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األحد الثالث من زمن الصوم العنوان األحد

١صفحة

شفاء النازفة
(لوقا ٨: ٤٠-٥٦)

رُونَهُ. م كَانُوا يَنْتَظِ هُ ميعَ م جَ َّهُ َن ع، أل مْ بَلَهُ الـجَ تَقْ وع، اسْ ادَ يَسُ َّا عَ ٤٠. وَملَ
ذَ  وَأَخَ وع،  يَسُ ي  قَدَمَ لَى  عَ َى  ْمتَ فار اءَ  ع، جَ مَ جْ الـمَ َئِيسَ  ر يَائِيرُس، وكَانَ  هُ  مُ لٍ اسْ بِرَجُ وَإِذَا   .٤١

لَ بَيْتَهُ، لُ إِلَيْهِ أَنْ يَدْخُ يَتَوَسَّ
وَ  ا هُ وْت. وفِيمَ لَى الـمَ رَفَتْ عَ نَة، قَدْ أَشْ رَةَ سَ شْ ْنَتَي عَ وُ اث رُها نُحْ مْ يدَة، عُ ْنَةً وَحِ َنَّ لَهُ اب ٤٢. أل

ونَهُ. مُ ْحَ وعُ يَز مُ ذَاهِب، كانَ الـجُ
ا. فِيَهَ دٌ أَنْ يَشْ ْ أَحَ دِر نَة، وَلَمْ يَقْ رَةَ سَ شْ ْنَتَي عَ نْذُ اث ْفِ دَمٍ مُ ابَةٌ بِنَز صَ رَأَةٌ مُ ٤٣. وَكانَتِ امْ

ا. هَ ْفُ دَمِ َةً وَقَفَ نَز رَفَ رِدَائِهِ، وَفَجأ تْ طَ َسَ وع، وَملَ َاءِ يَسُ نْ وَر ٤٤. دَنَتْ مِ
إِنَّ  لِّم،  عَ مُ "يا  هُ:  عَ مَ نْ  وَمَ رُسُ  بُطْ الَ  قَ فَ يع.  مِ الـجَ ْكَرَ  وَأَن نِي؟".  َسَ ملَ نْ  "مَ وع:  يَسُ الَ  قَ فَ  .٤٥

."! ونَكَ ايِقُ ونَكَ وَيُضَ مُ ْحَ وعَ يَز مُ الـجُ
نِّي!". تْ مِ رَجَ رَفْتُ أَنَّ قُوَّةً قَدْ خَ إنِّي عَ ي! فَ نِ َسَ دًا قَدْ ملَ وع: "إِنَّ واحِ الَ يَسُ قَ ٤٦. فَ

امَ  لَنَتْ أَمَ يه، وَأَعْ لَى قَدَمَ َتْ عَ ْمتَ دَةً وار ْتَعِ ر دَنَتْ مُ لَيه، فَ فَ عَ رَها لَمْ يَخْ ْأَةُ أَنَّ أَمْ ر َأَتِ الـمَ ٤٧. وَر
ال. فِيَتْ لِلْحَ تْهُ، وَكَيْفَ شُ َسَ اذَا ملَ بِ كُلِّهِ ملِ عْ الشَّ

الم!". بِي بِسَ ! إِذْهَ كِ لَّصَ َانُكِ خَ ْنَتِي، إِميْ وع: "يا اب ا يَسُ الَ لَهَ قَ ٤٨. فَ
جِ  ْعِ تُز فَال   ! ْنَتُكَ اب اتَتِ  "مَ ول:  يَقُ عِ  مَ جْ الـمَ َئِيسِ  ر دَارِ  نْ  مِ دٌ  وَاحِ لَ  وَصَ يَتَكَلَّم،  وَ  هُ ا  وَفيمَ  .٤٩

لِّم!". عَ الـمُ
."! ْنَتُكَ يا اب تَحْ نَ فَ ! يَكْفي أَنْ تُؤْمِ فْ ابَهُ: "ال تَخَ َجَ أ عَ يَسوعُ فَ مِ ٥٠. وَسَ

بِيَّةِ  وبَ وَأَبي الصَّ قُ نَّا وَيَعْ رُسَ وَيُوحَ وَى بُطْ هُ سِ عَ لُ مَ دًا يَدْخُ لَ إِلى البَيْت، لَمْ يَدَعْ أَحَ َّا وَصَ ٥١. وَملَ
ا. هَ وأُمِّ

ا  نَّهَ . لـكِ ُتْ ا لَمْ متَ َّهَ ال: "ال تَبْكُوا! إِن قَ م. فَ دُورَهُ ونَ صُ رَعُ لَيْها وَيَقْ يعُ يَبْكُونَ عَ مِ ٥٢. وكَانَ الـجَ
ة!". نَائِمَ

. اتَتْ َّها مَ َن م بِأ هِ لْمِ نْهُ لِعِ كُونَ مِ حَ ذُوا يَضْ َخَ أ ٥٣. فَ
ي!". بِيَّة، قُومِ ا الصَّ َّتُهَ َي كَ بِيَدِها وَنَادَى قاَئِالً: "أ سَ َمْ أ وَ فَ ا هُ ٥٤. أَمَّ
ا. وهَ مُ عِ َنْ يُطْ رَ بِأ . ثُمَّ أَمَ تْ ضَ َةً نَهَ أ ا، وَفَجْ ا إِلَيْهَ هَ ادَتْ رُوحُ عَ ٥٥. فَ

دَث. َا حَ دًا مبِ بِرَا أَحَ َّ يُخْ وعُ أَال ا يَسُ مَ اهُ َبَوَاها، وَأَوْصَ دَهِشَ أ ٥٦. فَ

أسرارَ  يُعلنوا  أن  ألنّه عليهم  ذلك  دوا على صنيعه.  الّذين شهِ الثَّالثِة  لِ  الرُّسُ نَ  مِ يطلبَه 
ملكوتِ اهللاِ، وقيامةِ املوتى جزءًا أساسيًّا من هذه األسرارِ، وقيامةُ ابنةِ يائيرس هي صورةٌ 

بقةٌ عن موتِ يسوعَ وقيامتِهِ. سْ مُ

خالصة روحيّة
بيعةَ  الطَّ هدّأ  ا.  ضعيفً ها  أمامَ اإلنسانُ  بدا  الّتي  وى  القِ جتاهَ  قدرتَه  يسوعُ  رَ  هَ أظْ  
، تغلَّبَ على قدرةِ املوتِ واملرضِ الذي ال شفاءَ منه. جاءَتْ  يطانِ مَ قدرةَ الشّ ، حطَّ ةَ الهائجَ
ال   . اجلليلِ ذروة عملِه في  لَتْ يسوعَ في  لوقا، فجعَ إلينا  نقلَنا  التي  الثَّالثُ  املعجزاتُ  هذه 
نوا. لقد انتزعَ يسوعُ من البَشرِ كلَّ خوفٍ  شيءَ يُخيفُ البشرُ بعدَ اليومَ إن هم قبلوا أن يؤمِ
نُ به يفرَحُ بقدرتِه اخلالصيّةِ. لقد بدأَتْ  . فالّذي يؤمِ وى املعاديةِ. وجاءَ اخلالصُ بيسوعَ من القِ

. َّجاءِ نْذُ اآلنَ بالر رُها مُ قُ ونحنُ ننتظِ نَةِ تتحقّ بركاتُ نهايةِ األزمِ

. فهو مستعدٌّ ألنْ يُحيي الَّصبِيَّةَ إن  ال يستطيعُ حتّى املوتُ أنْ يكونَ حاجزًا في وجهِ يسوعَ
 . ". اإلميانُ هو شرطُ اخلالصِ واالنتصارِ على املوتِ نَ والدُها. "يكفي أنْ تؤمنَ فتحيا ابنتُكَ آمَ
" (أع ١٦: ٣١). انِ "آمنْ بالرّبِّ يسوعَ تخلُصْ أنتَ وأهلُ بيتِكَ جَّ ه قالَه بولسُ للسَّ الكالمُ نفسُ
، بالتَّالي ال حاجةَ ألنْ يُزعجَ  ً أتى إلى يائيرس يُخبِرُه أنَّ ابنتَه ماتَتْ يُخبِرُنا اإلجنيليُّ، أنّ رسوال
تَ  مْ ّ أنّ صَ لَهُ. إال لَ املوتُ فِعْ عَ َةِ يسوعَ بعدَ أنْ فَ مياِن الّتي شكَّكَتْ بقدر . هي حالةُ الإلَّ املعلِّمَ
 ! ي اخلوفِ "ال نخفْ ه على تخطّ عَ جِّ الوالدِ، يُثبِتُ أنّه لم يزَلْ مؤمنًا. فكانَ كالمُ يسوعَ ليشَ

." يكفي أنْ تؤمنَ فتحيا ابنتُكَ

بِيَّةِ  وبَ وَأَبي الصَّ قُ نَّا وَيَعْ رُسَ وَيُوحَ وَى بُطْ هُ سِ عَ لُ مَ دًا يَدْخُ لَ إِلى البَيْت، لَمْ يَدَعْ أَحَ َّا وَصَ ٥١. وَملَ
ا. هَ وأُمِّ

ا  نَّهَ . لـكِ ُتْ ا لَمْ متَ َّهَ ال: "ال تَبْكُوا! إِن قَ م. فَ دُورَهُ ونَ صُ رَعُ لَيْها وَيَقْ يعُ يَبْكُونَ عَ مِ ٥٢. وكَانَ الـجَ
ة"! نَائِمَ

. اتَتْ َّها مَ َن م بِأ هِ لْمِ نْهُ لِعِ كُونَ مِ حَ ذُوا يَضْ َخَ أ ٥٣. فَ
لم يكتفوا هؤالءِ الالّمؤمنني بقلَّةِ إميانِهم، بل أرادوا من يائيرس أن يشارِكَهم عدمَ إميانِهم. هم 
ابنتِه  في  اهللاِ  قدرةَ  يروا  أنْ  رفَضوا   ." نائمةٌ "إنّها  قالَ   َ حِنيْ يسوعَ  بكالمِ  استهزؤوا  بكّاؤون 
بيّةِ.  ، ولم يبقَ معه إالّ بطرسُ وبعقوبُ ويوحنّا ووالدا الصّ هم يسوعُ ه. أخرجْ فضحكوا من كالمِ
. ثمّ يعقوبُ ويوحنّا.  : بطرس بصفتِه الرَّسولُ األوّلُ يريدُ أن يُحييَها بشهادةِ قلّةٍ، رسلُه الثّالثةُ
. ها هم اآلن  هُ في بستانِ الزّيتونِ هم سيشهدون جتلِّيَه على اجلبلِ (لو ٩: ٢٨) ونزاعَ هم أَنفسُ
رَ  هِ يُظْ أن  دْ يسوعُ  يُرِ لم  بالقيامةِ.  استباقٌ النتصارِهِ  ، وهي  املوتِ قدرتِهِ على  يشهدون على 
عبِ كلِّه  رْ للشَّ هَ ا كما لم يَظْ ، بل أمامَ شهودٍ اختارَهم، متامً سلطانَه على املوتِ أمامَ اجلميعِ

" (أع ١٠: ٤١). نْ قَبْلُ ، بل "لشهودٍ اختارَهم اهللاُ مِ بعد قيامتِهِ من املوتِ

ي"! بِيَّة، قُومِ ا الصَّ َّتُهَ َي كَ بِيَدِها وَنَادَى قاَئِالً: "أ سَ َمْ أ وَ فَ ا هُ ٥٤. أَمَّ
ا. وهَ مُ عِ َنْ يُطْ رَ بِأ . ثُمَّ أَمَ تْ ضَ َةً نَهَ أ ا، وَفَجْ ا إِلَيْهَ هَ ادَتْ رُوحُ عَ ٥٥. فَ
دَث. َا حَ دًا  مبِ بِرَا  أَحَ َّ  يُخْ وعُ أَال ا يَسُ مَ اهُ َبَوَاها، وَأَوْصَ دَهِشَ أ ٥٦. فَ

 :ً ، أوّال َ اإلجنيليُّ لوقا ذلك، بعباراتٍ ثالثٍ لَها يسوعُ وأعادَ إليها احلياةَ بقوّةِ كلمتِه. وقد بنيّ عَ    فَ
: "في  لُ الرُّوحُ عن اجلسدِ. ويسوعُ صلّى قبلَ موتِه وقالَ ها إليها". في املوتِ تنفصِ "عادَتْ روحُ
". عادَتْ قوّةُ احلياةِ ومألتْ أعضاءَ  تْ يديك أستودعُ روحي" (لو ٢٣: ٤٦). ثانيًا: "وفجأةً نهضَ
. هذا ما  ها. ثالثًا: "أمر بأن يُطعموها" فإنْ أكّلَتْ اقتنعَ اجلميعُ أنّها عادَتْ إلى احلياةِ جسمِ

بَ بحضورِ تالميذِه. ، أكلَ وشرِ ه، قامَ سيحدُثُ ليسوعَ في قيامتِه: عادَتْ إليه روحُ
بيّةِ، دونَ أن  ". هذا ما طلبَهُ يسوعُ من والِدَي الصّ ّ يُخبرا أحدًا مبا حدَثَ "أوصاهما يسوعُ أال

ّ أنّ املرأةَ ال تستطيعُ أنْ تفعلَ ما فعلَه يائيرس، هي ال  ّ أملٌ واحدٌ، شأنُها شأنَ يائيرس. إال إال
َّرَتْ  . فقر ها. لكنْ ال بدَّ من االقترابِ من يسوعَ ًا عن وجعِ بَ منه وتخبرَه جهار نُها أنْ تقترِ ميكِ
؟  تْ طرَفَ ثوبِه. لكن ملاذا حتديدًا طرفَ الثَّوبِ َسَ أن تدنوَ من ورائِه خفيةً دون أن يراها أحدٌ ومل
ريعةَ أمرَتْ بني إسرائيل أن يضعوا في طرَفِ ثيابِهم، أهدابًا ليتذكّروا وصايا اهللاِ (عد  ألنّ الشّ
تْهُ  ملسَ  . يسوعَ من  كلمةٍ  حتّى  بدونِ  فيَت  فشُ  ، األهدابَ سَ  تّلْمِ أنْ  حاوَلَتْ   .(٣٨-٤٠  :١٥

. تَطِعْ أنْ حتصلَ عليه من األطبّاءِ فحصلَتْ في حلظةٍ على ما لم تَسْ
 ، ريعةَ . حتدَّتِ الشّ تْ طرفَ ردائِه بالرُّغمِ من زحمةِ اجلموعِ سَ لَمَ ، جترّأتْ فَ هي امرأةٌ شجاعةٌ
من  داخليٍّ  خالصٍ  أمام  بالتّالي  نحن  عنها.  لَتْ  فُصِ التي  اجلماعةِ  إلى  وعادَتْ  فيَتْ  فشُ
نا فقط أمامَ شفاءٍ خارجيٍّ. وكأنَّ لوقا أرادَ أنْ يقولَ لكلِّ الَّذين هم  النّجاسةِ واخلطيئةِ، ولسْ

. تاحٌ لكلِّ الّذين يأتون إليه بإميانٍ ، خالصُ الربِّ مُ "في اخلارج" كالوثنيّني على سبيل املثالِ

إِنَّ  لِّم،  عَ مُ "يا  هُ:  عَ مَ نْ  وَمَ رُسُ  بُطْ الَ  قَ فَ يع.  مِ الـجَ ْكَرَ  وَأَن نِي؟".  َسَ ملَ نْ  "مَ وع:  يَسُ الَ  قَ فَ  .٤٥
ونَك"! ايِقُ ونَكَ وَيُضَ مُ ْحَ وعَ يَز مُ الـجُ

نِّي!". تْ مِ رَجَ رَفْتُ أَنَّ قُوَّةً قَدْ خَ إنِّي عَ ي! فَ نِ َسَ دًا قَدْ ملَ وع: "إِنَّ واحِ الَ يَسُ قَ ٤٦. فَ
امَ  لَنَتْ أَمَ يه، وَأَعْ لَى قَدَمَ َتْ عَ ْمتَ دَةً وار ْتَعِ ر دَنَتْ مُ لَيه، فَ فَ عَ رَها لَمْ يَخْ ْأَةُ أَنَّ أَمْ ر َأَتِ الـمَ ٤٧. وَر

ال. فِيَتْ لِلْحَ تْهُ، وَكَيْفَ شُ َسَ اذَا ملَ بِ كُلِّهِ ملِ عْ الشَّ
الم!". بِي بِسَ ! إِذْهَ كِ لَّصَ َانُكِ خَ ْنَتِي، إِميْ وع: "يا اب ا يَسُ الَ لَهَ قَ ٤٨. فَ

ني" (حرفيًّا من  َسَ نْ مل . قال: "مَ لنِ ّ أنَّ يسوعَ جاءَ به إلى العَ لَتَها سرًّا، إال حاولَتْ املرأةُ أنْ تفعلَ فِعْ
تْ منه. ليسَ فعلُ الّلمسِ من اجترحَ املعجزةَ إذًا، بل  أمسكني). عرفَ يسوع ألنّ قوّةً قد خرجَ
يّدُ  . إنّه السَّ . قوّتُه هدّأتْ العاصفةَ (لو ٨: ٢٢-٢٥)، وها هي القوّةُ ذاتُها تأمرُ نزفَ الدّمِ قوّةُ يسوعَ

ا. ه أيضً َرَضَ فيطيعُ رُ امل ه، ويأمُ بكلِّ ما للكلمةِ من معنًى: يأمرُ الطبّيعةَ فتطيعُ
لَ معها  صَ ًا أنّ ما حَ ، وأعلنَتْ جهار َتْ على قدمي يسوعَ ، فارمتَ فَ رَها قد كُشِ عرفَتِ املرأةُ أنّ أمْ
، صارَتْ بفعلِ صنيعِ اهللاِ  نَ النّاسِ ومعزولةً تْ حياتَها خائفةً مِ هو منْ عملِ اهللاِ. هي الّتي عاشَ

. معها، شاهدةً شجاعةً تنادي وتُخبرُ بعظائمِ اهللاِ أمامَ اجلميعِ
َّس منها.  ". باإلميانِ عادَتْ املرأةُ احملرومةُ إلى اجلماعةِ الّتي كانتْ تخافُ من أن تتدن "إميانك خلّصكِ
 . رَةَ سنةً تَها الَتي كانَتْ تبحثُ عنها طوالَ اثنتي عشْ باإلميانِ استردَّتْ سالَمها املفقودَ وصحَّ

ها الدّاخلي الّذي بحثَتْ عنه طويالً.  وما شفاؤها إالّ صورةً خارجيّةً عن سالمِ

جِ  ْعِ تُز فَال   ! ْنَتُكَ اب اتَتِ  "مَ ول:  يَقُ عِ  مَ جْ الـمَ َئِيسِ  ر دَارِ  نْ  مِ دٌ  وَاحِ لَ  وَصَ يَتَكَلَّم،  وَ  هُ ا  وَفيمَ  .٤٩
لِّم"! عَ الـمُ

" ْنَتُكَ يا اب تَحْ نَ فَ ! يَكْفي أَنْ تُؤْمِ فْ ابَهُ: "ال تَخَ َجَ أ عَ يَسوعُ فَ مِ ٥٠. وَسَ

مقدّمة 
يُخبرُنا لوقا اإلجنيليُّ عن حدثِ شفاءِ  ، وفيه  الكبيرِ ومِ  الثّالثُ من زمنِ الصّ هو األحدُ   
ه بني حدثني: طلبُ يائيرس من يسوع أن يشفيَ له ابنتَه املريضةَ من جهةٍ،  النّازِفةِ، الّذي يضعُ
: الرّقمُ ١٢  وإحياءِ االبنةِ التّي كانتْ قد ماتَتْ من جهةٍ أخرى. وجندُ في احلدثني، قواسمَ مشتركةً
. ثمّ إنّ  رَةَ سنةً ّا ماتَتْ هو اثنتا عشْ ، وعمرُ االبنةِ مل رَةَ سنةً . فالنّازفةُ مريضةٌ منذ اثنتي عشْ أوّالً
، ويسوعُ أمسكَ يدَ  فيَتْ رَفَ ثوبِه فشُ تْ طَ َسَ . النَّازفةُ مل ّا من خاللِ االتّصالِ بيسوعَ الشفاءَين مت

ا "خالص" و"إميان". ا املوضوعان الرئيسيّان مشتركان أيضً بيّةَ فأحياها. أمّ الصَّ

رُونَهُ. م كَانُوا يَنْتَظِ هُ ميعَ م جَ َّهُ َن ع، أل مْ بَلَهُ الـجَ تَقْ وع، اسْ ادَ يَسُ َّا عَ ٤٠. وَملَ
ذَ  وَأَخَ وع،  يَسُ ي  قَدَمَ لَى  عَ َى  ْمتَ فار اءَ  ع، جَ مَ جْ الـمَ َئِيسَ  ر يَائِيرُس، وكَانَ  هُ  مُ لٍ اسْ بِرَجُ وَإِذَا   .٤١

لَ بَيْتَهُ، لُ إِلَيْهِ أَنْ يَدْخُ يَتَوَسَّ
وَ  ا هُ وْت. وفِيمَ لَى الـمَ رَفَتْ عَ نَة، قَدْ أَشْ رَةَ سَ شْ ْنَتَي عَ وُ اث رُها نُحْ مْ يدَة، عُ ْنَةً وَحِ َنَّ لَهُ اب ٤٢. أل

ونَهُ. مُ ْحَ وعُ يَز مُ ذَاهِب، كانَ الـجُ
شيءَ  فال  الوثنيّون،  ا  أمّ  . اخلالصِ لقبولِ  َّبُّ  الر م  هيّأهُ وقد   ، املسيحَ إسرائيلَ  شعبُ  إنتظرَ 
ينتظرونه. يخبرُنا اإلجنيليُّ كيفَ رفضَ الوثنيّون يسوعَ وطلبوا إليه أن "يبتعد عنهم" (٨: 
ألنّهم   ، اجلمعُ استقبلَه   ، يسوعُ عاد  ّا  "ومل شعبِه  طِ  وسَ في  به  بًا  مرحَّ جندُه   ، باملقابلِ  ،(٣٧

هم كانوا ينتظرونه" (آ٤٠). جميعُ
بيّةِ، ال قوّةَ  ، وأمامَ سلطانِ املوتِ الّذي انقضّ على ابنتِه الصَّ ا يائيرس، املسؤولُ عنِ اجملمعِ أمّ
 " لُ ، وأخذ يتوسّ ي يسوعَ هِ: "ارمتى على قدمَ ا جليًّا في ألفاظِ ًا عميقً ُ إليها. فنراه يتألّمُ أمل يلجأ
جاهزةٌ  إذًا  هي  (آ٤٢)،  سنة"  عشرة  اثنتي  نحو  "عمرها  (آ٤٢)،  وحيدةٌ"  ابنةٌ  "له  (آ٤١)، 
أمامَ  تقفُ عاجزةً  قوّةٍ بشريّةٍ  ها. كلُّ  بل صرَعَ ال   ، املوتَ هُ  تُواجِ أنّها  إالّ   ، فالزّواجِ للخطوبةِ 
، وأخبرَه  لَ إليه بقلبٍ متواضعٍ منسحقٍ . توسّ ّ أملٌ واحدٌ هو: يسوعُ ، ولم يبقَ للوالدِ إال املوتِ
 ، ا يسوعُ رَ ويطلبَ منه شيئًا كما في متّى (٩: ١٨ ومرقس ٥: ٢٣). أمّ ِهِ دونَ أن يتجاسَ بسببِ أمل
دَتْ  قَ قَ على األمِّ التي فَ فال يحتاجُ إلى أكثرِ من ذلك. ما إنْ رأى ابنَ أرملةِ نائني حتّى أشفَ

دَ وحيدتَه. وحيدَها (لو ٧: ١٢-١٣). وها هو يُشفقُ على األبِ الذي فقَ

ا. فِيَهَ دٌ أَنْ يَشْ ْ أَحَ دِر نَة، وَلَمْ يَقْ رَةَ سَ شْ ْنَتَي عَ نْذُ اث ْفِ دَمٍ مُ ابَةٌ بِنَز صَ رَأَةٌ مُ ٤٣. وَكانَتِ امْ
ا. هَ ْفُ دَمِ َةً وَقَفَ نَز رَفَ رِدَائِهِ، وَفَجأ تْ طَ َسَ وع، وَملَ َاءِ يَسُ نْ وَر ٤٤. دَنَتْ مِ

ريعةِ  بِ الشّ . أمامَ امرأةٍ مفصولةٍ عن اجلماعةِ ألنّها مدنّسةٌ بحسَ نحنُ أمامَ إنسانٍ متألّمٍ
ْلِكُه على  تْ كلّ ما متَ . أنفقَ رَةَ سنةً اليهوديّةِ (ال ١٥: ٢٥). هي مريضةٌ تنزفُ منذ اثنتي عشْ
. لم يعدْ لديها  . من هنا نفهمُ إميانَها الكبيرَ بقدرةِ يسوعَ فاءِ األطبّاءِ ولم حتصلْ على الشّ

الخوري أنطوان القزي



شفاء النازفة
(لوقا ٨: ٤٠-٥٦)

رُونَهُ. م كَانُوا يَنْتَظِ هُ ميعَ م جَ َّهُ َن ع، أل مْ بَلَهُ الـجَ تَقْ وع، اسْ ادَ يَسُ َّا عَ ٤٠. وَملَ
ذَ  وَأَخَ وع،  يَسُ ي  قَدَمَ لَى  عَ َى  ْمتَ فار اءَ  ع، جَ مَ جْ الـمَ َئِيسَ  ر يَائِيرُس، وكَانَ  هُ  مُ لٍ اسْ بِرَجُ وَإِذَا   .٤١

لَ بَيْتَهُ، لُ إِلَيْهِ أَنْ يَدْخُ يَتَوَسَّ
وَ  ا هُ وْت. وفِيمَ لَى الـمَ رَفَتْ عَ نَة، قَدْ أَشْ رَةَ سَ شْ ْنَتَي عَ وُ اث رُها نُحْ مْ يدَة، عُ ْنَةً وَحِ َنَّ لَهُ اب ٤٢. أل

ونَهُ. مُ ْحَ وعُ يَز مُ ذَاهِب، كانَ الـجُ
ا. فِيَهَ دٌ أَنْ يَشْ ْ أَحَ دِر نَة، وَلَمْ يَقْ رَةَ سَ شْ ْنَتَي عَ نْذُ اث ْفِ دَمٍ مُ ابَةٌ بِنَز صَ رَأَةٌ مُ ٤٣. وَكانَتِ امْ

ا. هَ ْفُ دَمِ َةً وَقَفَ نَز رَفَ رِدَائِهِ، وَفَجأ تْ طَ َسَ وع، وَملَ َاءِ يَسُ نْ وَر ٤٤. دَنَتْ مِ
إِنَّ  لِّم،  عَ مُ "يا  هُ:  عَ مَ نْ  وَمَ رُسُ  بُطْ الَ  قَ فَ يع.  مِ الـجَ ْكَرَ  وَأَن نِي؟".  َسَ ملَ نْ  "مَ وع:  يَسُ الَ  قَ فَ  .٤٥

."! ونَكَ ايِقُ ونَكَ وَيُضَ مُ ْحَ وعَ يَز مُ الـجُ
نِّي!". تْ مِ رَجَ رَفْتُ أَنَّ قُوَّةً قَدْ خَ إنِّي عَ ي! فَ نِ َسَ دًا قَدْ ملَ وع: "إِنَّ واحِ الَ يَسُ قَ ٤٦. فَ

امَ  لَنَتْ أَمَ يه، وَأَعْ لَى قَدَمَ َتْ عَ ْمتَ دَةً وار ْتَعِ ر دَنَتْ مُ لَيه، فَ فَ عَ رَها لَمْ يَخْ ْأَةُ أَنَّ أَمْ ر َأَتِ الـمَ ٤٧. وَر
ال. فِيَتْ لِلْحَ تْهُ، وَكَيْفَ شُ َسَ اذَا ملَ بِ كُلِّهِ ملِ عْ الشَّ

الم!". بِي بِسَ ! إِذْهَ كِ لَّصَ َانُكِ خَ ْنَتِي، إِميْ وع: "يا اب ا يَسُ الَ لَهَ قَ ٤٨. فَ
جِ  ْعِ تُز فَال   ! ْنَتُكَ اب اتَتِ  "مَ ول:  يَقُ عِ  مَ جْ الـمَ َئِيسِ  ر دَارِ  نْ  مِ دٌ  وَاحِ لَ  وَصَ يَتَكَلَّم،  وَ  هُ ا  وَفيمَ  .٤٩

لِّم!". عَ الـمُ
."! ْنَتُكَ يا اب تَحْ نَ فَ ! يَكْفي أَنْ تُؤْمِ فْ ابَهُ: "ال تَخَ َجَ أ عَ يَسوعُ فَ مِ ٥٠. وَسَ

بِيَّةِ  وبَ وَأَبي الصَّ قُ نَّا وَيَعْ رُسَ وَيُوحَ وَى بُطْ هُ سِ عَ لُ مَ دًا يَدْخُ لَ إِلى البَيْت، لَمْ يَدَعْ أَحَ َّا وَصَ ٥١. وَملَ
ا. هَ وأُمِّ

ا  نَّهَ . لـكِ ُتْ ا لَمْ متَ َّهَ ال: "ال تَبْكُوا! إِن قَ م. فَ دُورَهُ ونَ صُ رَعُ لَيْها وَيَقْ يعُ يَبْكُونَ عَ مِ ٥٢. وكَانَ الـجَ
ة!". نَائِمَ

. اتَتْ َّها مَ َن م بِأ هِ لْمِ نْهُ لِعِ كُونَ مِ حَ ذُوا يَضْ َخَ أ ٥٣. فَ
ي!". بِيَّة، قُومِ ا الصَّ َّتُهَ َي كَ بِيَدِها وَنَادَى قاَئِالً: "أ سَ َمْ أ وَ فَ ا هُ ٥٤. أَمَّ
ا. وهَ مُ عِ َنْ يُطْ رَ بِأ . ثُمَّ أَمَ تْ ضَ َةً نَهَ أ ا، وَفَجْ ا إِلَيْهَ هَ ادَتْ رُوحُ عَ ٥٥. فَ

دَث. َا حَ دًا مبِ بِرَا أَحَ َّ يُخْ وعُ أَال ا يَسُ مَ اهُ َبَوَاها، وَأَوْصَ دَهِشَ أ ٥٦. فَ

أسرارَ  يُعلنوا  أن  ألنّه عليهم  ذلك  دوا على صنيعه.  الّذين شهِ الثَّالثِة  لِ  الرُّسُ نَ  مِ يطلبَه 
ملكوتِ اهللاِ، وقيامةِ املوتى جزءًا أساسيًّا من هذه األسرارِ، وقيامةُ ابنةِ يائيرس هي صورةٌ 

بقةٌ عن موتِ يسوعَ وقيامتِهِ. سْ مُ

خالصة روحيّة
بيعةَ  الطَّ هدّأ  ا.  ضعيفً ها  أمامَ اإلنسانُ  بدا  الّتي  وى  القِ جتاهَ  قدرتَه  يسوعُ  رَ  هَ أظْ  
، تغلَّبَ على قدرةِ املوتِ واملرضِ الذي ال شفاءَ منه. جاءَتْ  يطانِ مَ قدرةَ الشّ ، حطَّ ةَ الهائجَ
ال   . اجلليلِ ذروة عملِه في  لَتْ يسوعَ في  لوقا، فجعَ إلينا  نقلَنا  التي  الثَّالثُ  املعجزاتُ  هذه 
نوا. لقد انتزعَ يسوعُ من البَشرِ كلَّ خوفٍ  شيءَ يُخيفُ البشرُ بعدَ اليومَ إن هم قبلوا أن يؤمِ
نُ به يفرَحُ بقدرتِه اخلالصيّةِ. لقد بدأَتْ  . فالّذي يؤمِ وى املعاديةِ. وجاءَ اخلالصُ بيسوعَ من القِ

. َّجاءِ نْذُ اآلنَ بالر رُها مُ قُ ونحنُ ننتظِ نَةِ تتحقّ بركاتُ نهايةِ األزمِ

. فهو مستعدٌّ ألنْ يُحيي الَّصبِيَّةَ إن  ال يستطيعُ حتّى املوتُ أنْ يكونَ حاجزًا في وجهِ يسوعَ
 . ". اإلميانُ هو شرطُ اخلالصِ واالنتصارِ على املوتِ نَ والدُها. "يكفي أنْ تؤمنَ فتحيا ابنتُكَ آمَ
" (أع ١٦: ٣١). انِ "آمنْ بالرّبِّ يسوعَ تخلُصْ أنتَ وأهلُ بيتِكَ جَّ ه قالَه بولسُ للسَّ الكالمُ نفسُ
، بالتَّالي ال حاجةَ ألنْ يُزعجَ  ً أتى إلى يائيرس يُخبِرُه أنَّ ابنتَه ماتَتْ يُخبِرُنا اإلجنيليُّ، أنّ رسوال
تَ  مْ ّ أنّ صَ لَهُ. إال لَ املوتُ فِعْ عَ َةِ يسوعَ بعدَ أنْ فَ مياِن الّتي شكَّكَتْ بقدر . هي حالةُ الإلَّ املعلِّمَ
 ! ي اخلوفِ "ال نخفْ ه على تخطّ عَ جِّ الوالدِ، يُثبِتُ أنّه لم يزَلْ مؤمنًا. فكانَ كالمُ يسوعَ ليشَ

." يكفي أنْ تؤمنَ فتحيا ابنتُكَ

بِيَّةِ  وبَ وَأَبي الصَّ قُ نَّا وَيَعْ رُسَ وَيُوحَ وَى بُطْ هُ سِ عَ لُ مَ دًا يَدْخُ لَ إِلى البَيْت، لَمْ يَدَعْ أَحَ َّا وَصَ ٥١. وَملَ
ا. هَ وأُمِّ

ا  نَّهَ . لـكِ ُتْ ا لَمْ متَ َّهَ ال: "ال تَبْكُوا! إِن قَ م. فَ دُورَهُ ونَ صُ رَعُ لَيْها وَيَقْ يعُ يَبْكُونَ عَ مِ ٥٢. وكَانَ الـجَ
ة"! نَائِمَ

. اتَتْ َّها مَ َن م بِأ هِ لْمِ نْهُ لِعِ كُونَ مِ حَ ذُوا يَضْ َخَ أ ٥٣. فَ
لم يكتفوا هؤالءِ الالّمؤمنني بقلَّةِ إميانِهم، بل أرادوا من يائيرس أن يشارِكَهم عدمَ إميانِهم. هم 
ابنتِه  في  اهللاِ  قدرةَ  يروا  أنْ  رفَضوا   ." نائمةٌ "إنّها  قالَ   َ حِنيْ يسوعَ  بكالمِ  استهزؤوا  بكّاؤون 
بيّةِ.  ، ولم يبقَ معه إالّ بطرسُ وبعقوبُ ويوحنّا ووالدا الصّ هم يسوعُ ه. أخرجْ فضحكوا من كالمِ
. ثمّ يعقوبُ ويوحنّا.  : بطرس بصفتِه الرَّسولُ األوّلُ يريدُ أن يُحييَها بشهادةِ قلّةٍ، رسلُه الثّالثةُ
. ها هم اآلن  هُ في بستانِ الزّيتونِ هم سيشهدون جتلِّيَه على اجلبلِ (لو ٩: ٢٨) ونزاعَ هم أَنفسُ
رَ  هِ يُظْ أن  دْ يسوعُ  يُرِ لم  بالقيامةِ.  استباقٌ النتصارِهِ  ، وهي  املوتِ قدرتِهِ على  يشهدون على 
عبِ كلِّه  رْ للشَّ هَ ا كما لم يَظْ ، بل أمامَ شهودٍ اختارَهم، متامً سلطانَه على املوتِ أمامَ اجلميعِ

" (أع ١٠: ٤١). نْ قَبْلُ ، بل "لشهودٍ اختارَهم اهللاُ مِ بعد قيامتِهِ من املوتِ

ي"! بِيَّة، قُومِ ا الصَّ َّتُهَ َي كَ بِيَدِها وَنَادَى قاَئِالً: "أ سَ َمْ أ وَ فَ ا هُ ٥٤. أَمَّ
ا. وهَ مُ عِ َنْ يُطْ رَ بِأ . ثُمَّ أَمَ تْ ضَ َةً نَهَ أ ا، وَفَجْ ا إِلَيْهَ هَ ادَتْ رُوحُ عَ ٥٥. فَ
دَث. َا حَ دًا  مبِ بِرَا  أَحَ َّ  يُخْ وعُ أَال ا يَسُ مَ اهُ َبَوَاها، وَأَوْصَ دَهِشَ أ ٥٦. فَ

 :ً ، أوّال َ اإلجنيليُّ لوقا ذلك، بعباراتٍ ثالثٍ لَها يسوعُ وأعادَ إليها احلياةَ بقوّةِ كلمتِه. وقد بنيّ عَ    فَ
: "في  لُ الرُّوحُ عن اجلسدِ. ويسوعُ صلّى قبلَ موتِه وقالَ ها إليها". في املوتِ تنفصِ "عادَتْ روحُ
". عادَتْ قوّةُ احلياةِ ومألتْ أعضاءَ  تْ يديك أستودعُ روحي" (لو ٢٣: ٤٦). ثانيًا: "وفجأةً نهضَ
. هذا ما  ها. ثالثًا: "أمر بأن يُطعموها" فإنْ أكّلَتْ اقتنعَ اجلميعُ أنّها عادَتْ إلى احلياةِ جسمِ

بَ بحضورِ تالميذِه. ، أكلَ وشرِ ه، قامَ سيحدُثُ ليسوعَ في قيامتِه: عادَتْ إليه روحُ
بيّةِ، دونَ أن  ". هذا ما طلبَهُ يسوعُ من والِدَي الصّ ّ يُخبرا أحدًا مبا حدَثَ "أوصاهما يسوعُ أال

ّ أنّ املرأةَ ال تستطيعُ أنْ تفعلَ ما فعلَه يائيرس، هي ال  ّ أملٌ واحدٌ، شأنُها شأنَ يائيرس. إال إال
َّرَتْ  . فقر ها. لكنْ ال بدَّ من االقترابِ من يسوعَ ًا عن وجعِ بَ منه وتخبرَه جهار نُها أنْ تقترِ ميكِ
؟  تْ طرَفَ ثوبِه. لكن ملاذا حتديدًا طرفَ الثَّوبِ َسَ أن تدنوَ من ورائِه خفيةً دون أن يراها أحدٌ ومل
ريعةَ أمرَتْ بني إسرائيل أن يضعوا في طرَفِ ثيابِهم، أهدابًا ليتذكّروا وصايا اهللاِ (عد  ألنّ الشّ
تْهُ  ملسَ  . يسوعَ من  كلمةٍ  حتّى  بدونِ  فيَت  فشُ  ، األهدابَ سَ  تّلْمِ أنْ  حاوَلَتْ   .(٣٨-٤٠  :١٥

. تَطِعْ أنْ حتصلَ عليه من األطبّاءِ فحصلَتْ في حلظةٍ على ما لم تَسْ
 ، ريعةَ . حتدَّتِ الشّ تْ طرفَ ردائِه بالرُّغمِ من زحمةِ اجلموعِ سَ لَمَ ، جترّأتْ فَ هي امرأةٌ شجاعةٌ
من  داخليٍّ  خالصٍ  أمام  بالتّالي  نحن  عنها.  لَتْ  فُصِ التي  اجلماعةِ  إلى  وعادَتْ  فيَتْ  فشُ
نا فقط أمامَ شفاءٍ خارجيٍّ. وكأنَّ لوقا أرادَ أنْ يقولَ لكلِّ الَّذين هم  النّجاسةِ واخلطيئةِ، ولسْ

. تاحٌ لكلِّ الّذين يأتون إليه بإميانٍ ، خالصُ الربِّ مُ "في اخلارج" كالوثنيّني على سبيل املثالِ

إِنَّ  لِّم،  عَ مُ "يا  هُ:  عَ مَ نْ  وَمَ رُسُ  بُطْ الَ  قَ فَ يع.  مِ الـجَ ْكَرَ  وَأَن نِي؟".  َسَ ملَ نْ  "مَ وع:  يَسُ الَ  قَ فَ  .٤٥
ونَك"! ايِقُ ونَكَ وَيُضَ مُ ْحَ وعَ يَز مُ الـجُ

نِّي!". تْ مِ رَجَ رَفْتُ أَنَّ قُوَّةً قَدْ خَ إنِّي عَ ي! فَ نِ َسَ دًا قَدْ ملَ وع: "إِنَّ واحِ الَ يَسُ قَ ٤٦. فَ
امَ  لَنَتْ أَمَ يه، وَأَعْ لَى قَدَمَ َتْ عَ ْمتَ دَةً وار ْتَعِ ر دَنَتْ مُ لَيه، فَ فَ عَ رَها لَمْ يَخْ ْأَةُ أَنَّ أَمْ ر َأَتِ الـمَ ٤٧. وَر

ال. فِيَتْ لِلْحَ تْهُ، وَكَيْفَ شُ َسَ اذَا ملَ بِ كُلِّهِ ملِ عْ الشَّ
الم!". بِي بِسَ ! إِذْهَ كِ لَّصَ َانُكِ خَ ْنَتِي، إِميْ وع: "يا اب ا يَسُ الَ لَهَ قَ ٤٨. فَ

ني" (حرفيًّا من  َسَ نْ مل . قال: "مَ لنِ ّ أنَّ يسوعَ جاءَ به إلى العَ لَتَها سرًّا، إال حاولَتْ املرأةُ أنْ تفعلَ فِعْ
تْ منه. ليسَ فعلُ الّلمسِ من اجترحَ املعجزةَ إذًا، بل  أمسكني). عرفَ يسوع ألنّ قوّةً قد خرجَ
يّدُ  . إنّه السَّ . قوّتُه هدّأتْ العاصفةَ (لو ٨: ٢٢-٢٥)، وها هي القوّةُ ذاتُها تأمرُ نزفَ الدّمِ قوّةُ يسوعَ

ا. ه أيضً َرَضَ فيطيعُ رُ امل ه، ويأمُ بكلِّ ما للكلمةِ من معنًى: يأمرُ الطبّيعةَ فتطيعُ
لَ معها  صَ ًا أنّ ما حَ ، وأعلنَتْ جهار َتْ على قدمي يسوعَ ، فارمتَ فَ رَها قد كُشِ عرفَتِ املرأةُ أنّ أمْ
، صارَتْ بفعلِ صنيعِ اهللاِ  نَ النّاسِ ومعزولةً تْ حياتَها خائفةً مِ هو منْ عملِ اهللاِ. هي الّتي عاشَ

. معها، شاهدةً شجاعةً تنادي وتُخبرُ بعظائمِ اهللاِ أمامَ اجلميعِ
َّس منها.  ". باإلميانِ عادَتْ املرأةُ احملرومةُ إلى اجلماعةِ الّتي كانتْ تخافُ من أن تتدن "إميانك خلّصكِ
 . رَةَ سنةً تَها الَتي كانَتْ تبحثُ عنها طوالَ اثنتي عشْ باإلميانِ استردَّتْ سالَمها املفقودَ وصحَّ

ها الدّاخلي الّذي بحثَتْ عنه طويالً.  وما شفاؤها إالّ صورةً خارجيّةً عن سالمِ

جِ  ْعِ تُز فَال   ! ْنَتُكَ اب اتَتِ  "مَ ول:  يَقُ عِ  مَ جْ الـمَ َئِيسِ  ر دَارِ  نْ  مِ دٌ  وَاحِ لَ  وَصَ يَتَكَلَّم،  وَ  هُ ا  وَفيمَ  .٤٩
لِّم"! عَ الـمُ

" ْنَتُكَ يا اب تَحْ نَ فَ ! يَكْفي أَنْ تُؤْمِ فْ ابَهُ: "ال تَخَ َجَ أ عَ يَسوعُ فَ مِ ٥٠. وَسَ

٢صفحة

مقدّمة 
يُخبرُنا لوقا اإلجنيليُّ عن حدثِ شفاءِ  ، وفيه  الكبيرِ ومِ  الثّالثُ من زمنِ الصّ هو األحدُ   
ه بني حدثني: طلبُ يائيرس من يسوع أن يشفيَ له ابنتَه املريضةَ من جهةٍ،  النّازِفةِ، الّذي يضعُ
: الرّقمُ ١٢  وإحياءِ االبنةِ التّي كانتْ قد ماتَتْ من جهةٍ أخرى. وجندُ في احلدثني، قواسمَ مشتركةً
. ثمّ إنّ  رَةَ سنةً ّا ماتَتْ هو اثنتا عشْ ، وعمرُ االبنةِ مل رَةَ سنةً . فالنّازفةُ مريضةٌ منذ اثنتي عشْ أوّالً
، ويسوعُ أمسكَ يدَ  فيَتْ رَفَ ثوبِه فشُ تْ طَ َسَ . النَّازفةُ مل ّا من خاللِ االتّصالِ بيسوعَ الشفاءَين مت

ا "خالص" و"إميان". ا املوضوعان الرئيسيّان مشتركان أيضً بيّةَ فأحياها. أمّ الصَّ

رُونَهُ. م كَانُوا يَنْتَظِ هُ ميعَ م جَ َّهُ َن ع، أل مْ بَلَهُ الـجَ تَقْ وع، اسْ ادَ يَسُ َّا عَ ٤٠. وَملَ
ذَ  وَأَخَ وع،  يَسُ ي  قَدَمَ لَى  عَ َى  ْمتَ فار اءَ  ع، جَ مَ جْ الـمَ َئِيسَ  ر يَائِيرُس، وكَانَ  هُ  مُ لٍ اسْ بِرَجُ وَإِذَا   .٤١

لَ بَيْتَهُ، لُ إِلَيْهِ أَنْ يَدْخُ يَتَوَسَّ
وَ  ا هُ وْت. وفِيمَ لَى الـمَ رَفَتْ عَ نَة، قَدْ أَشْ رَةَ سَ شْ ْنَتَي عَ وُ اث رُها نُحْ مْ يدَة، عُ ْنَةً وَحِ َنَّ لَهُ اب ٤٢. أل

ونَهُ. مُ ْحَ وعُ يَز مُ ذَاهِب، كانَ الـجُ
شيءَ  فال  الوثنيّون،  ا  أمّ  . اخلالصِ لقبولِ  َّبُّ  الر م  هيّأهُ وقد   ، املسيحَ إسرائيلَ  شعبُ  إنتظرَ 
ينتظرونه. يخبرُنا اإلجنيليُّ كيفَ رفضَ الوثنيّون يسوعَ وطلبوا إليه أن "يبتعد عنهم" (٨: 
ألنّهم   ، اجلمعُ استقبلَه   ، يسوعُ عاد  ّا  "ومل شعبِه  طِ  وسَ في  به  بًا  مرحَّ جندُه   ، باملقابلِ  ،(٣٧

هم كانوا ينتظرونه" (آ٤٠). جميعُ
بيّةِ، ال قوّةَ  ، وأمامَ سلطانِ املوتِ الّذي انقضّ على ابنتِه الصَّ ا يائيرس، املسؤولُ عنِ اجملمعِ أمّ
 " لُ ، وأخذ يتوسّ ي يسوعَ هِ: "ارمتى على قدمَ ا جليًّا في ألفاظِ ًا عميقً ُ إليها. فنراه يتألّمُ أمل يلجأ
جاهزةٌ  إذًا  هي  (آ٤٢)،  سنة"  عشرة  اثنتي  نحو  "عمرها  (آ٤٢)،  وحيدةٌ"  ابنةٌ  "له  (آ٤١)، 
أمامَ  تقفُ عاجزةً  قوّةٍ بشريّةٍ  ها. كلُّ  بل صرَعَ ال   ، املوتَ هُ  تُواجِ أنّها  إالّ   ، فالزّواجِ للخطوبةِ 
، وأخبرَه  لَ إليه بقلبٍ متواضعٍ منسحقٍ . توسّ ّ أملٌ واحدٌ هو: يسوعُ ، ولم يبقَ للوالدِ إال املوتِ
 ، ا يسوعُ رَ ويطلبَ منه شيئًا كما في متّى (٩: ١٨ ومرقس ٥: ٢٣). أمّ ِهِ دونَ أن يتجاسَ بسببِ أمل
دَتْ  قَ قَ على األمِّ التي فَ فال يحتاجُ إلى أكثرِ من ذلك. ما إنْ رأى ابنَ أرملةِ نائني حتّى أشفَ

دَ وحيدتَه. وحيدَها (لو ٧: ١٢-١٣). وها هو يُشفقُ على األبِ الذي فقَ

ا. فِيَهَ دٌ أَنْ يَشْ ْ أَحَ دِر نَة، وَلَمْ يَقْ رَةَ سَ شْ ْنَتَي عَ نْذُ اث ْفِ دَمٍ مُ ابَةٌ بِنَز صَ رَأَةٌ مُ ٤٣. وَكانَتِ امْ
ا. هَ ْفُ دَمِ َةً وَقَفَ نَز رَفَ رِدَائِهِ، وَفَجأ تْ طَ َسَ وع، وَملَ َاءِ يَسُ نْ وَر ٤٤. دَنَتْ مِ

ريعةِ  بِ الشّ . أمامَ امرأةٍ مفصولةٍ عن اجلماعةِ ألنّها مدنّسةٌ بحسَ نحنُ أمامَ إنسانٍ متألّمٍ
ْلِكُه على  تْ كلّ ما متَ . أنفقَ رَةَ سنةً اليهوديّةِ (ال ١٥: ٢٥). هي مريضةٌ تنزفُ منذ اثنتي عشْ
. لم يعدْ لديها  . من هنا نفهمُ إميانَها الكبيرَ بقدرةِ يسوعَ فاءِ األطبّاءِ ولم حتصلْ على الشّ



شفاء النازفة
(لوقا ٨: ٤٠-٥٦)

رُونَهُ. م كَانُوا يَنْتَظِ هُ ميعَ م جَ َّهُ َن ع، أل مْ بَلَهُ الـجَ تَقْ وع، اسْ ادَ يَسُ َّا عَ ٤٠. وَملَ
ذَ  وَأَخَ وع،  يَسُ ي  قَدَمَ لَى  عَ َى  ْمتَ فار اءَ  ع، جَ مَ جْ الـمَ َئِيسَ  ر يَائِيرُس، وكَانَ  هُ  مُ لٍ اسْ بِرَجُ وَإِذَا   .٤١

لَ بَيْتَهُ، لُ إِلَيْهِ أَنْ يَدْخُ يَتَوَسَّ
وَ  ا هُ وْت. وفِيمَ لَى الـمَ رَفَتْ عَ نَة، قَدْ أَشْ رَةَ سَ شْ ْنَتَي عَ وُ اث رُها نُحْ مْ يدَة، عُ ْنَةً وَحِ َنَّ لَهُ اب ٤٢. أل

ونَهُ. مُ ْحَ وعُ يَز مُ ذَاهِب، كانَ الـجُ
ا. فِيَهَ دٌ أَنْ يَشْ ْ أَحَ دِر نَة، وَلَمْ يَقْ رَةَ سَ شْ ْنَتَي عَ نْذُ اث ْفِ دَمٍ مُ ابَةٌ بِنَز صَ رَأَةٌ مُ ٤٣. وَكانَتِ امْ

ا. هَ ْفُ دَمِ َةً وَقَفَ نَز رَفَ رِدَائِهِ، وَفَجأ تْ طَ َسَ وع، وَملَ َاءِ يَسُ نْ وَر ٤٤. دَنَتْ مِ
إِنَّ  لِّم،  عَ مُ "يا  هُ:  عَ مَ نْ  وَمَ رُسُ  بُطْ الَ  قَ فَ يع.  مِ الـجَ ْكَرَ  وَأَن نِي؟".  َسَ ملَ نْ  "مَ وع:  يَسُ الَ  قَ فَ  .٤٥

."! ونَكَ ايِقُ ونَكَ وَيُضَ مُ ْحَ وعَ يَز مُ الـجُ
نِّي!". تْ مِ رَجَ رَفْتُ أَنَّ قُوَّةً قَدْ خَ إنِّي عَ ي! فَ نِ َسَ دًا قَدْ ملَ وع: "إِنَّ واحِ الَ يَسُ قَ ٤٦. فَ

امَ  لَنَتْ أَمَ يه، وَأَعْ لَى قَدَمَ َتْ عَ ْمتَ دَةً وار ْتَعِ ر دَنَتْ مُ لَيه، فَ فَ عَ رَها لَمْ يَخْ ْأَةُ أَنَّ أَمْ ر َأَتِ الـمَ ٤٧. وَر
ال. فِيَتْ لِلْحَ تْهُ، وَكَيْفَ شُ َسَ اذَا ملَ بِ كُلِّهِ ملِ عْ الشَّ

الم!". بِي بِسَ ! إِذْهَ كِ لَّصَ َانُكِ خَ ْنَتِي، إِميْ وع: "يا اب ا يَسُ الَ لَهَ قَ ٤٨. فَ
جِ  ْعِ تُز فَال   ! ْنَتُكَ اب اتَتِ  "مَ ول:  يَقُ عِ  مَ جْ الـمَ َئِيسِ  ر دَارِ  نْ  مِ دٌ  وَاحِ لَ  وَصَ يَتَكَلَّم،  وَ  هُ ا  وَفيمَ  .٤٩

لِّم!". عَ الـمُ
."! ْنَتُكَ يا اب تَحْ نَ فَ ! يَكْفي أَنْ تُؤْمِ فْ ابَهُ: "ال تَخَ َجَ أ عَ يَسوعُ فَ مِ ٥٠. وَسَ

بِيَّةِ  وبَ وَأَبي الصَّ قُ نَّا وَيَعْ رُسَ وَيُوحَ وَى بُطْ هُ سِ عَ لُ مَ دًا يَدْخُ لَ إِلى البَيْت، لَمْ يَدَعْ أَحَ َّا وَصَ ٥١. وَملَ
ا. هَ وأُمِّ

ا  نَّهَ . لـكِ ُتْ ا لَمْ متَ َّهَ ال: "ال تَبْكُوا! إِن قَ م. فَ دُورَهُ ونَ صُ رَعُ لَيْها وَيَقْ يعُ يَبْكُونَ عَ مِ ٥٢. وكَانَ الـجَ
ة!". نَائِمَ

. اتَتْ َّها مَ َن م بِأ هِ لْمِ نْهُ لِعِ كُونَ مِ حَ ذُوا يَضْ َخَ أ ٥٣. فَ
ي!". بِيَّة، قُومِ ا الصَّ َّتُهَ َي كَ بِيَدِها وَنَادَى قاَئِالً: "أ سَ َمْ أ وَ فَ ا هُ ٥٤. أَمَّ
ا. وهَ مُ عِ َنْ يُطْ رَ بِأ . ثُمَّ أَمَ تْ ضَ َةً نَهَ أ ا، وَفَجْ ا إِلَيْهَ هَ ادَتْ رُوحُ عَ ٥٥. فَ

دَث. َا حَ دًا مبِ بِرَا أَحَ َّ يُخْ وعُ أَال ا يَسُ مَ اهُ َبَوَاها، وَأَوْصَ دَهِشَ أ ٥٦. فَ

أسرارَ  يُعلنوا  أن  ألنّه عليهم  ذلك  دوا على صنيعه.  الّذين شهِ الثَّالثِة  لِ  الرُّسُ نَ  مِ يطلبَه 
ملكوتِ اهللاِ، وقيامةِ املوتى جزءًا أساسيًّا من هذه األسرارِ، وقيامةُ ابنةِ يائيرس هي صورةٌ 

بقةٌ عن موتِ يسوعَ وقيامتِهِ. سْ مُ

خالصة روحيّة
بيعةَ  الطَّ هدّأ  ا.  ضعيفً ها  أمامَ اإلنسانُ  بدا  الّتي  وى  القِ جتاهَ  قدرتَه  يسوعُ  رَ  هَ أظْ  
، تغلَّبَ على قدرةِ املوتِ واملرضِ الذي ال شفاءَ منه. جاءَتْ  يطانِ مَ قدرةَ الشّ ، حطَّ ةَ الهائجَ
ال   . اجلليلِ ذروة عملِه في  لَتْ يسوعَ في  لوقا، فجعَ إلينا  نقلَنا  التي  الثَّالثُ  املعجزاتُ  هذه 
نوا. لقد انتزعَ يسوعُ من البَشرِ كلَّ خوفٍ  شيءَ يُخيفُ البشرُ بعدَ اليومَ إن هم قبلوا أن يؤمِ
نُ به يفرَحُ بقدرتِه اخلالصيّةِ. لقد بدأَتْ  . فالّذي يؤمِ وى املعاديةِ. وجاءَ اخلالصُ بيسوعَ من القِ

. َّجاءِ نْذُ اآلنَ بالر رُها مُ قُ ونحنُ ننتظِ نَةِ تتحقّ بركاتُ نهايةِ األزمِ

. فهو مستعدٌّ ألنْ يُحيي الَّصبِيَّةَ إن  ال يستطيعُ حتّى املوتُ أنْ يكونَ حاجزًا في وجهِ يسوعَ
 . ". اإلميانُ هو شرطُ اخلالصِ واالنتصارِ على املوتِ نَ والدُها. "يكفي أنْ تؤمنَ فتحيا ابنتُكَ آمَ
" (أع ١٦: ٣١). انِ "آمنْ بالرّبِّ يسوعَ تخلُصْ أنتَ وأهلُ بيتِكَ جَّ ه قالَه بولسُ للسَّ الكالمُ نفسُ
، بالتَّالي ال حاجةَ ألنْ يُزعجَ  ً أتى إلى يائيرس يُخبِرُه أنَّ ابنتَه ماتَتْ يُخبِرُنا اإلجنيليُّ، أنّ رسوال
تَ  مْ ّ أنّ صَ لَهُ. إال لَ املوتُ فِعْ عَ َةِ يسوعَ بعدَ أنْ فَ مياِن الّتي شكَّكَتْ بقدر . هي حالةُ الإلَّ املعلِّمَ
 ! ي اخلوفِ "ال نخفْ ه على تخطّ عَ جِّ الوالدِ، يُثبِتُ أنّه لم يزَلْ مؤمنًا. فكانَ كالمُ يسوعَ ليشَ

." يكفي أنْ تؤمنَ فتحيا ابنتُكَ

بِيَّةِ  وبَ وَأَبي الصَّ قُ نَّا وَيَعْ رُسَ وَيُوحَ وَى بُطْ هُ سِ عَ لُ مَ دًا يَدْخُ لَ إِلى البَيْت، لَمْ يَدَعْ أَحَ َّا وَصَ ٥١. وَملَ
ا. هَ وأُمِّ

ا  نَّهَ . لـكِ ُتْ ا لَمْ متَ َّهَ ال: "ال تَبْكُوا! إِن قَ م. فَ دُورَهُ ونَ صُ رَعُ لَيْها وَيَقْ يعُ يَبْكُونَ عَ مِ ٥٢. وكَانَ الـجَ
ة"! نَائِمَ

. اتَتْ َّها مَ َن م بِأ هِ لْمِ نْهُ لِعِ كُونَ مِ حَ ذُوا يَضْ َخَ أ ٥٣. فَ
لم يكتفوا هؤالءِ الالّمؤمنني بقلَّةِ إميانِهم، بل أرادوا من يائيرس أن يشارِكَهم عدمَ إميانِهم. هم 
ابنتِه  في  اهللاِ  قدرةَ  يروا  أنْ  رفَضوا   ." نائمةٌ "إنّها  قالَ   َ حِنيْ يسوعَ  بكالمِ  استهزؤوا  بكّاؤون 
بيّةِ.  ، ولم يبقَ معه إالّ بطرسُ وبعقوبُ ويوحنّا ووالدا الصّ هم يسوعُ ه. أخرجْ فضحكوا من كالمِ
. ثمّ يعقوبُ ويوحنّا.  : بطرس بصفتِه الرَّسولُ األوّلُ يريدُ أن يُحييَها بشهادةِ قلّةٍ، رسلُه الثّالثةُ
. ها هم اآلن  هُ في بستانِ الزّيتونِ هم سيشهدون جتلِّيَه على اجلبلِ (لو ٩: ٢٨) ونزاعَ هم أَنفسُ
رَ  هِ يُظْ أن  دْ يسوعُ  يُرِ لم  بالقيامةِ.  استباقٌ النتصارِهِ  ، وهي  املوتِ قدرتِهِ على  يشهدون على 
عبِ كلِّه  رْ للشَّ هَ ا كما لم يَظْ ، بل أمامَ شهودٍ اختارَهم، متامً سلطانَه على املوتِ أمامَ اجلميعِ

" (أع ١٠: ٤١). نْ قَبْلُ ، بل "لشهودٍ اختارَهم اهللاُ مِ بعد قيامتِهِ من املوتِ

ي"! بِيَّة، قُومِ ا الصَّ َّتُهَ َي كَ بِيَدِها وَنَادَى قاَئِالً: "أ سَ َمْ أ وَ فَ ا هُ ٥٤. أَمَّ
ا. وهَ مُ عِ َنْ يُطْ رَ بِأ . ثُمَّ أَمَ تْ ضَ َةً نَهَ أ ا، وَفَجْ ا إِلَيْهَ هَ ادَتْ رُوحُ عَ ٥٥. فَ
دَث. َا حَ دًا  مبِ بِرَا  أَحَ َّ  يُخْ وعُ أَال ا يَسُ مَ اهُ َبَوَاها، وَأَوْصَ دَهِشَ أ ٥٦. فَ

 :ً ، أوّال َ اإلجنيليُّ لوقا ذلك، بعباراتٍ ثالثٍ لَها يسوعُ وأعادَ إليها احلياةَ بقوّةِ كلمتِه. وقد بنيّ عَ    فَ
: "في  لُ الرُّوحُ عن اجلسدِ. ويسوعُ صلّى قبلَ موتِه وقالَ ها إليها". في املوتِ تنفصِ "عادَتْ روحُ
". عادَتْ قوّةُ احلياةِ ومألتْ أعضاءَ  تْ يديك أستودعُ روحي" (لو ٢٣: ٤٦). ثانيًا: "وفجأةً نهضَ
. هذا ما  ها. ثالثًا: "أمر بأن يُطعموها" فإنْ أكّلَتْ اقتنعَ اجلميعُ أنّها عادَتْ إلى احلياةِ جسمِ

بَ بحضورِ تالميذِه. ، أكلَ وشرِ ه، قامَ سيحدُثُ ليسوعَ في قيامتِه: عادَتْ إليه روحُ
بيّةِ، دونَ أن  ". هذا ما طلبَهُ يسوعُ من والِدَي الصّ ّ يُخبرا أحدًا مبا حدَثَ "أوصاهما يسوعُ أال

٣صفحة

ّ أنّ املرأةَ ال تستطيعُ أنْ تفعلَ ما فعلَه يائيرس، هي ال  ّ أملٌ واحدٌ، شأنُها شأنَ يائيرس. إال إال
َّرَتْ  . فقر ها. لكنْ ال بدَّ من االقترابِ من يسوعَ ًا عن وجعِ بَ منه وتخبرَه جهار نُها أنْ تقترِ ميكِ
؟  تْ طرَفَ ثوبِه. لكن ملاذا حتديدًا طرفَ الثَّوبِ َسَ أن تدنوَ من ورائِه خفيةً دون أن يراها أحدٌ ومل
ريعةَ أمرَتْ بني إسرائيل أن يضعوا في طرَفِ ثيابِهم، أهدابًا ليتذكّروا وصايا اهللاِ (عد  ألنّ الشّ
تْهُ  ملسَ  . يسوعَ من  كلمةٍ  حتّى  بدونِ  فيَت  فشُ  ، األهدابَ سَ  تّلْمِ أنْ  حاوَلَتْ   .(٣٨-٤٠  :١٥

. تَطِعْ أنْ حتصلَ عليه من األطبّاءِ فحصلَتْ في حلظةٍ على ما لم تَسْ
 ، ريعةَ . حتدَّتِ الشّ تْ طرفَ ردائِه بالرُّغمِ من زحمةِ اجلموعِ سَ لَمَ ، جترّأتْ فَ هي امرأةٌ شجاعةٌ
من  داخليٍّ  خالصٍ  أمام  بالتّالي  نحن  عنها.  لَتْ  فُصِ التي  اجلماعةِ  إلى  وعادَتْ  فيَتْ  فشُ
نا فقط أمامَ شفاءٍ خارجيٍّ. وكأنَّ لوقا أرادَ أنْ يقولَ لكلِّ الَّذين هم  النّجاسةِ واخلطيئةِ، ولسْ

. تاحٌ لكلِّ الّذين يأتون إليه بإميانٍ ، خالصُ الربِّ مُ "في اخلارج" كالوثنيّني على سبيل املثالِ

إِنَّ  لِّم،  عَ مُ "يا  هُ:  عَ مَ نْ  وَمَ رُسُ  بُطْ الَ  قَ فَ يع.  مِ الـجَ ْكَرَ  وَأَن نِي؟".  َسَ ملَ نْ  "مَ وع:  يَسُ الَ  قَ فَ  .٤٥
ونَك"! ايِقُ ونَكَ وَيُضَ مُ ْحَ وعَ يَز مُ الـجُ

نِّي!". تْ مِ رَجَ رَفْتُ أَنَّ قُوَّةً قَدْ خَ إنِّي عَ ي! فَ نِ َسَ دًا قَدْ ملَ وع: "إِنَّ واحِ الَ يَسُ قَ ٤٦. فَ
امَ  لَنَتْ أَمَ يه، وَأَعْ لَى قَدَمَ َتْ عَ ْمتَ دَةً وار ْتَعِ ر دَنَتْ مُ لَيه، فَ فَ عَ رَها لَمْ يَخْ ْأَةُ أَنَّ أَمْ ر َأَتِ الـمَ ٤٧. وَر

ال. فِيَتْ لِلْحَ تْهُ، وَكَيْفَ شُ َسَ اذَا ملَ بِ كُلِّهِ ملِ عْ الشَّ
الم!". بِي بِسَ ! إِذْهَ كِ لَّصَ َانُكِ خَ ْنَتِي، إِميْ وع: "يا اب ا يَسُ الَ لَهَ قَ ٤٨. فَ

ني" (حرفيًّا من  َسَ نْ مل . قال: "مَ لنِ ّ أنَّ يسوعَ جاءَ به إلى العَ لَتَها سرًّا، إال حاولَتْ املرأةُ أنْ تفعلَ فِعْ
تْ منه. ليسَ فعلُ الّلمسِ من اجترحَ املعجزةَ إذًا، بل  أمسكني). عرفَ يسوع ألنّ قوّةً قد خرجَ
يّدُ  . إنّه السَّ . قوّتُه هدّأتْ العاصفةَ (لو ٨: ٢٢-٢٥)، وها هي القوّةُ ذاتُها تأمرُ نزفَ الدّمِ قوّةُ يسوعَ

ا. ه أيضً َرَضَ فيطيعُ رُ امل ه، ويأمُ بكلِّ ما للكلمةِ من معنًى: يأمرُ الطبّيعةَ فتطيعُ
لَ معها  صَ ًا أنّ ما حَ ، وأعلنَتْ جهار َتْ على قدمي يسوعَ ، فارمتَ فَ رَها قد كُشِ عرفَتِ املرأةُ أنّ أمْ
، صارَتْ بفعلِ صنيعِ اهللاِ  نَ النّاسِ ومعزولةً تْ حياتَها خائفةً مِ هو منْ عملِ اهللاِ. هي الّتي عاشَ

. معها، شاهدةً شجاعةً تنادي وتُخبرُ بعظائمِ اهللاِ أمامَ اجلميعِ
َّس منها.  ". باإلميانِ عادَتْ املرأةُ احملرومةُ إلى اجلماعةِ الّتي كانتْ تخافُ من أن تتدن "إميانك خلّصكِ
 . رَةَ سنةً تَها الَتي كانَتْ تبحثُ عنها طوالَ اثنتي عشْ باإلميانِ استردَّتْ سالَمها املفقودَ وصحَّ

ها الدّاخلي الّذي بحثَتْ عنه طويالً.  وما شفاؤها إالّ صورةً خارجيّةً عن سالمِ

جِ  ْعِ تُز فَال   ! ْنَتُكَ اب اتَتِ  "مَ ول:  يَقُ عِ  مَ جْ الـمَ َئِيسِ  ر دَارِ  نْ  مِ دٌ  وَاحِ لَ  وَصَ يَتَكَلَّم،  وَ  هُ ا  وَفيمَ  .٤٩
لِّم"! عَ الـمُ

" ْنَتُكَ يا اب تَحْ نَ فَ ! يَكْفي أَنْ تُؤْمِ فْ ابَهُ: "ال تَخَ َجَ أ عَ يَسوعُ فَ مِ ٥٠. وَسَ

مقدّمة 
يُخبرُنا لوقا اإلجنيليُّ عن حدثِ شفاءِ  ، وفيه  الكبيرِ ومِ  الثّالثُ من زمنِ الصّ هو األحدُ   
ه بني حدثني: طلبُ يائيرس من يسوع أن يشفيَ له ابنتَه املريضةَ من جهةٍ،  النّازِفةِ، الّذي يضعُ
: الرّقمُ ١٢  وإحياءِ االبنةِ التّي كانتْ قد ماتَتْ من جهةٍ أخرى. وجندُ في احلدثني، قواسمَ مشتركةً
. ثمّ إنّ  رَةَ سنةً ّا ماتَتْ هو اثنتا عشْ ، وعمرُ االبنةِ مل رَةَ سنةً . فالنّازفةُ مريضةٌ منذ اثنتي عشْ أوّالً
، ويسوعُ أمسكَ يدَ  فيَتْ رَفَ ثوبِه فشُ تْ طَ َسَ . النَّازفةُ مل ّا من خاللِ االتّصالِ بيسوعَ الشفاءَين مت

ا "خالص" و"إميان". ا املوضوعان الرئيسيّان مشتركان أيضً بيّةَ فأحياها. أمّ الصَّ

رُونَهُ. م كَانُوا يَنْتَظِ هُ ميعَ م جَ َّهُ َن ع، أل مْ بَلَهُ الـجَ تَقْ وع، اسْ ادَ يَسُ َّا عَ ٤٠. وَملَ
ذَ  وَأَخَ وع،  يَسُ ي  قَدَمَ لَى  عَ َى  ْمتَ فار اءَ  ع، جَ مَ جْ الـمَ َئِيسَ  ر يَائِيرُس، وكَانَ  هُ  مُ لٍ اسْ بِرَجُ وَإِذَا   .٤١

لَ بَيْتَهُ، لُ إِلَيْهِ أَنْ يَدْخُ يَتَوَسَّ
وَ  ا هُ وْت. وفِيمَ لَى الـمَ رَفَتْ عَ نَة، قَدْ أَشْ رَةَ سَ شْ ْنَتَي عَ وُ اث رُها نُحْ مْ يدَة، عُ ْنَةً وَحِ َنَّ لَهُ اب ٤٢. أل

ونَهُ. مُ ْحَ وعُ يَز مُ ذَاهِب، كانَ الـجُ
شيءَ  فال  الوثنيّون،  ا  أمّ  . اخلالصِ لقبولِ  َّبُّ  الر م  هيّأهُ وقد   ، املسيحَ إسرائيلَ  شعبُ  إنتظرَ 
ينتظرونه. يخبرُنا اإلجنيليُّ كيفَ رفضَ الوثنيّون يسوعَ وطلبوا إليه أن "يبتعد عنهم" (٨: 
ألنّهم   ، اجلمعُ استقبلَه   ، يسوعُ عاد  ّا  "ومل شعبِه  طِ  وسَ في  به  بًا  مرحَّ جندُه   ، باملقابلِ  ،(٣٧

هم كانوا ينتظرونه" (آ٤٠). جميعُ
بيّةِ، ال قوّةَ  ، وأمامَ سلطانِ املوتِ الّذي انقضّ على ابنتِه الصَّ ا يائيرس، املسؤولُ عنِ اجملمعِ أمّ
 " لُ ، وأخذ يتوسّ ي يسوعَ هِ: "ارمتى على قدمَ ا جليًّا في ألفاظِ ًا عميقً ُ إليها. فنراه يتألّمُ أمل يلجأ
جاهزةٌ  إذًا  هي  (آ٤٢)،  سنة"  عشرة  اثنتي  نحو  "عمرها  (آ٤٢)،  وحيدةٌ"  ابنةٌ  "له  (آ٤١)، 
أمامَ  تقفُ عاجزةً  قوّةٍ بشريّةٍ  ها. كلُّ  بل صرَعَ ال   ، املوتَ هُ  تُواجِ أنّها  إالّ   ، فالزّواجِ للخطوبةِ 
، وأخبرَه  لَ إليه بقلبٍ متواضعٍ منسحقٍ . توسّ ّ أملٌ واحدٌ هو: يسوعُ ، ولم يبقَ للوالدِ إال املوتِ
 ، ا يسوعُ رَ ويطلبَ منه شيئًا كما في متّى (٩: ١٨ ومرقس ٥: ٢٣). أمّ ِهِ دونَ أن يتجاسَ بسببِ أمل
دَتْ  قَ قَ على األمِّ التي فَ فال يحتاجُ إلى أكثرِ من ذلك. ما إنْ رأى ابنَ أرملةِ نائني حتّى أشفَ

دَ وحيدتَه. وحيدَها (لو ٧: ١٢-١٣). وها هو يُشفقُ على األبِ الذي فقَ

ا. فِيَهَ دٌ أَنْ يَشْ ْ أَحَ دِر نَة، وَلَمْ يَقْ رَةَ سَ شْ ْنَتَي عَ نْذُ اث ْفِ دَمٍ مُ ابَةٌ بِنَز صَ رَأَةٌ مُ ٤٣. وَكانَتِ امْ
ا. هَ ْفُ دَمِ َةً وَقَفَ نَز رَفَ رِدَائِهِ، وَفَجأ تْ طَ َسَ وع، وَملَ َاءِ يَسُ نْ وَر ٤٤. دَنَتْ مِ

ريعةِ  بِ الشّ . أمامَ امرأةٍ مفصولةٍ عن اجلماعةِ ألنّها مدنّسةٌ بحسَ نحنُ أمامَ إنسانٍ متألّمٍ
ْلِكُه على  تْ كلّ ما متَ . أنفقَ رَةَ سنةً اليهوديّةِ (ال ١٥: ٢٥). هي مريضةٌ تنزفُ منذ اثنتي عشْ
. لم يعدْ لديها  . من هنا نفهمُ إميانَها الكبيرَ بقدرةِ يسوعَ فاءِ األطبّاءِ ولم حتصلْ على الشّ



شفاء النازفة
(لوقا ٨: ٤٠-٥٦)

رُونَهُ. م كَانُوا يَنْتَظِ هُ ميعَ م جَ َّهُ َن ع، أل مْ بَلَهُ الـجَ تَقْ وع، اسْ ادَ يَسُ َّا عَ ٤٠. وَملَ
ذَ  وَأَخَ وع،  يَسُ ي  قَدَمَ لَى  عَ َى  ْمتَ فار اءَ  ع، جَ مَ جْ الـمَ َئِيسَ  ر يَائِيرُس، وكَانَ  هُ  مُ لٍ اسْ بِرَجُ وَإِذَا   .٤١

لَ بَيْتَهُ، لُ إِلَيْهِ أَنْ يَدْخُ يَتَوَسَّ
وَ  ا هُ وْت. وفِيمَ لَى الـمَ رَفَتْ عَ نَة، قَدْ أَشْ رَةَ سَ شْ ْنَتَي عَ وُ اث رُها نُحْ مْ يدَة، عُ ْنَةً وَحِ َنَّ لَهُ اب ٤٢. أل

ونَهُ. مُ ْحَ وعُ يَز مُ ذَاهِب، كانَ الـجُ
ا. فِيَهَ دٌ أَنْ يَشْ ْ أَحَ دِر نَة، وَلَمْ يَقْ رَةَ سَ شْ ْنَتَي عَ نْذُ اث ْفِ دَمٍ مُ ابَةٌ بِنَز صَ رَأَةٌ مُ ٤٣. وَكانَتِ امْ

ا. هَ ْفُ دَمِ َةً وَقَفَ نَز رَفَ رِدَائِهِ، وَفَجأ تْ طَ َسَ وع، وَملَ َاءِ يَسُ نْ وَر ٤٤. دَنَتْ مِ
إِنَّ  لِّم،  عَ مُ "يا  هُ:  عَ مَ نْ  وَمَ رُسُ  بُطْ الَ  قَ فَ يع.  مِ الـجَ ْكَرَ  وَأَن نِي؟".  َسَ ملَ نْ  "مَ وع:  يَسُ الَ  قَ فَ  .٤٥

."! ونَكَ ايِقُ ونَكَ وَيُضَ مُ ْحَ وعَ يَز مُ الـجُ
نِّي!". تْ مِ رَجَ رَفْتُ أَنَّ قُوَّةً قَدْ خَ إنِّي عَ ي! فَ نِ َسَ دًا قَدْ ملَ وع: "إِنَّ واحِ الَ يَسُ قَ ٤٦. فَ

امَ  لَنَتْ أَمَ يه، وَأَعْ لَى قَدَمَ َتْ عَ ْمتَ دَةً وار ْتَعِ ر دَنَتْ مُ لَيه، فَ فَ عَ رَها لَمْ يَخْ ْأَةُ أَنَّ أَمْ ر َأَتِ الـمَ ٤٧. وَر
ال. فِيَتْ لِلْحَ تْهُ، وَكَيْفَ شُ َسَ اذَا ملَ بِ كُلِّهِ ملِ عْ الشَّ

الم!". بِي بِسَ ! إِذْهَ كِ لَّصَ َانُكِ خَ ْنَتِي، إِميْ وع: "يا اب ا يَسُ الَ لَهَ قَ ٤٨. فَ
جِ  ْعِ تُز فَال   ! ْنَتُكَ اب اتَتِ  "مَ ول:  يَقُ عِ  مَ جْ الـمَ َئِيسِ  ر دَارِ  نْ  مِ دٌ  وَاحِ لَ  وَصَ يَتَكَلَّم،  وَ  هُ ا  وَفيمَ  .٤٩

لِّم!". عَ الـمُ
."! ْنَتُكَ يا اب تَحْ نَ فَ ! يَكْفي أَنْ تُؤْمِ فْ ابَهُ: "ال تَخَ َجَ أ عَ يَسوعُ فَ مِ ٥٠. وَسَ

بِيَّةِ  وبَ وَأَبي الصَّ قُ نَّا وَيَعْ رُسَ وَيُوحَ وَى بُطْ هُ سِ عَ لُ مَ دًا يَدْخُ لَ إِلى البَيْت، لَمْ يَدَعْ أَحَ َّا وَصَ ٥١. وَملَ
ا. هَ وأُمِّ

ا  نَّهَ . لـكِ ُتْ ا لَمْ متَ َّهَ ال: "ال تَبْكُوا! إِن قَ م. فَ دُورَهُ ونَ صُ رَعُ لَيْها وَيَقْ يعُ يَبْكُونَ عَ مِ ٥٢. وكَانَ الـجَ
ة!". نَائِمَ

. اتَتْ َّها مَ َن م بِأ هِ لْمِ نْهُ لِعِ كُونَ مِ حَ ذُوا يَضْ َخَ أ ٥٣. فَ
ي!". بِيَّة، قُومِ ا الصَّ َّتُهَ َي كَ بِيَدِها وَنَادَى قاَئِالً: "أ سَ َمْ أ وَ فَ ا هُ ٥٤. أَمَّ
ا. وهَ مُ عِ َنْ يُطْ رَ بِأ . ثُمَّ أَمَ تْ ضَ َةً نَهَ أ ا، وَفَجْ ا إِلَيْهَ هَ ادَتْ رُوحُ عَ ٥٥. فَ

دَث. َا حَ دًا مبِ بِرَا أَحَ َّ يُخْ وعُ أَال ا يَسُ مَ اهُ َبَوَاها، وَأَوْصَ دَهِشَ أ ٥٦. فَ

أسرارَ  يُعلنوا  أن  ألنّه عليهم  ذلك  دوا على صنيعه.  الّذين شهِ الثَّالثِة  لِ  الرُّسُ نَ  مِ يطلبَه 
ملكوتِ اهللاِ، وقيامةِ املوتى جزءًا أساسيًّا من هذه األسرارِ، وقيامةُ ابنةِ يائيرس هي صورةٌ 

بقةٌ عن موتِ يسوعَ وقيامتِهِ. سْ مُ

خالصة روحيّة
بيعةَ  الطَّ هدّأ  ا.  ضعيفً ها  أمامَ اإلنسانُ  بدا  الّتي  وى  القِ جتاهَ  قدرتَه  يسوعُ  رَ  هَ أظْ  
، تغلَّبَ على قدرةِ املوتِ واملرضِ الذي ال شفاءَ منه. جاءَتْ  يطانِ مَ قدرةَ الشّ ، حطَّ ةَ الهائجَ
ال   . اجلليلِ ذروة عملِه في  لَتْ يسوعَ في  لوقا، فجعَ إلينا  نقلَنا  التي  الثَّالثُ  املعجزاتُ  هذه 
نوا. لقد انتزعَ يسوعُ من البَشرِ كلَّ خوفٍ  شيءَ يُخيفُ البشرُ بعدَ اليومَ إن هم قبلوا أن يؤمِ
نُ به يفرَحُ بقدرتِه اخلالصيّةِ. لقد بدأَتْ  . فالّذي يؤمِ وى املعاديةِ. وجاءَ اخلالصُ بيسوعَ من القِ

. َّجاءِ نْذُ اآلنَ بالر رُها مُ قُ ونحنُ ننتظِ نَةِ تتحقّ بركاتُ نهايةِ األزمِ

٤صفحة

. فهو مستعدٌّ ألنْ يُحيي الَّصبِيَّةَ إن  ال يستطيعُ حتّى املوتُ أنْ يكونَ حاجزًا في وجهِ يسوعَ
 . ". اإلميانُ هو شرطُ اخلالصِ واالنتصارِ على املوتِ نَ والدُها. "يكفي أنْ تؤمنَ فتحيا ابنتُكَ آمَ
" (أع ١٦: ٣١). انِ "آمنْ بالرّبِّ يسوعَ تخلُصْ أنتَ وأهلُ بيتِكَ جَّ ه قالَه بولسُ للسَّ الكالمُ نفسُ
، بالتَّالي ال حاجةَ ألنْ يُزعجَ  ً أتى إلى يائيرس يُخبِرُه أنَّ ابنتَه ماتَتْ يُخبِرُنا اإلجنيليُّ، أنّ رسوال
تَ  مْ ّ أنّ صَ لَهُ. إال لَ املوتُ فِعْ عَ َةِ يسوعَ بعدَ أنْ فَ مياِن الّتي شكَّكَتْ بقدر . هي حالةُ الإلَّ املعلِّمَ
 ! ي اخلوفِ "ال نخفْ ه على تخطّ عَ جِّ الوالدِ، يُثبِتُ أنّه لم يزَلْ مؤمنًا. فكانَ كالمُ يسوعَ ليشَ

." يكفي أنْ تؤمنَ فتحيا ابنتُكَ

بِيَّةِ  وبَ وَأَبي الصَّ قُ نَّا وَيَعْ رُسَ وَيُوحَ وَى بُطْ هُ سِ عَ لُ مَ دًا يَدْخُ لَ إِلى البَيْت، لَمْ يَدَعْ أَحَ َّا وَصَ ٥١. وَملَ
ا. هَ وأُمِّ

ا  نَّهَ . لـكِ ُتْ ا لَمْ متَ َّهَ ال: "ال تَبْكُوا! إِن قَ م. فَ دُورَهُ ونَ صُ رَعُ لَيْها وَيَقْ يعُ يَبْكُونَ عَ مِ ٥٢. وكَانَ الـجَ
ة"! نَائِمَ

. اتَتْ َّها مَ َن م بِأ هِ لْمِ نْهُ لِعِ كُونَ مِ حَ ذُوا يَضْ َخَ أ ٥٣. فَ
لم يكتفوا هؤالءِ الالّمؤمنني بقلَّةِ إميانِهم، بل أرادوا من يائيرس أن يشارِكَهم عدمَ إميانِهم. هم 
ابنتِه  في  اهللاِ  قدرةَ  يروا  أنْ  رفَضوا   ." نائمةٌ "إنّها  قالَ   َ حِنيْ يسوعَ  بكالمِ  استهزؤوا  بكّاؤون 
بيّةِ.  ، ولم يبقَ معه إالّ بطرسُ وبعقوبُ ويوحنّا ووالدا الصّ هم يسوعُ ه. أخرجْ فضحكوا من كالمِ
. ثمّ يعقوبُ ويوحنّا.  : بطرس بصفتِه الرَّسولُ األوّلُ يريدُ أن يُحييَها بشهادةِ قلّةٍ، رسلُه الثّالثةُ
. ها هم اآلن  هُ في بستانِ الزّيتونِ هم سيشهدون جتلِّيَه على اجلبلِ (لو ٩: ٢٨) ونزاعَ هم أَنفسُ
رَ  هِ يُظْ أن  دْ يسوعُ  يُرِ لم  بالقيامةِ.  استباقٌ النتصارِهِ  ، وهي  املوتِ قدرتِهِ على  يشهدون على 
عبِ كلِّه  رْ للشَّ هَ ا كما لم يَظْ ، بل أمامَ شهودٍ اختارَهم، متامً سلطانَه على املوتِ أمامَ اجلميعِ

" (أع ١٠: ٤١). نْ قَبْلُ ، بل "لشهودٍ اختارَهم اهللاُ مِ بعد قيامتِهِ من املوتِ

ي"! بِيَّة، قُومِ ا الصَّ َّتُهَ َي كَ بِيَدِها وَنَادَى قاَئِالً: "أ سَ َمْ أ وَ فَ ا هُ ٥٤. أَمَّ
ا. وهَ مُ عِ َنْ يُطْ رَ بِأ . ثُمَّ أَمَ تْ ضَ َةً نَهَ أ ا، وَفَجْ ا إِلَيْهَ هَ ادَتْ رُوحُ عَ ٥٥. فَ
دَث. َا حَ دًا  مبِ بِرَا  أَحَ َّ  يُخْ وعُ أَال ا يَسُ مَ اهُ َبَوَاها، وَأَوْصَ دَهِشَ أ ٥٦. فَ

 :ً ، أوّال َ اإلجنيليُّ لوقا ذلك، بعباراتٍ ثالثٍ لَها يسوعُ وأعادَ إليها احلياةَ بقوّةِ كلمتِه. وقد بنيّ عَ    فَ
: "في  لُ الرُّوحُ عن اجلسدِ. ويسوعُ صلّى قبلَ موتِه وقالَ ها إليها". في املوتِ تنفصِ "عادَتْ روحُ
". عادَتْ قوّةُ احلياةِ ومألتْ أعضاءَ  تْ يديك أستودعُ روحي" (لو ٢٣: ٤٦). ثانيًا: "وفجأةً نهضَ
. هذا ما  ها. ثالثًا: "أمر بأن يُطعموها" فإنْ أكّلَتْ اقتنعَ اجلميعُ أنّها عادَتْ إلى احلياةِ جسمِ

بَ بحضورِ تالميذِه. ، أكلَ وشرِ ه، قامَ سيحدُثُ ليسوعَ في قيامتِه: عادَتْ إليه روحُ
بيّةِ، دونَ أن  ". هذا ما طلبَهُ يسوعُ من والِدَي الصّ ّ يُخبرا أحدًا مبا حدَثَ "أوصاهما يسوعُ أال

ّ أنّ املرأةَ ال تستطيعُ أنْ تفعلَ ما فعلَه يائيرس، هي ال  ّ أملٌ واحدٌ، شأنُها شأنَ يائيرس. إال إال
َّرَتْ  . فقر ها. لكنْ ال بدَّ من االقترابِ من يسوعَ ًا عن وجعِ بَ منه وتخبرَه جهار نُها أنْ تقترِ ميكِ
؟  تْ طرَفَ ثوبِه. لكن ملاذا حتديدًا طرفَ الثَّوبِ َسَ أن تدنوَ من ورائِه خفيةً دون أن يراها أحدٌ ومل
ريعةَ أمرَتْ بني إسرائيل أن يضعوا في طرَفِ ثيابِهم، أهدابًا ليتذكّروا وصايا اهللاِ (عد  ألنّ الشّ
تْهُ  ملسَ  . يسوعَ من  كلمةٍ  حتّى  بدونِ  فيَت  فشُ  ، األهدابَ سَ  تّلْمِ أنْ  حاوَلَتْ   .(٣٨-٤٠  :١٥

. تَطِعْ أنْ حتصلَ عليه من األطبّاءِ فحصلَتْ في حلظةٍ على ما لم تَسْ
 ، ريعةَ . حتدَّتِ الشّ تْ طرفَ ردائِه بالرُّغمِ من زحمةِ اجلموعِ سَ لَمَ ، جترّأتْ فَ هي امرأةٌ شجاعةٌ
من  داخليٍّ  خالصٍ  أمام  بالتّالي  نحن  عنها.  لَتْ  فُصِ التي  اجلماعةِ  إلى  وعادَتْ  فيَتْ  فشُ
نا فقط أمامَ شفاءٍ خارجيٍّ. وكأنَّ لوقا أرادَ أنْ يقولَ لكلِّ الَّذين هم  النّجاسةِ واخلطيئةِ، ولسْ

. تاحٌ لكلِّ الّذين يأتون إليه بإميانٍ ، خالصُ الربِّ مُ "في اخلارج" كالوثنيّني على سبيل املثالِ

إِنَّ  لِّم،  عَ مُ "يا  هُ:  عَ مَ نْ  وَمَ رُسُ  بُطْ الَ  قَ فَ يع.  مِ الـجَ ْكَرَ  وَأَن نِي؟".  َسَ ملَ نْ  "مَ وع:  يَسُ الَ  قَ فَ  .٤٥
ونَك"! ايِقُ ونَكَ وَيُضَ مُ ْحَ وعَ يَز مُ الـجُ

نِّي!". تْ مِ رَجَ رَفْتُ أَنَّ قُوَّةً قَدْ خَ إنِّي عَ ي! فَ نِ َسَ دًا قَدْ ملَ وع: "إِنَّ واحِ الَ يَسُ قَ ٤٦. فَ
امَ  لَنَتْ أَمَ يه، وَأَعْ لَى قَدَمَ َتْ عَ ْمتَ دَةً وار ْتَعِ ر دَنَتْ مُ لَيه، فَ فَ عَ رَها لَمْ يَخْ ْأَةُ أَنَّ أَمْ ر َأَتِ الـمَ ٤٧. وَر

ال. فِيَتْ لِلْحَ تْهُ، وَكَيْفَ شُ َسَ اذَا ملَ بِ كُلِّهِ ملِ عْ الشَّ
الم!". بِي بِسَ ! إِذْهَ كِ لَّصَ َانُكِ خَ ْنَتِي، إِميْ وع: "يا اب ا يَسُ الَ لَهَ قَ ٤٨. فَ

ني" (حرفيًّا من  َسَ نْ مل . قال: "مَ لنِ ّ أنَّ يسوعَ جاءَ به إلى العَ لَتَها سرًّا، إال حاولَتْ املرأةُ أنْ تفعلَ فِعْ
تْ منه. ليسَ فعلُ الّلمسِ من اجترحَ املعجزةَ إذًا، بل  أمسكني). عرفَ يسوع ألنّ قوّةً قد خرجَ
يّدُ  . إنّه السَّ . قوّتُه هدّأتْ العاصفةَ (لو ٨: ٢٢-٢٥)، وها هي القوّةُ ذاتُها تأمرُ نزفَ الدّمِ قوّةُ يسوعَ

ا. ه أيضً َرَضَ فيطيعُ رُ امل ه، ويأمُ بكلِّ ما للكلمةِ من معنًى: يأمرُ الطبّيعةَ فتطيعُ
لَ معها  صَ ًا أنّ ما حَ ، وأعلنَتْ جهار َتْ على قدمي يسوعَ ، فارمتَ فَ رَها قد كُشِ عرفَتِ املرأةُ أنّ أمْ
، صارَتْ بفعلِ صنيعِ اهللاِ  نَ النّاسِ ومعزولةً تْ حياتَها خائفةً مِ هو منْ عملِ اهللاِ. هي الّتي عاشَ

. معها، شاهدةً شجاعةً تنادي وتُخبرُ بعظائمِ اهللاِ أمامَ اجلميعِ
َّس منها.  ". باإلميانِ عادَتْ املرأةُ احملرومةُ إلى اجلماعةِ الّتي كانتْ تخافُ من أن تتدن "إميانك خلّصكِ
 . رَةَ سنةً تَها الَتي كانَتْ تبحثُ عنها طوالَ اثنتي عشْ باإلميانِ استردَّتْ سالَمها املفقودَ وصحَّ

ها الدّاخلي الّذي بحثَتْ عنه طويالً.  وما شفاؤها إالّ صورةً خارجيّةً عن سالمِ

جِ  ْعِ تُز فَال   ! ْنَتُكَ اب اتَتِ  "مَ ول:  يَقُ عِ  مَ جْ الـمَ َئِيسِ  ر دَارِ  نْ  مِ دٌ  وَاحِ لَ  وَصَ يَتَكَلَّم،  وَ  هُ ا  وَفيمَ  .٤٩
لِّم"! عَ الـمُ

" ْنَتُكَ يا اب تَحْ نَ فَ ! يَكْفي أَنْ تُؤْمِ فْ ابَهُ: "ال تَخَ َجَ أ عَ يَسوعُ فَ مِ ٥٠. وَسَ

مقدّمة 
يُخبرُنا لوقا اإلجنيليُّ عن حدثِ شفاءِ  ، وفيه  الكبيرِ ومِ  الثّالثُ من زمنِ الصّ هو األحدُ   
ه بني حدثني: طلبُ يائيرس من يسوع أن يشفيَ له ابنتَه املريضةَ من جهةٍ،  النّازِفةِ، الّذي يضعُ
: الرّقمُ ١٢  وإحياءِ االبنةِ التّي كانتْ قد ماتَتْ من جهةٍ أخرى. وجندُ في احلدثني، قواسمَ مشتركةً
. ثمّ إنّ  رَةَ سنةً ّا ماتَتْ هو اثنتا عشْ ، وعمرُ االبنةِ مل رَةَ سنةً . فالنّازفةُ مريضةٌ منذ اثنتي عشْ أوّالً
، ويسوعُ أمسكَ يدَ  فيَتْ رَفَ ثوبِه فشُ تْ طَ َسَ . النَّازفةُ مل ّا من خاللِ االتّصالِ بيسوعَ الشفاءَين مت

ا "خالص" و"إميان". ا املوضوعان الرئيسيّان مشتركان أيضً بيّةَ فأحياها. أمّ الصَّ

رُونَهُ. م كَانُوا يَنْتَظِ هُ ميعَ م جَ َّهُ َن ع، أل مْ بَلَهُ الـجَ تَقْ وع، اسْ ادَ يَسُ َّا عَ ٤٠. وَملَ
ذَ  وَأَخَ وع،  يَسُ ي  قَدَمَ لَى  عَ َى  ْمتَ فار اءَ  ع، جَ مَ جْ الـمَ َئِيسَ  ر يَائِيرُس، وكَانَ  هُ  مُ لٍ اسْ بِرَجُ وَإِذَا   .٤١

لَ بَيْتَهُ، لُ إِلَيْهِ أَنْ يَدْخُ يَتَوَسَّ
وَ  ا هُ وْت. وفِيمَ لَى الـمَ رَفَتْ عَ نَة، قَدْ أَشْ رَةَ سَ شْ ْنَتَي عَ وُ اث رُها نُحْ مْ يدَة، عُ ْنَةً وَحِ َنَّ لَهُ اب ٤٢. أل

ونَهُ. مُ ْحَ وعُ يَز مُ ذَاهِب، كانَ الـجُ
شيءَ  فال  الوثنيّون،  ا  أمّ  . اخلالصِ لقبولِ  َّبُّ  الر م  هيّأهُ وقد   ، املسيحَ إسرائيلَ  شعبُ  إنتظرَ 
ينتظرونه. يخبرُنا اإلجنيليُّ كيفَ رفضَ الوثنيّون يسوعَ وطلبوا إليه أن "يبتعد عنهم" (٨: 
ألنّهم   ، اجلمعُ استقبلَه   ، يسوعُ عاد  ّا  "ومل شعبِه  طِ  وسَ في  به  بًا  مرحَّ جندُه   ، باملقابلِ  ،(٣٧

هم كانوا ينتظرونه" (آ٤٠). جميعُ
بيّةِ، ال قوّةَ  ، وأمامَ سلطانِ املوتِ الّذي انقضّ على ابنتِه الصَّ ا يائيرس، املسؤولُ عنِ اجملمعِ أمّ
 " لُ ، وأخذ يتوسّ ي يسوعَ هِ: "ارمتى على قدمَ ا جليًّا في ألفاظِ ًا عميقً ُ إليها. فنراه يتألّمُ أمل يلجأ
جاهزةٌ  إذًا  هي  (آ٤٢)،  سنة"  عشرة  اثنتي  نحو  "عمرها  (آ٤٢)،  وحيدةٌ"  ابنةٌ  "له  (آ٤١)، 
أمامَ  تقفُ عاجزةً  قوّةٍ بشريّةٍ  ها. كلُّ  بل صرَعَ ال   ، املوتَ هُ  تُواجِ أنّها  إالّ   ، فالزّواجِ للخطوبةِ 
، وأخبرَه  لَ إليه بقلبٍ متواضعٍ منسحقٍ . توسّ ّ أملٌ واحدٌ هو: يسوعُ ، ولم يبقَ للوالدِ إال املوتِ
 ، ا يسوعُ رَ ويطلبَ منه شيئًا كما في متّى (٩: ١٨ ومرقس ٥: ٢٣). أمّ ِهِ دونَ أن يتجاسَ بسببِ أمل
دَتْ  قَ قَ على األمِّ التي فَ فال يحتاجُ إلى أكثرِ من ذلك. ما إنْ رأى ابنَ أرملةِ نائني حتّى أشفَ

دَ وحيدتَه. وحيدَها (لو ٧: ١٢-١٣). وها هو يُشفقُ على األبِ الذي فقَ

ا. فِيَهَ دٌ أَنْ يَشْ ْ أَحَ دِر نَة، وَلَمْ يَقْ رَةَ سَ شْ ْنَتَي عَ نْذُ اث ْفِ دَمٍ مُ ابَةٌ بِنَز صَ رَأَةٌ مُ ٤٣. وَكانَتِ امْ
ا. هَ ْفُ دَمِ َةً وَقَفَ نَز رَفَ رِدَائِهِ، وَفَجأ تْ طَ َسَ وع، وَملَ َاءِ يَسُ نْ وَر ٤٤. دَنَتْ مِ

ريعةِ  بِ الشّ . أمامَ امرأةٍ مفصولةٍ عن اجلماعةِ ألنّها مدنّسةٌ بحسَ نحنُ أمامَ إنسانٍ متألّمٍ
ْلِكُه على  تْ كلّ ما متَ . أنفقَ رَةَ سنةً اليهوديّةِ (ال ١٥: ٢٥). هي مريضةٌ تنزفُ منذ اثنتي عشْ
. لم يعدْ لديها  . من هنا نفهمُ إميانَها الكبيرَ بقدرةِ يسوعَ فاءِ األطبّاءِ ولم حتصلْ على الشّ



شفاء النازفة
(لوقا ٨: ٤٠-٥٦)

رُونَهُ. م كَانُوا يَنْتَظِ هُ ميعَ م جَ َّهُ َن ع، أل مْ بَلَهُ الـجَ تَقْ وع، اسْ ادَ يَسُ َّا عَ ٤٠. وَملَ
ذَ  وَأَخَ وع،  يَسُ ي  قَدَمَ لَى  عَ َى  ْمتَ فار اءَ  ع، جَ مَ جْ الـمَ َئِيسَ  ر يَائِيرُس، وكَانَ  هُ  مُ لٍ اسْ بِرَجُ وَإِذَا   .٤١

لَ بَيْتَهُ، لُ إِلَيْهِ أَنْ يَدْخُ يَتَوَسَّ
وَ  ا هُ وْت. وفِيمَ لَى الـمَ رَفَتْ عَ نَة، قَدْ أَشْ رَةَ سَ شْ ْنَتَي عَ وُ اث رُها نُحْ مْ يدَة، عُ ْنَةً وَحِ َنَّ لَهُ اب ٤٢. أل

ونَهُ. مُ ْحَ وعُ يَز مُ ذَاهِب، كانَ الـجُ
ا. فِيَهَ دٌ أَنْ يَشْ ْ أَحَ دِر نَة، وَلَمْ يَقْ رَةَ سَ شْ ْنَتَي عَ نْذُ اث ْفِ دَمٍ مُ ابَةٌ بِنَز صَ رَأَةٌ مُ ٤٣. وَكانَتِ امْ

ا. هَ ْفُ دَمِ َةً وَقَفَ نَز رَفَ رِدَائِهِ، وَفَجأ تْ طَ َسَ وع، وَملَ َاءِ يَسُ نْ وَر ٤٤. دَنَتْ مِ
إِنَّ  لِّم،  عَ مُ "يا  هُ:  عَ مَ نْ  وَمَ رُسُ  بُطْ الَ  قَ فَ يع.  مِ الـجَ ْكَرَ  وَأَن نِي؟".  َسَ ملَ نْ  "مَ وع:  يَسُ الَ  قَ فَ  .٤٥

."! ونَكَ ايِقُ ونَكَ وَيُضَ مُ ْحَ وعَ يَز مُ الـجُ
نِّي!". تْ مِ رَجَ رَفْتُ أَنَّ قُوَّةً قَدْ خَ إنِّي عَ ي! فَ نِ َسَ دًا قَدْ ملَ وع: "إِنَّ واحِ الَ يَسُ قَ ٤٦. فَ

امَ  لَنَتْ أَمَ يه، وَأَعْ لَى قَدَمَ َتْ عَ ْمتَ دَةً وار ْتَعِ ر دَنَتْ مُ لَيه، فَ فَ عَ رَها لَمْ يَخْ ْأَةُ أَنَّ أَمْ ر َأَتِ الـمَ ٤٧. وَر
ال. فِيَتْ لِلْحَ تْهُ، وَكَيْفَ شُ َسَ اذَا ملَ بِ كُلِّهِ ملِ عْ الشَّ

الم!". بِي بِسَ ! إِذْهَ كِ لَّصَ َانُكِ خَ ْنَتِي، إِميْ وع: "يا اب ا يَسُ الَ لَهَ قَ ٤٨. فَ
جِ  ْعِ تُز فَال   ! ْنَتُكَ اب اتَتِ  "مَ ول:  يَقُ عِ  مَ جْ الـمَ َئِيسِ  ر دَارِ  نْ  مِ دٌ  وَاحِ لَ  وَصَ يَتَكَلَّم،  وَ  هُ ا  وَفيمَ  .٤٩

لِّم!". عَ الـمُ
."! ْنَتُكَ يا اب تَحْ نَ فَ ! يَكْفي أَنْ تُؤْمِ فْ ابَهُ: "ال تَخَ َجَ أ عَ يَسوعُ فَ مِ ٥٠. وَسَ

بِيَّةِ  وبَ وَأَبي الصَّ قُ نَّا وَيَعْ رُسَ وَيُوحَ وَى بُطْ هُ سِ عَ لُ مَ دًا يَدْخُ لَ إِلى البَيْت، لَمْ يَدَعْ أَحَ َّا وَصَ ٥١. وَملَ
ا. هَ وأُمِّ

ا  نَّهَ . لـكِ ُتْ ا لَمْ متَ َّهَ ال: "ال تَبْكُوا! إِن قَ م. فَ دُورَهُ ونَ صُ رَعُ لَيْها وَيَقْ يعُ يَبْكُونَ عَ مِ ٥٢. وكَانَ الـجَ
ة!". نَائِمَ

. اتَتْ َّها مَ َن م بِأ هِ لْمِ نْهُ لِعِ كُونَ مِ حَ ذُوا يَضْ َخَ أ ٥٣. فَ
ي!". بِيَّة، قُومِ ا الصَّ َّتُهَ َي كَ بِيَدِها وَنَادَى قاَئِالً: "أ سَ َمْ أ وَ فَ ا هُ ٥٤. أَمَّ
ا. وهَ مُ عِ َنْ يُطْ رَ بِأ . ثُمَّ أَمَ تْ ضَ َةً نَهَ أ ا، وَفَجْ ا إِلَيْهَ هَ ادَتْ رُوحُ عَ ٥٥. فَ

دَث. َا حَ دًا مبِ بِرَا أَحَ َّ يُخْ وعُ أَال ا يَسُ مَ اهُ َبَوَاها، وَأَوْصَ دَهِشَ أ ٥٦. فَ

٥صفحة

 َ أسرار يُعلنوا  أن  ألنّه عليهم  ذلك  دوا على صنيعه.  الّذين شهِ الثَّالثِة  لِ  الرُّسُ نَ  مِ يطلبَه 
ملكوتِ اهللاِ، وقيامةِ املوتى جزءًا أساسيًّا من هذه األسرارِ، وقيامةُ ابنةِ يائيرس هي صورةٌ 

بقةٌ عن موتِ يسوعَ وقيامتِهِ. سْ مُ

خالصة روحيّة
بيعةَ  الطَّ هدّأ  ا.  ضعيفً ها  أمامَ اإلنسانُ  بدا  الّتي  وى  القِ جتاهَ  قدرتَه  يسوعُ  رَ  هَ أظْ  
، تغلَّبَ على قدرةِ املوتِ واملرضِ الذي ال شفاءَ منه. جاءَتْ  يطانِ مَ قدرةَ الشّ ، حطَّ ةَ الهائجَ
ال   . اجلليلِ ذروة عملِه في  لَتْ يسوعَ في  لوقا، فجعَ إلينا  نقلَنا  التي  الثَّالثُ  املعجزاتُ  هذه 
نوا. لقد انتزعَ يسوعُ من البَشرِ كلَّ خوفٍ  شيءَ يُخيفُ البشرُ بعدَ اليومَ إن هم قبلوا أن يؤمِ
نُ به يفرَحُ بقدرتِه اخلالصيّةِ. لقد بدأَتْ  . فالّذي يؤمِ وى املعاديةِ. وجاءَ اخلالصُ بيسوعَ من القِ

. َّجاءِ نْذُ اآلنَ بالر رُها مُ قُ ونحنُ ننتظِ نَةِ تتحقّ بركاتُ نهايةِ األزمِ

. فهو مستعدٌّ ألنْ يُحيي الَّصبِيَّةَ إن  ال يستطيعُ حتّى املوتُ أنْ يكونَ حاجزًا في وجهِ يسوعَ
 . ". اإلميانُ هو شرطُ اخلالصِ واالنتصارِ على املوتِ نَ والدُها. "يكفي أنْ تؤمنَ فتحيا ابنتُكَ آمَ
" (أع ١٦: ٣١). انِ "آمنْ بالرّبِّ يسوعَ تخلُصْ أنتَ وأهلُ بيتِكَ جَّ ه قالَه بولسُ للسَّ الكالمُ نفسُ
، بالتَّالي ال حاجةَ ألنْ يُزعجَ  ً أتى إلى يائيرس يُخبِرُه أنَّ ابنتَه ماتَتْ يُخبِرُنا اإلجنيليُّ، أنّ رسوال
تَ  مْ ّ أنّ صَ لَهُ. إال لَ املوتُ فِعْ عَ َةِ يسوعَ بعدَ أنْ فَ مياِن الّتي شكَّكَتْ بقدر . هي حالةُ الإلَّ املعلِّمَ
 ! ي اخلوفِ "ال نخفْ ه على تخطّ عَ جِّ الوالدِ، يُثبِتُ أنّه لم يزَلْ مؤمنًا. فكانَ كالمُ يسوعَ ليشَ

." يكفي أنْ تؤمنَ فتحيا ابنتُكَ

بِيَّةِ  وبَ وَأَبي الصَّ قُ نَّا وَيَعْ رُسَ وَيُوحَ وَى بُطْ هُ سِ عَ لُ مَ دًا يَدْخُ لَ إِلى البَيْت، لَمْ يَدَعْ أَحَ َّا وَصَ ٥١. وَملَ
ا. هَ وأُمِّ

ا  نَّهَ . لـكِ ُتْ ا لَمْ متَ َّهَ ال: "ال تَبْكُوا! إِن قَ م. فَ دُورَهُ ونَ صُ رَعُ لَيْها وَيَقْ يعُ يَبْكُونَ عَ مِ ٥٢. وكَانَ الـجَ
ة"! نَائِمَ

. اتَتْ َّها مَ َن م بِأ هِ لْمِ نْهُ لِعِ كُونَ مِ حَ ذُوا يَضْ َخَ أ ٥٣. فَ
لم يكتفوا هؤالءِ الالّمؤمنني بقلَّةِ إميانِهم، بل أرادوا من يائيرس أن يشارِكَهم عدمَ إميانِهم. هم 
ابنتِه  في  اهللاِ  قدرةَ  يروا  أنْ  رفَضوا   ." نائمةٌ "إنّها  قالَ   َ حِنيْ يسوعَ  بكالمِ  استهزؤوا  بكّاؤون 
بيّةِ.  ، ولم يبقَ معه إالّ بطرسُ وبعقوبُ ويوحنّا ووالدا الصّ هم يسوعُ ه. أخرجْ فضحكوا من كالمِ
. ثمّ يعقوبُ ويوحنّا.  : بطرس بصفتِه الرَّسولُ األوّلُ يريدُ أن يُحييَها بشهادةِ قلّةٍ، رسلُه الثّالثةُ
. ها هم اآلن  هُ في بستانِ الزّيتونِ هم سيشهدون جتلِّيَه على اجلبلِ (لو ٩: ٢٨) ونزاعَ هم أَنفسُ
رَ  هِ يُظْ أن  دْ يسوعُ  يُرِ لم  بالقيامةِ.  استباقٌ النتصارِهِ  ، وهي  املوتِ قدرتِهِ على  يشهدون على 
عبِ كلِّه  رْ للشَّ هَ ا كما لم يَظْ ، بل أمامَ شهودٍ اختارَهم، متامً سلطانَه على املوتِ أمامَ اجلميعِ

" (أع ١٠: ٤١). نْ قَبْلُ ، بل "لشهودٍ اختارَهم اهللاُ مِ بعد قيامتِهِ من املوتِ

ي"! بِيَّة، قُومِ ا الصَّ َّتُهَ َي كَ بِيَدِها وَنَادَى قاَئِالً: "أ سَ َمْ أ وَ فَ ا هُ ٥٤. أَمَّ
ا. وهَ مُ عِ َنْ يُطْ رَ بِأ . ثُمَّ أَمَ تْ ضَ َةً نَهَ أ ا، وَفَجْ ا إِلَيْهَ هَ ادَتْ رُوحُ عَ ٥٥. فَ
دَث. َا حَ دًا  مبِ بِرَا  أَحَ َّ  يُخْ وعُ أَال ا يَسُ مَ اهُ َبَوَاها، وَأَوْصَ دَهِشَ أ ٥٦. فَ

 :ً ، أوّال َ اإلجنيليُّ لوقا ذلك، بعباراتٍ ثالثٍ لَها يسوعُ وأعادَ إليها احلياةَ بقوّةِ كلمتِه. وقد بنيّ عَ    فَ
: "في  لُ الرُّوحُ عن اجلسدِ. ويسوعُ صلّى قبلَ موتِه وقالَ ها إليها". في املوتِ تنفصِ "عادَتْ روحُ
". عادَتْ قوّةُ احلياةِ ومألتْ أعضاءَ  تْ يديك أستودعُ روحي" (لو ٢٣: ٤٦). ثانيًا: "وفجأةً نهضَ
. هذا ما  ها. ثالثًا: "أمر بأن يُطعموها" فإنْ أكّلَتْ اقتنعَ اجلميعُ أنّها عادَتْ إلى احلياةِ جسمِ

بَ بحضورِ تالميذِه. ، أكلَ وشرِ ه، قامَ سيحدُثُ ليسوعَ في قيامتِه: عادَتْ إليه روحُ
بيّةِ، دونَ أن  ". هذا ما طلبَهُ يسوعُ من والِدَي الصّ ّ يُخبرا أحدًا مبا حدَثَ "أوصاهما يسوعُ أال

ّ أنّ املرأةَ ال تستطيعُ أنْ تفعلَ ما فعلَه يائيرس، هي ال  ّ أملٌ واحدٌ، شأنُها شأنَ يائيرس. إال إال
َّرَتْ  . فقر ها. لكنْ ال بدَّ من االقترابِ من يسوعَ ًا عن وجعِ بَ منه وتخبرَه جهار نُها أنْ تقترِ ميكِ
؟  تْ طرَفَ ثوبِه. لكن ملاذا حتديدًا طرفَ الثَّوبِ َسَ أن تدنوَ من ورائِه خفيةً دون أن يراها أحدٌ ومل
ريعةَ أمرَتْ بني إسرائيل أن يضعوا في طرَفِ ثيابِهم، أهدابًا ليتذكّروا وصايا اهللاِ (عد  ألنّ الشّ
تْهُ  ملسَ  . يسوعَ من  كلمةٍ  حتّى  بدونِ  فيَت  فشُ  ، األهدابَ سَ  تّلْمِ أنْ  حاوَلَتْ   .(٣٨-٤٠  :١٥

. تَطِعْ أنْ حتصلَ عليه من األطبّاءِ فحصلَتْ في حلظةٍ على ما لم تَسْ
 ، ريعةَ . حتدَّتِ الشّ تْ طرفَ ردائِه بالرُّغمِ من زحمةِ اجلموعِ سَ لَمَ ، جترّأتْ فَ هي امرأةٌ شجاعةٌ
من  داخليٍّ  خالصٍ  أمام  بالتّالي  نحن  عنها.  لَتْ  فُصِ التي  اجلماعةِ  إلى  وعادَتْ  فيَتْ  فشُ
نا فقط أمامَ شفاءٍ خارجيٍّ. وكأنَّ لوقا أرادَ أنْ يقولَ لكلِّ الَّذين هم  النّجاسةِ واخلطيئةِ، ولسْ

. تاحٌ لكلِّ الّذين يأتون إليه بإميانٍ ، خالصُ الربِّ مُ "في اخلارج" كالوثنيّني على سبيل املثالِ

إِنَّ  لِّم،  عَ مُ "يا  هُ:  عَ مَ نْ  وَمَ رُسُ  بُطْ الَ  قَ فَ يع.  مِ الـجَ ْكَرَ  وَأَن نِي؟".  َسَ ملَ نْ  "مَ وع:  يَسُ الَ  قَ فَ  .٤٥
ونَك"! ايِقُ ونَكَ وَيُضَ مُ ْحَ وعَ يَز مُ الـجُ

نِّي!". تْ مِ رَجَ رَفْتُ أَنَّ قُوَّةً قَدْ خَ إنِّي عَ ي! فَ نِ َسَ دًا قَدْ ملَ وع: "إِنَّ واحِ الَ يَسُ قَ ٤٦. فَ
امَ  لَنَتْ أَمَ يه، وَأَعْ لَى قَدَمَ َتْ عَ ْمتَ دَةً وار ْتَعِ ر دَنَتْ مُ لَيه، فَ فَ عَ رَها لَمْ يَخْ ْأَةُ أَنَّ أَمْ ر َأَتِ الـمَ ٤٧. وَر

ال. فِيَتْ لِلْحَ تْهُ، وَكَيْفَ شُ َسَ اذَا ملَ بِ كُلِّهِ ملِ عْ الشَّ
الم!". بِي بِسَ ! إِذْهَ كِ لَّصَ َانُكِ خَ ْنَتِي، إِميْ وع: "يا اب ا يَسُ الَ لَهَ قَ ٤٨. فَ

ني" (حرفيًّا من  َسَ نْ مل . قال: "مَ لنِ ّ أنَّ يسوعَ جاءَ به إلى العَ لَتَها سرًّا، إال حاولَتْ املرأةُ أنْ تفعلَ فِعْ
تْ منه. ليسَ فعلُ الّلمسِ من اجترحَ املعجزةَ إذًا، بل  أمسكني). عرفَ يسوع ألنّ قوّةً قد خرجَ
يّدُ  . إنّه السَّ . قوّتُه هدّأتْ العاصفةَ (لو ٨: ٢٢-٢٥)، وها هي القوّةُ ذاتُها تأمرُ نزفَ الدّمِ قوّةُ يسوعَ

ا. ه أيضً َرَضَ فيطيعُ رُ امل ه، ويأمُ بكلِّ ما للكلمةِ من معنًى: يأمرُ الطبّيعةَ فتطيعُ
لَ معها  صَ ًا أنّ ما حَ ، وأعلنَتْ جهار َتْ على قدمي يسوعَ ، فارمتَ فَ رَها قد كُشِ عرفَتِ املرأةُ أنّ أمْ
، صارَتْ بفعلِ صنيعِ اهللاِ  نَ النّاسِ ومعزولةً تْ حياتَها خائفةً مِ هو منْ عملِ اهللاِ. هي الّتي عاشَ

. معها، شاهدةً شجاعةً تنادي وتُخبرُ بعظائمِ اهللاِ أمامَ اجلميعِ
َّس منها.  ". باإلميانِ عادَتْ املرأةُ احملرومةُ إلى اجلماعةِ الّتي كانتْ تخافُ من أن تتدن "إميانك خلّصكِ
 . رَةَ سنةً تَها الَتي كانَتْ تبحثُ عنها طوالَ اثنتي عشْ باإلميانِ استردَّتْ سالَمها املفقودَ وصحَّ

ها الدّاخلي الّذي بحثَتْ عنه طويالً.  وما شفاؤها إالّ صورةً خارجيّةً عن سالمِ

جِ  ْعِ تُز فَال   ! ْنَتُكَ اب اتَتِ  "مَ ول:  يَقُ عِ  مَ جْ الـمَ َئِيسِ  ر دَارِ  نْ  مِ دٌ  وَاحِ لَ  وَصَ يَتَكَلَّم،  وَ  هُ ا  وَفيمَ  .٤٩
لِّم"! عَ الـمُ

" ْنَتُكَ يا اب تَحْ نَ فَ ! يَكْفي أَنْ تُؤْمِ فْ ابَهُ: "ال تَخَ َجَ أ عَ يَسوعُ فَ مِ ٥٠. وَسَ

مقدّمة 
يُخبرُنا لوقا اإلجنيليُّ عن حدثِ شفاءِ  ، وفيه  الكبيرِ ومِ  الثّالثُ من زمنِ الصّ هو األحدُ   
ه بني حدثني: طلبُ يائيرس من يسوع أن يشفيَ له ابنتَه املريضةَ من جهةٍ،  النّازِفةِ، الّذي يضعُ
: الرّقمُ ١٢  وإحياءِ االبنةِ التّي كانتْ قد ماتَتْ من جهةٍ أخرى. وجندُ في احلدثني، قواسمَ مشتركةً
. ثمّ إنّ  رَةَ سنةً ّا ماتَتْ هو اثنتا عشْ ، وعمرُ االبنةِ مل رَةَ سنةً . فالنّازفةُ مريضةٌ منذ اثنتي عشْ أوّالً
، ويسوعُ أمسكَ يدَ  فيَتْ رَفَ ثوبِه فشُ تْ طَ َسَ . النَّازفةُ مل ّا من خاللِ االتّصالِ بيسوعَ الشفاءَين مت

ا "خالص" و"إميان". ا املوضوعان الرئيسيّان مشتركان أيضً بيّةَ فأحياها. أمّ الصَّ

رُونَهُ. م كَانُوا يَنْتَظِ هُ ميعَ م جَ َّهُ َن ع، أل مْ بَلَهُ الـجَ تَقْ وع، اسْ ادَ يَسُ َّا عَ ٤٠. وَملَ
ذَ  وَأَخَ وع،  يَسُ ي  قَدَمَ لَى  عَ َى  ْمتَ فار اءَ  ع، جَ مَ جْ الـمَ َئِيسَ  ر يَائِيرُس، وكَانَ  هُ  مُ لٍ اسْ بِرَجُ وَإِذَا   .٤١

لَ بَيْتَهُ، لُ إِلَيْهِ أَنْ يَدْخُ يَتَوَسَّ
وَ  ا هُ وْت. وفِيمَ لَى الـمَ رَفَتْ عَ نَة، قَدْ أَشْ رَةَ سَ شْ ْنَتَي عَ وُ اث رُها نُحْ مْ يدَة، عُ ْنَةً وَحِ َنَّ لَهُ اب ٤٢. أل

ونَهُ. مُ ْحَ وعُ يَز مُ ذَاهِب، كانَ الـجُ
شيءَ  فال  الوثنيّون،  ا  أمّ  . اخلالصِ لقبولِ  َّبُّ  الر م  هيّأهُ وقد   ، املسيحَ إسرائيلَ  شعبُ  إنتظرَ 
ينتظرونه. يخبرُنا اإلجنيليُّ كيفَ رفضَ الوثنيّون يسوعَ وطلبوا إليه أن "يبتعد عنهم" (٨: 
ألنّهم   ، اجلمعُ استقبلَه   ، يسوعُ عاد  ّا  "ومل شعبِه  طِ  وسَ في  به  بًا  مرحَّ جندُه   ، باملقابلِ  ،(٣٧

هم كانوا ينتظرونه" (آ٤٠). جميعُ
بيّةِ، ال قوّةَ  ، وأمامَ سلطانِ املوتِ الّذي انقضّ على ابنتِه الصَّ ا يائيرس، املسؤولُ عنِ اجملمعِ أمّ
 " لُ ، وأخذ يتوسّ ي يسوعَ هِ: "ارمتى على قدمَ ا جليًّا في ألفاظِ ًا عميقً ُ إليها. فنراه يتألّمُ أمل يلجأ
جاهزةٌ  إذًا  هي  (آ٤٢)،  سنة"  عشرة  اثنتي  نحو  "عمرها  (آ٤٢)،  وحيدةٌ"  ابنةٌ  "له  (آ٤١)، 
أمامَ  تقفُ عاجزةً  قوّةٍ بشريّةٍ  ها. كلُّ  بل صرَعَ ال   ، املوتَ هُ  تُواجِ أنّها  إالّ   ، فالزّواجِ للخطوبةِ 
، وأخبرَه  لَ إليه بقلبٍ متواضعٍ منسحقٍ . توسّ ّ أملٌ واحدٌ هو: يسوعُ ، ولم يبقَ للوالدِ إال املوتِ
 ، ا يسوعُ رَ ويطلبَ منه شيئًا كما في متّى (٩: ١٨ ومرقس ٥: ٢٣). أمّ ِهِ دونَ أن يتجاسَ بسببِ أمل
دَتْ  قَ قَ على األمِّ التي فَ فال يحتاجُ إلى أكثرِ من ذلك. ما إنْ رأى ابنَ أرملةِ نائني حتّى أشفَ

دَ وحيدتَه. وحيدَها (لو ٧: ١٢-١٣). وها هو يُشفقُ على األبِ الذي فقَ

ا. فِيَهَ دٌ أَنْ يَشْ ْ أَحَ دِر نَة، وَلَمْ يَقْ رَةَ سَ شْ ْنَتَي عَ نْذُ اث ْفِ دَمٍ مُ ابَةٌ بِنَز صَ رَأَةٌ مُ ٤٣. وَكانَتِ امْ
ا. هَ ْفُ دَمِ َةً وَقَفَ نَز رَفَ رِدَائِهِ، وَفَجأ تْ طَ َسَ وع، وَملَ َاءِ يَسُ نْ وَر ٤٤. دَنَتْ مِ

ريعةِ  بِ الشّ . أمامَ امرأةٍ مفصولةٍ عن اجلماعةِ ألنّها مدنّسةٌ بحسَ نحنُ أمامَ إنسانٍ متألّمٍ
ْلِكُه على  تْ كلّ ما متَ . أنفقَ رَةَ سنةً اليهوديّةِ (ال ١٥: ٢٥). هي مريضةٌ تنزفُ منذ اثنتي عشْ
. لم يعدْ لديها  . من هنا نفهمُ إميانَها الكبيرَ بقدرةِ يسوعَ فاءِ األطبّاءِ ولم حتصلْ على الشّ


