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االَكلَِمة لهَِھذاا االيیَومم  The Word for Today 

-1: 2ِسْفر مرااثي إإررميیا  3 :23  Lamentations 2:1-3:23 

  0750#   945 م:االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق

ااعي تَشك سميیث االرَّ  Pastor Chuck Smith 

 
مةاالمقدِّ   

مم االبرنامجمقدِّ   
ااَءنا االمستَمعيیَن٬، أأهھھھًال بُكْم في حلقٍة جديیدةٍة من اال ٬، ‘‘االكلمةُ لهِھَذاا االيیَومم’’برنامِج ااإلذذااعيِّ أأعزَّ

 إإررِميیا من إإعدااددِ مرااثي ددررااستَنا في ِسفِر االرحيیِم هھھھذهه االحلقِة بنعمِة هللاِ  يفنتابُع حيیث س
االقسِّ تَشك سميیث.  

 
ااستعَرضَض االقسُّ تَشك مقدِّمةً إإلى ِسفِر مرااثي إإررِميیا٬، في االحلَقِة االسابِقِة من برناَمِجنا٬، 

ااَء االمصيیبة االتي ووتناوَولَل االحُ  أأوورُرَشليیَم.مديینِة ب حلَّتْ زنَن االذيي ااكتنََف إإررِميیا جرَّ  
 

الكِك هھَ االإإررميیا في  تتِ نُتابُِع تأمُّالوفف ٬، س‘‘االكلمةُ لهِھذاا االيیومم’’من برناَمِج  ووفي حلقة االيیومم
رَ بابلااليیِش جَ االأوُورُرَشليِیَم على يیِد ِحَق باالذيي لَ  .يِّ في أأيیَّامِم االملِك نبوَخذنصَّ  

 
االثاني من ِسفِر مرااثي إإررِميیا َكانَن لََديْیَك ِكتابٌب ُمقَدَّسٌس٬، نَْرجو أأنْن تَْفتََحهھُ على ااألصحاحِح  فَإننْ 

لِل منهھ ا إإنْن لَْم يیَُكْن لََديْیَك ِكتابٌب ُمقَدَّسٌس ااآلنَن٬، فنرجو منك٬، عزيیزيي االمستِمع٬، وواالعددِد ااألووَّ ٬، أأمَّ
الةِة  يَ أأنْن تُْصغِ  التهِھ من هھھھذاا االسِّفرِ االقسُّ تَشك  يیتابِعُ االُخشوعِع بيینما ووبِرووحِح االصَّ .تأمُّ  

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

.ك سميیثتشَ   
 

-[متن االعظة االقسُّ تشك]  
ااَءنا نبدأأ  ااألصحاححِ  من إإررِميیا٬، يمرااث ِسفرِ  في ددررااستَنا وممِ االيیَ  حلَقةِ  في ٬،االمستَِمعيین أأعزَّ
للِ  من ووااألعدااددِ  االثاني :فيیهھا جاء االتيوو االراابِع٬، إإلى ااألووَّ  

 
يیِّدُ  َغطَّى َكيْیفَ ’’  فَْخرَ  ااألرَْرضضِ  إإِلَى االسََّماءِ  ِمنَ  أأَْلقَى .ممِ بِالظََّال  ِصهْھيیَْوننَ  ااْبنَةَ  هھِ بَِغَضبِ  االسَّ

يیِّدُ  ااْبتَلَعَ . َغَضبهِھِ  ممِ يیَوْ  فِي قََدَميْیهھِ  َمْوطِطئَ  يیَْذُكرْ  وَولَمْ  إإِْسَراائيِیَل٬،  َمَساِكنِ  ُكلَّ  يیَْشفِقْ  وَولَمْ  االسَّ
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 ااْلَمْملََكةَ  نَجَّسَ . ااألرَْرضضِ  إإِلَى أأوَْوَصلهََھا. يیهَُھوذَذاا بِْنتِ  ُحُصوننَ  بَِسَخِطهھِ  نَقَضَ . يیَْعقُوببَ 
٬، أأََماممَ  يیَِميینهَھُ  َورَرااءِ االْ  إإِلَى رَرددَّ . ِإلْسَراائيِیلَ  قَْرننٍ  ُكلَّ  َغَضبهِھِ  بُِحُموِّ  1َعَضبَ . وَورُرؤَؤَساَءهھھَھا  ااْلَعُدووِّ
 يیَِميینهَھُ  نََصبَ . َكَعُدووٍّ  قَْوَسهھُ  َمدَّ . َحَوااليَْیهَھا َما تَأُْكلُ  ُمْلتهَِھبَةٍ  نَاررٍ  ِمْثلَ  يیَْعقُوببَ  فِي وَوااْشتََعلَ 

.‘‘َغيْیظَهھُ  َكنَاررٍ  َسَكبَ . ِصهْھيیَْوننَ  بِْنتِ  ِخبَاءِ  فِي ااْلَعيْینِ  ُمْشتهََھيیَاتتِ  ُكلَّ  وَوقَتَلَ  َكُمْبِغضٍ   
 

ِد ليیم على يیَ شَ أأووررُ مديینِة  ماررَ يیرىى ددَ إلررِميیا بيَینما كانن حِزنًا صاددًما وومُ  كاننَ ااألمَر  أأننَّ  ال بدَّ 
َن االبابليیُّونن من ٬، االمستمرِّ  صاررِ ةَ عشَر شهھًراا من االحِ يیثمان عدَ فبَ . بابلَ يیِش جَ   ممِ احتِ ااقتمكَّ

؛ ألننَّ االناسَس كانواا ِجيیاًعا حتَّى ةً في االبؤسسِ غايی ووكانَن االوضعُ . يیفبالسَّ أأهھھھلهِھا  ْتلِ ووقَ  ٬،االمديینةَ 
روواا االمديینة ووشعبهَھا مواا ااألسوااررَ هھدِ يیَ يیدُخَل االبابليیُّونَن ووقبَل أأنن  إإرِْرِميیَا وومن االوااِضح أأننَّ . وويیدمِّ
ةٍة فيیهھ عةً وطبكانت مَ ألنَّهھا  ؛هھنِ هھھھْ من ذذِ شاهھھھَد تلك االمَ  ججَ خرِ أأنن يیُ  ِطعْ لم يیستَ  ااآلنَن ووهھھھا هھھھو . بقوَّ

سبَق أأنن ااألمورِر االتي  في رُ يیتفكَّ فرااحَح ٬، في حالِة خراابٍب هھھھائلٍ  أأوورُرَشليیمَ هھ االحبيیبةَ مديینتَ ىى ريیَ 
 هھھھنِ في ذذِ  رِ هھھھذاا ااألثَ حتَّى إإنَّهھ تركَك كلَّ  افظيیعً ووووال بدَّ أأننَّ ووااقَع تلك االَمشاهھھِھِد كانَن قاتًِما . اررآآهھھھ

كانن من  ةً ذذهھھھنيیَّ  ااررً وَ صُ حن نْرنا بَ وورربَّما ااختَ . لهھ ااألبدااننُ  رُّ عِ شَ قْ تَ  على نحوٍ االنبيِّ إإررميیا 
َعفاَء هھھھو وواالمحزنُن . االتخلُّص منهھاعليینا االصعِب   زووميینَ االمهھووأأننَّ االناسَس االِجيیاعَع وواالضُّ

.َء ووذذوويي ُسلطةٍ يیاأأقوِ في يیَومٍم من ااأليیَّامِم كانواا  هھھھم أأنفُسهھُم َمن كيینَ الِ االهھوو  
 

:فيیهھا وونقرأأُ  ٬،االراابِعِ  ااألصحاححِ  من االسابِعِ  إإلى االخامسِ  من ااألعدااددِ  في جاءَ  ما وونتابِعُ   
 

يیِّدُ  َصاررَ ’’  بِْنتِ  فِي وَوأأَْكثَرَ  ُحُصونهَھ٬ُ، أأهھھَْھلَكَ . قُُصورِرههِ  ُكلَّ  ااْبتَلَعَ . إإِْسَراائيِیلَ  ااْبتَلَعَ . َكَعُدووٍّ  االسَّ
 فِي ببُّ االرَّ  أأَْنَسى. ُمْجتََمَعهھُ  أأهھھَْھلَكَ . َمظَلَّتهَھُ  َجنَّةٍ  ِمنْ  َكَما وَونََزععَ . وَوااْلُحْزننَ  االنَّْوححَ  يیهَُھوذَذاا
ْبَت٬، ااْلَمْوِسمَ  ِصهْھيیَْوننَ  يیِّدُ  َكِرههَ . وَوااْلَكاهھھِھنَ  ااْلَملِكَ  َغَضبهِھِ  بَِسَخطِ  وَورَرذَذللَ  وَواالسَّ  رَرذَذللَ . َمْذبََحهھُ  االسَّ
ْوتتَ  أأطَْطلَقُواا. قُُصورِرهھھَھا أأَْسَوااررَ  ااْلَعُدووِّ  يیَدِ  فِي َحَصرَ . َمْقِدَسهھُ  ببِّ  بيَْیتِ  فِي االصَّ  يیَْوممِ  فِي َكَما االرَّ

.‘‘ْوِسمِ ااْلمَ   
 

شبيیهھةً  . ووكانت أأصوااتهُھُمديینةاالمَ  رِ يیدمت في أأثناءِ  لوننَ جونن وويیهھلِّ هھِ كانواا يیبتَ  أأيْي أأننَّ ااألعدااءَ 
اا ب ووااالحتِفاالتِت٬، ووكأننَّ تدميیَرهھھھُم للمديینِة كانَن  امِم ااألعيیاددِ أصوااتِت ااالبتهھاجِج وواالتهھليیِل في أأيیَّ جّدً

.لعبراانيیِّيینَ عيیًداا ألوولئَك ااألعدااِء٬، ررغَم أأنَّهھ َحَدثٌث بائٌس ل  

                                                
يین.يین ووليیس بالغَ االكلمة بالعَ هھھھذهه للتنبهھ:  1  

ووهھھھي تعني ررجع عن ااألمر٬، أأوو قطَع االشيَء (االمعنى ااألقربب هھھھنا بمعنى قطع قرنن إإسراائيیل) بحسب 
قاموسس االمعاني.  
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التِنا وونوااِصلُ   االثامنِ  من ااألعدااددَ  نقرأأُ  حيیثُ  إإررميیا٬، يیحكيیهھ االذيي االحزيین االَوصفِ  في تأمُّ

:فيیهھا ووجاء االثاني٬، ااالصحاححِ  من عشرَ  االحاددييَ  إإلى  
 

ببُّ  قََصدَ ’’  وَوَجَعلَ  ِإلهھھْھالكَِك٬،اا َعنِ  يیََدههُ  يیَْردُدددْ  لَمْ . ااْلِمْطَماررَ  َمدَّ . ِصهْھيیَْوننَ  بِْنتِ  ُسوررَ  يیهُْھلِكَ  أأنَنْ  االرَّ
 وَوَحطَّمَ  أأهھھَْھلَكَ . أأَْبَواابهَُھا ااألرَْرضضِ  فِي تَاَختْ . َمًعا َحِزنَا قَدْ . يیَنُوَحاننِ  وَواالسُّوررَ  ااْلِمْتَرَسةَ 
 ِمنْ  رُرؤْؤيیَا يیَِجُدووننَ  َال  أأيَْیًضا أأَْنبيِیَاؤُؤهھھَھا. َشِريیَعةَ  َال . ااألَُممِ  بيَْینَ  وَورُرؤَؤَساؤُؤهھھَھا َملُِكهَھا. َعَواارِرَضهَھا

ببِّ  لِ قِبَ   َعلَى االتَُّرااببَ  يیَْرفَُعوننَ . َساِكتيِینَ  ااألرَْرضضِ  َعلَى يیَْجلُِسوننَ  ِصهْھيیَْوننَ  بِْنتِ  ُشيیُوخخُ . االرَّ
 ِمنَ  َكلَّتْ . ااألرَْرضضِ  إإِلَى رُرؤُؤووَسهُھنَّ  أأوُورُرَشليِیمَ  َعَذاارَرىى تَْحنِي. بِاْلُمُسوححِ  يیَتَنَطَّقُوننَ . رُرؤُؤووِسهِھمْ 

ُموععِ   ألَْجلِ  َشْعبِي٬، بِْنتِ  َسْحقِ  َعلَى َكبِِديي ااألرَْرضضِ  َعلَى ااْنَسَكبَتْ . ائِيأأَْحشَ  َغلَتْ . َعيْینَاييَ  االدُّ
عِ  ااألطَْطفَاللِ  َغَشيیَاننِ  ضَّ .‘‘ااْلقَْريیَةِ  َساَحاتتِ  فِي وَواالرُّ  

  
َع ررأأىى إإررِميیا أأننَّ ؛ حيیث لمَ حتَ ا يیُ قوىى ممَّ أأاالوضُع كانن لقد  ضَّ خورروونن يیَ كانن ااألططفالَل وَواالرُّ

كما ررأأىى أأننَّ . حونن في االشوااررععيیترنَّ  ووأأ غيیبونن عن االوعي٬، فكانواا يیَ ممعاِة االطَّ لَّ قِ نتيیجةَ 
نحو ااألمامِم على نحٍو يیكادُد يیُالمُس منحنيیةٌ  ووررؤؤووُسهھنَّ  مشيینَ يیَ كنَّ  االصغيیرااتتِ االبناتِت 
ا . ااألررضضَ  ووما يیجريي ددوونن لناسس ى االإإروونن يینظُ وو سوححَ دوونن االمُ رتَ يیَ فكانواا  نِّ كبارُر االسِّ أأمَّ

فكانَن . هھيیلإإبونن ذهھھھَ يیَ  كاننٌ م مَ هھُ لَ لم يیُكْن وو ٬،باررواا أأنفَسهھم بالغُ طُّ غَ  أأنَّهھُم٬، كما بما يیجريي عيٍ ووَ 
.جاءٍ ررَ ددوونن أأنَّهھُْم كانواا االوضُع باختِصارٍر   

 
لِ  في وونستمرُّ   إإلى عشرَ  لثانيَ اا من ووااألعدااددِ  إإررِميیا٬، مرااثي ِسفرِ  من االثاني ااألصحاححِ  تأمُّ
:فيیهھا ووجاء عشَر٬، االخامسَ   

 
 َساَحاتتِ  فِي َكَجِريیحٍ  َعليَْیهِھمْ  يیُْغَشى إإذِذْ  "وَوااْلَخْمُر؟ ااْلِحْنطَةُ  أأيَْینَ ": هَھاتهِِھمْ ألُمَّ  يیَقُولُوننَ ’’

هَھاتهِِھمْ  أأَْحَضاننِ  فِي نَْفُسهُھمْ  تُْسَكبُ  إإذِذْ  ااْلَمِديینَِة٬، رُركِك؟ بَِماذَذاا أأُْنِذرُركِك؟ بَِماذَذاا. أأُمَّ  أأَُشبِّهُھكِ  بَِماذَذاا أأَُحذِّ
يیكِ  أأُقَايیُِسكِ  اذَذاابِمَ  أأوُورُرَشليِیَم؟ ااْبنَةَ  يیَا  َعِظيیمٌ  َسْحقَكِ  ألنَنَّ  ِصهْھيیَْونَن؟ بِْنتَ  ااْلَعْذرَرااءُ  أأيَیَّتهَُھا فَأَُعزِّ

وواا إإِْثَمكِ  يیُْعلِنُواا وَولَمْ  ٬،وَوبَاطِطًال  َكِذبًا لَكِ  رَرأأوَْواا أأَْنبيِیَاؤُؤككِ  يیَْشفيِیِك؟ َمنْ . َكاْلبَْحرِ   بَلْ  َسْبيیَِك٬، ليِیَُرددُّ
 يیَْصفُِرووننَ . االطَِّريیقِ  َعابِِريي ُكلُّ  بِاأليَیَادِديي َعليَْیكِ  يیَُصفِّقُ . وَوططََواائِحَ  َكاذِذبًا وَوْحيیًا لَكِ  رَرأأوَْواا

 إإِنَّهَھا يیَقُولُوننَ  االَّتِي ااْلَمِديینَةُ  هھھِھيَ  أأهھھَھِذههِ ": قَائِليِینَ  أأوُورُرَشليِیمَ  بِْنتِ  َعلَى رُرؤُؤووَسهُھمْ  وَويیَْنُغُضوننَ 
"‘‘.ااألرَْرضِض؟ ُكلِّ  بهَْھَجةُ  ااْلَجَمالِل٬، َكَماللُ   
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ذذلك جميیلٍة على نحٍو يیأِسُر  لَ بْ قَ بعَد أأنن كانَْت ٬، ةً هھوبَ منْ وو رةةً دمَّ مُ ووخربة د باتَْت أأوورُرَشليیُم لق
ا كانت فرحَح ااألررضِض كلِّهھا٬،  ٬، كماااأللباببَ   وننَ مشُ يیَ عندما ُس االناسُس عنهھا هھامَ يیتَ ف ااآلننَ أأمَّ

وويیتأسَّفونَن مذهھھھوليیَن على ما جرىى لهھا.٬، بالقربِب منهھا  
 

 ااألصحاححِ  من عشرَ  االثامنَ  إإلى عشرَ  االساددسسَ  من ددِ ااعدااأل في لوصفِ اا تفاصيیلَ  وونوااِصلُ 
:فيیهھا وونقرأأ االثاني٬،  

 
. أأهھھَْھلَْكنَاهھھَھا قَدْ ": يیَقُولُوننَ . ااألَْسنَاننَ  وَويیَْحِرقُوننَ  يیَْصفُِرووننَ . أأَْعَداائِكِ  ُكلُّ  أأَْفَوااهھھَھهُھمْ  َعليَْیكِ  يیَْفتَحُ ’’

ببُّ  فََعلَ  ."رَرأأيَْینَاههُ  قَدْ ! وَوَجْدنَاههُ  قَدْ . رَرَجْونَاههُ  االَِّذيي ااْليیَْوممَ  هھھھَذاا إإنِنَّ  َحقًّا مَ . قََصدَ  َما االرَّ  قَْولهَھُ  تَمَّ
. أأَْعَداائِكِ  قَْرننَ  نََصبَ . ااْلَعُدووَّ  بِكِ  وَوأأَْشَمتَ  يیَْشفِقْ  وَولَمْ  هھھَھَدممَ  قَدْ . ااْلقَِدممِ  أأيَیَّاممِ  ُمْنذُ  بهِھِ  أأوَْوَعدَ  االَِّذيي
ببُّ  فََعلَ  مَ . قََصدَ  َما االرَّ  وَوأأَْشَمتَ  يیَْشفِقْ  وَولَمْ  هھھَھَدممَ  قَدْ . ااْلقَِدممِ  أأيَیَّاممِ  ُمْنذُ  بهِھِ  أأوَْوَعدَ  االَِّذيي لهَھُ قَوْ  تَمَّ
يیِّدِ  إإِلَى قَْلبهُُھمْ  َصَرخخَ .  أأَْعَداائِكِ  قَْرننَ  نََصبَ . ااْلَعُدووَّ  بِكِ   ااْسُكبِي ِصهْھيیَْوننَ  بِْنتِ  ُسوررَ  يیَا. االسَّ

.‘‘َعيْینِكِ  َحَدقَةُ  تَُكفَّ  َال . رَرااَحةً  ذَذااتَكِ  ْعِطيتُ  َال . وَوليَْیًال  نهََھارًراا َكنهَْھرٍ  ْمعَ االدَّ   
 

أأعدااَءهھھھُم  سيیجلُِب عليَیهِھمهھ أنَّ بم سابقًا هھھھُ قد أأخبرَ وو للشَّعِب٬، كانن هللاُ أأميینًا في تحذيیرااتهِھلقد 
هھھھم٬، ووسيیهُھلُِكهھُم  غيیر . االرووحيِّ االمتمثِِّل بِعباددةِة ااألووثاننِ  ناهھھھمعن ززِ ووإإنْن لم يیرجعواا عن شرِّ

هھھِھمأأأأنَّهھُم  وواا على شرِّ بهِِھم االعاددلُل هللاُ فنفََّذ ٬، ٬، ووتمادَدوواا فيیهھ مع كلِّ االفُرصِص االممنوحة لهھُمصرُّ
.ابهھ دَ عَ ووَ االدَّيینونةَ االتي   

 
:فيیهھا ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬، االثاني إإلى عشرَ  االتاسعَ  من ااألعدااددَ  نقرأأُ  ذذلك بعدَ   

 
للِ  فِي االلَّيْیلِ  فِي ااهھھْھتِفِي قُوِمي’’ يیِّدِ  وَوْجهھِ  قُبَالَةَ  قَْلبَكِ  َكِميیَاههٍ  ُكبِيااسْ . ااْلهُھُزععِ  أأوَوَّ  اارْرفَِعي. االسَّ
 رَرببُّ  يیَا ااُْنظُرْ . َشارِرععٍ  ُكلِّ  رَرأْأسسِ  فِي ااْلُجوععِ  ِمنَ  َعليَْیهِھمْ  ااْلَمْغِشيِّ  أأطَْطفَالِكِ  نَْفسِ  ألَْجلِ  يیََديْیكِ  إإِليَْیهھِ 

يیِّدِ  َمْقِدسسِ  فِي أأيَیُْقتَلُ  ٬،نَّ ثََمَرهھھھُ  االنَِّساءُ  أأَتَأُْكلُ  هھھھَكَذاا؟ فََعْلتَ  بَِمنْ  لَّعْ وَوتَطَ  ؟ ااْلَكاهھھِھنُ  االسَّ  وَواالنَّبِيُّ
َواارِرععِ  فِي ااألرَْرضضِ  َعلَى ااْضطََجَعتْ  ْبيیَاننُ  االشَّ يیُوخخُ  االصِّ  َسقَطُواا وَوُشبَّانِي َعَذاارَرااييَ . وَواالشُّ

 َمْوِسمٍ  يیَْوممِ  فِي َكَما دَدَعْوتتَ  قَدْ . تَْشفِقْ  وَولَمْ  ذَذبَْحتَ . َغَضبِكَ  يیَْوممِ  فِي قَتَْلتَ  قَدْ . بِالسَّيْیفِ 
٬، َمَخاوِوفِي ببِّ  َغَضبِ  ْوممِ يیَ  فِي يیَُكنْ  فَلَمْ  َحَواالَيَّ  وَورَربَّيْیتهُُھمْ  َحَضْنتهُُھمْ  ااَلَِّذيینَ . بَاقق وَوَال  نَاججٍ  االرَّ

يي أأَْفنَاهھھُھمْ  ."‘‘َعُدووِّ  
 

إإننَّ ما جرىى  إإرِْرِميیَا هھھھنايیقولُل . ووأأططفالهھنَّ  أأكلِ ااضطُِررْرنَن إإلى أأننَّ االنساء ووصلَِت االحالُل إإلى 



 5  

روواا إإلى نظُ يیكفي فقط أأنن يیإإذذ . االيیوممِ واالل طلبوهه ططَ يیَ وواالعليَّ واا هللا ترجَّ يیى حتَّ كانَن كافيِیًا 
على  االقدُّووسسِ  هللا إإلىلُّواا من أأجلهِھم يیُصَ ٬، حتَّى في االشوااررععاالخائريیَن من االُجوعِع م هھأأططفالِ 

 دااتتِ االسيیِّ ززاادَد ااألمَر سوًءاا هھھھو أأننَّ ووما  .االشعبمن جديیٍد ووَسطَ عملهَھ يیُحيیَِي ررجاء أأنن 
من هھھھنا يیسُعنا أأنن بأحجامٍم ضئيیلٍة. ووااألططفالُل يیولَُد كانن  ٬، لذااًدااجيیِّ  يینَ يیتغذَّ لم يیُكنَّ  االحوااملَ 

.نتخيیََّل حجَم االمأساةِة ووهھھھَولهَھا٬، وواالتي جعلَِت االوضَع غايیةً في االبؤسسِ   
 

لى االمرثاةِة االثالثِة٬، ووهھھھي تغوصُص بنا في إإلى ااألصحاحِح االثالِث٬، حيیُث ووَصْلنا إإووننتَقُِل ااآلنَن 
لِل وواالثاني من هھھھذاا ااألصحاحِح٬، ووجاء فيیهھانقرأأُ فوو٬، أسسِ ووااليیَ  ئاببِ ااالكتِ  أأعماققِ  :ي االعددَديیِن ااألووَّ  

 
ُجُل االَِّذيي ررأأىَى َمَذلَّةً بِقَِضيیِب َسَخِطهھِ ’’ ‘‘.مِم وَوال نُوررَ قَادَدنِي وَوَسيیََّرنِي فِي االظََّال . أأَنَا هھھُھَو االرَّ  

 
٬، َب هللاضَ غَ  ىىررأأ إإنَّهھهھھھنا يیقولُل ؛ ألننَّ إإررِميیا على نبيیِّهھ بَ اانقلَ  االمحبَّ  هللاَ  ااألمُر هھھھنا كأننَّ  يیبدوووو

.وررال االنُّ  إإلى االظُّْلَمةِ  ههرَ أأحضَ االرببَّ  ووأأننَّ   
 

:االثالثِ  ااألصحاححِ  من عشرَ  االثانيَ  إإلى لثالثاا من ددِ ااعدااأل في يیقوللُ  ذذلك بعدَ   
 

 َعلَيَّ  بَنَى. ِعظَاِمي َكسَّرَ . وَوِجْلِديي لَْحِمي أأَْبلَى .ُكلَّهھُ  ااْليیَْوممَ  يیََدههُ  َعلَيَّ  ددُّ وَويیَرُ  يیَُعوددُ  إإِنَّهھُ  َحقًّا ’’
 أأَْستَِطيیعُ  فََال  َعلَيَّ  َسيیَّجَ . ااْلقَِدممِ  َكَمْوتَى ظظُلَُماتتٍ  فِي أأَْسَكنَنِي. وَوَمَشقَّةٍ  بَِعْلقَمٍ  وَوأأََحاططَنِي

 بِِحَجارَرةةٍ  ططُُرقِي َسيیَّجَ  تِيَصَال  ُصدُّ يیَ  وَوأأَْستَِغيیثُ  أأَْصُرخخُ  ِحيینَ  أأيَْیًضا. ِسْلِسلَتِي ثَقَّلَ . ااْلُخُرووججَ 
قَنِي ططُُرقِي َميیَّلَ . َمَخابِىءَ  فِي أأََسدٌ  َكاِمٌن٬، دُدببٌّ  لِي هھھُھوَ  .ُسبُلِي قَلَبَ  .َمْنُحوتَةٍ   َجَعلَنِي. وَوَمزَّ

.‘‘لِلسَّهْھمِ  َكَغَرضضٍ  وَونََصبَنِي قَْوَسهھُ  َمدَّ . َخَراابًا  
 

أأشبهَھ لكنَّهھ سورٌر ٬، ورًرااسُ  هھولَ بنى حَ عن مشاعِرهه بقَولهِھ إإننَّ يیُِحسُّ كأننَّ االرببَّ هھھھنا ُر إإررِميیا يیعبِّ وو
.االقديیر هھامِم هللافًا لسِ دَ هھھھَ  بِسجٍن٬، ووإإنَّهھ صاررَ   

 
 من االِعشريینَ  إإلى عشرَ  االثالثَ  من ددِ ااعدااأل في االيیأسسِ  شاِعرِ مَ  عن عبيیَرههتَ  ذذلكَ  بعدَ  وويیكملُ 

:فيیهھا نقرأأوو ٬،االثالثِ  ااألصحاححِ   
 

 أأَْشبََعنِي. ُكلَّهھُ  ااْليیَْوممَ  لهَُھمُ  وَوأأُْغنيِیَةً  َشْعبِي٬، لُِكلِّ  ُضْحَكةً  ِصْرتتُ . ُجْعبَتهِھِ  نِبَاللَ  ُكْليیَتَيَّ  فِي أأدَْدَخلَ ’’
َماددِ  َكبََسنِي. أأَْسنَانِي بِاْلَحَصى وَوَجَرششَ  أأَْفَسْنتيِینًا٬، وَوأأرَْروَواانِي رَ َمَراائِ   َعنِ  أأَْبَعْدتتَ  وَوقَدْ . بِالرَّ
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َال  ببِّ  ِمنَ  وَورَرَجائِي ثِقَتِي بَادَدتتْ ": وَوقُْلتُ . ااْلَخيْیرَ  نَِسيیتُ . نَْفِسي ممِ االسَّ  َمَذلَّتِي ذِذْكرُ . "االرَّ
‘‘.فِيَّ  وَوتَْنَحنِي نَْفِسي تَْذُكرُ  ذِذْكًراا .وَوَعْلقَمٌ  أأَْفَسْنتيِینٌ  وَوتيَیهََھانِي  

 
من   ددررااميیًّاًال نجد هھھھنا تحوُّ  لكنَّنا ٬،ضيیضِ إإلى االحَ  لِ صَ ووَ  اننٍ سالمُم إإنهھھھذاا كَ من االوااضِح أأننَّ 
لِل هھھھو هھھھذاا  سببُ وو. إإلى ووضٍع آآخَر مختلفٍ  ووااالكتئابب أأعماقِق االيیأسس  ييددِ احفي االعددِد االاالتحوُّ

 نَّهھ ليیسَ أأووأأفكارِرهه ٬، ووخيیبِة أأملهِھ االبالِغةِ ِط يیأِسهھ٬، سَ ووَ ففي . من ااألصحاحِح االثالثِ  شريینَ وواالعِ 
يیقولُل االعددُد االحادديي وواالِعشريیَن:٬، ههووال يیريیُد أأنن يیساعدَ  إإليیهھ ننَّ هللا ال يیستمعأأ٬، ووهھھھناكك َمفَرٌّ   

 
دُد هھھھَذاا فِي قَْلبِي٬، ِمْن أأَْجِل ذذلَِك أأرَْرُجو’’ ‘‘:أأرَُرددِّ  

 
عن  منايیكلِّ  سسَ االمقدَّ  االكتاببَ من االمهھمِّ أأنن نذُكَر هھھھنا أأننَّ وو. ههتفكيیرِ في ر تغيیَّ يیبدوو أأننَّ أأمًراا ما 

ُعنا ٬،هھھھنتغيیيیِر االذِّ  ٬، في االرببِّ  رَ فكِّ نأأنْن وو ٬،لَّ فِْكٍر إإِلَى ططَاَعِة ااْلَمِسيیحِ َر كأسِ أأنن نستَ  وويیشجِّ
.االيیأسِس وواالفشلبدلَل  صرةِة ووااألملِ االنُّ  إإلى مرحلٍة جديیدةٍة من إإددررااككصوًال ووُ ٬، ناأأذذهھھھانَ  ددَ وونجدِّ   

 
في  رِ يیفكاالتإإلى  ااإلحباطِط وورِرثاِء االذااتتِ طُ تفكيیِرهه من نمَ  رَ تغيیَّ  ٬، حيیثُ ووهھھھذاا ما فعلهھ إإرِْرِميیَا

ااقتَرْبنا من تحقيیِق نا رىى أأنَّ نال نا ألنَّ  ؛باالكتئاببغالبًا نشعُر  ٬،ُر في أأنفِسنانفكِّ فعنَدما . االرببِّ 
.ريیُدههن ما  

 
ُز على ن دْ عُ لم يیَ ٬، حيیث يیا إإلى تغيیيیٍر في تفكيیِرههإإررمِ  لَ صَ ووَ ووقد  ٬، بل على االرببِّ فِسهھيیركِّ
على أأنفِسنا االتركيیِز أأفكارَرنا من  للَ أأنن نحوِّ  نا نقدررُ يیتَ لَ فيیا . فرقًا كبيیًرااهھھھذاا  صنعَ قد وو ٬،ااألميین

وونَن ألااالكتئابب٬، وو االهھزيیمةفي ووقت االفشل وووو !االمحبِّ  على هللاِ ى االتركيیِز لإإ  ننْ نحن مدعوُّ
؛  لل أأفكارَرنا لتكونَن على هللانحوِّ  .االنجاةة ذاا هھھھو سرُّ ؛ فهھااتتقة على االذَّ فَ االشَّ  بدللَ االحيِّ  

 
يیاقِق٬،   شريینَ ِسفِر إإشعيیاَء ااألصحاحِح االساددسِس وواالعِ سُس في يیقولُل االكتابُب االمقدَّ ووفي هھھھذاا االسِّ
:وواالعددِد االثالث  

 
ِن تَْحفَظهُھُ َسالًِما َسالًِما٬، ألَنَّهھُ َعليَْیَك ُمتََوكِّلٌ ’’ أْأيِي ااْلُمَمكَّ .‘‘ذُذوو االرَّ  

 
هْھ إإذًذاا فلنَ  ا إإذذاا أأصَررْرنا على . كاملاال هھسالمِ بسيیحفظنا هھھھو وو ٬،هللاإإلى تفكيیَرنا وجِّ  تفكيیرِ االأأمَّ
.ااالكتئابِب ووااإلحباططأأشكاًال عدَّةةً من  دُ حصنس نا٬،سِ نفُ في أأ  
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ا نتساَءلل رربَّما إإررِميیا٬، إإلى ووبالَعوددةةِ   هھھھذاا على تفكيیَرهه يیَّرَ غَ ف ٬،هھھھنهِھووذذِ  لبهِھقَ  في ههددُ رددِّ يیُ  كاننَ  عمَّ
 ااألصحاححِ  من وواالِعشريینَ  وواالثالثِ  شريینوواالعِ  االثاني يیندددَ االعَ  في ااإلجابةَ  وونجدُ . االنحو
:مافيیهھِ  ووجاء االثالث٬،  

 
ببِّ  إإِْحَسانَاتتِ  ِمنْ  إإِنَّهھُ ’’ . صباححٍ  ُكلِّ  في جديیَدةةٌ  هھھھي. تَُزووللُ  الَ  َمَرااِحَمهھُ  ألنَنَّ  ٬،نَْفنَ  لَمْ  أأَنَّنَا االرَّ

.‘‘أأمانَتُكَ  كثيیَرةةٌ   
 

 لكنَّ ٬، سوًءاا أأكثَرَ تكونَن كانن يیمكُن أأنن  ااألحوااللَ ووفي هھھھذيین االعددَديیِن يیُدرركُك إإررِميیا أأننَّ 
ظُ في االصباحح هھھھي ددليیٌل يیقِ ستَ نا نحقيیقةُ أأنَّ فيیِد االحيیاةِة. على قَ قَونَن جعلَْتهھُم يیب االرببِّ  إإحساناتت

.نَ فْ نَ لم  نامن مرااحمهھ أأنَّ وو ٬،انظَ ًراا أأنن يیحفَ جبَ مُ ؛ فا&ُ ليیَس االمحبِّ  على ررحمِة هللا  
 

نثوسس٬، عن ااألوولى إإلى أأهھھھِل كوررِ  تهِھررسالِسيیاقٍق متَِّصل٬، يیقولُل بولُس االرسولُل في في وو
ةُ محبَّ  أأننَّ االمحبَّةَ ال تفَشُل٬، ووهھھھذهه هھھھينرىى ٬، ووفي ترجمٍة أأُخرىى طُ أأبًدااتسقُ هھا ال ة إإنَّ االمحبَّ 

أأبراارًراا٬،  هھااالتي نكونُن فيی ٬، في ااأليیَّاممِ قبولِنا ووااجتِذاابِناوًما عن ِف يیَ لم يیتوقَّ  االذيي االعليِّ هللاِ 
تعتمُد ال  هھا؛ ألنَّ باستمراارٍر في قلوبِنا٬، بل تنسكُب رال تتغيیَّ فمحبَّتهُھ  ؛رًرااااشرأأ كوننُ نحيین وو
االكريیم.بل على شخِصهھ  ناعليی  

 
وومع أأنَّهھ يیعرفُف كلَّ االظاهھھھريیَّة.  اتتبالمثاليیَّ  ال يینخدععُ االعليیَم هللا ووعليَینا أأنن نَِعَي تماًما أأننَّ 

ا. فيیا لَنعمتهِھ االفائقِة من نحِونا!نما ززاالل يیحبُّووااحٍد فيینا على حقيیقتهِھ٬، فإنَّهھ   
 

لكْن  .٬، ووسيیََّج حولهَھ كما في ِسجٍن٬، وولم يیَُعْد يیستَمُع إإليیهھيیهَھسِ نَ  ككاالمباررَ  إإرِْرِميیَا أأننَّ هللالقد ظظنَّ 
هھ تَ وومحبَّ  تهَھننَّ ررحمأأوو ٬،ال تسقطااألميیِن أأننَّ محبةَ هللا  عرففَ حتَّى ٬، ههما إإنْن تغيیََّر تفكيیرُ 

.كلَّ يیومم ااننِ ددتجدَّ ت  
 

قد َم في حالتهِھا االجديیدةِة أأوورُرَشليی ةِ مديینى لإإما كانن إإرِْرِميیَا يینظُر بيینَ وومن جهھِة أأُخرىى٬، نقولل إإنَّهھ 
َمْت وودُدمِّرتتْ  َر أأننَّ هللاَ كانن أأميینًا ٬، هھھھُدِّ بأنن االقاضي أأمهھَلهَھُم ططويیًال قبل أأنن يینفَِّذ ووعَدهه  ألنَّهھتذكَّ

رَرهھھھُم بأنَّهھ سيیفعُل ذذلك إإنْن ظظلُّواا  في ووم٬، هھھھرِّ في شَ يیجلَِب عليَیهِھِم ااألعدااَء. حيیث سبَق أأنن حذَّ
يیِر ذذااكك٬، بغيیضةووعباددااتهِِھم االوثنيیَّة اال مهھھھززنا وواا على أأسلوبِب حيیاتهِِھم االشرِّ ا أأصرُّ  جلبَ . وولمَّ
مسبيیِّيیَن نن منهھم وووواالسيیِف ووااألووبئِة٬، ووأأُخَذ كثيیر االذيي أأهھھھلَكهھُم بالجوععم جيیَش بابل٬، هھعليی
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.إإلى بابِلَ   
 

ااء٬، أأننَّ   ةةٍ مجيیدَ أأمورٍر يیمكُن أأنن تظهھَر في االقديیُر هللا  أأمانةَ وومن هھھھذاا نرىى٬، مستِمعيَّ ااألعزَّ
 ااألمرُ  يیعتمدُ وو. أأمورِر االديینونِة على َمن يیستحقُّهھاَر في ظهھَ أأنن تَ أأيیًضا يیمكُن كما  ٬،كةٍ ررَ ابموو
وفف فس ٬،بأبناِء هللافإنْن كنَّا في االجانِب االخاصصِّ . يیختارُرهه ااإلنساننُ على االجانِب االذيي  كلُّهھ
في كلِّ ما وويیَُسوعَع ااْلَمِسيیِح٬، االمؤمنيیَن بعودِدهه االتي أأعطاهھھھا ألبنائهھ٬، مانتهُھ في ووُ أأُر تظهھَ 
٬، ووااألبِب ثقتَنا ووررجاَءنا في أأمان عَ نضَ  أأننْ لذلك نستَطيیُع بكلِّ أأمانٍن . بهھ هھھھُمووعدَ  ة هللاِ االمحبِّ

.فعلهُھهھ سيیَ إإنَّ  ُل ما قاللَ فعَ سيیَ  ٬، ووهھھھواالحنَّاننِ   
 

ِة٬،  ا إإذذاا كانَن االناسُس على االجانِب ااآلخَر االبعيیِد عن ووعودِد هللاِ ووإإحساناتهِھ االخاصَّ فإنَّهھم أأمَّ
ةةً مُ دديینونةً  يینتظرووننَ  ٬، ووال يیُنِصُت إإلى ووصايیا هللاِ ووتحذيیرااتهِھ االعليَّ  يیرفُُض هللاَ  لكلِّ َمن عدَّ
االمتتابِعِة.  

 
االخاتمة  

مم االبرنامج مقدِّ  
. يیومم كلِّ هھھھي في حِونا من نَ  االرقيیقةَ ررأأيینا في َحلَقِة االيیومِم من برناَمِجنا٬، أأننَّ مرااِحَم االرببِّ 

هھھھي وومرااِحُم االرببُّ . ةاالرووحيیَّ على أأيیًضا  للزمنيیَِّة٬، بااااألمورِر على ليیس فقط هھھھذاا  وويینطبقُ 
لَْت من االيیأسِس ووااالكتِئابِب  .ةووأأبديیَّ ررااسخةٌ وو جديیدةة كما الَحْظنا االيیَومَم أأننَّ أأحواالَل إإررِميیا تبدَّ

فِع تسبيیحاتِت االحمِد إإلى االرببِّ االمجيیِد٬، ووذذلك عنَدما اانتَقََل من ووخيیبِة ااألمل٬، إإلى االرجاِء ووررَ 
.االرببِّ نفِسهھ إإلى االتركيیِز على االتركيیِز على   

 
التهِھ٬، س‘‘االكلمةُ لهِھذاا االيیومم’’في االحلَقة االمقبِلِة من برناَمج وو ٬، ووال يیوااِصُل االقسُّ تَشك تأمُّ

نصيیبَنا وومكافأتَنا االُعظمى في هللاِ االمبارَركك.نجُد فكرةِة أأنَّنا في سيیَّما   
 

ةختاميیَّ  كلمةٌ   
)االرااعي تشك سميیث(  

قَق هھھھي االمستمُع االعزيیز٬،  هھاأأيیُّ صالتُنا ألجلك٬،  االرحيیِم هللاَ محبَّةَ بإيیمانٍن ررااسٍخ أأننَّ أأنن تصدِّ
وونصلِّي أأيیًضا من أأجلك لئالَّ تستَسلَِم ووتفقَد ررجاَءكك إإذذاا سقطَت يیوًما  .لك ثابتةٌ ووال تتغيیَّرُ 

بَُك على االقِ في أأَحِد فِخاخِخ إإبليیس  تالَل لتكوننَ ؛ ألننَّ االرببَّ سيیُقيیُمك وويیغفُر لك إإثَمك وويیدررِّ
وونصلِّي كذلك أأنن تكونَن نورًراا ووبركةً  .مَع عدووِّ االخيیرِ  االعودِد في معاررَكَك ااآلتيیةِ  ُصلب
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اا من إإلى االرببِّ لآلخريیَن في بيیتَِك ووعملَِك ووكنيیستِك٬، وونصلِّي أأخيیًراا أأنن تطلَب  ِمْلئًا مستمّرً
. بِاْسِم يیحقُّ إلنجيیل االمسيیح اال ووحِح كمابالرُّ  االقدسس٬، كي تعَمَل مشيیئتهَھ ووتَسلُكَ  االرووححِ  حيِّ

يیسوعَع االمسيیِح نصلِّي. آآميین!  


