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الذي  الأمر  كّله،  ذلك  على  ال�شاهَد  يكون  واأن  يهوذا، 
الجي�ش  �شربات  تحت  م.،  ق.   586 �شنة  فعاًل  ح�شل 

البابلّي. 

2 - زمن اإرميا

عا�ش اإرميا في واحدة من اأكثر المراحل ا�شطراًبا من 
اأمبراطورّية  �شقوط  القديم، و�شهد  الأدنى  ال�شرق  تاريخ 
في  �شابقتها.  من  اأعظَم  تكون  قد  اأخرى  وقيام  عظيمة، 
ب�شبب  يهوذا  مملكة  انهارت  ال�شطراب،  هذا  خ�شّم 
كانت  لأّنها  وبالأخ�ّش  ال�شاحقة،  القّوة  لتلك  مقاومتها 

بين اأيدي ملوك اأ�شاوؤوا تدبير �شوؤونها.

1/2 – ال�صرق الأدنى

الباهرة  الع�شكرّية  ربال  اأ�شورن�شّ حمالت  بعد 
بقيت   ،)825-859( الثالث  ر  و�شلمن�شّ  ،)860-884(

وبلغت  الزمن،  من  قرَنين  طوال  الرائدَة  القّوَة  اأ�شور 
الذروَة اأّيام حكم اأ�شرحّدون )681-670(. كان باإمكان 

1 - مولد اإرميا في عناتوت
القارئ  اإلى   )3-1  :1 )اإر  الكتاب  راأ�ُش  يقّدم 
الذي ولد في  اإرميا  للنبّي  تاريخّية وجغرافّية  اإحداثّيات 
التي  عناتوت،  قرية  في  م.  ق.  ال�شابع  القرن  منت�شف 
اأور�شليم،  �شّتة كيلومترات عن �شمالّي  اإلى  تبعد خم�شة 
ٍة نبوّيٍة  ويتحّدر من عائلة كهنوتّية، دعاه اهلل للقيام بَمَهمَّ
�شنة 626 ق. م.، في زمان الملك يو�شّيا. مبا�شرًة بعد 
ذلك، لدينا رواية �شيرة ذاتّية لدعوته النبويّة. العن�شر ذو 
�شابًّا،  يزال  ل  كان  الذي  اإرميا،  اعترا�ش  هو  المدلول 
ولكّن   ،)11  :3 )خر  قباًل  مو�شى  لعترا�ش  والم�شابه 
ًما  الربَّ اأزال هذا العترا�ش، وجّدد توكيل اإرميا، مقدِّ
ل في خياراته ما كان �شعيًفا  له الحماية، ومبّيًنا اأّنه يف�شّ
ليخزي الأقوياء؛ ونذكر هنا، على �شبيل المثال، اختيار 

داود الملك.

وعلى خالف اإرادته وعلى عك�ش طبيعته الح�ّشا�شة، 
ُيعِلَن  اأن  وهي  األ  قا�شية،  نبويٍّة  ٍة  بَمَهمَّ القيام  اإلى  ُدِعَي 
مملكة  في  الداودّي  الُمْلِك  و�شقوط  اأور�شليم،  خراب 

ّاالفتتاحّية
ة النبوّية ال�صعبة اإرميا والَمَهمَّ
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2/2 – مملكة يهوذا

يهوذا  بقيت   ،)642-687( الطويل  من�ّشى  مْلك  اإّبان 
اإلى  اأّدت  ال�شيا�شّية  التبعّية  لكّن  جلبِت  لأ�شور؛  تابعًة 
انبعاث عبادة الأ�شنام تحت �شكل حركِة توفيٍق ان�شهارّيٍة 
بين اآلهة بالد ما بين النهَرين المرتبطة بالكواكب، واآلهة 
الخ�شب الكنعانّية. ا�شتمّر هذا الواقع ال�شيا�شّي والدينّي 
زال  ما   )609-640( يو�شّيا  فيها  كان  التي  المرحلة  اإّبان 
اكت�شاف  تّم  عندما   ،621-622 �شنة  لكن،  قا�شًرا؛ 
�شفر التوراة في الهيكل، قاد يو�شّيا حركة اإ�شالح �شامل 
التي  ال�شمالّية،  اإ�شرائيل  باّتجاه  حّتى  ب�شطها  يهوذا،  في 
�شنة 721.  منذ  اأ�شوريّة  مقاطعة  اإلى  تحّولت  قد  كانت 
ا�شتقاللّي  بتحّرٍك  الدولّية  ال�شيا�شّية  الظروف  ت�شمح  قد 
كهذا. في يهوذا، ل بّد من اأن يكون عدد من اأفراد ال�شعب 
قد بقي اأميًنا للعهد اليهوهّي، ودعم بالتالي الملك يو�شّيا 
تّم  مهيب  ر�شمّي  احتفال  وفي  الجديدة.  �شيا�شته  في 
لكّل  �شامٌل  تهديٌم  ذلك  وتبع  المو�شوّي،  العهد  تجديد 
الطق�شّية  الممار�شات  تجري  كانت  حيث  المرتفعات 

الوثنّية، فاأ�شحت اأور�شليم مركز العبادة الوحيد. 

ب�شكل  المجيد  الحكم  هذا  انتهى   ،609 �شنة  في 
يو�شّيا حتَفه في معركة مجّدو، عندما  اإذ لقي  ماأ�شاوّي، 
عن  م�شر،  فرعون  ناكو،  يوقف  اأن  يحاول  المِلُك  كان 
من  الأ�شورّي  اأ�شوراأوبلِّيط  لينقذ  حاران  اإلى  الو�شول 
�شقوط و�شيك. ولأّن بابل لم تكن ت�شيطر على �شوريا-
فحّط  الأعلى،  ال�شّيد  وكاأّنه  ناكو  ت�شّرف  فل�شطين، 
يهواآحاز عن العر�ش، واأر�شله ك�شجين اإلى م�شر، واأحّل 
الأخير،  هذا  اأيّام  على   .)598-609( يهوياكيم  مكانه 

اأ�شوربانيّبال )669-633( في بداية مْلكه اأن يحافظ على 
هيبة الأمبراطوريّة ومكانتها، لكن، وقبيل النهاية، لحت 
الأمبراطوريّة،  نجِم  اأفوِل  عالماُت  وخارجيًّا  داخليًّا 
و�شتختبر اأ�شور وب�شرعة ك�شوَفها ثّم زوالها من التاريخ، 

عند موت اأ�شوربانيّبال حوالى �شنة 633.  

في هذه الأثناء، رفعت بابل راأ�َشها لترى اأّن وقَتها قد 
الخ�شيب.  الهالل  على  لت�شيطر  اأتى  قد  ودوَرها  حان، 
بدايًة  العهد،  ر )626-605(، ولّي  نابوّبول�شّ ثار  هكذا، 
�شّن  بالتمام،  بابل  ا�شتقالل  حّقق  وعندما  اأ�شور.  �شدَّ 
�شل�شلًة من الهجمات على اأ�شور بم�شاعدة اأح�شويرو�ش، 
ناحوم 3(.  )رج  �شنة 612  اأ�شور  �شقطت  الماِديّين.  ملك 
حاران،  اإلى  اأ�شور،  ملوك  اآخر  الثاني،  اأ�شوراأوبّليط  فّر 
بم�شاعدة  �شنوات،  ثالث  لمّدة  نابوّبول�ّشَر  قاوم  حيث 
ر  نابوّبول�شّ ا�شتولى   ،609 �شنة  م�شر.  فرعون  ناكو، 
اأمبراطورّيته الجديدة باتجاه  على حاران، واأكمل ب�شط 
الجنوب، حّتى وفاته في �شهر اآب، �شنة 605. في ذلك 
جي�ش  هزم  قد  ر  نبوكدن�شّ وخليفته  ابنه  كان  الوقت، 
عن  اأ�شفر  الذي  الأمر  كركمي�ش،  معركة  في  الم�شرّيين 
 ،)561-605( ر  نبوكدن�شّ اأم�شى  �شيا�شيًّا.  بابل  هيمنة 
المحاِرب بطبيعته، معظَم حياته على راأ�ش جي�شه خارج 
بابل. كانت م�شر البلَد الوحيَد الذي قاوم �شيطرَته. �شنة 
601، تواجه الجي�شان البابلّي والم�شرّي في معركة غير 
جّدد  يبدو،  ما  وعلى  الم�شريّة؛  الحدود  على  حا�شمة 
المِلُك البابليُّ محاولَته لالحتالل �شنة 568 فقط، عندما 

كان في حالة فوز)1(.

)1(  لدينا معلومات وا�شعة وكافية حول هذا الق�شم الأّول من تاريخ الأمبراطورّية البابلّية الجديدة في الموؤلّف التالي:
D. J. WISEMAN, Chronicles of Chaldean Kings, London 1956.  
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4 ة النبويّة ال�صعبة اإرميا والَمَهمَّ

باإمكاننا   ، النبيُّ هو  َمن  بكلمات وجيزة  نحّدَد  ان  اأردنا 
الإن�شاُن  اأو  يتكّلم،  الذي  الإن�شاُن  باأّنه  بالقول  الكتفاء 
وبالتحديد  زماِنه،  لأنا�ِش  ما  �شيًئا  يقوَل  لأن  المدعوُّ 
بها  دعاه  التي  بالدعوة  انقلبت حياُته  اإن�شاٌن  هو  ل�شعبه. 

اهلل، ليقلب بدوره حياة �شعب اهلل.

ا،  وكما ح�شل �شابًقا مع اأ�شعيا، طّهر الربُّ فَم اإرميا اأي�شً
ِة النبوّية؛ فلقد م�ّش الربُّ فَم النبيِّ وكاأّني  وهذا رمٌز للَمَهمَّ
الإلهّية.  الكلمة  واأهاًل لإعالن  لي�شبح مالئًما  يكّر�شه  به 
ُة  َمَهمَّ ُتوَكُل  ذاته  من  الواثق  وغير  ال�شعيف  ال�شاّب  اإلى 
القيام بقّوٍة بر�شالٍة رهيبٍة كان اهلل قد اأعّده لها منذ ح�شا 
اأّمه، اأي منذ بداية وجوده بالذات. من خالل �شل�شلة من 
المرَغم  النبّي،  عمل  ا�شتح�شار  يتّم  متوازية  اأربعة  اأفعال 
يهوذا؛  مملكة  ونهاية  اأور�شليم،  تدمير  اإعالن  على 
ويك�شف فعالن اآَخران المظهر الإيجابيَّ لعمل اإرميا، األ 
وهو: زرع الأمل ب�شعب جديد وبعهد جديد مع الرّب.

عند هذه النقطة يتّم اإدخال روؤيتَين رمزيّتَين:

- الأولى هي روؤية �صجرة اللوز؛ لدينا في الن�ّش العبرّي 
"�شجرة   ،)dqev'( "�َشِقْد"  مّت�شلَتين:  كلمَتين  على  لعٌب 
وا�شح:  الرمز  "ال�شاهر".   ،)dqevo( و"�ُشِقْد"  لوز"، 
جانبه  اإلى  �شيكون  الرّب  لأّن  وحيًدا،  اإرميا  يكون  لن 
عالمة  هي  العبرّي  ا�شمها  مع  اللوز  و�شجرة  ليحر�شه، 

ذلك. 

ٌه نحو ال�شمال، من حيث  - ثّم هناك ِقْدٌر يغلي، موجَّ
اأن  و�شك  وعلى  البابلّي(،  الغزو  ًة  )خا�شّ الغزوات  تاأتي 

تنقلب باتجاه الجنوب، اأي على مملكة يهوذا. 

وهي  األ  النبّي،  ر�شالة  عن  ح  ُيف�شِ تعليٌق  الروؤى  يلي 
ُة  َمَهمَّ الإعالن عن غزٍو تقوم بها قّوٌة غريبٌة، وكاأّني بها 
�شجِب خطيئِة عبادِة الأ�شناِم واإزالِتها من و�شط ال�شعب 

العبرّي.

يهوذا،  في  جديد  من  الدينّية  التوفيقّية  النزعة  انتع�شت 
الم�شرّي.  التاأثير  حكم  تحت  �شيا�شيًّا  المملكة  وبقيت 
هكذا كانت مقاومة بابل الهمَّ الأّول لدى المِلك، الأمر 
اإلى  ا  اأي�شً كما  الأّول،  اأور�شليم  �شقوط  اإلى  اأّدى  الذي 

ال�شبي الأّول لق�شم من �شّكان يهوذا �شنة 597.

وخلفه  ذلك،  قبل  �شنًة  توّفي  قد  يهوياكيم  كان 
ولم  بابل،  اإلى  ا  اأي�شً ال�شابُّ  المِلُك  ُنِفي  ابنه.  يهوياكين 
ه مكاَنه  ُر �شدقّيا عمَّ يعد اأبًدا من هناك، واأحّل نبوكدن�شّ
الحاكم؛  خاتَم  الجديد  المِلُك  يحمل  لم   .)587-597(

يحّث  كان  الأّول  و�شيا�شَتين،  حزَبين  بين  متجاذًبا  كان 
تقدر  قّوة  ل  باأن  يقّر  كان  لأّنه  لبابل،  الخ�شوع  على 
اأن تقف بوجهها، والثاني كان يحّث �شدقّيا على  على 
الممالك  اإلى  ا  اأي�شً الممكن  ومن  م�شر،  اإلى  الن�شمام 
ر  ال�شغيرة المجاورة بهدف و�شع حدٍّ ل�شيطرة نبوكدن�شّ
�شنة  وفي  الثاني؛  الحزُب  تفّوق  الأمر  اآخَر  الغرب.  في 
مّرًة  اليهودّية  �شّكان  و�ُشِبَي  اأور�شليم،  حو�شرت   587
البابلّي،  المنفى  اإلى  َل  اأُر�شِ ثّم  عيَنا �شدقّيا،  ُفِقئت  ثانية. 
عّين  ذلك،  اإثر  بابلّية.  مقاطعة  اإلى  يهوذا  تحويل  وتّم 
على  حاكًما  اليهوديّة،  من  الذي  جدليا،  ُر  نبوكدن�شّ
اإدارّي جديد.  الم�شفاة كمركز  مع  الجديدة،  المقاطعة 
بتحري�ش  اغتيل  جدليا،  تعيين  على  �شهَرين  مرور  بعد 
�شّكان  من  عدًدا  الخوف  اعترى  واإذ  عّمون.  ملك  من 
ر،  انتقام نبوكدن�شّ للنجاة من  اإلى م�شر  اليهوديّة، هربوا 

واأخذوا اإرميا معهم عنوًة. 

3 – اإرميا ودعوته النبويّة
في هذا الجّو ال�شيا�شّي المعّقد وال�شعب، تلّقى اإرميا 
�َس اإرميا  دعوَة الرّب لأن يكوَن نبيَّ اهلِل في و�شط �شعبه. ُقدِّ
من ح�صا اأّمه، ح�شبما جاء في اإر 1: 5ب: "وَقْبَل اأْن َتخُرَج 
�شُتَك". نحن اأمام دعوٌة تقلُب الحياة؛ فاإذا  ِحِم َقَدّ ِمَن الَرّ
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ا؛ فلقد كان يو�شّيا مِلًكا  كان جّو يهوذا الدينّي متدّنًيا جدًّ
من�ّشى.  اقتالع جحود  بعُد على  قادر  غير  بالتالي  �شابًّا، 
هو  العهد  باأّن  �َشَلِفه،  هو�شع  تاأثير  وتحت  اإرميا،  يذّكر 
ُيرَمُز  محّبٍة  واإ�شرائيل،  الرّب  بين  محّبة  م�شاألة  اأ�شا�ًشا 
د بين رُجل وامراأة في الزواج؛ فاإذا لم يتب  اإليها بما يوحِّ
اآتية  كارثّية  غزوٌة  �شتكون  الوثنّية،  عن  المختار  ال�شعب 
من ال�شمال بمثابة انتقاِم الربِّ من موقِف زًنى كهذا. في 
ر، من المحتمل اأّل يكون اإرميا قد راأى  هذا التاريخ المبكِّ
بو�شوح َمن يمكن اأن يكون هذا الغازي. ُيعَتَقد اأخيًرا اأّن 

اإرميا كان ياأمل اأن ُيعاد بناء مملكة ال�شمال )اإر 31-30(.

مملكته،  في  دينّي  باإ�شالح  يو�شّيا  قام   ،621 �شنة 
بمنا�شبة اكت�شاف كتاب التوراة. اأّيد اإرميا بالتاأكيد المِلك 
)11: 1-14(، وهذ هو ال�شبب الذي من اأجله ل ن�شمع اإّل 

القليل عنه حّتى وفاته �شنة 609.

جديدة  مرحلة  ابتداأت  العر�ش،  يهوياقيم  ارتقاء  مع 
وكانت  ب�شرعة،  الإ�شالح  انخ�شف  اإرميا.  حياة  في 
الحزب  ا�شتولى  �شيا�شيًّا،  الوثنّية.  اإلى  �شاملة  هناك عودة 
بعبادة  تنديَده  اإرميا  ا�شتاأنف  ال�شلطة.  على  الم�شرّي 
المرتبطة  ال�شعارات  وب�شطحّية  وبالوثنّية  الأ�شنام 
اإلحاًحا.  اأكثر  محتملة  بحرب  التهديد  اأ�شبح  بالعهد. 
عندما َهَزَمْت بابُل م�شَر في كركمي�ش �شنة 605، عرف 
النبيُّ جّيًدا من ُيمكن اأن يكون الغازي. في تلك ال�شنة، 
اأملى اأقواَله النبويَّة ال�شابقَة كلَّها على باروخ الذي كتبها 
علــى َدْرٍج، كتحذير علنّي اأخير لل�شعب كما لقادته مًعا 
)اإر 36(. نجد هذه الأقوال النبويّة في هذه المرحلة الثالثة 

في الف�شول 20-7.

يبّدل  لم  �شريحة،  اإرميا  تحذيرات  كانت  ولو  حّتى 
يمكننا  وال�شيا�شّي.  الدينّي  ت�شميمه  من  �شيًئا  يهوياقيم 
هذا  مْلِك  من  الأخيرة  المرحلة  خالل  اأّنه،  نفتر�ش  اأن 
المِلك )605-598(، كان على النبّي اأن يواجه المقاومة 

زال  ما  الذي  ال�صاّب،  النبّي  لإرميا  قّوتَه  الربُّ  �صيمنح 
على هذا القْدِر من الترّدد، و�شيجعـُله �شبيًها بعاموٍد من 
نة،  مح�شّ بمدينة  ا  اأي�شً اأو  البرونز،  من  وبحائط  حديد، 
على  قادرة  ا  اأي�شً بل  ُتقَهر،  ل  وكاأّنها  فقط  لي�ش  تبدو 
بحاجة  اإرميا  �شيكون  الأ�شر�ش.  المقاومات  َت�شّد  اأن 
ودون  �شراًعا  �شتكون  كلَّها  حياَته  لأّن  القّوة  هذه  اإلى 
بمقطٍع  الحقيقّي  النبوّية  الأقوال  َجَنى  يبداأ  هوادة. 
ا مكّون من اأجزاء عّدة، من الف�شل 2 وحّتى  مكثٍَّف جدًّ

الف�شل 4: 4. 

4 - ر�صالة اإرميا
في  والأمم  اليهودّية  نبيَّ  ليكون  اإرميا  اهلُل  دعا   
دامت خدمُته حوالى  ال�شيا�شّية.  الت�شّنجات  خ�شّم هذه 
مداخالته  اأّن  كتاُبه  وي�شهد  )رج 1: 3-1(،  �شنة  الأربعين 
من  الأخيرة  العقوُد  تطّلبت  الواقع،  في  عديدة.  كانت 
تاريخ اليهوديّة ان�شياًبا متوا�شاًل للنور من مر�َشلّي الرّب؛ 
وناحوم،  وحبقوق،  �شفنيا،  نقل  اإرميا،  اإلى  فبالإ�شافة 
الرجال  هوؤلء  كّل  من  لكن  اهلل،  كالَم  ا  اأي�شً وحزقّيال 
من  مكانَته  اأو  اإرميا  قامَة  منهم  اأحٌد  يبلغ  لم  الملَهِمين 
حيث اإح�شا�ُشه تجاه محّبة الرّب ل�شعبه، ومن حيث فهُمه 
العميق لواجب ال�شعب تجاه الرّب من خالل ُرُبط العهد. 
لذلك، فاإّن كلمة اإرميا النبوّية هي م�شهورة بكونها كلمًة 
لليهوهّية،  الحقيقّية  الطبيعة  اإعالنه  في  مبا�شرًة وحا�شمًة 
يهدف  المختلفة.  الدينّية  بالنحرافات  تنديده  وفي 
تحديد  اإلى  ح�شًرا  ر�شالته  في  المهيمنان  المو�شوعان 
الو�شيكة  الحروب  عن  والإعالن  الحقيقّية،  اليهوهّية 

كعقوبات على انحرافات يهوذا.   

التي  ال�شنوات  اإرميا  خدمة  من  الأّول  الق�شم  يغّطي 
تمتّد من تاريخ دعوته )627-626( وحّتى اإ�شالح يو�شّيا 
)621(؛ ت�شّكل معظُم اأقواِله النبويِّة الأقدم الف�شوَل 6-1. 
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6 ة النبويّة ال�صعبة اإرميا والَمَهمَّ

في  الخا�ّش،  ه  �شرِّ اأميُن  باروخ،  لنا  �شيترك  كذلك 
الكتاب عينه، �شفحاِت �شيرٍة ذاتّية حول الم�شير المرير 
كانت  ل�شعٍب  النهايَة  ليعلن  الربُّ  اأر�شله  الذي  لمعّلمه 
قاحاًل،  تديًُّنا  يمار�ش  القومّية، وكان  الأوهام  به  تع�شف 
النبّي  اأقوال  اأهٍل لذلك. بع�ش  وكان يحكمه ملوٌك غيُر 
تناق�ش  وعن  األمه،  عن  الغالب  في  يك�شف  عنيف،  هو 
و�شْجٍب،  دينونٍة  حكَم  تت�شّمن  التي  النبوّية،  ر�شالته 
واهتداء  توبة  ر�شالَة  تكون  اأن  يتمّنى  هو  كان  حين  في 

وخال�ٍش لي�ش اإّل.

ة اإرميا 6 - َمَهمَّ
 ،10  :1 اإر  في  النبويّة  اإرميا  لمهّمة  تحديًدا  نجد 
"اإِِنّي  اإرميا:  �شفر  في  مّرة  من  اأكثر  تتكّرر  �شّتة،  باأفعال 
وَتهِدم  ِلَتقَلَع  المماِلك  وعلى  الأُمِم  على  اليوَم  اأََقمُتَك 
الأفعال  هذ  ت�شف  وَتغِر�ش".  وَتبِنَي  وَتنُق�ش،  وُتهِلَك 
 ،)10-7  :18 )اإر  ال�شعوب  تجاه  بالذات  اهلل  عمَل  ال�شّتة 

والذي اإرميا هو اأداته. 

بمعنى  تقريًبا  دائم  ب�شكل  "يقلع"  الفعل  ُي�شَتعَمل 
اأو  تدميرها  اإلى  اأّمٍة"  "اقتالُع  العبارُة  ت�شير  ا�شتعارّي: 
اإلى �شبِيها. من النادر اأن يجري الكالم في العهد القديم 
اأمٌر من هذا  لكن عندما يح�شل  "يدمِّر"،  الذي  على اهلل 
القبيل يكون ذلك بهدف معاقبة الأ�شرار اأو الأعداء. هذا 
ا بالن�شبة اإلى الفعل  ال�شتعمال للفعل "دّمر" ن�شادفه اأي�شً
المماثل "يهدم"، والفعالن يوجدان ب�شياغة عربّية مختلفة 
ْم  في مز 58: 7: "اأَللَّهمَّ اْهُر�ْش اأَ�ْشناَنهم في اأَْفواِههم، وَحطِّ
ْر  ، َك�شِّ بُّ اأَنياَب الأَ�ْشبال" )الكاثوليكّية(/" َاللَُّهمَّ اأيّها الرَّ
 " َربُّ يا  الأَ�شباِل  �شرا�َش  اأَ ْم  اْه�شِ اأَفواِهِهم.  في  اأَ�شناَنُهم 

من  داخلّية  باأزمة  اإّذاك  مّر  وال�شطهادات؛  والعترا�ش 
حيث اإيماُنه بر�شالته وباإلهه، ي�شفها بق�شائد غنائّية، هي 
الف�شول  الآن مبعثرة في  الق�شائد هي  هذه  "اعترافاته". 

.20-11

�شقوط  من  تمتّد  اإرميا  حياة  من  الأخيرة  المرحلة 
اأور�شليم الأّول �شنة 597 وحّتى موته في م�شر على اأثر 
معالجة  على  قادًرا  �شدقّيا  يعد  لم   .)587( يهوذا  تدمير 
القوى  ال�شيا�شّية  الأحزاب  كانت  الواقع،  في  الموقف؛ 
اإلى دمارها القا�شي وخرابها  الحقيقّية التي قادت يهوذا 
النهائّي. لم يكن اإرميا اأبًدا نا�شًطا اإلى هذا الحّد قباًل في 
المجال ال�شيا�شّي كما كان في العقود الأخيرة تلك. كان 
الملك يثق به، وحاول اأن يخّل�شه من اأيدي القادة الذين 
كانت لهم �شيا�شة مختلفة. معظم خطاباته واأقواله النبويّة 
ظروف  ت�شّجل  روايات  في  و�شّمنها  باروخ  حفظها 
مداخالته ومفاعيلها )اإر 27-29؛ 32-45(. بعد ذلك فهم 
اإرميا اأّن اهتداًء حقيقيًّا اإلى الرّب هو من الناحية الب�شرّية 
م�شتحياًل؛ كان على الرّب بالذات اأن يغّير قلب ال�شخ�ش 
المعنّي، وفقط عند ذلك ي�شتطيع العهد الجديد اأن يربط 
الترتيب  هذا   .)34-31  :31 )اإر  الأبد  اإلى  باإلهه  ال�شعب 
يهوذا  جديد  من  يوّحد  اأن  ي�شتطيع  قد  لالأمور  الجديد 
واإ�شرائيل، لكن فقط بعدما يكون المنفى قد طّهر تعّنَتهم 

في الخطيئة )2(. 

5 - اعترافات اإرميا

من  نوع  هو  للنبّي  ال�شخ�شّي  الحدث  على  ال�شاهد 
ة وحميمة، ُتدَعى اعترافات اإرميا، نجدها  مذّكرات خا�شّ

في الف�شول 10-20 من الكتاب الذي يحمل ا�شمه. 

J. BRIGHT, Jeremiah, AB 21; GC 1965, LXXXVI-CXI.  :2( لالّطالع على تفا�شيل اأكثر، يمكن مراجعة موؤلَّف ج. برايت التالي(
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7 رئي�س التحرير

لهجته، ويب�ّشر بم�شتقبِل رجاء وتحرير لمملكة اإ�شرائيل، 
التي كانت قد �شقطت قبل قرٍن ون�شٍف من تاريخه، كما 

ا لمملكة يهوذا. بالم�شتقبل عينه اأي�شً

الروايات  بع�ش  لدينا   ،45-36 الف�شول  في 
الأحداث  حول  يبدو،  ما  على  باروخ،  جمعها  التي 
ة في مواجهة ملوك  باإرميا، خا�شّ التي حّلت  الموِجعة 
م�شر،  اإلى  الأخير  الماأ�شاوّي  الفرار  وحول  زمانه، 
على  العبرانّيون  المتمّردون  عليه  اأرغمه  الذي  الأمر 

البابلّي.  الحكم 

لالأمم  �شة  مخ�شّ بالمقابل،  هي،   51-46 الف�شول 
ة بابل، "المطرقة" التي بين  المحيطة والمجاورة، خا�شّ

يَدي الرّب.

خالل  من  فقط  الأربعة  الأجزاء  هذه  غنى  يتك�ّشف 
قراءة مبا�شرة لن�شو�شها الرائعة م�شموًنا واأدًبا.

)فان دايك(. بالمقابل، يرد الفعالن "بنى" و"غر�س" مًعا 
َفا ازدهار اإ�شرائيل، اأو عنايَة اهلل الُمِحبََّة ب�شعبه. لَي�شِ

ُتعَتَبر ر�شالُة اإرميا مزدوجة: �شجٌب وحْكٌم، من جهة، 
وخال�ٌش وتعزيٌة ورجاٌء، من جهة ثانية. يتطابق َرَجحاُن 
ْفر. الأفعاِل ذاِت المظهِر ال�شلبّي مع الم�شمون العاّم لل�شِ

7 – �ِصْفُر اإرميا رباعيُّ الأجزاء
ا  اإلينا في �شكٍل مختلٍف جدًّ اإّن الكتاب الذي و�شل 
عن الن�ّش اليونانّي القديم، ن�شِّ ال�شبعينّية، بالمقارنة مع 
اإلى  ق�شمته  بالإمكان  اأيدينا،  بين  الذي  العبرّي  الأ�شل 

اأربعة اأجزاء كبيرة:

ا �شّد  في الف�شول 1-25 هناك اأقوال نبويّة قا�شية جدًّ
مملكة يهوذا ومدينة اأور�شليم.

على  الماأ�شاة  كانت  عندما   ،35-26 الف�شول  في 
و�شك اأن تقع، ولم يعد هناك من مفّر منها، يبّدل النبيُّ من 


