
 ١٦٣سـالة لرا
 

الرالرجالِذ الِذلُُلج ى طلبى طلبج ج سسددي ي سوعوعس  
 

(Arabic – The man who asked for Jesus' body) 
 

 وعوعسس ي يددسس ج جى طلبى طلب الِذ الِذللججالرالر :م عنوضوع حديثنَا اليمو. .ىأحباِئ
 

 اح ا إنجيل متىوِمنحلاألصشْابع والِعسأ األريننقر عدِماد الن والخَع ابسمإلى الِسسين تين: 
 

 ""ولمولما كانا كانالم الم سساءاءج ج اءاءر ر جنِِنِِ غَ غَلٌٌلجىِم ِمى ننالر الر امةِِةاماس اس ممههي ي وسفُفُوس..  وكانوكانه ه وأأ  ويتلميذاً تلميذاًضاًضاًي لي لي سسوعوع..  فهذا تقدفهذا تقدملى لى إإ  م
بيالطسبيالطسوطلب وطلب ج ج سسددي ي سسوعأأفف  ..وعممرربيالطس أأ  ذٍٍذ حينِئ حينِئ بيالطسنني ي ععطى الجطى الجسسدخَخَأأفف  ..دذ يذ يوسفُفُوسالج الج سسدد  ولفهبكتان نِق بكتان نِقولفه ىى..  ووووضضععهه  

 ١.""ىىضضممر ور و القب القباِباِب على ب على ب كبيراً كبيراًراًراًجج ح حججررحح د د ثم ثم..ةِِةررخْخْ الص الصىى ِف ِفحتهحته نَ نَ قد قد كان كانىى الِذ الِذديِدديِد الج الجرِهرِه قب قبىىفِِف
 

 افتخَإن ارب ولسالر ول بالصليِبس شَيكّل فيِهاركه سيِح مبغَ ىالنّض ظر أنّه بأد طريقهبأن كان ع داًوله  
مللمفتِخطهداًض ى أشَِن وإنّ. بِهرينارك بولسالر افتخَ وَلساركل ف.هملتُا تأمم ا جباألنَاء اجيل األربعة عالصليِبن  

 .ِهطورى س ِفلصليِبن اع رِةبعالم ِةمالل الكِل بجرع وأشَ.ىح الواسس أقد قدَلاِخ دقُم أتعىِن بأنّاسسى إحانتابِن
 ٍةاوي ز كلِّاِءه ألتلذذ بب.رواِه الجبيرا خَهمِدستخْى ي الِتِةسدى إلى العاجِت وح.اأته قرٍةم كِلكلِِّل ٍةاد إلى إعٍةاجى بحوأنِّ
أ  يقراس حينسح اإلك ذِلهنتابى يى الِذِدحى وِن أنّد وال أعتِق.ن الصليِب عِةربع المِة الثمينَِةما الكِلايو زنِم
  ٢.ِةام القيادج وأم الصليِبالَل ج فيِه يتأمُل وقتاًس كرن م كلِّاسس إحهى أنّ اعتقاِد بْل.ِةام والقيات الصليِباححصأ
 

 آِخكان رح ٍثد سجلهالو حى الكتاِب ِفىالم قدس عِقن صلِبِةص ي سوعسيح المه وح ثٌدقُخِف يله القلب  
أِسويرذلك . الفؤاد حينالشّتْ أظلم مِحقّ وانشَس جابطِهيكل  الهسو ونَ.ِمن ادى يسوعبص ٍتوظيم وقاَل ع: "يااي  
ابابتاهِف ِف!.!.تاه ى يى يدديكستوِدستوِدأأ  يكععر ىىوِحوِح رولم أأ هذا  هذا ا قاَلا قاَل ولمسلمسلمالر الر وحوكّل."وح الج وع المذينجتِم كانوا ملعين رِةؤيصلوِب الم 
لما أبصروا ما كانر جعوا وهميقر عونص دورهو.م ا أمجميعم فكانواِهارِفع ِم واقفين نَعيٍد بي نظرون. وبعدأن  

أسلمالس يدالم سيحالر وح صالنّ اراس الذينجتِم كانوا معينالصليِبوَل ح  األوُل الفريقُ.نفريقي لم يكن له لة ِص م
أو مخْرفة بشَعص الراآلخَ والفريقُ.ب همر ج ميعم عاألوُل الفريقُ.ارفه تأثر نظر الصليِب بم مكانوا ألنه 
جتِممعينِة لرؤيو .نظر المتْ لقدتألمقلوب هوشَم ِفواِطاركوا بعهمأفِئ تْ وتأثردتهلذِل.م كقر عوا على صورِهدما  لم
أبصروا ما كان.لكن  ليسنَ هاكا مي ربطهمصلوِب بالمفلم ي جدوا داع للبقاء بعدأن أسلم  وحالر سيحالم دي٣.الس  
 

 الثاِنا الفريقُأم ِم يتألفُى فكان نج ميع مِهارِفعِهاِع وأتب الذينوِنطوا بِه ارتب ساء كنتبعنَ قد كانتْ.ه  
عقولهموقلوب هتحتِفم ِمٍةظ بذخير ِذن كرغَاٍتي و .ٍة ثمينٍَةاليالجسالِذد اى م اَلزعلى الصليِبعلقاً م له إنّ.لة ِص بِهم ه 
جسدي الِذسوع ى أحبهموأح بلذِل.وه كاستم واِقوا رنْ ِعفيندالج ِدسِمعلق على الصليِب الم نلق .عيٍد بد جنجيل إ باء

لوقا األصشْث والِعاح الثاِلحهذا النّرين ص: "وكانوكانج ج ميعميعم م عهِِهارِفارِفعواقفين ِم ِم واقفين ننب عيٍدعيٍد بينظر ينظر ونتْكانَ ."ونع يونم ِهارِفع 
علقة بِهمِم ولكن نتْوكانَ. عيٍد بقلوب هتنبم بِشض َل داِخٍةدص ورِهدمولكن أقد امهمم سمة ِفرِناِكى أماه.فلي س 
ستطاعاًمله والم  هقاِدم رونأن فا.وا يقترب وا ِمنتظرنعيٍد بينظر ون. جميعهمم عارفهاؤهوال وأحب  يقبلونبأى  
اٍلحأن ي بقى الجسدإن. هكذاعلقاً م همي عرفونذِل أن كالج سالطاِهد الر  بدأن ي مَلحكف وينوي وضف عالئقرى قب . 

ولكنلي سم يوراًسله والم  سالًهعلي هم أنيقوم ل وتكفيموا بحن الجالطاِهِدس ر ووِفِهِعض ى قب٤.ٍباِسنَر م 
  

 تْ كانَ دقيقٍة كّلإنم حسوعلى.ٍةوب ح دتع ِهنجيِلأى شير ِفبير لوقا الب األصشْ والِعِثاح الثاِلحرين: وكانوكان  
ييووماالسِت االسِتم ععداِداِددوالس والس بتُتُبيلوح تْكانَ و. يلوح الحاجة ماسر قريٍبة إلى قب.حتى ج اء رِن غٌَلجِمى نالر ِةامي دعى يفوس. 

وكانه وتلميذاًضاً أي لي سفهذا تق .وعدمإلى بيالطس وطلب ج سدي سوع.فأم رٍذ حينِئ بيالطسأن ي عطى الجدس. 
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                         ،                 ٦٠ – ٥٧: ٢٧ إنجيل متى ١
  ١٤: ٦سول إلى مؤمنى غالطية رسالة بولس الر ٢
    ٤٩ – ٤٤: ٢٣  إنجيل لوقا٣
 ٥٦ – ٢٣: ٢٣ إنجيل لوقا ٤
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 أنزَللقد ي فُوسى الاِم الرجسالطاِهد ِمِه بنفِسر على الصليِبن .ولفه بأكفان م عاٍب أطيكم ا لليوِدهع ة اد
نوا يكِفأن .ووضعه يِففُوس رِهى قبالِذِددي الج ى كانقد خْر ِف نحتهِف.ةى الص ِمستان قريٍبى ب نالم ى ع الِذِضو
 فُِصيو .اٍل ليام وثالثَ ثالثة أيب للره قبرار أعد ولقوعس ليلميذاً ِت وكاناًنيى غَاِم الرفُوس ي كان.وعس ي فيِهبصِل
مرقسالر فَ بأوُلسوسنّ يه "ممشيرر ملكوتَر ملكوتَ ينتِظ ينتِظ شريفٌ شريفٌشيرالس الس مواِتواِتم".يِص وفه لوقا الببأنّشير ه "كانكانر جالًجالً رص حاًحاًاِلاِل ص  
بباراًاًار  لملميكن يكن م قاًقاًواِفواِف ملر لر أى اليهوِدهوِدأى اليو و ععمملهملهم".كان ي فُوساِم الرى عِفواًض نجلس الِسى مِم كان يتألفُ الذىريمهد ن 
سبعينع و .واًضلقدتج اسرإلىخَل ود بيالطس وطلب ج سدي سوعفأم ربيالطس  أني طىعله الج س١.د 
 

 .ٍةكريم فاٍت بِصفَتص اه أنّ نجد.ةعب األراجيلنَاألى ه ِفنْ عاءا ج مبسح فوس يِةصيخْى شَ وبالتأمل ِف 
 .وعس لي تلميذاًضاًيأ و هوكان .فُوس يهم اسِةام الرن ِمى غِنٌلج راء جاءس الما كانولم: ىىا يِلا يِلمم  اءاء ج جفبإنجيل متىفبإنجيل متى

 بكتان  ولفهدس الجفُسوذ يخَأف دسطى الجع ينأ ٍذ حينِئ بيالطسرمأف .وعس يدس ج وطلبلى بيالطسإ م تقدفهذا
  .ىضمر و القب على باِب كبيراًراًج حجرح د ثمِةرخْ الصى ِفحته نَ قد كانىديد الِذ الجرِه قبى ِفهعضوو ىنِق

وبإنجيل ما يِلى  رقسرقسوبإنجيل مم اءا يِلىجم اءج: ولما كانالم سإ اءاالسِتذ كان عداد أىا قبَل مالس ِتب. جاءي ِمى الِذفُوس نالر ِةام 
مريفٌ شَشيروكان ه أ وضاًياِهللا ملكوتَراًنتِظ م ا فتجسرو إ خَلدلى بيالطسو طلبج سدي سوع. فتعجببيالطس  
 .فَوس ليدسب الج وهئٍةا الِمِد قاِئن ِمفَرا عولم .؟اتَ م قدانم ز له هْل:أله وسئِةا الِمدا قاِئع فدريعاً كذا ساتَ مهنّأ

 أيهم لرقاًواِف م يكنذا لمه .اًار بحاًاِل صالًجر وشيراً مف وكانوس يهم اسٌلجذا رإو  ::جاء ما يِلىجاء ما يِلى  لوقالوقاوبإنجيل وبإنجيل 
وعملهم. وهِمو نالر ِةامٍةدينَ مللي وِده. وكانه أ وينتِظضاًي اِهللا ملكوتَر . هذا تقدإ ملى بيالطسوطلب ج سد 
يسأو .وعنزلهولفه بكتان و وضعى ِفهقب ر موٍتنحيثُ حلم أ  يكنحدِض وقطع .  

 .وِده الين ِمِفو الخَِببسة ِلفي خُ ولكنوعس تلميذ يوه وِةام الرن ِمى الِذفَوس ينإ ثم ::جاء ما يِلىجاء ما يِلى  وبإنجيل يوحناوبإنجيل يوحنا
سأ أل بيالطسيأخُن ذ جسدي سفأِذ .وعن له.فج خَأ واءذ جسدي سوع. وجأ اءضاًينيقوديم لى إ والًأ أتى ى الِذوس
يسوعالً ليو هوٌلاِم حم زيجم رو نَوٍدع حئِةا ِموفأخَ ناً مذا جسدي سوعأ ب ولفاهكفان ماألع كاِبطي عا ِةادليأ وِدهن 

 وعسا يعض واكنَفه  قطدحأ  فيِهعوض ي لمديد جرستان قب البى وِفستان ب فيِهبِل صىع الِذِضو المى ِفوكان نوايكِف
 ٢. قريباً كانر القبن ألوِده الياِدد استعِببسِل
 

 كانكان  ييوسفُفُوسر ر جغَ غَالًالًج نيو واًاًني الماُلاُلالم  هبة ِمة ِمهبننهب اِهللا اِهللااِتاِت هب .... اُلالمب نة ِلركة للحكيم ولعديم الِحعِةكم. يسِسُلج فر 
اِهللا خليَلبراهيم إالتكوين أن غَ كان جداًاًني .إن اَل المو ة ونَنَزحنم سئولوننْ عها أماِهللاام  ونفاقُإا اجبنَووفقَال الم  

ِهشيئِتمولم ِدجِهِم اس.ِم وناِهللااِت هب ضاً أيالم راالجِتكز اِعمكنَى حموشَى شُكة ِفا وأستير المِلينر القص. ي إنفَوس 
اِمالرى المريفَ الشّشير كانر َلجالس ِةاعأد أنّرك هم وضوعر كهذا ألم. لمشَخْ يِفركزِه على م ى السنهدريم أن 

يتأثر .لمي خْلبِهاِل بمولم ِض ينر نَ بقبِفحته خْى الصننَإ. ِةرا ملنؤِدسئولون ى أعاالًماِل صةح. األعاَلماِل الصى الِتةح 
سق اُهللابفأع دا لكى نَهسلكا فيه.ِه وتتنَى وولكنّع ا تؤوُلهج ميعها لمِدجِهِم اسالم ب٣.كار  
 

 قامقامي ي وسفُفُوسالر اِماِم الرىىبتأدي ةِِة بتأديع ع ملٍٍلمو دٍٍداِحاِح وولكن ولكن م م ا أجلها أجله.... أك لقدرمجلِِّسب هشَ مى األنَ ِفٍفراجيل األربفنَ.ةع حن 
رفُنعنْ عأنّه هطلب ج سدي سوعِه بتكفيِن وقامِفِهفِن ود رِهى قب. إنالو حىالم س أضفى على قد اِمىِف الروسي

قاَلإذ  .ِهفاِتير لِص وتقِد تكريماِتبكلمع أنّنه هالم ريفُ الشّشيرالجُل والر اِلصحالب وال.ار  بدأن كذِل يكون كلتض ع 
 ٤. قطد أح فيِهعوض ي لمثُي حديِدجالر قبال إلى هلم وح.ر الطاِهدس الجس لمِهاتِقة على عة اإللهياينَالِع
 

 زيزى القارئع.. أدعت كى وكشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص: انَأبا الساموى.. اشكرتَ بى فأنْالهتمامك ك 
  األبِدىالِك الهنى ِمنقذتِنأ .ىاِل الغَحيدن الو االبمو دم ثمين هى بديتِن اشترالِذى تَنْأ .ىِصخِلم وى فاِدتَنْأ و.ىِقاِلخَ
والى هبتِنوحاأل اةَيبةدي. اشكركى بكالِمذِنتلِذ  ألنككِش وتركمِتى بِحِندك. أسألكاناً إيمأقو ى ومعرفة أعقَم.ا ِي فأح
 صالِتى أرفع .داّد متشَكِت وبقوداًستِنة م الثمينَكوِدع وعلى و.راًفتِخ مهدح و وبالصليِبهتدياً مكوِح وبرالباً غَكمِتعبِن

 .من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  يا من قلتَ. متِكالً على وعِدك الصاِدق واِثقاً ِمن استجابِتك.ار البيسوعِفى اسم 
 

 : إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
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  ٥٥ – ٥٠: ٢٣ إنجيل لوقا ١
  ٤٢ – ٣٨: ١٩  إنجيل يوحنا ،   ٥٥ – ٥٠: ٢٣  إنجيل لوقا    ،  ٤٧ – ٤٢: ١٥   إنجيل مرقس   ،  ٦٦ – ٥٧: ٢٧  إنجيل متى٢
  ١٧ – ١٦: ٤سفرأستير  ،              ٨ – ٤: ٢ا  ،    سفر نحمي        ٢: ١٣سفر التكوين  ٣
   ١٤: ٩١سفر المزامير  ٤
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