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هل تريد أن تصوم حقًا؟
القديس إينوكنديوس رئيس أساقفة خرسون

نقلتها إلى العربية اسرة التراث األرثوذكسي

“لنُصْم صومًا مقبوالً مرضّيًا للرب، ألن الصيام الحقيقي هو االغتراب من الشرور وضبط اللسان ومباينة
الغض))ب واالنفص)ال من الوقيع))ة والش)هوات والك)ذب والحل))ف. فباجتن))اب ه)ذه يك)ون ص)ومنا حقيقي))ًا

 . أبوستيخن صالة المساء في اإلثنين من السبة األولى  . (مقبوالً ( "

ذيوماال يمكن أن يسّمى بحق تعليَم الكنيسة لجميع األصوام المقدسة. غالًبا ما (هذا المقطع الخشوعّي  (

تكون كلماتنا وعظاتنا، بسبب ضعفها الش)ديد، طويل)َة. بينم)ا تعليم الكنيس)ة مقتض)ٌب بق)در م)ا ه)و ق)وي
وحقيقي. لذلك، من الضروري للغاية أن نوّجه انتباهنا إليه ونفكّر في ما تعّلم)ه الكنيس)ة المقدس)ة بش)أن
لنُصْم صوًما مقبوالً ومرضًيا للرب! هذا يعني أن هناك صوم غ)ير مقب)ول وال يرض)ي ال)رب! أي "الصوم.  "

نوع من الصيام هو هذا؟
إنه النوع حيث ال تأك)ل في)ه كالمعت)اد، أو ربم)ا ال تأك)ل على اإلطالق، ولكن بغض)بك وتعّنت)ك، تأك)ل روَح
وجسَد َمن هم في متن)اول ي)دك، س)واء ك)انوا خ)داًما أو أق)ارب؛ ه)و أن تص)وم فتس)قط على األرض في
الكنيسة وتطلب مغفرة الخطايا لنفسك، طالبًا أن ُتغَفر كما أنت تغفر ك)ل التج)اوزات ال)تي وجَهت إلي)ك،
ثم تغادر الكنيسة، فتذهب إلى المحكمة لتضّيق على َمديِنك المسكين، لتجمع كل شيء حتى آخر قرش
منه، أو تلقيه في السجن وتفِقر منزله وعائلته بالكامل. الصوم ال يرضي الرب عندما يب))دو أن))ك تتواض))ع
في الظاهر وتقول إنك أّول الخطأة، فيما داخلًيا، ال تعرف مقياس فضائلك الوهمية، فتضع نفس))ك ف))وق
الجميع في أفكارك، وتجعل نفسك قاضي الكون، على استعداد للحكم وإدانة الجمي)ع وك)ل ش)يء. م)ا ال
يرضي اهلل هو أن تصوم وقت تريد وتتوقع أن تنفتح لك ك)ل كن)وز نعم)ة اهلل ألج)ل س)جداتك الص)غيرة
وبعض التنهدات، وأن كل جراح ضميرك سوف تلتئم، وأنك ستس)اق إلى العش)اء الَملَكي وتتغ)ذى بجس)د
المسيح ودمه؛ بينما أنت نفسك، تسمع كل آهات وص)رخات إخوت)ك المس)اكين، لس)ت مس)تعدًا لمش)اركة
جزء صغير معهم، مما يفيض عنك؛ بقلب بارد، أنت تترك المرضى والمتأّلمين بدون أي مساعدة، وت))تردد
، ب)ل فليبقي)ا ل)ك (في جلب الغرباء تحت سقفك، وتستكثر مشاركة الذين يجوع)ون  ال جس)دك ودم)ك  ( -

تلك الجبال والتالل من الطعام الذي يتسبب عمليًا في انفجار مخازن الحبوب عن))دك. الص))يام ال يرض))ي
اهلل ألنك تخاف من وصول كوب الماء الساخن إلى شفتيك، بل ألن ما يخرج باستمرار من ه)ذه الش)فاه،
كالدخان من الفرن، هو الكالم الفاسد المتأّسن والس)خرية الم)ّرة الالذع)ة واإلش)ارات المفعم)ة بالتج)ارب
والعدوى الروحية. ال ينبغي أن يجرؤ كل الصائمين على هذا الشكل على أن يترّجوا رحمًة من ال))رب. إن
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صومهم ليس فقط  غير مرٍض، بل هو رجس عند اهلل، بحسب قول النبي.
من األفضل لك أن تأكل ما تري))د، ولكن في نفس ال))وقت تطِعم ال))ذين يموت))ون من الج))وع ح))تى خ))ارج
الصيام؛ من األفضل لك أن تستمر في التزين بمالبسك كما من قبل، ولكن في نفس الوقت، استخدم م))ا
يزيد لديك من الثياب، تلك المعّلقة مكتوفة األيدي والعّث يأكلها، لتستر ع))ري إخوت))ك المس))اكين ال))ذين
يئنون من البرد؛ قد من األفضل لك أن ال تقاطع الترفيه والمرح المعتادين، ولكن أثناء التسكّع، أن تجلب

الراحة والفرح ألولئك الذين قد َنَسوا من زمان طويل أن الفرح قد يوَجد على األرض.
"الصيام الحقيقي ه))و االغ))تراب من الش))رور وض))بط اللس))ان ومباين))ة الغض))ب واالنفص))ال من الوقيع))ة

”والشهوات والكذب والحلف.

ال ينبغي أن يكون انفصالنا عن كل هذه الرذائل صوًما وإكراًها وعماًل بالنسبة لنا، ب))ل ه))و الش))يء األك))ثر
طبيعية والس))الم والف)رح. لكن، كونن)ا مش)بعين بالخطيئ))ة وإرادة ال)ذات من أج))دادنا، وق)د اعت))دنا على
انتهاك قوانين اإلمساك، حّتى أصبحت طبيعتنا على دراية باألهواء والرذائل وص))ار اتب))اع ه))ذه األه))واء
واإلرادة الشريرة شبه طبيعي كغذاء الجسم اليومي. لذلك، َمن يرغب في التح))رر من الخطاي))ا علي))ه أن
ا كم))ا يح))رم الص))ائمون أنفس))هم من يكبح نفسه باستمرار عن الشر ويجبر نفس))ه على فع))ل الخ))ير، تمامً))
الطع))ام ويج))برون أنفس))هم على التفك))ير في اهلل. ه))ذا االمتن))اع عن األه))واء والرذائ))ل، بحس))ب تعليم
ا، ولكن ه))ذا الص))يام الكنيس))ة، ه))و ص))وم حقيقي يرض))ي ال))رب. الص))يام الخ))ارجي ليس ض))رورًيا دائمً))
الداخلي ضروري في جميع األوقات. الصوم الخارجي يزول وينتهي؛ لكن ه))ذا الص))وم ال))روحي مس))تمر
ويجب أن ينتهي فقط مع حياتنا، عندما نتخلى عن الجسد الفاني المحب للخطيئة، سنزّين أنفسنا بعدم

الفساد والالهوى.
إذًا، هل تريد أن تصوم حًقا؟ قبل كل شيء، امنع لسانك عن كل كلمة بّطال))ة، وخاص))ة الكلم))ات الفاس))دة
وغير الالئقة. ابدأ صوًما روحًيا مع هذا العض))و الص))غير من الجس))د؛ فه))ذا العض))و، م)ع ص))غره، ه))و ع))دو

يعق))وب  (. وإال ف))إن2:3)عظيم وخصم عنيد. متى تغلبت على عناده، تصير قادًرا على لجم الجس))د كل))ه 
لسانك كالحصان الوحشي الشرس سوف يجّرك أنت وصوَمك ِعبر براري الكذب والضغينة والخداع.

ا أتريد أن تصوم حقًا؟ إلى جانب الطعام، تخلَّ عن كل حقد وغضب وت))ذّمر ومش))احنة. كن هادًئا ووديعً))
ومتواضًعا ومترفقًا ومحًبا في كل شيء ومع الجميع. هذا تقتضيه الحشمة حتى خ))ارج الص))وم. خالف
ذلك، إذا كنت ال تزال مكابرًا ومشاكسًا، فسيعتقد البعض، عن غير قصد، أن))ك غاض))ب كطف))ل ص))غير ألن

الكنيسة توّبخك على تناول أطباقك المفضلة.
أتريد أن تصوم حقًا؟ إلى جانب الطعام، افص)ل ك)ل األه)واء الجس)دية األخ)رى عن نفس)ك. ألن إنس)انك
القديم والشرير يعميك ويدمرك ليس فقط بشبع الجسد. إن اإلف))راط في الطع))ام ال ي))ؤذي أح))دًا س))واك،
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بينما األن)واع األخ))رى من الجس))ديات والش))هوانية تض)ر ب))الكثيرين غ))يرك. تخ)لِّ عن ك))ل ه))ذا. أِزل ه))ذا
الكتاب العابق بالشهوة واإلباحية من منضدتك؛ أِزل صور اإلغراء عن جدران غرفت))ك؛ من ثّم ن))قِّ عقل))ك
قدر اإلمكان في المرة األولى، ألن هذا ال يمكن إتمامه على الفور فالعقل )وذاكرتك من الصور الشهوانية 

، أقول ارِم ك))ل ه))ذه الص))ور وثبِّت ص))ليب المس))يح وص))ورة موت))ه مكانه))ا في (ليس مثل جدران المنزل

ذاكرتك وخيالك.
أتري))د أن تص))وم حق))ًا؟ إذا ك))ان ل))ديك أي رس))ائل ج))ائرة تتعل))ق ب))اختالس ممتلك))ات ش))خص آخ))ر، قْم
بتمزيقها؛ أوقْف القض))ية ال))تي ب))دأت في المحكم))ة ح))ول ه))ذه المس))ألة؛ تن))ازْل ق))در اإلمك))ان، ح))تى عن

[ يجب أن يك))ون المس))يحي1]حقوقك الخاصة، حتى ال تجّر نفسك إلى المحاكم، مث))ل غ))ير المس))يحي.
مختلًفا ليس فقط في الكنيسة، بل أيًضا في المحكمة.

أتريد أن تصوم حقًا؟ انظر كيف يمكنك أن تخدم أصغر إخوتك في المسيح باسم الرب ، وابدأ فوًرا ه))ذا
العمل الخيري. اعِط الذين يموتون من الجوع بشكل عملي، من ذنب، وصوالً إلى مخ))ازن حبوب))ك. ألِبْس
العراة، استقبل اليتيم، ارَع المنكوب، وُزْر المحبوس. ألن))ه من الض))روري أن يخ))رج بعض أن))واع الفاكه))ة

من شجرة عظيمة كالصوم الكبير. وأي ثمار أفضل من محبة البشر عندما تطلُب رحمة اهلل بالصوم؟
د أج))ره. أو ب))األحرى، إن صومًا كهذا يكون مرضًيا للرب! َمن يجمع العفة الروحي))ة إلى الجس))دية ال يفس))ِ
يكون قد حصل عليها بالفعل هنا واآلن. لماذا نصوم؟ ال شك أنه ليس لتوفير بعض الطعام غير الم))أكول،
بل لترويض الجسد، وتهدئة النفس، وإحياء الضمير، واجتذاب نعمة اهلل. ولكن عندما نصبح أكثر طهارًة
وعفًة في الفكر، وأكثر صدًقا وتنّورًا في الكلمة، وأكثر وداعة وأك))ثر رحم))ة في الشخص))ية، وأك))ثر ع))دالً
-وإحساًنا في العمل، فإن بهذه الوسيلة بالذات بمساعدة نعمة اهلل، يتحق))ق ه))دف الص))وم بالفع))ل فين))ا 

-في البداي))ة، ب))الطبع بش))كل ض))عيف وغ))ير كام))ل، لكن بع))د ذل))ك  أك))ثر ف))أكثر، ح))تى نص))بح من جمي))ع

النواحي كما ينبغي أن يكون أتباع المسيح.
خالفًا لذلك يكون صومنا كدواء يأخ))ذه الم)ريض، ثم يتس)لل ب)دافع الغب)اء والعص)بية، إلى ك)ل الع)ادات
القديمة التي سببت مرضه. ما الذي يمكن توقعه من مثل ه)ذا ال)دواء س))وى تف)اقم الم)رض، وه)و األم))ر
األكثر خطورة ألننا، على أمل الشفاء، نعتق))د أنن))ا نتع))افى؟ في ه))ذه الحال))ة، س))يكون من األفض))ل ع))دم

الصيام على اإلطالق، ألننا على األقل لن نخدع أنفسنا، معتقدين أننا بعيدون عن الخطر. آمين.

* عظة الخميس من السّبة األولى في الصوم.
[1. المترجم ( يشير القديس إينوكنديوس إلى حقيقة أن لدى المسيحيين وصية محددة، أعطاها الرسول بولس، بأال نحاكم أحدنا اآلخر  ( ]

.  Source .    .            .  St Innocent of Kherson Do You Want to Fast Truly? A Homily for Clean Thursday Orthodox

 . Christianity (orthochristian)    . : . 145095.Translation by Jesse Dominick https //orthochristian com/ html
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