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االَكلَِمة لهَِھذاا االيیَومم  The Word for Today 

-1: 49ِسْفر إإررميیا  39  Jeremiah 49:1-39 

 0744#  939 م:االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق

ااعي تَشْك سميیث االرَّ  Pastor Chuck Smith 

 
االمقدِّمة  

مم االبرنامج مقدِّ  
ااَءنا االمستَمعيیَن٬، أأهھھھًال بُكْم في حلقٍة جديیدةٍة من االبرنامِج ااإلذذااع ٬، ‘‘االكلمةُ لهِھَذاا االيیَومم’’يِّ أأعزَّ

ددررااستَنا في ِسفِر إإررِميیا من إإعداادد االقسِّ تَشك ااألميیِن ي هھھھذهه االحلقِة بنعمِة هللاِ حيیث سنتابُع ف
سميیث.  

 
ااتٍت من تشك في االقسُّ  تأمَّلَ من برناَمِجنا٬، في االحلقة االسابقة  عن االموآآبيیِّيیَن ِسفر إإررميیا نبوَّ

ونيیِّيیَن ووااألددووميیِّيیَن  ٬، بم عالقتهَھُ  كما تناوَوللَ وواالديینونةُ االتي حلَّْت عليَیهِھم٬، وواالعمُّ الشعِب االعبراانيِّ
موًما على مرِّ االتارريیخ.االتي لم تُكْن جيیِّدةةً عُ   

 
٬، هھددررااستِ سوفف يیتناوَولُل االقسُّ تَشك في  ‘‘االكلمةُ لهھذاا االيیومم’’من برناَمِج ووفي حلقة االيیومم 

ااتٍت أأيیًضا ٬، كما سيیستعرضُض وننونيیُّهھا االعمُّ نَ كَ دنِن ااألسباطِط االتي سَ يینونة على مُ ااتِت االدَّ نبوَّ  نبوَّ
.منأأُخرىى في ذذلك االزَّ أأوو أأَمٍم ُمدنٍن قيیلَْت في   

 
٬، وواابتدااًء ووااألرربَعيینَ االتاِسِع فَإنْن َكانَن لََديْیَك ِكتابٌب ُمقَدَّسٌس٬، نَْرجو أأنْن تَْفتََحهھُ على ااألصحاحِح 

ا إإنْن لَْم يیَُكْن لََديْیَك كِ االتاِسعِ من االعددِد  تابٌب ُمقَدَّسٌس ااآلنَن٬، فنرجو منك٬، عزيیزيي االمستِمع٬، ٬، أأمَّ
الةِة  ُل االقسُّ تَشك في ووأأنْن تُْصغي بِرووحِح االصَّ ااتِت على ااألَُمِم االُخشوعِع بيینما يیتأمَّ عددٍد من االنبوَّ

.االتي أأططلقهَھا االرببُّ االعليُّ على فِم إإررِميیا االنبيِّ   
 

ااَءنا االُمْستَِمعيین٬، َمَع  من إإعداادِد االقسِّ دَدرْرسٍس قيَیٍِّم آآَخَر ِمْن ِسْفِر إإررميیا وَوااآلنْن نَْتُرُكُكْم٬، أأِعزَّ
.ك سميیثتشَ   

 
-[متن االعظة االقسُّ تشك]  

ااَءنا نتابِعُ   االتاسعِ  ااألصحاححِ  إإررِميیا٬، ِسفرِ  في ددررااستَنا وممِ االيیَ  حلَقةِ  في االمستَِمعيین أأعزَّ
لل االعدددِ  من وواابتدااءً  ٬،ووااألرربَعيین  هھھھذاا إإلى ةً مقدِّم تَشك االقسُّ  يیستَعِرضضُ س حيیث. ااألووَّ
.االماِضيیةِ  االحلَقةِ  في ددررااستهِھ في بدأأنا االذيي ٬،ااألصحاححِ   
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من ِسفِر  إإلى ااألصحاحِح االتاسِع ووااألرربعيینإإذًذاا في االَحلَقِة االسابِقة من برناَمِجنا ووَصْلنا 

 نيیِّيیِن٬، اابتدااًء مُموآآبِ االمالِل من االشَّ ٬، االذيین َسَكنواا إإلى يینونيیِّ عن االعمُّ ُث يیبدأأ االكالمُم حيی٬، إإررِميیا
بحِر االعاصمِة ااألررددنيیَِّة عمَّانن في أأيیَّاِمنا االحاليیَِّة وُوصوًال إإلى االمناططِق االشماليیَّة االمطلَّة على 

.والنناالجليیل وومرتفعاتِت االجُ   
 

للَ  االعدددَ  ااآلننَ  لنَقرأأِ وو :فيیهھ جاءَ  االذييوو ن٬،ووااألرربعيی االتاسعِ  ااألصحاححِ  من ااألووَّ  
 

وننَ  بَنِي َعنْ ’’ ببُّ  قَاللَ  هھھھَكَذاا: َعمُّ  يیَِرثثُ  لَِماذَذاا لهَھُ؟ وَواارِرثثٌ  َال  أأوَوْ  بَنُونَن٬، ِإلْسَراائيِیلَ  أأَليَْیسَ  :االرَّ
‘‘ُمُدنهِِھ؟ فِي يیَْسُكنُ  وَوَشْعبهُھُ  َجادَد٬، َملُِكهُھمْ   

 
يیَّةِ عيین عاًما من أأرربَ بعَد  ِمْن ِمْصرَ االعبراانيیُّونَن  خرججَ  ماحيینَ  اا إإلى االجانِب ٬، أأتَواالتَّيیهِھ في االبرِّ

وننمملكةَ صارَرتت الحقًا االمنطقِة االتي إإلى  ااألرُْردُدننِّ نهھِر االشرقيِّ من  ووحيین جمع يیَُشوعُع . عمُّ
 بِط جاددَ جالٌل من سِ ررِ إإليیهھ ٬، أأتى ااألميیُن بهھا ألررضِض االتي ووعدهھھھم هللاُ اا ليیبدأأ اامتالككَ  االشعبَ 

وونَن اامتِالكِك هھھھذهه ااألررضَض شرقَق نهھِر لهھ إإنَّ  ووقالواا ٬،صِف سبِط َمنَسَّىوونِ  ررأأووبيینِسبِط وو هھُم يیوددُّ
. أأررضِض االَموِعدِ وُوصوًال إإلى  وواارعبُ يیأأنن  ال يیُريیدووننَ وو ألنَّهھا مناِسبٍة لَرعِي االموااشي٬، ؛ااألررددننِّ 

ا سِمَع  اا قَ ضايیَ تَ ذذلَك  يیشوععُ وولمَّ قَق  ٬، ووخِشيَ جّدً ما ططَلَبهَھ هھھھؤالِء االرجالِل االشعِب٬، أأنن يیُفرِّ
جاللَ لكنَّ زيیمتهِِھم. من عَ  وويیُثَبِّطَ  كي  هھُمجالَ ررِ  وننَ لُ سِ ريیُ وفف سنَّهھُم قائليیَن إإيیشوعَع ططمأنواا  االرِّ

في ااألررضِض االتي  عائالتتِ االنِّساَء وواالوو ططفاللَ ااأل هھم سيیتركوننلكنَّ ٬، مع باقي ااألسباططِ  بوااحاررِ يیُ 
االتي صاررتْت وو٬، ااألررددننِّ نهھِر من  االشرقيَّ  االجانبَ وواا ذيیأخُ يیشوعُع أأنْن ووهھھھنا وواافَق . ذذَكرووهھھھا
لسبِط  تْ كانَ  مدننَ تلك االقيیقِة أأننَّ حَ ى لإإةةً وونجُد هھھھنا في ِسفِر إإرِْرِميیَا إإشارر .يیناالعمونيیِّ  بالددَ  الحقًا
ونيیِّيینَ جادد ٬، ددوونن أأنن يیِرثهَھا أأَحٌد من سبِط ٬، مع تساؤؤلٍل عن االكيیفيیَِّة االتي صاررتْت فيیهھا للعمُّ
.جادد  

 
:فيیهھ نقرأأوو ووااألرربَعيیَن٬، االتاِسعِ  ااألصحاححِ  منَ  االثاني االعدددِ  في جاءَ  ما وونتابِعُ   

 
٬، وللُ يیَقُ  تَأْتِي٬، أأيَیَّاممٌ  هھھَھا لِذلِكَ ’’ ببُّ وننَ  بَنِي رَربَّةِ  فِي وَوأأُْسِمعُ  االرَّ  تَّالً  وَوتَِصيیرُ  ٬،َحْرببٍ  َجلَبَةَ  َعمُّ

ببُّ  يیَقُوللُ  وَورِرثُوهه٬ُ، االَِّذيینَ  إإِْسَراائيِیلُ  فيَیَِرثثُ  بِالنَّارِر٬، بَنَاتهَُھا وَوتُْحَرققُ  َخِربًا٬، ‘‘.االرَّ  
 

ا في تلك ااأليیَّا. في ااألررددننِّ حاليِیًّا وننمُّ عَ  ةُ رربَّ تقُع  ةةُ تقولُل إإننَّ االعمونيیِّيینَ أأمَّ  مم٬، فكانَِت االنبوَّ
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فَِّة االشرقيیَّة على سيیهُھَزمونَن وويیسقُطونن٬، ووسيیَعودُد االعبراانيیُّونَن ليیأُخذوواا ميیرااثَث سبِط جادَد  االضَّ
. لنهھِر ااألررددننِّ  

 
ااتتِ  من االمزيیدَ  وونتابِعُ   االتاِسعِ  ااألصحاححِ  من االساددسسِ  إإلى االثالثِ  من ااألعدااددِ  في االنبوَّ

:افيیهھ ووجاء ووااألرربَعيیَن٬،  
 

 ااْنُدْبنَ . بُِمُسوححٍ  تَنَطَّْقنَ . رَربَّةَ  بَنَاتتِ  يیَا ْصُرْخنَ اا. َخِربَتْ  قَدْ  َعاييَ  ألنَنَّ  َحْشبُوننُ  يیَا وَوْلِولِي ’’
ْفنَ   كِ بَالُ  َما .َمًعا وَورُرؤَؤَساؤُؤههُ  وَوَكهَھنَتهُھُ  هھھُھوَ  االسَّْبيِ  إإِلَى يیَْذهھھَھبُ  َملَِكهُھمْ  ألنَنَّ  ااْلُجْدرَراانِن٬، بيَْینَ  وَوططَوِّ

ةةُ  ااْلبِْنتُ  أأيَیَّتهَُھا دَدًما وَوططَاؤُؤككِ  فَاضضَ  قَدْ  بِاألوَْوطِطيیَِة؟ تَْفتَِخِريینَ  لَةُ  ااْلُمْرتَدَّ  َخَزاائِنهَِھا٬، َعلَى وَوااْلُمتََوكِّ
؟ يیَأْتِي َمنْ : قَائِلَةً  يیِّدُ  يیَقُوللُ  َخْوفًا٬، َعليَْیكِ  أأَْجلِبُ  هھھھأَنََذاا إإِلَيَّ  ِذيینَ االَّ  َجِميیعِ  ِمنْ  ااْلُجنُودِد٬، رَرببُّ  االسَّ

 أأرَُرددُّ  ذذلِكَ  بَْعدَ  ثُمَّ . االتَّائهِِھيینَ  يیَْجَمعُ  َمنْ  وَوليَْیسَ  أأََماَمهھ٬ُ، َما إإِلَى وَوااِحدٍ  ُكلُّ  وَوتُْطَردُدووننَ  َحَوااليَْیِك٬،
ونَن٬، بَنِي َسْبيَ  ببُّ  يیَقُوللُ  َعمُّ ‘‘.االرَّ  

 
ااتِت ووااآلنن يینتقُل  -من موآآببَ  نوببِ جَ إإلى االكالمُم االنبوَّ  كاننَ ما وورربَّ  يیِّيیَن.دُدوومِ مملكِة ااألَ إإلى أأيْي  

.أأخي يیعقوببَ  سِل ِعيیُسونَ كانَْت لي تاال أأدَُدووممَ مملكِة جزًءاا من حدوودِد ديینة االبتراا مَ  موقِعُ   
 

ةةِ  هھھھذهه عن االمزيیدَ  وونقرأأُ   ووااألرربَعيیَن٬، االتاسعِ  ااألصحاححِ  من وواالثامنِ  االسابعِ  االعددَديینِ  في االنبوَّ
:مافيیهھِ  ووجاءَ   

 
 ِمنَ  ااْلَمُشورَرةةُ  بَادَدتتِ  هھھَھلْ " تيِْیَمانَن؟ فِي بَْعدُ  ِحْكَمةَ  أأََال : ااْلُجنُوددِ  رَرببُّ  قَاللَ  هھھھَكَذاا": أأدَُدووممَ  َعنْ ’’

قُواا. ااْلتَفِتُواا. هھھْھُربُواااا ِحْكَمتهُُھْم؟ فََرَغتْ  هھھَھلْ  ؟ااْلفهَُھَماءِ   قد يألنِّ  دَددَداانَن٬، ُسكَّاننَ  يیَا االسََّكنِ  فِي تََعمَّ
‘‘.عاقَبتهُھُ  حيینَ  عيیسو بَليیَّةَ  عليَیهھِ  َجلَبتُ   

 
٬، وونِن أأدَُدوومَم٬، دُ مُ إإحدىى نت تيِْیَمانُن كا االذيي ووهھھھي غالبًا االمديینةُ االتي نُِسَب إإليیهھا أأليیفازُز االتِّيیمانيُّ

وويیُقالُل إإننَّ تلك االمديینةَ كانَْت مشهھوررةةً بِحكْمِة . ووههزُّ عَ أأصدقاِء أأيَیُّوبَب االذيین أأتَْواا ليیَ  دَ كانن أأحَ 
قرأأنا في هھھھذاا لذلك . مصيیبَتهِھوبب في أأيیُّإإلى  أأليیفاززُ االعالَِم٬، ووهھھھي االِحْكَمةُ االتي أأتى بهھا 

االَمْقطَِع:  
 

‘‘.ِحْكَمةَ بَْعُد فِي تيِْیَمانَن؟ أأََال : هھھھَكَذاا قَالَل رَرببُّ ااْلُجنُوددِ ’’  
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ووتقُع مناطِطُق مملكِة أأددوومَم في أأررااضي ااألررددننِّ وواالسعودديیَِّة٬، وولم تَبَق منهھا وومن كلِّ حكمتهِھا 
ةةُ على شعِب أأددوومَم االذيي ااْنهھارَر منُذ تلك ااأليیَّامِم.إإالَّ بقايیا تارريیخيیٍَّة ووأأثريیٍَّة٬، ووتحقَّقِت  االنبوَّ  

 
التِ وووونوااِصُل ددررااستَنا  :االثالَث عشَر٬، وونقرأأ فيیهھا إإلى عستااالفي ااألعداادِد من  ناتأمُّ  

 
 َما لُِكوننَ يیهُھْ  َكانُواا أأَفََما ليَْیال٬ً، االلُُّصوصصُ  أأوَوِ  ُعالَلَةً؟ يیَْتُرُكوننَ  َكانُواا أأَفََما ااْلقَاطِطفُونَن٬، أأَتَاككَ  لَوْ ’’

دْدتتُ  وَولِكنَّنِي  يیَْكفيِیهِھْم؟  نَْسلهُھُ  هھھَھلَكَ . يیَْختَبِئَ  أأنَنْ  يیَْستَِطيیعُ  فَالَ  ُمْستَتََرااتهِھِ  وَوَكَشْفتُ  ِعيیُسَو٬، َجرَّ
 هھھھَكَذاا ألَنَّهھُ  .ليِیَتََوكَّْلنَ  َعلَيَّ  وَوأأرََرااِملُكَ  أأُْحيیيِیهِھمْ  أأَنَا أأيَْیتَاَمكَ  ااُْتُرككْ .  يیُوَجدُ  فَالَ  وَوِجيیَراانهُھ٬ُ، وَوإإِْخَوتهُھُ 

ببُّ  قَاللَ  أأُ  أأَْنتَ  فهََھلْ  َشِربُواا٬، قَدْ  ااْلَكأْسسَ  يیَْشَربُواا أأنَنْ  لهَُھمْ  َحقَّ  الَ  االَِّذيینَ  إإنِنَّ  هھھَھا: االرَّ ؤًؤاا؟ تَتَبَرَّ  تَبَرُّ
أأُ  الَ  ببُّ  يیَقُوللُ  َحلَْفُت٬، بَِذااتِي ألَنِّي. ُشْربًا تَْشَرببُ  إإِنََّما بَلْ ! تَتَبَرَّ  دَدهھھَھًشا تكوننُ  بُصَرةةَ  إإننَّ  ٬،االرَّ

.‘‘أأبديیَّةً  ِخَربًا تكوننُ  ُمُدنهِھا ووُكلُّ  وولَعنَة٬ً، ووَخراابًا ووعارًراا  
 

هھھھناكَك أأمٌر أأعلى من  ؛ فليَیسَ ذااتهِھقِسُم بِ يیُ إنَّهھ ما يیقولهُھ٬، فأأمًراا َد أأنن يیؤكِّ االعليُّ يیريیُد هللاُ  ماحيینَ 
ووسِس ليیُ  . ووفي ِم سوفف يیتحقَُّق بكلِّ تأكيیدٍ ٌد أأننَّ ما قيیَل بعَد االقَسَ في هھھھذاا تأكيی. بهھقِسَم االرببِّ االقدُّ

٬، حيیث وممااليیَ إإلى بةٌ رِ خَ هھھھي ااألددووميیِّيیَن االتي كانت في مملكِة نَعِرفُف أأننَّ بُصرةةَ هھھھذهه االحالِة 
ِة ما جاَء في كلمِة هللاِ  ةنيیاالمدتلك قايیا بَ إإنَّنا لن نَِجَد سوىى  .االقديیراالتي تشهھَُد على ِصحَّ  

 
التِنا في وونستمرُّ  ااتتِ  االقديیمةِ  َممِ ااألُ  تلك عن تأمُّ  من ااألعدااددِ  في عليیهھا كانت االتي وواالنبوَّ

:فيیهھا ووجاء وواالِعشريیَن٬، االثاني إإلى عشر االراابعَ   
 

٬، قِبَلِ  ِمنْ  َخبًَراا َسِمْعتُ  قَدْ ’’ ببِّ ُعواا: قَائًِال  ااألَُممِ  إإِلَى رَرُسوللٌ  وَوأأرُْرِسلَ  االرَّ  َعليَْیهَھا٬، وَوتََعالَْواا تََجمَّ
ُعوبِب٬، بيَْینَ  َصِغيیًراا َجَعْلتُكَ  قَدْ  هھھَھا نِّيألَ . لِْلَحْرببِ  وَوقُوُمواا ككَ  قَدْ . االنَّاسسِ  بيَْینَ  وَوُمْحتَقًَراا االشُّ  َغرَّ
ْخرِ  َمَحاِجئِ  فِي َساِكنُ  يیَا قَْلبَِك٬، ِكْبِريیَاءُ  تَْخِويیفَُك٬،  رَرفَْعتَ  وَوإإنِنْ . ااألََكَمةِ  ُمْرتَفَعِ  ااْلَماِسكَ . االصَّ

ببُّ  يیَقُوللُ  ِدرُركَك٬،أأُحْ  هھھُھنَاككَ  فَِمنْ  ُعشََّك٬، َكنَْسرٍ  بُ  بهَِھا َماررٍّ  ُكلُّ . َعَجبًا أأدَُدووممُ  وَوتَِصيیرُ . االرَّ  يیَتََعجَّ
٬، قُوللُ يیَ  وَوُمَجاوَورَرااتهِِھَما٬، وَوَعُمورَرةةَ  َسُدووممَ  َكاْنقِالبَبِ ! َضَربَاتهَِھا ُكلِّ  بَِسبَبِ  وَويیَْصفِرُ  ببُّ  َال  االرَّ

 إإِلَى ااألرُْردُدننِّ  ِكْبِريیَاءِ  ِمنْ  َكأََسدٍ  يیَْصَعدُ  هھھُھَوذَذاا .آآدَدممَ  ااْبنُ  فيِیهَھا يیَتََغرَّببُ  وَوَال  إإِْنَساننٌ  هھھُھنَاككَ  يیَْسُكنُ 
 َمنْ  ألَنَّهھُ  َعليَْیهِھ؟ فَأُقيِیَمهھُ  ُمْنتََخٌب٬، هھھُھوَ  فََمنْ . َعْنهھُ  يیَْرُكضُ  وَوأأَْجَعلهُھُ  أأَْغِمزُ  ألَنِّي. دَداائِمٍ  َمْرًعى
ببِّ  َمُشورَرةةَ  ااْسَمُعواا لِذلِكَ  أأََماِمي؟ قِفُ يیَ  االَِّذيي ااِعياالرَّ  هھھُھوَ  وَوَمنْ  يیَُحاِكُمنِي؟ وَوَمنْ  ِمْثلِي؟  االرَّ
 ااْلَغنَمِ  ِصَغاررَ  إإنِنَّ : تيِیَماننَ  ُسكَّاننِ  َعلَى بهَِھا ااْفتََكرَ  االَّتِي وَوأأَْفَكارَرههُ  أأدَُدوومَم٬، َعلَى بهَِھا قََضى االَّتِي

 ُسِمعَ  َصْرَخةٌ . ااألرَْرضضُ  َجفَتِ ررَ  ُسقُوطِطهِھمْ  َصْوتتِ  ِمنْ . َعليَْیهِھمْ  َمْسَكنهَُھمْ  يیَْخِرببُ  إإِنَّهھُ . تَْسَحبهُُھمْ 
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 وَويیَُكوننُ  بُْصَرةة٬َ، َعلَى َجنَاَحيْیهھِ  وَويیَْبُسطُ  وَويیَِطيیرُ  يیَْرتَفِعُ  َكنَْسرٍ  هھھُھَوذَذاا .ُسوففَ  بَْحرِ  فِي َصْوتهَُھا
.‘‘َماِخضٍ  ااْمَرأأةَةٍ  َكقَْلبِ  ااْليیَْوممِ  ذذلِكَ  فِي أأدَُدووممَ  َجبَابَِرةةِ  قَْلبُ   

 
وقِع مديینِة االبتراا االمشهھوررةِة. ثمَّ يیتابُع مَ إإلى صطَلَُح َمحاجئ االصخر إإشاررةةً مُ  رربَّما يیكوننُ 
ِة ااألَ على  ااآلتيیةِ  ِة هللاِ االعاددلةِ يینونعن ددَ  ممَ كالاالنصُّ اال يیَّة.دُدوومِ ااألُمَّ  

 
ااتِت يینتقُل ووبعَد ذذلك  ورريیِّيیَن في ذذلك االحيین٬،مِة دِدَمْشَق٬، عاصِ تناوُولِل إإلى كالمُم االنبوَّ  ووجاءَ  ااألشُّ

ةِة دِدَمْشَق في ااألعداادِد من االثالِث وواالِعشريیَن إإلى االسابِع وواالِعشريیَن٬، وواا نقرأأُ لكالمُم عن نبوَّ
فيیهھا:  

 
 ااْلبَْحرِ  فِي. رَردِديیئًا َخبًَراا َسِمُعواا قَدْ  ألَنَّهُھمْ  ذَذاابُواا قَدْ . وَوأأرَْرفَاددُ  َحَماةةُ  َخِزيیَتْ ": دِدَمْشقَ  َعنْ ’’

ْعَدةة٬ُ، أأَْمَسَكْتهَھا. لِْلهَھَرببِ  وَوااْلتَفَتَتْ  دِدَمْشقُ  رْرتََختْ اا. ااْلهُھُدووءَ  يیَْستَِطيیعُ  ال ااْضِطَرااببٌ   وَوأأََخَذهھھَھا االرِّ
يیقُ  هِھيیَرةة٬ُ، ااْلَمِديینَةُ  تُْتَرككِ  لَمْ  َكيْیفَ . َكَماِخضٍ  وَوااألوَْوَجاععُ  االضِّ  تَْسقُطُ  لِذلِكَ  فََرِحي؟ قَْريیَةُ  االشَّ
 وَوأأُْشِعلُ . ااْلُجنُوددِ  رَرببُّ  يیَقُوللُ  ااْليیَْومِم٬، ذذلِكَ  فِي ْلَحْرببِ اا رِرَجاللِ  ُكلُّ  وَوتهَْھلِكُ  َشَواارِرِعهَھا٬، فِي ُشبَّانهَُھا

."‘‘بَْنهَھَدددَ  قُُصوررَ  فَتَأُْكلُ  دِدَمْشقَ  ُسوررِ  فِي نَارًراا  
 

ورريیِّيیَن م بَْنهھََدددَ  لقبُ كانن  امِم دِدَمْشَق ااألشُّ  ماءِ عَ زُ لِ  االلَّقَِب االمشهھوررِ  ننَ وْ عَ رْ فِ  بِ قَ لَ لِ  ًال ماثِ لُحكَّ
ا  .رَ ِمصْ  رَ االمملكِة االبابليیَِّة بقيِیاددةِة  دِ في يیَ  فعًال  طَتْ قَ قد سَ ف ِمْشقُ ددِ أأمَّ تحقيیقًا لهھذهه  نَبُوَخْذنَصَّ

ةةِ  .االنبوَّ  
 

يینونِة  َعْن قيِیَداارَر ووَحاُصوررَ كالمِم االرببِّ بعَد ذذلك يینتقُل ااألصحاحُح االتاِسُع ووااألرربَعونَن إإلى  وواالدَّ
عن  ٬، ووليیسمن االبدوو مجموعةٍ عن هھھھو وواالكالمُم هھھھنا على ااألررَجِح . اعليَیهھم تاالتي ووقَع

ااتِت في  .ااألعلىفي منطقة االجليیِل تقع االتي َحاُصورَر  مديینةِ   ااألعداادِد منوونقرأأُ هھھھذهه االنبوَّ
:إإلى االثالِث وواالثالثيیَن٬، ووجاء فيیهھا شريینَ االثامِن وواالعِ   

 
ُر َملُِك بابِلَ قيیداارَر ووَعْن َممالِِك حاصورَر االعن ’’ ببُّ هھھھَكَذاا : تي َضَربهَھا نَبوَخذررااصَّ : قَالَل االرَّ

يیَأُْخُذوونَن ِخيیَاَمهُھْم وَوَغنََمهُھْم٬، وَويیَأُْخُذوونَن . ااْخِربُواا بَنِي ااْلَمْشِرققِ . قُوُمواا ااْصَعُدوواا إإِلَى قيِیَدااررَ 
 .هھھْھُربُواااا"ااْلَخْوفَف ِمْن ُكلِّ َجانٍِب : وَوِجَمالهَُھْم٬، وَويیُنَادُدوونَن إإِليَْیهِھمِ  ألَْنفُِسهِھْم ُشقَقهَُھْم وَوُكلَّ آآنيِیَتهِِھمْ 

اا َر َملَِك . ااْنهَھِزُمواا ِجّدً ٬، ألنَنَّ نَبُوَخْذرَرااصَّ ببُّ انَن َحاُصورَر٬، يیَقُولُل االرَّ َكِن يیَا ُسكَّ قُواا فِي االسَّ تََعمَّ
َر َعليَْیُكْم فِْكًراا ٍة ُمْطَمئِنٍَّة َساِكنٍَة . بَابَِل قَْد أأََشارَر َعليَْیُكْم َمُشورَرةة٬ً، وَوفَكَّ قُوُمواا ااْصَعُدوواا إإِلَى أأُمَّ
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٬، َال  ٬،آآِمنَةٍ  ببُّ وَوتَُكونُن ِجَمالهُُھْم نهَْھبًا٬، . تَْسُكُن وَوْحَدهھھَھا. َعَواارِرضَض لهََھا  َمَصارِريیَع وَوَال يیَقُولُل االرَّ
ِكهِھْم ِمْن ِر ُمْستَِديیًراا٬، وَوآآتِي بهَِھَال وَوَكْثَرةةُ َماِشيیَتهِِھْم َغنيِیَمة٬ً، وَوأأذُْذرِريي لُِكلِّ رِريیٍح َمْقُصوِصي االشَّعْ 

ببُّ ُكلِّ ِجهَھاتهِِھ٬، يیَقُولُل اا ْسُكُن يیَ  َال . وَوتَُكونُن َحاُصورُر َمْسَكَن بَنَاتِت آآوَوىى٬، وَوَخِربَةً إإِلَى ااألَبَدِ . لرَّ
بُب فيِیهَھا ااْبُن آآدَدممَ  هھھُھنَاكَك إإِْنَسانٌن٬، وَوَال  ."‘‘يیَتََغرَّ  

 
جُح أأننَّ االكالمَم هھھھو عْن َمجموعٍة رراالمستخَدمةُ في االِخيیَم٬، لذلك فاأل االستائرُ هھھھي  هھھھنا قُ قَ االشُّ 

ووسقَطَْت مناطِطُق قيیداارَر ووحاصورَر كلُّهھا في يیِد  .االذيین كانواا يیمتَلِكونَن موااشَي كثيیرةةً  من االبَْدووِ 
رَ  .٬، وولم تسلَْم من بطِشهھ ووَجبَرووتهِھنَبُوَخْذنَصَّ  

 
ٍة يیتناوَولهُھا ااألصحاحُح االتاِسُع ووااألرربَعونَن فهھي أأُمَّةُ االعيیالميیِّيینَ  ا آآخر أأُمَّ ووذذلك في ااألعداادِد  ٬،أأمَّ

:وواالثالثيیَن٬، ووجاَء فيیهھا االتاسعإإلى ثيین االراابِع وواالثالمن   
 

ببِّ االَّتِي َصارَرتْت إإِلَى إإرِْرمِ ’’ مَم٬، فِي ااْبتَِدااِء ُمْلِك ِصْدقيِیَّا َملِِك يیهَُھوذَذاا يیَا االنَّبِيِّ َعلَى ِعيیَال َكلَِمةُ االرَّ
لَل قُ  ممَ أَنََذاا أأَُحطُِّم قَْوسَس ِعيیَال هھھھ: هھھھَكَذاا قَالَل رَرببُّ ااْلُجنُوددِ ": قَائِلَةً  تهِِھمْ أأوَوَّ مَم وَوأأَْجلُِب َعلَى ِعيیَال . وَّ

َماِء٬، وَوأأذُْذرِريیهِھمْ  يیَاحِح وَوَال  أأرَْربََع رِريیَاحٍح ِمْن أأرَْربََعِة أأطَْطَراافِف االسَّ تِي وَويیَأْ   تَُكونُن أأُمَّةٌ إإِالَّ لُِكلِّ هھھھِذهِه االرِّ
َداائهِِھْم وَوأأََمامَم ططَالِبِي نُفُوِسهِھْم٬، ِميیِّيیَن يیَْرتَِعبُونَن أأََمامَم أأَعْ وَوأأَْجَعُل ااْلِعيیَال . ممَ إإِليَْیهَھا َمْنفيِیُّو ِعيیَال 

ببُّ  اا٬، ُحُموَّ َغَضبِي٬، يیَقُولُل االرَّ يْیَف َحتَّى أأُْفنيِیهَُھمْ . وَوأأَْجلُِب َعليَْیهِھْم َشّرً . وَوأأرُْرِسُل وَورَرااَءهھھُھُم االسَّ
ؤَؤَساَء٬، يیَقُولُل االرَّ وَوأأََضُع ُكْرِسيیِّي فِي ِعيیَال  وَويیَُكونُن فِي آآِخِر . ببُّ مَم٬، وَوأأُبيِیُد ِمْن هھھُھنَاكَك ااْلَملَِك وَواالرُّ

 َّ ببُّ امِم أأَنِّي أأرَُرددُّ َسْبَي ِعيیَال ااأليَی ."‘‘مَم٬، يیَقُولُل االرَّ  
 

ااء٬، أأنَّهھ  ما يیُِسرُّ في هھھھذهه ليیس هھھھناكك أأنَّهھ  ال بدَّ لنا من ااالعترااففِ من االوااِضِح٬، مستَِمعيَّ ااألعزَّ
ااتتِ   ٬،االتي يیصعُب كسُرهھھھاة اسيیكالثمرةِة ذذااتِت االقشرةِة االقفهھي جميیًعا . تفسيیِرهھھھافي  ووأأ االنبوَّ
ُل فيیهھا سريیًعا؛ ألنَّهھ وونحن  ا يیمكنُنا ُد االكثيیُر ال يیوجَ نتأمَّ سالةُ . َع فيیهھأأنن نتوسَّ فيیهھا ممَّ ا االرِّ أأمَّ

ااتِت فهھي  أأتَْت ةٍة كلَّ نبوَّ  االرببُّ  مَ تمَّ فقد هھ؛ تِ باتت كلمووثَ  هللاِ  يینونةِ ددَ إإظظهھارُر ااألساسيیَّةُ لهھذهه االنبوَّ
 ٬،لذلك ما سببٌ ٬، فهھناكك سسهھا في االكتابِب االمقدَّ عَ ضَ ووَ االرببُّ قد  ووما ددااممَ . ممَ ااألُ على تلك 

في كلمِة االممتِعِة رااتِت قْ لفِ من ِضمِن اا٬، رُرغم أأنَّهھا ليیست ووندررَسهھا أأنن نقرأأهھھَھالنا إإذًذاا يینبغي ف
.هللاِ   

 
ااتُت هھُ توجِّ وومن جانٍب آآخَر٬،  هللا٬، ِر من كلمِة هھِ بْ أأنظارَرنا إإلى هھھھذاا االجانِب االنبوييِّ االمُ هھھھذهه االنبوَّ

با5ِ االحيِّ ووقدررتهِھ االفائقِة على االناسُس  ٬، فربَّما يیؤمنُ وُوقوِعهھاقبل  اأأحدااثً يیتناوَولُل ووكيیف أأننَّ هللاَ 
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.إإجرااِء كلمتهِھ ووتحقيیِق أأقواالهِھ  
 

ااتِت أأساسٌس ررااِسٌخ  ووسِس٬، ال سيیَّما إليیمانِ وومن هھھھنا أأقولُل٬، مستَِمعيَّ االِكراامم٬، إإننَّ االنبوَّ نا با0 االقدُّ
أأنن وويیَسُعنا . ما نجُدهه في دِدررااساتِت ُعلَماِء ااآلثارِر وواالتارريیخمنهھا تارريیخيیًّا٬، ووهھھھذاا عند االتحقُِّق 

ااتِت ووتحقُّقهَھا هھھھي من  نقوللَ  عن كلمِة هللا االتي يیمكُن تقديیُمهھا أأقوىى االدفاعاتِت إإننَّ هھھھذهه االنبوَّ
مٍم من االتارريیخ٬، ووهھھھذاا يیساِعُدناوو .االعليِّ  ااتتِ االنتلك  ررااسةِ ددِ على  نحن االيیومَم في َموقٍع متقدِّ  بوَّ
.. ووهھھھذاا يیساهھھِھُم في تشجيیِع إإيیمانِنا ووبنائهھأأيیًضااالنوااحي االتارريیخيیَِّة ووااألثريیَِّة وواالمنطقيِیَِّة من   

 
وواالعددِد  عشرَ  ااألصحاحِح االثالثَ قالل يیسوعُع لتالميیِذهه في إإنجيیِل يیُوَحنَّا ووفي ِسيیاقٍق متَِّصٍل٬، 

:االتاسَع عشر  
 

.‘‘٬، َحتَّى َمتَى َكانَن تُْؤِمنُونَن أأَنِّي أأَنَا هھھُھوَ أأَقُولُل لَُكُم ااآلنَن قَْبَل أأنَْن يیَُكوننَ ’’  
 

أأنَّهھ أأخبَر تالميیَذهه بعددٍد من ااألمورِر قبَل  في هھھھذاا االَعَددِد على لِسانِن يیَسوععَ نرىى  ووهھھھكذاا
دَد إإيیمانهُھُم الحقًا عنووُ  أأننَّ هللاَ تحقُِّق تلك ااألمورِر. ووبالطريیقِة نفِسهھا٬، نرىى  دقوِعهھا٬، حتَّى يیتشدَّ

 ٬،االرببُّ  بهھ خبَّرَ ا ممَّ  وونحن نرىى االكثيیرَ كثيیرةةً في االكتابِب االمقدَّسس٬، إإشاررااتٍت  ىأأعط ااألميینَ 
.با)ِ االعليِّ  َل أأييَّ إإنسانٍن عاقٍل يیؤمنيیجعَ  ووهھھھذاا يیكفي ألننْ   

 
ا االشخُص ااألحَمُق ووبطيء االفهَھِم  يیِن من ررببِّ إإالَّ باخترااقٍق َن ؤمِ يیفلن أأمَّ ووتعاُمٍل خاصَّ

ا . االسماء ِم لعالَ ى االتارريیخ ووحتَّى إإلى االإإووكلمِة هللا إإلى  وونظرَ عاقٍل إإنسانٍن إإذذاا فكَّر أأييُّ أأمَّ
اا أأننَّ ااألمَر أأكبر  ففِ ااعترعلى اااليیجُد نفَسهھ ُمجبًَراا  ٬، فسوففااليیوممَ  دَد من أأنن يیكونَن جّدً مجرَّ

.ا نعيیُشهھ االيیوممَ عمَّ  ضوحٍح شديیدٍ وُ بِ وو بالحقِّ تكلََّم  االقدُّووسسَ  ووأأننَّ هللاَ  ٬،دفةً صُ   
 

الشاهھھِھَديین٬، االمشهھُد االخاصصُّ بهھھھي في ررؤؤيیا يیوحنَّا  ٬،االطريیفةِ لمؤلِمِة٬، لكِن ااوومن االمشاهھھِھِد 
قَق أأَحٌد يینظُر ووكيیف أأننَّ االعالَم كلَّهھ سوفف  ااستِشهھادَدهھھھُما. ووكانَن هھھھذاا َضْربًا من االَخيیالِل أأنن يیُصدِّ

اتَت ووااقًِعا في أأوورُرَشليیَم. غيیر أأننَّ هھھھذاا االيیومَم بحدثًا يیقُع أأننَّ االعالَم كلَّهھ يیستطيیُع أأنن يیُشاهھھِھَد 
وواالتلفازز.ة وواالكمبيیوتر االصناعيیَّ  ااألقماررِ ملموًسا بعد اابتِكارِر   

 
ننَّ االناسس سيیقبلونن عالمةً على يیِدهھھھم االيیمنى ووعلى ووفي ررؤؤيیا يیوحنَّا أأيیًضا كالمٌم جاَء فيیهھ أأ

ووقد كانَن هھھھذاا ااألمُر َمحَض خيیالٍل؛ ألننَّ . تمكَّنواا من ددوونهِھما من االبيَیِع وواالشِّرااءِ هھھھهھم وولن يیَ اجب
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ا في االَعصِر االحديیثِ  وومع ظظهھورر  ؛االمالَل كانَن هھھھو ااألساسُس في كلِّ االمعاَمالتِت االتجارريیَِّة. أأمَّ
 ٬،االتكنولوجيیا باتَت من االسهھِل االتعاُمُل في االمعامالتِت االتجارريیَِّة ددوونَن ااستخداامِم االمالِل االفعليِّ 

.وواالبرَمِجيیَّاتِت االمصرفيیَّةِ  هھورِر االكمبيیوترلم يیكن هھھھذاا ممكنًا قبل ظظُ وو  
 

اائي االمستَِمعيین٬، يیمكنُ هھھھكذاا وو ااألحدااثَث االتي في  أأننَّ رىى نل أأُخرىى ااتتٍ َع نبوَّ تابِ نأأنن نا٬، أأعزَّ
االتي  ٬، كما أأخبَر أأيیًضا عن ااألموررِ أأنن أأخبََر هللاُ االعليیُم بهھا هھھھي أأمورٌر سبقَ االيیومَم االعالِم 

ااالتِّكالِل على كلمِة هللاِ  نيیَّةَ ٬، ووإإمكاااتتِ ِة االنبوَّ قَّ ددِ  قيیقةَ ُد حَ ووهھھھذاا يیؤيیِّ . امِم ااألخيیرةةثُث في ااأليیَّ حدُ ستَ 
.عنهھا فيیهھا سبَق للكلمِة أأنن تنبَّأتتْ االعليِّ االتي نرىى أأمورًراا تتحقَُّق   

 
االخاتمة  

مم االبرنامج مقدِّ  
. ووعاِمٌل في االتارريیخِ  حقيیقيٌّ وو حيٌّ ُد أأننَّ هللاَ تؤكِّ ااتِت االتي االنبوَّ  ةِ قَّ ددِ َمدىى ررأأيینا في َحلَقِة االيیومِم 

ةةً  ةُ االختاميیَّ  ألصحاحاتتُ ااتناوَولُل تااالنتهِھاء من ِسفِر إإررِميیا٬، حيیُث س وونحن ااآلنَن على وَوَشكِ  نبوَّ
ةً ب .اإلمبرااططورريیَِّة االبابليیَّةخاصَّ  

 
ةٍة ك تشَ ٬، سوفف يیُتابُِع االقسُّ ‘‘االَكلَِمةُ لهِھَذاا االيیَومم’’رنامِج من بَ االَحلَقِة االمقبِلِة في  ددررااستهَھ لنبوَّ

مم عن االديینونِة ااآلتيِیِة على بابَل.جديیدةٍة من سفِر إإررِميیا حيیث سيیبدأأ االكال  
 

ةختاميیَّ  كلمةٌ   
االرااعي تشك سميیث  

رَر من عبودديیَِّة صالتُنا ألجلَك٬، عزيیزيي االمستمع٬،  يیَِّة مجِد  ةِ االخطيیَّ أأنن تتحرَّ ووتتمتَّع بحرِّ
اكَك االرببُّ االمحبُّ  أأووالدِد هللا. وونصلِّي أأيیًضا أأنن تسلَُك في ططريیق االحيیاةِة وواالرجاء بعَد أأنن نجَّ

دَدووًما إإلى االصوتِت االرقيیِق وواالداافئ َت نصِ نن تُ أأ كذلكوونصلِّي  ق االموتِت وواالهھالكك.من ططريی
وونصلِّي أأخيیًراا أأنن تخبَر بَكم فعَل . على االدوواامم ووتفتَح قلبَك لهھاالسماء٬، إإلهھ االذيي يیأتيیك من 

َع لتُعلَن بشاررةةَ االملكوتِت للبََشِر بحسِب دَدعوةِة هللاِ االُعليیأأنن  بَِك االرببُّ ووررحَمك٬، وو ا تتشجَّ
لحيیاتَِك. باْسم يیسوعَع االمسيیِح نصلِّي آآميین!  


