
ثالث وسائل ممكن أن نتلذذ بالرب من خاللها يف حياتنا: 

الصالة والتسبيح، الكتاب املقدس، القداس اإللهي… وأريد 

يا أحبايئ أن أفتح أمامكم مجال هذه اآلية العميقة جداً، 

األمثلة  فسنأخذ بعض  ومفيداً،  يكون كالمنا واضحاً  وليك 

يكونون  بحيث  التلذذ،  هذا  عاشت  املقدس  الكتاب  من 

قدوة لنا.

نقطة البداية يف أن نتلذذ بالرب أن يكون دامئاً اعتامدك 

إمكانياتك وال  قدرتك وال  ال عىل  آخر،  عليه ال عىل يشء 

وضعك وال مسؤلياتك أو ما يف يدك أو جيبك أو عقلك أو 

املجتمع الذي تعيش فيه.. اعتامدك األول واألخري هو عىل 

شخص الله. وأغرب إنسان ممكن أن يساعدنا يف ذلك هو 

التكوين أصحاح  نقرأ حكايته يف سفر  اآلباء،  أبو  إبراهيم 

١٢، وكيف كانت كل الدالئل تشري إىل استحالة تحقيق يشء 

املمكن  من  وكان  نسل،  عنده  يكون  أن  ميكن  فال  عنده، 

أن هذا يكون دافًعا قويًا ليك تربد عالقته بالله وال يكون 

عنده هذا التلذذ بالله، كان شيًخا متقدم األيام وليس لديه 

إليه، ومل  أبناء، ومل يكن يعلم باملكان الذي سوف يذهب 
يكن يعلم ماذا سوف يحدث له، ولكنه كان قد أخذ وعًدا 

السامء..  نجوم  ومثل  البحر  رمل  مثل  سيصري  نسله  أن 

اتكاله عىل  اآلباء وضع كل  أبو  كيف؟ ال يعرف! إبراهيم 

شخص الله.. وال تنسوا أنه كان إنسانًا مثلنا، مبثل مشاعرنا 

سوف  ماذا  يعرف  يكن  مل  واتجاهاتنا،  ورؤيتنا  وعواطفنا 

يحدث ولكن كان عنده الثقة الكاملة يف الله.

نقطة البداية يا احبايئ ليك يتلذذ االنسان بالرب أن يضع 

كل يقينه ورجاءه وثقته يف شخص الله، تقول اآلية »سلِّْم 

)مز6:37(…  يُجري«  وهو  علَيِه  واتَِّكْل  طريَقَك  بِّ  للرَّ

يشء  كل  فيكون  القصة،  خارج  اإلنسان  أيها  أنت  اخرج 

بِّ بُكلِّ قَلِبَك، وعىَل فهِمَك  ممكًنا لدى الله، »تَوكَّْل عىَل الرَّ

ُم ُس بُلَك« )أم3:  ال تعتَِمْد. يف كُلِّ طُُرِقَك اعِرفُه، وهو يَُقوِّ

)6-5
صحيح أن الله أعطانا عقوالً لنفكر ونخطط، ولكن اترك 

كل ما تفكر فيه يف يد الله… نقطة البداية هي االعتامد عىل 

يد الله متاما وطرح قدراتنا خلف ظهورنا، هذا إبراهيم.

نأخذ مثالً آخر وهو أيوب.. رجل شيخ وقور، ربىّ أوالده 

تربية حسنة، معروف يف مجتمعه.. ولكنه تعرض لتجربة 

نقطة  إىل  رجع  أي  يشء،  كل  فيها  فقد  والتجربة  قاسية، 

الصفر، جاء إليه أصدقاؤه الثالثة ليك يرشحوا له ما حدث، 

ولكن  مقبولة…  وغري  بعيدة  كان  تفسرياتهم  كل  ولكن 

التي  الوسيلة  فيها هي  التي دخل  التجربة  أن  أيوب نيس 

سوف يرفعه بها الله… الصعوبات التي تواجها يف طريقك 

غالبًا ما يستخدمها الله ليك يعيد تشكيلنا مرة أخرى، ليك 

يجعلنا أفضل. فعندما تتعرض لصعوبات أو متاعب ال تفقد 

ما  كل  أن  رب  يا  واثق  أنا  وقل:  بالرب  تلذذ  بل  الرجاء، 

تعمله هو للخري… هكذا عندما بدأ أيوب يفهم قصد الله 

من التجربة وبدأ يذوق حالوة الله، قال »قد َعلِمُت أنََّك 

هناك 3 مفاتيح تتلذذ بها 
كوسائل للتلذذ بالرب:

1- الوقت:
لذلك  برشعة،  ينقيض  والعمر  عامل رسيع،  يف  نحيا  نحن 

احرص أن ترسق وقتًا لك مع الله بأي صورة من الصور. 

علوم  يف  بهذا؟  تلتزم  هل  لله؟  روحيًا  وقتًا  تعطي  هل 

الكيمياء هنام ما

يُسمىّى »وقت التفاعل«،

املزمور  يف  الوقت.  هذا  مثا  تحتاح  الله  مع  عالقتك  يف 

كالشجرة  يكون  إنه  الصديق  عن  املرنل  يقول  األول 

املغروسة عىل مجاري املياه، تخيل كم من الوقت تحتاجه 

ولتخرج  األرض  يف  جذورها  ق  لتعمىّ املغروسة  الشجرة 

أن  الزمان  هذا  يف  القاسية  الرضبات  من  حينه؟  يف  مثرها 

األجهزة الحديثة ترسق منا وقتنا، لذا من املهم استخدام 

مثل هذه األجهزة بحكمة، فعنرص الوقت والتوازن فيه من 

أهم ما يكون. قد نختلف يف الشكل أو اللغة أو القدرة… 

اليوم،  نأخذ 24 ساعة يف  كلنا  الوقت،  نتشارك يف  ولكن 

ولذلك تلزم الحكمة يف كيفية استغالل الوقت.

2- التوبة:
وهي عملية إفراغ القلب من أي خطية. ويف نهاية السنة، 

املكسب  حساب  كشف  يعمل  اإلنسان  أن  الطبيعي  من 

والخسارة فيحياته، هل يوجد يشء أغىل من حياتك؟ سوف 

تقف أمام الله وتقدم حساب وكالتك، ولذلك التوبة هي 

أحد مفاتيح وجود اللذة مع الله، ألنه ال رشكة بني النور 

والخوف  والتنهد  والكآبة  بالحزن  تأيت  الخطية  والظلمة. 

وتفتح  املشاعر،  هذة  كل  ترفع  التوبة  بينام  والخجل، 

األبواب أمامك يك ما تتلذذ بالله. والتوبة ال تأيت إالىّ مبشاعر 

حقيقية عند اإلنسان، قمن يرى نفسه صالًحا، كيف سيقدم 

كل  نصيل  نحن  الله؟  قدام  نفسك  سيربىّر  وكيف  توبة؟ 

وأعنتنا وحفظتنا…«.  يوم ونقول: »نشكرك ألنك سرتتنا 

الخطية،  يف  هو  طاملا  بالله  يتلذذ  أن  يعرف  ال  اإلنسان 

ويشتيك الكثريون من غياب اإلحساس بوجود الله، فنقول 

لهم: توبوا لتشعروا بوجود الله.

3- استعمال المحبة:
أيها الحبيب، لن تشعر ولن تتلذذ بالله ما مل متارس املحبة 

قلبك  إلهك من كل  الرب  أن تحب  الوصية  أحد.  مع كل 

من كل نفسك من كل فكرك من كل قوتك، وتحب قريبك 

كان  فإذا  اإلنسانية..  القرابة  هو  هنا  والقريب  كنفسك، 

هناك إنسان ليس عنده طاقة املحبة، فكيف سيتلذذ بالله؟ 

الصنبور  تحت  وتضعها  مقفولة  زجاجة  عندك  أن  تصور 

لتمألها ماًء، هل ميكن أن متتلئ؟ افتح قلبك ليك ما متتلئ 

الله فتستطيع أن تحب كل أحد. وكلام تستاء من  مبحبة 

الذي أحب كل  الصليب وانظر إىل املسيح  أحد، انظر إىل 

أحد. عش يف أجواء املحبة، فاإلنسان بدون محبة الله يف 

قلبه ال يستطيع أن يتلذذ بالله.

تستَطيُع كُلَّ َش يٍء، وال يَعرُسُ علَيَك أمٌر « )أي2:42(. 

ل الرب يف املشكلة، قال أيوب: »بَسمعِ األُُذِن قد  وملىّا تدخىّ

سِمعُت عنَك« يف البداية كان كل اعتامدي عىل أذين، كل 

إىل  ارتقت  معرفتي  ولكن  أذين،  من  رب  يا  بك  معرفتي 

درجة أعىل »واآلَن رأتَك َعيني« )أي42: 5(

بالله  يتلذذ  ليك  لإلنسان  األوىل  الخطوة  ذلك  ألجل 

أن  املهم  حياتنا.  يقود  وهو  فيه  الثقة  كل  يضع  أن  هي 

اعرتضت  وإن  الله..  وأمام  حياته  أميًنا يف  الشخص  يكون 

هذه  أن  واعلم  عليه،  حمولك  كل  ألِق  طريقك صعوبات 

يرفعك.النموذج  لكيام  الله  يستخدمها  سوف  الصعوبات 

الثالث سليامن الحكيم، ظهر له الله وسأله: »سليامن ماذا 

أعطيك؟«، تخيل لو ظهر لك الله وسألك ماذا تريد؟، مل يكن 

فيه  كان  ولكنه  طلبته،  الله  له  ليحقق  فقط  السؤال  هذا 

اختباًرا، ماذا سوف يطلب: إميان، صحة، جربوت، صيت…؟ 

كان  ولكن سليامن  وليست سيئة،  جملية  أشياء  كل هذه 

حكياًم بالحقيقة، فقد طلب أن يعطيه الله حكمة ومعرفة، 

فأعطاها له الله، وزاده ماالً وسلطانًا وأشياء كثرية.. يكفي 

أن صار اسمه سليامن الحكيم يف كل التاريخ البرشي. الله 

يحبك يف كل الظروف، وهو صاحب كل يشء، وعنده أمور 

ينتظر َمْن يطلبها، والله عطاياه كثرية يف كل صباح، املهم أن 

تتلذذ ويكون هو كل حياتك والشهوة املوجودة يف قلبك.

التي لديه وقال:  النبي وقف يف يوم بكل العظمة  داود 

»أحبك يا رب يا قويت« مز١٨(، ليس دراستي وال موهبتي 
أو  قاٍض  أو  حاكم  أو  كملك  سلطاين  وال  موسيقاي  وال 

سلطان… هذا الحب شكل من أشكال التلذذ.

»تلّذذ بالرب فيعطيك ســـؤل قلبك«… 

لصاحب الغبطة والقداسة

 البابا األنب�ا تواضروس الثاني
 بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
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تلدها  اليت  الخطايا  أولى  من 
الذات )األنا( الكبرياء.

ذاته.  يكرّب  أن  بإستمرار  يريد  )باألنا(  فاملهتم 
أعني  يف  كبرية  وأيضاً  عينيه،  يف  كبرية  ذاته  فتكون 
بذاته. وقد يقع يف  اآلخرين. ويكون يف ذلك معجباً 
يف  جداً  جميلة  فنفسه  الذات(  )عشق  يسمونه  ما 
عينيه، كمن يحب بإستمرار أن ينظر يف مرآة، ويتأمل 

محاسنه..!
ومن هنا، فالذي يقع يف محبة الذات، قد يقع أيضاً 

يف الغرور.
ويظن يف ذاته أكرث من حقيقة نفسه. أنه يحّسب 
أنه يشء، وأن له أهمية خاصة، أو له مواهب خاصة، 
أو أنه ميتاز عىل غريه: يفهم أكرث، أو له مركز أكرب. 
أن  يريد  بالنفس  زائدة  ثقة  يعطيه  الشعور  وهذا 
إىل  ينقاد  الشعور  وبهذا  اآلخرين،  عىل  يفرضها 

العظمة وإىل محبة املتكآت األوىل.
اإلنسان يف سن  إىل  يأيت  بالذات  الشعور  رمبا هذا 
املراهقة،عندما يشعر بإنتقاله إىل مرحلة أعىل متنحه 

أهمية معينة.
وما أكرث ما يستمر معه هذا الشعور املراهق، كلام 
طال به العمر. ولكنه يأخذ مظاهر أخرى غري مظاهر 

سن املراهقة.
املديح  كرثة  من  للطفل  الشعور  هذا  يحدث  وقد 
َملَكات  بسبب  أو  التفوق،  بسبب  أو  التشجيع،  أو 
خاصة. غري أن هذا الشعور قد ال يكون له خطورة 

عند الطفل. ولكنه غالباً ما ينحرف عند الكبار.
الغرية  إىل  تقود  قد  الذات  محبة  فإن  هنا  ومن 

والحسد.
إليه هو.  الغرية يريد أن كل يشء يصل  وىف هذه 
فيصل إليه كل املديح واملال، وكل اإلعجاب بالنجاح 

والتفوق، وكل االهتامم.
دح، بل أن يكون  إنه ليس فقط يحب لذاته أن متمُ
املديح كله له وحده! وإن مدحوا غريه، تتعب نفسه 
قد  مدحوه  الذي  الغري  ذلك  كان  لو  كام  ويتضايق، 

إغتصب منه حقاً موقوفاً عليه..!
ونالحظ أن املهتم بذاته يركز عىل تحقيق ذاته.

هو!  ملكوته  يف  إمنا  الله،  ملكوت  يف  يفكر  ال  إنه 
وكيف  ذاته  تشغله  إمنا  يشغله،  ال  الله  فملكوت 
يرى  حتى يف صالته  لها وجودها وطموحها!  يحقق 
أن عمل الله له، هو أن يبنى له ذاته، ويكرّب له ذاته 
صلواته  تشمل  ال  وهكذا  السامء.  ويف  األرض  عىل 

سوى عبارات أريد.. وأريد...
والذي يركز عىل ذاته يريد أن الكل يعملون عىل 

تحقيق ذاته.
فاملجتمع الذي يحيط به، عليه أن يحقق له ذاته. 
وحتى الكنيسة مثاًل واجبها أن تحقق له ذاته. وإذا مل 
يحدث هذا يثور عىل الكل! ورمبا يبتعد عن الوسط 

الديني كله، ألنه مل يجد ذاته فيه!!
عنه،  يبتعد  ذاته،  له  يحقق  ال  شخص  كل  أن  بل 
الذين  بالوجوديني   يذكرنا  وهذا  نفسه!  الله  حتى 
كل واحد منهم يبحث عن وجوده هو، وكيف يتمتع 
بهذا الوجود. ولسان حاله يقول: من الخري أن الله ال 

جد، لكن أوجد أنا..! يومُ
ومعنى الوجود عنده هو التمتع باللذة. فإن كانت 
فال  واملادية،  الجسدية  متعته  ضد  تقف  الله  وصايا 
كان الله وال كانت وصاياه!.. إىل هذا الحد تقود األنا 

والذات.
وىف كل هذا، يكون املهتم بذاته وحدها، بعيًدا كل 

البعد عن التواضع!
أمامه يف  للكرامة قد تقف حائاًل  ذلك ألن محبته 
الوصول إىل حياة االتضاع. فهو يرى يف التواضع إقالاًل 
من شأنه، وإبعاًدا له عن العظمة التي يريدها لنفسه! 
إنه يحب لذاته أن تمُحرتم من الجميع. بل يلذ له أن 
الذي  الوحيد  يكون هو  وأن  الوحيد!  املحرتم  يكون 

هو موضع اهتامم الناس وتقديرهم.

يتعب أعصاب غريه. وذلك بتكرار الطلب، والضغط 
كانت  مهام  وبرسعة،  هو،  وكام  اآلن،  تنفيذه  عىل 
الوقت غري  كان  ذلك، ومهام  عوائق متنع من  هناك 
من  إحراج  يهمها  وال  تريد،  األنا  ولكن  مناسب!! 
تطلب منه، أو إعاقته عن عمله.. وإذا اعتذر، ال يهمه 
عذره، وتعاود اإللحاح مرة أخرى، وتضغط...وبهذا 

يصبح التعامل مع مثل هذه األنا صعبًا جداً ... 

إلى  كذلك  تقود  والذات   -3
الرياء:

فالذي يحب ذاته، يريد أن الناس يرون هذه الذات 
الناس عىل غري حقيقته،  يراه  وأن  أجمل صورة،  يف 
داخله  يف  كان  مهام  وباراً،  فاضالً  أمامهم  فيبدو 
وهكذا  مخفاة!  له خطايا  كانت  ومهام  ذلك،  عكس 
ينال منهم مديحاً ال يستحقه. وهو ال يهمه التقدير 
الحقيقي لذاته، إمنا يكفيه املظهر الخارجي مهام كان 
خادعاً للناس. وكل هذا رياء. عىل أن الرياء البد أن 

ينكشف ولو بعد حني. وكام قال الشاعر:-
به  التحفت  فإذا  تحته...  عام  يشّف  الرياء  ثوب 

فإنك عاٍر ..

4- وفي سبي�ل محبة الذات يقع 
 في الكذب:

ً
أيضا

واملعروف أن الكذب هو غطاء للذات، تغطي به 
أخطاءها ونقائصها، حتى ال تنكشف أمام اآلخرين. 
إنكارها،  انكشف  وإن  خطأ.  من  فعلته  ما  فتنكر 
تخفيه بكذب آخر... وهكذا ليك تبدو ذاتها بال عيب!

الذات  وسيلة  هو  أحياناً  الكذب  يكون  قد  كذلك 
وتخرتع  الحيل  فتلتمس  أغراضها.  إىل  توصلها  التي 

األسباب ليك تصل إىل ما تريد...
وسواء كان الكذب هو وسيلة للذات يف أغراض آمثة 
تريدها، أو إلخفاء أمور آمثة ال تحب أن تنكشف.. 

فالذات هي الدافع يف كليهام...

بعيدة  تكون  الذات  ومحبة   -5
وخدمة  والبذل  العطاء  ًعن  دائما 

اآلخرين:
فالذي يحب ذاته ال يريد أن يعطي، ألنه بإستمرار 
يريد أن يأخذ ويزداد، ال أن ينقص ما عنده، بالعطاء. 
يأخذ من  إمنا ليك  ما،  يوم  أعطى يف  أنه  وإن حدث 
وراء ذلك مديحاً أو سمعة طيبة، وليس حباً يف الناس 
ال  ألنه  اآلخرين،  خدمة  يعرف  ال  وهو  وإراحتهم. 
وإن  ذاته.  حول  متركزه  بسبب  بإحتياجاتهم  يحس 
دخل ذات يوم يف مجاالت الخدمة العامة، فال يكون 
ذلك إال بحثاً وراء السلطة والشهرة والنفوذ واملظهر 

الخارجي، ليك ينال اسامً يف املجتمع!!

إلى  تقود  الذات  ومحبة   -6
اإلنفراد بالسلطة:

فمحب الذات إذا دخل يف إدارة ما، يريد أن يجّمع 
بإذين  السلطات يف يديه. ويقول ال يتم يشء إال  كل 
والتدبري هو  قراري،  فالقرار هو  ومبشوريت وفكري. 
تدبريي، وهكذا ال يشرتك معه أحداً يف النفوذ. يذكّرنا 
 L’Etat est moi قال:-  الذي  فرنسا  بإمرباطور 

أي الدولة هي أنا.
وهكذا فإن الحكم الديكتاتوري يف التاريخ أساسه 
املنفردة  الذات  الواحد، أي  الفرد  الذات، ألنه حكم 

بالسلطة...

الصعب  من  باألنا  والمحارب   -7
أن يتعاون مع أحد:

ألنه يريد أن عقله هو الذي يسود. فاملتعاون معه 
متامشيًا  األقل  عىل  أو  لفكره  خاضًعا  يكون  أن  إما 

معه، وإال يصطدمان أو ينفصالن!
االنقسامات  تتولد  وعنادها  األنا  من  أيًضا   *

والرصاعات...
ومن األنا تتسبب الخالفات العائلية، حيث يتسبب 
كل فرد برأيه. وقد يصل األمر إىل املحاكم والقضايا، 

في  فرحهم  كل  الذات:  ومحبو 
األخذ ال في العطاء.

ويكربونها  الذات  يبنون  باألخذ  أنهم  يظنون 
به  فيقوم  العطاء  أما  جديًدا...!  إليها  ويضيفون 
اإلنسان الذي يخرج من االهتامم بذاته إىل االهتامم 
بغريه، ويؤمن بقول السيد املسيح مغبوط هو العطاء 

أكرث من األخذ.
وبهذا ممكن أن اإلنسان املهتم باألخذ، يقع بالتايل 

يف البخل.
الذات،  بها  تتمتع  ليك  أمواله  تزيد  أن  يريد  فهو 
يمُنقص  العطاء  أن  ويرى  يعطى.  أن  عليه  فيصعب 

املال الذي تعب هو يف جمعه.
ولهذا فإن كثرياً من األغنياء يريدون بإستمرار أن 
ولهذا  بذلك.  ويفتخرون  البنوك،  يف  أرصدتهم  تكرث 
أو  العشور  حتى  يدفع  أن  عليه  الصعب  من  يرى 
البكور أو حق الله عليه يف أمواله. ونرى أن غالبية 
التربعات يدفعها الفقراء ومتوسطو الحال، إال ما ندر.

والذي يثق بذاته أكرث مام يجب، قد يقع يف اإلعتداد 
بالنفس. ويف ذلك يبعد عن الطاعة واملشورة، ألنه ال 

يطع إال فكره، وال يثق إال برأيه...
فهو  نفسه.  عىل  إال  يعتمد  ال  ذلك  كل  يف  وهو 
يلجأ  فلامذا  ..يعرف كل يشء،  ذاته  عيني  حكيم يف 
إىل املرشدين؟! وملاذا يستشري؟! أي يشء جديد سوف 
أحد  عليه  أشار  إن  ولهذا  االستشارة؟!..  من  يأخذه 
كثرًيا  يجادل  بل  بسهولة  ذلك  يقبل  الكبار بيشء، ال 

ويحاور.. وهكذا أيًضا مع أبيه بالجسد...
الرأي  صلب  يكون  بذاته،  املعتد  فاإلنسان  لهذا 

عنيداً...
وما أسهل ما يختلف مع اآلخرين. ويعترب أن كل 
من يخالفه يف الرأي، هو بالرضورة عىل خطأ. وهو 
أن دخل مع أحد يف نقاش، فليس من السهل عليه أن 

يقتنع، ألن الذات عنده ال ميكنها أن ترتاجع!
مع  عالقته  يف  حتى  عنيًدا  يكون  بذاته  املعتد  بل 

الله نفسه!
ومن  التسليم،  حياة  يحيا  أن  يستطيع  ال  وبهذا 
الصعب أن يقول للرب »لتكن مشيئتك« بل مشيئتي 

يا رب اطلب منك أن تنفذها...
إطالقًا  يعرتف  ال  لذلك  نفسه،  عيني  يف  بار  وألنه 

بخطأ وقع فيه:
املسؤولية  يحول  فإنه  واضحاً،  خطؤه  كان  وإن 
يعلل ذلك  امتحان،  فإن رسب يف  إىل غريه!  يف ذلك 
يلوم  أنه  أو  املصححني.  بشدة  أو  األسئلة،  بصعوبة 

الله الذي مل يساعده بل قد تخىل عنه، فرسب...
أما إن نجح يف االمتحان، فإنه ينسب ذلك إىل ذاته 
إىل  مطلقا  يشري  ال  ذلك  وىف  وذكائه،  مجهوده  وإىل 
معونة الله له، وال يشكر... وإن سألته يف هذا، يقول 
لك: أشكر من؟ وعىل أي يشء ؟! لقد فعلت كل يشء 
أية معونة  بدون  الخاص  بنفيس ونجحت مبجهودي 

من أحد!! فال داعي أذن لعبارة الشكر هذه...

1- لعل أول خطية للذات أو اآلنا 
هي األناني�ة:

وفيها اإلنسان يتمركز حول ذاته، ال يفكر إال فيها 
يفضلها  ذلك  ويف  تريد.  ما  كل  لها  يكون  وأن  هي، 
عىل الكل. فإذا اصطدمت ذاته مبحبة إنسان، يفّضل 
ذاته  رغبات  تعارضت  وإن  اإلنسان.  هذا  ذاته عىل 
مع بعض املبادئ أو القيم، فإنه يضحى بكل املبادئ 
والقيم ليك يحقق ما ترغبه ذاته. بل إن اصطدمت 
ذاته مبحبة الله أو بطاعة وصاياه، فإنه يفضلها عىل 

كل وصايا الله، ويكرس تلك الوصايا ألجلها.

وطبعاً لكل هذا نتائجه يف حياته بصفة عامة...

يصبح  قد  لذاته  المحب   
ً
أيضا  -2

 يتعب غيره:
ً
لحوحا

الطرق  بكافة  رغبته  أو  فكره  ينفذ  أن  يريد  إنه 
الذي  الشديد  اإللحاح  إىل  يلجأ  لذلك  رسعة!  وبكل 

وانفعال. )انظر  من شقاق وشجار  ذلك  يسبق  وما 
األنبا تكال يف  املزيد عن هذا املوضوع هنا يف موقع 
ال  ذلك  كل  ويف  األخرى(.  والكتب  املقاالت  أقسام 
إرضائه. بل  يفكر أي شخص يف سعادة غريه وال يف 
تبني  ولو  راحتها،  يف  إال  تفكر  ال  التي  الذات  هي 
كرامته  إال يف  تفكر  وال  اآلخرين!  تعب  راحتها عىل 
أو  األرسة  داخل  ذلك  كان  سواء  وحقوقها  هي 

خارجها.
عىل  ولكن  الحروب،  تتسبب  أيًضا  الذات  من  بل 

مستوى الدول...

8- والمحارب بالذات، ما أسهل 
أن يصير عدوانًي�ا:

فيقف موقًفا عدوانيًا ضد كل من يقف يف طريق 
أو من يظنه كذلك.  أو منافًسا،  ذاته موقًفا معارًضا 
ذلك ألنه ال يحب أن ينافسه أحد! لذلك فإن معارضة 
الغري له تسبب له غضبًا، ويتحول األمر إىل خصومة. 
ال  ألنه  ذلك  حقد.  إىل  فتتحول  الخصومة  وتشتد 
يستطيع أن يغفر اإلساءة بسهولة! وإذا طال الوقت، 
يف  يفكر  قد  حينئذ  حقها...  تنل  مل  ذاته  أن  وشعر 

إرضاء ذاته باالنتقام. وهنا يصبح عدوانيًا...
وال شك أن كل جرائم األخذ بالثأر سببها الذات.

9- اإلنسان الواثق بذاته، يفرض 
هللا  على  وطلباتها  الذات  هذه 

نفسه!
ما  رب  يا  »اكشف  صالته  يف  للرب  يقول  ال  فهو 
يطلب  وال  مشيئتك«.  ولتكن  أفعل...  أن  يف  تريد 
وكأنه  طلباته!  الله  عىل  يفرض  إمنا  له،  الله  إرشاد 
يا  عليك  اليوم  أعرضه  الذي  املوضوع  »هذا  يقول 
رب: أنا قد درسته جيًدا. وبقى عليك أن تنفذه يل. 
وأن تفعل كذا وكذا يل!! وليس فقط يفرض مشيئته 
بل  الله!  مشيئة  معرفة  يطلب  أن  دون  الله  عىل 

باألكرث يطلب أن يكون ذلك برسعة وبغري إبطاء!!
وهو أيًضا يراقب أعامل الناس، ويحاول أن يفرض 

إرادته عليهم!

ذاته  تكبر  أن  يحاول  والذي   -10
أحالم  في  ذلك  يتخيل  عيني�ه،  في 

اليقظة:
وهى محاولة لتكبري الذات ولو يف عامل الخيال. أو 
هي صورة للذات التي ال يشبعها الواقع الذي تعيش 
فتتخيل  اليقظة.  بأحالم  ذاتها  إشباع  إىل  فتلجأ  فيه، 
أنها صارت كذا وكذا، وفعلت كذا وكذا. ونالت من 
الناس ألوانًا من اإلعجاب والتوفري والتمجيد!! وهكذا 
تعيش يف جو من املجد الباطل Vain glory. ثم 
تصحو منه لرتى أنه ليست لها القدرة لتصل إىل ما 

تخيلته يف أحالمها!!

الذات تلد جمهرة من الخطايا

لطيب الِذكر مثلث الرحمات المتنيح 

قداسة البابا 
األنبا شنودة الثالث
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 الصوم   الكبري   هو   أوالً   صوم   األربعني   املقدسة ،  الذي   صامه  
 ربنا   يسوع   املسيح ،  راسم   أمام   املؤمنني   بقدوته   وسريته ، ُركنا  
 ركينا   من   أركان العبادة ،  وما   ينبغي   أن   يصحبه   من   تأمالت  

 وصلوات   وتالوات   يف   الكتب   املقدسة . 
قال   اإلنجيل   املقدس  ) ثم   صعد   يسوع   بواسطة   الروح   إيل  
 الربية ...  فصام   أربعني   يوما   وأربعني   ليلة ( ) متي  4:1، 2(، 
) مرقس  1:12، 13(، ) ومل   يأكل   شيئًا   يف   تلك   األيام ( ) لوقا  

 .)4:2
) األربعني   املقدسة (  بيوم   الجمعة   السابق   وينتهي   صوم  
 عيل   يوم  ) الجمعة   العظيمة (،  ويُعرف   يف   املصطلح   الكنيس  

 بيوم  ) جمعة   ختام   الصوم (. 
ولهذا   الصوم   االعتبار   األول   بني   جميع   األصوام   العامة  
 املعروفة   يف   الكنيسة   املسيحية ،  وتقدسه   جميع   الكنائس  
 الرسولية   األرثوذكسية   والكاثوليكية .  إذ   املقرر   أنه   الصوم  

 الذي   قدسه   الرب   يسوع   بنفسه   وهو   الذي   أسسه ،  وأبداه . 
جاء   يف   الدسقولية  ) تعاليم   الرسل (: ) ليكن   عندكم   جليال  
 صوم   األربعني   تذكارا   للفضائل   والحسنات   التي   للرب ،  وليكمل  
 هذا   الصوم   قبل   الفصح ،  ويكون   بدؤه   من   يوم   االثنني ،  الثاين  
 من   األسبوع ،  ويكون   كمله   يف   يوم   الجمعة   الذي   قبل   الفصح ، 
 وبعد   هذا   اهتموا   بأن   تكملوا   أسبوع   الفصح   املقدس  ) أسبوع  
 اآلالم (،  وأن   تصوموه   كلكم   مبخافة   ورعدة   وتصلوا ( ) الباب  

 .)18
وجاء   في   قواني�ن   الرسل :

  أميا   أسقف   أو   قس   أو   شمس   أو   إيبدياكون   أو   أناغنوستيس  
 أو   مرتل ،  ال   يصوم   صوم   األربعني   املقدس   الذي   للفصح ، 
 وصوم   يومي   األربعاء   والجمعة ،  فليُقطع ،  ما   خال   إذا   امتنع  
) املجموعة    ألجل   مرض   جسدي ،  وإذا   كان   عاميًّا   فليفرز ( 

 الثالثة ،  قانون  49(. 
إن   مخلصنا  يسوع   املسيح   قد   طَوى   األربعني   يوما ،  جائعا   ومل  
 يأكل   شيئا ،  لكن   أكرث   املسيحيني   يصومون   يوميا   إيل   الغروب   ثم  
 يفطرون   عيل   طعام   نبايت ،  ثم   إنهم   ال   يصومون   صوما   انقطاعيا  
 يف   يومي   السبت   واألحد   عيل   ما   تأمر   القوانني   الكنسية ،  وإمنا  
 يصومون   عن   الزهومات   فقط ،  لذلك   أضافت   الكنيسة   عيل  
 األربعني   املقدسة   أسبوعا   يسمي   بـ  ) مقدمة   الصوم   الكبري (، 

 والسبب   يف   إضافة   هذا   األسبوع   إيل   األربعني   املقدسة : 
أوال :  تقديس   هذا   الصوم   األربعيني   الذي   صامه   فادينا  
 يسوع   املسيح   بنفسه   ملدة   أربعني   يوما   متصلة .  أما   نحن  
 فنصومه   يوما   بيوم ،  وال   نصوم   يف   يومي   السبت   واألحد   إال  
 عن   الزهومات   فقط ،  ونالحظ   أنه   يقع   يف   األربعني   املقدسة  
 خمسة   أيام   سبوت ،  يُستعاض   عنها   بخمسة   أيام   تسبق  
 األربعني ؛  تُصام   انقطاعيا ،  أُضيفت   إيل   الصوم   يف   مقدمته ،  وهي  
 االثنني   والثالثاء   واألربعاء   والخميس   والجمعة ،  وبديهي   أن  
 يلحق   بهذه   األيام   الخمسة ،  يوما   السبت   واألحد   اللذان   يليانها  
 ليكون   الصوم   متصال   باألربعني   املقدسة ،  وبذا   صارت   مقدمة  
 الصوم   أسبوعا   كامال ،  تعويضا   عن   أيام   السبوت   الخمسة   التي  

 ال   تصام   باالنقطاع   عن   الطعام   يف   األربعني   املقدسة . 
جاء   يف   مجموعة   القوانني   التي   صدرت   يف   عهد   البابا  
 خرسطوذولوس  ) عبد   املسيح (  البطريرك   السادس   والستني  
) وال   -1077 م (:   1046(  من   بطاركة   الكريس   املرقيس  
إ  ال   السبت    يجوز   ألحد   من   املؤمنني   أن   يصوم   يوم   السبت ،  
 الواحد   يف   كل   سنة ،  وهو   السبت   الكبري   الذي   هو   آخر   الصوم ( 
) تاريخ   البطاركة -  املجلد   الثاين ،  الجزء   الثالث ،  صفحة  167(. 
وجاء   يف   الدسقولية  ) تعاليم   الرسل (: ) يجب   أال   نصوم   يوم  
 السبت   دامئا   ألن   الرب   اسرتاح   فيه   من   جميع   عمله ،  بل   يجب  
 أن   نصوم   ذلك   السبت   وحده  ) سبت   الفرح (  ألجل   أن   خالق  

 الخليقة   كلها   كان   فيه   مدفونا   يف   املقربة ( ) الباب  18(. 

 اآلالم   وبذلك   صار   الصوم   الكبري   مثانية   أسابيع   أو  55  يوما . 
وعىل   ذلك   فالصوم   الكبري ،  ومدته   خمسة   وخمسون   يوما  
 أو   مثانية   أسابيع   يتألف   ويجمع   بني   ثالثة   أصوام   هي   عيل  

 الرتتيب : 
 )1(  األسبوع   األول ،  وهو   مقدمة   الصوم   الكبري . 

 )2(  صوم   األربعني   املقدسة . 
 )3(  أسبوع   اآلالم ،  أو   أسبوع   الفصح . 

وجاء   يف   قوانني   الكنيسة  ) والصوم   ليس   هو   عن   الخبز   واملاء ، 
 بل   الصوم   املقبول   أمام   الرب   هو   القلب   الطاهر ،  وإذا   كان  
 الجسد   جائعا   وعطشانا ،  والنفس   تأكل   يف   األعراض ،  والقلب  
 يتنجس   باللذات ،  فم   هو   الربح   الذي   لصومك؟ ( ) مجموعة  

 القوانني   البن   العسال ،  الباب  15،  فقرة  34(. 
ومن   أحكام   الصوم   أنه   ال   يعقد   فيه   زواج ،  ومتنع   فيه  

 املعارشات   الجنسية   بني   املتزوجني . 
يقول   الروح   القدس   بفم   النبي   يوئيل  ) قدسوا   صوما ،  نادوا  
 باعتكاف ...  ليخرج   العريس   من   مخدعه ،  والعروس   من  

 حجلتها ( ) يوئيل  2:15، 16(. 
ويقول   اإلنجيل   املقدس  ) وكان   تالميذ   يوحنا   والفريسيون  
 يصومون ،  فجاءوا   إليه ،  وقالوا   له :  ملاذا   يصوم   تالميذ   يوحنا  
 والفريسيون ،  وأما   تالميذك   فال   يصومون؟   فأجاب   يسوع   وقال  
 لهم :  هل   ميكن   لبني   العرس   أن   يصوموا   والعريس   معهم؟  
 مادام   العريس   معهم   ال   ميكنهم   أن   يصوموا   ولكن   ستأيت  
 األيام ،  حني   يُرفع   العريس   من   بينهم ،  فعندئذ   سيصومون   يف  
 )15 ) متي  9:14،   ،)20 -  2:18 ) مرقس    تلك   األيام ( 

) لوق 5:33 -35(. 
واملعنى   واضح   أننا   يف   األصوام   ال   منتنع   عن   الطعام   ولكن  
 أيضا   عن   العالقات   الزوجية ،  ويف   الكتب   املقدسة   بيِّنات  
 كثرية   عيل   ذلك ،  يقول   الوحي   اإللهي   عىل   فم   القديس   بولس  

 الرسول   يف   رسالته   األويل   إيل   أهل   كورنثوس : 
 ) عىل   الزوج   أن   يويف   امرأته   حقها ،  كم   عيل   املرأة   أن   تويف  
 زوجها   حقه ،  ال   سلطة   للزوجة   عيل   جسدها   فإمنا   هو   لزوجها ، 
 وكذلك   الزوج   ال   سلطة   له   عيل   جسده ،  فإمنا   هو   لزوجته . 
 ال   ميتنع   أحدكم   عن   اآلخر   إال   عيل   اتفاق   بينكم ،  وإيل   حني ، 

 حتي   تتفرغا   للصوم   والصالة ...( )1. كورنثوس 7-5:1(. 
)1.  صموئيل   ) سفر   الخروج  19:15(،  انظر  أيضا   واقرأ  

21: 4، 5( ) طوبيا  6:18(، ) دانيال  6: 18(. 
جاء   يف   القانون   الثاين   والخمسني   من   قوانني   مجمع   الالذقية  
 املنعقد   سنة  364  مليالد   املسيح : ) ال   يجوز   أن   تقام   يف   أيام  
 الصوم   الكبري   أعراس   أو   أعياد   ميالد (،  وقد   أورد   الصفي   ابن  
 العسال   يف   كتابه  ) مجموع   القوانني (  نفس   القانون   يف   الصياغة  
 التالية : ) وال   يجب   يف   األربعني   أن   يصنعوا   ُعرسا   وال   نفاسا ، 
-  تحت   رقم    15 ) الباب    وال   دعوات   وال   متكآت   للرشاب  

 .)26
وورد   أيضا   يف   قوانني   البابا   عبد   املسيح  ) خرسطوذولوس ( 

)1046 - 1077 م (. 
 ) واألربعون   يوما   الصوم ،  تصام   بالزهد   والتواضع   وتجنب  
 الشهوات ،  وال   يكون   فيها   تزويج ( ) تاريخ   البطاركة ،  املجلد  
 الثاين ،  الجزء   الثالث ،  صفحة  166(،  واملجموع   الصفوي ،  البابا  

15 -  بند  35(. 
وجاء   يف   القانون   الحادي   عرش   من   قوانني   الكنيسة   يف   عهد  
 البابا   غربيال   الثاين   املشهور   بـ  ) ابن   تريك ( )1131 - 1145(: 
 ) ال   يعمل   أحد   عرسا   يف   صوم   األربعني   املقدس ...  فمن   فعل  

 ذلك   فهو   تحت   املنع (. 
لذلك   حرصت   البطريركية   واملطرانيات ،  منذ   القديم ،  عيل  
 وقف   منح   التصاريح   بالزواج   قبل   موعد   بدء   الصوم   بأسبوع . 

ثاني�ا :  ملا   كان   صوم   األربعني   املقدسة   محرتما   جدا ،  وهو  
 من   أهم   أصوامنا   وأقدسها   مناسبة ،  فقد   أمرت   الكنيسة   بأن  
 يصومه   األقوياء   األصحاء   من   املؤمنني   إيل   غروب   الشمس ، 
 أو   إيل   الساعة   الخامسة   مساء ،  وال   يفطرون   إال   عيل   القليل  
 والزهيد   من   الطعام   الخايل   من   الدسم .  فإشفاقا   عيل   املؤمنني  
 كان   من   الالئق   أن   يدخل   املتعبدون   إيل   ذلك   الصوم   األربعيني  
 الذي   ينبغي   أن   يصام   بالنسك   والزهد ،  بأسبوع   يتدرج   به  
 الصائم   مكتفيا   باالنقطاع   عن   الطعام   إىل   ما   هو   يف   حدود  
 قدرته   من   دون   إرهاق   شديد ،  بعد   فرتة   فطر ،  ولهذا   التدبري  

 حكمته   لصحة   الروح   والنفس   والبدن . 
وههنا   نالحظ   أن   إخوتنا   من   الروم   ومن   يتبعهم   من  
 الكنائس   التي   تسري   عيل   الطقس   البيزنطي ،  كاليونان   والروس  
 والبلغار   وغريهم ،  يصومون   هذا   األسبوع   اإلضايف   املسَمى  
أي   ميتنعون   فقط   عن    مبقدمة   الصوم   الكبري ،  عىل   البياض ،   
 اللحوم   ولكنهم   يأكلون   فيه   البيض   واللنب   ومستخرجاته   من  

 الزبد   والجنب . 
وينفي   العامل   الشيخ   ”جرجس   بن   العميد”   امللقب   بابن  
 املكني   من   آباء   الكنيسة   البارزين   نفيا   باتا   ماذهب   إليه   بعض  
) مقدمة   الصوم    املسيحيني   من   تعليل   صوم   هذا   األسبوع  
) أسبوع   هرقل (  ويذهب   إيل   أنه   قد   أضيف    الكبري (  بأنه  
 إيل   األربعني   املقدسة   يف   أيام   البابا   دميرتيوس   الكرام   يف   القرن  
 الثاين   للميالد  )188-230(،  وأن   البابا   دميرتيوس   الكرام   هو  
 الذي   أضافه ،  بإجمع   آباء   الكنيسة   يف   الرشق   والغرب ،  وأن  
 مجمع   نيقية   املنعقد   سنة  325 م   واملجامع   التي   بعد   نيقية  
 قد   أيدت   صحة   هذه   اإلضافة .  فلقد   كان   بعض   املسيحيني   قبل  
 عهد   البابا   دميرتيوس   يصومون   األربعني   املقدسة   بعد   عيد  
 الغطاس   مبارشة   اقتداء   بالسيد   املسيح ،  ويصومون   أسبوع  

 اآلالم   يف   األحد   الذي   ييل   عيد   الفصح   اليهودي . 
ويلحق   بصوم   األربعني   املقدسة ،  بعد   جمعة   ختام   الصوم ، 
 صوم   آخر ،  هو   صوم   أسبوع   الفصح   أي   أسبوع   اآلالم   والذي  
 ينتهي   بعيد   القيامة   املجيد ،  وهو   صوم   مستقل   ال   عالقة   له  
 أصال   بالصوم   األربعيني .  ذلك   ألن   آالم   املسيح   له   املجد   مل  
 تعقب   صوم   مخلصنا   يف   الربية ،  ولكن   الكنيسة   منذ   القديم  
 ألحقت   أسبوع   اآلالم   بالصوم   األربعيني   ليك   تقّوي   فيه   روح  
 العبادة   والزهد ،  إذ   جاء   عقب   صوم   طويل ،  ودليلك   عىل   أن  
 صوم   أسبوع   اآلالم   ملحق   بالصوم   األربعيني ،  وليس   جزءا  
 منه ،  أن   الصوم   األربعيني   ينتهي   مبا   يعرف   بـ  ) جمعة   ختام  
 الصوم (  وهي   عيد   كنيس   جليل   نحتفل   به   قبل   أن   يبدأ   أسبوع  

الصوم الكبير

بقلم المتنيح:
 نيافة األنبا غريغوريوس
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مقاالت

4

عدد مارس 2022

التسليم في العهد القديم
الجديد  العهد  يف  املستحدثة  األمور  من  ليس  التسليم  إن 
ناموس  وحتى  آدم  فمنذ  الخليقة.  بداية  منذ  جذوره  له  بل 
بتعاليمه  واإللتزام  وصاياه  وحفظ  الله  معرفة  كانت  موىس 
يقّدم  هابيل  جعل  التسليم  هذا  اآلباىئ.  بالتسليم  تتم  كلها 
ذبيحة مقبولة، وجعل أخنوخ يسري مع الله وال يوجد ألن الله 
أرضه  من  إبراهيم  وأخرج  الطوفان،  من  نوح  ونجى  أخذه، 
يعرفها، وحفظ يوسف من  أبيه إىل أرض مل  وعشريته وبيت 
الزنا، وحفظ بنو إرسائيل يف مرص من عبادة واألوثان، وجعل 
ثم يخرجهم من مرص  الله،  ل مع شعب  يذَّ أن  ل  يفضِّ موىس 

ويعملوا الفصح... إلخ.
إِلَهَك  بَّ  الرَّ “تَتَِّقَي  قائالً  الشعب  النبى  موىس  أوىص  وقد 
أَنَْت  ِبَها،  أُوِصيَك  أَنَا  الَِّتي  َوَوَصايَاُه  فََرائِِضِه  َجِميَع  َوتَْحَفَظ 
َوابُْنَك وابُْن ابِْنَك كُلَّ أَيَّاِم َحيَاتَِك، َولَِكْ تَطُوَل أَيَّاُمَك” )تث 
قُلُوِبُكْم َونُُفوِسُكْم،  كَلَِمِت هِذِه َعَل  وقال “فََضُعوا   ،)2 :6
ُعيُونُِكْم”  بَْيَ  َعَصائَِب  َولْتَُكْن  أَيِْديُكْم،  َعَل  َعالََمًة  َواْربُطُوَها 
َولْتَُكْن  يَِدَك،  َعَل  َعالََمًة  “اْربُطَْها  وقال   ،)18  :11 )تث 
َوُشيُوُخ  ُموىَس  “َوأَْوىَص  َعيَْنيَْك” )تث 6: 8(،  بَْيَ  َعَصائَِب 
ْعَب قَائاِلً: اْحَفظُوا َجِميَع الَْوَصايَا الَِّتي أَنَا أُوِصيُكْم  ائِيَل الشَّ إِرْسَ

ِبَها الْيَْوَم” )تث 27: 1(.
فَِمَك،  ِمْن  يَعِة  ِ الشَّ هِذِه  ِسْفُر  يَْبَْح  ليشوع “الَ  الله  وقال 
َما  كُلِّ  َحَسَب  لِلَْعَمِل  َظ  تَتََحفَّ لَِكْ  َولَيْالً،  نََهاًرا  ِفيِه  تَلَْهُج  بَْل 
تُْفلُِح”  َوِحيَنِئٍذ  طَِريَقَك  تُْصلُِح  ِحيَنِئٍذ  ألَنََّك  ِفيِه.  َمْكتُوٌب  ُهَو 

)يش 1: 8(.
يَعِتي، بَْل لِيَْحَفْظ  ويقول سفر األمثال “يَا ابِْني، الَ تَْنَس  َشِ
قَلْبَُك َوَصايَاَي” )أم 3: 1؛ أنظر أيضاً أم 4: 2؛ 7: 2(. ويقول 
َوَضَعُه آبَاُؤَك” )أم 22:  تَْنُقِل التُّْخَم الَْقِديَم الَِّذي  أيضاً “الَ 
28( وقصة نابوت اليزرعيل هي خري مثال لرفض نقل تخم 

اآلباء.
وكثرياً ما تكلم داود النبى يف املزامري عن حفظ وصايا الله 

وأحكامه ورشيعته )كمثال أنظر مزمور 119(.
العهد  في  والتلمذة  التسليم 

الجديد
يف بداية خدمة السيد املسيح دعا إثنى عش تلميذاً وطلب 
منهم أن يتبعوه وسمهم رسالً )أنظر لو 6: 13(. ومع أنه مل 
يكن له أين يسند رأسه )أنظر مت 8: 20، لو 9: 58( إال 
أنهم تركوا كل يشء وتبعوه )أنظر مت 19: 27(، فقال لهم 
“َمْن الَ يَْحِمُل َصلِيبَُه َويَأِْت َوَراِئ فاَلَ يَْقِدُر أَْن يَُكوَن ِل تِلِْميًذا” 
)أنظر لو 14: 27(، وقال “لَيَْس التِّلِْميُذ أَفَْضَل ِمْن ُمَعلِِّمِه، 
بَْل كُلُّ َمْن َصاَر كَاِمالً يَُكوُن ِمثَْل ُمَعلِِّمِه” )لو 6: 40( وبهذا 

وضع الشط األساىس للتلمذة املسيحية.
هؤالء اإلثنى عش عاشوا معه يف تلمذة كاملة أكرث من ثالث 
سنوات: سمعوا فيها كل تعاليمه بل كان عل إنفراد يفسِّ لهم 
كل يشء )أنظر مت 17: 19، 20: 17، 24: 3؛ مر 4: 34، 
لو 10:  للخدمة )أنظر  وصايا  وأعطاهم   ،)3 :13 ،28 :9
رأوا معجزاته،  4؛ لو 9: 3-5، 23-26، 46-56(. فيها 
بفمه  يعلمهم  كان  لقيامته.  شهوداً  وصاروا  آياته،  وشاهدوا 
القدوس ووعد أن يرسل الروح القدس ليذكرهم بكل ما قاله 
لَُهْم  “يَظَْهُر  ظل  قيامته  بعد  ثم  يو 14: 26(.  )أنظر  لهم 
ِة ِبَلَُكوِت اللِه” )أع  أَْربَِعَي يَْوًما، َويَتََكلَُّم َعِن األُُموِر الُْمْختَصَّ

.)3 :1
وقد عبَّ القديس يوحنا التلميذ الذى كان يسوع يحبه عن 
َرأَيَْناُه  ذلك بقوله “اَلَِّذي كَاَن ِمَن الْبَْدِء، الَِّذي َسِمْعَناُه، الَِّذي 
ِبُعيُونَِنا، الَِّذي َشاَهْدنَاُه، َولََمَستُْه أَيِْديَنا، ِمْن ِجَهِة كَلَِمِة الَْحيَاِة. 
 فَِإنَّ الَْحيَاَة أُظِْهَرْت، َوقَْد َرأَيَْنا َونَْشَهُد َونُْخِبُكُْم ِبالَْحيَاِة األَبَِديَِّة 
َوَسِمْعَناُه  َرأَيَْناُه  لََنا.  الَِّذي  َوأُظِْهَرْت  اآلِب  ِعْنَد  كَانَْت  الَِّتي 
كَتَُنا نَْحُن  ا رَشِ كٌَة َمَعَنا. َوأَمَّ نُْخِبُكُْم ِبِه، لَِكْ يَُكوَن لَُكْم أَيًْضا رَشِ
فَِهَي َمَع اآلِب َوَمَع ابِْنِه يَُسوَع الَْمِسيِح” )1يو1: 1-3(. كانت 
با  أن يخبوا  عاتقهم  التي وضعت عل  املسئولية  هذه هي 

رأوا وسمعوا، ويسلموا الكنيسة ما تسلموه من الرب نفسه.
بِّ َما  ويقول معلمنا بولس الرسول “ألَنَِّني تََسلَّْمُت ِمَن الرَّ
َسلَّْمتُُكْم أَيْضاً” )1كو11: 23(، ويقول “ألَنَُّكْم إِْذ  تََسلَّْمتُْم ِمنَّا 
كَلَِمَة َخَبٍ ِمَن اللِه” )1تس 2: 13(، وأيضاً “أَنَُّكْم كَم  تََسلَّْمتُْم 

سلموه ملن عهدوا لهم بالكنيسة؟”
من  تسلمت  التى  الكنيسة  أن  يؤكد  كبيانوس  القديس 
إن  ويؤكد  تساؤالت.  من  يثار  فيم  املرجع  تصري هي  الرسل 
اإلنجيل والتقليد الرسوىل هم املرجع ألن الرسل تسلموا من 

الرب ما سلموه للكنيسة.
الكبير  أنطونيوس  القديس   )2

)251-356م(
كم  ألوالده  األخرية  الكبري  أنطونيوس  القديس  وصية  يف 

دونها القديس أثناسيوس قال:
وأطيعوا  بالتمم،  ملطخي  غري  أنفسكم  احفظوا  “لذلك 
يسوع  بربنا  املقدس  اإلميان  األول  املقام  وىف  اآلباء،  تقاليد 
املسيح الذى تعلمتموه من األسفار، الذى كثرياً ما تفطنتم فيه 

بواسطتى.”
3( القديس أثن�اسيوس الرسولى 

)296-373م(
كتب القديس أثن�اسيوس:

“إذن ما قد تعلمته أنا نفىس وما سمعته من رجال الحكم 
عل  تستمرون  إذ  وأنتم  قليلة  كلمت  يف  كتبت  لقد  أقوله، 
نبع الرسل وتتمسكون بتقليد اآلباء صلوا أن يتوقف الرصاع 

والتنافس.”
وكتب ألساقفة أفريقيا يقول:

أنفسهم  من  عبارات  يخرتعوا  ومل  اآلباء..  أدركه  ما  “هذا 
لكن بدورهم تعلموا كم قلنا من اآلباء الذين كانوا قبلهم.”

وىف رسالته الفصحية الثانية عام 330 م كتب يقول:
تسلمنا من  باملوسم كم  إشعاراً  نعط  أن  نهمل  ال  “ونحن 
كر  ونذِّ الرسوىل،  التقليد  أيضاً  حافظي  نكتب  وأيضاً  اآلباء. 
بعضنا بعضاً حينم نجتمع معاً للصالة ونشرتك يف حفظ العيد 

بفم واحد حقاً نعط الشكر لله.”
عامود  الكبير  كيرلس  4(القديس 

الدين )378-444م(
نيقية  إميان  قانون  بخصوص  الكبري  كريلس  القديس  كتب 
الشهرية إىل يوحنا األنطاىك )رقم 39 الفقرة 7(  يف رسالته 

يقول:
“إننا ال نسمح سواء ألنفسنا أو آلخرين أن تتغري كلمة فيه 
أو أن يحذف منه مقطع واحد، متذكرين الذى قال: “ال تنقل 

التخم القديم الذى وضعه أباؤك” )أم 22: 28(”.
وكان القديس كريلس يؤكد أنه يتبع تعاليم اآلباء القديسي 

وخاصة القديس أثناسيوس فيقول ىف نفس الفقرة:
“فلتقتنع قداستكم، وال تدع أحداً من اآلخرين يشك ىف أننا 
نتبع تعاليم اآلباء القديسي من كل وجه، خاصة أبينا املبارك 
واملجيد جداً أثناسيوس، طالبي باجتهاد أن ال نبتعد عنه ىف أى 

شئ عل اإلطالق”.
أثناسيوس  القديس  كتابات  ينش  كريلس  القديس  كان  كم 
مدافعاً عنها، فقد كتب ىف نهاية نفس الرسالة يقول )الفقرة 

:)8
“حيث أننا علمنا أن البعض قد نشوا نصاً مشوهاً لرسالة 
وهى  إبيكتيتوس،  املبارك  إىل  أثناسيوس  جداً  املجيد  أبينا 
)بسبب  الرضر  أصابهم  الكثري  أن  حتى  أرثوذكسية،  رسالة 
هذا التشويه(، ولهذا السبب رأيت أنه من النافع والرضورى 
النسخة  منقولة من  منها  لقداستكم نسخاً  أرسل  لألخوة، أن 

القدمية املوجودة عندنا والتى هى نسخة أصلية.”
إىل رهبان مرص )الرسالة 1  الكبري  القديس كريلس  وكتب 

الفقرة 9( يقول:
“إذن فإن اثناسيوس هو رجل أمي وجدير بالثقة حيث أنه 

مل يقل أى شئ ال يتفق مع األقوال املقدسة”.
الفقرة   14 )الرسالة  يقول  األسقف  أكاكيوس  إىل  وكتب 

:)2
“ماذا سوف نفعل نحن يف كنيسة املستقيمى الرأي... ألىن 
يف كتاباته،  جداً  أجد األسقف املطوب الذكر أثناسيوس، كثرياً 
يسمى العذراء والدة اإلله. وأبينا املبارك ثيئوفيلس وأساقفة 
أيامهم:  يف  أيضاً  هذا  فعلوا  القديسي  من  كثريون  آخرون 

باسيليوس وغريغوريوس واملبارك أتيكوس نفسه.”
إذن حتى القديس كريلس الكبري عامود الدين كان يستعي 

ِمنَّا كَيَْف يَِجُب أَْن تَْسلُُكوا َوتُْرُضوا اللَه” )1تس 4: 1(، ثم 
َوَرأَيْتُُموُه  َوَسِمْعتُُموُه،  وَ تََسلَّْمتُُموُه،  تََعلَّْمتُُموُه،  “َما  يقول 
اإِلْخَوُة  أَيَُّها  إًِذا  ويقول “فَاثْبُتُوا   ،)٤: ٩ افَْعلُوا” )يف  فَهَذا  يِفَّ، 
أَْم  ِبالَْكالَِم  كَاَن  َسَواٌء  تََعلَّْمتُُموَها  الَِّتي  ِبالتََّعالِيِم  ُكوا  َوَتَسَّ
ِبِرَسالَِتَنا” )2تس 2: 15(، ومدح أهل رومية قائالً “لِكنَُّكْم 
أَطَْعتُْم ِمَن الَْقلِْب ُصوَرَة التَّْعلِيِم الَِّتي  تََسلَّْمتُُموَها” )رو 6: 
17(، ويحذر أهل تسالونيك قائالً “ثمَّ نُوِصيُكْم أَيَُّها اإِلْخَوُة، 
ِباْسِم َربَِّنا يَُسوَع الَْمِسيِح، أَْن تَتََجنَّبُوا كُلَّ أٍَخ يَْسلُُك ِبالَ تَْرتِيٍب، 

َولَيَْس َحَسَب التَّْعلِيِم الَِّذي أََخَذُه ِمنَّا” )2 تس 3: 6(.
الُْمَسلَِّم  “اإِلميَاِن  عن  الرسول  يهوذا  معلمنا  يتكلم  كم 
“الَْوِصيَِّة  عن  بطرس  والقديس   ،)3 )يه1:  يِسَي”  لِلِْقدِّ ًة  َمرَّ

َسِة الُْمَسلََّمِة” )2بط2: 21(. الُْمَقدَّ
“اِْحَفِظ  قائالً  تيموثاوس  تلميذه  بولس  القديس  ويوىص 
اكِِن ِفيَنا” )2ت1: 14(.  وِح الُْقُدِس السَّ الَِحَة ِبالرُّ الَْوِديَعَة الصَّ
ويقول له أيضاً “َما َسِمْعتَُه ِمنِّي ِبُشُهوٍد كَِثريِيَن، أَْوِدْعُه أُنَاًسا 

أَُمَناَء، يَُكونُوَن أَكَْفاًء أَْن يَُعلُِّموا آَخِريَن أَيًْضا” )2ىت 2: 2(.
هذه هي املسيحية كم أرادها السيد املسيح: تسليم وتسلُّم 
االضطهادات  وتحدت  العصور  عب  عاشت  وهكذا  وتلمذة. 

والهرطقات. وهكذا ستظل حتى مجيئ املسيح الثاىن. 
الكنيسة  في  والتلمذة  التسليم 

األولى
أي يف عرص  األوىل  الكنيسة  التسليم يف  يتم  كان  عن كيف 
إيرينيئوس  القديس  اآلباء الرسوليي تالميذ اآلباء الرسل قال 
)69-155م(  بوليكاربوس  القديس  عن  )130-202م( 

تلميذ يوحنا اإلنجيل:
“لقد تعلّم بوليكاربوس أيضاً من الرسل وتكلَّم مع كثريين 
ُعي  الرسل  بواسطة  بل  فقط  هذا  ليس  املسيح.  رأوا  ممن 
املبكر  شباىب  يف  رأيته  أيضاً  وأنا  سمرينا.  كنيسة  عل  أسقفاً 
ألنه عاش طويالً. حينم كان شيخاً كبرياً استشهد بجد وكرامة 
ما  وهو  الرسل  من  تعلمه  ما  يعلِّم  دامئاً  كان  الحياة.  مفارقاً 

سلمته الكنيسة، الذى هو وحده الحق.”
يوحنا  مع  القريبة  عالقته  عن  يتكلم  بوليكاربوس  “كان 
الذين نظروا الرب. كان يتذكر كلمتهم. فقد تسلَّمها  وباقى 
الحياة.  لكلمة  العيان  شهود  من  الطريقة  بهذه  بوليكاربوس 
وأي يشء سمعه منهم بخصوص الرب )عن كٍل من معجزاته 

وتعاليمه( كان يسده- وكان كله يتفق مع األسفار.”
كم  والتسلم،  التسليم  يف  الدقة  العبارات  هذه  ىف  نالحظ 
نالحظ االلتزام با يتم تسليمه والشعور باملسئولية عند تسليم 

األخرين ما تسلموه بأنفسهم.
:

ً
وقال القديس إيرينيئوس أيضا

“لقد أرشت إىل الحقيقة، وبيّنت التعليم يف الكنيسة الذى 
أعلنه األنبياء.. الذى جعله املسيح يبلغ الكمل، وقام الرسل 
بتسليمه. وتسلمته الكنيسة من الرسل وهى وحدها حفظته 

مستقيمً يف كل العامل. وقد سلمته ألبنائها.”
الكنيسة  إيرينيئوس بوضوح أن ما تسلمته  القديس  يشح 
من اآلباء الرسل نقلته ألبنائها بأمانة. هذا هو التسليم الذى 

مارسته الكنيسة من البداية. فالكنيسة هي تسلُّم وتسليم.
نظرة اآلباء القديسي للتقليد والتسليم والتلمذة
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ما  عل  الحفاظ  يف  التدقيق  عن  كبيانوس  القديس  قال 
تسلمه من اإلنجيل والرسل:

“اعلموا أننا ال نحيد عن تقليد اإلنجيل وتقليد الرسل لكننا 
بثبات وحزم نحفظ تعليم الكنيسة.”

املسلمة  املمرسة  بإتقان  وتحفظوا  تطيعوا  أن  “عليكم 
عليه  نحافظ  الذى  الرسوىل  والطقس  اإللهى  التقليد  بواسطة 

فيم بيننا يف كل املقاطعات تقريباً.”
بخصوص  خالف  قيام  نفرتض  القضية؟  تقوم  كيف  “ألنه 
عراقة  الكنائس  بأكرث  نستعي  أال  بيننا،  الهامة  األسئلة  بعض 
التي كان للرسل عالقة ثابتة معها، لنتعلم منهم ما هو مؤكد 
لو  الحال  كان  ماذا  ألنه  املطروح؟  السؤال  بخصوص  وواضح 
من  يكن  أمل  كتابات؟  لنا  تركوا  قد  أنفسهم  الرسل  يكن  مل 
الذى  التقليد  مجرى  نتبع  أن  الحالة[  هذه  ]يف  الرضورى 

باآلباء الذين سبقوه )أثناسيوس وباسيليوس وغريغوريوس( 
تلمذة  يف  عنها  ويدافع  بل  تعليمهم  ويتبع  يوقرهم  وكان 

صادقة حقيقية.

الكبير  باسيليوس  القديس   )5
)330-379م(

أما عن تقدير وتوقري القديس باسيليوس للقديس أثناسيوس 
الرسوىل وإعتباره أباً ورأساً للكنيسة الجامعًة فنقتبس ما يل:

وفطنتك؟  ذكائك  ىف  منك  أكرث  قدرة  له  الذى  هو  “من 
له  من  معالجة؟  تحتاج  التى  األمور  رؤية  أحكم منك ىف  من 
منك  أعمق  يشعر  من  نافعة؟  سياسة  عمل  ىف  عملية  خبة 
باضطرابات األخوة؟ من ىف كل الغرب مكّرم أكرث من شعرك 

الرمادى املبجل؟”
“كلم زادت أمراض الكنائس منواً كلم نلجأ كلنا لفخامتك، 
ىف  لنا  الباقية  املعزية  القيادة  هى  قيادتك  بأن  إميان  ىف 

اضطراباتنا”.
“... أى ال يبدأون بداية أكرث تناسباً إال باالستعانة بفخامتك، 

كم بالرأس ورئيس الكل.”
“إذ أوجه نظرى ىف اتجاه وقارك؛ أتذكر أن ربنا عيَّنك طبيباً 

ألمراض الكنائس؛ فاسرتد روحى.” 

النزينزى  غريغوريوس  القديس   )6
)329-390م(

 21 رقم  خطبته  ىف  النزينزى  غريغوريوس  القديس  كتب 
“عن العظيم أثناسيوس، أسقف اإلسكندرية” ما يل:

اتفقوا  ممن  قليلي  عدا  فيم  الوحيد،  بل  األول  “كان 
معه، الذى تجرأ واعرتف كتابًة بوضوح وتايز كامل، بوحدة 
األيام  ىف  حقق  وهكذا  أقانيم،  للثالثة  والجوهر  الالهوت 
األخرية بتأثري اإللهام لنفس اإلميان فيم يخص الروح القدس، 
االبن. هذا  اآلباء فيم يخص  ما وهب ىف زمن سابق ألغلب 
االعرتاف، وهو حقاً هدية فخمة وملكية، قدمها لإلمباطور، ىف 
مقابل البدعة غري املكتوبة، بياناً مكتوباً لإلميان األرثوذكىس.”

خاتمة
األمثلة القليلة السابقة تبي كيف تم حفظ اإلميان بواسطة 
التسليم من البابا أثناسيوس الرسوىل للبابا كريلس عامود الدين 
النزينزى،  والقديس غريغوريوس  الكبري  باسيليوس  وللقديس 
اإلميان  ظل  وهكذا  سبقوهم  ممن  بدورهم  تسلموا  وهؤالء 
سليمً. يعوزنا الوقت إن تكلمنا عن كل آباء الكنيسة. ويعوزنا 
الوقت إن تكلمنا عن التسليم الرهباىن والتلمذة لشيوخ البية، 
التسليم يف الطقوس  التلمذة ألب اإلعرتاف، وحتى عن  وعن 

واأللحان الكنسية.
كمرجع  املقدسة  باألسفار  املقدسة  الكنيسة  عاشت  هكذا 
أساىس لها يف كل األمور ثم بالتسليم والتقليد الرسوىل وأقوال 
اآلباء األولي عل مر العصور وكان هذا هو صمم األمان ضد 
كل الهرطقات وسيظل كذلك إىل املنتهى. فإن عشنا عل درب 

اآلباء يف التسلم والتلمذة نقى أنفسنا من مخاطر كثرية.
العظمء  الكنيسة  وآباء  الرسل  اآلباء  وشفاعة  بركة  نسأل 
الذين دافعوا عن اإلميان وحفظوه إىل أن تسلمناه نقياً عل أن 
نسلمه كم تسلمناه حتى يأت املسيح ليتسلم الكنيسة “كَِنيَسًة 
ٌء ِمْن ِمثِْل ذلَِك، بَْل تَُكوُن  َمِجيَدًة، الَ َدنََس ِفيَها َوالَ َغْضَن أَْو يَشْ

َسًة َوِباَل َعيٍْب” )أف 5: 27(. ُمَقدَّ

م وتلمذة الكنيسة القبطية تسلُّ

بقلم المتنيح:
 نيافة األنبا بيشوى

مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري

إن كنيستن�ا القبطية األرثوذكسية هي كنيسة رسولية تعتمد على األسفار المقدسة في األساس 
كما تعتمد على التقليد والتسليم الرسولى. فاآلباء الرسل تسلموا من الرب ثم سلموا تالميذهم ما 

تسلموه وأوصوهم أن يودعوه أناس أمناء ليسلموه لغيرهم وهكذا.
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هذا  ىف  العامل  االثم  تيار  أن  شك  من  ليس 

الدهر يجعلك تنئ كل يوم، طالبا من ميني الرب 

املقتدرة خالصا وطهارة وعفافا، لنفسك ولكل 

الخليقة 

وليس من شك أنك اختربت - بنعمة املسيح 

ونوره  الرب  فرح  ىف  قضيتها  كثرية  أوقاتاً   -
وقداسته، وإن مل تكن قد اختربت فأرجوك أن 

القديسني ىف هذا  اآلباء  اختبارات  لتقرأ  ترسع 

األمر 

ومن  الخاصة  خربتك  من  الحظت  ولعلك 

خربات القديسني، أن الطهارة كنز مثني، يشيع ىف 

النفس والجسد والروح فرحاً وصفاء، لنشتاق 

إىل الطهارة، ونسعى نحوها بالنعمة 

على  أنه  نجد  الطاهر  والشباب 
الدوام :

1- شباب ناجح :- 
كان الرب مع يوسف فكان رجالً ناجحاً )تك 

 )2 : 39
بقواه  يحتفظ  الطاهر  الشباب  أن  الشك 

ويساعده  الذهنية،  قواه  ينمى  مام  الجسدية، 

عىل الرتكيز والتذكر، وهام السالحان األساسيان 

للنجاح الدراىس والعمىل  

الشباب الطاهر التتشتت أفكاره، وال تتبعرث 

قواه، بل انك تجده دامئاً سليامً صحياً، ومتوقداً 

ومقدسة،  بناءة  التجاهات  ومتحمساً  ذهنياً، 

وىف  طهارته  حفظ  ىف  بالرضورة  يسهم  مام 

انجاح شخصيته 

ىشء:  كل  ىف  نفسه  يضبط  الطاهر  الشباب 

ىف األكل والراحة والنوم والفراغ وامليول وهو 

متزن غريزياً وانفعالياً …

2- شباب شجاع :-
فادمان الخطية يخلق ىف النفس حالة من » 

الجنب الداخىل » والرعدة الباطنية من مواقف 

الحق والشهادة 

الرشير يهرب وال طارد اما الصديقون فكشبل 

ثبيت ) أم 28 : 1 ( 

لقد كان هريودس امللك الطاغية يهاب يوحنا 

عاملاً أنه رجل بار وقديس )مر6:20(

املتنسك األعزل يرفع صوت  وكان املعمدان 

الحق ىف وجه امللك الزاىن : »اليحل لك«!!

اىل  تهدف  مستهرتة،  حمقاء  شجاعة  هناك 

شجاعة  وهناك   ، الذات  ومتجيد  الناس  ظلم 

مسيحية، تتخذ مواقف جبارة، وكلامت نارية، 

يسندها قلب محب ونفس حانية متضعة 

الشباب الطاهر منطلق دامئاً وال يخىش شيئاً 

ألنه اليشتهى شيئاً :-

أننى  احسست  يوم  العامل،  قمة  عىل  وقفت 

القديس   ( شيئاً  أشتهى  وال  شيئاً  الأخاف 

أغسطينوس األسقف ( 

أمام  يجنب  وال  الحق،  ىف  اليتخاذل  هو 

حياته  ىف  وال  للخطية،  ينحنى  وال  الشهادة، 

الرسية، وال ىف حياته العامة 

3- شباب حر :-
بوصمة  النفس  تصم  الخطية  أن  الشك 

عبد  هو  الخطية  يعمل  الذى   « ألن  العبودية 

للخطية » ) يو 8 : 34 ( 

قيودها،  مزقت  فقد  الطاهرة  النفس  أما 

من  وإنطلقت  وربطها،  عاداتها  من  وتحررت 

بخطى  امللكوت  طريق  ىف  لتسلك  العدو،  أرس 

هو  ما  تخىش  وال  الخلف،  اىل  التنظر  ثابتة، 

أفراحه  من  عليك  يفيض  قابلته  فحيثام 

وسالمه، ومن هنا تسرتيح إىل لقياه ..

بالقلق،  نفسيته  ميزق  املنحرف  الشاب 

ويحطم إمكانياته بالرغبات املكبوتة، ويستعبد 

ذاته ألمناط خاطئة من التلذذ، تؤثر بالرضورة 

عىل حياته النفسية والروحية ..

خطاياه  أن  شعر  فإذ  الطاهر  الشاب  اما 

مغفورة ىف دم السيد املسيح، واذ يسكن قلبه 

بالفرح  حياته  متتىلء  حني،  كل  الله  حرضة  ىف 

الثابت الرزين ..

6- شباب محدد المعالم :-
تيارات  تتجاذبه  الذى  الشاب  ان  واضح 

قراراته  اصدار  دامئاً، مرتددا ىف  تجده  الخطية، 

واتخاذ الخطوة السليمة ىف املوقف املعني  .

الرش  تيارات  مواجهة  ىف  ضعيفا  تجده  كام 

والحياة  العام  املجتمع  ىف  الخطية  وايحاءات 

الباطنية .

معامل  ويحدد  الذى مل يحسم طريقة  الشاب 

شاعراً  ذاته،  عن  ساقطاً  دامئاً  تجده  شخصيته 

بأنه أقل من االرشار .

املعامل،  محدد  فتجده  العفيف  الشاب  اما 

عن  البعد  قرارات  ويتخذ  طريقه،  يعرف 

الخطية وإجتناب اإلثم برسعة ورىض وارتياح .

واألبرار،  األرشار  لتقدير  أهالً  تجده  لذلك 

وناجحاً اجتامعياً، ومحبوباً من الجميع .

7- شباب مثمر :-
النفس املنحرفة عقيمة وبال مثر : » فأى مثر 

التى تستحون بها  كان لكم حينئذ، من االمور 

االن » ) رو 6 : 21 ( .

بالرب،  مشغولة  فرتاها  الطاهرة  النفس  اما 

بالنفوس، تثمر  تثمر ىف حياة الرشكة مشغولة 

ىف حياة الخدمة، ومشغولة باتجاهات مقدسة، 

تثمر ىف حياة القدوة .

مثر  القدس  بالروح  تقتنى  الطاهرة  النفس   
الروح وهو : » محبة، فرح، سالم، طول أناة، 

لطف، صالح، اميان، وداعة، تعفف » )غل 5 

.. ) 22 :
ذات  فعالة،  منتجة،  نفس  الطاهرة  النفس 

خالص  لحساب  االخرين،  ىف  واضح  تأثري 

نفوسهم ومجد السيد املسيح .. 

واالن
السيد  حرضة  ىف  هادئة  لحظات  اىل  ادعوك 

الرب ..

وتعطى  حياتك،  وتسلم  ذاتك،  تفحص  فيها 

نفسك للرب عطاءاً كلياً بال تحفظ ..

بال  القداسة  طريق  ىف  تجاهد  أن  تبدأ  ثم 

ومثابرة  بفرح  بل  يأس،  او  تراجع،  او  تردد، 

تراقب جهادك وتفرح  السامء  أن  واثقا  وقوة، 

لألغتسال  كافياً  رصيداً  املسيح  دم  ىف  وأن  به، 

اليومى والتطهري الكامل 

األنبا  العظيم  القديس  نصيحة  اسمع 

فهى  القراءة  ىف  نفسك  :- »اتعب  أنطونيوس 

تخلصك من النجاسة«

والقديس ذهبى الفم :- »الوجه الذى تقدس 

بعالمة الصليب، الينحنى امام الشيطان« 

دواء  »الصليب   -: امربوسيوس  والقديس 

الشهوة«

تخلص،  أن  عن  تقرص  مل  الرب  يد  ان  ها 

فلنطرح حياتنا عند قدميه بثقة وفرح، واثقني 

ان إلهنا معنا وأن »النرصة هى من عند الرب«

أمام فالعدو قد انسحق تحت اقدامها بالنعمة، 

باطنها،  ومن  ايديها  من  متزقت  قد  والقيود 

فتحررت بالحقيقة !

ويوم قال الرب لليهود : » ان حرركم االبن 

)يو8:36(،   « أحراراً  تكونون  فبالحقيقة 

ومل  ابراهيم  ذرية  بأنهم  واحتجوا  تذمروا 

يستعبدوا ألحد قط ) يو 8 : 33 ( 

عبودية  نري  تحت  رازحني  كانوا  وبينام 

الرومان، وكانوا يفاخرون بحرية مزيفة 

العرص  ملحدون  فها  نفسه،  يعيد  والتاريخ 

أن  يتجاهلون  بالحرية،  يتغنون  الحديث 

انطالقتهم هذه ليست إال تزييفاً خطرياً ..

نتحداهم  ونحن  لنزواتهم،  مستعبدون  انهم 

أن يتحرروا منها بدون ربنا يسوع  املسيح !

بني  اإلنسان  يختار  أن  الحقيقية  الحرية 

وطأة  وراء  اإلنسان  ينساق  أن  ولكن  أمرين, 

اإلثم والفساد، فهى عني العبودية !

4- شباب متسع لآلخرين :-
الشباب الطاهر، إنطلق من أرس ذاته، واتسع 

لآلخرين 

املبارش  التعبري  هى  النجاسة  أن  وواضح 

والرسيع عن حب اإلنسان لنفسه 

النجاسة  بني  القديسون  اآلباء  ربط  لهذا 

والكربياء 

ويسقط  نفسه  املنحرف ساخط عىل  الشاب 

سخطه عىل اآلخرين ىف نفسية مريضة 

أما الشاب العفيف فهو يسمع شهادة الرب 

لحياته فينسحق وينسب الكل لله، ويفتح قلبه 

للجميع رحباً وبال أنانية أو نفعية ..

الشاب الطاهر ينىس ذاته ىف الله وىف القريب، 

من  والقريب  الله  فينىس  املنحرف  الشاب  أما 

أجل ذاته  ..

لعل من أنجح وسائل العفة، أن يخرج الشاب 

إنحصاره ىف نفسه، وينطلق نحو اآلخرين  من 

يشاركهم آالمهم وأفراحهم، ويخدمهم ىف حب 

واتضاع ..

5- شباب فرحان :-
إلتواء،  وال  فيها  التعقيد  صافية،  نفسية 

إىل  وال  املريض،  اإلنطواء  إىل  به  الحاجة 

اإلنسكاب السلبى ىف املجتمع 

بل  السقوط،  تعقب  التى  الكآبة  التعرتيه 

وقلبه  جسمه  جنبات  ىف  النعمة  رجاء  يشيع 

وترصفاته ..

سمات الشباب الطاهر

الله  نحو  ومسرية  رحلة  هي  العامل  يف  املؤمن  حياة  إن 
.ومع ان الطريق ايل الله سهلة وحلوة، ولكن بها صعوبات 
تظر  طريق  »توجد  الحكيم  سليامن  فيقول  وخداعات 

لالنسان مستقيمةوعاقبتها طرق املوت« ) ام 14: 12(
الذيك  »حكمة  الطريق  يفهم حقيقة  فهو ميدح من  ولذا 

فهم طريقة« )ام 14: 8(

اإلعداد لرحلة الطريق
الرغبة والقصد والنية: أي اإلستعداد التام لخوض الطريق 
 . فقط  شخصة  أجل  من  القلب  كل  من  الرب  نطلب  بأن 
مام  »أكرث  قلبك  سؤال  يعطيك  وان  البد  الرب  بان  وتأكد 
وكل  بالرب  االتحاد  :هو  الهدف  وضوح  نفهم«  أو  نسأل 
يف  تحفظني  مقدسة  وسائل  اال  هي  ما  الروحية  الوسائط 
يف  خطا  وهناك  الهدف،  هذا  اتباع  عيل  وتعينني  الطريق 
َا  جعل هذة الوسائط هدفا  االميان : »َو اإلمِميَاُن َُهَو الثَِّقُة بمِ
اليد  االميان هو  تَُرى« )عب11(  الَ  بمِأُُموٍر  َواإلمِيَقاُن  يُْرَجى 
التي تأخذ ما تريدة من اللهالن »كل ما تطلبونة يف الصالة 
الله  بوجود  والشعور   ) 22: 21 تنالونة« )مت  مؤمنني 
»جعلت  داود  يقول  االميانلذا  هذا  عنارص  من  عنرص  هو 
الرب امامي مل حني النه عن مييني ليك ال أتزعزع« )مز 
. لذا ثق يف وعودة  الله  الثقة يف  الثاين هو  16( والعنرص 
يَعَها فاَلَ تَْرَحَم ابَْن بَطْنمَِها؟ َحتَّى َهُؤالَءمِ  »َهْل تَْنىَس الَْمْرأَُة َرضمِ
ي  »الَّذمِ الرب  49: 15(فهو  .« )أش  أَنَْساكمِ الَ  َوأَنَا  نَي  يَْنسمِ

لُّ َدَوَراٍن« )يع 1: 17( ْنَدُه تَْغيمِرٌي َوالَ ظمِ لَيَْس عمِ

مؤونة الطريق
تحرك  التي  الكربي  الدافعة  القوة  فهو  الحب:  
الكون كلة وهو روح الحياة، وهو النور الذي يضئ ويظهر 
املرئيات . هو التعذيه يف الطريق الصعب والله هو مصدر 
الحب ومعطية »ألَنَُّه َهَكَذا أََحبَّ اللَُّه الَْعالََم َحتَّى بََذَل ابَْنُه 
الَْحيَاُة  لَُه  تَُكوُن  بَْل  بمِهمِ  ُن  يُْؤممِ َمْن  كُلُّ  يَْهلمَِك  الَ  لمِيَكْ  يَد  الَْوحمِ
يَن الَْعالََم بَْل  لمِيَدمِ إمِىَل الَْعالَممِ  لمِ اللَُّهابَْنُه  يَُّة. ألَنَُّه لَْم يُْرسمِ األَبَدمِ

لمِيَْخلَُص بمِهمِ الَْعالَُم.) يو 3: 16(
صليب  نفسه  وهو  الصليب  وهوطريق  أالتضاع: 
َصلمِيبَُه  ْل  َويَْحممِ نَْفَسُه  ْر  فَلْيُْنكمِ َوَرائمِ   َ يَأْتمِ أَْن  أََحٌد  أََراَد  »إمِْن 
ا  مِيَن، َوأَمَّ ُم اللَُّه الُْمْستَْكربمِ َويَتْبَْعنمِي« )مت 16: 24( »يَُقاومِ
ُموا إمِبْلمِيَس  . قَاومِ ْم نمِْعَمًة. فَاْخَضُعوا لمِلَّهمِ يهمِ ُعوَن فَيُْعطمِ الُْمتََواضمِ
ْنُكْم. امِقرَْتمِبُوا إمِىَل اللَّهمِ فَيَْقرَتمَِب إمِلَيُْكْم.« )يع 4: 6 ( فَيَْهُرَب ممِ

يَْخلُُص« )مر  فََهَذا  الُْمْنتََهى  إمِىَل   ُ يَْصربمِ ي  »الَّذمِ الصرب: النه 
للصرب  حاجتهم  للمؤمنني  يظهر  بولس  13:13(والرسول 
اللهمِ  يئََة  َمشمِ إمَِذاَصَنْعتُْم  َحتَّى  رْبمِ،  الصَّ إمِىَل  تَْحتَاُجوَن  »ألَنَُّكْم 

َد«. ) عب 10 : 36( تََنالُوَن الَْمْوعمِ

الطريق إلي اهلل

بقلم مثلث الرحمات المتنيح: 

األنبا يؤانس
أسقف كرسى الغربية

بقلم نيافة الحبر الجليل 

األنبا موسى
أسقف الشباب



مقاالت

6

عدد مارس 2022

تصوم الكنيسة القبطية هذه األيام صوم من أقدس أيام السنة 

وهو الصوم الكبري الذي ينتهي بعيد الفصح املجيد ) القيامة(

وهو مكون من أربع أصوام معاً 

أو  هرقل  أسبوع  عليه  يطلق  ما  أو  األول  األسبوع  األول 
شفوياً اآلن أسبوع االستعداد 

الثاني األربعني املقدسة التي صامها السيد املسيح له املجد 
يف بدء خدمته

الصوم  بني  الرابط  اليوم  وهو  لعازر  سبت  يوم  الثالث 
فهو  منهام  أي  لطقس  يخضع  وال  البصخة  وصوم  األربعيني 

يخضع للطقس السنوي 

والرابع أيام البصخة املقدسة أو كام أطلق عليها الروم يف 
مجامعهم أسبوع اآلالم  ودخل هذا املسمى  عند األقباط ولكنه 

) أي هذا املسمى (  ال يوجد يف الكتب الطقسية الرتاثية 
وأصبح مجموع أيامه حسب هذه األقسام كاآليت: 

 ٧+٤٠+١+٧= ٥٥

+ ونستعرض تاريخ الصوم كيف وصل إلينا وهو ٥٥ يوما 
 : صوم الفصح أو أيام البصخة المقدسة

ً
أوال

لعل أقدم مصدر معروف يذكر فرتة صوم استعداد الفصح هو 

ما ذكره يوسابيوس القيرصي أبو التاريخ الكنيس حينام نقل عن 

القديس إيريناؤس الذي رسم أسقفا سنة ١٣٠م يف القرن الثاين 

واآلخر  واحدا  يوما  يصوم  البعض  أن  يذكر  حيث  ليون  ملدينة 

يومني . والبعض يصوم حسب الساعات مدة أربعني ساعة ومتتد 

من الجمعة العظيمة حتى أحد الفصح وينقل يوسابيوس قوله: 

يتعلق  بل   ، فقط  اليوم  يف  محصورا  ليس  النزاع  الن   ..   “
يصوموا  أن  يجب  أنهم  يظنون  فالبعض   . الصوم  بطريقة  أيضاً 

يوماً واحدا ، وغريهم يومني، وغريهم أكرث ، والبعض يحسبون 

يومهم أربعني ساعة نهارا وليال . وهذا االختالف يف حفظ الصوم 

 ”.. آبائنا قبل ذلك بزمان طويل  أيام  ، بل يف  أيامنا  مل ينشأ يف 

مرقص  القمص  ترجمة  الكنيسة  تاريخ  القيرصي:  يوسابيوس   (
داود ص ٢٧٨(

ويتحدث كتاب التقليد الرسويل لهيبوليتس املعروف يف كتبنا 

باسم ابوليدس)تذكاره ٥ أمشري( ويرجع تاريخ تدوينه  للنصف 

األول من القرن الثالث يقول: 

“ ألجل انه ال يجب ألي واحد أن يذوق شيئاً يف البصخة من 
قبل الوقت الذي يجب أن يؤكل فيه . اليعترب الصوم صوماً، إن 

كان إنسان رشهاً من قبل وقت متام الصوم . لكن إن كان أحد 

السبت ألجل  يوم  فليصم   ، اليومني  يصوم  أن  يقدر  وال  مريضاً 

الرضورة مكتفيا بالخبز واملاء” ) التقليد الرسويل لهيبوليتس ص 

 ) ٤٣

ومن القرن الرابع نرى تطوراً لهذا األسبوع حيث ُدعي أسبوع 

الفصح وانترش يف الكنيسة كلها يف هذا الوقت وعىل األغلب أن 

ماذكرته السائحة اإلسبانية ايجرييا التي زارت األماكن املقدسة 

سنة ٣٨٢م. ووصفت احتفاالتها تدل عىل أن املنبع لهذا كانت 

كنيسة أورشليم ومنها انترش رشقاً وغرباً 

: ويحمل لنا السنكسار القبطي تحت 
ً
ضم الصومين معا

عهد  يف  معاً  واألربعني  البصخة  بابه  خرب ضم صومي   ١٢ يوم 

البابا دميرتيوس الكرام البطريرك رقم ١٢ عىل كريس اإلسكندرية 

الكرايس  لبطاركة  أرسل  هذا  يفعل  أن  وقبل  ٢٣١م(   -١٨٨(
أسقف  وأغابيوس  أنطاكية  بطريرك  مكسيموس  الرئيسية 

فوافقوه  هذا  يف  واستشارهم  رومية  بطريرك  وبقطر  أورشليم 

عىل املقرتح وصار معموال به يف كنائس العامل والتزال الكنيسة 

تحتفل بهذا اليوم يف تاريخه) السنكسار القبطي تحت يوم ١٢ 

فوضعوا هؤالء البطاركة حسابا للفصح ، ليصوم النصارى أربعني 

التاريخ  بن بطريق  الفصح  سعيد  يوم  يوما ويكون فكرهم يف 

املجموع عىل التحقيق والتصديق 

ونرى  أثناسيوس:   البابا  عهد  يف  يوماً   ٤٠ معاً  الصومان 

ترسلها  التي  الفصحية  الرسائل  يف  الكبري  الصوم  تحديدات 

كنيسة اإلسكندرية لكنائس العامل حسب تحديدات مجمع نيقية 

املسكوين املقدس ٣٢٥م أن هذا األسبوع يدخل أحياناً ضمن صوم 

األربعني املقدسة وأحياناً خارجه . ففي الرسالة الفصحية التي 

أرسلها البابا أثناسيوس الرسويل سنة٣٣٤ م كان الصوم الكبري مبا 

فيه أيام البصخة ٤٠ يوما . ويف سنة ٣٤٧م كانت مدة الصومني 

٤١ يوما ) راجع الرسائل الفصحية للبابا أثناسيوس الرسويل ج٢ 

ص ٥٩ و ٨٢(

الرياسة  شمس  القس  العالمة  يقول  عرش  الرابع  القرن  يف 

إيضاح  يف  الظلمة  مصباح   “ موسوعته  يف  )+١٣٢٤م(  كرب  ابن 

الخدمة” 

األربعني  متام  وهو   ، الصوم  من  السابع  األحد  وهو  الشعانني 

املقدسة ، وهو كان قدميا فصح الصيام الفصح القيامة . ملا كانت 

)اليوم  طوبه  عرش  ثاين  من  بصيامها  يبتدئ  املقدسة  األربعني 

التايل لعيد الغطاس( ويكون متامها الحادي والعرشين من أمشري 

عيد  ويعيد   ، نيسان  شهر  يف  مفردة  البصخة  جمعة  وتعمل   ،

فصح القيامة آخر األسبوع يوم األحد مع التحرز من اتفاقه مع 

عيد فصح اليهود ، إىل أيام األب البطريرك أنبا دميرتيوس الثاين 

القدس  بنعمة روح  أدرك  . فإنه  عرش من بطاركة اإلسكندرية 

معرفة علوم البيعة، ورتب حساب االبقطي الذي يعجز حكامء 

الفالسفة عن مثله، وأضاف جمعة البصخة إىل األربعني ، ورتب 

ذلك باتفاق البطاركة الذين كانوا عىل الكرايس الثالثة اآلخر يف 

زمانه “  مصباح الظلمة يف إيضاح الخدمة الفصل ١٩ 

في  الرسولي  أثن�اسيوس  القديس  وقال 
قانونه رقم ٣٠ الخاص بصوم البصخة : ال يرشب 
احد من الكهنة خمراً البته يف أيام البصخة، وال يأكل أحد شيئاً 

البصخة  يف  املذبح  عن  يفضل  الذي  والخمر   . دم  منه  يخرج 

يعطوه ملساكني املرىض”  قوانني البابا أثناسيوس ص ١٧٨ 

أمشري(   ٥ تذكاره  )ابوليدس  القبطية  هيبوليتس  قوانني  ويف 

التي ترشح طقس كنيسة اإلسكندرية يف صوم البصخة تقول : “ 

واألسبوع الذي أفصح اليهود، فليتحفظ فيه كل الشعب بتحفظ 

يقولونها  ال  كلمة  إىل  فيه، حتى  ليصوموا عن كل شهوة   ، كثري 

بفرح بل بحزن ، عارفني أن رب الكل ، غري املتأمل ، تأمل فيه عنا ، 

ليك نصرب عىل اآلالم ، فنخرج عن األمل الذي تستحقه ألجل آثامنا 

ملكوته.  يف  لنشاركه  عنا  قبله  الذي  األمل  نشارك  أيضاً  ونحن   ،

قوانني   ... وماء  وحده  وملح  خبز  البصخة  يف  الذي  والطعام 

هيبوليتس القبطية القانون ٢٢: ٢  

وهو مايؤكده القديس باسيليوس الكبري يف القانون رقم ٣٠ 

يف  )+٤٩٦م(  الثاين  أثناسيوس  البابا  إليه  أشار  بعد  وفيام   ،

القانون رقم ٥٧ مرصية القوانني املنسوبة للقديس باسيليوس 

الكبري ص ٥٥

صلوات البصخة في القرون األولى
يرشح لنا القديس أثناسيوس الرسويل يف القرن الرابع صلوات 

البصخة يف القانون رقم ٥٧ فيقول 

البيعة  يف  الكهنة  جميع  فليبق  املقدسة  البصخة  أسبوع  يف   “
جميعهم يف الساعة الثالثة)٩ص( من يوم الجمعة وهو الوقت 

يحرض  مل  وإذا  مخلصنا  بصلب  فيه  اهتموا  الذي  الوقت  وهو 

التاريخ بدعوى أن  البعض يعارض ماذكره  ( .. وان كان  بابه  

الضم تم يف أيام البابا أثناسيوس الرسويل رقم ٢٠ وليس يف عهد 

البابا دميرتيوس 

مجمع برومية:  كام يذكر السنكسار القبطي تحت يوم 
١٠ هاتور : فيه اجتمع مجمع مقدس برومية يف أيام فيكتور بابا 

بابا اإلسكندرية وسبب اجتامع هذا املجمع  رومية ودميرتيوس 

أن النصارى كانوا مل يزالوا يعيدون عيد الغطاس ويصومون من 

من  والعرشين  الثاين  اليوم  يف  يفطرون  ثم   . يليه  الذي  اليوم 

شهر أمشري . وبعد أيام يصومون أسبوع اآلالم . ويعيدون عيد 

القيامة املجيد . وملا قدم القديس دميرتيوس بطريركاً عىل كريس 

اإلسكندرية وكان أميا، ولكن الله قد أنار عقله بالنعمة اإللهية ، 

فقرأ كتب الكنيسة ورشح أكرثها . ووضع قواعد حساب األصوام 

. وأرسل منها نسخا  أيامنا هذه  واألعياد املتنقلة املستعملة يف 

بطريرك  واألب مكسيموس   ، رومية  بطريرك  فيكتور  األب  إىل 

هذه  وصلت  وملا   . أورشليم  أسقف  أغابيوس  واألب  أنطاكية، 

الرسالة إىل األب فيكتور، قرأها فاستحسنها كثريا. وجمع أربعة 

القسوس،  علامء  من  وجامعة   . كرسيه  أساقفة  من  عاملا  عرش 

 . بالدهم  جميع  يف  ونرشوها   ، فاستحسنوها  عليهم  وقرأها 

عليه  ما هو  املجيد عىل  والفصح  املقدس  الصوم  ترتب  وبذلك 

 ( آمني”  أبدياً  دامئاً  املجد  وإللهنا  القبطية،  كنيستنا  يف  اليوم 

السنكسار القبطي تحت يوم ١٠ هاتور(

عىل  املجموع  التاريخ   : كتابه  يف  بطريق  بن  سعيد  ويذكر 

التحقيق والتصديق 

إىل  اإلسكندرية  بطريرك  دميرتيوس  كتب  العرص  ذلك  ويف 

بطريرك  مقسيموس  وإىل   ، املقدس  بيت  أسقف  أغابيوس 

الفصح  حساب  سبب  يف  رومية  بطريرك  بقطر  وإىل  أنطاكية، 

هذا  يف  ووضعوا  اليهود،  فصح  من  يسرتخ  وكيف  وصومهم 

هو  ما  عىل  النصارى  فصح  ثبتوا  حتى   ، ورسائل  كثرية  كتبت 

عليه اليوم ) القرن العارش ( وذلك أن النصارى كانوا من بعد 

صعود سيدنا املسيح إىل السامء، إذا عيدوا عيد الحميم، من الغد 

يبدأو يصوموا أربعني يوما ويفطرون ، كام فعل سيدنا املسيح ملا 

اعتمد يف األردن ، خرج إىل الربية فأقام بها صامئا أربعني يوما . 

فكان النصارى إذا كان فصح اليهود عيدوا هم أيضاً عيد الفصح. 

تاريخ الصوم الكبير

بقلم القمص 

يوسف تادرس الحومي
أستاذ تاريخ الكنيسة وعلم المخطوطات 
التاريخ  لجنة  وعضو  الالهوتية  بالمعاهد 
القبطي للكنيسة القبطية األرثوذكسية
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واحد فيكون تحت العلمني وان كان فالحا يف الحقل فال يبطئ 

البصخة  يصوموا  والكهنة  )١٢ظ(  السادسة  الساعة  وقت  إىل 

يومني يومني “) قوانني البابا أثناسيوس ص ١٨٨ (

نهارية وخمس  إىل عرش سواعي خمس  الصلوات  تقسيم  أما 

ليلية فريجع إىل ترتيب البابا غربيال بن تريك رقم ٧٠ يف القرن 

 ، املقدسة  البصخة  تاريخ  الحومي   القمص يوسف  الثاين عرش  

سلسلة مذكرات تاريخ الطقوس ص ٢٥ - ٣٠

صوم البصخة عند ابن العسال القرن ١٣ 
ويشري املؤمتن بن العسال يف القرن ١٣  إىل طريقة صوم أيام 

البصخة يف عرصه فيقول 

الثالث وقت الفطور فيه األيام األربعة األوىل كل يوم إىل انتهاء 

نهاره . الجمعة والسبت صوماً متصالً ليلهام بنهارهام إىل سحر 

ومن ضعفت   . القربان  وتناول  الغطرفان  صديح  عند   ، األحد 

السبت  فليطو   ، ونهاراً  ليالً  جميعا  اليومني  إمساك  عن  قدرته 

مع ليلة األحد ، عىل ما أمر به يف األربعني من الحادي والسبعني 

مجموعة  الرسل  قوانني  من   ٤٠ رقم  القانون  أي  الرسويل) 

من  والثالثني   . الدسقولية  من  والثالثني  والحادي   ) قانون   ٧١

البصخه  يف  مقدمة   : العسال  بن  املؤمتن   (  ”... باسيليوس 

املقدسة. مدرسة اإلسكندرية السنة األوىل العدد الثاين ص ٩٣( 

ثاني�ا: صوم األربعين المقدسة 
ال نستطيع أن نغفل أن الرب يسوع صام أربعني نهاراً وأربعني 

ليلة حسب تعبري اإلنـجيل املقدس  “ صام أربعني نهاراً وأربعني 

ليلة جاع أخرياً “)مت ٤: ٢ 

أما من الناحية التاريخية فأول من ذكر صوم األربعني يوما هم 

اآلباء الرسل يف كتاب الدسقولية الفصل ٣٩ قالوا 

وأيضاً فلتحفظوا  صوم األربعني ليكون مذكرا لنا بسرية الرب 

وناموسه ، وليكمل هذا الصوم قبل ذاك الذي للفصح . وتبتدؤن 

به من اليوم الثاين السبت . ويكون كامله يف يوم الجمعة التي 

قبل الفصح 

وأن  املقدس  الفصح  أسبوع  تكملوا  بأن  اهتموا  هذا  وبعد 

تصوموه بخوف ورعدة وتصلوا عن الذين صاروا يف الهالك . ألن 

املخالفني اليهود إبتدأوا أن يتشاوروا عىل الرب يف ثاين السبت 

الشهر األول اكسانثيوس الذي هو شهر برمهات 

  الدسقولية أي تعليم الرسل،  إعداد وتعليق وتقديم د. وليم 
سليامن قالدة ، ف ٣٩ ، ص ٣٢٣و ٣٢٤  

ثم يذكره العالمة اوريجانوس ) ١٨٥- ٢٥٤م( فيقول 

واألربعاء  املقدسة  األربعني  هي  بها  نلتزم  التي  األصوام 

والجمعة”  اوريجانوس  عظة عىل سفر الالويني ١٠: ٢ 

وفي قواني�ن ابوليدس 
إن أيام الصوم التي تثبتت، هي األربعاء والجمعة، واألربعون، 

غري  من  هذا  خالف  ومن  أجراً،  ينال  فإنه   أكرث  يصوم  والذي 

القانون ومخالف لله  مرض أو شدة أو رضورة فهو خارج عن 

الذي صام عنا هذا .. “ ) القمص صليب سوريال : قوانني اآلباء 

اآلباء  بقوانني  وعالقتهام  وابوليدس  اكليمنضس  وقوانني  الرسل 

الرسل ،ص ٣٧٦ ( 

قوانني  من  الثاين   الكتاب  من   ٤٩ رقم  القانون  يف  ورد  وقد 

الرسل 

اغنسطس  أو  ايبودياكون  أو  أو شامس  قسيس  أو  أسقف    “
أو ابصالتيس، إذا مل يُصم األربعني املقدسة، واألربعاء، والجمعة، 

فليقطع . إال إذا منعه مرض جسداين . فان كان من العلامنيني 

فليفرق” القمص صليب سوريال  قوانني الرسل  الكتاب األول 

، ص١٥٢ 

والقديس ديونيسيوس السكندري الذي جلس عىل كريس مار 

مرقس سنة ٢٥٩م يذكر عن صوم البصخة أن البعض يصوم كل 

هذه األيام الستة والبعض يصوم يومني أو ثالثة أو أربعة حسب 

احتامل الطبيعة، بينام البعض اليحفظ أي صوم باملرة ... البعض 

يصوم التاسعة) ٣ظ( والبعض للغروب ، البعض يأكل كل يومني 

ويف القانون رقم ٥٢ من قوانني مجمع الالذقية السابق اإلشارة 

إليه يقول 

“ ال يجوز أن تقام يف أيام الصوم الكبري أعراس أو أعياد ميالد” 
منع البيض والجنب وكان األرمن يأكلون يف سبوت الصوم الكبري 

الروم  عند  ٦٩٢م  سنة  ترللو  مجمع  يف  رأينا  لهذا  وجبنا  بيضا 

القانون رقم ٥٦ يقول 

 ، أخرى  أماكن  ويف  أرمينيا  مقاطعات  يف  أنه  أيضاً  علمنا   “
يأكل بعض الناس بيضاً وجبناً يف سبوت الصوم املقدس واحده ، 

فيلوح لنا أنه يحسن أن يسود نظام واحد يف كنيسة الله يف كل 

الناس  دقيقاً، وكام ميتنع  العامل، وان يحفظ الصوم حفظاً  أنحاء 

عن أكل ما ذبح، هكذا يجب أن ميتنعوا عن أكل البيض والجنب 

وهام من نتاج الحيوانات املمنوع أكل لحمها . وكل من اليحفظ 

هذه الرشيعة فليسقط إن كان اكلرييكيا وإن كان عاميا فليقطع”   

مجموع الرشع الكنيس.  ص ٥٨٤ 

عادة البطاركة في صوم األربعين 
يف  الصوم  هذا  يقضوا  أن  اإلسكندرية   باباوات  عادة  ومن 

الثالث امليالدي يف  القرن  العادة من أواخر  األديرة ونرى هذه 

سرية القديس أنبا رصابامون التي كتبها البابا الكسندروس األول 

)٣١٢م( فذكر أن رهبان دير الزجاج حرضوا لدعوة البطريرك 
 ١٠ مخطوط   . والفصح  الصوم  يف  لديرهم  للذهاب  كعادتهم 

طقس باملتحف القبطي ورقة رقم ١٨٦ ظ 

الذي صعد   ٥٠ رقم  ياكوبوس  البابا  سرية  يف  أيضاً  نراها  كام 

الربية سنة ٨٢٠م . والبابا شنودة الثاين ٥٥ سنة ٨٥٩م ) تاريخ 

البطاركة مج ٢ ج ١ ص ٣٦ - ٣٨(

الصوم األربعيين في القرن الثالث عشر 
ويف موسوعته التي وضعها يف القرن ١٣ يقول يوحنا بن زكريا 

بن سباع وسامها )الجوهرة النفيسة يف علوم الكنيسة( يرشح 

الصوم األربعيني يف عرصه فيقول 

“ كذلك رتبوا  اآلباء أن يصام يف كل سنة أربعون يوما مامثلة 
كل  يف  أيام  ، خمسة  يوماً  أربعون  أتقنوها  املسيح  السيد  ليوم 

 . الدسقولية  أسبوع ، حتى يصري للصوم ثـامن جمع كام قالت 

أولها أواخر الشتاء وآخرها أوائل الصيف ، خمسة أيام يف كل 

أسبوع خارجا عن سبوتها وحدودها . الن السبت وال األحد اال 

السبت الواحد الذي كان فيه رب الربية مقبوراً. وأما األحد فال 

يصام أبداً ألنه يوم فرحاً روحانياً منذر بالقيامة العامة يف الدهر 

للجسد  وشقاء  تعب  والصوم  والشقاء،   التعب  العديم  العتيد 

ولذلك تركوه يف يوم األحد ألجل انه اربون القيامة “ ) الجوهرة 

النفيسة يف علوم الكنيسة، البن سباع ص ٨٥ و  ٨٦ ( 

أما ابن كرب يف القرن ١٤ فقد أوضحنا ما قاله سابقاً 

 صوم سبت لعازر 
ً
ثالثا

وهو صوم وحده مدته يوم واحد وضع كحد فاصل بني صوم 

، وبني  الصوم  بيوم جمعة ختام  التي ختمت  املقدسة  األربعني 

صوم البصخة الذي يبدأ بالشعانني . واليوم املذكور يف طقسه ال 

يخضع لطقس األربعني املقدسة ألنها انتهت وال لطقس البصخة 

ألنها مل تبدأ . فاستحسن آباء الكنيسة أن يخضع للطقس السنوي            

) مشتهي النفوس يف ترتيب الطقوس (، رابطة مرتيل الكنيسة 
ص ٩٣

 صوم األسبوع األول 
ً
رابعا

هو  كام  ومدته  الكبري  الصوم  مقدمة  يف  األسبوع  هذا  ويقع 

. هل هو أسبوع هرقل أو أسبوع  أيام  واضح من اسمه سبعة 

دخل  ومتى   ، واآلحاد  السبوت  عن  تعويض  هو  أو  االستعداد 

للكنيسة القبطية وهل له أصل يف الكنائس األخرى ؟ 
هذا ما سنناقشه في المقال القادم إنشاء الرب وعشنا 

 :٤٢  :١.٥ نيقية    قبل  وما  نيقية  آباء  واحد  كل  قدرة  حسب 

 ١٢,١٣

الرسائل الفصحية للبابا أثن�اسيوس الرسولي:
وحسب تحديدات مجمع نيقية املسكوين املقدس ٣٢٥م كان 

بابا اإلسكندرية يرسل رسالة فصحية يحدد فيها أيام الصوم وعيد 

سنة  الرسويل  أثناسيوس  ق.  أرسلها  التي  الرسالة  ففي  الفصح 

٣٣٤م يقول 

“ ... نحن نبدأ صوم األربعني يوما املقدسة يف الثالث عرش من 
بؤونة )٩ مارس( وأسبوع القيامة املقدسة يف الثامن عرش من 

برمودة )١٣ ابريل(  ونسرتيح يف اليوم السابع، املوافق الثالث 

والعرشين )١٨ابريل( ، ويرشق أول األسبوع العظيم يف الرابع 

)١٩ ابريل( فلنعد أنفسنا  والعرشين من نفس الشهر برمودة 

للقديس  الفصحية  الخمسني” )الرسائل  يوم  به حتى  لالحتفال 

أثناسيوس الرسويل ج٢ ص ٥٩( 

ومادام الصوم يبدأ ٩ مارس وأسبوع القيامة أي البصخة يبدأ 

١٣ ابريل وعيد القيامة ١٩ ابريل فتكون مدة الصومني متصلني 

٤٠ يوماً 

ويف الرسالة الفصحية سنة ٣٤٧م يحدد الصومني متصلني معاً 

ب ٤٢ يوماً  الرسائل الفصحية ج ٢ص ٨٢ 

اختالف ميعاد الصوم والعيد شهر كامل
يف سنة ٣٨٧م أرسل اإلمرباطور ثيؤدوسيوس الكبري رسالة إىل 

وملاذا  الفصح  عيد  عن  يستفرس  ٢٣ )+٤١٢م(  ثاؤفيلس  البابا 

بعد  أي  نيسان   ٢٥ يف  السنة  هذه  اإلسكندرية  كنيسة  عيدت 

كنيسة روما بخمسة أسابيع ؟ فلبى البابا ثاؤفيلس تقومياً للصوم 

والفصح ملدة ٤١٨ سنة قادمة إىل سنة ٨٠٥ م .. وبطلب من روما 

اخرج القديس امربوسيوس حساب الفصح يف هذه السنة ٣٧٨م 

الرشع  مجموع   ( اإلسكندرية  كنيسة  حساب  مع  متفقاً  فكان 

الكنيس ص ١١٧( 

منع الفطر يوم خميس العهد
ألنه  العهد  خميس  يوم  يف  يفطر  البعض  كان  الوقت  ومع   
حسب الطقس الكنيس عيد سيدي وال يجوز الصوم فيه، واستمر 

األمر كذلك إىل أن نهاه مجمع الالذقية يف فريجية املنعقد  سنة  

٣٤١م يف قانونه الخمسني حيث قال 

ال يجوز حل الصيام الكبري يف يوم الخميس من األسبوع األخري، 

وخرق  احتقار  ذلك  ففي   . املقدس  الكبري  الخميس  يوم  أعني 

وال  الكبري  الصيام  فصل  كل  نصوم  أن  يجب  بل  كله.  للصوم 

أو  الكنيس  الرشع  مجموع  الجافة”   األطعمة  إال  فيه  نتناول 

قوانني الكنيسة املسيحية العامة التي وضعتها املجامع املسكوين 

واملكانية املقدسة،  ص ٢٣٣

ويشري املؤرخ املقريزي أن هذا العيد) خميس العهد(كانت له 

احتفاالته التي استمرت للعهد الفاطمي فيقول 

خميس  يقولون   وقتنا  يف  أهل مرص    ...  ، العهد  خميس   “
العدس من أجل أن  النصارى تطبخ فيه العدس املصفى، ويقول 

ابريل  األندلس خميس  أهل  ، ويقول  األرز  الشام خميس  أهل 

وابريل اسم شهر من شهورهم ، وكان يف الدولة الفاطمية ترضب 

يف خميس العدس هذا خمسامئة دينار ، فتعمل خراريب تفرق 

يف أهل الدولة برسوم مفردة .... وأدركنا خميس العدس هذا 

يف القاهرة ومرص وأعاملها من جملة املواسم العظيمة فيباع يف 

حد  يتجاوز  ما  ألوان  عدة  املصبوغ  البيض  من  القاهرة  أسواق 

املسلمني  إىل  ويهدون  النصارى بعضهم بعضاً  ...ويهادي  الكرثة 

أنواع السمك املنوع مع العدس املصفى والبيض...” املقريزي: 

الخطط واآلثار ج ١ ص ٢٦٦ 

ومأكوالت  احتفاالت  بقايا  أن  املقريزي  كالم  من  وواضح 

خميس العهد كانت مستمرة يف عهده 

األوىل كانت دقيقة جدا حيث  القرون  الصوم يف  وعن كيفية 

تؤكل وجبة واحدة عند الغروب وما يخرج منه دم فهو ممنوع 

متاماً 
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الطعام  عن  االمتناع  يعني  العام  معناه  ىف  الصوم   +
من  خالية  نباتية  أطعمة  تناول  يعقبها  الزمن  فرتةمن 
انواع  كل  الروحى يف شمل  املعنى  أما  ومنتجاتها  اللحوم 
وخطايا  الشهوات  عن  واالمتناع  والنسك  النفس  ضبط 
الطعام  من  معينة  ألنواع  تحريم  ليس  الصوم   اللسان، 
محلل لنا أكلها ىف األفطار بل البعد عنها لفرتة الصوم نسكاً 
وزهداً وتعففاً. فرنجع إىل الطبيعة النباتية التي جبل عليها 
اإلنسان ونبتعد عن األطعمة التى تثقل االنسان من اجل 
تخزين  فرتة  الكبري  والصوم  النفس  وضبط  الروح  اشباع 
روحي يهدف إىل النمو ىف حياة التوبة والفضيلة والتخلص 
واالستعداد  النفس  وضبط  اإلرادة  وتقوية  الضعفات  من 
عىل  منترصا  القائم  املسيح  مع  القيامة  بحياة  للتمتع 

الضعف البرشي والشيطان واملوت. 
اننا نحتاج اىل اشباع الروح مع ضبط الجسد واالهتامم 
انا فبالرب  }أما  به وتقويته واعطائه ما يلزمه ال مايشتهيه 
انظر وجهك اشبع اذا استيقظت بشبهك{)مز  17 : 15(.

والله  القديم  العهد  ىف  الله  بها  أوىص  وصية  الصوم   +
}اعلموا  والتوبة  بالصوم  املقرونة  لصلواتنا  يستجيب 
الصوم  عىل  واظبتم  أن  لصلواتكم  يستجيب  الرب  أن 

والصلوات أمام الرب{ )يهو 4 : 12(. 
الصوم الجامعى ىف قوته رأيناه ىف صوم وتوبة أهل نينوى 

)يو10-5:3(. 
والصالة  بالصوم  تقووا  القديسني  الله  رجال  أن  كام 
فصام دانيال والفتية الثالثة القديسني وكشف الله أرساره 
السيد  الله  إىل  }فوجهت وجهي  والصالة  بالصوم  لدانيال 
)دا  والرماد{  واملسح  بالصوم  والترضعات  بالصالة  طالبا 

 .)3 : 9
لبايس  كان  مرضهم  ففي  انا  }اما  وصام  داود  كامصىل 
مسحا أذللت بالصوم نفيس وصاليت اىل حضني ترجع )مز 
35 : 13(. وهكذا يطلب الله منا ىف كل زمان أن نتسلح 
}ولكن اآلن يقول الرب ارجعوا  بالصوم والصالة والتوبة 
إيل بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح { )يؤ2 : 12(. 

يبني  ليك    .... بالصوم  خدمته  املسيح  السيد  بدء   +
العامة  خدمته  بدأ  فقد  الصوم  أهمية  املسيح  السيد  لنا 
بعد العامد باالختالء والصوم مع الصالة ملدة أربعني يوماً 
}ثم اصعد يسوع اىل الربية من الروح ليجرب من ابليس. 
فبعدما صام اربعني نهارا واربعني ليلة جاع اخريا. فتقدم 
الله فقل ان تصري هذه  ابن  اليه املجرب وقالله ان كنت 
وحده  بالخبز  ليس  مكتوب  وقال  فاجاب  خبزا.  الحجارة 
)مت  الله{  فم  من  تخرج  كلمة  بكل  بل  االنسان  يحيا 

 .)4-1:4
الصوم يعطينا القدرةعىل االنتصار عىل تجارب الشيطان 
صوم  عن  املسيح  السيد  سالوا  وعندما  مشورته.  ورفض 
للسامء  بعد صعوده  الصوم  بوجوب  أجاب  قائال  تالميذه 
يِسيِّنَي يَُصوُموَن فََجاُءوا َوقَالُوا  } َوكَاَن تاَلَِميُذ يُوَحنَّا َوالَْفرِّ
تاَلَِميُذَك  ا  َوأَمَّ يِسيِّنَي  َوالَْفرِّ يُوَحنَّا  تاَلَِميُذ  لَُه: »لاَِمَذا يَُصوُم 
بَُنو  يَْستَِطيُع  »َهْل  يَُسوُع:  لَُهْم  فََقاَل  فاَلَيَُصوُموَن؟«. 
الَْعِريُس  َداَم  َما  َمَعُهْم؟  َوالَْعِريُس  يَُصوُموا  أَْن  الُْعْرِس 
ِحنَي  أَيَّاٌم  َستَأيِْت  َولَِكْن  يَُصوُموا.  أَْن  الَيَْستَِطيُعوَن  َمَعُهْم 
يُْرفَُع الَْعِريُس َعْنُهْم فَِحيَنِئٍذ يَُصوُموَن يِف تِلَْك األَيَّاِم.{ )مر 

.)20-18:2
بعد  الرسل  بصوم  املعروف  الصوم  الرسل  صام  ولقد 

الطعام  عن  االمتناع  والمجرد  نباىت  باخر  حيواين  طعام 

لفرتة من الزمن ثم نأكل ما لذ وطاب بل يجب أن يكون 

صومنا فرصة للنمو الروحى وضبط النفس وتقوية اإلرادة 

وحرارة الروح . 

نشبع ىف الصوم بالصالة ونتوب ونتخلص من الضعفات 

والخطايا ونلتصق بالله وكلامته القوية والفعالة والقادرة 

تشعل  التى  الروحية  الوسائط  وبكل  ارواحنا  أشباع  عىل 

لنا كنوزاً ىف السامء  بأن نكنز  القلب ونهتم  الله ىف  محبة 

بالعطاء للمحتاجني والفقراء والصالة من أجل املتضايقني 

القلب  نقاوة  عىل  والعمل  والضعفاء  املحتاجني  وخدمة 

وقداسته و طوىب النقياء القلب النهم يعاينون الله .

ابائنا  اخترب  اآلباء وأقوالهم....  لقد  + الصوم ىف حياة 
القديسني الصوم وفائدته ومارسوه مبحبة وبالصوم سمت 

فيه  وقالوا  أرواحهم  وقويت  نفوسهم  وتهذبت  أرواحهم 

الكثري حسب خربتهم. الصوم عند اآلباء هو صوم الجسد 

عن الطعام وصوم اللسان عن الكالم البطال وصوم القلب 

اسحق  مار  قال  كام  الخطايا  من  ونقاوته  الشهوات  عن 

)الذي يصوم عن الغذاء وال يصوم قلبه عن الحنق والحقد 
اللسان  صوم  ألن  باطل  فصومه  باألباطيل  ينطق  ولسانه 

أخري من صوم الفم وصوم القلب أخري من االثنني(. 

وقال القديس مكسيموس )من غلب الحنجرة 
جهة  من  أفكاره  حدثته  شيخ  األوجاع(  كل  غلب  فقد 

الصوم قائلة )كل اليوم وتنسك غدا فقال لن أفعل ذلك. 

لكني أصوم اليوم وتتم ارادة الله غدا. 

ويقول القديس باسيليوس الكبير )أن الصوم 
وإمساك  اللسان  ضبط  أعني  الرذائل  سجن  هو  الحقيقى 

عىل  القدرة  أن  ونجد  الدنسة(.  الشهوات  وقهر  الغضب 

لتلميذه  أولوجيوس  األنبا  قال  فقد  بالتدريج  تأيت  الصوم 

)يا بنى عود نفسك أضعاف بطنك بالصوم شيئا فشيئا ألن 
ومتأله  مترنه  ما  فبقدر  فارغا  زقا  تشبه  أمنا  اإلنسان  بطن 

تزداد سعته كذلك األحشاء التى تحىش باألطعمة الكثرية 

إن أنت جعلت فيها قليال ضاقت وصارت ال تطلب منك 

اال القليل(.

 الصوم عند اآلباء هو الحصن الذي نحتمى يف هو الصالة 
هي السالح )حصن اإلنسان الروحي هو الصوم وسالحه 

هو الصالة فمن ليس له صوم دائم فال يوجد حصن مينع 

عنه العدو ومن ليست له صالة نقية فليس له سالح يقاتل 

بهاألعداء(. 

الصوم انتصار عىل أوجاع الجسد الروحية، قال القديس 

يوحنا القصري )إذا أراد ملك أن يأخذ مدينة األعداء فقبل 

يذلون  وبذلك  والطعام  الرشاب  عنهم  يقطع  شئ  كل 

ويخضعون له هكذا أوجاع الجسد إذ ضيق اإلنسان عىل 

نفسه بالجوع والعطش ازاءها فإنها تضعف(. 

القصد اإللهي من الصوم هو الجهاد املستمر بإميان ضد 

الذات وإغراءات العامل والجسد حتى نصل إىل نقاوة القلب 

التى بها نعاين الله ونشبع به .

اختيار  عند  أيضا  وصاموا  عليهم   القدس  الروح  حلول 
الخدام و رسامتهم)أع 27:14، 3:13(.

+ الصوم قوة ننترص بها ىف الحروب الروحية... بالصوم 
أكد  ما  وهذا  ابليس  عىل  ننترص  أن  نستطيع  والصالة 
أرواح  عليه  بشاب  اليه  اتوا  عندما  املسيح  السيد  عليه 
السيد  وشفاه  يخرجوها  أن  التالميذ  يستطيع  ومل  نجسة 
املسيح وعندما سأله التالميذ ملاذا مل نقدر نحن أن نخرج 
الشياطني؟ }وملا دخل بيتا سأله تالميذه عىل انفراد ملاذا مل 
نقدر نحن ان نخرجه. فقال لهم هذا الجنس ال ميكن ان 

يخرج بيشء اال بالصالة والصوم{ )مر 29-28:9(. 
وما سمعنا عن أحد من القديسني أنترص ىف حروبه عيل 
إبليس إال وكان الصوم والصالة من األسلحة الروحية التي 

أنترصبها وتغلب عىل حيل الشيطان.

يصومها  التى  هى  الجامعية...  الكنسية  األصوام   +  
املؤمنني حسب طقس كل كنيسة، لقد صام املسيح لنتعلم 
عام  املقدسة كل  االربعني  نصوم  لهذا  ونتبع خطواته  من 
مع صوم أسبوع اآلالم ونصوم يومي األربعاء والجمعة من 
ايام االسبوع ماعدا ىف أيام الخامسني املقدسة منذ العرص 

الرسوىل. 
الكلمة  الله  الستقبال  استعدادا  امليالد  صوم  نصوم  كام 
املتجسد كام صام موىس النبى قدميا أربعني يوما ليستقبل 
بصوم  لدينا  املعروف  الصوم  إىل  باإلضافة  العهد.  لوحى 

العذراء .

+ اهتامم السيد املسيح بروحانية الصوم... اهتم السيد 
املسيح بروحانية الصوم والعبادة وبالبعد عن املظهرية يف 

الصوم والصالة والصدقة بصفة عامة )مت 18-16:6(. 
والصوم ليك يكون مقبوال يجب أن يكون مقرونا بالتوبة 

والتواضع واملصالحة مع عمل الخري)اش 12-1:58(.
الصوم فرتة يقل فيها شغب الجسد وتتقوى الروح وهو 
القلب  وفحص  والتأمل  العمق  حياة  إىل  للدخول  فرصة 

والضمري والنفس. 
ويف الصوم تصفو النفس ويتلقى القلب ونتوب ونرجع 
اىل الله. فلنحرص اذاً أن يكون صومنا ليس مجرد استبدال 

مفهوم الصوم وأهميته الروحية

بقلم الراهب القمص 

أفرايم األنبا بيشوى
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للمسيح  كعروس  نفس  لكل  موجهة  دعوة  هو  الصوم 
الختبار وتذوق املحبة التي تربطها بالرب يسوع كعريس لها 

فالصوم يهيئ اإلنسان نفساً وجسداً لالتصال بالله
إننا بدون جهاد من ناحيتنا لن نتقابل مع املسيح، والصوم 
القلب  لنقاوة  يؤهلنا  الذي  الجهاد  هذا  صور  إحدى  هو 
وإذالل النفس الحيوانية فتموت وتصلب الشهوات وعندئٍذ 

نعاين الله »طوىب ألنقياء القلب ألنهم يعاينون الله« 

الصوم والتوبة: 
ليس الصوم هو امتناع عن بعض األطعمة ولكن هو دعوة 
للتوبة والتذلل واالنسحاق. فقد كان يف العهد القديم لبس 
املسوح والتذلل والبكاء وطلب مراحم الله هو من عالمات 
الصوم كام حدث مع أهل نينوى حينام صاموا وتابوا فقبلهم 

الله
وعينك  يدك  فصوم  نظيفاً  صومك  يكون  أن  أردت  فإن 

وأذنك ولسانك من كل أمٍر قبيح يُغضب الله
بالدينونة  الناس  تأكل لحوم  بالخبز وامللح وأنت  ال تصم 
( وأنت متسخ  ) نظيفاً  أنا صائم صوماً  تقل  واملذمة.. ال 
بكل الذنوب.. أن كثرياً من األصوام الله يرفضها ألنها مل تكن 

مقرونة بالتوبة واالنسحاق كام قال عىل فم إشعياء النبي 
ُِّل  يَُقولُوَن: لِاَمَذا ُصْمَنا َولَْم تَْنظُْر، لَْسُتْم تَُصوُموَن يَْوًما يَُذلل
اإِلنَْساُن ِفيِه نَْفَسُه، يُْحِني كَاألََسلَِة َرأَْسُه، َويْْفُرُش تَْحَتُه ِمْسًحا 

َوَرَماًدا. إش58: 5-3
لذلك ال بد حينام نصوم أن نفتش عىل خطايانا وهفواتنا 
ونطلب من الله أن يكشفها لنا ونقدم عنها مع أصوامنا توبة 
صادقة ودموعاً وإنسحاقاً واعرتافاً وعهداً بعدم الرجوع إليها 

مرًة ثانية.

الصوم والجسد: 
الجسد  قدر  والسهر  والصالة  العبادة  يعطلنا عن  ال يشء 
يف  قلوبنا  إليه  تشتاق  مام  ويحرمنا  يعطلنا  ما  كثرياً  الذي 
الوجود يف حرضة الرب. كذلك كان الصوم تدريباً لخضوع 
يَْشَتِهي  الَْجَسَد  ))ألَنَّ  لله  الروح  وخضوع  للروح،  الجسد 
أََحُدُهاَم  يَُقاِوُم  َوهَذاِن  الَْجَسِد،  ِضدَّ  وُح  َوالرُّ وحِ  الرُّ ِضدَّ 
وحِ  اآلَخَر، َحتَّى تَْفَعلُوَن َما الَ تُِريُدوَن.  َولِكْن إَِذا انَْقْدتُْم ِبالرُّ

َفلَْسُتْم تَْحَت النَّاُموِس.  غل 5: 18-17  .. 
يف الصوم نتحلل من رباطات الجسد واالستعباد لشهواته 
فتكون القيادة للروح فُتثمر ثـمراً روحياً. إن العدو يهاجم 
البطن  امتالء  طريق  عن  الحياة  مخارج  منه  الذي  القلب 

ولذلك قال رب املجد للذين امتألت بطونهم
الَْحقَّ الَْحقَّ أَُقوُل لَكُْم: أَنُْتْم تَطْلُُبونَِني لَْيَس ألَنَّكُْم َرأَيُْتْم 
آيَاٍت، بَْل ألَنَّكُْم أَكَلُْتْم ِمَن الُْخْبِز َفَشِبْعُتْم.  اِْعَملُوا الَ لِلطََّعاِم 
الَْبائِِد، بَْل لِلطََّعاِم الَْباِقي لِلَْحَياِة األَبَِديَِّة الَِّذي يُْعِطيكُُم ابُْن 

اإِلنَْساِن، ألَنَّ هَذا اللُه اآلُب َقْد َخَتَمُه«.   يو   6: 26- 27
فالصوم هو إحدى الوسائط الروحية التي توصلنا إىل صلب 
الجسد مع األهواء والشهوات َولِكنَّ الَِّذيَن ُهْم لِلَْمِسيحِ َقْد 
َهَواِت.  غل 24:5. لنحيا ال  َوالشَّ َمَع األَْهَواِء  الَْجَسَد  َصلَُبوا 
ألنفسنا بل للذي ُصلب من أجلنا » فأحيا ال أنا بل املسيح 
حينام  فينا  يحيا  املسيح  أن  الصوم  هدف  لهذا  يفَّ«.  يحيا 
نسعى بالروح فال نكمل شهوة الجسد. قال أحد القديسني 
» إن كنت عاهدت املسيح أن تسلك الطريق الضيق فضيق 
يسري  أن  يستحيل  الواسع  العريض  البطن  ألن  أوالً،  بطنك 
خالفت  فقد  بطنك  اتسعت  فإذا  الضيقة.  الرب  طريق  يف 

عهودك«.

هو  إمنا  علينا  موضوعاً  فرضاً  أو  رضورة  ليس  هو   +
احتياج الزم وال غنى لنا عنه قط.

+ هو ليس موضوعاً للتكفري عن الذنوب والخطايا بقدر 
ما هو إعداد للنفس لالتصال بخالقها والوجود يف حرضته.

تاج  املعركة،  بداية  هو  الفضائل،  كل  يتقدم  الصوم   +
نبع  الصالة،  أبو  العفة،  حفظ  البتولية،  جامل  النرصانية، 

الهدوء، معلم السكوت، بشري الخريات.

+ مبجرد أن يبدأ اإلنسان بالصوم يتشوق العقل لعرشة الله.
بعض التداريب أثن�اء الصوم:

تناول  عن  إنقطاع  فرتة  وجود  من  الصيام  يف  البُد   +
األطعمة وبدون فرتة اإلنقطاع هذه ال يصح اعتبار الصوم 
عن  امتناع  أنه  يقال  أن  ميكن  وإمنا  الروحي  مبعناه  صوماً 
بعض األطعمة فحسب. ونحن نويص بأن تكون هذه الفرتة 
يعرف حالة كل صائم  الذي  االعرتاف،  محددة مبعرفة أب 

ومدى مقدرته الروحية والجسدية.

+ البُد مع الصوم من مامرسات روحية أخرى مفيدة مثل:
1/ التناول من األرسار املقدسة.

2/ زيادة القرأة يف الكتاب املقدس صباحاً ومساً.
السواعي  صلوات  وخاصة  الصلوات  زيادة   /3

)األجبية(.
اليوم  الكثري يف  األطعمة  تناول  اإلفراط يف  من  + نحذر 
السابق لبدء الصوم أو يف يوم العيد ) اإلفطار ( ألن ذلك 
يدل عىل اهتاممنا ببطوننا وإشباع شهوات أجسادنا وليس 

هذا هو األسلوب الروحي الستقبال الصوم أو العيد.

+ أثناء الصوم هناك بعضاً من الناس يتحايلون عىل الطعام 
ولكن  واملأكوالت.  الحلوى  من  كثرية  أنواع  بعمل  الصيامي 
نود أن نشري إىل أن الصوم هو زهد وأن شهوة األكل تحرمنا 
من بركة الصوم. والبُد أن يظل الصوم صوماً. وزهداً اختيارياً.

ُس اإِلنَْساَن، بَْل َما يَْخُرُج ِمَن  + لَْيَس َما يَْدُخُل الَْفَم يَُنجِّ
ُس اإِلنَْساَن.  مت 11:15 الَْفِم هَذا يَُنجِّ

التخلص من  النفس عىل  تدريب  الصوم  أثناء  يلزم  لذلك 
سفاهة  وكالم  وشتيمة  وحلفان  كذب  من  اللسان  أخطاء 
وهزل ومسك سرية الناس وذنوبهم، وذلك حتى نأخذ بركة 

الصوم يف حياتنا.

مثل  املكيفات  من  التخلص  عىل  للتدريب  فرصة  الصوم   +
السجاير والشاي والقهوة وخالفه حيث أنه يجب أن يكون اإلنسان 
من  التحرر  يف  رغبتنا  نعلن  أن  ومجرد  األمور  هذه  مثل  من  حراً 
علينا  أي يشء  يتسلط  ال  حتى  الرب  نعمة  ستسندنا  القيود  هذه 

ٌء. 1 كو 12:6  ))كُلُّ األَْشَياِء تَِحلُّ ِل، لِكْن الَ يََتَسلَُّط َعَلَّ يَشْ
مامرسة  قدر  وعىل  بعيد...  ينتهي  أن  البُد  صوم  وكل 
الصوم باملفهوم الروحي، من توبة وترويض للجسد، وصالة 
يف  السامئيني  مع  روحي  نصيب  لنا  يكون  عندئٍذ  ورحمة، 
االحتفال بالعيد. ليس عىل املستوى املادي من أكل ورشب 
إذ  ومحن  الروحي.  املستوى  عىل  ولكن  وزيارات.  ولباس 
نصوم صوماً روحياً نؤهل مع املجوس للسجود ملولود بيت 
الرب  مبيالد  الخالص  بشارة  الستقبال  الرعاة  ومع  لحم، 
ْعِب:  كُْم ِبَفَرحٍ َعِظيٍم يَكُوُن لَِجِميعِ الشَّ ُ يسوع ))َها أَنَا أُبَرشِّ
  . بُّ أَنَُّه ُولَِد لَكُُم الَْيْوَم يِف َمِديَنِة َداُوَد ُمَخلٌِّص ُهَو الَْمِسيُح الرَّ
الذي  بعامنوئيل  االحتفال  صومنا،  هو  هذا   11-10  :2 لو 

تفسريُه »الله معنا«. 

الصوم والصالة: 
الصوم البُد أن يقرتن بالصالة وإال أصبح عقاباً جسدياً ال 
يتحقق الهدف منه. فحينام ينحط الجسد باألصوام واإلماتة 
الله  يف  ُحباً  القلب  ويهيم  بالصالة  روحياً  النفس  تتشدد 

ويتشوق العقل لعرشة الله.
ولقد أعطانا السيد املسيح رس النرصة عىل الشياطني ومحاربتهم 
ْوِم(.   الَِة َوالصَّ ٍء إِالَّ ِبالصَّ قائالً )هَذا الِْجْنُس الَ مُيِْكُن أَْن يَْخُرَج ِبَشْ
مر 29:9  وهذا هو ما فعله الرب يسوع ال من أجل نفسه بل من 

أجلنا صام وصىل ليك نسلك كام سلك ذاك.
فإذا شبهنا الصوم بجمر النار، فالصالة هي اللبان. وال نفع 
رائحة  عبيق  فإن  واتحدا  اجتمعا  إذا  أما  مبفرده،  ألحدهام 

بخورهام يفوح جلياً.

 الصوم والرحمة: 
يف خطاب العرش اإللهي أورد السيد املسيح هذا القانون 
فالرحمة   .7:5 مت  يُْرَحُموَن(.  ألَنَُّهْم  َحاَمِء،  لِلرُّ )طُوىَب 
أن  الصائم  عىل  يجب  التي  املامرسات  إحدى  بالفقراء 
ويعني  القلب  يلني  الصوم  ألن  ذلك  صومه.  أثناء  ميارسها 
تتعاطف  وعندئٍذ  ورحمًة  وحناناً  حباً  فيمتلئ  نقاوته  عىل 
القلوب وتتجرد من محبة الذات فيعطى املؤمن من عطايا 
رغيفاً  الفقر. إن  تجربة  عنه  فيخفف  احتياج  له  ملن  الرب 
واحداً من الخبز يعطينا فرصة للتقابل مع الجوعان الحامل 
النَّاَر  يُطِْفُئ  ))الْاَمُء  اليوم   لشخص املسيح فرنحم يف ذلك 

ُر الَْخطَايَا((.  يشوع  33:3   َدَقُة تُكَفِّ الُْملَْتِهَبَة، َوالصَّ

بعض أقوال اآلباء في الصوم:
+ ليس الصوم حرماناً من بعض األطعمة وإمنا هو زهد 

اختياري عنها.

+ هو ليس إذالل للجسد وإمنا هو إنعاش للروح.
+ هو ليس كبتاً لشهوة الطعام بل هو تخلية إرادية عن 

هذه الشهوة لإلعالء بها نحو حب الله.

الدليل األرثوذكسي المرسوم
وم وم الروحي للصَّ

ُ
في المفه

بقلم رئيس التحرير الراهب القس 

غبريال األورشليمى
األراضى المقدسة
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تعريف اآلبار وأ نواعها
عن  عبارة  والِبئرْ  وآبار.  جمعها؛أبرُْؤٌر،  ِبئرْ  كلمة 
أوالً:  نوعان،  واآلبار  األرض.  باطن  فتحة عميقة يف 
إنها  الرَّشح، وقيل  مياه  آبار طبيعيَّة: وهي حفرتها 
هناك  وأيًضا  األرض.  تحت  مايّئ  مجًرى  إىل  تنتهي 
ِمنرْها  ُر  يَتََفجَّ َرٌة  ُحفرْ عن  عبارة  وهي  ارترَْواِزيَّة  آبار 
، أي َحَسَب َمبرَْدإِ  اِخِلِّ ِط الدَّ غرْ ِة الضَّ ِبُقوَّ املاُء ُمنرَْدِفعاً 
صناعية  أو  برشية  آبار  ثانيًا  تَطرْرقَِة.  الرُْمسرْ ِعيَِة  األورْ
للوصول  االنسان  يحفرها  عميقة  فتحة  عن  عبارة 
املاء  وآبار  سائل.  منها  ليستخرج  األرض  جوف  إىل 
هي األكرث شيوًعا كام أن آبار النفط والغاز الطبيعي 
أيًضا شائعة. وتستخدم رشكات التعدين أيًضا اآلبار 
حيث  األرض،  أعامق  من  والكربيت  األمالح  إلزالة 
تضخ بخاًرا إىل أسفل أو ماًء ساخًنا إلزالة هذه املواد.

 
وَب جغرافًيا   

ُ
ر َيْعق

ْ
موقع ِبئ

ُقوَب يف منطقة بالطة البلد وبالتحديد  يقع بئ يَعرْ
عىل أطراف مدينة نابلس،أي يف الطريق املوصل من 
مدينة أورشليم إىل الجليل. وكام ورد بالكتاب املقدس 
يف فم الوادي بقرب »أَِب َشِكيَم ِبِئَِة قَِسيطٍَة.« )تك 
معناها  العربية  يف  »َشِكيَم«  وكلمة   .)19  :33
»سهم« أو »نصيب«.ويف ذات املنطقة التي دفنت 
ِمنرْ  ائِيَل  َ إِسرْ بَُنو  َعَدَها  أَصرْ الَِّتي  يُوُسَف  فيهاِ«ِعظَاُم 
َ َدفَُنوَها يِف َشِكيَم..« )يش24:32(. ومنطقة  ِمصرْ
البئ عىل بعد ميل ونصف إىل الجنوب الرشقي من 
الجنوب  الجبل  عند سفح جبل جرزيم وهو  نابلس 
التي تقع بني  املدينة  »شكيم«. هذه  نابلس  ملدينة 
جبلني، الجبل الجنوب جبل جرزيم الذي يرتفع عن 
سطح البحر 885 مرتاً والجبل الشاميل، جبل عيبال 
وجبل  مرتاً.  البحر940  سطح  عن  يرتفع  الذي 
جرزيم مقدس عند السامريني فيحمل اسامً آخر هو 
أعطى  حيث  سيناء،  طور  بجبل  تيمنا  الطور،  جبل 
الرب الوصايا العرشة لشعب اسائيل بعد الخروج 
املسافة  منتصف  يف  جرزيم  جبل  مص.ويقع  من 
بني البحر األبيض املتوسط والبحر امليت. وأيًضا إىل 
الرشق من هذا الجبل الذي يقدسه السامريون يقع 
الجبل  هذا  مكان  تحديد  يتم  روجيب.وليك  سهل 
املقدس والجبل املقابل عيبال اللذين يحتضنا شكيم 
عن  املقدس  الكتاب  يف  وصف  ورد  »نابلس«وقد 
ُض الَِّتي أَنرْتُمرْ َعاِبُروَن  هذه البقعة ذكر قائالً: »بَلرْ األَررْ
ُض ِجبَال َوِبَقاٍع. ِمنرْ َمطَِر  إِلَيرَْها ليَِكرْ َترْتَلُِكوَها، ِهَي أَررْ
تَِني ِبَها الرَّبُّ إِلُهَك. َعيرَْنا  ٌض يَعرْ ُب َماًء. أَررْ َ اَمِء ترَشرْ السَّ
َنِة إىَِل آِخِرَها.«  ِل السَّ أَوَّ الرَّبِّ إِلِهَك َعلَيرَْها َداِئًا ِمنرْ 

)تث 11: 11- 12(. 

البئين  وجود  مع  البئ  تلك  حفر  سبب  عن  املرء 
الغزيرين »َعنيَّ عسكر وبالتا« ولكن يجب أن نتذكر 
أن يف الرشق كانت مثة قوانني صارمة تحكم موضوع 
كبرية.  قطعان  عند وجود  وبخاصة  املياه،  استخدام 
فلعل رشاء األرض مل يتح ليعقوب كميات املياه التي 
يحتاج إليها، فكان من املحتمل حدوث منازعات بني 
ُقوُب قد حفر  رعاة القطعان، فيحتمل، لذلك، أن يَعرْ
واستقالله.  بحريته  يحتفظ  وليك  للسالم  طلبًا  البئ 
الوقت كان كل من  السائد يف ذلك  للقوانني  وطبًقا 
ميتلك قطعة أرض كبرية ولديه القدرة عىل حفر ِبئرْ 
فيسمح له، وأيًضا كان البائع يضع رشط حفر البئ.   
وهي  السامرية  بِبئرْ  أيًضا  ُقوب  يَعرْ ِبئرْ  وتعرف 
تكلم  بجانبها عندما  املسيح  التي جلس يسوع  البئ 
قائال:  يوحنا  بإنجيل  ورد  كام  السامرية  املرأة  مع 
الرَْجلِيِل.  إىَِل  أَيرًْضا  َوَمَض  الرْيَُهوِديََّة  »تََرَك  يسوع  أن 
اِمَرَة. فَأََت إىَِل َمِديَنٍة ِمَن  تَاَز السَّ َوكَاَن الَ بُدَّ لَُه أَنرْ يَجرْ
يرَْعِة الَِّتي َوَهبََها  ِب الضَّ اِمَرِة يَُقاُل لََها ُسوَخاُر، ِبُقررْ السَّ
ُقوَب. فَِإذرْ  ُ يَعرْ ُقوُب لِيُوُسَف ابرِْنِه. َوكَانَترْ ُهَناَك ِبئرْ يَعرْ
َعىَل  هَكَذا  َجلََس  َفِر،  السَّ ِمَن  تَِعَب  قَدرْ  يَُسوُع  كَاَن 
اِدَسِة.« )يو 4: 6-3(. اَعِة السَّ َو السَّ ِ، َوكَاَن نَحرْ الرِْبئرْ

وَب ولقاء السيد 
ُ

ر َيْعق
ْ

ِبئ
المسيح بالسامرية 

أطلقت  ُقوَب  يَعرْ ِبئرْ  عند  اللقاء  هذا  ولقيمة 
الكنيسة القبطية عىل األحد الرابع من الصوم الكبري 
اسم »أحد السامرية«؛حيث كان يسوع يف طريقه إىل 
الجليل فالبد أن يجتاز السامرة فأت إىل سوخار، فإذا 
كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا عىل البئ، 
»فََجاَءِت  السادسة)12ظهًرا(.  الساعة  نحو  وكان 
يَُسوُع:  لََها  َماًء،فََقاَل  تَِقَي  لِتَسرْ اِمَرِة  السَّ ِمَن  َرأٌَة  امرْ
اِمِريَُّة:  السَّ أَُة  الرَْمررْ لَُه  َب«..فََقالَترْ  َ ألرَشرْ ِطيِني  »أَعرْ
َرأٌَة  َب، َوأَنرَْت يَُهوِديٌّ َوأَنَا امرْ َ »كَيرَْف تَطرْلُُب ِمنِّي لِترَشرْ
اِمِريِّنَي.أََجاَب  السَّ يَُعاِملُوَن  الَ  الرْيَُهوَد  ألَنَّ  َساِمِريٌَّة؟« 
لَِمنَي َعِطيََّة اللِه، َوَمنرْ  يَُسوُع َوقَاَل لَهاَ: »لَورْ كُنرِْت تَعرْ
َب، لَطَلَبرِْت أَنرِْت ِمنرُْه  َ ِطيِني ألرَشرْ ُهَو الَِّذي يَُقوُل لَِك أَعرْ
َدلرَْو  َسيُِّد،الَ  أَُة:»يَا  الرَْمررْ لَُه  َحيًّا«. قَالَترْ  َماًء  فَأَعرْطَاِك 
أَلََعلََّك  ؟  الرَْحيُّ الرْاَمُء  لََك  أَيرَْن  َعِميَقٌة.فَِمنرْ   ُ َوالرِْبئرْ لََك 
َب  َ،َورَشِ الرِْبئرْ أَعرْطَانَا  ُقوَب،الَِّذي  يَعرْ أَِبيَنا  ِمنرْ  أَعرْظَُم 
ِمنرَْها ُهَو َوبَُنوُه َوَمَواِشيِه؟«  أََجاَب يَُسوُع َوقَاَل لَهاَ: 
طَُش أَيرًْضا. َولِكنرْ  ُب ِمنرْ هَذا الرْاَمِء يَعرْ َ »كُلُّ َمنرْ يرَشرْ
طََش  يَعرْ فَلَنرْ  أَنَا  ِطيِه  أُعرْ الَِّذي  الرْاَمِء  ِمَن  ُب  َ يرَشرْ َمنرْ 
ِطيِه يَِصرُي ِفيِه يَنرْبُوَع َماٍء  إىَِل األَبَِد، بَِل الرْاَمُء الَِّذي أُعرْ
َسيُِّد  »يَا  أَُة:  الرَْمررْ لَُه  قَالَترْ  أَبَِديٍَّة«.  َحيَاٍة  إىَِل  يَنرْبَُع 
ُهَنا  إىَِل  آِتَ  َوالَ  أَعرْطََش  الَ  ليَِكرْ  الرْاَمَء،  هَذا  أَعرِْطِني 
َجِك  َزورْ َوادرِْعي  يَُسوُع: »اذرَْهِبي  لََها  قَاَل  تَِقَي«.  ألَسرْ
يِل  : »لَيرَْس  َوقَالترْ أَُة  الرَْمررْ هُهَنا«.أََجابَِت  إىَِل  َوتََعايَلرْ 
ٌج،  ٌج«. قَاَل لََها يَُسوُع: »َحَسًنا قُلرِْت: لَيرَْس يِل َزورْ َزورْ
َواٍج، َوالَِّذي لَِك اآلَن لَيرَْس ُهَو  َسُة أَزرْ ألَنَُّه كَاَن لَِك َخمرْ
أَُة: »يَا  الرَْمررْ لَُه  ِق«. قَالَترْ  درْ ِبالصِّ قُلرِْت  َجِك. هَذا  َزورْ
الرَْجبَِل،  هَذا  يِف  َسَجُدوا  آبَاُؤنَا   ! نَِبيٌّ أَنََّك  أََرى  َسيُِّد، 
يَنرْبَِغي  الَِّذي  ِضَع  الرَْمورْ َوأَنرْتُمرْ تَُقولُوَن إِنَّ يِف أُوُرَشلِيَم 
ِقيِني  َرأَُة، َصدِّ َجَد ِفيِه«.قَاَل لََها يَُسوُع: »يَا امرْ أَنرْ يُسرْ
أُوُرَشلِيَم  يِف  َوالَ  الرَْجبَِل،  هَذا  يِف  الَ  َساَعٌة،  تَأرِْت  أَنَُّه 
لَُموَن،  تَعرْ تُمرْ  لَسرْ لاَِم  ُجُدوَن  تَسرْ أَنرْتُمرْ  لآِلِب.  ُجُدوَن  تَسرْ
ِمَن  ُهَو  الرَْخالََص  .ألَنَّ  لَُم  نَعرْ لاَِم  ُجُد  فََنسرْ ُن  نَحرْ ا  أَمَّ
اِجُدوَن  الرْيَُهوِد. َولِكنرْ تَأرِْت َساَعٌة، َوِهَي اآلَن،ِحنَي السَّ
، ألَنَّ اآلَب  وِح َوالرَْحقِّ ُجُدوَن لآِلِب ِبالرُّ الرَْحِقيِقيُّوَن يَسرْ
اِجِديَن لَُه. اَللُه ُروٌح. َوالَِّذيَن  طَالٌِب ِمثرَْل هُؤالَِء السَّ
ُجُدوا«.  يَسرْ أَنرْ  يَنرْبَِغي  َوالرَْحقِّ  وِح  فَِبالرُّ لَُه  ُجُدوَن  يَسرْ
لَُه  يَُقاُل  الَِّذي  َمِسيَّا،  أَنَّ  لَُم  أَعرْ أَُة: »أَنَا  الرَْمررْ لَُه  قَالَترْ 

وَب طبوغرافًيا
ُ

ر َيْعق
ْ

وصف ِبئ
ُقوَب حائط قدميًا يبلغ طول الفسحة   يحيط بِبئرْ يَعرْ
وعرضها)151(  قدًما  نحو)192(  بها  املحيطة 
ويصل  قدمية.  أثار  توجد  الفسحة  هذه  ويف  قدًما. 
نحو  وقطرها  قدًما  نحو)75(  البئ  هذه  عمق 
طبقات  يف  البئ  هذه  حفرت  وربا  أقدام.  سبعة 
الحجر  من  قطاعات  تتخللها  الطمي،  رواسب  من 
البئ  وتبدو حوائط  القاع،  إيل  أن تصل  إيل  الجريي، 
بعض  ويعتقد  مبنية«.  »بطبقة  مبطنة  الداخل  من 
املاىض  يف  كان  عمقها  أن  البئ  زاروا  الذين  العلامء 
نحو)150( قدًما وأنها قد ارتفعت بسبب عوامل 
التعرية وحركة الرمال وأيًضا سقوط األحجار فيها. 
والحقيقة الجغرافية أن هذه البئ ال تستمد مياهها 
من أي عني، أو عن طريق اتصالها بأي مجرى مايئ 
والرشح،  األمطار  مياه  عىل  تعتمد  ولكنها  سطحي، 
وعليه فمن املحتمل أنها مل تتلئ مطلًقا باملاء حتى 
عميقة«.  »البري  السامرية  املرأة  وتقول  الحافة. 
البري  مياه  يستعذبون  الحاليني  نابلس  وسكان 
الثقيلة  املجاورة  الينابيع  باملقابلة مع مياه  الخفيفة 
أو »العرسة« وتظل املياه بالبري حتى نهاية مايو، ثم 
تنضب إيل أن يأت موسم األمطار التايل، ولذلك فإن 
مياهها تختلف عن »املياه الحية« يف الينابيع الدائة. 
وقد وجد يف عام)1881م( حجر لعله كان الغطاء 
األصل للبري ويصل قطر الفتحة يف هذا الحجر)13( 
كان  التي  الحبال  أحداثتها  ثلم  جوانبه  ويف  بوصة، 

يرفع بها املاء من البئ.    
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المسميات اليت أ

ِبئرْ  منها  مسميات  عدة  الِبئرْ  عىل  أطلق  وقد 
ُقوَب ابن إسحاق/إسحق ورفقة  ُقوَب نسبة إىل يَعرْ يَعرْ
ُسكُّوَت،  إىَِل  تََحَل  فَاررْ ُقوُب  يَعرْ ا  َوأَمَّ ِعيُسو.«  وتوأم 
لِذلَِك  ِمظاَلٍَّت.  لَِمَواِشيِه  َوَصَنَع  بَيرْتًا،  ِسِه  لَِنفرْ َوبََنى 
َسالاًِم  ُقوُب  يَعرْ أََت  ثُمَّ  »ُسكُّوَت«.  الرَْمَكاِن  َم  اسرْ َدَعا 
ِض كَنرَْعاَن، ِحنَي َجاَء ِمنرْ  إىَِل َمِديَنِة َشِكيَم الَِّتي يِف أَررْ
ِل  اِن أََراَم. َونََزَل أََماَم الرَْمِديَنِة. َوابرْتَاَع ِقطرَْعَة الرَْحقرْ فَدَّ
الَِّتي نََصَب ِفيَها َخيرَْمتَُه ِمنرْ يَِد بَِني َحُموَر أَِب َشِكيَم 
إِلَه  »إِيَل  َوَدَعاُه  بًَحا  َمذرْ ُهَناَك  َوأَقَاَم  قَِسيطٍَة.  ِبِئَِة 
ُقوُب  يَعرْ أن  33: 17-20(. كام  ائِيَل«.« )تك  َ إِسرْ
يوحنا  إنجيل  أشار  كام  الِبئرْ  هذه  ُحِفَر  الذي   هو 
 ،َ الرِْبئرْ أَعرْطَانَا  الَِّذي  ُقوَب،  يَعرْ أَِبيَنا  ِمنرْ  أَعرْظَُم  »أَلََعلََّك 
 .)12 )يو4:  َوَمَواِشيِه؟«  َوبَُنوُه  ُهَو  ِمنرَْها  َب  َورَشِ
وحًقا العهد القديم مل يذكر شيئًا عن ذلك. ويتساءل 

ٍء«. قَاَل  رِبُنَا ِبُكلِّ َشرْ الرَْمِسيُح، يَأرْت. فََمتَى َجاَء َذاَك يُخرْ
أَُة  الرَْمررْ ُهَو«.فرََتَكَِت  أُكَلُِّمِك  الَِّذي  »أَنَا  يَُسوُع:  لََها 
وا  لِلنَّاِس:»َهلُمُّ َوقَالَترْ  الرَْمِديَنِة  إىَِل  َوَمَضترْ  تََها  َجرَّ
ُهَو  هَذا  أَلََعلَّ  فََعلرُْت.  َما  كُلَّ  يِل  قَاَل  إِنرَْسانًا  انرْظُُروا 
الرب  أعلن  7-29(.وهنا   :4 )يو  الرَْمِسيُح؟«. 

يسوع للمرأة حقيقة عبادة الله بالروح والحق.

كنيسة بئر يعقوب في نابلس
والدة  هيالنة  امللكة  بنت  عام)330م(  ىف 
كنيسة  الكبري)272-337م(  قسطنطني  اإلمرباطور 
ُقوَب فوق البئ الذي حفره يعقوب بطول 43م،  ِبئرْ يَعرْ
الذي أجرى فيه يسوع  وعرض25م. يف ذات املكان 
اليهودية  من  سفره  أثناء  السامرية،  باملرأة  محادثته 
يُستخدم  كان  وربا  السامرة.  طريق  عن  الجليل  إىل 
يف  ذكرها  ورد  وقد  املسيحي.  التعميد  يف  البئ  هذا 
حيث  امليالدي  الرابع  القرن  القديس جريوم  كتابات 
خالل  األرجح  عىل  تدمري  تم  الكنيسة  هذه  أن  ذكر 
الثورات السامرية عام 484م أو 529م. ويف عهد 
أعاد  )484-565م(  األول  جستينيان  اإلمرباطور 
التاسع  القرن  أوائل  حتى  قائة  ظلت  وقد  بناؤها 
يف  نابلس  مدينى  الصليبيون  احتل  وعندما  امليالدي. 
)أغسطس 1099م( يف حالة ال يريث لها. وقد ورد 
البئ دون  الحديث عن  والحجاج  الرحالة  كتابات  يف 
ذكر الكنيسة. وقد ورد عدة إشارات تشري أن الكنيسة 
الثاين عرش امليالدي.ولكن  القرن  تم بناؤها يف أوائل 
الدين  صالح  انتصار  عقب  تدمريها  تم  ما  سعان 
عىل الصليبيني يف معركة حطني عام)1187م(. ففي 
بئ  موندرل«  زار«هرني  عندما  مارس)1697م( 
يعقوب كتب أن عمق املياه يف البئ بلغت 15 قدًما 
املنطقة  روبنسون«  »إدوارد  زار  كام  مرت(.   4.6(
ذكر  وقد  امليالدي،  عرش  التاسع  القرن  منتصف  يف 
البئ  فوق  الواقعة  القدمية«  الكنيسة  »بقايا  واصًفا 
إىل الجنوب الغرب بأنها »كتلة بال شكل من األنقاض، 
التي  الرمادية  الجرانيت  بينها شظايا من أعمدة  من 
ال تزال موجودة الحفاظ عىل طالءهم القديم«. وقد 
استمر املسيحيون املحليون يف تبجيل املوقع ألهميته 
حتى عندما كان بدون كنيسة. ويف عام)1860م(، 
حصلت بطريركية الروم األرثوذكس عىل منطقة البئ 
وتم بناء الكنيسة الجديدة واملكرسة باسم  للقديس 
فوتيني السامري عام )1893م( جنبًا إىل جنب مع 
دير صغري. وقد  دمر زلزال أريحا الذي حدث يف عام 
اإلسائيل  االحتالل  ومنذ  املبنى.  ذلك  )1927م( 
للضفة الغربية كانت منطقة بئ يعقوب موضع نزاع 
يف  )نوفمرب1979م(  واليهود.ويف  املسيحيني  بني 
وقت تصاعدت فيه التوترات يف الضفة الغربية، حيث 
تم العثور عىل حارس البئ، أرشمندريت فيلومينوس، 
املهاجم،  اعتقل  وقد  البئ.  يضم  سداب  داخل  ميتًا 
ثالث  بعد  أبيب،  تل  سكان  من  عقليًا  مختل  وهو 
سنوات واعرتف بالقتل وآخرين، با يف ذلك االعتداء 
نفيس  طبيب  بفأس  وقتل  الدير  يف  راهبة  عىل 
أعلنت  )2009م(  عام  يف  أبيب.  تل  يف  يهودي 
فيلومينوس  أن  األرثوذكس  للروم  القدس  بطريركية 
قّديًسا بعد ثالثني عاًما من وفاته. وقد تم ترميم بئ 
الحني، وهناك كنيسة جديدة عىل  يعقوب منذ ذلك 
املوجود  البئ  تضم  القدمية  الكنيسة  غرار تصميامت 

بداخلها، مع سداب عىل مستوى األدىن.

وَب!
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ذو  أم  مكتسب؟  اإلكتئاب  هل  البعض  يسأل  قد 
العنارص  توزيع  يف  اختالط  هو  أو  ورايث؟  مصدر 
الكيميائية يف الخاليا العصبية؟ أو هو ضغوط نفسية 

ناتجة من ضغوط الحياة؟
باألكرث يكون  العوامل ولكن  هو مجموعة من هذه 
اإلكتئاب نتيجة للتعرض لخربات شديدة وضغوط بيئية 
قوية تجعل الشخص يشعر باليأس والعجز عن ضبطها .
لقد كان هناك فكرا كنسيا قدميا كانوا يرون فيه 
بربنا  اإلميان  قلة  عيل  عالمة  و  خطية  اإلكتئاب  أن 
كبري  بشكل  الفكر  هذا  انتهي  قد  الله  نشكر  ولكن 
وايقنوا أن اإلكتئاب ليس عيبا يف الشخصية أو ضعف 

يف اإلميان بل انه مرض يحتاج إيل عالج. 
ولكن إذا كنت أنت شخصا روحاين ومرتبط بالله 
و الكنيسة فهذا شئ جيد وإيجايب ويساعدك بشكل 
والجانب  فالدين  اإلكتئاب.  من  عالجك  يف  كبري 
عيل  التغلب  يف  يساعدك  حيوى  جانب  الروحاين 
من  وتعيشه  تتضمنه  ما  خالل  من  وذلك  اإلكتئاب 

روحيات و عالقة حية قوية بالله.
لها معني  الشعور بوجود هدف و إن حياتك  ثم 
لتتعلم وتعمل وتنمو  وقيمة و أنك تحيا يف األرض 
وأن كل خطوة يف حياتك هي محدودة من قبل الله 

ضابط الكل وان تثق. 
أن كل األشياء تعمل معا للخري للذين يحبون الله، 

الذين هم مدعوون حسب قصده )رو28:8(
فالحياة الروحانية تساعدك يف اعطاء سياق لحياتك 
اآلخرين  ومع  نفسك  مع  اتصالك  خالل  من  فتنشأ 
تبحث عن  وانك  قيم شخصية  لديك  يكون  وبالتايل 

مغزي لحياتك.
فالروحانية ليس بالرضورة تكون مرتبطة بعقيده 
معينة أو عبادة معينة فهي بالنسبة للمؤمنني تأخذ 
والفضائل  والتأمل  والصالة  الدينية  العبادات  شكل 
أو  الطبيعة  تكون  قد  لآلخرين  وبالنسبة  واإلميان، 

املوسيقي أو الفن و غريها.
أن هذا املسار أوالطريق الروحاين يجعلك تكتشف 

وضوح  إىل  يؤدي  وهذا  نفسك  صفاء  عيل  قدرتك 
الهدف من الحياة بدرجة أكرب وأقامة عالقة شخصية 
مهاراتك  وتحسن  أفضل  بشكل  ونفسية  روحانية 
بذاتك  فتتصل  الضغوط  مع  للتعامل  النفسية 
الداخلية فتجد يف الصالة والتأمل واليقظة الروحية 

مالذ للراحة واالسرتخاء والسالم النفيس والقلبي.
اإلكتئاب  يأخذون  الذين  عن  متاما  يبعدنا  وهذا 
الديني  الستار  تحت  به  ويتسرتون  آخر  طريق  إىل 
ويدخلون  وصغرية  كبرية  كل  يف  األرواح  فيقحمون 
لهم  جاء  إذا  حتي  جملة..  كل  يف  واألعامل  السحر 
واحد مريض باإلكتئاب يقولون له أن هذا عمل أو 
روح محتاجني ان نطردها واملزيد من األفكار الغيبية 
والتي تقحم املريض يف إيحاءات تجعله يطور لديه 
غري  أفكار  إيل  وتأخذه  وانتقامية،  اضطهادية  أفكار 
منطقية وأوهام مرضية فيزداد املرض النفيس لديه 
يودع يف مستشفي  أن  النفيس  املريض  يحتاج  حتي 

لألمراض النفسية حتي نتمكن من عالجه. 

الدكتور  أمير يوحنا
استشارى الصحة النفسية 

واإلرشاد األسرى وتعديل السلوك
Consultant Psychiatry

الروحانيات والكآبة النفسية

بُّ لِلَِّذيَن يُِحبُّونَُه” )رسالة معلمنا مار يعقوب 1: 12( ُجِل الَِّذي يَْحَتِمُل التَّْجِربََة، ألَنَُّه إَِذا تََزكَّ يََناُل إِكْلِيَل الَْحَياِة الَِّذي َوَعَد ِبِه الرَّ “طُوَب لِلرَّ

قداسة البطريرك أبونا انطونيوس األول يرقد
في الرب بشيخوخة صالحة بعد حياة حافلة

أبونا  والقداسة  الغبطة  صاحب  تنيح 
األريرتية  الكنيسة  بطريرك  األول  أنطونيوس 
قيض   ، عاماً   93 يناهز  عمر  عن  األرثوذكسية 
منها سنوات طويلة يف اإلقامة الجربية يف أماكن 

مجهولة ..
األخرية يف  قداسته  إقامة  كانت سنوات  وقد 

حجرتني للخدم يف فيال يقيم بها أسقفني ..
كان لقداسته حجرة يقيم بها وحجرة مجاورة 
يستقبل بها بعض أفراد أرسته وهو األمر نادر 
الجلوس يف  له بقليل من  السامح  الحدوث مع 

حديقة البيت ..
عاين كثرياً ألنه وقف يف وجه التدخل الخارجي 

يف شئون الكنيسة ويف التحكم يف خدمتها ..
وكان  وأبنائه  شعبه  من  جداً  محبوباً  كان 
املجمع  ِقبَل  من  والتوقري  بالتقدير  يحظي 
املقدس للكنيسة اإلريرتية زاره مثلث الرحامت 
املتنيح قداسة البابا األنبا شنودة الثالث مع وفد 
من أحبار كنيستنا القبطية االرثوذكسية األجالء 
زيارة  كانت  وقد  معه  املقدس  املريون  لعمل  

تاريخية خالدة مشهود لها ..
إذاعة  يتم  مل  م،   2005 عام  يناير  يف 
عىل  بثها  أو  للبطريرك  السنوية  امليالد  رسالة 
حكومة  مع  البطريرك  واصطدم  التلفزيون. 
ولقيامها  الكنيسة  شئون  ىف  لتدخلها  إريرتيا 
الدين  رجال  عىل  العسكرية  الخدمة  بفرض 
والكهنة، وهذا مل يعجب النظام ، فبدأ ىف حصار 

البطريرك وتجريده من صالحياته عدا الصالة.
ارترييا  مجمع  من  وفد  جاء  العام  نفس  ويف 
مع  املشكلة  لحل  حكومي  بتكليف  املقدس 
بطريرك جديد  سيامة  شنودة عن طريق  البابا 
البابا  قداسة  مارأه  وهو  االرتريية  للكنيسة 
يف  وطلب  الكنيسة  لقوانني  مخالفا  شنودة 
الكرازة الصالة من اجل محنة ابونا انطونيوس 

...
الغري  البطاركة  من  إثنان  حياته  يف  أقيم   
رشعيني ، األول أبونا ديسقورس وقد تنيح عام 
إختياره  تم  أبونا كريلس  والثاين هو  م   2015
ويقال  تنصيبه  يتم  مل  ولكن  م   2021 عام  يف 

إنه مريض جداً .
يف  سجنه  منذ  بالكالم  له  مسموح  يكن  مل 
2006 م لكن من زاره قال إنه يحيا يف سالم 
حقيقي و فرح بالروح .. إلنه راهب ديري من 
الطراز األول وال تهمه وحدته ألنها بغيته التي 
ينشدها دوماً كام أن نسكه الشديد ساعده عيل 
تحمل  باإلجامل  ولكنه  املعاملة  سوء  تحمل 

تقرير:  مين�ا ناجى

القبطية  كنيستنا  ودعت 
 12 السبت  يوم  األرثوذكسية 
جليالً  حبراً  م   2022 فبراير 
من  حكيماً  ومدبراً  نبيالً  وراعياً 
المجمع  في  الكبار  أحبارها 
الطوبي  مثلث  المقدس 
األنبا  نيافة  المتنيح  والرحمات 
أبنوب  كرسي  أسقف  لوكاس 
والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس 
مينا  مار  العظيم  الشهيد  دير 
بعد  أبنوب  بجبل  العامر  المعلق 
صراع قصير مع المرض عن عمر 
نيافته  قضي  سنة،   72 تجاوز 
مباركة  خدمية  رهبانية  حياة 
قضى  سنة   45 بلغت  وحافلة 
 ، أسقفاً  سنة   36 من  أكثر  منها 

- محافظة سوهاج ، حصل  5 نوفمبر 1949 م في طهطا  حيث ولد نيافته يوم 
بيشوي  األنبا  العظيم  القديس  بدير  وترهب  م.   1967 عام  التجارة  دبلوم  على 
العامر بوادي النطرون، في 23مارس 1977 م وكان بعد رهبنته مشرفاً علي بيت 
ثم رسم   ، المقدس  الكهنوت  نعمة  نال  م   1979 مايو   21 ، وفي  بالدير  الخلوة 
قمصاً في 18 يوليو 1983 م ، ولنشاطه الروحي وهمته الخدمية انُتِدَب من ِقبَل 
مثلث الرحمات المتنيح قداسة البابا األنبا شنودة الثالث ) 1971 م - 2012 م( 
للخدمة في دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة في الفترة )9 أبريل  1980 م 

حتي 23 سبتمبر 1985 م(.
تمت سيامته أسقفاً لكرسي أبنوب والفتح يوم عيد العنصرة 22 يونيو 1986 

م بيد مثلث الرحمات المتنيح قداسة البابا األنبا شنودة الثالث البطريرك الـ ١١٧
في فترة بطريركية المتنيح قداسة البابا األنبا شنودة الثالث كان نيافته يخدم في 

لجان المجمع المقدس التالية :-
لجنة اإليمان والتعليم والتشريع - لجنة الرعاية والخدمة - لجنة شئون األديرة 

- أمين لجنة األسرة - لجنة شئون اإليبارشيات.
كان يخدم بغيرة شديدة فهو أسقف ناري من طراز اآلباء القدامي فبجوار خدماته 
األسقفية الكبيرة والنهضة العظيمة في كرسيه عّمر كثيراً في منطقة الوادي الجديد 
وكنائسها ورسامة آبائها، وكان مشرفاً عليها ويزورها بإستمرار ويفتقدها كثيراً إلي 

أن تمت سيامة أسقف لها .
توسعت إيبارشيته في عهده كثيراً فبجوار النهضة العمرانية والكنسية التي قام 
لدير  الرهبانية  الحياة  أعاد  وأيضاً  الجديدة  أسيوط  خدمة  كرسيه  إلي  ضم   ، بها 
الشهيد العظيم مار مينا المعلق بجبل أبنوب وأصبح ديراً ذو شأن كبير في كنيستنا 

وقد خرج منه حتي األن إثنان من اآلباء األساقفة أوالد نيافته وهم :-
١- نيافة األنبا بموا أسقف السويس

٢- نيافة األنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد
بعد صراع قصير مع المرض رقد في الرب بشيخوخة صالحة وتمت الصالة علي 
االنبا  البابا  قداسة  برئاسة  العباسية  في  الكبري  المرقسية  الكاتدرائية  في  نيافته 
المقدس  المجمع  أعضاء  واألساقفة  المطارنة  اآلباء  من  ولفيف  الثاني  تواضروس 
والكثير من اآلباء الكهنة وبعد ذلك تمت الصالة عليه مرة أخري في مقر كرسيه 

وسط جموع شعبه ومحبيه.
بدير  جميل  مزار  في  األخير  مستقره  في  الطاهر  الجسد  دفن  مراسم  وتمت 
الشهيد العظيم مار مينا المعلق العامر بجبل أبنوب وسط أوالده الرهبان - هذا 

الدير المقدس الذي تعب فيه وعمره عمرانياً ورهبانياً ..
نياحة في أحضان القديسين وخالص العزاء لمجمع رهبان دير مار مينا المعلق 

ولشعب إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ..

نيافة األنبا لوكاس يرقد في الرب

واألوجاع  واآلآلم  األتعاب  من  والكثري  الكثري 
شعبه  وإستقاللية  إميان  عيل  الحفاظ  سبيل  يف 
والهراطقة  العلامنيني  تالعب  من  وكنيسته 
التدخل  كثرية  مراراً  والذين حاولوا  واملبتدعني 
يف شؤون الكنيسة بل وكانوا يتوقوا يف السيطرة 
بشكل  الكنسية  األمور  مجريات  كل  والهيمنة 

عام ..
م   1927 عام  يوليو   12 يف  قداسته  ولد 
محافظة  يف  أسمرة  شامل  حمربيت  بلدة  يف 

الحامسني.
رسم كاهناً يف عام 1942 م وعمره 15 عاماً 
تسيجي  ديربى  لدير  رئيساً  بعد  فيام  وانتخب 

عام 1955 م
األرثوذكسية  التوحيد  كنيسه  سعت  وعندما 
القبطية  الكنيســـة  عن  استقاللها  إىل  األريرتية 

رؤساء  أحد  كان   ، األرثوذكسية 
مرص  ايل  ذهبوا  الذين  الخمسة  االديرة 
يكون  حتى  كأســـاقفة  لرُيســـموا 
مجمع  األرثوذكسية  التوحيد  لكنيســـة 

مقدس 
شنوده  البابا  قداسه  الرحامت  مثلث  رسمه 
ملدينة  أنطونيوس  أبونا  بإسم  أسقفا  الثالث 

الحامسني يف 14 يونيو 1994 م
يعقوب  أبونا  البطريرك  قداسة  نياحة  بعد 
واحد  بعام  سيامته  بعد  وذلك  م   2003 عام 
تم إنتخاب أبونا أنطونيوس ليكون بطريركاً يف 
إنتخابات شعبية اقرها املجمع املقدس باإلجامع

عام  يف  بطريركاً  وتنصيبه  سيامته  متت 
2004 م يف اسمرة بيد مثلث الرحامت قداسة 
البابا شنودة الثالث ليكون ثالث بطريرك رشعي 

إلريرتيا
قيض اعوامه الخمسة عرش األخرية يف حربيته 
بعيداً عن كرسيه يف احتجاز جربى يف بلده حتي 

تنيح بسالم يف 9 فرباير 2022 م
نياحاً لروحه الطاهرة وخالص العزاء لشعب 

الكنيسة اإلريرتية األرثوذكسية الشقيقة …
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Gott bittet: 
Gott bittet Jona nach Ninive zu gehen, 

in die große Stadt, in der zwölftausend 
Menschen leben, die Recht von Unrecht 
nicht unterscheiden können, um sie zur 
Rückkehr zu Gott zu  bewegen. Jona ver-
nahm diese Worte, floh und überließ die 
Stadt ihrem Untergang.  

Gott bitte die Samariterin (die Sünder-
in) und spricht „Geh, ruf deinen Mann 
und komm  wieder her.“ [Joh 4,16] 

Sodann lässt die Frau ihren Wasserkrug 
fallen und kehrt in die Stadt zurück und  
verkündet dort „Kommt her, seht, da ist 
ein Mensch, der mir alles gesagt hat, was 
ich  getan habe: Ist er vielleicht der Chris-
tus? Da gingen sie aus der Stadt heraus 
und kamen zu ihm.“ 

Gott bittet den Propheten Jona um die 
Bevölkerung der Stadt (das Volk der 
Stadt  Ninive); er aber floh vor Gottes 
Angesicht, wodurch auch seine Seele 
dem Untergang geweiht ist.  

Er bittet die Sünderin (die Samariterin) 
in seiner Nachfrage um einen einzigen  
Menschen und sie kehrt mit der versam-
melten Bevölkerung der Stadt zurück 
und rettete damit nicht nur ihre eigene 
Seele, sondern die eines gesamten Volkes.  

Gott ruft: Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben 

Gott rief Jona und sagt ihm er solle sich 
auf den Weg nach Ninive machen und 
dem  Volk Worte der Wahrheit verkün-
digen, um ihnen das ewige Leben zu 
schenken. Jona  aber wich ab vom Weg 
des Lebens (Gott) und begab sich auf den 
Weg des Todes (der  Bauch des Fisches). 

Gott stellt sich vor das Grab des Lazarus 
und ruft mit lauter Stimme „Lazarus, 
komm  heraus! Da kam der Verstorbene 
heraus; seine Füße und Hände waren mit 
Binden  umwickelt […]“ [Joh 11,43] 

Der lebendige Leib (Jona) floh vor dem 
Leben (Jesus) in den Tod (der Wal). 

Der tote Leib begab sich vom Tod (dem 
Grab) in das Leben (Gott). Der tote Leib 
wird  niedergelegt, während der leben-
dige zum Leben erwacht. 

Gott debattiert: Gott debattiert mit 
Jona und berichtet ihm von dem Volk 
der Stadt Ninive und  davon, dass ihre 
Schlechtigkeit zu ihm hinaufgedrungen 
sei 

So debattiert Gott mit Abraham als er 
ihm von den Städten Sodom und Go-

ben sollte. [4,6] 
Als aber am nächsten Tag die Mor-

genröte heraufzog, schickte Gott einen 
Wurm, der  den Rizinusstrauch annagte, 
sodass er verdorrte. [4,7] 
Jona und Johannes der Täufer:

Jona hörte von Gott die Worte „Mach 
dich auf den Weg und geh nach Ninive…“ 
und  floh. Johannes der Täufer allerdings, 
noch im Bauch seiner Mutter, erhält von 
Gott die  Anweisung „das Volk für den 
Herrn bereit zu machen“ [Luk 1,17].

Jona und Nehemia:
Nehemiah hört vom Schicksal Jerusa-

lems, der Not und Schmach, der Stadt-
mauer, die  niedergelegt wurde und der 
Tore, die im Feuer verbrannten. „Als ich 
diese Worte hörte,  setzte ich mich nieder 
und weinte, Ich trauerte tagelang, fastete 
und betete vor dem Gott  des Himmels“ 
[Neh 1,4]. Jona aber flüchtet und lässt das 
Volk der Stadt zurück.  Nehemiah aber 
betete, fastete und weinte um die Mau-
ern der Stadt.  
Jona und der Apostel Petrus:  
Jona flüchtet vor Gottes Angesicht und 

dem Blick der Menschen auf das Schiff 
und  findet sich dort in dem untersten 
Raum des Schiffes in einem tiefen Schlaf 
wieder. Ein  Schlaf als Resultat der Angst, 
der Flucht und Panik. Auf der anderen 
Seite finden wir  Petrus im Gefängnis, 
mit Seilen zwischen zwei Soldaten an-
gekettet - und trotz alledem  schlief er. 
Der Schlaf des Apostels Petrus allerdings 
war ein Schlaf der Sicherheit und  des 
Verlasses auf Gott. Ein tiefer Schlaf, der 
selbst durch das Licht des Engels nicht  
geweckt gestört werden konnte. Erst als 
der Engel ihn anstieß, erwachte er aus 
dem  Schlaf.  
Jona und das Volk der Stadt Ninive:  

Jona ging schlussendlich einen Tag lang 
durch Ninive und verbreitete Gottes 
Worte und  rief: „Noch vierzig Tage und 
Ninive ist zerstört!“ 

So kam das Volk der Stadt Ninive 
zum Glauben an Gott; und all das nach 
nur einem Tag und  sieben Worten des 
Propheten Jona. Sie, jenes Volk, dessen 
Schlechtigkeiten zu Gott  hinaufgedrun-
gen waren, kamen zum Glauben. Und auf 
der anderen Seite Jona. Jener Mann, bei  
dem es Gott mehr Tage und vieler Worte 
bedarf, um ihn zur Reise nach Ninive zu 
bewegen.

morra und  der Schwere der Sünden des 
Volkes berichtet. „Abraham aber stand 
noch immer vor  dem Herrn. Abraham trat 
näher und sagte: Willst du auch den Ger-
echten mit dem  Ruchlosen wegraffen? 
Vielleicht gibt es fünfzig Gerechte in der 
Stadt: Willst du auch  sie wegraffen und 
nicht doch dem Ort vergeben wegen der 
fünfzig Gerechten in ihrer  Mitte?“ [Gen 
18,22]. Gott beginnt die Debatte mit dem 
Staub (dem Menschen). So groß  ist die 
Liebe Gottes zu den Menschen zu ver-
zeichnen und so hoch ist seine  Beschei-
denheit zu achten. Auf der anderen Seite 
der Mut des Staubes mit Gott zu  debat-
tieren – so debattierte der aus Staub ge-
formte Jona und verließ Gott und floh.  

Gott, der barmherzige: Gott besänftigte 
die Naturgewalten zugunsten des flie-
henden Jona 

Der Herr aber warf einen großen Wind 
auf das Meer und es entstand ein gewalti-
ger  Seesturm und das Schiff drohte aus-
einanderzubrechen. [1,4] 

Der Herr aber schickte einen großen 
Fisch, dass er Jona verschlinge. Jona war 
drei Tage  und drei Nächte im Bauch des 
Fisches. [2, 1] 

Da befahl der Herr dem Fisch und dies-
er spie den Jona an Land. [2,11] ▪ Da ließ 
Gott, der Herr, einen Rizinusstrauch 
über Jona emporwachsen, er seinem Kopf  
Schatten geben und seinen Ärger vertrei-
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During a Thursday night youth event, someone 
brought a delicious dessert.  Everyone was fas-
cinated by the way it looked.  It made all of us 
hungry but I did not want to eat sugar at night.  
So, I asked the person next to me, «how is the 
dessert?» She answers, «It is good, but not worth 
the calories.» Brilliant response.  

We subconsciously try to maximize the benefit 
of eating the most delicious food with the least 
amount of calories to avoid gaining weight. We 
have recently seen the increased use of intermit-
tent fasting among young adults to maintain a 
healthy body.  People fast for almost eighteen 
hours a day to lose weight and stay fit. Our desire 
to satisfy our bodily needs consumes us, whether 
we are fasting or indulging in our gluttony.  We 
eat for the body and fast for the body. 

What is Fasting?
How can we break this cycle of continually bal-

ancing our physical looks with the desire to eat? 
Fasting is a voluntary disruption of our daily rou-
tine to free the mind for meditation and prayers. 
However, the problem is that the mind is preoc-
cupied in pleasing our bodily cravings.  We need 
to free the mind in order to focus on the spirit.  
Fasting is not about food, but about freedom of 
the mind.  

Word of caution: at the beginning of fasting, 
you may face some challenges such as headaches, 
tiredness, or obsession over food. All of that will 
go away in a few days and fasting will allow you 
to achieve the clarity of the mind.

Your mind is freed not only from the constant 
stress that comes from the body, but freedom 
from attachments to grudges, self-pity, love of 
money, and self-seeking thoughts. 

Indeed, you fast for strife and debate, And to 
strike with the fist of wickedness…

Is it a fast that I have chosen, A day for a man to 
afflict his soul?...

Would you call this a fast, And an acceptable 
day to the Lord?

 «Is this not the fast that I have chosen: To loose 
the bonds of wickedness,

To undo the heavy burdens, To let the op-
pressed go free, 

And that you break every yoke? Is it not to share 
your bread with the hungry (Isa 58:5-6).

Lent is a particular time of forgiveness, giving, 
and caring for others. Our Lord fasted forty days 
on our behalf, and then He started His service 
on earth. During the forty days, the devil tested 
Christ by the mind›s typical stressors: glut-
tony, achieving greatness, and peer pressure. He 
showed us by fasting, prayer, meditation, and 
scripture; we can defeat the devil. 

When we free the mind to meditate and con-
verse with God, the soul will quickly submit to 
God, and the fulfillment of commandments will 
become nature. We can easily obey when the 
mind is clear and hears the Word of God.  The 
Great Lent is a journey to free the mind. 

The Ladder to Achieve Freedom 
of the Mind

First Step: 
Preparation Sunday:  Silence

The church reads Matt 6:1-18, the day before 
the beginning of Lent.  The reading focuses on 
hidden prayer, fasting, and almsgiving.   The re-
lationship with God is hidden. «The kingdom of 
heaven is like treasure hidden in a field, which a 

man found and hid,” (Matt 13:44). Our intention 
should be hidden, and we should present our in-
tention to the Lord in silence.   St. Basil the Great 
said, «Those who carry their treasure openly on 
the road are asking to be robbed.» Silence does 
not only help us to hide our treasures, but also 
discourages us from sinning. «When words are 
many, transgression is not lacking,” (Prov 10:19).
Second Step: 
Treasures Sunday: Seek First the Kingdom 

The church reads Matt 6:19-33, the first Sunday 
of Lent.  We clarify our goal from the beginning, 
which is God Himself.   We are not seeking gifts 
nor comfort, but to be in His hands.     
Third Step: 

Temptation Sunday: Discretion 
The church reads Matt 4:1-12, the temptation 

on the mountain, which teaches us how to dis-
cern even the most deceptive requests.  When we 
control our physical desire and set our hearts on 
following God, the devil will change his warfare.   
He upholds small compromises or subjects us to 
people who belittle our spiritual discipline or 
even puts us in situations where we may get an-
gry.  We need to seek heavenly wisdom from the 
scripture, the saints› lives, and our fathers of con-
fession.  No detail is too small in the spiritual life.  
Fourth Step: 

Prodigal Son Sunday: Repentance
The church reads Luke 15: 11-20, a powerful im-

age of repentance.   When we walk wisely and 
diligently with God, our eyes will be opened to 
the hidden sins of the heart: the sins of intention 
and constant judging.  These are the prisons in 
which we continuously dwell.  We judge oth-
ers even during liturgy.  We will soon realize 
that these sins are preventing us from freeing the 
mind.  Repentance becomes the only way to free-
dom.  

Fifth Step: 
Samaritan Woman Sunday:  Perseverance

The church reads John 4: 1-42.  The Samaritan 
woman overcame all her fears to share the gospel.  
After we repent, we want to tell everyone about 
God.  The devil wages a war of reminding us of 
the past or introduces fears and doubts to hin-
der us from our path.  In the end, he wants us to 
be discouraged, as the devil can quickly destroy 
a discouraged soul.  We learn to be courageous 
against the world and see our life as God sees it 
at the moment.
Sixth Step: 

Paralyzed Man Sunday: 
Detachment From the World

The church reads John 5: 1-18.   The paralyzed 
man was left alone, and he was entirely depend-
ent on God›s work through the angel.  This de-
pendence on God is produced from the courage 
to persevere, rather than from trusting the world.  
We are learning to completely depend on God 
and not on any skill of our own.  The prayer be-
comes fervent because we have no other hope.  
Seventh step:

Blind Man Sunday:  Faithfulness
The church reads John 9.  In this chapter, the 

synagogue excommunicated the blind man, 
which means he became a social outcast.  Our 
Lord met him at that point and asked him if he 
believed in God.  The blind man submitted his 
whole life to Christ and God gave him the gift of 
faithfulness.  If we too detach from the world, 
then God will provide us with this gift.  We learn 
to be committed to God beyond our own human 
abilities, and regardless of external circumstanc-
es.  
Eighth Step: 
Palm Sunday:  Inner Kingdom 

The Lord gives the soul the gift of self-control 
on Palm Sunday.  We cannot control our initial 
emotions in any situation, to an extent, however, 
we can control our external reactions, and curb 
our initial feelings.  To truly achieve self-control, 
we must rely on the gifts of the Holy Spirit. Once 
we allow the Holy Spirit to work within us, the 
self learns to produce initial feelings that fit with 
the kingdom of God.  We no longer envy people›s 
success or rage at their insults, but rejoice.  In do-
ing such, we prepare ourselves for the cross.
Ninth step: 

Resurrection Sunday: 
New nature and new mind 

We are given a new nature in resurrection.  We 
already received the gift of faithfulness and self-
control from God.  In the resurrection, we receive 
a unique nature that is mighty in its obedience to 
God.  We become Christ-like in His obedience 
and His lifestyle 

Final thoughts
Keep in mind that all the fasts and events of 

the church are connected.  We simply move from 
glory to glory.  

At the end of every fast, I should renew myself 
and become a new man.  If a desire or habit is 
holding me down, I remember, «It is good, but 
not worth the calories.» 

Fasting is the beginning of holiness and com-
panion of all virtues.  Hunger is the best way to 
discipline the senses. (St. Isaac the Syrian)

Review: Ms. Veronica Mekaeil 
Editor: Ms. Rossana Acuna-Nasralla 

The Great Lent: It is Not Worth the Calories

Written by: 
Fr. Mina Dimitri
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The Lord Jesus passed by us and saw us in 
our repentance and humiliation and afflic-
tion, and that our time is the time of love, 
so He spread His grace upon us, covered our 
faults, remitted our sins, and threw them 
into the sea of forgetfulness. He then entered 
into a fellowship and covenant with us, such 
that we can become to Him as the divine rev-
elation says through the mouth of Ezekiel the 
Prophet, “When I passed by you again and 
looked upon you, indeed your time was the 
time of love; so I spread My wing over you 
and covered your nakedness. Yes, I swore 
an oath to you and entered into a covenant 
with you, and you became Mine” (Ezekiel 
16:8). And in the fast, or the time of love, we 
see the glory of God, so the fast is not sim-
ply abstaining from eating for a specified or 
indefinite period, nor is it simply eating veg-
etarian foods, nor is it only straying away 
from sin and repenting from it, as it is also 
not simply about getting closer to God and 
increasing the times we pray. However, fast-
ing has much more depth than this, as we 
should fast to see the glory of God and see 
him in the time of love. On the mount of the 
Transfiguration, we do not see among all the 
men and women of the Old Testament who 
are attested to except for Moses and Elijah, 
and it is no coincidence that “Moses and Eli-
jah” are the two that the Holy Bible mentions 
fasted forty days. Moses fasted forty days 
and saw God and received from Him the two 
tablets, or the Law (Exodus 24:8), and simi-
larly, Elijah ate one meal and he lasted with 
it forty days, fasting until he saw God on the 
mountain of Horeb (1 Kings 19:8). Thus, both 
of them were the ones who fasted, so they 
saw the wonderful glory of the Lord from the 
mount of the Transfiguration (Matthew 17:1-
5, Mark 9:2-7, Luke 9:29-35). And in fasting, 
the time of love, we long to see God and be-
hold His glory, as Moses the Prophet said, 
“Please, show me Your glory” (Exodus 33:18), 
and we see the glory of God in Himself, and 
in ourselves, and in others.
We see the glory of God in Himself
He is not only the first who loved us before 

we knew Him and loved Him, but He also 
loved us while we did not cease being ene-
mies, as our teacher St. Paul the Apostle says, 
“For if when we were enemies we were rec-
onciled to God through the death of His Son” 
(Romans 5:10). And before the completion of 
the work of our salvation, for which reason 
our Lord Jesus was incarnate, He fasted for 
us forty days, and was tempted by the devil 

and at the end of it all, and He even then suf-
fered and was crucified and rose from the 
dead in victory so that we may be worthy to 
see the glory of God the Father, as made clear 
in His Farewell Prayer the night that He de-
livered His body to the crucifixion (John 17:1-
26). And in the time of love, we see God who 
tells us that He loves us and will not leave us 
until He brings us to the bosom of the Father, 
and when we enter and enjoy the embrace of 
the Divine, we will tell him that we do not 
want anything on this earth, for He is suffi-
cient for us:

+ If we need food, He is the Bread of Life 
that comes down from above.

+ If we are thirsty, He is the Fountain of 
Life to which he calls the thirsty to drink.

+ If we need clothing, we have put on 
Christ.

+ If we want to go, He is the way and the 
truth and the life.

+ If we need money, He is our treasure in 
earthen vessels.

+ In our labor and pains, we look to the 
cross by which our consolation abounds.

+ When feeling injustice, we see that He is 
the Almighty God who was sold by his disci-
ple for the price of a lowly slave.

+ And even in death, He is with us even in 
the valley of the shadow of death.
We see the glory of God in ourselves
…where we, in the time of love, need to en-

ter into the depth of our souls and calm down 
to see God inside of us. Man is like a pool of 
water. Whenever you throw a stone in it, the 
capillary waves increase, and when the water 

calms down, the waves clear. The problem is 
that we are always preoccupied with many 
things, some of which may be due to things 
that seem holy, such as service and its ar-
rangements and obligations, but we need to 
first calm down, such that our souls become 
purified and we can meet with God, who is 
in our souls, as the kingdom of God is within 
us (Luke 17:21). And as St. Clement of Alex-
andria says, “For if one knows himself, he 
will know God; and knowing God, he will be 
made like God”. And we always, particularly 
during the Great Lent, need a time of calm-
ness and retreat until we reach the depth of 
our souls. The most appropriate time for re-
treat is either the early morning or the late 
night, when there is calmness. However, we 
can be alone with God even in the middle of 
the day and in the midst of preoccupations, 
and with practice we can be alone even in 
the midst of noise also. During the periods of 
seclusion and afterwards, we can see in our 
souls the features of the Lord Jesus, which we 
carry inside of us, as St. Paul the Apostle says, 
“for I bear in my body the marks of the Lord 
Jesus” (Galatians 6:17).

And finally, we see the glory of 
God in others

Also, in the time of love, we see God and 
His work in everyone, and our souls desire 
the salvation of every man. And our souls’ 
desire does not stop at the limitations of our 
families our churches or cities or countries, 
but this desire extends to a universal work, 
that includes the longing to see the Lord Je-
sus dwelling in every man, and extends even 
to nonbelievers in all parts of the world, with 
the soul longing for their salvation. So as our 
Lord Jesus died for every man in every place 
during all times, our hearts’ longing during 
the periods of our fasting should be to see the 
glory of God in others also.

 And as the late Fr. Bishoy Kamel 
says, “The time of love is a wholly dynamic 
movement towards the Lord that does not 
know how to keep still, and the first spark in 
this movement is repentance that kindles the 
fire of the divine love in our hearts, at which 
point the time of love begins”. Therefore, the 
Church arranged, through the guidance of 
the Holy Spirit, a series of stories of repent-
ance and penitents, such as “The Lost Son”, 
“The Samaritan Woman”, “The Paralytic”, 
and “The Man Born Blind”, as titles for the 
Gospels of the Sundays of the Holy Lent. May 
God grant us to see His glory during this holy 
fast.

The Time of Love

 Written by the editor-in-chief,
Monk Reverend

Gabriel ElOrshalemy
Holy Land

The beginning of the Great Lent, or the Quadragesimal Fast, or as we like to call it the Fast of 
the Lord Jesus, is the fast that the Lord Himself fasted despite  His lack of need to do so. 

And the Great Lent, and the Holy Week and the glories  [of the Resurrection Feast 
and the Holy Fifty Days] that follow it, are among  the most holy days of the year, 

but can we say that there are days holier than others??!! Even though all of our days are holy in 
the Lord Jesus, we can metaphorically say so,  because it is the season of repentance, but again, can 

we say that there are seasons for repentance??!! Repentance is a live that we live 
and enjoy  throughout all of our days of our live, so repentance and fasting are:


