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اأّيها االإخوة واالأخوات يف امل�سيح،
»الّنعمة عليكم وال�سالم!«

ليلة«  واأربعني  يوماً  اأربعني  �صام  »ي�صوع  اأّن  الطاهر  الإجنيل  يف  نقراأ   )1
اأربعة  نحو  بعد  على  �سحراويّة  منطقة  يف  ذلك  وكان   )2  :4 )متى 
كيلومرتات �سمال غرب مدينة اأريحا. وح�سب التقليد ودالئل اأخرى 

يقوم املوقع حتديداً على جبل »قرنطل«.

يف القرن الثاين ع�رش امتلك هذا اجلبل القانونيون الالتني للقرب   
املقّد�س و�سكنه رهبان ُدعوا »اإخوة جبل االأربعني«، على موقع ي�سهد 
له اأنه مكان جتربة امل�سيح. ويوؤّمه احلّجاج امل�سيحّيون من جميع اأنحاء 

العامل، باال�سافة اىل موؤمني االأرا�سي املقّد�سة.

يف هذا املوقع املمّيز ال تكتفي كني�سة القد�س اأن تذّكرنا بتاريخ   
اخلال�س بل تقّدم اأي�سا ب�سكل فريد جغرافّية الفداء.

2( �صيام مل يكن الرب بحاجة اليه!

تناول  عن  ميتنع  اأن  ي�سوع  باإمكان  كان  النظريّة،  الناحية  من   
الطعام باأعجوبة. ولكّنه اأراد »اأن يكون �سبيهًا بنا نحن اإخوته الب�رش، 
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جمّربا مثلنا يف كّل �سيء ما عدا اخلطيئة« )عربانيني 4: 15(. كما كان 
العماد  قبول  ال�سوم وكذلك عن  ممار�سة  غنى عن  امل�سيح يف  ال�سّيد 
على  �سخ�سّية.  حاجة  عنده  ي�سّكال  مل  اإذ  املعمدان،  يوحّنا  يد  على 
وال�سدقة  وال�سالة  ال�سوم  اىل  ما�ّسة  بحاجة  نحن  ذلك  من  النقي�س 
وال�سالح وامل�ساحلة. وهي ممار�سات �رشوريّة الأّنها ت�ستند اىل التوبة 
اأربعني يومًا  اأن ن�سوم  للتكفري عن خطايانا. بطبيعة احلال، ال ميكننا 
واأربعني ليلة من غري تناول اأّي طعام. لكّن الكني�سة حتافظ على هذه 
الفرتة الزمنّية التي ق�ساها امل�سيح يف الرّبيّة ملّدة اأربعني يومًا يف ال�سوم 
وال�سالة، رغبة منها يف اأن »نقتدي بامل�سيح« )1 كور 11: 2( الذي 
اأراد اأن يكون لنا مثااًل يحتذى به يف كّل �سيء، يف االفكار واالأخالق 

)فيلبي 2: 5(.

يف العهد القدمي نقراأ اأن النبّي مو�سى �سام اأربعني يوما قبل اأن   
اإيليا  �سام  كما   ،)29-28 : )عن خروج 34  الو�سايا  لوَحّي  ينال 
تلك املدة، قبل اأن يقابل ال�سّيد الّرّب على جبل حوريب. )عن امللوك 

االول 19: 8(.

اللتان  ال�سخ�سيتان  هاتان  طابور،  جبل  على  الرب  جتّلي  يف   
�سامتا ملّدة اأربعني يومًا، ظهرتا جنبًا اإىل جنب مع امل�سيح يف املجد.

3( ال�صوم الوقائي والتكفريّي
احلرب  قدا�سة  يطرح   2009 ل�سنة  الكبري  ال�سيام  ر�سالة  يف   
االأعظم ال�سوؤال: »اأّية قيمة واأّي معنى ميكن اأن يحمل اإلينا اليوم نحن 
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قد  وم�رشوبات  ماأكوالت  من  واأج�سادنا  اأنف�سنا  حرماننا  امل�سيحيني 
تكون يف حّد ذاتها ح�سنة ونافعة ومفيدة لبقائنا؟« ويجيب قدا�سته: 
عظيمة  معونة  وم  ال�سّ اأّن  امل�سيحي  والّتقليد  املقّد�س  الكتاب  »يعّلم 
ت�ساعدنا اأن نتجّنب اخلطيئة وكّل ما يوؤّدي اإليها«. وفعال، ي�سري االأب 
االأقد�س يف ر�سالة ال�سيام ل�سنة 2011 اإىل »ج�سع التمّلك«، وكاأّن 
الب�رش يريدون اأن »ياأكلوا الّدنيا«. فنحن ل�سنا ماّلكني للخريات التي 
بحوزتنا، بل وكالء عليها. لذا ال يجوز اأن نح�سبها ِملكا لنا يف املعنى 
احل�رشّي بل هي و�سيلة بها جن�ّسد عناية اهلل نحو القريب وبها نعي�س 
ال�رشكة الكن�سية كما حدث بجماعة اأور�سليم االأوىل )2 قور 9-8(.

له  كانت  »من  توبيخ:  بنربة  ترتدد  يوحنا  القدي�س  كلمات  اإن   
خريات الدنيا وراأى باأخيه حاجة واأغلق اأح�ساءه دون اأخيه، فكيف 

ُتقيم فيه حمبة اهلل« )1 يوحنا 3: 17(.

للتق�سري  با�ستمرار  واملعّر�سني  امل�ساكني  اخلطاأة  نحن  لنا   
اإ�سالح  ورغبتنا يف  توبتنا  فّعالة الظهار  و�سيلة  ال�سوم  ُيّعّد  واخلطاأ، 

ال�رشر الذي اقرتفناه.

ال�سوم.  خالل  من  للتوبة  نينوى  اأهل  يونان  النبي  دعا  لقد   
ال�رشّية  من  اإطار  يف  مُياَر�س  اأن  ينبغي  ال�سوم  اأّن  ي�سوع  وعّلمنا 
اأو نفخ االأبواق )راجع متى 6: 16(. »ال  والتكّتم من غري مباهاة 
تدع يدك الي�رشى تعلم مبا ت�سنعه يدك الُيمنى، حتى تكون �سدقتك 
يف  مما  بالعطاء  اأكرب  فرح  هناك  »اإذ   .)4-3  :6 )متى  اخلفية«  يف 

االأخذ« )اأعمال 20: 35(.
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ال�سوم  تناق�س  ال  مباهاة،  غري  من  ال�سيام  يف  ال�رشية  وهذه   
يف  املوؤمنون  يتحد  لكي  الكني�سة  تطلبه  الذي  العلني  اجلماعي 
بحيث  االعتباطية  الفردية  للمبادرات  ال�سوم  يرتك  ولئال  توبتهم، 
على  ي�سوم  ال  اأن  �سواه  ويكاد  ال�سنة،  اأيام  معظم  البع�س  ي�سوم 

االطالق.

النقي�س  على  امل�سيحي،  ال�سوم  خ�سو�سّية  ي�سوع  حدد  لقد   
ي�سومون  »�سوف  امل�سيحّيون  يوحنا.  وتالميذ  الفري�سيني  �سوم  من 
 :2 )مرق�س  ال�سليب  على  ُيرفع  اأي  بينهم،  من  العري�س  ُيرَفع  عندما 
19-20(. وعليه بداأ امل�سيحيون عرب التاريخ ي�سومون كل �سنة من 
ا�سبوعيا  ثّم راحوا ي�سومون  القيامة.  اإىل �سباح يوم  خمي�س االأ�رشار 
االثني ع�رش"،  الّر�سل  "تعليم  يوم جمعة )كتاب  اأربعاء وكل  يوم  كل 
القيامة  عيد  يومًا  اأربعني  من  �سيام  ي�سبق  اأن  طبيعيا  وكان   .)8 رقم 
يام جتد متامها يف الثالثية الف�سحية وباالأخ�ّس يف  املجيد. فم�سرية ال�سّ

�سهرة �سبت النور. 

واىل  الرّب  اىل  »العودة«  مُتّثل  الأّنها  �سليمًا  موقفًا  التوبة  ُتَعّد   
اأن  اخلري، عودة االبن ال�سال اإىل االأّب )راجع لوقا 15( ومن املوؤّثر 
الواحد  باحلرف  القول  على  اجتمعا  املعمدان  ويوحنا  امل�سيح  ال�سيد 
»توبوا«. والتوبة تعني التحّول والتغيري اجلذري يف العقلّية وامل�ساعر 

واالأفعال ورّدات الفعل.
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4( اهتداء الأفراد وال�صعوب وتوبتهم النّ�صوح

واال�ستعداد  االإعداد  فرتة  يف  الكني�سة  يف  ال�سوم  زمن  يقع   
على  امل�سيح  ال�سيد  فيها  ُيرفع  التي  االأّيام  »يف  املجيد،  الف�سح  لعيد 

ال�سليب«.

»م�صرية ال�صيام«، تدعونا:  

امل�سيح  �سورة  »على  ن�سري  كي  ليب،  ال�سّ �رّش  يف  التاأّمل  اإىل   )1
تغيريا عميقا يف  بالّتوبة  فنحّقق  يف موته« )عن رومية 6: 5( 

حياتنا.

اأن ننقاد لعمل الروح القد�س فيبّدلنا كما تبّدل القّدي�س بول�س   )2
على طريق دم�سق. 

اأنانّيتنا  من  فنتحّرر  اهلل،  الإرادة  وفقَا  بحزم حياتنا  نكّيف  واأن   )3
ونفتح  والتخزين.  االمتالك  و�سهية  الت�سلط  غريزة  فنتجاوز 
فرتة  واملحتاج.  والفقري  القريب  وحمبة  امل�سيح  ملحبة  قلوبنا 
من  ونقبل  ه�سا�ستنا  لنعرف  منا�سب  زمن  اأي�سًا  هي  ال�سيام 
فن�سري  املجددة  التوبة  �رّش  نعمة  �سادق  �سمري  فح�س  خالل 

بعزم نحو امل�سيح.

اأ�ساقفة  يف هذا العام يتو�ّسط ال�سوم الكبري فرتة انعقاد جممَعي   
م�سيحّيي  حول  املا�سي  العام  يف  االأّول  انعقد  االأهّمّية.  غاية  يف 
االأ�ساقفة  �سينود�س  يتناول  �سوف  العام  هذا  ويف  االأو�سط.  ال�رشق 
مو�سوع "الب�سارة اجلديدة لالأمم". التوبة هي املفتاح اجلوهرّي حلّل 
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تبدو  التي  العدائّية  االأعمال  واإنهاء  ُم�ستع�سية،  تبدو  التي  امل�ساكل 
وكاأّنها ال نهاية لها وال حلول �سافية. تتطّلب مّنا اأن ُندرك اأّنه »لي�س 
باخلبز وحده يحيا االإن�سان بل بكّل كلمة تخرج من فم اهلل« )متى 
)مّتى  ندخل يف جتربة«  لئاّل  ون�سّلي  »ن�سهر  اأن  ينبغي  واأّنه   ،)4،4
جتاوزاتنا  �سد  ممتاز  ترياق  هو  احلالة  هذه  يف  ال�سوم،   .)41  :26
وتبذيرنا واإفراطنا يف الطعام اأو ال�رشاب. ف�سومنا يجمع بني ال�سالة 
وعمل اخلري واإعطاء ال�سدقة، وهذه الف�سائل هي مرتابطة ومتكاملة 

البع�س. لبع�سها 

التي هي يف �رشاع م�ستمّر  ل�سعوب منطقتنا  الوقت  لقد حان   
للعودة اإىل الرّب، من خالل تطبيق الو�سايا الع�رش، خ�سو�سًا احرتام 
حّق االآخر يف احلياة واملمتلكات واحلقوق املدنّية. نحن بحاجة اىل 

تغيريات جذرية حتّل فيها ال�رشاعات القائمة بني ال�سعوب.

5( ال�صوم وقت الأزمات!

و�سط ال�سعوبات وال�سيقات علينا اأن نت�رشف بحكمة وتعّقل   
كان  كما  الُفَر�س،  وتكافوؤ  املمتلكات  يف  امل�ساركة  يف  نتعاون  واأن 
يفعل امل�سيحيون االأولون يف املدينة املقد�سة )اأعمال الر�سل 2( وكان 
عند  تردد  غري  من  اأعلن  قد  ع�رش  ال�ساد�س  بندكتو�س  البابا  قدا�سة 
انفجار االأزمة االقت�سادية يف العامل وانهيار العمالت واالإمرباطوريات 
امل�رشفية: »األّذي يبني على املال يبني على الرمال« واأن اأ�سا�س االأزمة 

االقت�سادية املعا�رشة هي اأواًل اأزمة اأخالقية.



9

6( ال�صوم و�صيلة ل غاية، ومرحلة ل نهاية
ال ن�سوم يف �سبيل ال�سوم وال نرى فيه هدفا بحّد ذاته بل و�سيلة   
ال�سوم  طريق  عن  انت  رب،  »يا  االلهي:  القدا�س  مقّدمة  يف  نعلنها 
القوة والثواب«.  لنا  الرذائل وتهب  بالنف�س وتكبح  اجل�سدي ت�سمو 
واملعوز  اجلائع  مع  لن�سعر  ون�سوم  امل�سيح!  بال�سّيد  لنت�سبه  ن�سوم 
والعطاء،  الت�سحية  روح  على  اأج�سادنا  لرنو�س  ون�سوم  واملحروم 

ولرتافق �سيامنا ال�سالة وال�سدقة وامل�ساحلة بني االأفراد والعائالت.

وم من اأجل ال�ّصالم 7( ال�صّ
ما زلنا، يف االأر�س املقّد�سة وال�رشق االأو�سط حتت وطاأة العنف.   
وال�سالم هو من اأعظم عطايا اهلل، ولكّنه تعاىل وّكل االإن�سان اأن يبنيه 

ويبحث عنه:

اجلدار  امل�سلوب،  ج�سده  يف  اأ�سقط  قد  امل�سيح  ي�سوع  اأن  مبا   -
اأف�س�س  )عن  ال�سعوب  و�سائر  القدمي  العهد  قوم  بني  الفا�سل 

.)14 :2
وحني ُولد اأن�سدت املالئكة: »املجد هلل يف العلى وعلى االأر�س   -
قائاًل:  تالميذه  ا�ستودع  اآالمه  وقبل   ،)14  :2 )لوقا  ال�ّسالم« 

»ال�سالم ا�ستودعكم، �سالمي اأعطيكم« )يوحنا 14: 27(.
ال�سالم«  اإىل  »لل�ساعني  هي  ال�سعادة  اأّن  بنّي  التطويبات  ويف   -

)مّتى 5: 9(.
واأن »الودعاء هم الذين يرثون االأر�س« )عن مّتى 5: 3(.  -
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من  اأنف�سنا  نحرم  ونحن  ون�سوم  ن�سّلي  الدوافع  هذه  لكل   
عّلها  وقلوبنا  بيوتنا  ويف  بالدنا  يف  ال�سالم  الأجل  م�رشوعة،  طّيبات 

تتحقق فينا ويف بالدنا كلمات الكتاب املقد�س.

اأخريا: كيف ن�صوم؟

تطلب منا الكني�سة اأمنا حدا اأدنى من االنقطاع وال�سوم يكون   
قا�سمًا م�سرتكًا وُملِزمًا لكل املوؤمنني ويقوم على ما يلي:

اأوًل: من بلغ �سن الرابعة ع�رشة عليه االنقطاع عن اللحوم والزفر 
كل يوم جمعة من زمن ال�سوم االأربعيني باالإ�سافة اإىل يوم اأربعاء 

الرماد.

اأن  عليه  ال�ستني  �سن  وحتى  والع�رشين  احلادية  �سن  بلغ  من  ثانياً: 
اأخذ  من  مانع  وال  النهار.  خالل  واحدة  رئي�سية  بوجبة  يكتفي 

�سيء ب�سيط �سباحًا وم�ساًء للمحافظة على ال�سحة العامة.

كانت  اإذا  االلتزامات  هذه  من  معفيون  وامل�سنون  املر�سى  ثالثاً: 
ت�سيء ل�سحتهم.

اإىل الطعام، هنالك ال�سوم االأكرب وهو االبتعاد عن  وباالإ�سافة   
اخلطيئة بكل اأ�سكالها. انه ال�سوم الذي ير�سي الرب باالأكرث: ال�سوم 
عن زالت الل�سان، وعن �سهوة العني، �سوم االأذن عما يخد�س احلياء 
واالإميان، وت�سومي املخيلة والذاكرة ال�سلبية وباقي احلوا�س. هذا ال�سوم 

يعني انقطاع احلوا�س عن ارتكاب اخلطيئة بالفكر والقول والفعل.
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وعن  والغالية  ال�سهية  املاأكوالت  عن  االمتناع  ُيحبَّذ  كما   
امل�رشوبات الروحية والتدخني ومتابعة امل�سل�سالت التلفزيونية اخلفيفة 
نرتك  كي  االجتماعي  التوا�سل  وو�سائل  االإنرتنت  على  واالإدمان 

ف�سحة اأكرب للتوا�سل مع اهلل.

وكي يكتمل ال�سوم، البّد من تخ�سي�س ثماره املادية مل�رشوع   
اأو عام. ولت�سافر اجلهود يف تنفيذ م�رشوع حيوي لالأبر�سية،  خا�س 
ودير  كني�سة  بناء  مل�رشوع  �سومهم  ثمرة  يحّولوا  باأن  املوؤمنني  ننا�سد 
تعّمد  الذي  امل�سيح  لل�سيد  تذكاراً  االأردن،  نهر  �سفة  على  املغط�س 

و�سام وانت�رش على ال�سيطان يف تلك املنطقة بالذات.

هذا،  ال�سوم  زمن  يف  والعن�رشة،  والقيامة  اجللجلة  كني�سة  من   
قدرته  ُيظهر  اأن  املوت  املنت�رش على  امل�سيح  �سائلني  ب�سلواتنا،  نتو�سل 
اإيّانا  »التي تفوق كل معرفة« مباركًا �سومنا، قاباًل توبتنا م�ست�سحبًا 
)عن  عناء  من  بنا  يلّم  وما  من �سعف  يثقلنا  ما  مع  موكب جمده،  يف 

اأف�س�س 1: 23-15(.

»ليبارككم الرب �سانع ال�سماء واالأر�س جميع اأيام حياتكم«   
)مزمور 127: 5(.

وصومــًا مباركــــــًا وفصحــًا مجيـداً!

† البطريرك فوؤاد الّطوال
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