
https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ١   جم�ع الحقوق محفوظة ١٢٢٠ ©

 
َ

َحَزا�
َ
رُِحونَ ك

َ
ُْن َدائًِما ف  َو�َ
 بقلم جون بايرب 

بالشبع  أ�رث  د فينا أ�رث عندما �شعر  ل يف القناعة بأن اهللا يتمجَّ تأصِّ ة" هو أسلوب حياة مُ املتعة املسيحيَّ يه "إن ما أسمِّ 
المُ  القناعة  رتتِّ واالكتفاء فيه. إن اآلثار  الُمذهلة    ،ةقشوِّ ومُ   شاملةبة ىلع هذه  أن لك فضيلة  ببما يف ذلك احلقيقة 

 ع بالفرح يف اهللا.  ن بالرضورة السيع وراء اتلمتُّ تتضمَّ ة ة و� عبادة حقيقيَّ حقيقيَّ 

هذا ألننا ُخلقنا    .ن قصد تمجيد اهللاة �ب أن تتضمَّ ة و� عبادة حقيقيَّ والسبب يف ذلك هو أن لك فضيلة حقيقيَّ 
نُ  (إشعياء  مجِّ ليك  اهللا  ُكنْتُمْ "  :لا قبولس    وألن  ،)٧:  ٤٣د  اهللاِ   ...فَِإَذا  لَِمْجِد  ٍء  يَشْ لُكَّ  فَاْ�َعلُوا  َشيْئًا،  (َ�ْفَعلُوَن   "١  

 ة السيع وراء أي عمل صالح أو أي عبادة بدون قصد تمجيد اهللا.  ذللك فمن اخلطيَّ   .)٣١: ١٠كورنثوس 

فذلك تقليل من شأنه    .به من األشياء األخرى   د ح� ي�ون بالنسبة نلا أقل إشبااًع واكتفاءً ل�ن اهللا ال يتمجَّ 
به.   يمكننا أن ن�ون غ� مبال�واستهانة  إذا كنَّ بمعرفة ذلك، ال  بما  الشبع واالكتفاء     من خاللا �د يف اهللا 

�سىع   اليت  الشبع  حقيقها تلاألفعال  فيه  �د  أن  إىل  نهدف  أن  �ب  اهللا،  تمجيد  أردنا  إذا  األفعال،  هذه  لك  يف   .
 واالكتفاء أ�رث من أي يشء آخر.

ْخذِ   :�سوع الرب  عندما قال  
َ
ْ�رَثُ ِمَن األ

َ
َعَطاُء أ

ْ
لم يقصد أن نتجاهل هذه احلقيقة    )٣٥:  ٢٠  سلالر  " (أعمال"َمْغبُوٌط ُهَو ال

إننا �ب    بولس  الرسول  قال�سوع،  الرب  اذلي اقتبس فيه بولس من  نفسه  انلص  هذا  ، يف  يف الواقع عندما نعطي.
ة وجشع إذا لم  . إن الرغبة يف احلصول ىلع الرب�ة من العطاء لآلخر�ن � فقط أنانيَّ يأن "نتذكر" ذلك و�ن نعط

  نفسه، وال �سىع أن �شمل اآلخر�ن معنا يف هذا الفرح من خالل عطائنا.  ت�ن الرب�ة اليت نرغب فيها � اهللا

 : لة نلافضَّ عبارة مُ 

إىل   يصل  املسيحيَّ عمق  ل�ن لك هذا ال  العبارة .  ا وأسلو�ه  ،ا وشلكه  ،ا هروح و  ،املتعةطبيعة هذا    —  ةاملتعة  إن 
"َكَحَزاَ�    ١٠:  ٦كورنثوس   ٢مأخوذة من    وب ص هذا األسلي تللخة اليت استخدمتها أ�رث من أي مجلة أخرى  الكتابيَّ 

ُْن َدائًِما فَرُِحونَ 
َ

 .ذلا أر�د أن أعمل الكهما باختصارٍ  ً�ا أو توضيًحا هلا.فست  مأقدِّ ل�ن نادًرا ما  . "َو�

ح بولس كيف أنه ال يضع حجر عرثة يف طر�ق أي شخص من خالل أسلوب حياته  وضِّ ، يُ ١٠-٣:  ٦كورنثوس    ٢يف  
  ؛ )٣(اآلية  

ً
من خالل ثالث� نواًع من اخلربة    —  مكنة  طر�قة   ب�ل  حقييق   كونهل  نفسه  يمتدح   فهو   ذلك،  من   بدال

  ة املختلفة. احلياتيَّ 
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فَرُِحونَ   : ة اثلالث� �دمن ب� تلك اخلربات احلياتيَّ  َدائًِما  ُْن 
َ

ة  ر ذكر هذه اخلربات ضمن عدَّ �رَّ ت   . ""َكَحَزاَ� َو�
بَِ� وَ   :اتثنائيَّ 

ْيَا، َكُمؤَدَّ
َ

ُْن �
َ

ُْن َمْعُروفُوَن، َكَمائِِتَ� َوَها �
َ

ُْن َصاِدقُوَن، َكَمْجُهوِلَ� َو�
َ

ُْن َغْ�ُ َمْقتُوِلَ�،  "َكُمِضلَِّ� َو�
َ

�
َء نَلَ  ْن َال يَشْ

َ
ُْن ُ�ْغِ� َكِثِ��َن، َكأ

َ
ُْن َدائًِما فَرُِحوَن، َكُفَقَراَء َو�

َ
ءٍ َكَحَزاَ� َو� ُْن َ�ْمِلُك لُكَّ يَشْ

َ
:  ٦كورنثوس    ٢" (ا َو�

١٠-٨ .( 

 : بولس ينطبق ىلعما 

  صحيحة   غ� حتتوي هذه القائمة ىلع أمور    يف ح�بولس  ىلع    ينطبقُسئلت ذات مرة ملاذا أتعامل مع "احلزن" كيشء  
ُْن َصاِدقُونَ بعد ذلك (ىلع سبيل املثال "تصو�بها  تم  

َ
"). ر�ما يع� بولس أنه يُنظر إيله ىلع أنه "حز�ن"  َكُمِضلَِّ� َو�

 . حرِ فَ ا ل هو دائمً ب ؛ ه يف احلقيقة ليس كذلك لكنَّ 

ات يتناقض اخلطأ مع الصواب فيها السبب يف أن� ال أعتقد أن هذا ما يعنيه بولس هو أن بولس ينتقل من ثنائيَّ 
ُْن َصاِدقُونَ " :(مثل

َ
ُْن ُ�ْغِ� َكِثِ��َن").  :(مثل الكهما صوابات  ")، إىل ثنائيَّ َكُمِضلَِّ� َو�

َ
 "َكُفَقَراَء َو�

بِ�و،  مائت�و،  �هول�"،  بولس  يف فكر
. ذللك يف بداية اآلية  تنطبق عليه" لكها  ا ، وال يشء نلراءفقو،  اَ� زح و،  ُمؤَدَّ

ها  ولكنَّ   صحيح ات الكهما  بدأ يف رسد ثنائيَّ ثم  ة حقيقيَّ   شياءبتصحيحها بأ  اليت قام اعءات اخلاطئة  نتقل من االدِّ ا،  ٩
ْيَا،    / َمائِِتَ�  وَمْعُروفُوَن،    / َ�ُْهوِلَ�   بعض اتلناقض الظاهري:  �شلكِّ 

َ
بَِ�  و�

فَرُِحوَن،    / َ�  َحَزا وَغْ�ُ َمْقتُوِلَ�،    /ُمؤَدَّ
 . ُ�ْغِ�  / ُ�َقَراَء و

"إِنَّ يِل ُحْزنًا   :إذ يقول  ٣-٢:  ٩رومية  إىل    بانلظرنلا    فاجئًا مُ   وهذا ليس  حًقا.  "حز�ن"  أنه نفسه    بولس  يرى ذلا نعم،  
ََسدِ   ...َال َ�نَْقِطعُ   َعِظيًما َووََجًعا يِف قَليِْب 

ْ
�ِْسبَايِئ َحَسَب اجل

َ
ْجِل إِْخَوِ� أ

َ
  أمر يا هل من    ال ينقطع.  حزن عظيم ووجع  ."أل

 مذهل!  

  ة رَّ ستممُ   بأحزان  حياتنا   سمتتَّ   باتلأ�يد،  ؟علينا   قبطينبق ىلع رسول الفرح العظيم، ف�م باحلري  ينط  ذلك إذا اكن  
 مثلما فعل بولس.   الضال�ال �ب اخلطاة  �ن، فر�ما  ذاسم حياتنا بهلم تتَّ  نإ .أيًضا ) وفرح (

 : اداجل الفرح

ساذجة، أو ساخرة.    وأطفيفة،    وأ�سيطة،    وأة،  عفو�َّ   وأنعشة،  فرح أو سعادة مُ   ة ليس املتعة املسيحيَّ ا فإن عمق  ذل
ال �ال فيه   اذليبالعبث املنترش    هذا ال عالقة هلة تماًما بالضحك، ل�ن  املتعة املسيحيَّ ىلع    بلُّ اتلغو�م�ن  

 .  اجلادللفرح 
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آم�.    ."يف السماء  أمر جاد"الفرح هو    :)Letters to Malcolm(  "إىل مالكولم  لرسائه "كتاب  لو�س يف  .إس  .قال يس
قائًال: "�ب أن نمرح! ل�ن فرحنا �ب أن ي�ون    )Christian Reflections(  "ةتأمالت مسيحيَّ "كتابه  �تب يف  و

ة منذ ابلداية،  يف الواقع أروع نوع) املوجود ب� األشخاص اذلين يعاملون بعضهم ابلعض جبديَّ  ومن هذا انلوع (وه
 . "وال تعجرف ،تعايلوال  ة،لغمبا بدون 

ظهر  يُ  يف بعض األحيان. الوقت  نفس يف —  ن يبكون هناك قلب رقيق يفرح مع أوئلك اذلين يفرحون، و�بيك مع مَ 
ق انلكهة  يمكنك تذوُّ ف  .خرآل يعطي ن�هة لخرى. ول�ن لك منهما  األعر  املشا تظهر  وأحيانًا  هذه املشاعر،  املرء  

 .الغر�بة هلذا الفرح وهذا احلزن

 

  جامعة و�ية الهوت   ورئيس  )Desiring God(  هيئة "االشتياق إىل اهللا"يف    ُمعلِّمس وهو مؤسِّ   ادلكتور جون بايرب
وهو مؤلف العديد من   .مينيسوتا مينيابوليس بوالية   مدينةيف )Bethlehem College and Seminary( بيت حلم

 Living in the) و"احلياة يف انلور" (When I Don’t Desire Godاهللا" (  أشتاق إىلالكتب، بما يف ذلك "عندما ال  

Light .( 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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