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ً خارجا
ِ  

  )سبت لعازر ( 
  )ما قبل القالية ( 

في ذلك الوقت كُنتُ شاباً في بداِية العمر ، جمعتني بهم   
 محبة الكنيسة واأللحان ، محبة الطقوس والتسابيح ، كانوا هم ِمن
الخُدام الِكبار وكنت أنا أصغرهم ، كنا نجتِمع طوال أسبوع اآلالم 

دى اإليبارشيات ، كان لنا يسة في إحفي شقة صغيرة مجاورة للكن
واحداً ، برناِمجاً واحداً ، حياة واحدة ، تعودت معهم أن ِفكراً 

أحضر كل البصخَات ، تعلَّمت منهم كيف أربط الِقراءات ، 
   .الِغش شربت منهم اللبن العقلي عديم 

كان للكنيسة قُمصاً يدِبر كل شئ ، المكان والقربان ،   
طقوس ، حتى اإلهتمامات الجسدية ِمن أكل وشُرب الصلوات وال

 سيمفونية المحبة التي ال هوكان معه كهنة آخرون يعِزفون مع
لم يكن البرناِمج . يشوبها اضطراب بل يغلُب عليها إنكار الذات 

يخلو ِمن ضحكَات وقَفَشَات هنا وهناك وأحياناً ِمن توبيخ سريع 
ة حقيقية ل يحيا في حياة شَِركَبسبب تقصير ِمن أحدنا ولكن الك

ستَها بيدي رأيتها وِعشتها ولَم.  
ما قبل القالية ، ) قالية ( كانت هذه الشقة بالنسبة لي هي   

هي حياة مسيحية حقيقية ، استلمت فيها الكثير عن أسبوع اآلالم 
 ، وقد ِمن حيث الطقس والعقيدة ، ِمن حيث القراءات واأللحان
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 ٨ 

الحظات على هاِمش دالَّل أسبوع اآلالم سجِّلت الكثير ِمنالم . 
 حتى جاء الوقت وانفصلت عنهم وأتيت إلى الدير ولكن كل 

  كل لحن ، كل طقس في أسبوع اآلالم ، سطر ، كل قراءة
  .يذكِّرني بهم ، فأنا هنا في الدير وهم هناك ومازالوا هناك 

سبوع ، لقد حان الوقت ُألسجِّل كل ما تعلَّمته عن هذا األ  
 ما قد تسلَّمته عن أسبوع كلفهذه الكُتَِيبات هي محاولة لكي أنِقل 

، عن نُبواته ، مزاميره ، أناِجيله ، حركاته الطقسية ، اآلالم 
ألحانه ، فما هو مكتوب هنا هو ليس ِمن عندي ولكنه ما تعلَّمته ، 

 في عمق الصليب ونور القيامة ، لذلك ننصح أن نحياأسجِّله لكي 
 بل داِئماً مع دالَّل أسبوع اآلالم لكي وحده يقرأ هذا الكُتَِيب ال

   .نُصلي ونفهم ، نقرأ ونتعلَّم حسب طقس كنيستنا القبطية 
الرب يعوِّض كل من له تعب في إخراج هذه الكُتَِيبات   

ويجعلها سبب بركة لكنيسته في كل زمان ومكان بشفاعة سيِّدتنا 
لقديسة مريم العذراء وقديسنا العظيم أنبا موسى كُلَّنا والدة اإلله ا

األسود وأبوينا الروميين مكسيموس ودوماديوس وبصلوات أبينا 
 الثالث وشَِريكه في الخدمة الرسولية أبينا اُألسقف هالبابا أنبا شنود

  .أنبا إيسيذورس 
  

  صوم السيدة العذراء                                    
  ٢٠٠٩أغسطس                                        
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  اللقاء األول
 هوذا العامل قد ذهب وراءه ”

ُ َ َ َ ُ
   )١٩ : ١٢يو  ( “

ولماذا ؟ ِمن الترتيب التاريخي لحياة المسيح نجد ... كيف   
!! أن حاِدثة إقامة لعازر تسِبق دخوله إلى أورشليم بعدِّة أسابيع 

لقراءات قبل أحد الشعانين بيوم فلماذا رتِِّبت الكنيسة أن تقرأ هذه ا
كمدخل ألسبوع اآلالم ؟ فهل لهذا عالقة بأحداث أسبوع اآلالم ؟ 

  وكيف أحيا أنا وأتمتع بهذه المعِجزة ؟
أسئلة كثيرة ال نجد لها إجابة محددة ولكننا نستطيع أن   

           ٠:نستِشف عدِّة أمور 
أحداث أسبوع  إن الكنيسة أرادت أن تحصر :األمر األول   

اآلالم بين حدثين للقيامة لكي تُؤكد أنه مهما كانت شدِّة اآلالم 
إن كُنَّا نتألم معُه لكي ” فالقيامة هي الحقيقة المؤكدة لحياتنا 

   ) .١٧ : ٨رو  ( “نتمجَّد أيضاً معُه 
ُمحتقر ”  مهما كانت صورة المسيح المتأِلم :األمر الثاني   
         ال صورة له وال .. ُمختِبر الحزن . . رجل أوجاٍع.. مخذول .. 

، فهو نفسه المسيح اإلله الذي  ) ٣ – ٢ : ٥٣ إش  (“جمال 
  .أقام لعازر ِمن ناحية وقام بقوة الهوته ِمن ناحية ُأخرى 

لكي نرى صورة البشرية كلها ِمن خالل  :األمر الثالث   
         بالذنوب والخطايا   فنحن بدون خالص المسيح كنا أمواتاً ،لعازر

ُأسِلَم ِمْن أجل خطايانا وُأقيَم ألجل ” ولكنه  ) ١ : ٢أف ( 



 )(מ

 ١٠ 

اهللا الذي هو غني في ” ، ألن  ) ٢٥ : ٤رو (  “تبريرنا 
الرحمة ِمْن أجل محبَِّتِه الكثيرة التي أحبَّنا بها ونحن أموات 

   ) .٥ – ٤ : ٢أف ( “ بالخطايا أحيانا مع المسيح 
إن حاِدثة إقامة لعازر أثارت حسد الفريسيين  :األمر الراِبع   

         تشاوروا ” لدرجة كبيرة جداً أدت إلى أنهم جمعوا مجمعاً و
إن عرف أحد أين ” ، وأعلنوا أنه  ) ٥٣ : ١١يو (  “ليقتلوه 

 ، ولم يكتفوا بهذا بل  )٥٧ع  ( “هو فليُدل عليه لكي ُيمِسكوه 
ألنَّ كثيرين ِمَن اليهود كانوا بسبِبِه ” ادوا قتل لعازر أيضاً أر

   ) .١١ : ١٢يو (  “يذهبون وُيؤِمنون بيسوع 
 إن هذه الحادثة كانت السبب المباِشر في :األمر الخامس   

وكان الجمع الذي ” استقبال المسيح كملك عندما دخل أورشليم 
امُه ِمَن األموات لهذا معُه يشهُد أنه دعا لعازر ِمَن القبر وأق

          “أيضاً القاُه الجمع ألنهم سمعوا أنه كان قد صنع هذه اآلية 
، ِمما جعل الفريسيون يقولون بعضهم  ) ١٨ – ١٧ : ١٢يو ( 

ُهوذا العالم قد ذََهَب . إنكم ال تنفعوَن شيئاً . انظُروا ” لبعض 
    ) .١٩ع  ( “وراءُه 

 أرادت الكنيسة أن تضع هذا الحدث يوم :األمر السادس   
السبت الذي هو راِحة الخليقة المادِّية لكي تُشير بِه إلى القيامة 
التي هي السبت الحقيقي الذي للمسيحيين ، لقد أرادت أن تجعل 
السبت القديم يشير إلى السبت الجديد الذي هو قيامة الرب يوم 

  .األحد 
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وِضح لنا أن يسوع المسيح قد  إن الكنيسة تُ:األمر السابع   
ويقيمه ِمن األموات ) اهللا يساِعد = أليعازر ( جاء ليساِعد لعازر 

  .وأيضاً ليساِعد البشرية ويقيمها ِمن موت الخطيئة 
إهلي أُريد أن أذهب ورائك ، أتبعك ، أُريد أن أسري يف     

ريدك أن خطَاك مِن قوة إىل قوة ومِن جمد إىل جمد ، ولكن أُ
 ، وكيف أحتمِل اجللد تُعلِّمين كيف أحتمِل األمل يف جثسيما�ي

، لجثة وكيف أصبِر على الصليب يف اجلُيف دار الوِالية ، 
وكيف أدخل إىل ظُلمة القرب ألمتتع بنور القيامة ، الرحلة طويلة 
ولكن أ�ت معي يف كل حني تنقلين مِن قيامة لعازر إىل قيامتك 

   .ايدة 
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  اللقاء الثاني
وسابن تيما
ُ

  
   )٣٨ : ١٨لو  ( “ ابن داود ارمحني  يا يسوع”

  ) : ١١ ، ٣ : ٣٠مزمور عشية ( الفرح بدل الُحزن . أ
 قراءات سبت لعازر بصرِخة المزمور المعبِّرة عن تبدأ  

فسي ، خلَّصتني ِمْن أصعدت ِمْن الجحيم ن”  حاِلة البشرية
 ، فبدالً ِمن الموت صار  )٣ : ٣٠مز  ( “الُجب الهابطين في 

حياة بالمسيح وبدالً ِمن سكنى الجحيم فَتَح لنا أبواب لنا ال
الِفردوس فتحولت حياتنا ِمن النوح إلى الفرح وبدالً ِمن لُباس 

رددت نُوحي إلى فرح لي ، ”  الحزن صارت لنا ِثياب السرور
    ) .١١ : ٣٠مز (  “مزَّقتَ ِمسحي ومنطقتني ُسروراً 

     ) :٤٣ – ٣٥ : ١٨إنجيل باِكر لو ( ابن تيماُوس . ب
مدينة ( ثم يأتي إنجيل باِكر ِشفاء األعمى عند أريحا   

  ) . كم ٢٨ تبعد عن أورشليم –الرواِئح الِعطرية 
لقد صنع المسيح هذه المعِجزة في ِرحِلته األخيرة إلى  .١

أورشليم مؤِكداً أن العمى قد أصاب البشرية كلها وأننا 
  .بِصر مرة ُأخرى نحتاج إليه ألنه هو النور حتى نُ

 ، أما ذَكَر متَّى أنهما اثنان إشارة إلى اليهود واُألمم .٢
  مرقس ولوقا فقد ذَكَرا أعمى واحداً إشارة إلى كنيسة



)١( 

 ١٣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )(מ

 ١٤ 

 َمْن ُهما األعميان الجاِلسان [تمييز ،  واحدة بال      
جاَء على الطريق ؟ إنهما هذان الشعبان اللَّذان 

 القديس ( ]واُألمم اليهود .. ما المسيح ليشفيُه
  .)ُأوغسطينوس 

         لقد اهتم القديس مرقس أن يذكُر اسمه برِتيماوس  .٣
ابن ، ويشرح لنا معنى االسم  ) ٤٦ : ١٠مر ( 

، وهكذا يتضح ) ابن عدم الطهارة أو النقاوة ( تيماوس 
ا لنا أن الخطيئة هي السبب في عمى هذا اإلنسان وهكذ

طيئة وكل نتاِئجها على المسيح قد جاء لينقُض الخ
 .اإلنسانية 

لقد شَعر األعمى بجمع يجتاز وعرف أنه يسوع  .٤
          “يا يسوع ابن داود ارحمني ” الناصري فصرخ 

 ، لذلك لَفَتْ انتباه يسوع فوقف ووقف الجمع  )٣٨ع ( 
. َك ماذا تُريد أن أفعل ِب” كله معه واستدعاه وسأله 

إيمانك . فقال له يسوع أبِصر . فقال يا سيِّد أن ُأبِصر 
  ) .٤٢ – ٤١ع (  “قد شَفَاك 

الثقة واإليمان اللَّذين لهذا األعمى كانا أقوى ِمن انتهار  .٥
المحيطين والمتقدمين ، لجاجة األعمى جعلت المسيح 

  .يبحث عنه ويشفيه 
    g çg Äò )e ‰óè :“n5q -ë äÓ fñ sègïƒ q õåÜg BÛè

-ë P ô +è õåÜ sn<n !Úe /fñfA ôë c Ûqeóì÷ ç1Œ



)١( 

 ١٥ 

c ú òé≥Úe .1 6ê:́ Äò )e êÜ w≈g ô≥Ú úÔuï ¬f k Ûñ§Ú
c "ò+◊ñï ôqó© áå ò íèg üfy‰ï ‰e ©k Ûñ§Ú -ë

    إهلي وهبتين �ور اجلسد ولكين أشتاق إىل �ور النفْس ، 
 ، سري ورائك ، لكي أتبعكافتح عيين قليب لكي أراك ، لكي أ

ابعِد عين ظُلمِة اخلطيئة اليت تُحيط بي ، ابعِد عين ظُلمِة 
الشهوات اليت تقتُلين ، أُريد أن أحيا بك يا إهلي د أبيك 

  .الصالِح بفِعل روحك القدوس 
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لث ا  اللقاء الث
التبعية
َّ َ َّ
ِ  

مرذوال من الناس مختارا من اهللا ”
َ ُ ْ
ِ ِ

ً ً “      
   ) :٨ – ١ : ٢كو ١الُبوِلس ( الحكمة األبدية . أ

  وضح لنا القديس بولس ِسر الحكمة األبدية فهي ليست حكمة ي
 حكمة هذا الدهر أو رؤساء هذا الدهر الذين يبِطلون بل هي بشرية وال

سبق اهللا فعينها قبل الدهور لمجِدنا وهي أن نتبع ) مكتومة ( ِسِرية 
 الحكمة البشرية تجحد الصليب أمَّا [ المسيح المصلوب لنتمتع بقوة اهللا ،

  ) .يوحنا ذهبي الفم (  ]اإليمان فُيعِلن قوة اهللا 
  :نواع ِمْن الحكمة هناك أربع أ

وهي التي يرِذلُها اليهود ) الفلسفة اليونانية ( حكمة اُألمم  .١
  .ويعتِبرون من يلتِصق بها تِحل عليه اللعنة 

ِحكِمة اليهود الخاصة بالكتبة والفريسيين الذين ظنُّوا في صلب  .٢
  ) .٨ : ٢كو ١( المسيح تحقيقاً للحكمة 

ة بالتعامل في الحياة هي الحكمة الخاص: حكِمة هذا الدهر  .٣
 . الزمنية 

  .حكِمة اإلنجيل وهي تِمس خالصنا ومجِدنا األبدي  .٤
          فالحكمة هنا ليس فقط التعرف على خطة اهللا الخالصية   

  حمل الصليب( شتراك فيها والتمتع بها بل اال) الصليب والقيامة ( 
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  .)  وتَبِعِية المسيح 
   ègït r e -ë c póä“)e Äò )e ∑ Èq -ë äÓ fñ flsnòä©<¬k c í

2e .får}e ƒ írå≥}</§Ú -ë P §}g /g ïg √÷ /g -:år}g £ fègï
ôÓfòr÷e çg tfñ§m2e ú:nø </§Ú -ë c fÈÚe úå≥} çg póä“)e úå≥}

c tfòÆ‰ŸÚ ±få:ûeÃ
  ،ورائكإهلي أُريد أن أحيا هذا األسبوع معك ، أسري     

أمحِل صليبك ، أفرح حبكمِتك األبدية اليت أعطيتين إياها ، 
ال أعرِف سِواك أ�ت أيها املصلوب ألجلي ، مهما كا�ت 
حكمة الناس فهي تبعِد�ي عنك ، مهما كا�ت أفكار العامل 
فهي تفصلين عنك ، أُريد أن أعرِفك أ�ت وحدك وإياك 

  .مصلوباً 
    : )٦ – ١ : ٢ ، ٢٥ : ١بط ١يكون الكاثول( ة الحجارة الحيَّ. ب

  لقد بدأ إنجيل باِكر ليعطينا البصيرة لكي نعِرف حكمة اهللا األبدية   
  ٠:في اتجاهين ) الكاثوليكون ( ثم نسير في الطريق العملي ) البوِلس ( 

          إطرحوا عنكم كل شر ، كل خُبث ، كل :اإلتجاه السلبي   
ننا مثل أطفال مولودين حديثاً نشتهي ِرياء ، كل حسد ، كل نميمة أل

 إنه لبن الحب [ وهو الذي تُعطيه لنا الكنيسة) العقلي ( اللبن الناِطق 
  ) .القديس إكليمندس السكندري  ( ]طوبى لمن يرضع منه 

  :اإلتجاه اإليجابي   

  . يرضع ِمن ُأمه اإلرتباط بالكنيسة كطفل •



)١( 

 ١٩ 

          ول ِمن الناس المرذُالكريم اإلرتباط بالرب الحجر الحي  •
   . )بسبب القيامة ( المختار ِمن اهللا ) بسبب الصليب ( 

هكذا نحن لسنا أطفاالً فقط بل أيضاً حجارة حية مبنيين بيتاً روحياً   
  .مقدساً لتقديم ذباِئح روحية مقبولة كهنوتاً 
مع المسيح صِلبت فأحيا ال أنا ، ال : ذبيحة إنكار الذات  .١

   .ي ، ال لخطاياي ، ال ألفكاري بل المسيح يحيا فيلشهوات
          ذبيحة القلب المنكِسر والمتواِضع أمام اهللا والناس  .٢

 .، في األفكار والتصرفات  ) ١٧ – ١٦ : ٥١مز ( 
ذبيحة األعمال الحسنة التي يراها الناس فيمجِّدوا أبانا الذي في  .٣

  ) .٦ : ١٣عب ( لذباِئح السموات ألنه يسر بمثل هذه ا
ذبيحة اآلالم واألتعاب ِمن أجل الرب ، فَِمن أجله نُمات كل  .٤

  ) .٢٥ : ٨رو ( النهار 
          على  ) ١٥ : ١٣عب ( ذبيحة الحمد والشكر والتسبيح  .٥

 ألنه عندما ال يوجد شر في اإلنسان [شئ وعلى كل شئ  الال
          ِمْن تقِدَمات فإنَّ الشكر وحده ُيرضي اهللا أكثر 

  ) .القديس أنبا أنطونيوس  ( ]كثيرة 
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 ٢٠ 

إهلي علِّمين كيف أتبعك ، كيف أُلقي عين كل حسد     
ومنيمة ، كل شر وخبث ، وأشرب مِن لبنك العقلي ألُقدِّم 
لك ذاتي ذبيحة حية يف بيتك الروحي ، علِّمين أن أصري 
حجراً حياً مِثلك أل�ك أ�ت صاحل مع أبيك األزيل وروحك 

  .س القدو
    : )١٠ – ١ : ٢٨ ، ٤٤ – ٣٨ : ٢٧اإلبركسيس ( ِثَمار التبعية . ج

فاإلبركسيس يحكي عن بولس في السفينة بعد عذاب أربعة عشر   
يوماً وسط الزوبعة وصلوا إلى مالطة ولكن السفينة تكسرت ونجا بولس 

  .وكل من معه 
وإياه  عرفنا أن الحكمة هي أن نعِرف المسيح فقط البُوِلسفي   

 رأينا كيف نسلُك وراء المسيح المصلوب الكاثوليكونمصلوباً ، في 
 اإلبركسيسفنطرح عنَّا كل شر ونرتِبط بالرب كحجارة حية ، وهنا في 

  :نرى ِثمار التَّبِعية 
  .قد نخسر الماديات مثلما خسروا السفينة والِحنطة  .١
 كانت نجاة لكننا سننجو إلى البر حتى أنه ِمن أجل نجاة بوِلس .٢

 .كل األسرى وطاِقم السفينة 
          األفعى التي نشبت بيد ( إن حاول الشيطان محاربتنا  .٣

 .فلن يِمِسنا أذى ) بولس 
       مقدِّم الجزيرة بوبليوس ( سنكون سبباً لنجاة اآلخرين  .٤



)١( 

 ٢١ 

 ) .وأبيه 
أكرمنا هؤالء إكراماً ( سيعطينا الرب نعمة في أعين اآلخرين  .٥

  ) .وزودونا بما نحتاج إليه ... الً جزي
  õr} p Úe πk .fÈq P tfñ§m2e o ≥rÚ tfñÃf)e e äÓ fñ flsègï
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إهلي أتبعك لكي أمتتع خبالصك ، أتبعك وأمحِل     
ت ، فماذا أ�تفِع لو صليبك بفرح حتى لو خسرت املاديا

رحبت العامل وخسرت �فسي ؟ أتبعك أل�ك تُنجيين مِن كل 
شر وحرب ومكيدة ، أتبعك أل�ك تُنقِذ�ي وتُنقِذ الكثريين 
 ن الكل ، أل�كتُعطيين �عمة يف أعي حويل ، أتبعك أل�ك مِن
أ�ت تسكُن قليب تُباركين باسم أبيك القدوس وفِعل روحك 

  .املُعزِّي 
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  اللقاء الرابع
ًهلم خارجا
ِ

َّ ُ
  

 حلوه”
ُّ ُ

 ودعوه يذهب 
ُ ُ َ

   )٤٤ : ١١يو ( “ 
   : )١ ، ٨ : ١٢٩مز ( اسم الرب قُوَّتي . أ

          يعبِّر عن مدى قوة الحرب وِتكرارها مزمور القُداس  
 ، “مراراً كثيرة حاربوني منذ ِصَباي وأنهم لم يقِدروا عليَّ ” 

ِكة الرب بر” ، “ اسم الرب وبركته ” ثم يعبِّر عن ِسر القوة أنه 
   .“عليكم باركناكم باسم الرب 

     : )٤٥ – ١ : ١١اإلنجيل يو ( هلُمَّ خاِرجاً . ب
كان المسيح في بيرية وهي : ما قبل الوصول إلى بيت عنيا  

  . كم ِمن جهة الشرق في عبر األردن ٣٢تبعد حوالي 
محبة المسيح ِلِلعازر لم تمنع عنه المرض أو الموت ،  .١

تظهر في وجوده في وسطنا في أتون فمحبة اهللا لنا 
  .النار وليس أن يمنع عنَّا المرض أو الموت 

أن كل ما يحدث لنا بخير أو ِبشَر هو بسماح ِمن اهللا  .٢
         ليس هو مرض الموت بل ألجل مجد ” لمجد اسمه 

  ) .٤ع  ( “اهللا 
اهللا داِئماً يتأخر علينا ويتمهل ويختار الوقت المناِسب  .٣

لتدخُّله ، وحتى أننا أحياناً نفِقد الرجاء ولكن هو البد أن 



)١( 

 ٢٣ 

 لذلك أقام في الموِضع” يأتي ولكن في الهزيع الرابع 
  ) .٦ع ( “ الذي كان فيه يومين 

 العدو لنا فال نخاف ألننا نمشي في مهما كانت مقاومة .٤
ي في نور شمس البِّر الذي يعطينا الِشفاء النهار ، نمش

 .والخالص 
 ، هكذا تُرِتل “ال يكوُن موت لعبيدك بل هو انتقال ”  .٥

الكنيسة في صالة الراقدين ألن رب المجد دعى الموت 
  ) .١٣ع ( نوماً وهو سيذهب ليقيم لعازر 

المسيح يفرح بإيماننا عندما نرى يده تعمل معنا في كل  .٦
 ) . ١٥ع ( وقت 

،  ) ١٦ع ( “ لنمِض نحن أيضاً لكي نموت معه ”  .٧
ِمْن أجلك نُماتُ كل ” هكذا قال توما وهكذا قال بوِلس 

 ؛ ٣٦ : ٨رو ( “ قد ُحِسبنا مثل غنٍم للذبح . النهار 
، هكذا كل من يِحب الرب ويتقدم  ) ٢٢ : ٤٤مز 

  .لخدمته 
  :على مشاِرف بيت عنيا  

 قد مات يوم أن وصل الخبر يمكن أن نقول أن لعازر .١
إلى يسوع ومكث هناك يومين ثم أمضى يوماً في السفر 

  .فيكون المجموع أربعة أيام 
لم يدخل يسوع إلى القرية ولكن مرثا النشيطة وصل  .٢
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 ٢٤ 

 .إليها الخبر فخرجت بسرعة ِلِلقاِئِه دون أن تُخِبر ُأختها 
لو كُنت هُهنا ما كان ” عبرت مرثا عما في داخلها  .٣

  ) .٢١ع  ( “أخي ليموت 
  ) . ٢٣ع  ( “سيقوم أخُوِك ” فقال لها يسوع  .٤
 ةلم يكن لدى مرثا أي شك أنه سيقوم في الدينونة األخير .٥

  .ولكن لم يكن عندها أي رجاء أنه سيقوم اآلن
أنا ” هنا أعلن يسوع الحقيقة األساسية في هذا الجزء  .٦

. يحيا َمْن آمن بي ولو َماتَ فس. هو القيامة والحياة 
          “وكل َمْن كان حياً وآمن بي فلن يموت إلى األبد 

  ) .٢٦ – ٢٥ع ( 
أنا ُأؤِمن أنك أنتَ المسيح ابن اهللا ” : لذلك قالت مرثا  .٧

  ) .٢٧ع ( “ اآلتي إلى العالم 
  .ثم تكرر الموِقف مع مريم بنفس الكلمات  .٨

  :عند القبر  
 بكى لعازر الذي بكى يسوع عندما وصل إلى القبر ، .١

كان يحبه ، وبكى على كل إنسان ألن سلطان الموت قد 
 لقد ذهب ال كََمْن ُيقيم [جذب الجميع إلى الهاِوية ، 

  ) .يوحنا ذهبي الفم  ( ]لعازر بل كََمْن يبكيه 
لقد أمر برفع الحجر حتى يرى كل الواقفين أن الجسد  .٢



)١( 

 ٢٥ 

 الراِئحة النَِتنَة حتى ملقى في القبر ميتاً ويشْتَم كل الناس
كُنت راقداً في قبرك  إن حتى [ال يشُك أحد في المعجزة 

          ] فالرب ُيقيمك وإن كان جسدك قد أنتن
 ) . القديس چيروم (

         قد ” كلنا نمر مثل مرثا بلحِظة شك عندما قالت  .٣
ألم ”  ولكن الرب لم يوبخها بل ذكَّرها بكلماته “أنتن   

  ) .٤٠ع  ( “أقُل لَِك إن آمنِت تَِريَن مجد اهللا 
الحجر مرفوع والجسد ميت والراِئحة نَِتنَة ولكن المسيح  .٤

يا أبِت أشكرك ألنَك ” يرفع عينيِه إلى اآلب السماوي 
سمعت لي وأنا قد علمت أنَك تسمع لي في كل حين 
لكن ِمْن أجل هذا الجمع الُمحيط بي قلت لُيؤِمنوا أنَك 

         ، فيسوع  ) ٤٢ – ٤١ع  ( “أنتَ الذي أرسلتني 
          القديس  (] ُيصلي كابن اإلنسان ويأمر كابن اهللا [

 ) .أمبروسيوس 
هنا الموت يواِجه الحياة ، لعازر تحت سلطان الموت  .٥

يتقابل مع يسوع القيامة والحياة ، لقد هرب الموت وقام 
لعازر ” ه يسوع كمن يخاِطب حياً لعازر ، لذلك خاطب

  ) .٤٣ع  ( “هلُمَّ خاِرجاً 
كل ما نستطيع أن نفعله أن نرفع الحجر عن الميت  .٦

فيتواجه الموت والحياة فيهرب الموت ويحيا الميت مرة 
 .أخرى 
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، هي صرِخة  ) ٤٤ع  ( “ُحلُّوه ودعوه يذهب ”  .٧
الرب للكنيسة أن تِحل الميت بخطاياه ِمن كل ِرباطات 
    العالم لكي نحيا مرة أخرى ِلمن أقامنا ِمن موت 

 ماِزلت ُملقياً في مقبرة خطاياي وُمقيداً [الخطيئة ، 
         بأرِبطَة شروري ، أنتظر أمر الرب چيروم هلُمَّ 

  ) . القديس چيروم  ( ]خاِرجاً 
  ¬fAò◊Úe .e‹f´ P ó+q úflé:rfléÚe Ûr~:ûe‰ sÚe‹f´ äÓ fñ flsègï
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tó)e .B1:Œï úåäºÑÚe ƒ :Úf$e fèg ôÚR
 يسوع احلياة تعال لكي تقِف على قرب شهواتي ، تعال    

لكي تبكيين مِن أجل موت خطاياي ، تعال لكي ترى 
 تَمجسدي ساقِطاً حتت سلطان املوت ، تعال لكي تَش

خ يل رائِحة �َتَنخارِجاً ”  حياتي ، تعال لكي تصر هلُم “ ،
تعال لكي تدعو الكنيسة كلها لكي تَحِلَين فأذهب مبشِراً 

  .بِك أ�ت أيها القيامة 
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  اللقاء اخلامس
بركات اآلكام الدهرية

َّ
  

ِ ابتهجي جدا يا ابنة صهيون ” ِ
ً

   )٩ : ٩زك ( “ 
 وعرفنا ِسر إنجيل باِكرتقابلنا مع األعمى برتيماوس في   

 وكيف نتغذى وننمو البوِلسالحكمة اإللهية ِمن خالل الصليب في 
لكي نربح أنفُسنا  ، وكيف نخسر العالم الكاثوليكونهيكالً روحياً في 

 ، إنجيل القُدَّاس ، وها نحن نقوم مع لعازر في اإلبركسيسفي 
  !!يبقى لنا النُّبوات 

لم تعتاد الكنيسة في الصوم أن تقرأ نُبوات يوم السبت ،   
   !!فلماذا النُّبوات في هذا اليوم بالذات ؟

هذه النُّبوات خاصة بأحد الشعانين لذلك رأينا أن نتكلم عنها في   
  .هاِية هذا الكُتَِيب كمقدمة للحديث عن أحد الشعانين ن
    : )٢٨ – ١ : ٤٩تك ( األسد الُمتأِلم الغاِلب . أ

في هذه النُّبوة يتحدث يعقوب عما يصيب أبناؤه االثنى عشر ،   
  .نستطيع أن نلمح السيِّد المسيح ِمن خالل يهوذا ويوِسف 

ِلد ِمن نسله المسيح ملك ِسبط الملوك الذي بدأ بداود حتى و :يهوذا  .١
الملوك فإياه يسبِّحه إخوته ، فبصليبه وضع يده على قفا إبليس عدو 

فهو األسد الذي خرج ِمن معرِكة . البشرية فحررنا حتى نسجد له 
الصليب غاِلباً ، جثا وربض ثم قام ِمن بين األموات ، ِمن نسل يهوذا 
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اُألمة ( ارتبط األتان خضوع الشعوب حيث أتى المسيح الذي له 
     بالكرمة فصار كنيسة واحدة مقدسة ، ) اُألمم ( والجحش ) اليهودية 

القديس  ( ]إنه يدعو أهل الِختان وأهل الغُرلة في إيمان واحد [ 
، بل إن ِثيابه ستصير حمراء إشارة إلى آالمه ثم يعقُبها ) هيبوليتس 

  .فرح القيامة 
         ِمرة ولكن حسد إخوته قد مرر حياته غُصن شجرة مث : يوسف .٢

باأللم ، تماماً مثل يسوع الذي رفض خاصته وأسلموه للصلب ولكن 
 اآلب أقامه وصارت له برِكة السماء واألرض ، برِكة الثديين 

 .والرحم ، بركات أبيه وُأمه وبركات اآلكام الدهرية 

 نرى البشرية بكل أمَّا من خالل باقي اإلخوة نستطيع أن  
  :ضعفاتها 

الذي استسلم لشهِوة  ، “صعدت على مضجع أبيك ”  : رأوبين .٣
  .النجاسة ففقد برِكة البكورية 

ُأقَسِّمُهما ” ِاستسلَما للغضب فقتال إنساناً لذلك  :  شمعون والوي٥ – ٤
  .  )٧ع  ( “في يعقوب وُأفرِّقُهما في إسرائيل 

 والتحم باُألمم وعاش في ظُلمة سكن عند ساحل البحر : زبولون. ٦
  .العالم حتى جاء نور العالم 

نظر إلى األرض واكتفى  ، “اشتهى الُحسن واستراح ”  : يساِكر. ٧
  .والتصق بها واحتمل عبوديتها بخيراتها 

  كما[  ، “يلدغ َعقَْب الفََرس ... حيَّة على الطريق ” : دان . ٨



)١( 

 ٢٩ 

            ] المسيح ِمْن ِسْبط دان جاَء المسيح ِمْن ِسْبط يهوذا سيأتي ضد
   . )القديس هيبوليتس الروماني( 

هو من يدخُل في محاربات مع كل من  ،“ يناِضله الغُزاة ” : جاد . ٩
  .حوله 

 الذي يتمتع بخيرات كثيرة ويقدِّم ، “ خُبزه دِسم ” : أشير . ١٠
  .لآلخرين 

 يتحرك بسرعة وِخفَّة أينما هو من، “ غُصن زاِهر ” : نفتالي . ١١
  ) .ُأنثى األيِّل ( أراد مثل أيلة منطِلقة 

شجاع في الحرب ولكنه يخطف  ، “الِذئب الخاِطف ” : بنيامين . ١٢
   .ويأكل 

  :“réq çg Ûq∑óì÷ Ûn:äÌq -ë c ãìé´ flsèg êñg äÓ fñ flsègï
c fìòäÜEsÔ“rÚe -ëCÑéq sÚ∑‹f´ çg ‰2fmc üfå äÚEò¤ -ëf

çg e Ã£ïg §≠ ú:ñ ≈úñÃónÈmc òämk /–:EE
أ�ت من ، �ت من جاء إيل راكِباً جحشاً وأتا�اً أ..     إهلي 

، تلوثت ثيابك بدِمائَك ، أ�ت  خاصتك ألجلي ،  بِسِهامتُمرر
من ربض على الصليب ثم قَام ، أ�ت تُنجيين مِن شهوات 

  .ات حبك ، بركات اآلكام الدهرية األرض لكي أحيا بربك
   : )٣١ – ٩ : ٤٠إش ( الرَّاعي . ب

  : هذه هي الِبشارة المفِرحة التي لِسفر إشعياء أن الرب آٍت  



 )(מ

 ٣٠ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



)١( 

 ٣١ 

         كراٍع قوي يرعى قطيعه يجمع الِحمالن ويعزِّي الحبالَى  .١
   ) .       ١١ – ٩ع ( 

         ات واألرض كُلِّي القُدرة وكُلِّي الِحكمة كخاِلق السمو .٢
 إن كُنت تشُك في ِعنَاِية اهللا َسْل [،  ) ١٤ – ١٢ع ( 

أينما ذهبت  .. األرض والسماء ، َسْل الشمس والقمر
يوحنا  ( ]اِطقة بهذه الِعناية الصَّاِرخة تسمع شهادة ن

 ) .ذهبي الفم 
          بل الكل أمامه ال شئ هو أعظم ِمن كل اُألمم .٣

  ) .١٧ – ١٥ع ( 
         ! هل يمكن تشبيهه بأصنام مصنوعات األيادي ؟ .٤

  ) .٢٠ – ١٨ع ( 
   ) .٢٦ – ٢١ع ( خاِلق األرض والسموات وكل نجومها  .٥
وأن حقك قد ! فلماذا إذن يا يعقوب تظُن أن اهللا نَسيك ؟  

، منتِظروا الرب ه يعطي الضعيف قوة إن!! ضاع عند الرب ؟
يسِرعون وال . ينِبت لهم أجنحة مثل النسور . فيجددون قوة 

   ) .٣١ع ( يتعبون ويمشون وال يجوعون 
  <¬g È◊q -ë äÓ fñ flsègï§Ó e <¬gï ÊfÆ §Ó ÛÔ}c Ûflòfl flè

éq -ë äÓ fñ flsèg¬ó≥Úe œ:Úf ÛòÜe‰ p Úe :Ñr-ë c î :m§5́ ï
q-, §éÜ ´Ùrq çg Ò‰ó´g m§q ƒ Û k ö‰:§Ô´ πk ê:ÿåA

c œòÆEE



 )(מ

 ٣٢ 

إهلي أ�تظِرك ، إهلي اخلِق يل أجنِحة مثل النسور أل�ي     
أ�تظِرك كل حني ، أُريد أن أُسرِع وال أتعب يف طريق برك ، 
أمشي وال أجوع يف أعمال حمبتك ، اِرشد�ي بروحك املُعزِّي 

  .د أبيك الصالِح لكي أُجمِّ
   : )٢٠ – ١٤ : ٣َصفَنَْيا ( الُمخلِّص . ج

  ٠:هذه أيضاً نُبوة فرح ألجل أن الرب آٍت فهو المخلِّص   
ينزع كل الخطايا واألحكام التي كانت ضدنا ألنه  .١

   ) .١٥ع ( احتملها عنَّا 
 .ِانتصر على عدونا إبليس بصليبه وأعطانا الفرح بقيامتِه  .٢
٣. جدِّدنا في محبته يسكُن الرب مطْنا ويسخلِّصاً في و         

  ) .١٧ – ١٦ع ( 
يعزِّي المحزون والمنسِحق ، يرفع المذل ويجمع المنفي  .٤

 .البعيد 
  .يحوِّل الكل إلى تسِبحة فرح وعزاء  .٥
  áÏ ñ P ÛòÚk - §òÚ ;ti p ÚfÏ §Èm ¬–¤ £ äÓ fñ flsègï

f~ èe -, P úªÚÙ´ -, P ¬–} -, ÛéÜP ÒfñfA -, :+Ìñ P â
çf≥}2e -, -:år•ÛåòÔ5òÚ Òï§Ü ¬fAò◊Úe ç∑–ìñ P ínòä“m BÛéÜ

:í:r´fòÔmR



)١( 

 ٣٣ 

تعال يا مخلِّصي ، إهلي تعال ، يا رافعي مِن .. إهلي     
احلزن واملذلَّة ، مِن الضيق والسيب ، مِن السقوط حتت عبودية 

صرة بصليبك اخلطيئة والشيطان واملوت ، تعال لتُعطيين الن
  .والبِّر بقيامتك 

   : )١٥ – ٩ : ٩ريا زك( الُملْك . ء
  :هذه هي نبوة الفرح الثَّاِلثة ألجل مجئ الرب فهو الملك   
يأتي الملك إلينا عاِدالً منصوراً وديعاً راِكباً على أتان  .١

   ) .٩ع ( وجحش ابن أتان 
والجنوب ) أفراِيم ( يستأِصل الحرب ِمن مملِكة الشمال  .٢

 ) .يهوذا ( 
وسلطانه إلى  ) ١٠ع ( يتكلم بالسالم في كل اُألمم  .٣

 .أقاصي األرض 
         يطِلق األسرى ِمن الجحيم ) عهدك ( بدم صليبه  .٤

، ويرد لنا  ) ١١ع ) (  الذي ليس فيه ماء جبال( 
         ِضعِفين عن كل تعب أو ِضيق لنسكُن في كنيسته 

  ) .١٢ع ) ( الِحصن ( 
يعطينا قُوة ونُصرة على كل أعدائنا ألن الرب ينفُخ في  .٥

   ) .١٥ع ( البوق ويكون الرب قُوتنا وناِصراً لنا 
  6ê:́ ÛÔ:äA5ñ /ÙÚe ”9:ä‚C)e Ûä)e √z™ +q -ë äÓ fñ flsègï



 )(מ

 ٣٤ 

c ír òé, úñ 5} πk ãò~$eEp ®e ƒ öóÔm árårq -ë
q sÚ∑‹f´ BÛèg çg òämk úìyeó)fÜ Á ï úÈ:ûfÆ öóì÷ êÜ w~n

í:ûfqcEE
 ملِكي وإهلي تعال إىل قليب لتدخل بتواضُعك لتسكُن فيه    

ويصري لك ، تستأصِل احلرب أل�ك أ�ت تُحارِب عين ، 
.. تُباركين أل�ي أسكُن يف كنيستك ، حِصنك األمني ، تعال 

  .كُن قُوتي و�ُصرتي إىل األبد بروحك القدوس 
  :ف لكننا سنلتقي هنا سنتوق

بدأنا ِرحِلتنا في يوم سبت لعازر الذي وضعته الكنيسة   
كمقدمة ألسبوع اآلالم لكي تبدأ الرحلة بقبر فاِرغ وتنتهي أيضاً 

  .بقبر فاِرغ 
 رأينا األعمى بارتيماوس حيث الخطيئة هي سبب باِكرفي   

ل  ب فلم نعِرف الحكمة األرضيةالُبوِلسالعمى الروحي ، أما في 
فقط يسوع المسيح وإياه مصلوباً ، فالحكمة اإللهية أن نحتِمل 

  .األلم ونتبع المصلوب 
 إكتشفنا أن التَّبِعية تحتاج إلى ِغذاء ولبن الكاثوليكونفي   

عقلي لنسير ورائه ونصير ِحجارة حية تنمو هيكالً روحياً لمجد 
  .اسمه 
ية حيث النجاة والنُّصرة  فرأينا ِثمار التَّبِعاإلبركسيسأما في   

  .رغم خسارة الماديات 



)١( 

 ٣٥ 

 هو إقاِمة قلبي الميت ِمن خطيئته حتى لو أنتن ولكن اإلنجيل  
البد أن نرفع الحجر أوالً ليتواجه الموت في قلبي مع الحياة في 

  .المسيح فهو القيامة والحياة 
ثم تأتي النُّبوات التي تتحدث عن المسيح الداِخل إلى   
، وهو أيضاً المتأِلم المثِمر ) يهوذا ( م فهو األسد الغاِلب أورشلي

والمخلِّص المنتِصر ) إشعيا ( ، وهو الراعي الخاِلق ) يوسف ( 
  ) .زكريا ( والملك المتواِضع ) صفَنْيا ( 

 بقوة يا مبِشر وتكارفع ص. اصعد يا مبِشر صهيون ” لذلك   
ابتهجي . اهتفي يا أورشليم .  افرحي يا ابنة صهيون .أورشليم 

  . ألن الرب آٍت  “اهتفي يا ِبنت أورشليم. جداً يا ابنة صهيون 
فهل سنكون أقل فرحاً منهم يوم يدخل المسيح إلى قلبي كما   

دخل أورشليم ؟ ولماذا تُقرأ كل هذه األناجيل في دوِرة األيقونات 
          أيقونة ومكان في ) ١٢( إنجيل أمام  ) ١٢( في باِكر ؟ 

ولماذا تتكرر الدورة ثالث مرات كل عام وفي أي ! الكنيسة 
 “... الصليب هو ” المناسبات ؟ هذا هو موضوع الكُتَِيب القاِدم 

  ) .دوِرة الشعانين ( 
وهل اكتفت الكنيسة بذلك ؟ إنها أيضاً تقرأ أربع أناجيل بدالً   

القُداس ذاته يصلَّى فلماذا ؟ .. ِمن إنجيل واحد كما هو معتاد 
بالطقس الفرايحي ألنه عيد سيِّدي ، ثم تبدأ صلوات التجنيز بعد 
القُداس ، فلماذا كل هذه الصلوات ؟ هل لهذا معنى ومدلول 

أحد ( “ ُأوصنَّا ” روحي ؟ سنبحث هذه األمور ببساطة في 



 )(מ

 ٣٦ 

  ) .الشعانين 
 ولكن قد بدأنا الرحلة ولكن المسافة طويلة والمحطات كثيرة  

كم هو ممِتع أن نسير وراء المسيح ِمن مجد إلى مجد ، ِمن بيت 
عنيا إلى أورشليم ، ِمن جثسيماني إلى الصليب ، ِمن القبر إلى 

  .القيامة ، ِرحلة طويلة ولكننا ماِزلنا في الِبداية 
  :تم إعداد هذا الكُتَِيب باإلستعانة بهذه المراِجع 

ِمن تفسير اآلباء  ) القُمص( تادرس يعقوب ملطي  .١
  .األولين، نُسخة رقمية 

القطمارس للكنيسة ) القُمص ( أغناطيوس أنبا بيشوي  .٢
  .القبطية ، نُسخة رقمية 

3. Master Christian Library, v. 8.1, Age Soft 
Ware Inc., Digital Copy, 2003. 

4. The Pulpit Commentary, Age Soft Ware 
Inc., Digital Copy, 2001. 
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  الفهِرس
  الصفحة                          الموضوع                    

 ما قبـل القاليـة    
  

 اللقــــاء األول
  

ــاني ــاء الث  اللق
  

ــث ــاء الثال  اللق
  

ــاء ا ــعاللق  لرَّاِب
  

 اللقاء الخـامس  
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 ابــــن تيمــــاوس
  

ــة التَّبِع يَّــــــــ
  

ــاً  ــمَّ خاِرجــ  َهلُــ
  

 بركات اآلكام الدَّهريـة   
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 ٣٨ 

  :للُمؤِلف 

 خالصاً ُمقدساً  قصة مملكتين

  هلُم خاِرجاً. ١  ما اسمك ؟. ١
  ...الصليب هو . ٢  ٢ – ١٢. ٢
  اُأوصنَّ. ٣  .....المتكِبر و. ٣
  لك القُوة. ٤  النَّكسة. ٤
    النَّاري واألفعى. ٥
    المركبة النَّارية. ٦
    الطَّيب. ٧
    ابنا األفعى. ٨
    رجل اهللا. ٩
    الحية ِبنْت األفعى. ١٠

  



)١( 

 ٣٩ 

  
  :إذا أردت الحصول على نُسخة رقمية 

frantoniosfahmy.com 
athanasiusdeacons.com 

  :ُمالحظات ألي تعليقات أو إضافات أو 
baramosym@gmail.com 
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