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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 االكاِملِ  هللاِ  بنعمةِ  االَحلَقةِ  هھھھذهه في سنتابِعُ  حيیث
.سميیث تَشك  

 
 هھاإإنَّ  عنهھا هللاُ  قالل االتي أأوُورُرَشليِیمَ  خطايیا ددَ رْ سَ  تَشك االقسُّ  يیتابعُ  برناَمِجنا٬، من االيیوممِ  حلَقةِ  في

.يینونةاالدَّ  تستحقُّ   
 

ددُ  سوفف ٬،‘‘االيیومم لهِھذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ  من االيیوممِ  حلَقةِ  ووفي  اانتشاررِ  على تَشك االقسُّ  يیُشدِّ
.وواالشعبِ  ااألمَّةِ  ووررؤؤساءِ  وواالكهھنة ااألَْنبيِیَاءِ  بيین يیَسوددُ  وواالذيي االفسادِد٬،  

 
 ِسفرِ  من يینشرعِ وواال االثالثِ  ااألصحاححِ  على تَْفتََحهھُ  أأننْ  نَْرجو ُمقَدَّسٌس٬، ِكتاببٌ  لََديْیكَ  َكاننَ  فَإننْ 

للِ  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  االثالثِ  ااألصحاححِ  من ِحْزقيِیالَل٬، ِسفرِ  في ددررااستَنا االيیَوممِ  حلَقةِ  في االمستَِمعيین٬، أأعزَّ
:فيیهھا وونقرأأ منهھ٬، ااألوولى االثالثةِ  ووااألعدااددِ  ٬،يینشرعِ وواال  

 
ببِّ  َكالمَمُ  إإِلَيَّ  وَوَكاننَ ’’  فِي. بِِمْصرَ  وَوزَزنَتَا وَوااِحَدةٍة٬، أأمُمٍّ  ااْبنَتَا ااْمَرأأَتَاننِ  َكاننَ  آآدَدمَم٬، ااْبنَ  يیَا: قَائًِال  االرَّ

‘‘.ُعذرَرتهِِھما تراائبُ  َزَغتْ َزغْ تَ  ووهھھھناككَ  ثُِديیُّهُھَما دُدْغِدَغتْ  هھھُھنَاككَ . زَزنَتَا ِصبَاهھھُھَما  
 

 ٬،أأهھھھوليیبةوو ٬،االكبرىى ووهھھھي أأهھھھولة٬، تُْدَعيیاننِ  االلتيَینِ  ٬،يیناالبنتَ  يینهھھھاتَ  عن كالَمهھ يیتابِعُ  هھھھذاا بعدَ 
غرىى ووهھھھي  ووفي .‘‘فيیهھا هھاخيیمتُ ’’ أأهھھھوليیبة تعني فيیما ٬،‘‘خيیمتهَھا’’ أأهھھھولة كلمةُ  ووتعني. االصُّ

اِمَرةة٬، هھھھي االكبرىى ااألختُ  يین٬،عاهھھھرتَ  يینأأختَ  هھھھناكك أأننَّ  نجدُ  االمثل هھھھذاا تفسيیرِ   عاصمةُ  االسَّ
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 في كانن االذيي ٬،عاممُ بْ رُ يیَ  أأيیَّامم االرببِّ  عن تتْ ااررتدَّ وو ٬،ًال أأووَّ  تْ ززنَ  االتي ووهھھھي ة٬،االشماليیَّ  االمملكةِ 
:ووقالل إإيیلَ  بيیتِ   

 
.‘‘دوونهھاعبُ تَ  االتي ااآللهَِھةُ  هھھھي هھھھذهه. ِمْصرَ  من مكُ تْ أأخرجَ  االتي ااآللهھةُ  هھھھي هھھھذهه’’  

 
 عن وواادُّ ووااررتَ  ٬،حولهھم من االشعوبب آآلهھةِ  كلَّ  أأددخلواا ووقد. مولكوو االبعل عباددةةَ  عاممُ بْ رُ يیَ  لَ ووأأددخَ 
 االديیاناتتِ  كلِّ لوو ٬،ااألووثانن لعباددةةِ  أأنفَسهھم ووأأعطواا ٬،هھاررةةَ االعَ  يیماررسوننَ  كانواا ووهھھھكذاا. االرببِّ 
.تهھمحبَّ وو االرببِّ  ىلإإ أأنفَسهھم مواايیقدِّ  أأنن بدللَ  االزاائفة  

 
 االمملكةِ  هھھھالككِ إل يینشورريیِّ ااألَ  االرببُّ  ممَ خدَ ااستَ  أأننِ  يیرةةاالشرِّ  أأهھھھولة أأعماللِ  نتيیجةُ  ووكانت
اِمَرةة ووعاصمتهُھا ٬،ةاالشماليیَّ  اِمَرةةُ  كتِ لَ هھھھَ  ووحيین. االسَّ  ررًساددَ  هھھھذاا يیكوننَ  أأنن يیُفتَرضضُ  كانن ٬،االسَّ
 هھھھذاا ووفي ٬،‘‘فيیهھا خيیمتهُھا’’ ذذَكْرنا٬، كما ٬،ااسُمهھا يیعنيوو ٬،أأهھھھوليیبة ٬،االصغرىى ااألختِ  ليیهھوذذاا٬،
 من مَ تتعلَّ  أأنن بدلل لكنْ . ةاالجنوبيیَّ  االمملكةِ  في أأوُورُرَشليِیَم٬، في كانن االعباددةةِ  مكاننَ  أأننَّ  ىلإإ إإشاررةةٌ 
ورر٬، إإلى ذذهھھھبَ  آآحاززَ  إإننَّ  بل. ااألووثاننِ  عباددةةَ  يیماررسوننَ  ررااحواا ٬،االسامرةة ُسقوططِ   ما ذااووهھھھ أأشُّ
 سادًداافَ  أأكثرَ  تْ كانَ  فقد ذذلك٬، وومعَ  ألهھھھولة٬، جرىى ما أأهھھھوليیبة ررأأتتْ  ووهھھھكذاا. هھھھنا االمقطَعُ  يیذكُرهه

.يینألشورريیِّ ل تهِھامحبَّ  في ووَعهھاررةةً   
 

 االساددسسَ  ووااألصحاححِ  االثاني االملوككِ  ِسفرِ  في آآحازز االملكُ  هھفعلَ  االذيي ااألمر لهھذاا ذِذكرٌ  ووهھھھناكك
 االتصميیمَ  فأررسلَ . يینااألشورريیِّ  آآلهھةِ  مذبحَ  ررأأىى ووهھھھناكك ٬،أأشُّورر إإلى آآحاززُ  ذذهھھھبَ  حيیثُ  ٬،عشر
 إإلى ررجعَ  ووحيین .أأشُّورر في االزاائفة ااآللهھةِ  مذبحِ ك هھھھناكك ذبحٍ مَ  ناءِ ببِ  آآمًراا ٬،أأوُورُرَشليِیمَ  ىلإإ

 هھھھو ووهھھھا هه٬،عند االسجوددَ  آآحاززُ  ووبدأأ. أأشورر ذبحِ مَ  رااررِ غِ  على معموًال  مذبحُ اال كانن ٬،أأوُورُرَشليِیمَ 
 يیناالبابليیِّ  ررَ وَ صُ  أأيیًضا ررأأوواا بل يین٬،ااألشورريیِّ  آآلهھةَ  فقط ليیس عواابَ تَّ اا أأنَّهھم غيیر .ذذلك يیذكرُ  هھھھنا
.يیُبِغضوهھھھا أأنن بدللَ  وهھھھافأحبُّ ٬،ونناالبابليیُّ بهھا اابتُليَ  االتي وواالرجاساتت االخطايیا ووكلَّ  ٬،ةَ يیَّ زِ مِ رْ االقِ   

 
 أأنفَسهھم ثوننيیلوِّ  ووبدأأوواا. هھممع كواارِ شتَ يیوو ليیأتواا يیناالبابليیِّ  بعضِ  ططلبِ  في أأررسلواا كما

 االقدُّووسس هللاُ  أأعلنَ  هھھھناوو. االكبرىى أأختهِھا من أأسوأأ غرىىاالصُّ  ااألختُ  فصارَرتتِ  ٬،بابل يیاناتتٍ دِ بِ 
 وااررااحوو ٬،ووِخدَمتهِھ هللا ةِ محبَّ  عن يیهھوذذاا شعبُ  دَّ ااررتَ  لقد. أأختهِھا عن دَ اابتعَ  كما عنهھا عدَ اابتَ  هھأأنَّ 
 أأننَّ  ووكيیف ٬،شعبهِھ على يیرتهِھغَ  عن االعليُّ  هللاُ  متكلَّ  ثمَّ . ززاائفة مذاابح على أأووثانًا ننَ وودعبُ يی

 االسَّيیفِ  من يینجو ووَمن ٬،يیفبالسَّ  طوننَ سقُ يیَ س إإذذ ٬،وةةٍ سْ بقَ  هھممعَ  وويیتعاملونن سيیأتونن يیناالبابليیِّ 
.نناايیراالنِّ  ستأكلهُھ منهھم٬،  

 
 االثالثِ  ااألصحاححِ  من وواالثالثيینَ  االسابعِ  إإلى شريینوواالعِ  االساددسسِ  من ااألعدااددِ  إإلى ااآلننَ  ووننتقلُ 

:فيیهھا وونقرأأُ  وواالِعشريین٬،  
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 أأرَْرضضِ  ِمنْ  وَوزِزنَاككِ  َعْنكِ  رَرذِذيیلَتَكِ  وَوأأُبَطِّلُ . زِزيینَتِكِ  أأدََدوَوااتتِ  وَويیَأُْخُذووننَ  ثيِیَابَِك٬، َعْنكِ  وَويیَْنِزُعوننَ ’’
يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا ألَنَّهھُ . بَْعدُ  ِمْصرَ  تَْذُكِريینَ  وَوَال  إإِليَْیهِھمْ  َعيْینيَْیكِ  تَْرفَِعيینَ  فََال  ِمْصَر٬، ببُّ  االسَّ  هھھھأَنََذاا: االرَّ
 ُكلَّ  وَويیَأُْخُذووننَ  بِاْلبُْغَضاءِ  فيَیَُعاِملُونَكِ . نَْفُسكِ  َجفَْتهُھمْ  االَِّذيینَ  ليِیَدِ  أأَْبَغْضتهِِھْم٬، االَِّذيینَ  ليِیَدِ  أأَُسلُِّمكِ 
 هھھھَذاا بِكِ  أأَْفَعلُ . وَوزِزنَاككِ  وَورَرذِذيیلَتُكِ  زِزنَاككِ  َعْورَرةةُ  فَتَْنَكِشفُ  وَوَعارِريیَة٬ً، ُعْريیَانَةً  وَويیَْتُرُكونَكِ  تََعبِِك٬،
ْستِ  ألَنَّكِ  ااألَُمِم٬، وَورَرااءَ  زَزنيَْیتِ  ألَنَّكِ   َكأَْسهَھا فَأدَْدفَعُ  َسلَْكتِ  أأُْختِكِ  ططَِريیقِ  فِي. بِأَْصنَاِمهِھمْ  تَنَجَّ
يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا. ليِیَِدككِ  ببُّ  االسَّ ِحكِ  تَُكونيِینَ . ااْلَكبيِیَرةةَ  ااْلَعِميیقَةَ  أأُْختِكِ  َكأْسسَ  تَْشَربيِینَ  إإِنَّكِ : االرَّ  لِلضَّ

 أأُْختِكِ  َكأْسسَ  وَوااْلَخَراابِب٬، االتََّحيیُّرِ  َكأْسسَ  وَوُحْزنًا٬، ُسْكًراا تَْمتَلِئيِینَ . َكثيِیًراا تََسعُ . وَولِالْستهِْھَزااءِ 
اِمَرةةِ  يینهََھا فَتَْشَربيِینهََھا. االسَّ  يیَقُوللُ  تََكلَّْمُت٬، ألَنِّي ثَْديیيَْیِك٬، وَوتَْجتَثِّيینَ  ُشقَفهََھا وَوتَْقَضِميینَ  وَوتَْمتَصِّ
يیِّدُ  ببُّ  االسَّ ببُّ  وَوقَاللَ . االرَّ  أأَْخبِْرهھھُھَما بَلْ  وَوأأهھھُُھوليِیبَةَ؟ أأهھھُُھولَةَ  َعلَى أأَتَْحُكمُ  آآدَدمَم٬، ااْبنَ  يیَا: لِي االرَّ

 بَنيِیهِھَما أأََجازَزتَا وَوأأيَْیًضا بِأَْصنَاِمهِھَما وَوزَزنَتَا دَدمٌم٬، أأيَْیِديیهِھَما وَوفِي زَزنَتَا قَدْ  ألَنَّهُھَما بَِرَجاَساتهِِھَما٬،
.‘‘لهََھا أأَْكًال  االنَّاررَ  لِي وَولََدتَاهھھُھمْ  االَِّذيینَ   

 
 كمولَ  يینإللهھَ اا ىلإإ تقِدمةً  ٬،اررالنَّ ب أأططفالهَھم كوننَ هھلِ يیُ  كانواا أأنَّهھم قطِع٬،االمَ  هھھھذاا هھايیةِ نِ  في نايیْ ررأأَ 
!ونناالعبراانيیُّ إإليیهھا ووصلَ  االتي تلك بائسةٍ  ووحاللٍ  قسوةةٍ  من هھالَ  يیاف. لعْ بَ وو  

 
التِنا وونوااِصلُ   وواالثالثيین وواالتاِسعِ  وواالثالثيین االثامنِ  االعددَديینِ  في االقاسي االمشهھَدِ  هھھھذاا في تأمُّ

:فيیهِھما ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬، االثالثِ  ااألصحاححِ  من  
 

َستَا: هھھھَذاا بِي أأيَْیًضا وَوفََعلَتَا’’ ا. ُسبُوتِي وَودَدنََّستَا ااْليیَْوممِ  ذذلِكَ  فِي َمْقِدِسي نَجَّ  بَنيِیهِھَما ذَذبََحتَا وَولَمَّ
ساههُ  َمقِدسي إإلَى االيیوممِ  ذذلكَ  في أأتَتا ألَْصنَاِمهِھَما٬، ‘‘.بيَیتي ووسطِ  في فَعلَتا هھھھكذاا فهھوذذاا. لتُنَجِّ  

 
 على هھمعونَ يیضَ  حيیث االنارر٬، في بأططفالهِھم لقوننوويیُ  بوننيیذهھھھَ  كانواا أأنَّهھم االمقطعُ  هھھھذاا يیُخبُرنا
اةةِ حَ االمُ  يیدييااأل  دووااعبُ ليیَ  يیكلِ لهھَ اا ىلإإ بوننذهھھھَ يیَ  كانواا ثمَّ  ا٬،قً رْ حَ  ااألططفاللُ  فيیموتتُ  لألووثانِن٬، مَّ

 فكاننَ  االحدوودِد٬، من االكثيیرَ  تجاووززَ  االذيي االوضعَ  هھھھذاا طيیقُ يیُ  ال االقدُّووسسَ  االرببَّ  أأننَّ  غيیر. االرببَّ 
 عن االرببُّ  مَ تكلَّ  لذلك. وواالنِّفاققِ  االعباددةةِ وو االشرِّ  من َمزيیًجا ددووااِخلهِِھم في حِملوننَ يیَ  االناسسُ 

.ذااهھھھ بِ بسب أأوُورُرَشليِیمَ  على ااآلتيیةِ  يینونةِ االدَّ   
 

ليَینِ  وواالعددَديینِ  ٬،وواالعشريین االراابعِ  ااألصحاححِ  إإلى ااآلننَ  لننتقل :فيیهِھما ووجاء منهھ٬، ااألووَّ  
 

ببِّ  ممُ َكَال  وَوَكاننَ ’’ نَةِ  فِي إإِلَيَّ  االرَّ  االشَّهْھرِ  ِمنَ  ااْلَعاِشرِ  فِي ااْلَعاِشِر٬، االشَّهْھرِ  فِي االتَّاِسَعِة٬، االسَّ
‘‘.بَِعيْینهِھِ  ااْليیَْوممَ  هھھھَذاا ااْليیَْومِم٬، ااْسمَ  لِنَْفِسكَ  ااْكتُبْ  آآدَدمَم٬، ااْبنَ  يیَا: قَائًِال   

 
لَ  أأنن ِحْزقيِیاللَ  إإلى االرببُّ  ططلبَ   صاررِ حِ  داايیةِ بِ  وممَ يیَ  هھھھو هھھھذاا ووكانن. االيیوممِ  ذذلك تارريیخَ  يیُسجِّ

 االملوككِ  ِسفرِ  إإلى بالعوددةةِ . اسساالنَّ  أأماممَ  االتارريیخ هھھھذاا كتَبَ وو ٬،بَابِلَ  في هھھھو كاننوو. أأوُورُرَشليِیمَ 
:فيیهھ قرأأن ٬،للااألووَّ  وواالعدددِ  وواالعشريین االخامسِ  ااألصحاححِ  االثاني  
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نَةِ  وَوفِي’’ هْھِر٬، َعاِشرِ  فِي ااْلَعاِشرِ  االشَّهْھرِ  فِي لُِمْلِكهِھ٬، االتَّاِسَعةِ  االسَّ رُ  َجاءَ  االشَّ  َملِكُ  نَبُوَخْذنَاصَّ

.‘‘َحْولهََھا أأَْبَرااًجا َعليَْیهَھا وَوبَنَْواا َعليَْیهَھا٬، وَونََزللَ  أأوُورُرَشليِیمَ  َعلَى َجيْیِشهھِ  وَوُكلُّ  هھھُھوَ  بَابِلَ   
 

ااء٬، مستَِمعيَّ  لالهھھھتِمامِم٬، وواالمثيیرُ   كاننَ  أأنَّهھ ررغمَ  االِحصاررِ  بدءِ  تارريیخَ  عرففَ  ِحْزقيِیاللَ  أأننَّ  ااألعزَّ
 بدءِ  يیوممُ  هھھھو هھھھذاا أأننَّ  للناسس ووأأعلنَ  ٬،االتارريیخ هھھھذاا ووكتب االصباحح في ااستيیقظَ  لقد. بابلَ  في

 ضضُ عرِّ يیُ  كانن لقد. ذذلك لهھ كشفَ  االعليیمَ  االرببَّ  أأننَّ  الولَ  ااألمورر هھھھذهه ففَ عرِ يیَ لِ  كاننَ  ما .االحصارر
 ااألمرُ  كانن ااأليیَّامم٬، تلك ووفي .‘‘صارراالحِ  ءِ دبَ  يیومم هھھھو هھھھذاا’’: اسسللنَّ  ووقالل ٬،للخطر نفَسهھ

 ليیلٌ ددَ  ووهھھھذاا. بَابِلَ  إإلى أأوورُرَشليیمَ  من يیأتي برٍ خَ  على االمرءُ  حصلَ يیَ ل تقريیبًا يینأأسبوعَ  يیستغرققُ 
.االحقيیقيُّ  كاتبهُھ هھھھو هللا ووأأننَّ  سس٬،االمقدَّ  االكتاببِ  ةِ حَّ صِ  على آآخرُ   

 
التِنا وونوااِصلُ   وونقرأأُ  االتاِسِع٬، إإلى االثالث من ووااألعدااددِ  وواالِعشريیَن٬، االراابعِ  ااألصحاححِ  في تأمُّ
:فيیهھا  

 
ددِ  لِْلبيَْیتِ  َمثًَال  وَوااْضِرببْ ’’ يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا: لهَُھمْ  وَوقُلْ  ااْلُمتََمرِّ ببُّ  االسَّ  وَوأأيَْیًضا َضْعهَھا. ااْلقِْدررَ  َضعِ : االرَّ

 بِِخيیَاررِ  ااْمألوُوهھھَھا. وَوااْلَكتِفَ  ااْلفَِخذَ : ططَيیِّبَةٍ  قِْطَعةٍ  ُكلَّ  قِطََعهَھا٬، إإِليَْیهَھا ااْجَمعْ . َماءً  فيِیهَھا ُصبَّ 
 فِي ِعظَاُمهَھا أأيَْیًضا فَتُْسلَقَ  إإِْغالَءً  أأَْغلهَِھا. تَْحتهََھا ااْلِعظَاممِ  وَوُكوَمةَ  ااْلَغنَمِ  ِخيیَاررِ  ِمنْ  ُخذْ . ااْلِعظَاممِ 
يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا لِذلِكَ . وَوْسِطهَھا ببُّ  االسَّ َماِء٬، لَِمِديینَةِ  وَويْیلٌ : االرَّ  وَوَما زِزْنَجارُرهھھَھا٬، فيِیهَھا االَّتِي ااْلقِْدررِ  االدِّ

. وَوْسِطهَھا فِي دَدَمهَھا ألنَنَّ . قُْرَعةٌ  َعليَْیهَھا تَقَعُ  ال. قِْطَعةً  قِْطَعةً  أأَْخِرُجوهھھَھا. زِزْنَجارُرهھھَھا ِمْنهَھا َخَرججَ 
ْخرِ  ِضحِّ  َعلَى وَوَضَعْتهھُ  قَدْ   ااْلَغَضِب٬، لُِصُعوددِ  .بِالتَُّرااببِ  لِتَُواارَريیهھُ  ااألرَْرضضِ  َعلَى تُِرْقهھُ  لَمْ . االصَّ

ْخرِ  ِضحِّ  َعلَى دَدَمهَھا وَوَضْعتُ  نَْقَمة٬ً، لِتُْنقَمَ  يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا لِذلِكَ . يیُواارَرىى لِئَالَّ  االصَّ ببُّ  االسَّ  وَويْیلٌ : االرَّ
َماءِ  لَِمِديینَةِ  .‘‘كوَمتهَھا أأَُعظِّمُ  أأنا يإإنِّ  االدِّ  

 
اائي هھھھنا٬، نرىىوو  حمَ االلَّ  فيیهھا عَ ضَ ووووَ  كبيیرةةً  قِدرًراا أأخذَ  حيیثُ  ٬،أأخرىى عالمةً  االمستَِمعيین٬، أأعزَّ

ا متسائِليینَ  هھيیلإإ االناسسُ  فأتى. غليتَ  االقِدرر ووجعلَ  هھا٬،حتَ تَ  ظاممَ االعِ  ققَ ووأأحرَ  مَ ظْ وواالعَ   يیفعلهُھ٬، عمَّ
.سيیُلتهَھَموننَ  حيیث ؛أأوُورُرَشليِیمَ  اننِ لسكَّ  يیحدثثُ  ما هھھھذاا إإننَّ  لهھم فقالل  

 
ُرنا  يیقولونن كانواا حيینَ  ِحْزقيِیالَل٬، ِسفرِ  من عشرَ  سسَ االساددِ  ااألصحاححِ  في جاءَ  بما هھھھذاا وويیُذكِّ

 يَ غلِ تَ  أأنن إإلى قويیَّةً  اررُ االنَّ  هھھھذهه ااستَمرَّتتْ  ما إإذذاا لكنْ . هھمَمسَّ تَ  لن االناسسَ  إإننَّ وو االقِدرِر٬، في إإنَّهھُمُ 
.يیةتِ ااآل يینونةِ االدَّ  عن ننٌ عالإإ هھھھذاا ووفي. يیحترققُ  سوفف فيیهھا ما فإننَّ  ٬،قدررِ االِ  في االميیاهه  

 
:وواالِعشريینَ  االراابعِ  ااألصحاححِ  من عشرَ  االراابعَ  االعدددِ  في يیقوللُ  ذذلك بعدَ   

 
ببَّ  أأَنَا’’  وَوَحَسبَ  ططُُرقِكِ  َحَسبَ . أأَْنَدممُ  وَوال أأُْشفِقُ  وَوال أأطُْطلِقُ  ال. فَأَْفَعلهُھُ  يیَأْتِي. تََكلَّْمتُ  االرَّ

يیِّدُ  يیَقُوللُ  َعليَْیِك٬، يیَْحُكُموننَ  أأَْعَمالِكِ  ببُّ  االسَّ ‘‘.االرَّ  
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. عنهھ يیترااَجعَ  وولن ااألمرَ  سيیُنفِّذُ  ووأأنَّهھ ذذلك٬، لهھُم أأعلنَ  أأنن االمجيیدُ  هللاُ  سبقَ  إإذذ ؛أأكيید أأمرٌ  هھھھذاا
.يیُنفَّذَ  أأنن بدَّ  الف ةة٬،االقوَّ  بهھذهه أأمًراا االرببَّ  دُ يیؤكِّ  حيینوو  

 
التِنا وونوااِصلُ  :فيیهھ ووجاءَ  ٬،وواالِعشريینَ  االراابعِ  ااألصحاححِ  من عشرَ  االخامسَ  االعدددِ  في تأمُّ  

 
ببِّ  ممُ َكَال  إإِلَيَّ  وَوَكاننَ ’’ ‘‘.بَِضْربَةٍ  َعيْینيَْیكَ  َشهْھَوةةَ  َعْنكَ  آآُخذُ  هھھھأَنََذاا آآدَدمَم٬، ااْبنَ  يیَا: قَائًِال  االرَّ  

 
.هھووجتُ ززَ  موتتُ تَ س حيیث قاِسيیًا٬، خبًراا ِحْزقيِیاللَ  االنبيُّ  يیسَمعُ  ووهھھھنا  

 
 ووجاء وواالِعشريیَن٬، االراابعِ  ااألصحاحح من عشرَ  االساددسسَ  االعدددِ  في ذذلك بعدَ  جرىى ما وونتابِعُ 
:فيیهھ  

 
 لُفَّ . أأَْمَوااتتٍ  َعلَى َمنَاَحةً  تَْعَملْ  َال . َساِكتًا تَنهَھَّدْ . دُدُموُعكَ  تَْنِزللْ  وَوالَ  تَْبكِ  وَوال تَنُحْ  فََال ’’

‘‘.اسسِ االنَّ  ُخبزِ  ِمنْ  تأُكلْ  ووال شارِربيَیَك٬، تَُغطِّ  ووال رِرجليَیَك٬، في نَعليَیكَ  ووااجَعلْ  ٬،َعليَْیكَ  ِعَصابَتَكَ   
 

 عوننَ خلَ وويیَ  ٬،مامةَ االعَ  عوننَ نزِ يیَ  كانواا إإذذ هھھھم٬،دِ أأحَ  وتتِ مَ  عندَ  هھلونَ فعَ يیَ  كانواا ما نرىى ووهھھھنا
 ؛تنمو هھتَ حيیَ لِ  ععَ دَ يیَ  أأالَّ  عليیهھ إإننَّ  لِحْزقيِیاللَ  قيیلَ  ثمَّ  .االرأأسس وومكشوفي فاةةً حُ  جولوننَ يیَ وو ٬،يیتهَھمأأحذِ 
 نهھايیةِ  في حيیةُ االلِّ  قُ حلَ تُ  ثمَّ  ِحداادًداا٬، يیوًما ثالثيینَ  تهَھحيیَ لِ  االشخصُ  يیُطلِقَ  أأنن االعاددةةُ  كانَتِ  فقد

 يیأُكلَ  أأالَّ  عليیهھ إإننَّ  لِحْزقيِیاللَ  أأيیًضا قيیلَ  ذذلك بعدَ . لرببِّ اا أأماممَ  ُمْحَرقَةً  عرُ االشَّ  ممُ وويیُقدَّ  ٬،االمدَّةةِ 
 االرببُّ  أأووصى ووهھھھكذاا. بزِ االخُ  من اخاصًّ  انوعً  يیأكلوننَ  كانواا حيیث ٬،لِحدااددِ ل االتقليیدييَّ  االُخبزَ 

.ووجتهِھززَ  على ههِحدااددِ  في عاددااتتِ اال تلك سسَ ماررِ يیُ  أأالَّ  عليیهھ أأننَّ  ِحْزقيِیاللَ   
 

ةةِ  هھھھذهه ُمجَريیاتتِ  وونتابِعُ   من وواالِعشريینَ  االثاني إإلى عشرَ  االثامنَ  من ددِ ااعدااأل في زيینةِ االحَ  االنبوَّ
:فيیهھا ووجاء ٬،وواالِعشريینَ  االراابعِ  ااألصحاححِ   

 
 ليَ  فقاللَ  .أأُِمرتتُ  كما االَغدِ  في ووفََعلتُ . مساءً  زَزوْوَجتي ووماتَتْ  صباًحا االشَّعبَ  فكلَّمتُ ’’

ببِّ  كالممُ  إإلَيَّ  كاننَ  قد: فأَجبتهُُھمْ  صانُِعهھا؟ أأنتَ  االتي ووهھھھِذههِ  لنا ما تُخبُِرنا أأال: االشَّعبُ   االرَّ
يیِّدُ  قاللَ  هھھھكذاا: إإسراائيیلَ  بيَیتَ  كلِّمْ : قائًال  ببُّ  االسَّ سٌ  هھھھأنَذاا: االرَّ ُكْم٬، فخرَ  َمقِدسي ُمنَجِّ  َشهھَوةةَ  ِعزِّ

ةةَ  أأعيیُنُِكمْ   كما ووتَفَعلوننَ  بالسَّيیِف٬، يیَسقُطوننَ  َخلَّفتُمْ  االذيینَ  ووبَناتُُكمُ  ووأأبناؤُؤُكمْ . نُفوِسُكمْ  وولَذَّ
‘‘.اسسِ االنَّ  ُخبزِ  ِمنْ  تأُكلوننَ  ووال َشواارِربَُكمْ  وننَ تَُغطُّ  ال: فَعلتُ   

 
 .زووللُ يیَ وو سيیُدمَّرُ  إإنَّهھ قالل هللا لكنَّ . يیوننللعُ  ووشهھوةةً  ٬،جميیًال  كانن ُسليَیماننَ  هھھھيیكلَ  أأننَّ  شكٍّ  من ما
 ووبناتهِِھم٬، ئهِھمأأبنا َمقتَلِ  ووعن ٬،يیكلِ االهھَ  ُسقوططِ  عن أأخباررٌ  قريیبًا إإليَیهھم لُ صِ ستَ  آآَخر٬، بتعبيیرٍ وو

.َموتاهھھھُم على االِحدااددَ  يیُقيیمواا أأالَّ  عليَیهِھم لكنَّ   
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 ااألصحاححِ  من وواالِعشريینَ  االسابِعِ  إإلى وواالعشريین االثالثِ  من عدااددِ ااأل في يیقوللُ  ذذلك بعدَ 

:وواالِعشريینَ  االراابعِ   
 

 وَوتَْفنَْوننَ  تَْبُكوننَ  وَوال تَنُوُحوننَ  ال. أأرَْرُجلُِكمْ  فِي وَونَِعالُُكمْ  رُرؤُؤووِسُكْم٬، َعلَى َعَصائِبُُكمْ  وَوتَُكوننُ ’’
. تَْصنَُعوننَ  َصنَعَ  َما ُكلِّ  ِمْثلَ . آآيیَةً  لَُكمْ  ِحْزقيِیَاللُ  وَويیَُكوننُ  بَْعضٍ  َعلَى بَْعُضُكمْ  تَئِنُّوننَ . بِآثَاِمُكمْ 

ببُّ  يیِّدُ االسَّ  أأَنَا أأَنِّي تَْعلَُموننَ  هھھھَذاا٬، َجاءَ  إإذَِذاا  َعْنهُھمْ  آآُخذُ  يیَْوممٍ  فِي يیَُكوننُ  أأَفََال  آآدَدمَم٬، ااْبنَ  يیَا وَوأأَْنتَ . االرَّ
هھھُھْم٬،  إإِليَْیكَ  يیَأْتِيَ  أأنَنْ  وَوبَنَاتهِِھْم٬، أأَْبنَاَءهھھُھمْ : نَْفِسهِھمْ  وَورَرْفَعةَ  ُعيیُونهِِھمْ  َشهْھَوةةَ  فَْخِرهھھِھْم٬، ُسُرووررَ  ِعزَّ

 تَُكوننُ  وَوالَ  وَوتَتََكلَُّم٬، لِْلُمْنفَلِتِ  فَُمكَ  يیَْنفَتِحُ  ااْليیَْوممِ  ذذلِكَ  فِي. أأذُُذنيَْیكَ  ليِیُْسِمعَ  ااْلُمْنفَلِتُ  ااْليیَْوممِ  ذذلِكَ  فِي
ببُّ  أأَنَا أأَنِّي فيَیَْعلَُموننَ  آآيیَة٬ً، لهَُھمْ  وَوتَُكوننُ . أأَْبَكمَ  بَْعدُ  ِمنْ  ‘‘.االرَّ  

 
.أأموااتهِِھم على حزنواايی أأنن بدللَ  ووَخطايیاهھھھم أأنفُِسهِھم على حَزنواايیَ  أأنن عليَیهِھم إإننَّ  هھھھنا نقرأأُ   

 
ةة٬َ، هھھھذهه االنبيُّ  ِحزقيِیاللُ  أأعلنَ  أأنن ووبعدَ   دةةُ االمؤيیِّ  ااألخباررُ  تأتي ىحتَّ  ٬،تَ صمِ يیَ  أأنن عليیهھ كانن االنبوَّ
.ثانيیةً  مَ يیتكلَّ س ووبعَدهھھھا قالهھ٬، لما  

 
 على يینونتهِھددَ  إإعالننِ  في االقديیرُ  هللاُ  يیبدأأُ  وواالعشريین٬، االخامسِ  ااألصحاححِ  بداايیةِ  مع ووااآلنن٬،

 االستَّة ااألعدااددِ  في يیقوللُ  حيیثُ  ٬،نيیونيیِّ مُّ االعَ  من اابتدااءً  االعبراانيیَّة٬، باألُمَّةِ  االمحيیطةِ  االشعوببِ 
:وواالِعشريین االخامسِ  ااألصحاححِ  من ااألوولى  

 
ببِّ  َكالممُ  إإِلَيَّ  وَوَكاننَ ’’ وننَ  بَنِي نَْحوَ  وَوْجهَھكَ  ااْجَعلْ  آآدَدمَم٬، ااْبنَ  يیَا: قَائًِال  االرَّ  َعليَْیهِھْم٬، وَوتَنَبَّأْ  َعمُّ

وننَ  لِبَنِي وَوقُلْ  يیِّدِ  ممَ َكَال  ااْسَمُعواا: َعمُّ ببِّ  االسَّ يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا: االرَّ ببُّ  االسَّ : قُْلتِ  أأَنَّكِ  أأَْجلِ  ِمنْ : االرَّ
َس٬، ألَنَّهھُ  َمْقِدِسي َعلَى! هھھَھهھْ   يیهَُھوذَذاا بيَْیتِ  وَوَعلَى َخِربَْت٬، ألَنَّهَھا إإِْسَراائيِیلَ  أأرَْرضضِ  وَوَعلَى تَنَجَّ
ْبِي٬، إإِلَى ذَذهھھَھبُواا ألَنَّهُھمْ   فيِیِك٬، ِصيیََرهھھُھمْ  فيَیُقيِیُموننَ  ِمْلًكا٬، ااْلَمْشِرققِ  لِبَنِي أأَُسلُِّمكِ  هھھھأَنََذاا فَلِذلِكَ  االسَّ

 َمنَاًخا "رَربَّةَ " وَوأأَْجَعلُ . لَبَنَكِ  يیَْشَربُوننَ  وَوهھھُھمْ  َغلَّتَكِ  يیَأُْكلُوننَ  هھھُھمْ . فيِیكِ  َمَساِكنهَُھمْ  وَويیَْجَعلُوننَ 
وننَ  وَوبَنِي لِِإلبِِل٬، ببُّ  أأَنَا أأَنِّي فَتَْعلَُموننَ  لِْلَغنَِم٬، َمْربًِضا َعمُّ يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا ألَنَّهھُ . االرَّ ببُّ  االسَّ  ِمنْ : االرَّ

 أأرَْرضضِ  َعلَى لِْلَمْوتتِ  إإهھھَِھانَتِكَ  بُِكلِّ  وَوفَِرْحتَ  بِِرْجليَْیكَ  وَوَخبَْطتَ  بيِیََديْیكَ  َصفَّْقتَ  أأَنَّكَ  أأَْجلِ 
. ‘‘إإِْسَراائيِیلَ   

 
 ووأأننَّ  ٬،ستنجَّ  يیكلِ االهھَ  قُدسسَ  أأننَّ  عواامِ سَ  حيین صوااقَ ووررَ  حواارِ فَ  يینونيیِّ االعمُّ  أأننَّ  االوااضحِ  منَ ف

 ؛كثيیًراا روواايیتغيیَّ  لم االناسسَ  أأننَّ  نرىى أأنن ناوويیمكن ىى٬،كبر ااحتفاالتتِ  أأقامواا لقد. قُتِلواا االناسس
:لهھُم رببُّ اال للُ وقيی لذلك. ااآلخريین مصائبب حوننفرَ يیَ  حيیث  

 
.‘‘تَنَجَّسَ  ألَنَّهھُ  َمْقِدِسي َعلَى! هھھَھهھْ : قُْلتِ  أأَنَّكِ  أأَْجلِ  ِمنْ ’’  
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:وواالِعشريین االخاِمسِ  ااألصحاححِ  من االسابعِ  االعدددِ  في يیقوللُ  ذذلك ووبعدَ   
 

ُعوبِب٬، ِمنَ  وَوأأَْستَأِْصلُكَ  لِألَُمِم٬، َغنيِیَمةً  وَوأأَُسلُِّمكَ  َعليَْیكَ  يیَِديي أأَُمدُّ  هھھھأَنََذاا فَلِذلِكَ ’’  وَوأأُبيِیُدككَ  االشُّ
ببُّ  أأَنَا أأَنِّي فَتَْعلَمُ  أأَْخِربَُك٬،. ااألرََرااِضي ِمنَ  .‘‘االرَّ  

 
 نقرأأُ  وواالذيي ٬،وواالِعشريینَ  االخامسِ  ااألصحاححِ  من االثامن االعدددِ  في ُموآآببَ  عن االكالممُ  يیأتي ثمَّ 
:فيیهھ  

 
يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا’’ ببُّ  االسَّ  ُكلِّ  ِمْثلُ  يیهَُھوذَذاا بيَْیتُ  هھھُھَوذَذاا: يیَقُولُوننَ  وَوَسِعيیرَ  ُموآآببَ  أأنَنَّ  أأَْجلِ  ِمنْ : االرَّ

.‘‘ااألَُممِ   
 

.ليیمشَ أأووررُ  الككِ بهھَ  أأيیًضا تْ حَ رِ فَ  أأخرىى أأَمًما هھھھناكك أأننَّ  أأخرىى ةةً مرَّ  نرىى  
 

 االخامسِ  ااألصحاححِ  من عشر االحادديي إإلى االتاسعِ  منَ  ددِ ااعدااأل في ذذلك بعدَ  يیُكِملُ وو
:وواالِعشريینَ   

 
 بيَْیتِ  ااألرَْرضِض٬، بهََھاءِ  أأَْقَصاهھھَھا٬، ِمنْ  َمُدنهِھِ  ِمنْ  ااْلُمُدنِن٬، ِمنَ  ُموآآببَ  َجانِبَ  أأَْفتَحُ  هھھھأَنََذاا لِذلِكَ ’’

ونَن٬، بَنِي َعلَى ااْلَمْشِرققِ  لِبَنِي وَوقِْريیَتَايیَِم٬، َمُعوننَ  وَوبَْعلِ  بَِشيیُموتتَ   لَِكيْیَال  ُمْلًكا٬، وَوأأَْجَعلهُُھمْ  َعمُّ
وننَ  بَنُو يیُْذَكرَ  ببُّ  أأَنَا أأَنِّي فيَیَْعلَُموننَ  أأَْحَكاًما٬، أأُْجِريي وَوبُِموآآببَ . ااألَُممِ  بيَْینَ  َعمُّ .‘‘االرَّ  

 
.االرببُّ  هھھھو هھأأنَّ  حيیطةِ االمُ  لألممِ  االعليُّ  هللاُ  يیُعلِنُ  حيیثُ  باررةة٬َ،االعِ  هھھھذهه جديیدٍ  من نسَمعُ  ووهھھھكذاا  

 
 االخامسِ  ااألصحاححِ  من عشرَ  االسابعَ  إإلى عشر االثاني من ااألعدااددِ  إإلى ااآلننَ  وونصلُ 

:فيیهھا ووجاء وواالِعشريیَن٬،  
 

يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا’’ ببُّ  االسَّ  وَوأأََساءَ  .يیهَُھوذَذاا بيَْیتِ  َعلَى بِاالْنتِقَاممِ  َعِملَ  قَدْ  أأدَُدووممَ  أأنَنَّ  أأَْجلِ  ِمنْ : االرَّ
يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا لِذلِكَ  ِمْنهھ٬ُ، وَوااْنتَقَمَ  إإَِساَءةةً  ببُّ  االسَّ  ِمْنهَھا وَوأأَْقطَعُ  أأدَُدوومَم٬، َعلَى يیَِديي وَوأأَُمدُّ : االرَّ
 وَوأأَْجَعلُ . بِالسَّيْیفِ  يیَْسقُطُوننَ  دَددَدااننَ  وَوإإِلَى نِ االتَّيْیمَ  ِمنَ . َخَراابًا وَوأأَُصيیُِّرهھھَھا وَوااْلَحيیََواانَن٬، ااِإلْنَساننَ 
 فيَیَْعِرفُوننَ  وَوَكَسَخِطي٬، َكَغَضبِي بِأدَُدووممَ  فيَیَْفَعلُوننَ  إإِْسَراائيِیَل٬، َشْعبِي بيِیَدِ  أأدَُدووممَ  فِي نَْقَمتِي
يیِّدُ  يیَقُوللُ  نَْقَمتِي٬، ببُّ  االسَّ يیِّدُ  اللَ قَ  هھھھَكَذاا. االرَّ ببُّ  االسَّ  َعِملُواا قَدْ  ااْلفِلِْسِطيینيِیِّيینَ  أأنَنَّ  أأَْجلِ  ِمنْ : االرَّ
 قَاللَ  هھھھَكَذاا فَلِذلِكَ  أأَبَِديیٍَّة٬، َعَدااوَوةةٍ  ِمنْ  لِْلَخَرااببِ  ااْلَمْوتتِ  إإِلَى بِاِإلهھھَھانَةِ  نَْقَمةً  وَوااْنتَقَُمواا بِاالْنتِقَامِم٬،

يیِّدُ  ببُّ  االسَّ  َساِحلِ  بَقيِیَّةَ  وَوأأهھھُْھلِكُ  ااْلَكِريیتيِیِّيیَن٬، وَوأأَْستَأِْصلُ  ااْلفِلِْسِطيینيِیِّيینَ  َعلَى يیَِديي أأَُمدُّ  هھھھأَنََذاا: االرَّ
٬، أأَنَا أأَنِّي فيَیَْعلَُموننَ  َسَخٍط٬، بِتَأدِْديیبِ  َعِظيیَمةً  نَْقَماتتٍ  َعليَْیهِھمْ  وَوأأُْجِريي. ااْلبَْحرِ  ببُّ  أأَْجَعلُ  إإذِذْ  االرَّ

.‘‘َعليَْیهِھمْ  نَْقَمتِي  
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 على صوللِ للحُ  ٬،مُسقوطِطهھ بقُرببِ  َعلِمواا ِعنَدما يیناالعبراانيیِّ  هھھھاَجمواا ااألددووميیِّيین أأننَّ  نرىى أأخيیًراا
.االعبراانيیِّيینَ  على سوًءاا ااألمرَ  فزااددوواا ؛االغنائم  

 
ةتمااالخ  

مم( )االبرنامج مقدِّ  
 تلك تحقَّقتْ  ووقد ٬،بأوورُرَشليیم حيیطةِ االمُ  االشعوببِ  على يینونةِ االدَّ  ااتتِ نبوَّ  االيیومم حلَقةِ  في ررأأيینا

ااتتُ  رَ  دِ يیَ  على االنبوَّ .أأوُورُرَشليِیمَ  قوططِ سُ  على سنوااتتٍ  خمسِ  نحو بعدَ  ووذذلك ٬،نَبُوَخْذنَصَّ  
 

التهِھ كتشَ  االقسُّ  سيیَتناوَوللُ  ٬،‘‘االيیومم لهھذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ  من االُمقبِلةِ  االحلَقةِ  ووفي  في تأمُّ
.صورر مديینةِ  على ةةِ االنبوَّ   

 
ختاميیَّة كلمةٌ   

ااعي( )سميیث تَشك االرَّ  
يینونةَ  عنك ررفعَ  االرببَّ  أأننَّ  تُدرِرككَ  أأنن ع٬،مِ االمستَ  عزيیزيي ألجلَِك٬، صالتُنا  المسيیحِ ب باإليیماننِ  االدَّ
يیَك ووجهھَك يیُطلِقُ  ووفرححٍ  بسالممٍ  تحيیا أأنن أأيیًضا وونصلِّي. أأجلك من االصليیبِ  على ووعَملهھ . وويیقوِّ
اا تكوننَ  أأنن أأخيیًراا وونصلِّي  ووفيیرٍ  بَِصيیدٍ  لتأتيَ  رَرخاووةٍة٬، ددوونن االرببِّ  عملَ  لتعملَ  مستعّدً
!آآميین. نصلِّي االمسيیح يیسوععَ  بِاْسمِ . للملكوتت  


