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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 االَمجيیدِ  هللاِ  بنعمةِ  االَحلَقةِ  هھھھذهه في سنتابِعُ  حيیث
.سميیث تَشك  

 
 هھ٬،قطيیعِ  ملِ شَ  لمَّ  االرببُّ  أأعاددَ  كيیفَ  تَشك االقسُّ  ااستعَرضضَ  بْرناَمِجنا٬، من االسابِقةِ  االَحلَقةِ  في
ااعي عن ِمثاًال  أأعطى بيینما ٬،َشْعبهِھ رَرِعيیَّة من ٬، االرَّ  يیَرعى أأنن هھھھو ااألفَضلَ  أأننَّ  ووأأكَّدَ  االحقيیقيِّ
.بنفِسهھ شعبهَھ  

 
 االتي ةَ عمليیَّ اال االربب٬، بنعمةِ  ٬،سنُتابِعُ  ٬،‘‘االيیومم لهھذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ  من االيیومم حلقة ووفي

ةةً  ِحْزقيِیاللُ  سيیُطلِقُ  كما ٬،شعبهَھ االعليُّ  هللاُ  بهھا عُ مَ جْ يیَ  .ااألررضضِ  باللِ جِ  على نبوَّ  
 

 ِسفرِ  من وواالثالثيینَ  االراابعِ  ااألصحاححِ  على تَْفتََحهھُ  أأننْ  نَْرجو ُمقَدَّسٌس٬، ِكتاببٌ  لََديْیكَ  َكاننَ  فَإننْ 
ا ٬،عشرَ  لثَ ااالث 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  االراابعِ  ااألصحاححِ  من ِحْزقيِیالَل٬، ِسفرِ  في ددررااستَنا االيیَوممِ  حلَقةِ  في االمستَِمعيین٬، أأعزَّ
 َمَعنا تَشك االقسُّ  يیُشاررككُ  وففس ذذلك قبلَ  لكنْ . عشرَ  لثَ ااالث االعدددِ  من وواابتدااءً  وواالثالثيیَن٬،

.االماضيیة االحلَقةِ  من َسريیعةً  فكرةةً   
 

وننَ هھتَ وويیَ  َجِشعيینَ  يینَ االعبراانيیِّ  رُرعاةةُ  كاننَ  لقد  صلحةِ مَ  ساببِ حِ  على االشخصيیَّةِ  صالِحهِھمِ بمَ  مُّ
. االشعبِ  ررااعيَ  سيیكوننَ  بنفِسهھ هھھھو أأنَّهھ ووأأكَّدَ  عليیهھم٬، دَديینونتهَھ االرببُّ  أأعلنَ  وولذلك االشَّعِب٬، أأبناءِ 
.شعبهِھ ررااعيَ  هھھھو نفُسهھ االرببُّ  يیكوننَ  أأنن جميیلةٍ  صوررةةٍ  من لهَھا فيیا  
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 من عشرَ  وواالراابعَ  عشرَ  االثالثَ  يیناالعدددَ  في االجميیلةِ  االصوررةةِ  هھھھذهه ااستِعرااضضَ  ووْلنُتابِعِ 
:فيیهِھما ووجاء وواالثالثيیَن٬، االراابعِ  ااألصحاححِ   

 
 علَى ووأأررعاهھھھا أأررِضهھا إإلَى بهھا ووآآتي ااألررااضي٬، ِمنَ  ووأأجَمُعهھا االشُّعوببِ  ِمنَ  ووأأُخِرُجهھا’’

 وويیكوننُ  َجيیٍِّد٬، َمرًعى في أأررعاهھھھا. ااألررضضِ  َمساِكنِ  جميیعِ  ووفي ااألوودديیَةِ  ووفي إإسراائيیلَ  ِجباللِ 
 دَدِسمٍ  َمرًعى ووفي َحَسٍن٬، َمرااححٍ  في تربُضُ  هھھھنالِكَ . االعاليیَةِ  إإسراائيیلَ  ِجباللِ  علَى َمرااُحهھا

‘‘.إإسراائيیلَ  ِجباللِ  علَى يیَرَعْوننَ   
 

 ةةِ رووررالضَّ ب ليیس لكنْ  ديیم٬،االقَ  دِ هھْ عَ االْ  في االرببِّ  َشعبِ  عنِ  كاننَ  الممَ االكَ  هھھھذاا أأننَّ  هھھھو هھھھنا عليیقُ وواالتَّ 
.بالكنيیسة االمسيیحِ  عالقةِ وو بشعبهِھ٬، هللاِ  بعالقةِ  مرتبِطٌ  كالممٌ  هھھھو بل ٬،ووااحدٌ  تطبيیقٌ  لهھ يیكوننَ  أأنن  

 
لَ عَ  االمسيیحَ  َصْلبَ  إإننَّ  نقوللُ  متَِّصل٬، ِسيیاققٍ  ووفي  كانن ووقد ٬،االعبراانيیَّةِ  ااألُمَّةِ  تِ يیتشت في جَّ

لُب٬،  حيیثُ . االمسيیح يیسوععَ  أأيیَّاممِ  في يیناالرووحيیِّ  االقاددةةِ  مؤاامرةةِ  نتيیجةَ  َمعلومٌم٬، هھھھو كما االصَّ
 كانواا االناسسِ  ةَ عامَّ  ألننَّ  ؛لوههقتُ ليیَ  ووتآمروواا االمسيیَّا يیسوععَ  ونناالرووحيیُّ االقاددةةُ  أأوولئكَ  ضَ فَ ررَ 

 ٬،االشعب من هھاوونَ أخذيی االتي ووااألموااللَ  عَملهَھُم دووننَ فقِ يیَ  أأنَّهھم يیََرووننَ  ووكانواا ٬،رححٍ فَ بِ  هھعونَ يیسمَ 
ووماننُ  يیأتي أأنن مخاوِوففُ  لَديیهِھم ووكانت  يیسوععَ  قتلِ  على فتآَمروواا هھم٬،بَ ناصِ مَ  وويیأخذوواا االرُّ
:حيینهَھا االكهھنةُ  ررئيیسُ  قالل قدوو. االمسيیح  

 
ةُ  تهَْھلِكَ  وَوال االشَّْعبِ  َعنِ  وَوااِحدٌ  إإِْنَساننٌ  يیَُموتتَ  أأنَنْ  لَنَا َخيْیرٌ ’’ ‘‘.ُكلُّهَھا ااألُمَّ  

 
نَتْ  .حيینهَھا يیَعنيیهھ كاننَ  امَ لِ  أأعَمقَ  أأبعادًداا هھھھناككَ  أأننَّ  درِرككُ يیُ  يیكن لم أأنَّهھ غيیر  ااألبعاددُ  تلك ووتضمَّ
.أأجَمع وواالعالَمِ  لألُمَّةِ  يیسوععَ  فدااءَ   

 
 عيیاءَ إإشَ  ِسفرِ  من االجميیلةَ  ةةَ االنبوَّ  رَ نتذكَّ  ننأل االِكراامم٬، مستَِمعيَّ  أأيیًضا٬، االمقطَع هھھھذاا يیدعوناوو

:عشر االحادديي وواالعدددِ  ااألرربعيین ااألصحاححِ   
 

 وَويیَقُوددُ  يیَْحِملهَُھا٬، ِحْضنهِھِ  وَوفِي نَن٬،ااْلُحْمَال  يیَْجَمعُ  بِِذرَرااِعهھِ . قَِطيیَعهھُ  يیَْرَعى َكَرااععٍ ’’
.‘‘ااْلُمْرِضَعاتتِ   

 
اائي وونوااِصُل٬، التِنا االمستَِمعيیَن٬، أأعزَّ  من ووااألعدااددِ  وواالثالثيیَن٬، االراابعِ  ااألصحاححِ  في تأمُّ

:فيیهھا ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬، االراابعِ  إإلى عشرَ  االخامسَ   
 

يیِّدُ  يیَقُوللُ  وَوأأرُْربُِضهَھا٬، َغنَِمي أأرَْرَعى أأَنَا ’’ ببُّ  االسَّ الل٬َّ، وَوأأطَْطلُبُ . االرَّ  ااْلَمْطُروودَد٬، وَوأأَْستَِرددُّ  االضَّ
٬، االسَِّميینَ  وَوأأُبيِیدُ  ااْلَجِريیَح٬، وَوأأَْعِصبُ  ااْلَكِسيیَر٬، وَوأأَْجبِرُ   يیَا وَوأأَْنتُمْ . بَِعْدلل وَوأأرَْرَعاهھھَھا وَوااْلقَِوييَّ
يیِّدُ  قَاللَ  فهَھَكَذاا َغنَِمي٬، ببُّ  االسَّ  أأهھھَُھوَ .  وَوتيُیُوسسٍ  ِكبَاششٍ  بيَْینَ  وَوَشاةٍة٬، َشاةةٍ  بيَْینَ  أأَْحُكمُ  هھھھأَنََذاا: االرَّ
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 وَوأأنَنْ  بِأرَْرُجلُِكْم٬، تَُدووُسونهََھا َمَرااِعيیُكمْ  وَوبَقيِیَّةُ  ااْلَجيیَِّد٬، ااْلَمْرَعى تَْرَعْواا أأنَنْ  ِعْنَدُكمْ  َصِغيیرٌ 
رُروونهََھا وَوااْلبَقيِیَّةُ  ااْلَعِميیقَِة٬، ااْلِميیَاههِ  ِمنَ  تَْشَربُواا  دَدوْوسسِ  ِمنْ  تَْرَعى وَوَغنَِمي بِأَْقَدااِمُكْم؟ تَُكدِّ
يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا لِذلِكَ  ! أأرَْرُجلُِكمْ  َكَدررِ  ِمنْ  وَوتَْشَرببُ  أأَْقَدااِمُكْم٬، ببُّ  االسَّ  بيَْینَ  أأَْحُكمُ  هھھھأَنََذاا: لهَُھمْ  االرَّ

ِميینَةِ  االشَّاةةِ   ااْلَمِريیَضةَ  وَونَطَْحتُمُ  وَوااْلَكتِِف٬، بِاْلَجْنبِ  بهََھْزتُمْ  ألَنَُّكمْ  .ااْلَمهْھُزوولَةِ  وَواالشَّاةةِ  االسَّ
 بيَْینَ  وَوأأَْحُكمُ  َغنيِیَمة٬ً، بَْعدُ  ِمنْ  تَُكوننُ  فَالَ  َغنَِمي فَأَُخلِّصُ . َخارِرججٍ  إإِلَى َشتَّْتتُُموهھھَھا َحتَّى بِقُُروونُِكمْ 

 لهََھا يیَُكوننُ  وَوهھھُھوَ  يیَْرَعاهھھَھا هھھُھوَ  دَدااوُودُد٬، َعْبِديي فيَیَْرَعاهھھَھا وَوااِحًداا رَرااِعيیًا َعليَْیهَھا وَوأأُقيِیمُ . وَوَشاةةٍ  َشاةةٍ 
ببُّ  وَوأأَنَا.  رَرااِعيیًا ببُّ  أأَنَا. وَوْسِطهِھمْ  فِي رَرئيِیًسا دَدااوُوددُ  وَوَعْبِديي إإِلهًھا٬، لهَُھمْ  أأَُكوننُ  االرَّ ‘‘. تََكلَّْمتُ  االرَّ  

 
 ونناالديینيیُّ االقاددةةُ  فيیهھ كانن ززمنٍ  في ٬،قيیرَ االفَ  مُ ظلِ يیَ  كاننَ  االغنيَّ  أأننَّ  هھھھو االَمْقطَعِ  هھھھذاا في نرااهه ووما

 االذيي يعاااالرَّ  ووررَ ددَ  سيیؤددِّيي نمَ  هھھھو إإنَّهھ يیقوللُ  االرببَّ  نَّ لك. توههووشتَّ  طيیعَ االقَ  ووأأهھھھَملواا أأغنيیاءَ 
 مَ لْ ظظُ  فُ وويیوقِ  ٬،ريیحَ االجَ  عصبُ وويیَ  سيیر٬،االكَ  وويیجبرُ  ٬،االمطرووددَ  وويیُرِجعُ  ٬،االضاللَّ  ددُّ سترِ سيیَ 

.للٍ دْ عَ بِ  ِخراافهَھ يیرعىوو ٬،بدِّ االمستَ   
 

ااعي ووااجباتتِ  أأبرززِ  وومن  كسورًراامَ  كانن فإننْ . ااحتيیاِجهھ وَوفقَ  فرددٍ  كلِّ  مع لَ يیتعامَ  أأنن هھھھو االرَّ
هه فإنَّهھ ٬،ظظالًِما كانن لو حتَّىوو ٬،يیُرِجُعهھ ريیًدااططَ  كانن ووإإننْ  بهُھ٬،عصِ يیَ   أأننَّ  ررأأيینا ووقد. لِمهھظظُ  عن يیرددُّ
ااعي االمسيیُح٬، يیسوععُ  هھھھو لنا مثاللٍ  مَ عظَ أأ .االِخراافف عن نفَسهھ يیبِذللُ  االذيي االصالِحُ  االرَّ  

 
 ااألموااتت من يیقوممُ  وففس ددااوُوددَ  أأننَّ  هھھھذاا يیعني ووال ٬،ددَ ددااووُ  لكِ لمَ ل ذِذكًراا االمقطَعِ  في نرىى كما
 فكاننَ  .ددااوُوددَ  نَْسلِ  من االذيي االمخلِّصِ  يیسوععَ  بمجيء هھھھنا االوعدُ  بل ٬،جديیدٍ  من ملًكا يیرُ وويیص
 االثاني ااألصحاححِ  إإررميیا ِسفرِ  ووفي. ددااوودد من ااآلتي االباررَّ  االغصن هھھھو االمسيیحُ  يیسوععَ 

 االباررِّ  نِ صْ غُ االْ  عن مُمهھُ كلِّ وويیُ  ٬،أأوُورُرَشليِیمَ  في نيینَ اكِ للسَّ  ةةَ االنبوَّ  عطييیُ  إإررميیا االنبيَّ  نجدُ  ٬،وواالثالثيین
.ااألبد إإلى سيیملكُ  وواالذيي ٬،ددددااووُ  من االخاررججُ   

 
 االحقيیقيَّ  االرااعيَ  مقابِلِ اال في وويیُبرززُ  ٬،بةذَ االكَ  عاةةَ االرُّ  االَمقطعِ  هھھھذاا في االرببُّ  يیَديینُ  لذلك

.بالحقِّ  شعبهَھ ليیرعى سيیأتي االذيي ٬،االمجيیدَ   
 

 ووجاءَ  وواالسابِِع٬، سسِ االساددِ  يینِ وواالعدددَ  االتاسع ااألصحاححِ  عيیاءإإشَ  ِسفرَ  نقرأأُ  متَِّصٍل٬، ِسيیاققٍ  ووفي
:فيیهِھما  

 
يیَاَسةُ  وَوتَُكوننُ  ٬،اابنًا وونُعطى وَولَدٌ  لنا يیولَدُ  ألنَّهھ’’  َعِجيیبًا٬، ااْسُمهھُ  وَويیُْدَعى َكتِفهِِھ٬، َعلَى االرِّ
َال  رَرئيِیسَ  أأَبَِديیًّا٬، أأَبًا قَِديیًراا٬، إإِلهًھا ُمِشيیًراا٬، َال  رِريیَاَستهِِھ٬، لِنُُموِّ  .مماالسَّ  ُكْرِسيِّ  َعلَى نهَِھايیَةَ  ال ممِ وَولِلسَّ
٬، بِاْلَحقِّ  وَويیَْعُضَدهھھَھا ليِیُثَبِّتهََھا َمْملََكتهِِھ٬، وَوَعلَى دَدااوُوددَ   رَرببِّ  َغيْیَرةةُ . ااألَبَدِ  إإِلَى ااآلننَ  ِمنَ  وَوااْلبِرِّ

.‘‘هھھھَذاا تَْصنَعُ  ااْلُجنُوددِ   
 

:االمسيیحِ  يیسوععَ  عن للااألووَّ  ااألصحاححِ  ررووميیة ررسالةِ  في االرسوللُ  بولُسُ  قالل كذلكَ وو  
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ةةٍ  هللاِ  ااْبنَ  وَوتََعيیَّنَ  ااْلَجَسِد٬، ِجهَھةِ  ِمنْ  دَدااوُوددَ  نَْسلِ  ِمنْ  َصاررَ  االَِّذيي’’  رُرووححِ  ِجهَھةِ  ِمنْ  بِقُوَّ

‘‘.ااْلقََدااَسةِ   
 

.ااألميینِ  ااعياالرَّ  بِقَلبِ  عبَ االشَّ  ىعَ رْ ووسيیَ  ددااوودد٬، رششِ عَ  على وويیجلسُ  سيیأتي ووهھھھذاا  
 

 هھإإنَّ  ددااوودد عن هللاُ  يیقوللُ  كيیف: ’’االنَّاسس بعضُ  للُ ساءَ يیتَ  حيیثُ  ددااوُودَد٬، عن أأتكلَّمَ  أأنن هھھھنا ووأأووددُّ 
 ددااووددَ  أأننَّ  هھھھو وواالجوااببُ  ‘‘؟أأوورريیا بقتلِ  ووأأمر ٬،عَ بَ شَ بثْ ب ىززن هھأأنَّ  ررغمَ  قلبهِھ٬، بحسبِ  ررجًال  كانن
 هللا يیريیُدهه ما ووهھھھذاا ٬،ررااععٍ  بقلبِ  هھممَ كَ حَ  االشعب٬، على ملكَ  حيینف. االرااعي بقلبِ  عُ يیتمتَّ  كانن

عاةةِ  من االمحبُّ  ا .رااففِ االخِ  َمصلَحةِ  في رووننيیفكِّ وو ٬،بَرِعيیَّتهِھ يیعتَنوننَ  االذيین االرُّ  فقدِ  شاوُوللُ  أأمَّ
ا ٬،االعرششَ  فقدَ وو ووأأسرتهُھ هھھھو اانحدررَ  لهھذاا ٬،ششِ رْ االعَ  على هللاُ  هھووضعَ  حيینَ  بالكبريیاء ااررتفعَ   أأمَّ
حيیمِ  هللا قلبِ  بحسبِ  ررااِعيیًا كاننف ددااووددَ  .االرَّ  

 
 وواالعشريین االخامسِ  يینِ ددوواالعدَ  ِحْزقيِیالَل٬، ِسفرِ  من وواالثالثيینَ  االراابعِ  ااألصحاححِ  إإلى ااآلننَ  ووْلنَُعدِ 

:فيیهِھما ووجاء منهھ٬، وواالِعشريینَ  وواالسادِدسسِ   
 

دِديیئَةَ  ااْلُوُحوششَ  وَوأأَْنِزععُ  مٍم٬،َسَال  َعهْھدَ  َمَعهُھمْ  وَوأأَْقطَعُ ’’ يیَّةِ  فِي فيَیَْسُكنُوننَ  .ااألرَْرضضِ  ِمنَ  االرَّ  ااْلبَرِّ
 فِي ااْلَمطَرَ  َعليَْیهِھمِ  وَوأأُْنِزللُ  بََرَكة٬ً، أأََكَمتِي َحْوللَ  وَوَما وَوأأَْجَعلهُُھمْ . ااْلُوُعوررِ  فِي وَويیَنَاُموننَ  ُمْطَمئِنِّيینَ 

‘‘.بََرَكةٍ  أأَْمطَاررَ  فَتَُكوننُ  وَوْقتهِھِ   
 

 ٬،ضةً ووَّ رَ مُ  حوششُ االوُ  ستكوننُ  حيیث ٬،االملكوتت عصرِ ب مرتبطًا نبويیًّا بُعًداا االمقطَعُ  هھھھذاا يیحِملُ 
 ٬،ااألررضضَ  االرببُّ  سترددُّ يیَ  سوفف أأيیًضا رِ صْ عَ اال ذذلكَ  فيوو. لمَ حَ االْ  مع ااألََسدُ  سُ جلِ يیَ  وففسوو
.تماًما االشرُّ  ووسيیُطَرددُ  االَجميیع٬، بيینَ  ما االسالمم مُّ عُ سيیَ وو  

 
 االراابِعِ  ااألصحاحح من وواالِعشريینَ  االتاِسعِ  إإلى وواالعشريینَ  االسابعِ  من ااألعدااددَ  نقرأأُ  ذذلكَ  بعدَ 

: فيیهھا ووجاءَ  وواالثالثيیَن٬،  
 

 أأررِضهِھْم٬، في آآِمنيینَ  وويیكونوننَ  َغلَّتهَھا٬، ااألررضضُ  ووتُعطي ثََمَرتهَھا٬، االَحقلِ  َشَجَرةةُ  ووتُعطي’’
ببُّ  أأنا يأأنِّ  وويیَعلَموننَ  . ااستَعبَدووهھھُھم االذيینَ  يیَدِ  ِمنْ  أأنقَذتهُُھمْ  ووإإذذاا نيیِرهھھِھْم٬، رُربُطَ  تكسيیريي ِعندَ  االرَّ

. ُمخيیفٌ  ووال آآِمنيینَ  يیَسُكنوننَ  بل ااألررضِض٬، ووحشُ  يیأُكلهُُھمْ  ووال لألَُمِم٬، َغنيیَمةً  بَعدُ  يیكونوننَ  فال
 بَعدُ  يیَحِملوننَ  ووال ااألررضِض٬، في االجوععِ  يَمفنيیِّ  بَعدُ  يیكونوننَ  فال يیتٍ صِ لِ  َغرًسا لهُھمْ  ووأأُقيیمُ 

‘‘.ااألَُممِ  تعيیيیرَ   
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 االرببُّ  هھأأنَّ  فوننعرِ سيیَ  ووحيینهھا لشعبهِھ٬، االعليِّ  هللاِ  ااستِرددااددِ  بشأنن ااألعدااددِ  هھھھذهه في االحديیثَ  نتابِعُ 
عاةةِ  أأوو لألَُممِ  غنيیمةً  َشعبهُھ يیكوننَ  لن ذذلكَ  ووعندَ  ٬،ُملَكهھ قيیمُ يیُ  االذيي  في تناوَوْلنا كما االظالِميیَن٬، للرُّ

.االسابقةِ  االحلَقةِ   
 

 كوننَ يیَ  لنوو ٬،يیتٍ صِ لِ  رسسٍ غَ  عباررةةِ  في االمسيیحِ  يیسوععَ  إإلى أأيیًضا االمقطَعُ  هھھھذاا يیُشيیرُ  كما
.ااألمم بيین ما االعاررَ  لواايیتحمَّ  وولن لعونيینمَ  االشعبُ   

 
التِ  في وونستمرُّ   حيیث وواالثالثيیِن٬، االراابعِ  ااألصحاححِ  من ااألخيیَريینِ  االعددَديینِ  في ذذلك بعدَ  ناتأمُّ

:منهھ وواالثالثيین وواالحادديي االثالثيین االعددَديین في نقرأأُ   
 

ببُّ  أأَنَا أأَنِّي فيَیَْعلَُموننَ ’’ يیِّدُ  يیَقُوللُ  إإِْسَراائيِیَل٬، بيَْیتُ  َشْعبِي وَوهھھُھمْ  َمَعهُھْم٬، إإِلهُھهُھمْ  االرَّ ببُّ  االسَّ . االرَّ
يیِّدُ  يیَقُوللُ  إإِلهُھُكْم٬، أأَنَا. أأَْنتُمْ  أأُنَاسسٌ  َمْرَعايَي٬، َغنَمُ  َغنَِمي٬، يیَا وَوأأَْنتُمْ  ببُّ  االسَّ ‘‘.االرَّ  

 
 أأننَّ  االشعبُ  سيیَعلَمُ  حيیثُ  ِحْزقيِیالُل٬، ِسفرِ  في كثيیًراا هھھھاأأيینارر االتي للعباررةةِ  تَكراارًراا اهھھھن وونرىى
.يیَرهھھھمووخَ  مصلَحتهَھُم يیُريیدُ  االذيي ررااِعيیهِھم ووأأنَّهھ إإلهَھهُھُم٬، هھھھو االرببَّ   

 
 جبلِ  عن ةةً نبوَّ  نجدُ  حيیث ِحْزقيیالَل٬، ِسفرِ  من وواالثالثيین االخامسِ  ااألصحاححِ  إإلى ااآلننَ  لننتَقِلِ 
 ليیعقوبب االتوأأممِ  االشَّقيیقِ  ِعيیُسَو٬، نسلُ  من اانَحَدرروواا االذيین يینااألددووميیِّ  ىنكْ سُ  كاننُ مَ  ووهھھھو ٬،سعيیرَ 
.إإسحاققَ  بن  

 
ةةِ  هھھھذهه في االَخوضضِ  قبلَ وو  حيیث االتَّكويیِن٬، ِسفرِ  إإلى نَعوددَ  أأنن االمفيیدِ  من َسعيیر٬، جبلِ  على االنبوَّ
 ُمقابِلَ  منهھ ةَ كورريیَّ االبَ  ذَ أأخَ  قد لهَھابْ قَ  ووكانن عيیسو٬، من االبركةَ  يیَْعقُوببُ  سرققَ  كيیف هھھھناككَ  رُ ذكَ يیُ 

هھ من بمشوررةةٍ  عيیسو ييِّ ززِ  في يیعقوببُ  رَ تنكَّ  كيیفَ  نذُكر االحادِدثِة٬، تِلكَ  ووفي. َعَدسس بخةِ ططَ   أأمِّ
نًا كاننوو أأبيیهھ٬، ىلإإ عاممَ االطَّ  أأخذَ  ثمَّ  ررااحيیَل٬،  ططَعمَ  عطيَ ليیُ  ررااحيیلَ  تهھأأعدَّ  ييٍ َجدْ  مِ حْ لَ  من مكوَّ

. كةرَ االبَ  يیَعقوبب ىووأأعط االبََصِر٬، يیفَ عض َشيیًخا كاننَ  االذيي إإسحاققُ  أأكلَ  عنَدهھھھا ٬،يیداالصَّ 
 إإسحاققُ  فُدهھھِھشَ  يیُباررَكهھ٬، أأنن إإليیهھ ووططلبَ  بالطَّعامم٬، أأبيیهھ إإلى جاءَ  ٬،يیدِ بالصَّ  ِعيیُسو ىأأتَ  ووحيین
 ووكانن غَضبًا٬، ِعيیُسو ااستشاططَ  ووعندهھھھا. يیباررَكهھ أأنن بدلل يیعقوببَ  باررككَ  بأنَّهھ ووأأخبَرهه ذذلك٬، من
 خالهِھ مع عاًما عشرَ  سبعةَ  ضىأأموو ٬،بحيیاتهِھ نجوَ ليیَ  هھھھرببَ  يیعقوببَ  لكنَّ  .أأخاهه يیقتُلَ  أأنن يینويي
.أأرراامم أأررضضِ  في ٬،الباننَ   

 
 ججَ رَ خَ  حيینَ  أأنَّهھ ذذلك ووددليیلُ  ٬،ذذلك بعدَ  قرووننٍ  ىىدمَ  على ةةً ستمرَّ م ظظلَّتْ  االعدااووةةَ  هھھھذهه أأننَّ  وويیبدوو

 مستقيیًما مسارُرهھھھُم يیكوننَ  كي ٬،أأدَُدووممَ  أأررضضَ  يیجتاززوواا أأنن ريیدووننَ يیُ  كانواا ٬،صرَ مِ  من االعبراانيیُّوننَ 
 باجتيیاززِ  لهھم يیسمحواا أأنن ووررفضواا ٬،بجيیِشهھم خرجواا يینااألددووميیِّ  لكنَّ  ٬،دِ وعِ االمَ  أأررضضِ  إإلى
 في يیسكنونن كانواا نيیااألددووميیِّ  أأننَّ  االِكراامم٬، مستَِمعيَّ  غالبًا٬، معرووففٌ  هھھھو ووكما .يیهِھمضااأأرر
 تلك تْ كانَ  ووقد .ةاالصخريیَّ  ءاالبتراا مديینةَ  هھھھي عاصمتهُھم ووكانت ُموآآبَب٬، جنوببِ  نطقةِ مِ 
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 ِمنطَقةً  كانتوو. رققاالشَّ  في جاررةةِ االتِّ  رااكزِ مَ  رِ أأكبَ  دَ حَ أأ االتارريیخ في ما ووقتٍ  في االِمنطَقةُ 
ا. خراالصَّ  في نحوتةً مَ  بةً الَّ خَ   قويیًّا٬، عبًاشَ  يیكونواا لم أأنَّهھم هھھھو ااألددووميیِّيینَ  عن يیُعَرففُ  ووممَّ

 على كانواا إإذذ َحِذرًراا٬، توااُصلهُھُم كانن لكنْ  ٬،يینالعبراانيیِّ ب مستمرٍّ  صاللٍ ااتِّ  على كانواا هھملكنَّ 
ةٍة٬، صومةٍ خُ   سيیَّما ال ٬،االجنوبب من يیهھوذذاا مملكةِ  موااجِ اهھليیُ  فُرصصَ اال يیتحيیَّنوننَ  واافكان مستمرَّ

 خاِصرةةِ  في دداائمةً  شوكةً  بهھذاا ااألددووميیُّوننَ  كاننف. االشَّماللِ  من لهھُجوممٍ  االمملكةُ  تتعرَّضضُ  عنَدما
يینَ  كانن االعبراانيیِّنَ  ألننَّ  هھوذذاا؛يیَ  مملكةِ   ةِ مايیلحِ  االجنوبب في دداائمةً  حاميیةً  قيیمواايیُ  ننأل ُمضطَرِّ
.يینااألددووميیِّ  َغْدررِ  من أأنفِسهِھم  

 
رُ  أأتى ووحيین  يیستَطيیعونهَھ ما على للحصولل أأيیًضا وننااألددووميیُّ أأتى ٬،االبالددَ  رووددمَّ  نَبُوَخْذنَصَّ
 يینونتهَھددَ  االعليُّ  هللاُ  نَ أأعلَ  لذاا. هھھھاماررِ ووددَ  أأوُورُرَشليِیمَ  قوططِ سُ ب فَِرحيینَ  كانواا أأنَّهھُم بدَّ  ووال. االغنائم من
.يیهھمعل  

 
يیاققِ  هھھھذاا في االمفيیدِ  وومن  هھھھو االتارريیخ في االمذكورريین يینااألددووميیِّ  آآِخرِ  أأَحدَ  أأننَّ  نذُكرَ  أأنن االسِّ

مِن٬، ذذلكَ  من مدَّةةٍ  ووبعدَ . هھھھيیرووددسس  ووفي .َخَراابًا صارَرتتْ  قتهَھُمنطمِ  أأننَّ  االتارريیخُ  يیُخبُرنا االزَّ
ةةٌ  هھھھي أأدَُدووممَ  نطقةِ مِ  أأوو سعيیر َجبَلِ  على ةةَ االنبوَّ  أأننَّ  سنرىى االمعلوماتت٬، هھھھذهه وءِ ضَ   ةةٌ رجديی نبوَّ

.باالهھھھتمامم  
 

 وواالثالثيین االخامسِ  ااألصحاححِ  في َسعيیرَ  جبَلِ  عن االنبيُّ  يیاللُ قِ زْ حِ  قالهَھ بما ااآلننَ  وولنبدأأ
:فيیهھا ووجاء ٬،االراابع إإلى للِ ااألووَّ  منَ  ددِ ااعدووااأل  

 
ببِّ  كالممُ  إإلَيَّ  ووكاننَ ’’ َّ  سعيیرَ  َجبَلِ  نَحوَ  ووجهَھكَ  ااجَعلْ  آآدَدمَم٬، اابنَ  يیا: قائًال  االرَّ  ووقُلْ  عليَیهِھ٬، أْ ووتَنَب

يیِّدُ  قاللَ  هھھھكذاا: لهھُ  ببُّ  االسَّ  َخراابًا ووأأجَعلُكَ  عليَیكَ  يیَديي ووأأُمدُّ  سعيیَر٬، َجبَلَ  يیا عليَیكَ  هھھھأنَذاا: االرَّ
ببُّ  أأَنَا أأَنِّي وَوتَْعلَمُ  ُمْقفًِراا٬، أأَْنتَ  وَوتَُكوننُ  َخِربَة٬ً، ُمُدنَكَ  أأَْجَعلُ . ُمقفًِراا ‘‘.االرَّ  

 
ةةُ  ووهھھھكذاا ٬،االجبالل مع مشكلةٌ  االَحكيیمِ  هللاِ  لدىى ليیَستْ  أأنَّهھ نعرففَ  أأنن االبديیهھيِّ  من  هھھھنا فالنبوَّ

هھةٌ  وواا قد يیكونونن ما ووغالبًا ٬،للِ ابجِ االْ  تلكَ  نياكِ س االناسسِ  إإلى موجَّ ووسِس٬، هللاِ  عن ااررتَدُّ  االقدُّ
دُ  ال غيیضةً بَ  حيیاةةً  عيیشوننيیَ  ووررااحواا .االرببَّ  تُمجِّ  

 
ةةَ  هھھھذهه نتابِعُ وو  إإلى االخامسِ  من ددِ ااعدااأل في ووااألددووميیِّيینَ  َسعيیرَ  َجبَلِ  على ااْلَمنطوقةَ  االنبوَّ

:فيیهھا ووجاء وواالثالثيیَن٬، االخامسِ  ااألصحاححِ  من عشرَ  االراابعَ   
 

 ُمِصيیبَتهِِھْم٬، وَوْقتِ  فِي االسَّيْیفِ  يیَدِ  إإِلَى إإِْسَراائيِیلَ  بَنِي وَودَدفَْعتَ  أأَبَِديیَّة٬ٌ، بُْغَضةٌ  لَكَ  َكانَتْ  ألَنَّهھُ ’’
يیِّدُ  يیَقُوللُ  أأَنَا٬، َحيٌّ  لِذلِكَ   االنِّهَھايیَةِ  إإِْثمِ  وَوْقتِ  ٬، االسَّ ببُّ مِم٬، أأهھھَُھيیِّئُكَ  إإِنِّي االرَّ  لَمْ  إإذِذْ . يیَْتبَُعكَ  وَواالدَّممُ  لِلدَّ
.  وَوااآلئِبَ  االذَّااهھھِھبَ  ِمْنهھُ  وَوأأَْستَأِْصلُ  وَوُمْقفًِراا٬، َخَراابًا َسِعيیرَ  َجبَلَ  فَأَْجَعلُ . يیَْتبَُعكَ  فَالدَّممُ  االدَّممَ  تَْكَرههِ 

.  بِالسَّيْیفِ  قَْتلَى فيِیهَھا يیَْسقُطُوننَ  أأَْنهَھارِرككَ  وَوَجِميیعُ  وَوأأوَْودِديیَتُكَ  تِالَلُكَ . قَْتالهَهُ  ِمنْ  ِجبَالهَھُ  وَوأأَْمألُ 
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ببُّ  أأَنَا أأَنِّي فَتَْعلَُموننَ  تَُعودَد٬، لَنْ  وَوُمُدنُكَ  أأَبَِديیَّة٬ً، ِخَربًا وَوأأَُصيیُِّرككَ   هھھَھاتيَْینِ  إإنِنَّ : قُْلتَ  ألَنَّكَ  .االرَّ
تيَْیِن٬، ببُّ  فَنَْمتَلُِكهُھَما لِي تَُكونَاننِ  نِ ااألرَْرَضيیْ  وَوهھھَھاتيَْینِ  ااألُمَّ  يیَقُوللُ  أأَنَا٬، َحيٌّ  فَلِذلِكَ  هھھُھنَاكَك٬، َكاننَ  وَواالرَّ
يیِّدُ  ٬، االسَّ ببُّ  وَوأأَُعرِّففُ  لهَُھْم٬، بُْغَضتِكَ  ِمنْ  بهِِھَما َعاَمْلتَ  االلََّذيْینِ  وَوَكَحَسِدككَ  َكَغَضبِكَ  ألَْفَعلَنَّ  االرَّ
٬، أأَنَا أأَنِّي فَتَْعلَمُ  .َعليَْیكَ  أأَْحُكمُ  ِعْنَدَما بيَْینهَُھمْ  بِنَْفِسي ببُّ  تََكلَّْمتَ  االَّتِي إإهھھَِھانَتِكَ  ُكلَّ  َسِمْعتُ  قَدْ  االرَّ
 بِأَْفَوااهھھِھُكمْ  َعلَيَّ  تََعظَّْمتُمْ  قَدْ . َمأَْكًال  أأُْعِطيینَاهھھَھا قَدْ . َخِربَتْ  قَدْ : قَائِالً  إإِْسَراائيِیلَ  ِجبَاللِ  َعلَى بهَِھا

يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا. َسِمْعتُ  أأَنَا. َعلَيَّ  َمُكمْ َكَال  وَوَكثَّْرتُمْ  ببُّ  االسَّ  أأَْجَعلُكَ  ااألرَْرضضِ  ُكلِّ  فََرححِ  ِعْندَ : االرَّ
.‘‘ُمْقفًِراا  

 
 ٬،تقريیبًا مأهھھھولةٍ  غيیر طقةَ نْ االمِ  أأننَّ  بسهھولةٍ  الَحْظنالَ  االيیومم٬، االمكاننِ  َجغراافيیا إإلى نظَْرنا إإذذاا
 كانواا أأنَّهھم هھھھو بهِِھم حلَّ  ما ووررااءَ  االسببَ  أأننَّ  هھھھنا وونرىى. ُمقفِرةةٍ  نطقةٍ مِ  إإلى أأقرببُ  ووهھھھي

 لذلك .للهھُجوممِ  يیتعرَّضوننَ  أأوو ٬،مشكلة في وننَ عقَ يیَ  االعبراانيیُّوننَ  كانن حيین غاِمًراا ًحارَ فَ  فَرحوننَ يیَ 
ةةُ  تقوللُ  .ااألررضضِ  كلُّ  تفرححُ  حيینَ  حتَّى بائسةً  تظلُّ  سوفف أأددووممَ  أأررضضَ  إإننَّ  االنبوَّ  

 
ةةِ  في عدددٍ  آآخرِ  إإلى ااآلننَ  وونصلُ   ووااألخيیرُ  عشرَ  االخامسَ  االعدددُ  ووهھھھُو َسعيیَر٬، َجبَلِ  على االنبوَّ
:فيیهھ وونقرأأُ  وواالثالثيیَن٬، االخامسِ  ااألصحاححِ  من  

 
 َجبَلَ  يیَا َخَراابًا تَُكوننُ . بِكَ  أأَْفَعلُ  َكذلِكَ  َخِربَب٬، ألَنَّهھُ  إإِْسَراائيِیلَ  بيَْیتِ  ِميیَرااثثِ  َعلَى فَِرْحتَ  َكَما’’

ببُّ  أأَنَا أأَنِّي فيَیَْعلَُموننَ  بِأَْجَمِعهَھا٬، أأدَُدووممَ  وَوُكلُّ  أأَْنتَ  َسِعيیرَ  .‘‘االرَّ  
 

 للَخراابِب٬، عرَّضوننَ تَ سيیَ  إإنَّهھُم حيیثُ  كالوهه٬، االذيي بالِمكيیاللِ  عليَیهِھم سيیَرددُّ  االرببَّ  أأننَّ  تأكيیدٌ  هھھھناوو
.أأوورُرَشليیمَ  رااببِ خَ بِ  فَِرحواا ألنَّهھُم وذذاا؛هھُ ليیَ  حدثثَ  مثلَما  

 
ااتتٍ  بشأنن ِحْزقيِیاللَ  االنبيُّ  يیتحدَّثثُ  سوفف االتاليیة٬، االقليیلةِ  ااألصحاحاتتِ  في  االِجبالِل٬، على نبوَّ
ةةٌ  هھھھُناككَ  حيیث  ٬،عيیرَ سَ  َجبَلِ  ووبيینَ  بيینهَھا قاررنةً مُ  فيیهھا جدُ ن وففووس ٬،االعبراانيیِّيینَ  ِجبَاللِ  على نبوَّ
 أأيیًضا ةً بَ رِ خَ  ظلُّ ست االعبراانيیِّيینَ  ِجبَاللَ  إإننَّ  ااتتُ االنبوَّ  تقوللُ  حيیث أأبديیًّا٬، خراابًا يیرُ صسيیَ  االذيي

هھھھا سوفف االرببَّ  لكنَّ  ٬،عديیدةةٍ  رووننٍ لقُ  .الحقًا يیسترددُّ  
 

 عِ مْ جَ  إإعاددةةِ  مع االرببُّ  بهھا يیتعاَملُ  االتي االكيیفيیَّةَ  وواالثالثيین االسابعِ  ااألصحاححِ  في سنرىى كما
 وواالثالثيیَن٬، وواالتاِسعِ  وواالثالثيین االثامنِ  ااألصحاَحيینِ  في سنرىى كما. ااألررضض إإلى االعبراانيیِّيینَ 
ااتتِ  تلكَ  لكنَّ  ٬،جانبٍ  من أأكثرِ  من ننَ واالعبراانيیُّ لهھ تعرَّضضُ يیس االذيي زووِ غَ اال عن كالًما  االقوَّ
.زيیمةِ هھَ للْ  تتعرَّضضُ  سوفف  

 
 في ذهھھھلةً مُ  قرااءااتتٍ  برناَمِجنا من قبِلةِ االمُ  االَحلَقاتتِ  في االِكراامم٬، مستِمعيَّ  سننتظُر٬، ووهھھھكذاا
 في قُ تحقَّ سيی ااآلخرَ  بعَضهھا أأننَّ  االداارِرسيینَ  بعضُ  وويیرىى بعُضهھا٬، تحقَّقَ  وواالتي ٬،ااتتِ االنبوَّ 

.االمستَقبَلِ   



 8  

 
ةتمااالخ  

مم( )االبرنامج مقدِّ  
 يیاتِنا٬،حَ  في رٌ ؤثِّ م ألنَّهھ ؛جميیًعا َمهھنتعلَّ  أأنن يیجبُ  اسً ررْ ددَ  برناَمِجنا من االيیوممِ  حلقةِ  في ررأأيینا
. ناعَ مَ  بهھا لوننَ عامَ تَ سيیَ  االتي يیَّةَ كيیفاال ددُ حدِّ تُ  ااآلخريین مع بهھا لُ نتعامَ  االتي االطريیقةَ  أأننَّ  ووهھھھو
.أأيیًَضا حمةَ رَّ اال ناللَ نَ  كي ااآلخريین مع ماءَ حَ ررُ  كوننَ نَ  أأنن هھھھي الصةُ االخُ وو  

 
التهِھ تشك االقسُّ  يیُتابِعُ  وففس ٬،‘‘االيیَومم لهِھَذاا االَكلَِمةُ ’’ برنامجِ  من االمقبِلةِ  االحلقةِ  في  في تأمُّ

.تسُكنهُھا كانَتْ  االتي وواالشُّعوببِ  ٬،ااألررضضِ  ِجبَاللِ  عن خرىىااأل ااتتِ نبوَّ اال إإحدىى  
 

ختاميیَّة كلمةٌ   
ااعي( )سميیث تَشك االرَّ  

 من ااآلتي االباررُّ  االُغصنُ  هھھھو االمسيیحَ  يیسوععَ  أأننَّ  تُدررككَ  أأننْ  االمستمع٬، عزيیزيي ألجلك٬، صالتُنا
 االمسيیحَ  تقبَلَ  أأنن أأيیًضا وونصلِّي. تبريیرنا ألجل ووأأُقيیمَ  خطايیانا٬، ألجل ماتتَ  ووأأنَّهھ ددااوُودَد٬، نسلِ 

 وونصلِّي. لحيیاتِك ااألفَضلُ  االصالحُ  االرااعي ألنَّهھ قلبَِك؛ كلَّ  ووتُسلَِّمهھ حيیاتِك٬، ررااعي ليیكوننَ 
 بِاْسمِ . ااآلبب رششِ عَ  ميینيیَ  عن االجالسِ  االمجدِ  ررببِّ  بالمسيیحِ  االتمثُّلِ  إإلى دَدووًما سعىتَ  أأنن أأخيیًراا
!آآميین. نصلِّي االمسيیحِ  يیسوععَ   


