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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 االمحبِّ  هللاِ  بنعمةِ  االَحلَقةِ  هھھھذهه في سنتابِعُ  حيیث
.سميیث تَشك  

 
 من كذلكَ  تعلَّْمناوو ٬،صورر لملكِ  حتوممَ االمَ  قوططَ االسُّ  ررأأيینا برناَمِجنا٬، من االسابقةِ  االحلَقةِ  في

.ااألخيیرةةِ  ااأليیَّاممِ  في نهھايیَتهُھ إإليیهھ ستؤووللِ  ووما ووُسقوطِطهھ٬، االشيیطاننِ  عن تعليیمٍ   
 

 االمديینةُ  ووهھھھي نن٬،وويیدصَ  قوططَ سُ  سنُتابعُ  ٬،‘‘االيیومم لهِھذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ  من االيیومم قةلَ حَ  ووفي
.أأعداائهھم من االعبراانيیِّيینَ  الصصِ بخَ  ووعًداا سنرىى كما لصورر٬، ااألممُّ   

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

ا ٬،عشرَ  االثامنَ  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  االثامنِ  ااألصحاححِ  من ِحْزقيِیالَل٬، ِسفرِ  في ددررااستَنا االيیَوممِ  حلَقةِ  في االمستَِمعيین٬، أأعزَّ
:فيیهھ ووجاء ٬،عشرَ  االثامنَ  االعدددِ  من وواابتدااءً  يین٬،شرعِ وواال  

 
ْستَ  قَدْ ’’  فَتَأُْكلَُك٬، وَوْسِطكَ  ِمنْ  نَارًراا فَأُْخِرججُ  تَِجارَرتَِك٬، بِظُْلمِ  آآثَاِمكَ  بَِكْثَرةةِ  َمقَادِدَسكَ  نَجَّ

.‘‘يیََرااككَ  َمنْ  ُكلِّ  َعيْینَيْ  أأََماممَ  ااألرَْرضضِ  َعلَى رَرَمادًداا وَوأأَُصيیُِّرككَ   
 

مانَن٬، نهھايیةِ  في  هھھھذاا ىلإإ ااإلشاررةةَ  هھھھنا وونجدُ  ٬،بالنارر قدةةٍ متَّ  بحيیرةةٍ  في االشيیطاننُ  يیُرمىسَ  االزَّ
ا. ااألمر  ٬،ةيیَّ االحرِّ  من االهھاِمشِ  اابهھذ لهھ االقديیرُ  هللاُ  حَ مَ سَ  ووقد ٬،كبيیرةة ةٍ يیَّ رِّ حُ ب يیتمتَّعُ  هھوف ااآلننَ  أأمَّ

.ةةً حدووددم ةً يیَّ رِّ حُ  تظلُّ  هھالكنَّ   
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 سوفف االمسيیحَ  يیسوععَ  أأننَّ  كثيیرووننَ  يیرىى لكنْ  ٬،كبيیرةة ةٍ يیَّ بحرِّ  عُ يیتمتَّ  ززااللَ  ما هھأأنَّ  شخصيیًّا أأررىىوو
 سيیَُزججُّ  ووحيینئذٍ . ااألررضض على هللاِ  ملكوتتَ  قيیمَ يیُ ل االثاني مجيیئهھ في يیأتي عندما يیربِطهُھ

 بحسب عامم أألفَ  هھھھناكك سيیظلُّ  أأنَّهھ االدااررسيینَ  بعض وويیرىى ٬،سحيیقةٍ  هھھھاوويیةٍ  في بالشيیطاننِ 
 ليیخدععَ  قليیلٍ  لزمنٍ  خرىىأأُ  ةةً مرَّ  ذذلك بعدَ  سيیُطلَقُ  لكنَّهھ. يیوحنَّا ررؤؤيیا لِسفرِ  االحرفيِّ  االتفسيیرِ 
 ددِ االتمرُّ  هھھھذاا تاممِ خِ  فيوو. ااألخيیرةة يینونتهَھددَ  قيیمُ يیُ  حيین ااررًّ با هللاُ  ليیكوننَ  هللا٬، على ددَ تمرَّ يیوو ٬،االناسسَ 
 ديینونةُ اال عليیهھ ووستقعُ  بالنارر٬، قدةةاالمتَّ  االبحيیرةة ٬،‘‘مجهھنَّ ’’ في االشيیطاننُ  سيیُرمى ٬،ااألخيیر
.هھھھنا االمقطعُ  هھھھذاا يیتناوَولهُھا االتي ةاالنهھائيیَّ   

 
التِنا وونوااِصلُ   وونقرأأُ  وواالِعشريیَن٬، االثامنِ  ااألصحاححِ  من عشرَ  االتاسعَ  االعدددِ  في ذذلك بعدَ  تأمُّ

: فيیهھ  
 

ُعوبِب٬، بيَْینَ  يیَْعِرفُونَكَ  االَِّذيینَ  َجِميیعُ  ِمْنكَ  فيَیَتََحيیَّرُ ’’  إإِلَى بَْعدُ  تُوَجدُ  وَوَال  أأهھھَْھَوااًال  وَوتَُكوننُ  االشُّ
.‘‘ااألَبَدِ   

 
 االساحليیَّة االمديینة إإلى يینونةُ دَّ اال تْ أأتَ  قد هھھھاوو ٬،بعد ما في ةٌ يیَّ رِّ حُ  هھھھناكك تكوننَ  لن أأنَّهھ أأيي
.هھاررئيیسِ وو صورر بعد يیدووننصَ   

 
التِنا في وونستمرُّ   االثامنِ  ااألصحاححِ  من وواالِعشريینَ  االراابعِ  إإلى شريیناالعِ  من ااألعدااددِ  في تأمُّ

:فيیهھا ووجاءَ  ٬،وواالِعشريینَ   
 

ببِّ  ممُ َكَال  إإِلَيَّ  وَوَكاننَ ’’ : وَوقُلْ  َعليَْیهَھا٬، وَوتَنَبَّأْ  َصيْیُدووننَ  نَْحوَ  وَوْجهَھكَ  ااْجَعلْ  آآدَدمَم٬، ااْبنَ  يیَا: قَائًِال  االرَّ
يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا ببُّ  االسَّ دُ  َصيْیُدووننُ  يیَا َعليَْیكِ  هھھھأَنََذاا: االرَّ  أأَنَا أأَنِّي فيَیَْعلَُموننَ  وَوْسِطِك٬، فِي وَوَسأَتََمجَّ
ببُّ  ً  َعليَْیهَھا وَوأأرُْرِسلُ . فيِیهَھا وَوأأَتَقَدَّسسُ  أأَْحَكاًما فيِیهَھا أأُْجِريي ِحيینَ  االرَّ  وَويیُْسقَطُ  أأزَِزقَّتهَِھا٬، إإِلَى وَودَدًما وَوبَأ

ببُّ  أأَنَا أأَنِّي فيَیَْعلَُموننَ  َجانٍِب٬، ُكلِّ  ِمنْ  َعليَْیهَھا االَِّذيي بِالسَّيْیفِ  وَوْسِطهَھا فِي ااْلَجْرَحى  فََال . االرَّ
ررٌ  ءٌ ُسالَّ  إإِْسَراائيِیلَ  لِبيَْیتِ  بَْعدُ  يیَُكوننُ   االَِّذيینَ  َحْولهَُھُم٬، االَِّذيینَ  ُكلِّ  ِمنْ  ُموِجَعةٌ  َشْوَكةٌ  وَوال ُمَمرِّ

يیِّدُ  أأَنَا أأَنِّي فيَیَْعلَُموننَ  يیُْبِغُضونهَُھْم٬، ببُّ  االسَّ .‘‘االرَّ  
 

٬، هھھھالككٍ  عن شيیئًا هھھھنا يیقُل لم هھأأنَّ  ظْ الحِ فلنُ   االمعرووففِ  فمن ٬،أأخرىى ةةً مرَّ  تُبنى لن هھاأأنَّ  أأوو نهھائيٍّ
.للمديینة االقديیمِ  االموقعِ  في قائمةً  ززاالت ما َصيیداا٬، أأوو االحديیثة٬، َصيیدووننَ  أأننَّ   

 
 االثامنِ  ااألصحاححِ  من وواالِعشريینَ  وواالسادِدسسِ  وواالعشريین االخامسِ  االعددَديینِ  إإلى ننتقلُ  ووااآلننَ 

:فيیهِھما وونقرأأُ  ٬،شعبهِھ عِ مْ جَ  إإعاددةةِ  عن االعليِّ  هللاِ  من كالًما نجدُ  حيیثُ  وواالِعشريیَن٬،  
 

يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا’’ ُعوببِ  ِمنَ  إإِْسَراائيِیلَ  بيَْیتَ  أأَْجَمعُ  ِعْنَدَما: االرَّببُ  االسَّ قُواا االَِّذيینَ  االشُّ  بيَْینهَُھْم٬، تَفَرَّ
 يیَْعقُوبَب٬، لَِعْبِديي أأَْعطَيْیتهَُھا االَّتِي أأرَْرِضهِھمِ  فِي يیَْسُكنُوننَ  ااألَُمِم٬، ُعيیُوننِ  أأََماممَ  فيِیهِھمْ  وَوأأَتَقَدَّسسُ 
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 أأُْجِريي ِعْنَدَما أأَْمنٍ  فِي وَويیَْسُكنُوننَ  ُكُرووًما٬، وَويیَْغِرُسوننَ  بيُیُوتًا وَويیَْبنُوننَ  آآِمنيِینَ  فيِیهَھا وَويیَْسُكنُوننَ 
ببُّ  أأَنَا أأَنِّي فيَیَْعلَُموننَ  َحْولهِِھْم٬، ِمنْ  ُمْبِغِضيیهِھمْ  َجِميیعِ  َعلَى أأَْحَكاًما ‘‘.إإِلهُھهُھمْ  االرَّ  

 
ةةِ  هھھھذهه تأتي  لم أأنَّهھا االمفسِّريینَ  بعضُ  وويیرىى وواالِعشريیَن٬، االثامنِ  ااألصحاححِ  نهھايیةِ  في االنبوَّ

 االنهھايیة في االعليُّ  هللاُ  يیجلبُ  حيین االملكوتت عصرِ  إإلى إإشاررةةً  هھھھُناككَ  أأننَّ  كما. بعدُ  تتحقَّقْ 
.ااألخيیرةة يینونتهَھددَ   

 
:فيیهھا وونقرأأُ  منهھ٬، ااألوولى االستَّةِ  ووااألعدااددِ  وواالعشريین االتاسعِ  ااألصحاححِ  إإلى ااآلننَ  لِ ننتقِ وول  

 
نَةِ  في’’ ببِّ  كالممُ  إإلَيَّ  كاننَ  االعاِشِر٬، االشَّهھرِ  ِمنَ  عَشرَ  انياالثَّ  في االعاِشَرةِة٬، االسَّ  يیا: قائًال  االرَّ

َّ  ِمصرَ  َملِكِ  فِرَعْوننَ  نَحوَ  ووجهَھكَ  ااجَعلْ  آآدَدمَم٬، اابنَ  : ووقُلْ  تكلَّمْ . ُكلِّهھا ِمصرَ  ووعلَى عليَیهھِ  أْ ووتَنَب
يیِّدُ  قاللَ  هھھھكذاا ببُّ  االسَّ  في اابِضُ االرَّ  االَكبيیرُ  االتِّمساححُ  ِمصَر٬، َملِكُ  فِرَعْوننُ  يیا عليَیكَ  هھھھأنَذاا: االرَّ
 ووأأُلِزققُ  فكَّيیكَ  في َخزاائمَ  فأجَعلُ . لنَفسي َعِملتهُھُ  ووأأنا لي٬، نهھريي: قاللَ  ذييلَّ اا أأنهھارِرهِه٬، ووسطِ 
. بَحرَشفِكَ  ُملَزققٌ  أأنهھارِرككَ  سَمكِ  ووُكلُّ  أأنهھارِرككَ  ووسطِ  ِمنْ  ووأأطُطلُِعكَ  بَحرَشفَِك٬، أأنهھارِرككَ  سَمكَ 

. تُلَمُّ  ووال تُجَمعُ  فال تسقُطُ  االَحقلِ  ووجهھِ  علَى. أأنهھارِرككَ  سَمكِ  ووجميیعَ  أأنتَ  يیَّةِ االبَرِّ  في ووأأتُرُككَ 
٬، أأنا يأأنِّ  ِمصرَ  اننِ ُسكَّ  ُكلُّ  وويیَعلَمُ . االسماءِ  وولِطيُیوررِ  االبَرِّ  لُوحوششِ  ططَعاًما بََذلتُكَ  ببُّ  ِمنْ  االرَّ

‘‘.إإسراائيیلَ  لبيَیتِ  قََصبٍ  اززَ ُعكَّ  كونهِِھمْ  أأجلِ   
 

 لحزقيیالل ةةُ االنبوَّ  هھھھذهه أأتت ووقد ٬،االميیالدد قبل ثمانيینوو ووسبعةٍ  مئةٍ  خمسِ  عامم في هھھھو هھھھنا االكالممُ 
.وورروواافِدهه االعظيیم االنيیلِ  نهھرب رُ خِ فتَ يیَ  كانن وواالذيي االحيیِن٬، ذذلك في ِمْصرَ  وننِ عَ رْ فِ  عن  
ةُ  كانت االعصِر٬، ذذلك ووفي  صائبًا٬، هھھھذاا يیكن لموو. لتساعَدهھھھا ِمْصرَ  على كئُ تتَّ  االعبراانيیَّةُ  ااألُمَّ
:إإرِْرِميیَا االنَّبِيُّ  قالل فقد. ووحَدهه عليیهھ لوااكِ يیتَّ  ننأأ االمجيیدُ  هللاُ  أأررااددهھھھم فقد  

 
.‘‘أأيیديیكم ووستخترققُ  ٬،مكسوررةةً  قصبةً  لكم ستكوننُ  ِمْصَر٬، على ملتُ كَ ااتَّ  إإننِ ’’  

 
. عيیفةضَ  أأليیاففٍ  من نةٌ مكوَّ  ألنَّهھا بتاتًا؛ ذلكَ ك تيیسَ لَ  فإنَّهھا قويیَّة٬، تبدوو االقصبةَ  أأننَّ  وومع

 وننُ عَ رْ فِ  أأتي حيیثُ . االرببِّ  شعبُ  عليیهھا كلَ ااتَّ  االتي صرَ مِ لِ  هھٌ يیشبت هھھھي هھھھنا االمذكوررةةُ  االقصبةُ 
رَ  ووجعل ٬،رَ صْ مِ  جيیوششِ  مع  عَ جَ ررَ  أأنن بعد لكنْ . أأوُورُرَشليِیمَ  صاررِ حِ  من يینسحبَ  نَبُوَخْذنَصَّ
رُ  عاددَ  ٬،دِديیارِرهھھِھم إإلى يیُّوننَ رِ صْ مِ اال  لم فِْرَعوننَ  ووألننَّ . أأوُورُرَشليِیمَ  رووددمَّ  ٬،صارِرههحِ  إإلى نَبُوَخْذنَصَّ
.زيیلةِ هھَ االْ  ةِ قََصبكال فكاننَ  ٬،بالشرِّ  عليیهھ هللاُ  متكلَّ  ليیهھوذذاا٬، حقيیقيیًّا ونًاعَ  يیكن  

 
ةة تقوللُ  ذذلك بعدَ   وواالِعشريیَن٬، االتاِسعِ  ااألصحاححِ  من االتاِسع إإلى االسابع من ااألعدااددِ  في االنبوَّ

:فيیهھا وونقرأأُ   
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٬، بِكَ  َمْسِكهِھمْ  ِعْندَ ’’ ْقتَ  ااْنَكَسْرتتَ  بِاْلَكفِّ ا َكتٍِف٬، ُكلَّ  لهَُھمْ  وَوَمزَّ أوُواا وَولَمَّ  ااْنَكَسْرتتَ  َعليَْیكَ  تََوكَّ
يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا لِذلِكَ . ُمتُونهِِھمْ  ُكلَّ  وَوقَْلقَْلتَ  ببُّ  االسَّ  ِمْنكَ  وَوأأَْستَأِْصلُ  َسيْیفًا٬، َعليَْیكَ  أأَْجلِبُ  هھھھأَنََذاا: االرَّ
٬، أأَنَا أأَنِّي فيَیَْعلَُموننَ  وَوَخِربَة٬ً، ُمْقفَِرةةً  ِمْصرَ  أأرَْرضضُ  وَوتَُكوننُ . وَوااْلَحيیََوااننَ  ااِإلْنَساننَ  ببُّ : قَاللَ  ألَنَّهھُ  االرَّ

.‘‘َعِمْلتهُھُ  وَوأأَنَا لِي االنَّهْھرُ   
 

ااء٬، مستَِمعيَّ  االمقطَع٬، هھھھذاا في ر أأصابَتْ  االتي نوننِ االجُ  حالةِ  إإلى إإشاررةةٌ  ااألعزَّ  ٬،نبوخذنصَّ
رُ  تكبَّرَ  حيیثُ  ٬،دداانيِیاللَ  ِسفرِ  في إإليیهھا وواالمشاررِ   بابلَ  َصنَعَ  َمن هھھھو إإنَّهھ قائًال  نبوخذنَصَّ
ااءَ  سقطُ يیَ  وففس نَّهھأأ االسَّماء ررببِّ  من االجوااببُ  فأتاهه ٬،االعظيیمةَ  . االمتكبِّر ااالددِّعاءِ  هھھھذاا جرَّ

ةَ  هھھھذهه ووسنتناوَوللُ  .الحقًا ددررااَستِنا في دداانيیآللَ  ِسفرِ  ااستِعرااضضِ  لدىى االقصَّ  
 

التِنا وونوااِصلُ   االتاِسعَ  ااألصحاححِ  من وواالِعشريینَ  االحادديي إإلى االعاشرِ  من ااألعدااددِ  في تأمُّ
:فيیهھا ووجاء عشَر٬،  

 
 إإِلَى َمْجَدللَ  ِمنْ  ُمْقفَِرةة٬ً، َخِربَةً  ِخَربًا ِمْصرَ  أأرَْرضضَ  وَوأأَْجَعلُ  أأَْنهَھارِركَك٬، وَوَعلَى َعليَْیكَ  هھھھأَنََذاا لِذلِكَ ’’

 تُْسَكنُ  وَوال بهَِھيیَمٍة٬، رِرْجلُ  فيِیهَھا تَُمرُّ  وَوال إإِْنَسانٍن٬، رِرْجلُ  فيِیهَھا تَُمرُّ  ال. ُكوششَ  تُْخمِ  إإِلَى أأَْسَواانَن٬،
 وَوْسطِ  فِي وَوُمُدنهََھا ااْلُمْقفَِرةِة٬، ااألرََرااِضي وَوْسطِ  فِي ُمْقفَِرةةً  ِمْصرَ  أأرَْرضضَ  وَوأأَْجَعلُ . َسنَةً  أأرَْربَِعيینَ 
دُدهھھُھمْ  ااألَُمِم٬، بيَْینَ  ااْلِمْصِريیِّيینَ  وَوأأَُشتِّتُ . َسنَةً  أأرَْربَِعيینَ  ُمْقفَِرةةً  تَُكوننُ  ااْلَخِربَةِ  ااْلُمُدننِ   فِي وَوأأُبَدِّ

يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا ألَنَّهھُ . ااألرََرااِضي ببُّ  االسَّ  ِمنَ  ااْلِمْصِريیِّيینَ  أأَْجَمعُ  َسنَةً  أأرَْربَِعيینَ  نهََھايیَةِ  ِعْندَ : االرَّ
ُعوببِ   أأرَْرضضِ  إإِلَى فَْتُرووسَس٬، أأرَْرضضِ  إإِلَى وَوأأرُْرِجُعهُھمْ  ِمْصَر٬، َسْبيَ  وَوأأرَُرددُّ  بيَْینهَُھْم٬، وااتََشتَّتُ  االَِّذيینَ  االشُّ
 ااألَُمِم٬، َعلَى بَْعدُ  تَْرتَفِعُ  فَال ااْلَمَمالِكِ  أأَْحقَرَ  تَُكوننُ . َحقيِیَرةةً  َمْملََكةً  هھھُھنَاككَ  وَويیَُكونُوننَ  ِميیالدِدهھھِھْم٬،
َرةةَ  إإِْسَراائيِیَل٬، لِبيَْیتِ  ُمْعتََمًداا بَْعدُ  تَُكوننُ  فَال. ااألَُممِ  َعلَى يیَتََسلَّطُواا لَِكيْیال وَوأأُقَلِّلهُُھمْ   ااِإلْثمِ  ُمَذكِّ

نَةِ  فِي وَوَكاننَ  .االربب االسيید أأنا أأني وويیعلمونن ووررااءهھھھم٬، بِاْنِصَراافهِِھمْ  ابَِعةِ  االسَّ  وَوااْلِعْشِريیَن٬، االسَّ
لِل٬، االشَّهْھرِ  فِي للِ  فِي ااألوَوَّ هْھِر٬، أأوَوَّ ببِّ  َكالممَ  أأنَنَّ  االشَّ  إإنِنَّ  آآدَدمَم٬، ااْبنَ  يیَا :قَائًِال  إإِلَيَّ  َكاننَ  االرَّ

رَ   َكتِفٍ  وَوُكلُّ  قَِرعَع٬، رَرأْأسسٍ  ُكلُّ . ُصوررَ  َعلَى َشِديیَدةةً  ِخْدَمةً  َجيْیَشهھُ  ااْستَْخَدممَ  بَابِلَ  َملِكَ  نَبُوَخْذرَرااصَّ
دَدتْت٬،  لذلكَ . َعليَْیهَھا بهَِھا َخَدممَ  االَّتِي ِخْدَمتهِھِ  ألَْجلِ  ُصوررَ  ِمنْ  أأُْجَرةةٌ  لَِجيْیِشهھِ  وَوال لهَھُ  تَُكنْ  وَولَمْ  تََجرَّ
يیِّدُ  قاللَ  هھھھكذاا ببُّ  االسَّ رَ  ِمصرَ  أأررضضَ  أأبُذللُ  هھھھأنَذاا: االرَّ  ثَروَوتهَھا٬، فيیأُخذُ  بابَِل٬، َملِكِ  لنَبوَخذررااصَّ
 ُشغلهِھِ  ألجلِ  ِمصرَ  أأررضضَ  أأعطَيیتهُھُ  قد. لَجيیِشهھِ  أأُجَرةةً  فتكوننُ  نهَھبهَھا وويیَنهَھبُ  َغنيیَمتهَھا٬، وويیَغنَمُ 
يیِّدُ  يیقوللُ  ألجلي٬، َعِملواا ألنَّهُھمْ  بهِھ٬، َخَدممَ  االّذيي ببُّ  االسَّ  لبيَیتِ  قَرنًا أأُنبِتُ  االيیوممِ  ذذلكَ  في. االرَّ

ببُّ  أأنا أأنّي فيیَعلَموننَ  ووسِطهِھْم٬، في االفَمِ  فتحَ  لكَ  ووأأجَعلُ . إإسراائيیلَ  .‘‘االرَّ  
 

 ما أأننَّ  يیدَّعوننَ  االمقدسس االكتاببِ  منتَقِديي ألننَّ  االكراامم٬، مستِمعيَّ  لالهھھھتِمامم٬، مثيیرٌ  االمقطعُ  هھھھذاا
رُ  يیهھِزممْ  لم إإذذ ٬،ثثْ دُ حْ يیَ  لم عطَ قْ االمَ  هھھھذاا في جاءَ  . إإليیهھا االُمشاررِ  االسنةِ  تلك في فِْرَعوننَ  نَبُوَخْذنَصَّ
عائهِِھم٬، في تقديیرٍ  سوءَ  هھھھناكك لكنَّ  رَ  إإننَّ  يیَقُلْ  لم عشرَ  االسابعَ  االعدددَ  أأننَّ  ووهھھھو ااددِّ  هھھھزممَ  نَبُوَخْذنَصَّ

 ةةُ االنبوَّ  كانَتِ  حيین في وواالعشريین٬، االسابعةِ  االسنةِ  في هھھھذاا حدثثَ  بل ٬،ووقتهِھ في رَ صْ مِ  وننَ عَ رْ فِ 
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 عشرَ  سبعةَ  بعد حدثث ااألصحاححِ  هھھھذاا من ااألخيیرُ  فالجزءُ  لذلك. االعاشرةة االسنةِ  في االسابقة
ر هھھھََزَمهھ االذيي وننِ عَ رْ فِ اال ذذلك وتتِ مَ  بعدَ  عاًما٬، .االوصفِ  هھھھذاا بحسبِ  نبوخذنصَّ  

 
ا رُ  عن أأمَّ  مديینةَ  كَ أأهھھھلَ  أأنَّهھ فُرغمَ . االعليِّ  هللا ممُ خادد إإنَّهھ االمبارَرككُ  االرببُّ  فيیقوللُ  ٬،نَبُوَخْذنَصَّ

 هھھھو قاضضَ يیتَ  لم لذلك ٬،نائمُ غَ  هھھھناكك نْ تكُ  لم االمديینة٬، هھھھزمم حيینف. أأجَرهه يیتقاضضَ  لم هھنَّ فإ ٬،صورر
٬، أأجل من فعلوهه االذيي االعملِ  عن أأجَرهھھھم جنودُدهه ووال  ننموهھزِ وويیَ  رروونندِ نحَ سيیَ  ووهھھھكذاا االرببِّ

 جرةةَ ااألُ  هھھھي صرَ مِ  غنائمُ  كانت لذاا. رَ صْ مِ  في االكبيیرةةِ  ووااتتِ رْ االثَّ  من مهھُ تَ جرَ أأُ  نالواايیَ ل رَ صْ مِ 
.صورر هھھھالككِ  عند مهھُ تَ أأجرَ  هھميیتقاض عدمم بسببِ  ااتهِھووقوَّ  رَ صَّ لنبوخذنَ  االعاددللُ  هللاُ  هھاعَ فَ ددَ  االتي  

 
:فيیهھا وونقرأأُ  منهھ٬، ااألوولى َعشرَ  ااالثنَي ووااألعدااددِ  االثالثيین ااألصحاححِ  إإلى ااآلننَ  لنْنتَقِلِ   

 
ببِّ  َكالممُ  إإِلَيَّ  وَوَكاننَ ’’ يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا: وَوقُلْ  تَنَبَّأْ  آآدَدممَ  ااْبنَ  يیَا: قَائًِال  االرَّ ببُّ  االسَّ  يیَا: وَوْلِولُواا: االرَّ
ببِّ  وَويیَْوممٌ  قَِريیٌب٬، ااْليیَْوممَ  ألنَنَّ ! لَْليیَْوممِ   َعلَى َسيْیفٌ  وَويیَأْتِي. لِألَُممِ  وَوْقتًا يیَُكوننُ . َغيْیمٍ  يیَْوممُ  قَِريیٌب٬، لِلرَّ

 وَوُكلُّ  وَولُوددُ  وَوفُوططُ  ُكوششُ  بِالسَّيْیفِ  َمَعهُھمْ  يیَْسقُطُ  َشِديیٌد٬، َخْوففٌ  ُكوششَ  فِي وَويیَُكوننُ  ِمْصَر٬،
ببُّ  قَاللَ  هھھھَكَذاا. ااْلَعهْھدِ  أأرَْرضضِ  وَوبَنُو وَوُكوببُ  االلَّفيِیِف٬،  وَوتَْنَحطُّ  ِمْصَر٬، َعاِضُدوو وَويیَْسقُطُ : االرَّ

تهَِھا ِكْبِريیَاءُ  يْیِف٬، فيِیهَھا يیَْسقُطُوننَ  أأَْسَوااننَ  إإِلَى َمْجَدللَ  ِمنْ . ِعزَّ يیِّدُ  يیَقُوللُ  بِالسَّ ببُّ  االسَّ  فَتُْقفِرُ . االرَّ
 أأَنَا أأَنِّي فيَیَْعلَُموننَ . ااْلَخِربَةِ  ااْلُمُدننِ  وَوْسطِ  فِي ُمُدنهَُھا وَوتَُكوننُ  ااْلُمْقفَِرةِة٬، ااألرََرااِضي وَوْسطِ  فِي
ببُّ   قِبَلِي ِمنْ  يیَْخُرججُ  ااْليیَْوممِ  ذذلِكَ  فِي. أأَْعَواانهَِھا َجِميیعُ  وَويیُْكَسرُ  ِمْصَر٬، فِي نَارًراا إإِْضَرااِمي ِعْندَ  االرَّ

 ِمْصَر٬، يیَْوممِ  فِي َكَما َعِظيیمٌ  َخْوففٌ  َعليَْیهِھمْ  فيَیَأْتِي ااْلُمْطَمئِنَِّة٬، ُكوششَ  لِتَْخِويیفِ  ُسفُنٍ  فِي رُرُسلٌ 
يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا. يیَأْتِي هھھُھَوذَذاا ألَنَّهھُ  ببُّ  االسَّ رَ  بيِیَدِ  ِمْصرَ  ثَْروَوةةَ  أأُبيِیدُ  إإِنِّي: االرَّ . بَابِلَ  َملِكِ  نَبُوَخْذرَرااصَّ
ددووننَ  ااألررضِض٬، لَخرااببِ  بهِھمْ  يیؤتَى ااألَُممِ  ُعتاةةُ  معهھ٬ُ، ووَشعبهُھُ  هھھھو  ِمصرَ  علَى ُسيیوفهُھم فيیَُجرِّ

 ووأأُخِرببُ  ااألشراارِر٬، ليیَدِ  ااألررضضَ  ووأأبيیعُ  يیابَِسةً  ااألنهھاررَ  ووأأجَعلُ . االقَتلَى ِمنَ  ااألررضضَ  وويیَمألووننَ 
ببَّ  أأنا. االُغَرباءِ  بيیَدِ  ووِمألهھھھا ااألررضضَ  .‘‘تكلَّمتُ  االرَّ  

 
.االحيین ذذلك منذ ظمىعُ  عالميیَّةً  ةةً قوَّ  تَُعدْ  وولم تهِھا٬،مَ ظَ عَ  كلِّ  مع َسقَطَتْ  ِمصرَ  أأننَّ  ررأأيْینا ااإإذذً   

 
ااتتِ  في جاءَ  ما وونتابِعُ   حيیث ااآلتيِیِة٬، يینونةِ االدَّ  عن االمجيیدُ  هللاُ  متكلَّ  حيیثُ  ااألصحاحِح٬، هھھھذاا نبوَّ

 االثالثيیَن٬، ااألصحاححِ  من عشرَ  االتاِسعَ  إإلى عشرَ  االثالثَ  االعدددِ  من بداايیةً  ٬،ةةٌ عدَّ  ننٌ دُ مُ  رُ ذكَ تُ 
:فيیهھا ووجاء  

 
يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا’’ ببُّ  االسَّ  رَرئيِیسٌ  بَْعدُ  يیَُكوننُ  وَوال. نُوففَ  ِمنْ  ااألوَْوثَاننَ  وَوأأُبَطِّلُ  ااألَْصنَاممَ  وَوأأُبيِیدُ : االرَّ

ْعبَ  وَوأأُْلقِي ٬،ِمْصرَ  أأرَْرضضِ  ِمنْ   في نَارًراا وَوأأُْضِرممُ  فَْتُرووسَس٬، وَوأأُْخِرببُ . ِمْصرَ  أأرَْرضضِ  فِي االرُّ
 وَوأأَْستَأِْصلُ  ِمْصَر٬، ِحْصنِ  ِسيیَن٬، َعلَى َغَضبِي وَوأأَْسُكبُ . نُو فِي أأَْحَكاًما وَوأأُْجِريي ُصوَعَن٬،
عُ  ِسيینُ . ِمْصرَ  فِي نَارًراا وَوأأُْضِرممُ . نُو ُجْمهُھوررَ  ًعا٬، تَتََوجَّ  وَولِنُوففَ  لِلتَّْمِزيیِق٬، تَُكوننُ  وَونُو تََوجُّ

يْیِف٬، يیَْسقُطُوننَ  وَوفيِیبِْستَةَ  آآوَوننَ  ُشبَّاننُ . يیَْوممٍ  ُكلَّ  ِضيیقَاتتٌ   وَويیُْظلِمُ . االسَّْبيِ  إإِلَى تَْذهھھَھبَاننِ  وَوهھھُھَما بِالسَّ



 6  

هھھھا ِكبريیاءُ  فيیهھا ووتَبطُلُ  هھھُھنَاككَ  ِمْصرَ  أأَْنيیَاررَ  َكْسِريي ِعْندَ  تَْحفَْنِحيیسَ  فِي االنَّهَھاررُ   هھھھي اأأمَّ . ِعزِّ
 أأنا يأأنِّ  فيیَعلَموننَ  ِمصَر٬، في أأحكاًما فأُجريي. االسَّبيِ  إإلَى بَناتهُھا ووتَذهھھَھبُ  سحابَة٬ٌ، شاهھھھاغْ فتَ 

ببُّ  .‘‘االرَّ  
 

ا .االيیوممَ  إإلى قائمةٌ  خمةٌ ضَ  تماثيیلُ  فيیهھا االتي فيیسمْ مَ  مديینةُ  هھھھي نوففَ  إإننَّ  بداايیةً  أأقوللُ    أأمَّ
رَ  إإننَّ  قائًال  هھھھناكك هھانَ فَ ووددَ  جاررةةً حِ  فيیهھا إإرِْرِميیَا ذَ أأخَ  االتي فهھي تَْحفَْنِحيیسَ   بنيسيیَ  نبوَخذنصَّ
 االقصرِ  ناءَ فِ  ووجدوواا تَْحفَْنِحيیَس٬، في ااآلثاررِ  ماءُ لَ عُ  نقَّبَ  حيینوو. االحجاررةة تلك على عرَشهھ
 على هھاددةةً شَ  إإرِْرِميیَا هھاددفنَ  االتي ذذااتهَھا االحجاررةةَ  تحتهَھا ووجدووااوو ة٬،ااألررضيیَّ  االحجاررةةَ  وونزعواا
رُ  بنى ووهھھھناكك. االمديینة  إإننَّ  االشأنن هھھھذاا في االنبيُّ  إإرِْرِميیَا قاللَ  ووقد ٬، عرَشهھ نَبُوَخْذنَصَّ

رَ   االعبراانيیَّةِ  ااألُمَّةِ  خليیصِ تَ  من ِمصرَ  تتمكَّنَ  لن ووهھھھكذاا ِمصَر٬، في عرَشهھ بنيسيیَ  نبوَخذنصَّ
ر جوممِ هھھھُ  من  إإلى رَ صْ مِ  االعليُّ  هللاُ  ممقدَّ  حيین ٬،الحقٍ  منٍ ززَ  في هھھھذاا حدثثَ  ووقد. نبوخذنصَّ

رَ  .لهھ أأجرةةً  نَبُوَخْذنَصَّ  
 

 االثالثيین٬، ااألصحاححِ  من وواالِعشريینَ  االسادِدسسِ  إإلى شريیناالعِ  من ااألعدااددِ  في التِناتأمُّ  وونتابِعُ 
:فيیهھا ووجاءَ   

 
نَةِ  فِي وَوَكاننَ ’’ ببِّ  ممَ َكَال  أأنَنَّ  ٬،َعَشَرةةَ  ااْلَحادِديیَةِ  االسَّ  َكَسْرتتُ  إإِنِّي آآدَدمَم٬، ااْبنَ  يیَا: قَائًِال  إإِلَيَّ  َصاررَ  االرَّ

 لِتُْجبَرَ  ِعَصابَةٍ  بَِوْضعِ  وَوال رَرفَائِدَ  بَِوْضعِ  تُْجبَرُ  لَنْ  هھھِھيَ  وَوهھھَھا ِمْصَر٬، َملِكِ  فِْرَعْوننَ  ذِذرَرااععَ 
يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا لِذلِكَ . االسَّيْیفَ  فَتُْمِسكَ  ببُّ  االسَّ  فَأَُكسِّرُ  ِمْصَر٬، َملِكِ  فِْرَعْوننَ  َعلَى هھھھأَنََذاا: االرَّ
 ااألَُمِم٬، بيَْینَ  ااْلِمْصِريیِّيینَ  وَوأأَُشتِّتُ . يیَِدههِ  ِمنْ  االسَّيْیفَ  وَوأأُْسقِطُ  وَوااْلَمْكُسورَرةة٬َ، ااْلقَِويیَّةَ  ذِذرَرااَعيْیهھِ 
يیهِھمْ  ددُ . ااألرََرااِضي فِي وَوأأذَُذررِّ  ذِذرَرااَعيْ  وَوأأَُكسِّرُ  يیَِدهِه٬، فِي َسيْیفِي وَوأأَْجَعلُ  بَابِلَ  َملِكِ  ذِذرَرااَعيْ  وَوأأَُشدِّ

ااَمهھُ  فيَیَئِنُّ  فِْرَعْوننَ  ددُ . ااْلَجِريیحِ  أأَنيِینَ  قُدَّ ا بَابَِل٬، َملِكِ  ذِذرَرااَعيْ  وَوأأَُشدِّ  فَتَْسقُطَانِن٬، فِْرَعْوننَ  ذِذرَرااَعا أأَمَّ
ببُّ  أأَنَا أأَنِّي فيَیَْعلَُموننَ  ههُ  بَابَِل٬، َملِكِ  يیَدِ  فِي َسيْیفِي أأَْجَعلُ  ِحيینَ  االرَّ . ِمْصرَ  أأرَْرضضِ  َعلَى فيَیَُمدُّ
يیهِھمْ  ااألَُممِ  بيَْینَ  ااْلِمْصِريیِّيینَ  وَوأأَُشتِّتُ  ببُّ  أأَنَا أأَنِّي فيَیَْعلَُموننَ  ااألرََرااِضي٬، فِي وَوأأذَُذررِّ ‘‘.االرَّ  

 
 قبل ووثمانيین ةٍ ووستَّ  مئة خمس عاممَ  من أأَبريیل/نيیساننَ  شهھرِ  مطلَعِ  إإلى االمقطَعُ  هھھھذاا يیُرِجُعنا
 االسنةُ  فهھذهه ؛ززمنهَھا عرففَ ن ىحتَّ  ااتتاالنبوَّ  تلك في االتواارريیخَ  الحظَ ن أأنن االمهھمِّ  وومن االميیالدد٬،

رَ  يیدِ  في أأوُورُرَشليِیمَ  قوططِ سُ  سنةَ  كانت مثًال  .نَبُوَخْذنَصَّ  
 

 ثمَّ  ٬،رَ صْ مِ  على ااألحكاممَ  من مزيیًداا سنرىى ِحْزقيِیالَل٬، ِسفرِ  من يیناالتاليیَ  يینااألصحاحَ  ووفي
 بعضَ  ووسنجدُ . ااألررضض إإلى جوِعهھمووررُ  االيیهھودد من يیناالمسبيیِّ  إإلى هھِ االموجَّ  الممِ االكَ  إإلى نصلُ س

.أأيیًضا بالمالحظة االجديیرةةِ  ااتتِ االنبوَّ   
 

 عوننُ رْ فِ  يیَُشبِّهھُ  حيیثُ  ٬،نفِسهھ وننَ عَ رْ فِ  نع ةةً نبوَّ  نقرأأُ  ٬،وواالثالثيین االحادديي ااألصحاححِ  فيوو
لل دَديینِ االعد في يیقوللُ  حيیث ٬،لُْبنَاننَ  في كبيیرةةٍ  أأررززٍ  بشجرةةِ  :وواالثاني ااألووَّ  
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نَةِ  في ووكاننَ ’’ للِ  في لِِث٬،ااالثَّ  االشَّهھرِ  في عَشَرةة٬َ، االحادديیَةِ  االسَّ ببِّ  كالممَ  أأننَّ  االشَّهھِر٬، أأووَّ  كاننَ  االرَّ

‘‘َعظََمتَِك؟ في أأشبهَھتَ  َمنْ : ووُجمهھورِرههِ  ِمصرَ  َملِكِ  لفِرَعْوننَ  قُلْ  آآدَدمَم٬، اابنَ  يیا :قائًال  إإلَيَّ   
 

 ُملكِ  من عشرةةَ  االحادديیةَ  االسنةِ  في االميیالدد٬، قبل ووثمانيین ووستَّةٍ  مئةٍ  خمسِ  عامم في هھھھنا االكالممُ 
.ِصْدقيِیَّا  

 
اائي عليینا٬، يیخفى ووال  ةً ووقويیَّ  عظيیمةً  ةً إإمبرااططورريیَّ  كانت ِمصرَ  أأننَّ  االمستَِمعيین٬، أأعزَّ

 كانواا االذيین يین٬،ورريیِّ باألشُّ  هھهُھمشبِّ يیُ  أأنَّهھ هھھھنا وونرىى. بهھا يیُستهَھاننُ  ال االقديیم االعالمِ  في ووُمسيیِطرةةً 
.االعبراانيیَّةِ  ااألُمَّة في ةاالشماليیَّ  االمملكةَ  رووااهھَ قَ  نمَ  ووهھھھم ٬،مىظْ عُ  ةةً قوَّ  أأيیًضا هھھھم  

 
:وواالثالثيین االحادديي ااألصحاحح من وواالراابعِ  االثالثِ  يینِ االعدددَ  في قوللُ يیَ  ذذلكَ  بعدَ   

 
٬، وَوأأَْغبَى ااألَْغَصاننِ  َجِميیلُ  لُْبنَاننَ  فِي ااألرَْرززِ  أأَْعلَى هھھُھَوذَذاا’’  فَْرُعهھُ  وَوَكاننَ  ططَِويیلَة٬ٌ، وَوقَاَمتهُھُ  االظِّلِّ

 وَوأأرَْرَسلَتْ  َمْغِرِسهِھ٬، َحْوللِ  ِمنْ  َجَرتتْ  أأَْنهَھارُرههُ . ااْلَغْمرُ  وَورَرفََعهھُ  ااْلِميیَاهه٬ُ، َعظََّمْتهھُ  قَدْ . ااْلُغيیُوممِ  بيَْینَ 
.‘‘ااْلَحْقلِ  أأَْشَجاررِ  ُكلِّ  إإِلَى َجَدااوِولهََھا  

 
.ِمصرَ  شماللِ  االنِّيیلِ  دِدلتا في بةِ االَخصِ  طقةِ نْ االمِ  عن هھھھنا نقرأأُ   

 
 وواالثالثيیَن٬، االحادديي ااألصحاححِ  من االتاِسعِ  إإلى االساددسسِ  من ااألعدااددِ  إإلى االكالممُ  يینتقِلُ  ثمَّ 

:فيیهِھا وونقرأأُ   
 

َماِء٬، ططيُیُوررِ  ُكلُّ  أأَْغَصانهِھِ  فِي وَوَعشََّشتْ ’’ ٬، َحيیََوااننِ  ُكلُّ  وَولََدتتْ  فُُرووِعهھِ  وَوتَْحتَ  االسَّ  وَوَسَكنَ  ااْلبَرِّ
 َكاننَ  أأَْصلهَھُ  ألنَنَّ  قُْضبَانهِِھ٬، ططُوللِ  وَوفِي َعظََمتهِھِ  فِي َجِميیًال  فََكاننَ  ااْلَعِظيیَمِة٬، ااألَُممِ  ُكلُّ  ظِظلِّهھِ  تَْحتَ 
ْلبُ  أأَْغَصانهَھ٬ُ، يیُْشبهِھْ  لَمْ  االسَّْرووُ  يیَفُْقهھ٬ُ، لَمْ  هللاِ  َجنَّةِ  فِي ااَألرَْرززُ . َكثيِیَرةةٍ  ِميیَاههٍ  َعلَى  يیَُكنْ  لَمْ  وَواالدُّ

 قُْضبَانهِِھ٬، بَِكْثَرةةِ  َجِميیًال  َجَعْلتهُھُ . ُحْسنهِھِ  فِي تُْشبهِْھهھُ  لَمْ  هللاِ  َجنَّةِ  فِي ااألَْشَجاررِ  ُكلُّ . فُُرووِعهھِ  ِمْثلَ 
. ‘‘هللاِ  َجنَّةِ  فِي االَّتِي َعْدننٍ  أأَْشَجاررِ  ُكلُّ  َحَسَدْتهھُ  َحتَّى  

 
ااء٬، مستِمعيَّ  تشبيیهھًا٬، هھھھنا نرىى  ووكيیف ٬،رَ صْ مِ ل تشبيیهھٌ  ووهھھھي ٬،االكبرىى ااألررززِ  شجرةةِ ل ااألعزَّ

.ااألخرىى ااألممُ  تحسُدهھھھا عظيیمةً  ةً مَّ أأُ  صارَرتتْ   
 

ةتمااالخ  
مم( )االبرنامج مقدِّ  

 ٬،منَّا كلٍّ  على تنطبقُ  االكبريیاء ةَ خطيیَّ  أأننَّ  ككَ دررِ نُ  ننأأ تَقتَضي االحكمةَ  أأننَّ  االيیومم حلَقةِ  في ررأأيینا
قوطط هھھھي االخطيیة هھھھذهه عاقبة ووأأنن .ووااالنِكسارر االسُّ  
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 قوططِ سُّ اال عن االمزيیدَ  كتشَ  االقسُّ  يیتابِعُ س ٬،‘‘االيیَومم لهِھَذاا االَكلَِمةُ ’’ جِ برنامَ  من االمقبِلَةِ  االحلَقةِ  في

.رَ صْ مِ ل االمتوقَّعِ   
 

ِختاميیَّة كلمةٌ   
ااعي( )سميیث تَشك االرَّ  

 يیحفَظُ  ووهھھھو ططُُرقَك٬، كلِّ  في االرببِّ  على ااالتِّكاللَ  تتعلَّمَ  أأنن االمستمع٬، عزيیزيي ألجلك٬، صالتُنا
ةةُ  أأحكاَمهھ وويیُجريي ووخرووَجك٬، ددخولَك  االرببَّ  ِعباددةةَ  تتعلَّمَ  أأننْ  أأيیًضا وونصلِّي. ألجلِكَ  االُمِسرِّ

 عائلتَك االرببُّ  يیُكِرممَ  أأنن أأخيیًراا وونصلِّي. حيیاتِكَ  على ااْلَجزيیلةِ  بركاتهِھ ألجل قلبٍ  ووططيیبةِ  بِفَرححٍ 
!آآميین. نصلِّي االمسيیحِ  يیسوععَ  بِاْسمِ  .االقدُّووسسِ  ااسِمهھ لمجدِ  يیَديیكَ  ووعملَ  ووِخدمتَك  


