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هذه ال�سل�سلة
تقدم املكتبة القبطية املسيحية األرثوذكسية ىلع االنرتنت 
لقرائها األعزاء يف هذه السلسلة بعضاً من الرتاث اخلادل ملعلم 
األجيال وذهيب فم القرن العرشين واحلادي والعرشين مثلث 
الرمحات قداسة ابلابا شنوده اثلالث. اذلي أثرى حياتنا، وحياة 
املاليني من حمبيه عرب األجيال بأقواهل وتعايلمه وحياته، فاكن 
اذلي  اعملنا  بقوة  أضاءت  ساطعة  شمس  بل  منري،  مصباح 
املسيح  السيد  هدى  ىلع  تسري  صاحلة  قدوة  إىل  دوما  حيتاج 

وتتبع خطواته يف احلب وابلذل واالتضاع.
وكتابنا اثلامن يف هذه السلسلة عبارة عن مقال بعنوان 
»خييل إيلَّ أنين أعرفه - أنه مرتفق شفوق« نرشه األستاذ نظري 

جيد يف جملة مدارس األحد عدد شهر يونيو سنة 1949م.
ملكوت  يف  الطاهرة  روحه  ينيح  أن  الرب  إىل  نصيل 

السموات وأن يمتعنا بربكه صالته عنا.
املكتبة القبطية امل�سيحية االأرثوذك�سية على االنرتنت -اإبريل 2012م
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يخيل اإىلَّ اأنني اأعرفه
مرتفق �سفوق

فهو  املسيح  أما  املسيح،  أنه  ادلجالني  أحد  يديع  قد 
معروف، هل صفاته املمزية اخلادلة. ونريد ايلوم أن نتلكم عن 
مرتفقاً  املسيح  اكن  للجميع.  رفقه  اتسع  اذلي   الكبري  قلبه 

ر حاجاتهم مادية وروحية: شفوقاً يعرف ظروف انلاس ويقدِّ
فمن انلاحية املادية: رغم أن املسيح لم يهتم بمأكله مطلقاً 
إذا اكن يقول: »طعايم أن أفعل مشيئة أيب«، إال أنه اكن يشفق 
لم يرسل اخلمسة اآلالف  ألم اجلوع. وهكذا  ىلع انلاس من 
إىل القرى املجاورة يلبتاعوا طعاماً كما اقرتح تالميذه، وإنما 
قال  اآلالف  األربعة  وكذلك  يلأكلوا.  وأعطاهم  أتكأهم 
تلالميذه عنهم: »ال أرصفهم صائمني ئلال خيوروا يف الطريق«.
إذ  هلم  سمح  بل  صومه  يف  معه  تالميذه  يرشك  ال  واكن 
جاعوا يف أحد السبوت أن يقطفوا السنابل من احلقول غري 
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اجلائعني  أعدائه  أيضاً ىلع  يشفق  ايلهود. واكن  بانتقاد  حافل 
فقال ضمن وصاياه نلا: »إن جاع عدوك فاطعمه وان عطش 
أنه يف  بإطعام اجلائعني حىت  الكبري  اهتمامه  فاسقه«. وأظهر 
مثاهل عن ايلعازر املسكني ذكر أن الغين قد محل إىل انلار ألنه 
لم يشفق ىلع ايلعازر اذلي يشتيه الفتات الساقط من مائدته. 
كما ذكر أنه سيقول للهالكني يف يوم ادلين: »كنت جواعناً فلم 

تطعموين، كنت عطشاناً فلم تسقوين...« 
نرى من لك هذا أن املسيح ال يتجاهل حالة اجلسد فهو 
وإن قال تلالميذه: »ال تهتموا قائلني ماذا نأكل أو ماذا نرشب 
أباكم  »ألن  للوصية  تكملة  قال  أنه  إال  نلبس«،  ماذا  أو 

السماوي يعلم أنكم حتتاجون إىل هذه لكها«.
حيتاجون  الفقراء  إخوتنا  أن  املسييح  أيخ  يا  تعلم  فهل 
ووعظاً  وصوماً  صالة  ليست  املسيحية  وأن  لكها.  هذه  إىل 
القديس  قال  قبل لك يشء شفقة وحمبة.  وإنما يه  فحسب، 
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انلقية عند اهلل اآلب  الطاهرة  »ادليانة  الرب:  تلميذ  يعقوب 
يه هذه: افتقاد ايلتاىم واألرامل يف  ضيقتهم، وحفظ اإلنسان 

نفسه بال دنس يف العالم«.
يف  خليقته  بأجساد  اهتم  قد  املسيح  السيد  اكن  وإن 

جوعها. فقد اهتم بها أيضا يف مرضها:
يعلم  والقرى  لكها  املدن  »يطوف  املسيح   اكن  وهكذا 
يف جمامعها ويكرز ببشارة امللكوت، ويشيف لك مرض ولك 
ضعف يف الشعب«. وعندما أرسل تالميذه لم يقل هلم فقط 
وإنما  السموات«،  ملكوت  اقرتب  قد  إنه  قائلني  »اكرزوا 
أتبعها مبارشة بقوهل »أشفوا مرىض. طهروا برصاً. أقيموا موىت. 

أخرجوا شياطني«.
ولم يكن املسيح يشيف املرىض إظهاراً للمعجزات وإنما 
شفقة وحتنناً عليهم »أىت إيله أبرص يطلب إيله جاثياً وقائاًل 
إن أردت تقدر أن تطهرين فتحنن يسوع ومد يده وملسه وقال 
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وتسائل  ايلابسة  ايلد  ذو  الرجل  أتاه  وعندما  فاطهر«.  أريد 
ايلهود هل يشفيه يف السبت، نظر املسيح إيلهم بغضبه »حزيناً 
ىلع غالظة قلوبهم وقال للرجل مدي يدك«. وهكذا حتنن ىلع 
شيئاً.  تنتفع  ولم  األطباء  ىلع  أمواهلا  أنفقت  اليت  ادلم  نازفة 
وىلع الرجل املطروح ملدة ثمان وثالثني سنة وليس من يلقيه 
يف الربكة. وىلع األعرج والكسيح واألشل واألعىم واملجنون  
واملقيد بالشياطني و... واكن يضع يده عليهم مجيعاً فيشفيهم. 
وكذلك بكى املسيح ىلع ايلعازر حىت قال انلاس: »أنظروا 
كيف اكن حيبه« ثم أقامه من املوت. وحتنن ىلع أرملة نايني 

وأقام ابنها امليت ودفعه إيلها.
وأنت يا أيخ املسييح ماذا تفعل باملرىض واملوىت؟ قد ال 
أي  ىلع  ولكنك  املوىت،  إقامة  أو  الشفاء  موهبة  لك  تكون 
احلاالت تستطيع أن تعوض ذلك بالزيارة والصالة، تذكر قول 

املسيح للخالصني يف يوم ادلين »كنت مريضاً فزرتموين«.
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أما من انلاحية الروحية فسنتتبع شفقة املسيح وحتننه يف 
انلقاط اآلتية:

املسيح جيلس مع اخلطاة، ويعمل ىلع انلهوض  1 - اكن 
بمستواهم، واتلقليل من غلواء املتغطرسني اذلين حيتقرونهم. 
العشارين  ايلهود  عند  املحتقرة  الطوائف  أبرز  من  ولعل 

والسامريني واألمم. 
أما العشارون فاكنوا مشهورين بانلهب والرسقة والقسوة 
والظلم، واكن ايلهود ينبذونهم وحيرمون معارشتهم، ولكن 
املسيح اكن حيب هؤالء العشارين ويشفق عليهم، ويرى أنهم 
أيضاً من أبنائه.. وهكذا اختار منهم تلميذاً هو مىت العشار، 
وحرض ويلمة يف بيت مىت وجلس يأكل ويرشب مع العشارين، 
قائاًل لليهود القساة اذلين ينتقدونه: »لم آت ألدع أبراراً بل 

خطاة إىل اتلوبة. أريد رمحة ال ذبيحة«.
ونراه أيضاً ىلع سمع من اجلمع املحتشد يقول لزاك رئيس 
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العشارين: »ينبيغ أن أمكث ايلوم يف بيتك«، وإذ تذمر اجلميع 
قائلني: »إنه دخل يلبيت عند رجل خاطئ«، قال يسوع: »ايلوم 
حصل خالص هلذا ابليت إذ هو أيضا ابن البراهيم ألن ابن 
اإلنسان قد جاء يلطلب وخيلص ما قد هلك«. ولم يكتف 
قصة  أخرى  مناسبة  يف  اجلمع  ىلع  قص  إنه  بل  بهذا  املسيح 
الفرييس والعشار وفيها يظهر اتضاع وانسحاق وتوبة العشار 

إىل جوار غطرسة الفرييس رجل ادلين.
أنهم  حىت  السامريني،  يعاملون  ال  ايلهود  اكن  كذلك 
عندما أرادوا أن يشتموا املسيح قالوا هل: »إنك سامري وبك 
وعمل  جداً،  السامريني  هؤالء  فأحب  املسيح  أما  شيطان«. 
لم  ولكنه  يقبلوه،  ولم  فطردوه  هلم  مدينة  زار  ىلع ختليصهم. 
يغضب وإنما ظل مشفقاً عليهم. وملا عرض عليه اثنان من 
تالميذه  أن حيرق هؤالء السامريني بنار من السماء، انتهرهما 
نرى  أنتما«. وهكذا  تعلمان من أي روح  »لستما  وقال هلما: 
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املسيح يسري مسافة طويلة وهو متعب وجواعن ليك ينقذ امرأة 
تتوب.  حىت  إيلها،  ويتحدث  معها  فيجلس  خاطئة،  سامرية 
ونراه أيضاً يقص ىلع انلاس قصة السامري الصالح اذلي فاق 

يف شفقته ونبله أحبار ايلهود.
أما عن األمميني الوثنيني فقد احتقرهم ايلهود ألنهم ليسوا 
من أبناء ابراهيم، ولكن املسيح اكن حيبهم ويشفق عليهم. 
ارسائيل  يف  وال  جيد  لم  أنه  بقوهل  املئة  قائد  امتدح  وهكذا 
إيماناً كإيمانه. كما امتدح إيمان املرأة الكنعانية وأعلن أنه 
حيثما يكرز باإلجنيل يكرز بقصة هذه املرأة أيضاً. واستمر 
املسيح يعمل ىلع حتطيم الروح املتغطرسة اليت ينظر بها ايلهود 
إىل األمم فقال هلم إن كثريين سيأتون من املشارق واملغارب 
يطرح  بينما  ويعقوب  واسحق  ابراهيم  أحضان  ويتكئون يف 

بنو انلور يف الظلمة اخلارجية.
العشار  ىلع  تشفق  أن  القارئ  صدييق  يا  إذاً  أرجوك 
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إن  مثلهم.  اآلالم  حتت  أيضاً  ألنك  واألميم  والسامري 
عليه  ابك  بل  تشمزئ،  فال  املاليه  دور  يدخل  خاطئاً  رأيت 
جمدفاً  أو  شاتماً  أو  حالفاً  أو  اكذباً  سمعت  وإن  خمدعك،  يف 
فال تشنع به، بل صل من أجله ليك خيلص فهكذا اكن يفعل 

املسيح.
 يعامل اخلطاة برفق: نلنظر مثاًل إىل 

ً
2- اكن املسيح أيضا

مناقشته املرأة السامرية: اكن يعلم أنها ال تستطيع أن تبدأه 
بالكالم ألن ايلهود ال يعاملون السامريني فبدأها هو. ليس 
هذا فقط وإنما أشعرها بأنها ويه يف أعماق اخلطية تستطيع 
أن تعمل عماًل حسناً فقال هلا: »اعطيين ألرشب«، ثم تدرج 
معها يف احلديث حىت قادها إىل اتلوبة، وإذ اكن يعلم أنه قد 
يصعب عليها أن تعرتف هل خبطيئتها البشعة، استدرجها إىل 
االعرتاف بقوهل: »اذهيب وادع زوجك«، فلما اعرتفت وقالت: 
قلت  »حسناً  بقوهل:  وشجعها  صدقها  مدح  زوج«  يل  »ليس 
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أثناء حديثه  يف  إنه  بل  بالصدق«.  قلت  هذا  زوج..  ليس يل 
أن  إماكنها ال  - يف  اخلاطئة جداً  بأنها - ويه  أشعرها  أيضاً 
تتوب فقط وإنما أن ترشب من املاء اليح اذلي يعطيه هلا.. أي 
ترفق يف معاملة اخلطاة مثل هذا.. ولكنها طريقة املسيح اذلي 

»ال يقصف قصبة مرضوضة وال يطفئ فتيلة مدخنة«.
 حيذر اخلاطئ كثرياً قبل السقوط 

ً
3 - واكن املسيح أيضا

بطرس  ونلأخذ  املقاومة.  ىلع  تساعده  اليت  املواهب  ويعطيه 
يف  جتربة  هناك  أن  يعلم  املسيح  اكن  األمر.  هذا  يف  كمثال 
كثرية،  بأمور  إيمانه  يقوي  نراه  وذللك  اتللميذ،  هذا  انتظار 
وخصه  اتلجيل،  جبل  ىلع  وداعه  املاء،  ىلع  بالسري  هل  فسمح 
بكثري من املزايا، وغري اسمه )سمعان( إىل )بطرس( ومعناه 

)صخرة(. 
ولم يكتف بهذا بل قدم إيله عدة إنذارات: قال »هوذا تأيت 
ساعة ويه اآلن تتفرقون فيها لك واحد إىل خاصته وترتكونين 
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وحدي«، وقال أنهم سيرضبون الرايع فتتشتت الرعية.  ومع 
سمعان  »سمعان  قال:  أنه  إال  اتلالميذ  مجيع  يقصد  اكن  أنه 
هوذا الشيطان طلبكم ليك يغربلكم اكحلنطة ولكين طلبت 
من أجلك ليك ال يفىن إيمانك«. ويف بستان جثسيماين أخذ 
بطرس ويعقوب ويوحنا وصىل، »ثم جاء ووجدهم نياماً. فقال 
بلطرس يا سمعان أنت نائم. أما قدرت أن تسهر ميع ساعة 
باسم  املرتني  هاتني  يف  خياطبه  املسيح  أن  نالحظ  واحدة«، 
املسيح بطرس  أكرث من هذا لكم  بل  سمعان وليس بطرس. 
رصاحة وقال هل: »قبل أن يصيح ادليك تنكرين ثالث مرات«. 
فعل لك هذا ليك حيرتس بطرس وال يقع يف اخلطيئة.. وهكذا 
خيصه  واكن  عديدة،  إنذارات  هل  فقدم  يهوذا  مع  أيضاً  فعل 

بماكنة ظاهرة إذ اكن أميناً ىلع الصندوق.
هل  ويعّد  املسيح  يساحمه  أخطأ  إذا  الشخص  واكن   -  4
طريق اتلوبة: فهذه املرأة الزانية اليت ضبطت يف ذات الفعل، 
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هو  رحيماً  واحداً  قلباً  إال  جتد  لم  اجلميع،  عليها  قسا  واليت 
قلب يسوع اذلي جناها وقال هلا يف حمبة: »اذهيب بسالم وأنا 

أيضاً ال أدينك«. 
وهذان املديونان الذلان ىلع الواحد منهما مخسمائة دينار 
ما  هلما  يكن  لم  »وإذ  الكتاب:  يقول  مخسون  اثلاين  وىلع 

يوفيان ساحمهما مجيعاً«. 
وهكذا أرادنا املسيح أن يكون نلا مثله القلب الشفوق 
أجلهم.  من  ويصيل  هلم  ويغفر  املخطئني  ىلع  يتحنن  اذلي 
إىل  هل  أيخ  أسامح  مرة  »كم  بطرس:  سأهل  عندما  وذللك 
سبع مرات؟« أجاب املسيح: »ال أقول لك إىل سبع مرات بل 

إىل سبعني مرة سبع مرات«.
فهل أنت يا أيخ صورة من حبيبك يسوع ترشق بشمسك 
ىلع األرشار واألبرار، وتنصت إيله وهو يقول: »طوىب للرمحاء 
يا أيخ شخص مديون لك مادياً  فإنهم يرمحون«... هل هناك 
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أو أدبياً وقد مضت عليه مدة، أرجوك باسم املحبة أن تشفق 
أيضاً  أنت  ألنك  أحداً،  بأمره  خترب  وال  أناتك،  وتطيل  عليه 
مديون للمسيح وقد ساحمك وحلك من خطاياك ثم قال: »إن 

لم تغفروا.. ال يغفر لكم«. 
يف  يفكر  لم  الصليب  خشبة  ىلع  وهو  املسيح  أن  تذكر 
آالمه املريعة، وإنما فكر يف شاتميه وجادليه وصابليه ورصخ 

قائاًل: »يا أبتاه اغفر هلم ألنهم ال يدرون ماذا يفعلون«.
5 -   واكن املسيح يشفق ىلع الضالني ويسىع إىل ردهم 
إيله: تذكر قصة اخلروف الضال اذلي ترك راعيه احلنون، ومع 
هذا  وراء  والتسعني وذهب ساعيا  التسعة  الرايع  ترك  ذلك 
الضال، متجشماً صعاباً كثرية حىت وجده. وتذكر أيضاً سيع 

املسيح لرد اإليمان إىل بطرس وتوما.
6 - واكن اخلاطئ إذا رجع يقبله املسيح ويفرح به وال 
وجده  عندما  الضال  اخلروف  أن  تذكر  ماضيه:  ىلع  يوخبه 
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راعيه ضمه ومحله ىلع منكبيه، ورجع وداع اصدقاؤه يلفرحوا 
معه. ونتذكر أيضاً أن االبن الضال عندما رجع وهو يف حاتله 
املزرية جداً استقبله أبوه بفرح وضمه إىل صدره، ولم يوخبه 
بكلمة واحدة ىلع طياشته السابقة، بل ألبسه بلاساً جديداً 
أيضاً  وهكذا  املسمن.  العجل  هل  وذبح  يده،  يف  خاتماً  ووضع 
يوخبه  ولم  بمحبة  املسيح  قابله  سيده  بطرس  أنكر  عندما 
ىلع هذا انلكران بل قال هل يف عتاب مرتفق: »يا سمعان بن 
»ارع خرايف«  أيضاً:  هل  قال  ثم  هؤالء«،  من  أكرث  أحتبين  يونا 
ان  املسيح  قال  ذلك  ألجل  تلميذاً...  مازال  أنه  هل  يثبت  ليك 
السماء تفرح خباطئ واحد يتوب أكرث من تسعة وتسعني باراً 

ال حيتاجون إىل توبة.
7 - واكن املسيح يقدر الظروف واملواهب املختلفة وال 
حيمل انلاس فوق ما يطيقون. وكثرياً ما وبخ الفريسيني ألنهم 
أكتاف  ىلع  ويضمونها  احلمل  عرسة  ثقيلة  امحااًل  »حيزمون 
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قال  ولكنه عندما  أمر مجيل  ابلتويلة  أن  يعرف  انلاس. اكن 
تلالميذه: »إنه حسن للمرء أال يزتوج«، أجابهم: »ليس اجلميع 
يقبلون هذا الكالم«. وعندما أتاه الشاب الغين لم يقل هل أوال: 
»اذهب وبع لك مالك وأعطه للفقراء« وإنما طلب منه فقط 
أن حيفظ الوصايا فلما قال إنه حفظها منذ حداثته انتقل به 

إىل درجة أسىم تتفق وحاتله.
الزروع  وتربة  وأنواع  ظروف  أن  يعرف  املسيح  واكن 
بثالثني،  وآخر  بستني  وآخر  بمائة  زرع  يأيت  فقد  ختتلف، 
وكما  جيد«.  »زرع  إنه  األنواع  هذه  من  لك  عن  قال  وذللك 
اذلي  أيضا  مدح  وزنات  عرش  ربح  اذلي  العبد  مدح  أنه 
طاقته  حدود  يف  بواجبه  قام  منهما  لك  ألن  فقط  مخساً  ربح 
العاملني يف  عندما وزع األجور ىلع  أيضاً  ومواهبه. وهكذا 
الكرم أعطى اذلين اشتغلوا من الساعة احلادية عرشة فقط 
اعطلني  انلهار  طول  وقفوا  إذ  ظروفهم  قدر  ألنه  اكبلاقني 
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دون أن يستخدمهم أحد. من أجل هذا لكه نرى أن املسيح 
يف بدء عالقته باتلالميذ لم يرصح هلم بالهوته إذ لم يكن 
باستطاعتهم وقتئذ أن حيتملوا، وإنما تدرج بهم شيئاً فشيئاً 

حىت فهموا هذه احلقيقة أخرياً.
8 - واكن املسيح ينظر إىل العمل الصغري يف حمبة، ويراعه 
الضعيف  تالميذه  إيمان  شجع  وهكذا  ينمو.   حىت  رفق  يف 
العالم. كما  نما وترعرع ومأل  يتعهده حىت  املتشكك، وظل 
اكن يقدر العمل الطيب مهما بدا ضئياًل فقد قال مرة: »ومن 
تلميذ  باسم  فقط  بارد  ماء  كأس  الصغار  هؤالء  أحد  سىق 

فاحلق أقول لكم إنه ال يضيع أجره«.
يرشب  أن  طلب  املحبوب  أيخ  يا  مزنلك  يف  طفاًل  لعل 
لن  املسيح  ولكن  الكوب،  هذا  نسيت  ثم  كوباً  هل  وقدمت 
ينساه ولن ينس أمثاهل من األعمال: لن ينس لكمة التشجيع 
البسيطة اليت تقوهلا ألحد املبتدئني، وال الزيارة القصرية اليت 
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تمر بها ىلع مريض، وال العبارة املعزية اليت تقوهلا حلزين، وال 
املقعد اذلي ترتكه يف الرتام لعجوز أو مريض، وال االبتسامة 
أو اتلحية اليت تفرح بها قلب فقري، ال ينىس شيئاً من هذا 
مطلقاً ألنه لم ينس كوب املاء. ولم ينس زيارة ملكة اتليمن 
لسماع حكمة سليمان، وقال انها من أجل هذا ستقوم يف يوم 
يعمله  ادلين تلدين هذا اجليل. ذللك إذا رأيت عماًل بسيطاً 
غريك فال حتتقره أو تقلل من شأنه وإنما شجعه ألن املسيح 
معلمك لم يكن يقصف قصبة مرضوضة، وال يطفئ فتيلة 

مدخنة. بل قال عنه لك من يعرفه:
إنه مرتفق شفوق

وبعد يا صدييق القارئ! هل تظن انين حدثتك عن ترفق 
وشفقة املسيح؟ كال! فهذا املوضوع ال تسعه مقالة كهذه، ولك 
ما فعلته هو أنين فتحت ابلاب يف هذه انلقطة ليك يتأمل فيها 

اجلميع.
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صدر من هذه السلسلة:
1 - هل الطهارة صعبة.

2 - داخل األبواب املرشوشة بادلم.
3 - اثلمن.

4 - الرجوع.
5 - من أقامين قاضياً.

6 - خييل إىلَّ أنين أعرفه: طويل األناة.
7 - مشالكك الروحية، كيف أحب اهلل؟
8 - خييل إىلَّ أنين أعرفه: مرتفق شفوق.
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