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االَكلَِمة لهَِھذاا االيیَومم  The Word for Today 

-1: 50ِسْفر إإررميیا  15  Jeremiah 50:1-15 

940م: االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق  #0745 

ااعي تَشْك سميیث االرَّ  Pastor Chuck Smith 

 
االمقدِّمة  

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

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

 
التهِھ عددًداا من ك تشَ تيَین من برناَمِجنا٬، تناوَولَل االقسُّ االسابقَ  تيَینَ في االحلق عِن ااتِت االنبوَّ في تأمُّ

.ميیاإإرر ِسفرِ  أأووااِخرِ  فيااألُمم   
 

على االهھالكِك  ةدررااساالز تتركَّ وفف ٬، س‘‘االكلمةُ لهِھَذاا االيیومم’’من برناَمِج  ووفي حلقِة االيیومم
.ةلبابَل االرووحيیَّ  ٬، ووكذلك االهھالكِك االمستقبليِّ ااإلمبرااططورريیَِّة ااألررضيیَّةِ ااآلتي على بابل   

 
٬، وواابتدااًء من االعددِد َخمسيینَ االفَإنْن َكانَن لََديْیَك ِكتابٌب ُمقَدَّسٌس٬، نَْرجو أأنْن تَْفتََحهھُ على ااألصحاحِح 

للِ  ا إإنْن لَْم يیَُكْن لََديْیَك ِكتابٌب ُمقَدَّسٌس ااآلنَن٬، فنرجو منك٬، عزيیزيي االمستِمع٬، أأنْن تُْصغِ ااألووَّ  يَ ٬، أأمَّ
الةِة  ُل االقسُّ تَشك في ووبِرووحِح االصَّ ااتِت االُخشوعِع بيینما يیتأمَّ على االتي أأعلنهَھا االرببُّ االعاددلُل االنبوَّ
.على فِم إإررِميیا االنبيِّ ة يیَّ بابلااإلمبرااططورريیَّة اال  

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

.ك سميیثتشَ   
 

-[متن االعظة االقسُّ تشك]  
ااَءنا نتابِعُ   ٬،االخمسيین ااألصحاححِ  إإررِميیا٬، ِسفرِ  في ددررااستَنا وممِ االيیَ  حلَقةِ  في االمستَِمعيین أأعزَّ

لل االعدددِ  من وواابتدااءً  :فيیهھ ووجاء ٬،ااألووَّ  
 

ببُّ  بهَِھا تََكلَّمَ  االَّتِي ااْلَكلَِمةُ ’’ ‘‘:االنَّبِيِّ  إإرِْرِميیَا يیَدِ  َعلَى ااْلَكْلَداانيِیِّيینَ  أأرَْرضضِ  وَوَعنْ  بَابِلَ  َعنْ  االرَّ  
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وواالستِّيیَن  ٬، أأيي إإلى االعددِد االراابعِ نيیوواالخمس ييددااالح ااألصحاححِ إإذذاا اانتَقَْلنا سريیًعا إإلى نهھايیة 
:٬، فسوفف نقرأأ فيیهھمنهھ  

 
رِّ االَِّذيي أأَنَا َجالِبهُھُ َعليَْیهَھا وَويیَْعيیَْوننَ : وَوتَقُوللُ ’’ إإِلَى هھھُھنَا  .هھھھَكَذاا تَْغَرقُق بَابُِل وَوالَ تَقُومُم٬، ِمَن االشَّ

.‘‘مُم إإرِْرِميیَاَكَال   
 

قرااتِت إإحدىى فِ  مقطَُع هھھھوووهھھھذاا اال. االنبيِّ  رْرِميیَااالنبويیَّةُ ااألخيیرةةُ إلِ  كلماتتُ االبتعبيیٍر آآَخر٬، هھھھذهه 
 دِ قاالنَّ أأصحابَب نظريیَِّة ونن أأنفَسهھم ن يیسمُّ تهِھا مَ صدااقيیَّ ُك في مِ االتي يیشكَّ  االمقدَّسسِ  االكتاببِ 
هھھھذاا  وواالسبب ووررااءَ . يینيین ااألصحاحَ هھھھذَ إإررِميیا هھھھو َمن كتَب كونن في أأننَّ يیشكِّ فأوولئَك . االعالي

٬، بَابِلَ  قوططِ ق بسُ االتي تتعلَّ  ثيیرةة لالهھھھتماممِ االم االحقائقِ  االتشكيیك هھھھو أأننَّ إإرِْرِميیَا قدَّمم هھھھنا بعضَ 
وفف عرفف أأننَّ هھھھذاا ما سفكيیَف . من تلك االكلماتتِ  يین عاًمامسٍة ووستِّ خَ بعَد كانن ُسقوططَهھا  لكنَّ 

يیا أأننَّ إإررمِ مع وو. هھھھذاا االكالممِ لم يیُكْن هھھھو كاتَب بالتأكيیِد ووهھھھكذاا يیستنتِجونَن أأننَّ إإررِميیا يیحدثث؟ 
بتأكيیِدهه في نهھايیة  ى االكالممَ ووأأنهھَ أأننَّ االكالمَم على يیِدهه٬، يین في بداايیِة ااألصحاحِح االخمس نَ أأعلَ 

إننَّ نُقَّادَد االكتابِب االمقدَّسِس فهھھھناكك٬،  كاننَ  هھ ااألخيیرااألصحاحِح االحادديي وواالَخمسيیَن أأننَّ كالمَ 
ةةَ االتي تتكلَُّم عن هھھھذهه اال أأننَّ إإرِْرِميیَا هھھھو من قاللَ في كونن يیشكِّ سيیهھ من أأوولئك االمشكِّكيین ووددااررِ  نبوَّ
بل.دَدمارِر با  

 
ماهھھھيیَِّة لهھذاا عليینا أأنن نحَذرَر ممَّن يیَنتَقِدوونَن االكتابَب االمقدَّسَس في سبيیل االنقد٬، ووليیس لفهَْھِم 

كيیَن يیحاوِولونَن أأنن رِر. وااألم وورربَّما يیتسبَّبونَن  االناسَس عن ااإليیماننِ  ااولُّ ضِ يیُ فأمثالُل أأوولئَك االمشكِّ
في إإنجيیِل لوقا ااتُت . وونقرأأ عن االشخص االذيي تأتي بهھ االَعثَرفي َعثَرةِة بعض ااألشخاصصِ 

:أأنَّهھ وواالعددِد االثاني ااألصحاحِح االسابَع عشرَ   
 

قَق ُعنُقهُھُ بَِحَجِر رَرحًى وَوططُِرحَح فِي ااْلبَْحِر٬، ِمْن أأنَْن يیُْعثَِر أأََحَد هھھھُؤالَِء ’’ َخيْیٌر لهَھُ لَْو ططُوِّ
َغاررِ  .‘‘االصِّ  

 
ُد أأننَّ هھھھذهه ليیووبالَعوددةِة إإلى بداايیة ااألصحاحِح االخمسيیَن٬،  َسْت في االوااقِع كلماتِت إإررِميیا٬، فإنَّنا نؤكِّ

لم يیُكْن ِسوىى  إإررِميیا٬، وواالذيياالنبيِّ على فَِم ووووضَعهھا االعليُّ  االتي قالهھا االرببُّ  هھھھي االكلماتتُ بل 
َ  نحنُ  كثيیًراا ما نقترففُ وو ٬،االرببُّ بوااسطتهھا م االتي تكلَّ  ااألددااةةِ  بِقَولِل إإننَّ هھھھذاا كالمُم  هھھھذاا االخطأ

حيیث قالَل من مزااميیِر ددااوودد٬،  ديیِد نجد أأننَّ بطرسَس ااقتبسَ في االعهھِد االجوو. إإررِميیا أأوو كالمُم بولسَ 
: عنهھا  
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‘‘ددِم ددااووُ على فَ  قالل االرووحُح االقدسسُ ’’  

 
 كنْ االملَك لم يیأأننَّ ددااوودَد ٬، وويیعترفُف صرااحةً ة إإلى االرووحِح االقدسسووهھھھكذاا يیُرِجُع االكتابة االحقيیقيیَّ 

االتي  ةةَ كانن إإرِْرِميیَا هھھھو ااألدداا نافهھُ . إلعالنِن كالِمهھهھا االرووحُح االقدسُس تي ااستخدمَ االَّ  ااألددااةةِ  ِسوىى
االثاني  االرببِّ على فِم إإررِميیا في االعددَديینِ  وونتابُِع كالممَ  .ليیُعلَن كالَمهھااستخدمهھا االرووحُح االقدسُس 

:مافيیهھِ  من ااألصحاحِح االخمسيین٬، ووجاءَ وواالثالِث   
 

ُعوبِب٬، فِي أأَْخبُِروواا’’ . بَابِلُ  أأُِخَذتتْ : قُولُواا. وااتُْخفُ  َال  أأَْسِمُعواا. رَراايیَةً  وَواارْرفَُعواا وَوأأَْسِمُعواا االشُّ
ةٌ  َعليَْیهَھا ططَلََعتْ  قَدْ  ألَنَّهھُ . أأَْصنَاُمهَھا ااْنَسَحقَتْ . أأوَْوثَانهَُھا َخِزيیَتْ . َمُروودَدخخُ  ااْنَسَحقَ  .بيِیلُ  َخِزييَ   أأُمَّ

َماللِ  ِمنَ   هھھَھَربُواا َحيیََوااننٍ  إإِلَى إإِْنَساننٍ  ِمنْ . َساِكنٌ  فيِیهَھا يیَُكوننُ  فََال  َخِربَةً  أأرَْرَضهَھا ْجَعلُ تَ  هھھِھيَ  االشِّ
.‘‘وَوذَذهھھَھبُواا  

 
إإررميیا  ةةَ بيینما نرىى هھھھنا نبوَّ  .يینآآلهھِة االبابليیِّ  أأَحدَ أأيیًضا كانن  ووَمروودَدخخُ  ٬،ااألكبرَ  بيیُل هھھھو ااإللهھَ  كاننَ 

 فالكالممُ . اجً ووَ مزددَ  احيیث إإننَّ لهھا تحقيیقً  ؛لالهھھھتمامم يیرةةِ ثاالمُ  االمقاطِطعِ  دُ حَ أأ ااالكِك بابل٬، فهھذعن هھھھَ 
ااتتُ تعلُن االنبابَل كما لَحُق بإمبرااططورريیَِّة االذيي سوفف يیَ  االفعليِّ  ماررِ االدَّ في ووااقِع ااألمِر عن   بوَّ

في  ووقوَعهھ ننتظرُ جانبًا آآخَر هھھھناكك أأيیًضا غيیر أأننَّ  .االمقدَّسسِ  االكتاببِ من  قرااتتِ هھھھنا في هھھھذهه االفِ 
يین ااألصحاحَ يیوحنَّا ووفي ِسفر ررؤؤيیا عن االحَدثِث االمستقبَليِّ  نحن نعرفُف االمزيیدَ وو ٬،االمستقبل

في  االكالممَ  ٬، لكنَّ لَ الكِك بابِ عن هھھھَ من جديیٍد ُم االرببُّ حيیث يیتكلَّ  ٬،وواالثامَن عشرَ  ابَع عشرَ االس
في سوفف يیصَعُد االذيي  االزاائفُ  االديینيُّ  ظاممُ االنِّ وويیُقَصُد بهھ ٬، ةِ َل االرووحيیَّ عن بابِ يیوحنَّا هھھھو ررؤؤيیا 

 .ي تلك ااأليیَّاممف يیِطًرااسَ يیكونُن مُ االذيي سوفف  االتجاررييُّ  االنظاممُ كذلَك وو ٬،امِم ااألخيیرةةااأليیَّ 
ا َل٬، لبابِ  ُم عن سقوطِط االنظامِم االديینيِّ يیتكلَّ  االسابَع عشرَ  ااألصحاححَ إإننَّ  ووبالتَّفصيیِل نقوللُ  أأمَّ

٬، وواالتي تعني لَ ااسَم بابِ  ٬، وواالذيي أأخذَ االنظامِم االتجاررييِّ  قوططَ سُ فيیتناوَولُل  االثامَن عشرَ  ااألصحاححُ 
 خمسيیناالوواالحادديي مسيین ووخَ صحاَحيیِن االااألفي إإرِْرِميیَا  نجدُ فنحن لذاا . ة ووااالررتباككلبلَ االبَ 

االوااررددةِة في هھھھذيیِن  قرااتتِ أأننَّ بعَض هھھھذهه االفِ ووما يیُثيیُر االدَّهھھھشةَ هھھھو الكِك بَابَِل٬، عن هھھھَ  كالًما
 منَ اثاالوو عشرَ  بعَ اساال ااألصحاَحيینِ  االرؤؤيیاِسفِر في  قرااتِت االوااررددةةَ فِ اال ننِ الماثِ تُ ااألصحاَحيیِن 

االنبيِّ  إإررميیاكالمِم على مطَّلًِعا هھ كانن في كتاباتِ  االرسوللِ  اأأننَّ يیُوَحنَّ إإذًذاا فمن االوااِضِح . عشرَ 
ااتهِھ. وواالتجاررييِّ  قوطِط االنظامِم االديینيِّ عن سُ  ايیوحنَّ على لسانِن  االعليُّ  االرببُّ  مَ ووحيین تكلَّ  وونبوَّ

في هھھھذيین ااألصحاَحيین من بعَض االعباررااتِت االمستخَدمِة هھھھنا  ااستخدممَ فقِد ٬، لَ بابِ االسائِد في 
ةِة إإررميیا اا ٬، نبوَّ وواالتي ٬، ظيیمةِ ة االعَ مَّ ااآلتيیِة على هھھھذهه ااألُ  االقديیرِ  يینونة هللاِ ددَ تتناوَولُل وواالتي لنبيِّ
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بيین جميیع  عظمَ تكونَن ااإلمبرااططورريیَّةَ ااألما وورربَّ  ٬،مُم االعالَ تحكُ  ةٍ مبرااططورريیَّ إإ للَ أأووَّ كانَْت 
ااتِت االعالم َمتِ االتي حكَ  وواالممالكِ  اتتِ مبرااططورريیَّ ااإل وفف س أأنَّهھا هھھھو٬، وواالكالمُم عنهھا في االنبوَّ

.ووتنهھاررُ  كتتفكَّ   
 

َر ُحلَُم ُر نتذكَّ ووفي ِسيیاقٍق متَِّصٍل لُسقوطِط ااإلمبرااططورريیَِّة االبابليیَّة٬،   أأىى فيیهھرراالذيي نَبُوَخْذنَصَّ
ووكانن كالمُم ٬، ررأأسٌس من ذذهھھھبٍ  لتمثاللِ كانن لحيیث . االُحلُمذذلك ووعِمَل دداانيیالُل على تفسيیِر  ٬،تمثاًال 

لي:على االنحو االتاذذلك دداانيیالل في تفسيیر   
 

ُر٬، أأنت ررأأسُس االذَّ  أأنتَ ’’ ستأتي  لكنْ . هھھھب٬، ووهھھھذاا أأننَّ مملكتَك هھھھي أأقوىى االممالكيیا نَبُوَخْذنَصَّ
درر مملكةٌ أأخرىى أأقلُّ محلَّ مملكتِك كما أأننَّ االفضةَ أأقلُّ من االذهھھھب٬، ووهھھھا قد ررأأيیَت االصَّ 

.‘‘ستأتي مملكةٌ أأخرىى أأقلَّ من مملكتِك لتحلَّ محلهَھا. االفضي  
 

ااتت نبوَّ  بِ سَ حَ بِ  بالكاملِ ااْنهھارَرتْت وو ٬،ة٬، أأعظُم مملكٍة في االتارريیخاالبابليیَّ  االمملكةُ  تِ طَ قَ ووهھھھكذاا سَ 
لن فم هھھھُ دَ حَ أأ ناووإإنْن قابل. يیاتهِھبابليیًّا في حَ  لَ بَ قاووال أأظظنُّ أأننَّ أأَحًداا منَّا عيیاَء ووإإررميیا٬، إإشَ االنَّبيِیَّيیِن 
هھم نَّ االعليِّ بُوضوحٍح أأكلمةُ هللاِ  ٬، حيیث أأعلنَتْ وجودًداامَ  دْ عُ لم يیَ االِعرقَق هھھھذاا  ألننَّ  نميیَِّزهه؛

محطَّمةً وومدمَّرةةً بَحسِب دديینونِة  تْ ركَ إإننَّ مديینةَ بَابَِل تُ  ٬، حيیثحقًّا حدثثَ هھھھذاا ما سيیُباددوونن٬، وو
َغيیِرهھھھا من ووومِم ئابِب وواالبُ كانًا للذِّ مَ  كوننُ تَ سَ  ٬، ووقيیَل أأيیًضا عن بابَِل إإنَّهھاهللاِ االقديیِر عليَیهھا

يیَّةِ   ووآآثاررٍ  أأنقاضضٍ  فلن نَِجَد سوىى٬، هھھھذهه ااأليیَّاممِ في هھھھناكك  نا إإلىبْ هھھھَ ذذَ  ذذاا ماووإإ. االحيیوااناتِت االبرِّ
 مِ أأعظَ من  تْ كانَ بل رربَّما ٬، ظيیمةً عَ  مديینةً كانَْت يیوًما ما ٬، بعَد أأنْن ةٌ يیَّ رِّ بَ  وااناتتٌ يیْ حَ  تعيیُش فيیهھا

 ووتحيیطُ  ٬،ًعامربَّ زيیُد على ثالثيیَن كيیلومتًراا تَ  على مساحةٍ بابُل ُمشيیَّدةةً  تْ كانَ فقد . منِن االعالَ دُ مُ 
٬، ووكانت أأرربعةٌ ووِعشروونَن متًراا تقريیبًاووُسمُكهھا نحو تسعيیَن متًراا كانن ااررتفاُعهھا  أأسوااررٌ هھا ب

ةةَ وو ٬،مديینةَ االحداائِق االجميیلةتُعدُّ  االهھالكَك هھ سيیجلُب أأنَّ  نَ أأعلَ  االعليَّ  هللاَ إإالَّ أأننَّ . يیناالبابليیِّ  جدِ مَ دُدررَّ
.عليیهھا  

 
. بيیهِھمهھ سيیُرِجُع شعبهَھ من سَ أأيیًضا أأنَّ   االهھالكَك على بابل٬، أأعلنَ هللاُ  جلبَ  حيینَ  اممِ في تلك ااأليیَّ وو
ةةِ  تحقيیقًا مزددوِوًجامن جديیٍد هھھھنا هھھھكذاا نجُد وو ةة تتميیٌم قريیبٌ فهھناكك : للنُّبَوَّ ووتتميیٌم آآخُر في  للنبوَّ

 االقدُّووسس ظامُم االتجاررييُّ وويیأتي االرببُّ االنِّ االزاائُف ووظامُم االديینيُّ طُ االنِّ يیسقُ عنَدما هھ ألنَّ  ؛االمستقبل
لذاا . وويیكونونَن مَعهھ في أأوورُرَشليیَم االجديیدةة ٬،من كلِّ أأنحاِء االعالمإإليیهھ يیجمُع شعبهَھ وفف ٬، سثانيیةً 
. االرببِّ مِع شعِب ُق ببابَل ووإإعاددةِة جَ ااتت االتي تتعلَّ تتميیِم هھھھذهه االنبوَّ أأشكالِل من شكالنِن  ناككَ هھُ ف

.لما سيیحدثُث في االمستقبل لٍّ ظظِ ليیس سوىى حدثث في االتارريیخ  ووما  
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ووذذلَك في االعددِد االراابع من ااألصحاحِح االخمسيیِن٬، ووجاء  بابل٬،نتابُِع ما سيیحُدثُث بعَد سقوطِط وو
:فيیهھ  

 
َمانِن٬، ذذلِكَ  وَوفِي ااأليَیَّاممِ  تِْلكَ  فِي’’ ٬، يیَقُوللُ  االزَّ ببُّ  ٬،َمًعا يیهَُھوذَذاا وَوبَنُو هھھُھمْ  إإِْسَراائيِیلَ  بَنُو يیَأْتِي االرَّ

ببَّ  وَويیَْطلُبُوننَ  وَويیَْبُكوننَ  .‘‘مْ إإِلهَھهھُ  االرَّ  
 

٬، فإننَّ االمملكةَ االشماليیَّةَ كانت تتألَُّف من  ُر من تارريیِخ االشعِب االعبراانيِّ  عشرةةِ كما نتذكَّ
االجنوبيیَّة تتألَّف من االمملكةُ بيینَما كانت ٬، ٬، ووكانن يیُطلَُق عليیهھا أأيیًضا مملكةَ إإسراائيیلَ أأسباططِ 
االمملكتيَیِن  شعبَ  إإننَّ  ااالعليُّ هھھھن ووقالل االرببُّ . يیهھوذذاا مملكةَ  ٬، ووكانن يیُطلَُق عليیهھايینسبطَ 

.بابلَ مديینةُ تسقطُ عندما  مًعا من جديیدٍ سيیجتمعانن   
 

في هھھھذاا ااإلططارِر٬، أأووددُّ أأنن أأرروويَي على مساِمِعُكم٬، مستَِمعيَّ االِكراامم٬، حكايیةً هھھھي أأقربِب إإلى وو
ما بيین طواا أأنن يیربِ  حاوولونن االيیوممَ يیُ  اكك أأناسً هھھھنااالخراافِة مرتبطٍة باألسباطِط االعشرةِة. حيیث إإننَّ 

دُد أأوولئَك عباررةةً ال أأررااهھھھا  االَعَشرةِة للمملكِة االشماليیَّة.سباطِط ووااأل لوساكسونيِّ غااألن رققِ االعِ  وويیرددِّ
االحالل هھھھو  وااقعُ ف .‘‘ااألسباططُ االعشرةةُ االمفقوددةة: ’’ووتقولل كلماتهُھامتواافِقةً مَع االكتابب االمقدَّسِس 

فاألسباططُ  .ةااألسباططَ االضالَّ  يیقولُل ة٬، ووالراافِف إإِْسَراائيِیَل االضالَّ عن خِ ُم يیتكلَّ  سسَ االمقدَّ  أأننَّ االكتاببَ 
٬، رُرغَم أأنَّهھم تشتَّتواا ما بيین ااألَُمِم بعَد االسَّبِي ةةً فقوددمَ يیوًما ن كت٬، وولم ةةً فقوددمَ  تْ ليیساالعشرةةُ 

وررييِّ    .ااألشُّ
 

ورريیِّيیَن ااتَّبَعواا سيیاسةَ  فكما نعرفُف من االتارريیِخ أأننَّ  َمِم االتي عوبب على ااألُ تفريیِق االشُّ  ااألشُّ
وررييِّ ألسباطِط االمملكِة االشماليیَِّة٬، أأخذوواا االيیهھودَد من  .ااحتلُّوهھھھا فمثًال٬، عندما حدثَث االسبُي ااألشُّ

قوهھھھم ما بيین االشعوبب ااألخرىى٬، كما أأتَّواا بشعوبٍب أأخرىى ووووَضعوهھھھُم في  هھھھناكك٬، ووفرَّ
٬، مكانَن تلك ااألسباططِ  االعليَّ كانَن على االدَّوواامِم يیعرففُ  هللاَ غيیر أأننَّ  أأررااضي االمملكِة االشماليیَّة.

إإنَّهھم ااألسباططُ ِخراافِف إإسراائيیَل االضالَِّة٬، وولم يیقُْل  ااستخدمَم يیسوعُع في ااألناجيیل تعبيیرَ  هھھھناوو
.ةةُ االمفقودد  

 
دداانن االذيین  من ِسبطِ  أأصًال يین هھھھم مارركيیِّ نِ إإننَّ االدَّ ووفي ِسيیاقٍق متَّصٍل أأيیًضا٬، يیقولُل بعض االناسِس 

لمتيَین٬، فهھذاا ال يیكفي إلثباتِت هھھھذاا وومع أأننَّ هھھھناكَك تشابهُھًا ما بيیَن االك. نماررككوواا في االدَّ قرُّ ااستَ 
بطَ ما بيَیَن  عاِء تارريیخيیًّا. كما حاوَولَل آآخروونَن االرَّ ويیِد ووإإنكلتراا ااالددِّ غيیِرهھھھما ووُشعوبٍب مثَل االسُّ



 6  

.االمملكِة االشماليیَّةِ  أأسباططِ وو  
 

جوعِع إإلى ما يیقولهُھ االكتابُب االمقدَّسسُ لكنَّ  سقوطِط فإننَّ كلَّ ااألسباطِط ستجتِمُع من جديیٍد بعَد  نا بالرُّ
بابَل٬، من االمملكتيَیِن االشماليیَِّة وواالجنوبيیَِّة.  

 
٬، حيیث إإننَّ االيیهھودَد من جميیِع ااألسباطِط سوفف يیرِجعونن رددااددِ االستِ االراائَع باالوعُد ثمَّ نقرأأ هھھھذاا 

ووسَس٬، ووذذلك بعَد سنوااتٍت من سَ  من ااألررضِض. هھھِھمرددِ ووططَ  بيیهِِھمبالبُكاِء ططالبيیَن االرببَّ االقدُّ  
 

:فيیهھ ووجاء االخمسيیَن٬، ااألصحاححِ  من االخامسِ  االعدددِ  في ذذلكَ  بعدَ  جرىى ما وونوااِصلُ   
 

 هھھَھلُمَّ : قائليینَ  هھھھناكَك٬، إإلَى وووُوجوهھھُھهُھمْ  ِصهھيیَْونَن٬، ططريیقِ  عن يیَسألوننَ ’’
ببِّ  فنَلَصقُ  ‘‘.يیُنَسى ال أأبدييٍّ  بَعهھدٍ  بالرَّ  

 
٬، ن في بَابِلَ ولودديیمَ كانواا م هھُ بَ أأغلَ  ننَّ االمثيیُر لالهھھھتِمامِم في هھھھذاا االعددِد٬، مستِمعيَّ االِكراامم٬، هھھھو أأ

جوععِ ٬، فلم بلُ من قَ ااألررضَض اا لم يیَروووو رروواا لذاا . تُكْن لَديیهِھِم أأددنى فكرةٍة عن كيیفيیَِّة االرُّ عندما قرَّ
إإلى  للِ وصيیتمكَّنواا من االوُ ى حتَّ  يیسألونن االناسَس عن إإررشاددااتِت االطريیقِ ااالررتِحالَل ررااحواا 

:يیقوللُ وواالذيي ٬، ووهھھھذاا ما عناهه االعددُد االذيي قرأأناهه٬، هھھھناكك  
 

.‘‘لُونَن َعْن ططَِريیِق ِصهْھيیَْوننَ يیَْسأَ ’’  
 

ُرنا االعددُد االخامُس أأيیًضا أأننَّ  هھ تخلَّْواا عنوو ٬،هھَد االرببهھم نَسْواا عَ بيیهِھم هھھھو أأنَّ سَ  سببَ وويیذكِّ
دوواا & بعهھٍد سجُ يیَ كي  ععَ وجاالر يیريیدووننباتواا  ٬، غيیر أأنَّهھُُم ااآلننَ خرىىأأُ  دوواا آللهھةٍ جَ وواا ووسَ دُّ ووااررتَ 
.أأبدييٍّ   

 
:فيیهھ ووجاء االخمسيیَن٬، ااألصحاححِ  من االساددسسِ  االعدددِ  في عبِ االشَّ  حاللِ  وَوصفَ  وونوااِصلُ   

 
 إإلَى َجبَلٍ  ِمنْ  سارروواا. أأتاهھھھوهھھُھم االِجباللِ  علَى. رُرعاتهُُھمْ  أأَضلَّتهُھمْ  قد َضالَّةً  ِخَراافًا َشْعبِي َكاننَ ’’

.‘‘َمربََضهُھمْ  نَسواا. أأَكَمةٍ   
 

ُع هھھھنا٬، هھھھو أأننَّ هللاَ ااألميیَن ما في ااتِّباعِع  لوااشِ م فَ هھُ أأنَّ فُرغَم . هھشعبُ  ميیرىى أأنَّهھُ ززاالل  ااألمُر االمشجِّ
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يیِر َمَعهھ  هھِخَراافُ عنهھُم إإنَّهھُم يیقولُل  ااألميینَ  هللاَ إننَّ بي٬، فلسَّ ى االإإهھم أأُِخذوواا غم أأنَّ ووررُ  ؛ووصايیاهه وواالسَّ
حيیث يیقولُل إإننَّ سبَب كلِّ ما ووصَل إإليیهھ  ٬،مهھِ تِ مشكلَ  . كما يیشرحُح هھھھذاا االعددِد سببَ الَّةً ضَّ اال

.عاةةاالرُّ هھھھو بسبب  االشعُب من وويیالتتٍ   
 

: منهھ للوواالعددِد ااألووَّ  يیعقوبُب في ررسالتهِھ ااألصحاحِح االثالثِ االرسولُل ووفي إإططارٍر متَِّصٍل٬، يیقولُل   
 

‘‘.تَُكونُواا ُمَعلِِّميیَن َكثيِیِريیَن يیَا إإِْخَوتِي٬، َعالِِميیَن أأَنَّنَا نَأُْخُذ دَديْینُونَةً أأَْعظَمَ  ال’’  
 

اا كالًما قاسيیًا ارَركِك ووكثيیًراا ما نقرأأُ في كلمِة هللاِ االمب ٬، فيیناائِ عاةِة االزَّ عن ااألَْنبيِیَاِء ااْلَكَذبَِة وواالرُّ جّدً
 ةَ اافَعهھم االحقيیقيیَّ وودد ٬، غيیر أأننَّ ِم االرببِّ اسْ مونن بِ م يیتكلَّ هھُ أأنَّ  ضوننَ رِ فتَ أأوو يیَ  رووننَ ظاهھھھَ ن يیتَ مَ  ووأأوولئكَ 
ال قِت نفِسهھ سوىى مصالَح شخصيیٍَّة ووبحثًا عن أأمواالٍل جديیدةٍة ليیزدداادَد ِغناهھھھُم٬، ووفي االو تْ ليیس
وونَن في ددووااِخلهِِھم على  عيیِة هللاِ المةَ ررَ بونن سَ يیطلُ   مِ هھِ حِ لِ امص ططلبِ االتي اائتََمنهَھُم عليیهھا٬، وويیُصرُّ

عاةِة ب هللاُ وو. كلِّ شيء قبلَ  ااألنانيیَّةِ  ووال سيیَّما ٬، ثقيیلةٍ  هھاماتتٍ اتِّ االعليُّ يیوااِجهھُ أأمثالَل أأوولئَك االرُّ
ا"ِ بقونن ثِ يیَ ووال ٬، االحيیَّة كونن في كلمِة هللام يیتشكَّ ة ووجعلوهھھھُ يیَّ عِ االرَّ أأبناَء واا أأضلُّ ألوولئَك االذيین 

.نفِسهھ  
 

التِنا نتابِعُ  ذذلك بعدَ  :فيیهھا ووجاءَ  عشَر٬، االخامسَ  إإلى االسابعِ  من ااألعدااددِ  في تأمُّ  
 

٬، إإِلَى ْخطَأوُوااأأَ  أأَنَّهُھمْ  أأَْجلِ  ِمنْ  نُْذنِبُ  َال : ُمْبِغُضوهھھُھمْ  وَوقَاللَ  أأََكلُوهھھُھْم٬، وَوَجُدووهھھُھمْ  االَِّذيینَ  ُكلُّ ’’ ببِّ  االرَّ
ببِّ  آآبَائهِِھمِ  وَورَرَجاءِ  ااْلبِرِّ  َمْسِكنِ   ااْلَكْلَداانيِیِّيیَن٬، أأرَْرضضِ  ِمنْ  وَوااْخُرُجواا بَابِلَ  وَوْسطِ  ِمنْ  هھھْھُربُواااا االرَّ

 ُشُعوببٍ  ُجْمهُھوررَ  بَابِلَ  َعلَى وَوأأُْصِعدُ  أأوُوقِظُ  هھھھأَنََذاا ألَنِّي. ااْلَغنَمِ  أأََماممَ  َكَراارِريیِزَ  ِمْثلَ  وَوُكونُواا
َمالِل٬، أأرَْرضضِ  ِمنْ  َعِظيیَمةٍ   َال  ُمهْھلِكٍ  َكبَطَل نِبَالهُُھمْ . تُْؤَخذُ  هھھُھنَاككَ  ِمنْ . َعليَْیهَھا فيَیَْصطَفُّوننَ  االشِّ

ببُّ  يیَقُوللُ  يیَْشبَُعونَن٬، ُمْغتَنِِميیهَھا ُكلُّ . َغنيِیَمةً  ااْلَكْلَداانيِیِّيینَ  أأرَْرضضُ  تَُكوننُ وو. فَارِرًغا يیَْرجعُ   ألَنَُّكمْ .  االرَّ
 تَْخَزىى َكَخيْیل٬، وَوَصهَھْلتُمْ  ااْلَكِإل٬، فِي َكِعْجلَةٍ  وَوقَفَْزتُمْ  ِميیَرااثِي٬، نَاهھھِھبِي يیَا وَوَشِمتُّمْ  فَِرْحتُمْ  قَدْ 
ُكمْ  اا أأُمُّ ُعوببِ  آآِخَرةةُ  هھھَھا. وَولََدْتُكمْ  االَّتِي تَْخَجلُ . ِجّدً يیَّةٌ  االشُّ  َسَخطِ  بَِسبَبِ  .وَوقَْفرٌ  نَاِشفَةٌ  وَوأأرَْرضضٌ  بَرِّ

ببِّ  بُ  بِبَابِلَ  َماررٍّ  ُكلُّ . بِالتََّماممِ  َخِربَةً  تَِصيیرُ  بَلْ  تُْسَكُن٬، الَ  االرَّ  ُكلِّ  بَِسبَبِ  وَويیَْصفِرُ  يیَتََعجَّ
. َعليَْیهَھا اارْرُمواا. ااْلقَْوسسِ  فِي يیَْنِزُعوننَ  االَِّذيینَ  َجِميیعَ  يیَا َحَوااليَْیهَھا بَابِلَ  َعلَى ْصطَفُّواااا. َضَربَاتهَِھا

هَھاممَ  تَُوفُِّروواا ال ببِّ  إإِلَى أأَْخطَأتَتْ  قَدْ  نَّهَھاألَ  االسِّ . يیََدهھھَھا أأَْعطَتْ  قَدْ . َحَوااليَْیهَھا َعليَْیهَھا ااهھھْھتِفُواا. االرَّ
ببِّ  نَْقَمةُ  ألَنَّهَھا. أأَْسَواارُرهھھَھا نُقَِضتْ . أأُُسُسهَھا َسقَطَتْ   ااْفَعلُواا فََعلَتِ  َكَما. ِمْنهَھا فَاْنتَقُِمواا هھھِھَي٬، االرَّ

.‘‘بهَِھا  
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ةةُ هھھھو أأ ووما يیُثيیُر  .رددااءَ جَ  يیرُ تصس َد ااألررضضِ جْ مَ  اومً يیَ  تْ االتي كانَ  ةَ مَّ هھھھذهه ااألُ ننَّ ما تقولهُھ االنبوَّ

ةةً في ِسفِر ررؤؤيیا يیوحنَّا  تُشبهِھ إإلى حدٍّ  ااألصحاحِح االثامَن عشرَ االمالَحظةَ هھھھنا أأننَّ هھھھناكك نبوَّ
ةةُ ٬، حيیث تقولُل االنبوَّ عن سقوطِط االنظامِم االتجاررييِّ لبابل بعيیٍد ما قيیَل هھھھنا٬، ووذذلك لدىى االكالممِ 

هھھھناكك:  
 

.‘‘َضاِعفُواا لهََھا ِضْعفًا نَِظيیَر أأَْعَمالهَِھا’’  
 

وونَن بهھا  اا٬، حيیُث إإننَّ االناسَس كانواا يیُمرُّ وومن االوااِضِح أأننَّ ما جرىى لبابَِل االقديیمِة كانن ُمدهھھِھًشا جّدً
 ؛ فقد كانَتْ وويیُذهھھھَلونن من حجِم االتغيیيیِر االذيي ووقَع لهھا بعَد أأنن حلَّْت دديینونةُ هللاِ االعليِّ عليیهھا

.يیوًما ما إإحدىى أأجَمِل مدنِن االعالِم االقديیمِ   
 

االخاتمة  
مم االبرنامج مقدِّ  

ةةً عررأأيینا في حلَقِة االيیومِم من برناَمِجنا٬،  ضونَن للدَّماررِ يین ساالبابليیِّ أأننَّ  ننُبُوَّ ُرنا يیتعرَّ ٬، وويیذكِّ
.ررعوههما ززَ جزااَء وونن دهھم سيیحصُ أأنَّ  االقدُّووسسُ  االرببُّ   

 
ةِة ‘‘االَكلَِمةُ لهِھَذاا االيیَومم’’ِج رناممن بَ االمقبِلِة قِة لَ في االحَ وو التهِھ في االنبوَّ ٬، سيیتابُِع االقسُّ تَشك تأمُّ

.لحيیاتِنا االيیوممَ ِعبٍَر دُدررووسٍس ووما تحِملهُھ من ووعن بابَل   
 

ةكلمة ختاميیَّ   
)ك سميیثاالرااعي تشَ (  

ةٌ ٬، بل هھھھي حيیَّ ال تسقطُ االعليِّ هللاِ  كلمةَ صالتُنا ألجلَِك٬، عزيیزيي االمستَمع٬، أأنن تُدرركَك أأننَّ 
٬، فما يیقولهُھ االرببُّ سيیَصيیُر ألنَّهھ إإلهھٌ قديیٌر يیُجريي كلمتهَھ٬، وويیسهھَر على ووباقيِیةٌ إإلى ااألبدِ 

االتي ززررعتهَھا في حيیاتَِك  االخيیر ررِ بذوومن نصلِّي أأيیًضا أأنن تحُصَد االخيیَر االوفيیَر وو إإتماِمهھا.
ووسُس ؛ فا"ُ أأيیًضا ووحيیاةِة ااآلخريیَن من حولِكَ  ررعِع ونَن االزَّ قان عَ ضَ ووَ  ٬، ووهھھھو َمنأأميینٌ االقدُّ

كلَّ يیومٍم  ئَ جتتلوونصلِّي أأخيیًراا أأنن . االزررااعةِ في االرووحيیَِّة٬، ووليیس فقط حيیاتِنا وواالَحصادِد في 
ووال سيیَّما شروورِر ٬، شرِّ االمن بهھ َي مِ حتَ تَ ل ٬، ووذذلكاالمسيیِح االمخلِّص وومعطي االحيیاةةِ  يیسوععَ ى لإإ

بِاْسم يیسوعَع االمسيیِح نصلِّي. آآميین! .االنفِس االخاططئةِ   


