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االَكلَِمة لهَِھذاا االيیَومم  The Word for Today 

-16: 50ِسْفر إإررميیا  51 :6  Jeremiah 50:16-51:6 

941 م:االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق  #746 

ااعي تَشْك سميیث االرَّ  Pastor Chuck Smith 

 
االمقدِّمة  

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

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

 
في ِسفر  ااتِت ااألخيیرةةِ ك في االنبوَّ تشَ االقسُّ  من برناَمِجنا٬، تأمَّلَ  االسابقةاالقليیلِة في االحلقاتت 

ْت باألُ إإررميیا .مِم االتي كانَْت محيیطةً بالشعِب االعبراانيِّ ٬، وواالتي ااختصَّ  
 

يینونِة لدَّ هھ لددررااستَ يیتابُِع االقسُّ تَشك سوفف ٬، ‘‘االكلمةُ لهِھَذاا االيیومم’’في حلَقِة االيیومِم من برناَمج وو
.نِة على بابلعلَ االمُ   

 
دااًء من االعددِد ٬، وواابتاالَخمسيینَ فَإنْن َكانَن لََديْیَك ِكتابٌب ُمقَدَّسٌس٬، نَْرجو أأنْن تَْفتََحهھُ على ااألصحاحِح 

ا إإنْن لَْم يیَُكْن لََديْیَك ِكتابٌب ُمقَدَّسٌس ااآلنَن٬، فنرجو منك٬، عزيیزيي االمستِمع٬، أأنْن االساددسَس عشرَ  ٬، أأمَّ
الةِة  يَ تُْصغِ  ااتِت تلك االاالقسُّ تَشك يیتابُع االُخشوعِع بيینما ووبِرووحِح االصَّ إإررِميیا على من فَِم نبوَّ
.بابل  

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

.ك سميیثتشَ   
 

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

:افيیهھ ووجاءَ  ٬،عشرَ  االتاِسعَ  إإلى عشرَ  االساددسسَ  ددِ ااعدااأل من وواابتدااءً   
 



 2  

اارِرععَ  ااْقطَُعواا’’  ااْلقَاِسي االسَّيْیفِ  وَوْجهھِ  ِمنْ . ااْلَحَصاددِ  وَوْقتِ  فِي ااْلِمْنَجلِ  وَوَماِسكَ  بَابَِل٬، ِمنْ  االزَّ
دَدةةٌ  َغنَمٌ  إإِْسَراائيِیلُ " .أأرَْرِضهھِ  إإِلَى وَوااِحدٍ  ُكلُّ  وَويیهَْھُربُوننَ  َشْعبهِِھ٬، إإِلَى وَوااِحدٍ  ُكلُّ  يیَْرِجُعوننَ   قَدْ . ُمتَبَدِّ
بَاععُ  ْتهھُ ططََرددَ  الً . االسِّ ورَر٬، َملِكُ  أأََكلهَھُ  أأوَوَّ رُ  ااألَِخيیُر٬، هھھھَذاا ثُمَّ  أأَشُّ  هھھَھَرسسَ  بَابِلَ  َملِكُ  نَبُوَخْذرَرااصَّ

 َكَما وَوأأرَْرَضهھُ  بَابِلَ  َملِكَ  أأَُعاقِبُ  هھھھأَنََذاا: إإِْسَراائيِیلَ  إإِلهھُ  ااْلُجنُوددِ  رَرببُّ  قَاللَ  هھھھَكَذاا لِذلِكَ . ِعظَاَمهھُ 
 أأَْفَراايیِمَ  َجبَلِ  وَوفِي وَوبَاَشانَن٬، َكْرَملَ  فيَیَْرَعى َمْسَكنهِِھ٬، إإِلَى إإِْسَراائيِیلَ  وَوأأرَُرددُّ . وررَ أأَشُّ  َملِكَ  َعاقَْبتُ 

."‘‘نَْفُسهھُ  تَْشبَعُ  وَوِجْلَعاددَ   
 

في االحلقِة نا لْ ووكما قُ . هھھھاأأسوااررِ هھھھَْدمِم وو مارِر بَابِلَ ددَ عن ةةً نبوَّ  لنَ أأع االرببَّ بداايیةً نقولل إإننَّ 
بابَل باررتفاعع نحو تسعيیَن متًراا٬، ووبُسمك أأرربعٍة ووعشريیَن متًراا كانت أأسواارُر ٬، االسابقةِ 
هھھھذاا ما وو. إإننَّ ااألسواارَر ستهُھَدمم يیقوللَ لإإررميیا االشجاعةُ لنبيِّ ل تكان ٬، فقدغم ذذلكووررُ . تقريیبًا

.َد خمٍس ووستِّيیَن سنةً عْ حدثَث فعًال٬، بَ   
 

ا االمقطُع االذيي قرأأناهه للتوِّ في ااألعداادِد من االساددسَس عشَر إإلى اا لتاِسَع عشَر٬، فتتكلَُّم عن أأمَّ
ماليیةاالمملكِة  .ةاالجنوبيیَّ فقط٬، ووليیس  االشِّ  

 
:فيیهھ ووجاءَ  االخمسيیَن٬، ااألصحاححِ  من شريیناالعِ  االعدددِ  في ددررااستنا وونتابِعُ   

 
َمانِن٬، ذذلِكَ  وَوفِي ااأليَیَّاممِ  تِْلكَ  فِي’’ ٬، يیَقُوللُ  االزَّ ببُّ  يیَّةُ وَوَخطِ  ونُن٬،يیَكُ  فََال  إإِْسَراائيِیلَ  إإِْثمُ  ْطلَبُ يیُ  االرَّ

.‘‘أأُْبقيِیهھِ  لَِمنْ  أأَْغفِرُ  ألَنِّي تُوَجُد٬، فََال  يیهَُھوذَذاا  
 

ااء٬، أأَحَد  نظُر يیومم٬، سذذلك االيیَ  ففي. في كلمِة هللااألعداادِد أأجمِل يیُعدُّ هھھھذاا االعددُد٬، مستِمعيَّ ااألعزَّ
لةً سَ مُ يیجدوونهَھا ٬، فال شعِب االرببِّ  إإلى َخطَايیَااالناسُس   ل ألننَّ ٬، بلم يیُخِطئواا االشعبَ  ٬، ليیس ألننَّ جَّ

قالل ددااوودد في االمزمورِر االثاني متَِّصٍل٬، ووفي ِسيیاقٍق . م ووغفَر خطيیَّتهَھُمعفا عنهھ االحنَّاننَ  هللاَ 
:لِل وواالثانييین ااألووَّ وواالثالثيین وواالعدددَ   

 
ببُّ َخِطيیَّة٬ً، وَوَال يیَحْ  ططُوبَى لَِرُجل َال . ططُوبَى لِلَِّذيي ُغفَِر إإِْثُمهھُ وَوُستَِرتْت َخِطيیَّتهُھُ ’’ فِي  ِسُب لهَھُ االرَّ

.‘‘رُرووِحهِھ ِغشٌّ   
 

٬، في ررسالتهِھ إإلى ددَ ِم ددااووُ هھا على فَ ًسا كلماتِت االرووحِح االقدسِس االتي قالَ بِ قتَ ووقالل االرسولُل بولُس مُ 
:٬، ووجاء فيیهھااألصحاحِح االراابِع وواالعددِد االثامنِ  ٬،أأهھھھِل ررووميیة  
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ُجِل االَِّذيي َال ’’ ببُّ َخِطيیَّةً  ططُوبَى لِلرَّ .‘‘يیَْحِسُب لهَھُ االرَّ  

 
بب؟ إإنَّ ن هھھھذاا االرجُ مَ ف أأمٌر مجيیٌد فَكم هھھھو . هھُع ثقتهَھ فيیضَ وويیَ  يیَُسوعَع ااْلَمِسيیحِ ب يیؤمنُ َمن هھ ُل االمطوَّ

 ؤمنُ ن حيینَ ٬، انايیاطمن خَ على االدَّوواامِم  انرُ طهھِّ ٬، يیُ يیَُسوعَع ااْلَمِسيیِح٬، اابِن هللاِ  ددممَ  درركُك أأننَّ عنَدما نُ 
هللا  ألننَّ حَسُب خطايیانا؛ . ووهھھھكذاا ال تُ وررنهھ هھھھو في االسيیُر في االنورر كما أأنَّ ن٬، ووهھقُ صدِّ نبهھ وو
. ةمن االخطيیَّ يیَنا نقِّ يیل نالِ ااخِ ووددفي ِة هللاِ محبَّ ووكذلك يیستمرُّ عمُل . في يیَُسوعَع ااْلَمِسيیحِ  نال غفرَ 
عن خطايیاهھھھم٬، ثونن سيیبحَ إإنَّهھم  هھھھكذاا نفهھُم من هھھھذاا االعددِد االذيي قيیَل في شعِب االعهھِد االقديیمِ وو

.مهھعن افعهھھھا؛ ألننَّ االرببَّ االحنَّانَن وولن يیجدوو  
 

قالت ووقد . كي على ااإلخوةةااألمُر االجديیُر بالمالحظِة هھھھنا هھھھو أأننَّ االشيیطانَن يیُدعى االمشتَ وو
نن أأهھ يیفشُل حيین يیحاوولُل لكنَّ  ٬،نهھارًراا ووليیًال االعليِّ هللا  أأماممَ  يَ كِ شتَ يیَ  هھ يیطلُب أأننْ نَّ إإ االعليِّ  كلمةُ هللاِ 

االمسيیح٬، االذيي يیُطهھُِّرنا من خطايیانا. مِم يیسوعَع سابِب ددَ طايیانا على حِ غفَر خَ  االرببَّ  ألننَّ  ؛هھَمنايیتَّ 
ووبموتهھ من أأجل  بيیسوعَع االمسيیحِ  منَ أأنن تؤ ما عليیَك أأنن تفعلهَھ٬، عزيیزيي االمستمع٬، هھھھو كلُّ ف

على تنقيیتِك ووإإعطائك قلبًا جديیًداا٬،  االعجيیبةِ  هللاِ  نعمةُ هھ٬، ووستعمُل ثقتَك فيی ضعَ تووخطايیاكك٬، 
.مهھما كانَْت خطايیاكك االسابقة  

 
ةً  نعمةَ هھھھذهه اال ستخدممَ أأنن ن٬، أأوو هللا االغنيیَّة بنعمةهھيیَن ستَ نا أأالَّ نَ ووفي االوقِت نفِسهھ٬، عليی ُحجَّ

في ررسالِة بولَس االرسولِل هھھھي ٬، بل تُعلُِّمنا ما تقولهُھ لنا كلمةُ هللالمماررسِة االخطيیَّة؛ فليیس هھھھذاا 
:يین ااألوولِل وواالثانيررووميیة ااألصحاحِح االساددسس وواالعدددَ إإلى أأهھھھِل   

 
نَْحُن االَِّذيیَن ُمْتنَا َعِن ااْلَخِطيیَِّة٬، ! فِي ااْلَخِطيیَِّة لَِكْي تَْكثَُر االنِّْعَمةُ؟ َحاَشا فََماذَذاا نَقُولُل؟ أأَنَْبقَى’’

‘‘َكيْیَف نَِعيیُش بَْعُد فيِیهَھا؟  
 

اائي االمستمعيین٬،  ة ااررتِكابَب االمعِصيیَ  ٬، بل أأنن نفهھََم أأننَّ االنعمةَ  نستغلَّ  الَّ أأفعليینا إإذًذاا٬، أأعزَّ ِة بُحجَّ
نا نَّ ٬، ووأأةٍ خاططئبصوررةٍة كلَّهھ  ااألمرَ  مُ فهھَ تِنا هھھھو ددليیٌل ووااضٌح على أأنَّنا نأأننَّ االرببَّ سيیغفُر خطيیَّ 

ال يیعيیُش في االعليِّ ووالددةةً ثانيیة٬ً، وونالَل قلبًا جديیًداا٬،  من هللاِ  ن وُولِدَ فمَ . طيیرخَ  في مأززققٍ 
اررسُس ولودٌد من هللاِ وويیملذاا على االمرِء أأنن يیمتِحَن نفَسهھ في حالِل كانَن يیظنُّ أأنَّهھ مَ وو. ةاالخطيیَّ 

ًداا .االخطيیَّةَ متعمِّ  
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ررنا بنعمتهھ  ففَ نعرِ  د أأننْ من االجيیِّ نقولُل إإننَّ ووفي ِسيیاقٍق مشابهٍھ٬،  أأننَّ هللاَ االمِحبَّ ططهھََّرنا ووبرَّ
أأيي أأننَّ االرببَّ يیكونُن قد ٬، ووجهھهَھُ  طلبُ وون خدُمهھنحبُّ االرببَّ وونووعلى حسابِب ددمِم يیسوعَع ما دُدمنا 

نن بكلِّ قلوبنا أأ حاووللَ نوو ناصليیبَ  حملَ نوو نانفسَ أأ رَ نكِ ننن أأ ٬، لذلك عليیناناخطايیامن  تخلَّصَ 
.بَعهھتَّ ن  

 
التِنا ااآلننَ  وولنوااِصلِ   من وواالِعشريینَ  االراابعِ  إإلى وواالِعشريینَ  االحادديي من ااألعدااددِ  في تأمُّ
:فيیهھا ووجاء االخمسيیَن٬، ااألصحاححِ   

 
ممْ  ااْخِرببْ . فَقُوددَ  ُسكَّاننِ  وَوَعلَى َعليَْیهَھا. ِمَرااثَايیِمَ  أأرَْرضضِ  َعلَى ْصَعدْ اا’’  يیَقُوللُ  وَورَرااَءهھھُھْم٬، وَوَحرِّ

،٬ ببُّ  َكيْیفَ . َعِظيیمٌ  وَوااْنِحطَاممٌ  ااألرَْرضِض٬، فِي َحْرببٍ  َصْوتتُ . بهِھِ  أأََمْرتُكَ  َما ُكلِّ  َحَسبَ  وَوااْفَعلْ  االرَّ
ُعوبِب؟ بيَْینَ  َخِربَةً  لُ بَابِ  َصارَرتتْ  َكيْیفَ  ااألرَْرضِض؟ ُكلِّ  ِمْطَرقَةُ  وَوتََحطََّمتْ  قُِطَعتْ   نََصْبتُ  قَدْ  االشُّ

ببَّ  َخاَصْمتِ  قَدْ  ألَنَّكِ  وَوأأُْمِسْكتِ  وُوِجْدتتِ  قَدْ ! تَْعِرفِي لَمْ  وَوأأَْنتِ  بَابُِل٬، يیَا فََعلِْقتِ  َشَرًكا٬، لَكِ  .‘‘االرَّ  
 

وويیقولُل هھھھذاا االمقطَُع عنهھا إإنَّهھا  .االبالددِ ُم كلَّ تهھشِّ االتي كانَْت بابل ِمطَرقةُ كلِّ ااألررضِض هھھھي 
االنبيُّ في ااألصحاحِح االخامِس ووااألرربَعيیَن من ِسفِر إإَشعيیاء:. وويیقولُل إإَشعيیاُء خاَصَمِت االرببَّ   

 
‘‘.وويیٌل لَمْن يیُخاِصُم جابِلهھُ ’’  

 
ةُ ف اائي االمستَِمعيیَن٬،االحماقةِ  قمَّ أأنن يیخاصَم ااإلنسانُن خالقهَھ. ووررغم هھھھذاا٬، فإنَّنا نرىى  ٬، أأعزَّ

.االكثيیَر من االبشر يیُخاِصمونَن هللا٬، وويیَسيیروونَن ضدَّ مشيیئَتهِھ ووبعيیًداا منهھ  
 

؟ ألننَّ لدىى ااإلنسانِن وو : لماذذاا يیصرُّ ااإلنسانُن على مخاَصمِة هللا االعليِّ هھھھنا يیُطَرحح سؤاالٌل مهھمٌّ
٬، ووهھھھذاا برأأيیي هھھھو االسبُب االوحيیُد االذيي يیجعُل ااإلنسانَن يیخاصُم  فهھًما خاططئًا عن هللا االُمِحبِّ

عرفُف أأننَّ ما ن نانَّ ؛ ألتهھفي مخاَصم ناا فكَّرْ مَ مفهھومٌم صحيیٌح عن هللا٬، لَ  نايیلدَ  . فإذذاا كاننَ االرببَّ 
هھھھو أأفَضُل ما يیُمكُن أأنن يیكونَن. ووهھھھنا قد يیخطُر في بالنا االسؤاالُل  تِنايیااالَكريیِم لح لدىى هللاِ 

ِم نبيیِّهھ إإررميیا في قالَل على فَ هھ مع أأنَّ االمحبَّ االتالي: لماذذاا يیقاوومُم بعُض ااألشخاصِص هللاَ 
أأفكارَرهه من نَحِونا هھھھي أأفكاررُ  إإننَّ  11: 29ااألصحاحح   

 
٬، ألُعطيیَُكْم آآِخَرةةً وورَرجاءً سالمٍم ال’’ ؟‘‘ َشرٍّ  
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فَمن يیخاصُم هللا خالقهَھ كأنَّهھ يیُخاِصُم ما هھھھو لَخيیِرهه. ووحتَّى لو ظظنَّ بعُض ااألشخاصِص أأنَّهھم 
. ووفي هھھھذهه ااأليیَّامِم٬، تكونُن اانتََصروواا في مخاَصَمتهِھم مَع هللا٬، فهھؤالء في االوااقِع خاِسرووننَ 

ووَعَمِل يیسوعَع االمسيیِح االذيي يیخلُِّصنا من  ٬،االقدسسِ مخاَصمةُ هللاِ االقديیِر برفِض االرووحِح 
يینونِة.االدَّ   

 
أأصرَّ على شعبهَھا  ألننَّ  ْت؛بَابَِل سقطَ بالَعوددةِة إإلى االمقطَِع في ِسفِر إإررميیا٬، فإنَّنا نرىى أأننَّ وو
.االعليِّ  هللا ةِ مخاصَ م  

 
 االتاِسعِ  إإلى وواالعشريین االخامسِ  من ااألعدااددِ  في االخمسيین ااألصحاححِ  في ددررااستَنا وونتابِعُ 

:فيیهھا جاءَ وو وواالِعشريیَن٬،  
 

ببُّ  فَتَحَ ’’  أأرَْرضضِ  فِي َعَمًال  ااْلُجنُوددِ  رَرببِّ  يیِّدِ لِلسَّ  ألنَنَّ  رِرْجِزهِه٬، آآالتَتِ  وَوأأَْخَرججَ  ِخَزاانَتهَھ٬ُ، االرَّ
ُموهھھَھا. أأهھھَْھَرااَءهھھَھا ااْفتَُحواا. ااألَْقَصى ِمنَ  إإِليَْیهَھا هھھَھلُمَّ  .ااْلَكْلَداانيِیِّيینَ  مُ  ِعَرااًما٬، َكوِّ  تَُكنْ  وَوالَ  وهھھَھاوَوَحرِّ

. ِعقَابهِِھمْ  ززَماننُ  يیَْوُمهُھْم٬، أأَتَى قَدْ  ألَنَّهھُ  لهَُھمْ  وَويْیلٌ . لِلذَّْبحِ  لِتَْنِزللْ . ُعُجولهَِھا ُكلَّ  أأهھھَْھلُِكواا. بَقيِیَّةٌ  لهََھا
ببِّ  بِنَْقَمةِ  ِصهْھيیَْوننَ  فِي ليِیُْخبُِروواا بَِل٬،بَا أأرَْرضضِ  ِمنْ  وَونَاِجيینَ  هھھَھارِربيِینَ  َصْوتتُ   نَْقَمةِ  إإِلهِھنَا٬، االرَّ

 َال . َحَوااليَْیهَھا ااْلقَْوسسِ  فِي يیَْنِزععُ  َمنْ  ُكلُّ  َعليَْیهَھا ليِیَْنِزللْ . ااْلقِِسيِّ  أأَْصَحاببَ  بَابِلَ  إإِلَى دْدُعواااا. هھھَھيْیَكلهِھِ 
٬، َعلَى بََغتْ  ألَنَّهَھا ٬،فََعلَتْ  َما ُكلِّ  َحَسبَ  بهَِھا ااْفَعلُواا. َعَملهَِھا نَِظيیرَ  َكافِئُوهھھَھا. نَاججٍ  يیَُكنْ  ببِّ  االرَّ

‘‘.إإِْسَراائيِیلَ  قُدُّووسسِ  َعلَى  
 

٬، ووهھھھكذاا جرىى لهھا ما فعلَْتهھ بيیِدهھھھا٬، حيیُث بَابِلَ في ووجهِھ خزاانتهَھ  أأخرججَ رىى هھھھنا أأننَّ االرببَّ إإذًذاا نَ 
َمْت ووهھھھُِزَمْت كما هھھھَ هھھھُ  حيیُث أأخَذ االبابليیُّونَن ووقتهَھا االكثيیَر من ٬، هھھھيیكَل هللاِ في أأوُورُرَشليِیمَ  َمتْ دَ دِّ

ُر٬، االذيي كانن شريیًكا أأقامَم تدميیِر بَابَِل٬، ليیلِة في وو .يیكِل هللا ووحملوهھھھا إإلى بَابِلَ هھھھَ  آآنيیةِ  بيَیْلَشاصَّ
بيینَما كانت منتَِشيیًا ووأأخيیًراا٬، . اممأأيیَّ  ةةَ عدَّ  تتْ رَّ ااستم كبيیرةةً  مأددبةً مع أأبيیهھ٬، بابَِل في عرشِش 
ب فيیهھا سكَ أأنن يیُ  أأمرَ وو ٬،باآلنيیِة االتي أأخذووهھھھا من هھھھيیكِل أأوُورُرَشليِیمَ  ىتؤأأنن يیُ  ٬، أأمرَ بالخمر

روواا يیتفاخَ ل٬، للرببِّ  سةً ِة االتي كانت مكرَّ يیَّ ضِّ ِة وواالفِ االخمر٬، فشربواا االخمَر في ااآلنيیِة االذهھھھبيیَّ 
.االعبراانيیِّيینَ إإلهِھ عن عواا أأنفَسهھم رفِّ وويیُ   

 
يیٌد  فجأةةً  تتْ ظظهھرَ ة٬، لهھةَ االذهھھھِب وواالفضَّ آآ حوننَ وويیسبِّ االهھيیكِل٬، كانواا يیشربونن في آآنيیِة ووبيینما 

ُر يیرتجفبيَیررااحَح  ووعنَدهھھھا .يیهھعلى االحائط ووكتبَت عل خبرووهه هه ليیُ كماءَ عى حُ دَ ااستَ وو ٬،ْلَشاصَّ
َر االكالمَم٬، أأييٌّ منهھم أأنن  لم يیقدررْ  ٬، لكنْ َر على االحائطِ هھَ االذيي ظظَ  الممِ بمعنى االكَ  أأتَْواا  ىحتَّ يیفسِّ
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.للَ اأأخيیًراا بَداانيِی  
 

مَم دداا . االملكِ أأمامَم محاضرةةً اتِت من عمِرهه٬، في االتسعيینيیَّ ٬، االذيي كانَن شيیًخا رربَّما نيیاللُ ووهھھھنا قدَّ
دِ لكنَّ ة٬، هھھھِب وواالفضَّ آللهھِة االذَّ  سجدَ إإنَّهھ  قالل لهھحيیُث   .بيیِدهه هھااإللهھَ االذيي يیملُك أأنفاسَ  هھ لم يیمجِّ

َر أأنَّهھ  َر دداانيیالُل بيَیْلشاصَّ َر االذيي ااررتفعَ نَبُوَخْذنَ  هھررسَس من أأبيیِم االدَّ تعلَّ يیلم كما ذذكَّ  ٬،بكبريیائهھ صَّ
 أأننَّ مع وو. يیحكُم ااألررضضَ  نْ هھھھو مَ  االقدُّووسسَ  أأننَّ هللاَ  ى عرففَ حتَّ  ٬،من االمملكةذذلك بسبِب ططُِردد وو

َر  ر٬،قصَّ  عرففَ بيَیْلشاصَّ َر دداانيیالُل االكتابةَ . االعليِّ هللاِ  أأماممَ  هھنفسَ  عَ ررفَ فقد  ةَ نبوخذنصَّ ثمَّ فسَّ
: قائًال  االتي ظظهھَرتْت على االحائطِ   

 
ُم َمْملََكتَُك ووتُعطى لَِمادِديي . وُوزِزْنَت بِاْلَمَواازِزيیِن فَُوِجْدتَت نَاقًِصا’’ في تلك االليیلة ستُقسَّ

.‘‘وَوفَارِرسسَ   
 

على ااتُت إإررميیا نبوَّ  قتْ تحقَّ ووهھھھكذاا . في تلك االليیلةبالفعِل  ووتمَّ  ٬،قويیًّا من هللا كانن هھھھذاا إإعالنًاوو
.ووسسِ قدُّ اال هللاِ  ًراا أأماممَ متكبِّ  وُوِجدَ  هھاألننَّ شعبَ بابَل؛   

 
التِنا وونوااِصلُ  ةةِ  هھھھذهه في تأمُّ  من وواالثالثيینَ  االتاِسعِ  إإلى االثالثيینَ  من ااألعدااددِ  في االنبوَّ

:فيیهھا وونقرأأُ  االخمسيیَن٬، ااألصحاححِ   
 

َواارِرعِع٬، فِي ُشبَّانهَُھا يیَْسقُطُ  لِذلِكَ ’’  يیَقُوللُ  ااْليیَْومِم٬، ذذلِكَ  فِي يیهَْھلُِكوننَ  َحْربهَِھا رِرَجاللِ  وَوُكلُّ  االشَّ
ببُّ  يیِّدُ  يیَقُوللُ  ااْلبَاِغيیَة٬ُ، أأيَیَّتهَُھا َعليَْیكِ  هھھھأَنََذاا. االرَّ  ِعقَابِي ِحيینَ  يیَْوُمكِ  أأَتَى قَد ألَنَّهھُ  ااْلُجنُودِد٬، رَرببُّ  االسَّ
 َما ُكلَّ  فَتَأُْكلُ  ُمُدنهِھِ  في نَارًراا وَوأأُْشِعلُ  يیُقيِیُمهھ٬ُ، َمنْ  لهَھُ  يیَُكوننُ  ووَال  وَويیَسقُطُ  ااْلبَاِغي ْعثُرُ فيَیَ . إإيِیَّاككِ 

 االَِّذيینَ  وَوُكلُّ  َمْظلُوُمونَن٬، َمًعا يیهَُھوذَذاا وَوبَنِي إإِْسَراائيِیلَ  بَنِي إإنِنَّ : ااْلُجنُوددِ  رَرببُّ  قَاللَ  هھھھَكَذاا .َحَوااليَْیهَھا
 لَِكيْ  دَدْعَوااهھھُھمْ  يیُقيِیمُ . ااْسُمهھُ  ااْلُجنُوددِ  رَرببُّ . قَِوييٌّ  وَوليِیُّهُھمْ .  يیُْطلِقُوهھھُھمْ  أأنَنْ  أأَبَْواا. أأَْمَسُكوهھھُھمْ  َسبَْوهھھُھمْ 

٬، يیَقُوللُ  ااْلَكْلَداانيِیِّيیَن٬، َعلَى َسيْیفٌ . بَابِلَ  ُسكَّاننَ  وَويیُْزِعجَ  ااألرَْرضضَ  يیُِريیحَ  ببُّ  بَابَِل٬، ُسكَّاننِ  وَوَعلَى االرَّ
 َعلَى َسيْیفٌ . ُحُمقًا فيَیَِصيیُرووننَ  ااْلُمَخادِدِعيیَن٬، َعلَى َسيْیفٌ  .ُحَكَمائهَِھا وَوَعلَى رُرؤَؤَسائهَِھا٬، وَوَعلَى
 وَوْسِطهَھا٬، فِي االَِّذيي االلَّفيِیفِ  ُكلِّ  وَوَعلَى َمْرَكبَاتهَِھا وَوَعلَى َخيْیلهَِھا َعلَى َسيْیفٌ . بُوننَ فيَیَْرتَعِ  أأَْبطَالهَِھا

 أأررضضُ  ألنَّهھا ٬،فَتَْنَشفُ  ِميیَاهھھِھهَھا َعلَى َحرٌّ . فَتُْنهَھبُ  َخَزاائِنهَِھا َعلَى َسيْیفٌ . نَِساءً  فيَیَِصيیُرووننَ 
 فيِیهَھا وَوتَْسُكنُ  آآوَوىى٬، بَنَاتتِ  َمعَ  ااْلقَْفرِ  وُوُحوششُ  ُكنُ تَسْ  لِذلِكَ  ٬،تَُجنُّ  ووباألصناممِ  هھھھي٬، َمنحوتاتتٍ 

‘‘.فََدوْوررٍ  دَدوْوررٍ  إإِلَى تُْعَمرُ  وَوالَ  ااألَبَِد٬، إإِلَى بَْعدُ  تُْسَكنُ  وَوالَ  االنََّعامِم٬، رِرَعاللُ   
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كانت وو ٬،هھھھو أأننَّ ُكورَرشَش غزاا مديینةَ بَابِلَ  نا٬، مستِمعيَّ االِكراامم٬،هھھھُ  ظةالحَ ااألمُر االجديیُر بالمُ وو
َن من تَ ووحيین  .ديینةِ مَ االولل مسارِر نهَْھِر ااْلفَُرااتِت إإلى قنوااتٍت حَ  حويیلِ بتَ تقضي تهُھ طَّ خُ   لِ يیحوتمكَّ
تمكَّنواا من بهھذاا ٬، ووأأسواارِر االمديینة لواا من تحتِ أأنن يیدخُ  ههنوددُ جُ ااستَطاعَع ٬، هْھرِ نَّ اال ساررِ مَ 

.االسَّيیطرةِة على االمديینةِ   
 

ةِة صت خصَّ ة يیَّ االعرااق االحكومةَ  أأننَّ وومن االمفيیِد أأنن نذُكَر هھھھنا   ليیوننَ مِ  ثمانيینَ  سنوااتتٍ قبل عدَّ
ووكانواا  .ديینِة بابلمَ  طًا إلعاددةِة بناءِ خطَّ ممواا رسُ يین ليیَ ددووالرٍر لفريیٍق من االمهھندسيین االيیابانيیِّ 

فط االنَّ  ااتتكانواا يینووونن أأنن يیستخدمواا عائدكما م٬، االعالَ  ننِ دمُ أأعظَِم من  فونن أأنن تكوننَ هھدِ يیَ 
٬، حيین ددخلت االعرااقُق في لكنْ . يیرااهه االعالمُ كي  االمجيیدَ  هھائلَ ليیبنواا هھھھذاا ااألثَر اال يِّ االعرااق

ةً  فقَدتتْ متتابِعٍة٬،  حرووببٍ   إإعاددةِة بناءِ مشرووعِع  تأجيیلُ فجرىى  ٬،فطاالنَّ  ااتتِ من عائد ةةً كبيیرِحصَّ
من  أأنَّهھا لن تُبنى هھھھنا أأعلنَ  االرببَّ  ألننَّ ثانيیةً؛ هھا لن تُبنى نن أأقولَل لكم إإنَّ أأووأأرريیُد . مديینِة بَابِلَ 
.لى جيیلٍ جيیٍل إإ  

 
التِنا في وونستمرُّ   ااألصحاححِ  من ووااألرربَعيینَ  االساددسسِ  إإلى ااألرربعيینَ  من ااألعدااددِ  في تأمُّ
:فيیهھا وونقرأأ االخمسيین٬،  

 
٬، يیَقُوللُ  رَرااتهَِھا٬،وَوُمَجاووَ  وَوَعُمورَرةةَ  َسُدووممَ  هللاِ  َكقَْلبِ ’’ ببُّ  يیَتََغرَّببُ  وَوَال  إإِْنَسانٌن٬، هھھُھنَاككَ  ْسُكنُ يیَ  َال  االرَّ

َمالِل٬، ِمنَ  ُمْقبِلٌ  َشْعبٌ  هھھُھَوذَذاا. ممَ آآددَ  ااْبنُ  فيِیهَھا ةٌ  االشِّ  ِمنْ  َكثيِیُرووننَ  ُملُوككٌ  وَويیُوقَظُ  َعِظيیَمة٬ٌ، وَوأأُمَّ
ْمحَ  ااْلقَْوسسَ  يیُْمِسُكوننَ . ااألرَْرضضِ  أأَقَاِصي  َكبَْحٍر٬، يیَِعجُّ  َصْوتهُُھمْ . يیَْرَحُموننَ  َال  قَُساةةٌ  هھھُھمْ . وَواالرُّ
 بَابِلَ  َملِكُ  َسِمعَ . بَابِلَ  بِْنتَ  يیَا لُِمَحارَربَتِكِ  وَوااِحدٍ  َرُجلكَ  ُمْصطَفِّيینَ  يیَْرَكبُونَن٬، َخيْیل وَوَعلَى
يیقَةُ  أأََخَذْتهھُ . يیََدااههُ  فَارْرتََختْ  َخبََرهھھُھمْ   ِكْبِريیَاءِ  ِمنْ  َكأََسدٍ  يیَْصَعدُ  هھھُھوَ  هھھَھا .َكَماِخضٍ  وَوااْلَوَجعُ  االضِّ
 فَأُقيِیَمهھُ  ُمْنتََخبٌ  هھھُھوَ  فََمنْ . َعْنهھُ  يیَْرُكُضوننَ  مْ وَوأأَْجَعلهُھُ  أأَْغِمزُ  ألَنِّي. دَداائِمٍ  َمْرًعى إإِلَى ااألرُْردُدننِّ 
 ااْسَمُعواا لِذلِكَ  أأََماِمي؟ يیَقِفُ  االَِّذيي ااِعياالرَّ  هھھُھوَ  وَوَمنْ  يیَُحاِكُمنِي؟ وَوَمنْ  ِمْثلِي؟ َمنْ  ألَنَّهھُ  َعليَْیهِھ؟

ببِّ  َمُشورَرةةَ  : ااْلَكْلَداانيِیِّيینَ  أأرَْرضضِ  َعلَى بهَِھا تََكرَ اافْ  االَّتِي وَوأأَْفَكارَرههُ  بَابَِل٬، َعلَى بهَِھا قََضى االَّتِي االرَّ
 رَرَجفَتِ . بَابِلُ  أأُِخَذتتْ : ااْلقَْوللِ  ِمنَ . َعليَْیهِھمْ  َمْسَكنهَُھمْ  يیَْخِرببُ  إإِنَّهھُ . تَْسَحبهُُھمْ  ااْلَغنَمِ  ِصَغاررَ  إإنِنَّ 

ُعوببِ  فِي ُصَرااخخٌ  وَوُسِمعَ  ااألرَْرضضُ  .‘‘االشُّ  
 

:فيیهھا ووجاء منهھ٬، ااألوولى االستَّةِ  ووااألعدااددِ  ٬،مسيینَ وواالخَ  االحادديي ااألصحاححِ  إإلى مباشرةةً  ووننتقِلُ   
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ببُّ  قَاللَ  هھھھَكَذاا’’ اِكنيِینَ  وَوَعلَى بَابِلَ  َعلَى أأوُوقِظُ  هھھھأَنََذاا: االرَّ  رِريیًحا َعلَيَّ  ااْلقَائِِميینَ  وَوْسطِ  فِي االسَّ
يینَ  بَابِلَ  إإِلَى وَوأأرُْرِسلُ . ُمهْھلَِكةً  وونهََھا ُمَذررِّ ُغوننَ  فيَیَُذررُّ  ِمنْ  َعليَْیهَھا يیَُكونُوننَ  ألَنَّهُھمْ  ا٬،أأرَْرَضهھَ  وَويیُفَرِّ

رِّ  يیَْوممِ  فِي ِجهَھةٍ  ُكلِّ   بِِدرْرِعهِھ٬، ااْلُمْفتَِخرِ  وَوَعلَى االنَّازِزعُع٬، فَْليیَْنِزععِ  قَْوِسهِھ٬، فِي االنَّازِزععِ  َعلَى. االشَّ
ُمواا بَلْ  ُمْنتََخبيِیهَھا٬، َعلَى تُْشفِقُواا فََال   ااْلَكْلَداانيِیِّيیَن٬، أأرَْرضضِ  فِي ااْلقَْتلَى فَتَْسقُطَ . ُجْنِدهھھَھا ُكلَّ  َحرِّ

 رَرببِّ  َعنْ  إإِلهِھهِھَما٬، َعنْ  بَِمْقطُوَعيْینِ  ليَْیَسا وَويیهَُھوذَذاا إإِْسَراائيِیلَ  ألنَنَّ . َشَواارِرِعهَھا فِي وَوااْلَمْطُعونُوننَ 
 بَابَِل٬، وَوْسطِ  ِمنْ  ااهھھْھُربُواا. إإِْسَراائيِیلَ  قُدُّووسسِ  َعلَى إإِْثًما َمآلنَةً  أأرَْرُضهُھَما تَُكنْ  وَوإإنِنْ  ااْلُجنُودِد٬،
٬، ااْنتِقَاممِ  زَزَماننُ  هھھھَذاا ألنَنَّ  بَِذْنبهَِھا٬، تهَْھلُِكواا َال . بِنَْفِسهھِ  وَوااِحدٍ  ُكلُّ  وَوااْنُجواا ببِّ  لهََھا يیَُؤددِّيي هھھُھوَ  االرَّ

.‘‘َجَزااَءهھھَھا  
 

يیوحنَّا ِسفِر ررؤؤيیا ِسيیاقٍق مشابهٍِھ٬، نقرأأ في في وو. لَ ِط بابِ سَ ووَ  رووبِب منللهھُ  ااهھھھنا تحذيیرً  إإذًذاا نقرأأُ 
على بابَل ااآلتي م عن االهھالكِك تكلَّ أأننَّ االرببَّ االمبارَركَك ٬، منهھ االثامَن عشرَ  ووااألصحاححِ 

 ماتتُ لِ ٬، ووقد جاَءتِت االكَ هھانْ بواا مِ هھرُ يیَ عليیهھم أأنن  ننَّ إإخرىى لشعبهِھ ةةً أأُ ة٬، وويیقولُل مرَّ االتجارريیَّ 
:في االعددِد االراابِع من ذذلك ااألصحاحح٬، ووهھھھي تقوللُ  ووااضحةً   

 
‘‘.ااْخُرُجواا ِمْنهَھا يیَا َشْعبِي’’  

 
وفف س ؛ ألنَّهھاةِة غيیر االتقيیَّ من ااألعمالِل االتجارريیَّ  ججُ وورخُ االتحذيیُر في ِسفِر االرؤؤيیا هھھھو االوو
.كُ هھلِ تَ   

 
االخاتمة  

مم االبرنامج مقدِّ  
ااتٍت قويیَّةً من إإررِميیا على بابَل٬، ووررأأيینا كيیف أأنَّهھا يیْ في َحلَقِة االيیومِم من االبرناَمِج٬، ررأأَ  نا نبوَّ

يیِد االفرسِس االذيین تمكَّنواا من ااقتِحامِم بابَل في ليیلٍة ويیٍل من ذذلك على تحقَّقْت بعَد ززمٍن ططَ 
ةِة دداانيیالَل. ووااحدةٍة كما نقرأأُ  أأيیًضا في نبوَّ  

 
ااتِت االتي ‘‘االَكلَِمةُ لهِھَذاا االيیَومم’’من برنامِج االمقبلِة في االحلقِة وو ٬، سنتابُِع االمزيیَد من االنبوَّ

.أأعلنهَھا إإررميیا االنبيُّ بعد أأنن تسلََّمهھا من االرببِّ االعليِّ   
 

ةمة ختاميیَّ كل  
ك سميیثااعي تشَ االرَّ   
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ال أأنْن بنعمِة هللاِ االمخلِّصِة٬، ووعلى االدَّوواامِم أأنن تتمتََّع هھھھي ٬، االمستمعُ صالتُنا ألجلَك٬، عزيیزيي 
اا في توبتِك. وونصلِّي أأيیًضا أأننْ   تستهھيیَن بهھا٬، بل تسلَك في قدااسٍة كلَّ أأيیَّاِمك٬، ووتكونَن جادّدً

 ك عن تلكَ لَِجميیع االذيیَن حولَ ٬، ووأأنن تشهھََد ووغفراانهَھ االعليِّ  هللاِ  ةَ حبَّ متستقبَِل من االسَّماِء 
ددةةِ  االمحبَِّة االمغيیِّرةةِ  كلَّ يیومٍم٬، بأنْن تَضَع كلَّ  َد ررااحةً لنفِسكجِ تَ أأنن  . وونصلِّي أأخيیًرااوواالمشدِّ

. باْسِم يیسوعَع من لَُدنِن ااآلببِ  ِجَد نعمةً ووعونًا في حيینهِھتَ لأأثقالِك ووأأتعابَِك عند صليیِب االمسيیِح٬، 
!. آآميیننصلِّي االمسيیحِ   


