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بيبليا 2012/55

االفتتاحّية
اإرميا واأنبياء الرّب 

رئي�س التحريربين االحتقار ورّد االعتبار

مقّدمة

من  �لكبيُر  �لكمُّ  �لنبّي  �إرميا  �أقو�ِل  قارَئ  ي�شتوقف 
متبّوئّي  من  �لعديد  وبين  بينه  ح�شلت  �لتي  �لمو�جهات 
و�أنبياء  �لفا�شدين،  بالملوك  بدءً�  �أيّامه،  في  �لمر�كز 
مروًر�  �لظالمين،  و�لق�شاة  �لأردياء،  و�لكهنة  �لَكِذب، 
�إلى  و�شولً  �لخانعين،  و�لمترفين  �لم�شتغلّين،  بالأغنياء 
�ل�شعب �لقابع في ظالم �لجهل وفي غيبوبة عن �لإدر�ك.

�لوفيّة هلل و�لأمينة على  �لبقيّة  �إرميا، ومعه  لقد �شّكل 
ا ورف�شيًّا بكّل ما �أوِتَي و�أوتو  حفظ و�شاياه، فريًقا معتر�شً
كانو�  �لذين  �لآَخرين  مقابل  وقّوة،  وت�شميم  عزم  من 
فر�شة  �أّي  منتظرين  حقًد�،  باأ�شنانهم  ي�شّرون  بالتاأكيد 
لالنق�شا�ص على �لنبّي ومنا�شريه للتخلّ�ص منه ومنهم باأيّة 
بالفتر�ء�ت،  مروًر�  بالحتقار،  بدءً�  لهم،  تتوفّر  و�شيلة 
و�شولً �إلى �ل�شطهاد �لفعلي بكّل ما للكلمة من معنى. 
ين ل  �شيف ذي حدَّ من  �أم�شى  �لتي هي  �هلل  كلمة  لكّن 
ترجع ما لم يتحّقق مر�د �هلل من خاللها؛ لذلك عاجاًل �أم 
�آجاًل يَُردُّ �لعتبار �إليها و�إلى �لنبّي حاملها، كما نتبيّن من 

خالل بع�ص �لأفكار �لتي نوردها �دناه.

اأّواًل: احتقار اإرميا و�سائر االأنبياء 

يربط �إرميا �حتقاَر �لأنبياء بـنكران اهلل، وكاأّن في �لأمر 
ًد� لح�شور يهوه بالذ�ت، كما يوؤّكد هو ذ�ته  رف�ًشا متعمَّ

في �إر 5: 13: 

"و�لأنبياءُ �إنّما هم ريح، و�لَكِلَمُة لَي�شت فيهم، 

فَليَُكْن ذلك ن�شيبَهم". 

هناك خطيئة مماثلة، هي َكمُّ اأفواه اأنبياء اهلل، �لتي يورد 
لو�ء  �لحّق و�لعدل، وحامُل  �لنبّي، رُجُل  عامو�ُس  ذكَرها 

�لكلمِة، �إذ يقول: 

"لقد �أمرتُم �لأنبياء قائلين: ل تتنبّاأو�" )عا 2: 12(. 

بالمقابل، هناك مقاطع نرى فيها �لربَّ نف�َشه يتدّخل 
�إلى  َهة  موجَّ م�شمونًا،  ومختلفة  �شكاًل،  ماثلة  باأقو�ل 
هم، �لذين يجعلون �ل�شعَب ينحرف  �أنبياء �لَكِذِب و�شدَّ
ب�شبب �شاللهم وت�شليلهم، وباإعالنهم �أقو�لً لي�شت من 
عند �هلل بل من ن�شج خيالهم ومن خد�عهم �لُمهِلك، كما 

نقر�أ في �إر 23: 32-30:
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�لذيَن  �لرّب،  يقوُل  �لأنبياء،  على  هاءَنَذ�  لذلك   30

يَ�شرقوَن كالمي ُكلُّ و�حٍد ِمن �شاحِبه. 

31 هاءَنَذ� على �لأنبياء، يقوُل �لرّب، �لذيَن يَ�شتَخِدموَن 

�أل�شنتَهم ويقولوَن �أقو�لً نبويّة. 

يقوُل  كاذبة،  باأحالٍم  يَتَنَبّاأُوَن  �لذيَن  على  هاءَنَذ�   32

لّون �شعبي باأكاذيبهم وُعجبهِم،  ونَها ويُ�شِ �لرّب، ويَق�شّ

هذ�  ينفعوَن  ل  وهم  �آُمْرهم،  ولم  �أُر�ِشلْهم  لم  و�أنا 
�ل�شعَب في �شيٍء، يقوُل �لرّب. 

ا لكي يدين 1 - لي�س النبيُّ مدعوًّ
في  نبوءة  لأيّة  �لبعيد  و�لمرمى  �لعميق  �لمعنى  يكمن 
�إر�شاد �ل�شعب �إلى طريق �لحّريّة و�إلى �لأمانة. بالتاأكيد، 
ويبيد"،  وينق�ص  ويهدم،  يقلع  "�أن  �إلى  مدعوٌّ  هو  �لنبّي 

ولكن �أي�ًشا �إلى "�أن يغر�ص ويبني" )�إر 1: 10(. 

هو�سع،  في  نقر�أ  كما  تهديد،  زمُن  هناك  �لنبوءة  في 
حيث ن�شهد محاكمَة �ل�شعب �لذي ل يُد�ن ب�شكٍل مغايٍر 
تنتهي  لكّن محاكمته  �أمينة وخائنة،  غير  �مر�أٍة  �إد�نِة  عن 

بقر�ر ل يبدو وكاأنّه دينونة، �إذ يقول: 

"�آخذها �إلى �لبّريّة، و�أخاطب قلبَها" )هو 2: 16(.

 ، مدعوٌّ هو   )55-40 )�لف�شول  �لثاني  اأ�سعيا  كذلك 
بل  تعزية، ل  كلمَة  يحمل  �أن  �إلى  �شيء،  كّل  من  بالرغم 
�لظلمة  �لم�شبّي و"�لقابع في  �هلل  �إلى �شعب  تعزيًة كبرى 

وفي ظالل �لموت"، فيقول:

"عّزو� عّزو� �شعبي، يقول �لرّب" )�أ�ص 40: 1(.

2 - كّل نبيٍّ يعيد اختبار مو�سى
مو�سى ون�ّشاأه و�أر�شله لكي يقود �ل�شعَب  لقد دعا �هللُ 
مجمل  على  �لإيجابيُّة  �لفكرُة  هذه  تهيمن  �لحّريّة.  �إلى 
بحياته  �شيء  كّل  قبل  يعِلَن،  لكي  �لمر�َشل  �لنبّي،  ر�شالة 
ل،  �أم  �إليه  ي�شغي  �أن  يمكن  ل�شعٍب  �هلل  كالَم  ة،  �لخا�شّ

لكّن  منه.  و�لتخلّ�ص  قتله  �إمكانية  �إلى  حتّى  و�شولً 
�لختبار �ل�شارب في �لتاريخ يعلّمنا باأنّه، عندما ل تكون 
هناك ثقٌة بالنبّي، لن يكون هناك ذهاٌب باتّجاِه م�شيٍر �شارٍّ 
وُمفِرح. هكذ� يُ�شحي عدُم �لأمانِة نوًعا من �لمنفى، في 
حين �أّن �لإيمان ي�شّكل عودًة �إلى �لحّريّة و�إلى بنّوة �هلل.  

3 - حياة اإرميا وبالغ الرّب
�إّن  �لرّب.  بالِغ  �إعالُن  هي  بمجملها  �لنبّي  حياَة  �إّن 
لَك  تَتِّخْذ  "ل   :2  :16 )�إر  يتزّوج  باألّ  لإرميا  �لربِّ  �أْمَر 
�مر�أًة، ول يَُكْن لَك بنوَن ول بناٌت في هذ� �لمكان"( هو على 
)هو 1:  يفعل  باأن  هو�سع  للنبيِّ  �أُعِطَي  �لذي  �لأمر  نقي�ص 
تزني  �لأر�َص  فاإَنّ  �مر�أَة زنًى و�أولَد زنى،  لَك  فاتِّخْذ  إِنَطِلْق  �"  :2
زنًى بارتد�ِدها عن �لرّب"(؛ فقد كان �هلل قد �أعطى لهو�شع، 
�لذي عا�ص حو�لى �لمائة و�لخم�شين �شنًة قبل �إرميا، �أمًر� 
�إ�شر�ئيل،  �أمانة  عدم  يُظِهَر  �أن  بهدف  بز�نيٍة،  يقترن  باأن 
وذلك على �أمل �أن يتوب هذ� �لأخير ويرجع �إلى �لرّب 
�ل�شعب  خر�ب  باأّن  اإرميا  بتوليُّة  ت�شهد  بالمقابل،  �إلهه. 
�آٍت ل محالة، ول يمكن بالتالي �لنجاة منه �أو تحا�شيه. 
و�شيكون �ختبار حزقيّال �أكثر ماأ�شاويًّة، �إذ �شيكون موت 
�إنز�ل  وعن  �أور�شليم،  �شقوط  عن  �إعالٍن  بمثابة  زوجته 

عقاٍب �شديد بها.

4 - اأزمٌة كبيرٌة تع�سٌف باإرميا
في �إر 15: 10 وحتّى �إر 16 كلّه، نحن �أمام و�حٍد 
من �عتر�فات �إرميا �ل�شهيرة، حيث نر�ه يختبر اأزمةً رهيبةً: 
�أقو�له  �أّن  هو معزوٌل وملعوٌن من �لجميع، و�ل�شبب هو 
�، �لأمر �لذي جعله ي�شعر وكاأّن مولده و�إر�شاله  مثيرة جدًّ
لإبالغ �إ�شر�ئيل بحْكم �هلل عليه هما �أ�شبه بكارثة رهيبة، 
على  تتكلّم  �لتي  �لرّب  �أقو�َل  يُبِلُغ  هو  �لو�قع،  في  لأنّه، 
َمهّمته  تبدو  هكذ�  وعقاب.  و�شبٍي،  و��شتعباد،  هزيمة، 
في وجه  يقذف  لأنّه  يولّد عد�وًة ورف�ًشا،  وكاأنّها عمٌل 
م�شتمعيه �لحقيقَة �لماأ�شاويّة و�لمّرَة �لتي تنتظرهم، و�لتي 

�شتتّم بالفعل بو�شول �لبابليّين �لز�حفين عليهم: 
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)�إر  و�لنُّحا�ص؟"  �ل�شماِل  �لحديُد حديَد  ُم  يَُحطِّ "هل 
.)12 :15

5 - اأمانة النبّي الرا�سخة للرّب ولكالمه
بالرغم من ذلك كلّه، وبالرغم من ق�شاوة �لأو�شاع 
ًة، بقي هذ� �لأخير  على �ل�شعب عاّمًة، وعلى �إرميا خا�شّ
�إذ  وثبات ور�شوخ،  بقّوة  �إيّاه  متقباًّل  �لرّب،  �أمينًا لكالم 
�أ�شحى بالن�شبة �إليه وكاأنّه طعاَمه وخبَزه �ليوميَّ وكفافَه. 
لم يقبل �أبًد� �أن يخون �لربَّ ول كالَمه، ول �أن ي�شير في 
�لنتيجة  فكانت  للحّق،  و�لمغايرِة  �لباطلة  �لأقو�ل  رْكِب 
�ألًما �شديًد� ل هدنَة فيه، وعزلًة قا�شيًة ل مفّر منها، وجرًحا 
ورحمته.  �هلل  بقدرة  �إلّ  منه  �ل�شفاء  ي�شعب  �لنف�ص  في 
�أن يكون �شكٌّ رهيٌب قد تغلغل في حنايا  �لمحتََمل  من 
نف�شه، باأّن �هلل ي�شتخدمه ويخدعه َك�َشيِْل يَِعُد بالماء، فاإذ� 
�أزمٍة محتملٍة كهذه  به يتك�ّشُف عن قحٍط مميت. تجاه 
�لتعبير،  جاز  �إذ�  فعٍل،  برّدة  �لرّب  يقوم  �لنبّي،  حياة  في 
�إيّاه �إلى �أن "يعود" �إليه و�إلى تاأدية ر�شالته، �أي �إلى  د�عيًا 
�أن ي�شترجع قو�ه وي�شتعيد �شجاعتَه، ويو��شل َمهّمته �لتي 
�أمره بها. لهذ� بالتحديد يح�شن �أن نتذّكر �أقو�َل يوِم دعوِة 
�إرميا، من خالل مقارنة �إر 1: 18-19 مع 15: 20، 

حيث �أّكد له �لرّب باأنّه يوفّر له حمايًة قويًّة ود�ئمة.

6 - حياة النبّي مدموغة بختم اهلل
لقد �أ�شحت حياة �إرميا مدموغًة بختم �هلل، وهذ� ما 
يوؤّكده �لرّب من خالل �لتز�ٍم باهٍظ في مجتمعه، �أل وهو 
�لحالة  �لعزوبيّة، وبهذه  �لنبيُّ في حالة  يبقى  �أن  وجوُب 
ي�شبح  و�نفرد�يًّا،  منه رجاًل وحيًد�  �لتي تجعل  بالذ�ت، 
لها  زوج  ل  بامر�أة  �شبيًها  �أ�شحى  �لذي  لإ�شر�ئيل  رمًز� 
ول �أولد، وذلك ب�شبب �لمجزرة �لتي �رتكبها �لبابليّون 

)رج �إر 15(.

ثانيًا: اإرميا وا�ستعادة االعتبار
لكنّه  حياته،  في  �لو�جب  بالتقدير  �إرميا  يَحَظ  لم   
��شتعاد �عتباره �إلى �أق�شى حّد بعد موته وب�شكل ت�شاعدّي 
ل يتوقّف. في �لو�قع، �أخذ �لتقليُد �لبيبليُّ �شيئًا ف�شيئًا تلك 
قدرته  وهي  حياته،  في  �إرميا  تميّز  كانت  �لتي  �لعنا�شَر 
يت�شّفع  و�أن  �لب�شريّة،  �لأحد�ث  في  ذ�ته  يُدِخل  �أن  على 
�لخا�صَّ  �لوحَي  تلّقيه  في  �نفتاحه  �أي�ًشا  كما  �هلل،  لدى 

بالعالقة �لجديدة �لتي حّققها �هلل مع �لإن�شان �لخاطئ.

1 - اإرميا قال الحّق
كان �إرميا �شريًكا في �لم�شاب �ل�شيا�شّي و�لدينّي �لذي 
حّل بالأّمة �لعبريّة مع مقتل يو�شيّا، ملك �ليهوديّة، على يد 
ِنَكو �لثاني، فرعون م�شر، �شنة 609 ق. م. جاء في �شفر 
َر حو�لى �شنة 350 ق. م.،  �أخبار �لأيّام �لثاني، �لذي ُحرِّ
�أّن �إرميا �لنبّي قام برّدة فعل على ما حدث، فو�شع ن�شيًد� 

جنائزيًّا تحّول فوًر� �إلى ن�شيد �شعبّي للغاية: 

"وَرثى �إِرميا يو�ِشيَّا، ونََدَب َجميُع �لُمَغنّين و�لُمَغِنّياِت 
يو�ِشيَّا في َمر�ثيِهم �إلى هذ� �ليَوم، فاأ�شحى هذ� تقليًد� في 

�إ�ْشر�ئيل، وهي َمْكتوبٌَة في �لَمر�ثي" )2 �أخ 35: 25(.

�إرميا  بين  �لعالقة  �لأيّام عن  �أخبار  يتكلّم كاتُب �شفر 
و�شدقيّا، ملك �ليهوديّة �لأخير، غير �لكفوؤ وغير �لأهل، 
كان  �لذي  �إرميا  �أمام  ْع  يتّ�شِ "لم  �لأخير  هذ�  باأّن  قائاًل 
يخاطبه با�شم �لرّب، كما تجّر�أ على �لتمّرد على �لملك 
ُم على �لأمانة با�شم  ر �لذي كان قد جعله يُق�شِ نبوكد ن�شّ
�إلى  �لرجوع  قلبه عن  وق�ّشى  عنقه،  ف�شلّب �شدقيّا  �هلل، 

�لرّب �إله �إ�شر�ئيل" )2 �أخ 36: 13-12(.

�إلهّي؛ ففي �شنة 586 ق. م.،  ��شتتبع �لتعنَُّت عقاٌب 
ر �لثاني، ملُك بابَل، �أور�شليم و�حتلّها،  هاجم نبوكد ن�شّ
فدّمر �لهيكل، و�شبى خيرَة �ل�شّكان و�أكثرهم تاأثيًر�. كلُّ 
ذلك ح�شل كتفعيٍل لـ"كالم �لرّب �لذي �شبق �إرميا و�أنباأ 

به" )2 �أخ 36: 21(.
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ونقر�أ �أي�ًشا في �سي 49: 6-7 ما يلي: 

مدينَة  �لمختارة،  �لمدينَة  بالنّاِر  �لأْعد�ءُ  "�أحَرَق 
رِميا،  إِ �لَمقِد�ص، وَجَعلو� طرقَها ُمقِفَرة، ب�شبِب �

�أّمه  َجوِف  في  �ص  قُدِّ �لذي  وهو  �إليه،  �أ�شاوؤُو�  فاإنّهم 
َل ويَُدّمَر ويُهِلك، وليَبِنَي �أَي�ًشا َويغِر�ص". ليَ�شتَاأ�شِ

�إلى  �أنباأ بعودة �لمنفيّين  �أي�ًشا قد  �إرميا ذ�ته كان  لكّن 
�أر�شهم على يد قور�ص، ملك �لفْر�ص، �لذي هزم �لبابليّين 

في �شنة 539 ق. م.، كما نقر�أ في 2 اأخ 36: 22: 

�لفْر�ص،  مِلك  قوُر�ص،  لحكم  �لأولى  �ل�شنِة  "وفي 
ل�شاِن  على  به  فاه  قد  كان  �لذي  �لرّب،  لكالم  وتتميًما 

�إِرميا، حّرَك �لربُّ روَح قوُر�ص، َمِلِك فار�ص...". 

ونقر�أ �لكالم عينَه �أي�ًشا في عز 1: 1: 

فاِر�ص،  َمِلِك  قوُر�ص،  لحكم  �لأُولى  �ل�شنِة  "وفي 
ل�شاِن  على  به  فاه  قد  كان  �لذي  �لرّب،  لكالم  وتتميًما 

�إِرِميا، �أثاَر �لربُّ روَح قوُر�ص، َمِلِك فاِر�ص...".

�أّن  كيف  مبيِّنًا  موؤلَّفه،  �لأخبار  �شفر  و��شُع  ويُنهي 
هذ� �لفم ذ�تَه �لذي كان قد �أنباأ بالم�شير �لم�شوؤوم، كان 
�أي�ًشا قد �شبق وب�ّشر بالتحرير. وب�شكل مختلف عن حالة 
تر�قب  �أن  تلي  �لتي  �لأجيال  ت�شتطيع  �إرميا،  معا�شرّي 
بالحّق  �أنباأ  قد  كان  �لنبوّي،  ن�شاطه  �إبّان  �إرميا،  �لنبّي  �أّن 

ونادى به.

2 - اإرميا يدفع اإلى التفكير وقَت ال�سعاب
�إذ� عدنا قرنًا ون�شَف �لقرِن قبل �لم�شيح �إلى �لور�ء، 
�أنطيوخو�ص  فيها  كان  �لتي  �لحقبة  �إلى  وبالتحديد 
�أمانتهم لإلههم،  �إبّيفانو�ص �لر�بع ي�شطهد �ليهود ب�شبب 
في تلك �لحقبة �لتي عرفت مخاطر ج�شيمة، عاد كاتٌب 
ملَهٌم بالفكر �إلى �إرميا، هو دانيّال �لنبّي �لذي دّون ما يلي: 

ِمَن  تَبَيّنُت  د�نيال  �أنا  ُملِْكه،  ِمن  �لأُولى  �ل�شنِة  "في 
�لأ�شفاِر َعَدَد �ل�ّشنيَن �لتي كانت كلمُة �لربِّ �إلى �إرميا، 

 :9 )د�  �أور�شليم"  خر�ِب  على  تَِتمُّ  �شنًة  �شبعوَن  باأنّها 
 .)2

�لفرديّة  �ل�شنو�ت  �لتفكير عبر تحويل  تو�شيع  يجري 
�أ�شابيع �شنو�ت، ب�شكٍل ي�شمح بال�شتنتاج باأّن نهاية  �إلى 

�لغازي �لمحتّل هي ملحوظٌة �شمنًا وفًقا لتب�شير �لنبّي:

"في �أ�شبوٍع و�حٍد يَقطُع مع كثيريَن عهًد� ثابتًا، وفي 
ن�شِف �لأ�شبوِع يُبِطُل �لّذبيحَة و�لتّقدمة، 

�أَن  �إِلى  �لخر�ب،  �شناعة  تكوُن  �لهيكِل  جناِح  وفي 
يُّ على �لمَخّرب" )د� 9: 27(.  ّب �لإفناءُ �لَمق�شِ يَن�شَ

�لثقة،  من  جيّدًة  جرعًة  �لم�شطِهدون  يتلّقى  هكذ� 
تن�شاأ من كون �هلل لم يتركهم، ومن كون �لكلمة �لأخيرة 

�شتكون كلمتهم، ولي�ص كلمة �لم�شطِهد.

3 - اإرميا يت�سّفع في اأوقات المحنة
تدور  �لتي  �لر�ئعة  �لأ�شطورة  نورد  �أن  هنا  يح�شن 
حول �لأو�ني �لمقّد�شة �لتي يُحتََمل �أن يكون �إرميا ذ�ته 
ي�شهد على  �أور�شليم، كما  قبل خر�ب هيكل  قد خبّاأها 

ذلك 2 مك 2: 8-1:

"1جاء في �ل�شجاّلِت �أّن �إرميا �لنبّي �أَمَر �أهَل �لجالِء �أن 
�أهَل �لجالِء،  ياأُخذو� ناًر�، كما ُذِكر، 2و�أّن �لنبّي �أو�شى 
، و�أن  بعَد �أن �أعطاهُم �ل�ّشريعة، �أن ل يَنْ�َشو� و�شايا �لرِبّ
ِة  �لّذهِب و�لف�شّ �إذ� ر�أو� تماثيَل  �أفكاِرهم،  لُّو� في  يَ�شِ ل 
يََدعو�  ل  �أن  عليه  َحثّهم  3ومّما  �لّزينة.  ِمَن  عليها  وما 
�أّن  �لكتابِة  هذه  في  4وجاءَ  قلوِبهم.  عن  تَبتَِعُد  �ل�ّشريعَة 
معه  يُذَهَب  �أن  �أَمَر  �إليه،  �شاَر  َوْحي  بمقت�شى  �لنبّي، 
ِعَد  �إِلى �لجبِل �لذي �شَ بالخيمِة و�لتّابوت، عندما َخَرَج 
َوَجَد  �إرميا،  َل  َو�شَ مير�َث �هلل. 5ولّما  �إِليه مو�شى ور�أى 
و�لتّابوَت  �لخيمَة  �إليه  فاأدخَل  مغارة،  ب�شكِل  َم�شِكنًا 
لحٍق  وقٍت  في  6فاأقبََل  �لباب.  �َشّد  ثُّم  �لبخور،  ومذبَح 
فلم  �لطريق،  في  عالمًة  لي�شعو�  معه  كانو�  َمن  بع�ُص 
لمهم  �إرميا،  بذلك  َعِلَم  7فلّما  يجدوه.  �أن  ي�شتطيعو� 
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يَجَمَع  �أن  �إلى  �شيبقى مجهولً،  �لمكاَن  هذ�  "�إّن  وقال: 
هذه  �لربُّ  يُظِهُر  8وحينئٍذ  ويَرَحَمهم.  �شعِبه  �َشْمَل  �هلل 
�أيّاِم  في  َظَهَر  و�لغماُم، كما  �لرِبّ  ويَظَهُر مجُد  �لأ�ْشياء، 

مو�شى، وحيَن �شاأََل �أَن يَُقّد�َص �لمكاُن تقدي�ًشا بَِهيًّا"".

لإرميا  مميًّز�  فًا  ت�شرُّ ي�شتعيد  عينه  �ل�شفر  هذ�  لكّن 
�لكهنة  عظيم  �أونيّا  َف  ت�شرُّ �أي�ًشا  كان  �لذي  �لتاريخّي، 
�لميت، �أل وهو �أن ي�شلّي باإلحاح لأجل �شعبه. في �لليلة 
�لتي �شبقت �ل�شد�َم بين يهوذ� �لمّكابّي ونيكانور، ر�أى 
�لمّكابّي حلًما منذًر�، كان �أونيّا �لميت "ي�شلّي من �أجل 
"ظهر  وفجاأًة  منب�شطتان"؛  ويد�ه  كلّها،  �ليهود  جماعة 
رجل مميَّز من حيث �شنُّه ومهابتُه، محاٌط بمجد �شاطع. 

�أخذ �أونيّا �لكالم وقال:

ونيّا عظيَم �لكهنِة  �أُ �لّروؤيا، قال: ر�أيُت  "12وهذه هي 
الح، �لمتو��شَع �لمنَظِر �لحليَم  �ل�ّشابق، َرُجَل �لخيِر و�ل�شّ
�لأخالق، �شاحَب �لأقو�ِل �لطريفة، �لُمو�ظَب منُذ �شباه 
�أجِل  يَديه يُ�شلّي ِمن  �أعماِل �لف�شيلة، با�شًطا  على جميِع 
كريُم  َرُجٌل  كذلَك  تر�ءَى  13ثّم  باأ�شِرها.  �ليهوِد  جماعِة 
�لَم�شيب، �أَغّر �لبهاء، عليه َجالٌل عجيٌب �شاٍم. 14فتَكلَّم 
لو�ِت  �ل�شّ ِمَن  �لُمكِثُر  �لإخوة،  ُمِحبُّ  "هذ�  وقال:  �أُوِنيّا 
 2( �هلل""  نبىُّ  �إِرميا،  �لمقّد�شة،  و�لمدينِة  �ل�شعب  لأجِل 

مك 15: 14-12(.

يهوذ�  �إلى  بت�شليمه  �لرمزيّة  بالإيماءة  �إرميا  وقام 
�لمّكابّي �شيًفا من ذهب، قد يكون نجح به في �لنت�شار 
�لم�شلّين،  للموتى  �لتقديم  هذ�  لر�ئٌع  �إنّه  �لعدّو.  على 
ة �إرميا، "�لذي ي�شلّي كثيًر�"، وبالتحديد من �أجل  خا�شّ
ذ�ك �ل�شعب �لذي كان قد �شبّب له �لآلم �لكثيرة عندما 
�لكتاب  �شهادة في  �أقدم  �لنبويّة. هذه  بَمهّمته  يقوم  كان 

�لمقّد�ص حول �أمو�ت ي�شلّون لأجل �لأحياء.

4 – اإرميا، الم�سيح المحتََمل
�إرميا  بالنبّي  �لمتعلّقة  �لقتبا�شات  �لجديد،  �لعهد  في 
�شوى  �شر�حًة  يَِرُد  ل  ��شمه  كان  ولو  حتّى  عديدة،  هي 

ثالث مّر�ت فقط.

يعلّق متّى على مذبحة �لأطفال �لأبرياء، مذّكًر� باأقو�ل 
�إرميا �لتي تّمت في هذ� �لحدث �لقا�شي: 

منه،  �َشِخرو�  �لمجو�َص  �أنَّ  هيروُد�ُص  ر�أَى  ا  "16فلمَّ
لحَم  بيَت  في  طفٍل  ُكّل  فَقتَل  و�أر�َشَل  غ�شبًا،  ��شت�شاَط 
وجميِع �أَر��شيها، ِمِن �بِن �َشنَتَيِْن فما دوَن ذلك، بح�شِب 
�لرَّبُّ  قاَل  ما  17فتّم  �لمجو�ص.  ِمَن  َقه  تَحقَّ �لَّذي  �لوقِت 

على ل�شاِن �لنبّي �إِرميا: 

�مة، بكاءٌ ونحيٌب �شديد،  18"�شوٌت �ُشِمَع في �لرَّ

لأَنَّهم  تَتَعزَّى  �أَن  �أَبَْت  وقَد  بنيها  على  تبكي  ر�حيُل 
ز�لو� عِن �لُوجود" )مت 2: 16-18 = �إر 31: 15(. 

في مت 27: 9 ين�شب �لإنجيليُّ نف�ُشه �قتبا�ًشا �إلى �لنبّي 
عينه، لكّن هذ� �لقتبا�ص يعود في �لحقيقة �إلى زكريّا )زك 
ما  �إلى  ��شتناًد�  �أنّه،  �أن نالحظ  �لمهّم  11: 12-13(. من 
ي�شير �إليه متّى وحده، كان �لنا�ص يظنّون �أّن �بن �لإن�شان، 
�أي�ًشا  �أو  �إيليّا،  �أو  �لمعمد�ن،  يكون  قد  �لم�شيح،  ي�شوع 
�إّن �نتظار عودة �لنبّي هذه، و�لذي  �إرميا )مت 16: 14(. 
�أّن  يعني  يهوديًّا،  ولي�ص  م�شيحّي  محيط  في  �شائًد�  كان 

�لمحيط �لمذكور كان يكّن لإرميا �لتقدير �لكبير. 

5 – اإرميا نبّي العهد الجديد
�إّن ما ي�شّد �لنتباه ب�شكل قوّي �إلى �لعهد �لجديد هو 
�فتتاحيّة �إرميا �لنبويّة على م�شتقبل �هلل �لجديد؛ فا�شتناًد� 
بكالم  ي�شوع  فاه   ،25  :11 كو  و1   ،20  :22 لو  �إلى 
�لتقدي�ص على �لخمر، م�شتخِدًما �لعبارة "�لعهد �لجديد"، 
�لتي تَِرُد قباًل في �لعهد �لقديم في �إر 31: 31 فقط. �أكثر 
من ذلك �أي�ًشا، ير�شم كاتب �لر�شالة �إلى �لعبر�نيّين �لعهَد 
�لأف�شل، �أي عهَد �لم�شيح، م�شتعيًد� بالكامل ن�ّص �إرميا 
�أطول  به  فاإذ�   ،)31  :31 )�إر  �لجديد"  بـ"�لعهد  �لمتعلّق 
 :8 عب  )رج  �لجديد  �لعهد  في  �لقديم  �لعهد  من  �قتبا�ص 
8-12 = �إر 31: 31-34(. بعد �لقتبا�ص، لدينا في �لر�شالة 

رئي�س التحرير
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عينها �لتعليق �لتالي: 

�لأيَّام،  تلَك  بعَد  إيَّاه  � �أُعاِهُدهم  �لذي  �لعهُد  "16ُهَوذ� 
في  و�أَكتُبُها  قلوِبِهم،  في  �شريعتي  �أجَعُل  �لرّب:  يقوُل 
 :10 )عب  و�آثاَمهم"  خطاياهم  �أذُكَر  17ولن  �شمائِرِهم، 

16-17 = �إر 31: 34-33(.

فيلون  باإرميا  �هتّم  �لمقّد�ص،  �لكتاب  خارج 
�لفيل�شوف �لعبر�نّي، ويو�سيفو�س �لموؤّرخ �ليهودّي، كما 
�أي�ًشا االأدب الرابّينّي. ين�شّب �لهتمام عادًة على �شخ�ص 
القاهرة،  وثيقة  �أو  دم�سق  وثيقة  وت�شتعيد  �لتاريخّي.  �لنبّي 
�إرميا  �أربع مّر�ت عبارة  �ل�شلة بموؤلّفات قمر�ن،  �لوثيقة 
�لذين  بـ"�أولئك  وتربطها  �لجديد"،  "�لعهد  �أي  �لميَّزة، 
دخلو� في �لعهد في �أر�ص دم�شق". وفي حين �أّن "�لعهد 
�لخطايا،  مغفرة  يعني  �إرميا، كان  �إلى  بالن�شبة  �لجديد"، 
معرفًة  �هلل  ومعرفة  �لقلب،  في  مكتوبة  جديدة  و�شريعة 
َة، بالن�شبة �إلى �أتباع وثيقة دم�سق، تكمن  مميّزة، فاإّن �لَجدَّ
في  ي�شعوها  �أن  يريدون  �لتي  �لمتجّددة  �لحما�شة  في 

�ل�شريعة �لمو�شويّة.

خاتمة
في  و�لأمم  �ليهود  نبيَّ  ليكون  �إرميا  �هللُ  دعا  لقد    
د�مت  نهاية.  تعرف  تكن  لم  �شيا�شيّة  ت�شنّجات  خ�شّم 
خدمتُه حو�لى �أربعين �شنة )رج 1: 1-3(، ي�شهد كتابُه �أّن 
مد�خالته في تلك �لمّدة �لطويلة كانت عديدة ومتنّوعة. 
�ليهوديّة  تاريخ  من  �لأخيرة  �لعقوُد  تطلّبت  �لو�قع،  في 
لكن  �لرّب،  مر�َشلّي  من  �لإلهّي  للنور  متو��شاًل  �ن�شيابًا 
منهم  �أحٌد  يبلغ  لم  كلّهم  �لملَهِمين  �لرجال  هوؤلء  من 
قامَة �إرميا �أو مكانتَه من حيث �إح�شا�ُشه تجاه محبّة �لرّب 
تجاه  �ل�شعب  لو�جب  �لعميق  فهُمه  حيث  ومن  ل�شعبه، 
�لرّب من خالل ُربُط �لعهد. لكّن هذ� كلّه لم يكن بالأمر 
�لنبويّة  �إرميا  كلمة  و�أّن  ًة  خا�شّ �لإطالق،  على  �ل�شهل 
�لم�شهورة بكونها كلمًة مبا�شرًة وحاّدًة في �إعالنه �لطبيعة 
�لحقيقيّة لالإيمان بيهوه، وفي تنديده بالنحر�فات �لدينيّة 
و�لعذ�ب،  �لم�شايقات  �أنو�ع  لكّل  فتعّر�ص  �لمختلفة، 
يُدرك  لم  �لجميع.  وجه  في  �لنهاية  حتّى  �شمد  لكنّه 
بعد  �إلّ  �هلل  كرجل  وعظمته  �إرميا  ر�شالة  غنى  �لكثيرون 
رحيله من هذه �لدنيا، فاإذ� به يحظى باهتمام متز�يد �أكثر 

فاأكثر من ِقبَل َمن �أوتو� �أن يفقهو� ويفهمو� .   

افتتاحيّة


