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األحد اخلامس من زمن الصوم العنوان األحد

١صفحة

أحد شفاء اخمللّع
(مرقس ٢: ١-١٢)

َّهُ في البَيْت. َن عَ النَّاسُ أ مِ وم. وسَ ْنَاحُ ر وعُ إِلى كَفَ ادَ يَسُ َّامٍ عَ َي دَ أ ١. وبَعْ
نْدَ البَاب.  دٍ وال عِ َحَ عٌ أل وْضِ كَان، ولَمْ يَبْقَ مَ مِ الـمَ تَّى غَصَّ بِهِ م حَ نْهُ دَدٌ كَبيرٌ مِ عَ عَ مَّ ٢. فتَجَ

ةِ اهللا. م بِكَلِمَ اطِبُهُ وكانَ يُخَ
ال. ةُ رِجَ ْبَعَ َر لُهُ أ مِ لَّعٍ يَحْ ُخَ َتَوْهُ مبِ ٣. فأ

وع،  وْقَ يَسُ فَ فَ قْ وا السَّ فُ وع، فكَشَ ولَ بِهِ إِلى يَسُ وا الوُصُ تَطِيعُ عِ لَمْ يَسْ مْ بَبِ الـجَ ٤. وبِسَ
لَيْه. ا عَ رُوحً طْ لَّعُ مَ خَ وه، ودَلَّوا الفِرَاشَ الَّذي كانَ الـمُ ونَبَشُ

ايَاك!". َةٌ لَكَ خطَ ور فُ غْ لَّع: "يَا ابْني، مَ خَ الَ لِلْمُ م، فقَ َانَهُ وعُ إِميْ َأَى يَسُ ٥. ور
م: كِّرُونَ في قُلُوبِهِ نَاكَ يُفَ نيَ هُ الِسِ ضُ الكَتَبَةِ جَ ٦. وكانَ بَعْ

دَهُ؟". َّ اهللاُ وَحْ ايَا إِال طَ رَ الـخَ فِ ُ أَنْ يَغْ دِر نْ يَقْ دِّف! مَ َّهُ يُجَ لُ هـكَذَا؟ إِن َّجُ َاذَا يَتَكَلَّمُ هـذَا الر ٧. "ملِ
َاذَا  "ملِ م:  لَهُ الَ  قَ فَ م  هِ سِ ْفُ أَن في  هـكَذَا  كِّرُونَ  يُفَ م  َّهُ أَن هِ  بِرُوحِ وعُ  يَسُ رَفَ  عَ الِ  الـحَ وفي   .٨

كِّرُونَ بِهـذَا في قُلُوبِكُم؟ تُفَ
كَ  لْ فِرَاشَ مِ ال: قُمْ وَاحْ ايَاك؟ أَمْ أَنْ يُقَ َةٌ لَكَ خطَ ور فُ غْ لَّع: مَ خَ الَ لِلْمُ ل؟ أَنْ يُقَ هَ وَ األَسْ ٩. ما هُ

؟ شِ وَامْ
لَّع: خَ ْض"، قالَ لِلْمُ َر لَى األ ايَا عَ طَ رَ الـخَ فِ انًا أَنْ يَغْ لْطَ انِ سُ ْنِ اإلِنْسَ وا أَنَّ الب لَمُ ١٠. ولِكَي تَعْ

."! بْ إِلى بَيْتِكَ ، واذْهَ كَ لْ فِرَاشَ مِ ١١. "لَكَ أَقُول: قُم، إِحْ
دُوا اهللاَ  جَّ م ومَ وا كُلُّهُ تَّى دَهِشُ يع، حَ مِ رَجَ أَمامَ الـجَ هُ، وخَ لَ فِرَاشَ مَ الِ وحَ امَ في الـحَ ١٢. فقَ

ثْلَ هـذَا البَتَّة!". ْنَا مِ َي َأ ا ر قَائِلني: "مَ

مقدّمة 
الفصلُ األوّل من إجنيل مرقس كان صعودًا إحتفاليًّا، صعود االنتصار. فخالل العماد،   
ماويّ وعونَ الروح القدس (مر ١: ٩-١١). وفي البريّة، تغلّبَ على  ى يسوع شهادةَ أبيه السّ تلقّ
ه (مر ١: ١٣). ثمّ هناك أربعةٌ من تالميذه تركوا كلّ شيء وتبعوه  إبليس وجاءَتِ املالئكةُ تخدمُ
(مر ١: ١٤-١٥). وكرازتُه التي تعلن بشارةَ مجيءِ امللكوت، وعجائبُه املبهرة التي جذبت إليه 

ه الصحيح، وما من سحابة تلوحُ في األفق. اجلموع (مر ١: ١٦-٢٠). كلُّ شيء يسير في خطّ

َّمنُ" (دا ٧: ١٣-١٤). هو  دَّاهُ الز لْكُهُ ال يتَعَ ، ومُ لطانًا أبديًّا ال يَزولُ لطانُهُ سُ ةٍ ولِسانٍ ويكونَ سُ أُمَّ
. لكَه أبديٌّ ال يزولٌ إعالنٌ أنّ اخلالصَ بدأ مع يسوع، ومُ

خالصة روحيّة
ا، رغم  ً انتقادِه والتدليلِ عليه. حملوه، ورمبّ ، بدال حملَ الرجالُ األربعةُ اخمللّعَ إلى يسوعَ  
ً، ويشفي جسدَه ثانيًا.  ، ليحرّره الربُّ من خطيئتِه أوّال إرادتِه، وعلى الرغم من ازدحامِ الناسِ
عن  خطيئتُهم  فصلَتْهم  بل  ال  أنفسهم،  لوا  فَصَ النّاسِ  من  كثيرٌ  اليومِ  مجتمعِ  في 
 ، . ماذا نفعلُ نحن كأعضاءٍ في جسدِ املسيحِ لنعيدَ إليهم هذه العالقةَ راكةِ مع يسوعَ الشّ
ّ أنّ لها بعداً كنسيًّا.  ا، إال فنشتركَ سويّةً باملسيحِ؟ العالقةُ مع يسوعَ هي شخصيّةٌ طبعً
، يشكّلُ خلالً في تركيبةِ اجلسدِ كلِّه، وبالتالي هو عضوٌ  من ينمو مبفردِه بعالقتِه مع الربّ

ه بنيانَ اجلسدِ. ، وهو خارجَ الكنيسةِ إذ ال يهمُّ في مجموعةٍ من النّاسِ
- كيف أكون إبنَ كنيسةِ املسيحِ، وال أسعى بكلّ ما لديّ من مواهبَ جلذبِ اآلخرين   

إلى يسوع؟
، ال أحملُ بها اخلطأة الذين هم  - كيف أكون إبنَ كنيسةِ املسيحِ، وصالتي صالةٌ أنانيّةٌ  

بحاجة إلى من يقودُهم إلى املسيحِ؟
ر، بدالً من أن أحملَه ليختبرَ  - كيف أكونُ إبنَ كنيسةِ املسيحِ، وأنا أحملُ البغضَ لآلخِ  

حبَّ الربِّ من خاللِ مسامحتي له؟
- كيف أكونُ إبنَ كنيسةِ املسيحِ، وأنا أذلُّ اإلنسانَ مبالي وسلطتي، بدالً من أساعدَه   

ا على صورةِ اهللاِ فيه؟ ليكونَ حرًّا، محافظً
لْ مسؤوليّاتِنا كأعضاءٍ في  هذا هو إبنُ الكنيسةِ، يعيشُ وهمُّ اآلخرِ يعيشُ معه. فلنتحمّ
ا أنْ  ا أن نتّحدَ كلُّنا باملسيحِ، إمّ كنيسةِ املسيحِ، لكي نساهمَ في منوِّ اجلسدِ كلّه، ألنّه إمّ

نكونَ كلُّنا مفصولون.    

لْم ونَظره على  ليَّ يَعلَمُ كُلَّ عِ َنَّ العَ دِها أل قاصِ ذَ إِلى مَ لْب ونَفَ مرَ والقَ بَرَ الغَ َّه سَ ١١: ٢٠). "إِن
فى  َفايا.  ال يَفوتُه فِكر وال يَخْ فُ عن آثارِ اخل ُستَقبَل وَيكشِ نَة. يُخبِرُ بِاملاضي وامل َزمِ الماتِ األ عَ

علَيه كَالم" (سير ٤٢: ١٨-٢٠).
أوّالً  اندهشوا  ات:  أوردها مرقس واختزلها بثالثة محطّ اخمللّع،  الكتبة على شفاء  ردّة فعل 
بأنّه يجدّف،  ثانيًا  الرجل حتّى يغفر اخلطايا، حكموا على يسوع  فتساءلوا عن هويّة هذا 
وسبب احلكم ثالثًا وهو أنّ اهللا وحده يقدر أن يغفر اخلطايا وال أحد سواه. بحسب سفر 
بَني  "وكَلِّم  باملوت  بالتالي فقد حكموا على يسوع  املوت،  يجدّف يستوجب  الالويني، من 
، فلْيُقتَلْ قَتْالً:  َّبّ دَّفَ على آسمِ الر ن جَ طيئَته. ومَ لُ خَ ه يَحمِ نَ إِلهَ لٍ لَعَ ً: أَيُّ رَجُ رائيلَ قائال إسْ
دَّفَ على االِسمِ يُقتَل" (ال ٢٤: ١٥-١٦).  ماً، نَزيالً كانَ أَوِ آبنَ البَلَد. إِذا جَ ه كُلُّ اجلَماعةِ رَجْ مُ تَرجُ

حكم الكتبة هذا، هو استباق حلُكم رئيس احملفل على يسوع (مر ١٤: ٦٤).

كِّرُونَ  َاذَا تُفَ م: "ملِ الَ لَهُ قَ م فَ هِ سِ ْفُ كِّرُونَ هـكَذَا في أَن م يُفَ َّهُ هِ أَن وعُ بِرُوحِ رَفَ يَسُ الِ عَ ٨. وفي الـحَ
بِهـذَا في قُلُوبِكُم؟

كَ  لْ فِرَاشَ مِ ال: قُمْ وَاحْ أَنْ يُقَ أَمْ  ايَاك؟  َةٌ لَكَ خطَ ور فُ غْ لَّع: مَ خَ الَ لِلْمُ أَنْ يُقَ ل؟  هَ وَ األَسْ ٩. ما هُ
؟ شِ وَامْ

لَّع: خَ ْض"، قالَ لِلْمُ َر لَى األ ايَا عَ طَ رَ الـخَ فِ انًا أَنْ يَغْ لْطَ انِ سُ ْنِ اإلِنْسَ وا أَنَّ الب لَمُ ١٠. ولِكَي تَعْ
."! بْ إِلى بَيْتِكَ ، واذْهَ كَ لْ فِرَاشَ مِ ١١. "لَكَ أَقُول: قُم، إِحْ

دُوا اهللاَ  جَّ م ومَ وا كُلُّهُ تَّى دَهِشُ يع، حَ مِ رَجَ أَمامَ الـجَ هُ، وخَ لَ فِرَاشَ مَ الِ وحَ امَ في الـحَ ١٢. فقَ
ثْلَ هـذَا البَتَّة!". ْنَا مِ َي َأ ا ر قَائِلني: "مَ

. بالتّالي حنيَ يعلنُ مرقس أنّ يسوعَ عرفَ  ميزةُ معرفةِ القلوبِ واألفكارِ، هي من ميزاتِ الربِّ
ه الكتبةُ  ، فاتّهمَ مباذا يفكّرون، هو يُعلنُ في احلقيقةِ بنوّتِه اإللهيّةِ. غفرَ يسوعُ خطيئةَ اخمللّعِ
قوا من أنّه استطاع أن يغفرَ خطيئة ذاك املريض.  ه ليتحقّ . ال شيءَ ميكنُ ملسُ بالتّجديفِ
ه وميشي. ملاذا؟ ألنّهم يربطون املرضَ باخلطيئةِ،  بلى هناك عالمةٌ واحدةٌ أن يأمرَه بحملِ سريرِ
. شفاه من خطيئته  ا على أنّ خطيئتَه قد غُفِرَتْ بالتّالي فإنّ شفاءه سيكون دليالً قاطعً
يقولُ  به  وكأنّي  اجلماعةِ.  إلميانِ  خدمةً  يسوعُ  ه  قَ حقّ اجلسدِ  شفاءُ  ا  أمّ  ، األهمّ هو  وهذا 
رَ اخلطايا. إنّه اعتالنُ آخرُ لبنوّةِ  للكتبةِ واملشكّكني، سأريكُم من أنا وكيف ميكنني أن أغفِ

ه املسيحانيّ (اخلالصي). يسوعَ اإللهيّةِ ومشروعِ
ْض". لفظة "سلطان"  َر لَى األ ايَا عَ طَ رَ الـخَ فِ يَغْ أَنْ  انًا  لْطَ انِ سُ ْنِ اإلِنْسَ أَنَّ الب وا  لَمُ تَعْ "ولِكَي 
ُ إلى العهدِ القدميِ وحتديدًا إلى نبوءةِ دانيالِ "ورَأيتُ في  إستعملَها اإلجنيليّ ليأخذَ بها القارئ
نِ  اعِ يخِ الطَّ ، فأسرَعَ إلى الشَّ ماءِ حابِ السَّ ْنِ إنسانٍ آتيًا على سَ َب ِثلِ ا ، فإذا مبِ نامي ذلِكَ اللَّيلَ مَ
نْ كُلِّ  عوبُ مِ لْكًا حتى تعبُدَهُ الشُّ جدًا ومُ لطانًا ومَ هِ وأُعطِيَ سُ رِّبَ إلى أمامِ . فقُ نِ في السِّ

آنذاك كانت سقوفُها منخفضةً  بيوتَ فلسطني  وأنّ  ةٍ  قفض مبعناه احلصريّ، بخاصّ السّ
ا أن يكون يسوعُ قد تواجدَ في  ها. لكن من املمكنِ أيضً هلِ نبشُ ، بالتّالي من السَّ نيِ ومن الطِّ
الباحةِ التي كانتْ تُستعمل مبثابةِ قاعةِ جلوسٍ خارجيّةٍ، بني أعمدةٍ خشبيّةٍ حتملُ دعائم 
فعل  يستعمل  فنراه  اليونانيّ،  النّصّ  إلى  بالعودةِ  ا  أمّ  . واألغصانِ باألعشابِ  ى  وتُغطّ
الرجالِ  إميانَ  لنا   ِ يبينبّ أن  ذلك،  أرادَ مرقس من كلّ   . نبشٍ وليس مجرّد  أي حفرَ   exorusso
أمامَ  ه  على سريرِ وهو  املريضَ  الرجالُ  قدّمَ  "لقد   . فاءِ الشّ لتتميمِ  ا  دافعً كانَ  وقد  األربعةِ 
ا أوصلوه مع صليبِه، فاإلنسانُ غير قادرٍ على حتريرِ  يسوع، إستطاعوا إيصالَه الى يسوع، إمنّ
الى  ليصلَ  مساعدتِه  الى  حملِه،  الى  مدعوٌّ  هو  بل  وصلبانِه،  ه  وآالمِ مشاكلِه  من  اآلخرِ 

، واخلالصُ يكونُ فقط بعطيّةٍ من اهللاِ، وإن كان من خاللِ اجلماعة" (األب بيار جنم). اخلالصِ

ايَاك!". َةٌ لَكَ خطَ ور فُ غْ لَّع: "يَا ابْني، مَ خَ الَ لِلْمُ م، فقَ َانَهُ وعُ إِميْ َأَى يَسُ ٥. ور
لَ الرّجالُ األربعةُ اخمللّعَ إلى يسوع، فاستجابَ يسوعُ إلميانِهم وشفاه. بشفائه، أجابِ يسوعُ  حمَ
، ووبّخهم على طريقةِ تفكيرِهم. فاملنطقُ اليهوديُّ يعتبرُ أنّ املرضَ هو  على منطقِ ذلك اجملتمعِ
عقابٌ من اهللاِ على خطيئةٍ ارتكبها املريضُ أو أحدُ أفرادِ عائلتِه. فالرّبّ بنظرهم، هو مصدرُ كلّ 
ًا، فال جندُ لهذا  . مع أنّ هذا هو املنطقُ اليهوديُّ السائدُ قدمي ، وهو إلهٌ يضربُ ويعاقبُ ألمٍ وموتٍ
املنطقُ أيَّ أثرٍ في الكتابِ املقدّسِ في عهديه القدميِ واجلديدِ، بل على العكسِ نقرأُ في إجنيلِ 
نذُ  ، رأى أعمى مُ ريقِ ا "وبَينَما هوَ في الطَّ ا قاطعً يوحنّا كيف أنّ يسوعَ رفضَ هذا املنطقَ رفضً
لُ أم والداهُ، حتى وُلِدَ أعمى؟"  فأجابَ  َّجُ َ؟ أهذا الر نْ أخطأ ، مَ لِّمُ عَ ولِدِهِ.  فسألَهُ تالميذُهُ: "يا مُ مَ
لُ فيهِ"  رَ قُدرةُ اهللاِ وهيَ تَعمَ َ وال والداهُ. ولكنَّهُ وُلِدَ أعمى حتّى تَظهَ أ لُ أخطَ َّجُ : "ال هذا الر يَسوعُ
، حيثُ أنّ األلمَ دخلَ إلى العالمِ  ا قد تكونُ هذه النظرةُ من رواسبِ سفرِ التَّكوينِ (يو ٩: ١-٣). رمبّ

َ بالتّالي كلُّ مريضٍ هو خاطئٌ. ، فصار نتيجةً خلطيئةِ اإلنسانِ األوّلِ

م: كِّرُونَ في قُلُوبِهِ نَاكَ يُفَ نيَ هُ الِسِ ضُ الكَتَبَةِ جَ ٦. وكانَ بَعْ
دَهُ؟". َّ اهللاُ وَحْ ايَا إِال طَ رَ الـخَ فِ ُ أَنْ يَغْ دِر نْ يَقْ دِّف! مَ َّهُ يُجَ لُ هـكَذَا؟ إِن َّجُ َاذَا يَتَكَلَّمُ هـذَا الر ٧. "ملِ

موئيل:  َّب لِصَ م". هي عبارة تأخذنا مبعناها إلى كتاب العهد القدمي: فقالَ الر كِّرُونَ في قُلُوبِهِ "يُفَ
فإنَّ  اإلِنْسان،  رُ  يَنظُ كما  رُ  يَنظُ ال  َّبَّ  الر َنَّ  أل نَبَذتُه،  قد  فإِنِّي  تِه،  قامَ وطولَ  نظَرَه  مَ تُراعِ  "ال 
لْب " (١صم ١٦: ٧). "فآسمع  رُ إِلى القَ َّه يَنظُ َّبُّ فإِن ا الر واهِر، وأَمَّ رُ إِلى الظَّ ا يَنظُ اإلنْسانَ إِمنَّ
فُ  َنكَ تَعرِ بِ طرقِه، أل سَ دٍ بِحَ زِ كُلَّ واحِ لْ وأجْ رْ وآعمَ ، وآغفِ كْناكَ ، مكان سُ ماءِ نَ السَّ أنت مِ
ا  رار أَمَّ ر" (١مل ٨: ٣٩). "لِيَكُفَّ شرُ األَشْ ميعِ بَني البَشَ فُ قُلوبَ جَ َنكَ أنت وَحدَكَ تَعرِ قَلبَه وأل
وَّاتِ  ّ" (مز٧: ١٠). "فيا رَبَّ القُ البار اإلِلهُ  أيّها  لوبِ والكُلى  القُ َّكَ فاحِص  إِن ْرار.  َب األ أَنتَ فثَبِّتِ 
يَّتي" (إر ضِ َنِّي إلَيكَ بُحتُ بِقَ نهم ألِ كَ مِ َرى آنتِقامَ لوب سأ احلاكِمَ بِالبِرّ الفاحِصَ الكُلى والقُ

، لن يكونَ  ا خطيرًا. بعدَ اليومِ غيرَ أنّ شفاءَ اخمللّعِ في كفرناحوم (مر ٢: ١-١٢) يشكّلُ منعطفً
. يبدأُ أوّالً على مستوى اجملادالتِ  ليسوع معجبون فقط، سيكون له خصومٌ وأعداءٌ. ويبدأُ القتالَ
في خمسةِ أخبارٍ متتاليةٍ نقرأُها بدءًا من ٢: ١ ولغاية ٣: ٦. أوّلُ هذه األخبارِ هو شفاءُ مخلّعٍ 

كفرناحوم.

شرح اآليات
َّهُ في البَيْت. َن عَ النَّاسُ أ مِ وم. وسَ ْنَاحُ ر وعُ إِلى كَفَ ادَ يَسُ َّامٍ عَ َي دَ أ ١. وبَعْ

نْدَ البَاب.  دٍ وال عِ َحَ عٌ أل وْضِ كَان، ولَمْ يَبْقَ مَ مِ الـمَ تَّى غَصَّ بِهِ م حَ نْهُ دَدٌ كَبيرٌ مِ عَ عَ مَّ ٢. فتَجَ
ةِ اهللا. م بِكَلِمَ اطِبُهُ وكانَ يُخَ

يشدّدُ مرقس على وجودِ عددٍ كبيرٍ من الناس. شهرةُ يسوع واألعمالُ التي قامَ بها جذبَت 
، ينتظرون منه ما هو  . أتوا إليه دون خوفٍ هرة إلى الذُّروةِ تْ هذه الشّ ، وقدْ بلَغَ إليه اجلموعَ
دًا رمزيًّا: هو  بُعْ زمنيّ. ما يهمّ أنّهم احتشدوا في "البيت". وقد يكون اإلجنيليُّ قد أعطاه 
املكان الذي يعلِّم فيه يسوعُ ويغفرُ اخلطايا. وسيكونُ فيما بعد املكان الذي فيه يجتمعُ 
ا أنْ يكونَ البيت  أولئك الذين "يعملون مشيئةَ اهللا" فيكوّنون عائلةَ يسوعَ (مر٣: ٢٠-٣٥). أمَّ
هو "الكنيسة" مع وجودِ بطرس واالثني عشر؟!. "وكان يخاطبهم بكلمةِ اهللا". علّمهم 
بدون  "الكلمة"  لفظة  استعمالِ  في  الطريقة  هذه  إنّ  اإلجنيل.  بشارةَ  "الكلمة"،  يسوعُ 
ًا  رار ةٌ مبرقس. جندُها مِ تْ أمرًا عاديًّا. فهي ميزةٌ خاصّ ، ليسَ مضاف إليه، للداللة على اإلجنيلِ

َّارع (مر٤: ١٤-٢٠)، ومرّةً واحدةً في ختامِ خطبةِ األمثالِ (مر٤: ٣٣). في تفسيرِ مثلِ الز

ال. ةُ رِجَ ْبَعَ َر لُهُ أ مِ لَّعٍ يَحْ ُخَ َتَوْهُ مبِ ٣. فأ
وع،  وْقَ يَسُ فَ فَ قْ وا السَّ فُ وع، فكَشَ ولَ بِهِ إِلى يَسُ وا الوُصُ تَطِيعُ عِ لَمْ يَسْ مْ بَبِ الـجَ ٤. وبِسَ

لَيْه. ا عَ رُوحً طْ لَّعُ مَ خَ وه، ودَلَّوا الفِرَاشَ الَّذي كانَ الـمُ ونَبَشُ
لفظة  ألنّ   ، مباشرٍ بشكلٍ  الرجلِ  هذا  بها  ُصابِ  امل اإلعاقةِ  نوعيّةَ  النصُّ  لنا  يكشفُ  ال 
أوِ   ، العرجَ تكونُ  قد  احلركةِ،  ه عن  ومتنعُ اإلنسانَ  قد تصيبُ  ا عديدةً  أمراضً تعني  "مخلّع" 
ّ أنّنا نستنتجُ من معطياتِ النّصّ أنّ ذاك  . إال اإلعاقةَ النِّصفيةَ أوِ اإلعاقةَ الرباعيّةَ الكاملةَ
أن  أرادَ مرقسُ   . إلى يسوعَ إلى من يحملُه  ا، فاحتاجَ  احلركةِ متامً قادرٍ على  املريضَ هو غيرُ 
ا. قد يكونُ  ، مع أنّه ليس أبكمً ظْ حتّى بكلمةٍ واحدةٍ يجعلَ من اخمللّعِ رجالً صامتًا لم يتلفّ
هذا الصمتُ خدمةً للبُعد الالهوتي الذي أراده اإلجنيليّ: "شفاء هذا املريض كان نتيجةَ إميانِ 

اجلماعةِ التي حتملُه، ال بسببِ إميانِه هو فقط".
نبشوا  قد  الرجالِ  هؤالءِ  يكونَ  أن  املمكنِ  من  وه".  ونَبَشُ وع،  يَسُ وْقَ  فَ فَ  قْ السَّ وا  فُ "كَشَ
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أحد شفاء اخمللّع
(مرقس ٢: ١-١٢)

َّهُ في البَيْت. َن عَ النَّاسُ أ مِ وم. وسَ ْنَاحُ ر وعُ إِلى كَفَ ادَ يَسُ َّامٍ عَ َي دَ أ ١. وبَعْ
نْدَ البَاب.  دٍ وال عِ َحَ عٌ أل وْضِ كَان، ولَمْ يَبْقَ مَ مِ الـمَ تَّى غَصَّ بِهِ م حَ نْهُ دَدٌ كَبيرٌ مِ عَ عَ مَّ ٢. فتَجَ

ةِ اهللا. م بِكَلِمَ اطِبُهُ وكانَ يُخَ
ال. ةُ رِجَ ْبَعَ َر لُهُ أ مِ لَّعٍ يَحْ ُخَ َتَوْهُ مبِ ٣. فأ

وع،  وْقَ يَسُ فَ فَ قْ وا السَّ فُ وع، فكَشَ ولَ بِهِ إِلى يَسُ وا الوُصُ تَطِيعُ عِ لَمْ يَسْ مْ بَبِ الـجَ ٤. وبِسَ
لَيْه. ا عَ رُوحً طْ لَّعُ مَ خَ وه، ودَلَّوا الفِرَاشَ الَّذي كانَ الـمُ ونَبَشُ

ايَاك!". َةٌ لَكَ خطَ ور فُ غْ لَّع: "يَا ابْني، مَ خَ الَ لِلْمُ م، فقَ َانَهُ وعُ إِميْ َأَى يَسُ ٥. ور
م: كِّرُونَ في قُلُوبِهِ نَاكَ يُفَ نيَ هُ الِسِ ضُ الكَتَبَةِ جَ ٦. وكانَ بَعْ

دَهُ؟". َّ اهللاُ وَحْ ايَا إِال طَ رَ الـخَ فِ ُ أَنْ يَغْ دِر نْ يَقْ دِّف! مَ َّهُ يُجَ لُ هـكَذَا؟ إِن َّجُ َاذَا يَتَكَلَّمُ هـذَا الر ٧. "ملِ
َاذَا  "ملِ م:  لَهُ الَ  قَ فَ م  هِ سِ ْفُ أَن في  هـكَذَا  كِّرُونَ  يُفَ م  َّهُ أَن هِ  بِرُوحِ وعُ  يَسُ رَفَ  عَ الِ  الـحَ وفي   .٨

كِّرُونَ بِهـذَا في قُلُوبِكُم؟ تُفَ
كَ  لْ فِرَاشَ مِ ال: قُمْ وَاحْ ايَاك؟ أَمْ أَنْ يُقَ َةٌ لَكَ خطَ ور فُ غْ لَّع: مَ خَ الَ لِلْمُ ل؟ أَنْ يُقَ هَ وَ األَسْ ٩. ما هُ

؟ شِ وَامْ
لَّع: خَ ْض"، قالَ لِلْمُ َر لَى األ ايَا عَ طَ رَ الـخَ فِ انًا أَنْ يَغْ لْطَ انِ سُ ْنِ اإلِنْسَ وا أَنَّ الب لَمُ ١٠. ولِكَي تَعْ

."! بْ إِلى بَيْتِكَ ، واذْهَ كَ لْ فِرَاشَ مِ ١١. "لَكَ أَقُول: قُم، إِحْ
دُوا اهللاَ  جَّ م ومَ وا كُلُّهُ تَّى دَهِشُ يع، حَ مِ رَجَ أَمامَ الـجَ هُ، وخَ لَ فِرَاشَ مَ الِ وحَ امَ في الـحَ ١٢. فقَ

ثْلَ هـذَا البَتَّة!". ْنَا مِ َي َأ ا ر قَائِلني: "مَ

مقدّمة 
الفصلُ األوّل من إجنيل مرقس كان صعودًا إحتفاليًّا، صعود االنتصار. فخالل العماد،   
ماويّ وعونَ الروح القدس (مر ١: ٩-١١). وفي البريّة، تغلّبَ على  ى يسوع شهادةَ أبيه السّ تلقّ
ه (مر ١: ١٣). ثمّ هناك أربعةٌ من تالميذه تركوا كلّ شيء وتبعوه  إبليس وجاءَتِ املالئكةُ تخدمُ
(مر ١: ١٤-١٥). وكرازتُه التي تعلن بشارةَ مجيءِ امللكوت، وعجائبُه املبهرة التي جذبت إليه 

ه الصحيح، وما من سحابة تلوحُ في األفق. اجلموع (مر ١: ١٦-٢٠). كلُّ شيء يسير في خطّ

َّمنُ" (دا ٧: ١٣-١٤). هو  دَّاهُ الز لْكُهُ ال يتَعَ ، ومُ لطانًا أبديًّا ال يَزولُ لطانُهُ سُ ةٍ ولِسانٍ ويكونَ سُ أُمَّ
. لكَه أبديٌّ ال يزولٌ إعالنٌ أنّ اخلالصَ بدأ مع يسوع، ومُ

خالصة روحيّة
ا، رغم  ً انتقادِه والتدليلِ عليه. حملوه، ورمبّ ، بدال حملَ الرجالُ األربعةُ اخمللّعَ إلى يسوعَ  
ً، ويشفي جسدَه ثانيًا.  ، ليحرّره الربُّ من خطيئتِه أوّال إرادتِه، وعلى الرغم من ازدحامِ الناسِ
عن  خطيئتُهم  فصلَتْهم  بل  ال  أنفسهم،  لوا  فَصَ النّاسِ  من  كثيرٌ  اليومِ  مجتمعِ  في 
 ، . ماذا نفعلُ نحن كأعضاءٍ في جسدِ املسيحِ لنعيدَ إليهم هذه العالقةَ راكةِ مع يسوعَ الشّ
ّ أنّ لها بعداً كنسيًّا.  ا، إال فنشتركَ سويّةً باملسيحِ؟ العالقةُ مع يسوعَ هي شخصيّةٌ طبعً
، يشكّلُ خلالً في تركيبةِ اجلسدِ كلِّه، وبالتالي هو عضوٌ  من ينمو مبفردِه بعالقتِه مع الربّ

ه بنيانَ اجلسدِ. ، وهو خارجَ الكنيسةِ إذ ال يهمُّ في مجموعةٍ من النّاسِ
- كيف أكون إبنَ كنيسةِ املسيحِ، وال أسعى بكلّ ما لديّ من مواهبَ جلذبِ اآلخرين   

إلى يسوع؟
، ال أحملُ بها اخلطأة الذين هم  - كيف أكون إبنَ كنيسةِ املسيحِ، وصالتي صالةٌ أنانيّةٌ  

بحاجة إلى من يقودُهم إلى املسيحِ؟
ر، بدالً من أن أحملَه ليختبرَ  - كيف أكونُ إبنَ كنيسةِ املسيحِ، وأنا أحملُ البغضَ لآلخِ  

حبَّ الربِّ من خاللِ مسامحتي له؟
- كيف أكونُ إبنَ كنيسةِ املسيحِ، وأنا أذلُّ اإلنسانَ مبالي وسلطتي، بدالً من أساعدَه   

ا على صورةِ اهللاِ فيه؟ ليكونَ حرًّا، محافظً
لْ مسؤوليّاتِنا كأعضاءٍ في  هذا هو إبنُ الكنيسةِ، يعيشُ وهمُّ اآلخرِ يعيشُ معه. فلنتحمّ
ا أنْ  ا أن نتّحدَ كلُّنا باملسيحِ، إمّ كنيسةِ املسيحِ، لكي نساهمَ في منوِّ اجلسدِ كلّه، ألنّه إمّ

نكونَ كلُّنا مفصولون.    

لْم ونَظره على  ليَّ يَعلَمُ كُلَّ عِ َنَّ العَ دِها أل قاصِ ذَ إِلى مَ لْب ونَفَ مرَ والقَ بَرَ الغَ َّه سَ ١١: ٢٠). "إِن
فى  َفايا.  ال يَفوتُه فِكر وال يَخْ فُ عن آثارِ اخل ُستَقبَل وَيكشِ نَة. يُخبِرُ بِاملاضي وامل َزمِ الماتِ األ عَ

علَيه كَالم" (سير ٤٢: ١٨-٢٠).
أوّالً  اندهشوا  ات:  أوردها مرقس واختزلها بثالثة محطّ اخمللّع،  الكتبة على شفاء  ردّة فعل 
بأنّه يجدّف،  ثانيًا  الرجل حتّى يغفر اخلطايا، حكموا على يسوع  فتساءلوا عن هويّة هذا 
وسبب احلكم ثالثًا وهو أنّ اهللا وحده يقدر أن يغفر اخلطايا وال أحد سواه. بحسب سفر 
بَني  "وكَلِّم  باملوت  بالتالي فقد حكموا على يسوع  املوت،  يجدّف يستوجب  الالويني، من 
، فلْيُقتَلْ قَتْالً:  َّبّ دَّفَ على آسمِ الر ن جَ طيئَته. ومَ لُ خَ ه يَحمِ نَ إِلهَ لٍ لَعَ ً: أَيُّ رَجُ رائيلَ قائال إسْ
دَّفَ على االِسمِ يُقتَل" (ال ٢٤: ١٥-١٦).  ماً، نَزيالً كانَ أَوِ آبنَ البَلَد. إِذا جَ ه كُلُّ اجلَماعةِ رَجْ مُ تَرجُ

حكم الكتبة هذا، هو استباق حلُكم رئيس احملفل على يسوع (مر ١٤: ٦٤).

كِّرُونَ  َاذَا تُفَ م: "ملِ الَ لَهُ قَ م فَ هِ سِ ْفُ كِّرُونَ هـكَذَا في أَن م يُفَ َّهُ هِ أَن وعُ بِرُوحِ رَفَ يَسُ الِ عَ ٨. وفي الـحَ
بِهـذَا في قُلُوبِكُم؟

كَ  لْ فِرَاشَ مِ ال: قُمْ وَاحْ أَنْ يُقَ أَمْ  ايَاك؟  َةٌ لَكَ خطَ ور فُ غْ لَّع: مَ خَ الَ لِلْمُ أَنْ يُقَ ل؟  هَ وَ األَسْ ٩. ما هُ
؟ شِ وَامْ

لَّع: خَ ْض"، قالَ لِلْمُ َر لَى األ ايَا عَ طَ رَ الـخَ فِ انًا أَنْ يَغْ لْطَ انِ سُ ْنِ اإلِنْسَ وا أَنَّ الب لَمُ ١٠. ولِكَي تَعْ
."! بْ إِلى بَيْتِكَ ، واذْهَ كَ لْ فِرَاشَ مِ ١١. "لَكَ أَقُول: قُم، إِحْ

دُوا اهللاَ  جَّ م ومَ وا كُلُّهُ تَّى دَهِشُ يع، حَ مِ رَجَ أَمامَ الـجَ هُ، وخَ لَ فِرَاشَ مَ الِ وحَ امَ في الـحَ ١٢. فقَ
ثْلَ هـذَا البَتَّة!". ْنَا مِ َي َأ ا ر قَائِلني: "مَ

. بالتّالي حنيَ يعلنُ مرقس أنّ يسوعَ عرفَ  ميزةُ معرفةِ القلوبِ واألفكارِ، هي من ميزاتِ الربِّ
ه الكتبةُ  ، فاتّهمَ مباذا يفكّرون، هو يُعلنُ في احلقيقةِ بنوّتِه اإللهيّةِ. غفرَ يسوعُ خطيئةَ اخمللّعِ
قوا من أنّه استطاع أن يغفرَ خطيئة ذاك املريض.  ه ليتحقّ . ال شيءَ ميكنُ ملسُ بالتّجديفِ
ه وميشي. ملاذا؟ ألنّهم يربطون املرضَ باخلطيئةِ،  بلى هناك عالمةٌ واحدةٌ أن يأمرَه بحملِ سريرِ
. شفاه من خطيئته  ا على أنّ خطيئتَه قد غُفِرَتْ بالتّالي فإنّ شفاءه سيكون دليالً قاطعً
يقولُ  به  وكأنّي  اجلماعةِ.  إلميانِ  خدمةً  يسوعُ  ه  قَ حقّ اجلسدِ  شفاءُ  ا  أمّ  ، األهمّ هو  وهذا 
رَ اخلطايا. إنّه اعتالنُ آخرُ لبنوّةِ  للكتبةِ واملشكّكني، سأريكُم من أنا وكيف ميكنني أن أغفِ

ه املسيحانيّ (اخلالصي). يسوعَ اإللهيّةِ ومشروعِ
ْض". لفظة "سلطان"  َر لَى األ ايَا عَ طَ رَ الـخَ فِ يَغْ أَنْ  انًا  لْطَ انِ سُ ْنِ اإلِنْسَ أَنَّ الب وا  لَمُ تَعْ "ولِكَي 
ُ إلى العهدِ القدميِ وحتديدًا إلى نبوءةِ دانيالِ "ورَأيتُ في  إستعملَها اإلجنيليّ ليأخذَ بها القارئ
نِ  اعِ يخِ الطَّ ، فأسرَعَ إلى الشَّ ماءِ حابِ السَّ ْنِ إنسانٍ آتيًا على سَ َب ِثلِ ا ، فإذا مبِ نامي ذلِكَ اللَّيلَ مَ
نْ كُلِّ  عوبُ مِ لْكًا حتى تعبُدَهُ الشُّ جدًا ومُ لطانًا ومَ هِ وأُعطِيَ سُ رِّبَ إلى أمامِ . فقُ نِ في السِّ

آنذاك كانت سقوفُها منخفضةً  بيوتَ فلسطني  وأنّ  ةٍ  قفض مبعناه احلصريّ، بخاصّ السّ
ا أن يكون يسوعُ قد تواجدَ في  ها. لكن من املمكنِ أيضً هلِ نبشُ ، بالتّالي من السَّ نيِ ومن الطِّ
الباحةِ التي كانتْ تُستعمل مبثابةِ قاعةِ جلوسٍ خارجيّةٍ، بني أعمدةٍ خشبيّةٍ حتملُ دعائم 
فعل  يستعمل  فنراه  اليونانيّ،  النّصّ  إلى  بالعودةِ  ا  أمّ  . واألغصانِ باألعشابِ  ى  وتُغطّ
الرجالِ  إميانَ  لنا   ِ يبينبّ أن  ذلك،  أرادَ مرقس من كلّ   . نبشٍ وليس مجرّد  أي حفرَ   exorusso
أمامَ  ه  على سريرِ وهو  املريضَ  الرجالُ  قدّمَ  "لقد   . فاءِ الشّ لتتميمِ  ا  دافعً كانَ  وقد  األربعةِ 
ا أوصلوه مع صليبِه، فاإلنسانُ غير قادرٍ على حتريرِ  يسوع، إستطاعوا إيصالَه الى يسوع، إمنّ
الى  ليصلَ  مساعدتِه  الى  حملِه،  الى  مدعوٌّ  هو  بل  وصلبانِه،  ه  وآالمِ مشاكلِه  من  اآلخرِ 

، واخلالصُ يكونُ فقط بعطيّةٍ من اهللاِ، وإن كان من خاللِ اجلماعة" (األب بيار جنم). اخلالصِ

ايَاك!". َةٌ لَكَ خطَ ور فُ غْ لَّع: "يَا ابْني، مَ خَ الَ لِلْمُ م، فقَ َانَهُ وعُ إِميْ َأَى يَسُ ٥. ور
لَ الرّجالُ األربعةُ اخمللّعَ إلى يسوع، فاستجابَ يسوعُ إلميانِهم وشفاه. بشفائه، أجابِ يسوعُ  حمَ
، ووبّخهم على طريقةِ تفكيرِهم. فاملنطقُ اليهوديُّ يعتبرُ أنّ املرضَ هو  على منطقِ ذلك اجملتمعِ
عقابٌ من اهللاِ على خطيئةٍ ارتكبها املريضُ أو أحدُ أفرادِ عائلتِه. فالرّبّ بنظرهم، هو مصدرُ كلّ 
ًا، فال جندُ لهذا  . مع أنّ هذا هو املنطقُ اليهوديُّ السائدُ قدمي ، وهو إلهٌ يضربُ ويعاقبُ ألمٍ وموتٍ
املنطقُ أيَّ أثرٍ في الكتابِ املقدّسِ في عهديه القدميِ واجلديدِ، بل على العكسِ نقرأُ في إجنيلِ 
نذُ  ، رأى أعمى مُ ريقِ ا "وبَينَما هوَ في الطَّ ا قاطعً يوحنّا كيف أنّ يسوعَ رفضَ هذا املنطقَ رفضً
لُ أم والداهُ، حتى وُلِدَ أعمى؟"  فأجابَ  َّجُ َ؟ أهذا الر نْ أخطأ ، مَ لِّمُ عَ ولِدِهِ.  فسألَهُ تالميذُهُ: "يا مُ مَ
لُ فيهِ"  رَ قُدرةُ اهللاِ وهيَ تَعمَ َ وال والداهُ. ولكنَّهُ وُلِدَ أعمى حتّى تَظهَ أ لُ أخطَ َّجُ : "ال هذا الر يَسوعُ
، حيثُ أنّ األلمَ دخلَ إلى العالمِ  ا قد تكونُ هذه النظرةُ من رواسبِ سفرِ التَّكوينِ (يو ٩: ١-٣). رمبّ

َ بالتّالي كلُّ مريضٍ هو خاطئٌ. ، فصار نتيجةً خلطيئةِ اإلنسانِ األوّلِ

م: كِّرُونَ في قُلُوبِهِ نَاكَ يُفَ نيَ هُ الِسِ ضُ الكَتَبَةِ جَ ٦. وكانَ بَعْ
دَهُ؟". َّ اهللاُ وَحْ ايَا إِال طَ رَ الـخَ فِ ُ أَنْ يَغْ دِر نْ يَقْ دِّف! مَ َّهُ يُجَ لُ هـكَذَا؟ إِن َّجُ َاذَا يَتَكَلَّمُ هـذَا الر ٧. "ملِ

موئيل:  َّب لِصَ م". هي عبارة تأخذنا مبعناها إلى كتاب العهد القدمي: فقالَ الر كِّرُونَ في قُلُوبِهِ "يُفَ
فإنَّ  اإلِنْسان،  رُ  يَنظُ كما  رُ  يَنظُ ال  َّبَّ  الر َنَّ  أل نَبَذتُه،  قد  فإِنِّي  تِه،  قامَ وطولَ  نظَرَه  مَ تُراعِ  "ال 
لْب " (١صم ١٦: ٧). "فآسمع  رُ إِلى القَ َّه يَنظُ َّبُّ فإِن ا الر واهِر، وأَمَّ رُ إِلى الظَّ ا يَنظُ اإلنْسانَ إِمنَّ
فُ  َنكَ تَعرِ بِ طرقِه، أل سَ دٍ بِحَ زِ كُلَّ واحِ لْ وأجْ رْ وآعمَ ، وآغفِ كْناكَ ، مكان سُ ماءِ نَ السَّ أنت مِ
ا  رار أَمَّ ر" (١مل ٨: ٣٩). "لِيَكُفَّ شرُ األَشْ ميعِ بَني البَشَ فُ قُلوبَ جَ َنكَ أنت وَحدَكَ تَعرِ قَلبَه وأل
وَّاتِ  ّ" (مز٧: ١٠). "فيا رَبَّ القُ البار اإلِلهُ  أيّها  لوبِ والكُلى  القُ َّكَ فاحِص  إِن ْرار.  َب األ أَنتَ فثَبِّتِ 
يَّتي" (إر ضِ َنِّي إلَيكَ بُحتُ بِقَ نهم ألِ كَ مِ َرى آنتِقامَ لوب سأ احلاكِمَ بِالبِرّ الفاحِصَ الكُلى والقُ

٢صفحة

، لن يكونَ  ا خطيرًا. بعدَ اليومِ غيرَ أنّ شفاءَ اخمللّعِ في كفرناحوم (مر ٢: ١-١٢) يشكّلُ منعطفً
. يبدأُ أوّالً على مستوى اجملادالتِ  ليسوع معجبون فقط، سيكون له خصومٌ وأعداءٌ. ويبدأُ القتالَ
في خمسةِ أخبارٍ متتاليةٍ نقرأُها بدءًا من ٢: ١ ولغاية ٣: ٦. أوّلُ هذه األخبارِ هو شفاءُ مخلّعٍ 

كفرناحوم.

شرح اآليات
َّهُ في البَيْت. َن عَ النَّاسُ أ مِ وم. وسَ ْنَاحُ ر وعُ إِلى كَفَ ادَ يَسُ َّامٍ عَ َي دَ أ ١. وبَعْ

نْدَ البَاب.  دٍ وال عِ َحَ عٌ أل وْضِ كَان، ولَمْ يَبْقَ مَ مِ الـمَ تَّى غَصَّ بِهِ م حَ نْهُ دَدٌ كَبيرٌ مِ عَ عَ مَّ ٢. فتَجَ
ةِ اهللا. م بِكَلِمَ اطِبُهُ وكانَ يُخَ

يشدّدُ مرقس على وجودِ عددٍ كبيرٍ من الناس. شهرةُ يسوع واألعمالُ التي قامَ بها جذبَت 
، ينتظرون منه ما هو  . أتوا إليه دون خوفٍ هرة إلى الذُّروةِ تْ هذه الشّ ، وقدْ بلَغَ إليه اجلموعَ
دًا رمزيًّا: هو  بُعْ زمنيّ. ما يهمّ أنّهم احتشدوا في "البيت". وقد يكون اإلجنيليُّ قد أعطاه 
املكان الذي يعلِّم فيه يسوعُ ويغفرُ اخلطايا. وسيكونُ فيما بعد املكان الذي فيه يجتمعُ 
ا أنْ يكونَ البيت  أولئك الذين "يعملون مشيئةَ اهللا" فيكوّنون عائلةَ يسوعَ (مر٣: ٢٠-٣٥). أمَّ
هو "الكنيسة" مع وجودِ بطرس واالثني عشر؟!. "وكان يخاطبهم بكلمةِ اهللا". علّمهم 
بدون  "الكلمة"  لفظة  استعمالِ  في  الطريقة  هذه  إنّ  اإلجنيل.  بشارةَ  "الكلمة"،  يسوعُ 
ًا  رار ةٌ مبرقس. جندُها مِ تْ أمرًا عاديًّا. فهي ميزةٌ خاصّ ، ليسَ مضاف إليه، للداللة على اإلجنيلِ

َّارع (مر٤: ١٤-٢٠)، ومرّةً واحدةً في ختامِ خطبةِ األمثالِ (مر٤: ٣٣). في تفسيرِ مثلِ الز

ال. ةُ رِجَ ْبَعَ َر لُهُ أ مِ لَّعٍ يَحْ ُخَ َتَوْهُ مبِ ٣. فأ
وع،  وْقَ يَسُ فَ فَ قْ وا السَّ فُ وع، فكَشَ ولَ بِهِ إِلى يَسُ وا الوُصُ تَطِيعُ عِ لَمْ يَسْ مْ بَبِ الـجَ ٤. وبِسَ

لَيْه. ا عَ رُوحً طْ لَّعُ مَ خَ وه، ودَلَّوا الفِرَاشَ الَّذي كانَ الـمُ ونَبَشُ
لفظة  ألنّ   ، مباشرٍ بشكلٍ  الرجلِ  هذا  بها  ُصابِ  امل اإلعاقةِ  نوعيّةَ  النصُّ  لنا  يكشفُ  ال 
أوِ   ، العرجَ تكونُ  قد  احلركةِ،  ه عن  ومتنعُ اإلنسانَ  قد تصيبُ  ا عديدةً  أمراضً تعني  "مخلّع" 
ّ أنّنا نستنتجُ من معطياتِ النّصّ أنّ ذاك  . إال اإلعاقةَ النِّصفيةَ أوِ اإلعاقةَ الرباعيّةَ الكاملةَ
أن  أرادَ مرقسُ   . إلى يسوعَ إلى من يحملُه  ا، فاحتاجَ  احلركةِ متامً قادرٍ على  املريضَ هو غيرُ 
ا. قد يكونُ  ، مع أنّه ليس أبكمً ظْ حتّى بكلمةٍ واحدةٍ يجعلَ من اخمللّعِ رجالً صامتًا لم يتلفّ
هذا الصمتُ خدمةً للبُعد الالهوتي الذي أراده اإلجنيليّ: "شفاء هذا املريض كان نتيجةَ إميانِ 

اجلماعةِ التي حتملُه، ال بسببِ إميانِه هو فقط".
نبشوا  قد  الرجالِ  هؤالءِ  يكونَ  أن  املمكنِ  من  وه".  ونَبَشُ وع،  يَسُ وْقَ  فَ فَ  قْ السَّ وا  فُ "كَشَ



أحد شفاء اخمللّع
(مرقس ٢: ١-١٢)

َّهُ في البَيْت. َن عَ النَّاسُ أ مِ وم. وسَ ْنَاحُ ر وعُ إِلى كَفَ ادَ يَسُ َّامٍ عَ َي دَ أ ١. وبَعْ
نْدَ البَاب.  دٍ وال عِ َحَ عٌ أل وْضِ كَان، ولَمْ يَبْقَ مَ مِ الـمَ تَّى غَصَّ بِهِ م حَ نْهُ دَدٌ كَبيرٌ مِ عَ عَ مَّ ٢. فتَجَ

ةِ اهللا. م بِكَلِمَ اطِبُهُ وكانَ يُخَ
ال. ةُ رِجَ ْبَعَ َر لُهُ أ مِ لَّعٍ يَحْ ُخَ َتَوْهُ مبِ ٣. فأ

وع،  وْقَ يَسُ فَ فَ قْ وا السَّ فُ وع، فكَشَ ولَ بِهِ إِلى يَسُ وا الوُصُ تَطِيعُ عِ لَمْ يَسْ مْ بَبِ الـجَ ٤. وبِسَ
لَيْه. ا عَ رُوحً طْ لَّعُ مَ خَ وه، ودَلَّوا الفِرَاشَ الَّذي كانَ الـمُ ونَبَشُ

ايَاك!". َةٌ لَكَ خطَ ور فُ غْ لَّع: "يَا ابْني، مَ خَ الَ لِلْمُ م، فقَ َانَهُ وعُ إِميْ َأَى يَسُ ٥. ور
م: كِّرُونَ في قُلُوبِهِ نَاكَ يُفَ نيَ هُ الِسِ ضُ الكَتَبَةِ جَ ٦. وكانَ بَعْ

دَهُ؟". َّ اهللاُ وَحْ ايَا إِال طَ رَ الـخَ فِ ُ أَنْ يَغْ دِر نْ يَقْ دِّف! مَ َّهُ يُجَ لُ هـكَذَا؟ إِن َّجُ َاذَا يَتَكَلَّمُ هـذَا الر ٧. "ملِ
َاذَا  "ملِ م:  لَهُ الَ  قَ فَ م  هِ سِ ْفُ أَن في  هـكَذَا  كِّرُونَ  يُفَ م  َّهُ أَن هِ  بِرُوحِ وعُ  يَسُ رَفَ  عَ الِ  الـحَ وفي   .٨

كِّرُونَ بِهـذَا في قُلُوبِكُم؟ تُفَ
كَ  لْ فِرَاشَ مِ ال: قُمْ وَاحْ ايَاك؟ أَمْ أَنْ يُقَ َةٌ لَكَ خطَ ور فُ غْ لَّع: مَ خَ الَ لِلْمُ ل؟ أَنْ يُقَ هَ وَ األَسْ ٩. ما هُ

؟ شِ وَامْ
لَّع: خَ ْض"، قالَ لِلْمُ َر لَى األ ايَا عَ طَ رَ الـخَ فِ انًا أَنْ يَغْ لْطَ انِ سُ ْنِ اإلِنْسَ وا أَنَّ الب لَمُ ١٠. ولِكَي تَعْ

."! بْ إِلى بَيْتِكَ ، واذْهَ كَ لْ فِرَاشَ مِ ١١. "لَكَ أَقُول: قُم، إِحْ
دُوا اهللاَ  جَّ م ومَ وا كُلُّهُ تَّى دَهِشُ يع، حَ مِ رَجَ أَمامَ الـجَ هُ، وخَ لَ فِرَاشَ مَ الِ وحَ امَ في الـحَ ١٢. فقَ

ثْلَ هـذَا البَتَّة!". ْنَا مِ َي َأ ا ر قَائِلني: "مَ

مقدّمة 
الفصلُ األوّل من إجنيل مرقس كان صعودًا إحتفاليًّا، صعود االنتصار. فخالل العماد،   
ماويّ وعونَ الروح القدس (مر ١: ٩-١١). وفي البريّة، تغلّبَ على  ى يسوع شهادةَ أبيه السّ تلقّ
ه (مر ١: ١٣). ثمّ هناك أربعةٌ من تالميذه تركوا كلّ شيء وتبعوه  إبليس وجاءَتِ املالئكةُ تخدمُ
(مر ١: ١٤-١٥). وكرازتُه التي تعلن بشارةَ مجيءِ امللكوت، وعجائبُه املبهرة التي جذبت إليه 

ه الصحيح، وما من سحابة تلوحُ في األفق. اجلموع (مر ١: ١٦-٢٠). كلُّ شيء يسير في خطّ

َّمنُ" (دا ٧: ١٣-١٤). هو  دَّاهُ الز لْكُهُ ال يتَعَ ، ومُ لطانًا أبديًّا ال يَزولُ لطانُهُ سُ ةٍ ولِسانٍ ويكونَ سُ أُمَّ
. لكَه أبديٌّ ال يزولٌ إعالنٌ أنّ اخلالصَ بدأ مع يسوع، ومُ

خالصة روحيّة
ا، رغم  ً انتقادِه والتدليلِ عليه. حملوه، ورمبّ ، بدال حملَ الرجالُ األربعةُ اخمللّعَ إلى يسوعَ  
ً، ويشفي جسدَه ثانيًا.  ، ليحرّره الربُّ من خطيئتِه أوّال إرادتِه، وعلى الرغم من ازدحامِ الناسِ
عن  خطيئتُهم  فصلَتْهم  بل  ال  أنفسهم،  لوا  فَصَ النّاسِ  من  كثيرٌ  اليومِ  مجتمعِ  في 
 ، . ماذا نفعلُ نحن كأعضاءٍ في جسدِ املسيحِ لنعيدَ إليهم هذه العالقةَ راكةِ مع يسوعَ الشّ
ّ أنّ لها بعداً كنسيًّا.  ا، إال فنشتركَ سويّةً باملسيحِ؟ العالقةُ مع يسوعَ هي شخصيّةٌ طبعً
، يشكّلُ خلالً في تركيبةِ اجلسدِ كلِّه، وبالتالي هو عضوٌ  من ينمو مبفردِه بعالقتِه مع الربّ

ه بنيانَ اجلسدِ. ، وهو خارجَ الكنيسةِ إذ ال يهمُّ في مجموعةٍ من النّاسِ
- كيف أكون إبنَ كنيسةِ املسيحِ، وال أسعى بكلّ ما لديّ من مواهبَ جلذبِ اآلخرين   

إلى يسوع؟
، ال أحملُ بها اخلطأة الذين هم  - كيف أكون إبنَ كنيسةِ املسيحِ، وصالتي صالةٌ أنانيّةٌ  

بحاجة إلى من يقودُهم إلى املسيحِ؟
ر، بدالً من أن أحملَه ليختبرَ  - كيف أكونُ إبنَ كنيسةِ املسيحِ، وأنا أحملُ البغضَ لآلخِ  

حبَّ الربِّ من خاللِ مسامحتي له؟
- كيف أكونُ إبنَ كنيسةِ املسيحِ، وأنا أذلُّ اإلنسانَ مبالي وسلطتي، بدالً من أساعدَه   

ا على صورةِ اهللاِ فيه؟ ليكونَ حرًّا، محافظً
لْ مسؤوليّاتِنا كأعضاءٍ في  هذا هو إبنُ الكنيسةِ، يعيشُ وهمُّ اآلخرِ يعيشُ معه. فلنتحمّ
ا أنْ  ا أن نتّحدَ كلُّنا باملسيحِ، إمّ كنيسةِ املسيحِ، لكي نساهمَ في منوِّ اجلسدِ كلّه، ألنّه إمّ

نكونَ كلُّنا مفصولون.    

لْم ونَظره على  ليَّ يَعلَمُ كُلَّ عِ َنَّ العَ دِها أل قاصِ ذَ إِلى مَ لْب ونَفَ مرَ والقَ بَرَ الغَ َّه سَ ١١: ٢٠). "إِن
فى  َفايا.  ال يَفوتُه فِكر وال يَخْ فُ عن آثارِ اخل ُستَقبَل وَيكشِ نَة. يُخبِرُ بِاملاضي وامل َزمِ الماتِ األ عَ

علَيه كَالم" (سير ٤٢: ١٨-٢٠).
أوّالً  اندهشوا  ات:  أوردها مرقس واختزلها بثالثة محطّ اخمللّع،  الكتبة على شفاء  ردّة فعل 
بأنّه يجدّف،  ثانيًا  الرجل حتّى يغفر اخلطايا، حكموا على يسوع  فتساءلوا عن هويّة هذا 
وسبب احلكم ثالثًا وهو أنّ اهللا وحده يقدر أن يغفر اخلطايا وال أحد سواه. بحسب سفر 
بَني  "وكَلِّم  باملوت  بالتالي فقد حكموا على يسوع  املوت،  يجدّف يستوجب  الالويني، من 
، فلْيُقتَلْ قَتْالً:  َّبّ دَّفَ على آسمِ الر ن جَ طيئَته. ومَ لُ خَ ه يَحمِ نَ إِلهَ لٍ لَعَ ً: أَيُّ رَجُ رائيلَ قائال إسْ
دَّفَ على االِسمِ يُقتَل" (ال ٢٤: ١٥-١٦).  ماً، نَزيالً كانَ أَوِ آبنَ البَلَد. إِذا جَ ه كُلُّ اجلَماعةِ رَجْ مُ تَرجُ

حكم الكتبة هذا، هو استباق حلُكم رئيس احملفل على يسوع (مر ١٤: ٦٤).

كِّرُونَ  َاذَا تُفَ م: "ملِ الَ لَهُ قَ م فَ هِ سِ ْفُ كِّرُونَ هـكَذَا في أَن م يُفَ َّهُ هِ أَن وعُ بِرُوحِ رَفَ يَسُ الِ عَ ٨. وفي الـحَ
بِهـذَا في قُلُوبِكُم؟

كَ  لْ فِرَاشَ مِ ال: قُمْ وَاحْ أَنْ يُقَ أَمْ  ايَاك؟  َةٌ لَكَ خطَ ور فُ غْ لَّع: مَ خَ الَ لِلْمُ أَنْ يُقَ ل؟  هَ وَ األَسْ ٩. ما هُ
؟ شِ وَامْ

لَّع: خَ ْض"، قالَ لِلْمُ َر لَى األ ايَا عَ طَ رَ الـخَ فِ انًا أَنْ يَغْ لْطَ انِ سُ ْنِ اإلِنْسَ وا أَنَّ الب لَمُ ١٠. ولِكَي تَعْ
."! بْ إِلى بَيْتِكَ ، واذْهَ كَ لْ فِرَاشَ مِ ١١. "لَكَ أَقُول: قُم، إِحْ

دُوا اهللاَ  جَّ م ومَ وا كُلُّهُ تَّى دَهِشُ يع، حَ مِ رَجَ أَمامَ الـجَ هُ، وخَ لَ فِرَاشَ مَ الِ وحَ امَ في الـحَ ١٢. فقَ
ثْلَ هـذَا البَتَّة!". ْنَا مِ َي َأ ا ر قَائِلني: "مَ

. بالتّالي حنيَ يعلنُ مرقس أنّ يسوعَ عرفَ  ميزةُ معرفةِ القلوبِ واألفكارِ، هي من ميزاتِ الربِّ
ه الكتبةُ  ، فاتّهمَ مباذا يفكّرون، هو يُعلنُ في احلقيقةِ بنوّتِه اإللهيّةِ. غفرَ يسوعُ خطيئةَ اخمللّعِ
قوا من أنّه استطاع أن يغفرَ خطيئة ذاك املريض.  ه ليتحقّ . ال شيءَ ميكنُ ملسُ بالتّجديفِ
ه وميشي. ملاذا؟ ألنّهم يربطون املرضَ باخلطيئةِ،  بلى هناك عالمةٌ واحدةٌ أن يأمرَه بحملِ سريرِ
. شفاه من خطيئته  ا على أنّ خطيئتَه قد غُفِرَتْ بالتّالي فإنّ شفاءه سيكون دليالً قاطعً
يقولُ  به  وكأنّي  اجلماعةِ.  إلميانِ  خدمةً  يسوعُ  ه  قَ حقّ اجلسدِ  شفاءُ  ا  أمّ  ، األهمّ هو  وهذا 
رَ اخلطايا. إنّه اعتالنُ آخرُ لبنوّةِ  للكتبةِ واملشكّكني، سأريكُم من أنا وكيف ميكنني أن أغفِ

ه املسيحانيّ (اخلالصي). يسوعَ اإللهيّةِ ومشروعِ
ْض". لفظة "سلطان"  َر لَى األ ايَا عَ طَ رَ الـخَ فِ يَغْ أَنْ  انًا  لْطَ انِ سُ ْنِ اإلِنْسَ أَنَّ الب وا  لَمُ تَعْ "ولِكَي 
ُ إلى العهدِ القدميِ وحتديدًا إلى نبوءةِ دانيالِ "ورَأيتُ في  إستعملَها اإلجنيليّ ليأخذَ بها القارئ
نِ  اعِ يخِ الطَّ ، فأسرَعَ إلى الشَّ ماءِ حابِ السَّ ْنِ إنسانٍ آتيًا على سَ َب ِثلِ ا ، فإذا مبِ نامي ذلِكَ اللَّيلَ مَ
نْ كُلِّ  عوبُ مِ لْكًا حتى تعبُدَهُ الشُّ جدًا ومُ لطانًا ومَ هِ وأُعطِيَ سُ رِّبَ إلى أمامِ . فقُ نِ في السِّ

٣صفحة

آنذاك كانت سقوفُها منخفضةً  بيوتَ فلسطني  وأنّ  ةٍ  قفض مبعناه احلصريّ، بخاصّ السّ
ا أن يكون يسوعُ قد تواجدَ في  ها. لكن من املمكنِ أيضً هلِ نبشُ ، بالتّالي من السَّ نيِ ومن الطِّ
الباحةِ التي كانتْ تُستعمل مبثابةِ قاعةِ جلوسٍ خارجيّةٍ، بني أعمدةٍ خشبيّةٍ حتملُ دعائم 
فعل  يستعمل  فنراه  اليونانيّ،  النّصّ  إلى  بالعودةِ  ا  أمّ  . واألغصانِ باألعشابِ  ى  وتُغطّ
الرجالِ  إميانَ  لنا   ِ يبينبّ أن  ذلك،  أرادَ مرقس من كلّ   . نبشٍ وليس مجرّد  أي حفرَ   exorusso
أمامَ  ه  على سريرِ وهو  املريضَ  الرجالُ  قدّمَ  "لقد   . فاءِ الشّ لتتميمِ  ا  دافعً كانَ  وقد  األربعةِ 
ا أوصلوه مع صليبِه، فاإلنسانُ غير قادرٍ على حتريرِ  يسوع، إستطاعوا إيصالَه الى يسوع، إمنّ
الى  ليصلَ  مساعدتِه  الى  حملِه،  الى  مدعوٌّ  هو  بل  وصلبانِه،  ه  وآالمِ مشاكلِه  من  اآلخرِ 

، واخلالصُ يكونُ فقط بعطيّةٍ من اهللاِ، وإن كان من خاللِ اجلماعة" (األب بيار جنم). اخلالصِ

ايَاك!". َةٌ لَكَ خطَ ور فُ غْ لَّع: "يَا ابْني، مَ خَ الَ لِلْمُ م، فقَ َانَهُ وعُ إِميْ َأَى يَسُ ٥. ور
لَ الرّجالُ األربعةُ اخمللّعَ إلى يسوع، فاستجابَ يسوعُ إلميانِهم وشفاه. بشفائه، أجابِ يسوعُ  حمَ
، ووبّخهم على طريقةِ تفكيرِهم. فاملنطقُ اليهوديُّ يعتبرُ أنّ املرضَ هو  على منطقِ ذلك اجملتمعِ
عقابٌ من اهللاِ على خطيئةٍ ارتكبها املريضُ أو أحدُ أفرادِ عائلتِه. فالرّبّ بنظرهم، هو مصدرُ كلّ 
ًا، فال جندُ لهذا  . مع أنّ هذا هو املنطقُ اليهوديُّ السائدُ قدمي ، وهو إلهٌ يضربُ ويعاقبُ ألمٍ وموتٍ
املنطقُ أيَّ أثرٍ في الكتابِ املقدّسِ في عهديه القدميِ واجلديدِ، بل على العكسِ نقرأُ في إجنيلِ 
نذُ  ، رأى أعمى مُ ريقِ ا "وبَينَما هوَ في الطَّ ا قاطعً يوحنّا كيف أنّ يسوعَ رفضَ هذا املنطقَ رفضً
لُ أم والداهُ، حتى وُلِدَ أعمى؟"  فأجابَ  َّجُ َ؟ أهذا الر نْ أخطأ ، مَ لِّمُ عَ ولِدِهِ.  فسألَهُ تالميذُهُ: "يا مُ مَ
لُ فيهِ"  رَ قُدرةُ اهللاِ وهيَ تَعمَ َ وال والداهُ. ولكنَّهُ وُلِدَ أعمى حتّى تَظهَ أ لُ أخطَ َّجُ : "ال هذا الر يَسوعُ
، حيثُ أنّ األلمَ دخلَ إلى العالمِ  ا قد تكونُ هذه النظرةُ من رواسبِ سفرِ التَّكوينِ (يو ٩: ١-٣). رمبّ

َ بالتّالي كلُّ مريضٍ هو خاطئٌ. ، فصار نتيجةً خلطيئةِ اإلنسانِ األوّلِ

م: كِّرُونَ في قُلُوبِهِ نَاكَ يُفَ نيَ هُ الِسِ ضُ الكَتَبَةِ جَ ٦. وكانَ بَعْ
دَهُ؟". َّ اهللاُ وَحْ ايَا إِال طَ رَ الـخَ فِ ُ أَنْ يَغْ دِر نْ يَقْ دِّف! مَ َّهُ يُجَ لُ هـكَذَا؟ إِن َّجُ َاذَا يَتَكَلَّمُ هـذَا الر ٧. "ملِ

موئيل:  َّب لِصَ م". هي عبارة تأخذنا مبعناها إلى كتاب العهد القدمي: فقالَ الر كِّرُونَ في قُلُوبِهِ "يُفَ
فإنَّ  اإلِنْسان،  رُ  يَنظُ كما  رُ  يَنظُ ال  َّبَّ  الر َنَّ  أل نَبَذتُه،  قد  فإِنِّي  تِه،  قامَ وطولَ  نظَرَه  مَ تُراعِ  "ال 
لْب " (١صم ١٦: ٧). "فآسمع  رُ إِلى القَ َّه يَنظُ َّبُّ فإِن ا الر واهِر، وأَمَّ رُ إِلى الظَّ ا يَنظُ اإلنْسانَ إِمنَّ
فُ  َنكَ تَعرِ بِ طرقِه، أل سَ دٍ بِحَ زِ كُلَّ واحِ لْ وأجْ رْ وآعمَ ، وآغفِ كْناكَ ، مكان سُ ماءِ نَ السَّ أنت مِ
ا  رار أَمَّ ر" (١مل ٨: ٣٩). "لِيَكُفَّ شرُ األَشْ ميعِ بَني البَشَ فُ قُلوبَ جَ َنكَ أنت وَحدَكَ تَعرِ قَلبَه وأل
وَّاتِ  ّ" (مز٧: ١٠). "فيا رَبَّ القُ البار اإلِلهُ  أيّها  لوبِ والكُلى  القُ َّكَ فاحِص  إِن ْرار.  َب األ أَنتَ فثَبِّتِ 
يَّتي" (إر ضِ َنِّي إلَيكَ بُحتُ بِقَ نهم ألِ كَ مِ َرى آنتِقامَ لوب سأ احلاكِمَ بِالبِرّ الفاحِصَ الكُلى والقُ

، لن يكونَ  ا خطيرًا. بعدَ اليومِ غيرَ أنّ شفاءَ اخمللّعِ في كفرناحوم (مر ٢: ١-١٢) يشكّلُ منعطفً
. يبدأُ أوّالً على مستوى اجملادالتِ  ليسوع معجبون فقط، سيكون له خصومٌ وأعداءٌ. ويبدأُ القتالَ
في خمسةِ أخبارٍ متتاليةٍ نقرأُها بدءًا من ٢: ١ ولغاية ٣: ٦. أوّلُ هذه األخبارِ هو شفاءُ مخلّعٍ 

كفرناحوم.

شرح اآليات
َّهُ في البَيْت. َن عَ النَّاسُ أ مِ وم. وسَ ْنَاحُ ر وعُ إِلى كَفَ ادَ يَسُ َّامٍ عَ َي دَ أ ١. وبَعْ

نْدَ البَاب.  دٍ وال عِ َحَ عٌ أل وْضِ كَان، ولَمْ يَبْقَ مَ مِ الـمَ تَّى غَصَّ بِهِ م حَ نْهُ دَدٌ كَبيرٌ مِ عَ عَ مَّ ٢. فتَجَ
ةِ اهللا. م بِكَلِمَ اطِبُهُ وكانَ يُخَ

يشدّدُ مرقس على وجودِ عددٍ كبيرٍ من الناس. شهرةُ يسوع واألعمالُ التي قامَ بها جذبَت 
، ينتظرون منه ما هو  . أتوا إليه دون خوفٍ هرة إلى الذُّروةِ تْ هذه الشّ ، وقدْ بلَغَ إليه اجلموعَ
دًا رمزيًّا: هو  بُعْ زمنيّ. ما يهمّ أنّهم احتشدوا في "البيت". وقد يكون اإلجنيليُّ قد أعطاه 
املكان الذي يعلِّم فيه يسوعُ ويغفرُ اخلطايا. وسيكونُ فيما بعد املكان الذي فيه يجتمعُ 
ا أنْ يكونَ البيت  أولئك الذين "يعملون مشيئةَ اهللا" فيكوّنون عائلةَ يسوعَ (مر٣: ٢٠-٣٥). أمَّ
هو "الكنيسة" مع وجودِ بطرس واالثني عشر؟!. "وكان يخاطبهم بكلمةِ اهللا". علّمهم 
بدون  "الكلمة"  لفظة  استعمالِ  في  الطريقة  هذه  إنّ  اإلجنيل.  بشارةَ  "الكلمة"،  يسوعُ 
ًا  رار ةٌ مبرقس. جندُها مِ تْ أمرًا عاديًّا. فهي ميزةٌ خاصّ ، ليسَ مضاف إليه، للداللة على اإلجنيلِ

َّارع (مر٤: ١٤-٢٠)، ومرّةً واحدةً في ختامِ خطبةِ األمثالِ (مر٤: ٣٣). في تفسيرِ مثلِ الز

ال. ةُ رِجَ ْبَعَ َر لُهُ أ مِ لَّعٍ يَحْ ُخَ َتَوْهُ مبِ ٣. فأ
وع،  وْقَ يَسُ فَ فَ قْ وا السَّ فُ وع، فكَشَ ولَ بِهِ إِلى يَسُ وا الوُصُ تَطِيعُ عِ لَمْ يَسْ مْ بَبِ الـجَ ٤. وبِسَ

لَيْه. ا عَ رُوحً طْ لَّعُ مَ خَ وه، ودَلَّوا الفِرَاشَ الَّذي كانَ الـمُ ونَبَشُ
لفظة  ألنّ   ، مباشرٍ بشكلٍ  الرجلِ  هذا  بها  ُصابِ  امل اإلعاقةِ  نوعيّةَ  النصُّ  لنا  يكشفُ  ال 
أوِ   ، العرجَ تكونُ  قد  احلركةِ،  ه عن  ومتنعُ اإلنسانَ  قد تصيبُ  ا عديدةً  أمراضً تعني  "مخلّع" 
ّ أنّنا نستنتجُ من معطياتِ النّصّ أنّ ذاك  . إال اإلعاقةَ النِّصفيةَ أوِ اإلعاقةَ الرباعيّةَ الكاملةَ
أن  أرادَ مرقسُ   . إلى يسوعَ إلى من يحملُه  ا، فاحتاجَ  احلركةِ متامً قادرٍ على  املريضَ هو غيرُ 
ا. قد يكونُ  ، مع أنّه ليس أبكمً ظْ حتّى بكلمةٍ واحدةٍ يجعلَ من اخمللّعِ رجالً صامتًا لم يتلفّ
هذا الصمتُ خدمةً للبُعد الالهوتي الذي أراده اإلجنيليّ: "شفاء هذا املريض كان نتيجةَ إميانِ 

اجلماعةِ التي حتملُه، ال بسببِ إميانِه هو فقط".
نبشوا  قد  الرجالِ  هؤالءِ  يكونَ  أن  املمكنِ  من  وه".  ونَبَشُ وع،  يَسُ وْقَ  فَ فَ  قْ السَّ وا  فُ "كَشَ



أحد شفاء اخمللّع
(مرقس ٢: ١-١٢)

َّهُ في البَيْت. َن عَ النَّاسُ أ مِ وم. وسَ ْنَاحُ ر وعُ إِلى كَفَ ادَ يَسُ َّامٍ عَ َي دَ أ ١. وبَعْ
نْدَ البَاب.  دٍ وال عِ َحَ عٌ أل وْضِ كَان، ولَمْ يَبْقَ مَ مِ الـمَ تَّى غَصَّ بِهِ م حَ نْهُ دَدٌ كَبيرٌ مِ عَ عَ مَّ ٢. فتَجَ

ةِ اهللا. م بِكَلِمَ اطِبُهُ وكانَ يُخَ
ال. ةُ رِجَ ْبَعَ َر لُهُ أ مِ لَّعٍ يَحْ ُخَ َتَوْهُ مبِ ٣. فأ

وع،  وْقَ يَسُ فَ فَ قْ وا السَّ فُ وع، فكَشَ ولَ بِهِ إِلى يَسُ وا الوُصُ تَطِيعُ عِ لَمْ يَسْ مْ بَبِ الـجَ ٤. وبِسَ
لَيْه. ا عَ رُوحً طْ لَّعُ مَ خَ وه، ودَلَّوا الفِرَاشَ الَّذي كانَ الـمُ ونَبَشُ

ايَاك!". َةٌ لَكَ خطَ ور فُ غْ لَّع: "يَا ابْني، مَ خَ الَ لِلْمُ م، فقَ َانَهُ وعُ إِميْ َأَى يَسُ ٥. ور
م: كِّرُونَ في قُلُوبِهِ نَاكَ يُفَ نيَ هُ الِسِ ضُ الكَتَبَةِ جَ ٦. وكانَ بَعْ

دَهُ؟". َّ اهللاُ وَحْ ايَا إِال طَ رَ الـخَ فِ ُ أَنْ يَغْ دِر نْ يَقْ دِّف! مَ َّهُ يُجَ لُ هـكَذَا؟ إِن َّجُ َاذَا يَتَكَلَّمُ هـذَا الر ٧. "ملِ
َاذَا  "ملِ م:  لَهُ الَ  قَ فَ م  هِ سِ ْفُ أَن في  هـكَذَا  كِّرُونَ  يُفَ م  َّهُ أَن هِ  بِرُوحِ وعُ  يَسُ رَفَ  عَ الِ  الـحَ وفي   .٨

كِّرُونَ بِهـذَا في قُلُوبِكُم؟ تُفَ
كَ  لْ فِرَاشَ مِ ال: قُمْ وَاحْ ايَاك؟ أَمْ أَنْ يُقَ َةٌ لَكَ خطَ ور فُ غْ لَّع: مَ خَ الَ لِلْمُ ل؟ أَنْ يُقَ هَ وَ األَسْ ٩. ما هُ

؟ شِ وَامْ
لَّع: خَ ْض"، قالَ لِلْمُ َر لَى األ ايَا عَ طَ رَ الـخَ فِ انًا أَنْ يَغْ لْطَ انِ سُ ْنِ اإلِنْسَ وا أَنَّ الب لَمُ ١٠. ولِكَي تَعْ

."! بْ إِلى بَيْتِكَ ، واذْهَ كَ لْ فِرَاشَ مِ ١١. "لَكَ أَقُول: قُم، إِحْ
دُوا اهللاَ  جَّ م ومَ وا كُلُّهُ تَّى دَهِشُ يع، حَ مِ رَجَ أَمامَ الـجَ هُ، وخَ لَ فِرَاشَ مَ الِ وحَ امَ في الـحَ ١٢. فقَ

ثْلَ هـذَا البَتَّة!". ْنَا مِ َي َأ ا ر قَائِلني: "مَ

مقدّمة 
الفصلُ األوّل من إجنيل مرقس كان صعودًا إحتفاليًّا، صعود االنتصار. فخالل العماد،   
ماويّ وعونَ الروح القدس (مر ١: ٩-١١). وفي البريّة، تغلّبَ على  ى يسوع شهادةَ أبيه السّ تلقّ
ه (مر ١: ١٣). ثمّ هناك أربعةٌ من تالميذه تركوا كلّ شيء وتبعوه  إبليس وجاءَتِ املالئكةُ تخدمُ
(مر ١: ١٤-١٥). وكرازتُه التي تعلن بشارةَ مجيءِ امللكوت، وعجائبُه املبهرة التي جذبت إليه 

ه الصحيح، وما من سحابة تلوحُ في األفق. اجلموع (مر ١: ١٦-٢٠). كلُّ شيء يسير في خطّ

َّمنُ" (دا ٧: ١٣-١٤). هو  دَّاهُ الز لْكُهُ ال يتَعَ ، ومُ لطانًا أبديًّا ال يَزولُ لطانُهُ سُ ةٍ ولِسانٍ ويكونَ سُ أُمَّ
. لكَه أبديٌّ ال يزولٌ إعالنٌ أنّ اخلالصَ بدأ مع يسوع، ومُ

خالصة روحيّة
ا، رغم  ً انتقادِه والتدليلِ عليه. حملوه، ورمبّ ، بدال حملَ الرجالُ األربعةُ اخمللّعَ إلى يسوعَ  
ً، ويشفي جسدَه ثانيًا.  ، ليحرّره الربُّ من خطيئتِه أوّال إرادتِه، وعلى الرغم من ازدحامِ الناسِ
عن  خطيئتُهم  فصلَتْهم  بل  ال  أنفسهم،  لوا  فَصَ النّاسِ  من  كثيرٌ  اليومِ  مجتمعِ  في 
 ، . ماذا نفعلُ نحن كأعضاءٍ في جسدِ املسيحِ لنعيدَ إليهم هذه العالقةَ راكةِ مع يسوعَ الشّ
ّ أنّ لها بعداً كنسيًّا.  ا، إال فنشتركَ سويّةً باملسيحِ؟ العالقةُ مع يسوعَ هي شخصيّةٌ طبعً
، يشكّلُ خلالً في تركيبةِ اجلسدِ كلِّه، وبالتالي هو عضوٌ  من ينمو مبفردِه بعالقتِه مع الربّ

ه بنيانَ اجلسدِ. ، وهو خارجَ الكنيسةِ إذ ال يهمُّ في مجموعةٍ من النّاسِ
- كيف أكون إبنَ كنيسةِ املسيحِ، وال أسعى بكلّ ما لديّ من مواهبَ جلذبِ اآلخرين   

إلى يسوع؟
، ال أحملُ بها اخلطأة الذين هم  - كيف أكون إبنَ كنيسةِ املسيحِ، وصالتي صالةٌ أنانيّةٌ  

بحاجة إلى من يقودُهم إلى املسيحِ؟
ر، بدالً من أن أحملَه ليختبرَ  - كيف أكونُ إبنَ كنيسةِ املسيحِ، وأنا أحملُ البغضَ لآلخِ  

حبَّ الربِّ من خاللِ مسامحتي له؟
- كيف أكونُ إبنَ كنيسةِ املسيحِ، وأنا أذلُّ اإلنسانَ مبالي وسلطتي، بدالً من أساعدَه   

ا على صورةِ اهللاِ فيه؟ ليكونَ حرًّا، محافظً
لْ مسؤوليّاتِنا كأعضاءٍ في  هذا هو إبنُ الكنيسةِ، يعيشُ وهمُّ اآلخرِ يعيشُ معه. فلنتحمّ
ا أنْ  ا أن نتّحدَ كلُّنا باملسيحِ، إمّ كنيسةِ املسيحِ، لكي نساهمَ في منوِّ اجلسدِ كلّه، ألنّه إمّ

نكونَ كلُّنا مفصولون.    

٤صفحة

لْم ونَظره على  ليَّ يَعلَمُ كُلَّ عِ َنَّ العَ دِها أل قاصِ ذَ إِلى مَ لْب ونَفَ مرَ والقَ بَرَ الغَ َّه سَ ١١: ٢٠). "إِن
فى  َفايا.  ال يَفوتُه فِكر وال يَخْ فُ عن آثارِ اخل ُستَقبَل وَيكشِ نَة. يُخبِرُ بِاملاضي وامل َزمِ الماتِ األ عَ

علَيه كَالم" (سير ٤٢: ١٨-٢٠).
أوّالً  اندهشوا  ات:  أوردها مرقس واختزلها بثالثة محطّ اخمللّع،  الكتبة على شفاء  ردّة فعل 
بأنّه يجدّف،  ثانيًا  الرجل حتّى يغفر اخلطايا، حكموا على يسوع  فتساءلوا عن هويّة هذا 
وسبب احلكم ثالثًا وهو أنّ اهللا وحده يقدر أن يغفر اخلطايا وال أحد سواه. بحسب سفر 
بَني  "وكَلِّم  باملوت  بالتالي فقد حكموا على يسوع  املوت،  يجدّف يستوجب  الالويني، من 
، فلْيُقتَلْ قَتْالً:  َّبّ دَّفَ على آسمِ الر ن جَ طيئَته. ومَ لُ خَ ه يَحمِ نَ إِلهَ لٍ لَعَ ً: أَيُّ رَجُ رائيلَ قائال إسْ
دَّفَ على االِسمِ يُقتَل" (ال ٢٤: ١٥-١٦).  ماً، نَزيالً كانَ أَوِ آبنَ البَلَد. إِذا جَ ه كُلُّ اجلَماعةِ رَجْ مُ تَرجُ

حكم الكتبة هذا، هو استباق حلُكم رئيس احملفل على يسوع (مر ١٤: ٦٤).

كِّرُونَ  َاذَا تُفَ م: "ملِ الَ لَهُ قَ م فَ هِ سِ ْفُ كِّرُونَ هـكَذَا في أَن م يُفَ َّهُ هِ أَن وعُ بِرُوحِ رَفَ يَسُ الِ عَ ٨. وفي الـحَ
بِهـذَا في قُلُوبِكُم؟

كَ  لْ فِرَاشَ مِ ال: قُمْ وَاحْ أَنْ يُقَ أَمْ  ايَاك؟  َةٌ لَكَ خطَ ور فُ غْ لَّع: مَ خَ الَ لِلْمُ أَنْ يُقَ ل؟  هَ وَ األَسْ ٩. ما هُ
؟ شِ وَامْ

لَّع: خَ ْض"، قالَ لِلْمُ َر لَى األ ايَا عَ طَ رَ الـخَ فِ انًا أَنْ يَغْ لْطَ انِ سُ ْنِ اإلِنْسَ وا أَنَّ الب لَمُ ١٠. ولِكَي تَعْ
."! بْ إِلى بَيْتِكَ ، واذْهَ كَ لْ فِرَاشَ مِ ١١. "لَكَ أَقُول: قُم، إِحْ

دُوا اهللاَ  جَّ م ومَ وا كُلُّهُ تَّى دَهِشُ يع، حَ مِ رَجَ أَمامَ الـجَ هُ، وخَ لَ فِرَاشَ مَ الِ وحَ امَ في الـحَ ١٢. فقَ
ثْلَ هـذَا البَتَّة!". ْنَا مِ َي َأ ا ر قَائِلني: "مَ

. بالتّالي حنيَ يعلنُ مرقس أنّ يسوعَ عرفَ  ميزةُ معرفةِ القلوبِ واألفكارِ، هي من ميزاتِ الربِّ
ه الكتبةُ  ، فاتّهمَ مباذا يفكّرون، هو يُعلنُ في احلقيقةِ بنوّتِه اإللهيّةِ. غفرَ يسوعُ خطيئةَ اخمللّعِ
قوا من أنّه استطاع أن يغفرَ خطيئة ذاك املريض.  ه ليتحقّ . ال شيءَ ميكنُ ملسُ بالتّجديفِ
ه وميشي. ملاذا؟ ألنّهم يربطون املرضَ باخلطيئةِ،  بلى هناك عالمةٌ واحدةٌ أن يأمرَه بحملِ سريرِ
. شفاه من خطيئته  ا على أنّ خطيئتَه قد غُفِرَتْ بالتّالي فإنّ شفاءه سيكون دليالً قاطعً
يقولُ  به  وكأنّي  اجلماعةِ.  إلميانِ  خدمةً  يسوعُ  ه  قَ حقّ اجلسدِ  شفاءُ  ا  أمّ  ، األهمّ هو  وهذا 
رَ اخلطايا. إنّه اعتالنُ آخرُ لبنوّةِ  للكتبةِ واملشكّكني، سأريكُم من أنا وكيف ميكنني أن أغفِ

ه املسيحانيّ (اخلالصي). يسوعَ اإللهيّةِ ومشروعِ
ْض". لفظة "سلطان"  َر لَى األ ايَا عَ طَ رَ الـخَ فِ يَغْ أَنْ  انًا  لْطَ انِ سُ ْنِ اإلِنْسَ أَنَّ الب وا  لَمُ تَعْ "ولِكَي 
ُ إلى العهدِ القدميِ وحتديدًا إلى نبوءةِ دانيالِ "ورَأيتُ في  إستعملَها اإلجنيليّ ليأخذَ بها القارئ
نِ  اعِ يخِ الطَّ ، فأسرَعَ إلى الشَّ ماءِ حابِ السَّ ْنِ إنسانٍ آتيًا على سَ َب ِثلِ ا ، فإذا مبِ نامي ذلِكَ اللَّيلَ مَ
نْ كُلِّ  عوبُ مِ لْكًا حتى تعبُدَهُ الشُّ جدًا ومُ لطانًا ومَ هِ وأُعطِيَ سُ رِّبَ إلى أمامِ . فقُ نِ في السِّ

آنذاك كانت سقوفُها منخفضةً  بيوتَ فلسطني  وأنّ  ةٍ  قفض مبعناه احلصريّ، بخاصّ السّ
ا أن يكون يسوعُ قد تواجدَ في  ها. لكن من املمكنِ أيضً هلِ نبشُ ، بالتّالي من السَّ نيِ ومن الطِّ
الباحةِ التي كانتْ تُستعمل مبثابةِ قاعةِ جلوسٍ خارجيّةٍ، بني أعمدةٍ خشبيّةٍ حتملُ دعائم 
فعل  يستعمل  فنراه  اليونانيّ،  النّصّ  إلى  بالعودةِ  ا  أمّ  . واألغصانِ باألعشابِ  ى  وتُغطّ
الرجالِ  إميانَ  لنا   ِ يبينبّ أن  ذلك،  أرادَ مرقس من كلّ   . نبشٍ وليس مجرّد  أي حفرَ   exorusso
أمامَ  ه  على سريرِ وهو  املريضَ  الرجالُ  قدّمَ  "لقد   . فاءِ الشّ لتتميمِ  ا  دافعً كانَ  وقد  األربعةِ 
ا أوصلوه مع صليبِه، فاإلنسانُ غير قادرٍ على حتريرِ  يسوع، إستطاعوا إيصالَه الى يسوع، إمنّ
الى  ليصلَ  مساعدتِه  الى  حملِه،  الى  مدعوٌّ  هو  بل  وصلبانِه،  ه  وآالمِ مشاكلِه  من  اآلخرِ 

، واخلالصُ يكونُ فقط بعطيّةٍ من اهللاِ، وإن كان من خاللِ اجلماعة" (األب بيار جنم). اخلالصِ

ايَاك!". َةٌ لَكَ خطَ ور فُ غْ لَّع: "يَا ابْني، مَ خَ الَ لِلْمُ م، فقَ َانَهُ وعُ إِميْ َأَى يَسُ ٥. ور
لَ الرّجالُ األربعةُ اخمللّعَ إلى يسوع، فاستجابَ يسوعُ إلميانِهم وشفاه. بشفائه، أجابِ يسوعُ  حمَ
، ووبّخهم على طريقةِ تفكيرِهم. فاملنطقُ اليهوديُّ يعتبرُ أنّ املرضَ هو  على منطقِ ذلك اجملتمعِ
عقابٌ من اهللاِ على خطيئةٍ ارتكبها املريضُ أو أحدُ أفرادِ عائلتِه. فالرّبّ بنظرهم، هو مصدرُ كلّ 
ًا، فال جندُ لهذا  . مع أنّ هذا هو املنطقُ اليهوديُّ السائدُ قدمي ، وهو إلهٌ يضربُ ويعاقبُ ألمٍ وموتٍ
املنطقُ أيَّ أثرٍ في الكتابِ املقدّسِ في عهديه القدميِ واجلديدِ، بل على العكسِ نقرأُ في إجنيلِ 
نذُ  ، رأى أعمى مُ ريقِ ا "وبَينَما هوَ في الطَّ ا قاطعً يوحنّا كيف أنّ يسوعَ رفضَ هذا املنطقَ رفضً
لُ أم والداهُ، حتى وُلِدَ أعمى؟"  فأجابَ  َّجُ َ؟ أهذا الر نْ أخطأ ، مَ لِّمُ عَ ولِدِهِ.  فسألَهُ تالميذُهُ: "يا مُ مَ
لُ فيهِ"  رَ قُدرةُ اهللاِ وهيَ تَعمَ َ وال والداهُ. ولكنَّهُ وُلِدَ أعمى حتّى تَظهَ أ لُ أخطَ َّجُ : "ال هذا الر يَسوعُ
، حيثُ أنّ األلمَ دخلَ إلى العالمِ  ا قد تكونُ هذه النظرةُ من رواسبِ سفرِ التَّكوينِ (يو ٩: ١-٣). رمبّ

َ بالتّالي كلُّ مريضٍ هو خاطئٌ. ، فصار نتيجةً خلطيئةِ اإلنسانِ األوّلِ

م: كِّرُونَ في قُلُوبِهِ نَاكَ يُفَ نيَ هُ الِسِ ضُ الكَتَبَةِ جَ ٦. وكانَ بَعْ
دَهُ؟". َّ اهللاُ وَحْ ايَا إِال طَ رَ الـخَ فِ ُ أَنْ يَغْ دِر نْ يَقْ دِّف! مَ َّهُ يُجَ لُ هـكَذَا؟ إِن َّجُ َاذَا يَتَكَلَّمُ هـذَا الر ٧. "ملِ
موئيل:  َّب لِصَ م". هي عبارة تأخذنا مبعناها إلى كتاب العهد القدمي: فقالَ الر كِّرُونَ في قُلُوبِهِ "يُفَ
فإنَّ  اإلِنْسان،  رُ  يَنظُ كما  رُ  يَنظُ ال  َّبَّ  الر َنَّ  أل نَبَذتُه،  قد  فإِنِّي  تِه،  قامَ وطولَ  نظَرَه  مَ تُراعِ  "ال 
لْب " (١صم ١٦: ٧). "فآسمع  رُ إِلى القَ َّه يَنظُ َّبُّ فإِن ا الر واهِر، وأَمَّ رُ إِلى الظَّ ا يَنظُ اإلنْسانَ إِمنَّ
فُ  َنكَ تَعرِ بِ طرقِه، أل سَ دٍ بِحَ زِ كُلَّ واحِ لْ وأجْ رْ وآعمَ ، وآغفِ كْناكَ ، مكان سُ ماءِ نَ السَّ أنت مِ
ا  رار أَمَّ ر" (١مل ٨: ٣٩). "لِيَكُفَّ شرُ األَشْ ميعِ بَني البَشَ فُ قُلوبَ جَ َنكَ أنت وَحدَكَ تَعرِ قَلبَه وأل
وَّاتِ  ّ" (مز٧: ١٠). "فيا رَبَّ القُ البار اإلِلهُ  أيّها  لوبِ والكُلى  القُ َّكَ فاحِص  إِن ْرار.  َب األ أَنتَ فثَبِّتِ 
يَّتي" (إر ضِ َنِّي إلَيكَ بُحتُ بِقَ نهم ألِ كَ مِ َرى آنتِقامَ لوب سأ احلاكِمَ بِالبِرّ الفاحِصَ الكُلى والقُ

، لن يكونَ  ا خطيرًا. بعدَ اليومِ غيرَ أنّ شفاءَ اخمللّعِ في كفرناحوم (مر ٢: ١-١٢) يشكّلُ منعطفً
. يبدأُ أوّالً على مستوى اجملادالتِ  ليسوع معجبون فقط، سيكون له خصومٌ وأعداءٌ. ويبدأُ القتالَ
في خمسةِ أخبارٍ متتاليةٍ نقرأُها بدءًا من ٢: ١ ولغاية ٣: ٦. أوّلُ هذه األخبارِ هو شفاءُ مخلّعٍ 

كفرناحوم.

شرح اآليات
َّهُ في البَيْت. َن عَ النَّاسُ أ مِ وم. وسَ ْنَاحُ ر وعُ إِلى كَفَ ادَ يَسُ َّامٍ عَ َي دَ أ ١. وبَعْ

نْدَ البَاب.  دٍ وال عِ َحَ عٌ أل وْضِ كَان، ولَمْ يَبْقَ مَ مِ الـمَ تَّى غَصَّ بِهِ م حَ نْهُ دَدٌ كَبيرٌ مِ عَ عَ مَّ ٢. فتَجَ
ةِ اهللا. م بِكَلِمَ اطِبُهُ وكانَ يُخَ

يشدّدُ مرقس على وجودِ عددٍ كبيرٍ من الناس. شهرةُ يسوع واألعمالُ التي قامَ بها جذبَت 
، ينتظرون منه ما هو  . أتوا إليه دون خوفٍ هرة إلى الذُّروةِ تْ هذه الشّ ، وقدْ بلَغَ إليه اجلموعَ
دًا رمزيًّا: هو  بُعْ زمنيّ. ما يهمّ أنّهم احتشدوا في "البيت". وقد يكون اإلجنيليُّ قد أعطاه 
املكان الذي يعلِّم فيه يسوعُ ويغفرُ اخلطايا. وسيكونُ فيما بعد املكان الذي فيه يجتمعُ 
ا أنْ يكونَ البيت  أولئك الذين "يعملون مشيئةَ اهللا" فيكوّنون عائلةَ يسوعَ (مر٣: ٢٠-٣٥). أمَّ
هو "الكنيسة" مع وجودِ بطرس واالثني عشر؟!. "وكان يخاطبهم بكلمةِ اهللا". علّمهم 
بدون  "الكلمة"  لفظة  استعمالِ  في  الطريقة  هذه  إنّ  اإلجنيل.  بشارةَ  "الكلمة"،  يسوعُ 
ًا  رار ةٌ مبرقس. جندُها مِ تْ أمرًا عاديًّا. فهي ميزةٌ خاصّ ، ليسَ مضاف إليه، للداللة على اإلجنيلِ

َّارع (مر٤: ١٤-٢٠)، ومرّةً واحدةً في ختامِ خطبةِ األمثالِ (مر٤: ٣٣). في تفسيرِ مثلِ الز

ال. ةُ رِجَ ْبَعَ َر لُهُ أ مِ لَّعٍ يَحْ ُخَ َتَوْهُ مبِ ٣. فأ
وع،  وْقَ يَسُ فَ فَ قْ وا السَّ فُ وع، فكَشَ ولَ بِهِ إِلى يَسُ وا الوُصُ تَطِيعُ عِ لَمْ يَسْ مْ بَبِ الـجَ ٤. وبِسَ

لَيْه. ا عَ رُوحً طْ لَّعُ مَ خَ وه، ودَلَّوا الفِرَاشَ الَّذي كانَ الـمُ ونَبَشُ
لفظة  ألنّ   ، مباشرٍ بشكلٍ  الرجلِ  هذا  بها  ُصابِ  امل اإلعاقةِ  نوعيّةَ  النصُّ  لنا  يكشفُ  ال 
أوِ   ، العرجَ تكونُ  قد  احلركةِ،  ه عن  ومتنعُ اإلنسانَ  قد تصيبُ  ا عديدةً  أمراضً تعني  "مخلّع" 
ّ أنّنا نستنتجُ من معطياتِ النّصّ أنّ ذاك  . إال اإلعاقةَ النِّصفيةَ أوِ اإلعاقةَ الرباعيّةَ الكاملةَ
أن  أرادَ مرقسُ   . إلى يسوعَ إلى من يحملُه  ا، فاحتاجَ  احلركةِ متامً قادرٍ على  املريضَ هو غيرُ 
ا. قد يكونُ  ، مع أنّه ليس أبكمً ظْ حتّى بكلمةٍ واحدةٍ يجعلَ من اخمللّعِ رجالً صامتًا لم يتلفّ
هذا الصمتُ خدمةً للبُعد الالهوتي الذي أراده اإلجنيليّ: "شفاء هذا املريض كان نتيجةَ إميانِ 

اجلماعةِ التي حتملُه، ال بسببِ إميانِه هو فقط".
نبشوا  قد  الرجالِ  هؤالءِ  يكونَ  أن  املمكنِ  من  وه".  ونَبَشُ وع،  يَسُ وْقَ  فَ فَ  قْ السَّ وا  فُ "كَشَ



أحد شفاء اخمللّع
(مرقس ٢: ١-١٢)

َّهُ في البَيْت. َن عَ النَّاسُ أ مِ وم. وسَ ْنَاحُ ر وعُ إِلى كَفَ ادَ يَسُ َّامٍ عَ َي دَ أ ١. وبَعْ
نْدَ البَاب.  دٍ وال عِ َحَ عٌ أل وْضِ كَان، ولَمْ يَبْقَ مَ مِ الـمَ تَّى غَصَّ بِهِ م حَ نْهُ دَدٌ كَبيرٌ مِ عَ عَ مَّ ٢. فتَجَ

ةِ اهللا. م بِكَلِمَ اطِبُهُ وكانَ يُخَ
ال. ةُ رِجَ ْبَعَ َر لُهُ أ مِ لَّعٍ يَحْ ُخَ َتَوْهُ مبِ ٣. فأ

وع،  وْقَ يَسُ فَ فَ قْ وا السَّ فُ وع، فكَشَ ولَ بِهِ إِلى يَسُ وا الوُصُ تَطِيعُ عِ لَمْ يَسْ مْ بَبِ الـجَ ٤. وبِسَ
لَيْه. ا عَ رُوحً طْ لَّعُ مَ خَ وه، ودَلَّوا الفِرَاشَ الَّذي كانَ الـمُ ونَبَشُ

ايَاك!". َةٌ لَكَ خطَ ور فُ غْ لَّع: "يَا ابْني، مَ خَ الَ لِلْمُ م، فقَ َانَهُ وعُ إِميْ َأَى يَسُ ٥. ور
م: كِّرُونَ في قُلُوبِهِ نَاكَ يُفَ نيَ هُ الِسِ ضُ الكَتَبَةِ جَ ٦. وكانَ بَعْ

دَهُ؟". َّ اهللاُ وَحْ ايَا إِال طَ رَ الـخَ فِ ُ أَنْ يَغْ دِر نْ يَقْ دِّف! مَ َّهُ يُجَ لُ هـكَذَا؟ إِن َّجُ َاذَا يَتَكَلَّمُ هـذَا الر ٧. "ملِ
َاذَا  "ملِ م:  لَهُ الَ  قَ فَ م  هِ سِ ْفُ أَن في  هـكَذَا  كِّرُونَ  يُفَ م  َّهُ أَن هِ  بِرُوحِ وعُ  يَسُ رَفَ  عَ الِ  الـحَ وفي   .٨

كِّرُونَ بِهـذَا في قُلُوبِكُم؟ تُفَ
كَ  لْ فِرَاشَ مِ ال: قُمْ وَاحْ ايَاك؟ أَمْ أَنْ يُقَ َةٌ لَكَ خطَ ور فُ غْ لَّع: مَ خَ الَ لِلْمُ ل؟ أَنْ يُقَ هَ وَ األَسْ ٩. ما هُ

؟ شِ وَامْ
لَّع: خَ ْض"، قالَ لِلْمُ َر لَى األ ايَا عَ طَ رَ الـخَ فِ انًا أَنْ يَغْ لْطَ انِ سُ ْنِ اإلِنْسَ وا أَنَّ الب لَمُ ١٠. ولِكَي تَعْ

."! بْ إِلى بَيْتِكَ ، واذْهَ كَ لْ فِرَاشَ مِ ١١. "لَكَ أَقُول: قُم، إِحْ
دُوا اهللاَ  جَّ م ومَ وا كُلُّهُ تَّى دَهِشُ يع، حَ مِ رَجَ أَمامَ الـجَ هُ، وخَ لَ فِرَاشَ مَ الِ وحَ امَ في الـحَ ١٢. فقَ

ثْلَ هـذَا البَتَّة!". ْنَا مِ َي َأ ا ر قَائِلني: "مَ

مقدّمة 
الفصلُ األوّل من إجنيل مرقس كان صعودًا إحتفاليًّا، صعود االنتصار. فخالل العماد،   
ماويّ وعونَ الروح القدس (مر ١: ٩-١١). وفي البريّة، تغلّبَ على  ى يسوع شهادةَ أبيه السّ تلقّ
ه (مر ١: ١٣). ثمّ هناك أربعةٌ من تالميذه تركوا كلّ شيء وتبعوه  إبليس وجاءَتِ املالئكةُ تخدمُ
(مر ١: ١٤-١٥). وكرازتُه التي تعلن بشارةَ مجيءِ امللكوت، وعجائبُه املبهرة التي جذبت إليه 

ه الصحيح، وما من سحابة تلوحُ في األفق. اجلموع (مر ١: ١٦-٢٠). كلُّ شيء يسير في خطّ

٥صفحة

َّمنُ" (دا ٧: ١٣-١٤). هو  دَّاهُ الز لْكُهُ ال يتَعَ ، ومُ لطانًا أبديًّا ال يَزولُ لطانُهُ سُ ةٍ ولِسانٍ ويكونَ سُ أُمَّ
. لكَه أبديٌّ ال يزولٌ إعالنٌ أنّ اخلالصَ بدأ مع يسوع، ومُ

خالصة روحيّة
ا، رغم  ً انتقادِه والتدليلِ عليه. حملوه، ورمبّ ، بدال حملَ الرجالُ األربعةُ اخمللّعَ إلى يسوعَ  
ً، ويشفي جسدَه ثانيًا.  ، ليحرّره الربُّ من خطيئتِه أوّال إرادتِه، وعلى الرغم من ازدحامِ الناسِ
عن  خطيئتُهم  فصلَتْهم  بل  ال  أنفسهم،  لوا  فَصَ النّاسِ  من  كثيرٌ  اليومِ  مجتمعِ  في 
 ، . ماذا نفعلُ نحن كأعضاءٍ في جسدِ املسيحِ لنعيدَ إليهم هذه العالقةَ راكةِ مع يسوعَ الشّ
ّ أنّ لها بعداً كنسيًّا.  ا، إال فنشتركَ سويّةً باملسيحِ؟ العالقةُ مع يسوعَ هي شخصيّةٌ طبعً
، يشكّلُ خلالً في تركيبةِ اجلسدِ كلِّه، وبالتالي هو عضوٌ  من ينمو مبفردِه بعالقتِه مع الربّ

ه بنيانَ اجلسدِ. ، وهو خارجَ الكنيسةِ إذ ال يهمُّ في مجموعةٍ من النّاسِ
- كيف أكون إبنَ كنيسةِ املسيحِ، وال أسعى بكلّ ما لديّ من مواهبَ جلذبِ اآلخرين   

إلى يسوع؟
، ال أحملُ بها اخلطأة الذين هم  - كيف أكون إبنَ كنيسةِ املسيحِ، وصالتي صالةٌ أنانيّةٌ  

بحاجة إلى من يقودُهم إلى املسيحِ؟
ر، بدالً من أن أحملَه ليختبرَ  - كيف أكونُ إبنَ كنيسةِ املسيحِ، وأنا أحملُ البغضَ لآلخِ  

حبَّ الربِّ من خاللِ مسامحتي له؟
- كيف أكونُ إبنَ كنيسةِ املسيحِ، وأنا أذلُّ اإلنسانَ مبالي وسلطتي، بدالً من أساعدَه   

ا على صورةِ اهللاِ فيه؟ ليكونَ حرًّا، محافظً
لْ مسؤوليّاتِنا كأعضاءٍ في  هذا هو إبنُ الكنيسةِ، يعيشُ وهمُّ اآلخرِ يعيشُ معه. فلنتحمّ
ا أنْ  ا أن نتّحدَ كلُّنا باملسيحِ، إمّ كنيسةِ املسيحِ، لكي نساهمَ في منوِّ اجلسدِ كلّه، ألنّه إمّ

نكونَ كلُّنا مفصولون.    

لْم ونَظره على  ليَّ يَعلَمُ كُلَّ عِ َنَّ العَ دِها أل قاصِ ذَ إِلى مَ لْب ونَفَ مرَ والقَ بَرَ الغَ َّه سَ ١١: ٢٠). "إِن
فى  َفايا.  ال يَفوتُه فِكر وال يَخْ فُ عن آثارِ اخل ُستَقبَل وَيكشِ نَة. يُخبِرُ بِاملاضي وامل َزمِ الماتِ األ عَ

علَيه كَالم" (سير ٤٢: ١٨-٢٠).
أوّالً  اندهشوا  ات:  أوردها مرقس واختزلها بثالثة محطّ اخمللّع،  الكتبة على شفاء  ردّة فعل 
بأنّه يجدّف،  ثانيًا  الرجل حتّى يغفر اخلطايا، حكموا على يسوع  فتساءلوا عن هويّة هذا 
وسبب احلكم ثالثًا وهو أنّ اهللا وحده يقدر أن يغفر اخلطايا وال أحد سواه. بحسب سفر 
بَني  "وكَلِّم  باملوت  بالتالي فقد حكموا على يسوع  املوت،  يجدّف يستوجب  الالويني، من 
، فلْيُقتَلْ قَتْالً:  َّبّ دَّفَ على آسمِ الر ن جَ طيئَته. ومَ لُ خَ ه يَحمِ نَ إِلهَ لٍ لَعَ ً: أَيُّ رَجُ رائيلَ قائال إسْ
دَّفَ على االِسمِ يُقتَل" (ال ٢٤: ١٥-١٦).  ماً، نَزيالً كانَ أَوِ آبنَ البَلَد. إِذا جَ ه كُلُّ اجلَماعةِ رَجْ مُ تَرجُ

حكم الكتبة هذا، هو استباق حلُكم رئيس احملفل على يسوع (مر ١٤: ٦٤).

كِّرُونَ  َاذَا تُفَ م: "ملِ الَ لَهُ قَ م فَ هِ سِ ْفُ كِّرُونَ هـكَذَا في أَن م يُفَ َّهُ هِ أَن وعُ بِرُوحِ رَفَ يَسُ الِ عَ ٨. وفي الـحَ
بِهـذَا في قُلُوبِكُم؟

كَ  لْ فِرَاشَ مِ ال: قُمْ وَاحْ أَنْ يُقَ أَمْ  ايَاك؟  َةٌ لَكَ خطَ ور فُ غْ لَّع: مَ خَ الَ لِلْمُ أَنْ يُقَ ل؟  هَ وَ األَسْ ٩. ما هُ
؟ شِ وَامْ

لَّع: خَ ْض"، قالَ لِلْمُ َر لَى األ ايَا عَ طَ رَ الـخَ فِ انًا أَنْ يَغْ لْطَ انِ سُ ْنِ اإلِنْسَ وا أَنَّ الب لَمُ ١٠. ولِكَي تَعْ
."! بْ إِلى بَيْتِكَ ، واذْهَ كَ لْ فِرَاشَ مِ ١١. "لَكَ أَقُول: قُم، إِحْ

دُوا اهللاَ  جَّ م ومَ وا كُلُّهُ تَّى دَهِشُ يع، حَ مِ رَجَ أَمامَ الـجَ هُ، وخَ لَ فِرَاشَ مَ الِ وحَ امَ في الـحَ ١٢. فقَ
ثْلَ هـذَا البَتَّة!". ْنَا مِ َي َأ ا ر قَائِلني: "مَ

. بالتّالي حنيَ يعلنُ مرقس أنّ يسوعَ عرفَ  ميزةُ معرفةِ القلوبِ واألفكارِ، هي من ميزاتِ الربِّ
ه الكتبةُ  ، فاتّهمَ مباذا يفكّرون، هو يُعلنُ في احلقيقةِ بنوّتِه اإللهيّةِ. غفرَ يسوعُ خطيئةَ اخمللّعِ
قوا من أنّه استطاع أن يغفرَ خطيئة ذاك املريض.  ه ليتحقّ . ال شيءَ ميكنُ ملسُ بالتّجديفِ
ه وميشي. ملاذا؟ ألنّهم يربطون املرضَ باخلطيئةِ،  بلى هناك عالمةٌ واحدةٌ أن يأمرَه بحملِ سريرِ
. شفاه من خطيئته  ا على أنّ خطيئتَه قد غُفِرَتْ بالتّالي فإنّ شفاءه سيكون دليالً قاطعً
يقولُ  به  وكأنّي  اجلماعةِ.  إلميانِ  خدمةً  يسوعُ  ه  قَ حقّ اجلسدِ  شفاءُ  ا  أمّ  ، األهمّ هو  وهذا 
رَ اخلطايا. إنّه اعتالنُ آخرُ لبنوّةِ  للكتبةِ واملشكّكني، سأريكُم من أنا وكيف ميكنني أن أغفِ

ه املسيحانيّ (اخلالصي). يسوعَ اإللهيّةِ ومشروعِ
ْض". لفظة "سلطان"  َر لَى األ ايَا عَ طَ رَ الـخَ فِ يَغْ أَنْ  انًا  لْطَ انِ سُ ْنِ اإلِنْسَ أَنَّ الب وا  لَمُ تَعْ "ولِكَي 
ُ إلى العهدِ القدميِ وحتديدًا إلى نبوءةِ دانيالِ "ورَأيتُ في  إستعملَها اإلجنيليّ ليأخذَ بها القارئ
نِ  اعِ يخِ الطَّ ، فأسرَعَ إلى الشَّ ماءِ حابِ السَّ ْنِ إنسانٍ آتيًا على سَ َب ِثلِ ا ، فإذا مبِ نامي ذلِكَ اللَّيلَ مَ
نْ كُلِّ  عوبُ مِ لْكًا حتى تعبُدَهُ الشُّ جدًا ومُ لطانًا ومَ هِ وأُعطِيَ سُ رِّبَ إلى أمامِ . فقُ نِ في السِّ

آنذاك كانت سقوفُها منخفضةً  بيوتَ فلسطني  وأنّ  ةٍ  قفض مبعناه احلصريّ، بخاصّ السّ
ا أن يكون يسوعُ قد تواجدَ في  ها. لكن من املمكنِ أيضً هلِ نبشُ ، بالتّالي من السَّ نيِ ومن الطِّ
الباحةِ التي كانتْ تُستعمل مبثابةِ قاعةِ جلوسٍ خارجيّةٍ، بني أعمدةٍ خشبيّةٍ حتملُ دعائم 
فعل  يستعمل  فنراه  اليونانيّ،  النّصّ  إلى  بالعودةِ  ا  أمّ  . واألغصانِ باألعشابِ  ى  وتُغطّ
الرجالِ  إميانَ  لنا   ِ يبينبّ أن  ذلك،  أرادَ مرقس من كلّ   . نبشٍ وليس مجرّد  أي حفرَ   exorusso
أمامَ  ه  على سريرِ وهو  املريضَ  الرجالُ  قدّمَ  "لقد   . فاءِ الشّ لتتميمِ  ا  دافعً كانَ  وقد  األربعةِ 
ا أوصلوه مع صليبِه، فاإلنسانُ غير قادرٍ على حتريرِ  يسوع، إستطاعوا إيصالَه الى يسوع، إمنّ
الى  ليصلَ  مساعدتِه  الى  حملِه،  الى  مدعوٌّ  هو  بل  وصلبانِه،  ه  وآالمِ مشاكلِه  من  اآلخرِ 

، واخلالصُ يكونُ فقط بعطيّةٍ من اهللاِ، وإن كان من خاللِ اجلماعة" (األب بيار جنم). اخلالصِ

ايَاك!". َةٌ لَكَ خطَ ور فُ غْ لَّع: "يَا ابْني، مَ خَ الَ لِلْمُ م، فقَ َانَهُ وعُ إِميْ َأَى يَسُ ٥. ور
لَ الرّجالُ األربعةُ اخمللّعَ إلى يسوع، فاستجابَ يسوعُ إلميانِهم وشفاه. بشفائه، أجابِ يسوعُ  حمَ
، ووبّخهم على طريقةِ تفكيرِهم. فاملنطقُ اليهوديُّ يعتبرُ أنّ املرضَ هو  على منطقِ ذلك اجملتمعِ
عقابٌ من اهللاِ على خطيئةٍ ارتكبها املريضُ أو أحدُ أفرادِ عائلتِه. فالرّبّ بنظرهم، هو مصدرُ كلّ 
ًا، فال جندُ لهذا  . مع أنّ هذا هو املنطقُ اليهوديُّ السائدُ قدمي ، وهو إلهٌ يضربُ ويعاقبُ ألمٍ وموتٍ
املنطقُ أيَّ أثرٍ في الكتابِ املقدّسِ في عهديه القدميِ واجلديدِ، بل على العكسِ نقرأُ في إجنيلِ 
نذُ  ، رأى أعمى مُ ريقِ ا "وبَينَما هوَ في الطَّ ا قاطعً يوحنّا كيف أنّ يسوعَ رفضَ هذا املنطقَ رفضً
لُ أم والداهُ، حتى وُلِدَ أعمى؟"  فأجابَ  َّجُ َ؟ أهذا الر نْ أخطأ ، مَ لِّمُ عَ ولِدِهِ.  فسألَهُ تالميذُهُ: "يا مُ مَ
لُ فيهِ"  رَ قُدرةُ اهللاِ وهيَ تَعمَ َ وال والداهُ. ولكنَّهُ وُلِدَ أعمى حتّى تَظهَ أ لُ أخطَ َّجُ : "ال هذا الر يَسوعُ
، حيثُ أنّ األلمَ دخلَ إلى العالمِ  ا قد تكونُ هذه النظرةُ من رواسبِ سفرِ التَّكوينِ (يو ٩: ١-٣). رمبّ

َ بالتّالي كلُّ مريضٍ هو خاطئٌ. ، فصار نتيجةً خلطيئةِ اإلنسانِ األوّلِ

م: كِّرُونَ في قُلُوبِهِ نَاكَ يُفَ نيَ هُ الِسِ ضُ الكَتَبَةِ جَ ٦. وكانَ بَعْ
دَهُ؟". َّ اهللاُ وَحْ ايَا إِال طَ رَ الـخَ فِ ُ أَنْ يَغْ دِر نْ يَقْ دِّف! مَ َّهُ يُجَ لُ هـكَذَا؟ إِن َّجُ َاذَا يَتَكَلَّمُ هـذَا الر ٧. "ملِ

موئيل:  َّب لِصَ م". هي عبارة تأخذنا مبعناها إلى كتاب العهد القدمي: فقالَ الر كِّرُونَ في قُلُوبِهِ "يُفَ
فإنَّ  اإلِنْسان،  رُ  يَنظُ كما  رُ  يَنظُ ال  َّبَّ  الر َنَّ  أل نَبَذتُه،  قد  فإِنِّي  تِه،  قامَ وطولَ  نظَرَه  مَ تُراعِ  "ال 
لْب " (١صم ١٦: ٧). "فآسمع  رُ إِلى القَ َّه يَنظُ َّبُّ فإِن ا الر واهِر، وأَمَّ رُ إِلى الظَّ ا يَنظُ اإلنْسانَ إِمنَّ
فُ  َنكَ تَعرِ بِ طرقِه، أل سَ دٍ بِحَ زِ كُلَّ واحِ لْ وأجْ رْ وآعمَ ، وآغفِ كْناكَ ، مكان سُ ماءِ نَ السَّ أنت مِ
ا  رار أَمَّ ر" (١مل ٨: ٣٩). "لِيَكُفَّ شرُ األَشْ ميعِ بَني البَشَ فُ قُلوبَ جَ َنكَ أنت وَحدَكَ تَعرِ قَلبَه وأل
وَّاتِ  ّ" (مز٧: ١٠). "فيا رَبَّ القُ البار اإلِلهُ  أيّها  لوبِ والكُلى  القُ َّكَ فاحِص  إِن ْرار.  َب األ أَنتَ فثَبِّتِ 
يَّتي" (إر ضِ َنِّي إلَيكَ بُحتُ بِقَ نهم ألِ كَ مِ َرى آنتِقامَ لوب سأ احلاكِمَ بِالبِرّ الفاحِصَ الكُلى والقُ

، لن يكونَ  ا خطيرًا. بعدَ اليومِ غيرَ أنّ شفاءَ اخمللّعِ في كفرناحوم (مر ٢: ١-١٢) يشكّلُ منعطفً
. يبدأُ أوّالً على مستوى اجملادالتِ  ليسوع معجبون فقط، سيكون له خصومٌ وأعداءٌ. ويبدأُ القتالَ
في خمسةِ أخبارٍ متتاليةٍ نقرأُها بدءًا من ٢: ١ ولغاية ٣: ٦. أوّلُ هذه األخبارِ هو شفاءُ مخلّعٍ 

كفرناحوم.

شرح اآليات
َّهُ في البَيْت. َن عَ النَّاسُ أ مِ وم. وسَ ْنَاحُ ر وعُ إِلى كَفَ ادَ يَسُ َّامٍ عَ َي دَ أ ١. وبَعْ

نْدَ البَاب.  دٍ وال عِ َحَ عٌ أل وْضِ كَان، ولَمْ يَبْقَ مَ مِ الـمَ تَّى غَصَّ بِهِ م حَ نْهُ دَدٌ كَبيرٌ مِ عَ عَ مَّ ٢. فتَجَ
ةِ اهللا. م بِكَلِمَ اطِبُهُ وكانَ يُخَ

يشدّدُ مرقس على وجودِ عددٍ كبيرٍ من الناس. شهرةُ يسوع واألعمالُ التي قامَ بها جذبَت 
، ينتظرون منه ما هو  . أتوا إليه دون خوفٍ هرة إلى الذُّروةِ تْ هذه الشّ ، وقدْ بلَغَ إليه اجلموعَ
دًا رمزيًّا: هو  بُعْ زمنيّ. ما يهمّ أنّهم احتشدوا في "البيت". وقد يكون اإلجنيليُّ قد أعطاه 
املكان الذي يعلِّم فيه يسوعُ ويغفرُ اخلطايا. وسيكونُ فيما بعد املكان الذي فيه يجتمعُ 
ا أنْ يكونَ البيت  أولئك الذين "يعملون مشيئةَ اهللا" فيكوّنون عائلةَ يسوعَ (مر٣: ٢٠-٣٥). أمَّ
هو "الكنيسة" مع وجودِ بطرس واالثني عشر؟!. "وكان يخاطبهم بكلمةِ اهللا". علّمهم 
بدون  "الكلمة"  لفظة  استعمالِ  في  الطريقة  هذه  إنّ  اإلجنيل.  بشارةَ  "الكلمة"،  يسوعُ 
ًا  رار ةٌ مبرقس. جندُها مِ تْ أمرًا عاديًّا. فهي ميزةٌ خاصّ ، ليسَ مضاف إليه، للداللة على اإلجنيلِ

َّارع (مر٤: ١٤-٢٠)، ومرّةً واحدةً في ختامِ خطبةِ األمثالِ (مر٤: ٣٣). في تفسيرِ مثلِ الز

ال. ةُ رِجَ ْبَعَ َر لُهُ أ مِ لَّعٍ يَحْ ُخَ َتَوْهُ مبِ ٣. فأ
وع،  وْقَ يَسُ فَ فَ قْ وا السَّ فُ وع، فكَشَ ولَ بِهِ إِلى يَسُ وا الوُصُ تَطِيعُ عِ لَمْ يَسْ مْ بَبِ الـجَ ٤. وبِسَ

لَيْه. ا عَ رُوحً طْ لَّعُ مَ خَ وه، ودَلَّوا الفِرَاشَ الَّذي كانَ الـمُ ونَبَشُ
لفظة  ألنّ   ، مباشرٍ بشكلٍ  الرجلِ  هذا  بها  ُصابِ  امل اإلعاقةِ  نوعيّةَ  النصُّ  لنا  يكشفُ  ال 
أوِ   ، العرجَ تكونُ  قد  احلركةِ،  ه عن  ومتنعُ اإلنسانَ  قد تصيبُ  ا عديدةً  أمراضً تعني  "مخلّع" 
ّ أنّنا نستنتجُ من معطياتِ النّصّ أنّ ذاك  . إال اإلعاقةَ النِّصفيةَ أوِ اإلعاقةَ الرباعيّةَ الكاملةَ
أن  أرادَ مرقسُ   . إلى يسوعَ إلى من يحملُه  ا، فاحتاجَ  احلركةِ متامً قادرٍ على  املريضَ هو غيرُ 
ا. قد يكونُ  ، مع أنّه ليس أبكمً ظْ حتّى بكلمةٍ واحدةٍ يجعلَ من اخمللّعِ رجالً صامتًا لم يتلفّ
هذا الصمتُ خدمةً للبُعد الالهوتي الذي أراده اإلجنيليّ: "شفاء هذا املريض كان نتيجةَ إميانِ 

اجلماعةِ التي حتملُه، ال بسببِ إميانِه هو فقط".
نبشوا  قد  الرجالِ  هؤالءِ  يكونَ  أن  املمكنِ  من  وه".  ونَبَشُ وع،  يَسُ وْقَ  فَ فَ  قْ السَّ وا  فُ "كَشَ


