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حان الوقت الزدراء الشيطان
القديس إينوكنديوس أسقف خيرسون
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
ً
كبيرا مقدّ ًسا آخر .أولئك الذين َ
ولكن
أمضو ُه كم ا ينبغي ق د أح رزوا الكث ير،
صوما
بنعمة اهلل
يا إخوة ،لقد أنهَ ينا
ِ
ً
ْ
خسارة الذين لم يمضوه كما ينبغي ليست ضئيلة .ال ُت رغم الكنيس ة أح ً
ولكن
دا على االل تزام بفرائض ها،
بالمثل،
ٍ
ِ
َّ

اقبون أنفس هم .حين ي ُ
وم إلى ف رح ربّهم ،ال ب د وأن يش عر
دخل ال ذين تعب وا حس نًا في الص ِ
من ال يل تزمون يع ِ
يء من الحرم ان والحس رة .س يكونُ حس نًا إذا س مح اهلل لهم أن
الض عفاء والمخ الفون من أبن اء الكنيس ة بش ٍ
الي (م ع أن ه لم يعُ د ممك ًن ا اس ترجاع م ا ق د ُفق د
يعيشوا مجددً ا حتى
ٍ
صوم كب ٍ
ير آخ ر لتص حيح الت واني الح ّ
بالكامل) ،وبالنسبة ِلمن ال ُ
إن الص وم الكب ير قد ف ات إلى األب د .م ا ال ذي منعَ ك عن
ينال هذه الرحمة من اهلل ،ف َّ
الطاعة ،وعن أن ُ
دوم ا ص ع ًبا بعض الش يء،
تبذر مع اآلخرين لكيما تحص د اآلن معهم؟ حين نعم ل ،يك ون األم ر ً

مبهج للغاية لمن تعبوا طيل ة الص وم الكب ير المق دّ س.
أن هذا اليوم
فر ٌح
ٌ
باألكثر حين ينتهي العمل .أظن َّ
ِ
ولكنّه ُم ِ
بتواضع أمام مذبح الرب ،وليشكروا اهلل على هذا! بدون نعمته ،يا إخوة ،ليس أ َّنكم ما كنتم لتُ نهوا
فليرتم هؤالء
ِ
ٍ

هذا العمل المقدس فحسب ،بل ما كنتم حتى لتبدؤوا به.
بفرحنا في نهاية هذا العمل ،يجب أاّل
نفرح َ
سجين يُ غادر السجن؛ قد يع ني ه ذا ع دم إدراكن ا لقيم ة
مثل
ولكن،
َ
ِ
ْ
ٍ
وحالوة الصيام ،فكل من َ
وم الكب ير.
عرف (ه ذه القيم ة والحالوة) لن ينقط عَ عن الص يام ح تى في نهاي ة الص ِ
الم ّ
إهالك النفس؟
تمث ل باإلمس اك عن األه واء ،دون
ِ
وكيف لنا أن ننقطع؟ هل يمكن الك ُّف عن الص يام ال داخليُ ،
ُ
ً
أوج دَ ه ذا ال زمن المح دد (زمن الص وم) لالمتن اع عن األطعم ة،
نهاية هذا الصيام
ستكون
نهاية لفض يلتنا .ق د ِ

وليس عن الخطايا .ولكنّه من السيء ً
ؤذ
ام م ٍ
أي طع ٍ
أيضا أن َن َ
زمن واح دُّ .
قصر ض بط النفس في األطعم ة على ٍ
حرم في أي وقتُّ ،
وقت يأكل ه (في زمن الص وم أو خارج ه) ،فإن ه
وكل من يأكله ُم ِض ًّرا بنفس ه ،في أي
ٍ
للنفس ُم َّ
بالكلية ،كما يفعل الكثيرون.
يخالف أحكام الصيام .لذلك ،فإنه ليس من الضروري االنقطاع عن الصيام الجسدي
ّ
الكلي عن الصيام هو ٌ
االنقطاع ّ
َ
دليل أ َّنك لم ُت ِح َّبه؛ ْ
دة
إذ هل من
دق لم ٍ
ِ
الممكن أن تع ِدل عن أم ٍر ق د أحببت ه بص ٍ
ّ
يام فه ذا يُ ظه ر
الممكن أال تحب
طويلة؟ وهل من
كل كام ٍل عن الص ِ
بصدق ما قد ش فى َ
ِ
نفس ك؟ إذا تخليت بش ٍ
ٍ

َ
كعبد وسجين.
التزمت بعهودٍ
أنك ُصمت بداعي الضرورة وليس القناعة،
ٍ

ّ
ال بُدَّ وأ ّنه قد ثبت ل ك ب الخبرة أنّ الص وم س ٌ
ومعل ٌم للمش اريع
قي ة،
ابق ومراف ٌق دائم للص الةٌ ،
وأب للت أمالت التّ ّ

الصالحة ،ومؤاز ٌر ألعمال اإليمان والمحبة الصعبة .لذلك ،الجأ إليه فو ًرا في كل هذه الحاالت .ألن هذه هي س مة
اإلطالق ه و أن تجع ل الص وم
يء على
العالجات
النافعة ُ
ِ
والمثْ بتة؛ أ ّنه يُ ستعان به ا عن د أول حاج ة .وأفض ل ش ٍ
ِ

ً
ً
ً
صعبة كما قد يبدو لك،
مملة أو
مرافق ا لك طيلة حياتك .ال ترتعد من هذه النصيحة ،فالعمل بها لن يجعل حياتك
دركُ م ا ال ذي يش كّ ُل
زان
سينجيك من
بل على العكس،
ّ
ٍ
وويالت كث يرة .أنت ُ
نفس ك س توافق حين ُت ِ
ٍ
شرور وأح ٍ
نحو ال يُ رضي الجس د ُم ً
رة عن
ْ
األمر امتناعً ا عن الطعام ،بل
الصيام الدائم :ليس
ُ
طلق ا ،فتنهض ك ل م ٍ
َ
تناوله على ٍ
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المائدة وأنت ما تزال جائعً ا بعض الشيء وليس شبعا ًنا كما يحصل ع اد ًة .ه ل ه ذا الجه اد ال روحي ص عب؟ أال

ينص ح األطب اء ً
اة مقاب ل ذل ك .إذ ينبغي
افى؟ ولكنن ا نع دُ كَ
أيض ا ب ذلك؟ أال ِ
بنفس معاف ٍ
ٍ
يَع دُ ذل ك بجس ٍد مع ً
ُ
يء بق در م ا
شيء
واإلقرار بأن النفس ال تعاني من
االعتراف
ُ
بقدر ما ُتعاني من الجسد ،والجسد ال يعاني من ش ٍ
ٍ
ِ
يعاني من فرط الطعام والشراب.
أيض ا عن التوب ة واالع تراف؛ يجب أال ننص َ
ما قلته عن الصوم يجب قوله ً
رف عنهم ا في نهاي ة الص وم .ل و كن ا
ات مختلف ة؛ وحين
وقت
نخطئ ونسقط في
ألجلنا التوبة إلى ذلك الحين ،ولكنن ا نخطئ في أوق ٍ
واحد محدّ دَّ ،
ٍ
ٍ
ً
ور مداوات ه
نخطئ ينبغي إذا أن نتوب ونعترف .هل ننتظر ح تى يلتهب الج رح؟ إنن ا ب األحرى نح اول على الف ِ
الجراح الروحية؛ مع الخطايا .لذلك فإن المشفى الروحي
نتصرف بنفس الطريقة مع
جرح .ينبغي أن
ّ
بمجرد أن ُن َ
ِ

دة
ٌ
دي لم ٍ
دائما ليكون من الممكن ً
مفتوح ً
رح جس ٍّ
دوما المجيء إليه للتداوي .إذا ك ان من غ ير الممكن إهم ال ج ٍ
ّ
نستخف بحم ل
فاألمر ينطبق على الجرح الروحي باألكثر .إننا
خطرا (على الصحة)،
طويلة دون أن يشكل ذلك
ُ
ً
ٍ
ٌ
توق ف ِفعله ا بالتوب ة الس ريعة
ولكن ذلك
طويلة،
لمدة
جرح في النفس
سم مري ع .إن لم ِ
ضالل رديء .الخطيئة ٌّ
ٍ
ّ
ٍ
ٍ
لزمن طويل .لهذا نصبح عبيدً ا تعس اء لأله واء ،ألنن ا ال نقمعه ا من ذ
فإنها تخترق كامل النفس وتصيبها بالعدوى
ٍ
البداية .وبعد ذلك ،نتوب ونرى عبوديتنا ،ولكننا غال ًبا ما ال نعود قادرين على كسر رباطات األهواء.

يحي حقيقي أن يح رم نفس ه من ه ذا
يخص االشتراك في األسرار المقدسة ،ال أع رف كي ف يس تطيع مس
فيما
ُّ
ٌّ
ُ
ومثل هذا الجهل
الطعام اإللهي طيلة السنة .مجرد هذا الحرمان وحده يُ ظهر أنه ال يعرف قيمة جسد ودم الرب،

رة يُ حتف ل فيه ا
يكافُئ الجهل بخالصه .لم يتصرف
المسيحيون القدماء هك ذا ،فق د ك انوا يتن اولون في ك ل م ٍ
ّ
بالقداس اإللهي ،وهو ما نتذكّره بالدعوة التي ُتكرر في ك ل ق داس" :بخ وف اهلل وإيم ان تق دموا!" .تش ير ه ذه
الدعوة إلى أن جميع أولئك الحاضرين في القداس اإللهي يجب أن يتقدموا للمناولة.

َ
والرغبة باالستعداد بشكل أفض ل له ذا الس ر العظيم ،أدّ ي ا إلى ممارسة
واستحقاق اإلنسان،
نقاوة
إن وعي عدم
ِ
ِ
لكن ،ينبغي أال ُتس تخدم ه ذه
ام وأوق ٍ
دائم ب ل في أي ٍ
ات مح ددةْ .
كل ٍ
المناول ة (غ ير المت واترة) ،أي ليس بش ٍ

يومي ا في المك ان ك ذا والمك ان ك ذا؟ أظن أن حش دً ا من
المن س يوزع
الممارسة لتأييد كسلنا .ماذا ل و قي ل أن َّ
ً
بعض منه ،وإذا ما ّ
تطلب األمر شيًئ ا من االس تعداد ،الس تعدّ كث يرون من
يوم للحصول على ٍ
الناس سيحضر كل ٍ

بشكل يومي وال أحد يأتي ليتلقاهم! هل هذه إش ارة جي دة؟
ولكن الكنيسة تقدمُ جسد ودم الرب
يوم.
أجله كل ٍ
َّ
ٍ

ٌ
ولكن إذا لم
وقت لالس تعداد.
البعض
صح ٌي للنفس أن تنصرف عن الغذاء الروحي؟ ربما لم يكن لدى
ِ
أمر ّ
هل هو ٌ
ْ

يتقدم أحدٌ لتلقي الخبز السماوي فهذا يعني أن ال أحد مستحق ،وإذا كان الجمي ع غ ير مس تحقين ،فم اذا يمكن
أن َ
وم وي أتي م رة في الس نة
يقال عن
مسيحيتنا؟ ماذا سيقول الملك عن الخادم الذي يُ دعى إلى المائدة ك ل ي ٍ
ّ

فقط؟
ً
يوما المقدسة ال ينبغي أن ننفصل عن تلك الوس ائل الخالص ية ال تي تتك ون
إذا يا إخوة ،بانفصالنا عن األربعين ً
وقت واح د (زمن الص وم) بس بب
منها (فترة الصوم) .تقوم الكنيس ة بتجمي ع ه ذه الوس ائل جميعه ا معً ا في
ٍ

أوقات أخرىُ .ت رشدنا إلى استخدام هذه الوسائل تحت إشرافها الخاص ،لكيما يقوم
ضعفنا وتشتُّ ت انتباهنا في
ٍ
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حتى عديمو الخبرة باستخدامها كما يجب ،وال يتركوها غير مستخدمة طيلة الف ترة المتبقي ة من الس نة .وم ع

احتجت في
ذلك ،إذا
أوقات أخ رى إلى دع وة الكنيس ة وإش رافها ،فال ُن درة في ذل ك .ليس في الكنيس ة ص ومٌ
ٍ
ْ
صوم منها أن يكون
واحد ،بل أربعة ،ويمكن لكل
وم منه ا ي ومُ
عظيما إذا لم ُتض ِعفهُ بإس رافك؛ وس يتبعُ ك َّل ص ٍ
ٍ
ً

ً
إشراقا إذا ما ُق َ
مت من خطاياك عبر التوبة.
األكثر
القيامة
ُ

يوما المقدَّ سة .ال تنسوا
هذه هي النصيحة التي شعرت أيها اإلخوة َّ
أن من واجبي َنقلها إليكم في نهاية األربعين ً
َ
نصل إلى الفصح "في نهار ملكك
صوما .بدون ذلك ،لن
أيها األحبة أن حياتنا بأكملها على األرض يجب أن تكون
ً

الذي ال يغرب أبدً ا" (األودية التاسعة من قانون الفصح)؛ لن ندخل في فرح القيامة.
يوم ا المقدس ة دون أن يعيروه ا انتبا ًه ا ولم يس تخدموها ُم ً
طلق ا
لمن أمض وا األربعين ً
م ا ال ذي يمكن ني َقول ه َ

شك وأ ّنكم تشعرون اآلن ببعض الكآبة لعدم وف ائكم بف رائض الكنيس ة؛ من الم رجح
لمداواة
جراح ضميرهم؟ ال َّ
ِ
ِ

أما ُتع نى بغبطتهم
أ ّنكم لم ّ
تتمموه ا ،ال ب داعي االزدراء بس لطة الكنيس ة (ه ل يس تطيع األوالد أن ي زدروا ًّ
شهوانيتكم قد اس تحوذت عليكم .أغ رقت س معَ كم ،ولم تس مح لكم بال َّس ير في تل ك
األبدية؟) ،بل باألحرى ألن
ّ

ّ
دو
الطرق المقدسة التي أرادت الكنيسة أن تقودنا عليها .الشهوانية والشيطان ،إذ حيث هناك إسراف ،يك ون ع ُّ
كل غ ير م رئي ،وه و اآلن بال ش ٍك يبتهج ويضحك عليكم كم ا على
اهلل والفضيلة .إنه قات ل ،يُ بقيكم أس رى بش ٍ

فريسته.

ً
ولكن ،يا إخوة ،هل ترغبون ً
ازدراء بكم؛ ح ان ال وقت ل تزدروا
حوكة دائم ًة للش يطان؟ كف اه
حقا بأن تكونوا أض
ً
ً
آالم ال ّرب
أنتم به! أقول لقد حان الوقت؛ ألنه ال يكون
ضعيفا جدً ا كما في هذه األي ام (ال تي نقيم فيه ا ت ذكار) ِ

أحياء في ش َر ِكه ليعمل وا مش يئته (تيموث اوس )26:2
األنسب ألولئك الذين قبض عليهم
وموته .اآلن هو الوقت
َ
ُ
لكيما ينهضوا من شباكه .وسوف تقومون إذا سارَعْ تم إلى المشفى ال روحي واض عين عن ادكم وم رارتكم جان ًب ا،

خان (بط رس) المعلم ،وم ع ذل ك فق د
بمرارة على خطاياكم على مثال القديس بطرس .لقد
إذا ما بدأتم تبكون
َ
ٍ

كان ،ألجل توبته ،بين أوائل الذين رأوه بعد القيامة .سيحصل األمر ذاته لكم إذا ما التفتُّ م إلى ال رب مثلم ا فع ل

هذا الرسول!
آمين

Source: St. Innocent of Kherson. It’s Time to Abuse the Devil: A Homily for Holy Wednesday.
Pravoslavie.Translation by Jesse Dominick. 4/20/2022. https://orthochristian.com/145772.html
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