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 األرثوذكس لألقباط أمر��ا جنو�ي إيبارشية

 م  ٢٠٢١ ف��اير                                    للرهبان والراهبات                                           الشهر�ة الرسالة

 فرح الرب قوتكم 

تدفقھ،    شیخقال      بملء  اإلنسان ویطغى علیھ  ینزل روح هللا على  ذات مرة :"عندما 
. ملكوت  إلى فرحأي شيء یلمسھ  حول  یروحھ بفرح ال یوصف، فالروح القدس    تفیض

ل مرات و الرس  وصانالقد أ،  ا كل حین افرحو السماء ھو السالم والفرح في الروح القدس".  
افرحوا في الرب  ،  أال نھتم بشيء یقول لنا أن  إنھ  .    بالروح القدس أن نفرح  اً منقاد  عدیدة
أمام الرب،  إسرائیل أن یفرحوا دائماً بالعید  بني  لقد أمر هللا  .  ، وأقول أیضاً افرحوانكل حی 

 ً على مرأى من الرب. علینا أن نخدم هللا بفرح وابتھاج. إذا حدث    أن یكونوا مبتھجین دائما
ً   أن ملكاً  ھ یود أن یجتمع معنا ألنھ یرید أن یرفعنا، یرید أن یعطینا ثروتھ،  یخبرنا أن  عظیما

أصدق أحد  نُدعى  أن  حزیریدنا  مكتئبین،  كئیبین،  سنكون  ھل  سنقابلھ  كیف  ،  انىائھ 
ملك الملوك صانع العالم كلھ   عندما یكون حبیبناكثر  باأل كم یكون    ال.  وغاضبین، بالطبع 

ینبغي لنا أن نكون    تفنى؟ة التي ال  منحنا الحیاة األبدی وعنا،  حیاتھ    بذلو ،  هءأبناقد دعانا  
"الصالة    ذھبي الفم:. یقول القدیس یوحنا  حھونسبهللا    نخدمعندما نكون    مبتھجینثم  من  
الحمایة من  و ،  ةمصدر السعادة المستمروأساس للبھجة،  ھي    .لكل قلق  مدینة ملجأھي  

 الحزن".  
جداً  لقد      جیداً  الفرح  من  النوع  ھذا  الرسل  قدماً.فھم  فیھ  عندما  فرحوا  لقد    ومضوا 

في إحدى  دس.  سمھ المقمن أجل ا  ُحسبوا مستأھلین أن یُضربواتعرضوا للضرب ألنھم  
من    بدالً   وبالتالي،قدمھ،  شوكة  اخترقت  فیجمع الحطب    المرات كان القدیس باخومیوس

یصلي لفترة   كانكان یتأمل    بینماو  .آالم الرب  فيیتأمل في شوكة الخطیئة و   أخذالشكوى  
أن القدیس یعقوب  یخبرنا  شوكة من قدمھ.  ال  یخرجأن  حتى أنھ نسي    طویلة مع الدموع

تأتي  ).  أحیانا نشكو عندما  ۲:  ۱یع. (ة نقع في تجارب متنوعكل الفرح عندما    نحسبھ
ً   علینا التجارب.  كل    ه. إذا حسبنافرحناوالغضب وفقدان    ،للدفاع  سریعون جداً   نحن دائما

ً  فإننا نلد، تجارب متنوعةعندما نقع في فرح   ٦� كذبیحة، ونقدم ھذا الفرح فرحا
یتحدث    القصیر  یوحنا  القدیس  القصة   حتمال اذات مرة عن    كان  بفرح وقال  الشتائم 

تُھان أو تُشتم  في أي وقت كنت    فقال لھ:التواضع  تلمیذه    أن یعلم  تعلیم    شیخأراد    :التالیة
عندما   الشیخما قالھ لھ الراھب الشاب ففعل المال لھذا الشخص لمدة ثالث سنوات.  إعطِ 

 فیلسوفوكان ھناك  افر إلى الیونان  ن الراھب الشاب س، حدث أمن ثم   .تعلم الدرس أخیراً 
لذلك عندما مر الراھب   .كل شخص یذھب إلى المدینة  یشتمأن    اعتادالمدینة  بوابة  على  

 
6 Bray, G. (Ed.). (2000). James, 1-2 Peter, 1-3 John, Jude (p. 5). Downers Grove, IL: InterVarsity Press. 

https://ref.ly/logosres/accsrevnt11?ref=Bible.Jas1.2&off=51&ctx=unt+It+Joy.+Origen:+%7EIf+you+count+it+all+
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بدا الفیلسوف مرتبكاً، وقال للراھب إنني  ف  .ابتھج الراھب وكان سعیداً وابتسمف  شتمھ  علیھ
الراھب قائالً   ؟أشتمك وأنت سعید المال لمن اعتادك  :أجاب  لمدة    نت أعطي  یلعنني  أن 

ً واآلن وجدت    ، واتثالث سن ً   شخصا یجب    أفالدون أن أعطي لھ المال    یفعل ذلك مجانا
القصیرواستطرد    ؟فرحأأن   یوحنا  نا من  ؤوآبا  ،بوابة مدینة هللا   يھ  هھذ  :قائالً   القدیس 

في طریق    اؤنایكبرا وغرورن ما یقف  . أحیاناً  ھ بفرحمن وا  دخل  اإلھانةخالل تحمل الذل و 
العظیم أظھر لھ كیف یتغلب على نفسھ وكبریائھ. إذا كنا متواضعین    الشیخلكن    ،افرحن 

 ۷حقاً، فإننا نبتھج بكل ما یصیبنا. 
ألنھ مثل    .أن نفرح في جمیع التجاربعلینا  یجب    ألن لدینا أب محبوب یھتم بنا لذا   

هللا  ؛  التجاربھ نفس الشيء عندما نواجھ  منھ. إن یزیل كل الشوائب  وصقل الذھب  ی صائغ  
في   الذي  أبانا  ویمجدون  الصالحة  أعمالنا  یروا  حتى  للعالم  نوراً  نصبح  حتى  یصقلنا 

 . واتالسما
یبدو      التكریر مؤلمة اآلن، ال  ً العقاب  عملیة  الوقت    مبھجا   .مؤلم  ھالحاضر، ولكن في 
الذین  لالسالم    ثمرفیما بعد  تعطي    فإنھامع ذلك  و  القدیس  تدربوا بھالبر ألولئك  . یقول 

للظلم الطوعي    اإلحتمال:"القلب الطیب یذرف دموعاً في الصالة. إن    السریانيق  إسحا
  الم؛ ورجل یتحمل نبع من ازدراء للعبصبر ت الظلم    احتمالینقي القلب. القدرة على  والثبات  

الحقیقة.فب   ألمھ إلى  بدأ ینظر  قلبھ  وفي    ،الطوعي  اإلحتمالناجم عن    إنھ فرح  رح ألن 
أیضا، شيء   ۸یحتملون اإلھانات بفرح.العالم  ماتوا عن  الذین    لئكو أالقلب.    تھلل ی العدالة  

  نا فرح القنوط والیأس  یأخذ  ، ولكن من ناحیة أخرى  الرجاءآخر یمكن أن یجعلنا نبتھج ھو  
م بعیداً  القدیس  یخبرنا  االبتھاج  كا.  عن  الكبیر  عالمة ۹قائالً   بالرجاءریوس  ھي  "ھذه 

ینبغي أن یشعر أنھ لم   بأعمال فإنھ  ھما تبررالمرء وم مھما فعل  المسیحیة. ومع ذلك ،  
 ً م". عندما یصلي، دعھ یفكر، "أنا  . وعندما یصوم، یجب أن یقول، "أنا لم أصُ ینجز شیئا

ثابر. لقد بدأت فقط في ممارسة  أیقول: "أنا لم  في الصالة یجب أن    ندما یثابرع و ".  لم أصلِّ 
لیھ أن یقول: "أنا لست صالحاً. أنا ال الزھد والعمل". وحتى لو كان مستقیماً أمام هللا، فع

والفرح والثقة في    الرجاءأن یكون لدیھ    أعمل، لكنني أبدأ كل یوم". یجب علیھ كل یوم
اآلتي لم    الملكوت  "إذا  ویقول:  الفداء  مثل  أخلص  وفي  إنھ  كذلك".  فغًدا سأكون  الیوم، 

 ً یفكر    بینماوالفرح  مل  األ ب   یتحلى نھ  فإ،  قبل أن یبدأ العمل   . فھوالرجل الذي یزرع كرما
. وبھذه الطریقة  من أنھ ال یوجد نبیذ بعدأرباحھ، على الرغم    ویحصيالكروم  ي  ففي ذھنھ  

یتكلف نھ  أولبعض الوقت حتى    یكدح بحماس  والتوقع  الرجاءیجعلھ  یضع نفسھ للعمل.  
  . إنھ مثل الشخص الذي یبني منزالً أو یزرع حقالً. خاصمالھ المن   یدفعھا، كبیرة  نفقات

 
7 Paradise of the fathers Arabic Vol I, PP. 530,531 
8 Saint Isaac the Syrian, The Ascetical Homilies (Holy Transfiguration Monastery), 
Homily 5, P. 165 
9 Pseudo-Macarius The Fifty Spiritual Homilies and The Great Letter (Paulist Press), 
Homily 26, PP. 167,168. 
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 افي ھذ الشيءنفس  األرباح في المستقبل. إنھ  رجاء، ولكن على یتكلف نفقاتفي البدایة 
لم  مراأل ما  وال  المرء  یضع.  الفرح  عینیھ  الخالص  رجاءأمام  على  "سأحصل  أي   ،

یقبل السفر على طول الطریق    وال  ،أو العبءالضیقات  والحیاة"، فإنھ ال یتحمل بصبر  
وتحمل اآلالم وعبء السفر   كدح ھو الذي یسمح لھ باللفروا  الرجاءالضیق. ذلك أن وجود  
 ۱۰على الطریق الضیق".

في خطیئة  تخبرنا عن راھب معین كان یسقط    البریة آباء  كتاب  واحدة من القصص في     
قائالً   ،یومیة  حبیبنا  إلى  یصلي  تعرف  ربي  :وكان  و   كم  فضل  ضیقاتي.أحزاني   كمن 

ھذا  فالقدیسین    تخلص . ربي إذا كنت فقط  لالوحسواء أردت أم ال، ألنني مثل    خلصني
ألنني ال    ِعظم رحمتكلي    أظھر  في حالتيولكن    ،ستحق ذلكی   ملیس من المستغرب ألنھ 

. فظھر  العظیم  ئھ رجاالشیطان من    اغتاظي،  كان یصل  بینما  وحدث في أحد األیامستحق.  أ
  : ھ الراھبل لقا  ؟تخجل من الوقوف في حضرة هللا وتدعو اسمھ  أاللھ الشیطان وقال لھ  

و إ الخطیئة  في  أقع  تجعلني  بھذه  أنا  نك  یرحمني وسأتعامل معك  أن  الرحیم  إلھنا  أسأل 
فقال  رحمة هللا.    مأ  أنتفي إلھي وسنرى من سیفوز    الرجاءالطریقة حتى أموت ولن أفقد  

بسبب    إكلیلمن ھذا الوقت فصاعداً لن أحاربك بعد اآلن، لئال تحصل على    :الشیطانلھ  
 . رجائك

   ).۱۲:۱۲(رو ین في الرجاء، صابرین في الضیق، مواظبین على الصالة" رح "ف
ن  أل  رجاءدعونا ال نفقد ال  یا أحبائي، لذلك    في الرجاء.أن نفرح  القدیس بولس    یخبرنا   

  وھو تأخیر نا شيء آخر یمكن أن یسلب فرح یوجد نا. ھذه ھي خطة الشیطان لسرقة فرح 
. ولكن عندما خلق هللا اإلنسان قال إبلیسحسد  ب إلى العالم  دخلت    الخطیئةحیث أن    توبتنا

. لذا، عندما نخطيء ونؤخر توبتنا نفقد فرحنا.  كشبھنا ومثالناصورتنا    علىاإلنسان    فلنعمل 
، ألنھ في الواقع عن الحزن  ال یمكن فصلھ  الفرح أنھعن  ذھبي الفم  یوحنا    القدیسیقول  

 ً ً  یرتبط ارتباطا ، من  اليبالت . یفرحھ ویعترف بھا، الحزن. الذي یحزن على أخطائ ب  عمیقا
ابني،  یا  "  یقول سفر األمثال:بالمسیح.    یفرح   ھولكن   المرء على خطایاهحزن  یالممكن أن  

ً   بالتالي، نستطیع. أعطني قلبك" في بیوتنا التي   ربنا تحقیق الفرح من خالل استقبال    أیضا
وعندما یكون لدینا ملك السالم في قلوبنا سیكون لدینا الفرح والسالم في قلوبنا.   .ھي قلوبنا

للرومان   بولس  القدیس  تكون  یقول  أن  المسیح؟ ھل یجب  یفصلنا عن محبة  الذي  "من 
أو  االضطھاد  أو  الضیق  أو  ھو    المحن  كما  السیف؟  أو  الخطر  أو  العري  أو  المجاعة 

؟ أشدة أم ضیق أم اضطھاد أم جوع أم عري من سیفصلنا عن محبة المسیح  مكتوب: "
كما ھو مكتوب: «إننا من أجلك نمات كل النھار. قد حسبنا مثل غنم   ؟أم خطر أم سیف

فإني متیقن أنھ ال موت وال   .ولكننا في ھذه جمیعھا یعظم انتصارنا بالذي أحبنا «للذبح
وال علو وال   ،لةحیاة، وال مالئكة وال رؤساء وال قوات، وال أمور حاضرة وال مستقب 

".    عمق، وال خلیقة أخرى، تقدر أن تفصلنا عن محبة هللا التي في المسیح یسوع ربنا

 
10 Edwards, M. J. (Ed.). (1999). Galatians, Ephesians, Philippians (p. 281). Downers Grove, IL: 
InterVarsity Press. 

https://ref.ly/logosres/accsrevnt08?ref=Bible.Php4.4&off=504&ctx=Rejoice.+Chrysostom:%7E+This+rejoicing+is+n
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سلب فرحنا ألننا في داخلنا  ت من ھذه المحن یمكن أن    أنظروا وال واحدة.  )۳۹-۳٥:  ۸(رو 
لى تالمیذه عن كیفیة تحول حزنھم  وملك الملوك. عندما كان ربنا یتحدث إ  األربابرب  

فرح لھم  إلى  أنتم "  :قال  یفرح.  والعالم  وتنوحون  ستبكون  إنكم  لكم:  أقول  الحق  الحق 
المرأة وھي تلد تحزن ألن ساعتھا قد جاءت،   .ستحزنون، ولكن حزنكم یتحول إلى فرح

فأنتم   .ولكن متى ولدت الطفل ال تعود تذكر الشدة لسبب الفرح، ألنھ قد ولد إنسان في العالم
".  ني سأراكم أیضا فتفرح قلوبكم، وال ینزع أحد فرحكم منكم كذلك، عندكم اآلن حزن. ولك

ً )  ۲۲- ۲۰:  ۱٦(یو  ، تماما كما ھو الحال عندما تكون  نحزن  بالتالي، حتى في جھادنا أیضا
أیضا العمل الروحي ھو مؤلم. أحزاننا ستتحول إلى    ، ھكذاجداً   وتتألم  الوالدةلمرأة في  ا

وكما قام المسیح من بین األموات    ،كامل بالقیامةلدینا إیمان    .فرح إذا آمننا بقوة القیامة
ً  سوف نقوم نحن  ھكذا الخطیئة إلى البر، ومن الظالم إلى النور، ومن   من  االنتقال . أیضا

أم تجھلون أننا كل   ؟نحن الذین متنا عن الخطیة، كیف نعیش بعد فیھا"  :الموت إلى الحیاة
لموتھ اعتمدنا  المسیح  لیسوع  اعتمد  معھ   ،من  أقیم  فدفنا  كما  حتى  للموت،  بالمعمودیة 

ً المسیح من األموات، بمجد اآلب، ھكذا نسلك نحن أیض  )  ٤-۲: ٦". (رو في جدة الحیاة؟ ا
نحن    نكون    ھكذا  بالمسیحأیضاً، عندما  الفرحمتحدین  لدینا  یكون  التوبة    ،  من خالل 

ال عن ربنا  نفقد فرحنا ألن االنفص  فعندئذالمسیح    عنأنفسنا    نفصلوالشركة. ولكن عندما  
الخطیئة ھو عبد للخطیئة. ولكن من ناحیة أخرى،    یفعلھو االتحاد مع الموت، ألن من  

نكون متحدین مع ُمعطي  فإننا  ،  المقدسین  والدمالجسد    من  بالتناولالمسیح  ب عندما نتحد  
عطي    لذا أي نوع من الفرح الذي ال یمكن التعبیر عنھ ھو أن نصبح متحدین مع   .الحیاة

كل شيء جدیداً، األشیاء العتیقة  عندما یقول ھا أنا أجعل    اً كل شيء جدیدربنا  لق  یخ الحیاة.  
 قد مضت.

ً "   :إشعیاء النبيیقول      جدیدة، فال تذكر األولى    ألني ھأنذا خالق سماوات جدیدة وأرضا
بال أنا خالق، ألني ھأنذا خالق  . وال تخطر على  إلى األبد في ما  افرحوا وابتھجوا  بل 

وأفرح بشعبي، وال یسمع بعد فیھا صوت    فأبتھج بأورشلیم  اً.شعبھا فرح أورشلیم بھجة و 
) الفرح وفقاً للعالم ھو الموت، ولكن بالنسبة  ۱۹-۱۷:  ٦٥". (إشبكاء وال صوت صراخ

كل ما ھو حق، كل ما ھو جلیل، كل ما ھو عادل، كل ما ھو طاھر،    "  یكمن فرحنا فيلنا  
 ). ۸: ٤" (ففضیلة وإن كان مدح كل ما ھو مسر، كل ما صیتھ حسن، إن كانت 

ھكذا  ولكن لیس    على أنھا شر.حتى  و   بلالبكاء والتجارب على أنھا سیئة  العالم    یفھم    
لنابال لقدكمسیحیین  نسبة  ربنا  .  لنا  یتعزون"  :قال  ألنھم  للحزانى،  طوبى    ...طوبى 

كم  طوبى لكم إذا عیروكم وطردو  .كوت السماواتللمطرودین من أجل البر، ألن لھم مل
افرحوا وتھللوا، ألن أجركم عظیم في   .وقالوا علیكم كل كلمة شریرة، من أجلي، كاذبین 
) ربنا ال یدعونا  ۱۲- ۱۰،  ٤:  ٥  ". (متالسماوات، فإنھم ھكذا طردوا األنبیاء الذین قبلكم 

ً أی   نعاني، بل یأمرنا   عندما مطوبین    فقط ولیس فقط أن نبتھج بل أن نكون    .باالبتھاج  ضا
للغایة أجرنا عظیم  سعداء  ً   ألن  أیضا یذكرنا  بطرس  القدیس  السماء.  "  في  بھ  أن  الذي 

لكي تكون تزكیة   ،بتجارب متنوعة   تحزنون یسیراً   إن كان یجب    تبتھجون، مع أنكم اآلن  



11 
 

مدح والكرامة والمجد  إیمانكم، وھي أثمن من الذھب الفاني، مع أنھ یمتحن بالنار، توجد لل
ي وإن لم تروه تحبونھ. ذلك وإن كنتم ال ترونھ اآلن لكن  الذ ، عند استعالن یسوع المسیح

بھ، فتبتھجون بفرح ال ینطق بھ ومجید  النفوس ، تؤمنون  ".  نائلین غایة إیمانكم خالص 
 ). ۹-٦: ۱بط۱(

الحقیقیة  تعطي      طاھراً فرحاً  التوبة  قد    مقدساً  أننا  من  الرغم  على    ین باككون  نعلى 
تماماً  قال    خطایانا،  بالدمو ذ"ال  المرتل:كما  یزرعون  باالبتھاجین  الذاھب  .ع یحصدون 

 ً ).  ٦-٥:  ۱۲٦مز". (   حزمھ  مبذر الزرع، مجیئا یجيء بالترنم حامالً   بالبكاء حامالً   ذھابا
 ً :  ۱۱۹مز". (أبتھج أنا بكالمك كمن وجد غنیمة وافرة"  :، كلمة هللا ھي مصدر فرحناأیضا
قلبي، ألني دعیت باسمك یا    كان كالمك لي للفرح ولبھجةوجد كالمك فأكلتھ، ف)، " ۱٦۲

في قراءة كلمة هللا كلما كان لدینا فرح  وقتاً  ) كلما قضینا  ۱٦:  ۱٥". (إر  درب إلھ الجنو 
وأم السالم وأحفاده   ،المحبة  ثمار الروح القدس، والفرح ھو ابن   إحدىفي قلوبنا. الفرح ھو  

 اللطف، والخیر، واإلخالص، والوداعة، وضبط النفس. و ، طول األناةھم 
فمع أنھ ال یزھر التین، وال یكون حمل في الكروم.  "  ین:قائل  ققومع حب   ھتفدعونا ن   

یكذب عمل الزیتونة، والحقول ال تصنع طعاما. ینقطع الغنم من الحظیرة، وال بقر في  
خالصي ،المذاود بإلھ  وأفرح  بالرب  أبتھج  قدمي   .فإني  ویجعل  قوتي،  السید  الرب 

 ) ۱۹-۱۷: ۳حب".  ( كاألیائل، ویمشیني على مرتفعاتي 
 

 
 
   
 


