صوم باعوث نينوى
معنى وتسمية باعوثا (ܒܥܘܬܐ):

تعنيًالطلبةًأو ًإلتماسًأو ًالتضرعً .طقسياًً
لغوياً؛ًباعوثاً(ܒܥܘܬܐ) ًهيًكلمةًآشورية ً
ِ
وروحياً؛ًتعنيًفترةًأوًزمنًمكثفًللصالةًوالصومً ً.
وتسمىًباعوث ًنينوى ًنسبةًالىًالمكان ًأوًالعاصمةًالذيًبدأ ًفيها ًالصومً،وتشبها ًبأهلهاً
الذينًآمنواًوتابواًفقبلًهللا ًتوبتهمًوأبعدًغضبهًعنهمً.ويعتبرًهذاًالصوم ًمنًاألصوامًالهامةًفيً
الكنائسًالشرقيةً(المشرقًاآلشوريةً،الشرقيةًالقديمةً،الكلدانيةًوالسريانية)ًإلرتباطهاًبهمًإرتباطاً
مباشراًًكشعبًلهًجذورهًمنًهذهًالعاصمةًوالذيًصامهًاجدادهمًقبلًوبعدًميالدًالمسيحً ً.
وصومًباعوثًنينوى ًمعروفًايضا ًفيًالكنيسةًالقبطيةًويسمى ًلديهمًبــ(صومًيونان)ً،وحسبً
مصادرًهذهًالكنيسةً،فانًالصومًقدًدخلًاليهمًفيًأيامًالباباًافرامًإبنًزرعةًالسريانيًفيًالقرنً
العاشرًالميالديً .
نشأت الصوم تأريخيا:
نشأًصومًالباعوثاًمنًخاللًمرحلتينً:
 -1األولًكتابيً،قبلًالمسيحً:السببًاألولًلتنظيمًكنائسناًلهذاًالصومًهيًإحياءًذكرىًتوبةً
أجدادناًاآلشوريينًفيًنينوىًعلىًيدًالنبيًيونانً .حيثًإتخذ ًآباؤناًمنًسفر ًنبيًيونانً
ركيزةًكتابيةًلصومهمًوتوبتهمًعلىًمثالًاجدادهمً،سكانًالعاصمةًاآلشوريةًنينوىً،فيً
القرنًالثامنًقبلًالميالدًفيًزمنًالملكًاآلشوري ً(سرخدونً -المعروفًعندًاليونانًبـً
"سرداناً ،سردانابوليس")ً،والتيًكانًعددًسكانهاًانذاكًقرابةًً 120الفًنسمةً،فصامواً
وانقطعوا ًعن ًتناول ًاألكل ًوالشربً ،كبارا ًوصغاراًً ،بعد ًان ًقام ًالنبي ًيونانًبانذارهمً
بضرورة ًالتوبةً ،لدرء ًغضب ًهللا ًعن ًمدينتهمً ،ولما ًاستجاب ًالملك ًواهل ًتلك ًالمدينةً
العظيمةًألنذارًالربًعفاًعنهمًالربًولمًيدمرها.
 -2الثانيًتقليديًوكنسيً ،بعدًالمسيح :السببًالثانيًهوًبسببًالوباءًالطاعونً(شرعوطا)؛ً
ففيًزمنًالبطريركًحزقيال ً(ً )570-581فيًايامًالمطرانًسبريشوعًمطرانًكركوكً
ونينوى ًوالمناطقًالمجاورةً ،انتشر ًوباءًالطاعون ً(شرعوطا)ًبينًأهاليًهذهًالمناطقً
فأبادًاآلالفًمنهمً ،وبينماًكانًالمطرانًسبريشوعًيصليًالىًهللاً،سمعًصوتًالمالكً
يأمره ًبأنً ً" ًينقطعواًعنًالطعامًويتفرغواًللصومًوالصالةًواقامةًباعوثاً،لكيًيردًهللاً
عنهمًويوقفًالوباء ًمنًوسطهم"؛ ًفجمعًالمطران ًرعيتهًودعاهمًإلقامةًالباعوثا ًفلبواً
دعوتهً،فصامًالجميعًحتىًاألطفالًولبسوا ًالمسوحً ،ويُقال ًإنه ًفعالًبعد ًثالثةًأيامًمنً
الصومًالذيًأبتدأًيومًاالثنينَ ً،ردًًهللاًعنهمًالوباءًأثرًتوبتهمًوصومهمًوصالتهم.

ً

1

طقسيا:
بدأًهذاًالصومًفيًكنائسناًفيًزمنًالجاثليقًحزقيالً(ً)570-581بعدًانًرأىًمراحمًالربًالتيً
أنعمًبهاًعليهمًبسببًالصومًوالصالةً ،فقررًأنًيصومواًويصلواًاتباعًالكنيسةًجميعاً ًفيًكلً
المناطق ًلمدة ًثالثةًأيام ًفيًالسنةً،بدءاً ًمن ًيومًاألثنين ًالىًيومًاالربعاء ًقبلًبدأًالصومًالكبيرً
بعشرينًيوماً،ايًقبلهًبثالثةًاسابيعً،وأطلقواًعليهًباعوث ًنينوىًتشبهاًبأهلهاًالذينًآمنواًوتابواً
فقبلًالربًتوبتهمًوأبعدًغضبهًعنهمً .اماًالصلواتًالطقسيةًفقدًنظمهاًالملفانًالراهبًيقيراًمنً
ديرًمارًايلياًفيًالقرنًً ،12والتيًتضمًصلواتًومزاميرًوأبيات ًمن ًالشعر ًالكنسي"عونياثا"ً
ومناداة ً"كارزوثا"ًوميامر ً"أشعار"ً ،لمالفنةًكنيستناًالعظماءً ،ومعظمهاًهيًلمارًافرامًومارً
نرسايً .
قانونيا:
لكنيسةًالمشرقًأصوامًعديدةًمنهاًأصوامًقانونيةًفرضيةًوواجبًعلىًالمؤمنينًصيامهاً،
ومنهاًأصوامًاختياريةً،للمؤمنين ًحرية ًصيامها ًمنًعدمه ً(سنتكلمًعنًهذهًاألصوامًفيًقوانينً
كنيسةًالمشرقًبشكلًموسعًفيًموضعًاخرًعنًقريبًبقوةًالرب)ً،ويعتبرًصومًباعوثًنينوىً
منًاألصوامًالفرضيةًالتيًيجبًعلىًكلًالمؤمنينًصيامهاًوإالًسوفًيقعونًتحتًحكمًالكنيسةً.
حيثًينصًقانونًً 15منًقوانينًمارًإيلياً ،الذيًأخذهًمن ًقوانينًالمنسوبةًالىًالرسلً ،بأنهً"ً:

أمرواًوقالواً(ايًالرسل)ً:أيًنصرانيً(مسيحي)ًالًيصومًاألصوامًالمفروضةًكاملةً،وهيًصيامً
الخمسينً ،ً.......ً ،وباعوثًنينوىً.فأيًمنًالًيصومهمًفهوًتحتًالمالمًوالحكمً ،وانًكانًمنً
درجاتًالكهنوتًينزلًمنًدرجته"ً .
تقليديا:
هناكًتقليدًبمناسبةًباعوثًنينوىً،الذيًيقومًبهًأبناءًكنيستناًفيًاليومًاألخيرًمنًالصومً،
حيثًتقومًعوائلناًبطحنًوخلطًوقليًسبعةًأنواعًمنًالحبوبًوالبذورً،ثمًتضافًاليهًكميةًكبيرةً
منًالملحً،لتكونًخليطًيسمىً(بوخين)ً،ثمًيتناولًالشبابًوالشاباتًالعزبًمنهًعلىًأملًانًيرىً
كلًواحدًفيًحلمهًحبيبتهًأوًحبيبهاًالمنتظرً .
خاتمة:
هذاًالصومًلهًمكانةًعظيمةًبينًأبناءًشعبناًاآلشوريًفيًكلًالكنائسًالشرقية ألنهًيخصهً
كشعب ًوألن ًهللاًأظهرًلهًمحبتهًالعظيمةًعندماًأرسلًيونانًالنبيًاليهوديًالىًنينوىًالمدينةً
العظيمة ًالىًالشعبًاآلشوري ًعدوهً،وأنذرهمًبالصومًوالصالةًلكي ًالًتخربًمدينتهمًالعظيمةً

ايً َقائِالُ ً:ق ًِمًا ْذهَبًًْإ ِ َلىًنِين ََوىً ْال َمدِينَ ًِةً ْالع َ ِظي َم ًِةً
بًِإ ِ َلىًيُونَانًًَ ْب ًِنً َأ ِمت ًَ
ارً َق ْو ًُلًالر ً
ص ًَ
ويهلكًسكانهاَ " ،و َ
ص ِع ًد َ ًش َُّر ُه ًْم ً َأ َما ِمي" ًيونانً .2-1:1فقدًسمعًالملك ًوشعبًنينوىًكالمًهللاً
َونَا ًِد ًعَ َل ْيهَاً ،ألَن ًهُ ً َق ًْد ً َ
وأنذرواًبالصالةًوالصومًولمًيهلكًهللاًمدينتهمً .

2

يُظهرًلناًسفرًالنبيًيونانًكيفًأنًاآلشوريين ًكانواًمؤمنينًباهللًالواحدًمنذًقرونًقبلً
مجيءًسيدناًيسوعًالمسيحً،ولمًيكونواًوثنيينًكماًيدعيًالبعضً،لذلكًأقامواًالصلواتًوالصومً
هللًالواحدًالذيًكانواًيؤمنونًبهًوإالًفكيفًسمعواًكالمًنبيًمنًاليهودًأعدائهمًوأمنواًونادواًبصومً

هلل ًِ
ولبسواًمسوحا ًمنًكبيرهمًالىًصغيرهمًومنًضمنهمًملكهمًوعظمائهم ً" َفآ َمنًَ ً َأ ْه ًُل ًنِينَ َوى ًبِا ً
ير ِه ْمً"ًيونانًً ً.5ً:3
ير ِه ًْمًإ ِ َلىً َ
َونَاد َ ْواًب ِ َ
ص ِغ ِ
ص ْومًً َو َلبِسُواً ُمسُوحاً ِم ًْنً َكب ِ ِ
كماًانًهذاًيظهرًانًحبًهللاًورحمتهًالًتقتصرًعلىًبنيًاسرائيلًوشعبًواحدًفقطً،وإنماً

ْس ً ِل ُ
أل َم ًِمً
هللا ُ ً ِل ْليَ ُهو ًِد ً َف َق ْط؟ ً َأ َلي ًَ
يشملًجميعًالشعوبًواالمم ًالتيًتسمعًكالمهًوتعملًبمشيئته ً" ً َأ ًِم ً ً
َأيْضا؟ًبَ َلىِ ً،ل ُ
أل َم ًِمً َأيْضا"ًروميةًً ً.29ً:3
كماًيظهرًلناًايضا ًانًحبًهللاًورحمتهًوغفرانه ًللبشرًأكبرًمنًغضبهًعليهمً ،فبالتوبةً
والصوم ًوالصالة ًوطلب ًالغفرانً ،يسمع ًهللا ًللشعب ًالذي ًيسعى ًاليهاً ،فيعدل ًعن ًتنفيذ ًغضبهً

صنَعْ ًهُ"ًيونانًً .10ً:3
ويسامحهمً"نَد ًِمًَ ً
صنَع َ ًهًُب ِ ِه ْمَ ً،ف َل ًْمًيَ ْ
هللا ًُعَ َلىًالش ًِرًالذِيًتَ َكل ًمًَ َأ ًْنًيَ ْ
ً
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