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مةاالمقدِّ   

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

 
.صورر مديینةِ  على االنَّبَِوييَّ  ااإلعالننَ  تَشك االقسُّ  ااستعَرضضَ  برناَمِجنا٬، من االسابِقةِ  َحلَقةِ اال في  

 
التهِھ تَشك االقسُّ  ستكملُ يیس ٬،‘‘االيیومم لهھذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ  من االيیومم حلقة ووفي  االجزءِ  في تأمُّ
.االهھائلة ووتجاررتهَھا ووغناهھھھا صوررٍ  مجدَ  نرىى حيیث ٬،صورر على ةةِ االنبوَّ  من االثاني  

 
 ِسفرِ  من يینشرعِ وواال االسابعِ  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  بعِ االسا ااألصحاححِ  من ِحْزقيِیالَل٬، ِسفرِ  في ددررااستَنا االيیَوممِ  حلَقةِ  في االمستَِمعيین٬، أأعزَّ
.صورر مديینةِ  عن االسابقةِ  االحلقةِ  من ااألفكاررِ  بعضَ  سنستعرضض ذذلك قبلَ  لكنْ  ٬،يینشرعِ وواال  

 
 أأسطولهِھا بسببِ  االعالم تجاررةةِ  زَ مركَ  تُعدُّ  كانتوو. هھھھائلة تجاررةةٌ  فيیهھا مديینةً  صوررٌ  تْ كانَ 

 االبحرِ  حوضضِ  أأررجاء مختلفِ  إإلى هھامن االبضائع يیحملُ  كانن االذيي ٬،االمشهھورر االبحرييِّ 
 مديینةً  صورر فكانَتْ  ٬،االبضائع من مختلفةٍ  بأشكاللٍ  لترااكإإن إإلى ووصوًال  ٬،طاالمتوسِّ  ااألبيیضِ 

 كانن عندما سيیَّما ال ٬،تجاررةةِ اال تلك ِمثلِ ب اعَجبً مُ  يیُكنْ  لم االقدُّووسسَ  هللاَ  أأننَّ  غيیر. االثرااء شديیدةةَ 
ددَ  أأننْ  ووأأووددُّ . ابعضً  بعُضهھم وننَ يیستغلُّ  فيیهھا االناسسُ   االتجاررةةَ  يیُبِغضُ  ال االرببَّ  أأننَّ  على هھھھنا أأشدِّ
 ٬،عشرَ  االثامنَ  ااألصحاححِ  االرؤؤيیا٬، ِسفرِ  ووفي. االتجاررييَّ  ااالستغالللَ  يیُبِغضُ  بل ذذااتهِھا٬، حدِّ  في

 أأناسسٍ  من مكَ ف. االبََشرِ  نفوسسَ  دَ عبَ ااستَ  االذيي االتجاررييِّ  ظاممِ االنِّ  على ااآلتيِیةَ  هللاِ  يینونةَ ددَ  نجدُ 
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 رااثيمَ  ِسفرِ  في جاررةةاالتِّ  عن أأيیًضا االمحبُّ  هللاُ  مَ تكلَّ  ووقد. االتجاررييّ  ظاممِ للنِّ  َعبيِیًداا صارروواا
.صورر تجاررةةِ  ضدَّ  هھھھنا يیتكلَّمُ  هھھھو هھھھاوو ٬،إإررِميیا  

 
التِنا االيیوممَ  وولنبدأأِ   ثةِ الوواالث ددِ ااعدووااأل حزقيیالل ِسفرِ  من وواالعشريین االسابعِ  ااألصحاححِ  في تأمُّ
:فيیهھا ووجاء منهھ٬، ااألوولى  

 
ببِّ  ممُ َكَال  إإِلَيَّ  وَوَكاننَ ’’ اِكنَةُ  أأيَیَّتهَُھا: لُِصوررَ  وَوقُلْ  .َمْرثَاةةً  فَارْرفَعْ  آآدَدمَم٬، ااْبنَ  يیَا وَوأأَْنتَ : قَائًِال  االرَّ  االسَّ

ُعوببِ  تَاِجَرةةُ  ااْلبَْحِر٬، َمَدااِخلِ  ِعْندَ  يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا َكثيِیَرةٍة٬، َجَزاائِرَ  إإِلَى االشُّ ببُّ  االسَّ  ُصورُر٬، يیَا: االرَّ
.‘‘ااْلَجَماللِ  َكاِملَةُ  أأَنَا: قُْلتِ  أأَْنتِ   

 
 ااآلتي ماررِ االدَّ  بسببِ  تُرفَع مرثاةةً وو ٬،صورر على احيیبً نَ  االِكراامم٬، مستَِمعيَّ  بداايیة٬ً، هھھھنا نرىى
 االسابعِ  ااألصحاححِ  من للِ ااألووَّ  االجزءِ  في تُشبَّهھ صوررٍ  مديینةَ  أأننَّ  نذُكرَ  أأنن االمهھمِّ  وومن .عليیهھا

 ططقَ امن فإننَّ  عموًما٬، نعرففُ  ووكما ٬،االجمالل كماللُ  بأنَّهھا توَصفُ وو ٬،االسفن بإحدىى وواالعشريین
. االسَّنةِ  شهھوررِ  معظَمِ  في عموًما رراائع ووُمناُخهھا هھا٬،لاجمب تمتاززُ  طاالمتوسِّ  ااألبيیضِ  االبحرِ 
 أأهھھھلهُھا كانن ووقد االجمالل٬، شديیدةةَ  االبحرِ  في صورر ُشيیَِّدتتْ  حيیثُ  االجزيیرةةُ  كانَتِ  ما غالبًاوو

.للمديینة االبحرييِّ  ااألسطوللِ  من جميیلةٍ  سفيینةٍ ب االنصُّ  يیُشبِّهھهُھا ووهھھھنا. ةةرخاف هھميیوتُ بُ وو أأثِريیاَء٬،  
 

 رأأقوون وواالِعشريیَن٬، االسابعِ  ااألصحاححِ  من االسابِعِ  إإلى االراابعِ  من ااألعدااددِ  في ذذلك بعدَ  يیُتابِعُ وو
:فيیهھا  

 
ُمواا بَنَّاؤُؤووككِ . ااْلبُُحوررِ  قَْلبِ  فِي تُُخوُمكِ ’’ . َسنيِیرَ  َسْرووِ  ِمنْ  أأَْلَوااِحكِ  ُكلَّ  َعِملُواا. َجَمالَكِ  تَمَّ

 َصنَُعواا. َمَجاذِذيیفَكِ  بَاَشاننَ  بَلُّوططِ  ِمنْ  َصنَُعواا. َسَواارِرييَ  لَكِ  ليِیَْصنَُعوههُ  لُْبنَاننَ  ِمنْ  أأرَْرزًزاا أأََخُذوواا
ززٌ  َكتَّاننٌ  ِكتِّيیمَ  َجَزاائِرِ  ِمنْ  ااْلبَْقسِ  فِي ُمطَعَّمٍ  .َعاججٍ  ِمنْ  َمقَاِعَدككِ   ِشَرااُعكِ  هھھُھوَ  ِمْصرَ  ِمنْ  ُمطَرَّ

 أأهھھَْھلُ . ِغطَاَءككِ  َكانَا أأَليِیَشةَ  َجَزاائِرِ  ِمنْ  وَوااألرُْرُجوااننُ  ااألَْسَماْنُجونِيُّ . رَراايیَةً  لَكِ  ليِیَُكوننَ 
.‘‘ِصيیُدووننَ   

 
ا. قبرصص جزيیرةةُ  هھھھي ِكتِّيیمَ  جُزررُ   نحو بُعدِ  على بحريیًّا ووميیناءً  تابعةً  مديینةً  تْ كانَ ف َصيیدووننُ  أأمَّ
.صورر نم كيیلومتًراا ووِعشريینَ  أأرربعةٍ   

 
التِنا نتابِعُ  ذذلك بعدَ   ووجاء وواالِعشريیَن٬، االسابِعِ  ااألصحاححِ  من وواالتاِسعِ  االثامنِ  يیناالعدددَ  في تأمُّ
:فيیهِھما  

 
 ُجبيَْیلَ  ُشيیُوخخُ . رَربَابيِینُكِ  هھھُھمْ  فيِیكِ  َكانُواا االَِّذيینَ  ُصوررُ  يیَا ُحَكَماؤُؤككِ . َمالَِّحيیكِ  َكانُواا وَوإإرِْروَوااددَ ’’

 ليِیُتَاِجُروواا فيِیكِ  َكانُواا ُحوهھھَھاوَوَمالَّ  ااْلبَْحرِ  ُسفُنِ  َجِميیعُ . فُوككِ قَالَّ  فيِیكِ  َكانُواا وَوُحَكَماؤُؤهھھَھا
.‘‘بِتَِجارَرتِكِ   
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 ززِ ررْ ااألَ  ووأأخشاببِ  رااء٬،وواالفِ  زز٬،مطرَّ اال اننِ تَّ كَ وواال لعاججاا من رراائجةً  تجاررةةً  هھھھنا نرىى ووهھھھكذاا

 مديینةً  كانت االتي ٬،صورر مديینةِ  نظاممِ  من جزًءاا كانت االتي ةِ االرفاهھھھيیَ  سلعِ  كلِّ وو ٬،وططِ لُّ وواالبَ 
 باستنتاججٍ  ججَ خرُ لنَ  االموااددَّ  هھھھذهه رُ يیذكُ  ال االمجيیدَ  هللاَ  أأننَّ  إإلى هھھھنا أأشيیرَ  أأنن أأووددُّ وو. جاررتهِھابتِ  ةً غنيیَّ 

 ااألفرااددَ  يیُفِسدُ  االذيي نىاالغِ  رووررِ غُ  ىلإإ اانتباهھھھَنا هھَ يیوجِّ  أأنن هھھھنا دُ يیقصِ  بل يیرةة٬،شرِّ  موااددُّ  هھاأأنَّ 
.وواالبالددَ   

 
التِنا وونوااِصلُ   االسابِعِ  ااألصحاححِ  من عشر االثاني إإلى االعاشر من ااألعدااددِ  في تأمُّ
:فيیهھا وونقرأأُ  وواالِعشريیَن٬،  

 
 هھھُھمْ . وَوُخوذَذةةً  تُْرًسا فيِیكِ  َعلَّقُواا. َحْربِكِ  رِرَجاللَ  َجيْیِشِك٬، فِي َكانُواا وَوفُوططُ  وَولُوددُ  فَارِرسسُ ’’

 فِي َكانُواا وَوااألَْبطَاللِ  َحْولِِك٬، ِمنْ  ااألَْسَوااررِ  َعلَى َجيْیِشكِ  َمعَ  إإرِْروَوااددَ  بَنُو .بهََھاَءككِ  َصيیَُّروواا
ُمواا هھھُھمْ . َحْولِكِ  ِمنْ  أأَْسَواارِرككِ  َعلَى أأَْتَرااَسهُھمْ  َعلَّقُواا. بُُرووِجكِ   تَاِجَرتُكِ  تَْرِشيیشُ . َجَمالَكِ  تَمَّ

ةِ . ِغنًى ُكلِّ  بَِكْثَرةةِ  َصاصصِ  وَوااْلقَْصِديیرِ  وَوااْلَحِديیدِ  بِاْلفِضَّ .أأَْسَوااقَكِ  أأَقَاُمواا وَواالرَّ  
 

دد ووفيیهھا ٬،مختلفة عوببٍ شُ  من قةِ زَ رتَ االمُ  من جيیشٌ  إإذًذاا عندهھھھم كانن  إإلى شيیرُ يیُ  اتتٍ يیَّ سِ نْ جِ  تعدُّ
.يیشاالجَ  في ةٍ قَ زَ رتَ مُ  نوددٍ جُ  جوددِ ووُ   

 
التِنا في وونستمرُّ   االسابِع ااألصحاححِ  من عشرَ  االتاِسعَ  إإلى عشرَ  االثالثَ  من ااألعدااددِ  في تأمُّ

:فيیهھا ووجاء وواالِعشريیَن٬،  
 

ارُرككِ  هھھُھمْ  وَوَماِشكُ  وَوتُوبَاللُ  وويیَاوَوااننُ ’’ .  تَِجارَرتَكِ  أأَقَاُمواا االنَُّحاسسِ  وَوبِآنيِیَةِ  االنَّاسسِ  بِنُفُوسسِ . تُجَّ
ارُرككِ  دَددَدااننَ  بَنُو. أأَْسَوااقَكِ  أأَقَاُمواا وَوااْلبَِغاللِ  وَوااْلفُْرَساننِ  بِاْلَخيْیلِ  تُوَجْرَمةَ  بيَْیتِ  وَوِمنْ   َجَزاائِرُ . تُجَّ
اررُ  َكثيِیَرةةٌ  وْواا. يیَِدككِ  تُجَّ  َصنَائِِعِك٬، بَِكْثَرةةِ  تَاِجَرتُكِ  أأرََرااممُ . وَوااآلْبنُوسسِ  ااْلَعاججِ  ِمنَ  قُُروونًا هھھَھِديیَّتَكِ  أأدَدَّ

ززِ  وَوااألرُْرُجوااننِ  بِاْلبهَْھَرَماننِ  أأَْسَوااقِكِ  فِي اَجُرووااتَ  . وَوااْليیَاقُوتتِ  وَوااْلَمْرَجاننِ  وَوااْلبُوصصِ  وَوااْلُمطَرَّ
ارُرككِ  هھھُھمْ  إإِْسَراائيِیلَ  وَوأأرَْرضضُ  يیهَُھوذَذاا  وَوَعَسل وَوىىوَوَحَال  ِمنِّيیتَ  بِِحْنطَةِ  ُسوقِكِ  فِي تَاَجُروواا. تُجَّ
وففِ  َحْلبُوننَ  بَِخْمرِ  ِغنًى٬، ُكلِّ  وَوَكْثَرةةِ  َصنَائِِعكِ  بَِكْثَرةةِ  تَاِجَرتُكِ  دِدَمْشقُ . وَوبَلََساننٍ  وَوزَزيْیتٍ   وَواالصُّ

ُمواا وَويیَاوَوااننُ  وَودَدااننُ . ااألَْبيیَضِ  رِريیَرةةِ  وَوقََصبُ  وَوَسليِیَخةٌ  َمْشُغوللٌ  َحِديیدٌ . أأَْسَوااقِكِ  فِي َغْزًال  قَدَّ  االذَّ
.‘‘ُسوقِكِ  فِي َكانَتْ   

 
عةٍ  أأنوااععٍ  إإلى هھھھنا االنبيُّ  شيیرُ يیُ   إإننْ  االوااقع٬، في. ااألُخرىى ااألُموررِ  ووبعضِ  االتواابلِ  من متنوِّ

ا فكرةةٍ  على للِ وصحُ اال من لتمكَّنتَ  االقديیمة٬، شليیمَ أأووررُ  مديینةِ  سوققِ  في يیتَ تمشَّ   عليیهھ كانت عمَّ
 ة٬،انيیَّ تَّ االكَ  ووااألقمشةُ  يیضاء٬،االبَ  ةُ طنيیَّ االقُ  فُ عاططِ االمَ  فهھُناككَ : عهھائِ ضابَ  ووكلِّ  االقديیمة صورر

 فهھكذاا. االتواابل وومتاجرُ  ٬،االمختلفة وااهھھھرِ االجَ  رُ وومتاجِ  شرااؤؤهھھھا٬، يیمكنُك االتي طريیزاالتَّ  ووأأعماللُ 
 االعالمِ  أأنحاءِ  كلِّ  من بوهھھھالَ جَ  االتي االبضائع مختَلَفُ  فيیهھ هھھھائلٌ  ييٌّ تجارر زٌ مركَ  صورر في كانن
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. نافِسةٍ مُ  بأسعاررٍ  االتِّجاررةةُ  فيیهھا تزدَدهھھِھرُ  االتي غكون غهھھھون بمديینةِ  االيیوممَ  مقاررنتهُھا وويیَسُعنا. االقديیم
.صورر مديینةِ  في ةةٌ كبيیر سوققٌ  هھھھناكك تكان أأنَّهھ نرىى هھھھُنا وومن  

 
 وواالِعشريیَن٬، االسابِعِ  ااألصحاححِ  من وواالثالثيینَ  االحادديي إإلى شريیناالعِ  من ااألعدااددَ  نقرأأُ  ذذلك بعدَ 
:فيیهھا ووجاء  

 
ُكوببِ  بِطَنَافِسَ  تَاِجَرتُكِ  دَددَدااننُ ’’ اررُ  هھھُھمْ  قيِیَدااررَ  رُرؤَؤَساءِ  وَوُكلُّ  ااَْلَعَرببُ . لِلرُّ  بِاْلِخْرفَاننِ  يیَِدككِ  تُجَّ

ارَرككِ  َكانُواا هھھھِذههِ  فِي. وَوااألَْعتَِدةةِ  وَوااْلِكبَاششِ  اررُ .  تُجَّ ارُرككِ  هھھُھمْ  وَورَرْعَمةَ  َشبَا تُجَّ  ُكلِّ  بِأَْفَخرِ . تُجَّ
ااننُ .  أأَْسَوااقَكِ  أأَقَاُمواا وَواالذَّهھھَھبِ  َكِريیمٍ  َحَجرٍ  وَوبُِكلِّ  االطِّيیبِ  أأَْنَوااععِ  اررُ  وَوَعَدننُ  وَوِكنَّةُ  ُحرَّ  َشبَا تُجَّ
ارُرككِ  وَوِكْلَمدَ  وَوأأَشُّوررَ  ارُرككِ  هھھھُؤالَءِ .  تُجَّ زَزةٍة٬، أأَْسَماْنُجونيِیَّةٍ  بِأرَْردِديیَةٍ  بِنَفَائَِس٬، تُجَّ  وَوأأَْصِونَةٍ  وَوُمطَرَّ

 لِتَِجارَرتِِك٬، قََواافِلُكِ  تَْرِشيیشَ  نُ ُسفُ . بََضائِِعكِ  بيَْینَ  ااألرَْرززِ  ِمنَ  َمْصنُوَعةٍ  بِاْلِحبَاللِ  َمْعُكوَمةٍ  ُمْبَرممٍ 
ْدتتِ  فَاْمتَْألتتِ  اا وَوتََمجَّ  َكَسَرْتكِ . َكثيِیَرةةٍ  ِميیَاههٍ  إإِلَى بِكِ  أأَتَْواا قَدْ  َمالَُّحوككِ .  ااْلبَِحاررِ  قَْلبِ  فِي ِجّدً
يیحُ  ْرقيِیَّةُ  االرِّ  وَورَربَابيِینُكِ  ُحوككِ وَوَمالَّ  وَوبَِضاَعتُكِ  وَوأأَْسَوااقُكِ  ثَْروَوتُكِ  .ااْلبَِحاررِ  قَْلبِ  فِي االشَّ

 فِي االَِّذيي َجْمِعكِ  وَوُكلُّ  فيِیِك٬، االَِّذيینَ  َحْربِكِ  رِرَجاللِ  وَوَجِميیعُ  بَِمْتَجِركِك٬، وَوااْلُمتَاِجُرووننَ  فُوككِ وَوقَالَّ 
 تَتََزْلَزللُ  رَربَابيِینِكِ  ُصَرااخخِ  َصْوتتِ  ِمنْ  ُسقُوطِطكِ  يیَْوممِ  فِي ااْلبَِحاررِ  قَْلبِ  فِي يیَْسقُطُوننَ  وَوْسِطكِ 

 ُسفُنهِِھمْ  ِمنْ  يیَْنِزلُوننَ  ااْلبَْحرِ  رَربَابيِینِ  وَوُكلُّ  ُحونَن٬،وَوااْلَمالَّ  ااْلِمْجَذااففِ  ُمْمِسِكي وَوُكلُّ .  ااْلَمَسارِرححُ 
٬، َعلَى وَويیَقِفُوننَ  ووننَ  بَِمَراارَرةٍة٬، وَويیَْصُرُخوننَ  َعليَْیِك٬، َصْوتهَُھمْ  وَويیُْسِمُعوننَ  ااْلبَرِّ  فَْوققَ  تَُراابًا وَويیَُذررُّ

ُغوننَ  رُرؤُؤووِسهِھْم٬، َماددِ  فِي وَويیَتََمرَّ  وويیَتَنَطَّقوننَ  عليیكِ  قرعة أأَْنفُِسهِھمْ  فِي وَويیَْجَعلُوننَ . االرَّ
اا نَحيیبًا نَفسٍ  بَمراارَرةةِ  عليَیكِ  وويیَبكوننَ  بالُمسوحِح٬، ‘‘.ُمّرً  

 
 فقدووااوو ٬،االتجارريیَّة ااألعمالل في لوننغِ يیشتَ  كانواا أأشخاصصٍ  عن هھھھو هھھھنا االكالممَ  إإننَّ  بداايیةً  نقوللُ 
.عليیهھا حزنًا ررؤؤووِسهھم عوررَ شُ  قواالَ حَ  إإنَّهھم أأيیًضا وويیقوللُ  .هھھھذاا االهھائلَ  االتجاررةةِ  زَ مركَ   

 
 االسابِعِ  ااألصحاححِ  من وواالثالثيینَ  االسادِدسسِ  إإلى وواالثالثيینَ  االثاني من ااألعدااددِ  في جاءَ  ما وونتابِعُ 

:فيیهھا وونقرأأُ  وواالِعشريیَن٬،  
 

 َكاْلُمْسَكتَةِ  َكُصوررَ  َمِديینَةٍ  أأيَیَّةُ : وَويیَقُولُوننَ  وَويیَْرثُونَِك٬، َمنَاَحةً  َعليَْیكِ  يیَْرفَُعوننَ  نَْوِحهِھمْ  وَوفِي’’
 ثَْروَوتِكِ  بَِكْثَرةةِ . َكثيِیِريینَ  ُشُعوبًا أأَْشبَْعتِ  ااْلبَِحاررِ  ِمنَ  بََضائِِعكِ  ُخُرووججِ  ِعْندَ  ااْلبَْحِر؟ قَْلبِ  فِي

 َمْتَجُرككِ  َسقَطَ  ااْلِميیَاههِ  أأَْعَماققِ  فِي ااْلبَِحاررِ  ِمنَ  ااْنِكَسارِرككِ  ِحيینَ . ااألرَْرضضِ  ُملُوككَ  أأَْغنيَْیتِ  وَوتَِجارَرتِكِ 
ووننَ  وَوُملُوِكهِھنَّ  َعليَْیِك٬، يیَتََحيیَُّرووننَ  ااْلَجَزاائِرِ  ُسكَّاننِ  ُكلُّ . َجْمِعكِ  وَوُكلُّ  . ااْقِشْعَراارًراا يیَْقَشِعرُّ

اررُ . ااْلُوُجوههِ  فِي يیَْضطَِربُوننَ  ُعوببِ  بيَْینَ  ااَلتُّجَّ  تَُكونيِینَ  وَوَال  ٬،أأهھھَْھَوااًال  فَتَُكونيِینَ  َعليَْیكِ  يیَْصفُِرووننَ  االشُّ
‘‘.ااألَبَدِ  إإِلَى بَْعدُ   

 
ااء٬، مستِمعيَّ  جديیٍد٬، من هھھھنا وونرىى .صورر ديینةِ مَ  رِرثاءِ  ووفي ٬،حيیبِ االنَّ  في ااستمراارَرهھھھُم ااألعزَّ  
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٬، االنظاممِ  نهھايیةَ  نرىى عشَر٬، االثامنَ  ااألصحاححِ  ٬،يیوحنَّا ررؤؤيیا ِسفرِ  فيوو  في نقرأأُ  حيیثُ  االتجاررييِّ
:تقوللُ  وواالتي عشَر٬، االراابعَ  إإلى االتاسع من ددِ ااعدووااأل عشر االثامنَ  ااألصحاححِ   

 
 دُدَخاننَ  يیَْنظُُرووننَ  ِحيینََما َمَعهَھا٬، وَوتَنَعَُّمواا زَزنَْواا االَِّذيینَ  ااألرَْرضِض٬، ُملُوككُ  َعليَْیهَھا وَويیَنُوححُ  وَوَسيیَْبِكي’’

! بَابِلُ  ااْلَعِظيیَمةُ  ااْلَمِديینَةُ ! وَويْیلٌ ! وَويْیلٌ : قَائِليِینَ  َعَذاابهَِھا٬، َخْوففِ  ألَْجلِ  بَِعيیدٍ  ِمنْ  وَوااقِفيِینَ  َحِريیقهَِھا٬،
اررُ  وَويیَْبِكي. دَديْینُونَتُكِ  َجاَءتتْ  وَوااِحَدةةٍ  َساَعةٍ  فِي ألَنَّهھُ ! ااْلقَِويیَّةُ  ااْلَمِديینَةُ   وَويیَنُوُحوننَ  ااألرَْرضضِ  تُجَّ
ةِ  االذَّهھھَھبِ  ِمنَ  بََضائِعَ   بَْعُد٬، َما فِي أأََحدٌ  يیَْشتَِريیهَھا الَ  بََضائَِعهُھمْ  ألنَنَّ  َعليَْیهَھا٬،  وَوااْلَحَجرِ  وَوااْلفِضَّ

٬، ُعوددٍ  وَوُكلَّ  وَوااْلقِْرِمِز٬، وَوااْلَحِريیرِ  وَوااألرُْرُجوااننِ  وَوااْلبَزِّ  وَوااللُّْؤلُؤِ  ااْلَكِريیمِ   ِمنَ  إإِنَاءٍ  وَوُكلَّ  ثيِینِيٍّ
 وَوطِطيیبًا وَوبَُخورًراا وَوقِْرفَةً  وَوااْلَمْرَمِر٬، وَوااْلَحِديیدِ  وَواالنَُّحاسسِ  ااْلَخَشبِ  أأَْثَمنِ  ِمنْ  إإِنَاءٍ  وَوُكلَّ  ااْلَعاجِج٬،
 وَونُفُوسسَ  وَوأأَْجَسادًداا٬، وَوَمْرَكبَاتٍت٬، ٬،وَوَخيْیًال  وَوَغنًَما وَوبهََھائِمَ  وَوِحْنطَةً  وَوَسِميیًذاا وَوزَزيْیتًا وَوَخْمًراا وَولُبَانًا

٬، ُمشِحمٌ  هھھھو ما ُكلُّ  عنكِ  ووذَذهھھَھبَ  نَْفِسكِ  َشهْھَوةةِ  َجنَى َعْنكِ  وَوذَذهھھَھبَ . االنَّاسسِ   تِجديیهھِ  وولَنْ  ووبهَھيٌّ
‘‘.بَعدُ  ما في  

 
:نفسهھ ااألصحاححِ  من عشر االثامنَ  دددِ االعَ  في االقَوللَ  يیتابِعُ  ثمَّ   

 
‘‘ااْلَعِظيیَمِة؟ ااْلَمِديینَةِ  ِمْثلُ  َمِديینَةٍ  أأيَیَّةُ : قَائِليِینَ  َحِريیقهَِھا٬، دُدَخاننَ  نَظَُروواا إإذِذْ  وَوَصَرُخواا’’  

 
 في لبابلَ  االتجاررييِّ  ظاممِ االنِّ  الككِ ووهھھھَ  صورر الككِ هھھھَ  بيین ما لالنتباهه ااثيیرً مُ  اهھً شابُ تَ  هھھھنا نرىى ووبهھذاا

 االتي ميینةِ االثَّ  االبضائعِ  كلِّ  ساررةةِ خَ  على االناسسُ  نوححُ يیَ  حيین ذذااتهُھ ثاءاالرِّ  ووهھھھناكك. ااألخيیرةة اممِ ااأليیَّ 
.صورر في جاررةةِ االتِّ  أأسوااققِ  في عليیهھا يیحصلونن كانواا  

 
للُ  حيیثُ  وواالعشريین٬، االثامنِ  ااألصحاححِ  إإلى ااآلننَ  وولننتَقِلِ  . صورر لكِ مَ  إإلى هھھھُناككَ  ااالنتباههُ  يیتحوَّ
 االسابعُ  ووااألصحاححُ  صورر٬، مديینةِ  ىلإإ هھًاجَّ وَ مُ  وواالعشروونن االساددسسُ  ااألصحاححُ  كانن حيین ففي

 ررئيیسِ  أأوو ملكاال إإلى هھٌ موجَّ  نيیشروواالعِ  االثامنَ  ااألصحاححَ  فإننَّ  صورر٬، جاررةةِ تِ  ىلإإ وواالعشروونن
ةةِ  إإلى أأيي يیطانن٬،االشَّ  إإلى مُ كلَّ تيی إإذذ ؛اانتقاًال  فجأةةً  دُ جِ نَ  زء٬،االجُ  هھھھذاا ىلإإ نِصلُ  ووحيین. صورر  االقوَّ

كةِ   هھھھذاا ررئيیسُ  هھھھو االشيیطاننَ  ننَّ أأ سساالمقدَّ  االكتاببُ  يیعلُِّمنا حيیثُ  ٬،ةااألررضيیَّ  صورر مملكةِ ل االمحرِّ
 ىلإإ يیسعى ووهھھھو ٬،فيیهھا مُ يیتحكَّ  نمَ  هھھھو فالشيیطاننُ  "٬، ووقاددتهُھا دداالبال تُكرَّسسُ  لم إإننْ  لذلك. االعالم
 تحتَ  كانن تلرهھھھِ  االناززييَّ  االزعيیمَ  أأننَّ  االتارريیخ من نتعلَّمُ  ااإلططارر هھھھذاا في. االعالم قيیاددةةِ  في مِ لتحكُّ اا

.راافةاالعِ  أأشكاللِ  من شكلٌ  ووهھھھو ٬،ااألبيیَضَ  االسِّحرَ  يیُسمَّى ما يیُمارِرسوننَ  أأشخاصصٍ  تأثيیرِ   
 

التِنا ااآلننَ  وولنبدأأِ  ليَینَ  االعددَديینِ وو وواالِعشريیَن٬، االثامنِ  ااألصحاححِ  في تأمُّ :فيیهِھما ووجاء هھ٬،من ااألووَّ  
 

ببِّ  ممُ َكَال  إإِلَيَّ  وَوَكاننَ ’’ يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا: ُصوررَ  لَِرئيِیسِ  قُلْ  آآدَدمَم٬، ااْبنَ  يیَا: قَائًِال  االرَّ ببُّ  االسَّ  ِمنْ : االرَّ
 وَوأأَْنتَ . ااْلبَِحاررِ  قَْلبِ  فِي أأَْجلِسُ  ااآللهَِھةِ  َمْجلِسِ  فِي. إإِلهھٌ  أأَنَا: وَوقُْلتَ  قَْلبُكَ  اارْرتَفَعَ  قَدِ  أأَنَّهھُ  أأَْجلِ 

‘‘!ااآللهَِھةِ  َكقَْلبِ  قَْلبَكَ  َجَعْلتَ  وَوإإنِنْ  إإِلهھ٬ٌ، ال إإِْنَساننٌ   
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 أننَّ ب يیخبُِرنا وواالذيي االثاني٬، ااألصحاححِ  االثانيیة تسالونيیكي في رِ كيیفاالتَّ  إإلى فَورًراا يیقودُدنا هھھھذااوو

 دَ سجَ يیُ  أأنن البً اووطط ٬،هللا هھأأنَّ  معلِنًا ٬،يیكلِ هھَ اال في وويیقفُ  ااألخيیرةِة٬، ااأليیَّاممِ  في سيیأتي االمسيیح ضدَّ 
 ٬،بالفعل هھھھذاا حدثث قدوو. إإلهھًا نفَسهھ وويیعلنُ  االمسيیح٬، لضدِّ  صوررةةً  صورر ررئيیسُ  يیصبحُ  إإذًذاا٬،. لهھ

.لهھ بالسجوددِ  االناسسَ  يیطالبُ  ووبدأأ ٬،إإلهھًا نفَسهھ ووأأعلن ٬،هللا ووررَ ددَ  صورر ملكُ  بَ ااغتصَ  حيیثُ   
 

التِنا وونوااِصلُ  : فيیهھ وونقرأأُ  وواالِعشريیَن٬، االثامنِ  ااألصحاححِ  من االثالثِ  االعدددِ  في جاءَ  ما في تأمُّ  
 

‘‘.عليَیكَ  يیَخفَى ال ما ِسرٌّ  !دَداانيِیآللَ  ِمنْ  أأَْحَكمُ  أأَْنتَ  هھھَھا’’  
 

 ااعاصرً مُ  كانن دداانيیاللَ  أأننَّ  إإلى هھھھنا ااإلشاررةةُ  تجدررُ وو. دداانيیالل من مُ أأحكَ  هھإإنَّ  لنفِسهھ يیقوللُ  كانن لقد
يیتِ  ذذاائعةَ  كانت دداانيیاللَ  هھرةةَ شُ  أأننَّ  فيیبدوو ٬،يیاللقِ لحزْ   لُحلمِ  تفسيیِرهه بسببِ  مارربَّ  ٬،االصِّ

رُ  هھُ جعلَ  حيیثُ  ر٬،نبوخذنصَّ   فقد لذاا. بابل مملكةِ  في شيیريینَ االمُ  باررِ كِ  دَ حَ أأ بعَدهھھھا نَبُوَخْذنَصَّ
.االعبراانيیِّيینَ  بيین سيیَّما ووال دداانيیالَل٬، هھرةةُ شُ  تتْ رَ اانتشَ   
 ذَذَكرَ  االبابلّي٬، االسَّْبيِ  ززمنِ  في يیعيیشُ  كانن وواالذيي لداانيیالل٬، معاصًراا كانن االذيي ٬،يیاللقِ حزْ ف لذاا

.أأيیًضا أأخرىى قرااتتٍ فِ  فيوو هھھھنا٬، دداانيیالل  
 

:فيیهِھما ووجاء وواالِعشريیَن٬، االثامنِ  ااألصحاححِ  من وواالخامسِ  االراابعِ  يینِ االعدددَ  نقرأأَ  ثمَّ   
 

ْلتَ  وَوبِفهَْھِمكَ  وَوبِِحْكَمتِكَ ’’ ْلتَ  ثَْروَوةة٬ً، لِنَْفِسكَ  َحصَّ ةَ  االذَّهھھَھبَ  وَوَحصَّ  بَِكْثَرةةِ . َخَزاائِنِكَ  فِي وَوااْلفِضَّ
.‘‘ِغنَاككَ  بَِسبَبِ  قَْلبُكَ  فَارْرتَفَعَ  ثَْروَوتََك٬، َكثَّْرتتَ  تَِجارَرتِكَ  فِي ِحْكَمتِكَ   

 
 ثمَّ . ماووااتتاالسَّ  كوتتَ لَ مَ  لواايیدخُ  أأنن ااألغنيیاء على عبِ صَّ اال من أننَّ ب سساالمقدَّ  االكتاببُ  يیخبُرنا

 َملَُكوتتِ  إإلى ِغناهه على كلُ يیتَّ  نمَ  لَ يیدخُ  أأنن عبِ االصَّ  من إإننَّ : وويیقولل بتفسيیرٍ  ذذلك يیتبعُ 
َماوَوااتتِ   االراابعِ  وواالعدددِ  عشرَ  االتاسعَ  ااألصحاححِ  متَّى إإنجيیلِ  في االمسيیحُ  يیسوععُ  قالل حيیث .االسَّ
:وواالعشريین  

 
‘‘.هللاِ  َملَُكوتتِ  إإِلَى َغنِيٌّ  يیَْدُخلَ  أأنَنْ  ِمنْ  أأيَْیَسرُ  إإِْبَرةةٍ  ثَْقب ِمنْ  َجَمل ُمُرووررَ  إإنِنَّ ’’  

 
 ااألصحاححِ  ٬،تيیموثاووسسَ  إإلى ااألوولى االرسوللِ  بولسَ  ررسالةِ  في االمقدسس االكتاببُ  يیقوللُ  كما

:االتاسع وواالعدددِ  االساددسس  
 

ا’’  َغبيِیَّةٍ  َكثيِیَرةةٍ  وَوَشهَھَوااتتٍ  وَوفَخٍّ  تَْجِربَةٍ  فِي فيَیَْسقُطُوننَ  أأَْغنيِیَاَء٬، يیَُكونُواا أأنَنْ  يیُِريیُدووننَ  االَِّذيینَ  أأَمَّ
ةٍة٬، ققُ  وَوُمِضرَّ .‘‘ككِ وَوااْلهَھَال  ااْلَعطَبِ  فِي االنَّاسسَ  تَُغرِّ  
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:االعاشر وواالعدددِ  يینوواالستِّ  االثاني االمزموررِ  في كذلك وونقرأأ  
 

.‘‘قَْلبًا َعليَْیهھِ  تََضُعواا فَال ااْلِغنَى زَزااددَ  إإننْ ’’  
 

ااء٬، مستِمعيَّ  تلك٬، كانتف ا ثرووااتهِھ على هھقلبَ  ووضعَ  إإذذ صورر٬، لكِ مَ  مشكلةَ  ااألعزَّ  غناهه ززاادد لمَّ
.قلبهُھ ووااررتفع  

 
التِنا في وونستمرُّ   وواالِعشريیَن٬، ثامنِ اال ااألصحاححِ  من االعاشرِ  إإلى االساددسسِ  من ددِ ااعدااأل في تأمُّ

:فيیهھا وونقرأأُ   
 

يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا فَلِذلِكَ ’’ ببُّ  االسَّ  أأَْجلِبُ  هھھھأَنََذاا لِذلِكَ  ااآللهَِھِة٬، َكقَْلبِ  قَْلبَكَ  َجَعْلتَ  أأَنَّكَ  أأَْجلِ  ِمنْ : االرَّ
دُدووننَ  ااألَُمِم٬، ُعتَاةةَ  ُغَربَاَء٬، َعليَْیكَ  . َجَمالَكَ  وَويیَُدنُِّسوننَ  ِحْكَمتِكَ  بهَْھَجةِ  َعلَى ُسيیُوفهَُھمْ  فيَیَُجرِّ
لُونَكَ   أأَنَا: قَاتِلِكَ  أأََماممَ  قَْوًال  تَقُوللُ  هھھَھلْ . ااْلبَِحاررِ  قَْلبِ  فِي ااْلقَْتلَى َمْوتتَ  فَتَُموتتُ  ااْلُحْفَرةِة٬، إإِلَى يیُنَزِّ
 تََكلَّْمُت٬، أأَنَا ألَنِّي ااْلُغَربَاِء٬، بيِیَدِ  تَُموتتُ  ااْلُغْلفِ  َمْوتتَ ! ططَاِعنِكَ  يیَدِ  فِي إإِلهھٌ  ال إإِْنَساننٌ  وَوأأَْنتَ  إإِلهھٌ؟

يیِّدُ  يیَقُوللُ  ببُّ  االسَّ ‘‘.االرَّ  
 

 يیأتي حيین إإنَّهھ يیقوللُ  االعليَّ  هللاَ  فإننَّ  إإلهھًا٬، نفَسهھ أأعلنَ  هھأأنَّ  وورُرغم. الِكهھبهھَ  ؤُ االتنبُّ جرىى ووهھھھكذاا
 يیموتتُ  كما موتتُ يیس بل ا٬،إإلهھً  نفسهھ عن قوللَ يی أأنن االملكُ  ذذلك ررَ قدِ يی لن ااألسواارر٬، على االعدووُّ 
 ااإلنساننُ  كتمسَّ  ماهھْ مَ ف. إلنكارِرهھھھا جاللٌ مَ  هھھھناكك يیكوننَ  وولن ٬،االحقيیقةُ  ضحُ ستتَّ  حيینئذٍ . االبشرُ 
.بالحقيیقة يیُقِرُّ  نفَسهھ فيیهھ يیجدُ  ووقتٌ  فهھناكك االخاططئة٬، بآرراائهھ  

 
التِنا ااآلننَ  وونتابِعُ   االثامنِ  ااألصحاححِ  من عشر وواالثاني عشرَ  االحادديي يیناالعدددَ  في تأمُّ

:فيیهِھما وونقرأأُ  وواالِعشريیَن٬،  
 

ببِّ  كالممُ  إإلَيَّ  ووكاننَ ’’  قاللَ  هھھھكذاا: لهھُ  ووقُلْ  صوررَ  َملِكِ  علَى َمرثاةةً  ااررفَعْ  آآدَدمَم٬، اابنَ  يیا: قائًال  االرَّ
يیِّدُ  ببُّ  االسَّ ‘‘.االَجماللِ  ووكاِملُ  ِحكَمةً  َمآلننٌ  االَكمالِل٬، خاتِمُ  أأنتَ : االرَّ  

 
هھُ  حيیث ٬،تارراالسِّ  ووررااء ما إإلى اانتقاللٌ  هھھھناكك االنقطة٬، هھھھذهه عند  ىلإإ هھھھنا كالَمهھ االعليُّ  االرببُّ  يیوجِّ
 عن هھھھنا يیقوللُ  إإذذ ٬،سساالمقدَّ  االكتاببِ  في يیطاننللشَّ  فًاصْ ووَ  قاطِطعِ االمَ  أأكثرِ  دُ حَ أأ ووهھھھذاا. لشيیطانناا

 وواالتي االشَّيیطانِن٬، عن ةةِ االسائد االبَِشعةِ  االصوررةةِ  عكسُ  ووهھھھذاا االَجمالِل٬، كاِملُ  إإنَّهھ االشيیطاننِ 
 نربِطَ  أأنن ددوونن رةةٍ غايیِ مُ  أأخرىى بصوررةةٍ  لنا لَ يیتسلَّ  ىحتَّ  ووذذلك ٬،اقهَھنصدِّ  أأنن يیطاننُ االشَّ  يیريیُدنا
 بأنن وويیخدُعهھ ٬،لكبريیاءاا ىلإإ ااإلنساننِ  يیلَ مَ  غلُّ يیستَ  ووهھھھو ٬،خادِدععِ مُ اال االشيیطاننُ  أأنَّهھ أأذذهھھھانِنا في

ممُ  هھأأنَّ  وويیوهھھھُمهھ. االحيیاةة ُمتعِ  في يیطمعُ  يیجعلهَھ  يیسوععَ  مع يیفعلَ  أأنن حاوولل كما هھھھذاا٬، كلَّ  هھيیلإإ سيیقدِّ
ا يینصبُ  االحقيیقةِ  في هھلكنَّ . لهھ دَ سجْ  إإننْ  االعالم ممالكِ  كلَّ  عليیهھ عرضضَ  حيین االمسيیحِ   قعُ يی فّخً
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 حيیاةةً  يیعطي ال إإبليیسَ  أأننَّ  نُدرَركك أأنن وواالمهھمِّ . بهھ ههأأغراا امَ لِ  عبًدااوو عالِقًا يیظلُّ وو ٬،فيیهھ ااإلنساننُ 
.االَموتتُ  هھھھو يیُعطيیهھ ما بل بتاتًا٬،  

 
ةتمااالخ  

مم( )االبرنامج مقدِّ  
 االشَّيیطاننِ  عن هھھھامم إإعالننٍ  إإلى تَشك االقسِّ  ققَ تطرَّ  كيیف برناَمِجنا٬، من االيیومم حلقةِ  في ررأأيینا
.هھفِ اووصووأأ  

 
 في تشك االقسُّ  يیستمرُّ  سوفف ٬،‘‘االيیَومم لهِھَذاا االَكلَِمةُ ’’ برناَمج من االمقبلةِ  االحلقةِ  في

.ِحْزقيِیاللَ  ِسفرِ  بحسب االشيیطانن أأووصاففِ  من االمزيیدِ  ااستِعرااضضِ   
 

ختاميیَّة كلمةٌ   
ااعي( )سميیث تَشك االرَّ  

 إإبليیسَ  بطُرققِ  تُخَدععَ  ال كي ٬،االقدُّووسسِ  الرببِّ ب تتمسَّكَ  أأنن ع٬،مِ االمستَ  عزيیزيي ألجلَِك٬، صالتُنا
ددَ  أأنن أأيیًضا وونصلِّي. ميیتةِ االمُ  ووفِخاِخهھ  بالزيیتِ  بيیتَك وويیمأل ااحتيیاجاتَك٬، كلَّ  ريیمُ االكَ  االرببُّ  يیسدِّ
 أأعمالهِھ٬، ووكلِّ  إإبليیسَ  ْفضِ ررَ  من باستِمرااررٍ  تتمكَّنَ  أأنن أأخيیًراا وونصلِّي. االنَّاِضجِ  االوفيیرِ  وواالثمرِ 
!آآميین. نصلِّي االمسيیح يیسوععَ  بِاْسمِ . االحيیاةة فيیهھا االتي االرببِّ  ططُُرققَ  تطلبُ  حيین في  


