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الصوم الكبري رحلة محيمة إىل الله :دروس من العظة عىل اجلبل
األب باسيل تيدورا

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
كلي أو
ما هو الصوم الكبير؟ حسب التعريفات األكثر شيوعً ا ،الصوم هو فترة امتناع عن الطع امّ ،

جزئي .إنه بشكل أساسي نظامٌ غذائي .عندما ال يُ فهَ م على أنه نظام غذائي ،فغال ًبا ما يتم اعتب اره
المدان ة كالتلف از والش وكوالتة وم ا إلى ذل ك .وم ع ذل ك ،ف إن الفهم
ف تر َة تخ ٍّل عن بعض مل ذاتنا ُ
ً
وخاصة األرثوذكسي هو أكثر تعقيدً ا بكثير من مجرد "التخلي عن" شيئ ما.
المسيحي للصوم
ّ
نتخلى عن بعض أن واع األطعم ة ك اللحوم
إذن م ا ه و الص وم؟ ب الطبع خالل الص وم الكب ير

ومنتجات األلبان وما إلى ذلك .هذا جزء مهم من رحلتنا الطويلة ال ينبغي نسيانه أو إهمال ه؛ فه و
يساعد الجسم على أن يص بح أخ ّف وأق ل تثقاًل باألطعم ة الثقيل ة ،وق ً
ادرا على أن ينهض بش كل

أس رع إلى الص الة واألنش طة األخ رى ال تي ُت ثري ال روح .االمتن اع عن الطع ام ،على ال رغم من
ً
هدفا في حد ذاته بل مجرد بوابة ألشياء أعظم.
أهميته القصوى ،ليس

الصوم هو أوالً وقبل كل شيء سعي للعيش ،حتى ول و لف ترة قص يرة ،أق رب إلى الكم ال ،المث ال
المسيحي األعلى .إنها عودة إلى أساسيات اإلنسانية قبل السقوط .في الفردوس ،لم يكن اإلنسان

يهتم بالطعام أو بأمور الجسد .كان الغرض من وجوده هو التقدم في نعمة اهلل بالبقاء قري ًبا من ه،
ّ
ً
الم ِح ّب ة .م ا ح دث م ع الس قوط ك ان فق دان رؤي ة ه ذا االعتم اد على اهلل
تماما في رعايته ُ
واثقا ً
والتحو ل نحو اهتمام إضافي بشؤون الجسد ،لدرجة أن هذه الشؤون خنقت وجودَ ه بالكامل.
ّ

الصوم هو تمرين يهدف إلى مساعدتنا على التحرر من روابط هذه الضرورة المادي ة ح تى نتمكن

من إع ادة توجي ه جهودن ا نح و التط ّور ال روحي .وه ذا ينط وي على االنفص ال عن الع الم ،أي
يكمل ه انش ٌ
التقرب من اهلل من خالل األعم ال
غال أك ثر ص رامة ب
ّ
وم ّ
األه واء ،من خالل ص ٍ
المسيحية.

يرتكز الصوم الكبير على ثالثة أركان :الصوم الصالة وعمل الرحمة .هذه كشفها المسيح نفسه في

عظة الجبل (انظر متى .)18-1 :6
...

ركن رابع

يك ون الم نزل أك ثر اس تقرا ًرا بأربع ة أعم دة .ل ذلك نض يف إلى األرك ان الثالث ة أعاله ،لمزي د من
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االستقرار ،رابعً ا :التوبة .تح دّ ث يس وع المس يح عن التوب ة في بداي ة بش ارته .الس بب بس يط :ال

يمكننا السير على طريق كمال أنفسنا في العهد الجديد بنفس األمتعة التي كنا نحمله ا في العه د

مم ا ل دينا من أمتع ة االرتب اك،
القديم .يجب أن يكون هناك تغيير .تس اعدنا التوب ة على التخلص ّ
ّ
حي ،وم ا إلى ذل ك .ه ذا يتض ّمن فحص ًا
وسوء الفهم ،والتجاوزات ،والشكوك ،والتعل ق غ ير الص ّ
ً
دقيقا للضمير على أساس وصايا المسيح من خالل سر االعتراف المقدس الذي هو لقاء شخص ي
وخاص مع اهلل.

نتخي ل أنفس نا عن دما ننظ ر إلى الم رآة
تماما كما نحن ،ليس كما
االعتراف هو انعكاس صادق لنا ً
ّ
ّ
التحلي بالش جاعة للثق ة بش خص ح تى أن ك تق در أن تك ون ض ً
عيفا
في الصباح .االع تراف ه و
المعرف ،الذي ه و مج رد ش اهد .ه ذه هي
وتظهر جانبك غير الفاتن .هذا الشخص هو اهلل وليس
ّ
ِ
الطريقة الوحيدة للتقدّ م ،لنعرف أننا ضعفاء مثل البشر فنصبح أق وى في المس يح .عن دما ننهض
وتلقينا التوجيه الالزم لرحلتن ا ،يمكنن ا أن ننظ ر بأم ل
من االعتراف ،وقد ارتحنا من ثقل ضميرنا
ّ

السر يش به رفض طلب االتجاه ات في أرض
إلى مستقبل يرتقي إلى اهلل .إن الفشل في أخذ هذا
ّ
أجنبية :قد يجد المرء الطريق بالصدفة ،لكن االحتماالت ضئيلة ألن حمولتنا ثقيلة والطريق غادر

ومليء باألعداء.

لقاء حميم مع اهلل

الص وم ،عم ل الرحم ة ،الص الة ،التوب ة .ه ذه هي أساس يات حياتن ا في المس يح ال تي يجب أن
كر
ّ
نتصر ف بحسبها في جميع األوقات ،وليس فقط في الصوم الكبير .الص وم الكب ير يش به معس َ
يطور رغبتنا بتحمل مسؤولية أكبر تج اه تطورن ا ال روحي .نحن
التدريب حيث هناك جهد مكثف ّ

تقب ً
ال لنعم ة اهلل ،لنفهم ه أك ثر ليس
ال نخلص بهذه وح دها ،ب ل هي تس اعدنا على أن نك ون أك ثر ّ
فقط من خالل التمرينات الفكرية بل من خالل المشاركة المباشرة.

حميم م ع اهلل ال يح دث في مجرّات بعي دة ،ب ل في
ٍ
في النهاية ،الصوم الكبير هو رحلة إلى لق اءٍ

مرك ز كيانن ا :القلب .الص وم الكب ير ،بوس ائله العالجي ة المختلف ة ،يس اعد بتوس ّط ه ذا اللق اء

واس تعادتنا إلى نعم ة اهلل .رحل ة الص وم الكب ير هي رحل ة إع ادةِ اكتش افٍ شخص ية ،ع ودةٌ إلى

جوهر ذواتنا ،ومسعى شخصي الستعادة مجدنا الس ابق ال ذي فق دناه بس بب الخطيئ ة والترك يز
على الذات ،ولكنه يُ ستعاد بالفضيلة والمحبة اللتين تحققتا باالتحاد بالمسيح.
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