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  الصوم األربعيني املقدس

  
  
  
  

  قطع مستوحاة من مار إفرام السرياني
  

٢٠١٠  



 ٢

  إفراميات الصوم األربعيين
  

 -١ -  
  

  يا ابن البيعة يا حكيم
  االنقطاع عن الفكر

  صوم العاقل
  صوم للقلب يا فهيم

  
 -٢ -  

  
  أغلق فمك عن الكالم

  يهدأ قلبك من ضجة احلياة
  حتيا يف سالم

  قلبتدرك أن هدوء ال
  .كامل صوٌم

  ،اخلياالت طعام
  ،األفكار أحياناً مسوم

  .ر العظامتكسِّ
  القلب الديفء

  للشر الُامليَّ



 ٣

  يقهره اجلوع
  مه اجلوعيعلِّ

  .تواضع الروح واالنكسار
  

 -٣ -  
  

  ال حتيا مثل احليوانات
  حتيا لكي تأكل

  أطعم الروح من كالم الروح
  األسفار نت احلكمةُكَفقد َس

  لكذّ يف مزامري املِه
  اغتسل يف كلمات الرب

  تنل نقاء السرييرة
  الروح حيمل املعاين

  س النفس باحلقويقدِّ
  

 -٤ -  
  

  غلق باب فكركأ
  الكالم مع الناس

  طول النهار َتحىت لو انقطْع فطاٌرإ
  اختلِ بامللك، فهو خالق األيام



 ٤

  عطه ولو ُعشر يومكأ
  وسجل يف قلبك أن احلمار
  يعرف صاحبه كما قال النيب

  ائيل فقد ترك الربا إسرأمَّ
  وجلس على موائد البعل

  وسىب األمم شعبه
  هدم هيكله

  أحرق األقداس بالنار
  )١(منطقة العقل ال حتلَّ

  جحد الذات
  االلتصاق بالرب
  هو ثوب الصوم

  األبرار إكليل
  

 -٥ -  
  

  بالصمت يسكت اللسان
  ينطلق القلب باهلذيذ

  ؛يتكلم الروح احلي يف اهلذيذ
  .إذا احنلت قوى العقل

  النقطاع عن الطعام ال يفيدا
  ربط قوى العقلأ

                                                           
  .الذي يلبسه الرهبان أي احلزام اجللدي )١(



 ٥

  ،احلي باالسم
  اسم يسوع غالب املوت

  تدخل قوة القيامة
  ومعها يسكن سالم اخللود

  
 -٦ -  

  
  أكسر خبزك للجائع

  .حىت وإن كنت ال تعرفه
  العطاِء مسرةُ
  شفاٌء

  ترتع عن النفس
  ،حب القنية
  تفتح احلس

  لقبول عطية احلياة
  

 -٧ -  
  

  قال تسأل عن املستِح
  قنيمل يطلب اهللا املستِح

  ص الشاردينخلِّ
  د اهلالكنيُر



 ٦

  اسأل عن املطرودين
  تصبح أيقونة الراعي

  
 -٨ -  

  
  ال تعط وتطلب مثرة العطاء

  ال تنتظر الشكر
  كن مثل اهللا

  ميطر سخاء العطاء
  كل يوم

  .حىت على غري الشاكرين
  ،إن طلبت الشكر

  صرت مثل الفريسي
  تطلب اجلزاء والثمر

  وحتصد قبل أن تزرع
  

 -٩ -  
  

  ؟هل تعلمت حكمة الصليب
  هل ختمت ذاتك

  ؟خبتم امللك
  لقد جاد الرب حبياته



 ٧

  للخطاة
  ودتعلَّم اجلُّ

  لكي تنجو من أنانية
  الكربياء

  
 -١٠ -  

  
  مع اهللا" حديثٌ"الصالة ليست 

  هذا يروق للمنافقني
  ار ذاتهلقد رأى العشَّ
  ومزق نفاقه

  .وطلب الرمحة
  الصالة رويةٌ للذات
  املتغربة عن احملبة
  بعداليت مل تشرب 

  الرمحة من ينبوع
  ألن قلبه صام عن البغضة

  عن الظلم ىختل
  )١(فتربر دون ذاك

  

                                                           
  أي الفريسي ١



 ٨

 -١١ -  
  

  الصوم دون صالة
  مثل ثور يدور يف ساقية

  يسري مئات األمتار
  .دون أن يربح مكانه

  جناح الصوم الصالةُ
  الرمحة جناحها اإلهلي

  فرد جناحي الروحإِ
  البن الوحيدلتدخل عرش ا

  
 -١٢ -  

  
  جاء اجملرب لكي يأكل يسوع
  بإرادة مستقلة عن إرادة اآلب
  بكلمة الروح وسيف احلق

  بليس من قوة الغوايةإد جرَّ
  بكلمة اهللا حييا اإلنسان
  فهي تصلب اإلرادة

  ترتع القلب من أحزان الدنيا
  تأيت به إىل عرش النعمة

  



 ٩

  
 -١٣ -  

  
  غلب يسوع بالصوم

  ب امتالك العاملُح
  أراد بالسطوة ليسإب

  أن يقهر اخلليقة
  ظهر ابن اهللا لكي جيرده

  من سطوة الشر
  أخذه يسوع إىل حضن

  الوصية
  هرب احملتال
  مقاوم الرمحة

  للرب إهلك تسجد
  والسجود ليس عبودية

  اهللا مل خيلقنا عبيداً
  اخلطية جعلتنا أسرى

  أخذ الوحيد صورة العبد
  أنقذ العبيد بتجسده

  
  
  



 ١٠

 -١٤ -  
  

  يكلعلى جناح اهل
  )١(سحابة اجملد اإلهلي حيث حتلُّ

  )١: ٦أش (اهللا يف هيكله  حلَّ
  يف وسط األعمال اإلهلية

  يأيت احملتال
  ِأرمِ نفسك حسب املواعيد
  مل يقل اهللا ادخلوا يف جتارب

  مل يطلب أن نبحث عن أمورٍ أعلى منا
  بل وعد باخلالص يف الضيقات

  قدساتيف امل
  ويف هيكل الرب
  حول حلول جمده

  جتارب جتد
  إذا ُجرِّبت يف هيكل املسيح

  ال حتزن
  ال تظن أن احملتال تركك
  على قدر النقاوة اليت فينا

  تأيت أنواع التجارب
  أجلس يف هيكل املسيح

  ملكاً

                                                           
  .الشاكيناه )١(



 ١١

  ال تترك عرشك
  .مهما كانت أمواج الفكر

  على عرشه الثابُت
  مثل ابن اهللا

  يعرف أوقات السجود هللا
  بالروح واحلق

  
 -١٥ -  

  
  كخذ يسوع املل

  مثاالً
  فقد صام بعد مسحة الروح

  من نال الروح القدس
  .ُجرِّب

  الروح القدس
  الشرير يهزم

  مبا فينا من وداعة
  من تقوى الروح

  من العدو تإذا ُجرَِح
  تصبح جراح النفس

  قالدة فخر لدى اآلب
  



 ١٢

 -١٦ -  
  لقد جاء موسم الصراع

  يسوع واقف
  معه أكاليل

  يضعها على رؤوس
  .الظافرين
  ُصم معه
  ام معنافقد ص

  ووحِّد قلبك
  بقلبه
  جتده
  ،"واقفاً يقرع الباب"ليس 

  بل واحداً معك
  .جملد اهللا اآلب

  
  
  

  صتنااجملد لك يا من صمت عنَّا وخلَّ
† † †  

 




