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ملاذا بكى ي�سوع 

على اأور�سليم واأهلها؟

القراءة: لوقا 28:19 – 46

التاريخ: 1996/8/30

َفاِجي  َبْيِت  ِمْن  َقُرَب  َو�إِْذ  �أوُر�َشِليَم.  �إَِل  اِعًد�  َم �شَ َتَقدَّ َقاَل هَذ�  »َوَلَّا 

ْيُتوِن، �أْر�َشَل �ْثَنْيِ ِمْن َتاَلِميِذِه  َبِل �لَِّذي ُيْدَعى َجَبَل �لزَّ َوَبْيِت َعْنَيا، ِعْنَد �ْلَ

َجْح�ًشا  َد�ِن  َتِ َتْدُخاَلِنَها  َوِحَي  �أَماَمُكَما،  �لَِّتي  �ْلَقْرَيِة  �إَِل  ِ�ْذَهَبا  َقاِئاًل: 

اَلُه َو�أِتَيا ِبِه. َو�إِْن �َشاأَلُكَما  . َفحُّ َمْرُبوًطا َلْ َيْجِل�ْس َعَلْيِه �أَحٌد ِمَن �لنَّا�ِس َقطُّ

ى �ْلُْر�َشاَلِن  َتاٌج �إَِلْيِه. َفَم�شَ بَّ ُمْ اَلِنِه؟ َفُقواَل َلُه هَكَذ�: �إِنَّ �لرَّ �أَحٌد: ِلَاَذ� َتُّ

َحاُبُه:  �أ�شْ َلُهَما  َقاَل  ْح�َس  �ْلَ اَلِن  َيحُّ ُهَما  َوِفيَما  َلُهَما.  َقاَل  َكَما  َوَوَجَد� 

وَع، َوَطَرَحا  َتاٌج �إَِلْيِه. َو�أَتَيا ِبِه �إَِل َي�شُ بُّ ُمْ ْح�َس؟َفَقااَل: �لرَّ ِلَاَذ� َتُّاَلِن �ْلَ

ِثَياَبُهْم ِف  َفَر�ُشو�  َوِفيَما ُهَو �َشاِئٌر  وَع.  َي�شُ َو�أْرَكَبا  ْح�ِس،  ِثَياَبُهَما َعَلى �ْلَ

ْيُتوِن، �ْبَتَد�أ ُكلُّ ُجْمُهوِر �لتَّاَلِميِذ  ِريِق. َوَلَّا َقُرَب ِعْنَد ُمْنَحَدِر َجَبِل �لزَّ �لطَّ

�ِت �لَِّتي َنَظُرو�،  ْوٍت َعِظيٍم، الأَْجِل َجِميِع �ْلُقوَّ بُِّحوَن �هلَل ِب�شَ َيْفَرُحوَن َوُي�شَ

ٌد ِف �الأََعاِل!  َماِء َوَمْ ! �َشاَلٌم ِف �ل�شَّ بِّ َقاِئِلَي: ُمَباَرٌك �ْلَِلُك �الآِتي ِبا�ْشِم �لرَّ

ْمِع َفَقاُلو� َلُه: َيا ُمَعلُِّم، �ْنَتِهْر َتاَلِميَذَك! َفاأَجاَب  يَِّي ِمَن �ْلَ ي�شِ ا َبْع�ُس �ْلَفرِّ َو�أمَّ

ُُخ! َوِفيَما ُهَو  َجاَرُة َت�صْ اَلِء َفاْلِ َوَقاَل َلُهْم: �أُقوُل َلُكْم: �إِنَُّه �إِْن �َشَكَت هوؤُ
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ا، َحتَّى  ُب َنَظَر �إَِل �ْلَِديَنِة َوَبَكى َعَلْيَها َقاِئاًل: �إِنَِّك َلْو َعِلْمِت �أْنِت �أْي�شً َيْقَتِ

ْخِفَي َعْن َعْيَنْيِك. َفاإِنَُّه 
ُ
اَلِمِك! َولِكِن �الآَن َقْد �أ ِف َيْوِمِك هَذ�، َما ُهَو ِل�شَ

ُوَنِك ِمْن  �َشٍة، َوُيْحِدُقوَن ِبِك َوُيَحا�صِ ْتَ �َشَتاأِتي �أيَّاٌم َوُيِحيُط ِبِك �أْعَد�وؤُِك ِبِ

ُكوَن ِفيِك َحَجًر� َعَلى َحَجٍر،  ُكلِّ ِجَهٍة، َوَيْهِدُموَنِك َوَبِنيِك ِفيِك، َواَل َيْتُ

الأَنَِّك َلْ َتْعِرِف َزَماَن �ْفِتَقاِدِك. َوَلَّا َدَخَل �ْلَهْيَكَل �ْبَتَد�أ ُيْخِرُج �لَِّذيَن َكاُنو� 

َو�أْنُتْم  اَلِة.  �ل�شَّ َبْيُت  َبْيِتي  �إِنَّ  َمْكُتوٌب:  َلُهْم:  َقاِئاًل  ِفيِه  َوَي�ْشَتُوَن  َيِبيُعوَن 

و�ٍس!« َجَعْلُتُموُه َمَغاَرَة ُل�شُ
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�لذي ال  �لعظيم  �الإله  ي�شوع  �لذي ظهر ف �ل�شد،  بكى ي�سوع. �هلل 

وعّزى  �لوتى  و�أقام  �لر�شى  �شفى  من  بكى.  قوة،  �أية  وجهه  ف  تقف 

�أن يفعل �شيًئا.  �أور�شليم ول يقدر  �أمام  �لز�نى وكفكف �لدموع، بكى 

و��شتعاد  و�الل.  و�لزن  �ل�صة  بكاء  فبكى  �شيء،  �أّي  فعل  عن  عجز 

يا  �أور�شليم  �أور�شليم و�أهلها: »يا  �لتي رفعها على  �ل�شهرية،  �لرثاة  تلك 

�أور�شليم، يا قاتلة �الأنبياء ور�جمة �لر�شلي �إليها. كم مرٍة �أردت �ن �أجمع 

هوذ�  تريدو�.  ول  جناحيها،  تت  فر�خها  �لدجاجة  تمع  كما  �أوالدك 

بيتكم ُيتك لكم خر�ًبا« )لوقا 34:13 و35(. 

ملاذ� بكى ي�سوع على �أور�سليم و�أهلها؟ 

مغارة  �ل�شالة  بيت  جعل  �لذي  �ّصهم  هم.  �رشِّ لأجل   w  1

�الإلهية،  �ل�ص�ئع  ونال  �لقّد�شات  طال  حتى  �صُّهم  تفاقم  ل�شو�س. 

و�حتقر و�شايا �هلل وتالعب بالتتيبات �الإلهية. هل �أ�شبح بيت �هلل مغارة 

تاأوي �لل�شو�س؟ هل �أ�شبحت ُدور �لعبادة مرتًعا لالأ�ص�ر؟ هل �أ�شبحت 

وتلفون  وتزنون  وتقتلون  »�أت�صقون  و�لف�شاد؟  للخطية  غطاء  �ل�شالة 

با�شمي  دعي  �لذي  �لبيت،  هذ�   ف  �أمامي  وتقفون  تاأتون  ثم  كذًبا... 

با�شمي عليه  �لذي دعي  �لبيت  نقذنا؟ هل �شار هذ� 
ُ
�أ قد  عليه وتقولون 

مغارة ل�شو�س ف �أعينكم؟« )�إرميا 9:7 -11(. ن�شلي: »�أبانا �لذي ف 

 �ل�شمو�ت«، وهل هذه �ل�شالة م�شموعة، ما دمنا ناأتي �إل �هلل كما نحن 

بخطايانا و�صورنا؟ 

ملاذا بكى ي�سوع على اأور�سليم واأهلها؟
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�هلل  �إر�دة  ُيعلنون  الأنهم  �الأنبياء؟  يقتلون  ولاذ�  �الأنبياء«.  قاتلة  »يا 

�لِحّب و�لذي يكره  �إل �هلل  للتوبة و�لرجوع  �لنا�س  لالإن�شان، ويدعون 

�خلطية. �أر�د �الإن�شان �أن ُيبِعد �هلل من حياته، فحاول �أن يتنا�شى و�شعه، 

فكرة  ين�شى  كي  �الإلاد  جّرب  و�أعماله.  وملّذ�ته  �شهو�ته  و�نغم�س ف 

وجود �إله يطالب، لكنه ل يعرف �لر�حة، بل عا�س تت تبكيت �شمريه. 

عينه  وُتدِمع  م�شاعره،  وترح  قلبه،  وتدمي  �هلل،  تغيظ  ال  �خلطية 

فح�شب، لكنها كذلك ترح م�شاعر �الإن�شان وتوؤذيه، وتعل �صه ينقلب 

و�خلوف  �الإ�شتقر�ر  وعدم  و�لفر�غ  و�لعبودية  �لقلق  ف  فيعي�س  عليه. 

من �الأبدية. بكى ي�شوع الأجل �ّص �أور�شليم و�أهلها. 

الأجل  و�أهلها  �أور�شليم  على  ي�شوع  بكى  جهلهم.  لأجل   w  2

يختبئ  �أن  �الإن�شان  يحاول  مربَّر؟  �لهل  وهل  خلريهم.  هو  ما  جهلهم 

هو  ما  �أور�شليم  تعرف  ل  �هلل.  �أمام  مقبول  غري  عذر  لكنه  �لهل،  ور�ء 

خلريها. »لو علمِت ما هو ل�شالمك« )لوقا 42:19(. وهذ� �لهل �شّبب 

�لعرفة«  عدم  من  �شعبي  »َهلَك  �لقد�س:  �لكتاب  يقول  �لويالت.  لها 

 

جلب  وق�شا�شها،  و�صها  باخلطية  معرفتهم  عدم   .)6:4  )هو�شع 

عليهم �لهالك. 

�الإن�شان �لذي يعي�س ف �خلطية ال يعرف ما هو خلريه. فهو يظن �أّن 

�خلطية �لتي تفّرحه هي خلريه. في�شكر ويعربد ويكذب وي�صق، وميار�س 

�شّتى �أنو�ع �خلطايا، ظنًّا منه �أّن هذ� خلريه. لكن هل �خلطية ملبة للخري 

باالإميان  ترّبرنا  �لكتاب �لقد�س: »فاإذ قد  �لطماأنينة؟ يقول  �أو  �ل�شالم  �أو 



35

لنا �شالم مع �هلل« )رومية 1:5(. ال �شالم مع �خلطية، وال تعزية وال فرح 

وال �أمان، وال م�شالة مع �هلل وال �شبع وال دخول �إل �ل�شماء. ومع ذلك 

فاالإن�شان يتم�ّشك بخطيته. 

يا لهل �الإن�شان و�شقاوته! �ل�شالم هو ف �ل�شيح - ف �الإلتجاء �إل 

�الماد  �إل  يقودنا  ثم  �لياة  هذه  ف  فيقودنا  له.  �لياة  وت�شليم  �ل�شيح 

�الأبدية. �شالمنا هو ف قبول ذبيحة �ل�شليب، حمل �هلل �لذي يرفع خطية 

�لعال. لي�س �ل�شالم ف �ل�شعائر �لدينية ومر�عاة �أحكام �لنامو�س، ومظاهر 

ي�شوع  كفارة  قبول  ف  بل  �خلطية،  ترفع  ال  �لتي  وممار�شاتها  �لتقوى 

و�شفحه وغفر�نه، حيث ميحو خطايانا �إل �الأبد. يقول لنا �لرب بفمه 

�لبارك: »الأين �أكون �شفوًحا عن �آثامهم وال �أذكر خطاياهم وتعدياتهم 

ف ما بعد« )عرب�نيي 12:8(.

تعرف  »ل  �فتقادها.  زمان  هو  �أور�شليم،  جهلته  �لذي  �لثاين  و�الأمر 

زمان �فتقادك« )لوقا 44:19(. زمان �الفتقاد هو زمان تقدمي مبة �هلل 

ربا ال  �فتقاد  فر�س  نغتنمها.  �أن  علينا  �فتقاد  �أزمنة  �هلل  يعطينا  للجميع. 

يذهب  �أن  قبل  �أور�شليم  ي�شوع  فيها  يزور  مرة  �آخر  تلك  كانت  تعود. 

�إل �ل�شليب، ومن ثم �إل �الأماد �ل�شماوية. وهكذ� �نتهى زمان �الفتقاد 

وخ�صت �لفر�شة �إل �الأبد. 

تعر�س  �لتي  �لنعمة  �لنا�س.  �لخّل�شة لميع  �لنعمة  �ليوم زمان  نعي�س 

علينا �خلال�س �لجاين، من دون �أعمال �لنامو�س، بل بدم �ل�شيح. »�لذي 

فيه لنا �لفد�ء بدمه غفر�ن �خلطايا ح�شب غنى نعمته« )�أف�ش�س 7:1(. 

ملاذا بكى ي�سوع على اأور�سليم واأهلها؟
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�أّن �ل�شيح وّبخ بع�س �لدن النها ل تتب. نقر�أ ف �لكتاب �لقد�س، 

 

نعت ف �شور  »ويل لك يا كورزين. ويل لك يا بيت �شيد�. الأنه لو �شُ

و�شيد�ء �لقو�ت �ل�شنوعة فيكما، لتابتا قدميًا جال�شتي ف �ل�شوح و�لرماد«

 

)لوقا 13:10(. �أي �إّن �ل�شيح كرز ف هذه �لدن، وعّلم و�شنع عجائب 

وقّو�ت. عرّب عن مبته، وقّدم لالإن�شان و�شيلة للخال�س و�لرجوع �إليه. 

ولكن كورزين وبيت �شيد� ل تعرفا زمان �الفتقاد. ويخاطب كفرناحوم 

�إل  �لرتفعة  كفرناحوم  يا  »و�أنِت  بالقول:  وقته  معظم  فيها  ق�شى  �لتي 

حَببُتِك 
َ
�ل�شماء �شُتهَبطي �إل �لهاوية« )لوقا 15:10(. �أنِت �لدينة �لتي �أ

بخطاياك.  مت�ّشكت  لكنك  �الإمكان،  قدر  �أ�شاعدك  �أن  وحاولُت 

لِك مّما  �لدين،  يوم  �حتمااًل  �أكرث  حالة  �شدوم  الأر�س  �شتكون  لذلك 

 

)ر�جع متى 24:11(، »الأنك ل تعرف زمان �فتقادك.« 

�إل  �ل�شال، حتى يرجع  �الأب لالبن  �أعطاها  �لعمر. وقد  �إنها فر�شة 

�أبي« �إل  و�أذهب  »�أقوم  وقال:  �لفر�شة  �غتنم  �البن  وهذ�  �أبيه.   بيت 

بخطايانا؟  نتم�ّشك  لاذ�  ونرجع؟  نقوم  ال  لاذ�   .)18:15 )لوقا 

�خلطية.  جر�ء  ينتظرنا  وماذ�  حياتنا  �خلطية ف  عملت  ماذ�  نعلم  ونحن 

 �لفر�شة ال تز�ل مفتوحة �أمامنا. لاذ� ال نحذو حذو �البن �ل�شال �لذي

مركزه،  �إل  و�أعاده  �الأح�شان،  ��شتقبله ف  �أبيه«، حيث  �إل  »قام وجاء 

ونفرح  »لناأكل  وقال:  وليمة  له  وعمل  �لري�ن  ودعا  وك�شاه  و�أ�شبعه 

يفرحون« فابتد�أو�  فوجد،  �شااًل  وكان  فعا�س،  ميًتا  كان  هذ�  �بني  الأّن 

 

)لوقا 23:15 و24(. لقد عرف �البن زمان �فتقاده. 
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فال�شيح  �لتوبة.  فر�شة  معه  �شلبا  �للذين  �لّل�شي  �هلل  �أعطى  وكذلك 

منهما  و�حد  �خلطاة.  وكل  و�لذنبي  �لل�شو�س  من  �لميع،  من  قريب 

يا رب متى  له: »�ذكرين  �إل �ل�شيح وقال  فالتفت  �فتقاده،  عرف زمان 

باأ�صع  يقوله  ما  يقول  و�أت�شوره  )لوقا 42:23(.  جئت ف ملكوتك« 

ف  معي  تكون  »�ليوم  �ل�شيح:  فاأجابه  �لفر�شة.  تفوته  كيال  ميكن،  ما 

�فتقادك  زمان  عرفت  الأنك  لك  هنيًئا   .)43:23 )لوقا  �لفردو�س« 

و�غتنمت فر�شة �لعمر �الأخرية. 

w لأجل رف�ضها. بكى ي�شوع على �أور�شليم الأنها رف�شت �لتعامل   3

معه. »كم مرة �أردُت �أن �أجمع �أوالدك كما تمع �لدجاجة فر�خها تت 

جناحيها، ول تريدو�« )لوقا 34:13(. دعوتكم للمجيء �إّل، دعوتكم 

معي،  و�ل�صكة  للم�شالة  دعوتكم  و�لتعزية،  لل�شالم  دعوتكم  للر�حة، 

�أنتم فال. وكاأين بال�شيح يقف مقابل �أور�شليم  �أما  �أنا �أردت  ول تريدو�. 

مكتوف �ليدين، ال ي�شتطيع �أن يفعل �أي �شيء �شوى �لبكاء. بكى بح�صة 

و�أل، الأنه يحتم �إر�دة �الإن�شان. جاءهم �أنبياء ومر�شلون ووّعاظ ومعلمون، 

وجاءهم �ل�شيح وعر�س نف�شه عليهم، ول يريدو�. 

كم مرة �شمعت عن �ل�شيح؟ كم مرة عر�س �ل�شيح نف�شه عليك؟ كم 

مرة �شمعت عن �لتوبة و�الإميان؟ كم مرة تاأّثرت ولكنك ل تاأخذ �أية خطوة 

�إيجابية؟ �ل�شيح ال يقدر �أن يقتحم �إر�دتك ويك�صها. يقف �ل�شيح قبالتك 

ويبكي. يقول �ل�شيح ف �شفر �لروؤيا: »هنذ� و�قف على �لباب و�أقرع. 

�إليه و�أتع�شى معه وهو معي« �أدخل  �لباب،  �أحد �شوتي وفتح   �إن �شمع 

)روؤيا 20:3(. و�إن ل ي�شمع ويفتح �لباب، فال يدخل �ل�شيح عنوة. 

ملاذا بكى ي�سوع على اأور�سليم واأهلها؟
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تريد  هل  �ل�شيح؟  ونعمة  �ل�شيح  وخال�س  �ل�شيح  تقبل  �أن  تريد  هل 

يحزن  �أن  تريد  �أم  �الأب.  فّرح  �ل�شال  �البن  رجوع  �ل�شماء؟  تفّرح  �أن 

عنادك.  وعلى  �صّك  وعلى  خطاياك  وعلى  عليك  يبكي  ويبكي؟  �ل�شيح 

خاَطَب �ل�شيح �لنا�س �أيام ت�شده بالقول: »وال تريدون �أن تاأتو� �إلَّ لتكون 

وترميها  �لياة  توّزع  �أن  ي�شوع  يا  تقدر  �أال  )يوحنا 40:5(.  لكم حياة« 

�أتيت لتعطي حياة. ال، هو يوّزع �لياة على طالبيها،  �لنا�س؟ فاأنت  على 

ماًنا« حياة  ماء  فلياأخذ  ُيِرد  »من  �لروؤيا:  �شفر  ف  ويقول  يريدون.  �لذين 

 

)روؤيا 17:22(. يا لهل �الإن�شان وغبائه حي يرف�س نعمة �ل�شيح �لجانية. 

�أخرًي�، ما هي �لنتيجة؟ ما هي نتيجة �رشّ �لإن�سان وجهله وعناده؟ يا للنتيجة 

بك  وُيحِدقون  بت�شة،  �أعد�وؤك  بِك  ويحيط  �أيام  »�شتاأتي  �لخيفة: 

ويحا�صونك من كل جهة. ويهدمونك وبنيك فيك، وال يتكون فيك 

وموت،  و�شحق  خر�ب  و44(.   43:19 )لوقا  حجر«  على  حجًر� 

ُي�شفق  �أو  يد�فع  من  لي�س  �شيء.  �أّي  فعل  عن  عاجز  و�قف  و�ل�شيح 

 

�أو يخّل�س.

ال يقدر �ل�شيح �أن ي�شاعدنا ما ل نطلب منه �ل�شاعدة. جاء لكي يخّل�شنا 

وهو يدعونا لقبول هذ� �خلال�س، وعلينا �أن نتجاوب مع هذه �لدعوة. 

�أعد�وؤك  بك  »يحيط  �لنامو�س:  فجاءهم  �لنعمة  �أور�شليم  �أهل  رَف�َس 

�أقام  »�هلل  �لقد�س:  �لكتاب  يقول  فيك«.  وبنيك  ويهدمونك  بت�شة... 

يوًما هو فيه مزمع �أن يدين �ل�شكونة بالعدل« )�أعمال 31:17(. هذ� هو 

عدل �هلل، �أما �ليوم فيوم �لنعمة. يقول �لكتاب �لقد�س: »الأنه ل ير�شل �هلل 

�بنه �إل �لعال ليدين �لعال بل لَيْخُل�س به �لعال« )يوحنا 17:3(. جاء لكي 
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يعالج م�شكلة �خلطية. جاء لكي يحمل خطايانا ف ج�شده على �ل�شليب، 

و�إال  �لنعمة،  هذه  نقبل  �أن  �صط  �الإلهي،  و�لغ�شب  �لدينونة  عنا  وياأخذ 

�شنحمل ق�شا�س عد�لة �هلل، �لتي تقت�ّس من �خلطية وتدينها. 

لطفه  بغنى  ت�شتهي  »�أم  �لتوبة:  رف�شو�  للذين  �لقد�س  �لوحي  يقول 

�لتوبة.  �إل  يقتادك  �إمنا  �هلل  لطف  �أّن  عال  غري  �أناته،  وطول  و�إمهاله 

ولكنك من �أجل ق�شاوتك وقلبك غري �لتائب، َتذَخر لنف�شك غ�شًبا ف 

ُينبئ  �أل  يوم �لغ�شب، و��شتعالن دينونة �هلل �لعادلة« )رومية 4:2 و5(. 

 �ل�شيح �أور�شليم بالغ�شب �الإلهي عندما قال: »يهدمونك وبنيك فيك؟«

يقول �لوؤرخون: �إّن ن�شف مليون ن�شمة ماتو� ف �أور�شليم �شنة 70م على 

يد تيط�س �لقائد �لروماين.

بالقول: »خميف  �لقد�س  �لكتاب  ال ن�شتخف بق�شا�س �هلل. يحّذرنا 

حيًّا  �هلل  د�م  وما   .)31:10 )عرب�نيي  �لي«  �هلل  يدي  ف  �لوقوع  هو 

�أن  �إيّانا  �لعفو.  لك  يجلب  �آخر  ملك  لربوز  مال  وال  �أبدي،  فعقابك 

�لقد�س  �لكتاب  �ل�شيح ونرف�س خال�شه. يقول  �لنعمة، فرنف�س  نرف�س 

ا من د��س  ف هذ� �ل�شدد: »فكم عقاًبا �أ�ّص تظنُّون، �أنه ُيح�شب م�شتحقًّ

َب دم �لعهد �لذي ُقّد�س به دن�ًشا، و�زدرى بروح �لنعمة« �بن �هلل وَح�شِ

 

)عرب�نيي 29:10(.

بكى ي�شوع على �أور�شليم فال تدعه يبكي عليك. تعال م�صًعا �إليه وقل 

له: يا رب �رحمني، �أنا خاطي، �أنا ُمتعب، �أنا جاهل، �أنا ل �أغتنم �لفر�شة، 

�شامني وغرّيين و�عطني قلًبا جديًد�، و�شاعدين حتى �أعي�س لك.

ملاذا بكى ي�سوع على اأور�سليم واأهلها؟


