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مةاالمقدِّ   

)االبرنامج مممقدِّ (  
 

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

 
 ةااألمَّ  رددااددِ باستِ  االمجيیدِ  هللا ووعدَ  تَشك االقسُّ  تناوَوللُ  برناَمِجنا٬، من االسابقةِ  االحلَقةِ  في

.االسبي بعدَ  االعبراانيیَّة  
 

ةةً  تَشك االقسِّ  مع سنتابعُ  ٬،‘‘االيیومم لهھذاا االكلمةُ ’’ برناَمج من االيیومم حلقةِ  ووفي  ٬،جديیدةةً  نبوَّ
ُمهھيیُ  ةً إإيیضاحيیَّ  ووسيیلةً  تضمَّنُ ت ووهھھھي .باهھھِھهھماانتِ  ببِ ذْ لجَ  االشعبِ  أأماممَ  يیاللُ قِ زْ حِ  االنبيُّ  اقدِّ  

 
 ِسفرِ  من عشر االحادديي ااألصحاححِ  على تَْفتََحهھُ  أأننْ  نَْرجو ُمقَدَّسٌس٬، ِكتاببٌ  لََديْیكَ  َكاننَ  فَإننْ 

ا ٬،عشرَ  االتاسعَ  االعدددِ  من وواابتِدااءً  ِحْزقيِیالل  فنرجو ااآلنَن٬، ُمقَدَّسسٌ  ِكتاببٌ  لََديْیكَ  يیَُكنْ  لَمْ  إإننْ  أأمَّ
الةةِ  بِرووححِ  تُْصِغيَ  أأننْ  االمستِمع٬، عزيیزيي منك٬، .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
 االَحلَقة من ااألفكاررِ  بعضَ  سويیا لنرااجع ذذلك قبلَ  لكنْ . عشرَ  االتاسعَ  االعدددِ  من وواابتدااءً  ٬،عشر

.االماضيیة  
 

يیتوننِ  بلِ جَ  على االمطاففِ  نهھايیة في صاررَ  االرببِّ  مجدَ  أأننَّ  لالهھھھتمامم االمثيیر من  ققَ شر االزَّ
 علىوو. االجبل هھھھذاا على من قيیاَمتهِھ بعدَ  االمجدِ  إإلى دَ عِ صَ  يیسوععَ  أأننَّ  للنَّظَرِ  وواالالفتُ . أأوُورُرَشليِیمَ 
 زَزَكِريیَّا ِسفرِ  ةةَ نبوَّ  ًمامتمِّ  ٬،االملك االمسيیَّا ٬،بصفتهھ أأوُورُرَشليِیمَ  يیسوععُ  ددخلَ  أأيیًضا االجبل هھھھذاا

:فيیهھا وونقرأأُ  ٬،االتاسع وواالعدددِ  االتاسعِ  ااألصحاححِ   

االيیَومم لهَِھذاا االَكلَِمة  The Word for Today 
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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   
 

 ٬،اززكريیَّ  االنبيِّ  من ذذلك وونعرففُ  ٬،االجبل هھھھذاا على سيیَرِجعُ  يیسوععَ  أأننَّ  أأيیًضا االرببِّ  كلمةُ  تعلُِّمنا
:االراابع وواالعدددِ  عشرَ  االراابعَ  ااألصحاححِ  أأيیًضا ِسفِرهه في قاللَ  االذيي  

 
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  

 
 لليیهھوددِ  جزئيیًّا لَ صَ حَ  ىمَ االعَ  أأننَّ  االجديیدِ  االعهھدِ  في االرسوللُ  بولسُ  يیخبُرنا متَِّصٍل٬، ِسيیاققٍ  ووفي

 ٬،مااألم بيین ةأأساسيیَّ  بصوررةةٍ  يیعملُ  االحاليِّ  االوااقعِ  في هللاِ  فرووححُ . مِ مَ ااألُ  ءُ لْ مِ  لَ دخُ يی ىحتَّ 
 متاحةٌ  ااإلنجيیلِ  فبشاررةةُ  ؛دووننعَ بْ مستَ  االيیهھوددَ  أأننَّ  هھھھذاا يیعني ووال. االبشر كلِّ ل متاحةٌ  االفرصةُ وو

 من االكثيیرِ  أأذذهھھھاننِ  عيیوننَ  أأصاببَ  قوميیًّا عًمى هھھھناككَ  أأننَّ  االوااضحِ  من أأننَّ  غيیر. يیقبَلهُھا َمن لكلِّ 
.االناصرييِّ  يیسوععَ  شخصِ  في االمنتَظَرِ  االمسيیحِ  ررؤؤيیةِ  عن جِزهھھِھمعَ  إإلى أأددَّىى ووقد االيیهھودِد٬،  

 
 ووالَحْظتُ  االيیهھودِد٬، من عدددٍ  إإلى للتحدُّثثِ  االفرصةُ  لي أأُتيیَحتْ  االماضيیة٬، االسنوااتتِ  مرِّ  ووعلى

 ٬،االرببِّ  كلمةَ  فوننعرِ يیَ  كانواا إإننْ  :قائًال  االمرءُ  يیتساءللُ  قد ووهھھھنا. جيیًِّداا االرببِّ  كلمةَ  وننَ عرفيی هھمأأنَّ 
 دداانيیاللَ  ِسفرِ  مثل ااتتٍ نبوَّ  رووننيیفسِّ  فكيیف االموعودد؟ االمسيیَّا حقًّا هھھھو يیسوععَ  أأننَّ  ووننيیرَ  ال فلماذذاا

 االثاني االمزموررِ  ووأأ خمسيین٬،االوو لثِ اثاال ااألصحاححِ  يیاءعْ إإشَ  ِسفرِ  أأوو ٬،االسابعِ  ااألصحاححِ 
 االكثيیرِ  على عالووةةً  ٬،عشر وواالثاني رعش االحادديي يینااألصحاحَ  اززكريیَّ  ِسفرِ  ووأأ ٬،وواالعشريین

ااتتِ  من نهِِھم ممَ َعدَ  تفسِّرُ  االتي االقويیَّة ااألسباببِ  ووأأَحدُ  االقديیم؟ االعهھدِ  في االنبوَّ  أأننَّ  ررؤؤيیةِ  من تمكُّ
 ووهھھھو ٬،ررووميیة أأهھھھلِ  إإلى ررسالتهِھ في االرسوللُ  بُولُسُ  قدََّمهھ ما هھھھو االمنتَظَر يیحُ االمس هھھھو يیسوععَ 

.أأُعِميیَتْ  قد هھُمأأذذهھھھانَ  أأننَّ   
 

٬، يیَُسوععَ  ووحيیاةةِ  ٬،ااتتاالنبوَّ  ةِ أأددلَّ  في ووبإمعاننٍ  جيیًِّداا يینظرُ  َمن أأننَّ  غيیر  يیصلَ  أأنن دَّ بُ  الف االناِصرييِّ
 آآخرُ  اسيیَّ مَ  هھھھناكك يیكوننَ  لن هھووأأنَّ  ٬،االمنتَظر ااالمسيیَّ  بالحقيیقةِ  هھھھو يیَُسوععَ  ننَّ أأ فادُدهھھھامَ  نتيیجةٍ  إإلى
 هھأأنَّ  تَ ثبِ وويیُ  االيیوممَ  شخصٌ  يیأتيَ  أأنن االمستحيیلِ  من أأنن عاليیةٍ  بثقةٍ  أأقوللُ وو. االمجد لهھ يیسوعَع٬، بعدَ 

ممَ  أأنن أأَحدٌ  يیستطيیعُ  ووال ٬،دَدااوُودد سلِ نَ  نْ مِ  هه هھھھو دَدااوُوددَ  أأننَّ  فيیهھا يیُبيیِّنُ  نسبٍ  سلسلةَ  يیقدِّ  لهھ ووأأننَّ  ٬،َجدُّ
ددَ  أأننْ  هھھھنا االضرووررييِّ  من أأننَّ  إإالَّ . يیهھوذذاا عرششِ  على االجلوسسِ  في االحقَّ   ررحمةَ  أأننَّ  على نشدِّ

 وويیعترفوننَ  ٬،االيیهھودد من إإليیهھ يیُقبِلوننَ  َمن يیَقبَلَ  ننأل تاممٍّ  ااستِعدااددٍ  على وواالرببُّ  ووااِسعة٬ٌ، االعليِّ  هللاِ 
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 انَ بِ  مرَّ  االذيي دُ االوع يیتحقَّقُ  وففس ووعندئذٍ . ااآلبب هللاِ  لمجدِ  ررببٌّ  ووأأنَّهھ االمسيیُح٬، هھھھو يیسوععَ  أأننَّ 
 االحجرييِّ  قلبِ اال بدللَ  ميیَّةحْ لَ  لوبًاقُ  االرببُّ  سيیُعطيیهِھمِ  حيیثُ  برناَمِجنا٬، من االسابقةِ  االَحلَقةِ  في
 من هھقيیاَمتَ  ثَمَّ  من يیَرفضُ  وو ٬،االمسيیحَ  هھبوصفِ  يیسوععَ  رفضُ يیَ  رووننٍ قُ  دىىمَ  على ظظلَّ  االذيي

.ااألموااتت  
 

 وواالنشاططِ  بالَحيیويیَّةِ  ُمفَعمٌ  شعبٌ  هھأأنَّ  االيیهھوددييِّ  االشعبِ  عن عموًما يیُعَرففُ  متَّصٍل٬، ِسيیاققٍ  في
 مشاِعِرهھھِھم عن يیعبِّروواا أأنن وننيیحبُّوو ااألنشطة٬، من االكثيیرَ  يیماررسونن فهھُم االحيیاةة؛ ووحبِّ 

 ٬،االفرااغغ أأووقاتتِ  أأوو حالتتاالرِّ  في مًعا يیجتَِمُعونن كانواا ااألحيیاننِ  بعضِ  فيوو. وواالرَّقصِ  بالِغناءِ 
 وَوَسطَ  ٬،ةااليیهھودديیَّ  ةاالتقليیديیَّ  أأغانيیهھم مًعا وويیَُغنُّوننَ  االمقاهھھھي أأَحدِ  في أأوو ططاوولة إإلى وويیجلسونن

ْقصاتتِ  ااالحتفاللُ  ذذلك يیتخلَّلُ  ما ووكثيیًراا ووااالبتهِھاجج٬، االفَرحح من أأجوااءٍ   االمصاِحبة االتقليیديیَّة بالرَّ
 ووحيینَما. االَمِرحة باألنشطةِ  وواالقيِیامم ووااالبتهِھاجج٬، الحتفاللِ اا حبُّوننيی عموًما فاليیهھوددُ . للِغناء

 ااكتشافهَھ ليیُعلِنَ  بَحماسةٍ  وويینطلقُ  لُ يینفعِ  فإنَّهھ لهُھا٬،وويیقبَ  ااإلنجيیل بشاررةةَ  االيیهھوددييُّ  يیكتِشفُ 
٬، االمسيیحَ  ددُ  َعيینيَیهھ٬، عن االغشاووةة تسقُطُ  ووهھھھكذاا. االمنتظَر االمسيیَّا أأوو االحقيیقيَّ  االرببُّ  وويیُجدِّ
.لحميیًّا قلبًا بهھ للُ ستبدِ يیَ وو ٬،االحجرييَّ  االقلبَ  يینِزععُ  حيیثُ  قلبهَھ٬، االمحبُّ   

 
 االِعشريینَ  يینِ دددَ وواالعَ  عشر٬، االحادديي ااألصحاحح ِحْزقيِیاللَ  ِسفرِ  من االمقطَع إإلى ااآلننَ  لنَُعدِ 

:فيیهِھما وونقرأأُ  ٬،االعشريینوو وواالحادديي  
 

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

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

 هھھھناوو. ووأأحكاِمهھ االرببِّ  فراائضِ  في يیسلُكواا لم أأنَّهھم ووهھھھو إإدداانتهِِھم٬، أأسباببِ  أأَحدَ  هھھھنا نرىى إإذًذاا
يیتونِن٬، َجبَلِ  إإلى ووحضورَرهه هللا مجدَ  يیمثِّلونن االذيین رووبيیماالكَ  اانتقلَ   من رققِ شَّ اال إإلى االزَّ

 وُوصوًال  هھھھناكك من لَ حَ ااررتَ  هھلكنَّ  ٬،االهھيیكل في االمجدُ  كاننَ  كيیف االسابقِ  في رُ وونذكُ . أأوورُرَشليیمَ 
 هللاِ  رُرووححَ  ِحْزقيِیاللُ  ررأأىى االتاليیِة٬، االمرحلةِ  فيوو. رققاالشَّ  باببِ  إإلى رفةِ االشُّ  وومن .رفةاالشُّ  إإلى

.االزيیتونن َجبَلِ  إإلى االهھيیكل في االشرقق باببِ  من يینتقلُ   
 

ِالنا في وونستمرُّ   من وواالِعشريینَ  االخامسِ  إإلى وواالعشريین االثاني من ااألعدااددِ  في تأمُّ
:فيیهھا ووجاء عشَر٬، االحادديي ااألصحاححِ   

 
. 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  ممِ َكَال  بُِكلِّ  ااْلَمْسبيِیِّيینَ  فََكلَّْمتُ . رَرأأيَْیتهَُھا االَّتِي االرُّ .‘‘إإيِیَّاههُ  أأرََراانِي االَِّذيي االرَّ  



 4  

 
 ثمَّ  ٬،أأوورُرَشليیمَ  في َجَرتتْ  االتي االمثيیرةةِ  ااألموررِ  هھھھذهه كلَّ  ووررأأىى ووحح٬،االرُّ  ههأأخذَ  فقد ٬،ووهھھھكذاا
 من االناسسِ  مع االَمهھيیبةَ  االرؤؤيیا تلك ِحْزقيِیاللُ  ككَ شاررَ ف االمسبيیُّونن٬، يیوَجدُ  حيیثُ  بابلَ  إإلى هھأأررجعَ 

.هھولِ حَ   
 

من اابتِدااءً  عشر االثاني ااألصحاححِ  إإلى ااآلننَ  لِ ننتقِ وول ِحْزقيِیالَل٬، ِسفرِ  في ددررااستَنا نتابِعُ   
:فيیهِھما ووجاء وواالثاني٬، للااألووَّ  دَديینِ االعد  

 
ببِّ  َكالمَمُ  إإِلَيَّ  وَوَكاننَ ’’ دٍد٬، بيَْیتٍ  وَوْسطِ  فِي َساِكنٌ  أأَْنتَ  آآدَدمَم٬، ااْبنَ  يیَا: قَائًِال  االرَّ  لهَُھمْ  االَِّذيینَ  ُمتََمرِّ

ددٌ  بيَْیتٌ  ألَنَّهُھمْ  يیَْسَمُعونَن٬، وَوال ليِیَْسَمُعواا آآذَذااننٌ  لهَُھمْ . يیَْنظُُرووننَ  وَوَال  ليِیَْنظُُروواا أأَْعيیُنٌ  .‘‘ُمتََمرِّ  
 

ُرنا  ٬،االعاشر وواالعدددِ  االساددسسِ  ااألصحاححِ  ِسفِرهه٬، في االنبيُّ  عيیاءُ إإشَ  قالهَھ بما االمقطَعُ  هھھھذاا يیُذكِّ
:فيیهھ نقرأأُ   

 
 بِأذُُذنيَْیهھِ  وَويیَْسَمعَ  بَِعيْینيَْیهھِ  يیُْبِصرَ  لِئَالَّ  َعيْینيَْیهِھ٬، وَوااطْطُمسْ  أأذُُذنيَْیهھِ  وَوثَقِّلْ  االشَّْعبِ  هھھھَذاا قَْلبَ  َغلِّظْ ’’

.‘‘فيَیُْشفَى وَويیَْرجعَ  بِقَْلبهِِھ٬، وَويیَْفهَھمَ   
 

هھَ  متَِّصٍل٬، ِسيیاققٍ  فيوو  ووال ٬،ووننَ رَ يیَ  ال إإنَّهھم لهھُم قائًال  نفَسهھ ااألمرَ  إإليیهِھم االنبيُّ  إإرِْرِميیَا ووجَّ
 ووننَ رَ يیَ  ال إإذذ أأيیًضا٬، كاألووثاننِ  يیصيیرووننَ  ااألوَْوثَاننِ  دووننَ عبُ يیَ  نمَ  إإننَّ  ددُ ددااووُ  قاللَ  كذلكوو. عوننسمَ يیَ 
 ظاهھھِھرَ مَ  ووفقَدتتْ  تصلَّبَتْ  االتي قلوبهِِھم عن هھھھو هھھھنا وواالكالممُ  ٬،عوننيیسمَ  ووال كوننيیتحرَّ  ووال

 أتنبَّ  حسنًا هھإإنَّ  االجيیلِ  لذلك يیسوععُ  قاللَ  ٬،عشرَ  االثالثَ  ااألصحاححِ  متَّى إإنجيیل فيوو. االَحيیاةةِ 
:كانواا إإنَّهھُم قاللَ  حيیثُ  هھم٬،عن عيیاءُ إإشَ   

 
.‘‘يیَْفهَھُموننَ  ووَال  يیَْسَمُعوننَ  َال  وَوَساِمِعيینَ  يیُْبِصُروونَن٬، َال  ُمْبِصِريینَ ’’  

 
 أأننَّ  هھھھو لالهھھھتمامم االمثيیرُ  ااألمرُ وو. ددتمرِّ مُ  بيیتٌ  إإنَّهھم االنبيِّ  لساننِ  على االرببُّ  يیقوللُ  ِحْزقيِیاللَ  فيوو

 موننكرِ يیُ  مهھُ ف بالٍغ؛ خاررٍ بافتِ  يیهھلإإ رووننظُ نْ يیَ  مهھُ إنَّ ف ووتارريیِخهھم٬، آآبائهھم إإلى يینظروونن حيین االيیهھوددَ 
.أأنبيِیاء قتلةَ  كانواا ااآلباءَ  أأوولئكَ  أأننَّ  رُرغمَ  ٬،رااثهَھمتُ  كرموننوويیُ  هھم٬،ونَ حبُّيیُ وو ٬،بحقٍّ  آآباَءهھھھم  

 
للِ  ٬،فانوسسَ ستِ اا لىإإ االمشكالتتِ  تِ جلبَ  االتي ااألساسيیَّةِ  ااألسباببِ  أأَحدَ  هھھھذاا كاننَ  ووقد  في شهھيیدٍ  أأووَّ

.االمسيیحيیَّة  
 

٬، رريیمدْ هھَ نْ االسَّ  عجمَ مَ  أأماممَ  ووااقفًا ااْستِفَانُوسسُ  كانن حيینف  أأماَمهھُم يیستعرضضُ  ووكانن االيیهھوددييِّ
دً  تارريیَخهھم٬،  ضضِ ااستعرااال ذذلك في نقطةٍ  إإلى وَوَصلَ  ٬،مَعهھُم قديیرُ اال هللاُ  هھفعلَ  ما كلَّ  اامؤكِّ
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 ُسل٬،االرُّ  أأعماللِ  ِسفرِ  في نقرأأُ  كما أأخيیًراا قاللوو ٬،االشائنِ  آآبائهِھم تارريیخَ  تناوَوللَ  حيیثُ  االتارريیخيِّ 
:فيیهھا ووجاء وواالخمسيین٬، االثالث إإلى وواالخمسيینَ  االحادديي من ووااألعدااددِ  االسابع٬، ااألصحاححِ   

 
قابِب٬، قُساةةَ  يیا’’  ووححَ رُّ اال تُقاوِوموننَ  دداائًما أأنتُمْ ! ووااآلذذااننِ  بالقُلوببِ  االَمختونيینَ  ووَغيیرَ  االرِّ

 االذيینَ  قَتَلواا ووقَدْ  آآباؤُؤُكم؟ يیَضطَهِھدههُ  لَمْ  ااألنبيیاءِ  أأييُّ ! أأنتُمْ  كذلكَ  آآباؤُؤُكمْ  كاننَ  كما. االقُُدسسَ 
٬، بَمجيءِ  فأنبأوواا سبَقواا  أأَخذتُمُ  االذيینَ  ووقاتِليیهِھ٬، ُمَسلِّميیهھِ  ِصرتُمْ  ااآلننَ  أأنتُمُ  االذيي االباررِّ

.‘‘تحفَظوههُ  وولَمْ  َمالئَكةٍ  بترتيیبِ  اموسسَ االنَّ   
 

يیوخخُ  َسِمعَ  إإننْ  ووما وواا بقلوبهِِھم٬، َحنِقواا حتَّى االكالمَم٬، هھھھذاا االمجتَِمعوننَ  االشُّ  ٬،عليیهھ بأْسنانهِِھم ووصرُّ
 هھھھناكك ووااقفًا الِحقًا٬، بولسَ  االرسوللَ  صاررَ  االذيي شاوُولُل٬، ووكانن. االموتتِ  حتَّى ررَجموهه ذذلك ووبعدَ 

.فَعلوههوو بهھ َحَكمواا ما على مواافِقًا يیابهَھم٬،ثِ  يیحرسسُ   
 

التِنا وونوااِصلُ  :فيیهھ وونقرأأُ  عشر٬، االثاني ااألصحاححِ  من االثالثِ  االعدددِ  في تأمُّ  
 

 ِمنْ  وَواارْرتَِحلْ  نهََھارًراا٬، ُعيیُونهِِھمْ  قُدَّااممَ  وَواارْرتَِحلْ  ٍء٬،َجَال  أأهھھُْھبَةَ  لِنَْفِسكَ  فهََھيیِّئْ  آآدَدمَم٬، ااْبنَ  يیَا وَوأأَْنتَ ’’
ددٌ  بيَْیتٌ  أأَنَّهُھمْ  يیَْنظُُرووننَ  لََعلَّهُھمْ  ُعيیُونهِِھْم٬، قُدَّااممَ  آآَخرَ  َمَكاننٍ  إإِلَى َمَكانِكَ  .‘‘ُمتََمرِّ  

 
ااء٬، مستَِمعيَّ  هھھھنا٬، نالِحظُ  ددٌ  بيیتٌ ’’ مصطلح كرااررَ تَ  ااألعزَّ  االشَّعبِ  وَوْصفِ  في‘‘ متمرِّ

 ووذذلك ٬،بياالسَّ  من سيیرجعونن هھمأأنَّ  وويیعتقدوونن ن٬،يیددمتمرِّ  كانواا االحيین ذذلك فحتَّى. االعبراانيِّ 
 لَ نقُ يی أأنن ِحْزقيِیاللَ  إإلى االقدُّووسسِ  هللاِ  صيیَّةُ ووَ  أأتَتْ  ووهھھھنا. ااْلَكَذبَة ألَْنبيِیَاءُ اا أأعلَنهَھ ما على بناءً 

 رُرغمَ  كالِمهھ٬، إإلى عوننمِ يیستَ  فربَّما ٬،بهھا نتقلَ يیوو هھحقائبَ  ممَ حزِ وويیَ  آآخر٬، ىلإإ مكاننٍ  من هھأأمتعتَ 
.ددٌ متمرِّ  بيیتٌ  هھمأأنَّ   

 
التِنا نوااِصلُ وو  نقرأأُ  عشر٬، االثاني ااألصحاححِ  من االسَّاددسسِ  إإلى االراابعِ  من ااألعدااددِ  في تأمُّ
:فيیهھا  

 
 ُعيیُونهِِھمْ  قُدَّااممَ  َمَساءً  تَْخُرججُ  وَوأأَْنتَ  نهََھارًراا٬، ُعيیُونهِِھمْ  قُدَّااممَ  ءِ ااْلَجَال  َكأهھھُْھبَةِ  أأهھھُْھبَتَكَ  فَتُْخِرججُ ’’

 وَوااْحِملْ . ِمْنهھُ  وَوأأَْخِرْجهَھا ُعيیُونهِِھمْ  قُدَّااممَ  ااْلَحائِطِ  فِي لِنَْفِسكَ  وَوااْنقُبْ . ءِ ااْلَجَال  إإِلَى َكاْلَخارِرِجيینَ 
 َجَعْلتُكَ  ألَنِّي. ااألرَْرضضَ  تََرىى فََال  وَوْجهَھكَ  تَُغطِّي. تُْخِرُجهَھا ااْلَعتََمةِ  فِي. ُعيیُونهِِھمْ  قُدَّااممَ  َكتِفِكَ  َعلَى

.‘‘إإِْسَراائيِیلَ  لِبيَْیتِ  آآيیَةً   
 

 يیحِملَ  أأنن يیاللَ قِ زْ حِ  االرببُّ  أأووصى حيیثُ  ٬،إإيیضاحيیَّة بوسيیلةٍ  ررسالةً  هھھھنا نرىى أأنَّنا االوااِضحِ  من
.االعبراانيِّ  االشعبِ  إإلى االرسالةَ  نقلُ يیس هھألنَّ  آآخَر٬، إإلى مكاننٍ  من وويیرتَِحلُ  أأمتعتهَھ٬،  

 
:فيیهھا ووجاءَ  عشر٬، االثاني ااألصحاححِ  من االتاِسعِ  إإلى االسابعِ  من ااألعدااددَ  نقرأأُ  ذذلك بعدَ   
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 نَقَْبتُ  ااْلَمَساءِ  وَوفِي نهََھارًراا٬، ءِ ااْلَجَال  َكأهھھُْھبَةِ  أأهھھُْھبَتِي فَأَْخَرْجتُ  أأُِمْرتُت٬، َكَما هھھھَكَذاا فَفََعْلتُ ’’

 وَوفِي. ُعيیُونهِِھمْ  قُدَّااممَ  َكتِفِي َعلَى وَوَحَمْلتُ  ااْلَعتََمِة٬، فِي وَوأأَْخَرْجتُ  بيِیَِديي٬، ااْلَحائِطِ  فِي لِنَْفِسي
بَاححِ  ببِّ  َكلَِمةُ  إإِلَيَّ  َكانَتْ  االصَّ  ااْلبيَْیتُ  إإِْسَراائيِیَل٬، بيَْیتُ  لَكَ  يیَقُلْ  أأَلَمْ  آآدَدمَم٬، ااْبنَ  يیَا: قَائِلَةً  االرَّ

ددُ  ‘‘تَْصنَُع؟ َماذَذاا: ااْلُمتََمرِّ  
 

ا االهھدففَ  هھھھو بالتأكيید هھھھذاا ووكاننَ   فعلَ  ووحيینَ . يیتساءلونن لهَھمجعَ يیَ  أأنن ووهھھھو ِحْزقيِیالُل٬، فعلهَھ ممَّ
.االحائطَ  نقبَ  أأنن بعد هھمعَ  اتهِھيیَّ حاجِ  ملَ ووحَ  ٬،هھهَھووجْ  ىغطَّ  بل شيیئًا٬، لْ قُ يیَ  مل ذذلك٬،  

 
 عشر٬، االثاني ااألصحاححِ  من عشر وواالحادديي االعاشرِ  االعددَديینِ  في سؤاالهِِھم على االرددُّ  وويیأتيینا
:فيیهِھما نقرأأُ وو  

 
يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا: لهَُھمْ  قُلْ ’’ ببُّ  االسَّ ئيِیسُ  هھھُھوَ  ااْلَوْحيُ  هھھھَذاا. االرَّ  إإِْسَراائيِیلَ  بيَْیتِ  وَوُكلِّ  أأوُورُرَشليِیمَ  فِي االرَّ

 إإِلَى ءااْلَجَال  إإِلَى. بهِِھمْ  يیُْصنَعُ  هھھھَكَذاا َصنَْعتُ  َكَما. لَُكمْ  آآيیَةٌ  أأَنَا: قُلْ . وَوْسِطهِھمْ  فِي هھھُھمْ  وَواالَِّذيینَ 
.‘‘يیَْذهھھَھبُوننَ  االسَّْبيِ   

 
 حيیثُ  ٬،أأوُورُرَشليِیمَ  في ؤؤساءِ للرُّ  سيیحدثثُ  ما ااررأأوو إإنَّهھم قائًال  سؤاالهِِھم عن ِحْزقيِیاللُ  أأجاببَ  ووهھھھنا

.اتهِھميیَّ بحاجِ  بوااهھرُ يیَ  أأنن محاوِوليینَ  ٬،االحائط يف نقُبوننَ سيیَ   
 

 ووجاءَ  عشر٬، االثاني ااألصحاححِ  من عشرَ  وواالثالثَ  عشر االثاني االعددَديینِ  إإلى ااآلننَ  لننتَقِلِ 
:فيیهِھما  

 
ئيِیسُ ’’  ااْلَحائِطِ  فِي يیَْنقُبُوننَ . وَويیَْخُرججُ  ااْلَعتََمةِ  فِي ااْلَكتِفِ  َعلَى يیَْحِملُ  وَوْسِطهِھمْ  فِي االَِّذيي وَواالرَّ

 فِي فيَیُْؤَخذُ  َعليَْیهھِ  َشبََكتِي وَوأأَْبُسطُ . بَِعيْینيَْیهھِ  ااألرَْرضضَ  يیَْنظُرَ  لَِكيْیَال  وَوْجهَھهھُ  يیَُغطِّي. ِمْنهھُ  ليِیُْخِرُجواا
.‘‘يیَُموتتُ  وَوهھھُھنَاككَ  يیََرااهھھَھا َال  وَولِكنْ  ااْلَكْلَداانيِیِّيیَن٬، أأرَْرضضِ  إإِلَى بَابِلَ  إإِلَى بهِھِ  وَوآآتِي َشَرِكي٬،  

 
 سيیحاوِوللُ  حيیثُ  ٬،باالهھھھتمامم ديیرةةٌ جَ  ةةٌ وَّ بُ نُ  هھھھذههوو ٬،ِصْدقيِیَّا هھھھو عنهھ ِحْزقيِیاللُ  يیتكلَّمُ  االذيي وواالرئيیسُ 

 ٬،عليیهھ االقبضَ  لقوننَ سيیُ  االبابليیِّيینَ  لكنَّ  ٬،ببَ رَ هھَ اال محاوِوًال  االحائط في يینقُبَ  أأنن ليیًال  ِصْدقيِیَّا االملكِ 
.ديینةَ االمَ  تلكَ  ىىيیر لن هھلكنَّ  بَابَِل٬، إإلى وويیأخذوونهھ  

 
 صاررِ حِ  أأثناءِ  في ٬،يیًال لَ  أأوُورُرَشليِیمَ  من يیهھرببَ  أأنن حاووللَ  ِصْدقيِیَّا إإننَّ  سسُ االمقدَّ  االكتاببُ  لنا وويیقوللُ 
 ااْلَكْلَداانيِیِّونن بهھ لحقَ  حيیث أأرَِريیَحا٬، مديینةِ  من بالقرببِ  االسهھولل٬، إإلى هھرببَ ف ٬،لهھا االبابليِّ  االجيیشِ 
َر٬، إإلى ووأأخذووهه ٬،عليیهھ ووقبضواا رُ  قتلَ  ووهھھھناكك رَرْبلَة٬َ، في كانن االذيي نَبُوَخْذنَصَّ  أأبناءَ  نَبُوَخْذنَصَّ
َ تنبَّ  كما حدثثَ ف. بَابِلَ  إإلى ههذَ خِ ووأأُ  ِصْدقيِیًّا٬، يعيینَ  لعَ ااقتَ  ثمَّ  ٬،هھأأمامَ  ِصْدقيِیَّا  ووصلَ  إإذذ ؛يیاللُ قِ زْ حِ  أ
.أأعمى صاررَ  ألنَّهھ ؛يیَرهھھھا لم هھلكنَّ  بابل٬، إإلى  
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 من أأحدااثثٍ  عن االعليُّ  هللاُ  مُ يیتكلَّ  حيین لة٬،ذهھھھِ االمُ  ةِ االنبويیَّ  االكلمةِ  ماممَ أأ جديیدٍ  من نقفُ  نحن ووهھھھا

 أأووحى َمن هھھھو االقدسسَ  االرووححَ  ألننَّ  بالغٍة؛ ةٍ قَّ دِ ب تحُدثثُ  أأنَّهھا غيیر ٬،تحدثثَ  أأنن ظظاهھھِھريیًّا االمستحيیلِ 
.بهھا  

 
التِنا٬، وونتابِعُ   من عشرَ  االسادِدسسَ  إإلى عشرَ  راابعَ اال من ااألعدااددِ  في االِكراامم٬، مستِمعيَّ  تأمُّ

:فيیهھا ووجاءَ  عشر٬، االثاني ااألصحاححِ   
 

يي’’ . وَورَرااَءهھھُھمْ  االسَّيْیفَ  وَوأأَْستَلُّ  ُجيیُوِشهِھ٬، وَوُكلَّ  لِنَْصِرهِه٬، َحْولهَھُ  االَِّذيینَ  َجِميیعَ  رِريیحٍ  ُكلِّ  فِي وَوأأذَُذررِّ
ببُّ  أأَنَا أأَنِّي فيَیَْعلَُموننَ  دُدهھھُھمْ  ِحيینَ  االرَّ يیهِھمْ  ااألَُممِ  بيَْینَ  أأُبَدِّ  رِرَجاًال  ِمْنهُھمْ  وَوأأُْبقِي. ااألرََرااِضي فِي وَوأأذَُذررِّ
ثُواا لَِكيْ  ااْلَوبَإ٬ِ، وَوِمنَ  ااْلُجوععِ  وَوِمنَ  االسَّيْیفِ  ِمنَ  َمْعُدوودِديینَ   االَّتِي ااألَُممِ  بيَْینَ  رَرَجاَساتهِِھمْ  بُِكلِّ  يیَُحدِّ

ببُّ  أأَنَا أأَنِّي فيَیَْعلَُموننَ  إإِليَْیهَھا٬، يیَأْتُوننَ  .‘‘االرَّ  
 

ممُ  ووهھھھنا .يیفبالسَّ  موتوننَ سيیَ  أأغلبهَھم لكنَّ  ٬،ةً قليیل قلَّةً  منهھم ككَ يیترُ  بأنن خرىىأأُ  ةةً مرَّ  االوعدَ  هللاُ  يیقدِّ  
 

:عشر االثاني ااألصحاححِ  من عشرَ  االتاسعَ  إإلى عشرَ  االسابعَ  من ددِ ااعدااأل في يیقوللُ  ذذلك بعدَ   
 

ببِّ  كلَِمةُ  إإلَيَّ  ووكانتْ ’’  باررتِعاددٍ  ماَءككَ  ووااشَرببْ  باررتِعاشٍش٬، ُخبَزككَ  ُكلْ  آآدَدمَم٬، اابنَ  يیا: قائلَةً  االرَّ
يیِّدُ  قاللَ  هھھھكذاا: ااألررضضِ  لَشعبِ  ووقُلْ . ووَغمٍّ  ببُّ  االسَّ  أأررضضِ  في أأوورُرَشليیمَ  اننِ ُسكَّ  علَى االرَّ
٬، ُخبَزهھھُھمْ  يیأُكلوننَ : إإسراائيیلَ   ِملئهھا عن أأررُضهھا تخَرببَ  لَكيْ  بَحيیَرةٍة٬، ماَءهھھُھمْ  وويیَشَربوننَ  بالَغمِّ

.‘‘فيیهھا اِكنيینَ االسَّ  ُكلِّ  ظظُلمِ  ِمنْ   
 

 كما هھ٬،شربُ يی ما وويیَقيیسَ  ٬،ووبِِحرصصٍ  قليیًال  شرببَ يی أأنن االنبيِّ  ِحْزقيِیاللَ  إإلى ططُلِبَ  آآخر٬، بتعبيیرٍ 
.عدٌ رتَ مُ  هھكأنَّ  وواالشرببُ  ااألكلِ  أأثناءِ  في هھتزَّ يی بأنن االرببُّ  أأووصاهه  

 
ااتتِ  من االكثيیرَ  ِحْزقيِیاللُ  نفَّذَ  لقد  اانتباههَ  لفتَ يی ننأأ يیريیدُ  االرببُّ  كاننَ  حيیث إإيیضاحيیٍَّة٬، بوسائِلَ  االنبوَّ

 ططلبَ  أأنن إإالَّ  االرببِّ  من كاننَ  فما ٬،االرببِّ  شريیعةِ  إإلى ععِ امستِ ااال عنِ  االناسسُ  توقَّفَ  إإذذ ؛االناسس
دووااجَ يیُ  أأنن ءِ نبيیاااأل إإلى  االتساؤؤللِ  في االناسسُ  يیبدأأُ  فهھنا. االناسس اانتباههَ  ليیلفِتواا ااألمورر هھھھذهه مثل سِّ
ا  االنبيَّ  سألوننَ فيی. االتجسيید هھھھذاا ووررااءَ  خفيیهھيیُ  ما أأمًراا هھھھناكك أأننَّ  عالِميینَ  ِحزقيِیالُل٬، يیفعلهُھ عمَّ
.لهھم يیُبيیِّنهَھ أأنن االعليُّ  هللاُ  يیُريیدُ  بما يیُجيیبهُھُم بَِدوورِرهه االذيي  

 
 يیعوددوواا لم االذيین االبََشر٬، إإلى هھررسالتِ  تقديیمِ  في اغبً اارر االرببُّ  زااللُ يی ال هھھھذهه٬، أأيیَّاِمنا ووفي
 في رُّ مِ ستَ يیَ  االرببَّ  فإننَّ  ٬،االمحبِّ  هللاِ  عن ووأأذُذنيَیهھ قلبهَھ قُ غلِ يیُ  االشخصَ  أأننَّ  فُرغمَ . معوننيیستَ 

.ختلفةٍ مُ  بوسائلَ  هھيیلإإ ثثِ االتحدُّ   
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ا  نيینٍ قْ تَ ب وويیشربوننَ  سيیأكلوننَ  االناسسَ  أأننَّ  مفادُدهھھھا ررسالةً  االشَّعبِ  إإلى فيیَحِملُ  ِحْزقيِیالُل٬، فعلهَھ ما أأمَّ
.ِحْزقيِیاللُ  فعلَ  كما بالغٍ   

 
اائي نتعلَُّمهھا٬، ررسالةٌ  هھھھنا ووأأماَمنا  بصوررةةٍ  هللاِ  إإلى معْ ستَ ن لم إإننْ  أأنَّنا هھھھيوو االمستِمعيین٬، أأعزَّ
 من بنا يیمرُّ  ماب أأوو ٬،ناحول من جريييیَ  ما بوااسطةِ  ةيیَّ فِ خَ  سائلَ بوَ  االرببُّ  مُ سيیتكلَّ ف ٬،مباشرةة
.أأحدااثثٍ وو موااقِفَ   

 
ةتمااالخ  

مم( )االبرنامج مقدِّ  
 إإيیضاحيیَّةٍ  بوسيیلةٍ  االنبيَّ  ِحْزقيِیاللَ  ااستخدممَ  االرببَّ  أأننَّ  برناَمِجنا٬، من االيیوممِ  حلَقةِ  في ررأأيینا

.ررسائلهَھ االشعبِ  إإلى ليینقُلَ  ااستِثنائيیَّةٍ   
 

 ددررااسةَ  مَعنا كتشَ  قسُّ اال سيیتابعُ  ٬،‘‘االيیَومم لهِھَذاا االَكلَِمةُ ’’ برناَمج من االمقبلةِ  االحلَقةِ  ووفي
ااتتِ  من االمزيیدِ  عةٍ  بأساليیبَ  شعبهِھ مع االتعاملِ  في االعليُّ  هللاُ  يیستمرُّ  بيینما ْزقيِیاللَ حِ  نبوَّ  متنوِّ

.ررسائلهھ إليیصاللِ   
 

ختاميیَّة كلمةٌ   
)سميیث تَشك االرااعي(  

 أأنن يیُريیدُ  االذيي االمحبِّ  هللاِ  ررسائلِ  مع تتجاوَوببَ  أأنن االمستَِمع٬، عزيیزيي ألجلَِك٬، صالتُنا
 هللاِ  كلمةِ  من االمزيیدَ  تتعلَّمَ  أأنن أأيیًضا وونصلِّي. جديیدةةً  حيیاةةً  وويیُعطيیكَ  خطيیَّتَك وويیغفِرَ  يیخلَِّصك

 االرببُّ  يیمألَ  أأنن أأخيیًراا وونصلِّي. فيیهھا لكَ  االتي االرببِّ  بوعوددِ  ووتتمسَّكَ  لحيیاتَِك٬، االنافعةِ 
!آآميین. نصلِّي االمسيیحِ  يیسوععَ  بِاْسمِ . االمجدِ  في ِغناهه سبِ بحَ  اتِكَ ااحتيیاج  


