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تحدثنا فً مقالٌن آخرٌن:
عن القلب الكبٌر المملوء بالتسامح والعفو..
وعن القلب الهادئ المملوء بالسالم والطمأنٌنة.
ونرٌد الٌوم أن نعرض للقلب الحنون ،المملوء بالشفقة والحب..
القلب القاسً ،باستمرار ٌحطم وٌهدم .وقسوته ال تشفق ،وال ترحم .إنه نار تأكل كل
شًء ،حتى نفسها..
أما القلب الحنون العطوف ،فإنه ٌفٌض رقة وإشفا ًقا على كل أحد ،حتى الذٌن ال ٌستحقون،
وحتى على أعدابه..
جمٌعا ..فٌحنو على العصفور المسكٌن،
وحنو اإلنسان على غٌره ،قد ٌشمل الكائنات
ً
وعلى الفراشة الهابمة ،وعلى الزهرة الذابلة ..بل قد ٌحنو على الوحش المفترس ،مثل
القدٌس الذي رأى أس ًدا ٌبن من شوكة فً قدمه ،فانحنً وأراحه منها..
وقد ٌكون الحنو فً نواح مادٌة أو جسدٌة ،وقد ٌكون فً نواح نفسٌة أو روحٌة.
وخالصة األمر أن القلب المملوء حنا ًناٌ ،فٌض بهذا الحنان فً كل المجاالت ،وعلى الكل.
فٌشفق على الفقٌر المحتاج ،وعلى المرٌض المتألم ،كما ٌشفق على البابس والمتعب نفسًٌا،
وعلى الساقط فً الخطٌة المحتاج إلى من ٌأخذ بٌده لٌقٌمه.
والحنان لٌس مجرد عاطفة فً القلب ،وإنما تتحول فٌه العاطفة إلى عمل جاد من أجل
إراحة الغٌر.
إن الحنان النظري هو حنان قاصر ،حنان ناقصٌ ،حتاج إلى إثبات وجوده بالعمل .ولهذا
قال القدٌس ٌوحنا الحبٌبٌ" :ا أخوتً ،ال نحب بالكالم وال باللسان ،بل بالعمل والحق".

إٌ انقهت انسٌُٕ ًٚكُّ أٌ ٚككت انُبـ .أيب انقهت انقبق ٙفُٛفؽْى.
الناس ٌحتاجون إلى من ٌعطف علٌهم ،إلى من ٌأخذ بٌدهم ،إلى من ٌشجع الضعٌف ،وٌقٌم
الساقط ،وٌفهم ظروف الناس واحتٌاجاتهم .وتكون له روح الخدمة فٌخدم الكل ،وٌساعد
الكل ،وٌعٌن الكل ،وال ٌحتقر ضعفات أحد ..كما قال الكتاب" :شددوا الركب المخلعة،
وقوموا األٌدي المسترخٌة"..
وقٌل عن السٌد المسٌح إنه كان" :ال ٌخاصم وال ٌصٌح ،وال ٌسمع أحد فً الشوارع
صوته .قصبة مرضوضة ال ٌقصف ،وفتٌلة مدخنة ال ٌطفا" ..هذه الفتٌلة المدخنة ربما
تهب رٌح فتشعلها ،فتضا مرة أخرى..
معا .وهكذا قٌل عنه فً اإلنجٌل المقدس إنه" :كان
و كان حنوه ٌشمل الروح والجسد ً
خٌرا" ..كان ٌشفق على األرواح الساقطة فٌقٌمها بالتوبة ،وٌشفق على األجساد
ٌجول ٌصنع ً
المرٌضة فٌشفٌهاٌ" ..طوف المدن والقرىٌ :كرز ببشارة الملكوت ،وٌشفى كل مرض وكل
ضعف فً الشعب".
أحضروا إلٌه مرة امرأة خاطبة قد ضبطت فً ذات الفعل ،وانتظروا منه أن ٌحكم برجمها
حسبما تقضى الشرٌعة (اقرأ ً
مقاال آخر عن هذا الموضوع هنا فً موقع األنبا تكال فً قسم
األسبلة والمقاالت) .أما هو فقال لهم :من منكم بال خطٌة ،فلٌرمها بأول حجر" .وانصرف
المطالبون برجمها ألنهم أٌضًا خطاة .واطمأنت المرأة .فنظر إلٌها السٌد المسٌح وقال لها:
وأنا أٌضًا ال أدٌنك ..أذهبً بسالم .وال تعودي تخطبً أٌضًا" ..هذا هو الحنو الذي ٌكسب
القلب ،وٌقوده إلى التوبة ..فلٌتنا نحنو على الخطاة ،لكً نكسبهم إلى هللا.
إٌ هللا ٚسُٕ ػهُٛب ،ززٗ َٔسٍ ف ٙػًق ضطبٚبَبٔ .يٍ ظالئم زُِٕ أَّ ٚكزؽ ٔال ٚكشف.
كم من أناس قد غطسوا فً الشر حتى غطاهم ،وما ٌزال هللا ٌستر ..لم ٌكشفهم ،ولم
ٌفضحهم ،ولم ٌعلن خطاٌاهم للناس ..ألنهم ربما لو انكشفوا لضاعوا ،وانسد أمامهم الطرٌق
إلى التوبة بعد فقدهم لثقة الناس.
إن القلب الحنون ٌستر خطاٌا الناس .ال ٌتحدث عنها ،وال ٌشهر بها ،وال ٌقسو فً الحكم
علٌها ..بل قد ٌجد لهم عذرً ا ،أو ٌخفف من المسبولٌة الواقعة علٌهم ..وأن قابلهم ال ٌفقد
توقٌره لهم ،معطًٌا إٌاهم فرصة للرجوع ..بل قد ٌضحى بنفسه من أجلهم ،وٌتحمل
المسبولٌة عوضًا عنهم إن استطاع.

قال القدٌس ٌوحنا ذهبً الفم" :إن لم تستطع أن تمنع من ٌتكلم على أخٌه بالسوء ،فعلى
األقل ال تتكلم أنت".
"وأن لم تستطع أن تحمل خطاٌا الناس ،وتنسبها إلى نفسك لكً تبررهم ،فعلى األقل ال
تستذنبهم وتنشر خطاٌاهم".
أٌ انقهت انسٌُٕ ٚؼٛش ف ٙيشبػؽ انُبـٚ .زظٕؼ َفكّ ف ٙيكبَٓىٔ ،ال ٚدؽذ أز ًعا
ٔٚجؽٍْ ػهٗ َقبٔح قهجّ ثؼطفّ ػهٗ انكم..
ْٕٔ ٚؼؽف أٌ انطجٛؼخ انجشؽٚخ زبفهخ ثبنضؼفبد..
ٔ إٌ أقٕٖ انُبـ ؼثًب ركٌٕ ف ٙزٛبرّ ثغؽاد..
ٔ قع ٚكقظ ،إٌ اشزعد انسؽة ػهٔ ،ّٛأٌ رطهذ ػُّ انُؼًخ انسبفظخ..
ضب.
نػنك ُٚظؽ إنٗ انُبـ ف ٙزُٕ ،ف ٙقٛبيٓى ٔف ٙققٕطٓى أً ٚ
كبٌ انقعٚف ٕٚزُب انقظٛؽ إٌ قًغ ػٍ أزع أَّ ققظٚ ،جكٗ .فإٌ قئم ف ٙغنك ٚقٕل:
(يؼُٗ ْػا أٌ انشٛطبٌ َشٛظٔ .إٌ كبٌ قع أققظ أض ٙانٕٛو ،فقع ٚكقطُ ٙأَب غ ًعا.)..
ْٔكػا -ف ٙأرضبع -نى ٚضغ ْػا انقعٚف َفكّ ف ٙيؽرجخ أقًٗ يٍ غٛؽِٔ .ثكم زُٕ َظؽ
إنٗ ققطخ غٛؽَِٔ ،كجٓب إنٗ ػًم انشٛطبٌ ،ال إنٗ فكبظ طجغ غنك األش.
ٔثٓػا كبٌ أقٕٖ انًؽشع ٍٚانؽٔزْ ٍٛٛى انػٚ ٍٚفًٌٕٓ انُفف انجشؽٚخٔ ،ال ٚقكٌٕ ػهٓٛب
ف ٙضؼفبرٓب.
إٌ انقهت انسٌُٕ ال ٚؼبيم انُبـ ثبنؼعل انًطهق يدؽ ًظا ،إًَب ٚطهظ ثؼعنّ كثً ٛؽا يٍ انؽزًخ.
ٔال ٚدؼم ػعنّ ً
ضب ٚقعؼ انظؽٔف انًسٛطخ،
ػعال خبفًب زؽفًٛب ٚطجق ف ّٛانُظٕص ،ثم أً ٚ
قٕاء كبَذ ػٕايم َفكٛخ أٔ رؽثٕٚخ أٔ ػٕايم اخزًبػٛخ.
أيب انػ٘ ٚظت انهؼُبد ػهٗ كم يططئ ،ظٌٔ أٌ ٚقعؼ ظؽٔفّ أٔ ٚفسض زبنّ ،فإَّ قهت ال
ٚؽزى..
انقهت انسٌُٕ ال ٚسكى ػهٗ أزع ثكؽػخ ..ثم ٚؼطٗ كم أزع فؽطخ نهعفبع ػٍ َفكّ،
ٔنزٕضٛر يٕقفّ..
ضب ال ٚكثؽ انهٕو ٔانزٕثٛصٔ ،إٌ ٔثص ،فإًَب ٚكٌٕ غنك ثؼطف ٔنٛف ثقكٕحٔ .قع
ٔ ْٕ أً ٚ
ً
يقجٕالٔ .أٌ اززبج األيؽ يُّ
ٚقعو نزٕثٛطّ ثكهًخ رقعٚؽ أٔ كهًخ زت ،ززٗ ٚكٌٕ انزٕثٛص

إنٗ زؿو ٔشعح ٔػُف ،فقع ٚفؼم غنك يضط ًؽأ .نكُّ ف ٙيُبقجخ أضؽٖ ٚظهر انًٕقف،
ٔٚؼبنح ثبنسُٕ َفكٛخ غنك انًططئ.
ٔانقهت انسٌُٕ ال ٚطدم أز ًعأ ،ال ٚسؽج أز ًعأ .قع ٚشٛؽ إنٗ انططأ يٍ ثؼٛع ،ثأنفبظ ْبظئخ.
ٔؼثًب ثطؽٚق غٛؽ يجبشؽٔ ،ؼثًب ف ٙانكؽ ٔنٛف ف ٙأقًبع انُبـ.
أيب انػ٘ ٚؽخى انُبـ ثبنسدبؼح ،فؼه ّٛأٌ ٚزؽٖٔ ،نئال ٚكٌٕ ثٛزّ يٍ ؾخبجٔ .نٛؼهى أٌ كم
انفضبئم ثعٌٔ انًسجخ نٛكذ شٛئًبٔ .انًسجخ رزأَٗ ٔرزؽفقٔ .انسكًخ ْ ٙأٌ َككت انُبـ
ثبنسُٕٔ ،أٌ ال َطكؽ انُبـ ثبنقكٕح.

