
 

 

 شموئيل القس شموئيل القس شمعون

 

 ةمدقم

غذية أو منع الجسد من األ 1، هو االمتناع من المأكل واالنفطام عن اآلسياتܨܘܡܐالصوم، 

، يقابله باللغة الالتينية كلمة 2واألشربة الدنيوية، وكف النفس عن التصرف في الشرور

νηστεια " ،"سه، او ضبط النفس بعفة عن بعض نسان لنفاالمساك إ والتي تعنينيستيـّـا

 .3طعمة والشرورمور غير الموافقة، وأولها األاأل

اإلمساك عن شيء، كالمشي،  لى حالةإيشير للفعل صام، ف مصدر الصومن إفي اللغة العربية ف

  4.الفعل، الحركة، الكالم أو عن األكل والشرب وغير ذلك

 

 إشارات الصوم في الكتاب المقدس

" والتوجه الى هللا ، (13: 35)مز (، 29: 16ذالل النفس )ال إيشير الى  ن الصومإف، 5كتابيا  

: 9)دا  "فوجهت وجهي إلى هللا السيد طالبا بالصالة والتضرعات، بالصوم والمسح والرماد

الذي لم تكن تعرفه  المن  "فأذلك وأجاعك وأطعمك  تعليم الهي بخصوص الخبز الحقيقياو (، 3

وال عرفه آباؤك، لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان، بل بكل ما يخرج من فم 

" ولما سمع أخآب هذا الكالم، شق ثيابه  او طلب الصفح عن خطا ما، الرب يحيا اإلنسان"

ر او تفتيح القلب للنو، وجعل مسحا على جسده، وصام واضطجع بالمسح ومشى بسكوت"

"ال تخف يا دانيآل، ألنه من اليوم األول الذي فيه جعلت قلبك للفهم وإلذالل نفسك االلهي 

، والرجوع الى هللا بكل القلب (12: 10)دا قدام إلهك، سمع كالمك، وأنا أتيت ألجل كالمك" 

 .(16: 6 )مت "فال تكونوا عابسين صمتم ومتى لى الفرح "إ، او دعوة (12: 2 ئ)يو

قسمين، الخارجي وهو االنقطاع عن الطعام، والباطني االنقطاع  لىإوقسم آباء الكنيسة الصوم 

 6عن الشرور.
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 بين الطعام النباتي والحيواني

، رغم  فقط ا  نباتيكان  في الفردوس، آدم وحواء غذاءطبيعة ن أنقرأ أوال  في سفر التكوين،  

كل بقل يبزر بزراً "فقال هللا لإلنسان ، 7،حيوانيةم تكن هناك ذبائح نه لال أ، إوجود الحيوانات

(، 29: 1)تك  على وجه كل األرض، وكل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزراً لكم يكون طعاما"

( في 17: 2)تك  "شجرة معرفة الخير والشر"ثمار  ن هذا الترتيب شمل النهي عن تناولإو

 الصوم. لىإشارة ضمنية إ

شرب الخمر، بدأ و بتناول اللحومنسان اإل قياملى إول إشارة أنجد ، في أيام نوحو ،الطوفانبعد  

كل دابة ": لنوح وبنيه فقد قال هللا 8باللحم، حينما فقد رجاء الكمال بالتمتع لإلنسانسمح هللا فقد 

ن نوح أونقرأ أيضا (، 3: 9)تك حية تكون لكم طعاماً، كالعشب األخضر دفعت إليكم الجميع" 

وشرب من  اً،" وابتدأ نوح يكون فالحا وغرس كرموسكر منها  الخمرهو أول من صنع 

 (.21 – 20: 9" )تك الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه

 آدممن زمن  9،سنة 1500 قرابة لىلفترة تصل إن سكان األرض كانوا نباتيين، أ ،نجد وهكذا

نه وضع ، إال أتناول اللحوم فين سمح هللا لإلنسان وحتى بعد أ لى الفترة ما بعد الطوفان.إ

اللحم ن يأكلوا أي يجوز لهم أ (،4: 9)تك  "لحما بحياته، دمه، ال تأكلوه"  على تناوله شروطا  

" ال تأكل نفس منكم دما"و  (11: 17)ال " نفس الجسد هي في الدم"ن أل ولكن ليس الدم،

أن تمتنعوا عما ذبح "يضا  في العهد الجديد نجد إشارة إلى هذه القيود أ وحتى (،12: 17)ال 

 .(29: 15)أع  "لألصنام، وعن الدم

  

إسرائيل من  وبن تحرر أن بعدمرة أخرى  النباتي والحيواني، تكرر ،التناوب بين الطعامين

)خر  المن"" نبات ن يكونألهية رادت العناية اإلأفقد ، لى البريةإ وخروجهمعبودية مصر 

 "قدور اللحم"لــ  وتذكر الشعب ، الطعام هذا على التذمرن أال إطعاما للشعب، (، 31: 16

  .(13: 16)خر  "السلوى"طيور  لىإ في تحويل طعامهمسبب ، في مصر (3: 16)خر 

 

العالقة لى إإعادة النظر  لىإيعود  10المنتجات الحيوانية، تناول سبب االمتناع عن نجد وهكذا 

 رسم صورة متحررة للحياةوول سالمه األلى إعادته إو، الحيوانمع  لإلنسان االفتراسية
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يجادها في نبوة إوهذه الصورة، يمكن ، واستباق للوضع الفردوسي الذي رسم في سفر التكوين

فيسكن الذئب مع الخروف، ويربض النمر مع الجدي، والعجل والشبل والمسمن " شعيا إ

 ً  (.6: 11)اش ، وصبي صغير يسوقها" معا

 

 ورحمة عمل توبويالصوم 

االنقطاع عن الطعام، حيث يطلب هللا معنى نقرأ في سفر الالويين شيئا  عن الصوم يتجاوز 

(، وفي االصحاح 30-29: 16تذلل النفوس، كفريضة دهرية للتطهير من جميع الخطايا )ال 

"أليس هذا صوماً حمة روالالثامن والخمسين من إشعيا، نرى ارتباط الصوم بأعمال البر 

أليس أن  .الشر، فك عقد النير، وإطالق المسحوقين أحراراً، وقطع كل نير قيود حلأختاره: 

 تكسر للجائع خبزك، وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك؟ إذا رأيت عريانا أن تكسوه."

مور الدنيوية، يزداد يمانية روحية، وترفع عن األإ، تربية الصوموهكذا نرى  (.7-6: 58)اش 

. رحمةتوبة و، من خالل أعمال نسانمن اإل لى هللا، وهللا يزداد بها تقديسا  إتقربا   نساناإلبها 

مفاتيح النجاح الروحية التي  أحد، هو 11هذا االمتناع طوعي عن الطعام ألجل أهداف روحية

 تضعه الكنيسة البنائها.

 

  في فترة الصوم الكبيرالليتورجية مسيرة التأمالت 

( وبين زيارة مريم المجدلية 2-1 :4يوما وتجربته في البرية ) مت ربعين أفبين صوم يسوع 

لكنيسة المشرق، المرتبة نجيلية اإلتدور ليتورجية القراءات  (19 – 1: 20)يو  الفارغ لى القبرإ

الحة والفصح ، حثا  على التوبة وتمهيدا  للمص12لصياغة الحياة الروحية في فترة الصوم الكبير

 فخارستيا التي رسمها مخلصنا يسوع المسيح، في العشاء السري.واالغتذاء بذبيحة األ

واأليام  أليام األحاد التأمالتمسيرة اذا ما استثنينا قراءات العهد القديم ورسائل بولس، فان 

 13التالية: االحداث، تمر عبر األخرى في فترة الصوم الكبيرالرئيسية 

 (12: 4 – 16: 3االول من الصوم، الصوم في البرية ) مت  األحد .1

 (28-7:15)مت الحذر من األنبياء الكذبة ي من الصوم، نالثااألحد    .2

 (.29-17: 20)مت  التواضع والملكوت الثالث من الصوم،األحد    .3

 للنهاية(– 23: 21)مت  مثل االبنين والكرمالرابع من الصوم، األحد   .4

 (70-51: 6) يو  المسيح هو الخبز الحي الصوم،ربعاء منتصف أ .5

 (21-12: 8 – 37: 7)يو  ، الوعد بحلول الروح القدساألحد الخامس من الصوم  .6

 (22: 10 – 39: 9)يو  الراعي الصالح واألجير األحد السادس من الصوم،  .7

                                                           
 7، ص2007ات اإلعالمية، برنس، ديريك، متى صمتم، المؤسسة الدولية للخدم  11
 pp 44-83 ،2012ܟܬܒܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܦܪܫܐ ܕܟܠܗ ܫܢܬ̤ܐ ܫܝܟܓܘ  12
 نفس المصدر السابق 13



 

 (23: 21 – 29: 20 )متدخول يسوع الى أورشليم وتطهير الهيكل أحد السعانيين،  .8

 (30-14، 6-1: 26)مت  الفصح والصليب وخيانة يهوذا الفصح،خميس  .9

: 22( )لو 45 -31 :26)مت  وصلبه محاكمة يسوع قراءة ليلة جمعة الحزن، .10

: 22(، )لو 55-52: 26(،  )مت 11-10: 18(، )يو 50-45: 26(، )مت 43-46

 النهاية(.-75: 26(، )مت 61: 22(، ) لو 75-55: 26(، )مت 51

: 27(، )مت 23:13-63: 22) لو  أحداث الصلب الحزن،قراءة نهار جمعة  .11

(، ) مت 26-24: 23(، )لو 26-24: 27(، )مت 25-13: 23لو (، )19-20، 3-11

 -23: 19(، )يو 55-51: 27(، )مت 46-26: 23(، )لو 18-16: 19(، ) يو 51: 27

 النهاية(.-54: 23(، ) لو 60: 27النهاية(، )مت 

 النهاية(-62: 27) مت  يسوع قبروختم  حراسةنهار سبت النور،  .12

 النهاية(-1: 28)مت أحداث قيامة المسيح و دحرجة الحجرقداس سبت النور،  .13

 (12-1: 24)لو  القبر الفارغصباح القيامة،  .14

 (19-1: 20)يو الفارغ  الى القبرزيارة المجدلية أحد القيامة،  .15

 

 البرية الى فجر القيامة المسيرة الروحية من

طقوس في التدريجي للصوم من البرية، الروحي آباء كنيسة المشرق هذا االنطالق يعلن 

الى كمركز بدء الصوم الكبير نحو حدث القيامة، من أرض خربة غير صالحة لشيء ، الكنيسة

 14 غير محروثة، تاه فيها بنو إسرائيل لمدة أربعين عاما  ، من أرض (1: 21)اش ثمر القيامة 

من  روحيلى مفهوم إلموعد، ارض انتقال المفهوم الجغرافي أل يأ أرض الموعد، ، نحو

من مخاطر الجوع والعطش، الشك وهذه الرحلة، تشوبها الكثير ، خالل الميراث السماوي

راعية  ،أم ،الكنيسة من منطلق كونها .مجددا   نساناإل فيها يتيهن أيمان ومن الممكن واإل

، تقوم بهذا التبصير الروحي من خالل برامج لهم ، ومصدر توبة جماعيةأبنائهاوحريصة على 

لى التأمل إلكبير، فهي المعلمة التي تدعونا ا صلوات وقراءات خاصة تمتد طيلة أيام الصوم

قطاع عن كلمة العالم ومحبته، بكلمة هللا وعيش حضوره وسطنا، بفعالية أكبر، من خالل االن

 الذات من أجل فرح القيامة. إلعدادكلمة هللا، االستماع والتأمل في جل أمن 

 

نجد (، ܨܦܪܐ( وصالة الصباح )ܠܠܝܐ( وصالة الليل )ܪܡܫܐفإلى جانب صالة المساء )

  (ܝܘܡܐ ܕܦܠܓܗ ܥܕܢܐصالة منتصف النهار )، (ܩܘܛܥܐمثل )صلوات أخرى مميزة 

وهذه  16، 15 دمجت في بداية صالة المساءوالتي وصالة الساعة التاسعة ) الثالثة ظهرا ( 

 الصلوات تتميز بطابعها التوبوي والتأملي.
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لى ضرورة االستلهام من روحانية الصلوات، لكي إالكبير تنبهنا  هذه الحماسة في زمن الصوم

نعيش من خاللها التذلل، التوبة والغفران، باعتبارها وقودا  روحية أساسية لمسيرتنا نحو الفصح 

  .والقيامة

 

 الصوم وعيش الملكوت

األرضية، غاية كبرى. الروابط من وتحريرنا لى هللا، إخضاع كل األشياء في فترة الصوم إان 

(، تدفعنا كصائمين للبحث 33: 6)مت  "اطلبوا أوال ملكوت هللا وبره، وهذه كلها تزاد لكم"

هذا  ولكي نعيش. (21: 17الموجود في داخلنا )لو  بعيدا  عن احتياجات الجسد، عن الملكوت

 ( 12: 19)مز  "لخطايا المستترةا"من  التطهير الداخلي علينا أن نعتادنه إف ،الملكوت

" إن السلم إلى الملكوت مخفى فيك وفي نفسك، فغص  ي. يقول القديس اسحق النينووباستمرار

هذه  17في عمق ذاتك بعيدا  عن الخطيئة وهناك ستجد الدرجات التي يمكن أن تصعد بها".

الدورة بين األرض والسماء، دشنها يسوع المسيح بتجسده، موته، قيامته وصعوده، لتبدأ بعدها 

 لإلنسانلغرض العبور الكامل لى القيامة، إمن المعمودية ، بالتتابع دورة حياة المسيحي األبدية

(، ففي العهد القديم، 45: 15كو 1) "روحا محييا" لى االنسان الجديدإ "نفسا حية" القديم

 .هاالبشرية من تحررترأينا كيف رأينا كيف دخلت الخطيئة الى البشرية، وفي العهد الجديد 

ة معرفة الخير والشر من شجر باألكلعصيان أبوينا األولين للوصية اإللهية في الفردوس، 

الصوم، وهذا االمر جعل الكنيسة  تجاهلدخلتهما في حلقة الخطيئة من خالل أ( 17: 2)تك 

التأكيد على حالة من هنا يتم  ، لمسيرة االنسان.تصحيحيا  وتعتبره زمنا  استثنائيا  ته فبأهميتنادي 

لتعزيز ارادة االنسان للتصدي روحي واستنفار فكري ، كاليقظة الروحية في فترة الصوم

شفير الهاوية وتصحيح مسارها صوم مراجعة ورجوع للذات من فالللمجرب، للمكائد الجديدة 

ليجدوا  ،كما من نوم ناألبرار سيستيقظو. نحو المكان االول الذي انطلق منه االنسان، الفردوس

 18.امامهم ن صومهم حلما ، ليجدوا مائدة الملكوت مبسوطةأالفردوس، وك

 

 ليس بالخبز وحده يحيا االنسان

ً ان كان   أمر احتياجنا الروحي نعطين أ( فعلينا 17: 14)رو  " "ملكوت هللا ليس أكالً وشربا

وقاية للنفس من  ألنهطعام فقط، الواالبتعاد عن مفهوم الصوم، كحالة انقطاع عن األولوية، 

"خبزنا كفافنا الطعام البشري، بين لهية وخبز بين خبز الكلمة اإل الفرق ندركوهنا ، الخطايا

لنا  . الصوم تذكير(19: 3)تك  "خبزاً  وجهك تأكل"بعرق وبين  ( 11: 6)مت  "طنا اليومعأ

، لذلك (4: 4)مت      "ليس بالخبز وحده يحيا االنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم هللا"نه أ

، القداس االفخارستية أنواع من المراسيم ثةالكبير، بثالالصوم  كنيسة المشرق في فترةتحتفل 
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 ، يوميا ، فيتقوم بها الكنيسةوالتي  19سرار ورتبة التناول البسيطة سابيع األأيام أالكامل، 

تربط ، باالفخارستيا الكنيسة الصائم، لكي تربط األخيرى، منتصف الصوم واألول األسابيع،

 هالذي يقيت الجسد والروح ويؤهل(، 41: 6)يو  "الذي نزل من السماء "خبز الحياةبــجوعه 

 للحياة األبدية.

 

 نباتيين، متقشفين أو صائمين بين أن نكون

تقشف،  عمليةولسنا نتبع ، الحيوانية، رغم انقطاعنا عن المنتجات أصوامنانحن لسنا نباتيين في 

 . موتشح موارده االقتصاديةحوالهم أفراد عندما تسوء واألليها الدول إالتي تلجأ ك

أدنى ن يحصل على كل ما يحتاجه جسمه، من األغذية النباتية، بدون أنسان النباتي يستطيع اإل

نسان المتقشف واإل .أي منتج حيوانيالى دون الحاجة وضعف، الجوع او بال له، شعور

 .جل االدخارأمالي من ه الومقاومة عجز سرافهأيستهدف الحد من 

نه لنا حياة مسيحية نعيشها أل ، فقط،النباتية باألطعمةوصومنا غير مرتبط  ننحن صائمو 

( فنعيش الصوم 26: 3" )غل لى هللا من خالل " البنوةإن في رحلة انتماء مثمرة وسائرونحن 

: 8(، )لو 9: 4(، )مر 15: 11)مت  ذنان للسمع، فليسمع"أ"من له لى هللا إصغاء إكفترة 

( وهو بروحانيته هذه، تذكير لنا للتأمل  14: 8(، ورحلة اهتداء تحت قيادة الروح القدس )رو 8

كل، لكي ال نعمل للقوت الفاني، بل للقوت الباقي للحياة والتزهد بما وراء االنقطاع عن األ

الحب والصوم والصالة  .كي نعيشفنحن ال نعيش لكي نأكل، بل نأكل ل (،27: 6األبدية )يو 

إخوة محبوبون وأوالد ألم واحدة مقدسة التي هي المعرفة التي تتجمع من األعمال الروحانية 

 20التي تكون ألجل حب المسيح.

أصوام مر نجده جليا  في وهذا األن أن نكون نباتيين وبين أن نكون صائمين، هناك فرق بي

 عن امتناع أو انقطاع هو الطقسي الخارجي بمعناه الصومن أكنيسة المشرق التي أوضحت 

حيوانية، ال غيرة مطعالمساء(، ويجرى بعدها تناول األ( الرمش صالة بعد المساء إلى الطعام
 .طيلة فترة الصوم ي هو انقطاع تام يعقبه طعام نباتي، وليس تناول االطعمة النباتية فقطأ 21

 

ً "عن المسيح لوقا نجيل إ لنا هايذكر ،دالئل االنقطاع التام عن الطعام  في تلك  ولم يأكل شيئا

 .في فترة صومه ن المسيح انقطع عن الطعامأأي  (4:2)لو األيام. ولما تمت جاع أخيراً" 

 والتناول منها بشراهة، باتجاه األطعمة النباتية من المنتجات الحيوانية،هروبا  ليس  مالصو

يفقدنا ، واحد رأسه المسيحجسد معنا في عضاء األ، بجوع اخوتنا المساكينفعدم اإلحساس 

                                                           
 .121، ص 2011اآلثورية، بغداد  –اسحق، جاك )المطران(، الصالة الليتورجية على مدار السنة الطقسية لكنيسة المشرق الكلدانية   19
 13اني، ص ، الميمر الرابع، اآلباء الحاذقون في العبادة، الجزء الث)القديس( غريغوريوس 20
 .2017، 5، مجلة كنيسة بيث كوخي، العدد المشرق كنيسة قوانين في اإلختيارية واألصوام الفرضية األصوامالخوري، أبريم فيلبس )األب(،   21



 

ألن الجسد في صراعه ضد الروح " امتالء الجسد من الطعام قد يقويه. فالكثير من البركات

الذي  المسيح ن نتمثل بيسوعأفيجب  (،17 :5)غل " يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد

، والتبذير كل الزائدواألالشراهة  ناحية والتحكم من(، 2: 4)لو (، 2 :4)مت  جاع في صومه

 اً طعام"نه لم يتناول، ألى إوقد سبق لدانيال في صومه ان أشار ، بطالنا  لصومناتعتبر قد نها أل

 ً ما مر بجمع أح في معجزة تكثير الخبز والسمك، (، وعلى مثال سيدنا المسي3: 10)دا  "شهيا

الكبير، صوم في فترة الثار ت، السببولهذا ، (20:  14قفة )مت  ةاثنتي عشرفي  فضل من كسر

. 22عدم الصيام في هذا اليوم لىتشير إقوانين واضحة  لوجودمسألة صيام المؤمنين أيام اآلحاد 

 آحاد في"  المساء إلى األكل عن التام نقطاعاال "عدم الصيام في هذا اليوم يدل على عدم 

 طيلة الحيوانية، وليس ،صباحا  القداس  بعد النباتية األطعمة تناول يجب وأنه الكبير الصوم

 24أيام الصوم هي أيام حزن لذلك ال نصوم أيام اآلحاد النها أيام فرح. .23اليوم ذلك

 

 الصوم، مقاسمة مع اآلخر

، تزداد ضدنا الضيقات لكيالالمتضايقين لنفرج في فترة الصوم عن يقول القديس مار أفرام،  

ليهما يسوع كأساس للرحمة إن المجانية واالقتسام الذي أشار ن نفهم الصوم من دوأال يمكننا 

(، واقتسام الثوب والطعام 8: 10لهية، نعطيه مجانا  )مت إوالحب، فما أخذناه مجانا  كعطية 

(، صدقة مطلوبة، "والصدقة ترتبط بالصدق والصداقة 11: 3)لو  "من ليس له"مع 

هو يجعل  ،الذي في خزانتك، وال تلبسه، ليس لك الطعام الزائد، ليس لنا، "والثوب 25والمحبَّة".

دينونتك قاسية. هذا ما عرفه الغنيُّ الذي نسَي لعازر عند بابه. ومتى عرفه؟ حين صار في 

 .26الجحيم"

لكي نفهم سر المسيح وانفتاحه التي نصليها في الصالة الربية، تقودنا ( 9: 6)مت  "أبانا"كلمة 

خوتنا البشر. هذان البعدان، نجدهما إبينا السماوي، وأفقي مع أعمودي مع  :أفقين المطلق في

 في جواب يسوع المسيح للناموسي الذي جاء يمتحنه بخصوص الوصايا الثقيلة والخفيفة، فقال

" تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك هذه هي : له

(. بناء عالقة  31 – 30: 12)مر  كنفسك"الوصية األولى، وثانية مثلها هي تحب قريبك 

منظور" يجب ان ال يتقاطع مع ترجمة البعد االجتماعي مع اآلخر الروحية مع هللا، "غير 

النازحين  المحتاجين، على الصوم،جانب مهم في  على اآلخر، االنفتاح "المنظور".

  قلبا  أبيضا  ينبض بمحبة المسيح.الصائم  كون لهمفيوالمهجرين قسرا ، 
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 الصوم التمسك بشكليات

حن مطالبون بأن نكون نورا  يلهج أكثر للمسيح، نورا  أرضيا  للنور السماوي وها هو الصوم ن

محاوالت  مخاطر التمسك بالشكليات، من من ن نحذرأالكبير، يعطينا هذه الفرصة، لذا علينا 

منكرون قوتها. "لهم صورة التقوى، ولكنهم سرقة هذ النور من خالل صور مزيفة للتقوى 

(. الصوم الشكلي ال ينبع من أعماق القلب وسبق أن حذرنا 5: 3تيمو 2) فأعرض عن هؤالء"

فإنهم يغي رون وجوههم  ،ومتى صمتم فال تكونوا عابسين كالمرائين" ، عندما قالالمسيح منها

ن الغلبة بربنا يسوع أن ال تغيب عنا، أيجب  (.16: 6)مت لكي يظهروا للناس صائمين" 

 ن نكون مستعدين لدخولأعلينا (، وعلى مثاله في غيرته على الهيكل، 57: 15كو1المسيح" )

ال يكون صيامنا مرفوضا ،  ، ولكيها بالربالقلب موائد المتاجرة التي تاجرنا بجسادنا أهيكل 

جوفنا، وعلى ما  لىإا وفكرنا وقلبنا، أكثر مما يدخل علينا أن نحترس على ما يخرج من لسانن

طعمة! فالعين تزني، كما قال  الرسول أكثر مما نحرمه من أدخل أسماعنا ويلقى أمام أعيننا، ي

لى فعل سيء على أرض إن ترجمناها إفكارنا تكون خطيئة أوبنات  (،14: 2بط 2بطرس ) 

سنا، مع حوا ( وهكذا27: 5، فال فرق بين خطيئة الزنا بالفعل والزنا بالتفكير )مت الواقع

 فخطايا الفكر والقلب ليست أقل فداحة من خطايا الفعل والقول.

تنشب في الحطب  "النار ال (، 34: 13)مر  " البواب يسهر"ن نجعل أمن الضروري  

. فليس الصوم مراقبة 27لى هللا لن يوقد في القلب الذي يحب الشهوات"إالمبلل، والتأجج 

أعداء ، فشهواتنا وأفكارنا وأفعالنا السيئة والتكفير عنهالطعامنا، بقدر ما هو مراقبة شرهنا، 

الشيطان والجسد والعالم، واألسلحة ضدها هي أيضا  ثالثة، الصالة ضد  اإلنسان هم ثالثة،

الشيطان، والصوم ضد الجسد، والصدقة ضد العالم، وتبقى الواجبات ثالثة، هلل ولإلنسان 

 .28وللقريب

  

 الصوم ليس حمية غذائية

رغب في ذا إو أ 29أطباءن فرضت عليه من قبل إنسان يتبع وصية الصوم ن اإلأمن المالحظ 

مئات ف، وم واحد!ليالكنيسة، حتى لو كان  تهذا فرضإول حمية غذائية، ونراه ال يبالي جد اتباع

والتي ترسبت في أجسادهم من الدهون والسموم  أجسادهملتنقية الماليين يتبعون حمية غذائية، 

وزانهم، مما تناولوه زائدا  أمواال  طائلة، للتخلص من أينفقون ف الطعامفي تناول  فراطاإل نتيجة

  عن حاجتهم الجسدية.

 ا  الصوم ليس نظام، فالفرق بين الحرمان من أطعمة معينة وبين الزهد من المهم أن ندرك

للصحة ه رغم فوائد .الزائدة وزانللتخلص من األحمية غذائية ، وال هو نظام ا  صارم ا  غذائي
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مع الحب والصالة، ينقي الجسد ويلطف ه نالصوم ال يتعلق بالصحة البدنية ألن إف الجسدية

غياب التوبة  31.التوبة والتواضع والقداسةلى إوهو الطريق ، 30 غالظته وينقي العقل من الصدأ

تساعده على جنحة أالنور وكل من يولد منها تنبت له م أ ، باعتبارهاعن مسيرة الصومالعميقة 

في برنامج فقدان  ويحصر صومنا يكسب القلب قسوة، 32لى العلى مع الروحانيينإالتحليق 

ه بل ، فهو ليس فترة موسمية يقوم بها المؤمن بواجباته المفروضة عليالوزن بالحمية النباتية

الدعوى ، ال يجوز فيهوهو من القداسة بحيث  ،لى حالة أسمىإرحلة تنقلنا من حالة روحية 

يجب ان نتخلى هناك أشياء النه  الصوم ليس معاقبة لجسد االنسان 33.والتحويل والتعريس

 1) "الحسد والخصام واالفتراء والظنون الردية " تتزامن مع فترة التخلي عن الطعامعنها 

 (.1: 2بط  1)" خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمة " إضافة الى (4: 6تي 

 

 الشهوة والشراهةالصوم يقتلع 

كما أنه من بذار عرق الصوم ينبت سنبل العفة، كذلك  "نينوي سقف مار اسحق اليقول األ

ف الجو مالمالحظات حول صو 34.أيضا  من الشبع يتولد الفسق، ومن االمتالء النجاسة

، الكتاب افي كتاب الخودر بوضوح بعاد الروحية للصوم نجدهاباعتبارها غير كافية لتتميم األ

لخطاة اباب توبة باعتباره الصوم  لىإيشير والذي  األساسي للسنة الطقسية في كنيسة المشرق،
 والتشديد على كالم المسيح حول،  36معا  جسد والنفس الصوم أهمية يضا  على أيؤكد و، 35

يقتلع الشهوة أو الشراهة، البخل والطمع ن الصوم ومن أ 38 37.للصومالصالة والصدقة، 

 39والمجد الباطل.

 همقبل استالم ،هورجالالعهد القديم نبياء أ عند الصوم قوةاإلشارة الى كتاب من هذا اليخلو ال 

تسلمه لى صوم موسى قبل إحيث أشار  التجارب، أثناءحفظهم ، او لرسالتهمومباشرتهم ل

واستطاع أن  يليا، قبل الصعود الى السماء، وكيف صار به يشوع برنون غالبا  إالشريعة، و

  40.تون النارمن أالفتية الثالث ى ونجّ األسود، الشمس، وبه سد دانيال أفواه  يوقف
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31  Kent D. Berghuis, Christian Fasting: A Theological Approach (Richardson, TX: Biblical Studies Press, 

2007, pp308. 
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صام عندما توبتهم وهل نينوى أيمتدح حيث أهمية الصوم القلبي،  ايضا ،كتاب الكما تبرز في 

 41وكيف كان صومهم من القلب. ،بالدموع وفتياتهمالحليب فتيانهم عن 

 التالي: حد الثالث من الصوم المدراشنقرأ في األ

نمبارك من " وجعلهم مرآة للناظرين الى الحق.  المجتهدين، بالسهر والصوم والصالة زيـ 

ن بالصوم، وترك عادات المصريين  موسى كبير الصائمين مخافة هللا، كره  وأحبوالذي تزيـ 

 واحب الصوم والصالة فأرتفع الى الكمال. الحليب والعسل، الذي ربته به ابنة فرعون وأبغض

المملكة واحب  وليمة وترك ،لمائدة المملوءة لفرعونبارئيس الصائمين،  ،موسىازدرى 

. صعد بلون بشري ونزل تهأفظفر في مكاف ،شكله، صلىفأنير الصوم على الجبال، صام 

 . سماوي بضياء

ً انسان، ونزل صائمنسان مثل كل إ، صعد المالئكةبلون أرضي، ونزل بمجد صعد  ال مثيل  ا

ونادى  الصوم على الجبل. صعد موسى راعياً وعادب ، جماله وافر،شهر نيسان له، صار مثل

 42."باسم الرب
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