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ت�أّكَدت  �أن  بعد  وحّتى  �إليه،  ي�صغو�  �أن  مو�طنوه  رف�ض 
كن�ٍر  �لذي  �هلل،  بكالم  وك�أّني  وتهديد�ته،  �أقو�له  �صّحة 
�أيِّ  ومن  قدرٍة  �أّي  من  ٌد  ومجرَّ �صعيٌف  كالٌم  هو  �آكلة، 

�صلط�ن.

وفي �لوقت �لذي فيه يبحث ع�لُمن� على تطمين�ت 
تح�ول  فيه  و�لذي  يجده�،  �أن  على  ق�دًر�  َيُعْد  لم 
�لكلمة  �صّيدة  �أّنه�  ذ�ته� على  َم  تقدِّ �أن  �لكني�صُة ج�هدًة 
حوله�،  جد�ل  ال  و�لتي  �لمطلقة  و�لِقَيم  �لقوّية، 
ب�أّنه�  يذّكرن�  ح�صوًر�  ح�صوَره�،  �هلل  كلمُة  تو��صل 
�صلط�ٍن  ذ�ت  ب�أّنه�  �ّدع�ٍء  ودوَن  �صعيفة،  كلمٌة   � �أي�صً
�إاّل في ذ�ته�.  قّوَة له�  �لب�صرّي، و�أّن ال  على �لم�صتوى 
هذ�  في  �لف�صل؛  حّتى  تتقّبل  �أن  تعرف  كلمٌة  هي 
 :� جدًّ �لمعِبّر  �لر�صول  بول�ض  قوِل  �إلى  ن�صغي  �ل�صي�ق 
�إلى  ب�لن�صبة  جه�لة  هي  �لو�قع  في  �ل�صليب  كلمة  "�إّن 
هي  �لمخّل�صين  نحن  �إلين�  ب�لن�صبة  ولكّنه�  �له�لكين، 

قدرة �هلل" )1 كو 1: 18(. 

مقّدمة
�أم�م  لل�صمود  َدْفٍع  �إرمي� هي م�صدر  في  �هلل  �إّن كلمة 
�ل�صد�ئد، لعدم �لتر�جع �أو �ال�صت�صالم في �أوق�ت �لمحن 
�إّن  و�لحزن.  �الإحب�ط  في  �لوقوع  ولعدم  و�لم�ص�عب، 
كلمة  د�ئًم�  هي  ق��صية،  تكون  عندم�  وحّتى  �لكلمة، 
لة، كم� �لن�ر، وال تدع متلّقيه� �أبًد� غيَر مب�ٍل؛ هكذ�  محوِّ
وقّوٍة  �إله�ٍم،  م�صدَر  و�رتد�ٍد،  �هتد�ٍء  عّلَة  ُت�صحي  هي 
محيية. وهن� يح�صن بن� �أن نتذّكر ب�أّن حي�ة �لموؤمن، كم� 
حي�ة �إرمي�، هي خ��صعة لكالم �هلل، وت�صير َوْفَق توجيه�ته 

وتو�صي�ته و�أو�مره.

ول  له  قدرَة  ل  �سعيٌف،  كالٌم  هو  اهلل  كالم  هل   -  1
�سلطان؟

ع �إلى �لقول ب�أّن ر�ص�لة �إرمي� �لنبويّة،  قد يقودن� �لت�صرُّ
ذريع؛  ف�صٍل  �صوى  تكن  لم  �لت�ريخّي،  �لم�صتوى  وعلى 
فهو �صخ�صيًّ� �نتهى مكرًه� في �لمنفى في م�صر، بعد �أن 

ّاالفتتاحّية
اإرميا قدوٌة ومثاٌل في خدمة الكلمة 

رئي�س التحرير
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3 رئي�س التحرير

الإلهيّة  بـ"الكلمة"  �سدائدها  في  الكني�سُة  فلتِثِق   –  3
كثقة اإرميا

م�  كّل  من  ب�لرغم  ب�لكلمة،  ثقته  �إرمي�  و�صع  لقد 
�إلى  للخطر  حي�ته  بذلك  عّر�ض  لكّنه  و�حتمله،  و�جهه 
�لذي  ب�لذ�ت  لي�صوع  �صيح�صل  م�  وهذ�  فقد�نه�،  حّد 
و�صع ثقَته بكالم �أبيه �ل�صم�وّي، فك�ن ثمُن ذلك �لموَت 
على �ل�صليب، وهذ� م� �صتق��صيه �لكني�صة �الأمينة للكلمة 
كف�َحه�  �صتو��صل  �إّنه�  �إذ  �لم�صيح،  ي�صوع  �لمتج�ّصد، 
وجه�َده� �صّد ذ�ته�، في عملّيِة �هتد�ٍء متو��صل، بهدف 
كالُم  �إرمي�،  عند  كم�  هو،  كالٍم  �هلل،  كالم  ِة  ِجدَّ �إبر�ز 
تفني،  كن�ٍر  هو  دينونة؛  كالَم  ولي�ض  ورج�ء،  �هتد�ء 
�إلى  �إرمي�  دفع  م�  هذ�  وُتدفئ.  وتجذب  تغري  ولكّنه� 
�ل�صّيد،  �أيّه�  �أغويتني،  "لقد  �ل�صهيرة:  كلمته  �إعالن 

ف�نغويت" )�إر 20: 7(. 

4 – هل تعاني الكني�سة من نق�ٍس في الأنبياء فيها؟
�إذ� ك�نت �لكني�صة في �أيّ�من� تع�ني من نق�ٍض في �الأنبي�ء 
�لرّب،  كلمُة  "تغويهم"  َمن  ندرة  �إلى  ذلك  َفَمَردُّ  فيه�، 
وتهديد،  وتنديد  ومع�ندة،  مو�جهة  كلمة  الأّنه�  ًة  خ��صّ
ِمث�ل  فعلى  �ل�صو�ب؛  �إلى  يقبله�  بمن  توؤّدي  حقٍّ  كلمة 
ع�مو�ض و�أ�صعي�، �لنبيَّين �ل�ص�بَقين الإرمي�، هذ� �الأخير هو 
�هلل،  كالم  وب��صم  لينّدد،  و�ل�صج�عة  ي�لجر�أة  يتمّتع  نبّي 
بظلم �لمقتدرين، وبري�ء �صلط�ت �لهيكل �لدينّية؛ ونذّكر 
هن� بن�صو�ض �إرمي� �لتي يوّجهه� بقّوة �صّد �لهيكل )رج �إر 

 .)7

�إر  )رج  كبير  ب�صكل  �ل�صعب  بف�ص�د  �إرمي�  ينّدد  كم� 
5(، �الأمر �لذي �أّدى به �إلى �صيء من �لت�ص�وؤم ذ�ت ط�بع 

مّرة  من  �أكثر  ينتقد  �لذي  �إرمي�  �إلى  لنعود  هذ�  نقول 
دينّي  نظ�م  في  ثقته  ي�صع  َمن  لدى  �لك�ذب  �الطمئن�ن 
�ل�صريعة  ك�نت  و�إْن   ،)7 �إر  )رج  �لهيكل  ك�ن  �إْن  ر��صخ، 
�لمو�صوّية �لمعَتَبرة ك�أد�ة خال�ض. لنتذّكر �إر 31: 31-

�لتي  �لمغفرة  على  �ض  موؤ�صَّ جديد  بعهد  و�لتب�صير   34
يمنحه� �هلل، ولي�ض على حفظ �ل�صريعة �لذي يتّم ب�لقوى 

ة. �لخ��صّ

اإلى  تتحّول  اأن  اإلى  الكني�سَة  يدعو  اإرميا  �سوت   –  2
"كلمة"

من �أجل �أن تتمّكن �لكني�صة من �أن تبقى نبوّيًة، ومن 
�أن تنقل بذ�ته� ر�ص�لَة �ل�صم�ء �إلى �لع�لم، يجب �أن تتحّول 
هي ذ�ُته� �إلى "كلمة"، �إلى ر�ص�لة، �إلى �ص�هدة حّية، "الأّن 
�لع�لم هو بح�جة �إلى �صهود �أكثر منه �إلى معّلمين"، كم� 

يقول �لب�ب� بول�ض �ل�ص�د�ض )1(. 

وكم� ك�ن �إرمي� غيَر ق�در على �أن يعطي �أجوبًة على 
كّل �لم�ص�ئل، وحلواًل لكّل �لمع�صالت، كذلك �لكني�صة 
قد ال تكون د�ئًم� ق�درًة على �أن تجيب على كّل م�ص�ألة، 
لكّنه� ك�إرمي� �لنبّي هي ق�درة �أبًد� على ذلك بقّوة �لكلمة 
�لتي َوَلَدْته� ككني�صة، �لكلمِة �لتي تب�ّصر هي به�، ولي�ض 

�إطالًق� بذ�ته�. 

تثق  �أن  �إلى  �لكني�صة  يدعو  �إرمي�  �صوَت  ف�إّن  لذلك 
بكالم �هلل، حّتى عندم� يبدو �هلُل، كم� يقول �إرمي�، وك�أّنه 
�ص�مت وال ي�صغي لعبده �أو الأبن�ئه ولبن�ته، �أو حّتى عندم� 
يتولّد �صعوٌر م�ص�بٌه ل�صعور �إرمي� ب�أّن �لع�لم غير ر�غب في 

�الإ�صغ�ء �إلى كالم �هلل.

.1975 ،)Evangelii Nuntiandi( لب�ب� بول�ض �ل�ص�د�ض، اإعالن الإنجيل�  )1(
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4 ة النبويّة ال�سعبة اإرميا والَمَهمَّ

كالمه هو ب�لتحديد كالم �هلل؛ لذلك ُتعَتَبر �لدعوُة �لوقَت 
�لذي فيه ي�صع �هلُل يَده على كالم �إرمي� ليجعله كالَمه هو.

خاتمة
�أن  تفتقد �لكني�صُة �ليوم �الأنبي�ء �لذين ال يخ�فون من 
�إد�رة �لظهر له، و�أن  �إلى حّد  ب�لتنّكر لكالم �هلل،  ينّددو� 
�إطالًق�  ولي�ض  �لرّب،  ب��صم  طبًع�  هذ�  تنديَدهم  يطلقو� 
ب��صمهم �ل�صخ�صّي. من هن� �لدع�ء �لح�رُّ �إلى �لرّب كي 
مث�ل  على  "�لكلمة"،  بقّوة  �أ�صّد�َء  �أنبي�َء  �لكني�صُة  ُتنِبَت 

�إرمي� �لنبّي �لبطل و�ل�صهيد. 

�أنتروّبولوجي نتبّينه من قوله �ل�صهير:" هل ُيَغِيُّر �لحب�صيُّ 
ت�صنعو�  �أَن  َتقَتِدروَن  فَهل  و�أَنتم،  َرَقَطه؟  و�لّنِمُر  ِجلَده، 

�لخير و�أنتم معت�دوَن �ل�ّصّر؟" )�إر 13: 23(. 

�إرمي� قد  �لنبوء�ت �لتي ك�ن  َدْرَج  لقد �أحرق يوي�قيُم 
َيُحْل دون  لم  �ل�ص�رخ  �لتعّدي  لكّن هذ�  )�إر 36(،  كتبه� 
ت�صميم �إرمي� على �إع�دة كت�بة م� �أتلفه �لَمِلك، الأّن كالم 
ْفر )�إر 1:  �هلل ك�ن ب�لن�صبة �إليه قلَب ر�ص�لته؛ فمنذ بد�ية �ل�صِ
وفي 1: 2، "�إليه ك�نت  1( لدين� �لعب�رة: "كالم �إرمي�"، 

ًة بكالم �هلل، الأّن  كلمة �لرّب"؛ نعم، �إّن للنبّي عالقًة خ��صّ
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5 الأب اأيوب �سهوان

بد�أ  و�الندف�ع.  �لفرح  �إرمي�  فيه�  عرف  �صنو�ت 
ر�ص�لته في عن�توت موطنه، ثمَّ �أتى �إلى �أور�صليم. وربَّم� 
يكون �ص�رك �لملك يو�صّي� في �الإ�صالح �لدينّي �صنة 622 
زت  �لذي قد يكون دفـَع ثمَنه كهنة عن�توت، بعد �أن تركَّ
موطن  في  �لمع�بد  �ص�ئر  و�أُقفـَلْت  �أور�صليم  في  �لعب�دة 

�لقب�ئل �لعبريَّة.
يوي�قيم  و�أتى  �لتقّي،  �لملك  يو�صّي�  م�ت   609 �صنة 
وع�د  �لدينّي  �الإ�صالح  توقَّف  معه   .)1()598-609(
�ل�صعب �إلى عب�دة �الأ�صن�م في ظلِّ �لب�بليِّين. تلك ك�نت 
حقبة موؤلمة في حي�ة �لنبّي ودع�ه� بع�صهم "جت�صيم�نّي" 
 :14 مر  36؛   :26 مت  ي�صـوع،  �إلى  ب�لن�صبـة  )كم� 
32(. م� ع�د ي�صتطيع �إرمي� �أن يتكـلَّم فلج�أ �إلى �لكت�بة، 
ثت "�عتر�ف�ته" عن خيبة �أمله، عن �إحب�طه وي�أ�صه،  فتحدَّ
ق  عن �صالته �لتي فيه� يطلب �النتق�م، ولكنَّ كلَّ هذ� عمَّ

دعوته كنبّي، فع��ض �الأم�نة هلل ب�لرغم من كلِّ �لظروف.
ث�ر يوي�قيم على ب�بل، وخلفه يوي�كين �لذي د�م ملكه 
مع  �أ�صيًر�  �أُخذ   .)597/3/16-598/12/15( �أ�صهر  ب�صعة 
بد�أ حكم �صدقّي� )597- ل ق�فلة من �لم�صبيِّين. عندئذٍ  �أوَّ

ين�صح  لم�صر  من��صر  و�حد  �لمملكة:  في  587(. حزب�ن 
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)1(  رج 2 مل 23: 34-24: 6. ك�ن �ص�بًّ�، �أتى �إلى �لُملك وهو �بن 25 �صنة. قيل عنه: "عمل �ل�صرَّ في عيني �لرّب". ن�صير هن� �إلى �أنَّ يو�آح�ز )�أو �صلوم( 
ل له ��صمه )على �أنَّه �صنيعته( �إلى يوي�قيم )2 مل 23:  خلف يو�صّي�. ولكّن �لفرعون نخو �أ�صره و�أخذه �إلى م�صر حيث م�ت. وملَّك �ألي�قيم بعد �أن بدَّ
31ي(. رج �إر 22: 10-12 حيث نقر�أ عن �صلوم )�أو: يو�آح�ز( �لذي ترك هذ� �لمك�ن ولن يعود �إليه. ق�ل �لنبّي: "ال تبكو� ذ�ك �لذي م�ت )�أي: 

يو�صّي�(، ال تندبوه )وال تحزنو� عليه(، بل �بكو�، �بكو� ذ�ك �لذي م�صى، الأنَّه ال يرجع بعد فيرى �أر�ض ميالده" )هو �صلوم(.

�صعبه، وربَّم�  ت�ريخ  �أحلك حقبة من  في  �إرمي�  ع��ض 
ط  �لمتو�صِّ �لبحر  ب�تِّج�ه  �لب�بليِّين  �متد�د  مع  نبوءته  بد�أت 
ر. ربَّم� عرف يو�صّي� )640-609( �لذي  مع نبوخذن�صَّ
�أن ي�صدَّ جي�ض فرعون  �أر�د  م�ت في �ص�حة �لوغى حين 
تلك  في  �لب�بليِّين.  �صدَّ  �الأ�صوريِّين  لم�ص�عدة  �لذ�هب 
��صتقالله�  خ�صرت  �لتي  �ل�صم�ل  بمملكة  �هتمَّ  �لفترة 

و�أر�صل �إليه� تعليًم� ُيعيد �لرج�ء �إلى �لقلوب.

"هكذ� تكلَّم �لربُّ �إله �إ�صر�ئيل: "ه� ت�أتي �أيَّ�م، يقول 
�ل�ص�مرة(  بع��صمته�  )�لمملكة  �إ�صر�ئيل  بن�ء  �أعيد  �لرّب، 
�صعبي. �أعيدهم �إلى �الأر�ض �لتي �أعطيُت الآب�ئهم مير�ًث�" 

)30: 2-3(. ك�ن ذ�ك �لكالم نثًر� ثمَّ ج�ء �صعًر�:

�أنت ي� عبدي يعقوب، ال تخف،  10
وال ترتعب ي� �إ�صر�ئيل،  

ف�أن� �أخلِّ�صك )و�آتي بك( من �أر�ض بعيدة،  
وبن�صلك من �أر�ض منف�ك.  

، هكذ� يرجع يعقوب ويطمئنُّ  
ويرت�ح وال يكون من يزعجه،  

ف�أن� معك، يقول �لرّب، الأخلِّ�صك.  11

الخورا�سقف بول�س الفغالي
ب�حث في �لكت�ب �لمقّد�ض
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�لذي  لب�بل  من��صر  وحزب  ب�بل،  على  يثور  ب�أن  �صدقّي� 
�لنير  فجعل  �إرمي�  �أّم�  لب�بل.  ب�لخ�صوع  �لملك  ين�صح 
على رقبته )27: 1( ونبَّه ملوك �لمنطقة. �صمع �صدقّي� من 
ر. هن� وقف  �لحزب �لمو�لي لم�صر وث�ر على نبوخذن�صَّ
�إرمي� في وجه �صدقّي�، و�لنبّي في وجه �لملك. َمن ينت�صر؟ 
كالم �هلل في فم �لنبّي �أو كالم �لب�صر في فم �لملك و�لذين 
حوله؟ ال �صّك، �إرمي� �الإن�ص�ن هو �صعيف. هو وحده في 
وجه �ل�صعب و�لح��صية �لملكيَّة. �صوف ين�ل �لعذ�ب من 
لطم وحب�ض، فيكون �صورة بعيدة عن ي�صوع �لم�صيح في 
ح��صه و�آالمه. �أّم� كالمه فيبقى حيًّ� بعد موته "ك�صيف ذي 

ين يدخل مفرق �لنف�ض و�لج�صد" )عب 4: 12(. حدَّ
و�صدقّي�:  �إرمي�  بين  �لعالق�ت  في  محّط�ت  ثالث 
م�  �لملك.  ينتظر  �لذي  �لم�صير  عن  ث  تتحدَّ �الأولى، 
عندئٍذ  �لموت.  من  ُيفلت  لكي  �لوقت  بع�ض  عنده  ز�ل 
�لعبر�نيِّين  �لعبيد  بتحرير  ف�أمر  �هلل،  "ير�صي"  �أن  �أر�د 
هذ�  ولكنَّ  �ل�صريعة.  تطلب  كم�  �ل�ص�بعة،  �ل�صنة  في 
�الإ�صالح لم يُدم طوياًل، فك�ن مثل ندى �ل�صب�ح ح�صب 
ة �لث�نية، عند توقُّف �لح�ص�ر على  عب�رة هو�صع. �لمحطَّ
�لب�بليُّون  فتر�جع  �لم�صريُّون  �أطلَّ   .588 �صنة  �أور�صليم 
�صدقّي�  ف�عتبر  �الأمور،  ت�صير  كيف  يرو�  لكي  قلياًل 
ب�صبب  نجت  و�لمدينة  �نتهى  �لح�ص�ر  �أنَّ  و�لذين حوله 
بين  مب��صر،  غير  حو�ر،  ك�ن  عندئٍذ  �لم�صريِّين.  ل  تدخُّ
�أن  يجب  وتعذيبه:  �إرمي�  بتوقيف  �نتهى  و�صدقّي�،  �إرمي� 
ي�صمت �صوت �لنبّي وب�لت�لي �صوت �هلل. وك�أنَّهم ق�لو� 
ح�صب مز 12: 5: "ب�أل�صنتن� نحن جب�برة. �صف�هن� معن�. 
خالل  ك�نت  �الأخيرة  ة  و�لمحطَّ علين�؟".  ي�صود  فمن 
�صيًئ� من  �إرمي�  ل  يبدِّ �أال  و�لنبّي:  �لملك  بين  �صّرّي  حو�ر 
كالمه؟ �أال يخفِّف �للهجة؟ �أال يعطي �صدقّي� ب�صي�ض �أمل 
ولو ك�ن هذ� �الأمل ك�ذًب�؟ ال و�ألف ال. و�لم�صت�ص�رون 
خ�نوك  "خدعوك،  �إرمي�:  ق�ل  و�الأحّب�ء؟  و�الأ�صدق�ء 
في  غ��صت  �لطيِّبون،  �أ�صدق�وؤك  �لم�ص�لمون،  �لرج�ل 

�لحم�أة رجالك، )تركوك( ور�حو�" )38: 22(.

1. م�سير �سدقيّا الأخير
�لح�ص�ر على  بد�ية  في  �صنة 587-588،  في  نحن 
حول  قو�ه  كلَّ  بعُد  ر  نبوخذن�صَّ يجعل  لم  �أور�صليم. 
و�لجنوب  �لجنوب  من�طق  يحتلُّ  ك�ن  بل  �أور�صليم، 
لخي�ض  مدينت�ن:  وجهه  في  وقَفْت  �لبالد.  من  �لغربّي 
وعزيقة. �لو�صع �لحربّي �أمٌر ميوؤو�ض منه وال مخرج من 
�أور�صليم. ال �صبيل  �لق�تل على  �الأزمة ب�نتظ�ر �لمح��صر 
ل�صدقّي� �أن يحتفظ بعر�صه ويرّد �لب�بليِّين، ولكن يبقى لهذ� 

�لملك �لتعي�ض �أن يحفظ ر�أ�صه على �الأقل.
هت �إلى �إرمي� من قبل �لرّب، حين  "�لكلمة �لتي توجَّ
ر وكــلُّ جي�صه - وكــلُّ مم�لك �الأر�ض  ك�ن نبوخذن�صَّ
�ل�صعوب - يح�ربون  �صلط�نه، وجميع  يمتدُّ عليه�  �لتي 
�أور�صليم،  ل  ت�صكِّ م�ذ�   .)1  :38( مدنه�"  وكلَّ  �أور�صليم 
�لجيو�ض؟  هذه  كلِّ  وجه  في  تقف  �أن  ت�صتطيع  وكيف 
ثالث  من  ب�لجب�ل  محمّية  ك�نت  �أور�صليم  �أنَّ  ر  نتذكَّ
ف�إن  و�حدة،  جهة  من  �لدف�ع  وجب  بحيث  جه�ت، 
�أن  �صدقّي�  ي�صتعدُّ  هل  �لمدينة.  �صقطت  �صقطت،  هي 
�صعبه  وُيعفي  �الأخيرة  �ل�ص�عة  في  قر�ره  ويتَّخذ  ي�صمع 
� و�لح��صية  �لك�رثة؟ هو ملك �صعيف و�صعيف جدًّ من 
ت�صيطر عليه وعلى قر�ر�ته. فهو يخ�ف. ولهذ� �أر�د �إرمي� 
ع �آح�ز  عه كم� ح�ول �أ�صعي� �أن ي�صجِّ �أن ينبِّهه، ربَّم� ي�صجِّ

�أو حزقّي�. ق�ل �لنبّي:
"�إذهب  �إرمي�(:  )�إلى  �إ�صر�ئيل  �إله  �لربُّ  ق�ل  "هكذ� 
وكـلِّـْم �صدقّي� ملك يهوذ� وقْل له: هكذ� ق�ل �لرّب: ه� 
فيحرقه�.  ب�بل  ملـِك  يَدي  �إلى  �لمدينة  هذه  �أُ�صلِّم  �أنذ� 
و�أنت لن تفلت من يده بل تم�صك �إم�صـ�ًك� وُتجَعل بين 

يديه" )�آ 3-2(.
ذ�ك يكون م�صير �لمدينة. وذ�ك يكون م�صير �لملك. 
ر  نتذكَّ �إمك�نّي�ت خال�ض؟  من يقول هذ� �لكالم وهن�ك 
�إبن�ه،  �الأ�صورّي  �لملك  على  ت�آمر  حين   701 �صنة  مثاًل 
ف�أُجبر على ترك �لمنطقة. وبم� �أنَّ �لوب�ء �أ�ص�ب جي�صه، 
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وتنبَّ�أو� على �أر��صي كثيرة وعلى مم�لك عظيمة ب�لحرب 
�ل�ص�دقون؛  �الأنبي�ء  هم  هوؤالء   ،)8 )�آ  و�لوب�ء"  و�ل�صّر 
�إلى  �لملك و�ل�صعب،  �إر�ص�ء  �إلى  ي�صعى  �لك�ذب  ف�لنبّي 
"تخديره" بحيث ال يعود �إلى �لرّب. ذ�ك م� ح�صل لميخ� 
بن يملة. ق�ل له �لذين �أتو� به �إلى �لملك بن�ء على دعوته: 
فليكن  للملك،  و�حد خيٌر  بفم  �الأنبي�ء  "ه� كالم جميع 
)1 مل 22:  كالمك مثل كالم و�حد منهم وتكلَّم بخير" 
�لنبّي  ك�ن جو�ب  م�ذ�  ب�لنج�ح.  للملك  تنبَّ�أ  �أي:   ،)13
لي  يقوله  م�  �لرّب!  "حيٌّ هو  يملة؟  بن  ميخ�  �لحقيقّي، 
�لرّب �إيَّ�ه �أتكلَّم" )�آ 14(. ولّم� ق�ل ميخ� كــالمه )"ر�أيــت 
�إ�صر�ئيل ليو�ص�ف�ط  �إ�صر�ئيل م�صتَّتين..."(، ق�ل ملك  كلَّ 
بل  خيًر�  عليَّ  يتنّب�أ  ال  �إنَّه  لك  قلُت  "�أم�  يهوذ�(:  )ملك 
�" )�آ 18(. ال يتنبَّ�أ لي ب�لنج�ح، بل ب�لف�صل. ق�ل ميخ�  �صرًّ
)�آ 24(، و�صجًن� مع خبز  �لفّك  فن�ل �صربة على  �لحقيقة 
�ل�صيق وم�ء �ل�صيق حّتى �آتي ب�صالم )�آ 27(. فق�ل ميخ�: 
"�إن رجعَت )�أيُّه� �لملك( ب�صالم، ف�لربُّ لم يتكلَّم بي" )�آ 

28(. وعمليًّ� ُقتل �لملك وت�صتَّت جي�صه.

�أجل �لنبّي �لحقيقّي يقول م� يقوله له �لرّب. وم� يتنبَّ�أ 
د بهم  ق. هكذ� يتميَّز عن �الأنبي�ء �لكذبة �لذين ندَّ به يتحقَّ
�لرّب:  للذين يحتقرون كالم  فيقولون  �أون  "يتجرَّ �إرمي�: 
عليكم  ي�أتي  "ال  �أو:  تخ�فو�(.  )ال  �صالم"  لكم  "يكون 
يميِّز  ومتى  �لملك  يميِّز  فمتى  17-18(؛   :23( �ل�صّر" 

�ل�صعب "�لتبن من �لحنطة" )�آ 28(.
ل:  كيف تعرفون �لنبّي �لحقيقّي؟ هن�ك معي�ر�ن: �الأوَّ
�إلى  ب�لن�صبة  ح�صل  م�  ذ�ك  قيلت.  �لتي  �لنبوءة  تتمُّ  حين 
� ب�لن�صبة  حنني� �لذي م�ت بعد �أن تنبَّ�أ له �إرمي�. وميخ� �أي�صً
"�صترى  له:  قيل  �لذي  �لك�ذب  �لنبّي  و�إلى  �أح�ب  �إلى 
�إلى مخدع  من مخدع  فيه  تدخل  �لذي  �ليوم  ذلك  في 
ك�هن  �أم�صي�،  د  هدَّ وع�مو�ض   .)25  :22 مل   1( لتختبئ" 
)ع� 7: 17(.  �أر�ض نج�صة"  في  "تموت  له:  فق�ل  �لملك 

وهكذ� م�صى �إلى �ل�صبي.

ُرفع �لح�ص�ر ف�أن�صدت �لمدينة �نت�ص�ره�، فلم�ذ� ال يكون 
وعدون�  �لذي  �لم�صريِّين  نن�َض  ال  ثمَّ  عينه؟  �ل�صيء  لن� 
ب�لم�ص�عدة. و�أخيًر�، تقول: "�لكلمة... من قبل �لرّب" 
يقولون  غيرك  �أنبي�ء  فهن�ك  ذلك؟  لن�  د  يوؤكِّ من   .)1 )�آ 

عك�ض م� تقول.
هذ� هو حنني� بن عزور. هو نبّي، ومن جبعون، ج�ء 
)ف  كلِّه  و�ل�صعب  �لكهنة  �أم�م  �لرّب  هيكل  في  وتكلَّم 
28(. ق�ل بمح�صرك ي� �إرمي�: "هكذ� تكلَّم �لربُّ �لقدير 
�إله �إ�صر�ئيل ق�ئاًل: "ك�صرُت نير ملك ب�بل. في �صنتين من 
�لتي  �لرّب  بيت  �آنية  كلَّ  �لمو�صع  هذ�  �إلى  �أردُّ  �لزم�ن 
ر ملك ب�بل، من هذ� �لمو�صع، وذهب  �أخذه� نبوخذن�صَّ
يوي�قيم  بن  يكني�  �لمو�صع  هذ�  �إلى  و�أردُّ  ب�بل.  �إلى  به� 
ملك يهوذ� وكلَّ �صبي يهوذ� �لذين ذهبو� �إلى ب�بل، يقول 

�لرّب..." )�آ 4-2(.
م� �لفرق بين كالم حنني� وكالم �إرمي�؟ هذ� نبّي وذ�ك 
ي�صمع  وال  �إرمي�  كـالم  �صـدقّيـ�  ي�صمـع  فلــمــ�ذ�  نبّي، 
كالم حنني�، ال �صيَّم� و�أنَّ كالم هذ� �الأخير كـلُّه تف�وؤل، 
من  ة  مرَّ في  �إنَّه  بحيث  ت�ص�وؤم،  فكلُّه  �إرمي�  كــالم  �أّم� 

�لمّر�ت �أر�د �أن يتكلَّم بعد، الأنَّه ال ينذر �إالَّ ب�ل�صّر.
ف�صح �إرمي� هذ� �لنبيَّ �لذي لم ير�صله �هلل؛ وبره�ًن� على 
�إرمي�:  له  ق�ل  �ل�صنة عينه�  ذلك، �صوف يموت في هذه 
"�إ�صمع ي� حنني�، �إنَّ �لربَّ لم ير�صلك، و�أنت جعلت هذ� 
�ل�صعب يتَّكل على �لكذب. لذلك هكذ� ق�ل �لرّب: "ه� 
�أن� �أطرُدك عن وجه �الأر�ض. وفي هذه �ل�صنة تمت، الأنَّك 
د عل �لرّب". وهكذ� م�ت حنني� �لنبّي في  تكلَّمت ب�لتمرُّ
�صهرين  �أي  )�آ 17-15(،  �ل�ص�بع"  �ل�صهر  في  �ل�صنة.  تلك 

بعد نبوءة �إرمي�.
ت �لنبوءة في زمن قريب. هذ� يعني �أنَّ �لذي ق�له�  تمَّ
هو نبيٌّ حقيقّي. وع�د �إرمي� �إلى �لمبد�أ �لمعروف: �لنبّي 
�لحقيقّي هو �لذي يذكر �لخط�ي� �لتي هي �صبب �ل�صرِّ في 
�ل�صعب. "�إنَّ �الأنبي�ء �لذين ك�نو� قبلي وقبلك منذ �لقديم، 
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على  �ل�صريعة،  يم�ر�صو�  �أن  ف�أر�دو�  و�صبقو�  متهم.  مقدِّ
علَّ  �لطيِّبة  نو�ي�هم  على  �لعبيد، عالمة  تحرير  في  �الأقّل 
�ل�صعب  كلِّ  مع  �صدقّي�  �لملك  "قطع  يخلِّ�صهم:  �هلل 
ُيطِلُق  �أي:  �لعبيد،  بتحرير  ين�دو�  ب�أن  �أور�صليم  �لذي في 
ين..."  حرَّ �لعـبـر�نيَّة  و�أمته  �لعبر�نّي  عبده  و�حد  كلُّ 
وكلُّ  عبَده  و�حد  كـلُّ  "�أطلــق  وعمليًّ�   .)9-8  :34(
"�أرجعو�  �لخطر،  ز�ل  لّم�  ولكن   .)10 )�آ  �أمته"  و�حد 
)�لروؤ�ص�ء( �لعبيد و�الإم�ء �لذين �أطلقوهم �أحر�ًر�" )�آ 11(. 
ب�لعق�ب.  دهم  وهدَّ مو�صى  ب�صريعة  �إرمي�  رهم  ذكَّ عندئٍذ 
ح�صبو� �أنَّ �لب�بليِّين م�صو�، ولكن ال. وق�ل �لربُّ بل�ص�ن 
�إرمي�: "و�أدفع �صدقّي� ملك يهوذ� وروؤ�ص�ءه ليد �أعد�ئهم، 
وليد ط�لبي نفو�صهم، وليد جي�ض ملك ب�بل �لذين رفعو� 
فيح�ربونه�  �لمدينة  هذه  �إلى  هم  و�أردُّ �لح�ص�ر،  عنكم 

وي�أخذونه� ويحرقونه� ب�لن�ر..." )�آ 22-21(.
�إرمي�:  �صفر  مالحظة  ك�نت  تلك  ي�صمع؟  من  ولكن 
"لم ي�صمع هو )= �صدقّي�( وال عبيده وال �صعب �الأر�ض 
 :37( �لنبّي"  �إرمي�  بو��صطة  به  تكلَّم  �لذي  �لربِّ  لكالم 
2(. خ�ف �لملك �أن يو�جه �لنبّي، ف�أر�صل �إليه "يوتل بن 
ل هو و�حد  �صلمي� و�صفني� بن مع�صّي� �لك�هن" )�آ 3(. �الأوَّ
من وزر�ء �صدقّي� �الأربعة �لذي �صيكون مع �لذين جعلو� 
�إرمي� في جبٍّ موحل )38: 1-6(. �أّم� �صفني� فهو �لك�هن 
ة �أولى  تين �إلى �إرمي�: مرَّ �لث�ني )2 مل 25: 18(. �أُر�صل مرَّ
)21: 1ي( فهم فيه� �صدقّي� �أنَّه لي�ض �لر�عي �لذي يريده �هلل 
ل�صعبه )"م�ر�صو� �لعد�لة في �ل�صب�ح، و�أنقذو� �لمظلوم من 
ة ث�نية هن�. هذ� �لك�هن �لم�صوؤول  يد �لظ�لم؛ �آ 11(. ومرَّ
"�لمقطرة  في  �إرمي�  يجعل  �أن  رف�ض  �لهيكل  �صرطة  عن 

و�لقيود" )29: 26( كم� طلب �صمعي� �لنحالمّي )�آ 24(.
�أر�صل �صدقّي� يوتل و�صفني� �إلى �إرمي� لي�صلِّي "الأجلن� 
�إلى �لربِّ �إلهن�" )37: 3(. في �لو�قع، هي ��صت�ص�رة وطلب 
فرعون  ج�ء  ن:  تتح�صَّ �الأمور  �أنَّ  تطمين  وربّم�  ن�صح 
لم�ص�عدتن�! )�آ 7(. ك�ن جو�ب �إرمي�: فرعون "يرجع �إلى 
�أر�صه، �إلى م�صر. ويرجع �لب�بليُّون ويح�ربون هذه �لمدينة 

ق�ل �صفر �لتثنية في هذ� �لمج�ل: "كيف نعرف �لكالم 
�لجو�ب:  وج�ء   .)21  :18( �لرّب؟"  به  يتكلَّم  لم  �لذي 
ْر،  ي�صِ ولم  يحدث  ولم  �لرّب  ب��صم  �لنبّي  به  تكلَّم  "فم� 
فهو �لكالم �لذي لـم يتكلَّم به �لرّب. مثل هذ� �لنبّي تكلَّم 
لالإعتد�د بنف�صه، فال تخف منه" )�آ 22(. م� تنبَّ�أ به حنني� 

. � م� ق�له �إرمي� فتمَّ "لم يحدث ولم ي�صر"، �أمَّ
مو�فًق�  �لنبّي  كالم  يكون  �أن  يجب  �لث�ني،  و�لمعي�ر 
للتعليم �ليهوّي، �لتعليم �لم�صتقيم: "و�إذ� ق�م في و�صطك 
نبيٌّ وكلَّمك ق�ئاًل: "لنذهب ور�ء �آلهة �أخرى لم نعرْفه� 
ولم نعبده�، فال ت�صَمْع لكالم هذ� �لنبّي" )تث 13: 3-1(. 
وعق�به يكون �لموت. "وهكذ� تنزعون �ل�صرَّ من بينكم" 

)�آ 5(.

�لنبّي  يهوذ�؟  ملك  �صدقّي�،  زمن  في  ح�صل  وم�ذ� 
�إرمي�  �لك�ذب )حنني�( لبث في �صالم، و�لنبّي �لحقيقّي، 
�إرمي�،  على  �لروؤ�ص�ء  "فغ�صب  قيل:  �ل�صجن.  في  ُيجعل 
�أن  ب�نتظ�ر   ،)15  :37( �ل�صجن"  في  وجعلوه  و�صربوه 
يرموه في جبٍّ موحل، �صوف ُيخرجه منه رجل غريب، 
من �لحب�صة، ��صمه عبد �لملك. وفي �أيِّ ح�ل، ق�ل رج�ل 
�لح��صية �لملكيَّة: "لنقتل هذ� �لرجل )�إرمي�( الأنَّه بذلك 
ة رج�ل �لحرب �لب�قين في �لمدينة" )38: 4(. ُي�صعف همَّ
ت  "�لنبّي )�لك�ذب( يتنبَّ�أ ب�ل�صالم" )�إر 28: 9(، ف�إن تمَّ
�"، ولكنَّ �ل�صالم �لذي  نبوءته نعرف "�أنَّ �لربَّ �أر�صله حقًّ
�أن�صده حنني� لم يتّم. هو �أ�صلَّ �ل�صعب ب��صم �هلل. �أّم� �إرمي� 
فق�ل �لحقيقة ل�صدقّي�: "�إذ ك�ن جي�ض ملك ب�بل يح�رب 
"ال  �الأمل:  بع�ض  هن�ك  ز�ل  م�   .)7  :34( �أور�صليم..." 

تموت ب�ل�صيف، ب�صالم تموت" )�آ6-5(.
2. وخرج جي�س فرعون من م�سر

ة ث�نية ك�ن "حو�ر" بين �صدقّي� و�إرمي�. �لمن��صبة:  مرَّ
"خرج جي�ض فرعون من م�صر" )37: 5(.�صمع �لب�بليُّون 
يتر�جعو�  لم  ولكنَّهم  �لمدينة،  عن  ف�بتعدو�  ب�لخبر، 
في  و�لملك  ب�لفرج،  �لن��ض  ف�أمل  �لح�ص�ر.  عن  نه�ئيًّ� 
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�" )�آ 17(.  �لملك فُيطَلق �صر�حه. "�ص�أله �لملك في بيته �صرًّ
ال �أحد يرى، وال �أحد ي�صمع! ولكنَّ �هلل يرى وهو ي�صمع. 
"نعم.   - �لرّب؟"  قبل  "هل هن�ك كلمة من  ق�ل �صدقّي�: 
�أنت ُت�َصلَّم �إلى ملك ب�بل!". بد�أ �لنبّي و�أر�صل كالم �لرّب. 
ثمَّ �ص�أل �لملك: "م� هي خطيئتي �إليك و�إلى عبيدك )�أي 
�لوزر�ء( و�إلى هذ� �ل�صعب حّتى جعلتموني في �ل�صجن؟" 
ل �إرمي� ف�كتفى �لملك ب�أن يبقى �لنبّي في �ل�صجن مع  وتو�صَّ
�أ  "رغيف خبز كلَّ يوم من �صوق �لخّب�زين" )�آ 21(. م� تجرَّ
�أن يع�ر�ض �لروؤ�ص�ء، وربَّم� ك�ن مو�فًق� معهم. وق�ل �إرمي�: 
"�أين �أنبي�وؤكم �لذين تنبَّ�أو� لكم وق�لو�: ال ي�أتي ملك ب�بل 
�لملك؛  �أج�ب  م�  )�آ 19(  �لبالد؟"  هذه  على  وال  عليكم 
نتعب  فلم�ذ�  �لع�طفة،  يدغدغ  �لكذبة  �الأنبي�ء  فكالم 

نفو�صن� قبل �لوقت؟ ثمَّ �إنَّ �لحقيقة تجرح، ُتوجع...
�لن��ض  ي�صتطيع  حيث  �لب�صيط  �ل�صجن  هذ�  م�  ولكن 
�أق�صى.  �إرمي� وربَّم� ي�صمعوه. فال بدَّ من عق�ب  �أن يرو� 
قيوده:  و�صط  من  و��صًح�  �لنبّي  كالم  ج�ء  �لو�قع،  وفي 
)وال  �لمدينة  هذه  في  يلبث  "�لذي  �لرّب:  ق�ل  "هكذ� 
يهرب(، يموت ب�ل�صيف )من �الأعد�ء(، ب�لجوع )و�لكّل 
 ،)21 :37 �لمدينة"،  �لخبز من  ينفد كلُّ  "�أن  ينتظرون 
ى بين �ل�صّك�ن(. �أّم� �لذي يخرج  ب�لوب�ء )�لذي بد�أ يتف�صَّ
)يبقى  يحي�  فهو  �لب�بليِّين،  �إلى  وي�صت�صلم  �لمدينة(  )من 
حيًّ�( ويح�صب نف�صه �صعيًد�. �أجل، يبقى على قيد �لحي�ة" 
ًر� �لملك و�لروؤ�ص�ء  )38: 2(. وو��صل �لنبيُّ كالمه محذِّ
يدفعون  �لذين  �الأبري�ء  �ل�صـّك�ن  ت�صـيـب  ك�رثـة  مـن 
ثمن �صي��صة خرق�ء، عمي�ء، ال تقر�أ �لت�ريخ وال تتعلَّم من 
�لم��صي. "هذه �لمدينة �صُتدفع دفًع� )�صُت�صلَّم بكلِّ ت�أكيد( 

ليد جي�ض ملك ب�بل في�أخذه�" )�آ 3(.
متى َي�صمت هذ� �لنبّي؟ وق�ل �لروؤ�ص�ء للملك: يجب 
�أن ُيقَتل. هو "ال يطلب �ل�صالم )�لخير( لهذ� �ل�صعب، بل 
�ل�صرَّ و�ل�صق�ء" )�آ 4(. م�ذ� �أج�ب هذ� �لملك �ل�صعيف؟ 
يقدر  ال  "�لملك  �لر�وي:  وق�ل  �أيديكم!"  في  هو  "ه� 
عليهم ب�صيء". ذ�ك ك�ن �لن�ضُّ �ليون�نّي. �أّم� �لن�ّض �لعبرّي 

ويحرقونه� ب�لن�ر" )�آ 7-8(. م� �أق�صر نظر �لروؤ�ص�ء! �أهي 
د على  ة �الأولى دفعت م�صُر �لمم�لك �ل�صغيرة لتتمرَّ �لمرَّ
�نخدع  وال  �إرمي�  ينخدع  لم  �ل�صم�ل!  من  �الآتي  �لعدّو 
د كالم رب�ص�ق� للملك حزقّي�: "و�الآن على من  �أ�صعي�، فردَّ
عّك�ز  على  �تَّكلت  ؟  عليَّ �لع�صي�ن  رفعت  حّتى  �تَّكلت 
�أ �أحٌد  هذه �لق�صبة �لمر�صو�صة، على م�صر، �لتي �إذ� توكَّ
ملــك  فرعون،  هكذ�  وثقبته�؟  كّفه  في  دخَلْت  عليه� 
م�صــر، لجميع �لذيــن �تَّكلو� عليه" )�أ�ض 36: 5-6(. �أّم� �إذ� 
قلت ي� حزقّي�: "على �لربِّ �إلهن� �تَّكلت..." )�آ 7(. على 
�لربِّ يتَّكل �لملك، و�إلى كالم نبيِّه ي�صمع. و�أنهى �لنبّي 
يذهبون  �لب�بليُّون  ق�ئلين:  �أنف�صكم  تخدعو�  "ال  كالمه: 

عّن�!" �أنتم مخطئون، ق�ل �إرمي�: "الأنَّهم ال يذهبون".
غريبة كلمة �لنبّي! كم هي قويَّة! فهذ� �لنبّي �لذي ي�صير 
و�صط �ل�صعب بدون �صرطة وحر�ض، لم�ذ� يخ�فون منه؟ 
وبَّخ ن�ت�ن د�ود، فهتف: "خطئُت �إلى �لرّب" )2 �صم 12(. 
ير�صل  �صدقّي�  هو  وه�  �لم�صح.  فلب�ض  �أخ�ب،  �إيلّي�  وبَّخ 
عنده  هل  جي�ض؟  ق�ئد  �لنبّي  هذ�  هل  �إرمي�:  �إلى  �لر�صل 
�صت�لين  �ص�أل  �لث�نية،  �لع�لميَّة  �لحرب  في  �صالح؟  مع�مل 
�لث�ني  بيُّو�ض  ب�ب� رومة،  �لتي يمتلكه�  ة �لحربيَّة  �لقوَّ عن 
��صتبد�ديَّة.  �لدول  �أكثر  بول�ض ج�به  يوحّن�  و�لب�ب�  ع�صر. 
ودوره في هدم جد�ر برلين لم يكن دوًر� ب�صيًط�. وكلُّ 
م� يح�ول �ل�صلط�ن �أن يفعل هو �أن ُي�صكت هذ� �ل�صوت. 
�ل�صجن.  في  يوحّن�  فجعل  بد�أ  هيرود�ض.  فعل  م�  ذ�ك 
�إيز�بيل،  وح�ولت  طبق.  على  ر�أ�صه  طلبت  وهيرودي� 
�لذي وقف في وجه مئ�ت  �إيلّي�  تقتل  �أن  �أح�ب،  زوجة 
�إيلّي�،  تلميذ  و�إلي�صع،  �لكذبة.  �الأنبي�ء  ومئ�ت  بعل  كهنة 

د فم� خ�ف.  ُهدِّ
وم� �لذي ن�له �إرمي� من قول �لحقيقة للملك �صدقّي�؟ 
�إلى  وم��صيً�  للمدينة  خ�ئنً�  و�عتبره  �لحّر��ض  ن�ظر  �أوقفه 
ف�أق�م  �ل�صجن،  في  وو�صعوه  "�لروؤ�ص�ء"  و�أتى  �لب�بليِّين. 
�لملك وهو في  ف�أت�ه   .)16 :37( �أيّ�ًم� كثيرة"  �إرمي� هن�ك 
ُتر�صي  كلمة  يقول  �أن  يكفي  يفلته.  ربَّم�  ح�ل:  �أتع�ض 
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في  �لع�ئ�صين  عز�ئم  د  ي�صدِّ فلبث ح��صًر�  �لنبّي  �أّم� كالم 
�لمنفى ب�نتظ�ر �لعودة.

3. حوار �سّرّي
و�إرمي�  �صدقّي�  ال  �لنبّي.  تج�ه  �لملك  و�صع  هو  ذ�ك 
ر  فقط، بل كلُّ ملك �أم�م نبيٍّ حقيقّي ال يخ�ف. هن� نتذكَّ
�أ�صعي�. ق�ل: "�ل�صيِّد �لربِّ  �أن��صيد  عبد �لربِّ وع�بده في 
يعينني، لذلك ال �أخجل. لذلك جعلت وجهي ك�ل�صّو�ن، 
وعرفُت �أنِّي ال �أخزى" )�أ�ض 50: 7(. و�صبق فق�ل: "�لربُّ 
�لور�ء.  �إلى  �أع�ند وال رجعُت  لم  و�أن�  �أذني،  فتح  �ل�صيِّد 
م�  �للحى.  لن�تفي  ي  وخدِّ لل�ص�ربين،  ظهري  بذلُت 

�صترُت وجهي عن �لع�ر و�لب�ص�ق" )�آ 6-5(.
ة �أولى �أتى �صدقّي� في �ل�صرِّ �إلى �إرمي�، وذلك حين  مرَّ
�لروؤ�ص�ء.  من  يخ�ف  هو   .)17  :37( �ل�صجن  في  ك�ن 
وال  معروفة  ومو�قفه  �إرمي�  ي�صت�صير  �أن  ير�صون  هل 
�ص�عة  م�صر،  �إلى  يتطلَّعون  و�أنَّهم  �صيَّم�  ال  ي�صت�صيرهم؟ 
يهتمُّ �لنبّي بخير �صعبه، ويرى في �لبعيد م� �صوف ي�صيبهم. 
�أكل  �صنة 722-721 حين  لل�ص�مرة  ر�أو� م� ح�صل  �أم� 
�صدقّي�  يدفع  ك�ن  وم�  �لجوع.  ب�صبب  �أطف�لهم  �الأهل 
� هو ج�ذبيَّة كلمة �هلل. ن�صتطيع �أن  للذه�ب �إلى �إرمي� �صرًّ
نكذب على نفو�صن�. ن�صتطيع �أن نتظ�هر ب�أنَّن� ن�صتغني عن 
كلمة �هلل، بل ن�صتطيع �أن نع�ند �هلل كم� ك�ن �الأمر ب�لن�صبة 
�إلى فرعون. ولكنَّ �الإن�ص�ن يتر�جع �صيًئ� ف�صيًئ� �أم�م هذه 
�لقدرة �لتي تريد �لخير له. �ل�صحرة في م�صر �نتبهو� �إلى 
�أنَّ ور�ء مو�صى هن�ك يد تعمل. ق�لو�: "هذه �إ�صبع �هلل". 
ر، فوجب على �لروؤ�ص�ء �أن يقولو� له:  ولكنَّ فرعون ت�أخَّ

م�ذ� تنتظر؟ �أتريد �أن ترى م�صر خر�ًب�.
م�  ذ�ك  يهرب.  و�الإن�ص�ن  �الإن�ص�ن،  عن  يبحث  �هلل 
يقوله هو�صع يوم دع� �بنه من م�صر )هو 11: 1(. دعوتهم 
ف�بتعدو� عنِّي ور�حو� يذبحون للبعل ويحرقون �لتقدم�ت 
�أم�م �لتم�ثيل و�الأ�صن�م. �أن� علَّمتهم �لم�صي، �أن� حملتهم 
على ذر�عيَّ ومع ذلك، هم يحنُّون �إلى م�صـر، ويـريـدون 

فجعل �لكالم في فم �صدقّي�: "الأنَّ �لملك )�أن� �لملك( ال 
�لح��صية  �إلى  �إرمي�  �ُصلِّم  وهكذ�  يقدر عليكم في �صيء". 
ولكي  ي�صوع،  �إلى  ب�لن�صبة  بيالط�ض  فعل  كم�  �لملكيَّة، 
�م �لجمع وق�ل: "�أن�  ئ نف�صه "�أخذ م�ء وغ�صل يديه قدَّ يبرِّ
بريء من دم هذ� �لب�ّر! �أب�صرو� �أنتم" )مت 27: 24(. هذ� 
م�  ذ�ك  تفعلون.  و�أنتم  �أيديكم  بين  �لق�صيَّة  �أترك  يعني: 
قر�أن� في �إنجيل مّتى. �أّم� في �إنجيل يوحّن�، فق�ل بيالط�ض 
 .)16  :19 )يو  و��صلبوه"  �أنتم  "خذوه  ي�صت�صلم:  وك�أنَّه 
وفي  علَّة".  فيه  و�جد  ال  "الأنِّي  ي�صلبه؟  �أن  رف�ض  لم�ذ� 
�لنه�ية خ�ف بيالط�ض وعمل بح�صب م�صيئتهم، وهكذ� 

فعل �صدقّي�: "ه� هو بين �أيديكم!".
�لجّب؟  في  ورموه  �إرمي�  ��صتلمو�  �لذين  هم  ومن 
هو  �إًذ�،  �الأربعة.  �لملك  وزر�ء  �أحد  مّت�ن،  بن  �صفطي� 
بن  جدلي�  �لث�ني،  فكره.  ويعرف  �لملك  من  ب  مقرَّ
� �أحد وزر�ء �لملك مع �صفطي�. �لث�لث،  ف�صحور. هو �أي�صً
بن  ف�صحور  و�الأخير  وزير.   � �أي�صً هو  �صلمي�.  بن  يوكل 
برمزيَّة  �أخذن�  �إذ�  ممكن.  �الأمر  ك�هن؟  �أهو  ملكي�. 
�لعدد، نح�ضُّ �أنَّ �الأر�ض ب�أقط�ره� ح��صرت �إرمي�، على 
م� ح�صل لي�صوع: ال نريد لهذ� �أن يملك علين�. ال ملك 
�الأربعة ومعهم  هوؤالء  �أتى  )يو 19: 15(.  قي�صر  �صوى  لن� 
ولم  بحب�ل،  �إرمي�  "ودلُّو�  ذلك،  في  �صكَّ  ال  رج�ل، 
�لوحل"  في  �إرمي�  فغ��ض  بل وحل،  م�ء  �لجّب  في  يكن 
)38: 6(. ولكنَّه �نُت�صل في �لوقت �لمن��صب. ق�ل �صدقّي� 
لعبد ملك �لكو�صي: "خذ ثالثين رجاًل و�أطلْع �إرمي� من 
�لجّب..." )�آ 9(. وهكذ� خرج �إرمي� من �لجّب ولكنَّه لم 
يخرج من �ل�صجن. وهكذ� ك�ن �صورة بعيدة عن بول�ض 
�لم�صيح...  ي�صوع  "�أذكر  نف�صه:  �لذي ق�ل عن  �لر�صول 
�لذي فيه �أحتمل �لم�صّق�ت حّتى �لقيود كمذنب" )2 تم 2: 
8-9(. �أجل، �لنبّي مقيَّد، وبول�ض �لر�صول مقيَّد. وتو��صل 
�لر�ص�لة: "لكنَّ كلمة �هلل ال تقيَّد". وحين دخل �لب�بليُّون 
�إلى �أور�صليم، �أُطَلق �صر�ح �إرمي�، �أّم� �لملك و�لروؤ�ص�ء... 
م�صو�.  كلُّهم  �لم��صية.  قطع�ن  مثل  �ل�صبي  في  فم�صو� 
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�لكتب  في  ل  و�لت�أمُّ و�ل�صالة  �ل�صمت  عبر  �هلل،  �صرِّ  في 
ة �هلل بعد �أن ق�ل له: "جعلتك  �صة. و�لنبّي قوّي بقوَّ �لمقدَّ
�ليوم مدينة ح�صينة، عمود حديد و�أ�صو�ر نح��ض" )�إر 1: 
18(. ك�نت �أ�صو�ر �لمدينة من حج�رة في �الأ�ص��ض و�إلى 
�لطين.  بع�ض  مع  �لحج�رة  �ض  تتكدَّ ثمَّ  �الرتف�ع،  بع�ض 
وهن� نفهم �أْن ُيثَقب �ل�صور في هذه �لنقطة �أو تلك. �إًذ�، 
ر�أى  هل  ولكن  �لعدّو.  بيد  ت�صقط  �أن  يمكن  مدينة  كلُّ 
�أحد �أ�صو�ًر� من نح��ض �أو من برونز كم� ك�نو� يفعلون؟ 

هل ر�أى ح�صًن� من حديد؟
وقت  في  ال  كذلك،  جعله  �لربَّ  الأنَّ  قويٌّ  �لنبيُّ 
بعد  فيم�  له  �صيقول  وهو  حي�ته،  طو�ل  بل  محدود، 
�لكالم عينه: "�أجعلك لهذ� �ل�صعب �صور نح��ض ح�صينً�، 
و�لمدينة   .)20  :15( عليك"  يقدرون  وال  فيح�ربونك 
قويَّة ب�لمد�فعين عنه�؛ ف�إن ك�ن �إرمي� "مدينة" فمن يد�فع 
�ت يبكي ويح�ول �لهرب.  عنه؟ فهو وحده، ون�صمعه مرَّ
�أن�  عنك.  �أد�فع  �أن�  معك".  "�أن�  �لرّب:  له  يقول  عندئٍذ 

ح�صنك �لح�صين فال يقدر �أحد عليك.
ُي�صَتم،  �صعيًف�.  �لنبيُّ  يبدو  �لخ�رج  في   ، �صكَّ ال 
ُي�صَرب، ُي�صجن، ُيقَتل، فكيف يكون قويًّ� حين ال نرى 
�أحًد� يد�فع عنه. كم� �هلل يبدو بعيًد�. ويمكن �أن يكون مز 
22 �إحدى �صرخ�ت �الأنبي�ء، وفي �لنه�ية �صرخة ي�صوع 
عن  و�بتعْدَت  تركتني  لم�ذ�  �إلهي،  "�إلهي،  �صليبه:  على 
نجدتي و�صم�ع �أنيني؟ �إلهي، في �لنه�ر �أدعو فال تجيب، 
ك �ص�كًن�" )�آ 2-3(. �أن� هن� �أت�ألَّم، �أُه�ن  وفي �لليل فال تحرِّ
ر  و�ض على عر�صك" )�آ 4(. م�ذ� تفعل؟ وي�صوِّ "و�أنت �لقدُّ
�لمرتُِّل �الأعد�ء: "�أح�طت بي ثير�ن كثيرة، وحو�ض ب��ص�ن 
قني. فغرو� عليَّ �أفو�ههم ك�أ�صد مفتر�ض، مزمجر" )�آ  تطوِّ

.)14-13

ق�ل  "هكذ�  �لرّب.  كلمة  يحمل  �صعفه  مع  و�لنبّي 
ولم  د�ود،  �إلى  ن�ت�ن  م�صى  ة  �لقوَّ بهذه  �أن�.  ال  �لرّب"، 
د �إن�ص�ن  يعطه �لن�ضُّ لقب "ملك" في 2 �صم 12. هو مجرَّ

يقفل  �لرّب؟  يفعل  م�ذ�  عليهم.  ملـًك�  �أ�صــور  يكون  �أن 
كون، ت�صقط �الأ�صو�ر  لهم �لطريق. ي�أتي �ل�صيف فال يتحرَّ
فيح�ولون �لهرب. �لملك بخير. و�لروؤ�ص�ء هم �آخر من 
يجوع. و�ل�صعب! هذ� م� ال ير�ه �صدقّي�. وال هو يريد �أن 
ي�صمع كالم �لنبّي �لحقيقّي، الأنَّه يخ�ف �أن يتَّخذ �لموقف 
له  ق�ل  يهوذ�،  �لذي ح�صل الآح�ز، ملك  �أّم�  �لمن��صب. 
�لرّب: "�أطلب لنف�صك �آية..." )�أ�ض 3: 10(. �أج�ب: "ال 
ب مّم� يفر�صه  ب �لرّب" )�آ 12(. هو تهرَّ �أطلب وال �أجرِّ

�لحو�ر مع �هلل.
في  �لمعمد�ن  يوحّن�  جعل  �إنَّه  هيرود�ض  عن  قيل 
�أنَّه  ع�لًم�  يوحّن�  يه�ب  "ك�ن  ذلك  مع  ولكن  �ل�صجن، 
ي�ض وك�ن يح�فظ عليه )بحيث ال ي�صيء �إليه  رجل ب�ّر وقدِّ
�أحد(. وحين ي�صمعه ك�ن يح�ضُّ ب�ال�صطر�ب، ومع ذلك 
ك�ن ي�صمعه ب�صرور" )مر 6: 20(. قيل عنه: ك�ن ي�أتيه مر�ًر� 

ويطرح عليه �الأ�صئلة �لكثيرة.
ومثله ك�ن �صدقّي�. وه� نحن نورد �آخر لق�ء بين �لنبّي 
�لذي  �لث�لث  �لمدخل  "�إلى  �صجنه  من  دع�ه  و�لملك. 
�صوؤ�اًل  عليه  طرح  وك�لع�دة   .)11  :38( �لرّب"  بيت  في 
�لحقيقة، وال  يريد  هو  �صيًئ�".  عنِّي  ُتخِف  "ال  له:  وق�ل 
�أ قلُبه �لم�صطرب. �أّي حقيقة يقول  يريده�. يريد �أن يهدَّ
ة، ق��صية. و�إذ� �صمعه� �لملك ال  �لنبّي للملك؟ حقيقة مرَّ
بدَّ �أن يقتل �لنبّي. وفي �أيِّ ح�ل، م� �لح�جة �إلى ترد�ده�؟ 
فور�ء �لحقيقة ن�صيحة وهل ي�صتعدُّ �لملك �أن يعمل به�؟ 
ر دقيقة  لهذ� ق�ل �لنبّي: "�إذ� �أخبرتك تقتلني قتاًل )ال تت�أخَّ
و�حدة(، و�إذ� �أ�صرُت عليك )م�ذ� تفعل( فال ت�صمع لي" 
�أن� ال  له:  فحلف  �لملك  من  �الأم�ن  �إرمي�  )�آ 15(. طلب 
و�صند  نف�صك.  يطلبون  �لذين  �إلى  �أ�صلِّمك  وال  �أقتلك 
هو  ف�لربُّ  تقتل؛  ال  �لق�ئلة:  �لو�صيَّة  �إلى  كالمه  �لملك 
ف  �صنع لن� �لنف�ض، هو �أعط�ن� �لحي�ة، وال يحقُّ لن� �لت�صرُّ

بحي�ة �الآخرين.
دخل  �إن�ص�ن  �لنبّي   .)17 )�آ  �لرّب..."  ق�ل  "هكذ� 
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 .)17  :38( ب�لن�ر"  �لمدينة  هذه  تحرق  وال  نف�صك 
ر كالمه ب�لن�صبة �إلى �صالمة �لملك: "تبقى حيًّ� �أنت  وكرَّ
هل ير�صى �لملك بهذ� �لحّل ويوفِّر على  و�أهل بيتك". 
�صعبه �لمزيد من �لعذ�ب؟ �صخ�صه. كبري�وؤه. �أن�نيَّته. ر�أي 
�أقو�ل �ل�صعب. يعتبر �لملك، وكّل رئي�ض،  �لروؤ�ص�ء فيه. 
ك.  ة، ف�إذ� هو عبد، مقيَّد، ال يجروؤ على �لتحرُّ نف�صه حرَّ
"و�إن كنُت ال �أقبُل بهذ� �لحّل؟" م�ذ� يكون جو�ب �لنبّي؟

قّو�د ملك  �إلى  �إن كنَت ال تخرج وت�صت�صلم  "ولكن 
ب�لن�ر،  فيحرقونه�  �لب�بليِّين  بيد  �لمدينة  هذه  ُتدَفع  ب�بل، 
�لملك؟  جو�ب  ك�ن  م�ذ�  يدهم".  من  تفلُت  ال  و�أنَت 
من  بل  �لعدّو،  من  ال  يخ�ف؟  ن  ممَّ �أخ�ف.  �أن�  اًل:  �أوَّ
�ليهود "�لذين ر�حو� �إلى �لب�بليِّين"؛ ف�لب�بليُّون ي�صلِّمونني 
للدن�ءة!  للتف�هة!  ي�   .)19 )�آ  بي"  "فيزدرون  يدهم،  �إلى 
عه �لنبّي. ال تخف. �لب�بليُّون ال يدفعونك. وو��صل  �صجَّ
�لنبّي: "�إ�صمع ل�صوت �لربِّ في م� �أكلِّمك به �أن�، فتجري 
�الأمور لك في م� هو ح�صن، و�أنت تبقى على قيد �لحي�ة" 

)�آ 20(.

ًد�،  ب�لرغم من كلِّ هذه �لتطمين�ت لبث �لملك متردِّ
يح�صل.  ال  وربَّم�  له  يح�صل  مّم�  يخ�ف   .� ر�ف�صً بل 
ويمكن �أن يكون متنبًِّه� �إلى م� يفعله �لروؤ�ص�ء به و�لوزر�ء: 
قد يقتلونه! لهذ� بقيت "�ل�صربة �لق��صية"، كم� ُيق�ل في 
�لنه�ية، وك�أنَّه  �إلى  �لربِّ  �لتزم بكالم  �لنبّي  ه�  �لري��صة. 
والأهله�.  للمدينة  يح�صل  �صوف  م�  �لعين  ب�أمِّ  يرى 

ربَّم�... ربَّم�.
فهذ�  )و�ال�صت�صالم(،  �لخروج  ت�أبى  كنَت  "و�إن 
�للو�تي  �لن�ص�ء  يقت�دون كلَّ  �لرّب:  �أر�ني  �لذي  �لم�صهد 
)�آ 22(.  ب�بل"  ملك  �د  قوَّ �إلى  يهوذ�  ملك  بيت  في  بقين 
هنَّ يهز�أن بك، ويعرفن �أنَّك ُخدعَت وم� عرفت، ف�صرن� 
كلُّن� في �لوحول و�أنت معن�. وع�د �لنبّي وكرز: يقت�دون 
وفي  ب�بل.  ملك  عليك  فيقب�ض  تفلت  ال  و�أنت  �لن�ص�ء. 

�لنه�ية: "ُتحَرق هذه �لمدينة ب�لن�ر" )�آ 23(.

خ��صع ل�صريعة �هلل وو�ص�ي�ه. يقول �لن�ّض: "و�أر�صل �لربُّ 
ن�ت�ن". هو مر�َصل من قبل �هلل، ال من قبل نف�صه. فلو ك�ن 
�إن�ص�ًن� من �لن��ض، لعذر �لملك وفعلته. �لن��ض كلُّهم عبيد 
له يفعل بهم م� ي�ص�ء. هم "ملكه" في منطق �لب�صر. ولكنَّ 

منطق �هلل غير منطق �لب�صر، و�لنبّي "بوق" �هلل.
لمو�صى  تر�ءى  �لذي  يهوه. ذ�ك  "�لرّب"، كيريو�ض، 
ذلك  في  ملك  �أعظم  �إلى  �أر�صله  �لملتهبة.  �لعلِّيقة  في 
ال  ونحن  �أفعل.  �أن�  هو".  "�أن�  �لفرعون.  �إلى  �لزم�ن، 
ف�ص�ر  �أمَر  �صيء،  كلُّ  فك�ن  "ق�ل  �لمزمور:  كالم  نن�صى 
ال  �لنبيِّ  يد  في  �لذي  ف�ل�صالح   .)9  :33( موجود"  كلُّ 
ُيخطئ. ثمَّ �إنَّ �هلل �لذي �أر�صله هو �الأمين، هو �لث�بت في 

مو�عيده.
هم  بل  �لب�صر،  من  ال  جنود.  للربِّ  �لجنود".  "�إله 
ي�صوع.  ر�فق جي�ض  �لذي  �لبَرد  هن�ك  �لب�صر.  من  �أقوى 
�لطبيعة  هي  �لربِّ  جنود  و�الأمط�ر.  و�لرعود  و�لبروق 
�إ�صر�ئيل" يعني هو  بكلِّ م� تحمل من قوى. ثمَّ هو "�إله 
�أّم� �لملك فيقوم مق�م �هلل. هل يريد  �إ�صر�ئيل.  �ل�صيِّد في 
ر د�ود �لذي �أر�د �أن  �صدقّي� �أن يفهم هذ� �لكالم؟ ليتذكَّ
ق�ئد  يو�آب  نبَّهه  ملكه.  �ل�صعب  وك�أنَّ  �ل�صعب  ُيح�صي 
�صعف،  مئة  �أمث�لهم  �ل�صعب  �إلهك  �لربُّ  "ليزِد  جي�صه: 
وعين� �صيِّدي �لملك ن�ظرت�ن. ولكن لم�ذ� يرغب �صيِّدي 
�لملك بهذه �الأمور؟" )2 �صم 24: 3(. وح�صل م� لم يكن 
�أنَّ �هلل وحده هو "�ل�صيِّد" في  في �لح�صب�ن، ففهم د�ود 
�صعبه. لهذ� �أح�ضَّ ب�لند�مة ووخز �ل�صمير على م� �صنع. 
ق�ل �لن�ّض: "و�صرب قلبه )�صرب�ت مت�ص�رعة( بعدم� عدَّ 
� في م� فعلت" )�آ  ثمَّ ق�ل للرّب: "خطئُت جدًّ �ل�صعب". 

.)10

�أّم� �صدقّي� فال يريد �أن يتر�جع، وال �أن ي�صت�صلم، فينجو 
�صعبه من �لموت و�ل�صبي، ومدينته من �لدم�ر، و�لهيكل 
"�إن  �الأخيرة:  �لفر�صة  له  م  قدَّ �إرمي�.  كلَّمه  �لحريق.  من 
تحي�  ب�بل،  ملك  �د  قوَّ �إلى  نف�صك  وت�صلِّم  تخرج  كنَت 
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�لذي فيه يقطع �لربُّ مع بيت �إ�صر�ئيل )�لذي �نتهى �صنة 
722-721( وبيت يهوذ� )�لذ�هب �إلى �ل�صي�ع قريًب�( 
يوم  �آب�ئهم  مع  قطعُته  �لذي  ك�لعهد  "ال  جديًد�  عهًد� 
�أم�صكُتهم بيدهم الأخرجهم من م�صر" )31: 31-32(. في 
�صريعتي  "�أجعل  �لرّب:  يقول  �إرمي�،  ين�صده  �لذي  �لعهد 
و�لنتيجة   .)33 )�آ  قلوبهم"  على  و�أكتبه�  وجد�نهم،  في 
يعرف �لجميع �لربَّ "من كبيرهم �إلى �صغيرهم" )�آ 34(، 
يكون  �أن  �صوى  للنبّي  يبقى  فال  يحبُّونه،  به،  يتعلَّقون 
عّم�نوئيل،  معن�،  �هلل  �أنَّ  على  بح�صوره  فيدلُّ  ح��صًر�، 

وهو يحمل �لخال�ض ل�صعبه ولجميع �ل�صعوب.

�لكالم  هذ�  ليبَق  �لملك؟  عند  �لفعل  ة  ردَّ ك�نت  م� 
�. ور�ح �لملك �إلى �ل�صبي ب�نتظ�ر �أن ُيقَتل �بن�ه وتفق�أ  �صرًّ
عين�ه على م�صهد �لذبح و�لقتل. في� ليته �صمع كالم �لنبّي!

الخاتمة
م� ح�صل بين �إرمي� و�صدقّي�، بين �لنبّي ح�مل كلمة �هلل 
و�لملك �لم�صوؤول عن �ل�صعب، �أمٌر معروف في �لت�ريخ. 
�إرمي� �لتي تجعل  �أن نقر�أ ن�صو�ض  �أحببن�  في هذ� �الإط�ر 
�لنبّي تج�ه �لملك، هذ� مع �لعلم �أنَّ �إرمي� تطلَّع �إلى �أبعد 
د ومو�صع معيَّن. فهو �أن�صد �لعهد �لجديد  من ملك محدَّ
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 مقّدمة
لنا روايُة دعوِة إرميا أّن هذا النيّب هو قبل كّل شيء َرُجُل الكلمة، تلك اليت يتفّوه هبا  ُنيَِّبُت

وُملِفٌت . يت يوصلها إىل ناظِريه بالرمز واحلركة أو باإلمياءة، ال بل جبسمه بالذاتباللسان، وتلك ال
، (3: 8 - 1: 7عا )، ومع عاموس (6أش )لالنتباه أّنه ال رؤيا مع هذا الكالم، كما حصل مع أشعيا 
 . وغريمها، وكأّني بإرميا والكلمة يف وحدِة حاٍل ُبنَيِوّيٍة وثيقة

ا وباملقابل أّن كالم الرّب قد شّكل بالنسبة إليه صعوبًة جّدّية، عّبر عنها لكّن إرميا يؤّكد أيًض
؛ يف الواقع، يف كّل مّرة (8: 02" )لقد صار كالم الرّب يل سبَب عاٍر وسخريٍة النهاَر كّله: "بقوله

التجربة اليت  ؛ من هنا(1)يتكّلم، عليه أن ينبئ بالعنف والظلم، وأن ينّدد يف الوقت عينه هباَتني السّيئَتني
يتعّرض هلا النيّب بأن يرفض كلمًة تضعه يف أزمة، كلمًة تثري سخريَة مستمعيه منه، وجتلب له 

 . استهزاَءهم به
لن أعود أفّكر : فقلُت يف نفسي: "هذا الواقع هو سبب قرار النيّب احلازم الذي عّبر عنه بقوله التايل

عرضة للعنف، وأّن تعبه  عر بأّنه خمذول، وحّتىهو يش(. 9: 02" )فيه، ولن أتكّلم بامسه من بعد

                                                            
(1) Cf. J. BOU RAAD, Malheur annoncé, malheur dénoncé. Étude rhétorique de Jérémie 6, éd. de l’Université 
Antonine, Liban 2008.  
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 مقّدمة
لنا روايُة دعوِة إرميا أّن هذا النيّب هو قبل كّل شيء َرُجُل الكلمة، تلك اليت يتفّوه هبا  ُنيَِّبُت

وُملِفٌت . يت يوصلها إىل ناظِريه بالرمز واحلركة أو باإلمياءة، ال بل جبسمه بالذاتباللسان، وتلك ال
، (3: 8 - 1: 7عا )، ومع عاموس (6أش )لالنتباه أّنه ال رؤيا مع هذا الكالم، كما حصل مع أشعيا 
 . وغريمها، وكأّني بإرميا والكلمة يف وحدِة حاٍل ُبنَيِوّيٍة وثيقة

ا وباملقابل أّن كالم الرّب قد شّكل بالنسبة إليه صعوبًة جّدّية، عّبر عنها لكّن إرميا يؤّكد أيًض
؛ يف الواقع، يف كّل مّرة (8: 02" )لقد صار كالم الرّب يل سبَب عاٍر وسخريٍة النهاَر كّله: "بقوله

التجربة اليت  ؛ من هنا(1)يتكّلم، عليه أن ينبئ بالعنف والظلم، وأن ينّدد يف الوقت عينه هباَتني السّيئَتني
يتعّرض هلا النيّب بأن يرفض كلمًة تضعه يف أزمة، كلمًة تثري سخريَة مستمعيه منه، وجتلب له 

 . استهزاَءهم به
لن أعود أفّكر : فقلُت يف نفسي: "هذا الواقع هو سبب قرار النيّب احلازم الذي عّبر عنه بقوله التايل

عرضة للعنف، وأّن تعبه  عر بأّنه خمذول، وحّتىهو يش(. 9: 02" )فيه، ولن أتكّلم بامسه من بعد

                                                            
(1) Cf. J. BOU RAAD, Malheur annoncé, malheur dénoncé. Étude rhétorique de Jérémie 6, éd. de l’Université 
Antonine, Liban 2008.  
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16 الأب اأيوب �سهوان

 

مل  1رج )ليس هذا االختبار نادًرا يف الكتاب املقّدس، إذ إّن إيلّيا تعّرض الختبار مماثل . يذهب سدى
 .(3)(4رج يون )، وكذلك يونان (0)(1-8: 19

ا، حسب ما بالرغم من ذلك، يظهر أمٌر آَخر، أال وهو أّن كلمة الرّب تبّدل وضع إرميا كّليًّ
لكّنه كان يف قليب كناٍر ملتهبة، حمبوسة يف عظامي، فاجتهدت يف أن أحتويها، ولكّني كنت : "يؤّكد

يف هذا النّص الرائع يقارب إرميا بني كالم اهلل وبني النار امللتهبة؛ هكذا (. 9: 02" )عاجًزا عن ذلك
لذلك ال ميكن  .)4(ا َمن يبشِّر هباتبدو كلمة الرّب كشيء حيرق يف الداخل، ُتدفئ وُتلهب يف آٍن مًع

؛ فهذه الكلمة، بالرغم من ضعفها، هي دائًما (9: 02؛ <Wa al{ïw)'lk" )مل أكن أقدر: "مقاومة كالم اهلل
 . فاعلة، لكن ليس بقدرة إنسان

اهلل أمام تأّوهاته، لذلك " صمت"يف احلقيقة، بعد أن عاد األمل إىل إرميا، نراه يعاين من جديد من 
 :18-14: 02يلعن يوم مولده، كما نقرأ يف هو 

 .مباَرًكا َيُكن ال ُأّمي فيه َوَلَدْتين الذي اليوُم فيه، ُولدُت الذي اليوُم ملعوٌن" 
 بالفرح؛ وَغَمَره ،"َذَكر ابٌن لَك ُولَد": قائاًل َأيب َرَبّش الذي اإلنساُن ملعوٌن
 عنَد واهلتاَف الّصباح، يف الصراَخ وليسمِع يندم، ملو الّرّب َقَلَبها اليت كاملدِن اإلنساُن ذلك وليكْن

 الظهرَية،
 .لألبد حاماًل وَرِحُمها قرًبا، ُأّمي يل تكوَن حّتى الَرِحم ِمَن ُيِمْتين مل أَلّنه
 ".اخلزي؟ يف َأّيامي وَتْفىن واحلسرَة، املشقَََّة ألرى الَرِحم، ِمَن َخَرجُت ملاذا

إرميا ومسوُّه، إذ إّنه، يف ليلٍة قامتة ومعتمة، قاوم رغبًة يف التراجع لكن هنا بالتحديد يتجّلى ِكَبُر 
، هكذا يواِصُل كالُم اهلل مساَره أبًدا حّتى يتحّقق. عن إعالن كالم اهلل، بالرغم من صمت اهلل الثقيل

 .سنتبّينه من رواية دعوة إرمياما وهذا 
                                                            

ا يلّيإيزابُل رسواًل إىل إ يف، فَأرَسَلْتكيف َقَتَل مجيَع األنبياء بالّسا، يلّيإيزابَل بكلَِّ ما صنَعه إ وَأخَبَر أحاُب": 4-1: 19مل  1 (0)
إلنقاِذ  فخاَف وقاَم ومضى. اعِة ِمن غٍد كنْفِس واحٍد منهمَسَك يف ِمثِل الّسكذا تفعُل اآلهلُة يب وكذا تزيد، إْن مل َأجعْل نْف: وقالت

والَتَمَس ى جاَء وَجَلَس حتَت َرَتَمة، يف الرّبّيِة مسريَة يوم، حّت َمَتَقّد ُثّم. َرَك خادَمه هناكوَت ،يت ليهوذابئِر سبع النْفِسه، وَوَصَل إىل 
 ". َحْسيب اآلن، يا َرّب، فُخْذ نْفسي، فإّني لسُت خرًيا ِمن آبائي: وقال امَلوَت لنْفِسه

ّب، َأَلْم َيُكْن هذا كالمي وَأنا يف ها الّرَأّي: وقال ّبوصلََّى إىل الّر. شديدًة وَغِضب فساَء اأَلمُر يوناَن مساءًة": 9-1: 4يون  (3)
 .ّرمحِة ونادٌم على الّشرحيٌم طويُل اأَلناِة كثرُي الّرَك ِإلٌه رؤوٌف ي َعِلمُت َأّنّنرُت إىل اهلرِب إىل ترشيش، فإَأرضي؟ ولذلك باَد

املوت ( يوناُن)ى وَتَمّن...  َغَضُبَك؟ َأِبَحقٍّ: ّبفقاَل الّر. موَت ِمن َأن َأْحياه خرٌي يل َأن َأّنسي مّني، فإّب، ُخْذ نْفها الّرّيفاآلن، َأ
 ...". وتى املَضيب حّتَغ ِبَحقٍّ: بسبِب اخِلرَوَعة؟ فقال َغَضُبَك َأِبَحقٍّ: فقاَل اهلُل ليونان .َخرٌي يل َأن َأموَت ِمن َأن َأحيا: وقال ِسهِلَنْف

(4) Cf. R. viRgiLi, Geremia, l’incendio e la speranza. La figura e il messagio del profeta, EDB, Bologna 1998. 

 

مل  1رج )ليس هذا االختبار نادًرا يف الكتاب املقّدس، إذ إّن إيلّيا تعّرض الختبار مماثل . يذهب سدى
 .(3)(4رج يون )، وكذلك يونان (0)(1-8: 19

ا، حسب ما بالرغم من ذلك، يظهر أمٌر آَخر، أال وهو أّن كلمة الرّب تبّدل وضع إرميا كّليًّ
لكّنه كان يف قليب كناٍر ملتهبة، حمبوسة يف عظامي، فاجتهدت يف أن أحتويها، ولكّني كنت : "يؤّكد

يف هذا النّص الرائع يقارب إرميا بني كالم اهلل وبني النار امللتهبة؛ هكذا (. 9: 02" )عاجًزا عن ذلك
لذلك ال ميكن  .)4(ا َمن يبشِّر هباتبدو كلمة الرّب كشيء حيرق يف الداخل، ُتدفئ وُتلهب يف آٍن مًع

؛ فهذه الكلمة، بالرغم من ضعفها، هي دائًما (9: 02؛ <Wa al{ïw)'lk" )مل أكن أقدر: "مقاومة كالم اهلل
 . فاعلة، لكن ليس بقدرة إنسان

اهلل أمام تأّوهاته، لذلك " صمت"يف احلقيقة، بعد أن عاد األمل إىل إرميا، نراه يعاين من جديد من 
 :18-14: 02يلعن يوم مولده، كما نقرأ يف هو 

 .مباَرًكا َيُكن ال ُأّمي فيه َوَلَدْتين الذي اليوُم فيه، ُولدُت الذي اليوُم ملعوٌن" 
 بالفرح؛ وَغَمَره ،"َذَكر ابٌن لَك ُولَد": قائاًل َأيب َرَبّش الذي اإلنساُن ملعوٌن
 عنَد واهلتاَف الّصباح، يف الصراَخ وليسمِع يندم، ملو الّرّب َقَلَبها اليت كاملدِن اإلنساُن ذلك وليكْن

 الظهرَية،
 .لألبد حاماًل وَرِحُمها قرًبا، ُأّمي يل تكوَن حّتى الَرِحم ِمَن ُيِمْتين مل أَلّنه
 ".اخلزي؟ يف َأّيامي وَتْفىن واحلسرَة، املشقَََّة ألرى الَرِحم، ِمَن َخَرجُت ملاذا

إرميا ومسوُّه، إذ إّنه، يف ليلٍة قامتة ومعتمة، قاوم رغبًة يف التراجع لكن هنا بالتحديد يتجّلى ِكَبُر 
، هكذا يواِصُل كالُم اهلل مساَره أبًدا حّتى يتحّقق. عن إعالن كالم اهلل، بالرغم من صمت اهلل الثقيل

 .سنتبّينه من رواية دعوة إرمياما وهذا 
                                                            

ا يلّيإيزابُل رسواًل إىل إ يف، فَأرَسَلْتكيف َقَتَل مجيَع األنبياء بالّسا، يلّيإيزابَل بكلَِّ ما صنَعه إ وَأخَبَر أحاُب": 4-1: 19مل  1 (0)
إلنقاِذ  فخاَف وقاَم ومضى. اعِة ِمن غٍد كنْفِس واحٍد منهمَسَك يف ِمثِل الّسكذا تفعُل اآلهلُة يب وكذا تزيد، إْن مل َأجعْل نْف: وقالت

والَتَمَس ى جاَء وَجَلَس حتَت َرَتَمة، يف الرّبّيِة مسريَة يوم، حّت َمَتَقّد ُثّم. َرَك خادَمه هناكوَت ،يت ليهوذابئِر سبع النْفِسه، وَوَصَل إىل 
 ". َحْسيب اآلن، يا َرّب، فُخْذ نْفسي، فإّني لسُت خرًيا ِمن آبائي: وقال امَلوَت لنْفِسه

ّب، َأَلْم َيُكْن هذا كالمي وَأنا يف ها الّرَأّي: وقال ّبوصلََّى إىل الّر. شديدًة وَغِضب فساَء اأَلمُر يوناَن مساءًة": 9-1: 4يون  (3)
 .ّرمحِة ونادٌم على الّشرحيٌم طويُل اأَلناِة كثرُي الّرَك ِإلٌه رؤوٌف ي َعِلمُت َأّنّنرُت إىل اهلرِب إىل ترشيش، فإَأرضي؟ ولذلك باَد

املوت ( يوناُن)ى وَتَمّن...  َغَضُبَك؟ َأِبَحقٍّ: ّبفقاَل الّر. موَت ِمن َأن َأْحياه خرٌي يل َأن َأّنسي مّني، فإّب، ُخْذ نْفها الّرّيفاآلن، َأ
 ...". وتى املَضيب حّتَغ ِبَحقٍّ: بسبِب اخِلرَوَعة؟ فقال َغَضُبَك َأِبَحقٍّ: فقاَل اهلُل ليونان .َخرٌي يل َأن َأموَت ِمن َأن َأحيا: وقال ِسهِلَنْف

(4) Cf. R. viRgiLi, Geremia, l’incendio e la speranza. La figura e il messagio del profeta, EDB, Bologna 1998. 
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17 اإر 1: 4-10، 17-19: اإرميا نبيٌّ بكلمته وبج�سده حتّى ال�ست�سهاد

 

مل  1رج )ليس هذا االختبار نادًرا يف الكتاب املقّدس، إذ إّن إيلّيا تعّرض الختبار مماثل . يذهب سدى
 .(3)(4رج يون )، وكذلك يونان (0)(1-8: 19

ا، حسب ما بالرغم من ذلك، يظهر أمٌر آَخر، أال وهو أّن كلمة الرّب تبّدل وضع إرميا كّليًّ
لكّنه كان يف قليب كناٍر ملتهبة، حمبوسة يف عظامي، فاجتهدت يف أن أحتويها، ولكّني كنت : "يؤّكد

يف هذا النّص الرائع يقارب إرميا بني كالم اهلل وبني النار امللتهبة؛ هكذا (. 9: 02" )عاجًزا عن ذلك
لذلك ال ميكن  .)4(ا َمن يبشِّر هباتبدو كلمة الرّب كشيء حيرق يف الداخل، ُتدفئ وُتلهب يف آٍن مًع

؛ فهذه الكلمة، بالرغم من ضعفها، هي دائًما (9: 02؛ <Wa al{ïw)'lk" )مل أكن أقدر: "مقاومة كالم اهلل
 . فاعلة، لكن ليس بقدرة إنسان

اهلل أمام تأّوهاته، لذلك " صمت"يف احلقيقة، بعد أن عاد األمل إىل إرميا، نراه يعاين من جديد من 
 :18-14: 02يلعن يوم مولده، كما نقرأ يف هو 

 .مباَرًكا َيُكن ال ُأّمي فيه َوَلَدْتين الذي اليوُم فيه، ُولدُت الذي اليوُم ملعوٌن" 
 بالفرح؛ وَغَمَره ،"َذَكر ابٌن لَك ُولَد": قائاًل َأيب َرَبّش الذي اإلنساُن ملعوٌن
 عنَد واهلتاَف الّصباح، يف الصراَخ وليسمِع يندم، ملو الّرّب َقَلَبها اليت كاملدِن اإلنساُن ذلك وليكْن

 الظهرَية،
 .لألبد حاماًل وَرِحُمها قرًبا، ُأّمي يل تكوَن حّتى الَرِحم ِمَن ُيِمْتين مل أَلّنه
 ".اخلزي؟ يف َأّيامي وَتْفىن واحلسرَة، املشقَََّة ألرى الَرِحم، ِمَن َخَرجُت ملاذا

إرميا ومسوُّه، إذ إّنه، يف ليلٍة قامتة ومعتمة، قاوم رغبًة يف التراجع لكن هنا بالتحديد يتجّلى ِكَبُر 
، هكذا يواِصُل كالُم اهلل مساَره أبًدا حّتى يتحّقق. عن إعالن كالم اهلل، بالرغم من صمت اهلل الثقيل

 .سنتبّينه من رواية دعوة إرمياما وهذا 
                                                            

ا يلّيإيزابُل رسواًل إىل إ يف، فَأرَسَلْتكيف َقَتَل مجيَع األنبياء بالّسا، يلّيإيزابَل بكلَِّ ما صنَعه إ وَأخَبَر أحاُب": 4-1: 19مل  1 (0)
إلنقاِذ  فخاَف وقاَم ومضى. اعِة ِمن غٍد كنْفِس واحٍد منهمَسَك يف ِمثِل الّسكذا تفعُل اآلهلُة يب وكذا تزيد، إْن مل َأجعْل نْف: وقالت

والَتَمَس ى جاَء وَجَلَس حتَت َرَتَمة، يف الرّبّيِة مسريَة يوم، حّت َمَتَقّد ُثّم. َرَك خادَمه هناكوَت ،يت ليهوذابئِر سبع النْفِسه، وَوَصَل إىل 
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(4) Cf. R. viRgiLi, Geremia, l’incendio e la speranza. La figura e il messagio del profeta, EDB, Bologna 1998. 

 

 
 النّص – 1

اٌر وحركة، نثٌر وشعٌر، وهو منسَُّق بشكل مجيل وكأّنه كلمٌة وإمياءة، حو 12-4: 1يبدو نّص إر 
 :وجّذاب، وفق الترتيب التايل

 ؛(6)يف البطِن عرفتك ( )أصوِّرك أن قبل": قائاًل إيلَّ الربَِّ كلمُة وكاَنت
 ؛(7)َقّدسُتك حِمالرَّ من ختُرج أن وقبل  

 .(8)لأُلَمم وهبُتَك ونبيًّا
 (9)الرّب السّيد أّيها آه"   : فقلُت

 ."ولد ألّني أتكّلم، أن َأعرُف ال اها أن
 ،"(12)ولد إنّني": َتُقْل ال  :لكّن الرّب قال يل

 .تقول به آُمُرَك ما تذَهب، وكلََّ له ُأرسُلك ما (11)لكّل فإّنك  
  ".الرّب يقول أُلنقذك، ألّني معَك وجوههم، من ختْف ال

 :الرّب يَل وقال ،(10)وَمسَّ َفمي يده الرّب بسَط ثََّ
 .َفِمَك يف كالمى جَعلُت نا قدها أ" 

                                                            
 ".أصّورك"، آأورك: يف السريانّيةكما  ( )
األفضل احلفاظ على املعىن  ."اخترُتك: "املشتركة الترمجة ؛"عرفُتَك"، ةُكيدع: يف السريانّية ؛"عرفُتَك"، yt[dy$: العربّي( 6)

 .احلريّف للفعل
األفضل احلفاظ على  ."كّرسُتك: "املشتركة الترمجة؛ "قّدسُتَك"، ةُكقَدِش: يف السريانّية ؛"قّدسُتَك"، ytvdqh$: العربّي (7) 

 .املعىن احلريّف للفعل
من األفضل إبقاء الفعل يف  ."ُتكجعل: "املشتركة الترمجة". هبُتَكو"، يَؤبةُكانّية، ي، كما يف السر"وهبُتَك"، yTtn$: العربّي ( ) 

 .آخر اجلملة يف الترمجات، كما هو يف العربّية
 ".أطلب منك، أّيها الرّب اإلله/أرجوك"، ببُعٌو مُريُا آَلُؤُا: يف السريانّية (9) 
 ".فىت"، طَالُ: يف السريانّية (12)
يف بعض احلاالت، " ضّد"أمّهّية خاّصة، كوُنه قد يعين " على"حلرف اجلّر ". على كّل ما" ؛ حرفيًّا،دعَل كٌل: يف السريانّية (11)

 ".قام على"كما يف 
الربُّ يده، "( َمدَّ"أفضل من )وبَسَط "، وَآوشِط مُريُا آيٍدِؤ وَقرِب لفٌومي: يف السريانّية هناك تغيري عن األصل العربّي (10)

 ".وقّرَبها إىل فمي
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  املمالك، وعلى اأُلمم اليوم على أقمُتك إّني أنظر،
 ."وَتغِرس وَتبِني وَتنُقض، وُتهِلك وَتهِدم، لتقَلع

 
، ينبغي أن (19-17، 12-4: 1إر )لدى مقاربتنا مقاربًة علمّيًة لنّص بيبلّي كالذي حنن بصدده 

لترمجات القدمية له، خاّصًة السبعينّية بالدرجة األوىل، ّث ننطلق من النّص العربّي، ّث نستعني با
السريانّية، لنتمّكن من حتديد معضالته اللغوّية، وفحصها والتدقيق فيها، بلوًغا إىل توضيحها وإبراز 

 .تأثري هذه األمور على فهم النّص بأفضل ما يكون
، اليت يعتربوهنا وحدًة 19-4: 1هو جزء من إر  12-4: 1يعترب العديد من الباحثني أّن نّص إر 

 .19-13؛ آ 10-11؛ آ  12-4آ : سردّية، ميكن توزيعها كما يلي( 13)أدبّية
 

 النّص تفسري – 2
سنحاول يف ما يلي أن نغوص يف عملّية تفسري للمفردات والعبارات والصور األدبّية اليت أبدع 

، كما أيًضا إىل 14شعبهمدينته وإىل بوّي بصوته النإرميا النيّب يف صياغتها من أجل إيصال صوت اهلل 
 .األمم
 

 ."وكانت إيّل كلمُة الرّب قائاًل: "4آ 
، (13، 11، 4، 0: 1إر " )وكانت كلمة الرّب إيّل"أربع مّرات نسمع إرميا يكّرر هذه اجلملة، 

ها؛ فاهلل يسأل وكأّن هناك حواًرا متواصاًل بني اهلل ونبّيه، وذلك منذ بداية الدعوة النبوّية وحّتى هنايت
تتطّلب كلمة اهلل، يف الواقع، من . واهلل جييب( 6: 1)، أو إرميا يسأل (13، 11: 1رج )وإرميا جييب 

حيث طبيعُتها بالذات، احلواَر مع اإلنسان؛ بالتايل، إّن كلمة اهلل اليت تصبح كلمَة النيّب، ليست تبليًغا 
لكلمة اإلهلّية ُتضحي يف رواية دعوة إرميا حواًرا باجتاه واحد بل حوار متواصل، وكّل ذلك ألّن هذه ا

 .ميّد هذا األخري بكّل ما هو ضروريٌّ ونافٌع لرسالِته( 14-13، 10-11، 7-6: 1إر )

                                                            
(13) B. RENAUD, « Jér 1 : Structure et théologie de la rédaction », in Le livre de Jérémie. Le prophète et son milieu. Les 

oracles et leur transmission, BETL 54, Leuven 1981, p. 177-178; J. vERMEYLEN, « La rédaction de Jérémie 1, 4-
19 », ETL 85 (1982) 252-278. 

)14( C.M. MARTiNi, Una voce profetica nella città. Meditazioni sul profeta Geremia, Piemme, Casale Monferrato (AL) 
1994. 
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ها؛ فاهلل يسأل وكأّن هناك حواًرا متواصاًل بني اهلل ونبّيه، وذلك منذ بداية الدعوة النبوّية وحّتى هنايت
تتطّلب كلمة اهلل، يف الواقع، من . واهلل جييب( 6: 1)، أو إرميا يسأل (13، 11: 1رج )وإرميا جييب 

حيث طبيعُتها بالذات، احلواَر مع اإلنسان؛ بالتايل، إّن كلمة اهلل اليت تصبح كلمَة النيّب، ليست تبليًغا 
لكلمة اإلهلّية ُتضحي يف رواية دعوة إرميا حواًرا باجتاه واحد بل حوار متواصل، وكّل ذلك ألّن هذه ا

 .ميّد هذا األخري بكّل ما هو ضروريٌّ ونافٌع لرسالِته( 14-13، 10-11، 7-6: 1إر )

                                                            
(13) B. RENAUD, « Jér 1 : Structure et théologie de la rédaction », in Le livre de Jérémie. Le prophète et son milieu. Les 

oracles et leur transmission, BETL 54, Leuven 1981, p. 177-178; J. vERMEYLEN, « La rédaction de Jérémie 1, 4-
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)14( C.M. MARTiNi, Una voce profetica nella città. Meditazioni sul profeta Geremia, Piemme, Casale Monferrato (AL) 
1994. 

2 -  تف�سير الن�ّس
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 .تأثري هذه األمور على فهم النّص بأفضل ما يكون
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ها أنا أضع كلمايت يف : "سيكون كالُم إرميا خمتلًفا عن كالم الناس، ألّنه كالُم الربِّ بالذات
 (.9: 1" )فمك

، وهبا يريد أن يتواصل مع هو يكشف ذاته بالكلمة؛  يتكّل اهلليؤّكد الكتاب املقّدس أّن 
َك جعلُتإّني (: <rmo*ale hw"ßhy>-rb;d)ألقول  أتكّل أنا : إّن أّول كالم اهلل مع إرميا هو التايل. اإلنسان
 yTi(t;n> ~yIßAGl; aybiîn".)^" )نبيًّا لألمم وهبتك"، وهذا معىن اجلملة، تتكّل /متكّلًما

 
لأُلَم   ونبيًّا ،َقّدسُتك حِ الَر من ختُرج أن وقبل ،يف البطِن عرفتك أصوِّرك أن قبل: "5آ 
 ".وهبُتَك

 
 ..."قبل أن" -

" يعرف"إّن كلمَة اهلل األوىل هي كلمة تعزية موّجَهة إىل إرميا بالذات؛ إذا كان اهلل، يف الواقع، 
r<j,’B~" )َقْبَل"إرميا  النيبَّ يستطيع أن يثَق بالتصميم اإلهلّي وأن َيِكَل جسِد هذا األخري، فإنَّ  َتكوُِّن( .

، يعيشه النيبُّ دون سواه، ألّنه ُيْبَلغ مبكنونات "نبوّي"هو اختباٌر " الِعْلِم املسَبق" "َكْشَف"إّن . ذاَته إليه
 . ( 1)"كلمة الرّب إيّلوكانت : "إرادِة اهلل، ويف ذلك بالتأكيد امتياٌز حصرّي

، بكٌر، ال ميكنه إاّل أن يتكلَّم هو أّواًل، قبل َتَكوُِّن جسِد ؛ َتَكلُُّمُه هو أصلّيصل املطلقاهلل هو األ
آَخَر، لكي يدخل يف ( "ac'y" ،rc;y" )إيالِد"إىل  هاإلنسان، ال بل إّن رغبته يف التواصل هي اليت تدفُع

 .(16)("aybiîn)، لكي خياطبه، أي ليجعل منه نبيًّا ("d;y])شراكة معه من خالل املعرفة 
 
  "ُأصوُِّرَك" -

يف هذا . ,Ür>C'a^فهو ( ayrq)، بينما يف املقروء  ,r>ACa^الفعل( bytK)لدينا يف النّص املكتوب 
 :، كما يف النصوص املوازية التالية(17)"َكوََّن"، ويعين rcyاألخري اجلذر هو 

                                                            
يف تفسرٍي تأوييّن، على ضوء العهد اجلديد، ينبغي تطبيق هذا الُبْعد على كّل مؤمن؛ يف الواقع، لقد ُسِكَب على كّل َجَسٍد (  1)

، الذي به ميكن للجميع البلوغ إىل السّر اخلفّي إلعداٍد مسَبٍق لكلِّ شيٍء (10-12: 0كو  1؛ 17: 0رج أع )الروُح النبويُّ 
 (.12-4: 1؛ أف 9-7: 0كو  1؛ 03: 0أع )ألجل اخلالص الشامل 

(16) Cf. P. BEAUCHAMP, Création et séparation. étude exégétique du chapitre premier de la genèse, Paris 1970. 
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r<j,’B~" )َقْبَل"إرميا  النيبَّ يستطيع أن يثَق بالتصميم اإلهلّي وأن َيِكَل جسِد هذا األخري، فإنَّ  َتكوُِّن( .

، يعيشه النيبُّ دون سواه، ألّنه ُيْبَلغ مبكنونات "نبوّي"هو اختباٌر " الِعْلِم املسَبق" "َكْشَف"إّن . ذاَته إليه
 . ( 1)"كلمة الرّب إيّلوكانت : "إرادِة اهلل، ويف ذلك بالتأكيد امتياٌز حصرّي

، بكٌر، ال ميكنه إاّل أن يتكلَّم هو أّواًل، قبل َتَكوُِّن جسِد ؛ َتَكلُُّمُه هو أصلّيصل املطلقاهلل هو األ
آَخَر، لكي يدخل يف ( "ac'y" ،rc;y" )إيالِد"إىل  هاإلنسان، ال بل إّن رغبته يف التواصل هي اليت تدفُع

 .(16)("aybiîn)، لكي خياطبه، أي ليجعل منه نبيًّا ("d;y])شراكة معه من خالل املعرفة 
 
  "ُأصوُِّرَك" -

يف هذا . ,Ür>C'a^فهو ( ayrq)، بينما يف املقروء  ,r>ACa^الفعل( bytK)لدينا يف النّص املكتوب 
 :، كما يف النصوص املوازية التالية(17)"َكوََّن"، ويعين rcyاألخري اجلذر هو 

                                                            
يف تفسرٍي تأوييّن، على ضوء العهد اجلديد، ينبغي تطبيق هذا الُبْعد على كّل مؤمن؛ يف الواقع، لقد ُسِكَب على كّل َجَسٍد (  1)

، الذي به ميكن للجميع البلوغ إىل السّر اخلفّي إلعداٍد مسَبٍق لكلِّ شيٍء (10-12: 0كو  1؛ 17: 0رج أع )الروُح النبويُّ 
 (.12-4: 1؛ أف 9-7: 0كو  1؛ 03: 0أع )ألجل اخلالص الشامل 

(16) Cf. P. BEAUCHAMP, Création et séparation. étude exégétique du chapitre premier de la genèse, Paris 1970. 
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َك جعلُتإّني (: <rmo*ale hw"ßhy>-rb;d)ألقول  أتكّل أنا : إّن أّول كالم اهلل مع إرميا هو التايل. اإلنسان
 yTi(t;n> ~yIßAGl; aybiîn".)^" )نبيًّا لألمم وهبتك"، وهذا معىن اجلملة، تتكّل /متكّلًما
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ها أنا أضع كلمايت يف : "سيكون كالُم إرميا خمتلًفا عن كالم الناس، ألّنه كالُم الربِّ بالذات
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، وهبا يريد أن يتواصل مع هو يكشف ذاته بالكلمة؛  يتكّل اهلليؤّكد الكتاب املقّدس أّن 
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، يعيشه النيبُّ دون سواه، ألّنه ُيْبَلغ مبكنونات "نبوّي"هو اختباٌر " الِعْلِم املسَبق" "َكْشَف"إّن . ذاَته إليه
 . ( 1)"كلمة الرّب إيّلوكانت : "إرادِة اهلل، ويف ذلك بالتأكيد امتياٌز حصرّي

، بكٌر، ال ميكنه إاّل أن يتكلَّم هو أّواًل، قبل َتَكوُِّن جسِد ؛ َتَكلُُّمُه هو أصلّيصل املطلقاهلل هو األ
آَخَر، لكي يدخل يف ( "ac'y" ،rc;y" )إيالِد"إىل  هاإلنسان، ال بل إّن رغبته يف التواصل هي اليت تدفُع

 .(16)("aybiîn)، لكي خياطبه، أي ليجعل منه نبيًّا ("d;y])شراكة معه من خالل املعرفة 
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 :، كما يف النصوص املوازية التالية(17)"َكوََّن"، ويعين rcyاألخري اجلذر هو 

                                                            
يف تفسرٍي تأوييّن، على ضوء العهد اجلديد، ينبغي تطبيق هذا الُبْعد على كّل مؤمن؛ يف الواقع، لقد ُسِكَب على كّل َجَسٍد (  1)

، الذي به ميكن للجميع البلوغ إىل السّر اخلفّي إلعداٍد مسَبٍق لكلِّ شيٍء (10-12: 0كو  1؛ 17: 0رج أع )الروُح النبويُّ 
 (.12-4: 1؛ أف 9-7: 0كو  1؛ 03: 0أع )ألجل اخلالص الشامل 

(16) Cf. P. BEAUCHAMP, Création et séparation. étude exégétique du chapitre premier de la genèse, Paris 1970. 

 

 ؛(6: 40أش " )(<ª̂r>C'a,w ) َدَعوُتَك يف الِبّر، وَأَخذُت ِبَيِدَك وَجَبلُتَك أنا الّربُّ" .

 ؛(04: 44" )ِمَن البطن( <ßr>c,yOw^)فاديَك وجاِبُلَك  هكذا قاَل الرّب" .

 ؛( : 49" )ها لِمَن البطِن عبًد( yrIÜc.yO )الذي َجَبَلين  واآلَن قال الّربُّ" .

 (. 6: 40 =( )8آ )" ا للّشعبُتَك عهًدوَجَعْل، (<ªr>C'a,w^)َجَبلُتَك ... : هكذا قال الّرّب" .
 

 :، مع فاعٍل هو اهلل، يف اآليَتني التاليَتنيrcyُيسَتعَمل الفعل 
 ؛)aWhê ‘lKoh; rcEÜAy-yKi ؛"هو جابُل الُكّل" :19: 1 إر . 
 . yrIøh' rce’Ay •hNEhi~ ؛"ُن اجلباِلهو مكوِّ":  13: 4ويف عا . 

 
 :ثلة التاليةالذي جنده يف األم (rwcمن اجلذر )  ,r>ACa^لكن لدينا يف املكتوب

 ؛:jr<x,êB; ‘Atao rc;Y"Üw؛"صّب يف قالب":  4: 30خر . 
 .:ydIÞWM[;h' ynEïv.-ta, rc;Y"±w~ ؛"وصّب عموَدي النحاس":   1: 7مل  1ويف . 
 :، يف اآلية التالية"بىن"ميكن أيًضا العودة إىل اجلذر ذاته، مبعىن  
 ']zr<a'( x:Wlï h'yl,Þ؛"عليها لوًحا من األرزنبين //" h'yl,Þ[' hn<ïb.nI؛"نبين عليها":  9: 8نش . 

rWcïn". 
 

؛ ومنها تأيت الكلمة "صوََّر"، ومع العريّب أورمع اجلذر السريايّن  rwcكما ميكن مقاربة اجلذر 
 :، كما يف اآليات التالية(18)"شْكل" ،hrwcالعربّية 

 ،(...tyIB;‡h; tr:äWc)فَعلَِّْمهم صورَة البيِت " :11: 43حز . 
 ؛ ("At°r"Wc-lK'-ta) َيحَفظوا صوَرَته ُكلََّهاوْل  

 ؛"شْكل"، r"Wcw>â~، واملكتوب <r"yciw~ املقروء:  1: 49مز . 
 "... باخلجل ('yci yveÞr"x(yrI~)ُع األصناِم اَذَهَب ُصّن: "16:  4أش . 

ا معبًِّرا عن إستناًدا إىل ما تقدَّم، هناك ميل إىل تفضيل الصيغة املقروءة باعتبارها تقليًدا جّيًد
 .   استعماهلا يف نّص إرميا

                                                                                                                                                                                                
(17) rcy, in w. BAUER, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 
London 21979, p. 427-428. 
 (18) hrwc, in w. BAUER, A Greek-English Lexicon…, p. 849. 
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(16) Cf. P. BEAUCHAMP, Création et séparation. étude exégétique du chapitre premier de la genèse, Paris 1970. 

 

 ؛(6: 40أش " )(<ª̂r>C'a,w ) َدَعوُتَك يف الِبّر، وَأَخذُت ِبَيِدَك وَجَبلُتَك أنا الّربُّ" .

 ؛(04: 44" )ِمَن البطن( <ßr>c,yOw^)فاديَك وجاِبُلَك  هكذا قاَل الرّب" .

 ؛( : 49" )ها لِمَن البطِن عبًد( yrIÜc.yO )الذي َجَبَلين  واآلَن قال الّربُّ" .

 (. 6: 40 =( )8آ )" ا للّشعبُتَك عهًدوَجَعْل، (<ªr>C'a,w^)َجَبلُتَك ... : هكذا قال الّرّب" .
 

 :، مع فاعٍل هو اهلل، يف اآليَتني التاليَتنيrcyُيسَتعَمل الفعل 
 ؛)aWhê ‘lKoh; rcEÜAy-yKi ؛"هو جابُل الُكّل" :19: 1 إر . 
 . yrIøh' rce’Ay •hNEhi~ ؛"ُن اجلباِلهو مكوِّ":  13: 4ويف عا . 

 
 :ثلة التاليةالذي جنده يف األم (rwcمن اجلذر )  ,r>ACa^لكن لدينا يف املكتوب

 ؛:jr<x,êB; ‘Atao rc;Y"Üw؛"صّب يف قالب":  4: 30خر . 
 .:ydIÞWM[;h' ynEïv.-ta, rc;Y"±w~ ؛"وصّب عموَدي النحاس":   1: 7مل  1ويف . 
 :، يف اآلية التالية"بىن"ميكن أيًضا العودة إىل اجلذر ذاته، مبعىن  
 ']zr<a'( x:Wlï h'yl,Þ؛"عليها لوًحا من األرزنبين //" h'yl,Þ[' hn<ïb.nI؛"نبين عليها":  9: 8نش . 

rWcïn". 
 

؛ ومنها تأيت الكلمة "صوََّر"، ومع العريّب أورمع اجلذر السريايّن  rwcكما ميكن مقاربة اجلذر 
 :، كما يف اآليات التالية(18)"شْكل" ،hrwcالعربّية 

 ،(...tyIB;‡h; tr:äWc)فَعلَِّْمهم صورَة البيِت " :11: 43حز . 
 ؛ ("At°r"Wc-lK'-ta) َيحَفظوا صوَرَته ُكلََّهاوْل  

 ؛"شْكل"، r"Wcw>â~، واملكتوب <r"yciw~ املقروء:  1: 49مز . 
 "... باخلجل ('yci yveÞr"x(yrI~)ُع األصناِم اَذَهَب ُصّن: "16:  4أش . 

ا معبًِّرا عن إستناًدا إىل ما تقدَّم، هناك ميل إىل تفضيل الصيغة املقروءة باعتبارها تقليًدا جّيًد
 .   استعماهلا يف نّص إرميا

                                                                                                                                                                                                
(17) rcy, in w. BAUER, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 
London 21979, p. 427-428. 
 (18) hrwc, in w. BAUER, A Greek-English Lexicon…, p. 849. 
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" ونبيًّا لألمم وهبُتك"، "قّدسُتَك"، "عرفُتَك: "، عبارات ملفتة لالنتباه، هي التالية : 1لدينا يف إر 
(^yTiê[.d:y> ،^yTi_v.D:q.hiو ،^yTi(t;n> ~yIßAGl; aybiîn") ؛ هي تلعب دوًرا هامًّا يف حتديد عمل اهلل يف عملّيِة بناء
جيب اعتبار هذه العبارات مًعا يف عالقتها النمطّية؛ كما جيب النظر إليها يف جممل الوحدة . ميا كنيّبإر

؛ النتيجة التأويلّية املرجتاة هي فهٌم أفضل للنيّب على (19-17، 12-4آ )األدبّية املتعّلقة بالرسالة النبوّية 
 ".رُجل الكلمة"أّنه 
 

 (<yTiê[.d:y^" )عرفُتَك" -
وبني إرميا ( فاعل الفعل)لإلشارة إىل العالقة بني اهلل ( "d;y]" )عرف"تعمال الفعل جيري اس

ينتمي هذا الفعل إىل جمموعة من املصطلحات اليت يكثر "(. ك"املفعول به املعبَّر عنه بالضمري املّتصل، )
، يف َتَنوٍُّع داليّل وغىن استعماهلا يف الكتاب املقّدس، أيًضا يف سياقات متمّيزة أنتروّبولوجيًّا والهوتيًّا

 .ممّيز، األمر الذي يوجب درَسه وحتليَل مدلوله يف كّل مّرة باعتناء خاّص
إىل األدب احلكمّي؛ هو ال يشري إىل عالقة فكرّية وحسب، بل أيًضا ( "d;y]" )عرف"ينتمي الفعل 

ا بل شخًصا؛ من هنا إىل عالقة اختبارّية مع ما هو معروف، خاّصًة إذ كان موضوع املعرفة ليس شيًئ
أن  ذاتهيستطيع أن يشري إىل العالقة الزوجّية؛ لذلك ميكن الفعل ( "d;y]" )عرف"نفهم كيف أّن الفعل 

إّياكم وحدكم عرفت من بني مجيع : "0: 3عا كما يف  ،"اختار"، "انتخب"، "اعتىن بـ"يعين أيًضا 
 . مة االعتراف املتبادل يف جمال العهدقيأيًضا ( "d;y]" )عرف"الفعل وُتنَسب إىل ". عشائر األرض
ينشأ هكذا رباط ذو مدلول مع . ، بالتايل هو مع قضّيتهأّنه يعرف النيّب معرفًة قدميةاهلل يؤّكد 

، ويكون لدينا أيًضا نوع من التضمني بني كلمة اهلل (19و 8آ " )أنا معك ألخّلصك"كلمة التشجيع، 
 (.19آ " )وال يقوون عليك، ألّني أنا معك ألخّلصك" ، وبني األخرية،( آ " )عرفُتَك"األوىل، 

، yTi(t;n> ~yIßAGl; aybiîn)^)لرباط القائم بني املهمَّة النبوّية لبالنتيجة، لقد َتَوضََّح فهمنا بطريقة أفضل 
؛ فهذا يقوم على العالقة احلميمة بني الرّب وإرميا، اليت تتجّلى بطريقة ذات (yT[d;y^)وأساسها 
ونذّكر بالعالقة بني األب واالبن كاستعارة . يف تبليغ الكلمة، وإْن يف احلماية من األعداء مدلول، إْن

 ".معرفة"كامنٍة وراَء عالقِة 
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(^yTiê[.d:y> ،^yTi_v.D:q.hiو ،^yTi(t;n> ~yIßAGl; aybiîn") ؛ هي تلعب دوًرا هامًّا يف حتديد عمل اهلل يف عملّيِة بناء
جيب اعتبار هذه العبارات مًعا يف عالقتها النمطّية؛ كما جيب النظر إليها يف جممل الوحدة . ميا كنيّبإر

؛ النتيجة التأويلّية املرجتاة هي فهٌم أفضل للنيّب على (19-17، 12-4آ )األدبّية املتعّلقة بالرسالة النبوّية 
 ".رُجل الكلمة"أّنه 
 

 (<yTiê[.d:y^" )عرفُتَك" -
وبني إرميا ( فاعل الفعل)لإلشارة إىل العالقة بني اهلل ( "d;y]" )عرف"تعمال الفعل جيري اس

ينتمي هذا الفعل إىل جمموعة من املصطلحات اليت يكثر "(. ك"املفعول به املعبَّر عنه بالضمري املّتصل، )
، يف َتَنوٍُّع داليّل وغىن استعماهلا يف الكتاب املقّدس، أيًضا يف سياقات متمّيزة أنتروّبولوجيًّا والهوتيًّا

 .ممّيز، األمر الذي يوجب درَسه وحتليَل مدلوله يف كّل مّرة باعتناء خاّص
إىل األدب احلكمّي؛ هو ال يشري إىل عالقة فكرّية وحسب، بل أيًضا ( "d;y]" )عرف"ينتمي الفعل 

ا بل شخًصا؛ من هنا إىل عالقة اختبارّية مع ما هو معروف، خاّصًة إذ كان موضوع املعرفة ليس شيًئ
أن  ذاتهيستطيع أن يشري إىل العالقة الزوجّية؛ لذلك ميكن الفعل ( "d;y]" )عرف"نفهم كيف أّن الفعل 

إّياكم وحدكم عرفت من بني مجيع : "0: 3عا كما يف  ،"اختار"، "انتخب"، "اعتىن بـ"يعين أيًضا 
 . مة االعتراف املتبادل يف جمال العهدقيأيًضا ( "d;y]" )عرف"الفعل وُتنَسب إىل ". عشائر األرض
ينشأ هكذا رباط ذو مدلول مع . ، بالتايل هو مع قضّيتهأّنه يعرف النيّب معرفًة قدميةاهلل يؤّكد 

، ويكون لدينا أيًضا نوع من التضمني بني كلمة اهلل (19و 8آ " )أنا معك ألخّلصك"كلمة التشجيع، 
 (.19آ " )وال يقوون عليك، ألّني أنا معك ألخّلصك" ، وبني األخرية،( آ " )عرفُتَك"األوىل، 

، yTi(t;n> ~yIßAGl; aybiîn)^)لرباط القائم بني املهمَّة النبوّية لبالنتيجة، لقد َتَوضََّح فهمنا بطريقة أفضل 
؛ فهذا يقوم على العالقة احلميمة بني الرّب وإرميا، اليت تتجّلى بطريقة ذات (yT[d;y^)وأساسها 
ونذّكر بالعالقة بني األب واالبن كاستعارة . يف تبليغ الكلمة، وإْن يف احلماية من األعداء مدلول، إْن

 ".معرفة"كامنٍة وراَء عالقِة 
 

 (..yTi_v.D:q.hi^" )قدَّسُتَك"هذه االستعارات بالذات ليست غريبة عن العبارة 
 

 ( yTi_v.D:q.hi^" )قدَّسُتَك" -
؛ فالسياق العاّم هو مرتبط "عرفُتَك"من فهم التعبري السابق، يبدو أّن َفْهَم هذا الفعل هو أسهل 

، أي َفَصَل، وضع "كّرس"، بصيغة اهِلْفِعيل، يعين 'vd;qالفعل . (19)"الُقُدسّية"، أي سياق  'vd;qباجلذر
عندها هو فإنساًنا ما، ( vyDiq.hi" )قّدس"إذا كان فاعل الفعل . جانًبا لُوْجَهٍة خاّصة، مع داللة دينّية

؛ أّما إذا كان الفاعُل اهلَل، فإّنه حيتفظ لذاته مبا "هلل"يكرِّس، أي أّنه يضع جانًبا أحًدا ما أو شيًئا ما 
 .ي بالتحديد4: 1ينبغي تطبيق هذه التعليقات ذات الطابع العاّم على سياق إر ". يكرِّس"

قبل أن خترج من البطن ": ، بوالدة النيّب مباشرة"التكريس"ُيرَبط العمل اإلهلي، عمل   : 1يف إر 
، الذي فاعُله اهلل، ومفعوُله شخص، هو مستعمل للكالم على (vyDiq.hi" )قّدس"الفعل ". قّدسُتَك

 :املوازي له 19-16: 8، ويف 13-10: 3تقديس األبكار يف عد 
بكٍر فاتِح  من كلٍّ( tx;T;ó)الالوّيني من بني اإلسرائيلّيني َبَداًل ( 'yTix.q:ål)ها قد اخترُت، أخذُت " -
عندما ضربُت كلَّ بكٍر يف . بني اإلسرائيلّيني؛ فيكون الالوّيون يل، ألّن كلَّ بكٍر هو يل( x,r<Þ~)َرِحٍم 

yliÛ yTiv.D:’q.h) يل قّدسُت/أرض مصر، احتفظُت بـ i ) يف إسرائيل كلَّ األبكار من البشر ومن البهائم؛
 (.13-10: 3عد " )أنا هو الرّب. يكونون يلهم 

أَلنَّهم موهوبون يل، موهوبون من بنِي بين ِإسرائيل، فقد َأخذُتهم يل َبَدَل ُكلِّ فاتح َرِحم، ُكلِّ " -
ُكلَّ  أَلنَّ ُكلَّ ِبْكٍر يف َبين ِإسرائيل ِمَن البشِر والبهائم هو يل، فإّني يوَم َضَربُت ،ِبْكٍر من بين ِإسرائيل

َوَوَهْبُت  ،ُت الالَّويِّنَي َبَدَل ُكلِّ ِبْكٍر من بين ِإسرائيلوقد َأخذ. يل َقدَّسُته بكٍر يف َأرِض ِمصر، 
وُيَكفِّروا  ،الالَّويِّنَي هبًة هلاروَن وبنيه من بنِي بين ِإسرائيل، ِلَيخِدموا خدمَة بين إسرائيَل يف خيمِة املوعد

 (.19-16: 8 عد)" عن بين إسرائيل، فال َتنِزَل ببين ِإسرائيَل ضربٌة، إذا َتَقدَّموا إىل الُقدس
هي بداًل من جممل " األبكار: "الرمزّي" االستبدال"نلفت النظر إىل املنظومة املركّبة، منظومة 

هم بداًل عن " الالوّيون"للرّب للتذكري بأّن إسرائيل قد ُخلِّص من مصر؛ و سونمقدَّإسرائيل، أي أّنهم 
نون بذلك جواَب إمياٍن على عمل اهلل للعبادة الدينّية، حبيث يكو مكّرسون/األبكار، وهم حمفوظون

                                                            
(19) Cf. H. RiNggREN, « vdq », TWAT, vi, 1188-1201. 



بيبليا 2011/50

23 اإر 1: 4-10، 17-19: اإرميا نبيٌّ بكلمته وبج�سده حتّى ال�ست�سهاد

 

 (..yTi_v.D:q.hi^" )قدَّسُتَك"هذه االستعارات بالذات ليست غريبة عن العبارة 
 

 ( yTi_v.D:q.hi^" )قدَّسُتَك" -
؛ فالسياق العاّم هو مرتبط "عرفُتَك"من فهم التعبري السابق، يبدو أّن َفْهَم هذا الفعل هو أسهل 

، أي َفَصَل، وضع "كّرس"، بصيغة اهِلْفِعيل، يعين 'vd;qالفعل . (19)"الُقُدسّية"، أي سياق  'vd;qباجلذر
عندها هو فإنساًنا ما، ( vyDiq.hi" )قّدس"إذا كان فاعل الفعل . جانًبا لُوْجَهٍة خاّصة، مع داللة دينّية

؛ أّما إذا كان الفاعُل اهلَل، فإّنه حيتفظ لذاته مبا "هلل"يكرِّس، أي أّنه يضع جانًبا أحًدا ما أو شيًئا ما 
 .ي بالتحديد4: 1ينبغي تطبيق هذه التعليقات ذات الطابع العاّم على سياق إر ". يكرِّس"

قبل أن خترج من البطن ": ، بوالدة النيّب مباشرة"التكريس"ُيرَبط العمل اإلهلي، عمل   : 1يف إر 
، الذي فاعُله اهلل، ومفعوُله شخص، هو مستعمل للكالم على (vyDiq.hi" )قّدس"الفعل ". قّدسُتَك

 :املوازي له 19-16: 8، ويف 13-10: 3تقديس األبكار يف عد 
بكٍر فاتِح  من كلٍّ( tx;T;ó)الالوّيني من بني اإلسرائيلّيني َبَداًل ( 'yTix.q:ål)ها قد اخترُت، أخذُت " -
عندما ضربُت كلَّ بكٍر يف . بني اإلسرائيلّيني؛ فيكون الالوّيون يل، ألّن كلَّ بكٍر هو يل( x,r<Þ~)َرِحٍم 

yliÛ yTiv.D:’q.h) يل قّدسُت/أرض مصر، احتفظُت بـ i ) يف إسرائيل كلَّ األبكار من البشر ومن البهائم؛
 (.13-10: 3عد " )أنا هو الرّب. يكونون يلهم 

أَلنَّهم موهوبون يل، موهوبون من بنِي بين ِإسرائيل، فقد َأخذُتهم يل َبَدَل ُكلِّ فاتح َرِحم، ُكلِّ " -
ُكلَّ  أَلنَّ ُكلَّ ِبْكٍر يف َبين ِإسرائيل ِمَن البشِر والبهائم هو يل، فإّني يوَم َضَربُت ،ِبْكٍر من بين ِإسرائيل

َوَوَهْبُت  ،ُت الالَّويِّنَي َبَدَل ُكلِّ ِبْكٍر من بين ِإسرائيلوقد َأخذ. يل َقدَّسُته بكٍر يف َأرِض ِمصر، 
وُيَكفِّروا  ،الالَّويِّنَي هبًة هلاروَن وبنيه من بنِي بين ِإسرائيل، ِلَيخِدموا خدمَة بين إسرائيَل يف خيمِة املوعد

 (.19-16: 8 عد)" عن بين إسرائيل، فال َتنِزَل ببين ِإسرائيَل ضربٌة، إذا َتَقدَّموا إىل الُقدس
هي بداًل من جممل " األبكار: "الرمزّي" االستبدال"نلفت النظر إىل املنظومة املركّبة، منظومة 

هم بداًل عن " الالوّيون"للرّب للتذكري بأّن إسرائيل قد ُخلِّص من مصر؛ و سونمقدَّإسرائيل، أي أّنهم 
نون بذلك جواَب إمياٍن على عمل اهلل للعبادة الدينّية، حبيث يكو مكّرسون/األبكار، وهم حمفوظون

                                                            
(19) Cf. H. RiNggREN, « vdq », TWAT, vi, 1188-1201. 

 

 (..yTi_v.D:q.hi^" )قدَّسُتَك"هذه االستعارات بالذات ليست غريبة عن العبارة 
 

 ( yTi_v.D:q.hi^" )قدَّسُتَك" -
؛ فالسياق العاّم هو مرتبط "عرفُتَك"من فهم التعبري السابق، يبدو أّن َفْهَم هذا الفعل هو أسهل 

، أي َفَصَل، وضع "كّرس"، بصيغة اهِلْفِعيل، يعين 'vd;qالفعل . (19)"الُقُدسّية"، أي سياق  'vd;qباجلذر
عندها هو فإنساًنا ما، ( vyDiq.hi" )قّدس"إذا كان فاعل الفعل . جانًبا لُوْجَهٍة خاّصة، مع داللة دينّية

؛ أّما إذا كان الفاعُل اهلَل، فإّنه حيتفظ لذاته مبا "هلل"يكرِّس، أي أّنه يضع جانًبا أحًدا ما أو شيًئا ما 
 .ي بالتحديد4: 1ينبغي تطبيق هذه التعليقات ذات الطابع العاّم على سياق إر ". يكرِّس"

قبل أن خترج من البطن ": ، بوالدة النيّب مباشرة"التكريس"ُيرَبط العمل اإلهلي، عمل   : 1يف إر 
، الذي فاعُله اهلل، ومفعوُله شخص، هو مستعمل للكالم على (vyDiq.hi" )قّدس"الفعل ". قّدسُتَك

 :املوازي له 19-16: 8، ويف 13-10: 3تقديس األبكار يف عد 
بكٍر فاتِح  من كلٍّ( tx;T;ó)الالوّيني من بني اإلسرائيلّيني َبَداًل ( 'yTix.q:ål)ها قد اخترُت، أخذُت " -
عندما ضربُت كلَّ بكٍر يف . بني اإلسرائيلّيني؛ فيكون الالوّيون يل، ألّن كلَّ بكٍر هو يل( x,r<Þ~)َرِحٍم 

yliÛ yTiv.D:’q.h) يل قّدسُت/أرض مصر، احتفظُت بـ i ) يف إسرائيل كلَّ األبكار من البشر ومن البهائم؛
 (.13-10: 3عد " )أنا هو الرّب. يكونون يلهم 

أَلنَّهم موهوبون يل، موهوبون من بنِي بين ِإسرائيل، فقد َأخذُتهم يل َبَدَل ُكلِّ فاتح َرِحم، ُكلِّ " -
ُكلَّ  أَلنَّ ُكلَّ ِبْكٍر يف َبين ِإسرائيل ِمَن البشِر والبهائم هو يل، فإّني يوَم َضَربُت ،ِبْكٍر من بين ِإسرائيل

َوَوَهْبُت  ،ُت الالَّويِّنَي َبَدَل ُكلِّ ِبْكٍر من بين ِإسرائيلوقد َأخذ. يل َقدَّسُته بكٍر يف َأرِض ِمصر، 
وُيَكفِّروا  ،الالَّويِّنَي هبًة هلاروَن وبنيه من بنِي بين ِإسرائيل، ِلَيخِدموا خدمَة بين إسرائيَل يف خيمِة املوعد

 (.19-16: 8 عد)" عن بين إسرائيل، فال َتنِزَل ببين ِإسرائيَل ضربٌة، إذا َتَقدَّموا إىل الُقدس
هي بداًل من جممل " األبكار: "الرمزّي" االستبدال"نلفت النظر إىل املنظومة املركّبة، منظومة 

هم بداًل عن " الالوّيون"للرّب للتذكري بأّن إسرائيل قد ُخلِّص من مصر؛ و سونمقدَّإسرائيل، أي أّنهم 
نون بذلك جواَب إمياٍن على عمل اهلل للعبادة الدينّية، حبيث يكو مكّرسون/األبكار، وهم حمفوظون

                                                            
(19) Cf. H. RiNggREN, « vdq », TWAT, vi, 1188-1201. 
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24 الأب اأيوب �سهوان

 

 (..yTi_v.D:q.hi^" )قدَّسُتَك"هذه االستعارات بالذات ليست غريبة عن العبارة 
 

 ( yTi_v.D:q.hi^" )قدَّسُتَك" -
؛ فالسياق العاّم هو مرتبط "عرفُتَك"من فهم التعبري السابق، يبدو أّن َفْهَم هذا الفعل هو أسهل 

، أي َفَصَل، وضع "كّرس"، بصيغة اهِلْفِعيل، يعين 'vd;qالفعل . (19)"الُقُدسّية"، أي سياق  'vd;qباجلذر
عندها هو فإنساًنا ما، ( vyDiq.hi" )قّدس"إذا كان فاعل الفعل . جانًبا لُوْجَهٍة خاّصة، مع داللة دينّية

؛ أّما إذا كان الفاعُل اهلَل، فإّنه حيتفظ لذاته مبا "هلل"يكرِّس، أي أّنه يضع جانًبا أحًدا ما أو شيًئا ما 
 .ي بالتحديد4: 1ينبغي تطبيق هذه التعليقات ذات الطابع العاّم على سياق إر ". يكرِّس"

قبل أن خترج من البطن ": ، بوالدة النيّب مباشرة"التكريس"ُيرَبط العمل اإلهلي، عمل   : 1يف إر 
، الذي فاعُله اهلل، ومفعوُله شخص، هو مستعمل للكالم على (vyDiq.hi" )قّدس"الفعل ". قّدسُتَك

 :املوازي له 19-16: 8، ويف 13-10: 3تقديس األبكار يف عد 
بكٍر فاتِح  من كلٍّ( tx;T;ó)الالوّيني من بني اإلسرائيلّيني َبَداًل ( 'yTix.q:ål)ها قد اخترُت، أخذُت " -
عندما ضربُت كلَّ بكٍر يف . بني اإلسرائيلّيني؛ فيكون الالوّيون يل، ألّن كلَّ بكٍر هو يل( x,r<Þ~)َرِحٍم 

yliÛ yTiv.D:’q.h) يل قّدسُت/أرض مصر، احتفظُت بـ i ) يف إسرائيل كلَّ األبكار من البشر ومن البهائم؛
 (.13-10: 3عد " )أنا هو الرّب. يكونون يلهم 

أَلنَّهم موهوبون يل، موهوبون من بنِي بين ِإسرائيل، فقد َأخذُتهم يل َبَدَل ُكلِّ فاتح َرِحم، ُكلِّ " -
ُكلَّ  أَلنَّ ُكلَّ ِبْكٍر يف َبين ِإسرائيل ِمَن البشِر والبهائم هو يل، فإّني يوَم َضَربُت ،ِبْكٍر من بين ِإسرائيل

َوَوَهْبُت  ،ُت الالَّويِّنَي َبَدَل ُكلِّ ِبْكٍر من بين ِإسرائيلوقد َأخذ. يل َقدَّسُته بكٍر يف َأرِض ِمصر، 
وُيَكفِّروا  ،الالَّويِّنَي هبًة هلاروَن وبنيه من بنِي بين ِإسرائيل، ِلَيخِدموا خدمَة بين إسرائيَل يف خيمِة املوعد

 (.19-16: 8 عد)" عن بين إسرائيل، فال َتنِزَل ببين ِإسرائيَل ضربٌة، إذا َتَقدَّموا إىل الُقدس
هي بداًل من جممل " األبكار: "الرمزّي" االستبدال"نلفت النظر إىل املنظومة املركّبة، منظومة 

هم بداًل عن " الالوّيون"للرّب للتذكري بأّن إسرائيل قد ُخلِّص من مصر؛ و سونمقدَّإسرائيل، أي أّنهم 
نون بذلك جواَب إمياٍن على عمل اهلل للعبادة الدينّية، حبيث يكو مكّرسون/األبكار، وهم حمفوظون

                                                            
(19) Cf. H. RiNggREN, « vdq », TWAT, vi, 1188-1201. 

 

استعمال املصطلحات اخلاّصة ، هو  : 1ما يبدو هامًّا وملفًتا لالنتباه، يف ما يتعّلق بـ إر . اخلالصّي
، ينتمي إرميا إىل عائلة كهنوتّية؛ لكن ليس بصفته 1: 1استناًدا إىل إر . بالاّلوّيني للكالم على نيّب
ينتمي إىل احللقة أو إىل النطاق املقّدس؛ وبكونه نبيًّا هو ميّثل رمزيًّا جممل  الويًّا بل بكونه نبيًّا، هو

 .الشعب
" يل يكونون"، بسبب املوازاة مع التعبري (vyDiq.hi" )قّدس"إّن عالقة االنتماء اليت يشري إليها الفعل 

(Wyàh.yI yliî 17: 8؛ 13: 3، عد) لذي ُيربز عالقًة خاّصة ، ا"عرفُتَك"، نتبّيُنها بوضوح من خالل الفعل
إّن هذه العالقة الوثيقة هي مبثابة تواصل بني االثنني؛ ومن املهّم أن نرى كيف . ومحيمة بني اهلل والنيّب

إلسرائيل من أجل العبادِة اإلهلّية ومغفرِة " موهوبون"الالوّيني يعين يف الواقع أّنهم " تكريس"أّن 
 :اخلطايا
... "hn"“T.a,w)ووهبُت هبًة . من كّل أبكار اإلسرائيلّيني( tx;T;î) الالوّيني بداًل( "xQ;a,w)أخذت "
~ynIåtun> ) ،هلارون ولبنيه الالوّيني من بني اإلسرائيلّيني، ليخدموا خدمة اإلسرائيلّيني يف خيمة املوعد

 (.19-18: 8عد " )ولكي يقوموا بطقس التكفري عن اإلسرائيلّيني
بالنيّب، ( yTi_v.D:q.hi^)حيث نرى اهلل حيتفظ لذاته   : 1أيًضا يف إر بإمكاننا أن نتبّين املنطق عينه 

( "t;n!" )أعطى"، يعين الفعل  : 1يف إر . إلسرائيل ولألممyTi(t;n> )^" )يعطيه"حبيث إّنه يستطيع أن 
؛ يف الواقع هو واحد من األفعال املستعملة لتحديد إيكال الوظيفة "(كنيّب" )"شّكل"، "عّين"، "أقام"

 .للنيّب مهّمة املتكلِّم اإلهلّي يف إسرائيل ويف العامل. إىل سلطات إسرائيل
. أن خيرج الطفل من بطن أّمه قبل،  : 1، استناًدا إىل إر "َفْصٌل"حيصل هذا التكريس، الذي هو 

 تنتمي فكرةيف الواقع، . ، ويكشف طبيعَة هذا األخري"النبوّي"إرميا كلِّ متحّدر من إسرائيل " ميّثل"
للرّب ( 'ynIåB~)أنتم أبناء : "، إىل جممل الشعب بفضل االنتخاب اجمّلايّنأي القداسة ،التكريس هلل

الرّب لتكون له شعًبا خاصًّا ( 'rx:åB)للرّب إهلك، وقد اختارك ( 'vAdq‘)، ألّنكم شعب مقّدس ...إهلكم
إسرائيل ليكشف  لقد اختري شعب(. 0-1: 14تث " )من بني مجيع الشعوب اليت على وجه األرض

، بارتباط مع  1:  12إّن مهّمة الشعب النبوّية هي بّينة صراحًة يف مز . عمَل اهلِل أمام األمم
يف هذه املهّمة الشمولّية، إرميا هو ممثِّل إسرائيل ". وال ُتؤذوا َأْنِبيائي ،ال َتَمسُّوا ُمسحائي: "االختيار



بيبليا 2011/50

25 اإر 1: 4-10، 17-19: اإرميا نبيٌّ بكلمته وبج�سده حتّى ال�ست�سهاد

 

استعمال املصطلحات اخلاّصة ، هو  : 1ما يبدو هامًّا وملفًتا لالنتباه، يف ما يتعّلق بـ إر . اخلالصّي
، ينتمي إرميا إىل عائلة كهنوتّية؛ لكن ليس بصفته 1: 1استناًدا إىل إر . بالاّلوّيني للكالم على نيّب
ينتمي إىل احللقة أو إىل النطاق املقّدس؛ وبكونه نبيًّا هو ميّثل رمزيًّا جممل  الويًّا بل بكونه نبيًّا، هو

 .الشعب
" يل يكونون"، بسبب املوازاة مع التعبري (vyDiq.hi" )قّدس"إّن عالقة االنتماء اليت يشري إليها الفعل 

(Wyàh.yI yliî 17: 8؛ 13: 3، عد) لذي ُيربز عالقًة خاّصة ، ا"عرفُتَك"، نتبّيُنها بوضوح من خالل الفعل
إّن هذه العالقة الوثيقة هي مبثابة تواصل بني االثنني؛ ومن املهّم أن نرى كيف . ومحيمة بني اهلل والنيّب

إلسرائيل من أجل العبادِة اإلهلّية ومغفرِة " موهوبون"الالوّيني يعين يف الواقع أّنهم " تكريس"أّن 
 :اخلطايا
... "hn"“T.a,w)ووهبُت هبًة . من كّل أبكار اإلسرائيلّيني( tx;T;î) الالوّيني بداًل( "xQ;a,w)أخذت "
~ynIåtun> ) ،هلارون ولبنيه الالوّيني من بني اإلسرائيلّيني، ليخدموا خدمة اإلسرائيلّيني يف خيمة املوعد

 (.19-18: 8عد " )ولكي يقوموا بطقس التكفري عن اإلسرائيلّيني
بالنيّب، ( yTi_v.D:q.hi^)حيث نرى اهلل حيتفظ لذاته   : 1أيًضا يف إر بإمكاننا أن نتبّين املنطق عينه 

( "t;n!" )أعطى"، يعين الفعل  : 1يف إر . إلسرائيل ولألممyTi(t;n> )^" )يعطيه"حبيث إّنه يستطيع أن 
؛ يف الواقع هو واحد من األفعال املستعملة لتحديد إيكال الوظيفة "(كنيّب" )"شّكل"، "عّين"، "أقام"

 .للنيّب مهّمة املتكلِّم اإلهلّي يف إسرائيل ويف العامل. إىل سلطات إسرائيل
. أن خيرج الطفل من بطن أّمه قبل،  : 1، استناًدا إىل إر "َفْصٌل"حيصل هذا التكريس، الذي هو 

 تنتمي فكرةيف الواقع، . ، ويكشف طبيعَة هذا األخري"النبوّي"إرميا كلِّ متحّدر من إسرائيل " ميّثل"
للرّب ( 'ynIåB~)أنتم أبناء : "، إىل جممل الشعب بفضل االنتخاب اجمّلايّنأي القداسة ،التكريس هلل

الرّب لتكون له شعًبا خاصًّا ( 'rx:åB)للرّب إهلك، وقد اختارك ( 'vAdq‘)، ألّنكم شعب مقّدس ...إهلكم
إسرائيل ليكشف  لقد اختري شعب(. 0-1: 14تث " )من بني مجيع الشعوب اليت على وجه األرض

، بارتباط مع  1:  12إّن مهّمة الشعب النبوّية هي بّينة صراحًة يف مز . عمَل اهلِل أمام األمم
يف هذه املهّمة الشمولّية، إرميا هو ممثِّل إسرائيل ". وال ُتؤذوا َأْنِبيائي ،ال َتَمسُّوا ُمسحائي: "االختيار  

، اليت yTi(t;n> ~yIßAGl; aybiîn")^" )نبيًّا لألمم وهبُتك"لة ومع هذه اخلامتة لدينا النقلة مع اجلم. مبجمله
 .البعد الشمويّل للدعوة وللرسالة النبوّيَتنيتوضح بالتحديد 

 
 yTi(t;n> ~yIßAGl; aybiîn")^" )نبيًّا لألم  وهبُتك" -

لعمل اهلل بأن  إّن". قّدسُتَك"و" عرفُتَك"هذه اجلملة هي التعبري اخلتامّي الذي حنوه يتوّجه التعبريان 
حول هذه اجلملة األخرية يدور كلُّ نصِّ . "لألمم انبيًّ"هدًفا، أال وهو إقامة إرميا " سيقّد"و" يعرف"

يشّكل فهم هذه الكلمات الثالث تفسرًيا لكّل النّص، ويسمح . 19-17و 12-4، خاّصة آ 1إر 
 .بأن نفهم باإلجياز وضعّية النيّب يف إسرائيل

 ؟ ("aybin" )نيّب"ماذا تعين التسمية 
، لكن ميكننا (02)ليدّل على األنبياء الَكَذَبة( yaiybin~)يف إرميا، ُيستعَمل هذا االسم يف صيغة اجلمع 

 بال َتبيُد ال الّشريعَة فإنََّ إرميا، على نتآمُر هلّموا: "18: 18أن حنّدد النيّب بداية من خالل نّص إر 
 مجيِع إىل ُنصغي وال بالّلساِن َنضِرُبه هلّموا. نيّب بال ُةالكلم وال حكيم، بال املشورُة وال كاهِن،
 ".كلماِته

كما نتبّين من النّص بوضوح، جيري هنا عرض مهارات فئات ثالث من األشخاص الذين 
 :يقومون بوظيفة حمّددة يف اجملتمع اإلسرائيلّي يف ذاك الزمان، كما يلي

 وشرحها؛( hr"øAT)يقع واجب التعريف بالتوراة ( heKo!) الكاهنعلى  -
املناِسبة يف جمال القرارات اليت هتّم خاّصًة البالط ( hc'[e)النصيحة ( 'k'x~) احلكي ُيْنَتَظر من  -
 امللكّي؛
يعادُل َفْهُم َمن يكون النيبُّ َفْهَم ما تكون عالقته (. :'rb'D)هو رجل الكلمة  ("aybin) النيّبأخرًيا  -

 ".الكلمة"بـ
 
 (;yIßAGl~" )لألم " -

                                                            
 (20) Cf. i. MEYERS, Jeremia und die falschen Propheten, OBO 13, göttingen 1977. 

 

، اليت yTi(t;n> ~yIßAGl; aybiîn")^" )نبيًّا لألمم وهبُتك"لة ومع هذه اخلامتة لدينا النقلة مع اجلم. مبجمله
 .البعد الشمويّل للدعوة وللرسالة النبوّيَتنيتوضح بالتحديد 

 
 yTi(t;n> ~yIßAGl; aybiîn")^" )نبيًّا لألم  وهبُتك" -

لعمل اهلل بأن  إّن". قّدسُتَك"و" عرفُتَك"هذه اجلملة هي التعبري اخلتامّي الذي حنوه يتوّجه التعبريان 
حول هذه اجلملة األخرية يدور كلُّ نصِّ . "لألمم انبيًّ"هدًفا، أال وهو إقامة إرميا " سيقّد"و" يعرف"

يشّكل فهم هذه الكلمات الثالث تفسرًيا لكّل النّص، ويسمح . 19-17و 12-4، خاّصة آ 1إر 
 .بأن نفهم باإلجياز وضعّية النيّب يف إسرائيل

 ؟ ("aybin" )نيّب"ماذا تعين التسمية 
، لكن ميكننا (02)ليدّل على األنبياء الَكَذَبة( yaiybin~)يف إرميا، ُيستعَمل هذا االسم يف صيغة اجلمع 

 بال َتبيُد ال الّشريعَة فإنََّ إرميا، على نتآمُر هلّموا: "18: 18أن حنّدد النيّب بداية من خالل نّص إر 
 مجيِع إىل ُنصغي وال بالّلساِن َنضِرُبه هلّموا. نيّب بال ُةالكلم وال حكيم، بال املشورُة وال كاهِن،
 ".كلماِته

كما نتبّين من النّص بوضوح، جيري هنا عرض مهارات فئات ثالث من األشخاص الذين 
 :يقومون بوظيفة حمّددة يف اجملتمع اإلسرائيلّي يف ذاك الزمان، كما يلي

 وشرحها؛( hr"øAT)يقع واجب التعريف بالتوراة ( heKo!) الكاهنعلى  -
املناِسبة يف جمال القرارات اليت هتّم خاّصًة البالط ( hc'[e)النصيحة ( 'k'x~) احلكي ُيْنَتَظر من  -
 امللكّي؛
يعادُل َفْهُم َمن يكون النيبُّ َفْهَم ما تكون عالقته (. :'rb'D)هو رجل الكلمة  ("aybin) النيّبأخرًيا  -

 ".الكلمة"بـ
 
 (;yIßAGl~" )لألم " -

                                                            
 (20) Cf. i. MEYERS, Jeremia und die falschen Propheten, OBO 13, göttingen 1977. 
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26 الأب اأيوب �سهوان

 

، اليت yTi(t;n> ~yIßAGl; aybiîn")^" )نبيًّا لألمم وهبُتك"لة ومع هذه اخلامتة لدينا النقلة مع اجلم. مبجمله
 .البعد الشمويّل للدعوة وللرسالة النبوّيَتنيتوضح بالتحديد 

 
 yTi(t;n> ~yIßAGl; aybiîn")^" )نبيًّا لألم  وهبُتك" -

لعمل اهلل بأن  إّن". قّدسُتَك"و" عرفُتَك"هذه اجلملة هي التعبري اخلتامّي الذي حنوه يتوّجه التعبريان 
حول هذه اجلملة األخرية يدور كلُّ نصِّ . "لألمم انبيًّ"هدًفا، أال وهو إقامة إرميا " سيقّد"و" يعرف"

يشّكل فهم هذه الكلمات الثالث تفسرًيا لكّل النّص، ويسمح . 19-17و 12-4، خاّصة آ 1إر 
 .بأن نفهم باإلجياز وضعّية النيّب يف إسرائيل

 ؟ ("aybin" )نيّب"ماذا تعين التسمية 
، لكن ميكننا (02)ليدّل على األنبياء الَكَذَبة( yaiybin~)يف إرميا، ُيستعَمل هذا االسم يف صيغة اجلمع 

 بال َتبيُد ال الّشريعَة فإنََّ إرميا، على نتآمُر هلّموا: "18: 18أن حنّدد النيّب بداية من خالل نّص إر 
 مجيِع إىل ُنصغي وال بالّلساِن َنضِرُبه هلّموا. نيّب بال ُةالكلم وال حكيم، بال املشورُة وال كاهِن،
 ".كلماِته

كما نتبّين من النّص بوضوح، جيري هنا عرض مهارات فئات ثالث من األشخاص الذين 
 :يقومون بوظيفة حمّددة يف اجملتمع اإلسرائيلّي يف ذاك الزمان، كما يلي

 وشرحها؛( hr"øAT)يقع واجب التعريف بالتوراة ( heKo!) الكاهنعلى  -
املناِسبة يف جمال القرارات اليت هتّم خاّصًة البالط ( hc'[e)النصيحة ( 'k'x~) احلكي ُيْنَتَظر من  -
 امللكّي؛
يعادُل َفْهُم َمن يكون النيبُّ َفْهَم ما تكون عالقته (. :'rb'D)هو رجل الكلمة  ("aybin) النيّبأخرًيا  -

 ".الكلمة"بـ
 
 (;yIßAGl~" )لألم " -

                                                            
 (20) Cf. i. MEYERS, Jeremia und die falschen Propheten, OBO 13, göttingen 1977. 

 

، yAGl، لتصبح  ;yIßAGl~، كتصحيٍح للكلمة العربّيةeij evqnojدينا يف بعض املخطوطات اليونانّية ل
lAdêG" yAgæl. ‘^f.[,a,(w: حيث جيري الكالم على نسل إبراهيم 0: 01، كما يف تك "أّمة"أي  وأجعلك "؛ <

لطريقة اليت هبا ميكن ؛ إّن سبب هذا التعديل هو عدم تقبُّل أو فهم ا(18: 18رج تك )" أّمة عظيمة
إرميا أن يكون نبيًّا لألمم، مع أّنه توّجه بالكالم إىل إسرائيل، باإلضافة إىل أّن األقوال النبوّية ضّد 
األمم ليست من ممّيزات إرميا، إىل حّد اعتبار هذه األقوال إضافًة الحقة وليست من أقوال النيّب 

، وكأّن يف ذلك تأكيًدا على 12، يف آ (;yIAGh~‘" )مماأل"لكن لنالحظ تكرار الكلمة ذاهتا، . بالذات
 .أّن لألمم مكاَنها يف رسالة إرميا النبوّية

 
 ".ولد ألّني أتكّل ، أن َأعرُف ال ها أنا ،الرّب السّيد أّيها ،آه" :6آ 
 
 "ّبالرَّ سَّيدال أيُّها ،آِه" -

كلمة، بل يعترض على َحْمِل الرسالِة النبوّية، جتاه اهلل الذي يتكّلم، نرى إرميا ال ُيْسِلُم ذاَته فوًرا لل
؛ بالتايل هو (6: 1" )آه، أّيها السّيد الرّب، أنا ال أعرف أن أتكّلم ألّني ولد: "كما جاء على لسانه

يرى أّنه غرُي مناِسٍب هلذه املهّمة، وكأّني به يتأّوه ويعلن بأّنه غرُي أهٍل ألْن حيمل إىل شعِب إسرائيَل 
: أن يتكّلم، علًما أّن اهلل قال له" يعرف"عىن؛ حنن أمام إعالِن إرميا عن عجزه ألّنه ال كلمًة ذاَت م

 .ليكون نبيًّا"( فصله"أي " )قّدسه"إرميا، لذلك " يعرف"؛ فاهلل "عرفتك"
!" الرّب السّيد أّيها آه،"أو " آه" جيري التعبري عن رّدة فعل النيّب على كالم اهلل بنوع من التأّوه،

(hAIêhy> yn"ådoa] ‘Hh'a)إىل حّد إمكانّية اعتباره صيغة أدبّية (01)، وهو تعبري جنده يف نصوص بيبلّية أخرى ،
 :هناك، على سبيل املثال. ثابتة

 (. 3: 11قض )" وِصرِت ِمن مجلِة َمن َأْشقاين ،آه، يا ابنيت، قد َصَرعِتين َصرًعا. "
 (.12: 3مل  0) "نيبّيؤاثَة ِلُيسِلَمهم إىل أيدي املقد دعا هوالء امللوَك الثال آِه، إنََّ الّربَّ. "
 (. 1آ )" ؟، ماذا َنصنعسيِّديآِه يا "؛ ( : 6مل  0) "ما هو مستعاريا سّيدي، ِإنَّ ،آِه. "

؛ قض 7: 7أيًضا يف يش  ؛!"الرّب السّيد أّيها ،آه"، 6: 1وجند اجلملة، كما هي مستعملة يف إر 
 . : 01؛ 13: 11؛ 8: 9؛ 14: 4؛ حز 17: 30 ؛13: 14؛ 12: 4؛ 6: 1؛ أش 00: 6
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27 اإر 1: 4-10، 17-19: اإرميا نبيٌّ بكلمته وبج�سده حتّى ال�ست�سهاد

 

، yAGl، لتصبح  ;yIßAGl~، كتصحيٍح للكلمة العربّيةeij evqnojدينا يف بعض املخطوطات اليونانّية ل
lAdêG" yAgæl. ‘^f.[,a,(w: حيث جيري الكالم على نسل إبراهيم 0: 01، كما يف تك "أّمة"أي  وأجعلك "؛ <

لطريقة اليت هبا ميكن ؛ إّن سبب هذا التعديل هو عدم تقبُّل أو فهم ا(18: 18رج تك )" أّمة عظيمة
إرميا أن يكون نبيًّا لألمم، مع أّنه توّجه بالكالم إىل إسرائيل، باإلضافة إىل أّن األقوال النبوّية ضّد 
األمم ليست من ممّيزات إرميا، إىل حّد اعتبار هذه األقوال إضافًة الحقة وليست من أقوال النيّب 

، وكأّن يف ذلك تأكيًدا على 12، يف آ (;yIAGh~‘" )مماأل"لكن لنالحظ تكرار الكلمة ذاهتا، . بالذات
 .أّن لألمم مكاَنها يف رسالة إرميا النبوّية

 
 ".ولد ألّني أتكّل ، أن َأعرُف ال ها أنا ،الرّب السّيد أّيها ،آه" :6آ 
 
 "ّبالرَّ سَّيدال أيُّها ،آِه" -

كلمة، بل يعترض على َحْمِل الرسالِة النبوّية، جتاه اهلل الذي يتكّلم، نرى إرميا ال ُيْسِلُم ذاَته فوًرا لل
؛ بالتايل هو (6: 1" )آه، أّيها السّيد الرّب، أنا ال أعرف أن أتكّلم ألّني ولد: "كما جاء على لسانه

يرى أّنه غرُي مناِسٍب هلذه املهّمة، وكأّني به يتأّوه ويعلن بأّنه غرُي أهٍل ألْن حيمل إىل شعِب إسرائيَل 
: أن يتكّلم، علًما أّن اهلل قال له" يعرف"عىن؛ حنن أمام إعالِن إرميا عن عجزه ألّنه ال كلمًة ذاَت م

 .ليكون نبيًّا"( فصله"أي " )قّدسه"إرميا، لذلك " يعرف"؛ فاهلل "عرفتك"
!" الرّب السّيد أّيها آه،"أو " آه" جيري التعبري عن رّدة فعل النيّب على كالم اهلل بنوع من التأّوه،

(hAIêhy> yn"ådoa] ‘Hh'a)إىل حّد إمكانّية اعتباره صيغة أدبّية (01)، وهو تعبري جنده يف نصوص بيبلّية أخرى ،
 :هناك، على سبيل املثال. ثابتة

 (. 3: 11قض )" وِصرِت ِمن مجلِة َمن َأْشقاين ،آه، يا ابنيت، قد َصَرعِتين َصرًعا. "
 (.12: 3مل  0) "نيبّيؤاثَة ِلُيسِلَمهم إىل أيدي املقد دعا هوالء امللوَك الثال آِه، إنََّ الّربَّ. "
 (. 1آ )" ؟، ماذا َنصنعسيِّديآِه يا "؛ ( : 6مل  0) "ما هو مستعاريا سّيدي، ِإنَّ ،آِه. "

؛ قض 7: 7أيًضا يف يش  ؛!"الرّب السّيد أّيها ،آه"، 6: 1وجند اجلملة، كما هي مستعملة يف إر 
 . : 01؛ 13: 11؛ 8: 9؛ 14: 4؛ حز 17: 30 ؛13: 14؛ 12: 4؛ 6: 1؛ أش 00: 6
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 (. 3: 11قض )" وِصرِت ِمن مجلِة َمن َأْشقاين ،آه، يا ابنيت، قد َصَرعِتين َصرًعا. "
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 (ykinO*a' r[;n:ß-yKi rBE+D: yTi[.d:Þy"-al{ hNEïhi" )أنا ال أعرف أن أتكّل  ألّني ولد: "ب6آ 

 رثاُء: فرًحا ومحاًسا لدى إرميا، فإّنها حتّرك فيه مشاعر مناقضة(  آ )بداًل من أن تثري كلمة اهلل 
االعتراض هو من ثوابت . تراض، الذي يعين الرغبة يف رفض ما ُأعِطَي لهإرميا هو ُمَمْفَصٌل حول االع

إرميا فروايات الدعوة؛ يف ما خّص الدعوة النبوّية، من الطبيعّي أن يتعّلق االعتراُض بفعل التكّلم؛ 
، يقول إّنه ال يعرف أن يتكّلم، وهذا بالتأكيد هو صعوبة جّدّية يف وجه َمن هو مدعوٌّ ألن يكون نبيًّا

عدِم الكفاءِة هذا من كون إرميا ما زال شابًّا ( yK)على اعتبار أّن النيّب هو رجل الكلمة؛ يتأّتى حاْفُز 
(r[;n:ß.) 

 : داللًة مزدوجة r[;n:ßإّن لكلمة 
هي تعّبر بشكل أساسّي عن مرحلة أّولّية يف احلياة، هي الفتّوة أو الشباب؛ لكن من الصعب ( 1)

بدّقة، إذ قد تدّل على طفل حديث الوالدة، أو على ولد، أو  r[;n:ßا تعنيه كلمة حتديد العمر املرادف مل
 .أيًضا على شاّب

أيًضا، وإىل حدٍّ ما بشكل مباشر، على االعتماد على أحٍد ما، وبالتايل على  r[;n:ßتدّل كلمة ( 0)
 :نقص يف السلطة الشخصّية، يف جماالت خمتلفة، هي التالية

 

 :اجلندّيهو  r[;n، الـ يف اجملال احلريّب -
؛ (0: 00صم  1) "رُجلوصاَر معه حنُو َأربِع مئِة " ؛(12-0: 01صم  1؛ h,yre[]n~" )الرجال. "

 ؛(13:  0صم  1" )رُجلوَصِعَد مع داوَد حنُو َأربِع مئِة "
من َمْحنائيَم إىل  َبَعَل بِن شاوَلِإْش ورجاُلوَخَرَج َأبنرُي بُن نرٍي : "أيًضا املخَتَبر حتت إمرة قائدهو  .

: 0صم  0رج " )لتَقوا مجيًعا على بركِة ِجْبعوناداود، ف ورجاُلوَيَة بُن َصُرا وخَرَج يوآُب. ِجْبعون
10-17). 

 

وبادَر إبراهيُم إىل " :يف البيت، الذي ينّفذ املهاّم املختلفة اخلادمهو  r[;n، الـ يف إطار العائلة -
ُخْذ معَك "؛ (7: 18تك )" عداِده، فَأسرَع يف إاخلادمًبا وسّلَمه إىل البَقر، فَأخَذ ِعْجاًل رخًصا طيِّ

؛ 1: 0؛ را 19، 14، 8، 0:  0صم  1: ؛ أنظر أيًضا3: 9صم  1؛ ;;yrIê['N>h;me( dx;äa~) "...اخَلَدمواحًدا ِمَن 
 ؛(ي؛ إخل0: 1أي 
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 ؛(ي؛ إخل0: 1أي 
 

 

، اليت yTi(t;n> ~yIßAGl; aybiîn")^" )نبيًّا لألمم وهبُتك"لة ومع هذه اخلامتة لدينا النقلة مع اجلم. مبجمله
 .البعد الشمويّل للدعوة وللرسالة النبوّيَتنيتوضح بالتحديد 

 
 yTi(t;n> ~yIßAGl; aybiîn")^" )نبيًّا لألم  وهبُتك" -

لعمل اهلل بأن  إّن". قّدسُتَك"و" عرفُتَك"هذه اجلملة هي التعبري اخلتامّي الذي حنوه يتوّجه التعبريان 
حول هذه اجلملة األخرية يدور كلُّ نصِّ . "لألمم انبيًّ"هدًفا، أال وهو إقامة إرميا " سيقّد"و" يعرف"

يشّكل فهم هذه الكلمات الثالث تفسرًيا لكّل النّص، ويسمح . 19-17و 12-4، خاّصة آ 1إر 
 .بأن نفهم باإلجياز وضعّية النيّب يف إسرائيل

 ؟ ("aybin" )نيّب"ماذا تعين التسمية 
، لكن ميكننا (02)ليدّل على األنبياء الَكَذَبة( yaiybin~)يف إرميا، ُيستعَمل هذا االسم يف صيغة اجلمع 

 بال َتبيُد ال الّشريعَة فإنََّ إرميا، على نتآمُر هلّموا: "18: 18أن حنّدد النيّب بداية من خالل نّص إر 
 مجيِع إىل ُنصغي وال بالّلساِن َنضِرُبه هلّموا. نيّب بال ُةالكلم وال حكيم، بال املشورُة وال كاهِن،
 ".كلماِته

كما نتبّين من النّص بوضوح، جيري هنا عرض مهارات فئات ثالث من األشخاص الذين 
 :يقومون بوظيفة حمّددة يف اجملتمع اإلسرائيلّي يف ذاك الزمان، كما يلي

 وشرحها؛( hr"øAT)يقع واجب التعريف بالتوراة ( heKo!) الكاهنعلى  -
املناِسبة يف جمال القرارات اليت هتّم خاّصًة البالط ( hc'[e)النصيحة ( 'k'x~) احلكي ُيْنَتَظر من  -
 امللكّي؛
يعادُل َفْهُم َمن يكون النيبُّ َفْهَم ما تكون عالقته (. :'rb'D)هو رجل الكلمة  ("aybin) النيّبأخرًيا  -

 ".الكلمة"بـ
 
 (;yIßAGl~" )لألم " -

                                                            
 (20) Cf. i. MEYERS, Jeremia und die falschen Propheten, OBO 13, göttingen 1977. 
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28 الأب اأيوب �سهوان

 

 
 (ykinO*a' r[;n:ß-yKi rBE+D: yTi[.d:Þy"-al{ hNEïhi" )أنا ال أعرف أن أتكّل  ألّني ولد: "ب6آ 

 رثاُء: فرًحا ومحاًسا لدى إرميا، فإّنها حتّرك فيه مشاعر مناقضة(  آ )بداًل من أن تثري كلمة اهلل 
االعتراض هو من ثوابت . تراض، الذي يعين الرغبة يف رفض ما ُأعِطَي لهإرميا هو ُمَمْفَصٌل حول االع

إرميا فروايات الدعوة؛ يف ما خّص الدعوة النبوّية، من الطبيعّي أن يتعّلق االعتراُض بفعل التكّلم؛ 
، يقول إّنه ال يعرف أن يتكّلم، وهذا بالتأكيد هو صعوبة جّدّية يف وجه َمن هو مدعوٌّ ألن يكون نبيًّا

عدِم الكفاءِة هذا من كون إرميا ما زال شابًّا ( yK)على اعتبار أّن النيّب هو رجل الكلمة؛ يتأّتى حاْفُز 
(r[;n:ß.) 

 : داللًة مزدوجة r[;n:ßإّن لكلمة 
هي تعّبر بشكل أساسّي عن مرحلة أّولّية يف احلياة، هي الفتّوة أو الشباب؛ لكن من الصعب ( 1)

بدّقة، إذ قد تدّل على طفل حديث الوالدة، أو على ولد، أو  r[;n:ßا تعنيه كلمة حتديد العمر املرادف مل
 .أيًضا على شاّب

أيًضا، وإىل حدٍّ ما بشكل مباشر، على االعتماد على أحٍد ما، وبالتايل على  r[;n:ßتدّل كلمة ( 0)
 :نقص يف السلطة الشخصّية، يف جماالت خمتلفة، هي التالية

 

 :اجلندّيهو  r[;n، الـ يف اجملال احلريّب -
؛ (0: 00صم  1) "رُجلوصاَر معه حنُو َأربِع مئِة " ؛(12-0: 01صم  1؛ h,yre[]n~" )الرجال. "

 ؛(13:  0صم  1" )رُجلوَصِعَد مع داوَد حنُو َأربِع مئِة "
من َمْحنائيَم إىل  َبَعَل بِن شاوَلِإْش ورجاُلوَخَرَج َأبنرُي بُن نرٍي : "أيًضا املخَتَبر حتت إمرة قائدهو  .

: 0صم  0رج " )لتَقوا مجيًعا على بركِة ِجْبعوناداود، ف ورجاُلوَيَة بُن َصُرا وخَرَج يوآُب. ِجْبعون
10-17). 

 

وبادَر إبراهيُم إىل " :يف البيت، الذي ينّفذ املهاّم املختلفة اخلادمهو  r[;n، الـ يف إطار العائلة -
ُخْذ معَك "؛ (7: 18تك )" عداِده، فَأسرَع يف إاخلادمًبا وسّلَمه إىل البَقر، فَأخَذ ِعْجاًل رخًصا طيِّ

؛ 1: 0؛ را 19، 14، 8، 0:  0صم  1: ؛ أنظر أيًضا3: 9صم  1؛ ;;yrIê['N>h;me( dx;äa~) "...اخَلَدمواحًدا ِمَن 
 ؛(ي؛ إخل0: 1أي 
 

 

ع أن يكون أيًضا مبثابة ، وتكون له بالطبع مكانة بارزة، ويستطيامللكّية يف العائلة املسَتخدم -
 الكالِم بسبِب َتَخْف ال"؛ (ي08، 17: 13صم  0" ) ...خيُدُمه كان الذي الفىت ودعا: "موفدأو  سفري
 الذين امَلِلِك َخَدُم وقاَل"؛ (ي6: 19مل  0" )َأشور َمِلِك عبيُد علّي به جّدَف مّما َسِمعَته، الذي

: َخَدُمه للَمِلِك فقال ،...شيء هل ُيصَنْع مل: خيدمونه الذين ِكامَلِل َخَدُم فقال"؛ (0: 0أس ..." )خيدموَنه
 (.  ، 3: 6" )الّدار يف واقٌف هاماُن هوذا
 
 :هو r[;n، الـ يف اجملال اإلدارّي -
 لبيِت وكان"؛ (ي : 0را " )الَفتاة؟ هذه ِلَمن: احلصَّادين على القاِئم خلاِدِمه بوَعز فقال: "الَقيِّ . 
؛ (0: 9صم  0" )َعبُدَك: قال صيبا؟ َتَأَأن: امَللك َله فقاَل. داُود إىل فُدِعَي صيبا، هامُس خادٌم شاوَل

" العشرون وُخّداُمه عشَر، اخلمسَة وبنوه شاول، بيِت خادُم وصيبا َبْنيامني، ِمن َرُجٍل ألُف ومَعه"
(19 :18.) 

... حمرقاٍت فأصعدوا إسرائيل بين شّباَن وَأرسَل: "الذي يقوم خبدمة ما هويف نطاق العبادة، . 
؛ (11: 33خر " )اخليمة داخِل من َيرَبُح ال الفىت نوٍن بُن يشوُع مساعُده كان"؛ ( : 04خر " )للّرّب

 (.04: 1صم  1" )ِطفاًل َيزاُل ال الصَِّبيُّ وكاَن"
 

، إذ تبدو r[;n:ß ، ينبغي اإلشارة قبل كّل شيء إىل العناصر السلبّية اليت تتضّمنها املفردة6: 1إر  يف
 :وكأّنها تشري إىل االعتراض األساسّي على القيام باخلدمة النبوّية

" ولد"، ألّنه (}yTi[.d:Þy"-al) عدم النضجبسبب بعدم كفاءته و بعدم قدرتهيتحّجج إرميا ( 1)
(r[;n:ß-yK .) إّن عبارةykinO*a' r[;n:ß ،"عرفة الالزمَتني لرسالٍة ، هي َتَقبُُّل نقٍص تامٍّ يف اخلربة ويف امل"ولٌد أنا

يف . (00)موجَّه إىل اهلل للحصول على املساعدة والعون ّية، ويف الوقت عينه هي مطلب ضميّنهبذه األمّه
، كما (.lysk و  ytiP,ñ" )األمحق"و" عدمي اخلربة"، وبني (:r[;n" )الولد"األدب احلكمّي هناك مَساواٌة بني 

 السُّذَِّج، بنَي فرأيُت: "7: 7؛ ويف "وَتَدبًُّرا ِعْلًما والفىت دهاًء، السُّذَّج إلعطاء: "4: 1نقرأ يف أم 
معرفة "يف ما خيتّص باملهّمة النبوّية، تقوم الدراية على . ؛ إخل"الرشد فاقَد فىت الّشباِن بنَي والَحظُت
 ".التكّلم

                                                            
(22) Cf. H.F. FUHS, TWAT, v, 515. 

 

ع أن يكون أيًضا مبثابة ، وتكون له بالطبع مكانة بارزة، ويستطيامللكّية يف العائلة املسَتخدم -
 الكالِم بسبِب َتَخْف ال"؛ (ي08، 17: 13صم  0" ) ...خيُدُمه كان الذي الفىت ودعا: "موفدأو  سفري
 الذين امَلِلِك َخَدُم وقاَل"؛ (ي6: 19مل  0" )َأشور َمِلِك عبيُد علّي به جّدَف مّما َسِمعَته، الذي

: َخَدُمه للَمِلِك فقال ،...شيء هل ُيصَنْع مل: خيدمونه الذين ِكامَلِل َخَدُم فقال"؛ (0: 0أس ..." )خيدموَنه
 (.  ، 3: 6" )الّدار يف واقٌف هاماُن هوذا
 
 :هو r[;n، الـ يف اجملال اإلدارّي -
 لبيِت وكان"؛ (ي : 0را " )الَفتاة؟ هذه ِلَمن: احلصَّادين على القاِئم خلاِدِمه بوَعز فقال: "الَقيِّ . 
؛ (0: 9صم  0" )َعبُدَك: قال صيبا؟ َتَأَأن: امَللك َله فقاَل. داُود إىل فُدِعَي صيبا، هامُس خادٌم شاوَل

" العشرون وُخّداُمه عشَر، اخلمسَة وبنوه شاول، بيِت خادُم وصيبا َبْنيامني، ِمن َرُجٍل ألُف ومَعه"
(19 :18.) 

... حمرقاٍت فأصعدوا إسرائيل بين شّباَن وَأرسَل: "الذي يقوم خبدمة ما هويف نطاق العبادة، . 
؛ (11: 33خر " )اخليمة داخِل من َيرَبُح ال الفىت نوٍن بُن يشوُع مساعُده كان"؛ ( : 04خر " )للّرّب

 (.04: 1صم  1" )ِطفاًل َيزاُل ال الصَِّبيُّ وكاَن"
 

، إذ تبدو r[;n:ß ، ينبغي اإلشارة قبل كّل شيء إىل العناصر السلبّية اليت تتضّمنها املفردة6: 1إر  يف
 :وكأّنها تشري إىل االعتراض األساسّي على القيام باخلدمة النبوّية

" ولد"، ألّنه (}yTi[.d:Þy"-al) عدم النضجبسبب بعدم كفاءته و بعدم قدرتهيتحّجج إرميا ( 1)
(r[;n:ß-yK .) إّن عبارةykinO*a' r[;n:ß ،"عرفة الالزمَتني لرسالٍة ، هي َتَقبُُّل نقٍص تامٍّ يف اخلربة ويف امل"ولٌد أنا

يف . (00)موجَّه إىل اهلل للحصول على املساعدة والعون ّية، ويف الوقت عينه هي مطلب ضميّنهبذه األمّه
، كما (.lysk و  ytiP,ñ" )األمحق"و" عدمي اخلربة"، وبني (:r[;n" )الولد"األدب احلكمّي هناك مَساواٌة بني 

 السُّذَِّج، بنَي فرأيُت: "7: 7؛ ويف "وَتَدبًُّرا ِعْلًما والفىت دهاًء، السُّذَّج إلعطاء: "4: 1نقرأ يف أم 
معرفة "يف ما خيتّص باملهّمة النبوّية، تقوم الدراية على . ؛ إخل"الرشد فاقَد فىت الّشباِن بنَي والَحظُت
 ".التكّلم

                                                            
(22) Cf. H.F. FUHS, TWAT, v, 515. 



بيبليا 2011/50

29 اإر 1: 4-10، 17-19: اإرميا نبيٌّ بكلمته وبج�سده حتّى ال�ست�سهاد

 

ع أن يكون أيًضا مبثابة ، وتكون له بالطبع مكانة بارزة، ويستطيامللكّية يف العائلة املسَتخدم -
 الكالِم بسبِب َتَخْف ال"؛ (ي08، 17: 13صم  0" ) ...خيُدُمه كان الذي الفىت ودعا: "موفدأو  سفري
 الذين امَلِلِك َخَدُم وقاَل"؛ (ي6: 19مل  0" )َأشور َمِلِك عبيُد علّي به جّدَف مّما َسِمعَته، الذي

: َخَدُمه للَمِلِك فقال ،...شيء هل ُيصَنْع مل: خيدمونه الذين ِكامَلِل َخَدُم فقال"؛ (0: 0أس ..." )خيدموَنه
 (.  ، 3: 6" )الّدار يف واقٌف هاماُن هوذا
 
 :هو r[;n، الـ يف اجملال اإلدارّي -
 لبيِت وكان"؛ (ي : 0را " )الَفتاة؟ هذه ِلَمن: احلصَّادين على القاِئم خلاِدِمه بوَعز فقال: "الَقيِّ . 
؛ (0: 9صم  0" )َعبُدَك: قال صيبا؟ َتَأَأن: امَللك َله فقاَل. داُود إىل فُدِعَي صيبا، هامُس خادٌم شاوَل

" العشرون وُخّداُمه عشَر، اخلمسَة وبنوه شاول، بيِت خادُم وصيبا َبْنيامني، ِمن َرُجٍل ألُف ومَعه"
(19 :18.) 

... حمرقاٍت فأصعدوا إسرائيل بين شّباَن وَأرسَل: "الذي يقوم خبدمة ما هويف نطاق العبادة، . 
؛ (11: 33خر " )اخليمة داخِل من َيرَبُح ال الفىت نوٍن بُن يشوُع مساعُده كان"؛ ( : 04خر " )للّرّب

 (.04: 1صم  1" )ِطفاًل َيزاُل ال الصَِّبيُّ وكاَن"
 

، إذ تبدو r[;n:ß ، ينبغي اإلشارة قبل كّل شيء إىل العناصر السلبّية اليت تتضّمنها املفردة6: 1إر  يف
 :وكأّنها تشري إىل االعتراض األساسّي على القيام باخلدمة النبوّية

" ولد"، ألّنه (}yTi[.d:Þy"-al) عدم النضجبسبب بعدم كفاءته و بعدم قدرتهيتحّجج إرميا ( 1)
(r[;n:ß-yK .) إّن عبارةykinO*a' r[;n:ß ،"عرفة الالزمَتني لرسالٍة ، هي َتَقبُُّل نقٍص تامٍّ يف اخلربة ويف امل"ولٌد أنا

يف . (00)موجَّه إىل اهلل للحصول على املساعدة والعون ّية، ويف الوقت عينه هي مطلب ضميّنهبذه األمّه
، كما (.lysk و  ytiP,ñ" )األمحق"و" عدمي اخلربة"، وبني (:r[;n" )الولد"األدب احلكمّي هناك مَساواٌة بني 

 السُّذَِّج، بنَي فرأيُت: "7: 7؛ ويف "وَتَدبًُّرا ِعْلًما والفىت دهاًء، السُّذَّج إلعطاء: "4: 1نقرأ يف أم 
معرفة "يف ما خيتّص باملهّمة النبوّية، تقوم الدراية على . ؛ إخل"الرشد فاقَد فىت الّشباِن بنَي والَحظُت
 ".التكّلم

                                                            
(22) Cf. H.F. FUHS, TWAT, v, 515. 

 

؛ ولكون املتقّدم يف سلطٍةمن َثمَّ، من حيث الدراية، ويف جمتمٍع حمدَّد، تصبح الكفاءُة عامَل ( 0)
إًذا هو . يف احلكمة، فإّنه يتمّتع مبهابٍة لدى اآلَخرين، وكلمُته تفرض ذاَتها" ناضًجا"السّن إنساًنا 

، (:r[;n" )ولًدا"عادًة َمن له َمهّمٌة ذاُت سلطاٍن يف إسرائيل؛ فأْن يكوَن احلاكُم ( "qez!)املتقّدم يف السّن 
وَأوالُد  ،وأجعُل الّصبياَن رؤساَء هلم":  -4: 3ائسة، كما نقرأ يف أش فهذا ُيعَتَبر يف الواقع حالًة ب

على  يبُّوَيهُجُم الّص ،واإلنساُن قريَبه ،ويدفُع الّشعُب، الواحُد منهُم اآلَخر، طوَن عليهمالّشوارِع يتسّل
". ُكِك َوَلًداإذا كان َمِل ،ُتها األرضأّي ،ويٌل لِك" :16: 12جا ويف ؛ "والّلئيُم على الكرمي ،الّشيخ

، ويعلن أّن كلمته هي بالنتيجة "ولًدا"تايل إرميا هو على حّق عندما يعترض، ألّنه ما زال شابًّا أو بال
 .دون وزن لدى مستمعيه

 

 أنا ولد، ال تقْل" :1آ 
 ();]leêTe ‘^x]l'v.a,¥ rv<Üa]-lK'-l%)تسري /ألّن على كّل ما أرسلك تذهب

 .('d:T. ^ßW>c;a] rv<ïa]-lK(rBE) تقول/وكّل ما أوصيك به تنطق 
 

يف الواقع، الدعوة . أيًضا 6فقط، بل عرب ختّطي اعتراِض آ   ال يتّم التعبري عن الدعوة النبوّية يف آ 
". جسدّي"عطّيُة كفاءٍة وسلطٍة توَهبان ملن قد ال يستطيع أن ميتلكهما إذا كان التقييُم وفَق ما هو 

، بل "(إّني ولد: ال تقل)"كن استنتاجه من التاريخ اجلسدّي لإلنسان يأمر اهلل بعدم العودة إىل ما مي
، من حيث أّنها عطّية اهلل "إهلّية"هبذه الطريقة بالتحديد يتبّين أّن النبوءة هي . بطاعِة َأْمِره بالتكّلم

 . 12-9بـ آ  7اجمّلانّية، وليست كلمة نابعة من املعرفة البشرّية حبّد ذاهتا؛ بالتايل ينبغي ربط آ 
أو باالنطالق؛ هذا ما ميكن ( lh%)يتّم اختبار الدعوة وكأّنها أمٌر؛ إّنها أمٌر باخلروج وبالسري 

، وإْن يف قّصة اخلروج الذي هو املثل الكبري لدعوة (03) (1: 10تك )إبراهيم " دعوة"استنتاجه، إْن يف 
، (19: 4؛ 16، 12: 3ر خ)موسى  اتجندها أيًضا يف دعو 'l;h%صيغة األمر للفعل  .(04)إسرائيل

 (.0: 3؛ 0: 1يون )، ويونان (14: 6قض )وجدعون 

                                                            
فانَطَلَق َأبراُم : "4: 10؛ (,c.r>a;me ^±l.-%l^) "يت ُأريَكَك وبيِت َأبيَك إىل األرِض النَطِلْق ِمن َأرِضَك وعشريِتإ": 1: 10تك ( 03)

 (.:hw"ëhy> ‘wyl'ae rB<ÜDI rv,’a]K; ~r"ªb.a; %l,YEåw" )كما قاَل له الرَّّب
  :يف رمسة اخلروج األدبّية، رج 'l;h%والفعل   "ac'yيف ما خّص العالقة بني الفعل( 04)

A. SPREAFiCO, Esodo, memoria e promessa. Interpretazioni profetiche, Suppl. Rivista Biblica 14, Bologna 1985. 

 

ع أن يكون أيًضا مبثابة ، وتكون له بالطبع مكانة بارزة، ويستطيامللكّية يف العائلة املسَتخدم -
 الكالِم بسبِب َتَخْف ال"؛ (ي08، 17: 13صم  0" ) ...خيُدُمه كان الذي الفىت ودعا: "موفدأو  سفري
 الذين امَلِلِك َخَدُم وقاَل"؛ (ي6: 19مل  0" )َأشور َمِلِك عبيُد علّي به جّدَف مّما َسِمعَته، الذي

: َخَدُمه للَمِلِك فقال ،...شيء هل ُيصَنْع مل: خيدمونه الذين ِكامَلِل َخَدُم فقال"؛ (0: 0أس ..." )خيدموَنه
 (.  ، 3: 6" )الّدار يف واقٌف هاماُن هوذا
 
 :هو r[;n، الـ يف اجملال اإلدارّي -
 لبيِت وكان"؛ (ي : 0را " )الَفتاة؟ هذه ِلَمن: احلصَّادين على القاِئم خلاِدِمه بوَعز فقال: "الَقيِّ . 
؛ (0: 9صم  0" )َعبُدَك: قال صيبا؟ َتَأَأن: امَللك َله فقاَل. داُود إىل فُدِعَي صيبا، هامُس خادٌم شاوَل

" العشرون وُخّداُمه عشَر، اخلمسَة وبنوه شاول، بيِت خادُم وصيبا َبْنيامني، ِمن َرُجٍل ألُف ومَعه"
(19 :18.) 

... حمرقاٍت فأصعدوا إسرائيل بين شّباَن وَأرسَل: "الذي يقوم خبدمة ما هويف نطاق العبادة، . 
؛ (11: 33خر " )اخليمة داخِل من َيرَبُح ال الفىت نوٍن بُن يشوُع مساعُده كان"؛ ( : 04خر " )للّرّب

 (.04: 1صم  1" )ِطفاًل َيزاُل ال الصَِّبيُّ وكاَن"
 

، إذ تبدو r[;n:ß ، ينبغي اإلشارة قبل كّل شيء إىل العناصر السلبّية اليت تتضّمنها املفردة6: 1إر  يف
 :وكأّنها تشري إىل االعتراض األساسّي على القيام باخلدمة النبوّية

" ولد"، ألّنه (}yTi[.d:Þy"-al) عدم النضجبسبب بعدم كفاءته و بعدم قدرتهيتحّجج إرميا ( 1)
(r[;n:ß-yK .) إّن عبارةykinO*a' r[;n:ß ،"عرفة الالزمَتني لرسالٍة ، هي َتَقبُُّل نقٍص تامٍّ يف اخلربة ويف امل"ولٌد أنا

يف . (00)موجَّه إىل اهلل للحصول على املساعدة والعون ّية، ويف الوقت عينه هي مطلب ضميّنهبذه األمّه
، كما (.lysk و  ytiP,ñ" )األمحق"و" عدمي اخلربة"، وبني (:r[;n" )الولد"األدب احلكمّي هناك مَساواٌة بني 

 السُّذَِّج، بنَي فرأيُت: "7: 7؛ ويف "وَتَدبًُّرا ِعْلًما والفىت دهاًء، السُّذَّج إلعطاء: "4: 1نقرأ يف أم 
معرفة "يف ما خيتّص باملهّمة النبوّية، تقوم الدراية على . ؛ إخل"الرشد فاقَد فىت الّشباِن بنَي والَحظُت
 ".التكّلم

                                                            
(22) Cf. H.F. FUHS, TWAT, v, 515. 
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؛ ولكون املتقّدم يف سلطٍةمن َثمَّ، من حيث الدراية، ويف جمتمٍع حمدَّد، تصبح الكفاءُة عامَل ( 0)
إًذا هو . يف احلكمة، فإّنه يتمّتع مبهابٍة لدى اآلَخرين، وكلمُته تفرض ذاَتها" ناضًجا"السّن إنساًنا 

، (:r[;n" )ولًدا"عادًة َمن له َمهّمٌة ذاُت سلطاٍن يف إسرائيل؛ فأْن يكوَن احلاكُم ( "qez!)املتقّدم يف السّن 
وَأوالُد  ،وأجعُل الّصبياَن رؤساَء هلم":  -4: 3ائسة، كما نقرأ يف أش فهذا ُيعَتَبر يف الواقع حالًة ب

على  يبُّوَيهُجُم الّص ،واإلنساُن قريَبه ،ويدفُع الّشعُب، الواحُد منهُم اآلَخر، طوَن عليهمالّشوارِع يتسّل
". ُكِك َوَلًداإذا كان َمِل ،ُتها األرضأّي ،ويٌل لِك" :16: 12جا ويف ؛ "والّلئيُم على الكرمي ،الّشيخ

، ويعلن أّن كلمته هي بالنتيجة "ولًدا"تايل إرميا هو على حّق عندما يعترض، ألّنه ما زال شابًّا أو بال
 .دون وزن لدى مستمعيه

 

 أنا ولد، ال تقْل" :1آ 
 ();]leêTe ‘^x]l'v.a,¥ rv<Üa]-lK'-l%)تسري /ألّن على كّل ما أرسلك تذهب

 .('d:T. ^ßW>c;a] rv<ïa]-lK(rBE) تقول/وكّل ما أوصيك به تنطق 
 

يف الواقع، الدعوة . أيًضا 6فقط، بل عرب ختّطي اعتراِض آ   ال يتّم التعبري عن الدعوة النبوّية يف آ 
". جسدّي"عطّيُة كفاءٍة وسلطٍة توَهبان ملن قد ال يستطيع أن ميتلكهما إذا كان التقييُم وفَق ما هو 

، بل "(إّني ولد: ال تقل)"كن استنتاجه من التاريخ اجلسدّي لإلنسان يأمر اهلل بعدم العودة إىل ما مي
، من حيث أّنها عطّية اهلل "إهلّية"هبذه الطريقة بالتحديد يتبّين أّن النبوءة هي . بطاعِة َأْمِره بالتكّلم

 . 12-9بـ آ  7اجمّلانّية، وليست كلمة نابعة من املعرفة البشرّية حبّد ذاهتا؛ بالتايل ينبغي ربط آ 
أو باالنطالق؛ هذا ما ميكن ( lh%)يتّم اختبار الدعوة وكأّنها أمٌر؛ إّنها أمٌر باخلروج وبالسري 

، وإْن يف قّصة اخلروج الذي هو املثل الكبري لدعوة (03) (1: 10تك )إبراهيم " دعوة"استنتاجه، إْن يف 
، (19: 4؛ 16، 12: 3ر خ)موسى  اتجندها أيًضا يف دعو 'l;h%صيغة األمر للفعل  .(04)إسرائيل

 (.0: 3؛ 0: 1يون )، ويونان (14: 6قض )وجدعون 

                                                            
فانَطَلَق َأبراُم : "4: 10؛ (,c.r>a;me ^±l.-%l^) "يت ُأريَكَك وبيِت َأبيَك إىل األرِض النَطِلْق ِمن َأرِضَك وعشريِتإ": 1: 10تك ( 03)

 (.:hw"ëhy> ‘wyl'ae rB<ÜDI rv,’a]K; ~r"ªb.a; %l,YEåw" )كما قاَل له الرَّّب
  :يف رمسة اخلروج األدبّية، رج 'l;h%والفعل   "ac'yيف ما خّص العالقة بني الفعل( 04)

A. SPREAFiCO, Esodo, memoria e promessa. Interpretazioni profetiche, Suppl. Rivista Biblica 14, Bologna 1985. 

 

؛ ولكون املتقّدم يف سلطٍةمن َثمَّ، من حيث الدراية، ويف جمتمٍع حمدَّد، تصبح الكفاءُة عامَل ( 0)
إًذا هو . يف احلكمة، فإّنه يتمّتع مبهابٍة لدى اآلَخرين، وكلمُته تفرض ذاَتها" ناضًجا"السّن إنساًنا 

، (:r[;n" )ولًدا"عادًة َمن له َمهّمٌة ذاُت سلطاٍن يف إسرائيل؛ فأْن يكوَن احلاكُم ( "qez!)املتقّدم يف السّن 
وَأوالُد  ،وأجعُل الّصبياَن رؤساَء هلم":  -4: 3ائسة، كما نقرأ يف أش فهذا ُيعَتَبر يف الواقع حالًة ب

على  يبُّوَيهُجُم الّص ،واإلنساُن قريَبه ،ويدفُع الّشعُب، الواحُد منهُم اآلَخر، طوَن عليهمالّشوارِع يتسّل
". ُكِك َوَلًداإذا كان َمِل ،ُتها األرضأّي ،ويٌل لِك" :16: 12جا ويف ؛ "والّلئيُم على الكرمي ،الّشيخ

، ويعلن أّن كلمته هي بالنتيجة "ولًدا"تايل إرميا هو على حّق عندما يعترض، ألّنه ما زال شابًّا أو بال
 .دون وزن لدى مستمعيه

 

 أنا ولد، ال تقْل" :1آ 
 ();]leêTe ‘^x]l'v.a,¥ rv<Üa]-lK'-l%)تسري /ألّن على كّل ما أرسلك تذهب

 .('d:T. ^ßW>c;a] rv<ïa]-lK(rBE) تقول/وكّل ما أوصيك به تنطق 
 

يف الواقع، الدعوة . أيًضا 6فقط، بل عرب ختّطي اعتراِض آ   ال يتّم التعبري عن الدعوة النبوّية يف آ 
". جسدّي"عطّيُة كفاءٍة وسلطٍة توَهبان ملن قد ال يستطيع أن ميتلكهما إذا كان التقييُم وفَق ما هو 

، بل "(إّني ولد: ال تقل)"كن استنتاجه من التاريخ اجلسدّي لإلنسان يأمر اهلل بعدم العودة إىل ما مي
، من حيث أّنها عطّية اهلل "إهلّية"هبذه الطريقة بالتحديد يتبّين أّن النبوءة هي . بطاعِة َأْمِره بالتكّلم

 . 12-9بـ آ  7اجمّلانّية، وليست كلمة نابعة من املعرفة البشرّية حبّد ذاهتا؛ بالتايل ينبغي ربط آ 
أو باالنطالق؛ هذا ما ميكن ( lh%)يتّم اختبار الدعوة وكأّنها أمٌر؛ إّنها أمٌر باخلروج وبالسري 

، وإْن يف قّصة اخلروج الذي هو املثل الكبري لدعوة (03) (1: 10تك )إبراهيم " دعوة"استنتاجه، إْن يف 
، (19: 4؛ 16، 12: 3ر خ)موسى  اتجندها أيًضا يف دعو 'l;h%صيغة األمر للفعل  .(04)إسرائيل

 (.0: 3؛ 0: 1يون )، ويونان (14: 6قض )وجدعون 

                                                            
فانَطَلَق َأبراُم : "4: 10؛ (,c.r>a;me ^±l.-%l^) "يت ُأريَكَك وبيِت َأبيَك إىل األرِض النَطِلْق ِمن َأرِضَك وعشريِتإ": 1: 10تك ( 03)

 (.:hw"ëhy> ‘wyl'ae rB<ÜDI rv,’a]K; ~r"ªb.a; %l,YEåw" )كما قاَل له الرَّّب
  :يف رمسة اخلروج األدبّية، رج 'l;h%والفعل   "ac'yيف ما خّص العالقة بني الفعل( 04)

A. SPREAFiCO, Esodo, memoria e promessa. Interpretazioni profetiche, Suppl. Rivista Biblica 14, Bologna 1985. 
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تتحّرك ديناميكّية الروح الداخلّية، أي ديناميكّية الوحي، واالستماع، وفْهم األسرار اإلهلّية، باّتجاه 
، "سلأر"راجع الفعل )ينطلق يف حركٍة وْفَق األمر اإلهلّي " جسٍد"ديناميكّية خارجّية، هي ديناميكّيُة 

xl"v' .) عن ذاته وكأّنه البقاء يف حالة َتَوقُّف؛ أنظر، مثاًل، " للدعوة"هكذا ميكن أن يعّبَر رفُض الطاعة
َهَرٌب يف االّتجاه املعاكس لالّتجاه الذي  ، وكأّن ذلك( : 19مل  1)إيلّيا مستلقًيا حتت شجرة العرعر 

التعبري عن عدم استجابة إسرائيل للدعوة  يتّم(. 3: 1يون )الحًقا فعل يونان سيأمر به الرّب، كما 
 . ( 0)آهلة أخرى( ;l;h yrex'a%" )الذهاب وراء"اإلهلّية أيًضا َعْبَر مصطلح 

 

 ".الرّب يقول أُلنقذك، ألّني معَك وجوهه ، من ختْف ال: "8آ 
 
 "، ألّنين معك ألخّلصَك...ال َتَخْف" -

من التعابري اليت تدّل على َتَدخُِّل اهلل يف التاريخ هو واحد ( ;ar"ÞyTi-la" )ال َتَخْف"إّن التعبري 
البشرّي، بالتايل هو موجود بشكل متواتر أيًضا يف روايات الدعوة، بنوع خاّص حيث يظهر خطٌر ما 

؛ 0: 44؛  ، 1: 43؛ 13، 12: 41؛ أش 33: 6؛ قض 04: 06؛ 10:  1مميت، كما يف تك 
، عتادةتنتمي إىل أسلوب روايات الدعوة امل" اخلوف عدم"ومبا أّن الدعوة إىل . (06)؛ إخل6: 0حز 

 .(07)فإّنها يف احلقيقة وبذات الفعل َكْشٌف عن أّن النيبَّ أيًضا خيترب اخلوف، كما أّي إنسان
يتّم التحقُّق من اختبار اخلوف هذا لدى ظهور اهلل أو جتّليه، حيث يكشف أّن اجلسد مائت، كما 

؛ إخل؛ أو أيًضا 8-6: 42؛ أش 03-00: 6؛ قض 06-04:  ؛ تث 02: 33نتبّين ذلك يف خر 
إذا كان اهلل خييف . يكشف أّن اإلنسان يتخّيل أّنه غري مائت، وألجل ذلك يضطرب لدى ظهور اهلل

                                                            
املسيح، وبتعبري آَخر وكأّنها سرٌي على خطى َمن أطاع طاعًة مطلقًة إرادة " اّتباع"يف العهد اجلديد ُتَوضَّح الدعوة على أّنها (  0)

 .وَعِمَل مشيئَته اآلب
 :يف الكتاب املقّدس، رج" التشجيع"حول صيغة ( 06)

E.w. CONRAD, Fear not Warrior. A Sudy of ’al tîra’. Pericopes in the Hebrew Scriptures, BrJudSt, Chico 1985; S. 
BRETON, Vocaciòn y misión: formulario profetico, AnBib 111, Roma 1987, 142-152. 

ّصة واجلسيمة، كاحلرب، مثاًل، بل اليس اخلوف انفعااًل عابًرا حمصوًرا ببعض الناس املعّدين سلًفا لذلك، أو ببعض الظروف اخل (07)
 :حول موضوع اخلوف، رج .هو اختبار بنيويٌّ حيصل لإلنسان بسبب إدراكه بأّنه سريع الَعَطِب، وبأّن جسده مائت

 B. COSTACURTA, La vita minacciata, Editrice Pontificio istituto Biblico AnBib 119, Roma 1988. pp. 169-277. 

 

تتحّرك ديناميكّية الروح الداخلّية، أي ديناميكّية الوحي، واالستماع، وفْهم األسرار اإلهلّية، باّتجاه 
، "سلأر"راجع الفعل )ينطلق يف حركٍة وْفَق األمر اإلهلّي " جسٍد"ديناميكّية خارجّية، هي ديناميكّيُة 

xl"v' .) عن ذاته وكأّنه البقاء يف حالة َتَوقُّف؛ أنظر، مثاًل، " للدعوة"هكذا ميكن أن يعّبَر رفُض الطاعة
َهَرٌب يف االّتجاه املعاكس لالّتجاه الذي  ، وكأّن ذلك( : 19مل  1)إيلّيا مستلقًيا حتت شجرة العرعر 

التعبري عن عدم استجابة إسرائيل للدعوة  يتّم(. 3: 1يون )الحًقا فعل يونان سيأمر به الرّب، كما 
 . ( 0)آهلة أخرى( ;l;h yrex'a%" )الذهاب وراء"اإلهلّية أيًضا َعْبَر مصطلح 

 

 ".الرّب يقول أُلنقذك، ألّني معَك وجوهه ، من ختْف ال: "8آ 
 
 "، ألّنين معك ألخّلصَك...ال َتَخْف" -

من التعابري اليت تدّل على َتَدخُِّل اهلل يف التاريخ هو واحد ( ;ar"ÞyTi-la" )ال َتَخْف"إّن التعبري 
البشرّي، بالتايل هو موجود بشكل متواتر أيًضا يف روايات الدعوة، بنوع خاّص حيث يظهر خطٌر ما 

؛ 0: 44؛  ، 1: 43؛ 13، 12: 41؛ أش 33: 6؛ قض 04: 06؛ 10:  1مميت، كما يف تك 
، عتادةتنتمي إىل أسلوب روايات الدعوة امل" اخلوف عدم"ومبا أّن الدعوة إىل . (06)؛ إخل6: 0حز 

 .(07)فإّنها يف احلقيقة وبذات الفعل َكْشٌف عن أّن النيبَّ أيًضا خيترب اخلوف، كما أّي إنسان
يتّم التحقُّق من اختبار اخلوف هذا لدى ظهور اهلل أو جتّليه، حيث يكشف أّن اجلسد مائت، كما 

؛ إخل؛ أو أيًضا 8-6: 42؛ أش 03-00: 6؛ قض 06-04:  ؛ تث 02: 33نتبّين ذلك يف خر 
إذا كان اهلل خييف . يكشف أّن اإلنسان يتخّيل أّنه غري مائت، وألجل ذلك يضطرب لدى ظهور اهلل

                                                            
املسيح، وبتعبري آَخر وكأّنها سرٌي على خطى َمن أطاع طاعًة مطلقًة إرادة " اّتباع"يف العهد اجلديد ُتَوضَّح الدعوة على أّنها (  0)

 .وَعِمَل مشيئَته اآلب
 :يف الكتاب املقّدس، رج" التشجيع"حول صيغة ( 06)

E.w. CONRAD, Fear not Warrior. A Sudy of ’al tîra’. Pericopes in the Hebrew Scriptures, BrJudSt, Chico 1985; S. 
BRETON, Vocaciòn y misión: formulario profetico, AnBib 111, Roma 1987, 142-152. 

ّصة واجلسيمة، كاحلرب، مثاًل، بل اليس اخلوف انفعااًل عابًرا حمصوًرا ببعض الناس املعّدين سلًفا لذلك، أو ببعض الظروف اخل (07)
 :حول موضوع اخلوف، رج .هو اختبار بنيويٌّ حيصل لإلنسان بسبب إدراكه بأّنه سريع الَعَطِب، وبأّن جسده مائت

 B. COSTACURTA, La vita minacciata, Editrice Pontificio istituto Biblico AnBib 119, Roma 1988. pp. 169-277. 
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32 الأب اأيوب �سهوان

 

يف جّنة عدن، دفع اخلوُف من اهلِل آدَم إىل . اإلنسان فذلك ألّنه ُيرِبز خوَف هذا األخري من أن ميوت
ون ذلك خوًفا من العقاب بسبب املعصية؛ يف كّل األحوال، يقول ؛ قد يك(12: 3تك )أن خيتبئ 

 .النصُّ صراحًة بأّن اخلوَف عائٌد إىل كون آدم كان عارًيا، وبالتايل إىل إدراكه أّنه سريع العطب
، مّما يعين (hwc" )يأمر"هو " بالذهاب حيثما"يتّم مساع أمره  مايتضاعف اخلوف يف حضرة اهلل عند

 خرجُت ملاذا: "18: 02سيواجه صعوبات ُتَسبُِّب إذالاًل وموًتا، كما نقرأ يف إر الذهاب إىل حيث 
اإلنسان، ألّنها تضع  ُتْرِعُب إرادُة اهلل". اخِلْزي؟ يف اميَأّي وَتْفىن واحلسرة، املَشقَََّة ألرى م؟ِحالرَّ ِمَن

 .ُنصَب عينيه كأًسا ُمرًَّة
، كلمَة (hrwT" )الشريعة"ا يضع، إىل جانب كلمة من هنا أمّهّيُة إلٍه ليس فقط يأمر، بل أيًض

، وهذا حبّد ذاته يتضّمن تعزيًة له؛ عالوًة على ذلك، يبّيُن اهلُل سبَب وجوِب "ال َتَخْف"التشجيع لنبّيه، 
اخلوف هو اختباُر ". أنا معَك لكي أخّلصَك: "عدِم اخلوِف عند ظهوره الذي حيمل يف ذاته عوًنا للنيّب

ال يشعر أّنه وحيد أكثر من ساعة مواجهته للموت، لكْن ما خيّلصه هو تشجيُع وعٍد  عزلة؛ واإلنسان
 .(08)هذا اإلميان هو الذي جيعل النيبَّ يواجه بشجاعة رسالَته واستشهاَده. يتضّمن حضوًرا غرَي مرئيٍّ

 

 ". َفِمَك يف كالمى جَعلُت ها أنا قد": الرّب يَل وقال وَمسَّ َفمي، يده الرّب بسَط: "1آ 
 

 " َمسَّ فمي" -
بإمكاننا . (09)من مفاعيل اخلوف هو َشلُّ قدراِت اإلنسان، فال يعود يتمّكن مثاًل من النطق بكلمة

. النيّب، وُيعِتَق لديه النطق من عقاله (:yPi_-l[; [G:ßY:w" )َيَمسَّ َفَم"تفسري تدّخل اهلل الذي يبسط يَده لكي 
 عالمٌةل اهلل يف روايات الدعوة، ُترافقها وبشكل شبه ثابت من املالَحظ أّن كلمة التشجيع من ِقَب
" يشعر: "ي لدينا هذا املوضوع لكن بطريقة غري مباشرة4: 1تؤّكد حقيقَة الكلمة بالذات؛ ففي إر 

، الذي كان عرضة للخوف، قد َتمَّ ختليصه من اخلوف ذاته، فأضحى قادًرا على أن "جسده"النيّب أّن 

                                                            
 (.02-19: 08مت " )أنا معكم كلَّ األّيام وحّتى انتهاء العامل... إذهبوا: "ده يسوع لتالميذه عندما وعدهم قائاًلما أّك هذا (08)

(29) B. COSTACURTA, La vita minacciato, pp. 224-226. 237-238.  

 

يف جّنة عدن، دفع اخلوُف من اهلِل آدَم إىل . اإلنسان فذلك ألّنه ُيرِبز خوَف هذا األخري من أن ميوت
ون ذلك خوًفا من العقاب بسبب املعصية؛ يف كّل األحوال، يقول ؛ قد يك(12: 3تك )أن خيتبئ 

 .النصُّ صراحًة بأّن اخلوَف عائٌد إىل كون آدم كان عارًيا، وبالتايل إىل إدراكه أّنه سريع العطب
، مّما يعين (hwc" )يأمر"هو " بالذهاب حيثما"يتّم مساع أمره  مايتضاعف اخلوف يف حضرة اهلل عند

 خرجُت ملاذا: "18: 02سيواجه صعوبات ُتَسبُِّب إذالاًل وموًتا، كما نقرأ يف إر الذهاب إىل حيث 
اإلنسان، ألّنها تضع  ُتْرِعُب إرادُة اهلل". اخِلْزي؟ يف اميَأّي وَتْفىن واحلسرة، املَشقَََّة ألرى م؟ِحالرَّ ِمَن

 .ُنصَب عينيه كأًسا ُمرًَّة
، كلمَة (hrwT" )الشريعة"ا يضع، إىل جانب كلمة من هنا أمّهّيُة إلٍه ليس فقط يأمر، بل أيًض

، وهذا حبّد ذاته يتضّمن تعزيًة له؛ عالوًة على ذلك، يبّيُن اهلُل سبَب وجوِب "ال َتَخْف"التشجيع لنبّيه، 
اخلوف هو اختباُر ". أنا معَك لكي أخّلصَك: "عدِم اخلوِف عند ظهوره الذي حيمل يف ذاته عوًنا للنيّب

ال يشعر أّنه وحيد أكثر من ساعة مواجهته للموت، لكْن ما خيّلصه هو تشجيُع وعٍد  عزلة؛ واإلنسان
 .(08)هذا اإلميان هو الذي جيعل النيبَّ يواجه بشجاعة رسالَته واستشهاَده. يتضّمن حضوًرا غرَي مرئيٍّ

 

 ". َفِمَك يف كالمى جَعلُت ها أنا قد": الرّب يَل وقال وَمسَّ َفمي، يده الرّب بسَط: "1آ 
 

 " َمسَّ فمي" -
بإمكاننا . (09)من مفاعيل اخلوف هو َشلُّ قدراِت اإلنسان، فال يعود يتمّكن مثاًل من النطق بكلمة

. النيّب، وُيعِتَق لديه النطق من عقاله (:yPi_-l[; [G:ßY:w" )َيَمسَّ َفَم"تفسري تدّخل اهلل الذي يبسط يَده لكي 
 عالمٌةل اهلل يف روايات الدعوة، ُترافقها وبشكل شبه ثابت من املالَحظ أّن كلمة التشجيع من ِقَب
" يشعر: "ي لدينا هذا املوضوع لكن بطريقة غري مباشرة4: 1تؤّكد حقيقَة الكلمة بالذات؛ ففي إر 

، الذي كان عرضة للخوف، قد َتمَّ ختليصه من اخلوف ذاته، فأضحى قادًرا على أن "جسده"النيّب أّن 

                                                            
 (.02-19: 08مت " )أنا معكم كلَّ األّيام وحّتى انتهاء العامل... إذهبوا: "ده يسوع لتالميذه عندما وعدهم قائاًلما أّك هذا (08)

(29) B. COSTACURTA, La vita minacciato, pp. 224-226. 237-238.  

 

تتحّرك ديناميكّية الروح الداخلّية، أي ديناميكّية الوحي، واالستماع، وفْهم األسرار اإلهلّية، باّتجاه 
، "سلأر"راجع الفعل )ينطلق يف حركٍة وْفَق األمر اإلهلّي " جسٍد"ديناميكّية خارجّية، هي ديناميكّيُة 

xl"v' .) عن ذاته وكأّنه البقاء يف حالة َتَوقُّف؛ أنظر، مثاًل، " للدعوة"هكذا ميكن أن يعّبَر رفُض الطاعة
َهَرٌب يف االّتجاه املعاكس لالّتجاه الذي  ، وكأّن ذلك( : 19مل  1)إيلّيا مستلقًيا حتت شجرة العرعر 

التعبري عن عدم استجابة إسرائيل للدعوة  يتّم(. 3: 1يون )الحًقا فعل يونان سيأمر به الرّب، كما 
 . ( 0)آهلة أخرى( ;l;h yrex'a%" )الذهاب وراء"اإلهلّية أيًضا َعْبَر مصطلح 

 

 ".الرّب يقول أُلنقذك، ألّني معَك وجوهه ، من ختْف ال: "8آ 
 
 "، ألّنين معك ألخّلصَك...ال َتَخْف" -

من التعابري اليت تدّل على َتَدخُِّل اهلل يف التاريخ هو واحد ( ;ar"ÞyTi-la" )ال َتَخْف"إّن التعبري 
البشرّي، بالتايل هو موجود بشكل متواتر أيًضا يف روايات الدعوة، بنوع خاّص حيث يظهر خطٌر ما 

؛ 0: 44؛  ، 1: 43؛ 13، 12: 41؛ أش 33: 6؛ قض 04: 06؛ 10:  1مميت، كما يف تك 
، عتادةتنتمي إىل أسلوب روايات الدعوة امل" اخلوف عدم"ومبا أّن الدعوة إىل . (06)؛ إخل6: 0حز 

 .(07)فإّنها يف احلقيقة وبذات الفعل َكْشٌف عن أّن النيبَّ أيًضا خيترب اخلوف، كما أّي إنسان
يتّم التحقُّق من اختبار اخلوف هذا لدى ظهور اهلل أو جتّليه، حيث يكشف أّن اجلسد مائت، كما 

؛ إخل؛ أو أيًضا 8-6: 42؛ أش 03-00: 6؛ قض 06-04:  ؛ تث 02: 33نتبّين ذلك يف خر 
إذا كان اهلل خييف . يكشف أّن اإلنسان يتخّيل أّنه غري مائت، وألجل ذلك يضطرب لدى ظهور اهلل

                                                            
املسيح، وبتعبري آَخر وكأّنها سرٌي على خطى َمن أطاع طاعًة مطلقًة إرادة " اّتباع"يف العهد اجلديد ُتَوضَّح الدعوة على أّنها (  0)

 .وَعِمَل مشيئَته اآلب
 :يف الكتاب املقّدس، رج" التشجيع"حول صيغة ( 06)

E.w. CONRAD, Fear not Warrior. A Sudy of ’al tîra’. Pericopes in the Hebrew Scriptures, BrJudSt, Chico 1985; S. 
BRETON, Vocaciòn y misión: formulario profetico, AnBib 111, Roma 1987, 142-152. 

ّصة واجلسيمة، كاحلرب، مثاًل، بل اليس اخلوف انفعااًل عابًرا حمصوًرا ببعض الناس املعّدين سلًفا لذلك، أو ببعض الظروف اخل (07)
 :حول موضوع اخلوف، رج .هو اختبار بنيويٌّ حيصل لإلنسان بسبب إدراكه بأّنه سريع الَعَطِب، وبأّن جسده مائت

 B. COSTACURTA, La vita minacciata, Editrice Pontificio istituto Biblico AnBib 119, Roma 1988. pp. 169-277. 

 

يف جّنة عدن، دفع اخلوُف من اهلِل آدَم إىل . اإلنسان فذلك ألّنه ُيرِبز خوَف هذا األخري من أن ميوت
ون ذلك خوًفا من العقاب بسبب املعصية؛ يف كّل األحوال، يقول ؛ قد يك(12: 3تك )أن خيتبئ 

 .النصُّ صراحًة بأّن اخلوَف عائٌد إىل كون آدم كان عارًيا، وبالتايل إىل إدراكه أّنه سريع العطب
، مّما يعين (hwc" )يأمر"هو " بالذهاب حيثما"يتّم مساع أمره  مايتضاعف اخلوف يف حضرة اهلل عند

 خرجُت ملاذا: "18: 02سيواجه صعوبات ُتَسبُِّب إذالاًل وموًتا، كما نقرأ يف إر الذهاب إىل حيث 
اإلنسان، ألّنها تضع  ُتْرِعُب إرادُة اهلل". اخِلْزي؟ يف اميَأّي وَتْفىن واحلسرة، املَشقَََّة ألرى م؟ِحالرَّ ِمَن

 .ُنصَب عينيه كأًسا ُمرًَّة
، كلمَة (hrwT" )الشريعة"ا يضع، إىل جانب كلمة من هنا أمّهّيُة إلٍه ليس فقط يأمر، بل أيًض

، وهذا حبّد ذاته يتضّمن تعزيًة له؛ عالوًة على ذلك، يبّيُن اهلُل سبَب وجوِب "ال َتَخْف"التشجيع لنبّيه، 
اخلوف هو اختباُر ". أنا معَك لكي أخّلصَك: "عدِم اخلوِف عند ظهوره الذي حيمل يف ذاته عوًنا للنيّب

ال يشعر أّنه وحيد أكثر من ساعة مواجهته للموت، لكْن ما خيّلصه هو تشجيُع وعٍد  عزلة؛ واإلنسان
 .(08)هذا اإلميان هو الذي جيعل النيبَّ يواجه بشجاعة رسالَته واستشهاَده. يتضّمن حضوًرا غرَي مرئيٍّ

 

 ". َفِمَك يف كالمى جَعلُت ها أنا قد": الرّب يَل وقال وَمسَّ َفمي، يده الرّب بسَط: "1آ 
 

 " َمسَّ فمي" -
بإمكاننا . (09)من مفاعيل اخلوف هو َشلُّ قدراِت اإلنسان، فال يعود يتمّكن مثاًل من النطق بكلمة

. النيّب، وُيعِتَق لديه النطق من عقاله (:yPi_-l[; [G:ßY:w" )َيَمسَّ َفَم"تفسري تدّخل اهلل الذي يبسط يَده لكي 
 عالمٌةل اهلل يف روايات الدعوة، ُترافقها وبشكل شبه ثابت من املالَحظ أّن كلمة التشجيع من ِقَب
" يشعر: "ي لدينا هذا املوضوع لكن بطريقة غري مباشرة4: 1تؤّكد حقيقَة الكلمة بالذات؛ ففي إر 

، الذي كان عرضة للخوف، قد َتمَّ ختليصه من اخلوف ذاته، فأضحى قادًرا على أن "جسده"النيّب أّن 

                                                            
 (.02-19: 08مت " )أنا معكم كلَّ األّيام وحّتى انتهاء العامل... إذهبوا: "ده يسوع لتالميذه عندما وعدهم قائاًلما أّك هذا (08)

(29) B. COSTACURTA, La vita minacciato, pp. 224-226. 237-238.  

 

يف جّنة عدن، دفع اخلوُف من اهلِل آدَم إىل . اإلنسان فذلك ألّنه ُيرِبز خوَف هذا األخري من أن ميوت
ون ذلك خوًفا من العقاب بسبب املعصية؛ يف كّل األحوال، يقول ؛ قد يك(12: 3تك )أن خيتبئ 

 .النصُّ صراحًة بأّن اخلوَف عائٌد إىل كون آدم كان عارًيا، وبالتايل إىل إدراكه أّنه سريع العطب
، مّما يعين (hwc" )يأمر"هو " بالذهاب حيثما"يتّم مساع أمره  مايتضاعف اخلوف يف حضرة اهلل عند

 خرجُت ملاذا: "18: 02سيواجه صعوبات ُتَسبُِّب إذالاًل وموًتا، كما نقرأ يف إر الذهاب إىل حيث 
اإلنسان، ألّنها تضع  ُتْرِعُب إرادُة اهلل". اخِلْزي؟ يف اميَأّي وَتْفىن واحلسرة، املَشقَََّة ألرى م؟ِحالرَّ ِمَن

 .ُنصَب عينيه كأًسا ُمرًَّة
، كلمَة (hrwT" )الشريعة"ا يضع، إىل جانب كلمة من هنا أمّهّيُة إلٍه ليس فقط يأمر، بل أيًض

، وهذا حبّد ذاته يتضّمن تعزيًة له؛ عالوًة على ذلك، يبّيُن اهلُل سبَب وجوِب "ال َتَخْف"التشجيع لنبّيه، 
اخلوف هو اختباُر ". أنا معَك لكي أخّلصَك: "عدِم اخلوِف عند ظهوره الذي حيمل يف ذاته عوًنا للنيّب

ال يشعر أّنه وحيد أكثر من ساعة مواجهته للموت، لكْن ما خيّلصه هو تشجيُع وعٍد  عزلة؛ واإلنسان
 .(08)هذا اإلميان هو الذي جيعل النيبَّ يواجه بشجاعة رسالَته واستشهاَده. يتضّمن حضوًرا غرَي مرئيٍّ

 

 ". َفِمَك يف كالمى جَعلُت ها أنا قد": الرّب يَل وقال وَمسَّ َفمي، يده الرّب بسَط: "1آ 
 

 " َمسَّ فمي" -
بإمكاننا . (09)من مفاعيل اخلوف هو َشلُّ قدراِت اإلنسان، فال يعود يتمّكن مثاًل من النطق بكلمة

. النيّب، وُيعِتَق لديه النطق من عقاله (:yPi_-l[; [G:ßY:w" )َيَمسَّ َفَم"تفسري تدّخل اهلل الذي يبسط يَده لكي 
 عالمٌةل اهلل يف روايات الدعوة، ُترافقها وبشكل شبه ثابت من املالَحظ أّن كلمة التشجيع من ِقَب
" يشعر: "ي لدينا هذا املوضوع لكن بطريقة غري مباشرة4: 1تؤّكد حقيقَة الكلمة بالذات؛ ففي إر 

، الذي كان عرضة للخوف، قد َتمَّ ختليصه من اخلوف ذاته، فأضحى قادًرا على أن "جسده"النيّب أّن 

                                                            
 (.02-19: 08مت " )أنا معكم كلَّ األّيام وحّتى انتهاء العامل... إذهبوا: "ده يسوع لتالميذه عندما وعدهم قائاًلما أّك هذا (08)

(29) B. COSTACURTA, La vita minacciato, pp. 224-226. 237-238.  

 

يف جّنة عدن، دفع اخلوُف من اهلِل آدَم إىل . اإلنسان فذلك ألّنه ُيرِبز خوَف هذا األخري من أن ميوت
ون ذلك خوًفا من العقاب بسبب املعصية؛ يف كّل األحوال، يقول ؛ قد يك(12: 3تك )أن خيتبئ 

 .النصُّ صراحًة بأّن اخلوَف عائٌد إىل كون آدم كان عارًيا، وبالتايل إىل إدراكه أّنه سريع العطب
، مّما يعين (hwc" )يأمر"هو " بالذهاب حيثما"يتّم مساع أمره  مايتضاعف اخلوف يف حضرة اهلل عند

 خرجُت ملاذا: "18: 02سيواجه صعوبات ُتَسبُِّب إذالاًل وموًتا، كما نقرأ يف إر الذهاب إىل حيث 
اإلنسان، ألّنها تضع  ُتْرِعُب إرادُة اهلل". اخِلْزي؟ يف اميَأّي وَتْفىن واحلسرة، املَشقَََّة ألرى م؟ِحالرَّ ِمَن

 .ُنصَب عينيه كأًسا ُمرًَّة
، كلمَة (hrwT" )الشريعة"ا يضع، إىل جانب كلمة من هنا أمّهّيُة إلٍه ليس فقط يأمر، بل أيًض

، وهذا حبّد ذاته يتضّمن تعزيًة له؛ عالوًة على ذلك، يبّيُن اهلُل سبَب وجوِب "ال َتَخْف"التشجيع لنبّيه، 
اخلوف هو اختباُر ". أنا معَك لكي أخّلصَك: "عدِم اخلوِف عند ظهوره الذي حيمل يف ذاته عوًنا للنيّب

ال يشعر أّنه وحيد أكثر من ساعة مواجهته للموت، لكْن ما خيّلصه هو تشجيُع وعٍد  عزلة؛ واإلنسان
 .(08)هذا اإلميان هو الذي جيعل النيبَّ يواجه بشجاعة رسالَته واستشهاَده. يتضّمن حضوًرا غرَي مرئيٍّ

 

 ". َفِمَك يف كالمى جَعلُت ها أنا قد": الرّب يَل وقال وَمسَّ َفمي، يده الرّب بسَط: "1آ 
 

 " َمسَّ فمي" -
بإمكاننا . (09)من مفاعيل اخلوف هو َشلُّ قدراِت اإلنسان، فال يعود يتمّكن مثاًل من النطق بكلمة

. النيّب، وُيعِتَق لديه النطق من عقاله (:yPi_-l[; [G:ßY:w" )َيَمسَّ َفَم"تفسري تدّخل اهلل الذي يبسط يَده لكي 
 عالمٌةل اهلل يف روايات الدعوة، ُترافقها وبشكل شبه ثابت من املالَحظ أّن كلمة التشجيع من ِقَب
" يشعر: "ي لدينا هذا املوضوع لكن بطريقة غري مباشرة4: 1تؤّكد حقيقَة الكلمة بالذات؛ ففي إر 

، الذي كان عرضة للخوف، قد َتمَّ ختليصه من اخلوف ذاته، فأضحى قادًرا على أن "جسده"النيّب أّن 
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يف جّنة عدن، دفع اخلوُف من اهلِل آدَم إىل . اإلنسان فذلك ألّنه ُيرِبز خوَف هذا األخري من أن ميوت
ون ذلك خوًفا من العقاب بسبب املعصية؛ يف كّل األحوال، يقول ؛ قد يك(12: 3تك )أن خيتبئ 

 .النصُّ صراحًة بأّن اخلوَف عائٌد إىل كون آدم كان عارًيا، وبالتايل إىل إدراكه أّنه سريع العطب
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، كلمَة (hrwT" )الشريعة"ا يضع، إىل جانب كلمة من هنا أمّهّيُة إلٍه ليس فقط يأمر، بل أيًض

، وهذا حبّد ذاته يتضّمن تعزيًة له؛ عالوًة على ذلك، يبّيُن اهلُل سبَب وجوِب "ال َتَخْف"التشجيع لنبّيه، 
اخلوف هو اختباُر ". أنا معَك لكي أخّلصَك: "عدِم اخلوِف عند ظهوره الذي حيمل يف ذاته عوًنا للنيّب

ال يشعر أّنه وحيد أكثر من ساعة مواجهته للموت، لكْن ما خيّلصه هو تشجيُع وعٍد  عزلة؛ واإلنسان
 .(08)هذا اإلميان هو الذي جيعل النيبَّ يواجه بشجاعة رسالَته واستشهاَده. يتضّمن حضوًرا غرَي مرئيٍّ
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 عالمٌةل اهلل يف روايات الدعوة، ُترافقها وبشكل شبه ثابت من املالَحظ أّن كلمة التشجيع من ِقَب
" يشعر: "ي لدينا هذا املوضوع لكن بطريقة غري مباشرة4: 1تؤّكد حقيقَة الكلمة بالذات؛ ففي إر 

، الذي كان عرضة للخوف، قد َتمَّ ختليصه من اخلوف ذاته، فأضحى قادًرا على أن "جسده"النيّب أّن 
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، "اناللس"، تتعّلق بعضو الكلمة وأداهتا، أي 9هذه عالمة، يف آ . به، أي نْقل الكالم ُينجز ما يأمر اهلُل
 .هكلِّ" اجلسد"بـ  19-17ويف آ 

، هلا دافُعها، أال وهو االهتمام (32)(:G:ßY:w]) "ِهْفِعيل"، بصيغة "مّس"، gn]يبدو أّن صيغة الفعل 
ا ميكن أن يكون هناك اعتماٌد حريفٌّ صريٌح على ما بتحاشي احللولّية، أي أن َيَمسَّ اهلُل فَم إرميا، كم

 ،مُثَكشفَتيَك، فُأزيَل إ( "g:ïn])ت ها إّن هذه قد َمسَّ: ا فمي وقالهب( :G:åY:w]) وَمسَّ: "7: 6ورد يف أش 
، "الدم"، أي "النجيع"، ومنه االسم "جنع"الثالثّي إذا عدنا إىل الفعل العريّب  ."خطيئُتَك وُكفََِّرْت
يالمس ما يشبه العملّية اجلراحّية اليت تدمي َمن خيضع " مّس"وباملقارنة، أن نستنتج أّن الفعل  ميكننا،

لإلث نتصّورها موجعة، ألّن اإلث، من حيث هوّيُته، هو خطيئة " اقتالع"هلا، وبالتايل، حنن أمام عملّية 
 .متّجذرة يف نفس اخلاطئ وكيانه

 

 أعطيك سلطاًنا على األم  وعلى املمالك،أنظر، أنا اليوم : وقال الرّب: "11آ 
 ".وَتغِرس وَتبِني وَتنُقض، وُتهِلك وَتهِدم، لتقَلع

 
 "لطاًنا على األم  وعلى املمالكأنظر، أنا اليوم أعطيك س: وقال الرّب" -

: إّن كالم اهلل هو ذو سلطان وفعالّية، كالم يؤّدي إىل تعرُّض النيّب لآلالم، مع أّن الرّب سيحميه
ميأل كالُم اهلل قلب النيبِّ ثقًة، وُيزيل (. 19: 1؛ رج 8: 1" )ختف من وجوههم ألّني معك ألمحيك ال"

لنتذكَّْر أّن اهلل يسهر على كلمته . منه اخلوف، ويعطيه شجاعة يف أوقات الشّدة ويف املواقف الصعبة
أيًضا، " يراها"مة، بل الكل" يسمع"ليس فقط  10ونشري إىل أّن إرميا يف آ (. 10رج آ )لكي حيّققها 

 ".متجّسدة"وكأّنها كلمة 
لدينا يف النّص العربّي جمموعة من سّتة أفعال بصيغة املصدر، لكّن باحثني عديدين يعتقدون بأّن 

، هو أفضل للنّص لألسباب (sAr+h]l;w" )وَتنُقض" (dybiäa]h;l.W" )وُتهِلك"ني الوسطيَّني، إلغاء الفعَل
 :التالية
 :بعينّية مخسة أفعال بداًل من سّتةلدينا يف الس -

evkrizou/n kai. kataska,ptein kai. avpollu,ein kai. avnoikodomei/n kai. katafuteu,ein 

                                                            
(30) [gn, in w. BAUER, A Greek-English Lexicon…, p. 618. 
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evkrizou/n kai. kataska,ptein kai. avpollu,ein kai. avnoikodomei/n kai. katafuteu,ein 

                                                            
(30) [gn, in w. BAUER, A Greek-English Lexicon…, p. 618. 

 

، "اناللس"، تتعّلق بعضو الكلمة وأداهتا، أي 9هذه عالمة، يف آ . به، أي نْقل الكالم ُينجز ما يأمر اهلُل
 .هكلِّ" اجلسد"بـ  19-17ويف آ 

، هلا دافُعها، أال وهو االهتمام (32)(:G:ßY:w]) "ِهْفِعيل"، بصيغة "مّس"، gn]يبدو أّن صيغة الفعل 
ا ميكن أن يكون هناك اعتماٌد حريفٌّ صريٌح على ما بتحاشي احللولّية، أي أن َيَمسَّ اهلُل فَم إرميا، كم

 ،مُثَكشفَتيَك، فُأزيَل إ( "g:ïn])ت ها إّن هذه قد َمسَّ: ا فمي وقالهب( :G:åY:w]) وَمسَّ: "7: 6ورد يف أش 
، "الدم"، أي "النجيع"، ومنه االسم "جنع"الثالثّي إذا عدنا إىل الفعل العريّب  ."خطيئُتَك وُكفََِّرْت
يالمس ما يشبه العملّية اجلراحّية اليت تدمي َمن خيضع " مّس"وباملقارنة، أن نستنتج أّن الفعل  ميكننا،

لإلث نتصّورها موجعة، ألّن اإلث، من حيث هوّيُته، هو خطيئة " اقتالع"هلا، وبالتايل، حنن أمام عملّية 
 .متّجذرة يف نفس اخلاطئ وكيانه

 

 أعطيك سلطاًنا على األم  وعلى املمالك،أنظر، أنا اليوم : وقال الرّب: "11آ 
 ".وَتغِرس وَتبِني وَتنُقض، وُتهِلك وَتهِدم، لتقَلع

 
 "لطاًنا على األم  وعلى املمالكأنظر، أنا اليوم أعطيك س: وقال الرّب" -

: إّن كالم اهلل هو ذو سلطان وفعالّية، كالم يؤّدي إىل تعرُّض النيّب لآلالم، مع أّن الرّب سيحميه
ميأل كالُم اهلل قلب النيبِّ ثقًة، وُيزيل (. 19: 1؛ رج 8: 1" )ختف من وجوههم ألّني معك ألمحيك ال"

لنتذكَّْر أّن اهلل يسهر على كلمته . منه اخلوف، ويعطيه شجاعة يف أوقات الشّدة ويف املواقف الصعبة
أيًضا، " يراها"مة، بل الكل" يسمع"ليس فقط  10ونشري إىل أّن إرميا يف آ (. 10رج آ )لكي حيّققها 

 ".متجّسدة"وكأّنها كلمة 
لدينا يف النّص العربّي جمموعة من سّتة أفعال بصيغة املصدر، لكّن باحثني عديدين يعتقدون بأّن 

، هو أفضل للنّص لألسباب (sAr+h]l;w" )وَتنُقض" (dybiäa]h;l.W" )وُتهِلك"ني الوسطيَّني، إلغاء الفعَل
 :التالية
 :بعينّية مخسة أفعال بداًل من سّتةلدينا يف الس -

evkrizou/n kai. kataska,ptein kai. avpollu,ein kai. avnoikodomei/n kai. katafuteu,ein 

                                                            
(30) [gn, in w. BAUER, A Greek-English Lexicon…, p. 618. 

 

، "اناللس"، تتعّلق بعضو الكلمة وأداهتا، أي 9هذه عالمة، يف آ . به، أي نْقل الكالم ُينجز ما يأمر اهلُل
 .هكلِّ" اجلسد"بـ  19-17ويف آ 

، هلا دافُعها، أال وهو االهتمام (32)(:G:ßY:w]) "ِهْفِعيل"، بصيغة "مّس"، gn]يبدو أّن صيغة الفعل 
ا ميكن أن يكون هناك اعتماٌد حريفٌّ صريٌح على ما بتحاشي احللولّية، أي أن َيَمسَّ اهلُل فَم إرميا، كم

 ،مُثَكشفَتيَك، فُأزيَل إ( "g:ïn])ت ها إّن هذه قد َمسَّ: ا فمي وقالهب( :G:åY:w]) وَمسَّ: "7: 6ورد يف أش 
، "الدم"، أي "النجيع"، ومنه االسم "جنع"الثالثّي إذا عدنا إىل الفعل العريّب  ."خطيئُتَك وُكفََِّرْت
يالمس ما يشبه العملّية اجلراحّية اليت تدمي َمن خيضع " مّس"وباملقارنة، أن نستنتج أّن الفعل  ميكننا،

لإلث نتصّورها موجعة، ألّن اإلث، من حيث هوّيُته، هو خطيئة " اقتالع"هلا، وبالتايل، حنن أمام عملّية 
 .متّجذرة يف نفس اخلاطئ وكيانه

 

 أعطيك سلطاًنا على األم  وعلى املمالك،أنظر، أنا اليوم : وقال الرّب: "11آ 
 ".وَتغِرس وَتبِني وَتنُقض، وُتهِلك وَتهِدم، لتقَلع

 
 "لطاًنا على األم  وعلى املمالكأنظر، أنا اليوم أعطيك س: وقال الرّب" -

: إّن كالم اهلل هو ذو سلطان وفعالّية، كالم يؤّدي إىل تعرُّض النيّب لآلالم، مع أّن الرّب سيحميه
ميأل كالُم اهلل قلب النيبِّ ثقًة، وُيزيل (. 19: 1؛ رج 8: 1" )ختف من وجوههم ألّني معك ألمحيك ال"

لنتذكَّْر أّن اهلل يسهر على كلمته . منه اخلوف، ويعطيه شجاعة يف أوقات الشّدة ويف املواقف الصعبة
أيًضا، " يراها"مة، بل الكل" يسمع"ليس فقط  10ونشري إىل أّن إرميا يف آ (. 10رج آ )لكي حيّققها 

 ".متجّسدة"وكأّنها كلمة 
لدينا يف النّص العربّي جمموعة من سّتة أفعال بصيغة املصدر، لكّن باحثني عديدين يعتقدون بأّن 

، هو أفضل للنّص لألسباب (sAr+h]l;w" )وَتنُقض" (dybiäa]h;l.W" )وُتهِلك"ني الوسطيَّني، إلغاء الفعَل
 :التالية
 :بعينّية مخسة أفعال بداًل من سّتةلدينا يف الس -

evkrizou/n kai. kataska,ptein kai. avpollu,ein kai. avnoikodomei/n kai. katafuteu,ein 

                                                            
(30) [gn, in w. BAUER, A Greek-English Lexicon…, p. 618. 

 

، "اناللس"، تتعّلق بعضو الكلمة وأداهتا، أي 9هذه عالمة، يف آ . به، أي نْقل الكالم ُينجز ما يأمر اهلُل
 .هكلِّ" اجلسد"بـ  19-17ويف آ 

، هلا دافُعها، أال وهو االهتمام (32)(:G:ßY:w]) "ِهْفِعيل"، بصيغة "مّس"، gn]يبدو أّن صيغة الفعل 
ا ميكن أن يكون هناك اعتماٌد حريفٌّ صريٌح على ما بتحاشي احللولّية، أي أن َيَمسَّ اهلُل فَم إرميا، كم

 ،مُثَكشفَتيَك، فُأزيَل إ( "g:ïn])ت ها إّن هذه قد َمسَّ: ا فمي وقالهب( :G:åY:w]) وَمسَّ: "7: 6ورد يف أش 
، "الدم"، أي "النجيع"، ومنه االسم "جنع"الثالثّي إذا عدنا إىل الفعل العريّب  ."خطيئُتَك وُكفََِّرْت
يالمس ما يشبه العملّية اجلراحّية اليت تدمي َمن خيضع " مّس"وباملقارنة، أن نستنتج أّن الفعل  ميكننا،

لإلث نتصّورها موجعة، ألّن اإلث، من حيث هوّيُته، هو خطيئة " اقتالع"هلا، وبالتايل، حنن أمام عملّية 
 .متّجذرة يف نفس اخلاطئ وكيانه

 

 أعطيك سلطاًنا على األم  وعلى املمالك،أنظر، أنا اليوم : وقال الرّب: "11آ 
 ".وَتغِرس وَتبِني وَتنُقض، وُتهِلك وَتهِدم، لتقَلع

 
 "لطاًنا على األم  وعلى املمالكأنظر، أنا اليوم أعطيك س: وقال الرّب" -

: إّن كالم اهلل هو ذو سلطان وفعالّية، كالم يؤّدي إىل تعرُّض النيّب لآلالم، مع أّن الرّب سيحميه
ميأل كالُم اهلل قلب النيبِّ ثقًة، وُيزيل (. 19: 1؛ رج 8: 1" )ختف من وجوههم ألّني معك ألمحيك ال"

لنتذكَّْر أّن اهلل يسهر على كلمته . منه اخلوف، ويعطيه شجاعة يف أوقات الشّدة ويف املواقف الصعبة
أيًضا، " يراها"مة، بل الكل" يسمع"ليس فقط  10ونشري إىل أّن إرميا يف آ (. 10رج آ )لكي حيّققها 

 ".متجّسدة"وكأّنها كلمة 
لدينا يف النّص العربّي جمموعة من سّتة أفعال بصيغة املصدر، لكّن باحثني عديدين يعتقدون بأّن 

، هو أفضل للنّص لألسباب (sAr+h]l;w" )وَتنُقض" (dybiäa]h;l.W" )وُتهِلك"ني الوسطيَّني، إلغاء الفعَل
 :التالية
 :بعينّية مخسة أفعال بداًل من سّتةلدينا يف الس -

evkrizou/n kai. kataska,ptein kai. avpollu,ein kai. avnoikodomei/n kai. katafuteu,ein 

                                                            
(30) [gn, in w. BAUER, A Greek-English Lexicon…, p. 618. 



بيبليا 2011/50

34 الأب اأيوب �سهوان

 

، "اناللس"، تتعّلق بعضو الكلمة وأداهتا، أي 9هذه عالمة، يف آ . به، أي نْقل الكالم ُينجز ما يأمر اهلُل
 .هكلِّ" اجلسد"بـ  19-17ويف آ 

، هلا دافُعها، أال وهو االهتمام (32)(:G:ßY:w]) "ِهْفِعيل"، بصيغة "مّس"، gn]يبدو أّن صيغة الفعل 
ا ميكن أن يكون هناك اعتماٌد حريفٌّ صريٌح على ما بتحاشي احللولّية، أي أن َيَمسَّ اهلُل فَم إرميا، كم

 ،مُثَكشفَتيَك، فُأزيَل إ( "g:ïn])ت ها إّن هذه قد َمسَّ: ا فمي وقالهب( :G:åY:w]) وَمسَّ: "7: 6ورد يف أش 
، "الدم"، أي "النجيع"، ومنه االسم "جنع"الثالثّي إذا عدنا إىل الفعل العريّب  ."خطيئُتَك وُكفََِّرْت
يالمس ما يشبه العملّية اجلراحّية اليت تدمي َمن خيضع " مّس"وباملقارنة، أن نستنتج أّن الفعل  ميكننا،

لإلث نتصّورها موجعة، ألّن اإلث، من حيث هوّيُته، هو خطيئة " اقتالع"هلا، وبالتايل، حنن أمام عملّية 
 .متّجذرة يف نفس اخلاطئ وكيانه

 

 أعطيك سلطاًنا على األم  وعلى املمالك،أنظر، أنا اليوم : وقال الرّب: "11آ 
 ".وَتغِرس وَتبِني وَتنُقض، وُتهِلك وَتهِدم، لتقَلع

 
 "لطاًنا على األم  وعلى املمالكأنظر، أنا اليوم أعطيك س: وقال الرّب" -

: إّن كالم اهلل هو ذو سلطان وفعالّية، كالم يؤّدي إىل تعرُّض النيّب لآلالم، مع أّن الرّب سيحميه
ميأل كالُم اهلل قلب النيبِّ ثقًة، وُيزيل (. 19: 1؛ رج 8: 1" )ختف من وجوههم ألّني معك ألمحيك ال"

لنتذكَّْر أّن اهلل يسهر على كلمته . منه اخلوف، ويعطيه شجاعة يف أوقات الشّدة ويف املواقف الصعبة
أيًضا، " يراها"مة، بل الكل" يسمع"ليس فقط  10ونشري إىل أّن إرميا يف آ (. 10رج آ )لكي حيّققها 

 ".متجّسدة"وكأّنها كلمة 
لدينا يف النّص العربّي جمموعة من سّتة أفعال بصيغة املصدر، لكّن باحثني عديدين يعتقدون بأّن 

، هو أفضل للنّص لألسباب (sAr+h]l;w" )وَتنُقض" (dybiäa]h;l.W" )وُتهِلك"ني الوسطيَّني، إلغاء الفعَل
 :التالية
 :بعينّية مخسة أفعال بداًل من سّتةلدينا يف الس -

evkrizou/n kai. kataska,ptein kai. avpollu,ein kai. avnoikodomei/n kai. katafuteu,ein 

                                                            
(30) [gn, in w. BAUER, A Greek-English Lexicon…, p. 618. 

 

تاّم وواضح، على ( chiasme)، يصبح لدينا تصالٌب "َتنُقض"و "وُتهِلك"إذا ألغينا الفعَلني  -
 :الوجه التايل
   (Atßn>liw#" )دمولله( "ب)  (vAtïn>li" )للقلع( "أ)
  (<n>liw(Aj;]" )وللزرع( "ًأ)  (tAnàb.li" )للبناء( "ًب)
( w" )واو"من حيث النقد األديّب، الربهان على أّن الفعَلني الوسطيَّني مها إضافة متأّخرة، هو  -

 ؛ فإذا كانت هذه األفعال مرّتبًة بشكل ثنائّي، فيجب أن يكونdybiäa]h;l.Wالعطف اليت تسبق الفعل 
 .هبا امعطوًفوالثاين العطف، ( w" )واو"األّول بدون 

ومن امللفت لالنتباه هو استعمال إرميا هلذه األفعال بالذات يف أماكن عّدة وبطرق خمتلفة يف 
 :الِسْفر، كما نتبّين ذلك من اآليات التالية

 ".َأقَلُعهموال  هموَأغِرُس ،َأهِدُمهموال  وَأبنيهم، ...همرِيعليهم خل وَأجعُل عيَنيَّ: "6: 04
 ".َأقَلعوال  وَأغِرُسكم ،َأنُقُضوال  َأبنيكمَسَكنُتم يف هذه اأَلرض، فَأنا  ِإْن: "12: 40
 ".َغَرسُتهما  وقاِلٌع ،َبَنيُتهما  ناِقٌضهاَءَنذا : هكذا قاَل الرّب: هكذا تقوُل َله: "4:  4
 ".لأَلَبد ُتنَقضوال  ُتقَلُعفال ... : "42: 31
 ".وُأبيُدها اقتالًعاَة اأُلّمتلَك  َأقَتلُعي ّنمل َيسَمعوا، فإ ِإْنو: "17: 10
   ".وَأغِرس أَلبيَن، ...وُأهِلك وَأهِدَم أَلقَلَع ..." ؛9، 7: 18
، كذلك َأسَهُر عليهم وُأسيَء وُأهِلَك وَأنُقَض ،َوَأهِدَم أَلقَلَعوكما َسِهرُت عليهم : "08: 31
 ".وَأغِرس أَلبِنَي

 
 :رسٌم بياينٌّ الستعماالت األفعال املذكورة يف اآليات اليت أدرْجنا يف ما يلي

 :يف العربّية -
  غرس  بىن   َلَعَق نقض  4:  4؛ 12: 40؛ 6: 04
    نقض َلَع َق    42: 31
   أهلك   َلَعَق    17: 10
   غرس  بىن  أهلك  َمَدَه َلَعَق    9، 7: 18
   غرس  بىن اءأس أهلك نقض َمَدَه َلَعَق    08: 31
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35 اإر 1: 4-10، 17-19: اإرميا نبيٌّ بكلمته وبج�سده حتّى ال�ست�سهاد

 

تاّم وواضح، على ( chiasme)، يصبح لدينا تصالٌب "َتنُقض"و "وُتهِلك"إذا ألغينا الفعَلني  -
 :الوجه التايل
   (Atßn>liw#" )دمولله( "ب)  (vAtïn>li" )للقلع( "أ)
  (<n>liw(Aj;]" )وللزرع( "ًأ)  (tAnàb.li" )للبناء( "ًب)
( w" )واو"من حيث النقد األديّب، الربهان على أّن الفعَلني الوسطيَّني مها إضافة متأّخرة، هو  -

 ؛ فإذا كانت هذه األفعال مرّتبًة بشكل ثنائّي، فيجب أن يكونdybiäa]h;l.Wالعطف اليت تسبق الفعل 
 .هبا امعطوًفوالثاين العطف، ( w" )واو"األّول بدون 

ومن امللفت لالنتباه هو استعمال إرميا هلذه األفعال بالذات يف أماكن عّدة وبطرق خمتلفة يف 
 :الِسْفر، كما نتبّين ذلك من اآليات التالية

 ".َأقَلُعهموال  هموَأغِرُس ،َأهِدُمهموال  وَأبنيهم، ...همرِيعليهم خل وَأجعُل عيَنيَّ: "6: 04
 ".َأقَلعوال  وَأغِرُسكم ،َأنُقُضوال  َأبنيكمَسَكنُتم يف هذه اأَلرض، فَأنا  ِإْن: "12: 40
 ".َغَرسُتهما  وقاِلٌع ،َبَنيُتهما  ناِقٌضهاَءَنذا : هكذا قاَل الرّب: هكذا تقوُل َله: "4:  4
 ".لأَلَبد ُتنَقضوال  ُتقَلُعفال ... : "42: 31
 ".وُأبيُدها اقتالًعاَة اأُلّمتلَك  َأقَتلُعي ّنمل َيسَمعوا، فإ ِإْنو: "17: 10
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 :رسٌم بياينٌّ الستعماالت األفعال املذكورة يف اآليات اليت أدرْجنا يف ما يلي
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اله وأفعاله كّلها؛ من هنا هذا التكرار مّما تقّدم نستنتج أّن مهّمة النيّب إرميا هي حاضرة أبًدا يف أقو
لألفعال عينها، األمر الذي يسمح باالستنتاج بأّنه يرمي من خالهلا هي بالذات إىل التشديد على 

 . املخاطر، ومهما كرب الثمنالتزامه مبا َوَكَلُه الربُّ إليه، مهما كانت 
 

 ypi(B. yr:Þb'd> yTit;în" hNE±hi)^) "ها قد جعلت كالمي يف فمك" -
 ، (يتكّلم)= يعتلن اهلُل 

 (جيعُل يتكّلم)= مزوًِّدا باحلكمِة 
 (.ال يعرف أن يتكّلم)= ولًدا 

تبدو لنا بنيُة االعتالِن اإلهلّي هذه وكأّنها ثابتُة التقاليِد البيبلّية، منظََّمٌة بطرٍق خمتلفٍة َوْفَق كلِّ 
ِل ملن يبدو أّنه غرُي مناسٍب للعراِك وللحرب، مثل سياق، فيعتلن اهلُل على أّنه إلٌه َيِكُل مهّمَة النضا

، إىل أن يتوّلى احلكم، واهًبا (7: 3مل  1)، كسليمان (joêq' r[;n:å!" )ولد صغري"جدعون، داعًيا َمن هو 
، ومعطًيا للعاقر (؛ إخل8 -3 : 13؛ مت 3-1كو  1رج )( 31)حكمًة وقّوًة ملن هو جاهٌل وضعيف

 .وللعذراء إمكانّية اإليالد
 : 12بـ آ  7ويهب اهلل سلطاَنه ملرَسِله؛ من هنا وجوب ربط آ 

 ".اليوم على األمم وعلى املمالك( 30) أقمُتَك/سّلطُتَك/أنظر، إّني َأمَّرُتك"

                                                            
ِمن عامَِّة النَّاس، َأَخَذُهُم  ُأمِّيَّانفلمَّا رَأوا جرَأَة بطرَس ويوحنَّا، وقد َأدركوا َأَنهما ": 13: 4أع يف نقرأ هبذا املعىن ما ورد  (31) 

 ".الَعَجب، وكانوا َيعرفوهنما ِمن صحابِة يسوع
(32) g. ANDRé, « dqp », TWAT, vi, 708-723. 
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، وكأّنه َمِلٌك عظيٌم يرتبط (12آ " )يعيد البناء"وأن " ينقض"يتلّقى النيبُّ قدرًة عظيمة على أن 
حيملنا موضوع السلطان النبوّي على أن ُندِخَل يف اعتبارنا وحتليلنا اآليات . مصرُي األمم كلِّها بكلمته

أيًضا، على األخّص اجلزء األخري الذي فيه يظهر الصراع بني امَلَهمَِّة النبوّية، وبني وظائف  17-19
إذا كان النيبُّ مرَساًل من اهلل، وبالتايل حامَل كلمٍة . ّية والكهنوتأخرى يف إسرائيل، وبالتحديد املَلِك

تتطّلُب طاعًة مطلقة، فمن الطبيعّي أن يدخل يف مساٍر تصادمّي مع َمن يّدعى خضوًعا مماثاًل، انطالًقا 
 ، خترب سريُة إرميا عن املصاعب اليت عاىن منها06بدًءا من إر . من كونه صاحَب سلطاٍن مؤّسسايّت

، واليت سّببها له الكهنة وامللوك، وعلى األخّص امللك يوياقيم؛ لكن لنتذّكر أّن موسى (33)هذا النيّب
، وأّن صموئيل دخل يف صراع (0-1: 10رج عد )َتواَجَه مع فرعون مصر، وعارضه هارون ومريام 

يربعام امللك، ِقَبِل من  الكاهن أمصيا، والِقَبِل مع شاول، ونبوءة عاموس مل ُتَقدَّر حقَّ قدرها، ال من 
ويسوع حاَكَمه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، وأبلغ رسَله ُمْسَبًقا أّنهم سيدخلون يف مواجهة مع 

السلطة َمن " سيف"النبوّية وبني " الكلمة"ستكشف املواجهة بني . ؛ إخل(18: 12مت )احلّكام وامللوك 
 (.19: 1رج إر )الذي سيكون يف النهاية املنتصَر األصيَل والنهائّي 

 
 yTi(t;n> ~yIßAGl; aybiîn")^" )نبيًّا لألم  وهبُتَك" -

ُيعَلن بذات الفعل عن وجهِة خدمِة إرميا النبوّية، وبالتايل عن  ،"نبيًّا لألمم وهبُتَك"هبذه العبارة، 
، وبني (يغة املفرد، بصaybn" )نيّب" ،نشري بدايًة إىل العالقة بني الفرد. امَلَهمَّة اليت يكُلها الربُّ إليه

، ليوَضع (.yTi_v.D:q.hi^" )قدَّسُتَك"يفصل اهلل إنساًنا فرًدا، (. ، يف اجلمعyIßAG~) "األمم"الكثرة، وبالتحديد 
كافٍؤ رمزّي؛ فالفرد يعين وحدانّيَة اهلل، ألّن إلَه كلِّ األرض واحٌد هلذا كّله أمّهّيُة َت. مع اجلمع يف عالقة

هوتّية هي وراَء كلِّ التقليد البيبلّي املتعّلق باالختيار؛ فاهلل خيتار إنساًنا فرًدا إّن هذه الرؤية الال. هو
الفريد والوحيد، أو لكي " اجلسم"، وشعًبا واحًدا هو إسرائيل، لكي يعتلن بالكّلّية هلذا (34)كإبراهيم
براهيم، بل لكونه نبيًّا؛ ُيْنَسُب إىل إرميا االشتراك يف هذه الرمزّية، ليس فقط لكونه ابَن إ. يعتلن فيه
 لإلله الواحد، فإّنه مدعوٌّ ألّن يشهد (بالتايل ليس فقط النسل حبسب اجلسد" )رجل الكلمة"فبصفته 
 .البشرّية كلِّهاأمام 

                                                            
(33) Cf. M. CECCARELLi, Il profeta rifiutato. Studio tematico del rifiuto del profeta nel libro di geremia, Roma 
2003. 

: 10: 11عب ؛ أنظر أيًضا "رُتهحنَي َدَعوُته وباَركُته وَكّث اوحيًده كاَن ّنفإ ،...َأبيكم إبراهيَ ُأنُظروا إىل : "0: 1 أش أنظر ( 34)
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، وبني (يغة املفرد، بصaybn" )نيّب" ،نشري بدايًة إىل العالقة بني الفرد. امَلَهمَّة اليت يكُلها الربُّ إليه

، ليوَضع (.yTi_v.D:q.hi^" )قدَّسُتَك"يفصل اهلل إنساًنا فرًدا، (. ، يف اجلمعyIßAG~) "األمم"الكثرة، وبالتحديد 
كافٍؤ رمزّي؛ فالفرد يعين وحدانّيَة اهلل، ألّن إلَه كلِّ األرض واحٌد هلذا كّله أمّهّيُة َت. مع اجلمع يف عالقة

هوتّية هي وراَء كلِّ التقليد البيبلّي املتعّلق باالختيار؛ فاهلل خيتار إنساًنا فرًدا إّن هذه الرؤية الال. هو
الفريد والوحيد، أو لكي " اجلسم"، وشعًبا واحًدا هو إسرائيل، لكي يعتلن بالكّلّية هلذا (34)كإبراهيم
براهيم، بل لكونه نبيًّا؛ ُيْنَسُب إىل إرميا االشتراك يف هذه الرمزّية، ليس فقط لكونه ابَن إ. يعتلن فيه
 لإلله الواحد، فإّنه مدعوٌّ ألّن يشهد (بالتايل ليس فقط النسل حبسب اجلسد" )رجل الكلمة"فبصفته 
 .البشرّية كلِّهاأمام 

                                                            
(33) Cf. M. CECCARELLi, Il profeta rifiutato. Studio tematico del rifiuto del profeta nel libro di geremia, Roma 
2003. 

: 10: 11عب ؛ أنظر أيًضا "رُتهحنَي َدَعوُته وباَركُته وَكّث اوحيًده كاَن ّنفإ ،...َأبيكم إبراهيَ ُأنُظروا إىل : "0: 1 أش أنظر ( 34)
 ".وهو ال ُيْحصى لرَّمِل الَّذي على شاطِئ البحر،وكا ،كثرًةماِء ، وقد قارَب املوت، نسٌل كنجوِم السََّرُجٍل واحٍدولذلَك ُوِلَد ِمن "



بيبليا 2011/50

37 اإر 1: 4-10، 17-19: اإرميا نبيٌّ بكلمته وبج�سده حتّى ال�ست�سهاد

 

، وكأّنه َمِلٌك عظيٌم يرتبط (12آ " )يعيد البناء"وأن " ينقض"يتلّقى النيبُّ قدرًة عظيمة على أن 
حيملنا موضوع السلطان النبوّي على أن ُندِخَل يف اعتبارنا وحتليلنا اآليات . مصرُي األمم كلِّها بكلمته

أيًضا، على األخّص اجلزء األخري الذي فيه يظهر الصراع بني امَلَهمَِّة النبوّية، وبني وظائف  17-19
إذا كان النيبُّ مرَساًل من اهلل، وبالتايل حامَل كلمٍة . ّية والكهنوتأخرى يف إسرائيل، وبالتحديد املَلِك

تتطّلُب طاعًة مطلقة، فمن الطبيعّي أن يدخل يف مساٍر تصادمّي مع َمن يّدعى خضوًعا مماثاًل، انطالًقا 
 ، خترب سريُة إرميا عن املصاعب اليت عاىن منها06بدًءا من إر . من كونه صاحَب سلطاٍن مؤّسسايّت

، واليت سّببها له الكهنة وامللوك، وعلى األخّص امللك يوياقيم؛ لكن لنتذّكر أّن موسى (33)هذا النيّب
، وأّن صموئيل دخل يف صراع (0-1: 10رج عد )َتواَجَه مع فرعون مصر، وعارضه هارون ومريام 

يربعام امللك، ِقَبِل من  الكاهن أمصيا، والِقَبِل مع شاول، ونبوءة عاموس مل ُتَقدَّر حقَّ قدرها، ال من 
ويسوع حاَكَمه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، وأبلغ رسَله ُمْسَبًقا أّنهم سيدخلون يف مواجهة مع 

السلطة َمن " سيف"النبوّية وبني " الكلمة"ستكشف املواجهة بني . ؛ إخل(18: 12مت )احلّكام وامللوك 
 (.19: 1رج إر )الذي سيكون يف النهاية املنتصَر األصيَل والنهائّي 

 
 yTi(t;n> ~yIßAGl; aybiîn")^" )نبيًّا لألم  وهبُتَك" -

ُيعَلن بذات الفعل عن وجهِة خدمِة إرميا النبوّية، وبالتايل عن  ،"نبيًّا لألمم وهبُتَك"هبذه العبارة، 
، وبني (يغة املفرد، بصaybn" )نيّب" ،نشري بدايًة إىل العالقة بني الفرد. امَلَهمَّة اليت يكُلها الربُّ إليه

، ليوَضع (.yTi_v.D:q.hi^" )قدَّسُتَك"يفصل اهلل إنساًنا فرًدا، (. ، يف اجلمعyIßAG~) "األمم"الكثرة، وبالتحديد 
كافٍؤ رمزّي؛ فالفرد يعين وحدانّيَة اهلل، ألّن إلَه كلِّ األرض واحٌد هلذا كّله أمّهّيُة َت. مع اجلمع يف عالقة

هوتّية هي وراَء كلِّ التقليد البيبلّي املتعّلق باالختيار؛ فاهلل خيتار إنساًنا فرًدا إّن هذه الرؤية الال. هو
الفريد والوحيد، أو لكي " اجلسم"، وشعًبا واحًدا هو إسرائيل، لكي يعتلن بالكّلّية هلذا (34)كإبراهيم
براهيم، بل لكونه نبيًّا؛ ُيْنَسُب إىل إرميا االشتراك يف هذه الرمزّية، ليس فقط لكونه ابَن إ. يعتلن فيه
 لإلله الواحد، فإّنه مدعوٌّ ألّن يشهد (بالتايل ليس فقط النسل حبسب اجلسد" )رجل الكلمة"فبصفته 
 .البشرّية كلِّهاأمام 

                                                            
(33) Cf. M. CECCARELLi, Il profeta rifiutato. Studio tematico del rifiuto del profeta nel libro di geremia, Roma 
2003. 

: 10: 11عب ؛ أنظر أيًضا "رُتهحنَي َدَعوُته وباَركُته وَكّث اوحيًده كاَن ّنفإ ،...َأبيكم إبراهيَ ُأنُظروا إىل : "0: 1 أش أنظر ( 34)
 ".وهو ال ُيْحصى لرَّمِل الَّذي على شاطِئ البحر،وكا ،كثرًةماِء ، وقد قارَب املوت، نسٌل كنجوِم السََّرُجٍل واحٍدولذلَك ُوِلَد ِمن "

 

" نبيًّا لألمم"ل اهلل إرميا خارج إطار شعبه، جاعاًل منه ارسلقد تساءل الباحثون حول سبب إ
(~yIßAGl; aybiîn)أمٍم غريبة"دافع إىل ذلك يف عظٍة ما حمّددة إلرميا، موجَّهٍة إىل ، باحثني عن ال" ،

لكّن هذا ال تناقضه سريُة النيّب فقط، اليت (. 1 -46رج إر )ومدَرَجٍة يف النبوءات املوجَّهة ضّد األمم 
جََّهِة ضّد ، ولكّنه أيًضا يف تبايٍن مع فهٍم أصيٍل للنبوءات املو( 3)ال تلمح أبًدا إىل نشاط من هذا القبيل

، وإْن كمبدِأ "(لئال حيصل لك األمر ذاته)"األمم، واملوجَّهة يف الواقع دائًما إىل إسرائيل، إْن كتحذير 
 "(.أعداؤك يعاقبون)"أمٍل 

جيب أن ُينَسَب البعُد الشمويّل لنبوءة إرميا، وبشكل رئيسّي، إىل كون النيّب يتكّلم على هناية 
لقد ُقدِّم إرميا إىل األمم (.  0إر ) إطار دينونة شاملة لكّل األمم أورشليم، وهي حدٌث ُمْدَرٌج يف

ذاِت " هتدمٍي"، لكي يقوم بواجب (36)("كاليوَم على اأُلمِم وعلى املمال ي َأقمُتَكُأنُظْر، إّن)"واملمالك 
يقول  يف الواقع، يف ختام قّصة إرميا، وبالتحديد قبل ذكر النبوءات اليت ضّد األمم،. أبعاٍد كونّية

؛ فاألمم إًذا هي معنّية (4:  4إر " )ها أنا ناقٌض ما بنيُته، وقالٌع ما غرسُته، وهذا لكلِّ األرض: "الرّب
، بل أيًضا ألّنها (9:  0؛  1: 1 رج)أورشليم " ُتحاِكَم"بنبوءة إرميا، ليس فقط ألّن اهلل يدعوها ألن 

ما " صورة"شليم هو بالتايل الرمز، أي ما حيصل ألور(. 14-10:  0؛ 12: 1إر )سُتحاَكم بدورها 
:  0رج إر )كّلها حتت الغضب اإلهلّي لكوهنا كّلها خاطئة هي سيحصل للشعوب كّلها؛ يف الواقع، 

" بناء"لكّن مصري املوت ليس الكلمة األخرية ألورشليم، إذ َسُيعاد (. 02: 3 - 18: 1؛ رو 02- 1
، ومبدُأ أمٍل مشويّل، وهذا البناء هو أيًضا 33-32إر  املدينة، وهذه هي الفكرة الصرحية والواضحة يف

 (.12: 1يف إر " غرس"و" بىن"رج الفعَلْين )اليت ُتعَلن هلا أيًضا إعادة البناء  لكلِّ األم 
 

 11-11آ 
َأفَزعُتَك  ال َتفَزْع ِمن وجوِهه  وِإاّل. ْمه  بكلِِّ ما آُمُرَك بهشُدْد َحْقَويَك وُقْ  وَكلِّاوأنَت ف 11

 . ماَمه َأ

                                                            
يف  ،ما ليست مقنعة؛ فإّن تربيَر مجلٍة ما على أساِس واقٍع ال شاهد له هو َحلٌّ ُيدَعى لكّن احلجج املتعّلقة بالصمت عن موضوٍع(  3)

 ."َتَكهًُّنا جمازيًّا"املصطلح التفسريّي 
، "أّمرُتَك"حرفيًّا يعين يف هذه اجلملة  yTiäd>q;p.hi^ّيُتها من حيث دالالُتها الدقيقة؛ فالفعل ربّي أمّهللمفردات يف أصلها الع( 36)
 ..."أقمُتَك"، وليس فقط "سّلطُتَك"

 

، وكأّنه َمِلٌك عظيٌم يرتبط (12آ " )يعيد البناء"وأن " ينقض"يتلّقى النيبُّ قدرًة عظيمة على أن 
حيملنا موضوع السلطان النبوّي على أن ُندِخَل يف اعتبارنا وحتليلنا اآليات . مصرُي األمم كلِّها بكلمته

أيًضا، على األخّص اجلزء األخري الذي فيه يظهر الصراع بني امَلَهمَِّة النبوّية، وبني وظائف  17-19
إذا كان النيبُّ مرَساًل من اهلل، وبالتايل حامَل كلمٍة . ّية والكهنوتأخرى يف إسرائيل، وبالتحديد املَلِك

تتطّلُب طاعًة مطلقة، فمن الطبيعّي أن يدخل يف مساٍر تصادمّي مع َمن يّدعى خضوًعا مماثاًل، انطالًقا 
 ، خترب سريُة إرميا عن املصاعب اليت عاىن منها06بدًءا من إر . من كونه صاحَب سلطاٍن مؤّسسايّت

، واليت سّببها له الكهنة وامللوك، وعلى األخّص امللك يوياقيم؛ لكن لنتذّكر أّن موسى (33)هذا النيّب
، وأّن صموئيل دخل يف صراع (0-1: 10رج عد )َتواَجَه مع فرعون مصر، وعارضه هارون ومريام 

يربعام امللك، ِقَبِل من  الكاهن أمصيا، والِقَبِل مع شاول، ونبوءة عاموس مل ُتَقدَّر حقَّ قدرها، ال من 
ويسوع حاَكَمه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، وأبلغ رسَله ُمْسَبًقا أّنهم سيدخلون يف مواجهة مع 

السلطة َمن " سيف"النبوّية وبني " الكلمة"ستكشف املواجهة بني . ؛ إخل(18: 12مت )احلّكام وامللوك 
 (.19: 1رج إر )الذي سيكون يف النهاية املنتصَر األصيَل والنهائّي 

 
 yTi(t;n> ~yIßAGl; aybiîn")^" )نبيًّا لألم  وهبُتَك" -

ُيعَلن بذات الفعل عن وجهِة خدمِة إرميا النبوّية، وبالتايل عن  ،"نبيًّا لألمم وهبُتَك"هبذه العبارة، 
، وبني (يغة املفرد، بصaybn" )نيّب" ،نشري بدايًة إىل العالقة بني الفرد. امَلَهمَّة اليت يكُلها الربُّ إليه

، ليوَضع (.yTi_v.D:q.hi^" )قدَّسُتَك"يفصل اهلل إنساًنا فرًدا، (. ، يف اجلمعyIßAG~) "األمم"الكثرة، وبالتحديد 
كافٍؤ رمزّي؛ فالفرد يعين وحدانّيَة اهلل، ألّن إلَه كلِّ األرض واحٌد هلذا كّله أمّهّيُة َت. مع اجلمع يف عالقة

هوتّية هي وراَء كلِّ التقليد البيبلّي املتعّلق باالختيار؛ فاهلل خيتار إنساًنا فرًدا إّن هذه الرؤية الال. هو
الفريد والوحيد، أو لكي " اجلسم"، وشعًبا واحًدا هو إسرائيل، لكي يعتلن بالكّلّية هلذا (34)كإبراهيم
براهيم، بل لكونه نبيًّا؛ ُيْنَسُب إىل إرميا االشتراك يف هذه الرمزّية، ليس فقط لكونه ابَن إ. يعتلن فيه
 لإلله الواحد، فإّنه مدعوٌّ ألّن يشهد (بالتايل ليس فقط النسل حبسب اجلسد" )رجل الكلمة"فبصفته 
 .البشرّية كلِّهاأمام 

                                                            
(33) Cf. M. CECCARELLi, Il profeta rifiutato. Studio tematico del rifiuto del profeta nel libro di geremia, Roma 
2003. 
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" نبيًّا لألمم"ل اهلل إرميا خارج إطار شعبه، جاعاًل منه ارسلقد تساءل الباحثون حول سبب إ
(~yIßAGl; aybiîn)أمٍم غريبة"دافع إىل ذلك يف عظٍة ما حمّددة إلرميا، موجَّهٍة إىل ، باحثني عن ال" ،

لكّن هذا ال تناقضه سريُة النيّب فقط، اليت (. 1 -46رج إر )ومدَرَجٍة يف النبوءات املوجَّهة ضّد األمم 
جََّهِة ضّد ، ولكّنه أيًضا يف تبايٍن مع فهٍم أصيٍل للنبوءات املو( 3)ال تلمح أبًدا إىل نشاط من هذا القبيل

، وإْن كمبدِأ "(لئال حيصل لك األمر ذاته)"األمم، واملوجَّهة يف الواقع دائًما إىل إسرائيل، إْن كتحذير 
 "(.أعداؤك يعاقبون)"أمٍل 

جيب أن ُينَسَب البعُد الشمويّل لنبوءة إرميا، وبشكل رئيسّي، إىل كون النيّب يتكّلم على هناية 
لقد ُقدِّم إرميا إىل األمم (.  0إر ) إطار دينونة شاملة لكّل األمم أورشليم، وهي حدٌث ُمْدَرٌج يف

ذاِت " هتدمٍي"، لكي يقوم بواجب (36)("كاليوَم على اأُلمِم وعلى املمال ي َأقمُتَكُأنُظْر، إّن)"واملمالك 
يقول  يف الواقع، يف ختام قّصة إرميا، وبالتحديد قبل ذكر النبوءات اليت ضّد األمم،. أبعاٍد كونّية

؛ فاألمم إًذا هي معنّية (4:  4إر " )ها أنا ناقٌض ما بنيُته، وقالٌع ما غرسُته، وهذا لكلِّ األرض: "الرّب
، بل أيًضا ألّنها (9:  0؛  1: 1 رج)أورشليم " ُتحاِكَم"بنبوءة إرميا، ليس فقط ألّن اهلل يدعوها ألن 

ما " صورة"شليم هو بالتايل الرمز، أي ما حيصل ألور(. 14-10:  0؛ 12: 1إر )سُتحاَكم بدورها 
:  0رج إر )كّلها حتت الغضب اإلهلّي لكوهنا كّلها خاطئة هي سيحصل للشعوب كّلها؛ يف الواقع، 

" بناء"لكّن مصري املوت ليس الكلمة األخرية ألورشليم، إذ َسُيعاد (. 02: 3 - 18: 1؛ رو 02- 1
، ومبدُأ أمٍل مشويّل، وهذا البناء هو أيًضا 33-32إر  املدينة، وهذه هي الفكرة الصرحية والواضحة يف

 (.12: 1يف إر " غرس"و" بىن"رج الفعَلْين )اليت ُتعَلن هلا أيًضا إعادة البناء  لكلِّ األم 
 

 11-11آ 
َأفَزعُتَك  ال َتفَزْع ِمن وجوِهه  وِإاّل. ْمه  بكلِِّ ما آُمُرَك بهشُدْد َحْقَويَك وُقْ  وَكلِّاوأنَت ف 11

 . ماَمه َأ

                                                            
يف  ،ما ليست مقنعة؛ فإّن تربيَر مجلٍة ما على أساِس واقٍع ال شاهد له هو َحلٌّ ُيدَعى لكّن احلجج املتعّلقة بالصمت عن موضوٍع(  3)

 ."َتَكهًُّنا جمازيًّا"املصطلح التفسريّي 
، "أّمرُتَك"حرفيًّا يعين يف هذه اجلملة  yTiäd>q;p.hi^ّيُتها من حيث دالالُتها الدقيقة؛ فالفعل ربّي أمّهللمفردات يف أصلها الع( 36)
 ..."أقمُتَك"، وليس فقط "سّلطُتَك"

 

، وكأّنه َمِلٌك عظيٌم يرتبط (12آ " )يعيد البناء"وأن " ينقض"يتلّقى النيبُّ قدرًة عظيمة على أن 
حيملنا موضوع السلطان النبوّي على أن ُندِخَل يف اعتبارنا وحتليلنا اآليات . مصرُي األمم كلِّها بكلمته

أيًضا، على األخّص اجلزء األخري الذي فيه يظهر الصراع بني امَلَهمَِّة النبوّية، وبني وظائف  17-19
إذا كان النيبُّ مرَساًل من اهلل، وبالتايل حامَل كلمٍة . ّية والكهنوتأخرى يف إسرائيل، وبالتحديد املَلِك

تتطّلُب طاعًة مطلقة، فمن الطبيعّي أن يدخل يف مساٍر تصادمّي مع َمن يّدعى خضوًعا مماثاًل، انطالًقا 
 ، خترب سريُة إرميا عن املصاعب اليت عاىن منها06بدًءا من إر . من كونه صاحَب سلطاٍن مؤّسسايّت

، واليت سّببها له الكهنة وامللوك، وعلى األخّص امللك يوياقيم؛ لكن لنتذّكر أّن موسى (33)هذا النيّب
، وأّن صموئيل دخل يف صراع (0-1: 10رج عد )َتواَجَه مع فرعون مصر، وعارضه هارون ومريام 

يربعام امللك، ِقَبِل من  الكاهن أمصيا، والِقَبِل مع شاول، ونبوءة عاموس مل ُتَقدَّر حقَّ قدرها، ال من 
ويسوع حاَكَمه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، وأبلغ رسَله ُمْسَبًقا أّنهم سيدخلون يف مواجهة مع 

السلطة َمن " سيف"النبوّية وبني " الكلمة"ستكشف املواجهة بني . ؛ إخل(18: 12مت )احلّكام وامللوك 
 (.19: 1رج إر )الذي سيكون يف النهاية املنتصَر األصيَل والنهائّي 

 
 yTi(t;n> ~yIßAGl; aybiîn")^" )نبيًّا لألم  وهبُتَك" -

ُيعَلن بذات الفعل عن وجهِة خدمِة إرميا النبوّية، وبالتايل عن  ،"نبيًّا لألمم وهبُتَك"هبذه العبارة، 
، وبني (يغة املفرد، بصaybn" )نيّب" ،نشري بدايًة إىل العالقة بني الفرد. امَلَهمَّة اليت يكُلها الربُّ إليه

، ليوَضع (.yTi_v.D:q.hi^" )قدَّسُتَك"يفصل اهلل إنساًنا فرًدا، (. ، يف اجلمعyIßAG~) "األمم"الكثرة، وبالتحديد 
كافٍؤ رمزّي؛ فالفرد يعين وحدانّيَة اهلل، ألّن إلَه كلِّ األرض واحٌد هلذا كّله أمّهّيُة َت. مع اجلمع يف عالقة

هوتّية هي وراَء كلِّ التقليد البيبلّي املتعّلق باالختيار؛ فاهلل خيتار إنساًنا فرًدا إّن هذه الرؤية الال. هو
الفريد والوحيد، أو لكي " اجلسم"، وشعًبا واحًدا هو إسرائيل، لكي يعتلن بالكّلّية هلذا (34)كإبراهيم
براهيم، بل لكونه نبيًّا؛ ُيْنَسُب إىل إرميا االشتراك يف هذه الرمزّية، ليس فقط لكونه ابَن إ. يعتلن فيه
 لإلله الواحد، فإّنه مدعوٌّ ألّن يشهد (بالتايل ليس فقط النسل حبسب اجلسد" )رجل الكلمة"فبصفته 
 .البشرّية كلِّهاأمام 

                                                            
(33) Cf. M. CECCARELLi, Il profeta rifiutato. Studio tematico del rifiuto del profeta nel libro di geremia, Roma 
2003. 

: 10: 11عب ؛ أنظر أيًضا "رُتهحنَي َدَعوُته وباَركُته وَكّث اوحيًده كاَن ّنفإ ،...َأبيكم إبراهيَ ُأنُظروا إىل : "0: 1 أش أنظر ( 34)
 ".وهو ال ُيْحصى لرَّمِل الَّذي على شاطِئ البحر،وكا ،كثرًةماِء ، وقد قارَب املوت، نسٌل كنجوِم السََّرُجٍل واحٍدولذلَك ُوِلَد ِمن "
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38 الأب اأيوب �سهوان

 

" نبيًّا لألمم"ل اهلل إرميا خارج إطار شعبه، جاعاًل منه ارسلقد تساءل الباحثون حول سبب إ
(~yIßAGl; aybiîn)أمٍم غريبة"دافع إىل ذلك يف عظٍة ما حمّددة إلرميا، موجَّهٍة إىل ، باحثني عن ال" ،

لكّن هذا ال تناقضه سريُة النيّب فقط، اليت (. 1 -46رج إر )ومدَرَجٍة يف النبوءات املوجَّهة ضّد األمم 
جََّهِة ضّد ، ولكّنه أيًضا يف تبايٍن مع فهٍم أصيٍل للنبوءات املو( 3)ال تلمح أبًدا إىل نشاط من هذا القبيل

، وإْن كمبدِأ "(لئال حيصل لك األمر ذاته)"األمم، واملوجَّهة يف الواقع دائًما إىل إسرائيل، إْن كتحذير 
 "(.أعداؤك يعاقبون)"أمٍل 

جيب أن ُينَسَب البعُد الشمويّل لنبوءة إرميا، وبشكل رئيسّي، إىل كون النيّب يتكّلم على هناية 
لقد ُقدِّم إرميا إىل األمم (.  0إر ) إطار دينونة شاملة لكّل األمم أورشليم، وهي حدٌث ُمْدَرٌج يف

ذاِت " هتدمٍي"، لكي يقوم بواجب (36)("كاليوَم على اأُلمِم وعلى املمال ي َأقمُتَكُأنُظْر، إّن)"واملمالك 
يقول  يف الواقع، يف ختام قّصة إرميا، وبالتحديد قبل ذكر النبوءات اليت ضّد األمم،. أبعاٍد كونّية

؛ فاألمم إًذا هي معنّية (4:  4إر " )ها أنا ناقٌض ما بنيُته، وقالٌع ما غرسُته، وهذا لكلِّ األرض: "الرّب
، بل أيًضا ألّنها (9:  0؛  1: 1 رج)أورشليم " ُتحاِكَم"بنبوءة إرميا، ليس فقط ألّن اهلل يدعوها ألن 

ما " صورة"شليم هو بالتايل الرمز، أي ما حيصل ألور(. 14-10:  0؛ 12: 1إر )سُتحاَكم بدورها 
:  0رج إر )كّلها حتت الغضب اإلهلّي لكوهنا كّلها خاطئة هي سيحصل للشعوب كّلها؛ يف الواقع، 

" بناء"لكّن مصري املوت ليس الكلمة األخرية ألورشليم، إذ َسُيعاد (. 02: 3 - 18: 1؛ رو 02- 1
، ومبدُأ أمٍل مشويّل، وهذا البناء هو أيًضا 33-32إر  املدينة، وهذه هي الفكرة الصرحية والواضحة يف

 (.12: 1يف إر " غرس"و" بىن"رج الفعَلْين )اليت ُتعَلن هلا أيًضا إعادة البناء  لكلِّ األم 
 

 11-11آ 
َأفَزعُتَك  ال َتفَزْع ِمن وجوِهه  وِإاّل. ْمه  بكلِِّ ما آُمُرَك بهشُدْد َحْقَويَك وُقْ  وَكلِّاوأنَت ف 11

 . ماَمه َأ

                                                            
يف  ،ما ليست مقنعة؛ فإّن تربيَر مجلٍة ما على أساِس واقٍع ال شاهد له هو َحلٌّ ُيدَعى لكّن احلجج املتعّلقة بالصمت عن موضوٍع(  3)

 ."َتَكهًُّنا جمازيًّا"املصطلح التفسريّي 
، "أّمرُتَك"حرفيًّا يعين يف هذه اجلملة  yTiäd>q;p.hi^ّيُتها من حيث دالالُتها الدقيقة؛ فالفعل ربّي أمّهللمفردات يف أصلها الع( 36)
 ..."أقمُتَك"، وليس فقط "سّلطُتَك"

 

" نبيًّا لألمم"ل اهلل إرميا خارج إطار شعبه، جاعاًل منه ارسلقد تساءل الباحثون حول سبب إ
(~yIßAGl; aybiîn)أمٍم غريبة"دافع إىل ذلك يف عظٍة ما حمّددة إلرميا، موجَّهٍة إىل ، باحثني عن ال" ،

لكّن هذا ال تناقضه سريُة النيّب فقط، اليت (. 1 -46رج إر )ومدَرَجٍة يف النبوءات املوجَّهة ضّد األمم 
جََّهِة ضّد ، ولكّنه أيًضا يف تبايٍن مع فهٍم أصيٍل للنبوءات املو( 3)ال تلمح أبًدا إىل نشاط من هذا القبيل

، وإْن كمبدِأ "(لئال حيصل لك األمر ذاته)"األمم، واملوجَّهة يف الواقع دائًما إىل إسرائيل، إْن كتحذير 
 "(.أعداؤك يعاقبون)"أمٍل 

جيب أن ُينَسَب البعُد الشمويّل لنبوءة إرميا، وبشكل رئيسّي، إىل كون النيّب يتكّلم على هناية 
لقد ُقدِّم إرميا إىل األمم (.  0إر ) إطار دينونة شاملة لكّل األمم أورشليم، وهي حدٌث ُمْدَرٌج يف

ذاِت " هتدمٍي"، لكي يقوم بواجب (36)("كاليوَم على اأُلمِم وعلى املمال ي َأقمُتَكُأنُظْر، إّن)"واملمالك 
يقول  يف الواقع، يف ختام قّصة إرميا، وبالتحديد قبل ذكر النبوءات اليت ضّد األمم،. أبعاٍد كونّية

؛ فاألمم إًذا هي معنّية (4:  4إر " )ها أنا ناقٌض ما بنيُته، وقالٌع ما غرسُته، وهذا لكلِّ األرض: "الرّب
، بل أيًضا ألّنها (9:  0؛  1: 1 رج)أورشليم " ُتحاِكَم"بنبوءة إرميا، ليس فقط ألّن اهلل يدعوها ألن 

ما " صورة"شليم هو بالتايل الرمز، أي ما حيصل ألور(. 14-10:  0؛ 12: 1إر )سُتحاَكم بدورها 
:  0رج إر )كّلها حتت الغضب اإلهلّي لكوهنا كّلها خاطئة هي سيحصل للشعوب كّلها؛ يف الواقع، 

" بناء"لكّن مصري املوت ليس الكلمة األخرية ألورشليم، إذ َسُيعاد (. 02: 3 - 18: 1؛ رو 02- 1
، ومبدُأ أمٍل مشويّل، وهذا البناء هو أيًضا 33-32إر  املدينة، وهذه هي الفكرة الصرحية والواضحة يف

 (.12: 1يف إر " غرس"و" بىن"رج الفعَلْين )اليت ُتعَلن هلا أيًضا إعادة البناء  لكلِّ األم 
 

 11-11آ 
َأفَزعُتَك  ال َتفَزْع ِمن وجوِهه  وِإاّل. ْمه  بكلِِّ ما آُمُرَك بهشُدْد َحْقَويَك وُقْ  وَكلِّاوأنَت ف 11

 . ماَمه َأ

                                                            
يف  ،ما ليست مقنعة؛ فإّن تربيَر مجلٍة ما على أساِس واقٍع ال شاهد له هو َحلٌّ ُيدَعى لكّن احلجج املتعّلقة بالصمت عن موضوٍع(  3)

 ."َتَكهًُّنا جمازيًّا"املصطلح التفسريّي 
، "أّمرُتَك"حرفيًّا يعين يف هذه اجلملة  yTiäd>q;p.hi^ّيُتها من حيث دالالُتها الدقيقة؛ فالفعل ربّي أمّهللمفردات يف أصلها الع( 36)
 ..."أقمُتَك"، وليس فقط "سّلطُتَك"

 

ا ِمن ُنحاس على كلِِّ ا ِمن حديد وأسواًرَك اليوَم مدينًة حصينًة وعموًدفِإنِِّي هاَءَنذا قد َجَعلُت 18
  ،على ملوِك يهوذا ورؤساِئه وكهنِته وشعِب األرض ،األرض
 .ّب، أُلنقَذَكعليَك ألّني َمَعَك، يقوُل الّر فُيحاِربوَنَك وال َيقَووَن 11
  

 :آنًفا اه، اليت ورد ذكر"اجلسد"باختبارات من النّص املوضوعات املرتبطة  هذا اجلزء يستعيد
 . (11آ ..." )وُق  ْيَكُشّد َحقَو" -

هناك تلميح  17يف إر . َوْين هبدف تسهيل التحّرك يف العمل، أو للسري أو للمعركةيتّم شدُّ احَلق
(. "فيحاربونك: "9: 1كما يف )للقتال ، لكن أيًضا إىل االستعداد "(تذهب: "7: 1للربط مع )إىل السري 

 .وبشكل أعّم وأمشل، هو دعوة إىل مواجهة الواجب اخلاّص، إىل الطاعة للرسالة امللقاة على العاتق
 

 . (ب11آ ..." )وإاّل أفزعُتك... ال تفزْع" -
َر قبل كلِّ شيء، َعْب. يعود هنا جمدًَّدا موضوع عدم اخلوف الذي عرضناه أعاله، لكن بلوٍن جديد

، وهذا يّتفق (37)، وهو أمٌر منطيٌّ للحالة احلربّية"ذْعر"، رّبما ُيقدَّم مدلول ary، بداًل من 'tt;xالفعِل 
جيري كما  ،ي14جيري الكالم بطريقة غري مباشرة على احلرب ضّد أورشليم يف آ  .17مع سياق آ 

مة تشجيع وحسب، بل أيًضا عالوًة على ذلك، ليس املقصود كل .19الكالم مباشرة ضّد النيّب يف آ 
النيّب يضع " وجه"؛ ففي (>P!، "وجه"َحثٌّ حقيقّي، وصّية تقريًبا، حياذيه حتديًدا جزاٌء ُيَقدَّم له بكلمة 

هو خيرج من اخلوف بواسطة اإلميان باهلل، أو ُيْحَكم عليه بالذعر، باختباِر ُرْعٍب متواصل : اهلُل بدياًل
 .ال َمْخَرَج منه

 

                                                            
 :فقط؛ لكن لدينا عبارات باملعىن ذاته، هي التالية 17: 1يف إر  yn"+t.m'B.  +rza~العبارة  جند( 37)

~yn"+t.m'B.  +rz:a' (يلّياثوب إ :)8: 1مل  0. 
~yIn:t.m'  +sNEßv; (للركض :)46: 18مل  1. 
~yIn:t.m'  +rgOæx] (للسري :)1: 9؛ 09: 4مل  0. 
~yIn:t.m'  +rgOæx] (للعمل :) 17: 31أم. 
~yIc;l'x]  +rza (للمنافسة؟ :) 7: 42؛ 3: 38أي.  

 

" نبيًّا لألمم"ل اهلل إرميا خارج إطار شعبه، جاعاًل منه ارسلقد تساءل الباحثون حول سبب إ
(~yIßAGl; aybiîn)أمٍم غريبة"دافع إىل ذلك يف عظٍة ما حمّددة إلرميا، موجَّهٍة إىل ، باحثني عن ال" ،

لكّن هذا ال تناقضه سريُة النيّب فقط، اليت (. 1 -46رج إر )ومدَرَجٍة يف النبوءات املوجَّهة ضّد األمم 
جََّهِة ضّد ، ولكّنه أيًضا يف تبايٍن مع فهٍم أصيٍل للنبوءات املو( 3)ال تلمح أبًدا إىل نشاط من هذا القبيل

، وإْن كمبدِأ "(لئال حيصل لك األمر ذاته)"األمم، واملوجَّهة يف الواقع دائًما إىل إسرائيل، إْن كتحذير 
 "(.أعداؤك يعاقبون)"أمٍل 

جيب أن ُينَسَب البعُد الشمويّل لنبوءة إرميا، وبشكل رئيسّي، إىل كون النيّب يتكّلم على هناية 
لقد ُقدِّم إرميا إىل األمم (.  0إر ) إطار دينونة شاملة لكّل األمم أورشليم، وهي حدٌث ُمْدَرٌج يف

ذاِت " هتدمٍي"، لكي يقوم بواجب (36)("كاليوَم على اأُلمِم وعلى املمال ي َأقمُتَكُأنُظْر، إّن)"واملمالك 
يقول  يف الواقع، يف ختام قّصة إرميا، وبالتحديد قبل ذكر النبوءات اليت ضّد األمم،. أبعاٍد كونّية

؛ فاألمم إًذا هي معنّية (4:  4إر " )ها أنا ناقٌض ما بنيُته، وقالٌع ما غرسُته، وهذا لكلِّ األرض: "الرّب
، بل أيًضا ألّنها (9:  0؛  1: 1 رج)أورشليم " ُتحاِكَم"بنبوءة إرميا، ليس فقط ألّن اهلل يدعوها ألن 

ما " صورة"شليم هو بالتايل الرمز، أي ما حيصل ألور(. 14-10:  0؛ 12: 1إر )سُتحاَكم بدورها 
:  0رج إر )كّلها حتت الغضب اإلهلّي لكوهنا كّلها خاطئة هي سيحصل للشعوب كّلها؛ يف الواقع، 

" بناء"لكّن مصري املوت ليس الكلمة األخرية ألورشليم، إذ َسُيعاد (. 02: 3 - 18: 1؛ رو 02- 1
، ومبدُأ أمٍل مشويّل، وهذا البناء هو أيًضا 33-32إر  املدينة، وهذه هي الفكرة الصرحية والواضحة يف

 (.12: 1يف إر " غرس"و" بىن"رج الفعَلْين )اليت ُتعَلن هلا أيًضا إعادة البناء  لكلِّ األم 
 

 11-11آ 
َأفَزعُتَك  ال َتفَزْع ِمن وجوِهه  وِإاّل. ْمه  بكلِِّ ما آُمُرَك بهشُدْد َحْقَويَك وُقْ  وَكلِّاوأنَت ف 11

 . ماَمه َأ

                                                            
يف  ،ما ليست مقنعة؛ فإّن تربيَر مجلٍة ما على أساِس واقٍع ال شاهد له هو َحلٌّ ُيدَعى لكّن احلجج املتعّلقة بالصمت عن موضوٍع(  3)

 ."َتَكهًُّنا جمازيًّا"املصطلح التفسريّي 
، "أّمرُتَك"حرفيًّا يعين يف هذه اجلملة  yTiäd>q;p.hi^ّيُتها من حيث دالالُتها الدقيقة؛ فالفعل ربّي أمّهللمفردات يف أصلها الع( 36)
 ..."أقمُتَك"، وليس فقط "سّلطُتَك"

 

ا ِمن ُنحاس على كلِِّ ا ِمن حديد وأسواًرَك اليوَم مدينًة حصينًة وعموًدفِإنِِّي هاَءَنذا قد َجَعلُت 18
  ،على ملوِك يهوذا ورؤساِئه وكهنِته وشعِب األرض ،األرض
 .ّب، أُلنقَذَكعليَك ألّني َمَعَك، يقوُل الّر فُيحاِربوَنَك وال َيقَووَن 11
  

 :آنًفا اه، اليت ورد ذكر"اجلسد"باختبارات من النّص املوضوعات املرتبطة  هذا اجلزء يستعيد
 . (11آ ..." )وُق  ْيَكُشّد َحقَو" -

هناك تلميح  17يف إر . َوْين هبدف تسهيل التحّرك يف العمل، أو للسري أو للمعركةيتّم شدُّ احَلق
(. "فيحاربونك: "9: 1كما يف )للقتال ، لكن أيًضا إىل االستعداد "(تذهب: "7: 1للربط مع )إىل السري 

 .وبشكل أعّم وأمشل، هو دعوة إىل مواجهة الواجب اخلاّص، إىل الطاعة للرسالة امللقاة على العاتق
 

 . (ب11آ ..." )وإاّل أفزعُتك... ال تفزْع" -
َر قبل كلِّ شيء، َعْب. يعود هنا جمدًَّدا موضوع عدم اخلوف الذي عرضناه أعاله، لكن بلوٍن جديد

، وهذا يّتفق (37)، وهو أمٌر منطيٌّ للحالة احلربّية"ذْعر"، رّبما ُيقدَّم مدلول ary، بداًل من 'tt;xالفعِل 
جيري كما  ،ي14جيري الكالم بطريقة غري مباشرة على احلرب ضّد أورشليم يف آ  .17مع سياق آ 

مة تشجيع وحسب، بل أيًضا عالوًة على ذلك، ليس املقصود كل .19الكالم مباشرة ضّد النيّب يف آ 
النيّب يضع " وجه"؛ ففي (>P!، "وجه"َحثٌّ حقيقّي، وصّية تقريًبا، حياذيه حتديًدا جزاٌء ُيَقدَّم له بكلمة 

هو خيرج من اخلوف بواسطة اإلميان باهلل، أو ُيْحَكم عليه بالذعر، باختباِر ُرْعٍب متواصل : اهلُل بدياًل
 .ال َمْخَرَج منه

 

                                                            
 :فقط؛ لكن لدينا عبارات باملعىن ذاته، هي التالية 17: 1يف إر  yn"+t.m'B.  +rza~العبارة  جند( 37)
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~yIn:t.m'  +rgOæx] (للعمل :) 17: 31أم. 
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" نبيًّا لألمم"ل اهلل إرميا خارج إطار شعبه، جاعاًل منه ارسلقد تساءل الباحثون حول سبب إ
(~yIßAGl; aybiîn)أمٍم غريبة"دافع إىل ذلك يف عظٍة ما حمّددة إلرميا، موجَّهٍة إىل ، باحثني عن ال" ،

لكّن هذا ال تناقضه سريُة النيّب فقط، اليت (. 1 -46رج إر )ومدَرَجٍة يف النبوءات املوجَّهة ضّد األمم 
جََّهِة ضّد ، ولكّنه أيًضا يف تبايٍن مع فهٍم أصيٍل للنبوءات املو( 3)ال تلمح أبًدا إىل نشاط من هذا القبيل

، وإْن كمبدِأ "(لئال حيصل لك األمر ذاته)"األمم، واملوجَّهة يف الواقع دائًما إىل إسرائيل، إْن كتحذير 
 "(.أعداؤك يعاقبون)"أمٍل 

جيب أن ُينَسَب البعُد الشمويّل لنبوءة إرميا، وبشكل رئيسّي، إىل كون النيّب يتكّلم على هناية 
لقد ُقدِّم إرميا إىل األمم (.  0إر ) إطار دينونة شاملة لكّل األمم أورشليم، وهي حدٌث ُمْدَرٌج يف

ذاِت " هتدمٍي"، لكي يقوم بواجب (36)("كاليوَم على اأُلمِم وعلى املمال ي َأقمُتَكُأنُظْر، إّن)"واملمالك 
يقول  يف الواقع، يف ختام قّصة إرميا، وبالتحديد قبل ذكر النبوءات اليت ضّد األمم،. أبعاٍد كونّية

؛ فاألمم إًذا هي معنّية (4:  4إر " )ها أنا ناقٌض ما بنيُته، وقالٌع ما غرسُته، وهذا لكلِّ األرض: "الرّب
، بل أيًضا ألّنها (9:  0؛  1: 1 رج)أورشليم " ُتحاِكَم"بنبوءة إرميا، ليس فقط ألّن اهلل يدعوها ألن 

ما " صورة"شليم هو بالتايل الرمز، أي ما حيصل ألور(. 14-10:  0؛ 12: 1إر )سُتحاَكم بدورها 
:  0رج إر )كّلها حتت الغضب اإلهلّي لكوهنا كّلها خاطئة هي سيحصل للشعوب كّلها؛ يف الواقع، 

" بناء"لكّن مصري املوت ليس الكلمة األخرية ألورشليم، إذ َسُيعاد (. 02: 3 - 18: 1؛ رو 02- 1
، ومبدُأ أمٍل مشويّل، وهذا البناء هو أيًضا 33-32إر  املدينة، وهذه هي الفكرة الصرحية والواضحة يف

 (.12: 1يف إر " غرس"و" بىن"رج الفعَلْين )اليت ُتعَلن هلا أيًضا إعادة البناء  لكلِّ األم 
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يف  ،ما ليست مقنعة؛ فإّن تربيَر مجلٍة ما على أساِس واقٍع ال شاهد له هو َحلٌّ ُيدَعى لكّن احلجج املتعّلقة بالصمت عن موضوٍع(  3)

 ."َتَكهًُّنا جمازيًّا"املصطلح التفسريّي 
، "أّمرُتَك"حرفيًّا يعين يف هذه اجلملة  yTiäd>q;p.hi^ّيُتها من حيث دالالُتها الدقيقة؛ فالفعل ربّي أمّهللمفردات يف أصلها الع( 36)
 ..."أقمُتَك"، وليس فقط "سّلطُتَك"
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ذاِت " هتدمٍي"، لكي يقوم بواجب (36)("كاليوَم على اأُلمِم وعلى املمال ي َأقمُتَكُأنُظْر، إّن)"واملمالك 
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ما " صورة"شليم هو بالتايل الرمز، أي ما حيصل ألور(. 14-10:  0؛ 12: 1إر )سُتحاَكم بدورها 
:  0رج إر )كّلها حتت الغضب اإلهلّي لكوهنا كّلها خاطئة هي سيحصل للشعوب كّلها؛ يف الواقع، 

" بناء"لكّن مصري املوت ليس الكلمة األخرية ألورشليم، إذ َسُيعاد (. 02: 3 - 18: 1؛ رو 02- 1
، ومبدُأ أمٍل مشويّل، وهذا البناء هو أيًضا 33-32إر  املدينة، وهذه هي الفكرة الصرحية والواضحة يف

 (.12: 1يف إر " غرس"و" بىن"رج الفعَلْين )اليت ُتعَلن هلا أيًضا إعادة البناء  لكلِّ األم 
 

 11-11آ 
َأفَزعُتَك  ال َتفَزْع ِمن وجوِهه  وِإاّل. ْمه  بكلِِّ ما آُمُرَك بهشُدْد َحْقَويَك وُقْ  وَكلِّاوأنَت ف 11

 . ماَمه َأ

                                                            
يف  ،ما ليست مقنعة؛ فإّن تربيَر مجلٍة ما على أساِس واقٍع ال شاهد له هو َحلٌّ ُيدَعى لكّن احلجج املتعّلقة بالصمت عن موضوٍع(  3)

 ."َتَكهًُّنا جمازيًّا"املصطلح التفسريّي 
، "أّمرُتَك"حرفيًّا يعين يف هذه اجلملة  yTiäd>q;p.hi^ّيُتها من حيث دالالُتها الدقيقة؛ فالفعل ربّي أمّهللمفردات يف أصلها الع( 36)
 ..."أقمُتَك"، وليس فقط "سّلطُتَك"

 

ا ِمن ُنحاس على كلِِّ ا ِمن حديد وأسواًرَك اليوَم مدينًة حصينًة وعموًدفِإنِِّي هاَءَنذا قد َجَعلُت 18
  ،على ملوِك يهوذا ورؤساِئه وكهنِته وشعِب األرض ،األرض
 .ّب، أُلنقَذَكعليَك ألّني َمَعَك، يقوُل الّر فُيحاِربوَنَك وال َيقَووَن 11
  

 :آنًفا اه، اليت ورد ذكر"اجلسد"باختبارات من النّص املوضوعات املرتبطة  هذا اجلزء يستعيد
 . (11آ ..." )وُق  ْيَكُشّد َحقَو" -

هناك تلميح  17يف إر . َوْين هبدف تسهيل التحّرك يف العمل، أو للسري أو للمعركةيتّم شدُّ احَلق
(. "فيحاربونك: "9: 1كما يف )للقتال ، لكن أيًضا إىل االستعداد "(تذهب: "7: 1للربط مع )إىل السري 

 .وبشكل أعّم وأمشل، هو دعوة إىل مواجهة الواجب اخلاّص، إىل الطاعة للرسالة امللقاة على العاتق
 

 . (ب11آ ..." )وإاّل أفزعُتك... ال تفزْع" -
َر قبل كلِّ شيء، َعْب. يعود هنا جمدًَّدا موضوع عدم اخلوف الذي عرضناه أعاله، لكن بلوٍن جديد

، وهذا يّتفق (37)، وهو أمٌر منطيٌّ للحالة احلربّية"ذْعر"، رّبما ُيقدَّم مدلول ary، بداًل من 'tt;xالفعِل 
جيري كما  ،ي14جيري الكالم بطريقة غري مباشرة على احلرب ضّد أورشليم يف آ  .17مع سياق آ 

مة تشجيع وحسب، بل أيًضا عالوًة على ذلك، ليس املقصود كل .19الكالم مباشرة ضّد النيّب يف آ 
النيّب يضع " وجه"؛ ففي (>P!، "وجه"َحثٌّ حقيقّي، وصّية تقريًبا، حياذيه حتديًدا جزاٌء ُيَقدَّم له بكلمة 

هو خيرج من اخلوف بواسطة اإلميان باهلل، أو ُيْحَكم عليه بالذعر، باختباِر ُرْعٍب متواصل : اهلُل بدياًل
 .ال َمْخَرَج منه
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، بل أيًضا حيّول (19آ ": أنا معك ألخّلصك)"ال ُيَطْمِئُن اهلُل فقط النيبَّ إرميا إىل حضوره الفاعل 

األسلوب االستعدادّي، املستّل من َفنِّ حماصرة مدينٍة ما، يبدو أّنه يقيم . ، جاعاًل إّياه منيًعا"جسَده"
إّن العالمة اليت أعطاها الربُّ (. الذي ميكن أن ُيهاَجم)وبني النيّب ( املهدََّمة)م معارضًة بني أورشلي

مضروٍب، لكّنه غري مقتول، جسٍد " جسٍد نبويٍّ"كانت بالتحديد عالمَة ( ولكّل إسرائيل)إلرميا 
 .(38) (7: 2 ؛ أش 10: 39؛ 13: 38رج إر )جتاوز الصداَم احلريبَّ، جسٍد يتأّلم ولكن دون أن ميوت 

 
 هو اهلل َمن خيلق النيّب  - 3

معطيات هاّمة لتحديد معىن أن يكون أحٌد ما نبيًّا، نتبّين من خالهلا أّن الدور  5آ تتضّمن 
األساسيَّ يف هذا السياق يعود إىل اهلل أّواًل وآِخًرا، ألّنه هو الذي خيتار، ويصّور، ويعرف، ويقّدس، 

من أجل إبراز هذه املعطيات، . د يقوم هبا الشخص املختارويقيم، وذلك قبل أّي مبادرة بشرّية ق
 :وفق الترتيب التايل 5آ حيسن أن نوّزع العناصر املتضمَّنة يف 

1  2   3 
 عرفُتك أن أصّورك يف البطن  قبل

~r<j,’B. Î^Ür>C'a,Ð ¿^r>ACa,À > ‘!j,B,’b ^yTiê[.d:y> 
 

 قّدسُتَك أن خترج من الرحم  وقبل
~r<j,²b.W ~x,r<Þme aceîTe  ^yTi_v.D:q.h 

 

 نبيًّا لألمم وهبُتَك
^yTi(t;n> ~yIßAGl; aybiîn" 

 
ما ليكون نبيًّا، وبتنشئته وإعداده  امرٍئ ثالثة مرتبطة باختياِررئيسّية  هذه عناصر 5آ لدينا يف 

 :للقيام مَبهّمته، وهي التالية
                                                            

اليت هبا ميكن الصمود " األدوات احلربّية"ليس فقط موضوع : لدينا يف العهد اجلديد توسيعات خمتلفة انطالًقا من هذا املوضوع( 38)
اليت توَهب كعالمة للمبعوثني للقيام برسالة " املناعة"، وليس فقط موضوع (8:  تس  1؛ 17-12: 6أف )يف وجه هجوم العدّو 

، جسد املسيح، الذي ال "دللجسد املمجَّ"، بل خاّصة التأكيد الالهويّت (12-3: 6كو  0؛ أنظر أيًضا 19: 12؛ لو 19: 16مر )
 .ة وشاملة النتصار اهلل يف تاريخ البشريستطيع املوُت أن يعمل شيًئا ضّده، عالمة إهلّي

3 -  هو اهلل َمن يخلق النبّي
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 .إقامة أحٍد ما نبيًّا ، يدّل على أسبقّية قرار اهلل يف موضوع"َقْبل"، "زميّن"عنصر  -
 ".خترج من الرحم"، ومرتبط بالوالدة، "أصّورك"، مرتبط باحَلَبل، "جسدّي"عنصر  -
 .، يتعّلق بالنشاط اإلهلّي الذي يبلغ ذروَته يف إقامة إرميا نبيًّا"كالمّي"عنصر  -

 
 "(قبل)"النبوءة والعنصر الزميّن  – 3/1

، الذي يلعب دوًرا ُبْنَيِويًّا يف "الزمان"رات حول عنصر ، هناك بعض االعتبا : 1استناًدا إىل إر 
سنتوقف يف ما يلي إًذا (. 16-11: 1إر )النبوءة، ويفسح يف اجملال لالنتقال إىل املقطع اخلاّص بالرؤى 

 :، وهي التالية19-17، 12-4: 1وباقتضاب عند اإلشارات الزمنّية املوجودة يف 
 

 الوالدة" قبل" -أ 
يف روايات . موضوَع الدعوة بطريقة غري تقليدّية( .r<j,’B~" )َقْبَل"دِّم ظرُف الزمان ، يق : 1يف إر 

من حياة شخٍص  ما يف وقٍتأخرى، يف الواقع، توصف الدعوة اإلهلّية كاعتالن مفاجئ من ِقَبل اهلل 
أو أليشاع ؛ (6أش )كان يف اهليكل  بينماما؛ خيطر على البال هنا أشعيا النيّب الذي رأى جمَد الرّب 

، أو بولس الرسول الذي (01-19: 19مل  1)كان يعمل يف احلقل  بينماالذي ُدِعي الّتباع إيلّيا، 
فما هو معىن القول إًذا بأّن إرميا (. 1: 9أع )كان متوجًِّها حنو دمشق  بينماحصلت له الرؤيا الشهرية 

 الوالدة؟" قبل"قد ُدِعَي ليصبح نبيًّا 
أن يعرَف املدعوُّ بذلك ويدرَكه " قبل"هو ذاك الذي يبّين أّن اهلل خيتار   : 1التفسري األّول لـ إر 

لقد ِصيَغ هذا املوضوع يف تنّوٍع واسٍع من األشكال، وهو مشتَرٌك بني روايات عديدة . ويصوَغ قبوَله
: 3 خر" )يرى"أن يقترب هو من العّليقة امللتهبة لـ" قبل"الربُّ " رآه"من روايات الدعوات؛ فموسى 

؛ ويف اختيار داود وتكريسه، (ي4: 3صم  1)؛ وصموئيل مسع صوت اهلل دون أن يعلم ما هو (4
؛ وإليلّيا ُكِشَف أّن (7: 16صم  1رج )الرواية مبنّية بطريقة تؤّكد أّن اهلل وحده يعرف أّنه خمتار مسبًقا 

: 19مل  1)صل إاّل الحًقا ، ولكّن الدعوة فعاًل مل حت(16: 19مل  1)حنو النبوءة  أليشاع هو موجٌَّه
، اإلنسانيبدو بوضوح أّن املبادرة تأيت دائًما من اهلل، وليس من مّما تقّدم . ؛ وهكذا دواليك(ي19

 (.16:  1يو " )مل ختتاروين َأنتم، بل َأنا اخترُتكم: "كما سيقول يسوع لتالميذه
، بيد أّن "قبل الوالدة"صل اخليارات األخرى لكونه ح من جذرّيًة قد يبدو اختيار إرميا أكثَر

، عنيُت دعوَة أبناء إبراهيم، املختارين بسبب املشتركةالدعوة النبوّية يف هذا الصدد تلتقي مع الدعوة 
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42 الأب اأيوب �سهوان

 

 .إقامة أحٍد ما نبيًّا ، يدّل على أسبقّية قرار اهلل يف موضوع"َقْبل"، "زميّن"عنصر  -
 ".خترج من الرحم"، ومرتبط بالوالدة، "أصّورك"، مرتبط باحَلَبل، "جسدّي"عنصر  -
 .، يتعّلق بالنشاط اإلهلّي الذي يبلغ ذروَته يف إقامة إرميا نبيًّا"كالمّي"عنصر  -

 
 "(قبل)"النبوءة والعنصر الزميّن  – 3/1

، الذي يلعب دوًرا ُبْنَيِويًّا يف "الزمان"رات حول عنصر ، هناك بعض االعتبا : 1استناًدا إىل إر 
سنتوقف يف ما يلي إًذا (. 16-11: 1إر )النبوءة، ويفسح يف اجملال لالنتقال إىل املقطع اخلاّص بالرؤى 

 :، وهي التالية19-17، 12-4: 1وباقتضاب عند اإلشارات الزمنّية املوجودة يف 
 

 الوالدة" قبل" -أ 
يف روايات . موضوَع الدعوة بطريقة غري تقليدّية( .r<j,’B~" )َقْبَل"دِّم ظرُف الزمان ، يق : 1يف إر 

من حياة شخٍص  ما يف وقٍتأخرى، يف الواقع، توصف الدعوة اإلهلّية كاعتالن مفاجئ من ِقَبل اهلل 
أو أليشاع ؛ (6أش )كان يف اهليكل  بينماما؛ خيطر على البال هنا أشعيا النيّب الذي رأى جمَد الرّب 

، أو بولس الرسول الذي (01-19: 19مل  1)كان يعمل يف احلقل  بينماالذي ُدِعي الّتباع إيلّيا، 
فما هو معىن القول إًذا بأّن إرميا (. 1: 9أع )كان متوجًِّها حنو دمشق  بينماحصلت له الرؤيا الشهرية 

 الوالدة؟" قبل"قد ُدِعَي ليصبح نبيًّا 
أن يعرَف املدعوُّ بذلك ويدرَكه " قبل"هو ذاك الذي يبّين أّن اهلل خيتار   : 1التفسري األّول لـ إر 

لقد ِصيَغ هذا املوضوع يف تنّوٍع واسٍع من األشكال، وهو مشتَرٌك بني روايات عديدة . ويصوَغ قبوَله
: 3 خر" )يرى"أن يقترب هو من العّليقة امللتهبة لـ" قبل"الربُّ " رآه"من روايات الدعوات؛ فموسى 

؛ ويف اختيار داود وتكريسه، (ي4: 3صم  1)؛ وصموئيل مسع صوت اهلل دون أن يعلم ما هو (4
؛ وإليلّيا ُكِشَف أّن (7: 16صم  1رج )الرواية مبنّية بطريقة تؤّكد أّن اهلل وحده يعرف أّنه خمتار مسبًقا 

: 19مل  1)صل إاّل الحًقا ، ولكّن الدعوة فعاًل مل حت(16: 19مل  1)حنو النبوءة  أليشاع هو موجٌَّه
، اإلنسانيبدو بوضوح أّن املبادرة تأيت دائًما من اهلل، وليس من مّما تقّدم . ؛ وهكذا دواليك(ي19

 (.16:  1يو " )مل ختتاروين َأنتم، بل َأنا اخترُتكم: "كما سيقول يسوع لتالميذه
، بيد أّن "قبل الوالدة"صل اخليارات األخرى لكونه ح من جذرّيًة قد يبدو اختيار إرميا أكثَر

، عنيُت دعوَة أبناء إبراهيم، املختارين بسبب املشتركةالدعوة النبوّية يف هذا الصدد تلتقي مع الدعوة   

، االبن احلقيقّي  : 1استناًدا إىل إر . أّنهم مكوَّنون يف احلشا املبارك، حشا نسل اآلباء، إذا جاز التعبري
املختار قبل "يف التقليد املسيحّي، نسل إبراهيم حبسب اإلميان، . يًداإلبراهيم املختار هو النيّب حتد

، قد ُجِعَل بكّلّيته نسَل أنبياء، وُوشَِّح كلٌّ منهم بالروح القدس الذي يهب (4: 1أف " )تأسيس العامل
 .القدرة على إعالن كلمة اهلل جبرأة لكّل األمم

 
 " هذا اليوم" –ب 

، ;hZ<©h; ~AYæh" )اليوم"يتعّلق خبّط دالالت الزمن الكالمّية، أال وهي هناك مفردة أخرى هاّمة، يف ما 
: 1يف إر ( r<j,’B~" )قبل"جند هنا تضميًنا، مركًَّزا على مفردات مترابطة، بني (. 18، آ AYæh~؛ 12: 1إر 
ا لكّل هناك شيء مشابه أيًض. ، أي يف القسم األّول من النّص12يف آ ( ;hZ<©h; ~AYæh" )هذا اليوم"، و 
هو " اليوم"هذا . 18: 1يف ( AYæh~" )اليوم"، و : 1يف ( .r<j,’B~" )َقْبَل"، أال وهو الترابط بني 1إر 

النيبُّ دعوَته، ويعي ذلك، فينضوي حتت لواء مشيئة اهلل؛ إّنه الزمن الذي فيه " َيسَمُع"الزمن الذي فيه 
 .َتَفعُِّل الكلمة" يوُم"إّنه . لتايل كلمًة نبوّيةتدخل الكلمة، احلاضرة منذ البدء، يف التاريخ، صائرًة با

؛ فبقدر ما تترك الكلمة "األحداث اجلارية"وبني " النبوءة"بني  خاّصًة من املعلوم أّن هناك عالقًة
؛ والكلمة هي نبوّية (13: 3عب " )ما دام إعالُن هذا اليوم"النبوّية صًدى، تكون يف تاريخ اإلنسان، 

يف التوراة، تشري العبارة ". هذا اليوم"ألجل " اليوم"حالّيًة وُمَأوَّنة، أي أّنها ُتقال على قدر ما ُتْجَعل 
؛ ويف الكتب احلكمّية، تشري الكلمة "املؤسِّس"إىل األصل، أي أّنها تْرتِبط جوهريًّا بالزمن " هذا اليوم"

 .إىل ما هو أبدّي، أي إىل الذي يصلح من البداية إىل األبد
 

 آالم وانتصار: امُلْعَلن" املستقبل" -ج 
، الذي "املستقبل"، هو بالتأكيد على ارتباط بـ18و 12: 1، الذي يرد ذكره يف إر "احلاضر"إّن 

يرد ذكر املستقبل عرب األمر . ال ُيَعبَّر عنه بألفاظ مرتبطة بوضوح بالزمن، بل يوحي به اجلانب اللفظّي
، "ِيْقُتْل"لدينا أفعال بصيغة األمر، لكّن الوزن العربّي ليس . الذي يفرض التكّلم( 17و 7: 1إر )اإلهلّي 

(ltoq.yi) كما الفعل ،(rBE)d:T. ) ْوَقَتْلِتي"، والوزن 7يف آ( "yTil.t:qw.)،  كما الفعل T'är>B;dIw> 17يف آ ،
سبًقا قد يكون بعيًدا، ولكّنه ُمْعَلٌن ُم" مستقبٍل"ُتِعّد طاعُة أمِر اهلل الطريَق لـ .األمر صيغة يعادل

، والتلميَح املستتَر "نزاٍع"إّن احتماَل قياِم (. 19آ )وبوضوح؛ سَيلقى النيبُّ معارضَة سلطاِت إسرائيل 
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، االبن احلقيقّي  : 1استناًدا إىل إر . أّنهم مكوَّنون يف احلشا املبارك، حشا نسل اآلباء، إذا جاز التعبري
املختار قبل "يف التقليد املسيحّي، نسل إبراهيم حبسب اإلميان، . يًداإلبراهيم املختار هو النيّب حتد

، قد ُجِعَل بكّلّيته نسَل أنبياء، وُوشَِّح كلٌّ منهم بالروح القدس الذي يهب (4: 1أف " )تأسيس العامل
 .القدرة على إعالن كلمة اهلل جبرأة لكّل األمم

 
 " هذا اليوم" –ب 

، ;hZ<©h; ~AYæh" )اليوم"يتعّلق خبّط دالالت الزمن الكالمّية، أال وهي هناك مفردة أخرى هاّمة، يف ما 
: 1يف إر ( r<j,’B~" )قبل"جند هنا تضميًنا، مركًَّزا على مفردات مترابطة، بني (. 18، آ AYæh~؛ 12: 1إر 
ا لكّل هناك شيء مشابه أيًض. ، أي يف القسم األّول من النّص12يف آ ( ;hZ<©h; ~AYæh" )هذا اليوم"، و 
هو " اليوم"هذا . 18: 1يف ( AYæh~" )اليوم"، و : 1يف ( .r<j,’B~" )َقْبَل"، أال وهو الترابط بني 1إر 

النيبُّ دعوَته، ويعي ذلك، فينضوي حتت لواء مشيئة اهلل؛ إّنه الزمن الذي فيه " َيسَمُع"الزمن الذي فيه 
 .َتَفعُِّل الكلمة" يوُم"إّنه . لتايل كلمًة نبوّيةتدخل الكلمة، احلاضرة منذ البدء، يف التاريخ، صائرًة با

؛ فبقدر ما تترك الكلمة "األحداث اجلارية"وبني " النبوءة"بني  خاّصًة من املعلوم أّن هناك عالقًة
؛ والكلمة هي نبوّية (13: 3عب " )ما دام إعالُن هذا اليوم"النبوّية صًدى، تكون يف تاريخ اإلنسان، 

يف التوراة، تشري العبارة ". هذا اليوم"ألجل " اليوم"حالّيًة وُمَأوَّنة، أي أّنها ُتقال على قدر ما ُتْجَعل 
؛ ويف الكتب احلكمّية، تشري الكلمة "املؤسِّس"إىل األصل، أي أّنها تْرتِبط جوهريًّا بالزمن " هذا اليوم"

 .إىل ما هو أبدّي، أي إىل الذي يصلح من البداية إىل األبد
 

 آالم وانتصار: امُلْعَلن" املستقبل" -ج 
، الذي "املستقبل"، هو بالتأكيد على ارتباط بـ18و 12: 1، الذي يرد ذكره يف إر "احلاضر"إّن 

يرد ذكر املستقبل عرب األمر . ال ُيَعبَّر عنه بألفاظ مرتبطة بوضوح بالزمن، بل يوحي به اجلانب اللفظّي
، "ِيْقُتْل"لدينا أفعال بصيغة األمر، لكّن الوزن العربّي ليس . الذي يفرض التكّلم( 17و 7: 1إر )اإلهلّي 

(ltoq.yi) كما الفعل ،(rBE)d:T. ) ْوَقَتْلِتي"، والوزن 7يف آ( "yTil.t:qw.)،  كما الفعل T'är>B;dIw> 17يف آ ،
سبًقا قد يكون بعيًدا، ولكّنه ُمْعَلٌن ُم" مستقبٍل"ُتِعّد طاعُة أمِر اهلل الطريَق لـ .األمر صيغة يعادل

، والتلميَح املستتَر "نزاٍع"إّن احتماَل قياِم (. 19آ )وبوضوح؛ سَيلقى النيبُّ معارضَة سلطاِت إسرائيل   

يضمنه الدعُم " انتصار"النبوّية، واليت خترب عنها سريُة إرميا، مها على ارتباط بوعد " اآلالم"إىل نوٍع من 
 .ىل اخلدمة النبوّيةاإلهلّي؛ هذا ما يوضع أمام ناظَري َمن هو مدعّو إ
النيّب، بل هي نبوءٌة " مستقبَل"، ال تتبّين فقط "اليوم"عالوة على ذلك، إّن كلمة اهلل اليت تدوي 

؛ فالتهدمي "إعادة البناء"وعن " التهدمي"يتّم اإلعالن عن  12يف آ . األمم بأمجعها" مستقبل"أيًضا حول 
، 4، والذي سيكون، بدًءا من الفصل (16-11: 1ر إ)األقرب الذي تتكّلم عليه الرؤى " املستقبل"هو 

موضوَع تبشرِي إرميا امُلِلّح؛ مع ذلك، يبدو أّن هلذا التدمري الكويّن َمهّمًة، أال وهي االنفتاح على 
يف (: "33-32إر )أورشليم ليجمع فيها كّل الشعوب " بناء"أبعد، يعمل اهلُل فيه على إعادة " مستقبل"

" ألّن اجلميع سيعرفون الرّب، من صغريهم إىل كبريهم"تاريخ، وتتوّقف النبوءة، يكتمل ال" تلك األّيام
(31 :34.) 
 

 أيًضا جسد النيّب وحياُته كلمٌة ناطقة - 3/2
هناك ناحية هاّمة ينبغي أن نعريها اهتماًما خاصًّا، إىل جانب كون النيّب َرُجَل الكلمة، أال وهي أّنه 

يف الواقع، يتمّيز ِسْفر إرميا بأّنه يتضّمن عدًدا من احلركات . الذاتب" جبسده"نيبٌّ أيًضا حبياته، و
، نذكر منها، على سبيل املثال ال احلصر، ثالًثا، كّلها مرتبطة (39)الرمزّية املتنّوعة اليت قام هبا النيّب

مبوضوع كالم اهلل الذي ال يصغي الشعُب إليه، حيث يوصف وحُي اهلل للنيّب وكأّنه شيء حيصل 
 :ركة، كما بالكلمة، متاًما كما حيصل إلرمياباحل

الذي يدّل على النهاية اليت  ،(11-1: 13إر )احلزام الَتِلف عمل رمزيٌّ هاّم هو املرتبط بـ. 
 (.7آ )يسّببها شعٌب ينفصل عن كالم اهلل، فال يعود صاحًلا ألّي شيء، متاًما كما احلزام الذي تلف 

، وُيذّكر حبّرّية اهلل جتاه (10-1: 18إر ) رميا إىل بيت اخلّزافذهاب إالعمل الرمزّي الثاين هو . 
 .شعب إسرائيل الذي ال يصغي إىل كالمه

، والذي يرمز إىل وصول (6: 02 – 1: 19إر ) اإلبريق املكسورالعمل الرمزّي الثالث هو . 
، الذي يعلنه الكارثة، وبالتحديد خراب أورشليم، كارثة على َمن ال يريد أن يصغي إىل كالم اهلل

 . النيّب
نتبّين من خالل ذلك أّن حياة النيّب، وعلى ضوء هذه الرموز الثالثة، هي عالمٌة مرئّيٌة وفاعلٌة 

ْفر إرميا أمّهّيًة كبرية للمحّطات املرتبطة لكالم اهلل، الذي يعلنه إرميا لبين إسرائيل؛ ألجل ذلك يعطى ِس
                                                            
(39) Cf. D. BOURgUET, Des métaphors de Jérémie, EtB. NS 9, Paris 1987. 

 

يضمنه الدعُم " انتصار"النبوّية، واليت خترب عنها سريُة إرميا، مها على ارتباط بوعد " اآلالم"إىل نوٍع من 
 .ىل اخلدمة النبوّيةاإلهلّي؛ هذا ما يوضع أمام ناظَري َمن هو مدعّو إ
النيّب، بل هي نبوءٌة " مستقبَل"، ال تتبّين فقط "اليوم"عالوة على ذلك، إّن كلمة اهلل اليت تدوي 

؛ فالتهدمي "إعادة البناء"وعن " التهدمي"يتّم اإلعالن عن  12يف آ . األمم بأمجعها" مستقبل"أيًضا حول 
، 4، والذي سيكون، بدًءا من الفصل (16-11: 1ر إ)األقرب الذي تتكّلم عليه الرؤى " املستقبل"هو 

موضوَع تبشرِي إرميا امُلِلّح؛ مع ذلك، يبدو أّن هلذا التدمري الكويّن َمهّمًة، أال وهي االنفتاح على 
يف (: "33-32إر )أورشليم ليجمع فيها كّل الشعوب " بناء"أبعد، يعمل اهلُل فيه على إعادة " مستقبل"

" ألّن اجلميع سيعرفون الرّب، من صغريهم إىل كبريهم"تاريخ، وتتوّقف النبوءة، يكتمل ال" تلك األّيام
(31 :34.) 
 

 أيًضا جسد النيّب وحياُته كلمٌة ناطقة - 3/2
هناك ناحية هاّمة ينبغي أن نعريها اهتماًما خاصًّا، إىل جانب كون النيّب َرُجَل الكلمة، أال وهي أّنه 

يف الواقع، يتمّيز ِسْفر إرميا بأّنه يتضّمن عدًدا من احلركات . الذاتب" جبسده"نيبٌّ أيًضا حبياته، و
، نذكر منها، على سبيل املثال ال احلصر، ثالًثا، كّلها مرتبطة (39)الرمزّية املتنّوعة اليت قام هبا النيّب

مبوضوع كالم اهلل الذي ال يصغي الشعُب إليه، حيث يوصف وحُي اهلل للنيّب وكأّنه شيء حيصل 
 :ركة، كما بالكلمة، متاًما كما حيصل إلرمياباحل

الذي يدّل على النهاية اليت  ،(11-1: 13إر )احلزام الَتِلف عمل رمزيٌّ هاّم هو املرتبط بـ. 
 (.7آ )يسّببها شعٌب ينفصل عن كالم اهلل، فال يعود صاحًلا ألّي شيء، متاًما كما احلزام الذي تلف 

، وُيذّكر حبّرّية اهلل جتاه (10-1: 18إر ) رميا إىل بيت اخلّزافذهاب إالعمل الرمزّي الثاين هو . 
 .شعب إسرائيل الذي ال يصغي إىل كالمه

، والذي يرمز إىل وصول (6: 02 – 1: 19إر ) اإلبريق املكسورالعمل الرمزّي الثالث هو . 
، الذي يعلنه الكارثة، وبالتحديد خراب أورشليم، كارثة على َمن ال يريد أن يصغي إىل كالم اهلل

 . النيّب
نتبّين من خالل ذلك أّن حياة النيّب، وعلى ضوء هذه الرموز الثالثة، هي عالمٌة مرئّيٌة وفاعلٌة 

ْفر إرميا أمّهّيًة كبرية للمحّطات املرتبطة لكالم اهلل، الذي يعلنه إرميا لبين إسرائيل؛ ألجل ذلك يعطى ِس
                                                            
(39) Cf. D. BOURgUET, Des métaphors de Jérémie, EtB. NS 9, Paris 1987. 

 

يضمنه الدعُم " انتصار"النبوّية، واليت خترب عنها سريُة إرميا، مها على ارتباط بوعد " اآلالم"إىل نوٍع من 
 .ىل اخلدمة النبوّيةاإلهلّي؛ هذا ما يوضع أمام ناظَري َمن هو مدعّو إ
النيّب، بل هي نبوءٌة " مستقبَل"، ال تتبّين فقط "اليوم"عالوة على ذلك، إّن كلمة اهلل اليت تدوي 

؛ فالتهدمي "إعادة البناء"وعن " التهدمي"يتّم اإلعالن عن  12يف آ . األمم بأمجعها" مستقبل"أيًضا حول 
، 4، والذي سيكون، بدًءا من الفصل (16-11: 1ر إ)األقرب الذي تتكّلم عليه الرؤى " املستقبل"هو 

موضوَع تبشرِي إرميا امُلِلّح؛ مع ذلك، يبدو أّن هلذا التدمري الكويّن َمهّمًة، أال وهي االنفتاح على 
يف (: "33-32إر )أورشليم ليجمع فيها كّل الشعوب " بناء"أبعد، يعمل اهلُل فيه على إعادة " مستقبل"

" ألّن اجلميع سيعرفون الرّب، من صغريهم إىل كبريهم"تاريخ، وتتوّقف النبوءة، يكتمل ال" تلك األّيام
(31 :34.) 
 

 أيًضا جسد النيّب وحياُته كلمٌة ناطقة - 3/2
هناك ناحية هاّمة ينبغي أن نعريها اهتماًما خاصًّا، إىل جانب كون النيّب َرُجَل الكلمة، أال وهي أّنه 

يف الواقع، يتمّيز ِسْفر إرميا بأّنه يتضّمن عدًدا من احلركات . الذاتب" جبسده"نيبٌّ أيًضا حبياته، و
، نذكر منها، على سبيل املثال ال احلصر، ثالًثا، كّلها مرتبطة (39)الرمزّية املتنّوعة اليت قام هبا النيّب

مبوضوع كالم اهلل الذي ال يصغي الشعُب إليه، حيث يوصف وحُي اهلل للنيّب وكأّنه شيء حيصل 
 :ركة، كما بالكلمة، متاًما كما حيصل إلرمياباحل

الذي يدّل على النهاية اليت  ،(11-1: 13إر )احلزام الَتِلف عمل رمزيٌّ هاّم هو املرتبط بـ. 
 (.7آ )يسّببها شعٌب ينفصل عن كالم اهلل، فال يعود صاحًلا ألّي شيء، متاًما كما احلزام الذي تلف 

، وُيذّكر حبّرّية اهلل جتاه (10-1: 18إر ) رميا إىل بيت اخلّزافذهاب إالعمل الرمزّي الثاين هو . 
 .شعب إسرائيل الذي ال يصغي إىل كالمه

، والذي يرمز إىل وصول (6: 02 – 1: 19إر ) اإلبريق املكسورالعمل الرمزّي الثالث هو . 
، الذي يعلنه الكارثة، وبالتحديد خراب أورشليم، كارثة على َمن ال يريد أن يصغي إىل كالم اهلل

 . النيّب
نتبّين من خالل ذلك أّن حياة النيّب، وعلى ضوء هذه الرموز الثالثة، هي عالمٌة مرئّيٌة وفاعلٌة 

ْفر إرميا أمّهّيًة كبرية للمحّطات املرتبطة لكالم اهلل، الذي يعلنه إرميا لبين إسرائيل؛ ألجل ذلك يعطى ِس
                                                            
(39) Cf. D. BOURgUET, Des métaphors de Jérémie, EtB. NS 9, Paris 1987. 



بيبليا 2011/50

44 الأب اأيوب �سهوان

 

يضمنه الدعُم " انتصار"النبوّية، واليت خترب عنها سريُة إرميا، مها على ارتباط بوعد " اآلالم"إىل نوٍع من 
 .ىل اخلدمة النبوّيةاإلهلّي؛ هذا ما يوضع أمام ناظَري َمن هو مدعّو إ
النيّب، بل هي نبوءٌة " مستقبَل"، ال تتبّين فقط "اليوم"عالوة على ذلك، إّن كلمة اهلل اليت تدوي 

؛ فالتهدمي "إعادة البناء"وعن " التهدمي"يتّم اإلعالن عن  12يف آ . األمم بأمجعها" مستقبل"أيًضا حول 
، 4، والذي سيكون، بدًءا من الفصل (16-11: 1ر إ)األقرب الذي تتكّلم عليه الرؤى " املستقبل"هو 

موضوَع تبشرِي إرميا امُلِلّح؛ مع ذلك، يبدو أّن هلذا التدمري الكويّن َمهّمًة، أال وهي االنفتاح على 
يف (: "33-32إر )أورشليم ليجمع فيها كّل الشعوب " بناء"أبعد، يعمل اهلُل فيه على إعادة " مستقبل"

" ألّن اجلميع سيعرفون الرّب، من صغريهم إىل كبريهم"تاريخ، وتتوّقف النبوءة، يكتمل ال" تلك األّيام
(31 :34.) 
 

 أيًضا جسد النيّب وحياُته كلمٌة ناطقة - 3/2
هناك ناحية هاّمة ينبغي أن نعريها اهتماًما خاصًّا، إىل جانب كون النيّب َرُجَل الكلمة، أال وهي أّنه 

يف الواقع، يتمّيز ِسْفر إرميا بأّنه يتضّمن عدًدا من احلركات . الذاتب" جبسده"نيبٌّ أيًضا حبياته، و
، نذكر منها، على سبيل املثال ال احلصر، ثالًثا، كّلها مرتبطة (39)الرمزّية املتنّوعة اليت قام هبا النيّب

مبوضوع كالم اهلل الذي ال يصغي الشعُب إليه، حيث يوصف وحُي اهلل للنيّب وكأّنه شيء حيصل 
 :ركة، كما بالكلمة، متاًما كما حيصل إلرمياباحل

الذي يدّل على النهاية اليت  ،(11-1: 13إر )احلزام الَتِلف عمل رمزيٌّ هاّم هو املرتبط بـ. 
 (.7آ )يسّببها شعٌب ينفصل عن كالم اهلل، فال يعود صاحًلا ألّي شيء، متاًما كما احلزام الذي تلف 

، وُيذّكر حبّرّية اهلل جتاه (10-1: 18إر ) رميا إىل بيت اخلّزافذهاب إالعمل الرمزّي الثاين هو . 
 .شعب إسرائيل الذي ال يصغي إىل كالمه

، والذي يرمز إىل وصول (6: 02 – 1: 19إر ) اإلبريق املكسورالعمل الرمزّي الثالث هو . 
، الذي يعلنه الكارثة، وبالتحديد خراب أورشليم، كارثة على َمن ال يريد أن يصغي إىل كالم اهلل

 . النيّب
نتبّين من خالل ذلك أّن حياة النيّب، وعلى ضوء هذه الرموز الثالثة، هي عالمٌة مرئّيٌة وفاعلٌة 

ْفر إرميا أمّهّيًة كبرية للمحّطات املرتبطة لكالم اهلل، الذي يعلنه إرميا لبين إسرائيل؛ ألجل ذلك يعطى ِس
                                                            
(39) Cf. D. BOURgUET, Des métaphors de Jérémie, EtB. NS 9, Paris 1987. 

 

. بالسرية أو باخُلُلقّيات، بل لدوافع هي يف العمق الهوتّية مباشرًة حبياة النيّب، ألسباب ال عالقة هلا
، اللَذين فيهما دفع إرميا من ذاته، (37إر )، وَسْجَن إرميا (36إر )لنتذّكر هنا حدَثي إحراق الدْرج 

حنن ". كلمة اهلل ال ُتَقيَّد"من جسِده حتديًدا، مثَن قياِمه برسالِته النبوّية، ومنهما ميكننا أن نستنتج أّن 
وحيسن هنا أن نذّكر بأّنه، يف األناجيل ويف العهد . ، وكأّنها تسبيٌق آلالم املسيحإرميا" آالم"أمام 

، كما اجلديد، ُتْبَرُز آالم املسيح وكأّنها نتيجٌة لقبول الرّب يسوع للكلمة ولطاعِته هلا حّتى املوت
 (.8، وهنا آ 11-6: 0فل )"صليبطائًعا حّتى املوت، املوت على ال" :يعّلمنا بولس الرسول بقوله

ددَت أع": يف مْحِل الرسالِة النبوّية، هو التايل" اجلسد"قواًل معّبًرا حول دور   : 12لدينا يف عب 
هي نقٌل ( "اجسًد ددَت يلأع")هذه الترمجة  ."، يا أهللشيتتكمب عملأل ...هاءنذا آٍت ...اجسًد يل

: 2 رج أش )؛ حنن أمام صورة نبوّية "لكّنك ثقبَت ُأُذين": عن السبعينّية، بينما النّص العربّي يقول
 .(42)تدّل على طواعّية النيّب هلل(  

( ,Ür>C'a,Ð - ^r>ACa^" )أصّورك: "فعالن  النيّب إرميا حتديًدا، لدينا يف آ " جسد"يف ما يتعّلق بـ
ن تشريان إىل بطن املرأة، وكّل ، مع فاعَلني خمتلَفني، مها اهلل وإرميا، وكلمَتان مترادفَتا(aceîT" )خترج"و

 .والدتهبالنيّب، وعلى  لَباحَلذلك ُينِتُج تعبرَيين متوازَيني متكامَلني يتكّلمان على 
، هو تلك املرحلة اليت زمان، هو بطن األّم، ولكن، وبتحديد أكرب، على مكانجيري الكالم على 

اجلنني من " خيرج"ّتى موعد اإليالد، أي عندما ، وح"الَتَكوُّن"متتّد من احَلَبل، أي عندما تبدأ عملّيُة 
 ". ابُن آدم( "أي يف البطن)هناك الذي فيه يصري  الزمنإّنه . بطن أّمه

، وربط ذلك بذكرى تقاليد اآلباء، يفتح الباب إًذا أمام تفسري  : 1إّن ذكر البطن األمومّي يف إر 
هكذا سيكون حاضًرا أيًضا يف زمن تاريخ  فكما كان اهلل حاضًرا يف مرحلة احَلْمل،إجيايّب بوضوح؛ 

؛ من هنا "جسد"أن يكون له " قبل" إبراهيم، هو خمتاٌر ابَن وبكونهبكونه ابَن الوعد، . إرميا اإلنسان
 :النبوءة، ومها ملفهوٍم مدلوٍل النتيجتان اللتان تبدوان ذاَت

أن يكون أحٌد ما نبيًّا، . ابَن الوعداملدعوِّ هناك دعوٌة للعمل النبوّي مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بكون  -
يف إرميا، ليست أقواله النبوّية فقط هي ذات مدلول، بل إّن . بتاريخ جسدفهذا ال ُيَفسَّر بالكالم، بل 

                                                            
" اجلسد"سرَّي التجسُّد والفداء؛ ففي  ضوِءعلى أّن الكاتب يقرأ املزمور قراءة مسيحّية، يف " اجلسد"يدّل "،  : 12 يف عب( 42)

: 12؛ عب "نا بقربان جسد يسوع املسيح مّرة واحدةْسيف هذه املشيئة ُقدِّ)"على الصليب حتّققت تقدمة الذات الكاملة " قاملعلَّ
: 12 عبتعليق على لرج ا) "، مكان الذبائح والقرابني حبسب الشريعة(12-9، 7: 12رج عب )، واألمانة التاّمة ملشيئة اهلل (12
 .(1271 ،1990الكسليك،  ،ة، جامعة الروح القدسة الالهوت احلربّيّيكّل، إوجنليون -س، العهد اجلديد الكتاب املقّد :، يف 

 

. بالسرية أو باخُلُلقّيات، بل لدوافع هي يف العمق الهوتّية مباشرًة حبياة النيّب، ألسباب ال عالقة هلا
، اللَذين فيهما دفع إرميا من ذاته، (37إر )، وَسْجَن إرميا (36إر )لنتذّكر هنا حدَثي إحراق الدْرج 

حنن ". كلمة اهلل ال ُتَقيَّد"من جسِده حتديًدا، مثَن قياِمه برسالِته النبوّية، ومنهما ميكننا أن نستنتج أّن 
وحيسن هنا أن نذّكر بأّنه، يف األناجيل ويف العهد . ، وكأّنها تسبيٌق آلالم املسيحإرميا" آالم"أمام 

، كما اجلديد، ُتْبَرُز آالم املسيح وكأّنها نتيجٌة لقبول الرّب يسوع للكلمة ولطاعِته هلا حّتى املوت
 (.8، وهنا آ 11-6: 0فل )"صليبطائًعا حّتى املوت، املوت على ال" :يعّلمنا بولس الرسول بقوله

ددَت أع": يف مْحِل الرسالِة النبوّية، هو التايل" اجلسد"قواًل معّبًرا حول دور   : 12لدينا يف عب 
هي نقٌل ( "اجسًد ددَت يلأع")هذه الترمجة  ."، يا أهللشيتتكمب عملأل ...هاءنذا آٍت ...اجسًد يل

: 2 رج أش )؛ حنن أمام صورة نبوّية "لكّنك ثقبَت ُأُذين": عن السبعينّية، بينما النّص العربّي يقول
 .(42)تدّل على طواعّية النيّب هلل(  

( ,Ür>C'a,Ð - ^r>ACa^" )أصّورك: "فعالن  النيّب إرميا حتديًدا، لدينا يف آ " جسد"يف ما يتعّلق بـ
ن تشريان إىل بطن املرأة، وكّل ، مع فاعَلني خمتلَفني، مها اهلل وإرميا، وكلمَتان مترادفَتا(aceîT" )خترج"و

 .والدتهبالنيّب، وعلى  لَباحَلذلك ُينِتُج تعبرَيين متوازَيني متكامَلني يتكّلمان على 
، هو تلك املرحلة اليت زمان، هو بطن األّم، ولكن، وبتحديد أكرب، على مكانجيري الكالم على 

اجلنني من " خيرج"ّتى موعد اإليالد، أي عندما ، وح"الَتَكوُّن"متتّد من احَلَبل، أي عندما تبدأ عملّيُة 
 ". ابُن آدم( "أي يف البطن)هناك الذي فيه يصري  الزمنإّنه . بطن أّمه

، وربط ذلك بذكرى تقاليد اآلباء، يفتح الباب إًذا أمام تفسري  : 1إّن ذكر البطن األمومّي يف إر 
هكذا سيكون حاضًرا أيًضا يف زمن تاريخ  فكما كان اهلل حاضًرا يف مرحلة احَلْمل،إجيايّب بوضوح؛ 

؛ من هنا "جسد"أن يكون له " قبل" إبراهيم، هو خمتاٌر ابَن وبكونهبكونه ابَن الوعد، . إرميا اإلنسان
 :النبوءة، ومها ملفهوٍم مدلوٍل النتيجتان اللتان تبدوان ذاَت

أن يكون أحٌد ما نبيًّا، . ابَن الوعداملدعوِّ هناك دعوٌة للعمل النبوّي مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بكون  -
يف إرميا، ليست أقواله النبوّية فقط هي ذات مدلول، بل إّن . بتاريخ جسدفهذا ال ُيَفسَّر بالكالم، بل 

                                                            
" اجلسد"سرَّي التجسُّد والفداء؛ ففي  ضوِءعلى أّن الكاتب يقرأ املزمور قراءة مسيحّية، يف " اجلسد"يدّل "،  : 12 يف عب( 42)

: 12؛ عب "نا بقربان جسد يسوع املسيح مّرة واحدةْسيف هذه املشيئة ُقدِّ)"على الصليب حتّققت تقدمة الذات الكاملة " قاملعلَّ
: 12 عبتعليق على لرج ا) "، مكان الذبائح والقرابني حبسب الشريعة(12-9، 7: 12رج عب )، واألمانة التاّمة ملشيئة اهلل (12
 .(1271 ،1990الكسليك،  ،ة، جامعة الروح القدسة الالهوت احلربّيّيكّل، إوجنليون -س، العهد اجلديد الكتاب املقّد :، يف 
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45 اإر 1: 4-10، 17-19: اإرميا نبيٌّ بكلمته وبج�سده حتّى ال�ست�سهاد

 

. بالسرية أو باخُلُلقّيات، بل لدوافع هي يف العمق الهوتّية مباشرًة حبياة النيّب، ألسباب ال عالقة هلا
، اللَذين فيهما دفع إرميا من ذاته، (37إر )، وَسْجَن إرميا (36إر )لنتذّكر هنا حدَثي إحراق الدْرج 

حنن ". كلمة اهلل ال ُتَقيَّد"من جسِده حتديًدا، مثَن قياِمه برسالِته النبوّية، ومنهما ميكننا أن نستنتج أّن 
وحيسن هنا أن نذّكر بأّنه، يف األناجيل ويف العهد . ، وكأّنها تسبيٌق آلالم املسيحإرميا" آالم"أمام 

، كما اجلديد، ُتْبَرُز آالم املسيح وكأّنها نتيجٌة لقبول الرّب يسوع للكلمة ولطاعِته هلا حّتى املوت
 (.8، وهنا آ 11-6: 0فل )"صليبطائًعا حّتى املوت، املوت على ال" :يعّلمنا بولس الرسول بقوله

ددَت أع": يف مْحِل الرسالِة النبوّية، هو التايل" اجلسد"قواًل معّبًرا حول دور   : 12لدينا يف عب 
هي نقٌل ( "اجسًد ددَت يلأع")هذه الترمجة  ."، يا أهللشيتتكمب عملأل ...هاءنذا آٍت ...اجسًد يل

: 2 رج أش )؛ حنن أمام صورة نبوّية "لكّنك ثقبَت ُأُذين": عن السبعينّية، بينما النّص العربّي يقول
 .(42)تدّل على طواعّية النيّب هلل(  

( ,Ür>C'a,Ð - ^r>ACa^" )أصّورك: "فعالن  النيّب إرميا حتديًدا، لدينا يف آ " جسد"يف ما يتعّلق بـ
ن تشريان إىل بطن املرأة، وكّل ، مع فاعَلني خمتلَفني، مها اهلل وإرميا، وكلمَتان مترادفَتا(aceîT" )خترج"و

 .والدتهبالنيّب، وعلى  لَباحَلذلك ُينِتُج تعبرَيين متوازَيني متكامَلني يتكّلمان على 
، هو تلك املرحلة اليت زمان، هو بطن األّم، ولكن، وبتحديد أكرب، على مكانجيري الكالم على 

اجلنني من " خيرج"ّتى موعد اإليالد، أي عندما ، وح"الَتَكوُّن"متتّد من احَلَبل، أي عندما تبدأ عملّيُة 
 ". ابُن آدم( "أي يف البطن)هناك الذي فيه يصري  الزمنإّنه . بطن أّمه

، وربط ذلك بذكرى تقاليد اآلباء، يفتح الباب إًذا أمام تفسري  : 1إّن ذكر البطن األمومّي يف إر 
هكذا سيكون حاضًرا أيًضا يف زمن تاريخ  فكما كان اهلل حاضًرا يف مرحلة احَلْمل،إجيايّب بوضوح؛ 

؛ من هنا "جسد"أن يكون له " قبل" إبراهيم، هو خمتاٌر ابَن وبكونهبكونه ابَن الوعد، . إرميا اإلنسان
 :النبوءة، ومها ملفهوٍم مدلوٍل النتيجتان اللتان تبدوان ذاَت

أن يكون أحٌد ما نبيًّا، . ابَن الوعداملدعوِّ هناك دعوٌة للعمل النبوّي مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بكون  -
يف إرميا، ليست أقواله النبوّية فقط هي ذات مدلول، بل إّن . بتاريخ جسدفهذا ال ُيَفسَّر بالكالم، بل 

                                                            
" اجلسد"سرَّي التجسُّد والفداء؛ ففي  ضوِءعلى أّن الكاتب يقرأ املزمور قراءة مسيحّية، يف " اجلسد"يدّل "،  : 12 يف عب( 42)

: 12؛ عب "نا بقربان جسد يسوع املسيح مّرة واحدةْسيف هذه املشيئة ُقدِّ)"على الصليب حتّققت تقدمة الذات الكاملة " قاملعلَّ
: 12 عبتعليق على لرج ا) "، مكان الذبائح والقرابني حبسب الشريعة(12-9، 7: 12رج عب )، واألمانة التاّمة ملشيئة اهلل (12
 .(1271 ،1990الكسليك،  ،ة، جامعة الروح القدسة الالهوت احلربّيّيكّل، إوجنليون -س، العهد اجلديد الكتاب املقّد :، يف 

 

دخوله اهليكل، بتولّيته، عدم : بالذات أيًضا هو رسالٌة إىل سّكان أورشليم، وبالتحديد" تاريخ جسده"
إّبان احلصار، اخل، هي كلُّها آِخَر األمِر معاِدَلة لألقوال؛ إنزاله إىل  هروبه، كما أيًضا اقتناؤه حقاًل

 .اجلّب على أثر صدور احلكم عليه باملوت، واخلروج منه بطريقة عجيبة، مها عالمٌة ووعٌد للجميع
مرتبطة ، أي أّنها حتتّل احلياة كلَّها، ألّنها بالضبط "مشويّل"هناك دعوٌة للعمل النبوّي ذاُت توجٍُّه  -

باجلسد بالذات؛ ال عالقة البّتة هلا بتّياٍر نبويٍّ َعَرِضّي، مرتبٍط باختباراِت اخنطاٍف موّقتة؛ إّنه تّيار نبوّي 
ليس فقط املدى اإلجيايّب للبطن األمومّي، املرتبط بذكرى التقاليد اآلبائّية، . بني بين إبراهيم" مشترك"

اك قراءًة سلبّيًة للمجيء إىل العامل، تربز من خالل ، إذ إّن هن : 1هو الذي يّتضح يف نّص إر 
 :، كما نتبّين ذلك من النصوص التالية(41)إرميا اعترافاتصفحات 

 ِك َوَلدِتين ّنأل ،ييا ُأّم ،َويٌل يل  11: 15
 . هارِض ُكلَِّرُجَل خصاٍم وَرُجَل نزاٍع لأل

  ،ومل ُيْقِرْضين َأحد ،مل ُأقرْض
 .َيلَعُنين والُكلُّ

 ،ذي ُولدُت فيهاليوُم ال عوٌنمل 14: 21
 ،يين فيه ُأّموُم الذي َوَلَدْتالي

  .اال َيُكن ُمباَرًك
  ،َر َأيباإلنساُن الذي َبشَّعوٌن مل  15

 ،"بٌن َذَكٌراَك َد لُوِل": اًلقائ
  ...الفَرحوَغَمَره ب   

  ،(x,r"_me~) ِحمِمَن الرَّ( ynIt:ßt.Am)ه مل ُيِمْتين ّنأل  11
  ،(yrIêb.qi) اي َقرًبكوَن يل ُأّمى َتحّت

 . أَلَبدحاِماًل ل( <hm'Þx.r:w)وَرِحُمها 

  ،(x,r<äme~) ِحمِمَن الرَّ( "ytiac'êy)َخَرجُت ( hM'l'Û)ملاذا   18
  ،امَلَشقَََّة واحَلسَرة( tAaïr>li)َرى أل

 امي يف اخِلْزي؟وَتْفىن َأّي
                                                            

 :، رج 02وإر  1يف ما يتعّلق باالرتباط بني إر  (41)
E.D. LEwiN, « Arguing for Authority. A Rhetorical Study of Jeremiah 1.4-9 and 20.7-18”, JSOT 32 (1985) 105-
119. 

 

دخوله اهليكل، بتولّيته، عدم : بالذات أيًضا هو رسالٌة إىل سّكان أورشليم، وبالتحديد" تاريخ جسده"
إّبان احلصار، اخل، هي كلُّها آِخَر األمِر معاِدَلة لألقوال؛ إنزاله إىل  هروبه، كما أيًضا اقتناؤه حقاًل
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باجلسد بالذات؛ ال عالقة البّتة هلا بتّياٍر نبويٍّ َعَرِضّي، مرتبٍط باختباراِت اخنطاٍف موّقتة؛ إّنه تّيار نبوّي 
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اك قراءًة سلبّيًة للمجيء إىل العامل، تربز من خالل ، إذ إّن هن : 1هو الذي يّتضح يف نّص إر 
 :، كما نتبّين ذلك من النصوص التالية(41)إرميا اعترافاتصفحات 

 ِك َوَلدِتين ّنأل ،ييا ُأّم ،َويٌل يل  11: 15
 . هارِض ُكلَِّرُجَل خصاٍم وَرُجَل نزاٍع لأل

  ،ومل ُيْقِرْضين َأحد ،مل ُأقرْض
 .َيلَعُنين والُكلُّ

 ،ذي ُولدُت فيهاليوُم ال عوٌنمل 14: 21
 ،يين فيه ُأّموُم الذي َوَلَدْتالي

  .اال َيُكن ُمباَرًك
  ،َر َأيباإلنساُن الذي َبشَّعوٌن مل  15

 ،"بٌن َذَكٌراَك َد لُوِل": اًلقائ
  ...الفَرحوَغَمَره ب   

  ،(x,r"_me~) ِحمِمَن الرَّ( ynIt:ßt.Am)ه مل ُيِمْتين ّنأل  11
  ،(yrIêb.qi) اي َقرًبكوَن يل ُأّمى َتحّت

 . أَلَبدحاِماًل ل( <hm'Þx.r:w)وَرِحُمها 

  ،(x,r<äme~) ِحمِمَن الرَّ( "ytiac'êy)َخَرجُت ( hM'l'Û)ملاذا   18
  ،امَلَشقَََّة واحَلسَرة( tAaïr>li)َرى أل

 امي يف اخِلْزي؟وَتْفىن َأّي
                                                            

 :، رج 02وإر  1يف ما يتعّلق باالرتباط بني إر  (41)
E.D. LEwiN, « Arguing for Authority. A Rhetorical Study of Jeremiah 1.4-9 and 20.7-18”, JSOT 32 (1985) 105-
119. 
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دخوله اهليكل، بتولّيته، عدم : بالذات أيًضا هو رسالٌة إىل سّكان أورشليم، وبالتحديد" تاريخ جسده"
إّبان احلصار، اخل، هي كلُّها آِخَر األمِر معاِدَلة لألقوال؛ إنزاله إىل  هروبه، كما أيًضا اقتناؤه حقاًل

 .اجلّب على أثر صدور احلكم عليه باملوت، واخلروج منه بطريقة عجيبة، مها عالمٌة ووعٌد للجميع
مرتبطة ، أي أّنها حتتّل احلياة كلَّها، ألّنها بالضبط "مشويّل"هناك دعوٌة للعمل النبوّي ذاُت توجٍُّه  -

باجلسد بالذات؛ ال عالقة البّتة هلا بتّياٍر نبويٍّ َعَرِضّي، مرتبٍط باختباراِت اخنطاٍف موّقتة؛ إّنه تّيار نبوّي 
ليس فقط املدى اإلجيايّب للبطن األمومّي، املرتبط بذكرى التقاليد اآلبائّية، . بني بين إبراهيم" مشترك"

اك قراءًة سلبّيًة للمجيء إىل العامل، تربز من خالل ، إذ إّن هن : 1هو الذي يّتضح يف نّص إر 
 :، كما نتبّين ذلك من النصوص التالية(41)إرميا اعترافاتصفحات 

 ِك َوَلدِتين ّنأل ،ييا ُأّم ،َويٌل يل  11: 15
 . هارِض ُكلَِّرُجَل خصاٍم وَرُجَل نزاٍع لأل

  ،ومل ُيْقِرْضين َأحد ،مل ُأقرْض
 .َيلَعُنين والُكلُّ

 ،ذي ُولدُت فيهاليوُم ال عوٌنمل 14: 21
 ،يين فيه ُأّموُم الذي َوَلَدْتالي

  .اال َيُكن ُمباَرًك
  ،َر َأيباإلنساُن الذي َبشَّعوٌن مل  15

 ،"بٌن َذَكٌراَك َد لُوِل": اًلقائ
  ...الفَرحوَغَمَره ب   

  ،(x,r"_me~) ِحمِمَن الرَّ( ynIt:ßt.Am)ه مل ُيِمْتين ّنأل  11
  ،(yrIêb.qi) اي َقرًبكوَن يل ُأّمى َتحّت

 . أَلَبدحاِماًل ل( <hm'Þx.r:w)وَرِحُمها 

  ،(x,r<äme~) ِحمِمَن الرَّ( "ytiac'êy)َخَرجُت ( hM'l'Û)ملاذا   18
  ،امَلَشقَََّة واحَلسَرة( tAaïr>li)َرى أل

 امي يف اخِلْزي؟وَتْفىن َأّي
                                                            

 :، رج 02وإر  1يف ما يتعّلق باالرتباط بني إر  (41)
E.D. LEwiN, « Arguing for Authority. A Rhetorical Study of Jeremiah 1.4-9 and 20.7-18”, JSOT 32 (1985) 105-
119. 

 

 
ى اإلطالق تتميَم بركٍة؛ فمن أجل تفسري قّصته يف هذه النصوص يقول إرميا إّن مولده ال يبدو عل

: 02؛ 12:  1" )بركة"وليس على " لعنة"بطريقة صحيحة، قد ُيَظنُّ أّنه ينبغي الكالم باألحرى على 
يرسم اهلُل اإلنساَن يف البطن، وُينميه (. 7: 02؛ 18:  1رج )، وحّتى على شيٍء من اخلدعة (ي14

لكن عندما خيرج اإلنسان من البطن، فإّن الوعود تبدو وكأّنها غري  داخَل هذا البطن، مع وعد باحلياة؛
من هنا يأيت السؤال حول معىن احلياة . قائمة، والنهاية املخزية جتعل األصَل بالذاِت هراًء ودون معىن

-18 :11)، من التألُّم اليومّي الناتج عن اإلخفاق، ومن إدراك أو َتَبيُّن خطِر املوت "(ملاذا ُوِلْدُت؟)"
هذا السؤال، الذي هو يف آٍن مًعا رثاٌء وشكوى أمام اهلل، ليس (. 03، 02، 18: 18؛ 02، 19

  .مشَتَرٌك بني كلِّ الناس حمصوًرا على اإلطالق بشخص إرميا؛ إّنه اختباٌر
 

 يبلغ ذروَته يف إقامة إرميا نبيًّا " الكالمّي"العنصر  - 3/3
البيانات املعجمّية اليت حتّدد جماَل الكلمة الداليّل،  19-4 :1كمقاربة أوىل، فلنتبّين ما هي يف إر 

 .من أجل فْهم النبوءة فهًما دقيًقا
، مع فاعٍل أو مرجٍع هو اهلل أو اْسًما ، املستعمل تسع مّرات، فعاًل:rBE)dقبل كّل شيء، اجلذر  -

 :أو إرميا، على الوجه التايل
 hw"ßhy>-rb;d> 1 :4 ،11 ،13 :اهلل
  yr:Þb'd>  1 :9 
  yr:Þb'd>  1 :10 
  yTiÛr>B;dIw> 1 :16 

 

 rBE)d:  1 :6 :إرميا
  rBE)d:T.  1 :7 
  yTiÛr>B;dIw> 1 :17  
 

، هي خمّطط (مّرة 11) rma، "قال"بني اهلل وإرميا، والذي ُيَقدَُّم له بالفعل " احلوار"إّن شكلّية  -
 : ، كما نتبّين ذلك مّما يلي1 بارز يف إر
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ى اإلطالق تتميَم بركٍة؛ فمن أجل تفسري قّصته يف هذه النصوص يقول إرميا إّن مولده ال يبدو عل

: 02؛ 12:  1" )بركة"وليس على " لعنة"بطريقة صحيحة، قد ُيَظنُّ أّنه ينبغي الكالم باألحرى على 
يرسم اهلُل اإلنساَن يف البطن، وُينميه (. 7: 02؛ 18:  1رج )، وحّتى على شيٍء من اخلدعة (ي14

لكن عندما خيرج اإلنسان من البطن، فإّن الوعود تبدو وكأّنها غري  داخَل هذا البطن، مع وعد باحلياة؛
من هنا يأيت السؤال حول معىن احلياة . قائمة، والنهاية املخزية جتعل األصَل بالذاِت هراًء ودون معىن

-18 :11)، من التألُّم اليومّي الناتج عن اإلخفاق، ومن إدراك أو َتَبيُّن خطِر املوت "(ملاذا ُوِلْدُت؟)"
هذا السؤال، الذي هو يف آٍن مًعا رثاٌء وشكوى أمام اهلل، ليس (. 03، 02، 18: 18؛ 02، 19

  .مشَتَرٌك بني كلِّ الناس حمصوًرا على اإلطالق بشخص إرميا؛ إّنه اختباٌر
 

 يبلغ ذروَته يف إقامة إرميا نبيًّا " الكالمّي"العنصر  - 3/3
البيانات املعجمّية اليت حتّدد جماَل الكلمة الداليّل،  19-4 :1كمقاربة أوىل، فلنتبّين ما هي يف إر 

 .من أجل فْهم النبوءة فهًما دقيًقا
، مع فاعٍل أو مرجٍع هو اهلل أو اْسًما ، املستعمل تسع مّرات، فعاًل:rBE)dقبل كّل شيء، اجلذر  -

 :أو إرميا، على الوجه التايل
 hw"ßhy>-rb;d> 1 :4 ،11 ،13 :اهلل
  yr:Þb'd>  1 :9 
  yr:Þb'd>  1 :10 
  yTiÛr>B;dIw> 1 :16 

 

 rBE)d:  1 :6 :إرميا
  rBE)d:T.  1 :7 
  yTiÛr>B;dIw> 1 :17  
 

، هي خمّطط (مّرة 11) rma، "قال"بني اهلل وإرميا، والذي ُيَقدَُّم له بالفعل " احلوار"إّن شكلّية  -
  : ، كما نتبّين ذلك مّما يلي1 بارز يف إر

 .14، 13، 10، 11، 9، 7، 4: 1: يتكّلم اهلل
 .13، 11، 7، 6: 1: يتكّلم وإرميا

 :، كما يظهر من الصيغة 'rb'Dباجلذر rmaبالتأكيد جيب ربط الفعل  -
rmo*ale yl;îae hw"ßhy>-rb;d> yhiîy>w:. 

 : ميكننا وضع الئحة مبصطلحات أخرى ترتبط إىل حدٍّ ما مباشرًة بدالالت الكلمة، هي التالية -
aybiîn" ارتباط واضح مع املفردة :  : 1 يفrb'D'  18: 18يف . 

hw")hy>-~aun> هي على ما يبدو املرادف اخلتامّي لصيغة املقدِّمة: 19،  1، 8: 1 يف: 
 ‘hw"hy>-rb;d> hy"Üh'. 

yPi_ ؛ عالقة واضحة مع املفردة (مّرتان) 9: 1 يفyr:Þb'd>  9: 1يف. 
hw"c' عالقة واضحة مع الفعل : 17، 7: 1 يفrb'D يف اآليات اآلنفة الذكر. 
arEªqo مثاًل1: 0هو بوضوح فعل مرتبط بالكلمة، وهذا ما يظهر يف :  1: 1 يف ،. 
xl;v' 9: 1، وليس يف 7: 1 يف. 

 

ميزة خاّصة يف اجملال النبوّي؛ ( من ِقَبل اإلنسان" )تكّل "و( من ِقَبل اهلل" )أرسل"تبدو العالقة بني 
 :أنظر، مثاًل
إليُكم مجيَع  ُأرِسُلوم َخَرَج آباُؤكم من أرِض مصَر إىل هذا اليوم، ما ِزلُت من ي: " 0: 7 -

 ؛"عبيدَي األنبياِء بال َمَلل
ومل آُمْرهم ومل  ُأرِسْله ا، وَأنا مل مسي َكِذًبانبياَء َيَتَنبََّأوَن بنََّ األإ: ّبفقاَل يَل الّر: "14: 14 -

 ؛"ِر قلوِبهمكاذبة وبالِعرافِة والباطِل وَمْك إّنما َيَتَنبََُّأوَن لكم برؤيا ،ُأَكلَِّْمهم
أ، وَوَقَف يف فناِء بيِت ّبالّرّب لَيَتن َأرَسَلهوعاَد إرميا من َتوَفَت حيُث كان قد : "14: 19 -
 ؛"الّرّب
إليكم بال َمَلل وَلم َتسَمعوا  َأرَسلُته وإن مل َتسمعوا لكالِم عبيدَي اأَلنبياء الذيَن : " : 06 -
 ."هلم
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 .14، 13، 10، 11، 9، 7، 4: 1: يتكّلم اهلل
 .13، 11، 7، 6: 1: يتكّلم وإرميا

 :، كما يظهر من الصيغة 'rb'Dباجلذر rmaبالتأكيد جيب ربط الفعل  -
rmo*ale yl;îae hw"ßhy>-rb;d> yhiîy>w:. 

 : ميكننا وضع الئحة مبصطلحات أخرى ترتبط إىل حدٍّ ما مباشرًة بدالالت الكلمة، هي التالية -
aybiîn" ارتباط واضح مع املفردة :  : 1 يفrb'D'  18: 18يف . 

hw")hy>-~aun> هي على ما يبدو املرادف اخلتامّي لصيغة املقدِّمة: 19،  1، 8: 1 يف: 
 ‘hw"hy>-rb;d> hy"Üh'. 

yPi_ ؛ عالقة واضحة مع املفردة (مّرتان) 9: 1 يفyr:Þb'd>  9: 1يف. 
hw"c' عالقة واضحة مع الفعل : 17، 7: 1 يفrb'D يف اآليات اآلنفة الذكر. 
arEªqo مثاًل1: 0هو بوضوح فعل مرتبط بالكلمة، وهذا ما يظهر يف :  1: 1 يف ،. 
xl;v' 9: 1، وليس يف 7: 1 يف. 

 

ميزة خاّصة يف اجملال النبوّي؛ ( من ِقَبل اإلنسان" )تكّل "و( من ِقَبل اهلل" )أرسل"تبدو العالقة بني 
 :أنظر، مثاًل
إليُكم مجيَع  ُأرِسُلوم َخَرَج آباُؤكم من أرِض مصَر إىل هذا اليوم، ما ِزلُت من ي: " 0: 7 -

 ؛"عبيدَي األنبياِء بال َمَلل
ومل آُمْرهم ومل  ُأرِسْله ا، وَأنا مل مسي َكِذًبانبياَء َيَتَنبََّأوَن بنََّ األإ: ّبفقاَل يَل الّر: "14: 14 -

 ؛"ِر قلوِبهمكاذبة وبالِعرافِة والباطِل وَمْك إّنما َيَتَنبََُّأوَن لكم برؤيا ،ُأَكلَِّْمهم
أ، وَوَقَف يف فناِء بيِت ّبالّرّب لَيَتن َأرَسَلهوعاَد إرميا من َتوَفَت حيُث كان قد : "14: 19 -
 ؛"الّرّب
إليكم بال َمَلل وَلم َتسَمعوا  َأرَسلُته وإن مل َتسمعوا لكالِم عبيدَي اأَلنبياء الذيَن : " : 06 -
 ."هلم

 

 

؛ اهلل هو الذي يتكّلم أّواًل، إرمياوالرّب ا تقّدم نستنتج أّن يف نّصنا فاعَلني فقط يتكّلمان، مها مّم
تفكري الإّن هذا كّله واضح، لكن يبدو ضروريًّا مواصلة . ال بل هو الذي حيّرك َتَكلَُّم النيّب ويأمر بذلك

التّيار النبوّي بالذات مع فعل الكلمة، الحًقا حول ماهّية فعل التكلُّم، بشكل يسمح بفهم معىن متاهي 
 . وليس فقط كيفّية نسبته إىل اهلل

 .يبدو اإلنسان يف الكتاب املقّدس متكّلًما، أكثر منه مفّكًراهكذا 
 

 خامتة
ليس هناك من إعالن مشويّل خيتلف عن إعالن املوت والقيامة؛ وإرميا حيمل ذلك، ليس فقط 

، (6: 38)، يف تاريخ جسده الذي ُرِمَي يف البئر (19-17: 1)ّي بالكالم، بل أيًضا يف تارخيه الشخص
، وهو بذلك صورة مسبقة عن الذي مات وقام، (13: 38)والذي انُتِشَل منه حيًّا بطريقة عجيبة 

ه صراحًة إىل كّل سيكون لتبشري الرسل، املوجَّ(. 18: 1كول )وبكر الذي يقومون من املوت 
امة رّبنا يسوع املسيح، العبد املتأّلم، بعد آالمه وموته، هو عّلة اخلالص الشعوب، مركزه يف التبشري بقي
 .واحلياة لكّل شعوب األرض

 
 مراجع

 ،ة، جامعة الروح القدسة الالهوت احلربّيّيكّل، إوجنليون - س، العهد اجلديدالكتاب املقّد
 .1990الكسليك، 

 . 199ّدس، ، الترمجة املشتركة، مجعّية الكتاب املقالكتاب املقّدس
ALONSO SCHÖKEL L., “Jeremias como anti-Moisés”, in : De la Torah au 
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ALONSO SCHÖKEL L. - SiCRE DiAZ J.L., I profeti, Borla, Roma 1989. 
ANDRé g., « dqp », TWAT, vi, 708-723. 
ATTiNgER D., Geremia. La violenza dell’amore di Dio, Nuove Frontiere, Roma 
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BEAUCHAMP P., Création et séparation. étude exégétique du chapitre premier 
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Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), Hendrickson Publishers, 2006. 
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، وهو بذلك صورة مسبقة عن الذي مات وقام، (13: 38)والذي انُتِشَل منه حيًّا بطريقة عجيبة 

ه صراحًة إىل كّل سيكون لتبشري الرسل، املوجَّ(. 18: 1كول )وبكر الذي يقومون من املوت 
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؛ اهلل هو الذي يتكّلم أّواًل، إرمياوالرّب ا تقّدم نستنتج أّن يف نّصنا فاعَلني فقط يتكّلمان، مها مّم
تفكري الإّن هذا كّله واضح، لكن يبدو ضروريًّا مواصلة . ال بل هو الذي حيّرك َتَكلَُّم النيّب ويأمر بذلك

التّيار النبوّي بالذات مع فعل الكلمة، الحًقا حول ماهّية فعل التكلُّم، بشكل يسمح بفهم معىن متاهي 
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 .يبدو اإلنسان يف الكتاب املقّدس متكّلًما، أكثر منه مفّكًراهكذا 
 

 خامتة
ليس هناك من إعالن مشويّل خيتلف عن إعالن املوت والقيامة؛ وإرميا حيمل ذلك، ليس فقط 

، (6: 38)، يف تاريخ جسده الذي ُرِمَي يف البئر (19-17: 1)ّي بالكالم، بل أيًضا يف تارخيه الشخص
، وهو بذلك صورة مسبقة عن الذي مات وقام، (13: 38)والذي انُتِشَل منه حيًّا بطريقة عجيبة 

ه صراحًة إىل كّل سيكون لتبشري الرسل، املوجَّ(. 18: 1كول )وبكر الذي يقومون من املوت 
امة رّبنا يسوع املسيح، العبد املتأّلم، بعد آالمه وموته، هو عّلة اخلالص الشعوب، مركزه يف التبشري بقي
 .واحلياة لكّل شعوب األرض
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�أهل  خطيئته  �صن�عة  فف�قت  �أخرى،  ب�آلهة  �الإله  �لربَّ 
�لغرب حيث جزر كّتيم)1(، و�أهل �ل�صرق حيث قيد�ر)2(، 
ولكّن �لمق�ي�صة ج�ءت بال ف�ئدة. �إّنه �إرتد�د ال ي�صّدق، 
�لرّب على  يطرح  �أن  فال عجب  معقول؛  غير  �إّنه  بل  ال 
�صعبه �صل�صلة من �الأ�صئلة، وينتهي ب�أن يّتهمه عالنية. هذ� 
�لت�صّرف �لمعيب �أغ�ظ �ل�صم�و�ت �لتي ُرّوعت و�رتعبت 
و�أ�ص�بته� �ل�صدمة حينم� �إ�صُتدعيت لتوؤّدي �صه�دته� على 

�لجن�ية �لتي تق�صعّر منه� �الأبد�ن وتنذهل منه� �لعقول.

�إًذ� نحن بمعر�ض مر�فعة جن�ئية، و�لرّب هو �لم�صتكي 
�أن نوجزه� في  �لتي يمكن  �أ�صب�ب �الّته�م  �لذي يعر�ض 
�لمف�رقة  �لو�فرة.  �لحي�ة  �إّي�ه  منحه  بعد  له  �ل�صعب  ترك 
و�لق��صي  �لمّدعي  فهو  من�صبين؛  ي�صغل  �لرّب  هي كون 
�آٍن و�حد. ب�صورة ع�ّمة يطغى جّو ح�ّد ب�صبب �صّدة  في 
�لتن�ق�ض بين �إخف�ق �إ�صر�ئيل و�أم�نة �لرّب؛ �أّم� �الإته�م�ت 
� �إذ يكفي �أن تكون ق�صعريرة �ل�صم�و�ت  فهي خطيرة جدًّ

بره�ًن� �ص�طًع� ل�صّحة �ل�صه�دة.

مقّدمة
�لِمي�ِه  َيْنبوَع  �أَن�  َتَركوني  ين:  �َصرَّ َنَع  �صَ �َصْعبي  "ف�إِنَّ 
ُك  ُتم�صِ ال  َقًة  قَّ ُم�صَ �آب�ًر�  �آب�ًر�،  هم  اِلأَنُف�صِ وَحَفرو�  �لَحيَّة 

�لم�ء" )�إر 2: 13(.
�لرّب  يرفعه�  �صكوى  �إط�ر  في  �الآية  هذه  تندرج 
كالمه  يبد�أ  �صبب.  ودون  بتو�تر  خ�نه  �لذي  �صعبه  �صّد 
بعر�ض ت�ريخ �لموّدة و�لمحّبة بينه وبين �صعبه، يوم ك�ن 
�لحبيبة  �صير  ور�ءه  ي�صير  فك�ن  له،  مخطوًب�  �الأخير  هذ� 
خلف حبيبه�. ولكّنه م� لبث �أن �نقلب ر�أ�ًص� على عقب، 
وغ�لى في �لخي�نة، متن��صًي� كّل م� فعله �لرّب له، �إذ حّرره 
و�أدخله  �ل�صحر�ء،  في  �إق�مته  في  ور�فقه  �لعبوديّة،  من 
عليه.  برك�ته  و�أغدق  ب�لخير�ت،  تزخر  طّيبة   � �أر�صً
�إلى  �أي  بعيد،  زمن  �إلى  لرّبه  �إ�صر�ئيل  خي�نة  ت�ريخ  يعود 
ي�أكل  �أن  �لرّب  �أعط�ه  �لميع�د حيث  �أر�ض  حقبة دخوله 
و�صعى  عنه،  �رتّد  �أن  �إاّل  منه  ك�ن  فم�  وطّيب�ته�،  ثم�ره� 
��صتبدل  لقد  تبرير.  �أو  �صبب  �أّي  دون  �أخرى  �آلهة  ور�ء 

الأخت روز اأبي عاد
�أ�صت�ذة م�ّدة �لكت�ب �لمقّد�ض
ج�معة �لروح �لقد�ض- �لك�صليك

)1( تو�فق كّتيم جزيرة قبر�ض في �أّي�من�، ورّبم�  ت�صّم �صّك�ن جزر غرب �لبحر �لمتو�ّصط �إجم�اًل. وك�ن �آنذ�ك جزء منه� كن�ية عن م�صتعمر�ت 
فينيقّية، �أي ك�نت تق�م فيه� عب�دة �لبعل و�لع�صت�روت، �الآلهة �لوثنّية ب�متي�ز، �لتي ك�نت عب�دتهم م�صيدة ت�صتغوي �لعبر�نّيين وتوقع 

بهم مر�ًر�.
)2( ك�نت قيد�ر قبيلة بدوّية في عبر �الأردن، �إلى �لجهة �ل�صم�لّية للجزيرة �لعربّية.
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�إّنه� مي�ه  �لج�رية"؛  "ب�لمي�ه  �أّي  �لحّية"  "ب�لمي�ه  �لينبوع 
للقد��صة، وب�لت�لي  �أي معنى  تتدّفق من نبع، وال تت�صّمن 
�أّنه�   ،� جدًّ و��صح  عنه�  �لتعريف  عج�ئبّية.  لي�صت  فهي 
مي�ه ج�رية )3(، �أّم� �صفة "حّية" فتت�صّمن معنى �لحي�ة، �أي 

�إّنه� َت�صمن �لحي�ة.
�أّم� �للفظة �لعبريّة �لتي ي�صتعمله� �لنبّي لي�صير به� �إلى 
�لينبوع فهي كلمة 'rAqm )َم ق و ر( �لتي ت�صتّق من �لجذر 
�للفظة  هذه  تحمل  "حفر".  يعني  و�لذي  ر(  و  )ق   rWq
�ص�ئلة)4(  م�ّدة  تدّفق  على  تدّل  بحيث  معنى،  من  �أكثر 
� �إنهم�ر �لدموع)5(. �أّم� عندم� ُنلحقه� ب�لمي�ه فمن  و�أي�صً
�أخذن�  و�إذ�  م�ء".  و"عين  "ينبوع"  بـ  ترجمته�  �لممكن 
و�لتي  م�ء"  "عين  لفظة  بين  �لدقيق  �لفرق  �العتب�ر  بعين 
�لذي  "ينبوع"  ولفظة  �الإن�ص�ن،  عمل  من  حفرة  تعني 
من  يعد  فال  �لخ�لق،  يد  �صنعته  طبيعّي  تدّفق  به  د  ُيق�صَ
�إرمي�  �لنبّي  �إّن  ثّم،  "ينبوع".  كلمة  لتف�صيلن�  �لتب��ض  �أّي 
وك�أّنه  �لنكرة،  بح�لة  "ينبوع"،   ،rAqm' كلمة  ��صتعمل 
يبغي عدم تحديد �أّي مو�صع معّين له، ك�لتلميح �إلى قن�ة 
�صلو�م �لتي �صّقه� �لملك حزقّي�)6( لُيدِخل �لم�ء �إلى مدينة 
�أور�صليم، ولكن ب�لحرّي يق�صد به �أّي ينبوع مي�ه يتفّجر 

م�ء ج�رية )7(.
�إ�ص�رة  �أّية  و�لينبوع  �لمي�ه  مو�صوع  يحمل  ال  رّبم� 
و�لع�صرين،  �لح�دي  �لجيل  ق�رئ  �إلى  ب�لن�صبة  �إ�صتثن�ئّية 
�ل�ص�مع  �أو  للق�رئ  جًد�  تختلف  ك�نت  �لحقيقة  ولكّن 
�لذي ك�ن يع�ي�ض �لنبّي �إرمي�)8(، حيث ك�ن ينبوع �لمي�ه 
�لج�رية ذ� قيمة ب�هظة، �إذ ك�ن ي�صّكل مركز حي�ة وتجّمع 

ال�سرح
�لبالغّية،  �ل�صور  �إلى  �الآية  هذه  في  �لنبّي  �إرمي�  يلج�أ 
فيورد ��صتع�رتين متت�ليتين لي�صف �ل�صّرين �للذين �قترفهم� 
�ل�صعب؛ بد�يًة، ترك �لرّب، ينبوع �لمي�ه �لحّية، ومن ثّم، 
حفر لنف�صه �آب�ًر� م�صّققة ال تم�صك �لم�ء. ولكن، وب�لرغم 
ب�صدد  �أّنن�  �إلى  ُي�صير  ف�لو�قع  �لبالغّيتين،  �ل�صورتين  من 
�لمرحلة  في  �ل�صعب  به  يقوم  م�  �إّن  بحيث  و�حد،  �صّر 
�لث�نية لي�ض �صوى �متد�د لالأولى ونتيجة حتمّية له�. تقوم 
عالقة  على  �لنبّي  به�  ي�صتعين  �لتي  �لمزدوجة  �ال�صتع�رة 
بحيث  منه.  و�لم�صتع�ر  له  �لم�صتع�ر  طرفين:  بين  ت�صبيه 
�أّم�  منه،  �لم�صتع�ر  ب�لينبوع،  له،  �لم�صتع�ر  �لرّب،  ُي�صبَّه 
�ل�صفة �لم�صتركة بينهم� فهي �الإرو�ء من مي�ه نقّية، وهو 
�لمو�صوع �لذي يجمع بين �لرّب و�لينبوع �لمتدّفق. زد 
على ذلك �أّنن� ب�صدد ت�صبيه �صمنّي بحيث �إّن �ل�صورة �لمنّوه 
�إليه� ُتفَهم من م�صمون �لكالم، كم� �أّن َحذَف �أد�ة �لت�صبيه 
ووجه �ل�صبه قد �أ�صفَي� على �لت�صبيه رونًق� وقّوة. من ن�حية 
جليًّ�  �لتن�ق�ض  يظهر  �ال�صتع�رتين،  على  وعالوة  �أخرى، 
بين �لمفردتين "ينبوع" و"�آب�ر". وهذ� �لتن�ق�ض ي�ص�عدن� 
�لت�ص�ّدي؛ ف�لمو�ز�ة  �ل�صبه  ��صتدالل وجه  �أكثر على فهم 
بينهم� ق�ئمة على �لمعنى �لنقي�ض، مّم� يحّتم علين� در��صة 
�لتر�بط �لمتب�دل بينهم�، وهذ�  �ال�صتع�رتين �صويّة ب�صبب 
ت�أكيد  على  نقع  حيث  �الآية  ��صتهالل  منذ  ُمثَبٌت  �الأمر 

م�صترك لحقيقة ثن�ئّية: "�صنع �صعبي �صّرين".
في هذه �ال�صتع�رة، يقوم �لينبوع بدور �لم�صتع�ر منه، 
هذ�  يفي�ض  �ال�صتع�رة.  �أرك�ن  �أحد  وهو  به،  �لم�صّبه  �أي 

)3( رج، مثاًل: تك 26: 19؛ ال 14: 5، 50؛ عد 19: 17؛ ن�ض 4: 15؛ �إر 17: 13؛ زك 14: 8.
)4( على �صبيل �لمث�ل تعني لفظة 'rAqm �صيالن �لدم؛ ر� ال 12: 7؛ 20: 18.

)5(  رج �إر 8: 23.
)6(  رج 2 مل 20: 20؛ �أ�ض 8: 6؛ نحمي� 3: 15.

)7(  ب�الإ�ص�فة �إلى �إرمي� �لنبّي، قد ��صتف��ض �الأنبي�ء ب�لتو�ّصع بمو�صوع �لمي�ه �لج�رية في �أور�صليم؛ رج �أ�ض 8: 6؛ حز 47: 1؛ يوء 4: 
18؛ زك 13: 1؛ 14: 8.

)8(  رّبم� يكون �لنبّي �إرمي� قد ُولد م� بين 650- 645 ق. م.
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لي�أخذ فكرة عن  م�صّقق  بئر  م�صتخرجة من  مي�ًه�  يذوق 
نوعّيته�، وفي غ�لب �الأحي�ن يبدو �ل�صبب بديهيًّ�: �إنعد�م 
�إرمي� في  �آب�ر. من هن� يبدو كالم  �لم�ء في هكذ�  وجود 
ُك �لم�ء" نوًع� من  َقة �لتي ال ُتم�صِ قَّ م� يخ�ّض "�الآب�ر �لُم�صَ
َمن  �إلى  لي�صت بح�جة  �لج�رية  �لمي�ه  �أّن  �لتهّكم؛ وكم� 
�لم�صّققة  ف�الآب�ر  ومنفعته�،  قيمته�  وي�صف  عنه�  ُيخبر 
لي�صت بح�جة لمن يذكر م�ءه� الأّنه� ب�لو�قع خ�لية منه�.

من جهة �أخرى، حين ك�ن �لن��ض يتعّر�صون لم�صكلة 
بئر م�صّققة، �أك�ن ذلك ب�صبب �ل�صدفة �أم نتيجة بن�ء َمعيب، 
�أّنه�  �صحيح  �ال�صتعم�ل؛  خ�رج  ي�صعونه�  يكونو�  لم 
ك�نت تفقد قيمته� كخّز�ن مي�ه، ولكّنه� ك�نت ُت�صتخَدم 
يتحّول  وب�لت�لي،  �لم�ص�جين)10(،  فيه  ُيطَرح  ُجبًّ�  لت�صبح 
دور �لذين يزّودون �لن��ض ب�لم�ء �إلى دور حّر��ض �صجون، 
�لم�ص�جين)11(.  ي�صبحون  بدورهم  �إّنهم  نقل  لم  �إذ�  هذ� 
تحويل  �إلى  �لموؤّدية  �لحتمّية  ف�لنتيجة  ذلك،  على  زد 
�أمو�ت)12(.  �إلى مثوى  �إلى جّب تكمن في تحويله  �لبئر 
وم� يدعون� �إلى ربط فكرة �لجّب بفكرة �لقبر هو �لفعل 
لفظة  مع  يرد  �لذي  "حفر"،  'bcex ['bc;x] )ح �ض ب(، 
قبر)13(، ب�الإ�ص�فة �إلى م�صمون لفظة �لبئر �لخ�لية من �لم�ء 
و�لتي تتحّول بحكم �لطبيعة �إلى جّب يحتوي �الأمو�ت.
في �ال�صتع�رة �الأولى، حيث ي�صّبه �هلل ذ�ته ب�لينبوع، 
ُي�ص�ر بو�صوح �إلى �لم�صّبه: �إّنه �لرّب. �أّم� �لم�صتع�ر منه، 
هذ�  ولكّن  �إاّل.  لي�ض  ينبوع  مجّرد  �الأولى  للوهلة  فيبدو 
�إلى  ينّوه  الأّنه  و�لذك�ء،  �لنب�هة  طّي�ته  في  يحمل  �لت�صبيه 

�لقرية، �إّنه �لخير �لذي يق�صده �ل�صّك�ن يوميًّ� لالإف�دة منه. 
�لح�ّرة،  �لبلد�ن  في  �لح�ل  هي  كم�  كنع�ن،  �أر�ض  ففي 
حي�ة  �إّن  �إذ  تقدير،  كلَّ  ج�رية  مي�ه  ينبوع  �أهّمّية  تفوق 
يعرف  فَمن  وب�لت�لي،  عليه�.  تقوم  بمجمله�  �لقرية 
مقد�ر �أهّمّية وجود ينبوع في بلد ح�ّر، يمكنه �أن يدرك 
مدى حم�قة �لذين يتركون نبع م�ء مت�ح لهم ��صتخد�مه؛ 
ف�لين�بيع ت�صّكل جزًء� ال يتجّز�أ من حي�ة �ل�صعب �ليومّية، 
ك�ٍف  �ّطالع  على  هو  �إرمي�  �لنبّي  �إليهم  يتوّجه  و�لذين 
على �لمو�صوع �لحيوّي �لذي يعر�صه لهم. قد يجوز �أن 
نتيجة  �و  �أر�صّية  هّز�ت  �إثر  ت�صّقق�ت  �إلى  �الآب�ر  تتعّر�ض 
لهم  �لن��ض  يبني  �أْن  هي  �ل�صخرية  ولكّن  طبيعّية،  عو�مل 
�آب�ًر� م�صّققة؛ �إًذ� ل�صن� ب�صدد ح�دث ط�رئ بل هو عيب 
به،  ق�مو�  َمن  �حتق�ر  �إلى  يوؤّدي  مّم�  ن�ص�أته)9(،  منذ  ن�تئ 
خيًر�  بتركهم  �أكبر  حم�قة  �رتكبو�  قد  ك�نو�  �أّنهم  علًم� 

ك�نو� يلج�أون �إليه يوميًّ� ليفيدو� منه.
بّيًن�   � �لينبوع و�الآب�ر يعك�ض تن�ق�صً �أّن مو�صوع  رغم 
حول �لدور �لذي يقوم به كلٌّ منهم�، تبقى بينهم� لفظة 
م�صتركة؛ �إّنه� �لمي�ه �لتي يعطي�نه� كَليهم�؛ ففي حين �أّن 
تبقى  نقية محيية،  مي�ًه�  �أي  مي�ًه� ج�رية،  يدفِّق  �لينبوع 
نوعّية �لمي�ه �لم�صتخرجة من �الآب�ر بعيدة عن �لمق�ربة؛ 
ولي�ض من �صبيل �ل�صدفة �أن نفتقد �إلى �صفة لهذه �لمي�ه، 
�الآب�ر،  ومي�ه  �لينبوع  مي�ه  بين  �لمع�دلة  يلغي  م�  وهذ� 
�الختالل  هذ�  مي�ههم�.  نوعّية  حول  �ختالاًل  ويفر�ض 
هو بغ�ية �الأهّمّية، و�لدليل عليه �أّنه م� من �أحد يجروؤ �أن 

)9(  قد يجوز �أن يتعّر�ض �أحدهم لت�صّقق �لبئر �لتي يحفره�، ولكّنه ال يلبث �أن ي�ص�رع �إلى �صّد �لثغر�ت ب�لكل�ض بغية حفظ �لم�ء فيه� على 
�أكمل وجه.

)10(  رج تك 37: 24؛ �إر 38: 6.
)11(  ال نغ�لي �إذ� �صّبهن� �لبئر ب�لجّب، فهذ� �لت�صبيه يحّتمه �لبن�ء �لرديء، فُيفقده� �لغ�ية �الأ�ص��صّية �لتي وجدت الأجله�؛ وعو�ض �أن يوؤّمه� 

Cf. D. BOURGET، Des métaphores de Jérémie, Paris 1987, 429-430. لن��ض للحي�ة، تتحّول �إلى �إ�ص�رة للموت�
)12( رج �أ�ض 14: 15، 19؛ 38: 18؛ حز 26: 20؛ 31: 14، 16؛ 32: 18، 23، 24، 25، 29، 30؛ مز 28: 1؛ 30: 4؛ 

40: 3؛ 88: 5، 7؛ 143: 7؛ �أم 1: 12؛ مر� 3: 55.
خِر َم�صِكًن� َلَك؟" )�أ�ض 22: 16(. )13(  وُقْل: "�أيُّ حقٍّ َلَك ُهن�؟ وَمن َلَك هن� حتَّى َتحُفَر لنف�صك َقبًر� ع�لًي� وتنحته في �ل�صَّ
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�لتو�ّصع  �إاّل. وهذ�  �أّنه مجّرد وهم لي�ض  �صم�نة، و�لح�ل 
هو نتيجة حتمّية لالعتق�د ب�أّن كّل م� لي�ض �هلل هو ب�لت�أكيد 
"�بَتَعدو�   :5  :2 الإرمي�  �صدى  هن�  نجد  وهمّي؛  �إله 
يزيد  م�  ب�ِطاًل" )15(.  و�ص�رو�  �لب�ِطِل  َور�َء  و�ص�رو�  عنِّي 
�لمو�صوع تف�قًم� هو �أّن �الإن�ص�ن ي�صير �صبيًه� بمن يعبده؛ 
�صتنتقل  و�لخيالء،  �لهب�ء  ور�ء  ي�صير  �ل�صعب  ك�ن  ف�إذ� 
فر�ًغ�  بدورهم  لي�صبحو�  تّب�عه  �إلى  �لمعبود  من  �لعدوى 

وتف�هة ودون جدوى.
�إّن �لنبّي، �إذ ي�صف �الآب�ر �لتي حفره� �ل�صعب، ولي�ض 
له� �ل�صعب على غيره�، ي�صّدد  �آب�ًر� حفره� �آخرون وف�صّ
لي�ض على �الآلهة �أو على �ل�صم�ن�ت �لمت�أّتية من �لخ�رج، 
لتخفي�ض  طريقة  �إّنه�  لذ�ته.  �ل�صعب  يختلقه  م�  على  بل 
جميع �صم�ن�ت �ل�صعب �إلى م�صتوى �الأ�صي�ء �لم�صنوعة 
منه؛ فهذه �ل�صم�ن�ت لن توؤّدي به �صوى �إلى �لجّب حيث 
بنف�صه،  مدفنه  يحفر  �ل�صعب  ه�  �لميتة.  �الأوه�م  ُترمى 

وهل من حم�قة �أ�صنع من هذه؟
 :2 �إر  في  يرد  �لذي   brex'' �لفعل  �إلى  ن�صير  �أن  يبقى 
رّوع"،  ُذعر،  "�إرتعب،  بـ  يترجم  م�  غ�لًب�  و�لذي   ،12
�آخر  بمعنى  ترجمته  يمكن  �الأحي�ن  بع�ض  في  ولكن 
وهو "جّف")16(، وعليه يت�صّنى لل�صم�ء �أن تقوم بدورين: 
�لعهد،  فريَقي  �أحد  ي�صتدعيه�  �ص�هدة  تكون  �أن  �الأّول 
ب�صبب خي�نة �اللتز�م ب�لعهد �لتي وردت في �آ 11 بحيث 
�إ�صُتدعيت  �إز�ء هذ� �لو�قع،  �آلهته�".  "�الأّمة ��صتبدلت  �إّن 
مهّمة نزع  ع�تقه�  على  و�أُلقي  �ص�هدة،  ب�صفته�  �ل�صم�ء 
�لذي  �لث�ني  �لدور  �أّم�  عهده.  خ�ن  �لذي  عن  �لقن�ع 
هذ�  فيكون  �لمطر،  تحب�ض  �أن  فهو  �ل�صم�ء  من  ُطلب 
�لدور بمث�بة تمهيد مب��صر لتقديم �ال�صتع�رة �لو�ردة في �آ 

مدى �أهّمّية �لرّب �إنطالًق� من �أهّمّية �لينبوع. فهذ� �الأخير 
�لثقل ب�الآم�ل  �إذ ي�صّكل مركز  يخطف �الأب�ص�ر جميعه� 
�لمعّلقة عليه؛ فهل نغ�لي �إذ� قلن� �إّنه �لوحيد �لذي ب�إمك�نه 
دون  وذلك  حوله،  ب�أجمعهم  �الأه�لي  �صمل  يجمع  �أن 
عمله  يوؤّدي  �إّنه  و�الأّبه�ت؛  �الحتف�الت  �إلى  يحت�ج  �أن 
برز�نة ك�ملة، دون �أن يخّيب �أمل �أيٍّ من �ص�ئليه. �أ�صف 
ث�نويّة.  ب�أمور  ب�لحي�ة ولي�ض  يتعّلق  لهم  يعطيه  �أّن م�  �إلى 
 bz:[' بفعل  يتج�ّصد  �ل�صعب  للمف�رقة، فموقف  ي�  ولكن، 
)ع ز ب(، "�أي ترك"؛ �إّنه موقف �ل�صعب تج�ه �إلهه. في 
�لميتولوجي� �الأوغ�ريتّية، نجد �لفينيقّيين يعبدون بعل، �إله 
�لذي  ب�لينبوع  يدعونه  عّب�ده  وك�ن  و�لخ�صب،  �لمطر 
يرويهم )14(، مع �لفرق �أّن عّب�د �لبعل لم يتركوه كم� فعل 
�لعبر�نّيون ب�إلههم؛ ف�إذ� ك�ن �لرّب ال يتفّرد بكونه ينبوع 

م�ء، لكّن �صعبه يتمّيز بكونه �لوحيد �لذي ترك �إلهه.
و�الآب�ر  �لينبوع  بين  �لت�ص�ّد  يقوم  ال   ،13 �آ  في 
وهذ�  �الأخرى.  و�الآلهة  �لرّب  بين   � �أي�صً بل  فح�صب، 
�لرّب،  �أي  �الأّول،  له  �لم�صتع�ر  ذكر  بين  و��صح  �لت�ص�ّد 
و�إبق�ء ذكر �لم�صتع�ر له �لث�ني، �أي �الآلهة �الأخرى، طّي 
�لكتم�ن. وبم� �أّنه ال ��صم لمن لي�صو� ب�آلهة، ف�لنبّي يتعّمد 
كيفّية  جّيًد�  �إرمي�  يعي  ت�صميتهم.  وعدم  ذكرهم  عدم 
به  فك�أّني   ،� �صرًّ �الآلهة  ��صم  وترك  �ال�صتع�رة  من  �الإف�دة 
ثّم  موجودين.  غير  فهم  وب�لت�لي  لهم،  ��صم  ال  �إّن  يقول 
�إّن قوله �إّنهم �آب�ر م�صّققة، ال يرد على �صبيل �ل�صدفة، بل 
يوّد �لتنويه على كون هذه �الآب�ر ع�جزة عن منح �لن��ض م� 

يحت�جونه منه� منذ ن�ص�أته�؛ فال منفعة منه� منذ �لبد�ية.
يمكنن� �أن نتو�ّصع ب�لفكرة، فلي�ض �لمق�صود ب�لم�صتع�ر 
له �الآلهة وح�صب، بل ب�صورة ع�مة كّل م� يعتبره يهوذ� 

 Cf. A. CAQUOT - M. SZNYCER - A. HERDNER, Textes ougaritiques, Paris 1974, 350.  )14(
ْحب�ِبهم«. هم ِللع�ر، ف�ص�رو� َمْكروهيَن ك�أَ )15(  رج هـو 9: 10: » وَنـَذرو� �أَنُف�صَ

 E. BROwN - S. DRivER- C. BRiggS, The Browns-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon with an Appendix Containing  )16(
the Biblical Aramaic, USA 41999.
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�أبرم معه  ُي�صّر برفع �ل�صكوى �صّد �صريكه �لذي ك�ن قد 
عهًد�، بل يح�ول �أن يعيده �إلى ر�صده من خالل ��صتدع�ئه 
�إلى �لتوبة )�إر 3: 12-13(، �إذ فقط ب�لتوبة يمكنه �أن ُينقذ 
نف�صه من �لهالك �لحتمّي. ب�لتوبة فقط يمكنه �أن يح�فظ 
من  و�ال�صتقر�ر  ب�الأم�ن  تنعم  م�صتقّلة  كدولة  كي�نه  على 
�لموّدة  عالقة  �إنق�ذ  على  يقوم  خال�صه  ح�ميه�.  لدن 
�صيفقد  و�إاّل  �لرّب.  لخّطيبه  يكّنه�  ك�ن  �لتي  و�لمحبة 
معنى وجوده و�صُي�صتعَبد ل�صعب جّر�ر. �إًذ�، يح�ّض �لنبّي 
�إ�صر�ئيل الّتخ�ذ قر�ر فورّي وجذرّي. لقد ك�ن ��صتبد�ل 
�لرّب ب�الآلهة �لوثنّية ك��صتبد�ل ينبوع �لمي�ه �لحّية ب�الآب�ر 
للحم�قة  ي�  ب�لم�ء.  �الحتف�ظ  عن  تعجز  �لتي  �لم�صّققة 
�لتي �رتكبه� �ل�صعب �لم�صلَّل، و�لتي ال تقّل عنه� حم�قة 
�لم�ل  في  و�لمتج�ّصدة  هذه  �أّي�من�  في  �لم�صّققة  �الآب�ر 
�لحديثة  �لم�صّققة  �الآب�ر  �إّنه�  و�للّذة.  و�ل�صهرة  و�ل�صلطة 
�لتي تجتذب وتخدع وت�صتميل �لعديدين لتنتهي بهم �إلى 

خيبة �أمل ج�رحة.

�إلى  �لم�صيح  ي�صوع  �صيعود  �لجديد،  �لعهد  في 
��صتعم�ل �ال�صتع�رة نف�صه� وي�صّبه نف�صه ب�لم�ء �لحّي �لذي 
يحّول �لذي ي�صتقي منه �إلى عين م�ء يتفّجر حي�ة �أبدية )يو 

    .)14 :4

13 و�لتي تتبعه� مب��صرة. �إز�ء ترك �ل�صعب لينبوع �لمي�ه 
�لحّية بغية �ال�صتق�ء من �الآب�ر �لم�صّققة، ال بّد من رّدة فعل 
�لمطر،  �أن تحتب�ض  ُيطَلب منه�  �لتي  �ل�صم�ء  عك�صّية من 
لرّبم� عندم� يعي �ل�صعب �أهّمّية �لنعمة �لتي فقده�، ويفهم 
مقد�ر �لهّوة �ل�ص��صعة بين �لينبوع و�الآب�ر، عنده� �صتنفتح 

عين�ه ليدرك ج�ص�مة خطيئته.

خاتمة
فيه�  يت�صّكى  �لتي  �لوحيدة  �لمّرة  هي  هذه  لي�صت 
�لرّب من خي�نة �ل�صعب له وجريه ور�ء �آلهة �أخرى ب�لرغم 
�إق�مة عهد  من �أم�نته �لالمحدودة له)17(، وت�صميمه على 
ث�بت ومتين معه؛ فلط�لم� �آلمه هذ� �لمو�صوع �لذي غد� 
�خت�ره و�لذي  �لذي  لل�صعب  قديم  لتمّرد  �لح�ل  و�قع 
�أِلف �البتع�د عن �إلهه، لدرجة �أّن �لتمّرد قد غد� جزًء� من 
ُهَل عليه ��صتبد�ل  �لت�ريخ �لذي يرثه �الأبن�ء عن �الآب�ء، َف�صَ
�الآلهة  ور�ء  �لجري�ن  هذ�  يتوّقف  لن  وهمّية.  ب�آلهة  �إلهه 
�لغريبة حّتى ي�صل ب�ل�صعب �لعبر�نّي �إلى م�صر و�أ�ّصور )�إر 

.)19-14 :2

�لذي  �لمر�فعة  �أ�صلوب  �إلى  �للجوء  من  �لرغم  على 
و�للهجة  �الّته�م�ت  فيه  بم�  �صعبه،  �إز�ء  �لرّب  ي�صتعمله 
�ل�صديدة، ال يخلو كالمه من �لرحمة، ف�لرّب �لمّتهم ال 

)17(  رج في هذ� �الإط�ر، مثاًل، تث 32: 15-18؛ مز 106: 20؛ �إر 2: 5-9 17، 19؛ 5: 7، 19؛ 16: 11؛ 17: 13؛ 18: 
13، 15؛ رو 1: 23.
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المقّدمة

لقد ق�د �هلل �الآب�ء )تك 12(، ودع� مو�صى ليقود �صعبه 
�إلى �لحّرّية )خر 3: 1(. وخ�طب �هلل �ل�صعب �لذي �خت�ره، 
بو��صطة �أنبي�ء عديدين. �صّدد �الأنبي�ء على �أم�نة �هلل و�ص�ءلو� 
يكرمه  "�ل�صعب  �أّن  �هلل الحظ  الأّن  خي�نته،  �ل�صعب عن 
عن �صفتيه، وقلبه بعيد عنه" )�أ�ض 29: 13(. �إخت�ر �هلل �إرمي� 
ق�ل  لذ�  نبويّة.  ر�ص�لة  حمل  �صبيل  في  �أي  نبيًّ�،  ليجعله 
�الأمم وعلى  �ليوم على  �أقمتك  �إّني  "�أنظر  �لرّب الإرمي�: 
لتقلع وتهدم وتهلك وتنق�ض وتبني وتغر�ض"  �لمم�لك، 

)�إر 1: 10؛ 31: 28(.

قلًب�  "له  الأّن  �ل�صعب،  قلب  م�ّض  قد  �ل�صّر  �أّن  ذلك 
ع��صًي� م�رًد�" )�إر 5: 23(؛ فبداًل من �أن يوؤ�ّص�صو� �إيم�نهم 
على �هلل، �ص�رو� "في ت�صّلب قلوبهم �ل�صّريرة" )�إر 7: 24(. 
"�صّلبو� رق�بهم، وز�دو� في تحّمل �ل�صّر على �آب�ئهم" )�إر 
�ل�صّرير"  قلبه  بت�صّلب  يعمل  مّن�  "كلٌّ  فيقولون:   .)26 :7
�أّن كو�رث ال ط�ئل له� قد هبطت  )�إر 18: 12(، لدرجة 

عليهم.

ويذهب  ب�صر��صٍة  ويع�َمل  �ل�صجن  في  �إرمي�  �صُيلقى 
ولن  بعيدة،  �أر�ٍض  في  حي�ته  وُينهي  م�صر،  �إلى  ُمكرًه� 
د�خلي"  في  قلبي  �نك�صر  "قد  قبره:  ذكرى  �أَحد  يحفظ 

.)9 :23(
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"هذ� �صّرك وهو مّر،
"وقد �أ�ص�بك في قلبك" )4: 18(.

�أن ندر�ض  �صنح�ول  �إرمي�،  �صفر  �إلى ن�صو�ض  �إ�صتن�ًد� 
�لنبّي.  نف�ض  في  �ألٍم  من  يحدثه  وم�  �لمطروح  �لعنو�ن 
وهل من ��صتر�حة �أمٍل و�صالٍم وعمل �صالح، بعد ت�صّلب 

�لقلب �ل�صّرير؟

فع�ين  �لمقّد�ض،  �لت�ريخ  على  �ّطلع  �إرمي�  يكون  قد 
بذلك  فع�ر�صت  �لخال�ض،  ت�ريخ  ر�فقت  �لتي  �ل�صرور 

�أم�نة �إله �لعهد و�لخال�ض.

1 – ت�سّلب �َسُدوم
�لرّب".  �أم�م   � �أ�صر�ًر� خ�طئين جدًّ �صدوم  �أهل  "ك�ن 
�خت�ر لوط "�لجّنة" بمي�هه�، �إخت�ر �أن يكون مع �الأ�صر�ر، 
فبد� مثل ري�صٍة في مهّب �لريح. وُدّمرت �صدوم، وخرج 
لوط منه� ب�صعوبة، ولوال �صالة �إبر�هيم �لذي طلب من 
�ل�صّرير" )تك 18: 23(،  مع  �ل�صّديق  يهلك  "ال  �أن  �لرّب 

لك�نت نه�ية لوط في �لن�ر و�لكبريت" )تك 19: 24(.

2 – ت�سّلب قلب فرعون
"�إ�صتخدم �لم�صرّيون بني �إ�صر�ئيل بق�صوة، و�أذ�قوهم 
في  �الأعم�ل  و�ص�ئر  و�للِبن  ب�لطين  �ص�قٍّ  بعمٍل  ين  �الأمرَّ
�لحقل، وكّل م� عملوه على يدهم ك�ن بق�صوة" )خر 1: 

الأب لوي�س اخلوند
�أ�صت�ذ م�دة �لالهوت �لُخُلقي 
ج�معة �لروح �لقد�ض، �لك�صليك
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تهدف �إلى ت�أييد مو�صى لدى بني �إ�صر�ئيل ولدى فرعون، 
فـ "�ل�صــرب�ت تهــدف �إلى ت�أييــد �لــرّب، �أي �إلى حمل 
فرعون على �العتر�ف بقدرة �هلل. وتنتهي �لرو�ية برف�ض 
فرعــون �لنه�ئّي. �إّن هــدف �لرو�ية لي�ض علــم �لفلك �أو 
�لعلــوم �لطبيعّية، بل ظهور قدرة �هلل لعيون بني ��صــر�ئيل 

وفرعون.

3 – تنديد اإرميا بالهيكل

�لرّب،  ح�صور  يقّد�صه  �لذي  �لهيكل،  �ص�أن  من  ك�ن 
ف�صل  �أثبت  وقد  مل 8: 10؛ تث 4: 17(.   1( منيًع�  يعّد  �أن 
�صنح�ريب في �ل�صنة 701 عند �أ�صو�ر �أور�صليم �أّن �لرّب 
يحمي �لمدينة �لمقّد�صة )2 مل 19: 32 – 34 و�أ�ض 37: 33 – 
35(. ولذلك ��صتنتج �ل�صعب �أّن �لرّب �صيحمي �أور�صليم 
�ل�صعب  �صي�صدم  �إرمي�  �أّن  �إاّل  �أخرى.  مّر�ت  �صّك  بال 
بت�أكيده، بعد �لنبّي ميخ� )3: 12(، �أّن تلك �لثقة هي وهم، 

�إذ �إّنه من �لممكن �أن يهجر �هلل هيكله.

"هكذ� ق�ل رّب �لقّو�ت، �إله �إ�صرئيل: �إن لم ت�صيرو� 
هذ�  في  �أ�صكنكم  ف�إّني  ل�صّركم،  �أخرى  �آلهٍة  ور�ء 
�لذي  مك�ني  �إلى  �ذهبو�  ولكن   .)7  –  6  :7( �لمك�ن" 
ومع  �لعهد،  لت�بوت   � مقرًّ �صيلو  معبد  )ك�ن  �صيلو  في 
�أ�صكنت  �لذي  )1 �صم 4(،  �لفل�صطينّيون  دّمره  فقد  ذلك 
��صمي فيه �أّواًل، و�نظرو� م� �صنعت به ب�صبب �صّر �صعبي 

�إ�صر�ئيل" )7: 12، 14(.

تعّر�ض  �إرمي�  �لنبّي  �أّن  كيف   26 �لف�صل  ويروي 
�ص�أن  في  �لالذعة  �نتق�د�ته  جر�ء  من  مق�وميه  لتهديد�ت 
�لهيكل، وذلك في �أو�ئل عهد يوي�قيم، �إبن يو�صّي�، ملك 

يهوذ�، حو�لى �ل�صنة 608.

�لرّب،  بيت  د�ر  في  "قف  ق�ئاًل:  �إرمي�،  �لرّب  كّلم 
وتكّلم على جميع مدن يهوذ� �لق�دمة لل�صجود في بيت 
�أ�صنعه  �أن  نويت  �أن�  �لذي  �ل�صّر  على  ف�أندم  �لرّب...، 
بهم ب�صبب �صّر �أعم�لهم" )26: 2 – 3(. و�إذ قب�ض �لكهنة 

 :5 خر  في  تت�بع  هذه  �ال�صطه�د  ة  ق�صّ و�إن   .)14  –  13
.23 – 6

و�أكّثر  فرعون  قلب  �أق�ّصي  "�أن�  لمو�صى:  �لرّب  ق�ل 
�إلى  �أُدخل   "  .)3  :7( م�صر"  �أر�ض  في  وخو�رقي  �آي�تي 
فرعون، ف�إّني قد ق�ّصيت قلبه وقلوب ح��صيته، لكي �أ�صنع 
�آي�تي هذه بينهم" )خر 10: 1(؛ �لمو�صوع: �الآية �أو �ل�صربة 
فرعون من  ي�أبى  �لث�منة،  �الآية  "بعد  �لجر�د.  �أي  �لث�منة، 
�أن ُيطلق �ل�صعب كّله، لكّنه ي�صمح للرج�ل منهم  جديد 
وحَدهم ب�أن يم�صو� فيعبدو� �هلل في �لبّريّة، �صرط �أن تبقى 
�لزمن  )ال�سحيمة،  ره�ئن"  �أر�صه  في  و�أطف�لهم  ن�ص�وؤهم 

�لع�دي، �لك�صليك، 1982، �ض 447(.

"ق�ّصى �لرّب قلب فرعون، فلم  وبعد �صربة �لجر�د، 
ُيطلق بني ��صر�ئيل" )10: 20(. وبعد �صربة �لظالم، "ق�ّصى 
�لرّب قلب فرعون، فلم ي�ص�أ �أن يطلقهم" )10: 27(. وبعد 
�صربة �أبك�ر �لم�صرّيين، "ق�ّصى �لرّب قلب فرعون، "فلم 

ُيطلق بني �إ�صر�ئيل من �أر�صه" )11: 10(.

تق�ّصى قلب فرعون  �لمنقلبة حّية،  �لع�ص�  بعد خ�رقة 
 .)13  :7( �لرّب  ق�ل  كم�  وه�رون،  لمو�صى  ي�صمع  ولم 
فرعون  قلب  "تق�ّصى  دًم�،  �لمنقلب  �لم�ء  �صربة  وبعد 
ولم ي�صمع لهم�، كم� ق�ل �لرّب" )7: 22(. وبعد �صربة 
�لبعو�ض، موت �لمو��صي، "ق�ّصى �لرّب قلب فرعون، فلم 
ي�صمع لهم�، كم� ق�ل �لرّب" )8: 15(. وبعد �صربة موت 
لهم�،  ي�صمع  فلم  فرعون،  قلب  �لرّب  "ق�ّصى  �لمو��صي، 
"�لَبَرد"،  لمو�صى" )9: 12(. وبعد �صربة  �لرب  ق�ل  كم� 
�أر�صل فرعون و��صتدعى مو�صى وه�رون وق�ل لهم�: "�أن� 
قد كّف  �أن  فرعون  ر�أى  ولّم�  �أ�صر�ر" )9: 27(.  و�صعبي 
كم�  ��صر�ئيل،  بني  ُيطلق  فلم  فرعون،  قلب  "ق�ص�  �لبرد، 

ق�ل �لرّب على ل�ص�ن مو�صى" )9: 35(. 

وتو�لــت "خــو�رق"، �أو "�آي�ت"، �لم�صــطلح عليه� 
"�صرب�ت م�صــر" في �صــفر �لخروج. �إّن تلك �لخو�رق 
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"�إني جعلت وجهي على هذه �لمدينة لل�صّر ال للخير" 
مطفىء"  ِمن  "ولي�ض  �لرّب  غ�صب  ُيحرق   .)10  :21(
�لمدينة  �صجود  �أي   ،)12  :21( �أعم�لكم"  �صّر  ب�صبب 

�لعظيمة "الآلهٍة �أخرى" وعب�دته� )22: 9؛ رج 19: 15(.

 :23( �ل�صّر"  فعلة  �أيدي  "�صّددو�  �أور�صليم  و�أنبي�ء 
�الأر�ض" )23: 15(.  كّل  �إلى  �لكفر  "خرج  14(، ومنهم 
�لرّب"  فم  من  يخرج  بم�  ال  قلوبهم،  بروؤي�  "يتكّلمون 
)23: 16(. "ولكّل من ي�صير على ت�صّلب قلبه، يقولون "ال 
قد  "ع��صفًة هوج�ء  �إّن  ه�  بلوى" )23: 17(.  بكم  تحّل 
"ولو وقفو� في  �الأ�صر�ر" )23: 19(.  ث�رت على روؤو�ض 
مجل�صي" )يقول �لرب( و�أ�صمعو� �صعبي كالمي، لك�نو� 
�أرجعوهم عن طريقهم �ل�صّرير، وعن �صّر �أعم�لهم" )23: 
�لمتنّبئين  �الأنبي�ء  قلوب  في  ذلك  يكون  متى  "�إلى   .)22
يبد�أ   .)26  :23( قلوبهم"  بمكر  و�لمنبئين  ب�لكذب 
�لق�ص�ء ب�صعب �هلل وب�لمدينة �لمقّد�صة، ليعّم �الأمم جميًع� 

.)29:25(

"وق�ل رّب �لقّو�ت، �إله �إ�صر�ئيل: قد ر�أيتم كّل �ل�صّر 
يهوذ�،  مدن  جميع  وعلى  �أور�صليم  على  جلبُته  �لذي 
�ليوم خربٌة ال �ص�كن فيه�، ب�صبب �صّرهم �لذي  وه� هي 
ويعبدو�  �لبخور  ليحرقو�  بذه�بهم  لي�صخطوني  �صنعوه 
�آلهة �أخرى... وقد �أر�صلت �إليهم جميع عبيدي �الأنبي�ء، 
�صّرهم وال  ليرجعو� عن  �آذ�نهم  يميلو�  ي�صمعو� ولم  ولم 
يولدو�  بل   ،)5  –  2  :44( �أخرى"  الآلهٍة  �لبخور  يحرقو� 
غنّي  رحيٌم،  ف�هلل  و�لتجّدد.  ب�لتوبة  جديدًة  والدًة 
�لمر�حم، و�إلى �الأبد رحمُته، ورحمة �هلل �ص�ملٌة وك�ملة.

5 – �سفاء القلوب من الت�سّلب بال�سّر

اأ – بالتوبة

�إّن تب�صير �لنبّي �إرمي� ال ُيحّد ب�لت�صهير ب�لخطيئة، الأّن 
هدف ر�ص�لته، كم� ر�ص�لة جميع �الأنبي�ء، هو د�ئًم� توبة 

و�الأنبي�ء وكّل �ل�صعب على �إرمي� فق�ل: "�أ�صلحو� طرقكم 
�لرّب  فيندم  �إلهكم،  �لرّب  ل�صوت  و��صمعو�  و�أعم�لكم 
و��صت�صهد  به عليكم" )26: 13(.  تكّلم  �لذي  �ل�صّر  على 
ملك  حزقّي�،  �أيّ�م  في  تنّب�أ  �لذي  �لمور�صتّي  ميخ�  �إرمي� 
دة قد �أّثرت  يهوذ� )716 – 687( �لذي ك�نت نبّوته �لمهدِّ
رّبم� في �الإ�صالح �لذي ك�ن حزقّي� قد ح�ول �لقي�م به )2 
مل 18: 4(: "فندم �لرّب على �ل�صّر �لذي تكّلم به عليهم" 

)26: 19(، فال يحدُّ 5:16 و 13(.

الكذبة الأنبياء  قلوب  4 – ق�ساوة 

في  �ص�رو�  بل  �آذ�نهم،  ُيميلو�  ولم  ي�صمعو�  "لم 
 .)24  :7( �ل�صّريرة"  قلوبهم  ت�صّلب  في  م�صور�تهم، 
بل �صّلبو� قلوبهم،  �آذ�نهم،  ُيميلو�  لي ولم  ي�صمعو�  "فلم 
وز�دو� في عمل �ل�صّر على �آب�ئهم" )7: 26(. "فلم ي�صمعو� 
قلبه  ت�صّلب  على  منهم  كلٌّ  �ص�ر  بل  �آذ�نهم،  يميلو�  ولم 
�أن  ي�أبى  �لذي  �ل�صّرير  �ل�صعب  "وهذ�  �ل�صّرير" )11: 8(. 
ي�صمع لكالمي، �ص�ئًر� على ت�صّلب قلبه، وي�صير ور�ء �آلهة 
�أخرى ليعبده� وي�صجد له�، يكون مثل �لحز�م �لذي لم 

يعد ي�صلح ل�صيء" )13: 10(.

�لرّب،  ب��صم  يتنّب�أون  �لذين  �لكذبة،  �الأنبي�ء  و�إّن 
وب�لعر�فة  ك�ذبٍة  "بروؤي�  للن��ض  يتنّب�أون  ُير�صلهم،  لم  وهو 
و�لب�طل ومكر قلوبهم" )14: 14–15(. "فهوذ� كلٌّ منكم 
 :16( لي"  �ص�مع  غير  �ل�صّرير،  قلبه  ت�صّلب  على  �ص�ر  قد 
12(. "خطيئة يهوذ�... منقو�صٌة على �ألو�ح قلوبهم" )17: 

1(. "�لقلب �أخدع كّل �صيء، و�أخبثه" )17: 9(.

�لت�أديب"  يقبلو�  ولئاّل  ي�صمعو�  لئاّل  رق�بهم  "ق�ّصو� 
.)23 :17(

في ند�ٍء �إلى بيت �لملك )21: 10 – 23: 8(، ي�أمر �لرّب 
�إرمي� �أن يقول لبيت ملك يهوذ�، �صدقّي�، �إبن يو�صّي� )597 

– 587(، "�لج�ل�ض على عر�ض د�ود":
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ل في  نظر �إرمي�، ف�إن تلك �لعالمة ال قيمة له� �إن لم تت�أ�صّ
�الأم�نة �لب�طنّية، "خت�ن �لقلب" )رج تث 10: 16(. يرف�ض 
ف�إّن  يهتدي،  �أن  ويرف�ض  �لرّب،  �إلى  ُي�صغي  �أن  �إ�صر�ئيل 
"قلبه �أغلف" )9: 24–25؛ رج ال 26: 41(. هو �لرّب �لذي 

�صيهدي �إ�صر�ئيل ويختن قلبه )تث 30: 6(.

لكي  قلبك،  �ل�صّر  من  �إغ�صلي  �أور�صليم،  ي�  و�أنِت، 
عليك  جّرت  و�أعم�لك  "�صلوكك   .)14  :4( تخل�صي" 
 :4( قلبك"  في  �أ�ص�بك  وقد  مّر،  وهو  �صّرك  هذ�  ذلك، 

14 و18(.

عن  منكم  كلٌّ  "�إرجعو�  �إرمي�:  بل�ص�ن  �لرّب  يقول 
 11  :18( و�أعم�لكم"  طرقكم  و�أ�صلحو�  �ل�صّرير،  طريقه 

.)12 –

ولن يكون بنو �إ�صر�ئيل ع�ص�ًة بعد ذلك، الأّن �هلل يوؤ�ّص�ض 
�صريعته في �صم�ئرهم...،  "فيجعل  عهًد� جديًد� معهم، 
ذلك،  من  �أكثر  بل   ،)33  :31 )�إر  قلوبهم"  في  ويكتبه� 
يعطيهم �هلل قلًب� �آخر )�إر 32: 39(، قلًب� من �أجل �أن يعرفوه 
�لرّب" هي  "معرفة  �إّن  )�إر 24: 7؛34:31 رج تث 29: 3(. 
متيّقٌن  �إرمي�  �إن   .)8  :2 )�إر  �إرمي�  وعظ  مو��صيع  �أهّم  من 
من �أّن �لرّب هو �إله �لنعمة و�لخال�ض، وقد يطلق �صرخَة 
"�لّتين  مثل  الإرمي�:  �لرّب  ق�ل  ب�أ�صه.  �أعم�ق  من  رج�ٍء 
ي يهوذ�... و�أعطيهم قلًب�  �لطّيب �أجعل نظري �إلى َمْجُلوِّ
ليعرفو� �أّني �أن� �لرّب، ويكونون لي �صعًب� و�أكون �أن� لهم 
�إلًه�، الأّنهم يرجعون �إلّي بكّل قلوبهم" )24: 5 و7(. وق�ل 
�صّر  وعن  �ل�صّرير  طريقه  من  و�حٍد  كلُّ  "�إرجعو�   :� �أي�صً
بق�ًء ورج�ء" )29: 11(،  "الأمنحكم  �أعم�لكم" )25: 5(، 

"�إذ� طلبتموني بكّل قلوبكم" )29: 13(. 

�أن  "�أبت  وقد  �لمنفّيين،  بنيه�  على  بكت  ر�حيل 
تتعزى"، ولكّن �لرب يتدّخل: "كّفي �صوتك عن �لبك�ء 
نوَحهم  "�ص�أحّول   .)17:15  :31( �لدموع"  عن  وعينيك 

�إلى طرب، و�أعّزيهم و�أفّرحهم بعد حزنهم" )31 : 13(.

�ل�صعب؛ ف�إن ك�ن ي�صّهر ب�لقطيعة بين �ل�صعب و�هلل، فهو 
يدعو �ل�صعب د�ئًم� ليعود �إلى �لذي يتكّلم �لنبّي ب��صمه؛ 
�أبو  "ينبوع �لمي�ه �لحّية" )2: 13؛ 17: 13(؛ هو  ف�هلل هو 
12(؛   :3( "�لرحيم"  هو  و19(؛   4  :3( �إ�صر�ئيل  �ل�صعب، 
ملك �صهيون )8: 19(؛ خال�ض �إ�صر�ئيل )3: 23(؛ "رج�ء 
�إلى هذ�  �ألي�ض  �إ�صر�ئيل، وُمخّل�صه من �ل�صيق" )14: 8(. 
� �لنبّي و�لملك  �الإله يجب �أن يعود كّل �إن�ص�ن، وخ�صو�صً

و�الأنبي�ء و�لكهنة؟
 .)13–6  :3( �لتوبة  �إلى  مدعّوٌة  �ل�صم�ل  مملكَة  �إّن 
 –  640( يهوذ�  ملك  يو�صّي�،  �أيّ�م  �إلى  �لفقرة  هذه  ترقى 
خّط  في  �لدينّي  �الإ�صالح  بعد  م�  �إلى  وب�ل�صبط   ،)609
وهي   .621 �ل�صنة  في  به  ق�م  �لذي  �ال�صتر�ع"،  "تثنية 
�ص�هٌد على �الأمل �لذي حفظه �إرمي� في �ص�أن توبة مملكة 
�ل�صم�ل )رج 30: 1 – 31: 22(. لم ترجع مملكة �إ�صر�ئيل 
عن زن�ه�، عن �أوث�نه�. "ر�أت ذلك �أخته� �لغ�درة يهوذ�" 
)3: 7(، فلم ترجع هذه �أي�صً� �إلّي "بكّل قلبه�، بل ب�لكذب، 
"�إذهب جهة  الإرمي�:  �لرّب  فق�ل   .)10 :3( �لرّب  يقول 
للغرب�ء" )3: 13(،  "�إنك �صّقيَت طرقك  �ل�صم�ل"، وقل: 
�أيّ�م  في  �لدينّية  �لتوفيقّية  �إلى  تلميح  �لكذبة:  �الآلهة  �أي 

من�ّصى )687 – 642( و�آمون )642 – 640(.
"�أي�صقطون فال ينه�صون" �إن رجعَت، ي� �إ�صر�ئيل،

يقول �لرّب، �إن رجعت �إلّي
"�إختتنو للرّب و�أزيلو� َقلَق قلوبكم" )4: 1 و4(

ويرتّدون فال يتوبون" )8: 4(

كّل �لف�صل 3 هو دعوٌة �إلى �لتوبة.

رع�ًة  و�أعطيكم  �لمرتّدون...  �لبنون  �أّيه�  "�إرجعو�، 
"وال  على وفق قلبي، فيدعونكم بعلم وفطنه" )3: 15(. 
 :3( �ل�صّريرة"  قلوبهم  ت�صّلب  على  بعد  من  ي�صيرون 
17(. "�إختتنو� للرّب و�أزيلو� قلَف قلوبهم" )4: 4(. ك�ن 
�لخت�ن )تك 17: 10 +( في �إ�صر�ئيل عالمة �لعهد. �أّم� في 
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على  و�أكتبه�  بو�طنهم،  في  �صريعتي  �أجعل  "�إّني 
ليّتقوني  و�حًد�  وطريًق�  و�حًد�  قلًب�  و�أعطيهم  قلوبهم، 
جميع �الأيّ�م لخيرهم وخير بنيهم من بعدهم" )32: 39(.

وكّل  قلبي  بكّل  ب�لحّق  �الأر�ض  هذه  في  "و�أغر�صهم 
نف�صي" )32: 41(.

الخاتمة
لن�  �أظهر  �ل�صّر،  ب�صلوك  �إرمي�  �لنبّي  ط�لَعن�  �أن  بعد 
ويبقى على  لل�صّر،  ينغلب  "حنون" ُمخّل�ٌض ال  �لرّب  �أّن 
م�  وهو  جمع�ء.  و�لب�صريّة  و�ل�صعب  لالإن�ص�ن  خال�صه 
ل�صوت  �الإ�صغ�ء  �إلى  ويدعون�  خيًر�،  �ل�صّر  يبّدل  ز�ل 
�ص�لٌح  �الإن�ص�ن  ب�أّن  ويذّكرن�  �ل�صمير،  في  يدّوي  �هلل، 
في �لطبيعة، و�أّن �هلل �صموٌح غفور، و�أّن علين� �أن ن�صتعيد 
هّويّتن�، وقو�مه� �أّن� مخلوقون على �صورة �هلل ومث�له، فال 
�ل�صّر ب�لخير )رو 12: 21(، و�أّنن�  لل�صّر، بل نغلب  ننغلب 
مدعّوون  و�أّنن�   ،)10 )�أف2:  �ل�ص�لحة"  لالأعم�ل  "ُخلقن� 

لل�صع�دة هن� وللطوبى في "�لحي�ة �لجديدة".

يختبر  �أن  �إن�ص�ن،  كّل  على  بل  م�صيحّي،  كّل  فعلى 
فح�صب،  و�إيم�نه  بمعرفته  ال   )13  :5 )عب  �لبّر"  "كلمة 
  - ل�ص�نه  ومنه�   – حو��ّصه   � مرّو�صً �لخلقّية،  بحي�ته  بل 
هذ�  فيتح��صى  و�ل�صّر،  �لخير  بين  �لتمييز  على  ب��صتمر�ر 

ويلتزم بذ�ك. نحن جميًع� بح�جة �إلى تنقية قلوبن�.

ب – بالتجديد

 :31( �لرّب"  يقول  ر�حيل(،  )ي�  رج�ء  "م�صتقبلك 
17(. "وّجهي قلبك �إلى �ل�صبيل، �إلى �لطريق �لذي �صرِت 
فيه" )31: 21(. و�صُيقَطع عهٌد جديٌد �أبدّي بتجديد يهوذ� 
جّدة  �أم�  )�أ�ض 54: 9–10(.  نوح  �أيّ�م  في  كم�   ،)31 :31(

�لعهد فتكون في ثالثة �أمور:
�ص�أغفر  "الأّني  �لخط�ي�:  غفر�ن  في  �الإلهّية  �لمب�درة   )1

�إثمهم، ولن �أذكر خطيئتهم من بعد" )31: 34(.
2( �لم�صوؤولّية و�لمك�ف�أة �ل�صخ�صّية )�آ  29(.

مح�َض  �ل�صريعة  تبقى  ال  ب�طنّية:  عب�دة  �لرّب  عب�دُة   )3
"قلب"  في  يوؤّثر  �إله�ًم�  ت�صبح  بل  خ�رجّي،  نظ�ٍم 

�الإن�ص�ن" )�آ 33؛ خر 24: 7؛ 32: 39(.

في 31: 31-34، ب�ّصر �لنبّي بي�درٍة جديدٍة مّج�نّيٍة 
من �هلل، بعهٍد جديٍد روح�نّي، يكتبه على قلوب �لموؤمنين، 
�إرمي� قّمٌة من  فُيزيل �لخطيئة من قلوبهم: هذ� �لن�ّض من 
�لكن�صّي  �لتقليد  �إليه  �أ�ص�ر  �لقديم.  �لنبوّي  �لوحي  قمم 
�الإفخر�صتّي،  �لتقليد  في  ي�صوع  ذبيحة  د�عًي�  بو�صوح، 
جديًد�" )لو 20:22(. ورّكز عليه فكتب �لر�ص�لة  " عهًد� 
�لم�صيح  عمل  �إّن  ق�ئاًل   ،)12-8:  8 )عب  �لعبر�نّيين  �إلى 
�لخال�صّي تخّطى ظ�هر �الإن�ص�ن، �إلى �أعم�ق قلبه، فغّيره 

على م�صتوى �ل�صمير و�الأعم�ل )عب 10 : 18-15(.
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عميقة، رغم مع�ر�صة �الأنبي�ء �لكذبة له )�إر 23: 9-40 و2 
)�إر 1: 6 و2 كو  �لبالغة  �إلى ح�صن  و�فتق�ره  كو 11: 13(، 

.)6 :11

�إرمي�  �لنبّي  بين  �لمتين  �لرب�ط  هذ�  عند  �إًذ�  لنتوّقف 
و�أوجه  �ل�صبه  �أوجه  ن�صت�صّف  عّلن�  بول�ض،  و�لر�صول 
جو�نَب  مق�رنة  خالل  من  �هلل،  عبَدي  بين  �الختالف 
و�لجدير  �إليهم�.  �لمن�صوبة  �لكت�ب�ت  في  خم�صة ظ�هرة 
ب�لمالحظة �أّن هذه �لمق�رنة تحمل قيمًة داللّيًة �أكثر منه� 

بل لدر��صٍة �أكثر تعّمًق�. �صمولّية، ولو فتحت �ل�صُّ

1 - دعوة بول�س
في مهّب �لع��صفة �لتي و�جه فيه� بول�ض �لّد�عين �إلى 
للدف�ع  ه م�صطًر�  نف�صَ �لخت�ن في كن�ئ�ض غالطية، وجد 
�أ�ّص�صه�  �لتي  �لكني�صة  في  �لر�صولّية  �صلطته  �صرعّية  عن 
تلّقى  �أّنه  مح�ب�ة  دون  ف�أعلَن  �لم�صيح،  ب�إنجيل  وب�ّصره� 

ة من �هلل ال من �لب�صر: دعوته �لخ��صّ

ب�ّصرتكم  �لتي  �لب�ص�رة  ب�أّن  �الإخوة،  �أيّه�  "ف�أُعِلُمكم، 
�أخذته�  وال  تلّقيته�  م�  الأّني  �لب�صر،  بح�صب  لي�صت  به� 
�صمعُتم  فقد  �لم�صيح؛  ي�صوع  من  بوحي  بل  �إن�ص�ن،  عن 
ب�صيرتي �لم��صية في ِمّلة �ليهود، �إذ كنُت �أ�صطهد كني�صة 
�أكثر  و�أتج�وز  تدميره�،  و�أح�ول  �ال�صطه�د  غ�ية  �هلل 
�لغيرة  في  و�أفوقهم  �ليهود  ِمّلة  في  قومي  بني  �أتر�بي من 
�هلل  لدى  َن  ح�صُ لّم�  ولكن  �آب�ئي؛  تق�ليِد  على  �ل�ّصديدة 
�أّمي،  بطن  في  كنُت  مذ  )و�أفَرزني(  �خت�رني  �لذي 
�الأمم،  بين  به  �بنه، الأب�ّصر  فّي  ُيظهر  �أن  بنعمِته،  ودع�ني 

ر �لّلحم و�لّدم..." )غل 1: 16-11(. لم �أ�صت�صِ

عندم� ي�صّلط بول�ض �ل�صوء على ند�ء �لرّب �لخ��ّض له 
فته �لر�صولّية، ال يبغي من ذلك مجّرد �لم�ص�ركة  وعلى �صِ
�رتد�ِده، فهذه  �صه�دة حي�ة عن  تقديم  مع مر��صليه، وال 

مقّدمة
في �صي�ق تف�صيله لم�ص�ألة دور �ليهود وغير �ليهود في 
�لقّدي�ض  يعّرف  �الإلهّية،  �لنعمة  و�قتب�ل  �لخال�ض  ت�ريخ 
 evqnw/n :13 :11 بول�ض عن نف�صه ب�أّنه "ر�صول �الأمم" )رو
�لمقّد�ض  �لكت�ب  ق�رئ  �أّن  �صّك  وال   .)avpo,stoloj
�لمتمّر�ض يرى في هذ� �للقب نوًع� من �لُقربى مع ت�صمية 

�إرمي� "نبّي �الأمم" في �لعهد �لقديم )�إر 1: 5(.

�ليهودّي ومعرفته  �إرثه  في  بول�ض  يتجّذر  �لو�قع،  في 
ند  و�ل�صَ �لَمعين  ي�صتقي  منه�  �لمقّد�صة؛  للُكتب  �لعميقة 
ال  لذلك  �لموت.  من  �لق�ئم  ب�لم�صيح  �لجديد  الإيم�نه 
يبدو غريًب� �أن يتمّثل �لر�صول ب�صخ�صّي�ت �لعهد �لقديم، 
�أو ي�صتوحي منه� لحي�ته ور�ص�لته بع�ض �لخطوط �لعري�صة 
�لتي ع��صه� �أحّب�ء �هلل وخّد�مه، من �أمث�ل �إبر�هيم ومو�صى، 
ة  �أو �أ�صعي� وحزقي�ل وهو�صع... ولكّن قر�بًة روحّية خ��صّ
تف��صيل  خالل  من  نقر�أه�  �إرمي�،  �إلى  بول�ض  تجمع 
مروًر�  منهم�،  لكلٍّ  �هلل  بدعوة  بدًء�  ومتنّوعة،  عديدة 
ب�لمّهمة �لموكولة �إليهم� تج�ه �الأمم �لوثنّية، و�صواًل �إلى 
� له� ب�صبب �لر�ص�لة �لمطلوبة  �لمع�ن�ة �الأليمة �لتي تعّر�صَ
�إلى  ب�الإ�ص�فة  هن�،  من  وتحقيقه�.  �هلل  كلمة  َحْمل  في 
�ال�صت�صه�د�ت �لنبوّية �لمب��صرة، تترّدد في كت�ب�ت بول�ض 
نبّي  كلم�ت  �أ�صد�ء  ترّجع  مبّطنة،  و�إ�ص�ر�ت  تلميح�ت 
�لر�صول  حي�ة  في  ر�ص�لته  وجوه  بع�ض  وتعك�ض  �الأمم، 

ووعيه لذ�ته ومفهومه لحمل �لب�ص�رة �لجديدة. 

�إرمي�؟  نبوءة  �صوء  على  نف�صه  بول�ض  �إًذ�  يرى  كيف 
هل ت�أّثر هذ� �لر�صول �لمتبّحر في �لكتب �لمقّد�صة وفي 
بكالم  غيور،  فّري�صّي  ب�أّي  يليق  كم�  �ليهوديّة،  تق�ليده 
�صبط  من  مثله،  فهو  عن�توت؟  قرية  من  بن حلقّي�،  �إرمي� 
ذ �مر�أًة )�إر 16: 2 و1 كو  بني�مين )�إر 1: 1 وفل 3: 5(، لم يتخِّ
وقن�عٍة  �صديد  بتم�ّصٍك  �لرّب  تفّرغ لحمل كلمة  بل   ،)7

J. BECKER, Paul, l’apôtre des nations, Paris/Montréal, Cerf/Mediaspaul, 1995, p. 10.  )1(
ين. � في هذ� �لن�ّض تلميًح� �إلى �ختي�ر مو�صى في خر 2 الإنق�ذ �صعبه. ولكن ال نجد �صلًة �أدبّية مب��صرة بين �لن�صّ )2(  يرى �لبع�ض �أي�صً
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�لم�صيح ي�صوع.

ولكن، ب�الإ�ص�فة �إلى �لن�صيد �لّث�ني لعبد يهوه في �أ�ض 
49، تبدو دعوة �إرمي� مرجًع� �أ�ص��صيًّ� ي�ص�عد بول�ض على 

ة:  تلّم�ض مالمح دعوته �لخ��صّ

"قبل �أن �أ�صّورك في �لبطن عَرفتك، وقبل �أن تخرج 
حم قّد�صتك، وجعلتك نبيًّ� لالأمم" )�إر 1: 5(. من �لرَّ

من �لو��صح �أّن �لمحوَرين �لّلذين يرّكز عليهم� بول�ض 
في هذه �لمق�ربة يتعّلق�ن �أّواًل ب�ختي�ر �لرّب �لحّر �لمنّزه 
عن كّل �إر�دٍة ب�صرّية، من جهة، وث�نًي� ب�الختي�ر من �أجل 
ر�ص�لة معّينة، �أال وهي خال�ض �الأمم ون�صر �أنو�ر �الإنجيل 
نف�صُه  يقّدم  بول�ض  �أخرى، وك�أّن  �لوثنّيين، من جهة  بين 
كموؤ�ّص�ض  �لر�صولّي  عمله  من خالل  فقط  ال  للغالطّيين، 
�الأنبي�ء  من  كو�حد   � �أي�صً ولكن  �لموؤمنة،  للجم�عة 
�لمدعّوين من �هلل ال من �لب�صر، مّم� يمّيزه عن �صو�ه من 
رين �لَكَذَبة �لذين ع�ثو� ف�ص�ًد� في كني�صة غالطية،  �لمب�صِّ
و�أبعدوه� عن �إنجيل �لم�صيح �لحّق. لذلك ن�صتطيع �لقول 
مع �أحد مف�ّصرّي �لكت�ب �لمقّد�ض: "يرى بول�ض خدمته 
�لر�صولّية في رب�ٍط وثيق مع مهّمة �أنبي�ء �لعهد �لقديم، ال 
بل، بمعنى م�، كم� لو ك�نت ت�صّكل ذروة هذه �لمهّمة 

�لنبويّة" )3(.

�إرمي�  �صفر  �الأولى من  �الآي�ت  قر�ءة  �لو�قع، لدى  في 
)1: 1-10(، يتبّين لن� �أّن مقّدمة �لكت�ب ت�صع مهّمة �لنبّي 
تلفت  ولكّنه�  و�لت�ريخّي،  �لجغر�فّي  �إط�ره�  في  �إرمي� 
كونه�  �إلى  �أي  �لالهوتّي،  مفهومه�  �إلى  ة  خ��صّ �لنظر 
كلمة �هلل �لن�طقة و�لف�علة من خالل كلم�ت �لنبّي؛ فهذ� 
�لكالم،  في  �لمه�رة  �لعديم  �لخ�ئف،  �لخجول  �ل�ّص�ّب 
�لرّب،  �ل�صّيد  �أّيه�  "�آه،  �لرّب:  ند�ء  من  �لتهّرب  يح�ول 

�ل�صه�دة �ل�صخ�صّية لي�صت �إاّل �صبياًل لت�أكيد �صّحة �الإنجيل 
وكم�  �إليه.  �أوكلت  �لتي  �لر�ص�لة  و�صرعّية  به  يب�ّصر  �لذي 
يقول �أحد �ل�صّر�ح: "�إّن �ختب�ر �الهتد�ء لدى بول�ض لي�ض 
هو �لمفت�ح للّدخول في فكره، بل م� ي�صغل بول�ض فعليًّ� 
هو دعوة �هلل للر�ص�لة ولحمل �لب�ص�رة، خدمًة للع�لم" )1(. 
�أر�ده له �لرّب؛  �أم�نة بول�ض لدعوته وللم�صير �لذي  �إّنه� 
ف�الآي�ت �لمذكورة �أعاله تعّبر عن �ختي�ره ر�صواًل، بوحٍي 
من ي�صوع �لم�صيح، دون تدّخل ب�صرّي. �إّنم� هذ� �لخي�ر 
هو من �هلل "�لّذي �أفرزه من بطِن �أّمه"، ودع�ُه بنعَمته قبل 

�أن يولد، كي ُيظهر فيه �بنُه ويب�ّصر به بين �لوثنّيين!

نبوءَتي  �إلى  مح�لة  ال  يرّدن�  �ل�صكل  بهذ�  �لتعبير  �إّن 
�أ�صعي� و�إرمي� في �لعهد �لقديم )2(، فنقر�أ �أّواًل في �أ�ض 49: 

1، 5-6 م� يلي:

من  ��صمي  وذكَر  �لبطن،  من  دع�ني  �لرّب  �إّن   ..."
من  جبلني  �لّذي  �لرّب  ق�ل  و�الآن   .)...( �أّمي  �أح�ص�ء 
�لبطن عبًد� له، الأُرّد يعقوب �إليه، و�أجمع �صعبه �إ�صر�ئيل، 
و�أكون كريًم� في عيني �لرّب، ويكون �إلهي عّزتي: قليٌل 
�أن تكون لي عبًد�، لتقيم �أ�صب�ط يعقوب وترّد �لب�قين من 
بني �إ�صر�ئيل. �إّني قد جعلتك نوًر� لالأمم، ليبلغ خال�صي 

�إلى �أق��صي �الأر�ض".

�لقّدي�ض بول�ض م� ورد هن� من  يتبّنى  �أّن  ال غر�بة في 
�لوثنّيين  بر�صول  نف�صه  ي�صف  عندم�  �لّث�ني  �أ�صعي�  نبوءة 
)رو 11: 13(؛ ف�هلل �خت�ره من �لح�ص� ليكون نوًر� لالأمم، 
ويحّقق بذلك م�صير عبد يهوه �لمت�أّلم. بهذ� �لند�ء �الإلهّي 
�لحقيقّية  �إ�صر�ئيل  �صعبه  دعوة  يتّمم  �أّنه  �لر�صول  يعتبر 
دعوته  يفهم  �الأر�ض. هكذ�  �أق��صي  �إلى  �لب�ص�رة  بحمل 
�صمن  م�صيره  ير�صم  هكذ�  بل  ال  ر�ص�لته،  يفهم  وهكذ� 
يوم  في  �كتم�لُه  ويرجو  به  يوؤمن  �لذي  �لنبوّي  �لخّط 

 M. SiLvA, “galatians”, in g.K. BEALE & D.A. CARSON (eds.), Commentary on the New Testament Use of the Old Testament,  )3(
Nottingham, Apollos, 2007, p. 786.



بيبليا 2011/50

66 الأخت ياره متّى

�لملحق �لت�ريخّي، تعّبر خير تعبير عن م�صد�قّية �لكلم�ت 
�لتي تفّوه به� �إرمي� ولو بعد حين. لقد نّفذت كلمة �لرّب 
من  وب�لرغم  �لنبّي؛  ل�ص�ن  على  عنه  و�أعلنت  �صبق  م�  �إًذ� 
�أن  يلبث  لم  �صعبه،  �أبن�ء  و�صخرية  �لَكَذَبة  �الأنبي�ء  �إ�ص�ءة 
�هلل،  ب��صم  �لن�طق  �لحقيقّي  �لنبّي  هو  �أّنه  �لجميع  عرف 
يحدث،  ولم  يتّم كالمه  ولم  �هلل  ب��صم  �لنبّي  تكّلم  "ف�إْن 
�لنبّي  به  تكّلم  بل  �لرّب،  به  يتكّلم  لم  �لكالم  فذلك 

لالعتد�د بنف�صه، فال تخف منه" )تث 18: 22(.

ت�ريخ  في  جديًد�  �الأمر  هذ�  لي�ض  ح�ل،  كّل  على 
�الأنبي�ء  من  ب�لتحذير�ت  مليء  ف�لكت�ب  �إ�صر�ئيل، 
دروب  عن  وُيق�صونه  �ل�ّصعب  ُي�صّلون  �لذين  �لدّج�لين، 
�لنعوت  من  �صل�صلًة   40-9  :23 �إر  في  مثاًل  نقر�أ  �هلل. 
فهم  �لكّذ�بين؛  �الأنبي�ء  ف�ص�د  لن�  تك�صف  و�لتنبيه�ت 
�لم�ص�عي،  في   � و�صرًّ �ل�صلوك،  في  ف�صًق�  ممتلئون 
بروؤي�  ويتكّلمون  مع�صولة،  بكلم�ٍت  �ل�ّصعب  يخدعون 
ب�ل�صالم  يب�ّصرون  �لرّب.  فم  من  يخرج  بم�  ال  قلوبهم 
�لتوبة،  �إلى  �أور�صليم  دعوة  عن  وين�أَون  �صالم،  ال  حيث 
ب�أحالٍم  يتنّب�أون  طريقهم.  عن  �لرجوع  �إلى  و�الأ�صر�ر 
و�الأ�ص�ليل،  ب�لخد�ع  �ل�ّصعب  على  ونه�  فيق�صُّ ك�ذبة، 
�أفو�ههم  في  ي�صع  ولم  ي�أمرهم  ولم  ير�صلهم  لم  �هلل  الأّن 
�لتبن و�لِحنطة، يقول  "�أيُّ �صلٍة بين  كلمة �لحّق. ولكن 
�لرّب، وك�لمطرقة  يقول  �ألي�صت كلمتي ك�لّن�ر،  �لرّب؟ 
�ّلذين  �الأنبي�ء  على  ه�َءنذ�  لذلك  �ل�صخر؟  تحّطم  �لتي 
-28  :23 )�إر  �ص�حبه"  من  و�حد  كّل  كالمي،  ي�صرقون 

وبذلك  ة،  �لخ��صّ م�ص�لحهم  عن  يبحثون  �إّنهم   .)30
�لمن�في  �صلوكهم  في  بهم  �لت�صّبه  �إلى  �ل�ّصعب  يقودون 
�لخ�طئ،  يريد موت  �لذي ال  �هلل  �لرّب. ولكّن  ل�صريعة 
بل �أن يعود عن خطيئته ويحي�، يوّجه من جديد كلمته �إلى 
نبّيه �لحقيقّي، عّل �لقلوب �لق��صية تلين وتتوب، فيقول 
لل�ّصجود  �لق�دمة  يهوذ�  "تكّلم على جميع مدن  الإرمي�: 
في بيت �لرّب، بجميع �لكالم �لذي �أمرتك �أن تكّلمهم 
به، وال ُت�صقط كلمة، لعّلهم ي�صمعون ويرجعون كلٌّ منهم 

�إّنم�   .)6  :1 )�إر  ولد"  الأّني  �أتكّلم  �أن  �أعرف  ال  ه�َءنذ� 
قبل  وقّد�صه  �لح�ص�،  في  تكوينه  منذ  عرفه  �لذي  �هلل  هو 
�إرمي�  ْل  ُيْر�صِ �أن يولد، وهو �لذي ير�صله ويكون معه. لم 
ه �إًذ� وال ج�ء من لدن ذ�ته، بل �أط�ع كلمة �لرّب رغم  نف�صَ
�صعفه، كم� فعل مو�صى قبله: "فق�ل مو�صى للرّب: �لعفو 
�أّول  في  وال  �الأم�ض  في  كالم  َرُجَل  ل�صُت  �إّني  رّب،  ي� 
�أم�ض، وال مذ خ�طبَت عبَدك، الأّني بطيء �لنطق وثقيل 
�إّن �لنبّي �لحّق ال يحمل كلمة من  �لّل�ص�ن" )خر 4: 10(. 
تلق�ء ذ�ته، بل ينقل كالم �هلل، ويخ�طب �ل�ّصعب بم� �أمره 
"�ص�أقيم  �ال�صتر�ع:  تثنية  �صفر  �لرّب، كم� يحّدد ذلك  به 
في  كالمي  و�أجعل  مثلك،  �إخوتهم  و�صط  من  نبيًّ�  لهم 

فمه، فيخ�طبهم بكّل م� �آمره له" )تث 18: 18(.

لم تكن مه�رة مو�صى وال كف�ءة �إرمي� على موعد مع 
هة �إلى خال�ض �ل�ّصعب  �لدعوة �لنبوّية، �صو�ء ك�نت موجَّ
�أم �إلى �الأمم �لوثنّية. هو �هلل َمن يدعو ويوؤّهل َمِن �خت�ره 
بول�ض  �أعلنه  م�  وهذ�  وجه،  �أكمل  على  بر�ص�لته  ليقوم 
له في حمل  �أن ال ف�صل  موؤّكًد�  في غل 1: 11- 16، 
ولكن،  �هلل.  لكني�صة  م�صطِهًد�  ك�ن  �لذي  هو  �لب�ص�رة، 
ب�لمق�بل، يحمل �الآن �إلى �أهل غالطية كلمة �هلل �لحقيقّية 
�إرمي�  ُعرف  فكم�  فيه؛  زغل  ال  �لذي  �لم�صيح  و�إنجيل 
�أودعه�  �لتي  للكلمة  �أمين  كنبّي حقيقّي، �ص�دق،  قديًم� 
�إليه �لرّب، كذلك يعيد بول�ض قر�ءة دعوته �لر�صولّية، على 
�صوء دعوة نبّي �الأمم، كر�صوٍل حقيقّي، �ص�دق، من قبل 
من  �لق�ئم  �هلل  �إبن  �لم�صيح،  �إنجيل  ن�صر  على  �أمين  �هلل، 
�لموت؛ فهل هن�ك عالم�ٌت �أخرى ت�صير �إلى �صدق هذه 

�لدعوة �لنبوّية؟

2- نبّي اهلل والأنبياء الَكَذبَة 
لدى قر�ءة خ�تمة �صفر �إرمي�، كم� و�صلتن� في �لف�صل 
52، يدرك �لموؤمن �أّن خر�ب �أور�صليم لي�ض �إاّل تحقيًق� 
الإنذ�ر�ت نبّي �الأمم، وب�لت�لي عالمة على �صدق نبوء�ته؛ 
يعر�صه� هذ�  �لتي  �الأ�صود،  و�لم�صير  �الأليمة  ف�الأحد�ث 
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يوؤّكد  حيث  �لكري�صتولوجّي  �لُبعد  �إلى  ب�الإ�ص�فة 
بول�ض �أّن �لم�صيح هو طريق �لخال�ض �لوحيد ب�لِغنى عن 
�لوقت عينه عن نمط  �لر�صول في  يد�فع  �لخت�ن،  �صريعة 
�أجٍر له� بل ت�صهد لمّج�نّية  حي�ة ر�صولّية، ال تبحث عن 
�لب�صرى، فيقول في 1 كو 9: 16-18: "ف�إذ� ب�ّصرُت، 
منه�،  بّد  ال  فري�صٌة  الأّنه�  مفخرة،  لي  ذلك  في  فلي�ض 
و�لويل لي �إن لم �أب�ّصر! فلو كنُت �أفعل ذلك طوًع�، لك�ن 
�أفعله ملزًم�، فذلك  �إذ� كنت  لي حّق في �الأجرة، ولكن 
�إذ�  �إلّي. فم� هي �أجرتي؟ �أجرتي،  بحكم وك�لة ُعهدت 
�أ�صتفيد  �أن  مّج�ًن�، من دون  �لب�ص�رة  �أعر�ض  �أن  ب�ّصرت، 
تجّنب  بول�ض  ي�صتطيع  ال  �لب�ص�رة".  من  لي  يحّق  مّم� 
�لر�ص�لة  من  �لهروب  عن  �إرمي�  قبله  عجز  كم�  �لب�ص�رة، 
�لموكولة �إليه: "فقلُت: ال �أذكره وال �أعود �أتكّلم ب��صمه، 
لكّنه ك�ن في قلبي كن�ٍر محرقة قد ُحب�صت في عظ�مي، 

ف�أجهدني �حتم�له� ولم �أقَو على ذلك" )�إر 20: 9(. 

و�لغيرة على حمل كلمته،  للرّب،  �لطو�عية  �إّن هذه 
� من عالم�ت �لنبّي  و�لمّج�نّية في نقل �لب�ص�رة، هي �أي�صً
�لمميِّزة  �لعالم�ت  "�إّن  �لحقيقّي:  و�لر�صول  �لحقيقّي 
و�أع�جيب  و�آي�ت  ت�ّم  ب�صبٍر  بينكم  تحّققت  قد  للر�صول 
�إاّل  �لكن�ئ�ض  �ص�ئر  �صيء كنتم دون  �أّي  ففي  ومعجز�ت؛ 
الأّني �أن� بنف�صي لم �أكّلفكم �صيًئ�؟ ف��صفحو� لي عن هذ� 
�لظلم!" )2 كو 12: 12-13(. ولكّنه� مهّمة ال تخلو من 
� ويذكر �أخط�ر  مع�ن�ة، فعلى مث�ل �إرمي� يت�أّلم بول�ض �أي�صً
�الإخوة �لكّذ�بين في تعد�ِد م� يذكر من الئحة �لمت�عب 
ولعّل   .)29-23  :11 كو   2( و�الأخط�ر  و�الآالآم  و�الأ�صه�ر 
في ذلك ب�لدرجة �الأولى ت�صّبًه� ب�لم�صيح �لم�صلوب، بل 
تم�هًي� معه، هو �لذي حمل مالمح �إرمي�، وحّقق في موته 

وقي�مته كّل رموز �الأنبي�ء و�أ�صو�ق �لعهد �لقديم.

3- اإختبار الألم والفتخار بالرّب 

�أن  َنويت  �أن�  �لذي  �ل�ّصر  على  ف�أندم  �ل�ّصرير،  عن طريقه 
�أ�صنعه بهم ب�صبب �صّر �أعم�لهم" )�إر 26: 3-2(.

�إّن هذه �الّتج�ه�ت �لنبوّية �لك�َذَبة قد �صّكلت ب�لّن�صبة 
كي�نه،  هّزت  �إذ  عبًئ�،  �لم�ص�كل  �أ�صّد  �إحدى  �إرمي�  �إلى 
وجعلته ي�صّك في نف�صه وفي ر�ص�لته )رج �إر 28 و29، �إلخ(؛ 
فقد عرف �ال�صطه�د و�ال�صتهز�ء و�لعزلة بين �إخوته، الأّنه 
�الآخرون. وج�ءت  يقبله�  لم  بحقيقٍة  �لمن�د�ة  في  �نفرد 
على  �لنه�ئّي  �لتوقيع  لت�صع  به�،  �أنب�أ  �لتي  �لك�رثة  �أخيًر� 
لكلمة  و�أم�نته  �لنبوّية،  خدمته  و�أ�ص�لة  نبوء�ته،  �صّحة 

�لرّب. 

ك�نت  كذلك  �لَكَذَبة  �الأنبي�ء  من  �إرمي�  ع�نى  وكم� 
�أّنهم  يّدعون  �لذين  �لكّذ�بين،  �الإخوة  من  بول�ض  مع�ن�ة 
ذئ�ٌب  وهم  �لّنع�ج  بثوب  ويتلّب�صون  �لم�صيح،  ر�صل 
ك��صرة، فيقول �لّر�صول في 2 كو 11: 13-15: "الأّن 
هوؤالء �لقوم ر�صل كّذ�بون، وعملة مخ�دعون، متلّب�صون 
بزّي ر�صل �لم�صيح؛ وال عجب، ف�ل�صيط�ن نف�صه يتلّب�ض 
بزّي  خدمه  يتلّب�ض  �أن  بغريب  فلي�ض  �لنور،  مالك  بزّي 
�إّن  خدم �لبّر. ولكّن ع�قبتهم تكون على قدر �أعم�لهم". 
خدمة بول�ض �لر�صولّية هي �إًذ� في خّط هذه �لدعوة �لنبويّة 
 � جمًّ تو�جه  هي  لذ�  �لع�لم،  تّي�ر�ت  عك�ض  تجري  �لتي 
ف�لقّدي�ض بول�ض ي�صطدم  �ل�صعوب�ت و�لمع�ر�ص�ت؛  من 
الإنجيل  مغ�ير  ب�إنجيل  يب�ّصرون  �لذين  �ل�صوء  بعملة   � �أي�صً
وي�أ�صرون  �لتوبة،  �إلى  ال  �لخت�ن  �إلى  فيدعون  �لم�صيح، 
�لب�طل،  و�لمجد  �لب�صريّة  �لحكمة  ب�ك  �صِ في  �لموؤمنين 
بفي�ض  يعّبر  كم�  بول�ض،  قلب  في  �لحزن  يزرع  وذلك 
عليهم  و�أكّلمكم  مر�ًر�،  عليهم  كّلمتكم  "وقد  دموعه: 
�الآن ب�كًي�: ي�صيرون �صيرة �أعد�ء �صليب �لم�صيح، ع�قبتهم 
�لهالك، �إلههم بطنهم ومجدهم عورتهم، وهّمهم �أمور 

�الأر�ض" )فل 3: 19-18(.

� مت 23: 37: “�أور�صليم �أور�صليم، ي� ق�تلة �الأنبي�ء ور�جمة �لمر�َصلين �إليه�”. )4(  رج �أي�صً
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�لقرن  )حياة الأنبياء 2: 1، من  �أبن�ء �صعبه"  �لحج�رة من 
�الأّول ميالدّي تقريًب�(؛ فهل ك�ن بول�ض مّطلًع� على هذ� 
�ض �ل�صعبّي عندم� ذكر في 2 كو 11: 25 �أّنه ُرجم  �لَق�صَ
جّديًّ�  ملتزم  �إرمي�،  مثل  �الأمم،  فر�صول   )4( و�حدة؟  مّرة 
� لتحّمل  بمعركة �لحقيقة �صّد �ل�صالل، مّم� يعّر�صه �أي�صً
�لمهّمة  من  يتجّز�أ  ال  جزء  و�ل�صعوب�ت  ف�لمحن  �الآالآم؛ 
عن  بول�ض  كتبه  م�  في  نم�ذجه�  بع�ض  نجد  �لر�صولّية، 
م،  �ختب�ر�ته �لق��صية: "ُي�صيَُّق علين� من كّل جهة وال ُنحطَّ
نقع في �لم�آزق وال نعجز عن �لخروج منه�، ُنط�رد وال 
ُندرك، ُن�صرع وال نهلك، نحمل في �أج�ص�دن� كّل حين 
 "� �أي�صً موت �لم�صيح، لتظهر في �أج�ص�دن� حي�ة �لم�صيح 
)2 كو 4: 8-10(؛ ويت�بع ق�ئاًل: "�إّنن� خدم �هلل بثب�تن� �لعظيم 
و�لفتن  و�ل�صجن  و�لم�صّق�ت  و�لم�ص�يق  �ل�صد�ئد  في 
ّلين ونحن  و�لتعب و�ل�صهر و�ل�صوم )...(؛ ُنح�صُب ُم�صِ
�إّنن�  وه�  م�ئتين  معروفون،  ونحن  مجهولين  �ص�دقون، 
�أحي�ء، مع�َقبين وال ُنقتل، محزونين ونحن دوًم� فرحون، 
فقر�ء وُنغني كثيًر� من �لّن��ض، ال �صيء عندن� ونحن نملُك 

كّل �صيء" )2 كو 6: 10-4(. 

عزيمة  ُي�صّدد  بول�ض،  ودع�  �إرمي�  دع�  �لذي  �هلل  �إّنم� 
�لح�كم  �لقّو�ت،  "رّب  فهو  �ُصوؤلهم،  ويجيب  مخت�ريه 
ب�لبّر و�لف�ح�ض �لكلى و�لقلوب"، كم� يعرفه �إرمي� )11: 
20(، وكم� ُيرّدد ذلك بول�ض: "كالمن� كالم من �ختبرهم 
بل  �لن��ض،  لنر�صي  ال  �لب�ص�رة،  على  ي�أتمنهم  لكي  �هلل 
ال  لذ�   .)4  :2 ت�ض   1( قلوبن�"  يختبر  �لذي  �هلل  لنر�صي 
�لب�طل.  �لمجد  عن  بعيًد�  ب�لرّب  �إاّل  منهم�  كلٌّ  يفتخر 
وال �صّك �أّن كلم�ت �إرمي� في 9: 22-23 ح��صرة في 
ذهن بول�ض عندم� يكتب �إلى كني�صة كورنتو�ض، �إذ نجد 
لدى نبّي �الأمم م� يقوله �لرّب له في هذ� �لمو�صوع: "ال 
يفتخر �لحكيم بِحكمته، وال يفتخر �لجّب�ر بجبروته، وال 

�أّن كلمة �لرّب ك�نت له �صروًر� وفرًح�  يعترف �إرمي� 
� �أّن ت�أثيره�  في �أعم�ق قلبه )�إر 15: 16(، ولكّنه يختبر �أي�صً
بني  من  ُرف�ض  �إذ  �صلبيًّ�،  �الأحي�ن  �أغلب  في  ك�ن  عليه 
من  �لمع�ملة  �صر��صة  وق��صى  �ل�ّصجن،  في  و�أُلقي  قومه، 
يَق ُمكرًه� �إلى م�صر لُينهي  �صعبه و�أهل بيته، �إلى حّد �أّنه �صِ
�أر�ٍض غريبة لم تحفظ ذكرى مك�ن قبره! من  حي�ته في 
فر �لحو�ر�ت �لتي ُيج�دل فيه� �لنبّي  هن� تعّددت في �ل�صِ
ويعّبر  ومر�رته،  هّمه  وي�صكو  ين�جيه  عنيفة،  بلهجٍة  �هلل 
عن م�صّقة �ّتب�عه وعمق مع�ن�ته، وذلك ب�أ�صلوٍب وجد�نّي 
يتح��صى  رجل  �إّنه  و�ال�صتع�ر�ت.  ب�ل�صور  غنّي  ر�ئع 
�لرّب  يِد  ليجل�ض تحت  �لم�زحين و�ل�ص�حكين  جم�عة 
�صّدة  في  �هلل  يلوم  �إّنه   .)17  :15 )�إر  عزلته  في  منفرًد� 
د�ئًم�،  �ألمي  �ص�ر  "لم�ذ�  ي�أ�صه:  �أعم�ق  من  وين�ديه  �ألمه 
كينبوٍع  لي  �صرَت  �إّنك  �ل�ّصف�ء؟  ت�أبى  مع�صلة  و�صربتي 
ويت�بع   .)18  :15 )�إر  عليه�"  ُيعتمد  ال  وكمي�ه  ك�ذب، 
د�خلي، ورجفت  في  قلبي  �نك�صر  "قد  �آخر:  مك�ٍن  في 
غلبته  وكرجٍل  �صكر�ن،  ك�إن�ص�ن  و�صرُت  عظ�مي،  كّل 
 :23 )�إر  قد�صه"  كلم�ت  وب�صبب  �لرّب  ب�صبب  �لخمر، 
يوم  يلغي  لن  �أّنه  ع�لًم�  �هلل،  �إلى  �صكو�ه  �لنبّي  يرفع   .)9
والدته، كم� ولن يتهّرب من �لّند�ء �الإلهّي: "ويٌل لي، ي� 
�أّمي، الأّنك ولدتني رجل خ�ص�م ونز�ع لالأر�ض كّله�" )�إر 
15: 10؛ رج 20: 14-18(؛ "ه� �إّنهم يقولون لي: �أين كلمة 
�لرّب؟ فلت�أِت! �أّم� �أن� فلم �أتهّرب عن كوني ر�عًي� ور�ءك، 
ولم �أتمنَّ �ليوم �لم�صوؤوم، و�أنت قد علمت م� خرج من 

�صفتّي، ف�إّنه ك�ن �أم�م وجهك" )�إر 17: 16-15(. 

حقيقّي�،  نبيًّ�  كونه  على  �آخر  دليل  هي  �لمع�ن�ة  هذه 
قد يتعّر�ض حّتى للَرجم من ِقبل �أبن�ء �صعبه، كم� ورد في 
تقليد يهوديٍّ قديم على ه�م�ض �لكت�ب: "ك�ن �إرمي� من 
تلّقى �صرب�ت  �أن  بعد  بم�صر،  تفنة  في  عن�توت، وم�ت 

 Cf. C. TASSiN, L’Apôtre Paul. Un autoportrait, Paris, Desclée de Brouwer, 2009 ; A. JAUBERT, La notion d’alliance dans le  )5(
 judaïsme aux abords de l’ère chrétienne, Paris, Seuil, 1963.
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ال  �أّنه  على  ًد�  م�صدِّ الجديد،  العهد  هذ�  بول�ض  يذكر 
يحت�ج �إلى ر�ص�ئل تو�صية من �لكورنثّيين �أو �إليهم )2 كو 
3: 1-6(؛ ف�لجم�عة �لكن�صّية هي هذه �لر�ص�لة ب�لّذ�ت، 
�هلل  بروح  بل  ب�لحبر،  ال  �لُر�صل،  قلوب  في  ُكتبت 
�لحّي، ال في �ألو�ٍح من حجر، بل في �ألو�ح هي قلوب 
�أ�صد�ء  غير  �ل�صّ �لمقطع  هذ�  في  �أّن  َغرَو  ال  لحم.  من 
�صفر  من  خ��ّض  وب�صكل  �لقديم،  �لعهد  من  و��صحة 
)رج  �لو�ص�ي�  لوَحي  لمو�صى  �هلل  �لخروج حيث وهب 
خر 31 و32(، ومن �صفر حزقي�ل �لذي يعلن حلول روح 
جديد، و��صتبد�ل قلوب �لحجر بقلوب من لحـٍم ودم 
)حز 11: 19؛ 36: 26(، و�أخيًر� من نبوءة �إرمي� �لمب�ّصرة 
عن  �إرمي�  ويتمّيز   .)34-31:  31 )�إر  جديد  عهد  ب�إبر�م 
�لعهد،  في  جذريًّ�  تجديًد�  ُيعلن  �أّنه  �لب�قَيين  ين  �لن�صَّ
جميًع�  �لرّب  يعرفون  بل  قريبه،  �أحٌد  يعّلم  ال  بحيث 
فـي  محـفـورة  �ُصنٍن  �إلى  عـودة  ودون  و�صيــط  دون 
�ألـو�ٍح حجريّة. في �لمق�بل، نرى في �صفَري �لخروج 
وحـزقيــ�ل بع�ض �العتد�ل و�لت�أّني: "�أعطيهم قلًب� �آَخر، 
قلَب  لحمهم  من  و�أنزع  جديًد�،  روًح�  فيهم  و�أجعل 
على  ي�صيرو�  لكي  لحم،  من  قلًب�  و�أعطيهم  �لحجر، 
فيكونون  به�،  ويعملو�  �أحك�مي،  ويحفظو�  فر�ئ�صي 
لي �صعًب�، و�أكون لهم �إلًه�" )حز 11: 19-20(. �لغ�ية �إًذ� 
بموجب  �ل�صلوك  هي  حزقّي�ل  لدى  �لتجديد  هذ�  من 
�صريعة �لرّب، بينم� يبدو �لعهد في �إر 31 جديًد� ك�مل 
ب�لنعمة و�ل�صكل، ويتج�وز  �لِجّدة، عهًد� غير م�صبوق 
يفهم   � �أي�صً �لمنطلق  هذ�  من  �ل�ّصعب.  �نتظ�ر�ت  كّل 
�إرمي�، ويفهم ر�ص�لته  نبيًّ� حّق� على خطى  نف�صه  بول�ض 
ويهُب  �إدر�ك،  كّل  يفوق  مبدع،  جديد  لعهٍد  خدمة 
�أن  �لحي�ة ب�لم�صيح ي�صوع. ولكّن هبًة كهذه ال يمكن 
تقت�صر على �صعب �إ�صر�ئيل، بل يجب �أن تنفتح لخال�ض 

كّل �الأمم. 

5 – نبّي الأمم اإرميا، ور�سول الأمم بول�س 

ب�أّنه يفهم  �لُمفتخر،  يفتخر �لغنّي بغن�ه، بل بهذ� ليفتخر 
مب��صر  ب�صكٍل  �الأمم  ر�صول  ي�صت�صهد  به  ويعرفني...". 
فليفتخر  �فتخر  من  �لكت�ب:  في  ورد  م�  "ليتّم  معلًن�: 
�صوف  م�  وهذ�   ،)17  :10 كو   2 31؛   :1 كو   1( ب�لرّب" 
�ختب�ره  وفي  �لر�صولّية  حي�ته  في  �صخ�صيًّ�  بول�ض  يحّققه 
ال  ك�ن  "�إْن  كورنتو�ض:  �أهل  �إلى  يكتب  عندم�  �لروحّي 
كو   2( �صعفي..."  بح�الت  ف�ص�أفتخر  �الفتخ�ر،  من  بّد 
�لب�طل،  �لمجد  عن  �لترّفع  هذ�  من  �إنطالًق�  30ي(.   :11
و�لتجّرد عن تمّلق �لن��ض، يمكن للقّدي�ض بول�ض �أن يفهم 
ب�لعمق نعمة �ل�صليب على مث�ل �لم�صيح معّلمه، فير�صم 

مهّمته �لر�صولّية في �إط�ر خدمة �لعهد �لجديد. 

4 – خدمة العهد الجديد 
بعد كّل �ل�صرب�ت �لتي �أنب�أ �أور�صليم بحدوثه�، يعود 
فيه�  يجّدد  ورج�ء،  تعزية  ر�ص�لة  �صعبه  �إلى  ليوّجه  �إرمي� 
�إليه، فُيعلن على ل�ص�ن  �هلل عهده لكّل من يتوب ويرجع 
نبّيه �أّنه يقطع عهًد� جديًد� مع بني �إ�صر�ئيل ويوؤّكد: "�إّني 
قلوبهم،  على  و�أكتبه�  �صم�ئرهم،  في  �صريعتي  �أجعل 
بعد كّل  يعّلم  �صعًب�. وال  لي  �إلًه�، ويكونون  لهم  و�أكون 
الأّن  �لرّب"،  "�إعرف  ق�ئاًل:  �أخ�ه  �أٍخ  وكّل  قريَبه  و�حٍد 
)�إر  كبيرهم..."  �إلى  �صغيرهم  من  �صيعرفونني  جميعهم 

 .)34-33 :31

هذ� العهد الجديد َيذكره بول�ض مّرتين فقط في ُمجمل 
ع�ص�ئه  في  �لرّب  �صنعه  بم�  ُيخبر  حين  �أّواًل  كت�ب�ته، 
�لف�صحّي �الأخير )1 كو 11: 25(، وث�نًي� حين يقّدم نف�صه 
على �أّنه من َخَدَمة �لعهد �لجديد في 2 كو 3: 6. ولعّل 
الجديد  العهد  �إلى مفهوم  يعود  �لخجول  �ال�صت�صه�د  هذ� 
بح�صب جم�عة قمر�ن �لتي تعتبر نف�صه� �أمينًة للعهد من 
يحدو  مّم�  �ل�ّصريعة،  لتطّلب�ت  �لدقيقة  �لمم�ر�صة  خالل 

بول�ض �إلى تح��صي �لتعبير منًع� ل�صوء �لفهم )5(. 

�لر�صولّية،  خدمته  وعن  نف�صه  عن  �لدف�ع  �إط�ر  في 
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�إ�صر�ئيل وبيت يهوذ�؛ فكيف فهم �لتقليد �ليهودّي �لقديم 
ت�صمية �إرمي� "نبّي �الأمم"؟

هذ�  عن  �الإي�ص�ح  بع�ض  �لنبوّي  �لترجوم  في  نقر�أ 
 10 �آ  على  تف�صيًر�  �الآر�مّي  �لن�ّض  يزيد  �إذ  �لمو�صوع، 
فت�صبح ك�الآتي: "�أقمتك �ليوم على �الأمم وعلى �لمم�لك 
لتقلع وتهدم وتهلك وتنق�ض، )واأقمتك على بيت اإ�سرائيل( 

�أّن  الإرمي�  �ّت�صح  فر،  �ل�صِ بد�ية  في  �هلل  دع�ه  منذ 
�إّني  "�أنظر،  و�لبن�ء:  �لهدم  ب�تج�َهين،  تت�صّعب  مهّمته 
لتقلع وتهدم،  �لمم�لك،  �الأمم وعلى  �ليوم على  �أقمتك 
و�لكت�ب   .)10  :1 )�إر  وتغر�ض"  وتبني  وتنق�ض،  وتهلك 
�الأخير  �لثلث  �ض  يخ�صّ �إذ  �الآية،  هذه  ي�صتعيد  بتف��صيله 
�إرمي� و�إنذ�ر�ته  للبن�ء و�لتعزية و�لرج�ء. ولكّن توبيخ�ت 
بيت  �إلى  ر�ص�لًة   � �أي�صً تحمل  �إّنم�  ب�الأمم،  فقط  تتعّلق  ال 

لتبني وتغر�ض". بهذ� �لمفهوم يدعون� �لترجوم �إلى ربط �لمحور �ل�ّصلبّي للنبوءة بم�صير �الأمم، بينم� ي�صتفيد �إ�صر�ئيل من 
جزئه� �الإيج�بّي. عندئٍذ ال يعود �إرمي� نبيًّ� لالأمم، بل نبيًّ� على �الأمم و�سّد �الأمم. 

خالًف� لتف�صير �لترجوم، يّتخذ �لقّدي�ض بول�ض منًحى �آخر في �إع�دة قر�ءة دعوة �إرمي� ليقلب منه� �لمق�يي�ض؛ فبعد �أن 
تبّنى دعوة �صعبه ليكون "نوًر� لالأمم"، ي�صّرح في رو 11: 13-15: "بقدر م� �أن� ر�صول �لوثنّيين، �أُظهر مجد خدمتي 
� منهم؛ ف�إذ� �آل �إبع�دهم �إلى م�ص�لحة �لع�لم، فم� يكون قبولهم  لعّلي �أُثير غيرة �لذين هم من لحمي ودمي، ف�أخّل�ض بع�صً
ب�لمق�رنة مع �إرمي�، يرّكز بول�ض على �لن�حية �الإيج�بّية في مهّمته �لر�صولّية، الأّن "هذ�  �إاّل حي�ة تنبعث من �الأمو�ت". 
�ل�ّصلط�ن �أوالن� �إّي�ه �لرّب لبني�نكم ال لخر�بكم" )2 كو 10: 8(؛ ف�لهدم ال يط�ل �الأمم وال يط�ل حّتى �الإن�ص�ن نف�صه. 
�إّنه "هدم �لح�صون"، و"هدم كّل كبري�ء وكّل عقبة ترتفع لتحول دون معرفة �هلل"، كي ي�صتطيع �لر�صول �أن "ي�أ�صر كّل 
�إن�ص�ء جم�عة  �إلى  �لهدم و�لبني�ن هذه، ي�صعى بول�ض  )2 كو 10: 4-5(. في عملّية  �لم�صيح"  �إلى ط�عة  ذهن، فيهتدي 
جديدة، تحي� بروح �لوحدة و�لمحّبة في �لم�صيح ي�صوع؛ ف�إْن ك�ن بول�ض ر�صول �الأمم، فهو ر�صول بن�ِء عهٍد جديد 
وع�لم جديد، ت�صبح فيه "�لجم�عت�ن جم�عة و�حدة"، الأّن "�لم�صيح، �صالمن�، هدم في ج�صده �لح�جز �لذي يف�صل 
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TASSiN C., L’Apôtre Paul. Un autoportrait, 
Paris, Desclée de Brouwer, 2009.

بينهم�، �أي �لعد�وة" )�أف 2: 14(. 

خاتمة
هذ� هو �لجديد �لذي يحمله بول�ض، متج�وًز� بذلك 
يكن  لم  لو  ذلك  لي�صتطيع  يكن  ولم  �الأمم،  نبّي  دعوة 
يعلن  كي  �لح�ص�  منذ  �هلل  دع�ه  ي�صوع"،  للم�صيح  "عبًد� 
فيه �بنه )غل 1: 15-16(، فيمكنه �إّذ�ك �لقول: "ل�صت �أن� 
�إرمي�  بين  فّي" )غل 2: 20(.  يحي�  �لم�صيح  بل  بعد،  �أحي� 
وفهمهم�  قبولهم�  كيفّية  في  �لفرق  يكمن  ال  وبول�ض، 
�الأم�نة،  بعمق  منهم�  كّل  ع��صه�  وقد  �لرّب،  لدعوة 
ينتمي  منهم�  كّل  كون  في  �لفرق،  كّل  �لفرق،  ولكّن 
�الثنين،  بين  �لخال�ض.  ت�ريخ  من  مختلفة  مرحلة  �إلى 
بين  �لحو�جز  �أز�ل  �لذي  �لم�صيح  ي�صوع  حدث  تّم  قد 
به،  ُيوؤمن  من  لكّل  �لخال�ض  ووهب  و�لوثنّيين،  �ليهود 
كم� �أو�صح ر�صول �الأمم في بد�ية ر�ص�لته �إلى �أهل روم� 
)1: 16-17(: "ف�إّني ال �أ�صتحيي ب�لب�ص�رة، فهي قدرة �هلل 
لخال�ض كّل موؤمن، لليهودّي �أّواًل ثّم لليون�نّي، ف�إّن فيه� 
يظهر بّر �هلل، ب�الإيم�ن ولالإيم�ن، كم� ورد في �لكت�ب: 

اإّن الباّر بالإيمان يحيا". 
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� نحون�، نحن �أبن�ء �الأمم، وق�ل: "توبو�، �أيُّه�  �لقد�ض �أي�صً
�الأبن�ء و�إذ تتوبون �أ�صفي جر�حكم" )�آ 22(؛ فنحن �لن��ض 
�أغبي�ء،  ك�فرين،   � �أي�صً نحن  "كّن�  جر�ًح�،  �متالأو�  �لذين 
و�لمختلفة،  �لعديدة  و�للّذ�ت  �ل�صهو�ت  عبيد  �ص�لِّين، 
ع�ئ�صين في �لخبث و�لح�صد، ممقوتين ومبغ�صين بع�صن� 
�إلهن� ومحبَُّته  �لمخلِّ�ض  لطف  تجلَّى  �. ولكن حين  بع�صً
للب�صر، �أف��ض رحمَته علين� بغ�صل �لميالد �لث�ني" )تي 3: 
3-6(. ولكن بم� �أنِّي، �ل�ص�عَة، �أوردُت هذ� �لمقطع من 
�لر�صول، �صوف �أح�ول �أن �أ�صرحه ب�صكل �أو�صح. هو م� 
ق�ل: "كّن� من قبل بلد�ء، ك�فرين". ولكنَّ بول�ض �لر�صول، 
�بن �إ�صر�ئيل، "�لذي ال لوم عليه ح�صب برِّ �ل�صريعة" )فل 
بني  نحن   - �لم��صي  في   � �أي�صً نحن  "كّن�  ق�ل:   ،)6  :3
ف�أبن�ء �الأمم م� ك�نو� وحدهم  �إ�صر�ئيل - ك�فرين بلد�ء"؛ 
"بلد�ء". �أبن�ء �الأمم م� ك�نو� وحدهم ك�فرين وال وحدهم 
كّن�  �ل�صريعة  تعليم  ين�  تلقَّ �لذين   ،� �أي�صً نحن  لكن  خط�أة، 

كذلك قبل مجيء �لم�صيح.
�إ�صر�ئيل، قيل  �إلى  هة  بعد هذه �لكلم�ت �لموجَّ  2
لن�، �إًذ�، نحن �أبن�ء �الأمم: "توبو�، �أيُّه� �الأبن�ء، و�إذ تتوبون 
�أ�صفيكم من جر�حكم" )�إر 3: 22(. ولكن تقولون: هذه 
من  ت�صتخرجه�  و�أنت  �إ�صر�ئيل،  �إلى  ه  تتوجَّ �لكلم�ت 
�إلى  ه  يوجِّ �أن  �هلل  ينوي  حين  �صُنبيِّن  �الأمم؛  �أبن�ء  �أجل 
طوياًل  ينتظر  ال  فهو  �لتوبة،  �إلى  ت�صير  �أقو�اًل  �إ�صر�ئيل 
لي�صيف ��صم �إ�صر�ئيل، بل ي�صيفه في �لح�ل. وفي �لو�قع، 
�إليَّ  ت�ب  �لرّب،  يقول  �إ�صر�ئيل،  "�إذ�  ذلك:  بعد  يقول 
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من  اأ�سفيكم  تتوبون  وحين  الأبناء،  اأيُّها  "توبوا  حول: 
جراحكم" حتّى "تمنطقوا بالم�سيح ب�سببب هذا".

�لر�صل  �أنَّ  �لر�صل  �أعم�ل  في  بو�صوح  ُكتب   1
اًل �إلى "مجمع" �ليهود )�أع 13: 14( لكي ُيعلنو�  دخلو� �أوَّ
لهم كم� �الإخوة في "�إبر�هيم و�إ�صحق ويعقوب" )�آ 26( 
)�آ  �لم�صيح  ي�صوع  مجيء  يعني  �ض  �لمقدَّ �لكت�ب  في  م� 
�لتي  �الأقو�ل  يتقبَّلو�  لم  �ليهود  �أنَّ  بم�  ولكن   .)35-33
ك�نو� يقولون لهم، وجب تبديل �ل�ص�معين بهذ� �لكالم. 
فُكتب:  م�صو�،  معهم،  �لر�صل  تف�هم  �أن  وبعد  عندئٍذ، 
�أنَّكم  بم�  ولكن  �هلل،  كلمة  ُتعَلن  �أن  يجب  ك�َن  "لكم 
ه  نتوجَّ نحن  ه�  �أهل،  غير  �أنَّكم  �أنف�صكم  على  حكمتم 
�أعم�ل  في  بو�صوح  قيل  �لذي  هذ�   .)46 )�آ  �الأمم"  �إلى 
�الأنبي�ء؛  عند  عديدة  �أم�كن  في  �صمًن�  هن�  يق�ل  �لر�صل 
هذ�  �أبن�ء  �إلى  �الأنبي�ء؛  بو��صطة  يتكلَّم  �لقد�ض  ف�لروح 
وم�  كثيًر�  تكلَّم  �إن  �أنَّه،  يح�صل  ولكن  اًل،  �أوَّ �ل�صعب 

�ُصمع، بع�ض يكرز ب�لكلمة لالأمم.

�ليوم، الأنَّ قبل  �لقر�ءة  بد�ية  � في  �أي�صً ق  يتحقَّ هذ� م� 
�أبي  "تدعينني  �إ�صر�ئيل:  لبني  قيل  ب�لذ�ت  �لمقطع  هذ� 
رفيقه�،  تخون  �مر�أة  مثل  ولكن  ترجعين.  ور�ئي  ومن 
هكذ� خ�نني بيُت �إ�صر�ئيل، يقول �لرّب" )�إر 3: 20-19(. 
ب�إ�صر�ئيل،  تتعلَّق  �لتي  �الأمور  هذه  اًل  �أوَّ قيلت  �أن  وبعد 
ين في  و�صمع بنو �إ�صر�ئيل من يقول لهم: "ك�نو� غير ب�رِّ
و�ض" )�آ 21(، �لتفَت �لروح  طرقهم، و�أنَّهم ن�صو� �هلل �لقدُّ

الخورا�سقف بول�س الفغالي
ب�حث في �لكت�ب �لمقّد�ض
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له: "نكون لك". وبم� �أنَّن� قلن� له: "نكون لك"، ال ُنم�ِض 
�لغ�صب وال روح �لحزن وال روح  �آخر، ال روح  ُملك 
)مت  "مالئكته"  وال  "�إبلي�ض"  ُملك  ُنم�ِض  ال  �ل�صهوة. 
�أنَّن� ُدعين� وقلن�: "ه� نحن،  25: 41(. مق�بل هذ�، بم� 
له وال  نكون  ب�أن  وعدن�  �أنَّ�  ب�أعم�لن�  لنبيِّن  نكون لك"، 
م نفو�صن� الأيِّ �آخر �صو�ه. ون�صيف: "الأنَّك �أنت �لربُّ  نقدِّ
�إلهن�"، فنحن ال نعترف ب�أحد �إلًه�، ال �لبطن مثل �ل�صرهين 
مثل  ة  �لف�صَّ وال   ،)9  :3 )فل  بطنهم"  �إلههم  "�لذين 
لين، وال �لج�صع �لذي هو عب�دة �أوث�ن )�أف 5: 5(.  �لمتموِّ
ال نبني في �هلل وال نوؤلِّه �صيًئ� مّم� يوؤلِّهه �لجمهور، ولكْن 
لن� �إله هو �الإله �لذي هو فوق كلِّ �صيء، �لذي هو "فوق 
�لجميع، عبر �لجميع وفي �لجميع" )�أف 4: 6(. وبم� �أنَّ 
�صغلن� �لوحيد �أن نحبَّ �هلل - الأنَّ �لحبَّ يل�صقن� ب�هلل - 

نقول: "ه� نحن، نكون لك، الأنَّك �أنَت �لربُّ �إلهن�".
ر �أنَّ  و�إذ ن�صجب ذنوبن� �ل�ص�بقة - حين كّن� نفكِّ  3
بهذه  ونعَجب  فنعبده�،   � جدًّ ورفيعة  عظيمة  �الأ�صن�م 
ف�صجبن�ه�  �الآن،  �أّم�  له�.  �لعب�دة  ي  نوؤدِّ كّن�  �لتي  �الأ�صي�ء 
وقلن� �إنَّ هذه �الأ�صي�ء ك�نت ك�ذبة، ب�طلة - نقول ونحن 
)�آ  �لمرتفع�ت كذًب�"  �، ك�نت  "حقًّ )�إر 3: 22(:  "نتوب" 
23(. وحين �صجبن� بدورن� كلَّ هذه �لمرتفع�ت �ل�ص�بقة 
�لفّن، نجد  �ل�ص�بقة. وربَّم�، مع بع�ض  وهذه �الإكب�ر�ت 
تركه�  �لتي  و"�لجب�ل"  "�لتالل"  بين  �الأمم  لدى  �لفرق 
�أنت  الأنَّك  لك،  نكون  نحن،  "ه�  ق�لو�:  �لذين  �أولئك 
�لربُّ �إلهن�" )�آ 22(، ويحكمون عليه� ب�أنَّه� ك�نت ك�ذبة، 
"�لتالل" كم� "�لجب�ل"؛ فم� هو �لفرق، عند �الأمم، بين 
 ،� حقًّ  ." فن�صجبه�؟  عنه�  نتكلَّم  �لتي  و�لجب�ل"  "�لتالل 
ة �لجب�ل" )�آ 23(. تقولون هذ�  كذًب� ك�نت �لتالل كم� قوَّ
لكي ي�صجب �صالالتن� �ل�ص�بقة؛ ف�لمعبود�ت لدى �الأمم 
ف�لوثنيُّون  �أبط�ل؛  مثل  و�أخرى  �آلهة،  مثل  ه�  بع�صُ ُيعَبد 
ون �أنَّ بع�ض هذه �لك�ئن�ت ك�نت في �لم��صي  �أنف�صهم يقرُّ
�إله  �أنَّه  على  ال  هرقل  يعبدون  بعد.  م�  في  و�أُلَِّهت  ب�صًر� 
ويعبدون  �إله.  �إلى  ل  تحوَّ �أنَّه  على  لكن  ب�لوالدة، 

�أم�مي  تنبَّه  �إذ�  عندئٍذ يتوب. و�إذ� نزع مكروه�ت فمه، 
وحلَف: حيٌّ هو �لرّب، ب�لحقِّ و�لتمييز و�لعدل، عندئٍذ 
ه �لمقطع  تتب�رك �صعوُب )�هلل( فيه" )�إر 4: 1-2(. �إًذ�، توجَّ
الأنَّه  �إ�صر�ئيل،  عن  كالم  ك�ن  ثمَّ  �الأمم،  �أبن�ء  �إلى  ل  �الأوَّ
"حين يدخل ملُء �الأمم عندئٍذ يخل�ض �إ�صر�ئيل كلُّه، "كم� 

ق�ل �لر�صول في �لر�ص�لة �إلى رومة )11: 26-25(.
توبة  نتوب ونتوب  �إذ� كّن�  الحْظ كيف يدعون� �هلل: 
بي�صوع  ي�صفي  توبة،  �إليه  تبن�  �إن  �أنَّن�  يعدن�  حين  ك�ملة، 
حين  ر  نت�أخَّ �أو  ننتظر  �أن  دون  ونحن  جر�حن�.  �لم�صيح 
يكون �لخال�ض، كم� فعل �إ�صر�ئيل، نقول مجيبين: "ه� 
�أيُّه�  "توبو�،  ق�ل:  ف�هلل  22(؛   :3 )�إر  لك"  نكون  نحن، 
�الأمم  و�أبن�ء  جر�حكم".  �أ�صفي  تتوبون  وحين  �الأبن�ء 
نكن  لم  �أن  بعد   ،)25 )�آ  لك"  عبيًد�  "نكون  يجيبون: 
�لقوى  �إلى  �نتمين�  لل�صي�طين،  كّن�  لكن  قبل،  من  كذلك 
لم نكن "ن�صيبك"  ع �لعليُّ �الأمم"،  �لمع�دية. "فحين وزَّ
ة مير�ث" مع "�صعب يعقوب" )تث 32: 19-8(،  وال "ح�صَّ
� الآخرين، ومع ذلك، و�إن كّن� في  ولكن �أ�صبحن� ح�ص�صً
"توبو�  لن�:  قلت  و�أنت  ف�الآَن  �آخرين،  �لم��صي ح�ص�ض 
نجيب:  جر�حكم"،  �أ�صفي  تتوبون  وحين  �الأبن�ء،  �أيُّه� 
و�حد:  �صيء  �صوى  ننتظر  كّن�  م�  الأنَّن�  نحن!"،  "ه� 
دعوتك. وعك�ض �لذين ُدعو� و�عتذرو�، نحن �لمدعّوين 
بدورن� ال نعتذر. نحن نجد في �أمث�ل �الإنجيل �أنَّ �لبع�ض 
"�تَّخذت  و�حد:  ق�ل  بينهم  ومن  �الآخرين،  قبل  ُدعو� 
�أبن�ء  نحن  و�آخر،   .)20-18  :14 )لو  ف�عذرني"  �مر�أة، 
�الأمم ب�أن ُندعى ونعتذر. ولم�ذ� نفعل هذ�؟ ب�أيِّ "حقل" 
ب�أيِّ  ب�لحقيقة،  حكيمة؟ ال  "�مر�أة"  ب�أّي  نهتّم؟  �أن  علين� 

�صيء �آخر علين� �أن نهتّم؟ 
تتوبون  وحين  �الأبن�ء،  �أيُّه�  "توبو�،  �هلل:  لن�  ق�ل  �إًذ�، 
و�لوعد  جر�حن�  نرى  حين  ونحن  جر�حكم".  �أ�صفي 
ب�ل�صف�ء نجيب في �لح�ل ونقول: "ه� نحن، نكون لك، 
�إًذ� حين تج�وبن� مع  �إلهن�" )�إر 3: 22(.  الأنَّك �أنت �لربُّ 
�أنَّن� وعدن� �هلل وقلن�  ر  لنتذكَّ �لدعوة وقلن�: "نكون لك"، 
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�أنَّن�  بم�  ولكن   .)23  :3 )�إر  �إ�صر�ئيل"  خال�ض  يكوُن 
�إنَّه  �لق�ئل  �لر�صول )11: 26-25(  �ل�ص�عة، كالم  رن�،  تذكَّ
�إلى  �لخال�ض  ج�ء  "�إ�صر�ئيل،  �صقطه�  �لتي  "ب�ل�صقطة" 
�الأمم"، حين ك�ن �إ�صر�ئيل في �لخ�رج، عندئٍذ بعد ملء 
�إًذ�،  يخل�ض".  �إ�صر�ئيل  كلُّ  "دخل،  يكون  �لذي  �الأمم 
�إ�صر�ئيل  هن�ك  ك�ن  �لمق�طع.  بهذه  يتعلَّق  م�  لن�صرح 
ولكن  �إ�صر�ئيل،  من  �لكبيُر  �لق�صُم  �صقط  �لمخلَّ�ض. 
بقيَّة قيل  )رو 11: 5(، وهي  �لنعمة"  بقيَّة ب�ختي�ر  "ك�نت 
منه� ب�صكل رمزّي في �إيلّي� )�آ 2(: "حفظُت لنف�صي �صبعة 
�آالف رجل لم يحنو� ُركَبهم �أم�م بعل" )�آ 4(. و�إذ �صرح 
�لر�صول هذه �لبقيَّة ق�ل: "حّتى في �لزمن �لح��صر، هن�ك 
بقيَّة ب�ختي�ر �لنعمة" )�آ 5(. �إًذ�، هن�ك على �الأقّل بقيَّة من 
�إذ�  �أنقْل،  متروًك�.  �إ�صر�ئيل  ك�ن  حين  مخلَّ�صة  �إ�صر�ئيل 
من  �لخ�رجين  �لن��ض  �إلى  �لمقولتين  ه�تين  ��صتطعت، 
عندئٍذ  �الأمم  جميع  تخُل�ض  حين  َيُقل:  لم  الأنَّه  �الأمم، 
يخل�ض كلُّ �إ�صر�ئيل، بل: "حين يدخل ملُء �الأمم، عندئٍذ 
�لذي  �إ�صر�ئيل  هن�ك   .)26-25 )�آ  �إ�صر�ئيل"  يخل�ض 
�الأمم"؛  "ملء  بعد  �الأمم، لكن  بعد جميع  �صيخل�ض، ال 
�إ�صر�ئيل  �أنَّ  فهم  فكم�  ذلك،  على  ق�دًر�  �أحٌد  ك�ن  ف�إن 
يخل�ض بعد "ملء �الأمم" ليعُبِر �لعقُل �لزمَن �لذي يبقى، 
في  قيل  كم�  �لرّب"،  يخدمون  "�لجميع  متى  وليتطلَّْع 
�ل�صبعينيَّة، "تحت نير و�حد، ومنذ تخوم كو�ض يحملون 
�إليه تق�دمهم" )�صف 3: 9-10(، هذ� يكون، كم� قيل في 
مز 68، حين "ترفع كو�ض يده� نحو �هلل" )مز 68: 32-

33(. بعد ذلك يعطي �لكلمة )�الإلهّي( هذ� �الأمر لمم�لك 
�الأر�ض: "�أن�صدو� للرّب، �صبِّحو� �إله يعقوب".

�إًذ� نقول من جهة عن نفو�صن�، نحن �لخ�رجين   5
�لذي  �لكذب  �إلى  ب�لن�صبة  ن�دمون  ونحن  �الأمم،  من 
كذب،  �صوى  �لتالل  تكن  لم   � "حقًّ حقيقة:  �عتبرن�ه 
عن  )نقول(  �أخرى  جهة  من  �لجب�ل".  قدرة  وكذلك 
�لربِّ  بو��صطة  "ولكن  بعدن�،  �صيخل�ض  �لذي  �إ�صر�ئيل 
�إلهن� يكون خال�ض بيت �إ�صر�ئيل" )�إر 3: 23(. و�إذ نعترف 

�إله  و�صع  �إلى  �إن�ص�ن  و�صع  من  �نتقل  الأنَّه  �إ�صكيبيو�ض 
ب�صبب ف�صله. ولكن حين يعبدون �آب�ء هوؤالء �الأبط�ل - 
وهم �آب�ء ُيدَعون عندهم �آلهة - يعبدونهم، ال على �أنَّهم 
�الأ�صل،  �آلهة في  �أنَّهم  �آلهة، لكن على  �إلى  لو�  ب�صر تحوَّ
في  �آلهة  �الآلهة  لدى  بون  يح�صَ ف�لذين  يعتقدون؛  كم� 
و�لذين  �لجب�ل".  ة  "وقوَّ �لجب�ل  يكونون  �الأ�صل، 
�أن ك�نو� ب�صًر�،  �آلهة بعد  �أنَّهم  يح�صبون لديه� �الآن على 

هم "�لتالل".
يعبدون،  �لتي  �لك�ئن�ت  فئَتي  يعرفون  حين  �إًذ�، 
ة  قوَّ كم�  كذب  �صوى  �لتالل  ك�نت  م�   ،� "حقًّ يقولون: 
ون لهم عب�دة ال يفتر�صون  �لجب�ل" )�إر 3: 23(. و�لذين يوؤدُّ
تنبُّوؤ�ت  هي  تنبُّوؤ�تهم  �أنَّ  يظنُّون  هم  لهذ�  كذٌب.  �أنَّهم 
حقيقيَّة، و�صف�ء�تهم هي �صف�ء�ت حقيقيَّة بحيث ال يرون 
ة وكلِّ عجيبة وكلِّ معجزة ك�ذبة تتمُّ  �لفرق بين "كلِّ قوَّ
 :2 ت�ض   2( يهلكون"  للذين  �لكفر  �نجذ�ب�ت  كلِّ  مع 
ة عج�ئب ومعجز�ت حقيقيَّة؛ فم�  9-10(، وبين كلِّ قوَّ
ك�ن يفعله ي�صوع �لم�صيح، ك�ن معجز�ت حقيقيَّة. وقبله، 
ك�ن  م�  ولكن  حقيقيَّة.  قدرة  ك�ن  مو�صى  يفعله  ك�ن  م� 
�لم�صريُّون ك�ن عج�ئب ومعجز�ت ك�ذبة )خر 7:  يفعله 
1(. وكذلك م� ك�ن يفعله بعد ي�صوع، �صيمون �ل�ص�حر، 
�لذي "�صلَّل �صعب �ل�ص�مرة" وُح�صب "قدرة �هلل" )�أع 8: 

9-10(. ك�نت "عج�ئب ومعجز�ت ك�ذبة".

لم   ،� "حقًّ نقول:  �لن��ض،  ن�صجب هوؤالء  فحين   4
)�إر 3:  تكن �لتالل �صوى كذب، وكذلك قدرة �لجب�ل" 
�الأمم،  من  �لخ�رجين  نحن  نعرف،  كم�  عندئٍذ،   .)23
 ،)11  :11 )رو  "�لخال�ض"  من  �قتربن�  �إ�صر�ئيل  وب�صقطة 
وُطرد �ليهود �إلى �لخ�رج )لو 13: 28( �إلى �أن نكون دخلن� 
كلُّن�. ومن جهة ث�نية، حين نعرف "�أنَّ ملء �الأمم دخل، 
يخُل�ض كلُّ �إ�صر�ئيل" )رو 11: 25-26(. نقول في �لدرجة 
� لم تكن �لتالل �صوى كذب، وكذلك قدرة  �الأولى: "حقًّ
�لذي  �إ�صر�ئيل  �إلى  ب�لن�صبة  ث�نية،  درجة  وفي  �لجب�ل". 
�إلهن�  �لربِّ  "ولكن بو��صطة  "ملء �الأمم":  �صيخل�ض بعد 
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ولكن يجب �أن �أجعل �لم�صيح في نف�صي، في د�خلي، في 
د�خلي �لر�عي �ل�ص�لح، �لذي ي�صبط تحت ع�ص�ه مكر م� 
يكونو�  لئالَّ  �لعقل  من  محرومة  ك�ت  تحرُّ من  فيَّ  هو 
�لر�عي هذه  �لمر�صى، بل يقود  �إلى  ليم�صو�  كيفم� ك�ن 
�لحرك�ت �لتي ك�نت غريبة عنه في �لم��صي، لكي ت�صبح 
حو��ّصي  ي�أمر  فهو   ، فيَّ �الآن  �لر�عي  ك�ن  �إذ�  لهذ�،  له. 
ر،  بحيث ال تخ�صع لروح غريب، لفرعون �أو نبوخذن�صَّ

ولكن للر�عي �ل�ص�لح.
�صب�هم،  منذ  �آب�ئن�  �أتع�ب  �أكل  "�لخجل  �إًذ�   7
خر�فهم وبقرهم" )�إر 3: 24(؛ فهن�ك ملكة تحرث �لحقل 
�لذي هو نحن، �إّم� تحرثه ب�صكل �صيِّئ - �إذ� ��صتطعن� �أن 
تحرثه  �أو   - �لفاّلح  �إلى  ب�لن�صبة  "�صيِّئ"  لفظ  ن�صتعمل 
ب�صكل ح�صن؛ ف�إن هي حرثته ب�صكل �صيِّئ "توؤكل �أتع�ب 
�آب�ئن� بخجلهم، و�إن حرثته ب�صكل ح�صن، لم يُعد هن�ك 
من تعب لالآب�ء. �أّم� �لعجل فهو جزء من  �لحيو�ن�ت �لتي 

م �أبك�ره� على مذبح �لرّب )عد 18: 17(. نقدِّ
 .)24  :3 )�إر  وبن�تهم"  "�أبن�وؤهم  �لن��ض:  هوؤالء  ق�ل 
"�الآب�ء"  �إلى  �صوى  "هم"  �ل�صمير  يعود  م�ذ�  �إلى  ولكن، 
�لذين "يوؤكل �أبن�وؤهم بخجلهم، كم� )توؤكل( "بن�تهم"؟ 
قلن� مر�ًر� �إنَّه بين �أوالد �لنف�ض، �الأفك�ر هي �أبن�ء، و�الأفع�ل 
�أفك�ر  ُتوَجد  �أنَّه  فبم�  بن�ت؛  هي  �لج�صديَّة  و�الأعم�ل 
ره� �أن��ض �آتون من �الأمم، وبم�  يرة مثل تلك �لتي ت�صوَّ �صرِّ
"�أبن�ء  ُيوَجد  ب�صبب ذلك  ف��صدة،  �أعم�ل   � �أي�صً �أنَّه توَجد 
هوؤالء  عند  ي�أتي  حين  �أهلهم  )فم(  يوؤكلون"  وبن�ت 
"�لخجل" من خط�ي�هم. �أّم� نحن، في� ليتن� ال ن�صنع "�أبن�ء 

وبن�ت" ينبغي �أن ي�أكلهم �لخجل!
ون  يقرُّ �لذين  �لن��ض  هوؤالء  يقول  هذ�،  بعد   8
بذنوبهم: "نمن� في خجلن�". وبعد ذلك يقولون: "خزُين� 
ثن� مر�ًر� عن "حج�ب"  غّط�ن� بحج�ب" )�إر 3: 25(. تحدَّ
مو�صوع على وجه "�لذين ال يعودون �إلى �لرّب" )2 كو 
3: 16(. ب�صبب هذ� "�لحج�ب حين يقر�أ �لخ�طئ مو�صى" 

عبدن�  حين  و�آب�وؤن�،  نحن  فيه�،  ع�صن�  �لتي  ب�لخط�ي� 
�صب�ن�،  منذ  �آب�ئن�  تعب  �أكل  "�لخجل  نقول:  �الأ�صن�م، 
غنمهم وبقرهم، �أبن�ءهم وبن�تهم" )�آ 24(. "�لخجل �أكل 
تعب �آب�ئن�" و�ص�ئر �الأ�صي�ء �لتي قيَلت �الآن. �إًذ� وجَب "�أن 
�أن  ينبغي  �لك�ذب،  �آب�ئن�  وعمل  �لرديء،  �لتعب  يوؤكل 
الأنَّه لي�ض �إالَّ مع �لخجل ُيوؤَكل "تعُب  يكون "�لخجل"، 
�آب�ئن�" و�ص�ئر �الأ�صي�ء �لم�ص�فة في �لن�ّض. ولنتطلَّع في هذه 
ال  خط�أة  هن�ك  �لخط�أة.  بين  �لفروق�ت  �إلى  �لمن��صبة 
ون منه�  "خجل" عندهم وال خزي خط�ي�هم، وال يحمرُّ
�صعور"،  كلَّ  فقدو�  �لذين  "�أولئك  هم  هكذ�  خجاًل؛ 
و�لذين "��صت�صلمو�" �إلى كلِّ �أنو�ع" �لنج��صة و�لدع�رة" 
مون  يقدِّ �الأمم  �أهل  �أنَّ  كيف  ترى  ف�أنَت  19(؛   :4 )�أف 
�أن  دون  م�آثر،  وك�أنَّه�  وف�صقهم  زن�هم  الئحة  �أحي�ًن� 
هذه  مثل  عملو�  ب�أنَّهم  يعترفون  حين  خجاًل  و�  يحمرُّ
ون  �أن يدعوه� خط�ي�. م� د�مو� ال يح�صُّ �الأعم�ل ودون 
"توؤكل"؛  ال  وخط�ي�هم  �أتع�بهم"،  "توؤكل  ال  "ب�لع�ر" 
منه�.  لم نكن نخجل  �أ�صي�ء  �أن نخجل من  �لخبر  فبد�ية 
ظ �الأنبي�ء )بكالم( فيقولو�:  لهذ� ال �أظنُّ �أنَّ هي لعنة �أن يتلفَّ
"ليخجلو� وليخزو� كلُّ مبغ�صي �صهيون" )مز 129: 5(. 
ب�أعم�ل  يقومون  �أّنهم  يعون  �لذين ال  �إنَّ  تمنٍّ بحيث  �إنَّه 
"ي�أكلو�  �أن  وي�صتطيعو�  يخجلو�  لكي  يعونه�  م�صينة، 

�أتع�بهم" وخط�ي�هم.
�لعقل.  من  �لمحرومة  �لحرك�ت  هي  تلك   6
حرك�ت �الآب�ء، �لتي دع�ه� "خر�ًف� وبقًر�" الأنَّ �لك�ئن�ت 
�لمحرومة من �لعقل، لي�صت كلُّهم� �أهاًل للدم مثل "غنم 
�الآب�ء" �لذين خطئو�. وهن�ك ك�ئن�ت محرومة من �لعقل 
تكون �أهاًل للمديح كم� في هذ� �لقول: "خر�في ت�صمع 
� "خر�ًف�"، ونحن  �صوتي" )يو 10: 27(؛ فهذه ك�نت �أي�صً
فحين  نفو�صن�؛  في  �ل�ص�لح  �لر�عي  يكون  حين  ن�صبهه� 
ق�ل �لمخلِّ�ض: "�أن� هو �لر�عي �ل�ص�لح" )�آ 11(، ال �أفهم 
كالمه ب�صكل ع�ّم، كم� يفعل �لجميع، في معنى �أنَّه ر�ٍع 
وحقيقّي،  �صحيح  هو  �لمعنى  هذ�  �أنَّ  مع  للموؤمنين، 
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�لرّب،  نحو  يلتفت  حين  ولكن  وجهه.  على  مو�صوًع� 
"ك�ن  عندئٍذ  �لرّب،  نحو  يلتفتون  للذين  �صورة  في�صبح 
�أنَّ �هلل ك�ن  )خر 34: 34(. هذ� ال يعني  ينزع �لحج�ب" 
يعطيه هذ� �الأمر: غطِّ نف�صك بحج�ب - الأنَّ �هلل لم َيُقل 
لمو�صى: غطِّ نف�صك بحج�ب - لكن حين ك�ن مو�صى 
�أن يرى مجده، عندئٍذ ك�ن  �ل�صعب ال ي�صتطيع  �أنَّ  يرى 
ك�ن  وم�   .)35  :34 )خر  وجهه"  على  "�لحج�ب  يجعل 
ة "ك�ن  � �أن يقول له �هلل: �إنزع �لحج�ب كلَّ مرَّ ينتظر �أي�صً

يلتفت نحو �لرّب!" )�آ 34(.
�أن  بعد   � �أي�صً �أنت  تعمل  لكي  هذ�  ُكتب  �إًذ�   9
و�لخجل"  "�لع�ر  ب�أعم�ل  على وجهك  و�صعَت حج�ًب� 
ف�إذ� "�لتفتَّ نحو �لرّب" عندئٍذ  لكي تنزع "�لحج�ب"؛ 
تنزع "�لحج�ب"؛ وال تقوُل بعد "ع�ُرن� غّط�ن� بخجل" 
�لمو�صوع على  �إن�ص�ن،  �لغ�صب على  )�إر 3: 25(. مثاًل، 
�لوجه؛  على  "حج�ب"  مثل  علين�  مو�صوع  هو  نف�صن� 
لهذ�، �إذ� �أردن� �أن نقول في �صالتن�: "نور وجهك تجلَّى 
علين�، ي� رّب" )مز 4: 7(، ننزع �لحج�ب ونم�ر�ض هذه 
�لو�صيَّة من �لر�صول: "�أريد من �لرج�ل �أن ي�صلُّو� في كلِّ 
مك�ن وهم ر�فعون �أي�دَي نقيَّة، بدون غ�صب وال �أفك�ر 
يرة" )1 تم 2: 8(؛ ف�إن نزعن� �لغ�صب، ننزع �لحج�ب،  �صرِّ
وكذلك ب�لن�صبة �إلى جميع �الأهو�ء. ولكن م� بقيت هذه 
في عقلن�، في �أفك�رن�، يكون �لحج�ب و�لع�ر مو�صوعين 
هن�، بحيث ال  على وجهن� �لب�طنّي، على ملكتن� �لتي توجَّ
نريد �أن ن�صّع مجَد �هلل. لي�ض �هلل هو من ُيخفي مجده، بل 
هة �لحج�ب �الآتي من  نحن حين ن�صع على ملكتن� �لموجِّ

�لخطيئة.
"الأنَّن� خطئن� �أم�م �هلل، نحن و�آب�وؤن�" )�إر 3: 25(.   10
� �أن نقول مثل هوؤالء �لن��ض �لذين  ي� ليتن� ن�صتطيع نحن �أي�صً
لي�ض �ل�صيء نف�صه �أن  جعلهم �لنبّي يتكلَّمون: "خطئن�". 
)�الآن(؛  �لم��صي( و"نحن نخط�أ"  )في  "خطئن�"  نقول: 
فمن هو بعُد في �لخطيئة ال يروح ق�ئاًل: "خطئن�"، ولكن 
� ليُقْل: "خطئن�". كم� نجد في  من �صبق وخطئ وندَم حقًّ

)�آ 15(.  قلبه"  �لحج�ب مو�صوع على  �إنَّ  يفهم؛  فهو ال 
�أحُدهم �لعهد �لقديم  حين يقر�أ  "�لحج�ب"  ب�صبب هذ� 
فهو َي�صمع وال َيفهم. وب�صبب هذ� "�لحج�ب"، �الإنجيل 
قلن�  �إًذ�   .)3  :4 كو   2( يهلكون"  �لذين  عن  "مخفّي  ذ�ته 
وم�  �لحج�ب،  هو  �لخجل  �إنَّ  �لحج�ب،  �إلى  ب�لن�صبة 
�لحج�ب )وهذ�  لن�  يكون  "�لخجل"،  �أعم�ل  لن�  د�مت 
�أمٌر و��صح( بح�صب م� قيل في بع�ض مز 43: "وخجُل 
من  �إنَّ  قي��ًص�،  قلت،   .)16 )�آ  بحج�ب"  غّط�ني  وجهي 
لي�ض له �أعم�ل خجل، لي�ض له حج�ب. كم� ك�ن بول�ض 
�، بوجه مك�صوف، ن�ص�هد كم� في  �لذي ق�ل: "نحن �أي�صً
بول�ض  وجه  �إًذ�،   .)18  :3 كو   2( �لرّب"  مجد  مر�آة، 
مثل  لي�ض  ومن  "خجل".  �أعم�ل  له  لي�ض  مك�صوف الأن 
ى بحج�ب، وهذ� م� قيل هن�ك  بول�ض، يكون وجهه مغطًّ
بحج�ب"،  غّط�ني  وجهي  "خجُل   :16  :43 مز  في 
م�   .)25  :3 )�إر  بحج�ب"  غّط�ن�  "ع�رن�  هن�:  قيل  ومثله 
دمن� نعمل �أعم�اًل م�صينة يكون لن� حج�ب مو�صوع على 
"�لع�ر"،  من  �الآتي  �لحج�ب،  ننزع  �أن  �أردن�  ف�إذ�  قلبن�؛ 
كلمة  عقلن�  في  ولنحفْظ  �لكريمة  �الأعم�ل  �إلى  لنتطلَّع 
كم�  �البَن  �لجميُع  يكرم  "لكي  جيًِّد�:  �لمعروفة  �لربِّ 
� في عقلن� كالم  يكرمون �الآب" )يو 5: 23(. وليكن �أي�صً
�لر�صول: "حين تتج�وز �لو�صيَّة تحتقر �هلل" )رو 2: 23(؛ 
ف�لب�ّر يكرم �البن كم� يكرم �الآب" )يو 5: 23(. و�لع�ر، 
�الآب  "�أعيِّر"  به  �لذي  �لع�ر  هذ�  �البن،  "�أعيِّر"  حين 
"�لع�ر  عندئٍذ:  ف�أقول  حج�ب؛  مثل  لي�صبح  و�البن، 
م� هو  نفهم  لهذ�، حين  )�إر 3: 25(.  غّط�ني بحج�ب"؛ 
�لحج�ب �لذي ي�أتي من �أعم�ل "�لخجل"، من �الأعم�ل 
ننزع  �أن  ق�درون  فنحن  �لحج�ب؛  لنِزل  �لم�صينة، 
ك�ن  "حين  غيرن�:  �أحًد�  يخ�ضُّ  ال  �أمر  وهو  �لحج�ب، 
مو�صى يلتفت نحو �لربِّ ك�ن ينزع �لحج�ب" )خر 34: 
34؛ 2 كو 3: 16(. �أنَت ترى كيف �أنَّ مو�صى مثَّل �أحي�ًن� 
�صورة  هو  �إذ  �لرّب،  نحو  يلتفت  لم  د�م  م�  �ل�صعب: 
�لحج�ُب  ك�ن   ، �لربِّ نحو  يلتفت  ال  �لذي  �ل�صعب 
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 :12 )مت  عليك"  ُيحكم  وب�أقو�لك  ب�أقو�لك  ر  تبرَّ الأنَّك 
ُتب�رك  "حينئٍذ  ق لن� �لوعد:  �أن يتحقَّ �أردن�  36-37(؛ ف�إذ� 
�الأمُم �هلل فيه، وفيه تمدُح �هلل في �أور�صليم"، لنعمل م� قيل 
هن�ك  ثمَّ  فمن�.  مكروه�ت  نزيل  اًل؟  �أوَّ م�ذ�  �لبد�ية.  في 
�لقول: "�إن ولَجْته �لمخ�فة �أم�م وجهي" )�إر 4: 1(. لنفعل 
هذ�، في درجة ث�نية، ولي�ض فقط ب�أن "تلجن� �لمخ�فة"، 
الأنَّه قد تكون مخ�فة ُتوَلد دون �أن يكون هذ� "�أم�م وجه" 
لكن  يعلمو�،  �أن  دون  يخ�فون  �لذين  �لو�قع،  في  �هلل. 
لون �أن يخ�فو�، لم تلجهم �لمخ�فة �أم�م وجه  الأنَّهم يف�صِّ
الأنَّهم ال  و�عون،  �لمخ�فة وهم  ولجتهم  �لذين  �أّم�  �هلل. 
�لذين  على  ه  �لموجَّ �هلل  وجه  ويتمثَّلون  يرون  يز�لون 
يعملون �ل�صرَّ لكي يزيل ذكرهم من على �الأر�ض" )مز 34: 

17(. هوؤالء هم �لذين ولجتهم �لمخ�فة �أم�م وجه �هلل.

ولجته  و�إن  فمه،  من  �لمكروه�ت  �أز�ل  "�إن   12
ب�لحّق  �لرّب!  حّي  حلف:  و�إن  وجهي،  �أم�م  �لمخ�فة 
نحن  نفو�صن�،  �إلى  لننظر   ،)2-1  :4 )�إر  و�لبّر"  وب�لتمييز 
بدون  بل  بتمييز،  نحلف  ال  كيف  ولنَر  نحلف،  �لذين 
�إلى  منه  �أكثر  �لع�دة  �إلى  يرجع  حلفن�  �إن  بحيث  تمييز، 
�لكلمة  م�  وهذ�  يحملن�،  �الندف�ع  نترك  و�أن  �لدينونة، 
�هلل!  حّي  حلف:  "و�إن  �لكالم:  بهذ�  ينتقده  )�الإلهّي( 
ب�لحقِّ و�لتمييز و�لبّر". نحن نعرف �أنَّ �لربَّ في �الإنجيل 
�لبتَّة" )مت 5:  �أقول لكم: ال تحلفو�  "و�أن�  للتالميذ:  ق�ل 
ت�صتنير  �هلل،  �صمح  و�إذ  �لكالم،  هذ�  �ض  فنتفحَّ  ،)34
نحلف  �أن  ينبغي  فربَّم�  ب�الأخرى؛  �لو�حدة  �لعب�رت�ن 
ب�لحقِّ و�لتمييز و�لبّر لكي ن�صبح، بعد �أن ننمو، �أهاًل �أن 
ال نحلف �أبًد�، بل �أن يكون لن� "نعم" ال يحت�ج �إلى �ص�هد 

� هكذ�. ليكفل �أنَّ �الأمور هي حقًّ
يحلف،  من  "لدى  ب�لحقِّ  �هلل!  حّي  حلف:  "و�إن 
بحيث  �لحقيقة،  بل  �لكذب  يكون  ال  ب�أن  اًل  �أوَّ �أفر�ض 
حين  نم�صي  �لتع�ص�ء  ونحن   - �لحّق  بح�صب  يحلف 
نحلف حلًف� ك�ذًب� - ولكن لنفر�ض �أنَّن� نحلف بح�صب 
�أن  �لحّق، وحّتى هكذ� ال يكون �لحلف �صرعيًّ�، فيبقى 

د�ني�ل �عتر�ف �لن��ض �لذين ال يخط�أون بعد، ومع ذلك 
وق�ل   .)5  :9 )د�  �ل�صريعة"  تج�وزن�  "خطئن�،  يقولون: 
)مز 79:  �ل�ص�بقة"  مع��صين�  تذكر  "ال  �لمز�مير:  في  �لنبّي 
� بخط�ي�ن�، وي� ليته� ال تكون  8(. �إًذ�، لنعترف نحن �أي�صً
تعود  نعترف بخط�ي�  ليتن�  وي�  �أم�ض،  قبل  �أم�ض ومن  من 
ال  �أم�ض،  من  خط�ي�ن�  ك�نت  �إن  �صنة  ع�صرة  خم�ض  �إلى 
ن�صتحّق �أن نكون �أهاًل للت�صديق حين نعترف بخط�ي�ن�، 

وال مك�ن ب�أن ُتمحى هذه �لخط�ي�.
هذ�  حّتى  �صب�ن�  من  و�آب�وؤن�،  نحن  خطئن�،  "الأنَّن� 
)�إر 3: 25(. تعلِّمن� بد�ية �لجملة، كم� ر�أين� �الآن،  �ليوم" 
و�صعن�  يف�صح  يلي  وم�  بذنوبن�،  لنعترف  �لطرق  �أف�صل 
�لخ�طئ منذ زمن بعيد: "منذ �صب�ن� حّتى هذ� �ليوم. وم� 
وم�  "خطئن�   .)25  :3 )�إر  �إلهن�"  �لربِّ  �صوت  �صمعن� 
"ر�حو� في  ت�بو�  حّتى �الآن. وبعد ذلك، حين  �صمعن�"؛ 
ف�إر�دة  �صمعن�"؛  وم�  "خطئن�  ق�لو�:  �الرتد�د،  بد�ية 
بدقَّة؛  متز�مَنين  عندن�   � لي�صَ �لفعلّي  و�ل�صم�ع  �ل�صم�ع 
فكم� في ح�ل �لجرح، نحت�ج �إلى وقت قبل �أن ُن�صفى، 
�لوقت  نحت�ج  �لخطيئة(  )عن  �الرتد�د  في ح�لة  كذلك 

.� لنرتدَّ �إلى �هلل �رتد�ًد� ك�ماًل، خ�ل�صً
ت�ب  "�إذ�  �إ�صر�ئيل:  م� يخ�ضُّ  في  �هلل  يقول  هن�   11
�أي  )�إر 4: 1(،  �لرّب، عندئٍذ يتوب"  ، يقول  �إليَّ �إ�صر�ئيل 
بد�أ  وك�أنَّه  �ص�دقة  توبة  يتوب  عندئٍذ  ك�ملة.  توبة  يتوب 
�أز�ل هذه �لمكروه�ت  "و�إن  �الآن يتوب. ثمَّ يقول �هلل: 
�أم�م وجهي، و�إذ� حلف:  �لمخ�فة  من فمه، و�إن ولجته 
ُتب�رك  عندئٍذ  و�لبّر،  و�لتمييز  ب�لحقيقة  �لرّب!  هو  حيٌّ 
"ُتب�ِرك  هذ�،  كلَّ  عمل  �إْن   .)2-1  :4 )�إر  فيه"  �هلل  �الأمُم 
�الأَمم �هلل فيه". وم� هي �الأ�صي�ء �لتي ينبغي عليه �أن يعمله� 
لكي "ُتب�رك �الأمُم �هلل فيه"؟ "�إن �أز�ل مكروه�ت فمه" )�إر 
4: 1(. ولكن م�ذ� يعني "�أز�ل مكروه�ت فمه"؟ كلُّ �صرٍّ 
فمن�  من  نزيل  ليتن�  �إًذ�،  فمن�.  في  مكروه�ت  هو  نقوله 
و�الأقو�ل  �لب�طل  و�لكالم  �الفتر�ء  فنزيل  �لمكروه�ت 
�لدينونة،  يوم  "في  ُنتَّهم  �أن  ن�صتحّق  �لتي تجعلن�  �لعقيمة 
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�صة �لتي هي �لتعليم على �الآب، و�لتعليم على �البن،  �لمقدَّ
�لقي�مة،  على  و�لتعليم  �لقد�ض،  �لروح  على  و�لتعليم 
�الأبديَّة،  �لر�حة  على  و�لتعليم  �لعق�ب،  على  و�لتعليم 
و�لتعليم على �ل�صريعة، و�لتعليم على �الأنبي�ء، وبمخت�صر 
�ض، نتج�وز  �لكالم �لتعليم على كلِّ نق�ط �لكت�ب �لمقدَّ
�لو�صيَّة �لتي تقول ب�لدرجة �الأولى: "�إ�صنعو� لكم حقواًل 
وب�لدرجة �لث�نية: "ال تزرعو� على �الأ�صو�ك".  جديدة"، 
ولكن يقول �أحد �ل�ص�معين: �أن� ال �أعلم، فل�صُت خ��صًع� 
� ُكْن "فالَّح نف�صك"، وال  لهذه �لو�صيَّة. �أجل، �أنت �أي�صً
تزرع على �الأ�صو�ك، بل ��صنع "حقاًل جديًد�" من قطعة 
قطعة  في  تطلَّع  �لكون.  �إله  به�  �أوكلك  �لتي  �الأر�ض 
يَّة،  م�دِّ هموم  حيث  �أ�صو�ك،  حيث  و�نظر  هذه  �الأر�ض 
�صي�ع �لغنى وحيث �للّذة. وبعد �أن ت�ص�هد �الأ�صو�ك �لتي 
هي في نف�صك، �إبحث عن �لمحر�ث �لروحّي �لذي ق�ل 
�إلى  و�لتفَت  �لمحر�ث  يده على  "من و�صع  ي�صوع:  فيه 
�لور�ء لي�ض �أهاًل لملكوت �هلل" )لو 9: 62(. وبعد �أن طلبته 
�صة "�لبقر" �لذي يكون  ووجدته �جمْع من �لكتب �لمقدَّ
تكون  ولئالَّ  �الأر�ض،  ْد  وجدِّ ف�فلْح  �لخ�ل�صين،  �لعّم�ل 
�لعتيق مع  و�نزع عنه� �الإن�ص�ن  "جديدة"  قديمة �جعله� 
�أجل  من  د  تجدَّ �لذي  �لجديد  �الإن�ص�ن  و�ألب�صه�  �أعم�له، 
�لمعرفة" )كو 3: 9-10(. ت�صنع لنف�صك "حقاًل جديًد�"، 
وبعد �أن ت�صنع �لحقل �لجديد، خِذ �لبذ�ر من عند �لذين 
يعلِّمون، خِذ �لبذ�ر في �ل�صريعة، خذه� في �الأنبي�ء، في 
ت�أخذ  �أن  وبعد  �لر�صل.  �أقو�ل  في  �الإنجيليَّة،  �لكت�ب�ت 
و�لمم�ر�صة،  ب�لح�فظة  نف�صك  في  �إزرْعه�  �لبذ�ر،  هذه 
فيبدو �أنَّه� تنمو "من ذ�ته�" )مر 4: 28(. لكن في �لحقيقة 
د �أنَّك تحفظه�، لكنَّ �هلل يجعله� تنمو:  هي ال تنمو بمجرَّ
"�أن� زرعُت، �أبلُّو�ض �صقى، ولكنَّ �هلل هو �لذي ُينمي" )1 
كو 3: 6(. في �أيِّ ح�ل، �إن ��صتط�ع �أحد �أن يفهم �الأ�صف�ر 
�صة، فهذ� �صنع "حقاًل جديًد�"، و�إن هو �صنع حقاًل  �لمقدَّ
ط �هلل �إنَّ  جديًد�، زرعه ال على �الأ�صو�ك. م� نرى في مخطَّ
هذ� �لبذ�ر ال ي�صبح حنطة في لحظة، ال كم� في �الإنجيل 

نقوم به بتمييز؛ ف�إن �عتبرن� �أن� �أحلف من قبيل �لع�دة، في 
هذه �لح�ل، ال �أحلف بتمييز؛ ف�إذ� وجب من �أجل حلف 
من هذ� �لنوع �أن نتَّخذ �ص�هًد� �إلَه �لكون وم�صيحه على 
يَّة هذه �لق�صيَّة لكي �أحني  مثل هذه �لق�صيَّة، فم� هي �أهمِّ
ركبتّي و�أحلف! �أّم� �لدو�ء لعدم �لت�صديق �لذي به يو�جه 
�، ولكن �إذ� ك�ن  �لبع�ُض �أقو�لي، ف�أ�صتطيع �أن �أحلف عر�صً

من قبيل �ل�صدفة، فمثُل هذ� �لحلف خطيئة.
"ف�إذ� حلف: حيٌّ �هلل! بح�صب �لحقِّ وبتمييز ال   13
�الأمُم  ُتب�ِرك  �لبّر، حينئٍذ  بعدم  وب�لبرِّ ال  بطريقة ط�ئ�صة، 
د �ل�صعبين، �أبن�ء �الأمم و�إ�صر�ئيل.  �لـلَّـَه فيه" )�إر 4: 2(. وحَّ
و�أ�ص�ف:  �إ�صر�ئيل.  عن   � �أي�صً وتكلَّم  �الأمم  عن  تكلَّم 
في  �هلل  تمدح  وفيه  فيه،  �لـلَّـَه  �الأمُم  ُتب�ِرك  "حينئٍذ 
�أور�صليم، الأنَّ هذ� م� يقول �لربُّ لرج�ل يهوذ� ول�صّك�ن 
�أور�صليم" )�إر 4: 2-3(. تكلَّم �إلى �أبن�ء �الأمم، وتكلَّم �إلى 
ر م� قيل من زمن  بني �إ�صر�ئيل وتكلَّم �إلى بني يهوذ�. �أتذكَّ
�أور�صليم.  ليهوذ� و�صّك�ن  �الألّيغورّي  �لمعنى  قليل حول 
بم� �أنَّ "حيث يكون �لكنز هن�ك يكون �لقلب" )لو 12: 
34(، ف�إن "جمعن� �لكنوز في �ل�صم�ء" )مت 6: 20(، يكون 
� في �أور�صليم �لعلي�، تلك �لتي ق�ل عنه� �لر�صول:  قلبن� �أي�صً
هو مكتوب"  كم�  ن�،  �أمُّ وهي  ة  �لعلي� هي حرَّ "�أور�صليم 

)غل 4: 26( وم� يلي.

ول�صّك�ن  يهوذ�  لرج�ل  �لربُّ  ق�ل  م�  ذ�ك  "�إًذ�، 
�أور�صليم: �إ�صنعو� لنفو�صكم حقواًل جديدة، وال تزرعو� 
على �الأ�صو�ك" )�إر 4: 3(. قيل هذ� �لكالم ب�صكل خ��ّض 
عن �لذين يعلِّمون، بحيث ال ي�صتودعون �أقو�ل �لكت�ب 
�ض لدى �ل�ص�معين قبل �أن ي�صنعو� "حقواًل جديدة"  �لمقدَّ
في نفو�صهم، الأنَّهم، "حين ي�صعون �ليد على �لمحر�ث" 
�لنفو�ض،  في  جديدة"  "حقواًل  وي�صنعون   ،)62  :9 )لو 
)مت 13: 8(، طيِّبة"  "�أر�ض جميلة"  �لنفو�ض مثل  فت�صبح 
"على  يزرعون  ال  يزرعون  حين  عندئٍذ،   )8  :8 )لو 
�أّم� �إذ� ك�ن ذلك قبل �لمحر�ث، وقبل �إعد�د  �الأ�صو�ك". 
�لبذ�ر  ونزرع  ن�أخذ  �ل�ص�معين،  عقل  في  حقول جديدة 
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�لكني�صة  تتو�فق مع ق�عدة  �إذ  �لجم�عة  ت�ص�رك في  حين 
�أنَت  بل  فل�صت فقط مختوًن�،  �ل�صحيح،  �لتعليم  وروح 

مختون هلل.
 :4 )�إر  قلبكم"  غرلة  و�ختنو�  الإلهكم،  "�إختتنو�  �إًذ�، 
�أنَّه�  على  �الأخيرة  �لكلم�ت  هذه  على  يعبر  ال  من   .)4
�أن  وينبغي  �لقلب  غرلة  هن�ك  �إًذ�،  و��صحة؟  لي�صت 
تختنه�. �إذ� ك�ن �لفكر ث�قًب� في �لبر�هين، فهذ� تقريًب� م� 
مع  ت�أتي  �لغرلة  نبحث.  حين  �ل�صوؤ�ل  هذ�  على  نجد 
ُيز�ل  ب�لوالدة  ج�ء  وم�  ع�بر.  �أمر  و�لخت�نة  �لوالدة، 
ب�لخت�ن. �إًذ�، �أعَر �لكالم ب�أن ننزع غرلة �لقلب، فينبغي 
�لغرلة،  ُيدعى  ب�لوالدة،  نن�له  �صيء  �لقلب  في  يكون  �أن 
�لقلب؛  لكي نكون مختونين من غرلة  نزيله  �أن  وينبغي 
رن� في هذ� �لقول: "كّن� ب�لطبيعة �أوالد �لغ�صب  ف�إن فــكَّ
رن� "بج�صد  �" )�أف 2: 3(، و�إن فــكَّ كم� هم �الآخرون �أي�صً
رن�  �ل�صق�ء" )فل 3: 21( �لذي نحن فيه مولودون، و�إذ� فكَّ
"م� من �أحد بمن�أى عن �لنج��ص�ت ولو ط�لت حي�ته  �أنَّ 
يوًم� و�حًد�، مع �أنَّ �أ�صهره عديدة" )�أي 14: 4-5(، عندئٍذ 

نرى كيف ُولدن� مع نج��صة وغرلة �لقلب.
�أب�صط  مث�اًل  ت�صتعمل  لكي  �لنظر  و�ألفُت   15
�أنَّه في  �لقلب،  م� هو خت�ن  ترون  �أن يجعلكم  ي�صتطيع 
ل، �آر�ء خ�طئة ُتوَلد والدة في �لنف�ض، الأنَّه ال  �لعمر �الأوَّ
�صحيحة  تع�ليم  �لبد�ية  منذ  يتقبَّل  �أن  لالإن�ص�ن  يمكن 
وخ�ل�صة. �أّم� كلمة �هلل ف�صهر لكي يكون ت�ريٌخ وكت�ب 
�لولد  ى  يتغذَّ لكي  �لحرفّي  �لمعنى  في  ن�أخذه  �ض  مقدَّ
من  اًل  �أوَّ )و�لدم(  �للحم  بح�صب  �إبر�هيم  من  �لمولود 
"�بن  اًل  �أوَّ وُيوَلد  )و�لدم(،  �للحم"  "بح�صب  كلم�ت 
ة"،  "�بن �لمر�أة �لحرَّ �أن ُيوَلد بعده  �الأمة" لكي ي�صتطيع 
هذ�،  قيل  لم�ذ�  فهمن�  ف�إذ�  23(؛   :4 )غل  �لموعد"  "�بن 
ن�صتطيع �أن نفهم م� هي غرلة �لقلب �لتي ت�صبق �لخت�نة.

�لتع�ليم  ي  تنقِّ �لتي  �لكلمة  نتقبَّل  �أن  علين�  ينبغي  �إًذ�، 
معنى  هو  ذ�ك  فين�.  �لمولودة  �لك�ذبة  �الآر�ء  كلَّ  وتزيل 

اًل ع�صًب� ثمَّ �صنباًل )مر 4: 18(، ثمَّ  ح�صب مرق�ض، نكون �أوَّ
ة للح�ص�د،  ة للح�ص�د )يو 4: 18(. وحين تكون معدَّ ُمعدَّ
ة  ي�أتي �لمر�صلون للح�ص�د )مت 9: 38(. وحين تكون معدَّ
)�الإلهّي(:  �لكلمة  لهم  ق�ل  �لذين  �أولئك  ي�أتي  للح�ص�د، 
�الآن  ت  �بي�صَّ �لتي  �لحقول  و�أنظرو�  عيونكم  "�إرفعو� 

للح�ص�د" )يو 4: 35(.
وال  جديدة  حقواًل  لكم  "�إ�صنعو�  لن�:  ق�ل  �إًذ�   14
ى نف�صك  تزرعو� على �الأ�صو�ك"، ف�إن رحت، قبل �أن تنقَّ
�لمملوءة بعد ب�الأ�صو�ك، �إلى ذ�ك �لذي يقدر �أن يعلِّمك، 
�أو على �الأقّل �لذي ُعرف كذلك، �أو �لذي �عتبر نف�صه 
تتج�وز  �لروحّي،  و�لبذ�ر  �لعلم  منه  لتطلب  ق�دًر�، 
يقول  ثمَّ  �الأ�صو�ك".  على  تزرعو�  "ال  �لق�ئلة:  �لفري�صة 
 :4 )�إر  قلبكم"  غرلة  و�ختنو�  الإلهكم،  "�إختتنو�  �لن�ّض: 
4(: ك�ن من �ل�صرورّي �أن ُي�ص�ف: "�إختتنو� الإلهكم"، 
هم،  مختونون  �لج�صدّي.  �لخت�ن  بمثل  تفهم  و�صوف 
�لخت�ن  رج�ل  فقط  ال  �لج�صدّي،  �لم�صتوى  على  يعني 
�آخرون  رج�ل   � �أي�صً لكن  مو�صى،  �صريعة  ح�صب 
الأجل  يختتنون  �لم�صريِّين  �أ�صن�م  فكهنة  كثيرون؛ 
�الأ�صن�م، ولكنَّ هذه �لخت�نة هي خت�نة لالأ�صن�م ولي�صت 
�ليهود ك�نت ربَّم� هلل.  خت�نة م�صنوعة هلل، �ص�عة خت�نة 
في �أيِّ ح�ل في ذلك �لوقت، ف�إذ� ك�ن �لكلمة )�الإلهّي( 
فبعد �أن تفهم �لمعنى �لروحّي  ق�ل: "�إختتنو� الإلهكم"، 
�إنَّ  بحيث  ح�صًن�  مختوًن�   - �لرمزّي  �لمعنى  �إلى  �أعبر 
"نحن  يقولو�:  �أن  ربَّم�،  ب�الإمك�ن،  ك�ن  منهم   � بع�صً
"هلل"،  مختونون  هم  �لبع�ض   -  )3  :3 )فل  �لمختونون" 
و�الآخرون هم مختونون. �أجل، ولكن لي�صو� مختونين 
تعليم  غير  �لحقيقة،  تع�ليم  غير  تع�ليم  فهن�ك  "هلل"؛ 
مختونو  هم  �لفل�صفة  على  يتم�ر�صون  ف�لذين  �لكني�صة؛ 
�لقول.  ��صتطعن�  �إذ�  ة،  �لعفَّ ويم�ر�صون  و�لقلب  �لُخلق 
خت�ن.  لهم  يكون  وهكذ�  ة  �لعفَّ يم�ر�صون  و�لهر�طقة 
الأنَّ  هلل،  فلي�صت  �لخت�نة،  هي  هذه  ك�نت  �إن  ولكن 
ولكن  ك�ذب،  تعليم  �إلى  ب�لنظر  عندهم  ُت�صَنع  �لخت�نة 
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�لحّي  �هلل  فكني�صة  �أ�صو�ر؛  بدون  مدينة  �إلى  ندخل  �أن 
�لكلمة   )15  :3 تم   1( حقيقة  بو��صطة  ب�أ�صو�ر؛  محميَّة 
)�الإلهّي(، فهو �ل�صور، كم� نرى في مز 18: 30: "�هلل 

هو �صور".

�أنتم  �صهيون".  �إلى  و�هربو�  نفو�صكم،  "�إ�صتعيدو� 
نفو�صكم،  "�إ�صتعيدو�  �صهيون.  خ�رج  هم  من  جميع 
و�هربو� �إلى �صهيون. �أ�صرعو�، ال تبقو� مك�نكم" )�إر 4: 
الأنِّي  �لم�صونة،  �لمدينة  �إلى  ف�أ�صرعو�  نمّو،  في  �أنتم   .)6
هذه  ت�صل  �إذ  عظيم"،  وب�صيق  �ل�صم�ل،  من  ب�صرٍّ  �ص�آتي 
هو  مر�ًر�  يق�ل  كم�  و�ل�صم�ل   - �ل�صم�ل  من  �ل�صرور 
ل ولم يدخل  �لخ�صم و�لعدّو - كلُّ من فوجئ ولم يعجِّ
في  يدخل  ولم   ،)5  :4 )�إر  ب�صور"  �لمح�طة  �لمدن  في 
فهذ�  �لخ�رج،  في  لبث  بل  ت�ض 1: 4(،   2( �هلل"  "كن�ئ�ض 
ي�أخذه �الأعد�ء ويقتلونه. ومن هو �لعدّو؟ لنَر في م� يلي 
ر �الأمم" )�إر  حيث ُيق�ل: "�صعد �الأ�صد من عرينه، ق�م ليدمِّ
�أ�صٌد  منه.  نهرب  �أن  ينبغي  �لذي  �لعدوُّ  هو  هذ�   .)7  :4
"خ�صمن�  ق�ل:  حين  بطر�ض  علَّمن�  هو؟  من  يالحقن�. 
يفتر�ض، فق�وموه  ن  ب�حًث� عمَّ يرود  �أ�صد ز�ئر  �إبلي�ض مثل 
�لمزمور 10:  )1 بط 5: 8-9(. وفي  �الإيم�ن"  ث�بتين في 
9: "يكمن في مخب�أ". يكمن "مثل �أ�صد في عرينه. وهذ� 
 ، �الأ�صد ال يكمن في �لنه�ر، ولكن حين ي�أتي �لليل، الأنَّ
فك�ن  �لظلمة  "جعلت   :21-20  :104 مز  ح�صب 
ور�ء  �الأ�صب�ل  وتز�أر  �لغ�بة،  وحو�ض  ك  فتتحرَّ �لليل، 

�لفري�صة، ط�لبة من �هلل طع�مه�".
هو  متى؟  �أين؟  عرينه".  من  �أ�صٌد  "�صعد  �إًذ�   17
من  �صعد  "�أ�صد  �الأر�ض  عمق  �إلى  نزل  �صقط.  تحت. 
ر  ليدمِّ "�صعد  بعق�به.  يليق  �لذي  �لمو�صع  من  عرينه" 
ل �الأر�ض �إلى �صحر�ء" )ر  �الأمم، خرج من مو�صعه ليحوِّ
�لتي  �الأر�ض  �أنت،  �أر�صَك  في  يدخل  �أن  يريد   .)7  :4
تكلَّمن� عنه�، �ل�ص�عة )13: 22(. يريد �أن يجعل مرع�ه من 
�إلى  �الأر�ض  ل  ليحوِّ �الأ�صد  ي�أتي  �إًذ�،  مّن�.  و�حد  كلِّ 

ن  يت�صمَّ م�  فين�  �لقلب  ك�ن  ف�إن  قلبن�؛  من  �لغرلة  نزع 
تخرج  حيث  ومن  �الأفك�ر،  ت�صكن  حيث  �لعقل، 
�الأفك�ر  يزيل  فمن   ،)19  :15 )مت  يرة  �ل�صرِّ �الأفك�ر 
�لتع�ليم  من  يتخلَّ�ض  �لذي  �لقلب،  غرلة  يزيل  يرة  �ل�صرِّ
و�ص�كن  يهوذ�  رجل  وي�صبح  قلبه  غرلة  يختن  ية.  �لب�صرِّ
ال  �أحد  ك�ن  و�إن  �لطه�رة  في  مختون  الأنَّه  �أور�صليم، 
�لكلمة  ده  يهدِّ بم�ذ�  لنَر  قلبه،  غرلة  من  يتخلَّ�ض 
ر �صخطي مثل �لن�ر، فهي  )�الإلهّي(: "�إحذر من �أن يتفجَّ
ينفجر  �هلل  فغ�صب  4(؛   :4 )�إر  يطفئ"  من  ولي�ض  تحرق 
�إًذ� مثل ن�ر على �لذين لم يختنو� غرلة قلبهم، ولن يكون 
�أحٌد لكي يطفئه� في وجه �صرِّ ع�د�تهم" )�آ 5(. هذه �لن�ر 
ال  �لع�د�ت،  �صرُّ  ُيوَجد  ال  وحيث  ع�د�تن�.  �صرُّ  يه�  يغذِّ
�صرَّ  �لن�ر  هذه  طع�م  يكون  و�أن  م�أكله�.  �لن�ر  تجد 
لكي  �أحد  يكون  "ولن  �لنبّي:  يقول  م�  ��صمع  ع�د�تن�، 

يطفئه� في وجه �صرِّ ع�د�تن�".
�أور�صليم؛  في  ولُي�صَمع  يهوذ�،  في  "�أعلنوه   16
بملء  و��صرخو�  �الأر�ض،  في  ب�لبوق  ��صربو�  قولوه، 
يهوذ�،  في  قولوه  �أُعلن  م�  ق�ل:   .)5  :4 )�إر  �صوتكم" 
"الأنَّه  �لم�صيح  يمثِّل(  )�لذي  يهوذ�  قبيلة  من  للذين 
معروف �أنَّ مخلِّ�صن� يقوم من قبيلة يهوذ�" )عب 7: 14(. 
�لذي  �ل�ص�مي  ف�لكلمة  �الأر�ض"؛  في  ب�لبوق  "�إ�صربو� 
على   )9  :10 )عد  "للحرب"  ه  يعدُّ �لذي  �لو�عظ،  يوقظ 
ه  ُيعدُّ �لذي  �لمع�دية،  �لقوى  على  للحرب  �الأهو�ء، 
�ض يتكلَّم  لالأعي�د �ل�صم�ويَّة )�آ 10( - الأنَّ �لكت�ب �لمقدَّ
على �ل�صرب ب�لبوق في هذه �لح�لة وتلك - ُتعتَبر هن� 
هي  �لتي  �لكلمة  هذه  مثل  �لعدد  �صفر  في  بوق.  مثل 
�لجميع  ت�أمرني وت�أمر  �لكلمة،  ت�أمرن�  بوق، مثاًل، حين 
فهم  �إلى  ي�صعى  ولمن  يريد  لمن  ُيعطى  هذ�  الأنَّ   -
دين" )�آ  ة محدَّ �ض - ب�أن ن�صنع "بوقين ف�صَّ �لكت�ب �لمقدَّ
�الأر�ض،  ب�لبوق في  "�إ�صربو�  �لكلمة:  2(. هكذ� يقول 
و��صرخو� بملء �صوتكم. قولو�: �إجتمعو� و�دخلو� �إلى 
يريد  �هلل ال  فكلمة  4: 5(؛  )�إر  ب�أ�صو�ر"  �لمح�طة  �لمدن 
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�أنت،  �أّم�  ويفتر�صك.  �لحّق  �أر�ض  من  رجليك  فينتزع 
فتمنطق ب�لم�صوح، و�قرع �صدرك، و�بِك و�أطلق �صر�خ 
عنك  يبتعد  "بحيث  ًد�،  مهدَّ �لعدوَّ  ترى  حّتى  �لحرب 
هذ�  يبتعد  �أن  وبعد   .)8  :4 )�إر  �لرّب"  غ�صب  �صخط 
من  بم�أمن  تكون  �أن  طم�أنينة  بكلِّ  ت�صتطيع  �ل�صخط 
هجم�ت �الأ�صد الأنَّك تكون دخلت �إلى �لمدينة �لمح�طة 
ي�صوع،  �لم�صيح  في  يخلِّ�صك  �لذي  �هلل  فتمدح  ب�صور، 
"�لذي له �لمجد و�لقدرة �إلى دهر �لدهور. �آمين" )1 بط 

.)11 :4

�صحر�ء، ليدو�ض بقو�ئمه �لزروع بحيث ت�صبح �الأر�ض 
الأجل  �ص�كن.  بال  فت�صبح  مدُنك  "وتخرب  �صحر�ويَّة. 
�الأ�صد  �أنَّ  بم�   .)8-7  :4 )�إر  ب�لم�صوح"  تمنطقو�  هذ�، 
�الأر�ض،  يزيل  �أن  ويريد  دك  يهدِّ �الأ�صد  �أنَّ  بم�  �صعد، 
تمنطق ب�لم�صح، �إبِك، �أندْب، �ألحَّ على �هلل ب�ل�صالة لكي 
يفني هذ� �الأ�صد، بحيث ترت�ح منه وال ت�صقط في �صدقه؛ 
فكم� �لر�عي ينقذ من �صدق �الأ�صد �ص�قين �أو طرف �أذن" 
ي�أخذك ب�الأذنين ويرمي  �أن  )ع� 3: 2(، هذ� �الأ�صد يطلب 
لك �أقو�اًل ك�ذبة �أنت تحبُّه� لكي يخرجك من �لحقيقة، 
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�الأفالك  ر��صدو  ويخلِّ�صوك  "ليقومو�   :13  :47
كلِّ  ر�أ�ض  عند  �لمنبئون  �لكو�كب،  في  �لن�ظرون 
تعود  �آٍت. وكلُّ عر�فة  بم� هو  يخبروك  لكي  �صهر 
من  �نطالًق�  تتّم  هي  �لنبوءة،  من  �لطريقة  هذه  �إلى 
�لعالم�ت �لموجودة في �الأ�صي�ء  �أو  بع�ض �الأ�صب�ب 
�لطبيعيَّة. و�أنبي�ء �إبلي�ض هم �لذين ينطلقون من وحي 
�لتي، كم�  �الآتية،  �الأ�صي�ء  بع�ض  فيعرفون  �ل�صي�طين 
منذ  �أنف�صهم  �ل�صي�طين  "يعرفه�  �أوغ�صطين،  يقول 
بوحي  �أو  طبيعتهم  بمه�رة  �أو  ب�لخبرة  بعيد  زمن 
من �الأرو�ح �لعلويَّة. عنهم �صوف ُيق�ل في م� بعد: 
"�الأنبي�ء تنبَّ�أو� من �أجل بعل وذهبو� ور�ء �صنم" )�إر 
2: 8(. �أّم� �أنبي�ء �هلل، فهم �لذين "بو��صطة �لمالئكة، 
�ص�أن  في  �إن�رة  �هلل  من  يت�صلَّمون  دني�ض،  يقول  كم� 
�أيُّه�  "و�أنت  لو 1: 76:  في  قيل  لهذ�  �لم�صتقبل". 

�ل�صبّي، نبيَّ �لعليِّ ُتدعى، �إلخ".

4- �لنبوءة �الأولى )من �ل�صم�ء( ُتحتَقر الأنَّه� ب�طلة؛ فهي 
ال تمتلك حقيقة ث�بتة، الأنَّ �لنت�ئج تن�ل �حتم�اًل من 
�الأ�صب�ب  على  �صة  موؤ�صَّ �صرورة  ال  �لقريبة،  �أ�صب�به� 
�الأولى. لهذ� قيل في م� بعد: "ال تخ�فو� �لعالم�ت 
يهرب  �لث�نية  و�لنبوءة   .)12  :10 )�إر  �ل�صم�ء"  في 
زك  في  كم�  موؤذية،  ك�ذبة،  الأنَّه�  �لجميع،  منه� 
13: 2: "�أنزع من �الأر�ض �الأنبي�ء �لكذبة و�لروح 
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ب�حث في �لكت�ب �لمقّد�ض

المطلع
1- "هذا محّب اإخوته الذي ي�سلِّي كثيًرا لأجل ال�سعب ولأجل 
�سة كلِّها، اإرميا، نبّي اهلل" )2 مك 15: 14(.  المدينة المقدَّ
هذه �لكلم�ت هي كلم�ت �أونّي�، �لك�هن �الأعظم، 
هه� �إلى يهوذ� �لمّك�بّي، �ص�عة ك�ن يمتدح  �لتي وجَّ
�إرمي� خالل روؤية ر�آه�. ن�صتطيع �أن ن�صتخرج �أربعة 
�أمور من هذه �الأقو�ل ب�لن�صبة �إلى �لموؤلَّف �لذي في 

يدن� �الآن: ك�تبه، مو�صوعه، طريقته، ف�ئدته.

�إلى  �لح��صر  �لمرجع  يدلُّ  �لك�تب،  �إلى  ب�لن�صبة   -2
�إلى  ب�لن�صبة  فه.  ت�صرُّ �صعوره،  وظيفته،  �أ�صي�ء:  ثالثة 
فق�ل:  �لنبويَّة  كر�مته  على  �أونّي��ض  دلَّ  وظيفته، 
ث عن  "اإرميا، نبّي الرّب". ب�لن�صبة �إلى �لع�طفة، تحدَّ
ث  تحدَّ اإخوته".  "هذا محبُّ  محبَّته �الأخويَّة. فق�ل: 
"هذا  فق�ل:  ور�أفته  حن�نه  على  دلَّ  حين  فعل  عّم� 
�سة  ي�سلِّي كثيًرا من اأجل ال�سعب ومن اأجل المدينة المقدَّ

كلِّها".

�أنبي�ء  لي�صو�  �لذين  لالآخرين  خالًف�  �هلل،  نبّي  ُدعي   -3
�إبلي�ض،  �أنبي�ء  �ل�صم�ء، وبع�صهم  �أنبي�ء  فبع�صهم  �هلل؛ 
وبع�صهم �أنبي�ء �هلل؛ ف�أنبي�ء �ل�صم�ء هم �لذين ي�صعون 
�ل�صم�ء  �صور  من  �نطالًق�  �لم�صتقبل  يكت�صفو�  الأن 
�أ�ض  في  عنهم  قيل  �لكو�كب.  حركة  بح�صب 
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"�أعطيكم  �لحقيقيَّة:  تع�ليمهم  يعلِّمونهم  و�لث�لثون 
وتعليمهم"  بعلمهم  فيرعونكم  قلبي  بح�صب  رع�ة 

)�إر 3: 15(.

تج�ه  ور�أفته  حن�نه  َيظهر  �إرمي�(   =( فه  ت�صرُّ في   -6
كثيًرا".  ي�سلِّي  الذي  "ذاك  �لمك�ن:  هذ�  في  �صعبه 
برفعه  اًل،  �أوَّ �أنو�ع.  بثالثة  كبيرة  �أو  متو�ترة  �صالته 
لكي  نظرك  تحت  �أقُف  كنُت  �أنِّي  "�أذكر  نجو�ه: 
)�إر  يميل عنهم �صخطك"  �أجلهم بحيث  �أتكلَّم من 
من  �القتر�ب  يعني  نظره  �لوقوف تحت   .)20 :18
بكبر  كبيرة  �صالته  ك�نت  ث�نًي�،  �لم�ص�هدة.  �أجل 
على  �ن�صكب  وكبدي  �نقلبت،  "�أح�ص�ئي  ر�أفته: 
 � �الأر�ض" )مر� 2: 11(. ث�لًث�، ك�نت �صالته كبيرة جدًّ
المتد�ده� في �لزمن الأنَّه� ك�نت قبل �ل�صبي وبعده. 
فهذ� م� نقر�أ في يع 5: 16: "�صالة �لب�رِّ �لمتو��صلة 

ة عظيمة". له� قوَّ

�الأخويَّة،  �لمحبَّة  �لنبّي،  �لثالثة، كر�مة  �الأمور  7- هذه 
�لحن�ن و�لر�أفة، هي �صروريَّة لالأنبي�ء. بم� �أنَّ �لنبيَّ 
في  قيل  كم�  و�ل�صعب  �هلل  بين  ط  يتو�صَّ لكي  �أقيم 
ينبغي  وبينكم".  �هلل  بين  �أقف  "كنُت   :5  :5 تث 
في  قيل  كم�  �لنبوءة  بموهبة  ب�هلل  متَّحًد�  يكون  �أن 
�صة  مقدَّ نفو�ض  في  تمرُّ  "�لحكمة   :17  :7 حك 
برب�ط  ب�ل�صعب  متَّحًد�  يكون  و�أن  �الأمم".  و�صط 
�لمحبَّة: "تهتّم ب�لمح�فظة على وحدة �لروح برب�ط 
مون �إلى  �ل�صالم" )�أف 4: 3(. و�إذ ي�صلُّون هكذ�، يقدِّ
مون( ق�صيَّة �هلل  �هلل ق�صيَّة �ل�صعب، و�إذ يعظون )يقدِّ

�إلى �ل�صعب.

�لح�ل  في  َتظهر  �لثالثة،  �الأمور  هذه  من  و�نطالًق�   -8
ثالثة �أخرى، �لطريقة تنك�صف �نطالًق� من �لوظيفة؛ 
ف�لنبّي يلج�أ �إلى �لت�ص�بيه و�ل�صور، وتلك هي طريقة 
ة ب�الأنبي�ء: "�إن ك�ن بينكم نبّي �لرّب، �أَظهر له  خ��صَّ
�نطالًق�   .)6  :12 )عد  �أحالم"  في  و�أكلِّمه  روؤى  في 

�لنج�ض". ونقر�أ في 2 بط 1: 19: "ولن� روح نبوءة 
مك�ًن�  ينير  �صر�ج  مثل  له  َتنبَّهتم  �إن  تح�صنون  �أثبت 
�هلل  �أنبي�ء  ي�صين،  �لقدِّ �الأنبي�ء  ُدعو�  هوؤالء  مظلًم�". 
�ألهمهم، كم� ق�ل يوء  اًل، الأنَّ �هلل  �أوَّ �أ�صب�ب:  لثالثة 
فيتنبَّ�أ  ب�صر،  كلِّ  على  روحي  من  "�أفي�ض   :10  :3
بنوكم وبن�تكم". �أّم� �الأنبي�ء �لكذبة �لذين يتكلَّمون 
"ويل   :3  :13 حز  فيهم  فق�ل  �لخ��ّض  بروحهم 
لالأنبي�ء �لحمقى �لذين يتبعون روحهم �لخ��ّض )= 
�أر�صلهم،  �هلل  الأنَّ  ث�نًي�،  �صيًئ�".  يرون  وال  هو�هم( 
�أنبي�ء   �إليكم  �أر�صل  �أن�  "ه�  كم� ق�ل مت 23: 34: 
�أر�صلني  "و�الآن  و�أ�ض 36: 12:  وحكم�ء وكتبة". 
�لرّب وروحه". ولكنَّه يقول في م� بعد عن �الأنبي�ء 
�لكذبة: "�أن� م� �أر�صلتهم، هم يرك�صون، م� كلَّمتهم، 
هم يتنبَّ�أون" )�إر 23: 21(.  ث�لًث�: الأنَّهم �صهدو� هلل، 
 .)43  :10 )�أع  �إلخ"  له،  ي�صهدون  �الأنبي�ء  "جميع 

"�أنتم �صهودي" )�أ�ض 44: 8(.

5- �صعور �إرمي� ي�صتعل محبَّة �أخويَّة، لهذ� ق�ل �أونيَّ��ض: 
ثالثة  في  يتميَّز  �الأنبي�ء  ف�صعور  اإخوته"؛  ُمحبُّ  "هذا 
ويحبُّون  "ين�مون  �لربح:  يحبُّ  بع�صهم  �أ�صك�ل: 
)�أ�ض  �ل�صبع"  تعرف  ال  وقحة  كالم  ومثل  �الأحالم، 
عنهم  فق�ل  �لن��ض،  ر�ص�  يحبُّ  بع�صهم   .)10  :56
مت 23: 6: "يحبُّون �الأم�كن �الأولى في �لوالئم". 
يقول  م�  ون  وُيتمُّ �ل�صعب  فيحبُّون  �لث�لثة  �لفئة  �أّم� 
تن�صو�  وال  �الأخويَّة  �لمحبَّة  فيكم  "لتثُبْت  �لر�صول: 
�ل�صعب  �صلبو�  لون  �الأوَّ  .)2  :13 )عب  �ل�صي�فة" 
غن�ه: "هذ� م� يقول �لربُّ عن �الأنبي�ء �لذين يطغون 
�ل�صالم"  ويعلنون  ب�أ�صن�نهم  ونه  يع�صُّ �لذين  �صعبي، 
�صعير  لحفنة  �صعبي  عند  "وتدنِّ�صوني   .)5  :3 )مي 
�لموت  ت�صتوجب  ال  نفو�ًص�  فتميتون  خبز  وفت�ت 
 .)19  :13 )حز  �لحي�ة"  ت�صتحقُّ  ال  نفو�ًص�  وُتحيون 
ون بروؤى  ونه بتملُّق�تهم: "�أنبي�وؤهم َيغطُّ �لث�نون يغ�صُّ
نون لل�صعب ب�لكذب" )حز 22: 28(.  ب�طلة، ويتكهَّ
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بعد: "ال ت�أخذ �مر�أة في هذ� �لمو�صع وال يكن لك 
�أبن�ء" )16: 2(.

�لزمن.  د  فيحدِّ يط�وع  هن�  يتنبَّاأ.  بداأ  ال�سبّي  هذا  اإًذا   -12
راأى �سبَي المدينة، ال في �لروح فقط، )�ل�صبي( �الآتي، 
د �لمو�صوع  بل بعين الج�سد �ل�صبي �لح��صر. و�إذ حدَّ
�، الأنَّه لم يتنبَّ�أ لع�صر قب�ئل، بل لقبيلتين فقط: عند  �أي�صً
ذلك كان الأ�سوريُّون اأجلوا قبائل اإ�سرائيل اإلى المادايِّين. 
�لع�صر  �لقب�ئل  �أنَّ  �لو��صح  من   ،17 مل   2 ح�صب 
�صب�ه� ملُك �الأ�صوريِّين في زمن �أح�ز، ملك يهوذ�. 
�لذين  �لغرب�ء  �أي  الم�ستوطنين  على  �لمر�ثي  في  بكى 

�أتو� بهم ليفلحو� �الأر�ض.

ر��صين  هن� جعلهم  وال�سعر.  الوزن  نقلت ح�سب  ما   -13
اًل من �أجل �لخير �لذي  عن �صخ�صه لثالثة �أ�صب�ب: �أوَّ
فعل بدون عجرفة حين ق�ل: م� نقلن� بح�صب �لوزن 
�الأبجدّي كالَّ من  �لترتيب  �أي حين كتب بح�صب 
�الآي�ت في م� يخ�ضُّ �لمر�ثي. وب�صكل منّظم في م� 
يخ�ضُّ �صفر �إرمي� ب�لذ�ت. ث�نًي�، خفَّف �لخطيئة �لتي 
�قترف حين �عتذر ب�لن�صبة �إلى ب�روك �لذي �أغفله: 
ه الذي ل يُقراأ عند العبرانيِّين  اأغفلنا كتاب باروك اأمين �سرِّ
ول يوجد عندهم. ث�لًث�، بّين �ل�صعوب�ت �لتي و�جهه� 
اأولئك.  جميع  اًل ح�صدهم:  �أوَّ من مز�حميه، فعر�ض 
وعر�ض ث�نًي� �لعمل �لذي ق�م به: واأحتمل هذا لأنَّكم 
تظنُّون. فك�أنَّه يقول: "لوال �صلو�تكم ك�ن ب�إمك�ني 

�أن �أُفلت من غ�صبهم فال �أنقل �صيًئ�".

ل الف�سل الأوَّ
اإرميا ور�سالته )1: 1(

هذ�  ينق�صم  �الأنبي�ء،  �ص�ئر  ��صتعم�ل  بح�صب   -14
في  يبد�أ  وهو  و�لبحث.  �لعنو�ن  ق�صمين:  �لكت�ب 

ه اإليَّ كالم اهلل قائاًل )1: 4(. هذ� �لمو�صع: وتوجَّ

�لك�تب.  و�صُف  اًل،  �أوَّ �صيئين:  �صنع  �لعنو�ن  في   -15

من هذ� �ل�صعور تتجلَّى �لف�ئدة؛ ف�لهدف هو �لعي�ض 
�لمو�صوع  �أّم�  �لمجد.  خلود  �إلى  و�لبلوغ  ح�صًن� 
ح�صب  �لمو�صوع،  الأنَّ  ف،  �لت�صرُّ في  فيتجلَّى 
ك  حرَّ �لذي  �ل�صعب  �صبي  هو  �لت�ريخّي،  �لمعنى 
�صالة حنونة. فقيل في ب� 3: 1: "ي�صرخ فيَّ روح 

قلق وروح ��صطر�ب".

9- هن� في �صفر �إرمي�، ذ�ك �لذي نقل �لكت�ب من �لعبريَّة 
�أمور  اًل توطئة �صنع فيه� ثالثة  �أوَّ م  �إلى �لالتينيَّة؛ قدَّ
اًل، جعلهم متنبِّهين. ث�نًي�،  ح�صب �لع�دة �لنظريَّة: �أوَّ
جعلهم مط�وعين في هذ� �لمك�ن: "عندئٍذ اأخذ طفٌل 
"كما  �لمك�ن:  ث�لًث�، جعلهم ر��صين في هذ�  يتنبَّاأ". 

نقلنا ح�سب الوزن وال�سعر.

من  �نطالًق�  اًل،  �أوَّ ب�صكلين:  متنبِّهين  جعلهم   -10
�صلطة  من  �نطالًق�  ث�نًي�،  �ض.  �لمقدَّ �لكت�ب  عمق 
�إلى  ب�لن�صبة  الكهنة".  بين  "كاهن  يكتب:  �لذي  ذ�ك 
اًل، �متدح عمق �ل�صرِّ  ل، �صنع �صيئين: �أوَّ �ل�صكل �الأوَّ
فت�ص�وى مع �ص�ئر �الأنبي�ء. في هذ� �لمك�ن: ت�ساوى 
يلهم،  �لذي  �لروح  وحدة  �ل�صبب،  وبيَّن  بالمعاني. 
"�لروح  عينه.  بالروح  تنبَّاأ  �لذي  �لمك�ن:  هذ�  في 
"�إله�م  )1 كو 14: 2(.  يَّة"  �صرِّ �أموًر�  يقول  �لذي  هو 
عذر  ث�نًي�،   .)8  :32 )�أي  �لفهم"  يمنحني  �لقدير 
ق�ص�وة �لكالم في هذ� �لمو�صع: "ب�ساطة الكالم تاأتي 
من المو�سع �لذي ُولد فيه. لهذ� ق�ل �لنبّي نف�صه: "ال 

�أعرف �أن �أتكلَّم الأنِّي �صبّي" )�إر 1: 6(.

اًل، ب�لنوع  11- وبيَّن �صلطة �لذي يكتب بثالثة �أمور: �أوَّ
كم� ب�لكر�مة، في هذ� �لمك�ن: كاهن بين الكهنة. �إذ� 
�أُعطَي له �أن يعلِّم �ل�صريعة: "�صفَت� �لك�هن تحفظ�ن 
ث�نًي�،   .)7  :2 )مال  فمه"  في  �ل�صريعة  فُتطَلب  �لعلم 
�س في ح�سا اأمِّه، وهكذ� قيل في  بقد��صته �لمميَّزة: ُقدِّ
�صتك"  ل: "قبل �أن تخرج من �لرحم قدَّ �لف�صل �الأوَّ
)1: 5(. ث�لًث�، بتم�م ج�صده: بالبتوليَّة �لتي َتب�ن في م� 
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نقول �إنَّ �هلل ي�صحي ملج�أن�. وكذلك ن�ص�أل: لم�ذ� 
يو�صّي�،  بن  يوت�م  هم�  �آخرين،  ملكين  �إلى  ْر  ُي�صَ لم 
ويوي�كين بن يوي�قيم �لذي يحمل ��صًم� �آخر يوكني�؟ 
يجب �أن نقول �إنَّ هذين لم يملك� �صوى ثالثة �أ�صهر 
�ض ال  كم� قيل في 2 مل 24. وبم� �أنَّ �لكت�ب �لمقدَّ
يهتمُّ ب�أمور ت�فهة، �أُدخال في زمن �لملوك �الآخرين. 
�أم�م  �أنَّن�  مع  �لدم�ر،  بعد   )3  :1( الخام�س  ال�سهر  في 

�ل�صهر �لر�بع لل�صبي، كم� �صوف ُيق�ل في 39: 2.

اإرميا 1: 10-4
�إلى  ُعيِّنْت  اًل،  �أوَّ �لكت�ب.  هذ�  بحُث  يبد�أ  هن�   -18
م في هذ�  �إرمي� وظيفة �لتنبُّوء. ث�نًي�، �إعالن �لنبّي يقدَّ

َهت اإليَّ كلمُة اهلل )1: 2(. �لمو�صع: توجَّ

ل، �لربُّ عيَّن  ل ق�صمين. في �الأوَّ 19- ينق�صم �لق�صم �الأوَّ
تنفيذه� في هذ�  له طريقة  بيَّن  �لث�ني:  �لوظيفة. في 

�لمو�صع: �ُسدَّ حقويك )1: 17(.

ل،  �أُقيم  �إرمي�  ل ُق�صــم ق�صمين. في �الأوَّ 20- �لجزء �الأوَّ
في �لوظيفــة �لنبويَّة. فــي �لث�ني، ُعيِّن له مو�صــوع 
هـــْت اإلـيَّ كلـمـة اهلل  نبوءتـــه في هـذ� �لمو�صـــع: توجَّ

.)11 :1(

ُيرَوى  ل  �الأوَّ في  ق�صم�ن.  ق�صم  ل  �الأوَّ �لجزء   -21
في  �لنبوءة  موهبة  مْنُحه  �لث�ني،  في  �لنبّي.  ��صتعد�د 

هذ� �لمو�صع: حينئٍذ مدَّ الربُّ يده )1: 9(.

م  ُقدِّ ل  �الأوَّ في  �أق�ص�م:  ثالثة  ل  �الأوَّ �لجزء  وُق�صم   -22
�عتر��ض  م  ُقدِّ �لث�ني،  �لرّب. في  ِقَبل  �ال�صتعد�د من 
وفي   .)6  :1( اآه  فقلت:  �لمو�صع:  هذ�  في  �لنبيِّ 
فقال  �لمو�صع:  هذ�  في  �العتر��ض  رُف�ض  �لث�لث، 

الرّب )1: 7(.

م  ُقدِّ اًل،  �أوَّ �أمور:  ثالثَة  نع  �صَ �الأولى  �لنقطة  23- حول 
�إّم� من   .)4 :1( اهلل  اإليَّ كلمة  هت  ُوجِّ �لنبّي:  ��صتعد�د 

ه  توجَّ اهلل  كالم  �لمو�صع:  هذ�  في  �لنبوءة  زمن  ث�نًي�، 
.)2 :1(

اًل ب��صمه: اأقوال  ف �لك�تب بثالثة �أ�صك�ل: �أوَّ 16- ُيو�صَ
�لرّب"، وهذ�  �م  قدَّ "رفيع  يعني:  �لذي   )1 :1( اإرميا 
ابن   : �لنبوّي  ب�صلفه  ث�نًي�،  برفعة م�ص�هدته.  يليق  م� 
�أعط�ه� جيروم، حين  �لتي  �لق�عدة  فح�صب  حلقيّا؛ 
�. وب�صلفه  �أي�صً �أبو نبّي في �لعنو�ن، فهو نبّي  ُيجعل 
�لكهنوتّي: اأحد الكهنة، وهو من �أعطَي له �أن يعرف 
 :2 )حج  �ل�صريعة"  حول  �لك�هن  "�إ�ص�أل  �ل�صريعة: 
عناتوت؛  في  ُمقيم  �إق�مته:  بمو�صع  ُو�صف   .)11
ي�صتطيعون  بيوًت�  �لالويُّون  ت�صلَّم  قبيلة،  كلِّ  ففي 
�إلى  وب�لن�صبة   .35 عد  في  قيل  كم�  فيه�،  �الإق�مة 
ال  "�أقو�لي   :21  :59 �أ�ض  في  قيل  �الأقو�ل،  هذه 
فيجب �أن نعرف �أنَّ بع�ض �الأنبي�ء �أخذو�  تخطئ"؛ 
�أو  �أ�صعي�،  روؤي�  قيل:  هكذ�  ب�طنّي.  فعل  من  لقبهم 
وهوؤالء  خ�رجّي،  فعل  من  وبع�صهم  عوبدي�.  روؤي� 
من  وبع�صهم  هن�.  �الأمر  كم�  بكلمة  لقًب�  ين�لون 
ة،  مو�صوع �لتهديد. وهكذ� ين�لون لقبهم عبر مهمَّ

مثل حبقوق ون�حوم.

اإر 1: 3-2
ثالثة  عهد  في  تنبَّ�أ  الأنَّه  �لنبوءة،  ال  ي�صف،  وهن�   -17
ث عنهم 2 مل 20 وم� يلي. ولكن بم�  ملوك يتحدَّ
�أنَّه �صبق وق�ل اأقوال، لم�ذ� ق�ل هن� في �صيغة �لمفرد: 
قول )1: 2(؟ يجب �أن نقول في هذ� �لمو�صوع �إنَّ 
�الأقو�ل �لنبويَّة عديدة في ذ�ته�، ولكنَّ �صيًئ� و�حًد� 
�لكلمة  من  �أ�صله�  ت�أخذ  الأنَّه�  ب�أ�صله�،  يتعلَّق  فيه� 
هذه  �أنَّ  بم�  ولكن  )�الإلهّي(.  �لكلمة  �لالمخلوقة، 
نَعت؟  �لكلمة �أزليَّة، كم� قيل في يو 1، كيف ُيق�ل �سُ
يجب �أن نقول �إنَّه� لم ُت�صنع بكلِّ ب�ص�طة، ولكنَّه� 
نعت من �أجل �صخ�ض، ال بتبديٍل ح�صل في �لكلمة  �صُ
نع �لوحي. بهذه �لطريقة  )�الإلهّي(، بل في من له �صُ



بيبليا 2011/50

87 ي�س توما الأكوينّي �سرح النبّي اإرميا بح�سب القدِّ

فهمن�  �إذ�  �لروَح ح��صٌر  �إنَّ  نقول  �أو  �لحي�ة.  روح 
�أنَّه �لنف�ض حين ت�صير معروفة. وب�لنظر �إلى �لبره�ن 
�لمو�فقة  ُتفَهم عن معرفة  �إنَّه�  �لقول  �لث�ني، يجب 
�لنعمة و�لتي  �إلى  �لم�صبقة  �لتهيئة  ث عن  �لتي تتحدَّ
ث عنه� بح�صب �لبرِّ �لح��صر. ونقول عن  ال نتحدَّ
�إنَّه بح�صب �ل�صريعة �لم�صتركة، م�  �لبره�ن �الآخر، 
من �أحد ي�صتطيع، قبل �أن ُيوَلد، �أن ُيوَلد من جديد 
ال  الأنَّه  )�ل�صبعة(،  ب�الأ�صر�ر  ق  تتحقَّ �لتي  ب�لوالدة 
به  �لذي  �لكني�صة  �م  �أن يخ�صع لعمل خدَّ بعد  يقدر 
ب�الأ�صر�ر.  �أنَّ �هلل لم يربط قدرته  �لنعمة. غير  ُتمنح 
�ض �إن�ص�ًن� منذ �لح�ص�  لهذ� ي�صتطيع هو نف�صه �أن يقدِّ

ب�متي�ز خ��ّض.

يليق  �أنَّه  فيبدو  �لتقدي�ض؟  يليق هذ�  ث�نًي�، ونت�ص�ءل: بمن 
�أن  "قبل  �لح��صية:  في  عنه  قيل  �لذي  ب�لم�صيح 
معنى  وفي  �لح�ص�".  منذ  �ض  ُقدِّ �لح�ص�  من  يخرَج 
ُيجَعل  �أن  يقوم  �ض(  ُيقدَّ �أن  )�أو:  �لتقدي�ض  مع�ك�ض، 
ي�ًص�. و�لح�ل، لم يكن �لم�صيح  ي�ًص� من لم يكن قدِّ قدِّ
يليق  هذ�  �أنَّ  يبدو  وكم�  �إلخ.  �إًذ�،  ي�ًص�.  القدِّ يوًم� 
"�لعليُّ   :5 مز 47:  في  قيل  كم�  �لج�مدة  ب�الأ�صي�ء 
�ض م�صكنه�". ولكن يع�ر�ض هذ� �أنَّ �الأ�صي�ء من  قدَّ
�لقول  �لنعمة. وينبغي  تتقبَّل  �أن  �لنوع ال تقدر  هذ� 
�الإن�ص�ن  يكون  ال  �أْن  ل  �الأوَّ �لبره�ن  �إلى  ب�لن�صبة 
عندئٍذ  حرم�ن.  ب�صكل  �أو  ب�صكلين:  ُيق�ل  ي�ًص�  قدِّ
هكذ�  يليق  ال  وهذ�  مطلوب.  �ل�صخ�ض  وجود 
ب�لم�صيح  يليق  وهذ�  نْفٍي،  ب�صكل  �أو  ب�لم�صيح. 
قبل  الأنَّه  ي�ًص�،  القدِّ ك�ن  �أن  بعد  ي�ًص�  قدِّ ي�صير  ب�أن 
مخلوقة.  بقد��صة  قّدو�ًص�  يكن  لم  �إن�ص�ًن�  يكون  �أن 
ذ�ك  ي�ًص�  قدِّ ندعو  �أنَّن�  �لث�ني  �لبره�ن  على  ونجيب 
لل�صع�ئر �الإلهيَّة. وهكذ� ف�الأ�صي�ء  �ض فقط  ُكرِّ �لذي 
ندعو  ولكنَّن�  �ض.  تقدَّ �أن  يمكن  و�لج�مدة  �لحيَّة 
�إّم�  ط�هر،   �أو  ميت  هو  م�  ي�ًص�،  قدِّ �ت  �لمرَّ بع�ض 
هذ�  ومثل  �للحمّي.  �لفعل  من  و�إّم�  �لخطيئة  من 

�لد�خل  من  و�إّم�  خ��صعة،  خليقة  بو��صطة  �لخ�رج 
" )مز 85:  بو��صطة �الإله�م: "�أ�صمُع م� يقول �لرّب فيَّ
ر �هلُل، هو  رك؛ ففي �لطبيعة �لتي ي�صوِّ 9(. قْبَل اأن اأ�سوِّ
ق�ل  ث�ٍن.  �صبٍب  ل في  �الأوَّ �ل�صورة ك�ل�صبب  ق  يحقِّ
عرفتُك   .)11  :10( ولحًم�"  جلًد�  "�ألب�صتني  �أيُّوب: 
�لح�ص�، من بطن  �لربُّ من  "دع�ني  معرفة مو�فقة: 
�إرمي�  م  ُقدِّ ث�نًي�،   .)49  :49 )�أ�ض  ��صمي"  ذكر  ي  �أمِّ
�ض  في تقدي�ض مميَّز: قبل اأن "�أ�ص�وؤو� مع�ملة من ُكرِّ
م  ه، �إلخ )�صي 49: 7(. ث�لًث�، ُقدِّ لك كنبّي منذ بطن �أمِّ
رتَّبُت  كم�  نبيًّا،  اأقمتُك  للوظيفة:  �لم�صبق  �الإعد�د 
خال�صي  لي�صل  �الأمم  نور  منك  "جعلُت  �الأمور: 

�إلى �أق��صي �الأر�ض" )�أ�ض 42: 6؛ 49: 6(.

�أن  ن�صتطيع  �لح�ص�،  في  �لتقدي�ض  �إلى  ب�لنظر   -24
�أن  قبل  �أنَّه  يبدو  �لوقت.  اًل،  �أوَّ �أمور:  �أربعة  نرى 
ُيوَجد  �أن  يمكن  �لتقدي�ض  هذ�  مثُل  �لنف�ض،  تنفخ 
لو  حول  �أمبرو�ز  عند  ح��صية  في  نقر�أ  م�  بح�صب 
�صبق  �إذ  موجوًد�،  �لحي�ة  روُح  بعُد  يكن  "لم   :1
اأن  قبل   :� �أي�صً وقيل  موجوًد�".  وك�ن  �لنعمة  روُح 
نك في ح�سا اأمِّك عرفتُك. وهذ� ُيفَهم من �لمعرفة  اأكوِّ
ر  �لروحيَّة �لتي هي معرفة �لمو�فقة. �إًذ�، قبل �أن ُي�صوَّ
هذه  �أنَّ  يبدو  مع�ك�ض،  معنى  وفي  �لنعمة.  �متلك 
ق�ل:  �أوغ�صطين  الأنَّ  يوَلد،  �أن  قبل  �لح�لة  تكن  لم 
�صبق  �لذي  ذ�ك  �إالَّ  ُيوَلد من جديد  �أن  ي�صتطيع  "ال 
وُولد. و�لح�ل م� من �أحد يمتلك �لنعمة �إن لم يكن 
يَنْل  لم  �إًذ�،  �أبن�ء �هلل.  ن�صير  ب�لنعمة  ث�نية، الأنَّن�  ُولد 
�إرمي� نعمة �لتقدي�ض. في هذه �لنقطة، ينبغي �أن نقول 
�لتي  ب�لنعمة  ق  يتحقَّ عنه  ثن�  تحدَّ �لذي  �لتقدي�ض  �إنَّ 
مو�صوعه� �لنف�ض. لهذ� قبل نفخ �لنف�ض، ال يمكن 
وقبل  �لنف�ض  نفخ  بعد  ولكن  )�لنعمة(.  ُتوَجد  �أن 
ق ب�متي�ز خ��ّض. وب�لن�صبة  �لوالدة من �لح�ص�، تتحقَّ
هو  هذ�  �إنَّ  نقول  �أن  يجب  ل،  �الأوَّ �لبره�ن  �إلى 
يَّة و�لذي ُيدعى  قه بحرِّ �لهو�ء �لخ�رجّي �لذي نتن�صَّ
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ز�ل  م�  �أنَّه  بيَّن  ثمَّ  )خر 4: 10(.  �لب�رحة"  قبل  ومن 
�إنَّ عمري ال  بحيث  اأنا �سبّي،  لأنِّي  �ل�صب�:  في عهد 
لُت �أنَّني مع �لعمر �أتكلَّم  يليق بوظيفة �لكر�زة. "ت�أمَّ
�أكثر، و�أنَّ �ل�صنين �لعديدة تعلِّمني �لحكمة" )�أي 32: 
)حك  بك"  يليق  هذ�  الأنَّ  �ل�صيخ،  �أيُّه�  "تكلَّم،   .)7
32: 3(. لم�ذ� رف�ض هذ� )= �إرمي�( وظيفة �لكر�زة 
بيَّنه  م�  )�أ�ض 6: 8(. هذ�  نف�صه  �أ�صعي�  له� عر�ض  �لتي 
�لبع�ض،  "يرغب  فق�ل:  �لح��صية  هذه  في  غريغو�ر 
ُتفَر�ض  �لتي  �لكر�زة،  بوظيفة  ممدوح،  �أمٌر  وهذ� 
على �آخرين، وهذ� �أمٌر ممدوح، �إلخ. فهذ�، ب�لنظر 
خ�ص�رة  يخ�ف  �هلل،  نحو  يدفعه  �لذي  �لحبِّ  �إلى 
في  يرغب  ب�لقريب،  حبًّ�  وذ�ك،  ليَّة،  �لت�أمُّ �صالته 
نف�صه  م  ُيقدِّ ال  فهذ�  ذلك،  ومع  �لقريبين.  خال�ض 

ر )مثل �أ�صعي�( وذ�ك ال يرف�ض بعن�د". قبل �أن يتطهَّ

�العتر��ض.  هذ�  �لربُّ  �أبَعَد   .)7  :1( الرّب  فقال   -29
�لربُّ  وعَدُه  ك�صبّي،  و�صعه  ور�ء  �حتمى  �أنَّه  وبم� 
ل،  بثالثة �أمور �صدَّ ثالثة �أمور تنق�ض �ل�صبي�ن. �الأوَّ
هذ�:  مق�بل  ب�لثب�ت  فوعده  ث�بتين.  غير  �الأوالد 
ق�ل:  ذلك  وبعد  �سيء.  كلَّ  ُتتمَّ  لكي  لتعتذر،  تقل  ل 
�الإن�ص�ن  ُيعطى  وال  يده،  في  لي�ض  �الإن�ص�ن  "طريق 
كلِّ  "في   .)23  :10( خط�ه"  ه  يوجِّ �أن  ي�صير  �لذي 
 .)6  :3 )�أم  خط�ك"  ه  يوجِّ وهو  فيه  ر  فكِّ م�صير�تك 
�إنَّ  يقول  و�قع  �صدَّ  ب�لبالغة   � �أي�صً �لربُّ  ووعَدُه 
�لُبكم  فم  تفتح  "�لحكمة  يتكلَّمون.  ال  �ل�صبي�ن 
وُتطلق ل�ص�ن �الأطف�ل" )حك 10: 21(. هذ� ال يعني 
له� كلَّه�  �أنَّه لن تكون �صعوب�ت لك، بل �أنَّك تتحمَّ

ب�صبر. "ال �أخ�ف �ل�صرَّ الأنَّك معي" )مز 23: 4(.

�لنبوءة،  م �لربُّ موهبة  )1: 9( هن� قدَّ واأر�سل الرّب   -30
م  ُقدِّ �أولى،  �ل�صبعة. في درجة  �أحد �الأ�صر�ر  وك�أنَّه� 
يرتعب  لئالَّ  خي�ليَّة  روؤية  في  الرّب  اأر�سل  �لعمل: 
�صخ�ء  ُيعرف  به�  ب�صريِّين  �أع�ص�ًء  يرى  �ل�صبّي حين 

�إالَّ  يكون  �أن  يمكن  وال  ب�لنعمة  ق  يتحقَّ �لتقدي�ض 
�إلى  ب�لن�صبة  �أنَّ كلَّ تقدي�ض مرتَّب  �لب�صر. بم�  لدى 
�لتي  ه  ف�أمُّ �هلل،  �بن  �إلى   � جدًّ �صة  �لمقدَّ �لنظرة  هذه 
�ض  تقدَّ كم�  �ض  تقدَّ �لحبل،  هذ�  �أُن�صد  ح�ص�ه�  في 
يوحّن� �لمعمد�ن، �لذي حين ك�ن بعُد محبو�ًص� في 
�لح�ص�، دلَّ على ذ�ك �لذي ك�ن محبو�ًص� في ح�ص� 
مريم. و�إرمي� �أعلن بين �لجميع، في م� بعد، طريقة 
�: "�لربُّ �صنع جديًد� على  �ض جدًّ هذ� �لحبل �لمقدَّ

�الأر�ض: �مر�أة تحيط برجل" )31: 22(.

�أن  ويجب  �لتقدي�ض،  نتيجة  حول  ث�لًث�  ونت�ص�ءل   -26
�لخطيئة  نج��صة  ليح�رب  مرتَّب  �لتقدي�ض  �أنَّ  نعلم 
�الأ�صليَّة، �لتي فيه� نرى �لذنب �لذي يقوم ب�أن ُنحَرم 
و�لتقدي�ض  �لمو�فق.  �لبرُّ  ن�  نق�صَ الأنَّه  �هلل،  روؤية  من 
ينزع كلِّيًّ� هذ� �لذنب في م� يخ�ضُّ منع �ل�صخ�ض، 
مع �أنَّه لم ُيدفع بعد �لثمن �لذي به ُينَزع مْنُع �لطبيعة. 
كلِّ  �إلى  ميٌل  هو  �لذي  �لدْفع  ننظر  �أن   � �أي�صً فينبغي 
م�  �إلى  تميل  ال  مفيدة  ع�دًة  يبقى  �لمنع  وهذ�  �صّر. 
تميل  فك�نت  �الآخرين،  عند  �أّم�  ُوجَدت.  الأجله� 
�لمميتة.  �لخطيئة  �إلى  ال  �لعر�صيَّة،  �لخطيئة  �إلى 
بة، ال تميل �إلى �أيٍّ  ولكن عند )مريم( �لعذر�ء �لمطوَّ

من ه�تين �الثنتين.

�لتقدي�ض  نعمة  بين  �لمق�بلة  عن  ر�بًع�  ونت�ص�ءل   -27
و�لنعمة �الأ�صر�ريَّة. فينبغي �لقول �إنَّ نعمة �لتقدي�ض 
ق بكلِّ ب�ص�طة. الأنَّ �لميل �إلى �لخطيئة �لمميتة  تتفوَّ
�لنعمة  ولكنَّ  �الأ�صر�ريَّة.  �لنعمة  بعد  ح��صًر�  يبقى 
ق في نقطة و�حدة، الأنَّه� تطبُع ط�بًع�  �الأ�صر�ريَّة تتفوَّ

و�أموًر� من هذ� �لنوع.

اًل:  م �عتر��ض �لنبّي )1: 6(. �أوَّ 28- فقلُت )1: 6(. هن� ُيقدَّ
�إلى عدم كف�ية حي�ته. اآه،  م وح�صته: اآه، ب�لنظر  يقدِّ
ب�لنظر �إلى نق�ض علمه. اآه، ب�لنظر �إلى نق�ض بالغته. ل 
اأعرُف اأن اأتكلَّم. "ل�صُت موهوًب� للكالم، من �لب�رحة 
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"ق�صيب  بع�صهم  ر  ف�صَّ  .)14  :1 )مر�  رقبتي"  على 
ُي�صتعَمل  �لذي  �ل�ص�رقين  ق�صيب  �أنَّه  على  �ل�ص�هر" 
ل�صحب م� في �لبيوت، �ص�عة هم ي�صهرون حين ين�م 
ل هو �الأف�صل. ث�لًث�،  �الآخرون. ولكنَّ �لتف�صير �الأوَّ
فك�أنَّه  راأيَت.  ح�سنًا  الرّب:  قال  حينئٍذ  �ل�صرح.  م  ُقدِّ
و�أُتمُّ  �ساأ�سهر  لأنِّي  �لحقيقة".  يو�فق  "هذ�  يقول: 

"�لكلمة �لتي تخرج من فمي" )�أ�ض 55: 11(.

اإر 1: 19-13
م  قدَّ اًل،  �أوَّ ب�لذ�ت.  �لمدينة  هدم  �لربُّ  م  قدَّ هن�   -34

�لدعوة �إلى �لنظر: ماذا ترى )1: 13(، كم� �أعاله.

هذ� م�  النار.  فقلت: )اأرى( ِقدًرا على  �لث�نية:  �لروؤية   -35
ه  يدلُّ على �لمدينة �لتي تحترق. وجهها، �لعمق، ُموجَّ
نحو ال�سمال من حيث ت�أتي �لن�ر: "�صع �لقدر ف�رغًة 
فتذوب  وُيحَرق  ُنح��صه�  لَيحمى  �لجمر�ت  على 

قذ�رته� �لتي فيه� وَيفنى زنج�ره�" )خز 24: 11(.

اًل ُيعطى  م �ل�صرح: فقال الرّب )1: 14(. �أوَّ 36- ث�لًث�، ُيقدَّ
�لموجود  ب�بل  �أي من ملك  ال�سمال  من  �صرٌح ع�ّم. 
يفي�س  �صة،  �لمقدَّ �الأر�ض  �إلى  ب�لن�صبة  �ل�صم�ل  �إلى 
�لمن�طق  �أو  �أور�صليم  الأر�س.  �سّكان  على  ال�سرُّ 
�نقالب  "ه�  �لتي �جت�حه�. وبعد ذلك:  �لمج�ورة 
ل مدَن يهوذ� �إلى دم�ر  عظيم ي�أتي من �ل�صم�ل فيحوِّ
فعَر�َض  ث�نًي�، و��صَل   .)22 :10( للتن�نين"  وم�ص�كن 
م �لدعوة �إلى �لجي�ض: ها  اًل تقدَّ كلَّ نظ�م �الأ�صي�ء. �أوَّ
اأنا اأدعو ف�أُلهم كلَّ ع�سائر الممالك )1: 15( �لخ��صعين 
)�أ�ض  �لبعيدة"  لل�صعوب  ر�ية  "ين�صب  ر:  لنبوخذن�صَّ
واحد  وكّل  �لمدينة:  كر�صي  م  يقدَّ ث�نًي�،   .)26  :5
وك�أنَّهم  الأبواب،  عتبة خيمته. عند مدخل  يجل�س على 
�لفر�ص�ن  "وقف  نف�صه�:  �لمدينة  �أ�صو�ر  يح��صرون 
 :22 )�أ�ض  يهوذ�"  حم�ية  ف�صقطت  �الأبو�ب  على 
ث  ويتحدَّ نف�صه�  �لمدينة  �صقوط  م  يقدَّ �أو   ،)8-7

ب�صالحك"  فتغمرهم  يدك  "تفتح  �الإلهّي:  �ل�صالح 
)مز 104: 28(. ولكنَّه ال ُيطَهر بحجٍر م�صتعل، مثل 
�أ�صعي�، الأنَّه م� خطئ ب�صبب طفولته ونعمة �لتقدي�ض.

مــت �الأقو�ل: فقــال لي. هــذه �الأقو�ل  31- ث�نًيــ�. وقدِّ
ل، ي�صــير �لربُّ �إلى �لعطيَّة:  ت�صــمُّ ثالثة �أمور: �الأوَّ
هــا اأنا اأعطيتك. �صــُيعطي �لربُّ �لــكالم �إلى �لمن�دين 
ة عظيمة" )مز 68: 12(. ث�نًي�، يبيِّن م�صــتوى  به، "بقوَّ
�لنبــّي: اأقمتــك علــى الأمــم �لمختلفــة )1: 10( �لتي 
وعظه� �لنبّي ب�صــفة و�صــيط بينه� وبيــن �هلل: "ه� �أن� 
�أقمُتك مثل �إله لفرعون" )خر 7: 1(: "تجلعني رئي�ض 
�الأمم" )مز 18: 44(. ث�لًث�، طرح �لربُّ وظيفة �إرمي�: 
لكي تقلع �ل�صــرور مــن جذوره�. لكي تهــدم ترتيب 
ع �الأ�صــر�ر. لكي تنق�س  ير. لكي تُفنــي تجمُّ نظ�م �صــرِّ
دف�ع �ل�صــّر. لكي تبني نظ�ًم� �ص�لًح�. لكي تغر�سه من 
�لجذور. فلي�صــو� بح�جة �إلى حم�يــة خ�رجيَّة كم� 
ر ويهدم، ثمَّ  �ض نبيًّ� لكي يقلــب ويدمِّ �ل�صــي�ج. "كرَّ

لكي يبني وُيعيد" )�صي 49: 7(.

اإر 1: 12-11
الأجله�  �لتي  �لنبوءة  مو�صوع  هن�  �لربُّ  د  وحدَّ  -32
�أور�صليم و�صبي  �أي دم�ر  �إرمي� ب�صكل خ��ّض،  �أقيم 
�ل�صبي  بيَّن  ث�نًي�،  �لنبوءة.  يقين  بيَّن  اًل،  �أوَّ �ل�صعب. 

نف�صه في هذ� �لمو�صع وح�سل )ف 32(.

�أ�صي�ء.  ثالثة  �صنع  �الأولى،  �لنقطة  �إلى  وب�لن�صبة   -33
ماذا ترى؟  �لنظر:  �إلى  �لدعوة  �لنبّي  �إلى  مت  ُقدِّ اًل  �أوَّ
�أن  عليك  نبّي،  �أنَّك  بم�  يقول:  وك�أنَّه   .)11  :1(
ترى. ذ�ك �لذي ُيدعى �الآن "�لنبّي"، ك�نو� يدعونه 
مت  ُقدِّ ث�نًي�،   .)9  :9 �صم   1( "�لر�ئي"  �لم��صي  في 
�سيخ  ق�سيب  خي�ليَّة،  روؤية  في  اأرى  فقلت:  �لروؤية. 
ي�صرب:  لكي  �لرّب  �أم�صكه  �لذي  �لق�صيب  مثل 
ومو�صوعة  يده  في  عة  مجمَّ هي  �آث�مي ج�هز،  "نير 
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كم�  م�،  �صيء  على  تو�ُفق  معرفة  يمتلك  �أن  يمكنه 
� �أن تكون له معرفة روؤية م�صبقة.  ق�ل. ويمكنه �أي�صً
ُتخلق.  �أن  قبل  �هلل  لدى  معروفة  ك�فَّة  �الأ�صي�ء  "كلُّ 
)�صي  �لجميع"  يالحظ  هو  ُتخَلق،  �أن  بعد  وكذلك 
يعرف  "�لربُّ  ُم�صَبق:  �إعد�د  معرفة   .)20  :23
�ءه" )2 تم 2: 19(. معرفة نْفخ �لنعمة. "�أعرُف  �أخ�صّ
معرفة   .)14  :10 )يو  تعرفني"  وخر�في  خر�في 
 .)12  :33 )خر  ب��صمك"  "عرفُتك  ة:  خ��صَّ حميمة 
�لمير�ث"  و�أعط�ه  ببرك�ته  فه  "عرَّ �لتمجيد:  معرفة 

)�صي 44: 23(. 

بع�ض  يم�ضُّ  �لربَّ  �أنَّ  نالحظ  �أن   � �أي�صً ينبغي   -41
�أنتم  �أقلَّه  �إرحموني،  "�إرحموني  بهم:  فيوؤدِّ �لن��ض 
 .)21  :19 )�أي  تني"  م�صَّ �لربِّ  يد  الأنَّ  �أحّب�ئي،  ي� 
ق�ئاًل:  ي�صوع  "ولم�صه  خط�ي�هم.  من  رهم  ويطهِّ
�صئُت فكُن ط�هًر�" )مت 8: 3(. وينفخ �لنعمة: "�أمرَّ 
للْم�صته"  ح�ص�ي  ك  فتحرَّ ة،  �لكوَّ في  يده  حبيبي 
لم�صتني  يد  "فه�  ب�لنعمة:  د  وي�صدِّ  .)4  :5 )ن�ض 
 :10 )د�   " يديَّ ي  كفَّ وعلى   ، ركبتيَّ على  و�أع�دتني 
فت�صير  �لجب�ل  "�إلَم�ِض  �لورع:  على  ويحثُّ   .)10

دخ�ًن�" )مز 144: 5(.

� �أن نالحظ �أنَّ �لنف�ض �لخ�طئة ُتدعى  42- ويجب �أي�صً
"�لِقدر" ب�صبب حم�وة �ل�صهوة: "َيغلي عمق �لبحر 
 .)23  :41 )�أي  ك�لمبخرة"  ح�رًق�  ويكون  ك�لقدر 
مو� عظ�مهم  وب�لنظر �إلى ط�بع �لعمل �للحمّي: "حطَّ
�لقدر"  في  �للحم  ومثل  ط�صت  في  كم�  عوه�  وقطَّ
)مي 3: 3(. ب�لنظر �إلى �صو�د �لنج��صة: "وجه �لجميع 
نالحظ  �أن  ويجب   .)10  :2 )ن�  �لِقدر"  مثل  �أ�صود 
منتظم:  غير  حبٍّ  بن�ر  ى  ُتحمَّ �لِقدر  هذه  �أنَّ   � �أي�صً
)مز  وجهك"  بتوبيخ  فهلَّلت  �لزبل  مثل  "حرقوه� 
ي�  جميًع�  "�أنتم  و�لنز�ع:  �لغ�صب  بنور   .)17  :80
 :50 )�أ�ض  �للهيب"  في  تحترقون  �لن�ر  ُت�صعلون  من 

عّم� نجد في م� بعد: "كلُّ روؤ�ص�ء ملك ب�بل دخلو� 
م  ُقدِّ ث�لًث�،   .)3  :39( �لو�صط"  ب�ب  على  وجل�صو� 
ب�الأقو�ل  )1: 16(، ال  واأتلو حكمي  �ل�صّك�ن:  عق�ُب 
و�ص�فكي  �لزن�ة  دينونة  "يدينونِك  ب�لمت�عب:  بل 

�لدم�ء" )حز 16: 38(.

37- اأّما اأنَت ف�ُسدَّ حقويك. هن� يعلِّمه �لربُّ �لطريقة �لتي 
اًل، �النطالق ب�صرعة. �سدَّ حقويك، مثل  به� ينطلق. �أوَّ
حقويك  "�صدَّ  �صريًع�.  لالنطالق  ي�صتعدُّ  �لذي  ذ�ك 
مثل رجل" )�أي 40: 2(. ث�نًي�، �النطالق بهدوء. في 
اًل �لمخ�فة: ل تَخْف. "ال  هذ� �لمج�ل �أبعد �لربُّ �أوَّ
تَخْف منهم وال ترتعب من وجوههم، الأنَّهم بيت 
من  تخ�في  لكي  �أنِت  "من   .)9  :3 )حز  ُي�صخطني" 
هل  �لق�ّض؟  مثل  ييب�ض  �لذي  ب�صر  و�بن  م�ئت  ب�صر 
ن�صيِت �لرّب خ�لقِك �لذي ب�صط �ل�صم�و�ت وثبَّت 
�الأر�ض؟ وتخ�فين �ليوم كلَّه من غ�صب �لربِّ �لذي 
ك�ن  �لذي  �صخط  �الآن  �أين  وُيعدُّ هالكك؟  بك  يعذِّ

بك؟" )�أ�ض 5: 13-12(. يعذِّ

مثل  اليوم  اأقمتُك  اأنا  ها  يق�وم:  لكي  ة  ب�لقوَّ وعَده   -38
مدينة ح�سينة )1: 18( لكي ُت�صند �الآخرين مثل عمود. 
�أ�صند  �أن  �أعرف  �لعلم�ء لكي  ل�ص�ن  �لربُّ  "�أعط�ني 
)�أ�ض 50: 4(.  ي�صعف  لئالَّ  �صقط  �لذي  ب�لكلمة ذ�ك 
من  �أق�صى  وجهي  "ليجعل  نحا�س  من  �سوٍر  ومثل 

�لم��ض ومن �ل�صخر" )حز 3: 9(.

�أمُلهم:  يخيب  �صوف  �الأعد�ء  ب�أنَّ  �لربُّ  وعده   -39
�أن  يقدرون  )1: 19(. ال  يقوون عليك  يحاربونك ول 
يميلو� بك عن �لحقيقة. وبعد ذلك: "�أجعلك لهذ� 
فيح�ربونك وال  �صوًر� من نح��ض ح�صيًن�،  �ل�صعب 
يك،  يقدرون عليك الأنِّي معك لكي �أخلِّ�صك و�أنجِّ

يقول �لرّب" )15: 20(.

�هلل  �أنَّ  اًل  �أوَّ نعلم  �أن  ينبغي  قيل،  م�  �إلى  وب�لن�صبة   -40
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 :25 )�أم  �لمفتري"  ل�ص�ن  �لحزين  و�لوجُه  �لمطر، 
� �أن نالحظ �أنَّ �لكني�صة �أو �لنف�ض  23(، ويجب �أي�صً

يحميه� �لعوُن �الإلهّي: "�أكوُن مثل ن�ر تحيط بهم، 
و�أكون مجًد� في و�صطهم" )زك 2: 5(. هي محميَّة 
بحر��صة �لمالئكة: "�أع�ليه� �صخور وعرة" )�أ�ض 33: 
ي�صين: "�الأخ ي�ص�عده  16(. يحميه� مث�ُل �الآب�ء �لقدِّ

�أخوه، هو مثل مدينة ح�صينة" )�أم 18: 19(. يحميه� 
برج�ن.  هم�  وثدي�ي  �صور  "�أن�  �الأ�صر�ر:  عالج 

وهكذ� وجدُت �ل�صالم �أم�مه" )ن�ض 8: 10(.

11(. بن�ر �لهالك �الأبدّي: "خرَجْت ن�ٌر من غ�صبي، 
ف�أحرقت �آخر زو�ي� �لجحيم" )تث 32: 22(.

ريح  ُيدعى  �إبلي�ض  �أنَّ   � �أي�صً نالحظ  �أن  ويجب   -43
�ل�صم�ل، ب�لنظر �إلى هجمة �لتجربة. "�صوت �لرعد 
ع �لري�ح" )�صي  ي�صرب �الأر�ض، وريح �ل�صم�ل وتجمُّ
43: 16-17(، الأنَّ �إبلي�ض يعيق تثمير �لعمل �ل�ص�لح: 
�لجنوب!  ريح  ي�  وتع�َلي  �ل�صم�ل،  ريح  ي�  "�أفيقي 
بم�   .)6  :4 )ن�ض  طيوبه�"  فتفي�ض  جنَّتي  على  ُهبِّي 
�أنَّ �إبلي�ض يجفِّف نهر �لدموع: "ريُح �ل�صم�ل َتطرد 
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� �أ�ص�ليب �أدبّية مختلفة، يق�صمه�  يحوي �لكت�ب �أي�صً
ب�صكل  نبويّة  �أقو�ل  رئي�صّية:  �أنو�ع  ثالثة  �إلى  �لعلم�ء 
وت�ريخ  بيوغر�فّية،  �صكل  على  نثرّية  وكت�ب�ت  �صعرّي، 
مرتبط ب�صورة �أ�ص��صّية ب�صخ�ض �إرمي�، و�أقو�ل ومن�ق�ص�ت 
على  دّل  �إن  وهذ�  خ��ّض،  ب�أ�صلوب  نثرّية  �أ�صك�ل  على 
في  عّدة  بمر�حل  مرَّ  قد  �لكت�ب  ب�أّن  يعني  ف�إّنه  �صيء، 
هذ�  ولكّن  �لح�لّي.  ب�صكله  �إلين�  و�صل  �أن  �إلى  تحريره، 
�إلى  تعود  �الأقو�ل  �أّي  �لت�لية:  هي  م�صكلة   � �أي�صً يخلق 
�لنبّي نف�صه، و�أّي منه� �أ�صيفت الحًق�؟ يّتفق �لعلم�ء على 
بينم� �الأقو�ل  �لنبّي نف�صه،  �إلى  �ل�صعرّية تعود  �أّن �الأقو�ل 
قبل  من  �لنبّي  �أقو�ل  على  الحقة  �إ�ص�ف�ت  تعتبر  �لنثريّة 
تالميذه الإي�ص�ل ر�ص�لة �لنبّي �إلى �الأجي�ل �لالحقة، كمثل 

�الأجي�ل �لتي ع��صت في �لمنفى. 

ولكن هن�ك �أ�صئلة تطرح نف�صه� في م� �إذ� ك�ن �لنبّي 
�أو  )�صعر(  �لكت�بة  في  و�حًد�  �أ�صلوًب�  ��صتعمل  قد  نف�صه 
� ب�أّن ر�ص�لة �لنبّي  �أ�صلوبين )�صعر ونثر(؟ يمكن �لقول �أي�صً
�صفهّي،  ب�صكل  مرّتل  �صعر  �صكل  على  ك�نت  �الأ�ص��صّية 
�الأقو�ل  �أ�ص�ف  ب�لكت�بة  �لبدء  �أثن�ء  ثّم في مرحلة الحقة 
�الأقو�ل  �أّن  تعتبر  �لعلم�ء  من  �أخرى  مجموعة  �لنثريّة. 
�إلى  تطّورت  الحقة  فترة  وفي  �الأ�صل،  هي  �ل�صعريّة 
مختلفة  وظروف  �أحو�ل  على  تطبيقه�  وتّم  من�ق�ص�ت، 
هم  �إرمي�  تالميذ  �أّن  �أي  �لمنفى،  في  ك�نت  �لتي  كتلك 
�لم�صوؤولون عن كت�بة �الأجز�ء �لنثرّية. هكذ� ف�إّن فكرة �أّن 
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الخوري غزوان بحو
دكتور في الهوت �لكت�ب �لمقّد�ض

المقّدمة
�إرمي�  يعتبر �لكثير من علم�ء �لكت�ب �لمقّد�ض كت�ب 
معّين  بمو�صوع  يبد�أ  ال  الأّنه  �الأنتولوجّي�ت،  �أنتولوجّية 
�أحد�ًث� حي�تّية مختلفة  �لنه�ية، بل يحوي  �إلى  ي�صتمر  ثم 
و�إعالن�ت  �أقو�ل  في  مرّتبة  مختلفة،  بيئ�ت  في  مع��صة 
منّظمة  �الأنتولوجّي�ت  هذه  �صخ�صّية.  ومذّكر�ت  ع�ّمة 
لة  م�صكِّ �لنبّي،  بحي�ة  مرتبطة  وكت�ب�ت  مق�الت  في 
�أكثر  من  و�حًد�  �إرمي�  �لنبّي  يجعل  متك�ماًل  كت�ًب�  بذلك 
جمع  منطقّية  �إّن  �لد�ر�صين.  �إلى  ب�لن�صبة  معرفة  �الأنبي�ء 
يمكنن�  ولكن  جّيًد�،  معروفة  غير  �الأنتولوجّي�ت  هذه 
للمو�صوع�ت.  معّين  ت�صل�صل  �إلى  للو�صول  بن�ئه�  �إع�دة 
يمكن �كت�ص�ف �لبع�ض من خ�ص�ئ�ض هذه �الأنتولوجّي�ت 

�لمرتبطة مع بع�صه� في �لن�ّض نف�صه؛ مثاًل:

ة تعتبر خ�تمة لمجموعة  1( �إر 25: 1-14 يحوي ق�صّ
من �الأقو�ل �لنبوّية، على �لرغم من �أّن �لكت�ب ي�صتمّر 

لعّدة ف�صول �أخرى. 

2( �إر 30: 1-2 ي�صّكل مدخاًل �إلى "كت�ب" �آخر، رّبم� 
للف�صول 30–33.

�أخرى،  �أنتولوجّية  �إلى  مدخل  �أّنه  يبدو   1  :46 �إر   )3
ت�صّمى مجموعة �الأقو�ل �لموّجهة �إلى �صعوب �أجنبّية 

 .)51-46(
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الر�سالة اإلى ملوك الجوار )اآ 4-3(. 2
قول اإلى الملوك الخم�سة )اآ 11-5(. 3

تقديم ذ�تّي للخ�لق )�آ 5(( 5
�إعالن نبوخذن�صر كخ�دم هلل )�آ 7-6(( 6
�صلبّي�ت متن�وبة )�آ 8(( 7
�لحذر من �الأنبي�ء �لكذبة )�آ 10-9(( 8
�إيج�بّي�ت متن�وبة )�آ 11(( 9

ثانيا: قول نبوّي ل�سدقيّا )اآ 15-12(

مدخل، ب��صتعم�ل �ل�صخ�ض �الأّول )�آ 12�أ(. 1
�الأمر ب�لخ�صوع لملك ب�بل )�آ 12ب–13(. 2
�لحذر من �الأنبي�ء �لكذبة )�آ 15-14(. 3

ثالثا: اأقوال نبويّة للكهنة وال�سعب )اآ 22-61(

مقّدمة ب��صتعم�ل �ل�صخ�ض �الأّول )�آ 16�أ(. 1

�لحذر من �الأنبي�ء �لكذبة )16ب–17(. 2

�لهيكل . 3 �آنية  بخ�صو�ض  نبوّي  وقول  �الأنبي�ء  تحّدي 
)�آ 22-18( 

تف�سير الن�ّس
اأّوًل: الر�سالة الإلهيّة ب�سكل عالمة – حدث وقول لملوك 

الجوار )اآ 1 -11(

 الر�سالة الإلهيّة ب�سكل عالمة – حدث )اآ 2-1(. 1

1في بَْدِء ُملِك يوياقيَم بِن يو�ِسيَّا، َمِلِك يَهوذا، كانَت الَكِلَمُة 

هذه اإلى اإرميا ِمن عنِد يهوه قائاًل: 2هكذا قاَل يهوه ِلي: "اإِ�سنع 
لََك ُربُطاً واأتاد و�سعها على ُعنُِقَك"

يبد�أ �لف�صل 27 من كت�ب �إرمي� �لنبّي بمقّدمة تت�صّمن 
�أربعة �أجز�ء:

�لقطع �لنثريّة ال تعود �إلى �لنبّي نف�صه ي�صّكل م� ُيق�ل "لغة 
�لتثنية" الإرمي�. وهذ� يّت�صح من وجود ت�أثير "لغة �لتثنية" 
تمييز  يمكنن�  �الأ�ص��ض  �إرمي�. وعلى هذ�  على كّل كت�ب 
بع�ض �الأجز�ء �لتي تعود �إلى �إرمي� وبع�صه� �إلى مرحلتين 
الحقتين تعود �إلى تالميذه، بحيث �أّن �إر 1-25 و26-
و�لب�قي  م.،  ق.   550 �ل�صنة  حو�لى  كت�بته�  تّمت   45
في مرحلة الحقة؛ �إذن يوجد �أ�صلوب�ن للكت�بة في كت�ب 
�إرمي�: �ل�صعر �لذي كتب من قبل �لنبّي نف�صه �لذي ع��ض 
�لت�ريخّي  و�لجزء  �لنثر  ثّم  م.(،  �لفترة )627-587 ق.  في 

�لذي رّبم� �أ�صيف من قبل ب�روك �أو �أحد تالميذ �لنبّي. 

هيكليّة ن�ّس  اإر 27: 22-1
كوحدة   28 �لف�صل  مع   27 �لف�صل  قر�ءة  ل  يف�صّ
مت�ص�بهة  مو�ّد  تحوي  الأّنه�  ب�صهولة  تفهم  لكي  و�حدة 
نف�صه، ولكن مع  �لت�ريخّي  �لو�قع  و�أقو�اًل م�صتركة وله� 

هذ� يمكنن� ف�صله� لالأ�صب�ب �لت�لية:
1( �إر 27 ي�صتعمل �ل�صخ�ض �الأّول من قبل �لنبّي نف�صه، 
بينم� في �إر 28 يتّم �لكالم ب�ل�صخ�ض �لث�لث بعد �آ 1.

 2( بد�ية �لف�صل 28 تبدو عب�رة بد�ية وحدة جديدة.
 3( لكّل من �لف�صلين �صف�ت مختلفة. 

يمكن تق�صيم �لف�صل 27 كم� يلي: 

اأّوًل: الر�سالة الإلهيّة ب�سكل عالمة – حدث وقول لملوك 
الجوار )اآ 1 -11(

1. الر�سالة اللهيّة ب�سكل عالمة – حدث )اآ 2-1(

�لوقت( 1
عب�رة �لكلمة – �لحدث( 2
�لقول �لنبوّي لالإر�ص�ل( 3
�الأمر ب�صنع ُرُبط و�أت�د ( 4
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�لتي �صوف ت�صرب من ك�أ�ض غ�صب �هلل. هن� تتّم �الإ�ص�رة 
من  يبد�أ  �لترتيب  يهوذ�.  بجو�ر  هي  �لتي  �الأمم  �إلى 
ذكر ال�صم  �لغربّي. ال  �ل�صم�ل  ب�تج�ه  �ل�صرقّي  �لجنوب 
�لف�طّيين رّبم� الأّنهم ك�نو� تحت �صلطة �ليهود. �الإ�ص�رة 
�إذن �إلى �لف�صل 25 تذّكر �ل�صعب �ليهودّي ب�أّنهم تحت 
��صم  فر�غ  ف�إّن  ولهذ�  �الأخرى.  �ل�صعوب  مع  �هلل  حكم 
�لخم�صة ك�نت  �لمم�لك  �لنقطة.  يوؤّكد هذه  �لفل�صطّيين 
جميعه� خ��صعة �أو متع�هدة مع د�ود. و�الأكثر من ذلك 
ك�نت كّله�، ب��صتثن�ء �صيدون، قد �ص�عدت في توفير �الآنية 
للهيكل بطريقة �أو ب�أخرى. ك�ن د�ود قد كّر�ض للرّب �آنية 
�لذين  �ل�صعوب  جميع  من  �أخذه�  �لتي  ة  و�لف�صّ �لذهب 
�أخ�صعهم، من بني عمون و�لمو�آبّيين )2 �صم 8: 12-11(، 
في  �ص�عد  �صور  من  وحير�م  �صليم�ن  بين  �لعهد  �أّن  كم� 
وبعد   .)47-13 و7:   5 مل   1( للهيكل  �لبن�ء  مو�ّد  تقديم 
بن�ء �لهيكل من قبل �لملك �صليم�ن و�صع جميع  �إكم�ل 

ة و�لذهب في خزينة �لهيكل )1 مل 7: 51(.  �آنية �لف�صّ

�إلى  �لر�ص�لة  حمل  نف�صه  هو  �إرمي�  �لنبّي  ي�صتطيع  ال 
�لملوك، ولهذ� ف�إّنه يبعث �لنير ب�أيدي مر�صلين يحملونه 
�. ب�لن�صبة �إلى �إرمي�  �إلى �لملوك ومن �صمنهم �صدقّي� �أي�صً
�لنبّي ف�إّنه يجعل بر�ص�لته هذه �إلى �لملك �صدقّي� �أن يت�ألّم 
�إرمي�  بعثهم  معه  ليتف�و�صو�  �أر�صلهم  �لذين  �لر�صل  الأّن 
قبل  مر�صلة من  يعتبر عالمة خ�صوع  �لذي  �لنير  ح�ملين 
�لرّب لكي يحملوه �إلى �صّيدهم. هكذ� ف�إّن �لمر�صل �إليه 
من  ير�صله  لكي  عليه  يج�وب  �أن  وعليه  �الإعالن،  �َصِمع 
في هذه  �لملك  �إلى  �لمر�صلون  �إليه.  �لمر�صل  �إلى  جديد 
�لح�لة يحملون ر�ص�لة �صلبّية �إليه و�إلى �لملوك �لخم�صة. 

قول اإلى الملوك الخم�سة )اآ 11-5(. 3
تقديم ذاتّي للخالق )اآ 5(( 1

َوجِه  على  الَّتي  والبَهاِئَم  والبَ�َسَر  الأر�س  نَعُت  �سَ اأَنا   5

ِلَمن  واأَعَطيتُها  الَمْب�سوَطة،  وِبذراِعَي  الَعظيَمِة  تي  ِبُقوَّ الأر�س، 
 . َح�ُسَن في َعينَيَّ

�لوقت: "في بَْدِء ُملِك يوياقيَم بِن يو�ِسيَّا، َمِلِك يَهوذا". ( 1
�لكلمة – �لحدث: "كانَت الَكِلَمُة هذه اإلى اإِِرميا ِمن عنِد ( 2

يهوه قائاًل:".
�لقول �لنبوّي لالإر�ص�ل: "هكذا قاَل يهوه ِلَي".( 3
�الأمر: "اإِ�سنع لََك ُربُطاً واأتاد و�سعها على ُعنُِقَك". ( 4

�لبد�ية  منذ  تو�صح  بع�صه�  مع  �الأربعة  �الأجز�ء  هذه 
ير�صله، مو�صًح�  �لذي  �لنبّي و�هلل  بين  �ل�صخ�صّية  �لعالقة 
فيه� ر�ص�لة �لنبّي �الإلهّية. يتّم تحديد �لزمن �لمرتبط بت�ريخ 
حكم ملك من ملوك يهوذ�، كذلك �لكلمة �لتي �صوف 
ثّم  ومن  �إلهّية،  كلمة  هي  و�لتي  �لنبّي  قبل  من  نقله�  يتّم 
�الأمر �الإلهّي �لذي �صوف ينّفذه �لمر�صل. فحوى �لر�ص�لة 
مت�صّمن في فعل �الأمر �الإلهّي: "�إ�صنع و�صع". نفهم من 
�لن�ّض �أّن �لكلمَتين "ُرُبط" و"�أت�د" ت�صير �إلى �أجز�ء "�لنير" 
�لذي ك�ن ي�صتعمل لربط �لثور ب�لمحر�ث. يتكّون "نير" 
�لثور من جزءين �أ�ص��صّيين: قطع خ�صب طولّية تعّبر عنق 
�لثور �أم�م �لكتف و�لُرُبط مع قطعتي خ�صب متو�زية تدور 
حول �لعنق لتربطه� بكتف �لثور. �لهدف منه� ك�ن قييد 
�لثور لكي يتمّكن من �صحب �لمحر�ث. ل�ص�ن �لمحر�ث 
كلمة  يو�صح  "�لنير"  رمز  �لطولية.  �لقطع  بمرّكز  مثبت 
�لرّب �لتي يوّجهه� �إلى �صعبه بو��صطة �إرمي�، ومن خالله� 
� في �لمك�ن �لف�رغ  يدعو �ل�ص�مع �إلى �أن يدخل هو �أي�صً

من "�لنير" لكي يخ�صع لكلمة �هلل. 

الر�سالة اإلى ملوك الجوار )اآ 4-3(. 2
وَن  3واأَر�ِسْل ِبها اإلى َمِلِك اأَدوَم وَمِلِك مواآَب وَمِلِك بَني َعمُّ

اإلى  القاِدميَن  �ُسِل  الرُّ ِباأَيدي  يدون،  �سَ وَمِلِك  �سوَر  وَمِلِك 
دِقيَّا، َمِلِك يَهوذا. 4وُمْرهم اأَن يَقولوا ِل�ساَدِتهم  اأُوَر�َسليم، اإلى �سِ
تَقولوَن  هكذا  اإِ�ْسرائيل:  اإِلُه  ات،  الُقوَّ َربُّ  قاَل  "هكذا  قائاًل: 

ِل�ساَدِتكم. 

يظهر �لملوك �لخم�صة في �آ 3 ب�لترتيب نف�صه في �إر 
�لطويلة لالأمم  �لق�ئمة  �لتي هي جزء من   22-21 :25
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ر كخادم هلل )اآ 7-6(( 1 اإعالن نبوخذن�سّ
يَِد  اإلى  الأَرا�سي  هذه  َجميَع  اأنا  اأَ�سَلمُت  قد  6والآن 

الَحْقِل  ُوحو�َس  ا  اأي�سً واأَعَطيتُه  َعْبدي،  باِبل،  َمِلِك  ر،  نَبوخذنَ�سَّ
ِلتَخِدَمه.

بعد �أن تّم تحديد �الأحد�ث �الأ�ص��صّية في �آ 5، ُي�صدر 
ر هو �لملك  "نبوخذن�صّ �آ 6 �لذي هو:  �لرّب �إعالنه في 
�لذي يملك �ل�صلطة على كّل هذه �الأر��صي". في �لعهد 
من  �لملوكّية  بنقل  �هلل  �أمر  يعلنون  �الأنبي�ء  ك�ن  �لقديم، 
ملك يرف�صه �لرّب �إلى ملك �آخر يخت�ره هو نف�صه ُيعتبر 
ر مت�صّلًط�  �لف�صالن 21-22 كتح�صير الإعالن نبوخذن�صّ
على كّل �الأر�ض الأّن ملوك يهوذ� فقدو� عر�صهم ب�صبب 
�لخ�صي�ض )22:  �لمك�صب  ظلمهم وعنفهم وبحثهم عن 
�لق�رىء  �أّن  �إرمي� كيف  يبّين  �لف�صل 27  في  بينم�   .)17
نف�صه �صيفهم موقف �لرّب وعمله تج�ه �لتغيير �ل�صي��صّي 

وتغيير �ل�صلطة. 

�لكلمة �لعبرّية "ه�أر��صوت"، �أي "�الأر��صي"، ترتبط 
بو�صوح مع �لكلمة �لعبرّية "�إِر�ض"، �أي "�الأر�ض"، في �آ 
5 بحيث تحّدد �صلطة �لملوك �لذين وردت �أ�صم�وؤهم في 
�آ 3. �لرّب، خ�لق �لك�ئن�ت �لحّية، يجعله� جميعه� في 
ر. بم� �أّن �لوحو�ض ك�ن من �لممكن �أن  خدمة نبوخذن�صّ
ر ف�إّن �لرّب قد  ت�ص�رك في �لحروب، ففي ح�لة نبوخذن�صّ
�صّلمه� �إليه كي ت�ص�عده في حربه �صّد �لمم�لك �الأخرى 

)تث 7: 22؛ حز 39: 4(. 

�لعبريّة  �لكلمة  تف�صير  �لن�ّض  هذ�  في  �ل�صعوبة  من 
ر  "َعبدي"، �أي "عبدي"، وتن�صيبه� �إلى �لملك نبوخذن�صّ
� �إر 25: 9 ؛ 43: 10(، وذلك الأّنن� ال نعرف ت�ريخيًّ�  )�أنظر �أي�صً
مو�صى  مثل  �للقب  هذ�  ي�صتحّق  ر  نبوخذن�صّ ك�ن  �إذ� 
ود�ود، ومثل عبد �لرّب �لمت�ألّم عند �أ�صعي�. و�الأكثر من 
ذلك، ف�إّن �إرمي� نف�صه في 50: 17 و51: 34 ي�صتعمل 
�إ�صر�ئيل  �صعب  ي�صف  �أّنه  بحيث  من�ق�صة،  �أخرى  �صيًغ� 

�صلطة  له  �لذي  هو  �هلل  ب�أّن  �الآية  هذه  في  �إرمي�  يبّين 
وكّل  و�لب�صر  �الأر�ض  "خ�لق  كونه  وذلك  �لجميع  على 
بع�صه�:  مع  مرتبطة  �الآية  لهذه  �لثالثة  �الأجز�ء  �صيء". 
�أّن �هلل هو  �لخلق و�لقدرة و�ل�صلط�ن. �لجزء �الأّول يبّين 
�لخ�لق، وفيه �إ�ص�رة و��صحة �إلى �صفر �لتكوين )تك 2-1(. 
بع�صهم�  مع  �لمب�صوطة"  و"ذر�عه  �هلل"  "قدرة  �لعب�رت�ن 
ت�صير�ن ب�صورة و��صحة �إلى �صفر �لخروج )�أنظر خر 14-

15 وتث 4: 34(. 

�لمب�صوطة"  و"ذر�عه  �هلل"  "قدرة  �لعب�رتين  �إ�صتعم�ل 
في ن�ّض �إرمي� )كم� في �إر 32: 17( يبّين �أّن عمل �هلل �لخ�لق 
� حدث خال�صّي. تغيير عب�رة "خلق �لع�لم" �إلى  هو �أي�صً
عب�رة "خلق كّل �لب�صر و�لبه�ئم �لتي على وجه �الأر�ض" 
�صخ�صّي.  كحدث  �لخلق  و�صف  �إلى  �الأنظ�ر  يحّول 
هي  �لحّية  �لك�ئن�ت  لو�صف  �لم�صتعملة  �لعبريّة  �لكلمة 
خلقه�  �لتي  �الأحي�ء  كّل  وتعني  "بهيمة"،  �أي  "ِبِهم�ه"، 
�لحّية  �لك�ئن�ت  �أو   )7  :36 مز  في  )كم�  �لب�صر  ب��صتثن�ء  �هلل 
�لتي تعي�ض مع �الإن�ص�ن )ن�ّض يون 4: 11 وزك 2: 4 يو�صح�ن 
�إرمي�  �(، هكذ� ف�إّن  �أي�صً �لب�صر و�لبه�ئم  �أّن �لمدينة ك�ن يعي�ض فيه� 
يعني �لك�ئن�ت �لحّية �لتي تعي�ض مع �الإن�ص�ن وكّل �الأحي�ء 
�الأخرى. �هلل "خ�لق كّل �لمخلوق�ت �لحّية" ي�صتطيع �أن 
ر )�آ 6(. �لجملة  يجعل �لحيو�ن�ت �لبّريّة تخدم نبوخذن�صّ
�لملوك  �صفر  بين  و�صل  حلقة  تعتبر  �الآية  من  �الأخيرة 
�الأّول و�لث�ني وم� يتعّلق بملوك �إ�صر�ئيل وعملهم. مثاًل، 
�لعب�رة "م� هو ح�صن في عيني، وم� يبدو ح�صًن� ب�لن�صبة 
م�  في 1 مل 14: 8، عك�ض  د�ود  �أعم�ل  ت�صرح  �إلّي" 
يعمله يربع�م. ولكن في ن�ّض �إرمي� ت�صير هذه �لعب�رة �إلى 
�لح�صنة ولكن  �أعم�له  �أجل  لي�ض من  �صخ�ض �خت�ره �هلل 
�أي  "ن�ت�ن"  �لعبرّي  �لفعل  الأّن  يخت�ره،  �أن  �ص�ء  �هلل  الأّن 
�إلى قدرة �هلل  �آ 6 ي�صير  � في  �أي�صً و�لذي يظهر  "يعطي"، 
�لتي تبّين �صلط�نه على �الأر�ض في �ختي�ره من ي�ص�ء، �لذي 

ر.  في هذه �لح�لة �خت�ر �لملك نبوخذن�صّ
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ن�بوّبوال�صر 1 )625-605 ق. م.(؛ �عتر�ض يو�صّي�، ملك 
و، فُقِتل فيه� )2 مل 23: 29؛2  يهوذ�، �لفرعون في ِمِجدُّ
�أخ 35: 20-26(، وخلفه يو�آح�ز �بنه ملًك� في �أور�صليم، 
�لمعركة  هذه  في  �لب�بلّيون  �نت�صر  يوي�قيم.  ��صمه  وبّدل 
على فرعون، وفر�صو� �صيطرتهم على كّل �لمنطقة، ومن 

�أور�صليم. �صمنه� 

ر  �إ�صتلم �ل�صلطة في ب�بل �لملك �لكلد�نّي نبوخذن�صّ
2 )604 -562 ق. م.(، وحكم كّل مملكة ب�بل �لكلد�نّية 
�صنة 598  �صنو�ت من حكمه، في  �لكبيرة. وبعد عّدة 
�لب�بلّي، فح��صر  �أور�صليم على �لملك  ق. م.، تمّردت 
�لمدينة )2 مل 24: 8-17؛ 2 �أخ 36: 9-10(. ويروي �صفر 
نظر  في  �ل�صّر  فعل  يوي�قيم  �أّن  �لث�ني كيف  �الأّي�م  �أخب�ر 
�إلى  ب�بل  ملك  ر  نبوخذن�صّ �لرّب  ف�أر�صل  �إلهه،  �لرّب 
�صّك�نه�  من  كبيًر�  عدًد�  ونفى  �أور�صليم  ف�حتّل  يهوذ�، 
يوي�قيم  و�أ�صر  �إر 52: 28(،  )2 مل 24: 14-16؛  ب�بل  �إلى 
وقيّده ب�صل�صلتين من نح��ض، وج�ء به �إلى ب�بل، وو�صع 
هيكل  من  �آنية  �لب�بلّي  �لملك  و�أخذ  يوي�كين؛  عنه  بداًل 
يوي�كين  كذلك  ب�بل.  في  ق�صره  في  وو�صعه�  �أور�صليم 
فعل �ل�صّر في عيني �لرّب، وملك مئة يوم فقط، ف�أر�صل 
ب�بل  �إلى  فج�وؤو�  �أور�صليم،  �إلى  ر�صاًل  ر  نبوخذن�صّ
نفي�صة،  �آنية  من  �لرّب  هيكل  في  ك�ن  وم�  بيوي�كين 
و�أق�مو� �صدقّي� عّم يوي�كين ملًك� على �أور�صليم. كذلك 
ت�صليم  �لرّب  فقّرر  �لرّب،  عيني  في  �ل�صّر  عمل  هو 
�أور�صليم بيد �لملك �لب�بلّي. في �صنة 594 ق. م. تمّرد 
�لملك �صدقّي� �صّد ب�بل، وذلك بم�ص�عدة م�صر، و�صّكل 
حلًف� �صّد ب�بل، فحّذره �لنبّي �إرمي� من ذلك، ودع�ه �إلى 
�لرّب  )�إر 27-29(، لكّنه ع�ند  �لب�بلّي  للملك  �لخ�صوع 
�لبع�ض  فهرب  �إليه،  يرجع  ولم  قلبه  وق�ّصى  �إ�صر�ئيل  �إله 
و�أخذو�  �لب�بلّيين،  من  خوًف�  م�صر  �إلى  �أور�صليم  من 
)2 مل 25: 26؛  �لك�رثة  قبل وقوع  �إرمي� وب�روك  معهم 
بمخططه،  �ال�صتمر�ر  قّرر  �صدقّي�  ولكّن   .)43-42 �إر 
ر  نبوخذن�صّ �لب�بلّي  للملك  قويّة  فعل  رّدة  �إلى  �أّدى  مّم� 

�فتر�صهم،  من  �أّول  �أ�صور  ملك  بينم�  �لم�صّتتة"،  "ب�لغنم 
وملك ب�بل �آخر من �صحق عظ�مهم. هكذ� ف�إّن �لتف�صير 
"عبد �لرّب"،  ر  �لمقبول في هذه �لح�لة يعتبر نبوخذن�صّ
�أد�ة في يد �لرّب ي�صتعمله� كم� ي�ص�ء ليع�قب  �أّنه  بمعنى 
�صعبه، كم� فعل مع ملك �أ�صور في �أ�ض 10: 5-20. �إّن 
من  ن�صو�ض  في  "عبد"،  �أي  "ِعِبد"،  �لعبرّي  �لم�صطلح 
�صم   1( �لكت�بّية  �لن�صو�ض  وبع�ض  �لقديم  �الأدنى  �ل�صرق 
27: 12؛ 2 مل 16: 7( يعني م�صطلًح� ذ� معنى "خ��صع". 
ك�ن من و�جب �لملك �لخ��صع �أن ي�ص�عد �صّيده بتوفير 
�الأ�صلحة وم�ص�عدته في �لحروب، وهذ� م� يطلبه �لرّب 
و43:   11-8  :25 �إر  في  يفعل  كي  ر  نبوخذن�صّ من 
� ل�صلطة �لملك  8-44: 14. كذلك ف�إّن �لرّب ي�صع حدًّ
ب�أّنه �صوف يحين  �لت�لية يو�صح  �لب�بلّي �لذي في �لجملة 
�. وب�الإ�ص�رة �إلى �أ�ض 10، ف�إّن �لملك  يوم عق�به هو �أي�صً
�أن  منه دون  �لرّب  يطلبه  م�  فقط  يطيع  �أن  �لب�بلّي يجب 
يعّبر حدوده، بينم� في �آ 8 �صوف يو�صح �إرمي� ب�أّن �لرّب 
 � �أي�صً ر من ال يخ�صع له، كم� ك�ن  يع�قب بيد نبوخذن�صّ
ملك �أ�صور ع�ص� في يد �لرّب ليع�قب �صعبه في �أ�ض 10. 

في  �إ�صر�ئيل  مملكة  �صعب  ع�قب  قد  �لرّب  ك�ن 
�لذي  �لث�ني  �صركون  �الأ�صورّي  �لملك  بو��صطة  �ل�صم�ل 
ك�ن في �صنة 721 ق. م. قد دّمر �ل�ص�مرة و�صبى �صعبه� 
�إلى نينوى. وبعده� ع�قب �لرّب �لمملكة �الأ�صورّية الأّنه� 
عبرت حدوده� ح�صب ن�ّض �أ�ض 10، وذلك مع �صقوط 
�لع��صمة نينوى في 612 ق. م.، و�لتي ك�ن �لنبّي ن�حوم 
في  �صر�ع�ت  ن�صوء  في  �صبًب�  ذلك  �صّكل  به�،  تنّب�أ  قد 
�لمنطقة بين �لب�بلّيين و�لم�صريّين للح�صول على �ل�صلطة 
�لملك  �خت�ر  قد  ك�ن  �لرّب  ولكّن  �لك�ملة،  و�ل�صيطرة 

�لب�بلّي هذه �لمّرة ليع�قب به �صعبه. 

�ل�صلطة  حول  للنز�ع  �لح��صمة  �لمعركة  ك�نت 
بين  �لفر�ت  نهر  على  كركمي�ض  في  م.  ق.   605 �صنة 
�لفرعون نخو 2 )609-594 ق. م.( وبين �لملك �لب�بلّي 
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يبدو �أّنه ترك �صعبه، على �لرغم من �أّن �أنبي�ء وكهنة �لمنفى 
وبتحريرهم  قريب،  �إلهّي  بتدّخل  �ل�صعب  َيِعُدوَن  ك�نو� 
�صنة  في  تحّقق  م�  وهذ�  و�لمع�ن�ة،  و�لظلم  �لمنفى  من 
539 ق. م.، مع �حتالل ب�بل من قبل �لملك �لف�ر�صّي 
من  �ليهود  وحّرر  �لمنفى،  لفترة  نه�ية  فو�صع  قور�ض، 
ب�بل،  يع�قب  �صوف  ب�أّنه  الإرمي�  �هلل  وعد  وتحّقق  ب�بل، 

ويرجع �آنية �لهيكل �إلى مك�نه� في �أور�صليم.

 اآ 7 فتَخِدُمه َجميُع الأَُمِم وتَخِدُم ابنَه وابَن ابِنه، اإلى اأَن يَبلُغ 
ا، وتَ�ستَعبُده اأَُمٌم َكثيرٌة وُملوٌك ُعَظَماء. اأَواُن اأر�سه اأي�سً

في هذه �الآية يتحّدث �إرمي� عن ثالثة �أجي�ل ت�صير �إلى 
�إر 29: 10، حيثم� يتّم �لكالم عن "�صبعين �صنة". كم� 
بعد  ب�بل  ملك  مع�قبة  �أعلن عن  قد  ك�ن  نف�صه  �إرمي�  �أّن 
ت�صير  و�لتي   14-12  :25 �إر  في  �صنة"  "�صبعين  مرور 
بو�صوح �إلى �لف�صول 50-51. �إّن م�صطلح "�ل�صبعين 
يتكّرر  �لب�بلّيين  لحكم  �إ�صر�ئيل  لخ�صوع  كقي��ض  �صنة" 
�إر 25: 11-12؛ 29:  �لقديم �صتة مّر�ت:  �لعهد  في 
10؛ زك 1: 12؛ 7: 5؛ د� 9: 2؛ 2 �أخ 36: 21. 
ب�الإ�ص�فة �إلى �أّن �أ�ض 23: 15، 17 يعد �لرّب ب�لتع�مل 
تق�بل  كفترة  �صنة"،  "�ل�صبعين  نه�ية  في  �صور  مدينة  مع 
�صنة"  "�ل�صبعين  �لملك. مز 90: 10 يعطي  فترة حكم 
ولكّنه�  �الألم  في  يعي�صه�  �لتي  �الإن�ص�ن  لحي�ة  كمقي��ض 
تمّر ب�صرعة. �لرقم "�صبعون" �لذي هو ح��صل �ل�صرب 
�لكم�ل  مقي��ض  بمعنى  رمزّي  رقم  هو  ع�صرة  في  �صبعة 
في تك 46: 27؛ 50: 3؛ تث 10: 22؛ ق�ض 1: 7؛ 

1 �صم 6: 19؛ 2 �صم 24: 15.

و�لهيكل  �أور�صليم  دم�ر  فترة  زمنيًّ�  يط�بق  �لرقم  هذ� 
�لعهد  في   � مهمًّ ي�صبح  ف�إّنه  ولهذ�  �لب�بلّيين،  قبل  من 
�إلى  �إّنه يبد�أ من دم�ر �لهيكل في 586 ق. م.،  �لقديم. 
قي��صه�  �أو ممكن  م.  في 515 ق.  �لجديد  �لهيكل  بن�ء 
و�قتر�به  في معركة كركمي�ض  �لب�بلّي  �لملك  �نت�ص�ر  من 

�أور�صليم،  ح��صر  �لع�صكرّية،  قّوته  ذروة  في  �لذي،   2
في  �لهيكل  مع  ك�ملة  ب�صورة  ودّمره�  �حتّله�  ثّم  ومن 
�أبن�ئه  وقتل  �له�رب  �لملك  �أَ�ْصر  تّم  م.  ق.   587 �صنة 
�أم�مه، ثّم فق�أ عينيه ونقله �أ�صيًر� �إلى ب�بل حيث م�ت بعد 
عّدة �صنو�ت )�إر 52: 31(. في ربلة تّم �إعد�م �لكثير من 
�لق�دة �ليهود )2 مل 25: 2-7؛ �إر 52: 7-11(، ونفي عدد 
كبير من �ل�صعب �إلى ب�بل )ح�صب �إر 52: 29 ك�ن �لمجموع 
ح�كًم�  جدلي�  وعّين  مئة(،  و�صّتة  �آاللف  �أربعة  للم�صبّيين  �لكّلّي 

�ليهوديّة.  على 

هكذ� بد�أت �لفترة �لمعروفة ب�لمنفى �لب�بلّي لل�صعب 
�ليهودّي )2 مل 24؛ 2 �أخ 36؛ �إر 39، 46-47، 52(، و�لتي 
�إ�صر�ئيل  ت�ريخ �صعب  �لموؤّثرة في  تترك ب�صم�ته�  �صوف 
�ليهودّية  �لتق�ليد  من  �لكثير  تكوين  �إع�دة  وفي  �لقديم 
�لرغم  على  �لع�لم.  خلق  وق�ص�ض  �لكت�بّية  و�لكت�ب�ت 
�أّثرت  �أّنه�  �إاّل  قرن،  ن�صف  ق�صيرة،  فترة  كونه�  من 
تدمير  يتّم  مّرة  الأّول  �ليهودّي:  �ل�صعب  على  كثيًر� 
د�ود  �لملك  �صاللة  على  و�لق�ص�ء  و�لهيكل  �أور�صليم 
و�إبع�د �ل�صعب من �أر�صه: ب�لن�صبة �إلى �ل�صعب �ليهودّي 
ب�أيدي  فري�صة  تركهم  قد  يهوه  �هلل  �لوقت ك�ن  في ذلك 
�الأعد�ء )مر� 2(، وك�ن �الإله مردوك قد �صّلم كّل �الأر�ض 
ر الأّنه ك�ن قد �نت�صر في كّل حروبه وك�ن  بيد نبوخذن�صّ
�لرّب  ط�عة  عدم  ذلك  يعتبر  ك�ن  �إرمي�  بينم�  �الأقوى. 
ب�أّن  �أور�صليم  ليعلن لملك  �أر�صله  و�لخ�صوع الأمره حين 
�لملك  ولكّن  ب�بل،  لملك  �لخ�صوع  هي  �لرّب  �إر�دة 
�ل�صبي  ول�صعبه  له،  �لهالك  فك�ن  �لرّب،  �أمر  على  تمّرد 
�إ�صر�ئيل  �صعب  ك�ن  غريبة،  �أر�ض  في  ب�بل.  �أر�ض  �إلى 
مجبًر� على �لم�ص�ركة في �لطقو�ض و�لمم�ر�ص�ت �لب�بلّية 
ة خلق �لع�لم "�إنوم�  ة في �حتف�لّية عيد �كيتو وق�صّ وخ��صّ
�إلي�ض" �لتي ك�نت تتلى �أثن�ء �لعيد. �الحتف�ل في �صو�رع 
�أّثر  ب�لمعركة  �لمنت�صر  مردوك،  �الإله  تمث�ل  مع  �لمدينة 
كثيًر� على �إيم�ن �ل�صعب في �لمنفى. بهذه �لطريقة ف�إّن 
�إلهه يهوه �لذي ك�ن  �ل�صعب �ليهودّي �ختبر عالقته مع 
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الحذر من الأنبياء الكذبة  )اآ 10-9(( 3
وحاِلميكم  افيكم  وَعرَّ ِلأَنِبياِئكم  تَ�سَمعوا  فال  اأنتم  اأّما   9

ل  اإِنَّكم  قاِئلين:  يَُكلِّمَونكم  الَّذيَن  و�َسَحَرِتكُم  ميكم  وُمنَجِّ
لكي  لَكم  يَتَنَبَّاأُوَن  اإِنَّما  بالَكِذب  فاإِنَّهم   10 باِبل.  َمِلَك  تَخِدمون 

تبِعدوا عن اأر�سكم هكذا اأَدَفَعكم فتَهِلكوا.
من  ب�لحذر  �إرمي�  �لنبّي  �إعالن  يتكّرر  مّر�ت  ثالث 
و16- و15-14   10-9 )�آ  �لف�صل  هذ�  في  �لكذبة  �الأنبي�ء 

��صتعم�ل  هن�  يتّم   .)9-8 و29:   15  :28 �إر   � �أي�صً ق�رن  17؛ 
�لمب��صر  �لمخ�طبة  �أ�صلوب  في  بو�صوح  �لث�ني  �ل�صخ�ض 
بينم� ك�ن ي�صتعمل �ل�صخ�ض �لث�لث و�صيغة غير �صخ�صّية 
في �آ 8 وكذلك في �آ 11. �لعب�رة "�إّنهم يتنّب�أون ب�طاًل" )�آ 
9�أ( له� تف�صير خ��ّض في �آ 9ب، ولكّن �لر�بط بينهم� هو 
�لعب�رة "�صوف ال تخدمون ملك ب�بل"، بينم� �الإ�ص�رة �إلى 
"�الأر�ض" لي�صت و��صحة، الأّنه� تعتمد على �آ 8 و�آ 11 
ف�إّنه�  �لر�صل،  �ل�صعوب ال ت�صّدق  �إذ� ك�نت  لتو�صيحه�. 
�لوعد  ف�إّن  ب�بل، وهكذ�  �لخ�صوع لملك  ترف�ض  �صوف 
في �آ 8 �صوف يطّبق عليه�. تو�صح  �آ 10 ب�أّن هذ� �لعق�ب 
�صوف يبد�أ مع �ل�صبي �إلى ب�بل، بعك�ض م� �صوف يحدث 
�لوعد  �أر�صه ح�صب  يبقى في  له�، بحيث  للذي يخ�صع 
في �آ 11. هكذ� ف�إّن �آ 9-10 تبّين �لفرق بين من يطيع 
ويح�صل على �لخال�ض، وبين من يرف�ض ويح�صل على 
�لهالك. خطر �الأنبي�ء �لكذبة يكمن في �إبع�د �ل�صعب عن 
�صم�ع كلمة �هلل وتحقيق �إر�دته. �لنتيجة هن� هي �ل�صبي ثّم 
ل�صم�ع  �ل�صعب  يحمل  �لذي  �هلل هو  نبّي  بينم�  �لموت، 

كلمة �هلل ثّم �لخال�ض. 

اإيجابيّات متناوبة )اآ 11(( 4
ُع ُعنَُقها تَحَت نيِر َمِلِك باِبَل وتَخِدُمه،  ُة الَّتي تَ�سَ 11 اأَمَّا الأُمَّ

ّب، فتَحُرثُها وتَ�سُكُن فيها.  ها في اأر�سها، يَقوُل الرَّ فاإِنِّي اأُِقرُّ

�لمر�صل  �الإلهّي  �الإعالن  تختم  �الإيج�بّية  �لعب�رة 
�ل�صخ�ض  �صيغة  في  �لفعل  هن�  ُي�صتعمل  �لنبّي.  قبل  من 

من �أور�صليم �صنة 605 ق. م. �إلى �حتالل ب�بل من قبل 
قور�ض �صنة 539 ق. م. 

 �سلبيّات متناوبة )اآ 8(( 2
باِبل،  َمِلَك  ر،  نَبوخذنَ�سَّ تَخِدُم  ل  الَّتي  والََممَلَكُة  والأُمَُّة   8

يِف  ِبال�سَّ فاإِنِّي  باِبل،  َمِلِك  نيِر  تَحَت  ُعنَُقه  يَجَعُل  ل  َمن  وُكلُّ 
ّب، اإلى اأَن اأُفِنيَها  اعون اأَفتَِقُد ِتلَك الّمة، يَقوُل الرَّ والجوَع والطَّ

بيَِده.
�إختي�ر  �آ 8 و11،  م�ن لالأمم في  هن�ك �ختي�ر�ن مقدَّ
�لدم�ر.  �إلى  يوؤّدي  �صوف  ر  لنبوخذن�صّ �لخ�صوع  عدم 
تنتهي  و�لتي  ووب�ء"  وجوع  "�صيف  �لثالثة  �لويالت 
 :29 10؛   :24 13؛   :27 �إر  في   � �أي�صً نجده�  ب�لفن�ء 
17 )ب�الإ�ص�فة �إلى �صّت مّر�ت �أخرى في كت�ب �إرمي�(، 
دور  على  ترّكز   8 �آ  �أور�صليم.  �صك�ن  �إلى  موّجهة  هي 
ر، ولكن بنف�ض �لوقت تبين ب�أّن �لدور �الأ�ص��صّي  نبوخذن�صّ

هو للرّب. 
في  كثيًر�  �لم�صتعمل  ر"،  نبوخذن�صّ "نير  م�صطلح 
��صتالم  �إلى  ي�صير  �لقديم،  �الأو�صط  �ل�صرق  من  ن�صو�ض 
"نيرو"  م�صطلح  ي�صتعمل  �الأّكديّة  �للغة  وفي  �ل�صلطة. 
ب�لمعنى نف�صه، �صو�ء مع "نير �لملك" �أو مع " نير �الآلهة". 
في �لعهد �لقديم ي�صتعمل "�لنير" كرمز لالإ�ص�رة �إلى �صيطرة 
يعقوب على عي�صو )تك 27: 40(، و�صيطرة �صليم�ن على 
قب�ئل �ل�صم�ل )1 مل 12: 4(، وفي �لتحرير من عبودّية م�صر 
)ال 26: 13(، وفي ح�لة �ل�صيطرة �الأ�صورّية )�أ�ض 9: 3 ؛10: 
27 ؛ 14: 25(، و�ل�صيطرة �لب�بلّية )�أ�ض 47: 6 ؛ �إر 30: 8 ؛ حز 
م�صتعمل  "�لنير"  ف�إّن رمز  �إرمي�  �أّم� في كت�ب   .)27 :34
�إر 2:   ( تقديمه�  �ل�صعب  يرف�ض  و�لتي  لتقديم خدمة هلل، 
لل�صعب  يو�صح   5  :5 في  �لمو�زي  �لن�ّض  ولكّن   .)20
�إر�دته و�لعي�ض  �أّن حمل "نير �لرّب" يعني �ل�صير ح�صب 
ح�صب عد�لة �لرّب. هذ� م� �صوف يو�صحه ي�صوع نف�صه 
في �لعهد �لجديد حينم� يطلب من �أتب�عه �أن يحملو� نيره 

الأّنه خفيف )مت 11: 30-28(. 
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للمّرة �الأولى. فعل  �لم�صطلح  �آ 8، حيث يظهر  �إليه في 
�الأمر �لث�ني يف�ّصر �الأمر �الأّول وم�ص�به له في �للغة �لعبرّية 
�أّم� فعل �الأمر �لث�لث في  "ِعبدو" و�لذي يعني "�أعبدو�". 
�للغة �لعبريّة "حيو"، بمعنى "�إحيو�"، يعتبر ت�أكيًد� ووعًد� 
لم� �صيحدث في ح�لة تنفيذ �الأمر �الأّول و�لث�ني. �ل�صيغ 
في 27: 17 و29: 6-5.   � �أي�صً تتكّرر  �صوف  نف�صه� 
�ل�صوؤ�ل �لذي يوّجهه �لنبّي �إلى �لملك و�ل�صعب في بد�ية 
�آ 13، "َلّم�"، �أي "لم�ذ�"، تعتبر مقّدمة لم� �صوف يحدث 
بمعنى  �أي  و�لث�ني،  �الأّول  لالأمر  �لط�عة  في ح�لة رف�ض 
"ب�ل�صيف  �لموت  تموت".  �صوف  و�صعبك  �أنت  "و�إاّل 
ب�بل  لملك  �لخ�صوع  عدم  ح�لة  في  و�لوب�ء"  و�لجوع 
�لجو�ر، بحيث  ملوك  �إلى  �لموّجهة  نف�صه�  �لر�ص�لة  هي 
ف�إّن  هكذ�   .8 �آ  �إلى  و��صحة  ب�صورة  ت�صير  13ب  �آ  �أّن 
�لذي �صدر في  �لوعد  �إلى �صدقّي� يحّقق  �لموّجه  �لقول 
بد�ية �الآية. �إّن �الأمر ب�لخ�صوع لملك ب�بل يعني �لط�عة 
يوؤّدي  �لرف�ض  ف�إّن  و�إاّل  �لخال�ض،  وتعني  �لرّب  الإر�دة 
�لدخول  قبل  لل�صعب  �لرّب  �أمر  هذ�  ك�ن  �لموت.  �إلى 
�إلى �أر�ض �لميع�د في �صفر �لخروج �أثن�ء �إبر�م �لعهد: "ه� 
�لطريق ويجيء  في  يحفظكم  �أم�مكم مالًك�  �ص�أر�صل  �أن� 
بكم �إلى �لمك�ن �لذي �أعددته، ف�نتبهو� له، و��صمعو� �إلى 
�صوته، وال تتمّردو� عليه، الأّنه الي�صفح عن ذنوبكم، الأّنه 
يعمل ب��صمي؛ ف�إن ��صتمعتم �إلى �صوته، وعملتم بكّل م� 
�أتكّلم به، ع�ديت من يع�ديكم، و�ص�يقت من ي�ص�يقكم" 
)�إر 23: 20-22(، "و�إاّل ف�إّن �لرّب �إلهكم �إله غيور ح��صر 
يبيدكم عن وجه  ��صتّد غ�صبه عليكم  ف�إذ�  بينكم،  م�  في 

�الأر�ض" )تث 6: 15(. 

الحذر من الأنبياء الكذبة )اآ 15-14(. 3

ل  قاِئلين:  يَُكلِّمَونكم  الَّذيَن  الأنبياء  ِلَكالِم  تَ�سَمعوا  14فال 

لَكم، 15ِلأَنِّي  يَتَنَبَّاأُوَن  بالكذب  اإِنَّما  بابل، لأنَّهم  َمِلَك  تَـخـِدموا 
ِلأَدَفَعكم  َكِذبًا،  با�ْسمي  تَنَبَّاأُوا  وقد  ّب،  الرَّ يَقوُل  اأُر�ِسْلهم،  لم 

فتَهِلكوا اأَنتُم والأنبياء الَّذيَن تَنَبَّاأُوا لَكم.

عنقه�  ت�صع  �أّمة  كّل  �إلى  لالإ�ص�رة  �لمحّدد  غير  �لث�لث 
�إّنه�  �أي  �هلل،  �أمر  ح�صب  وتخدمه  ب�بل  ملك  نير  تحت 
تخ�صع الإر�دة �هلل فتن�ل �لخال�ض، �لذي يتمّثل ب�لبق�ء في 
قوّية  م�ص�ّدة  تظهر  هكذ�  ب�صالم.  فيه�  و�ل�صكن  �أر�صه� 
�صوف  و�لذي  يطيع  �لذي  بين  م�  �لفرق  تبّين  �لن�ّض  في 
يرف�ض، �لخال�ض ِلَمن يطيع و�لهالك ِلَمن يرف�ض، �لبق�ء 

في �الأر�ض �أو �ل�صبي بعيًد� عن �الأر�ض. 

ثانيًا: قول نبوّي ل�سدقيّا )اآ 15-12(
مدخل، با�ستعمال ال�سخ�س الأّول )اآ 12اأ(. 1

دِقيَّا، َمِلَك يَهوذا، تَكلَّمُت ِبُكلِّ هذا الَكالِم قاِئاًل.  12 واإلى �سِ

حينم�  �الأّول  ب�ل�صخ�ض  �لفعل  ب��صتعم�ل   12 �آ  تبد�أ 
�لمب��صرة  �لعالقة  ليبّين  �صدقّي�  �لملك  مع  �إرمي�  يتحّدث 
�أّنه في ح�لة �لنبوءة ف�إّن �هلل هو  بين �لنبّي و�لملك. وبم� 
�لذي يتكّلم بل�ص�ن �لنبّي، و�لر�ص�لة في هذه �لح�لة موّجهة 
مب��صرة من �هلل �إلى �لملك دون �لح�جة �إلى مر�صلين كم� 
قد  �صدقّي�  �لملك  ك�ن  �لجو�ر.  ملوك  مع  �لح�ل  ك�ن 
�لرّب  كيوي�قيم، وك�ن غ�صب  �لرّب  نظر  في  �ل�صّر  فعل 
 � �أي�صً �صدقّي�  وتمّرد  �صديًد�،  يهوذ�  وعلى  �أور�صليم  على 
على ملك ب�بل )�أنظر 2 مل 24: 25(، وك�ن �لرّب قد �أنذره 
على ل�ص�ن �إرمي�، وه� هو �الآن يخ�طبه مب��صرة قبل وقوع 

�لك�رثة. 

الأمر بالخ�سوع لملك بابل )اآ 12ب – 13(. 2

مع  واخِدموه  بابل،  َمِلِك  نيِر  تَحت  اأَْعناَقكم  عوا  12�سَ

يِف والجوِع  ِبال�سَّ اأَنَت و�َسعبَُك  تَموُت  �َسْعِبه فتَحيَوا. 13فِلماذا 
ِة الَّتي ل تَخِدُم َمِلَك باِبل؟. اعون، كما تََكلََّم الرَّبُّ على الأُمَّ والطَّ

�أفع�ل �الأمر �لثالثة في �لن�صف �لث�ني من �آ 12 مّت�صلة 
مع بع�صه� منطقيًّ�: "�صعو�، �أخدمو�، �أحيو�". فعل �الأمر 
"�صعو�  يعني  �لذي  "ه�بي�أو"،  �لعبرّية  �للغة  في  �الأّول 
�عن�قكم"، يرتبط بعالمة – حدث �إرمي� في �آ 2 و�الإ�ص�رة 
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ك�ن ب�لن�صبة �إلى �لنبّي �إرمي� كذبة ال يتحّمله�. ك�ن �لغز�ة 
قد �أخذو� هذه �الآنية، لي�ض ب�صبب قيمته� �لم�ّديّة، ولكن 
ك�ن  بحيث  مردوك  �الإله  �نت�ص�ر  �إلى  ترمز  ك�نت  الأّنه� 
له �لحّق �أن يمتلك كّل �صيء ويظهر �نت�ص�رة على �الآلهة 
�أن  و�ل�صعب  �لكهنة  على  �لح�لة  هذه  ففي  �الأخرى؛ 
هذه  عودة  �الآنية.  يملك  و�لذي  �لمنت�صر  �الإله  يخدمو� 
تّم تدميره�. ح�صب  ب�بل قد  �أّن  يعني  �لهيكل  �إلى  �الآنية 
�آنية وخزينة �لهيكل  ن�ّض 2 مل 24: 11-17 ف�إّن كّل 
ر قد �أخذه� في �صنة 597  و�لق�صر �لملكّي ك�ن نبوخذن�صّ
ق. م.، ولكّن �إرمي� في 27: 18-22 ي�صير �إلى وجود 
 :25 مل   2 ن�ّض  �أور�صليم.  في  بقيت  �لتي  �الآنية  بع�ض 
�الآنية  بع�ض  �إلى  ي�صير   23-17  :52 �إر   //  17-13
�لبرونزيّة �لم�ص�ر �إليه� في �آ 19 ك�آنية تّم ك�صره� و�أخذه� 
ر في �صنة 586 ق. م. كذلك ن�ّض 2  من قبل نبوخذن�صّ
�أخ 36: 7 و10 و18 ي�صير �إلى بع�ض �آنية �لهيكل �لتي 
�أخذت في �لح�لتين �ل�ص�بقتين. يمكنن� �إذن تحديد ثالثة 

�أنو�ع من �آنية �لهيكل:
�آنية برونزّية في بالط �لهيكل؛( 1
�آنية ذهبّية لقد�ض �الأقد��ض؛( 2
�آنية ذهبّية ونح��صّية في خزينة �لهيكل، تت�صّمن تلك ( 3

�لتي �أخذه� ملوك يهوذ� كغنيمة في حروبهم. 

ف�إّنهم  �لحروب،  جزية  دفع  �إلى  �لح�جة  ح�لة  في 
؛   14  :14 مل   2( �لهيكل  خزينة  من  يدفعونه�  �صوف 
�صنة  في  ر  نبوخذن�صّ ف�إّن  هكذ�   .)15–14  :18 ؛   8  :16
�آنية �لهيكل من �لخزينة ومن قد�ض  �أخذ  597 ق. م.، 
ب�بل  �حتالل  �أثن�ء  م.،  ق.   586 �صنة  وفي  �الأقد��ض. 
الأور�صليم وتدمير �لهيكل، تّم نقل قطع �لبرونز �لكبيرة 
و�لنح��ض  �لذهب  �آنية  فقط  ب�بل.  �إلى  �لهيكل  من 
�إلى  �إع�دته�  يتّم  �صوف  �لهيكل  خزينة  من  �لم�أخوذة 
�لتي نجده� عند عزر�  �ل�صبي، وهي تلك  �أور�صليم بعد 
�أن  على  مًع�  و�ل�صعب  للكهنة  �إرمي�  يوؤّكد   .11-5  :1

 .9 �آ  في  موجود  هو  لم�  مط�بقة  هي  �الآي�ت  هذه 
"�أن�  �الأنبي�ء:  �صّد  �لمهّمة  �الإ�ص�فة  في  هو  �الختالف 
�الأنبي�ء  �إذ� ك�ن  يهّمه�  �لمج�ورة ال  �الأمم  �أر�صلهم".  لم 
الأّنهم  �إ�صر�ئيل،  �إله  قبل  من  مبعوثون  هم  و�لمر�صلون 
له في هذه  مبّرر  �الأمر ال  ف�إّن هذ�  به، ولهذ�  يوؤمنون  ال 
بو�صوح  تت�صّمن   15 �آ  في  �الأخيرة  �لعب�رة  �الآي�ت. 
�. �لحكم على حنني� في  �لحكم ب�لموت على �الأنبي�ء �أي�صً
لم  �للذين   ،32-31  :29 في  و�صمعي�   16-15  :28

يبعثهم� �لرّب يتحّقق في �آ 15.

ثالثًا: اأقوال نبويّة للكهنة وال�سعب )اآ 22-16(
مقّدمة با�ستعمال ال�سخ�س الأّول )اآ 16اأ(. 1

عِب تكلمت قاِئاًل.  16 واإلى الَكَهنََة وُكّل هذا ال�سَّ

كم� ك�ن �لح�ل في مخ�طبة �لملك ب�ل�صخ�ض �الأّول، 
ب��صتعم�ل   � �أي�صً هي  �لكهنة  �إلى  �لموّجهة  �لر�ص�لة  ف�إّن 
موّجهة  �هلل  كلمة  ب�أّن  �لنبّي  يبّين  لكي  �الأّول  �ل�صخ�ض 
مب��صرة �إلى كهنة �ل�صعب �لذين يخدمون �هلل ويقّدمون له 
�لذب�ئح ب��صم �ل�صعب. ك�ن �لرّب قد �خت�ر ه�رون وبنيه 
�أن ك�نو�  �لرّب، وذلك منذ  يتكّر�صو� كهنة لخدمة  لكي 
�لخروج من م�صر، فك�ن و�أجبهم خدمة  بعد  �لبّريّة  في 

�لرّب وتقديم �لذب�ئح )خر 29، ال 8(. 
الحذر من الأنبياء الكذبة )16ب – 17(. 2

ّب: ل تَ�سَمعوا ِلَكالِم اأَنِبياِئكُم الَّذيَن يَتَنَبَّاأُوَن  16هكذا قاَل الرَّ

ّب يُوؤتى ِبها ِمن باِبَل عن َقريب،  لَكم قاِئلين: ها اإِنَّ اآِنيََة بَيِت الرَّ
فاإِنَّهم اإِنَّما ِبالَكِذب يَتَنَبَّاأُوَن لَكم. 17) ل تَ�سَمعوا لَهم، بِل اخِدموا 

َمِلَك باِبَل واحيَوا، فِلماذا تَ�سيُر هذه الَمدينَُة َخراباً؟(. 

يبد�أ  بحيث  مب��صرة  �لكهنة  �إلى  �هلل  كلمة  �لنبّي  ينقل 
هذ�  �لرّب"؛  ق�ل  "هكذ�  �لمعروف،  �لنبوّي  ب�لقول 
� من �هلل تتعّلق ببيت  يعني ب�أّن م� يلي هو ر�ص�لة مهّمة جدًّ
�لرّب و�آنيته. ك�نت �آنية �لهيكل من �صمن خدمة �لكهنة 
و�هتم�م�تهم )خر 25-27(، و�لوعد بعودته� �إلى �لهيكل 
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�لذين، �إذ� قّدمو� �لخ�صوع لملك ب�بل، �صوف يبقون في 
�لمو�صوع  يق�بله  �آ 18  في  �لت�صّفع  مو�صوع  �أر��صيهم. 
�لح�لة  هذه  في   .22-21 �آ  في  �هلل  خّطة  ي�صرح  �لذي 
يتّم  �صوف  و�لق�صر  �لهيكل  خزينة  في  �لب�قية  �الآنية  ف�إّن 
في  يتحّقق  �صوف  �لق�ص�ئّي  �هلل  حكم  ب�بل.  �إلى  نقله� 
� قواًل خال�صيًّ� في نه�ية �آ 22  �ل�صبي و�لذي يت�صّمن �أي�صً
حيث �أّن �لرّب �صوف يع�قب ب�بل في �لوقت �لمن��صب، 

ثم يخّل�ض �صعبه من �لمنفى بعد مرور �صبعين �صنة. 

الخاتمة
نفهم من قر�ءة ن�ّض �إر 27 ب�أّن �لنبّي يقر�أ عالمة �لزمن 
�لذي يعي�صه على م�صتوى �لمخّطط �الإلهّي. يح�ول �لنبّي 
من  �لرغم  ل�صعبه وملكه. على  �هلل وحمله�  تف�صير كلمة 
ذلك، ف�إّن �لنبّي يالقي �صعوبة لنقل هذه �لكلمة �إلى �لجميع 
الأنبي�ء  �ل�صم�ع  ل  ويف�صّ له،  �ل�صم�ع  يرف�ض  �لملك  الأّن 
كذبة. �إرمي� يعلن ب�أّن �إر�دة �هلل هي �لخ�صوع لملك ب�بل، 
وذلك الأّنه هو �لذي �أر�صله و�أعط�ه �ل�صلطة على كّل �لب�صر 
و�لك�ئن�ت �لحّية و�لمم�لك. على �لملك و�ل�صعب �أن يثَق� 
بكلمة �هلل وب�إر�دته لكي ين�اَل �لخال�ض، وبخالف ذلك 
ف�إّن �لهالك المفّر منه. في كثير من �لمّر�ت من �ل�صعب 
ة حينم� يطلب من �صعبه �لخ�صوع  فهم �إر�دة �هلل، وخ��صّ
ل�صلطة خ�رجّية: "�صعو� �أعن�قكم تحت نير ملك ب�بل". 
ب�لن�صبة  و�لموت  �لحي�ة  تحّدد  �الأمر  هذ�  ط�عة  ولكّن 
�لخـ�لق  �لرّب  ب�أّن  لل�صعب  ي�صرح  �لنبّي  ي�صمع.  َمن  �إلى 
ر �إلى حّد ت�صميته "عبدي".  قد �صـلَّم كّل �صيء لنبوخذن�صّ
منه�.  البّد  ت�ريخّية  هو حقيقة  ب�بل  لملك  �لخ�صوع  �إّن 
ولكّن هذه �لفترة �لت�ريخّية ب�لن�صبة �إلى �إله �إ�صر�ئيل هي فترة 
محّددة يختبر فيه� مدى والء �ل�صعب له وثقته به، الأّنه يعد 
� ملك ب�بل ليحّرر �صعبه من  بعده� ب�أّنه �صوف يع�قب �أي�صً
�صلطة  ر هي  نبوخذن�صّ �صلطة  ف�إّن  و�لظلم. هكذ�  �لمنفى 
معط�ة له من �الإله �لخ�لق، و�لخ�صوع له يعني �لخ�صوع 
ت�ريخيًّ� و�لتي �صتكون  �لتي يم�ر�صه�  �ل�صلطة  �أعط�ه  ِلَمن 

تَ�سَمعوا  "ل  �لرّب:  ير�صلهم  لم  �آخرين  ي�صمعو� الأنبي�ء  ال 
لَهم، بِل اخِدموا َمِلَك باِبَل واحيَوا، فِلماذا تَ�سيُر هذه الَمدينَُة 
�إلى  هة  �لموجَّ �لحقيقّية  �لرّب  ر�ص�لة  هي  هذه  َخرابًا؟". 
�لملك و�لكهنة و�ل�صعب، و�لتي �أر�صله� من خالل �إرمي� 
نبيًّ� ك�ذًب�،  ُيعَتَبر  ف�إّنه  له�  ينقل ر�ص�لة مخ�لفة  �لنبّي؛ من 
�إر�دة �هلل هي �لخ�صوع  �أن ال ي�صمع له.  �ل�صعب  وعلى 
ط�عة  عدم  17ف�إّن  �لخال�ض،  لنيل  وخدمته  ب�بل  لملك 

�لرّب يوؤّدي �إلى �لخر�ب.

تحّدي الأنبياء وقول نبوّي بخ�سو�س اآنية الهيكل )اآ 22-18(. 3

فْليَ�سَفعوا  ّب،  الرَّ َكِلَمُة  ِعنَدهم  وكانَت  اأنبياء  كانوا  18واإِن 

ِلئاَلَّ يَذَهَب ما بَِقَي ِمَن الآنيَِة في بَيِت الرَّبِّ  ات،  لَدى َربِّ الُقوَّ
قاَل  هكذا  19ِلأَنَّه  باِبَل.  اإلى  اأُوَر�َسليم  وفي  يَهوذا  َمِلِك  وبَيِت 
الَقواِعِد و�ساِئِر  البَحِر وعلى  الأَعِمَدِة وعلى  ات على  الُقوَّ َربُّ 
ر، َمِلُك  ا لم يَاأُخْذه نَبوخذنَ�سَّ الآنيَِة الباِقيَِة في هذه الَمدينة، 20ِممَّ
اإلى  اأُوَر�َسليم  َمِلِك يَهوذا، ِمن  بَن يوياقيم،  يَُكْنيا  ا َجال  لَمَّ باِبل، 
ات،  اِف يَهوذا واأُوَر�َسليم. 21هكذا قاَل َربُّ الُقوَّ باِبل وُكلَّ اأَ�َسرَّ
اإِلُه اإِ�ْسرائيل، ما بَِقَي ِمَن الآِنيَِة في بَيِت الرَّبِّ وبَيِت َمِلِك يَهوذا 
وفي اأُوَر�َسليم: 22اإِنَّه �سيُذَهُب ِبها اإلى باِبل وتَكوُن ُهناَك اإلى يَوِم 
ّب: فاأُ�سِعُدها واأُرِجُعها اإلى هذا الَمكان. افِتقادي لَهم، يَقوُل الرَّ

من  هو  �لرّب  �إلى  و�ل�صالة  �لت�صّفع  ب�أّن  �إرمي�  يوؤّكد 
م�صوؤولّية �الأنبي�ء، ولهذ� ف�إّنه يتحّدى �الأنبي�ء ب�أن ي�صّلو�، 
ال لكي تعود �آنية �لهيكل �إلى مك�نه�، بل �أن ي�صّلو� لكي 
لم  �لتي  �لهيكل  �آنية  من  تبّقى  م�  على  �الإ�صتيالء  يتّم  ال 
في  �أّنه  يوؤّكد  �إرمي�  ف�إّن  ولهذ�  بعد.  عليه�  �الإ�صتيالء  يتّم 
�آنية  من  تبقى  م�  �الإ�صتيالء على  يتّم  �صوف  ذلك  خالف 
�لهيكل من قبل ملك ب�بل. بم� �أّن �إرمي� نف�صه ال ي�صتطيع 
ُمِنع من ذلك في 11: 14؛  قد  لل�صعب الأّنه  يت�صّفع  �أن 
�أن  �الآخرين  �الأنبي�ء  من  يطلب  ف�إّنه   ،12-11  :14
يت�صّرعو� �إلى �لرّب ويت�صّفعو� لل�صعب. هذ� هو �لتحّدي 
بق�ء  �إمك�نّية  في  �الأمل  ف�إّن  هكذ�  �الآخرين.  �الأنبي�ء  مع 
�الآنية في �لهيكل يق�بل �لر�ص�لة �لموّجهة �إلى ملوك �الأمم 
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فترة محّدد في �لت�ريخ ولي�صت �أبديّة، الأّن �ل�صلطة �الأبديّة 
هي للخ�لق فقط. 

ك�نت و�ص�ي� مو�صى �الأخيرة لل�صعب هي �لخ�صوع 
الأمر �لرّب لنيل �لخال�ض، وعدم ط�عته يوؤّدي �إلى �لهالك 
وفقد�ن �الأر�ض الأّنه يقول: "�أنظرو�، ه� �أن� �ليوم جعلت 
بين �أيديكم �لحي�ة و�لخير، و�لموت و�ل�صّر؛ ف�إذ� �صمعتم 
كالم �لرّب �إلهكم �لذي �أن� �آمركم به �ليوم، وهو �أن تحّبو� 
بو�ص�ي�ه  وتعملو�  طرقه،  في  وت�صلكو�  �إلهكم،  �لرّب 
و�صننه و�أحك�مه، ف�أنتم تحيون وتن�لون بركة �لرّب �إلهكم 
في �الأر�ض �لتي �أنتم د�خلون �إليه� لتملكوه�. و�إن ز�غت 

لي، و�صللتم و�صجدتم الآلهة  ت�صمعو�  قلوبكم عّني ولم 
تبيدون  ب�أّنكم  �ليوم  �أخبركم  ف�أن�  وعبدتموه�،  �أخرى 
�الأردن  تعبرون  �أنتم  �لتي  �الأر�ض  في  �أّي�مكم  تطول  وال 
�ل�صم�ء  �ليوم  عليكم  �أُ�صِهد  و�أن�  وتمتلكوه�،  لتدخلوه� 
و�لموت،  �لحي�ة  �أيديكم  بين  جعلت  ب�أّني  و�الأر�ض 
�أنتم وذّرّيتكم.  و�لبركة و�للعنة، ف�خت�رو� �لحي�ة لتحيو� 
الأّن  به،  وتم�ّصكو�  كالمه  و��صمعو�  �إلهكم  �لرّب  �أحّبو� 
�لرّب  �أق�صم  �لتي  �الأر�ض  في  �أيّ�مكم  به حي�تكم وطول 
�أن يعطيه�  �إبر�هيم و�إ�صح�ق ويعقوب،  �إلهكم الآب�ئكم، 

لهم" )تث 30: 20-15(. 
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