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ةماالمقدِّ   
)االبرنامج مقدمم(  

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

 
 االشعوببِ  على االرببِّ  أأحكاممَ  كتشَ  االقسُّ  ااستَعَرضضَ  برناَمِجنا٬، من االسابقةِ  االحلَقةِ  في

.بأوورُرَشليیمَ  االمحيیطةِ   
 

 سقوططِ ب تفرححُ  ووهھھھي صورر مديینةَ  دُ جِ سنَ  ٬،‘‘االيیومم لهِھذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ  من االيیومم حلقةِ  ووفي
ةةِ  ووفقًا بهھا فعلهَھ ماوو ٬،عليیهھا االعادِدللِ  هللاِ  وودديینونةَ  ٬،ليیمشَ ررُ ووأأ .ِحْزقيِیاللَ  لنبوَّ  

 
 ِسفرِ  من يینشرعِ وواال االساددسسِ  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  االسادِدسسِ  ااألصحاححِ  من ِحْزقيِیالَل٬، ِسفرِ  في ددررااستَنا االيیَوممِ  حلَقةِ  في االمستَِمعيین٬، أأعزَّ
:افيیهھ وونقرأأ منهھ٬، ىلووااأل االثالثةِ  ااددِ عدووااأل ٬،يینشرعِ وواال  

 
نَةِ  في ووكاننَ ’’ للِ  في عَشَرةة٬َ، االحادديیَةِ  االسَّ ببِّ  كالممَ  أأننَّ  االشَّهھِر٬، أأووَّ  اابنَ  يیا: قائًال  إإلَيَّ  كاننَ  االرَّ

 قد. االشُّعوببِ  َمصارريیعُ  اانَكَسَرتتْ  قد! هھھَھهھْ : أأوورُرَشليیمَ  علَى قالَتْ  ررَ وْ صُ  أأننَّ  أأجلِ  ِمنْ  آآدَدمَم٬،
لَتْ  يیِّدُ  قاللَ  هھھھكذاا لذلكَ . َخِربَتْ  إإذذ أأمتَلِئُ . إإلَيَّ  تَحوَّ ببُّ  االسَّ  فأُصِعدُ  وررُ صُ  يیا عليَیكِ  هھھھأنَذاا: االرَّ

‘‘.أأموااَجهھُ  االبحرُ  ييیَُعلِّ  كما كثيیَرةةً  أأَُمًما عليَیكِ   
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ااء٬، مستَِمعيَّ  هھھھنا٬، نرىى  ُملكِ  من عشرةةَ  ةَ يیَ االحاددِ  االسنةِ  في كانَتْ  ةةَ بوَّ االنُّ  هھھھذهه أأننَّ  ااألعزَّ
 فيیهھا دُدمَِّرتت االتي االسنة ووهھھھي االميیالدد٬، قبلَ  ووثمانيین ةٍ ووستَّ  مئةٍ  خمسِ  عاممِ  في أأيي ا٬،يیَّ قِ دْ صِ 

رَ  يیدِ  على أأوُورُرَشليِیم .نَبُوَخْذنَصَّ  
 

 االتي ةِ يینوندَّ الب ااألشرااررُ  ححَ فرَ يی أأنن بُّ حِ يیُ  ال االعليَّ  هللاَ  أأننَّ  هھھھنا لالهھھھتمامم االمثيیرةةِ  ااألمورر منوو
ااءَ  االشُّعوببِ  تلك على بُ غضَ يیَ  بل ٬،هھشعبِ  على تحلُّ   ةٌ فَ صِ  هھھھناكك ُمشابهٍِھ٬، ِسيیاققٍ  ووفي. ذذلك جرَّ

 ٬،ااألوولى نثوسسَ كوررِ  أأهھھھل إإلى بولسَ  االرسوللِ  ررسالةِ  من عشرَ  االثالثَ  ااألصحاححِ  في ةللمحبَّ 
 ؛وررصُ  مديینةِ  على يینونتهَھددَ  االرببُّ  يیجلبُ  ووهھھھنا. بالحقِّ  تفرححُ  بل باإلثم٬، تفرححُ  ال أأننَّ  ووهھھھي

 صورر أأهھھھلُ  ظظنَّ  إإذذ. أأووررشليیم على ووقضائهھ شعبهِھ٬، على االعاددللِ  هللاِ  يینونةِ دَ ب َحترِ فَ  هھاألنَّ 
ااءَ  ما بطريیقةٍ  نوننَ غتَ سيیَ  هھمأأنَّ  رَ  يیدِ  على شليیمَ بأووررُ  حلَّ  االذيي ماررِ االدَّ  جرَّ  ووهھھھكذاا ٬،نَبُوَخْذنَصَّ

.قوطِطهھاسُ بِ  فَِرحواا  
 

 صورر٬، يینونةِ ددَ  في رىىخْ أأُ  ًمامَ أأُ  سيیستخِدممُ  هھأأنَّ  داايیةاالبِ  من أأعلنَ  قد كانن االعليَّ  هللاَ  أأننَّ  غيیر
رَ  يیستخِدممَ  نوول  بل صورر٬،لِ  رَ نبوخذنصَّ  ووِ زْ غَ ب ةةُ االنبوَّ  تتحقَّقَ  لن لذلك. ووحَدهه نَبُوَخْذنَصَّ
 ثمَّ  ٬،ّالً أأووَّ  بيیرِ االكَ  ماررِ االدَّ  نِ عَ  هھھھنا مُ يیتكلَّ  هھھھو ووهھھھكذاا. كوهھھھاهھلِ ليیُ  عليیهھا أأخرىى أأمًما أأيیًضا جلبُ سيیَ 

 في ذذلك عن وونقرأأُ  ٬،االعاممِّ  ماررِ بالدَّ  تبدأأ ةةَ االنبوَّ  أأننَّ  بداايیةً  رىىنَ  حيیث ٬،فاصيیلبالتَّ  نارُ خبيیُ وو يیَعوددُ 
:فيیهھا ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬، االسادِدسسِ  ااألصحاححِ  من االثامنِ  إإلى االراابعِ  من ااألعدااددِ   

 
 ِضحَّ  وَوأأَُصيیُِّرهھھَھا َعْنهَھا تَُراابهََھا وَوأأَْسِحي. أأَْبَرااَجهَھا وَويیهَْھِدُموننَ  ُصوررَ  أأَْسَوااررَ  فيَیَْخِربُوننَ ’’

ْخرِ  بَاككِ  َمْبَسطًا فَتَِصيیرُ  ٬،االصَّ يیِّدُ  يیَقُوللُ  تََكلَّْمُت٬، أأَنَا ألَنِّي ااْلبَْحِر٬، وَوْسطِ  فِي لِلشِّ ببُّ  االسَّ . االرَّ
يْیِف٬، تُْقتَلُ  ااْلَحْقلِ  فِي االلََّوااتِي وَوبَنَاتهَُھا. لِألَُممِ  َغنيِیَمةً  وَوتَُكوننُ  ببُّ  أأَنَا أأَنِّي فيَیَْعلَُموننَ  بِالسَّ . االرَّ

يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا ألَنَّهھُ  ببُّ  االسَّ رَ  ُصوررَ  َعلَى أأَْجلِبُ  هھھھأَنََذاا: االرَّ َمالِل٬، ِمنَ  بَابِلَ  َملِكَ  نَبُوَخْذرَرااصَّ  االشِّ
 ااْلَحْقلِ  فِي بَنَاتِكِ  فيَیَْقتُلُ  َكثيِیٍر٬، وَوَشْعبٍ  وَوَجَماَعةٍ  وَوبِفُْرَساننٍ  وَوبَِمْرَكبَاتتٍ  بَِخيْیل ااْلُملُوكِك٬، َملِكَ 

يْیِف٬،  َعليَْیكِ  وَويیَْرفَعُ  ِمْتَرَسة٬ً، َعليَْیكِ  وَويیُقيِیمُ  ْرًجا٬،بُ  َعليَْیكِ  وَويیَْبنِي َمَعاقَِل٬، َعليَْیكِ  وَويیَْبنِي بِالسَّ
.‘‘تُْرًسا  

 
 هھھھي هھھھنا االفعلِ  فصيیغةُ  ؛االغائب ضميیرَ  هھھھنا نالِحظُ  إإنَّنا نقولل ااألعدااددِ  هھھھذهه على تعليیقًاوو

رَ  إإلى باإلشاررةةِ  للمفردد .االبابليِّ  االملك نَبُوَخْذنَصَّ  
 

 وواالِعشريیَن٬، االسادِدسسِ  ااألصحاححِ  من عشر االحادديي إإلى عِ االتاسِ  من ددَ ااعدااأل نقرأأُ  ذذلك بعدَ 
:فيیهھا ووجاء  

 
 يیَُغطِّيیكِ  َخيْیلهِھِ  وَولَِكْثَرةةِ . َحْربهِھِ  بِأدََدوَوااتتِ  أأَْبَرااَجكِ  وَويیهَْھِدممُ  أأَْسَواارِركِك٬، َعلَى َمَجانِقَ  وَويیَْجَعلُ ’’
 أأَْبَواابَِك٬، دُدُخولهِھِ  ِعْندَ  أأَْسَواارُرككِ  تَتََزْلَزللُ  وَوااْلَمْرَكبَاتتِ  تتِ وَوااْلَعَجَال  ااْلفُْرَساننِ  َصْوتتِ  ِمنْ . ُغبَارُرهھھَھا
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 فَتَْسقُطُ  بِالسَّيْیفِ  َشْعبَكِ  يیَْقتُلُ . َشَواارِرِعكِ  ُكلَّ  يیَُدووسسُ  َخيْیلهِھِ  بَِحَواافِرِ . َمْثُغورَرةةٌ  َمِديینَةٌ  تُْدَخلُ  َكَما
ككِ  أأَْنَصاببُ  ااألرَْرضضِ  إإِلَى .‘‘ِعزِّ  

 
رَ  بِقيِیاددةةِ  االبابليیِّيینَ  دِ يیَ  على صورر مديینةَ  سيیُصيیبَ  االذيي ماررِ للدَّ  فًاصْ ووَ  ىىرَ نَ  ووبهھذاا .نَبُوَخْذنَصَّ  

 
 من َسنَةٍ  بعدَ  أأيي االميیالدد٬، قبل ووثمانيین ووخمسةٍ  مئةٍ  خمسِ  عامم في أأنَّهھ االتارريیخ من وونعلَمُ 

رُ  بدأأ ةِة٬،االنبوَّ  هھھھذهه تابةِ كِ   في االبابليُّ  االجيیشُ  كانن ووقد. صورر مديینةِ ل صارَرههحِ  نَبُوَخْذنَصَّ
 عِ طْ قَ  وولدىى. ةاالخاررجيیَّ  ااإلمدااددااتتِ  كلَّ  عنهھا وويیمنعُ  االمديینة٬، على ااصاررً حِ  مُ يیقيیُ  االحرووبب

 عامماالطَّ  موااررددُ  بُ نضَ تَ  ننْ إإ ووما. أأحيیانًا وواالماء االغذااء من االمديینةُ  تُحَرممُ  ة٬،االخاررجيیَّ  ااإلمدااددااتتِ 
. ووااألمرااضضِ  ااألووبِئةِ  اانتِشاررِ  على عالووةةً  ٬،ووَعطًَشا اجوعً  يیموتونن االناسسُ  يیبدأأَ  ىحتَّ  ٬،وواالماءِ 
ااءَ  االناسسَ  االَوهھھھَنُ  يیُصيیبُ  ووحيین ككِ  فرصةَ اال االبابليُّ  االجيیشُ  يیَِجدُ  جاعة٬،وواالمَ  ااألووبئةِ  جرَّ  للتحرُّ

ااءَ  فاءَ عَ ضُ  يیكوننُ  االناسسَ  ألننَّ  االمديینِة؛ على ووااالنقِضاضضِ  .صاررِ االحِ  جرَّ  
 

ا  ٬،االقديیم االعالمِ  مواانئ أأهھھھمِّ  من كانت فقد االبحِر٬، على تقَعُ  وواالتي صورر٬، مديینةِ  حالَةِ  في أأمَّ
 االفيینيیقيیِّيینَ  أأننَّ  أأيیًضا االتارريیخِ  من وونعرففُ . ُمزدَدهھھِھرةةٌ  تجاررةةٌ  ووفيیهھا جميیلة٬ً، مديینةً  تْ كانَ  كما

منِ  ذذلك في هھمنفِ سُ ب ااشتهُِھروواا ووقد ٬،االمديینةِ  تلك من َخرجواا  نبوخذنصرُ  يیتمكَّنْ  لم لذلك. االزَّ
 عبر صورر أأسطوللِ  من تأتي ااإلمدااددااتتُ  فكانت ٬،االمديینةِ  عن بالكامل ااإلمدااددااتتِ  عِ طْ قَ  من

رَ  ضَربهَھ االذيي حصاررِ اال رُرغمَ  حيیاتهِِھم متابَعةِ  من االناسسُ  فتمكَّن االبحر٬،  ووجيیُشهھ نَبُوَخْذنَصَّ
 إإلى االمديینة اننِ سكَّ  أأغلبُ  لَ اانتقَ  ثناِء٬،ألاا تلك في. سنةً  عشرةةَ  ثالثثَ  مدىى على عليَیهِھم٬،

 تلك صارَرتتْ  ووبهھذاا ٬،االشاططئ من ووااحدٍ  كيیلومترٍ  من أأقلَّ  بُعدِ  على كانت االتي االجزيیرةةِ 
ا ووهھھھكذاا. ةَ يیَّ اسسااأل االمديینةَ  هھھھي االجزيیرةةُ  رُ  شنَّ  لمَّ  لم االمديینة٬، على هھجومَ هھھھُ  أأخيیًراا نَبُوَخْذنَصَّ

وواا قد االناسسِ  أأغلبُ  ووكانن ٬،اننوواالسكَّ  ااسسِ رَّ االحُ  من صغيیرةةٌ  مجموعةٌ  إإالَّ  هھافيی نْ كُ ت  في ااستقرُّ
رُ  يیِجدْ  لم ووهھھھكذاا. االمديینة ووااتتُ رْ ثَ  وومَعهھُم ٬،االجزيیرةة تلك  بعد هھايیسلبُ  غنائمَ  ووجيیُشهھ نَبُوَخْذنَصَّ

.َغزوِوهه إإنهھاءِ   
 

رَ  فاررًغا نصًراا كانن ذذلك إإننَّ  االقَوللُ  يیَسُعنا ووبهھذاا  من بهُھسلِ يیَ  ما ىحتَّ  يیَِجدْ  لم ألنَّهھ ؛لنَبُوَخْذنَصَّ
 عَ قَ ووَ  االدَّماررَ  أننَّ ب ِحزقيِیاللَ  ِسفرِ  من االمقطَعِ  هھھھذاا في يیُخبُرنا االمقدَّسسَ  االكتاببَ  لكنَّ . االمديینةِ 
َر٬، يیدِ  على للمديینةِ  ةةَ  هھھھارُ صِ احيیُ  ااستمرَّ  االذيي نَبُوَخْذنَصَّ .سنة عشرةةَ  ثالثثَ  مدَّ  

 
ميیرِ  في االتغيیيیرُ  هھھھو هھھھنا لالنتِباهه االمثيیرَ  أأننَّ  غيیر  تقوللُ  ةةَ االنبوَّ  ألننَّ  ؛عشر االثاني دددِ االعَ  في االضَّ

 يیدِ  على يیكوننَ  لن االكاملَ  هھھھاددماررَ  فإننَّ  ووبهھذاا ٬،صورر مديینةِ  على أتيستَ  كثيیرةةً  ًمامَ أأُ  إإننَّ 
رَ   مدىى على رةةً هھھھِ زددَ م ظظلَّتْ  صورر مديینةَ  أأننَّ  االتارريیخِ  من نعِرففُ  وونحن. ووحَدهه نَبُوَخْذنَصَّ

 ِمنْ  كاننَ  ٬،تحديیًداا االوقتِ  هھھھذاا ووفي. جزيیرةةاال إإلى االناسسُ  اانتَقَلَ  أأننِ  بعد عاًما٬، ووأأرربعيین يینمئتَ 
ااتتُ  تِ حاوولَ  إإننْ  إإالَّ . ووٍّ دُ عَ  أأييِّ  من ووزْ للغَ  تتعرَّضضَ  أأنن مستحيیلاال هھِ بْ شِ   على االهھجوممَ  االقوَّ

 من فكاننَ  ٬،االوقت ذذلك في االبحاررَ  تسوددُ  كانت ةاالفيینيیقيیَّ  فنَ االسُّ  لكنَّ  االبحر٬، من االجزيیرةةِ 
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عبِ   االجديیدِ  موقِِعهھا بسبب وومنيیعةً  ااجدًّ  ةً قويیَّ  صورر مديینة فصارَرتتْ  عليیهھا٬، ااالنتِصاررُ  االصَّ
.االبحرِ  ُعْرضضِ  في  

 
 تغيیيیرِ  على دداللةٌ  هھھھذاا ووفي ٬،‘‘يیَْنهھَبُوننَ ’’ االفِْعلَ  نقرأأُ  ٬،عشر االثاني االعدددِ  إإلى ووبانتِقالِنا
ر ممثًَّال  االمفرددِ  من االضمائِر٬،  االتي ااألَُممِ  عن هھھھو االكالممَ  أأننَّ  وويیُعتَقَدُ  االجمِع٬، إإلى بنبوخذنصَّ

:وواالِعشريینَ  االساددسسَ  ااألصحاحح من عشر االثاني االعدددُ  يیقوللُ  حيیث الحقًا٬، صورر ستنهھَبُ   
 

 ااْلبهَِھيیَجة٬َ، بيُیُوتَكِ  وَويیهَْھِدُموننَ  أأَْسَواارَركِك٬، وَويیهَُھدُّووننَ  تَِجارَرتَِك٬، وَويیَْغنَُموننَ  ثَْروَوتَِك٬، وَويیَْنهَھبُوننَ ’’
.‘‘ااْلِميیَاههِ  وَوْسطِ  فِي وَوتَُراابَكِ  وَوَخَشبَكِ  ِحَجارَرتَكِ  وَويیََضُعوننَ   

 
 االتارريیخ في مثيیلٌ  لهھا ليیس هھألنَّ  ذذااتهِھ؛ االوقت في ريیبةٌ غَ  ووهھھھي لالهھھھتِمامِم٬، مثيیرةةٌ  ةةٌ نبوَّ  ووهھھھنا
 كلَّ  ألننَّ  هھا؛راابِ تُ وو ووأأططاللهِھا حجاررتهِھا كلُّ  ووَغِرقَتْ  ٬،سقطَت مديینةٌ  يیوًما رَ تُ  لم إإذذ ٬،ابً لِ اغ

.وقِِعهھامَ  في هھالُ أأططال تبقى تسقط٬، مديینةٍ   
 

ةةِ  هھھھذهه على ااالططِّالععَ  وونوااِصلُ   ااألصحاححِ  من عشرَ  وواالراابعَ  عشرَ  االثالثَ  يینِ االعدددَ  في االنبوَّ
:امفيیهھ ووجاء وواالِعشريیَن٬، االساددسسِ   

 
ْخِر٬، َكِضحِّ  وَوأأَُصيیُِّرككِ . بَْعدُ  يیُْسَمعَ  لَنْ  أأَْعَواادِدككِ  وَوَصْوتتُ  أأََغانيِیِك٬، قَْوللَ  وَوأأُبَطِّلُ ’’  فَتَُكونيِینَ  االصَّ

بَاككِ  َمْبَسطًا ببُّ  أأَنَا ألَنِّي بَْعُد٬، تُْبنيَْینَ  ال. لِلشِّ يیِّدُ  يیَقُوللُ  تََكلَّْمُت٬، االرَّ ببُّ  االسَّ .‘‘االرَّ  
 

 ررااححَ  يیاللَ قِ زْ حِ  أأننِّ  أأممْ  يیالل٬،قِ زْ حِ  للنبيِّ  االعليِّ  هللاِ  كلمةُ  بالحقيیقةِ  هھھھذهه أأكانَتْ  ذذلك؟ هللا قالل اأأحقًّ 
 بعدَ  ُكتِبَت ااتتِ االنبوُّ  أأننَّ  دَّعيینَ مُ  االمقدَّسسَ  االكتاببَ  موننَ هھِ يیتَّ  نمَ  هھھھناكك ؟سوبةً حْ مَ  تخميیناتتٍ  يیََضعُ 

 جرىىأأَ  يیاللَ قِ زْ حِ  إإننَّ  يیقوللُ  نمَ  ووهھھھناكك. قتْ تحقَّ  أأنن بعد هھتَ نبوَّ  كتبَ  االنبيَّ  أأننَّ  أأييْ  تميیِمهھا٬،تَ 
 هھھھل: االمطرووححُ  وواالسؤااللُ . ةةٍ نبوَّ  صوررةةِ  في هھفصاغَ  ٬،ثثُ حدُ سيیَ  ما هھھھذاا أأننَّ  ووااستنتَج ساباتتٍ حِ 

 بدأأَ  ٬،االميیالدد قبل ووعشريین يینووااثنَ  مئة ثالثث عاممِ  في أأنَّهھ هھھھي ووااإلجابةُ  فعليیًّا؟ ااألمرُ  قتحقَّ 
 لليیوناننِ  االفيینيیقيیِّيینَ  مهھاَجمةِ  من متوتًِّراا كانن ووقد فاررسس٬، بالددِ  على فهَھحْ ززَ  ااألكبرُ  ااإلسكندررُ 

. ًال أأووَّ  صورر يیغزووَ  أأنن االضرووررييِّ  من أننَّ ب فشعر. سسِ رْ فُ اال لموااَجهھةِ  جنودِدهه بكلِّ  هھجِ وورخُ  لدىى
. ررامدَّ اال َمصيیُرهھھھا كاننَ  ووإإالَّ  لهھ تستسلمَ  أأنن لمديینةَ اا مهھلَ أأوو ٬،صورر إإلى االساحلِ  نحو ككَ فتحرَّ 
 مديینتهَھم أأننَّ  يیعرفونن كانواا هھمألنَّ  ؛ااإلسكندرر مهھلةِ  من َسِخروواا صورر اننَ كَّ سُ  أأننَّ  غيیر

 بعضِ  إإلى ااإلسكندررُ  ذذهھھھب ذذلك٬، أأثناءِ  ووفي. هھاتَ رصَ محا ووللُ يیحا جيیشٍ  أأييِّ  على ستستعصي
 ووكانن ٬،صورر مديینةَ  بأسطولهِھ مَ هھھھاجَ وو ٬،االسفن من االكثيیرَ  ووصاددرر ٬،ااألخرىى ةِ االساحليیَّ  االمدننِ 
 االقديیمة صوررٍ  مديینةِ  أأنقاضضَ  يیأخذَ  أأنن ررَ قرَّ  ذذلك بعدَ وو. االمديینةُ  تِ مَ زِ هھھھُ  حيیثُ  أأرراادَدهه٬، ما لهھ
 ةاالبحريیَّ  االمديینةِ  إإلى ووااسًعا جسًراا يیبنيَ  ووأأنن ة٬،يیَّ االبرِّ  االمديینةِ  على بناؤؤهھھھا يیَُعد لم االتي

 ااألبيیضِ  االبحرِ  في ووااألخشاببِ  بالصخوررِ  لقييیُ  اابتدأأوو. االقديیمة االمديینةِ  أأنقاضضِ  باستخدااممِ 
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 االعريیضَ  االجسرَ  هھھھذاا فصنع ٬،االصخورر على االتراابب ووضعَ  ثمَّ  االجسر٬، هھھھذاا ليیبنيَ  االمتوسط
.االمديینة إإلى االموصلَ   

 
ااتهُھ ااإلسكنَدررُ  ااقترببَ  ووحيین  ااقتربب ىحتَّ  االرملَ  نوننيیسخِّ  هھاأأهھھھلُ  بدأأ ٬،صورر جزيیرةة من ووقوَّ
 كانَتْ  وواالتي فاعاتت٬،االدِّ  من نوًعا يیبني فبدأأ. ااتهِھقوَّ  على بهھ لقوننَ يیُ  ووررااحواا نِصهھارِر٬،ااال من

 من عليیهھم يیُلقى كانن االذيي وواالزيیت االساخنة ماللِ االرِّ  هھھھذهه من اللَ مَّ االعُ  بهھا حمييیَ  اأأبرااجً 
 غزووِ  من ااألكبرُ  ااإلسكندررُ  نتمكَّ  ووأأخيیًراا .االحربب ووأأسلحةَ  ااألبرااججَ  تلك ككُ يیحرِّ  ووبدأأ. االمديینة
 االبحرييِّ  االهھجوممِ  ااسترااتيیجيیَّةِ  باتِّباععِ  ووذذلك ٬،ووعشريین يینووااثنَ  مئةٍ  ثالثث عاممَ  صورر مديینةِ 

: للتوِّ  قرأأناهھھھا االتي ةةاالنبوَّ  تِ تمَّ  ووهھھھكذاا. رٍ أأشهھُ  ثمانيیةَ  ددااممَ  صاررٍ حِ  بعدَ  ااألسواارِر٬، على وواالهھجوممِ   
 

ْخِر٬، ِضحَّ  وَوأأَُصيیُِّرهھھَھا َعْنهَھا تَُراابهََھا وَوأأَْسِحي’’ بَاككِ  َمْبَسطًا فَتَِصيیرُ   االصَّ  وَوْسطِ  فِي لِلشِّ
‘‘.ااْلبَْحرِ   

 
 لوببِ قُ  في االخوففَ  ليیبثَّ  ِعبرةةً  منهھا يیجَعلَ  أأنن أأررااددَ  لإلسَكنَدرر٬، صورر مديینةِ  مقاوَومةِ  ووبسببِ 

 تْ فتحَ وو ٬،ررةةاالمجاووِ  االممالكِ  على رُرعبهُھ فوقَعَ  تدميیًراا٬، مديینةَ اال رددمَّ  لذاا ٬،االمجاووررةة االمناططقِ 
 فيیهھا بما ااألخرىى٬، بعد مديینةً  غزووننَ يیَ  بدأأوواا ووهھھھكذاا. قِتاللٍ  ددوونن ااألكبر لإلسكندررَ  أأبواابهَھا

 بيینَ  ما كبيیر فرققٌ  ووهھھھناكك ٬،تقيیًّا يیُكنْ  لم لكنَّهھ ٬،نًامتديیِّ  ررجًال  ااألكبرُ  ااإلسكندررُ  ووكانن. أأوُورُرَشليِیمَ 
 أأوُورُرَشليِیمَ  لكهھنةِ  ذذبائحَ  قدَّممف ٬،االمديینة لهھ ووفتحواا االيیهھوددُ  هھُ لَ ووااستقبَ  أأوُورُرَشليِیمَ  إإلى فأتى. ااألمَريین

.صورر ووِ زْ غَ  بعد لهھ أأبواابهَھا كثيیرةةٌ  مدننٌ  تْ فتحَ  ووبالفعل ٬،آآلهھتهِھم ىلإإ موهھھھاليیقدِّ   
 

 يینمئتَ  بعد حرفيیًّا تتمَّ  االتي يیاللَ قِ زْ حِ  ةةُ نبوَّ  تْ قحقَّ ت ٬،رااببَ وواالتُّ  ووااألخشاببَ  خوررَ االصُّ  أأخذَ  حيینوو
 ٬،باألمر يیاللُ قِ زْ حِ  أتنبَّ  فقد ؛أأمِرهه من لةٍ جَ عَ  في ليیس االرببَّ  أأننَّ  نرىى ووهھھھكذاا. عاًما ووأأرربعيین

 ٬،ااآلننَ  بهھا نتمتَّعُ  ميیزةةُ  ووهھھھذهه لماضي٬،اا ىلإإ ننظرُ  حيین نالكنَّ . تهِھنبوَّ  تتميیمَ  ليیرىى يیِعشْ  وولم
 يیأتيَ  أأنن مستحيیلاال من كانن إإذذ ؛يیاللقِ زْ لحِ  حقًّا مَ تكلَّ  هللاَ  ووأأننَّ  االحقيیقةَ  هھھھذهه دَ أأكَّ  االتارريیخَ  أأننَّ  نرىى

اا ةً عمليیَّ  أأعلنهَھا االتي ااألموررُ  تِ كانَ وو. ذذااتهِھ من ااتتاالنبوَّ  بهھذهه ِحْزقيِیاللُ   ال أأمورًراا قاللَ  ووقد ٬،جّدً
 ووهھھھذاا. االعدووِّ  يید في تسقطُ  االتي االبالددِ  لكلِّ  ثثُ تحدُ  ةعامَّ  أأمورًراا يیقل وولم ٬،ااستنتاُجهھا يیمكنُ 
 يینبمئتَ  حقيیقهِھاتَ  قبل ةةَ االنبوَّ  يیاللُ قِ زْ حِ  أأعلنَ  حيیثُ  ٬،بدااأل إإلى تسقطُ  ال هللاِ  كلمةَ  أأننَّ  لنا يیؤكدُ 

!االسِّفرَ  هھھھذاا ووااِضعُ  هھھھو هللاَ  أأننَّ  على قوييٍّ  ليیلٍ ددَ  من هھلَ  يیاف. عاًما ووأأرربعيین  
 

ااء٬، مستِمعيَّ  عليینا٬، يیخفى ووال  االذ وواالمستقبل٬، وواالحاضرَ  االماضيَ  يیرىى االرببَّ  أأننَّ  ااألعزَّ
 ذذلك وتتِ مَ  بعدَ  ىحتَّ  أأنبيیائهھ دُ أأحَ  هھاقالَ  كلمةٌ  قُ تتحقَّ  فحيین. آآتتٍ  هھھھو بما يیخبَرنا أأنن االقدررةةُ  يیهھدَ لَ ف

.ضَ قْ االنَّ  تقبلُ  ووال صحيیحةٌ  هللاِ  كلمةَ  أأننَّ  ليیلٍ ددَ  يیرُ خَ  فهھذاا ٬،االنبيِّ   
 

عبِ  من إإننَّ  نقوللُ  متَِّصٍل٬، ِسيیاققٍ  ووفي ددَ  أأنن االصَّ  ؛صورر لمديینةِ  ااألصليَّ  االموقعَ  بِدقَّةٍ  نُحدِّ
 االمنطقةَ  هھھھذهه أأننَّ  نَ نخمِّ  أأنن إإالَّ  يیمكنُنا الوو. االبحر في هھاراابُ تُ  أأُلقِيَ  بل ٬،بالكامل دُدمَِّرتت هھاألنَّ 



 6  

 في تكوننُ  مارربَّ  صورر مديینةَ  إإننَّ  نقوللَ  ووأأنن ٬،االمكاننِ  ذذلكَ  حيیطِ مُ  في كانت ةَ خريیَّ االصَّ  ددااءَ رْ االجَ 
. نفِسهھا االمديینةِ  موقعِ  إإلى يیشيیرُ  شيءٌ  ووال سوررٌ  ووال أأططالللٌ  توجدُ  ال أأنَّهھ غيیر. االمكانن ذذلك
 ذذااتهِھ حدِّ  في ووهھھھذاا. قيینيیَ اال ُحكمِ بِ  شيءٍ  أأييَّ  دَ نؤكِّ  أأنن نستطيیعُ  ووال االمكانن٬، على يیُعثَرْ  لم ووهھھھكذاا
.ةةللنبوَّ  تأكيیدٌ   

 
. شباَكهھم االصيیاددوونن عليیهھ فَ جفِّ ليیُ  ممتازًزاا مكانًا االصخوررُ  صارَرتتِ  نُثِر٬، قد االتراابب ألننَّ وو

 مديینةَ  ما يیوًما كانت االتي االصخورر تلك على يیفعلونهَھ االيیومم ننوواالصيیَّادد يیزااللُ  ما ووهھھھذاا
 ٬،ةةوواالقوَّ  المجدِ ب تتمتَّعُ  عظيیمةً  مديینةً  كانت لقد. بأسطولهِھا االقديیمَ  مَ االعالَ  تِ فَ اخأأ االتي صورر٬،

.أأوُورُرَشليِیمَ  على يینونتهِھبدَ  تْ فرحَ  هھاألنَّ  ؛عليیهھا يینونتهَھددَ  أأعلنَ  االعادِدللَ  هللا لكنَّ   
 

التِنا وونتابِعُ   االساددسسِ  ااألصحاححِ  من عشرَ  وواالساددسسَ  عشرَ  االخامسَ  االعددَديینِ  في تأمُّ
:فيیهِھما ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬،  

 
يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا’’ ببُّ  االسَّ  ُصَرااخخِ  ِعْندَ  ُسقُوطِطِك٬، َصْوتتِ  ِعْندَ  ااْلَجَزاائِرُ  تَتََزْلَزللُ  أأََما: لُِصوررَ  االرَّ

 َكَرااِسيیِّهِھْم٬، َعنْ  ااْلبَْحرِ  رُرؤَؤَساءِ  َجِميیعُ  فَتَْنِزللُ   وَوْسِطِك؟ فِي ااْلقَْتلِ  وُوقُوععِ  ِعْندَ  ااْلَجْرَحى٬،
زَزةةَ  ثيِیَابهَُھمُ  وَويیَْنِزُعوننَ  ُجبَبهَُھْم٬، وَويیَْخلَُعوننَ   ااألرَْرضِض٬، َعلَى وَويیَْجلُِسوننَ  رَرْعَدااتٍت٬، يیَْلبُِسوننَ . ااْلُمطَرَّ

.‘‘ِمْنكِ  وَويیَتََحيیَُّرووننَ  لَْحظٍَة٬، ُكلَّ  وَويیَْرتَِعُدووننَ   
 

.االمجاووررةة وواالمناططقِ  ننِ دُ االمُ  على عَ قَ ووَ  االذيي ظيیمِ االعَ  وففِ االخَ  عن هھھھو هھھھنا االكالممُ   
 

 عشر االسابعَ  من ددِ ااعدااأل في ووتحديیًداا وواالِعشريیَن٬، االسادِدسسِ  ااألصحاححِ  في جاءَ  ما وونوااِصلُ 
:فيیهھا وونقرأأُ  منهھ٬، وواالِعشريینَ  االحادديي إإلى  

 
 ااْلَمِديینَةُ  ااْلبَِحارِر٬، ِمنَ  َمْعُمورَرةةُ  يیَا بِْدتتِ  َكيْیفَ : لَكِ  وَويیَقُولُوننَ  َمْرثَاةةً  َعليَْیكِ  وَويیَْرفَُعوننَ ’’

هِھيیَرةةُ  انهَُھا هھھِھيَ  ااْلبَْحرِ  فِي قَِويیَّةً  َكانَتْ  االَّتِي االشَّ  َجِميیعِ  َعلَى رُرْعبهَُھمْ  أأوَْوقَُعواا االَِّذيینَ  وَوُسكَّ
. لَِزوَواالِكِ  ااْلبَْحرِ  يفِ  االَّتِي ااْلَجَزاائِرُ  وَوتَْضطَِرببُ  ُسقُوطِطكِ  يیَْوممَ  ااْلَجَزاائِرُ  تَْرتَِعدُ  ااآلننَ  ِجيیَراانهَِھا؟

يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا ألَنَّهھُ  ببُّ  االسَّ  أأُْصِعدُ  ِحيینَ  ااْلَمْسُكونَِة٬، َغيْیرِ  َكاْلُمُدننِ  َخِربَةً  َمِديینَةً  أأَُصيیُِّرككِ  ِحيینَ : االرَّ
٬، فِي ااْلهَھابِِطيینَ  َمعَ  أأهھھُْھبِطُكِ  ااْلَكثيِیَرةة٬ُ، ااْلِميیَاههُ  فَتَْغَشاككِ  ااْلَغْمرَ  َعليَْیكِ   ااْلقَِدمِم٬، َشْعبِ  إإِلَى ااْلُجبِّ

٬، فِي ااْلهَھابِِطيینَ  َمعَ  ااألَبَِديیَّةِ  ااْلِخَرببِ  فِي ااألرَْرضضِ  أأََسافِلِ  فِي وَوأأُْجلُِسكِ   َغيْیرَ  لِتَُكونِي ااْلُجبِّ
 فَال وَوتُْطلَبيِینَ  تَُكونيِیَن٬، وَوال ٬،أأهھھَْھَوااًال  أأَُصيیُِّرككِ . ااألَْحيیَاءِ  أأرَْرضضِ  فِي فَْخًراا وَوأأَْجَعلُ  َمْسُكونٍَة٬،

يیِّدُ  يیَقُوللُ  ااألَبَِد٬، إإِلَى بَْعدُ  تُوَجِديینَ  ببُّ  االسَّ .‘‘االرَّ  
 

 رتتْ مِّ ددُ  هھاألنَّ  االمديینة مكاننَ  بطبالضَّ  نعرففَ  أأنن نقدرر ال أأنَّنا رُرغمَ  فعًال٬، حدثث ما هھھھذااوو
.االقديیمة االمديینةَ  كانت منطقةٍ  في جرددااءُ  صخوررٌ  هھھھو نجُدهه ما ووكلُّ  ٬،بالكامل  
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اائي معلومٌم٬، هھھھو ووكما  ااسمَ  تحِملُ  لُْبنَاننَ  نوببِ جَ  في حديیثةٌ  مديینةٌ  االيیَوممَ  هھھھُناككَ  االمستَِمعيیَن٬، أأعزَّ
 صورر٬، ااسمَ  تحملُ  هھاأأنَّ  وومعَ . االقديیمة االمديینةِ  موقعِ  من كيیلومترااتتٍ  بُعدِ  على ووهھھھي صورر٬،

 عَ بْ نَ  هھھھناكك أأننَّ  بالذِّكرِ  ووجديیرٌ . ذذااتهھا االقديیمة منطقةِ اال في جديید من تُبنَ  لم االقديیمةَ  صورر فإننَّ 
 ما فبلَغَ  منهھ٬، االماء قتدفُّ  االمهھندسونن قاسسَ  ووقد االعيین٬، ررأأسسِ  مِ اسْ بِ  يیُعَرفف صوررٍ  في ميیاههٍ 
 في تُبنى مديینةٍ  ةأأيیَّ  لََسعدِ  فيیا. االيیومم في تقريیبًا االماء من لترٍ  مليیونن ووثالثيینَ  خمسةٍ  على يیزيیدُ 

 االموقعِ  على تُبنَ  لم االمديینةَ  فإننَّ  ٬،االنَّبع ذذلك جوددِ ووُ  وومع !ةاالنقيیَّ  االميیاههِ  من فرةةٌ ووَ  هھافيی منطقةٍ 
.خرىىأأُ  ةةً مرَّ  نفسهھ  

 
 على ووتسيیرَ  االيیوممَ  هھھھناكك ىلإإ تذهھھھبَ  أأنن وويیمكنُك ٬،االيیومم إإلى ثابتةٌ  هللاِ  كلمةَ  أأننَّ  نرىى ووبهھذاا
 أألقيیَت االذيي االماءِ  على لُّ طِ يیُ  ووهھھھو ٬،ااألكبرُ  ااإلسكندررُ  ناههبَ  االذيي االجسرَ  ووترىى ٬،االجزيیرةةِ  شبهھِ 
 أأيیًضا ترىىوو ٬،باَكهھمشِ  فوننَ فِّ جَ يیُ  ووهھھھم ادديیناالصيیَّ  هھھھناكك ترىى أأنن ررُ تقدِ  كما. االصخورر فيیهھ
.االيیومم إإلى ثابتةٌ  هللاِ  فكلمةُ . صورر مديینةَ  االماضي في كانت االتي ةَ االصخريیَّ  نطقةَ االمِ   

 
االخاتمة  

مم( )االبرنامج مقدِّ  
 ددليیلٌ  ووهھھھذاا ٬،ِحْزقيِیاللُ  االنبيُّ  ووصفهَھا االتي االحاللِ  إإلى صورر ووَصلتْ  كيیف االيیومم حلَقةِ  في ررأأيینا
.بدااأل إإلى ثابتةٌ  االرببّ  كلمةَ  أأننَّ  على خرُ آآ  

 
ممُ  ٬،‘‘االيیَومم لهِھَذاا االَكلَِمةُ ’’ برنامجِ  من االمقبِلةِ  االحلَقةِ  ووفي التهِھ تشك االقسُّ  سيیقدِّ  االجزءِ  في تأمُّ
.صورر مديینةِ  على يیاللَ قِ زْ حِ  ةةِ نبوَّ  من االثاني  

 
ختاميیَّة كلمةٌ   

ااعي( )سميیث تَشك االرَّ  
يیةِ  بالمحبَّةِ  قلبَكَ  االرببُّ  يیمألَ  أأنن ع٬،مِ االمستَ  عزيیزيي ألجلَِك٬، صالتُنا  وواالسَّالممِ  وواالفرححِ  االمضحِّ

 ووهھھھو هھ٬،من ووتشبَعَ  االحيیاةِة٬، ماءُ  ووهھھھو االمسيیح٬، يیسوععَ  من ترتَِوييَ  أأنن أأيیًضا وونصلِّي. االُمثِمَريینِ 
ةةِ  تتمتَّعَ  أأنن االرببُّ  يیُعطيیَكَ  أأنن أأخيیًراا وونصلِّي. االحيیاةة ُخْبزُ   أأططلَقْتهھا االتي وواالحيیاةةِ  قيیامِة٬،اال بقوَّ
!آآميین. نصلِّي االمسيیح يیسوععَ  بِاْسمِ . االمجيیدةةُ  االقيیامةُ  تلك  


