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من القلب
شيء خاطئ في األساس
لقد عاش اإلنسان تحت وطأة الحروب ومآسيھا زمنا ً طويالً ،واألوان قد آن حتى نھدم آلھة الحرب ونُشيﱢد معبد
الحبّ  .علينا بقتل جميع آلھة الحروب فوحده موتھم :إعالن موت إله الحرب ،وموت آلھة الحرب أجمعين،
سوف يكون والدة إله المحبة.

الحرب ليست موجودة بسبب وجود فِ َرق وأنظمة متحاربة متنازعة فيما بينھا حول
العالم ،لكن الحرب موجودة بسبب صراع حميم داخل كيان اإلنسان .جذور الحرب
داخلية ،وما ترونه في الخارج مجرد أغصان تتفرع من األصل ،من الجذر الداخلي.
والبشرية تحتاج لحرب كبيرة بعد كل عشر سنوات ،حيث يكون اإلنسان قد ج َمع ما
يكفيه من الغضب والحقد والجنون والطاقات السلبية المكبوتة الدفينة ،ويحين الوقت
للتعبير عنھا وتفجيرھا.
نحن ماضين ق ُدما ً في التحضير لحروب جديدة بينما نو ِھم أنفسنا بالحديث عن السالم ،ما لم نغيّر سيناريو حياة
ش جديد تماما ً يساعد في تحويله .آلالف السنين لم نفعل شيئا ً
اإلنسان بتفاصيله ،ما لم نمنح اإلنسان أسلوب عي ٍ
ّ
وشن الحروب .ومن مفارقات الغباء أننا نقاتل بعضنا بإسم السالم ،فقد ُخضنا أعظم
سوى الحديث عن السالم
الحروب بإسم السالم .ماضينا ھو ماضي الدمار .وقد كان باستطاعة اإلنسان أن يخلق جنة ﷲ على األرض
لو أنه س ّخر الطاقات التي استخدمھا في الحرب ،ألجل اإلبداع والمحبة .لكننا لم نفعل وخلقنا الجحيم بديالً
للجنة على األرض .لكن المسألة ليست مسألة تغيير السياسات والحكام أبداً ،وليست تعليم الناس كيف يحبوا
بعضھم ،فجميع ھذه األشياء تم تطبيقھا في الماضي وجميعھا كان الفشل مصيرھا.

ق على نفسه
ھناك شيء أساس ّي خاطىء ...شيء من الجذور متعفّن ...اإلنسان منش ّ
ألن ھناك حربا مستعرة في داخله ،ومن يتحدثون عن السالم ھُم أنفسھم أصحاب ھذا
االنشقاق واالنقسام .الجميع يقاتل نفسه ويتصارع مع نفسه ،وحين يفوق ما يحدث،
قدرة احتمال اإلنسان فإنه ينقل الصراع للخارج ،يأخذ القتال معه إلى العالم فيقاتل
غيره.

المزيد في الصفحة التالية
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لكن شفاء اإلنسان بأسره ،شفاء شخصية اإلنسان وانتھاء الحرب الداخلية المستعرة
س ٍم َعلَى
س َم ٍة َعلَى َذاتِ َھا ت ُْخ َر ُ
بَ ،و ُك ﱡل َم ِدينَ ٍة أَ ْو بَ ْي ٍ
ت ُم ْنقَ ِ
نارھا في داخلهُ " ،ك ﱡل َم ْملَ َك ٍة ُم ْنقَ ِ
َذاتِ ِه الَ يَ ْثبُتُ " )متى  .(25 :12ال يمكن أن يتم إال عندما يرى اإلنسان نفسه على حالتھا
الحقيقية :أي كما يراه ﷲ خالقه !
وعندما يتم ھذا االختبار الروحي الفريد فإن ﷲ يرسل اإلنسان إلى مسيحه الذي ھو طبيب االرواح وشافيھا.
فلقد جاء المسيح إلى دنيانا ھذه واختبر جميع اختباراتنا – بدون الوقوع في الخطية ومات عنا وقام من
األموات منتصرا لكي يصبح منقذنا ومحررنا ومخلصنا وفادينا من سائر األمراض  :أمراض النفس والروح.
وعندما نأتي اليه مؤمنين تضحى حياتنا سليمة إذ أنھا تدور آنئذ على محور محبة ﷲ فوق كل شيء ومحبة
االخرين ،أقراننا بني البشر ،محبة خالية من االنانية والنفعية.
نادر عبد األمير
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كلمات من ذھب
ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﻷﻣﺮاض أن ﺗﻜﻮن ﻻ أﺣﺪ ﻷي أﺣﺪ.
ﺛﻼث ﺗُﻮرث ﺛﻼﺛﺎ :اﻟﻨﺸﺎط ﻳﻮرث اﻟﻐﻨﻰ ،واﻟﻜﺴﻞ ﻳﻮرث اﻟﻔﻘﺮ ،واﻟﴩاﻫﺔ ﺗﻮرث اﳌﺮض.

ﻛﻞ ﻣﺮض ﻣﻌﺮوف اﻟﺴﺒﺐ ميﻜﻦ اﻟﺸﻔﺎء ﻣﻨﻪ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﱰﺣﻮن ﻋﻠﻴﻚ ﻋﺪة ﻋﻼﺟﺎت ﳌﺮض  ،ﻓﻬﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻻ ميﻜﻦ ﻋﻼﺟﻪ.
ﻣﺮض اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ إميﺎﻧﻪ أﻧﻪ ميﺘﻠﻚ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.
اﻹﻳﺪز ﻣﺮض ﻣﺄﺳﺎوي  ،وﻣﻦ ﻳﻘﻮل ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﻋﻘﺎب رﺑﺎين ﻓﻬﻮ أﺣﻤﻖ.

اﻷم ﺗريﻳﺰ
ﻋﲇ اﺑﻦ أيب ﻃﺎﻟﺐ
أﺑﻘﺮاط
أﻧﺘﻮن ﺗﺸﻴﻜﻮف
ﺑﻠﻴﺰ ﺑﺎﺳﻜﺎل
ﻛﺎﻟﻔﻦ ﻛﻠني

ﻛام أن اﻟﺒﺪن إذا ﻣﺮض مل ﻳﻨﻔﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﴩاب – ﻓﻜﺬﻟﻚ اﻟﻘﻠﺐ إذا ﻣﺮض ﺑﺎﻟﺸﻬﻮات مل ﺗﻨﺠﻊ ﻓﻴﻪ
اﳌﻮاﻋﻆ.
اﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﺠﻮزﻳﺔ

اﻻﻫﺘامم ﺑﺎﳌﺮض واﳌﻮت ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ﺻﻮر ﻣﻦ اﻻﻫﺘامم ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة.
ﻣﻦ ﻛرث ﻫ ّﻤﻪ ﺳﻘﻢ ﺟﺴﻤﻪ.
اﻟﻄﻤﻮح ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺿﺎً  ،واﳌﺸﻜﻠﺔ أﻧﻪ ﻳﻐﺬي ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ.
ﻛﻞ ﻣﺮﻳﺾ ﻳﺤﻤﻞ ﻃﺒﻴﺒﻪ ﺑﺪاﺧﻠﻪ.
درﻫﻢ وﻗﺎﻳﺔ ﺧري ﻣﻦ ﻗﻨﻄﺎر ﻋﻼج.

ﺛﻮﻣﺎس ﻣﺎن
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﻘﻲ اﻟﺠﻮاد
رﻳﺒﻴﻜﺎ ﻣﻴﻠﺮ
أﻟﱪت ﺷﻔﺎﻳﺘﺰر
ﻣﺜﻞ ﻋﺮيب
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ﻻ ﺗﻠﻮﻣﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﻀﺐ :اﳌﺮﻳﺾ واﻟﺼﺎﺋﻢ واﳌﺴﺎﻓﺮ.
إن اﳌﺮﻳﺾ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻠﺒﺲ ﺛﻮب اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ مبﺠﺮد رﻏﺒﺘﻪ ﺑﺬﻟﻚ.
اﻟﺼﺤﺔ ﻣﻨﺪﻓﻌﺔ دامئﺎً  ،وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺮض.
ﻣﻦ أﺧﻔﻰ داءه ﺻﻌﺐ ﺷﻔﺎؤه.
أﻳﻬﺎ اﻟﺸﺎيك وﻣﺎ ﺑﻚ داء  ...ﻛﻦ ﺟﻤﻴﻼ ﺗﺮى اﻟﻮﺟﻮد ﺟﻤﻴﻼ.
ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﺮض.
اﻟﻮﻫﻢ ﻧﺼﻒ اﻟﺪاء ،واﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﻧﺼﻒ اﻟﺪواء ،واﻟﺼﱪ أول ﺧﻄﻮات اﻟﺸﻔﺎء.

اﻟﻔﻀﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻴﺎض
أرﺳﻄﻮ
ﺛﻴﻮدور أدورﻧﻮ
ﺟﺎﻟﻴﻨﻮس
إﻳﻠﻴﺎ أﺑﻮ ﻣﺎﴈ
ﺛﻮﻣﺎس ﻓﻮﻟﺮ
اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ
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مقالة العدد
أنواع الشفاء كما وردت في الكتاب المقدس

ھناك في الكتاب المقدس نوعان من الشفاء :الشفاء المباشر التام و الشفاء التدريجي .
 -1النوع االول  -:الشفاء المباشر التام  -:وھو الذي وصفه لنا الكتاب المقدس في
المعجزات التالية ) شفاء حماة سمعان مت  15 , 14 :8و شفاء االبرص مت – 2 : 8
 4و شفاء المفلوج مت  8 – 2 : 9وشفاء مريض بيت حسدا يو  47 -1 : 5و غيرھا
من المعجزات التي ابرأ فيھا السيد المسيح اصحابھا في الحال .
 -2النوع الثاني  -:الشفاء التدريجي  -:وھو الذي وصفه لنا الكتاب المقدس في
معجزة شفاء االعمي والوارد ذكرھا في مر  26 -22 : 8ومعجزة شفاء المولود اعمي
يو  6 – 1 : 9ومعجزة شفاء العشر برص لو 14 -12 : 17
وھنا نري اعزائي ان الرب يسوع شفي الكثيرين والكثيرين ولم نقرأ ابدا ان احدا طلب منه ان يشفيه والرب
رفض بل ان ايضا بعض االشخاص لم يكن ايمانھم يصل الي مستوي حدوث المعجزة اال ان ﷲ ترأف علي
اصحابھا واعان ضعف ايمانھم .
والغالبية العظمي من االشخاص في الشواھد السابق ذكرھا قد تم شفائھم في الحال اال ان ھناك حاالت الشفاء
التدريجي وھي ليست بقليلة ولعل غرض الرب من ھذا ان يعلمنا امر ما وھو اذا كان احد منا مريض بمرض
ما وطلب من الرب شفاؤه وبالفعل الرب بدأ معه الخطوة االولي فعليه ان ينظر الي ھذه المعجزات وينتظر
الخطوة الثانية .
عزيزي القارئ اذا كنت مريض باي مرض فانا اشجعك ان تعلن في قلبك او بصوت مرتفع انك غالي علي
قلب الرب مثل كل ھؤالء االشخاص الذين ذكرناھم سلفا والرب شفاھم فانت ايضا ابن له ،انت عضو من
قطيعه الكبير ولكنك مميز اذ بمرضك ھذا انت ھو الخروف المحمول علي اكتاف الرب  ،قل له يا ابا االب
انتظر معجزتي االن بأسم المسيح  .امين
كيفية الحصول علي الشفاء
واضح من خالل الكتاب المقدس ان االيمان ھو المحرك االساسي لمجريات االمور من اجل حدوث المعجزة .
ولكن دعني اسئلك سؤاال ماذا يعني لك االيمان ؟؟؟؟
اتوقع ان البعض يجيب بان االيمان ھو ان المسيح ھو ﷲ  ,او ان المسيح يستطيع كل شيء ,او ان ﷲ يري
تعبي ومعاناتي ويقدرھا  .نعم عزيزي كل ما قلته سلفا ھو جزء رائع من معني االيمان ولكن دعني االن اوجه
نظرك الي جانب اخر من االيمان وھو االيمان بفاعلية دم المسيح .
المزيد في الصفحة التالية
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نعم عزيزي فااليمان ھو الثقة بما يرجي وااليقان بأمور ال ترى عب  1 : 11وبناء
علي ذلك فان االيمان بفاعلية دم المسيح يعني انه بالرغم من عدم رؤيتك لھذا الدم
الذي سفك من اجلك من االالف السنين اال ان عيون االيمان بداخلك تراه وان لم يراه
كل من حولك اال انك بداخلك تمتلك اليقين الكامل بوجود ھذا الدم وبفاعليته .
نعم البد لك ان تري يسوع رب االرباب وملك الملوك يجلد الجلك نعم يجلد وبقسوة وعنف ال يمكن
تصورھما لماذا ؟ الم تسال نفسك يوما لماذا سمح يسوع للجنود الرومان ان يجلدوه بكل ھذه الوحشية ؟؟ نعم
نعم  ...لكي تتحقق نبوة اشعياء النبي ) لكن احزاننا حملھا واوجاعنا تحملھا ( اش  4 : 52وھو ما عبر عنه
بطرس الرسول في رسالته بقوله ) الذي حمل ھو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن
الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته شفيتم ( 1بط 24 : 2
بالفعل عزيزي تحمل يسوع ھذه الجلدات الوحشية كي يمنحك انت الشفاء وكي يأخذ عنك كل لعنة ويعطيك
كل بركة  .ھل الزلت حتي االن تعتقد ان الرب يسوع اليريدك ان تبرأ ان كان ابليس اليزال يشوش علي
ذھنك بھذه االفكار السلبية فانتھره وواجھه بما عاناه الرب في رحلة الصليب الكفارية والذي اعلنه لنا الروح
القدس في ) مت  28 , 27و مر  16 ، 15و لو  23, 22و يو .( 19 , 18
اذا كنت قد قرأت احد ھذه الشواھد او جميعھا اشجعك ان تغمض عينيك وتطلب من الروح القدس ان يرسم
امامك بريشته البارعة احداث الصلب وان يركز علي تفاصيل الجلد التي تحملھا السيد المسيح المستحق كل
المجد الي االبد حتي يشفيك من اي مرض ويطھرك من كل خطية  .صدقني عزيزي ان طلبت ھذا بصدق
من الروح القدس فانه سيكشف عن عينيك لتري في كل جلدة من جلدات الرب اسم من اسماء االمراض التي
نعاني منھا وبالطبع منھا مرضك وكأنه يقول لك اني اخذت ھذه الجلدة القاسية لكي اشفيك من ھذا المرض
 .....الني احبك .
ھيا ارفع صوتك االن واعلن ان الرب قدم لك شفائك بالجلدات التي اخذھا عنك  ...ھيا قل له اؤمن يا سيد
بفاعلية دمك الذي سفك عني اني انتظر استقبال شفائي الذي منحتني اياه من االف السنين االن بااليمان ...
نعم بااليمان بدمك اعلن اني قد برأت من دائي ومن لعنتي التي حاصرتني لسنين طويلة حقا اثق انك رفعتھا
عني مسمرا ايھا علي الصليب .اشكرك يا ربي يسوع الجل ھذا الحب العظيم الذي منحتني اياه اشكرك من
كل قلبي واسلم قلبي وحياتي كھدية ضئيلة لك يا منتحتني كل شئ.
كيفية الحفاظ علي ھذا الشفاء
االن عزيزي بعد ان حصلت علي الشفاء الذي كنت ترجوه بااليمان بدم المسيح ال تتوقع ان ابليس سوف
يدعك وشأنك فأنه سوف يحاول ان يزعزع ايمانك ويشكك في النعمة التي حصلت عليھا ولكن ال  ...ال
تستسلم له بل قاومه بالكلمة فيھرب منك قل له في وجھه ) ان العدو قد تم خرابه الي االبد باد ذكر نفسه (
مز  6 : 9قل له ان الھي صالح وامين وھو منح لي الشفاء ولن يقدر احد ان ينتزعه مني ابدا بل علي العكس
لن اعوض عن مرضي بالشفاء فقط ولكن ببركات اخري اضعاف ما سلب مني .
داوم على انتھاره ومواجھته بھزيمتة الساحقة علي الصليب وحتما لن يقوي ھذا السارق علي سلب ما اعطاه
اليك الرب .
المزيد في الصفحة التالية
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الوعود المذكوره في الكتاب المقدس عن الشفاء
عزيزي سوف اقدم لك بعض من الوعود الكتابية المتعلقة بالشفاء مصليا للرب ان تحول نظرك اليھا لتتيقن ان
شفائك اكيد وحتي تكون مرجعا مختصرا لك اذا كنت ان تريد تستند عليھا في وقت الحرب مع ابليس بشان
الحفاظ علي ما حصلت عليه من شفاء -:
 -1ولكم ايھا المتقون اسمي تشرق شمس البر و الشفاء في اجنحتھا فتخرجون و تنشاون كعجول الصيرة
)مال (2 : 4
 -2الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل امراضك )مز (3 : 103
 -3يشفي المنكسري القلوب و يجبر كسرھم )مز (3 : 147
 -4مرضا ما مما وضعته على المصريين ال اضع عليك فاني انا الرب شافيك )خر .(26 : 15
 -5نظروا االن انا انا ھو و ليس اله معي انا اميت و احيي سحقت و اني اشفي و ليس من يدي مخلص )تث
(39 : 32
 -6قد سمعت صالتك قد رايت دموعك ھانذا اشفيك )2مل (5 : 20
 -7خالقا ثمر الشفتين سالم سالم للبعيد و للقريب قال الرب و ساشفيه )اش (19 : 57
 -8ھانذا اضع عليھا رفادة و عالجا و اشفيھم و اعلن لھم كثرة السالم و االمانة )ار ( 6 : 33
 - 9انا اشفي ارتدادھم احبھم فضال الن غضبي قد ارتد عنه )ھو ( 4 : 14
 - 10طلبوا اليه ان يلمسوا ھدب ثوبه فقط فجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء )مت ( 36 : 14
-11الجموع اذ علموا تبعوه فقبلھم و كلمھم عن ملكوت ﷲ و المحتاجون الى الشفاء شفاھم )لو (11 : 9
 -12و كان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعھم و يكرز ببشارة الملكوت و يشفي كل مرض و كل
ضعف في الشعب )مت (23 : 4
 -13و كان يسوع يطوف المدن كلھا و القرى يعلم في مجامعھا و يكرز ببشارة الملكوت و يشفي كل مرض
و كل ضعف في الشعب)مت (35 : 9
 -14و كل الجمع طلبوا ان يلمسوه الن قوة كانت تخرج منه و تشفي الجميع )لو (19 : 6
 - 15يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه ﷲ بالروح القدس و القوة الذي جال يصنع خيرا و يشفي جميع
المتسلط عليھم ابليس الن ﷲ كان معه )اع .(38 : 10
إعداد  :عالي محسن
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رحلة حياة
الطبيب العربي ابن النفيس
ھو عالء الدين ،أبو الحسن ،علي بن أبى الحزم القرشى الدمشقي  .ولد في دمشق عام  607للھجرة
الموافق لعام  1215للميالد ،في عھد الملك العادل سيف الدين األيوبي أخي الملك الناصر صالح الدين األيوبي.
ودرس الطب في البيمارستان النوري الكبير" ،في دمشق ،على األستاذين الشھيرين مھذب الدين الدخوار
وعمران اإلسرائيلي اللذين تخرج على أيديھما كثير من األطباء المعروفين في ذلك الزمن ،أمثال مؤ رخ الطب
ابن أبي أصيبعة صاحب كتاب )عيون األنباء في طبقات األطباء( ،وبدر الدين بن قاضي بعلبك ،وشمس الدين
محمد الكلي ،وموفق الدين عبد السالم ،ونجم الدين بن المنفاخ ،وعز الدين السويدي ،وشرف الدين علي بن
الرحبي.
وفي وقت ال يمكن تحديده بدقة -يعتقد بأنه كان حوالي  633ھـ 1 236 /م -ارتحل ابن النفيس إلى
الديار المصرية ،وعاش في القاھرة طبيبا ً ومدرسا ً للطب ،ثم أصبح رئيسا ً لقسم الكحالة )طب العيون( في
البيمارستان الناصري ،وتولى في أواخر حياته رئاسة األطباء في البيمارستان -المنصوري .ومن تالميذه
المشھورين بدر الدين حسن وأمين الدولة،وابن القف ،والسيد الدمياطي ،وأبو الفرج بن الصغير ،وأبو القفل بن
كوشك اإلسكندري .وكان يدرس إلى جانب الطب اللغة والفقه في المدرسة المسرورية.
ابن النفيس الطبيب العالم:

ال جدال في أن ابن النفيس عالم موسوعي ،واسع االطالع ،غزير المعرفة ،خصب
اإلنتاج ،متعدد االھتمامات ،فھو فيلسوف ولغوي ،وفقيه ،ومصنف ،ومحدث وطبيب
بارع ،وكحال متميز وله شھرة في الطب ال تضاھى .ولقد قيل عنه )وأما في الطب فلم
يكن على وجه األرض مثله في زمانه( .وقيل " وال جاء بعد ابن سينا مثله " .وقالوا:
)وكان في العالج أعظم من ابن سينا(.
والبن النفيس ،في تأليفه وأبحاثه ،منھج خاص لم يسبقه إليه أحد سوى عبد اللطيف البغدادي ،فلقد كان يبني
نظرياته على المشاھدات والتجارب والخبرات العلمية ،وكان ذا أفكار نقادة ومالحظات دقيقة قادته إلى
اكتشافات طبية رائدة ،وأحلته مقاما ً عالياً ،وأكسبته صفة الطبيب العالم المكتشف ،عن جدارة وتقدير.
ولقد كان ذا ذاكرة خارقة " ،فكان إذا أراد التصنيف توضع له األقالم مبرية ،ويدير وجھه إلى الحائط ،ويأخذ
في التصنيف إمالء من خاطره ،ويكتب مثل السيل إذا تحدر فإذا كل القلم وحفي رمى به وتناول غيره لئال
يضيع عليه الزمان في بري القلم .
ولقد قيل عنه " أن ملكة التأليف كانت تتسلط عليه أحيانا ً بقوة ال يستطيع اإلفالت منھا ،فكأنھا الوحي يدعوه إلى
الكتابة في أغرب األماكن وشتى الظروف .فلقد روى عنه أنه دخل الحمام ،ذات مرة ،فلما كان في بعض
تغسيله خرج إلى مشلح الحمام واستدعى بدواة وقلم وورق وأخذ فى تصنيف مقالة فى النبض إلى أن أنھاھا ،ثم
عاد ودخل الحمام وكمل تغسيله" .
المزيد في الصفحة التالية
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ومما يدل على سعة علمه وإخالصه للبحث ما حدث به السديد الدمياطي الحكيم في القاھرة وكان من
تالميذه ،فقال "اجتمع ليلة ابن النفيس والقاضي جمال الدين بن واصل ،وأنا نائم عندھما ،فلما فرغا من صالة
العشاء شرعا في البحث ،وانتقال من علم إلى علم ،والشيخ عالء الدين بن النفيس في كل ذلك يبحث برياضة
وال انزعاج وأما القاضي جمال الدين فإنه ينزعج ،ويعلو صوته ،وتحمر عيناه ،وتنتفخ عروق رقبته ،ولم
يزاال كذلك إلى أن أسفر الصبح ،فلماانفصل الحال ،قال القاضي جمال الدين :يا شيخ عالء الدين (،ما نحن
فعندنا مسائل ونكت وقواعد ،وأما أنت فعندك خزائن علوم.
كان ابن النفيس واثقا ً من آرائه ،متمكنا ً من أقواله ،ولقد روى عنه أنه قال " :لو لم أعلم أن تصانيفي تبقى
بعدي عشرة آالف سنة ما وضعتھا.
تلك ھي لمحة مقتضبة عن حياة ابن النفيس وصفاته وأخالقه وعصره وبيئته ،وتلك ھي صورة عن عبقريته
التيأتحفت اإلنسانية ببحر من العلم والمعرفة واإلنتاج الفكري الغزير.
مؤلفات ابن النفيس الطبية:
خلف ابن النفيس تراثا ً ضخما ومتنوعا ً في مختلف فروع الطب وتعاليمه .وھو شارح أو ملخص
لمؤلفات األقدمين في بعض كتبه وموسوعي فى بعضھا اآلخر ،شأنه فى ذلك شأن مؤلفي عصره ،كما
أنه مبتكر وصاحب نظريات خاصة به مخالفة ألراء أساطين الطب السابقين في بعض تصانيفه وشروحه
وتعاليقه.
وفيما يلي ملخص لمؤلفاته الطبية:أ -الموجز في الطب:
وھو موجز القانون البن سينا .وھذا الكتاب من خير ما صنف من المختصرات والمطوالت فى علم الطب.
أطلق عليه اسم )الموجز( أو )الموجز في الطب( وھو في الحقيقة كامل في الطب شامل لقوانينه وقواعده،
جامع ألصوله ومسائله العلمية والعملية.
توجد نسخ منه ني برلين ومانشستر وباريس واستنبول والقاھرة ودمشق وحلب ،وغيرھا من المدن
والعواصم العربية واألجنبية.
2شرح القانون البن سينا :ويقع في عشرين مجلدا.
3تشرح تشريح القانون:لھذا الكتاب شھرة واسعة طبقت اآلفاق وخلدت اسم ابن النفيس .إذ أنه وصف فيه الدورة الدموية
الرئوية وصفا ً دقيقا ً كامالً ،كما سنرى ذلك مفصالً.
المزيد في الصفحة التالية
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ولقد ابتدأ كتابه ھذا بمقدمة )تعين على إتقان العلم بھذا الفن( ،ويريد بذلك )فن التشريح( ،وقسم المقدمة إلى
خمسة مباحث:
البحث األول :في اختالف الحيوانات في األعضاء .
البحث الثاني :في قواعد علم التشريح .
البحث الثالث :في إثبات منافع األعضاء ،وھذا ما يعرف في زماننا ،ب )الفبزيولوجيا )Physiologie
البحث الرابع :في المبادئ التي يستخرج منھا العلم بمنافع األعضاء بطريقة التشريح ،وھو ما .يعرف فى ھذه
األيام ،ب )التشريح المقارن Anatomit comparee) .
البحث الخامس :في ماھية التشريح وآالته.
وھذا الكتاب موجود في باريس ،ولقد رأيت منه تسع نسخ في المكتبة الوطنية في باريس .كما توجد منه
نسخ كثيرة فى برلين واالسكو﷼ وأكسفورد واستنبول والقاھرة وبيروت ودمشق وحلب .
4شرح كليات القانون .5شرح تقدمة المعرفة في الطب ألبقراط .6شرح فصول أبو قراط .7كتاب المھذب فى الكحل المجرب.ويبحث في طب العين وتشريحھا وأمراضھا وحفظ صحتھا وطرق معالجتھا باألدوية والجراحة .وتوجد منه
نسخة فريدة فى الفاتيكان وأخرى عثر عليھا مؤخراً في دمشق فى المكتبة الظاھرية.
8الكتاب الشامل فى الطب.وھو أوسع كتبه ،إذ يدل فھرسه على أنه لو تم تبييضه لبلغ ثالثمائة مجلد ،ولقد أنجز منھا ثمانين مجلدا فقط
وبيضھا ونقحھا قبل أن توافيه المنية.
ومما يؤسف له أن ھذه المجلدات الثمانين قد ضاع أكثرھا ولم يبق منھا إال وريقات موجودة حاليا ً في
أكسفورد في )المكتبة البولدية) ، Boldeian librayوجزء واحد ناقص في المكتبة الظاھرية بدمشق ،وآخر
ناقض أيضا ً في دار الكتب المصرية في القاھرة.
والبن النفيس كتب طبية أخرى كثيرة منھا.
9بغية الطالبين وحجة المتطببين .10بغية الفطن في علم البدن .11رقائق الحلل في دقائق الحيل .12شرح الفصول ألبي العالء مساعد .13ثمار المسائل .14كتاب النبات في األدوية المفردة .المزيد في الصفحة التالية
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15كتاب مواليد الثالثة .16جامع الدقائق من الطب .17كتاب الشافي .18رسالة في أوجاع البطن .19كتاب المختار من األغذية .20شرح مسائل حنين بن اسحاق.ھذه ھي كتب ابن النفيس الطبية ،كما تذكرھا المصادر التاريخية الموثوقة .
أما كتبه في العلوم األخرى التي نبغ فيھا كالفقه وأصوله والنحو والبيان والحديث والسيرة النبوية المنطق
والعلوم العقليةفكثيرة جداً ،ونغفل ذكرھا اآلن.
ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الرئوية:

ال شك في أن شھرة ابن النفيس ومكانته الطبية العالية تتأتى من نواح كثيرة ،غيرأن وصفه للدورة
الدموية الرئوية وصفا ً علميا ً صحيحا ً مبنيا ً على المالحظة الواعية والمشاھدة الدقيقة ،ألول مرة في تاريخ
الطب ،وانتقاده آراء جالينوس وابن سينا وغيرھما في ھذا الموضوع ،وتصحيحه أخطاءھما بجرأة فائقة
ومنطق سليم ،تجعلنا نعده المكتشف األول والحقيقي لدوران الدم في الرئة.
ال شك أن موضوع اكتشاف الدورة الدموية الرئوية ھو من الحوادث الكبرى في عالم الطب ،ولقد أثير
جدل كبير في النصف األول من ھذا القرن حول ھذا الموضوع من قبل العلماء ومؤرخي العلم والطب في
العالم أجمع.
لذا أرى لزاما ً على بادئ ذي بدء أن أذكر بعض الحقائق الثابتة عن الظروف والمالبسات التي رافقت
إثارة ھذه الحقيقة العلمية الكبرى بعد نسيان طويل.
من المعروف في كتب تاريخ الطب حتى عام /1924 /بالذات أن المكتشف األول للدوران الدموي ھو
العالم اإلنجليزي ويليام ھارفي W. Harveyعام  ،1628فلقد وصفه وصفا ً كامالً مبنيا ً على البراھين
العلمية والتجارب الدقيقة.
المزيد في الصفحة التالية
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ومن المعروف أيضا ً أن علماء كثيرين من فالسفة عصر النھضة وأطبائه في إيطاليا
كسرفيتوس  Servetusوفيزاليوس  Ceslpionوكولومبو  Colomboوسيزالبينو  Cesalpinoقد سبقوا
ھارفي وشاركوه في كشفه.
ھكذا كانت تروى كتب تاريخ الطب والفيزيولوجيا  ،وما كان أحد يتطرق في بحثه إلى ذكر الطبيب العربي
ابن النفيس في ھذا المجال ،إلى أن جاء الطبيب المصري الدكتور /محمي الدين التطاوي فقدم أطروحة إلى
جامعة فرايبورغ في ألمانيا عام  ،1924وأعلن فيھا أن ابن النفيس قد وصف الدوران الرئوي وصفا ً صحيا ً
في كتابه )شرح تشريح القانون( مستنداً في ذلك إلى مخطوطة موجودة في برلين.
ثم أتى بعده المستشرق مايرھوف Maeyerhofفردد ھذه الحقيقة العلمية في تقرير مفصل قدمه إلى
المعھد المصري Institut d Egyptعام 1931م ،وفي مقال آخر في مجلة إيزيس(  Isisعام1932
م .وأنصف بذلك ابن النفيس والدكتور التطاوي صاحب الفضل األول في ھذا االكتشاف.
وأتى من بعدھما الطبيبان اللبنانيان األستاذان سامي حداد وأمين خيرﷲ فكتبا مقاالً باإلنجليزية في
مجلة  Annal of surgeryعام  1936م عن ابن النفيس ونظريته في الدوران ،مستندين إلى نسخة
محطوطة من شرح تشريح القانون يملكھا الدكتور سامي حداد في بيروت.
وأخيراً أشار إلى الموضوع إشارة عابرة األستاذ )ليون بيني ) L, Binetعميد كلية الطب في باريس،
في كتابه )على ھامش المؤ تمرات  En marge des congresالمنشور عام  .1947ثم عاد )بيني )إلى
الموضوع ثانية ،وقدم تقريراً مفصالً إلى أكاديمية الطب في باريس ،باالشتراك مع زميله
ھيربان  Herpinأثار فيه موضوع اكتشاف الدوران الرئوي من قبل الطبيب العربي ابن النفيس وذلك في
جلسة  26تشرين الثاني من عام  1948م .ولقد جرت في تلك الجلسة مناقشة حامية كان فيھا األستاذ
لوبري  Laubryمتعصبا ً تعصبا ً أعمى لھارفي  ،ولم يكن مستعداً لتقبل حقيقة علمية ثابتة وھي أسبقية ابن
النفيس ،كما أن بيني نفسه لم يكن آنذاك متمكنا ً من الموضوع ،فلم يستطع أن يفحم مناوئيه في تلك الجلسة.
ونجم عن ذلك سكوت كتب تاريخ الطب سكوتا ً شبه كامل عن ھذه الحقيقة العلمية الثابتة.
وفي عام  1951م رغبت في تتويج دراستي الطبية في جامعة باريس بأطروحة عن الطبيب العربي ابن
النفيس ،ولميكن زادي من الموضوع سوى اسم ابن النفيس الذي لم أكن أعرف عنه شيئا ً.
راسلت بعض األساتذة الذين تلمذت لھم في السنتين األولى والثانية في كلية الطب بدمشق أطلب منھم
العون ،فلم ألق إال أجوبة مقتضبة من األستاذين الدكتورين شوكة الشطي وأسعد الحكيم ،ولكنھما كانا صاحبي
فضل كبير إذ وجھاني توجيھا ً خاصا ً نحو النبع الغزير والكنز الثمين ،أال ھو المكتبة الوطنية في باريس حيث
المصادر الموثوقة والمخطوطات العربية النادرة التي اعتمدت عليھا في عملي.
ولقد كان دخولي إلى المكتبة الوطنية في باريس بدء الطريق ولكنه الطريق الصحيح المستقيم.
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منه عرفت أن التطاوي ھو الرائد األول وأن مايرھوف صاحب الفضل األكبر ،فلواله لما تحدث أحد عن
التطاوي  ،إذ لم أطلع ال أنا وال غيري على أطروحته التي كتبت باأللمانية ،على اآللة الكاتبة وعلى ست نسخ
فقط عام  1924م ،فلم تطبع ولم تنشر ،ولم يتيسر لنا االطالع عليھا وال على ترجمة لھا ،على الرغم من
المحاوالت المتكررة .غير أن مايرھوف قد شھرھا وأعلم المؤرخ الكبير )سارتونSartonعنھا ،فنشر ھذا
األخير الخبر في آخر جزء من كتابھالمشھور )المدخل إلى تاريخ العلوم Introduction of the history
of seienses
وفي المكتبة الوطنية في باريسي اطلعت على أن )بيني( كان قد كتب عن الموضوع مرتين ،فھرعت إليه
طالبا ً العون ،فوجدته تواقا ً إلى المزيد من ھذا البحث واالطالع على حقائق علمية ثابتة ،فشجعني على تھيئة
أطروحتي عن ابن النفيس وتقديمھا تحت إشرافه.
وفي المكتبة الوطنية في باريس ،أيضاً ،اكتشفت مخطوطة ابن النفيس )شرح تشريح القانون( التي يبسط
فيھا نظريته في الدوران الرئوي ،فكانت الحجة التي ال تقارع والبرھان الذي ال يتطرق إليه الشك في صحة
أقوالي وأقوال من سبقوني في الكالم على ابن النفيس وكشفه.
ولقد قمت بتصوير صفحات المخطوطة التي يصف فيھا ابن النفيس دوران الدم وأثبتھا في نسخ األطروحة
التي قدمت للمناقشة مع ترجمتھا إلى اللغة الفرنسية ،فبرھنت للجنة التي ألفت للمناقشة ولرئيسھا العميد )ليون
بيني( بالحجج واألسانيد التى ال تنكر ،وأمام جمع غفير من الحضور أن المكتشف األول والحقيقي للدورة
الدموية الرئوية ھو العالم العربي ابن النفيس وليس العالم اإلنجليزي ھارفي Harver .

إعداد :عالي محسن بتصرف عن الدكتور عبدالكريم شحاته

آخر صفحة قصة حياة
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شعر
في فراش المرض
إيليا أبو ماضي
مرضت فأرواح الصّحاب كئيبة
بھا ما بنفسي  ،ليت نفسي لھا فدى
ّ
ترف حيالي كلّما أغمض الكرى
جفوني جماعات و مثنى و موحدا
تراءى فآنا كالبدور سوافرا
و آونة مثل الجمان منضّدا
و طورا أراھا حائرات كأنّھا
فراقد قد ضيّعن في األرض فرقدا
و طورا أراھا جازعات كأنّما
تخاف مع الظلماء أن تتب ّددا
ّ
أحن إليھا رائحات و ع ّودا
سالم عليھا رئحات و ع ّودا
تھشّ إليھا مقبالت جوارحي
كما طرب السّاري رأى النور فاھتدى
و ألقي إليھا السّمع ما طال ھمسھا
كذلك يسترعي األذان الموحّدا
و يغلب نفسي الحزن رحيلھا
كما تحزن األزھار زايلھا الندى
المزيد في الصفحة التالية
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كرھت زوال اللّيل خوف زوالھا
و ع ّودت طرفي النوم حتى تع ّودا
و لو أنّھا في الصحو تطرق مضجعي
حميت الكرى جفني و عشت مسھّدا
و لو لم تكن تعتاد منّي مثلما
خياالتھا ھ ّمت بأن تتقيّدا
فيا ليتني طيف أروح و أغتدي
و يا ليتھا تستطيع أن تتقيّدا
نحلت إلى أن أنكر صورتي
و أخشى لفرط السقم أن أتنھّدا

لمزيد من القصائد واألشعار بموقع "عشاق ﷲ"
www.ushaaqallah.com

www.ushaaqallah.com

قصة من الواقع
الطبيب الملحد والطفل المؤمن
كان فيليب ،الطفل الصغير في طريقه مع والديه إلى مستشفى القلب .كان الطفل متھلّالَ للغاية ،بينما كان والداه
يحاوالن دموعھما حرصًا على نفسية ابنھما الصغير.
في المستشفى تقدم الجراح إليھم وكان ُم ّر النفس فقد عرف أن احتماالت نجاح العملية تكاد تكون معدومة.
ً
متھلال للغاية.
ُدھش الطبيب الجراح لما رأى الطفل
بلطف شديد قال الطبيب الملحد للطفل" :سأفتح قلبك "...وقبل أن يُك ّمل الطبيب حديثه إذا بفيليب يقول له:
"ستجد فيه يسوع المسيح".
تضايق الطبيب الملحد لكنه حاول أن يشرح للطفل ما سيحدث له فقال" :سأريك خالل الفيديو ماذا سأفعل،
إنني سأفتح قلبك."...
قاطعه فيليب
" :عندما تفتح قلبي سترى يسوع ساكنًا فيه ،يُقيم مملكته فيه!"
أكمل الطبيب حديثه" :بعد أن أرى ما قد ح ّل بقلبك من دمار سأبذل كل الجھد إلصالحه ،وبعد ذلك سأخيط
قلبك وأغلقه ثم أرد صدرك إلى وضعه السابق .وسأخبرك بما سأراه في قلبك".

للحال قال فيليب" :ال تخف ،ليس في قلبي دمار ،فإن الكتاب المقدس يقول أن يسوع
ساكن ھناك ،وحيث يوجد يسوع لن يوجد دمار!".
ضعف شديد ،وأن الشرايين غير قادرة على م ّد
فقال له الطبيب" :اسمع يا فيليب فإنني سأجد عضلة القلب في
ٍ
القلب بالدم ...لكني سأبذل كل الجھد لتغيير بعض الشرايين ومساندة عضلة قلبك حتى تتمتع بصحة جيدة
وتستطيع أن تمارس حياتك!".
تطلع إليه فيليب وقال له" :لكنك ستجد يسوع المسيح فيه ،إنه ساكن فيه!"

أخفى الطبيب ما يحمله من مشاعر نحو ھذا الطفل الغبي الذي ال يريد أن يكون واقعيًا
ويدرك حال قلبه الجسماني ،بل مشغول بفكرة خيالية ثبتھا فيه والديه والكنيسة ،أن
يسوع يسكن في القلب".
بعد أن تمم الطبيب العملية الجراحية عاد إلى مكتبه يسجل بصوته تقريرًا طبيًا ع ّما رآه وما فعله على تسجيل
حتى تكتبه السكرتيرة في ملف المريض فيليب.
المزيد في الصفحة التالية
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بدأ الطبيب يسجل كل ما وجده في القلب ،وكيف أنه يشعر بأن الطفل لن يعيش أكثر من عدة شھور ،فإن حالة
قلبه خطيرة للغاية ،وأنه ال يمكن نقل قلب طفل آخر إليه .قال بأنه ال رجاء في شفائه ،وقال أنه يحتاج إلى
راحة مستمرة."...
عال" :أين ھو المسيح يسوع الساكن في القلب؟"
ھنا أوقف الطبيب التسجيل وبدأ يقول بصوت ٍ
تطلّع حوله كمن يحدث السيد المسيح ويعاتبه" :إن كنت تسكن في قلبه ،فلماذا فعلت به كل ھذا؟ لماذا كل
اآلالم؟ لماذا تسمح بموت طفل صغير كھذا بال ذنب من جانبه؟ لماذا؟".

سمع الطبيب صوتًا يقول له" :ھذا الطفل ھو ابني ،سيعود إلى حضني ،يرجع إلى بيته،
إنه طفل أمين سيتمتع بإكليل أمانته .إنني لن أتركه ليصير بين قطعانك فيضيع ويفقد
مجده األبدي .إنه قادم إل ّي وھو يصلي من أجل أمثالك الذين تركوا القطيع الحقيقي!.
انھمرت الدموع من عين ّي الج ّراح ،وحاول بكل طاعته أن يجففھا ،ثم انطلق إلى حيث
الطفل على السرير وحوله والده .فاق الطفل من التخدير وھمس ً
قائال" :ھل فتحت
قلبي؟" أجابه الج ّراح" :نعم لقد فتحته" .سأله" :وماذا وجدت فيه؟" أجاب الج ّراح:
"وجدت فيه يسوع المسيح العجيب في حبه!".

ھب لي يا رب إيمان طفل بسيط،
أراك في داخلي يا من ال تسعك السماء واألرض!
أراك تسحب فكري وقلبي وكل مشاعري!
لن يقدر حتى الموت أن يحرمني من بھجة حضرتك!
من لي انشغل به غيرك يا مصدر كل سعادة؟

آ خر صفحة قصة من الواقع
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نفحات صوفية
آيات الشفاء من الكتاب المقدس
ضَ ،والَ
"طُوبَى لِلﱠ ِذي يَ ْنظُ ُر إِلَى ْال ِم ْس ِك ِ
ين .فِي يَوْ ِم ال ﱠشرﱢ يُنَجﱢي ِه الرﱠبﱡ  .الرﱠبﱡ يَحْ فَظُهُ َويُحْ يِي ِه .يَ ْغتَبِطُ فِي األَرْ ِ
ض ِه" )سفر
يُ َسلﱢ ُمهُ إِلَى َم َر ِام أَ ْعدَائِ ِه .الرﱠبﱡ يَ ْع ُ
ْفَ .مھﱠدْتَ َمضْ َج َعهُ ُكلﱠهُ فِي َم َر ِ
اش الضﱡ ع ِ
ض ُدهُ َوھُ َو َعلَى فِ َر ِ
المزامير (3-1 :41
ع يَطُ ُ
" َكانَ يَسُو ُ
ْف فِي
ضع ٍ
ض َو ُك ﱠل َ
يل يُ َعلﱢ ُم فِي َم َجا ِم ِع ِھ ْمَ ،ويَ ْك ِر ُز بِبِ َش َ
ار ِة ْال َملَ ُكو ِ
وف ُك ﱠل ْال َجلِ ِ
تَ ،ويَ ْشفِي ُك ﱠل َم َر ٍ
ال ﱠشعْب" )إنجيل متى (23 :4
ضى َشفَاھُ ْم" )إنجيل متى
اح بِ َكلِ َم ٍةَ ،و َج ِمي َع ْال َمرْ َ
يرينَ  ،فَأ َ ْخ َر َج األَرْ َو َ
ص َ
" َولَ ﱠما َ
ار ْال َم َسا ُء قَ ﱠد ُموا إِلَ ْي ِه َم َجانِينَ َكثِ ِ
(16 :8
ضى .متى 12 :9؛مرقس 17 :2؛ لوقا (31 :5
صحﱠا ُء إِلَى طَبِيب ،بَ ِل ْال َمرْ َ
"الَ يَحْ تَا ُج األَ ِ
ع يَطُ ُ
" َو َكانَ يَسُو ُ
ض َو ُك ﱠل
وف ْال ُم ُدنَ ُكلﱠھَا َو ْالقُ َرى يُ َعلﱢ ُم فِي َم َجا ِم ِعھَاَ ،ويَ ْك ِر ُز بِبِ َش َ
ار ِة ْال َملَ ُكو ِ
تَ ،ويَ ْشفِي ُك ﱠل َم َر ٍ
ﱠ
ب" )إنجيل متى (35 :9
ُ
ضع ٍ
ْف فِي الش ْع ِ
"ثُ ﱠم َدعَا تَالَ ِمي َذهُ ْ
طاھُ ْم س ُْل َ
االثن َْي َع َش َر َوأَ ْع َ
ض َو ُك ﱠل
اح ن َِج َس ٍة َحتﱠى ي ُْخ ِرجُوھَاَ ،ويَ ْشفُوا ُك ﱠل َم َر ٍ
طانًا َعلَى أَرْ َو ٍ
ْف" )متى (1 :10
ُ
ضع ٍ
اطينَ َ .مجﱠانًا أَ ْ
ضىَ .
خَذتُ ْمَ ،مجﱠانًا أَ ْعطُوا )متى (8 :10
اِ ْشفُوا َمرْ َ
طھﱢرُوا بُرْ صًا .أَقِي ُموا َموْ تَى .أَ ْخ ِرجُوا َشيَ ِ
فَلَ ﱠما خَ َر َج يَسُو ُ
ضاھُ ْم)متى (14 :14
ْص َر َج ْمعًا َكثِيرًا فَتَ َحنﱠنَ َعلَ ْي ِھ ْم َو َشفَى َمرْ َ
ع أَب َ
ور ِة ْال ُم ِحي َ
ط ِة
يع تِ ْلكَ ْال ُك َ
ض َجنﱢي َس َ
ارتَ  ،فَ َع َرفَهُ ِر َجا ُل ذلِكَ ْال َم َك ِ
"فَلَ ﱠما َعبَ ُروا َجا ُءوا إِلَى أَرْ ِ
ان .فَأَرْ َسلُوا إِلَى َج ِم ِ
ب ثَوْ بِ ِه فَقَ ْ
ضىَ ،و َ
ط .فَ َج ِمي ُع الﱠ ِذينَ لَ َمسُوهُ نَالُوا ال ﱢشفَا َء" )متى
طلَبُوا إِلَ ْي ِه أَ ْن يَ ْل ِمسُوا ھُ ْد َ
ضرُوا إِلَ ْي ِه َج ِمي َع ْال َمرْ َ
َوأَحْ َ
(36-34 :14
اض ُم ْختَلِفَ ٍة" )إنجيل مرقس (34 :1
يرينَ َكانُوا َمرْ َ
"فَ َشفَى َكثِ ِ
ضى بِأ َ ْم َر ٍ
يرينَ فَ َشفَوْ ھُ ْم" )إنجيل مرقس (13 :6
يرةًَ ،و َدھَنُوا بِزَ ْي ٍ
ت َمرْ َ
اطينَ َكثِ َ
"أَ ْخ َرجُوا َشيَ ِ
ضى َكثِ ِ
ضى َعلَى أَ ِس ﱠر ٍة إِلَى َحي ُ
ور ِة ْال ُم ِحي َ
"فَ َ
ْث َس ِمعُوا أَنﱠهُ ھُنَاكَ " )إنجيل
ط ِةَ ،وا ْبتَدَأُوا يَحْ ِملُونَ ْال َمرْ َ
طافُوا َج ِمي َع تِ ْلكَ ْال ُك َ
مرقس (55 :6
اقَ ،و َ
ب
" َو َح ْيثُ َما َدخَ َل إِلَى قُر ً
طلَبُوا إِلَ ْي ِه أَ ْن يَ ْل ِمسُوا َولَوْ ھُ ْد َ
ضعُوا ْال َمرْ َ
اعَ ،و َ
ى أَوْ ُم ُد ٍن أَوْ ِ
ضى فِي األَس َْو ِ
ضي َ ٍ
ثَوْ بِ ِهَ .و ُكلﱡ َم ْن لَ َم َسهُ ُشفِ َي" )إنجيل مرقس (56 :6
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" َوھ ِذ ِه اآليَ ُ
تَ ،وإِ ْن
ات تَ ْتبَ ُع ْال ُم ْؤ ِمنِينَ  :ي ُْخ ِرجُونَ ال ﱠشيَا ِطينَ بِا ْس ِميَ ،ويَتَ َكلﱠ ُمونَ بِأ َ ْل ِسنَ ٍة َج ِدي َد ٍة .يَحْ ِملُونَ َحيﱠا ٍ
ضى فَيَب َْرأُونَ " )مرقس (18 ،17 :16
ضعُونَ أَ ْي ِديَھُ ْم َعلَى ْال َمرْ َ
َش ِربُوا َش ْيئًا ُم ِميتًا الَ يَضُرﱡ ھُ ْمَ ،ويَ َ
ضى" )إنجيل لوقا (2 :9
ت ﷲِ َويَ ْشفُوا ْال َمرْ َ
" َوأَرْ َسلَھُ ْم لِيَ ْك ِر ُزوا بِ َملَ ُكو ِ
ب ِم ْن ُك ْم
ضى الﱠ ِذينَ فِيھَاَ ،وقُولُوا لَھُ ْم :قَ ِد ا ْقت ََر َ
" َوأَيﱠةَ َم ِدينَ ٍة َدخَ ْلتُ ُموھَا َوقَبِلُو ُك ْم ،فَ ُكلُوا ِم ﱠما يُقَ ﱠد ُم لَ ُك ْمَ ،وا ْشفُوا ْال َمرْ َ
َملَ ُك ُ
وت ﷲِ" )إنجيل لوقا (9 ،8 :10
ب الضﱠأْ ِن بِرْ َكةٌ يُقَا ُل لَھَا بِ ْال ِعب َْرانِيﱠ ِة »بَي ُ
ْت ِح ْسدَا« لَھَا خَ ْم َسةُ أَرْ ِوقَ ٍة .فِي ھ ِذ ِه َكانَ
" َوفِي أُو ُر َشلِي َم ِع ْن َد بَا ِ
ُمضْ َ
ج َو ُعس ٍْم ،يَت ََوقﱠعُونَ تَحْ ِريكَ ْال َما ِء .ألَ ﱠن َمالَ ًكا َكانَ يَ ْن ِز ُل أَحْ يَانًا
ط ِجعًا ُج ْمھُو ٌر َكثِي ٌر ِم ْن َمرْ َ
ضى َو ُع ْم ٍي َوعُرْ ٍ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
ض ا ْعت ََراهَُ .و َكانَ ھُنَاكَ إِ ْن َس ٌ
فِي ْالبِرْ َك ِة َوي َُحرﱢ ُ
ان
ك ال َما َء .فَ َم ْن نَزَ َل أ ﱠوالً بَ ْع َد تَحْ ِر ِ
يك ال َما ِء َكانَ يَب َْرأ ِم ْن أيﱢ َم َر ٍ
ع ُمضْ َ
ان َوثَالَثِينَ َسنَةً .ھ َذا َرآهُ يَسُو ُ
ال لَهُ» :أَتُ ِري ُد أَ ْن
ط ِجعًاَ ،و َعلِ َم أَ ﱠن لَهُ زَ َمانًا َكثِيرًا ،فَقَ َ
بِ ِه َم َرضٌ ُم ْن ُذ ثَ َم ٍ
ْس لِي إِ ْن َس ٌ
ت ،يَ ْن ِز ُل
ان ي ُْلقِينِي فِي ْالبِرْ َك ِة َمتَى ت ََحرﱠكَ ْال َما ُء .بَلْ بَ ْينَ َما أَنَا آ ٍ
تَب َْرأَ؟« أَ َجابَهُ ْال َم ِريضُ »:يَا َسيﱢ ُد ،لَي َ
ئ ا ِإل ْن َس ُ
ال لَهُ يَسُو ُ
يرهُ َو َم َشى" )إنجيل
ان َو َح َم َل َس ِر َ
ش« .فَ َحاالً بَ ِر َ
ع»:قُ ِم .احْ ِملْ َس ِر َ
قُ ﱠدا ِمي آخَ ُر« .قَ َ
يركَ َوا ْم ِ
يوحنا (3 :5
ضى)إنجيل يوحنا (2 :6
ْصرُوا آيَاتِ ِه الﱠتِي َكانَ يَصْ نَ ُعھَا فِي ْال َمرْ َ
َوتَبِ َعهُ َج ْم ٌع َكثِي ٌر ألَنﱠھُ ْم أَب َ
ت ،بَلْ ألَجْ ِل َمجْ ِد ﷲِ ،لِيَتَ َم ﱠج َد اب ُْن ﷲِ بِ ِه)إنجيل يوحنا (4 :11
ھ َذا ْال َم َرضُ لَي َ
ْس لِ ْل َموْ ِ
َار ًجا فِي
ض ﱡمونَ لِلرﱠبﱢ أَ ْكثَ َرَ ،ج َما ِھي ُر ِم ْن ِر َجال َونِ َسا ٍءَ ،حتﱠى إِنﱠھُ ْم َكانُوا يَحْ ِملُونَ ا ْل َمرْ َ
" َو َكانَ ُم ْؤ ِمنُونَ يَ ْن َ
ضى خ ِ
ش َوأَ ِس ﱠر ٍةَ ،حتﱠى إِ َذا َجا َء ب ْ
ُطرُسُ يُخَ يﱢ ُم َولَوْ ِظ ﱡلهُ َعلَى أَ َح ٍد ِم ْنھُ ْمَ .واجْ تَ َم َع ُج ْمھُو ُر
ع َويَ َ
ضعُونَھُ ْم َعلَى فُ ُر ٍ
ال ﱠش َو ِ
ار ِ
ُ
ُ
ْال ُم ُد ِن ْال ُم ِحي َ
اح ن َِج َس ٍةَ ،و َكانُوا يُب َْرأونَ َج ِمي ُعھُ ْم" )سفر أعمال
ط ِة إِلَى أو ُر َشلِي َم َحا ِملِينَ َمرْ َ
ضى َو ُم َع ﱠذبِينَ ِم ْن أَرْ َو ٍ
الرسل (16-14 :5
آز َر إِلَى
س قُ ﱠوا ٍ
ت َغي َْر ْال ُم ْعتَا َد ِةَ ،حتﱠى َكانَ ي ُْؤتَى ع َْن َج َس ِد ِه بِ َمنَا ِد َ
" َو َكانَ ﷲُ يَصْ نَ ُع َعلَى يَ َديْ بُولُ َ
يل أَوْ َم ِ
يرةُ ِم ْنھُ ْم" )أعمال الرسل (12 ،11 :19
ضى ،فَتَ ُزو ُل َع ْنھُ ُم األَ ْم َراضُ َ ،وت َْخ ُر ُج األَرْ َوا ُح ال ﱢشرﱢ َ
ْال َمرْ َ
ْ
ْت فَأ َ ْ
ط َع ْمتُ ُمونِيَ .ع ِط ْش ُ
يس ْال َعالَ ِم .ألَنﱢي ُجع ُ
ت
"تَ َعالَوْ ا يَا ُمبَ َ
ار ِكي أَبِيِ ،رثُوا ْال َملَ ُكوتَ ْال ُم َع ﱠد لَ ُك ْم ُم ْن ُذ تَأ ِس ِ
فَ َسقَ ْيتُ ُمونِيُ .ك ْن ُ
ي .فَي ُِجيبُهُ
َريبًا فَآ َو ْيتُ ُمونِي .عُرْ يَانًا فَ َك َسوْ تُ ُمونِيَ .م ِريضًا فَ ُزرْ تُ ُمونِيَ .محْ بُوسًا فَأَتَ ْيتُ ْم إِلَ ﱠ
تغ ِ
ط َع ْمنَاكَ ،أَوْ ع ْ
األَب َْرا ُر ِحينَئِ ٍذ قَائِلِينَ  :يَا َربﱡ َ ،متَى َرأَ ْينَاكَ َجائِعًا فَأ َ ْ
َريبًا
َط َشانًا فَ َسقَ ْينَاكَ؟ َو َمتَى َرأَ ْينَاكَ غ ِ
ك َويَق ُول لَھُ ْمْ :ال َح ﱠ
آو ْينَاكَ ،أَوْ عُرْ يَانًا فَ َك َسوْ نَاكَ؟ َو َمتَى َرأَ ْينَاكَ َم ِريضًا أَوْ َمحْ بُوسًا فَأَتَ ْينَا إِلَيْكَ؟ فَي ُِجيبُ ْال َملِ ُ
ق
فَ َ
ارْ :اذھَبُوا
أَقُو ُل لَ ُك ْم :بِ َما أَنﱠ ُك ْم فَ َع ْلتُ ُموهُ بِأ َ َح ِد إِ ْخ َوتِي ھ ُؤالَ ِء األَ َ
صا ِغ ِر ،فَبِي فَ َع ْلتُ ْم» .ثُ ﱠم يَقُو ُل أَ ْيضًا لِلﱠ ِذينَ ع َِن ْاليَ َس ِ
ْت فَلَ ْم تُ ْ
َط ْش ُ
يس َو َمالَئِ َكتِ ِه ،ألَنﱢي ُجع ُ
َعنﱢي يَا َمالَ ِع ُ
ت فَلَ ْم تَ ْسقُونِي.
ار األَبَ ِديﱠ ِة ْال ُم َع ﱠد ِة ِإل ْبلِ َ
ط ِع ُمونِي .ع ِ
ين إِلَى النﱠ ِ
ُك ْن ُ
َريبًا فَلَ ْم تَأْ ُوونِي .عُرْ يَانًا فَلَ ْم تَ ْكسُونِيَ .م ِريضًا َو َمحْ بُوسًا فَلَ ْم تَ ُزورُونِيِ .حينَئِ ٍذ ي ُِجيبُونَهُ ھُ ْم أَ ْيضًا قَائِلِينَ :
تغ ِ
يَا َربﱡ َ ،متَى َرأَ ْينَاكَ َجائِعًا أَوْ ع ْ
َريبًا أَوْ عُرْ يَانًا أَوْ َم ِريضًا أَوْ َمحْ بُوسًا َولَ ْم ن َْخ ِد ْمكَ ؟ فَي ُِجيبُھُ ْم قِائِالً:
َط َشانًا أَوْ غ ِ
ْال َح ﱠ
ضي ھ ُؤالَ ِء إِلَى َع َذاب أَبَ ِديﱟ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :بِ َما أَنﱠ ُك ْم لَ ْم تَ ْف َعلُوهُ بِأ َ َح ِد ھ ُؤالَ ِء األَ َ
صا ِغ ِر ،فَبِي لَ ْم تَ ْف َعلُوا .فَيَ ْم ِ
َواألَب َْرا ُر إِلَى َحيَا ٍة أَبَ ِدي ﱠ ٍة" )إنجيل متى (46-34 :25
"أَ َم ِريضٌ أَ َح ٌد بَ ْينَ ُك ْم؟ فَ ْليَ ْد ُ
ان تَ ْشفِي
ُص ﱡلوا َعلَ ْي ِه َويَ ْدھَنُوهُ بِزَ ْي ٍ
ت بِاس ِْم الرﱠبﱢ َ ،و َ
ع ُشيُوخَ ْال َكنِي َس ِة فَي َ
صالَةُ ا ِإلي َم ِ
يضَ ،والرﱠبﱡ يُقِي ُمهَُ ،وإِ ْن َكانَ قَ ْد فَ َع َل خَ ِطيﱠةً تُ ْغفَ ُر لَ ْه" )رسالة يعقوب (15 ،14 :5
ْال َم ِر َ
المزيد في الصفحة التالية
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" ْاذھَبْ َوقُلْ لَهُِ :شفَا ًء تُ ْشفَى" ) 2الملوك(10 :8
َولَ ُك ْم أَ ﱡيھَا ْال ُمتﱠقُونَ ا ْس ِمي تُ ْش ِر ُ
ق َش ْمسُ ْالبِرﱢ َوال ﱢشفَا ُء فِي أَجْ نِ َحتِھَا)مالخي (2 :4
اض ِك) مزمور (3 :103
الﱠ ِذي يَ ْغفِ ُر َج ِمي َع ُذنُوبِ ِك .الﱠ ِذي يَ ْشفِي ُك ﱠل أَ ْم َر ِ
بَ ،ويَجْ بُ ُر َكس َْرھُ ْم )مزمور (3 :147
يَ ْشفِي ْال ُم ْن َك ِس ِري ْالقُلُو ِ
اربًا فَ َشافِيًا ،فَيَرْ ِجعُونَ إِلَى الرﱠبﱢ فَيَ ْست َِجيبُ لَھُ ْم َويَ ْشفِي ِھ ْم" )سفر إشعياء (22 :19
" َويَضْ ِربُ الرﱠبﱡ ِمصْ َر َ
ض ِ
ور ال ﱠ
س يَ ُك ُ
" َويَ ُك ُ
ور َس ْب َع ِة أَي ٍﱠام ،فِي يَوْ ٍم يَجْ بُ ُر الرﱠبﱡ
ون َس ْب َعةَ أَضْ َع ٍ
سَ ،ونُو ُر ال ﱠش ْم ِ
ش ْم ِ
اف َكنُ ِ
ون نُو ُر ْالقَ َم ِر َكنُ ِ
ضرْ بِ ِه" )سفر إشعياء (26 :30
َكس َْر َش ْعبِ ِه َويَ ْشفِي َرضﱠ َ
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صفحة الختام
المزمور 30
 1مزمور اغنية تدشين البيت .لداود .اعظمك يا رب النك نشلتني ولم تشمت بي اعدائي.
 2يا رب الھي استغثت بك فشفيتني.
 3يا رب اصعدت من الھاوية نفسي احييتني من بين الھابطين في الجب.
 4رنموا للرب يا اتقياءه واحمدوا ذكر قدسه.
 5الن للحظة غضبه .حياة في رضاه .عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم.
 6وانا قلت في طمأنينتي ال اتزعزع الى االبد.
 7يا رب برضاك ثبت لجبلي ع ّزا .حجبت وجھك فصرت مرتاعا.
 8اليك يا رب اصرخ والى السيد اتضرع.
 9ما الفائدة من دمي اذا نزلت الى الحفرة .ھل يحمدك التراب .ھل يخبر بحقك.
 10استمع يا رب وارحمني يا رب كن معينا لي.
 11حولت نوحي الى رقص لي .حللت مسحي ومنطقتني فرحا.
 12لكي تترنم لك روحي وال تسكت .يا رب الھي الى االبد احمدك.
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