
 1 

 يسوع والرجل األعمى 
41-1:9يوحنا    

للتفكري: هل خسرت يوًما إحدى حواسك اخلمسة ملدَّة من الزمن؟ أو هل كسرت يًدا أو رجاًل؟ سؤال    
 

 َوِفيَما ُهَو ُُمَْتاٌز رََأى ِإْنَساًًن َأْعَمى ُمْنُذ ِواَلَدتِِه،  
 أَ: هَذا َأْم أَبَ َواُه َحَّتَّ ُوِلَد َأْعَمى؟«. َفَسأَلَُه َتاَلِميُذُه قَائِِلنَي:»ََي ُمَعلِ ُم، َمْن َأْخطَ  
 َأَجاَب َيُسوُع:»اَل هَذا َأْخطَأَ َوالَأَبَ َواُه، لِكْن لَِتْظَهَر َأْعَماُل هللِا ِفيِه.  
َبِغي َأْن َأْعَمَل َأْعَماَل الَِّذي َأْرَسَلِِن َما َداَم ََنَاٌر. َيَِْت لَْيٌل ِحنَي اَل َيْسَتِطيُع أَ    َحٌد َأْن يَ ْعَمَل. يَ ن ْ
 .»  َما ُدْمُت ِف اْلَعاَلَِ فََأًَن نُوُر اْلَعاَلَِ
 قَاَل هَذا َوتَ َفَل َعَلى اأَلْرِض َوَصَنَع ِمَن الت ُّْفِل ِطيًنا َوطََلى ِِبلطِ نِي َعْيِنَِ اأَلْعَمى.  
ُه: ُمْرَسٌل، َفَمَضى َواْغَتَسَل َوأََتى َوقَاَل لَُه: »اْذَهِب اْغَتِسْل ِف ِبرَْكِة ِسْلَواَم« الَِّذي تَ ْفِسريُ  

 (9-7:1)يوحنا  َبِصريًا.
 

 نور العاَل
ت اليت ميكن أن تتأتى من ذلكالتحد   هي   ما   .ختيَّل أن تعيش دون حاّسة النظر حدثت إحدى   ؟ َّيَّ

ك "ملا القلق." حدث ذل  ه الذي أمساهأرعب اإلختبارات اليت واجهتين حني كنت أعمل مع والدي على قارب
عصرًا وكان الضباب قد مأل مدخل مرفأ "هارويش" حيث كنَّا متَّجهني. وكان مرفأ هارويش من أكثر املراىفء 

لربيطانيا. وكان الضباب كثيًفا لدرجة أَّنَّ عندما كنت أمّد يدي أمامي مل أكن   إزدحاًما يف الساحل الشرقيّ 
رى الداخلة على املرفأ الذي كان يبعد حوايل امليلني. ومل يكن إبمكاننا رؤية السفن األخ  أراها. مل منلك رادارًا

نركن فيه سفينتا. وكانت للسفن األخرى   كّنا  وكان علينا العبور من خالل ذلك املرفأ لنصل إىل املكان الذي
رادارات، لكّنها كانت سفًنا ضخمة ومل يكن إبمكاهنا السري من حولنا. فطلب مين والدي أن أقف على 

واإلستماع إىل صوت أيَّة سفينة قادمة وأن أمّيز وجهة الصوت ما إذا كانت مّتجهة حنوان أم   مقدَّمة السفينة
بوَّق من حويل. وكنت أرجتف يف كل مرّة ال. كان األمر خميًفا جدًّا ألَّّن كنت أمسع أبواق السفن مجيعها ت  

فكنت أختّيل يف حلظة غريبة وخبيثة وسط الضباب،  أمسع صوت بوق إحدى السفن. ويسافر الصوت بطريقة  
سفينة تتجه حنوان. واألسوأ أنَّ بعض السفن كانت خترج أيًضا من مرفأ "فليكستو" اجملاور. وكنت مرتعًبا ألنَّنا 

أيّة سفينة أن تقرتب لنجاتنا إن ض ربنا من أيّة سفينة أخرى وسط   ر و قوارب جناة، ومل يكن مبقد مل نكن منلك  
  مل ميلك والدي أيَّة قوارب جناة. ميكنكم معرفة السبب لو كنتم تعرفونهال أعلم ملا  ذلك الضباب الكثيف. 
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، وأبتسم كلَّما أتذّكر ذلك ألنَّ اإلسم يناسبه متاًما. على قاربه  أطلق إسم "ملا القلق"  فهو كان !  والدي جّيًدا
يت حتدد بواسطة الصدى "السوانر" اآللة ال  أنَّنا مل نكن نرى أًَّي من املنارتني، فكان علينا اإلتكال علىومبا  

مدى عمق املياه أمامنا ومدى بعدان عن املرفأ. وحني أدركنا أننا وصلنا بسالم تنّفسنا الصعداء ألنّه ال ميكن 
 للسفن أن ختبط بنا وحنن راسني يف مياه ليست عميقة البّتة. 

ريقنا وسط درك كم نعتمد على حواسنا لنعرف ط نعلم مدى أمهّيتها و ن ،  نافقد إحدى حواسنعندما  
 هذه احلياة. 

 
تلك احلادثة بنقرأ يف هذا النص عن رجل مولود أعمى. وبينما كنت أأتمل يف القّصة ذّكرَّن الرّب  

 سنا طريقنا إىل املرفأ وسط الضباب. ني تلمَّ ح
ما هي املشاكل برأيك اليت واجهت ذلك الرجل املولود أعمى؟ )فك ر كيف أتث رت حياته، ليس 

 جلسدية بل من خمتلف النواحي(. فقط من الناحية ا
 

 اتبن هللا. وكانت الرباهني والعالموضع لنا يوحنا يف بداية إجنيله حقيقة أنَّ يسوع هو املسيح إ
أنَّه الكائن   سبقسوع قد أعلن يف األصحاح الذي  حقيقة أنَّ يسوع هو هللا املتجّسد. وكان ي  املتتالية تظهر

الن غري مقبول البتة ابلنسبة للشعب اليهودي! فكيف جيرؤ أن (. وكان هذا اإلع14:3منذ البدء )خروج
(. وكان قد أعلن يف 59:8جيدِّف فبدأوا برمجه )يوحنا    ه غضبوا جدًّا إلعالنه ذلك وإعتربو يقول إنَّه هللا!  

ي يفِّ الظُّْلَمةِّ  بَ ْعينِّ َفالَ مَيْشِّ . َمْن يَ ت ْ َبْل َيك ون  لَه  ن ور  احْلََياةِّ«.   األصحاح السابق قَائِّالً:»أاََن ه َو ن ور  اْلَعاملَِّ
(، وعلى األرجح مقابل الشمعداانت 2:8(. أعلن ذلك حني كان يف ابحة اهليكل )يوحنا 12:8)يوحنا

على أّن هللا هو اإلله الوحيد الذي كان النور هلم خالل تيهاهنم يف الربِّّيِّّة. الحظ أنَّه مل يقل : األربع اليت تدّل  
 "أان نور العامل". وأوضح أنَّه نور إسرائيل احلصرّي. "أان نور"، بل قال:  

 
وإذ ترك اهليكل أراد أن يربهن ما قاله. وكان يف العادة جيلس الشّحادون على ابب اهليكل يطلبون صدقة 

ين واقفني يستعطون ابلقرب من قلبهم. وميكنك أن ترى إىل هذا اليوم شحادِّّ  الرب  حيّنن نمن العابدين الذي
شليم القدمية ابلرغم من عدم وجود اهليكل. ويبدو أنَّ يسوع الحظ الرجل األعمى فتوّقف. وسأله بّوابة أور 

(. 2تالميذه عن سبب كونه و لِّد أعمى قَائِّلِّنَي:»ََّي م َعلِّم ، َمْن َأْخطَأَ: هَذا أَْم أَبَ َواه  َحَّتَّ و لَِّد َأْعَمى؟«. )ع 
ت أّن هللا يعاقب خطاَّي اآلابء يف األوالد. وكان هللا قد قال وكانت الفكرة السائدة عند اليهود يف ذلك الوق

 هلم حني كان يتكّلم عن عبادة األواثن: 
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َتِقُد ُذنُوَب اآلَِبِء ِف األَبْ َناءِ "الَ َتْسُجْد ََلُنَّ َوالَ تَ ْعُبْدُهنَّ، أَلّن ِ َأًَن الرَّبَّ ِإَلََك ِإلٌه َغُيوٌر،    ِف   َأف ْ
َّ َوَحاِفِظي َوَصاََيَي." اجْلِيِل الثَّاِلِث وَ  ، َوَأْصَنُع ِإْحَساًًن ِإََل أُُلوٍف ِمْن ُمُِّب ِ الرَّابِع ِمْن ُمْبِغِضيَّ

 ( 6-5:20)خروج
إرتكبا خطيئة ما وهو يف الرحم، وكان عقاب الرّب أنَّه و لد أعمى. وكانت خلف هذه احلقيقة  والديهظّنوا أنَّ  

فإضطربت .  (22:25:"َوتَ َزاَحَم اْلَوَلَداِن ِف َبْطِنَها." )تكوين الرحمقّصة عيسو ويعقوب حني تعاركا ومها يف  
راحيل وراحت تسأل الرّب عن السبب. وهكذا فقد أراد التالميذ معرفة سبب والدة الرجل أعمى. مل يدخل 

. لقد رأى ا مبا كان سيفعله هبذه املناسبةمهتمًّا بسبب العمى، بل كان مهتمًّ يسوع يف املناقشة ألنّه مل يكن 
 من هو يف الظالم أن يعرف "نور احلياة".   أنَّ على كلِّّ و أنّه وقت مناسب ليظهر هللا  

 
 معجزة النظر لألعمى 

ضع نفسك يف مكان ذلك الرجل األعمى. كان إبستطاعته أن يسمع احلديث الذي كان يدور بني  
ع يسوع يبصق يف الرتاب. وأظّن أّن كان جيري. وعلى األرجح مس   الذي  وتالميذه، لكّنه مل يكن يعلم ماالرب  

ضع شيًئا على عينيه؟ ال أعتقد و إنّه سيضع شيًئا على عينيه. هل علم الرجل من هو الذي    الرب قال له 
 :»ِإْنَساٌن يُ َقاُل لَُه َيُسوُع َصَنَع ِطيًنا َوطََلى َعْيَِنَّ، َوقَاَل ِل: اْذَهْب ِإََل ِبرَْكِة ِسْلَوامَ ذلك. وقد قال الحًقا 

سوع قال يل أن أذهب يلو كان يعلم أنّه يسوع لقال:    .(11َواْغَتِسْل. َفَمَضْيُت َواْغَتَسْلُت فَأَْبَصْرُت« )ع  
 إىل بركة سلوام وأغتسل." 

 
ع طينا من لعابه؟ وملاذا أرسله إَل بركة نأن يص ملاذا َل يضع يسوع يديه على عينيه ويشفيه بدل   

 ِبلقرب من املكان؟ ماذا تعتقد كان سيحصل لو َل يذهب؟سلوام ليغتسل؟ أَل تكن هناك ماء  
 

ميتحن الرّب أحيااًن طاعتنا لصوته. ونقرأ يف إجنيل لوقا عن قّصة الربص العشرة الذي صرخوا إىل يسوع 
ويروا أنفسهم للكاهن. مل يضع يديه   اّد يسوع؟ طلب منهم أن يذهبو يشفق عليهم. ماذا كان ر لمن بعيد  

(. 19-11:17ذهبوا أهّنم شفوا )لوقا  حنيا أبمر ما ليمتحن إمياهنم. وكان  مو م أن يقو عليهم، بل طلب منه
وكان من املنطقي أاّل يذهبوا إىل الكاهن ألخذ بركته   فطاعتهم للرّب وإمياهنم به ساعداهم على الشفاء. 

شفهم. لكنهم أطاعوا يسوع مل ميّسهم ومل ي  رطوا من جديد يف اجملتمع مبا أنَّ والطلب منه السماح هلم أبن ينخ
ث األمر نفسه مع نعمان القائد السرَّيَّن؟ كان مصااًب د ذاهبني شفوا!! أمل حي   وبينما هموا حنو الكاهن.  هوإجت

حممَّالً ابلذهب والفّضة والثياب   مع حاشية كبرية   هأليشع شفائه. فأتى إىل بيت إبمكان النبّ   هابلربص ومسع أنَّ 
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خادمه قائالً له أبن يغتسل يف هنر األردّن. إنزعج نعمان من معاملة أليشع له   الثمينة، إالَّ أنَّ أليشع أرسل 
 ومن عدم إحرتامه له وذهب غاضًبا:

، َويَِقُف َويَْدُعو ِِبْسِم الرَّبِ  ِإَلِِه، َويُ َردِ ُد ُهَوَذا قُ ْلُت ِإنَُّه ََيُْرُج ِإَِلَّ "فَ َغِضَب نُ ْعَماُن َوَمَضى َوقَاَل: » 
 اْلَمْوِضِع فَ َيْشِفي األَبْ َرَص.   يََدُه فَ ْوقَ 

َأْطُهَر؟« أَلَْيَس َأَِبنَُة َوفَ ْرفَ ُر ََنَْرا ِدَمْشَق َأْحَسَن ِمْن َجَِيِع ِمَياِه ِإْسَرائِيَل؟ َأَما ُكْنُت َأْغَتِسُل ِِبَِما فَ  
 َورََجَع َوَمَضى ِبغَْيٍظ. 

َفَكْم   َلْو قَاَل َلَك النَّّبُّ َأْمًرا َعِظيًما، َأَما ُكْنَت تَ ْعَمُلُه؟ ًَن،  فَ تَ َقدََّم َعِبيُدُه وََكلَُّموُه َوقَاُلوا: »ََي َأِبَ  
 ِِبْْلَِريِ  ِإْذ قَاَل َلَك: اْغَتِسْل َواْطُهْر؟«.  

رٍي فَ نَ َزَل َوَغَطَس ِف األُْرُدنِ  َسْبَع َمرَّاٍت، َحَسَب قَ ْوِل رَُجِل هللِا، فَ َرَجَع ْلَُْمُه َكَلْحِم َصّبٍ  َصغِ  
   (14-11:5ملوك  2َوَطُهَر." )

أليشع له. أحيااًن كثرية يغيظ الرّب عقولنا ليكشف قلوبنا. وكان لنعمان توقّعاته اخلاّصة ابلنسبة ملعاملة  
غري موحل كنهر األردّن آخر ما يوّد فعله. لكن تتطّلب منك الطاعة أحيااًن أن تقوم ص وكان اإلغتسال يف هنر  

 لطاعة أحيااًن تغيظ عقلك، ألّن طرق الرب أعظم من طرقنا:بعمل ال يقبله عقلك. فا
  .  »أَلنَّ َأْفَكاِري لَْيَسْت َأْفَكارَُكْم، َواَل طُُرُقُكْم طُُرِقي، يَ ُقوُل الرَّبُّ
ارُِكْم." ألَنَُّه َكَما َعَلِت السََّماَواُت َعِن اأَلْرِض، هَكَذا َعَلْت طُُرِقي َعْن طُُرِقُكْم َوَأْفَكاِري َعْن َأْفكَ  

 ( 9-8:55)إشعياء
 
. وهذه ليست املرّة األوىل اليت يستخدم مقدرة على الشفاء  من البعض أنَّ لعاب بعض الناس له يؤ 

يسوع لعابه ليشفي أحدهم. فنقرأ يف إجنيل مرقس أنَّه شفى رجالً أصّم بينما طلب منه الناس أن يضع يديه 
 عليه. إختار أن يستخدم أسلواًب آخر: 

  َوَطَلُبوا ِإلَْيِه َأْن َيَضَع يََدُه َعَلْيِه. وا ِإلَْيِه ِبََِصمَّ َأْعَقَد،  "َوَجاءُ  
، َورََفَع َنَظَرُه ََنَْو َوتَ َفَل َوَلَمَس ِلَسانَهُ فََأَخَذُه ِمْن َبنْيِ اجْلَْمِع َعَلى ًَنِحَيٍة، َوَوَضَع َأَصابَِعُه ِف ُأُذنَ ْيِه   

:»ِإف َّثَا«. َأِي انْ َفِتْح. َولِْلَوْقِت انْ َفَتَحْت ُأْذًَنُه، َواَْنَلَّ رَِِبُط ِلَسانِِه، َوَتَكلََّم السََّماِء، َوَأنَّ َوقَاَل لَهُ 
 (35-32:7ُمْسَتِقيًما." )مرقس

أن جيعلك تتضع ألن  كربَيئك كانت ِف املرصاد قبل أن يعمل أمًرا جديًدا ِف   مر ة   هل إحتاج الرب  
  حياتك؟ شارك قصتك مع اآلخرين.
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داخل أسوار    الناحية اجلنوبّية جلبل اهليكلنقرأ أن الرجل ذهب ليغتسل يف بركة سلوام اليت كانت يف 
م امللك حزقّيا أنَّ سنحاريب ملك أشور فرض حصارًا على صهيون مدينة داود  . فبكلِّّ أورشليم . وكان يف أَّيَّ

مرت إىل مكان  553نفًقا بطول  حنكة أغلق حزقّيا نبع جيحون الذي كان خارج أسوار قلعة داود وبىن  
وما يزال ي ستخدم إىل اليوم. ومن   1838داخل املدينة يدعى بركة سلوام. وقد إكت شف هذا النفق يف العام  

السري على ضفاف النفق املمتد من نبع جيحون إىل بركة سلوام. وكانت املياه تصل إىل املدينة   املمتع 
اىل داخل مدينة        فإسم   رسلة إسم سلوام ألّن املياه كانت ت  إبستمرار بسبب هذه اهلندسة. ومحلت الربك

ل".   سلوام يعين "أ رسِّ
 متأّكد ال أعلم كم إغتاظ الرجل وهو يتعّثر والوحل على وجهه حماواًل الوصول إىل بركة سلوام. لكينِّّ  

ن مهما يكن إاّل أن البعض عرض عليه بعض املاء ليغسل وجهه. وهل قاده أحد على الطريق؟ ال نعلم، لك 
 جمازاته كبرية إذ حني إغتسل من الربكة شفي يف احلال.  ت. وكان أنَّه كان مصمًِّما أن يفعل ما قال له يسوع

  
  إستجواِبت قام ِبا الفري سيون  ةثالث

َو الَِّذي َكاَن جَيِْلُس فَاجلِْريَاُن َوالَِّذيَن َكانُوا يَ َرْونَُه قَ ْبالً أَنَُّه َكاَن َأْعَمى، قَاُلوا:»أَلَْيَس هَذا هُ  
 َوَيْستَ ْعِطي؟« 

 آَخُروَن قَاُلوا:»هَذا ُهَو«. َوآَخُروَن: »ِإنَُّه ُيْشِبُهُه«. َوَأمَّا ُهَو فَ َقاَل:»ِإّن ِ َأًَن ُهَو«.  
َناَك؟«    فَ َقاُلوا لَُه:»َكْيَف انْ َفَتَحْت َعي ْ
َصَنَع ِطيًنا َوطََلى َعْيَِنَّ، َوقَاَل ِل: اْذَهْب ِإََل ِبرَْكِة ِسْلَواَم َأَجاَب َذاَك وقَاَل:»ِإْنَساٌن يُ َقاُل لَُه َيُسوُع   

 َواْغَتِسْل. َفَمَضْيُت َواْغَتَسْلُت فَأَْبَصْرُت«. 
 ( 12-8)ع  فَ َقاُلوا لَُه:»أَْيَن َذاَك؟« قَاَل:»الَ َأْعَلُم«. 

 الفريسيون حيققون ِف واقعة الشفاء
 يِ نَي ِِبلَِّذي َكاَن قَ ْباًل َأْعَمى. فَأَتَ ْوا ِإََل اْلَفر ِيسِ  
نَ ْيِه.    وََكاَن َسْبٌت ِحنَي َصَنَع َيُسوُع الطِ نَي َوفَ َتَح َعي ْ
 ْبِصُر«. َفَسأَلَُه اْلَفر ِيِسيُّوَن أَْيًضا َكْيَف أَْبَصَر، فَ َقاَل ََلُْم:»َوَضَع ِطيًنا َعَلى َعْيَِنَّ َواْغَتَسْلُت، فََأًَن أُ  
ْوٌم ِمَن اْلَفر ِيِسيِ نَي:»هَذا اإِلْنَساُن لَْيَس ِمَن هللِا، ألَنَُّه اَل حَيَْفُظ السَّْبَت«. آَخُروَن فَ َقاَل ق َ  

نَ ُهُم اْنِشَقاٌق.   قَاُلوا:»َكْيَف يَ ْقِدُر ِإْنَساٌن َخاِطٌئ َأْن يَ ْعَمَل ِمْثَل هِذِه اآلََيِت؟« وََكاَن بَ ي ْ
نَ ْيَك؟« فَ َقاَل:»ِإنَُّه َنّبٌّ!«.   قَاُلوا أَْيًضا ِلأَلْعَمى:»َماَذا   تَ ُقوُل أَْنَت َعْنُه ِمْن َحْيُث ِإنَُّه فَ َتَح َعي ْ
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 فَ َلْم ُيَصدِ ِق اْليَ ُهوُد َعْنُه أَنَُّه َكاَن َأْعَمى فَأَْبَصَر َحَّتَّ َدَعْوا أَبَ َوِي الَِّذي أَْبَصَر.  
 ي تَ ُقواَلِن ِإنَُّه ُوِلَد َأْعَمى؟ َفَكْيَف يُ ْبِصُر اآلَن؟« َفَسأَُلوُُهَا قَائِِلنَي:»َأهَذا ابْ ُنُكَما الَّذِ  
 َأَجاَِبُْم أَبَ َواُه َوقَاالَ:»نَ ْعَلُم َأنَّ هَذا ابْ نُ َنا، َوأَنَُّه ُوِلَد َأْعَمى.  
نَ ْيِه َفاَل نَ ْعَلُم. ُهَو َكامِ   ُل السِ نِ . اْسأَُلوُه فَ ُهَو  َوَأمَّا َكْيَف يُ ْبِصُر اآلَن َفاَل نَ ْعَلُم. َأْو َمْن فَ َتَح َعي ْ

 يَ َتَكلَُّم َعْن نَ ْفِسِه«. 
َُما َكاًَن ََيَاَفاِن ِمَن اْليَ ُهوِد، أَلنَّ اْليَ ُهوَد َكانُوا َقْد تَ َعاَهُدوا أَنَُّه ِإِن ا   ْعََتََف َأَحٌد قَاَل أَبَ َواُه هَذا أَلَنَّ

 ِِبَنَُّه اْلَمِسيُح َُيَْرُج ِمَن اْلَمْجَمِع.  
 َك قَاَل أَبَ َواُه:»ِإنَُّه َكاِمُل السِ نِ ، اْسأَُلوُه«.ِلذلِ  
َساَن َفَدَعْوا ََثنَِيًة اإِلْنَساَن الَِّذي َكاَن َأْعَمى، َوقَاُلوا لَُه:»َأْعِط َُمًْداِ هلِل. ََنُْن نَ ْعَلُم َأنَّ هَذا اإِلنْ  

 َخاِطٌئ«.  
ًئا َواِحًدا: َأّن ِ ُكْنُت َأْعَمى َواآلَن   َا َأْعَلُم َشي ْ فََأَجاَب َذاَك َوقَاَل:»َأَخاِطٌئ ُهَو؟ َلْسُت َأْعَلُم. ِإَّنَّ

 أُْبِصُر«. 
نَ ْيَك؟«    فَ َقاُلوا لَُه أَْيًضا:»َماَذا َصَنَع ِبَك؟ َكْيَف فَ َتَح َعي ْ
ُعوا. ِلَماَذا تُرِيُدوَن َأْن َتْسَمُعوا أَْيًضا؟ أَلََعلَُّكْم أَنْ ُتْم تُرِيُدوَن َأْن َأَجاَِبُْم:»َقْد قُ ْلُت َلُكْم َوََلْ َتْسمَ  

 َتِصريُوا لَُه َتاَلِميَذ؟« 
 َفَشَتُموُه َوقَاُلوا:»أَْنَت تِْلِميُذ َذاَك، َوَأمَّا ََنُْن فَِإن ََّنا َتاَلِميُذ ُموَسى.  
 ، َوَأمَّا هَذا َفَما نَ ْعَلُم ِمْن أَْيَن ُهَو«. ََنُْن نَ ْعَلُم َأنَّ ُموَسى َكلََّمُه هللاُ  
 َِنَّ. َأَجاَب الرَُّجُل َوقَاَل ََلُْم:»ِإنَّ ِف هَذا َعَجًبا! ِإنَُّكْم َلْسُتْم تَ ْعَلُموَن ِمْن أَْيَن ُهَو، َوَقْد فَ َتَح َعيْ  
 َأَحٌد يَ تَِّقي هللَا َويَ ْفَعُل َمِشيئَ َتُه، َفِلهَذا َيْسَمُع.   َونَ ْعَلُم َأنَّ هللَا اَل َيْسَمُع لِْلُخطَاِة. َولِكْن ِإْن َكانَ  
 ُمْنُذ الدَّْهِر ََلْ ُيْسَمْع َأنَّ َأَحًدا فَ َتَح َعْيَِنْ َمْوُلوٍد َأْعَمى.  
ًئا«.    َلْو ََلْ َيُكْن هَذا ِمَن هللِا ََلْ يَ ْقِدْر َأْن يَ ْفَعَل َشي ْ
-8طَاََي ُوِلْدَت أَْنَت ِبُْمَلِتَك، َوأَْنَت تُ َعلِ ُمَنا!« فََأْخَرُجوُه َخارًِجا. )ع  أَجابُوا َوقَاُلوا لَُه:»ِف اخلَْ  

34 ) 
ألّول مرّة والعشب األخضر   السماء   . أال تعتقد أنَّه تعّجب حني رأى ال بّد أنَّه بدأ يبتهج حني رأى ألّول مرّة

خليقة هللا! وسبَّبت  لع أن يرى أخريًا مجاأصواهتم فقط؟ كان من الرائ  ووجوه أصدقائه والناس الذين عرف
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بل كثريين ألنه كان جيلس الذين شاهدوها خاصة وأّن الرجل كان معروفًا من قِّ   ة بني كلَّ هذه احلادثة ضجَّ 
 يستعطي.  

لكن مل ميّر وقت طويل حَّّت إنفجر غضب اجلحيم بسبب ذلك الشفاء. ومل يكمل فرحه بسبب 
للزوم. ال بّد أنّه كان معروفًا بسبب إستعطائه كما ذكران. ويف احلال أراد الناس أن الفرّيسّيني املتديٍّّنني فوق ا

يعرفوا ماذا جرى معه، ألهنم مل يسمعوا قّط عن رجل مولود أعمى ي شفى. وكان ذلك أمرًا مميّ زًا، خاصة وأنَّه  
ا(. فسّبب الشفاء كان ذلك بسبب خطّية )خاصة هبم أو توارثوه  يان ارف أن املولودين عمكان من املتع 

من قبل   اانً مولود أعمى وعدم حّل موضوع اخلطّية؟ وكان يسوع قد شفى عميأحجية ألنَّه كيف ميكن إبراء  
(. ورمّبا  13كذلك. فأخذوا الرجل إىل الفرّيسّيني عندما مسعوا أّن يسوع شفاه )ع    مولودين إال أهّنم مل يكونوا  

 ا إسرائيل. كان دافع الشعب أن يربهنوا أّن هذا هو مسيّ 
من عينيه أيًضا. فكانت إشارة إىل أنَّ يسوع هو املسّيا، وهلذا السبب   لقد عاجلت تلك املعجزة أكثر  

يشر يوحنا الرسول إىل تفاصيلها ومفاعيلها. وكان شعب إسرائيل يؤمنون أنَّ املسّيا سيقوم أبربعة أمور مت 
 نبّوة إشعياء:التنبؤ عنها عندما أييت. وقد ذ كرت تلك النبّوات يف  

ُدوا اأَلََيِدَي اْلُمْسََتِْخَيَة، َوالرَُّكَب اْلُمْرتَِعَشَة ثَ بِ ُتوَها.    "َشدِ 
. االنِْتَقاُم َيَِْت. ِجَزاُء هللِا. ُهَو َيَِْت ُهَوَذا ِإَلُُكمُ ُقوُلوا خِلَائِِفي اْلُقُلوِب: »َتَشدَُّدوا الَ ََتَاُفوا.  

 . َوآَذاُن الصُّمِ  تَ تَ َفتَّحُ ،  تَ تَ َفقَُّع ُعُيوُن اْلُعْميِ َوَُيَلِ ُصُكْم«. ِحيَنِئٍذ  
، ألَنَُّه َقِد انْ َفَجَرْت ِف اْلرَب ِيَِّة ِمَياٌه، َوَأَْنَاٌر ِف يَ ْقِفُز اأَلْعَرُج َكاإِليَِّل َوَيََتَّنَُّ ِلَساُن اأَلْخَرسِ ِحيَنِئٍذ   

   (6-3:35اْلَقْفِر." )إشعياء
 

  املسيَّا. وابلنسبة إىل هذا النص سيقوم املسّيا أبربعة أمور: يشري هذا النص إىل   
 سيفتح عيون العمي  (1
 سيفتح آذان الصم  (2
 سيشفي العرج  (3
 سيرتّّن لسان األخرس  (4

ا. مل يقبلوا أن مل حيتمل الفريسّيون ذلك الشفاء الذي كان برهااًن كافًيا لكون أّن يسوع هو املسيّ  
ا سيكون ملًكا عظيًما مملًؤا قّوة وعظمة وراكًبا على فرس أبيض، وليس  ظّنو أّن املسيّ  ، إذيكون هو املسّيا

(. مل ي دركوا أّن املسيح سيأيت 9:9كذلك الرجل املتواضع الذي يتمم النبوات أبن ركب على محار )زكرَّي  
ضي على كّل كامللك احملارب ابلعدل الذي سيق  مّرتني: يف املرّة األوىل كالبديل عن خطاَّيان، ويف املرّة الثانية
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رفضوا أن يروا احلقيقة الواضحة أمام أعينهم. رأوا العالمات األربع قبالً، لكن حدث كل شيء اآلن أعدائه.  
 يف منطقة نفوذهم أورشليم. 

ابلفعل، ومل يفرحوا مع الرجل أو   كان الفرّيسّيون عمياان روحيًّا ومل يقدروا أن يروا ما الذي حصل 
ويعرّبوا عن مشاعر   أن حيتفلوا مع ذلك الرجل  هبم   ذي حصل. وكان ابألحرىميّجدوا هللا بسبب الشفاء ال

أ ثريت تساؤالت ونقاشات ومباحثات.   لوَّي." بل  على العكس:"جمًدا للرب" أو "هلحَّّت   يقولوا  ملإجيابّية. 
 ومنعهم تفسريهم اجلامد للناموس من أن يروا اخلري الذي ع مل يف السبت. وكان يسوع قد كسر تفسريهم

 الصارم ابلتايل: 
 صنع طيًنا. فمزج اللعاب مع الرتاب كان ي عترب عجًنا، وابلتايل فإّن العجن ي عترب عمال يف السبت.  .1
 كان الشفاء ممنوًعا يوم السبت إال يف حاالت خاصة كخطورة املوت.  .2

ألنّه   إتفقوا للحال أنّه ما كان جيب أن تتم عملية الشفاء هذه. وكان تفسريهم أّن يسوع خاطىء 
"َوَأمَّا ُهَو كسر تفسريهم للناموس. وبدأوا يفّتشون عن تفسري للمعجزة. أواًل قالوا إّن ليس هذا هو الرجل  

أرادوا تفسريًا ملا حصل، رمّبا ألهّنم ظّنوا أّن األمر كّله لعبة خدعة. لكن قّدم (.  9فَ َقاَل:»ِإّن ِ َأًَن ُهَو«." )ع  
. ا مل يستطع تقدمي إجابة الهوتّية إالّ أنّه شهد بكّل بساطة مبا عرفه وإختربهلنا الرجل مثااًل يف إجابته. فرمبّ 

، لكن ميكننا أن نشارك وشارك قصته. كذلك فنحن رمّبا ال نستطيع مناقشة اآلخرين ابلنسبة لقّوة اإلجنيل
ليت نقّدمها عن عمل هللا قّصتنا بكّل بساطة. وغالًبا ال ميلك املتعّصبون لعقيدة ما أيّة إجابة ابلنسبة للشهادة ا

 يف حياتنا. 
أذكر أنّه عندما قبلت املسيح رجعت إىل بلديت وشعرت أنَّه جيب علّي أن أشارك إمياَّن مع  

اآلخرين. فذهبت إىل شارع مكتّظ وبدأت ابلتكّلم مع الناس عن املسيح وتقدمي النبذ املسيحّية هلم. وقابلت 
ما مؤمنان زوجني أبدَّي محاسة ملا كنت أقوله ودعاَّي  َّن إىل منزهلما حيث كان ي عقد إجتماع. ظننت أهنَّ

فذهبت معهما. عندما وصلت إىل املكان فاجأَّن غياب الفرح يف حياهتما. وكنت قد قبلت املسيح حديثًا، 
ومألَّن من روحه. فسنحت يل الفرصة أن أشهد هلما عن إختباري يف كيف  وصارت عالقيت شخصية معه

عرت أن أمرًا ما كان مفقوًدا يف حياهتما. وكانت إجابتهما إقتباسات من كتاب ديين أّن الرّب ملسين. وش
 ناخاص هبما. فتنّبهت بعد خروجي إىل أهّنما ينتميان إىل طائفة دينّية مزيّفة. كنت قد شعرت أّن أمرًا ما ك 

اّصة كيف عمل صدمين هو عدم وجود الفرح فيها. وملست شهاديت إنتباههما وخ لكن ما    خطأ يف حياهتما، 
هللا يف حيايت. رأيت أّن كلمايت كانت تؤثّر هبما. فدعوان ال نستخّف إبخبار قصة عمل املسيح يف حياتنا. 

 فغالًبا هذا ما يبحث عنه الناس، وهو أمر يتعّدى حدود املنطق البشري. 
 ِإنَُّه ُوِلَد َأْعَمى؟ »َأهَذا ابْ ُنُكَما الَِّذي تَ ُقواَلنِ   بعد ذلك سأل الفريسيون أهل الرجل عن شفائه:  
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أنَّ أهله تعّرفوا إليه إال أهّنما مل يضيفا أي مالحظة جانبّية   ويزيد يوحنا(.  19َفَكْيَف يُ ْبِصُر اآلَن؟« )ع  
َُما َكاًَن ََيَافَاِن ِمَن اْليَ ُهوِد، أَلنَّ اْليَ ُهوَد َكانُوا َقْد تَ َعاَهُدوا  تفصيل آخر: " أَنَُّه ِإِن اْعََتََف قَاَل أَبَ َواُه هَذا أَلَنَّ

 .(23و  22َأَحٌد ِِبَنَُّه اْلَمِسيُح َُيَْرُج ِمَن اْلَمْجَمِع. ِلذِلَك قَاَل أَبَ َواُه:»ِإنَُّه َكاِمُل السِ نِ ، اْسأَُلوُه«." )ع  
ال يستطيع معظم سّكان العامل الغريب فهم ما يعين أن ي طرد يهودّي خارج اهليكل. فقد كان األمر يعين أن 

زء جالذي كان اهليكل    ّقف ابقي اليهود عن التعامل معه. وكانت احلياة تتمحور حول التفاعل اإلجتماعي يتو 
منه. إًذا كان سيصبح وحيًدا يف حياته. ومل يرد والدا األعمى الوصول إىل هذه املرحلة، لذلك أجابوا: "إسألوه 

 هو كامل السن." 
ع ثقته وإميانه بيسوع املسيح. وكانوا حياولون بكل قواهم أن كانت نواَّي الفرّيسّيني هتديد وحتقري كل من وض 

 يفربكوا هتمة ليسوع، لكن الرجل املشفي للتو مل يرتاجع ومل خيجل. فأرسلوا وراءه مرّة أخرى قائلني:
َا »َأْعِط َُمًْداِ هلِل. ََنُْن نَ ْعَلُم َأنَّ هَذا اإِلْنَساَن َخاِطٌئ«. فََأَجاَب َذاَك َوقَاَل:»َأَخاِطئٌ   ُهَو؟ َلْسُت َأْعَلُم. ِإَّنَّ

ًئا َواِحًدا: َأّن ِ ُكْنُت َأْعَمى َواآلَن أُْبِصُر«.   َأْعَلُم َشي ْ
 

 هل شعرت يوًما أنَّه يتم  إستجوابك بسبب إميانك؟ ماذا كانت رد ة فعلك؟ وماذا كانت النتيجة؟ 
 

م يقولون له: "قل احلقيقة" ، أو "ليكن لك ضمري صاحل أمام الرّب." إستخدموا عبارة أعطِّ جمًدا هلل، وكأهنَّ
ا. ونرى  لكّنه مل   ه  أن قلبيرتاجع البّتة، ومل يهّمه إن كان سيطرد من اهليكل هو الذي قد مّر حبالة أصعب جدًّ

َماَذا َصَنَع بقي أميًنا ملشاركة ما حصل معه ومل يرتاجع. سألوه: " الذي شفاه. وقد    وحنو   احلقّ   حنو امتجهً كان 
أبن هدف أسئلتهم كانت لإليقاع به فقط. فهم مل يريدوا أن يسمعوا احلق، بل أرادوا أن   الرجل   فشعرِبَك؟"  

  يكسروا شهادته.  
تُرِيُدوَن َأْن   أَنْ ُتمْ َأَجاَِبُْم:»َقْد قُ ْلُت َلُكْم َوََلْ َتْسَمُعوا. ِلَماَذا تُرِيُدوَن َأْن َتْسَمُعوا أَْيًضا؟ أَلََعلَُّكْم   

 (.27اَلِميَذ؟« )ع  َتِصريُوا لَُه تَ 
ون يّ يسهم يريدون أيًضا أن يصبحوا كذلك؟ فغضب الفر وكأّن به يقول هلم إنَّه سيصبح تلميًذا للمسيح فألعلَّ 

ا وأخرجوه خارج اهليكل. وإستخدموا لعنات ت ستخدم عندما يتيه أحدهم عن انموس موسى )تثنية   منه جدًّ
فقط، بل يطردونه من اجملتمع. فبعد أن كان ذلك الرجل (. فهم مل يكونوا بذاك يوّجهون الشتائم  28:11

يعتمد ابلكامل على اجملتمع ليعيش لن يكون مبقدوره اإلخنراط ابجملتمع. ال بّد أن قّصته وإعالنه كّلفاه الكثري. 
نتقابل و . فعندما يتدّخل هللا يف حياتنا  لكّنه مل يستطع أن ينكر ما حصل معه، بل أخرب احلقيقة بكّل بساطة
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 تغرّيت حياته بطريقة مل يكن  معه، تكون بذلك بداية الرحلة معه. وعندما و ضع ذلك الطني على عيين الرجل 
 أن يتوقّعها.   إبستطاعته

تغيري اجلسدي؟ وما املشاكل اليت  برأيك، كيف تغريت حياة ذلك الرجل منذ تلك اللحظة إضافة إَل ال
 سببها لآلخرين بعد كل ذلك التغيري. 

 
 العمى نوعان من  

ُْم َأْخَرُجوُه َخارًِجا، فَ َوَجَدُه َوقَاَل لَُه:»أَتُ ْؤِمُن ِِبْبِن هللِا؟«    َفَسِمَع َيُسوُع َأَنَّ
فَ َقاَل َلُه َيُسوُع: »َقْد رَأَيْ َتُه، َوالَِّذي يَ َتَكلَُّم َمَعَك َأَجاَب َذاَك َوقَاَل: »َمْن ُهَو ََي َسيِ ُد أُلوِمَن بِِه؟«   

 َقاَل: »ُأوِمُن ََي َسيِ ُد!«. َوَسَجَد لَُه. ُهَو ُهَو!«. ف َ 
، َحَّتَّ يُ ْبِصَر الَِّذيَن الَ يُ ْبِصُروَن َويَ ْعَمى الَّ   ِذيَن فَ َقاَل َيُسوُع:»ِلَديْ ُنونٍَة أَتَ ْيُت َأًَن ِإََل هَذا اْلَعاَلَِ

قَاُلوا لَُه:»أَلََعلََّنا ََنُْن أَْيًضا ُعْمَياٌن؟« قَاَل يُ ْبِصُروَن«. َفَسِمَع هَذا الَِّذيَن َكانُوا َمَعُه ِمَن اْلَفر ِيِسيِ نَي، وَ 
ُتْم ُعْمَياًًن َلَما َكاَنْت َلُكْم َخِطيٌَّة. َولِكِن اآلَن تَ ُقوُلوَن ِإن ََّنا نُ ْبِصُر، َفَخِطي َّ  ُتُكْم ََلُْم َيُسوُع:»َلْو ُكن ْ

 (41-35:9َِبِقَيٌة. )يوحنا  
  

ط رد الرجل من اهليكل، إحذر  اربنا الذي هو راعينا. فعندم   ! فهو يصف ابلتمام 35كم أحّب العدد 
من فّتش عنه؟ فّتش عنه الرب ووجده وضّمه إليه ابلرغم من رفض اجملتمع له بسبب إميانه. فيسوع يهتم خبرافه  

قد الّضالة، وسأله: "هل تؤمن إببن اإلنسان؟" وعبارة "إبن اإلنسان" عبارة نبّوية تشري إىل املسّيا املنتظر و 
(. وقد أتت يف ترمجات أخرى على الشكل التايل: "هل تؤمن 13:7أوالً يف سفر دانيال )دانيال  ذ كِّرت  

إببن هللا؟" وقد قال الرّب إنّه أتى إىل هذا العامل لكي يبصر العمي ولكي يفقد البصر أولئك الذين يبصرون 
ثر أو أن يهرب إىل بعيد. الحظ تطّور (. فعندما يقابل أي إنسان الرب يسوع فإّما أن يقرتب منه أك38)ع  

وعندما تعّمقت معرفته عن يسوع  "إنسان يُقال له يسوع."إنّه قال:   11إميان ذلك الرجل: فنقرأ يف العدد  
 ." وسجد له. أؤمن َي سي د(، ويف هناية املقابلة مع يسوع قال: "  17)ع    "نّب."قال:  

 
أن يؤمنوا يصبحون عميااًن روحيًّا. وكانت ردَّة   من جهة أخرى، فالذين يغلقون قلوهبم وال يريدون

الرب ابلنفي، لكن مل حيصل ذلك، ألهّنم   جييب فعلهم ليسوع:" ماذا؟ أحنن عميان أيًضا؟" وكان يتوقّعون أنّ 
يصبح أعمى روحًيا وغارقًا يف خطاَّيه وال   عميااًن روحيًّا! فعندما يرفض اإلنسان حقيقة من هو يسوع  كانوا

نوبه. ومل يستطع الفرّيسّيون أن يدركوا من هو يسوع ابحلق، ومل يستطيعوا أن يدركوا حقيقة يتخّلص من ذ
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أنفسهم وبّرهم الذايت الذي منعهم من اإلقرتاب منه. كانوا عميااًن من انحية األمور الروحّية مع أهّنم ظّنوا أهّنم 
بّد أن نرى حتدَّّيت وصعوابت. وذلك   وعندما تظهر قّوة هللا ال الناحية.   هذه   أفضل الناس يف جمتمعهم من

الشفاء العجائّب ال بّد أن طرح سؤاالً مباشرًا للذين رأوا ما حدث. هل سيقفون مع ذلك الرجل ويؤمنون أبّن 
هللا ابلفعل قد شفاه؟ أم هل سينبذونه ويقفون موافقني مع الفريسيني؟ جمّدًدا، عندما يظهر الرب نوره ال بّد 

ماله تطرح سؤاال على كّل مّنا إجابته. وميكن للتدّين أن يسبب العمى وأن يربطنا أن يكشف الظلمة. وأع
عن احلّق بسبب عناده. صّل لكي يكون لديك قلب حساس ومرن حَّّت متشي على الدوام يف معرفة الرب 

 ويف حّقه. 
جتاوب إبقِّ عيين منفتحتني للحّق املوجود يف كلمتك. وهبين روًحا حساّسة أل   صالة: أيها اآلب، 

معك كما جتاوب ذلك الرجل الذي ولد أعمى. لقد أحببته حَّّت أّنك تدّخلت يف حياته وغرّيهتا إىل األبد. 
 ساعدَّن أن أكون منفتًحا لك وأميًنا لك كما كان هو. آمني. 
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