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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 االقدُّووسسِ  هللاِ  بنعمةِ  االَحلَقةِ  هھھھذهه في سنتابِعُ  حيیث
.سميیث تَشك  

 
 في سيیحُدثثُ  ما بشأننِ  االحديیثِ  في تَشك االقسُّ  ااستَفاضضَ  برناَمجنا٬، من االسابِقةِ  االحلَقةِ  في
 االتي ااألَُممِ  معَ  هھاب االرببُّ  يیتعاَملُ  سوفف االتي وواالكيیفيیَّة ااألخيیرةِة٬، ااأليیَّاممِ  في ةاالعبراانيیَّ  لألمَّة
 ووذذلك باألررضِض٬، ستحلُّ  االتي االطبيیعيیَّةَ  االكوااررثثَ  تناوَوللَ  كما .ااألررضضِ  َغْزووَ  تُحاوِوللُ  وففس
.يیوحنَّا ووررؤؤيیا وويیوئيیلَ  دداانيیآللَ  أأسفاررِ  من  

 
 في قسًما تَشك االقسُّ  يیستعرضضُ  سوفف ٬،‘‘االيیومم لهِھَذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ  من االيیومم حلقة ووفي
 االعليِّ  هللاِ  ملكوتتِ  تأسيیسِ  مع يیَتََعاَملُ  ألنَّهھُ  للَجدلل؛ إإثاررةةً  ااألكثرِ  بيینَ  يیُعدُّ  االمقدَّسسِ  االكتابب
.َحْرفيِیًّا االكالممَ  هھھھذاا يیفسر االذيي االرأأيي بَحَسبِ  ٬،االسبعِ  يیقةِ االضِّ  سنوااتتِ  بعد ااألررضض على  

 
 وواالعدددِ  ٬،ووااألرربَعيینَ  االحادديي ااألصحاححِ  على تَْفتََحهھُ  أأننْ  نَْرجو ُمقَدَّسٌس٬، ِكتاببٌ  لََديْیكَ  َكاننَ  فَإننْ 

للِ  ا. منهھ ااألووَّ  َصديیقي٬، يیا ِمْنَك٬، نَْرجوههُ  فََما االلَّْحظَِة٬، هھھھَِذههِ  في ُمقَدَّسسٌ  ِكتاببٌ  لََديْیكَ  يیَُكنْ  لَمْ  إإننْ  أأمَّ
الةة االُخشوععِ  بِرووححِ  تُْصغي أأننْ  هھھھُوَ  .وَواالصَّ  

 
ااَءنا نَْتُرُكُكْم٬، وَوااآلننْ   االقسِّ  إإعدااددِ  من ِحزقيِیاللَ  ِسْفرِ  ِمنْ  آآَخرَ  قيَیِّمٍ  دَدرْرسسٍ  َمعَ  االُمْستَِمعيین٬، أأِعزَّ
.سميیث تشك  

 
-االعظة متن[ ]تشك االقسُّ   

ااَءنا نبدأأ  ااألصحاححِ  من ِحْزقيِیالَل٬، ِسفرِ  في ددررااستَنا االيیَوممِ  حلَقةِ  في االمستَِمعيین٬، أأعزَّ
للِ  االَعَدددِ  من وواابتدااءً  ااألرربَعيیَن٬،  مجموعةِ  إإلى مقدَّمةً  تَشك االقسُّ  سيیُعطيینا ذذلك قبلَ  لكنْ . ااألووَّ

.متكاملةٍ  ووااحدةةٍ  ؤؤيیاررُ  في تشترككُ  وواالتي ِحْزقيِیالَل٬، ِسفرِ  من ااألخيیرةةِ  ااألصحاحاتتِ   
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ااء٬، مستَِمعيَّ  ٬،ااالعترااففَ  أأوَوددُّ  بداايیةً   ِحْزقيِیالَل٬، ِسفرِ  من ااألخيیرةةِ  ااألصحاحاتتِ  هههھھھذ أأننَّ  ااألعزَّ
 على االمقاطِطعِ  أأصعب هھھھي حزقيیالل ِسفرِ  من ووااألرربعيین االثامنِ  إإلى عيینِ ااألرربَ  ااألصحاحح من
.االمقدَّسس االكتابب في فهَْھمي  

 
 االتعاُمل يیَسهھُلُ  االذيي دداانيیالل٬، ِسفرِ  إإلى ننتقلُ  وففس ِحْزقيِیالَل٬، ِسفرِ  من ااالنتهِھاءِ  بعدَ  لكنْ 
 من االمجموعةُ  هھھھذهه تُثيیُرهھھھا االتي ااألموررِ  أأهھھھمِّ  وومن .وواالمفيید االُمثريي محتوااهه هھمُ فَ وو مَعهھ٬،

 بعضِ  ررأأيي بَحَسبِ  يیُبنى٬، وففس االذيي االهھيیكلُ  ووهھھھو االهھيیكِل٬، وَوصفُ  هھھھي ااألصحاحاتتِ 
 االمهھمِّ  وومن. لمسيیحل االثاني يءمجاال بعدَ  سيیكوننُ  االذيي االملكوتت عصرِ  في االمفسِّريیَن٬،

 هھئبنا ةةعاددإإ إإلى االناسسُ  عىسْ يی االذيي االهھيیكلَ  يیكوننَ  لن االهھيیكلَ  هھھھذاا أأننَّ  إإلى هھھھنا ااإلشاررةةُ 
.االمسيیح ضدِّ  من رسوممٍ مَ  بموجب  

 
 ااألخيیرةة ااألصحاحاتت من االمجموعةِ  هھھھذهه في االمذكوررِ  يیكللهھَ اا هھھھذاا وضوععمَ  ااآلننَ  تابِعِ فلن
 نحو ةُ االخاررجيیَّ  هھووجدرراانُ  ٬،ُمَربَّعٌ  االموصوففَ  االهھيیكلَ  أأننَّ  الِحظْ نُ  حيیث .ِحْزقيِیاللَ  ِسفرِ  من

 ااألسوااررِ  بتلك يیُحيیطُ  خرآآ خاررجيٌّ  ااررٌ جد ووهھھھناكك. ُمماثِلٍ  رضضٍ عَ بِ وو متًراا ووخمسيینَ  ِمئتيَینِ 
 االمبنى مساحةَ  فإننَّ  ووهھھھكذاا. متًراا ووخمسيینَ  وومئتيَینِ  أألفًا ِضلِعهھ ططوللُ  وويیبلُغُ  ٬،هھھھنا االمذكوررةةِ 
.مربَّعٍ  مترٍ  مئةِ  ووثالثثِ  آآالففٍ  تسعةِ  نحو تبلغُ  االخاررجيِّ  االجداارر ددووننَ  ووحَدهه٬،  

 
اائي تالِحظونَن٬، رربَّماوو  االذررااعع قيیاسسَ  تستخِدممُ  االعربيیَّة االترجمةَ  أأننَّ  االمستمعيین٬، أأعزَّ

٬، االمتر إإلى االمقايیيیس هھھھذهه وولتحويیل. وواالقصبة  مترٍ  نصفُ  هھھھو االذِّررااععَ  إإننَّ  نقوللُ  االطوليِّ
ا تقريیبًا٬، .االمتر وونصفِ  متَريین نحو أأيي أأذذرُرعٍع٬، خمسُ  يفهھ االقصبةُ  أأمَّ  

 
 ىمبنً  سيیكوننَ  االذيي ٬،لهھيیكلِ ل ةيیَّ االكلِّ  وواالمساحةِ  ةاالعامَّ  االفكرةةِ  إإددررااككِ  على هھھھذاا نايیُساِعدُ  وورُربَّما
 أألفٍ  بطوللِ  بهھ يیُحيیطُ  يياالذ دااررِ االجِ  لىع عالووةةً  ٬،االملكوتتِ  صرِ عَ  في يیُشيیَّدُ  وففسَ وو ا٬،ضخمً 

 االمبنى هھھھذاا مثلِ  لتشيیيیدِ  االمطلوبةَ  االمساحةَ  إإننَّ  هھھھي االقَوللِ  ووخالصةُ . متًراا يینَ خمسوو ووِمئتيَینِ 
اا أأكبرُ  هھھھي  ززمنِ  في ثانيیةً  بناؤُؤهه أأُعيیدَ  وواالذيي ُسليَیمانَن٬، هھھھيیكلُ  عليیهھا بُنِيَ  االتي االمساحةِ  من جّدً

 شيیَّدُ سيیُ  االذيي االهھيیكلَ  هھھھذاا أأننَّ  على ددليیلٌ  ووهھھھذاا .وونََحْميیا عزرراا ِسفَريي في ررأأيینا كما زَزرُربَّابل
 وواالذيي االيیومَم٬، أأوورُرَشليیمَ  في تشيیيیَدهه على االيیهھوددُ  يیُِصرُّ  االذيي االهھيیكلَ  ليیسَ  االملكوتتِ  عصرِ  في

.ووااإلسراائيیليیِّيینَ  االعربب بيین ما االنِّزااعاتتِ  االدَّووااممِ  على يیُثيیرُ   
 

 فُ صِ يیَ  فمثًال٬، .ةاالكاررثيیَّ  ااألحدااثث من االعديیدُ  قعُ ست ٬،االمسيیحِ  ليیسوععَ  االثاني يءِ مجاال قبلَ ف لذاا
 عديیدةةٍ  كوااررثثَ  عن فضًال  هھھھذاا ٬،هھھھاُعْشرَ  رُ وويیُدمِّ  ليیمَ شَ أأووررُ  سيیضرببُ  هھھھائًال  لزااًال ززِ  االرؤؤيیا فرُ سِ 
 يیتونناالزَّ  جبلَ  أأننَّ  االدااررسيین بعضُ  يیرىى كما. يیوحنَّا ررؤؤيیا فرِ سِ  في وُصوفةً مَ  نجُدهھھھا ىىخرأأُ 
ا ٬،االَوَسط من يینَشقُّ  وففَ س ننُ  ما ووغالبًا ٬،جديیًداا يیًاووااددِ  يیُنتِجُ  ممَّ  االجديید االواادديي هھھھذاا سيیتكوَّ

ااءَ   مجيیئهِھ في االمسيیحُ  يیأتي ووسوفف. االحيینِ  ذذلك في ستحُدثثُ  االتي االهھائلةِ  ةااألررضيیَّ  ةةِ زَّ االهھَ  جرَّ
يیتونَن٬، جبلِ  على االثاني .وننيیَ هھْ صِ  َجبلَ  الِحقًا سيیُدعي االذييوو االزَّ  
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 بَحَسبِ  ووذذلك ااألررضض٬، في نمَ  كلُّ  يیرااهه ووسوفف ٬،عاللٍ  مكاننٍ  في ككهھھھنا االمسيیحُ  ووسيیكوننُ 

 لِ بَ جَ  على االجديیدُ  االهھيیكلُ  ىبنيیُ  وففَ سَ  ذذلك ووبعدَ . يیاووإإررمِ  عيیاءَ إإشَ  االنبيیَّيینِ  ِسفَريي في ااتتِ االنبوَّ 
اا كبيیرةةً  ستكوننُ  أأبعادَدهه أأننَّ  ررأأيینا االذيي للهھيَیكلِ  صةاالُمخصَّ  االَكبيیرةةِ  االِمنطَقةِ  فيوو ٬،وننَ يیَ هھْ صِ   جّدً

التِنا في نطَّلِعُ  ووسوفف. ززرُربَّابل أأيیَّامم في ُشيیِّدَ  االذيي االهھيیكلِ  أأوو ُسليَیماننَ  بهھيیكلِ  مقاررنةً   في تأمُّ
 تفاصيیلَ  على ااألرربعيین٬، ااألصحاححِ  من وواابتدااءً  ٬،يیاللَ قِ زْ حِ  ِسفرِ  من ااألخيیرةةِ  ااألصحاحاتتِ 

ا االرؤؤيیا اابتدأأتتِ  حيیثُ  االهھيیكِل٬، لهھذاا إإضافيیَّةٍ   لهھ ووأأظُظهِھرَ  ٬،أأوورُرَشليیمَ  إإلى ووححبالرُّ  يیاللُ قِ زْ حِ  أأُِخذَ  لمَّ
.االجديیدُ  يیكلُ هھَ اال  

 
التِنا ااآلننَ  وولنبدأأِ   ااألوولى ااألرربَعةِ  ووااألعدااددِ  ِحْزقيِیالَل٬، ِسفرِ  من ااألرربَعيین ااألصحاححِ  في تأمُّ
:فيیهھا ووجاء منهھ٬،  

 
نَةِ  في’’ نَِة٬، ررأأسسِ  في سبيیِنا٬، ِمنْ  وواالِعشريینَ  االخاِمَسةِ  االسَّ  في االشَّهھِر٬، ِمنَ  االعاِشرِ  في االسَّ

نَةِ  ببِّ  يیَدُ  علَيَّ  كانتْ  االيیومِم٬، ذذلكَ  نَفسِ  في االمديینةُ  ُضِربَتِ  ما بَعدَ  عَشَرةة٬َ، االّراابَِعةِ  االسَّ  االرَّ
 عاللٍ  َجبَلٍ  علَى ووووَضَعني إإسراائيیلَ  أأررضضِ  إإلَى بي أأتَى هللاِ  ررؤَؤىى في. هھھھناككَ  إإلَى بي ووأأتَى
اا٬،  َمنظَُرههُ  بَرُجلٍ  إإذذاا هھھھناكَك٬، إإلَى بي أأتَى اوولَمَّ . االَجنوببِ  ِجهَھةِ  ِمنْ  مديینةٍ  كبِناءِ  عليَیهھِ  ِجّدً
ُجلُ  لي فقاللَ . بالباببِ  ووااقِفٌ  ووهھھھو االقيیاسِس٬، ووقََصبَةُ  كتّاننٍ  َخيیطُ  ووبيیَِدههِ  االنُّحاسِس٬، كَمنظَرِ  : االرَّ

 إإررااَءتِكَ  ألجلِ  ألنَّهھُ  أأرُريیَكهھ٬ُ، ما ُكلِّ  إإلَى قَلبَكَ  ووااجَعلْ  بأذُُذنيَیكَ  ووااسَمعْ  بَعيینيَیكَ  اانظُرْ  آآدَدمَم٬، اابنَ  يیا
‘‘.تَرىى ما بُكلِّ  إإسراائيیلَ  بيَیتَ  أأخبِرْ . هھھھنا إإلَى بكَ  أأُتيَ   

 
 منظَُرهه ًال جُ ررَ  ِحْزقيِیاللُ  يیقابلُ  ذذلك بعدَ وو ٬،ليیمَ شَ أأووررُ  مديینةِ  في يیرتفعُ  جديیدٌ  عاللٍ  جبلٌ  إإذًذاا ناككَ هھھھُ 

 كما ٬،اهھھھاإإيیَّ  يیهھِ ريیُ س ياالت ااألموررِ  لكلِّ  اادً جيیِّ  هھَ بِ نتَ يی بأنن ِحْزقيِیاللَ  وويیوصي االنُّحاسسِ  كَمنظَرِ 
ةَ  يیُخبِرَ  أأنن يیوصيیهھِ  .االرؤؤيیا تلك في رااههيیَ  وففس ما بكلِّ  االعبراانيیَّةَ  ااألُمَّ  

 
التِنا وونوااِصلُ  : فيیهِھما وونقرأأُ  ااألرربَعيیَن٬، ااألصحاححِ  من وواالساددسسِ  االخامسِ  يینِ االعدددَ  في تأمُّ  

 
ُجلِ  وَوبيِیَدِ  بهِِھ٬، ُمِحيیطٍ  ااْلبيَْیتِ  َخارِرججَ  بُِسوررٍ  وَوإإذَِذاا’’ رَرااععِ  ططُوًال  أأذَْذرُرععٍ  ِستُّ  ااْلقيِیَاسسِ  قََصبَةُ  االرَّ  بِالذِّ

 االَِّذيي ااْلبَاببِ  إإِلَى َجاءَ  ثُمَّ . وَوااِحَدةةً  قََصبَةً  وَوُسْمَكهھُ  وَوااِحَدةة٬ً، قََصبَةً  ااْلبِنَاءِ  َعْرضضَ  فَقَاسسَ . وَوِشْبرٌ 
.‘‘دَدرَرِجهھِ  فِي وَوَصِعدَ  االشَّْرققِ  نَْحوَ  وَوْجهُھهھُ   

 
 يیصيیرُ  نفِسهھ٬، االوقتِ  ووفي. االجنوبيِّ  االباببِ  ذذلكَ  إإلى ييَؤددِّ ت جاتتٍ ررَ ددَ  سبعِ  وُوجوددَ  هھھھنا نرىى
 ثُمَّ  جنٍب٬، إإلى اجنبً  مبنيیَّةً  َمَخادِدععَ  أأوو رااتتٍ جْ حُ  يیهھَجانبَ  الكِ  على هھھھناكك ألننَّ  ؛ااممرًّ  هھُ نَفسُ  االبَاببُ 

 َحيیثُ  ٬،فاتتٌ ُشرْ  وولهھا ُمَزخرفةٌ  نطقةٌ مِ  ووهھھھي ووااقِق٬،االرِّ  بِاْسمِ  االمعرووفةَ  االمنطقةَ  ذذلك بعدَ  نجدُ 
 فاتتِ رْ االشُّ  على االموجوددةةَ  رووبيیمِ االكَ  نقوشاتتِ وومَ  ووااألقوااسسَ  فاتتِ رْ االشُّ  تلكَ  االنصُّ  لنا يیَِصفُ 
.وواالموااقع  
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 رربَّماوو .وواالعشريینِ  االسابعِ  االعدددِ  في نوببِ االجَ  جاههِ باتِّ  ةِ االدااخليیَّ  االساحةِ  عن نقرأأُ  ذذلك بعدَ 
ااء٬، مستِمعيَّ  ٬،ااآلننَ  ظُ الحِ ن  في منهھا جانِباننِ  :جواانبَ  ةِ ثالث من تأتي ااألبوااببَ  أأننَّ  ااألعزَّ
 نحوَ  تتَِّجهھُ  ةِ االخاررجيیَّ  ألبوااببِ ل ُمقابِلةٍ  ىىخرأأُ  أأبوااببٍ  ةُ ثالث هھھھناكك ثمَّ  ٬،ةِ االخاررجيیَّ  احةِ االسَّ  نطقةِ مِ 

ننُ . ةاالدااخليیَّ  احةِ االسَّ   ددررجاتتٍ  سبعِ  من ةِ االخاررجيیَّ  احةِ االسَّ  نحو االدااخلةُ  جاتتُ ررَ االدَّ  تلك ووتتكوَّ
 يینتقلُ  االمرءَ  أأننَّ  هھھھذاا وويیعني. ةاالدااخليیَّ  االساحة خوللِ ددُ  لدىى دَدرَرجاتتٍ  ثماني ووهھھھناكك. عودًدااصُ 
 أأعلى آآخرَ  ىىمستوً  في يیكلاالهھَ  يیتُ بَ  يیكوننُ  هھھھذاا ووبعدَ  أأعلى٬، آآخرَ  إإلى منخفضٍ  مستوىى من
 هھھھذاا في بالُمالحظةَ  وواالَجديیرُ . تصاعدييٍّ  جاههٍ ااتِّ  في هھھھو ناءِ االبِ  كلَّ  أأننَّ  نرىى ووهھھھكذاا. أأيیًضا

 ماللِ وواالشَّ  رققِ شَّ اال من بوااببَ ااأل نجدُ  حيیث ٬،جهھاتتٍ  ثالثثِ  من أأبوااببٍ  ثالثةَ  فيیهھ أأننَّ  االوصفِ 
 ععخدَ االمِ  إإلى ااألبوااببُ  تلكَ  تَقودُدككَ  ذذلك بعدَ . ةغربيیَّ اال االِجهھةِ  من باببٌ  هھھھُناككَ  ووليَیسَ  ٬،وواالجنوبب
.االدَّرَرجاتتِ  من عدددٍ  على عودًدااصُ  ةاالدااخليیَّ  االدااررِ  إإلى ثمَّ  ٬،االخاررجيِّ   

 
 االذبائحَ  موننيیُقَدِّ  َمن ووهھھھُم ٬،ُمَعيیَّنةٍ  ماعةٍ جَ لِ  إإالَّ  االدااخليیَّةِ  االسَّاحةِ  بُدخولل يیُسَمح ال ووااآلننَ 

 ىووعل ِة٬،االدااخليیَّ  احةِ االسَّ  وَوَسطِ  في االُمحَرقاتتِ  حُ ذبَ مَ  هھھھُناككَ  االمشهھدِ  ذذلك ووفي. ِسهھمبأنفُ 
ا. االهھيیكلِ  يیتِ بَ  في وواالقُدسسُ  ٬،نَفِسهھُ  يیكلِ االهھَ  يیتُ بَ  هھھھُناكك ٬،االغربيِّ  االجانبِ   فهھي االقُدسسِ  قيیاساتتُ  أأمَّ
.مربًَّعا متًراا ووثالثيینَ  ستَّةٍ  نحو تبلغُ  بمساحةٍ  مربَّعةٌ   

 
 يااثنَ  عدددِ اال ُمضاعفاتت من منهھا االعديیدَ  أأننَّ  جدُ ن سوفف االقيیاساتت٬، هھھھذهه نَتَعرَّففُ  بيینما ااآلنن
 ِمْثلَ  االيیقيین ووجهھِ  على نجِزممَ  أأننْ  ااآلننَ  نستطيیعُ  ال لكنَّنا. ما اللةٌ ددَ  ااألغلبِ  على وولهھذاا َعشر٬،
 أأنن كيیُمكنُ  االتي ااألموررِ  من االكثيیرُ  ناككَ هھھھُ  ااألمِر٬، هھھھذاا عن االمزيیدَ  تعرففَ  ووحتَّى. االدَّاللةِ  هھھھذهه

ةةٌ  محاوَوالتتٌ  ووهھھھي تقرأأهھھَھا٬، ا. االقيیاساتتِ  هھھھذهه ِمثلِ  لتفسيیرِ  جاددَّ  إإالَّ  أأقوللُ  فال االَمقامِم٬، هھھھذاا من أأمَّ
 ٬،رعش يااثنَ  االعدددِ  فاتتِ ضاعَ مُ  من ااألعدااددِ  هھھھذهه لِمثلِ  دَداللةٍ  وُوجودد ووهھھھو ووأأفهھَُمهھ٬، أأالِحظهُھ ما
.االدَّاللةِ  هھھھذهه ِمْثل تفسيیرِ  محاوَوالتتِ  في برناَمِجنا في نخوضضَ  وولن  

 
 االدااخليیَّةَ  وواالسَّاحاتتِ  االجديیِد٬، االهھيیكلِ  ِمنطَقةَ  ااألرربَعيینَ  ااألصحاححِ  في ررأأيینا ووهھھھكذاا

 االكهھنة مخادِدععَ  ااستعَرْضنا كما وواالشرقيیَّة٬َ، وواالجنوبيیَّةَ  االشَّماليیَّةَ  ووااألبوااببَ  وواالخاررجيیَّة٬َ،
ووااقق٬،  يیكلُ االهھَ  فُ صَ ويی حيیثُ  ٬،عيینووااألرربَ  يياددِ حاال ااألصحاححِ  إإلى ااآلننَ  ننتقلَ  أأنن وويیمِكننا وواالرِّ

.ااألُخرىى ااألموررِ  من وواالعديیدُ  هھِ ووُملحقاتُ   
 

 مناطِطقِ  إإلى أأيي ٬،يیكلِ االهھَ  يیتَ بَ  نَدخلُ  ٬،ِحْزقيِیاللَ  ِسفرِ  من ووااألرربَعيینَ  االحادديي ااألصحاحح فيف
 للهھيَیكِل٬، االدااخليیَّةَ  ااألبعاددَ  ااألوولى ااألعدااددِ  في نقرأأَ  أأنن وويیمكن .ااألقدااسسِ  ووقدسسِ  االقُدسسِ 

ةِ  ووللمناطِطقِ  .فيیهھ االخاصَّ  
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 ووااألرربَعيیَن٬، االحادديي ااألصحاححِ  من عشرَ  وواالتاسعَ  عشرَ  االثامنَ  االعددَديینِ  إإلى ذذلك بعدَ  ووننتقلُ 
 االبيیتِ  أأبوااببِ  على ما ووُكلِّ  االنخيیلِ  شجاررِ ألوو يین٬،فوررحْ االمَ  لكرووبيیمَ ل صفًاووَ  نجدُ  حيیثُ 
.دررااننِ االجُ  ىعل كذلكوو ٬،يِّ االدااخل  

 
 وواالراابعِ  وواالعشريین االثالثِ  يیناالعدددَ  في هھصارريیعِ وومَ  االهھيیكلِ  ألبوااببِ  فًاصْ ووَ  أأيیًضا نقرأأُ  ثمَّ 

:فيیهِھما ووجاءَ  ووااألرربَعيیَن٬، االحادديي ااألصحاححِ  من وواالعشريین  
 

 لْلباببِ  ِمْصرااعاننِ . يیَْنطَِويیَانن ِمْصَرااَعاننِ  ِمْصَرااَعانِن٬، وَولِْلبَابيَْینِ . بَابَاننِ  وَولِْلقُْدسسِ  وَولِْلهَھيْیَكلِ ’’
.‘‘ااآلَخرِ  لْلباببِ  ووِمْصرااعاننِ  االوااِحدِ   

 
 حدٍّ  إإلى جةَ ووَ االُمزددَ  ااألبوااببَ  شبهِھُ يیُ  ااألبوااببِ  هھھھذهه وَوْصفَ  إإننَّ  نقوللَ  أأنن نستطيیعُ  آآخر٬، عبيیرٍ بتَ 

.االكبيیرةةِ  االكنائسِ  ددخوللِ  لدىى منهھا نعبرُ  االتي ااألبواابب ِمْثلَ  بعيیٍد٬،  
 

:فيیهھ ووجاء ٬،منهھ للَ ااألووَّ  ددَ دَ االعَ  وونقرأأِ  ووااألرربعيین٬، االثاني ااألصحاححِ  إإلى ااآلننَ  لِ قِ تَ نْ نَ وول  
 

َمالِل٬، ِجهَھةِ  ططَِريیقِ  ِمنْ  ااْلَخارِرِجيیَّةِ  االدَّااررِ  إإِلَى وَوأأَْخَرَجنِي’’  هھھُھوَ  االَِّذيي ااْلِمْخَدععِ  إإِلَى وَوأأدَْدَخلَنِي االشِّ
.‘‘االشِّماللِ  إإلَى ااْلبِناءِ  قُدَّااممَ  هھھُھوَ  وواالذيي ٬،ااْلُمْنفَِصل ااْلَمَكاننِ  تَُجاههَ   

 
اائي ٬،ظَ الحِ ن أأنن يیمكنُنا  االفِنَاء٬، ذذلك هھھھو هھھھنا االمذكوررَ  االُمنفِصلُ  االَمكاننَ  أأننَّ  االمستَِمعيیَن٬، أأعزَّ
 كانن وواالذيي ٬،االُمنفِصل االمكاننِ  هھھھذاا فِ صْ ووَ  في االنصُّ  وويیبدأأُ . نَفِسهھُ  االهھيَیكلِ  ببيیتِ  يیُحيیطُ  االذيي

:فيیهھ ووجاءَ  ووااألرربَعيیَن٬، االثاني ااألصحاححِ  من َعَشر االثالثَ  االعدددِ  في ٬،يیكلِ االهھَ  يیتِ بَ  وللَ حَ   
 

 َمخادِدععُ  هھھھي االُمنفَِصلِ  االَمكاننِ  أأماممَ  االتي االَجنوببِ  ووَمخادِدععُ  االشِّماللِ  َمخادِدععُ : لي ووقاللَ ’’
بوننَ  االّذيینَ  االكهھنةُ  يیأُكلُ  َحيیثُ  ُمقَدََّسة٬ٌ، ببِّ  إإلَى يیتَقَرَّ  قُدسسَ  يیََضعوننَ  هھھھناككَ . ااألقدااسسِ  قُدسسَ  االرَّ

.‘‘ُمقَدَّسسٌ  االَمكاننَ  ألننَّ  ِم٬،ااإلث ووذَذبيیَحةَ  االَخطيیَّةِ  ووذَذبيیَحةَ  وواالتَّقِدَمةَ  ااألقدااسسِ   
 

 االكهھنةُ  يیأكلُ  حيیث ٬،االُمنفَِصل االمكاننِ  هھھھذاا في للكهھنة ةةٍ غيیرصَ  ععَ ددِ اَمخ أأرربعةَ  هھھھنا نرىى ووهھھھكذاا
.مةاالُمقَدَّ  بائحاالذَّ  من صيیبهِھمنَ  من ببِّ االرَّ  أأماممَ   

 
التِنا في وونستمرُّ  :فيیهھِ  جاءوو عشَر٬، االراابعَ  االعدددِ  في االهھيیكلِ  وَوصفِ  في تأمُّ  

 
 هھھُھنَاككَ  يیََضُعوننَ  بَلْ  ااْلَخارِرِجيیَِّة٬، االدَّااررِ  إإِلَى ااْلقُْدسسِ  ِمنَ  يیَْخُرُجوننَ  الَ  ااْلَكهَھنَةِ  دُدُخوللِ  ِعْندَ ’’

 هھھُھوَ  َما إإِلَى وَويیَتَقَدَُّموننَ  َغيْیَرهھھَھا ثيِیَابًا وَويیَْلبَُسوننَ  ُمقَدََّسة٬ٌ، ألَنَّهَھا بهَِھا يیَْخِدُموننَ  االَّتِي ثيِیَابهَُھمُ 
.‘‘لِلشَّْعب  
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 هھھھذاا بهھ يیُخبُرنا ووما. االمكانن هھھھذاا في يیكونونن حيینما ٬،بالَكهھَنَةِ  ةٍ خاصَّ  يیاببٍ ثِ  وُوجوددَ  هھھھنا نُالِحظُ 
.االمكاننِ  هھھھذاا غيیرَ  آآخرَ  مكاننٍ  أأييِّ  في أأوو ٬،االخاررجج في تُرتَدىى ال االثِّيیابب هھھھذهه أأننَّ  هھھھو االمقطَعُ   

 
للِ  وواالعددَديینِ  عيینَ ووااألرربَ  االثالثِ  ااألصحاححِ  إإلى ااآلننَ  لنَْنتَقِلِ  :فيیهِھما ووجاء منهھ٬، وواالثاني ااألووَّ  

 
 ِمنْ  َجاءَ  إإِْسَراائيِیلَ  إإِلهھِ  بَِمْجدِ  وَوإإذَِذاا. االشَّْرققِ  نَْحوَ  ااْلُمتَِّجهھِ  ااْلبَاببِ  ااْلبَابِب٬، إإِلَى بِي ذَذهھھَھبَ  ثُمَّ ’’

.‘‘َمْجِدههِ  ِمنْ  أأََضاَءتتْ  وَوااألرَْرضضُ  َكثيِیَرةٍة٬، ِميیَاههٍ  َكَصْوتتِ  وَوَصْوتهُھُ  االشَّْرققِ  ططَِريیقِ   
 

اا؛ مهھمٌّ  االمقطَعُ  هھھھذاا  نذُكرَ  أأنن فيیدِ االمُ  وومن. ااْلهھيَیكلِ  ىلإإ االعليِّ  هللاِ  َمجدِ  َعوددةةَ  نرىى فيیهھ ألننَّ  جّدً
 ترككَ  ووقد. يیكلَ االهھَ  ررَ غاددَ  االرببِّ  دَ جْ مَ  أأننَّ  ىىرؤؤاال إإحدىى في سابِقًا ررأأىى االنبيَّ  ِحْزقيِیاللَ  أأننَّ  هھھھنا

 جبلَ  إإلى وُوصوًال  َصَعدَ  ثمَّ  ٬،االشرقق جاههِ ااتِّ  في اابةاالبوَّ  عندَ  ااستقرَّ وو درريیج٬،تَّ بال االهھيَیكلَ  االمجدُ 
يیتونن٬، ٬، حَدثثٌ  يیقَعُ  هھھھناوو. االهھيیكلِ  من ببِّ االرَّ  مجدُ  رُرفِعَ  هھھھكذااوو االزَّ  جدِ مَ  َعوددةةَ  نشهھَدُ  حيیثُ  مهھمٌّ

 وففسف ٬،يِّ رقِ االشَّ  االباببِ  َعبرَ  االهھيَیكلَ  االرببِّ  مجدُ  فَارَرققَ  كماوو. َجديیدٍ  من كلِ يیاالهھَ  إإلى االعليِّ  هللاِ 
.أأيیًضا ذذااتهِھ االباببِ  من االهھيَیَكلِ  إإلى ديیدٍ جَ  من مجدُ اال هھھھذاا عوددُ يیَ   

 
يیاقِق٬، هھھھذاا ووفي :للااألووَّ  ااألصحاححِ  يیوحنَّا ررؤؤيیا سفرِ  في نقرأأُ  االسِّ  

 
٬،‘‘َكثيِیَرةةٍ  ِميیَاههٍ  َكَصْوتتِ  وَوَصْوتهُھُ ’’  

 
. كثيیرةةٍ  يیاههٍ مِ  وتتِ صَ  مثلَ  كانن وتهَھصَ  أأننَّ  ُمعلِنًا جِدهه٬،مَ  في االمسيیحَ  يیسوععَ  ايیوحنَّ  يیَِصفُ  ووهھھھنا
 في االمسيیحِ  يیسوععَ  جيءِ مَ  ىلإإ إإشاررةةٌ  هھھھي يیاللَ قِ زْ حِ  ِسفرِ  في هھھھنا ااإلشاررةةَ  هھھھذهه أأننَّ  أأجِزممُ  أأَكاددُ وو
 وواالعدددِ  ٬،شريینوواالعِ  يياددِ حاال ااألصحاححِ  لوقا إإنجيیلِ  في جاءَ  ما مشابهِھٍ  ِسيیاققٍ  في نقرأأُ وو. جِدههمَ 

:وواالعشريین االسابعِ   
 

ةةٍ  َسَحابَةٍ  فِي آآتيِیًا ااِإلْنَساننِ  ااْبنَ  يیُْبِصُرووننَ  وَوِحيینَئِذٍ ’’ .‘‘َكثيِیرٍ  وَوَمْجدٍ  بِقُوَّ  
 

 من مُ سَ قْ سيیُ  االذيي يیتونن٬،االزَّ  لِ بَ جَ  على وممااليیَ  ذذلكَ  في قََدَمهھ ااإلنساننِ  اابنُ  َضعُ يیَ  وففَ ووس
.جبلِ اال ذذلكَ  اانقسامم عند االغرببِ  إإلى االشرققِ  من ديیدٌ جَ  ووااددٍ  لُ َشكَّ يیتس حيیث ٬،االوسط  

 
 عند كانت ٬،االَمسيیحِ  ددِ وعصُ  حاددثةَ  أأننَّ  رتَذكَّ نَ  فإنَّنا سس٬،االمقدَّ  االكتاببِ  من خرىىأأُ  لمقاططعَ  قًافْ ووَ وو

 إإلى ااألعلى نحو وواانطَلَقواا ٬،بلِ جَ اال ذذلك إإلى الميیِذههتَ  معَ  االرببُّ  ذَذهھھھَبَ  حيیثُ  االزيیتونن٬، جبل
 ماءاالسَّ  إإلى يیسوععُ  َصَعدَ  هھھھناكك وومن االزيیتونن٬، جبلِ  في ةٍ قمَّ  أأعلى هھھھي االتي يیا٬،نْ عَ  يیتِ بَ 

. أأنظارِرهھھھم عن تأخُذهه حابةَ االسَّ  دووننَ شاهھھھِ يیُ  مووهھھھُ  ٬،ماءاالسَّ  إإلى شاَخصيینَ  هھھھناكك االتالميیذُ  وَووَوقِفَ 
سلِ  أأعمالل ِسفرِ  في ذذلك عندَ  جرىى ما نقرأأُ وو  ٬،عشر االحادديي وواالعدددِ  للااألووَّ  ااألصحاححِ  االرُّ

:ووقاال المعةٍ  بمالبسَ  الننِ جُ ررَ  بالتالميیذِ  فَ قَ ووَ  حيیثُ   
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َجاللُ  أأيیُّهَھاوو...’’ َماِء؟ إإِلَى تَْنظُُرووننَ  وَوااقِفيِینَ  بَالُُكمْ  َما ااْلَجليِیليِیُّونَن٬، االرِّ  االَِّذيي هھھھَذاا يیَُسوععَ  إإنِنَّ  االسَّ

.‘‘االسََّماءِ  إإِلَى ُمْنطَلِقًا رَرأأيَْیتُُموههُ  َكَما هھھھَكَذاا َسيیَأْتِي االسََّماءِ  إإِلَى َعْنُكمْ  اارْرتَفَعَ   
 

 يیأتي وففسوو ِدهه٬،جْ مَ  في ماءِ االسَّ  إإلى َصَعدَ  كما االمسيیح يیسوععَ  جيءُ مَ  يیكوننُ  وففس ووهھھھكذاا
 لِ بَ جَ  اانشقاققِ  عند حةٌ جامِ  ظيیمةٌ عَ  أأحدااثثٌ  تَقَعُ سوو. االزيیتونن جبلِ  على قََدَمهھ ووااضًعا ثانيیةً 
 ووسوفف. االشرقيِّ  االجزءِ  في سيیقعُ  جديیًداا ارًرااتيیَّ  قُ خلِ يیَ  وففس هھھھذاا أأننَّ  شكَّ  الوو .يیتونناالزَّ 

ووسِس٬، هللاِ  يیكلِ هھھھَ  من االجديیدُ  اررُ االتيیَّ  هھھھذاا يینبعثُ  . تيیْ االمَ  االبحرِ  إإلى قُ يیتدفَّ  سوففوو االقدُّ
ققُ ووس  هھھھو هھكلَّ  هھھھذاا أأننَّ  غيیر. ااألصحاحاتت لهھذهه ددررااَستِنا في الحقًا االَحَدثثِ  ذذلك إإلى نتطرَّ

 يیتونن٬،االزَّ  جبلُ  يینشقُّ  عندما حدثثُ سيیَ  االذيي االعظيیمِ  االجيیولوجيِّ  االهھيیكليِّ  االتغيیيیرِ  هھھھذاا من جزءٌ 
 يیؤسِّسَ  كي ٬،االمسيیحِ  سوععَ يیَ لِ  االثاني جيءِ مَ لْ ل ااالستعدااددُ  وويیكوننُ  ٬،ديینةُ االمَ  تهھتزُّ  ووعندما

.هھكوتَ لَ مَ   
 

:يیقوللُ  االذيي ٬،االثاني االعدددِ  وونهھايیةِ  ووااألرربَعيینَ  االثالثِ  ااألصحاححِ  إإلى ااآلننَ  وولنَُعدِ   
 

.‘‘ههدِ جْ مَ  من أأضاءتتْ  ااألررضضُ وو’’  
 

 وويیخبُرنا. بالمالئكة ُمحاططًا مجِدهه٬، في االمسيیحُ  االسيیِّدُ  جيءُ يیَ  حيین ااألررضضُ  ستُضيءُ  إإذًذاا
 َمعَ  َمجيیئهِھِ  عن أأيیًضا وويیخبُرنا ٬،مالئكتهِھ َمعَ  االمسيیحِ  يیسوععَ  ءِ َمجي َعنْ  سسُ االُمقدَّ  االِكتَاببُ 
 وواالجمهھوررِ  االناسسِ  من أأعدااددٌ  هھھھو مزيیًّاررَ  حاببُ االسَّ وو. ظيیمٍ عَ  بمجدٍ  حاببِ االسَّ  على آآتيِیًا االَكنيیَسِة٬،
سوللُ  بولسُ  قَاللَ  ووقد. ييِّ وواالسما  وواالعدددِ  االثالث ااألصحاححِ  يكولوسِّ  ررسالةِ  في هھھھذاا عن االرَّ
:االراابع  

 
.‘‘ااْلَمْجدِ  فِي َمَعهھُ  أأيَْیًضا أأَْنتُمْ  تُْظهَھُرووننَ  فَِحيینَئِذٍ  َحيیَاتُنَا٬، ااْلَمِسيیحُ  أأظُْظهِھرَ  َمتَى’’  

 
 هھ٬،معَ  يیسونناالقدِّ  يیأتي ووحيینئذٍ . ااألررضضَ  ليیَديیِنَ  َمالئِكتهِھِ  مع آآتيِیًا نساننِ ااإل اابنَ  سيیُبِصرووننَ  ثُمَّ 

 مع بَمجِدهه يیأتي سوفف االمسيیحَ  االسيیِّدَ  أأننَّ  أأيي ٬،عشرَ  االتاسعَ  ااألصحاححِ  االرؤؤيیا ِسفرِ  بحسبِ 
.ااألبدييِّ  هللا ملكوتتِ  إلقامةِ  ييِّ وواالسما االُجمهھوررِ   

 
االخاتمة  

مم االبرنامج مقدِّ  
التهِھ تَشك االقسُّ  تابَعَ  برنامِجنا٬، من االيیوممِ  حلَقةِ  في  للهھيیَكِل٬، ِحْزقيِیاللَ  ررؤؤيیا في تأمُّ

.لمسيیحل االثاني بالمجيءِ  االمرتبطةِ  ااألخيیرةةِ  ااأليیَّاممِ  أأحدااثثِ  من بعًضا مَعنا ووااستعرضضَ   
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 ددررااستهَھُ  تشك االقسُّ  يیَستَكِملُ  سوفف ٬،‘‘االيیَومم لهِھَذاا االَكلَِمةُ ’’ برنامجِ  من االمقبلة االحلقةِ  في
لِ  على عالووةةً  ٬،عبهِھشَ  وَوَسطِ  ضوررِ بالحُ  االرببِّ  ووعدِ وو ٬،االهھيیكل يیمألُ  االذيي هللا مجدِ  عن  االتأمُّ
.االدااخليِّ  االهھيیكلِ  في  

 
ِختاميیَّة كلمةٌ   

ااعي( )سميیث تَشك االرَّ  
 َعونُنا يیأتي هھھھُناككَ  فِمن االسَّماء؛ لىإإ كَ يیيینَ عَ  ترفَعَ  أأنن االمستمع٬، عزيیزيي ألجلك٬، صالتُنا
 إإلى ووأأشوااقُكَ  محبَّتُكَ  تزددااددَ  أأنن أأيیًضا وونصلِّي. مَعهھ لنكوننَ  ثانيیةً  االمسيیحِ  بمجيء ووررجاؤؤنا
 بالحقِّ  حيیاتُك تتزيیَّنَ  أأنن أأخيیًراا وونصلِّي .االكاملِ  االمسيیحِ  يیسوععَ ب االتشبُّهھِ  إإلى ساِعيیًا االسَّماء٬،
!آآميین. نصلِّي االمسيیحِ  يیسوععَ  بِاْسمِ . ااألبدِ  إإلى االباقيیةِ  االحيیَّةِ  هللاِ  كلمةُ  بهھ تُغنيینا االذيي  


