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)٣( 

 ٧ 

  يف البدء
عن سبت لعازر ) هلُم خاِرجاً ( تحدثنا في الكُتَِيب األول   

كمقدمة ألسبوع اآلالم حيث رأينا الرب بالهوته يقيم لعازر من 
األموات لنتحسس القبر الفاِرغ ونتعرف على المسيح أنه القيامة 

ور والحياة قبل آالمه وصلبه وقيامته لنُعاِين قبره الفاِرغ ونرى ن
  .قيامِتِه 
تحدثنا عن دوِرة ... ) الصليب هو ( أما في الكُتَِيب الثاني   

 أناجيل أحد الشَّعانين حيث رأينا مراِحل طريق الصليب االثنى 
السماء المفتوحة ، اتضاع القلب ، قُوة اآلب ، رفض : عشر 

اب األرضيات ، الِخدمة ، الِكرازة ، احتمال األلم ، إنكار الذات ، الب
   .الضيق ، مسرِّة اآلب ، موِكب المِلك ، مشوِرة اآلب 

، ندخُل مع المِلك إلى ) ُأوصنَّا ( ها نحن في الكُتَِيب الثَّاِلث   
مدينته المحبوبة فكيف كان استقباله ؟ وكيف انقسم الناس إلى 
مجموعات مختِلفة ؟ وماذا أعدت الكنيسة لنا من قراءات ؟ وما هو 

تُصليه الكنيسة بعد قُداس أحد الشَّعانين ؟ أسِئلة كثيرة التجنيز الذي 
هذا الكُتَِيب ال يِجب قراءته أن  نُكرِّر نا عليها ولكنَّةنُحاِول اإلجاب

 بل البد من قراءته باستمرار مع دالَّل أسبوع اآلالم لكي نتمتَّع وحده
   . كنيستنا القبطية ام المقدسة ونرى الرب يسوع بعينيبهذه األي

  
                            



 )א(

 ٨ 

  اللقاء األول
 مبارك اآلتي باسم الرب ”

ُ
   )٢٦ : ١١٨مز  ( “

 فماذا تعني ؟ لقد أرسل “اآلتي ” ترددت هذه الكلمة كثيراً   
أنتَ هو ” : يوحنا المعمدان إلى المسيح اثنين من تالميذه قاِئالً 

 ومرثا ، ) ١٩ : ٧ ؛ لو ٣ : ١١مت (  “ أم ننتِظر آخر اآلتي
أنا قد آمنت أنََّك أنتَ المسيح ابن ” عندما تقابلت مع يسوع قالت 

   ) .٢٧ : ١١يو (  “ إلى العالم اآلتياهللا 
 “اآلتي ” بل أن بولس الرسول في أكثر من موِضع ذكر كلمة   

على ِشبه تعدِّي ”  ، فعندما قارن آدم بالمسيح قال “المسيح ” بمعنى 
، وعن المِجئ الثاني  ) ١٤ : ٥رو (  “ اآلتيآدم الذي هو مثال 

           “ وال ُيبِطُئ اآلتيألنه بعد قليل جداً سيأتي ” قال 
   ) .٣٧ : ١٠عب ( 

           ؟ ومن هو ؟ وماذا يحِمل “ اآلتي ”ولكن ما هي صوِرة   
  ٠:لشعبه ؟ هذا ما سنراه في هذا العيد 

ُأوصنَّا ” ما صرخ به الجموع  هذا :اآلتي هو المِلك ابن داود  .١
        “ُمباركة مملكة أبينا داود ” ،  ) ٩ : ٢١مت (  “البن داود 

 ، )٣٨ : ١٩لو (  “ُمبارك المِلك اآلتي ” ،  ) ١٠ : ١١مر ( 
ُهوذا مِلكُِك يأتي ” ،  ) ١٣ : ١٢يو (  “ملك إسرائيل ” 

   ) .٩ : ٩ ؛ زك ١٥ : ١٢يو (  “جاِلساً على جحش أتاٍن 
  ُيقيُم لََك الرَّبُّ نبياً”  الذي تحدث عنه موسى :اآلتي هو النبي  .٢



)٣( 

 ٩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )א(

 ١٠ 

           “له تسمعون . من وسِطَك من إخوتك مثلي         
 ، )١١ : ٢١مت (  “هذا يسوع النبي ” ،  ) ١٥ : ١٨تث ( 

... ِبِك أعداُؤِك ُيحيطُ ” بل إنه تنبأ عن المدينة وبكى عليها 
           “ألنَِّك لم تعرفي زمان افِتقاِدِك ... ويهدمونَِك وبنيِك فيِك 

  ) .٤٤ – ٤٣ : ١٩لو ( 
دخل يسوع إلى هيكل اهللا وأخرج ”  :اآلتي هو رب البيت  .٣

وقال لهم ... جميع الذيَن كانوا يبيعون ويشتُروَن في الهيكل 
          نتم جعلتُموه مغارة  بيت الصالِة ُيدعى وأبيتيمكتوب 
  ) .٤٦ – ٤٥ : ١٩ ؛ لو ١٣ – ١٢ : ٢١مت (  “لُصوٍص 

 لذلك فرشوا ثيابهم أمامه عالمة على :اآلتي هو الرئيس  .٤
)  ١٣ : ٩مل ٢( الخُضوع مثلما حدث أيام ياهو بن نمشي 

  . )٦ : ٣إش ( وأيضاً 
زيتون  لذلك قطعوا أمامه أغصان شجر ال:اآلتي هو الُمنتِصر  .٥

  ) .٨ : ١١ ؛ مر ٨ : ٢١مت ( كما في عيد المظال 
           “ُمبارك اآلتي باسم الرب ”  :قُوَّته واآلتي باسم الرب  .٦

            ؛٣٨ : ١٩ ؛ لو ٩ : ١١ ؛ مر ٩ : ٢١مت ( 
  ) .١٣ : ١٢يو 

          سالم في السماء ومجد في ”  :اآلتي هو رُجل السَّالم  .٧
          ، لذلك استقبلوه بسعف النخيل  ) ٣٨ : ١٩لو (  “األعالي 

  ) .١٣ : ١٢يو ( 



)٣( 

 ١١ 

 ؛ ٩ : ٢١مت (  “ُأوصنَّا في األعالي ”  :اآلتي من األعالي  .٨
  ) .١٠ : ١١مر 

وتقدَّم إليِه ُعمي وُعرج في الهيكل ”  :اآلتي هو الشَّافي  .٩
  ) .١٤ : ٢١مت (  “فشفاُهم 

           “وكان ُيعلِّم كل يوٍم في الهيكل ”  :هو الُمعلِّم اآلتي  .١٠
   ) .٤٧ : ١٩لو ( 
 الذي دخل مدينته ليخلِّصها ، دخل إلى الِحفْظ “ اآلتي ”هذا هو   

 د ، جاءْل صاِمت ، جاء إلى ساعِتِه التي ألجلها تجسمذبح مثل حلي
م األول ، جاء ليكمِّل ليحِمل الِنير الذي لم يستِطع أن يحِمله آد

  .الطاعة حتى الموت موت الصليب 
  ∑ Èq -ë äÓ fñ flsègïbôq3e`Ûréñ§´ íÚ Är+q -ë c ÛòÚk

c úòûfå Úe íréñ§´ πk fëÃóÔòÚ Ûqfò} íÚ ã9:ä 5q -ë c Û:äå, fìä5 §òÚ
ô“9:ä‚5́ fñ C,‡Ce P ô≥:äfĺ fñ :+Ëe P ô k fñ ”9:ä í´f´g à:rìq -ëR

إهلي يسوع أ�ت هو اآلتي ، أتيت خلالصي وستأتي     
لتأخذ�ي دك ، تعال املُك حياتي أوالً ، تعال قُد سفينيت 
أوالً ، تعال أعطين �ُصرة يف احلرب على شهواتي ، تعال 
لتحيا أ�ت يف وأصري أ�ا فيك منتصِراً تشفي كل أوجاع قليب 

هلي بنِعمِتك لتكون يل وهتدِم كل أفكاره الشِّرِّيرة ، تعال يا إ
  .شرِكَة مع أبيك الصالِح بفِعل روحك القدوس 

  



 )א(

 ١٢ 

  اللقاء الثاني
ساكبة الطيب

ِّ
ِ  

 فامتأل البيت من رائحة الطيب ”
ِّ

   )٣ : ١٢يو  ( “ِ
  ) : ب ٢٧ ، ٢٦ : ١١٨مز ( اآلتي هو الذبيحة 

 إلى بيت الرب ، “ اآلتي ”مزمور العشية يتحدث بالنُّبوة عن   
رتِّبوا عيداً بأغصان الشجر وأوِثقوا ”  الترجمة السبعينية حسب

           ، وهذا يعطينا بعداً جديداً لمن هو “الذَّبيحة في قرون المذبح 
  . ؟ إنه الذَّبيحة ، إنه الحمل الذي يذبح ألجل العالم كله “ اآلتي ”

   ) :١١ – ١ : ١٢يو ( ساِكبة الطِّيب 

 بأسابيع قليلة فإن زر قد سبقت أحد الشَّعانينإن كانت إقاِمة لعا .١
سكب الطِّيب كان في عشِية أحد الشَّعانين ، لذلك منذ هذه 

 في هذا األسبوع اللحظة تبدأ الكنيسة في تتبع خطوات المسيح
  ) .قبل الِفصح بستَّة أيام ( لحظة بلحظة 

لكي يتمتَّع بقلب ) بيت البؤس ( جاء المسيح إلى بيت عنيا  .٢
ؤِمنون ساكبي ِطيب مة ، هنا يلتقي المحبيه في زيارة وداعي

الحب على أقدام المخلِّص مع حبيبهم الذي سكَب ذاته على 
 .خشِبة الصليب 

  هنا نرى تعدد صور الحب ، مرثا تخِدم كعادتها ولعازر أحد .٣



)٣( 

 ١٣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )א(

 ١٤ 

 أما مريم المتِكئين يشهد للمسيح الذي أقامه من األموات ،     
 .فأعلنت حبها بسكب الطِّيب على قدميِه 

، وهي كمية )  جم ٥٠٠حوالي = الً رطْ= منّا ( كمية الطِّيب  .٤
 نوع من ”كبيرة خصوصاً أنها من نوعية غالية ، ناردين 

نقي ” ، خاِلص  ) ١٣ : ٤ ؛ ١٢ : ١نش ( “ األطياب الثمينة 
          .كثير الثمن  “بال إضافات 

 فسكب الطِّيب عمل [ على قدميِه ومسحتهما بشعر رأِسها بتهسكَ .٥
ا تنسِكب النَّفْس ُمقاِبل للبذل والبذل هو سكب للنَّفْس وعندم

 ) .القُمص بيشوي كاِمل  ( ] َعِطر يفوح منها ِطيب
ُيظِهُر ” البيت الذي امتأل من راِئحة الطِّيب يمثِّل الكون كله ،  .٦

    ألننا راِئحة المسيح الذَّكية . كل مكاٍن ِبنا راِئحة معرفتِه في 
  . )١٥ – ١٤ : ٢كو ٢(   “هللا

           ] لقد صارت هذه الراِئحة الذَّكية راِئحة موت ليهوذا [ .٧
 ) .القديس ُأغسطينوس ( 

 " ٣٠٠" أن يرى المرأة تسكُب ِطيباً ثمنه  لم يحتِمل يهوذا .٨
لفضة وهو الذي باع سيِّده ديناراً على قدمي يسوع معِلناً محبته ل

 .بأقل من عشْر هذا المبلغ 
لكنه وجد الِحجة الكافية لتبرير موِقفه باعطاء المساكين  .٩

والفُقراء ، ولكن اإلنجيل يشرح لنا الحقيقة أنه كان ساِرقاً ومع 
كان ” ذلك كان الجميع يِثقُون به ويضعون األموال تحت يديِه 



)٣( 

 ١٥ 

  ) .٦ع (  “الصندوق ِعنده 
ك من يلقي كل ما لديِه تحت قدمي يسوع وهناك من يسِلبون هنا .١٠

 .حق المسيح ويبيعونه بثمن عبد 
سكب الطِّيب هو المحبة المبذولة ، هو تكفين للمسيح وهو بعد  .١١

إالَّ ! حي ، ولكن كيف يمكن تكفين جسده الذي لن يرى فساداً ؟
 .من خالل إخوته األصاِغر 

١٢. خ يهوذا ِسراً ألنه يدب الفُقراء لقد وبالفُقراء معكُم في ” عي ح
           ، ويكِرم مريم ألنها وجدت فُرصة ال تتكرر  “كل حين 

  .  )٨ع  ( “لستُ معكُم في كل حين ” 
جاء كثير من اليهود ليروا يسوع الذي يقيم الموتى ويسمعوا  .١٣

لعازر الذي قام من األموات ويعِلنوا إيمانهم بيسوع الذي هو 
 .الحياة 

ِمما أثار ِحقد رؤساء الكهنة الذين طلبوا أن يقتلوا يسوع  .١٤
  .ولعازر أيضاً 

  ô´§Ó §éÜ oò:# oC≥ rÚ íq e §Ó œñ # /g äÓ fñ flsègï
Êó òÚ öÃfì◊Úe œñ # çg fu ´ -v´ ú´§∞e œñ # t e -ë c Êó ñ
áòå$e -nÓ §Ó p ÚfÏ ãñ ´ -v´ oò9:AÚe o≥ œñ # çg ‰‹fÈÚ -v´

ïãñ ´ §´ §Ó ¬f, ¬kEE
  



 )א(

 ١٦ 

صي يسوع هل تقبل خدميت كسكب     إهلي ومخلِّ
؟ هل تقبل شهادتي كسكب طِيب ؟ هل تُعطيين أن طِيب

أسكُب كل حياتي عند قدميك ؟ هل تُبارِك كل أوقاتي 
أن أجلِس عند قدميك ؟ هل تُعطيين رائِحتك الذَّكية يف 

ك حتى كل مكان ؟ امأل�ي من حبك ، امأل�ي من اتضاع
تصري يل رائِحتك بروحك القدوس املُساوي ألبيك الصالِح 

  .كل حني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



)٣( 

 ١٧ 

ِاللقاء الثالث                          
َّ

  
فوق 
َ

جميزة
َ َّ ُ

  
 جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك ”

َ َ َ ِّ ُ ُ َ
   )١٠ : ١٩لو  ( “

  ) : ب ٣٥ ، ١٩ : ٦٨مز ( اآلتي بالقُّوة والِعزَّة 

 يعطينا صورة أخرى للمسيح اآلتي فهو اإلله الذي مزمور باِكر  
 شعبه إسرائيل قُوة وِعزة ، ونحن إسرائيل شعبه الجديد يأتي ليعطي

  .لذلك نُباِرك اسمه كل حين 
   ) :١٠ – ١ : ١٩لو ( فوقَ ُجمَّيَزة 

اهللا يريدنا ال نتبعه فقط وسط الزِّحام ولكن أن نفتح قُلوبنا  .١
  .ويعِلن خالصه فينا  ) ٢٠ : ٣رؤ ( ا فيدخُل ليتعشَّى معن

تقابل المسيح مع كثيرين من الكتبة والفريسيين ودخل إلى  .٢
والِئمهم ولكنهم تمسكوا بعبادِتِهم الشكلية ، أما هذا العشار فمن 

تقابل ) إلى الصليب ( خالل اشتياق قلبه وصعوده إلى الجميزة 
ِطئ يتوب أن يتالقى مع مع المسيح وفَتَح أبواب الرجاء لكل خا

 .مخلِّص الخُطاة وطبيب النُّفوس 
مكانه كرئيس للعشارين أن يتسلق ذي لم يكُن سهالً على رجل  .٣

 .جميزة كصبي ويراه الجماهير عليها 
الجميزة كانت من األشجار التي تنمو كثيراً في وادي األردن  .٤



 )א(

 ١٨ 

 .حيث فروعها كثيرة ِمما سهل لزكا أن يتسلقها 
ي ترمز للصليب الذي من خالله يلتقي المؤمن بالمسيح ، ه .٥

وهي أيضاً ترمز للكنيسة التي ترفع الخاِطئ على كَِتفيها بعيداً 
 .عن األرضيات 

لقد كانت الجميزة تحِمل ثمراً ناِضجاً بعكس التينة التي لم تكُن  .٦
 .تحِمل سوى أوراقاً 

ل المسيح ، إنه مهما كان الزحام ، مهما كانت أعداد البشر حو .٧
أسِرع وانِزل ألنه ” يبحث عن نفس واحدة مستعدة الستقباله 

  ) .٥ع (  “ينبغي أن أمكُث اليوم في بيتك 
الجموع تذمرت ألنه دخل بيت رجل خاِطئ ليستريح ، لكن هذا  .٨

هو المريض الذي يحتاج إلى الطبيب ، هذا هو الخاِطئ الذي 
 .يحتاج إلى الخالص 

مسيح بالضرورة يوجد الخالص ، ليكُن ذلك في  حين يدخُل ال[ .٩
 ) .القديس كيرلُس الكبير (  ]قلوبنا 

 ، )عشية ( ِديناراً  " ٣٠٠" هنا التوبة العملية ، المرأة سكبت  .١٠
وإن ” ِنصف أمواله للفُقراء ) باِكر ( زكَّا هنا سكب أكثر وأكثر 

  ) .٨ع (  “كُنتُ قد وشيتُ بأحٍد أُردُّ أربعة أضعاٍف 
           ] لم ينتِظر زكَّا ُحكم النَّاموس بل حكم على نفسه بنفسه [ .١١

 ) .القديس يوحنا ذهبي الفم ( 



)٣( 

 ١٩ 

 الِحجارة الحية التي أقامها المسيح بيتاً صار زكَّا أحد أمِثلة .١٢
          راِجع ( روحياً له لتقديم ذباِئح روحية مقبولة عند اهللا اآلب 

  ) .٣٩ : ٨ ؛ يو ٩ : ٣مت 
ألن الرب يسوع جاء ليبحث عن الخروف الضال ويطلُب االبن  .١٣

جاَء لكي يطلُب ” من كُورة الخنازير ليرده إلى رتبته األولى 
  ) .١٠ع (  “وُيخلِّص ما قد َهلََك 

 لقد تشتَّتت الِخَراف بسبب الذِّئاب واختفت بين األشواك [ .١٤
د خلُصوا بذاك الذي لق...  إيَّاُهم ُمخلِّصاًفجاَء إليهم ليجدُهم 

  ) .القديس ُأغسطينوس (  ]ذُِبح ألجلُُهم 
  - §òÚ ç:ÃfÓ íèk c Êó ñ ù q ¬g oCäAq -ë äÓ fñ flsègï
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    إهلي تعال لتملُك قليب ، تعال ألراك رغم قِصري 
وأهوائي ، تعال لتسكُن داخلي ، تعال لكي أترك من أجلك 
كل شهوة أرضية وكل جناسة ، كل حمبة غريبة وكل غضب 
وكُره لكي أحيا أمامك حببك العجيب الذي بذلته ألجلي 

  .على الصليب 
  

                            



 )א(

 ٢٠ 

ِاللقاء الرابع
َّ

  
الكاهن أم الذبيحة ؟؟

َّ
ِ!  

 بدون سفك دم ال حتصل مغفرة ”
ٌ ُ ُ

   )٢٢ : ٩عب  ( “ٍ
 ، إما “ اآلتي ”قدمت لنا الكنيسة مثلين كيف يمكن أن نستقِبل   

إنجيل ( ، أو حياة توبة ) إنجيل عشية ( بسكب الطِّيب عند رجليِه 
ماِزلنا نتعرف  ) ٢٨ – ١١ : ٩عب ( ، هنا في البولُس ) باِكر 
    . فهو الكاِهن والذَّبيحة في نفس الوقت “ اآلتي ”على 
   يقاِرن القديس بولس بين رئيس الكهنة في عيد الكفارة العظيم   

  ٠) :رئيس كهِنة الخيرات العتيدة ( وبين المسيح  ) ١٦ال ( 
 رئيس الكهنة يدخل إلى قُدس األقداس في خيمة :المكان  .١

، أما المسيح  ) ١ : ١٦ال ( لمصنوعة بيد موسى االجتماع ا
 إلى سماء فقد دخل إلى األقداس غير المصنوعة بيد أي

 ) ١١ : ٩عب ( السموات الذي ليس هو من هذه الخليقة 
   ) .٢٤ع ( ليظهر أمام اهللا عنَّا 

 كان رئيس الكهنة يقدِّم أوالً ثور ذبيحة خطيئة :ثور الخطيئة  .٢
بينما المسيح لم يكن محتاجاً أن يقدِّم عن نفسه وعن بيته ، 

          ذباِئح أوالً عن خطايا نفسه ألنه كان قدوس بال شر وال دنس 
  ) .٢٧ – ٢٦ : ٧عب ( 

 كان رئيس الكهنة يقدِّم بعد ذلك تيس خطيئة :تيس الخطيئة  .٣



)٣( 

 ٢١ 

  ،عن الشعب ، أي أنه كان يدخل إلى األقداس حاِمالً دماً ليس له
           دخل إلى األقداس حاِمالً دمه اإللهي ولكن المسيح

  ) .١٢ : ٩عب ( 
          كان رئيس الكهنة يدخل كل عام حاِمالً دم تيوس وعجول  .٤

 في ِملء الزمان، لكن المسيح قدم نفسه مرة واحدة  ) ٢٥ع ( 
لى ، دخل مرة واحدة إ ) ٢٦ع ( ليبِطل الخطيئة بذبيحة نفِسِه 

  ) .١٢ع ( األقداس فوجد فداء أبدياً 
 أنتَ هو الكاِهن وأنتَ الذَّبيحة ، أنتَ هو الُمقدِّم وأنتَ [ .٥

 ) .القديس ُأغسطينوس (  ]التقِدمة 
 يؤدي )الِعجلَة ( دم التُيوس والعجول ورماد البقرة الحمراء  .٦

إلى طهارة الجسد بينما دم المسيح يطهِّر ضماِئرنا من األعمال 
  ) .١٤ع  ( الميتة لنخِدم اهللا الحي

 هناك كان غسل الجسد ألنَّ التطهير كان جسدياً ، أمَّا هنا [ .٧
           ]فالتطهير روحي يدخل إلى النَّفْس ويغِسلها من خطاياها 

 ) . القديس يوحنا ذهبي الفم ( 
موسى رش ِكتاب العهد والشعب وأنية الخدمة بالدم لكي يتطهر  .٨

، أما  ) ٨ – ٣ : ٢٤راِجع خر ( ب الناموس بالدم الكل حس
  ) .٢٣ : ٩عب ( خل إليها المسيح بدِمِه اإللهي السماويات فقد د

لذلك بدم المسيح لنا  ) ٢١ع ( بدون سفك دم ال تحصل مغِفرة  .٩
  ) . ٢٥ : ٤رو (  “الذي ُأسِلَم من أجل خطايانا ” غُفران الخطايا 



 )א(

 ٢٢ 

الميراث ( صارت لنا الوصية  ) الموصي( عندما مات المسيح  .١٠
 ال قُوة لها البتَّة مادام ....الوصية ألن ) األبدي والحياة األبدية 

، ولكن بموت المسيح وقيامِتِه صار لنا  ) ١٧ع ( الموصي حياً 
  ) .٢٥ : ٤رو (  “وُأقيَم ألجل تبريرنا ” الحياة األبدية 

          صليب أم امتداد ولكن هل اإلفخارستيا هي تكرار لذبيِحة ال .١١
اإلفخارستيا هي امتداد لذبيِحة الصليب ، فالمسيح الذبيح ! لها ؟

الحي القاِئم من األموات هو بعينه يقدِّم جسده ودمه األقدسين 
                     .دون تكرار أو تغيير 

 يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة ، هكذا كل الناس البد أن .١٢
المسيح مات وقام منتِصراً على الموت مرة وسيأتي مرة ثانية 

   ) .٢٨ : ٩عب ( ليدين العالم ويخلِّص الذين ينتظرونه 
  úÿòA -, ê´ Ò 9∑ìA5òÚ ôq3e Äò )e :Ñréq -ë äÓ fñ flsègï
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    إهلي ومخلِّصي سفكت دمك اإلهلي ألجلي ، قدمت 
ذاتك على الصليب كرئيس كهنة وكذبيحة ، أ�ت هو احلَمل 
وأ�ت هو الكاهِن ، أ�ت هو غُفران خلطاياي وحياتي 
 هو طريقي احلي إىل اآلب السمائي الذي أ�ت األبدية ، أ�ت

  .مساوِ له مع الروح القدس إىل األبد 



)٣( 

 ٢٣ 

  ِاللقاء اخلامس
املتألم أم الديان ؟؟

َّ ُ
ِ!  

ِ فإذ قد تألم املسيح ألجلنا باجلسد ”
َ َّ

   )١ : ٤بط ١ ( “
           ؟ يقدِّم لنا الكاثوليكون “ اآلتي ”على من هو ماِزلنا نتعرف   

صورة متقاِبلة لآلتي فهو المتأِلم بالجسد وهو  ) ١١ – ١ : ٤بط ١( 
  .أيضاً الديان كإله 

 ألجِلنايبدأ هذا الفصل بحقيقة مؤكدة أن المسيح قد تألَّم بالجسد  .١
          فسه من الخطيئة لذلك يجب أن نتألَّم ألن من يتألَم يشفي ن

   ) .١ع ( 
لكي نتحول من الجسديات إلى الروحيات ، لكي ننتِقل من  .٢

 .األرضيات إلى السمائيات 
الدعارة ( هنا نرى التناقُض بين إراِدة اهللا وإراِدة اُألمم  .٣

، فاُألولى تُؤدي إلى الحياة ... ) والشهوات وإدمان الخمر 
 .دي إلى الدينونة األبدية األبدية والثانية تُؤ

من يستغرب حياتكم ويجدِّف عليها سيقع تحت دينونة اهللا الديان  .٤
         .العاِدل الذي سيدين األحياء واألموات 

) مرة واحدة (  يدانوا لكياألموات أيضاً ) المسيح ( لقد بشَّر  .٥
 .مثل اهللا بالروح ) باستمرار ( مثل الناس بالجسد ويحيوا 

 .ر مجئ الرب يعطينا الِحكمة واالستعداد بالصالة تذكُّ .٦



 )א(

 ٢٤ 

 .الصالة هي التي تربطنا باهللا والمحبة هي التي تربطنا بإخوتنا .٧
 ] الُحب يوحدنا مع اهللا ، أنَّ المحبة تستُر كثرة من الخطايا [ .٨

 ) .القديس إكليمندس الروماني ( 
في الخدمة المحبة العملية تظهر في إضاِفة الغُرباء واحتمالهم و .٩

 .بأنواعها الكثيرة حسب النعمة التي أخذها كل واحد 
           ] اهللا ُيوزع علينا المواِهب بالقدر الذي يرى فيه خالصنا [ .١٠

 ) .القديس يوحنا ذهبي الفم ( 
لكي  ” ال يتكلم أحد إالَّ بأقوال اهللا وال يخِدم أحد إالَّ بقُوة اهللا .١١

   ) .١١ع (  “ المسيح يتمجَّد اهللا في كل شيٍء بيسوع
  ê´ P teóì◊Úe ê´ P tfòÆ‰2e ê´ såÿ §ÔÚ äÓ fñ flsègï
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ربي وإهلي ها أ�ت تدخل أورشليم عالِماً ما سيأتي     
 فيها ، أعطين أن أحتمِل معك آالم الصليب لكي عليك

أحيا معك يف القيامة ، لكي أحيا بِك يف البِّر والتقوى ، 
إهلي أعطين أن أحيا حياة خدمة د امسك القدوس 
ود أبيك الصالِح املُساوي لك مع الروح القدس إىل األبد 

.  
  



)٣( 

 ٢٥ 

ِالسادساللقاء                           
َّ

   
فوضاملر
ُ

  
 قلب هذا الشعب قد غلظ ”

َ ُ َ
   )٢٧ : ٢٨أع  ( “

 هو الكاِهن وهو أيضاً الذَّبيحة ، في  “اآلتي”  رأينا الُبولُسفي   
 تعرفنا عليه أنه المتأِلم بالجسد والديان كإله ، أما هنا في الكاثوليكون
كِمثال ( نرى بولس الرسول  ) ٣١ – ١١ : ٢٨أع  ( اإلبركسيس

  .ذي يأتي إلى اليهود خاصته ولكن خاصته لم تقبله ال) للمسيح 
لقد كانت رحلة صعبة ذاق فيها بولس والذين معه األهوال حتى  .١

وصلوا إلى مالطة وهناك مكثوا ثالثة أشهر حتى أقلعوا إلى 
  .إيطاليا 

تقابلوا مع إخوة مسيحيين في بوطيولي ومكثوا عندهم سبعة  .٢
 .أيام 

          بولس عند فُورن أبِّيوس ثم خرج مسيحيو روما الستقبال  .٣
 كم من ٥٠( ، وعند الثَّالثة حوانيت )  كم من روما ٨٠( 

، وكان بولس يعِرف الكثير من مسيحيي روما وذَكَرهم ) روما 
 .من رسالته إلى رومية  " ١٦" في األصحاح 

لليهود أوالً ) بعد ثالثة أيام ( بدأ بولس كرازته دون إبطاء  .٤
 شيئاً به يضاد عواِئد اآلباء وأنه قُيِّد ظُلماً أنه لم يصنعشاِرحاً 

ولم يجدوا فيه شيئاً يستوِجب الموت لكنه استغاث بقيصر لينقذ 



 )א(

 ٢٦ 

           نفسه فهو موثق اآلن من أجل رجاء إسرائيل طاِلبيمن يد 
 ) .المسيا ( 

 اإليمان( حددوا له يوماً لكي يسمعوا منه عن هذا األمر  .٥
 .الذي يقاومه اليهود في كل المسكونة ) بالمسيح 

شَهد لهم بولس من ناموس موسى واألنبياء بأمر يسوع أنه هو  .٦
تماماً مثل المسيح ( المسيح ، فأمن البعض ورفضه اآلخرون 

 ) .الذي جاء إلى أورشليم فأمن البعض ورفضه األكثرين 
ا الشعب أن هذ ) ١٠ – ٩ : ٦إش ( هنا اقتبس بولس من  .٧

صاِحب قلب غليظ وآذان ثقيلة ، وعيون مطموسة وقلوب ال 
   .تفهم وال يريدون أن يقبلوا المسيح لكي يشفيهم 

  .لذلك يرِسل الرب خالصه لُألمم وهم أيضاً يطيعونه  .٨
  Äò )e -nÔr -ë äÓ fñ flsègïbôq3e`¬ó≥r çg Û©1∞

p Úe úåä, —Ï‰ /ÙÚe ¬óÜ Ï oäÓ -v´ ±fÑòäËc áòA5qï -nÔr -ë c
-ëérc Ûmfòvm œñ AÚe ’∑ +rÚ í´f´g "~

إهلي تعال ادخل إيل ، تعال لتكسو�ي من عريي ، تعال     
لتُعطيين ذهباً مصفَّى فأ�ا الشقي والبائِس الفقري واألعمى 
والعريان ، تعال أيها اجلالِس على الشاروبيم ، تعال لتدخل 

 ملِك إسرائيل لكي تُخلِّصين د هنا ومتلُك هنا ، تعال يا
  .أبيك الصالِح بروحك القدوس 



)٣( 

 ٢٧ 

ِاللقاء السابع
َّ

  
  ِامللك اآلتي

ِ مبارك امللك اآلتي باسم الرب ”
ُ

   )٣٨ : ١٩لو  ( “
قبل أن تبدأ الكنيسة في قراِءة فُصول أحد الشَّعانين وضعت   

           ث عن الفرحيتحد ) ٢ ، ١ ، ٣ : ٨١مز  ( األوَّلمزمورين ، 
 والثاني،  “ِقيثارة .. دفاً .. مزماراً .. هلِّلوا .. ابتهجوا .. بوِّقوا ” 
.. إيفاء النُذُور .. التسبيح ” عن   يتحدث ) ٢ ، ١ : ٦٥مز ( 

،  “إله يعقوب هو اهللا معيننا ” ، المزمور األول يخاِطب   “الصالة 
اِكن في صهيون وأورشليم حيث اهللا الس” والمزمور الثاني يخاِطب  

   .    ، صورتان متطاِبقتان “إليِه يأتي كل بشٍر 
            ؛١١ – ١ : ١١ ؛ مر ١٧ – ١ : ٢١مت ( المِلك اآلتي 

   ) :١٩ – ١٢ : ١٢ ؛ يو ٤٨ – ٢٩ : ١٩لو 

  :عند بيت فاجي . أ

   )التينبيت = قرية صغيرة جنوب شرقي جبل الزيتون ( 
قد يكونا بطرس ويوحنا اللَّذان أعدا (  تلميذيِه أرسل السيِّد .١

  .لكي يِحالَّ األتان والجحش ألنه محتاج إليِهما ) الِفصح 
 األتان والجحش رمز الجسد اإلنساني الذي البد أن ُيَحْل من [ .٢

القديس (  ]ارتباطاته األرضية لكي يملُك المسيح عليه 
 .)أبيفانيوس



 )א(

 ٢٨ 

ِلَيِحالَّ الجحش ليمتطيه هكذا كما أرسل السيِّد تلميذيِه  [ .٣
 ) .القديس چيروم (  ] ُيرِسلُهما إليك ِلَيِحالَك من اهتمامات العالم

 األتان والجحش لم يجادِِل التلميذين بل سلَّم ما يملُكه صاِحب .٤
 إن كان الذي لم يعِرف المسيح خضع له فكم بالحري [للسيِّد ، 

 القديس يوحنا ذهبي ( ]يليق بتالميذه أن ُيقدِّموا له كل شئ 
  ) .الفم 

  :في الطريق . ب

  )هاِبطين جبل الزيتون إلى وادي قدرون ثم صاعدين إلى أورشليم ( 
التالميذ وضعوا الِثياب على الجحش واألتان لكي يجِلس فوقهما  .١

  . “والجمع األكثر فرشوا ثيابُهم في الطريق ” 
القديمة ) ثيابي ( البد لكي ألتِحف بالمسيح أن أخلع أعمالي  .٢

راِجع ( فيلِبسني المسيح ِثياب الخالص ويكسوني ِبِرداء البِّر 
  ) .١٠ – ٩ : ٣ ؛ كو ٢٤ – ٢٢ : ٤ ؛ أف ١٠ : ٦١إش 

) متى ومرقُس ( آخرون قطعوا أغصاناً من شجر الزيتون  .٣
، هنا اجتمعت روح النُّصرة مع روح ) يوحنا ( وسعوف النخل 

 .السالم 
صرة فقد كان الرب قاِدماً للنُّصرة على  سعف النخل يعني النُّ[ .٤

 ) .القديس ُأغسطينوس (  ]الموت بالموت 
لقد تقابل في الموِكب مجموعتان ، مجموعة جاءت مع المسيح  .٥



)٣( 

 ٢٩ 

ومجموعة خرجت من ) متى ومرقُس  ( بيت فاجيمن 
وتقابلت ) يوحنا (  للقاِءِه عندما سمعوا بمجيِئِه أورشليم

، وابتدأ كل ) قا لو ( الزيتون جبل المجموعتان عند منحدر
يفرحون ) الذين تقدموا والذين تبعوا ( جمهور التالميذ 

 .ويباِركون اهللا بصوٍت عظيم 
 )الذين تقدموا (  آمنوا بالرب قبل اإلنجيل  ُجموع الذيَن[ .٦

 الكل ُيسبِّح معاً )الذين تبعوا ( والذيَن آمنوا به بعد اإلنجيل 
 ) .يس چيروم القد(  ] بصوٍت واحد

 الذيَن تقدَّموا أعلنوا بالنُّبوة عن المسيح اآلتي والذيَن تبعوا [ .٧
 القديس يوحنا ذهبي (  ]سبَّحوا ُمعلنين أنَّ مجيِئِه قد تحقَّق 

                       ) .الفم 
  .يا ليتك تُخلِّص = هوشعنا = ُأوصنَّا  .٨
          تي باسم الرب ، مبارك اآل) المسيا ( ُأوصنَّا البن داود  .٩

 ) .رئيس الكهنة ( ، ُأوصنَّا في األعالي ) النبي ( 

  :في أورشليم . ج

  :ينفِرد القديس لوقا بعدِّة أمور عندما ذَكَر أحداث هذا اليوم   
ألنه يكتُب إلى ) ُأوصنَّا ( هو الوحيد الذي لم يستخِدم كلمة  .١

  . “ء ومجد في األعالي سالم في السما” اُألمم ولكنه سجل لنا 
  هذا الموِكب بصورته الواِضحة وأعداده: حاِدثة انتهر تالميذك  .٢



 )א(

 ٣٠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



)٣( 

 ٣١ 

الغفيرة وأصواِتِهم العالية وأغصان الشجر والنخيل كان يحِمل   
           أنه المِلك ابن داود المضمون السياسيمضمونين مختلفين ، 

وهذا  “ُمبارك المِلك اآلتي . ُمباركة مملِكة أبينا داود ” 
 أنه والمضمون الديني الرومانية ضده ، الِحميةبالطبع سيثير 

وهذا يثير  “ُأوصنا ُمبارك اآلتي باسم الرب ” المسيا المخلِّص 
الجاِنب اآلخر من القادة الدينيين ِمما دفع الفريسيون أن يقولوا 

 َسكَتَ هؤالء إن” ، ولكنه أجابهم  “انتِهر تالميذك ”  له
   ) .١١ : ٢ راِجع حب ؛ ٤٠ : ١٩لو (  “فالِحجارة تصُرخُ 

البكاء على أورشليم ألنها ال ترى مخلِّصها لذلك سيحيط بها  .٣
يهِدُمونَِك وبنيِك           .. ُيحاِصرونَِك .. ُيحِدقوَن ِبِك ” األعداء 

القاِئد ، وهذا ما تم أيام تيطُس  ) ٤٤ – ٤٣ : ١٩لو (   “فيِك
 .م ٧٠الروماني 

، لقد جاء المسيح ليفتِقد  “ألنَِّك لم تعِرفي زمان افتقاِدِك ”  .٤
أورشليم ويخلِّصها فرفضته وأسلمته إلى الموت لذلك رفضها 

          وال يتُركوَن فيِك حجراً على ” المسيح وأسلمها ألعدائها 
   .“حجٍر 

من ” : ارتجت كلها قاِئالً  متى أن أورشليم قد ذَكَر لنا القديس .٥
، إنه يسوع النبي الذي من النَّاِصرة ، يسوع  “! هو هذا ؟

 أقام لعازر ، يسوع الذي أشبع المِلك ابن داود ، يسوع الذي
  .ُأوصنَّا ... الجموع ، إنه يسوع المخلِّص 



 )א(
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  :في الهيكل . ء

 يحتِمل يوم ومن.. يأتي بغتةً إلى هيكِلِه السيِّد الذي تطلُُبونُه ” . ١
   ) . ٢ – ١ : ٣مال (  “مجيِئِه 

          ! لقد جاء الرب فوجد هيكله مغاِرة لُصوص ، فماذا يفعل ؟. ٢
أخرج جميع الذيَن كانوا يبيعون ويشتُرون في الهيكل وقَلََب ” 

  . “مواِئد الصَّياِرفة وكراسي باَعة الَحَمام 
٣ .ل الهيكل عن غايته وفَقَدم الروحي ، ولكن لقد تحوالكهنة عمله 

ِعوض الِتجارة الزمنية حل الِكنْز السمائي ليمأل هذا البيت مجداً 
   ) .٧ : ٢حج ( 

 لو لم [،  “تقدَّم إليِه ُعمي وُعرج في الهيكل فشفاُهم ” عندئٍذ . ٤
يقِلب مواِئد الصَّياِرفة وكراسي باعة الَحَمام ما كان يستِحق 

          ردُّوا النُّور ويصيروا سريعين في الُعمي والُعرج أن يست
  ) .القديس چيروم (  ]المشي 

أتسمع ما ” وهنا حدث التذمر الثاني من رؤساء الكهنة والكتبة . ٥
أما قرأتُم قط من أفواه . فقال لهم يسوع نعم . يقول هؤالء 

   ) .   ١٦ : ٢١مت (   “األطفال والرُّضَّع هيَّأتَ تسبيحاً
 أينما ُوِجَد ملكوت السموات فبالتأكيد تكون الحياة األبدية [ .٦ 

، وحيث القلُوب البسيطة تنفِتح ) األب موسى (  ]بفرح 
        .القُلُوب وتنِطق األلسن بالتَّسبيح 
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 لم يِجد راحته في أورشليم لذلك تركهم إلى بيت عنيا وبات . ٧
يرة مأوى أو  لم يِجد في المدينة الكب[، خاِرج المحلة هناك 

، حيث ) القديس چيروم (  ]سكناً إنما سكن عند لعازر وُأختيِه 
            .الحب هناك يسكُن وهناك يجد راحته 

  flsègïÄò )e -:nÔr r àò, äÓ fñbôq3e`áä‚r -ë c
.f+#g -v´ ôÔè oäÔm „5 “r -ë c œñ AÚe ƒ í÷∑ +rÚ ãñ§ÔÚe Ûmóu

“Ëg -:å~r -ë c ãòä÷‰ïgÛòäÜ ÛCäåòÚ -ò‚éÚe àÈ ï ¬órñ–Úe ¬f
c ç1< Úfm

إهلي ومخلِّصي تعال لتدخل مدينتك ، تعال لتُنري قليب     
وتُطهِّره من األرضيات ، تعال لتُلبِسين رِداء اخلالص وثوب 
البِّر ، تعال لكي أفرح معك يف مدينتك ، تعال لكي تُريين 

وكيف أفرح كيف أحتمِل األمل وكيف أصبِر على الصليب 
بالقيامة أل�َّك أ�ت حياتي إىل األبد د أبيك بالروح القدس 

.  
  :هنا سنتوقف لكننا سنلتقي 

          تحدثنا عن أحد الشَّعانين من ِعدة جواِنب فرأينا من هو اآلتي   
، وكيف ) اللقاء الثاني ( ، وكيف استقبلته المرأة ) اللقاء األول ( 

          ، فهو الكاِهن وهو أيضاً الذَّبيحة ) اللقاء الثَّاِلث ( استقبله زكَّا 
) اللقاء الخاِمس ( ، هو المتأِلم وهو أيضاً الديان ) اللقاء الراِبع ( 

، ولكنه ) اللقاء الساِدس (  الشعب الغليظ وهو المرفوض بسبب قلب



 )א(
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  ) .اللقاء الساِبع ( هو المِلك اآلتي باسم الرب 
هكذا تُنهي الكنيسة هذا العيد المفِرح لكي تبدأ أسبوع اآلالم ، و  

لكي تلِبس السواد والحزن ، ولكن هل هو حزن بال رجاء ؟ هل هو 
ألم بال معنى ؟ حاشا فالكنيسة عندما تحزن فلنا رجاء في الفرح 
األبدي ، وعندما تتألَّم فلنا رجاء في المجد السماوي ، وعندما نحِمل 

  .ب لنا رجاء في القيامة الصلي
، فرحِلة األلم تبدأ  “لََك القُّوة ” هذا هو موضوع الكُتَِيب القاِدم   

  .وعيوننا تلمح المجد ، فرحِلة الصليب تنتهي بأفراح القيامة 
  :تم إعداد هذا الكُتَِيب باإلستعانة بهذه المراِجع 

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

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             

ــدء ــي البـ  فـ
  

 اللقــــاء األول
  

ــاني ــاء الث  اللق
  

ــث ــاء الثال  اللق
  

ــع ــاء الرَّاِب  اللق
  

 اللقاء الخـامس  
  

 اللقاء الـسادس  
  

ــسَّاِبع ــاء ال  اللق
  

...................... 
  

...................... 
  

ــب ــاِكبة الطِّيـ  سـ
  

ــَزة  ــوقَ ُجمَّيـ  فـ
  

 ! ؟ الكاِهن أم الذَّبيحة  
  

 ! أم الـدَّيان ؟    الُمتأِلم
  

ــوض  المرفُـــــ
  

 المِلـــك اآلتـــي 
  

........  
  

........  
  

........  
  

........  
  

........  
  

........  
  

........  
  

........  

٧  
  
٨  
  
١٢  
  
١٧  
  
٢٠  
  
٢٣  
  
٢٥  
  
٢٧  
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  :للُمؤِلف 

 خالصاً ُمقدساً  قصة مملكتين

  هلُم خاِرجاً. ١  ما اسمك ؟. ١
  ...ب هو الصلي. ٢  ٢ – ١٢. ٢
  ُأوصنَّا. 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
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  :إذا أردت الحصول على نُسخة رقمية 
frantoniosfahmy.com 
athanasiusdeacons.com 

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