الصوم
كل ما تو ّد أن تعرفه عن ّ
الـ

بعيين ىو فرتة تستغرؽ سبعة
صوـ الكبًن أو ّ
ّ
الصوـ األر ّ
أسابيع نستع ّد فيها لالحتفاؿ بعيد الفصح اجمليد :إنو زمن

استعدادا
ينضموف إليهم
ً
على ممارسة ال ّدين ادلسيحي" أخذ سائر ادلؤمنٌن ّ
تأمل و جتديد روحي جلميع
الرب .وىكذا أضحى ّ
لعيد قيامة ّ
الصوـ فرتة ّ
منحنا إياىا السيّد
الراغبٌن يف أف يشاركوا يف احلياة اجلديدة اليت َ
ادلؤمنٌن ّ
ادلسيح بقيامتو اجمليدة.

نطي على ثالثة أصواـ إضافيّة
روحي وتوبة.وينطوي التّقومي البيز ّ
جت ّدد ّ
األوؿ/ديسمرب) وعيد رقاد السيّدة
تسبق عيد ادليالد ( 52كانوف ّ
الرسولٌن بطرس وبولس (52
العذراء ( 52آب/أغوسطس) وعيد ّ
حزيراف/يونيو)

يوما؟
ملاذا الصوم أربعني ً

مرضيّة سلبيّة؟
أليس َّ
الصوم ظاهرة َ

الرب
يقودىم إىل أرض ادليعاد ،امتحنهم وبذلك ّ
تعزز إدياهنم وتعلّموا أف ّ
فالصوـ ىو امتحاف حيملنا على
ىو حمور حياهتم .وىذا ينطبق علينا ً
أيضاّ .
السًن خبطى ثابتة حنو كماؿ ادللكوت الذي سنرثو.
ّ
التعمق يف إدياننا و ّ
الربية بعد
كما يذ ّكرنا ىذا العدد باألربعٌن ً
يوما اليت أمضاىا يسوع يف ّ
تعرض للتّجربة فقاومها وبقي على اتّصاؿ وثيق بأبيو
اعتماده ،إذ ّ
الرسالة اليت كلّفو هبا اآلب
السماوي ،مصدر حياتو .ويف الوقت عينو اعتنق ّ
ّ
الصوـ ،حناوؿ
اف
إب
ا،
أيض
حنن
كذلك
.
لنا
ا
وفادي
لو
ا
خادم
يكوف
بأف
ً ّ ّ
ً
ً
االضطالع برسالتنا كمسيحيٌّن على حنو أكمل.
يوما
كل منهما أربعٌن ً
ً
أخًنا ،يذ ّكرنا ىذا العدد مبوسى وإيليّا .فقد أمضى ّ

كال،
ّ

ماوي
الس ّ
فالتّوبة ليست ختاذال ،لكنّها عودة إىل اآلب ّ
الذي ىو مصدر حياتنا وغايتها .بل ىو حياتنا .وبالتّوبة

ماوي الذي
الس ّ
نُدرؾ أننا فالتّوبة ليست ختاذال ،لكنّها عودة إىل اآلب ّ
ىو مصدر حياتنا وغايتها .بل ىو حياتنا .وبالتّوبة نُدرؾ أننا لسنا حيث
جيب أف نكوف ،أي أننا بعيدوف عن هللا .فسعادتنا وكمالنا ورفاىنا وفرحنا
والشعور بكياننا ال ّذايتّ الفريد  ،ذلك كلّو ينبثق من قُربنا إىل هللا الذي ىو
الصوـ ىو زمن توبة ،أي زمن اكتشاؼ تلك
حمور حياتنا .وعليو ،فإ ّف ّ
احلقيقة ،والتي ّقن منها ،ووعينا ذلا وعيًا أكمل يف كل حلظة من حياتنا.
الرب اجمليدة من ادلوت ،يتيح لنا السيّد
السر
سر قيامة ّ
الفصحيّ ،
ويف ّ
ّ
ادلسيح أف "نولد ثانية" كأبناء هللا :أي كرجاؿ ونساء كاملٌن ،يتل ّقوف
يتمم طبيعتنا البشريّة ويشفيها.
احلياة والنعمة والفرح من هللا الذي ّ

الصوم؟
زمن ّ
كيف نشأ َ
كان

ادلسيحيّوف األوائل يسهروف يف األياـ األخًنة من أسبوع
حّت بلغَت األربعٌن.
اآلالـ .ثّ م ّددوا تلك األياـ تدرجييًّا ّ

دروسا
ويف تلك الفرتة كاف ادلوعوظوف (ادلزمعوف أف يصًنوا مسيحيٌّن) يتل ّقوف ً
استعدادا لقبوؿ ادلعموديّة وادلًنوف والقرباف ادلق ّدس .كما كاف التّائبوف
مكثفة
ً
ادلسيحي) يك ّفروف عن ذنبهم
(أي الذين ارتكبوا معصية كربى كجحود ال ّدين
ّ
بالرجوع إىل البداية ،فيتعلّموف من جديد ادلبادئ األساسيّة ألسرار ال ّدين
ّ
السًنة احلسنة
على
ث
احل
و
امة
ر
ك
و
روعة
من
عليو
ينطوي
وما
ادلسيحي
ّ
ّ
ّ
الصوـ .ودلا كاف
ختاـ
يف
ادلؤمنٌن
وسائر
يتصاحلوف
ا
و
كان
و
.
الرب
لتعليم
وف ًقا
ّ
ّ
ّ
الصوـ للموعوظٌن والتائبٌن مبثابة "معسكر تدريب
موسم ّ

ان

ىذا العدد يذ ّكرنا بأحداث ماضينا كشعب هللا .فقد
الربيّة أربعٌن يوما .وبينما كاف هللا
تاه العربانيّوف يف ّ

أيضا
مبهاـ جسيمة .كذلك حنن ً
ً
استعدادا للقائهما مع هللا الذي كلّفهما ّ
الرب يف أسراره الفصحيّة ،فيكشف لنا النّقاب عن ىويّتو ومدى حبّو
سنلقى ّ
لنا ويعلّمنا َمن حنن وما معىن حياتنا.

الصوم؟
علي أن أفعل أثناء ّ
ماذا ينبغي ّ
بدال

الصوـُ " ،ك ْن" مثاال
من أف "تفعل" شيئًا ما يف ّ
األساسي:
الصائم بسلوكك .تذ ّكر ادلبدأ
للمسيحي ّ
ّ
ّ

الصائم بسلوكك.
الصوـُ " ،ك ْن" مثاال
للمسيحي ّ
من أف "تفعل" شيئًا ما يف ّ
ّ

الصوـ ينبغي أف تتوب أي أف تعود إىل هللا ،وأف
تذ ّكر ادلبدأ
األساسي:يف ّ
ّ
احدا من أبنائو.
تتذوؽ ما أنعم هللا بو عليك من هباء وكماؿ باعتبارؾ و ً
ّ
عليك أف ُمتعن التّفكًن يف ىذه الكرامة ،وىذا يقتضي منك االستغناء عن
بعض وسائل اللهو ابتغاءً لوجو هللا .ودلساعدتك يف بلوغ ىذا اذلدؼ،
وضعت لك الكنيسة ثالث وسائل:
َ

الصدقة.
الصالة و ّ
الصوـ و ّ
ّ

والصدقة؟
والصالة ّ
الصوم ّ
ملاذا ّ
ألن

الركن
ألف الكتاب الق ّدس والتّقليد ّ
الر ّ
سول يوصياف هبا .فهي ّ
األساسي للتّوبة ،أي العودة إىل هللا .إهنا تساعدنا على أف

الرباقة اخل ّداعة ،وننبذ نظرتنا العادليّة إىل احلياة وإىل النّاس ،كما
خنلع عنّا ادلظاىر ّ
تساعدنا على اكتشاؼ حقيقتنا الباطنيّة ،وعالقتنا باهلل واآلخرين والعامل وذواتنا.
ادلتأصل يف أعماؽ كياننا،
ّ
الصوـ وسيلة الكتشاؼ جوعنا إىل هللا ،ذلك اجلوع ّ
الصالة األصيلة مت ّكننا
واعتمادنا الػ ُمطلَق على هللا ،ألنو مصدر حياتنا وطاقاتنا .و ّ
الصدقة فتتيح لنا أف نُش ِرؾ اآلخرين يف ما نعرفو
وجلّ .أما ّ
من االتّصاؿ باهلل ّ
عز ّ
عن هللا ومواىبو ،وأف نضع ذواتنا يف خدمتهم ،فهي خًن وسيلة إلقامة عالقات
أساسها ادلسيح.
صادقة معهم ُ

الصوم؟
مربر ّ
ما هو ّ
اننا

نتخلّى عاد ًة عن شيء لنُ ِح ّل حملّو ما ىو أفضل منو ،فنستبدؿ
روحي .وعليو ،فنحن نصوـ " لنطرح عنّا
ما ىو ّ
مادي مبا ىو ّ

طبعا،
الكل ".ىل حياتك حقًّا رىن بالطّعاـ؟ ً
عادلي ونستقبل ملك ّ
كل اىتماـ ّ
لكن احلياة يف الواقع ليست رىنًا بالطّعاـ ،بل باهلل،
عليك أف تأكل لتعيشّ .
اختبارا عمي ًقا .فالسيّد ادلسيح
معطي احلياة .وحنن نصوـ لنخترب ىذه احلقيقة
ً
بالصوـ .ولئن كاف يف وسع الكنيسة – بل من واجبها أحيانًا – أف
ذاتو أوصى ّ
التقشف ،إالّ ّأهنا ال تستطيع أف
تُعفي أبناءىا من ىذا النوع أو ذاؾ النوع من ّ
كل منّا أف يبذؿ وسعو لالمتثاؿ لتلك الوصيّة .وال ريب
تلغي الوصيّة ذاهتا .فعلى ّ
أيضا االمتناع عن اخلطيئة وطرد النّوايا
يتضمن ً
يف أ ّف االمتناع عن األكل جيب أف ّ
الشريرة.
ّ

الصوم عمليًّا؟
إ َذن ماذا يعين ّ
الصوم
ّ

ىو االنقطاع عن بعض األطعمة دل ّدة معيّنة .فاتّباع طريقتنا
كل مأكل ومشرب
ّ
الشرقية يف ّ
الصوـ يعين االنقطاع عن ّ

حّت الظّهر ،أيّاـ االثنٌن والثالثاء واألربعاء واخلميس واجلمعة
من منتصف الّليل ّ
من األسبوع ،وكذلك االنقطاع عن تناوؿ ادلنتَجات احليوانيّة ومنتَجات األلباف
الصوـ بكاملها.
طواؿ م ّدة ّ

األقل :يف
غًن أف احل ّد األد ى الذي تطلبو كنيستنا ادللكيّة ىو أف نصوـ على ّ
الصوـ الكبًن ،واألياـ الثالثة األخًنة من األسبوع العظيم
األوؿ من ّ
اليوـ ّ
ادلق ّدس (أسبوع اآلالـ) ،مع االمتناع عن تناوؿ اللحوـ أيّاـ اجلمعة على مدار
السنة .وىنالك طريقة وسطى اعتاد بعض ادلؤمنٌن أف ينهجوىا وىي التقيّد
ّ
األوؿ واألسبوع األخًن (أسبوع اآلالـ) وأياـ
األسبوع
اؿ
و
ط
وـ
الص
بنظاـ
ّ
ّ
كل عائلة أو شخص أف يػَ ُعوا ما ىو
فعلى
نة.
الس
مدار
على
اجلمعة
األربعاء و
ّ
ّ
يقرروا ما يستطيعوف أف يعملوا يف ىذا
ّ
الصوـ وما غايتو الروحيّة ،وأف يصلّوا ثّ ّ
ادلوسم ادلق ّدس.

الصدقة؟
ما هو مفهوم ّ
إ ّن

كرًما منو ،على أف نكوف قيّمٌن
هللا وىبنا اخلًنات الطبيعيّة َ
التصرؼ هبا .فينبغي أف نستعمل ىذه
عليها ومسؤولٌن عن ّ

ألهنا
اذلبات – مبا فيها ذواتنا – كأسرار إذليّة .ذلك أ ّف األشياء كلّها مق ّدسة ّ
جدت لتكوف وسيلة اتّصاؿ بيننا وبٌن اخلالق من جهة ،وبيننا وبٌن اآلخرين
ُو َ
من جهة ثانية .فاذا تشاركنا يف خًنات األر ض مبحبّة ،كنّا شركاء يف هللا ومع
هللا.
تصرؼ مبمتلكاتنا ادلاديّة؟ إهنا ليست غاية يف ح ّد ذاهتا ،بل
فكيف ينبغي أف ن ّ
نتصرؼ هبا فعال لتلك الغاية؟
وسيلة للمشاركة .فهل ّ
الصدقة وكم جيب عليك أف تنفق يف
ُنظر حواليك يعلّ ْمك هللا كيف متارس ّ
أ ْ
الصوـ وتنفقو
سبيلها .وممّا خيطر يف الباؿ أف ت ّدخر ادلاؿ النّاجم عن ممارسة ّ
ادلربات وأعماؿ اخلًن.
على ّ

ائعا .فمىت نبدأ؟
ذلك كلّه يبدو ر ً
الـ

الصوـ منذ فرتة ال بأس
واقع أننا ابتدأنا .فأنت تف ّكر يف موضوع ّ
للصوـ،
زمن استعداد ّ
هبا .كما أف الكنيسة ذاهتا ّ
خصصت َ

نسميو بلغة عصرنا "دعاية" لو ،وذلك بإعطائنا األفكار والتّوجيهات
ديكن أف ّ
الصوـ ،حيث
ادلربرات الالزمة .يبدأ ىذا االستعداد أربعة أسابيع قبل حلوؿ ّ
و ّ
نتأمل يف توقنا إىل هللا ويف التّوبة والصالة ومثولنا أماـ الديّاف العادؿ وضرورة
ّ
الصوـ عند انتهاء الفرتة
ادلغفرة ادلتبادلة قبل ّ
الصوـ .ث يبدأ ّ
الشروع يف ّ
التمهيديّة ،يوـ "اثنٌن

الراىب" كما يقاؿ شعبيًّا ،أي يوـ االثنٌن الذي يلي أحد مرفع اجلنب .ودلا
ّ
ّ
الشمس ،فإ ّف ّأوؿ رتبة دينيّة
مغيب
عند
ا
دائم
يبدأ
الكنسي
اليوـ
كاف
ّ
ً
ّ
الصوـ تقاـ عشيّة أحد مرفع اجلنب ،حيث حنتفل بصالة الغروب
أليّاـ ّ
بعضنا مع بعض
نسميها "صالة غروب الغفراف" وفيها نتصاحل ُ
اجلميلة اليت ّ
سر التّوبة
قبل ّ
الشروع يف رحلة ّ
الصوـ .كما تُتاح لنا حينئذ فرصة لقبوؿ ّ
(االعرتاؼ).

كل ما تو ّد أن تعرفه
الصوم
عن ّ

الرماد؟
ماذا عن أربعاء ّ
الرماد ال وجود لو يف طقسنا ،فهو من
يوـ أربعاء ّ
يوم
شأف الكنيسة الالتينية الغربية اليت تبدأ موسم الصوـ
ّ

ّ ّ
الشرقيّة فتباشر
خاصة هباّ .أما الكنائس ّ
ادلق ّدس يوـ أربعاء الرماد خبدمات ّ
يوما ختتلف عن
ّ
الصوـ قبلها بيومٌن ،أل ّف طريقتنا يف حساب األر بعٌن ً
عدا أيّاـ األحد ،ويبدأ
يوما ما َ
الطّريقة الغربيّةّ .
يتضمن أربعٌن ً
الغريب ّ
فالصوـ ّ
الشرقيّة فتع ّد أربعٌن
حّت أحد الفصحّ .أما الكنائس ّ
الرماد ّ
الع ّد من أربعاء ّ
يوما متتالية تنتهي يف سبت لعازر الص ّديق .من ىنا الفرؽ بٌن الشرؽ
ً
الصوـ.
مباشرة
يف
الغرب
و
ّ
األوؿ الذي ألبسنا
ّ
تعرينا من ثوب الرباءة ّ
"بالشراىة ّ
إيّاه اخلالق ،وذلك عندما عصينا أوامره إ ْذ أكلنا من
الثّمرة احملرمة ،فأ ِ
ُقصينا عن هللا .فلنرجع إليو تائبٌن
ّ
لنطهر
و
بو.
ذ
نستل
الذي
الطعاـ
عن
وصائمٌن
ّ
ّ
العدو هبا .ولنش ِّدد قلوبنا برجاء
حو ّ
اسنا اليت حياربنا ّ
النّعمة ،ال بادلآكل اليت ال تفيد من ينقاد إليها .أما
منتصرا
يوـ قيامتو اجمليدة
طعامنا فسيكوف محل هللا َ
ً

على ادلوت .إنو الضحيّة ادلمنوحة لنا ،اليت تناوذلا
ِ
ظالـ
نور القيامة َ
السر ّ
ي ،وهبا يب ّدد ُ
الرسل يف العشاء ّ
ّ
اجلهالة".
(من صالة غروب أحد مرفع اللحم)
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