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 دقمة  امل

بِّ ُكلَّ ِحيٍن َوَأُقوُل َأْيضًا اْفَرُحوا"  "ِأْفَرُحوا ِفي الرَّ
 (ٗ:  ٗ)في 

الفرح الروحى... عبلمة اإلنساف المسيحى الممتمىء بالروح... 
و الظروؼ... لكنو أوالفرح الروحى ال يرتبط بالغنى أو الصحة أو الناس 

 بالصبلة واإلنجيل والتوبة والتناوؿ والخدمة.يرتبط 
والمسيحى لـ يعط وعدًا بالبل ألـ... والبل ضيق... والبل حزف... 

 والنياية فرح أبدػ. ...الكل لمخير بأف بل أعطى وعداً 
... لكف كيف نختار الفرح حزاف واألفراححياتنا ىى مزيج مف األ

راجع معنا بعض المفاىيـ... يُ ـ الذػ ىذا ىو موضوع الكتاب القيّ  ...ألنفسنا
نا عشرات اآليات الفرحة والمعانى اإليجابية لنصارع بيا أفكار مويضع أما

 الكآبة التى ال ترحـ.
عمى ىذا الفكر العميق  فين عادلين /الدكتورةنشكر ابنتنا الغالية 

كرر يأتى نتاج خدمتيا األولكنو ب ...الذػ ال يأتى فقط نتاج الدارسة الواعى
فى حقل اإلرشاد النفسى والمشورة األسرية بفكر مسيحى أرروذكسى  الطويمة
 مستنير.
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ربنا يسوع المسيح مصدر كل تعزية يجعل ىذا الكتاب سبب رجاء 
.. بصمواتكـ حضرة صاحب الغبطة قداسة البابا األنبا/ .ح لكريريفوفر 

 .الرب يحفع لنا حياتو سنينًا كريرة وأزمنة سبلمة مديدةتواضروس الرانى 
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 املؤلق ةدقمة 

قد أتى اليوـ الذػ ال أرغب فيو والذػ أعمل بكل الطرؽ أف أتجنب 
مجيئو، ولكنو دائمًا الزائر الغير مرغوب فيو، يقتحـ الحياة إقتحامًا غير 
حتياجاتو ليعمو صوتو  ُمراعى آداب الزيارة، ضيف رقيل يفرض شروطو وا 
 فوؽ الجميع، فوؽ كل منطق الحكمة بل أنو يتجاسر حتى عمى كممة هللا،
فبل توقفو آية معّزية أو عظة مؤررة أو رفقة صديق أو مشاركة قريب، أنو 

 يـو اإلكتئاب. 
تعددت أسباب مجيئو مف شخص لشخص ولكف مبلمحو واحدة، 
فيو يسمب النوـ صفاتو، فيا إناس يؤرؽ نوميا وآخروف يكرروف النوـ ىروبًا 

يصبح المبلذ منو، فالنوـ ينّسييـ آالميـ ويريحيـ مف مواجيتو، والطعاـ 
اآلمف ليخفف قميبلً مف حدتو، أما المشاعر اإلنسانية فتمبس السواد حدادًا 
عمى روح المرح  التى ىربت مف المكاف، وحدث وال حرج عف األفكار التى 
توقفت تمامًا عف العمل وما بقى منيا إال ربلث )أنا ال أساوػ شىء، أنا ال 

تيجة أف أقرب األصدقاء قد أستحق شىء، أنا ال أستطيع شىء( وتكوف الن
ينفر منا وتتأرر عبلقاتنا باآلخريف، فَمف ذا الذػ يستطيع أف ُيصادؽ 

 المكتئب.
ويأتى َمف يقترح أف )إفرحوا( ليزيد الوضع سوءًا، فاأللـ أصبح 
ألميف، ألـ الحزف وألـ الذنب، إف اإلنساف ال يستطيع أف يفرح، وقد نسى 
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 ٖ( ، )فى ٛٔ:  ٕ( ، )فى ٔٔ:  ٖٔكو ٕ) حوا"الُمقترح أف بولس الذػ قاؿ "إفرَ 
ْمَنا ِجّدًا َفْوَؽ ىو أيضًا َمف قاؿ " (ٙٔ:  ٘تس ٔ( ، )ٗ:  ٗ( ، )فى ٔ:  َأنََّنا َتَرقَّ

 ، إذف ىو قد ذاؽ اليأس.(ٛ:  ٔكو ٕ) "الطَّاَقِة، َحتَّى َأِيْسَنا ِمَف اْلَحَياِة َأْيضاً 
ف يبحروف عف أجوبة، عاش الحكماء والفبلسفة والعممانيوف الروحييو 

ذا كانت األجوبة تتمخص فى القناعة والرضا والبساطة، فإف الصعوبة  وا 
 تأتى مف طبيعة اإلنساف الطامعة والساخطة والمعقدة.

النفس  عالحل يكمف فى إرغاـ العقل عمى العمل والتفكير حتى تتمت
مرؤية بالفرح، قد ال نمجأ لمخياؿ وأحبلـ اليقظة، ولكننا بالتأكيد سنمجأ ل

لتحقيق الحمـ عمى أرض الواقع، سنخوض حربًا ضاربة مع إبميس ومبلئكتو 
الحرب المقدسة ىى الَمعبر إلى الفرح، تمؾ الحرب  هلننعـ بمممكة الفرح، ىذ

ىى التى يتجنبيا كريروف ويفضموف اإلستكانة لمحزف بداًل مف الخوض فييا، 
فرح خوفًا مف تمؾ الحرب ويا لو مف تفكير ساذج، فالذػ ال يريد أف يقتنى ال

كالتى تفضل أف تبقى ببل أبناء لئبل تمر بآالـ الوالدة! نعـ البد أف نمر 
 بالحزف الشديد لنحصد الفرح.
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 الفصل األول

 إفرحوا 

ِأْفَرُحوا ِفي .. "ىكذا ببساطة الكممة تقوؿ الوصية إفرحوا. إفرحوا...
كمنا نتمنى أف نفرح وأف ... (ٗ:  ٗ)في  "الرَّبِّ ُكلَّ ِحيٍف َوَأُقوُؿ َأْيضًا اْفَرُحوا

حزاف نجد الفرح ولكف كيف ونحف كل يوـ نصارع مع اآلالـ واأل
واإلبتسامة  خارجنا حتى أصبح الوجو العابس سمةوالمنغصات مف داخمنا و 

 يفصح عف حقيقة النفس الحزينة مف ورائو. ال خماراً 
، وال نسػػػػتطيع أف نقػػػػوؿ لشػػػػخص أف والفػػػػرح لػػػػيس باإلختيػػػػار السػػػػيل

 ،الفػرح قػػرار فإختيػار فسػػموؾ، فكريػػروف يرغبونػو ولكنػػو يػأبى أف ينصػػاع ليػػـ
يأمرىا سيدىا أف تأتى فتأتى، بل ىو كممكة عظيمة تممى  ةفيو ليس كجاري

وعػاش فػى مممكتيػا،  شروطيا عمى طالبيا فػإذا مػا إنصػاع ليػا، صػار ممكػاً 
ذا رفض شروطيا ،مممكة الفرح  فى بؤسو وشقائو. ، ظل عمى حالو،وا 

ُتُكـْ " يست وصية " لالرب"وكممة ... (ٓٔ:  ٛ)نح  "َفَرَح الرَّبِّ ُىَو ُقوَّ
ألف الفرح عاطفة وال توجد  ،قدر ما ىى المفتاح الذػ يفتح باب الفرحب

مشاعر فرح حقيقية إال بوجود آخر، فقمة الفرح ىو الشعور بالحب الذػ 
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إال إذا توافر شخص  والحب ال يكوف حباً  ،ىو أعمى إحتياجات اإلنسانية
، حتى أف المحب الذػ يصل فى محبتو لدرجة البذؿ والموت عف المحبوب

حب كل قصص الحب المؤلفة العالمية منذ نشأة الخميقة تحدرت عف المُ 
حتى لو  ،مف محبوبو إال فرحو وسعادتو وىنائو الباذؿ الذػ ال يريد شيئاً 

كاف عمى حساب موت المحب. وكأف البشرية بطريقة ال شعورية تبحث عف 
وتبحث عف  ...بطل الروايةفى إنساف...  الحب اإلليى مرة أخرػ متجسداً 

الفردوس المفقود والذػ ىو مسرح األحداث مف حيث أنو اليدية التى قدميا 
ة، وأيضا ألف قصة الحب ياإللو المتقد قمبو محبة ىدية لعروسو النفس البشر 

ما تأتى  لذلؾ دائماً  ...تحتاج إلى موقع جميل لتتـ فيو أحداث الحب
حب اإلليى قدـ ، فالشجار واألزىار خمفية لكل قصة حباألنيار واأل

ف الفداء لـ يكف قد حدث بعد فى بما أو دوس وقدـ العطاء ببل مقابل، الفر 
المحب ووجد فقط  لـ ير بعد آدـ الجانب البازؿ مف اإللو أػالفردوس، 

فتمرد وبحث عف تحقيق ذاتو  ،لئلنساف ، لـ يكف ذلؾ كافياً العطاء والفردوس
 فى عدـ طاعة هللا واألكل مف الشجرة المحرمة. 

ء وأف وىنا قدـ اإللو الجانب األعظـ مف صور الحب بوعده الفدا
. وكاف الصميب ىو كيوبيد الحب (٘ٔ:  ٖ)تؾ  نسل المرأة يسحق رأس الحية

 اف، ووجد القديسوف ذاتيـ المفقودةالجديد الذػ رشق فى عمق قمب اإلنس
تبعوا لي لعالـ وتركوا ذواتيـ وتركوا كل شىءفى ىذا النوع مف الحب، فتركوا ا

ىذا اإللو فى البرية، وترؾ كل قديس منيـ كبرياءه وسمؾ بتواضع يحمل ىو 
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ِإنََّنا "  اً شعار  آخر، ليبذؿ نفسو مف أجل ىذا اإللو المحب حامبلً  صميباً  أيضاً 
ـٍ ِلمذَّْبحِ  نعـ  ،(ٖٙ:  ٛ)رو  "ِمْف َأْجِمَؾ ُنَماُت ُكلَّ النََّياِر. َقْد ُحِسْبَنا ِمْرَل َغَن

غير  ػػ تساؽ لمموت كل يوـ عمى مذبح المحبة يحيوف أغناماً صار المس
 ،بل مسرعيف إلى الفردوس السماوػ ليمتقوا بالحب اإلليى مرة أخرػ  ػػ مباليف

وال  ،رس يمزمو مدعووف وألف كل عُ  ،ليكتمل العرس بالمحبوبيف والفردوس
صارت العبلقة المحبة  ،تكاد فرحة العروسيف تكتمل إال بحضور اآلخريف

 والعروس فى سفر النشيد تقوؿ ،اآلخريف جزء ال يتجزأ مف تمؾ العبلقةب
رغـ مف أنيا تريد أف تدخل حجاؿ البف (ٗ:  ٔ)نش  "ُاْجُذْبِني َوَراَءَؾ َفَنْجِرؼَ "

إال أنيا فى الطريق تريد رفقة اآلخريف قبل  الممؾ وحدىا ليكونا وحدىما معاً 
 .(ٗ:  ٔ)نش  "ِحَجاِلوَأْدَخَمِني اْلَمِمُؾ ِإَلى " وأف تتمتع ب

 ...نعـ ...ولكف ىل تكفى قصة الحب وحدىا إلضفاء السعادة؟
وف ، وكاممى الحب ىـ الشيداء والمعترفمقديسيف الكامميف فى المحبةل

َمَعَؾ اَل ُأِريُد َشْيئًا ِفي "وتبعوه وقالوا  والمتوحدوف الذيف تركوا كل شىء
 فطـ عف العالـ يوماً زلنا نُ أما نحف الضعفاء فبل  (ٕ٘:  ٖٚ)مز  "اأَلْرضِ 

ىو لحظات األلـ التى يشعر بيا الطفل حينما  ف ال يعرفووالفطاـ لمَ  ،فيوـ
آخر، ولكى ما ننضج  ليجرب بديبلً  شىء يحبو ػػ لبف أمو ػػ يبتعد عف

فقط بل ىى حناف  ونعرؼ الحب الحقيقى مف األـ وندرؾ أنيا ليست طعاماً 
 صدرمف أنو  ننتقل فى عبلقتنا مع هللاوتفاىـ وأماف وعبلقة. وىكذا أيضا 

، فتصبح كبير نحتمى بو ونناـ فى حضنو صدرإلى  كبير لمعطايا المادية
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عبلقتنا ليس أف نأخذ منو بل أف نتحد بو. ولذا فى الصفحات القادمة 
فطـ مف العالـ بفضائل تساعدنا عمى الفرح باهلل كيف نُ  سنتشارؾ معاً 

 والتحرر مف سيطرة ممذات العالـ عمينا.  

السعادة شفرة داخمية فى القمب تدخل عمى مواقف الحياة فتصبغيا 
ف يفرح  بقدر اإلمكاف فى أغمب األشياء، بموف الفرح. فاإلنساف الفرح ىو مَ 

إلى الجزء الممتمئ مف الكأس حتى لو كاف ىذا الجزء ال ف ينظر ىو مَ 
مف الكأس، بينما التعساء ال ينظروف لمجزء الممتمئ مف  قميبلً  يتعدػ مقداراً 

، ىؤالء ال يروف مف الصفحة جداً  الكوب حتى لو كاف ىذا الجزء كبيراً 
 البيضاء إال النقطة الوحيدة السوداء فييا. 

شمشوف يعممنا أف ال ننظر إلى األسد المتحمل بل إلى العسل 
ِمَف اآلِكِل َخَرَج َأْكٌل َوِمَف "الموجود فى جوفو حيث قاؿ اآلية الجميمة 

كل الجافى بل فيو ال ينظر إلى اآل (ٗٔ:  ٗٔ)قض  "اْلَجاِفي َخَرَجْت َحبَلَوةٌ 
 .إلى األكل الحبلوة

لنصف الممتمئ مف الكوب ولكف اإلنساف الشاكر الذػ ينظر إلى ا
مف  واإلنساف الذػ بدالً  ،ف يحاوؿ تعكير ىذا القدر القميل مف الماءيجد مَ 

 ،ضيئ شمعة، يجد كريريف يحاولوف إطفاء ىذه الشمعةأف يمعف الظبلـ يُ 
 ،والذػ يحاوؿ الرضا بحالو وتواضع ظروفو ال يرضى بو حالو وال ظرفو

 ر ال يرضى بو،منو، بل يجد المُ ر بشكر يجد ما ىو أمر ف يقبل المُ ومَ 
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ليست » ف يؤمف بالقوؿ اآلبائىومَ  ،ف يحتمل األلـ يجده أصبح ألميفومَ 
يجد أحيانا أف الشكر بدال مف أف يزيد  «نعمة ببل زيادة إال التى ببل شكر

النعـ يزيد عميو حروب وحسد إبميس. نعـ فإف إبميس ال يرضى بالنفس 
ر اإلنساف ضى، وال يستقر لو جفف إال إذا تذمَّ الشاكرة وال يسعد باإلنساف الرا

 عمى حالو وظروفو بل عمى إليو الذػ خمقو.
نعـ  ،ولذلؾ قد يدخل مؤمنوف كريروف فى حزف عميق وأسى

إنو صفة  ،فالحزف الشديد ليس صفة لمخطاة وغير الشاكريف والمتذمريف
لـ يدخموا  ولكف ألف القديسيف إنتصروا عميو لذا ،ض ليا أقوػ القديسيفتعرَّ 

ولكف ينتصروف عمييا  ،نعـ كريرة ىى أحزاف الصديقيف ،فى اإلكتئاب
 وينقذىـ الرب منيا. 

نتصػاره العظػيـ عمػييـ دخػل  إيميا النبى بعػد حربػو مػع أنبيػاء البعػل وا 
 فى حزف شديد بعد تيديد إيزابل لو بالموت.

ْمَنا ِجّداً "بولس الرسوؿ يتحدث عف نفسو ويقوؿ  َفْوَؽ الطَّاَقِة،  َأنََّنا َتَرقَّ
ِفي ُكلِّ َشْيٍء، َلِكْف  ُمْكَتِئِبينَ ... "(ٛ:  ٔكو ٕ) "ِمَف اْلَحَياِة َأْيضاً  َأِيْسَناَحتَّى 

ُمْضَطَيِديَف، َلِكْف َغْيَر . َغْيَر َياِئِسينَ ، َلِكْف ُمَتَحيِِّرينَ . َغْيَر ُمَتَضاِيِقينَ 
ِكيَف. َحاِمِميَف ِفي اْلَجَسِد ُكلَّ ِحيٍف ِإَماَتَة َمْتُروِكيَف. َمْطُروِحيَف، َلِكْف َغْيَر َىالِ 

الرَّبِّ َيُسوَع، ِلَكْي ُتْظَيَر َحَياُة َيُسوَع َأْيضًا ِفي َجَسِدَنا. ألَنََّنا َنْحُف اأَلْحَياَء 
ـُ َداِئمًا ِلْمَمْوِت ِمْف َأْجِل َيُسوَع، ِلَكْي َتْظَيَر َحَياُة َيُسوَع َأْيضًا ِفي َجسَ  ِدَنا ُنَسمَّ

 .(ٔٔػػ  ٛ:  ٗكو ٕ) "اْلَماِئِت.
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... مضطيديف ...متحيريف ...مكتئبيف) :فعاؿإلى األولكف أنظر 
ى الحياة مف شرح ما يتعرض لو المؤمف بالمسيح ففيى ت مطروحيف(

 ضيقات ألجل هللا.
؟ " داود النبى يقوؿ يَف ِفيَّ ِلَماَذا َأْنِت ُمْنَحِنَيٌة َيا َنْفِسي َوِلَماَذا َتِئنِّ

:  ٕٗ)مز ،  (٘:  ٕٗ)مز  "اْرَتِجي هللَا أَلنِّي َبْعُد َأْحَمُدُه أَلْجِل َخبَلِص َوْجِيوِ 
 .(٘:  ٖٗ)مز ،  (ٔٔ

رميا النبى كتب سفراً   .ىعف المرار كامبلً  وا 
مف جريمانى حينما  المسيح مر بأصعب ساعات الحزف بدأَ والسيد 

، (ٖٗ:  ٗٔ)مر  "«اْمُكُروا ُىَنا َواْسَيُرواَنْفِسي َحِزيَنٌة ِجّدًا َحتَّى اْلَمْوِت! »"قاؿ 
ذ بجسده يتصبب عرقاً  ومع العرؽ تنزؿ  حتى أنو إبتدأ يدىش ويكتئب وا 

 قطرات دـ فى حالة نادرة مف شدة األلـ النفسى الذػ تعرض لو.
ض، بل إذف الحزف الشديد ليس تيمة وليس رزيمة يخجل منيا البع

 يتعرض لو أػ إنساف عمى وجو األرض.     ىو وضع نفسى
ربما  ،بتمع منوىناؾ شخصيات كتابية لـ ينتصر عمييا الحزف ولـ تُ 

لـ تذكر آيات صريحة أنيـ فرحوف، فمربما كانوا مختبريف لمحزف لكف قدرتيـ 
وىؤالء إستطاعوا أف ال ، بتمعوا مف الحزف ىى إحدػ طرؽ الفرحعمى أال يُ 

 ظروؼ الحياة.  يفقدوا سبلميـ فى أحمؾ
ستيفف كوفى يقوؿ )إذا سمؾ شخص بطرؽ معينة فوصل بيا إلى 
طريق النجاح، فأػ شخص آخر يسمؾ فى تمؾ الطرؽ سيصل إلى 

 النجاح(.
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أنو إستطاع  شخاص إلى الرساـ العالمى بيكاسو متعجباً نظر أحداأل
نت لمدة ربلريف سنة مرّ ، فأجاب الفناف )لقد تيةفى ربلريف ران أف يرسـ لوحة

 حتى أرسـ لوحة فى ربلريف رانية(.
 مف أوؿ قشة تبدأ ،األلـ يتذّوؽ قضى السيد المسيح ربلريف سنة 

 التىفى المزود إخترقت جمده الرقيق وىو طفل رضيع إلى المسامير 
جرحت جسده وىو يعمل بالنجارة، إلى اآلالـ التى احتمميا مف جوع وعطش 

تمل آالـ تمؾ الحياة القاسية الغير مرفية كانت أحد العوامل فى قدرتو أف يح
 الصميب لربلث ساعات متواصمة.

ُىَوَذا َىَذا ِإَلُيَنا. اْنَتَظْرَناُه َفَخمََّصَنا. َىَذا ُىَو »َوُيَقاُؿ ِفي َذِلَؾ اْلَيْوـِ: " 
فالفرح أتى  ...(ٜ:  ٕ٘ شإ) "«الرَّبُّ اْنَتَظْرَناُه. َنْبَتِيُج َوَنْفَرُح ِبَخبَلِصوِ 

 .بعد آالـ اإلنتظار
اْلَباِئُسوَف َفَرحًا ِبالرَّبِّ َوَيْيِتُف َمَساِكيُف النَّاِس ِبُقدُّوِس َوَيْزَداُد " 

 ... فالفرح أتى إلناس زاقوا البؤس.(ٜٔ:  ٜٕ)إش  "ِإْسَراِئيَل.
يَُّة َواأَلْرُض اْلَياِبَسُة َوَيْبَتِيُج اْلَقْفُر َوُيْزِىُر َكالنَّْرِجِس."  )إش " َتْفَرُح اْلَبرِّ

 الفرح لبرية يابسة. ... ىنا أتى(ٔ:  ٖ٘
 ٖ٘)إش " َتْفَرُح اْلَبرِّيَُّة َواأَلْرُض اْلَياِبَسُة َوَيْبَتِيُج اْلَقْفُر َوُيْزِىُر َكالنَّْرِجِس. 

 ... أػ أنيـ ذاقوا الحزف والتنيد ليذوقوا الفرح.(ٓٔ: 
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يََّتَيا َكَعْدٍف َفِإفَّ الرَّبَّ َقْد َعزَّػ ِصْيَيْوَف. َعزَّػ ُكلَّ ِخَرِبَيا َوَيْجَعُل َبرِّ " 
. اْلَفَرُح َوااِلْبِتَياُج ُيوَجَداِف ِفيَيا. اْلَحْمُد َوَصْوُت  َوَباِدَيَتَيا َكَجنَِّة الرَّبِّ

ـِ.  .(ٖ:  ٔ٘)إش " التََّرنُّ
لمؤمنيف لمتمتع اخيرة كنائس فى الغرب تدعو إنتشرت فى اآلونة األ

حتى باتت منتقدة مف بالغنى والمجد ورغد العيش مما يجذب الكريريف إلييا 
 الكنائس الغربية األكرر واقعية ودراية بطبيعة الحياة.

الفرح فى  لكى ما نصل لمفرح فى الضيقات البد أف نتعمـ أوالً 
فرح فى أوقات الرغد كيف سيفرح فى ف ال يستطيع أف يفمَ  ،أوقات الفرح

 ؟!وقات األلـأ
 ،نعم ولنا هنا مثاالن... أوقات الفرح؟ن ال يفرح فى وهل هناك مَ 
 آدم وسميمان الحكيم:

 :آدم 
كل ما حولو ألنو غير شاكر لمنعـ  كاف فى الفردوس، ولـ يقّدر قيمة

 هلل. وفى طمعو يريد أف يكوف مساوياً  ،الكريرة مف حولو
 الجنييات،خاصة بمميارات  ترػ لو والده جزيرةنو كمرل شاب أشأ

، جعمو والده المدير التنفيذػ ليذه الجزيرة ،ولكى يشعر الشاب بقيمتو
 ...فيل فرح اإلبف؟ وأحضر لو والده ممكة جماؿ لتكوف لو زوجة،

 مف الغيرة يدخل قمبو. ، ىو يريد أف يكوف كوالده وشئبمى



 افرحوا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

07 
 

ر ر قيمة ما ىو فيو مف نعـ سيسقط فى إكتئاب كبيف ال يقدّ كل مَ 
عمى  ولذلؾ البد أف يتدرب أوالً  إذا ما تعرض ألدنى درجات األلـ،

وحينئذ يستطيع أف يفرح إذا ما جاءت  ليفرح، لمفرح الفضائل المسببة
 أوقات المحنة.

العميقة والبحار يبدأوا  هوالميا عند تدريب الغواصيف عمى األخطار
ت وال أمواج فى أماكف ضحمة آمنة، ببل تيارا بتدريبات بسيطة أوالً 

ف إجتاز فييا بنجاح وحافع عمى توازنو ومَ  وال أػ كائنات بحرية،
 وتنفسو، يتقدـ إلى األعماؽ والصعوبات. 

 سميمان الحكيم: 
ب ألنو ال نعو عنيما وكانت النتيجة انو إكتئميما إشتيتو عيناه لـ يم

 يعرؼ أف يفرح بما عنده.  
يفرح باألشياء المادية  أوالً أف يفرح بما عنده،  والً فميتعمـ اإلنساف أ

وأقوؿ يفرح وال أقوؿ يطمب  ،أف يفرح باألشياء الروحية لكى يتعمـ
 وىذه تذاد لنا.  ألننا عندما نطمب البد أف نطمب ممكوت هللا أوالً 

ف كريروف ممَ و ف جعل أىداؼ حياتو فقط فى المادة، مسكيف مَ 
 نموت فمنأكل ونشرب ألننا غداً  ،يعيشوف عمى األرض يحيوف بيذا المنطق

َوَأُقوُؿ ِلَنْفِسي: َيا َنْفُس َلِؾ َخْيَراٌت َكِريَرٌة َمْوُضوَعٌة ِلِسِنيَف َكِريَرٍة. ِاْسَتِريِحي "
يا إليى عمى كـ الطعاـ وأنواع الطعاـ  (ٜٔ:  ٕٔ لو) "َوُكِمي َواْشَرِبي َواْفَرِحي.
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وطرؽ طيى الطعاـ وأطعمة مف مختمف أرجاء العالـ، مف المطبخ الصينى 
ممت مف ليونانى والمطبخ اإليطالى والمطبخ األسبانى، ىل موالمطبخ ا
العالـ  فى، يا إليى وكأف اإلنساف البد لو أف يعرؼ كل المطابخ اإلطالة...

بينما  ،وربما بعض الناس ال يعرفوف مف رقافات الشعوب إال طعاميـ
 المعوزيف ال يجدوف ما يسد أقسى أنواع الجوع.

غذية تتنافس عمى أنواع أما عف الشرب فباتت شركات األ
بات ونكيات المشروبات ناىيؾ عف المشروبات الروحية، متناسيف و المشر 

وكريروف ال يجدوف كوب  ء،أف ىناؾ شعوب تموت مف قمة الغذاء والما
 الماء النظيف الخالى مف األمراض ليشربوه.

بل إف حتى الفرح باألبناء ألجل األبناء فقط يحذرنا منو الحكيـ 
تسر كررة أوالد ال خير فييـ، وال تفرح بالبنيف المنافقيف، وال  تشتوال " سيراخ
 (.ٕ،  ٔ:  ٙٔ)سيراخ  "لـ تكف فييـ مخافة الربإذا  بكررتيـ

ْذ َقاَؿ َىَذا ُأْخِجَل َجِميُع الَِّذيَف َكاُنوا ُيَعاِنُدوَنُو َوَفِرَح ُكلُّ اْلَجْمِع "  َواِ 
 (.ٚٔ:  ٖٔ)لو  "اْلَمِجيَدِة اْلَكاِئَنِة ِمْنُو.ِبَجِميِع اأَلْعَماِؿ 

ـُ اْلَكِمَمَة ِفي ِضيٍق َكِريٍر، "  ، ِإْذ َقِبْمُت ـْ ُمَتَمرِِّميَف ِبَنا َوِبالرَّبِّ ـْ ِصْرُت َوَأْنُت
وِح اْلُقُدسِ   (.ٙ:  ٔتس ٔ) ."ِبَفَرِح الرُّ

 (ٗ:  ٔتى ٕ) "َرحًا.ُمْشَتاقًا أْف أَراَؾ، َذاِكرًا ُدُموَعَؾ ِلَكْي أْمَتِمَئ فَ " 



 افرحوا
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 ؿ هللا األلـ إلى فرح.وىنا نفرح عندما نتذكر كيف حوَّ 

 ". ـْ ـْ َوُيْكَمَل َفَرُحُك ـْ ِبَيَذا ِلَكْي َيْرُبَت َفَرِحي ِفيُك ... (ٔٔ:  ٘ٔ)يو  "َكمَّْمُتُك
الغصف فى الكرمة وكممة ىذا تعود عمى الربات فى الرب كما يربت 

 .وحفع وصايا هللا
ـْ "  ـْ َتْطُمُبوا َشْيئًا ِباْسِمي. ُاْطُمُبوا َتْأُخُذوا ِلَيُكوَف َفَرُحُك ِإَلى اآلَف َل

 (.ٕٗ:  ٙٔ)يو " َكاِمبًل.

ـْ َفَرِحي "  ـِ ِلَيُكوَف َلُي ـُ ِبَيَذا ِفي اْلَعاَل َأمَّا اآلَف َفِإنِّي آِتي ِإَلْيَؾ. َوَأَتَكمَّ
. ـْ  .(ٖٔ:  ٚٔ يو) "َكاِمبًل ِفيِي

ـْ "  ـُ َيْفَرُح. َأْنُت ـْ َسَتْبُكوَف َوَتُنوُحوَف َواْلَعاَل : ِإنَُّك ـْ َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُؿ َلُك
ُؿ ِإَلى َفَرٍح. ـْ َيَتَحوَّ  .(ٕٓ:  ٙٔ يو) "َسَتْحَزُنوَف َوَلِكفَّ ُحْزَنُك

، ، وَمف يرفض ىذا األلـكريرا ما يأتى الفرح بعد الصبر عمى األلـ
 آلالـ المخاض! رفض إنجاب األطفاؿ تجنباً ف تكمَ 

ْفَل "  َاْلَمْرأَُة َوِىَي َتِمُد َتْحَزُف أَلفَّ َساَعَتَيا َقْد َجاَءْت َوَلِكْف َمَتى َوَلَدِت الطِّ
ـِ. َة ِلَسَبِب اْلَفَرِح ألَنَُّو َقْد ُوِلَد ِإْنَساٌف ِفي اْلَعاَل دَّ  يو) "اَل َتُعوُد َتْذُكُر الشِّ

ٔٙ  :ٕٔ) 



 افرحوا
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ـْ َواَل "  ـْ َأْيضًا َفَتْفَرُح ُقُموُبُك ـُ اآلَف ُحْزٌف. َوَلِكنِّي َسَأَراُك ـْ َكَذِلَؾ ِعْنَدُك َفَأْنُت
. ـْ ـْ ِمْنُك  (ٕٕ:  ٙٔ يو)" َيْنِزُع َأَحٌد َفَرَحُك

لقد تفنف القديسوف فى تغيير نظرتيـ لؤلمور ليحولوا أكرر المواقف 
 المواقف فرح. تعاسة إلى أكرر 

ـِ اْلَمِسيِح اْفَرُحوا ِلَكْي َتْفَرُحوا ِفي اْسِتْعبَلِف "  ـْ ِفي آاَل َبْل َكَما اْشَتَرْكُت
 .(ٖٔ:  ٗ بطٔ) "َمْجِدِه َأْيضًا ُمْبَتِيِجيَف.

ِاْحِسُبوُه ُكلَّ َفَرٍح َيا ِإْخَوِتي ِحيَنَما َتَقُعوَف ِفي َتَجاِرَب ُمَتنَِّوَعٍة. َعاِلِميَف " 
ـْ ُيْنِشُئ َصْبرًا.  (ٖ ػػ ٕ : ٔ يع) "َأفَّ اْمِتَحاَف ِإيَماِنُك

ىو نتيجة غير متوقعة و  السيد المسيح يمرل أعمى بارادوكس،ولعل 
يتوقع اإلنساف بعدىا  "... "فطوبى لكـ إذافالتطويبات  مف حدث معيف،

 فالتطويبات كميا تتحدث إلى ،فاجئ بسمسمة مف اآلالـفإذ بو يُ  جيداً  حدراً 
ويتخمميـ بعض  ،أناس مساكيف بالروح وحزانى وجياع وعطاش ومطروديف

قميمى األنصبة مف القوة والسطوة فى الحياة مرل الودعاء والرحماء وأنقياء 
مت )القموب وصانعى السبلـ والذيف قد يمقبيـ أىل العالـ بالسذج والبسطاء 

 :(ٓٔػػ  ٖ:  ٘
وِح أَلفَّ لَ   َماَواِت.ُطوَبى ِلْمَمَساِكيِف ِبالرُّ ـْ َمَمُكوَت السَّ  ُي
ْوَف.  ـْ َيَتَعزَّ  ُطوَبى ِلْمَحَزاَنى ألَنَُّي



 افرحوا
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ـْ َيِرُروَف اأَلْرَض.   ُطوَبى ِلْمُوَدَعاِء ألَنَُّي
ـْ ُيْشَبُعوَف.   ُطوَبى ِلْمِجَياِع َواْلِعَطاِش ِإَلى اْلِبرِّ أَلنَُّي
ـْ ُيْرَحُموَف.   ُطوَبى ِلمرَُّحَماِء ألَنَُّي
ـْ ُيَعاِيُنوَف َّللاََّ.ُطوَبى    ِلؤَلْنِقَياِء اْلَقْمِب ألَنَُّي
ِ ُيْدَعْوَف.  ـْ َأْبَناَء َّللاَّ ـِ أَلنَُّي بَل  ُطوَبى ِلَصاِنِعي السَّ
َماَواِت.  ـْ َمَمُكوَت السَّ  "ُطوَبى ِلْمَمْطُروِديَف ِمْف َأْجِل اْلِبرِّ أَلفَّ َلُي

يَرٍة ِمْف "  ـْ ُكلَّ َكِمَمٍة ِشرِّ ـْ َوَقاُلوا َعَمْيُك ـْ َوَطَرُدوُك ـْ ِإَذا َعيَُّروُك ُطوَبى َلُك
 "َأْجِمي َكاِذِبيَف.

ـْ َىَكَذا َطَرُدوا "  َماَواِت َفِإنَُّي ـْ َعِظيـٌ ِفي السَّ ِأْفَرُحوا َوَتَيمَُّموا أَلفَّ َأْجَرُك
. اأَلْنِبَياَء الَِّذيفَ  ـْ  "َقْبَمُك

َماِء. أَلفَّ "  ـْ َعِظيـٌ ِفي السَّ ِأْفَرُحوا ِفي َذِلَؾ اْلَيْوـِ َوَتَيمَُّموا َفُيَوَذا َأْجُرُك
ـْ َىَكَذا َكاُنوا َيْفَعُموَف ِباألَْنِبَياءِ   (ٖٕ:  ٙ)لو ." آَباَءُى

 (ٔٔ:  ٖ٘ سيراخ)" عطية الوجو في كل ليممتكف " 



 افرحوا
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حتى  ،رير الوجداف عمى السموؾعف تأما تحدث الباحروف  دائماً 
عكس أحد الباحريف ىذه الفكرة وأكد أف السموؾ حتى لو كاف بالتظاىر 

فاإلبتساـ الظاىرػ قادر عمى  جى فقط قادر عمى أف يغير الوجداف،الخار 
 زرع الفرح فى القمب. 

كريروف مف الممحديف تحدوا وجود هللا ولـ يقبموا فكرة وجوده وعاشوا 
مستمتعيف بالممذات والشيوات وظنوا أنيـ فرحوا  ،الحياة بطوليا وعرضيا

ترب منيـ مرض أو موت عندما تخمصوا مف فكرة وجود هللا، ولكف ما أف يق
 ،حتى ينتابيـ الخوؼ واليمع مف فكرة وجود إلو قد يحاسبيـ بعد الموت

ف كل ما وجود إلو ففكرة العدـ واإلحساس بأوحتى إف لـ يكونوا يخشوف 
 .كز وماؿ وجاه سيذىب ىباءربحو اإلنساف فى العالـ مف مر 



شؾ أف القديس بولس مما ال  (ٛٔ:  ٘تس ٔ) ء"اْشُكُروا ِفي ُكلِّ َشيْ "
وليس معنى الشكر أف يخدع اإلنساف نفسو ، ف قاـو األلـ بالشكرىو أكرر مَ 

ولكف ببل تركيز عمى  ،بل أنو يميزه ،وال يرػ الجانب المظمـ فى حياتو
نعـ هللا عميو حتى ينشغل العقل والقمب ببركات  دائماً  متذكراً  سمبيات الحياة

 .فتتناسى النفس نقائص الحياة ،هللا



 افرحوا
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حار بيف الحكماء ليقتنى السعادة  تعيساً  حكى أف ممكاً وفى القديـ يُ 
ببل فائدة، حتى نصحو أحد المؤمنيف بالذىاب إلى أحد الرىباف المتوحديف 

وسار الموكب إلى أف إقترب مف الراىب المتوحد، فوجدوه  ،ليصمى مف أجمو
فإنتظر  ة،ار إلى أف ينتيى الراىب مف الصبليصمى، فنصحوا الممؾ باإلنتظ

ستمع إلى صبلة الراىبالممؾ و  أرػ الشمس كل يـو لميـ أشكرؾ ألنى ا :ا 
خوتى فى المطابق تحت األرض ال يرونيا فتصير حياتيـ تضيئ لى بينما ا
خوتى نى حر أتحرؾ كيفما أشاء، بينما االميـ أشكرؾ أل، ظممة طواؿ الوقت

ركة، الميـ أشكرؾ طرة ال يستطيعوف القياـ بأقل حفى السجوف مقيدوف بالمق
الميـ أشكرؾ  ،خوتى يبيتوف فى العراءلتى أبيت فييا، بينما اعمى مغارتى ا

عمى األرض الرابتة ألمشى عمييا بينما إخوتى فى البحار واألنيار 
خير مف  ال غني"ـ أشكرؾ عمى صحتى يالم ،يصارعوف الموج واإلعصار

عمى ... (ٙٔ:  ٖٓ سيراخ) "وال سرور يفوؽ فرح القمب.عافية الجسـ 
عمى موىبة النطق... وعمى...  بينما... بصرػ... بينما... عمى سمعى...

عندما الح  وأخيراً  ،وعمى... وظل الراىب طواؿ الميل يشكر والممؾ يسمع
َباِرِكي َيا َنْفِسي الرَّبَّ َوُكلُّ َما ِفي َباِطِني " الفجر إختتـ الراىب صبلتو

وىنا ىمت حاشية الممؾ لمذىاب إلى  ،(ٔ:  ٖٓٔ)مز  "وَس ِلُيَباِرِؾ اْسَمُو اْلُقدُّ 
ما حاجتى بعد لمحديث معو، قد أيقنت  الراىب، وىنا أوقفيـ الممؾ قائبلً 

ر نفسو بنعـ هللا عميو بينما ػّ ذكفيذا الراىب يمتمؾ مفاتيح الفرح ألنو يُ  ،الدرس



 افرحوا
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بل  ئ،بما ينقصنى مع أنو ال ينقصنى ش ر نفسىأنا الشقى ال أشكر بل أذكّ 
 ممؾ. كتفى وال أشبع وال حتى أىنأ بما أىو الطمع الذػ يجعمنى ال أ

فاهلل ال  ،ف يظف أف الشكر وصية ىدفيا إرضاء قمب هللاخطئ مَ يُ 
يحتاج إلى الشكر فالذػ يشرؽ شمسو عمى األبرار واألشرار ال ينتظر مف 

رح ، بل قد أعطيت لنا وصية الشكر حتى يشعر اإلنساف بالفاألشرار شكراً 
ػػ  إذا ما عدد نعـ هللا عميو. ومف محبة هللا العجيبة أف تبدأ صموات السواعى

رـ مزمور التوبة، مع أف هللا تيمو  بصبلة الشكر أوالً  بعد الصبلة الربانية ػػ
ولكف هللا المحب يجعمنا نبدأ بالشكر حتى يفرح اإلنساف بنعـ هللا  التوبة أوالً 

، وىنا يستطيع بصفاء ئ عقمو تفاؤالً عميو فيزوؿ مف قمبو كل حزف ويمتم
 ىف محاسبة نفسو وتقديـ التوبة.الذ

طوؿ الوقت ولكف أف  وليس معنى الفرح أف يعيش اإلنساف سعيداً 
ر قيمة ، بل إف أوقات األلـ تجعل اإلنساف يقدّ الفرصة يفرح كمما سنحت لو

والمعدميف ، لمصحة عند إنتياء المرض فالمرضى أكرر الناس تقديراً  ،الفرح
لمعبلقات اإلنسانية،  واأليتاـ أكرر الناس تقديراً لمماؿ،  أكرر الناس تقديراً 

إلى هللا... لمحياة الروحية عند عودتيـ  والبعيديف عف هللا أكرر الناس تقديراً 
 وىكذا.

رِّ "لذا تمخص اآليو الجميمة  ِفي َيْوـِ اْلَخْيِر ُكْف ِبَخْيٍر َوِفي َيْوـِ الشَّ
 (ٗٔ:  ٚجا ) ". ِإفَّ َّللاََّ َجَعَل َىَذا َمَع َذاَؾ ِلَكْيبَل َيِجَد اإِلْنَساُف َشْيئًا َبْعَدهُ اْعَتِبْر 



 افرحوا
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أػ إستمتع بيوـ الخير أما يـو الشر فمنو قد نتعمـ قيمة األشياء الجميمة فى 
 .حياتنا والتى قد نفقدىا فى يـو الشر

نو ال يدعنا مرل أيوب نفقد كل شئ حتى نسعد بكل مف مراحـ هللا أ
، ولكف كما توزع المواىب والنعـ والبركات عمى الناس ىكذا توزع اآلالـ شئ

مف اآلالـ فيرػ الناس  معيناً  ليذؽ كل شخص نوعاً  ،والضيقات عمى الناس
نعـ لـ تؤخذ فيو أرار ىذا األلـ فيشكروف ويحمدوف عمى ما ىـ فيو مف 

 منيـ. 
ب قاس ف لو أب يحبو، والذػ لو أعزػ مَ فاليتيـ وما آؿ إليو حالو يُ 

 ،عزػ الصحيح الذػ ليس لو أبب يُ ، المريض الذػ لو أف ببل أبعزػ مَ يُ 
ف عزوف مَ قاطنى أماكف الكوارث الطبيعية يُ و  ،ف لديو ماؿعزػ مَ والفقير يُ 

الذػ عاش أحداث زلزاؿ أكتوبر ف الجيل ، بل أال تتزعزع لدييـ أرض رابتة
وما تبعو مف توابع حيث كاف الناس فى الشوارع مرتعبيف مف  ٕٜٜٔسنو 

لبمد مرل  كرر الناس إمتناناً يف لئبل تنيار عمييـ، ىذا الجيل أالعودة لبيوت
 لصبلة "ربتت لىَّ  وأكرر الناس إمتناناً  ،مصر بعيدة عف أحزمة الزالزؿ

مف كل متألـ درس  إلنساف الحكيـ يأخذوىكذا ا"، األرض ألمشى عمييا
منا عتاريخ البشرية والحروب واألىواؿ تج أفبل  مف كل نقص شكر،و  وعظة

 شاكريف لما نمر بو مف إستقرار نسبى فى ىذه األياـ.
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لنعـ ففى أغمب األحياف اأف ال ننسى أف الفرح يحتاج لجياد، البد 
و فى الغالب َمف اعتنى فصحيح الجسـ ى حتى الجسدية ىى نتاج إجتياد،

والمتفوؽ ، جتيد وعملصاحب الماؿ ىو َمف او بنفسو وطعامو ورياضتو، 
ف سير وذاكر، والناجح فى حياتو الزوجية ىو َمف اجتيد ليفيـ ىو مَ  دراسياً 

، أو إمرأة ويفيـ شريؾ حياتو ويسرع إلى ما يسر قمبو سواء رجبلً  الوصية
والذػ يممؾ قة رابتة مع هللا، ف رابر فى عبلىو مَ  والذػ لو سبلـ مع هللا

ف والشخص المحبوب ىو مَ ف اجتيد فى الحفاظ عمييـ، األصدقاء ىو مَ 
 العبلقات أرمف مف أػ شئ ف حولو جاعبلً ضحى بأشياء كريرة ليرضى مَ 

 و مجد أرضى، وجاعبلً المحبة أرمف مف أػ كرامة أ مادػ، وجاعبلً 
مرل إبراىيـ أبو اآلباء الذػ تنازؿ عف  ،يةف مكاسب شخصالصداقة أرمف مَ 

ستحق مف أجل ى إختيار األرض الجيدة لكى يربح ابف أخيو، فاحقو ف
:  ٔٗ)إش  دعى خميل هللاويُ  إىتمامو بالصداقة أف يصير صديق هللا شخصياً 

ٛ). 
َفِصْرُت ِلْمَيُيوِد َكَيُيوِدؼٍّ "وبولس الرسوؿ الذػ يربح الييود واألمـ 

ىو مع كل إنساف يشعره بأنو ينتمى إلى ما  (ٕٓ: ٜكو ٔ) "اْلَيُيودَ أَلْرَبَح 
ينتمى إليو اآلخر، غير متمسؾ بتعصب شديد إلى إنتماءاتو وىكذا يربح 

َولمَِّذيَف َتْحَت " الكريريف بتواضعو، وىذا ال يعنى تنازلو عف مبادئو، فيو يقوؿ
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 (ٕٓ: ٜكو ٔ) "ِذيَف َتْحَت النَّاُموسِ النَّاُموِس َكَأنِّي َتْحَت النَّاُموِس أَلْرَبَح الَّ 
 لخ. إ ووزنو... ف اىتـ واعتنى بنفسوحتى الذػ يمتمؾ الجماؿ الجسدػ ىو مَ 

ـْ َىَكَذا َطَرُدوا "  َماَواِت َفِإنَُّي ـْ َعِظيـٌ ِفي السَّ ِأْفَرُحوا َوَتَيمَُّموا أَلفَّ َأْجَرُك
 (ٕٔ:  ٘)مت " ـْ اأَلْنِبَياَء الَِّذيَف َقْبَمكُ 

المفكر األلمانى كارؿ ماركس )الديف أفيوف الشعوب(... ونحف قاؿ 
ختار بدقة نوع معيف مف المخدرات وىو األفيوف حيث أنو ال نشكره ألنو ا

 .مضايقة لئلنسافأو  يمغى إدراؾ اإلنساف باأللـ ولكف األلـ يكوف أقل إيبلماً 
فيو خدعة أما الديف فيو  ولكننا نميز بيف فرؽ جوىرػ وىو أف األفيوف 

 حقيقة.
نعـ ميما عظمت اآلالـ فيناؾ نياية ليذه اآلالـ وبداية حياة جميمة 

وكأف الحياة عمى األرض ىى فقط الفصل األوؿ مف رواية  ،فى المستقبل
ألف العقل ، ومف حقنا أف نحمـ بيا ،عدد فصوليا ال ينتيى طويمة جداً 

حضار كل الفرح كما لو كاف تسلبشرػ قادر فى أحبلـ اليقظة عمى اا
 ،ىكذا فتح لنا باب التأمل فى السعادة األبدية ونعيشيا فى الحاضر حقيقى،

 فمربل ما ال يوجد فى السماء: 
  ال يوجد أشرار، إذف ال دسائس وال مؤمرات وال أحقاد وال تجريح وال

 إزاء وال سوء تفاىـ وال خصاـ وال نزاع وال كراىية.
  ػ.ال تمييز جنسى أو عنصر 
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  إرىاب وال عصابات مسمحة وال حروب وال مؤامرات وال يوجد ال
 حتبلؿ وال صراعات دينية وال صراعات قبمية.ا

 قيع وال رمج ، إذف ال زوابع وال عواصف وال صال لمطبيعة الغاضبة
 وال حر وال عواصف مريرة لؤلتربة وال عواصف رمجية.

 ف أنواع األلـ، إذف ال جوع وال عطش وال أػ نوع مال آلالـ الجسد، 
بل الغالبيف عمى األرض لف  ،وال شيوة تتسمط وال رغبة تسيطر
 يواجيوا تمؾ الصراعات فى السماء.

  ال لشػػقاء األعمػػاؿ األرضػػية، إذف ال زرع وال حصػػاد، ال تعػػديف وال
تحانات كتابية أو شفيية أو ستذكار وال إختبارات، ال إم، ال اتصنيع
اليوميػة عمػاؿ المنزليػة ال لؤل، و خاصػة ال أعمػاؿ حكوميػة أو عممية،

وال ألعمػػػػػاؿ الصػػػػػيانة الدائمػػػػػة لؤلجيػػػػػزة الشػػػػػاقة الكريػػػػػرة المتكػػػػػررة، 
نعػػػػـ قػػػػد قػػػػدمت التكنولوجيػػػػا الحديرػػػػة العديػػػػد مػػػػف اآلالت  ،المتطػػػػورة

واألدوات التى تساعد اإلنساف ولكنيا فى نفس الوقت تتطمب العديد 
 عمييا. مف اإلىتماـ والعناية والصيانة المستمرة لمحفاظ

 .فى السماء إذف كل مايقمقنا ويتعبنا فى الحياة لف يكوف موجوداً 
: 

 خوة واألقارب واألصدقاء الذيف فارقونا، سنمتقى بكل أحبائنا األ
ولكف  ،شتقنا أف نراىـ ولـ نكفقديسيف العظماء الذيف طالما اال

 لوجو. عندئذ سنراىـ وجياً 
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 ولندرؾ  ،ننا سنكوف تحت رعاية إلو محب قادراألماف الكامل أل
القميل مف ىذا اإلحساس دعنا نقارف الشعوب التى تفرح بقائد 
تمتمس فيو الرعاية مع أنو إنساف محدود معرض لئلنحراؼ 

وحتى إذا كاف فى كامل إخبلصو ومحبتو ال يعرؼ كل  ،والسقوط
ا يكوف حالنا نحف وكل فرد منّ فماذا  ،فرد فى شعبو بصفة شخصية

 يعرفو هللا بصفة شخصية.
 .التسبيح والفرح بموسيقى إليية ودوقة مبلئكية ما أبياىا 
 فاإلنساف مخموؽ يسعى لممعرفة.  ،المعرفة اإلليية 
  ـْ "أما عف جماؿ المكاف فقيل عنو ـْ َتْسَمْع ُأُذٌف َوَل ـْ َتَر َعْيٌف َوَل َما َل

ُه هللُا لمَِّذيَف ُيِحبُّوَنوُ َيْخُطْر َعَمى َباِؿ ِإنْ  فإف  (ٜ:  ٕكو ٔ) "َساٍف: َما أََعدَّ
ف يدخر ساف يشقى ويتعب عمى األرض وأقصى أحبلمو أكاف اإلن

فكـ  ،و خارج ببلدهفى منتجع داخل أ لطيفاً  ليقضى بو وقتاً  شيئاً 
 ث مؤسسو ىو هللا بنفسو. تكوف السماء منتجع فائق الجماؿ حيوكـ 

 " َْماِف اْلَحاِضِر اَل ُتَقاُس ِباْلَمْجِد اْلَعِتيِد َأْف َفِإنِّي َأح ـَ الزَّ ِسُب َأفَّ آاَل
المظموـ والمضطيد فى و ياف فاإلنساف المُ  (ٛٔ:  ٛ)رو  "ُيْسَتْعَمَف ِفيَنا

 حساس بالذات.   االسماء سيكوف ممجد ذو قيمة ببل كبرياء و 

مفتاح ىاـ مف مفاتيح الفرح، آخر وصية فى الوصايا العشر لعميا 
دائـ الحقد والغيع وليس لديو  فاإلنساف الدائـ النظر لما يمتمكو قريبو ىو
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إف حديقة »قوؿ المرل اإلنجميزػ الوقت لمفرح بمقتنياتو الشخصية كما ي
ف ىو دائـ النظر إلى ممتمكات اآلخر ىو خاسر مَ ، ف«الجيراف أكرر خضرة

 طواؿ العمر. لمفرح ويحكـ عمى نفسو بالتعاسة
فى بمد ما يوـ العيد كاف أغمب الناس يأكموف المحـ بينما رجل فقير 

 نوقد اجتاحتو مشاعر األلـ مف أرجع إلى بيتو ليأكل الفوؿ مع زوجتو و 
وعندما فرغ  ،النافذةكمو ويمقى بالقشرة مف يأكل الفوؿ فى يوـ العيد وكاف يأ

منو جالس تحت  أكرر فقراً  مف تناوؿ الطعاـ خرج خارج البيت ليجد فقيراً 
هللا الذػ أوجد لو طعاـ  الشباؾ يتناوؿ القشر المتساقط مف الشباؾ مسبحاً 

وىنا خجل الفقير صاحب البيت مف ىذا الرجل األكرر  ،مف آالـ الجوع بدالً 
بينما ىو شبو متذمر مف أكل  ،منو ألنو يشكر هللا عمى قشر الفوؿ فقراً 

 قارنة بيذا الفقير المعدـ.إذ شعر أنو يعتبر غنى م ،الفوؿ
الذػ  (ٕٔمل ٔ) شتيى ما لقريبو ىو آخابعل أشير رجل اول

ألف نابوت  ىو، نو ال يمتمكو، واغتَّـ أنظر إلى حقل جاره نابوت اليزرعيمى
حضر شيود ، فما كاف مف األخير إال أف أرفض بيع ميراث آبائو آلخاب

ىكذا بمنتيى  ،ووررو آخاب وفأعدم ،ليتيموا نابوت بالتجديف عمى هللا زور
نتيت حياة آخاب فيما بعد نياية  ولكف غضب هللا كاف شديداً  ،البساطة وا 

 .عمى شروره الكريرة مفجعة عقاباً 
 وبغض النظر عف العقوبة، فاإلنساف المشتيى ما لقريبو ومتميف

 سبلمو وفرحو. قتنائو ال يينأ بما عنده، ويحيا فاقداً إل
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منيـ فيمتمئ القمب بحسد  حظاً  ف ىـ أوفريميل البشر لممقارنات بمَ 
وحقد وعدـ فرح وعدـ رضا، بينما الحكيـ يقارف بالنعـ التى يمتمكيا وال 

مف الشفقة عمى الذات يشفق عمى اآلخر  وبدالً  ،فيشكر ،يمتمكيا اآلخر
 . ل ألنو يحظى بما ال يحظى بو غيرهولربما يشعر بالخج

إلنساف غير الشاكر عندما يشتيى ال يشتيى حياة والغريب أف ا
عند كل  ، بل تجده يشتيى أفضل شئاآلخر كميا بفوائدىا ونواقصيا

ولكنو مريض، فيو يريد غناه وال  جداً  غنياً  إذا وجد شخصاً  فمربلً  ،شخص
يريد مرضو، وفى نفس الوقت يشتيى أف يمتمؾ صحة بطل كماؿ أجساـ 

فيشتيى  ًا فى عممو ولكف ببل أسرةآخر ناجح وقد يجد شخصاً  ،مصر
، أػ أنو يشتيى أفضل ف لو أسرة رائعةنجاحو وفى نفس الوقت يحسد مَ 

 عند كل شخص ويتمنى أف تجتمع كل ىذه المزايا فى شخصو ىو.  شئ
 ،واألغرب أنو يريد أف يحصل عمى كل ىذه األشياء ببل تعب

ألسرة السعيدة ىو وصاحب ا ،والغنى قد سير ،جتيداأف الناجح قد  متناسياً 
حتى صاحب  ،ف ييتـ بالعبلقات اإلنسانية ويتميز بالتضحية واإلخبلصمَ 

وممارسة الرياضة  ز باإلختيار السميـ لطعامو وشرابوالجسـ السميـ يتمي
 وتجنب المواد المؤذية. 
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فالطماع دائـ الرغبة فى المزيد والمزيد  ،الطمع بالتأكيد ضد الفرح
أما الطموح فبالرغـ مف حدارة ىذه الكممة ، ليفرح بما يممؾ وال يجمس قميبلً 

ولربما يفصل بينيا وبيف  ،فى لغة الكتاب المقدس فمربما ال نجد ليا مرادفاً 
ف يسعى لمتقدـ لؤلماـ وىو بالتأكيد فالطموح ىو مَ  ،الطمع شعرة صغيرة

 ،فى مجاؿ طموحو ولكف ليس بالضرورة شخص سعيدشخص ناجح 
ف يمتمؾ اؿ، دوف أفالطموح المادػ يجعل صاحبو يسعى ويسعى إلقتناء الم

 الوقت لئلستمتاع بو.
والطموح العممى يجعل صاحبو منغمس فى العمـ دوف إيجاد وقت 

والطموح الروحى إذا ركز اإلنساف  ،لحياتو العائمية واإلجتماعية والروحية
إلنجاز والخدمة فقط الذػ ىو مف أجل إنجاز أعماؿ وتدريبات روحية عمى ا

وتتحوؿ  ،أكرر، ربما يبتمع الشخص وال يستمتع بالحياة الروحية مع هللا
ج روحى ببل إحساس أو فرح الحياة إلى صراع يومى مف أجل تتميـ برنام

 مد الذات وعدـ الرضا عفواألسوأ أف تتحوؿ إلى نوع مف أنواع ج فى هللا،
 ؿ حياة الشخص إلى كآبة وحزف. النفس تحوّ 

فإتفق  ،حكى أنو فى إحدػ القرػ بالصعيد كاف ىناؾ تاجر أميفيُ 
مع آخر أف يبيع لو عدة قنطارات مف القطف بسعر معيف عمى أف يمر 

رتفع ، ولكف خبلؿ اليوميف االتاجر اآلخر بعد يوميف ليأخذىـ ويدفع رمنيـ



 افرحوا
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فسأؿ  ،التاجر اآلخر بعد يوميف ليأخذ بضاعتوفجاء  ،سعر القنطار فجأة
 التاجر األوؿ

 بكـ ستبيع لى القطف؟ػػ 
 تفقنا عمى السعر منذ يوميفلقد ا ب التاجر األوؿ قائبلً فتعجّ ػػ 
أنا  رتفع رمنو فبلبد لؾ مف رفع رمنو عمىَّ انعـ ولكف القطف قد ػػ 

 أيضاً 
 راضياً  ابحاً القطف عندػ وحينما بعتو لؾ كنت ر  كاف ؟...ماػػ ولِ 

 رتفع رمنو فيذا رزقؾ أنت ومبارؾ لؾ، أما وقد اوسعيداً 
 القديـ وأبيعو بالسعر الغالىنعـ ولكنى سأخذه منؾ بالسعر ػػ 

 ػػ ىذا رزقؾ
 ياسيدػ ليس ىناؾ حتى بيننا عقد مكتوب بالسعر القديـ ػػ
نا كممتى عقد وقمت سأبيع لؾ ؟ أومنذ متى ونحف نتعامل بعقود ػػ

 الفبلنى ولف أرجع فى كممتى.بالسعر 
 ، لتأخذ منو شيئاً طيب دعنا عمى األقل نقتسـ الربح ػػ
 انتيى األمرال الربح كمو لؾ لقد وعدتؾ و  ػػ

أحدىما يحافع  ،نتيى الحوار بيف إرنيف مف أوالد هللا محبيفاوىكذا 
لذا  ،واآلخر يريد تحقيق العدؿ فى محبة أيضاً  ،عمى وعده بمحبة
فضيمة وحب اآلخر والرقة لس سعداء بالعطاء واكاف ىؤالء النا

 .ولنا أف نتخيل ماذا لو حدث نفس الموقف فى ىذه األياـ واألماف،



 افرحوا
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كاف الشكر  فا  و  اس بالرضا عمى ما يمتمكو اإلنساف،وىى اإلحس
ىو الفرح بالنعـ اإلليية لئلنساف فربما القناعة ىى الرضا بالقميل واإلحساس 

 .بل ومفرح أيضاً  ،بأنو كافى ومشبع
  ...أعظـ الرروات ىى الرضا بالقميل، ألنو ال تكوف كولريتيوس(

 .ىنالؾ حاجة حيث تكوف القناعة(
  ...(.ف ال يرضى بالقميل ال يرضى أبداً )مَ أبيقور 

ف كا حتياجاتنا الناقصة وأكمميا ف الشكر ىو الفرح بأف هللا أشبع اوا 
قنع وتشبع دنا ونجعل أنفسنا تُ بالنقص الذػ عنفمربما القناعة ىى أف نرضى 

أقوػ مف  ما كانت القناعة بالقميل ىى فضيمةبيذا المستوػ. ولذلؾ لرب
 كر عمى الكرير الذػ يعطيو هللا.الش

ولذلؾ وجد بولس الرسوؿ الحل الروحى لمشاكمو فيو لـ يقل أصمى 
َوأَْعِرُؼ أَْعِرُؼ َأْف َأتَِّضَع "عندما أجوع لكى يعطينى هللا ما أشبع بو، بل 

ْبُت َأْف َأْشَبَع  َأْيضًا َأْف َأْسَتْفِضَل. ِفي ُكلِّ َشْيٍء َوِفي َجِميِع اأَلْشَياِء َقْد َتَدرَّ
 (ٕٔ:  ٗ)في  "َوَأْف َأُجوَع، َوَأْف َأْسَتْفِضَل َوَأْف َأْنُقَص 

َفِإْف َكاَف َلَنا ُقوٌت " اإلنساف المتضع يشعر أنو ال يستحق إال الكفاية
لذلؾ تجده يفرح بأػ شئ، يشكر عمى  (ٛ:  ٙتي ٔ) "ِكْسَوٌة َفْمَنْكَتِف ِبِيَماوَ 

ىو الوحيد الذػ يستطيع أف يقوؿ إلليو "نشكرؾ عمى كل حاؿ  أػ شئ،



 افرحوا
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أما المتكبر فبل يعجبو أػ حاؿ وال  ،ومف أجل كل حاؿ وفى كل حاؿ"
يستحق أفضل  وألنو يظف أن ،يشكر مف أجل كل حاؿ وال فى كل حاؿ

فألشياء، ا فى بعض األشياء، يغضب  ف ىو أحسف منو حظاً وجد مَ  وا 
ولعل  ،ف يمتمؾ أشياء أفضل منو يغير ويحقدف وجد مَ ا  و  ،ويكتئب ويغتاظ

أنت )شركات الدعاية تمعب عمى ىذا الوتر المتكبر إذ تنادػ بشعارات مرل 
نؾ فأنت مف حقؾ أف تتمتع بترؼ العيش، أل ،تستحق األفضل، ألنؾ متميز

وىكذا تمعب  إلخ( ...فنحف نقدـ لؾ األحسف واألغمى فى العالـ ،فضلاأل
 ىذه الشركات عمى مشاعر الكبرياء فى المستيمؾ. 

ـْ َسْمَب "ىناؾ مرل يقوؿ كمما فقدت أكرر كمما كسبت أكرر  َقِبْمُت
ـْ َمااًل َأْفَض  ـْ َأفَّ َلُك ـْ ِبَفَرٍح، َعاِلِميَف ِفي َأْنُفِسُك َماَواِت َوَباِقياً َأْمَواِلُك  "َل ِفي السَّ

إال الرىباف الذيف  ،ف يتجرد طواعيةوبالتأكيد ال يريد أحد أ (ٖٗ:  ٓٔ)عب 
ولكف إذا ما  ،تجردوا بكامل إرادتيـ وتركوا بيوتيـ وأمواليـ بقناعة كاممة

إذا لـ تكف  نقبل ىذا بروح متواضعة وخصوصاً مف جردتنا الحياة مف شئ
 ىناؾ وسيمة لمحصوؿ عمى حقوقنا بالطرؽ المشروعة.

ـْ َيِرُروَف اأَلْرَض " فالوداعة أحد ... (٘:  ٘)مت  "ُطوَبى ِلْمُوَدَعاِء ألَنَُّي
ىو َمف ال توجد خصومة بينو وبيف نفسو أواًل، وبالتالى فيو فالوديع . عبلمات الفرح

 متصالح مع اآلخريف.



 افرحوا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12 
 

يط ال تقيده المظاىر ولكف تحركو احتياجاتو الحقيقية، اإلنساف البس
جيدة  عف سيارةفيو يبحث عف الشئ المفيد وليس الشئ الفخـ، يبحث 

حتى  ،سيارة فاخرة، يبحث عف مبلبس مريحة وليست مبلبس متكمفة توليس
بحث عف األشياء الجميمة فيو يبحث عنيا ألنو يحب الجماؿ ال لكى  لو

فى عينيو وليست باىرة فى عيوف  ، يبحث عف زوجة جميمةيفتخر بالجماؿ
خر بو فيكوف يفت ا المتكبر يتعامل مع الزوجة عمى أنيا شئبينم ،الناس

بينما اإلنساف البسيط يبحث  ،ىمو األوؿ شكميا وعائمتيا ومادياتيا ومظيرىا
 عف نصفو اآلخر الذػ يكمل نفسو ويشاركو حياتو. 

أػ كمما  ،ربحت أكرر ولذلؾ يقوؿ المرل كمما فقدت أكرر كمما
، أكبر مف السعادة يا فى حياتى كمما كسبت قدراً فقدت أشياء أعتمد عمي

وال يستطيع اإلستغناء  Ipadو  Iphoneفاإلنساف العصرػ ال يتحرؾ إال بػ 
 بينما البسيط قد يكفيو كتاب بسيط.  عنيا أبدًا،

سعادتنا، كمما صرنا كمما قل عدد البشر الذيف نعتمد عمييـ فى 
 حتى أف اإلنساف الروحى المتوحد فى البرية وحده يحيا سعيداً  ،أكرر سعادة

 ،فقد تعود أف يترؾ الكل ليمتصق بالواحد ،بالرغـ أنو ال يرػ وجو إنساف



 افرحوا
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ف ال نستطيع أف نترؾ الكل، فاإلنساف بطبعو مخموؽ يونحف كبشر عادي
 أف يسندوا بعضيـ بعضاً  إجتماعى، وبولس الرسوؿ يشجع المؤمنيف عمى

َعَفاَء. َتَأنَّْوا َعَمى اْلَجِميعِ " ُعوا ِصَغاَر النُُّفوِس، َأْسِنُدوا الضُّ  (ٗٔ:  ٘تس ٔ) "َشجِّ
رتفع فى الروحانية، كمما اولكف كمما إزداد اإلنساف فى النضج و 

 .حيث أصبح هللا ىو المصدر األكرر وربما الوحيد فى الفرح كاف أكرر فرحاً 
 اآلية خوتو، نعـنساف الذػ يتصور أف سعادتو فى أإلمسكيف ا

خوة إلى ، ولكف ماذا يفعل إف ىاجر األخوة معاً تقوؿ ما أحمى أف يجتمع األ
عندما  ربما كاف آدـ قوياً  ،مكاف بعيد سواء عمى األرض أو إلى السماء

 ربما كاف داود قوياً  ،بنو قاييفا بنو ىابيل وىروباستأنف حياتو بعد مقتل ا
، ربما كانت نعمى قوية بعد بنو مف بتشبعا استرد عافيتو بعد وفاة ابعدم
جعموا الحياة تستمر بعد  بنييا وزوجيا فى أرض غربتيا، فيؤالء جميعاً وفاة ا

 غياب المحبيف.

  ...فما  )ال يؤلمؾ ما أصابؾ مف الظمـ، عز نفسؾ،إبيكتيتس
 الشقى إال الظالـ(

 نتقاد أعدائى ولوميـ ما نجحت فى كرير ارديناؿ ريشميو... )لوال االك
 نت مف الفائزيف(مف أعمالى، ولوال تحقيرىـ إياػ ما ك

  ...ح يساوػ الفرح ذاتو()األمل بالفر وليـ شكسبير 



 افرحوا
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َمْف َلُو اْلَعُروُس َفُيَو اْلَعِريُس َوَأمَّا َصِديُق اْلَعِريِس الَِّذؼ َيِقُف " 
ِإذًا َفَرِحي َىَذا َقْد َوَيْسَمُعُو َفَيْفَرُح َفَرحًا ِمْف َأْجِل َصْوِت اْلَعِريِس. 

 (ٜٕ:  ٖ)يو " َكَملَ 

َبِديَِّة ِلَكْي َيْفَرَح الزَّاِرُع ْلَحاِصُد َيْأُخُذ ُأْجَرًة َوَيْجَمُع َرَمرًا ِلْمَحَياِة األَ او " 
 (ٖٙ:  ٗ)يو  "َواْلَحاِصُد َمعاً 

ـَ "  ـْ َأْيضًا َأَما ـْ َأْنُت ـْ َلْسُت ْكِميُل اْفِتَخاِرَنا؟ َأ أَلْف َمْف ُىَو َرَجاُؤَنا َوَفَرُحَنا َواِ 
 (ٜٔ:  ٕتس ٔ) "َربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح ِفي َمِجيِئِو؟

ـَ ِبَفَرٍح َوَلِكنَِّني َلْسُت َأحْ "  َتِسُب ِلَشْيٍء َواَل َنْفِسي َرِميَنٌة ِعْنِدؼ َحتَّى ُأَتمِّ
 "َسْعِيي َواْلِخْدَمَة الَِّتي َأَخْذُتَيا ِمَف الرَّبِّ َيُسوَع أَلْشَيَد ِبِبَشاَرِة ِنْعَمِة هللاِ 

 (ٕٗ:  ٕٓ)اع 
اِلُح "  َواأَلِميُف. ُكْنَت َأِمينًا ِفي َفَقاَؿ َلُو َسيُِّدُه: ِنِعمَّا َأيَُّيا اْلَعْبُد الصَّ

 (ٕٔ:  ٕ٘)مت  "اْلَقِميِل َفُأِقيُمَؾ َعَمى اْلَكِريِر. اْدُخْل ِإَلى َفَرِح َسيِِّدؾَ 

اِلُح اأَلِميُف. ُكْنَت َأِمينًا ِفي اْلَقِميِل "  َقاَؿ َلُو َسيُِّدُه: ِنِعمَّا َأيَُّيا اْلَعْبُد الصَّ
 (ٖٕ:  ٕ٘)مت  "ُخْل ِإَلى َفَرِح َسيِِّدؾَ َفُأِقيُمَؾ َعَمى اْلَكِريِر. ادْ 

ونبلحع فى ىاتيف اآليتيف أف الكبلـ الذػ قيل لمعبديف واحدًا، فمـ 
يكف ىناؾ تمييز بيف صاحب الوزنتيف وصاحب الخمس وزنات، وىذا فى 
حد ذاتو يعطى احساسًا بالفرح فبل تمييز بيف العبيد عمى أساس وزناتيـ أػ 

 ـ فى العمل.مواىبيـ بل أساس أمانتي



 افرحوا
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ـْ ِإنَُّو َيْفَرُح ِبِو َأْكَرَر ِمَف التِّْسَعِة "  ِف اتََّفَق َأْف َيِجَدُه َفاْلَحقَّ َأُقوُؿ َلُك َواِ 
ـْ َتِضلَّ   (ٖٔ:  ٛٔ)مت  "َوالتِّْسِعيَف الَِّتي َل

ـَ َمبَلِئَكةِ "  ا ـْ َيُكوُف َفَرٌح ُقدَّ )لو  "هللِا ِبَخاِطٍئ َواِحٍد َيُتوبُ  َىَكَذا َأُقوُؿ َلُك
ٔ٘  :ٔٓ) 

ُموا اْلِعْجَل اْلُمَسمََّف َواْذَبُحوُه َفَنْأُكَل َوَنْفَرحَ "   (ٖٕ:  ٘ٔ)لو  "َوَقدِّ

 "أَلفَّ اْبِني َىَذا َكاَف َميِّتًا َفَعاَش َوَكاَف َضاالِّ َفُوِجَد. َفاْبَتَدُأوا َيْفَرُحوفَ " 
 (ٕٗ:  ٘ٔ)لو 

ـْ َعْف ُكلِّ اْلَفَرِح أَلنَُّو "  َض ِإَلى هللِا ِمْف ِجَيِتُك َأؼَّ ُشْكٍر َنْسَتِطيُع َأْف ُنَعوِّ
ـَ ِإَلِيَنا؟ ا ـْ ُقدَّ  (ٜ:  ٖتس ٔ) "الَِّذؼ َنْفَرُح ِبِو ِمْف َأْجِمُك

ـْ َيَدْيِو َوَجْنَبُو َفَفِرَح الّتبَلِميُذ ِإْذ "   ٕٓ)يو "َرَأُوا الرَّبَّ َوَلمَّا َقاَؿ َىَذا َأَراُى
:ٕٓ) 

َفَقِبُموا َكبَلَمُو ِبَفَرٍح َواْعَتَمُدوا َواْنَضَـّ ِفي َذِلَؾ اْلَيْوـِ َنْحُو َربَلَرِة آاَلِؼ " 
 (ٔٗ:  ٕ)اع  "َنْفسٍ 

ـْ ُحِسُبوا ُمْسَتْأِىمِ "  ـِ اْلَمْجَمِع ألَنَُّي ـْ َفَذَىُبوا َفِرِحيَف ِمْف َأَما يَف َأْف َوَأمَّا ُى
 (ٔٗ:  ٘)اع  "ُيَياُنوا ِمْف َأْجِل اْسِموِ 



 افرحوا
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وىذا يختمف عف الماسوكية وىو التمذذ باأللـ والػذػ  ،األلـ والصميب
، لػػػب مصػػػحوب باإلحسػػػاس بالػػػذنب والرغبػػػة فػػػى إيػػػذاء الػػػنفسىػػػو فػػػى الغا

 .فاإلنساف المسيحى ال يسعى لؤللـ بل يتقبل األلـ إذا جاء إليو

ـْ ِبَفَرحٍ "  ْمَبَة أَلْجِل َجِميِعُك مًا الطِّ :  ٔ)في " َداِئمًا ِفي ُكلِّ َأْدِعَيِتي، ُمَقدِّ
ٗ) 

حبطوف مف عدـ توافر ما يُ  كريراً  الباحريف عف دور ليـ فى الحياة
 وأنيـ ال يحدروف التغيير المطموب فى العالـ. ص،الفر 

ى السمطات يتخط عظيماً  ولكف إذ باإللو الحنوف يفتح لنا باباً 
ممؾ المموؾ  شوالقوات والقنوات الطبيعية إلحداث التغيير ويخترؽ إلى عر 

ف ف نعرفيـ ومَ فعندما نصمى لآلخريف، مَ  ،ورب األرباب الذػ بيده كل نسمة
ال نعرفيـ، تتحرؾ قوات السماء لتنجد المتضايقيف والمسجونيف والمطروحيف 

فيشعر اإلنساف بفرح  ،ضوالمرضى والمسبيف والمنيزميف فى كل بقاع األر 
ف كاف مغمل  ،ال ينطق بو ومجيد، إذ أنو يؤرر فى العالـ مف موقعو وا 

ولعل الصبلة لمبعيد الذػ ال نراه  ،بالقيود فصبلتو ال يحدىا جدراف أو حدود
بينما عندما  ،ف يقيف اإليماف يطمئنناػ تأرير صمواتنا عميو تفرحنا ألوال نر 

إيماننا ألف حاليـ يظل عمى حالو، فنظف أف نصمى لمقريبيف، يتحدػ العياف 
السماء لـ تسمعنا وأسقطت طمباتنا متناسيف أف اإلستجابة البد أف تأتى ولو 

 بعد حيف، ولكف قمة صبرنا تحبط إيماننا فنترؾ الصبلة يائسيف!  



 افرحوا
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ف كاف اإلنساف األنانى ال يفرح إال  عندما يحدث التغيير مف وا 
، فبولس غيير متى جاء مف أػ شخص، فالروحى يفرح بالتخبللو فقط

 الرسوؿ يقوؿ:
ـْ ِبَحقٍّ ُيَناَدػ "  َفَماَذا؟ َغْيَر َأنَُّو َعَمى ُكلِّ َوْجٍو َسَواٌء َكاَف ِبِعمٍَّة َأ

 (ٛٔ:  ٔ)في  "ِباْلَمِسيِح، َوِبَيَذا َأَنا َأْفَرُح. َبْل َسَأْفَرُح َأْيضاً 

ُموا َفَرِحي َحتَّى َتْفَتِكُروا "  ـْ َمَحبٌَّة َواِحَدٌة ِبَنْفٍس َفَتمِّ ِفْكرًا َواِحدًا َوَلُك
 (ٕ:  ٕ)في " َواِحَدٍة، ُمْفَتِكِريَف َشْيئًا َواِحداً 

ـْ َوِخْدَمِتِو، ُأَسرُّ "  ْف ُكْنُت َأْنَسِكُب َأْيضًا َعَمى َذِبيَحِة ِإيَماِنُك َلِكنَِّني َواِ 
ـْ َأْجَمِعيفَ   (ٚٔ:  ٕ)في  "َوَأْفَرُح َمَعُك

ـْ َمْسُروِريَف َأْيضًا َواْفَرُحوا َمِعيَوِبيَ "   (ٛٔ:  ٕ)في  "َذا َعْيِنِو ُكوُنوا َأْنُت

نانى ال يفرح إال إذا كاف الخير يأتى لو، بينما العادػ األ فاإلنساف
َفَرحًا َمَع "حتى إذا لـ يأتى لو الخير بل أتى ألخيو  يفرح جداً  ىالروح

 (٘ٔ:  ٕٔ)رو "َمَع اْلَباِكيفَ  اْلَفِرِحيَف َوُبَكاءً 
قتنى المعمداف الذػ يفرح لممسيح الذػ اويحسبو كأنو لو مرل يوحنا 

العروس )الكنيسة( بينما ىو لـ يقتف إال السجف والطبق الذػ وضع عميو 
 رأسو. 



 افرحوا
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ـْ َأَتَجاَوْز َوِصيََّتَؾ َفَقاَؿ ألَِبيِو: َىا َأَنا َأْخِدُمَؾ ِسِنيَف َىَذا "  َعَدُدَىا َوَقطُّ َل
ـْ ُتْعِطِني َقطُّ أَلْفَرَح َمَع َأْصِدَقاِئي  (ٜٕ:  ٘ٔ)لو  "َوَجْديًا َل

مشكمة االبف األكبر أنو كاف يمكف أف يسأؿ أباه جديًا، وكاف أبوه 
 سيوافق ولكنو لـ يطمب قط، نخسر حينما ال نطمب مالنا.

ـْ َتِمْد. اْىِتِفي َواْصُرِخي »أَلنَُّو َمْكُتوٌب: "  اْفَرِحي َأيَُّتَيا اْلَعاِقُر الَِّتي َل
ـْ َتَتَمخَّْض، َفِإفَّ َأْواَلَد اْلُموِحَشِة َأْكَرُر ِمَف الَِّتي َلَيا َزْوجٌ   "َأيَُّتَيا الَِّتي َل

 (ٕٚ:  ٗ)غل 

يِسيَف َقِد أَلفَّ َلَنا َفَرحًا "  َكِريرًا َوَتْعِزَيًة ِبَسَبِب َمَحبَِّتَؾ، أَلفَّ َأْحَشاَء اْلِقدِّ
 (ٚ:  ٔ)فل  "اْسَتَراَحْت ِبَؾ َأيَُّيا اأَلخُ 

ـَ "  ـْ َأْيضًا َأَما ـْ َأْنُت ـْ َلْسُت ْكِميُل اْفِتَخاِرَنا؟ َأ أَلْف َمْف ُىَو َرَجاُؤَنا َوَفَرُحَنا َواِ 
 (ٜٔ:  ٕتس ٔ) "يِح ِفي َمِجيِئِو؟َربَِّنا َيُسوَع اْلَمسِ 

ـْ َمْجُدَنا َوَفَرُحَنا"  ـْ َأْنُت  (ٕٓ:  ٕتس ٔ) "أَلنَُّك

ـْ َيْسُمُكوَف "  َلْيَس ِلي َفَرٌح أَْعَظـُ ِمْف َىَذا: َأْف َأْسَمَع َعْف َأْواَلِدؼ َأنَُّي
 (ٗ:  ٔيو ٖ) "ِباْلَحقِّ 



 افرحوا
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ْبُعوَف ِبَفَرٍح َقاِئِميَف: َفَرَجَع "  َياِطيُف َتْخَضُع َلَنا »السَّ َيا َربُّ َحتَّى الشَّ
 (ٚٔ:  ٓٔ)لو  "«ِباْسِمؾَ 

ف تخضع لو وىناؾ مَ  ،ف يصارع الشياطيف فتصرعوىناؾ مَ 
فاإلنساف الفرح ال تصرعو شياطيف الحسد والغيرة والقمق  ،الشياطيف

 ،ل كميا تصير كتراب تحت قدميوب برياء ومظاىر ىذا العالـ الفانية،والك
ال  ،يميروف وراءه، يراه ىو باطل وقبض الريح فما يظنو اآلخروف ذىباً 

 تى يعدىا لو هللا. ال لمخابئيشتييو وال يمييو عف كنوز ا
وفى النيايو ليست ىناؾ خطوات محددة أو وصفة طبية نسمؾ فييا 

ف أدوات روحية فنقتنى الفرح، ولكف بالحرػ نحف نستخدـ كل ما نستطيع م
وفكرية ونفسية وجسدية لنقمل مف آالمنا قدر المستطاع، ونحاوؿ أف ننتيز 
كل فرصة متاحة لمفرح عمى قدر اإلمكاف لنمضى أياـ حياتنا فى سبلـ إلى 
أف نمتقى بإلو السبلـ والفرح فى األبدية السعيدة محاطيف بالمنتصريف 

 الفرحيف القديسيف إلى األبد آميف.  
 
 

 



 قديسون عاشوا الفرح
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 الفصل الثانى

 قميسون عاشوا الفرح 

فضيمة والصـو فضيمة والتعفف فضيمة وحمل  نحف نفيـ أف الصبلة
ألف الفرح  وصية وفضيمة؟ ا الفرح أيضاً لكف لماذ ،إلخ ....الصميب فضيمة

فالحياة  ،الحزف  إلىيحتاج إلى جياد فاإلنساف يميل فى كرير مف األحياف 
نساف الذػ اإلو ، بتمع مف الحزف ما أسيل أف نُ  ،كالبحر والضيقات كاألمواج

ولذلؾ فالفرح فضيمة ليا  ،يفرح كأنو يقاوـ األمواج ليطفو عمى السطح
 إذا تغمب فالفرح ال يقاؿ أنو فرح إال ،جيادىا وتدريباتيا ودرجات النمو فييا

 . عمى األحزاف والضيقات
وِح َفُيَو: َمَحبٌَّة َفَرٌح َسبَلـٌ، "والفرح رمرة مف رمار الروح  َوَأمَّا َرَمُر الرُّ
ما إقترف  ولذلؾ دائماً  (ٕٕ:  ٘ غل) "ُطوُؿ َأَناٍة ُلْطٌف َصبَلٌح، ِإيَماٌف.
 اإلمتبلء مف الروح القدس بالفرح. 

نتقل مف قمة التدليل فى بيت أبيو إلى سنقترب مف يوسف الذػ ا
نتقل مف قمة الفرح ، وسنقترب مف آدـ الذػ اقمة العبودية فى بيت فوطيفار

وسنقترب مف أيوب الذػ إنتقل  ،فى الفردوس إلى قمة الشقاء عمى األرض
راء ورغد العيش والعبلقات األسرية الدافئة إلى قمة الفقر وخسارة مف قمة الر

 ليجوـ الكمى مف اآلالـ دفعة واحدةالعبلقات لنعرؼ كيف إنتصر عمى ا



 قديسون عاشوا الفرح
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ف فإف كاف اإلنسا (،)كجرعات مف مواد سامة مخموطة كميا فى حقنة واحدة
بطيئة  مف اآلالـ والتى تمرل سموماً  العادػ قد يتجاوز اليجـو البطئ

 ،تمو األخرػ  مفعوؿ تحاوؿ القضاء عمى اإلنساف بشكل تدريجى واحدةً ال
 فأيوب تبلقاىا كميا دفعة واحدة. 

يشعر بألـ شديد عند فقد أسباب فرحو،  ف ذاؽ الفرح أوالً ولعل مَ 
مى الشقاء منذ الصغر ف لـ يذؽ السعادة مف قبل وتربى عوىذا بعكس مَ 
 عتياد بينو وبيف الحزف.فيصير ىناؾ ا 

 فى بيت أبيه  :المرحمة األولى 
تشبو ىذه المرحمة حياة أػ طفل مدلل فى بيت أبيو ومشتيى أحبلـ 

فيل كاف يوسف  ،خوتوعف أ أػ أخ أف يصير اإلبف المفضل لوالده دوناً 
نو ال يتعب ويذىب إلى الحقوؿ بأ ىل كاف سعيداً  ؟!!فى ذلؾ الوقت سعيداً 
، ولكف ربما ؟!!بف الزوجة المحبوبة راحيلا وىل كاف يفتخر أن ؟!!خوتومع أ

ربما تكوف  ،ومف عدـ اإلكتفاء وعدـ القناعة فى حيات لعل ىناؾ شئ
نعـ فقد  ،يسجدوف أمامو مظاىره فى الحمـ الذػ رآه بأف أحد عشر كوكباً 

ِديَئِة ِإَلى َأِبيِيـْ " كاف نماماً  ـِ الرَّ أف  أػ ،(ٕ:  ٖٚ)تؾ  "َوَأَتى ُيوُسُف ِبَنِميَمِتِي
ولماذا يأتى بالنميمة إلى أبيو  ،مف النميمة قميبلً  قمبو كاف يمتمؾ ولو قدراً 

لـ  ألبيو، ربما أيضاً  نو أكرر والءاً أخوتو وأبيو أو ليظير ألتحدث وقيعة بيف 
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خوتو عميو تشكل فى يكف المحب القوػ ألخوتو فبل يمكف أف يكوف حقد أ
كف فى الغالب تراكـ ىذا الحقد عندما ذىب ليتفقدىـ فى الحقل، ول يوـ وليمة

ه األخرػ، وليس ذنب يوسف أف أبا تمو ، بتصرفات صغيرةبعد يوـ يوماً 
 ،ولكف ذنبو أنو ربما تباىى بالقميص المموف  ،شترػ لو القميص المموف ا

 .خوتوـ ولكف ذنب يوسف أنو روػ الحمـ ألوليس ذنب يوسف أنو رأػ الحم
إذف الحياة المادية والمكانة اإلنسانية والتدليل ليست مف أسباب 

 السعادة. 
ؽ ولؤلسف كريروف يسعوف فى الحياة لمراحة والتميز والمادة والتفو 

، مرمما ف يمقى بيـ الناس فى بئر الحقدعمى اآلخريف وتكوف نيايتيـ ىى أ
 ة يوسف.وىنا إنتيى الفصل األوؿ مف حيا ،خوة يوسف بو فى البئرألقى أ

 المرحمة الثانية: العبودية 
كاف مف المفروض أف يكوف اإلكتئاب ىو سمة ىذه المرحمة مف 

ض لمبيع، واألشغاؿ شبو خوتو وتعرَّ ض لمخيانة مف أحياة يوسف حيث تعرَّ 
ولكننا فوجئنا بنفس  بكل آالميا وأتعابيا،الشاقة فى بيت فوطيفار والعبودية 

 صحيحة تنجح وتتفوؽ وتنجز.
مف  ،عامبلً  كاف يتصور أف الطفل المدلل أصبح مجتيداً ف مَ 

بالرقة فى  المعروؼ أف أحد أسباب الفرح ىو اإلنجاز ألنو يعطى إحساساً 
 النفس.
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  رـ كيف كاف النجاح الذػ كاف يحققو فى كل ما تمتد إليو يديو؟
 (ٕ:  ٜٖ)تؾ  "َوَكاَف الرَّبُّ َمَع ُيوُسَف َفَكاَف َرُجبًل َناِجحًا."اإلجابة 

 ،بل العكس ،وىذه اآلية غريبة فيى ال تقوؿ كاف يوسف مع الرب
فى  ، ربما أغمبنا فيـ اآليةناجحاً  كاف الرب مع يوسف فكاف رجبلً 

ولكننا  ،الماضى بمعنى أف إلتصاؽ يوسف باهلل كاف سبب نجاحو
ربما لـ تكف مف طموحات  ،نجد أف الرب ىو الذػ كاف مع يوسف

نو وجد النجاح يوسف أف يكوف الرجل األوؿ فى بيت فوطيفار ولك
َواْلَقاِدُر َأْف َيْفَعَل َفْوَؽ ُكلِّ "وىذا يذكرنا باآليو  يبلحقو ببركة عجيبة،

 "َناَشْيٍء َأْكَرَر ِجّدًا ِممَّا َنْطُمُب َأْو َنْفَتِكُر، ِبَحَسِب اْلُقوَِّة الَِّتي َتْعَمُل ِفي
أف هللا يفعل ما ال نطمبو أو نفكر  والجميل فى اآلية (ٕٓ:  ٖ)اؼ 
 فتأتى النجاحات مف حيث ال يتصور اإلنساف. ،فيو

  فاإلنساف مخموؽ ألعماؿ ىناؾ عبلقة وطيدة بيف اإلنجاز والفرح ،
نجاحات يوسف سبب مباشر فى  ،، كل ما ىو نافع ومفيدصالحة
ط مف األعماؿ المنزلية داخل حتى لو عمى المستوػ البسي سعادتو،

 قصر فوطيفار.
 نساف واألطفاؿ بصفة خاصةواإلنجاز أحد اإلحتياجات النفسية لئل، 

مف الرقة بالنفس والشعور بنو مف اإلنجاز يحرمو ف يحـر اومَ 
فى  ولذلؾ كاف األطفاؿ المدلموف الذيف ال يفعموف شيئاً  بالقيمة،

َأنَُّو ِإْف "لس الرسوؿ يقوؿ ، إف كاف بو الحياة ىـ أكرر األطفاؿ تعاسة
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، فمعمنا (ٓٔ:  ٖتس ٕ) "َكاَف َأَحٌد اَل ُيِريُد َأْف َيْشَتِغَل َفبَل َيْأُكْل َأْيضاً 
كتشفوا ا فى ببلد مرل اليابافف ،ف ال يعمل فمف يسعد أيضاً نقوؿ مَ 

كتشفوا أف ىذا الشعب انوع مف اإلكتئاب يأتى فقط فى يـو العطمة و 
، ىذا بعكس بمدنا التى النشيط يكتئب ألنو ال  يعمل فى ىذا اليـو

 يميل فييا بعض الناس لمكسل والتراخى. 
 وىذه الرقة غالية وتسبب السعادة  ،الرقة التى حباه بيا فوطيفار

لئلنساف، فيى تشعره بقيمتو، لذلؾ كاف أوالد هللا يحرصوف عمى 
ألنو مع الوقت يكتسبوف تمؾ الرقة التى  ،وعودىـ وأقواؿ فميـ

 دىا اآلخروف الذيف يميموف لمخداع مف أجل مكاسب مادية.يفق
 مما ال  ،قبوؿ األمر الواقع وتجاوز تدليل الماضى وعدـ ندب الحع

غترابو عف أبوه وأخوه يو أنو لو كاف يوسف يبكى كل يوـ ا شؾ ف
كى ويتبا ،وينعى حياة الترؼ المتمرمة فى القميص المموف  ،بنياميف

ا إستطاع أف خوتو، لمعف ا قاىا دوناً عمى المعاممة المميزة التى تم
ح فى ولكف سبب نجاحو أنو ما عاد يتمسَّ  ينجح ويتجاوز محنتو،

لسيد وليس  الماضى ولكف نظر إلى األمر الواقع فرأػ نفسو عبداً 
ال أصبح المصير فى السجف  لو أػ حقوؽ إال السمع والطاعة وا 

ف يخضع ويطيع ويعمل ويجتيد وال جد أنو ليحيا البد أ، وو الفرعونى
ولعمو سخر مف  ،كوكباً  ٔٔمجاؿ ألحبلـ وال شمس وال قمر وال 

حارقة فى الصباح وقمر قارص فى  حممو حيث لـ يجد إال شمس
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يسجدوف لو  فى كل  كوكباً  ٔٔمف  بدالً  ،ولعمو نسى حممو الميل،
 تراـ.ماـ سيده فوطيفار سجود اإلحمرة يسجد ىو أ

ستقرت األوضاع فى بيت فوطيفار وأصبح يوسف أىـ اوما أف  
رجل فى البيت، إذ بإمتحاف جديد صعب يعصف بكل مكتسبات يوسف 

 .السابقة
 ،إمتحاف العفة وىو اإلمتحاف الذػ نجح فيو يوسف بإقتدار

وكريروف يسقطوف فى ىذا اإلمتحاف، فبعدما تستقر األمور بالنسبة لمبعض 
التساىل مع الخطأ يغمر القمب، فكريروف يسيروف مع هللا فى إذ بالتراخى و 

وف هللا ويسبحوف فى شيوات أوقات الشدة ولكف بعدما تنقشع غيمة األلـ ينس
وراء الشر، وعندما سعى الشر  ولكف يوسف لـ ينس هللا ولـ يسعَ  قموبيـ،

وأصبح الشر ييدد لقمة عيشو  ،إليو رفض الشر وىرب منو رغـ إلحاحو
ومأواه ولكنو ظل يقاوـ ويقاـو إلى أف ترؾ روبو فى يد زوجة  ومسكنو

سيصير  ػػ تركو الروب ػػ فى تمؾ المحظة أف دليل براءتو ؾفوطيفار ولـ يدر 
 دليل إتيامو.

ـَ َوُأْخِطُئ ِإَلى هللِا؟"" رَّ اْلَعِظي إف  ،(ٜ:  ٜٖ)تؾ  َفَكْيَف َأْصَنُع َىَذا الشَّ
لـ يكف كأبيو بل تفوؽ عميو وتفوؽ كاف أػ ابف يسمؾ سموؾ أبيو فيوسف 

 بو اآلباء.أعمى إبراىيـ  أيضاً 
سحق لـ يقل كيف أصنع ىذا الشر فيعقوب عندما كذب عمى أبيو ا

براىيـ عندما كذب عمى أبيمالؾ لـ يقل كيف  أخطئ إلى هللا،العظيـ و  وا 
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فى حضرة  أما يوسف فكاف دائماً  ىذا الشر العظيـ وأخطئ إلى هللا، أصنع
 ف يخطئ إلى هللا.  أيستطيع  هللا ال

وىكذا إذ بو يدخل إلى المرحمة الرالرة مف إختبار األلـ والفرح وىى 
 مرحمة السجف. 

 المرحمة الثالثة: السجن 
بل مف عبد إلى  ،بف إلى عبد فحسبوفييا ينزؿ يوسف ال مف ا

ف كاف العبد يمتمؾ مركزاً  ،سجيف أنو شخص فقير لكف عمى األقل ليس  وا 
 عميو كالسجيف. أو محكوماً  مداناً 

ف كاف العبد يحيا فى بيت جميل فيو شمس وىواء فالسجيف  وا 
يعيش فى مكاف ضيق ال شمس فيو وال ىواء بل ظممة مقبضة وضيق 

 شديد.
ذا يوسف ينظر إلى كل المرارة التى عبر بيا فى حياتو، ىا ىو 

إذ ألسوأ، كمما رضى عف ظروفو وتأقمـ مع أحوالو،  ينتقل مف حاؿ سئ
عـ قد قاؿ ، نعو صفعة جديدة ويأخذه مف حاؿ ردغ ألردأبالزمف يصف

ـْ ِلي َشّرًا َأمَّا هللُا َفَقَصَد ِبِو َخْيرًا "خوتو يوسف عف أحداث حياتو أل ـْ َقَصْدُت َأْنُت
بعدما إكتممت حياتو  (ٕٓ:  ٓ٘)تؾ  "ِلَكْي َيْفَعَل َكَما اْلَيْوـَ ِلُيْحِيَي َشْعبًا َكِريراً 

ولكف يا ترػ كيف كاف يفكر المسكيف عندما كانت  ،صورة كاممةورأػ ال
ر يوسف تعبير فى غاية حياتو ليس بيا إال اآلالـ والسجف والعبودية؟ يعبّ 

الغرابة لساقى الممؾ يصف بو ما حدث لو ليصل إلى العبودية والسجف 
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يَف. َوُىَنا َأْيضًا أَلنِّي َقْد ُسِرْقُت ِمْف َأْرِض اْلِعْبَراِنيِّ "فيقوؿ أنو تعرض لمسرقة 
ْجِف" ـْ َأْفَعْل َشْيئًا َحتَّى َوَضُعوِني ِفي السِّ وكممة سرقت تعنى  (٘ٔ:  ٓٗ)تؾ  َل

 .ليصير عبداً  ومف حياتو كميا نو قد تمت سرقتو مف بيتوأ
عاـ" بجائزة أوسكار  ٕٔ"عبد لمدة فاز فيمـ  ٕٗٔٓفى عاـ 

موف ويحكى عف قصة حقيقية عف إنساف حر أسود ال ،فيمـ بأميركا بأحسف
 ،قد تمت سرقتو ،يجيد الكتابة والعزؼ عمى الكماف متزوج ولو أبناء

 ،إذا لـ يجمع مقدار كافى مف القطف جمد يومياً وبيع كعبد وكاف يُ  ،ختطافوا
ولكف  ،ويحكى الفيمـ المأساة التى تعرض ليا ىذا الحر بعدما صار عبداً 

بالعبودية نو حر بمساعدة رجل أبيض ال يؤمف إربات أفى  نجح أخيراً 
ف كاف الرجل عاش عبداً  ،وساعده عمى إربات ىويتو الحقيقة  سنة ٕٔ وا 

 . سنة ٖٔقرابة  فيوسف عاش عبداً 

ف يبسط األمر عمى نفسو فيسمى ما حدث لو بالسرقة ىل يريد أ
خوتو أنيـ د أف يفضح أالخيانة؟ أـ ىل ال يريعمى أساس أنيا أىوف مف 

، ولكف اإلنساف ال يحب أف يفضح نو ال أحد يعرفيـ؟ فبالرغـ أخائنوف 
ف مف الناس ف ال يصدقو أحد، فمَ أخوتو لئبل يفضح نفسو، أو ربما خشى أ

وربما السبب األنبل أنو ال يريد أف ينتشر عف  ؟خوة ىذهيصدؽ قصة األ
 ، دارػ عمى عيوبيـبرانى ويُ العبرانييف أنيـ خائنوف، فيو يفتخر بأصمو الع

 ؟ىذ الفترة يوسف كيف تجاوز
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باألكرر  ىذا األمل قد يجابيو اليأس بسيولةو  ،األمل فى غد أفضل
حينما ال توجد أػ مظاىر لغد أفضل، رأػ يوسف أمامو مراليف، الساقى 
والخباز، ىل سيأتى يوـ يرفع فرعوف رأسو أـ سيأتى يوـ يقطع فرعوف 

 انت كل طموحات يوسف أف يبقى عمى قيد الحياة يوماً ترػ ك أـ يا ،رأسو
لكل يوـ يرػ فيو أف رأسو الزالت  ممتناً  فقط، وبذلؾ لعمو كاف شاكراً  فيوماً 

يشعر باإلمتناف مف أبسط  ولعل مف بركات األلـ أف اإلنساف عمى جسده،
مف أف يستيقع اإلنساف بطموحات الدنيا كميا فى رأسو، أريد  فبدالً  األشياء،

الحمد هلل عمى  مع كل صباح قائبلً  إذ باإلنساف يستيقع شاكراً  ،أريد وأريدو 
 رأسى واننى أرػ صباح يوـ جديد. 

 ،نعـ قد ينظر البعض لطريقة التفكير ىذه عمى أنيا الشقاء بعينيو
ولكف الحقيقة أف آالـ الحياة الشديدة تجعمنا نقدر أبسط األشياء التى لـ نكف 

مفروغ منو مستحق لكل إنساف  لنشكر هللا عمييا مف قبل معتبريف إياىا حقاً 
ولذلؾ تركز الكنيسة فى صبلة الشكر عمى أشياء  ،غير واجب الشكر عميو

ؿ أو مركز أو قد ال تخطر عمى الباؿ، تشكر هللا ليس عمى صحة أو ما
وتعضيده الذػ أتى بل عمى الستر واإلعانة والحفع وقبولو لنا وشفقتو  ،جاه

حيث الحياة أرمف مف الطعاـ والجسد أفضل مف  بنا إلى ىذه الساعة
 المباس. 

ظروؼ يوسف تتدىور مف الخارج، ىا ىوذا يوسف  تإذف بينما كان
فقد نجح فى  ،يصعد مف مجد لمجد، مف مستوػ روحى إلى مستوػ أعمى
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، متحاف األصعبالرضا والقناعة فى بيت فوطيفار، وىا ىو ذا يدخل فى اإل
 الرضا فى السجف. امتحاف وينجح فى

وينتقل مف مرحمة  فى مراحل النمو النفسى ألريكسوف ينمو اإلنساف
التحدػ الذػ يواجيو مع بداية كل  ىستطاع التغمب عمإلى مرحمة إذا ا

 عمى المستوػ النفسى. وبيذا يكبر وينضج ،مرحمة
وصل إلى ، و نعود ليوسف الذػ تكيف مع أوضاع السجف تدريجياً 

وىا ىو ذا يفسر األحبلـ ليذا ولذاؾ بمنتيى  حالة مزاجية روحية مستقرة،
 القدرة عمى التمييز والحكمة.

ف يذكره أماـ أنو طمب مف الساقى أ وبالمناسبة ال يعيبو أبداً 
عنو ما  ، ويحاوؿ أف يدرأ ظمماً منو أصبلً فيو يطالب بحق مسموب  ،فرعوف 

عمى البشر بل محاولة إلنتياز  فطمبو ىذا ليس إتكاالً  ،ستحقو مف البدايةا
فيذا الساقى ىو  أنيا لفرصة مف هللا، وحقاً  فرصة ربما أتيحت لو مف هللا،

لكى ما  ف صار فيما بعد رسوؿ يوسف لدػ فرعوف، فرصة أجميا هللا قميبلً مَ 
فصار  ف السجف ال كسجيف أفرج عنو، بل كحكيـ أنقذ بمداً يخرج يوسف م

 ليا. حاكماً 
 يوسف الحاكمالمرحمة الرابعة : 

، ومف المنطقى أف يفرح فييا ىى مرحمة الفرح وجنى الرمار 
ولكف كريروف مما ييب ليـ هللا بركات ال يينأوف بيا بل يجعموف  يوسف،

، فقد قاؿ يعيشوف لمغل واإلنتقاـ ،آالـ ومرارة الماضى تفسد عمييـ الفرحة



 قديسون عاشوا الفرح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

51 
 

ف التعمـ مف الماضى ينقذ الحاضر أما العودة لمماضى أحد الحكماء )أ
بمقب الرجل الرانى  وراضياً  والشؾ أف يوسف كاف قانعاً  (،فتدمر المستقبل

لـ يرضى بمكانة الرجل  الذػ وعاش بعكس أبشالوـ ،وتناسى الماضى
ولكف لطمعو فى المركز األوؿ  ،فقد أحب الشعب أبشالوـ جداً  ،الرانى

 ولمرارة الماضى والحقد عمى أبيو ىمؾ.   

تجاوز إحساس الحسرة والندـ عمى ما كاف بيف  ،قبل األلـ والعقوبة
 يديو.

 ويفقده يقضى بقيو عمره فى حسرة رميناً  عندما يمتمؾ اإلنساف شيئاً 
ولكف ربما مف فضائل  فى شئ،، وال يعمل وال يتقدـ وندـ عمى ما قد فات

 آدـ أنو تجاوز الحسرة وواصل حياتو. 
ر أػ فمو خيّ  ،بف الصالحيف يقتل ىابيل، االبف الطالح يقتل االقاي

ختار أف يبقى الصالح الحنوف العطوؼ الذػ يخاؼ مربما افأب بيف ابنيو 
لكف و  ،قتل البار ويبقى القاتل فيى فجيعة صعبة بكل المقاييسأما أف يُ  ،هللا

 ىا ىوذا آدـ لممرة الرانية يتقبل الفقد ويكمل حياتو وينجب شيث. 
ربما ما جعمو يحتمل، فكرة ، ويشبع أياماً  ويحيا آدـ حياه طويمة جداً 

، لعمو عاش عمى رجاء أنو ف ماتقاـ مف األموات كل مَ الخبلص أنو سيُ 
 بنو فى يـو ما. سيرػ ا
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، حتى أف الكنيسة لـ لكتاب المقدسصابر بيف كل قديسى اأعظـ 
قرأ سفر ولذلؾ يُ  ،ف يشبو السيد المسيح فى آالمو إال ىذا القديستجد مَ 

 أيوب فى أربعاء البصخة المقدسة.
، فمعل ىناؾ قديسوف ومشكمة أيوب ليست فى صعوبة تجاربو

 ،ه فى يوـ واحدءُ فمو قمنا أف أيوب مات أبنا ،أكرر منو ألماً  ف ذاقواآخرو 
أف موت  وخصوصاً  ،رفقة أو دوالجى تتفوقا عميو بجدارة تيفلعل القديس

ما كاف بغدر وظمـ اإلضطياد وليس بكرامة موت قضاء هللا وقدره فى أبناى
 حالة أيوب.

لوجدنا آالؼ  ،ولو قمنا فقداف أيوب لكل ممتمكاتو فى يـو واحد
لعل أػ راىب القديسيف الذيف قبموا سمب أمواليـ بفرح مف أجل المسيح، بل 

أما سخرية  ـ يتساوػ مع أيوب الذػ فقد كل شئ،يترؾ ممتمكاتو فى العال
ذا بقى  زوجتو فيناؾ مبلييف األزواج الذيف صدموا فى زوجاتيـ وصمدوا، وا 

عذابات تألـ مرضو الجمدػ الذػ ىاجمو فبل شؾ أف أػ قديس تعرض لم
 .رىـدميانة وغيمير الشيداء مار جرجس و أكرر منو، ناىيؾ عف أ

ممتصقة بأيوب أكرر مف  ولكف سيظل الصبر عمى األلـ ىو صفة
تمكف  لربما آالمو جاءت دفعة واحدة، فمو أتت اآلالـ متتالية كل ىؤالء، ألف

، أما أف تأتى كميا فى وقت واحد فيذا أيوب مف التكيف عمييا واحدة فواحدة
" فيى لو ادػما ال يحتممو بشر، وقد قاؿ أحد الحكماء "المصائب ال تأتى فر 
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وأما أف تأتى  ،تمو األخرػ لتمكف اإلنساف مف التغمب عمييا أتت واحدة
 مجتمعة فيذا لتتمكف ىى مف اإلنساف.

 كمما تغمب عمى تحدػ جديد وظل رابتاً  و اإلنساف ينضج روحياً 
غمب القديسيف مروا بيذه الطريقة مف ، ولعل أ فى فضائمو وعبلقتو مع هللا

، ، كميا دفعة واحدةالتجارب ىبطت عميو التحديات،ال أيوب الذػ إ ،النمو
 إذا ألقى عميو إبميس بكل السياـ مرة واحدة.

كتئابو  ،فى إنتصاره عمى األلـ باىراً  أيوب نجح نجاحاً  أما غضبو وا 
فكاف بسبب تشكيؾ أصدقائو فى سيرتو وتأكيدىـ عمى أف ما يمر بو ىو 

والغريب أننا  ،بعدـ العدؿوىذا ما لـ يحتممو أيوب وشعر  ،عقوبة مف هللا
إلى اليوـ نحكـ عمى أيوب بنفس حكـ أصدقائو عندما نحاوؿ إصطياد 

أوقعو تحت عقوبة هللا متناسييف أف  خطية عميو ونقوؿ إنو البر الذاتى الذػ
ْيَطاِف: َىْل َجَعْمَت َقْمَبَؾ َعَمى َعْبِدؼ "نو هللا نفسو قاؿ عنو أ َقاَؿ الرَّبُّ ِلمشَّ

نَُّو َلْيَس ِمْرُمُو ِفي اأَلْرِض. َرُجٌل َكاِمٌل َوُمْسَتِقيـٌ َيتَِّقي هللَا َوَيِحيُد َعِف َأيُّوَب؟ ألَ 
رِّ  كما يظف البعض لـ يكف هللا ليقوؿ  فمو كاف متكبراً ، (ٛ:  ٔؼ أ) "الشَّ

وربما لو لـ يمتق أيوب بأصدقائو لما أخطأ مف ، مستقيـعنو أنو كامل و 
 .األساس
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قولتو موقاؿ  ات األولى لـ ينسب إلى هللا جيالةفيو منذ المحظ
ُعْرَيانًا َخَرْجُت ِمْف َبْطِف ُأمِّي َوُعْرَيانًا أَُعوُد ِإَلى ُىَناَؾ. الرَّبُّ أَْعَطى "الشييرة 

ـُ الرَّبِّ ُمبَ  وعندما أصابو الجرب  ،(ٕٔ:  ٔؼ أ) "اَركاً َوالرَّبُّ َأَخَذ َفْمَيُكِف اْس
نعـ إنو متألـ، نعـ إنو متوجع وماذا فى  ،وليس عمى المريض حرج ،إغتَـّ 
المعنوية، فيو ال تيمو ستطاع أف يصمد فى الضيقات المادية و ، إنو اىذا؟

أما األلـ الجسدػ المستمر فسبب  ناؤه سيقابميـ فى الحياة اآلتية،وأبالمادة، 
 ظيمة.لو كآبو ع

 ،لو وال ينصحو األطباء بأدوية ضد اإلكتئاب قد يفقد إنساف عزيزاً 
صاب اإلنساف بأمراض جسمية مؤلمة يضيف األطباء إلى ولكف عندما يُ 

جياد لمشخص لما تسببو اآلالـ مف إحباط و  ،عبلجيـ أدوية ضد اإلكتئاب ا 
 .المريض

وُح اْلَمْكُسوَرُة ُروُح اإِلْنَساِف َتْحَتِمُل َمَرَض "نعـ ىناؾ آية تقوؿ  ُو َأمَّا الرُّ
قد يكوف  ،آخر واأللـ شئ ، ولكف المرض شئ(ٗٔ:  ٛٔ)أـ  "َفَمْف َيْحِمُمَيا؟.

 ،فيشعر اإلنساف بالمسكنة واإلحتياج هلل ،الجسد فى وىف وضعف وعجز
أما األلـ المستمر  ،وتسنده روحو باإليماف والرجاء والفرح بوجود هللا المعيف

 لمنفس. فمزعج جداً 
َأاْلَخْيَر َنْقَبُل ِمْف ِعْنِد "أما الحكمة األخرػ التى عرفيا أيوب فيى 

رَّ اَل َنْقَبُل؟ ولكف عف أػ خير يتحدث أيوب وىو مف ، (ٓٔ:  ٕ)اؼ  "هللِا َوالشَّ
فيو  ،أيوب يحسب الخير الذػ كاف وليس اآلف أنو خير ،زاؿ عنو كل خير
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وجود ستمتعت فييا باـ الجميمة التى امد هلل عمى األيربما قاؿ فى نفسو الح
ولعل  ل ىذا محفوظ فى ذكرياتى الجميمة،ك أوالدػ ومالى وخدمى وأموالى،

تنى ما عرفت الخير ألنو ياليتذمرة تفكر بطريقة عكسية قائمة "األشخاص الم
أييما  ،ولنقترب بحساسية شديدة مف موضوع حساس ،فتقدتو"لما زاؿ ا

ف ال نسعد بو عمى ...أأـ ...ص رـ نفقده؟أو شخ ... أف نسعد بشئأفضل
 اإلطبلؽ؟

"يا ليتنا ما عرفنا أو الشخص يقولوف  التعساء عندما يفقدوف الشئ
قل قد تعرفوا أما الشاكروف فإنيـ يشكروف عمى أنيـ عمى األ ىذا الشئ"،

 ،ستمتعوا بوجوده فترة حتى لو فقدوه فيما بعدبيذا الشخص أو الشئ وا
 .؟!ل مف عند هللا والشر ال نقبلويقولوف أالخير نقب
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 الفصل الثالث

 العالج بالكلم 

أقاربو فى المعتقل، ل أغمب تِ كاف فى المعسكرات النازية، قُ 
ف ، وأمسى أممو أصبحت مراقبتو لسموؾ رفقائو المساجيف سمواه فى الحبسوأ

يخرج مف المعتقل حتى يكتب تجربتو إلى العالـ، وصارت مدرستو العبلجية 
طبيب النفسى الييودػ النو ػػ مف أنجح الطرؽ العبلجية، أ العبلج بالمعنىػػ 

 فيكتور فرنكل.
نجاتو مف الغرؽ  النبيل أماـ المتألـ ىو طوؽ كتشف أف اليدؼ ا فقد

فوؽ مف والكممة المؤررة قادرة عمى نقل جباؿ الحزف  فى مستنقع الحزف،
بو  شأة المسيحية معترفاً لعبلج بكممة هللا القائـ منذ نوأصبح ا ،القمب المكموـ
العممية التى ال تؤمف بوجود هللا، عمى اعتبار أف الكتاب مف األوساط 
 أكرر الكتب التى تـ اإلقتباس منيا لمعبلج بالكممة.المقدس مف 

واآليػػات القادمػػة خيػػر مرػػاؿ، نقرأىػػا فنشػػعر بنسػػيميا ييػػدئنا ويطمئننػػا 
غيػػر منطػػوؽ بػػو، وقػػد يفسػػد جماليػػا إذا حاولنػػا أف نعمػػق  خاصػػاً  وليػػا سػػحراً 

 عمييا:
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ِحَجاِلِو. َنْبَتِيُج َوَنْفَرُح ِبَؾ. ُاْجُذْبِني َوَراَءَؾ َفَنْجِرَؼ. َأْدَخَمِني اْلَمِمُؾ ِإَلى " 
 (ٗ:  ٔ)نش  "َنْذُكُر ُحبََّؾ َأْكَرَر ِمَف اْلَخْمِر. ِباْلَحقِّ ُيِحبُّوَنؾَ 

)سيراخ  وتعطى السرور والفرح وطوؿ األياـ" القمب، تمذ بمخافة الر " 
ٔ :ٕٔ) 
 (ٛٔ:  ٔ)سيراخ  "الفرحو تمنح السرور و العبادة تحفع القمب وتبرره " 
 (ٖ:  ٕٔ)اش  "َتُقوَف ِمَياىًا ِبَفَرٍح ِمْف َيَناِبيِع اْلَخبَلصِ َفَتسْ " 
ُىَوَذا َىَذا ِإَلُيَنا. اْنَتَظْرَناُه َفَخمََّصَنا. َىَذا ُىَو »َوُيَقاُؿ ِفي َذِلَؾ اْلَيْوـِ: " 

 (ٜ:  ٕ٘)اش  "«الرَّبُّ اْنَتَظْرَناُه. َنْبَتِيُج َوَنْفَرُح ِبَخبَلِصوِ 

 "اْلَباِئُسوَف َفَرحًا ِبالرَّبِّ َوَيْيِتُف َمَساِكيُف النَّاِس ِبُقدُّوِس ِإْسَراِئيلَ َوَيْزَداُد " 
 (ٜٔ:  ٜٕ)اش 

 ٖ٘)اش  "َتْفَرُح اْلَبرِّيَُّة َواأَلْرُض اْلَياِبَسُة َوَيْبَتِيُج اْلَقْفُر َوُيْزِىُر َكالنَّْرِجسِ " 
 :ٔ) 

ـٍ َوَفَرٌح َأَبِدؼّّ َعَمى  َوَمْفِديُّو الرَّبِّ َيْرِجُعوَف َوَيْأُتوفَ "  ِإَلى ِصْيَيْوَف ِبَتَرنُّ
دُ  . َوَيْيُرُب اْلُحْزُف َوالتََّنيُّ ـْ ـِ. اْبِتَياٌج َوَفَرٌح ُيْدِرَكاِنِي :  ٖ٘)اش  "ُرُؤوِسِي

ٔٓ) 
يََّتَيا َكَعْدٍف "  َفِإفَّ الرَّبَّ َقْد َعزَّػ ِصْيَيْوَف. َعزَّػ ُكلَّ ِخَرِبَيا َوَيْجَعُل َبرِّ
. اْلَفَرُح َوااِلْبِتَياُج ُيوَجَداِف ِفيَيا. اْلَحْمُد َوَصْوُت وَ  َباِدَيَتَيا َكَجنَِّة الرَّبِّ

 (ٖ:  ٔ٘)اش  "التََّرنُّـِ 
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ـْ "  ـِ َوَعَمى ُرُؤوِسِي َوَمْفِديُّو الرَّبِّ َيْرِجُعوَف َوَيْأُتوَف ِإَلى ِصْيَيْوَف ِبالتََّرنُّ
. اْبِتَياٌج َوفَ  دُ َفَرٌح َأَبِدؼّّ . َيْيُرُب اْلُحْزُف َوالتََّنيُّ ـْ :  ٔ٘)اش  "َرٌح ُيْدِرَكاِنِي

ٔٔ) 

ـْ "  ـُ ُتِشيُد َأَماَمُك ـٍ ُتْحَضُروَف. اْلِجَباُؿ َواآلَكا ـْ ِبَفَرٍح َتْخُرُجوَف َوِبَسبَل أَلنَُّك
 (ٕٔ:  ٘٘)اش  "َتَرنُّمًا َوُكلُّ َشَجِر اْلَحْقِل ُتَصفُِّق ِباألََياِدؼ

ـْ "  ـْ آِتي ِبِي ـْ ِفي َبْيِت َصبَلِتي َوَتُكوُف ُمْحَرَقاُتُي ِإَلى َجَبِل ُقْدِسي َوُأَفرُِّحُي
بَلِة ُيْدعَ  ـْ َمْقُبوَلًة َعَمى َمْذَبِحي أَلفَّ َبْيِتي َبْيَت الصَّ ى ِلُكلِّ َوَذَباِئُحُي

ُعوبِ   (ٚ : ٙ٘)اش  "«الشُّ

َعاِبٍر ِبِؾ َأْجَعُمِؾ َفْخرًا َأَبِدّيًا ِعَوضًا َعْف َكْوِنِؾ َمْيُجوَرًة َوُمْبَغَضًة ِببَل " 
 (٘ٔ:  ٓٙ)اش  "َفَرَح َدْوٍر َفَدْورٍ 

َماِد َوُدْىَف "  ـْ َجَمااًل ِعَوضًا َعِف الرَّ أَلْجَعَل ِلَناِئِحي ِصْيَيْوَف أُلْعِطَيُي
وِح اْلَياِئَسِة  َفَرٍح ِعَوضًا َعِف النَّْوِح َوِرَداَء َتْسِبيٍح ِعَوضًا َعِف الرُّ

 (ٖ:  ٔٙ)اش  "ُيْدَعْوَف َأْشَجاَر اْلِبرِّ َغْرَس الرَّبِّ ِلمتَّْمِجيدِ فَ 

. َتْبَتِيُج َنْفِسي ِبِإَلِيي ألَنَُّو َقْد َأْلَبَسِني ِرَياَب "  َفَرحًا َأْفَرُح ِبالرَّبِّ
وٍس اْلَخبَلِص. َكَساِني ِرَداَء اْلِبرِّ ِمْرَل َعِريٍس َيَتَزيَُّف ِبِعَماَمٍة َوِمْرَل َعرُ 

 (ٓٔ:  ٔٙ)اش  "َتَتَزيَُّف ِبُحِميَِّيا

ابُّ َعْذَراَء َيَتَزوَُّجِؾ َبُنوِؾ. َوَكَفَرِح اْلَعِريِس "  أَلنَُّو َكَما َيَتَزوَُّج الشَّ
 (٘:  ٕٙ)اش  "ِباْلَعُروِس َيْفَرُح ِبِؾ ِإَلُيؾِ 
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أف عبلقة العريس بالعروس التى يقصدىا هللا وىنا البد أف نعمق 
ط حينما كانت العروس مف ضمع ريسيف قبل السقو ىى عبلقة الع

ِإَلى َرُجِمِؾ َيُكوُف اْشِتَياُقِؾ " وليست العبلقة بعد السقوط التى فييا آدـ،
 .(ٙٔ:  ٖ)تؾ  َوُىَو َيُسوُد َعَمْيِؾ"

َبِل اْفَرُحوا َواْبَتِيُجوا ِإَلى اأَلَبِد ِفي َما َأَنا َخاِلٌق ألَنِّي َىَئَنَذا َخاِلٌق " 
ـَ َبْيَجًة َوَشْعَبَيا َفَرحاً   (ٛٔ:  ٘ٙ)اش  "ُأوُرَشِمي

ـَ َوَأْفَرُح ِبَشْعِبي َواَل ُيْسَمُع َبْعُد ِفيَيا َصْوُت ُبَكاٍء َواَل "  َفَأْبَتِيُج ِبُأوُرَشِمي
 (ٜٔ:  ٘ٙ)اش  "َصْوُت ُصَراخٍ 

ُموا ِلَيْعُقوَب َفَرحًا َواْىتِ "  : َرنِّ ُعوِب. أَلنَُّو َىَكَذا َقاَؿ الرَّبُّ ُفوا ِبَرْأِس الشُّ
ُعوا َسبُِّحوا َوُقوُلوا: َخمِّْص َيا َربُّ َشْعَبَؾ َبِقيََّة ِإْسَراِئيلَ   (ٚ:  ٖٔ)ار  "َسمِّ

ـْ "  ُؿ َنْوَحُي ُيوُخ َمعًا. َوُأَحوِّ بَّاُف َوالشُّ ْقِص َوالشُّ ِحيَنِئٍذ َتْفَرُح اْلَعْذَراُء ِبالرَّ
ـْ َوُأفَ  يِي ـْ ِمْف ُحْزِنِيـْ ِإَلى َطَرٍب َوأَُعزِّ  (ٖٔ:  ٖٔ)ار  "رُِّحُي

ـْ ِفي َىِذِه اأَلْرِض ِباأَلَماَنِة ِبُكلِّ "  ـْ َوأَْغِرَسُي ـْ أُلْحِسَف ِإَلْيِي َوَأْفَرُح ِبِي
 (ٔٗ:  ٕٖ ر)ا "َقْمِبي َوِبُكلِّ َنْفِسي

ـِ األَ "  يَنِة َلَدػ ُكلِّ ُأَم ـَ َفَرٍح ِلمتَّْسِبيِح َوِلمزِّ ْرِض الَِّذيَف َفَتُكوُف ِلَي اْس
ـْ َفَيَخاُفوَف َوَيْرَتِعُدوَف ِمْف َأْجِل  َيْسَمُعوَف ِبُكلِّ اْلَخْيِر الَِّذؼ َأْصَنُعُو َمَعُي

ـِ الَِّذؼ َأْصَنُعُو َلَيا بَل  (ٜ:  ٖٖ ر)ا "ُكلِّ اْلَخْيِر َوِمْف َأْجِل ُكلِّ السَّ
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َوَصْوُت اْلَعُروِس َصْوُت الطََّرِب َوَصْوُت اْلَفَرِح َصْوُت اْلَعِريِس " 
َصْوُت اْلَقاِئِميَف: اْحَمُدوا َربَّ اْلُجُنوِد أَلفَّ الرَّبَّ َصاِلٌح أَلفَّ ِإَلى األََبِد 
ْكِر ِإَلى َبْيِت الرَّبِّ أَلنِّي َأُردُّ  َرْحَمَتُو. َصْوُت الَِّذيَف َيْأُتوَف ِبَذِبيَحِة الشُّ

ِؿ َيُقوُؿ الرَّبُّ   (ٔٔ:  ٖٖ)ار  "َسْبَي اأَلْرِض َكاأَلوَّ

ـُ َعَمَموُ "  )يؤ  "اَل َتَخاِفي َأيَُّتَيا اأَلْرُض. اْبَتِيِجي َواْفَرِحي أَلفَّ الرَّبَّ ُيَعظِّ
ٕ  :ٕٔ) 

ـُ اْلَمَطَر "  ـْ أَلنَُّو ُيْعِطيُك َوَيا َبِني ِصْيَيْوَف اْبَتِيُجوا َواْفَرُحوا ِبالرَّبِّ ِإَلِيُك
ِؿ اْلَوْقتِ اْلُمَبكَِّر َعَمى َحقِِّو  رًا ِفي َأوَّ ـْ َمَطرًا ُمَبكِّرًا َوُمَتَأخِّ  "َوُيْنِزُؿ َعَمْيُك

 (ٖٕ:  ٕ)يؤ 

 (ٛٔ:  ٖ)حب  "َفِإنِّي َأْبَتِيُج ِبالرَّبِّ َوَأْفَرُح ِبِإَلِو َخبَلِصي" 

 َتَرنَِّمي َيا اْبَنَة ِصْيَيْوَف. اْىِتْف َيا ِإْسَراِئيُل. اْفَرِحي َواْبَتِيِجي ِبُكلِّ " 
 (ٗٔ:  ٖ)صف  "َقْمِبِؾ َيا اْبَنَة ُأوُرَشِميـَ 

الرَّبُّ ِإَلُيِؾ ِفي َوَسِطِؾ َجبَّاٌر ُيَخمُِّص. َيْبَتِيُج ِبِؾ َفَرحًا. َيْسُكُت ِفي " 
 (ٚٔ:  ٖ)صف  "َمَحبَِّتِو. َيْبَتِيُج ِبِؾ ِبَتَرنُّـٍ 

َأَنا الرَّبُّ َحاِرُسَيا. َأْسِقيَيا »ْرَمِة اْلُمْشَتَياِة:. ِفي َذِلَؾ اْلَيْوـِ َغنُّوا ِلْمكَ " 
ُكلَّ َلْحَظٍة. ِلَئبلَّ ُيوَقَع ِبَيا َأْحُرُسَيا َلْيبًل َوَنَيارًا. َلْيَس ِلي َغْيٌع. َلْيَت 
ـَ َعَمْيَيا َوَأْحِرَقَيا َمعًا. َأْو  ْوَؾ َواْلَحَسَؾ ِفي اْلِقَتاِؿ َفَأْىِج َعَميَّ الشَّ
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ُؾ ِبِحْصِني َفَيْصَنُع ُصْمحًا َمِعي. ُصْمحًا َيْصَنُع َمِعيَيتَ  ِفي «. َمسَّ
ُل َيْعُقوُب. ُيْزِىُر َوُيْفِرُع ِإْسَراِئيُل َوَيْمؤَلُوَف َوْجَو  اْلُمْسَتْقَبِل َيَتَأصَّ

 (ٙػػ  ٕ:  ٕٚ)أش " اْلَمْسُكوَنِة ِرَمارًا.

نِّي َىَئَنَذا آِتي َوَأْسُكُف ِفي َوَسِطِؾ َتَرنَِّمي َواْفَرِحي َيا ِبْنَت ِصْيَيْوَف ألَ " 
 (ٓٔ:  ٕ)زؾ  "َيُقوُؿ الرَّبُّ 

والد والذؼ يرػ في حياتو سقوط ألالذؼ يفرح با نسافاإلمغبوط " 
 (ٓٔ:  ٕ٘)سيراخ  "اعدائو

 " : يُِّد الرَّبُّ ـْ َتُجوُعوَف. »ِلَذِلَؾ َىَكَذا َقاَؿ السَّ ُىَوَذا َعِبيِدؼ َيْأُكُموَف َوَأْنُت
ـْ  ـْ َتْعَطُشوَف. ُىَوَذا َعِبيِدؼ َيْفَرُحوَف َوَأْنُت ُىَوَذا َعِبيِدؼ َيْشَرُبوَف َوَأْنُت

 (ٖٔ:  ٘ٙ)اش  "َتْخُزوفَ 

ْلَمْزُروُع َعَمى اأَلَماِكِف اوَ " فكممة هللا مفرحة حتى لمقموب المحجرة
 (ٕٓ:  ٖٔ)مت  " َيْقَبُمَيا ِبَفَرحٍ اْلُمْحِجَرِة ُىَو الَِّذؼ َيْسَمُع اْلَكِمَمَة َوَحاالً 

لكف مع األخذ فى اإلعتبار أف القموب المحجرة أكرر الناس  
وعندما ينتيى  ،لكممات هللا، لماذا؟ لما ليا مف تأرير فورػ بالفرح استماعاً 

أخرػ وىكذا يصير  ، يميث ذو القمب المحجر وراء عظةالمفعوؿ المفرح
 اإلستماع إلى العظات نوع مف اإلدماف ببل أػ تغيير حقيقى فى النفس.
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َماَواِت َكْنزًا ُمْخفًى ِفي َحْقٍل َوَجَدُه ِإْنَساٌف "  َأْيضًا ُيْشِبُو َمَمُكوُت السَّ
 "ْقلَ َفَأْخَفاُه. َوِمْف َفَرِحِو َمَضى َوَباَع ُكلَّ َما َكاَف َلُو َواْشَتَرػ َذِلَؾ اْلحَ 

 (ٗٗ:  ٖٔ)مت 

، ألنو ف يرػ الحقل مف الخارج يتعجب مف فرح اإلنسافنعـ كل مَ 
أبناء هللا وال يدروف سر ولذلؾ يتعجب أبناء العالـ مف  ال يرػ الكنز،

 فرحيـ.
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 الفصل الرابع

 فرح السيم املسيح 

ولنتحدث عف السيد المسيح فى فرحو ألف فرح السيد المسيح ىو 
ف يكف أف يتحدث عف ىذا النوع ف مَ ائفى كماؿ بذلو وفدائو، وال يستطيع ك

اإلسترنائى مف الفرح الذػ ال يشمل أػ عائد نفسى لذات السيد المسيح بل 
ِمِو َيُسوَع، "ىو فرح مبتغاه خبلص العالـ  َناِظِريَف ِإَلى َرِئيِس اإِليَماِف َوُمَكمِّ

ِميَب  ُروِر اْلَمْوُضوِع َأَماَمُو اْحَتَمَل الصَّ ُمْسَتِيينًا ِباْلِخْزِؼ، الَِّذؼ ِمْف َأْجِل السُّ
 (ٕ:  ٕٔ)عب  "َفَجَمَس ِفي َيِميِف َعْرِش هللاِ 

إلنساف األنانى بطبعو ال يجد متعة فى مرل ىذا النوع مف وا
ى والذػ يتصور أنو غير أنانى مع أنو وحتى اإلنساف غير األنان العطاء،

عف  نانية إذ أنو حتى فى عطائو ربما يبحثفى الحقيقة يحمل جزًء مف األ
َمْغُبوٌط ُىَو اْلَعَطاُء َأْكَرُر ِمَف "الغبطة التى أشار إلييا القديس بولس فى 

أَلفَّ "وىا ىو المعطى يأخذ غبطو. ولذا يتفوؽ عميو ، (ٖ٘:  ٕٓ)اع  "اأَلْخذِ 
ألنو يعطى بفرح غير منتظر  (ٚ:  ٜكو ٕ) "ُ اْلُمْعِطَي اْلَمْسُروَر ُيِحبُُّو هللا

 غبطة العطاء.
ألف  ،بالسيد المسيح فى فرحو مف المستحيل المقارنةالميـ أنو 

ربما  ،وطعامو أف يعمل مشيئة الذػ أرسمو ،طعامو يختمف عف طعامنا
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نحف كبشر نسعى لمخير لنكافئ عنو فى السماء فنفرح، أما السيد اإللو فقد 
و فى كامل مجده لـ يينأ كاف فى كامل مجده وتركو مف أجمنا، بل حتى وى

ِإذًا َفَرِحي َىَذا "كتماؿ فرحو ، فمـ يعمف عف اخبلص اإلنسافنتظر بو ألنو ا
مف قبل  ، ىل لـ يكف فرح السيد كامبلً إال قبل الصمب (ٜٕ:  ٖ)يو  "َقْد َكَملَ 

كاف السيد كاألب المحب  ىل حقاً  !!يا إليى ؟!كتمل فقط فى تمؾ الساعةاو 
أبناؤه، الذػ ال يينأ بأػ فرح أو مجد طالما أف ىذا المجد ال يشاركو فيو 

ه يقتربوف مف المجد يبدأ فى الشعور بالفرح ءُ وفقط عندما يشعر أف أبنا
 نوع مف الفرح ال نستطيع أف ندركو.نو أحقاً  ؟!!!الكامل

ـْ َأُكْف ُىَناَؾ ِلُتْؤِمُنوا. َوَلِكْف ِلَنْذَىْب ِإَلْيوِ َوَأَنا َأْفرَ "  ـْ ِإنِّي َل )يو  "ُح أَلْجِمُك
ٔٔ  :ٔ٘) 

ـْ ُتِحبُّوَنِني " . َلْو ُكْنُت ـْ َـّ آِتي ِإَلْيُك ـْ َأَنا َأْذَىُب ُر ـْ َأنِّي ُقْمُت َلُك َسِمْعُت
ـْ َتْفَرُحوَف ألَ  يَلُكْنُت ـُ ِمنِّ :  ٗٔ)يو  "نِّي ُقْمُت َأْمِضي ِإَلى اآلِب أَلفَّ َأِبي أَْعَظ

ستفرحوف ألجمى ألنى سأخرج مف آالـ الجسد  أػ لو كنتـ تحبوننى. ..(ٕٛ
 .، بالرغـ مف أف تركى لكـ سيحزنكـػوأعود إلى سمائى ومجد
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 الفصل اخلاةس
 اإلنساني  للفرحالتمريبات 

تعمـ أف تفرح بأبسط األشياء فى الحاضر، ولعل ىذا النوع مف 
ة الفرح نتعممو مف األطفاؿ، فإذا نظرنا إلى طفل وىو يمعب نجده فى غاي

ولست ىنا أتحدث عف األطفاؿ الذيف  التركيز واإلىتماـ بما فى يديو،
أللعاب البسيطة، فالذػ يدرؾ الفرح فى يمعبوف باألجيزة اإللكترونية، بل با

 .األشياء البسيطة يدركو فى األشياء األكرر تعقيداً 
فمو  ،والعجيب أف هللا جعل أجمل األشياء ىى أرخص األشياء
ولو  ،سألنا األطفاؿ ما ىى أحمى لعبة، لكانت اإلجابة عمى الفور "الرماؿ"

 ،باتات واألنيار والبحارسألنا الكبار ما أحمى منظر "الطبيعة" األشجار والن
بل إف أجمل المنتجعات لف يكوف ليا نفس الجماؿ لو أزلنا منيا األنيار 

 والبحار والنباتات. 

 (ٔٔ:  ٖ٘)سيراخ  "ةكف متيمل الوجو في كل عطي" 
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دائمػػػًا مػػػا تحػػػدث البػػػاحروف عػػػف تػػػأرير الوجػػػداف عمػػػى السػػػموؾ حتػػػى 
الفكػػرة وأكػػد أف السػػموؾ حتػػى لػػو كػػاف بالتظػػاىر َعَكػػَس أحػػد البػػاحريف ىػػذه 

الخارجى فقط فإنو قادر عمى أف يغير الوجداف، وىذا ىو مبدأ "تصرؼ كما 
 لو كنت فرحًا".

فاإلبتسػػاـ الظػػاىرػ قػػادر عمػػى زرع الفػػػرح فػػى القمػػب، واإلنسػػاف لػػػو 
تصرؼ بطريقة سيئة مع الناس قد يكرىيـ، ولػو تصػرؼ بطريقػة لطيفػة مػع 

 يـ، وىكذا يؤرر السموؾ عمى المشاعر.الناس قد يحب

العبلقات اإلنسانية المضطربة ربما أحد أسبابيا أف الشخص ليس 
سعيد بحد ذاتو مع نفسو، فيو يبحث عف السعادة مف خبلؿ اآلخر، المرأة 
تريد أف يحبيا رجل وتظل أسيرة ىذا الحب ويظل ترمومتر سعادتيا فى يد 

ف ضايقيا تضايقت وىكذا ،الرجلىذا  بينما اإلنساف  ،فإف الطفيا فرحت وا 
السعيد مف نفسو والسيد فى نفسو ال يضع مفاتيح سعادتو فى يد آخر ميما 

مف اآلخريف لسعادتو  ىذا اآلخر، نعـ قد تضيف المعامبلت الجيدة كاف
ال  مف سعادتو لكف أبداً  ، وقد تنتقص معامبلت اآلخريف السيئة قدراً قدراً 

ـْ ِمْنُكـْ "كما قاؿ السيد  ،تسحب كل رصيد السعادة  ٙٔ)يو "اَل َيْنِزُع َأَحٌد َفَرَحُك
حداث المؤسفة التى تسرؽ عل السيد ىنا ال يتحدث فقط عف األول ،(ٕٕ: 

ف نجعميـ قائميف عمى أسباب عف األشخاص الذي ولكف أيضاً  ،سعادتنا
 .فرحنا
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ولكف العجيب أف عمـ النفس أدرؾ  الغفراف وصية كتابية بالتأكيد
 أىمية بل وحتمية ىذه الوصية لموصوؿ بالسبلـ مع النفس.

بعد  فسيتعرض لئلساءات يوماً  طالما أف اإلنساف يحيا عمى األرض
عميو أف يغسل تمؾ  يوـ، واإلساءات تسبب لو التعاسة، لذا كاف لزاماً 

اف ىو إزالة المرارة فالغفر  ،بأوؿ، وىذا ما يسمى بالغفراف اإلساءات أوالً 
 المتسببة مف اإلساءات ليعود اإلنساف إلى صفائو األوؿ. 

 أفكار خاطئة عن الغفران:
  التساىل مع السموؾ المضر لآلخريف أف الغفراف معناهنظف. 
 .نظف أف الغفراف معناه أف نعيد الشخص الضار لحياتنا مرة أخرػ 
 تحكـ أو قوة أو قدرة ف كرىنا لمشخص يعطينانظف أ. 
 نو إف غفرنا قد نصاب باألذػ مرة أخرػ نظف أ. 
 .نريد أف نعاقب الجانى 
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 مآسى البشرية:
 داد اإلنساف طمعاً ، كمما إذكمما إزدادت البشرية تقدماً لؤلسف 

وكمما حصل اإلنساف عمى حقوؽ وحرية أكرر كمما أساء  ،وجحوداً 
 ستخداميا.ا

عمى  ولعل المتعمقى التفكير والقارئى التاريخ ىـ أكرر الناس شكراً 
ة ف يقرأ تاريخ الحروب األىميمَ ف النعـ التى وصمنا إلييا فى عصرنا الحديث.

فعمو  ف يقرأ عف الحرب العالمية ومامَ يشكر هللا عمى إستقرار األوضاع، و 
مو الغازػ األبيض وما فع ،وما فعمو األتراؾ فى األرمف، النازيوف 

بل ما يفعمو الفقر والجيل كييف واألسترالييف واألفارقة، لممستوطنييف األمري
شاكريف لكل والجفاؼ والكوارث الطبيعية فى حياة الشعوب يجعل الناس 

 الخيرات المحيطة بنا.
وتمفاز ومبرد فيو يحيا أفضل  ةمتمؾ سيار ف يأحد الحكماء قاؿ إف مَ 

 مف أػ ممؾ ميما بمغت عظمتو مف المموؾ القدامى.
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بينما  مف مكاف إلى مكاف فى دقائق قميمة فاإلنساف اآلف ينتقل
شاقة ميما بمغ حجـ  المموؾ يحمموف عمى األيدػ والمركبات فى رحمة

 الترفيو بيا.
كرر أف حرارة الجو بوجياز مبرد لميواء واحد قادر عمى التخفيف م

 مف حاممى الريش لممموؾ يحركونو ليخففوا مف حرارة الجو. جداً 
وجياز تمفاز واحد قادر عمى الترفيو بأكرر مف عشرات المغنييف 

 والمغنيات التى كاف المموؾ يمتمكونيـ ليذه األغراض.

 : بناءً  معاً يبنوف عماؿ  كاف ربلث
 األوؿ قاؿ أنا أرتب الطوب.ػػ 
 الرانى قاؿ أنا بناء وأعمل عممى بإتقاف وأعيل منو أسرتى.ػػ 
ا أبنى أجمل كاتدرائية فى العالـ، ال شؾ أف وقاؿ أن جداً  الرالث كاف سعيداً ػػ 

 فى عممو. ػ قيمة كبيرةكررىـ سعادة ألنو ير الرالث أ

فػػػػف "فػػػػى كتابػػػػو  )القائػػػػد الروحػػػػى فػػػػى مدينػػػػة التبػػػػت( المػػػػاوالػػػػداالػ 
ينصػػح ببسػػاطة أف يحػػدد اإلنسػػاف مػػا يفرحػػو فيكرػػر منػػو ويحػػدد مػػا  "السػػعادة

يحزنػػو فيقمػػل منػػو عمػػى شػػرط أف ال تكػػوف ىػػذه األشػػياء تتعػػارض مػػع طريػػق 
 :أف يتجنب اإلنساف ما يقبض الروح، و الفضيمة
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 .أف يعيش اإلنساف دور الضحية 
  المشاكل.الشكوػ مف 
 .لـو الظروؼ أو اآلخريف 
  الشعور بالذنب أو الخزػ. 

 .اإلستجابة لممشاكل كمنتصر 
 ال المشكمة التركيز عمى الحل. 
 والبركاتكمة عف الدروس المستفادة البحث فى كل مش. 
 ع النفس.الحياة فى سبلـ م 

ربما ظل عمـ النفس الغير مسيحى يياجـ الديف طواؿ عقود، عمى 
إعتبار أف الديف سبب تعاسة اإلنساف مما يسببو مف إحساس بالذنب 

وبالرغـ مف إختبلفنا الجزرػ مع عمـ النفس  وجمد الذات،والدونية الحرفية 
الغير مسيحى فى رأيو فى الديف إال أننا نجد أف التديف المريض والمريض 

 يؤدػ بالناس إلى تعاسة بالغة وكآبة. فقط
نو محبو ولعل وصف نفسو بأأما التديف السميـ ففيو تمتع باهلل الذػ 

ولذا كانت أغمب القصص العالمية  ،ف يحبوكل مشتيى اإلنساف أف يجد مَ 
ليذا  مقموب المتعطشةلمى لمحب وتبيع بو تتحدث عف ىذا اإلحتياج العال
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عف عالـ الواقع  ية تأخذ اإلنساف بعيداً حتى لو كاف فى قصص خيال ،الحب
. .فى سحر يدـو لساعات ىى وقت قراءة القصة أو عرض المسرحية.

ولكف مع وقوع كممة النياية فى آخر الكتاب أو شاشة التمفاز أو غمق 
حو الزائف ليجد أنو عاد مف جديد الستار فى المسرح تغمق عمى اإلنساف فر 

ؤالء الذيف ال يعرفوف هللا أو يتصورونو أما ى ،لى واقعو الخالى مف الحبإ
ف ال يحب وحكـ فيـ مرل أف يكوف المرء تزوج بمَ  !!!قاسى فيالتعاستيـ

ىؤالء ىـ الذيف ال يحبوف  ،ف ال يطيق عشرتوبمَ  عميو قدره أف يحيا ممتصقاً 
 هللا فيحيوف فى خبلؼ ونزاع وخصاـ مع هللا 

وأخيرًا ال يسعنا إال أف نطمب مف ممؾ الفرح إف يمر بنا ويحيطنا برداء 
 سعادتو ويجعل زمننا زمف الحب والفرح لنحيا فى العرس األبدػ. 
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