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االمقدِّمة  

مم( )االبرنامج مقدِّ  
 

ااَءنا  ٬،‘‘االيیَومم لهِھَذاا االكلمةُ ’’ ااإلذذااعيِّ  االبرنامجِ  من جديیدةةٍ  حلقةٍ  في بُكمْ  أأهھھھًال  االمستَمعيیَن٬، أأعزَّ
 االقسِّ  إإعدااددِ  من ِحْزقيِیاللَ  ِسفرِ  في ددررااستَنا ريیماالك هللاِ  بنعمةِ  االَحلَقةِ  هھھھذهه في سنتابِعُ  حيیث
.سميیث تَشك  

 
 أأقدااسسِ  قُدسسِ  من فيیهھ هللا جدُ مَ  رَرَحلَ  االذيي االزمن عند توقَّفنا برناَمجنا٬، من االسابقة االحلقةِ  في

يیتوننِ  َجبَلِ  إإلى وُوصوًال  ٬،االهھيیكل . االزَّ  
 

 فيوو ٬،باالستردداادد االوعدِ  في سنتأمَّلُ  ٬،‘‘االيیومم لهِھذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ  من االيیومم حلقةِ  ووفي
 بعضُ  ااههريیَ  لما وَوْفقًا لمسيیحل االثاني مجيءاال في االزيیتونن جبلُ  هھيیلعبُ  االذيي االمهھمِّ  ووررِ االدَّ 

.االمفسِّريین  
 

 ِسفرِ  من عشر االحادديي ااألصحاححِ  على تَْفتََحهھُ  أأننْ  نَْرجو ُمقَدَّسٌس٬، ِكتاببٌ  لََديْیكَ  َكاننَ  فَإننْ 
لل٬، االعدددِ  من وواابتِدااءً  ِحْزقيِیالل ا ااألووَّ  منك٬، فنرجو ااآلنَن٬، ُمقَدَّسسٌ  ِكتاببٌ  لََديْیكَ  يیَُكنْ  لَمْ  إإننْ  أأمَّ
الةةِ  بِرووححِ  تُْصِغيَ  أأننْ  االمستِمع٬، عزيیزيي .وواالُخشوععِ  االصَّ  

 
ااَءنا نَْتُرُكُكْم٬، وَوااآلننْ   االقسِّ  إإعدااددِ  من ِحزقيِیاللَ  ِسْفرِ  ِمنْ  آآَخرَ  قيَیِّمٍ  دَدرْرسسٍ  َمعَ  االُمْستَِمعيین٬، أأِعزَّ
.سميیث تشك  

 
-االعظة متن[ ]تشك االقسُّ   

ااَءنا نبدأأ  االحادديي ااألصحاححِ  من ِحْزقيِیالَل٬، ِسفرِ  في ددررااستَنا االيیَوممِ  حلَقةِ  في االمستَِمعيین٬، أأعزَّ
لل االعدددِ  من وواابتدااءً  ٬،عشر  االَحلَقاتتِ  من ااألفكاررِ  بعضَ  معا سنتشارركك ذذلك قبلَ  لكنْ . ااألووَّ
.االسابقة  

 
ا بَابِلَ  في حزقيیاللُ  كانن  مديینةِ  إإلى هللاِ  ررووححُ  نقَلهَھ هھھھُناككَ  وومن ااتِت٬،االنبوَّ  هھھھذهه يیرىى بدأأ لمَّ

ِجسةَ  ااألموررَ  ررأأىى حيیثُ  ٬،أأوُورُرَشليِیمَ   أأنن يیُفتََرضضُ  كاننَ  تياال ٬،االمديینةِ  في ثثُ تحدُ  كانت االتي االرَّ
.االعليِّ  للرببِّ  مقدَّسةً  تكوننَ   

االيیَومم لهَِھذاا االَكلَِمة  The Word for Today 

-1: 11 حزقيیالل ِسْفر 25  Ezekiel 11:1-25 

953: ررقم ااإلذذااعيیَّة االحلقة  #759  

ااعي سميیث تَشكْ  االرَّ  Pastor Chuck Smith 
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 كانن إإنَّهھ بداايیةً  فنقوللُ . االعبراانيیَّة ااألُمَّةِ  من االِحقبةِ  تلك عن االحقائق بعضَ  رجعْ ستَ لنَ ف ااآلننَ وو

 االبابليِّ  االملكِ  على ددووااتمرَّ  ووقد ٬،أأوُورُرَشليِیمَ  مديینةِ  في ززاالواا ما يیورريیناالغَ  هھوددِ االيیَ  بعضُ  هھھھناكك
رَ   في كذبةٌ  أأنبيیاءُ  هھھھناككَ  كاننَ  ووكذلك .ذذااكك دِدهھھھمتمرُّ  في حوننَ نجَ سيیَ  هھمأأنَّ  ظظنُّوااوو ٬،نَبُوَخْذنَصَّ

 إإخرااجج من يیتمكَّنوننَ  وففَ س هھمأنَّ ب هھمروونَ خبِ وويیُ  دِد٬،تمرُّ اال ذذلك على االناسسَ  عوننيیشجِّ  أأوُورُرَشليیمَ 
رَ  االملكِ   يیحذِّررُ  ووكانن ٬،أأووررشليیمَ  في إإرِْرِميیَا كانن ااألثناء٬، تلك ووفي. أأررِضهِھم من نَبُوَخْذنَصَّ
٬، هللاِ  أأنبيِیاءَ  واايیسلَ  ألنَّهھُم ؛ااْلَكَذبَةِ  ااألَْنبيِیَاءِ  هھھھؤالءِ  ىلإإ عواامِ ستَ يی أأالَّ  االناسسَ   يیتنبَّأووننَ  بل االعليِّ

عَ  كما ٬،أأنفُِسهِھم من هھمِ اسْ بِ  بأكاذذيیبَ   سوفف هھمألنَّ  ؛يینللبابليیِّ  ممِ السْ تِ سْ ااال على االناسسَ  إإررِميیا شجَّ
 االنبيَّ  إإرِْرِميیَا موااهھَ ااتَّ  أأنَّهھم غيیر. قاوومواايی أأنن وااحاوول لو االمجاعة أأوو أاالوب أأوو يیفِ بالسَّ  يیُقتَلوننَ 
ررَ  ٬،حيینهَھا بالخيیانة .سِجنهَھيیَ  أأنن ِصْدقيِیَّا االملكُ  ووقرَّ  

 
 إإننَّ  فيیهھا لهھم يیقولونن بَابِلَ  في لموجودديیناا ىلإإ ًال سُ ررُ  ااْلَكَذبَةُ  ااألَْنبيِیَاءُ  هھھھؤالءِ  أأررَسلَ  ذذلك٬، بعدَ 
 وننَ مهھزِ يیَ  وففس ألنَّهھم ؛طوللَ يیَ  لن هھھھناكك قائهِھمبَ  أأَمدَ  ألننَّ  ؛ااألررضضِ  تلك في نوااسكُ يیَ  أأالَّ  عليیهھم
 أأالَّ  بابلَ  في االعبراانيیِّيینَ  على شدَّددوواا ووهھھھكذاا. هھافيی عيیشواايیَ  كي أأوُورُرَشليِیمَ  إإلى عوننرجِ يیَ وو ٬،بابلَ 
.اريیبً قَ  باتتَ  بابِلَ  من هھُمخالصَ  أأننَّ  ُمدَّعيینَ  ٬،هھھھناكك بيیوتًا لهھم بنواايی  

 
عُ  بَابِلَ  في هھھھناكك يیاللُ قِ زْ حِ  كاننَ  ااألثناء٬، تلك ووفي  ووعلى هھا٬،فيی ااررِ قرتِ سْ ااال على االناسسَ  يیشجِّ
 ىلإإ ععوجرُّ اال من يیتمكَّنواا أأنن قبلَ  طوللُ سيیَ  بابلَ  في ووقتهَھُم أأننَّ  ُمعلِنًا ٬،هھھھناكك هِھمبيیوتِ  بناءِ 

.ااْلَكَذبَةُ  ااألَْنبيِیَاءُ  أأوولئكَ  وومَعهھُم ٬،كوننَ هھلِ سيیَ  أأوُورُرَشليِیمَ  في االموجودديین أأننَّ  أأيیًضا ووأأكَّدَ  ٬،أأوُورُرَشليِیمَ   
 

 ننَّ إإ قائليین االناسسَ  عوننيیشجِّ  كذبةً  أأنبيیاءَ  ناككَ هھھھُ  إإننَّ  حيیث ؛مشوَّششٍ  وقفٍ مَ  جوددَ ووُ  نرىى ووهھھھكذاا
 من نيیحقيیقيیَّ  نبيِیَّيینِ  نجدُ  حيین في ووقٍت٬، مسألةِ  سوىى ليیس هھھھو االبابليِّ  االجيیشِ  على ااالنتصاررَ 

 ووأأننَّ  ٬،تهُھَزممَ  لن لَ بابِ  أأننَّ  ننِ الِنعْ وويیُ  ٬،هللا حقَّ  ننيیقوال ووحزقيیالل٬، إإرِْرِميیَا ووهھھھما ٬،ااألميینِ  هللا أأنبيیاءِ 
ا ٬،االقدُّووسسِ  االرببِّ  عن شعبهِھا ااددِ ااررتد بسبب ا٬،خطايیاهھھھ على االعبراانيیَّة ااألمَّة ديینُ سيیَ  االرببَّ   ممَّ

 بَابِلَ  في عيیشوننَ يیَ س فإنَّهھم ٬،االنبيُّ  يیاإإررمِ  قالهَھ لِما وووَوفقًا. ويیلةٍ ططَ  يینونةٍ دَ ل االُمِحقَّ  نيَیلَ  ااستَْدعى
 مديینةِ  إإلى اعً يیسر عواارجِ يیَ  لن ألنَّهھم ووااالستقراارِر؛ االَعيیشِ  على حثَّهھُم لذلك َسنَة٬ً، َسْبِعيینَ 

.أأوورُرَشليیمَ   
 

ا  إإلى عائًداا لهُھحمِ يیَ  االرببِّ  ررووححُ  كانن حيیثُ  ررؤًؤىى٬، يیختبِرُ  حيینهَھا فكاننَ  االنبيُّ  حزقيیاللُ  أأمَّ
 في نرىى وففَ ووس. بَابِلَ  في للمسبيیِّيینَ  حكيیهھاوويیَ  هھا٬،فيی االحاددثةَ  ااألموررَ  يیرىى كاننَ وو ٬،أأوُورُرَشليِیمَ 

ااء٬، مستَِمعيَّ  ٬،عشر اددييحاال ااألصحاححِ   ِحْزقيِیاللُ  فيیهھا ُحِملَ  االتي ااتتاالمرَّ  تلك ىىحدإإ ااألعزَّ
.أأوورُرَشليیم إإلى  

 
التِنا ااآلننَ  وونبدأأ  ااألصحاححِ  من ىلووااأل االثالثةِ  ددِ ااعدااأل من وواابتدااءً  االرؤؤيیا٬، تلك في تأمُّ
:افيیهھ ووجاءَ  ٬،عشر االحادديي  
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ببِّ  بيَْیتِ  بَاببِ  إإِلَى بِي وَوأأَتَى رُرووححٌ  رَرفََعنِي ثُمَّ ’’ ْرقِيِّ  االرَّ ْرقِق٬، نَْحوَ  ااْلُمتَِّجهھِ  االشَّ  ِعْندَ  وَوإإذَِذاا االشَّ

 بَنايیا بنَ  يیاووفَلَطْ  ٬،َعُزووررَ  ْبنَ  يیَازَزْنيیَا بيَْینهَُھمْ  وَورَرأأيَْیتُ  ٬،رَرُجًال  وَوِعْشُرووننَ  َخْمَسةٌ  ااْلبَاببِ  َمْدَخلِ 
َجاللُ  هھھُھمُ  هھھھُؤالَءِ  آآدَدمَم٬، ااْبنَ  يیَا: لِي فَقَاللَ  االشَّعبِ  رَرئيیَسيِ  ُرووننَ  االرِّ  ااْلُمِشيیُرووننَ  بِاِإلْثِم٬، ااْلُمفَكِّ
 وَونَْحنُ  ااْلقِْدررُ  هھھِھيَ ! ااْلبيُیُوتتِ  بِنَاءُ  قَِريیبٌ  هھھُھوَ  َما: ااَْلقَائِلُوننَ . ااْلَمِديینَةِ  هھھھِذههِ  فِي رَردِديیئَةً  َمُشورَرةةً 

‘‘.االلَّْحمُ   
 

جاللِ  ررؤؤيیا في يیَازَزْنيیَا ااسُمهھ شخًصا ررأأىى أأنن سبَقَ  االنبيَّ  ِحْزقيیاللَ  أأننَّ  بداايیةً  أأووِضحَ  أأنن أأووددُّ   االرِّ
ا ٬،َشافَاننَ  بنِ  يیَازَزْنيیَا عن كانن هھھھناكك االكالممَ  لكنَّ . وواالعشريین االخمسة .آآخر يیَازَزْنيیَاف هھھھذاا أأمَّ  

 
جاللَ  هھھھؤالءِ  إإننَّ  االرؤؤيیا هھھھذهه في لِحْزقيِیاللَ  االرببُّ  يیقوللُ  ذذلك بعدَ   االمديینةِ  الككَ هھھھَ  إإننَّ  يیقولوننَ  االرِّ

 ٬،حاررقةٌ  بابلَ  نيیرااننَ  أأننَّ  وورُرغمَ . االمباشرةة االنارر من هھمحميیيیَ  االذيي ااْلقِْدررَ  هھُ شبِ تُ  فهھي مستَبعٌد؛
. ططويیلٍ  ووقتٍ  رووررِ مُ  قبل إإليَیهِھم االناررُ  تصلَ  وولن حميیهِھم٬،ستَ  االمديینةَ  ألننَّ  هھُم؛قَ حرِ تُ  لن هھانَّ فإ

 لن االبابليیِّيینَ  ألننَّ  يیوتِت؛االبُ  ناءِ ووبِ  ٬،فيیهھا ااررقرستِ ااال على أأوورُرَشليیمَ  أأهھھھلَ  يیحثُّوننَ  كانواا ووهھھھكذاا
.موهھھھُمهھزِ يیَ   

 
 ووجاءَ  عشر٬، االحادديي ااألصحاححِ  من وواالخاِمسِ  االراابعِ  يینِ االعدددَ  في ذذلك بعدَ  جرىى ما نتابِعُ وو
:فيیهھ  

 
ببِّ  رُرووححُ  َعلَيَّ  وَوَحلَّ . آآدَدممَ  ااْبنَ  يیَا تَنَبَّأْ . َعليَْیهِھمْ  تَنَبَّأْ  ذذلِكَ  ألَْجلِ ’’  قَاللَ  هھھھَكَذاا: قُلْ : لِي وَوقَاللَ  االرَّ

ببُّ  .‘‘َعلِْمتهُھُ  قَدْ  بِبَالُِكمْ  يیَْخطُرُ  وَوَما إإِْسَراائيِیَل٬، بيَْیتَ  يیَا قُْلتُمْ  هھھھَكَذاا: االرَّ  
 

 فاحصُ  إإنَّهھ قاللَ  نفُسهھ وواالرببُّ ! بالبالل يیخطرُ  ما يیعلَمُ  االقديیرَ  هللاَ  أأننَّ  حقًّا َمهھيیبٍ  أأمرٍ  من لهَھ يیا
؛ ىعل خفىيیَ  فيیهھ رُ نفكِّ  شيءٌ  فليیسَ  ووهھھھكذاا .االقلوبب  ررسالةِ  في يیقوللُ  سسُ االمقدَّ  فالكتاببُ  االرببِّ
:عشرَ  االثالثَ  وواالعدددِ  االراابع ااألصحاححِ  يیناالعبراانيیِّ   

 
‘‘.أأَْمُرنَا َمَعهھُ  االَِّذيي ذذلِكَ  لَِعيْینَيْ  وَوَمْكُشوففٌ  ُعْريیَاننٌ  َشْيءٍ  ُكلُّ ’’  

 
.نانِ اذذهھھھأأ في يیجولل ما عرففُ يیَ  أأنَّهھ االرببِّ  من ووااضحةً  ررسالةً  هھھھنا نرىى ووبهھذاا  

 
:فيیهھ ووجاء عشر٬، االحادديي ااألصحاححِ  من االساددسس االعدددَ  نقرأأُ  ذذلك بعدَ   

 
.‘‘بِاْلقَْتلَى أأزَِزقَّتهََھا وَوَمْألتُمْ  ااْلَمِديینَةِ  هھھھِذههِ  فِي قَْتالَُكمْ  َكثَّْرتُمْ  قَدْ ’’  
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عواا هھمأأنَّ  االِكراامم٬، مستَِمعيَّ  ٬،هھھھذاا وويیعني  أأننَّ  إإالَّ  ددوواا٬،يیتمرَّ  أأنن االزاائفة بمشوررتهِھم االناسسَ  شجَّ
 أأنن يیهھملَ عَ  إإننَّ  للشَّعب قوللُ يیَ  كاننَ  االنبيَّ  إإرِْرِميیَا أأننَّ  فُرغمَ . تلىاالقَ  ددَ ااعدأأ يیُضاعفُ  وففس هھھھذاا
 حيیث بَابَِل٬، إإلى بوااذهھھھَ وويیَ  ة٬َ،حمَ االرَّ  نالوااوويیَ  ٬،مهھحيیاتَ  ذووااقِ يیُن كي يیقاوِومواا ووال موااسلِ ستَ يی

 على االناسسَ  عوننيیشجِّ  كانواا االكَذبةَ  ااألنبيیاءَ  فإننَّ  ا٬،فيیهھ نوننسكُ يی ةةً دجيیِّ  نَ كامأأ وننعطَ سيیُ 
.االقتلى أأعدااددِ  مضاَعفةِ  إإلى االباططلةُ  مشوررتهُھُمُ  فأددَّتتْ  االمقاوَومِة٬،  

 
ةة وونوااصلُ  :فيیهھ وونقرأأُ  عشر٬، االحادديي ااألصحاححِ  من االسابع االعدددِ  في ذذلك بعدَ  االنبوَّ  

 
يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا لِذلِكَ ’’ ببُّ  االسَّ . ااْلقِْدررُ  وَوهھھِھيَ  االلَّْحمُ  هھھُھمُ  وَوْسِطهَھا فِي ططََرْحتُُموهھھُھمْ  االَِّذيینَ  ُكمُ قَْتَال : االرَّ

.‘‘وَوْسِطهَھا ِمنْ  أأُْخِرججُ  وَوإإيِیَّاُكمْ   
 

 االذيي االلحمَ  إإننَّ  االرببُّ  لهھُمُ  يیقوللُ  ٬،بابلَ  ناررِ  من حميیهِھمت يتاال كالقِدررِ  االمديینةَ  أأننَّ  ااددَّعواا أأننِ  فبعدَ 
 االسبي٬، إإلى رووننَ آآخَ  ذُ ؤخَ يیفس حيین في ٬،االشَّعبِ  من االقتلى هھھھم االِحمايیة٬َ، ناللَ يیَ  أأنن يیُفتََرضضُ 

.منهھم ااْلَمِديینَةِ  تُؤَخذُ سوو  
 

ةة هھھھذهه في االقاسيیةَ  االتصريیحاتتِ  وونوااِصلُ   منَ  االعاشر إإلى االثامنِ  من ااألعدااددِ  في االنبوَّ
:فيیهھا وونقرأأُ  عشر٬، االحادديي ااألصحاححِ   

 
 

يْیِف٬، ِمنَ  فَِزْعتُمْ  قَدْ ’’ يیِّدُ  يیَقُوللُ  َعليَْیُكْم٬، أأَْجلِبهُھُ  فَالسَّيْیفُ  االسَّ ببُّ  االسَّ  وَوْسِطهَھا ِمنْ  وَوأأُْخِرُجُكمْ . االرَّ
 إإِْسَراائيِیلَ  تُْخمِ  فِي. تَْسقُطُوننَ  بِالسَّيْیفِ . أأَْحَكاًما فيِیُكمْ  وَوأأُْجِريي ااْلُغَربَاِء٬، أأيَْیِديي إإِلَى وَوأأَُسلُِّمُكمْ 

ببُّ  أأَنَا أأَنِّي فَتَْعلَُموننَ  َعليَْیُكْم٬، أأَْقِضي .‘‘االرَّ  
 

ةةً  إإذًذاا هھھھنا نرىى  االملكُ  ظظلَّ  هھھھا٬،رَ هھَ ووقَ  أأوُورُرَشليِیمَ  على االبابليُّ  االجيیشُ  أأتى حيینف قاسيیةً؛ نبوَّ
ا. ااألررضضِ  دووددِ حُ  عندَ  ِمنطَقةٌ  ووهھھھي رَرْبلَة٬َ، مديینةِ  في نبوخذنصر  االملكِ  يیوششُ جُ  تْ لَ خَ ددَ  وولمَّ
جاللَ  ااأأخذوو ٬، نبوخذنصر ةةُ  أأوورردَدتتِ  ِمْثلَما هھھھناكك هھممَ حاكِ يیُ  كي رَرْبلَةَ  إإلى االرِّ  من وونذكرُ . االبنوَّ
 يیهھوذذاا٬، ملكَ  ِصْدقيِیَّا رووااسَ أأَ  االبابليیِّيین أأننَّ  االثاني ااأليیَّاممِ  ووأأخباررِ  االثاني االملوكك لِسفَريي ددررااستِنا
رَ  إإلى ووأأخذووهه رُ  قتل حيیثُ  رَرْبلَة٬َ، في نَبُوَخْذنَصَّ  ٬،يیهھيینَ عَ  قلعَ  ثمَّ  ٬،ِصْدقيِیَّا أأبناء نَبُوَخْذنَصَّ
 كاننَ  بيینَما يیاللُ قِ زْ حِ  لساننِ  على جاَءتتْ  لةٌ ذهھھھِ مُ  ةةٌ نبوَّ  هھھھذهه أأننَّ  نرىى ووبهھذاا. بَابِلَ  إإلى أأسيیًراا ووأأخذهه
 سيیُحاكمونن مهھُ أأنَّ  ااههررووأأ أأوورُرَشليیَم٬، إإلى أأررجعهھ حيین بذلك االقدسسُ  االرووححُ  أأعلََمهھ فقد ٬،بَابِلَ  في
.تماًما حدثث ما ووهھھھذاا ٬،ااألررضضِ  حدووددِ  عند  

 
التِنا في وونستمرُّ   عشر٬، االحادديي ااألصحاححِ  من عشر وواالثاني عشر االحادديي االعددَديین في تأمُّ

:فيیهھ وونقرأأُ   
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 أأقضي إإسراائيیلَ  تُخمِ  في. ووسِطهھا في االلَّحمَ  تكونوننَ  أأنتُمْ  ووال قِدرًراا٬، لُكمْ  تكوننُ  ال هھھھِذههِ ’’
ببُّ  أأنا يأأنِّ  فتعلَموننَ  عليَیُكْم٬،  بل بأحكاِمهِھ٬، تعَملواا وولَمْ  فراائِضهِھ٬، في تسلُكواا لَمْ  االذيي االرَّ

.‘‘َحْولُكمْ  االذيینَ  ااألَُممِ  أأحكاممِ  َحَسبَ  َعِملتُمْ   
 

ااء٬، مستِمعيَّ  االعَددَديین٬، هھھھَذيین ملخَّصُ وو  نيیرااننِ  من حمايیةٌ  للشَّعبِ  تكوننَ  لن أأنَّهھ هھھھو ااألعزَّ
.فعًال  حدثثَ  ما ووهھھھذاا بابَل٬،  

 
٬، ططُُرققِ  في يیسيیروواا لم هھمأأنَّ  فقط ليیس هھميیَّتخط تناك إإذًذاا٬،  أأنماططَ  عواابَ ااتَّ  هھمأأنَّ  أأيیًضا بل االرببِّ
.االسائد رففِ للعُ  موااسلَ ااستَ  حيیثُ  حولهِھم٬، من ةاالوثنيیَّ  اتتاالمجتمع حيیاةةِ   

 
يیاقق٬، هھھھذاا ووفي  عن ىنتخلَّ  كي ٬،مؤمنيیناال نحن ٬،عليینا هھھھائلةً  اضغوططً  هھھھناكك إإننَّ  نقوللُ  االسِّ

٬، فراائضِ   لكنْ . االرببُّ  ديینهُھايیَ  قد وواالتي ٬،االسائدةة ااالجتماعيیَّة ألعرااففِ ل وَوفقًا نسيیرَ وو االرببِّ
أأُ  حيینَما  في يیتسبَّبُ  ذذلك فإننَّ  ٬،هللا عند مرفوضةٌ  االمجتَمع في أأموررٍ  إإدداانةِ  على االمؤمن يیتجرَّ
 إإلى يیُنظَرُ  أأوو ٬،متخلِّفٌ  أأوو مخبوللٌ  متديیِّنٌ  هھووكأنَّ  بتعاللٍ  يیهھلإإ رُ نظَ يیُ  إإذذ يیَّةعامَ جتَ اا ططٍ وغض

 ليیس االيیوممَ  إإننَّ  قائًال  بالمسيیحِ  االمؤمنَ  أأَحُدهھھھُم يیوبِّخُ  ووقد. ممَ اشتحااال نَ عتصنَّ يی أأنَّهھنَّ  االمؤِمناتتِ 
اا أأكثرَ  محافِظةً  االمجتمع قيِیَمُ  كانَتْ  حيیثُ  ٬،االفيیكتوررييِّ  االعصرِ  من جزًءاا .ااآلننَ  من جّدً  

 
 .االهھالكك عليیهھم جلبَ وو االعبراانيیُّونن٬، فعلهھ ما نفعلَ  أأالَّ  عليینا أأننَّ  يیُعلُِّمنا االمقدَّسس االكتاببَ  أأننَّ  إإالَّ 

 ما هھھھو االسائدةةِ  لألعراافف وَوفقًا وواالَعيیشُ  هھ٬،ووأأحكام هھووفراائض االرببِّ  ووصايیا عن فالتَّخلِّي
.االعبراانيیِّيینَ  على يینونةِ االدَّ  إإيیقاعع في تسبَّبَ   

 
ةةِ  كلماتتِ  وونتابعُ  : فيیهھا وونقرأأُ  عشر٬، االحادديي ااألصحاححِ  من عشرَ  االثالثَ  االعدددِ  في االنبوَّ  

 
ا وَوَكاننَ ’’  عظيیمٍ  بصوتتٍ  ووَصَرختُ  وَوْجهِھي َعلَى فََخَررْرتتُ  َماتتَ  بَنَايیَا ْبنَ  فَلَْطيیَا أأنَنَّ  تَنَبَّأتْتُ  لَمَّ

٬، سيیِّدُ  يیا آآهِه٬،: ووقُلتُ  ببُّ .‘‘إإسراائيیَل؟ بَقيیَّةَ  أأنتَ  تُفني هھھھل االرَّ  
 

ةةِ  أأثناءِ  في ماتتَ  االرُجلَ  هھھھذاا أأننَّ  يیبدوو ٬، االدَّهھھھشةِ  أأصابَتِ  وولهھذاا. ِحْزقيِیاللَ  نبوَّ  على فخرَّ  االنبيَّ
.أأيیًضا فَلَْطيیا ماتتَ  كما االشعبَ  سيیهُھلِكُ  االرببُّ  كاننَ  إإننْ  متسائًال  ووصرخخَ  ووجهِھهِھ٬،  

 
 عشرَ  االراابعَ  من ااألعدااددِ  في ِحْزقيِیاللَ  إإلى االحيِّ  هللاِ  من جديیدةةٍ  كلماتتٍ  إإلى ذذلك بعدَ  ووننتقِلُ 
:فيیهھا وونقرأأُ  عشر٬، االحادديي ااألصحاححِ  من عشرَ  االسادِدسسَ  إإلى  

 
ببِّ  َكالمَمُ  إإِلَيَّ  وَوَكاننَ ’’  إإِْسَراائيِیلَ  بيَْیتِ  وَوُكلُّ  قََراابَتَِك٬، ذَذوُووو إإِْخَوتُكَ  آآدَدمَم٬، ااْبنَ  يیَا: قَائًِال  االرَّ

ببِّ  َعنِ  ااْبتَِعُدوواا: أأوُورُرَشليِیمَ  ُسكَّاننُ  لهَُھمْ  قَاللَ  االَِّذيینَ  هھھُھمُ  بِأَْجَمِعهِھ٬،  ااألرَْرضضُ  هھھھِذههِ  أأُْعِطيیَتْ  لَنَا. االرَّ
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يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا: قُلْ  لِذلِكَ . ِميیَرااثًا ببُّ  االسَّ  قَدْ  ُكْنتُ  وَوإإنِنْ  ااألَُمِم٬، بيَْینَ  أأَْبَعْدتهُُھمْ  قَدْ  ُكْنتُ  وَوإإنِنْ : االرَّ
دْدتهُُھمْ  .‘‘إإِليَْیهَھا يیَأْتُوننَ  االَّتِي ااألرََرااِضي فِي َصِغيیًراا َمْقِدًسا لهَُھمْ  أأَُكوننُ  فَإِنِّي ااألرََرااِضي٬، فِي بَدَّ  

 
 ذذهھھھبواا االتي ااألمم بيین مشتَّتيینَ  يیكونوننَ  حيینَما حتَّى شعبهَھ يیرعى االرببَّ  أأننَّ  ووعًداا هھھھنا نرىىوو

 تظلَّ  وولم تالَشواا٬، ووغيیِرهھھھم وواالموآآبيیِّيین وواالِحثِّيیِّيین االعمونيیِّيینَ  شعوببَ  أأننَّ  االمالَحظِ  وومن .إإليیهھا
ا ٬،ااآلثاررِ  سوىى حضاررااتهِِھم من  بي٬،االسَّ  وااتتِ نَ سَ  في متماِسًكا ظظلَّ  فقد االعبراانيُّ  االشعبُ  أأمَّ

 ثانيیةً  ااألررضضِ  في يیتشتَّتواا أأنن قبلَ  ٬،الحقًا أأررِضهِھم إإلى االعوددةةِ  من فعًال  ووتمكَّنواا تشتُّتهِھ٬، رُرغمَ 
 أأهھھھلهَھا ووشتَّتَ  ووأأسقطَهھا أأوورُرَشليیَم٬، االروومانيُّ  تيیطُسُ  حاَصرَ  أأنن بعدَ  للميیالدِد٬، سبعيینَ  عامم في
.ااألررضضِ  أأررجاءِ  في  

 
ااتتِ  هھھھذهه في االوااررددةةِ  ااألفكاررِ  ااستعرااضضِ  وونوااِصلُ   وواالثامنَ  عشرَ  االسابعَ  يینِ االعدددَ  في االنبوَّ

:مافيیهھِ  ووجاء عشر٬، االحادديي ااألصحاححِ  من عشرَ   
 

يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا: قُلْ  لِذلِكَ ’’ ببُّ  االسَّ ُعوبِب٬، بيَْینِ  ِمنْ  أأَْجَمُعُكمْ  إإِنِّي: االرَّ  ِمنَ  وَوأأَْحُشُرُكمْ  االشُّ
دْدتُمْ  االَّتِي ااألرََرااِضي  َجِميیعَ  وَويیُِزيیلُوننَ  هھھُھنَاككَ  إإِلَى فيَیَأْتُوننَ . إإِْسَراائيِیلَ  أأرَْرضضَ  وَوأأُْعِطيیُكمْ  فيِیهَھا٬، تَبَدَّ

 رُرووًحا دَدااِخلُِكمْ  فِي وَوأأَْجَعلُ  وَوااِحًداا٬، قَْلبًا وَوأأُْعِطيیهِھمْ . ِمْنهَھا رَرَجاَساتهَِھا وَوَجِميیعَ  َمْكُرهھھَھاتهَِھا٬،
.‘‘َجِديیًداا  

 
 االعهھدِ  في االحيِّ  هللاِ  شعبِ  في حدثثَ  االمقطع هھھھذاا من ااألخيیرَ  االجزءَ  أأننَّ  االمفسِّروونن يیرىى

.يینديیدَ جَ  ووررووححٌ  قلبٌ  للمؤمنيین ووصاررَ  االقدسُس٬، االرووححُ  حلَّ  حيیثُ  االجديیِد٬،  
 

 االحادديي ااألصحاححِ  من وواالِعشريینَ  االحادديي إإلى عشر االتاسعَ  من ااألعدااددِ  إإلى ااآلننَ  ووننتقلُ 
:فيیهھا وونقرأأُ  عشر٬،  

 
 لَْحِمهِھمْ  ِمنْ  ااْلَحَجرِ  قَْلبَ  وَوأأَْنِزععُ  َجِديیًداا٬، رُرووًحا دَدااِخلُِكمْ  فِي وَوأأَْجَعلُ  وَوااِحًداا٬، قَْلبًا وَوأأُْعِطيیهِھمْ ’’

 وَويیَُكونُواا بهَِھا٬، وَويیَْعَملُواا أأَْحَكاِمي وَويیَْحفَظُواا .فََراائِِضي فِي يیَْسلُُكواا لَِكيْ  لَْحٍم٬، قَْلبَ  وَوأأُْعِطيیهِھمْ 
ا. إإِلهًھا لهَُھمْ  أأَُكوننُ  فَأَنَا َشْعبًا٬، لِي  وَورَرَجاَساتهِِھْم٬، َمْكُرهھھَھاتهِِھمْ  قَْلبِ  وَورَرااءَ  ذَذااهھھِھبٌ  قَْلبهُُھمْ  االَِّذيینَ  أأَمَّ

يیِّدُ  يیَقُوللُ  رُرؤُؤووِسهِھْم٬، َعلَى ططَِريیقهَُھمْ  أأَْجلِبُ  فَإِنِّي ببُّ  االسَّ ‘‘.االرَّ  
 

 االقدُّووسسِ  هللاِ  شعبِ  من تُنَزععُ  حيیثُ  جديیٍد٬، عهھدٍ  إإلى حاجةٌ  هھھھناككَ  كانت أأنَّهھ االوااضحِ  من
 مرحلةِ  من االحيِّ  هللاِ  شعبُ  سيینتقلُ  ووهھھھكذاا. لحميیَّة الوبً قُ  منهھا بدًال  ليیُعطَواا االحجريیَّة٬، االقلوببُ 

٬، هللاِ  بنعمة جديیدةةٍ  ووالددةةٍ  إإلى االحجريیَّة٬، وواالقلوبب االعتيیق ووااإلنساننِ  االدَّيینونةِ   على االمحبِّ
 االهھالكِك٬، من وويیُنقَِذنا خطايیانا٬، ليیحِملَ  االصليیبِ  على ُعلِّقَ  االذيي االمسيیِح٬، يیسوععَ  ددممِ  حساببِ 
.ااألبديیَّة وواالحيیاةةَ  االخطايیا ُغفرااننَ  بهھ وولنناللَ   
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 حيیثُ  ذذلك٬، بعدَ  ُمحيیًِّراا َمشهھًداا ررأأىى إإنَّهھ نقوللُ  ِحْزقيِیالُل٬، شاهھھھَدهھھھا االتي االرؤؤيیا إإلى ووبالعوددةةِ 
 االفِقرةةِ  في ذذلك تفاصيیلَ  وونقرأأُ  االِكراامم٬، مستِمعيَّ  ٬،االهھيیكلِ  من ووحضوررهه هللا مجدُ  اانتقلَ 

 االخامسِ  إإلى وواالعشريین االثاني من ددِ ااعدااأل في ووذذلكَ  عشر٬، االحادديي ااألصحاححِ  من ااألخيیرةة
:فيیهھا ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬،  

 
. فَْوققُ  ِمنْ  َعليَْیهَھا إإِْسَراائيِیلَ  إإِلهھِ  وَوَمْجدُ  َمَعهَھا٬، وَوااْلبََكَرااتتِ  أأَْجنَِحتهََھا ااْلَكُرووبيِیمُ  رَرفََعتِ  ثُمَّ ’’

ببِّ  َمْجدُ  وَوَصِعدَ  . ااْلَمِديینَةِ  َشْرقِيِّ  َعلَى االَِّذيي ااْلَجبَلِ  َعلَى وَووَوقَفَ  ااْلَمِديینَةِ  وَوْسطِ  َعلَى ِمنْ  االرَّ
ؤْؤيیَا فِي بِي وَوَجاءَ  رُرووححٌ  وَوَحَملَنِي  ااْلَمْسبيِیِّيیَن٬، إإِلَى ااْلَكْلَداانيِیِّيینَ  أأرَْرضضِ  إإِلَى هللاِ  بُِرووححِ  االرُّ

ؤْؤيیَا َعنِّي فََصِعَدتتْ  ببِّ  َكالمَمِ  بُِكلِّ  ااْلَمْسبيِیِّيینَ  فََكلَّْمتُ . رَرأأيَْیتهَُھا االَّتِي االرُّ .‘‘إإيِیَّاههُ  أأرََراانِي االَِّذيي االرَّ  
 

 إإلى ذذلك ووبعد رفة٬،االشُّ  إإلى لَ حَ ااررتَ  ٬،االهھيیكل في قَبلُ  من كانن االذيي االرببِّ  مجدَ  أأننَّ  ررأأيینا إإذًذاا
 االهھيیكل في يِّ االشرق باببِ اال من ىحتَّ  يینتقلُ  هللاِ  رُرووححَ  ِحْزقيِیاللُ  يیشاهھھھدُ  ووااآلنن. يِّ االشرق باببِ اال
.أأوُورُرَشليِیمَ  من ةشرقيیَّ اال االمنطقةِ  في يیقعُ  وواالذيي االزيیتونن٬، َجبَلِ  إإلى  

 
 االمثيیرةة ااألموررِ  تلك كلِّ  ؤؤيیةِ رر من تمكَّنَ وو ٬،أأوورُرَشليیمَ  إإلى أأخَذهه االرببِّ  ررووححَ  أأننَّ  هھھھنا نرىى إإذًذاا٬،

 ولهَھحَ  َمن شاررككَ  بَِدوورِرهه االذييوو ِحْزقيِیالَل٬، االرووححُ  أأررجعَ  ذذلك بعدَ  .نفسهھ االوقت في وواالُمحِزنةِ 
.اهھھھاإإيیَّ  االرببُّ  أأعطاهه االتي االرؤؤيیا بهھذهه  

 
. أأوُورُرَشليِیمَ  شرققَ  االجبلِ  على االمطاففِ  نهھايیة في صاررَ  االرببِّ  مجدَ  أأننَّ  لالهھھھتماممِ  االمثيیرِ  منوو

 علىوو. االجبل هھھھذاا على من قيیاَمتهِھ عدَ بَ  جدِ االمَ  إإلى دَ عِ صَ  االمسيیحَ  يیسوععَ  أأننَّ  للنَّظَرِ  وواالالفتُ 
 ااألصحاححِ  زَزَكِريیَّا ِسفرِ  ةةَ نبوَّ  ًمامتمِّ  ٬،االملك االمسيیَّا ٬،بصفتهھ أأوُورُرَشليِیمَ  يیسوععُ  ددخلَ  االجبل هھھھذاا

:فيیهھا وونقرأأُ  ٬،االتاسع وواالعدددِ  االتاسعِ   
 

اا ااْبتهَِھِجي’’  َعادِدللٌ  هھھُھوَ . إإِليَْیكِ  يیَأْتِي َملُِككِ  هھھُھَوذَذاا. أأوُورُرَشليِیمَ  بِْنتَ  يیَا ااهھھْھتِفِي ِصهْھيیَْونَن٬، ااْبنَةَ  يیَا ِجّدً
.‘‘أأَتَاننٍ  ااْبنِ  َجْحشٍ  وَوَعلَى ِحَماررٍ  َعلَى وَورَرااِكبٌ  وَودِديیٌع٬، وَوَمْنُصوررٌ   

 
 االنبيِّ  من ذذلك وونعرففُ . كذلك االجبل هھھھذاا على سيیَرِجعُ  يیسوععَ  أأننَّ  أأيیًضا االرببِّ  كلمةُ  تعلُِّمناوو

:االراابع وواالعدددِ  عشرَ  االراابعَ  ااألصحاححِ  أأيیًضا ِسفِرهه في قاللَ  االذيي ٬،اززكريیَّ   
 

يْیتُوننِ  َجبَلِ  َعلَى ااْليیَْوممِ  ذذلِكَ  فِي قََدَماههُ  وَوتَقِفُ ’’ ْرقِق٬، ِمنَ  أأوُورُرَشليِیمَ  قُدَّااممَ  االَِّذيي االزَّ  فيَیَْنَشقُّ  االشَّ
يْیتُوننِ  َجبَلُ  ‘‘.وَوَسِطهھِ  ِمنْ  االزَّ  

 
 هھھھناككوو االشرقِق٬، إإلى اانتقَلَ  االرببِّ  مجدَ  إإننَّ  نقوللُ  ِحْزقيِیالَل٬، ِسفرِ  في االمقطعِ  إإلى بالعوددةةوو

 االجديیدةةَ  أأوُورُرَشليِیمَ  سيیدخلُ وو ااْلَمِسيیِح٬، يیَُسوععَ  االرببِّ  شخصِ  في أأيیًضا االعليِّ  هللاِ  مجدُ  سيیرجعُ 
مانن آآخر في ملكوتهِھ في .االزَّ  
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االخاتمة  

مم( )االبرنامج مقدِّ  
 لِ بَ جَ  إإلى االقدُّووسسِ  هللاِ  مجدُ  ررحلَ  يیوممَ  االمحِزننَ  االمشهھدَ  برناَمِجنا٬، من االيیوممِ  حلَقةِ  في ررأأيینا

.يیتونناالزَّ   
 

ااتتِ  من االمزيیدِ  إإلى ننظرُ  سوفف ٬،‘‘االيیومم لهھذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ  من االمقبلةِ  االَحلَقةِ  ووفي  االنبوَّ
.شعبهِھ مع االرببِّ  تتِ التعامُ  من وواالمزيید  

 
ختاميیَّة كلمةٌ   

ااعي( )سميیث تَشك االرَّ  
 االمتخالِفة٬َ، ااألموررَ  لتميیِّزَ  االرببِّ  من ِحكمةً  تناللَ  أأنن االمستَِمع٬، عزيیزيي ألجلَِك٬، صالتُنا
 فاقَمواا االذيین االكَذبةِ  ااألنبيیاءِ  من ووِحْزقيِیالل٬، إإررِميیا مثلَ  االحقيیقيیِّيین٬، ااألنبيِیاءِ  كالممَ  كذلك ووتميیِّزَ 
ا ٬،بَِكِذبهھم االشعبِ  مشكلةَ   تطلُبَ  أأنن أأيیًضا وونصلِّي. االقَتلى أأعدااددِ  ضاَعفةِ مُ  إإلى أأددَّىى ممَّ
هه٬، هللاِ  ملكوتتَ   أأنن أأخيیًراا وونصلِّي. ااألساسيیَّةِ  ووباحتيیاجاتِكَ  بِكَ  يیعتَني االرببَّ  بأننَّ  ووااثقًا ووبرَّ

دُ  ال ما ووكلِّ  االخطيیَّةِ  من االمجتََمعِ  هھيیرِ تط في ووتُسهِھمَ  مجتَِمَعك في ِمْلًحا تكوننَ   هللاَ  يیُمجِّ
.آآميین! نصلِّي االمسيیحِ  يیسوععَ  باْسمِ . االقدُّووسسَ   


