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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 ااألميینِ  هللاِ  بنعمةِ  االَحلَقةِ  هھھھذهه في سنتابِعُ  حيیث
.سميیث تَشك  

 
 ووذذلك ٬،ييِّ االماددِّ  بالمعنى االعبراانيیَّةِ  ةِ ااألمَّ  إإحيیاءِ  إإعاددةةَ  ررأأيینا برناَمجنا٬، من االسابقةِ  االحلَقةِ  في
اا عظيیًما َجيیًشا صارَرتتْ  االتي االيیابسة٬، االِعظاممِ  وواادديي يیاررؤؤ في  االقسُّ  على أأططلََعنا كما ٬،جّدً
ةةٍ  على تَشك  منَ  عدددٌ  حاوِوللُ سيیُ  َحيیثُ  ااألخيیرةِة٬، باأليیَّاممِ  ووثيیقًا ااررتباططًا مرتَبِطةٌ  أنَّهھاب يیرىى نبوَّ
ةَ  تَْغُزووَ  أأنن ااألممِ  . كاِسحٍ  نحوٍ  على االعبراانيیَّةَ  ااألمَّ  

 
لُ  وففس االعليَّ  هللاَ  أأننَّ  نرىىس ٬،‘‘االيیَومم لهِھذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ  من االيیومم َحْلقَةِ  في  حتَّى يیتدخَّ
 يیُعلَنُ  وففس هھھھُناككَ  وومن االعبراانيیِّيیَن٬، على ممِ ااألُ  تلك نُّهھشُ ستَ  االذيي هھائلَ اال ووَ زْ غَ اال هھھھذاا يیوقِفَ  ما

.ُخطِطهھ إإتماممِ  على لُ مَ عْ يیَ  االذيي االرببِّ  بمعونةِ  كَ لووذذ ٬،االعليِّ  هللاِ  شعبِ  اانتصاررُ   
 

 ِسفرِ  من وواالثالثيینَ  االثامنِ  ااألصحاححِ  على تَْفتََحهھُ  أأننْ  نَْرجو ُمقَدَّسٌس٬، ِكتاببٌ  لََديْیكَ  َكاننَ  فَإننْ 
ا ٬،عشرَ  االخامسَ  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
:مافيیهھِ  ووجاء منهھ٬، عشرَ  وواالساددسسَ  عشرَ  االخاِمسَ  يینِ دددَ االعَ وو وواالثالثيیَن٬،  

 
َماللِ  أأَقَاِصي ِمنْ  َمْوِضِعكَ  ِمنْ  وَوتَأْتِي’’  رَرااِكبُوننَ  ُكلُّهُھمْ  َمَعَك٬، َكثيِیُرووننَ  وَوُشُعوببٌ  أأَْنتَ  االشِّ
. ااألرَْرضضَ  تَُغشِّي َكَسَحابَةٍ  إإِْسَراائيِیلَ  َشْعبِي َعلَى وَوتَْصَعدُ . َكثيِیرٌ  وَوَجيْیشٌ  َعِظيیَمةٌ  َجَماَعةٌ  َخيْیال٬ً،
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 أأََماممَ  فيِیكَ  أأَتَقَدَّسسُ  ِحيینَ  ااألَُمُم٬، تَْعِرفَنِي لَِكيْ  أأرَْرِضي َعلَى بِكَ  وَوآآتِي. يیَُكوننُ  ااألَِخيیَرةةِ  ااأليَیَّاممِ  فِي
.‘‘ُجوججُ  يیَا أأَْعيیُنهِِھمْ   

 
 ٬،برناَمِجنا من االسابقةِ  االَحلَقةِ  في بالبَحثِ  تناوَوْلناهھھھا أأساسيیَّةٍ  فكرةةٍ  إإلى أأُشيیرَ  أأنن بداايیةً  أأووددُّ 
ةةَ  هھھھذهه أأننَّ  يیََرووننَ  االمفسِّريینَ  من عددًداا هھھھناكك أأننَّ  ووهھھھي  االعصرِ  في قائمةٍ  بأُممٍ  بطةٌ رتَ مُ  االنبوَّ

 ٬،االسابقةِ  االحلَقةِ  في ناتناوَولْ  لذلك. ررووسيیا لِوااءِ  تحت تكوننُ  سوفف جميیًعا ووهھھھي االحديیِث٬،
 في تقَعُ  ااألحدااثثِ  ُمجَريیاتتِ  إإننَّ  االقائلَ  االتفسيیرييَّ  االرأأييَ  هھھھذاا االيیوممِ  َحلَقةِ  في نتابِعُ  وففسوو

 االرأأييَ  ليیسَ  االتفسيیرَ  هھھھذاا إإننَّ  أأيیًضا نقوللَ  أأنن لنا االضرووررييِّ  من أأننَّ  غيیر .االحاِضرِ  االعصر
 هھھھذاا ضضَ ااستعراا االسابِقةِ  االَحلَقةِ  في بدأأنا ووهھھھكذاا. آآخريین مفسِّريینَ  من للنَّقدِ  قابلٌ  ووهھھھو االوحيیَد٬،
 في أأكثرَ  تبحثَ  أأنن االمستمع٬، عزيیزيي وولكَ  رااَضهھ٬،عْ ااستِ  االيیوممَ  نوااِصلُ  وففووس االرأأيي٬،

ررَ  أأنن وولكَ  ٬،االَمقاممِ  هھھھذاا من ااستعرااِضهھا من نتمكَّنَ  لنوو عديیدةةٌ  ووهھھھي ٬،ااألخرىى االتفاسيیرِ   تقرِّ
.بيینهَھا ااألرْرَجحِ  االرأأيي بشأننِ   

 
 يیُعبِّرُ  االتفسيیرييَّ  االرأأييَ  هھھھذاا أأننَّ  االسابِقِة٬، االَحلَقةِ  في فََعْلنا كما جديیٍد٬، من االتَّنويیهھَ  نوددُّ  ووأأخيیًراا٬،
رووررةةِ  يیُعبِّرُ  ووال سميیث٬، تَشك االقسِّ  االَحلَقِة٬، ُمِعدِّ  ررأأييِ  عن  على االقائميینَ  ررأأيي عن بالضَّ

‘‘.االيیومم لهِھذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ   
 

. ماجوجج ززعيیم هھھھو جوجج إإننَّ  نقوللُ  وواالثالثيیَن٬، االثامن ووااألصحاححِ  ِحْزقيِیالَل٬، ِسفرِ  إإلى بالَعوددةةِ 
 لم االتفسيیر٬، بهھذاا االقائلوننَ  االمفسِّروونن يیرىى ما بحَسبِ  االتارريیَخ٬، أأننَّ  إإلى أأيیًضا أأشيیرَ  أأنن ووأأووددُّ 
.ااألخيیرةةِ  ااأليیَّاممِ  في تحقيیقهُھا سيیكوننُ  بل ااتت٬،االنبوَّ  لهھذهه تحقيیقًا بعدُ  يیشهھَدْ   

 
التِنا نتابِعُ   ااألصحاحح من وواالِعشريینَ  االحادديي إإلى عشرَ  االسابعَ  من ااألعدااددِ  في ااآلننَ  تأمُّ

:فيیهھا وونقرأأُ  وواالثالثيیَن٬، االثامنِ   
 

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  

 
 ندلعُ توو ٬،ررووشش في ةٌ ددااخليیَّ  ثوررةةٌ  ستحدثثُ  حيیثُ  ٬،لالنتباهه مثيیرةةٌ  ةةٌ وَّ بُ نُ  هھھھذهه أأننَّ  هھھھنا وونرىى
.أأخيیهھ لىإإ سيیفهَھ ااإلنساننُ  هھُ يیوجِّ  فيیهھا أأهھھھليیَّةٌ  حرببٌ   
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 االثاني اانناالعددد ووهھھھما وواالثالثيین٬، االثامن ااألصحاححِ  من ااألخيیَريین االعددَديینِ  إإلى ااآلننَ  لننتَقِلِ 
:فيیهِھما ووجاء وواالِعشروونَن٬، وواالثالثُ  ننووشروواالعِ   

 
ِ  وَوأأَُعاقِبهُھُ ’’ مِم٬، بِاْلَوبَإ ُعوببِ  وَوَعلَى َجيْیِشهھِ  وَوَعلَى َعليَْیهھِ  وَوأأُْمِطرُ  وَوبِالدَّ  َمَعهھُ  االَِّذيینَ  ااْلَكثيِیَرةةِ  االشُّ
 أأَُممٍ  ُعيیُوننِ  فِي وَوأأُْعَرففُ  وَوأأَتَقَدَّسسُ  فَأَتََعظَّمُ  .وَوِكْبِريیتًا وَونَارًراا َعِظيیَمةً  بََرددٍ  وَوِحَجارَرةةَ  َجارِرفًا َمطًَراا

ببُّ  أأَنَا أأَنِّي فيَیَْعلَُموننَ  َكثيِیَرةٍة٬، ‘‘.االرَّ  
 

 بِمْثلِ  االعبراانيیُّوننَ  ِرببَ ضُ  أأننْ  سبقَ  حيیثُ  االماضي٬، إإلى إإشاررةةً  االِكراامم٬، مستَِمعيَّ  هھھھنا٬، نرىى
 مع ااألَُمِم٬، تلك ببَ رَ ضَ  اعظيیمً  ززلزااًال  هھھھناكك أأننَّ  ذذلك بعدَ  ررأأيینا كما .االماضي في ااألُموررِ  هھھھذهه

 رُ دمِّ سيیُ  ووهھھھكذاا وواالِكبريیت٬، وواالناررِ  االبََردد جانبِ  إإلى ٬،ةددااخليیَّ  اتتٍ وواانشقاق ة٬،أأهھھھليیَّ  ببٍ ووحر وُوقوععِ 
 أأصحاببُ  يیرىى كما االمستقبِل٬، في االمعركةُ  هھھھذهه حدثَتْ  حاللِ  ووفي .االغازِزييَ  االجيیشَ  االقديیرُ  هللاُ 
 كانت وومهھما. ااألحدااثثِ  لهھذهه مراافِقًا سيیكوننُ  االكنيیسةِ  ااختطاففَ  أأننَّ  رىىن نافإنَّ  االرأأيي٬، هھھھذاا
 عظيیمةً  ززلزلةً  هھھھناكك أأننَّ  هھھھو االمقدَّسسُ  االكتاببُ  بهھ يیُخبُرنا ما فإننَّ  ٬،ااألموررُ  تلك دووثثِ حُ  ةكيیفيیَّ 
 كبرىى٬، اانهھيیاررااتتٌ  تقعُ  سوففوو ٬،هھتزُّ ستَ  ووااألعماققَ  االجباللَ  ننَّ إإ ىحتَّ  ٬،ااألَُممَ  تلك ضرببُ ستَ 

 ووهھھھذهه. االمتوقَّعة ةااألهھھھليیَّ  االحرببِ  تلكَ  على عالووةةً  ٬،ووِكبريیتٌ  ووناررٌ  ٬،ووبََرددٌ  ٬،غزيیرةةٌ  ووأأمطاررٌ 
.االغازِزيیة يیوششِ جُ اال مع االعليِّ  هللاُ  بهھا لُ تعامَ يیَ س االتي االطريیقةُ  هھھھي  

 
 وواالثاني للِ ااألووَّ  يینوواالعدددَ  حزقيیالل ِسفرِ  من وواالثالثيین االتاسعِ  ااألصحاححِ  إإلى ااآلننَ  وولننتَقِلِ 
:فيیهِھما نقرأأُ  منهھ٬،  

 
يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا: وَوقُلْ  ُجوججٍ  َعلَى تَنَبَّأْ  آآدَدمَم٬، ااْبنَ  يیَا وَوأأَْنتَ ’’ ببُّ  االسَّ  ُجوججُ  يیَا َعليَْیكَ  هھھھأَنََذاا: االرَّ

َماللِ  أأَقَاِصي ِمنْ  وَوأأُْصِعُدككَ  وَوأأَقُودُدككَ  وَوأأرَُرددُّككَ . وَوتُوبَاللَ  َماِشكَ  رُرووششٍ  رَرئيِیسُ   َعلَى بِكَ  وَوآآتِي االشِّ
.‘‘إإِْسَراائيِیلَ  ِجبَاللِ   

 
ةةِ  هھھھنا نتابِعُ   منهھا ىيیتبقَّ  وولن ٬،ادميیُرهھھھتَ  سيیَجريي حيیثُ  للعبراانيیِّيین٬، االغازِزيیةِ  ااألَُممِ  عن االنبوَّ
.أأجزااءٍ  خمسةُ  تهھلِكَ  أأنن بعدَ  أأخيیرٍ  جزءٍ  سوىى  

 
لَ  نوااِصلُ وو  وونقرأأُ  االساددسِس٬، إإلى االثالثِ  من ووااألعدااددِ  وواالثالثيینَ  االتاِسعِ  ححِ اااألصح في االتأمُّ
:فيیهھا  

 
 ِجبَاللِ  َعلَى فَتَْسقُطُ . ااْليیُْمنَى يیَِدككَ  ِمنْ  ِسهَھاَمكَ  وَوأأُْسقِطُ  ااْليیُْسَرىى٬، يیَِدككَ  ِمنْ  قَْوَسكَ  وَوأأَْضِرببُ ’’

ُعوببُ  َجيْیِشكَ  وَوُكلُّ  أأَْنتَ  إإِْسَراائيِیلَ   نَْوععٍ  ُكلِّ  ِمنْ  ااْلَكاِسَرةةِ  لِلطُّيیُوررِ  َمأَْكًال  أأَْبُذلُكَ . َمَعكَ  االَِّذيینَ  وَواالشُّ
يیِّدُ  يیَقُوللُ  تََكلَّْمُت٬، ألَنِّي تَْسقُط٬ُ، ااْلَحْقلِ  وَوْجهھِ  َعلَى. ااْلَحْقلِ  وَولُِوُحوششِ  ببُّ  االسَّ  نَارًراا وَوأأرُْرِسلُ . االرَّ
اِكنيِینَ  وَوَعلَى َماُجوججَ  َعلَى ببُّ  أأَنَا أأَنِّي فيَیَْعلَُموننَ  ٬،آآِمنيِینَ  ااْلَجَزاائِرِ  فِي االسَّ .‘‘االرَّ  
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 بيین ما فقط ليیس االحرببُّ  تلك ندلعُ ستَ  حيیث. ةً وويیَّ وَ نَ  تكوننُ  قد ططاحنةٍ  رببٍ لحَ  ااحتماًال  هھھھنا نرىى

انهُھا يیَظنُّ  بعيیدةةٍ  مناطِطقَ  إإلى ستصلُ  بل االغازِزيیة٬، االجيیوششِ  ُصفوففِ   مثل ٬،آآِمنوننَ  أأنَّهھم ُسكَّ
.االُمحيیطِ  ُعرضضِ  في االبعيیدةةِ  االجزاائرِ  ساِكني  

 
 من االتاِسعِ  إإلى االسابعِ  من ااألعدااددِ  في االنبويیَّةِ  ااألحدااثثِ  هھھھذهه ااستِعرااضضِ  في وونستمرُّ 

:فيیهھا وونقرأأُ  ٬،وواالثالثيینَ  االتاِسعِ  ااألصحاححِ   
 

 يیُنَجَّسُ  ااْلُمقَدَّسسَ  ااْسِمي أأدََدععُ  وَوَال  إإِْسَراائيِیَل٬، َشْعبِي وَوْسطِ  فِي ااْلُمقَدَّسسِ  بِاْسِمي وَوأأَُعرِّففُ ’’
ببُّ  أأَنَا أأَنِّي ااألَُممُ  فَتَْعلَمُ  بَْعُد٬، يیِّدُ  يیَقُوللُ  وَوَصارَر٬، أأَتَى قَدْ  هھھُھوَ  هھھَھا. إإِْسَراائيِیلَ  قُدُّووسسُ  االرَّ ببُّ  االسَّ . االرَّ
 وَويیُْحِرقُوننَ  وَويیُْشِعلُوننَ  إإِْسَراائيِیلَ  ُمُدننِ  ُسكَّاننُ  وَويیَْخُرججُ . َعْنهھُ  تََكلَّْمتُ  االَِّذيي ااْليیَْوممُ  هھھُھوَ  هھھھَذاا
َال  هَھاممَ  وَوااْلقِِسيَّ  وَوااألَْتَرااسسَ  وَوااْلَمَجاننَّ  ححَ االسِّ َماحَح٬، وَوااْلِحَرااببَ  وَواالسِّ  االنَّاررَ  بهَِھا وَويیُوقُِدووننَ  وَواالرِّ

.‘‘ِسنيِینَ  َسْبعَ   
 

اائي هھھھنا٬، وونُالِحظُ   حيیثُ  سس٬،االمقدَّ  االكتاببِ  في ااتتِ االنبوَّ  أأقوىى إإحدىى وُوجوددَ  االمستَِمعيیَن٬، أأعزَّ
 االشُّعوببِ  تلك عم بَحزممٍ  االرببُّ  سيیتعاَملُ  حيیثُ  ٬،اانتهھى ااألمرَ  إإننَّ  هھھھنا بَحسمٍ  االقديیرُ  االرببُّ  يیُعلنُ 

.وَوجهھٍ  أأكَملِ  على ااألمرَ  ُمْنهِھيیًا االغازِزيیةِ   
 

التِنا وونتابِعُ   وواالثالثيیَن٬، االتاِسعِ  ااألصحاححِ  من عشرَ  االساددسسَ  إإلى االعاشرِ  من عدااددِ ااأل في تأمُّ
:فيیهھا وونقرأأُ   

 
 االسِّالححَ  يیُحِرقوننَ  ألنَّهُھمْ  االُوعورِر٬، ِمنَ  يیَحتَِطبوننَ  ووال عودًداا٬، االَحقلِ  ِمنَ  يیأُخذووننَ  فال’’

يیِّدُ  يیقوللُ  سلَبوهھھُھم٬، االذيینَ  وويیَسلُبوننَ  نهََھبوهھھُھم٬، االذيینَ  وويیَنهَھبوننَ  ارِر٬،بالنَّ  ببُّ  االسَّ  في وويیكوننُ . االرَّ
 بَشرقيِّ  َعبارريیمَ  وووواادديي إإسراائيیَل٬، في للقَبرِ  هھھھناككَ  َمْوِضًعا جوًجا أأُعطي يأأنِّ  االيیومِم٬، ذذلكَ 

 ووااددييَ : ونهَھُ وويیَُسمُّ  ُكلَّهھ٬ُ، ووُجمهھورَرههُ  جوًجا يیَدفِنوننَ  ووهھھھناككَ . االعابِريینَ  نَفَسَ  فيیَُسدُّ  االبحِر٬،
 ااألررضضِ  َشعبِ  ُكلُّ . أأشهُھرٍ  سبَعةَ  ااألررضضَ  ليیُطَهھِّروواا إإسراائيیلَ  بيَیتُ  وويیَقبُِرهھھُھمْ . جوججٍ  ُجمهھوررِ 

يیِّدُ  يیقوللُ  َمشهھورًراا٬، تمجيیديي يیوممُ  لهُھمْ  وويیكوننُ  يیَقبِروونَن٬، ببُّ  االسَّ  أأُناًسا وويیُفِرززووننَ  .االرَّ
 ووجهھِ  علَى بَقواا االذيینَ  أأوولئكَ  االعابِريینَ  مع قابِريینَ  ااألررضِض٬، في عابِريینَ  ُمستَديیميینَ 

 ررأأىى ووإإذذاا ااألررضِض٬، في االعابِرووننَ  فيیَعبُرُ . يیَفَحصوننَ  أأشهُھرٍ  سبَعةِ  بَعدَ . لهھا تطهھيیًراا. ااألررضضِ 
ةةً  بجانِبهِھِ  يیَبني إإنساننٍ  َعظمَ  أأَحدٌ   ووأأيیًضا جوجٍج٬، ُجمهھوررِ  وواادديي في االقابِرووننَ  يیَقبَِرههُ  حتَّى صوَّ

‘‘.ااألررضضَ  فيیُطَهھِّرووننَ  ٬،"هھھَھمونَةُ " االمديینةِ  ااسمُ   
 

 .ووتوبالل ماشك مديینَتَي من أأتى وواالذيي ٬،ررووشش قائدِ  عن هھھھو االكالممَ  هھھھذاا إإننَّ  بداايیةً  نقوللُ 
 ت٬،يیْ االمَ  االبحرِ  شرققَ  ااألررددننِّ  في نُ دفَ تُ  وففس االغاززيیة االجيیوششَ  أننَّ ب أأيیًضا االمقطعُ  وويیخبُرنا
.وتىاالمَ  فنِ لدَ  أأشهھرٍ  سبعةَ  ااألمرُ  ستغرققُ يیَ  وففسوو .االعابريین وواادديي يیُدعى ووااددٍ  في ووذذلك  
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 ااستِئجاررِ  على سيیَعَملوننَ  بل ٬،ظامماالعِ  سوننَ يیلمِ  ال هھمأأنَّ  هھھھو االَمْقطَعِ  هھھھذاا في اانتِباهھھھي أأثاررَ  ووما

ثةً  تكوننَ  قد االموتى عظاممَ  ألننَّ  ذذلك؛ يیكوننُ  وورربَّما ٬،وتىاالمَ  نِ فْ لدَ  أأشخاصصٍ   ُمشعَّةٍ  بموااددَّ  ملوَّ
ااء َخِطرةةٍ  أأوو .عليَیهِھم االهھجوممِ  في تقليیديیَّةٍ  غيیر أأسلحةٍ  ااستخدااممِ  جرَّ  

 
 االثاني إإلى عشرَ  االسابعَ  من ووااألعدااددِ  وواالثالثيیَن٬، االتاِسعِ  لألصحاححِ  ددررااستَنا وونوااِصلُ 

:فيیهھا وونقرأأُ  ٬،منهھ وواالِعشريینَ   
 

يیِّدُ  قَاللَ  فهَھَكَذاا آآدَدمَم٬، ااْبنَ  يیَا وَوأأَْنتَ ’’ ببُّ  االسَّ : ااْلبَرِّ  وُوُحوششِ  وَولُِكلِّ  َجنَاحٍح٬، ُكلِّ  لِطَائِرِ  قُلْ : االرَّ
 ذَذبيِیَحةً  لَُكْم٬، ذَذاابُِحهَھا أأَنَا االَّتِي ذَذبيِیَحتِي إإِلَى ِجهَھٍة٬، ُكلِّ  ِمنْ  ااْحتَِشُدوواا وَوتََعالَْواا٬، ااْجتَِمُعواا٬،

 وَوتَْشَربُوننَ  ااْلَجبَابَِرةةِ  لَْحمَ  تَأُْكلُوننَ . دَدًما وَوتَْشَربُواا لَْحًما لِتَأُْكلُواا إإِْسَراائيِیَل٬، ِجبَاللِ  َعلَى َعِظيیَمةً 
نَاتتِ  ِمنْ  ُكلُّهَھا وَوثيِیَرااننٌ  وَوأأَْعتَِدةةٌ  وَوُحْمالنَنٌ  ِكبَاششٌ . ااألرَْرضضِ  رُرؤَؤَساءِ  دَدممَ   وَوتَأُْكلُوننَ . بَاَشاننَ  ُمَسمَّ

بَِع٬، إإِلَى االشَّْحمَ  ْكرِ  إإِلَى االدَّممَ  وَوتَْشَربُوننَ  االشَّ  فَتَْشبَُعوننَ . لَُكمْ  ذَذبَْحتهَُھا االَّتِي ذَذبيِیَحتِي ِمنْ  االسُّ
يیِّدُ  يیَقُوللُ  ااْلَحْربِب٬، رِرَجاللِ  وَوُكلِّ  وَوااْلَجبَابَِرةةِ  َمْرَكبَاتتِ وَواالْ  ااْلَخيْیلِ  ِمنَ  َمائَِدتِي َعلَى ببُّ  االسَّ  .االرَّ

 َجَعْلتهَُھا االَّتِي وَويیَِديي أأَْجَريْیتهُھ٬ُ، االَِّذيي ُحْكِمي يیََروْوننَ  ااألَُممِ  وَوَجِميیعُ  ااألَُمِم٬، فِي َمْجِديي وَوأأَْجَعلُ 
ببُّ  أأَنَا أأَنِّي إإِْسَراائيِیلَ  بيَْیتُ  فيَیَْعلَمُ  َعليَْیهِھْم٬، .‘‘فََصاِعًداا ااْليیَْوممِ  ذذلِكَ  ِمنْ  إإِلهُھهُھمْ  االرَّ  

 
 يیُرِجُعهھم حيینَ  ووذذلك ٬،االعبراانيیَّةِ  مَّةِ لألُ  ددااددٍ رْ ااستِ  وممُ يیَ  هھھھناكك سيیكوننُ  أنَّهھب االمقطعُ  هھھھذاا يیُخبُرنا

.عليیهھم إإلهھًا بهھ ااوويیعترفو ٬،شعبهَھ كونواايیَ  كي جديیدٍ  من االمجيیدُ  هللاُ   
 

:فيیهھ ووجاء وواالثالثيیَن٬، االتاِسعِ  ااألصحاححِ  منَ  وواالعشريین االثالثَ  االعدددَ  نقرأأُ  ذذلك بعدَ   
 

 َعْنهُھمْ  وَوْجهِھي فََحَجْبتُ  َخانُونِي٬، ألَنَّهُھمْ  إِْثِمهِھمْ ب أأُجلواا إإسراائيیل تبيی أأنن ااألمم ووتعلم’’
.‘‘بِالسَّيْیفِ  ُكلُّهُھمْ  فََسقَطُواا ُمَضايیِقيِیهِھْم٬، ليِیَدِ  وَوَسلَّْمتهُُھمْ   

 
 االعدددِ  في ااألمرِ  لهھذاا وكيیًدااتَ  نرىى ووسوفف شعبهِھ٬، عن هِھهھجْ ووَ  اءِ إإخف عن هھھھنا االقديیرُ  هللاُ  مُ يیتكلَّ وو

:أأيیًضا االرببُّ  يیقولل حيین وواالعشريین االتاسعِ   
 

.‘‘...بَْعدُ  َعْنهُھمْ  وَوْجهِھي أأَْحُجبُ  وَوَال ’’  
 

ةةِ  لهھذهه باططًاااررت هھھھناكك أأننَّ  االدَّااررسيینَ  بعضُ  وويیعتقدُ   ررسالةِ  في بولس االرسوللُ  هھنَ أأعلَ  ماب االنبوَّ
 االرببَّ  أأننَّ وو ٬،االمحبِّ  هللا عمةِ نِ  عن هھھھناكك االرسوللُ  تكلَّمَ  فقد. عشر االحادديي ااألصحاححِ  ررووميیة

َمنا ةيیَّ برِّ  يیتونةٍ ززَ  مثل ااألَُمَم٬، نحن ٬،ناذَ أأخَ   االعهھدِ  عوددِ ووُ  ذووررِ جُ  في االطبيیعةِ  ِخالففِ  على ووططَعَّ
 في تحقيیقهِھا كماللُ  ووأأتى ٬،إإِْبَرااهھھِھيیمَ  االعليُّ  هللاُ  بهھا عدَ ووَ  االتي كاتتِ رَ االبَ  في نشترككَ  ىحتَّ  ٬،االقديیم
:فيیهِھما ووجاءَ  عشرَ  وواالثامنَ  عشرَ  االسابعَ  يیناالعدددَ  نقرأأُ  ااألصحاححِ  ذذلكَ  ووفي .االمسيیحِ  يیسوععَ   
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يیَّةٌ  زَزيْیتُونَةٌ  أأَْنتَ ...’’ يْیتُونَةِ  أأَْصلِ  فِي َشِريیًكا فَِصْرتتَ  فيِیهَھا٬، ططُعِّْمتَ  بَرِّ  فََال  وَودَدَسِمهَھا٬، االزَّ

.‘‘...ااألَْغَصاننِ  َعلَى تَْفتَِخرْ   
 

٬، أأصلٍ  من يینمسيیحيیِّ اال نحن عليینا٬، لذلك  أأمم يیهھودًداا كانواا سوااءٌ  أأحٍد٬، على رَ خِ نفتَ  الَّ أأ أأمميٍّ
ااء٬، مستِمعيَّ  ااألساسيیَّة٬، فالقاعدةةُ . يینخرآآ أأممٍ  من ْمنا االذيي ااألصلَ  أأننَّ  هھھھي ااألعزَّ  جميیًعا ططُعِّ
٬، هللاُ  تبنَّانا حيیثُ  االمسيیح٬، االسيیِّدُ  هھھھو فيیهھ  هھھھناككَ  إإننَّ  ثمَّ  عودِدهه٬،ووووُ  بركاتهِھ في ووأأشَرَكنا االعليُّ
 االطَّبيِیِعيیَّةِ  ااألَْغَصاننِ  َعلَى يیُْشفِقْ  لَمْ  االمجيیدَ  هللاَ  أأننَّ  ووهھھھو ٬،أأحدٍ  على نفتِخرَ  ال كي آآخرَ  سببًا
 ااألصلِ  من نحنُ  نُقطَعَ  لئالَّ  بإيیمانِنا٬، وونتمسَّكَ  حريیصيیَن٬، نكوننَ  أأنن فعليینا ااإليیمانِن٬، لَعَدممِ 
.أأيیًضا  

 
 بعدَ  هھم٬،قطعَ  عنَدما ااألبدِ  إإلى االعبراانيیِّيینَ  يیرفُضِ  لم االعليَّ  هللاَ  إإننَّ  نقوللُ  متَّصٍل٬، ِسيیاققٍ  ووفي

 من ذذااتهھِ  ااألصحاححِ  في يیُخبُرنا االرسوللَ  بولسَ  إإننَّ  بل ٬،ااألصليیَّةَ  ااألغصاننَ  يیوًما كانواا أأننْ 
:وواالِعشريین وواالساددسسِ  وواالِعشريینَ  االخامسِ  وواالعددَديینِ  ررووميیة ررسالةِ   

 
 َسيیَْخلُصُ  وَوهھھھَكَذاا ااألَُمِم٬، ِمْلؤُ  يیَْدُخلَ  أأنَنْ  إإلى ِإلْسَراائيِیلَ  ُجْزئيِیًّا َحَصلَتْ  قَدْ  ااْلقََساوَوةةَ  أأنَنَّ ’’...

 َعنْ  ااْلفُُجوررَ  وَويیَُرددُّ  ااْلُمْنقِذُ  ِصهْھيیَْوننَ  ِمنْ  َسيیَْخُرججُ " :َمْكتُوببٌ  هھھُھوَ  َكَما. إإِْسَراائيِیلَ  َجِميیعُ 
"‘‘.يیَْعقُوببَ   

 
 ووهھھھكذاا. ااآلبَاء إإلى ااألبناءِ  قلوببَ  يیرددُّ  االرببَّ  إإننَّ  االثاني ااألصحاححِ  يیوئيیلَ  ِسفرِ  في أأيیًضا وونقرأأُ 

 االعبراانيِّ  بالشعبِ  ةِ االخاصَّ  ةةِ االنبوَّ  هھھھذهه طبيیقِ تَ  ىلإإ بولسُ  يیسعى ال االجديید٬، االعهھدِ  في ىفحتَّ 
َمتْ  ةً يیَّ برِّ  يیتونةً ززَ  بوصفهھا هھامكانتَ  لكنيیسةِ ل ألننَّ  ؛االكنيیسة على  أأَْصلِ  في لتشترككَ  ططُعِّ

يْیتُونَةِ   يیعرفواا أأنن فرصةٌ  لليیهھوددِ  ستكوننُ  أأنَّهھ نرىى هھھھنا وومن. االمسيیح يیسوععُ  ووهھھھو ٬،وَودَدَسِمهھَا االزَّ
مواا ٬،االجديیدِ  االعهھدِ  في وويیدُخلواا ٬،االمسيیحَ  يیسوععَ  .ااألصلِ  في جديیدٍ  من وويیُطعَّ  

 
 مفتوححٌ  االرببِّ  باببَ  ألننَّ  غيیِرهھھِھم؛ أأوو االيیهھوددِ  على نفتَِخرَ  أأالَّ  يینالَ عَ  أأننَّ  فهھَمَ نَ  أأننْ  يیَِجبُ  ووبهھذاا
.االمسيیحَ  االسيیِّدَ  يیقبلُ  َمن لكلِّ  دداائًما  

 
يیاققِ  هھھھذاا إإططاررِ  في يیُفهھَمُ  رربَّما ِحْزقيِیالَل٬، ِسفرِ  في االمقطعِ  إإلى ووبالَعوددةةِ   أأننَّ  معنى االعاممِّ  االسِّ

ةةً  شعبهِھ لىع ووجهھهَھ أأخفى االرببَّ   يیسوععَ  يیقبلُ  َمن لكلِّ  ااآلننَ  مفتوححٌ  االباببَ  لكنَّ  االزمِن٬، من مدَّ
.االمسيیحِ   

 
ةةَ  هھھھذهه االرببُّ  كملُ يیُ  ذذلك بعدَ   االثامنِ  إإلى شريینوواالعِ  االراابعِ  من ااألعدااددَ  في االقويیَّةَ  االنبوَّ

: فيیهھا ووجاء وواالثالثيیَن٬، االتاِسعِ  ااألصحاححِ  من وواالِعشريینَ   
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يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا لِذلِكَ . َعْنهُھمْ  وَوْجهِھي وَوَحَجْبتُ  َمَعهُھمْ  فََعْلتُ  وَوَكَمَعاِصيیهِھمْ  َكنََجاَستهِِھمْ ’’ ببُّ  االسَّ : االرَّ
 فيَیَْحِملُوننَ . ااْلقُدُّووسسِ  ااْسِمي َعلَى وَوأأََغاررُ  إإِْسَراائيِیَل٬، بيَْیتِ  ُكلَّ  وَوأأرَْرَحمُ  يیَْعقُوبَب٬، َسْبيَ  أأرَُرددُّ  ااآلننَ 

. ُمِخيیفٌ  وَوَال  ُمْطَمئِنِّيینَ  أأرَْرِضهِھمْ  فِي َسَكنهِِھمْ  ِعْندَ  إإيِیَّاهھھَھا َخانُونِي االَّتِي ِخيیَانَتهِِھمِ  وَوُكلَّ  ِخْزيیهَُھمْ 
ُعوبِب٬، ِمنَ  إإيِیَّاهھھُھمْ  إإرِْرَجاِعي ِعْندَ   فيِیهِھمْ  وَوتَْقِديیِسي أأَْعَداائهِِھْم٬، أأرََرااِضي ِمنْ  إإيِیَّاهھھُھمْ  وَوَجْمِعي االشُّ
ببُّ  أأنا أأنّي يیَعلَموننَ . َكثيِیِريینَ  أأَُممٍ  ُعيیُوننِ  أأََماممَ   َجمِعهِھمْ  ثُمَّ  ااألَُمِم٬، إإلَى اهھھُھمْ إإيیَّ  بإجالئي إإلهُھهُھمْ  االرَّ

‘‘.ِمنهُھمْ  أأَحًداا هھھھناككَ  بَعدُ  أأتُرككُ  ووال. أأررِضهِھمْ  إإلَى  
 

ةةَ  هھھھذهه أأننَّ  نفهھَمُ  هھھھنا وومن  االسَّبِي٬، من ااألررضضِ  إإلى شعبهَھ االرببُّ  يیُرِجعَ  أأنن بعد حدثثُ ستَ  االنبوَّ
 االجيیش دميیرتَ  عن االقديیرُ  هللاُ  متكلَّ  حيینوو. االغاززيیةَ  ااألُمِميیَّة االجيیوششَ  ددمَّرَ  قد يیكوننُ  حيیث
.َكثيِیَرةةٍ  أأَُممٍ  ُعيیُوننِ  فِي ْعَرففُ يیُ ووَ  تَقَدَّسسُ يیَ ووَ  تََعظَّمُ سيیَ  إإنَّهھ قالل ٬،االغاززيي  

 
ا ٬، بالعهھدِ  ووعالقتهُھُم االيیومَم٬، االيیهھوددَ  يیخصُّ  ما في أأمَّ  االُعظمى االنسبةَ  أأننَّ  االَمعرووففِ  فمن ااإللهھيِّ
٬، با"ِ  يیؤمنوننَ  ال االيیوممَ  االيیهھوددِ  من  عوددةةِ  عند ااألخيیرةةِ  ااأليیَّاممِ  في إإال بهھ يیؤمنواا وولن االعليِّ

 االيیهھودد بِاْسمِ  االمعرووفيینَ  االيیهھوددِ  من مجموعةٌ  هھھھناكك متَّصٍل٬، ِسيیاققٍ  ووفي. االحيِّ  االمسيیحِ 
 هھھھؤالءِ  بهھ يیؤمنُ  ما أأبرززِ  وومن ريیعة٬،بالشَّ  االيیوممِ  إإلى وومتمسِّكوننَ  متديیِّنوننَ  ووهھھھم ٬،ااألررثوذذكس

 بمجيءِ  إإالَّ  تُقاممَ  لن االدَّوولةَ  إإننَّ  قولوننَ يیَ  بلْ  االيیومم؛ ددوولةٍ  تكويینَ  في االحقُّ  لهھُمُ  ليیسَ  أأنَّهھ هھھھو
ا. االمنتظَر االمسيیَّا  يیوممٌ  يیأتي وففس أأنَّهھ فيیَرووننَ  ٬،يیهھودديیَّةٍ  ددوولةٍ  جوددِ ووُ  بإمكانيیَّة يیؤمنوننَ  َمن أأمَّ

.االمسيیحِ  بيیسوععَ  يیؤمنوننَ  حيینَما االيیهھوددِ  بيین ررووحيیَّةٌ  نهھضةٌ  فيیهھ تُبَثُّ   
 

ةتمااالخ  
مم( )االبرنامج مقدِّ  

ااتتٍ  برناَمِجنا من االيیوممِ  لَقةِ حَ  في ررأأيینا  ووال. االنبيِّ  ِحْزقيِیاللَ  ِسفرِ  في االرببُّ  َعهھاضَ ووَ  قويیَّةً  نبوَّ
ااتِت؛ كلُّ  تتحقَّقَ  أأنن بدَّ   كلمتهَھ٬، يیُجريي االذيي ٬،االقدُّووسسُ  االحيُّ  االرببُّ  هھھھو بهھا تكلَّمَ  َمن ألننَّ  االنبوَّ

؛ هللا على أأعيینَنا بقيَ نُ  أأنن يیجب لذلك. دِ بَ ااأل إإلى تسقُطَ  لن وواالتي  رربِّنا جيءَ مَ  ألننَّ  االعليِّ
.مضى ووقتٍ  أأييِّ  من أأكثرَ  اقريیبً  باتتَ  وومخلِِّصنا  

 
 في كتشَ  االقسُّ  يیستعرضضُ  سوفف ٬،‘‘االيیَومم لهِھَذاا االَكلَِمةُ ’’ برنامج من االمقبِلةِ  قةِ االحلَ  في
.ةاالخطيیَّ  لِ جُ ررَ  هھوررِ ظظُ  إإلى قوددُ ت وففس يتاال ااألحدااثثِ  لَ تسلسُ  تهِھددررااس  

 
ةختاميیَّ  كلمةٌ   

)سميیث تشك ااعياالرَّ (  
الةِ  االحيیَّة هللا بكلمةِ  كَ تتمسَّ  أأنن االمستمع٬، عزيیزيي ألجلك٬، صالتُنا  من تُ أأثبَ  فكلمتهُھ ؛وواالفعَّ

 االرببِّ  عوددِ ووُ  على حيیاتَكَ  تَبنِيَ  أأنن أأيیًضا صلِّينُ وو. ااألبَدِ  إإلى باقيِیةٌ  ووهھھھي ٬،ووااألررضضِ  موااتتِ االسَّ 
 صيیريیَّة٬،االمَ  قرااررااتِكَ  في ستُرِشُدكك فهھي ؛هھامن تستخلُِصهھا االتي االمباددئئِ  ووعلى كلمتهِھ٬، في
يیقِ  أأووقاتتِ  ووفي دَ  االمسيیح٬، إلنجيیل يیَِحقُّ  كما تَعيیشَ  أأنن أأخيیًراا لِّيصَ وونُ . يیرةةِ حَ وواالْ  االضِّ  ليیتمجَّ
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 إإشرااققِ  إإلى ااحتيیاججٍ  أأكثرَ  يیحتاججُ  االذيي االعالَمِ  هھھھذاا في نورًراا ووتكوننَ  يیاتَِك٬،حَ  في االعليُّ  االرببُّ 
!آآميین. نصلِّي االمسيیحِ  يیسوععَ  بِاْسمِ . ااأليیَّاممِ  هھھھذهه في فيیهھ االرببِّ  نوررِ   


