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االَكلَِمة لهَِھذاا االيیَومم  The Word for Today 

-52: 51ِسْفر إإررميیا  52 :32  Jeremiah 51:52-52:32 

943 م:االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق  #748 

ااعي تَشْك سميیث االرَّ  Pastor Chuck Smith 

 
االمقدِّمة  

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

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

 
التهِھ ك تشَ من برناَمِجنا٬، تابَع االقسُّ  االسابقةِ  ةِ في االحلق في ِسفر ةِة عن بابَِل في االنبوَّ تأمُّ
.إإررميیا  

 
٬، ددررااستِنا لِسفِر إإرِْرِميیَا بسقوطِط أأوُورُرَشليِیَم وواالسبيِّ هللاِ االمحبِّ نهھي٬، بنعمِة االيیومم سنُ  في َحْلقَةِ وو

.إإلى بَابِلَ   
 

٬، وواابتدااًء االَخمسيینَ االحادديي ووفَإنْن َكانَن لََديْیَك ِكتابٌب ُمقَدَّسٌس٬، نَْرجو أأنْن تَْفتََحهھُ على ااألصحاحِح 
ا إإنْن لَْم يیَكُ االثاني وواالخمسيینَ من االعددِد  ْن لََديْیَك ِكتابٌب ُمقَدَّسٌس ااآلنَن٬، فنرجو منك٬، عزيیزيي ٬، أأمَّ

الةِة  يَ االمستِمع٬، أأنْن تُْصغِ  ااتِت ااألخيیرةةَ في االقسُّ تَشك يیتابُع االُخشوعِع بيینما ووبِرووحِح االصَّ االنبوَّ
.ِسفِر إإررِميیا  

 
-[متن االعظة االقسُّ تشك]  

ااَءنا نتابِعُ   االَحلَقةِ  إإلى ووَصْلنا ووقد إإررِميیا٬، ِسفرِ  في ددررااستَنا وممِ االيیَ  حلَقةِ  في االمستَِمعيین أأعزَّ
 االثاني ااألعدااددِ  من وواابتدااءً  ٬،وواالخمسيین االحادديي ااألصحاححِ  من االيیومم وونبدأأ. ااألخيیرةة

:فيیهھا ووجاءَ  وواالستِّيیَن٬، االراابعِ  إإلى وواالخمسيین  
 

٬، يیَقُوللُ  تَأْتِي٬، أأيَیَّاممٌ  هھھَھا لِذلِكَ ’’ ببُّ  .أأرَْرِضهَھا ُكلِّ  فِي ْرَحىااْلجَ  وَويیَتَنهَھَّدُ  َمْنُحوتَاتهَِھا٬، وَوأأَُعاقِبُ  االرَّ
َماوَوااتِت٬، إإِلَى بَابِلُ  َصِعَدتتْ  فَلَوْ  نَتْ  وَولَوْ  االسَّ هھھَھا٬، َعْليیَاءَ  َحصَّ  َعليَْیهَھا يیَأْتِي ِعْنِديي فَِمنْ  ِعزِّ

ببُّ  يیَقُوللُ  االنَّاهھھِھبُونَن٬،  ألنَنَّ  ااْلَكْلَداانيِیِّيیَن٬، أأرَْرضضِ  نْ مِ  َعِظيیمٌ  وَوااْنِحطَاممٌ  بَابِلَ  ِمنْ  ُصَرااخخٍ  َصْوتتُ . االرَّ
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ببَّ  ْوتتَ  ِمْنهَھا أأَبَاددَ  وَوقَدْ  بَابِلَ  ُمْخِرببٌ  االرَّ تْ  وَوقَدْ  ااْلَعِظيیَم٬، االصَّ  وَوأأطُْطلِقَ  َكثيِیَرةةٍ  َكِميیَاههٍ  أأَْمَوااُجهُھمْ  َعجَّ
 وَوتََحطََّمتْ  َجبَابَِرتهَُھا٬، وَوأأُِخذَ  ااْلُمْخِربُب٬، بَابَِل٬، َعلَى َعليَْیهَھا٬، َجاءَ  ألَنَّهھُ . َصْوتهِِھمْ  َضِجيیجُ 

ببَّ  ألنَنَّ  هُھْم٬،قِِسيیُّ   وَووُوالَتهََھا وَوُحَكَماَءهھھَھا رُرؤَؤَساَءهھھَھا وَوأأُْسِكرُ . ُمَكافَأةَةً  يیَُكافِئُ  ُمَجازَزااةةٍ  إإِلهھُ  االرَّ
اَمهَھا .  ااْسُمهھُ  ااْلُجنُوددِ  رَرببُّ  ااْلَملِكُ  يیَقُوللُ  يیَْستيَْیقِظُونَن٬، وَوال أأَبَِديیًّا٬، نَْوًما اُموننَ فيَیَنَ  .وَوأأَْبطَالهََھا وَوُحكَّ
اِمَخةَ  وَوأأَْبَواابهَُھا تَْدِميیًراا٬، تَُدمَّرُ  ااْلَعِريیَضةَ  بَابِلَ  أأَْسَوااررَ  إإنِنَّ : ااْلُجنُوددِ  رَرببُّ  للَ قَا هھھھَكَذاا  تُْحَرققُ  االشَّ

ُعوببُ  فَتَْتَعبُ  بِالنَّارِر٬، .تَْعيیَا َحتَّى لِلنَّاررِ  وَوااْلقَبَائِلُ  لِْلبَاطِطِل٬، االشُّ  
 

 َملِكِ  ِصْدقيِیَّا َمعَ  ذَذهھھَھابهِھِ  ِعْندَ  .َمْحِسيیَّا ْبنِ  نيِیِريیَّا ْبنَ  َسَراايیَا االنَّبِيُّ  إإرِْرِميیَا بهِھِ  أأوَْوَصى االَِّذيي ااَألَْمرُ 
اابَِعةِ  نَةِ االسَّ  فِي بَابِلَ  إإِلَى يیهَُھوذَذاا  ُكلَّ  إإرِْرِميیَا فََكتَبَ   ااْلَمَحلَِّة٬، رَرئيِیسَ  َسَراايیَا وَوَكاننَ  لُِمْلِكهِھ٬، االرَّ
رِّ   إإرِْرِميیَا وَوقَاللَ  بَابَِل٬، َعلَى ااْلَمْكتُوببِ  ممِ ااْلَكالَ  هھھھَذاا ُكلَّ  ٍد٬،وَوااحِ  ِسْفرٍ  فِي بَابِلَ  َعلَى ااآلتِي االشَّ
 تََكلَّْمتَ  قَدْ  رَرببُّ  يیَا أأَْنتَ : فَقُلْ  ااْلَكالمَِم٬، هھھھَذاا ُكلَّ  وَوقََرأْأتتَ  وَونَظَْرتتَ  بَابِلَ  إإِلَى دَدَخْلتَ  إإذَِذاا": لَِسَراايیَا
 يیَُكوننُ  بَلْ  ااْلبهََھائِِم٬، إإِلَى االنَّاسسِ  ِمنَ  َساِكنٌ  فيِیهھِ  يیَُكوننَ  َال  َحتَّى لِتَْقِرَضهھُ  َمْوِضعِ االْ  هھھھَذاا َعلَى
ْفرِ  هھھھَذاا قَِرااَءةةِ  ِمنْ  فََرْغتَ  إإذَِذاا وَويیَُكوننُ . أأَبَِديیَّةً  ِخَربًا  إإِلَى َرُحهھُ وَوتَطْ  َحَجًراا بهِھِ  تَْربُطُ  أأَنَّكَ  االسِّ

رِّ  نَ مِ  تَقُومُم٬، وَوَال  بَابِلُ  تَْغَرققُ  هھھھَكَذاا: وَوتَقُوللُ  ااْلفَُرااتتِ  وَوْسطِ   َعليَْیهَھا َجالِبهُھُ  أأَنَا االَِّذيي االشَّ
.‘‘إإرِْرِميیَا ممُ َكَال  هھھُھنَا إإِلَى. "وَويیَْعيیَْوننَ   

 
اائي االمستمعيین٬، إإننَّ االبابليیِّيیَن  االذيي كانن وو٬، سسِ االمقدَّ  إإلى االهھيیكلِ أأتَواا  باءَ رَ االغُ نقولُل بداايیة٬ً، أأعزَّ

هھھھب ووهھھھدموهه٬، عواا عنهھ االذَّ دنيیس٬، ووددخلواا مباشرةةً إإلى قدسِس ااألقدااسس وونزفوظظًا من االتَّ حْ مَ 
:لذلك كانت تلك صرخة. سسسواا االمكانَن االمقدَّ ووهھھھكذاا ددنَّ  ٬،رووههووكسَّ   

 
ببِّ ’’ .‘‘ألنَنَّ ااْلُغَربَاَء قَْد دَدَخلُواا َمقَادِدسَس بيَْیِت االرَّ  

 
ررؤؤساؤؤهھھھا  من٬، حيیُث كاننَ قودٍد من االزَّ عُ  بعَد ذذلك نقرأأ عن االليیلِة االتي سقطَْت فيیهھا بابُل بعدَ 

.ة في ِسفِر دداانيیاللاالقصَّ أأ قرنا أأنن نيیمكنوو ٬،كاررىىسُ   
 

 .٬، كاتِب إإررميیافي ااألغلِب أأخا بَارُرووخخَ ٬، وواالذيي كانَن َسَراايیَا ْبَن نيِیِريیَّاثمَّ نقرأأ في االمقطَِع ااسَم 
ووأأنن يیقرأأهَه لدىى ووصولهِھ إإلى بَابَِل٬،  ههذَ خُ أأنن يیأ َسَراايیَا ططلَب إإلى ٬،إإرِْرِميیَا االكالممَ  كتبَ ووبعَد أأنْن 

هه أأاالذيي  هھالككَ اال٬، معلِنًا هھھھناككإإلى  .بابلَ على االقديیُر هللاُ قرَّ  
 

رَ نَ نَبُوَخذْ راامم٬، أأننَّ وورربَّما نذُكَر٬، مستِمعيَّ االكِ  االنبيَّ  ألننَّ  ؛إإررميیامع فًا كبيیًراا ططُ اعت رَ أأظظهھَ  صَّ
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 ممستسالعلى ااالشعَب يیهَھُوذَذاا  عَ جَّ شَ  ٬، كما أأنَّهھيیهَھُوذَذاامملكةَ  ننغزووسيیَ  االبابليیِّيینَ  أ أأننَّ كانن قد تنبَّ 
رَ نَ م إإلى يید نَبُوَخذْ أأنن يیسلَِّمهھُ  دَ صَ قَ  االعليَّ  هللاَ  ألننَّ قِتالٍل؛ ددوونَن   مَ هھِ ووبسبِب ما قالهھ إإرِْرِميیَا٬، ااتُّ . صَّ
رَر أأنن يیَُزججَّ بهھ نودِد ة للجُّ يیَّ وِ بإضعافِف االرووحح االمعنَ وو يیانةِ بالخِ  . جنفي االسِّ وولكلِّ االشعِب٬، ووتقرَّ

َر كانن قد سمعَ نَ لكنَّ نَبُوَخذْ   ههنوددَ جُ  ٬، حيیث أأمرَ ةً لةً خاصَّ عامَ هھ مُ لَ لذلك عامَ  ٬،ِميیَاااتِت إإرِرْ بنبوَّ  صَّ
 إإلى بَابِلَ  أأنن يیأتيَ كما عَرضواا على إإررِميیا . يیهھوذذاا مملكةِ  رِ هھْ بأنْن يیُحِسنواا معاَملةَ إإررِميیا بعد قَ 

أأنن يیفعَل ما أأيیًضا هھھھناكك٬، كما عرَضواا عليیهھ  دةةً جيیِّ  لهھ إإقامةً  ووااروفِّ ووووعدووهه أأنن يی٬، إإنْن أأررااددَ 
.رَر االبَقاَء في أأررضِض يیهھوذذاايیحلو لهھ لو قرَّ   

 
ا  ةةُ من هللاِ االعليِّ على وولَمَّ رَ نَ نَبُوَخذْ إإننَّ  في نفِسهھإإررِميیا ٬، قالل اهھالكِ هھھھَ بابَِل وومارِر ددَ أأتَِت االنبوَّ  صَّ

َسراايیا  ووأأررسلَ ااألمَر  قَ بَ ٬، فاستَ االقدُّووسسِ  هھ كانن أأميینًا !لكنَّ  ٬،ةةاالنبوَّ تلك بسبِب سيیغَضُب منهھ 
 أأنن يیكوننَ  ررَ قرَّ بالمالل٬، حيیُث إإنَّهھ  ىىشتريیُ لم يیُكْن إإررميیا ووهھھھكذاا نرىى أأننَّ . ي بَابِلَ ةةَ فليیقرأأَ االنبوَّ 

٬، مهھما لكلمِة هللا مناءَ أأنكونَن تعلَُّمهھ٬، ووهھھھو أأنن ن مهھمٌّ ووهھھھذاا ددررسٌس . يیهھلإإأأتَْت أأميینًا لكلمِة هللا االتي 
كلََّف االثمُن.  

 
يیاقق٬، أأقولُل إإننَّ   االقاِضيیةُ  ةُ االسلبيیَّ  االطريیقةُ  يا هھھھِرنصْ في عَ  عفِ من نقاطط االضَّ ووفي هھھھذاا االسِّ

. أأننَّ هھھھذاا ال يیُعدُّ أأمانةً غيیر  ططَواالَل االوقِت. وواالتعاُمِل مَعهھُم بِِرقَّةٍ  ٬،بتاتًا بِب االناسساغضبَعَدمِم إإ
فمْن غيیَر االممكِن أأنن نقولُل دداائًما إإننَّ على االموااطِطنيین أأالَّ يیقلقواا؛ ألننَّ االحكوماتت ستعمُل 

 ممتقدُّ وواال خاءَ االرَّ وو ٬،االجيیِّدَ  ااالقتصاددَ ووأأنن يینتَِظروواا االخيیَر ااآلتي ووعليیهھم  ٬،هِھممشكالتِ على حلِّ 
بولَس سُس في ررسالِة يیقولُل االكتابُب االمقدَّ بل . ليیس حقيیقيیًّا؛ فهھذاا االجريیمةووترااُجَع معدَّالتِت 

:ااألصحاحِح االثالث وواالعددِد االثالَث عشر ٬،االثانيیِة إإلى تيیموثاووسساالرسولِل   
 

رِريیَن َسيیَتَقَدَُّمونَن إإِلَى أأرَْردَدأأَ وَولِكنَّ االنَّاسَس ااألَْشَراا’’ .‘‘رَر ااْلُمَزووِّ  
 

للنَّاسِس.مؤلًِما ذذلك االحقُّ  ى إإنْن كاننَ حتَّ ااألميیِن أأنن نتكلمَّ بحقِّ هللا إإذًذاا عليینا ف  
 

 رٍ جَ حَ االرسالةَ االتي يیقرأأهھھُھا ب أأنن يیربُطَ َسَراايیَا  ٬، نالِحظُ أأنَّهھ ططلَب إإلىإإرِْرِميیَاووبالَعوددةِة إإلى 
االحجُر.هھھھذاا إإننَّ بابَِل ستَغرقُق كما َغِرقَق  قوللُ يی ٬، ثمَّ ِر ااْلفَُرااتتِ في نهَھْ  اهھيیَ رمِ يیوو  

 
ُد جِ نَ فإنَّنا توبِب في ِسفِر االرؤؤيیا عن بَابَِل االتجارريیة٬، كْ بالمَ  الممَ االكَ هھھھذاا ووِعنَدما نقارِرنُن من جديیٍد 

 ٬،لبحرى ووررماهه في ااحَ ررَ  رِ جَ حَ بِ  هھھھذاا االشيءَ  طَ بَ ررَ  الكَك في ااألصحاحِح االثامَن عشرَ أأننَّ االمَ 
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ًداا خرىى أأُ  ةةً ووصرخَخ مرَّ  َن من شريیوواالعِ االحادديي االعددِد حيیث نقرأأ في . بابل الككَ هھھھَ مؤكِّ
:ااألصحاحِح االثامَن عشَر من ِسفِر االرؤؤيیا  

 
هھھھَكَذاا بَِدْفٍع  :وَورَرَماههُ فِي ااْلبَْحِر قَائًِال َعِظيیَمٍة٬،  ىَكَرحً  كٌك وَوااِحٌد قَِوييٌّ َحَجًرااوَورَرفََع َمَال ’’

‘‘.ااْلَمِديینَةُ ااْلَعِظيیَمة٬ُ، وَولَْن تُوَجَد فِي َما بَْعدُ  َستُْرَمى بَابِلُ   
 

 ٬،من ِسفِر االرؤؤيیا وواالثامَن عشرَ  يین االسابَع عشرَ ااألصحاحَ  ٬، عزيیزيي االمستَمع٬،إنْن قرأأتتَ ف
سيین من مْ وواالخَ  ييدداحمسيین ووااليین االخَ بيینهھما ووبيین ااألصحاحَ ما  هھاتٍت هھھھائلةً شابُ تَ  دُ جِ تَ وفف سف

الكَك يیماثُل االهھَ  ما ٬، ووهھھھواالزمنِ الكِك مملكِة بَابَِل في ذذلك عن هھھھَ  ماننِ يین يیتكلَّ ذَ االلَّ وو ٬،ِسفِر إإرِْرِميیَا
.لقبَ ُك في االمستَ هھلِ ة االتي ستَ لبَابَِل االتجارريیَّ االمزيیََّف االرووحيَّ وواالديینيَّ   

 
صفحةً فيیهھ نجُد ووااألخيیِر من ِسفِر إإررميیا٬، وومسيین إإلى ااألصحاحِح االثاني وواالخَ وولننتَقِِل ااآلنَن 

قق إإلى ٬، ِصْدقيِیَّااالملِك امِم عةٌ ألووااخِر أأيیَّ رااجَ هھ مُ ووكأنَّ  لعبراانيیِّيیَن٬،اا من تارريیخِ  االهھالكك مع االتطرُّ
ُر٬، نَ نَبُوَخذْ جلبهَھ االذيي   شريینَ ا في ااألصحاحِح االتاسِع وواالعِ أأيیضً مذكورٌر ووهھھھذاا . عبِ لشَّ ل سبيیهِھِ ووصَّ

احِح االخامِس مذكورٌر تارريیخيیًّا أأيیًضا في ِسفِر االملوكِك االثاني ااألصحوو٬، من ِسفِر إإررِميیا
.إإرِْرِميیَا هھھھو كاتبهَھ ننُ ويیك القد لذاا  ٬،وواالعشريین  

 
:فيیهھا ووجاء وواالَخمسيیَن٬، االثاني ااألصحاححِ  من ااألوولى االستَّةَ  ااألعدااددَ  ااآلننَ  وولنَقرأأِ   

 
 فِي َسنَةً  َعَشَرةةَ  إإِْحَدىى وَوَملَكَ  َملََك٬، ِحيینَ  َسنَةً  وَوِعْشِريینَ  إإِْحَدىى ااْبنَ  ِصْدقيِیَّا َكاننَ ’’
هھِ  وَوااْسمُ . مَ أأوُورُرَشليِی رَّ  وَوَعِملَ  .لِْبنَةَ  ِمنْ  إإرِْرِميیَا بِْنتُ  َحِميیطَلُ  أأُمِّ ببِّ  َعيْینَيِ  فِي االشَّ  ُكلِّ  َحَسبَ  االرَّ
ببِّ  َغَضبِ  ألَْجلِ  ألَنَّهھُ . يیهَُھويیَاقيِیمُ  َعِملَ  َما  أأََماممِ  ِمنْ  ططََرَحهُھمْ  ىَحتَّ  وَويیهَُھوذَذاا أأوُورُرَشليِیمَ  َعلَى االرَّ

ددَ  ِصْدقيِیَّا أأنَنَّ  َكاننَ  وَوْجهِھهِھ٬، نَةِ  وَوفِي. بَابِلَ  َملِكِ  َعلَى تََمرَّ  االشَّهْھرِ  فِي لُِمْلِكهِھ٬، االتَّاِسَعةِ  االسَّ
هْھِر٬، َعاِشرِ  فِي ااْلَعاِشِر٬، رُ  َجاءَ  االشَّ  أأوُورُرَشليِیمَ  َعلَى َجيْیِشهھِ  وَوُكلُّ  هھھُھوَ  بَابِلَ  َملِكُ  نَبُوَخْذرَرااصَّ
نَةِ  إإِلَى ااْلِحَصاررِ  فِي ااْلَمِديینَةُ  فََدَخلَتِ . َحَوااليَْیهَھا ْبَرااًجاأأَ  َعليَْیهَھا وَوبَنَْواا َعليَْیهَھا وَونََزلُواا  االسَّ
اابِع٬، االشَّهْھرِ  فِي .ِصْدقيِیَّا لِْلَملِكِ  َعَشَرةةَ  ااْلَحادِديیَةِ   فِي ااْلُجوععُ  ااْشتَدَّ  االشَّهْھرِ  تَاِسعِ  فِي االرَّ

.‘‘ااألرَْرضضِ  لَِشْعبِ  ُخْبزٌ  يیَُكنْ  وَولَمْ  ااْلَمِديینَِة٬،  
 

ااهھھھو ااألسلوبَب ذاا كانن هھھھوو عونن كانواا يیقطَ ٬، إإذذ االمتبَّع لبابَل في االغزوو٬، ووقد كانن قاسيیًا جّدً
؛ ألنَّهھُم يیضُعفونَن ووال صاِغريینَ  خرجوااى يیَ حتَّ أأهھھھلهَھا عونن وويیجوِّ  ٬،ددااتِت عن االمديینةااااإلمد
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ووفي تلك ااألثناء٬، قد تَِصُل االحالُل إإلى أأنن . أأنن يیحارربواا أأوو يیداافعواا عن أأنفِسهھميیستطيیعونَن 
تلك  ووفي. وًعاجُ إإلى أأنن يیِصلواا إإلى مرحلِة االموتِت في ااْلَمِديینَِة٬، أأووالدَدهھھھُم االناسُس  يیأُكلَ 

مونن ااألسواارر٬، وويیدخلونن االمديینة ة٬، وويیهھدِّ آآالتهِھم االحربيیَّ  وننَ كحرِّ يی االبابليیُّوننَ  يیبدأأ ااألثناء٬،
.وويیذبحونن االناسس  

 
ُر هھھھذاا االنوعَع من االحصارِر  ووقد ااستخدممَ   ٬، حيیثُ ةمديینِة صورر االساحليیَّ في نَبُوَخْذرَرااصَّ

 مديینةٌ كانَن سبُب صمودِدهھھھا أأنَّهھا وو. طَ عشرةةَ سنة قبل أأنن تسقُ  ثالثثَ على مدىى  هھھھارَ حاصَ 
٬، على مدىى تلك االسنوااتتِ االبحِر ااألشيیاء من من االكثيیَر أأنن يیجلبواا  أأهھھھلهُھا طاععَ ٬، فاستَ ةٌ ساحليیَّ 

.اهھتِ سديیِد ااحتيیاجاعلى تَ  ةةٌ كبيیرةةٌ قدررلذلك كانت لتلك االمديینِة   
 

مديینِة قوطِط عن سُ  ةةً مذهھھھلةً حلقاتت٬، سنجُد نبوَّ  عِ ضْ بِ  يیالل بعدَ قِ زْ إإلى ِسفِر حِ لدىى ووصولِنا وو
تحقَُّق تلك  ألننَّ  ااتت؛االنبوَّ مع حيین تتعامُل  ةةً أأخرىى نجُد أأننَّ كلمةَ هللا مذهھھھلةٌ وومرَّ . صورر

ااتِت كانن بالَغ  .ةاالدقَّ االنبوَّ  
 

التِنا نوااِصلُ وو :فيیهھا ووجاءَ  عشَر٬، االحاددييَ  إإلى ابعِ االس من ااألعدااددِ  في تأمُّ  
 

 بيَْینَ  ااْلبَاببِ  ططَِريیقِ  فِي ليَْیالً  ااْلَمِديینَةِ  ِمنَ  وَوَخَرُجواا ااْلقِتَالِل٬، رِرَجاللِ  ُكلُّ  وَوهھھَھَرببَ  ااْلَمِديینَةُ  فَثُِغَرتتِ ’’
ورَريْینِ   ططَِريیقِ  فِي فََذهھھَھبُواا َوااليَْیهَھا٬،حَ  ااْلَمِديینَةِ  ِعْندَ  وَوااْلَكْلَداانيِیُّوننَ  ااْلَملِِك٬، َجنَّةِ  ِعْندَ  االلََّذيْینِ  االسُّ
يیَّةِ  يیَّةِ  فِي ِصْدقيِیَّا فَأدَْدرَرُكواا ااْلَملَِك٬، ااْلَكْلَداانيِیِّيینَ  ُجيیُوششُ  فَتَبَِعتْ . ااْلبَرِّ ققَ  أأرَِريیَحا٬، بَرِّ  ُكلُّ  وَوتَفَرَّ
 فََكلََّمهھُ  َحَماةة٬َ، أأرَْرضضِ  يفِ  رَرْبلَةَ  إإِلَى بَابِلَ  َملِكِ  إإِلَى وَوأأَْصَعُدووههُ  ااْلَملِكَ  فَأََخُذوواا. َعْنهھُ  َجيْیِشهھِ 
 فِي يیهَُھوذَذاا ؤَؤَساءِ ررُ  ُكلَّ  أأيَْیًضا وَوقَتَلَ  .َعيْینيَْیهھِ  أأََماممَ  ِصْدقيِیَّا بَنِي بَابِلَ  َملِكُ  فَقَتَلَ  .َعليَْیهھِ  بِاْلقََضاءِ 
 بَابَِل٬، إإِلَى بَابِلَ  َملِكُ  بهِھِ  وَوَجاءَ  نَُحاسٍس٬، ِمنْ  بِِسْلِسلَتيَْینِ  وَوقيَیََّدههُ  ِصْدقيِیَّا٬، َعيْینَيْ  وَوأأَْعَمى رَرْبلَة٬َ،

.‘‘وَوفَاتهِھِ  يیَْوممِ  إإِلَى االسِّْجنِ  فِي وَوَجَعلهَھُ   
 

 ِصْدقيِیَّا حَ صَ نَ  قد إإرِْرِميیَا كانن ذذلك٬، ووقبلَ  .يیهھيینَ بعَ  أأبنائهِھ لِ قتَ م على اادً شاهھھھِ  ِصْدقيِیَّا االملكُ  كاننَ  إإذًذاا
رَ نَ نَبُوَخذْ ل هھنفسِ  ميیسلووتَ  باالستِْسالممِ   وولم ٬،ررفضَ  ِصْدقيِیَّا لكنَّ  عاَملتهَھ٬،مُ  سيیُحِسنُ  االذيي صَّ

 أأننِ  بعد ووذذلك بَابَِل٬، إإلى ووحملوهه قيیَّدووهه فقد. امشؤوومً  اامصيیرً  ووااجهھَ  لذاا هللا٬، الممِ لكَ  معْ يیستَ 
.بَابِلَ  في جنِ سِّ اال في ووماتت يیهھ٬،يینَ عَ  عواالَ ااقتَ   

 
التِنا نوااِصلُ وو :افيیهھ ووجاءَ  ٬، عشرَ  االسابعَ  إإلى عشرَ  االثانيَ  من ااألعدااددِ  في تأمُّ  



 6  

 
هْھِر٬، َعاِشرِ  فِي ااْلَخاِمِس٬، االشَّهْھرِ  وَوفِي’’ نَةُ  وَوهھھِھيَ  االشَّ  لِْلَملِكِ  َعَشَرةةَ  االتَّاِسَعةُ  االسَّ

رَ  َرطِط٬، رَرئيِیسُ  نَبُوزَزرَراادَدااننُ  َجاءَ  بَابَِل٬، َملِكِ  نَبُوَخْذرَرااصَّ  إإِلَى بَابِلَ  َملِكِ  أأََماممَ  يیَقِفُ  َكاننَ  االَِّذيي االشُّ
٬، بيَْیتَ  وَوأأَْحَرققَ  أأوُورُرَشليِیَم٬، ببِّ  ااْلُعظََماِء٬، بيُیُوتتِ  وَوُكلَّ  أأوُورُرَشليِیَم٬، بيُیُوتتِ  وَوُكلَّ  ااْلَملِِك٬، وَوبيَْیتَ  االرَّ
 رَرئيِیسِ  َمعَ  االَِّذيي ااْلَكْلَداانيِیِّيینَ  َجيْیشِ  ُكلُّ  هھھَھَدَمهَھا ُمْستَِديیًراا أأوُورُرَشليِیمَ  أأَْسَوااررِ  وَوُكلَّ . بِالنَّاررِ  أأَْحَرقهََھا
َرططِ  َرطِط٬، رَرئيِیسُ  اادَداانُن٬،نَبُوزَزررَ  وَوَسبَى. االشُّ ْعِب٬، فُقََرااءِ  ِمنْ  بَْعًضا االشُّ  االَِّذيینَ  االشَّْعبِ  وَوبَقيِیَّةَ  االشَّ
 وَولِكنَّ  .ااْلُجْمهُھوررِ  وَوبَقيِیَّةَ  بَابَِل٬، َملِكِ  إإِلَى َسقَطُواا االَِّذيینَ  وَوااْلهَھارِربيِینَ  ااْلَمِديینَِة٬، فِي بَقُواا

َرطِط٬، رَرئيِیسَ  نَبُوزَزرَراادَداانَن٬، ااِميینَ  ااألرَْرضضِ  نِ َمَساِكيی نْ مِ  أأَْبقَى االشُّ  وَوَكسَّرَ . ِحيینَ وَوفَالَّ  َكرَّ
٬، لِبيَْیتِ  االَّتِي االنَُّحاسسِ  أأَْعِمَدةةَ  ااْلَكْلَداانيِیُّوننَ  ببِّ ببِّ  بيَْیتِ  فِي االَِّذيي االنَُّحاسسِ  وَوبَْحرَ  وَوااْلقََوااِعدَ  االرَّ  االرَّ

.‘‘ بَابِلَ  إإِلَى نَُحاِسهَھا ُكلَّ  وَوَحَملُواا  
 

ا .يیكِل ُسليَْیَماننهھھھَ بناِء  من أأيیَّاممِ  في بيیِت االرببِّ تلك حاسِس لنُّ كانت أأعمدةةُ االقد   ووبحرُ االقوااعُد  أأمَّ
.يیغتسُل فيیهھا االكهھنةفهھي االتي كانن حاسِس االنُّ   

 
 ٬،وواالَخمسيینَ  االثاني ااألصحاححِ  من االِعشريینَ  إإلى عشرَ  االثامن من ااألعدااددِ  إإلى ننتقِلُ  ذذلكَ  بعد

:فيیهھا وونقرأأُ   
 

فُوششَ  ررَ ااْلقُُدوو وَوأأََخُذوواا .’’ ُحوننَ  وَوااْلَمنَاِضحَ  وَوااْلَمقَاصصَّ  وَواالرُّ  االَّتِي االنَُّحاسسِ  آآنيِیَةِ  وَوُكلَّ  وَواالصُّ
َرططِ  رَرئيِیسُ  وَوأأََخذَ . بهَِھا يیَْخِدُموننَ  َكانُواا  وَوااْلقُُدووررَ  وَوااْلَمنَاِضحَ  وَوااْلَمَجاِمرَ  االطُُّسوسسَ  االشُّ

ُحوننَ  وَوااْلَمنَايیِرَ  ةٍ  ِمنْ  َكاننَ  وَوَما فَالذَّهھھَھَب٬، ذَذهھھَھبٍ  نْ مِ  َكاننَ  َما وَوااألَْقَدااحَح٬، وَواالصُّ ةَ  فِضَّ  .فَاْلفِضَّ
 االَّتِي. ااْلقََوااِعدِ  تَْحتَ  االَّتِي نَُحاسسٍ  ِمنْ  ثَْورًراا َعَشرَ  وَوااالْثنَيْ  ااْلَوااِحَد٬، وَوااْلبَْحرَ  وَوااْلَعُمودَديْینِ 
ببِّ  لِبيَْیتِ  ُسليَْیَماننُ  ااْلَملِكُ  َعِملهََھا .‘‘ااألدََدوَوااتتِ  هھھھِذههِ  ُكلِّ  اسسِ لِنُحَ  وَوزْزننٌ  يیَُكنْ  لَمْ . االرَّ  

 
ووااآلنن هھھھا هھھھم يیأخذوونن االنحاسَس من . ةيیَّ ة وواالفضِّ ااآلنيیةَ االذهھھھبيیَّ ذذلك  وواا قبلَ ذخَ االبابِليیُّونن قد أأَ  كانن

تحت بحِر االنحاسس حيیث كانن يیغتسُل االكهھنة٬،  مسبوكةً كانت هھھھذهه ااألشيیاء وو .االهھيیكِل إإلى بَابِلَ 
٬، لكثرةِة االنُّحاسس االذيي كانن متاًحا آآنذااكك.٬، وولم يیُكْن لوززنهھا مقيیاسسهھارووهھھھا كلَّ فكسَّ   

 
لِ  في وونستمرُّ   وواالَخمسيین٬، نيااالث ااألصحاححِ  من وواالعشريین االحادديي االعدددِ  في االمشهھَدِ  تأمُّ

:فيیهھ ووجاءَ   
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ا’’  رَرااًعاذذِ  َعَشَرةةَ  ااْثنَتَا وَوَخيْیطٌ  ذِذرَرااًعا٬، َعَشَرةةَ  ثََمانِيَ  ااْلَوااِحدِ  ااْلَعُموددِ  ططُوللُ  فََكاننَ  ااْلَعُمودَدااننِ  أأَمَّ
.‘‘أأَْجَوففُ  وَوهھھُھوَ  أأََصابَِع٬، أأرَْربَعُ  وَوِغلَظهُھُ  بهِِھ٬، يیُِحيیطُ   

 
كانن  كما. افً جوَّ مووكانن أأمتارٍر  باررتفاعع نحو تسعةِ ٬، يینترَ نحو مِ  كانن موددِ االعَ  حيیطَ مُ  أأننَّ  أأيي

لذاا عمَل نحو عشرةة سنتيیمترااتت٬، لذاا كانَن هھھھذاانن االعمودداانِن ثقيیليَیِن فعًال٬،  حاسسِ االنُّ ُسْمُك 
 اناتتٍ شغوالتٌت من ررمَّ مَ مودٍد على كلِّ عَ هھھھناكك  ووكاننَ . ماهھِ لِ مْ حَ قبَل ما هھھھِ رِ يیكسعلى تَ نَن واالبابليیُّ
.ووتسعيین على كلِّ جانب اكانت ستًّ أنَّهھا بهھھھذاا االمقطع هھا فُ صِ وويیَ  .ى ذذلكووما إإل  

 
 االثاني ااألصحاححِ  من االثالثيینَ  إإلى وواالعشريین االثالثِ  من ااألعدااددِ  إإلى ااآلننَ  وونصلُ 

:فيیهھا ووجاءَ  ٬،وواالخمسيینَ   
 

انَاتتِ  ُكلُّ ’’ مَّ َرططِ  رَرئيِیسُ  وَوأأََخذَ . َحَوااليَْیهَھا االشَّبََكةِ  َعلَى ِمئَةٌ  االرُّ لَل٬، ااْلَكاهھھِھنَ  َسَراايیَا االشُّ  ااألوَوَّ
 وَوِكيیًال  َكاننَ  وَوااِحًداا َخِصيیًّا ااْلَمِديینَةِ  ِمنَ  وَوأأََخذَ  .االثَّالَثَةَ  ااْلبَاببِ  وَوَحارِرِسي االثَّانِي ااْلَكاهھھِھنَ  وَوَصفَْنيیَا
 فِي وُوِجُدوواا االَِّذيینَ  ااْلَملِِك٬، وَوْجهھَ  يیَْنظُُرووننَ  االَِّذيینَ  ِمنَ  رِرَجالل وَوَسْبَعةَ  ااْلَحْربِب٬، رِرَجاللِ  َعلَى
 ِمنْ  رَرُجًال  وَوِستِّيینَ  لتََّجنُِّد٬،لِ  ااألرَْرضضِ  َشْعبَ  يیَْجَمعُ  َكاننَ  االَِّذيي ااْلُجْندِ  رَرئيِیسِ  وَوَكاتِبَ  ااْلَمِديینَِة٬،

َرطِط٬، رَرئيِیسُ  نَبُوزَزرَراادَدااننُ  أأََخَذهھھُھمْ . ااْلَمِديینَةِ  وَوْسطِ  فِي وُوِجُدوواا االَِّذيینَ  ااألرَْرضِض٬، َشْعبِ   وَوَساررَ  االشُّ
 فَُسبِيَ . َحَماةةَ  أأرَْرضضِ  فِي رَرْبلَةَ  فِي وَوقَتَلهَُھمْ  بَابِلَ  َملِكُ  فََضَربهَُھمْ  رَرْبلَة٬َ، إإِلَى بَابَِل٬، َملِكِ  إإِلَى بهِِھمْ 
رُ  َسبَاههُ  االَِّذيي ْعبُ االشَّ  هھھُھوَ  هھھھَذاا. أأرَْرِضهھِ  ِمنْ  يیهَُھوذَذاا نَةِ  فِي نَبُوَخْذرَرااصَّ ابَِعةِ  االسَّ  ااْليیهَُھوددِ  ِمنَ  االسَّ
نَةِ  وَوفِي. وَوِعْشُرووننَ  وَوثَالَثَةٌ  آآالفَفٍ  ثَالَثَةُ  رَ  َعَشَرةةَ  االثَّاِمنَةِ  االسَّ  أأوُورُرَشليِیمَ  ِمنْ  ُسبِيَ  لِنَبُوَخْذرَرااصَّ

نَةِ  فِي .نَْفًسا وَوثَالَثُوننَ  وَوااْثنَاننِ  ِمئَةٍ  ثََماننُ  َر٬، وَوااْلِعْشِريینَ  االثَّالِثَةِ  االسَّ  َسبَى لِنَبُوَخْذرَرااصَّ
َرططِ  رَرئيِیسُ  نَبُوزَزرَراادَدااننُ   االنُّفُوسسِ  ُجْملَةُ . نَْفًسا وَوأأرَْربَِعيینَ  وَوَخْمًسا ِمئَةٍ  َسْبعَ  ااْليیهَُھوددِ  ِمنَ  االشُّ

.‘‘ِمئَةٍ  وَوِستُّ  آآالفَفٍ  أأرَْربََعةُ   
 

 كبيیًراا يیُكنْ  لم االمسبيیِّيینَ  عدددَ  أأننَّ  نالِحظُ  وورربَّما. ااألوولى رحلةاالم مسبيیِّي من دَداانيِیَاللُ  كانن ووقد
ا كانن االناسسِ  أأغلبَ  ألننَّ  ؛انناالسكَّ  بعدددِ  مقاررنةً  اوو قُتِل إإمَّ .ببَ رَ هھھھَ  إإمَّ  

 
 ااألصحاححِ  من وواالثالثيینَ  االثاني إإلى وواالثالثيین االحادديي من ااألعدااددِ  في ددررااستَنا وونوااِصلُ 
:فيیهھا ووجاء وواالخمسيین٬، االثاني  
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نَةِ  وَوفِي’’ ابَِعةِ  االسَّ  ااْلَخاِمسِ  فِي َعَشَر٬، االثَّانِي االشَّهْھرِ  فِي يیهَُھويیَاِكيیَن٬، لَِسْبيِ  وَواالثَّالَثيِینَ  االسَّ
هْھِر٬، ِمنَ  وَوااْلِعْشِريینَ   َملِكِ  يیهَُھويیَاِكيینَ  رَرأْأسسَ  تََملُِّكهِھ٬، َسنَةِ  فِي بَابَِل٬، َملِكُ  َمُروودَدخخُ  أأوَِويیلُ  رَرفَعَ  االشَّ
 َمَعهھُ  االَِّذيینَ  ااْلُملُوككِ  َكَرااِسيِّ  فَْوققَ  ُكْرِسيیَّهھُ  وَوَجَعلَ  بَِخيْیٍر٬، وَوَكلََّمهھُ . االسِّْجنِ  ِمنَ  َرَجهھُ وَوأأَخْ  يیهَُھوذَذاا٬،

.‘‘بَابِلَ  فِي  
 

ووكانَْت ثمَّ نقرأأ هھھھنا أأننَّ يیهھويیاكيیَن أأكَل على مائدةِة االملِك٬،  .لقبًا لملوكِك بابل ‘‘خخُ ددَ وورمَ ’’كانن 
َّ جرىى لا حيیاتهھ أأفضَل ممَّ  .اِصْدقيِی  

 
ووكانن  ٬،االبكاءحيیُث ٬، ثمَّ سننتَقُِل إإلى ِسفِر مرااثي إإررِميیا ووهھھھكذاا نصُل إإلى نهھايیِة ِسفِر إإرِْرِميیَا

االمسمَّى  االمكاننِ إإذذاا نظْرنا إإلى في ِسيیاقٍق متَِّصٍل٬، وو .ُر بلقِب االنَّبِيِّ االباكيهھِ شتُ قد ااإإرِْرِميیَا 
هھ االمكانُن أأنَّ  عتقدُ وويیُ . إإررميیا كهھفَ أأَحُدهھھھا يیُدعى فإنَّنا نِجُد فيیهھ كهھوفًا مة٬، مجُ ثة أأوو االجُ لجُ االجُ 

.حتوممصيیِرهھھھا االمَ مَ على ووبكى  ٬،لى أأووررشليیمإإ هھمن إإررميیا وونظرَ فيیهھ  جلسَ االذيي   
 

ووكانن إإرِْرِميیَا جالًسا في االكهھِف يینظُر  ٬،بابُل أأوُورُرَشليِیمَ  تتْ رَ هھَ بعد أأنن قَ إإررميیا يیأتي ِسفُر مرااثي وو
ووصارَرتِت حيینهَھا يیوًما مديینةً جميیلةً وومجيیدةة٬، إإلى االدمارِر االكائن لتلك االمديینِة االتي كانت 

ااَء ذذلك نوحُح إإرِْرِميیَا يیَ لذلك ررااحَح  ا.حطامً  ال يینبغي  أأيیًضا حقيیقةً  هھھھناككَ  لكنَّ . االبائسِ مارِر االدَّ جرَّ
ووأأعتقُد أأننَّ . االشعُب لكالمِم هللااستََمَع لو  االدماررِ ذذلك  كلِّ  هھ كانن يیمكُن تجنُّبُ ووهھھھي أأنَّ  :إإغفالهُھا

المِم نا لكَ عْ مَ إإذذاا ااستَ  َذ أأنفَسنا من االدماررِ نقِ نا نستطيیُع أأنن نُ نَّ حيیُث إإ ؛َمهھ من هھھھذاالنتعلَّ هھھھناكك االكثيیَر 
حيیِم. االرببِّ  االرَّ  

 
االخاتمة  

مم االبرنامج مقدِّ  
ووفي االحلَقِة االمقبِلِة من برناَمِج  .ِسفِر إإرِْرِميیَا ددررااسةفي َحلَقِة االيیومِم من برناَمِجنا  أأكملنا
٬، سننتَقُِل إإلى ددررااسِة ِسفِر مرااثي إإررِميیا لنعرفَف االمزيیَد عن أأسبابِب ‘‘االكلمةُ لهِھَذاا االيیومم’’
.إإرِْرِميیَا اءبك  

 
كلمة ختاميیَّة  

سميیث كرااعي تشَ لاا  
بَِك من  رُّ مُ كانن ما يیَ أأنن تفرحَح في االرببِّ كلَّ حيیٍن٬، مهھما صالتُنا ألجلِك٬، عزيیزيي االمستِمع٬، 

تُناأأحوااللٍ  أأنن تنظَُر إإلى االَعالِء على االدوواامِم حيیُث  . وونصلِّي كذلك؛ ألننَّ فرحَح االرببِّ هھھھو قوَّ
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أأنن تتالَمَس مع  . وونصلِّي أأخيیًراااالمسيیُح جالٌس٬، كي يیرتبِطَ قلبُك ووكلُّ ِكيیانَك بما هھھھو سماووييٌّ 
. بِاْسِم يیسوعَع االمسيیِح نصلِّي. ددعوةِة هللاِ االُعليیا٬، وومشيیئتهِھ االصالحِة االمرِضيیَّة االكاملِة لحيیاتِكَ 

آآميین!  


