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االَكلَِمة لهَِھذاا االيیَومم  The Word for Today 
-1: 1ِسْفر حزقيیالل  28  Ezekiel 1:1-28 

     753#     947 م:االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
ااعي تَشْك سميیث االرَّ  Pastor Chuck Smith 

 
مةاالمقدِّ   

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

االقسِّ تَشك  من إإعدااددِ ِحْزقيِیالَل ددررااستَنا في ِسفِر االقديیِر قِة بنعمِة هللاِ لَ هھھھذهه االحَ  يف نبدأأُ حيیث س
سميیث.  

 
التهِھ في االحلَقِة االسابقِة من برناَمِجنا٬، أأنهھى االقسُّ تَشك ددررااستهَھ  لِسفِر مرااثي إإررميیا.ووتأمُّ  

 
ُل االقسُّ وفف ٬، س‘‘االكلِمةُ لهِھذاا االيیومم’’برناَمِج  حلَقِة االيیومِم منووفي   اررؤؤيیفي ك تشَ  يیتأمَّ

لل لمخلوقاتِت ااألرربعةِ ِحْزقيِیالَل ل .في ااألصحاحِح ااألووَّ  
 

لِل فَإنْن َكانَن لََديْیَك ِكتابٌب ُمقَدَّسٌس٬، نَْرجو أأنْن تَْفتََحهھُ على ااألصحاحِح  ِحْزقيِیالل من ِسفِر ااألووَّ
لل منهھاالعددِد اابتِدااًء من وو ا إإنْن لَْم يیَُكْن لََديْیَك ِكتابٌب ُمقَدَّسٌس ااآلنَن٬، فنرجو منك٬، عزيیزيي  ٬،ااألووَّ أأمَّ

الةِة  يَ االمستِمع٬، أأنْن تُْصغِ  في دِدررااسِة ِسفِر  االقسُّ تَشكيینطلُق االُخشوعِع بيینما ووبِرووحِح االصَّ
.َحْزقيِیاللَ   

 
ااَءنا االُمْستَِمعيین٬، َمَع دَدرْرسٍس قيَیٍِّم ِمْن ِسفْ  ك تشَ من إإعداادِد االقسِّ ِحْزقيِیالَل ِر وَوااآلنْن نَْتُرُكُكْم٬، أأِعزَّ

.سميیث  
 

-[متن االعظة االقسُّ تشك]  
ااَءنا نبدأأ لل ااألصحاححِ  من ٬،ِحْزقيِیاللَ  ِسفرِ  في ددررااستَنا وممِ االيیَ  حلَقةِ  في ٬،االمستَِمعيین أأعزَّ  ااألووَّ
:ااألوولى منهھ٬، ووجاء فيیهھا ااألرربَعةِ دِد ااعدووااأل  

 
 يینَ االَمسبيیِّ  بيَینَ  ووأأنا االشَّهھِر٬، ِمنَ  االخاِمسِ  في ِع٬،اابِ االرَّ  االشَّهھرِ  في االثَّالثيیَن٬، سنَةِ  في كاننَ ’’

 ووهھھھي االشَّهھِر٬، ِمنَ  االخاِمسِ  في. هللاِ  ررؤَؤىى فرأأيیتُ  اانفَتََحْت٬، االسماووااتتِ  أأننَّ  خابورَر٬، نهھرِ  ِعندَ 
نَةُ  ببِّ  كالممُ  صاررَ  االَملِِك٬، يیويیاكيینَ  سبيِ  ِمنْ  االخاِمَسةُ  االسَّ  بوززيي اابنِ  االكاهھھِھنِ  ِحزقيیاللَ  إإلَى االرَّ
ببِّ  يیَدُ  هھھھناككَ  عليَیهھِ  ووكانتْ . خابوررَ  نهھرِ  ِعندَ  يینَ لداانيیِّ االكَ  أأررضضِ  في  بريیحٍ  ووإإذذاا فنَظَرتتُ . االرَّ

 ووسِطهھا ووِمنْ  لََمعانٌن٬، ووَحْولهھا ُمتَوااِصلَةٌ  ووناررٌ  عظيیَمةٌ  سحابَةٌ . االشِّماللِ  ِمنَ  جاَءتتْ  عاِصفَةٍ 
.‘‘اررِ االنَّ  ووسطِ  ِمنْ  ِمعِ االالَّ  االنُّحاسسِ  كَمنظَرِ   
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ااتتٍ ‘‘ ووكانت يیُد االرببِّ عليَّ ’’: هھھھذاا االتعبيیرَ ااستَخدمَم  ِحْزقيِیَاللَ يیةً إإننَّ نقولُل بداا . ووفي َسْبَع َمرَّ

َمالِل هھھھنا  إإشاررتهِھ إإلى من  ننَّ أأيیرىى ِحْزقيِیَالُل هھھھنا وو ٬،االعليِّ  كنى هللاسُ  مكاننَ يیقصُد هھو فاالشِّ
َمالِل تأتي سَ  سس يیتكلُم كثيیًراا أأننَّ هللا دوومن االجديیِر بالمالحظة أأننَّ االكتابَب االمق هھھھائلةٌ. حابةٌ االشِّ

.حابببالسَّ  ملتفٌّ   
 

 إإنَّهھ االسَّحابةِ  عن يیقوللُ وو االسابِِع٬، إإلى االخامسِ  من ددِ ااعدااأل في االمشهھدِ  َسْرددَ  ِحْزقيِیَاللُ  يیتابُع ثمَّ 
:فيیهھا ررأأىى  

 
 أأرَْربََعةِ  ِشْبهھُ  وَوْسِطهَھا وَوِمنْ . االنَّاررِ  وَوْسطِ  ِمنْ  ِمعِ االالَّ  االنَُّحاسسِ  َكَمْنظَرِ  هَھاوَوْسطِ  وَوِمنْ ’’

 أأرَْربََعةُ  وَوااِحدٍ  وَولُِكلِّ  أأوَْوُجهٍھ٬، أأرَْربََعةُ  وَوااِحدٍ  وَولُِكلِّ .  إإِْنَساننٍ  ِشْبهھُ  لهََھا: َمْنظَُرهھھَھا وَوهھھھَذاا .َحيیََواانَاتتٍ 
 االنَُّحاسسِ  رِ َكَمْنظَ  وَوبَارِرقَةٌ  ااْلِعْجِل٬، رِرْجلِ  َكقََدممِ  أأرَْرُجلهَِھا وَوأأَْقَدااممُ  قَائَِمة٬ٌ، أأرَْرُجلٌ  وَوأأرَْرُجلهَُھا .أأَْجنَِحةٍ 

.‘‘ااْلَمْصقُوللِ   
 

يیسبِْق هھ لم ألنَّ  ؛صِف االحيیوااناتِت أأوو االمخلوقاتتفي ووَ  ةِ غِة االبشريیَّ ةةً أأخرىى نجُد ااستخدااًما للُّ مرَّ 
.بلُ من قَ تلَك االكائناتِت  لَ ثْ مِ  دَ هھھھَ اشأأنن  ِحْزقيِیَاللَ ل  

 
لِ  في وونستمرُّ  للِ  ااألصحاححِ  من وواالتاِسعِ  االثامن االعددَديینِ  في االرؤؤيیا هھھھذهه تأمُّ  ووجاءَ  ٬،ااألووَّ

:امفيیهھِ   
 

 لَِجَواانِبهَِھا وَوأأَْجنَِحتهَُھا وَووُوُجوهھھُھهَھا. ااألرَْربََعةِ  َجَواانِبهَِھا َعلَى أأَْجنَِحتهَِھا تَْحتَ  إإِْنَساننٍ  وَوأأيَْیِديي’’
 ِجهَھةِ  إإِلَى ِسيیرُ يیَ  وَوااِحدٍ  ُكلُّ . َسيْیِرهھھَھا ِعْندَ  تَُدررْ  لَمْ . بِأَِخيیهھِ  ااْلَوااِحدُ  ُمتَِّصلَةٌ  وَوأأَْجنَِحتهَُھا. ااألرَْربََعةِ 

.‘‘وَوْجهِھهھِ   
 

 .يیَّةً فافاالتِ حركةً م تَُكِن جاهٍه مستقيیم٬، وولفي ااتِّ  تْ كانَ  من االوااضِح أأننَّ َحَرَكةَ تلك االمخلوقاتتِ 
مخلوقاتِت لل هھا موااززيیةٌ ندرركُك أأنَّ وفف ٬، سةِ رربعخلوقاتِت ااألمَ لل فَ صْ نستكمُل هھھھذاا االوَ  حيینَ وو
يیوحنَّا مشهھًداا ؤؤيیا ااألصحاحِح االراابع٬، حيیث ررأأىى االتي ررآآهھھھا يیُوَحنَّا في ِسفِر االر ةِ رربعااأل

ِحْزقيِیَالُل هھا يیِصفُ . ووجوههٍ لهھا أأرربعةُ ووُ  ةٍ كائناتٍت حيیَّ  أأرربعةَ عنَدهھھھا شاهھھھََد وو ٬،االمجيیدِ  شِش هللاِ رْ عَ لِ 
ةةً أأُخرىى ررآآهھھھاعندما  في ااألصحاحِح االعاشرِ أأيیًضا  هھھھذهه  ةَ هھھھيیَّ دُد لنا ماووهھھھنا هھھھو يیحدِّ . مرَّ
هللا االوااعيیة  مخلوقاتتِ ووهھھھي من رووبيیم٬، االكَ مالئكةُ هھا نكتشُف أأنَّ في ذذلك االمقطَِع ٬، وواالكائناتت

ليیًال فونن نهھارًراا ووال يیتوقَّ  االَكرووبيیمَ  نعرفُف في ِسفِر االرؤؤيیا أأننَّ وو. االعليِّ  هللاعرشِش حيیطُ باالتي تَ 
:يینَ لِ ائقاالتسبيیِح  نِ عَ   

 
ببُّ ااِإللهھُ ااْلقَادِدرُر َعلَى ُكلِّ ’’ ووسٌس٬، االرَّ ووسٌس٬، قُدُّ ووسٌس٬، قُدُّ َشْيٍء٬، االَِّذيي َكانَن وَوااْلَكائُِن وَواالَِّذيي  قُدُّ

‘‘.يیَأْتِي  
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للِ  االعددِد االعاشرِ في  فَ صْ االوَ  يیاللُ قِ زْ حِ تابُِع يیوو :٬، وونقرأأُ فيیهھمن ااألصحاحِح ااألووَّ  

 
ا ِشْبهھُ وُوُجوهھھِھهَھا فََوْجهھُ إإِْنَسانٍن وَووَوْجهھُ أأََسٍد لِْليیَِميیِن ألرَْربََعتهَِھا٬، وَووَوْجهھُ ثَْورٍر ِمَن االشِّ ’’ َمالِل أأَمَّ

.‘‘ألرَْربََعتهَِھا٬، وَووَوْجهھُ نَْسٍر ألرَْربََعتهَِھا  
 

ووفي ِسيیاقٍق متَّصٍل٬، . ووررااثيّ  للٍ التخصابةٌ باهھا مُ هھھھذهه االمخلوقاتت تبدوو كأنَّ  ووكما قلُت فإننَّ 
؛ فنحُن االمسيیحَ  ُف يیسوععَ صِ االتي تَ  ااألرربعةَ  ناجيیلَ ااألفي هھھھذهه االوجوهِه  ووننَ يیرَ مفسِّروونَن هھھھناكك 

 ااألسدُ بأنَّهھ ُف يیوصَ كما  ٬،في إإنجيیِل لوقا االمسيیَح يیوصُف بابِن ااإلنساننِ في ااألناجيیل أأننَّ  نجدُ 
يیوَصُف االمسيیُح  رقُسمَ  ووفي إإنجيیلِ . ٬، وويیُرمُز إإليیهھ بَِوجهِھ ااألسِد هھھھنامن سبِط يیهھوذذاا االخاررججُ 

ا٬، ووفي إإنجيیِل يیوحنَّ . يیواانُن االخدمةحَ االذيي هھھھو  ورراالثَّ يیُرَمُز إإليیهھ هھھھنا بوجهِھ أأوو االخاددمم٬، بأنَّهھ 
.رسْ االنَّ َوجهِھ بِ هھھھنا وويیُرَمُز إإليیهھ ٬، هللاابُن يیُح هھھھو االمس  

 
التِنا ااآلننَ  نوااِصلُ وو  من عشرَ  االراابعَ  إإلى عشرَ  االحاددييَ  من ددِ ااعدااأل في تأمُّ

للِ  ااألصحاححِ  :فيیهھا ووجاءَ  ٬،ااألووَّ  
 

ا. أأوَْوُجهُھهَھا فهَھِذههِ ’’  أأََحُدهھھُھَما ُمتَِّصالنَنِ  ااْثنَاننِ  وَوااِحدٍ  لُِكلِّ . فَْوققُ  ِمنْ  فََمْبُسوططَةٌ  أأَْجنَِحتهَُھا أأَمَّ
 تَُكوننُ  َحيْیثُ  إإِلَى. وَوْجهِھهھِ  ِجهَھةِ  إإِلَى يیَِسيیرُ  َكاننَ  وَوااِحدٍ  وَوُكلُّ . أأَْجَساَمهَھا يیَُغطِّيیَاننِ  وَوااْثنَاننِ  بِأَِخيیهِھ٬،
ووححُ  ا .َسيْیِرهھھَھا ِعْندَ  تَُدررْ  لَمْ . تَِسيیرُ  لِتَِسيیرَ  االرُّ  ُمتَّقَِدةٍة٬، نَاررٍ  ْمرِ َكجَ  فََمْنظَُرهھھَھا ااْلَحيیََواانَاتتِ  ِشْبهھُ  أأَمَّ

. بَْرققٌ  يیَْخُرججُ  َكاننَ  االنَّاررِ  وَوِمنَ  لََمَعانٌن٬، وَولِلنَّاررِ . ااْلَحيیََواانَاتتِ  بيَْینَ  َسالَِكةٌ  هھھِھيَ  َمَصابيِیحَ  َكَمْنظَرِ 
‘‘.ااْلبَْرققِ  َكَمْنظَرِ  وَورَرااِجَعةٌ  رَرااِكَضةٌ  ااْلَحيیََواانَاتتُ   

 
 تحتاججُ  ال٬، لذلك هھھھي ههفي كلِّ ااتجا اجوهھھھً لهھا ووُ  ألننَّ ؛ يیتكلَُّم االمقطُع عن أأووُجهِھ تلك االمخلوقاتتِ 

 رَ منظَ  لَ تخيیَّ ن أأننهھھھنا أأيیًضا  نايیمكنُ وو .قيیمةٍ ستَ جاهھھھاتٍت مُ كُك في ااتِّ ٬، بل تتحرَّ هھاسَ ؤؤووتلفَّ رر ننْ أل
.ُد بشأنهِھااالمشهھَ االتي يیتحدَّثُث  لةِ عِ االمشتَ  رااتتِ مْ االجَ   

 
 اُرهھھھنظَ مَ  كاننَ ف ٬،وءرعِة االضَّ بسُ  فرِ سَّ على اال ةةً دِدرراكانت قإإننَّ هھھھذهه االكائناتِت  وويیمكُن أأنن نَقوللَ 

.ققرْ االبَ  رِ ظَ نْ مَ ثَل مِ   
 

لل ااألصحاححِ  من عشرَ  وواالساددسسَ  عشرَ  االخامسَ  دَديینِ لعداا في يیقوللُ  ذذلك ووبعدَ  :ااألووَّ  
 

 .رْربََعةِ ااألَ  بِأوَْوُجهِھهَھا ااْلَحيیََواانَاتتِ  بَِجانِبِ  ااألرَْرضضِ  َعلَى وَوااِحَدةةٌ  بََكَرةةٌ  وَوإإذَِذاا ااْلَحيیََواانَاتتِ  فَنَظَْرتتُ ’’
بَْرَجدِ  َكَمْنظَرِ  وَوَصْنَعتهَُھا ااْلبََكَرااتتِ  َمْنظَرُ   َكأَنَّهَھا وَوَصْنَعتهَُھا وَوَمْنظَُرهھھَھا وَوااِحٌد٬، َشْكلٌ  وَولِألرَْربَعِ  .االزَّ

.‘‘بََكَرةةٍ  وَوْسطِ  بََكَرةةً  َكانَتْ   
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كانت مثل  ااتت٬، ووهھھھذهه االبكرظهھِرهھھھاِف مَ صْ ة في ووَ ِة االبشريیَّ غَ ةةً أأخرىى نجُد ااستخدااًما للُّ مرَّ وو
بَْرَجِد ظهھَُر بلَ تَ االتي  رووققُ االبُ تلك ووكانت هھھھناكك  ٬،أأُخرىىبكرةٍة ددااخل  .ااألخضرِ ونِن االزَّ  

 
لل٬، ااألصحاححِ  من عشرَ  االسابعَ  ددداالعَ  نقرأأُ  ذذلك بعدَ  :فيیهھ جاءَ  ووقد ااألووَّ  

 
ا’’ .‘‘َسيْیِرهھھَھا ِعْندَ  تَُدررْ  لَمْ . ااألرَْربََعةِ  َجَواانِبهَِھا َعلَى َسارَرتتْ  َسارَرتْت٬، لَمَّ  

 
ةةُ االهھھھذهه وو ٬، لذاا ٬، أأننَّ االكائناتُت لم تَُدرْر عنَد َسيیِرهھھھاهھھھذاا ااألمرَ فيیهھا يیذُكُر االتي  ةُ ثالثهھھھي االمرَّ

ُح  مشابهِھًا شيیئًا  أأىىرر؛ إإذذ لم يیسبِْق لهھ أأنن وللِ هھھھذُّ بال أأصابَب ِحْزقيِیاللَ هھھھذاا أأمًراا  أأنن يیكوننَ فالمرجَّ
.على ااألررضضِ   

 
لِ  في وونستمرُّ   ووجاء وواالِعشريیَن٬، االثاني إإلى عشرَ  لثامنَ اا من ااألعدااددِ  في االمشهھَدِ  هھھھذاا تأمُّ
:فيیهھا  

 
ا’’  َسارَرتتِ  فَإذَِذاا.  لِألرَْربَعِ  َحَوااليَْیهَھا ُعيیُونًا َمآلنَةٌ  وَوأأطُطُُرهھھَھا. وَوُمِخيیفَةٌ  فََعاليِیَةٌ  أأطُطُُرهھھَھا أأَمَّ

 اارْرتَفََعتِ  ااألرَْرضضِ  َعنِ  ااْلَحيیََواانَاتتُ  اارْرتَفََعتِ  وَوإإذَِذاا بَِجانِبهَِھا٬، ااْلبََكَرااتتُ  َسارَرتتِ  ااْلَحيیََواانَاتُت٬،
ووححُ  تَُكوننُ  َحيْیثُ  إإِلَى.  ااْلبََكَرااتتُ  ووححُ  َحيْیثُ  إإِلَى يیَِسيیُروونَن٬، لِتَِسيیرَ  االرُّ  وَوااْلبََكَرااتتُ  لِتَِسيیرَ  االرُّ

 إإذَِذااووَ  هھھھِذهِه٬، َسارَرتتْ  تِْلكَ  َسارَرتتْ  فَإذَِذاا ااْلبََكَرااتتِ  فِي َكانَتْ  ااْلَحيیََواانَاتتِ  رُرووححَ  ألنَنَّ  َمَعهَھا٬، تَْرتَفِعُ 
 رُرووححَ  ألنَنَّ  َمَعهَھا٬، ااْلبََكَرااتتُ  اارْرتَفََعتِ  ااألرَْرضضِ  َعنِ  تِْلكَ  اارْرتَفََعتْ  وَوإإذَِذاا. وَوقَفَتْ  تِْلكَ  وَوقَفَتْ 

 ااْلهَھائِلِ  ااْلبِلَّْوررِ  َكَمْنظَرِ  ُمقَبَّبٍ  ِشْبهھُ  ااْلَحيیََواانَاتتِ  رُرؤُؤووسسِ  وَوَعلَى. ااْلبََكَرااتتِ  فِي َكانَتْ  ااْلَحيیََواانَاتتِ 
‘‘.فَْوققُ  ِمنْ  رُرؤُؤووِسهَھا َعلَى ااُمْنتَِشرً   

 
أأوو  وااناتتُ يیْ كانت هھھھذهه االحَ وو. هللاِ االعليِّ  رششِ بعَ االمحيیطةَ  ةَ قَ نطَ االمِ  بتعبيیٍر آآَخر٬، يیصفُ 

.االمذهھھِھلِ  ررِ وْ لَّ هھَ االبِ بْ كانن هھھھذاا شِ وو ٬،االقدُّووسسِ  شِش هللارْ عَ  تحتَ  االمخلوقاتتُ   
 

ررؤؤيیا  ِسفرَ  أأُ قرن ووحيینَ . أأمامم َعْرشِش هللاِ  ررِ وْ لَّ بالبِ  هھَ يیشباال ووقد ررأأىى يیُوَحنَّا هھھھذاا االبحَر االزجاجيَّ 
 ألننَّ  ؛يیاللَ قِ زْ حِ مَع االوصِف االذيي في تماثًال كبيیًراا فيیهھ جُد أأننَّ فإنَّنا ن ٬،ااألصحاحَح االراابعيیوحنَّا 
َد َعْرشِش شهھَ مَ أأوو ٬، َد االسماووييَّ شهھَ فا االمَ صِ ال أأنن يیَ حاووَ  يیَّةِ لبشردوودِد ااحُ اليین بِ دَ يین االمقيیَّ لَ جُ كال االرَّ 

.ررؤؤيیاهھھھُماهه في يیاهللاِ وومجِدهه االذيي ررأأ  
 

 وواالعشريین االراابع ااألصحاحح من ااألوولل االجزء وو وواالعشريینَ  االثالثِ  االعدددِ  في يیقوللُ  ذذلكَ  بعدَ 
للِ  ااألصحاححِ  من :ااألووَّ  
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 هھھُھنَا٬، ِمنْ  يیَُغطِّيیَاننِ  ااْثنَاننِ  وَوااِحدٍ  لُِكلِّ . أأَِخيیهھِ  نَْحوَ  ااْلَوااِحدُ  ُمْستَقيِیَمةٌ  أأَْجنَِحتهَُھا ااْلُمقَبَّبِ  وَوتَْحتَ ’’
ا أأَْجَساَمهَھا هھھُھنَاككَ  ِمنْ  يیَُغطِّيیَاننِ  ااْثنَاننِ  وَوااِحدٍ  وَولُِكلِّ   َكَخِريیرِ  أأَْجنَِحتهَِھا َصْوتتَ  َسِمْعتُ  َسارَرتتْ  فَلَمَّ

.‘‘َكثيِیَرةةٍ  ِميیَاههٍ   
 

.امنن أأجساَمهھُ يیَّايین يیغط٬، ووباثنَ بعضٍ بهھما بعضُ صالنن يیتَّ جناَحيیِن كانا ب  
 

مرتفعٍة٬، فال شكَّ  التتٍ شالَّ ِمنطَقةَ ززررتَت وومن االطَّريیِف أأننَّ نذُكَر هھھھنا أأنَّهھ في حالِل كنَت قد 
التتِ  لميیاههِ ل هھھھائلةً  أأصوااتًاسمعَت  كَ أأنَّ   نَ يیحما حدثَث هھٌ لِ شابِ ووااألمُر مُ . االمنسابِة من االشالَّ

نرىى أأننَّ  أأيیًضا فهھنا. شبيیهھًا بهھديیر االميیاهِه االغاِمرةةِ  كانن االصوتتُ  ٬، إإذذاالمخلوقاتتُ  تِ كَ تحرَّ 
.قيیمٍ ستَ جاهٍه مُ في ااتِّ  وننَ كحرَّ يیت عندما كانُواا ٬،ققَ رْ هھُ االبَ شبِ االوميیَض يیُ   

 
 ااألصحاححِ  من وواالِعشريینَ  االثامنِ  إإلى وواالعشريینَ  االراابعِ  من ااألعدااددَ  ااآلننَ  نقرأأُ وو

لِل٬، :فيیهھا ووجاءَ  ااألووَّ  
 

ٍة٬، َصْوتتَ . ااْلقَِديیرِ  َكَصْوتتِ ’’ ا. َجيْیشٍ  َكَصْوتتِ  َضجَّ  َصْوتتٌ  فََكاننَ  .أأَْجنَِحتهََھا أأرَْرَختْ  وَوقَفَتْ  وَولَمَّ
 يياالَّذِ  ااْلُمقَبَّبِ  وَوفَْوققَ . أأَْجنَِحتهََھا أأرَْرَختْ  وَوقَفَتْ  إإذَِذاا. رُرؤُؤووِسهَھا َعلَى االَِّذيي ااْلُمقَبَّبِ  فَْوققِ  ِمنْ 
 َكَمْنظَرِ  ِشْبهھٌ  ااْلَعْرششِ  ِشْبهھِ  وَوَعلَى ااألزَْزرَرقِق٬، ااْلَعقيِیقِ  َحَجرِ  َكَمْنظَرِ  َعْرششٍ  ِشْبهھُ  رُرؤُؤووِسهَھا َعلَى

 ِمنْ  َحْولهِِھ٬، ِمنْ  دَدااِخلهَھُ  نَاررٍ  َكَمْنظَرِ  ِمعِ االالَّ  االنَُّحاسسِ  َمْنظَرِ  ْثلَ مِ  وَورَرأأيَْیتُ  .فَْوققُ  ِمنْ  َعليَْیهھِ  إإِْنَساننٍ 
 لََمَعاننٌ  وَولهََھا نَاررٍ  َمْنظَرِ  ِمْثلَ  رَرأأيَْیتُ  تَْحُت٬، إإِلَى َحْقَويْیهھِ  َمْنظَرِ  وَوِمنْ  فَْوقُق٬، إإِلَى ْقَويْیهھِ حَ  َمْنظَرِ 

. َحْولهِھِ  ِمنْ  االلََّمَعاننِ  َمْنظَرُ  هھھھَكَذاا َمطٍَر٬، يیَْوممَ  االسََّحاببِ  فِي االَّتِي ااْلقَْوسسِ  َكَمْنظَرِ  .َحْولهَِھا ِمنْ 
ببِّ  دِ َمجْ  ِشْبهھِ  َمْنظَرُ  هھھھَذاا ا. االرَّ .‘‘ُمتََكلِّمٍ  َصْوتتَ  وَوَسِمْعتُ  وَوْجهِھي٬، َعلَى َخَررْرتتُ  رَرأأيَْیتهُھُ  وَولَمَّ  

 
دداانيیالَل في هھھھذهه ااأليیَّامِم أأيیًضا ِسفَر قرأأَ نة أأنن ررااسِة االشخصيیَّ بالدِّ  ديیرِ ما يیكونُن من االجَ رربَّ 
ِسفِر  ووفي لما ررآآههُ.دداانيیالُل ِف صْ ططريیقةَ ووَ رىى نااألصحاحاتِت االسابع وواالتاسع وواالعاشر لوو

ااألصحاحِح يیوحنَّا ررؤؤيیا ِسفِر ووفي هللا٬،  عرششُ أأيیًضا ُف صَ ويی إإشعيیاَء ااألصحاحِح االساددسس
نظورًراا جُد مَ وفف نس ٬،هھھھذهه االرؤؤىى مًعا كلِّ  عِ ضْ وولدىى ووَ  يیُرىى عرشُش هللاِ االعليِّ أأيیًضا. االراابع

.ًداا لما يیبدوو عليیهھ االمشهھُد االسماووييُّ جيیِّ   
 

 ونهھ أأخضرُ ٬، وولَ ددَ رُّ مُ هھ االزُّ شبِ يیُوَحنَّا االقوسَس االذيي يیُ لُل االرسويیصُف ووفي ِسفِر ررؤؤيیا يیوحنَّا٬، 
فَف ب وونرىى في ررؤؤيیا يیوحنَّا .هھھھنا يیاللُ قِ زْ فهُھ حِ صِ يیَ كما  ٬،وويیحيیطُ بعرشِش هللا  ددِّ رَ أأننَّ يیوحنَّا تصرَّ

وونقرأأ أأيیًضا  ا٬،اانيیالُل ضعيیفًا نتيیجةً لتلك االرؤؤيیددكما صارَر  ٬،على ووجهِھهھ ووقعَ  حيینَ  ذذااتهِھ االفعلِ 
.مخٍص يیتكلَّ وتَت شَ صَ  عَ مِ ووسَ  ٬،على وَوْجهِھهھ ووقعَ  يیاللَ قِ زْ حِ أأننَّ   

 
يیالَل ررأأىى قِ زْ ننَّ حِ أأاالطائرةة أأخبارِر ااألططباقق االفضائيیَِّة ريیف٬، يیرىى متتبِّعو ووفي ِسيیاقٍق متَِّصٍل ططَ 

منذ ذذلك االوقت تفعُل ذذلك ووهھھھي  ٬،ااألررضضَ  تتِ ززااررَ  ةً فضائيیَّ  ووأأننَّ هھھھناكك كائناتتٍ  ٬،ططبقًا ططائًراا
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لظوااهھھھَر  االسبُب االحقيیقيُّ  تلك االكائناتِت االفضائيیَّةَ هھھھي ننَّ إإ ولوننَ وويیق .داارر االتارريیخعلى مَ 
االبَشَر ِض االمشارريیِع االعمالقة االتي ما ززاالت تذهھھھُل عْ بَ  أأخرىى ال تفسيیَر لهھا في االتارريیخ٬، مثلَ 

أأوو مناططَق مختلفة وويیقولونن  ىىرراحلصَّ ى االإإجهھونن ووهھھھم يیتَّ . ااآلننإإلى  بغموِضهھا ووأأسرااررهھھھا
مناقشاتٌت ووجرتْت هھھھناكك ُكتِب االكثيیُر عن ذذلك٬، ووططباقِق االطائرةة٬، هھم يیشاهھھھدوونن تلك ااألإإنَّ 

.ااألططباقِق االطائرةةظاهھھھرةِة ووب ٬،تتعلُق بهھذهه االظوااهھھھر ةةٌ ووتقارريیُر كثيیرووأأحادديیُث   
 

ةة إإلى ووفي ِسيیاقٍق متَّصل أأيیًضا٬،  عالٌِم في ووررجٌل ذذكيٌّ ووهھھھو تت ددوولفيین٬، رْ المبَ ططُلَِب مرَّ
-ونناالكَ  ٌص في فيیزيیاءِ جامعِة ستانفورردد متخصِّ  تلك االمؤتمرااتت  دِ م في أأحَ أأنن يیتكلَّ ططُلَِب إإليیهھ  
 دممُ هھْ سيیهھ ووكانن يیعتقُد قبل االمؤتمر أأنَّ  ٬،بحثًا عن ااألططباقِق االطائرةة فأعدَّ . عن ااألططباقِق االطائرةة

من  وضوععَ االمَ  للَ ناووَ تَ ووقد . راافةٍ خُ  ددُ مجرَّ  هھأأنَّ  عتقدَ اايي ذاال ٬،ااألططباقِق االطائرةة نِ عَ  هھھھذاا االكالممَ 
.ٍة بحتةووجهھِة نظٍر علميیَّ   

 
هھم لم ٬، الحظ أأنَّ شخصٍ  آآالففِ  ثالثةِ  حوفي االمؤتمِر نة٬، ووكانن صَّ نَ ووبيینما كانن جالًسا على االمِ 

 ططائرةةً  اأأططباقً َروونن ن يیَ أأننَّ مَ هھھھو فاالعتِقادُد االسائُد ؛ خبوليینمَ  أأشخاًصا مهھوووسيیَن أأوو يیكونواا
ن٬، يیآآخر ووعلماءَ  بيینهھم أأساتذةةً أأننَّ من  هھ الحظَ لكنَّ . االمختَلِّيینَ  شيین االغرباءهھھھم نوعٌع من االمهھمَّ 

.يیَّةِ عامجتااال مختلِف االخلفيیَّاتتِ من  ريیضٍ عَ  طاععٍ قِ عالووةةً على المم٬، فِظ االسَّ حِ  باططَ ووضُ   
 

ا   أأننَّ ثلثَيِ  ةُ مدصَّ ِت االكانَ ٬، ططبقًا ططائًراابيینهَھُم ررأأىى  عمَّن االمؤتمر االناسسَّ  مسؤووللُ  سأللَ وولمَّ
ديیَن  االموجودديین في االمكانن ررفعواا أأيیديیهَھم سألل بعَد ذذلك . ررأأوْواا أأططباقًا ططائرةةأأنَّهھُم مؤكِّ

االسيیِّد ابتدأأ ف ٬،ُث االموجودديین أأيیديیهَھملُ ثُ  ر٬، فَرفَعَ بٍق ططائإإلى ططَ  أأنن أأُِخذَ  لهھ عمَّن سبقَ  االمسؤووللُ 
عن  فتساءلل. هھتُ رااًخا مزعًجا كانن يیشتِّ صُ  م٬، سمعَ ليیتكلَّ  حيین ووقفَ وو. لقِ قَ شعُر باليیددوولفيین 
أأننَّ االناسَس ظظنَّ هھ ألنَّ  ؛يینظرووننس االذيي جاههَ تِّ ااالورِر ليیرىى االجمهھإإلى  وونظرَ االصوتِت٬، مصدرِر 
يیستطيیُع تحديیَد االموقِع االتقريیبيِّ  ٬، ووعنَدهھھھاهھيیلإإ نظرووننَ سيیَ ذذااكك رااخِخ وتِت االصُّ صَ ى لإإااألقربَب 

وتِت. غيیر أأنَّهھ َد يینظُر ال أأحَ  أأننْ فجأةةً أأددرركَك  ليیتخلََّص االقائمونَن على االَحَدثِث من صاِحِب االصَّ
أأننَّ هھھھذاا ُل االِعلِم جُ ررَ  عنَدهھھھا أددررككَ ف. االوحيیَد االذيي سمع هھھھذاا االصرااخَخ االمزعج كاننَ  هھووأأنَّ  ٬،ولهَھحَ 

مَم بحثهَھ االذيي كانن  فاررتجف وولم يیقِدررْ . مرتبطٌ بنطاقٍق ررووحيٍّ  ااألمرَ  فيیهھ  دَ يیفنِّ مزِمًعا أأنْن أأنن يیقدِّ
.طائرةةاالططباقِق ااألجودِد قِة بوُ اتت ووااألفكارِر وواالمفاهھھھيیم االمتعلِّ االنظريیَّ  كلَّ   

 
واا أأنن  ريیدووننَ يیُ  أأننَّ هھھھؤالِء االناسسَ هھھھو لالنتباهِه  االمثيیرَ إإلى ِحْزقيِیالَل٬، فنقولُل إإننَّ لَعوددةِة باوو يیَُضمُّ
٬، ما االذيي َمهْھًال  لكنْ  إإنَّهھ يیصُف بِِدقَّة ططبَقًا ططائًراا في ِسفِرهه. فيیقولونن٬، جانبهِھمإإلى  يیاللَ قِ زْ حِ 

في ااألصحاحِح ثانيیةً اا االمشهھَد يیالل سيیصُف هھھھذقِ زْ حِ إننَّ ؟ ووكما قلُت قبًال٬، فيیاللُ قِ زْ يیصفهُھ حِ 
 أأماممَ  فوننَ االوااق رووبيیمُ كاالهھھھم  إإننَّ االمخلوقاتِت االتي يیرااهھھھا ةة يیقولل٬، لكن في تلك االمرَّ االعاشرِ 

.أأيیًضا االحركةَ ااتِّجاههَ وو خرىى٬، وواالبرووققَ بكرااتٍت أأُ في االتي  رااتتِ كَ االبَ  ٬، كما يیذُكرُ َعْرشِش هللاِ   
 

َروونن أأجساًما ططائرةة هھم يیَ إإنَّ  لوننَ ائقكانَن أأوولئَك اال ووِمَن ااألسئلِة االتي قد تخطُُر في االبالِل هھھھو إإننْ 
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 هھ حيین سقطَ نَّ إإنحن نعرفُف وو ة.االساقطاالمالئكِة َروونن وويیَ وواالشَّعَوذذةِة٬، حر في االسِّ  نَ يیططمتوررِّ 
االمالئكِة ننَّ إإبليیَس كانن من يیخبُرنا بأ سسُ االمقدَّ  االكتاببُ وو٬، إإبليیس٬، سقط معهھ ثُلُث االمالئكة

اا  لُ مَ حتَ يیُ وو. االكرووبيیم ن مَ لِ  رووننَ ظهھَ يیَ  ووأأننَّ هھھھؤالِء االكرووبيیمَ  ٬،مع ِسحرٍ  وننَ لتعامَ يی هھُمأأنَّ جّدً
.يیَّةَ حرِ االسِّ االممارَرساتِت في يینخرططُ   

 
 أأيیًضا أأنن نقوللَ من االَجديیِر  ٬، لكنْ االقدُّووسسِ  َعْرشِش هللاِ  دَ نْ عِ  نيیذلمالئكةُ اااالما ررآآهه حزقيیالُل هھھھو ف

فمن . انفَسهھ وواالحركاتتِ  وواالشكلَ  ظهھرَ االميیتَِّخذوواا أأنن يیستطيیعونَن اقطيین االسَّ االمالئكةَ إإننَّ 
 االقُوىى أأننَّ  لُ حتمَ يیُ  ٬، لكنْ احً اازمُ نحَسبهُھا ااألططباقِق االطائرةة وو ظظاهھھھرةةَ تماًما  لَ هھمِ  نُ االمحتمل أأالَّ 

امِم وحح٬، يیكونُن في أأيیَّ امِم نُ ووكما كانن في أأيیَّ  .تهِھاامِم ااألخيیرةة في إإظظهھارِر قوَّ في ااأليیَّ االشَّيیطانيیَّةَ تتفنَُّن 
من لونن قبِ نحن مُ فامِم نوحح٬، في أأيیَّ  نشاططٌ شيیطانيٌّ قوييٌّ  كككانن هھھھنافبيینَما . نساننجيِء اابِن ااإلمَ 

.شيیطانيٍّ قوييّ  على نشاططٍ جديیٍد   
 

دَد فكرةٍة من االجيیِِّد أأنن تضعوهھھھا في حسبانِكمووهھھھنا  اا  عرفتُ إإنِّي  ٬، ووال أأقوللُ قدَّمُت مجرَّ سّرً
ُد أأنِّي أأنا وو. ا أأكشفهُھ لكمقويیًّ  فائٍق لُحدوودِد باختبارٍر  أأنن يیحظى االمرءُ  ةِ يیَّ في إإمكان كُ ال أأشكِّ أأؤؤكِّ

في ررسالتهِھ  ولُُس عن ااختبارٍر مرَّ بهھ٬، إإذذ قاللم بتكلَّ فكما نذُكُر٬، مستِمعيَّ االِكراامم٬، . االجسد
:االثانيیِة إإلى أأهھھھِل كورِرنثوسس  

 
.‘‘أأَفِي ااْلَجَسِد؟ لَْسُت أأَْعلَُم٬، أأمَْم َخارِرجَج ااْلَجَسِد؟ لَْسُت أأَْعلَمُ ’’  

 
وقٍف إإيیمانيٍّ على ما يیختبُرهه االمرُء أأييَّ مَ نبنَي أأنن في وُوسِعنا  ننَّ في االوااقع أأعتقُد ي ال أأنِّ لكوو

غيیر باالهھھھتمامم٬،  ااجديیرً  ااأأمرً يیكونُن ٬، أأمٌر مشابهِھٌ  مع أأَحِدنا حدثثَ فلو . تتاالحاال هههھھھذمثِل في 
من  أأوو حقٌّ  ووسسِ االقدُّ  هللاِ من  قولَل إإننَّ هھھھذاا كالممٌ أأنن نبني عليیهھ أأيیَّة عقيیدةة٬، أأوو ن الَّ أأ أأنَّنا يیجبُ 
فال شكَّ . أأوو شيیئًا من هھھھذاا االقبيیل٬، ماءالسَّ شبيیهھٌ ب نا شيیئًا يیبدوو أأنَّهھيیررأأ نعتقد أأنَّنا فقط ألنَّنا عنِدهه
ةً عليیهھ عقيید بنيَ نأأنن نستطيیُع ال  نالكنَّ  ٬،ديیٌر بالمالحظةجَ  أأمرٌ أأنَّهھ  .ةةً إإيیمانيیَّةً عامَّ  

 
االخاتمة  

مم االبرنامج مقدِّ  
ن في يیآآخرحدثَث مع ما ك هھعلى ووجهھِ  ووقعَ  يیاللَ قِ زْ حِ من برناَمِجنا أأننَّ ررأأيینا في حلَقِة االيیومِم 

في االَحلَقاتِت االمقبِلِة أأننَّ سقوططَ سنرىى نا لكنَّ . االعليِّ  تقابلواا مع هللاعندما االكتابِب االمقدسس 
ووررأأيینا أأيیًضا . حيیث ااختَبََر أأمورًراا لم يیحظى بهھا آآَخرووننَ ِحْزقيِیالَل على ووجهِھهھ كانن مميیًَّزاا٬، 

هھھھبِة بالرَّ نمتلُئ حقًّا هھھھي ررؤؤيیا تجعلُنا ٬، هللاِ االحيِّ  مجدَ ريینا أأننَّ االرؤؤيیا االحقيیقيیَّة االتي تُ االيیومَم 
.أأيیًضا ووااإلعجابب  

 
التهِھ تشك في االقسُّ  مرُّ يیستَ سوفَف  ‘‘االكلمةُ لهِھذاا االيیومم’’في االَحلَقِة االمقبِلِة من برناَمج  تأمُّ

.ى االعبراانيیِّيیَن٬، ال سيیَّما االمسبيیِّيیَن في بابِلَ لإإَب ذهھھھَ ليیَ  يیاللَ قِ زْ هللاُ حِ بهھا عا ددَ  يیَِّة االتيكيیفعن اال  
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كلمةٌ ختاميیَّة  

(االرااعي تَشك سميیث)  
على االرببِّ لِِحمايیَتَِك من كلِّ  في كلِّ يیوممٍ  صالتُنا ألجلَِك٬، عزيیزيي االمستَمع٬، هھھھي أأنن تتَّكلَ 

حضورَرهه على نحٍو  أأنن يیُعِطيیََك االرببُّ أأنن تختَبِرَ مكائِد االشيیطانِن ووفِخاِخهھ. وونصلِّي أأيیًضا 
. وونصلِّي أأخيیًراا أأنن تتمسَّك بوعودِد هللاِ االتي تتالَمُس مَعهھا في االكتابِب  فائٍق ووغيیر ااعتيیاددييٍّ

االمقدَّسس؛ ألننَّ هللاَ يیقولُل وويیفعُل٬، ووإإذذاا تكلََّم فإنَّهھ يیَفي. بِاْسِم يیسوعَع االمسيیِح نصلِّي. آآميین!  


