
ـَالر  ةساِدالة السس
 

لملما دخَلخَلا دي ي ســسوعوعأور أور شليمشليم  
 

(Arabic - When Jesus entered Jerusalem) 

 
  شليمشليم أور أوروعوعــسس ي يخَلخَلا دا دلملم: هوعوضم موا اليديثنَح.. أحباِئى

 

 :راِش العددأ الع نقررينشْى والِعاِداح الحح إنجيل متى األصنوِم
 

""ولمولما دأأ  خَلخَلا دورورشليمتْشليمتْ ارتجارتج الم دينَدينَ المة كلها قاِئا قاِئة كلهلة ملة من١.""  !! هذا هذان 
 

يوش دكّوا  قواد جورعلى مر العص اًضا أيخلهود..  كنبوخذنصر القديمادوا العالم ملوك سشليمورأدخَل  
عرطوشاً وحموا رياٍتاس ..خلدهؤالءاه بم اِكوم بطنَصعة مرعبفة ليزيوا المْستضروي فينعهبعلى وا الم غلوبين

رِهمأم ..خلهد وديعاً راكباً على أتان وجحش بن أتانا الناِصولكن أتيا بهما تلميذان من تالميذه ووضعا ..!رى 
عليهما ي هما وجلسعليهما ثيابسوعب بدافع ال..  النّاِصرىب وصوفإذا بالجموع الغفيرة تأتى إليه من كّل حد حب

وآخرون ..  أمامهوا ثيابهم فى الطريقبعضهم فرشُ..  لشخصه المباركالعميق النابع من القلب والوالء الخالص
 وهافرشُ ..هيِة البِه طلعِتومه فرحين برؤيِةشليم مبتهجين بقد فى طريقه إلى أوروهاقطعوا أغصاناً من الشجر وفرشُ

أوصنّا البن أوصنّا البن "":  قائلينخونرص كانوا يوهالذين تقدموه فى الطريق والذين تبع و..ديع وإجالالً لهذا المليك الوإكراماً
   .""  !! المدينة كلّها قائلة من هذا المدينة كلّها قائلة من هذاولما دخَل أورشليم ارتجتْولما دخَل أورشليم ارتجتْ  ....أوصنّا فى األعالىأوصنّا فى األعالى. . مبارك اآلتى باسم الربمبارك اآلتى باسم الرب. . داودداود

 

إنّه ملك الملوك ورب .. شخصاً عادياً ما كان م الذى تربى فى مدينِة الناصرة ابن النجاروليد بيت لح 
 الذى سيح الموعس إنّه ي!..ها قائلة من هذاالمدينة كل ارتجتْ شليمورألما دخَل .. ىءكلُّ شالذى به كان .. األرباب

 . ""أتانأتانقولوا البنِة صهيون هوذا ملكِك يأتيِك وديعاً راكباً على أتان وجحش بن قولوا البنِة صهيون هوذا ملكِك يأتيِك وديعاً راكباً على أتان وجحش بن "": تم فيه ما قيل بالنبى القائل
 

وجدنا الذى وجدنا الذى "": حدثَ يوماً أن دعا فيلبس وهو واحد من تالميذ المسيح صاحبه ويدعى نثنائيل وقال له 
أِمن الناصرة أِمن الناصرة "":  فقال له نثنائيل..""كتب عنه موسى فى الناموس واألنبياء يسوع ابن يوسف الذى ِمن الناصرةكتب عنه موسى فى الناموس واألنبياء يسوع ابن يوسف الذى ِمن الناصرة

هوذا هوذا "": ورأى يسوع نثنائيل مقبالً إليه فقال. .""!! وانظر وانظرتعاَلتعاَل"": قال له فيلبس.. ""!؟يمكن أن يكون شىء صالحيمكن أن يكون شىء صالح
قبل أن دعاك فيلبس قبل أن دعاك فيلبس "":  أجاب يسوع وقال له.""!!ِمن أين تعرفنى؟ِمن أين تعرفنى؟"":  قال له نثنائيل..""اً ال غشّ فيهاً ال غشّ فيهإسرائيلى حقإسرائيلى حق

هل هل "": : ال لهأجاب يسوع وق. . ""أنتَ ملك إسرائيلأنتَ ملك إسرائيل. . أنتَ ابن اهللاأنتَ ابن اهللا"":  أجاب نثنائيل وقال له..""وأنت تحت التينة رأيتكوأنت تحت التينة رأيتك
  ٢.ا""سوف ترى أعظم من هذسوف ترى أعظم من هذ.. .. إنّى رأيتك تحت التينةإنّى رأيتك تحت التينة: : آمنتَ ألنّى قلتُ لكآمنتَ ألنّى قلتُ لك

 

من من "": سأل يوماً السيد المسيح تالميذه قائالًكتب متى البشير بإنجيله األصحاح السادس عشر أنّه حدث أن  
أو واحد ِمن أو واحد ِمن . . وآخرون إرمياوآخرون إرميا. . يليايلياوآخرون إوآخرون إ. . قوم يوحنا المعمدانقوم يوحنا المعمدان"":  فقالوا.""يقول الناس أنّى أنا ابن اإلنسان؟يقول الناس أنّى أنا ابن اإلنسان؟

. ""أنتَ هو المسيح ابن اهللا الحىأنتَ هو المسيح ابن اهللا الحى"":  فأجاب ِسمعان بطرس وقال.""وأنتم من تقولون إنّى أنا؟وأنتم من تقولون إنّى أنا؟"" :قال لهم. ""األنبياءاألنبياء
وأنا وأنا ..إن لحماً ودماً لم يعلن لك لكن أبى الذى فى السمواتإن لحماً ودماً لم يعلن لك لكن أبى الذى فى السموات. . طوبى لك يا سمعان ابن يوناطوبى لك يا سمعان ابن يونا"": فأجاب يسوع وقال له

  ٣.""وأبواب الجحيم لن تقوى عليهاوأبواب الجحيم لن تقوى عليها. . وُل لك أيضاً أنتَ بطرس وعلى هذه الصخرة أبنى كنيستىوُل لك أيضاً أنتَ بطرس وعلى هذه الصخرة أبنى كنيستىأقأق
 

قال عن السيد المسيح ابن لماذا ي: أخذوا يتساءلون.. لقد اختلط األمر على كثيرين.. أخى القارئ العزيز 
 ألن اهللا لم هذا صحيحاًفليس !.. لفكر الخاطئ أقوُل حاشا وأستغفر اهللا ِمن هذا ا.هل اهللا له ابن كعادة البشر؟. اهللا؟

ولدي ولم لدنفسى أنّى ابن مصر فهذا يعنى أننى أنتسب لمصر:  ولتوضيح األمر أقول..ي وإذا قلتُ . إذا قلتُ عن
 ولكن ليس انتسابى لمصر أو للنيل يمكن تشبيهه بانتسابى. عن نفسى ابن النيل فهذا يعنى أننى أنتسب لنهر النيل

                                                
   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع             ،              ١٠: ٢١ إنجيل متى ١
  ٥١ – ٤٥: ١ إنجيل يوحنا ٢
 ٢٠ - ١٣: ١٦ إنجيل متى ٣
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إعالن ِمن اآلب السماوى  هذا ..""أنتَ هو المسيح ابن اهللا الحىأنتَ هو المسيح ابن اهللا الحى"":  وما قاله بطرس الرسول للسيد المسيح..ألبى
 عن عالقٍة فريدٍة للسيِد المسيح ابن اهللا مع .. الوحى اإللهى بالكتاِب المقدس ِمن إعالناٍت متعددة يسجلهالبطرس

 حسب ما جاء بإنجيل ..""اهللا روحاهللا روح"" أن ومكتوب .. واحد مثلثُ األقانيم فاهللا..اآلب السماوى وبمعنى فريد كذلك
 ١.""سدياتسدياتوحيات والجوحيات والجوال يجوز الخلط بين الروال يجوز الخلط بين الر"" .. وأى عالقة باهللا هى عالقة روحية..يوحنا األصحاح الرابع

 

صهم ِمن حكم الرومان ويعيد يسوع جاء ليكون مِلكاً أرضياً يخِل أن الرب ..لقد ظن اليهود والتالميذ كذلك 
السيادة ألورأنّه  فكانت مفاجأة لتالميذه حين قال لهم..شليم: ""إلى أور يذهب ينبغى أنإلى أور يذهب الشيوخ ليم ويتألليم ويتألششينبغى أن الشيوخ م كثيراً ِمن م كثيراً ِمن

  ببرر  ااحاشاك يحاشاك ي"":  قائالًهأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهرلقد . .""ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفى اليوم الثالث يقومورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفى اليوم الثالث يقوم
 ألنّك ال تهتم بما هللا لكن بما  ألنّك ال تهتم بما هللا لكن بما ....اذهب عنّى يا شيطان أنت معثرة لىاذهب عنّى يا شيطان أنت معثرة لى"": فالتفت وقال لبطرس. ""!ال يكون لك هذاال يكون لك هذا

 من عبوديِة الشيطان والخطيِة ""ليخلص العالم"" ولم يدركوا أنّه جاء ن عبوديِة الرومانخلصاً م موهأراد.. ""للناسللناس
 ٢.""مملكتى ليستْ ِمن هذا العالممملكتى ليستْ ِمن هذا العالم"":  البنطى الوالى بيالطسام أم يدركوا قوله ولماً مِلكاً أرضيوهادأر.. ِنهماوسلطا

 

 وقد دخلها الذى !.؟ يا أحبائى كيف ال تهتز المدينة.!؟ هذانارتجت المدينة كلها قائلة ملما دخَل أورشليم  
 وكان الكلمة  وكان الكلمة .... والكلمة كان عند اهللا والكلمة كان عند اهللا.... الكلمة الكلمةفى البدء كانفى البدء كان"": كتب عنه يوحنا البشير مستهالً إنجيله بهذا اإلعالن

 المدينة وقد  كيف ال تهتز.."" وبغيره لم يكن شىء مما كان وبغيره لم يكن شىء مما كان....انان كّل شىء به ك كّل شىء به ك.... هذا كان فى البدء عند اهللا هذا كان فى البدء عند اهللا....اهللاهللا
 الذى هو: أصحاحه األول بقوله عن الرب يسوع المسيح ابن اهللاين  إلى العبراني الرسالةكاتبدخلها الذى استهل 

 ٣.""بهاء مجِد اهللا ورسم جوهره وحامُل كّل األشياء بكلمِة قدرتهبهاء مجِد اهللا ورسم جوهره وحامُل كّل األشياء بكلمِة قدرته""
 

علينا أن نرجع إلى سفر رؤيا عرفَ من هذا نكى !.. ؟من هذا الذى عجزت أورشليم عن إدراِك عظمِته 
 الكائن  الكائن .... والنهاية والنهايةاأللفُ والياء البدايةاأللفُ والياء البداية""  هوهنّأ نجدسف ..الثامنيوحنا الالهوتى ونقرأ ما جاء باألصحاح األول العدد 

والذى كانعلى كّل ....ىى والذى يأِت والذى يأِتوالذى كان على كّل  القادر لمرثا يسوع وباألصحاح الحادى عشر من إنجيل يوحنا قال ٤.""شىٍءشىٍءِِ القادر 
 وكّل من كان حياً وآمن به  وكّل من كان حياً وآمن به ....من آمن به ولو ماتَ فسيحيامن آمن به ولو ماتَ فسيحيا  ....أنا هو القيامة والحياةأنا هو القيامة والحياة""  أخت لعازر الذى أقامه من قبره

 ....""الطريقُ والحقّ والحياةالطريقُ والحقّ والحياة""وباألصحاح الرابع عشر من نفس اإلنجيل قال لتلميذه توما أنّه  .""فلن يموت إلى األبدفلن يموت إلى األبد
 ٥.""ليس أحد يعرفُ اآلب إال االبن وال أحد يعرفُ االبن إال اآلبليس أحد يعرفُ اآلب إال االبن وال أحد يعرفُ االبن إال اآلب"": ال قبعالقته باآل  المتجسدابن اهللاوليوضح 

 

  !.!.كم زمانا هذه مدته ولم تعرفنى يا فيلبس؟كم زمانا هذه مدته ولم تعرفنى يا فيلبس؟معمع  أناأنا"": : فأجابه بالقولفأجابه بالقول. . أرنا اآلب وكفاناأرنا اآلب وكفانا: قال له فيلبس يوماً 
 إن يسوع ٦.؟؟ ألست تؤمن أنى فى اآلب واآلب فى ألست تؤمن أنى فى اآلب واآلب فى!.!.؟؟ فكيف تقوُل أنتَ أرنا اآلب فكيف تقوُل أنتَ أرنا اآلب....الذى رآنى فقد رأى اآلبالذى رآنى فقد رأى اآلب

كإلٍه و كإنسان جاع.. ""أقام لعازر""إلٍه  وككإنسان بكى عند قبر لعازر.. ""جسداهللا الظاهر فى ال""المسيح الذى هو 
""مسة آالف بخمسة خبزات وسمكتين خأشبع"". .قائالو كإنسان تعب الجموع كإلٍه خاطب :"" يا جميع تعالوا إلى يا جميع تعالوا إلى

 بإنجيل متى األصحاح السابع  الذى أعلن اآلب السماوى عنه.. إنّه يسوع..""ثقيلى األحمال وأنا أريحكمثقيلى األحمال وأنا أريحكمالالالمتعبين والمتعبين و
 ٧."" له اسمعوا له اسمعوا....ررتُررتُهذا هو ابنى الحبيب الذى به سهذا هو ابنى الحبيب الذى به س"":  قائال العدد الخامسعشر

 
أشكرك من أجل اإليمان الذى مألتَ به .. أبانا السماوى: ليتك ترفع قلبك مصلياً معى.. عزيزى القارئ 

أنحنى أمام جاللك يا ملك .. أنتَ إلهى الوحيد أتوجك ملكاً على عرش قلبى..  كم أنا سعيد بنور معرفتكحياتى
أسألك عوناً وحكمة كى أحيا متمماً مشيئتك وعامالً .. يِه ما دمتُ حياأرفع اسمك وأعل.. الملوك ورب األرباب

 .ارجاً خَهرجمن يقبل إلى ال أخْ:  واثقاً فى وعِدك يا من قلتَفى اسم فادى ومخلصى أصلى. .لمجد اسمك العظيم
  

 :  ى ِفك ذِلها ستجدري غَالة أوس الرلك ِتاعمإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.com/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ٢٤: ٤ إنجيل يوحنا ١
  ٣٦: ١٨  &١٧: ٣ إنجيل يوحنا            ،              ٢٣ – ٢١: ١٦إنجيل متى  ٢
  ٣: ١الرسالة إلى العبرانيين                      ،        ٣ – ١: ١إنجيل يوحنا  ٣
 ٨: ١سفر رؤيا يوحنا الالهوتى ٤
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