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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ��َ�ِ� �َ�ِ�ا��َ
1: 18 ِسْفر االرُّؤؤيیا -2 Revelation 18:1–2 

 Pt.1_3757# 482م: االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
 Pastor Chuck Smith ثسميی َشْكت لرَّااعياا

 
 
 

]�����ا��ُ�َ[  
�ُ�َ���م �ا�������)(  

 
-أأْهًلا وَوَمْرَحًبا ِبَك  - َصديیقي االُمسَتِمع  "االَكِلَمة ِمَن االَبْرناَمِج ااإلذذااعيِّ َجديیَدةٍة  َحْلَقٍةفي  

". وممذاا االيَیَهِل  
 

. وَوما َنأَمُلُه ُهَو أأنْن َتكونَن، َعزيیزيي ِسْفِر االرُّؤؤيیادِدررااَسَة  َساِبَقٍة ُكنَّا َقِد ااْبَتَدأأنا في َحْلَقٍة
االُمْسَتِمع، َقْد َتبارَرْكَت، ووااْسَتَفْدتَت، وَوَحقَّْقَت ُنْضًجا في َعالَقِتَك بالرببِّ يَیسوعَع االَمسيیح ِمْن ِخاللِل 

–َهِذهِه االتَّفسيیرااتِت وَواالتأمُّالتت. وَوفي َحْلَقِة االيیومم، َسُنتاِبُع  - ِبِنْعَمِة االرببِّ  اا االسِّْفِر ِذدِدررااَسَتنا ِلَه 
على َفِم االرَّااعي "تشك سميیث". االُمبارَركِك  

 
ِمْن  َعَشر االثَّاِمنااألْصحاحِح َكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على  نْنإإوَوااآلنْن، 

َما َلْم يَیُكْن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس في َهِذهِه االلَّْحَظِة، َف نْن. أأمَّا إإ)ِسْفِر االرُّؤؤيیا (أأيْي االنَّفيیِساالسِّْفِر  ااَهَذ
–هُه ِمْنَك َنْرجو - يیا َصديیقي  أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة. ُهَو   

 
–ْتُرُكُكْم َنووااآلنْن،  – أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین  ااْبِتدااًء  ِسْفِر االرُّؤؤيیا َمَع دَدرْرسٍس َجديیٍد ِمْن 

- ااألووَّللوَواالَعَددِد  َعَشَر االثَّاِمنباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[�ا��ِ�َ�]  
(�ا����ا�� "�ْ�َ�ْ �����")  

 
ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا دَديینونَة ااِهللا على االنِّظامِم االدِّيینيِّ االزَّااِئِف  17ُكنَّا َقْد رَرأأيینا في ااألْصحاحح 

 وَوَعَلى َجْبَهِتَها ااْسٌم َمْكُتوبٌب:: "5: 17بالَكِلماتِت االتَّاِليَیة في ِسْفِر االرُّؤؤيیا االذيي وَوَصَفُه االرَّببُّ 
. "»ِسرٌّ. َباِبُل ااْلَعِظيیَمُة أأممُّ االزَّوَوااِني وَورَرَجاَساتِت ااَألرْرضِض«  

 
َتُعْد َمْوجودَدةة. وَوَلِكنَّ وَوَقْد ُقْلنا إإننَّ ااإلشارَرةَة ُهنا ِهَي َليْیَسْت إإلى َمديیَنِة باِبَل َحْرِفيیا ألنَّها َلْم 

ااالْسَم "باِبل" يُیْسَتْخَدمُم في ِسْفِر االرُّؤؤيیا َتْحديیًداا لإلشارَرةِة إإلى االنِّظامِم االدِّيینيِّ االزَّااِئِف وَواالباِطِل. 
ْنِظَمِة وَواالسََّبُب في ذَذِلُك ُهَو أأننَّ باِبَل كاَنْت َمْوِطَن ِعبادَدةِة ااألووثانِن. وَوَقْد َنَجَحْت باِبُل في َتْصديیِر ااأل

وَومارَرَسْتها  ِعبادَدةَة ااألوْوثانِن َعْن باِبَلاالَقديیَمُة ا االدِّيینيیَِّة االزَّااِئَفِة إإلى االَعاَلِم ُكلِِّه. وَوَقْد أَأَخَذتْت رُرووَم
ِهَي أأيْیًضا رَرْمًزاا للنِّظامِم االدِّيینيِّ االباِطِل وَواالزَّااِئف. َفَقْد َصارَرتْت  . ِلذلَكباْحِتراافف  

 
دَديْینوَنِة ااِهللا على َشرٍّ آآَخَر. َفَكما أأننَّ االنِّظامَم االدِّيینيَّ االباِطَل وَواالزَّااِئَف َنْقَرأأ َعْن وَوااآلنْن، َس

دَدمََّر َحيیاةَة أأناسٍس َكثيیريیَن، فإننَّ ُهناكَك ِنظاًما آآَخَر دَدمََّر َحيیاَتُهْم أأيْیًضا وَوُهَو االنِّظامُم ااالْقِتصادِدييُّ 
ْقِتصادِدييُّ االزَّااِئُف َعْبَر االُقروونِن على ااْسِتْعبادِد االنَّاسِس في َجميیِع أأْنحاِء االَفاِسد. َفَقْد َعِمَل االنِّظامُم ااال

االَعاَلِم. وَوَقْد وُوِلَد االنِّظامُم ااالْقِتصادِدييُّ االفاِسُد في باِبَل أأيْیًضا ُثمَّ ااْنَتَشَر إإلى االَعاَلِم ُكلِِّه.   
 

ْن َجديید في َباِبل االَجديیَدةة االتي َسَتْشَتِهُر وَويَیْبدوو أأننَّ االنِّظامَم ااالْقِتصادِدييَّ َسيَیَتَمْرَكُز ِم
باْقِتصادِدها االَقِوييِّ في زَزَمِن ِضدِّ االَمسيیح. وَوَلِكنَّنا ال َنْعِرفُف أأيْیَن َسيَیكونُن ذَذِلَك ألننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس 

االتِّجارِرييَّ أأوِو ااالْقِتصادِدييَّ  ال يُیْطِلُعنا على ُكلِّ االتَّفاصيیل. وَوَلِكنَّ ااألْمَر االُمؤكََّد ُهَو أأننَّ َهذاا االنِّظامَم
. جاتِتاالفاِسَد يَیْخَدعُع االنَّاسَس دَدااِئًما. َفُهَو يُیْوِهُمُهْم أأنَُّهْم في َحاَجٍة دَدااِئَمٍة إإلى االَمزيیِد ِمَن االسَِّلِع وَواالُمْنَت

في زَزَمٍن َنْحتاجُج فيیِه إإلى  أأنَّنا َنعيیُش ُنْدرِركُكَسفي وَوْقِتنا االَحاِضِر  االَوساِئِل االدِّعاِئيیَِّةَفإذذاا َنَظْرنا إإلى 
ااالْسِتْهالكِك االذيي ال ُمَبرِّرَر َلُه. وَوَكْم ُهَو ُمؤِسٌف أأنْن َنرىى أأننَّ ِلَكْي ال َنْسُقَط في َفخِّ  ِحْكَمِةاال

ُمْجَتَمعاتٍت َكثيیَرةًة ِجداا في االَعاَلِم االيیومَم َصارَرتْت ُمْجَتَمعاتٍت ااْسِتهالكيیًَّة.   
 

على َحقيیَقٍة ال َمَفرَّ ِمْنها وَوِهَي أأنَُّه ال يُیْمِكُن ألييِّ َشيٍء في االَعاَلِم ُكلِِّه  وَوَلِكنَّ االوااِقُع يُیَبْرِهُن
أأنْن يَیْمَأل ذَذِلَك االَفرااغَغ االذيي يَیْشُعُر ِبِه ااإلْنسانُن في َقْلِبِه. َفِعْنَدما َخَلَقنا ااُهللا، وَوَضَع في ُقلوِبنا َشْوًقا 

يٍء أأنْن يَیْمَأل َهذاا االَفرااغَغ االُمَخصََّص ِهللا في ُقلوِبنا. ِلذلَك، َقْد إإليیِه. وَوال يُیْمِكُن ألييِّ َشْخٍص أأوْو َش
يَیْبَحُث ااإلْنسانُن ُهنا وَوُهناكَك َعْن َشْخٍص أأوْو َشْيٍء يُیْشِبُع ِمْن ِخالِلِه َهذاا االَفرااغَغ، وَوَلِكْن دُدوْونَن 

َجْدووىى.   
 

االَعاَلِم وَويَینابيیِعِه، وَوَلِكنَُّه َسيَیَظلُّ ُمَتَعطًِّشا وَوَقْد يُیحاوِولُل ااإلْنسانُن أأنْن يَیْشَربَب ِمْن ُكلِّ أأْنهارِر 
-5: 4للَماِء االَحيِّ االذيي يُیْعطيیِه ااُهللا َفَقط. ِلذلَك َنْقَرأُأ في إإْنجيیل يُیوَحنَّا  أَأَتى إِإَلى أأننَّ يَیسوعَع: " 14

ُقوبَب. َفِإذْذ َكانَن يَیُسوعُع َقْد َتِعَب ِمَن وَوَكاَنْت ُهَناكَك ِبْئُر يَیْع...  َمِديیَنٍة ِمَن االسَّاِمَرةِة يُیَقالُل َلَها ُسوَخارُر
 َفَجاَءتِت ااْمَرأَأةٌة ِمَن االسَّاِمَرةِة ِلَتْسَتِقَي َماًء، َفَقالَل َلَها يَیُسوعُع: ... االسََّفِر، َجَلَس هَكَذاا َعَلى ااْلِبْئِر.

ُب ِمنِّي ِلَتْشَربَب، وَوأَأْنَت يَیُهودِدييٌّ َكيْیَف َتْطُل« َفَقاَلْت َلُه ااْلَمْرأَأةُة االسَّاِمِريیَُّة:... » أَأْعِطيیِني َألْشَربَب«
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َلْو ُكْنِت « َألننَّ ااْليَیُهودَد َال يُیَعاِمُلونَن االسَّاِمِريیِّيیَن. أَأَجابَب يَیُسوعُع وَوَقالَل َلهَا:» وَوأَأَنا ااْمَرأَأةٌة َساِمِريیٌَّة؟
َلَطَلْبِت أَأْنِت ِمْنُه َفَأْعَطاكِك َماًء  َتْعَلِميیَن َعِطيیََّة ااِهللا، وَوَمْن ُهَو االَِّذيي يَیُقولُل َلِك أَأْعِطيیِني َألْشَربَب،

يَیا َسيیُِّد، َال دَدْلَو َلَك وَوااْلِبْئُر َعِميیَقٌة. َفِمْن أَأيْیَن َلَك ااْلَماُء ااْلَحيُّ؟ أَأَلَعلََّك « َقاَلْت َلُه ااْلَمْرأَأةُة:». َحيیا
أَأَجابَب يَیُسوعُع » ْنَها ُهَو وَوَبُنوهُه وَوَمَوااِشيیِه؟أَأْعَظُم ِمْن أَأِبيیَنا يَیْعُقوبَب، االَِّذيي أَأْعَطاَنا ااْلِبْئَر، وَوَشِربَب ِم

ُكلُّ َمْن يَیْشَربُب ِمْن هَذاا ااْلَماِء يَیْعَطُش أَأيْیًضا. وَولِكْن َمْن يَیْشَربُب ِمَن ااْلَماِء االَِّذيي أأْعِطيیِه « وَوَقالَل َلهَا:
".»ِفيیِه يَیْنُبوعَع َماٍء يَیْنَبُع إِإَلى َحيَیاةٍة أَأَبِديیٍَّة أَأَنا َفَلْن يَیْعَطَش إِإَلى ااَألَبِد، َبِل ااْلَماُء االَِّذيي أأْعِطيیِه يَیِصيیُر  

 
إِإنْن َعِطَش أَأَحٌد َفْليُیْقِبْل إِإَليَّ : "38وو  37: 7وَوَقْد قالَل يَیسوعُع أأيْیًضا في إإْنجيیل يُیوَحنَّا 

". وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ وَويَیْشَربْب. َمْن آآَمَن ِبي، َكَما َقالَل ااْلِكَتابُب، َتْجِريي ِمْن َبْطِنِه أَأْنَهارُر َماٍء َحيٍّ
يَیسوعَع َلْم يَیُكْن يَیَتَحدَّثُث ُهنا َعِن االَعَطِش االَجَسِدييِّ، وَوال َعِن االَعَطِش االَعاِطِفيِّ، َبْل كانَن يَیَتَحدَّثُث 

–َعِن االَعَطِش االرُّووِحيِّ  أأيْي َعْن َعَطِش ااإلْنسانِن إإلى ااِهللا.    
 

ِمْن رِرساَلِتِه إإلى أأْهِل رُرووميیة إإننَّ االَخليیَقَة َقْد  8وَوَقْد قالَل ُبولُس االرَّسولُل في ااألْصحاحح 
ُكلَّ َشيٍء في َهِذهِه االَحيیاةِة َباِطٌل إإنْن كانَن َخارِرجَج َمشيیَئِة ااِهللا أأْخِضَعْت ِلْلُبْطِل. ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، فإننَّ 

يیاِتنا أأنْن َتْسَتقيیَم وَوأأنْن َتسيیَر في االَمسارِر االصَّحيیِح إإلَّا إإذذاا كاَنْت وَوُخطَِّتِه ِلَحيیاِتنا. َفال يُیْمِكُن ِلَح
ُمَتوااِفَقًة َمَع َتْصميیِم ااِهللا االَخاِلق. وَوال يُیْمِكُن لإلْنسانِن أأنْن يُیْشِبَع ذَذِلَك االَعَطَش االدَّفيیَن في َقْلِبِه ِمْن 

ِفيیَِّة. وَوَلِكنَّ َهذاا ُهَو َما يَیْسعى إإليیِه أأْغَلِبيیَُّة االنَّاسِس في ِخاللِل ااألشيیاِء االَجَسِديیَِّة أأوِو االماددِّيیَِّة أأوِو االَعاِط
َجميیِع أأرْرجاِء االَعاَلِم. َفُهْم يُیحاوِولونَن أأنْن يُیْشِبُعواا َهذاا االَعَطَش ِبَطرااِئَق ُمْخَتِلَفٍة َخاِطَئة. وَوُهنا َتْكُمُن 

نا َعْن ُخطَِّة ااِهللا ِلَحيیاِتنا. وَوَهِذهِه ِهَي، يیا َصديیقي، أأهميیَُّة ما يُیَعلُِّمُه االِكتابُب االُمَقدَّسُس. َفُهَو يُیَعلُِّم
االُخطَُّة االَوحيیَدةُة االتي ُتَحقُِّق ااألْهداافَف االَمْرُجوَّةَة ألنَّها ِمْن َتْصميیِم االخاِلِق. َفُهَو يَیْعِرفُف ُكلَّ َشيٍء 

االرُّووِحيَّ. وَوُهَو االَوحيیُد االقادِدرُر على  َما يُیْشِبُع ُجْوَعنا وَوَعَطَشناَعنَّا، وَويَیْعِرفُف ااْحتيیاجاِتنا، وَويَیْعِرفُف 
َسدِّ ُكلِّ ُجْوعٍع وَوإإرْرووااِء ُكلِّ َعَطٍش رُروْوِحيٍّ َلَديْینا.   

 
وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ االُمْخَتصِّيیَن في َمجالِل االدِّعايَیِة وَوااإلْعالنِن يَیْعَلمونَن َجيیًِّداا أأننَّ االنَّاسَس 

َسدَّ َهذاا االَفرااغِغ بأييِّ َطريیَقٍة. وَوُهْم يُیحاوِولونَن ِبِشتَّى االَوساِئِل أأنْن يَیْشُعروونَن بالَفرااغِغ وَوأأنَُّهْم يُیحاوِولونَن 
ُمَعيیََّنٍة ُتَلبِّي َحاَجَة االنَّْفِس.  ٍعيُیْقِنعواا االنَّاسَس أأننَّ االَحلَّ َمْوجودٌد َلَديْیِهْم ِمْن ِخاللِل ِسَل  

 
َقْد ُتْعطيینا ُشعورًراا ُمؤقًَّتا باالْكِتفاء. َفَقْد َنقولُل وَوَلِكنَّنا َنْعَلُم َجميیًعا أأننَّ َجميیَع ااألْشيیاِء االَماددِّيیَِّة 

أأْحيیاًنا إإننَّ ُكلَّ َما ُنريیُدهُه ُهَو االُحصولُل على َسيیَّارَرةٍة َجديیَدةٍة. وَوَلِكْن َبْعَد ُحصوِلنا َعَليْیها فإنَّنا َنْشُعُر 
ا ُنريیُدهُه في َهِذهِه االَحيیاةِة ُهَو االُحصولُل َمْوجودًداا. وَوَقْد َنقولُل إإننَّ ُكلَّ َم َزاالُليَیأأننَّ االشُّعورَر بالَفرااغِغ َما 

على َمْنِزلٍل َجديیٍد. وَوَلِكْن َما أأنْن َنْحُصَل عليیِه َحتَّى ُنْدرِركُك أأننَّ ُمْشِكَلَة االشُّعورِر بالَفرااغِغ َما َتزاالُل 
ِكنَّ االَحقيیَقَة االتي ال قاِئَمًة. ِلذلَك فإننَّ ااإلْنسانَن في َبْحٍث دَدااِئٍم َعْن َمْصَدرِر ااالرْرِتوااِء وَوااالْكِتفاِء. وَوَل

َمَفرَّ ِمْنها ِهَي أأننَّ َمْن يَیْشَربُب ِمْن َماِء َهذاا االَعاَلِم َسيَیْعَطُش ثاِنيَیًة.   
 

وَوَقْد يُیحاوِولُل ااإلْنسانُن أأنْن يَیِجَد َحلا ِلُمْشِكَلِة االَفرااغِغ االذيي يَیْشُعُر ِبِه في أأْعماِقِه ِمْن ِخاللِل 
دُدوْونَن أأنْن يَیِجُدوواا َحلا  ِطِفيیَِّة. وَوَلِكنَّ َكثيیريیَن يَیْعَلقونَن في َهذاا االَفخِّااالْلِتجاِء إإلى االَعالقاتِت االَعا

 ِلُمْشِكَلِتِهم. َفُهْم يَیُظنُّونَن أأننَّ االَحلَّ يَیْكُمُن في االُعثورِر على االشَّْخِص االُمالِئِم. وَوَلِكنَّ االَحقيیَقَة ِهَي أأننَّ
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وَوَصُلواا إإلى َحاَفِة االيیأسِس أأْشخاصٌص َكثيیروونَن ناكَك َهِذهِه ِكْذَبٌة أأخرىى ِمْن أأكاذذيیِب إإبليیس. َفُه
ووااالْنهيیارِر َبْعَد أأنِن ااْكَتَشُفواا أأنَُّهْم أأْخَفُقواا في االُعثورِر على َما يُیْشِبُع ُنفوَسُهم ِمْن ِخاللِل َتَعلُِّقِهْم 

بالَبَشِر وَواالَحيَیوااناتِت وَوااألشيیاِء وَوَغيْیِرها.   
 

أأننَّ َهذاا ُهَو َما يَیْدَفُع أأناًسا َكثيیريیَن إإلى االَبْحِث َعِن االسَّعادَدةِة  وَوال َشكَّ، أأِحبَّاَءنا االُمستِمعيیَن،
وَواالَبْهَجِة في أأييِّ َمكانٍن وَوبأيیَِّة َطريیَقة. وَوَمَع أأننَّ َبْعَض ااألشيیاِء َقْد ُتْعطيینا َلذَّةًة وَوَسعادَدةًة، فإنَّها َلذَّةٌة 

َلُم َقْد يَیِعُدكَك بالسَّعادَدةِة وَواالَهناِء وَورَرااَحِة االَبالِل. وَوَلِكْن ُمؤقََّتٌة وَوَسعادَدةٌة ال َتدوومم. أأَجْل يیا َصديیقي! َفالعا
دُِّمُه االَعاَلُم َقادِدرٌر على َمْنِح االسَّعادَدةِة االَحقيیقيیَِّة للَبَشر؟ َهْل َما يُیَق  

 
َعاَلُم َلنا ُهَو َهذاا االسُّؤاالِل َمْعلومٌم َلَديْینا َجميیًعا. َفُكلُّ َعْرضٍض َبرَّااقٍق يُیَقدُِّمُه اال ْنإإننَّ االَجواابَب َع

َعْرضٌض يُیْخفي وَوررااَءهُه أأْهدااًفا َخبيیَثًة أأوْو يَیْسعى إإلى ااْسِتغالِلنا وَوَنْهِب أأْموااِلنا. وَوفي أأْحَسِن ااألحواالِل، 
َي ِهفإننَّ ُكلَّ االُحلولِل االتي يُیَقدُِّمها االَعاَلُم َلنا ال ُتْشِبُع ُنفوَسنا. ِلماذذاا؟ ألنَّها َليْیَسْت ُحلوًلا َحقيیقيیًَّة، َبْل 

نَن في االدُّيیونِن. َفُهْم وُحلولٌل زَزااِئَفٌة ُمؤقََّتٌة. وَوأأْكَبُر دَدليیٍل على ذَذِلَك ُهَو أأننَّ أأْغَلِبيیََّة االنَّاسِس َغارِرق
وَوَلِكْن َعَبًثا! وَوُهْم يُیحاوِولونَن َجاِهديیَن أأنْن يَیْحُصلواا على  ،يَیْرُكضونَن وَويَیْرُكضونَن وَويَیْرُكضونن

بُب ِمْنُهْم. وواالسََّبُب االَحقيیقيُّ في ذَذِلَك ُهَو أأنَُّهْم يَیْبَحثونَن في االَمكانِن االَخاِطِئ. االسَّعادَدةِة، وَوَلِكنَّها َتْهُر
فالسَّعادَدةُة االَحقيیقيیَُّة ال َتْكُمُن في ااألشخاصِص، وَوال في ااألشيیاِء، وَوال في االَعوااِطِف، وَوال في أأييِّ 

َرحَح االَحقيیقيیِّيْیِن يَیْكُمنانِن في ااالرْرِتوااِء االَحقيیقيِّ االذيي َشيٍء يُیَقدُِّمُه االَعاَلُم َلنا. َبْل إإننَّ االسَّعادَدةَة وَواالَف
يُیَقدُِّمُه ااُهللا االَحيُّ َلنا. فاُهللا االذيي َخَلَقنا يَیْعَلُم َطبيیَعَتنا وَوَحاَجاِتنا. وَوُهَو االَوحيیُد االقادِدرُر على َمْلِء 

االَفرااغِغ االذيي في ُقلوِبنا وَوإإْعطاِئنا َفَرًحا وَوَسالًما وَورَرجاء.   
 

أَأَنا ذاا ُهَو، َصديیقي االُمستِمع، َما قاَلُه ُسَليْیمانُن االَحكيیُم في ِسْفِر االَجاِمَعِة إإذْذ َنْقَرأُأ: "وَوَه
َعْن  ااْلَجاِمَعُة ُكْنُت َمِلًكا َعَلى إِإْسَرااِئيیَل ِفي أأوورُرَشِليیَم. وَووَوجَّْهُت َقْلِبي ِللسَُّؤاالِل وَواالتَّْفِتيیِش ِباْلِحْكَمِة

. رَرأَأيْیُت ُكلَّ ااَألْعَمالِل االَِّتي ُعِمَلْت َتْحَت ...االسََّماوَوااتِت. ُهَو َعَناٌء رَردِدييٌء  ُكلِّ َما ُعِمَل َتْحَت
َها أَأَنا َقْد َعُظْمُت وَواازْزدَددْدتُت «أَأَنا َناَجيْیُت َقْلِبي َقاِئًال: ... االشَّْمِس َفِإذَذاا ااْلُكلُّ َباِطٌل وَوَقْبُض االرِّيیِح. 

». َكانَن َقْبِلي َعَلى أأوورُرَشِليیَم، وَوَقْد رَرأَأىى َقْلِبي َكِثيیًراا ِمَن ااْلِحْكَمِة وَوااْلَمْعِرَفِةِحْكَمًة أَأْكَثَر ِمْن ُكلِّ َمْن 
". رِّيیِحوَووَوجَّْهُت َقْلِبي ِلَمْعِرَفِة ااْلِحْكَمِة وَوِلَمْعِرَفِة ااْلَحَماَقِة وَوااْلَجْهِل، َفَعَرْفُت أَأننَّ هَذاا أَأيْیًضا َقْبُض اال  

 
». َهُلمَّ أَأْمَتِحُنَك ِباْلَفَرحِح َفَتَرىى َخيْیًراا«ُقْلُت أَأَنا ِفي َقْلِبي: االَحكيیُم أأيْیًضا: "وَويَیقولُل ُسَليْیمانُن 
اِاْفَتَكْرتُت ِفي َقْلِبي أَأنْن أأَعلَِّل َجَسِديي ِباْلَخْمِر، وَوَقْلِبي يَیْلَهُج ِباْلِحْكَمِة، وَوأَأنْن . ... وَوإِإذَذاا هَذاا أَأيْیًضا َباِطٌل
تَّى أَأرَرىى َما ُهَو ااْلَخيْیُر ِلَبِني ااْلَبَشِر َحتَّى يَیْفَعُلوهُه َتْحَت االسََّماوَوااتِت ُمدَّةَة أَأيیَّامِم آآُخَذ ِباْلَحَماَقِة، َح

َحيَیاِتِهْم. َفَعظَّْمُت َعَمِلي: َبَنيْیُت ِلَنْفِسي ُبيُیوًتا، َغَرْسُت ِلَنْفِسي ُكُرووًما. َعِمْلُت ِلَنْفِسي َجنَّاتٍت 
أَأْشَجارًراا ِمْن ُكلِّ َنْوعِع َثَمٍر. َعِمْلُت ِلَنْفِسي ِبَركَك ِميَیاهٍه ِلُتْسَقى ِبَها  وَوَفَراادِديیَس، وَوَغَرْسُت ِفيیَها
وَوَكاَنْت ِلي أَأيْیًضا ِقْنيَیُة َبَقٍر وَوَغَنٍم أَأْكَثَر ِمْن  .... َقَنيْیُت َعِبيیًداا وَوَجَواارِريَي ااْلَمَغارِرسُس ااْلُمْنِبَتُة االشََّجَر.
َشِليیَم َقْبِلي. َجَمْعُت ِلَنْفِسي أَأيْیًضا ِفضًَّة وَوذَذَهًبا وَوُخُصوِصيیَّاتِت ااْلُمُلوكِك َجِميیِع االَِّذيیَن َكاُنواا ِفي أأوورُر

ْمُت وَوااْلُبْلَداانِن. ااتََّخْذتُت ِلَنْفِسي ُمَغنِّيیَن وَوُمَغنِّيَیاتٍت وَوَتَنعَُّماتِت َبِني ااْلَبَشِر، َسيیَِّدةًة وَوَسيیَِّدااتٍت. َفَعُظ
ِذيیَن َكاُنواا َقْبِلي ِفي أأوورُرَشِليیَم، وَوَبِقيَیْت أَأيْیًضا ِحْكَمِتي َمِعي. وَوَمْهَما وَواازْزدَددْدتُت أَأْكَثَر ِمْن َجِميیِع االَّ

ي. وَوهَذاا ااْشَتَهْتُه َعيْیَنايَي َلْم أأْمِسْكُه َعْنُهَما. َلْم أَأْمَنْع َقْلِبي ِمْن ُكلِّ َفَرحٍح، َألننَّ َقْلِبي َفِرحَح ِبُكلِّ َتَعِب
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ي. ُثمَّ ااْلَتَفتُّ أَأَنا إِإَلى ُكلِّ أَأْعَماِلي االَِّتي َعِمَلْتَها يَیَداايَي، وَوإِإَلى االتََّعِب االَِّذيي َكانَن َنِصيیِبي ِمْن ُكلِّ َتَعِب
".  َتِعْبُتُه ِفي َعَمِلِه، َفِإذَذاا ااْلُكلُّ َباِطٌل وَوَقْبُض االرِّيیِح، وَوَال َمْنَفَعَة َتْحَت االشَّْمِس  

 
يَیْفَهَم ِسرَّ االسَّعادَدةِة االتي يَیْبَحُث االَبَشُر َعْنها. وَوَقْد كاَنِت أأنْن ُسَليْیمانُن االَحكيیُم َحاوَولَل إإذًذاا َفَقْد 

االنَّتيیَجُة االتي وَوَصَل إإليیها ِهَي: "االُكلُّ َباِطٌل وَوَقْبُض االرِّيیِح. وَوال َمْنَفَعَة َتْحَت االشَّْمِس". وَوَقْد 
َفْلَنْسَمْع ِخَتامَم ااَألْمِر ُكلِِّه: ااتَِّق ااَهللا الل: "َلخََّص ُسَليْیمانُن ااألْمَر ُكلَُّه في َهِذهِه االَكِلماتِت االَقليیَلِة َفق

".وَوااْحَفْظ وَوَصايَیاهُه، َألننَّ هَذاا ُهَو ااِإلْنَسانُن ُكلُُّه  
 

أأَجْل يیا َصديیقي! َفَمْهما َحاوَوْلَت أأنْن َتْعُثَر على االسَّعادَدةِة َبعيیًداا َعِن ااِهللا، فإنََّك َلْن َتِجَدها. 
وَوَمْهما َحاوَوْلَت أأنْن َتْبَحَث في َهذاا االَعاَلِم َعْن َما يُیْشِبُع ذَذِلَك االَفرااغَغ االذيي في َقْلِبَك فإنََّك َسَتْرِجُع 

اُهللا ُهَو االذيي وَوَضَع َهذاا االشَّْوقَق في َقْلِبَك. وَوااُهللا ُهَو االَوحيیُد االقادِدرُر على دَدااِئًما ِصْفَر االيَیَديْین. ف
إإْشباعِع َنْفِسَك.   

 
َنْعَلُم أأننَّ ااَهللا االَحيَّ يُیْبِغُض أأييَّ ِنظامٍم َبَشِرييٍّ يُیَشجُِّع االنَّاسَس على وَوفي َضْوِء َهِذهِه االَخْلِفيیَِّة، 

االنُّورر. ِلذلَك فإنَُّه َسيَیديیُن االنِّظامَم ااالْقِتصادِدييَّ االفاِسَد في االَعاَلِم. وَوَهذاا ُهَو ما  الاالَعيْیِش في االظُّْلَمِة 
ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا إإذْذ يَیقولُل يُیوَحنَّا االرَّسولُل في االَعَددِد ااألووَّلل: 18َسَنْقَرأأ َعْنُه في ااألْصحاحح   

 
. �ُ�� �َ�ْ�َ ���ھ�َ�ا �رَ�أَ��ْ�ُ �َ�َ�ً� �آ�َ�َ �َ��زِ�ً �ِ �َ �ا����َ�ء٬ِ، �َ��ُ �ُ�ْ�َ��نٌ �َ�ِ���ٌ

 . �وَ�ا�ْ�َ�َ��رَ�تِ �ا�َ�رْ�ضُ �ِ�ْ �َ��َ��ِ��ِ  
 

َمَالِئَكٍة  َسْبَعِةِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا َعْن  16وو  15في ااألْصحاَحيْین َفَقْد َتَحدَّثَث يُیوَحنَّا االرَّاائي  
كَك يَیْخَتِلُف َعْن َهؤالء. وَوُنالِحُظ ُهنا أأننَّ َهذاا . وَوَلِكنَّ َهذاا االَمالَمَعُهُم االسَّْبُع االضََّرَباتُت ااَألِخيیَرةُة

االَمالكَك َلُه ُسْلطانٌن َعظيیٌم.   
 

وَوَقْد ذَذَكْرنا َساِبًقا أأننَّ االشَّيْیطانَن َنْفَسُه كانَن  .َمرااِتَب وَودَدرَرجاتتوَوَهذاا يَیْعني أأننَّ للَمالِئَكِة 
االِكبريیاِء وَويَیْفِقَد َمكاَنَتُه. ِلذلَك فإنَّنا َنقرأأ َعْنُه في ِسْفِر َمالًكا ِمْن رُرْتَبٍة َعاِليَیٍة َقْبَل أأنْن يَیْسُقَط في َفخِّ 

-12: 28ِحْزقيیالل  أَأْنَت َخاِتُم ااْلَكَمالِل، َمآلنٌن ِحْكَمًة وَوَكاِمُل ااْلَجَمالِل. (على ِلسانِن االرَّببِّ): " 15
أَأْحَمُر وَويَیاُقوتٌت أَأْصَفُر وَوَعِقيیٌق أَأْبيَیُض ُكْنَت ِفي َعْدنٍن َجنَِّة ااِهللا. ُكلُّ َحَجٍر َكِريیٍم ِسَتارَرُتَك، َعِقيیٌق 

. أَأْنَت ااْلَكُرووبُب ااْلُمْنَبِسُط .. وَوزَزَبْرَجٌد وَوَجْزعٌع وَويَیْشٌب وَويَیاُقوتٌت أَأزْزرَرقُق وَوَبْهَرَمانُن وَوزُزُمرُّدٌد وَوذَذَهٌب.
االنَّارِر َتَمشَّيْیَت. أَأْنَت َكاِمٌل ِفي ُطُرِقَك ااْلُمَظلُِّل، وَوأَأَقْمُتَك. َعَلى َجَبِل ااِهللا ااْلُمَقدَّسِس ُكْنَت. َبيْیَن ِحَجارَرةِة 

ْن ِمْن يَیْومَم ُخِلْقَت َحتَّى وُوِجَد ِفيیَك إِإْثٌم. ِبَكْثَرةِة ِتَجارَرِتَك َمُألوواا َجْوَفَك ُظْلًما َفَأْخَطْأتَت. َفَأْطَرُحَك ِم
ِد اارْرَتَفَع َقْلُبَك ِلَبْهَجِتَك. أَأْفَسْدتَت َقةِة االنَّارِر. َجَبِل ااِهللا وَوأأِبيیُدكَك أَأيیَُّها ااْلَكُرووبُب ااْلُمَظلُِّل ِمْن َبيْیِن ِحَجارَر

َت ِحْكَمَتَك َألْجِل َبَهاِئَك. َسَأْطَرُحَك إِإَلى ااَألرْرضِض، وَوأَأْجَعُلَك أَأَمامَم ااْلُمُلوكِك ِليَیْنُظُروواا إِإَليْیَك. َقْد َنجَّْس
َنارًراا ِمْن وَوْسِطَك َفَتْأُكُلَك، وَوأأَصيیُِّركَك رَرَمادًداا َعَلى َمَقادِدَسَك ِبَكْثَرةِة آآَثاِمَك ِبُظْلِم ِتَجارَرِتَك، َفُأْخِرجُج 

نُن ااَألرْرضِض أَأَمامَم َعيْیَنْي ُكلِّ َمْن يَیَرااكَك. َفيَیَتَحيیَُّر ِمْنَك َجِميیُع االَِّذيیَن يَیْعِرُفوَنَك َبيْیَن االشُُّعوبِب، وَوَتُكو
". »أَأْهَوااًال وَوَال ُتوَجُد َبْعُد إِإَلى ااَألَبِد  
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االَمالكِك. وَوَهذاا يُیعيیُد إإلى أأذْذهاِننا تأثيیَر  ِء َهذااِمْن َبَهاااْسَتَنارَرتِت نا أأننَّ ااألرْرضَض وَوُنالِحُظ ُه
االَمَالكُك االَخاِمُس َجاَمُه َعَلى َعْرشِش االَوْحِش، َصارَرتْت َمْمَلَكُتُه َسْكِب االَجامِم االخاِمِس. َفِعْنَدما َسَكَب 

. أأمَّا ُهنا فإننَّ ااألرْرضَض ااْسَتنارَرتْت ِمْن َبهاَء َهذاا االَمالكك. ُمْظِلَمًة  
 

:2: 18ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا   
 

: ! « �وَ�َ�َ�خَ �ِ�ِ���ةٍ �ِ�َ�ْ�تٍ �َ�ِ���ٍ �َ��ِ�ً ! �َ�َ�َ�ْ �َ��ِ�ُ �ا�ْ�َ�ِ���َ�ُ ْ�َ�َ�َ�
�٬ٍ�ِ�َ، �وَ�َ�ْ�َ�ً� �ِ�ُ�� �َ��ِ�ٍ  �وَ�َ��رَ�تْ �َ�ْ�َ�ً� �٬َ���ِ��َ��َ�ِ، �وَ�َ�ْ�َ�ً� �ِ�ُ�� �رُ�و�حٍ
�َ�ِ�ٍ �وَ�َ�ْ�ُ��ت٬ٍ،  

 
. ِنيیَّةاالشَّيْیطااالُقوىى وواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ االطُّيیورَر االنَِّجَسَة في االِكتابِب االُمَقدَّسِس َتْرِمُز إإلى  

وُوهناكَك قاِعَدةٌة َتْفسيیريیٌَّة َتقولُل إإننَّ َتفسيیَر االِكتابِب االُمَقدَّسِس يَیِجُب أأنْن يَیكونَن ُمْنَسِجًما وَوُمتناِغًما. َفعلى 
َسبيیِل االِمثالِل، َنْقَرأأ في االِكتابِب االُمَقدَّسِس أأننَّ االَبَرصَص َكانَن يَیْرِمُز إإلى االَخِطيیَّة. ِلذلَك، أأيْیَنما ااْسُتْخِدمَم 

يُیشيیَر إإلى االَخِطيیَّة. فإنَُّه جاززيیا االَبَرصُص َم  
 

َكَذِلَك، فإننَّ االطُّيیورَر االنَِّجَسَة ُتشيیُر في االِكتابِب االُمَقدَّسِس إإلى االشَّرِّ أأوْو إإلى أأْعمالِل إإبليیس. 
ِمْن إإْنجيیل  13زَّاارِرعِع إإذْذ يَیقولُل يَیسوعُع في ااألْصحاحح وَوَلَعلََّك َتْذُكُر، َعزيیزيي االُمستِمع، َمَثَل اال

ُهَوذَذاا االزَّاارِرعُع َقْد َخَرجَج ِليَیْزرَرعَع، وَوِفيیَما ُهَو يَیْزرَرعُع َسَقَط َبْعٌض َعَلى االطَِّريیِق، َفَجاَءتِت َمتَّى: "
ُكلُّ َمْن يَیْسَمُع َكِلَمَة ااْلَمَلُكوتِت وَوَال يَیْفَهُم، َفيَیْأِتــي ". وَوَقْد َفسََّر يَیسوعُع االَمَثَل قاِئًلا: "االطُّيُیورُر وَوأَأَكَلْتُه

ُد في نِج". ِلذلَك، ِعْنَدما شِّرِّيیُر وَويَیْخَطُف َما َقْد زُزرِرعَع ِفي َقْلِبِه. هَذاا ُهَو ااْلَمْزرُرووعُع َعَلى االطَِّريیِقاال
االَمْقصودَد ُهَو االشَّيْیطانن.  أأنن نعلم أأننَّعليینا االِكتابِب االُمَقدَّسِس َحديیًثا َمجازِزيیا َعِن االطُّيیورِر االنَِّجَسِة، 

أأننَّ باِبَل االَعظيیَمَة َقْد َسَقَطْت، وَوأأننَّ َخرااِئَبها َصارَرتْت َمْسَكًنا  2: 18االرُّؤؤيیا  وَوَقْد رَرأأيینا في ِسْفِر
ِلَشيیاطيیَن، وَوَمْلَجًأ ِلُكلِّ رُروْوحٍح َنِجٍس، وَوِلُكلِّ االطُّيیورِر االنَِّجَسِة االَمْكرووَهِة.   

 
ِمْن ِسْفِر  18َتَبقِّي ِمَن ااألْصحاحح َسُنتاِبُع وَوإإيیَّاُكْم، أأِحبَّاَءنا االُمستِمعيین، دِدررااَسَة االُجْزِء االُم

االرُّؤؤيیا في االَحْلَقِة االُمْقِبَلِة ِبَمشيیَئِة االرَّببِّ. آآميین!  
 

[�ا������]   
(�ُ�َ���م �ا�������)  

في االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، َسيُیتاِبُع االرَّااعي "ْتَشك سميیث" 
. ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن ِلِسْفِر االرُّؤؤيیا(ِبَمشيیَئِة االرببِّ) دِدررااَسَتُه 

نالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َت  
 

وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
 

[�������ِ� �َ�ِ�َ�]  
(�ا����ا�� �ْ�َ� �����)  
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في َشْخِص يَیسوعَع االَمسيیِح االذيي ُهَو َمِلُك االُملوكِك على االرَّجاِء االذيي َلنا ، يیا أأبانا، َنْشُكُركُك
َك َكَما في االسَّماِء َكذِلَك َمشيیَئِتَتَحقُِّق َك وَوَمَلكوِتِمْن أأْجِل َمجيِء وَورَرببُّ ااألرْربابِب. وَوَنْحُن ُنَصلِّي 

آآميین! االَمسيیح. يَیسوعَع َفادديینا وَوُمَخلِِّصنا باْسِمعلى ااألرْرضِض.   
 


