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 2 –الصوم األربعيني 

 ط األنامن تسل   الصوم والصالة شفاء  
أساسيا   ا  احلد الذي أصبح جانبإىل  تأكيد التسليي  النسس  لي  الوم  االوة  

ىت أن حفيما  يسهما، يؤكد لسا التةز  التا   ،من صلللللللة  الاسلللللللم  اكاصللللللل   الولللللللم  النبر
أن  نفسلللللللله لن إخراني الدللللللللليا     د يهما يفاد فالييته  دان اآلخر. السدما قال الربأ

 فاد كان يرسللللل  ناج مسه  ،"هذا اجلسس ال خيرني إال  الولللللة  االولللللم " :فدلللللال التةميذ
ب امظهره حلل   ،أي النربيللاء ،اهم مسه  ضلللللللللللللللد مر  الدللللللللللللللي للان ا ال ،إخةء الللذاج

 .نوم  ،لذلك. طالتسي  

 ن  ق كيه.النسه ليس احل ،ليس   يدا  لن احلق ،املا ي الال لن إنالل اجلسللللللللللللللد
 للال المجما احلايا .  ،مللان ا اللاء حيللا  ا نسلللللللللللللللانأاكمف من املمج ج للال اجلسلللللللللللللللد هم 

 فهم اكتدللاف ضلل س اجلسللد. اهم اكتدللاف   ،أما الوللم  ،اال  ا  هم اسلليي  قم  اجلسللد
 د اليأس لسد الب ض. ن الد مر  الض س قد يمل   ؛الوة جيب أن تسسده 

لحق لى روح اإو  ،ص ربنا يسالالو المخل  إلى  ل الوعي من الذاتتحو   الصالالالة  و 
ه رغما  لسا  سلللللللللللبب  بت ،اال يسلللللللللللما لي  ا راا  ،اهر الايبالذي ال ي   ،السالالالالالالالالا ن  ينا

 .الفائا 

ر  ا اال  ف ،ا يف م امي  اآلخرالولللللللم  االولللللللة  م ا  دا ترياد ال ساا االتدلللللللد  
 ة الحق الصالالالالالالالعنة  ي  ن ألن معادل ؛هم احلق يالرأهذا حىت لم كان  ،لي  اآلخر يالرأ

-أما ما لسدي من أفنار  ،" نا  و الحق والحياة" :و و الذي قال ،واقال    يوجال  قق  
 .ىل الوة إالوم  ا إىل  فه  حتتاني ،لألنا إنا كانت االمتداا -مهما كانت
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 ،ان"و ي ليست "اإلقس ،"الص قة" : يق لييهاهم ما ن   ،ايبا  الركن الثالث
، م اه  مثال الولللللة  االوللللل ،و ي إعطاء المحتاج قق  ،والعنرانيةاآلرامية من بل  ي 
لن  ينمن مثال ناك الذي أخي  ناته اأخذ صلللللللللمر   ؛ا نسلللللللللان لما  يك ختال  مبثا   ه  

.. كست .  ... كست مريضا  " :تظهر الودق  يف يم  احلساب ،لذلك .(6: 2ال بد )فيييب 
ل زيز  جدا  لسد الذي صللار ا ن اه  احتياجاج ا نسللان ا ،(44 - 36: 22)مت  "اخل

 ا نسان  جيسا.

 كال لا  اأنت  خبر.     

 رفاع الوم  النبر 

 ا. جمرني حبيب  بااي     


