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االَكلَِمة لهَِھذاا االيیَومم  The Word for Today 
-7 :51ِسْفر إإررميیا  51  Jeremiah 51:7-51 

942 م:االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق  #0747 
ااعي تَشْك سميیث االرَّ  Pastor Chuck Smith 

 
مةاالمقدِّ   

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

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

 
َل االقسُّ االسابقةِ  قاتتِ لَ االحَ عددٍد من في  ووفي  .ااتِت ااألخيیرةة في ِسفر إإررميیاك في االنبوَّ تشَ ٬، تأمَّ

مملكِة هللاِ من  اانتقاممَ  هھددررااستِ سيیتناوَولُل في  ٬،‘‘لمةُ لهِھَذاا االيیومماالك’’َحلَقِة االيیومِم من برناَمِج 
.بابلَ   

 
من ِسفِر  االحادديي وواالَخمسيینَ فَإنْن َكانَن لََديْیَك ِكتابٌب ُمقَدَّسٌس٬، نَْرجو أأنْن تَْفتََحهھُ على ااألصحاحِح 

ا إإنْن لَْم يیَُكْن لََديْیَك ِكتابٌب ُمقَدَّ االسابِعِ ٬، وواابتدااًء من االعددِد إإررِميیا سٌس ااآلنَن٬، فنرجو منك٬، ٬، أأمَّ
الةِة  يَ عزيیزيي االمستِمع٬، أأنْن تُْصغِ  االديینونةَ االقسُّ تَشك يیتناوَولُل االُخشوعِع بيینما ووبِرووحِح االصَّ

االعاددلةَ على بابَِل. ااإللهھيیَّةَ   
 

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

 
-[متن االعظة االقسُّ تشك]  

ااَءنا نتابِعُ   االحادديي ااألصحاححِ  إإررِميیا٬، ِسفرِ  في ددررااستَنا وممِ االيیَ  حلَقةِ  في االمستَِمعيین أأعزَّ
:فيیهھا ووجاءَ  ٬،عشرَ  االحاددييَ  إإلى االسابعِ  من ووااألعدااددِ  ٬،االخمسيینوو  

 
ببِّ  بيِیَدِ  ذَذهھھَھبٍ  َكأْسسُ  بَابِلُ ’’ ُعوببُ  َشِربَتِ  َخْمِرهھھَھا نْ مِ . ااألرَْرضضِ  ُكلَّ  تُْسِكرُ  االرَّ  ذذلِكَ  أأَْجلِ  ِمنْ . االشُّ

ُعوببُ  ُجنَّتِ   لََعلَّهَھا لُِجْرِحهَھا بَلََسانًا ووُخُذوواا. اَعليَْیهھَ  وَوْلِولُواا. وَوتََحطََّمتْ  بَْغتَةً  بَابِلُ  َسقَطَتْ . االشُّ
 وَوَصلَ  قََضاَءهھھَھا ألنَنَّ  أأرَْرِضهِھ٬، إإِلَى وَوااِحدٍ  ُكلُّ  وَوْلنَْذهھھَھبْ  دَدُعوهھھَھا٬،. تُْشفَ  فَلَمْ  بَابِلَ  دَدااوَويْینَا! تُْشفَى
َماِء٬، إإِلَى ببُّ  أأَْخَرججَ  قَدْ  .االسََّحاببِ  إإِلَى وَواارْرتَفَعَ  االسَّ نَا االرَّ  َعَملَ  ِصهْھيیَْوننَ  فِي فَنَقُصُّ  هھھَھلُمَّ . بِرَّ

ببِّ  هَھاممَ  ُسنُّواا. إإِلهِھنَا االرَّ وواا. االسِّ ببُّ  أأيَْیقَظَ  قَدْ . ااألَْتَرااسسَ  أأَِعدُّ  قَْصَدههُ  ألنَنَّ  َمادِديي٬، لُوككِ مُ  رُرووححَ  االرَّ
٬، نَْقَمةُ  ألَنَّهھُ . يیهُْھلَِكهَھا أأنَنْ  بَابِلَ  َعلَى ببِّ ‘‘.هھھَھيْیَكلهِھِ  نَْقَمةُ  االرَّ  
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 تجاررتهَھُم ووننَ رَ سيیقفونن بعيیًداا ووهھھھم يیَ  اررَ جَّ ي ِسفِر االرؤؤيیا كيیف أأننَّ االتُّ ف ٬، نقرأأُ ووفي إإططارٍر متَِّصلٍ 
.االهھائلِ  هھھھذاا االنظامِم االتجاررييِّ  قوططَ سُ  سيیشهھَدووننَ  مهھ؛ ألنَّ عليیهھا نائحيینَ  لوننَ وِ لْ وَ ووسيیُ  ٬،تحترقق  

 
 سطعَ  حيیثُ  ٬،االراابحة هھھھي ستكونن مادديي مملكةَ  أأننَّ  االقدسس ووححِ بالرُّ  االنبيُّ  إإرِْرِميیَا نُ علِ يیُ  ذذلكَ  بعدَ 
. بَابِلَ  على اانتََصرَ  أأننْ  بعدَ  االبالددِ  من كثيیرٍ  ووعلى ٬،االمملكةِ  تلك على ملكَ  االذيي ُكورَرششَ  نجمُ 
 على تهھديیًداا يیُعدُّ  ووال االهھامِش٬، على رريیفيیًّا شعبًا ونناالمادديیُّ كانن تهِھ٬،لنبوَّ  إإرِْرِميیَا إإعالننِ  ووقتِ  في

 ال االذيي االقَديیرِ  هللاِ  الممِ كَ  على بناءً  بل ٬،االطبيیعيِّ  االمنظورر من كالَمهھ إإررميیا بْ يیكتُ  وولم. بَابِلَ 
ةً  أأننَّ  لوف. سيیحدثث ماذذاا االبداايیة من يیعرففُ  هللاُ  كانن ووقد. شيء ططريیقهِھ في يیقفُ   أأخرىى أأُمَّ
ً  يیكوننُ  االكالممَ  فإننَّ  ٬،يیناالبابليیِّ  رتتِ ددمَّ  االتي هھھھي ووفاررسس مادديي غيیر  .االعليِّ  هللاِ  من ووليیس خطأ
ً  يیكوننَ  أأنن يیمكنُ  فال ذذلك٬، قالل نمَ  هھھھو االقديیرُ  هللاُ  كاننَ  إإننْ  لكنْ   إإحدىى ااتتُ االنبوَّ  َعدُّ تُ  وولهھذاا. خطأ
 لم هھاأأنَّ  هھھھذاا يیعنيف ةة٬،االنبوَّ  من ووااحدةةٌ  كلمةٌ  تْ قطَ س فإننْ . هللا كلمةِ  في اتتِ فاعيیَّ االدِّ  ققِ رُ ططُ  أأقوىى
.هللا من تكن  

 
قَّة. ااتتِ حرفيیًّا آآالفُف االنبوَّ تحقَّقْت ى ااآلنن٬، ووحتَّ  من  ئةِ ن بالمِ يیووثمان سبعةً نقولُل إإننَّ ٬، ووللدِّ
ا إإمَّ  ااتٌت ستتمُّ بالمئة هھھھي نبوَّ  الثةَ عشرث٬، ووبالفعل كما ُكتِبَت تْ سِس حدثَ ااتِت االكتابب االمقدَّ نبوَّ 

ا لدىىيیسوعَع االمسيیِح وواالثاني لجيء مَ االقبل  ااتِت . ههأأوو بعدَ مجيیئهھ  إإمَّ وولدىى ددررااسِة االنبوَّ
ااتُت االتاليیةُ بالكاِمِل أأيیًضا؛  قَ حقَّ يیُتَوقَُّع أأنن تت لذاااالمحقَّقِة٬، نرىى أأنَّهھا تحقَّقْت بالكامِل٬،  االنبوَّ

االتي ررأأيیناهھھھا في تلك ة قَّ كلِّ هھھھذهه االدِّ كلمةُ هللاِ ااآلنن بعد الَّ تتحقََّق فليیس من االمقبولِل منطقيیًّا أأ
ااتِت  .االتي تحقَّقَتْ االنبوَّ  

 
ةُ االيیهھودِد أأننَّ كلمةَ كانن هھھھناكك ووقٌت في االتارريیخ ااعتقد فيیهھ كهھنَ ووفي ِسيیاقٍق متَِّصل٬، نقولُل إإنَّهھ 

َمادَد على ررؤؤووِسهھمضَ ووووَ  سوححَ بسواا االمُ فل٬، طتقَ هللاِ سَ   لوننَ وِ لْ وَ يینوحونن وويیُ ووررااحواا  ٬،عواا االرَّ
ا ذذلك  ٬، ووكاننطَتقَ سَ االعليِّ كلمةَ هللاِ  أأننَّ ظظنًّا منهھم وورُرَشليِیَم في أأُ   ةُ االحكومةُ االروومانيیَّ  أأخَذتتِ لمَّ
نصُّ االموجودِد في ِسفِر االتكويیِن٬، ووما سبََّب ااكتِئابهَھُم هھھھو اال. االموتتِ قوبِة عُ تنفيیِذ حقَّ  هھممن

 ٬،يیباررحَح يیهھوذذاا حتى يیأتي ِشيیلُوههَ لِك لن إإننَّ قضيیَب االمُ  ًال ئعلى يیهھوذذاا قا يیعقوببُ االذيي تنبَّأ فيیهھ 
تنفيیذ ُحكِم ااإلعداامِم٬،  حقَّ االعبراانيیِّيیَن وومانُن االرُّ سلََب ووحيین . االمنتَظَرِ  يیَّاسِ االمَ  يي إإلى مجيءِ أأ

لطةُ لهھم  ُعدْ تَ وولم  ٬،ِطهھمسَ ضيیَب ززاالَل من ووَ أأننَّ االقَ  ىى أأوولئَك االكهھنةُ ررأأَ  ووأأننَّ  ٬،على االُحكماالسُّ
 في أأوُورُرَشليِیمَ  نوحوننَ وويیَ  كوننَ بْ اابتدأأوواا يیَ  ٬، لذلكيیَّاسِ االمَ ل أأنن يیأتَي قبيیهھوذذاا قَضيیَب االُملِك فارَرقَق 

ُر في ذذلك االوقت يیكبُ ططفٌل  هھ كانَن هھھھناككما لم يیعرفوهه هھھھو أأنَّ وو. كلمةَ هللاِ سقطَت ننَّ العتِقادِدهھھِھم أأ
 هللا ووقد كانن هھھھو االمسيیَّا االذيي عيیَّنهھ٬، االثانيیةَ عشرةةَ في سنِّ  ٬، ووكانن حيینهَھافي أأررجاِء االنَّاِصَرةة

٬، لكنَّهھم لم مهھِ طِ سَ ووَ حقًّا في االمسيیَّا  ؛ إإذذ كاننَ في تحقيیِق كلمتهِھ االرببُّ  لِ لم يیفشلذلك . االقديیرُ 
.هھُمفي وَوَسطِ يیعِرفوهه٬، ووال ميیَّزوواا حضورَرهه   

 
من وو. االذيي ااعتقد فيیهھ االناسُس أأننَّ كلمةَ هللاِ سقطَت كانن االوقَت االوحيیدَ وومن هھھھنا نرىى أأننَّ هھھھذاا 

أأننَّ  هھ حدَّددَ نَّ إإى ٬، حتَّ مورٍر كثيیرةةٍ أأُ  االبالغِة بشأننِ  ةبهھذهه االدقَّ  مَ تكلَّ  مبارَرككَ اال نن نرىى هللاَ أأذهھھھِل االمُ 
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.على بابِلَ  االمنتصرَ  االشعبَ َمن يیكونونَن يین هھھھم االمادِديیِّ االفُرسَس   
 

:من ااألصحاحِح االحادديي وواالخمسيینَ  عشرَ  في االعددِد االحاددييَ االقديیُر ُن هللاُ علِ يیُ بعَد ذذلك   
 

٬،اا نَْقَمةُ  ألَنَّهھُ ’’ ببِّ اايیَةَ  اارْرفَُعواا بَابِلَ  أأَْسَوااررِ  َعلَى. هھھَھيْیَكلهِھِ  نَْقَمةُ  لرَّ دُدوواا. االرَّ  أأَقيِیُمواا. ااْلِحَرااَسةَ  َشدِّ
ااسسَ  وواا. ااْلُحرَّ ببَّ  ألنَنَّ  ااْلَكِميیَن٬، أأَِعدُّ  أأيَیَّتهَُھا .بَابِلَ  ُسكَّاننِ  َعلَى بهِھِ  تََكلَّمَ  َما فََعلَ  وَوأأيَْیًضا قََصدَ  قَدْ  االرَّ
اِكنَةُ  قَْد َحلََف رَرببُّ  .ااْلَواافَِرةةُ ااْلَخَزاائِِن٬، قَْد أأَتَْت آآِخَرتُِك٬، َكيْیُل ااْغتَِصابِكِ  َكثيِیَرةٍة٬، ِميیَاههٍ  َعلَى االسَّ

َصانُِع ااألرَْرضِض  .إإِنِّي ألَْمألَنَِّك أأُنَاًسا َكاْلَغْوَغاِء٬، فيَیَْرفَُعونَن َعليَْیِك َجلَبَةً : ااْلُجنُودِد بِنَْفِسهھِ 
تهِِھ٬، َماوَوااتتِ وَوُمَؤسِّ  بِقُوَّ ‘‘.ُس ااْلَمْسُكونَِة بِِحْكَمتهِِھ٬، ووبِفهَْھِمهِھ َمدَّ االسَّ  

 
حقًّا قد كانت وو ٬،هھا قنوااتٌت في كلِّ أأررجاِء االمديینةفيیةً على نهَْھِر ااْلفَُرااتِت ووكانت بابُل مبنيیَّ 

تهِھِ ااألرَرْ  َصانِعِ  االقدُّووسسِ  ةَ هللاِ مَ ظَ علُن عَ يیُ لكنَّ االمقطَع االذيي قرأأناهه للتوِّ  .مديینةَ جميیلةً  .ضِض بِقُوَّ  
 

 مجيیِد هللاِ تَ ل الناتتٍ إإعْ  ٬،أأسفارِر ااألنبيِیاءِ َد في االمزااميیِر أأوو في أأنن أأجِ  كثيیًراا أأحبُّ ووهھھھنا أأقولُل إإنِّي 
للتوقُِّف  ر إإننَّ االوقَت حاننَ فَ يیسيیس شِ نْ فرَ  االفيیلسوفف االمسيیحيُّ  قاللَ ددد ووفي هھھھذاا االصَّ . قِ االخالِ 

دٍد فقط؛ ألإإلى هللاِ عن ااإلشاررةِة  يیجب أأنن ٬، لذلك مختلفةً  كثيیرةةً  آآلهھةً ننَّ االعالََم يیعبُُد بِاْسٍم مجرَّ
٬، هللاُ هھھھو  االذيي نتكلُم عنهھ ااإللهھَ أأننَّ  ددَ نحدِّ  . ووااألررضض تتاالسماوواا خالقُ  ااألبدييُّ  

 
من  ووَسط االكمِّ االهھائلِ ا حقًّ وونخدُمهھ  نعبُدههذيي ٬، االنهھبشأثُث تحدَّ ناالذيي بذلك ااإللهھَ االحيَّ  ففُ فنعرِّ 
مواا أأنفَسهھم لكثيیٍر من االفلسفاتت ووااألفكارر وواالمفاهھھھيیم٬، االناسُس ووأأسلَ  خضعَ  لقد. مفي االعالَ  لهھةِ آلاا
ال فَرقَق وو ٬،إإلى هللاتؤددِّيي رقِق االطُّ كلَّ إإننَّ  ن يیقولوننيیوونسمُع االشموليیِّ . آآلهھتهُھماالتي صاررتْت وو

نا فهھو أأننَّ كلَّ االطرقِق . ؛ ألننَّ هھھھناكَك عدَّةةَ ططُُرقٍق تصُل إإلى هللاما بيین ااألدديیاننِ  ا ررددُّ أأمَّ
رووررةِة تؤددِّيي با  ءِ اماالسَّ  قِ لِ اخ يي إإلى هللاِ ااألبدييِّ ال تؤددِّ بالتأكيیِد هھا لكنَّ  ٬،إإلى إإلهٍھ مالضَّ

٬، يي يیؤددِّ ططريیٍق ووااحٍد فليیَس هھھھناكك سوىى . ووااألررضض وواالطريیُق هھھھو إإلى هللاِ االحيِّ االحقيیقيِّ
.٬، ووااإليیمانِن بهھصليیُب يیَُسوعَع ااْلَمِسيیحِ   

 
شريین وواالعددِد االتاسِع ى ااألصحاحِح االساددسِس وواالعِ يیسوعُع في إإنجيیِل متَّ  هھقالَ وونذُكُر هھھھنا ما 
:٬، وونقرأأ فيیهھوواالثالثيین  

 
.‘‘يیَا أأَبَتَاهه٬ُ، إإنِْن أأَْمَكَن فَْلتَْعبُْر َعنِّي هھھھِذهِه ااْلَكأْسُس٬، وَولِكْن ليَْیَس َكَما أأرُِريیُد أأَنَا بَْل َكَما تُِريیُد أأَْنتَ ’’  

 
ووليیس كما يیقولُل بعض االناسِس إإننَّ  ٬،هھھھو االصليیبُ  نَ ممكاالوحيیَد اال االخالصصَ وومن هھھھُنا نرىى أأننَّ 

. ليیبددااعٍع للصَّ  يیس هھھھناكك٬، فلووأأددووااتٍت أأخرىى لَ ائووسبطرقٍق ووممكنًا االوصولَل إإلى هللاِ يیكونُن 
هھ فِ صْ بوَ يیقُف فهھو  ؛وممَ ِم االيیَ عيیُش في االعالَ يیَ لَمن إإهھھھانةٌ هھھھو االصليیَب ووال بدَّ أأننَّ نقولل هھھھنا إإننَّ 

لو كانن هھھھناكك وو. إإلى هللاِ ااألبدييِّ االخالقِ  تعلُن أأنَّهھ ليیس هھھھناكك سوىى ططريیٍق ووااحدٍ شهھاددةةً 
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٬، وولَما كانَن الزِزًما أأنن يیَبِذلَل االمسيیُح حيیاتهَھ على ةَ االبديیلةَ طَّ االخُ  خذَ هللاُ ااتَّ  ططريیٌق آآخر٬، لكاننَ 
.الصِص االبشريیَّةِ االصليیِب ألجِل خَ   

 
من  وواالجزء ااألوولل االعددِد االساددسَس عشرَ وونوااِصُل ددررااستَنا لألصحاحِح االحادديي وواالَخمسيیَن في 

:اوونقرأأُ فيیهھ ٬،االعددد االسابع عشر  
 

َحابَب ِمْن أأَقَاِصي ااألرَْرضضِ  إإذَِذاا أأَْعطَى قَْوًال ’’ َماوَوااتِت٬، وَويیُْصِعُد االسَّ  .تَُكونُن َكْثَرةةُ ِميیَاهٍه فِي االسَّ
يیَح ِمْن َخَزاائِنهِھِ  .‘‘بَلَُد ُكلُّ إإِْنَسانٍن بَِمْعِرفَتهِھِ . َصنََع بُُرووقًا لِْلَمطَِر٬، وَوأأَْخَرجَج االرِّ  

 
 وننَ ليیحاووِ ووفي هھھھذهه ااأليیَّامِم نرىى أأننَّ االناسَس  االعليیِم. ا!ب نةً قاررَ مُ ليیدةةٌ أأيي أأننَّ معرفةَ كلِّ االبشِر بَ 

كلَّ معرفِة ااإلنسانِن  ألننَّ ! لَجهْھِل ااإلنسانِن ووسطحيیَّتهِھ فيیا. تهَھ االحيیَّةكلمَ وو جاددلواا هللاَ أأنن يیُ 
.االعليِّ  با! قاررنةً الددةةٌ مُ هھھھي بَ  هھھھا٬،ررِ وَ صُ  مِ أأعظَ ووإإنْن تجلَّْت في ووحكمتهِھ٬،   

 
التِنا ااآلننَ  وونوااِصلُ   االحادديي ااألصحاححِ  من عشرَ  االسابعَ  دددِ االعَ  من االثاني االجزء في تأمُّ
:فيیهھ نقرأأُ وو وواالخمسيیَن٬،  

 
.‘‘فيِیهھِ  رُرووححٌ  وَوَال  َكِذببٌ  َمْسبُوَكهھُ  ألنَنَّ  االتِّْمثَاللِ  ِمنَ  َصائِغٍ  ُكلُّ  َخِزييَ ’’  

 
ةةُ هھھھنا  .وويیصنُع االتماثيیل ٬،ننِ عاددِ ُل في االمَ يیعمَ ن االصائُغ٬، مستِمِعيَّ االِكراامم٬، هھھھو مَ  ووتُعلُن االنبوَّ

ال  ؛ فهھذاا االتِّمثاللُ إإلهھهَھ ااصغيیرً  مثاًال تِ حِسَب ااإلنسانُن يیَ باِء أأنن االغَ َغِة؛ ألننَّ مَن اصَّ االيَي زْ خِ 
 ااإلنساننُ وواالمربُك في ااألمِر هھھھو عنَدما يیسُجُد . االبتَّةَ  حيیاةةِ  يیَسْت فيیهھوول سيیستطيیُع أأنن يیتنفَّ 

.بجيیِل ووااإلكرااممِ لهھ أأشكاًال مختلفةً من االتَّ َر ظهھِ للتِّمثالِل وويیعبَُدهه٬، وويیُ   
 

 من وواالِعشريینَ  االسابعِ  إإلى عشرَ  االثامنَ  من ددِ ااعدااأل في االمشهھَدِ  ااستِعرااضضَ  وونوااِصلُ 
:فيیهھا ووجاءَ  وواالخمسيیَن٬، االحادديي ااألصحاححِ   

 
 ألَنَّهھُ  .يیَْعقُوببَ  نَِصيیبُ  َكهھِذههِ  ليَْیسَ  .تَبيِیدُ  بهَِھاِعقَا وَوْقتِ  فِي. ااألََضاليِیلِ  َصْنَعةُ  بَاطِطلَة٬ٌ، هھھِھيَ ’’

ررُ   َحْربٍب٬، وَوأأدََدوَوااتتُ  فَأْسسٌ  لِي أأَْنتَ  .ااْسُمهھُ  ااْلُجنُوددِ  رَرببُّ  ِميیَرااثهِِھ٬، وَوقَِضيیبُ  .ااْلَجِميیعِ  ُمَصوِّ
 ااْلَمْرَكبَةَ  بِكَ  وَوأأَْسَحقُ  بهَھ٬ُ،وَورَرااكِ  ااْلفََرسسَ  بِكَ  وَوأأَُكسِّرُ  ااْلَمَمالَِك٬، بِكَ  وَوأأهھھُْھلِكُ  ااألَُمَم٬، بِكَ  فَأَْسَحقُ 
ُجلَ  بِكَ  وَوأأَْسَحقُ  وَورَرااِكبهََھا٬،  ممَ ااْلُغَال  بِكَ  وَوأأَْسَحقُ  فَتَى٬،وَواالْ  االشَّيْیخَ  بِكَ  وَوأأَْسَحقُ  وَوااْلَمْرأأةَة٬َ، االرَّ
ااِعيَ  بِكَ  وَوأأَْسَحقُ  وَوااْلَعْذرَرااَء٬، اانهَھ٬ُ، ححَ ااْلفَالَّ  بِكَ  وَوأأَْسَحقُ  يیَعهھ٬ُ،وَوقَطِ  االرَّ  ااْلُوالةَةَ  بِكَ  أأَْسَحقُ ووَ  وَوفَدَّ
هھھِھمِ  ُكلِّ  َعلَى ااْلَكْلَداانيِیِّيینَ  أأرَْرضضِ  ُسكَّاننِ  وَوُكلَّ  بَابِلَ  وَوأأَُكافِئُ  .وَوااْلُحكَّاممَ   فِي فََعلُوههُ  االَِّذيي َشرِّ
ببُّ  يیَقُوللُ  ُعيیُونُِكْم٬، أأََماممَ  ِصهْھيیَْونَن٬، ٬، يیَقُوللُ  ااْلُمهْھلُِك٬، ااْلَجبَلُ  أأيَیُّهَھا َعليَْیكَ  هھھھأَنََذاا .االرَّ ببُّ  ااْلُمهْھلِكُ  االرَّ

ُخورِر٬، َعنِ  وَوأأدَُدْحِرُجكَ  َعليَْیكَ  يیَِديي فَأَُمدُّ  ااألرَْرضِض٬، ُكلَّ   يیَأُْخُذووننَ  فََال  ُمْحَرقًا٬، َجبًَال  وَوأأَْجَعلُكَ  االصُّ
ببُّ  يیَقُوللُ  ااألَبَِد٬، إإِلَى َخَراابًا تَُكوننُ  بَلْ  ألُُسٍس٬، َحَجًراا وَوَال  لَِزااوِويیٍَة٬، َحَجًراا ْنكَ مِ   فَُعوااررْ اا". االرَّ
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اايیَةَ  ُعوببِ  فِي بِاْلبُوققِ  ااْضِربُواا. ااألرَْرضضِ  فِي االرَّ ُسواا. االشُّ  َمَمالِكَ  َعليَْیهَھا نَادُدوواا. ااألَُممَ  َعليَْیهَھا قَدِّ
ةةٍ  َكَغْوَغاءَ  ااْلَخيْیلَ  أأَْصِعُدوواا. قَائًِداا َعليَْیهَھا أأَقيِیُمواا. وَوأأَْشَكنَاززَ  وَوِمنِّي أأرََراارَرااططَ  ُمْقَشِعرَّ  

 
االشعَب ااآلتي على ي هھھھ كوننتَ سمادديي ووفاررسس٬، مملكةَ ننَّ من جديیٍد إإعالنَن أأوونَِجُد أأماَمنا 

.٬، وواالذيي سوفف يیَقهھَُر بابِلَ بابلَ   
 

ةةُ  تقوللُ  ذذلك بعدَ   االحادديي إإلى وواالعشريین االثامنِ  من ااألعدااددِ  في نقرأأُ  كما بابِلَ  عن االنبوَّ
:االثالثيینَ   

 
ُسواا ’’ ُعوبَب٬، َعليَْیهَھا قَدِّ َمادِديي٬، ُملُوككَ  االشُّ  

اِمهَھا وَوُكلَّ  تهََھاوُوَال  َع٬، ااألرَْرضضُ  فَتَْرتَِجفَ  ُسْلطَانهَِھا٬، أأرَْرضضِ  وَوُكلَّ  ُحكَّ ببِّ  أأَْفَكاررَ  ألنَنَّ  وَوتَتََوجَّ  االرَّ
 ااْلَحْربِب٬، َعنِ  بَابِلَ  َجبَابَِرةةُ  َكفَّ . َساِكنٍ  بَِال  َخَراابًا بَابِلَ  أأرَْرضضَ  لَ ليِیَْجعَ  بَابَِل٬، َعلَى تَقُوممُ 

 تََحطََّمتْ . َمَساِكنهََھا َحَرقُواا. نَِساءً  َصارُروواا. َشَجاَعتهُُھمْ  نََضبَتْ . وننِ ااْلُحصُ  فِي وَوَجلَُسواا
ااٍء٬، لِلِقَاءِ  َعدَّااءٌ  يیَْرُكضُ  .َعَواارِرُضهَھا  َمِديینَتهَھُ  بِأنَنَّ  بَابِلَ  َملِكَ  ليِیُْخبِرَ  ُمْخبٍِر٬، لِلِقَاءِ  وَوُمْخبِرٌ  َعدَّ

.‘‘أأْقَصى َعنْ  أأُِخَذتتْ  قَدْ   
 

ااُء هھھھو وو خُص االذيي االشَّ  أأيْي أأنَّهھ٬، االحاليِّ  ِرناصْ ريیِد في عَ ساعي االبَ سولٌل٬، ووهھھھي أأشبهَھ بررَ االعدَّ
عاةةَ سيیَ . إإلى ُمتَلَقِّيیهھا يیحمُل االرسائل ةةَ إإننَّ االسُّ لونَن االخبَر بالتَّتابُِع ما بيینهَھُم نقُ ووتقولُل االنبوَّ

وُوصوًال إإلى االملِك.  
 

َر كانن في مديینِة بَابَِل٬، أأننَّ بيَْیلفَمَع  .ةً مذهھھھل ةةً نبوَّ  ااهھھھذفي  ؛ ألننَّ هھھھذاا أأمٌر جديیٌر باالنتباههوو َشاصَّ
 ٬، حيین سقطَتْ ووددوونن شكٍّ . ة االتي كانت خاررجَج بَابِلَ ااتِت االبابليیَّ فقد كانن أأبوهه مسؤووًال عن االقوَّ 

 . ووحيیَن َعلَِم بالَخبِر٬، تثبَّطَْت عزيیمتهُھقوطِط االمديینةِ بأمِر سُ  اا ااألببَ وورُ خبِ بَابِل٬، كانن عليیهھم أأنن يیُ 
.ددوونن َعناءٍ  مادديي ووفاررسسمملكِة وُو زْ غَ  لَ مَ فاكتَ  ٬،هھااتُ هھھھو ووقوَّ   

 
 االحادديي ااألصحاححِ  من وواالثالثيینَ  االتاِسعِ  إإلى وواالثالثيین االثاني من ددِ ااعدااأل إإلى ااآلننَ  ووَصْلنا

:فيیهھا ووجاءَ  وواالَخمسيیَن٬،  
 

 هھھھَكَذاا ألَنَّهھُ  .ااْضطََربَتْ  ْرببِ ااْلحَ  وَورِرَجاللُ  بِالنَّارِر٬، أأَْحَرقُوههُ  وَوااْلقََصبَ  أأُْمِسَكْت٬، قَدْ  ااْلَمَعابِرَ  وَوأأنَنَّ ’’
 وَوْقتُ  َعليَْیهَھا يیَأْتِي قَليِیل بَْعدَ . دَدوْوِسهھِ  وَوْقتَ  َكبيَْیَدررٍ  بَابِلَ  بِْنتَ  إإنِنَّ : إإِْسَراائيِیلَ  إإِلهھُ  ااْلُجنُوددِ  رَرببُّ  قَاللَ 

رُ  أأَْفنَانِي أأََكلَنِي. ااْلَحَصاددِ   وَوَمألَ  َكتِنِّيیٍن٬، ااْبتَلََعنِي. ًغافَاررِ  إإِنَاءً  َجَعلَنِي. بَابِلَ  َملِكُ  نَبُوَخْذرَرااصَّ
َحنِي. نَِعِمي ِمنْ  َجْوفهَھُ   َعلَى وَودَدِمي. ِصهْھيیَْوننَ  َساِكنَةُ  تَقُوللُ  بَابِلَ  َعلَى وَولَْحِمي ظظُْلِمي. ططَوَّ
ببُّ  قَاللَ  هھھھَكَذاا لِذلِكَ  .أأوُورُرَشليِیمُ  تَقُوللُ  ااْلَكْلَداانيِیِّيینَ  أأرَْرضضِ  ُسكَّاننِ   ُخُصوَمتَِك٬، أأَُخاِصمُ  هھھھأَنََذاا: االرَّ
 آآوَوىى٬، بَنَاتتِ  وَوَمأوَْوىى ُكَوًما٬، بَابِلُ  وَوتَُكوننُ  .يیَْنبُوَعهَھا وَوأأَُجفِّفُ  بَْحَرهھھَھا٬، وَوأأُنَشِّفُ  نَْقَمتَِك٬، وَوأأَْنتَقِمُ 
 َحَراارَرتهِِھمْ  ِعْندَ . أأُُسوددٍ  َكِجَرااءِ  يیَْزأأرَُرووننَ . َكأَْشبَالل َمًعا يیَُزْمِجُرووننَ  .َساِكنٍ  بَِال  وَوَصفيِیًراا وَودَدهھھَھًشا
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 يیَقُوللُ  يیَْستيَْیقِظُواا٬، وَوَال  أأَبَِديیًّا٬، ًمانَوْ  وَويیَنَاُمواا يیَْفَرُحواا لَِكيْ  وَوأأُْسِكُرهھھُھْم٬، َشَراابًا لهَُھمْ  أأُِعدُّ 
ببُّ  .‘‘االرَّ  

 
.من االعبراانيیِّيیَن على يیِد بابلَ  كواالَ االذيین هھھھَ  االناسسِ على لسانِن  جزٌء من االَكالمِم االواارردِد هھھھنا جاءَ   

ر في االليیلِة  رَ كِ سَ االذيي  لِ فْ حَ في االنصِّ إإشاررةةً إإلى االننَّ هھھھنا أأووجديیٌر بالمالَحظِة  فيیهھ بيَیلشاصَّ
.وَمهھ ااألبدييَّ نَ  ناممَ  هه٬، حيیثُ لوتَ قَ وو االتي ددَخلواا فيیهھا عليیهھ  

 
ااتتِ  ااستِعرااضضَ  أأيیًضا االنصُّ  لُ كمِ وويیُ   في االبابليیَّةِ  ااإلمبرااططورريیَّةِ  عهھد بانتهِھاءِ  االقاِضيیةِ  االنبوَّ
 نقرأأوو وواالَخمسيیَن٬، االحادديي ااألصحاححِ  من ووااألرربَعيینَ  االخامسِ  إإلى عيینااألرربَ  من ددِ ااعدااأل
:فيیهھا  

 
لهُُھمْ ’’  ُكلِّ  فَْخرُ  وَوأأُْمِسَكتْ  ِشيیَشُك٬، أأُِخَذتتْ  َكيْیفَ . أأَْعتَِدةةٍ  َمعَ  وَوَكِكبَاششٍ  لِلذَّْبحِ  َكِخَرااففٍ  أأُنَزِّ

ُعوبِب؟ فِي دَدهھھَھًشا بَابِلُ  َصارَرتتْ  َكيْیفَ  ااألرَْرضِض؟  بَِكْثَرةةِ  فَتََغطَّتْ  بَابَِل٬، لَىعَ  ااْلبَْحرُ  ططَلَعَ  االشُّ
 يیَْعبُرُ  وَوَال  إإِْنَساننٌ  فيِیهَھا يیَْسُكنُ  َال  اأأرَْرضً  وَوقَْفًراا٬، نَاِشفَةً  أأرَْرًضا َخَراابًا٬، ُمُدنهَُھا َصارَرتتْ  .أأَْمَوااِجهھِ 
ُعوببُ  إإِليَْیهھِ  تَْجِريي فََال  ااْبتَلََعهھ٬ُ، َما فَِمهھِ  نْ مِ  وَوأأُْخِرججُ  بَابَِل٬، فِي بيِیلَ  وَوأأَُعاقِبُ  .آآدَدممَ  ااْبنُ  فيِیهَھا  االشُّ
 ِمنْ  نَْفَسهھُ  وَوااِحدٍ  ُكلُّ  وَوْليیُنَجِّ  َشْعبِي٬، يیَا وَوَسِطهَھا ِمنْ  ااْخُرُجواا. أأيَْیًضا بَابِلَ  ُسوررُ  وَويیَْسقُطُ  بَْعُد٬،

ببِّ  َغَضبِ  ُحُموِّ  .‘‘االرَّ  
 

االمكتوبَب في ِسفِر نقولُل بداايیةً إإننَّ ِشيیَشَك هھھھو ااسٌم آآخُر لبابَِل. ووكذلك نجُد هھھھنا من جديیٍد 
ررُ  منهھ٬، ووجاَء فيیهھ وواالعددِد االراابعِ  االرؤؤيیا ااألصحاحِح االثامَن عشرَ  :االتحذيیُر االمتكرِّ  

 
.‘‘ااْخُرُجواا ِمْنهَھا يیَا َشْعبِي’’  

 
التِنا في أأيیًضا وونستمرُّ   االساددسسِ  من ددِ ااعدااأل في ذذلكَ وو وواالخمسيیَن٬، االحادديي لألصحاححِ  تأمُّ
:فيیهھا وونقرأأُ  وواالخمسيیَن٬، االحادديي إإلى ووااألرربعيین  

 
 هھھھِذههِ  فِي َخبَرٌ  يیَأْتِي فَإِنَّهھُ  ااألرَْرضِض٬، فِي ُسِمعَ  االَِّذيي ااْلَخبَرِ  ِمنَ  فَتََخافُواا قَْلبُُكمْ  يیَْضُعفْ  وَوَال ’’

نَِة٬، نَةِ  فِي بَْعَدههُ  ثُمَّ  االسَّ  هھھَھا لِذلِكَ . ُمتََسلِّطٍ  َعلَى ُمتََسلِّطٌ  ااألرَْرضِض٬، فِي مٌ وَوظظُلْ  َخبَرٌ  ااألُْخَرىى٬، االسَّ
 .وَوْسِطهَھا فِي هھھَھاقَْتَال  ُكلُّ  وَوتَْسقُطُ  رْرِضهَھاأأَ  ُكلُّ  فَتَْخَزىى بَابَِل٬، َمْنُحوتَاتتِ  وَوأأَُعاقِبُ  تَأْتِي أأيَیَّاممٌ 

َماوَوااتتُ  بَابِلَ  َعلَى فَتهَْھتِفُ   ِمنَ  َعليَْیهَھا يیَأْتُوننَ  االنَّاهھھِھبيِینَ  ألنَنَّ  فيِیهَھا٬، َما وَوُكلُّ  وَوااألرَْرضضُ  االسَّ
َمالِل٬، ببُّ  يیَقُوللُ  االشِّ  ُكلِّ  فِي بَابِلَ  قَْتلَى أأيَْیًضا تَْسقُطُ  إإِْسَراائيِیَل٬، قَْتلَى بَابِلُ  أأَْسقَطَتْ  َكَما .االرَّ
ببَّ  ااذْذُكُروواا. تَقِفُواا َال . ااذْذهھھَھبُواا االسَّيْیفِ  ِمنَ  االنَّاُجوننَ  أأيَیُّهَھا .ااألرَْرضضِ   وَوْلتَْخطُرْ  بَِعيیٍد٬، ِمنْ  االرَّ
 قَدْ  ااْلُغَربَاءَ  ألنَنَّ  وُوُجوهھھَھنَا ااْلَخَجلُ  َغطَّى. َعارًراا َسِمْعنَا قَدْ  ألَنَّنَا َخِزيینَا قَدْ  .بِبَالُِكمْ  أأوُورُرَشليِیمُ 

ببِّ  بيَْیتِ  َمقَادِدسسَ  دَدَخلُواا .‘‘االرَّ  
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؛ فبيی ًسا االعليِّ كانن هللاِ ُت كما هھھھو معلومٌم٬، فقد كانن ممنوًعا أأنن يیدُخَل ُغَرباُء مقادِدسَس االرببِّ مقدَّ
٬، حيیُث لم يیُكْن مسموًحا خرىى لألممأأُ خاررجيیَّةٌ قةٌ أأررووِ وو٬، فقط هھوددأأماكُن لليیَ  فيیهھ تْ كانَ حيیُث 
ا مِ . االدااخليَّ  ووااققَ لرِّ ااَل دخُ أأنن يیَ  يٍّ مِ مَ أأُ  ييِّ أل ٬، وومن بعِدهھھھا  االكهھنةُ ةُ االقُدسس فال يیدخلهُھا إإالَّ قَ نطَ أأمَّ

أنن يیدُخلهَھا بلم يیُكْن مسموًحا سوىى لرئيیِس االَكهھَنِة ي تقدااسس االااألكانت هھھھناكك ِمنطَقةُ قُدسِس 
ةةً ووااحدةةً  واا أأتَ نا نقرأأُ هھھھنا أأننَّ االُغَرباَء االبابليیِّيیَن لكنَّ . االعامم٬، ووتحديیًداا في يیَومِم االَكفَّاررةةِ فقط في مرَّ

عواا زَ نَ  لوهه٬،. ووبعد أأنن ددخَ دسِس ااألقدااسسقُ في باشرةةً مُ  هِھملِ وخدُ ووددنَّسوهه ب٬، سسِ االمقدَّ  لِ يیكَ إإلى االهھَ 
ريیَن إإيیَّاههووهھھھدموهه  هھھھبَ عنهھ االذَّ  للِّ تلَك  ٬، فكانَْت َصرخةُ سسسواا االمكانَن االمقدَّ ووهھھھكذاا ددنَّ . مدمِّ االذُّ

ببِّ أأننَّ  .ااْلُغَربَاَء دَدَخلُواا َمقَادِدسَس بيَْیِت االرَّ  
 

االخاتمة  
مم االبرنامج مقدِّ  

أأنن بََشٌر آآَخروونَن ا يیقدرُر ممَّ  وننَ خافيیَ كثيیًراا ما في َحلَقِة االيیومِم من برناَمِجنا٬، ررأأيْینا أأننَّ االبشَر 
تهِھِ وليیعمَ  بقدررتهِھ االقديیُر في ما يیقدرُر أأنن يیفعلهَھ هللاُ  ووننرُ فكِّ يیال غيیر أأنَّهھُم ة٬، االطبيیعيیَّ  مهه بقوَّ

فقد ٬، يیستحيیُل ااخترااقهُھا يیَكاددُ  عاليیةٍ  نةً بأسوااررٍ أأننَّ بَابَِل كانت محصَّ فَمَع . االفائقِة للطبيیعة
 وضوععَ هھھھذاا االمَ وفف نتناوَولُل ووس. االعاددللُ  م هللاُ هھُ عداائهِھا االذيین أأررسلَ أأ دِ على يیَ سقَطَْت أأخيیًراا 

التِنا في صيیٍل أأكثَر فْ بتَ  .االالِحقةِ تأمُّ  
 

مُم إإليینا االقسُّ  ٬،‘‘االكلمةُ لهِھَذاا االيیومم’’في االحلَقِة االمقبلِة من برناَمِج وو االَحلَقةَ ك تشَ سوفف يیقدِّ
 يي َشهِھْدنا فيیهھ االسنوااتِت االتي سبَقْت ُسقوططاالذ ٬،ِسفر إإررميیاتهِھ االطويیلِة لددررااسااألخيیرةةَ من 

قوططِ أأوورُرَشليیَم وويیهھوذذاا٬، كما ددرَرْسنا  ووما بعَدهه. أأيیًضا َمرَحلَتَِي االسُّ  
 

كلمة ختاميیَّة  
(االرااعي تَشك سميیث)  

 صالتُنا ألجلَِك٬، عزيیزيي االمستَِمع٬، أأنْن تسبَِّح االرببَّ من قلٍب صادِدقٍق وويیَديیِن ططاهھھھرتيَیِن؛ ألننَّ 
ووسٌس وويیس هللاَ  تقابِلهُھُم بمحبٍَّة ووررحمٍة َمن تحقُّ أأنن نعبََدهه بِقَدااسٍة. وونصلِّي أأيیًضا أأنن تعاِمَل قدُّ

رتفَِع ااسُم يیَ لَك إإيیمانَ ااآلبِب االسماووييِّ ووررحمتهَھ. وونصلِّي أأخيیًراا أأنن تشارركَك محبَّةَ لتعِكَس 
بالدِدنا. بِاْسِم االمسيیِح نصلِّي. آآميین!كلِّ أأررجاِء االمسيیِح في   


