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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 االكريیمِ  هللاِ  بنعمةِ  االَحلَقةِ  هھھھذهه في سنتابِعُ  حيیث
.سميیث تَشك  

 
 ٬،االعبراانيیَّةِ  ااألُمَّةِ  رددااددِ ااستِ  بداايیةَ  تَشك االقسُّ  ااستَعرضضَ  برناَمِجنا٬، من االسابِقةِ  االَحلَقةِ  في

.بهھ االمؤمنيین قلوببِ  على شريیَعتهَھ سيیََضعُ  أأنَّهھ االمحبِّ  هللاِ  إإعالننَ  ووبيیَّنَ   
 

 أأننَّ  معنا تَشك االقسُّ  ستَعرضضُ يی وففس ٬،‘‘االيیَومم لهِھذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ  من االيیومم حلقة ووفي
منِ  وَوَسطَ  االحيِّ  هللاِ  ملِ عَ  على ليیلَ دَّ اال مِسهھنفُ أب يیََرووننَ  سوفف االعبراانيَّ  االشعبَ  .االزَّ  

 
 ِسفرِ  من وواالثالثيینَ  االسابِعِ  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  االسابِعِ  ااألصحاححِ  من ِحْزقيِیالَل٬، ِسفرِ  في ددررااستَنا االيیَوممِ  حلَقةِ  في االمستَِمعيین٬، أأعزَّ
لل٬، االعدددِ  من وواابتدااءً  وواالثالثيیَن٬، :فيیهھ ووجاء ااألووَّ  

 
ببِّ  يیَدُ  َعلَيَّ  َكانَتْ ’’ ببِّ  بُِرووححِ  فَأَْخَرَجني االرَّ  َمآلنَةٌ  وَوهھھِھيَ  ٬،ااْلبُْقَعةِ  وَوَسطِ  فِي وَوأأَْنَزلَنِي االرَّ

.‘‘اِعظَامً   
 

 يیبدأأُ وو ٬،االعبراانيیَّةِ  ةِ مَّ ألُ ل االجديیدَ  ميیالددَ اال تمثِّلُ  ررؤؤيیا ااألصحاححِ  هھھھذاا في إإننَّ  بداايیةً  أأقوللُ 
 ِمنطَقةُ  ووهھھھي االبُقعِة٬، إإلى سسِ دُ االقُ  ووححِ االرُّ  من ررؤؤيیا بوااسطةِ  ِحْزقيِیالل االنبيِّ  للَ اازنْ إب ااألصحاححُ 

.ظاممِ بالعِ  نًامآل وواادِديیًا ووكانَتْ  ٬،قُبوررٍ   
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 وواالثالثيیَن٬، االسابعِ  ااألصحاححِ  من وواالثالثِ  االثاني يینِ االعدددَ  في االرؤؤيیا هھھھذهه تفاصيیلَ  وونتابِعُ 
:فيیهِھما ووجاء  

 
نِي’’ اا َكثيِیَرةةٌ  هھھِھيَ  وَوإإذَِذاا َحْولهَِھا ِمنْ  َعليَْیهَھا وَوأأََمرَّ اا يیَابَِسةٌ  هھھِھيَ  وَوإإذَِذاا ااْلبُْقَعِة٬، وَوْجهھِ  َعلَى ِجّدً .  ِجّدً

ببُّ  َسيیِّدُ  يیَا": فَقُْلتُ  ااْلِعظَامُم؟ هھھَھِذههِ  أأَتَْحيیَا ٬،آآدَدممَ  ااْبنَ  يیَا: لِي فَقَاللَ  .‘‘"تَْعلَمُ  أأَْنتَ  االرَّ  
 

 االرببِّ  إإلى ااألمرَ  يیسلِّمُ  لكنَّهھ ال٬، أأمم حيیاتَ  كانَتْ  إإننْ  درريييیَ  ال بأنَّهھ ِحْزقيیِاللُ  قاللَ  ٬،آآَخر عبيیرٍ تَ بِ 
.شيءٍ  كلَّ  يیعلَمُ  االذيي االقديیرِ   

 
 من االعاِشرِ  إإلى االراابعِ  من ااألعدااددِ  في االمجيیدةةِ  االرؤؤيیا هھھھذهه ااستِعرااضضِ  في وونستمرُّ 
:فيیهھا ووجاء وواالثالثيیَن٬، االسابعِ  ااألصحاحح  

 
ببِّ  َكلَِمةَ  ااْسَمِعي ااْليیَابَِسة٬ُ، ااْلِعظَاممُ  أأيَیَّتهَُھا: لهََھا وَوقُلْ  ااْلِعظَاممِ  هھھھِذههِ  َعلَى تَنَبَّأْ : لِي فَقَاللَ ’’ : االرَّ
يیِّدُ  قَاللَ  هھھھكَذاا ببُّ  االسَّ  َعَصبًا َعليَْیُكمْ  وَوأأََضعُ . فَتَْحيیَْوننَ  رُرووًحا فيِیُكمْ  أأدُْدِخلُ  هھھھأَنََذاا: ااْلِعظَاممِ  لهِھِذههِ  االرَّ

ببُّ  أأَنَا أأَنِّي وَوتَْعلَُموننَ  فَتَْحيیَْوننَ  رُرووًحا٬، فيِیُكمْ  وَوأأَْجَعلُ  ِجْلًداا َعليَْیُكمْ  وَوأأَْبُسطُ  لَْحًما ووأأَْكِسيیُكمْ  . االرَّ
ُ  أأَنَا وَوبيَْینََما. أأُِمرتتُ  كَما فَتَنَبَّأتْتُ   إإِلَى َعْظمٍ  ُكلُّ  ااْلِعظَاممُ  فَتَقَارَربَتِ  رَرْعٌش٬، وَوإإذَِذاا َصْوتٌت٬، َكاننَ  أأَتنَبَّأ
 فيِیهَھا وَوليَْیسَ  فَْوقُق٬، ِمنْ  عليَْیهَھا ااْلِجْلدُ  ووبُِسطَ  َكَساهھھَھا٬، وَوااللَّْحمِ  بِاْلَعَصبِ  وَوإإذَِذاا وونَظَْرتتُ . َعْظِمهھِ 
ووحِح٬، تَنَبَّأْ : لِي فَقَاللَ . رُرووححٌ  ووححِ  وَوقُلْ  آآدَدمَم٬، ااْبنَ  يیَا تَنَبَّأْ  لِلرُّ يیِّدُ  قَاللَ  هھھھكَذاا: لِلرُّ ببُّ  االسَّ  يیَا هھھَھلُمَّ : االرَّ
يیَاححِ  ِمنَ  رُرووححُ   فيِیهِھمِ  فََدَخلَ  أأََمَرني٬، َكَما فَتَنَبَّأتْتُ . ليِیَْحيیَْواا ااْلقَْتلَى هھھھُؤالَءِ  َعلَى وَوهھھُھبَّ  ااألرَْربَعِ  االرِّ

ووحُح٬، اا َعظيیمٌ  َجيْیشٌ  أأَقَدااِمهِھمْ  َعلَى وَوقَاُمواا فََحيیُواا االرُّ اا ِجّدً .‘‘ِجّدً  
 

 في يیقوللُ  حيیثُ  ررآآهه٬، ما لهھ يیشرححُ  االرببُّ  ررااححَ  االعظيیَم٬، االجيیشَ  هھھھذاا ِحْزقيِیاللُ  ررأأىى أأنن ووبعدَ 
:وواالثالثيین االسابِعِ  ااألصحاححِ  من عشر االحادديي االعدددِ   

 
 يیَبَِستْ : يیَقُولُوننَ  هھھُھمْ  هھھَھا. إإِْسَراائيِیلَ  بيَیتِ  ُكلُّ  هھھِھيَ  االِعظَاممُ  هھھھِذههِ  آآدَدمَم٬، ااْبنَ  يیَا: لِي قَاللَ  ثُمَّ ’’

.‘‘ااْنقَطَْعنَا قَدِ . رَرَجاؤُؤنَا وَوهھھَھلَكَ  ِعظَاُمنَا  
 

 َعنِ  أأَحُدهھھھُم وواانفصلواا عوااطَ اانقَ  هھمأأنَّ  ظظنُّواا يیناالعبراانيیِّ  أأننَّ  االِكراامم٬، مستَِمعيَّ  هھھھنا٬، نرىىوو
.هھھھَلَك قد ررجاَءهھھھُم أأننَّ  أأيیًضا ووااعتقدوواا ااألررضِض٬، بِقاععِ  ُمختَلَفِ  في وواانتشروواا ٬،ااآلخر  

 
التِنا ااآلننَ  ِصلِ ااوولنُو  االسابِعِ  ااألصحاححِ  من عشر االراابع إإلى عشر االثاني من ددِ ااعدااأل في تأمُّ

:فيیهھا وونقرأأُ  وواالثالثيیَن٬،  
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يیِّدُ  قَاللَ  هھھھكَذاا: لهَُھمْ  وَوقُلْ  تَنَبَّأْ  لِذلِكَ ’’ ببُّ  االسَّ  يیَا قُبُورِرُكمْ  ِمنْ  ووأأُْصِعُدُكمْ  قُبُورَرُكمْ  أأَفتَحُ  هھھھأَنََذاا: االرَّ
ببُّ  أأَنَا أأَنِّي فَتَْعلَُموننَ . إإِْسَراائيِیلَ  أأرَْرضضِ  إإِلَى بُِكمْ  وَوآآتِي َشْعبِي٬،  قُبُورَرُكمْ  فَْتِحي ِعْندَ  االرَّ
 أأرَْرِضُكْم٬، فِي وَوأأَْجَعلُُكمْ  فتَْحيیَْونَن٬، فيِیُكمْ  رُرووِحي ووأأَْجَعلُ . َشْعبِي يیَا قُبُورِرُكمْ  ِمنْ  إإيِیَّاُكمْ  وَوإإِْصَعادِديي

ببُّ  أأنَا أأَنِّي فَتَْعلَُموننَ  ببُّ  يیَقُوللُ  وَوأأَْفَعُل٬، تََكلَّْمتُ  االرَّ ‘‘.االرَّ  
 

اائي هھھھنا٬، فالوعدُ   بصفتهھم خرىىأأُ  ةةً مرَّ  حيیاةةَ اال االعليُّ  هللاُ  هھمعطيیَ يیُ  أأنن هھھھو ِمعيین٬،االمستَ  أأعزَّ
.وااتتٍ نَ لسَ  بيِ االسَّ  في مشتَّتيینَ  ظظلُّواا أأنن بعدَ  ااألررضضِ  إإلى سيیُعيیُدهھھھُمُ  حيیث شعبهَھ٬،  

 
التِنا ااآلننَ  وونُتابِعُ   االسابِعِ  ااألصحاححِ  من عشرَ  االسابِعَ  إإلى عشرَ  االخامسَ  من ااألعدااددِ  في تأمُّ

:فيیهھا ووجاءَ  وواالثالثيیَن٬،  
 

ببِّ  ممُ َكَال  إإِلَيَّ  وَوَكاننَ ’’ : َعليَْیهَھا وَوااْكتُبْ  وَوااِحَدةةً  َعًصا لِنَْفِسكَ  ُخذْ  آآدَدمَم٬، ااْبنَ  يیَا وَوأأَْنتَ : قَائًِال  االرَّ
 أأَْفَراايیِمَ  َعَصا ليِیُوُسَف٬،: َعليَْیهَھا وَوااْكتُبْ  أأُْخَرىى َعًصا وَوُخذْ . رُرفَقَائهِھِ  إإِْسَراائيِیلَ  وَولِبَنِي ليِیهَُھوذَذاا

 فِي وَوااِحَدةةً  فَتَِصيیَراا وَوااِحَدةٍة٬، َكَعًصا بِاألُْخَرىى ااْلَوااِحَدةةَ  وَوااْقِرْنهُھَما. رُرفَقَائهِھِ  إإِْسَراائيِیلَ  بيَْیتِ  وَوُكلِّ 
.‘‘يیَِدككَ   

 
 على كتبَ  ثمَّ  ٬،ووااحدةةً  اعصً  فصاررتا ٬،مًعا ماهھُ طَ بَ ووررَ  يینِ وَ صَ عَ  ذَ أأخَ  االنبيَّ  أأننَّ  هھھھنا نرىىوو
.يیهَھُوذَذاا خرىىااألُ  ووعلى ف٬،يیوسُ  ااهھھھماحدإإ  

 
ةةِ  جريیاتتِ مُ  وونتابِعُ   من وواالِعشريینَ  االثاني إإلى عشرَ  االثامنَ  من ااألعدااددِ  في ذذلك بعدَ  االنبوَّ

:فيیهھا ووجاء وواالثالثيیَن٬، االسابِعِ  ااألصحاححِ   
 

يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا: لهَُھمْ  فَقُلْ  وَوهھھھَذاا؟ لَكَ  َما تُْخبُِرنَا أأََما: قَائِليِینَ  َشْعبِكَ  أأَْبنَاءُ  َكلََّمكَ  فَإذَِذاا’’  االسَّ
ببُّ   إإِليَْیهَھا وَوأأَُضمُّ  رُرفَقَاَءهه٬ُ، إإِْسَراائيِیلَ  وَوأأَْسبَاططَ  أأَْفَراايیِمَ  يیَدِ  فِي االَّتِي يیُوُسفَ  َعَصا آآُخذُ  هھھھأَنََذاا: االرَّ
 االلَّتَاننِ  ااْلَعَصَوااننِ  وَوتَُكوننُ . يیَِديي فِي وَوااِحَدةةً  فيَیَِصيیُرووننَ  وَوااِحَدةةً  َعًصا وَوأأَْجَعلهُُھمْ  يیهَُھوذَذاا٬، َعَصا

يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا: لهَُھمْ  وَوقُلْ . أأَْعيیُنهِِھمْ  أأََماممَ  يیَِدككَ  فِي َعليَْیهِھَما َكتَْبتَ  ببُّ  االسَّ  بَنِي آآُخذُ  هھھھأَنََذاا: االرَّ
 إإِلَى بهِِھمْ  وَوآآتِي نَاِحيیٍَة٬، ُكلِّ  ِمنْ  وَوأأَْجَمُعهُھمْ  إإِليَْیهَھا٬، ذَذهھھَھبُواا االَّتِي ااألَُممِ  بيَْینِ  ِمنْ  إإِْسَراائيِیلَ 
ةً  وَوأأَُصيیُِّرهھھُھمْ  أأرَْرِضهِھْم٬،  َملًِكا يیَُكوننُ  وَوااِحدٌ  وَوَملِكٌ  إإِْسَراائيِیَل٬، ِجبَاللِ  َعلَى ااألرَْرضضِ  فِي وَوااِحَدةةً  أأُمَّ

تيَْیِن٬، بَْعدُ  يیَُكونُوننَ  وَوال ُكلِّهِھْم٬، َعليَْیهِھمْ  .‘‘َمْملََكتيَْینِ  إإِلَى بَْعدُ  يیَْنقَِسُموننَ  وَوال أأُمَّ  
 

 كونوننَ سيیَ  مهھنَّ إإ هھھھو عبللشَّ  قولهَھ االرببُّ  يیريیدُ  ماوو ٬،ضوححاالوُ  شديیدُ  االقديیرُ  هللاُ  يیقولهُھ ما
 مةً سِ نقَ مُ  ةً مَّ أأُ  يیكونواا أأنن فبدلل .شملهُھم مُّ يیلتَ  حيینوو يیاةة٬،لحَ اا ىلإإ ةُ مَّ ااألُ  عوددُ تَ  حيینَ  متَِّحديینَ 
ةً  جديیدٍ  من كونوننيیس ِي٬،بْ االسَّ  قبل ووجنوبيیَّةٍ  شماليیَّةٍ  مملكتيَینِ   لدىى ووااحًداا شعبًاوو ووااحدةةً  أأمَّ

 أأوو وويیوُسف٬، يیهھوذذاا من االعبراانيیَّة٬، ااألُمَّةِ  أأسباططُ  جتمعُ يی وففسوو. ااألررضضِ  إإلى هِھمعِ وجررُ 
.ااووااحدً  اشعبً  ليیكونواا أأفراايیِم٬،  
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 يیوُسف أأوو ٬،سميیث جوززيیف ااددَّعاهه ما هھھھو ساخٍر٬، نحوٍ  على ٬،للَعَجبِ  االمثيیرةةِ  ااألموررِ  منوو

 ااددَّعى كما ٬،االمقطع هھھھذاا في مذكوررٌ  هھااسمَ  ننَّ إإ قاللَ  حيینَ  االموررمونن٬، بِدَعةِ  مؤسِّسُ  سميیث٬،
 ننَّ إإ قاللَ  كما ٬،لهھ ىعطسيیُ  االذيي االموررمونن بِدعةِ  كتابب هھھھي هھھھنا االمذكوررةةَ  يیوسف عصا أأننَّ 
. ااألخيیرةة اممِ ااأليیَّ  في لإلنساننِ  االحيِّ  هللاِ  كلمةَ  ليیكوننَ  سساالمقدَّ  االكتاببِ  إإلى اففُ ضسيیُ  االكتاببَ  هھھھذاا
.هللا لكلمةِ  االتفسيیر من وععَ االنَّ  هھھھذاا عاقلٌ  شخصٌ  يیُصدِّققَ  أأنن االمحتََملِ  غيیرِ  منوو  

 
ا ليیمُ  االتفسيیرُ  أأمَّ  هھھھما االعصواانن هھاتاننف كلمتهِھ؛ في االمحبُّ  هللاُ  بهھ نارَ أأخبَ  ما فهھو االسَّ

 بدَّ  ووال. ألررضضِ اا ىلإإ شعبهُھُما رجعُ يی حيین ستتَِّحداانن ووااللتيَینَ  وواالجنوبيیَّة٬، االشماليیَّةُ  االمملَكتانن٬،
 يیكوننُ  عنَدما سيیَّما ال االمقدَّسس٬، للكتاببِ  حيیحَ االصَّ  فسيیرَ االتَّ  نتَّبِعَ  أأنن يینالَ عَ  إإننَّ  هھھھنا أأقوللَ  أأنن

 هھھھذاا من وواالِعشريینَ  االثاني االعدددِ  في جاءَ  حيیثُ  نفِسهھا٬، هللاِ  كلمةِ  في ضوححٍ بِوُ  مذكورًراا
:ااألصحاحح  

 
ةً  وَوأأَُصيیُِّرهھھُھمْ ’’  َعليَْیهِھمْ  َملًِكا يیَُكوننُ  وَوااِحدٌ  وَوَملِكٌ  إإِْسَراائيِیَل٬، ِجبَاللِ  َعلَى ااألرَْرضضِ  فِي وَوااِحَدةةً  أأُمَّ

تيَْیِن٬، بَْعدُ  يیَُكونُوننَ  وَوال ُكلِّهِھْم٬، .‘‘َمْملََكتيَْینِ  إإِلَى بَْعدُ  يیَْنقَِسُموننَ  وَوال أأُمَّ  
 

 سميیث٬، جوززيیف أأمثاللِ  من أأشخاصصٍ  ااددِّعاءااتتِ  زَزيیفَ  نكِشفَ  أأنن يیُساِعُدنا بالتأكيیدِ  ووهھھھذاا
.ِحْزقيِیاللَ  ِسفرِ  من االمقطَعِ  هھھھذاا في مذكوررٌ  أأنَّهھ قليیلٍ  منذ قُْلنا كما ااددَّعى وواالذيي  

 
التِنا ااآلننَ  وونوااصلُ   من وواالِعشريینَ  االسابِعِ  إإلى وواالعشريین االثالثِ  منَ  ااألعدااددِ  في تأمُّ

:فيیهھا ووجاء وواالثالثيیَن٬، االسابِعِ  ااألصحاححِ   
 

ُسوننَ  وَوال’’  أأَُخلُِّصهُھمْ  بَلْ  َمَعاِصيیهِھْم٬، ِمنْ  بَِشْيءٍ  وَوال بَِرَجاَساتهِِھمْ  وَوال بِأَْصنَاِمهِھمْ  بَْعدُ  يیَتَنَجَّ
.  إإِلهًھا لهَُھمْ  أأَُكوننُ  وَوأأَنَا َشْعبًا لِي فيَیَُكونُوننَ  وَوأأطُطَهھُِّرهھھُھمْ  أأَْخطَأوُواا٬، فيِیهَھا االَّتِي َمَساِكنهِِھمِ  ُكلِّ  ِمنْ 

 أأَْحَكاِمي فِي فيَیَْسلُُكوننَ  وَوااِحٌد٬، رَرااععٍ  لَِجِميیِعهِھمْ  وَويیَُكوننُ  َعليَْیهِھْم٬، َملًِكا يیَُكوننُ  َعْبِديي٬، وَودَدااوُوددُ 
 يیَْعقُوببَ  َعْبِديي أأَْعطَيْیتُ  االَّتِي ااألرَْرضضِ  فِي وَويیَْسُكنُوننَ . بهَِھا وَويیَْعَملُوننَ  فََراائِِضي وَويیَْحفَظُوننَ 
 ْبِدييوَوعَ  ااألَبَِد٬، إإِلَى بَنيِیهِھمْ  وَوبَنُو وَوبَنُوهھھُھمْ  هھھُھمْ  فيِیهَھا وَويیَْسُكنُوننَ  آآبَاؤُؤُكْم٬، َسَكنهََھا االَّتِي إإيِیَّاهھھَھا٬،

هھھُھمْ  ُمَؤبًَّداا٬، َعهْھًداا َمَعهُھمْ  فيَیَُكوننُ  َسالمٍم٬، َعهْھدَ  َمَعهُھمْ  وَوأأَْقطَعُ . ااألَبَدِ  إإِلَى َعليَْیهِھمْ  رَرئيِیسٌ  دَدااوُوددُ   وَوأأُقِرُّ
 إإِلهًھا لهَُھمْ  وَوأأَُكوننُ  فَْوقهَُھْم٬، َمْسَكنِي وَويیَُكوننُ . ااألَبَدِ  إإِلَى وَوْسِطهِھمْ  فِي َمْقِدِسي وَوأأَْجَعلُ  وَوأأَُكثُِّرهھھُھمْ 

.‘‘َشْعبًا لِي وَويیَُكونُوننَ   
 

 يیَُسوععُ  يیرجعُ  حيین االمستقبل على يینطبقُ  هھھھذاا أأننَّ  االِكراامم٬، مستِمعيَّ  االمفسِّريیَن٬، بعضُ  يیرىى
 يیرىى حيین في .ااألبد إإلى بالبرِّ  قيیَمهھليیُ  ددَ ددااووُ  عرششِ  على وويیجلسَ  ٬،ملكوتهَھ قيیمَ ليیُ  ااْلَمِسيیحُ 
 االكالممُ  ووليیس أأبيیهھ٬، ددااوُوددَ  عرششِ  على جلسَ  ووقيیاَمتهِھ٬، وتهِھبمَ  االمسيیحَ  إإننَّ  آآخرووننَ  ننَ وومفسِّر
لل االفَريیقِ  مفسِّروو يیرىى ووهھھھكذاا. للمسيیح االثاني االمجيء في االمستقبَل عن  ُسكنى أأننَّ  ااألووَّ
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ا ااألخيیرةة٬، ااأليیَّاممِ  في هھھھي شعبهِھ بيینَ  االمسيیح  جوددَ ووُ  أأننَّ  فيیََرووننَ  االثاني٬، االفريیقِ  مفسِّروو أأمَّ
كنى هھھھو االكنيیسة في االمسيیحِ   االمستِمع٬، عزيیزيي تدررسَس٬، أأنن وولكَ . شعبهِھ ووَسطَ  االحقيیقيیَّة االسُّ
ررَ  كي ااألمرَ  هھھھذاا .أأررَجحَ  ترااهه االذيي االتفسيیرَ  تقرَّ  

 
:فيیهھ ووجاء وواالثالثيین٬، االسابِعِ  ااألصحاححِ  من ووااألخيیر وواالعشريین االثامنَ  عدددَ اال نقرأأُ  ذذلك بعدَ   

 
ببُّ  أأَنَا أأَنِّي ااألَُممُ  فَتَْعلَمُ ’’ .‘‘ااألَبَدِ  إإِلَى وَوْسِطهِھمْ  فِي َمْقِدِسي يیَُكوننُ  إإذِذْ  إإِْسَراائيِیَل٬، ُمقَدِّسسُ  االرَّ  

 
 منذُ  قلتُ  ووكما ى٬،بنسيیُ  االذيي دسسِ للقُ  فًاصْ ووَ  نجدُ  وففس ااألرربعيین٬، ااألصحاححِ  إإلى نصلُ  حيین
٬، أأنَّهھ ااألشخاصصِ  بعضُ  يیرىى قليیل٬، .مجاززييّ  أأنَّهھ آآخرووننَ  وويیرىى حرفيٌّ  

 
:مافيیهھِ  ووجاء منهھ٬، وواالثاني للِ ااألووَّ  يینِ االعدددَ وو وواالثالثيین االثامنِ  ااألصحاححِ  إإلى ااآلننَ  وولننتقلِ   

 
ببِّ  ممُ َكَال  إإِلَيَّ  وَوَكاننَ ’’  رَرئيِیسِ  َماُجوججَ  أأرَْرضضِ  ُجوجٍج٬، َعلَى وَوْجهَھكَ  ااْجَعلْ  آآدَدمَم٬، ااْبنَ  يیَا: قَائًِال  االرَّ

َّ  ووتوبالَل٬، ماِشكَ  رُرووششٍ  .‘‘عليَیهھِ  أْ ووتَنَب  
 

 االعصر في رووسيیال االمكافئ االقديیمُ  االلفظُ  هھھھي ‘‘ووششررُ ’’ كلمة أأننَّ  االمفسِّريینَ  من عدددٌ  يیَرىى
ا. االحديیث  ااالسم هھھھو ووتوبالل ررووسيیا٬، عاصمة لموسكو٬، االقديیمُ  ااالسمُ  هھوف َماِشكَ  ااسمُ  أأمَّ
 هھھھذهه في سنتناوَوللُ  أأنَّنا هھھھنا نوِضحَ  أأنن االضرووررييِّ  وومن. ةرووسيیَّ اال توبلوسك لمديینةِ  االمكافئ

 لكنَّ  ررووسيیا٬، هھھھي رُرووششَ  إإننَّ  االقائلَ  االتفسيیرييَّ  االرأأيي هھھھذاا برناَمِجنا من ةاالتاليیَ  ةوواالَحلَق االحلَقةِ 
 مفسِّريینَ  من للنَّقدِ  قابلٌ  ووهھھھو ٬،االوحيیدَ  االرأأييَ  ليیسَ  االتفسيیرَ  هھھھذاا إإننَّ  أأيیًضا نقوللَ  أأنن عليَینا
 أأكثرَ  تبحثَ  أأنن االمستمع٬، عزيیزيي وولكَ  كامًال٬، االرأأيي سنستعرضضُ  فإنَّنا هھھھذاا٬، وورُرغمَ . آآخريین
 االذيي االرأأييَ  أأننَّ  على االتشديیدِ  مع .هھھھنا ااستعرااِضهھا من نتمكَّنَ  لن االتي ااألخرىى االتفاسيیرِ  في

رووررةةِ  يیُعبِّرُ  ووال سميیث٬، تَشك االقسِّ  االحلَقِة٬، ُمعدِّ  ررأأيي عن يیُعبِّرُ  سنستَعِرُضهھ  ررأأيي عن بالضَّ
.االتَّنويیهھ ااقتَضى لذاا ٬،‘‘االيیومم لهِھذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ  على االقائميینَ   

 
ةِة٬، هھھھذهه ااستعرااضضِ  في نستمرُّ وو  من االسادِدسسِ  إإلى االثالثَ  من ااألعدااددِ  في هھھھاووتفسيیرِ  االنبوَّ

:فيیهھا ووجاء ٬،وواالثالثيینَ  االثامنِ  ااألصحاححِ   
 

يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا: ووقُلْ ’’ ببُّ  االسَّ . وَوتُوبَاللَ  َماِشكَ  رُرووششٍ  رَرئيِیسُ  ُجوججُ  يیَا َعليَْیكَ  هھھھأَنََذاا: االرَّ
يْیَك٬، فِي َشَكائِمَ  وَوأأََضعُ  وَوأأرُْرِجُعَك٬،  البِِسيینَ  ُكلَّهُھمْ  وَوفُْرَسانًا َخيْیًال  َجيْیِشكَ  وَوُكلَّ  أأَْنتَ  وَوأأُْخِرُجكَ  فَكَّ

٬، أأَْتَرااسسٍ  َمعَ  َعِظيیَمةً  َجَماَعةً  لِبَاسٍس٬، أأَْفَخرَ  يیُوففَ  ُمْمِسِكيینَ  ُكلَّهُھمْ  وَوَمَجاننَّ  وَوُكوششَ  فَارِرسسَ . االسُّ
 أأَقَاِصي ِمنْ  تُوَجْرَمةَ  وَوبيَْیتَ  ُجيیُوِشهِھ٬، وَوُكلَّ  وَوُجوَمرَ  وَوُخوذَذةٍة٬، بِِمَجنٍّ  ُكلَّهُھمْ  َمَعهُھْم٬، وَوفُوططَ 

َماللِ  .‘‘َمَعكَ  َكثيِیِريینَ  ُشُعوبًا َجيْیِشهِھ٬، ُكلِّ  َمعَ  االشِّ  
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 نطقةمِ  في تْ سكنَ  االتي االشعوببِ  ءِ لهھؤال االقديیمُ  ااالسمُ  ووهھھھو ٬،ماجوجج إإلى ااآلننَ  ةةُ االنبوَّ  تتَِّجهھُ  إإذًذاا
 وومعهھم برووسيیا٬، احاليیًّ  يیُعَرففُ  ما اانوكَ سَ  االذيین يینيیثيیِّ كِّ االسِّ  عوببُ شُ  مووهھھھ. وقاززاالقَ  باللِ جِ  َشماللِ 
 مرَكُزهھھھا كاننَ  االتي االقديیمة فاررسسَ  مملكةِ  من جزًءاا كانت ررووسيیا إإننَّ  حيیث ٬،فاررسس مملكةُ 
 هھھھيوو جومر٬، يیتناوَوللُ  كما ووليیبيیا٬، إإثيیوبيیا ِمْثلِ  أأممٍ  عن أأيیًضا االمقطَعُ  وويیتكلَّمُ . ووإإيیراانن االعرااقق

 عالووةةً  ٬،االبلقانن بالددَ  االماضي في كانَتْ  االتي تُوَجْرَمةَ  ووكذلك ووبولنداا٬، أألمانيیا شرققِ  ةُ قطَ نْ مِ 
.سابقًا سالفيیاغويیوب يیُعَرففُ  كاننَ  ما وودُدوَوللِ  وورروومانيیا تركيیا ذِذكرِ  على  

 
التِنا وونتابِعُ  ةةِ  في تأمُّ  ااألصحاححِ  من االثامنِ وو بِعِ االسا االعددَديینِ  في االشُّعوببِ  هھھھذهه على االنبوَّ
:فيیهھا ووجاءَ  وواالثالثيیَن٬، االثامنِ   

 
 أأيَیَّاممٍ  بَْعدَ . ُمَوقًَّراا لهَُھمْ  فَِصْرتتَ  إإِليَْیَك٬، ااْلُمْجتَِمَعةِ  َجَماَعاتِكَ  وَوُكلُّ  أأَْنتَ  لِنَْفِسكَ  وَوهھھَھيیِّئْ  ااْستَِعدَّ ’’

نيِینَ  فِي. تُْفتَقَدُ  َكثيِیَرةةٍ   ِمنْ  ااْلَمْجُموَعةِ  االسَّيْیفِ  ِمنَ  ااْلُمْستََرددَّةةِ  ااألرَْرضضِ  إإِلَى تَأْتِي ااألَِخيیَرةةِ  االسِّ
ُعوببِ  ِمنَ  أأُْخِرُجواا لِلَِّذيینَ  َخِربَة٬ً، دَداائَِمةً  َكانَتْ  االَّتِي إإِْسَراائيِیلَ  ِجبَاللِ  َعلَى َكثيِیَرةةٍ  ُشُعوببٍ   االشُّ

.‘‘ُكلُّهُھمْ  آآِمنيِینَ  وَوَسَكنُواا  
 

. ااألررضضِ  إإلى عوددوواايیَ  أأنن بعد االعبراانيیِّيینَ  على سيیأتي غزوًواا هھھھناكك إإننَّ  هھھھنا االعليُّ  هللاُ  يیقوللُ 
 أأووررووباوو ررووسيیا٬، من ٬،يیهھمعل مًعا حَدتتْ ااتَّ  االتي االشعوببِ  تلك من االغزووُ  ذذلك ووسيیأتي
.ووإإثيیوبيیا ليیبيیا٬،وو إإيیراانن٬،وو االعرااقق٬،وو االبلقانن٬، دُدوَوللِ وو ة٬،االشرقيیَّ   

 
التِنا في نستمرُّ وو  االثامنِ  ااألصحاحح من عشرَ  االثالثَ  إإلى االتاسعِ  من ااألعدااددِ  في تأمُّ

:فيیهھا وونقرأأُ  ٬،وواالثالثيینَ   
 

 وَوُشُعوببٌ  ُجيیُوِشكَ  وَوُكلُّ  أأَْنتَ  ااألرَْرضضَ  تَُغشِّي َكَسَحابَةٍ  وَوتَُكوننُ  َكَزوْوبََعٍة٬، وَوتَأْتِي وَوتَْصَعدُ ’’
يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا. َمَعكَ  َكثيِیُرووننَ  ببُّ  االسَّ  فَتُفَكِّرُ  بِبَالِكَ  تَْخطُرُ  أأُُمورًراا أأنَنَّ  ااْليیَْوممِ  ذذلِكَ  فِي وَويیَُكوننُ : االرَّ
اِكنيِینَ  ااْلهَھادِدئيِینَ  آآتِي. أأَْعَرااءٍ  أأرَْرضضٍ  َعلَى أأَْصَعدُ  إإِنِّي: وَوتَقُوللُ  رَردِديیئًا٬، فِْكًراا  ُكلُّهُھمْ  أأَْمٍن٬، فِي االسَّ

 لَِرددِّ  ااْلَغنيِیَمِة٬، وَولُِغْنمِ  االسَّْلبِ  لَِسْلبِ  َمَصارِريیُع٬، وَوال َعارِرَضةٌ  لهَُھمْ  وَوليَْیسَ  ُسوررٍ  بَِغيْیرِ  َساِكنُوننَ 
 االسَّاِكنُ  وَوقُْنيیَة٬ً، َماِشيیَةً  ااْلُمْقتَنِي ااألَُمِم٬، ِمنَ  َمْجُموععٍ  َشْعبٍ  وَوَعلَى َمْعُمورَرةةٍ  ِخَرببٍ  َعلَى يیَِدككَ 
اررُ  وَودَددَدااننُ  َشبَا. ااألرَْرضضِ  أأََعالِي فِي  َسْلبٍ  لَِسْلبِ  هھھَھلْ : لَكَ  يیَقُولُوننَ  أأَْشبَالهَِھا وَوُكلُّ  تَْرِشيیشَ  وَوتُجَّ

ةِ  لَِحْملِ  َجَماَعتََك٬، َجَمْعتَ  َغنيِیَمةٍ  لُِغْنمِ  هھھَھلْ  َجاٍء؟ أأَْنتَ   ااْلَماِشيیَةِ  ألَْخذِ  وَواالذَّهھھَھِب٬، ااْلفِضَّ
‘‘َعِظيیٍم؟ نهَْھبٍ  لِنهَْھبِ  وَوااْلقُْنيیَِة٬،  

 
 ظيیمةِ االعَ  ةةقوَّ اال هھھھذهه موااَجهھةِ  في نفِسهھا عن عَ تداافِ  أأنن ررُ تقدِ  ال ررضضَ ااأل أأننَّ  هھھھو هھھھنا وواالكالممُ 
 إإسبانيیا في ووتَْرِشيیشُ  ٬،ةاالسعودديیَّ  في هھھھماوو ٬،وَودَددَدااننُ  َشبَا ِمثلَ  مناطِطقَ  يیذُكرُ  ذذلك بعدَ  .االغازِزيیة

ا لتراا٬،كإإن نوااحي رربَّما ووأأ  ووكنداا٬، حدةة٬،االمتَّ  االواليیاتت يیكونونن فقد االمذكوررووننَ  ااألشباللُ  أأمَّ
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 هھھھي ةاالسعودديیَّ  أأننَّ  هھھھو لالنتباهه االمثيیرُ  ااألمروو. ووَ زْ االغَ  هھھھذاا ررضضُ اعتُ س دُدوَوللٌ  يووهھھھ ووأأسترااليیا٬،
.االعبراانيیِّيینَ  غزووَ  عاررضضُ ستُ  االتي ااألمم من  

 
التِنا في ااآلننَ  ووننتقلُ   ااألصحاححِ  من عشرَ  االساددسسَ  إإلى عشرَ  االراابعَ  من ااألعدااددِ  إإلى تأمُّ
:فيیهھا ووجاء وواالثالثيین٬، االثامنِ   

 
يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا: لُِجوججٍ  وَوقُلْ  آآدَدمَم٬، ااْبنَ  يیَا تَنَبَّأْ  لِذلِكَ ’’ ببُّ  االسَّ  ُسْكنَى ِعْندَ  ااْليیَْوممِ  ذذلِكَ  فِي: االرَّ
َماللِ  أأَقَاِصي ِمنْ  َمْوِضِعكَ  ِمنْ  وَوتَأْتِي تَْعلَُم؟ أأَفََال  آآِمنيِیَن٬، إإِْسَراائيِیلَ  َشْعبِي  وَوُشُعوببٌ  أأَْنتَ  .االشِّ

 َشْعبِي َعلَى وَوتَْصَعدُ . َكثيِیرٌ  وَوَجيْیشٌ  َعِظيیَمةٌ  َجَماَعةٌ  ٬،َخيْیًال  رَرااِكبُوننَ  ُكلُّهُھمْ  َمَعَك٬، َكثيِیُرووننَ 
 لَِكيْ  أأرَْرِضي َعلَى بِكَ  وَوآآتِي. يیَُكوننُ  ااألَِخيیَرةةِ  ااأليَیَّاممِ  فِي. ااألرَْرضضَ  تَُغشِّي َكَسَحابَةٍ  إإِْسَراائيِیلَ 

.‘‘ُجوججُ  يیَا أأَْعيیُنهِِھمْ  أأََماممَ  فيِیكَ  أأَتَقَدَّسسُ  ِحيینَ  ااألَُمُم٬، تَْعِرفَنِي  
 

 بحَسبِ  االتارريیَخ٬، أأننَّ  إإلى أأيیًضا أأشيیرَ  أأنن ووأأووددُّ . ماجوجج عيیمززَ  هھھھو جوجج أأننَّ  هھھھو هھھھنا ووتعليیقي
 ااأليیَّاممِ  في تحقيیقهُھا سيیكوننُ  بل ااتت٬،االنبوَّ  لهھذهه تحقيیقًا بعدُ  يیشهھَدْ  لم ن٬،يیمفسِّراال بعضُ  يیرىى ما

.ااألخيیرةةِ   
 

 االثامنِ  ااألصحاحح من وواالِعشريینَ  االحادديي إإلى عشرَ  االسابعَ  من ااألعدااددِ  إإلى ااآلننَ  ووننتقلُ 
:فيیهھا وونقرأأُ  وواالثالثيیَن٬،  

 
يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا’’ ببُّ  االسَّ  َعبيِیِديي يیَدِ  َعنْ  ااْلقَِديیَمةِ  ااأليَیَّاممِ  فِي َعْنهھُ  تََكلَّْمتُ  االَِّذيي هھھُھوَ  أأَْنتَ  هھھَھلْ : االرَّ

 ذذلِكَ  فِي وَويیَُكوننُ  َعليَْیهِھْم؟ بِكَ  آآتِيَ  أأنَنْ  ِسنيِینًا ااأليَیَّاممِ  تِْلكَ  فِي تَنَبَّأوُواا االَِّذيینَ  إإِْسَراائيِیَل٬، أأَْنبيِیَاءِ 
يیِّدُ  يیَقُوللُ  إإِْسَراائيِیَل٬، أأرَْرضضِ  َعلَى ُجوججٍ  َمِجيءِ  يیَْوممَ  ااْليیَْومِم٬، ٬، االسَّ ببُّ  فِي يیَْصَعدُ  َغَضبِي أأنَنَّ  االرَّ
 فِي َعِظيیمٌ  رَرْعشٌ  يیَُكوننُ  ااْليیَْوممِ  ذذلِكَ  فِي أأَنَّهھُ  تََكلَّْمُت٬، َسَخِطي نَاررِ  فِي َغيْیَرتِي٬، وَوفِي. أأَْنفِي
اابَّاتتُ  ااْلَحْقلِ  وَووُوُحوششُ  االسََّماءِ  وَوططيُیُوررُ  ااْلبَْحرِ  َسَمكُ  أأََماِمي فَتَْرَعشُ . إإِْسَراائيِیلَ  أأرَْرضضِ   وَواالدَّ
 وَوتَْسقُطُ  ااْلِجبَاللُ  وَوتَْنَدككُّ  ااألرَْرضِض٬، وَوْجهھِ  َعلَى االَِّذيینَ  االنَّاسسِ  وَوُكلُّ  ااألرَْرضِض٬، َعلَى تَُدببُّ  االَّتِي

 يیَقُوللُ  ِجبَالِي٬، ُكلِّ  فِي َعليَْیهھِ  االسَّيْیفَ  وَوأأَْستَْدِعي. ااألرَْرضضِ  إإِلَى ااألَْسَوااررِ  ُكلُّ  وَوتَْسقُطُ  ااْلَمَعاقِلُ 
يیِّدُ  ٬، االسَّ ببُّ .‘‘أأَِخيیهھِ  َعلَى وَوااِحدٍ  ُكلِّ  َسيْیفُ  فيَیَُكوننُ  االرَّ  

 
 حرببٌ  دلعُ نووت ٬،ررووشش في ةٌ ددااخليیَّ  ثوررةةٌ  ثثُ ستحدُ  حيیثُ  ٬،لالنتباهه مثيیرةةٌ  ةةٌ نبوَّ  هھھھذهه أأننَّ  وونرىى
.أأخيیهھ لىإإ يیفهَھسَ  ااإلنساننُ  هھُ يیوجِّ  فيیهھا أأهھھھليیَّةٌ   

 
 

االخاتمة  
مم( )االبرنامج مقدِّ  
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. ووااألَُممِ  االشُّعوببِ  حاللِ  في االمجيیدِ  هللاِ  لَ تدخُّ  جديیدٍ  من أأيینارر برناَمِجنا٬، من االيیوممِ  حلَقةِ  في
 في وررِ االنُّ  بثِّ  في نستمرَّ وو بحكمة٬، االوقتِ  نفتدييَ  أأنن االعصرِ  هھھھذاا في االوااجبِ  من نرىى لذلك
.االرببِّ  نوررِ  إإلى االُمَخلَّصيین غيیرَ  نجتذببَ ل ٬،ظلِمِ االمُ  ملعالَ اا  

 
 فرِ سِ ل تهَھددررااس كتشَ  االقسُّ  تابِعُ سيی ٬،‘‘االيیومم لهِھذاا االكلمةُ ’’ برناَمج من االمقبِلة االحلَقةِ  في
.منهھ جديیدةةٍ  ااتتٍ نبوَّ  على االططِّالععِ ب ذذلكوو ٬،يیاللقِ زْ حِ   

 
ختاميیَّة كلمة  

)سميیث تشك االرااعي(  
جاءَ  تصدِّققَ  أأنن االمستمع٬، عزيیزيي ألجلك٬، صالتُنا  االمسيیحِ  يیسوععَ  بموتتِ  لك االذيي االرَّ
. تائبًا إإليیهھ ُعدتتَ  متى وومقيیَّدةة ووخاططئةٌ  سيیِّئةٌ  حيیاتَك أأننَّ  ظظنَْنتَ  مهھما سيیقبَلُك فهھو ووقيیاَمتهِھ؛
يیرةة ااأليیَّاممَ  ألننَّ  بِحكمٍة؛ االوقتِ  اافتدااءَ  تتعلَّمَ  أأنن أأيیًضا وونصلِّي  تترسَّخَ  أأنن أأخيیًراا وونصلِّي. شرِّ
!آآميین. نصلِّي االمسيیحِ  يیسوععَ  بِاْسمِ . االمقبِلةِ  لأليیَّاممِ  مشيیئتهَھ لتعرففَ  االرببِّ  كلمةِ  ددررااسةِ  في  


