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أحد الشعانني العنوان األحد

١صفحة

أحد الشعانني
(يوحنّا ١٢: ١٢-٢٢)

ليم، وعَ آتٍ إِلى أُورَشَ يد، أَنَّ يَسُ عُ الكَثِير، الَّذي أَتَى إِلى العِ مْ عَ ألـجَ مِ َّا سَ د، ملَ ١٢. وفي الغَ
مِ  نا! مبَاركٌ اآلتِي بِاسْ عْ وشَ ون: "هُ مْ يَصرُخُ القَاتِهِ وهُ وا إِلى مُ رَجُ ، وخَ لِ فَ النَّخْ عَ لُوا سَ مَ ١٣. حَ

لِكُ إِسرائِيل". ، مَ َّبّ الر
كْتُوب: وَ مَ ا هُ لَيْه، كَمَ رَكِبَ عَ ا فَ شً حْ وعُ جَ دَ يَسُ ١٤. ووَجَ

َتَان". ْنِ أ شٍ اب حْ ْتِي رَاكـبًا على جَ لِكُكِ يَأ يُون، هوَذَا مَ هْ ْنٌةَ صِ افِي، يَا اب ١٥. "ال تَخَ
نْهُ،  وع�، أَنَّ ذلِكَ كُتِبَ عَ دَ يَسُ جِّ م تَذَكَّرُوا، حِنيَ مُ نَّهُ ر، ولـكِ َمْ َّلَ األ ، أَو يذُهُ ذلِكَ مَ تَالمِ ا فَهِ ١٦. ومَ

وهُ لَهُ. نَعَ م صَ َّهُ وأَن
كَانَ  وَات،  َمْ األ  ِ بَنيْ نْ  مِ هُ  وأَقَامَ بْرِ  القَ نَ  مِ ازَر  لَعَ ا  دَعَ حِنيَ  وع،  يَسُ عَ  مَ كَانَ  الَّذي  عُ  مْ والـجَ  .١٧

دُ لَهُ. هَ يَشْ
نَعَ تِلْكَ اآليَة. َّهُ صَ وا أن عُ مِ م سَ َّهُ َن ع، أل مْ ا القَاهُ الـجَ لِ هـذَا أَيْضً نْ أَجْ ١٨. مِ

الَمُ قَدْ  وَ العَ ا هُ يْئًا! هَ ونَ شَ عُ َّكُم ال تَنْفَ رُوا: إِن ْظُ ض: "أُن م لِبَعْ هُ ضُ يُّونَ بَعْ رِّيسِ الَ الفَ قَ ١٩. فَ
َاءَهُ!". بَ ور ذَهَ

ضُ اليُونَانِيِّني. يد، بَعْ دُوا في العِ جُ دِينَ لِيَسْ اعِ ٢٠. وكَانَ بَنيَ الصَّ
يدُ أَنْ  يِّد، نُرِ َلُوهُ قَائِلني:"يَا سَ أ لِيل، وسَ يْدَا الـجَ نْ بَيْتَ صَ بُّسَ الَّذي مِ نْ فِيلِ دَنَا هـؤُالءِ مِ ٢١. فَ

وع". نَرَى يَسُ
وع. بُّسُ وقَاال لِيَسُ َاوُسُ وفِيلِ ْدر اءَ أَن َاوُس، وجَ ْدر َن بُّسُ وقَالَ أل اءَ فِيلِ ٢٢. فَجَ

مقدّمة 
قسِ اليهوديِّ وكأنّها خبرٌ واحدٌ، ال  يُخبرُنا يوحنّا اإلجنيليُّ عن أربعِ مناسباتٍ بحسبِ الطّ  
ها من حياةِ  ، بل ألنّه رأى في هذه الوحدةِ رسالةً خالصيّةً استنتجَ ألنّه يجهلُ العاداتِ اليهوديّةَ
ا املناسباتُ األربعةُ فهي: ١. عيد املظالُّ وقد انتقلَ فيه يسوعُ إلى أورشليمَ (يو ١٠:  . أمّ يسوعَ
َ (يو ١٠: ٤٥)، ٢. عيدُ التَّطهيرِ (يو ١٠: ٥٥)، ٣. عيدُ التَّجديدِ وفيه دخلَ  ٤٠) وهناك أحيا إلعازر
. لِبَ يسوعُ يسوعُ أورشليمَ على ظهرِ ابنِ أتان (يو ١٢: ١٢)، وأخيرًا، ٤. عيدُ الفصحِ والَّذي فيه صُ

ا  هاتفً عُ  اجلمْ فاستقبلَه  معنا.  نا  إلهُ  ، انوئيلُ عمّ ألنّه  ومعهم،  شعبِهِ،  طَ  وَسَ كُنَ  ليَسْ
نا). َّبُّ يخلِّصُ "هوشعنا" (الر

للتَّفكيرِ  نا  عُ وتدفَ نا  تستوقِفُ  ، أورشليمَ إلى  االحتفاليِّ  الدُّخولِ  هذا  نَ  مِ  ، ثالثٌ اتٌ  محطّ
لْنا منها  نا كمؤمنني: فهلْ نحنُ بعدُ شهودٌ للحقيقةِ في حياتِنا؟ أم أنّنا تَنَصَّ ةِ التزامِ بصحّ
َّبُّ  الر خصيّةِ. هل  تنا الشَّ راحِ أمْ حمايةً لصورتِنا وبحثًا عن  بهِ،  ا  أو طمعً ا على مركزٍ  خوفً
نا  مدارسِ في  نا،  عملِ وأماكنِ  عائالتِنا،  في  معنا؟  بعدُ  أموجودٌ  طِنا؟  وسَ في  بعدُ  ساكنٌ 
رْنا نبْحثُ  ، أمْ صِ نا به؟ هل هو بعدُ اخملُلِّصُ وجامعاتِنا...؟. ما هي طبيعةُ العالقةِ التي تربِطُ

...؟ ، وثقافةٍ ومخدّراتٍ وجنسٍ ، ومركزٍ عن خالصٍ في مالٍ
نْذُ القرونِ األولى للمسيحيّةِ)، هم مثالٌ حيٌّ  األطفالُ في هذا العيدِ (ال بل نعتَبِره عيدَهم مُ
 ، ثوبِ معموديّتِنا من جديدٍ تنقيةِ  البيضاءِ اجلميلةِ، يحثّونَنا على ضرورةِ  بثيابِهم  نا.  أمامَ
ا وملكًا أوحدًا في  لِنَ يسوعَ مخلّصً ، علّنا نستحقُّ كاألطفالِ أنْ نُعْ تْه اخلطيئةُ خَ بعدَما لطَّ

حياتِنا وعليها.
 

اجَ الّذين أتوا من بيتِ عنيا، أخبروا عن يسوعَ وكيفَ أحيا إليعازر، وأنّه آتٍ إلى  يبدو أنّ احلجّ
الّذي يُعيدُ  نْ هو  عَ باخلبرِ ليستقبَلَه ويرى مَ نْ سمِ . فكانَ من البديهيِّ أنْ ينزلَ مَ أورشليمَ
دليلُ  هي  اليهوديّةِ،  الذِّهنيّةِ  بحسبِ  املعجزاتِ  اجتراحَ  وأنّ  ةٍ  بخاصّ  . احلياةِ إلى  املوتى 
"العميُ  هيرةَ:  الشّ آشعيا  نبوءةَ  فلنتذكَّر  اخلالصيّةِ.  النّبوءاتِ  حتقيقُ  أي  املسيحانيّةِ، 
ذاك  ليسَ  بالتّأكيدِ  ينتظرون؟  مسيحٍ  أيَّ  ا  أمّ يقومون".  واملوتى  ميشون،  والعرجُ  يبصرون 

هم من ظلمِ االحتاللِ الرُّوماني.  ا سياسيًّا يخلّصُ ، بل مسيحً املتألّمَ

الَمُ قَدْ  وَ العَ ا هُ يْئًا! هَ ونَ شَ عُ َّكُم ال تَنْفَ رُوا: إِن ْظُ ض: "أُن م لِبَعْ هُ ضُ يُّونَ بَعْ رِّيسِ الَ الفَ قَ ١٩. فَ
َاءَهُ!". بَ ور ذَهَ

ضُ اليُونَانِيِّني. يد، بَعْ دُوا في العِ جُ دِينَ لِيَسْ اعِ ٢٠. وكَانَ بَنيَ الصَّ
يدُ أَنْ  يِّد، نُرِ َلُوهُ قَائِلني:"يَا سَ أ لِيل، وسَ يْدَا الـجَ نْ بَيْتَ صَ بُّسَ الَّذي مِ نْ فِيلِ دَنَا هـؤُالءِ مِ ٢١. فَ

وع". نَرَى يَسُ
وع. بُّسُ وقَاال لِيَسُ َاوُسُ وفِيلِ ْدر اءَ أَن َاوُس، وجَ ْدر َن بُّسُ وقَالَ أل اءَ فِيلِ ٢٢. فَجَ

 . َّبِّ عبِ والر ةِ بني الشَّ عيدُ املظالِّ وعيدُ التّجديدِ، يعودان بنا إلى العالقةِ املهمّ
َّبُّ وسكنَ  ه الر عبُ اليهوديُّ يومَ خروجِه من مصرَ وكيفَ رافقَ ، يتذكّرُ فيه الشَّ فعيدُ املظالّ
هم في النَّهارِ في عمودٍ من غمامٍ وفي اللّيلِ في عمودٍ  . فكانَ يرافقُ حراءِ معه في اخليامِ في الصّ
َّبُّ حاضرًا مع الَّشعبِ وفي  ونَها خيمةَ احلضورِ (فيها يكونُ الر من نارِ. ويسكُنُ في خيمةٍ يسمّ
اخمللِّصُ  وهو  م،  ومعهُ شعبِه  طَ  وسّ يسكُنُ  معنا)  (اهللاُ  انوئيل  عمّ هو  إذًا  يسوعُ  طِهِ).  وسَ

م من عبوديّةِ اخلطيئةِ.  هُ "هوشعنا" اآلتي ليحرّرَ شعبَه ويخلِّصُ
ونه: اخلروجُ الثَّاني)  بي (ويسمّ عبُ اليهوديُّ يومَ عودتِه من السّ ا عيدُ التجديد، يتذكّرُ فيه الشّ أمّ
من  بسببٍ  َّسَ  تدن بعدَما  جديدٍ  من  هللاِ  الهيكلِ  تكريسَ  ليعيدوا  أورشليم  إلى  وعودتُهم 
م. وفي هذا العيدِ كانَ  طِهِ كنى اهللاِ مع شعبِهِ وفي وسَ الوثنيّني. والهيكلُ هذا يرمزُ إلى سُ
ا  ؟" (١مل ٨: ٢٧). أمّ عبُ يتذكّرُ سؤالَ امللكِ سليمان: "ولكن هل سيسكُنُ اهللاُ على األرضِ الشَّ
: يسوعُ هو  لَهُ بوضوحٍ اجلوابُ فقد أتاهم بدخولِ املسيحِ إلى أورشليم. هذا ما أرادَ يوحنّا أن يوصِ

 . طِهمِ املسيحُ اخمللّصُ اآلتي إلى هيكلِه مكانَ سكناهُ مع شعبِهِ وفي وسَ
اليهوديّةِ، ال معنى  والعاداتِ  التقاليدِ  والتّجديدِ في  املظالِّ  أن نفهمَ معنى عيدَي  دونِ  من 

. ا ما ابتغاه يوحنّا من هذا اخلبرِ ، ولن نُدْرِكَ متامً لدخولِ املسيحِ إلى أورشليمَ

خالصة روحيّة
أنّ ذلك سيقودُه  رأينا، وهو عارفٌ  النُّبوءاتِ كما  ّمَ  ، وبدخولِه مت دخلَ يسوعُ أورشليمَ  
ّ أنْ يكونَ شاهدًا للحقيقة ألنّه هو "احلقُّ". دخلَ إلى هيكلِه،  ، لكنّه أبى إال ا إلى املوتِ حتمً

شرح اآليات
ليم، وعَ آتٍ إِلى أُورَشَ يد، أَنَّ يَسُ عُ الكَثِير، الَّذي أَتَى إِلى العِ مْ عَ ألـجَ مِ َّا سَ د، ملَ ١٢. وفي الغَ

مِ  نا! مبَاركٌ اآلتِي بِاسْ عْ وشَ ون: "هُ مْ يَصرُخُ القَاتِهِ وهُ وا إِلى مُ رَجُ ، وخَ لِ فَ النَّخْ عَ لُوا سَ مَ ١٣. حَ
لِكُ إِسرائِيل". ، مَ َّبّ الر

كْتُوب: وَ مَ ا هُ لَيْه، كَمَ رَكِبَ عَ ا فَ شً حْ وعُ جَ دَ يَسُ ١٤. ووَجَ
َتَان". ْنِ أ شٍ اب حْ ْتِي رَاكـبًا على جَ لِكُكِ يَأ يُون، هوَذَا مَ هْ ْنٌةَ صِ افِي، يَا اب ١٥. "ال تَخَ

نْهُ،  وع�، أَنَّ ذلِكَ كُتِبَ عَ دَ يَسُ جِّ م تَذَكَّرُوا، حِنيَ مُ نَّهُ ر، ولـكِ َمْ َّلَ األ ، أَو يذُهُ ذلِكَ مَ تَالمِ ا فَهِ ١٦. ومَ
وهُ لَهُ. نَعَ م صَ َّهُ وأَن

، صارَ واجبًا  ها في اجلنوبِ في هيكلِ أورشليمَ مالِ وحصرِ بعدَ إنهاءِ العباداتِ في مملكةِ الشّ
بُ املظالُّ  على اليهوديِّ أنْ يقومَ بزيارةِ هيكلِ أورشليمَ في عيدِ املظالِّ وعيد الفصح، فتُنصَ
فيحملون   ، الفرحِ عيدُ  يُدعى  هذا  املظالِّ  عيدُ  ا  أمّ  . األرضِ ثمارِ  من  ويُقدَّمُ   ، الهيكلِ حولَ 
أورشليمَ  أهلُ  ويَنْزَلُ   ،( المِ السَّ (عالمةُ  َّيتونِ  الز وأغصانَ  االنتصارِ)  (عالمةُ  النّخيلِ  فَ  عُ سُ
طِهم في  َّبِّ معهم وفي وسَ كنى الر ، ويتذكّرون فيه سُ اجَ بالغناءِ والهتافِ فيستقبِلون احلجَّ
نا). في حنيِ  ، لذلك هم يصرخون ويهتفون في هذا العيدِ "هوشعنا" (اهللا يخلِّصُ حراءِ الصَّ

 .( ا، وتذكّرُ اخلروجِ يغلِبُ على عيدِ الفصحِ طابَعُ احلزنِ واأللمِ (األكلُ وقوفً
، وعندما  َّبِّ لكلمتِه. خلقَ اهللاُ اإلنسانَ ا الهوتُ هذه األعيادِ اليهوديّةِ، فمرتبطٌ بأمانةِ الر أمّ
وفان، لم  . وفي الطُّ لَ معه املسيرةَ محاوالً حثّه على العودةِ عصاه، بقيَ أمينًا لكلمتِهِ وأكمَ
ريعةَ بل أكملَها بشريعةِ احملبّةِ.  دِ لم يُلغِ الشّ . ومعَ التَّجسّ ميحُ البشريّةَ بل أكملَ مع نوحَ
، بل أوصلَها إلى كمالِ معناها: هو لم يُلغِ  قوسَ اليهوديّةَ بالتّالي هو لم يُلغِ األعيادَ والطُّ
نا  إلهُ انوئيل  (عمّ طِ شعبِه  املظالِّ بل أعطاه معناه احلقيقيَّ، فصارَ هو اهللا في وسَ عيدَ 

معنا). لم يُلغِ الهوشعنا، بل أعطاها معناها احلقيقيَّ، إنّه اهللاُ اآلتي ليخلِّصَ شعبَه.
لنبوءةِ زكريا: ها هو ملِكُكِ  تتميمٌ  َتَان". هي  أ ْنِ  اب شٍ   حْ رَاكـبًا على جَ ْتِي  يَأ لِكُكِ  مَ "هوَذَا 
عبَ  ، وجحشٍ ابنِ أتان، وبحسبِ تفسيرِ "املدراش" كان األتانُ يعني الشّ يأتيكِ راكبًا على أتانٍ
الّتي لم   َ ألواحِ الوصايا، وابنِ األتانِ الذي لم يستعملْ بعدُ كان يعني األمم اليهوديَّ حاملَ 

. ، وسيحرِّرُ اجلميعَ لِ الوصايا.  املسيحُ سيملِكُ على الكلِّ حتمِ
، بينما احلصانُ هو  ُسالمِ خصِ امل نهدرين ، كانَ راكبُ األتانِ رمزًا للشَّ  وبحسبِ تفسيرِ السِّ

. المِ ، إنّ املسيحَ يأتي ملكًا للسَّ رمزُ احلربِ

كَانَ  وَات،  َمْ األ  ِ بَنيْ نْ  مِ هُ  وأَقَامَ بْرِ  القَ نَ  مِ ازَر  لَعَ ا  دَعَ حِنيَ  وع،  يَسُ عَ  مَ كَانَ  الَّذي  عُ  مْ والـجَ  .١٧
دُ لَهُ. هَ يَشْ

نَعَ تِلْكَ اآليَة. َّهُ صَ وا أن عُ مِ م سَ َّهُ َن ع، أل مْ ا القَاهُ الـجَ لِ هـذَا أَيْضً نْ أَجْ ١٨. مِ

الخوري أنطوان القزي



أحد الشعانني
(يوحنّا ١٢: ١٢-٢٢)

ليم، وعَ آتٍ إِلى أُورَشَ يد، أَنَّ يَسُ عُ الكَثِير، الَّذي أَتَى إِلى العِ مْ عَ ألـجَ مِ َّا سَ د، ملَ ١٢. وفي الغَ
مِ  نا! مبَاركٌ اآلتِي بِاسْ عْ وشَ ون: "هُ مْ يَصرُخُ القَاتِهِ وهُ وا إِلى مُ رَجُ ، وخَ لِ فَ النَّخْ عَ لُوا سَ مَ ١٣. حَ

لِكُ إِسرائِيل". ، مَ َّبّ الر
كْتُوب: وَ مَ ا هُ لَيْه، كَمَ رَكِبَ عَ ا فَ شً حْ وعُ جَ دَ يَسُ ١٤. ووَجَ

َتَان". ْنِ أ شٍ اب حْ ْتِي رَاكـبًا على جَ لِكُكِ يَأ يُون، هوَذَا مَ هْ ْنٌةَ صِ افِي، يَا اب ١٥. "ال تَخَ
نْهُ،  وع�، أَنَّ ذلِكَ كُتِبَ عَ دَ يَسُ جِّ م تَذَكَّرُوا، حِنيَ مُ نَّهُ ر، ولـكِ َمْ َّلَ األ ، أَو يذُهُ ذلِكَ مَ تَالمِ ا فَهِ ١٦. ومَ

وهُ لَهُ. نَعَ م صَ َّهُ وأَن
كَانَ  وَات،  َمْ األ  ِ بَنيْ نْ  مِ هُ  وأَقَامَ بْرِ  القَ نَ  مِ ازَر  لَعَ ا  دَعَ حِنيَ  وع،  يَسُ عَ  مَ كَانَ  الَّذي  عُ  مْ والـجَ  .١٧

دُ لَهُ. هَ يَشْ
نَعَ تِلْكَ اآليَة. َّهُ صَ وا أن عُ مِ م سَ َّهُ َن ع، أل مْ ا القَاهُ الـجَ لِ هـذَا أَيْضً نْ أَجْ ١٨. مِ

الَمُ قَدْ  وَ العَ ا هُ يْئًا! هَ ونَ شَ عُ َّكُم ال تَنْفَ رُوا: إِن ْظُ ض: "أُن م لِبَعْ هُ ضُ يُّونَ بَعْ رِّيسِ الَ الفَ قَ ١٩. فَ
َاءَهُ!". بَ ور ذَهَ

ضُ اليُونَانِيِّني. يد، بَعْ دُوا في العِ جُ دِينَ لِيَسْ اعِ ٢٠. وكَانَ بَنيَ الصَّ
يدُ أَنْ  يِّد، نُرِ َلُوهُ قَائِلني:"يَا سَ أ لِيل، وسَ يْدَا الـجَ نْ بَيْتَ صَ بُّسَ الَّذي مِ نْ فِيلِ دَنَا هـؤُالءِ مِ ٢١. فَ

وع". نَرَى يَسُ
وع. بُّسُ وقَاال لِيَسُ َاوُسُ وفِيلِ ْدر اءَ أَن َاوُس، وجَ ْدر َن بُّسُ وقَالَ أل اءَ فِيلِ ٢٢. فَجَ

مقدّمة 
قسِ اليهوديِّ وكأنّها خبرٌ واحدٌ، ال  يُخبرُنا يوحنّا اإلجنيليُّ عن أربعِ مناسباتٍ بحسبِ الطّ  
ها من حياةِ  ، بل ألنّه رأى في هذه الوحدةِ رسالةً خالصيّةً استنتجَ ألنّه يجهلُ العاداتِ اليهوديّةَ
ا املناسباتُ األربعةُ فهي: ١. عيد املظالُّ وقد انتقلَ فيه يسوعُ إلى أورشليمَ (يو ١٠:  . أمّ يسوعَ
َ (يو ١٠: ٤٥)، ٢. عيدُ التَّطهيرِ (يو ١٠: ٥٥)، ٣. عيدُ التَّجديدِ وفيه دخلَ  ٤٠) وهناك أحيا إلعازر
. لِبَ يسوعُ يسوعُ أورشليمَ على ظهرِ ابنِ أتان (يو ١٢: ١٢)، وأخيرًا، ٤. عيدُ الفصحِ والَّذي فيه صُ

ا  هاتفً عُ  اجلمْ فاستقبلَه  معنا.  نا  إلهُ  ، انوئيلُ عمّ ألنّه  ومعهم،  شعبِهِ،  طَ  وَسَ كُنَ  ليَسْ
نا). َّبُّ يخلِّصُ "هوشعنا" (الر

للتَّفكيرِ  نا  عُ وتدفَ نا  تستوقِفُ  ، أورشليمَ إلى  االحتفاليِّ  الدُّخولِ  هذا  نَ  مِ  ، ثالثٌ اتٌ  محطّ
لْنا منها  نا كمؤمنني: فهلْ نحنُ بعدُ شهودٌ للحقيقةِ في حياتِنا؟ أم أنّنا تَنَصَّ ةِ التزامِ بصحّ
َّبُّ  الر خصيّةِ. هل  تنا الشَّ راحِ أمْ حمايةً لصورتِنا وبحثًا عن  بهِ،  ا  أو طمعً ا على مركزٍ  خوفً
نا  مدارسِ في  نا،  عملِ وأماكنِ  عائالتِنا،  في  معنا؟  بعدُ  أموجودٌ  طِنا؟  وسَ في  بعدُ  ساكنٌ 
رْنا نبْحثُ  ، أمْ صِ نا به؟ هل هو بعدُ اخملُلِّصُ وجامعاتِنا...؟. ما هي طبيعةُ العالقةِ التي تربِطُ

...؟ ، وثقافةٍ ومخدّراتٍ وجنسٍ ، ومركزٍ عن خالصٍ في مالٍ
نْذُ القرونِ األولى للمسيحيّةِ)، هم مثالٌ حيٌّ  األطفالُ في هذا العيدِ (ال بل نعتَبِره عيدَهم مُ
 ، ثوبِ معموديّتِنا من جديدٍ تنقيةِ  البيضاءِ اجلميلةِ، يحثّونَنا على ضرورةِ  بثيابِهم  نا.  أمامَ
ا وملكًا أوحدًا في  لِنَ يسوعَ مخلّصً ، علّنا نستحقُّ كاألطفالِ أنْ نُعْ تْه اخلطيئةُ خَ بعدَما لطَّ

حياتِنا وعليها.
 

اجَ الّذين أتوا من بيتِ عنيا، أخبروا عن يسوعَ وكيفَ أحيا إليعازر، وأنّه آتٍ إلى  يبدو أنّ احلجّ
الّذي يُعيدُ  نْ هو  عَ باخلبرِ ليستقبَلَه ويرى مَ نْ سمِ . فكانَ من البديهيِّ أنْ ينزلَ مَ أورشليمَ
دليلُ  هي  اليهوديّةِ،  الذِّهنيّةِ  بحسبِ  املعجزاتِ  اجتراحَ  وأنّ  ةٍ  بخاصّ  . احلياةِ إلى  املوتى 
"العميُ  هيرةَ:  الشّ آشعيا  نبوءةَ  فلنتذكَّر  اخلالصيّةِ.  النّبوءاتِ  حتقيقُ  أي  املسيحانيّةِ، 
ذاك  ليسَ  بالتّأكيدِ  ينتظرون؟  مسيحٍ  أيَّ  ا  أمّ يقومون".  واملوتى  ميشون،  والعرجُ  يبصرون 

هم من ظلمِ االحتاللِ الرُّوماني.  ا سياسيًّا يخلّصُ ، بل مسيحً املتألّمَ

الَمُ قَدْ  وَ العَ ا هُ يْئًا! هَ ونَ شَ عُ َّكُم ال تَنْفَ رُوا: إِن ْظُ ض: "أُن م لِبَعْ هُ ضُ يُّونَ بَعْ رِّيسِ الَ الفَ قَ ١٩. فَ
َاءَهُ!". بَ ور ذَهَ

ضُ اليُونَانِيِّني. يد، بَعْ دُوا في العِ جُ دِينَ لِيَسْ اعِ ٢٠. وكَانَ بَنيَ الصَّ
يدُ أَنْ  يِّد، نُرِ َلُوهُ قَائِلني:"يَا سَ أ لِيل، وسَ يْدَا الـجَ نْ بَيْتَ صَ بُّسَ الَّذي مِ نْ فِيلِ دَنَا هـؤُالءِ مِ ٢١. فَ

وع". نَرَى يَسُ
وع. بُّسُ وقَاال لِيَسُ َاوُسُ وفِيلِ ْدر اءَ أَن َاوُس، وجَ ْدر َن بُّسُ وقَالَ أل اءَ فِيلِ ٢٢. فَجَ

 . َّبِّ عبِ والر ةِ بني الشَّ عيدُ املظالِّ وعيدُ التّجديدِ، يعودان بنا إلى العالقةِ املهمّ
َّبُّ وسكنَ  ه الر عبُ اليهوديُّ يومَ خروجِه من مصرَ وكيفَ رافقَ ، يتذكّرُ فيه الشَّ فعيدُ املظالّ
هم في النَّهارِ في عمودٍ من غمامٍ وفي اللّيلِ في عمودٍ  . فكانَ يرافقُ حراءِ معه في اخليامِ في الصّ
َّبُّ حاضرًا مع الَّشعبِ وفي  ونَها خيمةَ احلضورِ (فيها يكونُ الر من نارِ. ويسكُنُ في خيمةٍ يسمّ
اخمللِّصُ  وهو  م،  ومعهُ شعبِه  طَ  وسّ يسكُنُ  معنا)  (اهللاُ  انوئيل  عمّ هو  إذًا  يسوعُ  طِهِ).  وسَ

م من عبوديّةِ اخلطيئةِ.  هُ "هوشعنا" اآلتي ليحرّرَ شعبَه ويخلِّصُ
ونه: اخلروجُ الثَّاني)  بي (ويسمّ عبُ اليهوديُّ يومَ عودتِه من السّ ا عيدُ التجديد، يتذكّرُ فيه الشّ أمّ
من  بسببٍ  َّسَ  تدن بعدَما  جديدٍ  من  هللاِ  الهيكلِ  تكريسَ  ليعيدوا  أورشليم  إلى  وعودتُهم 
م. وفي هذا العيدِ كانَ  طِهِ كنى اهللاِ مع شعبِهِ وفي وسَ الوثنيّني. والهيكلُ هذا يرمزُ إلى سُ
ا  ؟" (١مل ٨: ٢٧). أمّ عبُ يتذكّرُ سؤالَ امللكِ سليمان: "ولكن هل سيسكُنُ اهللاُ على األرضِ الشَّ
: يسوعُ هو  لَهُ بوضوحٍ اجلوابُ فقد أتاهم بدخولِ املسيحِ إلى أورشليم. هذا ما أرادَ يوحنّا أن يوصِ

 . طِهمِ املسيحُ اخمللّصُ اآلتي إلى هيكلِه مكانَ سكناهُ مع شعبِهِ وفي وسَ
اليهوديّةِ، ال معنى  والعاداتِ  التقاليدِ  والتّجديدِ في  املظالِّ  أن نفهمَ معنى عيدَي  دونِ  من 

. ا ما ابتغاه يوحنّا من هذا اخلبرِ ، ولن نُدْرِكَ متامً لدخولِ املسيحِ إلى أورشليمَ

خالصة روحيّة
أنّ ذلك سيقودُه  رأينا، وهو عارفٌ  النُّبوءاتِ كما  ّمَ  ، وبدخولِه مت دخلَ يسوعُ أورشليمَ  
ّ أنْ يكونَ شاهدًا للحقيقة ألنّه هو "احلقُّ". دخلَ إلى هيكلِه،  ، لكنّه أبى إال ا إلى املوتِ حتمً

٢صفحة

شرح اآليات
ليم، وعَ آتٍ إِلى أُورَشَ يد، أَنَّ يَسُ عُ الكَثِير، الَّذي أَتَى إِلى العِ مْ عَ ألـجَ مِ َّا سَ د، ملَ ١٢. وفي الغَ

مِ  نا! مبَاركٌ اآلتِي بِاسْ عْ وشَ ون: "هُ مْ يَصرُخُ القَاتِهِ وهُ وا إِلى مُ رَجُ ، وخَ لِ فَ النَّخْ عَ لُوا سَ مَ ١٣. حَ
لِكُ إِسرائِيل". ، مَ َّبّ الر

كْتُوب: وَ مَ ا هُ لَيْه، كَمَ رَكِبَ عَ ا فَ شً حْ وعُ جَ دَ يَسُ ١٤. ووَجَ
َتَان". ْنِ أ شٍ اب حْ ْتِي رَاكـبًا على جَ لِكُكِ يَأ يُون، هوَذَا مَ هْ ْنٌةَ صِ افِي، يَا اب ١٥. "ال تَخَ

نْهُ،  وع�، أَنَّ ذلِكَ كُتِبَ عَ دَ يَسُ جِّ م تَذَكَّرُوا، حِنيَ مُ نَّهُ ر، ولـكِ َمْ َّلَ األ ، أَو يذُهُ ذلِكَ مَ تَالمِ ا فَهِ ١٦. ومَ
وهُ لَهُ. نَعَ م صَ َّهُ وأَن

، صارَ واجبًا  ها في اجلنوبِ في هيكلِ أورشليمَ مالِ وحصرِ بعدَ إنهاءِ العباداتِ في مملكةِ الشّ
بُ املظالُّ  على اليهوديِّ أنْ يقومَ بزيارةِ هيكلِ أورشليمَ في عيدِ املظالِّ وعيد الفصح، فتُنصَ
فيحملون   ، الفرحِ عيدُ  يُدعى  هذا  املظالِّ  عيدُ  ا  أمّ  . األرضِ ثمارِ  من  ويُقدَّمُ   ، الهيكلِ حولَ 
أورشليمَ  أهلُ  ويَنْزَلُ   ،( المِ السَّ (عالمةُ  َّيتونِ  الز وأغصانَ  االنتصارِ)  (عالمةُ  النّخيلِ  فَ  عُ سُ
طِهم في  َّبِّ معهم وفي وسَ كنى الر ، ويتذكّرون فيه سُ اجَ بالغناءِ والهتافِ فيستقبِلون احلجَّ
نا). في حنيِ  ، لذلك هم يصرخون ويهتفون في هذا العيدِ "هوشعنا" (اهللا يخلِّصُ حراءِ الصَّ

 .( ا، وتذكّرُ اخلروجِ يغلِبُ على عيدِ الفصحِ طابَعُ احلزنِ واأللمِ (األكلُ وقوفً
، وعندما  َّبِّ لكلمتِه. خلقَ اهللاُ اإلنسانَ ا الهوتُ هذه األعيادِ اليهوديّةِ، فمرتبطٌ بأمانةِ الر أمّ
وفان، لم  . وفي الطُّ لَ معه املسيرةَ محاوالً حثّه على العودةِ عصاه، بقيَ أمينًا لكلمتِهِ وأكمَ
ريعةَ بل أكملَها بشريعةِ احملبّةِ.  دِ لم يُلغِ الشّ . ومعَ التَّجسّ ميحُ البشريّةَ بل أكملَ مع نوحَ
، بل أوصلَها إلى كمالِ معناها: هو لم يُلغِ  قوسَ اليهوديّةَ بالتّالي هو لم يُلغِ األعيادَ والطُّ
نا  إلهُ انوئيل  (عمّ طِ شعبِه  املظالِّ بل أعطاه معناه احلقيقيَّ، فصارَ هو اهللا في وسَ عيدَ 

معنا). لم يُلغِ الهوشعنا، بل أعطاها معناها احلقيقيَّ، إنّه اهللاُ اآلتي ليخلِّصَ شعبَه.
لنبوءةِ زكريا: ها هو ملِكُكِ  تتميمٌ  َتَان". هي  أ ْنِ  اب شٍ   حْ رَاكـبًا على جَ ْتِي  يَأ لِكُكِ  مَ "هوَذَا 
عبَ  ، وجحشٍ ابنِ أتان، وبحسبِ تفسيرِ "املدراش" كان األتانُ يعني الشّ يأتيكِ راكبًا على أتانٍ
الّتي لم   َ ألواحِ الوصايا، وابنِ األتانِ الذي لم يستعملْ بعدُ كان يعني األمم اليهوديَّ حاملَ 

. ، وسيحرِّرُ اجلميعَ لِ الوصايا.  املسيحُ سيملِكُ على الكلِّ حتمِ
، بينما احلصانُ هو  ُسالمِ خصِ امل نهدرين ، كانَ راكبُ األتانِ رمزًا للشَّ  وبحسبِ تفسيرِ السِّ

. المِ ، إنّ املسيحَ يأتي ملكًا للسَّ رمزُ احلربِ

كَانَ  وَات،  َمْ األ  ِ بَنيْ نْ  مِ هُ  وأَقَامَ بْرِ  القَ نَ  مِ ازَر  لَعَ ا  دَعَ حِنيَ  وع،  يَسُ عَ  مَ كَانَ  الَّذي  عُ  مْ والـجَ  .١٧
دُ لَهُ. هَ يَشْ

نَعَ تِلْكَ اآليَة. َّهُ صَ وا أن عُ مِ م سَ َّهُ َن ع، أل مْ ا القَاهُ الـجَ لِ هـذَا أَيْضً نْ أَجْ ١٨. مِ



أحد الشعانني
(يوحنّا ١٢: ١٢-٢٢)

ليم، وعَ آتٍ إِلى أُورَشَ يد، أَنَّ يَسُ عُ الكَثِير، الَّذي أَتَى إِلى العِ مْ عَ ألـجَ مِ َّا سَ د، ملَ ١٢. وفي الغَ
مِ  نا! مبَاركٌ اآلتِي بِاسْ عْ وشَ ون: "هُ مْ يَصرُخُ القَاتِهِ وهُ وا إِلى مُ رَجُ ، وخَ لِ فَ النَّخْ عَ لُوا سَ مَ ١٣. حَ

لِكُ إِسرائِيل". ، مَ َّبّ الر
كْتُوب: وَ مَ ا هُ لَيْه، كَمَ رَكِبَ عَ ا فَ شً حْ وعُ جَ دَ يَسُ ١٤. ووَجَ

َتَان". ْنِ أ شٍ اب حْ ْتِي رَاكـبًا على جَ لِكُكِ يَأ يُون، هوَذَا مَ هْ ْنٌةَ صِ افِي، يَا اب ١٥. "ال تَخَ
نْهُ،  وع�، أَنَّ ذلِكَ كُتِبَ عَ دَ يَسُ جِّ م تَذَكَّرُوا، حِنيَ مُ نَّهُ ر، ولـكِ َمْ َّلَ األ ، أَو يذُهُ ذلِكَ مَ تَالمِ ا فَهِ ١٦. ومَ

وهُ لَهُ. نَعَ م صَ َّهُ وأَن
كَانَ  وَات،  َمْ األ  ِ بَنيْ نْ  مِ هُ  وأَقَامَ بْرِ  القَ نَ  مِ ازَر  لَعَ ا  دَعَ حِنيَ  وع،  يَسُ عَ  مَ كَانَ  الَّذي  عُ  مْ والـجَ  .١٧

دُ لَهُ. هَ يَشْ
نَعَ تِلْكَ اآليَة. َّهُ صَ وا أن عُ مِ م سَ َّهُ َن ع، أل مْ ا القَاهُ الـجَ لِ هـذَا أَيْضً نْ أَجْ ١٨. مِ

الَمُ قَدْ  وَ العَ ا هُ يْئًا! هَ ونَ شَ عُ َّكُم ال تَنْفَ رُوا: إِن ْظُ ض: "أُن م لِبَعْ هُ ضُ يُّونَ بَعْ رِّيسِ الَ الفَ قَ ١٩. فَ
َاءَهُ!". بَ ور ذَهَ

ضُ اليُونَانِيِّني. يد، بَعْ دُوا في العِ جُ دِينَ لِيَسْ اعِ ٢٠. وكَانَ بَنيَ الصَّ
يدُ أَنْ  يِّد، نُرِ َلُوهُ قَائِلني:"يَا سَ أ لِيل، وسَ يْدَا الـجَ نْ بَيْتَ صَ بُّسَ الَّذي مِ نْ فِيلِ دَنَا هـؤُالءِ مِ ٢١. فَ

وع". نَرَى يَسُ
وع. بُّسُ وقَاال لِيَسُ َاوُسُ وفِيلِ ْدر اءَ أَن َاوُس، وجَ ْدر َن بُّسُ وقَالَ أل اءَ فِيلِ ٢٢. فَجَ

مقدّمة 
قسِ اليهوديِّ وكأنّها خبرٌ واحدٌ، ال  يُخبرُنا يوحنّا اإلجنيليُّ عن أربعِ مناسباتٍ بحسبِ الطّ  
ها من حياةِ  ، بل ألنّه رأى في هذه الوحدةِ رسالةً خالصيّةً استنتجَ ألنّه يجهلُ العاداتِ اليهوديّةَ
ا املناسباتُ األربعةُ فهي: ١. عيد املظالُّ وقد انتقلَ فيه يسوعُ إلى أورشليمَ (يو ١٠:  . أمّ يسوعَ
َ (يو ١٠: ٤٥)، ٢. عيدُ التَّطهيرِ (يو ١٠: ٥٥)، ٣. عيدُ التَّجديدِ وفيه دخلَ  ٤٠) وهناك أحيا إلعازر
. لِبَ يسوعُ يسوعُ أورشليمَ على ظهرِ ابنِ أتان (يو ١٢: ١٢)، وأخيرًا، ٤. عيدُ الفصحِ والَّذي فيه صُ

ا  هاتفً عُ  اجلمْ فاستقبلَه  معنا.  نا  إلهُ  ، انوئيلُ عمّ ألنّه  ومعهم،  شعبِهِ،  طَ  وَسَ كُنَ  ليَسْ
نا). َّبُّ يخلِّصُ "هوشعنا" (الر

للتَّفكيرِ  نا  عُ وتدفَ نا  تستوقِفُ  ، أورشليمَ إلى  االحتفاليِّ  الدُّخولِ  هذا  نَ  مِ  ، ثالثٌ اتٌ  محطّ
لْنا منها  نا كمؤمنني: فهلْ نحنُ بعدُ شهودٌ للحقيقةِ في حياتِنا؟ أم أنّنا تَنَصَّ ةِ التزامِ بصحّ
َّبُّ  الر خصيّةِ. هل  تنا الشَّ راحِ أمْ حمايةً لصورتِنا وبحثًا عن  بهِ،  ا  أو طمعً ا على مركزٍ  خوفً
نا  مدارسِ في  نا،  عملِ وأماكنِ  عائالتِنا،  في  معنا؟  بعدُ  أموجودٌ  طِنا؟  وسَ في  بعدُ  ساكنٌ 
رْنا نبْحثُ  ، أمْ صِ نا به؟ هل هو بعدُ اخملُلِّصُ وجامعاتِنا...؟. ما هي طبيعةُ العالقةِ التي تربِطُ

...؟ ، وثقافةٍ ومخدّراتٍ وجنسٍ ، ومركزٍ عن خالصٍ في مالٍ
نْذُ القرونِ األولى للمسيحيّةِ)، هم مثالٌ حيٌّ  األطفالُ في هذا العيدِ (ال بل نعتَبِره عيدَهم مُ
 ، ثوبِ معموديّتِنا من جديدٍ تنقيةِ  البيضاءِ اجلميلةِ، يحثّونَنا على ضرورةِ  بثيابِهم  نا.  أمامَ
ا وملكًا أوحدًا في  لِنَ يسوعَ مخلّصً ، علّنا نستحقُّ كاألطفالِ أنْ نُعْ تْه اخلطيئةُ خَ بعدَما لطَّ

حياتِنا وعليها.
 

٣صفحة

اجَ الّذين أتوا من بيتِ عنيا، أخبروا عن يسوعَ وكيفَ أحيا إليعازر، وأنّه آتٍ إلى  يبدو أنّ احلجّ
الّذي يُعيدُ  نْ هو  عَ باخلبرِ ليستقبَلَه ويرى مَ نْ سمِ . فكانَ من البديهيِّ أنْ ينزلَ مَ أورشليمَ
دليلُ  هي  اليهوديّةِ،  الذِّهنيّةِ  بحسبِ  املعجزاتِ  اجتراحَ  وأنّ  ةٍ  بخاصّ  . احلياةِ إلى  املوتى 
"العميُ  هيرةَ:  الشّ آشعيا  نبوءةَ  فلنتذكَّر  اخلالصيّةِ.  النّبوءاتِ  حتقيقُ  أي  املسيحانيّةِ، 
ذاك  ليسَ  بالتّأكيدِ  ينتظرون؟  مسيحٍ  أيَّ  ا  أمّ يقومون".  واملوتى  ميشون،  والعرجُ  يبصرون 

هم من ظلمِ االحتاللِ الرُّوماني.  ا سياسيًّا يخلّصُ ، بل مسيحً املتألّمَ

الَمُ قَدْ  وَ العَ ا هُ يْئًا! هَ ونَ شَ عُ َّكُم ال تَنْفَ رُوا: إِن ْظُ ض: "أُن م لِبَعْ هُ ضُ يُّونَ بَعْ رِّيسِ الَ الفَ قَ ١٩. فَ
َاءَهُ!". بَ ور ذَهَ

ضُ اليُونَانِيِّني. يد، بَعْ دُوا في العِ جُ دِينَ لِيَسْ اعِ ٢٠. وكَانَ بَنيَ الصَّ
يدُ أَنْ  يِّد، نُرِ َلُوهُ قَائِلني:"يَا سَ أ لِيل، وسَ يْدَا الـجَ نْ بَيْتَ صَ بُّسَ الَّذي مِ نْ فِيلِ دَنَا هـؤُالءِ مِ ٢١. فَ

وع". نَرَى يَسُ
وع. بُّسُ وقَاال لِيَسُ َاوُسُ وفِيلِ ْدر اءَ أَن َاوُس، وجَ ْدر َن بُّسُ وقَالَ أل اءَ فِيلِ ٢٢. فَجَ

 . َّبِّ عبِ والر ةِ بني الشَّ عيدُ املظالِّ وعيدُ التّجديدِ، يعودان بنا إلى العالقةِ املهمّ
َّبُّ وسكنَ  ه الر عبُ اليهوديُّ يومَ خروجِه من مصرَ وكيفَ رافقَ ، يتذكّرُ فيه الشَّ فعيدُ املظالّ
هم في النَّهارِ في عمودٍ من غمامٍ وفي اللّيلِ في عمودٍ  . فكانَ يرافقُ حراءِ معه في اخليامِ في الصّ
َّبُّ حاضرًا مع الَّشعبِ وفي  ونَها خيمةَ احلضورِ (فيها يكونُ الر من نارِ. ويسكُنُ في خيمةٍ يسمّ
اخمللِّصُ  وهو  م،  ومعهُ شعبِه  طَ  وسّ يسكُنُ  معنا)  (اهللاُ  انوئيل  عمّ هو  إذًا  يسوعُ  طِهِ).  وسَ

م من عبوديّةِ اخلطيئةِ.  هُ "هوشعنا" اآلتي ليحرّرَ شعبَه ويخلِّصُ
ونه: اخلروجُ الثَّاني)  بي (ويسمّ عبُ اليهوديُّ يومَ عودتِه من السّ ا عيدُ التجديد، يتذكّرُ فيه الشّ أمّ
من  بسببٍ  َّسَ  تدن بعدَما  جديدٍ  من  هللاِ  الهيكلِ  تكريسَ  ليعيدوا  أورشليم  إلى  وعودتُهم 
م. وفي هذا العيدِ كانَ  طِهِ كنى اهللاِ مع شعبِهِ وفي وسَ الوثنيّني. والهيكلُ هذا يرمزُ إلى سُ
ا  ؟" (١مل ٨: ٢٧). أمّ عبُ يتذكّرُ سؤالَ امللكِ سليمان: "ولكن هل سيسكُنُ اهللاُ على األرضِ الشَّ
: يسوعُ هو  لَهُ بوضوحٍ اجلوابُ فقد أتاهم بدخولِ املسيحِ إلى أورشليم. هذا ما أرادَ يوحنّا أن يوصِ

 . طِهمِ املسيحُ اخمللّصُ اآلتي إلى هيكلِه مكانَ سكناهُ مع شعبِهِ وفي وسَ
اليهوديّةِ، ال معنى  والعاداتِ  التقاليدِ  والتّجديدِ في  املظالِّ  أن نفهمَ معنى عيدَي  دونِ  من 

. ا ما ابتغاه يوحنّا من هذا اخلبرِ ، ولن نُدْرِكَ متامً لدخولِ املسيحِ إلى أورشليمَ

خالصة روحيّة
أنّ ذلك سيقودُه  رأينا، وهو عارفٌ  النُّبوءاتِ كما  ّمَ  ، وبدخولِه مت دخلَ يسوعُ أورشليمَ  
ّ أنْ يكونَ شاهدًا للحقيقة ألنّه هو "احلقُّ". دخلَ إلى هيكلِه،  ، لكنّه أبى إال ا إلى املوتِ حتمً

شرح اآليات
ليم، وعَ آتٍ إِلى أُورَشَ يد، أَنَّ يَسُ عُ الكَثِير، الَّذي أَتَى إِلى العِ مْ عَ ألـجَ مِ َّا سَ د، ملَ ١٢. وفي الغَ

مِ  نا! مبَاركٌ اآلتِي بِاسْ عْ وشَ ون: "هُ مْ يَصرُخُ القَاتِهِ وهُ وا إِلى مُ رَجُ ، وخَ لِ فَ النَّخْ عَ لُوا سَ مَ ١٣. حَ
لِكُ إِسرائِيل". ، مَ َّبّ الر

كْتُوب: وَ مَ ا هُ لَيْه، كَمَ رَكِبَ عَ ا فَ شً حْ وعُ جَ دَ يَسُ ١٤. ووَجَ
َتَان". ْنِ أ شٍ اب حْ ْتِي رَاكـبًا على جَ لِكُكِ يَأ يُون، هوَذَا مَ هْ ْنٌةَ صِ افِي، يَا اب ١٥. "ال تَخَ

نْهُ،  وع�، أَنَّ ذلِكَ كُتِبَ عَ دَ يَسُ جِّ م تَذَكَّرُوا، حِنيَ مُ نَّهُ ر، ولـكِ َمْ َّلَ األ ، أَو يذُهُ ذلِكَ مَ تَالمِ ا فَهِ ١٦. ومَ
وهُ لَهُ. نَعَ م صَ َّهُ وأَن

، صارَ واجبًا  ها في اجلنوبِ في هيكلِ أورشليمَ مالِ وحصرِ بعدَ إنهاءِ العباداتِ في مملكةِ الشّ
بُ املظالُّ  على اليهوديِّ أنْ يقومَ بزيارةِ هيكلِ أورشليمَ في عيدِ املظالِّ وعيد الفصح، فتُنصَ
فيحملون   ، الفرحِ عيدُ  يُدعى  هذا  املظالِّ  عيدُ  ا  أمّ  . األرضِ ثمارِ  من  ويُقدَّمُ   ، الهيكلِ حولَ 
أورشليمَ  أهلُ  ويَنْزَلُ   ،( المِ السَّ (عالمةُ  َّيتونِ  الز وأغصانَ  االنتصارِ)  (عالمةُ  النّخيلِ  فَ  عُ سُ
طِهم في  َّبِّ معهم وفي وسَ كنى الر ، ويتذكّرون فيه سُ اجَ بالغناءِ والهتافِ فيستقبِلون احلجَّ
نا). في حنيِ  ، لذلك هم يصرخون ويهتفون في هذا العيدِ "هوشعنا" (اهللا يخلِّصُ حراءِ الصَّ

 .( ا، وتذكّرُ اخلروجِ يغلِبُ على عيدِ الفصحِ طابَعُ احلزنِ واأللمِ (األكلُ وقوفً
، وعندما  َّبِّ لكلمتِه. خلقَ اهللاُ اإلنسانَ ا الهوتُ هذه األعيادِ اليهوديّةِ، فمرتبطٌ بأمانةِ الر أمّ
وفان، لم  . وفي الطُّ لَ معه املسيرةَ محاوالً حثّه على العودةِ عصاه، بقيَ أمينًا لكلمتِهِ وأكمَ
ريعةَ بل أكملَها بشريعةِ احملبّةِ.  دِ لم يُلغِ الشّ . ومعَ التَّجسّ ميحُ البشريّةَ بل أكملَ مع نوحَ
، بل أوصلَها إلى كمالِ معناها: هو لم يُلغِ  قوسَ اليهوديّةَ بالتّالي هو لم يُلغِ األعيادَ والطُّ
نا  إلهُ انوئيل  (عمّ طِ شعبِه  املظالِّ بل أعطاه معناه احلقيقيَّ، فصارَ هو اهللا في وسَ عيدَ 

معنا). لم يُلغِ الهوشعنا، بل أعطاها معناها احلقيقيَّ، إنّه اهللاُ اآلتي ليخلِّصَ شعبَه.
لنبوءةِ زكريا: ها هو ملِكُكِ  تتميمٌ  َتَان". هي  أ ْنِ  اب شٍ   حْ رَاكـبًا على جَ ْتِي  يَأ لِكُكِ  مَ "هوَذَا 
عبَ  ، وجحشٍ ابنِ أتان، وبحسبِ تفسيرِ "املدراش" كان األتانُ يعني الشّ يأتيكِ راكبًا على أتانٍ
الّتي لم   َ ألواحِ الوصايا، وابنِ األتانِ الذي لم يستعملْ بعدُ كان يعني األمم اليهوديَّ حاملَ 

. ، وسيحرِّرُ اجلميعَ لِ الوصايا.  املسيحُ سيملِكُ على الكلِّ حتمِ
، بينما احلصانُ هو  ُسالمِ خصِ امل نهدرين ، كانَ راكبُ األتانِ رمزًا للشَّ  وبحسبِ تفسيرِ السِّ

. المِ ، إنّ املسيحَ يأتي ملكًا للسَّ رمزُ احلربِ

كَانَ  وَات،  َمْ األ  ِ بَنيْ نْ  مِ هُ  وأَقَامَ بْرِ  القَ نَ  مِ ازَر  لَعَ ا  دَعَ حِنيَ  وع،  يَسُ عَ  مَ كَانَ  الَّذي  عُ  مْ والـجَ  .١٧
دُ لَهُ. هَ يَشْ

نَعَ تِلْكَ اآليَة. َّهُ صَ وا أن عُ مِ م سَ َّهُ َن ع، أل مْ ا القَاهُ الـجَ لِ هـذَا أَيْضً نْ أَجْ ١٨. مِ



أحد الشعانني
(يوحنّا ١٢: ١٢-٢٢)

ليم، وعَ آتٍ إِلى أُورَشَ يد، أَنَّ يَسُ عُ الكَثِير، الَّذي أَتَى إِلى العِ مْ عَ ألـجَ مِ َّا سَ د، ملَ ١٢. وفي الغَ
مِ  نا! مبَاركٌ اآلتِي بِاسْ عْ وشَ ون: "هُ مْ يَصرُخُ القَاتِهِ وهُ وا إِلى مُ رَجُ ، وخَ لِ فَ النَّخْ عَ لُوا سَ مَ ١٣. حَ

لِكُ إِسرائِيل". ، مَ َّبّ الر
كْتُوب: وَ مَ ا هُ لَيْه، كَمَ رَكِبَ عَ ا فَ شً حْ وعُ جَ دَ يَسُ ١٤. ووَجَ

َتَان". ْنِ أ شٍ اب حْ ْتِي رَاكـبًا على جَ لِكُكِ يَأ يُون، هوَذَا مَ هْ ْنٌةَ صِ افِي، يَا اب ١٥. "ال تَخَ
نْهُ،  وع�، أَنَّ ذلِكَ كُتِبَ عَ دَ يَسُ جِّ م تَذَكَّرُوا، حِنيَ مُ نَّهُ ر، ولـكِ َمْ َّلَ األ ، أَو يذُهُ ذلِكَ مَ تَالمِ ا فَهِ ١٦. ومَ

وهُ لَهُ. نَعَ م صَ َّهُ وأَن
كَانَ  وَات،  َمْ األ  ِ بَنيْ نْ  مِ هُ  وأَقَامَ بْرِ  القَ نَ  مِ ازَر  لَعَ ا  دَعَ حِنيَ  وع،  يَسُ عَ  مَ كَانَ  الَّذي  عُ  مْ والـجَ  .١٧

دُ لَهُ. هَ يَشْ
نَعَ تِلْكَ اآليَة. َّهُ صَ وا أن عُ مِ م سَ َّهُ َن ع، أل مْ ا القَاهُ الـجَ لِ هـذَا أَيْضً نْ أَجْ ١٨. مِ

الَمُ قَدْ  وَ العَ ا هُ يْئًا! هَ ونَ شَ عُ َّكُم ال تَنْفَ رُوا: إِن ْظُ ض: "أُن م لِبَعْ هُ ضُ يُّونَ بَعْ رِّيسِ الَ الفَ قَ ١٩. فَ
َاءَهُ!". بَ ور ذَهَ

ضُ اليُونَانِيِّني. يد، بَعْ دُوا في العِ جُ دِينَ لِيَسْ اعِ ٢٠. وكَانَ بَنيَ الصَّ
يدُ أَنْ  يِّد، نُرِ َلُوهُ قَائِلني:"يَا سَ أ لِيل، وسَ يْدَا الـجَ نْ بَيْتَ صَ بُّسَ الَّذي مِ نْ فِيلِ دَنَا هـؤُالءِ مِ ٢١. فَ

وع". نَرَى يَسُ
وع. بُّسُ وقَاال لِيَسُ َاوُسُ وفِيلِ ْدر اءَ أَن َاوُس، وجَ ْدر َن بُّسُ وقَالَ أل اءَ فِيلِ ٢٢. فَجَ

مقدّمة 
قسِ اليهوديِّ وكأنّها خبرٌ واحدٌ، ال  يُخبرُنا يوحنّا اإلجنيليُّ عن أربعِ مناسباتٍ بحسبِ الطّ  
ها من حياةِ  ، بل ألنّه رأى في هذه الوحدةِ رسالةً خالصيّةً استنتجَ ألنّه يجهلُ العاداتِ اليهوديّةَ
ا املناسباتُ األربعةُ فهي: ١. عيد املظالُّ وقد انتقلَ فيه يسوعُ إلى أورشليمَ (يو ١٠:  . أمّ يسوعَ
َ (يو ١٠: ٤٥)، ٢. عيدُ التَّطهيرِ (يو ١٠: ٥٥)، ٣. عيدُ التَّجديدِ وفيه دخلَ  ٤٠) وهناك أحيا إلعازر
. لِبَ يسوعُ يسوعُ أورشليمَ على ظهرِ ابنِ أتان (يو ١٢: ١٢)، وأخيرًا، ٤. عيدُ الفصحِ والَّذي فيه صُ

٤صفحة

ا  هاتفً عُ  اجلمْ فاستقبلَه  معنا.  نا  إلهُ  ، انوئيلُ عمّ ألنّه  ومعهم،  شعبِهِ،  طَ  وَسَ كُنَ  ليَسْ
نا). َّبُّ يخلِّصُ "هوشعنا" (الر

للتَّفكيرِ  نا  عُ وتدفَ نا  تستوقِفُ  ، أورشليمَ إلى  االحتفاليِّ  الدُّخولِ  هذا  نَ  مِ  ، ثالثٌ اتٌ  محطّ
لْنا منها  نا كمؤمنني: فهلْ نحنُ بعدُ شهودٌ للحقيقةِ في حياتِنا؟ أم أنّنا تَنَصَّ ةِ التزامِ بصحّ
َّبُّ  الر خصيّةِ. هل  تنا الشَّ راحِ أمْ حمايةً لصورتِنا وبحثًا عن  بهِ،  ا  أو طمعً ا على مركزٍ  خوفً
نا  مدارسِ في  نا،  عملِ وأماكنِ  عائالتِنا،  في  معنا؟  بعدُ  أموجودٌ  طِنا؟  وسَ في  بعدُ  ساكنٌ 
رْنا نبْحثُ  ، أمْ صِ نا به؟ هل هو بعدُ اخملُلِّصُ وجامعاتِنا...؟. ما هي طبيعةُ العالقةِ التي تربِطُ

...؟ ، وثقافةٍ ومخدّراتٍ وجنسٍ ، ومركزٍ عن خالصٍ في مالٍ
نْذُ القرونِ األولى للمسيحيّةِ)، هم مثالٌ حيٌّ  األطفالُ في هذا العيدِ (ال بل نعتَبِره عيدَهم مُ
 ، ثوبِ معموديّتِنا من جديدٍ تنقيةِ  البيضاءِ اجلميلةِ، يحثّونَنا على ضرورةِ  بثيابِهم  نا.  أمامَ
ا وملكًا أوحدًا في  لِنَ يسوعَ مخلّصً ، علّنا نستحقُّ كاألطفالِ أنْ نُعْ تْه اخلطيئةُ خَ بعدَما لطَّ

حياتِنا وعليها.
 

اجَ الّذين أتوا من بيتِ عنيا، أخبروا عن يسوعَ وكيفَ أحيا إليعازر، وأنّه آتٍ إلى  يبدو أنّ احلجّ
الّذي يُعيدُ  نْ هو  عَ باخلبرِ ليستقبَلَه ويرى مَ نْ سمِ . فكانَ من البديهيِّ أنْ ينزلَ مَ أورشليمَ
دليلُ  هي  اليهوديّةِ،  الذِّهنيّةِ  بحسبِ  املعجزاتِ  اجتراحَ  وأنّ  ةٍ  بخاصّ  . احلياةِ إلى  املوتى 
"العميُ  هيرةَ:  الشّ آشعيا  نبوءةَ  فلنتذكَّر  اخلالصيّةِ.  النّبوءاتِ  حتقيقُ  أي  املسيحانيّةِ، 
ذاك  ليسَ  بالتّأكيدِ  ينتظرون؟  مسيحٍ  أيَّ  ا  أمّ يقومون".  واملوتى  ميشون،  والعرجُ  يبصرون 

هم من ظلمِ االحتاللِ الرُّوماني.  ا سياسيًّا يخلّصُ ، بل مسيحً املتألّمَ

الَمُ قَدْ  وَ العَ ا هُ يْئًا! هَ ونَ شَ عُ َّكُم ال تَنْفَ رُوا: إِن ْظُ ض: "أُن م لِبَعْ هُ ضُ يُّونَ بَعْ رِّيسِ الَ الفَ قَ ١٩. فَ
َاءَهُ!". بَ ور ذَهَ

ضُ اليُونَانِيِّني. يد، بَعْ دُوا في العِ جُ دِينَ لِيَسْ اعِ ٢٠. وكَانَ بَنيَ الصَّ
يدُ أَنْ  يِّد، نُرِ َلُوهُ قَائِلني:"يَا سَ أ لِيل، وسَ يْدَا الـجَ نْ بَيْتَ صَ بُّسَ الَّذي مِ نْ فِيلِ دَنَا هـؤُالءِ مِ ٢١. فَ

وع". نَرَى يَسُ
وع. بُّسُ وقَاال لِيَسُ َاوُسُ وفِيلِ ْدر اءَ أَن َاوُس، وجَ ْدر َن بُّسُ وقَالَ أل اءَ فِيلِ ٢٢. فَجَ

 . َّبِّ عبِ والر ةِ بني الشَّ عيدُ املظالِّ وعيدُ التّجديدِ، يعودان بنا إلى العالقةِ املهمّ
َّبُّ وسكنَ  ه الر عبُ اليهوديُّ يومَ خروجِه من مصرَ وكيفَ رافقَ ، يتذكّرُ فيه الشَّ فعيدُ املظالّ
هم في النَّهارِ في عمودٍ من غمامٍ وفي اللّيلِ في عمودٍ  . فكانَ يرافقُ حراءِ معه في اخليامِ في الصّ
َّبُّ حاضرًا مع الَّشعبِ وفي  ونَها خيمةَ احلضورِ (فيها يكونُ الر من نارِ. ويسكُنُ في خيمةٍ يسمّ
اخمللِّصُ  وهو  م،  ومعهُ شعبِه  طَ  وسّ يسكُنُ  معنا)  (اهللاُ  انوئيل  عمّ هو  إذًا  يسوعُ  طِهِ).  وسَ

م من عبوديّةِ اخلطيئةِ.  هُ "هوشعنا" اآلتي ليحرّرَ شعبَه ويخلِّصُ
ونه: اخلروجُ الثَّاني)  بي (ويسمّ عبُ اليهوديُّ يومَ عودتِه من السّ ا عيدُ التجديد، يتذكّرُ فيه الشّ أمّ
من  بسببٍ  َّسَ  تدن بعدَما  جديدٍ  من  هللاِ  الهيكلِ  تكريسَ  ليعيدوا  أورشليم  إلى  وعودتُهم 
م. وفي هذا العيدِ كانَ  طِهِ كنى اهللاِ مع شعبِهِ وفي وسَ الوثنيّني. والهيكلُ هذا يرمزُ إلى سُ
ا  ؟" (١مل ٨: ٢٧). أمّ عبُ يتذكّرُ سؤالَ امللكِ سليمان: "ولكن هل سيسكُنُ اهللاُ على األرضِ الشَّ
: يسوعُ هو  لَهُ بوضوحٍ اجلوابُ فقد أتاهم بدخولِ املسيحِ إلى أورشليم. هذا ما أرادَ يوحنّا أن يوصِ

 . طِهمِ املسيحُ اخمللّصُ اآلتي إلى هيكلِه مكانَ سكناهُ مع شعبِهِ وفي وسَ
اليهوديّةِ، ال معنى  والعاداتِ  التقاليدِ  والتّجديدِ في  املظالِّ  أن نفهمَ معنى عيدَي  دونِ  من 

. ا ما ابتغاه يوحنّا من هذا اخلبرِ ، ولن نُدْرِكَ متامً لدخولِ املسيحِ إلى أورشليمَ

خالصة روحيّة
أنّ ذلك سيقودُه  رأينا، وهو عارفٌ  النُّبوءاتِ كما  ّمَ  ، وبدخولِه مت دخلَ يسوعُ أورشليمَ  
ّ أنْ يكونَ شاهدًا للحقيقة ألنّه هو "احلقُّ". دخلَ إلى هيكلِه،  ، لكنّه أبى إال ا إلى املوتِ حتمً

شرح اآليات
ليم، وعَ آتٍ إِلى أُورَشَ يد، أَنَّ يَسُ عُ الكَثِير، الَّذي أَتَى إِلى العِ مْ عَ ألـجَ مِ َّا سَ د، ملَ ١٢. وفي الغَ

مِ  نا! مبَاركٌ اآلتِي بِاسْ عْ وشَ ون: "هُ مْ يَصرُخُ القَاتِهِ وهُ وا إِلى مُ رَجُ ، وخَ لِ فَ النَّخْ عَ لُوا سَ مَ ١٣. حَ
لِكُ إِسرائِيل". ، مَ َّبّ الر

كْتُوب: وَ مَ ا هُ لَيْه، كَمَ رَكِبَ عَ ا فَ شً حْ وعُ جَ دَ يَسُ ١٤. ووَجَ
َتَان". ْنِ أ شٍ اب حْ ْتِي رَاكـبًا على جَ لِكُكِ يَأ يُون، هوَذَا مَ هْ ْنٌةَ صِ افِي، يَا اب ١٥. "ال تَخَ

نْهُ،  وع�، أَنَّ ذلِكَ كُتِبَ عَ دَ يَسُ جِّ م تَذَكَّرُوا، حِنيَ مُ نَّهُ ر، ولـكِ َمْ َّلَ األ ، أَو يذُهُ ذلِكَ مَ تَالمِ ا فَهِ ١٦. ومَ
وهُ لَهُ. نَعَ م صَ َّهُ وأَن

، صارَ واجبًا  ها في اجلنوبِ في هيكلِ أورشليمَ مالِ وحصرِ بعدَ إنهاءِ العباداتِ في مملكةِ الشّ
بُ املظالُّ  على اليهوديِّ أنْ يقومَ بزيارةِ هيكلِ أورشليمَ في عيدِ املظالِّ وعيد الفصح، فتُنصَ
فيحملون   ، الفرحِ عيدُ  يُدعى  هذا  املظالِّ  عيدُ  ا  أمّ  . األرضِ ثمارِ  من  ويُقدَّمُ   ، الهيكلِ حولَ 
أورشليمَ  أهلُ  ويَنْزَلُ   ،( المِ السَّ (عالمةُ  َّيتونِ  الز وأغصانَ  االنتصارِ)  (عالمةُ  النّخيلِ  فَ  عُ سُ
طِهم في  َّبِّ معهم وفي وسَ كنى الر ، ويتذكّرون فيه سُ اجَ بالغناءِ والهتافِ فيستقبِلون احلجَّ
نا). في حنيِ  ، لذلك هم يصرخون ويهتفون في هذا العيدِ "هوشعنا" (اهللا يخلِّصُ حراءِ الصَّ

 .( ا، وتذكّرُ اخلروجِ يغلِبُ على عيدِ الفصحِ طابَعُ احلزنِ واأللمِ (األكلُ وقوفً
، وعندما  َّبِّ لكلمتِه. خلقَ اهللاُ اإلنسانَ ا الهوتُ هذه األعيادِ اليهوديّةِ، فمرتبطٌ بأمانةِ الر أمّ
وفان، لم  . وفي الطُّ لَ معه املسيرةَ محاوالً حثّه على العودةِ عصاه، بقيَ أمينًا لكلمتِهِ وأكمَ
ريعةَ بل أكملَها بشريعةِ احملبّةِ.  دِ لم يُلغِ الشّ . ومعَ التَّجسّ ميحُ البشريّةَ بل أكملَ مع نوحَ
، بل أوصلَها إلى كمالِ معناها: هو لم يُلغِ  قوسَ اليهوديّةَ بالتّالي هو لم يُلغِ األعيادَ والطُّ
نا  إلهُ انوئيل  (عمّ طِ شعبِه  املظالِّ بل أعطاه معناه احلقيقيَّ، فصارَ هو اهللا في وسَ عيدَ 

معنا). لم يُلغِ الهوشعنا، بل أعطاها معناها احلقيقيَّ، إنّه اهللاُ اآلتي ليخلِّصَ شعبَه.
لنبوءةِ زكريا: ها هو ملِكُكِ  تتميمٌ  َتَان". هي  أ ْنِ  اب شٍ   حْ رَاكـبًا على جَ ْتِي  يَأ لِكُكِ  مَ "هوَذَا 
عبَ  ، وجحشٍ ابنِ أتان، وبحسبِ تفسيرِ "املدراش" كان األتانُ يعني الشّ يأتيكِ راكبًا على أتانٍ
الّتي لم   َ ألواحِ الوصايا، وابنِ األتانِ الذي لم يستعملْ بعدُ كان يعني األمم اليهوديَّ حاملَ 

. ، وسيحرِّرُ اجلميعَ لِ الوصايا.  املسيحُ سيملِكُ على الكلِّ حتمِ
، بينما احلصانُ هو  ُسالمِ خصِ امل نهدرين ، كانَ راكبُ األتانِ رمزًا للشَّ  وبحسبِ تفسيرِ السِّ

. المِ ، إنّ املسيحَ يأتي ملكًا للسَّ رمزُ احلربِ

كَانَ  وَات،  َمْ األ  ِ بَنيْ نْ  مِ هُ  وأَقَامَ بْرِ  القَ نَ  مِ ازَر  لَعَ ا  دَعَ حِنيَ  وع،  يَسُ عَ  مَ كَانَ  الَّذي  عُ  مْ والـجَ  .١٧
دُ لَهُ. هَ يَشْ

نَعَ تِلْكَ اآليَة. َّهُ صَ وا أن عُ مِ م سَ َّهُ َن ع، أل مْ ا القَاهُ الـجَ لِ هـذَا أَيْضً نْ أَجْ ١٨. مِ


