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االَكلَِمة لهَِھذاا االيیَومم  The Word for Today 
-22: 3ِسْفر حزقيیالل  5 :17  Ezekiel 3:22-5:17 

     755#    949 م:االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
ااعي تَشك سميیث االرَّ  Pastor Chuck Smith 

 
االمقدِّمة  

مم االبرنامج) (مقدِّ  
ااَءنا االمستَمعيیَن٬، أأهھھھًال بُكْم في حلقٍة جديیدةٍة من االبرن ٬، ‘‘االكلمةُ لهِھَذاا االيیَومم’’امِج ااإلذذااعيِّ أأعزَّ

حيیث سنتابُِع في هھھھذهه االَحلَقِة بنعمِة هللاِ االمحبِّ ددررااستَنا في ِسفِر ِحْزقيِیالَل من إإعداادِد االقسِّ 
تَشك سميیث.  

 
٬، وواالتي زقيیاللَ من ددعوةِة حِ  تشك لمحةً  االقسُّ تناوَولَل في االحلَقة االسابقة من برنامَجنا٬، 

.ددشعٍب متمرِّ ى لإإ االقدُّووسسِ  هللا من رٍ حذيیتَ  وجيیهھَ تَ  تضمَّنتْ   
 

حظى تَ وفف أأننَّ هھھھذهه االتحذيیرااتت س ٬، سنجدُ ‘‘االكلمةُ لهھذاا االيیومم’’من برناَمِج  ووفي حلقِة االيیومم
.مَ يیتكلَّ أأالَّ ِحْزقيیالَل هھ ططُلَِب إإلى ررغم أأنَّ كثيیريین٬،  بانتباههِ   

 
ااألصحاحِح االثالث من ِسفِر ِحْزقيِیالل  فَإنْن َكانَن لََديْیَك ِكتابٌب ُمقَدَّسٌس٬، نَْرجو أأنْن تَْفتََحهھُ على

ا إإنْن لَْم يیَُكْن لََديْیَك ِكتابٌب ُمقَدَّسٌس ااآلنَن٬، فنرجو منك٬،  وواابتِدااًء من االعددِد االثاني وواالِعشريین٬، أأمَّ
الةِة وواالُخشوعِع. عزيیزيي االمستِمع٬، أأنْن تُْصِغَي بِرووحِح االصَّ  

 
ااَءنا االُمْستَِمعيین٬، َمَع دَدررْ  ِحزقيِیالَل من إإعداادِد االقسِّ سٍس قيَیٍِّم آآَخَر ِمْن ِسْفِر وَوااآلنْن نَْتُرُكُكْم٬، أأِعزَّ

.تشك سميیث  
 

-[متن االعظة االقسُّ تشك]  
ااَءنا نبدأأ  االثالث ااألصحاححِ  من ٬،ِحْزقيِیاللَ  ِسفرِ  في ددررااستَنا وممِ االيیَ  حلَقةِ  في ٬،االمستَِمعيین أأعزَّ
:فيیهِھماووجاء ٬، وواالثالِث وواالعشريین االثاني وواالِعشريینَ  دَديیناالعدوو  

 
ببِّ علَيَّ هھھھناكَك٬، ووقالَل لي: ووكانْت ’’ . فقُمُت "قُُم ااخُرجْج إإلَى االبُقَعِة ووهھھھناكَك أأُكلُِّمكَ "يیَُد االرَّ

ببِّ ووااقٌِف هھھھناكَك كالَمجِد االذيي ررأأيیتهُھُ ِعنَد نهھِر خابورَر٬،  ووخرجُت إإلَى االبُقَعِة٬، ووإإذذاا بَمجِد االرَّ
‘‘.فَخَرررتُت علَى ووجهھي  

 
ثمَّ قرأأنا في هھھھذاا االمقطع عباررةةً  .آآتيیةٍ  يینونةٍ رر االناسَس من ددَ يیالَل أأنن يیحذِّ قِ زْ حِ االعليُّ هللاُ  فَ لقد كلَّ 

ةة االثالثة٬، ووهھھھي: ررتْت للمرَّ تكرَّ  
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.‘‘ووكانت يیُد االرببِّ عليَّ ’’  

 
ما ِحْزقيیالل  عندَ  كاننَ وو .هھللسَّ ى االإإ ووذذهھھھبَ  لَ ااررتحَ  ثمَّ  ٬،عند نهھِر خابوررِحْزقيِیالُل كانن لقد 

في ررحلتهِھ بوسيیلِة االنَّقِل  يیمضَي قُُدًماكانن عليیهھ أأنن وو٬، عند نهھر خابورر ةٍ إإلهھيیَّ قٍل نَ ووسيیلةَ  هھُ شبِ يیُ 
.تلكَ   

 
اائي االمستِمعيین٬، أأننَّ هللاَ االمجيیَد  ٬، بل هھھھو كلِّيُّ حدوودًداا في منطقٍة ووااحدةةٍ ليیس مَ وونرىى هھھھنا٬، أأعزَّ

عطيینا وومن جهھٍة أأُخرىى٬، قد يیُ هھر. عند االنَّ كانَن لل كما وهھاالسُّ مناطِطِق في إإذذ كانَن ٬، االحضورر
بطريیقٍة أأنن نفعَل ااألمورَر ٬، ووفي ووقٍت آآَخر مابطريیقٍة  ًراافعَل أأمنوجيیهھاتٍت أأنن ا تَ أأحيیانً االرببُّ 

 ااُمجبَرً غيیر أأننَّ هللاَ ليیَس . بٍ في قالَ  االقديیرِ  َع هللاِ ضْ ووَ نا نحاوولُل أأنَّ في مشكلتنا ُن كمُ ووتَ خرىى. أأُ 
بطٌ تمر ٬، أأوونمطيٌّ  االرببَّ ننَّ أأخطُئ حيین نعتقُد نُ نفسهھ٬، لذلك  مطاالنَّ باتِّباعِع  مَعكَ يیستَِمرَّ أأنن 
وورربَّما تقليیِد َمن في محاوولِة فعِل ذذلك٬،  بسهھولةٍ  ٬،بشرَ االنحن كثيیًراا ما نقع٬، أسلوبٍب ووااحد. ووب

ا قد يیوقُِعنا  ٬، ال سيیَّما حيینَما تصيیرُ االكنيیسة تتِ في االخطأ. ووهھھھذهه إإحدىى مشكال سبَقونا٬، ممَّ
منفصلةٌ عن االناسس. حافلةً بالطُّقوسس وواالتقاليید٬، لكنَّهھا  

 
التِنا في نتابِ  وواالخامِس وواالِعشريین من ااألصحاحح االثالث٬،  االراابِع وواالعشريین يینِ االعدددَ ُع تأمُّ

:وونقرأأُ فيیهِھما  
 

٬، ثُمَّ كلََّمني ووقالَل لي: ااذذهھھَھْب أأغلِْق علَى نَفِسَك في ’’ فَدَخَل فيَّ ررووحٌح ووأأقاَمني علَى قََدَميَّ
َك رُربُطًا وويیُقيَیِّدوونََك بهھا٬، فال تخُرجُج في ووسِط بيَیتَِك. ووأأنَت يیا اابَن آآدَدمَم٬، فهھا هھھُھم يیََضعونَن عليَی

‘‘.ووسِطهِھمْ   
 

يیقُع أأننَّ ِحْزقيیالَل رغَم . فيیهھعلى قدمَ  ِحْزقيِیاللَ  قيیمُ دداائًما ما يیُ  أأننَّ االرووححَ إإلى هھھھنا ااإلشاررةةُ تجدرُر 
.ديیدٍ من جَ قيیُمهھ يیُ وويیأتي فإننَّ االرووحَح ةٍة يیرىى فيیهھا مجَد هللا٬، مرَّ  كلِّ في على ووجهِھهھ   

 
فإننَّ أأشخاًصا وومَع ذذلك٬،  هھ.على نفسِ بيیتهَھ  غلقَ ووحِح للنبيِّ أأننَّ عليیهھ أأنن يیُ ن االرُّ ووهھھھنا تحذيیٌر م

.هھدوونَ وويیقيیِّ إإليیهھ سيیأتونن   
 

وونوااِصُل ما قالهَھ االرووحُح لِحْزقيِیالَل في االعددَديیِن االساددسِس وواالعشريین االسابِع وواالِعشريیَن من 
فيیهِھما: ااألصحاحِح االثالث٬، ووجاءَ   

 
دٌد. فإذذاا ووأأُلِصُق لسانََك بَحنَِكَك ’’ فتبَكُم٬، ووال تكونُن لهُھْم رَرُجًال مَوبًِّخا٬، ألنَّهُھْم بيَیٌت ُمتََمرِّ

: َمْن يیَسَمْع فليیَسَمْع٬، ووَمْن يیَمتَنِْع  ببُّ يیُِّد االرَّ كلَّمتَُك أأفتَُح فَمَك فتقولُل لهُھْم: هھھھكذاا قالَل االسَّ
ددٌ  ‘‘.فليیَمتَنِْع. ألنَّهُھْم بيَیٌت ُمتََمرِّ  
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دَد٬، فإنَّهھ يیالَل ألنْن يیكلَِّم هھھھذاا االشَّ عا ِحْزقمع أأننَّ االرببَّ ددَ  يیكونَن لن ف ٬،مكَ بالبَ  هھبُ ضرِ يیَ سعَب االمتمرِّ

.هھممعَ  الممِ على االكَ  ااددررً اق  
 

ااتٍت  رَرهھھھا يیسوعُع االمسيیُح عدَّةة مرَّ رنا هھھھذاا االمقطع بعباررةٍة كرَّ في االعهھِد االجديید:وويیذكِّ  
 

.‘‘مع٬، فليیسمعمن لهھ أأذذنانن للسَّ ’’  
 

دُد االرببُّ   يینتظرَ يینبغي أأنن ٬، بل لهھم أأفكارَرههيیُظهِھَر  الَّ أأ ى ِحْزقيِیاللَ عل أأننَّ  هھھھنا على حقيیقةِ وويیشدِّ
 هللاُ بهَھ رَ ضَ ٬، كلمةٍ أيیَِّة أأالَّ يینِطَق ِحْزقيِیالَل بمانِن ُم هھھھو. وولضَ عندهھھھا يیتكلَّ وو٬، َم االرببُّ ى يیتكلَّ حتَّ 

ةٍة مكَ بالبَ االرببُّ ني بُ يیضرِ لو أأحيیانًا أأتمنَّى ووأأقولُل هھھھنا إإنِّي . مؤقَّت مٍ كَ ببَ  االقديیرُ  ! فكم من مرَّ
ُن من ااى لو أأتمنَّ  قلُت أأمورًراا .هھاعِ اجرْ ستِ أأتمكَّ  

 
ا ِحْزقيِیالَل فكانَن عليیهھ أأنن يیُخبَرهھھھُم بما يیقولهُھ االرببُّ لهھ. وو ألَنَّهھُم ؛ ذذلك نكُ عواا٬، فليیَ إإنْن لم يیسمَ أأمَّ

ددٌ  .بيیٌت ُمتََمرِّ  
 

:منهھ للاالعددِد ااألووَّ في  جاءَ إإلى ااألصحاحِح االراابع٬، وو ااآلننَ  لِ قِ تَ ننل  
 

‘‘.هھا أأماَمَك٬، ووااررُسْم عليَیهھا مديینةَ أأوورُرَشليیمَ َضعْ نَةً ووَ بِ ووأأنَت يیا اابَن آآدَدمَم٬، فُخْذ لنَفِسَك لَ ’’  
 

ووقد . هھھھذاا بطولِل خمسٍة ووثالثيین سنتيیمتًراا ووبَعرضِض ثالثيیَن سنتيیمتًراا بناءاال حجرُ يیأتي 
بونن يیكتُ  وااكان بابليیِّيینَ ؛ ألننَّ االماُء ااآلثارر ااآلالفف من هھھھذهه ااألحجارر في منطقِة بَابِلَ لَ عُ  ااكتشفَ 
أألوااحِح االكتابِة هھھھذهه٬،  دَ أأحَ  ذَ أأنن يیأخُ االعليُّ هھھھنا لِحْزقيِیالَل هھھھو هللاُ ما يیقولُل تهِھم. فالَّ جِ سِ  اعليیهھ

.صاررِ حِ اال ووهھھھي تحتَ وويیرسَم صوررةةً ألووررشليیم   
 

رأأُ اني وواالثالِث من ااألصحاحِح االراابع٬، وونقثوونوااِصُل ما قالهَھ االرببُّ لِحْزقيِیالَل في االعددَديیِن اال
فيیهھما:  

 
وَوااْجَعْل َعليَْیهَھا ِحَصارًراا٬، وَوااْبِن َعليَْیهَھا بُْرًجا٬، وَوأأَقِْم َعليَْیهَھا ِمْتَرَسة٬ً، وَوااْجَعْل َعليَْیهَھا ُجيیُوًشا٬، ’’

َعليَْیهَھا َمَجانَِق َحْولهََھا. وَوُخْذ أأَْنَت لِنَْفِسَك َصاًجا ِمْن َحِديیٍد وَوااْنِصْبهھُ ُسورًراا ِمْن َحِديیٍد بيَْینََك 
ااْلَمِديینَِة٬، وَوثَبِّْت وَوْجهَھَك َعليَْیهَھا٬، فَتَُكونَن فِي ِحَصارٍر وَوتَُحاِصَرهھھَھا.  تِْلَك آآيیَةٌ لِبيَْیِت  وَوبيَْینَ 

.‘‘إإِْسَراائيِیلَ   
 

ُمهھا ِحْزقيِیالُل٬، ووظةً عِ  يیُريینا االَمقطَعُ   ٬،هھھھذاا االحجَر االطيینيَّ  أأخذَ حيیُث  ٬،هھا ووسيیلةُ إإيیضاححعَ مَ سيیقدِّ
 يیوشِش أأددووااتتُ ٬، وومع تلك االجُ هھھھارُ حاصِ يیوًشا تُ ولهَھا جُ حَ  مَ سَ ررَ  ثمَّ ٬، عليیهھ صوررةةَ أأوُورُرَشليِیمَ  مَ سَ ووررَ 
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االحصارر٬، ليیُظهِھَر االوااقعة تحت  هھ بيینهھ ووبيین االمديینةووووضعَ  احديیديیًّ  اصاجً  أأخذَ  . ثمَّ االِحصاررِ 
.ئهھالقَي بهھا في أأيیديي أأعدااأأنن يیُ  ررَ قرَّ ٬، ووقد على االمديینة آآتتٍ أأننَّ هللاَ نفَسهھ   

 
أأوُورُرَشليِیُم  ؛ ألننَّ قلقواايی الَّ أأ إإننَّ عليیهھم عببيِیَاُء ااْلَكَذبَة يیقولونن للشَّ كانن ااألَنْ ووفي تلك ااألثناء٬، 

أأخبَر االشعَب وو ررَ وَ تلك االصُّ  ووررسمَ ٬، ِخالفَف ذذلك للُ وقكانن يیقيیالَل زْ حِ  لكنَّ  ٬،يیناالبابليیِّ قهھُر ستَ 
جريي.بأننَّ هھھھذاا ما سيیَ   

 
مُم حِ االثانيَ االتشبيیهھَ نرىى بعَد ذذلك  . َح لهھم االحقَّ ليیوضِ ووسائَل  أأرربعَ  ْزقيِیاللُ ٬، حيیُث سيیقدِّ

االثاني أأصعُب قليیًال.تشبيیهھُ االوو  
 

إإلى االساددسس من ااألصحاحِح االراابع٬،  االراابعوونتابُع ما جاَء في هھھھذاا االتشبيیهھ في ااألعداادِد من 
:وونقرأأ فيیهھا  

 
دِد ااأليَیَّامِم االَّتِي وَوااتَِّكْئ أأَْنَت َعلَى َجْنبَِك ااْليیََسارِر٬، وَوَضْع َعليَْیهِھ إإِْثَم بيَْیِت إإِْسَراائيِیَل. َعلَى َعدَ ’’

ِمئَِة فيِیهَھا تَتَِّكُئ َعليَْیهِھ تَْحِمُل إإِْثَمهُھْم. وَوأأَنَا قَْد َجَعْلُت لََك ِسنِي إإِْثِمهِھْم َحَسَب َعَددِد ااأليَیَّامِم٬، ثَالثََث 
َعلَى َجْنبَِك ااْليیَِميیِن يیَْومٍم وَوتِْسِعيیَن يیَْوًما٬، فَتَْحِمُل إإِْثَم بيَْیِت إإِْسَراائيِیَل. فَإذَِذاا أأَْتَمْمتهََھا٬، فَاتَِّكْئ 

.‘‘أأيَْیًضا٬، فَتَْحِمَل إإِْثَم بيَْیِت يیهَُھوذَذاا أأرَْربَِعيیَن يیَْوًما. فَقَْد َجَعْلُت لََك ُكلَّ يیَْومٍم ِعَوًضا َعْن َسنَةٍ   
 

فيیهھا يیحمُل ووتسعيین يیوًما  مئةٍ  ةة ثالثثِ مدَّ  ااأليیسرِ  هھعلى جنبِ  كئَ تَّ يیقولُل االرببُّ لِحْزقيِیالَل أأنن يی
. فكانن هللاِ االقدُّووسس هھھھذهه هھھھي االسنوااتت االتي اامتألوواا فيیهھا باإلثم ضدَّ وو. لعبراانيِّ االشعِب اا إإثمَ 
ةِة االطويیلة٬، وواالتي تمثُِّل يیوًما عن كلِّ سنٍة  ى ِحْزقيِیالَل أأنن يیفعَل ذذلكعل على مدىى كلِّ تلك االمدَّ

رربعيین أأمدَّةةَ  ااأليیمن هھعلى جانبِ ليیتَّكَئ  ررَ وودأأنن يیذذلك٬،  بعدَ ووعليیهھ . من سنوااتِت إإثِم االشعب
يیوًما أأخرىى.  

 
 هھنفسِ ى االمكانِن لإإكانن يیذهھھھُب االمدَّةة٬، بل  نبهِھ ططَواالَل تلكَ متَّكئًا على جَ ِحْزقيِیالُل لم يیظلَّ غالبًا 

كُئ حيین يیأتي االناسس ليیَروْوهه٬، كانن يیتَّ  كُك٬، ثمَّ هھ كانن يیقُف وويیتحرَّ نَّ ووأأظظنُّ أأكئ هھھھناكك. يیومم وويیتَّ  كلَّ 
دُد االيیومَم٬، االذيي يیمثِّل إإحدىى ُل إإثَم بيیِت إإِْسَراائيِیَل. ووحمِ قائًال إإنَّهھ يیَ  طلوببِ ِع االمَ ضْ االوَ َحَسَب  يیحدِّ

يیوًما٬، ووهھھھي تمثُِّل أأرربعيیَن أأرَْربَِعيیَن سعيین. بعَد ذذلك فعَل ااألمَر نفسهھ وواالتِّ  مئةٍ  االثالثثِ  االسنوااتتِ 
َسنَةً لبيیِت يیهھوذذاا.  

 
من ااألصحاحِح لثامِن وواااالسابع  يینِ نوااِصُل بعَد ذذلك لنرىى االتشبيیهھَ االثالَث حيیُث نقرأأُ في االعدددَ 

:االراابع  
 

فَثَبِّْت وَوْجهَھَك َعلَى ِحَصارِر أأوُورُرَشليِیَم وَوذِذرَرااُعَك َمْكُشوفَة٬ٌ، وَوتَنَبَّأْ َعليَْیهَھا. وَوهھھھأَنََذاا أأَْجَعُل َعليَْیَك ’’
َم أأيَیَّامَم ِحَصارِرككَ  رُربُطًا فََال  .‘‘تَْقلُِب ِمْن َجْنٍب إإِلَى َجْنٍب َحتَّى تُتَمِّ  
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مُم بهھا  هھھھذهه هھھھي االطريیقةُ  ٬، حيیُث ألوُورُرَشليِیمَ  ثثُ ا سيیحدُ لناسِس عمَّ ااأأمامَم تشبيیهھًا االثالثة االتي سيیقدِّ

ُد ِحْزقيِیالَل أأننَّ االمديینةَ ستهُھَزممُ  .هھُممَ هھزِ لن تَ ٬، ووعلى يیَِد االبابليیِّيین يیؤكِّ  
 

:من ااألصحاحِح االراابع يیقولُل في االعددِد االتاسعبعَد ذذلك   
 

 وَوَعَدًسا وَودُدْخنًا وَوَكْرَسنَّةَ وَوَضْعهَھا فِي وِوَعاٍء وَوااِحٍد٬، يیًراا وَوفُوًال وَوُخْذ أأَْنَت لِنَْفِسَك قَْمًحا وَوَشعِ ’’
َكَعَددِد ااأليَیَّامِم االَّتِي تَتَِّكُئ فيِیهَھا َعلَى َجْنبَِك. ثَالثََث ِمئَِة يیَْومٍم وَوتِْسِعيیَن  وَوااْصنَْعهَھا لِنَْفِسَك ُخْبًزاا

.‘‘يیَْوًما تَأُْكلهُھُ   
 

االتي  ةةِ االمدَّ  للَ وااططَ ٬، ووكانن عليیهھ أأنن يیأُكَل هھھھذاا االُخبَز بوببحُ تعدِّ االمُ بٌز خُ ووهھھھكذاا صارَر لديیهھ 
.ضيیهھا هھھھناككميیُ س  

 
وونتابُِع ما جرىى بعَد ذذلك في االعددَديیِن االعاِشِر وواالحادديي عشر من ااألصحاحِح االراابِع٬، وونقرأأُ 

فيیهھما:  
 

. ِمْن وَوْقٍت إإِلَى وَوْقٍت تَأُْكلهُھُ.  َشاقًِال وَوططََعاُمَك االَِّذيي تَأُْكلهُھُ يیَُكونُن بِاْلَوزْزنِن. ُكلَّ يیَْومٍم ِعْشِريیَن ’’
.‘‘ُسْدسَس ااْلهِھيیِن٬، ِمْن وَوْقٍت إإِلَى وَوْقٍت تَْشَربهُھُ  وَوتَْشَربُب ااْلَماَء بِاْلَكيْیِل.  

 
االماِء.عادِدلُل ُسْدسُس االهِھيیِن نحو لتٍر من يیُ   

 
التِنا  :هھفيی من ااألصحاحِح االراابع٬، ووجاءَ  في االعددِد االثاني عشروونستمرُّ في تأمُّ  

 
ِعيیِر. َعلَى ااْلُخْرِء االَِّذيي يیَْخُرجُج ِمَن ااِإلْنَسانِن تَْخبُِزههُ أأََمامَم ُعيیُونهِِھمْ ’’ .‘‘وَوتَأُْكُل َكْعًكا ِمَن االشَّ  

 
ااَء هھھھذاا ليیُريیهَھم االحصارَر االذيي سيیأتي على أأوُورُرَشليِیَم٬، ووكيیف أأننَّ االناسَس سيیعانونن  كاننَ  جرَّ
كلَّ  ننَ عويیجمَ سإإذْذ بوبب٬، في االحُ ٌص قْ ٬، وونَ في االماء ُشحٌّ هھھھناكك  كوننُ سيیَ  ٬، حيیثُ ااآلتيیةِ  جاعةِ االمَ 

ووسيیموتُت  ٬،عامماالطَّ ٌص في إإمدااددااتِت قْ نَ . ووسيیكونُن هھھھناكك زَ بْ عواا االخُ صنَ رروونن عليیهھ ليیَ قدِ ما يیَ 
ددااخَل االمديینة. ااالناسُس جوعً   

 
وواالراابَع عشَر من ااألصحاحح  االثالَث عشرَ  يینِ في االعدددَ وونوااِصُل وَوْصَف هھھھذهه االصوررةِة 

:فيیهِھما اءَ االراابع٬، ووج  
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: هھھھَكَذاا يیَأُْكُل بَنُو إإِْسَراائيِیَل ُخْبَزهھھُھُم االنَِّجَس بيَْیَن ااألَُمِم االَِّذيیَن أأطَْطُردُدهھھُھْم إإِليَْیهِھْم.’’ ببُّ  وَوقَالَل االرَّ
ْس. وَوِمْن ِصبَايَي إإِلَى ااآلنَن لَْم آآُكْل ِميیتَةً أأوَوْ  ٬، هھھَھا نَْفِسي لَْم تَتَنَجَّ ببُّ  فَقُْلُت: آآهِه٬، يیَا َسيیُِّد االرَّ

.‘‘فَِريیَسة٬ً، وَوال دَدَخَل فَِمي لَْحٌم نَِجسٌ   
 

َل ذذلك.فعَ يینن أأرُر قدِ يیال ووهھھھو ٬، لحًما نَِجًسا هھحيیاتِ  وااللَ ططَ هھھھنا يیقولُل ِحْزقيِیالُل إإنَّهھ لم يیأُكْل   
 

إإلى االسابَع عشَر من ااألصحاحِح االراابع٬،  االخامَس عشرَ  اادِد منَ عدااألووننتَقُِل بعَد ذذلك إإلى 
:وونقرأأُ فيیهھا  

 
ي: ااْنظُْر. قَْد َجَعْلُت لََك ِخْثَي ااْلبَقَِر بََدلَل ُخْرِء ااِإلْنَسانِن٬، فَتَْصنَُع ُخْبَزكَك َعليَْیهِھ. وَوقَالَل فَقَالَل لِ ’’

ُر قَِواامَم ااْلُخْبِز فِي أأوُورُرَشليِیَم٬، فيَیَأُْكلُونَن ااْلُخْبَز بِاْلَوزْزنِن وَوبِاْلَغمِّ  ٬، لِي: يیَا ااْبَن آآدَدمَم٬، هھھھأَنََذاا أأَُكسِّ
ُجُل وَوأأَُخوههُ وَويیَْشَربُونَن اا ْلَماَء بِاْلَكيْیِل وَوبِاْلَحيْیَرةِة٬، لَِكْي يیُْعِوزَزهھھُھُم ااْلُخْبُز وَوااْلَماُء٬، وَويیَتََحيیَُّروواا االرَّ

.‘‘وَويیَْفنَْواا بِإِْثِمهِھمْ   
 

من ااألصحاحِح االخامِس٬،  وولىااأل االستَّةِ  ددِ ااعد٬، ووذذلك في ااألاابعاالرَّ  شبيیهھِ االتَّ إإلى ااآلنَن ووننتقُل 
:افيیهھ ووجاءَ   

 
اا٬، ُموَسى ااْلَحالَّ وَوأأَ ’’ يینًا َحادّدً قِق تَأُْخُذ لِنَْفِسَك٬، وَوأأَْمِررْرهھھَھا َعلَى ْنَت يیَا ااْبَن آآدَدمَم٬، فَُخْذ لِنَْفِسَك ِسكِّ

وَوأأَْحِرقْق بِالنَّارِر ثُلُثهَھُ فِي وَوْسِط . ووُخْذ لنَفِسَك ميیزاانًا للَوززنِن ووااقِسمهھُ ٬، رَرأْأِسَك وَوَعلَى لِْحيیَتِكَ 
يیِح٬،  ااْلَمِديینَِة إإذَِذاا تَمَّتْ  يْیِف َحَوااليَْیهِھ٬، وَوذَذررِّ ثُلُثًا إإِلَى االرِّ أأيَیَّامُم ااْلِحَصارِر. وَوُخْذ ثُلُثًا وَوااْضِرْبهھُ بِالسَّ

ههُ فِي أأذَْذيیَالَِك. وَوُخْذ ِمْنهھُ أأيَْیًضا ووَ  أأَْلقهِِھ وَوأأَنَا أأَْستَلُّ َسيْیفًا وَورَرااَءهھھُھْم. وَوُخْذ ِمْنهھُ قَليِیالً بِاْلَعَددِد وَوُصرَّ
يیُِّد فِي وَوْسِط االنَّ  ارِر٬، وَوأأَْحِرْقهھُ بِالنَّارِر. ِمْنهھُ تَْخُرجُج نَارٌر َعلَى ُكلِّ بيَْیِت إإِْسَراائيِیَل. هھھھَكَذاا قَالَل االسَّ

ُعوبِب قَْد أأَقَْمتهَُھا وَوَحَوااليَْیهَھا ااألرََرااِضي. فََخالَفَْت أأَْحَكاِمي  : هھھھِذهِه أأوُورُرَشليِیُم. فِي وَوْسِط االشُّ ببُّ االرَّ
راائضي بأَشرَّ ِمَن ااألررااضي االتي َحوااليَیهھا٬، ألننَّ أأحكامي رَرفَضوهھھھا ووفَ  بِأََشرَّ ِمَن ااألَُمِم٬،

‘‘.ووفَراائضي لَْم يیَسلُكواا فيیهھا  
 

الفتًا ألنظارِر هھ كانن منظًراا أأنَّ  ال بدَّ هھ٬، ووتَ حيیَ وولِ  هھررأأسَ  قَ حلِ إإذًذاا ططلَب االرببُّ إإلى ِحْزقيِیالَل أأنن يیَ 
وواالمأساةةُ . شرٍّ ى لإإ الوهھھھ٬، ووحوَّ هھناموسَ أأخذوواا أأحكامَم هللا ووثمَّ يیقولُل االمقطُع إإننَّ االشعَب  االناسس.

رُر االيیومَم في  ع أأخذَ حيیُث بالدِدنا٬، أأننَّ هھھھذاا ال يیزاالُل يیتكرَّ ووَجَعلوهھھھا من قواانيین هللا نَن واالمشرِّ
اا ِة على  بلُ قَ من  اعَ قَ نا كما ووَ يیضاابالتأكيید على أأررانِن عقَ يیَ سهه يینونةَ هللاِ ووقضاءَ لكنَّ ددَ . شّرً ااألمَّ

.ةاالعبراانيیَّ   
 

من االسابِع إإلى االحادديي عشر من شبيیهھ في ااألعداادِد نوااِصُل ما جاَء في هھھھذاا االتَّ بعَد ذذلك 
ااألصحاحِح االخامِس٬، وونقرأأُ فيیهھا:  
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: ِمْن أأَْجِل أأَنَُّكْم َضَجْجتُْم أأَْكثََر ِمَن ااألَُمِم االَّتي َحَوااليَْیُكْم٬،’’ ببُّ يیُِّد االرَّ  ألَْجِل ذذلَِك هھھھَكَذاا قَالَل االسَّ
فََراائِِضي٬، وَولَْم تَْعَملُواا َحَسَب أأَْحَكاِمي٬، وَوال َعِمْلتُْم َحَسَب أأَْحَكامِم ااألَُمِم االَّتي وَولَْم تَْسلُُكواا فِي 

: هھھَھا إإِنِّي أأَنَا أأيَْیًضا َعليَْیِك٬، وَوَسأُْجِريي فِي وَوْسِطِك  ببُّ يیُِّد االرَّ َحَوااليَْیُكْم٬، لِذلَِك هھھھَكَذاا قَالَل االسَّ
ْفَعُل بِِك َما لَْم أأَْفَعْل٬، وَوَما لَْن أأَْفَعَل ِمْثلهَھُ بَْعُد٬، بَِسبَِب ُكلِّ أأَْحَكاًما أأََمامَم ُعيیُونِن ااألَُمِم٬، وَوأأَ 

.‘‘فأنا أأيیًضا أأُجزُّ ووال تُشفُُق َعيیني٬، ووأأنا أأيیًضا ال أأعفو أأرَْرَجاِسكِ   
 

 .هھاجاساتِ ررَ  بسببِ  ووذذلك٬، ْلهھ من قبلُ فعَ يیأأمًراا لم  باألُمَّةِ فعُل يیَ سنقرأأُ في هھھھذاا االمقطَِع أأننَّ االرببَّ 
قبل أأنن يینتهھَي كلُّ هھھھذاا. ابعُضهھم بعضً  أكلوننَ سيیَ صُل االحالُل بالنَّاسس إإلى أأنَّهھم ووستَ   

 
ِل ما جرىى في االعددِد االثاني عشر من ااألصحاحِح االخامِس٬، وونقرأأُ فيیهھ: وونستمرُّ في تأمُّ  

 
ْولِِك٬، ووثُلٌُث ثُلُثُِك يیَموتُت بالَوبإ٬، ووبالجوعِع يیَفنَْونَن في ووسِطِك. ووثُلٌُث يیَسقُطُ بالسَّيیِف ِمْن حَ ’’

.‘‘يیهِھ في ُكلِّ رريیٍح٬، ووأأستَلُّ سيیفًا ووررااَءهھھُھمْ ررِّ أأذُذَ   
 

بَابُِل  ووَ قبل أأنن تغزُ وو .ضضِ رَ بالمَ  جزٌء منهھ موتتُ سيیَ  حيیثُ ٬، أأقساممٍ  ثالثةَ  بُ عهھھھنا سيینقسُم االشَّ وو
في أأوُورُرَشليِیَم. جاعةِ عِل االمرضِض وواالمَ ٬، سيیكونُن ثلُث االناسِس قد ماتواا بفِ االمديینةَ   

 
غيیر أأننَّ لُث ااألخيیر٬، االثُّ  تُ سيیتشتَّ  يیف٬، ثمَّ ُك ثلٌث آآخُر بالسَّ هھلِ ٬، سيیَ لجيیُش االبابليُّ حيین يیأتي ااوو

 ظهُھا هللاحفَ ستكونُن هھھھناكك بَقيِیَّةٌ سيیَ  كونن. لكنْ هھلِ ووسيیَ  يیفَ االسَّ ى هھھھؤالِء عل سيیجلبُ االعاددلَل هللاَ 
ُعهھم إإلى ااألرَْرضِض.رجِ وويیُ  ٬،سيیبدأأ عملهَھ من جديیداالرحيیُم٬، حيیُث   

 
 إإلى االخامَس عشر من ااألصحاحِح االخامس٬، ووجاءَ  االثالَث عشرَ من دِد ااعدااألإإلى  ننتقُل ااآلننَ وو
:فيیهھا  

 
ببُّ تََكلَّْمُت فِي ’’ وَوإإذَِذاا تَمَّ َغَضبِي وَوأأَْحلَْلُت َسَخِطي َعليَْیهِھْم وَوتََشفَّيْیُت٬، يیَْعلَُمونَن أأَنِّي أأَنَا االرَّ

ِك َخَراابًا وَوَعارًراا بيَْیَن ااألَُمِم االَّتِي َحَوااليَْیِك أأََمامَم َغيْیَرتِي٬، إإذَِذاا أأَْتَمْمُت َسَخِطي فيِیهِھْم. وَوأأَْجَعلُ 
فَتَُكونيِیَن َعارًراا وَولَْعنَةً وَوتَأدِْديیبًا وَودَدهھھَھًشا لِألَُمِم االَّتِي َحَوااليَْیِك٬، إإذَِذاا أأَْجَريْیُت فيِیِك  َعيْینَْي ُكلِّ َعابٍِر٬،

ببُّ تََكلَّْمتُ أأَْحَكاًما بَِغَضٍب وَوبَِسَخٍط وَوبِتَْوبيِیَخاتٍت َحاِميیٍَة.  .‘‘أأَنَا االرَّ  
 

يیفعلهُھ سا ممَّ  شُ دهھھھَ تُ س ااألممَ  ننَّ إإحيیث  ٬،خرىىااألُ  مِ مَ لألُ  ًساررْ ددَ دديینونةُ هللاِ عليیهھم إإذًذاا  كوننُ ستَ 
.باألمَّة االعبراانيیَّة ببُّ االرَّ   

 
وواالسابَع عشَر منهھ٬،  االساددسَس عشرَ ما تبقَّى من ااألصحاحِح االخامس٬، وواالعددَديین وونتابُع ااآلنَن 
:هِھماوونقرأأُ فيی  
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يیَرةةَ االَّتي تَُكونُن لِْلَخَراابِب االَّتِي أأرُْرِسلهَُھا لَِخَراابُِكْم٬، ’’ رِّ إإذَِذاا أأرَْرَسْلُت َعليَْیهِھْم ِسهَھامَم ااْلُجوعِع االشِّ
ُر لَُكْم قَِواامَم ااْلُخْبِز٬، وَوإإذَِذاا أأرَْرَسْلُت َعليَْیُكُم ااْلُجوعَع وَوااْلُوُحوشَش  وَوأأزَِزيیُد ااْلُجوعَع َعليَْیُكْم٬، وَوأأَُكسِّ

ببُّ تََكلَّْمتُ االرَّ  مُم٬، وَوأأَْجلُُب َعليَْیِك َسيْیفًا. أأَنَا االرَّ .‘‘دِديیئَةَ فَتُْثِكلُِك٬، وَويیَْعبُُر فيِیِك ااْلَوبَأُ وَواالدَّ  
 

واا أأننَّ ظنُّ يی الَّ أأ :قائًال إإننَّ عليیهھم رر االناسسَ حذِّ يیيینونِة ااآلتيیِة عليیهھم٬، ووعن االدَّ االعاددلُل هھھھنا م هللاُ لَّ تكيی
ن وومَ  .مارًراا على أأوُورُرَشليِیمَ ددَ االرببُّ جلُب سيیَ ٬، بل ريیبٌ م قَ هھُ الصَ ننَّ خَ أأ٬، أأوو بُ غلِ أأوُورُرَشليِیَم ستَ 

 االسَّيیفَ  ألننَّ  ونن؛كهھلِ يیَ وو آآخرووننَ  هھرببُ سيیَ كما يیف٬، بالسَّ أأوو  من االمجاعةونن سيیموتُ  فيیهھابقونن يیَ 
هھھھم.ُل ووررااءَ رسَ سيیُ   

 
ُ أأررضِض االعبراانيیِّيینِجبَالِل عن أ يیتنبَّ  ثمَّ  ااألصحاحِح أأيیًضا في  عليیهھا ٬، ووهھھھي االِجبالُل االتي سيیتنبَّأ

ةةَ هھھھناكك ستكونُن عن ااستردداادِد  نَّ االراابِع وواالثالثيین٬، لك وورُرغَم أأننَّ . لتلك االجبالل االمجيیدِ  هللاِ االنبوَّ
ةةَ ااألوولى تعلُن االنب .مارراالدَّ ذذلك بعد  في االزمِن ااآلتي فإننَّ هھھھناكك ااستردداادًدااآآتٍت٬،  ماررَ أأننَّ االدَّ وَّ  

 
 ٬،عليیهھا تي ستأتي على االجبالل بسبِب االمذاابِح االتي أأُقيیَمتْ ناتِت االعْ االلَّ  نِ فالكالمُم هھھھنا إإذًذاا هھھھو عَ 

االرحيیَم  أأننَّ هللاَ وواالثَّالثيیَن  في ااألصحاحح االراابعِ  تتِ اانبوَّ لسنيین٬، لكنَّ اال رددااءَ جَ  يیرُ صستَ لذلك 
رووًما.أأشجارًراا ووكُ وويیجعُل عليیهھا  االِجبالَل٬، سترددُّ تلكَ سيیَ   

 
بشأنن هھ يیخبُرنا ألنَّ  ؛ِسفر جديیٌر باالهھھھتماممهھھھو لَل قيیازْ ننَّ ِسفَر حَ ووأأخيیًراا أأووددُّ أأنْن أأُشيیَر إإلى أأ

ُد جِ نَ سوو. هللاِ لشعبهھ ددااددِ رْ ااستِ أأيیًضا بشأنن هھ يیخبُرنا ٬، لكنَّ حلَّْت على االعبراانيیِّيینَ يینونة االتي االدَّ 
التِنا فيیهھ  .حقًّا لٌ ذهھھھِ هھ ِسفٌر مُ أأنَّ في أأثناء تأمُّ  

 
االخاتمة  

مم االبرنامج مقدِّ  
يیَّة تشك أأننَّ االقسَّ هھايیِة حلَقِة االيیومم ررأأيینا في نِ   هھھھو ِسفٌر مثيیرٌ  ٬،يیاللقِ زْ ِسفَر حِ شدَّدد على أأهھھھمِّ

َم إإننَّ االتعلُّ ووغنيٌّ عن االقَولِل وواالمستقبل.  وواالحاضرَ  االماضيَ يیخصُّ ما  في منهھ االكثيیرَ  مُ نتعلَّ 
.هھاذذااتِ خطاِء ااألفي   نقعَ فرصةَ أأالَّ يیمنُحنا من االماضي   

 
تشك ددررااستهَھ عن يیتابُع االقسُّ سوفف  ٬،‘‘لمةُ لهھذاا االيیومماالك’’في االحلَقِة االمقبِلِة من برناَمج 

.االشعِب االعبراانيِّ على ااآلتيیِة االديینونِة   
 

كلمةٌ ختاميیَّة  
(االرااعي تَشك سميیث)  

تتعلََّم االمزيیَد عن ررحمِة هللاِ وومحبَّتهِھ٬، ووأأنْن تتعلََّم صالتُنا ألجلَِك٬، عزيیزيي االمستَمع٬، أأنن 
دد. أأيیًضا عن َغَضبهِھ على االخطيیَّة وواالتم ٬، نصلِّي أأيیًضا أأنن تتمسََّك باإليیمانِن بالرببِّ االعليِّ وورُّ
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أأنن يیبارِركَك االرببُّ حيیاتَك ووعَملَك ألنَّك باإليیمانِن تَستَطيیُع أأنْن تَغلُِب االعالََم. وونصلِّي أأخيیًراا 
ووأأهھھھَل بيیتَِك لمجِد ااسِمهھ االقدُّووسس. بِاْسِم يیسوعَع االمسيیِح نصلِّي. آآميین!  


