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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 السادس يف هذه السلسلة عبارة عن مقال لألستاذ 
نظري جيد بعنوان »خييل إىلَّ أنين أعرفه« نرشه يف جملة مدارس 

األحد عدد أبريل 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
قوم  وهم  عرش  اإلثىن  تالميذه  مع   اآلن  أتصوره  إنين 
قلة  شديد  صرب  يف  واحتمل  تعليمهم  يف  تعب  طاملا  بسطاء 

فهمهم وضيق تفكريهم:
الزارع وهو مثل بسيط فم يفهموه  حدثهم مرة عن مثل 
والزوان  القمح  عن  أيضاً  وحدثهم  يرشحه.  أن  منه  وطلبوا 
ويف  سابقه.  من  أسهل  أنه  مع  أيضاً  املثل  هذا  يفهموا  فلم 
يلجربوه  إيله  والصدوقيون  الفريسيون  أىت  املرات  إحدى 
وبعد أن أفحمهم قال تلالميذه »احرتزوا من مخري الفريسيني 
والصدوقيني« يقصد تعايلمهم، أما هم فحسبوه يقصد اخلمري 
العادي اذلي نصنع منه اخلزب نلأكل!! مىت اكن املسيح يهتم 

باخلزب؟!
فكروا  وربما  كثرياً،  يفهموها  لم  أيضاً  رساتله  وحىت 
قد  فرناهم  األرض  يريد تكوين مملكة ىلع  إنه  ما  يف وقت 
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يأتوا  الرئاسة ووصلت بهم اجلرأة أن  تنازعوا فيما بينهم ىلع 
منهم  اثنني  أم  جاءت  بل  األعظم،  فيهم  من  املسيح  ليسألوا 
تطلب إيله أن جيلس أحدهما عن يمينه واآلخر عن يساره! 
- وعندما قال هلم املسيح إنه سيصلب من أجل العالم ويقرب 
ثم يقوم إنتىح به بطرس جانباً وانتهره وقال هل »حاشا يا رب 

أن يكون لك هذا!!«.
وبعد أن عرفوه رحيماً وشفوقاً جداً نراهم يبعدون األوالد 
الربكة منه، وينتهرون األعميني  الصغار اذلين جاءوا لطلب 
الذلين رصخا يف طريقه »ارمحنا يا ابن داود«، ويريدون رصف 
اجلموع اليت تبعته إىل القرى املحيطة يلبتاعوا طعاماً دون أن 

يعطوهم هم يلأكلوا.
يفهموا  فلم  جداً  اتلفكري  ضعاف  اكنوا  جندهم  وهكذا 
معاملة  يف  طريقته  وال  رساتله  يدركوا  ولم  مجيعاً،  لكماته 
أن  بعد  بهم  وإذا  يعرفوها.  لم  أيضاً  شخصيته  وحىت  انلاس، 
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احلياة  يهب  رأوه  أن  وبعد  سنوات،  ثالث  من  أكرث  اعرشوه 
ويغفر اخلطايا ويقوم باملعجزات، بعد هذا لكه يأيت إيله واحد 
منهم وهو فيلبس ويقول هل »يا سيد، أرنا اآلب وكفانا«.. فريد 
فيلبس,  يا  تعرفين  ولم  مدته  هذا  زماناً  »أنا معكم  املسيح 

اذلي رآين فقد رأى اآلب«.
ترى هل أثبت اتلالميذ بعد لك هذا أنهم يصلحون للمهمة 
اليت اختريوا من أجلها؟! لو اكن واحد منا يف موقف السيد 
املسيح ألختار غريهم ولقال يف نفسه »إن أريد قوما أذكياء 
أقوياء ينرشون ادلين أما هؤالء اجلهال فإنهم ال يصلحون«، 
أناته عليهم،  وأطال  فإنه صرب ىلع لك ترصفاتهم  املسيح  أما 
بل يقول عنه الكتاب بعد لك هذا »إذ اكن قد أحب خاصته، 

أحبهم إىل املنتىه«.
حتبهم..  جيعلك  فيهم  يشء  أي  الرب،  سيدي  يا  آه   
أجهاتلهم الكثرية أم أخطاؤهم العديدة؟! ليس من يشء إال 
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أنك أنت املحبة.. أنت اذلي تريد اجلميع خيلصون.. أنت اذلي 
يقول عنك القديس بولس »اختار جهال العالم يلخزي بهم 
احلكماء«..  يلتين يا رب أتعلم منك. أنا اذلي يضيق صدري 

الغضوب أمام تلميذ غيب، أو أخ صغري، أو خادم جاهل..
ولكن هل هذا هو لك ما صدر منهم من أخطاء؟ كال. 
فوق  ماشياً  املسيح  رأي  كمثال:  بطرس  نلأخذ  أكرث:  فهنا 
املاء ومنتهراً لألمواج فأحب أن يفعل مثله ورصح هل سيده 
ملاذا  وسقط؟  إيمانه  ضعف  ثم  املاء  فوق  ومىش  فقام  بذلك 
يا بطرس؟ وهل شخص يضعف هكذا يف إيمانه يستطيع أن 
ينرش املسيحية فيما بعد؟ وهل يقبلك املسيح بعد اذلي رآه 

منك؟ نعم. هوذا املسيح يمسك بيد بطرس يلقيمه.
ويذهب املسيح إىل بستان جثسيماين يلجاهد هناك من 
أجل البرشية الساقطة، ويأخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا 
وقد طلب منهم أن يسهروا معه قلياًل إذ اكنت نفسه حزينة 
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حىت املوت. أما هؤالء اثلالثة فناموا ولم يستطيعوا أن يسهروا 
معه. لو اكن شخص منا يف هذا املوقف لغضب وتأثر وقال يف 
نفسه »حقا إن الصديق يعرف يف وقت الشدة وقد أثبت هؤالء 
املسيح  أما  آخرين«  أصدقاء  عن  فألحبث  أوفياء.  غري  أنهم 
فإنه أيقظهم وكرر الطلب فناموا أيضاً.. فايقظهم فناموا للمرة 
اثلاثلة.. وأخرياً نرى املسيح جيد هلم عذراً يف قوهل إن الروح 

نشيط وأما اجلسد فضعيف.. 
ويقبض ايلهود ىلع املسيح ويتفرق تالميذه لك واحد إىل 
خاصته ويرتكونه وحده يف تلك اللحظة احلرجة، وحىت بطرس 
اذلي قال »لو أنكرك اجلميع ال أنكرك أنا« نراه ثالث مرات 

ينكر املسيح ويسب ويلعن ويقول »ال أعرف الرجل«.
ترى هل يئس املسيح منهم بعد لك هذا؟ كال! إنه اجتمع 
خاصة  بلطرس  وقال  اإليمان  يف  وثبتهم  القيامة  بعد  بهم 
رب  يا  أهكذا  إيمانك«  يفىن  ئلال  أجلك  من  أصيل  »كنت 
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وأنك تصرب كثرياً  أنك حمب جداً  املخطئني.. حقييق  تعامل 
ألنك ال تشاء موت اخلاطئ مثلما يرجع وحييا.

هوذا بطرس واقف أمام اجلالدين القساة يقول هلم »ينبيغ 
أن يطاع اهلل أكرث من انلاس«.. وهوذا بطرس أيضاً واقف يف 
اهليلك بعد أن شىف األعرج )ومعه يوحنا( ويقول للناس »ملاذا 
تشخصون إيلنا كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يميش.. 
أنه  ارسائيل  شعب  ومجيع  مجيعكم  عند  معلوماً  فليكن 
باسم يسوع املسيح انلارصي اذلي صلبتموه أنتم، اذلي أقامه 
اهلل من األموات. بذاك وقف هذا أمامكم صحيحاً« ما هذه 
الضعيف  أنت  ألست  بطرس!  يا  اذلات  وإنكار  الشجاعة 
انلاكر سابقاً؟ إنها وال شك طول أناة املسيح اليت أحدثت لك 
هذا اتلغيري. ترى لو غضب عليك سيدك عندما سقطت يف 
املاء، أو عندما نمت يف البستان، أو عندما أنكرته، وطردك 
حنن  ونفقد  أنت،  تهلك  كنت  حيدث..  اكن  ماذا  لك،  عقاباً 
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قديساً عظيماً. عظيم أنت يا رب يف لك أعمالك .. وعظيم يف 
صدرك الواسع الكبري..

مع  هكذا  يترصف  املحب  يسوع  اكن  هل  ولكن 
تالميذه فقط؟ كال، بل مع اجلميع.. أنظروا إىل مناقشته مع 
اثلانية  الوالدة  عن  املسيح  حيدثه  الزعماء  أحد  نيقوديموس 
فنجد معلم إرسائيل يرد يف بالهة »كيف يمكن لإلنسان أن 
يودل وهو شيخ. ألعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويودل« لم 
يبتسم املسيح يف سخرية ولم ينظر إيله يف استناكر وإنما أكمل 
املناقشة يف هدوء كأن مثل هذه اإلجابة الصبيانية لم تصدر.
ثم تأملوا مثل الكرامني األردياء تروا مثااًل واضحاً عن طول 
أناة السيد مع األرشار. بل إنه اكن صبوراً جداً حىت مع غري 

اإلنسان. 
تعطي  ال  سنوات  ثالث  ظلت  اليت  اتلينة  مثل  راجعوا 
ثمراً كيف أنه وافق أن يرتكها سنة أخرى حىت ينقب صاحبها 
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حوهلا ويضع زباًل فربما تأيت بثمر فيما بعد.. وأنا يا رب اذلي 
توضع  بأن  اآلن  تسمح  ال  جدباء،  طويلة  سنوات  ىلعَّ  مرت 
امهلين من أجل مرامحك..  وإنما  الشجرة،  الفأس ىلع رأس 

وأعطين فرصة أخرى. ألن هذه يه طريقتك مع اجلميع.
وقد  الفعل،  ذات  يف  ضبطت  خاطئة  امرأة  إيله  اقتادوا 
أمسكوا يف أيديهم احلجارة لريمجوها.. يا للبرش القساة اذلين 
ال حيبون بعضهم بعضاً.. إن املسيح لم يأت يلدعوا أبراراً بل 
خطاة إىل اتلوبة. آه لو علم الرامجون القساة، أنه من أجل هذه 
ومن صنع  جبلته  من  وأنها  املسيح،  سيصلب  أيضاً  اخلاطئة 
يديه. ولكنهم ربما فهموا هذا أخرياً عندما أخجلهم املسيح 
ورصفهم.. أما املرأة فقد قال هلا »اذهيب بسالم، وأنا أيضاً ال 
أدينك«.. اكن يعرف أنها حمتاجة ملن يأخذ بيدها حىت تتوب، 
تتجدد وتتغري فصرب  الصرب حىت  وأنها حمتاجة إىل يشء من 

عليها..



خييل إىل أنين أعرفه

15

السمعة  صاحبة  السامرية  املرأة  مع  فعل  أيضاً  وهكذا 
باسمه، وهكذا  الرديئة جداً حىت صارت مؤمنة بل ومبرشة 
أطال أناته ىلع مىت العشار حىت صار تلميذاً واكتب لالجنيل، 
وىلع بولس املضطهد حىت صار رسواًل لألمم وأسرياً يف الرب.. 
رغم   - هؤالء  لك  أحب  أنه  هؤالء  لك  مع  أناته  أطال  لقد 
حاتلهم - وأحبهم إىل املنتىه.. اكن يقدر قيمة هذه انلفوس 
ابلعيدة ويعمل من أجلها، فهل نقدر حنن قيمة أنفس أخوتنا 

يف الرب!
أتمش  ولم  انلارصة،  إىل  أذهب  لم  إنين  العزيز:  قاريئ  يا 
اجللجثة،  يف  وال  جثسيماين  يف  أركع  ولم  اجلليل،  شوارع  يف 
ولكنين يف أحيان كثرية أهتف من أعماق نفيس »خييل إىلَّ 

أنين أعرفه«
إنه طويل األناة
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