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  .١٨١) ص٢٠٠٩السريان، -  (دير السيدة العذراءبطن ، الدرجة الرابعة عشرة: الالُسلَّم إلى هللا)القديس يوحنا الدرجي، ١(
  .   ١٨١) المرجع السابق ص٢(
  . ٤٣٣) ص ١٩٩٧،  األوفست(األنبا رويس  ، في النهمالمؤسسات ،القديس يوحنا كاسيان القمص تادرس يعقوب ملطي،  )٣(
  .١٣٢ص )١٩٩٨(بيروت: منشورات النور،  ، يوحنا الكولوفيباء الشيوخأقوال اآل) ٤(
  .٣) مرجع رقم ٧.     (١٧٨) المرجع السابق ص٦(   .١٧٧ص  ١) مرجع رقم ٥(

  إيبارشية جنوبي الواليات املتحدة األمركية

ن واملكرسات بات واملكرس بان والرا   الرسالة الشهرة للر
ر  تم   ٢٠١٦  س

  

ن   ،أبنائي الغالي

عمة.         سالم و
ذا الشهر إ رحلتنا       عود   م إ هللا""السُّ كتاب  دعونا  عة عشرة عن ل، و لَّ طوة الرا ال   ،"بطنال"ستكشف ا

ها رذيلة، ر من األحيانو ،مع األسف نظللكننا  واحدة من موضوعاتنا املفضلة. وبالرغم من أنھ من الوا أ ال  ، كث
جدية ا ع محمل ا ذا العالج  حياتنا. .نأخذ ناول عالجها، ثم نناقش الطرق العملية لتطبيق    لذلك فسوف ن

َها"      ُّ
َ
اُء، أ ِحبَّ

َ
ْطُلُب  األ

َ
ْن  َوُنَزَالَء، َكُغَرَباءَ  ِإَلْيُكْم  أ

َ
َهَواِت  َعِن  َتْمَتِنُعوا أ ِة  الشَّ َجَسِديَّ ْ ِ ا

ْفَس  ُتَحاِرُب  الَّ ذا ١١: ٢بط١(" النَّ  ،(
ر الصوم سمو ، فهو حرب تجنَّ عينھ و جو جسد ادنا لها لكيما  ونفوز بالفضيلة العظيمة، أال و ضبط النفس.  ،فوق ا
س  و": رَّ يوحنا الَد يقول لنا القد ب " ألننا، )١("اضبط جوفك قبل أن يضبطك  ا س إذا تأملنا سنجد أن البطن وحد

ستطيع من يكون جو "ألنھ  )٢(.كل غرق" ارهال  ء بالطعام أن يضبط أف ، ومن ثم نبدأ )٣(ضد شيطان العفة" فھ م
  العمل أوًال من خالل املعدة لتنقية الروح.ب

ر: ها  قال األب يوحنا القص ا سلم لھ س س ها املاء والطعام أوًال، ف يالء ع مدينة، فإنھ يمنع ع "إذا أراد ملك االس
جوع، فإن أعداء النفس تمرض" سان بالصوم وا جسد. إذا عاش اإل واء ا و حال أ كذا  جوع.  ب ا فال "لذلك  )٤(.س

ية  ١٥: ٢٤(أم  "تنخدع من ملء البطن رجمة السبعي ذه املسألة ع محملأنھ عند أجد نأل  ،)ال جدية،  ما ال نأخذ  ا
يلها"وعندما  تكر ألوان األغذية وتت ن من َمثٍل أي ُترى  حكم  ميولنا الطبيعية؟لن نتعلم أبدًا كيف نتف )٥("ن ن املثال التالي

بان  شكر هللا أن يتقبل ما ُيطلب منھ بدون جدال:ع األرج  يمكنھعتقد أنھ للر ب الذي  أكل باعتدال كل ما الرا ، و
ب الذي يُ  م يقوم بطلبقدم لھ؟ أم الرا   طبقھ بمختلف أصناف وألوان الطعام؟ ألطلبات خاصة، و

رو      رنامج دراس يتطلب جهدًا أك جام أن يحصل ع أع التقديرات، ليمكنھ االلتحاق ب من  كما أنھ ع الطالب ا
ب كبح جماملعتاد رى لكيما يرتقي السلم املؤدي إ الفضائل ال ،اح بطنھ، يجب أيضًا ع الرا بع من ضبط ك ، وال ت

ار الذات. أتصور أن  ص الالنفس وإن سيطًا أيضًا الذي عتدل  طعامھ، و املسيط و ال ون  بال مطالب خاصة، سوف ي
جوانب األخرى  حياتھ الروحية ُن " . العديد من ا ِم

َ
ٌن  اْلَقِليِل  ِ َاأل ِم

َ
ْيًضا أ

َ
رِ  ِ أ   ).١٠: ١٦(لو "اْلَكِث

سرَ       ُ هم  ب ال تھ وأعياده، والرا س هودي  ت واألحد؛ يحسب الف مْي بيوْ  "يفرح ال ستعد  قبل وقتھ الس  ةألطعملو
عيَّ  ستغقبل أوانھ بأيام. عبد البطن يحسب بأية أطعمة  ب    )٦(."د، وعبد هللا يتفكر بأية موا
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  .٤٣٥) ص ١٩٩٧، األوفست نبا رويس(األ ، في النهمالمؤسسات ،القديس يوحنا كاسيان القمص تادرس يعقوب ملطي، ) ٧(
   .السابق ) المرجع١٠) المرجع السابق. (٩. ()١٩٨٣األنبا رويس بالعباسية، (، روحانية الصومالبابا شنودة الثالث، ) ٨(
  .١٧٩ص )٢٠٠٩السريان، - (دير السيدة العذراءبطن ، الدرجة الرابعة عشرة: الالُسلَّم إلى هللايوحنا الدرجي، ) ١١(
  .  ٤٣٢ص )١٩٩٧،  األوفست(األنبا رويس  ، في النهمالمؤسسات ،القديس يوحنا كاسيان قمص تادرس يعقوب ملطي، ال) ١٢(
  .٨ ) نفس المرجع رقم١٥.   (٨) مرجع رقم ١٤.  (٤٣٦، ٤٣٥السابق  ص ) المرجع١٣(

ب املس      ءاالنقطاع، و وقت األكل سو ر سوف ينقطع عن الطعام عند وقت هالرا ، ف يأكل الوجبات النباتية ح يمت
ار للنفس، وبالتا  ذا بدون أي ضبط أو إن و يفعل كل  سمح الوقت واملوسم. و وسوف يأكل كل املأكوالت األخرى عندما 

  ال يحصد أية فائدة روحية.

ء باعتدال، ألن الطرق الوسطى خلَّ  من الناحية العملية، يجب      عمل كل  رين. أن  رية: أنھ إذا صت كث "يقول آباء ال
لة اً صام أحد رة طو رة من الطعامجداً  لف ال إ تناول كمية كب ته بھ ا الة نصبح )٧(" ، فغالبًا ما ي ذه ا  كمن"، و 

ذ )٨(.دم ما قد بناه... كل ذلك بدون جدوى" أال  ،ا األمر، ين مثلث الرحمات البابا شنودة الثالثومن أجل تجنب 
ظات قليلة،  ن الوقت، ولكن أن نتمهل، ح ولو ل ناول الطعام حينما يح جسد"سرع ب (وال  لندع دائمًا الروح ال ا

سان جوعان أفضل من الصالة ملدة ساعاألنھ قال:  )٩(،"يقودنا الوقت) نما اإل و "إن الصالة ملدة دقيقتان ب ت و
ئ"   )١٠(.ممت

هت أنفسنا أطعمة "س ليعلمنا االعتدال وضبط النفس: يذكر الدر قصة عن إيفاجرو       قال إيفاجروس: م اش
ذا القول: مختلفة، فلنقلل لها ا واملاء". يھ" علق الدرَّ ع  بمن يفرض ع طفل أن يصعد السلم  فهذا األمر ش

كذا  هت أنفسنا أغذية مختلفة، فإنما تطلب ما يوافق كلھ  قفزة واحدة. و ذه القاعدة نقول: م اش إذ نرفض 
ب  ها لذلك ي تالة؛ فما لم يكن علينا قتال شديد، أو حدود عقوبة ع طبيع يلة مقابل عدوتنا امل ستعمل ا أن 

سمِّ سقطة ما، في ُ راً ب أن نحسم أول األمر ما  جسم حرارة، وأخ عطي ا ذ فقط ما يلّذِ  ن من األطعمة فقط، ثم ما 
شبع، وبسهولة  تھ ال ال  شبع بالشبع شرا ُ املذاق. وبقدر ما يمكنك أعط جوفك طعامًا ُمشبعًا سهل الهضم، ل

صالهضم، تنجو  ر األطعمة ال يتولمن حرارتھ كما من سوط. وإذا تفحَّ ها انتفاخ نا أمر األغذية وجدنا أن أك ر د ع تث
  )١١(.قتاًال"

رية قانونيقول يوحنا كاسيان:       ست واحدة، فهناك اختالف  اً موحد اً "لم يحدد آباء ال جميع ل ألسلوب الصوم، ألن قوة ا
و دفًا واحدًا لنا جميعًا، و هم أعطونا  ية، ولك الة ال جسد والسن وا ص : حالة ا ر ال  فوق  أال يك

ة" امھطعاحتياجات    )١٢(.إ حد الشرا

ا من اآلباء  "قاعدة     سلمنا ة ال  ن، وال  أن نتوقف عن :ضبط النفس الوا ستمر  األكل ونحن مازلنا جائع
ًرا َتْصَنُعوا َوالَ " . عندما قال بولس الرسول:إ حد االمتالء األكل ح الشبع َجَسِد  َتْدِب ْ ْجِل  ِل

َ
َهَواِت  أل )، ١٤: ١٣(رو  "الشَّ

،  فإنھ ال يل تمام بھ من كل النوا جسد. وأيضاً  لكنو اال واء وشهوات ا ر حسب أ من أجل  ،يجب أن ال يكون التدب
ن  حالة كاملة، ال يكفي ضبط النفس  الطعام وحده ما لم تتحد  جسد والذ ن"بحفظ ا   )٣١(.بقية الفضائل بالذ

ج      ة ع محمل ا ب أن تؤخذ الشرا ن الذين دية. ي س ن بالسهر. ونرى أيضًا عروفالصوم م اتقنوا"كان جميع القد
ن التالميذ قد ثُق  سهروا مع السيد ح ولو لساعة واحدة ت لَ أن أع ستطيعوا أن  ن، ولم  عد العشائ ستان   ال

شتاق إ الصالة )١٤(.")٤٠: ٢٦(مت جائع  سان ا قيقة فإن اإل نما الشبع ،" ا ب عا انب و الس ذا  . و س دة ما ي
ن يُ    .)١٥(ون قبل األكل"صلُّ  أن معظم املؤمن
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  .            ١٨٣ص  )٢٠٠٩السريان، - (دير السيدة العذراءبطن ، الدرجة الرابعة عشرة: الالُسلَّم إلى هللاوحنا الدرجي، ي) ١٦(
  .١٨٦السابق  ص  ) المرجع١٨.           (١٨١السابق  ص  ) المرجع١٧(

دت املسيح      ها فقد نقضت سلك الطرق الضيقة الكربة فضيِّ  أن "إن كنت قد عا ها ووسع ق بطنك، ألنك إذا أرضي
بھ واصغ للقائل عن َ  عهودك. ان الك الزنا و "واسعة ورحبة  طرق ال ها. ضيٌق هم املؤدية إ  م السائرون ف رون   كث

م  و الباب، وكربٌة  طرق الصوم املؤدية إ حياة العفة، ها" الداخلون وقليلون    ) ١٤، ١٣: ٧. (قارن مت)١٦(ف

عًا"" عضدك الرب سر عبت قليًال    .)٧١(إذا 

سارع نحو زوال األسقام وإ العفة العل ستطيع أن  ها  جاعة، من تأيد    .)١٨(يا""غلبة تتطلب 

سوع املسيح مع جميعكم.        ليكن سالم ومحبة ربنا 

ن.             واملجد هلل إ األبد. آم


