
 ٣١٧سـالة لرا
 

  على من نَبِكى؟على من نَبِكى؟
 

(Arabic – Whom we have to mourn?) 
 

 على من نَبِكى؟على من نَبِكى؟ :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 وِمنإنجيل لوقا األصشْث والِعاح الثاِلحأريننقر  ددنالعالي شْابع والِعسشْن والِع والثاِمرينرين  : 
 

 "وتبعوعسي  جمهورِم كثير الشّن والنِّ.بع ى اللواِتاِءسيلطم كن أ نضاًيوي نحنإ  فالتفتَ.ِه عليليه ن
يسوقاَلوع : أ اِتا بنَيورشليمعل ال تبكين بْل.ى وعلى نفِسأ على  ابكين والِدأكن١."كن 
 

 يوجد شليمدينَِة أورطريقٌبم  ياآلالمى طريقُسم . سمىم ألنّ بهذا االسالِذلطريقُ اه فيِهى اجتاز الر ب 
يسوعب عدحكَ أن مى عى البنِط الواِل بيالطسلى السِديالم لبسيح بالص.س ار خِلمصى البشَالم وفاِد العِفى ِةري 

 ."ثةلجج" ِةياِنر بالعب لهقاُل وي"ِةمجم الجعِضوم"ى مسع يِضو إلى ما بِهوضم قدلو . الصليبالًاِم حطريق اآلالم
  الصليبِهوا عليعضو و الحقلن ِم آتياًكان قد وسكوا بِه أم.ىاِنوران القيعمى ِسمس يجٌل رالصليبل مى حِف هاركَشَ
ليِمحخلفَله ي سوع. كانالم نظرريعاً ملم ستِط يع الجمى كَالِذ ور الغفيرهانيتب ع الربي سوعبشَاَل احتم ِةاع 

األعمال الوحالِتِةشي ى كانالج نودالر ومان يعذبون بهالِذرىءا هذا الب ى لمظلماًمْل يع ولم شّ ِغِه فى فِم يكن.كان  
جسدهالم نهك يهتزشاًرتِع مبينم ا الساطياُل تنهبكلِِّه علي كَ .فنْ عانيتح رك الًاِمحالص ِهِلاِه على كَليب اكباًس 
  ٢. فاه يفتحا فلميهاز جامأم ٍةجعنَح وكَ إلى الذباقُ تساٍةشَكَ كان  كثيريننة عي فده نفسِتولمِل
 

 ّل الكار س.ىاِل الوبيالطس نعراِدكم الص الحتنفيِذان ِلوم الرالجنوِد بالجماهير ولاِف الحِبوكَ المكى ذِلِف 
 االًميع رج الجارص أبتْانَكَ. ِه عليننح وين يلطمنه ومهاخُر وصاِءس الِنويُل إال عتخلله ال يهيٍب رٍتمى صِف

 .ساراً وييناًم يِه ثقِلن ِمحنّ يتروعسيو صليِبال ِةبشَ خَوح نَمه أنظارة تتجه تار.ٍء ِسواه معلقة بِه وليس بشَىاءسوِن
ة أخْوتاررى تنساب دموعالم ِبِكوبغَزين الح زٍةارحين أ  تقعبصارهمعلى ج ِدسه وقدلخَ ستهوأد مته الساط ي

نْالمهِهالة علي بال هووعلى خَ.ةاد دِهيلطخَ المنيم ِم بالدلٍةلي  تأثيرنقض بطوِل ااهاهأشْ وقد بعوها فيهن الجودالر ومان 
ان نَ إلى ععرتِفي نويلهعأ دوب .تعلووعلو  تطريق اآلالم ىِف وِةس النِّاتُخَرص دأتْب ثم .ِهه على وجصقاً وبلطماً
السحتى  اِءمصمآذان الج ال تتوقفُ تْكانَ ى الِت.اهيرمآه اتههقاتُ وشَمص ورِهدمة المكلوموه ِفم ولى ذه.أة وفج 
تْمتصالح ناجرأخذتْة وارخَ الص ترنو اآلذانص ةاغيِلاه بانتب صِتاِف خَتوتقطع م .لمذِل يكن كالص ريباً غَتُو 
عليهم. كفلقد انص تَواِم حليِبل الصالر بي سوع.و هواِطخَ يالنِّب اِئوة النَساِتحالالِت.ولوالت الم ى مالشّ قَزىج 
قلوبهن.فاستم عنِه إليو هيقوُلو  :"يأأ  اِتاِتا بنَا بنَيورورشليمشليمال تبكين عل عل ال تبكين ىبْل بْل..ى ابكين وعلى نفِسنفِسأأ على  على  ابكين وعلى كن والِدوالِدأأكنكن٣."كن 

 

  أن قبَلا بههى تفو الِتِهاِتمكِل رآِخ تْانَكَقد و. اتحاِئ النِّةوسلِنِل اههجى و الِتوعس يب الراِتكلم ىلتأمل ِفوبا 
رتِفيعج سدفوقَه نَ .ليب الصستطيعستخِلنَ  أننِْم صثالثَاه قَقاِئ حي ا حبذا لوأنَ قراها بإمانع.ا ِلبنَ واستجِدقص 

الربنْى ِماِم السها برِةوح الطاعان واإليم: 
 

ى ِنرض تح....اا علينَ علينَرِهرِهبب وص وصبب الر الراِةاِةطول أنَطول أنَ ب بستهينستهين نَ نَااإذا كنّإذا كنّ  "" وال نفع ِمنه وال نفع ِمنهىىدِِدجج ال ي ال يىىفِِفاِطاِطا العا العكاؤنَكاؤنَبب"": : أوالًأوالً 
 ى جداًِنمؤِلي:  لِك أقوَلأن ىى ِلِحم اسنولِك. ةميل جكلِك. ا أماهي: ا له وقالتْاه إلى أمِّماًو يتْاء جٍةغير صة فتاٍةصِق

أنأتطلع إلى ي دِل. ِكيماذا همشَا مهتان؟و .أجابتههْل: ا األمتريدين م رفة ِقعصة يداى اللتيالنّؤذيِكن ي ظرإلي ا؟هم .
أجنَ: ةبنَاال تْابعم ياها أم .فأجتْابكنِت:  األمى ِطا ابنِت يفلة صغيرة وقدح ِمتِكذر ِب اللِعنبأع ولِك. قاب الِثاِدون 
حثَدي ماًوفعلِت أن هيتِكا نَ مع تعلتْ فاشِْهعِل ِفنثي ِكاب .وحينِم ستُعص ِت وأنِْكاخَرتستغيثين أس رتُعِك إلي 
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ى ِنى أنِّندِعس ين ولِك.نهتيوشَ المىد يحقبى ِتا ابنَ يِكمِلؤي كانإذا . ىبيبِتا ح ي وأنقذتِكىدلتا ي بِكارئ النّ أطِفتُذْوأخَ
 كلِك:  تقوُلىِها وهينيأل ع تموعمن والدهتيوشَن الميد اليوتقبُل .اه أمنة تحتِض االبنَتْعرأسف. ابنَِتى الغَالية أنقذتُ

ةميلجي ا أماه.مُل وأجم ا أراهه امي اِكدشَ المهتانو .قدِل نتألم نِظمر يسوعوه وي ُلِمحالص ليب.نّ ونتمى لولم حِم يله 
 ِمن  ِمن ااممأأوو": ةالطيى غَِنؤِمم إلى ِهالِتى رسِف قوله دينرد مولس الرولس بعا مقيقة لهتفنَا الحرفنَ ع لونولِك. ار البكذِل

ا ا زلنَ مكنّا إذا ،ليبنظر الص بماًفياِط عا تأثراًانَ كفَ."سيحسيح الم الموعوعسسا يا ينَنَبب ر ر بصليِب بصليِبإالإال  رر افتِخ افتِخى أنى أنا ِلا ِلاشَاشَ فح فحجهِتىجهِتى
 حذر إذ يةوميى رِنؤِم إلى مِهالِتى رسِف ولس الرولسقول بغ ِلنصِل: ىاِئأحب. اء كالم اإلثمبر ونشْةَطي الخَنقترفُ

جل جل أأ  نن ِم ِمككنّنّ ولِك ولِكةِِةببلى التولى التوإإ  ككقتادقتادا يا يممنّنّإإ   اِهللا اِهللا لطفَ لطفَننأأالم الم  ع عرريي غَ غَ..؟؟هِِهاِتاِتنَنَ أ أ وطول وطولهِِهاِلاِلههممإإ و وهِِهى لطِفى لطِفنَنَ بِغ بِغ تستهين تستهينممأأ" :ِهبقوِل
قسقساوتِِتاوككوقلبك غَ غَ وقلبك يتذخَ تذخَبِِبر التاِئر التاِئي رنفِسنفِس ِل ِلرككغض ىى ِف ِفباًباً غضي ي وم الغَم الغَوضبِِبضواستع واستع الن داِهللا اِهللاةِِةينونَينونَالن د الع ١."لِةلِةاِداِد الع  

 

 ب الر قاَل....كينكيناِلاِل اله الهننمِِم  ببسسحح ن نالالووا ا انَانَطايطايخَخَلِِل  رةرةغِفغِفمم  اَلاَلنَنَ نَ نَكىكى  "" وينفع وينفعىىدِِدجج ي ياانَنَ على أنفِس على أنفِساااؤنَاؤنَكَكَبب""  ::اًاًثانيثاني 
يسوعبإنجيل لوقا األص اح الثاِلحشَث عإإ": رننلم لم تتوب تتوب وا فجوا فجميعكم كذِلكم كذِلميعككته لِِل تهكونكون".لقد انس تْابد موعالس ِدي سيح الم
 على  وتسيُلر الطاِهم الدوقهر ع تنزفَ أن قبَل.ضم على األر داِت كقطرقهراقط ع وتس.ىاِنميى بستان جثسِف

سوع الرب ي  كانفإن. ىِد األبالِك الهن ِممِهإنقاِذ وماهطاي خَن ِمطاِةالخُالص  أجل خَن هذا ِم كلُّ.ليب الصِةبشَخَ
 ِةطي الخَةَر أج أنميناِل عانَنفِسأى على بِكنَ . بأفعاِلنَا الرديئةنصلبه ثانية كّل يوم  الذيننحنَ اا فليتنَنَ أجِلن ِمك ذِلفعَل

 ِهالِصال خَننَا ِل توبتنَنينعِل ماانَطاي بخَعترفين مميناِد نَِهبِتح م إلى صليِبأِتلنَ. ِهالئكِت وم إلبليسدع المحيم الجىِه
  وهوهعع اد ادددوجوج ي ياماما دا د م مببالرالر  واوااطلباطلب": فرِه ِسن ِمسينمس والخَاِماح الخَح باألصبى النّاءيع إشَ كتب.ذابالع نو ِمجنْونَ
ووههووقريب قريب ..  ليترك الِشك الِشليتررريريرطريقه طريقه ..و و ررجفكَفكَأأثم ثم ل اإلل اإلجارارهه..وليتب إإ   وليتبلى الرلى الربب  فيفيررححممهنّنّا ألا أللهنَلهنَإإلى لى إإ و و..هههي كِثكِث يرالغُ الغُر فرفران٢."ان 
 

ا نَالِتاِئى ع ِفاٍبب شَن ِم كم....الينالين الض الضاانَنَباِدباِد أكْ أكْفلذاِتفلذاِت  بب الر الرممححررييوو  ""ىىدِِدجج ي يفعفعتشَتشَبب  اانَنَالدالدا على أوا على أوكاؤنَكاؤنَبب"": : ثاًثاًثاِلثاِل 
 بية ال عاغَسستَة مذاب جهمى أعيِن ِفتْدى ب الِتاِتوه والشِّت بالملذامه علي واحتاَل.اد بالفسماهو وأغْ إبليسمهعدخَ

افيه .وإذا بهمنْ يجِفرفون ى تيا اره ثمأصبوا غَحرقى العاِتادالِتِة الذميم ى أدمنوا عليأ .اهوليوا ِفسى حإلى ٍةاج 
 أوالِدنَا أجل ن ِم"؟ القديراموح أماق الرح وانِسار القلِبسانِك"وإلى .ةخينَوع السم الد وذرِفاِءكَ بالب اِهللااما أملنَتذل
 ليس ما ٍةو ثرن أثمدنفِق و.معهئال تبتِل ِلحيقة السِةو الهنم ِمله لينتِش.ستقبلمالجيُل  ونَاراِضحِعماد  م هينالِذ

 اِتردِّخَر والممخين والخَلتدكا .فةختِل المِهاِعان بأنوم اإلدوِد قين ِممهررحلي  إلى اِهللاٍة بقوخُرا نص ليتنَ.يعوضها
  اكاكينَينَظ عظ ع ولتالِح ولتالِح قلبك قلبكىىنِِنطِِطععأأ  ىىنِِنا ابا ابيي" :رينشْث والِعاح الثاِلح األصِهى أمثاِل ِف الحكيم قاَللقد. وبقات المنا ِمهريوغَ

  عع اآلخر تلس اآلخر تلسىىفِِف  ..رقرقةرقرقة م متْتْاغَاغَسسس وس وأأ الكَ الكَىىا ِفا ِفابهابهبب ِح ِح تظهر تظهر حين حينرتْرتْمم اح احااذذإإر ر مملى الخَلى الخَإإ  تنظرتنظرال ال " : و��َل."ىىطرِقطرِق
كالحكالحيةِِةيوتلد كاأل كاألغُغُ وتلد فعفعووقاَل."انانو باألص حنَنَألأل":يةخطن ال عابعاح السهها طرا طرحتْتْحكثيرين كثيرين ج ج ررحى وكلُّى وكلُّحقتاله أأا ا  قتالهقويقوياء٣."اء   

 

 لقدو عدالر ا بباستجاِةب ارِعلضينِه إليبأنّه  يرحمهغَوي مِفرمله  .فباألصى ِماح الثاِنحِسن يقوُلوئيَلفر ي  
الرب :"ارارجعللإإوا وا جعىبكلِّ بكلِّى قلوبكم قلوبكم وبالص وبالص ووم والبوحوح والنّ والنّاِءاِءكَكَم والب..  ووممزقوا قلوبكمزقوا قلوبكمال ثي ال ثي ابكمابكموارجع إإوا وا  وارجعلى الرلى الربإإ  بلهكمنّنّ أل أللهكمهه  
رؤوفٌؤوفٌرر ر حيمحيمب ىىطِِط بءالغَ الغَء ضبِِبضوكثير وكثير الر أفةأفة الر".لقد مَل تحالر بي سكّلوع عنّاةينونَ الد الكفارى على صليِبِهوِت بم  

الجثةلج.ولقد تنب أ إشعيلق ف. بآالم الصليباءاستهّل د األصحثَ الثاِلاحسي والخَمِمن لِِل" :ِهبقوِل فرِه ِسنكنأأ  كنححزا ا اننَاننَز
ححمملهأأا وا ولهوجوجاعنَنَاعا تحا تحمملها ونَا ونَلهححننح ح سبنَنَسباهاهم م صاباًاباًصم م ضضرِم ِموباًوباًر ناِهللا اِهللان و و مذلوالًذلوالًم  ووههووم م ججرروحأل ألوح جل مجل معاصينَاصينَعا ما مسسحجل جل  أل ألوقٌوقٌح

    ٤."اانَنَميِعميِع ج جثمثمإإ  هِِه علي عليععضض و وبب والر والرهِِهلى طريِقلى طريِقإإ  دٍٍداِحاِح و وا كلُّا كلُّلنَلنَا ِما ِمم ضللنَم ضللنَنَنَغَغَا كَا كَكلنَكلنَ   شفينا شفينارِهرِهبب وبح وبحهِِها عليا علينَنَالِمالِم س سديبديبأأا تا تنَنَآثاِمآثاِم
 

. ِلشَخِْصكى اجِت حعلناًم  آتى إليك..اوىما السانَأب: الِة الصلكى ِتى ِفِع متشترك ِلوكعأد: عزيزى القارئ 
أشكرِمك نالصبير الخَ أجل تدى أ الِذاِء والفدعددتهبتنَ.ذ األزلنْ م ازل االبحيِدن الوبنَ را يسآِت .وعى إليكَك ا أنَا م

 أرفع .اًديبأ  طريقاًىدِن واِهٌلاِط ب طريقٌى ِفان كَنإ ظر وانْ.ىار افكَرفْ واعىنِّ امتِح.ى قلبرفْ واعىبر ىاختبرِنف
 .قبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن ي:  يا من قلتَ. الصاِدق وعِدكمتِكالّ على.  فاِدى ِفى اسم يسوعصالِتى

   
 :ىك ِفيرها ستجد ذِل غَ أوسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
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  ٦ – ٤: ٢        ،         رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ١٤: ٦  رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى غالطية١
  ١٢–٦ :٥٥سفر إشعياء ، ١٧: ٥١ ، سفر المزامير ٢٣ :٦  رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ،٤٤: ٢٢ & ٥ :١٣ إنجيل لوقا ٢
  ٢٦: ٧ &    ٣٢ – ٣١ & ٢٦: ٢٣ سفر األمثال ٣
  ٦ – ٤ :٥٣ سفر إشعياء                             ،          ١٣  - ١٢: ٢ سفر يوئيل ٤

http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm

