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أحد القيامة العنوان األحد

١صفحة

قيامة الرب يسوع
ْتِنيَ  أ لِيَ يُوبًا  طُ ة،  الُومَ وسَ وب،  قُ يَعْ أُمُّ   ُ رْميَ ومَ ْدَلِيَّة،  َ اجملْ  ُ رْميَ مَ تَرَتْ  اشْ بْت،  السَّ ى  ضَ ْقَ ان َّا  وملَ  .١

وع. دَ يَسُ سَ َ جَ يِّنبْ وَيُطَ
س. مْ لُوعِ الشَّ عَ طُ بْرِ مَ َ إِلى القَ دًّا، أَتَنيْ رًا جِ دِ بَاكِ َحَ ٢. وفي يَوْمِ األ

بْر؟". نْ بَابِ القَ رَ عَ جَ جُ لَنَا الـحَ رِ نْ يُدَحْ نَّ: "مَ ا بَيْنَهُ لْنَ فِيمَ ٣. وكُنَّ يَقُ
دًّا. ج، وكَانَ كَبِيرًا جِ رِ رَ قَدْ دُحْ جَ دْنَ الـحَ اهَ نَ فشَ رَّسْ ٤. وتَفَ

لْنَ. ْذَهَ ان اء، فَ لَّةً بَيْضَ ا حُ حً تَوَشِّ ني، مُ نِ اليَمِ ا عَ الِسً ابًّا جَ ْنَ شَ رَأَي بْر، فَ لْنَ القَ ٥. ودَخَ
نَا.  وَ لَيْسَ هُ َّهُ قَام، وَهُ لُوب. إِن صْ يَّ الـمَ رِ وعَ النَّاصِ َ يَسُ لُنبْ َّ تَطْ ْنتُ نَّ: "ال تَنْذَهِلْنَ! أَن الَ لَهُ قَ ٦. فَ

وهُ فِيه. عُ كَانُ الَّذي وَضَ وَ الـمَ ا هُ وهَ
قَالَ  ا  كَمَ تَرَوْنَهُ،  نَاكَ  وهُ لِيل.  الـجَ إِلى  كُم  بِقُ يَسْ َّهُ  إِن رُس:  وَلِبُطْ يذِهِ  لِتَالمِ وَقُلْنَ   َ نبْ اذْهَ أَال   .٧

لَكُم".
يْئًا... دٍ شَ َحَ لْنَ أل نَّ لَمْ يَقُ وْفِهِ نْ خَ ول. وَمِ دَةِ والذُّهُ دَّةِ الرِّعْ نْ شِ ْنَ مِ رَب بْرِ وَهَ نَ القَ نَ مِ رَجْ ٨. فَخَ

مقدّمة 
رْقُسَ (مر ١٦: ١ –  لِ بنصِّ القيامةِ عندَ مَ في صباحِ أحدِ القيامةِ تدعونا الكنيسةُ للتَّأمُّ  
٨). ال يدْخلُ مرْقُسُ في تفاصيلَ كثيرةٍ بل يكتفي بإعالنِ القيامةِ "إنّه قامَ وهو ليسَ هنا"، لذا 
. هذا اخلوفُ  نَّ أمامَ هذا احلدَثِ العظيمِ ينتهي إجنيلُه مبرحلةٍ أولى بخبرِ خوفِ النِّساءِ وصمتِهِ
مَ سرِّ  ا، مذهوالً أمامَ حقيقةِ القيامةِ محاوالً فَهْ ، هو أيضً ينتقلُ إلى قارئِ االجنيلِ الّذي يقفُ

اهللاِ وقدرتِهِ.  

شرح اآليات
ْتِنيَ  أ لِيَ يُوبًا  طُ ة،  الُومَ وسَ وب،  قُ يَعْ أُمُّ   ُ رْميَ ومَ ْدَلِيَّة،  َ اجملْ  ُ رْميَ مَ تَرَتْ  اشْ بْت،  السَّ ى  ضَ ْقَ ان َّا  وملَ  .١

وع. دَ يَسُ سَ َ جَ يِّنبْ وَيُطَ
ليبِ (مر ١٥: ٤٠  ها الَّتي كانتْ عندَ أقدامِ الصَّ رْقُسُ هنا هي نفسُ ْنَها مَ تالنِّساءُ اللَّواتي يذكر
بعدَ  أنّه  ويذْكُرُ مرقسُ  نَهُ.  اجلليلِ وكنَّ يخدِمْ نَ يسوعَ في  تَبِعْ رْقُسِ  مَ بِ  سَ بِحَ نَّ  وهُ  ،(٤١ –
عُ يسوعُ (مر ١٥: ٤٧).  لبِ كانَتْ مرميُ اجملدليّةُ ومعها مرميُ أمُّ يعقوب تنظران أين سيوضَ الصّ

نَ املوتِ  َّبُّ القائمُ مِ بِقُ الر ْكَرَهُ (مر ١٤: ٥٠؛ ١٤: ٦٦ – ٧٢ ). لذا يَسْ وهربوا وبطرسُ بالذَّاتِ أن
ا  َّبُّ دومً ، ليؤكّدَ أمانَتَه لكلمتِهِ وثباتِهِ فيها. فالر م بطرسَ هِ تالميذَه إلى اجلليلِ وعلى رأسِ
واملوتِ  اآلالمِ  مكانِ  إلى   ،(٣٢  :١٠ (مر  أورشليمَ  إلى  هم  بَقَ سَ لقد  تالميذَه،  بِقُ  يَسْ

 . عَ القائمِ من بني األمواتِ م إلى اجلليلِ مكانِ اللّقاءِ مَ هُ بِقَ يَسْ وسَ

يْئًا... دٍ شَ َحَ لْنَ أل نَّ لَمْ يَقُ وْفِهِ نْ خَ ول. وَمِ دَةِ والذُّهُ دَّةِ الرِّعْ نْ شِ ْنَ مِ رَب بْرِ وَهَ نَ القَ نَ مِ رَجْ ٨. فَخَ
لذا   ، ّوْفُ واخل والذُّهولُ  دَةُ  الرِّعْ هي  األولى  لِ  الفِعْ ردَّةَ  أنَّ  رْقُسُ  مَ يؤكِّدُ  القيامةِ  دَثِ  حَ أمامَ 
متَ عدمُ قدرةِ االنسانِ على  رُ هذا اخلوفَ وهذا الصَّ سِّ لْنَ شيئًا. ما يُفَ تَتِ النِّساءُ ولم يِقُ مَ صَ
أنْ يكونَ على مستوى احلدَثِ  الذَّاتيّةِ غيرُ قادرٍ على  استيعابِ سرِّ اهللاِ. فاإلنسانُ بقدرتِهِ 
لْنا قراءَةَ االجنيلِ سنرى  ه اخلالصيِّ. لذا إذا أكْمَ َّ تدبيرِ َّبُّ سر هُ الر مُ هِ ا ألنْ يُفْ اإللهيِّ، ويحتاجُ دومً
التَّالميذَ  رُ  وتُبَشِّ بُ  ستَذْهَ وهي  وحدَها  اجملدليَّةِ  ملرميَ  رُ  هَ يَظْ سَ َّبَّ  الر أنّ   (١٠  –٩) اآليتني  في 

بالقيامةِ. 

خالصة روحيّة
هِ في  عِ دَ أنْ كُنَّ حاضراتٍ عندَ وضْ تِ النِّساءُ يسوعَ على طريقِ اجللجلةِ وبَعْ بعدَ أنْ رافَقَ  
الّتي  البشريّةِ  عن  نّ صورةٌ  َّهُ إن  . اجلُثْمانَ  َ يِّنبْ ليُطَ دِ  األحَ في صباحِ  نَ  لِقْ يَنْطَ نَّ  هُ ها   ، بـْرِ القَ
جَ  رِ َنْ يُدحْ ها مبِ ها وقلقَ بـْرَ وتضعُ همَّ دَ القَ صِ َّةٌ تريدُ أنْ تقْ ، بشري َّهُ النِّهايةُ حتتَفِلُ باملوتِ وكأن
 ، الً إلى احلياةِ َّبَّ يفتَحُ بابَ القبـرِ ويجعلُ منه مدْخَ . لكنَّ الر لَ إلى املوتِ احلجرَ عن بابِه لتَدْخُ

 . هُ، هو احليُّ القائمُ من بنيِ األمواتِ إلى اللقاءِ معَ
 ، رِ قْ َرَضِ والفَ تَبِرُه كلَّ يومٍ في حياتِنا بسبَبِ امل اليومَ في زمنِ اخلوفِ والقلقِ واملوتِ الّذي نَخْ
؟" وإذا  جُ لنا احلجرَ عن بابِ القبـرِ نْ يُدحرِ نَّ "مَ لْنَ فيما بَيْنهُ بِهُ تلك النِّساءَ اللّواتي كُنَّ يَقُ نُشْ
 َ نَ لنا احلياةَ واالنتصار لِ نَّ. هو اهللاُ يالقينا في مسيرتِنا نحوَ املوتِ ليُعْ ئَهُ َّبِّ القائمِ يفاجِ بالر

لِنُ لهم حضورَ اهللاِ وانتصارَه.  وَ أُخوتِنا ونُعْ على املوتِ وليدعوَنا لالنْطالقِ نَحْ
رَحْ ولنتَهلَّلْ به ولْنُلْقِ عنّا  ٍ فلنَفْ نا في كلِّ حنيْ َّبُّ ليسَ هنا. إنّهُ حيٌّ بيننا ومعَ القبرُ فارغ والر
ا.  كلَّ خوفٍ وقلقٍ ألنَّ املسيحَ قامَ من بنيِ األمواتِ وغلَبَ املوتَ باملوتِ ووهبَ احلياةَ لنا جميعً

 . ! ونحنُ شهودٌ على ذلِكَ ا قامَ ! حقً املسيحُ قامَ

. اإللهيِّ الّذي يُدْهِشُ اإلنسانَ

لْنَ. ْذَهَ ان اء، فَ لَّةً بَيْضَ ا حُ حً تَوَشِّ ني، مُ نِ اليَمِ ا عَ الِسً ابًّا جَ ْنَ شَ رَأَي بْر، فَ لْنَ القَ ٥. ودَخَ
هِ وموتِهِ وقيامتِهِ (مر٨: ٣١؛ ٩: ٣١؛ ١٠:  ُ عنْ آالمِ نَهُ يعلِّمُ ويتنبأ عْ تِ النِّساءُ يسوعَ وسمِ دْ رافَقَ لقَ
دُ غارقاتٌ  نَّ بَعْ لْنَ إلى القبرِ وهُ ، لذا دخَ لْبُ واملوتُ طغى على كلِّ شيءٍ دَثَ الصَّ نْ حَ ٣٣ – ٣٤)، ولكِ
نَّ كُنَّ  َّهُ نَّ ألن مُ ذهولَهُ هَ نْ هنا نفْ ؛ مِ انَ يسوعَ ثْمَ دْنَ جِ رْنَ أنْ يَجِ نْطِقِ القبرِ واملوتِ ويَنْتَظِ في مَ

ةَ احلياةِ والقيامةِ.  ْنَ عالمَ نَّ يري رْنَ رؤيةَ املوتِ وإذا بِهِ ينتظِ
هُ هو الدَّاللةُ على احلضورِ  مُّ يَهُ ، ما  اليمنيِ" دونَ أنْ يحدِّدَ أليِّ أمرٍ رْقُسُ اجللوسَ "عنِ  يذكرُ مَ
دُ في (مز ١١٠: ١ وفي مر ١٤: ٦٢ و ١٦: ١٩)، وهو يدُلُّ على حضورِ  َّبِّ يَرِ اإللهيِّ، فاجللوسُ عن مينيِ الر
رْقُسَ في هذه اآليةِ وفي  َّتني في إجنيلِ مَ ا الَّلونُ األبيض الَّذي يُذكُرُ مر َةِ اإللهيّةِ. أمَّ دْر َّةِ والقُ ز العِ

ا على احلضورِ اإللهيِّ.  حدَثِ التَّجلِّي (مر ٩: ٣) فيدلُّ أيضً
نْدِ اهللاِ ألنَّ األدَبَ اليَهوديَّ، النَّاطِقَ  نْ عِ لٌ مِ رْسَ ابَ  هو مالكٌ مُ نْ هذه اآليةِ بأنّ هذا الشَّ نفهمُ مِ
" (راجع ٢ مك ٣:  َّبِّ نْدِ الر ا للدَّاللةِ على "مالكٍ منْ عِ ةِ اليونانيّةِ، استعملَ هذه العبارةَ دومً بالُّلغَ
لَهُ بعد حدَثِ التَّجلِّي (مر  مَ لْنَ" وكانَ قد استعْ ْذَهَ لَ "ان رْقُسُ فِعْ لُ مَ مِ تَعْ ٢٦، ٣٣). مرّةً أخرى يَسْ

ْذِهالِ اإلنسانِ أمامَ احلضورِ اإللهيِّ. ٩: ١٥)، وهو يَدُلُّ على ان

نَا.  وَ لَيْسَ هُ َّهُ قَام، وَهُ لُوب. إِن صْ يَّ الـمَ رِ وعَ النَّاصِ َ يَسُ لُنبْ َّ تَطْ ْنتُ نَّ: "ال تَنْذَهِلْنَ! أَن الَ لَهُ قَ ٦. فَ
وهُ فِيه. عُ كَانُ الَّذي وَضَ وَ الـمَ ا هُ وهَ

بِ  دِّدُ اآليةُ على لَقَ لِي اهللاِ: "ال تخافوا". تُشَ رْسَ : "ال تَنْذَهِلْنَ" يُذَكِّرُنا بجوابِ مُ ابِ جوابُ الشَّ
 . لِبَ ه الَّذي صُ "يسوع الناصريّ املصلوب"، للتَّأكيدِ على أنّ الّذي قامَ من بنيِ األمواتِ هو نفسُ
بنيِ  نَ  مِ القائمِ  ليؤكِّدَ على حقيقةِ  عَ فيه يسوعُ  وُضِ الّذي  ابَ على مكانِ  الشَّ يدُلُّ  لذلك 
 َ عَ يسوعُ حنيْ رُ أين وُضِ رْقُسُ (مر ١٥: ٤٦ – ٤٧) كانَتْ تَنْظُ ، فمرميُ اجملدليّةُ كما ذَكَرَ مَ األمواتِ
عَ  دْنَ أوالً وَضْ تِها مرميُ أمُّ يعقوب. وهذا تأكيدٌ على أنَّ النّساءَ شاهَ فْقَ َّامي وكانَتْ برِ نَهُ الر دفَ
هذا  لِنُ  . سيُعْ نَّ شائبَةٌ تعتري شهادَتَهُ ال  لذا   ، الفارِغَ بْرَ  القَ بْرِ وسيشاهِدْنَ  القَ في  يسوعَ 

 . تِ مْ َبَرُ الَّذي سيُذْهِلُ النِّساءَ إلى حدِّ الصَّ " وهذا هو اخل َّهُ قامَ َّبِّ : "إن ابُّ قيامةَ الر الشَّ

قَالَ  ا  كَمَ تَرَوْنَهُ،  نَاكَ  وهُ لِيل.  الـجَ إِلى  كُم  بِقُ يَسْ َّهُ  إِن رُس:  وَلِبُطْ يذِهِ  لِتَالمِ وَقُلْنَ   َ نبْ اذْهَ أَال   .٧
لَكُم".

ا  ه دومً ، فإعالنُ القيامةِ يَتْبَعُ ةً مَّ هَ ابُّ للنّسوةِ مَ ، يَعطي هذا الشَّ لَنَ بشرى القيامةَ بعدَ أنْ أعْ
وأولهم  هؤالءِ   . اجلليلِ إلى  التَّالميذَ  بِقُ  يَسْ يسوعَ  أنَّ  على  اآليةَ  تؤكِّدُ   . هادةِ للشَّ االنطالقُ 
ا تركوه  َّهم لنْ يتركوا يسوعَ بلْ سوفَ يبقون معه، لكنَّهم جميعً بطرسَ كانوا قد أكَّدوا أن

أولى  نَ  موتِهِ سيصبِحْ جانِبِه ساعةَ  إلى  وكنَّ  بشارتِهِ  في  نَ يسوعَ  قْ رافَ اللَّواتي  فالنِّساءُ 
اهداتِ على قيامتِهِ.  الشَّ

نَّ أنْ  ، ألنّه لم يكُنْ بإمكانِهِ يوبَ ْنَ الطُّ ي بتِ ليشترِ انتظرَتِ النِّساءُ الثَّالثُ حتَّى انقضاءِ السَّ
. إذًا نحنُ في  بتِ ألنّه ال يجوزُ لليهودِ أنْ يتنقلوا أو يعملوا في هذا اليومِ نَ بذلك يومَ السَّ مْ يقِ

 . لبِ واملوتِ اليومِ الثّالثِ بعدَ الصَّ
، عالمةً على  هِ في القبرِ عِ َّيتِ قبلَ وضْ نَ جثمانَ امليْتِ بالز كانَتْ العادةُ عندَ اليهودِ أنْ يدهَ
نَ يسوعَ  ا النِّساءُ أرادْنَ دهْ نُ امليْتِ بعدَ الدَّفْنِ لمْ يكُنْ أمرًا معموالً بِهِ، لذا رمبَّ ا دهْ ِهِ. أمَّ تكرمي

 . مْ بهذا التّكرميِ قبلَ دفْنِ يسوعَ فَ الرّامي لم يقُ هِ إعتقادًا منهنّ بأنَّ يوسُ بعدَ دفْنِ
يْبِ باملرأةِ الّتي أَتَتْ إلى يسوعَ في بيتِ سمعانِ األبرصِ (مر ١٤ : ٣ – ٩)  نُ بالطِّ يُذكّرُنا الدَّهْ
هِ،  نَتْ رجلَي يسوعَ كعالمةٍ سابقةٍ لدفنِ ، ودهَ ومعها قارورةُ طيبٍ من النّاردين الغالي الثَّمنِ
عالمةً  نَّ  مجيئُهُ سيصبحُ  ولكنْ  يسوعَ  جسدَ  ليدهنَّ  بْرِ  القَ إلى   َ ياتنيْ النِّساءُ  هنَّ  وها 

وشهادةً لقيامتِهِ. 

س. مْ لُوعِ الشَّ عَ طُ بْرِ مَ َ إِلى القَ دًّا، أَتَنيْ رًا جِ دِ بَاكِ َحَ ٢. وفي يَوْمِ األ
نُ بدايةً جديدةً. العبارتان "باكرًا جدًّا"   َّلِ منَ األسبوعِ وهو يعلِ نحنُ في يومِ األحدِ، اليومِ األو
لُّ  " تأكيدٌ على البدايةِ اجلديدةِ وتشديدٌ على نورِ القيامةِ الَّذي سيحِ مسِ و "مع طلوعِ الشَّ
رْقُسَ يخالُ للقارئِ بأنَّ  ابقِ أي الفصلِ ١٥ من إجنيلِ مَ . ففي الفصلِ السَّ مكانَ ظلمةِ القبرِ
َ لنا في بدايةِ الفصلِ ١٦ وحتديدًا في هذه  املوتَ أنهى كلَّ شيءٍ وقالَ كلمتَهُ األخيرةَ، ليتبنيَّ
تْ  وليسَ واحلياةِ  للقيامةِ  األخيرةَ  الكلمةَ  وأنَّ  جديدٍ  واعالنٍ  جديدةٍ  بدايةٍ  أمامَ  َّنا  بأن اآليةِ 

 . للموتِ

بْر؟".  نْ بَابِ القَ رَ عَ جَ جُ لَنَا الـحَ رِ نْ يُدَحْ نَّ: "مَ ا بَيْنَهُ لْنَ فِيمَ ٣. وكُنَّ يَقُ
دًّا. ج، وكَانَ كَبِيرًا جِ رِ رَ قَدْ دُحْ جَ دْنَ الـحَ اهَ نَ فشَ رَّسْ ٤. وتَفَ

، إنّهُ احلجرُ املوضوعُ عندَ  رْقُسُ بأنَّ النَّسوةَ الثَّالثَ أمامَ معضلةٍ كبيرةٍ وعائقٍ كبيرٍ ُ لنا مَ يصوِّر
دَثِ  نَ عنْدَ حَ َّفْ نَّ توق َّهَ بْرِ ويؤكِّدُ لنا بأنَّ "احلجرَ كبيرٌ جدًّا. يدلُّ سؤالُ النِّسوةِ على أن بابِ القَ
ِهِ.  يَةَ تكرمي ثْمانِ يسوعَ بُغْ نَ الوصولَ إلى جُ جُ احلجرَ ليستَطِعْ نْ يدحرِ نَّ في مَ هُ مَّ ، وأنّ هَ املوتِ

نَ بخبرِ القيامةِ.  نَّ يَنْدَهِشْ َيْتِ وإذا بهِ دْنَ القبرَ للقاءِ املوتِ وتكرميِ امل إذًا النِّساءُ قصَ
رَفُ  يُعْ ، وهذا األسلوبُ في األناجيلِ  دُ هذا الفعلُ في صيغةِ اجملهولِ رُ": يرِ جَ احلَجَ رِ لقد "دُحْ
جَ احلجرَ  رِ الًّ بشرّيًّا ليُدَحْ . انتظرَتِ النِّساءُ تدخُ "باجملهولِ اإللهيِّ" ويدلُّ على أنَّ اهللاَ هو الفاعلُ
دُ في  لِ اإللهيِّ، وما يؤكّدُ على هذا االندهاشِ فعلُ "تفرّسن" الَّذي يرِ نَّ ينذَهِلْنَ بالتَّدخُّ فإذا بِهِ
لِ  فاءاتِ (مر ٨: ٢؛ ١٠: ٥١ – ٥٢) ويدُلُّ على التَّدَخُّ رْقُسَ أكثرَ من مرّةٍ وحتديدًا في الشِّ إجنيلِ مَ

الخوري شربل غصوب



قيامة الرب يسوع
ْتِنيَ  أ لِيَ يُوبًا  طُ ة،  الُومَ وسَ وب،  قُ يَعْ أُمُّ   ُ رْميَ ومَ ْدَلِيَّة،  َ اجملْ  ُ رْميَ مَ تَرَتْ  اشْ بْت،  السَّ ى  ضَ ْقَ ان َّا  وملَ  .١

وع. دَ يَسُ سَ َ جَ يِّنبْ وَيُطَ
س. مْ لُوعِ الشَّ عَ طُ بْرِ مَ َ إِلى القَ دًّا، أَتَنيْ رًا جِ دِ بَاكِ َحَ ٢. وفي يَوْمِ األ

بْر؟". نْ بَابِ القَ رَ عَ جَ جُ لَنَا الـحَ رِ نْ يُدَحْ نَّ: "مَ ا بَيْنَهُ لْنَ فِيمَ ٣. وكُنَّ يَقُ
دًّا. ج، وكَانَ كَبِيرًا جِ رِ رَ قَدْ دُحْ جَ دْنَ الـحَ اهَ نَ فشَ رَّسْ ٤. وتَفَ

لْنَ. ْذَهَ ان اء، فَ لَّةً بَيْضَ ا حُ حً تَوَشِّ ني، مُ نِ اليَمِ ا عَ الِسً ابًّا جَ ْنَ شَ رَأَي بْر، فَ لْنَ القَ ٥. ودَخَ
نَا.  وَ لَيْسَ هُ َّهُ قَام، وَهُ لُوب. إِن صْ يَّ الـمَ رِ وعَ النَّاصِ َ يَسُ لُنبْ َّ تَطْ ْنتُ نَّ: "ال تَنْذَهِلْنَ! أَن الَ لَهُ قَ ٦. فَ

وهُ فِيه. عُ كَانُ الَّذي وَضَ وَ الـمَ ا هُ وهَ
قَالَ  ا  كَمَ تَرَوْنَهُ،  نَاكَ  وهُ لِيل.  الـجَ إِلى  كُم  بِقُ يَسْ َّهُ  إِن رُس:  وَلِبُطْ يذِهِ  لِتَالمِ وَقُلْنَ   َ نبْ اذْهَ أَال   .٧

لَكُم".
يْئًا... دٍ شَ َحَ لْنَ أل نَّ لَمْ يَقُ وْفِهِ نْ خَ ول. وَمِ دَةِ والذُّهُ دَّةِ الرِّعْ نْ شِ ْنَ مِ رَب بْرِ وَهَ نَ القَ نَ مِ رَجْ ٨. فَخَ

مقدّمة 
رْقُسَ (مر ١٦: ١ –  لِ بنصِّ القيامةِ عندَ مَ في صباحِ أحدِ القيامةِ تدعونا الكنيسةُ للتَّأمُّ  
٨). ال يدْخلُ مرْقُسُ في تفاصيلَ كثيرةٍ بل يكتفي بإعالنِ القيامةِ "إنّه قامَ وهو ليسَ هنا"، لذا 
. هذا اخلوفُ  نَّ أمامَ هذا احلدَثِ العظيمِ ينتهي إجنيلُه مبرحلةٍ أولى بخبرِ خوفِ النِّساءِ وصمتِهِ
مَ سرِّ  ا، مذهوالً أمامَ حقيقةِ القيامةِ محاوالً فَهْ ، هو أيضً ينتقلُ إلى قارئِ االجنيلِ الّذي يقفُ

اهللاِ وقدرتِهِ.  

شرح اآليات
ْتِنيَ  أ لِيَ يُوبًا  طُ ة،  الُومَ وسَ وب،  قُ يَعْ أُمُّ   ُ رْميَ ومَ ْدَلِيَّة،  َ اجملْ  ُ رْميَ مَ تَرَتْ  اشْ بْت،  السَّ ى  ضَ ْقَ ان َّا  وملَ  .١

وع. دَ يَسُ سَ َ جَ يِّنبْ وَيُطَ
ليبِ (مر ١٥: ٤٠  ها الَّتي كانتْ عندَ أقدامِ الصَّ رْقُسُ هنا هي نفسُ ْنَها مَ تالنِّساءُ اللَّواتي يذكر
بعدَ  أنّه  ويذْكُرُ مرقسُ  نَهُ.  اجلليلِ وكنَّ يخدِمْ نَ يسوعَ في  تَبِعْ رْقُسِ  مَ بِ  سَ بِحَ نَّ  وهُ  ،(٤١ –
عُ يسوعُ (مر ١٥: ٤٧).  لبِ كانَتْ مرميُ اجملدليّةُ ومعها مرميُ أمُّ يعقوب تنظران أين سيوضَ الصّ

نَ املوتِ  َّبُّ القائمُ مِ بِقُ الر ْكَرَهُ (مر ١٤: ٥٠؛ ١٤: ٦٦ – ٧٢ ). لذا يَسْ وهربوا وبطرسُ بالذَّاتِ أن
ا  َّبُّ دومً ، ليؤكّدَ أمانَتَه لكلمتِهِ وثباتِهِ فيها. فالر م بطرسَ هِ تالميذَه إلى اجلليلِ وعلى رأسِ
واملوتِ  اآلالمِ  مكانِ  إلى   ،(٣٢  :١٠ (مر  أورشليمَ  إلى  هم  بَقَ سَ لقد  تالميذَه،  بِقُ  يَسْ

 . عَ القائمِ من بني األمواتِ م إلى اجلليلِ مكانِ اللّقاءِ مَ هُ بِقَ يَسْ وسَ

يْئًا... دٍ شَ َحَ لْنَ أل نَّ لَمْ يَقُ وْفِهِ نْ خَ ول. وَمِ دَةِ والذُّهُ دَّةِ الرِّعْ نْ شِ ْنَ مِ رَب بْرِ وَهَ نَ القَ نَ مِ رَجْ ٨. فَخَ
لذا   ، ّوْفُ واخل والذُّهولُ  دَةُ  الرِّعْ هي  األولى  لِ  الفِعْ ردَّةَ  أنَّ  رْقُسُ  مَ يؤكِّدُ  القيامةِ  دَثِ  حَ أمامَ 
متَ عدمُ قدرةِ االنسانِ على  رُ هذا اخلوفَ وهذا الصَّ سِّ لْنَ شيئًا. ما يُفَ تَتِ النِّساءُ ولم يِقُ مَ صَ
أنْ يكونَ على مستوى احلدَثِ  الذَّاتيّةِ غيرُ قادرٍ على  استيعابِ سرِّ اهللاِ. فاإلنسانُ بقدرتِهِ 
لْنا قراءَةَ االجنيلِ سنرى  ه اخلالصيِّ. لذا إذا أكْمَ َّ تدبيرِ َّبُّ سر هُ الر مُ هِ ا ألنْ يُفْ اإللهيِّ، ويحتاجُ دومً
التَّالميذَ  رُ  وتُبَشِّ بُ  ستَذْهَ وهي  وحدَها  اجملدليَّةِ  ملرميَ  رُ  هَ يَظْ سَ َّبَّ  الر أنّ   (١٠  –٩) اآليتني  في 

بالقيامةِ. 

خالصة روحيّة
هِ في  عِ دَ أنْ كُنَّ حاضراتٍ عندَ وضْ تِ النِّساءُ يسوعَ على طريقِ اجللجلةِ وبَعْ بعدَ أنْ رافَقَ  
الّتي  البشريّةِ  عن  نّ صورةٌ  َّهُ إن  . اجلُثْمانَ  َ يِّنبْ ليُطَ دِ  األحَ في صباحِ  نَ  لِقْ يَنْطَ نَّ  هُ ها   ، بـْرِ القَ
جَ  رِ َنْ يُدحْ ها مبِ ها وقلقَ بـْرَ وتضعُ همَّ دَ القَ صِ َّةٌ تريدُ أنْ تقْ ، بشري َّهُ النِّهايةُ حتتَفِلُ باملوتِ وكأن
 ، الً إلى احلياةِ َّبَّ يفتَحُ بابَ القبـرِ ويجعلُ منه مدْخَ . لكنَّ الر لَ إلى املوتِ احلجرَ عن بابِه لتَدْخُ

 . هُ، هو احليُّ القائمُ من بنيِ األمواتِ إلى اللقاءِ معَ
 ، رِ قْ َرَضِ والفَ تَبِرُه كلَّ يومٍ في حياتِنا بسبَبِ امل اليومَ في زمنِ اخلوفِ والقلقِ واملوتِ الّذي نَخْ
؟" وإذا  جُ لنا احلجرَ عن بابِ القبـرِ نْ يُدحرِ نَّ "مَ لْنَ فيما بَيْنهُ بِهُ تلك النِّساءَ اللّواتي كُنَّ يَقُ نُشْ
 َ نَ لنا احلياةَ واالنتصار لِ نَّ. هو اهللاُ يالقينا في مسيرتِنا نحوَ املوتِ ليُعْ ئَهُ َّبِّ القائمِ يفاجِ بالر

لِنُ لهم حضورَ اهللاِ وانتصارَه.  وَ أُخوتِنا ونُعْ على املوتِ وليدعوَنا لالنْطالقِ نَحْ
رَحْ ولنتَهلَّلْ به ولْنُلْقِ عنّا  ٍ فلنَفْ نا في كلِّ حنيْ َّبُّ ليسَ هنا. إنّهُ حيٌّ بيننا ومعَ القبرُ فارغ والر
ا.  كلَّ خوفٍ وقلقٍ ألنَّ املسيحَ قامَ من بنيِ األمواتِ وغلَبَ املوتَ باملوتِ ووهبَ احلياةَ لنا جميعً

 . ! ونحنُ شهودٌ على ذلِكَ ا قامَ ! حقً املسيحُ قامَ

. اإللهيِّ الّذي يُدْهِشُ اإلنسانَ

لْنَ. ْذَهَ ان اء، فَ لَّةً بَيْضَ ا حُ حً تَوَشِّ ني، مُ نِ اليَمِ ا عَ الِسً ابًّا جَ ْنَ شَ رَأَي بْر، فَ لْنَ القَ ٥. ودَخَ
هِ وموتِهِ وقيامتِهِ (مر٨: ٣١؛ ٩: ٣١؛ ١٠:  ُ عنْ آالمِ نَهُ يعلِّمُ ويتنبأ عْ تِ النِّساءُ يسوعَ وسمِ دْ رافَقَ لقَ
دُ غارقاتٌ  نَّ بَعْ لْنَ إلى القبرِ وهُ ، لذا دخَ لْبُ واملوتُ طغى على كلِّ شيءٍ دَثَ الصَّ نْ حَ ٣٣ – ٣٤)، ولكِ
نَّ كُنَّ  َّهُ نَّ ألن مُ ذهولَهُ هَ نْ هنا نفْ ؛ مِ انَ يسوعَ ثْمَ دْنَ جِ رْنَ أنْ يَجِ نْطِقِ القبرِ واملوتِ ويَنْتَظِ في مَ

ةَ احلياةِ والقيامةِ.  ْنَ عالمَ نَّ يري رْنَ رؤيةَ املوتِ وإذا بِهِ ينتظِ
هُ هو الدَّاللةُ على احلضورِ  مُّ يَهُ ، ما  اليمنيِ" دونَ أنْ يحدِّدَ أليِّ أمرٍ رْقُسُ اجللوسَ "عنِ  يذكرُ مَ
دُ في (مز ١١٠: ١ وفي مر ١٤: ٦٢ و ١٦: ١٩)، وهو يدُلُّ على حضورِ  َّبِّ يَرِ اإللهيِّ، فاجللوسُ عن مينيِ الر
رْقُسَ في هذه اآليةِ وفي  َّتني في إجنيلِ مَ ا الَّلونُ األبيض الَّذي يُذكُرُ مر َةِ اإللهيّةِ. أمَّ دْر َّةِ والقُ ز العِ

ا على احلضورِ اإللهيِّ.  حدَثِ التَّجلِّي (مر ٩: ٣) فيدلُّ أيضً
نْدِ اهللاِ ألنَّ األدَبَ اليَهوديَّ، النَّاطِقَ  نْ عِ لٌ مِ رْسَ ابَ  هو مالكٌ مُ نْ هذه اآليةِ بأنّ هذا الشَّ نفهمُ مِ
" (راجع ٢ مك ٣:  َّبِّ نْدِ الر ا للدَّاللةِ على "مالكٍ منْ عِ ةِ اليونانيّةِ، استعملَ هذه العبارةَ دومً بالُّلغَ
لَهُ بعد حدَثِ التَّجلِّي (مر  مَ لْنَ" وكانَ قد استعْ ْذَهَ لَ "ان رْقُسُ فِعْ لُ مَ مِ تَعْ ٢٦، ٣٣). مرّةً أخرى يَسْ

ْذِهالِ اإلنسانِ أمامَ احلضورِ اإللهيِّ. ٩: ١٥)، وهو يَدُلُّ على ان

نَا.  وَ لَيْسَ هُ َّهُ قَام، وَهُ لُوب. إِن صْ يَّ الـمَ رِ وعَ النَّاصِ َ يَسُ لُنبْ َّ تَطْ ْنتُ نَّ: "ال تَنْذَهِلْنَ! أَن الَ لَهُ قَ ٦. فَ
وهُ فِيه. عُ كَانُ الَّذي وَضَ وَ الـمَ ا هُ وهَ

بِ  دِّدُ اآليةُ على لَقَ لِي اهللاِ: "ال تخافوا". تُشَ رْسَ : "ال تَنْذَهِلْنَ" يُذَكِّرُنا بجوابِ مُ ابِ جوابُ الشَّ
 . لِبَ ه الَّذي صُ "يسوع الناصريّ املصلوب"، للتَّأكيدِ على أنّ الّذي قامَ من بنيِ األمواتِ هو نفسُ
بنيِ  نَ  مِ القائمِ  ليؤكِّدَ على حقيقةِ  عَ فيه يسوعُ  وُضِ الّذي  ابَ على مكانِ  الشَّ يدُلُّ  لذلك 
 َ عَ يسوعُ حنيْ رُ أين وُضِ رْقُسُ (مر ١٥: ٤٦ – ٤٧) كانَتْ تَنْظُ ، فمرميُ اجملدليّةُ كما ذَكَرَ مَ األمواتِ
عَ  دْنَ أوالً وَضْ تِها مرميُ أمُّ يعقوب. وهذا تأكيدٌ على أنَّ النّساءَ شاهَ فْقَ َّامي وكانَتْ برِ نَهُ الر دفَ
هذا  لِنُ  . سيُعْ نَّ شائبَةٌ تعتري شهادَتَهُ ال  لذا   ، الفارِغَ بْرَ  القَ بْرِ وسيشاهِدْنَ  القَ في  يسوعَ 

 . تِ مْ َبَرُ الَّذي سيُذْهِلُ النِّساءَ إلى حدِّ الصَّ " وهذا هو اخل َّهُ قامَ َّبِّ : "إن ابُّ قيامةَ الر الشَّ

قَالَ  ا  كَمَ تَرَوْنَهُ،  نَاكَ  وهُ لِيل.  الـجَ إِلى  كُم  بِقُ يَسْ َّهُ  إِن رُس:  وَلِبُطْ يذِهِ  لِتَالمِ وَقُلْنَ   َ نبْ اذْهَ أَال   .٧
لَكُم".

ا  ه دومً ، فإعالنُ القيامةِ يَتْبَعُ ةً مَّ هَ ابُّ للنّسوةِ مَ ، يَعطي هذا الشَّ لَنَ بشرى القيامةَ بعدَ أنْ أعْ
وأولهم  هؤالءِ   . اجلليلِ إلى  التَّالميذَ  بِقُ  يَسْ يسوعَ  أنَّ  على  اآليةَ  تؤكِّدُ   . هادةِ للشَّ االنطالقُ 
ا تركوه  َّهم لنْ يتركوا يسوعَ بلْ سوفَ يبقون معه، لكنَّهم جميعً بطرسَ كانوا قد أكَّدوا أن

٢صفحة

أولى  نَ  موتِهِ سيصبِحْ جانِبِه ساعةَ  إلى  وكنَّ  بشارتِهِ  في  نَ يسوعَ  قْ رافَ اللَّواتي  فالنِّساءُ 
اهداتِ على قيامتِهِ.  الشَّ

نَّ أنْ  ، ألنّه لم يكُنْ بإمكانِهِ يوبَ ْنَ الطُّ ي بتِ ليشترِ انتظرَتِ النِّساءُ الثَّالثُ حتَّى انقضاءِ السَّ
. إذًا نحنُ في  بتِ ألنّه ال يجوزُ لليهودِ أنْ يتنقلوا أو يعملوا في هذا اليومِ نَ بذلك يومَ السَّ مْ يقِ

 . لبِ واملوتِ اليومِ الثّالثِ بعدَ الصَّ
، عالمةً على  هِ في القبرِ عِ َّيتِ قبلَ وضْ نَ جثمانَ امليْتِ بالز كانَتْ العادةُ عندَ اليهودِ أنْ يدهَ
نَ يسوعَ  ا النِّساءُ أرادْنَ دهْ نُ امليْتِ بعدَ الدَّفْنِ لمْ يكُنْ أمرًا معموالً بِهِ، لذا رمبَّ ا دهْ ِهِ. أمَّ تكرمي

 . مْ بهذا التّكرميِ قبلَ دفْنِ يسوعَ فَ الرّامي لم يقُ هِ إعتقادًا منهنّ بأنَّ يوسُ بعدَ دفْنِ
يْبِ باملرأةِ الّتي أَتَتْ إلى يسوعَ في بيتِ سمعانِ األبرصِ (مر ١٤ : ٣ – ٩)  نُ بالطِّ يُذكّرُنا الدَّهْ
هِ،  نَتْ رجلَي يسوعَ كعالمةٍ سابقةٍ لدفنِ ، ودهَ ومعها قارورةُ طيبٍ من النّاردين الغالي الثَّمنِ
عالمةً  نَّ  مجيئُهُ سيصبحُ  ولكنْ  يسوعَ  جسدَ  ليدهنَّ  بْرِ  القَ إلى   َ ياتنيْ النِّساءُ  هنَّ  وها 

وشهادةً لقيامتِهِ. 

س. مْ لُوعِ الشَّ عَ طُ بْرِ مَ َ إِلى القَ دًّا، أَتَنيْ رًا جِ دِ بَاكِ َحَ ٢. وفي يَوْمِ األ
نُ بدايةً جديدةً. العبارتان "باكرًا جدًّا"   َّلِ منَ األسبوعِ وهو يعلِ نحنُ في يومِ األحدِ، اليومِ األو
لُّ  " تأكيدٌ على البدايةِ اجلديدةِ وتشديدٌ على نورِ القيامةِ الَّذي سيحِ مسِ و "مع طلوعِ الشَّ
رْقُسَ يخالُ للقارئِ بأنَّ  ابقِ أي الفصلِ ١٥ من إجنيلِ مَ . ففي الفصلِ السَّ مكانَ ظلمةِ القبرِ
َ لنا في بدايةِ الفصلِ ١٦ وحتديدًا في هذه  املوتَ أنهى كلَّ شيءٍ وقالَ كلمتَهُ األخيرةَ، ليتبنيَّ
تْ  وليسَ واحلياةِ  للقيامةِ  األخيرةَ  الكلمةَ  وأنَّ  جديدٍ  واعالنٍ  جديدةٍ  بدايةٍ  أمامَ  َّنا  بأن اآليةِ 

 . للموتِ

بْر؟".  نْ بَابِ القَ رَ عَ جَ جُ لَنَا الـحَ رِ نْ يُدَحْ نَّ: "مَ ا بَيْنَهُ لْنَ فِيمَ ٣. وكُنَّ يَقُ
دًّا. ج، وكَانَ كَبِيرًا جِ رِ رَ قَدْ دُحْ جَ دْنَ الـحَ اهَ نَ فشَ رَّسْ ٤. وتَفَ

، إنّهُ احلجرُ املوضوعُ عندَ  رْقُسُ بأنَّ النَّسوةَ الثَّالثَ أمامَ معضلةٍ كبيرةٍ وعائقٍ كبيرٍ ُ لنا مَ يصوِّر
دَثِ  نَ عنْدَ حَ َّفْ نَّ توق َّهَ بْرِ ويؤكِّدُ لنا بأنَّ "احلجرَ كبيرٌ جدًّا. يدلُّ سؤالُ النِّسوةِ على أن بابِ القَ
ِهِ.  يَةَ تكرمي ثْمانِ يسوعَ بُغْ نَ الوصولَ إلى جُ جُ احلجرَ ليستَطِعْ نْ يدحرِ نَّ في مَ هُ مَّ ، وأنّ هَ املوتِ

نَ بخبرِ القيامةِ.  نَّ يَنْدَهِشْ َيْتِ وإذا بهِ دْنَ القبرَ للقاءِ املوتِ وتكرميِ امل إذًا النِّساءُ قصَ
رَفُ  يُعْ ، وهذا األسلوبُ في األناجيلِ  دُ هذا الفعلُ في صيغةِ اجملهولِ رُ": يرِ جَ احلَجَ رِ لقد "دُحْ
جَ احلجرَ  رِ الًّ بشرّيًّا ليُدَحْ . انتظرَتِ النِّساءُ تدخُ "باجملهولِ اإللهيِّ" ويدلُّ على أنَّ اهللاَ هو الفاعلُ
دُ في  لِ اإللهيِّ، وما يؤكّدُ على هذا االندهاشِ فعلُ "تفرّسن" الَّذي يرِ نَّ ينذَهِلْنَ بالتَّدخُّ فإذا بِهِ
لِ  فاءاتِ (مر ٨: ٢؛ ١٠: ٥١ – ٥٢) ويدُلُّ على التَّدَخُّ رْقُسَ أكثرَ من مرّةٍ وحتديدًا في الشِّ إجنيلِ مَ



قيامة الرب يسوع
ْتِنيَ  أ لِيَ يُوبًا  طُ ة،  الُومَ وسَ وب،  قُ يَعْ أُمُّ   ُ رْميَ ومَ ْدَلِيَّة،  َ اجملْ  ُ رْميَ مَ تَرَتْ  اشْ بْت،  السَّ ى  ضَ ْقَ ان َّا  وملَ  .١

وع. دَ يَسُ سَ َ جَ يِّنبْ وَيُطَ
س. مْ لُوعِ الشَّ عَ طُ بْرِ مَ َ إِلى القَ دًّا، أَتَنيْ رًا جِ دِ بَاكِ َحَ ٢. وفي يَوْمِ األ

بْر؟". نْ بَابِ القَ رَ عَ جَ جُ لَنَا الـحَ رِ نْ يُدَحْ نَّ: "مَ ا بَيْنَهُ لْنَ فِيمَ ٣. وكُنَّ يَقُ
دًّا. ج، وكَانَ كَبِيرًا جِ رِ رَ قَدْ دُحْ جَ دْنَ الـحَ اهَ نَ فشَ رَّسْ ٤. وتَفَ

لْنَ. ْذَهَ ان اء، فَ لَّةً بَيْضَ ا حُ حً تَوَشِّ ني، مُ نِ اليَمِ ا عَ الِسً ابًّا جَ ْنَ شَ رَأَي بْر، فَ لْنَ القَ ٥. ودَخَ
نَا.  وَ لَيْسَ هُ َّهُ قَام، وَهُ لُوب. إِن صْ يَّ الـمَ رِ وعَ النَّاصِ َ يَسُ لُنبْ َّ تَطْ ْنتُ نَّ: "ال تَنْذَهِلْنَ! أَن الَ لَهُ قَ ٦. فَ

وهُ فِيه. عُ كَانُ الَّذي وَضَ وَ الـمَ ا هُ وهَ
قَالَ  ا  كَمَ تَرَوْنَهُ،  نَاكَ  وهُ لِيل.  الـجَ إِلى  كُم  بِقُ يَسْ َّهُ  إِن رُس:  وَلِبُطْ يذِهِ  لِتَالمِ وَقُلْنَ   َ نبْ اذْهَ أَال   .٧

لَكُم".
يْئًا... دٍ شَ َحَ لْنَ أل نَّ لَمْ يَقُ وْفِهِ نْ خَ ول. وَمِ دَةِ والذُّهُ دَّةِ الرِّعْ نْ شِ ْنَ مِ رَب بْرِ وَهَ نَ القَ نَ مِ رَجْ ٨. فَخَ

مقدّمة 
رْقُسَ (مر ١٦: ١ –  لِ بنصِّ القيامةِ عندَ مَ في صباحِ أحدِ القيامةِ تدعونا الكنيسةُ للتَّأمُّ  
٨). ال يدْخلُ مرْقُسُ في تفاصيلَ كثيرةٍ بل يكتفي بإعالنِ القيامةِ "إنّه قامَ وهو ليسَ هنا"، لذا 
. هذا اخلوفُ  نَّ أمامَ هذا احلدَثِ العظيمِ ينتهي إجنيلُه مبرحلةٍ أولى بخبرِ خوفِ النِّساءِ وصمتِهِ
مَ سرِّ  ا، مذهوالً أمامَ حقيقةِ القيامةِ محاوالً فَهْ ، هو أيضً ينتقلُ إلى قارئِ االجنيلِ الّذي يقفُ

اهللاِ وقدرتِهِ.  

شرح اآليات
ْتِنيَ  أ لِيَ يُوبًا  طُ ة،  الُومَ وسَ وب،  قُ يَعْ أُمُّ   ُ رْميَ ومَ ْدَلِيَّة،  َ اجملْ  ُ رْميَ مَ تَرَتْ  اشْ بْت،  السَّ ى  ضَ ْقَ ان َّا  وملَ  .١

وع. دَ يَسُ سَ َ جَ يِّنبْ وَيُطَ
ليبِ (مر ١٥: ٤٠  ها الَّتي كانتْ عندَ أقدامِ الصَّ رْقُسُ هنا هي نفسُ ْنَها مَ تالنِّساءُ اللَّواتي يذكر
بعدَ  أنّه  ويذْكُرُ مرقسُ  نَهُ.  اجلليلِ وكنَّ يخدِمْ نَ يسوعَ في  تَبِعْ رْقُسِ  مَ بِ  سَ بِحَ نَّ  وهُ  ،(٤١ –
عُ يسوعُ (مر ١٥: ٤٧).  لبِ كانَتْ مرميُ اجملدليّةُ ومعها مرميُ أمُّ يعقوب تنظران أين سيوضَ الصّ

نَ املوتِ  َّبُّ القائمُ مِ بِقُ الر ْكَرَهُ (مر ١٤: ٥٠؛ ١٤: ٦٦ – ٧٢ ). لذا يَسْ وهربوا وبطرسُ بالذَّاتِ أن
ا  َّبُّ دومً ، ليؤكّدَ أمانَتَه لكلمتِهِ وثباتِهِ فيها. فالر م بطرسَ هِ تالميذَه إلى اجلليلِ وعلى رأسِ
واملوتِ  اآلالمِ  مكانِ  إلى   ،(٣٢  :١٠ (مر  أورشليمَ  إلى  هم  بَقَ سَ لقد  تالميذَه،  بِقُ  يَسْ

 . عَ القائمِ من بني األمواتِ م إلى اجلليلِ مكانِ اللّقاءِ مَ هُ بِقَ يَسْ وسَ

يْئًا... دٍ شَ َحَ لْنَ أل نَّ لَمْ يَقُ وْفِهِ نْ خَ ول. وَمِ دَةِ والذُّهُ دَّةِ الرِّعْ نْ شِ ْنَ مِ رَب بْرِ وَهَ نَ القَ نَ مِ رَجْ ٨. فَخَ
لذا   ، ّوْفُ واخل والذُّهولُ  دَةُ  الرِّعْ هي  األولى  لِ  الفِعْ ردَّةَ  أنَّ  رْقُسُ  مَ يؤكِّدُ  القيامةِ  دَثِ  حَ أمامَ 
متَ عدمُ قدرةِ االنسانِ على  رُ هذا اخلوفَ وهذا الصَّ سِّ لْنَ شيئًا. ما يُفَ تَتِ النِّساءُ ولم يِقُ مَ صَ
أنْ يكونَ على مستوى احلدَثِ  الذَّاتيّةِ غيرُ قادرٍ على  استيعابِ سرِّ اهللاِ. فاإلنسانُ بقدرتِهِ 
لْنا قراءَةَ االجنيلِ سنرى  ه اخلالصيِّ. لذا إذا أكْمَ َّ تدبيرِ َّبُّ سر هُ الر مُ هِ ا ألنْ يُفْ اإللهيِّ، ويحتاجُ دومً
التَّالميذَ  رُ  وتُبَشِّ بُ  ستَذْهَ وهي  وحدَها  اجملدليَّةِ  ملرميَ  رُ  هَ يَظْ سَ َّبَّ  الر أنّ   (١٠  –٩) اآليتني  في 

بالقيامةِ. 

خالصة روحيّة
هِ في  عِ دَ أنْ كُنَّ حاضراتٍ عندَ وضْ تِ النِّساءُ يسوعَ على طريقِ اجللجلةِ وبَعْ بعدَ أنْ رافَقَ  
الّتي  البشريّةِ  عن  نّ صورةٌ  َّهُ إن  . اجلُثْمانَ  َ يِّنبْ ليُطَ دِ  األحَ في صباحِ  نَ  لِقْ يَنْطَ نَّ  هُ ها   ، بـْرِ القَ
جَ  رِ َنْ يُدحْ ها مبِ ها وقلقَ بـْرَ وتضعُ همَّ دَ القَ صِ َّةٌ تريدُ أنْ تقْ ، بشري َّهُ النِّهايةُ حتتَفِلُ باملوتِ وكأن
 ، الً إلى احلياةِ َّبَّ يفتَحُ بابَ القبـرِ ويجعلُ منه مدْخَ . لكنَّ الر لَ إلى املوتِ احلجرَ عن بابِه لتَدْخُ

 . هُ، هو احليُّ القائمُ من بنيِ األمواتِ إلى اللقاءِ معَ
 ، رِ قْ َرَضِ والفَ تَبِرُه كلَّ يومٍ في حياتِنا بسبَبِ امل اليومَ في زمنِ اخلوفِ والقلقِ واملوتِ الّذي نَخْ
؟" وإذا  جُ لنا احلجرَ عن بابِ القبـرِ نْ يُدحرِ نَّ "مَ لْنَ فيما بَيْنهُ بِهُ تلك النِّساءَ اللّواتي كُنَّ يَقُ نُشْ
 َ نَ لنا احلياةَ واالنتصار لِ نَّ. هو اهللاُ يالقينا في مسيرتِنا نحوَ املوتِ ليُعْ ئَهُ َّبِّ القائمِ يفاجِ بالر

لِنُ لهم حضورَ اهللاِ وانتصارَه.  وَ أُخوتِنا ونُعْ على املوتِ وليدعوَنا لالنْطالقِ نَحْ
رَحْ ولنتَهلَّلْ به ولْنُلْقِ عنّا  ٍ فلنَفْ نا في كلِّ حنيْ َّبُّ ليسَ هنا. إنّهُ حيٌّ بيننا ومعَ القبرُ فارغ والر
ا.  كلَّ خوفٍ وقلقٍ ألنَّ املسيحَ قامَ من بنيِ األمواتِ وغلَبَ املوتَ باملوتِ ووهبَ احلياةَ لنا جميعً

 . ! ونحنُ شهودٌ على ذلِكَ ا قامَ ! حقً املسيحُ قامَ

٣صفحة

. اإللهيِّ الّذي يُدْهِشُ اإلنسانَ

لْنَ. ْذَهَ ان اء، فَ لَّةً بَيْضَ ا حُ حً تَوَشِّ ني، مُ نِ اليَمِ ا عَ الِسً ابًّا جَ ْنَ شَ رَأَي بْر، فَ لْنَ القَ ٥. ودَخَ
هِ وموتِهِ وقيامتِهِ (مر٨: ٣١؛ ٩: ٣١؛ ١٠:  ُ عنْ آالمِ نَهُ يعلِّمُ ويتنبأ عْ تِ النِّساءُ يسوعَ وسمِ دْ رافَقَ لقَ
دُ غارقاتٌ  نَّ بَعْ لْنَ إلى القبرِ وهُ ، لذا دخَ لْبُ واملوتُ طغى على كلِّ شيءٍ دَثَ الصَّ نْ حَ ٣٣ – ٣٤)، ولكِ
نَّ كُنَّ  َّهُ نَّ ألن مُ ذهولَهُ هَ نْ هنا نفْ ؛ مِ انَ يسوعَ ثْمَ دْنَ جِ رْنَ أنْ يَجِ نْطِقِ القبرِ واملوتِ ويَنْتَظِ في مَ

ةَ احلياةِ والقيامةِ.  ْنَ عالمَ نَّ يري رْنَ رؤيةَ املوتِ وإذا بِهِ ينتظِ
هُ هو الدَّاللةُ على احلضورِ  مُّ يَهُ ، ما  اليمنيِ" دونَ أنْ يحدِّدَ أليِّ أمرٍ رْقُسُ اجللوسَ "عنِ  يذكرُ مَ
دُ في (مز ١١٠: ١ وفي مر ١٤: ٦٢ و ١٦: ١٩)، وهو يدُلُّ على حضورِ  َّبِّ يَرِ اإللهيِّ، فاجللوسُ عن مينيِ الر
رْقُسَ في هذه اآليةِ وفي  َّتني في إجنيلِ مَ ا الَّلونُ األبيض الَّذي يُذكُرُ مر َةِ اإللهيّةِ. أمَّ دْر َّةِ والقُ ز العِ

ا على احلضورِ اإللهيِّ.  حدَثِ التَّجلِّي (مر ٩: ٣) فيدلُّ أيضً
نْدِ اهللاِ ألنَّ األدَبَ اليَهوديَّ، النَّاطِقَ  نْ عِ لٌ مِ رْسَ ابَ  هو مالكٌ مُ نْ هذه اآليةِ بأنّ هذا الشَّ نفهمُ مِ
" (راجع ٢ مك ٣:  َّبِّ نْدِ الر ا للدَّاللةِ على "مالكٍ منْ عِ ةِ اليونانيّةِ، استعملَ هذه العبارةَ دومً بالُّلغَ
لَهُ بعد حدَثِ التَّجلِّي (مر  مَ لْنَ" وكانَ قد استعْ ْذَهَ لَ "ان رْقُسُ فِعْ لُ مَ مِ تَعْ ٢٦، ٣٣). مرّةً أخرى يَسْ

ْذِهالِ اإلنسانِ أمامَ احلضورِ اإللهيِّ. ٩: ١٥)، وهو يَدُلُّ على ان

نَا.  وَ لَيْسَ هُ َّهُ قَام، وَهُ لُوب. إِن صْ يَّ الـمَ رِ وعَ النَّاصِ َ يَسُ لُنبْ َّ تَطْ ْنتُ نَّ: "ال تَنْذَهِلْنَ! أَن الَ لَهُ قَ ٦. فَ
وهُ فِيه. عُ كَانُ الَّذي وَضَ وَ الـمَ ا هُ وهَ

بِ  دِّدُ اآليةُ على لَقَ لِي اهللاِ: "ال تخافوا". تُشَ رْسَ : "ال تَنْذَهِلْنَ" يُذَكِّرُنا بجوابِ مُ ابِ جوابُ الشَّ
 . لِبَ ه الَّذي صُ "يسوع الناصريّ املصلوب"، للتَّأكيدِ على أنّ الّذي قامَ من بنيِ األمواتِ هو نفسُ
بنيِ  نَ  مِ القائمِ  ليؤكِّدَ على حقيقةِ  عَ فيه يسوعُ  وُضِ الّذي  ابَ على مكانِ  الشَّ يدُلُّ  لذلك 
 َ عَ يسوعُ حنيْ رُ أين وُضِ رْقُسُ (مر ١٥: ٤٦ – ٤٧) كانَتْ تَنْظُ ، فمرميُ اجملدليّةُ كما ذَكَرَ مَ األمواتِ
عَ  دْنَ أوالً وَضْ تِها مرميُ أمُّ يعقوب. وهذا تأكيدٌ على أنَّ النّساءَ شاهَ فْقَ َّامي وكانَتْ برِ نَهُ الر دفَ
هذا  لِنُ  . سيُعْ نَّ شائبَةٌ تعتري شهادَتَهُ ال  لذا   ، الفارِغَ بْرَ  القَ بْرِ وسيشاهِدْنَ  القَ في  يسوعَ 

 . تِ مْ َبَرُ الَّذي سيُذْهِلُ النِّساءَ إلى حدِّ الصَّ " وهذا هو اخل َّهُ قامَ َّبِّ : "إن ابُّ قيامةَ الر الشَّ

قَالَ  ا  كَمَ تَرَوْنَهُ،  نَاكَ  وهُ لِيل.  الـجَ إِلى  كُم  بِقُ يَسْ َّهُ  إِن رُس:  وَلِبُطْ يذِهِ  لِتَالمِ وَقُلْنَ   َ نبْ اذْهَ أَال   .٧
لَكُم".

ا  ه دومً ، فإعالنُ القيامةِ يَتْبَعُ ةً مَّ هَ ابُّ للنّسوةِ مَ ، يَعطي هذا الشَّ لَنَ بشرى القيامةَ بعدَ أنْ أعْ
وأولهم  هؤالءِ   . اجلليلِ إلى  التَّالميذَ  بِقُ  يَسْ يسوعَ  أنَّ  على  اآليةَ  تؤكِّدُ   . هادةِ للشَّ االنطالقُ 
ا تركوه  َّهم لنْ يتركوا يسوعَ بلْ سوفَ يبقون معه، لكنَّهم جميعً بطرسَ كانوا قد أكَّدوا أن

أولى  نَ  موتِهِ سيصبِحْ جانِبِه ساعةَ  إلى  وكنَّ  بشارتِهِ  في  نَ يسوعَ  قْ رافَ اللَّواتي  فالنِّساءُ 
اهداتِ على قيامتِهِ.  الشَّ

نَّ أنْ  ، ألنّه لم يكُنْ بإمكانِهِ يوبَ ْنَ الطُّ ي بتِ ليشترِ انتظرَتِ النِّساءُ الثَّالثُ حتَّى انقضاءِ السَّ
. إذًا نحنُ في  بتِ ألنّه ال يجوزُ لليهودِ أنْ يتنقلوا أو يعملوا في هذا اليومِ نَ بذلك يومَ السَّ مْ يقِ

 . لبِ واملوتِ اليومِ الثّالثِ بعدَ الصَّ
، عالمةً على  هِ في القبرِ عِ َّيتِ قبلَ وضْ نَ جثمانَ امليْتِ بالز كانَتْ العادةُ عندَ اليهودِ أنْ يدهَ
نَ يسوعَ  ا النِّساءُ أرادْنَ دهْ نُ امليْتِ بعدَ الدَّفْنِ لمْ يكُنْ أمرًا معموالً بِهِ، لذا رمبَّ ا دهْ ِهِ. أمَّ تكرمي

 . مْ بهذا التّكرميِ قبلَ دفْنِ يسوعَ فَ الرّامي لم يقُ هِ إعتقادًا منهنّ بأنَّ يوسُ بعدَ دفْنِ
يْبِ باملرأةِ الّتي أَتَتْ إلى يسوعَ في بيتِ سمعانِ األبرصِ (مر ١٤ : ٣ – ٩)  نُ بالطِّ يُذكّرُنا الدَّهْ
هِ،  نَتْ رجلَي يسوعَ كعالمةٍ سابقةٍ لدفنِ ، ودهَ ومعها قارورةُ طيبٍ من النّاردين الغالي الثَّمنِ
عالمةً  نَّ  مجيئُهُ سيصبحُ  ولكنْ  يسوعَ  جسدَ  ليدهنَّ  بْرِ  القَ إلى   َ ياتنيْ النِّساءُ  هنَّ  وها 

وشهادةً لقيامتِهِ. 

س. مْ لُوعِ الشَّ عَ طُ بْرِ مَ َ إِلى القَ دًّا، أَتَنيْ رًا جِ دِ بَاكِ َحَ ٢. وفي يَوْمِ األ
نُ بدايةً جديدةً. العبارتان "باكرًا جدًّا"   َّلِ منَ األسبوعِ وهو يعلِ نحنُ في يومِ األحدِ، اليومِ األو
لُّ  " تأكيدٌ على البدايةِ اجلديدةِ وتشديدٌ على نورِ القيامةِ الَّذي سيحِ مسِ و "مع طلوعِ الشَّ
رْقُسَ يخالُ للقارئِ بأنَّ  ابقِ أي الفصلِ ١٥ من إجنيلِ مَ . ففي الفصلِ السَّ مكانَ ظلمةِ القبرِ
َ لنا في بدايةِ الفصلِ ١٦ وحتديدًا في هذه  املوتَ أنهى كلَّ شيءٍ وقالَ كلمتَهُ األخيرةَ، ليتبنيَّ
تْ  وليسَ واحلياةِ  للقيامةِ  األخيرةَ  الكلمةَ  وأنَّ  جديدٍ  واعالنٍ  جديدةٍ  بدايةٍ  أمامَ  َّنا  بأن اآليةِ 

 . للموتِ

بْر؟".  نْ بَابِ القَ رَ عَ جَ جُ لَنَا الـحَ رِ نْ يُدَحْ نَّ: "مَ ا بَيْنَهُ لْنَ فِيمَ ٣. وكُنَّ يَقُ
دًّا. ج، وكَانَ كَبِيرًا جِ رِ رَ قَدْ دُحْ جَ دْنَ الـحَ اهَ نَ فشَ رَّسْ ٤. وتَفَ

، إنّهُ احلجرُ املوضوعُ عندَ  رْقُسُ بأنَّ النَّسوةَ الثَّالثَ أمامَ معضلةٍ كبيرةٍ وعائقٍ كبيرٍ ُ لنا مَ يصوِّر
دَثِ  نَ عنْدَ حَ َّفْ نَّ توق َّهَ بْرِ ويؤكِّدُ لنا بأنَّ "احلجرَ كبيرٌ جدًّا. يدلُّ سؤالُ النِّسوةِ على أن بابِ القَ
ِهِ.  يَةَ تكرمي ثْمانِ يسوعَ بُغْ نَ الوصولَ إلى جُ جُ احلجرَ ليستَطِعْ نْ يدحرِ نَّ في مَ هُ مَّ ، وأنّ هَ املوتِ

نَ بخبرِ القيامةِ.  نَّ يَنْدَهِشْ َيْتِ وإذا بهِ دْنَ القبرَ للقاءِ املوتِ وتكرميِ امل إذًا النِّساءُ قصَ
رَفُ  يُعْ ، وهذا األسلوبُ في األناجيلِ  دُ هذا الفعلُ في صيغةِ اجملهولِ رُ": يرِ جَ احلَجَ رِ لقد "دُحْ
جَ احلجرَ  رِ الًّ بشرّيًّا ليُدَحْ . انتظرَتِ النِّساءُ تدخُ "باجملهولِ اإللهيِّ" ويدلُّ على أنَّ اهللاَ هو الفاعلُ
دُ في  لِ اإللهيِّ، وما يؤكّدُ على هذا االندهاشِ فعلُ "تفرّسن" الَّذي يرِ نَّ ينذَهِلْنَ بالتَّدخُّ فإذا بِهِ
لِ  فاءاتِ (مر ٨: ٢؛ ١٠: ٥١ – ٥٢) ويدُلُّ على التَّدَخُّ رْقُسَ أكثرَ من مرّةٍ وحتديدًا في الشِّ إجنيلِ مَ



قيامة الرب يسوع
ْتِنيَ  أ لِيَ يُوبًا  طُ ة،  الُومَ وسَ وب،  قُ يَعْ أُمُّ   ُ رْميَ ومَ ْدَلِيَّة،  َ اجملْ  ُ رْميَ مَ تَرَتْ  اشْ بْت،  السَّ ى  ضَ ْقَ ان َّا  وملَ  .١

وع. دَ يَسُ سَ َ جَ يِّنبْ وَيُطَ
س. مْ لُوعِ الشَّ عَ طُ بْرِ مَ َ إِلى القَ دًّا، أَتَنيْ رًا جِ دِ بَاكِ َحَ ٢. وفي يَوْمِ األ

بْر؟". نْ بَابِ القَ رَ عَ جَ جُ لَنَا الـحَ رِ نْ يُدَحْ نَّ: "مَ ا بَيْنَهُ لْنَ فِيمَ ٣. وكُنَّ يَقُ
دًّا. ج، وكَانَ كَبِيرًا جِ رِ رَ قَدْ دُحْ جَ دْنَ الـحَ اهَ نَ فشَ رَّسْ ٤. وتَفَ

لْنَ. ْذَهَ ان اء، فَ لَّةً بَيْضَ ا حُ حً تَوَشِّ ني، مُ نِ اليَمِ ا عَ الِسً ابًّا جَ ْنَ شَ رَأَي بْر، فَ لْنَ القَ ٥. ودَخَ
نَا.  وَ لَيْسَ هُ َّهُ قَام، وَهُ لُوب. إِن صْ يَّ الـمَ رِ وعَ النَّاصِ َ يَسُ لُنبْ َّ تَطْ ْنتُ نَّ: "ال تَنْذَهِلْنَ! أَن الَ لَهُ قَ ٦. فَ

وهُ فِيه. عُ كَانُ الَّذي وَضَ وَ الـمَ ا هُ وهَ
قَالَ  ا  كَمَ تَرَوْنَهُ،  نَاكَ  وهُ لِيل.  الـجَ إِلى  كُم  بِقُ يَسْ َّهُ  إِن رُس:  وَلِبُطْ يذِهِ  لِتَالمِ وَقُلْنَ   َ نبْ اذْهَ أَال   .٧

لَكُم".
يْئًا... دٍ شَ َحَ لْنَ أل نَّ لَمْ يَقُ وْفِهِ نْ خَ ول. وَمِ دَةِ والذُّهُ دَّةِ الرِّعْ نْ شِ ْنَ مِ رَب بْرِ وَهَ نَ القَ نَ مِ رَجْ ٨. فَخَ

مقدّمة 
رْقُسَ (مر ١٦: ١ –  لِ بنصِّ القيامةِ عندَ مَ في صباحِ أحدِ القيامةِ تدعونا الكنيسةُ للتَّأمُّ  
٨). ال يدْخلُ مرْقُسُ في تفاصيلَ كثيرةٍ بل يكتفي بإعالنِ القيامةِ "إنّه قامَ وهو ليسَ هنا"، لذا 
. هذا اخلوفُ  نَّ أمامَ هذا احلدَثِ العظيمِ ينتهي إجنيلُه مبرحلةٍ أولى بخبرِ خوفِ النِّساءِ وصمتِهِ
مَ سرِّ  ا، مذهوالً أمامَ حقيقةِ القيامةِ محاوالً فَهْ ، هو أيضً ينتقلُ إلى قارئِ االجنيلِ الّذي يقفُ

اهللاِ وقدرتِهِ.  

شرح اآليات
ْتِنيَ  أ لِيَ يُوبًا  طُ ة،  الُومَ وسَ وب،  قُ يَعْ أُمُّ   ُ رْميَ ومَ ْدَلِيَّة،  َ اجملْ  ُ رْميَ مَ تَرَتْ  اشْ بْت،  السَّ ى  ضَ ْقَ ان َّا  وملَ  .١

وع. دَ يَسُ سَ َ جَ يِّنبْ وَيُطَ
ليبِ (مر ١٥: ٤٠  ها الَّتي كانتْ عندَ أقدامِ الصَّ رْقُسُ هنا هي نفسُ ْنَها مَ تالنِّساءُ اللَّواتي يذكر
بعدَ  أنّه  ويذْكُرُ مرقسُ  نَهُ.  اجلليلِ وكنَّ يخدِمْ نَ يسوعَ في  تَبِعْ رْقُسِ  مَ بِ  سَ بِحَ نَّ  وهُ  ،(٤١ –
عُ يسوعُ (مر ١٥: ٤٧).  لبِ كانَتْ مرميُ اجملدليّةُ ومعها مرميُ أمُّ يعقوب تنظران أين سيوضَ الصّ

٤صفحة

نَ املوتِ  َّبُّ القائمُ مِ بِقُ الر ْكَرَهُ (مر ١٤: ٥٠؛ ١٤: ٦٦ – ٧٢ ). لذا يَسْ وهربوا وبطرسُ بالذَّاتِ أن
ا  َّبُّ دومً ، ليؤكّدَ أمانَتَه لكلمتِهِ وثباتِهِ فيها. فالر م بطرسَ هِ تالميذَه إلى اجلليلِ وعلى رأسِ
واملوتِ  اآلالمِ  مكانِ  إلى   ،(٣٢  :١٠ (مر  أورشليمَ  إلى  هم  بَقَ سَ لقد  تالميذَه،  بِقُ  يَسْ

 . عَ القائمِ من بني األمواتِ م إلى اجلليلِ مكانِ اللّقاءِ مَ هُ بِقَ يَسْ وسَ

يْئًا... دٍ شَ َحَ لْنَ أل نَّ لَمْ يَقُ وْفِهِ نْ خَ ول. وَمِ دَةِ والذُّهُ دَّةِ الرِّعْ نْ شِ ْنَ مِ رَب بْرِ وَهَ نَ القَ نَ مِ رَجْ ٨. فَخَ
لذا   ، ّوْفُ واخل والذُّهولُ  دَةُ  الرِّعْ هي  األولى  لِ  الفِعْ ردَّةَ  أنَّ  رْقُسُ  مَ يؤكِّدُ  القيامةِ  دَثِ  حَ أمامَ 
متَ عدمُ قدرةِ االنسانِ على  رُ هذا اخلوفَ وهذا الصَّ سِّ لْنَ شيئًا. ما يُفَ تَتِ النِّساءُ ولم يِقُ مَ صَ
أنْ يكونَ على مستوى احلدَثِ  الذَّاتيّةِ غيرُ قادرٍ على  استيعابِ سرِّ اهللاِ. فاإلنسانُ بقدرتِهِ 
لْنا قراءَةَ االجنيلِ سنرى  ه اخلالصيِّ. لذا إذا أكْمَ َّ تدبيرِ َّبُّ سر هُ الر مُ هِ ا ألنْ يُفْ اإللهيِّ، ويحتاجُ دومً
التَّالميذَ  رُ  وتُبَشِّ بُ  ستَذْهَ وهي  وحدَها  اجملدليَّةِ  ملرميَ  رُ  هَ يَظْ سَ َّبَّ  الر أنّ   (١٠  –٩) اآليتني  في 

بالقيامةِ. 

خالصة روحيّة
هِ في  عِ دَ أنْ كُنَّ حاضراتٍ عندَ وضْ تِ النِّساءُ يسوعَ على طريقِ اجللجلةِ وبَعْ بعدَ أنْ رافَقَ  
الّتي  البشريّةِ  عن  نّ صورةٌ  َّهُ إن  . اجلُثْمانَ  َ يِّنبْ ليُطَ دِ  األحَ في صباحِ  نَ  لِقْ يَنْطَ نَّ  هُ ها   ، بـْرِ القَ
جَ  رِ َنْ يُدحْ ها مبِ ها وقلقَ بـْرَ وتضعُ همَّ دَ القَ صِ َّةٌ تريدُ أنْ تقْ ، بشري َّهُ النِّهايةُ حتتَفِلُ باملوتِ وكأن
 ، الً إلى احلياةِ َّبَّ يفتَحُ بابَ القبـرِ ويجعلُ منه مدْخَ . لكنَّ الر لَ إلى املوتِ احلجرَ عن بابِه لتَدْخُ

 . هُ، هو احليُّ القائمُ من بنيِ األمواتِ إلى اللقاءِ معَ
 ، رِ قْ َرَضِ والفَ تَبِرُه كلَّ يومٍ في حياتِنا بسبَبِ امل اليومَ في زمنِ اخلوفِ والقلقِ واملوتِ الّذي نَخْ
؟" وإذا  جُ لنا احلجرَ عن بابِ القبـرِ نْ يُدحرِ نَّ "مَ لْنَ فيما بَيْنهُ بِهُ تلك النِّساءَ اللّواتي كُنَّ يَقُ نُشْ
 َ نَ لنا احلياةَ واالنتصار لِ نَّ. هو اهللاُ يالقينا في مسيرتِنا نحوَ املوتِ ليُعْ ئَهُ َّبِّ القائمِ يفاجِ بالر

لِنُ لهم حضورَ اهللاِ وانتصارَه.  وَ أُخوتِنا ونُعْ على املوتِ وليدعوَنا لالنْطالقِ نَحْ
رَحْ ولنتَهلَّلْ به ولْنُلْقِ عنّا  ٍ فلنَفْ نا في كلِّ حنيْ َّبُّ ليسَ هنا. إنّهُ حيٌّ بيننا ومعَ القبرُ فارغ والر
ا.  كلَّ خوفٍ وقلقٍ ألنَّ املسيحَ قامَ من بنيِ األمواتِ وغلَبَ املوتَ باملوتِ ووهبَ احلياةَ لنا جميعً

 . ! ونحنُ شهودٌ على ذلِكَ ا قامَ ! حقً املسيحُ قامَ

. اإللهيِّ الّذي يُدْهِشُ اإلنسانَ

لْنَ. ْذَهَ ان اء، فَ لَّةً بَيْضَ ا حُ حً تَوَشِّ ني، مُ نِ اليَمِ ا عَ الِسً ابًّا جَ ْنَ شَ رَأَي بْر، فَ لْنَ القَ ٥. ودَخَ
هِ وموتِهِ وقيامتِهِ (مر٨: ٣١؛ ٩: ٣١؛ ١٠:  ُ عنْ آالمِ نَهُ يعلِّمُ ويتنبأ عْ تِ النِّساءُ يسوعَ وسمِ دْ رافَقَ لقَ
دُ غارقاتٌ  نَّ بَعْ لْنَ إلى القبرِ وهُ ، لذا دخَ لْبُ واملوتُ طغى على كلِّ شيءٍ دَثَ الصَّ نْ حَ ٣٣ – ٣٤)، ولكِ
نَّ كُنَّ  َّهُ نَّ ألن مُ ذهولَهُ هَ نْ هنا نفْ ؛ مِ انَ يسوعَ ثْمَ دْنَ جِ رْنَ أنْ يَجِ نْطِقِ القبرِ واملوتِ ويَنْتَظِ في مَ

ةَ احلياةِ والقيامةِ.  ْنَ عالمَ نَّ يري رْنَ رؤيةَ املوتِ وإذا بِهِ ينتظِ
هُ هو الدَّاللةُ على احلضورِ  مُّ يَهُ ، ما  اليمنيِ" دونَ أنْ يحدِّدَ أليِّ أمرٍ رْقُسُ اجللوسَ "عنِ  يذكرُ مَ
دُ في (مز ١١٠: ١ وفي مر ١٤: ٦٢ و ١٦: ١٩)، وهو يدُلُّ على حضورِ  َّبِّ يَرِ اإللهيِّ، فاجللوسُ عن مينيِ الر
رْقُسَ في هذه اآليةِ وفي  َّتني في إجنيلِ مَ ا الَّلونُ األبيض الَّذي يُذكُرُ مر َةِ اإللهيّةِ. أمَّ دْر َّةِ والقُ ز العِ

ا على احلضورِ اإللهيِّ.  حدَثِ التَّجلِّي (مر ٩: ٣) فيدلُّ أيضً
نْدِ اهللاِ ألنَّ األدَبَ اليَهوديَّ، النَّاطِقَ  نْ عِ لٌ مِ رْسَ ابَ  هو مالكٌ مُ نْ هذه اآليةِ بأنّ هذا الشَّ نفهمُ مِ
" (راجع ٢ مك ٣:  َّبِّ نْدِ الر ا للدَّاللةِ على "مالكٍ منْ عِ ةِ اليونانيّةِ، استعملَ هذه العبارةَ دومً بالُّلغَ
لَهُ بعد حدَثِ التَّجلِّي (مر  مَ لْنَ" وكانَ قد استعْ ْذَهَ لَ "ان رْقُسُ فِعْ لُ مَ مِ تَعْ ٢٦، ٣٣). مرّةً أخرى يَسْ

ْذِهالِ اإلنسانِ أمامَ احلضورِ اإللهيِّ. ٩: ١٥)، وهو يَدُلُّ على ان

نَا.  وَ لَيْسَ هُ َّهُ قَام، وَهُ لُوب. إِن صْ يَّ الـمَ رِ وعَ النَّاصِ َ يَسُ لُنبْ َّ تَطْ ْنتُ نَّ: "ال تَنْذَهِلْنَ! أَن الَ لَهُ قَ ٦. فَ
وهُ فِيه. عُ كَانُ الَّذي وَضَ وَ الـمَ ا هُ وهَ

بِ  دِّدُ اآليةُ على لَقَ لِي اهللاِ: "ال تخافوا". تُشَ رْسَ : "ال تَنْذَهِلْنَ" يُذَكِّرُنا بجوابِ مُ ابِ جوابُ الشَّ
 . لِبَ ه الَّذي صُ "يسوع الناصريّ املصلوب"، للتَّأكيدِ على أنّ الّذي قامَ من بنيِ األمواتِ هو نفسُ
بنيِ  نَ  مِ القائمِ  ليؤكِّدَ على حقيقةِ  عَ فيه يسوعُ  وُضِ الّذي  ابَ على مكانِ  الشَّ يدُلُّ  لذلك 
 َ عَ يسوعُ حنيْ رُ أين وُضِ رْقُسُ (مر ١٥: ٤٦ – ٤٧) كانَتْ تَنْظُ ، فمرميُ اجملدليّةُ كما ذَكَرَ مَ األمواتِ
عَ  دْنَ أوالً وَضْ تِها مرميُ أمُّ يعقوب. وهذا تأكيدٌ على أنَّ النّساءَ شاهَ فْقَ َّامي وكانَتْ برِ نَهُ الر دفَ
هذا  لِنُ  . سيُعْ نَّ شائبَةٌ تعتري شهادَتَهُ ال  لذا   ، الفارِغَ بْرَ  القَ بْرِ وسيشاهِدْنَ  القَ في  يسوعَ 

 . تِ مْ َبَرُ الَّذي سيُذْهِلُ النِّساءَ إلى حدِّ الصَّ " وهذا هو اخل َّهُ قامَ َّبِّ : "إن ابُّ قيامةَ الر الشَّ

قَالَ  ا  كَمَ تَرَوْنَهُ،  نَاكَ  وهُ لِيل.  الـجَ إِلى  كُم  بِقُ يَسْ َّهُ  إِن رُس:  وَلِبُطْ يذِهِ  لِتَالمِ وَقُلْنَ   َ نبْ اذْهَ أَال   .٧
لَكُم".

ا  ه دومً ، فإعالنُ القيامةِ يَتْبَعُ ةً مَّ هَ ابُّ للنّسوةِ مَ ، يَعطي هذا الشَّ لَنَ بشرى القيامةَ بعدَ أنْ أعْ
وأولهم  هؤالءِ   . اجلليلِ إلى  التَّالميذَ  بِقُ  يَسْ يسوعَ  أنَّ  على  اآليةَ  تؤكِّدُ   . هادةِ للشَّ االنطالقُ 
ا تركوه  َّهم لنْ يتركوا يسوعَ بلْ سوفَ يبقون معه، لكنَّهم جميعً بطرسَ كانوا قد أكَّدوا أن

أولى  نَ  موتِهِ سيصبِحْ جانِبِه ساعةَ  إلى  وكنَّ  بشارتِهِ  في  نَ يسوعَ  قْ رافَ اللَّواتي  فالنِّساءُ 
اهداتِ على قيامتِهِ.  الشَّ

نَّ أنْ  ، ألنّه لم يكُنْ بإمكانِهِ يوبَ ْنَ الطُّ ي بتِ ليشترِ انتظرَتِ النِّساءُ الثَّالثُ حتَّى انقضاءِ السَّ
. إذًا نحنُ في  بتِ ألنّه ال يجوزُ لليهودِ أنْ يتنقلوا أو يعملوا في هذا اليومِ نَ بذلك يومَ السَّ مْ يقِ

 . لبِ واملوتِ اليومِ الثّالثِ بعدَ الصَّ
، عالمةً على  هِ في القبرِ عِ َّيتِ قبلَ وضْ نَ جثمانَ امليْتِ بالز كانَتْ العادةُ عندَ اليهودِ أنْ يدهَ
نَ يسوعَ  ا النِّساءُ أرادْنَ دهْ نُ امليْتِ بعدَ الدَّفْنِ لمْ يكُنْ أمرًا معموالً بِهِ، لذا رمبَّ ا دهْ ِهِ. أمَّ تكرمي

 . مْ بهذا التّكرميِ قبلَ دفْنِ يسوعَ فَ الرّامي لم يقُ هِ إعتقادًا منهنّ بأنَّ يوسُ بعدَ دفْنِ
يْبِ باملرأةِ الّتي أَتَتْ إلى يسوعَ في بيتِ سمعانِ األبرصِ (مر ١٤ : ٣ – ٩)  نُ بالطِّ يُذكّرُنا الدَّهْ
هِ،  نَتْ رجلَي يسوعَ كعالمةٍ سابقةٍ لدفنِ ، ودهَ ومعها قارورةُ طيبٍ من النّاردين الغالي الثَّمنِ
عالمةً  نَّ  مجيئُهُ سيصبحُ  ولكنْ  يسوعَ  جسدَ  ليدهنَّ  بْرِ  القَ إلى   َ ياتنيْ النِّساءُ  هنَّ  وها 

وشهادةً لقيامتِهِ. 

س. مْ لُوعِ الشَّ عَ طُ بْرِ مَ َ إِلى القَ دًّا، أَتَنيْ رًا جِ دِ بَاكِ َحَ ٢. وفي يَوْمِ األ
نُ بدايةً جديدةً. العبارتان "باكرًا جدًّا"   َّلِ منَ األسبوعِ وهو يعلِ نحنُ في يومِ األحدِ، اليومِ األو
لُّ  " تأكيدٌ على البدايةِ اجلديدةِ وتشديدٌ على نورِ القيامةِ الَّذي سيحِ مسِ و "مع طلوعِ الشَّ
رْقُسَ يخالُ للقارئِ بأنَّ  ابقِ أي الفصلِ ١٥ من إجنيلِ مَ . ففي الفصلِ السَّ مكانَ ظلمةِ القبرِ
َ لنا في بدايةِ الفصلِ ١٦ وحتديدًا في هذه  املوتَ أنهى كلَّ شيءٍ وقالَ كلمتَهُ األخيرةَ، ليتبنيَّ
تْ  وليسَ واحلياةِ  للقيامةِ  األخيرةَ  الكلمةَ  وأنَّ  جديدٍ  واعالنٍ  جديدةٍ  بدايةٍ  أمامَ  َّنا  بأن اآليةِ 

 . للموتِ

بْر؟".  نْ بَابِ القَ رَ عَ جَ جُ لَنَا الـحَ رِ نْ يُدَحْ نَّ: "مَ ا بَيْنَهُ لْنَ فِيمَ ٣. وكُنَّ يَقُ
دًّا. ج، وكَانَ كَبِيرًا جِ رِ رَ قَدْ دُحْ جَ دْنَ الـحَ اهَ نَ فشَ رَّسْ ٤. وتَفَ

، إنّهُ احلجرُ املوضوعُ عندَ  رْقُسُ بأنَّ النَّسوةَ الثَّالثَ أمامَ معضلةٍ كبيرةٍ وعائقٍ كبيرٍ ُ لنا مَ يصوِّر
دَثِ  نَ عنْدَ حَ َّفْ نَّ توق َّهَ بْرِ ويؤكِّدُ لنا بأنَّ "احلجرَ كبيرٌ جدًّا. يدلُّ سؤالُ النِّسوةِ على أن بابِ القَ
ِهِ.  يَةَ تكرمي ثْمانِ يسوعَ بُغْ نَ الوصولَ إلى جُ جُ احلجرَ ليستَطِعْ نْ يدحرِ نَّ في مَ هُ مَّ ، وأنّ هَ املوتِ

نَ بخبرِ القيامةِ.  نَّ يَنْدَهِشْ َيْتِ وإذا بهِ دْنَ القبرَ للقاءِ املوتِ وتكرميِ امل إذًا النِّساءُ قصَ
رَفُ  يُعْ ، وهذا األسلوبُ في األناجيلِ  دُ هذا الفعلُ في صيغةِ اجملهولِ رُ": يرِ جَ احلَجَ رِ لقد "دُحْ
جَ احلجرَ  رِ الًّ بشرّيًّا ليُدَحْ . انتظرَتِ النِّساءُ تدخُ "باجملهولِ اإللهيِّ" ويدلُّ على أنَّ اهللاَ هو الفاعلُ
دُ في  لِ اإللهيِّ، وما يؤكّدُ على هذا االندهاشِ فعلُ "تفرّسن" الَّذي يرِ نَّ ينذَهِلْنَ بالتَّدخُّ فإذا بِهِ
لِ  فاءاتِ (مر ٨: ٢؛ ١٠: ٥١ – ٥٢) ويدُلُّ على التَّدَخُّ رْقُسَ أكثرَ من مرّةٍ وحتديدًا في الشِّ إجنيلِ مَ


