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  سلسلة مبادئ يف احلياة الروحية.:   باسم الكتا
  هذا هو الصوم!!                   

  ملغرتبني.اخدام بيت حمبة اهللا للطلبة  :إعـــداد
  2016األوىل عة : ــالطب

 7455/2016رقم اإليداع:
  978I.S.B.N-977-903-859-9الرتقيم الدوىل:

  
ا مالحظة:   ــة الرجاء قرأ ــ ــ ــلســ ــ ــ ــتفادة الكاملة من هذه الســ ــ ــ لإلســ

الرتتيب ميكن أن يســــبب تشــــويش وعدم برتتيب األجزاء كاملة فعدم  
  االستمرار قد يسبب إحباط.

لنا رجاء فى المسیح ان تصل ھذه * 
السلسة إلى ید كل شاب مسیحى بأقل 

.تكلفة
یمكنك ان تشاركنا ھذا الرجاء بإھداءھا  *

.ألصدقاءك واحباءك
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  قداسة البابا تواضروس الثاني
  ) 118 اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية (
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انتظار جميء أىب تذكرت أن الصوم اقرتب وقلت لنفسي  شغ

"أىب كلمين يف أمور كترية، وأخدت تدريبات عملية يف ضبط الفكر 
وكيف أقرأ الكتاب وكيف أحب ربنا. نفسي أخد تدريب علشان 
أصوم بطريقة روحية ويكون له فايدة وال يكون جمرد تغيري نوع األكل،  

كل وهل من املمكن أن أصوم دون وما هي الفائدة من تغيري نوع األ
تغيري نوع األكل؟! وصل أىب وسلمت عليه وبعد أن اطمن علىّ  

  أخربته مبا كنت أفكر فيه.  
قال: اليوم بنعمة ربنا سنتكلم عن ما هو الصوم وكيف نستفيد 
منه. وألن اإلنسان يتكون من جسد ونفس وروح. فمن الضروري أن 

  ول مستوى هو: يكون الصوم على الثالث مستويات. وأ
  

  وحنتاج فيه تغيري نوع األكل وحتديد وقت لالنقطاع عن األكل.  
  واهلدف من الصوم على مستوى اجلسد هو: 

اعى ا ث ط .ة  
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. فكما يقول بولس الرسول " أوالً: ضبط اجلسد



")1 27: 9كو ( .  
    اجلسد هو نسىب.لذلك صوم 

  قلت: ماذا تقصد بكلمة نسىب يا أىب؟
قال: أقصد إن كل شخص حيتاج صوم اجلسد على حسب 
احتياجه لضبط اجلسد، وعلى أساسه يتحدد فرتة االنقطاع عن 
الطعام. لذلك بالنسبة للمرضى أو من لديهم ظروف صحية، فقد ال  

اجلسد أو قد   يقدرون على صوم
يصومون بطريقة خمففة من حيث 
  عدد األيام أو من حيث نوع األكل. 
فصوم اجلسد من املــمكن أن 

ـــــــ  ــ ــ ــون خطية لـ ـــ ــ   يكـــ
قلت(مقاطعا): الصوم يكون 

  خطية!! 
قال: سأكمل يا ابين. الصوم 
يكون خطية عندما يتسبب يف 

حینما تمتلئ المعدة بكل أنواع 
 وال الطعام تتولد بذور الشھوة،

یستطیع الذھن عندما یتثاقل 
ضبط  علىبالطعام أن یحافظ 

فالذھن ال یسكر فقط  أفكاره.
ً بكثرة أنواع  بالخمر، لكن ایضا
األطعمة التي تضعفھ وتسلبھ 

في  قوتھ وإمكانیاتھمن كل 
 .التأمل النقي الطاھر
 ق. یوحنا كاسیان

كتاب القدیس یوحنا كاسیان 
 433ص
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فوق ما جيب   الضرر لشخص مريض أو عندما يريد شخص أن يرتئي
يف بداية حياته -). فقد حياول شاب صغري 3: 12أن يكون(رو

أن يصوم يومني يومني مقلدًا اآلباء الذي يشاهدهم يف   -الروحية
األفالم الدينية أو الذي يقرأ عنهم يف بستان الرهبان، هنا يكون الصوم  

  خطية ألنه بذلك يضر جسده ويدمر حياته. 
    



 

قلت: وما الفرق بني األكل النبايت 
واألكل احليواين بالنسبة لضبط اجلسد، 

؟ فهل ا   النقطاع عن األكل ليس كافيًا
قال: األكل النبايت يقلل احلرب بالشهوات اجلنسية وبالتايل يقلل 
حرب األفكار الشريرة، وجيعل الطبيعة هادئة. بينما األكل احليواين 
يزيد احلرب بالشهوات وبالتايل األفكار الشريرة. لذلك حيتاج الشباب  

غريهم. فمْن يتحارب  والشابات الصوم على مستوى اجلسد أكثر من  
بالشهوات واألفكار هو حيتاج لضبط اجلسد ليس يف وقت الصوم  

  فقط، لكن يف كل وقت. 

 حدوده عن الزائد الصوم أن
ً  سالمھ الذھن یفقد  وأیضا
 نتیجة الصلوات قوة من یضعف

 الجسد لتعب
 ق. یوحنا كاسیان

كتاب القدیس یوحنا كاسیان 
 434ص
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  قلت: وهل نصوم طوال العمر يا أىب!! 
قال: ليس هذا ما أقصده، لكن أقصد أن كل شخص يأخذ 

احتياجه من الطاقة(بالطعام)،  
لكن عندما يشعر بأن حرب 

عليه، الشهوات اجلسدية اشتدت  
فيكون هذا مؤشر على وجود 
طاقة زائدة حيتاج أن يوجهها 
بشكل إجيايب أو حيتاج أن يضبط 
نوع الطعام وكميته كما شرحنا 
بالتفصيل يف كالمنا عن سر قوة 

  . 1الشباب 
قلت: ياريت كنت عرفت ذلك من زمان يا أىب، كنت بدأت يف 

لعادة ضبط الطعام وتوجيه الطاقة بدل من السقوط املستمر يف ا
م يف األكل النبايت  الشبابية واألمور القبيحة. لكن هل الكمية ال 

  فأأكل كما حيلو يل؟ 

 
  . 4برجاء الرجوع لنبذة سر قوة الشباب ج 1

ً  الشیطان رأى ما ذاإ  شخصا
 تعادل نتیجة ذھنھ نور فى یسیر

 یعملھا التى عمالھأو خدمتھ
 یحاربونھ حینئذ نھم، فإبقیاس

 اتزانھ یفقدوه نأ ویحاولون
 وأ یزید نأ ماأ یجعلوه حتى

 ،االعمال ھذه حدأ ینقص
 فى متساویان كالھما مرانواأل

 .ضررھما
 ماراسحق السریانى.

 المیمر السابع
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 من   زائدة  بكمية  املعدة  متتلئ  ألنه  مهمة،  أيضا  األكل  قال: كمية
 يشعر وقتها  اهلضم، لعملية الدم من كبرية  كمية   سحب فيتم الطعام

 بفتور يصلى  صلى وإن  يصلى، أن  يستطيع وال بالنعاس الشخص
  صحي  جسد يل يكون  أن  يساعد األكل كمية  يف فاالتزان . وملل
  .الروحية حيايت يضر ال وأيضا

  وهذه هو اهلدف الثاين من صوم اجلسد وهو: 
  النمو يف احلياة الروحية. -2

فالصوم يساعدين على النمو يف احلياة الروحية، فعندما تقل احلرب 
بالشهوات يف فرتة الصوم، فذلك 
يكون فرصة للنمو والتقدم خطوات  
لألمام يف احلياة الروحية، حبيث عندما  
أرجع أليام الفطار أرجع بقوة أستطيع 
ا حروب إبليس. كما هو   أن أقاوم 

مكتوب عن الرب يسوع بعدما صام أربعني يوم على اجلبل " 

فكل صوم هو فرصة للتقدم خطوة 14: 4"(لو .(
لألمام يف احلياة الروحية. كمثل التالميذ يف املدارس، يدرسون فرتة مث 
يأخذون إجازة. وكل فرتة دراسية تكون سبب تقدمهم سنة دراسية، 

 شھوة ضبط یستطیع ال من
 نار إطفاء یمكن لن بطنھ

 ة.الجسدی الشھوات
 ق. یوحنا كاسیان

القدیس یوحنا كاسیان كتاب 
 434ص
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دون راحة(إجازة)، وأيضا لن يتعلموا أو   فال يستطيعون الدراسة
م الدراسية إن مل توجد فرتات دراسة.    يتقدموا يف سنوا

وحنن كذلك يف حياتنا الروحية. فرتة تركيز يف النمو يف احلياة 
الروحية(صوم) مث فرتة راحة. وهكذا نستمر يف منو وتقدم روحي 

باستمرار، كما هو مكتوب "



")2 18: 3بط (  .
 وكما يقول القديس أبو مقار"





  





 "2   
  أما اهلدف الثالث من الصوم على مستوى اجلسد هو: 

 
  )159ص  15كتاب عظات القديس مكاريوس الكبري(عظة  2

 تقود ال تعاباأل كانت نإ
 .باطل المصلى فعمل للصالة

 األنبا موسى األسود.
 .242بستان الرھبان ص
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  ضبط اإلرادة: -3
بالرغم من رغبيت يف -فعندما أمتنع عن أطعمة معينة بإراديت 

النمو الروحي)، فهذا  -ضبط اجلسد  (من أجل هدف روحي    -تناوهلا
ى اإلرادة وجيعلها تستطيع أن تقول ال  حتاربين  للخطية عندمايقوّ

تعلق   - ملشاهدة موقع إباحي-خطايا اللسان  -إدانة-شهوة (
  عاطفي.......). 

وهذا هو ما حدث مع الثالثة فتية، 
م كانوا فتية صغار ومل  فبالرغم من إ
يصلوا حىت ملرحلة الشباب، لكنهم 
م رفضوا طعام امللك من اللحوم  بإراد
واخلمور، لذلك عندما أتت عليهم 
التجربة بأن يسجدوا للصنم أو يلقوا يف 

أتون النار، بسهولة استطاعوا أن يرفضوا السجود للصنم وحتدوا امللك 
.وقالوا له "


.

 18: 3"(دا .(  

 في النصرة من التأكد یمكن ال
 انھزم إذا القویة الحروب

 الصغیرة الحروب في الشخص
 ق. یوحنا كاسیان

كتاب القدیس یوحنا كاسیان 
 436ص
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فعندما تقول "ال" ألطعمة معينة بإرادتك يكون ذلك تدريب 
  لتقوية اإلرادة أن تقول "ال" حلروب وغوايات العدو. 

يصوم الشخص عن الطعام فقط قلت: لكن من املمكن أن 
  ويفعل اخلطية والشر ويتعايش معه؟ 
. متامًا   قال: من املمكن طبعًا
مثلما يصلى الشخص وخيدم وأيضا  
يتعايش مع الشر واخلطية، فالعيب 
ليس يف الصالة أو يف الصوم، لكن  
يف أن الشخص مرائي. كما كان 
حيدث مع الكهنة والفريسني يف  

صلون القدمي، فكانوا يصومون وي
  ، ارًا وخيدمون يف اهليكل ليالً و

لذلك قال هلم الرب يسوع "



" )  ومل تنفعهما اخلدمة )25:  23مت .
يف اهليكل أو الصوم والتظاهر حبفظ الناموس، فاهللا يريد القلب  

 ندم یصاحبھ حین الجسد تعب
 یكون الخطیة على الروح

 مرضیة مقبولة ذبیحة بمثابة
ً  ویصیر هللا، أمام  یلیق موضعا

 القلب یحمل أي بالقداسة،
 صاحب إن ولكن. النقي الطاھر
 رذیلة في انغماس الجسد صوم

 من ننتفع لن ،الخطیرة النفس
 .كان أیا الجسد إذالل

 ق. یوحنا كاسیان
كتاب القدیس یوحنا كاسیان 

 445ص
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وليست املمارسات الظاهرية وحدها. فكما قال الرب يسوع "

" ) 23: 23مت ( .  
    

 

113 
على مستوى اجلسد(الطعام) ليس هدف يف حد ذاته،    فالصوم

لكنه وسيلة لتقوية 
اإلرادة وضبط اجلسد 
حىت أقاوم حروب 
ابليس واحترر من 

  اخلطية. 
قلت: طاملا حنن نتكلم عن الصوم على مستوى اجلسد، ما هي 

  العالقات اجلنسية بني الزوجني أثناء الصوم؟ وجهة نظرك يا أىب يف 
قال: يا ابين ليس لدى خربة يف هذه األمور، ولكن من وجهة  

أثناء الصوم تكون  -يف الزواج-نظري احملدودة، العالقات اجلنسية
حمددة وليست ممنوعة. كما يقول بولس الرسول "

صوم الجسد
النمو 
الروحى

ضبط 
الجسد

تقویة 
االرادة
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")1 فهي ال تكسر الصوم، فكما . )5: 7كو
أن احتياجنا للطعام ال يكسر الصوم. وكما يوجد مْن ال يستطيع أن 
يصوم عن الطعام بسبب مرضه، أو مْن يصوم وينقطع ساعات قليلة  

كما ذكر يف ( ومْن يصوم يومني يومني، ومْن يصوم أسبوع أسبوع 
  بستان الرهبان). فكل واحد حبسب قدرته واحتماله. وكما أوضحنا 
أن الصوم أكثر من طاقة واحتمال الشخص يعترب خطية. كذلك يف 

  العالقات الزوجية االمتناع أكثر من الطاقة يعترب خطية. 
  قلت: خطية؟ 

قال: نعم يا ابين. خطية عندما يرتك أحد الطرفني الطرف اآلخر 
يتحرق ويتحارب بالشهوات حبجة الصوم. فضروري أن يتم ترتيب 

سب رضى وموافقة الطرفني، وهذه أمور األمر باالتفاق معًا حب
شخصية جدًا ويتم مناقشتها بينهما وحدمها فقط وال يتدخل فيها 
أي طرف آخر، فهي أمور خاصة جدًا وال يليق ابدًا املناقشة فيها  
ما اخلاصة، وكما يقول بولس الرسول أن يكون املوضوع   خارج دائر

  على موافقة ومل يدعو للتدخل أي طرف خارجي.
  : هل املوضوع ال حيتاج الستشارة أب االعرتاف؟ قلت
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قال: يكفي آباء االعرتاف ما عندهم من مسئوليات، أب 
االعرتاف نستشريه يف األمور الروحية. أما هذه األمور فهي أمور 
خاصة وال يوجد أي خطية أو كسر للوصية أن يتم ترتيبها بني الزوجني 

هم حبيث أن يكون وحدمها فقط، املهم أن يكون ذلك مبحبة وتفا
دائمًا القرار للطرف األكثر احتياج، كما هو مكتوب يف البستان 

"   "  مبعىن أن القوى يشعر باحتياج
  . الضعيف حىت قبل أن يطلب

الكسر احلقيقي لوصية االجنيل إن كان أحدمها لديه القدرة على ف
بالشهوات   ضبط نفسه ويرتك الطرف اآلخر يتحرق ويتحارب

والسقوط يف اخلطية، أو أن يسبب له االحراج بتدخل طرف ثالث. 
  فالوصية واضحة جدًا يف الكتاب املقدس عن هذه النقطة. 

  قلت: ماذا قال الكتاب املقدس؟ 
" قال: الكتاب قال

) "17  كو  :
"وأيضا  ).4

)"17 كو  :
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وهذا هو كل ما ُكتب يف العهد اجلديد عن هذا املوضوع وأظن  ).5
أن هذا يكفي وال حيتاج إلضافات أو تفسريات أخرى. فهذه وصية 

رأة للرجل، وجسد الرجل للمرأة". "وال  كتابية واضحة "جسد امل
يسلب أحد حق اآلخر إال باملوافقة حىت ال يرتك الطرف اآلخر 
م الزوجية، فمن   للحرب والشهوات". وهلما وحدمها تنظيم حيا

ما.    العيب وغري الالئق أو املقبول املناقشة يف غري دائر
  قلت: لكن ما هو املستوى الثاين للصوم؟ 

  قال: املستوى الثاين هو الصوم على:  

  
رادة. وكما حنتاج لصوم اجلسد، إلوالنفس هي املشاعر والتفكري وا

حنتاج أيضا أن تصوم النفس. ومن أكثر األمور اليت تؤثر على مشاعرنا  
. وتفكرينا هي    امليد

ومل يوجد يف القدمي تركيز على هذه اجلزئية، ألنه مل يوجد انتشار 
  للميديا مثل هذه األيام. 





 

اعى  جط ظ .ا  
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وكما إن الصوم ال يسمى صوم إال عندما نبدأ نصوم عن أنواع 
  الطعام (مستوى اجلسد). معينة من 

إن الصوم ال يسمى  -على نفس املستوى-فنحتاج أن ندرك
التليفون  -صوم إن مل يوجد "صوم للنفس" أو صوم امليد (النت  

  التلفزيون...). -
فنحتاج يف وقت الصوم أن يوجد ضبط للميديا مبا يناسب كل 

  شخص حبسب قامته الروحية. 
     

 

ومع انتشار التكنولوجيا وتعدد وسائل التواصل االجتماعي، 
وصلتنا،  أصبح ذهننا دائمًا مشغول وكل تفكرينا يف الرسائل اليت 

وكيف سنرد عليها، وما الذي كتبه 
اآلخرين، وما هي الفيديوهات 
اجلديدة، وأمور كثرية منها املهم 

 !!   واألكثر جدًا الغري مهم ابدًا
  قلت: وهل نقاطع امليديا يا أىب؟

 لھا سلمت إذا عادة كل
 النھایة في لك تصبح باختیارك،

 بغیر مضطرا قدامھ تسیر سیدا،
 .اختیارك

 .236بستان الرھبان ص
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 -على مستوى اجلسد -قال: ال يا ابين. لكن كما إنه يف الصوم 
، لكن حندد نوع الط عام ووقت تناوله. كذلك ال نقاطع الطعام متامًا

. م الصوم حنتاج أن حندد وقت للميد ونوع امليد   يف أ
النوع من الصوم سيكون  هذا قلت: الصراحة يا أىب أظن أن 

أصعب من صوم األكل. فتوجد أمور أصبحت مثل اإلدمان، فكيف 
وليست -أقوم يف الصبح دون أن أرى الواتس!! كيف متر دقائق 

ا وقاربت   -ساعات دون أن أرى الفيس بوك!! وأمور كثرية ارتبطت 
أن تكون إدمان، إن مل تكن أصبحت 

  إدمان فعالً!! 
مك عن  قال: لذلك قبل أن أكل

كيف تصوم صوم امليديا. سأكلمك  
عن األسباب والدوافع اليت جتعلنا نصوم صوم امليديا. فعندما نقتنع 

  بشيء وندرك أمهيته سنتشجع أن نفعله حىت ولو كان متعب. 
  أول سبب لصوم امليديا هو: 

  وقتك هو حياتك.  -1
فحياتنا هي السنني واأليام والدقائق اليت نعيشها، فمعىن إننا 

  ع دقائق وساعات فنحن بذلك نّضيع حياتنا. نّضي

 العادات ھي النفس رباطات
 كانت نإ االنسان یعتادھا التى

 .بالرديء وأ بالجید
 مار اسحق السریاني.

 .235بستان الرھبان ص
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قلت: هل معىن ذلك إننا لن نفعل سوى األمور الروحية حىت ال 
  نُضيع حياتنا؟ 

  قال: املوضوع حيتاج اتزان. 
  قلت: ما املقصود باالتزان وكيف افعله؟ 

 قال: اتزان، مبعىن أن يكون لكل شيء وقت. فكما هو مكتوب 
" ")  فكما ) 1:  3جا .

يوجد وقت للعمل، من الضروري أيضا أن يوجد وقت للراحة والنوم.  
وكما يوجد وقت لتغذية اجلسد، من الضروري أن يوجد وقت لتغذية 
الروح. وكما إنه يوجد وقت للتواصل االجتماعي مع الناس، حنتاج 

  لوقت للتواصل الروحي مع اهللا. 


    

   

 

  قلت: كيف يا أىب؟
قال: فمثالً االتزان املطلوب من طفل صغري، خيتلف عن املطلوب 
من شاب أعزب، خيتلف عن املطلوب من شخص متزوج وعنده 
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يف دير خيتلف عن املطلوب  أسرة. االتزان املطلوب من راهب يعيش
  من شخص يعيش يف العامل.  



     

     

 

نضيعه لقيمة وقتنا جعلنا  و   لقيمتنا  قلت: فعال يا أىب عدم تقديرنا
  بسهولة دون أن ندرى، لكن ما هو الدافع الثاين لصوم امليديا؟

  الثاين لصوم امليديا هو:  دافعقال: ال
  كل شخصيتك: امليد تشّ -2

فامليديا ستوجه تفكريك وبالتايل ستشكل مشاعرك وسلوكك 
لذلك بولس الرسول قال "

 ") فما يؤثر يف الذهن هو الذي يوجه ) 2: 12رو .
السلوك واألفعال. فما تراه أو تسمعه أو تقرأه، يدخل لداخل عقلك 

ُشّكل مشاعرك  - سواء الواعي أو الالواعي وبالتايل يوّجه أفكارك وي
  سواء أدركت ذلك أو مل تدرك.  
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ر فمثالً شخص يشاهد أمور قبيحة وصور معثرة، فبالتأكيد ستؤث
على أفكاره وستوجهها ناحية الشر وبالتايل مشاعره سيصيبها 
اإلحباط واحلزن والقلق بشكل كبري. ولكن لو كل ما يشاهده هي 

فستكون كل أفكاره مقدسة وإرادته مطمئنة وسيشعر  ،أمور مقدسة
  بالفرح والسالم. 

إما أن تعيش حسب  ،فنحن بإرادتنا نّشكل شخصيتنا ونوجهها
تعيش حسب اجلسد(للموت). وكما يقول بولس  الروح(للحياة) أو

الرسول "

" ) 13: 8رو ( .  
قلت: لألسف عشت وقت كتري حسب اجلسد وليس حسب 

  الروح، ضيعت أوقات كثرية يف أمور ليس هلا أي معىن أو فائدة!! 
اآلن. ابدأ واستثمر وقتك، ابدأ قدم توبة واطلب قال: ابدأ من 

من اهللا يوجه طاقاتك ويعطى نعمة استثمار الوقت حسب الروح 
  وليس حسب اجلسد. 

ليس فقط يشكل شخصيتنا ما نعيش ألجله هنا أنتبه أيضا أن و 
  :يف خطورة امليديااألمر الثالث حيدد أبديتنا، وهذا هو  الذيهو بل 

  : أبديتكامليد حتدد -3
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  قلت: امليديا حتدد أبدييت!!كيف يا أىب!! 
قال: الرب يسوع قال "

" )  من اآلن ختتار اليت الطريق الذي تسلكه فأنت  .  )21:  6مت
.  سواء السعيدة أو التعيسة سيوصلك إىل األبديةيف النهاية والذي 
ما قاله اهللا يف سفر التثنية " متاماً وهذا 



) 19: 30تث ( .  
فأنت حبريتك الكاملة ختتار األمور اليت تقضى فيها وقتك، بعدها 
ستكون هلا نتائج طبيعية(أبدية) ولن يكون لديك احلرية أن تغريها 

 .   ابدًا




  
  قلت: وملاذا ال يستطيع أن يغريها؟ 

قال: ألنه يوجد وقت للزرع ووقت للحصاد. فالذي يتم زرعه يف 
  الذي حتصده يف وقت احلصاد.  وقت الزرع هو متاماً 
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يف قرية صغرية زرع الناس أرضهم قمح، ما عدا شخص واحد 
زرع أرضه برسيم. وىف وقت حصاد القمح، حصد الناس القمح الذي 

قمح حيصده، زرعوه، بينما الشخص الذي زرع برسيم مل يكن عنده 
نون ويقول:    فكل أرضه قد زرعها برسيم. فوقف يصرخ كا

  أنا عاوز قمح!! كل الناس عندها قمح!! أنا كمان عاوز قمح!! -
  طيب إيه اللى أنت زرعته!!-
  أنا زرعت برسيم!! بس أنا عاوز قمح!! -
اللى أنت زرعته هاحتصده. اللى زرع قمح حيصد قمح واللى -

  برسيم!! زرع برسيم حيصد 
ولكنه ظل يبكى ويصرخ ويقول "أنا عاوز قمح، ساحموىن، عاوز 

  احصد قمح". 
  هل ستظن إنه سيحصد قمح مهما بكى أو صرخ؟! 

قلت: بالطبع ال. ما زرعه سيحصده. ولن ينفعه ال الصراخ وال 
ع حياته يف أمور خاطئة، ال يوجد  ّ البكاء. لكن هل لو شخص ضي

  أي أمل يف تغيريه؟
يف اجلسد يوجد أمل. لكن يف البداية حيتاج أن يغري قال: مادمنا  

الطريق الذي يسري فيه حىت جيد نتيجة خمتلفة. فكما هو مكتوب 
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" ") فأنت )7: 6غل .
ولكن بدون إرادتك ستحصد ما قد زرعته. فمْن يريد   ،بإرادتك تزرع

ع. وكلما كان الزرع مبكرًا حصاد معني البد أن يزرعه يف وقت الزر 
  يكون حصاده مضمون وأفضل. 

مسئولية خطرية على اآلباء   لذلک
- واألمهات، (واألمهات باألكثر

األشبني) يف تشكيل أذهان أطفاهلم 
وتوجيههم من صغرهم. فعندما يعتاد 
الطفل أن يسمع الرتانيم واألمور 

سيتشكل ذهنه ويتوجه يف طريق  -حىت وهو مازال رضيع-الروحية 
يكون كل   األمور الروحية واحلياة األبدية. والعكس صحيح، فعندما

ما يسمعه ويشاهده أمور العامل، سيكرب يف هذا الطريق وىف النهاية  
  سيكون كأوالد وبنات العامل، وقتها يكون من الصعب تغيريهم. 
    

     

 ویصیر عنكم االشبین یجیب
 ً  السماویة المدینة فى لكم مرشدا

 .فیھا مواطنكم ألجل وقائدا
 .ثیؤدور باأل

 .234الحب األخوي ص
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فكما يقول املتخصصون أن أول ست سنوات يف حياة الطفل،  
هي أهم فرتة يف توجيه نفسيته وتشكيل عقله. فعندما يعتاد مساع 
الرتانيم والقداسات وقصص الكتاب املقدس والصالة كل يوم، 

ندما  وع  -حىت ولو مل يفهم كل شيء-تنطبع هذه األمور يف نفسيته  س
تم وتركناه للعامل  يكرب لن تكون غريبة عنه، ولكن إن أمهلنا ومل 

وبسهولة   ،يشكله فعندما يكرب ستكون األمور الروحية غريبة عنه
اليت انطبعت يف ذهنه من صغره  ينجرف يف تيارات العامل الشريرة

  . وصارت مألوفة له
وامليديا تشكل ليس األفراد فقط، بل والشعوب أيضا وحتدد 

صريهم وأبديتهم. فدول أوربا اليت كانت يف يوم من األيام تكرز يف م
كل العامل، اآلن أصبحت املسيحية فيها جمرد تاريخ وذكريات ومتوقع  
يف خالل مخسني سنة أن يندثر أو يقرتب من االندثار ما يسمى 

م ال يتزوجون وإن تزوجوا ال ينجبون) وسيحل (باجلنس األوريب  أل
م مْن هاجر   من الشرق األوسط ومشال أفريقيا.   مكا
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-كل ذلك ألن ما زرعته امليديا والدراما (األفالم واملسلسالت)  
هو تشجيع اإلباحية واملثلية. واآلن  -سنة املاضية 50ىف خالل ال 

ه حصاد!!    ما حيدث هو بداية حصاد ما زرعوه وما أمرّ
  قلت: الوضع خطري هكذا يا أىب؟

. فاآلن هناك الكنائس تباع مالهي قال: الوضع يف غاية اخلطورة
ليلية وأغراض أخرى، ألنه ال يوجد من يدخلها. مرة ذكر أحد الكهنة  

  - عندهم-% من الكهنة70الكاثوليك اإلسبان أن متوسط عمر 
فوق السبعني سنة، مبا يعىن إنه بعد سنوات قليلة لن جيدوا كهنة 

م م فقدوا شبا م، أل م بسبب   لكنائسهم وال أساقفة ألبرشيا وشبا
  ما زرعوه يف تربيتهم واآلن بداية احلصاد. 

  .  3واخلطورة ستكون ليست عليهم فقط لكن على العامل كله 




 

 
الخطورة على العالم بسبب تغیر التوجھ الدیني لدول كبرى مثل فرنسا وألمانیا وانجلترا     3

 بالتالي سیؤثر على توجھ كثیر من الدول. 
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فمْن كان يظن أنه سيوجد اليوم الذي نرى فيه مْن جياهر بإحلاده 
وتربير اجلنس قبل الزواج واملثلية أمور يف مصر، كما نرى هذه األيام!!  

  ليست بعيدة عنا.
علينا أن نستعد للمستقبل، وال نطمئن وندفن رؤوسنا يف   فیجب

الرمل ونظن أن هذه األمور بعيدة عنا. جيب علينا أن نفكر 
باسرتاتيجية وما الذي نريد أن حنصده بعض سنوات ونبدأ جنهز ونرتب 

  كيف ومىت نزرعه!! 
وما اإلسرتاتيجيات اليت   ،فنحتاج أن ندرس كيف تغّريت الشعوب

م وكيف  . وكيف نستخدم اسرتاتيجيات مضادة. وما ااجهّ نو غري
الذي سيحاربنا يف املستقبل ونبدأ نعطى مصل(تطعيم) ألوالدنا من 
طفولتهم، كالتطعيم الذي يأخذونه ضد اجلدري واحلصبة وشلل  

م هذه األمراض ل تؤثر فيهم. لكن إن  ناألطفال، فعندما حتار
ن له أي فائدة. كو تفلن    ،أعطيناهم أي مصل دون دراسة أو ختطيط

فامليديا والدراما(املسلسالت واألفالم) كان هلا دور خطري يف توجيه 
  هذه الشعوب. 

ا برامج متنوعة؟    قلت: ولكن اآلن لدينا قنوات مسيحية كثرية و
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قال: ليس املهم كثرة القنوات أو تعدد براجمها، لكن ما هي 
عها، ومىت نتوقع االسرتاتيجية اليت خنطط هلا، وما هي األفكار اليت نزر 

، وما هي نوعية الدراما اليت نواجهااحلصاد، وما هي اخلطايا اليت 
  ....  نقدمها(إن وجدت دراما من األصل)!! 

فكما قال أحدهم "  

50 ."  
، فالبد فاملسئولني عن القنوات الفضائية عليهم مسئولية خطرية 

أن يتم التخطيط للربامج مبنتهى احلكمة والرؤيا املستقبلية، وليس املهم  
شكل وال تعاجل األمور اليت وجه وال تُ ملئ الوقت بربامج ال تُ 

 "فالوقاية خري من العالج".  انتحار......)- مثلية-(إحلاد ستحاربنا
أيضا جيب أن يوجد فريق متخصص لوضع اسرتاتيجية الربامج وليس 
جمرد برامج، فالفريق يتكون من متخصصني يف علم النفس والرتبية 

  وأناس لديهم رؤية مستقبلية وذو حس روحي.  
  قلت: األمر يبدو مهم وخطري يا أىب؟ 

قال: فعال يا ابين يف منتهى اخلطورة وسنكمله بالتفصيل عندما 
ن موضوع "رؤية للمستقبل". لكن اآلن لنرجع لكالمنا حىت نتكلم ع

 .   ال نبتعد كثريًا
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فكما رأينا امليديا حتدد أبديتنا بل وأبدية الشعوب. فإن مل تنتبه 
وبعد سنوات ستجد نفسك    ،األبديةطريق  عن    اً ستقودك امليديا بعيد

امسك مسيحي لكن لألسف  ويكون  يف طريق املوت وليس احلياة.
عالقة حقيقية باملسيح. وتصري مثل األوربيني كل ما  ليس لك أي 

  يربطهم باملسيح، االسم وحفالت الكريسماس. 
عن  مونعلّ صوم امليديا يف هذه األيام،  نعيشأحوجنا أن  فما

أمهيته لألسر واألفراد يف عظاتنا وخدماتنا، فأمهيته ال تقل أبدًا عن 
  صوم الطعام. 

به الكنيسة وتنصح بالصوم على مستوى اجلسد(صوم تنّ فکما 
به وتنصح بالصوم على مستوى النفس(صوم  الطعام)، حتتاج أن تنّ 

امليديا)، وتوضح أمهيته وأنه ال يقل أمهية (إن مل يكن أكثر) عن صوم  
الطعام، وأيضا نعطى طرق عملية ميكن تطبيقها، ونشجع أن الكل 

  . قليالً  يبدأ ولو قليالً 
فما الفائدة أن يصوم الشخص عن أكل الفراخ واللحمة، وهو  
طوال الوقت متعلق بامليديا وكل مشاعره متعلقة بوسائل التواصل  
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االجتماعي، وال توجد أي مشاعر وحب للمسيح وال وقت للتواجد 
  معه!! 
جه الناس ونعلمهم عن صوم اجلسد وال نوجههم  م ا الفائدة أن نوّ

  وال نعلمهم عن صوم املشاعر والتفكري!! 
فيصري الصوم عبء وهمّ وثقل، وجيعل الشخص يشعر بعدم 
فائدة الصوم فهو طوال الوقت أمام النت، سواء أمور قبيحة أو غري  

قبيحة. فيقول يف نفسه "إيه الفايدة من  
تنفر  قادمةجند األجيال القد الصوم"!! لذلك 

من الصوم(الطعام) لشعورها بعدم فائدته، بل 
وما(كما حيدث يف ستنفر من احلياة الروحية عم 

  أوربا) إن مل جتد معىن وتغيري حقيقي.
قلت: أنا اقتنعت يا أىب إن "صوم امليديا" 

، لكن كيف    أصوم "صوم امليديا"؟! مهم جدًا
  قال: أول شيء يساعدك يف صوم امليديا هو: 

  معرفة قيمتك والثقة يف غفرانك وأبديتك:-1

اعرف أیھا اإلنسان 
سموك وكرامتك 

 هللا،وشرفك عند 
ًا   للمسیح،لكونك أًخـ

ًا للملك،  وصدیقـ
ًا للعریس  وعروسـ

 السماوي.
عظات القدیس 

مكاریوس الكبیر 
ص - 27عظة 

247  
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وإنك شخص مسائي " ،عرفت قيمتك فکلما  

" ) وإنك قديس)19: 15يو . "

)1 ولبست املسيح") 16: 1بط . 

" ) وكاهن وملك(باملفهوم  )27: 3غل .
. وسفري للمسيح ") 6:  1رؤ  (" الروحي) "

")2 20: 5كو ( .  
  حافظت على هذه القيمة العظيمة.  کلما

يقول القديس أبو مقار 

  32:5

4 

ذه فمعرفة كرامتنا يعطينا طاقة  لكي جناهد أن نعيش كما يليق 
  الكرامة. 





 

 
  . )249 ص  29 عظة (الكبیر  مكاریوس   القدیس   عظات كتاب 4
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لذلك يقول بولس الرسول "

"  ) 3: 5اف (  .  






 

هو الدافع لكي جياهدوا ضد أي شيء يشكل  هذا
م(كقديسني) ويبعدهم عن طريق القداسة. لكن إن مل  شخصيا

فلن يوجد أي دافع أن يتعبوا أنفسهم  ،يعرفوا كرامتهم كقديسني
ويصوموا صوم امليديا أو يبذلوا أي 
جمهود لكي يبعدوا عن أي شر أو 

  خطية. 
مرات كثرية،   تقلت: ولكىن بدأ

  أسقط بسرعة؟   أعودولكىن
نقطة مهمة وىف غاية   توجدقال:  

  . اخلطورة لكي تستمر يف جهادك

 ما الفائضة الرحمة یتھاأ
 نحن لنا اعطیت التى وفرك،أ

 قدوسا رحما بالخطایا الموتى
 بھیین بنین یلد التوبة، ھو الذي

 نأ بعد السماوي بیھمأب متشبھین
 بمعبودھم متشبھین دنسین كانوا

 .الشیطان
 شیخ الروحاني.ال

 الحب األخوي ص.
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  قلت: ما هي يا أىب؟
غفرانك الكامل والفوري عندما تتوب وترجع هي أن تثق يف  قال:  

. ففي طريق جهادك  وليس آخر أسبوع وال آخر الشهر  حلضن املسيح
إن سقطت قوم مرة أخرى ف  .لكن ال تيأس ابداً   ،لن جتد الطريق سهل 

وقدم توبة وارجع جلهادك. فاهللا معك  
وليس ضدك، وعندما ترجع ألحضانه  

يف   متاماً  يطهرك ويقدسك بدمهفهو 
ولن يزهق من كثرة سقوطك    ،رةمكل  
يؤجل تطهريك أو يؤخر عليك الغفران حىت ولو لدقيقة واحدة. أو 

وإن حدث ارجع وارمتى يف  ، املهم ضع يف قلبك أال ختطئ ابدا
حضنك أبوك احلنون، مرة ومرات وقل لنفسك "

 ."  
    

 

 

 المعمودیة حیاة تعید التوبة+
 .للغفران التى

 +التوبة تجعل الزناة بتولیین.
 شیخ الروحاني.ال

 .272بستان الرھبان ص.
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  . جيعل كل تعبك ال فائدة منه ، أيضا عدم الثقة إنك ابن لألبدية
 "كما هو مكتوب وبسهولة تستسلم ألي شر وخطية. وتقول  



 ")1 32: 15كو ( .  






 

كما يقول القديس يوحنا كرونستادت "





 "5.  
وأيضا القديس يوحنا فم الذهب يقول "





 
  . 511كتاب حیاتي في المسیح ص  5
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 "6.  
قلت: فعال تضليل يا أىب!! ضيع الكثري من الشباب والشابات 
األبرياء، فعندما فقدوا رجائهم يف األبدية استسلموا للشهوات 

واخلطايا. لكن  
من أيام القديس 
يوحنا فم الذهب 

األفكار يا  هذه 
  أىب؟

 
  . 494الحب الرعوى للقمص تادرس یعقوب ملطى ص  6

دوافع صوم المیدیا

 تحدد
أبدیتنا

الوقت 
ھو الحیاة

تشكل 
ناشخصیت
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قال: نعم يا ابين. فالشيطان منذ القدمي يركز على هذه النقطة  
ا.    ألنه يعرف خطور

ضروري أن تثق يف فمن التستطيع أن تصوم صوم امليديا،    فلکی
وسفري للمسيح، وابن هللا...). وأيضا  ،قيمتك العظيمة جدًا (قديس 

انت مرات  أن تثق يف غفرانك الكامل والفورى(كلما توبت مهما ك
وغري  نتظرك.يف ااألبدية السعيدة  أن) وأيضا تثق يف اليوم سقوطك

 ذلك لن تستطيع، ولن جتد دافع لصوم امليديا وال ألي شيء روحي
  . عموماً 

ورثناه من  الذييتغري تفكرينا القدمي قلت: فعال يا أىب إن مل 
قبل   تنتهيفاملعركة    ،لنا األبدية السعيدةو العامل ونبدأ نثق إننا قديسني  

لكن هل بسهولة سأحترر من أمور تعودت عليها لسنني  .أن تبدأ
  طويلة وأصبحت شبه إدمان؟ 

  : وهيقال: هذه هي النقطة الثانية يف صوم امليديا 
   التدرج: -2

ين والسواح، كل فال تتوقع إنك فجأة ستكون مثل املتوحد
م صالة وتسبيح. فكما أن الشخص يبدأ باالنقطاع عن الطعام   حيا
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بوقت قليل ويزداد قليال قليال، حىت يصل للحد الذي يستطيع أن 
  يستمر عليه طوال الصوم.  

هكذا ابدأ بصوم امليديا بساعة. يعىن لو بتفتح النت عندما 
ل ساعة ملدة أسبوع، لو جنحت يف ذلك،  تستيقظ من النوم، أّج 

األسبوع التايل أّجل ساعتني وتدرج  
حىت تصل إىل مستوى يناسب 
قامتك الروحية واستمر عليه طوال 

  الصوم.  
قلت: أبدأ بساعة!! صعب 
جدًا يا أىب. ففي أوقات كثرية أقلق 

م لكي أرى الواتس أو و بالليل وأق
  الفيس!! صعب أبدأ بساعة!! 

د،  .إبدأ خبمس دقائقوع صعب، قال: لو املوض ومع الوقت زوّ
لكن من الضروري أن تبدأ. إبدأ واختار طريق احلياة، إبدأ واجعل هللا  
ّح عليه وتتكلم معه وليس  األولوية يف حياتك، ليكن هو أول مْن تصب
، لكن قد تضرك وتبدد طاقتك.     امليديا أو األخبار اليت لن تفيدك ابدًا

ن یكون أأي شيء یمكن 
لیس أضعف من نقظ الماء؟ أ
نھا بطول الوقت واالستمرار إ

ن تثقب الحجر وتعمل أتستطیع 
 ً ن إفى الصخور؟ ھكذا ف شقوقا

نھ قلیل فألجل إالعمل الدائم ولو 
 ً  ة.عظیم دوامھ یربى كنوزا

 مار اسحق السریاني
 المیمر السابع
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) يأخذ طاقة فمن يبدأ يومه بأن جيلس مع اهللا(بالصالة واالجنيل
يبدأ يومه  لكن مْن  إجيابية وفرح وسالم، ويبدأ يومه بنشاط وإجيابية.

 .   بامليديا وأخبارها سيفقد طاقة، ويأتيه احلزن والتشتت واهلمّ


 .  
مرتبط بالنت،  قلت: لكن يا أىب ولنفرتض أن شخص عمله

  فيحتاج أن يرى الرسائل يف أول اليوم. ما العمل؟ 
قال: أنا أتكلم يا ابين عن األمور اليت من املمكن أن نصوم عنها،  
فكما أن مريض السكر ال ميكنه أن يصوم انقطاعي، لكن ليس كلنا 
مرضى السكر. وإن كان من الضروري أن يرى رسائل الشغل فباقي 

-يف الصباح  ن يؤجلها. وأيضا ميكنه أن يصلى  كن أمالرسائل من امل
، أظن أن هذا ليس شيء قبل أن يفتح املوبيل -حىت ولو لدقائق

  مستحيل! 
قلت: فعال ليس مستحيل أن يبدأ الشخص يصلى دقائق قليلة،  

كبرية أو هلا    نقدر أن الدقائق القليلة هلا فاعلية إننا اللكن املشكلة 
  !! أي فعلية من األصل 
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يقول مار اسحق السرياين أن قوة الصالة ليست يف كميتها  قال:  
ا   لكن يف استمراريتها. واهللا يستجيب صالتك ا، ليست أل ويفرح 

فاألب يفرح  ألنك ابنه وأنت غاىل عليه. لكن  طويلة أو قصرية،
يقوله أخوه  بكلمات طفله الرضيع كما يفرح بالكالم الكثري الذي

  الكبري. 
قليل قليل يف الصالة كل يوم يف الصباح، واطلب  ابينفتدرج يا 

من اهللا أن يعطيك القوة وحيررك من إدمان النت وامليديا، وابدأ تدرج 
ال تضبط نفسك،  الذييف صوم امليديا وخذ املوضوع جبدية واليوم 

لكن ال تيأس قم وحاول مرة  ، اعترب إنك كسرت الصوم(فطرت)
وفّكر نفسك باستمرار أن الصوم ليس هو صوم    ومرات حىت تتحرر.

اجلسد فقط، لكن صوم النفس (امليديا) أيضا وبدون ذلك لن يكون 
  صوم كامل. 

  لكي تصوم صوم امليديا هو:  أما األمر الثالث 
  االحالل. -2

تقضيه   ستحتاج أن   ،مبعىن أن الوقت الذي كنت تقضيه يف امليديا
مرة أخرى حياتك يدفعك للرجوع    يف أمر آخر. حىت ال يوجد فراغ ىف

إلدمان امليديا. فكما أنه يف صوم اجلسد حتتاج استبدل الطعام  
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الفطارى بطعام أخرى صيامى، حىت تستطيع أن تعيش. كذلك من  
  الضروري أن يوجد شيء متأل به الفراغ الذي سترتكه امليديا. 

قلت: احلقيقة هذه أصعب نقطة. فالشباب يشتاق أن يتحرر من 
، ومن األخبار اليت ليس هلا أي يف امليديااألمور القبيحة اليت يراها 

  معىن أو فائدة، لكن املشكلة ال يوجد بديل؟ 
قال: البديل أمران. أمر على املستوى الداخلي(املشاعر) والثاين 

  خارجي (على مستوى استثمار الوقت).  
: هو الشبع باملسيح. فالرب يسوع قال "األمر األول

") فعندما  )35: 6يو .
تشبع حبب املسيح تستطيع بسهولة أن تصوم عن امليديا. فكما هو 

  " مكتوب "
  . ) 7: 27ام (

فعندما تشبع النفس حبب املسيح، تستطيع أن تدوس على أمور 
امليديا املتعبة واملؤذية أو الىت ليس هلا معىن. لكن بدون شبع لن يوجد 

  أي نتيجة أو معىن لتعبنا. 
  قلت: الكالم سهل يا أىب. لكن كيف أطبقه؟
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قال: يف اخلمس دقائق اليت تصومها عن النت، ابدأ احكى مع 
عن مشاكلك، عن احتياجك للتحرير من امليديا،   املسيح عن تعبك،

عن احتياجك للشبع باحلب، عن طريقة تقضى فيها وقتك بعيدة عن  
األمور اليت تدمر الوقت واحلياة. قل له "



      

 









  ."  
: هو توجيه الطاقة واستثمار الوقت. سواء يف رياضة  األمر الثاين

أمارسها، يف لغة اتعلمها، يف نشاط أشارك فيه، يف لغة برجمة اتعلمها،  
يف عزف آلة، ىف قراءة كتب،....فالبد أن يتم استثمار الوقت، فكما 
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يقول اآلباء "الشيطان جيد عمل ملن ال عمل له" و "عقل الكسالن 
  معمل للشيطان".  

لكن يف البداية يكون الشخص ضعيف وحيتاج ملساعدة، قلت: 
أو األطفال لن يستطيعوا أن يتحرروا وحدهم من سيطرة امليديا 

  عليهم؟! 
  قال: 

املساعدة يف األمرين  خطرية ىفة يمسئول عليها األسرة والصراحۀ
معا. ففي الشبع باملسيح، حتتاج األسرة أن تبدأ املذبح العائلي. فعندما  

اد األسرة ويصلوا ويرمنوا ويقرأوا الكتاب معا، سيضعوا جيتمع كل أفر 
م و  ،م من إدمان اخلطيةوحيمو  ،أوالدهم على طريق األبدية يعطو

م األرضية،   وتّدمرتؤذيهم لتنتظرهم  شرسة حرب مناعة ضد حيا
  وقد تضيع منهم األبدية. 

لآلباء واألمهات " فهمسۀ
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 ."  
ه أيضا مسئولية على األسر أن تعلم طفلها من صغره كيف يوّج 

قش على  طاقته، وكيف يستثمر مواهبه، "فالتعليم يف الصغر كالن
احلجر". فعندما يعتاد الطفل أن يوجهه طاقته وينمى مواهبه ويستثمر 

يف مرحلة املراهقة  -وقته، فتلقائيا سينمو على ذلك وسيكون 
  بعيد عن مرمى سهام اإلباحية وإدمان النت وامليديا.  -والشباب

بداية كل  وفى
صوم من املمكن أن 
تتفق األسرة معا على  
صوم امليديا، كما  
يتفقون على صوم  

) ملدة معينة، أو أن يعلن كل فرد فيهم Wi-Fiالطعام. بأن يفصلوا ( 
- ساعة- عن الوقت الذى سينقطع فيه عن النت(مخس دقائق 

ساعات...). املهم أن املوضوع يأخذ أمهية ويطرح للمناقشة متامًا  
  كما أن صوم الطعام يأخذ أمهية. 

كیف أصوم صوم المیدیا

اإلحالل
معرفة 
قة القیمة وث
الغفران

التدرج
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مستوى عايل.  ويقول "داالشباب قلت: يا أىب قد يسأل أحد 
اصوم عن النت عموما أو عن الفيس والواتس، طيب مش ملا أصوم 

  عن املواقع اإلباحية اللى بقيت إدمان يف األول"؟ 
 النت عموماً الصوم عن  قال: الصراحة يا ابين األسهل أن تبدأ يف  

 أن  تستطيعبعدها  وعن الفيس والواتس. فإن فعلت ذلك ستأخذ قوة  
اإلباحية بسهولة. فكما هو مكتوب يف  تصوم وتتحرر من األفالم

بستان الرهبان "

  فعندما تدقق يف أقل شيء فلن تتحارب مبا هو ."
  أكرب. 





 

واطلب نعمة املسيح وجرّب  ،ابدأ اعرف قيمتك العالية والغاليةف
درج ووّجه طاقتك، وسرتى عجائب وستعرف معىن احلرية توت

وستتذوق معىن الفرح، وتدرك معىن الشبع باملسيح، وقتها ستدرك 
  . إدمان امليديا هو املوت باحلياة معىن القيامة من األموات. ف
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فعال إدمان امليديا هو موت ما بعده  سأبدأ بنعمة املسيحقلت: 
  .موت جيعل الشخص يفقد إنسانيته ويصري عبد بال إرادة

كلمتين يا أىب عن مستويني للصوم صوم اجلسد والنفس(امليديا).  
  لكن ما هو املستوى الثالث للصوم؟ 

  املستوى الثالث للصوم هو: قال: 
  

  يكون من أجل ثالثة أمور: وصوم الروح 
  من أجل التحرر من خطية معينة: -1

فنحن باستمرار يف حرب مع إبليس وسالحنا ضده هو الصوم 
كما قال الرب يسوع "  والصالة 

" ) هو اخلطية.  فسالحه ضدنا  أما .) 21: 17مت  
  أكثر من خطية؟قلت: هل من املمكن أن أطلب من أجل 

قال: اخلربة أثبتت أن كلما وسعت دائرة الطلب ستنسى، ومير 
ائياً  . لكن عندما تركز سيكون األمر واضح الصوم دون أن تطلب 

أمام عينيك وستعرف هل أنت طلبت أم ال!! هل اهللا استجاب أم 
  كما أن األصوام كثرية يا ابين.  ال!! 

  أىب!! قلت(بابتسام): كثرية جدًا يا 

اعى ا .وحط  
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فعندما تركز يف كل صوم قال: وهذه فرصة أكرب للنمو الروحي. 
على خطية معينة ستجد منو وتقدم  
روحي، وكما يركز الشيطان حربه معنا 

 -كل فرتة زمنية-على خطية معينة
كل يف  هكذا ركز أنت أيضا يف طلبك 

صوم على اخلطية اليت حتاربك يف هذه 
  الفرتة. 

بداية كل صوم، اجلس مع  ففی
نفسك وحدد ما اخلطية اليت حتاربك 

ة وصلى من أجلها كل يوم هذه الفرت 
يف بداية صالتك وتذكرها باستمرار(يف 

  القطاعى). 
مت ومل أحترر من  و قلت: وإن ص

  هذه اخلطية يا أىب، ماذا أفعل؟ 
قال: اطلب من اجلها يف الصوم التايل. واستمر يف ذلك حىت 

  تتحرر. 
  قلت: لكن ملاذا ال احترر بسرعة؟ 

 والي مره تأتي ال النعمة نأ كما
 بقلیل نماإ النفس في لتحل االبد
 حیاناأ .ذاك ومن ھذا من قلیل

 ویستمر ةتعزی حیاناأو تجربھ،
 لىإ االمور ھذه في االنسان

 نتوقع نأ یجب ال. رحیلھ حین
 الحریة الحیاة ھذه في ننال ان

 نأ وال الصراع، من الكاملة
 ھكذا إذا. الكاملة التعزیة ننال
 نأو ھنا حیاتنا یدبر نأ هللا یسر

 الطریق على المسافرون یكون
 األمور. ھذه وسط

 .مار اسحق السریاني
 465ص 

ترجمة أنبا سیرافیم أسقف 
 یةلعااالسم
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ك حىت أصحبت ليست قال: رمبا هذه اخلطية هلا فرتة يف حيات
أيضا  .تحرر منها تبل حتولت لعادة فتحتاج لوقت حىت  ،جمرد خطية

تقصرينا يف الصراخ والطلب جيعل الصوم يتوقف عند مستوى اجلسد، 
اون مع أسباب اخلطية(عدم حفظ احلواس،  أو قد يكون هناك 

  املعاشرات الرديئة،....). 
علن ضعفك أمام اهللا وهو سيعرفك السبب وحتتاج وقتها أن ت

  جيعلك ضعيف أمام اخلطية.  الذي
قلت: ولكىن يف حرب مستمر مع اخلطية، هل بذلك أحتاج أن 

  أصوم طوال الوقت؟ 
 روحيملستوى  انتقاليليه  روحيقال: الصوم هو مثل فرتة تركيز 

وهكذا نستمر  مث راحة مرة أخرى بعدها صوم للنمو ، أعلى مث راحة
يف اجلامعة يدرس فرتة لينتقل ملرحلة أعلى  طالبالنمو. كمثل يف ال

بعدها يأخذ فرتة راحة وهكذا. وىف فرتات الراحة حنن نستمر يف ما 
فالطالب   .وصلنا إليه يف حياتنا الروحية وال نتوقف أو نرجع للوراء 

  يف وقت االجازة ال يرجع للمرحلة األوىل.   ،وصل للمرحلة الثالثة  الذي
  وما هو اهلدف الثاين لصوم الروح؟ قلت: 

  الثاين للصوم هو: قال: اهلدف 
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  : ضيقة أو ظلم الناسصوم من أجل -2
فعدما اتعرض لضيقة من ضيقات احلياة أو لظلم من الناس وقتها  

  أحتاج أن أصوم وأعلن ضعفي أمام اهللا واحتياجي ملعونته. 
كمثل طفل ضعيف يضربه جمموعة من األشرار يكون  فالصوم 

فريجع يبكي لوالده ويعلن ضعفه أمامه ويطلب    ،وهو ال يقدر عليهم
  معونته ومحايته. 

عرض لظلم من الناس أو اضطهاد، حنتاج أن وحنن أيضا عندما نت
نصوم فنعلن ضعفنا أمام أبونا السماوي. وبدل من أن نئن يف أنفسنا 
أو نشتكى للناس الذين لن يستطيعوا أن خيلصونا، فلنصرخ إلهلنا 

ضابط الكل فهو بيده كل األمور كما هو مكتوب "

"  ) 37: 3مرا( .  
وكانوا  ،وهذا ما حدث عندما تعرض اليهود لضيقة شديدة

مهددين باالنقراض أيام أستري بسبب مشورة هامان الرديئة، فلما  
اهم اهللا وحتول احلزن إىل فرح، ويوم الضيق صاموا وأعلنوا ضعفهم، جنّ 

  ليوم عيد. 
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أيضا اعرف أب روحي يف أيامنا هذه، عندما كانت تزيد املشاكل 
، يف  والضيقات. كان ي لبس لبس بسيط ويأكل ويشرب قليالً جدًا

  خالل أيام كانت تنحل كل مشكلة. 




     



  
من املعز،  آبائنافالذي خّلص اليهود أيام أستري، والذي خّلص 

من أرام، وحول كل أتعاب هؤالء إىل فرح  7والذي خّلص يهوشافاط 
يستطيع أن خيلصك أنت أيضا من كل ظلم وحيول كل    .ومسرة قلب 

  تعبك إىل فرح ومسرة قلب. 
الواقع نظل نعاىن من التعب والظلم ونرضى باألمر أن  فبدل مْن 

ونتعايش معه، فلنصوم ونعلن مذلتنا أمام إهلنا املتحنن القدير وهو 
خيلصنا ويعطينا كل تعزية. فمكتوب "

 
  . )3: 20اخبار 2( 7
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" ) فعندما تتضايق اهللا يتضايق من أجلك . ) 9: 63اش
ضعفك واحتياجك  وأعلنك. فقط اصرخ ويرسل مالك ليخلص

  أمامه. 
قلت: وملاذا أحتاج ان أصلى وأعلن تعىب هللا، أال يرى اهللا تعىب 

  ؟ وضيقي
اهللا يعاملنا ككائنات عاقلة هلا إرادة  أوالً قال: سؤال مهم فعال. 

عن   ال يفعل شيء رغماً هو حرة وليس كاجلماد أو احليوانات، ف 
مت  ("إرادتنا. لذلك قال "

. وقال أيضا " )7: 7

") عن فعندما نعلن بإرادتنا احلرة . ) 24: 16يو
احتياجنا ملعونته يأيت وخيلصنا. لكن عدم طلبنا يعرب عن رضانا باألمر 

  الواقع. 
لو طفل تعرض ألذى سيفرح احتياجنا، هل  عن طلبنا يعرب نيا

  ويضحك أم يبكي ويصرخ لوالده لكي ينقذ؟
  قلت: بالتأكيد سيصرخ ويبكي ويطلب معونة والده؟ 
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عن  السماويقال: وحنن كذلك حنتاج أن نصرخ ونعرب ألبونا 
  احتياجنا وتعبنا.

فعندما نثق ونؤمن أن لنا إله حيبنا   .طلبنا يعرب عن إمياننا  ،لثاأما  
هذا أكرب دافع  ،ويقدر أن خيلصنا وال يرضى لنا باملذلة أو الضيقة

أما عدم طلبنا يعرب عن عدم ثقتنا فيه أو عدم ثقتنا يف قيمتنا   ،للطلب 
  يف عينيه.

  أما اهلدف الثالث من صوم الروح هو: 
  : جل اآلخرينأومن  اخلدمةأجل صوم من -3

لكي نأخذ معونة  ،نبدأ خدمة جديدة حنتاج أن نصومفقبل أن 
وإرشاد من اهللا يف توصيل كلمته. فالرب يسوع نفسه قبل أن يبدأ 
اخلدمة ذهب إىل اجلبل وقضى أربعني يوم يف الصوم والصالة. والرسل  

:  13قبل أن يرسلوا بولس وبرنابا للكرازة إىل األمم صاموا وصلوا (أع  
3 .(  



51 

و كمثل شخص سيعمل يف شركة جديدة، فالصوم قبل اخلدمة ه
أو يف فرع جديد للشركة، فيحتاج قبل أن يبدأ العمل أن يقضى وقت  

مع صاحب العمل ليدربه 
ويعلمه على العمل  
اجلديد، وحنن أيضا يف أي 
خدمة جديدة نبدأها 
حنتاج لوقت نكرسه  

  للصوم والصالة مع املسيح نطلب إرشاده ومعونته.  
  يسن سيفه ليتهيأ لدخول املعركة.  ْن هنا الصوم يكون كمثل م 

صوم من أجل خالص إخوتنا. فعندما تخصيص أيضا حنتاج ل
يوجد شاب أو شابة يف أسرة بدأوا يبعدوا عن احلياة الروحية، حتتاج 

م أن تصوم وتصلى من أجلهم كما هو مكتوب "،  أسر



") 11: 45اش( .  
فكل أسرة ميكنها أن ختصص كل صوم من أجل أحد أفراد 
ا. صوم من أجل ابنهم الشاب أن الرب حيرره من اإلباحية.  أسر

ويدبر ارتباطها يف الوقت   هامن أجل ابنتهم أن حيفظ آخر وصوم

صوم الروح

الخدمة التحرر 
من خطیة

ظلم 
الناس



52 

 من أجل طفلهم أن الرب ثالث صومو املناسب للشخص املناسب. 
يعطيه أن ينمو يف النعمة وحب املسيح. وهذا الصوم من أجل جناح 

وإعالن ذلك يف بداية الصوم لكل  وق ابنتهم يف الثانوية العامة.فوت
  األسرة. 









 

وحىت ال تنسى األسرة ميكن أن تكتب طلبة الصوم على ورقة 
  كبرية وتعلقها يف مكان خاص يف البيت.

فالصوم ال ينفصل عن الصالة، وحىت يكون للصالة معىن حنتاج 
م افكل أصو أن حندد ما هي الطلبة اليت نصلى من أجلها ونطلبها. 

  الكتاب املقدس كانت وضحة وحمددة ومل تكن جمرد تغيري طعام. 
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يا أىب مشكلتنا أن الصوم للكثريين أو يل على األقل  قلت: فعال
أصبح الصوم بال هدف روحي وال انتظار جمرد تغيري نوع الطعام، فهو  

  . استجابة
نلخص ما قلناه حىت ال ننسى. قلنا أ، الصوم يكون على  قال:

  :وغرضه . أول مستوى هو مستوى اجلسدثالث مستويات. 
  تقوية اإلرادة.  -النمو الروحي- ضبط اجلسد

  فهو صوم امليديا وكان الدافع لذلك هو:  وأما مستوى النفس
  امليديا حتدد أبديتنا. -امليديا تشكل شخصيتنا-الوقت هو حياتنا

  واألمور اليت تساعدنا أن نصوم صوم امليديا: 
  االحالل. -التدرج -معرفة قيمتنا

  أما مستوى الروحي فهدفه:
اخلدمة وخالص -ظلم الناس والضيقات-التحرر من اخلطية

  اآلخرين. 
موعة   باقيصول على للح  PDFا

          mbade2.comمن خالل هذا املوقع  

  أو لسماع األجزاء مسجلة بشكل درامي 
Soundcloud.com/mbade2  
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  أو من على صفحة الفيس بوك "مبادئ احلياة الروحية". 
مبادئ احلياة  أو التطبيق على املوبيل "

  ". الروحية
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