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 في الصالةالفتور 

 أسبابه وعالجه
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 :   باسم الكتا
 الفتور الروحى                         

 :إعـــداد
 رقم اإليداع:

 I.S.B.N الرتقيم الدوىل:
 

 
مالحظة: 

 
 

لنا رجاء فى المسيح ان تصل هذه * 
السلسة إلى يد كل شاب مسيحى بأقل 

.تكلفة

يمكنك ان تشاركنا هذا الرجاء بإهداءها  *
.ألصدقاءك واحباءك
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 قداسة البابا تواضروس الثاني

 (118بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية )
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سرت

فاألسباب اجلسدية

أوال: اإلرهاق الشديد.
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 أيضاو

كمثل

ذلكك
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 .تصلى فى الصباح قبل الدخول فى دوامة املشغولية أن

 .أنواعهلفتور الصالة بكل  أساسيهو عالج فالتدرج 
فعندما 

ونحن 

.""الوقاية خري من العالج
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البطن. وأاللمس  وأالنظر 

.صلى باحتياجاتك

تتخم البطن من المستحيل أن 

و تشعر في نفس الوقت بالطعام 

 باللذة الروحية و النعم الالهوتية. 

 ق. سمعان الالهوتى. 

 كتاب صالة القلب

 (137) ص
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وع يارب يس أشكرك"  ىل يا يسوع" " اغفر "ساحمنى يا يسوع"
 ألنك مزهقتش أشكرك"  ه بتحبنى بالرغم من خطاياى "لس ألنك

 ."نفسيمنى بالرغم من إنى زهقت من 
خلروجك  األوحدفهذه الصلوات القصرية هى احلل 

 الناتج عنن اإلرهاق من حالة الفتور الروحى الناتج ع

 .خطايا اجلسد
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اخلمول الشديد

ينى من تضييع . جنومو يارب يسوع جنينى من اخل"

 متىأكل وإمتى إ ،يومىىل يارب نظام  . اعوملالوقت وتضييع العومر

 –عندما تغطيك ظلمة الملعون 

وهي الشك واليأس والقنوط 

ادع فقط من كل  –واالضطراب 

قلبك على احلى اسم وهو اسم 

يسوع المسيح وفيه ستجد كل 

والتقوية والثقة والراحة النور 

والسالم وفيه ستجد اعظم رحمة 

وصالح وجود وكرم كل هذه 

المراحم ستجدها في اسمه 

.)يسوع المسيح (  

 ق. يوحنا كرونستات

 حياتى في المسيح

 (616) ص
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أوجه  وإزاى. فني اخدم وإزاى اقرأ اإلجنيلاصلى  إزاى. أنام

 ."يسوع رب ابنك يارب ساعدنى يا أنا. طاقتى

 فأن تصلى باحتياجاتك هى أقوى صالة 
 الفتور.تتغلب على لأفضل طريقة هي أيضا و

 النوم.عدم االنتظام فى 
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ولكن عندما حيدث خلل فى نظام الساعة 
ب على حيدث فتور وتع ،للمخ )البيولوجية(الطبيعية

 .كل املستويات
فعندما

وعندما
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ال تذهب "
بقى فى فراشك طويال عندما فى وقت النوم وال ت إالللنوم 

 ."تستيقظ
يعطى قوة لإلرادة يف احلرب ضد الساعة الطبيعية  ضبطف

 .إبليس
 وبالتالي ينجيك من الفتور.
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 يعنى يربط الصالة بفعل معني يعمله باستمرار.

لكن

األسباب النفسية

 ."مزعل حد" أوال:
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 (8: 15ت مما قلبه فمبتعد عني بعيدا )أو يكرمني بشفتيههذا الشعب بفمه و إلّييقترب 1 
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 يعرب عن مرض حيتاج لعالج رْضويتحو  الفتور من َع

 .مرض مزمن يالزمنى طوا  العومرإىل 

عندما يهاجمنا شيطان الكآبة 

 إلىيلزمنا أن نقسم النفس 

 راألخوقسم يقدم تعزية  :قسمين

 فينا بذار الرجاء باذرين يتلقاها،

مرتلين بمزامير داود  الحسن،

القائل: "لماذا أنت منحنية في 

. ولماذا تئنين في؟! ترجي نفسي

اهلل ألني بعد أحمده ألنه هو 

 .(5:42)مز خالص وجهي"

 ق. أوغريس

كتاب ق يوحنا كاسيان للقمص 

 تادرس يعقوب

 (38) ص
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فعدم وجود محبة وعدم وجود توافق بين األخوة وبين 
الحياة  في الفتورالتي تسبب  األسبابفي البيوت من أهم  األزواج

 .الروحية
لذلك من أهم وسائل الوقاية للبيوت املسيحية من 

لدمار هو االنقسامات واالختالفات اليت يأتي بعدها اخلراب وا

قرأ وتصلي تومع األسرة كل يوم معًا لتوهو أن جت املذبح العائلي

، فومهوما وجدت اختالفات أو مشاكل رمن معًاالكتاب املقدس وت
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نتهي كل خالف وكل روح ستزو  وي واإلجنيلفومع روح الصالة 

 وتسود احملبة والسالم والفرح يف بيوتنا. ،بغضة

 "زعالن من حد"
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يتصرفون تصرفات شديدة ال تتناسب  أشخاصلذلك جند  

انفجار نتيجة لضغوط  ن ذلك يكونأل إليهمه ّجمع اخلطأ الذي ُو

انفجر الشخص نتيجة خلطأ ال يستحق رد  حتىسابقة تراكومت 

أو حيدث انفجار داخلى للشخص وحيدث له أمراض  الفعل.

 . نفسيجسدية ليست هلا أسباب حقيقية لكن حتتاج لعالج 
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فنحن
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فعندما

ي ما كانت هفالتعبير عن مشاعرك الحقيقية في الصالة مه
التي تنجيك من الفتور

بعت شعبك بغير مال *

مز بثمنهم ) وما ربحت

44 :12) 

ليك يا رب اصرخ يا *إ

صخرتي ال تتصامم من 

جهتي لئال تسكت عني 

الهابطين في  فأشبه

 (1: 28الجب )مز 

دعو احتى متى يا رب *

ال تسمع اصرخ  أنتو

ال  أنتو ليك من الظلمإ

 (2:   1تخلص )حب  



22 
 

بي، زوجي مش مهتم  جمروحة،يارب مشاعري "
 أنتله زى ما  ، اديين اغفرزوجي بيعاملين بقسوة

التعامل معاه، غّيره يارب غفرت لي، اديين حكمة يف 
كن هو عنده مشاكل مش ، ساعده يارب ميوغّير فكره

، أو عنده تعب مش عارف يعرب عنه، عارف حيلها
أنت عارف جروحي وأملي ماليش غريك ساعدني يارب 

يب أنت حبي يارب تضمد جروحي وتشفي نفسييت.
 ."يارب يسوع

صالته  ،يضطهده أومن يتعبه  اجملروح ويوجد فاإلنسان
 .احلقيقية هي التعبري عن أمله وجروحه

 للفتور يف الصالة وهو نفسيويوجد أيضا سبب آخر يؤدى 
التعلق العاطفى وسنناقشه بالتفصيل عندما نتكلم عن الصدمات 

 النفسية.

  بالذنب.الشعور 
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صغر نفس

 
ما الفائدة من "

صالتي ما أنا خاطئ 
صالتي ليست هلا و

."، صالتي ليست مقبولة وال معين هلافاعلية وال تأثري

أيها الخطاة ال تحزنوا وال 

بل ما عليكم إال أن  ،تيأسوا

تؤمنوا بابن اهلل أيها الخطاة 

قدروا بعضكم قدر بعض وال 

تحتقروا أي خاطئ فنحن كلنا 

خطاة ولقد أتى ابن اإلنسان 

ليخلص الكل ويطهرهم ويرفعهم 

  .إلى السماء

 ق. يوحنا كرونستات

 حياتى في المسيحكتاب 

( 303) ص  

 



24 
 

سرطان الحياة الروحية

 وهكذا

 أو

وهذه

شعور 
بالذنب

شعور 
بالذنب 
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وإن كنا

‼

اإلنسان عزيز على اهلل وكل 

العالم يطيعه وابن اهلل نفسه 

نزل من السماء لينجيه من 

العذاب الدائم وليصالحه مع 

 اهلل 

 ق. يوحنا كرونستات

 حياتى في المسيح

 ( 608) ص
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نه يوجد باب من يظن إ"
هو خمدوع من سوي الصالة  للتوبة )وبالتالي الغفران(آخر 

.الشياطني"

                                            
 .(24: 3رو متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح ) 2 

 

مت فاهلل هو تطهيري آث أنا إن

استولى على  أوذا اكتأبت وإ

بسبب  اإلثمالحزن والظلمة بعد 

اعتداء العدو فان السيد يزيل 

فرحي ودالتي  اكتئابي ويحيي فَي

.فاهلل هو كل شيء لي  

 ق. يوحنا كرونستات

 حياتى في المسيحكتاب 

( 354)ص  
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 وأيضا

عندما تصلي لكي تغفر 

آثامك تقو باإليمان وآمن 

برحمة اهلل ألنه مستعد 

دائما أن يغفر ذنوبك بعد 

.صالة خالصة أمينة  

 ق. يوحنا كرونستات

حياتى في المسيح كتاب 

  90ص

األسباب النفسية 
للفتور

زعالن 
من حد

الشعور 
بالذنب 
وصغر 
النفس

مزعل 
حد
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 نفسنا كما يرانا اهلل.أقيقية عن يكون لدينا صورة ح أن

 

 إذاال نبعد عن الحقيقة 

الكثيرين ال  إنقلنا 

منون في الكرامة التي يؤ

في  األبراريوعد بها 

الن  الحياة اآلتية وذلك

الشيطان قد حط من 

 البشري في قيمة الجنس

عيني نفسه ولكن هذه 

الكرامة سوف تكون 

يكون  أنحقيقة ويجب 

 سنصل إننالنا رجاء في 

هو  اإلنسانليها الن إ

  .صورة اهلل

 ق. يوحنا كرونستات

حياتى في المسيح كتاب 

 511ص



29 
 

، اعليةن كالمنا له فلصلواتنا وأ فثقتنا يف تقدير اهلل

ن ع أبدًا نكف جيعلنا الو اإلهليعل فينا نار احلب سيش

الصالة وستنسكب فينا مشاعر فرح وبهجة لن حيدها 

 (1-18مينعها زمان وتصري صالتنا كل حني )لو  أومكان 

(4: 109مز )يصري الواحد مننا صالة بل 

 الكبرياء واإلدانة.
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وهنا

من الناس من يظهرون انهم 

يصلون هلل إال انهم في الحقيقة 

يخدمون الشيطان الذي يكمن في 

ال يصلون إال  قلوبهم النهم

بشفاههم أما قلوبهم فباردة ال 

تشعر وال تشته ما تسأل شفاههم 

وتقوله " وأما قلبه فابعده عني" 

  (13 :29)أش 

 ق. يوحنا كرونستات

 حياتى في المسيح

( 295) ص   
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يف احلقيقة خيدمون الشيطان  

 

تحدث

‼

وتحدث
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تواضع القلب يتقدم الفضائل كلها، 

كلها.والكبرياء هى أساس الشرور   

 أنبا موسى األسود

 ( 309ص  بستان الرهبان)

 

ب نه بال عييعتقد فى نفسه إ الذي

 .فقد حوى فى ذاته سائر العيوب

 أنبا موسى األسود

 .(325ص  الرهبانبستان ) 
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أما

لواته كاملة ويتعايش مع الفتور ن الشخص يظل يقوم بصأل

نه يسري فى طريق اهلالك وكل يدرى إ طبيعى وهو ال شيءنه كأ

الشكل والطقس وما يفعله ياة الروحية هو من احلتبقى له يما 

واملالبس التى ارتداها  أخذهولذاته وللشكل الذى  ملنظره إرضاءهو 

ان اإلنسوتصري حياة هذا  ،معينة ةوللناس الذين وضعوه فى مكان

لو نظرنا إلى خطايانا لما نظرنا 

ألنه من ذا الذى  ،غيرناإلى خطايا 

 يدع ميته ويبكى على ميت غيره،

. وخطية اإلنسان هى موت نفسه

 ( 321ص  بستان الرهبان)
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"لك اسم انك حى  كوما هو مكتوب شكل بال روح اسم بال حياة

يسريون من  كل( ويصري عثرة وضياع ل 2-3و ) رولكنك ميت"

لم يعلم تعاليم نفسه ويتك ألنه ،على نهجه ويسرتشدون بتعليومه

 نأوال يعرف  همن ذاته ويبشر بالشكل والروتني الذى يعيش

 ال يستطيعالن كالم الروح  ،يوصل رسالة الروح وال كالم احلب

ن إصله سوى من يعيشون حياة الروح وكالم احلب ال يؤثر يّو أن

 يقوله. يعيشه وخيتربه منمل 

ال يستفيد من قراءة اجلزء التاىل سوى من وصل  ملحوظة:
 (.10/12ملراحل العمل مع اهلل )ج 
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 .عدم الثمر

."درك مايسكتش واللي يسكت ما أدركشاللي ي"

إما

أو

األسباب الروحية للفتور

الكبرياء 
واإلدانة

عدم 
الثمر

الشعور 
بالذنب
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 ، عالقته مع اهللاملوهوم أو األنانيويف كلتا احلالتني سواء 
 .ستصاب بالفتور
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 3.فالثمر هو ضرورة وليس اختيار

 ."وقف نموه"
فومن ال يأتي بثومر يتوقف منوه الروحي  .فاهلل منتظر منا مثر

ما كان كل  ريومع الوقت يص ،وما كان له من منو وحب يتوقف

 ذكريات. جمرد له من عومق يف احلياة الروحية

كل يوم 
 ."استخدمين يارب جملد امسك القدوس"

                                            
بشر كنت ال ا إنفويل لي  علىالضرورة موضوعة  إذكنت ابشر فليس لي فخر  إن ألنه 3 

 .(16: 9كو 1)
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ره ه وحّر" نوّر
."وقدسه

أسباب الفتور الروحى

الكبرياء 
واإلدانة

عدم 
الثمر

الشعور 
بالذنب
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 اجلسدية  األسباب أوال:

  :النفسية األسبابوثانيًا 

  :الروحية واألسباب

باقى األجزاء    ــول على  هذا      PDFللحصــ نا من خالل  جما
 املوقع:

Website: mbade2.com        
 أو لسماع احللقات صوت

https://soundcloud.com/mb
ade2 

 أو من خالل تطبيق االندرويد "مبادئ احلياة الروحية"
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GODLOVEHOSTEL@GMAIL.COM 


