قد فعلتم
 ألن هذا ؛رضاء الناس، أو أن نصوم من أجل إنتظاهر بالصوم ونعتذر عن الضيافة

الصوم يتحوس األب ثيؤناس كلمات النيب اشعياء اليت ويقتب.  وكربياءل اىل عجرفة
 ولعل اعظم ما يف كلمات ،تدعو اىل صوم القلب وليس التظاهر باالمتناع عن الصوم

  :قيقيالنيب اشعياء عن الصوم احل

  فك عقد النري"

  طالق املسحوقني أحراراًإو

  .وقطع كل نري

  .أليس أن تكسر للجائع خبزك

  .دخل املساكني التائهني اىل بيتكن توأ

  .ن تكسوهأإذا رأيت عرياناً 

  ).٩-٧: ٥٨أش )" (أهل بيتك(غاضى عن حلمك ن ال تتأو

 اليت أشرنا ن منارس التقوى والصرب واحملبة وباقي الوصاياأال جيب علينا "
ا يف زمان الصوم فقطاليها من قبل وهي خريألن هذه الفضائل ؛ يف ذا 
ومثابرتنا جيب . سواء يف زمان الصوم أو يف غريه. هي هدف حياة التقوى

أن يقودنا ن تكون من أجل احلصول على هذه الفضائل بشكل دائم وأ
ص : سابقاملرجع ال". (ليها ال أن متارس يف زمان الصوم فقطالصوم إ
٥٠٩.(  
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  :االنقطاع عن الطعام أو صوم اجلسد ليس أهم من احملبة

 ،عندما تقابل يوحنا كاسيان مع األب موسى أعاد سؤاله اخلاص بالصوم  
موسى ذات كلمات األب ويعيد األب . ومسع ذات املعاين اليت مسعها من األب ثيؤناس

  .عماله وتصرفاته هدف وغاية أ دائماً وأن يراقب اخلرين يراعي اإلنسانُثيؤناس وهي أ

  :يقول األب موسى عن احلياة النسكية  

ن خنضع لألصوام، والسهر، والتعب أننا جيب أننا نعلم إ "-١  
والعمل اجلسداين، والقراءة، وكل الفضائل األخرى اليت يئ قلوبنا 

 ثابرنا على هذه  ماوحتفظها بغري ضرر من الشرور واألهواء حىت إذا
  ".تفع اىل كمال احملبةاملمارسات نر

  ٢-" ذا كانت الظروف ال تسمح بأن منارس هذه األمور ألننا إا أم
ن أ فإننا ال جيب ،دعينا اىل عمل صاحل مينعنا عن ممارسة ما يضبط حياتنا

 ألن غاية كل املمارسات النسكية هي االنتصار ؛نستسلم للغضب أو الغيظ
دنا االمتناع عن املمارسات ن يقوى هذه الرذائل، وبالتايل ال جيب أعل

 ألن أي خري حنصل عليه بواسطة الصوم ال يتساوى ؛ىل الغضبإالنسكية 
وفائدة القراءة لن تكون أعظم من الوجع . بالضرر الذي يسببه الغضب

هذه املمارسات الثانوية األمهية . ذا احتقرنا أحد األخوةإالذي يصيبنا 
which are of secondary importance األصوام،  مثل

ن منارسها هلدف واحد أوالسهر، واالعتزال عن العامل، وتأمل األسفار علينا 
شل يف هذه الفضيلة الرئيسية،  نفوجيب أالَّ. ي احملبةأ ،فقط وهو نقاء القلب

ذا حذفنا أو مل منارس إن جنعلها هدف حياتنا حىت ال نصاب باألضرار بل أ
  ).٢٩٨-٢٩٧ص : جع السابقاملر". (هذه املمارسات الثانوية األمهية
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  ماذا نتعلم من األب موسى؟

  ".اهللا حمبة" ألن ؛ احملبة هي غاية وهدف احلياة الروحيةنَّإ :أوالً  

 وهو ،ىل نقاء القلبإ املمارسات النسكية كلها ثانوية األمهية بالقياس :ثانياً  
  .غاية احلياة الروحية

 ،عوبة الصوم عن احتقار الناس وص، قارن بني سهولة االمتناع عن الطعام:ثالثاً  
 نَّأر  وتذكَّ، والتلذذ بذكر خطاياهم علناً أمام الناس والشماتة يف سقوطهم،وذم حيام

  ".احملبة ال تفرح باإلمث"

 فإن ، إذا كانت ظروف العمل واحلياة اليومية ال تسمح ذه املمارسات:رابعاً  
  .نقاء القلب جيب أن يظل دائماً أمام عيوننا

  :)١( أخرى عن تقييم آباء الربية للصوممصادر

  .٨األب زينون قول رقم  -

  .٨األم ثيؤدورا قول رقم  -

  .١األب كاسيان قول رقم  -

  .٦٠ ورقم ٥٨األب بيمن قول رقم  -

  .١٦ ورقم ٩ قول رقم  األم سينكلتيكي-

  :الصوم استحسان وسلوك حمبة

ن أوكما رأينا ... املرةمل تصدر قوانني خاصة بالصوم يف زمن اآلباء العظام ب  

                                           
  ".منشورات النور"الذي متت ترمجته وطبع يف بريوت " أقوال اآلباء الشيوخ"هذه األقوال موجودة يف كتاب ) 1(
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أ جيب اخلرين حنسب الصوم من اخلري أي مثل احملبة وال مثل أس دائماً وال ميكن ن ميار
ص قواعد السلوك كما  نلخنْأوهنا جيب .  ألن الصوم وسيلة وليس غاية؛التواضع

  :سلمها الينا اآلباء على هذا النحو

ثناء الصوم أع عن الطعام ال  ال يوجد قانون كنسي خاص بفترة االنقطا:أوالً  
هي " العرف"وقاعدة " قانون"ال " عرف" عندنا هو  وما هو سائد،وال قبل التناول

  ".التحرمي"االستحسان وليس 

 والحظ . ال يوجد قانون كنسي حيدد نوع الطعام حىت يف الصوم الكبري:ثانياً  
م لنا ن يقدأ عجز عن "اموع الصفوي"ن الصفي ابن العسال يف كتاب أأيها القارئ 

بنوع الطعام الذي يؤكل بعد االنقطاع عن الطعام والسبب العقيدي " قانون خاص"
ن ميارس يف أوقات حنسبه أ وبالتايل ال جيوز ،"شر"مه القانون الكنسي هو ن ما حيرأهو 

ننا أثناء االنقطاع عن أ ألن هذا يعين ؛"خرياً"وأوقات أخرى حنسبه فيها " شراً"فيها 
هذا خطأ يف االميان .  وبعد انتهاء االنقطاع حنسبها خري،الطعام حنسب خليقة اهللا شر

هو قاعدة استحسان ) اللحوم(ل البقول أو االمتناع عن الزهومات وبالتايل تناو. نفسه
 بل واألهم من كل هذا ، وهو كسر حدة الطبع والغضب،تنسجم مع هدف الصوم

اخل بسبب رغبة الطعام ..  من حيوانات وأمساك  املوت الذي يصيب خليقة اهللاعتبار
ا  أم، احملبة يقود اىل التواضعوزهد.  على احملبة وليس على األمر مبينهذا زهد. اليت فينا
السلوك مبحبة هو سلوك نَّأ هنا نرى ."ينبوع النفاق" فهو ، األمر والسلطانزهد 
ن أ وال ميكن ،راز هو دفة احملبةن االفأ واحملبة هي غاية وهدف كل نسك كما ،فرازإب

  .تتحرك بدونه

و غسل الفم  القائم على االمتناع عن الطعام أن ضبط السلوك اخلارجيإ :ثالثاً  
ا ضبط القلب  أم،واجلسد قبل التناول هو أحط درجة من درجات السلوك النسكي

ء الذين ال واخليال واملشاعر واإلرادة مثل عدم إدانة الناس وعدم الشعور بالقوة إزا
بنا  فهو الصوم والنسك احلقيقي الذي يقر،يصومون مهما كانت اسباب عدم صومهم
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دانة  يعرف حمبة ورمحة اهللا يتوقف عن إنوكل م.  وتواضعٍ نقاٍء ألنه سلوك؛ىل اهللاإ
ا سلوك القلب  ألن متييز السلوك اخلارجي سهل جداً، أم؛و العاجزينأالضعفاء 

  .دراكه بأي ممارسة خارجية مهما كانتإ فهو ال ميكن ،اخليوالضمري والنقاء الد

  كيف منارس صوم العقل أو النفس؟

  احملبة ال تنتهي باإلفطار: أوالً

ذا كانت احملبة هي غاية االمتناع عن الطعام، فإن اإلفطار ال يعين اية احملبة إ  
قطاع جيلب  ألن الشبع من الطعام بعد فترة طويلة من االن؛و اية صوم النفسأ
ىل ضرر جيلب عدم اليقظة إ وبذلك يتحول الصوم ،"النوم"و" الكسل" "الوخم"

 التام يف األكل مثل االحتراس ولذلك جيب االحتراس. ياة الداخليةوالتواين ويضر احل
  .التام يف فترة االنقطاع عن الطعام

  :قاعدة اإلفراز اخلاصة بالقلب: ثانياً

مها لنا األب أشعياء كل احلياة الداخلية يقدوضع اآلباء قاعدة هامة خاصة ب  
  :االسقيطي على هذا النحو

ذا امك أحد بشيء سواء فعلته أم مل تفعله ولزمت الصمت، إ"  
فإن الصمت هو ثباتيف طبيعة يسوع وتشب إذا جاوبت هذا الشخص .  بهه

ذا ا إأم .وقلت له سائالً ولكن ماذا فعلت؟ فإن هذا ليس من طبيعة يسوع
 هذا ضد طبيعة ،جاوبت على االام ورددت كل كلمة بكلمة من عندك

 من ٤٣٨ ص ٢٩٤ من أقوال اشعياء االسقيطي جملد ٢٥القول ( ."يسوع
  ).جامعة لوفان. سلسلة آباء الكنيسة القبطية

  :وهكذا نرى ثالثة أهداف واضحة
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  . الثبات يف طبيعة يسوع والتشبه به-١

  . ما ليس من طبيعة يسوع-٢

  . ما هو ضد طبيعة يسوع-٣

أو صوم القلب حسب هذه القاعدة اهلامة اليت " صوم النفس" ليكن ،وهكذا  
  .تضبط السلوك الروحي

 وهذا ظاهر ألنه يتعارض مع ،و ضد طبيعة املسيحأن نفتش عما هو ضد املسيح أ -١
  .الوصايا اإلهلية

ثل العليا اليت اختارها ن ننقي القلب من األفكار والعادات واخلربات القدمية واملأ -٢
هذا يف أغلب األحوال ليس . االنسان ونقلها من اتمع وصارت وصاياه االجتماعية

  .من طبيعة يسوع ويفتح لنا باب األوجاع والضرر

ن أ و،ن نصوم داخلياً عن كل ما هو ضد طبيعة يسوع أو ليس من طبيعة يسوع أ-٣
  . وحمبةنتشبه بيسوع لكي نكون له فعالً وقوالً وحياة

  أخرياً يا سيدي القارئ

حياء أننا أإن صوم النفس يبدأ مع بداية كل يوم ويالزمنا ويدوم معنا طاملا   
هذا . على تراب هذه األرض، وينتهي صوم النفس بيوم اخلروج من هذه احلياة الترابية
ل  ب،هو العيد احلقيقي واخلماسني اليت ال تنتهي ألن يوم امللكوت ليس فيه مساء وليل

  ".ار دائم تشرق فيه مشس احلياة األبدية ربنا يسوع املسيح بدون انقطاع

  .بركة اآلباء القديسني مع القارئ والناسخ واملستمع لكلمات احلياة  

  "سائح يف كنوز اآلباء"              
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)١(  
  

  صوم العقلِ
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  صوم العقل
  

  .ح السالم لُألخوة احملبوبني يف ربنا يسوع املسيرسلصفرونيوس ي  

  مقدمة

 العدمية الرياء، أكَّد أا ال تنبع من اجلسد،  احملبةعن م الرسولُتكلَّ عندما - ١  
 باملسيح يسوع يف التصقواوالذين . لنا يف ربنا يسوع املسيحاآلب وإمنا هي عطية اهللا 

قوةَ املسيح، ينالون مناملسيحسه املعمودية، ويتبعون طريق احلياة الذي أس حياة  
على حتثهم  جديدة؛ لكي ينالوا ق وطلب سلوك الطريق الضيسك بكل أمانةطريق الن

 يف  اليت يسكبها الروح القدس يف قلوب الذين يطلبون نعمته برجاٍءمثار احملبة اإلهلية
  .املسيح يسوع ربنا

  يف املسيحية األرثوذكسيةالصوم 

د عنمعروفة ممارسة هو ، و خبصوص رسالة بعض اإلخوة عن الصوم- ٢  
ربنا يسوع ب ؤمنون الذين ال يدنع  ومعروف شائعأمر  الصوماليهود واُألمم؛ ألن

وال جيب أنْ نندهش من هذا . حسب شرائعهم وعوائدهم يصومون ، فهماملسيح
دوا وبذلك أكَّ،  والصالةَ الصوموا أتقنالذين يسلكون حسب شريعة الضمرياألمر؛ ألن 

وال متوت فيه . )٢٦: ١تك ( خملوق على صورة اهللا انَلنا صحة تعليم املسيحية بأن اإلنس
وحيدث . يف التشبه خبالقهورغبته نسان ميول اإلهذه الصورة باملرة، بل تنمو حسب 

هذا النمو عندما يتمسك اإلنسان بشريعةسامية ،يف ل  ومتيل إرادته إىل العمل والتأم
 إياها على األمور الًفض إليها م وعندما يطلبها ويسعى.سماويةاُألمور الفائقة ال

ة طبيعال حركة وهو -  فيهاذي بقوة احلس ال وتسعى النفس.األرضية، فإن عقله يتنقى
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 بسبب وجود الصورة اإلهلية فيها، واليت يشرق فيها - اإلنسانية اليت تبحث عن خالقها
ما هو أحسن، وعندما يطلب اإلنسان . اء الصورة اإلهلية عندما تتأمل األمور األفضل

  .تدفعه الصورة اإلهلية ألن يتقدم أكثر فأكثر يف طريق الفضيلة

والبعضكَ حترالصورةُه فيأخذ حركة ،رة فيه بواسطة اخلالق اإلهلية املصو 
 حيبه اإلنسان ويتقدم أي عملٍإىل  والنفس حنو خالقها ويوجهها إىل الصناعة أو الفن أ

 واختيارهفضل، األشرف واألعظم واأل ورم األنسان يف ومن هذا ندرِك أن رغبة اإل.فيه
ز كل السلوك الذي ميي هو ،عن أحسنهايف املخلوقات ، وحبثه ا خلقه اهللا لهالدائم مل
 صورةُاليكفرون باخلالق وينكرونه؛ ألم هم أيضاً بدورهم حتركُهم  حىت الذين ،البشر

  .نكار اخلالقفضل، ولكنهم خيطئون يف إحنو اُألمور األاإلهلية 

يضبط نفسه؛  يتعلم أنْأنْ له أنه من الضروري لقد اكتشف اإلنسان  - ٣  
 ، كثرية عرب أجيالٍاإلنسانُلكي يقتين إرادةً فاضلةً تسعى حنو اُألمور احلسنة، وتعلَّم 

نَّ ضبط حركات اجلسد وأهوائه، هو أمر ضروري ال ميكن أنْ أالعقل وحده ومن نظر 
 هد يف الطعامف يف املالبس، والزقش عن األمور الزائلة والتيخلِّلتينجح فيه إالَّ با

الشباب؛ الذين يشعرون بقوة احلياة أثناء فترات ، بل واإلقالل من النوم، السيما الفاخر
، ال سيما الطعام األهواءوعواصف ألن اإلنسانَ الذي يترك قيادة سفينة حياته إىل قوة 

بل سوف جيد عواصف . اهللا باملرةسالم  إىل ميناء  لن ينته،الشهرة وحمبة الكالمواملال و
  .اخلالفات والكراهية وحرارة نار املنافسة والصراعات حول األمور الزائلة

 فهذا أمر ال يستوجب ،نصومأيضاً فإن كان اُألمم واليهود يصومون، وحنن 
، وهي واحدةٌ هي صورةٌ كل البشر الدهشة، وال يدعو إىل التعجب؛ ألن صورة اهللا يف

 ولكن اإلنسان ، وحدة اجلنس البشري منذ البدء اإلنسانَبهالذي وصورة اإلله 
ومع أن اهللا زرع يف الطبيعة اإلنسانية الرتوع حنو . ن الكاذبافترق عن أخيه بالتدي

هللا فيهم، إالَّ أن البشر صورة ا إىل بالعودة أن يكونوا واحداً  ووهب الكلَ،الوحدة
 وأمهلوا بذلك عطية الصورة ، فزادت فيهم اخلالفات، عبادة األوثانسلكوا طريق
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  .دهم على أن توحقادرةً -  كهبة من اهللا -  اإلهلية اليت كانت

السامرية عند بئر املرأة مع برهان ما ذكرناه اآلن جنده يف حديث الرب و - ٤  
ه الذي ال لإللأا تسجد مثل غريها من السامريني  الربأوضح هلا فقد . يعقوب

باإلله الذي أعلن ذاته يف تاريخ إسرائيل وشجعها على أن تؤمن . )٢٢: ٤يو (ه ونعرفي
 ومل .بنه يسوع املسيحاذاته يف عن علن  وهو اآلن هو نفسه الذي ي،وآمن به اليهود

، وال لكي تتهود، بل لكي ترى اهللا اآلب يف يكن الرب يدعوها إىل ديانة إسرائيل
هذه هي . )٢٣: ٤يو ( واحلق، أي ابنه يسوع املسيح ه بالروح القدساملسيح، وتعبد

العبادة الفائقة السماوية اليت ال تحىت حمبة هعلِّمعلِّم اإلنسان الغش وكراهية الغري، بل ت 
  .األعداء

  اهللا صاحلٌ وجوادنَّ أ-من نور الضمري  - من يؤمن باخلالق، يعلم - ٥  
اهللا ؛ ألن قيمم  الشرلمةظ أخاه، فهو يف بغضي ن منَّي ويعلم أورحيم، ولذلك يصلِّ

يشرق مشسه على األبرار واألشرار ": كما قال الرب، يشرق باخلريات لكل البشرنور "
 يترك ال ميكنه أنْ – أي اإلميان بصالح اخلالق -  يستنري ذا النورنوم. )٤٥: ٥مت (

الوثنية اليت تعلِّم البغضة والعداوة نور صالح اهللا ويغرق يف أوهام وخرافات وظلمة 
  . إىل أخيه يسيء اإلنسانُنوالكراهية، وحتث على أ

  هكذا مألنه يفتقر ؛ ميارس الصوم وحده بدون صدقة، فصومه ليس حقيقياًن 
. ومن يهذِّب نفسه باالنقطاع عن الطعام فقط، صار مثل اليهود أو األمم. إىل العطاء

ن فيما تخلِّي واالنقطاع عن امتالك األشياء والتصرف احلِسب قلبه بالأما الذي يهذِّ
، أي يقتنيه بتقدمي ما لديه لآلخرين، فهو يصوم حسب شريعة ربنا يسوع املسيح

شريعة احملبة السماوية اليت ال تعطي للمقتنيات املكانة األوىل وال االهتمامات اليت نراها 
  .يف حياة الناس

  ٦ -ح أن نصوم، وأن ننقطعس عن الطعام لكي يكون هذا االنقطاع بداية ن 
  .ي واالنقطاع عن احلياة القدمية اليت حنياها يف أباطيل هذا الدهرالتخلِّ
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  والصوممن أجل اهللا، ومن أجل طلب احلياة اجلديدة يف ربنا  املقبول هو صوم 
سيح،  من اهللا اآلب يف ابنه ربنا يسوع املفإن كانت هذه احلياة هي هبةً. سيحيسوع امل

  فلماذا نصوم؟ وملاذا نصوم قبل تناول األسرار، وقبل كل األمور السماوية؟

 أي أساس باملرة، أساس اإلفراز الثابت الذي ال يتغري  إنِّعلموا أيها اإلخوةأ  
  : هو،طلب األمور السماوية

  "الذات والكفر باألهواءجحد ".  

  لبهذا هو صِها اإلنسان  في القدمية اليت حييا والتخلِّي عن احلياة، لذاته اإلنسان
هكذا، بدون . األهواء عن طلب خالقهتلك من أجل األهواء وحتت سلطاا، فتبعده 

، ويصبح مثل  كنسية كممارسة الصوملُبطُ ي، وصلب األهواء،جحد الذات كل يوم
صوم األمم واليهود؛ ألن شريعة الصليب ال يعرفها الذين يعيشون بدون اإلميان 

 ال ، ألن شريعة اإلجنيل الثابتة يف جحد الذات بالعطاء؛جنيل، بل يعيشون ضدهاباإل
تظهرا ليست  كممارسةم، كما أالثابت الذي يبنون عليه األساسهي  يف حيا 
  .حيام

 وأعمدا هي الصليب والقيامة وعطية الروح  احلياةساأما بالنسبة لنا، فإن أس  
وعندما بذل . )١٦: ٣يو (ا  اهللا أرسل ابنه الوحيد وبذله عنان بأنَّ واليت تبدأ باإلمي،القدس
ابنه الوحيداآلب ،نلنا فيه أساس لبذل الذات، وصار ابن اهللا هو  البذل كبداية 

  .النموذج احلي الذي خيلِّص النفس واجلسد، ويعلمنا السلوك احلي يف كل أمور حياتنا

 منيز احلياة اجلديدة اليت أخذناها عنا أنْإذا تذكرنا هذا األساس الثابت، استط  
أما إذا أمهلنا بداية حياتنا، أي شريعة الصليب، فإننا نفقد حىت اخلري الطبيعي الذي . منه

 من غرينا من مناه والذي نراه كامناً يف قلوبنا، أو الذي تعلَّ،حتثنا عليه صورة اهللا فينا
لنا بقوة النور الطبيعي أي الضمري، ونال وإذا وجدناه وعاش فينا وعاش يف داخ. الناس

  . اهللا اآلب بنعمة ابنه الوحيد وبقوة الروح القدسجتلَّى فينا نور قوة املسيح،
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  ٧ - لكل م سالميصوم من أجل جحد الذات؛ ألنه بالصوم يطلب أن ن 
  .، احلياة اآلتية من اهللاحيمل صليب ربنا يسوع املسيح، ويقتين بذلك

 مع الرب لسماع كلمة )١(نا قبل القداسات، واجتماعناهذا هو سبب صوم  
، نطلب فيها احلياة  حقيقيةًألننا باالجتماع بالرب نعود به إيل اآلب عودةً .اهللا احلية
بت لنا منه، أي احلياة اجلديدة اآلتية دائماً، فنحيا بهاليت وه.  

 أهواء – ال سيما –أما الذي حييا حسب الطبيعة، وتتسلط عليه األهواء   
 وفه يتصدق مثل اليهود، أي يعطي أبناء جنسه، من و.مماجلسد، فهو يصوم مثل اُأل

 ألنه ال يتعلم شريعة اإلجنيل، أي الصوم عن ؛بذلك ال يقتين حياة ربنا يسوع املسيح
  .العداوة ورفض البغضة

 اجلسد  أن كراهيةَ- وقد سبق وكتبنا لكم -حنن ال نصوم ألننا نكره اجلسد   
 إله موا بأنَّ ألننا لسنا مثل أتباع ماين واهلراطقة األشرار الذين علَّ؛ لعطية اهللاراهيةٌهي ك

الشر خلق اجلسدعاقب اإلنسان ويبعده عن إله اخلري لكي ي .هذا التعليملكل  مضاد 
هذه البغضة خلليقة اهللا هي اليت . كل ما هو صاحل ومجيل يف خليقة اهللا املنظورةل و،خري

 ،ء اانني املساكني يندفعون يف طريق النسك طلباً للنجاة من شر اجلسدجتعل هؤال
  .وهرباً من اخلليقة املنظورة اليت غرس فيها إله الشر بذرة الشر

  وا حنن األرثوذكسيأمن الذين نؤمن بإلهبالروح القدسابنه ونعبده يف ، واحد ، 
 اقتربا نقترب منه ألنه هو الذي  وإمن،بكل يقني، ال نقترب منه بالنسك ونفاق املانيني

منوهو الذي أحبنا أوالً قبل أن حنبه،دا عندما جتس  .؛ اهللا بالصومرضِهكذا حنن ال ن 
  .ألن إرضاء اهللا ال يكون بدون توبة عن الوثنية واإلثنينية والكفر بإهلني

  ا املنظورة، صاحلٌاجلسدأن  وبدونه ال ميكن للنفس ، وهو أداة النفس وصور

                                           
والكلمة تعين اجتماعنا بسبب دعوة . تعين اجتماع اإلفخارستيا أو الليتورجية syntaxالكلمة القبطية اليونانية ) 1(

  .الرب يسوع لنا لكي نأكل املن السماوي
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 ، وبذلك صار لعنةً، باخلطيةلقد دخل املوت.  على هذه األرض إنسانيةًتعيش حياةً
 وال نطلبه ، وال نشتاق إليه، وهو ما جيب أن حنذر منه، عليناوصارت له سيادةً

 ألن هذا يتعارض مع صالح اهللا الذي خلقنا وأتى بنا من العدم إىل الوجود يف ؛بإرادتنا
هذا .  نترك هبة احلياة األرضية إرضاء اهللا هو أنْ نظن أنَّب أنْ ولذلك ال جي،هذه الدنيا

  وهو خليقةُ، صاحلٌ اجلسد فهو أنَّ،إميانناا أم. نتشر بني األخوةاهو نفاق املانيني الذي 
 يسوع ابنه لآلب يف  عقليةً ذبيحةًهب والروح القدس، ولذلك نقرواالبن اآلب وعملُ

  . لبسناه يف املعموديةاملسيح وبالروح القدس الذي

  الواحد غري املفترق)٢٣ :١٤يوحنا ( ولذلك يسكن فيه الثالوث ، صاحلٌاجلسد . 
 واحداً غري منقسم إىل  لكي جيعل اإلنسانَ؛ يف الروح القدسباالبنويسكن فيه اآلب 

 اجلسد والنفس بسبب  انقسام الواحد بل يشفي الثالوثُ، النفس واجلسد:جوهرين
لنفس واجلسدكناه يف اس.  

  :الذهن اجلسداين

 ،يف النفس واجلسدأي  أي بسبب سكىن اهللا فينا بالروح القدس، ، لذلك- ٨  
وظهور اهللا . )١٦: ٣ تيمو ١("  اهللا ظهر يف اجلسد،وى هو سر التقعظيم ":يقول الرسول

يف اجلسد هو سر التقوى األرثوذكسية الذي ال يقبله اهلراطقة املنافقني الذين ينشرون 
ضالل نهم الذي ينكرون به حمبة اهللا صانع اخلريات، خالق النفس واجلسدسك.ا  أم
  مستترة كانت لدينا رغبات الوحيد توبيخاً لنا إنْاالبند  فعلينا أن جنعل جتس،حنن

  األرثوذكسي بأن اجلسداالعتقادسك الباطل الذي ال يقوم على  أو للن،إلهانة اجلسد
موا بالقضاء على اجلسد  ألن هراطقة األجيال األوىل علَّ.لفساد لقيامة عدم امؤهلٌ

  حياةهي باب" العفاف والرب" حياة  فإنَّ،ا حنن أم)١( يف األباطيلباالنغماسوقوته 

                                           
  . يقضي على قوة اجلسدالزنا يف الشر ال سيما االنغماسم الغنوصية القائل بأن تعلي) ١(
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 يصيب اإلنسان ، ألن عدم التقوى هو مثل الكسل والتراخي؛للجسد والروح معاً
  .بأمراض روحية صعبة الشفاء

  ألن ؛يد هو سر التقوى احلقيقية وحمور التعليم الصحيح الوحاالبند وجتس 
ما أحب ذاته  أي الفردوس عند،اإلنسان األول آدم سقط وهو يف بيئة الصالح والفرح

 ، وأنكر ضرورة الشركة، للخالق– روحياً - ألنه أدار ظهره .وعشق جسده بدون اهللا
وسقط يف ،طريق األهواء وسلك يف ، ففقد كل ما يعرفه عن اخلالق،ل صالح اهللاوتأم 

مت  كلها تعلَّومنذ سقوط اإلنسان، واإلنسانيةُ. هاوية الشر اليت حفرها لنفسه
 وهو ، العقلماظلَّ وبذلك ،حياتنا -حنن البشر  - على اجلسد الذي نرى فيه االعتماد

 ألن نور ؛ قبل إشراق نور اإلجنيل بأن ذهنه جسداينٌما جعل الرسول يصف اإلنسانَ
ا إذا انقطع نور الكلمة  أم.يشرق يف العقل وينري كل حواس اجلسد) الكلمة(اللوغوس 

اللوغوس بسبب اجلهل واملناعة العقلية اليت يكوا الشرصار العقلُ، يف اإلدراك  
 وإذا صار العقلُ.  يف األمور اجلسدانيةل إالَّب أن يتأم يعرف وال حي ألنه ال؛جسدانياً

 وصار يطلب األمور ،د يعرف غريها ومل يع،د عليهانية تعومهتماً باألمور اجلسدا
 ،د عليه فيسكن فيه الفكر األرضي ويتعو، ونشاطداألرضية ويسعى حنوها بكل جِ

 ويفقد قدرته على رؤية األمور ،فيصبح بالتدريج مياالً إلدراك األمور األرضية
  .السمائية، عند ذلك يصبح الذهن جسدانياً

 ،زت اإلنسان عن احليوانات وهو عطية اهللا األوىل اليت مي،فكروهكذا يصبح ال  
 ،يصري اإلنسان الذي يفكر جسدانياًهكذا  و. عن اهللا خالق الكلاالبتعادهو سبب 

ثريان ويندفع مثل مثل البهائم يف الغضب والنوم واألكل واملالبس وخيتال مثل ال
هليات، ألن تأمل اإلهليات هو  عن تأمل اإل وعاجز ألن عقله بعيد؛الوحوش الكاسرة

  . وترك اإلهليات يقود العقل حنو اجلسد،الذي يكسر شوكة اللذة
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  :العقل واجلسد

 والعقل .)١( حياة اجلسد هي أصلُ اجلسد، كما أن النفس هو سيد العقلُ- ٩  
هو الذي جيعل اجلسد متعقالً لكل تصر؛ وعملفألنه هو الذي يوج حنو أداء ه اجلسد 

 العقل يف انغمس سيداً للعقل إذا يضاً أن يصبح اجلسدأ ولكن ميكن .ا يرغب فيهكل م
 ومىت غرق فيها صارت ،ش عنها ويطلبها ويسعى حنوها وصار يفت،اللذات اجلسدانية

  .هذه اللذات حتثه على التفكري والتأمل يف األمور األرضية الزائلة

  :النسك الوثين

 -ل بالتأم - ولذلك ، اجلسدلعقل هو سيد أدرك فالسفة الوثنيني أن ا-١٠  
عن األمور اجلسدانية لكي تتطهر الروح واالبتعادل األمور العقلية أدركوا ضرورة تأم 

ووضعوا لذلك قواعد روحية مثل الصوم . ويصبح اإلنسان فاضالً حكيماً عاقالً
اهلادئة اليت بال  عن الناس واهلروب إىل األماكن واالعتزال واالعتكافوالصالة والتأمل 

 إميانناحسب  - ولكننا ،وحنن ال ننكر فوائد هذه القواعد. ضجيج وبال صخب
ل وحده، بل هي نعلم أن الطهارة العقلية ال يناهلا اإلنسان من التأم -األرثوذكسي 

 ؛ والنسك حيفظها، ومن يناهلا يتأمل ويعتزل الناس،نابعة وتفيض من ربنا يسوع املسيح

                                           
النفس أو الروح هي أصل اجلسد، وهو التعليم القدمي الذي دونه اآلباء لنا وهو غري شائع يف أيامنا وحسب ) ١(

 شديد القديس شرح هذا التعليم يف إجياز. تعليم اآلباء بشكل عام يأخذ اجلسد حياته من الروح أو النفس
  : ولكن التعليم الكامل شرحه أوغسطينوس يف مقالتني.غريغوريوس النيسي يف مقالة القيامة

1- De Quantitate Animae. 

2- De Immortalitate Animae. 

 من رسائل ١٦٦الرسالة كذلك  و، يف املقالة الثانية٩  رقمفقرةوال، ٣٢، ٢، ١  رقمفقراتففي املقالة األوىل ال
 Aelred ofراجع دراسة الراهب . مجع علماء العصر الوسيط ما كتبه اآلباء عن النفس واجلسدقد و. نوسأوغسطي

Rievaulxواليت نشرت بعنوان :  

Dialogue on the Soul, Cistercian Pablications. 22, 1981. 
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م لها على الشركة عندما يسلِّنه يطلب الوحدة ويفضأ تعمل فيه بقوة حىت ألن نعمة اهللا
 ويصبح مثل شراع القارب املرفوع والذي يتلقى قوة دفع الرياح ،نفسه لعمل النعمة

  .فتدفعه النعمة بقوة حنو كورة السالم واهلدوء

  االعتكافهو سلوك احلكماء، وم ن يغسل عينيه من ن يعتكف للتأمل كم
 ألن ؛هذا ال يكفي.  أمام عينيه الظاهرةَ األشياَء- بوضوحٍ –ب الطريق لكي يرى ترا

 حنن ال نبصر األمور اإلهلية ألننا نتأملها ،وهكذا. ظالم الطريق ال ينفع معه قوة البصر
 يف ربنا يسوع املسيح الذي أنار احلياة واخللود  ألا أشرقت بإعالنوإمنايف اعتكافنا، 
 عن اهللا بسالم )٧: ٢أف (رنا حنن البعيدين  فجاء وبش)١٠: ١ تيمو ٢( ببشارة اإلجنيل

هذا هو النور الذي أرسله اآلب .  النور الذي أشرق من اهللا اآلبإلينالقد جاء . مساوي
  .ش عن اخلروف الضال جاء لكي يفت، من ذات جوهره وحيدكابنٍ إلينا

  عتكافواال عن مشاغل احلياة باالبتعاد ال يكون الصومل فقط، وإمنا  والتأم
ة اإلهلية اليت ناهلا ر هو عودة اإلنسان إىل الصو،هو قبل كل هذه املمارسات اخلارجية

هذا هو طريق احلياة . د يف يسوع املسيح وبالروح القدسيف اخلليقة األوىل واليت تتجد
سلكه  مدعو ألن يإنسان وكل ،الواحد الذي ال يوجد له مثيل وال ميكن أن ينحرف

 وباملعونة اإلهلية اليت يعطيها ،ألنه يرى ايته الكاملة الواضحة يف ربنا يسوع املسيح
  .الروح القدس

  : عن الطعاماالنقطاع

 عن الطعام ال جيدد شيئاً االنقطاع ألن ؛ عن الطعاماالنقطاع ال يكفي -١١  
ا أم. سان صائماً باحلقلة هو الذي جيعل اإلنخييف حياتنا، وإمنا جتديد الفكر ونقاء املُ

 وجيعل ،س الفكر ألنه هو الذي يقد؛ للروح القدسلٍ نناهلا بتوس فهو نعمةٌ،لةخينقاء املُ
 على أن ترى السمائيات وتسعى قادرةً -  بقوة احلياة اليت يف الروح القدس - لةَخياملُ

لفكر من خوف ألن قوة حياة األقنوم الثالث هي اليت تعتق ا. حنو األمور األفضل
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 ، وجتعله قادراً على أن يتحرر من سطوة وطلب األرضياتر العقلَ وبذلك حتر،املوت
 أي رباطات الظن بأا ، اااللتصاقرباطات  -بقوة الروح القدس  -وبذلك يقطع 
 والعمى الذي أصابه عندما ،ص من الوهم الذي تزرعه اخلطية فيخلُ،باقية وحقيقية

توهعن اهللاباالبتعادل اخلري  أنه نام وظن ،الشرِ فأصاب ظالم ته عندما سقط، لَ خمي
 البصر احلقيقي لإلنسان حسب  رد،ولكن ربنا يسوع املسيح الذي يفتح أعني العميان

 وعندما ننال البصر بقوة نور اآلب )٣٠: ١٠يوحنا (" رأى اآلبالذي رآين فقد  ":قوله
  .أي اهللا نفسه ، نقترب من غايتنا،ربنا يسوع املسيح

  ١٢- االنقطاعملاذا جيب .  إذا كنا نسعى لصوم العقل عن الطعام ضروري
  أن ننقطع عن الطعام وهو الدرجة األدىن للصوم؟

 عن الطعام يشبه العامل والفالح الذي يرتدي االنقطاع  إنَّ، هوواجلواب
نقطع عن ن يهكذا م. مالبس مهنته وعمله لكي يعمل بعد أن يرتدي ما هو مناسب

ن لبِالطعام وال يصلي وال يعتكف، يكون كمسالدروع ،وسار بعد  ومحل السيف 
 وألن .ه، فهو لن يستطيع أن يسري ملسافة طويلة بسبب ثقل عدة احلربزـذلك للتن

 ألنه لن جيد عدواً ؛ فهو سيتعب سريعاً،هزـ بل التن،غايته ليست احلرب أو القتال
 وهي ، كما أن غايته هي السري فقط،بيف حالة اليقظة والتأهيقاتله أو خطراً جيعله 

غاية ال حتتاج إىل عبء وثقل املالبس احلربية من دروع أو عدة احلرب مثل السيوف 
ن ينقطع وهكذا كل م.  بل تعطل السري بسرعة، وتصبح هذه غري ضرورية،واخلوذة

عن الطعام بدون غايةما ة صومه، وال ينال إالَّ ال جيين مثر، يعتكف ألجلها روحية 
 وهي جتديد القدرة الطبيعية لإلرادة اإلنسانية اليت تنال ،تعطيه الدرجة األدىن للصوم

  .لة وتطلب الطعام البسيط عندما تبتعد عن أنواع الطعام املفضاالختيارقسطاً من حرية 

  :كيف نبدأ صوم العقل

  ١٣-ية اجلسدانية اليت جتردنا  العقلاالهتمامات عن  يبدأ صوم العقل بالكف
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هذا هو الصوم املطلوب من اإلنسان املسيحي والذي جيب أن . من صورة اهللا اليت فينا
 . ألن هذا الصوم هو بداية احلياة يف الدهر اآليت؛ارسه ما دام حياً على هذه األرضمي

نال  جزئي حىت ن بشكلٍ اآلتيةَ ندخل احلياةَ،ل السماوياتألننا بصوم العقل وبتأم
  .الكمال يوم الدينونة

  حيرروجيعل اإلنسان مشتاقاً ، من اخلضوع لألهواء العقليةَ العقل اإلرادةَ صوم 
 فهو ال يكون مشتتاً مثل من يضع نوعني أو أكثر من .للنعمة وقادراً على أن يتذوقها

 ، فال يدرك طعم كل نوع على حدة، بل إذ ختتلط هذه األطعمة يف فمه،الطعام يف فمه
  .ال جتعله يأكل بتمييز أو اعتدال

 أي تلك اليت ال تقرب ،هكذا العقل الذي يهتم باألمور الزمانية العابرة الباطلة  
 ملا  دقيقٍرٍ عن تصولته عاجزةً وخمياً وجتعل فكره خمتلط،اإلنسان من شركة أسرار اهللا

بساطة أو (جة  ومىت أصبح العقل خمتلطاً بال سذا. وما هو آت من اللذة،خيص اهللا
د من  جتر ألن العقلَ؛ دون أن يدري الغضبهرروحية، وقع يف التردد، وأس) نقاوة

  .البساطة

 يعاين أسرار اإلنسانَ بساطة ونقاوة الفكر ال جتعل نَّإل  نقوولكننا جيب أنْ
 ألن هذه األسرار تعطى من اهللا اآلب بإعالن يسوع املسيح الذي وهبنا نعمة ؛اهللا

 وأعطانا أن نعرف السمائيات ، وأنارنا بالروح القدس يف سر املعمودية املقدسة،البنوة
  .يف أسرار البيعة

  ١٤-بنقاوة الفكر  - لكي ؛ يالزمنا كل أيام غربتنا العقل جيب أنْ صوم - 
 ألن .نستعد دائماً ألن منتلئ من السالم احلقيقي الذي يرافق عطية سالم اهللا اآلب لنا

.  لنا حىت يف أثناء الصراع الروحيل حصولنا على السالم اإلهلي ظاهرنقاوة الفكر جتع
وحنن نعرف أن طهارة النفس من كثرة الصراعات هي اليت تصون النفس من التمزق 

ع قدراته يف اجتاهات  توزإذ ، تقتل فرح اإلنساناالهتمامات ألن كثرة ؛الداخلي
  .اد الشهوات هو خسارة حقيقيةوعدم نقاء العقل من صراعات اخلطية وتض. متباعدة
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  :القلب الواحد غري املنقسم

  ١٥-والقلب الواحد هو الغاية اليت .  العقل جيعل لنا قلباً واحداً ال قلبني صوم
 ، الذي جتلبه األهواء- رفض التشتتب ألن النقاء الذي نناله ؛نطلبها بصوم العقل

 يف القلب  وبذلك حيلُّ،الصحيحةجيعلنا قادرين على الرؤية  - ص منها برفضها وبالتخلُّ
فرححقيقي من سالم وفرح تأمل وحمبة اخلريات نابع  .ومىت منا الفرحمن بساطة  النابع 
 أي عدم تشتتها، استطاعت أن تتكون فيها قوة حقيقية ورغبة ثابتة يف تذوق ،النفس

اتاً يف احلياة  وثب ألن معاينة وتذوق أسرار اهللا هو الذي يعطي للنفس قوةً؛أسرار اهللا
 دون أن ،ت قلباً واحداًا إذا حصل للنفس نقاوة واقتنأم. اجلديدة يف يسوع املسيح ربنا

ا تبقى ،نة يف املسيحعلَ يف اإلعالنات السماوية وتذوق أسرار اهللا املُيكون هلا اشتراكفإ 
 ،لدهر اآليتال تنال قوة الكنها  و، أي الضمري،بال جتديد وتظل مستنرية بالنور الطبيعي

 وهبة الروح القدس ، ألن نعمة عدم املوت مل تشرق عليها؛وتظل رغم نقاوا ضعيفةً
سك ومل ينالوا نعمة اإلحتاد بربنا يسوع روا بالنهذا هو حال الذين تطه. ال تعمل فيها

  .املسيح الذي أحيانا من املوت وأقامنا معه وأجلسنا معه يف السماويات

 ، املوت وخوفه الكامن يف القلب بقوة نقاوة القلب حنن ال خنلص من-١٦  
النقاوة اجلزئية اليت نناهلا باملعرفة ال ف ، ولذلك.بل بنعمة الذي أحيا جنسنا الساقط

  . أي داء املوت الكامن يف القلب،تثبت أمام الداء اخلفي

  :قوة صوم العقل

 تهله أو جتار اشتغل يف مهنته أو قام بعم طوىب ملن يصوم عقلياً ألنه إنْ-١٧  
 أي عدم انشطاره ، بسبب بساطة قلبهإتقان فإنه يقوم به بكل ،أو أي عمل أرضي

نه من احلصول وصوم العقل ميكِّ.  وبسبب عدم انشغاله باألمور التافهة احلقرية،داخلياً
 فيصبح قادراً على العمل بنشاط ، بالتوافهاالنشغالعلى سكينة النفس بسبب عدم 

  فإنه ينال جسارةً، عليه معرفة األمور السماوية يف يسوع املسيحوعندما تشرق. وغرية
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 بل حىت حبياته يف سبيل البقاء يف هذه الشركة ، بكل ما ميلكي ويضح،عظيمةً
 حسب قول رسول ربنا يسوع املسيح الذي  هي نفايةًالسماوية، بل يعترب التضحيةَ

 انتمائه لشعب اليهود وبر الناموس حسب مذهب الفريسيني والغرية على شريعة اعترب
 لكي يربح نعمة ربنا يسوع املسيح اليت ملست قلبه وأنارت فكره وأتت ،اهللا كال شيء

  .به إىل بساطة احلياة يف املسيح

  صوم العقل واالمتناع عن الطعام

 فينا إذا ىا الطلب يقومور السمائية، وهذصوم العقل هو أنْ نطلب اُأل -١٨  
 القدمي الذي كان يف د النفس من احلسِِّ عن الطعام جيراالمتناع عن الطعام؛ ألن امتنعنا

ع عن رؤية حياا  متتن على اجلسد، وأنْاالعتمادآدم األول، أي أنْ تكُّف النفس عن 
عطي قوةً للنفس، وقال عنها رسول املسيحقائمةً بأطعمةال ت صراحةً وأشربة ":حس ن

  .)٩: ١٣عب (" ينتفع ا الذين تعاطوهاأنْ يثبت القلب بالنعمة، ال باألطعمة اليت مل

  ي اجلسدفالطعام يقوبالطعام يغرس واالهتمام.  أي قوة فقط، وال مينح النفس 
 عليه واالتكال باجلسد االهتمام على اجلسد ورغبةً متأصلةً يف اعتماداًيف النفس 
 ومىت صارت النفس يف هذه احلالة، فإا تضعف، وتقوى عليها اللذة، . قوتناكمصدر

أما إذا تركت لذة الطعام، . وختاف أنْ يضعف جسدها، وجتبن عن رفض اللذة
  تدرِك على الفور أن الطعامبالتايلونَّ احلياةَ تأيت من اهللا، وليس من األطعمة، أأدركت 
ى على املوت عن أنْ مينح اإلنسانَيعجزلذلك تسلَّمنا من الشيوخ .  حياةً حقيقيةً تقو

 وخوف ،صلِّي قبل تناول الطعام لكي نأكل خبشيةالذين عاشوا قبلنا يف املسيح أنْ ن
، الذي منه تأيت حياتنا، )٢ :١٢راجع عب ( "ناظرين إىل رئيس احلياة ربنا يسوع املسيح"

حني رمحته؛ ألنه وهب أجسادنا قُوسبها الذي حتتاجهومن يأكل بدون خشية . تا مأم
الرب، فهو يأكل مثل اُألمم الذين يطلبون الطعام لكي تزداد وتنمو أجسادهم، ولكي 
يسر إنسام الباطين بالقوة اجلسدانية اليت للجسد، ومىت أُعجب اإلنسانُ بقوته 
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 النفس على اعتمادن يف اجلسدانية، منا فيه حس الزنا، وهو مثرة الكربياء اليت تتحص
 عن الطعام، فهو أمر ضروري؛ االمتناعأما ضعف اجلسد الناتج عن . القوة اجلسدانية

ومىت أصاب الضعف اجلسد، .  عليهواالعتماد باجلسد االفتخارلكي يقتلَع من النفس 
 اهللا،  بالصالة وتأمل كلمةواالهتمام واإلقالل من العمل اجلسداين باالعتكاففعلينا 

 إىل النوم، وسقوط النفس يف االعتكافمع القيام خبدمة احملبة لُألخوة؛ لكي ال يؤدي 
  .التراخي

  الصوم وإمهال األهواء

وإذا .  عليهواالعتماد عن الطعام يطهر النفس من حمبة اجلسد، االمتناع -١٩  
اللذات، وتسعى نالت النفس هذه الطهارة تصبح قادرةً على إمهال األهواء، ومقاومة 

 ا ال يولِّد الشبع يف االهتمامنَّ أحنو ما هو أفضل؛ ألا أدركت أنَّ األهواَء فراغٌ، و
أما من يشرب من . )١٣ :٤يو ( النفس؛ ألن من يشرب من هذا املاء يعطش إىل األبد

ماء احلياة ربنا يسوع املسيح، فال يعطش، بل املاء يصري فيه ينبوعاً ينبعإىل حياة أبدية .  

  الصوم وإخالء الذات

 عن الطعام دون طلب نعمة ربنا يسوع املسيح، ودون إخالء االنقطاع -٢٠  
الذات، هو صوم اُألمم، وهو ال يقدم اإلنسانَ إىل اهللا؛ ألنه ال يعطي لإلنسان نقاوةً 

فع فوق  أنْ يرت-  وكمالٍ باعتدالٍ - تليق باهللا، بل يعطي ملَن يمارس هذا الصوم 
الصغائر، وأنْ تقوى إرادته، دون أنْ يكون له حسن احلياة اإلهلية الذي وحده يليق 

 آخرٍ غري الفضائل، ءبشيفالنفس، إذ خلقَت على صورة اهللا، ال ميكن أنْ تتغذَّى . باهللا
وألا عقليةٌ، وهلا قدرةٌ على التمييز، فهي إنْ مل تأكل من مائدة الرب يف . وكلمة اهللا

سفار اإلهلية تترك تاج الصورة اإلهلية فيها، وتتغذَّى باألهواء عاملةً مسرة الشهوات األ
هكذا من تصوم بطنه عن تناول الطعام، وال تصوم . اليت تطرح النفس بعيداً عن اهللا

نفسه بالفضيلة، مىت توقَّف عن الصوم اجلسداين يسقط يف أصغر الرذائل؛ ألنه كان 
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ن صوم جسده؛ وألن عقله مل يصم، صار بعيداً عن الكمال يستمد قوته الداخلية م
  . عن صوم اجلسدامتنععندما 

  صوم العقل يقود إىل رؤية ومعاينة اهللا

  ٢١-  اجلسد وحده صومراإلرادةَ عند النشيطنيحي ا صوم العقل، فهو .رأم 
به من إدراك اهللا، والعقل يصوم بالفضيلة؛ ألا تقر. الذي يقود إىل رؤية ومعاينة اهللا

أثري أهوائه، ولكنه  كما هو يف ذاته؛ ألن اإلنسان يرى األشياء بتيٍءوجتعله يرى كل ش
 وابتعد عن األهواء وتغذَّى بأقوال اهللا وبالسر املكرم جداً، صار نقياً مىت صام عقله

ر؛ ألن يرى األشياء كما هي، وهو األمر الذي جيعله يعرف كيف يميز بني اخلري والش
بداية التمييز هي نقاء الفكر من شوائب الشهوات، وهي ال حتدث يف النفس إالَّ إذا 

  .صامت عن اُألمور الباطلة، واقتنت احلياة الفائقة، أي الفضيلة
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)٢(  

  
  االنقطاع عن الطعام
  هو تدبري الزمان احلاضر

  حسب نعمة اإلميان ورجاء احلياة يف الدهر اآليت
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  مقدمة

وس خادم إجنيل ربنا يسوع إىل األخوة الذين هم واحد معنا يف اإلميان صفروني  
بنعمة اهللا اآلب اليت أُعلنت يف ابنه، واليت وهبت لنا فيه بالروح القدس، نعمةُ احلياة 
. األبدية يف الدهر اآليت يوم جمد الثالوث القدوس إهلنا الواحد باجلوهر واملثلث باألقانيم

  سالم يف الرب

  م هو تدبري الزمان احلاضرالصو

ننتظر قيامة األموات "حنن نعيش على رجاء حياة الدهر اآليت؛ ألننا  - ١  
  .)١(حسب كلمات الروح القدس يف األمانة املقدسة" وحياة الدهر اآليت

 الزمان احلاضر؛ ألننا نكف أوالً عن األحاديث، حىت )٢(هذا الرجاء هو تدبري  
ل األمور احلسنة مثل اجللوس مع األخوة، ولكننا ال ونصوم عن ك. النافعة والصاحلة

نصوم عن افتقاد املرضى واملتضايقني؛ ألن الطوباوي أنطونيوس ترك الوحدة لكي 
يعزي الشهداء، ولكي يقاوم تعليم الشيطان الذي نشره أريوس الذي جن بالفلسفة 

  .الباطلة، فلسفة األمم الكاذبة وا أنكر اإلميان املقدس

بري الزمان احلاضر هو كل األعمال النسكية اليت حتفظ نعمة اهللا فينا،  تد- ٢  
ولكنها ال تؤهلنا لنعمة اهللا؛ ألننا يف املسيح قد نلنا نعمة التبين، ليس بواسطة األعمال 

                                           
  .أي قانون اإلميان) 1(

وهي . ما أُعلنت يف االبن بواسطة الروح القدسكلمة الهوتية هامة، وهي تعين خطة اخلالص ك" تدبري"كلمة ) 2(
خطة تشمل ما حيدث يف الزمان احلاضر، وهو معلن بالروح القدس، وما سوف يعلن كامالً يف يوم القيامة وحياة 

  .الدهر اآليت
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الصاحلة، بل مبحبة اهللا اآلب وابنه الوحيد ونعمة وشركة روح التبين، روح اآلب الذي 
  .بنا يسوع املسيحوهب لنا يف ابنه الوحيد ر

 ومع أنَّ الصوم حيفظ نعمة اهللا فينا، لكنه ليس مثل اإلميان، لئال عندما ال - ٣  
 وعدنا إىل عداوة البشر هللا، وتركنا املصاحلة السماوية )١(نصوم نكون قد تركنا اإلميان 

  .اليت صاحلنا ا ابن اهللا

وبر، أي صوماً حقيقياً اإلميانُ يبقى معنا دائماً ويعمل فينا لكي نصوم بطهارة 
ومىت تركنا االنقطاع عن الطعام ال . تصوم فيه الروح قبل اجلسد، والقلب قبل الفم

حنُسب أننا ابتعدنا عن اإلميان؛ ألننا باالنقطاع عن طعام األرض، نأكل كلمة اهللا احلية 
بدي، ، وكأس عهده األ)٢٣: ٦يو (اليت نسمعها من األسفار املقدسة ونتغذى خببز اهللا 

ونطلب نار الروح القدس اليت جتعلنا هليب حمبة إهلية، وهكذا نذوق إىل حنيٍ، شكلَ 
  .احلياة الغالبة املوت، حياة القيامة وحياة الدهر اآليت

 لقد تسلَّمنا من الشيوخ الذين سبقونا يف اإلميان أن احلياةَ األبديةَ نعمةٌ - ٤  
  .ألعمال النسكيةمن اهللا اآلب وليست مكافأة، أو أجرة عن ا

حيفظنا النسك يف الطريق الضيق لكي ال نترك صليب ربنا يسوع املسيح، أو 
 نكون مثل الذين انكسرت م )٢(نبتعد عن حياة القداسة؛ ألننا إذا تركنا قانون النسك

السفينة من جهة اإلميان؛ ألن قانون النسك هو شكل احلياة اجلديدة اليت تقاطع 
  .لذات وحتتقر الشهوات وترفض كل إغراءات اخلطيةالشهوات، وتترك امل

وحنن نتمسك ذه السرية احلسنة؛ ألا السرية الوحيدة اليت حتفظ لنا احلياة 
                                           

  .حنسب أنفسنا، أو حنسب أننا تركنا اإلميان) 1(

 - ٢. القانونية اليت توجد يف مدونات القانون الكنسي املبادئ -١: كلمة قانون يف القبطية واليونانية تعين) 2(
القاعدة اخلاصة بالتفسري، أي التفسري الكنسي ألسفار الكتاب املقدس، وهو عكس التفسري الفردي اخلاص الذي 

 الدفة اليت حتدد اجتاه وحركة السفينة - ٣. وقاعدة التقوى هي اليت جندها يف قانون اإلميان نفسه. يقع فيه اهلراطقة
  .وهذا هو معىن الكلمة الذي استعمله اآلب صفرونيوس
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اجلديدة اليت أخذناها يف سر املعمودية املقدسة ومبسحة الروح القدس واء اإلسكيم 
  .املقدس املالئكي

 مؤقت من أجل ضيق الزمان  الصوم هو تدبري– أيها األحباء – هكذا - ٥
 احلياةَ اآلتيةَ اليت ليس فيها - بعني الروح -احلاضر، وهو ممارسة مقدسة جتعلنا نرى 

طعام أو شراب، بل فرح الروح القدس، الفرح الذي جيعل الروح القدس نفسه يصرخ 
  .)٥ - ٤: ٤غل (" أبا أيها اآلب"يف قلوبنا 

  الصوم كممارسة أُرثوذكسية

 ال ننقطع عن الطعام ألن الطعام جنس أو شر، بل ألنه نعمة اهللا اليت  حنن- ٦  
من أجل أن الطعام هكذا . حتفظ اجلسد وتعطي له القدرة على القيام باألعمال النسكية

 . أي جسد الرب ودمه، اخللود واحلياة األبدية اهللا لنا طعامبه و،نعمة حتفظ اجلسد
  ناطقةوالفائق الذي جيعلنا نرى نعمة الطعام كعالمة أي سر الشكر ايد ،وهو أيضاً

علن صالح اهللا وفيض حمبته للبشرت.  

  اخلليقةَ بأنَّباالدعاءحنن ال نشترك مع اهلراطقة واألمم يف التجديف على اهللا 
 أو أا غريبة أو جنسة بعيدة ، أو أا سقطت من نعمة اهللا، من صنع إله الشراملنظورةَ

ا وال هم شركاء لنا يف إمياننا  ألن الذين يقاومون عمل اهللا ليسوا من؛عن صالح اهللا
  .مناه من اآلباءاألرثوذكسي الذي تسلَّ

  ٧ -ز بني أنواع الطعام لنجعل  أرثوذكسية املمارسة ال تسمح لنا بأن مني
 بل كل األطعمة قد خلقت من أجل منفعة اإلنسان وهي ، مقدساًاًبعضها جنساً وآخر

 بشكرٍ - ز بني أنواع الطعام لكي خنتار منها  ولكننا مني،قد أُعطيت لنا -ح اهللا بصال -
االستحسان ما يصلح لنا وما ال يصلح حسب - وبإميانزه يف حياتنا النسكية  الذي مني

  .وسريتنا مع الرب يسوع

 فإننا نتركها حبرية من أجل ، وعندما نرفض اللحوم واألطعمة الدمسة- ٨  
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 نترك كل ما ، ومن أجل صالح الرب يسوع وموته احمليي.ب البشراحل حمحمبتنا للص
ألن أكل .  وتسلط قوته على إرادتنا ونيات قلوبنا،ي فينا رغبة وشهوة اجلسديقو

وجيعلنا أقوياء جسدياً ،ضع الفكر واحلس لقوة أعضاء اجلسدي اجلسد وخيُاللحوم يقو 
ت الفكر وعواطف احلياة القدمية اليت ضني للضعف الروحي بسبب توارد خياالمعر

حتاول أن جتعل من قوة عضالت اجلسد وسرعته وحركات أعضائه ومجاهلا مصدر 
 ر أنَّ اخلطية الذي جيعلنا نتصو وهو الوهم القدمي وحس،يقني البقاء والوجود واحلياة

ك  الذي حير ألن اإلعجاب باجلسد هو؛ا ومن أنواع الطعام الذي نأكله منحياتنا نابعةٌ
  .الفكر حنو الكربياء والتفاخر، وجيلب علينا أوجاع ووهم العظمة

  ٩ -ا إذا ضعفت قوة اجلسد بسبب السهر ومالزمة اهلذيذ يف الكتب  أم
 فإن هذا جيلب معه راحة الفكر وقوة البصر الروحي ، عن الطعامواالنقطاعاملقدسة 

أن نسمع  - االنشغالبعدم  -يع  نستط، يف هدوء القلب قبل هدوء الربيةأنناحىت 
صوت الرب ينادي قلوبنا لكي تشتعل باحملبة اإلهلية وتنمو فينا نار الروح القدس الذي 

ها على هذا بأنواع كثرية من ث القلوب اليت تتفرغ له وحي،هلي جارفإ ينتظر يف شوقٍ
شغل  لكي يعود البصر الروحي نقياً غري من، وضيقات وحمنٍ ومرضٍ وجتاربٍتعزيات

  .باألمور التافهة الوقتية اليت بال فائدة

 . بالسهر واهلذيذ: أوالً، لنمارس الصوم حسب التقوى األرثوذكسية-١٠  
ن  ألن م؛لة وصوم اإلرادة بصوم العقل الذي يبدأ بصوم اللسان وصوم املخي:وثانياً

حه  ولكن تبقى رو، الصحةاعتداليصوم صوم البطن وال يصوم صوم القلب قد ينال 
  .بال مثر

عن الطعام ضرورياالنقطاع :  

  ١١-جيب أن نكف وهو ، فينا احلس الروحيى عن تناول الطعام حىت يقو 
 االعتكاف وعدم تناول الطعام هو من أجل . اهللا هو مصدر حياتنا نعترب أنَّأنْ
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 ل جيش الشهداء الظافرين واآلباء الالبسني وتأم،واجللوس يف القالية يف حضرة الرب
 أي ، لكي تقوى فينا شجاعة احلياة اجلديدة ونلتهب مبحبة اد اآليت؛الروح الناري

  .جمد ربنا يسوع املسيح نفسه الذي أُعطي للقديسني

  ١٢-لكالم اهللا  تكون فينا شهوةٌ عن الطعام أنْاالنقطاع أثناء  لنطلب حبرارة 
 وإذا قال النيب .ي اهلذيذي أرواحنا بالرجاء وباإلميان الذي يقواحمليي الذي يغذِّ

 األسفار املقدسة ، فلنأكل من مائدة الرب.)١٦: ١٥أر (" وجدت كالمك حلواً فأكلته"
  .لكي ال تقوى علينا شهوات اجلسد

 ، أو بر عن الطعام هو قداسةٌاالنقطاع أي ، الصوم نظن أنَّ ال جيب أنْ-١٣  
العقلسكي إذا مل يرافقه صومبل هو أدىن درجات السلوك الن  .ا صوم العقل فهو أم

 ولكن صوم البطن ضروري والزم لئال نظن أننا جمرد أرواح بال ،أعلى من صوم البطن
د  ألن ربنا ابن اهللا احلي الكلمة املتجس؛أجساد ونقع يف خطية جهل التدبري اإلهلي

  .س للسلوك الروحي املقد بارزةًس الصوم وجعله عالمةً فقد،صام

" لنعقِّ" ولذلك جيب أن ،اجلسد الذي به ننتظر حياة الدهر اآليتحنن حنيا يف 
هذا احلس .  أي نغرس فيه ذات احلس الروحي الذي نأخذه من عطية التبين،اجلسد

 فيدخل اجلسد يف ذات ،الروحي جيعلنا حنب اجلسد ونطلب له حياة جمد ابن اهللا
نه يذوق جسد الرب ودمه  أل؛ ويتمجد يف الدهر اآليت،الشركة اليت ناهلا جسد الرب
د ابن اهللا احليلكي ينمو منعطفاً حنو املتجس.  

 ألننا ؛ فليكن فينا دائماً روح اإلفراز،ر احلس الروحي وعندما نتذكَّ-١٤  
بالروح يف القلب بركات عدم الفساد وقوة اإلميان وجمد البنوة، وهكذا جنعل هذا حنس 

حنو ميناء  - أي وجودنا يف الزمان احلاضر - ةان الذي يقود سفينة احليااحلس هو الرب
  .اخلالص

 فإننا نصوم ذلك الصوم الذي صامه الرب يسوع ، عندما نصوم بالعقل-١٥  
 فقد عاش جمد السماء . أي قبل جمده الذي دخل إليه بعد صعوده،املسيح وهو باجلسد
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 .)٣٤: ٤ا يوحن(" طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلين ": ولذلك قال،وهو على األرض
 وننال كرامته اإلهلية ،)٢١: ٣رؤ (ليكن لنا هذا الطعام لكي جنلس معه على عرش جمده 

ن خيسر  وم.ن له هذا الرجاء حيتقر كل األشياء لكي يربح امللكوتم. اليت وعدنا ا
 ألنه يطرح ؛كل األمور األرضية لكي يربح السماويات هو الصائم حقاً صوماً دائماً

 ويصوم بالفكر حيث يولد ،لباطلة، فيصوم بالقلب حيث تولد اإلرادة ااالهتمامات
 ويصوم باجلسد ألنه بالرجاء يتطلع ،اإلدراك، ويصوم بالروح حيث توجد حمبة املسيح

  .إىل القيامة واد السماوي

   عن الطعاماالنقطاعتدبري 

 عن االبتعاد وهو ، اهلدوء العقلي جيب أن يسبق عدم تناول الطعام-١٦  
  .واالعتكافألحاديث غري الضرورية ا

  ١٧-حىت يف األمور ،ت العقل مثل اجلدل ترك كل األمور اليت تشت 
ب حياتنا حسب  ألنه جيعلنا نرت؛ الذي يسبق الصوم ضروريواالعتكاف. السماوية

  .الروح) ترتيب(طقس 

 باملاء واخلبز وامللح وما هو ضروري حسب قدرة الصائم االحتفاظ -١٨  
  . ويترك اعتكافهبالطهي ينشغل حىت ال

 . هو وسيلةواالعتكاف، االعتكاف عن الطعام ليس االنقطاع هدف -١٩  
 بالقلب والبطن وكل ،اهلدف احلقيقي هو اإلحتاد الكامل بالرب، بالروح وباجلسد
  .أعضاء الروح اليت تظهر بشكل خارجي منظور يف أعضاء اجلسد

 وطلب الروح الناري الذي أوصى ، عن األرضياتانقطاعالصوم احلقيقي هو 
  .به معلمنا العظيم أنطونيوس أب السرية الرهبانية

؛ روح ربنا يسوع املسيح، من روح احلياةلالمتالءغ حنن نصوم لكي نتفر 
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 عن الطعام ال يقوى فينا احلس الروحي الذي به نطلب نعمة االنقطاعألننا بدون 
  .ب التعليم املقدسالروح الناري لكي منتلئ من الروح القدس حس

  : توجد أربعة مسائل هامة هي األعمدة األربعة لتدبري الصوم-٢٠  

 وتصل إىل االنقطاع عن الطعام تدرجيياً حىت تطول فترات االنقطاع :أوالً
والذين يسريون يف طريق النسك بال مدبر . أطول فترة ممكنة حتت إرشاد األب الروحي
  .فةيسقطون سريعاً مثل أوراق الشجر اجلا

 بالفكر وبالعواطف الذاتية حىت ال ندخل دون أن ندري االنشغال عدم :ثانياً
 ولذلك جيب تدبري قراءة الكتب املقدسة وإتقان الصمت واستخدام ،دائرة احلياة القدمية

 ألن اآلباء علمونا أن السهر يف الصالة ؛ عن الطعاماالنقطاعالسهر كوسيلة أعظم من 
  .زرع بذرته يف الصوم اجلسداين وتنمو بكلمة اهللام الذي تهو بداية صوم العقل الدائ

 والتعليم ، االعتكاف يف حياة ربنا يسوع املسيحأثناءل الدائم  التأم:ثالثاً
 بالرب يبدأ يف العقل وينمو االلتصاق ألن ؛ وموته احمليي وقيامته ايدة،السماوي

  .ح القدسصاعداً بنا حنو جمد السماويات اليت يعطيها لنا الرو

 وهو أن حنكم ، مراجعة النفس حبزم والعودة إىل القانون األول للحياة:رابعاً
 الكاذبة وجنلس على عرش اإللوهةوندين أنفسنا وال ندين اآلخرين حىت ال نسقط يف 

  .الديان وحنن غارقون يف خطايا مسجة وثقيلة

 بل هم ،يحوالذين يصومون من أجل معاقبة أنفسهم ال ينتمون إىل قطيع املس  
بل ، ألننا ال نتوب بعقوبات؛ يزرعها الشيطان يف كرمة رمحة ربنا يسوع املسيحأشواك 

والصراخ ، وبالتأمل وذكر حمبته ورمحته،ق نعمة الرب يسوع املسيحنتوب عندما نتذو 
  . من أوساخ الروح وننال سعادة وفرح التوبةىتنقنالدائم بصالة يسوع 
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  قانون الصوم

لص باألعمال الصاحلة، وإمنا باإلميان الذي يثمر صالحاً  حنن ال خن-٢١  
ولذلك السبب عينه، حنن ال نصوم ألننا بالصوم .  فينا بسبب نعمة اهللا الغافرةوقداسةً

  . بل ألننا بالصوم نصون وحنفظ النعمة،ننال مكافأة

ليس لدينا مكافأة، بل ملكوت السموات واحلياة األبدية وقيامة األبرار هي 
 وحىت القداسة هي . لنا بسبب صالحهتبه نفسه وهبة حمبته، و)١( الربأعمال
 ألننا ال منلك بقدراتنا أن نصل إىل شكل ؛ الروح القدس فينا)٢( أي عمل،تقديس

  .)٣("الذي له"لكي يعطينا " أخذ الذي لنا"املسيح وجمده ألنه 

  ٢٢-الته  قانونه اخلاص الذي يتفق مع حياته الروحية وح لكل جماهد
" نري املسيح"ل و وال حيل قانونه بسبب الكسل أو التراخي أو عدم قب،اجلسدانية وقدرته

  . الكاملاالحنالل بالتدريج حنو  ألن هذا هو سقوطٌ؛"التهاون"أو 

 القانون احلقيقي للصوم يبدأ برفض ما هو صاحل وخري من أجل املسيح -٢٣  
 روح حمبة الثالوث، ،سها الروح القدسنه حركة احملبة اليت فينا واليت يغرإ .وحمبته
مبحبة الصليب  -كها  للجسد الذي منه تنمو كل األعضاء، وحير كرأسٍاالبنيها ويغذِّ

 ، تبذل بل كمحبة، يفرض ليس كقانون، سري امليل الثاين وتقدمي الرداء- أي البذل
 ألم صاموا قطاع؛االنه م يف فترات  اإلخوة من تقليد اآلباء والتشبأحذِّرولذلك 

 من الروح القدس هو قانون الصوم الذي االمتالء وصار ،مبحبة اهللا وبنار الروح القدس
قلباً نقياً أخلق يف يا اهللا وروحاً  ":نطلبه يف صلوات الساعة الثالثة كل يوم عندما نقول

                                           
  . قدرة، ولذلك ترمجت أعمال-  عمل -قوة :  وهي تعينenergiaالكلمة القبطية اليونانية هي ) ١(

  .راجع احلاشية السابقة) ٢(

  ".أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له"راجع التسبحة السنوية ) ٣(
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ا  كيف ال نعطي حياتن،"روح القداسة" ألننا عندما نطلب ."مستقيماً جدده يف داخلي
 حيوانات الربية ختضع فإن ،"روح السلطة على كل شيء" وعندما نطلب ؟كلها للرب

  .)١(قد أخضع البطن وما حتت البطن" روح السلطة" ألن ؛لنا

 وال جم على الطعام أو نطلب ، أوالًصلِّ لناالنقطاع بعد اية فترة -٢٤  
 صلِّ بل لن،لنا قانون الصوم ألننا أكمأنفسنا؛ مندح  واألهم هو أالَّ.أكثر من احتياجنا

  . على قوتنااالعتماد حس ، شهوات اجلسد ويقوى فينا احلس القدميإليناحىت ال تعود 

  اخلامتة

 .لقد جاء موسم احلصاد أي الصوم الكبري الذي ينتهي بأسبوع البصخة  
م  ولنص، ونطلب معونته،لنحمل معنا حياتنا القدمية للطبيب الشايف ربنا يسوع املسيح

نه ميلك اخلليقة أ  منلك مع الشيطان الذي يظنعه صوم األربعني املقدسة رافضني أنْم
  . ولذلك يفسدها كما لو كانت ملكوته الدائم،احلاضرة

أننا وجتعلنا نظن أهوائناا ونابعة من ولنصلب رغبة احلياة الذاتية اليت هي من 
 وهو الرفض الذي أعلنه الرب ، وصالح اخلالقإرادةا  وحتجب عن، بقوة اإلرادةأحياٌء

رعندما جبفكشف عن ،"ليس باخلبز وحده حييا اإلنسان ":ب يف الربية وقال للمجر 
  .الداء القدمي وأعلن لنا جمد احلياة اآلتية بكلمة اهللا

  لنصم بطهارة وبري فينا نزعة التسلط وأهواء الكسل  بالتخلي عن كل ما يقو
  .االمتالكورغبة 

 وبذكر امسه القدوس حسب ،لرب يسوع املسيح يف قلوبنا حياً بالصالةليكن ا  
س جبسد ودم ربنا يسوع  وبالشركة يف األسرار اإلهلية لكي نتقد)٢(ترتيب الكنيسة

                                           
  .ري إىل األعضاء التناسليةما حتت البطن هو تعبري مهذب رقيق يش) ١(

  .اإلشارة هنا إىل اإلبصاليات يف التسبحة السنوية) ٢(
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  . وننال منه احلياة اليت من فوق حسب معونته السماوية،املسيح

  لكم وحمبةٌسالم ،عن إمهال حمبة األخوة وهي صوم ،وذكر لكل واحد  دائم 
  . عرش النعمةأماممنكم 

ويقوي فينا ثبات القلب بالنعمة،ي الرب يسوع حياتناليقو .  

أ لألب احملبوب سالمتهد وقائد سفينة الديررسانيوس املدبر ا.  

  صفرونيوس يرسل سالم وحمبة خاصة لألخوة املبتدئني

  .نعمة ربنا يسوع املسيح معكم

  .صلوا ألجلنا
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)٣(  
  
  مالصو

،سوعي بالر هامالذَّي ص  
  وهو يف اجلسد
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  :مقدمة

لقد حان زمان الصوم املُقدس الذي يشبه صوم األربعني املقدسة، وهو زمان   
 أكتب لكم هذه ،ذه الروح، روح يسوع إهلنا". صورة العبد"تواضع الرب وقبوله 

بالشركة يف  -ي ننال معاً الرسالة القصرية؛ لكي أنال مكافأة التعليم الرسويل، ولك
  .مرياث ربنا يسوع املسيح -اإلميان املقدس 

  اإلميان يسبق الصوم

 الوحيد أظهر حمبته للبشر ابنه هذا زمانٌ نتعلم فيه تواضع اهللا، الذي يف - ١
  .عندما قَبِلَ تواضعنا، أي فقرنا، ونزل إلينا؛ لكي يرفعنا إىل جمده

جيب أنْ يسبق اإلميان كل اُألمور؛ ألن  بتواضع الرب احتفالناهنا يف زمان   
وحنن باإلميان نصوم، وباإلميان ننقطع ". بدون إميان ال ميكن إرضاؤه ":الرسول يقول

وبدون اإلميان يصبح صومنا مثل صوم . عن الطعام، وباإلميان ننال بركات الدهر اآليت
 عن الطعام، فهو االنقطاعاُألمم، أي صوماً عقيماً؛ ألن اإلميان يرضي الرب، أما 

ألجلنا حنن؛ ألن عدم األكل هو ضبطٌ للفكر، ويرافق صوم العقل عن الشهوات 
وغرور الزمان احلاضر، أي العامل الزائل، الذي باإلميان أدخلنا فيه زمان الصوم، لكي 
حيل املسيح يف كل الدهور ويقدس كل أيام اخلليقة؛ لكي يؤهل الدهور إىل الدهر 

ر الدهور، حينما جتتمع األزمنةُ معاً حتت رأس آدم اجلديد ربنا يسوع اجلديد، أي ده
املسيح الذي سوف يعلن اية األزمنة عندما ميأل كل اخلليقة اجلديدة بنعمة الشركة يف 

 كوسيط بني انتهىبنوته، فال ختضع اإلنسانية اجلديدة للفساد والشيخوخة؛ ألن الزمان 
، فصار )٥، ٤: ٤غل (د منها  أحشاء البتول وجتسمة يف الكلاهللا والبشر، عندما حلَّ

الزمان عدمي النفع؛ ألننا مل نعد حنفظ السبوت، ونراقب اهلالل، والقمر لكي منارس 



 ٤٥

شركتنا يف الثالوث القدوس، بل بإميان بالذي جتسد ومجع يف أُقنومه صورتنا وطبعنا 
زمنة، وصار هو الوسيط غتساالت واألزع كل وساطات الطقوس واالـوكياننا، فن
  يف املعموديةس واحدباغتسالٍ بيننا رأساً جديداً جيمع أعضاء جسده الذي حلَّ

يف املريون السمائي، وبغذاٍء واحد واحدة سحةسة، ومبهو جسده ودمه املقدسني املُقد 
  .يءوالكرميني يف كل ش

املسحة املقدسة، اليت فقد قدس بداية حياتنا باملعمودية، وثبت فينا البنوة ب
نالت الثبات فيه؛ ألنه مِسح ألجلنا؛ لكي ننال فيه مسحة البنوة، وملا أكمل تدبري 

  .اخلالص، سلَّمنا جسده ودمه؛ لكي حنيا ما ونصبح منه وفيه وبه

هذه هي نعمة اهللا الفياضة اليت مألت الزمان كقول الرسول؛ ألن الرب مأل   
ق غايته، وحقق سبب وجوده؛ ألن الزمان سار يف لَا خ، أي أعطى لكل ميٍءكل ش

حقبات ودهورٍ إىل أنْ جاء الكلمة، فمأل كل األشياء، فتوقف طلوع القمر، وحفظ 
السبوت، واألعياد عن أنْ تكون مناسبات وأزمنة خالص، وذلك ألن الوسيط واحد، 

  .وهو الرب يسوع املسيح

ما هو "املمارسات؛ وألن كل  وعندما يسبق اإلميان كل األشياء، وكل - ٢
 فال نظن أننا بالصوم، أو - وهذا حتذير لنا مجيعاً - " ليس من اإلميان، فهو خطية

مكافأةً، بل الصوم والصالة حيفظنا يف نعمة اهللا،  الصالة ننال مكانةً، أو معروفاً، أو
فالربكة والتقديس عائدصالة، حنفظه  من اهللا، نناله بالصالة، وال تعطيه ال إلينا، نابع

من اهللا، وليس كمكافأة بالصوم كنعمة.  

  صوم ربنا يسوع املسيح باجلسد

 حسناً جاء ترتيب الكنيسة أنْ نصوم قبل عيد جتسد ربنا يسوع املسيح، - ٣
 رب اد آتياً إىل شكل الستقبالكما نصوم قبل عيد القيامة؛ ألننا نستعد بالصوم 

 للخالص الذي أعلنه الرب على الصليب، ومن وجوهر تواضعنا كما نستعد بالصوم
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  .القرب عندما هدم الدينونة، وأباد سلطان القرب

صوم الرب عن طلب  -روحياً  - حنن نصوم لتجسد الرب؛ لكي ندرك - ٤
د الرب الذي كان دائماً  ونصوم لتجس."جمداً من الناس لست أطلب ":اد، كقوله

، فأكَّد بذلك " يفَّ، هو يعمل األعمال اليت أعملها أنااآلب احلال ":يشري إىل اآلب معلناً
 شريكاً يف بنوته، أي ، صير العبد"صورة العبد "لَبِإخالء ذاته التام؛ ألنه عندما قَ

الطبيعة اإلنسانية اآلدمية، وجعلها يف شركة جمده، فرفعها من فقر الناسوت إىل جمد 
 بنا، أي بالطبيعة اليت احتفظة؛ ألنه الالهوت، وحفظها يف صورا اجلديدة اإلنساني

ختُصنا، ومل يرذهلا؛ ألن غاية تدبري التجسد هي اخلالص، وحترير الطبيعة اإلنسانية من 
  .الفساد

صام الرب عن القوة، وكان صومه هو صوم احملبة، ولذلك السبب قال   
ل، ولكنه إنه كان يستطيع أن يرسل قوات املالئكة؛ لكي تفين شعب إسرائي: لتالميذه

  .جاء من أجل اخلراف الضالة، وجاء لكي يخلِّص، ال لكي يهلك

 عن إرضاء االنقطاع عن الطعام، بل يف االنقطاع وصوم احملبة ليس يف - ٥
الذات دون غضبٍ، ودون رفضٍ لآلخرين؛ ألن احملبة تصوم لكي تعطي، وتبذل لكي 

  .جتود

، يءد عن كل شلذي جترهكذا كان الرب يصلِّي صالة الصائم احلقيقي ا  
ويف صالة .  إرادته اخلاصة؛ ألن هذه هي كانت بداية سقوط آدم األولاستخداموعن 

الرب نرى كيف كان خياطب اآلب، كآدم اجلديد معلناً طاعة حمبته، ومؤكداً صومه 
الكامل عن البغضة واحلسد؛ ألنه مل يدخل يف منافسة مع قيادات شعب اليهود ومل 

ا كشف عن نفاق رؤساء اليهود، فقد كان يرى يف ذلك دعوةً للتوبة؛ حيتقرهم، وعندم
أفسدت حىت املمارسات املقدسة مثل الصوم  ألن خطاياهم كانت خطايا علنية

  .والصالة

 نقف قليالً  وجدير بنا وحنن نصوم قبل التناول من األسرار املقدسة أنْ- ٦
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لسري الفائق يف ليلة آالمه عند صوم الرب يسوع املسيح نفسه، ذلك الصوم اإلهلي ا
  .وجمده

لقد جمد الرب ذاته بالكمال، ولذلك السبب، وبفرح البذل الذي ال ينطَق به   
، فقد كان يراقب بفرحٍ شديد " أن آكل معكم هذا الفصحاشتهيت شهوةً: "قال

 وهكذا أسلَم الرب جسده مبحبة الصائم. تسليم جسده ودمه للتالميذ يف علية صهيون
 - رغم خطاياهم -عن إرضاء الذات؛ لكي يكمل بإحتاده بكل اآلتني إليه باإلميان 
إنَّ حبة : "فقد قال. تدبري اخلالص عندما يعطي جسده ودمه من أجل اإلحتاد م

، وهو مل يشأ أنْ يكون وحده؛ ألنه "احلنطة إنْ مل تقع يف األرض ومتوت، تبقى وحدها
وجد أن التجسد مستحيلٌ، بل ألن املشيئةَ هي كمال التدبري لو كانت له هذه املشيئة، لَ

 ال يستحي "، وهو لذلك السبب " واألوالد الذين أعطانيهماهاأنذ"بأن يكون له فرح
فلما جاء إىل اآلالم الطوعية، محل جسده على يديه الطاهرتني، ". أن يدعونا إخوته

ر؛ ألنه صام صوماً كامالً حىت جاء على والذين هلم إخالء الذات يدركون قوة هذا الس
وهكذا بذات اليدين اللتني . الصليب؛ لكي يعلن حمبته ورغبته األزلية يف اإلحتاد بنا

ذات اليدين متسكان ...عملتا املعجزات، وباركت األرغفة، وفتحت أعين العميان
، احملبة يء تقدم كل شى أن احملبة اإلهلية اليت ترضباجلسد؛ ألن اجلسد هنا هو ذبيحةُ

، وإرادياً )١(اليت صامت عن إرضاء الذات، ولذلك بواسطة اليدين يتحول اجلسد، عقلياً
، وللشركة، أي الشركة اليت أسسها االنفصالإىل طعامٍ مساويٍ يعطى للخالص من 

الرب يف كيانه اإلهلي املُتجسد عندما أشرك ناسوته يف كل جمد وغىن الهوته، وأشرك 
  .الهوته يف تواضع وفقر الطبيعة اإلنسانية

٧ -فقد أخذ الناسوت قوة الالهوت املُت ،فائق د به، وأخذ  هنا حدث أمرح
د بهالالهوت حركة وكيان الناسوت املُتن ال صورةَ ان اللتان األزليتااليدأخذت  و.ح

                                           
  .عقلياً تعين أيضاً روحياً ألن الطبع العاقل فينا هو أحد مكونات الروح اإلنسانية) ١(
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د والدم حسب  اليدين الظاهرتني احملسوستني، وتنقل إليهما اجلسان هلما حتركحسية
لِّية هي ينبوع كل قُداسٍ قدرة الالهوت؛ لكي يوزع سرياً على التالميذ، وتصبح الع

وبإرادة الرب اإلهلية وزع جسده دون أن ينقسم، فقد قال للرسل أنْ يقتسموا . إهليٍ
اخلبز واخلمر؛ لكي ينال كل واحد منهم مرياثه الكامل، أي املسيح، وملا وزع اخلبز 

خلمر أكَّد بالتوزيع رغبته وإرادته األزلية يف أن يعطي ذاته لكل واحد منا، عطاًء وا
  .كامالً

٨ -لقد جلس الرب ع عليهم إهلياً جسده؛ ألن  مع تالميذه باجلسد، ووز
قنوم، والنابعة أيضاً من جسده، من كة الناسوت النابعة من إرادة اُألاجللوس هو حر

 ال ينقسم، وإرادته واحدة من إرادتني، كما هو طبيعة واحدإرادته اإلنسانية؛ ألنه 
هكذا نفهم أنَّ كل حركة لناسوت الربِ نابعة من أُقنومه اإلهلي . واحدة من طبيعتني

إحتاداً حقيقياً بالناسوتاملُت دباخلبز والكأس بيديه كان أُقنومه اإلهلي . ح كوعندما أمس
وملا أخذ اخلبز واخلمر كان يريد . سب قدرته اإلهليةالواهب احلياة هو الذي يعطي ح

 اخلبز :أنه ترك لنا هذين العنصرينإىل أنْ يوجه أنظار التالميذ، وإدراك الكنيسة اجلامعة 
 ما تقدمه اخلليقة واخلمر؛ لكي يكونا مثاالً يؤكِّد أنه هو القُوت والطعام اإلهلي، وإنَّ

لذاته لنا، فصار اخلبز واخلمر جسد الرب ودمه، دون أن  تلتقي بتقدمة الرب هو تقدمة
يكون له عند التوزيع جسدين، جسد يوزع، وجسد يؤكل، بل جسد واحد؛ ألنه 

  .كان جيب أنْ يكونَ منظوراً حىت يثبت لنا تأسيس هذا السر العظيم

زيعاً  هكذا صام الرب عن اد والقوة؛ لكي يوزع علينا جسده ودمه تو- ٩
حقيقياً، فصام عن البقاء يف عزلة، وأعطى جسده ودمه الذين حيمالن لنا صوم حمبته؛ 

  .لكي ما ننال شركةً يف صومه اإلهلي

 يقول الرب بفمه اإلهلي الذي ال يكذب، بعد أنْ تذمر التالميذ على -١٠
حيث كان  اإلنسان صاعداً إىل ابنفإن رأيتم . أهذا يعثركم: "كالمه عن جسده ودمه

، فأعلن بذلك )٦٣ - ٦١: ٦يو (" ا اجلسد فال يفيد شيئاًأم. الروح هو الذي يحييِ. أوالً
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أنَّ صعوده إىل السموات بقوة الهوته، مثل تقدمي جسده بقوة الهوته يف العلِّية، وعلى 
رادة مذابح الكنيسة املقدسة اجلامعة الرسولية اُألرثوذكسية، اليت هلا مذبح واحد، وهو إ

  .، أي إرادة تقدمي ذاته طعاماً للغفران وللحياة األبديةاالبن

سصوم امليالد املقد  

 لنصم بطهارة وبر حسب كلمات صلواتنا املقدسة، ولنصم عن كل -١١
طلب القوة، ولنصم عن السبح الكاذب، ولنخدم بعضنا البعض بطول األناة واحملبة مثل 

  .آبائنا الرسل القديسني

 بالناسوت، وليكُن هذا االبنلنستعد للعيد كل يوم، أي عيد إحتاد الهوت 
  ):على النحو التايل( دائماً االستعداد

 بااللتصاقحدةً بالرب لنراقب أفكارنا ونياتنا الداخلية، ولنجعل قلوبنا مت: أوالً  
  ).صالة يسوع( القدوس بامسه

 ومتجيد ملَن تواضع، وصار يف فقر ليكُن كل يوم من أيام الصوم تسبيح: ثانياً  
 عن طعام اجلسد هو باب االنقطاعالطبيعة اإلنسانية؛ لكي نصري حنن يف غناه، وليكُن 

وهكذا، لنصم؛ لكي نتعلم كيف جنحد ذواتنا .  عن طلب جمد الذاتاالنقطاعلدخول 
كي يتجسد، فقد جحد الرب جمده، ل. االبن املُعلَن يف جتسد )١(حسب الشكل اإلهلي

وهذا جيعلنا جنحد ذواتنا؛ لكي نصبح حسب الشكل اإلهلي الذي يعلن احملبة، وميجد 
كان : "اآلب دون أنْ حيتاج إىل كلمات اإلهانة، وإذا أُهني مل ينتقم، بل كما قال النيب

  .، أي اآلب السماوي"يسلِّم ملَن حيكم بالعدل

                                           
  وتعين شكل، صورة، أيقونة، مثال، وهي ال ختتلف يف املعىن عن الكلمة اليونانيةcmotالكلمة القبطية ) ١(

 ليكُن تواضعنا مثل تواضع املسيح الذي ، واملقصود هنا هو صورة املسيح، أي"morfh"أو " /morv"القبطية 
مل يشتم نفسه، أويهني نفسه، بل أخلى ذاته داخلياً؛ ألن الكتابات النسكية حتذرنا من الذين يقولون أم خطاه، 

  . إىل وحوشٍ كاسرة بسبب التواضع املُزيفوعند ممارسة السلطة، أو رد اإلختالف يف الرأي يتحولون



 ٥٠

ا على نعمة اهللا الغنية، فإننا نقع وعندما نقول حنن خطاة دون أنْ تكون أنظارن  
؛ لكي يٍءإنَّ التواضع احلقيقي هو يف شكل املسيح الذي ترك كل ش". صغر النفس"يف 

ينال معنا وبنا غىن حمبة اآلب اليت له بالطبيعة، ولكنه مل يطلبها لنفسه، بل طلبها للذين 
  .يؤمنون به

 حقيقية للبذل، وأيقونة )١(جيب أن نميز عطاء اجلسد والدم كصورة: ثالثاً  
  .للمحبة اإلهلية اليت نراها بعيون قلوبنا على املذبح املُقدس كل يوم

١٢-م صوماً يؤهصنل مه لآلبلنا أنْ نكون قربانَ الرب يسوع الذي يقد .
وهكذا حنتمل أتعاب املرض، والتعب، وضيق احلياة احلاضرة، وكل اإلهانات من أجل 

وقامد ومات الذي جتس.  

إنَّ طاعة اُألخوة، وخدمتهم تكِسر سلطان الطبيعة اآلدمية القدمية، ألننا عندما   
خندم مبحبة، فإننا نضع أنفسنا بالكامل حتت سلطان الوصية اإلهلية، وننال معونة الروح 

لذلك السبب حرِص اآلباء على أنْ خيدم الذين يسريون معنا طريق النسك يف . القدس
ينالوا خبدمة اُألخوة نعمة احملبة اإلهلية، ونقاوة الفكر، أي البتولية احلقيقية؛ امع؛ لكي 

 ،تسلطم له العجرفة الداخلية دون أن يدري إىل إنسانألن الذي ال خيدم اآلخرين حتو
  .الزناوميكن أن يسقط حتت سلطان شيطان 

بشارة  وجمد نعمته، لنحفظ األحد األول، أي يا فرح الرب أخرياً، -١٣
لنرفع أبصارنا ملَن يخرِج . يوحنا املعمدان" مالك العهد" مبيالد وأليصاباتزكريا 

  .اجلديد من القدمي

ولنحفظ األحد الثاين بشارة والدة اإلله مبيالد املُخلِّص، ونكرم فيه والدة 
اإلله، ونتعلم أنَّ مدح البتول، هو مدح لنعمة اهللا، ونالحظ أنَّ كل ما نقوله عن 

                                           
  .راجع نفس احلاشية السابقة) ١(
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  .يدتنا، وفخر جنسنا، هو تعليم عن نعمة اهللاس

 ميالد يوحنا؛ لكي نرتب فكرنا مليالد الرب باجلسد؛ ،مث حنفظ األحد الثالث
؛ ألنَّ الرب ألنَّ تواضع اهللا ال ميكن إدراكه إالَّ من جتسومذود ده، ومعاينته يف أقماط

  .جاء إىل فقرنا

. كم بركة الصوم املقدسصفرونيوس يسأل بركة صلواتكم؛ لكي ينال مع  
  .ديونيسيوس الكبري عن تدبري الصومليقرأ اُألخوة رسالة األب 



 ٥٢

  
  
  

)٤(  
  
الصوم  

  سب بشارة اإلجنيلح
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  :مقدمة

سالم يف الرب يسوع املسيح الذي صام عنا لكي يعلن لنا الصوم احلقيقي   
الصوم احلقيقي بسكناه الذي يقبله اآلب السماوي، وفرح بالروح القدس الذي يعلِّمنا 

  .فينا، حنن الذين ال نستحق سكناه فينا

صفرونيوس عبد يسوع املسيح، يسأل بركة صلواتكم، ويطلب لكم بركة   
  .هذه األيام املُقدسة، لكي نثمر معاً للرب يسوع املسيح

  :الصوم واحملبة

  ١-الذات لَّم للمحبة هو جحدل سأو  .ل جحدوأو ،الذات عن االنقطاع 
  .الطعام من أجل الذي حنُبه، أي يسوع املسيح ربنا

نقطاع عن الطعام يعلِّم اجلسد كيف حيب اهللا خالقه، وكيف ينتظر باكورة اال
 ألنَّ الرب يسوع صام، لكي يعلن أنَّ اخلليقةَ .احلياة اجلديدة، أي القيامة من األموات
لمة خترج من فم اآلب السماوي، أي كلمة احلياة اجلديدةَ سوف تعيش وحتيا بكلِ ك

لك نذوق حياة  لنا صوم العقل، عندما تسكن كلمة املسيح فينا بغىن، وبذياليت تعط
 ألننا عندما نأكُل من كلمة اهللا ال تسود علينا شهوة األكل، ؛الدهر اآليت جزئياً

ب، الذي يعطي احلياةَ للعامل، أي من عند اآل" خبز اهللا النازل من فوق"وعندما نذوق 
جسد ودم ربنا يسوع املسيح طعام القيامة، نتعلَّم من تذوق كلمة اهللا، ومن السر 

السمائي كيف منُسك عن الطعام والشراب مبحبة.  

، فليكن هذا من أجل "بٍتغص"وإذا كانت الطبيعة اإلنسانية حتتاج أحياناً إىل 
قهر اإلرادة بال حمبة، خيلق جفافاً يف القلب، ويولِّد عجرفةً يف احلياة اجلديدة، ألنَّ 
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، االنسحاق وتغصب احملبة يولِّد . طريق القديسني، وهو حمبة يسوعكالفكر، ألننا نسل
وأول الطريق هو احملبةُ، واية الطريق هي احملبةُ، وبني البداية والنهاية، نرى صراع 

  .جناسات القلبالروح القدس مع 

ك ذات ل مل يأمرنا الرب بالصومِ، ولكنه جعل نفسه مثاالً ملَن يريد أنْ يس-٢  
لَكَهى الذين يتبعونه بالصال .الطريق الذي سأوصل ة والصوم، ولكنه أمرنا أنْ حنم

الصليب لكي نستحقَّه، ومل يطلب الصوم مع محل الصليب، وال حىت الصالة، ولكنه 
  .منا الصالة والصوملِّ، وهي اليت تع"الذاتجحد "طلب 

ب إرادتنا أوالً، ونقبل أنْ منوت مع الرب كل ساعة  لنجحد ذواتنا، ونصلُ-٣  
  :وهكذا تبدأ أوجاع الصليب. برفض كل ما يعطِّلنا عنه ويؤخرنا عن حمبته

.  أو عنف ما هو غري ضروري للحياة لنرفض بوداعة دون غضبٍ:أوالً  
وم احلقيقي ال يبدأ برفض الطعام، بل برفض ما هو غري ضروري لكي يتحرر فالص
  .القلب

 ألنَّ الصوم ال ؛ أنْ يكون لنا ثقةٌ يف رمحة وجود وصالح اآلب السماوي:ثانياً  
 وعندما ننقطع عن الطعام، نستطيع أنْ .يقربنا من اآلب، بل يطرد ما هو غري ضروري

اة اجلديدة اليت من فوق، احلياة اليت ال يتعظَّم فيها اجلسد بقوة حنيا ونفكِّر يف احلي
وكما قُلت، مل يأمرنا الرب بالصومِ، بل . أعضائه، وال تتشامخ فيها الروح مبا متلك

 نتعلَّم كيف خنتار ونصوم حبرية أوالد اهللا، وليس - باحملبة - حىت ،االختيارتركه حلرية 
  .خبوف العبيد

  :دميةُ، والصوماحلياةُ الق

 عندما نتوجع بترك احلياة القدمية، ونذوق صعوبة املوت مع املسيح، خيتم -٤  
وح القدسوح القدس أنْ الرلنا نفس الربصورة املسيح املصلوب لكي يؤه القلب 

  .نذوق آالم الصليب، وفرح القيامة
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عبيد، ولكنه وسيلةٌ فهذا هو سلوك ال.  ليس الصوم قانوناً نكمله بالساعات-٥  
 والصالة، وعلينا أنْ حنَذر من أنْ باالعتكافلغاية أعظم، وهي طلب الرب نفسه 

  .ك بنا فخ الوثنيةتتحول الوسيلةُ إىل غاية، فنسقط يف عبودية مرة، أو ميِس

  حسب املُستوى اإلهلي نفسه الصوم

  االبنصوم : أوالً

 استخدامعن طلب اد، وصام عن " صام "،د له ااالبن عندما جتسد -٦  
  . من كل ما يعطِّلُ بشارة اإلجنيل)٦: ٢فيليب (القوة، وأخلَّى ذاته 

صام حسب حمبته لآلب، ومن أجل . صام الرب روحياً قبل أنْ يصوم يف الربية
بطاخلالص قَبِلَ أنْ يصوم ألجلنا يف الربية؛ لكي يد، وشهوة القوة ماحلياة ل شهوة ا ن

 نعطيها مالقديسة والدة اإلله، واليت جاء لكي يغرسها، وي ناإلنسانية اليت أخذها م
 ثباا يف البر والقداسة، ولذلك صام  ومن الهوته،دمه وجسده قوام بقائها اإلنساين

  .روحياً، أو إهلياً قبل أنْ يصوم يف الربية

ةً واحدةً على جبل طابور، وأمام  صام الرب عن اد، فأعلن جمده مر-٧  
 القوة قبل أنْ يسلَّم للصلب، ولذلك عندما استخداموصام عن . ثالثة فقط من تالميذه

وصام . سلِّم للصلب واجللد واحملُاكمة، كان صومه الروحي قد سبق موته احملُيي عنا
ىت جاء إىل ودام صومه ح. عن توبيخ بطرس ويهوذا مع أنه كان يعرف خيانة يهوذا
  .اجلُلجثة، فصام عن حفظ حياته لكي يذبح محالً بال عيبٍ

وملا صام عن كل هذا، أخذ القيامةَ من اآلبِ مع أنه قادر على أنْ يقوم بقوة 
 قوته؛ لكي استخدامالهوته، ألنه أقام املوتى قبل موته احملُيي ألجلِّنا، ولكنه صام عن 

وعندما نال القيامةَ من . وحيفظ هذه العطية للخليقة اجلديدةينال القيامة من اآلبِ، 
 كان صومه هو الذي أسس )١١: ٨رو (اآلبِ، وأقامه روح اآلب، أي الروح القدس 
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  .شركة احملبة، وأعلنه بسلوكه اإلهلي؛ لكي حيفظ لنا هذا السلوك مجال اخلليقة اجلديدة

  ختياريا صوم االبنصوم 

 عن طلب اد باحملبة؟ تأمل ذاك الذي ختلَّى عن كل  الصوماقترن كيف -٨  
. ختيارياً، يصوم عن إرضاء ذاته بسبب حمبته لآلب، وبسبب الشركةاأجماد السماويات 

 كاملٌ وبال االبن ألنَّ ؛ومع أنَّ إرضاُء الذات هو أمر ال يؤدي إىل الشر، أو إىل اخلطية
ركة، ألنَّ الشركة فيها جحد الذات، عيبٍ، ولكن إرضاء الذات ال يتفق مع الش

  .وجحد الذات هو ذبح اإلرادة وصلبها

إرادته،  -أزلياً  - أنْ يتجسد، فذَبح االبنقَبِلَ  -روحياً وأزلياً  -وهكذا 
دم كرمي كما من محلٍ بال  ":ولذلك قال الرسول بطرس عن موت الرب باجلسد

روفاً سابقاً قبل تأسيس العامل، ولكن قد أُظهر يف عيبٍ، وال دنسٍ، دم املسيحِ مع
  .)٢٠-١٩: ١ بطرس ١(" األزمنة األخرية من أجلكم

وحسب احلياة اإلهلية للثالوث، كان تدبري اخلالص هو مشورة الثالوث األزلية 
 لذاته سابقاً لتجسده، ولذلك جتسد، االبنالسابقة على خلق العامل، وكان جحد 

" نزلت من السماِء، ليس ألعمل مشيئيت، بل مشيئة الذي أرسلين ":اً قالولذلك أيض
 ومن يعمل مشيئةُ آخرٍ، هو روحياً، مصلوب باإلرادة قبل أنْ يصلب على )٢٨: ٦يوحنا (

  .الصليب

  ٩- كائن وإنَّ الصليب ،ويليق بنا أنْ نقول إنَّ الثالوث الواحد قَبِلَ الصليب 
  .، وحسب مسرة اآلب والروح القدساالبن يف باإلرادة األزلية

  صوم الروح القدس: ثانياً

د سبق فشهِ" يقول الرسول بطرس أيضاً إنَّ الروح القدس هو الذي - ١٠  
ن آالم  وأكد الرسول بذلك أنَّ الروح القُدس شريك يعل)١١: ١ بطرس ١(" بآالم املسيح
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وهو الذي كونَ . ماق اآلببوة الذي يعرف أعاملسيحِ؛ ألنه هو روح الشهادة والن
 يف رحم القديسة مرمي، وبذلك جاد بعطاء أساس اخلليقة اجلديدة، وفَرِح االبن ناسوت
 يف جحد الذات، ألنه كان يعلم أنَّ التدبري االبن مع واشترك.  آدم الثاينيءا، ومبج

" إخوته"، وميسح االبن ناسوت يقتضي أنْ يسكن يف املؤمنني إىل األبد بعد أنْ ميسح
، االبننه سوف حييا فينا، ويرى جناسات القلب، وأفكارنا الباطلة، فصلب الروح مع إو

ألنه روح القداسة الذي يسكن فينا حنن اخلطاة، وبذلك يصوم عن إرضاء ذاته، بل 
رو (" ات ال ينطَق ايشفع فينا بأن:، ويقول أيضاً إنه "ال تطفئوا الروح ":يقول الرسول

وهكذا صام الروح القدس ..  إذ يشهد اجلهل والضعف والتراخي الذي فينا )٢٦: ٨
عن طلب إرضاء ذاته، وختلَّى عن التمسك بإرضاء قداسته لكي يقَدس اخلطاة، ويطهر 

  . ملرياث امللكوت السماوياالستحقاقالنجسني، وميسح اخلُدام، ويعطي نعمة 

  صوم اآلب: لثاًثا

 وماذا نقول عن اآلب الذي رتب التدبري، وأعطى كل هذه اإلعالنات، - ١١  
 الكائن يف االبنيكفي حسب قُدرة عقولنا أنْ نقول إنَّ . وهو ينبوع كل صالحٍ وخريٍ

 كان يف اآلب وكان اآلب فيه، وكان حيمل فيه ومعه ذبح )١٨: ١يوحنا (حضن اآلب 
لذي أخذه من اآلب نفسه، ألنَّ اآلب أيضاً قَبِلَ أنْ يعلن ذاته اإلرادة، وجحد الذات ا

 االبن، كما ترك لالبنوح القدس، فجحد ذاته، وترك إعالن ذاته  وبالراالبنبواسطة 
وح إعالن ذاته للكنيسة اجلامعة، وكل هذا لكي ينسكب إعالن ذاته للروح، وترك الر
وح القدس، لكي نتعلَّم أساس  والراالبنهلية فينا بواسطة جحد الذات من الطبيعة اإل

  .الشركة من الثالوث، وأنَّ الصوم عن إرضاء الذات هو أساس الشركة

  :اخلامتة

 أطلب أنا العبد الصغري بني عبيد املسيح، أنْ أصوم صوماً حقيقياً عن - ١٢  
  .ني أنال مرياث القديس- ختم الشركة - إرضاء ذايت لكي بالصليب 




