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االَكلَِمة لهَِھذاا االيیَومم  The Word for Today 
-1: 1ِسْفر مرااثي إإررميیا  22  Lamentations 1:1-22 

   749#  944 م:االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
ااعي تَشك سميیث االرَّ  Pastor Chuck Smith 

 
االمقدِّمة  

مم االبرنامج مقدِّ  
ااَءنا االمستَمعيیَن٬، أأهھھھًال بُكْم في حلقٍة جديیدةٍة من االبرنامجِ  ٬، ‘‘االكلمةُ لهِھَذاا االيیَومم’’ااإلذذااعيِّ  أأعزَّ

االقسِّ  إإررِميیا من إإعدااددِ مرااثي ددررااستَنا في ِسفِر االمحبِّ ي هھھھذهه االحلقِة بنعمِة هللاِ ف بدأأحيیث سن
تَشك سميیث.  

 
لِسفِر  االحلَقةَ ااألخيیرةةَ من ددررااسٍة ططويیلةٍ في االحلَقِة االسابقِة من برناَمِجنا٬، أأنهھى االقسُّ تَشك 

 . إإررِميیا االنبيِّ  
 

التهِھ في ِسفِر تشك  ٬، سيیبدأأ االقسُّ ‘‘االكلمةُ لهِھَذاا االيیومم’’ووفي حلَقِة االيیومِم من برناَمِج  تأمُّ
على إإررميیا.‘‘ االنبيُّ االباكي’’بيیُِّن االسبَب من ووررااِء إإططالقِق لقِب مرااثي إإررِميیا٬، وواالذيي يیُ   

 
لل من ِسفِر مرااثي ألصحاحِح اابداايیِة فَإنْن َكانَن لََديْیَك ِكتابٌب ُمقَدَّسٌس٬، نَْرجو أأنْن تَْفتََحهھُ على  ااألووَّ

ا إإنْن لَْم يیَُكْن لََديْیَك ِكتابٌب ُمقَدَّسٌس ااآلنَن٬، فنرجو منك٬، عزيیزيي االمستِمع٬، أأنْن تُْصغِ إإررِميیا  يَ ٬، أأمَّ
الةِة  التهِھ من ِسفِر مرااثي إإررِميیااالقسُّ تَشك يینطلُِق االُخشوعِع بيینما ووبِرووحِح االصَّ .في تأمُّ  

 
ااءَ  من إإعداادِد االقسِّ  إإررميیامرااثي نا االُمْستَِمعيین٬، َمَع دَدرْرسٍس قيَیٍِّم ِمْن ِسْفِر وَوااآلنْن نَْتُرُكُكْم٬، أأِعزَّ

.ك سميیثتشَ   
 

-[متن االعظة االقسُّ تشك]  
ااَءنا نبدأأ  مطلَعِ  من وواابتدااءً  إإررِميیا٬، مرااثي ِسفرِ  في ددررااستَنا وممِ االيیَ  حلَقةِ  في ٬،االمستَِمعيین أأعزَّ

للِ  ااألصحاححِ  مةً  َمَعنا تَشك االقسُّ  سيیستَعِرضضُ  ذذلك قْبلَ  لكنْ . ااألووَّ .فرِ االسِّ  هھھھذاا إإلى سريیعةٍ  مقدِّ  
 

سِس االعبرييِّ في في االكتابِب االمقدَّ ال يیِردُد إإررِميیا مرااثي  ِسفرَ نقولُل بداايیة٬ً، مستَِمعيَّ االِكراامم٬، إإننَّ 
نجُدهه مع مجموعٍة من  ٬،االعبرييِّ االترتيیب ففي . بحَسِب االترتيیب االمعتََمِد االيیوممَ نفسهھ االمكانِن 
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فر٬، هھھھو كاتُِب إإرِْرِميیَا ووألننَّ . ووَعْزرَراا ووأأيَیُّوببُ  أأْستيِیُر وورَرااُعوثثُ  ااألسفارِر هھھھي فقد ااررتأىى هھھھذاا االسِّ
بعَد ِسفِر إإررميیا؛ فهھو موِضُعهھ ووااِضعو االترتيیب االحديیِث ألسفارِر االكتابِب االمقدَّسِس أأنن يیكونَن 

.أأووررشليیممديینِة قوطِط هھ يیأتي بعد سُ ألنَّ  ٬،مةً لِسفر إإرِْرِميیَاخاتِ  دُّ يیُع  
 

. عني جبل االُجمُجمةوواالذيي يیَ ٬، ثةلجُ ِل االجُ بَ من جَ  اجانب ناككَ هھھھُ معرووفٌف أأننَّ اقٍق متَّصٍل٬، ووفي ِسيی
نُن هھھھذاا االَكهْھُف تَ  مُجمِة يیُعطيیهَھ شكَل جُ ووبهِھَذاا يین٬، االعَ  يیُشبهِھُ تجويیفَ جويیفًا في االَجبَِل٬، وويیكوِّ

من ذذلك االكهھف وو. إإررميیا كهھفَ وفف هھُ االكُ تلك ُد أأحَ وويیُسمَّى ااإلنسانِن عندما يینظُُر االمرُء إإليیهھ. 
 رراائعٍ نظٍر مَ يینظَُر إإلى أأوورُرَشليیَم في أأنن االمرُء ستطيیُع يیاالموجودِد على جانِب جبِل االُجلُجثة٬، 

كِر هھھھنا أأننَّ جبَل يیحبُِس ااألنفاسَس٬، وويیجلُب االشعورَر بالهھُدووِء وواالسَّكيینِة. وومن االجَ  ديیِر بالذِّ
.االُمِريیَّا االمشهھورر لِ بَ جَ  ةِ قمَّ على  عُ قَ يیَ  ثةلجُ االجُ   

 
ِسفَر  كتبَ  حيینَ  هھفِ كانن يیجلُس في هھھھذاا االكَ االنبيَّ إإننَّ إإرِْرِميیَا  االعبراانيِّ  تقولُل كتُب االتقليیدِ وو

من هھھھُناكَك رىى كانَن يیستطيیُع أأنن يیَ حيیُث  ؛ليیمشَ راابِب أأووررُ بكي على خَ كانن يیَ إإررِميیا٬، حيیُث مرااثي 
يیَْت بانيیهھا مَ  طاممَ حُ وو نهھاررةةَ مُ اال هھھھاأأسوااررَ   ِسفَرهه ق كتبَ وومن هھھھذاا االمنطل. باألررضضِ ووقد ُسوِّ
.بالمشاعِر االَجيیَّاشِة على ما جرىى للمديینِة االعظيیمِة أأوورُرَشليیمَ  االحافلَ   

 
٬، ةليیونانيیَّ ى االإإأأسفارِر االعهھِد االقديیِم ٬، ووهھھھي ترجمةُ للكتابِب االمقدَّسسِ  ةفي االترجمة االسبعيینيیَّ وو
 َك االمتَرِجموننَ أأوولئ عَ ضَ ووَ ووقد  .يین قبَل االميیالددمئتَ عامم حو نبهھا سبعونن كاتبًا عبراانيیًّا  قاممَ وو
 هھووحدثث أأنَّ ’’: قالواا فيیهھوو ٬،إإررِميیارااثي لِسفِر مَ سس ِة للكتابِب االمقدَّ سخِة االالتيینيیَّ في االنُّ  اامهھيیدً تَ 

االنبيَّ أأوُورُرَشليِیَم٬، أأننَّ إإرِْرِميیَا مديینِة  رااببِ خَ بعَد بي٬، ووإإلى االسَّ  االشعُب االعبراانيُّ بعد أأنن أأُِخَذ 
:فيیهھا أأوُورُرَشليِیَم ووقاللمديینِة ى ثاةةَ علرْ هھھھذهه االمَ  كتبُ ررااحَح يیووبكى وو جلسَ   

 
."‘‘َكيْیَف َجلََسْت وَوْحَدهھھَھا ااْلَمِديینَةُ "  

 
ااء٬، أأننَّ  كِر هھھھنا٬، مستَِمِعيَّ ااألِعزَّ لة في بالطريیقِة االمفضَّ  ُكتِبَ إإررميیا مرااثي  ِسفرَ ووجديیٍر بالذِّ

ة٬، يیستطيیُع من يیَعِرفُف االعبريیَّ وو. ااألوولى ااألرربعةِ هھ في أأصحاحاتِ ٬، ووال سيیَّما عِر االعبرييِّ االشِّ 
ُن صيیدةٍة قَ  على شكلِ مكتوبةٌ هھا أأًصحاحاتٌت أأنَّ أأنن يیُميیَِّز  ُكتِبَت حيیث ٬، اخاصًّ  اتركيیبً تتضمَّ

كلَّ أأصحاحٍح ِمَن  أأننَّ  أأيیًضا ظِ حَ المن االموو ا.يیبً غَ  هھافظِ سهھيیِل حِ ُد على تَ رتيیٍب يیساعِ بتَ 
٬، ووهھھھي في حقيیقِة ضاَعفاتهُھاأأوو مُ  عددًداا نَ يین ووعشريیااثنَ  ى يیتضمَّنُ وولااأل الثةِ ثَّ اال حاحاتتِ صْ ااأل

االمثيیُر وو .ةااألصليیَّ في االلغِة عر االعبرييِّ االشِّ سطًراا شعريیًّا في نظامِم  ااألمِر ااثنيَیِن ووِعشريینَ 



 3  

 ففِ وورحُ أَحِد ب بدأأُ يیَ  من تلَك االسُّطورِر ااالثنيَیِن وواالِعشريینَ  طرٍ سَ  كلَّ لإلعجابِب أأيیًضا أأننَّ 
٬، االجيیمِ  ٬، ثمَّ االباءِ  حرففِ وواالثاني بيیبدأأُ بحرفف ااأللف٬،  للَ ووَّ أأننَّ االسطَر ااأل أأيي. ةاالعبريیَّ ااألبجديیَِّة 

رُر ااألمُر ذذااتهُھ في ااأل .ةرووفِف االعبريیَّ االحُ صوًال إإلى كلِّ ووهھھھكذاا ووُ ٬، االدااللِ  ثمَّ   يینِ صحاحَ وويیتكرَّ
ليَینِ  .ااألووَّ  

 
ا   تبدأأُ بحرففِ منهھ  لُل ثالثِة أأعدااددٍ أأووَّ وو. يین عددًدااووستِّ  ةً ستَّ فيیهھ ُد جِ فن٬، االثالثُ  ااألصحاححُ أأمَّ

ووبهھذاا . االجيیمحرفِف باالتي تليیهھا االباء٬، وواالثالثة حرفِف االتاليیة تبدأأ ب االثالثةُ ااألعداادُد ااأللف٬، وو
نَن مًعا ٬، لكلِّ حرفٍف من االحرووفِف االعبريیَّة ااالثنيَیِن وواالِعشريینَ  اتتٌ ُد ثالثيیَّ توجَ   يینووستِّ  ةً ستَّ لتُكوِّ
.عددًداا  

 
بالطريیقِة يین ووعشريین عددًداا هھھھناكك ااثنَ أأننَّ من َجديیٍد ااألصحاحِح االراابع٬، نجُد بُِوصولِنا إإلى وو

 نِ يیااثنَ يیتألَُّف من  االخامسَ  أأننَّ ااألصحاححَ مع وو بالترتيیب. ةاالعبريیَّ مثيیلهِھا االحرووفَف نفِسهھا في تَ 
 ظاممِ نِ بطريیقِة مثلَما َشَرْحنا منُذ قليیٍل  ِشعرييٍّ  مٍ ظْ نَ مكتوبًا بِ  هھ ليیسَ نَّ فإ٬، أأيیًضا دًداادَ عَ  نَ يیشرووعِ 

وواالمهھمُّ في . ةاالعبريیَّ ااألبجِديیَِّة بترتيیب طٍر كلُّ سَ  أأُ يیبدَ فال وولى٬، ااألصحاحاتِت ااألرربَعِة ااأل
هھا.تسهھيیِل ِحفظِ لصائَدهھھھم بتلك االطريیقة بونن قَ يیكتُ كانواا ما كثيیًراا ااألمِر أأنَّهھُم   

 
فِر٬، فيیبدوو إإلى نِ ووبالنَّظِر أأيیًضا  ٬، حيیث كانن نائزييّ جَ  شيیدٍ نَ أأشبهَھُ بِ هھ أأنَّ ضوحٍح بوُ ظامِم كتابِة االسِّ

ييقوططِ سُ  أأوُورُرَشليِیَم بعدَ  يرثيیَ  إإررِميیا  ِسفرُ أأ فيیهھا قريیُ االيیهھودِد متَّبعةٌ عند هھھھناكك عاددةةٌ وو. هھا االمدووِّ
بَحَسِب  في االيیومِم االراابِع من االشهھِر االتاسع االيیهھودديیَّةِ  عِ مِ افي االمجعامٍم كلَّ إإررِميیا مرااثي 

 خمسِ في سنِة انن يیملَ يیكِل سُ قوطِط هھھھَ ذذكرىى سُ  ديیخلإإلى تاالعاددةة هھدفُف هھھھذهه ووتَ . االتقويیم االعبرييِّ 
.على يیِد االبابليیِّيینَ  ووثمانيین قبَل االميیالدد ووستٍّ  مئةٍ   

 
مًعا رأأ قْ ٬، فلنَ عن ِسفِر مرااثي إإررِميیا وواالمقدِّمةَ االسريیعةَ إإليَیهھ ةَ هھھھذهه االخلفيیَّ  ااآلنَن بعَد أأنن َعَرْفناوو

:جاَء فيیهھوو٬، للِ ااألووَّ  ااألصحاححِ من لَل ااألووَّ  االعدددَ   
 

. ااألَُممِ  فِي ااْلَعِظيیَمةُ  َكأرَْرَملَةٍ  َصارَرتتْ  َكيْیفَ ! االشَّْعبِ  ااْلَكثيِیَرةةُ  ِديینَةُ ااْلمَ  وَوْحَدهھھَھا َجلََستْ  َكيْیفَ ’’
يیَِّدةةُ  ‘‘.!ااْلِجْزيیَةِ  تَْحتَ  َصارَرتتْ  ااْلبُْلَدااننِ  في االسَّ  

 
انهُھا كَّ فس؛ حَدهھھھاتجلُس ااآلنن ووَ  هھجوررةة٬ً، ووصاررتتْ مَ  فاررغةً باتَْت  االمديینةَ يیقولُل إإررِميیا االنبيُّ إإننَّ 

اووَداادِد ااألموااتِت في عِ ا إإمَّ  في  تْ بعد أأنن كانَ  ثيیُر االدَّهھھھشةَ يیُ ٌت مْ صَ ووكانَن يیلُفُّهھا . وننَ سبيیُّم إإمَّ
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ا ااآلنَن فليَیَسْت سوىى ٬، زددهھھھرةةً ووجميیلةً مديینةً مُ االماضي  .بائسةٍ  أأنقاضضٍ أأمَّ  
 

لل ااألصحاححِ  من االثاني االعدددِ  في إإررِميیا يیتابِعُ  ذذلك بعدَ  :يیقوللُ  حيیثُ  ٬،ااالووَّ  
 

يْیهَھا علَى وَودُدُموُعهَھا بَُكاًء٬، يْیلِ االلَّ  في تَْبِكي’’  ُكلُّ . ُمِحبِّيیهَھا ُكلِّ  ِمنْ  ُمَعزٍّ  لهََھا ليَْیسَ . َخدَّ
.‘‘أأَْعَدااءً  لهَھا َصارُروواا بهَِھا٬، َغَدرُروواا أأَْصَحابهَِھا  

 
 يیةَ زْ االجِ دفَُع تَ ُشعوبًا كانَْت هھھھناكَك أأننَّ  ٬، وونعرفُف تارريیخيیًّاأأميیرةةٍ  مثلَ في االسابِق أأوُورُرَشليِیُم  تْ كانَ 
. تهِھاِحمايیَ من أأجل  ُع آلخريیندفَ تَ  زيیةِ االجِ  تحتَ  أأوُورُرَشليِیمُ يینَما االيیومَم صارَرتْت بَ  ٬،يیماننَ لَ سُ لَملِِك ل

.هھااائِ أأعدمن بيین ااآلنن ِمْصَر ووغيیرهھھھا لم تحِمهھا٬، بل صاررتت ن مغيیر أأننَّ تلك ااألمَم   
 

التِنا وونتابِعُ  لل ااألصحاححِ  من وواالراابعِ  االثالثِ  يینِ االعدددَ  في االحزيینةِ  إإررميیا كلماتتِ  في تأمُّ  ٬،ااألووَّ
:فيیهِھما ووجاء  

 
 قَدْ . رَرااَحةً  تَِجدُ  َال . ااألَُممِ  بيَْینَ  تَْسُكنُ  هھھِھيَ . ااْلُعبُودِديیَّةِ  َكْثَرةةِ  وَوِمنْ  ااْلَمَذلَّةِ  ِمنَ  يیهَُھوذَذاا ُسبيِیَتْ  قَد’’

يیقَاتتِ  بيَْینَ  ططَارِردِديیهَھا ُكلُّ  أأدَْدرَرَكهَھا  ُكلُّ . ااْلِعيیدِ  إإِلَى آلتيِینَ اا لَِعَدممِ  نَائَِحةٌ  ِصهْھيیَْوننَ  ططُُرققُ . االضِّ
.‘‘َمراارَرةةٍ  في ووهھھھي ُمَذلَّلَةٌ  َعذااررااهھھھا. يیتَنهَھَّدووننَ  كهَھنَتهُھا. َخِربَةٌ  أأبواابهِھا  

 
مديینةً  ْت يیوًماكان أأنقاضضٍ  االمرُء إإلى نظرُ عنَدما يیًعا ريیكانن إإحساًسا غريیبًا ووم ذذلك أأننَّ  ال بدَّ 

في مديینتِك عرووفٍف في مكانٍن مطلٍّ مَ  أأنن تجلسَ  لهھھھل يیمكنُك أأنن تتخيیَّ . رةةهھھھِ زددَ عظيیمةً وومُ 
ترىى سوىى أأنقاضٍض ووال هھ كانِن ذذااتِ ٬، ووفجأةةً تجلُس في االمَ االحيیاةةُ وواالنشاططُ ووااالززدِدهھھھاررُ  حيیثُ 

هھھھل يیمكن أأنن تتخيیََّل مديینتَك غيیر صالحٍة لَسيیِر االسيیَّاررااتت هھھھناكك؟  وننيیعيیشددوونن أأييِّ بشٍر 
 هھھھل تستطيیُع تخيیَُّل أأسوااققِ  ؟اررااتتِ يیَّ بالسَّ  هھا بعَد أأنن كانَْت شواارُرُعهھا عريیضةً ووتَُعجُّ قِ رُ ططُ على 

يیَّة؟ تخيیَّل٬، ٬، مهھجوررةةً ووَخِربةً هھا عِ صانِ االمديینِة وومَ  ووبالكادد تصلُح لَعيیِش االحيیوااناتِت االبرِّ
-عزيیزيي االمستمع -ال سَمَح هللا  . كئيیبٍ صمٍت هھھھي تُحتََضُر في أأنن تنظُر إإلى مديینتِك وو 

مُت يیُخيیُِّم االصَّ  ثمَّ  ٬،هھافيیمظاهھھِھِر االحيیاةِة تلك  لَّ قد ررأأيیَت ك بعد أأنن تكوننَ  ككررُ وشعيیكونُن كيیف س
ُمثقًَال بهھَولِل االمشهھِد االَمريیِر. ككَ وواالفرااغغ على نحٍو كئيیٍب على أأجوااِء االمديینِة تاررًكا إإيیَّا  

 
٬، ووبدأأ ِخدمتهَھ االمديینةتلك ى في قد تربَّ االذيي كانَن  إإررميیااالنبيُّ بهھ  ما شعرَ هھھھو هھھھذاا لقد كانَن 
ررأأىى كما  ٬،ديین في االهھيیكلاالمتعبِّ  شاهھھھدَ ٬، ووةٌ بالناسسلشوااررعَع ووهھھھي مكتظَّ لقد ررأأىى اا. االنبويیَّة
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اعونن في ااألعيیادد٬، اجَج ووهھھھم يیتجمَّ جَّ االحُ   ٬، ووصاررتت أأوورُرَشليیمُ كلُّ شيٍء صامتًافصارَر ااآلنن  أأمَّ
ٌد أأحَ  دْ عُ هھ لم يیَ ألنَّ نائحةٌ؛ ليیم شَ أأووررُ  ططرققَ االمشهھَُد يیوحي بأننَّ ٬، وو٬، ووأأشبهَھ بمديینِة ااألشباححِ فاررغةً 

ُمحزنةً؛ ألنَّهھا كانَْت يیوًما حافلة بالدااخليیَن  أأماكنَ  هھاأأبواابُ ووباتَْت  .يیأتي ليیحتفَل بالعيید
ا االيیومَم فهھي وواالخارِرجيینَ  ااباتتُ ٬، بل ليیَسْت َخِربَةٌ وو صامتةٌ ٬، أأمَّ أأصًال؛ ألننَّ موجوددةةً  تلك االبوَّ

ااباتٍت بالمعنى االفعليِّ  االمديینةَ باتَْت أأنقاًضا ددوونَن سوررٍ  .للكلمةِ  ووال بوَّ  
 

مُم إإررِميیا  ٬، ووذذلك في ااألعداادِد من من ووررااِء كلِّ ما جرىى ألوورُرَشليیمَ  بَ بَ االسَّ ووبعَد ذذلك يیقدِّ
لِل٬، ووجاء فيیهھا: االخامِس إإلى االثامِن من ااألصحاحِح ااألووَّ  

 
أأعدااؤؤهه نجح. ررأأًسا مضايیقوهھھھا صارر’’  ذَذهھھَھبَ . ذُذنُوبهَِھا َكْثَرةةِ  ألَْجلِ  أأذذلهھا قد االربب ألنن �
 اؤُؤهھھَھارُرؤَؤسَ  َصارَرتتْ . بهََھائهَِھا ُكلُّ  ِصهْھيیَْوننَ  بِْنتِ  ِمنْ  َخَرججَ  وَوقَدْ . ااْلَعُدووِّ  قُدَّااممَ  االسَّْبيِ  لَىإإِ  دُدهھھَھاأأوَْوَال 

ةةٍ  بَِال  فيَیَِسيیُرووننَ  َمْرًعى٬، ِجدُ تَ  َال  َكأيَیَائِلَ   َمَذلَّتهَِھا أأيَیَّاممِ  فِي أأوُورُرَشليِیمُ  ذَذَكَرتتْ  قَدْ . االطَّارِرددِ  أأََماممَ  قُوَّ
ِحهھَ   وَوليَْیسَ  ااْلَعُدووِّ  بيِیَدِ  َشْعبهَِھا ُسقُوططِ  ِعْندَ . ااْلقَِدممِ  أأيَیَّاممِ  فِي َكانَتْ  االَّتِي ُمْشتهََھيیَاتهَِھا ُكلَّ  اوَوتَطَوُّ

 أأَْجلِ  ِمنْ  َخِطيیَّة٬ً، أأوُورُرَشليِیمُ  أأَْخطَأتَتْ  قَدْ  .ِكهَھاهھھَھَال  َعلَى َضِحُكواا. ااألَْعَدااءُ  رَرأأَْتهَھا. يیَُساِعُدهھھَھا َمنْ 
ميیهھا ُكلُّ  .َسةً رَرجِ  َصارَرتتْ  ذذلِكَ   تتَنهَھَّدُ  أأيیًضا ووهھھھي َعْورَرتهَھا٬، ررأأوواا ألنَّهُھمْ  يیَحتَقِروونهَھا ُمَكرِّ

‘‘.االَوررااءِ  إإلَى ووتَرِجعُ   
 

ثيیٍر من في كَ  االعاددلل. لكنَّ بعَضنا يیقَعوننَ  على هللا وممِ اللَّ إإذًذاا نرىى هھھھنا أأننَّ إإررِميیا ال يیُلقي ب
هھھھو َمن االمحبَّ نظنُّ أأننَّ هللاَ  حيیثُ ٬، صائبُ االمَ  عُ تقَ حيیَن في مثِل هھھھذاا االخطأ٬، ال سيیَّما  ااألحيیاننِ 
ا  قوععِ سَمَح بوُ  ومَم يیقُع أأننَّ االلَّ هھھھنا  ددررككَ أأررِميیا فقد إإما حَدثَث٬، وونتساَءلل عن َجهھٍل بشأنن ذذلك. أأمَّ

٬، ووهھھھكذاا أأعلنَ  .االقدُّووسسِ  مامم هللاعلى نحو بَِشٍع أأهھم أأخطأوواا ووألنَّ  ٬،يیهھمعلى االناسِس بسبِب تعدِّ 
يیاتهِِھم  َصارَرتْت رَرِجَسةً أأننَّ ااألررضَض  ًال٬،ددِ اعووكانَن تصريیُحهھ  بسبِب خطايیا االناسِس ووتعدِّ

.االصاررخِة أأمامَم االرببِّ   
 

لَ  وونوااِصلُ  ثاءِ  االحافلِ  االمشهھَدِ  تأمُّ  من عشرَ  االحاددييَ  إإلى االتاِسعِ  من ااألعدااددِ  في بالرِّ
لل٬، ااألصحاححِ  :فيیهھا ووجاء ااألووَّ  

 
. ُمَعزٍّ  لهھا ليیس. َعجيیبًا اانِحطاططًا اانَحطَّتِ  ووقَدِ  هھاآآِخَرتَ  تذُكرْ  لَمْ . أأذذيیالهِھا في نَجاَستهُھا’’
 فإنَّهھا ُمشتهََھيیاتهِھا٬، ُكلِّ  علَى يیََدههُ  االَعدووُّ  بََسطَ  ".تَعظَّمَ  قد االَعدووَّ  ألننَّ  َمَذلَّتي إإلَى رَرببُّ  يیا اانظُرْ "

 يیتَنهَھَّدوونَن٬، َشعبهِھا ُكلُّ . َجماَعتِكَ  في يیَدُخلواا ال أأننْ  أأَمرتتَ  ذيینَ اال َمقِدَسهھا٬، دَدَخلواا ااألَُممَ  ررأأتتِ 
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 قد يألنِّ  ووتَطَلَّعْ  رَرببُّ  يیا اانظُرْ ". االنَّفسِ  رَرددِّ  ألجلِ  لألكلِ  ُمشتهََھيیاتهِِھمْ  دَدفَعواا. ُخبًزاا يیَطلُبوننَ 
"‘‘.ُمحتَقََرةةً  ِصرتتُ   

 
اا؛ ألننَّ  دسِس إإلى قُ وُوصوًال ٬، لهھيیكلَ ددَخلواا اان يیاالوثنيیِّ من االوااضِح أأننَّ االنبيَّ إإررِميیا َحزيیٌن جّدً

نن عن جماعِة االرببِّ أأ اءَ برَ االغُ ااألَُمِميیِّيین  لم يیكن من حقِّ  ٬، علًما أأنَّهھهھيیكلَ االروواا دااسس ووددمَّ ااألق
بوهھھھاخَ لوهھھھا ووخَ ددَ  غيیر أأنَّهھُمسس٬، اادقااأل وااليیدخُ  ا شعُب أأوورُرَشليیَم فدَ  .رَّ  لواا في ِضيیقةٍ خَ أأمَّ

نووااتهِھم رْ ثَ  فواا كلَّ أأمواالهِھم٬، ووأأعطواا كلَّ رَ صَ ٬، حيیُث مريیرةةٍ   قليیٍل منَ  واا من شرااءِ فقط ليیتمكَّ
.بزاالخُ   

 
لِ  في وونستمرُّ   عشرَ  االثانيَ  من ددِ ااعدااأل في إإررِميیا مرااثي ِسفرِ  بداايیة في ااألصحاححِ  هھھھذاا تأمُّ
لل٬، ااألصحاححِ  من عشرَ  االخامسَ  إإلى :فيیهھا وونقرأأ ااألووَّ  

 
 االَِّذيي ُحْزنِي ِمْثلُ  ُحْزننٌ  َكاننَ  إإنِنْ  وَوااْنظُُروواا تَطَلَُّعواا االطَِّريیِق؟ َعابِِريي َجِميیعَ  يیَا إإِليَْیُكمْ  أأََما’’

ببُّ  بهِھِ  أأذََذلَّنِي االَِّذيي بِي٬، ُصنِعَ   ِعظَاِمي إإِلَى نَارًراا أأرَْرَسلَ  ءِ َال ااْلعَ  ِمنَ  َغَضبهِِھ؟ ُحُموِّ  يیَْوممَ  االرَّ
.  َمْغُموَمةً  هھُ ُكلَّ  ااْليیَْوممَ . َخِربَةً  َجَعلَنِي. ااْلَورَرااءِ  إإِلَى رَرددَّنِي. لِِرْجلَيَّ  َشبََكةً  بََسطَ . فيِیهَھا فََسَرتتْ 

تِي نََزععَ . ُعنُقِي َعلَى َصِعَدتتْ  ُضفَِرتْت٬، بيِیَِدهِه٬، ذُذنُوبِي نيِیرَ  َشدَّ  يیِّدُ اال دَدفََعنِي. قُوَّ  َال  أأيَْیدٍ  إإِلَى سَّ
يیِّدُ  رَرذَذللَ . ِمْنهَھا ااْلقيِیَاممَ  أأَْستَِطيیعُ  . بَّانِيشُ  لَِحْطمِ  َجَماَعةً  َعلَيَّ  دَدَعا. وَوَسِطي فِي ُمْقتَِدرِرييَّ  ُكلَّ  االسَّ

يیِّدُ  دَدااسسَ  .‘‘بَاِكيیَةٌ  أأَنَا هھھھِذههِ  َعلَى. ِمْعَصَرةةً  يیهَُھوذَذاا بِْنتَ  ااْلَعْذرَرااءَ  االسَّ  
 

ااَء االدَّمارِر االذيي لَحَق بأوورُرَشليیَم٬، هھ جَ ئِ ووبكاإإررِميیا االنبيِّ  ثاءِ ررِ ررااَء ااألسبابَب ووَ نرىى ووهھھھنا  رَّ
َرتِت االمديینة٬ُ، وو٬، ووكانن تحَت ناظِظَريیهھ ٬، ااهھھھاااألعدااُء عذاارر بَ صَ ٬، ووااغتَ هھاجبابَرتُ ك لَ هھھھَ حيیُث دُدمِّ

كانَن االبُكاُء مشرووًعا ووررددَّ فعٍل ططبيیعيیًّا على قسوةِة لذلك . هھافتيیاتِ  وااووددااس هھا٬،شبابَ  وااقحَ ووسَ 
.االَمشاهھھھِد وومراارَرتهِھا  

 
 االثاِمنَ  إإلى عشرَ  االساددسسَ  من ااألعدااددِ  في االمشهھَدِ  ااستِعرااضضَ  االِكراامم٬، مَستِمعيَّ  وونتابُِع٬،

لِل٬،اا ااألصحاححِ  من عشرَ  :فيیهھا ووجاء ألووَّ  
 

يي٬، َعنِّي ااْبتََعدَ  قَدِ  ألَنَّهھُ  ِميیَاهھھًھا تَْسُكبُ  َعيْینِي َعيْینِي٬،’’  هھھَھالِِكيینَ  بَنِيَّ  َصاررَ . نَْفِسي رَرااددُّ  ااْلُمَعزِّ
ييَ  الَ . يیََديْیهَھا ِصهْھيیَْوننُ  بََسطَتْ . ااْلَعُدووُّ  تََجبَّرَ  قَدْ  ألَنَّهھُ  ببُّ  أأََمرَ . لهََھا ُمَعزِّ  أأنَنْ  قُوببَ يیَعْ  َعلَى االرَّ
ببُّ  هھھُھوَ  بَاررٌّ . بيَْینهَُھمْ  نَِجَسةً  أأوُورُرَشليِیمُ  َصارَرتتْ  .َحَوااليَْیهھِ  ُمَضايیِقُوههُ  يیَُكوننَ   َعَصيْیتُ  قَدْ  ألَنِّي االرَّ
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ُعوببِ  َجِميیعَ  يیَا ااْسَمُعواا. أأَْمَرههُ   إإِلَى ذَذهھھَھبُواا وَوُشبَّانِي َعَذاارَرااييَ . ُحْزنِي إإِلَى وَوااْنظُُروواا االشُّ
.‘‘االسَّْبيِ   

 
هه لَل هللاِ دْ علُن عَ تُ بيینَما ٬، وويیجعلهُھا تبكي بإنساننٍ  ليیمَ شَ أأووررُ إإررِميیا االنبيُّ يیُشبِّهھُ ا هھھھنوو في ووبرَّ
كما أأننَّ في هھھھذاا  .االقدُّووسسِ  على هللاِ  هھھِھمددِ رُّ مَ تَ بأأخطأوواا  اهھشعبَ  ألننَّ االتي أأقاَمهھا عليیهھا؛ تهِھ يینونَ ددَ 

من االبشِر رُرغَم أأننَّ كثيیريیَن ائهھ٬، باررٌّ دداائًما في قضمن إإررِميیا أأننَّ االرببَّ  ااألصحاحِح تأكيیًداا
حونَن إإلى أأننَّ أأحكامَم هللاِ ليیَسْت عاددلةً تماًما٬، وويیسوقونن  كونَن في مثِل هھھھذاا االتصريیِح٬، وويیلمِّ يیشكِّ

بحكمِة هللاِ االالُمتَناهھھِھيیة.إإذذاا ما قورِرنَن أأسبابًا في إإططارر فهھِمهِھم االمحدوودِد   
 

أأنن يیُرِسُل كيیف يیمكُن ’’راارٍر٬، هھھھو االسؤاالُل: ووأأَحُد االتصريیحاتِت االتي يیُطلِقهُھا االمشكِّكونن باستِم
 وواالفكرةةُ بُل. من قُ  ووال شكَّ أأنَّنا سِمعنا مثَل هھھھذاا االسؤااللِ  ‘‘حيیم؟االجَ االبشَر إإلى  ةِ االمحبَّ  إإلهھُ 

كونَن أأنن يیوِصلوهھھھا هھھھي ريیُد يیاالتي  .٬، ووليیس محبًّا أأيیًضاأأننَّ هللاَ ليیس عاددًال في ُحكِمهھاالمشكِّ  
 

وونقرأأ فيیهھ ٬، يیوحنَّا ِسفِر ررؤؤيیاإإلى  من االمفيیِد أأنن ننتَقِلَ ٬، ؤااللِ االسُّ هھھھذاا َعْن جابِة ااإلووفي إإططارِر 
أأصوااتٌت من على حيیُث تُْسَمُع هھ على ااألررضض٬، تَ يینونَ ددَ االعليُّ فيیهھ ُب هللاُ جلِ يیَ مِن االذيي عن االزَّ 

: االمذبِح قائلةً   
 

ببُّ ااِإللهھُ ااْلقَادِدرُر َعلَى ُكلِّ َشْيءٍ ’’ .‘‘لَةٌ هھھِھَي أأَْحَكاُمكَ َحٌق وَوَعاددِ ! نََعْم أأيَیُّهَھا االرَّ  
 

أأصوااتٌت تعلُن ًما٬، ر ددَ يیصتووفي مكانٍن آآخر حيین يیفتُح االرببُّ يینابيیَع االماِء على ااألررضض ف
:قائلةً  إإططارِر ذذلك االمشهھَدخرىى في أأُ   

 
يیِسيیَن وَوأأَْنبيِیَاَء٬، فَأَْعطَيْیتهَُھْم دَدًما ليِیَْشَربُواا...َعادِدلٌل أأَْنتَ ’’ نَّهُھْم ألَ . ألَنَّهُھْم َسفَُكواا دَدمَم قِدِّ

‘‘.ُمْستَِحقُّوننَ   
 

االذيي سيیجلبهُھ االرببُّ على ااألررضِض في ذذلك  كمِ لحُ ااألشراارِر ل عن ااستحقاققِ  هھاددةةٌ شَ إإذًذاا هھھھنا 
٬، ال ااألَْشَرااررِ  أأمٌر محتٌَّم٬، وواالديینونةُ ستكونُن على ماهه هھھھقضاؤؤُ وودديینونةُ هللاِ االعليِّ وو .االوقت

وواا حتَّى  وتهِھ ٬، وومَ فِض يیسوعَع االمسيیحِ هِھم على ررَ حيیاتِ االلحظِة ااألخيیرةِة من سيیَّما االذيین أأصرُّ
كونَن أأووِ وولنثِْق بأننَّ دديینونةَ هللاِ ستكونُن عاددلةً . ووقيیاَمتهِھ االناسُس  ىكشتَ اا حتَّى لو تساَءلَل االمشكِّ
َن أأَحٌد من االوقوفِف أأمامَم عدلِل هللاِ االعليِّ في االقضاِء٬، وولن يیكونُن لهھُم من هھھھذاا . لكْن لن يیتمكَّ
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دِدهھھِھم غٍغ لتمرُّ صايیاهه.على هللاِ ووعصيیانِن ووَ  أأييُّ مسوِّ  
 

 إإلى عشرَ  االتاسعَ  من ااألعدااددُ  حيیثُ  ااألصحاحِح٬، هھھھذاا من ااألخيیر االمقطعِ  إإلى ااآلننَ  لننتَقِلِ 
:فيیهھا ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬، االثاني  

 
 تهِِھمْ لَِذوَواا ططَلَبُواا إإذِذْ  َماتُواا٬، ااْلَمِديینَةِ  فِي وَوُشيیُوِخي َكهَھنَتِي. َخَدُعونِي هھھُھمْ . ُمِحبِّيَّ  نَادَديْیتُ ’’
وواا ططََعاًما ٬، يیَا ااْنظُرْ  .أأَْنفَُسهُھمْ  ليِیَُرددُّ  بَاطِطنِي فِي قَْلبِي اارْرتَدَّ . َغلَتْ  أأَْحَشائِي! ِضيیق فِي فَإِنِّي رَرببُّ
دَدةةً  َعَصيْیتُ  قَدْ  ألَنِّي يْیُف٬، يیَْثُكلُ  ااْلَخارِرججِ  فِي. ُمتََمرِّ  أأَنِّي َسِمُعواا. ااْلَمْوتتِ  ِمْثلُ  ااْلبيَْیتِ  وَوفِي االسَّ
ييَ  َال . ْدتتُ تَنهَھَّ   االَِّذيي بِاْليیَْوممِ  تَأْتِي. فََعْلتَ  ألَنَّكَ  فَِرُحواا. بِبَليِیَّتِي َسِمُعواا أأَْعَداائِي ُكلُّ . لِي ُمَعزِّ

هھھِھمْ  ُكلُّ  ليِیَأتْتِ . ِمْثلِي فيَیَِصيیُرووننَ  بهِھِ  نَادَديْیتَ   ُكلِّ  أأَْجلِ  ِمنْ  بِي فََعْلتَ  َكَما بهِِھمْ  وَوااْفَعلْ . أأََماَمكَ  َشرِّ
.‘‘َعليَْیهھِ  َمْغِشيٌّ  وَوقَْلبِي َكثيِیَرةةٌ  تَنهَھَُّدااتِي ألنَنَّ  ي٬،ذُذنُوبِ   

 
يیبحثونن بيَینَما كانواا ماتواا من االجوعِع وويیختَتُِم إإررِميیا االمشهھَد بالكالمِم عن أأننَّ شعَب أأوورُرَشليیَم 

٬،ووهھھھكذاا كانَْت أأوورُرَشليیُم٬، وومَعهھا إإررميیا  .أأنفِسهِھمتشديیِد ٬، وولم يیتمكَّنواا من عاممعن االطَّ  في  االنبيُّ
يي إإررميیا حتَّى هھھھذهه االمرحلِة من مرااثيیهھ.حالٍل يیُرثى لهھا ٬، ووليیس َمن يیُعزِّ  

 

االلخخااتتممةة  
مُم االبرناَمج) (مقدِّ  

في حلَقِة االيیومِم من برناَمِجنا٬، ااستعَرضَض االقسُّ تَشك مقدِّمةً إإلى ِسفِر مرااثي إإررِميیا٬، ووتناوَولَل 
ااَء ما حَدثَث  ليیَم.ألوورُرشَ االُحزنَن االذيي ااكتنََف كيیانَن االنبيِّ جرَّ  

 
مزيیًداا من رِرثاِء ك تشَ االقسُّ سيیتَناوَولُل ٬، ‘‘االكلمةُ لهِھَذاا االيیومم’’ووفي االَحلَقِة االمقبلِة من برناَمِج 

َضْت للهھالكِك وواالبؤسِس. إإررِميیا ألوورُرَشليیمَ  االتي تعرَّ  
 

ةختاميیَّ  كلمةٌ   
)االرااعي تشك سميیث(  

كلَّ ذِذكَريیاتِت االماضي االتي  أأنن يیشفَِي االرببُّ االقدُّووسسَ االمستمُع االعزيیز٬، نصلِّي ألجلك٬، أأيیُّهھا 
وونصلِّي أأيیًضا أأنن يیمنَحك االرببُّ  تسبُِّب لك االحزنَن ووااإلحباطط؛ فا.ُ هھھھو االرببُّ شافيینا.

لتسلَُك بقدااسٍة تمأل ررووَحك ببركاتِت االرببِّ اانتصارًراا تلَو ااآلخَر على االخطيیَّة وواالشيیطانِن 
. االمبارَرككَ  ُد هللاَ ال تمجِّ  واانيینَ ووقَ  ققٍ رُ ططُ من  هھفرضُ ووما يی االعالمَ باتِّساعٍع وورِرفعٍة٬، رراافًضا 
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تُنا. بِاْسِم يیسوعَع االمسيیِح  وونصلِّي أأخيیًراا أأنن تفَرحَح بإلهِھ خالِصَك؛ ألننَّ فرحَح االرببِّ هھھھو قوَّ
!. آآميیننصلِّي  


