يسوع والرجل األعمى
يوحنا 41-1:9

يوما إحدى حواسك اخلمسة َّ
ملدة من الزمن؟ أو هل كسرت ي ًدا أو رجالً؟
سؤال للتفكري :هل خسرت ً
ِ
ِ
س ًاًن أَ ْع َمى ُم ْن ُذ ِوالَ َدتِِه،
َوف َ
يما ُه َو ُُْمتَا ٌز َرأَى إنْ َ
ِ
ِ
نيََ «:ي ُم َع ِل ُمَ ،م ْن أَ ْخطَأَ :ه َذا أ َْم أَبَ َواهُ َح ََّّت ُولِ َد أَ ْع َمى؟».
سأَلَهُ تَالَمي ُذهُ قَائِل َ
فَ َ
ال ِ
أَجاب يسوعُ«:الَ ه َذا أَ ْخطَأَ والَأَب واهُِ ،
هللا فِ ِيه.
لك ْن لِتَظ َْه َر أَ ْع َم ُ
َ ََ
َ َ َُ
ِ
ِ
ي ْن ب ِغي أَ ْن أَ ْعمل أَ ْعم َ ِ
يع أَ َح ٌد أَ ْن يَ ْع َم َل.
ارََ .يِِْت لَْي ٌل ح َ
ال الَّذي أ َْر َسلَ ِِن َما َد َام نَ َه ٌ
ََ
ني الَ يَ ْستَط ُ
ََ َ
ور ال َْعا ََِل».
َما ُد ْم ُ
ت ِِف ال َْعا ََِل فَأ ًََن نُ ُ
ض وصنَع ِمن التُّ ْف ِل ِطينًا وطَلَى ِِب ِ
لط ِ
ني َع ْي َِِن األَ ْع َمى.
قَ َ
َ
ال ه َذا َوتَ َف َل َعلَى األ َْر ِ َ َ َ َ
ِ
َّ ِ
ِ ِ ِ
ال لَهُ« :ا ْذه ِ ِ
س َل َوأَتَى
َوقَ َ
ريهُُ :م ْر َس ٌل ،فَ َم َ
َ
ب ا ْغتَس ْل ِِف ب ْرَكة سل َْو َام» الذي تَ ْفس ُ
ضى َوا ْغتَ َ
ِ
ريا(.يوحنا )9-7:1
بَص ً
نور العاَل
حاسة النظر .ما هي التحد ََّّيت اليت ميكن أن تتأتى من ذلك؟ حدثت إحدى
ختيَّل أن تعيش دون ّ
أرعب اإلختبارات اليت واجهتين حني كنت أعمل مع والدي على قاربه الذي أمساه "ملا القلق ".حدث ذلك
عصرا وكان الضباب قد مأل مدخل مرفأ "هارويش" حيث كنَّا متَّجهني .وكان مرفأ هارويش من أكثر املراىفء
ً
أَّن عندما كنت أم ّد يدي أمامي مل أكن
إزدحاما يف الساحل
الشرقي لربيطانيا .وكان الضباب كثي ًفا لدرجة َّ
ً
ّ
ادارا ومل يكن إبمكاننا رؤية السفن األخرى الداخلة على املرفأ الذي كان يبعد حوايل امليلني.
أراها .مل منلك ر ً
وكان علينا العبور من خالل ذلك املرفأ لنصل إىل املكان الذي كنّا نركن فيه سفينتا .وكانت للسفن األخرى

رادارات ،لكنّها كانت سفنًا ضخمة ومل يكن إبمكاهنا السري من حولنا .فطلب مين والدي أن أقف على
مقدَّمة السفينة واإلستماع إىل صوت أيَّة سفينة قادمة وأن أميّز وجهة الصوت ما إذا كانت متّجهة حنوان أم
مرة
ال .كان األمر خمي ًفا جدًّا ّ
ألَّن كنت أمسع أبواق السفن مجيعها ت َّبوق من حويل .وكنت أرجتف يف كل ّ

أمسع صوت بوق إحدى السفن .ويسافر الصوت بطريقة غريبة وخبيثة وسط الضباب ،فكنت أختيّل يف حلظة
سفينة تتجه حنوان .واألسوأ َّ
أيضا من مرفأ "فليكستو" اجملاور .وكنت مرتعبًا ألنَّنا
أن بعض السفن كانت خترج ً
مل نكن منلك قوارب جناة ،ومل يكن مبقدور أيّة سفينة أن تقرتب لنجاتنا إن ضربنا من أيّة سفينة أخرى وسط
ذلك الضباب الكثيف .ال أعلم ملا مل ميلك والدي أيَّة قوارب جناة .ميكنكم معرفة السبب لو كنتم تعرفونه
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والدي جيّ ًدا! فهو كان أطلق إسم "ملا القلق" على قاربه ،وأبتسم كلَّما أتذ ّكر ذلك َّ
متاما.
ألن اإلسم يناسبه ً
ومبا أنَّنا مل نكن نرى ًأَّي من املنارتني ،فكان علينا اإلتكال على "السوانر" اآللة اليت حتدد بواسطة الصدى

مدى عمق املياه أمامنا ومدى بعدان عن املرفأ .وحني أدركنا أننا وصلنا بسالم تن ّفسنا الصعداء ألنّه ال ميكن
للسفن أن ختبط بنا وحنن راسني يف مياه ليست عميقة البتّة.
عندما نفقد إحدى حواسنا ،نعلم مدى أمهيّتها وندرك كم نعتمد على حواسنا لنعرف طريقنا وسط
هذه احلياة.
الرب بتلك احلادثة
نقرأ يف هذا النص عن رجل مولود أعمى .وبينما كنت أأتمل يف ّ
القصة ذ ّكرَّن ّ
تلمسنا طريقنا إىل املرفأ وسط الضباب.
حني َّ

ما هي املشاكل برأيك اليت واجهت ذلك الرجل املولود أعمى؟ (فكر كيف أتثرت حياته ،ليس

فقط من الناحية اجلسدية بل من خمتلف النواحي).
وضع لنا يوحنا يف بداية إجنيله حقيقة َّ
أن يسوع هو املسيح إبن هللا .وكانت الرباهني والعالمات
املتتالية تظهر حقيقة َّ
املتجسد .وكان يسوع قد أعلن يف األصحاح الذي سبق أنَّه الكائن
أن يسوع هو هللا
ّ
منذ البدء (خروج .)14:3وكان هذا اإلعالن غري مقبول البتة ابلنسبة للشعب اليهودي! فكيف جيرؤ أن
يقول إنَّه هللا! غضبوا جدًّا إلعالنه ذلك وإعتربوه جي ِّّدف فبدأوا برمجه (يوحنا  .)59:8وكان قد أعلن يف
احلَيَاةِّ».
األصحاح السابق قَائِّالً«:أ ََان ه َو نور الْ َعاَِّملَ .م ْن يَْت بَ ْع ِّين فَالَ ميَْ ِّشي ِّيف الظُّْل َم ِّة بَ ْل يَكون لَه نور ْ
(يوحنا .)12:8أعلن ذلك حني كان يف ابحة اهليكل (يوحنا ،)2:8وعلى األرجح مقابل الشمعداانت
ِّ
الربيِّّة .الحظ أنَّه مل يقل :
األربع اليت ّ
تدل على أ ّن هللا هو اإلله الوحيد الذي كان النور هلم خالل تيهاهنم يف ّ
احلصري.
"أان نور" ،بل قال" :أان نور العامل" .وأوضح أنَّه نور إسرائيل
ّ

الشحادون على ابب اهليكل يطلبون صدقة
وإذ ترك اهليكل أراد أن يربهن ما قاله .وكان يف العادة جيلس ّ
ِّ
شحادين واقفني يستعطون ابلقرب من
من العابدين الذين حينّن الرب قلبهم .وميكنك أن ترى إىل هذا اليوم
ّ
ّبوابة أورشليم القدمية ابلرغم من عدم وجود اهليكل .ويبدو َّ
أن يسوع الحظ الرجل األعمى فتوقّف .وسأله
ِّ
ِّ
ِِّّ
َخطَأَ :ه َذا أ َْم أَبَ َواه َح ََّّت ولِّ َد أ َْع َمى؟»( .ع .)2
نيََّ «:ي م َعلّمَ ،م ْن أ ْ
تالميذه عن سبب كونه ولد أعمى قَائل َ
وكانت الفكرة السائدة عند اليهود يف ذلك الوقت أ ّن هللا يعاقب خطاَّي اآلابء يف األوالد .وكان هللا قد قال
هلم حني كان يتكلّم عن عبادة األواثن:
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ِ
اآلِب ِء ِِف األَبْ نَ ِاء ِِف
الر َّ
"الَ تَ ْس ُج ْد ََلُ َّن َوالَ تَ ْعبُ ْد ُه َّن ،ألَِّن أ ًََن َّ
ب إَِلَ َ
ور ،أَفْ تَق ُد ذُنُ َ
ك إِلهٌ غَيُ ٌ
وب َ
ض َّي ،وأَصنَع إِحس ًاًن إِ ََل أُلُ ٍ
وف ِمن ُُِمِ َّ ِ ِ
الراب ِع ِمن م ْب ِغ ِ
يل الثَّالِ ِ
ا ْجلِ ِ
ي".
ث َو َّ
ّب َو َحافظي َو َ
ْ
ْ ُ
ص َاَي َ
َ ْ ُ َْ

(خروج)6-5:20

ظنّوا َّ
الرب أنَّه ولد أعمى .وكانت خلف هذه احلقيقة
أن والديه إرتكبا خطيئة ما وهو يف الرحم ،وكان عقاب ّ
قصة عيسو ويعقوب حني تعاركا ومها يف الرحم":وتَزاحم الْولَ َد ِ
ان ِِف بَطْنِ َها( ".تكوين .)22:25فإضطربت
ّ
َ َ ََ َ
الرب عن السبب .وهكذا فقد أراد التالميذ معرفة سبب والدة الرجل أعمى .مل يدخل
راحيل وراحت تسأل ّ
مهتما مبا كان سيفعله هبذه املناسبة .لقد رأى
مهتما بسبب العمى ،بل كان ًّ
يسوع يف املناقشة ألنّه مل يكن ًّ
أنّه وقت مناسب ليظهر هللا و َّ
كل من هو يف الظالم أن يعرف "نور احلياة".
أن على ِّّ
معجزة النظر لألعمى

ضع نفسك يف مكان ذلك الرجل األعمى .كان إبستطاعته أن يسمع احلديث الذي كان يدور بني

أظن أ ّن
الرب وتالميذه ،لكنّه مل يكن يعلم ما الذي كان جيري .وعلى األرجح مسع يسوع يبصق يف الرتاب .و ّ
الرب قال له إنّه سيضع شيئًا على عينيه .هل علم الرجل من هو الذي وضع شيئًا على عينيه؟ ال أعتقد
ِ
ب إِ ََل بِ ْرَك ِة ِسل َْو َام
ِنَ ،وقَ َ
سا ٌن يُ َق ُ
صنَ َع ِطينًا َوطَلَى َع ْي ََّ
سوعُ َ
ال ِِل :ا ْذ َه ْ
ال لَهُ يَ ُ
ذلك .وقد قال الح ًقا«:إنْ َ
ت» (ع  .)11لو كان يعلم أنّه يسوع لقال :يسوع قال يل أن أذهب
ص ْر ُ
َوا ْغتَ ِس ْل .فَ َم َ
ت َوا ْغتَ َسل ُ
ض ْي ُ
ْت فَأَبْ َ
إىل بركة سلوام وأغتسل".
ملاذا َل يضع يسوع يديه على عينيه ويشفيه بدل أن يصنع طينا من لعابه؟ وملاذا أرسله إَل بركة
سلوام ليغتسل؟ أَل تكن هناك ماء ِبلقرب من املكان؟ ماذا تعتقد كان سيحصل لو َل يذهب؟
قصة الربص العشرة الذي صرخوا إىل يسوع
الرب ً
أحياان طاعتنا لصوته .ونقرأ يف إجنيل لوقا عن ّ
ميتحن ّ

من بعيد ليشفق عليهم .ماذا كان رّد يسوع؟ طلب منهم أن يذهبوا ويروا أنفسهم للكاهن .مل يضع يديه

عليهم ،بل طلب منهم أن يقوموا أبمر ما ليمتحن إمياهنم .وكان حني ذهبوا أ ّهنم شفوا (لوقا.)19-11:17

للرب وإمياهنم به ساعداهم على الشفاء .وكان من املنطقي أالّ يذهبوا إىل الكاهن ألخذ بركته
فطاعتهم ّ
والطلب منه السماح هلم أبن ينخرطوا من جديد يف اجملتمع مبا َّ
ميسهم ومل يشفهم .لكنهم أطاعوا
أن يسوع مل ّ

مصااب
وإجتهوا حنو الكاهن .وبينما هم ذاهبني شفوا!! أمل حيدث األمر نفسه مع نعمان القائد السرَّيَّن؟ كان ً
الفضة والثياب
النب أليشع شفائه .فأتى إىل بيته مع حاشية كبرية َّ
حممالً ابلذهب و ّ
ابلربص ومسع أنَّه إبمكان ّ
3

الثمينة ،إالَّ َّ
أن أليشع أرسل خادمه قائالً له أبن يغتسل يف هنر األرد ّن .إنزعج نعمان من معاملة أليشع له
ومن عدم إحرتامه له وذهب غاضبًا:
ِ
الر ِ
ب إَِلِِهَ ،ويُ َرِد ُد
ضى َوقَ َ
ف َويَ ْدعُو ِِب ْس ِم َّ
ج إِ ََّ
ِلَ ،ويَِق ُ
ب نُ ْع َما ُن َوَم َ
الُ « :ه َو َذا قُل ُ
ْت إِنَّهُ ََيْ ُر ُ
"فَ غَض َ
ِ
ِ
ص.
يَ َدهُ فَ ْو َق ال َْم ْوض ِع فَ يَ ْشفي األَبْ َر َ
أَلَْيس أَِبنَةُ وفَ رفَ ر نَ ْهرا ِدم ْش َق أ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ت أَ ْغتَ ِس ُل ِبِِ َما فَأَط ُْه َر؟»
يل؟ أ ََما ُك ْن ُ
َ َ َ ْ ُ َ َ
َح َس َن م ْن ََجي ِع ميَاه إ ْس َرائ َ
ضى بِغَْي ٍظ.
َوَر َج َع َوَم َ
ِ
ت تَ ْع َملُهُ؟ فَ َك ْم
فَ تَ َق َّد َم َعبِي ُدهُ َوَكلَّ ُموهُ َوقَالُواََ « :ي أ ََِب ًَن ،لَ ْو قَ َ
ال لَ َ
يما ،أ ََما ُك ْن َ
ك النِ ُّ
َّّب أ َْم ًرا َعظ ً
ك :ا ْغتَ ِس ْل َواط ُْه ْر؟».
ِِب ْْلَ ِر ِي إِ ْذ قَ َ
ال لَ َ
ِ
ٍ
ِ
ص ِغ ٍري
صِ ٍّب َ
ب قَ ْو ِل َر ُج ِل هللا ،فَ َر َج َع َْلْ ُمهُ َكلَ ْح ِم َ
سَ
س ِِف األ ُْر ُدن َس ْب َع َم َّراتَ ،ح َ
فَ نَ َز َل َوغَطَ َ
َوطَ ُه َر2( ".ملوك )14-11:5
اخلاصة ابلنسبة ملعاملة أليشع له.
ً
الرب عقولنا ليكشف قلوبنا .وكان لنعمان توقّعاته ّ
أحياان كثرية يغيظ ّ
أحياان أن تقوم
يود فعله .لكن تتطلّب منك الطاعة ً
وكان اإلغتسال يف هنر صغري موحل كنهر األرد ّن آخر ما ّ
أحياان تغيظ عقلك ،أل ّن طرق الرب أعظم من طرقنا:
بعمل ال يقبله عقلك .فالطاعة ً
«أل َّ
ب.
ت أَفْ َك َارُك ْمَ ،والَ طُُرقُ ُك ْم طُُرقِي ،يَ ُق ُ
الر ُّ
ول َّ
س ْ
َن أَفْ َكا ِري لَْي َ
ألَنَّهُ َكما َعلَ ِ
ات َع ِن األ َْر ِ
ت طُُرِقي َع ْن طُُرقِ ُك ْم َوأَفْ َكا ِري َع ْن أَفْ َكا ِرُك ْم".
ت َّ
ض ،ه َك َذا َعلَ ْ
الس َم َاو ُ
َ
(إشعياء)9-8:55

يؤمن البعض َّ
املرة األوىل اليت يستخدم
أن لعاب بعض الناس له مقدرة على الشفاء .وهذه ليست ّ
أصم بينما طلب منه الناس أن يضع يديه
يسوع لعابه ليشفي أحدهم .فنقرأ يف إجنيل مرقس أنَّه شفى رجالً ّ
أسلواب آخر:
عليه .إختار أن يستخدم ً
ِ
ض َع يَ َدهُ َعلَْي ِه.
َص َّم أَ ْع َق َدَ ،وطَلَبُوا إِلَْي ِه أَ ْن يَ َ
"و َجاءُوا إِلَْيه ِِب َ
َ
ِ
ضع أَصابِعه ِِف أُذُنَي ِه وتَ َفل ولَم ِ
َخ َذهُ ِم ْن بَ ْ ِ
سانَهَُ ،وَرفَ َع نَظََرهُ ََْن َو
فَأ َ
ني ا ْجلَ ْم ِع َعلَى ًَنحيَ ٍةَ ،وَو َ َ َ َ ُ
سلَ
ْ َ َََ َ
ت أُ ْذ ًَنهُ ،و ْاَنَ َّل ِرِب ُ ِ
َي انْ َفتِح .ولِلْوق ِ
الس َم ِاءَ ،وأ َّ
ال لَهُ«:إِفَّثَا» .أ ِ
سانِِهَ ،وتَ َكلَّ َم
َن َوقَ َ
َّ
ْت انْ َفتَ َح ْ
َ
َ
ْ َ َ
طلَ
ِ
يما( ".مرقس)35-32:7
ُم ْستَق ً

أمرا جدي ًدا ِف
هل إحتاج الرب مرة أن جيعلك تتضع ألن كربَيئك كانت ِف املرصاد قبل أن يعمل ً
حياتك؟ شارك قصتك مع اآلخرين.
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نقرأ أن الرجل ذهب ليغتسل يف بركة سلوام اليت كانت يف الناحية اجلنوبيّة جلبل اهليكل داخل أسوار
صهيون مدينة داود .وكان يف َّأَّيم امللك حزقيّا َّ
فبكل
أن سنحاريب ملك أشور فرض
ً
حصارا على أورشليمِّّ .

حنكة أغلق حزقيّا نبع جيحون الذي كان خارج أسوار قلعة داود وبىن نف ًقا بطول  553مرت إىل مكان
داخل املدينة يدعى بركة سلوام .وقد إكتشف هذا النفق يف العام  1838وما يزال يستخدم إىل اليوم .ومن
املمتع السري على ضفاف النفق املمتد من نبع جيحون إىل بركة سلوام .وكانت املياه تصل إىل املدينة
إبستمرار بسبب هذه اهلندسة .ومحلت الربكة إسم سلوام أل ّن املياه كانت ترسل اىل داخل مدينة فإسم
سلوام يعين "أ ِّ
رسل".

لكين متأ ّكد
ال أعلم كم إغتاظ الرجل وهو يتعثّر والوحل على وجهه حماوالً الوصول إىل بركة سلوامِّّ .
أن البعض عرض عليه بعض املاء ليغسل وجهه .وهل قاده أحد على الطريق؟ ال نعلم ،لكن مهما يكن إالّ
ِّ
مصم ًما أن يفعل ما قال له يسوع .وكانت جمازاته كبرية إذ حني إغتسل من الربكة شفي يف احلال.
أنَّه كان ّ
ثالثة إستجواِبت قام ِبا الفريسيون
ِ
َّ ِ
َّ ِ
ِ
س
ريا ُن َوالذ َ
فَا ْجل َ
س ه َذا ُه َو الذي َكا َن َْجيل ُ
ين َكانُوا يَ َرْونَهُ قَ ْبالً أَنَّهُ َكا َن أَ ْع َمى ،قَالُوا«:أَلَْي َ
َويَ ْستَ ْع ِطي؟»
ال«:إِِّن أ ًََن ُه َو».
آخ ُرو َن« :إِنَّهُ يُ ْشبِ ُههُ»َ .وأ ََّما ُه َو فَ َق َ
آخ ُرو َن قَالُوا«:ه َذا ُه َو»َ .و َ
َ
اك؟»
ت َع ْي نَ َ
ف انْ َفتَ َح ْ
فَ َقالُوا لَهَُ «:ك ْي َ
اك وقَ َ ِ
ب إِ ََل بِ ْرَك ِة
ِنَ ،وقَ َ
سا ٌن يُ َق ُ
اب ذَ َ
صنَ َع ِطينًا َوطَلَى َع ْي ََّ
سوعُ َ
َج َ
ال ِِل :ا ْذ َه ْ
أَ
ال لَهُ يَ ُ
ال«:إنْ َ
ت».
ص ْر ُ
ِسل َْو َام َوا ْغتَ ِس ْل .فَ َم َ
ت َوا ْغتَ َسل ُ
ض ْي ُ
ْت فَأَبْ َ
ال«:الَ أَ ْعلَ ُم»(.ع )12-8
اك؟» قَ َ
فَ َقالُوا لَهُ«:أَيْ َن ذَ َ
الفريسيون حيققون ِف واقعة الشفاء
ِ
ني ِِبلَّ ِذي َكا َن قَ ْبالً أَ ْع َمى.
فَأَتَ ْوا إِ ََل الْ َف ِريسيِ َ
ت ِحني صنَع يس ُ ِ
ني َوفَ تَ َح َع ْي نَ ْي ِه.
وع الط َ
َوَكا َن َس ْب ٌ َ َ َ َ ُ
فَسأَلَهُ الْ َف ِر ِ
ْت ،فَأ ًََن أُبْ ِ
ص ُر».
ص َر ،فَ َق َ
ضا َك ْي َ
يسيُّو َن أَيْ ً
ِن َوا ْغتَ َسل ُ
ال ََلُ ْمَ «:و َ
ض َع ِطينًا َعلَى َع ْي ََّ
ف أَبْ َ
َ
ِ
يسيِني«:ه َذا ا ِإلنْسا ُن لَيس ِمن ِ
ِ
آخ ُرو َن
فَ َق َ
هللا ،ألَنَّهُ الَ َْحي َف ُ
ظ َّ
ت»َ .
الس ْب َ
ال قَ ْوٌم م َن الْ َف ِر َ
َ ْ َ َ
ِ
اطئ أَ ْن ي عمل ِمثْل ِ
هذهِ اآلَي ِ
قَالُواَ «:ك ْي َ ِ ِ
ت؟» َوَكا َن بَ ْي نَ ُه ُم انْ ِش َقا ٌق.
َ
ف يَ ْقد ُر إنْ َ
سا ٌن َخ ٌ َ ْ َ َ َ
ّب!».
ك؟» فَ َق َ
ضا لِألَ ْع َمىَ «:ما َذا تَ ُق ُ
ت َع ْنهُ ِم ْن َح ْي ُ
ث إِنَّهُ فَ تَ َح َع ْي نَ ْي َ
قَالُوا أَيْ ً
ول أَنْ َ
ال«:إِنَّهُ نَِ ٌّ
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ِ
ص َر.
ص ِد ِق الْيَ ُه ُ
ص َر َح ََّّت َد َع ْوا أَبَ َو ِي الَّذي أَبْ َ
ود َع ْنهُ أَنَّهُ َكا َن أَ ْع َمى فَأَبْ َ
فَ لَ ْم يُ َ
ِ
فَسأَلُ ُ ِ
ِ
ِ
ف ي ْب ِ
ص ُر اآل َن؟»
وُهَا قَائِل َ
ني«:أَه َذا ابْنُ ُك َما الَّذي تَ ُقوالَن إِنَّهُ ُول َد أَ ْع َمى؟ فَ َك ْي َ ُ
َ
ِ
َجابَ ُه ْم أَبَ َواهُ َوقَاالَ«:نَ ْعلَ ُم أ َّ
َن ه َذا ابْ نُ نَاَ ،وأَنَّهُ ُول َد أَ ْع َمى.
أَ
ِ ِ
ِ
ف ي ْب ِ
اسأَلُوهُ فَ ُه َو
ص ُر اآل َن فَالَ نَ ْعلَ ُم .أ َْو َم ْن فَ تَ َح َع ْي نَ ْيه فَالَ نَ ْعلَ ُمُ .ه َو َكام ُل الس ِنْ .
َوأ ََّما َك ْي َ ُ
يَتَ َكلَّ ُم َع ْن نَ ْف ِس ِه».
ان ِمن الْي ه ِ
ِ
ود ،أل َّ
َح ٌد
قَ َ
اه ُدوا أَنَّهُ إِ ِن ا ْعتَ َر َ
َن الْيَ ُه َ
ود َكانُوا قَ ْد تَ َع َ
ال أَبَ َواهُ ه َذا ألَنَّ ُه َما َك َاًن ََيَافَ َ َ ُ
فأَ
ِ
ج ِم َن ال َْم ْج َم ِع.
يح َُيَْر ُ
ِِبَنَّهُ ال َْمس ُ
ِ ِ
اسأَلُوهُ».
ك قَ َ
لِذلِ َ
ال أَبَ َواهُ«:إِنَّهُ َكام ُل الس ِنْ ،
فَ َدعوا ََثنِيةً ا ِإلنْسا َن الَّ ِذي َكا َن أَ ْعمى ،وقَالُوا لَه«:أَ ْع ِط َُْم ًداِ ِ
هللََْ .ن ُن نَ ْعلَ ُم أ َّ
سا َن
ُ
َْ َ
َ َ
َن ه َذا ا ِإلنْ َ
َ
َخ ِ
اط ٌئ».
ت أَ ْعلَم .إِ ََّّنَا أَ ْعلَم َشي ئا و ِ
ال«:أ َ ِ
ت أَ ْع َمى َواآل َن
اك َوقَ َ
اب ذَ َ
اح ًدا :أَِّن ُك ْن ُ
َج َ
فَأ َ
ُ ًْ َ
َخاط ٌئ ُه َو؟ لَ ْس ُ ُ
أُبْ ِ
ص ُر».
ك؟»
ك؟ َك ْي َ
ف فَ تَ َح َع ْي نَ ْي َ
صنَ َع بِ َ
فَ َقالُوا لَهُ أَيْ ً
ضاَ «:ماذَا َ
ضا؟ أَلَ َعلَّ ُك ْم أَنْ تُ ْم تُ ِري ُدو َن أَ ْن
ْت لَ ُك ْم َوََلْ تَ ْس َمعُوا .لِ َماذَا تُ ِري ُدو َن أَ ْن تَ ْس َمعُوا أَيْ ً
َجابَ ُه ْم«:قَ ْد قُل ُ
أَ
تَ ِ
صريُوا لَهُ تَالَِمي َذ؟»
ِ
وسى.
ت تِل ِْمي ُذ َذ َ
فَ َ
شتَ ُموهُ َوقَالُوا«:أَنْ َ
اكَ ،وأ ََّما ََْن ُن فَِإنَّنَا تَالَمي ُذ ُم َ
ََْن ُن نَ ْعلَ ُم أ َّ
وسى َكلَّ َمهُ هللاَُ ،وأ ََّما ه َذا فَ َما نَ ْعلَ ُم ِم ْن أَيْ َن ُه َو».
َن ُم َ
ِ
ِن.
الر ُج ُل َوقَ َ
اب َّ
ال ََلُ ْم«:إِ َّن ِِف ه َذا َع َجبًا! إِنَّ ُك ْم لَ ْستُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن م ْن أَيْ َن ُه َوَ ،وقَ ْد فَ تَ َح َع ْي ََّ
َج َ
أَ
ِ ِ ِ
َونَ ْعلَ ُم أ َّ
َح ٌد يَت َِّقي هللاَ َويَ ْف َع ُل َم ِشيئَ تَهُ ،فَلِه َذا يَ ْس َم ُع.
َن هللاَ الَ يَ ْس َم ُع ل ْل ُخطَاةَ .ولك ْن إِ ْن َكا َن أ َ
َن أَح ًدا فَ تَح َعي ِن مولُ ٍ
ُم ْن ُذ َّ
ود أَ ْع َمى.
َ ْ َْ َ ْ
الد ْه ِر ََلْ يُ ْس َم ْع أ َّ َ
لَو ََل ي ُكن ه َذا ِمن ِ
هللا ََلْ يَ ْق ِد ْر أَ ْن يَ ْف َع َل َش ْي ئًا».
ْ َْ ْ
َ
أجابُوا َوقَالُوا لَهُِِ«:ف ْ
ت تُ َع ِل ُمنَا!» فَأَ ْخ َر ُجوهُ َخا ِر ًجا( .ع -8
ت ِِبُ ْملَتِ َ
اخلَطَ َاَي ُولِ ْد َ
كَ ،وأَنْ َ
ت أَنْ َ
َ
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مرة والعشب األخضر
مرة .أال تعتقد أنَّه ّ
تعجب حني رأى السماء ّ
ال ب ّد أنَّه بدأ يبتهج حني رأى ّ
ألول ّ
ألول ّ
أخريا مجال خليقة هللا! وسبَّبت
ووجوه أصدقائه والناس الذين عرف أصواهتم فقط؟ كان من الرائع أن يرى ً
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كل الذين شاهدوها خاصة وأ ّن الرجل كان معروفًا من قِّبل كثريين ألنه كان جيلس
هذه احلادثة َّ
ضجة بني َّ
يستعطي.
حَّت إنفجر غضب اجلحيم بسبب ذلك الشفاء .ومل يكمل فرحه بسبب
مير وقت طويل ّ
لكن مل ّ
الفريّسيّني املتديٍّّنني فوق اللزوم .ال ب ّد أنّه كان معروفًا بسبب إستعطائه كما ذكران .ويف احلال أراد الناس أن
أمرا مميّ ًزا ،خاصة وأنَّه
يعرفوا ماذا جرى معه ،ألهنم مل يسمعوا ق ّ
ط عن رجل مولود أعمى يشفى .وكان ذلك ً
كان من املتعارف أن املولودين عميان كان ذلك بسبب خطيّة (خاصة هبم أو توارثوها) .فسبّب الشفاء

اان من قبل
حل موضوع اخلطيّة؟ وكان يسوع قد شفى عمي ً
أحجية ألنَّه كيف ميكن إبراء مولود أعمى وعدم ّ

إال أ ّهنم مل يكونوا مولودين كذلك .فأخذوا الرجل إىل الفريّسيّني عندما مسعوا أ ّن يسوع شفاه (ع  .)13ورّمبا
كان دافع الشعب أن يربهنوا أ ّن هذا هو مسيّا إسرائيل.

أيضا .فكانت إشارة إىل َّ
أن يسوع هو املسيّا ،وهلذا السبب
لقد عاجلت تلك املعجزة أكثر من عينيه ً
يشر يوحنا الرسول إىل تفاصيلها ومفاعيلها .وكان شعب إسرائيل يؤمنون َّ
أن املسيّا سيقوم أبربعة أمور مت
نبوة إشعياء:
النبوات يف ّ
التنبؤ عنها عندما أييت .وقد ذكرت تلك ّ
ِ
ِ
وها.
ب ال ُْم ْرتَ ِع َ
ي ال ُْم ْستَ ْرِخيَةََ ،و ُّ
ش َة ثَبِتُ َ
الرَك َ
" َشد ُدوا األ َََيد َ
ش َّددوا الَ ََتَافُوا .هو َذا إَِل ُكم .االنْتِ َقام َيِِْتِ .جزاء ِ
قُولُوا ِخلَائِِفي الْ ُقلُ ِ
هللاُ .ه َو ََيِِْت
وب« :تَ َ ُ
َُ
َُ
َُ ُ ُ
ِ
َّح.
ص ُك ْم»ِ .حينَئِ ٍذ تَتَ َف َّق ُع عُيُو ُن الْعُ ْم ِيَ ،وآ َذا ُن ُّ
َو َُيَل ُ
الص ِم تَتَ َفت ُ
ِِ
ِ
ِ ٍِ ِ
سا ُن األَ ْخ َر ِ
ار ِِف
س ،ألَنَّهُ قَ ِد انْ َف َج َر ْ
ت ِِف الْبَ ِريَّة ميَاهٌَ ،وأَنْ َه ٌ
حينَئذ يَ ْقف ُز األَ ْع َر ُ
ج َكا ِإليَّ ِل َويَتَ َرََّّنُ ل َ
الْ َق ْف ِر( ".إشعياء)6-3:35

)1
)2
)3

يشري هذا النص إىل املسيَّا .وابلنسبة إىل هذا النص سيقوم املسيّا أبربعة أمور:
سيفتح عيون العمي
سيفتح آذان الصم
سيشفي العرج

سيرتّن لسان األخرس
)4
ّ
برهاان كافيًا لكون أ ّن يسوع هو املسيّا .مل يقبلوا أن
مل حيتمل الفريسيّون ذلك الشفاء الذي كان ً
مملؤا ّقوة وعظمة وراكبًا على فرس أبيض ،وليس
عظيما ً
يكون هو املسيّا ،إذ ظنّو أ ّن املسيّا سيكون مل ًكا ً

كذلك الرجل املتواضع الذي يتمم النبوات أبن ركب على محار (زكرَّي  .)9:9مل يدركوا أ ّن املسيح سيأيت
كل
املرة األوىل كالبديل عن خطاَّيان ،ويف ّ
مرتني :يف ّ
ّ
املرة الثانية كامللك احملارب ابلعدل الذي سيقضي على ّ
7

أعدائه .رفضوا أن يروا احلقيقة الواضحة أمام أعينهم .رأوا العالمات األربع قبالً ،لكن حدث كل شيء اآلن
يف منطقة نفوذهم أورشليم.
كان الفريّسيّون عمياان روحيًّا ومل يقدروا أن يروا ما الذي حصل ابلفعل ،ومل يفرحوا مع الرجل أو
ويعربوا عن مشاعر
ميجدوا هللا بسبب الشفاء الذي حصل .وكان ابألحرى هبم أن حيتفلوا مع ذلك الرجل ّ
ّ
":جمدا للرب" أو "هللوَّي ".بل على العكس أثريت تساؤالت ونقاشات ومباحثات.
حَّت ً
إجيابيّة .مل يقولوا ّ
ومنعهم تفسريهم اجلامد للناموس من أن يروا اخلري الذي عمل يف السبت .وكان يسوع قد كسر تفسريهم
الصارم ابلتايل:
 .1صنع طينًا .فمزج اللعاب مع الرتاب كان يعترب عجنًا ،وابلتايل فإ ّن العجن يعترب عمال يف السبت.
ممنوعا يوم السبت إال يف حاالت خاصة كخطورة املوت.
 .2كان الشفاء ً

إتفقوا للحال أنّه ما كان جيب أن تتم عملية الشفاء هذه .وكان تفسريهم أ ّن يسوع خاطىء ألنّه
"وأ ََّما ُه َو
كسر تفسريهم للناموس .وبدأوا يفتّشون عن تفسري للمعجزة .أوالً قالوا إ ّن ليس هذا هو الرجل َ
فَ َق َ ِ
تفسريا ملا حصل ،رّمبا أل ّهنم ظنّوا أ ّن األمر كلّه لعبة خدعة .لكن ق ّدم
ال«:إِّن أ ًََن ُه َو»( ".ع  .)9أرادوا ً
بكل بساطة مبا عرفه وإختربه.
لنا الرجل مثاالً يف إجابته .فرّمبا مل يستطع تقدمي إجابة الهوتيّة إالّ أنّه شهد ّ
لقوة اإلجنيل ،لكن ميكننا أن نشارك
وشارك قصته .كذلك فنحن رّمبا ال نستطيع مناقشة اآلخرين ابلنسبة ّ
املتعصبون لعقيدة ما أيّة إجابة ابلنسبة للشهادة اليت نق ّدمها عن عمل هللا
بكل بساطة .وغالبًا ال ميلك ّ
ّ
قصتنا ّ
يف حياتنا.
علي أن أشارك إمياَّن مع
أذكر أنّه عندما قبلت املسيح رجعت إىل بلديت وشعرت أنَّه جيب ّ
ظ وبدأت ابلتكلّم مع الناس عن املسيح وتقدمي النبذ املسيحيّة هلم .وقابلت
اآلخرين .فذهبت إىل شارع مكت ّ
زوجني أبدَّي محاسة ملا كنت أقوله ودعاَّيَّن إىل منزهلما حيث كان يعقد إجتماع .ظننت َّأهنما مؤمنان
فذهبت معهما .عندما وصلت إىل املكان فاجأَّن غياب الفرح يف حياهتما .وكنت قد قبلت املسيح حديثًا،
وصارت عالقيت شخصية معه ومألَّن من روحه .فسنحت يل الفرصة أن أشهد هلما عن إختباري يف كيف
مفقودا يف حياهتما .وكانت إجابتهما إقتباسات من كتاب ديين
أمرا ما كان
ً
أ ّن ّ
الرب ملسين .وشعرت أن ً
أمرا ما كان
خاص هبما .فتنبّهت بعد خروجي إىل أ ّهنما ينتميان إىل طائفة دينيّة مزيّفة .كنت قد شعرت أ ّن ً

اصة كيف عمل
خطأ يف حياهتما ،لكن ما صدمين هو عدم وجود الفرح فيها .وملست شهاديت إنتباههما وخ ّ
نستخف إبخبار قصة عمل املسيح يف حياتنا.
هللا يف حيايت .رأيت أ ّن كلمايت كانت تؤثّر هبما .فدعوان ال
ّ
فغالبًا هذا ما يبحث عنه الناس ،وهو أمر يتع ّدى حدود املنطق البشري.
بعد ذلك سأل الفريسيون أهل الرجل عن شفائه« :أَه َذا ابْ نُ ُك َما الَّ ِذي تَ ُقوالَ ِن إِنَّهُ ُولِ َد أَ ْع َمى؟
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ف ي ْب ِ
ص ُر اآل َن؟» (ع  .)19ويزيد يوحنا مالحظة جانبيّة َّ
تعرفوا إليه إال أ ّهنما مل يضيفا أي
فَ َك ْي َ ُ
أن أهله ّ
ان ِمن الْي ه ِ
ِ
ود ،أل َّ
اه ُدوا أَنَّهُ إِ ِن
تفصيل آخر" :قَ َ
َن الْيَ ُه َ
ود َكانُوا قَ ْد تَ َع َ
ال أَبَ َواهُ ه َذا ألَنَّ ُه َما َك َاًن ََيَافَ َ َ ُ
ِ ِ
ِ
اسأَلُوهُ»( ".ع 22و
ك قَ َ
ا ْعتَ َر َ
ج ِم َن ال َْم ْج َم ِع .لِذلِ َ
ال أَبَ َواهُ«:إِنَّهُ َكام ُل الس ِنْ ،
فأَ
يح َُيَْر ُ
َح ٌد ِِبَنَّهُ ال َْمس ُ
.)23
يهودي خارج اهليكل .فقد كان األمر يعين أن
ال يستطيع معظم س ّكان العامل الغريب فهم ما يعين أن يطرد
ّ

يتوقّف ابقي اليهود عن التعامل معه .وكانت احلياة تتمحور حول التفاعل اإلجتماعي الذي كان اهليكل جزء
وحيدا يف حياته .ومل يرد والدا األعمى الوصول إىل هذه املرحلة ،لذلك أجابوا" :إسألوه
منه .إذًا كان سيصبح ً
هو كامل السن".

كانت نواَّي الفريّسيّني هتديد وحتقري كل من وضع ثقته وإميانه بيسوع املسيح .وكانوا حياولون بكل قواهم أن
مرة أخرى قائلني:
يفربكوا هتمة ليسوع ،لكن الرجل املشفي للتو مل يرتاجع ومل خيجل .فأرسلوا وراءه ّ
«أَ ْع ِط َُْم ًداِ ِ
َخ ِ
ِ
هللََْ .ن ُن نَ ْعلَ ُم أ َّ
ت أَ ْعلَ ُم .إِ ََّّنَا
اك َوقَ َ
اب ذَ َ
اط ٌئ ُه َو؟ لَ ْس ُ
ال«:أ َ
َج َ
سا َن َخاط ٌئ» .فَأ َ
َن ه َذا ا ِإلنْ َ
ِ
ت أَ ْعمى واآل َن أُبْ ِ
ص ُر».
أَ ْعلَ ُم َش ْي ئًا َواح ًدا :أَِّن ُك ْن ُ َ َ
يوما أنَّه يتم إستجوابك بسبب إميانك؟ ماذا كانت ردة فعلك؟ وماذا كانت النتيجة؟
هل شعرت ً
إستخدموا عبارة ِّ
جمدا هلل ،و َّ
الرب".
أعط ً
كأهنم يقولون له" :قل احلقيقة" ،أو "ليكن لك ضمري صاحل أمام ّ
مر حبالة أصعب جدًّا .ونرى أن قلبه
لكنّه مل يرتاجع البتّة ،ومل ّ
يهمه إن كان سيطرد من اهليكل هو الذي قد ّ

صنَ َع
احلق وحنو الذي شفاه .وقد بقي أمينًا ملشاركة ما حصل معه ومل يرتاجع .سألوهَ " :ما َذا َ
متجها حنو ّ
كان ً
ك؟" فشعر الرجل أبن هدف أسئلتهم كانت لإليقاع به فقط .فهم مل يريدوا أن يسمعوا احلق ،بل أرادوا أن
بِ َ
يكسروا شهادته.
ضا؟ أَلَ َعلَّ ُك ْم أَنْ تُ ْم تُ ِري ُدو َن أَ ْن
ْت لَ ُك ْم َوََلْ تَ ْس َمعُوا .لِ َماذَا تُ ِري ُدو َن أَ ْن تَ ْس َمعُوا أَيْ ً
َجابَ ُه ْم«:قَ ْد قُل ُ
أَ
تَ ِ
صريُوا لَهُ تَالَِمي َذ؟» (ع .)27
أيضا أن يصبحوا كذلك؟ فغضب الفريسيّون
وكأ ّن به يقول هلم إنَّه سيصبح تلمي ًذا للمسيح فألعلَّهم يريدون ً
منه جدًّا وأخرجوه خارج اهليكل .وإستخدموا لعنات تستخدم عندما يتيه أحدهم عن انموس موسى (تثنية
يوجهون الشتائم فقط ،بل يطردونه من اجملتمع .فبعد أن كان ذلك الرجل
 .)28:11فهم مل يكونوا بذاك ّ
قصته وإعالنه كلّفاه الكثري.
يعتمد ابلكامل على اجملتمع ليعيش لن يكون مبقدوره اإلخنراط ابجملتمع .ال ب ّد أن ّ
يتدخل هللا يف حياتنا ونتقابل
بكل بساطة .فعندما ّ
لكنّه مل يستطع أن ينكر ما حصل معه ،بل أخرب احلقيقة ّ
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تغريت حياته بطريقة مل يكن
معه ،تكون بذلك بداية الرحلة معه .وعندما وضع ذلك الطني على عيين الرجل ّ
إبستطاعته أن يتوقّعها.
برأيك ،كيف تغريت حياة ذلك الرجل منذ تلك اللحظة إضافة إَل التغيري اجلسدي؟ وما املشاكل اليت

سببها لآلخرين بعد كل ذلك التغيري.
نوعان من العمى
ال لَه«:أَتُ ْؤِمن ِِبب ِن ِ
فَ ِ
هللا؟»
سوعُ أَنَّ ُه ْم أَ ْخ َر ُجوهُ َخا ِر ًجا ،فَ َو َج َدهُ َوقَ َ ُ
ُ ْ
سم َع يَ ُ
َ
ال« :من هو َي سيِ ُد أل ِ
ك
ُوم َن بِ ِه؟» فَ َق َ
اب ذَ َ
سوعُ« :قَ ْد َرأَيْ تَهَُ ،والَّ ِذي يَتَ َكلَّ ُم َم َع َ
َج َ
اك َوقَ َ َ ْ ُ َ َ َ
أَ
ال لَهُ يَ ُ
ال« :أ ِ
ُوم ُن ََي َسيِ ُد!»َ .و َس َج َد لَهُ.
ُه َو ُه َو!» .فَ َق َ
َّ ِ
ِ َّ ِ
ِ
ال يَسوعُ«:لِ َديْ نُونٍَة أَتَ ْي ُ ِ
ين
ين الَ يُ ْبص ُرو َن َويَ ْع َمى الذ َ
ت أ ًََن إ ََل ه َذا ال َْعا ََِلَ ،ح ََّّت يُْبص َر الذ َ
فَ َق َ ُ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ال
ضا ُع ْميَا ٌن؟» قَ َ
نيَ ،وقَالُوا لَهُ«:أَلَ َعلَّنَا ََْن ُن أَيْ ً
ين َكانُوا َم َعهُ م َن الْ َف ِريسيِ َ
يُْبص ُرو َن» .فَ َسم َع ه َذا الذ َ
ت لَ ُكم َخ ِطيَّةٌ .و ِ
لك ِن اآل َن تَ ُقولُو َن إِنَّنَا نُْب ِ
ص ُر ،فَ َخ ِطيَّ تُ ُك ْم
سوعُ«:لَ ْو ُك ْن تُ ْم عُ ْميَ ًاًن لَ َما َكانَ ْ ْ
َ
ََلُ ْم يَ ُ
َِبقِيَةٌ( .يوحنا )41-35:9
أحب العدد  !35فهو يصف ابلتمام ربنا الذي هو راعينا .فعندما طرد الرجل من اهليكل ،إحذر
كم ّ
وضمه إليه ابلرغم من رفض اجملتمع له بسبب إميانه .فيسوع يهتم خبرافه
من فتّش عنه؟ فتّش عنه الرب ووجده ّ
نبوية تشري إىل املسيّا املنتظر وقد
ّ
الضالة ،وسأله" :هل تؤمن إببن اإلنسان؟" وعبارة "إبن اإلنسان" عبارة ّ
ذكِّرت أوالً يف سفر دانيال (دانيال  .)13:7وقد أتت يف ترمجات أخرى على الشكل التايل" :هل تؤمن

الرب إنّه أتى إىل هذا العامل لكي يبصر العمي ولكي يفقد البصر أولئك الذين يبصرون
إببن هللا؟" وقد قال ّ
تطور
(ع  .)38فعندما يقابل أي إنسان الرب يسوع ّ
فإما أن يقرتب منه أكثر أو أن يهرب إىل بعيد .الحظ ّ
تعمقت معرفته عن يسوع
إميان ذلك الرجل :فنقرأ يف العدد  11إنّه قال" :إنسان يُقال له يسوع ".وعندما ّ

قال" :نّب( ".ع  ،)17ويف هناية املقابلة مع يسوع قال " :أؤمن َي سيد ".وسجد له.

ردة
عمياان روحيًّا .وكانت َّ
من جهة أخرى ،فالذين يغلقون قلوهبم وال يريدون أن يؤمنوا يصبحون ً
أيضا؟" وكان يتوقّعون أ ّن جييب الرب ابلنفي ،لكن مل حيصل ذلك ،أل ّهنم
فعلهم ليسوع ":ماذا؟ أحنن عميان ً

عمياان روحيًّا! فعندما يرفض اإلنسان حقيقة من هو يسوع يصبح أعمى روحيًا وغارقًا يف خطاَّيه وال
كانوا ً

يتخلّص من ذنوبه .ومل يستطع الفريّسيّون أن يدركوا من هو يسوع ابحلق ،ومل يستطيعوا أن يدركوا حقيقة
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عمياان من انحية األمور الروحيّة مع أ ّهنم ظنّوا أ ّهنم
وبرهم الذايت الذي منعهم من اإلقرتاب منه .كانوا ً
أنفسهم ّ
حتدَّيت وصعوابت .وذلك
أفضل الناس يف جمتمعهم من هذه الناحية .وعندما تظهر ّقوة هللا ال ب ّد أن نرى ّ

مباشرا للذين رأوا ما حدث .هل سيقفون مع ذلك الرجل ويؤمنون أب ّن
الشفاء
العجائب ال ب ّد أن طرح سؤاالً ً
ّ
هللا ابلفعل قد شفاه؟ أم هل سينبذونه ويقفون موافقني مع الفريسيني؟ جم ّد ًدا ،عندما يظهر الرب نوره ال ب ّد
كل منّا إجابته .وميكن للتديّن أن يسبب العمى وأن يربطنا
أن يكشف الظلمة .وأعماله تطرح سؤاال على ّ
حَّت متشي على الدوام يف معرفة الرب
صل لكي يكون لديك قلب حساس ومرن ّ
عن ّ
احلق بسبب عنادهّ .
ويف ح ّقه.
صالة :أيها اآلبِّ ،
حساسة ألجتاوب
روحا
إبق عيين منفتحتني ّ
ّ
للحق املوجود يف كلمتك .وهبين ً
وغريهتا إىل األبد.
حَّت أنّك ّ
تدخلت يف حياته ّ
معك كما جتاوب ذلك الرجل الذي ولد أعمى .لقد أحببته ّ
منفتحا لك وأمينًا لك كما كان هو .آمني.
ساعدَّن أن أكون ً

Keith Thomas

Email Address: keiththomas7@gmail.com
Website: www.groupbiblestudy.com
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