
 ٢٢١سـالة لرا
 

لمــلمساذا بكى يســاذا بكى يوع؟؟وع  
 

(Arabic – Why did Jesus weep?) 
 

 ؟؟لماذا بكى يسوعلماذا بكى يسوع :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 :  عينب واألرىاِدالعدد الح  نقرأرشَع عاألصحاح التاِس وِمن إنجيل لوقا
 

 "وفيما هونَ. يقترب إلى الم ِةدينَظروبكى علي ١."اه 
 

  والرب يسوعشليم إلى أورهم طريِقانوا ِفىكَ و.سيحالم  تالميِذن ِمعدداً كبيراًم ظيم ضٍب عوِك مِفى 
ميتقدهوا و .ما اقتربِملمنى فاجِت بيوب ِتيع نِْع اني الدىالِذ بلجي دعيتونبلى جالز .سَل أرِمن اثني إلى ِه تالميِذن 

ٍةقرياٍة قريبمقاِئالً له : اذهإا بلى القرأ ى الِتِةيماامكم.وحين الِنخُ تدها تجدان جشاًحم اًوطربلم جِل يسأ ِه عليحِمد ن 
الن سرى المضفم. "هِِهليليإإ  حتاجحتاج م مبب الر الرننإإ" : هكذا فقوال لهِهالِناذا تحم ِلدحأا ألكم سنإو .ا بِه وأتيالهفح اس قطالنّ
ووجا كَدا قاَلمله ام. وفيما هما يحالن الجش قاَلحله أا مصحابِل:ه ماذا تحالن الجفقاال  .؟شَحالربم إ حتاجِهلي. 

إ ا بِهوأتيلى يسوعوطر حا ثيابهما على الجركَأش وحبا يسوع. وفيما هواِئ سرشُ فروا ثيابهالطريقى ِفم . ا ولم
قرنْ ِعبدنْ محدر جبل الزأ كلُّيتون ابتدج مهور التالميذ يفرحونوي سبحاَهللاون بص ٍتوظيم أل عجل جاِتميع القو 
   ٢."ىىاِلاِلعع األ األىى ِف ِفددججمم و واِءاِءمملسلس ا اىى ِف ِفالمالمسس  ..ببم الرم الر باس باسىى اآلِت اآلِتكك المِل المِلككارارببمم" :لينقاِئ .واظر نَىالِت
 

 يسوعتاف وقالوا ل الهك ذِلرقْ لهم سماع ي لمِداِشع الحم الجنمانوا ِض كَ الذينينسيير الِفضع بنولِك 
سيحالم: "ييا معِلعِلا مممانتهر انتهر تالميذك ف ." تالميذك مهابأقوُلأقوُل" :الًِئقاأجلكم إنّ إنّ لكم ههإن كَتَ هؤال إنكَتَ هؤال سء فالِحء فالِح سججارارة تصة تصرخُخُر". إنالم عاِتجز 
 ِةملكَ ماعأتب اأم .لطان كّل س يفوقُهلطانَ س وأن.همِمعِللطان م سِةظم على عِهتالميِذ وني عتْ فتحا الرباهر أجىالِت

إبليس فقدع تْمي عيمونهوطم الشّس يطانع قولهأغلظ ومقلوب هذِل ِلمنْ ِعتاظوااغْ كدس اِعمهمالميِذ تتافُ هي سوع .
ولكنس أِتيى اليى فيِهم الِذوِت يمم ا جاء الِةبرسب ولسالر سِنؤِمول إلى موو" :ىى فيلبتجتجثو باسثو باسم يم يسسوعكلُّ كلُّوع ركب ِم ِمةٍٍة ركب ممنن  

   ٣." اآلب اآلب اِهللا اِهللاجِدجِدمم ِل ِلبب ر رووسيح هسيح ه الم الموعوعسس ي يننأأان ان سس ِل ِلكلُّكلُّ  عترفُعترفُويوي  رضرض األ األتَتَحح ت تننض ومض ومرر على األ على األنن وم وماِءاِءمم الس السىىفِِف
 

 لمي نتهربالر تالميذه أخْ ولكنّه ألِسر ة الِفنَسريسيينحين قاَل له أنّم هألِسنَ سكتتْ إن تْشَر وتوقفَة الب 
لحظة عةِه تسبيِحنارفالِحج اءمال بقُِط ستنْ الصالوبيح تسِلجيِدتم كَ بِهى الِذذاك كلُّ شَان وبغٍَءى يرِه لمشَ يكن ى ء
  ولكن أمراً عجيباً حدثُ.همِمعِل بمورينرس م فرحينىِلم الع السمِهجيِد وتمهمبيِح تسىالميذ ِفر الت استم لقد.انما كَِم

حيناقتر بِموِك الم بنأور شليم.نظ لقد ري سوعِةدينَ إلى الموبكى علي اه.ِل:ُلاء قد نتس اذا مبكى يسى ِفوعي م و
فيِهتْارتفع واتُ الت أصسِمجيِدبيح والتم قلوٍب امتألتْن فر حاً وسل ِف .ِهِصخْوراً بشَرىوبالتأماِهللاِة كلم ند  رك

 :  ثالثةىا ِفهنلخّصو. شليم على أوريسوعبكى  الذى فيه ِفوِق المك بذِلاطتْ أحى الِتوِفرم الظا على فهتعيننَاً سبابأ
 

 انتظار ى ِفشليم كانت أور....اء ليرفع خَطية العالماء ليرفع خَطية العالمحمَل اِهللا الِذى جحمَل اِهللا الِذى ج  تْتْفضفضرر  شليمشليم أور أورننألأل  وعوعسسبكى يبكى ي  ::أوالًأوالً 
االمل ف.سيقدأ عنْ تنبهالع ولِك. القديمهِد أنبياء نلم ا جهاءا الِذا المىِسيطالم افلتْ تغَا انتظرتهنْ عهوتج بْلاهلته  
رفضته .تَلم عاً بقولبي وحنّا المعمدان حينأعلن  عأنَأنَ": الً قاِئ نفِسِهنا صا صوتُ صىى ِف ِفارخٌارخٌوتُ صالب الب ريِةيِةرقو قو موا طريقَوا طريقَم  

بالربالر" .ولماألوا س يوحنّا المعمقاِئاند لين :"فمفما با بالكالكتع تع ممددإن كنْ كنْ إن تَ أنتَ لستَ أنتَ لستَ المتَ المسيحا وال النّبسيحا وال النّب وال إيليوال إيلي ى؟؟ى"أج ابهم 
 حينو ."ذائهذائهور ِحور ِحيي س سأحّلأحّل  ق أنق أنستِحستِح لستُ بم لستُ بمىى الِذ الِذ..ههرفونَرفونَ تع تع لستم لستمىى الِذ الِذمم قاِئ قاِئكمكمطِِط وس وسىى ِف ِفنن ولِك ولِكاٍءاٍء بم بمددمما أعا أعأنَأنَ" :الًقاِئ
 جٌلجٌل ر رىىدِِدعع ب بىىأِتأِت ي يهه أنّ أنّههنْنْ ع ع قلتُ قلتُىى الِذ الِذووهذا ههذا ه. . المالمطية العطية العرفع خَرفع خَ ي يىى الِذ الِذمُل اِهللامُل اِهللاهوذا حهوذا ح" : قاَلِهقبالً إلي ميسوع رنظ

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع  ،                ٤١ : ١٩إنجيل لوقا  ١
٢
  ٤٠ – ٢٨: ١٩إنجيل لوقا  
٣

  ����	 �
��� �� ا���ل إ�� �  ١١ – ٦: ٢ ر��
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صصاراِماراِم قدألنّ ألنّىى قد هكَ كَه انوأنَ وأنَ..ىى قبِل قبِلان ا لما لم  أكنأكنأع أع رفهىى لكن الِذ لكن الِذرفهأر ىىسلِنسلِن أرألع ألع ممبالم دبالم قاَل ِلد قاَل ِلاء ذاك ىىالِذالِذ""  ::ىىاء ذاكتر تر  وحى الر وحى الر
   ١." اِهللا اِهللانن اب ابوو هذا ه هذا هتُ أنتُ أنهدهدتُ وشَتُ وشَأيأي ر را قدا قد وأنَ وأنَ..سس بالروح القد بالروح القدددممعع ي يىى الِذ الِذوو فهذا ه فهذا ههِِه علي عليراًراًستِقستِقازالً ومازالً ومنَنَ
 

 رفضوه بال سبْلٍبب على العكس اض طهودهوه الِذو اَلى جصنَ يخَع ف .!راًيلقدح ثَدي ماًواوَلتنَ  أن 
بعضالي ِحوِده جارة ليرواجملي اءَل اِهللا الِذى جمالم حة العخَطي رفع فأجابهم وعسيالًسيح قاِئ الم: "أعأعمماال حاال حسنة نة س

أريتكمِم ِمأريتكم نىىِد أبِد أبنْنْ ِع ِعن..بس بس بأ أبِِبب ىىع نْنْمٍل ِممٍل ِم عهها ترجم؟؟ىىنِِنونَونَا ترجم". أجابقاِئوه لينله  :"لسا نَا نَنَنَلسررجمجمككألجل ع ألجل ع مٍل حمٍل حسبْلبْل. . ننس  
ألجل تجفإن فإن..ديٍفديٍفألجل تج كإنْ إنْتَتَ وأنْ وأنْك سستج انتج إلهاًعُلعُلان كإلهاً نفس كنفس ". فأجابهمنِْطقىبكَالم م يفه مهوي دركه مني ريدأن ي سمعص تَو 

  ىىنوا بنوا ب تؤِم تؤِم لم لم فإن فإنمُلمُلتُ أعتُ أع كنْ كنْ إن إنولكنولكن. . ىىنوا بنوا ب فال تؤِم فال تؤِمىىاَل أباَل أبمممُل أعمُل أعتُ أعتُ أعتُ لستُ لس كنْ كنْإنإن" :م لهقاَلإذ   بِهمَلع لياِهللا
ا هليإ ى أتى الِذ ابن اِهللايسوع أورشليم تْفض ر لقد."ا فيِها فيِه وأنَ وأنَىى ِف ِف اآلب اآلبنوا أننوا أنرفوا وتؤِمرفوا وتؤِم تع تعىىكَكَ ِل ِل..الالممنوا باألعنوا باألعفآِمفآِم
ليهبهالمى الحقيِقا الس.المالس م إنّ . اهللاعه سال يقِدالم رغَِهطاِئ على ع يالم ررئيس الس .وقدج اءاه الم رئيسالس 

وإذا بهذِل ِل.ها ترفضكحين اقتر بإ  نظردينَلى الموقاَل.اة وبكى عليه : "َإنكَإنكلو لو ع لِِل عمِت أنِْت أنْمِت أيىىضاً حتى ِفضاً حتى ِفِت أيي كِِكوِموِم ي  
 ٢."كِِكييينَينَ ع عنن ع عىىففخِِخ قد أ قد أن اآلنن اآلن ولِك ولِك..كِِكالِمالِمسس ِل ِلووا ها ه م م..هذاهذا

 

وقد جاء ليخِلص . ص ابن اِهللا المخِل هويسوعف ....ااقاِدهقاِده افِت افِتانانمم ز زرفْرفْ تع تع لم لمأورشليمأورشليم  ننألأل  وعوعسسبكى يبكى ي  ::ياًياًثانثان 
هلك ا قدم.اِت كَ قاَل لقدبب  العبرانيينإلى الة الرساألصفكَفكَ" :الثانىاح حينَ نَفَفَي نجو نَو نَنجححننإن إن أه الصاً هذا الصاً هذا خَخَا ا ملنَملنَ أه

  هِِهاِلاِلهه وإم وإمهِِهى لطِفى لطِفنَنَ بِغ بِغينين تسته تستهأمأم" :ىاح الثاِنحة األصومي رىِنؤِم م إلىِهالِت رسى ِفوُل الرسولس بكتبو ."ههارارقدقدمِِم
  ررخَخَ تذ تذبِِب التاِئ التاِئرريي غَ غَ وقلبك وقلبكككاوِتاوِت أجل قس أجل قسنن ِم ِمننولِكولِك. . ؟؟ةِِةا يقتادك إلى التوبا يقتادك إلى التوبمم إنّ إنّ لطفَ اِهللا لطفَ اِهللا أن أنمماِلاِلر عر عيي غَ غَ..هِِهاِتاِتوطول أنَوطول أنَ

لنفِسكغَ غَلنفِسك ضىىباً ِفباً ِفضي ي وم الغَم الغَوضبِِبض..واستع واستع الن دة اِهللاة اِهللاينونَينونَالن دالع اِدلةاِدلة الع". وجاءالِة برس بسولس الرةول الثاني ى ِنؤِمإلى م
كورنثوساألص حىىفِِف": ساِداح السوقٍت م وقٍت م قبوٍلوٍلقبس مِِم سعتكىىفِِف. . عتكي ي وم خَم خَوالص أعالص أعنتكنتك . .ههوذا اآلنوذا اآلني ي وومولِك."الصالص خَ خَم ن 
ل.!ِفلألس مرفْ  تعشليمأورافتقاِد زم انلذِل.اه ك فيميقترب وا ه نظرِةدينَ الى الموبكى علي ٣.اه 

 

ا هارأى دم ر.ٍةهيبٍة رنونَي دتَا تحآهر  ....ااههى إليى إليا اآلِتا اآلِتههارارأى دمأى دمرر  أورشليمأورشليم   إلى إلىيسوعيسوع  بب اقتر اقترحينحين  ::اًاًثثثاِلثاِل 
نجيل  بإاء جقدل. اهينَي عن عىِفخْا إذ أهالمِِ لسوا هرفْ م تعا لمه ألنّ.اه عليينزُل سى الِذاص والقص.اهإلي ىاآلِت

وحنّيا األصحاح األول عنأنّن اِهللا اب إلى خَإلى خَ" هاصهِِهتِِتاصج ج اءوخَ وخَاء اصاصتهتهلم لم تقبله و. " تقبلهبإنجيل لوقا األصاح التاِسحشَع عر 
  ةٍٍة جه جه كلِّ كلِّنن ِم ِمونِكونِكرراِصاِصحح وي وي بِك بِكقونقونددححٍة ويٍة ويسسترتر بِم بِماؤِكاؤِكدد أع أع بِك بِكيطيطححام ويام وي أي أيىىتأِتتأِتسس": أورشليم ن ع الربَلقا
ويويهدِِدهمكِِكونَونَموب كِِكنيِك فينيِك في وبوال ي وال ي ترتركونفيِك فيِككون ح ح ججراً على حراً على حجو."ررج مأ بِها أنب حدثَ ألورِم أقلِّىِف شليم نأر بعين٤.ةنَ س   
 

 لقدح اصرالر ومانيوندينَ المة وحفروا حدقنْا خَولهكاً فصس انارها محاصِمرين كلِّن باِن ج.خْ يا نَبر
يوسينيوسالم خُؤرأن بنَ تيطس ى حولهوقٍت وجيز وذِلىوراً ِفا س كقطع ن عىا كّل أمٍل ِفهاة النّج.وأم ر جهنود 

بأني هِدمة ِمدينَوا المنأس ااِسه.ِدمكلتْ فه اهدا عثالثة أب اجرح سبرو اية يوسيتابِه ِكى ِفوس "حروبالي وِده"  .
ولممتهد و  بْلة فقطدينَ المكسىلوا ِفا قِتانهالم ذابح الوحالِتِةشي القارئ أِخى .دثتْى ح :لمي ذربفْ الر وعسيمد  هع

   ٥.آثاِمنَا بكهِل ال نَى لكَِذله براِه دمه الطبُل. أجمعالم  أجل العن وِمأورشليم أجل نِمى و أجِلنِم وك أجِلنِمفقط 
 

 ى أِخليتك تشتركِفىِع م ى تلكالِة الص :انَأبا السماوى.. كبأشكرحأجل م جيب ِمنالع ئ نظيرىاِطخَ ِلةِتك. 
ربى يسوع لستُ أدفََرى كيكحب أوفيك ل الذى تفاض.ازلتَ وجئتَ ِل تنَ لقدكلُّ .ىنتفديد معِمفتٍَة ذر نع يوكلُّنيك  

قطرِة دليِبلتْام سِم على الص نج سِمتْ كانَر الطاِهِدك ى أجِلن. ِل إنىاِنسي عجزع نقاِصىكربير وِف التع غَر ير 
م باس صالِتى. ى إلهكالِلجى ِلوِدج سم أقديكم قددنِْع. بيروير وتع كلِّ تصن ِمظم أع فحبك.وير على التصرقاِد
ىِصخِلم  وعسيأرفع قاً ِم واِث.اهابِتن استجك.ي ا منو عتَ قائالًد :ي نخَارجاًم هال أخِْرج قبْل إلى . 
   

 : إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غَيرها ستجد ذلك ِفى.. أخى القارئ العزيز
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١
    ٣٤ – ٢٩  &  ٢٧ – ٢٥  &  ٢٣ : ١إنجيل يوحنا  
٢
  ٣٨ – ٣١ : ١٠إنجيل يوحنا  
٣

� رو���   ،   ٣: ٢الرسالة إلى العبرانيين  ��� �� ا���ل إ�� �  ٢: ٦إلى مؤمنى كورنثوس  فى رسالته الثانية  ،   و٦ - ٤: ٢ر��
٤
  ٤٤ – ٤٣ : ١٩إنجيل لوقا  
٥
    ١٦: ٣إنجيل يوحنا  
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