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ـا الـذي يقولـه ". المرض والشفاء " هو موضوعنا لهذا الدرس  فلماذا يمرض الناس؟ وم
 ؟ وما هي وسائط الشـفاء الكتاب المقدس عنِ الشفاء؟ ولماذا ال يشفى بعض الناس من  أمراضهم

 ؟ بحسب تعليم كلمة اهللا

الكتاب الم سقوط اإلنسان في الخطية قد نجميع األمراض ناشئة ع  لِّم بوضوح َأنعس ي . 
 األصحاح الثالث من سفْر التكوين كيف َأن اإلنسان سقط في الخطية، وكيف َأن اهللا في نقرأ
 كما أنه لَعن . ترة الحمل عند المرأة وجعل الوالدة مؤلمة على ذلك بأن كَثَّر أتعاب ف ه عاقب

 الموت الجسدي نشأ بسبب وال يفوتُنا أن نَذْكُر أيضاً َأن . ل شاقاً ومتعباً ج لر ل األرض وجعل عمَل
 طيةُ ِإلَى من َأجِل ذِلك كََأنَّما بِِإنْسانٍ واحد دخَلَت الْخَ " ١٢ : ٥ نقرأ في رسالة رومية الخطية،

يعميعِ النَّاسِ، ِإذْ َأخْطََأ الْجمتُ ِإلَى جوالْم تَازهكَذَا اجتُ، ووالْم ةيبِالْخَطالَمِ، والْع ." وهكذا فإن 
 . السبب العام للمرض هو سقوط اإلنسان في الخطية

كُلَّ أم َأن لِّمعالكتاب المقدس ي ناحية الشفاء فِإن نعند اهللا ا م نهو م لهذا، يجب . شفاء 
 عند اهللا، هو من – مهما كان مصدره – دوماً َأن كل شفاء وا على المؤمنين المسيحيين أن يتذكر

نم ءزوهو ج ب علينا ال تقتصر على المعجزات . كة اهللا ورحمته ونعمته علينا ر وبركات الرب 
 لهذا فِإنَّنا نقرأ في . تشمل كل شيء يقوم به اهللا ألجلنا هي بل واألشياء العجيبة والخارقة للطبيعة،

 كُلُّ عطية صاِلحة وكُلُّ موهبة تَامة هي من فَوقُ، نَازِلَةٌ من عنْد َأبِي " ١٧ : ١ رسالة يعقوب
 مع " ١٧ : ١٤ أيضاً في سفْر أعمال الرسل نقرأ . " اَألنْوارِ، الَّذي لَيس عنْده تَغْيير والَ ظلُّ دورانٍ
 يعطينَا من السماء َأمطَارا وَأزمنَةً مثْمرةً، ويمُأل : َأنَّه لَم يتْرك نَفْسه بِالَ شَاهد، وهو يفْعُل خَيرا

". قُلُوبنَا طَعاما وسرورا



اهللا هو الذي ي عطي اإلنسان المهارات والقدرات المختلفة بما في ذلك ونحن نَعلم أيضاً أن 
 هذا يعني أن كل الوسائل العالجية واألدوية واألجهزة الطبية الحديثة هي جزء ال يتجزأ . الشفاء

 وأن ، حمد اهللا على أوقات الصحة أن نَ علينا يجب ، لهذا . من عناية اهللا وصالحه ومحبته لنا
 وحتى . حياتنا حين نفعل ذلك فإننا نُقر بسيادة اهللا على و . الشدة إليه في أوقات المرض و ضرع نَ

 نذهب إلى الطبيب، يجب علينا أن نُصلي إلى اهللا وأن نطلب منه الشفاء ألنه الوحيد الذي ما حين
 وعندما . نجح الدواء في عالجنا فالسبب في ذلك هو أن اهللا جعله ينجح فعندما ي . يقدر أن يشفي

 عطى المواهب والقدرات ول يعود إلى اهللا ألنه هو الذي ي ل األ ض لجراحية فإن الفَ نجح العملية ا تَ
والمهارات لألطباء . 

 من جهة أخرى، فإن الكتاب المقدس يعلِّم بوضوح أن كل شفاء على األرض قبل
 الموت أن ٢٧ : ٩ فنحن نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين . المجيء الثاني للمسيح هو شفاء مؤقت

 أن زمان رد كل شيء هو عند ٣:٢١ كما أننا نقرأ في سفْر أعمال الرسل . هو مصير اإلنسان
 هوذَا مسكَن اِهللا " ٥ - ٣ : ٢١ في سفْر الرؤيا يقول والرسول يوحنا . جيء الثاني ليسوع المسيح م ال

لَه كُونُوني مهو ،مهعم كُنسيس وهالنَّاسِ، و عم ما لَهِإله مهعم كُوني هاُهللا نَفْسا، وبشَع . حسميسو 
عجالَ واخٌ ورالَ صو نزح كُونالَ يو ،دعا بي مف كُونتُ الَ يوالْمو ،هِمونيع نم ةعمي اُهللا كُلَّ دف 

 " ! ها َأنَا َأصنَع كُلَّ شَيء جديدا : قَاَل الْجاِلس علَى الْعرشِ و . ما بعد، َألن اُألمور اُألولَى قَد مضتْ
 وهكذا، رغم أن شفاءنا على هذه األرض هو شفاء مؤقت، إالَّ أن شفاءنا التام سيحدث بعد قيامتنا

 . من الموت

 على مشيئة ومن األمور األخرى التي ينبغي علينا معرفتها هو أن الشفاء يعتمد بالكامل
 فرغم وجود العديد من طُرق الشفاء، إالَّ أن هذه الطرق والوسائل غير مضمونة وال يمكن . اهللا

 أن – كمؤمنين مسيحيين – لهذا يجب علينا . تعميمها على جميع األشخاص والحاالت المرضية
 : س تعاليم الكتاب المقد ل خالفان ين ألنهما م عليمين التالي نَحذَر من التَّ

 ض ناشئ عن سيطرة ر ن كل م ي علينا رفضه هو التعليم القائل إ الذي ينبغ و التعليم األول
 هناك أشخاص يقولون إن الطريقة الوحيدة لشفاء األمراض هي طرد األرواح . األرواح الشريرة

. ليس له أساس كتابي عليم لكن هذا الت . الشريرة ألنها هي سبب هذه األمراض



 ليم الثاني الذي ينبغي علينا رفضه فهو التعليم القائل إن إعالن الشفاء يعني أما التع
 صالة ألجل شفائه، فهذا يعني أنه ال فالبعض يدعون أنه إذا أعلن المريض أنه شُفي بعد . الشفاء

 الشفاء ال يمكننا تعميم حاالت و . لكن هذا التعليم ليس قائماً على كلمة اهللا أيضاً . قد شُفي تماماً
 فإن فعلنا ذلك فإننا نُحول نعمة اهللا إلى قوانين . ية حاالت المرض ال على جميع المرضى وجميع

 ففي حقيقة األمر أن المرض والشفاء سر . نعمة اهللا ليست كذلك ن ك لَ . كونية تنطبق على الجميع
 ختار اهللا بمقتضى مشيئته اإللهية فقد ي . وهو يتعلَّق أوالً وأخيراً بمشيئة اهللا . ال نعرف الكثير عنه

 . أن يشفي شخصاً ما وأن ال يشفي شخصاً آخر

 باهللا حين الثقة ضنا على ح س ي قد الم فالكتاب . اهللا ب ثقتنا إيماننا أو هذا ال يعني ضعف
 فنحن نقرأ في سفْر إشعياء إننا شُفينا ألن يسوع . نُصلي ألجل أي شيء بما في ذلك الشفاء

 نُصلِّي باسم يسوع وهذا هو ما يجعلنا . خطايانا ن مات على الصليب لكي يكَفّر ع المسيح
 يا رب استجب " : ع المسيح فهذا يعني أننا نقول ألبينا السماوي حين نُصلِّي باسم يسو و . المسيح

 ". المسيح ألجلنا لصالتنا بناء على عمل الخالص الكامل الذي قام به ابنك يسوع

 الَ تَهتَموا بِشَيء، بْل في كُلِّ شَيء بِالصالَة " ٧ - ٦ : ٤ الة إلى أهل فيلبي ونقرأ في الرس
 وسالَم اِهللا الَّذي يفُوقُ كُلَّ عقْل، يحفَظُ قُلُوبكُم . والدعاء مع الشُّكْرِ، ِلتُعلَم طلْباتُكُم لَدى اِهللا

 وهكذا، حين نُصلي باسم يسوع المسيح فإن سالم اهللا الذي يفوق . " ع وَأفْكَاركُم في الْمسيحِ يسو
 فَلْنَتَقَدم بِثقَة ِإلَى " ١٦ : ٤ كما أننا نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين . قلوبنا وحياتنا كل عقل يمأل

 ن أن اهللا يجب علينا أن نُدرك ونتيقَّ ف . " عونًا في حينه و عرشِ النِّعمة ِلكَي نَنَاَل رحمةً ونَجِد نعمةً
عرف أفضل زمان و ي لباتنا طريقة لالستجابة لط . 

 حيث أن بعض الناس يشفون من أمراضهم والبعض اآلخر ال يشْفون، فسوف نُلقي و
 : الضوء على بعض األسباب المؤدية إلى ذلك

 فنحن نقرأ في . م أوالً، بعض الناس ال يشفون ألن هناك خطية شخصية في حياته
 ثم عاد يسوع . األصحاح الخامس من إنجيل يوحنا أن يسوع شفى مريضاً عند بِركة بيت حسدا

 ها َأنْتَ قَد برِْئتَ، فَالَ تُخْطْئ " ١٤ : ٥ فرآه في الهيكل فقال له حسب ما ورد في إنجيل يوحنا
َأشَر لَك كُونا، ِلَئالَّ يضَأي " .



 فاإلسراف في . اس ال يشفون ألنهم ال يهتمون بصحتهم الجسدية والنفسية ثانياً، بعض الن
 النوم لساعات وعدم ، الطعام، وعدم ممارسة التمارين الرياضية، وعدم تناول األطعمة المغذية

 وقد يهمل . كافية، هذه كلها أمور تؤدي إلى تدهور الصحة لإلنسان وضعف مقاومته لألمراض
 ا م أو يتناولون أدويةً دون مراجعة الطبيب م ، لتي يصفها الطبيب لهم البعض في تناول األدوية ا

عي ر ُل ق هم شفاء . 

 نقرأ في . ثالثاً، بعض الناس ال يشفون ألن اهللا نفسه دعاهم لالشتراك في آالم المسيح
 ي تَفْرحوا في استعالَنِ بْل كَما اشْتَركْتُم في آالَمِ الْمسيحِ، افْرحوا ِلكَ " ١٣ : ٤ رسالة بطرس األولى
تَهِجِينبا مضَأي هدجم " . 

نقرأ في الرسالة الثانية . قصد أسمى لحياتهم لديه اهللا رابعاً، بعض الناس ال يشفون ألن 
 وِلَئالَّ َأرتَفع بِفَرط اِإلعالَنَات، ُأعطيتُ " على لسان الرسول بولس ٩ - ٧ : ١٢ إلى أهل كورونثوس

 من جِهة هذَا تَضرعتُ ِإلَى الرب ثَالَثَ . وكَةً في الْجسد، مالَك الشَّيطَانِ ِليلْطمني، ِلَئالَّ َأرتَفع شَ
 فَبِكُلِّ سرورٍ َأفْتَخر . ي، َألن قُوتي في الضعف تُكْمُل تَكْفيك نعمت : فَقَاَل ِلي . مرات َأن يفَارِقَني

 . " بِالْحرِي في ضعفَاتي، ِلكَي تَحلَّ علَي قُوةُ الْمسيحِ

 ِلذِلك ُأسر بِالضعفَات " : وقد قَبَِل الرسول بولس ذلك من اهللا وقال في اآلية العاشرة
 َألنِّي حينَما َأنَا ضعيفٌ فَحينَِئذ َأنَا . لضرورات واالضطهادات والضيقَات َألجِل الْمسيحِ والشَّتَاِئمِ وا

قَوِي " . 

 : واآلن، تعال بنا نرى الوسائل والوسائط التي يستخدمها اهللا لشفائنا

 طية، إال أن اهللا رغم عواقب سقوط اإلنسان في الخ و . اهللا الشفاء الطبيعي يستخدم أوالً،
 . من الحاالت معالجة نفسه بنفسه في كثيرٍ ل قدرة هائلة لق اإلنسان وأعطاه خ هو الذي

 اهللا أعطاهم ألطباء هم أشخاص ا ف . األمراض اهللا األطباء واألدوية لشفاء يستخدم ثانياً،
للكشف عن األمراض وعالجها ومعرفةً اً لم ع . واألدوية كعطية نَقبل األطباء لذلك، يجب علينا أن 

أن تالميذ المسيح خرجوا وكرزوا ١٣ - ١٢ : ٦ نحن نقرأ في إنجيل مرقس ف . صالحة من عند اهللا



 كما نقرأ في إنجيل لوقا . ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم ، وأخرجوا شياطين كثيرة ، للناس
١٠:٣٤ د جراح الرمالصالح ض السامري أن ج ل المصاب وص ا زيتاً وخمراً لمعالجته عليها ب . 

 نقرأ في الرسالة األولى إلى أهل كورونثوس . اهللا الشفاء المعجزي لشفائنا يستخدم ثالثاً،
٢٨ : ١٢ اهللا و أن ه وكما . بعض المؤمنين موهبة خاصة لشفاء األمراض الجسدية والنفسية ب 

 . فإن كل شفاء هو من عند اهللا ، قُلنا سابقاً

 فنحن نقرأ في رسالة . اهللا صلوات الشيوخ والدهن بالزيت لشفاء أمراضنا م يستخد رابعاً،
 َأمرِيض َأحد بينَكُم؟ فَلْيدع شُيوخَ الْكَنيسة فَيصلُّوا علَيه ويدهنُوه بِزيت بِاسمِ " ١٥ - ١٤ : ٥ يعقوب

الرو ،رِيضي الْمانِ تَشْفالَةُ اِإليمصو ،بالر لَه ةً تُغْفَريَل خَطفَع قَد كَان ِإنو ،هيمقي وهذا ال . " ب 
 ل التدخُّ نِ بل إنه يتحدث هنا ع ؛ األطباء واألدوية العالج عن طريق يعني أن يعقوب يرفض

للشفاء اإللهي . وهذا يعني أنه حتى وإن لجأنا إلى األطباء واألدوية، فيجب علينا أن نُدرك أن 
 . يستخدمها اهللا لشفائنا طباء وهذه األدوية هي وسائط الء األ هؤ

وي ج هنا ر التنويه د إلى أن يعقوب ال يتحدث هنا عن خدمات شفاء ة، بل ععام ن خدمة 
 وفي هذه الحالة يجب على شيوخ الكنيسة أن يصلُّوا ألجل . في منزل الشخص المريض م ت تَ

 . م الرب يسوع المسيح المريض وأن يدهنوه بالزيت باس

 ورغم أن يعقوب ال يشير هنا إلى ضرورة وضع الشيوخ أيديهم على المريض، وال إلى
ضرورة سؤال المريض ع وجود خطية في حياته ينبغي أن يعترف بها ويتوب عنها، إالَّ أنه ن 

 . من األفضل القيام بهذه األمور ألنها تتوافق مع ما تُعلِّمه كلمة اهللا

 يعقوب في اآلية الخامسة عشرة من األصحاح يقول يمان وأثرها في الشفاء؟ صالة اإل ا عن وماذ
 وصالَةُ اِإليمانِ تَشْفي الْمرِيض، والرب يقيمه، وِإن كَان ): " ١٥ : ٥ يعقوب ( الخامس من رسالته

لَه ةً تُغْفَريَل خَطفَع قَد " . 

 ث يسوع د ح وقد تَ . ا هو اليقين بأن مشيئة اهللا هي أن يشفينا المقصود بصالة اإليمان هن
ع ن هذا النوع م ن فقال ة الصالة اليقيني في إنجيل م ا " ٢٤ : ١١ س قُ رينَمح ونَها تَطْلُبكُلُّ م



لَكُم كُونفَي ،تَنَالُوه نُوا َأنفَآم ،لُّون١٣ : ١٤ كما أنه يقول في إنجيل يوحنا . " تُص " و َألْتُما سمهم 
 . " بِاسمي فَذِلك َأفْعلُه ِليتَمجد اآلب بِاالبنِ

 االنجراف وراء مشاعرنا عند استخدامنا لهذه اآلية التي ن م ر ذَ ح نَ يجب علينا أن ن ك لَ
 نا اهللا إعالناً ط يع م فما لَ ". وصالة اإليمان تشفي المريض " وردت في رسالة يعقوب والتي تقول

 فريسة العواطف الزائدة مما قد يؤثر سلباً على ثقتنا باهللا وعالقتنا ع قَ خاصاً بأنه سيشفينا، فقد نَ
 على اهللا ض رِ فْ نَ فال يجوز أن . مشيئة اهللا َل ب قْ نَ وأن نُصلَّي بثقة وبإيمان لذلك، يجب علينا أن . به

 . قنا ر طُ ن دنا وطرقه تختلف ع مقاص ن ما نتمناه نحن ألن مقاصد اهللا تختلف ع أو ما نريده

 ماً به فقد شفى يسوع غُال . ضعف إيماننا في حال أنه ال حاجة للصالة هذا ال يعني أيضاً
٩ األب ليسوع في إنجيل مرقس فقد قال . لم يكن كامالً إيمان أبي الغالم روح نجس رغم أن : 

٢٤ " يا سي ني ُأومانِإيم مدع نفََأع ،وهكذا، . " د لم يكن إيمانك كامالً فال تيأس من رحمة حتى وإن 
 والْقَادر َأن يفْعَل فَوقَ كُلِّ " ٢٠ : ٣ أفسس أهل فالرسول بولس يقول لنا في رسالته إلى . اهللا

 ". شَيء، َأكْثَر جِدا مما نَطْلُب َأو نَفْتَكر، بِحسبِ الْقُوة الَّتي تَعمُل فينَا

 المتَعلِّق الحق جزء من صالة اإليمان هي ن عرف أن هذه اآليات ع نَ ضروري أن من ال و
 فغالبية صلوات المؤمنين قائمة على اإليمان ألننا غالباً ال نعرف ما الذي نُصلِّي ألجله . الصالة ب

 ة لمعرفة الصواب للحكمة الالزم ما نَفتقر كما أننا كثيراً . ألنفسنا أو لآلخرين كُنَّا نُصلِّي سواء
م لذلك فإننا نُصلِّي قائلين . الخطأ أو لمعرفة ما هو لخيرنا ن " : يا ر نحن ال نعرف ما هو ، ب 

 لذلك فإننا نثق بك ونُسلِّمك كل أمور حياتنا عالمين أنك تحبنا وتفعل األفضل . لخيرنا وصالحنا
 ". لنا

 - ٢٢ : ١١ يسوع في إنجيل مرقس قد قال ف . هذا يعني أن الصالة هي تسليم لمشيئة اهللا
 ! انْتَقْل وانْطَرِح في الْبحرِ : ِإن من قَاَل ِلهذَا الْجبِل : َألنِّي الْحقَّ َأقُوُل لَكُم . ِليكُن لَكُم ِإيمان بِاِهللا " ٢٤

 كُلُّ ما : ِلذِلك َأقُوُل لَكُم . يكُون لَه والَ يشُك في قَلْبِه، بْل يْؤمن َأن ما يقُولُه يكُون، فَمهما قَاَل
لَكُم كُونفَي ،تَنَالُوه نُوا َأنفَآم ،لُّونا تُصينَمح ونَهتَطْلُب " .



يسوع كما أن ي ع قائالً ١٣ : ١٤ نا في إنجيل يوحنا د : " لُهَأفْع ي فَذِلكمبِاس َألْتُما سمهمو 
 . جل الشفاء أل ما ي وال س – جميع األحوال في وهذا كله يشجعنا على الصالة . " البنِ ِليتَمجد اآلب بِا

 . حسب مشيئتنا ورغبتنا نحن ب سمع صلواتنا ويستجيب لها بحسب مشيئته الصالحة وليس اهللا ي ف
 ه ما هي حياتُكُم؟ َألنَّ ! َأنْتُم الَّذين الَ تَعرِفُون َأمر الْغَد " ١٥ و ١٤ : ٤ لهذا يقول يعقوب في رسالته

 . " ِإن شَاء الرب وعشْنَا نَفْعُل هذَا َأو ذَاك : عوض َأن تَقُولُوا . ِإنَّها بخَار، يظْهر قَليالً ثُم يضمحلُّ
 نا إياه السيد المسيح في م لَّ هذا هو ما ع و . عرف مشيئة اهللا ونقبلها نَ أن : فهذا هو جوهر الصالة

 ". لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على األرض " : صالة الربانية حيث نقول لآلب السماوي ال

 فاعلم أن ، مرض أي ن م ) أنت أو أي شخص عزيز على قلبك ( عاني وهكذا، إذا كنت تُ
 تتحقق لذلك، صلِّ دائماً أن . اهللا قريب وأنه يصغي إلى صلواتك طالما أنها تتوافق مع مشيئة اهللا

 أو ، الحال في يشفي المريض قد يختار اهللا أن ف . ستعداً لقبول مشيئته مهما كانت م ن كُ و ، يئته مش
ما بعد فترة . و . على حاله بقى المريض وقد يختار اهللا أن ي المريض أخذ ي قد يختار اهللا أيضاً أن 

 . ه رِ ض ح لى السماء ليكون في م إ

 راجعة ة والنفسية والروحية، وإلى م الجسدي إلى االهتمام بصحتك ك وفي الختام، ندعو
 كما أننا نشجعك على تناول األدوية . غير مألوفة أو أعراضٍ ألمٍ بأي ال شعورك الطبيب في ح

 ك ك وصحتَ حياتَ ه م لِّ س تُ تثق في الرب وأن واألهم من هذا كله هو أن . التي يصفها لك الطبيب
 . الخير لك يحبك ويريد فاهللا . تتمتع بعالقة سليمة معه ك، وأن ومستقبلَ

وصالتنا ألجلك هي أن ي عطيك الرب الصحة والعافية، وأن يشفي جميع أمراضك، وأن 
 . وس د يستخدمك في الصحة والمرض لمجد اسمه القُ

جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم ات ، " تلمذة " وإلى أنوالتحي اُألمنيات نَّا أطيبم لكُم . 
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا وسالم اِهللا


