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االفتتاحّية
اإرميا واأنبياء الرّب 

رئي�س التحريربين االحتقار ورّد االعتبار

مقّدمة

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

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

خالل بع�ص �لأفكار �لتي نوردها �دناه.

اأّواًل: احتقار اإرميا و�سائر االأنبياء 

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

في �إر 5: 13: 

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

فَليَُكْن ذلك ن�شيبَهم". 

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

�لكلمِة، �إذ يقول: 

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

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

نقر�أ في �إر 23: 32-30:



3

بيبليا 2012/55

افتتاحيّة

�لذيَن  �لرّب،  يقوُل  �لأنبياء،  على  هاءَنَذ�  لذلك   30

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

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

�أل�شنتَهم ويقولوَن �أقو�لً نبويّة. 

يقوُل  كاذبة،  باأحالٍم  يَتَنَبّاأُوَن  �لذيَن  على  هاءَنَذ�   32

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

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

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

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

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

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

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

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

وفي ظالل �لموت"، فيقول:

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

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

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

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

عقاٍب �شديد بها.

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

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

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

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

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

)رج �إر 15(.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

به" )2 �أخ 36: 21(.
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افتتاحيّة

ونقر�أ �أي�ًشا في �سي 49: 6-7 ما يلي: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ونادى به.

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

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

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

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

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

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

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

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

�شتكون كلمتهم، ولي�ص كلمة �لم�شطِهد.

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

ذلك 2 مك 2: 8-1:

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

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

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

�أخذ �أونيّا �لكالم وقال:

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

مك 15: 14-12(.

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

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

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

ثالث مّر�ت فقط.

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

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

على ل�شاِن �لنبّي �إِرميا: 

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

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

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

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

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

رئي�س التحرير
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عينها �لتعليق �لتالي: 

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

16-17 = �إر 31: 34-33(.

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

�ل�شريعة �لمو�شويّة.

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

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

افتتاحيّة
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مقّدمة

جبل  حول  م�شر  من  �لآتي  �ل�شعب  �جتمع  حين 
�شيناء، �أقام �لربُّ معهم عهًد� بو��شطة مو�شى �لذي �عتبر 
�لأنبياء.  ليختتم حلقة  �لنهاية  �شياأتي مثله في  �لذي  �لنبّي 
ن هذ� �لعهد �أمرين رئي�شيَّين: �لحياة في �لجماعة،  وت�شمَّ
في  �ل�شتقامة  �لجتماعيَّة،  �لعد�لة  �هلل.  مع  و�لحياة 
�لق�شاء، حتَّى �لأرملة و�ليتيم و�لغريب، ثمَّ �شعائر �لعبادة: 
�لكهنة.  ولبا�ص  و�لمذبح  �لجتماع  خيمة  تكون  كيف 
�أفقيًّا  ع  تتو�شَّ و�حدة  و�شيَّة  في  هذ�  كّل  �أوجز  و�لم�شيح 
وتحبُّ  نف�شك،  تحبُّ  كما  قريبك  "تحبُّ  وعموديًّا: 
قدرتك".  كلِّ  ومن  نف�شك  كلِّ  ومن  قلبك  كلِّ  من  �هلل 
من  ي�شوع من"و�شيَّة" ��شتقاها  مه  قدَّ ما  �أيِّ حال،  وفي 
تور�ة مو�شى، من �شفر �لالويِّين ومن �شفر �لتثنية. في هذ� 
و�لعبادة  �لأمانة هلل  على  د  ي�شدِّ �لأنبياء  بع�ص  ر�ح  �لخطِّ 
�لعد�لة،  �إلى  له، و�آخرون، مثل عامو�ص، ر�حو� يدعون 
ل بين �لأفر�د وح�شب، بل بين �ل�شعوب. �أّما �إرميا فاأبرز 
�لجماعة. هكذ�  �لحياة مع �هلل، و�لحياة في  �لوجهتَين: 
يكون �ل�شعب �أمينًا للعهد. قال له �لرّب: "�إ�شمع كلمات 
و�شّكان  يهوذ�  وكلِّم  �آباءكم.  به  عاهدُت  �لذي  �لعهد 
�أور�شليم وقْل لهم: هذ� ما قال �لربُّ �إله �إ�شر�ئيل: ملعون 
يوم  �آباءكم  به  �أمرُت  �لذي  �لعهد  كلمات  ي�شمع  ل  من 
لهم:  وقلت  �لنار،  �أتون  من  م�شر،  �أر�ص  من  �أخرجتُهم 
�شعبًا  لي  فتكونو�  بو�شاياي،  و�عملو�  ل�شوتي  �إ�شمعو� 

و�أكون لكم �إلًها" )�إر 11: 1-4(. ما �لذي طلبه �إرميا في 
�لجماعة، فيكون  �لظلم من  يزول  �لعد�لة بحيث  مجال 

قلبهم بح�شب ما يريد �لرّب؟

ر �لنبيُّ �لو�شع في  ل �إلى �لإ�شالح، ي�شوِّ بعد ند�ء �أوَّ
�لبالد ول ين�شى �شلوك �لملك و�لعظماء، و�أخيًر� يبيِّن هذه 
�لرخاوة في ممار�شة �ل�شريعة على م�شتوى تحرير �لعبيد. 
�شابهو�، كما قال هو�شع، "�شحاب �ل�شبح و�لندى �لذي 

يم�شي باكًر�" )هو 6: 4(.

1. اأ�سلحوا طرقكم واق�سوا بالعدل

بالهيكل،  و�لت�شقو�  �أور�شليم،  �إلى  �لموؤمنون  جاء 
من  �لخال�ص  لهم  يحمل  بالحجر  تعلُّقهم  �أنَّ  و�عتبرو� 
في  يجعلهم  �لموقف  هذ�  مثل  يعرفون.  �لتي  �لحالة 
�شالل، لأنَّه ل يطلب منهم �شيئًا. نلم�ص �لجد�ر، نقبّله، 
"�أنتم  �لنبّي:  لهم  قال  ن�شلِّي... وبعد ذلك،  قربه،  نقف 
تخدعون �أنف�شكم" )�إر 7: 4(. هكذ� تريحون �شميركم. 
نفو�شكم  وتعتبرون  �هلل  تمنِّنون  �لمال،  ببع�ص  �أتيتم  و�إن 
ا �إذ� �أتيتم، ل بالغنم و�لمعز، بل  مح�شنين �إليه. وخ�شو�شً
بالعجول، معتبرين �أنَّ �هلل "ياأكل". هذه �لعباد�ت �لقديمة 

�لجديدة تبعد �لإن�شان عن "�لعبادة" �لحقَّة.

ل، �أ�شلحو� طرقكم و�أعمالكم،  قال �لنبّي: "بل بالأوَّ
و�ق�شو� بالعدل بين �لو�حد و�لآخر..." )�آ 5(.

الخورا�سقف بول�س الفغالي
باحث في �لكتاب �لمقّد�ص

كلمات العهد في اإرميا النبّي



بيبليا 2012/55

10 الخورا�سقف بول�س الفغالي

�لعباد�ت،  هذه  مثل  يرف�ص  ل  �لنبيَّ  �أنَّ  لً  �أوَّ نالحظ 
�إلَّ  كذلك  تكون  ل  �لو�قع  وفي  �شادقة،  يريدها  ولكنَّه 
�إذ� كان لها �متد�دها في حياة �لجماعة. نحاول �أن نعبِّر 
عن محبَّتنا هلل بحركات و�أفعال تريد �أن "ت�شل" �إليه. �أّما 
�هلل فال يحتاج �إلينا و�إلى عطايانا. قال في �لمزمور: "�إن 
�أ�شرب  �أو  �لثير�ن  لحم  �آكل  هل  لك...  �أقول  ل  جعُت 
�أولدي  �أجوع.  �أنا ل  �لتيو�ص؟" )مز 50: 13-12(.  دم 

يجوعون، يعط�شون، يحتاجون �إلى لبا�ص وماأوى.

�لقريب؛  �إلى  �إذ� لم ت�شل  محبَّة �هلل ل تكون �شادقة 
فكيف نعلن �أنَّنا نحبُّ �هلل �لذي نر�ه، ول نحبُّ �لقريب 
�لذي نر�ه؟ )1 يو 4: 19(. و�أ�شعيا بد�أ نبوءته متطلًِّعا �إلى 
�ل�شّر،  فعل  عن  "كفُّو�  �شيء:  كلِّ  قبل  �لقريب  حالت 
�لمظلوم،  �أن�شفو�   ، �لحقَّ �أطلبو�  �لخير،  فعل  تعلَّمو� 
�أق�شو� لليتيم، حامو� عن �لأرملة" )�أ�ص 1: 16-17(. في 

هذ� �لخطِّ ر�ح �إرميا يطلق �أقو�له �لنبويّة.

ل  ة.  معوجَّ ملتوية،  طريق  "�لإ�شالح".  لً  �أوَّ طلب 
ت�شلكون؟  طريق  �أيَّ  كذلك.  �ليوم  بعد  تبقى  �أن  يمكن 
�هلل.  �إلى  �لعودة  تبد�أ  هنا  �لكذب؟  طريق  �لغ�ّص،  طريق 
�لمجال:  هذ�  في  �لربُّ  قال  "�أعمالكم"؟  تبدو  وكيف 
ملكوت  يدخل  رّب،  يا  رّب،  يا  لي:  يقول  من  "لي�ص 

�ل�شماء، بل من يعمل..." )مت 7: 21(.

رهم  ذكَّ �إن  بالعدل".  "�أق�شو�  �لرّب:  يطلبه  ما  ل  و�أوَّ
�لنبيُّ بالعدل، فالأنَّ �لظلم ي�شيطر في �لبالد. �لغنّي هو دوًما 
على حّق، و�لقوّي و�لوجيه وحامل �ل�شالح. ونحن نقنع 
�لقا�شي بالر�شوة، بالمد�هنة، وفي �لنهاية بال�شالح. �أين 
ي بحياته من �أجل �لحقِّ  تجدون �لقا�شي �لم�شتعدَّ �أن ي�شحِّ
و�لعدل؟ و�ل�شبب ل يكون �لقا�شي وحده، بل �لرئي�ص.

حقَّ  تحرِّف  "ل  �لأمر:  هذ�  �إلى  �لخروج  �شفر  نبَّه 
كالم  عن  �إبتعد  دعو�ه.  في  عندك(  )�لمقيم  �لفقير 
�لمذنب.  �أبرِّر  و�لباّر، لأنِّي ل  �لبريء  تقتل  �لكذب. ل 
ل تاأخذ ر�شوة لأنَّ �لر�شوة تعمي �لمب�شرين وتعوِّج حقَّ 

�لباّر" )خر 23: 8-6(.

في  �لجور  كالم  ياأتي  بالعد�لة،  �لهتمام  وبعد 
يدعوهم  كما  "�ل�شغار"  �أو  "�ل�شعفاء"  تجاه  �لمجتمع 
�لإنجيل. "�لغريب" هو �إن�شان �شعيف. لي�ص له من يعينه 
�أو ي�شنده، لهذ� ي�شتغلُّه �بن �لبلد. قال �لنبّي: "ل تجورو� 
"�أنتم  �ل�شبب:  �ل�شريعة  �لغريب" )7: 6(. و�أعطت  على 
)خر  �لغرباء"  نف�شيَّة  وتعرفون  م�شر،  في  غرباء  مكثتم 
"ل  فقال:  �لربُّ  و�شبق  تظلمه.  ت�شايقه، ل  23: 9(. ل 
ت�شطهد �لغريب" بحيث تطرده من ديارك، ول ت�شتغلَّه 

)خر 22: 21(.

لم  يوم  و�لأرملة".  "�ليتيم  دوًما  ياأتي  �لغريب  ومع 
قادرة  �لأرملة  تكن  لم  ويوم  �جتماعيَّة،  "�شمانة"  تكن 
موؤلًما  و�شعها  كان  �لبيت،  من  وحدها  �لخروج  على 
و��شتغاللها �شهاًل. كان "�شلفها" ياأخذها �أو ت�شبح جارية 
عند رجل �آخر، وفي �أيِّ حال تكون مظلومة. وما يح�شل 
يد�فع  من  له  لي�ص  �لذي  "لليتيم"  بالأحرى  يح�شل  لها، 
من  يبقى  ل  �ل�شماء  في  ولكن  نعم،  �لأر�ص،  على  عنه. 
"ل  دت:  وهدَّ مر�ًر�  �ل�شريعة  ثت  تحدَّ لهذ�  دفاع.  دون 
ت�شئ �إلى �أرملة و�إلى يتيم؛ فاإن �أ�شاأَت �إليه )�ليتيم( و�شرخ 
بال�شيف،  و�أقتلكم  فيحمى غ�شبي،  �أ�شمع �شر�خه،  �إليَّ 
فت�شير ن�شاوؤكم �أر�مل و�أولدكم يتامى" )خر 22: 24(. 
ر �شفر �لتثنية ما قاله �شفر �لخروج: "ل تعوِّج حكم  وكرَّ
�لغريب و�ليتيم، ول تاأخذ رهنًا ثوب �لأرملة" )تث 24: 
17(. وما �كتفى �لكتاب باأن يمنع �ل�شوء عن هذه �لفئات 
"�ل�شعيفة"، بل دعا �لموؤمنين لالهتمام بها: "�إذ� ح�شدت 
فال  �لحقل،  في  حزمة  ون�شيَت  حقلك،  في  ح�شيدك 
لكي  تكون،  و�لأرملة  و�ليتيم  للغريب  لتاأخذها.  ترجع 
ر  وتتكرَّ  .)19 )�آ  يديك"  �أعمال  كلِّ  في  �لربُّ  يباركك 
�آ 21:  زيتونك"؛ وفي  "�إذ� خبطت  �آ 20:  في  �لتو�شية 
هم  "�ل�شغار"  هوؤلء  �أجل،  كرمك...".  قطفَت  "�إذ� 
�لذي  ذ�ك  "ي�شايقهم". وطوباه  لمن  و�لويل  �هلل،  ة  ح�شَّ

يعينهم ويتقا�شم خير�ته معهم.

و�شط  في  �لربُّ  لي�شكن  �لأ�شا�شّي  �ل�شرط  هو  ذ�ك 
)مع  معكم  فاأ�شكن  �شلوككم  لو�  بدِّ لً:  �أوَّ قال  �شعبه. 
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�أو:  نكم،  �أ�شكِّ بدل:  �لالتينيَّة(  �ل�شعبيَّة  وتبعته  �أكيال 
�أترككم، كما �شياأتي  �أجعلكم ت�شكنون )�إر 7: 3(، و�إلَّ 
"تركُت  �إرميا، وهو يبكي ويتاألَّم:  �إلى  في جو�ب �لربِّ 
�شة(...  �لمقدَّ )�لأر�ص  مير�ثي  رف�شت  )�لهيكل(،  بيتي 
..." )�إر 12:  مير�ثي �شار لي مثل �أ�شٍد في �لغابة يز�أر عليَّ
ًد� كالم �لربِّ ثانيًا: "ل ت�شفكو�  7-8(. وقال �إرميا مردِّ
�لدم �لبريء في هذ� �لمو�شع...، فاإن فعلتم هذ�، �أ�شكن 
معكم في هذ� �لمو�شع، في �لأر�ص �لتي �أعطيتها قديًما 
لآبائكم �إلى �لأبد" )�إر 7: 6-7(. وبعد ذلك تاأتي �لو�شايا 
تزنون، تحلفون  تقتلون،  "ت�شرقون،  بالقريب:  �لمتعلِّقة 
بالزور...، ثّم تجيئون وتقفون بين يديَّ في هذ� �لبيت 

�لذي ُدعَي با�شمي وتقولون: �أنقذنا..." )�آ 10-9(.

ل عند �إرميا بين حبِّ �هلل وحبِّ �لقريب، بين  ل ف�شْ
و�شايا �هلل �لتي تدعو �إلى �إكر�م �هلل و�لبتعاد عن �لأ�شنام، 
�إخوة؛  �أنَّهم  على  �لجميع  معاملة  �إلى  تدعو  �لتي  وتلك 
�أخرى"  �آلهة  و�تِّباع  للبعل  "�لتبخير  كما  رجا�شة  فالقتل 
)�آ 9(. �ل�شرر يلحقكم �إذ� �شفكتم �لدم �لبريء ويلحقكم 

�أي�ًشا: "�إذ� �تَّبعتم �آلهة �أخرى" )�آ 6(.

قال �لربُّ لد�ود: "�إن حفظ بنوك عهدي و�شهاد�تي 
 :133 �لمزمور  قال  ما  ذ�ك  إيَّاها..."؛  � �أعلِّمهم  �لتي 
�إرميا تعلَّقو� بعهد �هلل وحفظو�  12. ويا ليت معا�شري 
�لنافية:  "ل"  تر�فقه  "�لعهد"  يُذَكر  ة  مرَّ كلَّ  و�شاياه! 
"ملعون �لإن�شان �لذي ل ي�شمع كالم هذ� �لعهد" )�إر 11: 
�أذنهم،  يميلو�  ولم  ي�شمعو�  "لم  �لكالم:  ويتو��شل   .)3
�لربُّ  دعا  �ل�شرِّير".  قلبه  عناد  في  و�حد  كلُّ  �شلكو�  بل 
�شعبه "زيتونة خ�شر�ء، جميلة بثمارها" )11: 6(، ولكن 
�لذي  فالربُّ  �أغ�شانها"؛  و�نك�شرت  �أور�قها  "�حترقت 

غر�شها )�شمح( بال�شرِّ عليها )�آ 17(.

2. طوفوا في �سوارع اأور�سليم

ند�ء �إلى �لعد�لة، لم ي�شمعه �ل�شعب. دعوة �إلى حياة 
ة مع �لتنبُّه �إلى �لحلقة �لأ�شعف. �آذ�ن �شّماء؛  من �لأخوَّ
�لغنّي  ذ�ك  مثل  �لعاجّي،  برجهم  في  يعي�شون  فالأغنياء 
�لذي لم يَر عند بابه لعازر �لم�شكين )لو 16(. و�لوجهاء 

ويترفَّعون ول  يرتفعون  بل هم  �لأر�ص،  �إلى  ينظرون  ل 
يتنازلون �إلى م�شتوى "�لم�شكين و�لمن�شحق �لروح" )�أ�ص 
66: 2(، فيت�شبَّهون باهلل. لهذ� دعا �لنبّي هوؤلء "�لكبار": 
طوفو� في �شو�رع �أور�شليم" )5: 1(. ثالثة �أفعال تدعوهم 
في  �لم�شت�شري  �لف�شاد  يرو�  لكي  عيونهم  يفتحو�  لكي 
�لمجتمع: نظر، ��شتبحرو�، فتِّ�ص... لماذ� هذ� �لهتمام؟ 
�أ�شيئو� قنديلكم  "�إن�شان و�حد".  �إن كان هناك  ليخبرو� 
�شاحات  في  تجدون  "هل  و�بحثو�:  �لنهار  و�شح  في 
�لعد�لة  عن  يد�فع  �لعدل؟  ي�شنع  و�حًد�  �إن�شانًا  �أور�شليم 
�أو  �لحقَّ  يطلب  و�حًد�  �إن�شانًا  يخاف؟ هل تجدون  ول 

يطالب بالحقِّ من �أجل �لذين ل يقدرون �أن يطالبو�؟

ر ما ح�شل ل�شدوم وعمورة. كان حو�ر بين  هنا نتذكَّ
�، خم�شة  بارًّ يا ربُّ خم�شين  �إن وجدَت  و�إبر�هيم:  �هلل 
و�أربعين... وكان جو�ب �هلل: ل �أُهلك �لمدينة من �أجل 
�لأبر�ر �لذين فيها. ونزل �إبر�هيم في �لعدِّ حتَّى و�شل �إلى 
: "ل �أُزيل �لمدينة �إكر�ًما  ع�شرة �أبر�ر. عندئٍذ �أجاب �لربُّ
ر�شَي  �إبر�هيم،  مع   .)32-27  :18 )تك  �أبر�ر"  لع�شرة 
�لربُّ بع�شرة �أبر�ر. �أّما مع �إرميا، فر�شي ببارٍّ و�حد. قال 
�هلل لنبيِّه: "�إن وجدتم �إن�شانًا و�حًد� ي�شنع �لعدل ويطلب 
، فاأعفو عنها" )�إر 5: 1(. �لإن�شان �لعادل، �لإن�شان  �لحقَّ
هو  ون�شاطه.  ب�شلوكه  نف�شه  يفر�ص  �لذي  هو  �لحقيقّي 
د منه، �لذي ل يمكر بنا ول  �أن نتاأكَّ ذ�ك �لذي ن�شتطيع 
يطعننا في �لظهر. هو �لمعروف بالثقة �لتي يلهم و�لأمانة 

�لتي يتميَّز بها. ر�ح �إرميا ليبحث فلم يجد.

، ولكنَّ حلفهم كاذب. هل ن�شو�  يحلفون با�شم �لربِّ
وجه  �ب؟  �لكذَّ مع  ين�شى  �أن  ي�شتطيع  ومن  �هلل؟  و�شايا 
قا�ٍص تجاه �لرّب، فماذ� يكون تجاه �لقريب؟ ر�شم �لربُّ 
ربَّما  "�لكبار"  �إلى  ه  فتوجَّ بها،  فا�شتهانو�  �لطريق  لهم 
�ل�شغار  �إلى  بالن�شبة  �لنتيجة  ماذ� كانت  يفهمون! ولكن 
 .)5  :5 )�إر  �لربط"  وقطعو�  �لنير  "ك�شرو�  �لكبار؟  و�إلى 
"�لثور" يخ�شع لمن  �لزر�عة حيث  هي �شورة من عالم 
 ، �لربِّ طريق  تركو�  م�شتقيمة.  �لأثالم  فتكون  يقوده، 

و�نغم�شو� في �لف�شاد، و�عتبرو� �أنَّ ل حقَّ هلل عليهم.
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�إلى  تعود  �أن  تعرف  �لتي  بالطيور  �شعبه  �لنبيُّ  �شبَّه 
 .)7  :8( �لرّب  �إلى  يرجعون  فال  هم  �أّما  �أوكارها، 
�أين  �إلى  عارفين  حكماء،  �شادقين،  نفو�شهم  ويعتبرون 
و�شريعة  حكماء  "نحن  قالو�:  م�شاكين.  ما�شون!  هم 
�لربِّ معنا" )8: 8(، هي باأمرنا، نت�شّرف بها كما ن�شاء 
�شريعة  "�شارت  حّولناها:  ولكنَّنا  منفعتنا.  وبح�شب 
"رجال  هم  و�لكتبة  �لكاذب".  �لكتبة  قلم  تحت  كاذبة 
يحفرون  �لملك.  �شلطة  تحت  يعملون  �لذين  �لقانون" 
لو�  حوَّ وهكذ�  �لحجر،  في  بالإزميل  �لملكيَّة  �لقر�ر�ت 
م�شمون �شفر �لتثنية. كما �أنَّ هناك �أنبياء كذبة، هناك كتبة 
ت�شل  �أين  و�إلى   ، �لحقِّ كالم  ي�شبح  ماذ�  وبيدهم  كذبة، 
حالة �لفقر�ء؟ �عتر�ص �إرميا على مثل هذ� �لإجر�ء وقال: 
�أن  )�آ 9(. ويمكن  �نخدعو�"  خابو�،  �لحكماء،  "خزَي 
: "�أُخذو� في �لفخ، �أو: وقعو� في �لأ�شر. ماذ�  نقر�أ �لن�صَّ
�حتقرو�  حكمتهم؟"  حكمة  �أيَّة  �أو  حكمتهم؟  نفعتهم 
كالم  بل  �هلل،  كالم  هذ�  يعد  لم  "نبذوه"،  �لرّب،  كالم 
�لنا�ص. وبعد هذ� يجروؤون فيقولون: نحن حكماء، نحن 

�خت�شا�شيّون في �لحكمة.

يتوبون.  �لنا�ص  علَّ  تحذير  وتهديده   . �لنبيُّ د  ويهدِّ
ت.  ولكن حين قر�أ تالميذ �لنبّي �أقو�ل �إرميا ر�أو� �أنَّها تمَّ
�أما هكذ� يفعل كلُّ محتلٍّ لمدينة من �لمدن، وبالأحرى 
عينه  �لوقت  في  بيَّن  �لنبيَّ  ولكنَّ  �لعا�شمة؟  لأور�شليم 
�لظلم �لذي يمار�شون: ياأخذ �لغنيُّ �مر�أة �لفقير! ي�شع يده 
ه �لربح، و�لربح �ل�شريع. قال �لنبيُّ  على حقل �لغرباء، همُّ
وحقولهم  لآخرين،  ن�شاءهم  �أعطي  "لذلك  �لرّب:  بفم 
يطمعون  كبيرهم  �إلى  �شغيرهم  من  جميًعا  فهم  للغز�ة؛ 
بالمك�شب �لخ�شي�ص". هذ� �لعقاب �لذي ح�شل لوجهاء 
فكاأنَّ  بعين"،  وعين  ب�شّن  "�شّن  �شريعة  ��شتلهم  �أور�شليم 
�هلل ينتقم لو�شعاء �شعبه. هم ل ي�شتطيعون �أن "ينتقمو�"، 
للذين  "ويل  �لنبّي:  �أ�شعيا  ر هنا  د�فع عنهم. ونتذكَّ �لربُّ 
ل  حتَّى  بحقل،  حقاًل  وي�شلون  بيت،  �إلى  بيتًا  ون  ي�شمُّ
يبقى مكان لأحد، في�شكنون في �لأر�ص وحدهم" )�أ�ص 
5: 8(. و�لعقاب ياأتي من فم �لنبّي: "على م�شامعي قال 
كثيرة  بيوت  خر�بًا،  ت�شير  كثيرة  بيوت  �لقدير:  �لربُّ 

هذ�؟  يح�شل  وكيف   .)9 )�آ  �شاكن"  بغير  تبقى  فخمة 
�ل�شنة  في  �أ�شحابها  �إلى  تعود  �لأر�ص  �لقو�نين.  لو�  بدَّ
 � حرًّ �أر�شه  �إلى  يعود  �لعبد  عادت!  ما  هي  �ل�شابعة! 
و�مر�أته  هو  �لأبد  �إلى  عبًد�  يبقى  بل  �ل�شابعة!  �ل�شنة  في 
و�أولده؟ "�لأر�ص ل تُباع بيًعا د�ئًما، فالأر�ص لي و�أنتم 
غرباء ومقيمون عندي، بل في كلِّ �أر�ص تملكونها )على 
ة( تعطون  �أثر دين مع فائدة مرتفعة، �أو في ��شتعمال �لقوَّ
للمالك �لأ�شيل حقَّ فكاكها" )ل 25: 23-24(. �أجل، 
�لأر�ص تعود �إلى �شاحبها �لأ�شلّي، ول تنتق�ص من قبيلة 
�إ�شر�ئيليٌّ  �فتقر  "و�إذ�  �ل�شريعة:  ن�صُّ  ويو��شل  قبيلة.  �إلى 
�لعبيد، بل  عندك وباع نف�شه لك، فال ت�شتخدمه خدمة 
كاأجير ومقيم يكون معك �إلى �شنة �ليوبيل، ثمَّ يخرج من 
عندك هو وبنوه معه، ويرجع �إلى ع�شيرته وملك �آبائه" )�آ 

.)40-39

لت. ونعود �إلى �أ�شعيا:  �أين �شارت هذه �ل�شر�ئع؟ تحوَّ
"ويل للذين يجذبون �لإثم بحبال �لباطل" )�أ�ص 5: 18(. 
�، �لجاعلين  : "ويل للذين يدعون �ل�شرَّ خيًر� و�لخير �شرًّ ثمَّ
و�لمرَّ   � مرًّ �لحلو  �لجاعلين  ظالًما،  و�لنور  نوًر�  �لظالم 
ويقول  �لعد�لة؟  و�أين  �لثمن؟  يدفع  حلًو�" )�آ 20(. ومن 
"حمَي غ�شب �لربِّ على �شعبه، ومدَّ يده عليهم  �لنبّي: 
على  بكاء  هو  �هلل  غ�شب  �أنَّ  ر  نتذكَّ  .)25 )�آ  و�شربهم" 
ف عميق؛ فهو ل يريد موت �لخاطئ، بل �أن  �شعبه وتاأ�شُّ
يعود عن �شالله ويحيا. ولهذ� ير�شل �هلل �لأنبياء. و�عتاد 
�لخطيئة  نربط  �أن  �أي�ًشا،  �لوقت، ونحن  ذلك  في  �لنا�ص 
ا، حين  بعقابها: عملو� هكذ� فجاءتهم �ل�شربة. خ�شو�شً
بتبديل  يح�صُّ  من  ل  �أوَّ �لذين  هم  �لأغنياء  �لحرب،  تاأتي 
ون باأنَّ و�شعهم �شار �أقلَّ  �لأحو�ل. �أّما �لفقر�ء فال يح�شُّ
�أو �أكثر مّما كان: كان عليهم �شيٌِّد م�شتبّد، وجاء عليهم 

�شيٌِّد �أكثَر ��شتبد�ًد�.

َّة 3. ليت لي كوًخا في البرِّي

نادى �لنبيُّ بالعد�لة وما من عد�لة. ر�أى �لنا�ص عامَّة 
 ، ة، �لف�شاد �لحاّل في �لبالد. ما عاد �لربُّ و�لعظماء خا�شَّ
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�ص  تنجَّ �لذي  �شعبه  يعي�ص في و�شط  �أن  يقدر  ونبيُّه معه، 
يعاَملون  وهم  ته  ح�شَّ �لفقر�ء  كان  �إذ�  �لم�شينة.  باأعماله 
بهذه �لطريقة، فكيف ينظر �إليهم، وكيف يقدر �أن ي�شمع 
�لمقابل  في  فجاء   ، �لنبيَّ ور�ء  �لنبّيَّ  �أر�شل  �شر�خهم؟ 
رون �لحالة باأح�شن ما يكون.  �لأنبياء �لكذبة �لذين ي�شوِّ
�إلى �لملك و�إلى �لعظماء �لذين ل يريدون  وهكذ� ت�شل 
�ل�شريعة في  �أقو�ل  ر �لكهنة  �أن ي�شمعو�. كرَّ �أن يرو� ول 
مكان،  كلِّ  من  ياأتون  �لموؤمنون  حيث  �لكبرى  �لأعياد 
تماَر�ص،  تَُعد  لم  بحيث  �ل�شريعة  ل  حوَّ من  جاء  ولكن 
فماذ�  لهم؛  �إله  ل  �لذين  �ل�شعوب  مثل  �هلل  �شعب  ف�شار 

عزم �هلل �أن يفعل؟

"ليت  �أن يبتعد، لأنَّ هذ� �لم�شهد يوؤلمه:  �أن يعتزل، 
 .)1  :9( �شعبي"  تارًكا  فاأن�شرف  يَّة  �لبرِّ في  كوًخا  لي 
�إلى  يلتفت  فال  وينطلق  �لم�شافر  يبيت  كما  �أبيت  هناك 
من  "كلُّهم  و�ل�شبب:  �أبقى،  ولن  عندهم  كنُت  �لور�ء. 
�لزنى  �أنَّ  ر  نتذكَّ و�لماكرين".  �لخونة  من  زمرة  �لزناة، 
و�للتحاق  �لربِّ  ترك  على  يدلُّ  �ص  �لمقدَّ �لكتاب  في 
�أّما  و�لزوجة.  �لزوج  بين  �لخيانة  كما  �أخرى،  باآلهة 
�أي  و�لزوجة،  د�ئًما.  فالزوج حا�شر  �هلل،  م�شتوى  على 
اقها"،  �ل�شعب، هي �لتي تترك �لربَّ وتم�شي ور�ء "ع�شَّ
�أي �لآلهة �لتي تحبُّهم، كما يقول هو�شع �لنبّي )ف 2(. 
�لو�حد يخون �لآخر بعد �أن يخون ربَّه. وبد�أت �لخيانة 
تر�شل  �لتي  "�لقو�ص"  مثل  هو  "�لل�شان".  مع  و�ل�شرُّ 
فماذ�  عندهم؛  للحقيقة  مكان  ل  �إًذ�  �لكذب.  �ل�شهم، 
�لن�صُّ  يقول  كما  �لحّق،  ل  �لكذب،  �لبالد؟  في  ي�شيطر 
�أين  و�إلى  �ل�شّر.  من  ينطلقون  يتعلَّمون؟  كيف  �ليونانّي، 
ي�شلُون؟ �إلى �ل�شّر. �لإثم يجرُّ �لإثم، و�لخطيئة تدعو �إلى 
 " �لربَّ يعرفو�  "�أن  منهم؟  �لمطلوب  كان  وما  �لخطيئة. 

)�آ 2(.

: "ليحذر كلُّ و�حد من  ل ثقة، ل طماأنينة، وينبِّه �لنبيُّ
�شاحبه، ول يتَّكل على �أحد من �إخوته؛ فكلُّ �أخ يمكر 
"يمكر".  بالنميمة" )�آ 3(.  ي�شعى  باأخيه، وكلُّ �شاحب 
حرفيًّا "يعقب"، �أي يت�شرَّف مثل يعقوب، �أي �لأ�شباط. 

قال  لبان،  خاله  على  وكذب  عي�شو  باأخيه  مكر  حين 
عنه �أولد لبان: "�أخذ يعقوب كلَّ ما لأبينا، ومّما لأبينا 
�شنع كلَّ هذه �لثروة" )تك 31: 1(. نتخيَّل �لجوَّ �لذي 
يعي�شه �لنا�ص: حاجز بين �لأخ و�أخيه، �إن لم تكن عد�وة، 
هو  "�ألعيب"،  هي  و�شاحبه.  �ل�شاحب  بين  وكذلك 

�لفتر�ء و�لتفكير بال�شوء.

ول  �شاحبه،  يخادع  و�حد  "كلُّ  �لكالم:  ويتو��شل 
"علَّمو�  �لحقيقة(.  يقول  ل  )هو  بال�شدق  يتكلَّم  �أحد 
�أل�شنتهم كالم �لكذب، فعجزو� عن �لرجوع عنه" )�آ 4(. 
"ي�شكنون في و�شط �لمكر، وبالمكر �أبَو� �أن يعرفوني". 
�ل�شدق  نعني  "�هلل"  نقول  حين  "�هلل".  �أو  "�لمكر"  �أو 
�إبلي�ص  رفقة  في  نكون  "�لمكر"  نقول  وحين  و�لحّق، 
�لذي دعاه ي�شوع: "�لكّذ�ب و�أبا �لكذب" )يو 8: 44(. 
"عنف ور�ءه عنف، ومكٌر  �آخر:  �ليونانّي معنى  و�أعطى 

يليه مكر".

ماذ� يبقى للربِّ �أن يعمل، م�شتعينًا بنبيِّه؟ "على �لجبال 
�أندُب و�أبكي، وعلى �لمروج �أن�شد رئاثي" )�آ 9(. و�شبق 
ملوؤه  ر�أ�شي  "ليت  �لثامن:  �لف�شل  نهاية  في  وقال  �لنبيُّ 
قتل  على  ولياًل  نهاًر�  فاأبكي  دموع،  ينبوع  وعينّي  ماء، 
�أبناء �شعبي" )8: 23(؛ فال�شبب هو �لخطيئة �لمتر�كمة: 

متى يعودون؟

*  *  *

بل  ل،  يت�شرَّف هكذ�؟  �لجاهل وحده  �ل�شعب  هل 
�لوجهاء و�لمعروفون. �لنبّي �لذي يُطلَب منه كالم �لحقِّ 
�لكهنة:  نجد  �لأنبياء  وبجانب  �لكذب.  كالم  يُر�شل 
�إليه  ت�شل  ما  يجمعون  و�لكهنة  زوًر�،  يتنبَّاأون  "�لأنبياء 
�إلى  بالن�شبة  �أخرى  ترجمة  وكانت   .)11  :5( �أيديهم" 
م  "ويقدِّ �أو  �لأنبياء"،  يت�شلَّطون بجانب  "�لكهنة  �لكهنة: 
�أيِّ حال،  �إلى �لأنبياء". وفي  �لكهنة تو�شيات م�شتندين 

يم�شي �لكهنة مًعا في خطِّ �لبعل لكي يُر�شو� �لملك.

تجاه  و�جباته  ن�شَي  لأنَّه  �لملك  ولم  �لنبيُّ  وتجا�شر 
�شعبه، فكان �لمثل �ل�شيِّئ في �لتعامل مع �شعب �لأر�ص. 
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لبيت  "وقُْل  �أور�شليم.  �إطار خر�ب  في  فجاء  �لكالم  �أّما 
ملك يهوذ�: �إ�شمعو� كلمة �لرّب، يا بيت د�ود: �أحكمو� 
بالعدل كلَّ �شباح، و�أنقذو� �لمظلوم من يد �لظالم، لئالَّ 
ينفجر غ�شبي كالنار، فيحرق ول من يُطفئ، ب�شبب �شرِّ 
ليوياقيم؟  �لكالم  هذ�  لماذ�   .)12-11  :21( �أعمالكم" 
تنعقد  ر متى كانت  �أيَّامه. هنا نتذكَّ �لعدل �شاع في  لأنَّ 
قبل  باكًر�،  ياأتي  �ل�شعب  لأنَّ  �ل�شباح،  في  �لمحكمة: 
�لنا�ص.  يجتمع  �لمدينة حيث  باب  �إلى  �ل�شم�ص،  طلوع 
�لملك  ل  تدخُّ ولكّن  ق�شاته.  �أو  �لملك  يحكم  هناك 

و��شح، فينبغي عليه �أن ي�شمع �شوت �لنبّي.

عليه  وينبِّه  �لنبيُّ  عليه  يتكلَّم  �لذي  �لظلم  هو  وما 
�لملك.  �أجل  من  انًا  مجَّ يعملون  فقر�ء  د�ود"؟  "بيت 
ندعوه: عمل �شخرة. كلُّ هذ� يعيدنا �إلى ما قال �شموئيل 
ويجعلهم  بنيكم  ملًكا: "ياأخذ  طلبو�  حين  لل�شعب 
لنف�شه... وياأخذ بناتكم... وياأخذ حقولكم وكرومكم 

وزيتونكم..." )1 �شم 8: 11ي(.

فكان  )ملًكا(،  �أقامه  �هلل  ��شمه:  ومعنى  يوياقيم،  �أّما 
وَخلَُف  يو�شيّا  �بن  هو   .)598-609( يهوذ�  ملوك  �آخر 
�أخيه يو�آحاز �لذي �أنزله �لم�شريُّون عن �لعر�ص و�أخذوه 
�أ�شيًر� �إلى بالدهم. كان يو�آحاز هذ� �لذي ل يملك �شوى 
ثالثة �أ�شهر، �أكفاأ من ي�شتطيع �أن يو��شل �لإ�شالح �لذي 
بد�أ به و�لده، ولكن �شيطر �لحزب �لمو�لي لم�شر و�ختار 
"يوياقيم"،  ��شمه ودعاه  له ملك م�شر  ل  �لذي بدَّ �ألياقيم 
وكاأنَّه هو �أقامه و�أجل�شه على �لعر�ص، ف�شار تابًعا له ودفع 

له �لجزية )2 مل 23: 35-34(.

لو  لي�شتحقَّها  كان  ما  نعمة  هلل  ي�شكر  �أن  من  وبدلً 
لبث �أخوه ملًكا، ترك و�شايا �لربِّ و�أحكامه، ور�ح في 
خطٍّ معاك�ص لما يطلب �شفر �لتثنية من �لملك: "ل يُكثر 
يُكثر  ل  وذهبًا  ة  وف�شَّ ن�شاء...  له  يُكثر  ل  �لخيل...  له 
�لإيجابيَّة:  �لتو�شية  وتاأتي   .)17-16  :17( كثيًر�"  له 
"وعندما يجل�ص على كر�شّي ملكه، يكتب لنف�شه ن�شخة 
�لالويِّين،  �لكهنة  عند  من  كتاب  في  �ل�شريعة  هذه  من 
�أن  يتعلَّم  لكي  حياته،  �أيَّام  كلَّ  فيها  ويقر�أ  معه،  فتكون 

�ل�شريعة  هذه  كلمات  جميع  ويحفظ  �إلهه  �لربَّ  يتَّقي 
وهذه �لفر�ئ�ص يعمل بها" )�آ 18-19(. كيف كان �شلوك 
�شت نبوءة �إرميا ف�شاًل  يوياقيم؟ ي�شتحقُّ كلَّ لوم. لهذ� كرَّ
هو  �لحكم،  في  جوره  وعن  يوياقيم  عن  للكالم  كاماًل 

و�لحا�شية �لتي تحيط به.

ق�شر  فوق  �لهيكل  )يقع  �إنزل   : �لربُّ كلَّمني  "هكذ� 
�إلى  �لو�دي" ]21: 13[(  "في  �لنبّي  �عتبره  �لذي  �لملك 
و�لكبار،  )�لوزر�ء،  وعبيدك  �أنت  يهوذ�،  ملك  بيت 
�لأبو�ب"  هذه  في  �لد�خلين  و�شعبك  �لمالكة(  �لعائلة 

.)2-1 :22(

هي جر�أة �لنبّي، �لذي يقول ما يقوله له �لرّب، وهذ� 
ده. وتو��شل ف 22: "هكذ�  مع �أنَّه عالم �أنَّ �لخطر يهدِّ
قال �لربُّ )ل�شنا هنا �أمام قول ب�شرّي، من �شخ�ص �شعيف 
"�أُجرو�  عنه(:  يد�فع  من  له  ولي�ص  �أمره،  على  مغلوب 
ول�شيَّما  �لنا�ص،  حقِّ  عن  د�فعو�  �أي  و�لعدل"،  �لحقَّ 
�لمدينة  �أبو�ب  عند  �لعد�لة"  "مار�شو�  منهم.  �ل�شعفاء 
�أطلَّ  فاإن  كلِّها.  ق�شاياهم  �أجل  من  �لنا�ص  يجتمع  حيث 
عدّو، هربو� ب�شرعة و�أغلقو� �لأبو�ب. "�أنقذو� �لمظلوم 
من يد �لظالم". من هو �لظالم؟ ل �شكَّ �لملك و�لأقوياء 
ونعود  و�أرز�قهم.  �لنا�ص  �أمو�ل  يغت�شبون  �لذين  ته  بقوَّ
معاملة(  )ت�شيئو�  ت�شطهدو�  "ل  �لمعروفة:  �لالئحة  �إلى 
هو  من  عليهم".  تجورو�  ول  و�لأرملة  و�ليتيم  �لغريب 
وكيف  �هلل.  با�شم  �لنبّي  �لملك؟  من  هذ�  يطلب  �لذي 
يج�شر �أن يعطي در�ًشا للق�شر �لملكّي؟ لأنَّ �لربَّ �أر�شله. 
ة فلم ي�شمح له  �أن يتهرَّب من هذه �لمهمَّ �أر�د  ة  وكم مرَّ
�لزكّي )�لبريء( في هذ�  �لدم  "ل ت�شفكو�  �هلل. و�أخيًر�: 
�لتهديد  وياأتي  هيكله  وقرب  �لربِّ  مدينة  في  �لمو�شع، 

كالعادة.

ويرد �لحكم قا�شيًا على يوياقيم: "ويل لمن يبني بيته 
بغير حّق" )�آ 13(.  ُغرفَه  ويعلي  بالظلم )= غير عدل(، 
�ل�شريعة،  فوق  �لملك  �أََما  و�ل�شتقامة".  للعدل  "�حتقار 
كما في �لح�شار�ت �لمجاورة؟ ل؛ فالملك يبقى خا�شًعا 
ل�شريعة �لرّب، و�لنبيُّ يقدر �أن يوبِّخه كما وبَّخ �شموئيل 
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ل �شوت �ل�شعب )و�لجي�ص( على �شوت  �شاول لأنَّه ف�شَّ
�هلل )1 �شم 15: 10ي(. وكما فعل ناتان مع د�ود حين قال 
له: "�أنت �لرجل" �لذي ي�شتحقُّ �لموت: �شرقت وقتلت 
�أخاب، لأنَّه  �لملك  �أي�ًشا وبَّخ  )2 �شم 12: 1ي(. و�إيليّا 
ب  قتل نابوت و��شتلب منه كرمه )1 مل 21(؛ فهل نتعجَّ

�أن يفعل �إرميا على مثال �لذين �شبقوه!

فيوياقيم "ي�شتخدم �لآخرين بغير �أجرة )مّجانًا، كر�مة 
عيون �لملك، و�لويل لمن يعار�ص( ول يوفي �أحًد� عن 
�أن  �لعمل  تطلب من ربِّ  �لتي  �ل�شريعة  �أين هي  عمله". 
�شفر  قال  �ل�شم�ص؟  غروب  عند  �أجرته  �لعامل  يعطي 
�لتثنية: "ل تظلم �أجيًر� م�شكينًا وفقيًر� من �إخوتك �أو من 
�لغرباء �لذين في �أر�شك، في �أبو�بك )مدينتك �أو بيتك(. 
لأنَّه  �ل�شم�ص  عليها  تغرب  ول  �أجرته،  تعطيه  يومه  في 
فقير، وهو ينتظر �أجره بفارغ �ل�شبر، لئالَّ ي�شرخ عليك 

، فتكون عليك خطيئة" )تث 24: 15-14(. �لربُّ

ف�شيحة"؛  وُغَرفًا  و��شًعا  بيتًا  لي  "�أبني  يوياقيم:  قال 
بلون  ودهنه  بالأرز  وغلَّفه  نو�فذ  له  "فتح  فعل؟  وماذ� 
"�أتكون  قا�شيًا:  �للوم  وياأتي   .)14  :22 )�إر  �لقرمز" 
عظمة ملكك �أن يفاخر بالأرز؟ �أما �كتفى �أبوك باأن �أكل 
و�شرب، وعرف �ل�شعادة؟ و�أجرى �لحقَّ و�لعدل وق�شى 
للبائ�ص و�لم�شكين، فكان في خير" )�أي وجد �ل�شعادة(. 

�أجل، معرفة �هلل هي �ل�شعادة )�إر 22: 16-14(. 

يوياقيم ت�شرَّف مثل طاغية، مثل ملك جائر.  ولكنَّ 
�أعمال  في  �لنا�ص  ر  وي�شخِّ �إر�دته  يفر�ص  �أن  ي�شتطيع  هو 
من �أجل مجده �لخا�ّص. �أما يطلب من �لمو�طن �أن يدفع 
ل �أن يد�فع عن �لحقِّ  �أجر �لعامل؟ و�لملك؟ و�جبه �لأوَّ
و�لعدل، فهو من يقوم على �لأر�ص مقام �هلل �لذي ينتقم 
ا  خا�شًّ تكليًفا  مكلَّف  وهو   .)8-6  :2 )عا  للمظلومين 
 :72 مز  يقول  كما  و�ل�شعفاء،  و�لم�شاكين  بالو�شعاء 
بالحّق...  وو�شعاءك  بالعدل  �شعبك  "يحكم   :4-2
)وو�شعائهم(،  �ل�شعب  لم�شاكين  عادلً(  )ق�شاء  يق�شي 
من  وي�شحق  ظالميهم(  يد  )من  �لبائ�شين  يخلِّ�ص 

ي�شتغلُّهم".

�لد�ر�ت  فبنى  ب�شليمان،  يقتدي  �أن  يوياقيم  �أر�د 
�لملك  هو  يفعلون.  �لم�شريُّون  كان  كما  �لف�شيحة 
يقتدي  �أن  له  �لأف�شل  كان  �أما  �لأرز.  �شوى  يو�زيه  ول 
في  �هلل  فمعرفة  متو��شعة؟  ب�شيطة  حياة  في  يو�شيّا  باأبيه 
ممار�شة �لعد�لة هي �أ�شا�ص �ل�شعادة. �أمَّا هذ� �لملك فنال 
"�شر�ب" �ل�شعادة على ح�شاب حقِّ �لفقر�ء: "�أّما �أنت )يا 
�لخ�شي�ص و�شفك  �لمك�شب  يوياقيم( فعيناك وقلبك في 
و�لحكم:   .)17  :22 )�إر  و�لعنف"  و�لظلم  �لبريء  �لدم 
ل يبكي �أحد على هذ� �لملك، "فيُ�شَحب ويُطَرح بعيًد� 
عن �أبو�ب �أور�شليم ويُطَمر هناك طمر �لحمار" )�آ 19(. 
�لعد�لة،  مبادئ  يدو�شون  �لذين  �لظالمين  نهاية  تلك 

في�شتعملون �شلطانهم للظلم ل للحّق.

*  *  *

�لملك في ممار�شة  �أف�شل من  يكونو�  لم  و�لعظماء؟ 
�إرميا. طلب  زمن  في  مثل خا�ّص ح�شل  �لعد�لة. وكان 
ممار�شة  عن  كعربون  �لعبيد  يحرِّرو�  �أن  منهم  �لملك 
"�لكلمة  حوله.  و�لذين  �لملك  �هلل  يرحم  لكي  �ل�شريعة 
�لتي كانت �إلى �إرميا من قبل �لربِّ بعد �أن جعل �لملك 
يلتزم بتحرير  �أور�شليم  �لموجود في  �ل�شعب  �شدقيّا كلَّ 
ون�شاء،  �لعبريِّين، رجالً  عبيده  يحرِّر  و�حد  �لعبيد: كلُّ 
�ليوم  بعد  �ليهود�وّي  �أخاه  ي�شتعبد  منهم  �أحد  من  وما 
رو�  وحرَّ نفو�شهم  على  عهًد�  �أخذو�   .)10-8  :34(
"�إذ�  �ل�شريعة:  تقول  ما  �لملك  ر  تذكَّ )�آ10(.  عبيدهم 
وفي  )عندك(.  �شنين  �شتَّ  يخدم  عبر�نيًّا،  عبًد�  ��شتريَت 
 :21 �فتد�ء؛ خر  يدفع  ل  )�أي:  انًا  مجَّ  ،� يخرج حرًّ �ل�شابعة 

.)2

عمل ر�ئع من �لعد�لة في خطِّ ما يطلبه �هلل من �شعبه. 
و�نتظرو� �أن يكافئهم �هلل خيًر� لما فعلو�. ولكنَّهم لم يرو� 
نتيجة مبا�شرة، فعادو� عن �لعمل �لذي قامو� به، كمن نذر 
�إيفاءه. ماذ� تروي �لنبوءة؟ "ولكنَّهم عادو�  نذًر� ورف�ص 
بعد ذلك فاأرجعو� �لعبيد و�لإماء �لذين �أطلقوهم �أحر�ًر�، 

وعادو� ي�شتغلُّونهم عبيًد� و�إماء" )34: 11(.
�أهكذ� يهز�أون باهلل؟ يفعلون ويتر�جعون. فقال �لربُّ 
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ًر� بم�شيرة �لخروج من م�شر: "�أنا قطعُت عهًد� مع  مذكِّ
�لعبيد،  بيت  �أر�ص م�شر، من  �أخرجتُهم من  يوم  �آبائكم 
�آباوؤكم  ي�شمع  لم  ولكن  �شنين...  �شبع  نهاية  في  قائاًل: 
هو  ما  وفعلتم  �أنتم  رجعتم  و�ليوم  �أذنهم.  �أمالو�  ول  لي 
�شاحبه.  يُعتق  �أنَّه  �أعلن  و�حد  كلُّ  عيني:  في  م�شتقيم 
با�شمي".  ُدعَي  �لذي  �لبيت  في  �أمامي  عهًد�  وقطعتم 
�أجل، ح�شنًا فعلتم. هكذ� دللتم على توبتكم و��شتعد�دكم 
يدم طويال.  لم  ��شتعد�دكم  �لرّب. ولكنَّ  للعمل بو�شايا 
ويتو��شل كالم �لربِّ في �إر 34: 16: "ثمَّ عدتم ودنَّ�شتم 
�لذين  �أمته  و�أرجعتم كلُّ و�حد عبده وكلُّ و�حد  ��شمي 
جديد،  من  ت�شتغلُّونهم  �أنتم  وها  �أحر�ًر�.  �أطلقتموهم 

عبيًد� و�إماء".
لفظ  مع  �لكالم  على  تالعب  مع  �لعقاب  وياأتي 
"�أعتق"، "حرَّر". �أنتم "�أعتقتم" و�أنا "�أعتقكم، �أحرِّركم، 
�أدفعكم �إلى �ل�شيف و�لوباء و�لجوع... وذ�ك ما ح�شل 
في نهاية عهد �شدقيّا: نبَّههم فما �نتبهو�، وهكذ� كانت 
�شوى  هناك  يبَق  فلم  و�لعظماء،  و�لملك  �أور�شليم  نهاية 
�ل�شخرة  �ل�شر�ئب و�أعمال  �أجل دفع  �شعب �لأر�ص من 

من ِقبل �لمحتّل.

خاتمة

وممار�شة  �هلل  �إلى  �لرجوع  �لنتيجة؟  كانت  ماذ� 
با�شم  ُّم  �لتكل من  ومنعه  �لنبّي  �إ�شكات  بل  كاّل،  �لعد�لة؟ 
�هلل. عذ�ب فوق عذ�ب، و�شجن بعد �شجن �إلى �أن ُو�شع 
�أنَّ رجالً  بئر موحلة حيث كاد يموت. و�لحمد هلل  في 
ويقول  �لنبّي.  ن�شرة  �إلى  جاء  من  هو  حب�شيًّا،  غريبًا، 
من  يخرج  �أن  لإرميا  �رت�شى  �شدقيّا  كان  �إذ�  �ل�شّر�ح: 
�لرحمة  �لذي مار�ص  �لغريب  �لبئر، فخوفًا من هذ�  هذه 
�أكثر منهم. ذ�ك هو م�شير �لأنبياء �أمام �لظلم �لذي يحلُّ 
بالبالد. عامو�ص �أُجبر على �لعودة �إلى �أر�شه. يوحنّا قُطع 
ر�أ�شه. و�لمطر�ن هلدر كامار� )�لبر�زيل( ُجعل في ز�وية 
�لأحمر،  �لأ�شقف  ُدعَي  �أن  بعد  �شوته  يُ�شَمع  ل  بحيث 
على  فُقتل  روميرو  �أو�شكار  ا  �أمَّ �ل�شيوعيِّين.  �إلى  تلميًحا 
تُوؤخذ  �لذين  �لفالَّحين  �أن يد�فع عن  �لمذبح لأنَّه حاول 
منهم �أر�شهم من �أجل �لماّلكين �لكبار. و�لتاريخ يو��شل 
وكاأنَّ  فقًر�،  و�لفقر�ء  غنى  يزد�دون  و�لأغنياء  م�شيرته. 
بينكم  �شيبقى  فقال:  �لإن�شان  �شرِّ  �أمام  يديه  �أنزل  �لربَّ 
يعي�ص  �أن  مكانه  في  كلٌّ  �لأفر�د  على  فيبقى  محتاجون، 
فيه.  يعي�ص  �لذي  �لمحيط  في  و�لعدل،  �لحقِّ  بح�شب 
�لحمل،  مع  �لذئب  "في�شكن  �لظلم،  يزول  �لنهاية،  ففي 
�لنمر مع �لجدي، و�لبقرة و�لدبَّة ترعيان مًعا".  ويرب�ص 

ذ�ك ما قال �أ�شعيا )1:11: 6ي(. و�لحلم يبقى حلًما.



بيبليا 2012/55

االأب لوي�س الخوند
دكتور في �لالهوت �لُخُلقّي

مقّدمة

�إّن �لنبّي هو في �لحقيقة "ل�شان �هلل" )1: 9؛ 15: 19(. 
َمن يتعّمق في قر�ءة كتب �لأنبياء يرى �أّن �لمو�شوع �لأهّم 
�لذي  �لعد�لة،  تعاليمهم هو مو�شوع  تدور حوله  �لذي 
هو، في �لوقت عينه، مو�شوٌع دينيٌّ ومو�شوٌع �جتماعّي. 
�لعد�لة  مو�شوع  على  ي�شّددون  �أنّهم  �لمالحظ  ومن 
فالعد�لة  �لم�شتقيم؛  �لدينّي  للت�شّرف  �أ�شا�ًشا  تُعتبر  �لتي 
و�شعبه. �هلل  بين  �لمبرمة  للمعاهدة  تنفيٌذ  هي  بنظرهم 

�أّما مفهوم �لعد�لة في �لعهد �لقديم فينطلق من كلمة 
و�لعي�ص  �لتو�فق  تعني  �لتي  �لعبريّة،  ِدْق"   "�شِ
و�ل�شادق  فالعادل  ومعيّن؛  محّدٍد  مبد�أٍ  ح�شب  و�ل�شير 
هو �لذي يعي�ص بح�شب �لمبد�أ �لمتّفق عليه. �إنّه �لإن�شان 
�تّكاله على �هلل  �إنّه ذلك �لذي ي�شع  �لبريء و�لم�شتقيم. 

وحده، و�إليه وحده يلجاأ.

�آن.  في  و�جتماعيٌّ  دينيٌّ  مدلوٌل  "عد�لة"  لكلمة 
بريئًا  يكون  باأن  يكتفي  ل  �لذي  ذلك  هو  و"�ل�شّديق" 
وم�شتقيًما، بل ي�شهم في ن�شر �لعد�لة و�ل�شتقامة حوله، 
ويعمل على تر�شيخها في �لمجتمع، و�لذي يبني جميع 

ت�شّرفاته على �أ�شا�ص هذ� �لمبد�أ.

بالتنظيم  مرتبٌط  فهو  للعد�لة  �لقانونّي  �لمعنى  �أّما 
�لجتماعّي. �إنّه �لعدل بمعنى �لحكم با�شتقامٍة وبح�شب 

�لقانون و�ل�شريعة.

�لحرفّي  �لحقَّ  �لعد�لُة  تتخّطى  �أخرى  �أحياٍن  وفي 
�أن  �لتي يجب  �لعالقة �لإن�شانيّة  �إلى  و�لح�شرّي، وت�شل 

ت�شود بين �لغنّي و�لفقير.

بحقوق  يطالبون  بل  بالمبادلة،  يكتفون  ل  �لأنبياء 
�لأرملة  فحّق  بالمقابل؛  يعطونه  ما  عندهم  لي�ص  �لذين 
و�ليتيم، مثاًل، ل يقوم على �لح�شول على �أجٍر عادٍل عن 
عمٍل قاما به، �أو ثمٍن لب�شاعٍة باعاها، بل �إنّه في �لح�شول 

على ما هم بحاجٍة �إليه لتاأمين عي�ٍص حرٍّ كريم.

عد�لة  من  �أهّم  معنًى  �لأنبياء،  نظر  في  فللعد�لة، 
�إعطاء  بل  لهم فح�شب،  َمن  �إعطاء  لي�شت  �لمبادلة. هي 
َمن لي�ص لهم. �إنّها حّق �لع�شو في �لجماعة في �لح�شول 

على ما هو بحاجٍة �إليه.

"قبل �أن �أ�شّورك في �لبطن عرفتك )�إخترتك(،
وقبل �أن تخرج من �لرحم قّد�شتك )قّد�شتك(" )1: 5(:

�لبطن  في  �هلل  ي�شّوره  �لإن�شان،  يولد  �أن  قبل 
و�حتفظُت  جانبًا  جعلتك  "قّد�شتك":   .)6  :18(
ٍة  خا�شّ خدمٍة  �أجل  من   )3  :12 3؛   :2( لنف�شي  بك 
يبد�أ  لالأمم":  نبيًّا  "جعلتك  بعد:  ما  في  د  تحدَّ �شوف 
�لمجاورة. �لممالك  �إلى  وي�شل  يهوذ�،  في  كالمه 

�لإن�شان  توبة  �هلل  عد�لة  تقت�شي  �أخرى،  جهٍة  ومن 
و�ل�شعب "�بن �هلل" )3: 19( �إلى �هلل �لملك �لوحيد. و�إذ 

العدالة والتوبة في �سفر اإرميا 
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يتكلّم �إرميا، يقوم بعمٍل �شيا�شّي، و�إن ترّكز تعليمه على 
�لتوبة و�لعودة �إلى �لرّب، و�إن كان لتعليمه ب�شكٍل خا�صٍّ 

بُعٌد دينّي.

اأّوالً: العدالة والتوبة في �سفر اإرميا
عن  تنبّاأ  الرّب.  الكلمة، كلمة  يُعلى( حامل  )اهلل  اإرميا   .1
�إلى �لتجاوب مع عد�لة �هلل،  كتابه دعوةٌ  "عهٍد جديد". 
�لتوبة  �إلى  �لنا�ص  يدعو  �أن  �لنبّي  فعلى  و�لتغيير؛  بالتوبة 
و�لتغيير. �إّن �أكثر َمن جال في م�شمار �لتوبة/�لهتد�ء هو 
�إرميا؛ فلقد �أمعن في �ل�شير على طريق �لفكرة �لتي و�شعها 
هو�شع، م�شهبًا كّل �لإ�شهاب في مو�شوع �لهتد�ء؛ فلقد 
د يهوذ�، وذلك لكي  ك�شف �لنبّي عن �لم�شائب �لتي تهدِّ
يرجع كّل و�حٍد عن طريقه �ل�شّريرة. �إرميا هو من �لقادة 
خطاياه  في  ب�شعبهم  يتّحدون  �لفّعالون  �لقادة  �لفّعالين. 

و�إخفاقاته، كما في توبته وبّره.

يهوذ�:  ملك  ق�شر  �إلى  �لرّب  كلمة  هي  �إرميا  نبوءة 
�لظالم"  يد  من  �لمظلوم  و�أنقذو�  بالعدل،  "�أحكمو� 

)22: 3(، وتوبو�. تجاوبو� مع عدل �هلل ورحمته.

يوياقيم،  يو�آحاز،  يهوذ�:  ملوك  ت�شيب  �أقو�لً  نقر�أ 
��شتعملو�  �لذين  �أولئك  ي�شّور  �إيجاٍز  في  يوياكين، 
عرفو�  وما  �ل�شعب،  ويظلمو�  �لغنى  ليكّر�شو�  �شلطانهم 

�إقامة �لحّق و�لعدل )22: 17-13(.

�هلل:  ير�شلهم  لم  �لذين  �لأنبياء  من  �لنبّي  حّذر  وقد 
.)16  :23( �لرّب"  فم  عن  ل  قلبهم  بروؤيا  "يتكلّمون 

فعلته  ما  و�عتبر  �إرميا،  ر�فقها  �لبابليّة  و�لإمبر�طوريّة 
ر.  "�آتيًا من عند �لرّب"؛ فهو �لعامل �لحقيقّي، ل نبوخذن�شّ
�لرّب �شاهٌر )33: 29؛ 51: 12( على كلمته �لتي تتّم في 
و�لكلمة  "ليهدم".  بل  �أّولً،  ليبني  �إرميا، ل  دعا  �أو�نها. 
معك"  �أنا  �أر�شلك،  "�أينما  �لنبّي:  �شمعها  �لتي  �لمهّمة 
)1: 7-8 و19(. هذ� كفاه. وهذ� يكفي كّل و�حٍد منّا.

َّه وي�سّجعه )1: 17-19(: "�أخذتك"  2. يحّث الربُّ نبي
)7: 1(. "�أعطيتك �ليوم �شلطًة على �لأمم وعلى �لممالك 
وتغر�ص"  وتبني  ولتنق�ص،  وتُهلك،  وتهدم،  لتقلع، 

و�لخر�ب،  �لدمار  عن  تتحّدث  �أفعاٍل  �أربعة   :)10  :1(
�لغر�ص و�لبناء )2: 21؛ 11: 17؛ 12:  وفعالن فقط عن 
ق�شائد  ففي  28(؛   :31 6؛   :24 و9؛   7  :18 14-17؛ 
ذ�ت قّوٍة �إيحائيٍّة خارقة، و�شف دخول جي�ٍص ل يقاَوم، 
يخرج من �ل�شمال ويتدفّق على يهوذ� و�أور�شليم )ر�جع 
يترك  ول  يرحم  ل  جي�ٍص  ا(،  خ�شو�شً  6-4 �لف�شول 
قبل فو�ت  �إلى �هلل  تابو�  �إذ�  �إلّ  للمغلوبين،  �أمٍل كان  �أّي 
�لأخيرة  �لكلمة  �أّن  هو  �لأمل،  يبعث  ما  ولكن  �لأو�ن. 
ل  �لرّب  �إلى  عودةٌ  وهنالك  حا�شر،  فالرّب  للبناء؛  هي 
��شًما  له  ليكونو�  بالرّب  �ل�شعب  �إلت�شق  عنها.  رجوع 
وفخًر� ومجًد� )13: 11(. ومن �لتين �لطيّب )ف 24(، 
من "�لبقيّة �لباقية" �لتي تعود �إلى �لرّب، ينطلق �لرّب لكي 
"عهًد� جديًد�"، ويعيد بناء �شعبه. ذ�ك ما نقر�أه في  يقيم 
26: 1 - 45: 5 من �أقو�ِل خال�ٍص لإ�شر�ئيل ويهوذ�، 
�لرّب  فيفتح   ،)10  :1( �لمجاورة  �لممالك  �إلى  وي�شل 
حياتهم  و"تكون  و�ل�شالم:  و�لفرح  �لخير  من  عهًد� 
.)12  :31( بعد"  من  يذبلون  يعودون  ول  ريّانٍة  كجنٍّة 

3. �سّدد النبّي على اأّن ديانةً ال تعرف العدالة في المجتمع، 
ي�شمح  لن  �لرّب  ولكّن   .)13  :2( ونفاق  كذٌب  هي 
م�شى   .)10 ويغر�ص" )1:  "يبني  فهو  �لنهاية؛  �إلى  بالدمار 
وقت �لقلع وجاء وقت �لغر�ص. م�شى وقت �لدمار، وها 
هو �لبناء في "�لمدينة �لتي �ُشبيتم �إليها" )29: 7(. و�إعادة 
�لبناء تُذكر في ف 30-33؛ فكلمة �لرّب ت�شبق �لتاريخ، 

وتجعله يفعل لخيِر �لذين يحبّونه.

�أخذ �إرميا "�لأمان". تحّدث عن عد�لة �هلل.

يتبّرر �لإن�شان عادة، حين ينت�شر بدعو�ه على خ�شمه، 
من  مقارنٍة  بال  �أو�شع  �لعدل  فمجال  عد�لة حّقه؛  ويعلن 

مجال �لقانون، �أو حتّى من مجال �لعرف �لجاري.

4. فاهلل عادل، وهذ� يعني �أنّه غير مخطٍئ في ت�شّرفاته، 
هذ�  لعّل  و"لكن   .)1  :12( �أحد  يحاّجه  �أن  يمكن  ول 
�أّي  و�إلى  جبلنا،  طيٍن  �أّي  من  يعرف  �إذ  �أنّه  �أي�ًشا  يعني 
يوؤّهلنا  لخليقته،  ذ�ته ومر�عاةً  بّره  فبا�شم  يدعونا،  �شركٍة 
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)1(  "عدل"، في معجم الالهوت الكتابّي، د�ر �لم�شرق، بيروت، 1986، �ص 2/181.

�أن نكون �أبر�ًر� في نظره، �أي كما يجب �أن نكون")1(.

 .)13-6  :3( التوبة  اإلى  مدعّوةٌ  ال�سمال  مملكة   .5
بعد  وبالتحديد  يو�شيّا،  عهد  �إلى  �لفقرة  هذه  ترقى 
�لذي   ،622-621 �ل�شنة  في  به  قام  �لذي  �لإ�شالح 
�إرميا  �أّن  ويبدو  و�لأنبياء.  �لكهنة  مجموعتَا  فيه  �شانده 
1-14؛   :11 في  ذكره  ُحفظ  فّعالً  �إ�شهاًما  فيه  �أ�شهم 
حفظه  �لذي  �لأَمل  على  �شاهدةٌ  هي  �لمذكورة  فالفقرة 
 :31  -  1  :30 )رج  �ل�شمال  مملكة  توبة  �شاأن  في  �إرميا 
 )23-18  :11( عناتوت  في  �إرميا  و��شُطهد   .)22
لتزّعمه �إ�شالَح �لملك يو�شيّا �لذي �أّدى �إلى �إز�لة �لمعابد 
ت فيها �لعباد�ت �لوثنيّة �لبابليّة. وكان  �لمحلّيّة �لتي تف�شَّ
من�ّشى هو �لم�شوؤول عن �إدخالها �إلى �إيمان �ل�شعب بربّه.

ُطرح  العقاب.  ي�ستحّق  الخائن  اإ�سرائيل   .6
�ل�شوؤ�ل: هل يرجع �إ�شر�ئيل �لخائن �إلى �لرّب؟ �لجو�ب: 
�شعبه.  و�أمانٍة مع  �لمباِدر. قطع عهد حبٍّ  �لرّب هو  �إّن 
�إ�شر�ئيل  فعلى  �لتوبة،  �إلى  مدعّوةٌ  �ل�شمال  ومملكة 
يظّل �هلل عاب�َص  �ألّ  �أر�د  �إذ�  باإثمه"،  "�أن يعترف  �لمتمّرد 
ي�شتعّد  �لرّب   .)23  :2 رج  1-16؛   :3( تجاهه  �لوجه 
�إن تابو�،  دوًما ل�شتقبال �أولده �ل�شالّين، فيرّد لهم حبّه 
عي�ص  في  قلبهم  وبّدلو�   ،)25-19 )�آ  ممكنة  �لتوبة  لأّن 
�شار   .)1 )�آ  �إلّي"  "�إرجعي  و�لحّق:  و�لعد�لة  �ل�شدق 
وحده  �لرّب.  ي�شتقبله  �أن  يمكن  فال  رج�ًشا  �ل�شعب 
ممكنًا،  �لرجوع  يجعالن  و�لتوبة  بالخطايا  �لإقر�ر 
في�شتقبل �لربُّ �لتائَب )3: 13 و25(، �إ�شر�ئيل، �ل�شارخ 
�إليه: "يا �أبي، �أنت رفيق �شباي" )�آ 4(، وهذ� ما يدّل على 
�إلى �أمانة �ل�شعب للرّب كاأمانة  حياٍة حميمة. هي �إ�شارةٌ 
�أبيه: "هل  �إ�شر�ئيل للرّب  �لمر�أة لرجلها )�آ 1(. وي�شيف 
تحتفظ بغ�شبك" )�آ 5(: هي ثقة �ل�شعب بالرّب، ولكنّها 
ثقٌة �شطحيّة، وكاأنّهم يقولون للرّب: ق�شاوتك ل تدوم. 
وربّما يدعو �لنبيُّ �ل�شعَب �إلى �ل�شدق في �لتوبة: مملكة 
�ل�شامرة،  بعا�شمتها  و11(،   6 )�آ  "�ل�شائبة"  �إ�شر�ئيل 

بعا�شمتها  يهوذ�،  ومملكة  �هلل.  �إلى  �لرجوع  ت  رف�شَ
�لرّب  و11(.   7 )�آ  �لخيانة  تمثّل  تتعلّم؛  لم  �أور�شليم، 
�لحا�شر،  �لأمين  �لإله  لأنّه  �لتائبة،  �إ�شر�ئيل  مملكة  يعيد 
�لمرموز �إلى ح�شوره ِبـ"تابوت �لعهد" )�آ 16( و�لهيكل 
�أي ح�شوره )رج 7: 10(؛  حيث جعل ��شمه )�آ 17(، 
)�آ  �ل�شعوب  تتو�فد  �إليها  فاأور�شليم كلّها �شارت عر�شه، 
 :2( و�لحجر"  "�لخ�شب...  �أ�شنامها،  عن  تائبًة   )17
و�لأ�شنام  �لـَم�شاّلت  تمثّلها  �لتي  �لكاذبة  �لآلهة   ،)27
�لتي تو�شع على �لتالل �لم�شرفة على �لمدينة.  �لخ�شبيّة 
�إّن "�لأمم" ترَكت "نيّات قلبها �ل�شّريرة" )3: 17(. �أتر�ها 

تعود هي �أي�ًشا �إلى ربّها؟ هذ� ما ترّجاه �لنبّي.

يجب   .)31-1  :4( التوبة  اإلى  النداء  يتوا�سل   .7
)�آ  قلوبهم  �شلوكهم، ويختنو�  يغيّرو�  �أن  �لمتمّردين  على 
1-4(. غير �أّن �ل�شعب يرف�ص، فا�شت�شّف �لنبيُّ �لجتياَح 
�لآتي من �ل�شمال )�آ 3-7 و9 و11 و18 و22 و28-27(. 
�إرميا ل  هو نتيجة حكم �هلل على �شعبه )ف 6(. ولكّن 
فهو  يعنيه،  �لأمر ل  وكاأّن  �لعلياء،  من  �لناظر  ذلك  يبقى 
هذ�  �شقاء  يبكي   ،)19-10 )�آ  �ل�شعب  على  يحكم  �إذ 
يكون  بحيث  وي�شلّي  ويتاألّم  بمو�شى،  فيت�شبّه  �ل�شعب، 
لأّن  يبكي  �لنبّي  �أ�شعيا.  في  �لرّب  خادم  عن  �شورًة 
 .)20 )�آ  و�لخر�ب  �لفو�شى  �إلى  �شوى  تقود  ل  �لخيانة 
�إلّي" )4: 1(. كيف  �إ�شر�ئيل  يا  "�إن رجعَت  �لرّب:  قال 
يكون �لرجوع؟ باثنين: �إنتز�ع �لأ�شنام، وممار�شة �لحّق 
و�لعدل. وهذ� يعني و�شيّتين: محبّة �هلل وعبادته وحده، 
)�آ  ت�شّفع  �أو  )�آ 8(،  �ل�شعب  �لنبّي حّث  �لقريب.  ومحبّة 
خطيئتهم  على  بدقٍّة  �هلل  �شعب  حا�شب  �إرميا  �إّن   .)10
ت�شعه  �أن  يمكن  ما  كّل  ي�شتحّقون  وكانو�   ،)26-19 )�آ 
)�آ  للتوبة  �لأخيرة  �لُفر�شة  �إنّها  كو�هلهم.  على  �لعد�لة 
11-18(: "قومي" )�آ 11؛ رج 6: 26؛ 8: 11 و19 و21-
22؛ 9: 1؛ 14: 17(، �أي جماعة �ل�شعب. يعود كّل �شيٍء 
جاهٌل  "�شعبي  �شعبه:  �شقاء  �أمام  �إرميا  يبكي  �لرّب.  �إلى 
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ل يعرفني" )�آ 22(: ل يريد �أن يعرف �هلل. ل يطلب �هلل 
ول يعرف "�لخير" )رج 9: 11(. عزم �لرّب على معاتبة 
�لغريبة،  بالآلهة  و�لتحق  تركه  لأنّه   ،)28-27 )�آ  �شعبه 
فبد� كعرو�ٍص تلحق ع�ّشاقها؛ فماذ� ينفع �لبكاء في ذلك 

�لوقت!

�لح�ّص  يُظلم  بالف�ساد.  تعّج  مدينةٌ  اأور�سليم   .8
ويتولّد   ،)31-1  :5( و�لحـّكام  �ل�شعب  عند  �لخلقّي 
و�لنتيجة:  �لم�شتويات،  جميع  على  و�لدمار  �لعنف 
�لمقّد�شة:  �لمدينة  ب�شبب خطايا  كّل هذ�  �لجتياحات. 
)�آ  بال�شدق"  ويعمل  �لعدل  ي�شنع  و�حٍد  إن�شاٍن  � من  "ما 
لهذ�  حكمه.  �أعلن  �لأمر  من  �هلل  تحّقق  �أن  بعد   .)6-1
�إرميا �أن يتحّقق بنف�شه من �ل�شّر �لقابع في  طلب �هلل من 
يهوذ� )رج 6: 27-30؛ 18: 20؛ 19: 1(. ل َجور عند 
مدينٌة  �أور�شليم  عقابه.  في  من�شًفا  كان  عاقب  فاإن  �هلل؛ 
�إن�شانًا  �إن�شانًا؟  �شاحاتها  "هل تجدون في  بالف�شاد:  تعّج 
و�حًد� ي�شنع �لعدل، ويطلب �لأمانة، فاأعفو عنها" )�آ 1(: 
"�إن�شان" يمكن �أن يوثق به في ت�شّرفه �لأمين، �لم�شتقيم. 
�لمجموعة  "يخلّ�ص"  �أن  ي�شتطيع  �لباّر  عنها".  "فاأعفو 
�لخلقّي:  �لنفالت  ل�شبب  �هلل؟  حكم  وِلَم  �لخاطئة. 
عبادة  في  �شاركو�  �أي  )�آ 7؛ رج 2: 20؛ 3: 8(،  "زنو�" 
�لآلهة �لوثنيّة. "قال �لرّب" )�آ 7(: هذ� يعني �أّن �لبالغ �آٍت 
من عند �لرّب. وَمن خالفه تعّر�ص للعقاب. تكلّم �لرّب 
نهائيّا:  يكون  �لعقاب ل  يجادله. ولكّن  �أن  يج�شر  فَمن 
في  �لرجاء  تحمل  بقيٌّة  تبقى  )�أور�شليم(.  تتلفوها"  "ل 
"كلماتي في فمك"  �آ 18؛ 30: 11(.  قلب �لكارثة )رج 
�لأنبياء  �إرميا، في وجه  �إلى  �لرّب  يقول  ما  )�آ 14(: هذ� 
)�آ 13(.  �أفو�ههم  في  يتكلّم  �هلل  �أّن  �أعلنو�  �لذين  �لكذبة 
�لنار" )�آ 14(. ونتيجة �لخيانات، ياأتي �ل�شيف  "فتاأكلهم 
من  �أّمًة  عليكم  "�أجلب   .)19-15 )�آ  و�لنفي  و�لجوع 
 :)16 )�آ  مفتوح"  كقبٍر  �شهامها  "جعبُة   ،)15 )�آ  بعيد" 
�شوى  يبقى  فماذ�  قاتلة،  منها  تنطلق  �لتي  �ل�شهام  جميع 
�لدمار؟ "فياأكلون": ياأخذون كّل �شيء. يقّدمونه لآلهتهم 
)�آ 24(، �أو يجعلونه حريًقا للنار )10: 25(. تحّول �لنظام 
في �لخلق، وعرف �لبلبلة ل�شبب عدم معرفة عمل �لرّب؛ 

فماذ� ننتظر من �شعٍب ي�شير في طريق �لكذب و�لنفاق؟ 
 :3( �لكذبة  �لآلهة  ل�شم  مر�دفًا  �شار   )13 )�آ  �لكذب 
و�لكذب   .)25  :13( �لباطلة"  "�لآلهة   ،)13  :23 24؛ 
هو �لبعل في �شكٍل خا�ّص، و�لأ�شنام في �شكٍل عاّم )5: 
31؛ 10: 14؛ 16: 19(. �شجب �لنبّي عبادة �لأ�شنام )3: 
23(، كما �شجب كذب �لعبادة في �لهيكل )7: 8-4(، 
و�لجتماع �لكاذب باأنّهم �أمناء هلل )3: 10(. ثّم �لكذب 
1؛   :9 9؛   :7( �لجتماعيّة  �لحياة  في  بالزور  و�لحلف 
37: 14؛ 40: 16(، وت�شويه كلمة �لرّب )8: 8(، وعدم 
10؛   :8 13؛   :6( و�لأنبياء  �لكهنة  ت�شّرف  في  �ل�شدق 
23: 14(، �أنبياء يتنبّاأون با�شم �لكذب �أو �لبعل )5: 31؛ 
 ،)16-14  :14( �لرّب  با�شم  كذبًا  يتنبّاأون  �أو   ،)6  :20
فيتحّدثون عن روؤًى و�أحالٍم كاذبة )23: 25-26 و32؛ 
طماأنينًة  لل�شعب  يقّدمون  بحيث  و15-14(   10  :27

كاذبة )28: 25؛ 29: 31(.

لوٌم وتوبيخ،  فيه  )�آ 21؛ رج 2: 4(: كالٌم  "�إ�شمعو�" 
ودعوةٌ �إلى �لتوبة و�لعمل بموجب و�شايا �هلل.

في 6: 1-30، �أقو�ٌل تعلن في �شكٍل خطير �لجتياح 
�لآتي على �أور�شليم و�شط ند�ء�ٍت �إلى �لتوبة )�آ 8 و16(، 
و�شجٍب للف�شاد �لم�شيطر على �ل�شعب وعلى حّكامه )�آ 
"�لرعاة" )�آ 3؛ رج 2: 8( مع جنودهم.  13-14 و28(، 
�أتُرى "ل تَبقى من �شعب �إ�شر�ئيل" )�آ 9( بقيّة؟ وهل جاء 
-16  :3( �لرّب  طريق  ترف�ص  �إ�شر�ئيل  نهائيًّا؟  �لحكم 

ر�حًة  فتجدو�  فيه،  �شيرو�  �ل�شالح؟  �لطريق  "�أين   :)30
لكم  �أقمُت  �لر�حة.  في  تعي�شوه   :)16 )�آ  لنفو�شكم" 
باإعالن عقاٍب  ُكلّفو�  �لذين  �لأنبياء  )�آ 17(. هم  "رقباء" 
�شبقو� و��شت�شّفوه، وبالدعوة �إلى �لتوبة و�لرجوع �إلى �هلل 

و�لتحّزم "بالم�شح" )�آ 26( ليدلّو� على �لتوبة.

النبّي اإرميا �سنة 608 على باب الهيكل )7: 1؛   .9
رج ف 26( �لذي هو قلب �لحياة �لدينيّة. وعظ �لنبّي )7: 
1-28(، فاأعلن كذب ديانٍة ل تماَر�ص فيها �لعد�لة. لهذ�، 
لم يكونو�  �إن  �إلى �هلل،  ي�شتندو�  �أن  �ل�شعب  �أبناء  ي�شع  ل 
�شمانٍة  �أّي  يعطي  ل  فَـ"�لهيكل"  5-7(؛  )�آ  للعهد  �أمناء 
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بالحماية. ذ�ك ما ح�شل لمعبد �شيلو )�شيلوم �ليوم، 25 
كلم �شمال �أور�شليم؛ ُدّمرت مع هيكلها بيد �لفل�شطيّين، 
�شنة 1050 ق.م.(. ل جدوى من ثقٍة عمياءَ ِبـ"�لهيكل" 
تف�شير  �لناجمة عن  �لعمليّة  �لنتائج  و�إّن  �لدينيّة.  وبالنظم 
هو  �لمطلوب  �لنبّي.  �أنظار  عن  بحالٍ  تغيب  ل  �ل�شلوك 
طاعٌة حقيقيٌّة لو�شايا �هلل )�آ 8-15( ولم�شيئته كما �أُوحي 

بها في �شيناء وبو��شطة �لأنبياء )�آ 28-21(.

"ل   .)3  :8-29  :7( ًّا  قا�سي العقاب  جاء  لذا   .10
هم   .)6  :7( و�لأرملة"  و�ليتيم  �لغريب  على  تجورو� 
�لذين ياأخذهم �هلل تحت كنفه. تُقبل �لذبائح �إن ر�فقتها 
 .)20  :6 رج  22-23؛  )�آ  م�شرورة  وطاعٌة  �شادقٌة  توبٌة 
�لعهد  تدّل على  �إلًها" )�آ 23(: عبارةٌ  لهم  "�أكون  عندها 
�لجارح  )�لعدل(  بالحّق  يتفّوه  �إرميا  و�شعبه.  �هلل  بين 
باأن  �أمره  قد  كان  فالرّب  1-13(؛   :7( م�شاومة  بدون 
�لنبيَّ  �لربُّ  �أطلع  يهوذ�.  على  و�لخر�ب  �لدينونة  يعلن 
من  يتاألّف  خاطٍئ  جيٍل  �إبادة  و�شك  على  كان  �أنّه  على 
مجموعٍة من رجاٍل ون�شاٍء عنيدين كانو� قد �نحدرو� �إلى 
�لقوم  �إرميا كون  �إلى  �هلل  نقل  �ل�شنميّة.  م�شتويات  �أدنى 
لم ي�شتحو� قّط من ت�شّرفاتهم �ل�شائنة )�آ 12(، وهم �أبعد 
من �أن يدينو� �شرَّهم، هذ� �إذ� لم ينغم�شو� فيه �نغما�ًشا )8: 
�أي�ًشا لخطيئة �شعبه. �لنبّي،  4-7(؛ فاهلل هو نف�شه يحزن 
�لخطيئة  مو�جهة  عن  قّط  يتو�نى  ل  حقًّا،  �لتقّي  �لقائد 
�لذين  هم  �لفّعالون  فالقادة  �هلل؛  ر�شالة  �إعالن  عن  �أو 
�لتوبة.  �إلى  �لخاطئ  ويدعون  باأمانٍة  �لخطيئة  يو�جهون 
فالكذب في كّل مكان )9: 1-15(. و�لكذب  مع هذ� 
بامتياز. وعد�لة �هلل ت�شتجوبها. وعد�لة �هلل  هو �لخطيئة 
موّحدةٌ مع حكمته. و"معرفة" �هلل هي وحدها "�لحكمة" 
بالب�شر  �لرّب �لذي يمتزج  لقاٍء مع  �لحقيقيّة، وذلك في 
وي�شّدهم �إلى حياٍة مت�شامنٍة مع �لآخرين، في عي�ص �لحّق 

و"�لعدل على �لأر�ص" )9: 23(.

 )7-6 )�آ  رّب"  يا  لك،  نظير  "ل   ،25-1  :10 في 
وجب على �لنبّي �أن ي�شير �إلى عبادة �لأ�شنام في مجتمٍع 
يعي�ص فيه؛ فهذه �لعبادة �لتي هي نتاج ت�شّور�ت �لرغبات 
�هلل  مخّطط  عك�ص  و�لموت.  �لعبوديّة  تولّد  �لب�شريّة، 

-17 �آ  وفي   .)16-1 )�آ  و�لحياة  �لحّريّة  نحو  ه  �لموجَّ
ب�شالٍة  تنتهي  وهي  �لآتي،  �ل�شّر  حول  مرثاةٌ  تُر�د   ،25
ي�شاألون  ولكنّهم  �لعقاب،  قبلو�  �أنّهم  �ل�شعب  فيها  يدّل 
�شالة  هي   ،25-23  :10 �شيقهم.  عمق  من  �لرحمة 
فليكن  عقابًا،  �أردَت  فاإذ�  �شعفاء؛  �شعبك  "�أبناء  �لنبّي: 
هذه  جاءت  �لأمم":  على  غ�شبك  "�أفرغ  �لأمم":  على 
�شنة،  �ليهود، كّل  يتلوها  للعد�لة، ل لالنتقام.  �لآية طلبًا 
�لرّب  ينتظر  فماذ�  �ل�شعب،  ُذّل  �لف�شح.  خدمة  خالل 

لكي يتدّخل، ويوّجه طريق محبّيه؟

�هلل  �أّن  بما   .)1  :12( رّب"  يا  اأنَت  "عادٌل   .11
ل�شماع  �لرّب  ي�شتعّد  و�لحاكم:  �لحَكم  فهو  "عادل"، 
طلب   :)3 )�آ  عرفتني"  "�أنَت  وت�شّكياتنا.  �حتجاجاتنا 
�لنبّي �أن يُ�شيب �لأ�شر�ر �لم�شير �لذي طلبوه له، ل �نتقاًما 
فاإّن  لنف�شه، بل طلبًا لعد�لة �لرّب )رج 10: 25(. ولهذ� 
�لنبّي ل ي�شعه �إلّ �أن ينذر �أور�شليم بعقاٍب يحّل بها �إن لم 
تهتِد )13: 20-27(، ومع ذلك فاإّن نظرته �إلى �لم�شتقبل 
�لكتّان  منطقة  خالل  من  �لرجاء.  على  مطبوعًة  تز�ل  ل 
يمكننا  ل  تمثيليًّا:  در�ًشا  ل�شعبه  �هلل  يقّدم   )11-1  :13(
ونو�جه  نتحّدى  �أن  علينا  مبالة.  ول  بخطيٍّة  نعي�ص  �أن 

�لتحّدي.

�سكوى النبّي وتجديد دعوته )15: 21-10(.   .12
�إرميا يقود "�لمعركة" با�شم �هلل. هو تعب، فهتف: "ويٌل 
مع  �أنا  ونز�ٍع  خ�شاٍم  في  ولدِتني.  لأنِّك  �أّمي،  يا  لي، 

�لأر�ص كلّها" )�آ 10(.

ًر�،  يو�فق عليها مكرِّ بتوبٍة جديدة،  �لنبيَّ  يطاِلب �هللُ 
باألفاٍظ تكاد تكون هي نف�شها، �أو�مر �لدعوة ومو�عدها 
)�آ 19-20؛ رج 1: 9 و17-19(. "قال �لرّب لإرميا: قم 
�أُ�شمعَك كالمي" )18:  �إلى بيت �لخّز�ف وهناك  و�نزل 
�إلى �لخّز�ف، فاأطاع  �أمر نبيّه باأن يم�شي  1(. هو �لرّب 
�لنبّي، فر�أى �لخّز�ف �شيّد طينه: �إذ� لم ي�شلح �لوعاء يعيد 
�لنبّي  ففهم  )�آ 4(،  ي�شنعه  �أن  يرى  �آخر كما  �شنعه وعاءً 
وحي �لرّب. هكذ� يفعل �هلل )�آ 5(. هذ� يعني في �لنهاية 

�أّن مو�عيد �هلل م�شروٌط تحقيقها بالتوبة.
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�" ل�شمّو �شلطانه على �أ�شا�ص جو�ب  فالرّب و�شع "حدًّ
�لدمار،  وهنالك  �لبناء،  هنالك  ند�ئه:  على  �لن�شان 
"�أريهم  يختار.  �أن  �ل�شعب  على  يبقى  يختار.  و�لإن�شان 
ظهري ل وجهي" )�آ 17(: هكذ� فعل �ل�شعب حين تطلّع 
�إلى "�لأ�شنام �لباطلة" )�آ 15(، �إلى بعل، و�أد�ر ظهره �إلى 
�هلل )2: 7(. ن�شير �إلى �أّن �لوجه يرمز �إلى �لبركة و�لر�شى.

�عتر�فه  في  �لرّب.  �إلى  �أمره  �شكا  �إرميا.  �عتقلو� 
�لإله  ينتظره  حيث  ذ�ته  �إلى  رجع  �لمر�رة.  وفيه  �لجر�أة 
�لذي يفح�ص �لقلوب )رج 17: 10(. في ف 17 �أقو�ٌل 
محفورةٌ  وخطيئته  خاطٌئ  �ل�شعب  عاّمة:  خلقيٌّة  ماأثورةٌ 
في  �لب�شر،  في  ثقته  َجعل  لأنّه  من حديد" )�آ 1(،  "بقلٍم 
�إذ�  �لرّب:  �إلى  �لعودة  فليبد�أ  و�ل�شلطان؛  و�لقدرة  �لمال 
�شمعتم لي "ت�شكن هذه �لمدينة �إلى �لأبد" )�آ 20(. �لرّب 
�ل�شيق"  وقت  في  ومخلّ�شه  �إ�شر�ئيل  "رجاء  هو  وحده 

)14: 18(. وقد �شلّى �إرميا فقال:
"�لرّب عّزي وح�شني،

وملجاأي في يوم �ل�شيق" )16: 19(.

وقال �لرّب لإرميا:
"�أنّجيك فال ت�شقط بال�شيف...
لأنّك توّكلْت علّي" )39: 18(.

فالرّب هو �ل�شخر �لثابت و�لح�شن �لذي ل يتزعزع.
ومن ثّم فقد يحدث للنبّي �أن ي�شّك في ما �إذ� كانت 
�إنّما  �إليها  �لتوبة �لحقيقيّة ممكنة؛ فالقوم �لذي يدعوهم 
11-12؛   :18( �ل�شّريرة  قلوبهم  ق�شاوة  �تّباع  لون  يف�شّ
رج 2: 23-25(. عر�ص �لنبّي على �هلل همومه و�شكو�ه. 
�لذي  �لعادّي  �ل�شعور  ل�شبب  �لرّب  �إلى  �إرميا  �إ�شتكى 
 :)9-7  :20( كر�زته  ل�شبب  تجاهه  �ل�شعب  به  ي�شعر 
علّي؛  قب�شَت  �أو   ،)7  :20( فغلبَت"  بقّوتك  "غالبتَني 
يعتبرون  كانو�   :)12  :20( دعو�ي"  فّو�شُت  "فاإليك 
 .)25  :10( و�لعذ�ب  �لألم  ويقابله  عقابه،  �شرٍّ  لكّل  �أّن 
هكذ� ت�شود �لعد�لة في �لمجتمع، ل �شيّما و�إّن �لكتاب 
�إرميا  قام  ما  �لآخرة.  في  �لمجاز�ة  بعد  يعرف  يكن  لم 
بفعل �نتقاٍم من عنده، بل ترك �لأمر للرّب: "�لرّب معي 

كجبّار" )20: 11(؛ فالرّب �لجبّار، �لقدير، هو معه. هذ� 
فثبّته  مّرة،  من  �أكثر  وعده  وجّدد  دعاه.  يوم  به  وعد  ما 
رغم �شعفه �لب�شرّي وخوفه )1: 7-19(. تاأّكد �لنبّي من 
عون �لرّب، لأّن �لحرب �لتي يقوم بها هي حرب �لرّب. 
وق�شيّته هي ق�شيّة �إلهه )14: 9(. ولكنّه بعد ذلك تيّقن �أّن 
�لرّب تخلّى عن �شعبه ل�شبب خطاياه، فما عاد يح�شب 
ح�شابًا كبيًر� لعون �هلل تجاهه، لأّن حزنه ينبع من �شدقه 

في �إعالن كلمة �لرّب )15: 16(.
 :21( يهوذ�"  ملك  لبيت  "قل  لإرميا:  �لرّب  وقال 
�لكالم عنو�نًا  ي�شّكل هذ�  �أور�شليم.  نبوءة خر�ب   :)11
�لملوك"  "كتيّب  �لم�شّمى   8  :23-11  :21 للمقطع 
بالعد�لة  ليذّكرهم  و�لروؤ�شاء  �لملك  �إلى  يتوّجه  �لذي 
 :21( �شباح"  كّل  بالعدل  "�أحكمو�  �لأّول.  كو�جبهم 
12(. ذ�ك ما يُنتظر من �لملك. "كّل �شباح"، في و�شح 

�لنهار، على باب �لمدينة.
"وقال �لرّب لإرميا: �إنزل �إلى ق�شر ملك يهوذ�، وقُْل 
له: �إ�شمع كلمة �لرّب، يا ملك يهوذ� �لجال�ص على عر�ص 
د�ود: �أنَت وعبيدك و�شعبك �لد�خلون من هذه �لأبو�ب! 
ول  �لظالم،  يد  من  �لمظلوم  و�أنقذو�  بالعدل  �أحكمو� 
ت�شطهدو� �لغريب و�ليتيم و�لأرملة، ول تَجورو� عليهم" 
لأّن  ي�شت�شلم  �أن  �لملك  من  �إرميا  طلب   .)3-1  :22(
�أنّه لم  �أن يقف في وجه �لعدّو، كما  حكمه �أ�شعف من 
يكن يح�شب متطلّبات �لعهد؛ فال يبقى �أمامه �شوى �لتوبة 
�آ  في   .)9-1 )�آ  د�ود  �شاللة  تتو��شل  �أن  �أر�د  �إذ�   ،)4 )�آ 
10-30، نقر�أ �أقو�لً ذ�ّمًة تُ�شيب ملوك يهوذ�: يو�آحاز 
)22: 10-12(، يوياقيم )22: 13-19(، يوياكين )22: 
)�لملوك(  �لرعاة  �أولئك  ي�شّور  �إيجاٍز  في   ،)30-20
في  �ل�شيا�شة  �ل�شلطة،  بزمام  يم�شكون  �لذين  �لأردياء 
عرفو�  وما  �ل�شعب.  ويظلمو�  �لغنى  ليكّر�شو�  �ل�شعب، 

�إقامة �لحّق و�لعدل )�آ 17-13(:
"ويٌل لَمن يبني بيته بالظلم،

ويعلّي غرفه بغير حّق!
ي�شتخدم �لآخرين بال �أجرة،

ول يوفي �أحًد� عن عمله" )22: 13(.
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هذ� توبيٌخ وتنديٌد بالملك يوياقيم )رج 1: 3( �لذي 
عيّنه �لفرعون نخو ملًكا مكان يو�آحاز، �شلّوم، فملك من 

�شنة 609 حتّى �شنة 598:

�أجرهم،  لهم  دفع  وما  �لعّماَل  �لملُك  �شّخر  "ويل": 
يخالف  ما  هذ�  دياره.  يو�ّشع  لكي  حقوقهم  و�أكل 
بد�  و�لعقائدّي.  �لمقّد�ص  �لنظام  �أي  �ل�شريعة،  متطلّبات 
�لنا�ص  يعامل  ل  عمٍل  رّب  مثل  �لم�شتبّد  �لملك  ذلك 
�إلى  لجزيٍة  دفًعا  �لكثير  �لمال  عليه  يتوّجب  بالعد�لة. 

م�شر، فظلم �ل�شعب:

"�أما �كتفى �أبوك )�أي يو�شيّا( باأن �أكل و�شرب و�أجرى 
�لحّق و�لعدل،

وق�شى للبائ�ص و�لم�شكين، فكان في خير؟
�أل يدّل ذلك على �أنّه كان يعرفني؟" )22: 16-15(.
�لحّقة  �هلل  معرفة  و23(.   5  :9 )رج  يعرفني"  "كان 

تكون في ممار�شة �لعد�لة على مثال يو�شيّا.

من ن�شل د�ود ملًكا  �أقيم  �لرّب،  يقول  �أيّاٌم،  "�شتاأتي 
�. ترجمٌة بديلة: ن�شاًل �شرعيًّا("  �شالًحا )حرفيًّا: غ�شنًا بارًّ
�لر�عي   ،)8-1  :23( �شالًحا  ر�عيًا   ،)16-14  :33(

�لم�شيحانّي )23: 6-5(،

يملك )�لملك �لد�ودّي �لمقبل( ويكون حكيًما،

ويُجري �لحّق )�لحكم( و�لعدل في �لأر�ص" )23: 5(.

فالنبوءة الحقّة هي اإعالن متطلّبات اهلل، وند�ءٌ   .13
�لتي  �لأر��شي  بقيّة غنمي من جميع  "�أجمع  �لتوبة:  �إلى 
طردتُها �إليها، و�أرّدها �إلى حظائرها، فتُثمر وتكثُر" )23: 
وذلك  "�أرّدها":  �لرجاء.  يغّذي  لكي  يتكّرر  وعٌد   .)3
بالرغم من خطيئة �ل�شعب وخطيئة �آبائهم، "�لرعاة" )23: 
"فال تخاف  يرعونها"،  )�أور�شليم( رعاًة  فيها  "�أقيم   .)2
�لمفتر�ص.  �لحيو�ن  من بعد" )23: 4(: لن يعود هنالك 
ل يكون فيها مفقود. هي بد�ية �لحقبة �لم�شيحانيّة حيث 
�لجميع يكونون هنا )3: 15؛ 23: 5-6؛ 29: 10-14؛ 

.)16-15 :33

�ل�شبت(  )�أو  و�لمطرقة  �إن�شان.  كّل  تمتحن  "�لنار" 
فعله"  يفعل  يرتّد حتّى  "ل  �لذي  �لرّب  عن عمل  �شورةٌ 
)�آ 20(. ويحكم على �لأفكار و�لقلوب؛ فالأنبياء �لكذبة 
�أّن  �لكذبة  �لأنبياء  �أعلن   :)31 )�آ  �لكالم"  "يختلقون 
وحي  هذ�  �لرّب؟  وحي  "ما  �لرّب.  كالم  هي  نبوء�تهم 
�لرّب: �إنّي �أرف�شكم يقول �لرّب" )23: 33(. "عك�شتم 

كالم �لإله �لحّي و�لرّب �لقدير" )23: 36(.

 .)10-1  :24( التوبة  اإلى  نداءٌ  هو  المنفى   .14
منطلًقا  �شعبه،  قلب  يبّدل  �هلل  �أّن  روؤيا"  "في  �إرميا  يرى 
هي  �لجديد.  �شعبه  يقيم  لكي  �لمنفيّين،  جماعة  من 
نّدد  �أن  بعد   .)1 )�آ  �لهيكل"  �أمام  �لتين  "�شلّتَي  �شورة 
 :23( �لكذبة  و�لأنبياء   ،)8 :23-1 :21( بالملوك  �لنبّي 
9-40(، ميّز �لآن في �شعب يهوذ� بين "طيٍّب" و"رديء" 
)24: 1-3(، و�أبرز ��شتعد�د �لرّب لإعادة بناء �لأخيار )�آ 
4-7( وتدمير �لأ�شر�ر )�آ 8-10(؛ ففي �شنة 597 ق.م.، 
�لذ�هبين  و�أّن  �لأبرياء،  �أنّهم  �لبالد  في  لبثو�  �لذين  ظّن 
�إلى �لمنفى وحدهم خطاأة، ف�شّحح �إرميا �لنظرة: �لرّب 
�هلل،  �شعب  هو  �ل�شعب  فمجمل  �لمرذولين؛  عن  ر�شي 
للذين  �أي�ًشا  وهو  �لأر�ص،  في  لبثو�  للذين  هو  و�لرجاء 
كذلك  يُحفظ،  �لجيّد  �لتين  �أّن  كما  �لبعيد.  �إلى  ذهبو� 
�لم�شتوى  على  �ل�شعب  �أف�شل  فهم   ،597 �شنة  منفيّو 

�لجتماعّي.

يني  ل  فهو   ،)14-1  :25( �إرميا  كر�زة  كخال�شة 
�ل�شّر،  �إذ� عاند في  �أّما  �لتوبة.  �إلى  �إلى �شعبه ند�ءه  يوّجه 
بن  ليو�شيّا  ع�شرة  �لثالثة  �ل�شنة  "في  عليه.  �آتيٌة  فالكارثة 
�آمون ملك يهوذ�"، "كلّمتكم بها مر�ًر� وتكر�ًر� )رج7: 
13؛ 11: 7؛ 26: 5؛ 29: 19(، فلم ت�شمعو�" )25: 3(: 
تلك هي خبرة �إرميا، بعد �أن قام بخدمته �لنبويّة �شنو�ٍت 
قاوموه، ول �شمعو�  عّدة )1: 17-19(. ما �شمعو�، بل 
�أي   ،)15  :35 25؛   :7 رج  4؛  )�آ  "�لأنبياء"  �لرّب  عبيد 

�لقريبين منه �لعاملين بم�شيئته.

"في �أيّامه" )�لملك �ل�شالح(، يعود �لكالم عن توجيه 
)�ل�شمال(،  �إ�شر�ئيل  و�شعب  )�لجنوب(  يهوذ�  �شعب 
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على �لم�شتوى �لروحّي كما على �لم�شتوى �لجتماعّي. 
"�لرّب �شادق" )تلميٌح �إلى ��شم �شدقّيا �لذي لن يكون �شادًقا، 

رج 33: 16( حيث تقام �لعبادة في �أور�شليم.

و"كالٌم على �لأنبياء" )23: 9(: عنو�ن مجموعٍة من 
�لأقو�ل )�آ 9-40( �شّميت "كتيّب �لأنبياء"، كما كان من 
�لنبّي  باألم  نح�ّص   .12-9 �آ  في  �لملوك".  "كتيّب  قبل 
�أنبياٍء وكهنة عن  من  �شمع  ما  �شمع  لأنّه  ��شطرب  �لذي 
للعقاب  ��شطرب  �لدينيّين،  �ل�شعب وروؤ�شائه  ل�أخالقيّة 

�لذي ينتظرهم.

�آ  رج  10؛   :23( بالفا�سقين"  امتالأت  "االأر�س   .15
"من  )5: 8؛ 9: 1(.  منهم  �لأنبياء  14؛ 29: 23(. حتّى 
لعنة �لرّب"، من �أجل ذلك "يب�َشت مر�عي �لبّريّة" )23: 
10(. في �آ 13-15، �أبرز �إرميا خطورة خطيئة �لكهنة 
في �أور�شليم: �أ�شافو� �لال�أخالقيّة �إلى �لنحر�فات �لوثنيّة 
 ،)25  :13 رج  11؛   :3( "�ل�شامرة"  كهنة  عرفها  �لتي 
ق.م.   721 �شنة  ُدّمَرت  �لتي  �إ�شر�ئيل  مملكة  عا�شمة 
على يد �لأ�ّشوريّين، "ف�شارو� لي كلّهم ك�شدوم، و�شار 
"يتنبّاأون لكم ويخدعونكم"  �شّكانها كعمورة" )�آ 14(. 
)�آ 16(: هم �أنبياء كذبة. "ي�شتهينون بكالمي" )�لرّب( )�آ 
17(: في �لعبريّة: "ي�شتهينون بي، يقول �لرّب". "غ�شب 
عن  بعيٌد  �لمذنبين  ي�شرب  �لذي  عقابه   :)19 )�آ  �لرّب" 
�نطالقة غ�شٍب ل �شيء يوقفه، ول نتيجة عد�لٍة تالزمه، 
بل تنفيذ برنامٍج محّدٍد ل يُفهم �إلّ في ما بعد، "في نهاية 
�إّن  �لحقيقّي.  �ل�شالم  مرماه:  يبلغ  حين   ،)20 )�آ  �لأيّام" 
وجود �آ 19-20 )�للتين ��شُتعيدتا في 30: 23-24( و�شط 
�لأنبياء  �أولئك  �أّن  يذّكرنا  �لكذبة،  �لأنبياء  �شّد  �أقو�ٍل 
في  �آٍت  �ل�شالم  �أّن  �أعلنو�  لأنّهم  �هلل،  برنامج  جهلو� 
يعاك�ص  ما   )20 )�آ  �لفهم"  حّق  ذلك  "تفهمون  �لحال. 
�لأنبياء �لكذبة. "�أيختبئ �أحٌد في �لخفايا و�أنا ل �أر�ه؟"، 
يقول �لرّب )�آ 24(؛ كّل �شيٍء يقع تحت نظر �لرّب )رج 
ثالث  في  �لحّقة  �لرّب  كلمة  عن  رمًز�  نجد   .)17  :16
�لتبن(، و�لنار  )تَُميَّز عن  �لحنطة  �شور )23: 29-28(: 

و�لمطرقة.

�لهيكل  يلقي عند مدخل  �إرميا  �شنة 608، نرى  في 
 :7 رج  26؛  )ف   � جدًّ حرجٍ  موقٍف  في  جعله  خطابًا 
1-8: 3(. يَروي �لف�شل 26 كيف �أّن �لنبّي �إرميا تعّر�ص 
�شاأن  في  �لالذعة  �نتقاد�ته  جّر�ء  من  مقاوميه  لتهديد�ت 
�ل�شنة  حو�لى  يوياقيم،  عهد  �أو�ئل  في  وذلك  �لهيكل، 

608 �أو 605.

 :)26 )ف  التوبة  اإلى  نداٍء  مع  الرجاء  اأقوال   .16
�شعبًا  �لرّب، فيكونون لي  �أنا  �أنّي  ليعرفوني  قلبًا  "�أوتيهم 
قلوبهم"  بكّل  �إلّي  يرجعون  لأنّهم  �إلًها،  لهم  و�أكون 
�لتي تجّمَعت في ما  �لدينونة  )24: 7(؛ فالأقو�ل حول 
جذوتُه  لبثت  �لذي  �لرجاء  عالمات  مع  تو�زنت  قبل، 
�إرميا كلَّفته،  ند�ء�ت  و�إذ� كانت  م�شتعلًة في �شعب �هلل. 
و�ل�شطهاد،  �لبغ�ص   ،)23-20 )�آ  غيره  كلَّفت  كما 
فالموؤمنون �لباحثون عن طرق �هلل تقبّلوها و�شارو� فيها )�آ 
16(. �أمام قوٍل قيل في بد�ية حكم يوياقيم )609-608؛ 
1: 3(، بَدت �ل�شلطات �لمدنيّة )�آ 16( و�ل�شيوخ )�آ 17-

�أن  بعد   .)9-8 )�آ  و�لأنبياء  �لكهنة  من  و�قعيًّة  �أكثر   )19
)�آ  بجانبه  وقفو�  )�آ 15-12(،  �إرميا  دفاع  �لروؤ�شاء  �شمع 
�نجّر  لأنّه  )�آ 9-8(،  �لبدء  في  فقاومه  �ل�شعب  �أّما   .)16

�نجر�ًر�، ثّم �شانده.

�إلى  فيها من �شجاعة(  )بما  �إرميا  ند�ء�ت  �إ�شطدَمت 
�لتوبة و�لخ�شوع، بنظرٍة �شعبيٍّة عمياء لدى �أنبياء �آخرين 
يقولون للنا�ص ما يريد �لنا�ص �أن ي�شمعو�، ول يحّدثونهم 
عن م�شروع �هلل من �أجل �شعبه )28: 10-17(: "فحين 
ا"  �لرّب حقًّ �أر�شله  �لنبّي  �أّن ذلك  يُعرف  �لرّب  يتّم كالم 
بالم�شيبة،  يُنذر  �لحقيقّي  �لنبّي  �أّن  �إرميا  يوؤّكد   .)9 )�آ 
�إلى و�قع �لخطيئة �لتي هي �شبب تلك  وهو ي�شير �شمنًا 

�لم�شيبة.

�إلى �ليهود في بابل. "قال �لرّب" )29:  �إرميا  يكتب 
4؛ رج �آ 7(: �لرّب هو "�شبب" �لمنفى، فليخ�شعو� للذين 
�شبَوهم، ول يتمّردو�. "�إبنو� بيوتًا" )29: 5؛ رج 1: 10(: 
ذ�ك ما يقومون به عمليًّا، بحيث ل يَعتبرون �أّن �إقامتهم 
موقّتة. مع �لبناء، غر�ُص �لب�شاتين، و�لزو�ج و�إيالد "�لبنين 
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و�لبنات" )29: 6؛ رج 30: 19(. "�إعملو� لخير �لمدينة، 
لالأحالم"  ت�شمعو�  "ل   .)7  :29( �أجلها"  من  و�شلّو� 
 :29( ترجون"  �لذي  �لغد  لكم  "فيكون   ،)8  :29(
11(. و"تجيئون وت�شلّون �إلّي فاأ�شمع لكم" )29: 12(. 
و"تطلبونني فتجدونني" )29: 13(: هذ� يعني �أنّهم، �أي 
�لتوبة.  في  �لرّب  يطلبون  بابل،  �إلى  �لمجلّوين  �ليهود 
�أو  �شبيكم،  �أرّد  �أو   )14  :29( �أمجادكم"  لكم  "�أعيد 
�أبّدل م�شيركم. ويمكن �أن يقول �لرّب: �أعود معكم من 
قبائل يعقوب" )30:  �أمجاد  "�أعيد  �ل�شبي.  عودتكم من 
23-24(؛  )�آ  يعقوب  خيام  �شبي  �أعيد  حرفيًّا:  18(؛: 
�لبناء )31:  �إعادة  �لعقاب كما في  فحبُّ �هلل يتجلّى في 
8(، حيث يُدعى كّل و�حٍد �إلى �لرّب في توبٍة �شخ�شيّة )�آ 
29-30(. وهذ� ما يوؤ�ّش�ص �لعالقة �ل�شحيحة بين �لإخوة 

في قلب �لجماعة.

يقيم  حيث  �هلل  مدينة  �لمدينتين،  على  كالٌم   .17
 :26( و�ل�شهو�ت  �لكبرياء  ومدينة  و�لعدل،  �ل�شالم 
1-21(. �لأولى قويّة، ي�شتند �إليها �لب�شر، و�لثانية نهايتها 
�شهيون  جبل  هي   )6-1 )�آ  �لقويّة  �لمدينة  �لدمار.  �إلى 
و�أر�ص يهوذ�، مع �شعٍب قوّي )25: 3(. و�لمدينة �لذ�هبة 
�إلى �لخر�ب هي مو�آب )25: 2 و10-12(، وربّما بابل. 

تنحّط �لمدينة �ل�شامخة، و�إلى �أّي َدْرك )�آ 16(!

في  للجال�ص  عدٍل  روح  يكون  �ليوم،  ذلك  "في 
"روح  �إلى  كر�شّي �لق�شاء" )28: 5-6(: �لحكم يحتاج 
�لرّب  يمنحه  �لم�شيحانيّة  �لأزمنة  �شفُة  وهو  �لعدل"، 
مثل  �لكّذ�بون،  و�لأنبياء  �لكهنة  �لموت.  من  للناجين 
حننيا )28: 15(، "تاهو�" )28: 7( ل�شبب "�لخمر"، وما 
�لنبّي  �إلى ما يطلبه �هلل )5: 11(. خ�شوم  ينتبهون  عادو� 
يرف�شون تنبيهاته وطلباته )53: 1(. يهز�أون من تدّخالته 
�لمتو��شلة. ما تركو� �ل�شعب يرتاح )28: 12(، بل �أتعبوه 

بم�شاريعهم )رج 7: 4؛ 8: 6؛ 30: 15(.

ِبـ"رجل �هلل"، و"فم �هلل" )15:  �لرّب"،  قال  "هكذ� 
كلمَة  و�لم�شايق،  �لكارثة  و�شط  �لرّب،  ر�شول   ،)19

�لت�شجيع، ودعوًة �إلى �لمناد�ة بالخال�ص )31: 7(:

�لرّب  �أحبّه  �لذي  �ل�شيف"،  من  �لناجين  �شعب  "�إّن 
"حبًّا �أبديًّا" )�آ 3(، ووعده بالعودة )�آ 9-8(،

"قد نال حظوًة في �لبّريّة":
�إنّها �لتوبة في �لبّريّة.

"ياأتون باكين، و�أهديهم مت�شّرعين" )31: 9(.

لعّل �لبكاء و�لت�شّرع من عالمات �لند�مة؛ فالرّب ذو 
ويعيدهم  يعّزيهم  "بكره"،  هو  �لذي  ل�شعبه  �أبويٍّ  ُحبٍّ 
�لر�عي  ي�شبه  �لرّب  وحنان.  برفٍق  �لوطن،  �أر�ص  �إلى 
�لذي يجمع قطيعه )�آ 10(؛ فهو يعيد جميع �لمنفيّين من 
بابلونية. و�لرّب بنف�شه يقود �لمنفيّين، ي�شير في �لمقّدمة: 
ياأتي بهم من "�أر�ص �ل�شمال" )6: 22(، من منطقة �ل�شقاء 
�لتي ذكرها �إرميا مر�ًر� )1: 13؛ 3: 12 و18(، فيعودون 
ن�شوها  ما  �لتي  �لقديمة  �أر�شهم  �إلى  �لجنوب،  �إلى 
فعمل  وحنينهم؛  �أحالمهم  مو�شوع  �شارت  �لتي  �أبًد�، 
�لخال�ص ي�شل �إليهم جميًعا بدون ��شتثناء. ل�شنا هنا �أمام 
�إلى فل�شطين" فح�شب، فاإرميا ينظر �إلى �أبعد من  "عودٍة 
�إلى  �هلل،  �إلى  �إلى عودٍة  ينظر  �إنّه  ماّديٍّة وجغر�فيّة.  عودٍة 

توبة �لقلب.

�لمنك�شُر  �ل�شعب  �شيَقبل  فيه  �لذي  �ليوم  و�شياأتي 
فاأعود"  "�أِعدني،  نعمًة:  �لقلب  ِهد�ية  ويلتم�ص  �لعقاب، 

.)19-18 :31(
يقول �لرّب: "�شمعُت �إفر�ئيم ينتحب قائاًل:

بعد �رتد�دي ندمُت،
وبعد تعلّمي �شفَّقُت على فخذي" )�آ 19-18(:

عن غ�شٍب �أو حزٍن �أو �ألٍم �أو ند�مة، و"رحمٍة و��شعة" 
)�آ 20(.

ويقول �لرّب: "�إلى متى �أنِت )يا عذر�ء �إ�شر�ئيل، �آ 4( 
ز�ئفة، �أيّتها �لمرتّدة" )�آ 22(.

�لعودة  وهذه  �ل�شبي،  من  �لأ�شرى  عودة  �لنبّي  يعلن 
�أ�شا�ُشها كلمة �لرّب ور�شاه. �شتعود �لقد��شة و�لعد�لة �إلى 
�أور�شليم، فتكون �لنتيجة �أنّها ت�شبح �أر�ص عد�لة، �شعب 
و�لويالت  �لم�شائب  فاإعالن  �لكلمة؛  معنى  بكّل  �لعهد 
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هدفه حثُّ �لنا�ص على �لعودة �إلى �هلل لتجنّبها وللح�شول 
يذوقون  فاإنّهم  ي�شمعو�،  لم  �لنا�ص  و�إذ�  �لخير�ت.  على 
لن  �لرّب.  �إلى  فيعودون  تُقّد�شهم  وهذه  �لم�شائب، 
)�آ 29-30(. و�شوف  بالأبناء  �لآباء  �لرّب خطايا  يعاقب 
ي�شتجيب �لربُّ للقلب �لمتو��شع لأنّه، حين يُبرم �لعهد 

�لجديد، "�شيكتب �شريعته في �لقلوب" )�آ 33-31(.

بيت  مع  فيها  �أقطع  �لرّب،  يقول  �أيّام،  تاأتي  �إنّها  "ها 
�إ�شر�ئيل وبيت يهوذ�، عهًد� جديًد�... �شاأجعُل �شريعتي 
�إلًها،  لهم  و�أكون  قلوبهم،  على  و�أكتبها  �شمائرهم،  في 
وهم يكونون لي �شعبًا... لأنّهم جميَعهم �شيعرفونني من 
�لرّب" )31: 31-34؛ رج  �إلى كبيرهم، يقول  �شغيرهم 
30: 22(: �إنّها "معرفة �لرّب"؛ فالموؤمن يفتخر قبل كّل 
�شيٍء باأنّه يعرف �لرّب )9: 22؛ 24: 7(، �أي ي�شترك في 

حياته وحبّه.

اإختبار المغفرة كعطيٍّة اإلهيٍّة مّجانيّة  .18
في  و�لمرور  �لمنفيّين  عودة  عن  بكالٍم   31 ف  بد�أ 

�لبّريّة �لتي تف�شل بابل عن فل�شطين:

مع �أنّهم نق�شو� �لعهد )2: 20(، "�إنّي �شاأغفر ذنوبهم، 
ولن �أَذكر خطاياهم من بعد" )31: 34(:

كتب �إرميا )�أو قال( هذه �لعبارة حو�لى �شنة 600، 
�لتي ل توجد �إلّ هنا في كّل �لعهد �لقديم.

�لمبادرة �لإلهيّة في غفر�ن �لخطايا �أمٌر من جّدة �لعهد 
�لجديد )�آ 31(. �إّن �هلل يعلن قدرته على �لغفر�ن. �إنّه �إله 
يكفي  ل  �إًذ�،  �شيء.  كّل  على  قادٌر  �إنّه   .)20 )�آ  �لحنان 
بدونه  �لذي  �لإن�شان  تجديد  ينبغي  بل  �لعهد،  تجديد 
ي�شتطيع  هل  ولكن  �لنو�يا.  تكن  �أيًّا  �إ�شالحٍ  كّل  يف�شل 

�إ�شر�ئيل �أن يبّدل قلبه "�لمتمّرد" )5: 37(؟

يقول �ل�شعب للرّب: "�أِعدني �إليك فاأعود" )31: 18؛ 
رج 8: 4-5(. �شيِرد �لفعل عينُه )في �لعبريّة "�ص و ب"، 
في �لعربيّة "ثاب"، "تاب"، �لذي يعني "رجع"، "عاد"( 
�إلى  �لأر�ص ورجوٍع  �إلى  مّر�ٍت لكالٍم عن عودٍة  ثالث 

�إرميا  �هلل. يلعب دوًر� رئي�شيًّا في كر�زة �لأنبياء. وتفّوق 
على �شائر �لأنبياء، فتو�ّشع في هذ� �لمو�شوع. "�إرجعو�، 
�أيّها �لبنون �لع�شاة". �إرجعو�، �أيّها �لبنون �لمرتّدون )3: 
14 و22؛ رج 25: 5؛ 35: 15(. و�لإعالن يت�شّمن توجيه 
�لبنويّة  �لثقة  لم�شيئته،  �لطاعة  �هلل:  نحو  �لإن�شان  حياة 
تجاهه، �لتنّكر للخطيئة، �لتخلّي عن كّل �شنٍد ب�شرّي، ل 
�شيّما �لأحالف �ل�شيا�شيّة، ونبذ �لأ�شنام. و�لمبادرة تبقى 
هلل: "�شاأغفر" )�آ 31-34(. ذ�ك هو �لأ�شا�ص للدخول في 
عهٍد جديد. �إنّها عمليّة خلٍق جديد )31: 35-40( تكون 
�شمته �لأمانة، مقابل مغفرة �لخطايا )�آ 34(؛ فالتحّرر من 
"فالرّب  �لخطيئة:  من  تحّرًر�  �شار  م�شر،  من  �لعبوديّة، 

هو �لذي يفتدي �إ�شر�ئيل من جميع �آثامه".

ففي حو�ٍر طويٍل مع �لنبّي، �أعلن �هلل �أي�ًشا عزمه على 
قطع عهٍد جديٍد مع �شعٍب �ُشفي من �شاللته عبر �لألم 

)32: 1-44؛ رج 24: 7(.

 .)26-1  :33( الرّب  ير�سلها  اأخرى  مواعيُد   .19
"�شدقنا" )�آ 14 و18(. ثّم وعد �لرّب  هو وحده "ِبّرنا"، 
�أر�شه، وخال�ٌص موعوٌد  �ل�شعب في  بناء  �إعادة  )�آ 14(: 
يحّل  م�شيحانيٍّة  مملكٍة  لتكوين  )�آ 16-15(،  لأور�شليم 
من  يعد  لم  باأنّه  �لنبّي  يقّر   :)15 )�آ  و�لعدل  �لحّق  فيها 
مدينة  تبقى  ولكن  �لعر�ص.  على  د�وديٍّ  لملٍك  وجوٍد 
��شتمر�ريّة  �شارت  �لكهنوتيّة:  �ل�شاللة  ثّم  �أور�شليم، 
�لخدمة �لكهنوتيّة في قلب �لمدينة �لمقّد�شة، عالمًة تدّل 
على �أّن مخّطط �هلل �لخال�شّي يو��شل م�شيرته، وعلى �أنّه 
�شيتّم ب�شكٍل �أكيد، في �ليوم �لعظيم؛ فاهلل �أميٌن لخال�شه.

ملك  ل�شدقيّا،  وقل  "�إذهب   :3-2  :34 في  نقر�أ 
بابل، فيحرقها  يد ملك  �إلى  �لمدينة  �شاأ�شلّم هذه  يهوذ�، 
بالنار، و�أنَت ل تُفلُت من يده، بل تقع في قب�شته". نحن 
�إرميا  يعتبرون  �لنا�ص  جعلَت  �لأقو�ل  هذه  مثل  �أّن  نفهم 
�أّما  بين.  �لمتع�شّ �لوطنيّين  بغ�َص  عليه  فجّر  لوطنه،  خائنًا 
هو فلبث و�عيًا لخطايا بابل، �شاعة جعل �لحقَّ في يدها.

طريق  عن  فيرجعو�  ي�شمعون،  يهوذ�  بيت  "هل 
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 :18( �لرّب  غفر  �ل�شعب  تاب  �إن   :)3  :36( �ل�شوء؟" 
7-10؛ 26: 3(، ولكن "ل �أحَد فزع" )36: 24(: حين 
�شمعو� كالم �لرّب لم يفزعو�، ولم يمّزقو� ثيابهم: عالمة 

�لحزن و�لتوبة.

�لذي  ْرج  �لدَّ �إحر�ق  على  يهوذ�  ملك  يوياقيم  �أقدم 
ة بالخر�ب، ودعا �إلى �إلقاء  يحوي نبّو�ت �إرميا �لمخت�شّ
�إرميا وكاتبه باروخ. كانت �لنتيجة  �لقب�ص على كلًّ من 
�أّن �لدينونة �للهيّة �ن�شكبَت عليه وعلى �أفر�د عائلته )36: 

.)24-1

حرٌب   :)10-4  :38( و�سهيد  هلل  �ساهٌد  النبّي   .20
�أّن �هلل هو لها.  على وطنيٍّة دينيٍّة متطّرفة. تح�شب �لأّمة 
ها، وفي �لنهاية تحتكره. هو لي�ص �إله �لآخرين، بل  يخ�شّ
�لرّب:  يقّولون  يوًما  �لأنبياءَ  ما جعل  يهوذ� وحدها!  �إله 

"�أنا �إلٌه لكم وحدكم"، بحيث ي�شتبعد �لخرين.

�إلى  �إرميا  �أن ي�شتهدو� بغر�ئزهم، فا�شُطّر  �لقوم  و�آثر 
 :42( خيارهم  بعو�قب  وتبليغهم  بع�شيانهم  تذكيرهم 
19-22(. ت�شّمن �لف�شل 48 دينونًة على مو�آب؛ فذ�ك 
�أّن  �إلّ  عّزه.  �أيّام  في  �أخرى  بلد�ٍن  ب�شعة  على  �شاد  �لبلد 
�أخذت  قادة مو�آب؛ وقد  فاإّن  ب�شقوط مو�آب؛  تنبّاأ  �إرميا 
فيهم كبرياوؤهم، تحّدو� �لرّب. وكانت �لكبرياء و�لغرور 

لف قد بد�أت تحّرك �لقيادة. و�ل�شَّ
نقر�أ في ف 51:

54 "�شوُت �شر�خٍ في بابل،
     �شوت دماٍر عظيٍم في �أر�ص �لبابليّين،

55 هو �لرّب يدّمر بابل وي�شكت فيها �ل�شجيج.
56 �لمدمِّر يزحف على بابل،

     فجبابرتها �أ�شرو� وق�شيّهم ُك�شرت،
     لأّن �لرّب يجازيها بما ت�شتحّق.
57 �شاأ�شكر روؤ�شاءها وحكماءها،
     وحّكامها وولتها وجبابرتها،

     فينامون نوًما �أبديًّا ول يفيقون".

�إلى  للعودة  �أّمته على خطاأ، يدعوها  �لنبّي  حين يرى 
�لغنى �لروحّي �لذي فيها. نظر �إليها نظرة �هلل، فر�أى فيها 
�لخير بجانب �ل�شّر، وعند �لغرباء �أي�ًشا ر�أى �لخير ور�أى 

�ل�شّر �أي�ًشا.

هذ�، و�إّن تعليم �إرميا يمثّل �لفر�شة �لأخيرة �لمعطاة 
بتوبٍة  �لدينونة  من  تُفلت  لكي  �لأمم  ولجميع  لإ�شر�ئيل 
�إلّ  تهوى  ل  �لتي  �لإلهيّة  �لعد�لة  مع  تن�شجم  حقيقيٍّة 

�لغر�ص و�لبناء.

ثانيًا: تاأوين العدالة والتوبة عند اإرميا

لم يكن با�شتطاعة �إرميا ول نبيٍّ من �لأنبياء �أن يفّكرو� 
�إلى  �لأزل  �لأزل، و"�أّن رحمته من  �أٌب منذ  باأّن �هلل هو 
�شاماًل،  مخلّ�ًشا  �هلل  في  ر�أو�  جميعهم  ولكّن  �لأبد"، 

وعد�لته في تحقيق �لخال�ص.

�إّن �لإن�شان بحياته �لد�خليّة يفوق عالم �لأ�شياء: و�إنّه 
ذ�ته  �إلى  يرجع  حين  يعود  �لد�خليّة  �لأعماق  هذه  �إلى 
حيث ينتظره هذ� �لإله �لذي يفح�ص �لقلوب )17: 10(.

�لعهد �لجديد )31: 31-34( �لأبدّي حّققه �لم�شيح 
�لأمم،  ومن  �ليهود  من  �ل�شعب  يدعو  به  �لذي  بدمه 

�ل�شعب �لذي يتوّحد بالروح.

في  ر�شالتهم  في  و�لقّوة  �لنوَر  �لأنبياءُ  "ي�شتمّد 
�شالتهم  ولي�شت  وحده".  �هلل  مع  "وحدهم  وجودهم 
هروبًا من �لعالم �لذي ل يرعى عهًد�، و�إنّما هي �إ�شغاءٌ 
�شفاعٌة  ود�ئًما  و�شكوى،  جد�ٌل  و�أحيانًا  �هلل،  كلمة  �إلى 
تترقّب وتهيُّئ تدّخَل �هلل �لمخلّ�ص رّب �لتاريخ )رج 1: 
تعيدنا  �لقلب  "توبة   .)2(")18-7  :20 15-18؛   :15 6؛ 

)3: 19-4: 1( �إلى �لآب، �إلى �ل�شماء" )3(.

التعليم الم�سيحّي للكني�سة الكاثوليكيّة، 2584.  )2(

المرجع نف�سه، 2795.  )3(
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�لقديم، وقطع عهد  في  بادر  �لذي  �هلل هو  �أّن  وكما 
�شورًة   ،)13-6  :3 )رج  �إ�شر�ئيل  �شعبه  مع  و�أمانٍة  حبٍّ 
للحّب �لزوجّي �لقائم على �لأمانة )2: 30-32(، "هكذ� 
لمالقاة  �لكني�شة  وعرو�ص  �لب�شر  مخلّ�ص  �ليوم  يتقّدم 
�لأزو�ج �لم�شيحيّين في �شّر �لزو�ج")4(. كمالت �لرجل 
و�لمر�أة تعك�ص �شيئًا من كمالت �هلل �لأب و�لزوج )3: 
�إلى  �لم�شيء  �لزنى  بج�شامة  ينّددون  �لأنبياء   .)19-4
كر�مة �لزو�ج، ويرون فيه �شورة �لخطيئة، عبادِة �لأ�شنام 

)5: 7؛ 13: 27(، �لأوثان �لباطلة )10: 16-1(.

�أظهر �هلل نف�شه لل�شعب، بالأقو�ل و�لأعمال، ليختبر 
�إ�شر�ئيُل طرَق �هلل مع �لب�شر، ليعلنها "على �لأمم" �إطالقًا، 
م�شتنًد� في ذلك على �لكالم �لذي فاه به �هلل على �لأنبياء 

.)17 :3(

قر�ءة  �إعادة  �إلى  بحاجٍة  يوم،  وكّل  �ليوم  عالمنا  �إّن 
�لأ�شا�شيّة  �لمبادئ  من  فالعد�لة  �إرميا؛  ومنهم  �لأنبياء 
"�لأّم  �لكني�شة  تعليم  وفي  و�لمعلّم  �لرّب  تعليم  في 
مت�شاوون  �لب�شر  جميع  �أّن  تعني  ل  �لعد�لة  و�لمعلّمة". 
في كّل �شيٍء ماّديًّا، �أو يجب �أن يكونو� على هذ� �لنحو؛ 
على  �لب�شر  بين  �لجوهريّة  بالم�شاو�ة  تق�شي  �هلل  فعد�لة 
م�شتوى �لكر�مة �ل�شخ�شيّة لكّل �إن�شاٍن ولكّل �لإن�شان، 
�أبو  �هلل  لأّن  نوع،  �أّي  من  تمييٍز  �أّي  بدون  �شعٍب  ولكّل 
�لجميع وي�شوع "فادي �لإن�شان"، و"�لروح و�حد" )�أف 
معه  نتجاوب  ونحن  يوّحدنا،  �لذي  هو  �لروح   :)4  :4

حين نعي�ص ب�شالم.

�لكنائ�ص  مع  مقتنعة،  �لكاثوليكيّة  �لكني�شة  �إّن 
�لعد�لة  �إحقاق  بو�جب  �لكن�شيّة،  و�لجماعات  �لأخرى 
للمناطق،  �شاملٍ  م�شٍح  باإجر�ء  �لعالم،  في  �لجتماعيّة 
�أجل  من  �لمهّم�شة،  و�لفئات  منها،  �لفقيرة  و�لحاجات 
بتاأمين  �لكفيلة  و�لجتماعيّة  �لقت�شاديّة  �لخطط  و�شع 

نموٍّ متو�زٍن وعادٍل في توزيع ثماره على جميع �لمناطق 
و�لقطاعات �لقت�شاديّة و�ل�شر�ئح �لجتماعيّة. �إّن دو�فع 
للتعاليم  تنبثق من �لإرث �لم�شترك  �لكني�شة وتوجيهاتها 
�لجتماعيّة من تعاليم �لأنبياء وتعاليم �لرّب و�لمعلّم �لتي 
يحفظها �لتقليد �لحّي ل�شعب �هلل، وذلك في �شبيل تعاوٍن 
و�لت�شامن،  و�ل�شالم،  �لعد�لة  لتن�شيط  فاأكثر  �أكثر  يتوثّق 

"بمعونة �لنعمة �لإلهيّة �ل�شروريّة" )5(.

�إّن �لبيان �ل�شادر عن موؤتمر �ل�شبيبة �لطالبة �لم�شيحيّة 
�لذي ُعقد في دير ي�شوع �لملك، ذوق م�شبح، لبنان، في 
ق�شايا  في  �لجذريّة،  �لمو�قف  بع�ص  تبنّى  ك1 1968، 

�لتحّرر و�لتنمية و�لعد�لة �لجتماعيّة.

�شخمة،  خارجيٌّة  �أحد�ٌث  �أتت   ،1975 �لعام  في 
�أجل  من  �لطبيعّي  �لجتماعّي  �لن�شال  م�شار  لتحّول 

تحقيق �لعد�لة �إلى فتنٍة د�خليٍّة معّقدة.

منذ �لعام 1992، لم ت�شتلهم �ل�شيا�شات �لإعماريّة، 
عن  �لعادل  و�لتعوي�ص  �لعد�لة،  مبادئ  خططها،  في 
�لخ�شائر �لتي تحّملها �للبنانيّون، �إبّان �شنو�ت �لفتنة. وقد 
�شغوطات  عبر  �لمهّجرين  على  �لتعوي�شات  توزيع  تّم 
�لحرب،  بعد  منت�شرًة  نف�شها  �عتبَرت  �لتي  �لميلي�شيات 

مّما �أّدى �إلى �نعد�م �لعد�لة في �لتوزيع.

البطريركّي  المجمع  من  ع�شر  �لثامن  �لن�ّص  ي�شّدد 
على  و�لثقافة"،  �لمارونيّة  "�لكني�شة   )2006( المارونّي، 
" يد�فع  نبويٍّ موقٍف  "�إلى  با�شتمر�ٍر  مدعّوةٌ  �لكني�شة  �أّن 
عن كّل مظلومٍ ويو�جه جميع �أدو�ت �لظلم، وذلك بتبنّي 

مبادر�ٍت عمليٍّة تُ�شهم في �إبر�ز ثقافة حقوق �لن�شان.

"�لعد�لة تعني، بالحرّي، �أّن جميع �لب�شر، بالرغم من 
كّل تمايز�تهم، هم مت�شاوون في بنّوتهم هلل وفي كر�متهم 
�لإن�شانيّة، وفي تمتّعهم بالحقوق �لب�شريّة �لأ�شا�شيّة. وهذه 

، الكني�سة في عالم اليوم، "فرح ورجاء"، 2/48. �لمجمع �لفاتيكانّي �لثاني، د�ستورٌ رعويٌّ  )4(

، الكني�سة في عالم اليوم، "فرح ورجاء"، 92. ر�جع �لمجمع �لفاتيكانّي �لثاني، د�ستورٌ رعويٌّ  )5(
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المارونيّة وال�ساأن االجتماعّي"، 23. �لمجمع �لبطريركّي �لمارونّي، �لن�ّص �لع�شرون: "الكني�سة   )6(
مجل�ص بطاركة �ل�شرق �لكاثوليك، الح�سور الم�سيحّي في ال�سرق �سهادة ور�سالة، 1992، 55.  )7(

يوحنّا بول�ص �لثاني، رجاءٌ جديٌد للبنان، 1997/5/10، 94.  )8(
المرجع نف�سه، 96.  )9(

يوحنّا بول�ص �لثاني، ال�سنة المئة، 1981/5/15، 58.  )10(
بندكتو�ص �ل�شاد�ص ع�شر، اأهلل محبّة، 2005/12/25، 26.  )11(

كان،  لأيٍّ  يحّق  ول  �هلل،  �شنع  من  �لطبيعيّة هي  �لعد�لة 
فرًد� �أو جماعًة �أو دولة، �أن يتخّطاها �أو يعمل بنقي�شها. 
�أن  ووظيفتهما  و�لدولة  �لفرد  و�جب  �لعك�ص،  على 
يعمال على �حتر�م هذه �لعد�لة وتحقيقها، فت�شبح عد�لًة 
بين  �لفو�رق  تخفيف  هدفها  �لنا�ص،  لجميع  �جتماعيّةً 
وتوفير  و�ل�شعوب،  و�لمجتمعات  و�لقطاعات  �لأفر�د 

تكافوؤ �لفر�ص للجميع على جميع �لم�شتويات.

للعد�لة  �لمفهومين  هذين  تتبنّى  "و�لكني�شة 
�لأفر�د  تدعو  تنفّك  ول  �لجتماعيّة؛  و�لعد�لة  �لطبيعيّة 
و�لدولة،  و�لمدنيّة،  منها  �لكن�شيّة  و�لموؤ�ّش�شات، 
�لفقر�ء  ًة  �لعد�لة للجميع، خا�شّ للعمل على تحقيق هذه 
ر�شالة  في  �لأف�شليّة  لهم  �لذين  و�لمعوزين  و�لمحتاجين 

�لكني�شة" )6(.

�ل�شرق  بطاركة  يقول  �لإن�شان،  تحّرر  "�إّن 
�لتي  �لكر�مة  مع  يتجاوب  ب�شكٍل  وتطويره  �لكاثوليك، 
�أوله �هلل �إيّاها، ومقاومَة �لظلم �أيًّا كان م�شدره و�أيًّا كان 

فاعله، لهي جانٌب من �شّر �لم�شيح و�لكني�شة" )7(.

�لبابا  وّجهها  �لتي  �لر�شالة  �أّن  بالمالحظة  و�لجدير 
�أجل  من  �ل�شينود�ص  �نعقاد  لمنا�شبة  �لثاني  بول�ص  يوحنّا 
�لعد�لة  �أجل  من  �لعمل  �شرورة  على  زت  ركَّ لبنان، 
�إر�شاده  في  �لأعظم  �لحبر  يقول  لبنان.  في  �لجتماعيّة 
د�عيًا  �للبنانيّين،  مخاطبًا  للبنان،  جديٌد  رجاءٌ  �لر�شولّي، 

�إيّاهم �إلى "بناِء نظاٍم �شيا�شيٍّ و�جتماعيٍّ عادل")8(.

وي�شيف �لبابا: "يجب على �ل�شلطات �ل�شرعيّة د�خل 
�لأّمة �أن ت�شهر على تمكين كّل �لجماعات و�لأفر�د من 
نف�شها،  للو�جبات  نف�شها، و�لخ�شوع  بالحقوق  �لتمتّع 

ليحر�ص  و�لعد�لة؛  و�لم�شاو�ة  �لإن�شاف  لمبادئ  وفًقا 
�لجميع على �لم�شاركة في �لحياة �لعاّمة باحتر�م �لعد�لة 
�لجميع،  "على  �لأعظم:  �لحبر  وي�شيف  �لجتماعيّة". 
�لأ�شخا�ص  بين  �لعدل  ف�شيلة  ين�شرو�  �أن  �لروح،  بهذه 

و�لأجيال")9(.

تكت�شف �لكني�شة، مجّدًد�، �شرورة �أن يكون توزيٌع 
عادٌل لثمار �لعمل �لم�شترك. وت�شّدد، في �لوقت عينه، 

على �أهّميّة �لت�شامن و�لحّريّة في �حتر�م �لعد�لة.

�إّن �لكني�شة هي �لموؤ�ّش�شة �لوحيدة �لتي عملَت جاهدًة 
�لم�شت�شَعف  وحقوق  �لنا�ص  جميع  بين  �لعد�لة  على 

و�لفقير و�لمحروم، بقطع �لنظر عن جن�شه وطائفته.

�إّن تعليم �لكني�شة �لجتماعّي هدفه �لعد�لة؛ فالكني�شة 
هذ�  يتحّقق  ولكي  كامل.  ب�شكٍل  �لعد�لة  لتحقيق  تهتّم 
�لدول  بين  �لتعا�شد  روح  يتنامى  �أن  يجب  �لهدف، 
ولكي  �لعالمّي)10(.  �لقت�شاد  في  �لعد�لُة  لتحّل  �لكبرى 
تكون �لعد�لة حقيقيًّة يجب �أن تحّل نعمة �هلل مع تعاون 
�لأ�شا�شّي  �لدولة  نظام  �أّن  �لأكيد  "من  �لب�شريّة.  �لحّريّة 

يجب �أن يقوم على ن�شد�ن �لعد�لة")11(.

�لملك  وعلى  و�لتوبة،  �لعدل  يعلن  �أن  �لنبّي  فعلى 
و�ل�شعب �أن يحّققاهما. �إّن �لعد�لة �لإلهيّة تتز�من وتتوّحد 
مع �لرحمة و�لمحبّة و�لخال�ص، فيبقى على �لأ�شخا�ص 
و�أن  �لمخلِّ�شة،  �لإلهيّة  �لقدرة  �إلى  يتوبو�  �أن  و�ل�شعوب 
و�لمحيية  �لغافرة  �لإلهيّة  �لإر�دة  مع  �شلوكيّاتهم  تتو�فق 
�ل�شادقِة  �لتوبِة  قّوُة  تعانق  دة. وهكذ�  و�لجامعة و�لموحِّ

عد�لة �لرّب ورحمته �لفادية.
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مقّدمة

كان �أنبياُء �لكذب بالتاأكيد كابو�َص �لنبيِّ �إرميا؛ فلقد 
�َشَبَق و�شّلط �لأ�شو�ء عليهم مّر�ت عّدة، على �لأخ�ّص يف 
�ل�شفاعة و�لأنبياء  �لف�شل 14 حيث يجري �لكالم على 
هنا  لدينا   .)24-1  :15 11-122؛   :14 )رج  �لَكَذَبة 
�أ�شلوب  عّدة  مّر�ٍت  م�شتخدًما  �لنبّي،  به  يقوم  قويٌّ  َذمٌّ 
�لتحّدي غري  �إىل ذروتها يف  �ل�شخرية و�لطرفة، و�شوًل 
�ملتكافئ للرّب: "هاَءَنذ� �شّد..." )()l[;( ynIn>hiû-(. �إّن جممل 
�ملو�شوع هو �أحادّي، وميكن تلخي�شه مبا يلي: �إّن �لأنبياء 

ة مع  �لَكَذَبة هم، بكذبهم، متو�طئون مع �لأ�شر�ر، خا�شّ
�لرعاة �لفا�شدين، وَيُحوُلون دون توبة هوؤلء، ل بل هم 

ُي�شلُّون �لنا�ص، ويجعلونهم َين�شون �لرّب3. 

1 – موقع الن�ّس

يف �لف�شل �ل�شابق )�إر 22(، تنّباأ �إرميا �لنبّي على �أبناء 
ويهوياكني،  ويهوياقيم  يهو�آحاز  �لأ�شر�ر،  يو�شّيا  �مللك 
معلًنا �أّن تاأديب �هلل �شينال من ثالث هوؤلء، فال يكون له 
من ن�شله َمن يجل�ص على كر�شّي د�ود ملًكا، وتفقد مملكة 

االأب اأيوب �سهوان
�أ�شتاذ ماّدة �لكتاب �ملقّد�ص

جامعة �لروح �لقد�ص، �لك�شليك

اإرميا 23: 40-1
امللوك الفا�سدون �َسّتتُّوا، 

واأنبياء الكذب اأ�سّلوا  

اإر 14: 16-13:   )1(
13 فُقلت: �آِه �أيّها �ل�شيُِّد �لرّب! ها �إّن �لأنبياءَ يَقولوَن لهم: �إنّكم ل تََروَن �َشيًفا، ول يَِحلُّ ِبكم جوع، بل �أجَعل لكم �َشالَم َحقٍّ في هذ� �لَمكان. 

يا كاِذبَة وبالِعر�فَِة و�لباِطِل وَمكِر قُلوِبهم.  14 فقاَل لي �لرّب: �إّن �لأنبياءَ يَتَنَبَّاأوَن ِبا�ْشمي َكِذبًا، و�أنا لم �أُر�ِشلْهم ولم �آُمْرهم ولم �أَُكلَّْمهم، �إنّما يَتَنَبَّاأُوَن لكم ِبُروؤ

15 ِلذلك هكذ� قاَل �لرّب: �إّن �لأنبياءَ �لُمتَنَبّئيَن ِبا�ْشمي و�أنا لم �أُر�ِشلْهم، وهم يَقولوَن: ل يَكوُن في هذه �لأر�ِص �َشيٌف ول جوع، �إّن هوؤُلِء �لأنبياءَ ِبال�ّشيِف 

و�لجوِع يُفنون، 
بُّ علَيه �َشّره. وَر�َشليَم ِمَن �لجوِع و�ل�ّشيف، ول يَكوُن لَه د�ِفن، هو وِن�شاوؤُه وبَنوه وبَناتُه، و�أ�شُ 16ويَكوُن �ل�ّشعُب �لذي هم متنّبئون لَه َمْطروًحا في �َشو�ِرِع �أُ

)2(   اإر 15: 4-1:
1وقاَل لَي �لرّب: لو �أّن مو�سى و�َسموئيَل َوقَفا �أمامي، لَما َرَجَعت نَْف�شي �إلى هذ� �ل�ّشْعب؛ فاطَرْحهم عن َوْجهي ولْيَخُرجو�؛ 

2و�إذ� قالو� لََك: �إلى �أيَن نَخُرج؟ فُقْل لَهم: هكذ� قاَل �لرّب: �لّذيَن ِللَموِت فاإلى �لموت، و�لّذيَن ِلل�ّشيِف فاإلى �ل�ّشيف، و�لّذيَن ِللْجوِع فاإلى �لجوع،  

         و�لّذين ِللَجالءَ فاإلى �لَجالء. 
ناف، يَقوُل �لرّب: �ل�ّشيَف ِللَقتِْل، و�لِكالَب ِللَجّر، وُطيوَر �ل�ّشماِء وبَهاِئَم �لأر�ِص ِلاللِتهام ولالئتالف،  ُل ِبهم �أربََعَة �أ�شْ 3و�أُوكِّ

وَر�َشليم.  نََع في �أُ ى بِن ِحزِقيّا، َمِلِك يهوذ�، وما �شَ 4و�أجَعُل منهم مو�شوَع ُذعٍر في جميِع مماِلِك �لأر�ص، ب�شبِب منَ�شَّ

)3( Cf. T.W. OVERHOLT, The Threat of Falsehood. A Study in the Theology of the Book of Jeremiah, SCM, London, 1970.
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32 االأب اأيوب �سهوان

لو� هذ�  يهوذ� بالتال رعاية �مللوك: "هكذ� قاَل �لرّب: �َشجِّ
�لإن�شان: "عقيًما، َرُجالً، مل َينَجْح يف �أََيّاِمه"، فَلن َينَجَح 
لُِّط يف  َيّته �أَحٌد يف �جللو�ِص على عر�ِص د�ود، و�لّت�شَ ِمن ُذِرّ
فاإّن  �أّما يف هذ� �لف�شل 23  َبْعُد" )22: 30(.  يهوذ� ِمن 
�لكذبة،  �لأنبياَء  ويهاجم  �لفا�شدين،  �لرعاَة  يوّبخ  �لنبّي 
ه  برَّ لهم  ًما  مقدِّ بنف�شه،  �شعبه  رعاية  �شيتوىّل  �هلل  �أّن  معلًنا 

�لإلهّي، ومنطلًقا بهم يف خروٍج روحيٍّ جديٍد. 

2 - بنية اإر 23

�لويل  �لربِّ  �إطالِق  �لف�شل من  �إرميا يف هذ�  يتدّرج 
َمن  هو  �أّنه  �إعالنه  �إىل   ،)2-1 )�آ  �لأمناء  غري  �لرعاة  �شّد 
يَغ باقت�شاب  �شريعى غنمه )�آ  3-4(، فاإىل �عرت�ف �إميايّن �شِ
نا" )�آ 5-6(، ليتكّلم من ثَمَّ على خروج  لفت، "�لرّب برُّ
جديد )�آ 7-8( �شار ل بّد منه، لينتقل بعدها �إىل نبوء�ت 
�مل�شرية  هذه  )�آ 9-32(. يف  �لكذب  �أنبياء  �شّد  �شارخٍة 
يقود �لنبيُّ �شامعيه وقارئيه �إىل �خلروج من كذٍب قاتل �إىل 

حقيقة ُتعيد �إىل �لعالقة باهلل رونَقها وبهاَءها. 

لدينا يف �آ 9-40 خم�ص نبوء�ت تدين �لأنبياء �لَكَذَبة، 
يتنافى و�إر�دة �هلل، وهي مرّتبة  �لذي  وت�شجب �شلوكهم 

على �لوجه �لتال:

قهم. - �لأوىل )�آ 9-12(: ب�شبب ف�شِ
- �لثانية )�آ 13-15(: لأّنهم َكَذَبة.

- �لثالثة )�آ 16-22(: لأّنهم ين�شبون �أقو�لهم �إىل �هلل.
- �لر�بعة )�آ 23-32(: لأّنهم يّتكلون على �أحالمهم.

 - �خلام�شة )�آ 33-40(: لأّنهم يطلبون وحي �لرّب 
باأفو�ههم، ل بقلوبهم.

3 - نبوءات حازمة لكنّها ت�سّج بالرجاء

بالرغم من �لتوبيخ و�لتهديد و�لإنذ�ر�ت �لتي يطلقها 
�لنبّي يف هذ� �لف�شل، فاإّن �هلَل ُيبقي باَب �لرجاء مفتوًحا، 
�لأمر �لذي نتبّينه من خالل نبوء�ت ثالث حتّققت بتحرير 

�ل�شعب و�إعتاقه، وهي �لتالية: 

اأّواًل: ل يرتّدد �هلل يف معاقبة �لرعاة �لأ�شر�ر، كما �أّنه ل 
ُيقيُله يف مر�ٍع خ�شيبٍة، ويورُده مياَه  يرتك �شعبه بال ر�عٍ 
فيقيم رعاًة  ونه،  �شوؤ بنف�شه عليه، ويتوىّل  �لر�حة، وميلك 

ح�شب قلبه، يعمل بهم وفيهم بروحه �لقّدو�ص.

لكّنه  معا�شيهم،  على  وقادته  �ل�شعب  �هلل  يدين  ثانيًا: 
�شعبه،  برَّ  نف�شه  ي�شري هو  �أّنه  �أي  ه،  برَّ لهم  يقّدم  باملقابل 
منهم  �إّياهم وجاعاًل  �ًشا  مقدِّ ويرّبرهم،  فيغفر خطاياهم، 

�أبناء جدًد� له.

�إّياهم  تارًكا  بتاأديبهم،  �شمح  قد  �هلل  كان  �إذ�  ثالثًا: 
�شنو�ت عّدًة يف �أملهم، فذلك بهدف �أن يدركو� ف�شلهم 
يف  بقيادتهم  بنف�شه  هو  ليقوم  �لب�شر،  على  �لّتكال  يف 

خروٍج جديٍد يفوق خروجهم من عبودّية م�شر عظمًة.

على  �ل�شوء  �إرميا  �شّلط  )�إر 22(،  �ل�شابق  �لف�شل  يف 
مبا  نوجزها  �أن  ميكن  �لتي  واأخطائهم  يهوذا  ملوك  معا�سي 

يلي: 

- ل يولون عالقتهم باهلل �لعناية �ملتوّجبة، ول يهتّمون 
بال�شعب �لذي َوَكَلُه �إليهم.

ملّذ�تهم،  و�إ�شباع  رغباتهم،  حتقيق  �إىل  ين�شرفون   -
و�لبذخ،  �لرتف  يف  للعي�ص  �لو�شائل  خمتلف  و��شتخد�م 
�ل�شعب معاناًة �شديدًة ب�شبب  يعاين  فيه  �لذي  �لوقت  يف 

�لظروف �لقا�شية.

يتعاَلون ويت�شاخمون بكربياء وُعْجٍب بالذ�ت، ول   -
يخ�شعون ل�شريعة �هلل.

- يظلمون، ودون �أّي ر�دع، �لأرملَة و�ليتيَم و�لغريَب 
و�مل�شكنَي ول ين�شفونهم، متاًما على عك�ص ما يو�شي به 

�هلل.

�لتي  �لأمم  على  �أي  �لب�شرّية،  �لقوى  على  يّتكلون   -
على  �لنبوءة  كانت  لهذ�  �آلهتها،  وعلى  معها  يتحالفون 
"عقيًما،  يكون  باأّنه  بابل  �إىل  و�شيَق  َر  �أُ�شِ �لذي  يهوياكني 
�أحد  ن�شله  من  ينجح  ل  لأّنه  �أيّامه"،  يف  ينجح  ل  رجاًل 
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33 اإرميا 23: 1-40، الملوك الفا�سدون �َستّتُّوا، واأنبياء الكذب اأ�سّلوا  

)�إر  يهوذ�"  يف  بعد  وحاكًما  د�ود،  كر�شّي  على  جال�ًشا 
 .)20 :22

يف �لف�شل 23 نحن �أمام عملّية �قتالع لل�شّر من خالل 
�لَكَذبَة،  �لأنبياء  ومر�ء�ة  �لأ�شر�ر  �مللوك  ��شتغالل  ِح  َف�شْ
من  �ل�شعب  حترير  �إىل  تهدف  مو�زية  عملّية  �أمام  وكاأّننا 
�مللوك و�لأنبياء و�لكهنة �ل�شاّلني و�مل�شلِّلني، ليعود بّر �هلل 

وميلك يف �لقلوب.

4 - تف�سري الن�ّس

1/4 – اأقوال نبويّة على الرعاة )اآ 8-1(

يبدو �لكالم على �لرعاة يف هذ� �لف�شل �شمن هجوم 
�شامل ي�شّنه �إرميا على �مللوك، و�لأنبياء �ملزّيفني، و�لكهنة 
طريق  عن  حادو�  جميًعا  لأّنهم  و�ل�شعب،  �لم�شتغلّين، 

�حلّق، و�نحرفو� عن �خلّط �لذي ر�شمه �لرّب لعباده. 

اآ 1-2: رعاٌة ي�ستّتون، يطردون وال يفتقدون 

يقوُل  رعيّتي،  غنَم  ويُ�َستّتوَن  يُبيدوَن  الذيَن  للّرعاِة  َويٌل   1

الرّب. 
، اإلُه اإ�سرائيل، على الّرعاِة الذيَن  2 لذلك هكذا تََكلََّم الربُّ

يَرَعوَن �سعبي: 
اإنّكم قد �َستّتُّم غنمي وطردُتوها ومل تَفتَِقدوها؛

فهاَءنَذا اأَفتَِقُد عليكم �َسرَّ اأَعماِلُكم، يقوُل الرّب.

يلتّذ �هلل  بـ"�لويل" )�آ 1( �ملرعب �لذي ل  �إرميا  ينطق 
�ل�شجَب  يجلُب  �لويِل  كون  �أحد،  �شّد  �إطالقه  يف  �أبًد� 
و�لدينونَة و�حلكَم فاملوت؛ هو يفعل ذلك لأّن �جُلْرَم كبري: 
و"�شّتتوه"،  �هلل،  رعّيِة"  "غنَم  �إ�شر�ئيَل  ملوُك  "�أباد"  لقد 
وتركوه عر�شًة للمخاطر �لقاتلة، ولقمًة �شائغًة يف �أنياب 
�أّنه �شعب �هلل  �أقّله مبدئيًّا،  ِعْلِمهم،  �لذئاب �خلاطفة، مع 
�ملوَكل �إليهم، وذلك بدلً من �أن يحر�شوه ويبذلو� ذ�تهم 
�أُوتو� من  �أمامه، ويرعوه بكّل ما  لأجله، ويكونو� قدوًة 
قّوة ومعرفة و�شلطان. مل يجل�ص �مللوُك على عر�ص د�ود 
و�شيلة  �أّية  �أو  ع�شكرّي  �نقالب  �أو  �نتخابات  طريق  عن 
و�شّلطهم  �ختارهم  �لذي  �هلل  مب�شيئة  بل  �أخرى،  ب�شرّية 

َوَوَكَل �إليهم رعاية قطيعه، وبالتال فاإّن �شلطانهم هو من 
�هلل! 

نالحظ ��شتعمال �شمري �ملْلِكّية �ملفرد �ملتكلِّم، "�لياء"، 
نحن  �للتني  �لآيَتني  يف  �لو�ردة  �لثالثة  �مل�شطلحات  يف 
ذلك  يف  �إّن  "غنمي"؛  "�شعبي"،  "رعّيتي"،  ب�شددهما: 
ما  وهذ�  �هلل،  ُة  خا�شّ هم  �إ�شر�ئيل  بني  �أّن  على  ت�شديًد� 
�إ�شاءًة كبريًة  فاأ�شاوؤو�  و�إدر�كه،  فهمه  ملوُكهم عن  تغافل 
��شتخدم  �ل�شعب.  هذ�  هالك  يف  �لت�شبُّب  حّد  �إىل   � جدًّ
"ُيبيدون"،  �قرتفه هوؤلء:  بها عّما  �أربعة عرّب  �أفعاًل  �إرميا 
على  دللًة  تفتقدوها"،  و"مل  "طردمتوها"،  "ُي�شّتتون"، 
��شتحّقو�  لذلك  �لكبرية؛  وكّمّيته  �شّرهم  مدى  �ّت�شاع 
عماِلُكم".  "�لويل" و�لتاأديب: "فهاَءَنذ� �أَفَتِقُد عليكم �َشرَّ �أَ

�متد�د�ُتها  �لرمزّيِة  و�لغنم"  "�لر�عي  ل�شورِة  �شيكون 
لغناها من حيث  نظًر�  �جلديد،  �لقدمي كما يف  �لعهد  يف 

مدلولتها �ملعرّبة و�لو��شحة. 

اآ 3-4: الرّب يرعى �سعبه ويقيم رعاًة يجمعون

3 واأَجمُع بقيَّة غنمي ِمن جميِع االأَرا�سي التي َطَردتُها اإليها، 

ها اإىل مراعيها، فتثِمُر وتَكُث. واأَُردُّ
4 واأُقيُم عَليها ُرعاًة يَرَعونَها، 

فال تَعوُد تَخاُف وتَفَزع، 
وال يَكوُن ِمنها َمْفقود، يَقوُل الرّب.

كان  ما  وبني  �مللوك،  �قرتفه  ما  بني  و��شٌح  �لتعار�ص 
كان  ما  بذ�ته  هو  �شيفعل  لذلك  به،  يقومو�  �أن  يريُد  �هلل 
�أفعاًل معّبرًة  �لنبيُّ  �أن يفعلوه. ي�شتخدم  ا بامللوك  مفرو�شً

"، "و�أُقيُم". فاعُلها هو �هلل: "و�أَجمُع"، "و�أَُردُّ

"�لبقّية": من �ملو�شوعات �لهاّمة يف �لن�شو�ص �لنبوّية 
له يف  و�لأمناء  باهلل،  �ملوؤمنني  على  �ملفردة  تدّل  وغريها. 
كّل �لظروف، مقابل "�لأكرثّية" �لتي ت�شجد للبعل وتعبد 
�لأوثان، ول تتذّكر �شنيَع �هلِل �خلال�شيَّ لأجلها؛ ففي كّل 
�آلف رجل مل  "�شبعة  للرّب،  �أمينٌة  قليلٌة  بقّيٌة  جيل هناك 
يحنو� ركبة لبعٍل" )رو 11: 4(. يتكّلم �إرميا )رج �إر 24؛ 
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40-44(، و�أ�شعيا )�أ�ص 1: 9؛ 37: 4(، وميخا )مي 4: 7؛ 
7: 18(، على �لبقّية �لتي يريد �هلل �أن يخّل�شها؛ فلقد جاء 
يف �أ�ص 1: 9: "لول �أّن رّب �جلنود �أبقى لنا بقّية �شغيرة 

ل�شرنا مثل �شدوم و�شابهنا عمورة". 

�لأمينة،  �ل�شغيرة  �لبقّية  على  ي�شوُع  �لربُّ  و�شيتكّلم 
�أن يعطيهم  ُي�شّر �لآب  "�لقطيع �ل�شغير �لذي  �إّياها  د�عًيا 
�ل�شغيرة  "�لخميرة  �أّنها  �مللكوت" )لو 12: 1(، ومعتبًر� 
 .)21  :13 لو  33؛   :13 )مت  كّله"  �لعجين  تخّمر  �لتي 
ر �هلل �لأّيام �لقا�شية و�ل�شعبة:  لأجل هذه �لبقّية �لأمينة يق�شّ
ْر تلَك �لأَيَّام، َلما نجا �أَحٌد ِمَن �لب�شر، ولكن  "ولو لم ُتَق�شَّ
ُر تلَك �لأَيَّام" )مت 24: 22(. ِمن �أَجِل �لمختارين، �شُتق�شَّ

يحظى  �لذي  �لمبارك  �لن�شل  "�لبقّية" بالتالي هي  �إّن 
بر�شى �هلل، و�لذي منه �شيكون �شعٌب جديٌد "يدعو با�شم 

�لرّب".

يتكّلم �إرميا على "بقّية غنمي" بطريقٍة �إيجابّيٍة و�عدٍة 
"تثِمُر  باأّنها  فيقول  �لقلوب،  في  و�لرجاَء  �لأمَل  تبعث 
ِمنها  َيكوُن  "ول  وَتفَزع"،  َتخاُف  َتعوُد  و"ل  وَتكُثر"، 
ل �هلل �لمبا�شر ل�شالحها،  َمْفقود"، وكّل هذ� عائد �إلى تدخُّ
�إلى  ها  "ويُردُّ �لأَر��شي"،  جميِع  ِمن  "يجمُعها  �لذي 
�لغريبة،  �لأر�ص  �لأَر��شي" �إلى  "جميِع  ت�شير  مر�عيها". 
�لأعد�ء،  بل  �إ�شر�ئيل  بني  تخ�صُّ  ل  �لتي  �لغربة،  �أر�ص 
وبالتالي هي �أر�ص �لأ�شر و�لإذلل و�لحرمان، في حين 
�أّن "مر�عيها"، مع "هاء" �لملكّية، ت�شير �إلى �لأر�ص �لتي 

�أحّل �هللُ عليها �شعبه، "�أر�ص تدّر لبًنا وع�شاًل".

�هلل:  قول  معنى  حول  �ل�شوؤ�ل  طرح  من  بّد  ول 
قام  َمن  �هلل  هو  فهل  �إليها"؛  طردُتهم  �لتي  "�لأر��شي 
لقد  �لأ�شر�ر؟  �لرعاة  ب�شبب  �لطرد  ح�شل  هل  بالطرد؟ 
لهما  عقاًبا  �لفردو�ص،  من  وحّو�ء  �آدم  �هلل  وَطرد  �شبق 
على مع�شيتهما، لكّن �هلل كان ُيِعدُّ لهما فردو�ًشا �أعظم، 
و�شيتحّقق وعُده لهما بذلك بف�شل ذبيحة �آدم �لثاني، رّبنا 
ي�شوع �لم�شيح. �إّن عّلة �لطرد هي "�لرعاة"، �أّما �لذي قام 

بالطرد فهو �لرّب، كتاأديٍب لزم لخال�شهم.

قد  �هلل  فاإّن  عجب،  ول  وَتكُثر"،  "ُتثِمُر  هي  لذلك   
في  و�أدخلها  �لموت"،  وظالل  "�لظلمة  من  �أخرجها 
 � ردًّ ذلك  في  �إّن  ومعه.  عليه  �شتكون  �لتي  بركته  نطاق 
�إر 22: 20:  قويًّا على �لحكم �لذي كان قد �شدر في 

")تكون( عقيًما".

هذه  ر�عي  �إّن  �إذ  �لحّد،  هذ�  عند  �لأمر  يتوّقف  ل 
�لبقّية �شيقيم عليها َمن هم �أهٌل لذلك ليرعوها، فال تعود 
تخ�شى �أّي مكروه: "و�أُقيُم عليها ُرعاًة َيرَعوَنها، فال َتعوُد 

َتخاُف وَتفَزع". 

في  مرموقًة  مكانًة  ل�شعبه  �هلل  رعاية  مو�شوع  يحتّل 
�لكتاب �لمقّد�ص، نتبّينها مّما دّونه كاتُب مز 23، �لذي 
تكّلم با�شمه �ل�شخ�شّي وبا�شم �شعِب �هلل، �إذ قال: "�لرّب 
�أّكده  ما  وهذ�   ،)1  :23 )مز  �شيء"  يعوزني  فال  ر�عّي، 
�لربُّ على ل�شان حزقّيال )حز 34: 1-16(، وميخا )مي 
2: 12(، و�أ�شعيا )�أ�ص 40: 11(، وما �أثبته ي�شوع بالقول 
يحظى  �لرعاية  هذه  بف�شل   .)18-1  :10 )يو  وبالفعل 

�شعب �هلل بالبركات �لتي ل عدَّ لها. 

ا لداود اآ 5-6: الرّب يقيم نبتًا بارًّ

ا،  5 ها اأَيّاٌم تاأتي، يقوُل الرّب، اأُقيُم فيها لداُوَد نَْبتًا بارًّ

  ويَمِلُك َمِلٌك يَتَ�َسّرُف بفطنة، ويُجري الُحْكَم والِبرَّ في   
االأَر�س. 

ان.  6 في اأَيّاِمه يَُخّل�ُس يَهوذا، ويَ�سُكن اإ�سرائيُل في اأمَ

نا".      واال�سُم الَّذي �سيُدَعى به هو: "الربُّ ِبرُّ

�لملك  �شخ�ص  على  �لآيَتين  هاتين  في  �إرميا  يتكّلم 
و��شمه و�شماته ودوره. 

"ها �أَيّاٌم تاأتي" 
 تتكّرر هذه �لعبارة مّر�ت ومّر�ت في �أقو�ل �لأنبياء، 
لت�شدَّ �نتباَه �لقارِئ �إلى �إعالٍن ذي قد�شّيٍة و�أهّمّيٍة كبيرَتين، 

كما في �إر 7: 32؛ 9: 25؛ 31: 31؛ �إلخ.

  "� "�أُقيُم فيها لد�ُوَد َنْبًتا بارًّ
ولي�ص   ، ) "�أُقيم"  �لفعل  �لكاتب  ي�شتعمل 
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35 اإرميا 23: 1-40، الملوك الفا�سدون �َستّتُّوا، واأنبياء الكذب اأ�سّلوا  

)4( , in F. BROWN, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, Clarendon Press, Oxford 41979. 

)5(  Cf. D. BOURGUET, Des métaphores de Jérémie, EtB. NS 9, Paris 1987.

 ~wq ي�شف �لفعل �لعبرّي به.  للمفعول   ، "�أُنِبت" 
�لمزيدة  )"ِهِقيْم"(، �أي "�أقام"،  ب�شيغته  )"ُقوْم"(، 
مبادرة �لرّب �إلى "�إقامة" �شخ�ص �أو �أكثر قّيًما على مهّمة 
�لخ،  "ر�عًيا"،  �أو  "رقيًبا"  مثاًل،  يكون،  كاأْن  محّددة، 
 .4 يوؤّديها تجاه مجموعة معّينة هو موؤتمن "عليها" 

ثّم  "�لنمّو" و"�لإفر�خ"،  بد�يًة   ، "�لنبت"،  يعني 
، و�لذي هو ��شتعارٌة5 تدّل �إلى �لملك  "�لبرعم"، 
في  "نْبت"  لكلمة  م�شابه  ��شتعمال  لدينا  �لم�شيحانّي. 
�أَنَت  �لعظيم،  �لكاهُن  ي�شوُع  يا  "فا�شمع،  زكريّا:  نبوءة 
ر�ء.  ُب�شَ رجاٌل  فاإّنهم  �أَماَمَك،  �لجال�شوَن  و�أَ�شحاُبَك 
)زك 3: 8(. ولأّنه من عند  "�لَنّْبت""  ِبَعبِدَي  �آٍت  هاَءَنذ� 

." �لرّب، فهو نبُت برٍّ وقد��شة، هو "بارٌّ

�لقديم،  �لعهد  في  مّر�ت  �شبع  "نْبًتا"  �لم�شيح  ُدعي 
نذكر منها: 

ٌن ِمْن  ى، َوَيْنُبُت ُغ�شْ يٌب ِمْن ِجْذِع َي�شَّ - "َوَيْخُرُج َق�شِ
وِلِه" )�أ�ص 11: 1(؛ �أُ�شُ

َن  َماِن �أُْنِبُت ِلَد�ُوَد ُغ�شْ - "ِفي ِتْلَك �لأَيَّاِم َوِفي ذِلَك �لزَّ
� ِفي �لأَْر�ِص" )�إر 33: 15(. ، َفُيْجِري َعْدًل َوِبرًّ �ْلِبرِّ

- "هاَءَنذ� �آٍت ِبَعبِدَي "�لَنّْبت"" )زك 3: 8( .

�أَر�ٍص  ِمن  وكاأَ�شٍل  �أَماَمه،  كَفْرٍع  َنَبَت  "فاإّنه   -
قاِحَلة..." )�أ�ص 53: 2(؛

�ت قائاًل: ُهَوذ�  - "َكِلّْمه قائاًل: هكذ� َتَكَلَّم َرُبّ �لُقَوّ
ُجُل �َلّذي ��شُمه "�لنَّْبت". �إنَّه َينُبُت حيُث هو..." )زك  �لَرّ

.)12 :6

ومجًد�،  بهاًء  �لربِّ  َنبُت  يكوُن  �ليوم،  ذلك  "في   -
)�أ�ص  �إ�شر�ئيل"  ِمن  َنجا  ِلَمن  وزينًة  فخًر�  �لأَر�ص  وثمرُة 

.)2 :4

بالأ�شل؛  يرتبط  �لنبت  لأّن  "نبًتا"  �لم�شيح  ُدِعَي  لقد 
�لم�شيح هو من ن�شل د�ود، ويرتبط به بح�شب  فالملك 

�لج�شد، ولأّنه �شار بالحقيقة �إن�شاًنا ينمو كما �لنبت.

�لقمر�نّي  �لأدب  في  "�لنبت"  �للقب  هذ�  ��شُتخِدم 
لي�شير �إلى �لم�شيح �لملك، وقد �أُدخل �إلى �ل�شالة �ليهوديّة 
ُمِنْه ِع�ْشِرْه"، �لمق�شود بها "�لثماني ع�شر  �لتي ُتدعى "�شِ

بركة".

كـ"ق�شيب"  �لم�شيَح  �لنبيٌّ  يرى   ،1  :11 �أ�ص   في 
و"نبت" �أو "فرع" من جذر ي�ّشى، فيقول: 

من  فرٌع  وينبت  ي�ّشى،  جذع  من  ق�شيب  "ويخرج 
�أ�شوله". 

يهوذ�  ملوك  على  يتكّلم   22 �إر  �أّن  حين  وفي 
�لم�شيح،  على  يتكّلم  به  �إذ�  �ل�شامخة،  لبنان  كاأ�شجار 
�لملك �لمخلِّ�ص، كفرٍع �أو كنبٍت متو��شٍع، لكّنه "نبُت 
لكبرياء   � حدًّ ي�شع  �أن  باّت�شاعه  �أر�د  لقد  وقد��شة.  ِبّر" 

�لمتكّبرين �لذين يرتفعون �شّد �هلل.

ّرُف بفطنة"  "َيَت�شَ
من �لفعل ’lk;f، على وزن ِهْفِعيْل، ويعني "�لتفّطن"، 
 :13  :52 �أ�ص  في  كما  "�لفهم"،  "�لتعقُّل"،  ر"،  "�لتب�شُّ
�لملك  �أّن  �إرميا  يعلن  َيعُقُل"   عبدي  "هوذ� 
�لآتي هو ملك حقيقّي، ولي�ص ك�شدقّيا �لذي كان كُدْمَيٍة 
يحّركها �لأنبياُء �لكذبة، �أّما عبد �لرّب فـ"يعمل بحكمة" 

و"ينجح".

 " "وُيجري �لُحْكَم و�لِبرَّ
لأّنه قادٌر �أن ينجح، فاإّنه بذ�ت �لفعل قادٌر �أن ُيجري 
�إّن للكلمَتين �لعبرّيتين  �لحّق ويب�شط �لعدل في �لأر�ص. 
�أهّمّيًة  مًعا،  ُت�شَتعَمالن  ما  كثيًر�  �للَتين   
�إذ  ق�شوى في ت�شميم �هلل وتدبيره �لإلهّي ل�شالح �شعبه، 
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من دونهما لن يكون ممكًنا لأيِّ ملٍك �أن يج�ّشد ح�شور 
�هلل في و�شط هذ� �ل�شعب. ترتبط هاتان �لكلمتان بالعدل 
وتطبيق  بمتطّلباتهما  �للتز�م  ي�شتحيل  �للتين  و�لحّق 
م�شمونهما من دون ��شتقامة �ل�شيرة، و�لخ�شوع لو�شايا �هلل 
تحقيقه  في  وق�شاته  �إ�شر�ئيل  رعاة  ر  ق�شّ ما  وهذ�  و�أحكامه، 

وتطبيقه.

"ُيَخلَّ�ُص َيهوذ�" 
يهوذ�  مملكة  في  �إ�شر�ئيل  بني  �لكذب  �أنبياُء  وعد  لقد 
�أّما  �شالمهم،  فقدو�  قد  كانو�  �أنف�شهم  هم  لكّنهم  بال�شالم، 
ا، �لذي  "، �لر�عي �لجديد، فهو ملُك �ل�شالم حقًّ "�لنبُت �لبارُّ
�شُيدِخُل �شعَب �هلل، �إ�شر�ئيل �لجديد، في زمٍن يعّم فيه �لأمان 

و�ل�شالم.

"وَي�شُكن �إ�شر�ئيُل في �أَمان"  
ملٌك  هناك  يكن  لم  طالما  �أمان  في  �إ�شر�ئيل  ي�شكن  لن 
بارٌّ وفق قلب �هلل، وعلى �شورة د�ود حبيب �هلل، م�شيحانيٌّ 
ًد� باأّنه لن يجل�ص  بكّل ما للكلمة من معنى. لقد تنّباأ �إرميا موؤكِّ
�بٌن لَيُكْنَيا على كر�شّي د�ود؛ ولكّن �هلل �شبق َوَوعد د�ود باأن 
يكون له �بن يجل�ص على عر�شه �إلى �لأبد، يكون قادًر� بقّوة 

�هلل �أن ُي�شِكَن �إ�شر�ئيل في �أمان. 

نا"   "�لرّب برُّ
يتالعب  هو  نا"،  ِبرُّ "�لرّب  ��شَمه  �إّن  �إرميا،  قول  في 
بالألفاظ، �إذ �إّن معنى �ل�شم "�شدقّيا" هو "ِبّري هو �لرّب"؛ 
فبنهاية َيُكْنَيا �نتهى كر�شيُّ د�ود، و�أ�شبح "عقيًما". و"�شدقّيا" 
وتجاه  �لرّب  �أمام   � بارًّ يكن  لم  �ل�شّيئة،  �لأخبار  ذو  هذ�، 
�لذي  �لمنتَظر،  بالم�شيح  ق  �شيتحقَّ �لآتي  �لحقُّ  �لِبرُّ  �ل�شعب؛ 
�لبابلّيون قد  ثمًر� كثيًر�. كان  يثمر  نبًتا جديًد�  �لربُّ  �شيقيمه 
لم  �أهل لذلك، و�أّنه  �أّنه غير  �أظهر  �أقامو� �شدقّيا ملًكا، لكّنه 
يعني  كما  يكن  لم  "�شدقّيا"  لأّن  ى،  م�شمَّ على  ��شًما  يكن 
��شمه، "بّري هو �هلل"، فكان ل بّد بالتالي من �أن يقوم ملك 
ما  بقّوٍة  ياأتي  ول  �لبابلّيين،  �شنيعَة  يكون  ل  مكانه،  جديد 
مهما كان نوعها، و�إّنما باإر�دة �إلهّية وح�شب، يت�شّرف وفق 
بّر �هلل، �لأمر �لذي يتيح لل�شعب �أن يعلن وبثقة كبيرة: "�لرّب 

هو ِبّرنا". 

اآ 7-8: خروٌج جديد واإ�سكاٌن في اأر�سهم

ِمن  فيها  يقولون  الرّب، ال  يقوُل  اأَيّام،  تاأتي  اإنّها  7 لذلك ها 

بَْعُد: 
بني اإ�سرائيَل ِمن اأَر�ِس م�سر"،  اأَ�سَعَد  الَّذي  الربُّ  "َحيٌّ هو 

ُذّريَّة بيِت اإ�سرائيل،  اأَ�سَعَد  الَّذي  الربُّ  هو  8 بل: "َحيٌّ 

الَّتي  االأرا�سي  جميِع  وِمن  ال�سماِل  اأَر�ِس  ِمن  ِبهم  واأَتى 
هم".  َدَفعتُهم اإليها، ف�َسَكنوا في اأَر�سِ

كر�ٍع  ياأتي  �لذي  �لمِلك  �لم�شيح  على  �لكالم  بعد 
�لر�عي  هذ�  عمَل  �لنبيُّ  يقّدم  �هلل،  ل�شعب   � ِبرًّ ه  ِبرَّ َيَهُب 
هذه  م�شر  �أر�ص  من  لي�ص  جديد،  كخروٍج  �لخال�شيَّ 
في  لي�شكن  �إليها،  ُطِرَد  �لتي  �لأر��شي  من  و�إّنما  �لمّرة، 
�أر�شه من جديد. ي�شير هذ� �لخروج في �لمعنى �لحرفّي 
للكالم �إلى �لعودة من �لمنفى �لبابلّي �إلى �لر�حة �لتي كان 
�إلى  �إلى �لرجوع  �إّياها، وفي معناه �لروحّي  �هلل قد وهبه 
ذلك  �أّكد  لقد  �لأبوّي.  �لبيت  عن  قاتٍل  رحيٍل  بعد  �هلل، 
�لمعروفة  �لتاأكيد  �شيغة  متتاليَتين  مّرَتين  ��شتخد�مه  عبر 
�شبق  �لتي  �لرّب"،  "حّي هو  �أل وهي  �لقديم،  �لعهد  في 

و��شتخدمها �لملوك و�لأنبياء �لتالية �أ�شماوؤهم:
- د�ود �لملك لي�شهد هلل مخّل�شه باأ�شلوب ليتورجّي: 
"َحيٌّ �لربُّ �لَّذي �فتدى َنْف�شي ِمن ُكلِّ �شيق" )2 �شم 4: 

9؛ رج 1 مل 1: 29؛ مز 34: 23؛ 71: 23(؛

َحّي  "و�لآن  نف�شه:  به  لي�شف  �لملك  و�شليمان   -
ني على عر�ِص د�وَد �أبي، وَبنى  �لربُّ �َلذي ثّبتني و�أَجل�شَ

لي بيًتا كما قال" )1 مل 2: 24(؛

"�لذي  عبارة  �أ�شاَفا  �للذ�ن  �لنبّيان  و�ألي�شاع  و�إيلّيا   -
�أمامه" )1 مل 17: 1؛ 18: 15؛ 2 مل 3: 14؛  �أنا و�قف 

5: 16(؛ 

�هلل  بكون  �إرميا  مع  حديثه  في  �لملك  و�شدقّيا   -
� قاِئاًل:  رًّ دقّيا لإرِميا �شِ و�هَب �لحياة: "فَحَلَف �لَمِلُك �شِ
"َحيٌّ �لربُّ �لّذي َوَهَب لنا هذه �لحياة، �إّني ل �أَقُتُلَك ول 
ك""  َنْف�شَ �لّنا�ِص �لذيَن َيطلبوَن  �أُولِئك  �أَيدي  �أُ�شِلُمَك �لى 

.)16 :38(
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37 اإرميا 23: 1-40، الملوك الفا�سدون �َستّتُّوا، واأنبياء الكذب اأ�سّلوا  

2/4 – اأقوال نبويٌّة �سّد اأنبياء الكذب 

اآ 9-12: على اأنبياء الكذب
يعلن �إرميا عن م�شير �أنبياء �لكذب هوؤلء ب�شبب ف�شاد 
باأّنهم  يتظاهرون  �إّنهم  �إذ  �لكثيرة،  ومعا�شيهم  حياتهم 
و�ل�شهو�ت  بالميول  ي�شّج  د�خلهم  لكّن  �أتقياء،  رجال 
�أن يكون عليه رجل �هلل،  ينبغي  �لتي هي على نقي�ص ما 
وتحالفو� في ذلك مع �لكهنة �لمنحّطين مثلهم، لي�شندو� 
من  �هلل،  ل�شعب  عثاًر�  �لنتيجة  فكانت  ا،  بع�شً بع�شهم 
باآثامهم  مالأوه  �لذي  �لهيكل  في  للعبادة  وتدني�ًشا  جهة، 

وبرجا�شاتهم، من جهة ثانية.

اآ 10-9:
ُكلُّ  وَرَجَفت  داخلي،  في  قلبي  انَك�َسَر  قِد  االأَنبياء:  9على 

عظامي، 
رُت كاإن�ساٍن �سكران، وكَرُجٍل َغَلبَْته الخمر،  و�سِ

، وب�َسبَِب كلماِت ُقد�ِسه،  ِب�َسبَِب الربِّ
اق، وناَحت ِب�َسبَِب الّلعنة،  10الأّن االأر�س امتالأَت ِمَن الُف�سَّ

�سّريرة،  م�ساعيهم  و�ساَرت  البّريّة،  َمراعي  ويَِب�َست 
وبَ�سالَتُهم ظاِلمة. 

كما  ه،  وجي�شَ ورجاَله  �لملَك  �لكذب  �أنبياء  خدع 
�شّللو� �ل�شعب على مختلف م�شتوياته، وذلك عن طريق 
رين  م�شوِّ ي�شّوقونها،  كانو�  �لتي  �لكاذبة  �لتطمينات 
�إلى معنوّيات  �لُم�شيُء  �لت�شاوؤِم  َرُجُل  باأّنه  بالمقابل  �إرميا 
�لملك  ثقة  �أّن  علًما  بالذ�ت،  �لثقة  م�شاألة  و�إلى  �ل�شعب 
ومعظم رعاياه لم تكن مو�شوعًة في �لرّب بل في �لقوى 
�لب�شرّية �لغريبة. ر�أى �إرميا ما كان هوؤلء �لأنبياء يقترفونه 
�شّد �هلل و�لنا�ص، فر�ح ُيطلق نبوء�ته، وقلبه يلتهب، وكاأّن 
ناًر�6 �آكلًة ت�شتعل في عظامه، كما نتبّين ذلك في �لقوَلين 

�لتالَيين: 
- "و� �أَح�شائي، و� �أَح�شائي، �إّني �أََتَوّجع! 

و� ُجدر�َن قلبي، �إّن َقْلبي َيجي�ُص فيَّ فال �أَ�شُكت! 

لأّن َنْف�شي قد �َشِمَعت �شوَت �لبوِق وُهتاَف �لِقتال" 
)4: 19(؛

بالُعنِف  و�أُنادي  �أَ�شيح  فاإنَّما  َتَكلَّمُت  ُكلَّما  "لأّني   -
مار،  و�لدَّ

ف�شاَر لي كالُم �لربِّ عاًر� و�ُشخريًة طوَل �لنَّهار. 
فُقلُت: ل �أَذكره، ول �أَعوُد �أتكلَُّم با�شِمه، 

في  ت  ُحِب�شَ قد  ُمحِرقَة  كناٍر  قلبي  في  كاَن  لكَنّه 
ِعظامي، 

فاأَجَهَدني �حتماُلها، وَلم �أَْقَو على ذلك" )20: 9(.

كان "�لقلب"، في �لعهد �لقديم، مركز �لمحّبة و�لفكر 
َر في د�خله" يعني  �إرميا باأّن "قلبه �نَك�شَ و�لإر�دة؛ فقول 
�شعبُة  �شدمٌة  بل  عابَرًة،  و�شعوريًَّة  عاطفيًَّة  رع�شًة  لي�ص 
�لحتمال، و�رتباٌك في �لفكر، وبلبلٌة في �لروؤية، ب�شبب 
�إلى  "�لعظام" فت�شير  �أّما  باهلل.  وبعالقته  بال�شعب  ما حّل 
�أ�شابْتها  فمتى  و�لوقوف؛  �لقيام  على  �لإن�شان  قدرة 
بنظر  ذلك!  على  �لقدرة  يفقد  �شاحبها  فاإّن  "�لرجفة"، 
�إرميا، �شعب �هلل هو �أمام كارثة ت�شربه؛ ونجد تعبيًر� عّما 
يعانيه هذ� �لأخير في قول �شاحب �لمز�مير: "مثل �لماء 

�ن�شكبُت، وتفّككْت جميُع عظامي" )مز 22: 14(.

"عظامه  و�شارت  قلبه"،  "�نك�شر  �لذي  �إرميا  �إّن 
ترتجف"، لم يبَق له مو�شع للر�حة �أو �ل�شتقر�ر، "ف�شار 

كاإن�شان �شكر�ن، وكَرُجٍل غلبته �لخمر" )�آ 9(.

لقد "�متالأت �لأر�ص بالف�ّشاق" )�آ 10(، فنزلت عليها 
�لَبّرّية". �إّن  َمر�عي  ت  "وَيِب�شَ "تنوح"،  "�للعنة"، فر�حت 
 ،� "�للعنة" هي حلول غ�شب �هلل ب�شبب َذْنٍب ج�شيمٍ جدًّ
�أو يحّل بها �لخر�ب. ونقر�أ  بالجفاف  في�شرب �لأر�ص 

� لأ�شعيا، هو �لتالي: هنا قوًل معبًِّر� جدًّ

�ت: بما �أنّكم تََكلَّمتُم بهذ�  )6(   �لكلمة �لنبويّة �لتي تُ�َشبَّه بـ"�لنار" هي �شورة غير جديدة هنا، �إذ وردت قباًل في �إر 5: 14: "لذلك هكذ� قاَل �لربُّ �إلُه �لُقوَّ
�لكالم، فهاءَنَذ� �أجَعُل كلماتي في فَِمَك ناًر�، وهذ� �ل�ّشعَب حطبًا فتَلتَِهُمه"؛ 20: 9: "فُقلُت: ل �أذكره ول �أعوُد �أتَكلَُم ِبا�شِمه، لكنَّه كاَن في قلبي كناٍر 

محرقٍة قد ُحِب�َشت في عظامي، فاأجهدني �حتمالُها ولَم �أقَْو على ذلك".
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38 االأب اأيوب �سهوان

4"ناَحِت �لأَر�ُص وَبِلَيت، وَذُبَلِت �لّدنيا وَبِلَيت. 

َذُبَلت نخبُة �شعِب �لأَر�ص. 
ُو�  َتَعدَّ لأّنهم  �شّكاِنها،  تحَت  �لأَر�ُص  ِت  5َتَدنَّ�شَ

ر�ئع،  �ل�شَّ
وَنَق�شو� �لُحكَم، وَنَكثو� �لعهَد �لأَبدّي. 

اكنوَن  �ل�شَّ وعوِقَب  �لأَر�ص،  �لَلّعنُة  �أََكَلِت  6فلذلك 

فيها، 
اُن �لأَر�ص، فَبِقَي َنَفٌر َقليل.  ولذلك �حَتَرَق �شَكّ

َد َجميُع َفِرحي �لُقلوب.  7ناَح �لَنّبيُذ وَذُبَل �لَكْرم، وَتَنَهّ

�لُمبَتِهجين،  َجَلَبُة  و�نقَطَعْت  فوف،  �لدُّ َطَرُب  8َبَطَل 

وَبَطَل َطَرُب �لِكنَّارة" )�أ�ص 24: 8-4(. 

�لإن�شان،  �أجل  من  ُخلقت  �لتي  �لطبيعة  ف�شدت  لقد 
�أن  �إلى  بحاجة  بالتالي  و�أ�شحت  �لأخير،  هذ�  وب�شبب 

يعاقبها �هلل من �أجل �أن يجّددها.
لقد �شعى �لأ�شر�ر وجاهدو�، لكّن "م�شاعيهم �شّريرة، 
من  يخرجون  فاإّنهم  لذلك   ،)10 )�آ  ظاِلمة"  وَب�شاَلتَهم 

تعبهم فارغي �ليدين، تماًما كما جاء في �شفر �لجامعة: 
"�لتفتُّ �إلى �أعمالي كلّها �لتي َعِمَلْتها يد�ي، و�إلى ما 

عانيُت من �لتعب في عمله، 
تحت  منفعة  ول  �لريح،  وقب�ص  باطل  �لكّل  فاإذ� 

�ل�شم�ص" )جا 2: 11(.

اآ 11-12: ُكْفر النبّي والكاهن

11 الأّن النبيَّ والكاهَن كافران، 

هما، يقوُل الرّب:  وفي بيتي َوَجدُت �َسَرّ  
12 لذلك يكوُن طريُقهما كَمزلَقة، 

ا  فيُدَفعاِن اإلى الّظالِم، ويَ�سُقطاِن فيه، الأنّي اأجُلُب عليهما �سرًّ
في �َسنَِة ِعقاِبهما، يقوُل الرّب. 

�لآخر،  منهم  �لو�حُد  لي�شاند  بالكهنة  �لأنبياء  �رتبط 
�لعبادة من م�شمونها ودّن�شوها، ومالأو� هيكل  فاأفرغو� 
للنبّي  �إرميا  �ّتهام  يرتبط  برجا�شاتهم.  �لمقّد�ص  �هلل 
ُتماَر�ص طقو�ص  �لبعل، حيث  وللكاهن بـ"�لكفر" بعبادة 
تتنافى مع �لعبادة �لحّقة لالإله �لحّق. لكّن هذه �لأخيرة ما 

قاتل، وعن  ناتَجان عن جهل  �نحر�ف و�شالل  �إّل  هي 
لذلك،  و�لحّق.  �لروح  فقد�ن  وعن  �لب�شيرة،  في  عًمى 
�لتمّتع بالحياة دخلو� عالم �لموت، وعو�ص  ا عن  عو�شً
و�شّيعو�  ف�شاعو�  وبالبلبلة،  بالرتباك  �أُ�شيبو�  �لأمان 

�شعب �هلل.

�إّنها َلماأ�شاٌة حقيقّية �أن ي�شحي �لنبيُّ و�لكاهن كافَرين! 
فالرجا�شات �لتي �رتكباها �شارت لهما كـ"َمزلقٍة" تودي 

بهما �إلى "�لظالم"، فـ"ي�شقطان فيه" وفي �شّر �أعمالهما.

في هذ� �لمجال نقر�أ من �شفر �لأمثال ما يلي: 
�إلى  يتز�يد وينير  �ل�شّديقين فكنوٍر م�شرٍق  �شبيل  "�أّما 

�لنهار �لكامل، 
يعثرون  ما  يعلمون  ل  فكالظالم،  �لأ�شر�ر  طريق  �أّما 

به" )�أم 4: 18-19(؛ 
كما نقر�أ في مز 35: 6: 

"ليكن طريقهم ظالًما وَزَلًقا، ومالك �لرّب طاردهم".
�أن  "طريقهم ظالًما وزلًقا"، بدًل من  نعم، لقد �شار 
يوؤّدي بهم �إلى �هلل. هذ� هو ما �رتكبوه بحّق �أنف�شهم، �إذ 
ي�شقطون في �لطريق �لذي �ّتبعوه )رج �آ 12(؛ وكما جاء 

في �أم 14: 32: "�ل�شّرير ُيطَرد ب�شّره".
�شّرهما" )�آ 11(،  بيتي وجدت  "في  �لرّب،  في قول 
على  و�لأنبياء  �لكهنة  تجا�شر  ب�شبب  �لده�شة  من  �شيٌء 
نقي�ص  على  هي  �هلل،  بيت  في  �شّريرة  �أفعال  �قتر�ف 

هوّيتهما كمختاَرين ومقاَمين لخدمة �هلل و�شعبه.

اآ 13-15: اأنبياء ال�ّسامرة واأنبياء اأور�سليم، غباوة ونفاق
13 ففي اأنبياء ال�ّسامرِة راأَيُت الغباوة: 

لُّوا �سعبي اإ�سرائيل. تَنَبَّاأُوا بالبَعل، واأ�سَ
لوَك  14وفي اأنبياء اأور�سليم راأَيُت ما يُق�َسَعرُّ منه: الِف�ْسَق وال�سُّ

بالَكِذب،
دوا اأيدي َفَعَلِة ال�ّسّر لئاَلَّ يَرِجعوا ُكلُّ واحٍد عن �سوِئه، �َسدَّ

ف�ساروا ُكلُّهم َك�َسدوَم، و�ساَر �سّكانُها كَعمورة. 
اِت على االأنبياء:  15 لذلَك هكذا تََكّلَم َربُّ الُقوَّ

هاَءنَذا اأُطِعُمهم مرارة، واأ�سقيهم ماَء �ُسّم، 
الأنّه ِمن اأَنبياء اأور�سليم َخَرَج الُكفُر اإلى ُكلِّ االأر�س. 
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39 اإرميا 23: 1-40، الملوك الفا�سدون �َستّتُّوا، واأنبياء الكذب اأ�سّلوا  

باأّنهم متحالفون  �لكذب  �أنبياء  �إرميا  �ّتهم  �لبد�ية  في 
مع �لكهنة في ممار�شات ل تليق بخدمتهما، دّن�شو� بها 
وها  و�ل�شالل.  �ل�شياع  لل�شعب  و�شّببو�  �لرّب،  بيت 
�لمدينة  في  ة  خا�شّ ذ�تهم،  �لكذب  �أنبياء  يّتهم  �لآن  هو 
�لفا�شدين  �لملوك  باأّنهم تحالفو� مع  �أور�شليم،  �لمقّد�شة 
و�لكذب  �ل�شالل  روح  وبّثو�  �لمتزّلفين،  ورجالهم 
وت�شّببو�  و�لتدبير،  �لقيادة  فاأ�شاءو�  �ل�شعب،  نفو�ص  في 
حّتى  و�لماآ�شي،  و�لمظالم  �لنحر�فات  من  �لكثير  في 
دوَم وكَعمورة" في ف�شادهم ونفاقهم.  "�شارو� ُكلّهم َك�شَ

�لثنائّية  �ل�شيغة  تعود   15-13 �لآيات  هذه  في 
 " "�ل�شرِّ ثالثيُّ  فيها  ويتو��شل  ُجْرٌم-ُحْكٌم،  �ل�شارمة، 
 �لذي "ير�ه"  و�لذي جرى �لكالم عليه 

قباًل في �لآيات �لتالية:

- �آ 10ج: "و�شاَرت م�شاعيِهم �شّريرة"؛ 

�أي  هما"  �َشرَّ َوَجدُت  َبيتي  "وفي  �آ 11ب:   -
�شّر �لنبّي و�لكاهن(؛

 "� - �آ 12ج: "�أجُلُب عليهما �َشرًّ

�إّن �أّول ما يمّيز �لأنبياء �لَكَذَبة هو �شلوكهم �لمتعار�ص 
�لال�أخالقّي  وبالنتيجة  �لرّب،  �شريعة  �أحكام  مع 
�ل�شامرة  في  �لذين  �أولئك  بين  �إرميا  ُيقاِرُن  و�لم�شّكك. 
�لفريَقين  �أّن  وي�شتنتج  �أور�شليم،  في  هم  �لذين  و�أولئك 
وعا�شمتها  �ل�شمال،  مملكة  �أنبياء  ومذنبان:  �أثيمان 
�ل�شامرة، و�أنبياء مملكة �لجنوب، وعا�شمتها �أور�شليم، 
وجحدو�  �هلل،  مع  �لعهد  نق�شو�  باأّنهم  �لأّولين  فيّتهم 
با�شم  وَجل  ول  خجل  دون  يتنّباأون  ور�حو�  �لإيمان، 
بني  فاأ�شّلو�  و�لنفاق،  �لكذب  �أنبياء  هم  فاإذ�  �لبعل، 
ثّم  �لحّقة؛  �هلل  عبادة  عن  ينحرفون  وجعلوهم  �إ�شر�ئيل، 
بزيفهم  �لذين،  �أور�شليم  �أنبياء  �إلى  مماثلة  تهمة  يوّجه 
حّتى  �لعبادة،  و�شّوهو�  �هلل،  مع  �لعهد  نق�شو�  وزغلهم، 
بتدني�شهم  ة  خا�شّ ب�شرورهم،  �ل�شامرة  �أنبياء  �شابهو� 
�لهيكل �لمقّد�ص في �أور�شليم، �إذ تحّول من بيت �شالة 
�إلى مغارة لل�شو�ص. لذلك �شيقول في اآ 14: "ر�أيت ما 

َعّر منه".  ُيق�شَ

�إّن �ل�شكوى في اآ 14 من �لأنبياء �لَكَذَبة قويٌّة وموؤلمٌة 
 :� جدًّ

َعرُّ  ُيْق�شَ ما  ر�أيُت   �أور�شليم  �أنبياء  "وفي 
 منه:

�لف�شُق و�ل�شلوك بالَكِذب 
يرجعو�   لئاّل  �ل�شرِّ   فعلِة  �أيدَي  دو�  �شدَّ

كلُّ و�حد عن �شوئه..."؛
بينها،  ما  في  و�لجمع  مفرد�ته  �ختيار  �إرميا  ُن  ُيح�شِ
كما يفعل عندما يتكّلم على "�لف�شق و�ل�شلوك بالكذب" 
�لمظاهر  على  ُمبقين  كلَّها،  هذه  فعلو�  ولأّنهم   .)14 )�آ 
ور�ءها،  يختبئو�  �أن  ي�شتطيعون  �أّنهم  يظّنون  كانو�  �لتي 
ّر لَئالَّ َيرِجعو�  دو� �أيدي َفَعَلِة �ل�شَّ فاإّنهم بذ�ت �لفعل "�َشدَّ
�هلل،  غ�شب  ذ�تهم  على  وجلبو�  �شوِئه"،  عن  و�حٍد  ُكلُّ 
دوَم، و�شاَر �شّكاُنها  لذلك قال �لنبّي: "ف�شارو� ُكلٌّهم َك�شَ
ًها  كَعمورة" )�آ 14(. نقر�أ عند حزقّيال كالًما مماثاًل موجَّ
بناتها  �أختِك لم تفعل هي ول  "�إّن �شدوم  �أور�شليم:  �إلى 

كما فعلِت �أنِت وبناتك" )حز 16: 48(. 
يتبّين لإرميا �أّن �أنبياء �لكذب �شّببو� باأقو�لهم �لكافرة 
�لأر�ص،  ولكّل  �هلل  ل�شعب  �لخر�َب  �ل�شّيء  وب�شلوكهم 
لذلك �أطلق قوله: �لقوّي: "لأنَّه ِمن �أنبياء �أور�شليم َخَرَج 
�إلى ُكلِّ �لأر�ص" )�آ 15د(؛ لذ� جاء �لعقاب قا�شًيا  �لُكفُر 
)�آ  �ُشّم"  ماَء  و�أ�شقيهم  مر�رة،  �أُطِعُمهم  "هاَءَنذ�   :� جدًّ

15ج(، 

�لفعالن  ر  ُيَكرَّ و15ج  14ب  اآ  وفي 
�أّن  يعني  �لذي  �لأمر  "كفر"،  "ف�شق"،  

�لمو�شوع يتو��شل. 
�أجل  من  �ل�شقيقَتين  �لمملكَتين  مطابقة  وردت 
��شتخر�ج ما هو متفاقم ومت�شّدد منهما بالن�شبة �إلى يهوذ� 
في 3: 6-11 )دعوة مملكة �ل�شمال �إلى �لتوبة؛ �أنظر حز 16: 
؛  َره �لتاريخيَّ 44-52(. �إّن للكالم على �أنبياء �ل�شمال مبرِّ
فاإّن  "ت�شليل"   ُجْرُم  �لأّول هو  �لُجْرم  فاإذ� كان 
�لثاني هو ُجْرُم �لحوؤول دون �لتوبة و�لهتد�ء، و�ل�شبب 
�أّن  فهي  �لنتيجة  �أّما  "�لغباوة"   هو  ذلك  في 
�ل�شامرة و�أور�شليم، �أي �لعا�شمتان، �ل�شمالّية و�لجنوبّية، 
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40 االأب اأيوب �سهوان

ت�شبهان تماًما �شدوم وعمورة، وينطبق عليهما ما نقر�أه في 
�أ�ص 10: 1: "َويٌل للذيَن َي�شَتِرعوَن فر�ئ�َص �لإثم، و�لذيَن 
تاأمين  مجال  في  هذ�  ويح�شل  لم".  �لظُّ كتابَة  َيكُتبوَن 
َيا �لكاهن  �لطعام من خالل �لخدمة �لنبوّية، كما كان �أَم�شْ
يعتقد، وهذ� ما نتبّينه من كالمه �لتهديدّي ِلعامو�ص �لنبّي 
في عا 7: 12 حيث يقول: "�أيُّها �لّر�ئي، �إنَطِلْق و�هُرْب 
�إلى �أر�ِص يهوذ�، وُكْل هناَك خبَزَك، وَتَنبَّاأ هناك". ويتكّلم 
مي 3: 5 على �لأنبياء �لَكَذَبِة �لم�شلِّلين فيقول: "هكذ� 
لُّوَن  �َشْعبي،  قاَل �لربُّ على �لأنبياء �لذيَن ُي�شِ
ُيلِقُمهم  ل  وَمن  الم،  بال�شَّ وُينادوَن  باأ�شناِنهم،  وَن  وَيَع�شُّ

�شة".  في �أفو�ِههم َي�شّنوَن عليه حرًبا مقدَّ

و�لربُّ  خّد�مه،  على  �ل�شّيُد  يحافظ  �أن  �لطبيعّي  من 
�لأنبياء  �شّد  بالمقابل  يفعله  ما  �شبب  وهذ�  �أنبيائه،  على 
ا، كما جاء  و�ُشمًّ )"�أف�شنتينا"(  مر�رًة  يعطيهم  �إذ  �لَكَذَبْه، 
عو� فَندُخَل  في �إر 8: 14: "لماذ� َتْبقى ِبال ِحر�ك؟ َتَجمَّ
�إلَهنا  �لرّب  فاإنَّ  هناَك،  �شاكتيَن  وَنَظلَّ  �لح�شيَنة،  �لمُدَن 
�إلى  َخِطئنا  لأّننا   )varoê-yme( �ُشمٍّ  ماَء  و�َشقانا  �أ�شَكَتنا،  قد 
�ت،  �لرّب". وفي �إر 9: 14: "لذلك هكذ� قاَل َربٌّ �لُقوَّ

مر�رًة  عَب  �ل�شَّ هذ�  �أُطِعُم  هاَءَنذ�  �إ�شر�ئيل:  �إلُه 
و�أ�شقيهم ماَء �ُشّم 

الجنا�سات، في �لن�ّص �لعبرّي، �لتي تعني ما هو م�شيٌن 
�لنبوّي  �لقول  في  �لتي  تلك  من  �إثارة  �أقّل  هي  ومخٍز، 
�ل�شابق؛ فعالوًة على �لرنين �ل�شعيف لكلمَتي  
)في �لن�ّص  �أي "�لف�شق" و"�لُكفُر"(، نجد 
و"�أور�شليم"   )!Arm.wv( "�ل�شامرة"  �لعا�شمَتين،  ��شَمي 

 .)~lvWry(
)"َعُمَرْه"(،  لدينا   �لمدينة،  �إلى  بالن�شبة 

"َعُموَره"، وdf~ )"�َشُدْم"(، "�َشُدوم" و )�آ 14(؛

بالن�شبة �إلى �ل�شّكان، لدينا    )"�َشُبو"(، "يرجعون"، 
اُنها" )�آ 14(؛ وh’yb,Þv.y )"ُي�ْشِبْيَه"(، "�شَكّ

ّر"،  �ل�شَّ "َفَعَلة  )"ْمِرِعيْم"(،   ~y[iêrEm على  وعالوة 
)"َعُمَرْه"(،  "�شوءه"،   )"ِمَرَعُتو"(،   

"َعمورة".

اآ 15: 

)"�أُطِعُمهم مر�رة"(  
ْنِتيَنا" ذ�َت   تعني �لكلمة  )"َلَعَنْه"(، نبتَة "�لأَْف�شَ
�لطعم �لمّر، كما نقر�أ في �أم 5: 4: "لكنَّ عاقبَتها ُمّرٌة ِمْثَل 

�لَعلَقم".

 (varo+-ym e) "َمة "مياه م�شمَّ
رة. �إّنها �شورُة  قد يكون �لمق�شود هنا �لمياه �لمخدِّ
ُحْكٍم ُيطِفىُء �آِخَر بقّيٍة من �ل�شوء �لُخُلقّي، كما نقر�أ في 
�أ�شَكَتنا، و�شقانا ماَء  �إلَهنا قد  �لرّب  فاإّن  �إر 8: 14: "... 
�ُشمٍّ  لأّننا َخِطئنا �إلى �لرّب". هناك �لعديد من 
�ل�شتعمالت لكلمة "�ُشّم": "�لمياه �ل�شاّمة" �إر 
8: 14(، و"�لنبتة �ل�شاّمة"  تث 29: 17( غير 
 :32 تث  �ل�شاّمة"   و"�لحّية  دة،  �لمحدَّ
33(، و"�لعنب �ل�شاّم" )vArê-ybeN>[i(: "ِعنبهم ِعَنُب �شّم، 

وعناقيُدهم عناقيُد مر�رة" )تث 32: 32(.

"َخَرَج �لُكفُر  �إلى ُكلِّ �لأر�ص":
ولدينا  "�لإلحاد".  �أو  "�لكفر"  �لكلمة   تعني   
ث"،  "�لتلوُّ تعني  �لتي  �لكلمة   �ل�شبعينّية  في 
 :7 كو   2 في  نقر�أ  كما  "�لتنجي�ص"7،  "�لتدني�ص"، 
�لج�شِد  َدنَ�ِس   ُكلِّ  ِمْن  ذو�ِتنا  ْر  "ِلُنَطهِّ  :1

وِح". و�لرُّ

اأقوالهم  اآ 16-22: �َسْجُب االأنبياء الَكَذبَة الأنّهم ين�سبون 
اإلى الرّب.

�لَكَذَبة، هو  �لأنبياء  �إلى  للتعّرف  �أخرى  هناك طريقة 
َتَبيُّن مو�شع بالغهم �لذي يّدعون �أّنه نبوّي. هم يتمّلقون 
عندما  حّتى  بال�شالم،  دوًما  منبئين  �ل�شعبّية،  �لم�شاعر 

)7(  in W. BAUER, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, London 21979.
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41 اإرميا 23: 1-40، الملوك الفا�سدون �َستّتُّوا، واأنبياء الكذب اأ�سّلوا  

يكون �ل�شّر �شّيَد �لموقف، بالتالي هم كّذ�بون، و�شحايا 
ة: تخّيالتهم �لخا�شّ

�شالٌم  قائلين:  با�شتخفاٍف  �شعبي  َك�ْشَر  "ُيد�ووَن   -
�شالم، ول �شالم" )رج 6: 14(؛ 

قائلين:  با�شتخفاٍف  �شعبي  ِبنِت  َك�ْشَر  "ُيد�ووَن   -
�َشالٌم �شالم، ول �َشالم" )8: 11(؛ 

لُّوَن �شعبي،  - "هكذ� قاَل �لربُّ على �لأنبياء �لذيَن ُي�شِ
الم، وَمن ل ُيلِقُمهم  وَن باأ�شناِنهم وينادوَن بال�شَّ وَيَع�شُّ

في �أفو�ِههم، 
�شة" )مي 3: 5(. َي�شّنوَن عليه حرًبا مقدَّ

اآ 16:
ات:  القوَّ َربُّ  قاَل  "هكذا 

ال تَ�سَمعوا لكالم االأنبياَء الذيَن يَتَنَبَّاأُوَن لكم ويَخَدعونَكم. 
يَتََكّلموَن بروؤيا قلوِبهم ال بما يَخُرُج من َفِم الرّب".

مبا�شرًة  يتوّجه  �هلل  باأّن  �شعور  ينتابنا   16 �آ  نقر�أ  حين 
�إلى �شعبه، د�عًيا �إّياه �إلى عدم �شماع �أقو�ل �لأنبياء �لذين 
بالكذب  م�شامعه  على  وينطقون  �ل�شفة،  هذه  ينتحلون 
ويخدعونه، بالتالي ل يحملون َهّم عالقة �ل�شعب باإلهه، 
َفِم  "َيَتَكّلموَن بروؤيا قلوِبهم ل بما َيخُرُج من  لذلك هم 
�لقول  عليه  ينطبق  �لحقيقّي  �لنبّي  �أّن  حين  في  �لرّب"، 
ْرَت كَفمي" )�إر 15:  �: "مثل فمي تكون"/" �شِ �لمعبِّر جدًّ

 .)19

�إلى  بالكالم  �لرّب  يتوّجه  جديدة،  مقّدمة  فبعد 
جملة  مناق�شة  تجري  ع  �لتو�شُّ من  وب�شيء  �ل�شعب؛ 

�لن�شاطات و�لو�شائل �لنبويّة، وهي �لتالية:  

، "َحُزوْن" - "�لروؤية": 
، "َحُلْم"   - "�لحلم": 

، "ِنوؤُوم"   - "�لكالم �لنبوّي": 
، "َدَبْر". - وفي ذروة كّل �شيء، "�لكلمة": 

�لآيات  في  َتِرُد  �لمعطيات حيث  هذه  عْر�ص  يمكن 

وفق �لتوزيع �لتالي:

للن�شاطات  جّيٌد  و�شٌف  هنا  لدينا  �لجملة،  وفي 
�إلى  للتعّرف  �لمالئمة  �لمعايير  بع�ص  منه  تنبثق  �لنبويّة، 

�لأنبياء �لَكَذَبة.

ا �شوتيًّا ُملفًتا في �لن�ّص �لعبرّي،  في اآ 16، ن�شهد َعْر�شً
له بالتاأكيد �أثره على �لقارى:

.

 

�لآية  هذه  في  عليها  �لتركيز  نوّد  �لتي  �لعبريّة  �لمفرد�ت 
هي �لتالية:

ِمفِّي"(؛  "ُلو  "ِلبَّْم"،  "َمْهِبيِلْيم"،  "ِنبِّيِئيْم"،  )"ِنِبِئيْم"، 
حرفيًّا: "�أنبياء"، "�لذين يتنّباأون"، "َيخَدعون"، "قلبهم"، 

"لي�ص من فم".

"َيخَدعون"،  )"َمْهِبيِليْم"(،  ؛  �لكلمة  �إّن 
َل"،  "َغفَّ تعني:  �إذ  تت�شّمنه  �لذي  �لتلميح  بقّوة  غنّيٌة  هي 
�ل�شم   من  م�شتقٌّ  فعل  هو  ج"؛  "�َشذَّ "َخَدع"، 
�لأ�شنام،  على  ُيطَلق  لقب  من  �أي  "فر�غ"،  "باطل"، 

كما كتب �إرميا في 2: 5: "ذهبو� ور�ء �لباطل 
َوُوِجدو� فارغين  

هذ� ما يثيره �لأنبياء �لز�ئفون باأقو�لهم �لنبويّة �لكاذبة.

�شتكون �لمفردة �لعبريّة ble  )"ِلْب"(، "قلب"، مفتاًحا 
في  �لقلب  دور  حيث  من  �شتلي،  �لتي  �لآيات  في  ا  هامًّ
فهم مر�د �هلل، وهذ� ما نقر�أه في 23: 20ب: "فال َيرِجُع 
َقلِبه   ُمر�َد  ُيِتمَّ  وحّتى  َيفَعَل،  حّتى  �لرّب  ُب  َغ�شَ
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(  في �آِخر �لأََيّاِم َتفَهمون 

قلب  في  �شًدى  �لكلمُة  هذه  تجد  �أن  �إًذ�  يجب 
�ل�شعب، لكّن �لو�قع هو لي�ص كذلك: "ولُكلِّ َمن ي�شيُر 
 :23( بلوى"  بكم  َتِحلُّ  ل  يقولون:  قلِبه  لُِّب  َت�شَ على 

17ب(.

�لرّب  �شريعة  نق�شو�  بفعلتهم  �أّنهم  ن�شتنتج  تقّدم  مّما 
رّب  �شريعة  "رذلو�  �أ�شعيا:  في  جاء  كما  بها،  و��شتهانو� 
�لجنود، و��شتهانو� بكالم قّدو�ص �إ�شر�ئيل" )�أ�ص 5: 24(؛ 
يرونها  ل  �أهانوني  �لذين  "جميع  قيل:  وكما  لذلك، 

)�أر�ص �لموعد(" )عد 14: 23(.

اآ 17: 
"يَقولوَن للذيَن يَحتَِقرونَني: قد تََكَلَّم الرّب، ف�سيكوُن لكم 

�سالم،
ِبكم  تَِحلُّ  ال  يقولون:  قلبه  لُِّب  تَ�سَ على  ي�سيُر  َمن  ولكلِّ 

بَْلوى".
�لَكَذَبُة  �لأنبياُء  َيُحوُل  كيف  �لآية  هذه  ت�شرح 
بال�شالِم  �هلل،  ِبا�ْشمِ  َيِعُدوَن،  �إذ  و�لتوبة،  �لهتد�ِء  دوَن 
وبالرفاهّية َكِذًبا. �لنبّي �لحقيقّي يحمل �شالم �هلل في قلبه 
وفي حياته كّلها، وهو قادر على �أن يمنحه من عند �لرّب 
��شطر�ب  في  �لكذب  �أنبياء  يعي�ص  بينما  �لآَخرين،  �إلى 
وقلق وبلبلة، حّتى ولو �ّدعو� �أّنهم في �شالم، وبالتالي لن 
�أّوًل ما يقوله في  لنقر�أ  �أن يهبوه لالآَخرين.  �أبًد�  يمكنهم 

هذ� �ل�شياق �إرميا، ثّم ميخا:
- اإر 6: 14: 

"�شالٌم  قائلين:  ِبا�شتخفاف  �َشْعبي  َك�ْشَر  "ُيد�ووَن 
�شالم"، ول �شالم".
- اإر 14: 13: 

�ل�ّشيُِّد �لرّب! ها �إّن �لأنبياَء يقولوَن  �أَيُّها  "�آِه  "فقلُت: 
لهم: 

�إّنكم ل َتَروَن �شيًفا، ول َيِحلُّ بكم جوع، 
بل �أَجَعل لكم �شالَم َحقٍّ في هذ� �لمكان".

- مي 2: 11: 
يح، وَيَتَكلَُّم بالَكِذب:  "لو كاَن َرُجٌل َيذَهُب مع �لرِّ

"�إني �أَتَنبَّاأ لَك عن �لخمِر و�لُم�شِكر"، 
عب". لكاَن هو نبيَّ هذ� �ل�شَّ

- مي 3: 5: 
لُّوَن �شعبي،  "هكذ� قاَل �لربُّ على �لأنبياء �لذيَن ُي�شِ

الم،  وَن باأَ�شناِنهم، وُينادوَن بال�شَّ وَيَع�شُّ
حرًبا  عليه  َي�شّنوَن  �أَفو�ِههم،  في  ُيلِقُمهم  ل  وَمن 

�شة".  مقدَّ
كّل هذ� �لكالم �لكاذب هو على نقي�ص ما ورد في 

�إر 23: 12ج:
� في �َشَنِة ِعقاِبهما، يقوُل �لرّب". "�أَجُلُب عليهما �شرًّ

اآ 22-18: 
في جل�شٍة  بالَطه  يجمع  مِلٌك  �أّنه  ذ�َته على  �هلل  يقّدم 
يدعو �لنبيَّ �إليها، لكي يتمّكن هذ� �لأخير بعد ذلك من 

�أن ينقل ب�شكل دقيق �لقر�ر�ت �لتي ُتتََّخذ. 

ا كال�ّشيكيًّا يجري فيه �لكالم  نجد في 1 مل 22 ن�شًّ
على �لأنبياء �لَكَذَبة �لذين يتنّباأون بن�شٍر كاذب. �ل�شورة 
�ل�شعب..."(،  لهذ�  وقْل  )"�إذهب   6 �أ�ص  في  �شمنّية 
وتلميحّية في عا 3: 7 )"لأََنّ �ل�ّشيَِّد �لربَّ ل َيفَعُل �شيًئا ما 
ه لعبيِده �لأنبياء"(. لقد قّرر �لربُّ في هذه  رَّ ْف �شِ لم َيْك�شِ
�لجل�شة في بالطه �لملكّي �أن يحّذر �ل�شعب بق�شوة لكي 
�أن  �لنبّي  �لتي كان على  �لتهديد�ت  تعنيه  ما  يتوب؛ هذ� 

يعلنها. ن�شمع �شدى �لتوبة بدًء� من �إر 3. 

اآ 18:
في مجل�ِس الرّب، وَراأَى و�َسِمَع َكِلَمتَه؟  َوَقَف  َمن  "الأَنّه 

َمِن الذي اأَ�سغى اإلى كلمِته وا�ستََمَعها؟". 
تت�شّمن �آ 18 بد�ئل ل تم�ّص �لمعنى ول توؤّثر عليه. 

ينعم �لنبّي �لحقيقّي ب�شعور ل يو�شف بح�شور �هلل في 
�أّنه  �أّنه يرى نف�شه وكاأّنه في ح�شرة �هلل، �أو  حياته، حّتى 
"و�قف في مجل�ص �لرّب، يرى وي�شمع كلمته" )�آ 18(. 
و�لر�ئع في هذ� �لختبار �لروحّي �لعميق هو �أّن هذ� �لنبّي 
ا وب�شكل مفرح في و�شط �شعب  يختبر هذ� �ل�شعور �أي�شً
�هلل �لمقّد�ص على �لأر�ص، كما نقر�أ في مز 82: 1: "�هلل 
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43 اإرميا 23: 1-40، الملوك الفا�سدون �َستّتُّوا، واأنبياء الكذب اأ�سّلوا  

قائم في مجمع �هلل...".

با�شتنارة  يتمّتع  �لحقيقّي  �لنبّي  �أّن  ذلك  �إلى  �أ�شف 
قال  لذلك  �لكذبة،  لالأنبياء  تكون  �أن  يمكن  ل  روحّية 
كالًما  �لجديد  �لعهد  في  لدينا  18(؛  )�آ  "ور�أى"  �إرميا: 
� حول هذ� �لمو�شوع في ر�شالة يوحّنا �لأولى:  معّبًر� جدًّ
ولم�شته  �شاهدناه  �لذي  هذ�  بعيوننا،  ر�أيناه  �لذي  "هذ� 
�أيدينا من جهة كلمة �لحياة" )1 يو 1: 1(. َمن كان له هذ� 
و��شتمعها"  كلمته  �إلى  و�أ�شغى  كلمته،  "�شمع  �لختبار، 

)�آ 18(.

اآ 20-19: 
19 "ها اإّن َزوبعَة �ُسخِط الربِّ قد َخَرَجت، 

وعا�سفًة هائجًة قد ثاَرت على روؤو�ِس االأَ�سرار. 
ُب الرّب حتّى يَفَعَل، وحتّى يُِتمَّ ُمراَد قلِبه.  20 فال يَرجُع َغ�سَ

في اآِخر االأيّاِم تَفَهمون". 

�إر 3: 23-24، وهما  في  ا  �أي�شً �لآيتان  هاتان  ُتقَر�أ 
ُتعَتَبر�ن عادًة غير  �ل�شياق في �لمكاَنين، لذ� هما  خارج 

ّية �لقويّة: �أ�شلّيَتين، ب�شبب نزعتهما �لأبُّوكالّبتْ
جيٌج،  23 �إّنما �لّذي ِمَن �لّتالِل زوٌر، وِمَن �لجباِل �شَ

و�إّنما خال�ُص �إ�شر�ئيَل في �لربِّ �إلِهنا. 
بانا �أََكَل �لِخزُي َتَعَب �آباِئنا،  24 منذ �شِ

َغَنَمهم وَبَقَرهم وَبنيهم وبناِتهم". 

ب�شددها،  نحن  �لتي  �لإلهّية  �لمر��شيم  على  َكَمَثٍل 
�قتبا�ُص  بالإمكاِن  �لتوبة،  على  �لَحْمِل  بهدِف  وكتهديٍد 

�لكالِم �لنبويِّ �لعامِّ �لو�رِد في �إر 30: 26-23: 

23 "وَيرُزُق َمَطَره لزرِعَك �لّذي َتزَرُع به �لأَر�ص، 

ًما �شميًنا.  و�لخبُز �لّذي ِمن َغلَِّة �لأَر�ص يكوُن َد�شِ
وفي ذلك �ليوِم َترعى ما�شيَتَك في مروٍج ف�شيحة، 

24و�لّثير�ُن و�لِجحا�ُص �لتي َتحُرُث �لأَر�ص تاأُكُل َعَلًفا 

ْن�ِص و�لِمْذرى.  ى بالرَّ ُمَمّلًحا ُمَذرًّ
25ويكوُن على ُكلِّ َجَبٍل �شامٍخ وُكلِّ تَلٍة عاِلية �شو�ٍق 

وجد�وُل مياه، 
َيوَم �لقتِل �لعظيِم حيَن َت�شُقُط �لأَبر�ج. 

26وي�شيُر نوُر �لقمِر كنوِر �ل�شم�ص، 

ونوُر �ل�شم�ِص ي�شيُر �شبعَة �أَ�شعاٍف كنوِر �شبعِة �أَيّام، 
َيوَم َيجُبُر �لربُّ َك�ْشَر �َشعِبه، وَي�شفي ُجرَح �شربِته". 

لتطبيقاٍت عديدة؛ فبين  �ل�شورُة �لمجاَل  ُح هذه  ُتف�شِ
لغ�شبه  كاأدو�ٍت  �هلُل  ي�شتعملها  �لتي  �لطبيعّية،  �لظو�هر 
�لقتبا�شات  في  كما  �لإع�شار،  نجد  لحْكمه،  وكمنّفذة 

�لتالية:
- �سي 39: 28: 

ُد  دِّ ِبه ُي�شَ "ِمَن �لرياِح رياٌح ُخِلَقت للِعقاب، وفي َغ�شَ
َبالياهم، 

َب  َغ�شَ ُن  كِّ وت�شُ قّوَتها،  بُّ  َت�شُ �لنق�شاء  وقِت  وفي 
�شاِنِعها"؛

- عا 1: 14: 
"فاأُ�شِرُم ناًر� في �ُشوِر َرَبّة، فَتلَتِهُم ُق�شوَرها، 

وبعة"؛ مع ُهتاٍف في يوِم �لقتال، وعا�شفٍة في يوِم �لَزّ
- اأ�س 29: 6: 

�ت برعٍد وزلز�ٍل و�شوٍت عظيم،  "�فتقاُد َربِّ �لُقوَّ
مع زوبعٍة وعا�شفٍة ولهيِب ناٍر �آكلة"؛ �إلخ. 

ويطلقها،  بالذ�ت  �هلل  يفّجرها  �لتي  �لدّو�مة،  هذه 
ل  منها.  وتنطلق  تنفجر  �أن  عليها  �لتي  �لنقطة  تختار 
�شيء ول �أحد ي�شتطيع �أن يقاومها، �إلى �أن يتّم حْكُم �هلل 
�أّوًل يريدون  ا �لذين لم يكونو�  �أي�شً َيْفَهم  بكّلّيته. عندئذ 

�أن يفهمو�، كما نقر�أ في �أ�ص 28: 19:

"�إذ� َعَبَر ياأُخُذكم، لأّنه َيعُبُر �شباًحا ف�شباًحا، نهاًر� ولياًل، 
وَتْلقيُن �لبالِغ وحَده ُيخيف".

نالحظ بو�شوح ملفت تناغم �لأ�شو�ت �لذي يقارب 
ما بين:

و"�ل�شّرير":    "�لإع�شاِر"   -
َعَرْه"+"�َشَعْر"/"ُر�ْص"(،  )"�شِ

�لعبرّية  �لكلمة  حروف  يعك�ص  �لذي  و"�لَفْهم"   -
aybn، "نبي"، لت�شبح anyBi )"ِبيَنا"(:   

)"ِهْتُبِنُنو"، "َبْه ِبيَنا"(.
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"في �آِخر �لأّيام تفهمون فهًما" )�آ 20(: تبدو �لنبوء�ت 
غام�شة  �أحاجي  وكاأّنها  �شامعيها  معظم  �إلى  بالن�شبة 
�لمر�مي، وبالتالي ل َيفَهُم م�شموَنها �إّل �أحّباء �هلل؛ ولكن 
عندما تتحّقق �لنبوءة، "في �آِخر �لأّيام"، وت�شبح بوقائعها 
و��شحة �لم�شمون ومك�شوفة، فعندها "يفهمون فهًما".

اآ 21: 
"اإنّي لم اأُر�ِسل االأنبياء، وها اإنّهم يَرُك�سون، 

ولَم اأَُكلِّْمهم، وها اإنّهم ُمتَنَبِّئون". 

هذه �لآية هي �لتابع �لطبيعّي لالآية 17. هوؤلء �لأنبياء 
ح �أّن �لبالغ �لإلهّي هو  لم ُير�َشلو�. بناًء على ذلك، يتو�شّ
عالمة �أخرى للنبوءة �لحقيقّية8؛ هذ� ما توؤّكد عليه �أقو�ل 

مماثلة لإرميا، هي �لتالية: 
َيَتَنبَّاأوَن ِبا�ْشمي َكِذًبا،  �إّن �لأنبياَء  - "فقاَل ِلي �لرّب: 

ْلهم ولم �آُمْرهم ولم �أَُكلِّْمهم،  و�أنا لم �أُر�شِ
و�لباطِل  وبالِعر�فِة  كاذبة،  بروؤيا  لكم  َيَتَنبَّاأُوَن  �إّنما 

وَمكِر قلوِبهم" )14: 14(؛

ْلهم، يقوُل �لرّب، وقد َتَنبَّاأُو� با�ْشمي  - "لأّني لم �أُر�شِ
كذًبا، 

لكم"  َتَنبَّاأُو�  �لذيَن  و�لأنبياء  �أنُتم  فَتهِلكو�،  لأَدَفَعكم 
)27: 15(؛

لم  و�أنا  كذًبا،  ِبا�ْشمي  لكم  َيَتَنبَّاأُوَن  �إّنما  "فاإّنهم   -
ْلهم، يقوُل �لرّب" )29: 9(. �أُر�شِ

وتبليغ  �لإر�شال  هما  �لكال�ّشيكيَّين  �لنبّي  زمَني  �إّن 
�ل�شائع  �لفعل  من  بدًل  "رك�ص"   �لفعل  �لر�شالة. 
"م�شى"، "ذهب"  ل يخلو من �ل�شخرية. عالوًة 
َكا�ْشٍم،  ذ�ُته  "َرَك�َص"  �لفعُل   10 �آ  في  ظهر  ذلك،  على 

 �أي "م�شاعيهم" �أو "رك�شهم"، من     
�أي "�لرك�ص" �أو "طريقة �لرك�ص".

اآ 22: 
"ولو َوَقفوا في مجل�سي، اأ�سَمعوا �سعبي كالمي، 

كانوا اأَرجعوهم عن طريِقهِم ال�ّسّرير، عن �َسرِّ اأعماِلهم".

"في  بكلمة  عادًة  �لعربّية  �إلى   ydI_AsB �لكلمة  ُتنَقل 
مجل�شي"9؛ نجد ��شتعماًل مماثاًل في �إر 6: 11: "وعلى 
مجل�ص �ل�ّشّبان جميًعا"  
ا "مجموعة �أ�شدقاء"، �أو "�لِع�ْشرة"  ولكّنها قد تعني �أي�شً
َترِبُطني به  "يا َمن  و"�لمعا�شرة"، كما في مز 55: 15: 
�أَحلى معا�شرة"  �أو "�أمين 
�أَُمناُء  َمَقَتني  "قد  في �أي 19: 19:  كما  �أمناء �ل�شّر"،  �أو 
قد  �آِخًر�  �أخيًر� ل  رِّي"   �شِ
"جمعّية �هلل" و"مجل�شه �لإلهّي"، ونجد مثاًل  �إلى  ت�شير 
�لربَّ جال�ًشا  "ر�أَيُت  على ذلك في 1 مل 22: 19ي: 
ه، وجميُع قّو�ِت �ل�ّشماِء و�قفٌة لديه على يمينه  على عر�شِ

ا �أي 2-1.  و�شماِله"؛ �أنظر �أي�شً

في  �لمقّد�ص  �لكتاب  خارج  �لمو�شوع  هذ�  نجد 
ميتولوجيا كنعان وبالد ما بين �لنهرين؛ هدف "جمعّية" 
في  �أّما  �لجديدة؛  �ل�شنة  "م�شائر"  تحديد  هو  كهذه 
�لتاريخ  �أحد�ث  وبع�ص  ب�شرّية  خْلَق  �أّن  فيبدو  �إ�شر�ئيل 

�لعظيمة كان �لهمَّ �لأّول لهذ� �لمجل�ص10.

اآ 23-32: اأنبياء الكذب واأحالمهم

يتكّلم �أنبياء �لَكِذَب على �أحالٍم يّدعون �أّنها جاءتهم 
من قبل �لرّب، محاولين �أن يخدعو� �لنا�ص بها، ومّدعين 
فهو  �لمخفيُّ  �لهدف  �أّما  �لنبوّية،  �لأقو�ل  قّوة  لها  �أّن 

)8(  Cf. W.J. WESSELS, “Prophet Versus Prophet in the Book of Jeremiah: in Search of the True Prophets”, Old Testament 
Essays 22 (2009) 733-751; “True and False Prophets: Who is to Decide? A Perspective from Jeremiah 23:9-40”, Jour-
nal for Semitics, 21 (2012) 137-156.

)9(  الكتاب المقّد�س، د�ر �لم�شرق، بيروت 1997.
)10(  Cf. G. COUTURIER, « La vision du conseil divin », ScEs 36 (1984) 5-43.
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45 اإرميا 23: 1-40، الملوك الفا�سدون �َستّتُّوا، واأنبياء الكذب اأ�سّلوا  

�لقديم  �لعهد  �إّل. لدينا في  لي�ص  ت�شويق ذ�تهم و�أقو�لهم 
�لربُّ  ي�شتخدمها  �أحالم  عن  رو�يات  �لجديد  في  كما 
لإي�شال ر�شالة ما، ويف�ّشرها رجال �هلل، كما فعل يو�شف 
لرئي�ص  �ل�شجن  في  �لحلمين  ف�ّشر  عندما  يعقوب  بن 
فرعون،  �أحالم  ف�ّشر  وعندما  �لخّبازين،  ورئي�ص  �ل�شقاة 
�هلل  يوّبخ  �لملك.  �أحالم  ف�ّشر  �لذي  �لنبّي  د�نيال  ا  و�أي�شً
بالأحالم،  يخاطبهم  �أّنه  يّدعون  �لذين  �لكذب  �أنبياَء 

ويف�شح خد�عهم وت�شليلهم.

�لإبالغ؛  �لأمر هو �شيغة  �لأخير في هذ�  �لمعيار  �إّن 
�أّي �شيء م�شترك مع  )�آ 25 و28( بحّد ذ�ته  لي�ص للحلم 
كالم �هلل. ُت�شَتعَمل �لأحالم لك�شف دعوة �لآلهة، لكّنها 
)رج عد 12: 6؛ 1 �شم  �إ�شر�ئيل  في   � �شائعًة جدًّ تكن  لم 
ب�شكٍل  هي   .)16-15  :33 �أي  4ي؛   :3 مل   1 6؛   :28
�لوحي، كما  لك�شف  رذًل حا�شًما كو�شيلِة  مرذولة  عاّم 
لأنبياِئكم  َت�شَمعو�  "فال  �إرميا:  ل�شان  على  �لرّب  يقول 
)�إر  و�َشَحَرِتكُم..."  ميكم  وُمَنجِّ وحالميكم  وَعّر�فيكم 

27: 9؛ رج تث 13: 1ي؛ زك 10: 2(11.  

اآ 23-24: اهلل يمالأ االأر�س بح�سوره 

23 "اأَاإلٌه اأَنا عن ُقرٍب ، يقوُل الرّب، ل�سُت اإلًها عن بُْعد؟ 

24 اأَيختَِبُئ اإن�ساٌن في الخفايا اأنا ال اأَراه، يقوُل الرّب؟ 

األ�سُت مالَئ ال�ّسماواِت واالأَر�س، قوُل الرّب؟". 

يوّبخ �لرّب �أنبياَء �لكذب لأّنهم قد يت�شّورونه كالبعل، 
في  ما  معرفة  على  قادٍر  وغير  �لمكان،  في  محدوًد� 
�أّنه يمالأ �لأر�ص بح�شوره،  �لأماكن �لم�شتترة، في حين 

ويعرف خفايا �لأمور وم�شتور�تها. 

و24   23 �لآيَتين  هاَتين  نف�ّشر  �أن  ن�شتطيع  قد 
�إرميا في ما خ�ّص هذه �لأحالم.  باعتبارهما وجهة نظر 

من  �لب�شرّي،  �لجن�ص  من   � قريٌب جدًّ �إلٌه  �إ�شر�ئيل  �إله  �إّن 
�أن  على  قادر  �أّنه  يّدعي  �أن  �أحٌد  ي�شتطيع  ول  �لإن�شان، 
�لأنبياء  يفعل  كما  ة،  �لخا�شّ م�شالحه  لأجل  به  يتالعب 
ويحترمو�  به  يعترفو�  �أن  عليهم  يتوّجب  �لذين  �لَكَذَبة، 

ه، وي�شعوه على م�شتوى خا�ّص بطبيعته12.  �شموَّ

لدينا هنا �ل�شوؤ�ل �لبالغّي �لثاني: �إذ� كان �لنبّي بحاجة 
�إلى �أن يكون مر�َشاًل، و�أن يح�شر مجل�ص �هلل، لكي يكون 
ِلًعا، فاإّن �هلَل ل يحتاج �أن يلجاأ �إلى مخباأ �لنبّي �لكاذب  ُمطَّ
لكي ي�شتعلم، لأّنه حا�شر في كّل مكان، ولي�ص فقط في 
)�إر  حننيا  ك  َتَحرُّ طريقِة  خالل  من  حكمنا  �إذ�  �لهيكل. 
يتحّركون  �لَكَذَبة  �لأنبياء  �إّن  نقول  �أن  يمكننا  ل   ،)28
بطريقة �شّرّية. �إّن �لتعبير هنا هو عاّم، �أي �أّنه، ل �لُبْعد ول 
في  نقر�أ  ويعلم، كما  يرى  �أن  من  �لرّب  يمنعان  �لختباء 

�لقتبا�َشين �لتالَيين:

- �سي 17: 15، 19، 20: 
عن  َتْخفى  ل  فهي  حين،  ُكلِّ  في  �أَماَمه  15"طرُقهم 

َعيَنيه. 
و�ِم  19جميُع �أَعماِلهم كال�شم�ِص �أَماَمه، وَعيناه على �لدَّ

َتنُظر�ِن �إلى طرِقهم. 
�أَماَم  20ل َتْخفى عليه مظالُمهم، بل جميُع خطاياهم 

�لرّب. 

- مز 139: 1-2، 4، 15-16، وهو كال�ّشيكّي في 
هذ� �لمجال، وتح�شن �لعودة �إليه لتو�شيح �ل�شورة �أكثر 

فاأكثر:
، قد �َشَبْرَتني َفَعَرفتني،  1"يا َربِّ

2َعَرْفَت جلو�شي وقيامي. َفِطْنَت ِمن بعيٍد لأَفكاري... 

4 َقْبَل �أَن يكوَن �لكالُم على ل�شاني، �أنَت يا ربُّ َعَرفَته 

كلَّه...

)11(  Cf. E. L. EHRLICH, Der Traum im AT, Berlin 1953.

)12(  Cf. W. LEMKE, “The Near and Distant God: A Study of Jer 23: 23-24 in its Biblical Theological Context”, JBL 100 
(1981) 541-555.
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46 االأب اأيوب �سهوان

ِنعُت في �لخفاء،  15 لم َتْخَف عظامي عليَك حيَن �شُ

زُت في �أَ�شافِل �لأَر�ص.  وُطرِّ
جميُع  ُكِتَبت  ْفِرَك  �شِ وفي  جنيًنا،  عيناَك  ر�أَْتني   16

َرْت َقْبَل �أَن توَجد...". وِّ �لأيّاِم، و�شُ

ت�شمو �ألوهّيُة �هلل على َتْمِييِز �لُقْرِب و�لُبْعد، لأّن َعَظَمَته 
تمالأ كّل �شيء: "�لأر�ص كلُّها مملوءٌة من مجده" )�أ�ص 6: 
�لم�شافات،  للحفاظ على  فلي�ص  نبيًّا،  �هلل  �أر�شل  �إذ�   .)3
ولي�ص لفتح م�شافة جذرّية، بل ل�شتعمال و�شيلة منا�شبة؛ 

فال �لمدى ول �لجهل بالتالي يمكنهما �أن يحّد�ه. 

�لو�شيطة،  بالقرب وبالُبْعد13، وبالكلمة  يتعّلق  في ما 
لنقر�أ ما ورد في �أ�ص 55: 11-8:

ْت �أَفكاَركم، ول طرُقكم ُطُرقي،  8 "فاإّن �أَفكاري لي�شَ

يقوُل �لرّب. 
ُطُرقي  ،كذلك  �لأَر�ص  عِن  �ل�ّشماو�ُت  َتعلو  كما   9

َتعلو عن ُطُرِقكم، و�أَفكاري عن �أَفكاِركم، 
ول  �ل�شماء،  ِمَن  و�لّثلُج  �لمطُر  َينِزُل  كما  لأّنه،   10

َيرِجُع �إلى هناك دوَن �أَن ُيرِوَي �لأَر�ص،
و�لآكَل  زرًعا  �لّز�رَع  ِلُتوؤِتَي  وُتنِبت،  ُتنِتُج  وَيجَعَلها 

طعاًما،
ل  فمي:  ِمن  َتخُرُج  �لتي  كلمتي  تكوُن  فكذلك   11

َترِجُع �إلّي فارغة، 
ئُت، وَتنَجُح في ما �أَر�َشْلُتها له". بل ُتِتمُّ ما �شِ

اآ 25: 
اإنّي �َسِمعُت ما قالَه االأنبياء الُمتَنَِبّئوَن ِبا�ْسمي َكِذبًا قائلين: 

لقد َحَلْمُت". َحَلْمُت،  "لقد 

ندخل �لآن في مجال �لأحالم. �إذ� كان �لحلم قادًر� 
�أنبياء  �أحالم  فاإّن  �إلهّي،   ٍ تو��شل و�شيلَة  يكون  �أن  على 
�لكذب  هي �ألعاب خيالّية؛ �إّنها رغبات 

يهاجم  �ليقظة14.  مو�نع  ت�شقط  عندما  �لعقل،  يعك�شها 
�إرميا �ّدعاَءهم باأّنهم يرون �أحالًما، ثّم يف�ّشرونها على �أّنها 
فكانت  �هلل،  ��شم  تحت  يت�شّترون  هم  �شماويّة.  ر�شائل 
�ل�شعب،  فكر  �شغل  قد  �لأحالم  مو�شوع  �أّن  �لنتيجة 

فن�شي �هلل وو�شاياه، و�شار في دروب �ل�شالل. 

اآ 26: اأنبياء الكذب ومكرهم
يكوُن ذلك في قلوِب االأنبياء الُمتَنَبّئيَن بالكِذب،  متى  "اإلى 

والُمنِبئيَن بالكذب، الُمنِبئيَن ِبَمكِر ُقلوِبهم؟".

بالن�شبة  رئي�شّية  �أهّمّية  ذو  جديد،  عن�شٌر  هنا  يهيمن 
�إلى ما �شيلي، كتكملة لفظّية في جملة مكّثفة: "يتنّباأون 
مر�َشلو  وكاأّنهم  هم  �أنف�شَ يقّدمون  با�شمي".  بالأكاذيب 
يكمن  وهنا  يكذبون!  ولكّنهم  با�شمه،  ويتكّلمون  �هلل، 
�لتناق�ص. لو كان �لأمر با�شم �لبعل �أو با�شم �آلهة �أُخرى، 
جّدّية  كونها  من  بالرغم  ج�شامة،  �أقّل  �لم�شاألة  لكانت 
)تث 13: 2ي(. �إّن �لتفّوه بالأكاذيب با�شم �هلل هو كمن 
يدعو ��شَم �هلل ب�شكل كاذب )خر 20: 7، �لو�شّية �لثانية(، 

وهذ� تزوير وت�شويه له.

اآ 27: اأنبياء الكذب يُن�ُسون ال�سعَب ا�سَم اهلل
اأن يُْن�سوا �سعبَي ا�سمي،  دوَن  يَق�سِ "والذيَن 

ها ُكلٌّ منهم على �ساحِبه،  باأَحالِمهِم التي يَُق�سُّ
َي اآباوؤهُم ا�سمي الأَْجِل البعل؟". كما نَ�سِ

عندما يتعّر�ص ��شُم �إن�شاٍن ما ل�شوء �ل�شمعة، فاإّنه يقع 
�لكاذبة  �ل�شور  ب�شبب  ح�شل  كما  �لإهمال،  في  ا  �أي�شً
�لنبوّية  �لأقو�ل  مع  يح�شل  وكما  �لبعليم،  وب�شبب 
�لحتفاظ  يتّم  ل  �لبعيد،  �لمدى  في  �لكاذبة.  و�لأحالم 
�لِزيف، وهذ� ما يح�شل في منفى  ِبا�ْشم �لرّب في مناخ 

م�شر، كما نقر�أ في �إر 44: 26: 

يهوذ�  بني  جميَع  يا   ، �لربِّ كلمَة  ��شَمعو�  "ولِكِن 

)13( Cf. W.E. LEMKE, “The Near and the Distant God. A Study of Jeremiah 23:23–24 in its Biblical Theological Context”, 
JBL 100 (1981) 541-555.

)14(  Cf. P.J. BUDD, «Dream», in C. Brown (ed.), The New International Dictionary of the New Testament, vol. 1, The Pater-
noster Press, Exeter, 1975, pp. 511-512.
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47 اإرميا 23: 1-40، الملوك الفا�سدون �َستّتُّوا، واأنبياء الكذب اأ�سّلوا  

�ل�ّشاكنيَن في �أَر�ِص ِم�شر: 
ْمُت با�ْشمي �لعظيم، قاَل �لرّب،  هاَءَنذ� �أَق�شَ

ل ُيذَكُر ��شمي َبْعَد �ليوِم في َفِم �أَحٍد ِمن يهوذ� قائاًل: 
َحيٌّ �ل�ّشّيد �لربُّ في ُكلِّ �أَر�ِص م�شر".

اآ 28: بين الكذب والحقيقة
كلمتي  ِعنَده  والذي  ه،  فليَُق�سَّ ُحلٌم  ِعنَده  الّذي  "النبيُّ 

فْليَتََكلَّْم بها بالَحّق. 
َلٍة بَيَن التّبِن والِحنَطة، يقوُل الرّب؟". اأَيُّ �سِ

�لتي  و�لمح�شو�شة  �لو�قعّية  "�لأحالم"  تتعار�ص 
"�لكذب"  كتعار�ص  �هلل"،  "كلمة  مع  �إرميا  عليها  يتكّلم 
�لالزمُة  �لفرَق  هذ�  تو�شح  و"�لحقيقة"،  
�لتالية: �إّن كلمة �هلل هي ِمْثُل "حّبة"  خالية 
من "�لق�ّص"؛ يقال في 15: 19 خالية من �لتفاهة �أو من 

�لخ�شا�شة: 
�أَرَجْعُتَك،  َرَجْعَت  �إْن  �لرّب:  قاَل  هكذ�  "لذلك 

 ، فَتِقُف بيَن يَديَّ
رَت  �شِ �لَخ�شي�ِص،  ِمَن  �لنَّفي�َص  �أَخَرْجَت  و�إن 

كفمي...".

يقيِّم �إرميا هذه �لأحالم عن طريق مقارنتها بكالم �هلل، 
كما �لتبن بالمقارنة مع �لحنطة، ويلزم بالتالي فرزهما عن 

بع�شهما �لبع�ص.

اآ 29: كلمة الرّب كالنار والمطرقة
َكِلَمتي كالنّار، يَقوُل الرّب،  "اأَلَي�َست 

خر؟". ُم ال�سَّ وكالِمطَرَقِة التي تَُحطِّ

�إّن كلمة �لرّب هي َكَناٍر، لي�ص فقط بالن�شبة �إلى �لنبّي 
في  ا  �أي�شً لكن  حارقة،  كنار  �أعماقه  في  بها  ي�شعر  �لذي 
�إر  يقوله  ما  هذ�  �لدعوة.  في  معلنة  هي  كما  مفاعيلها، 

 :9 :20

"فُقلُت: ل �أَذكره ول �أَعوُد �أََتكّلُم ِبا�شِمه، 
في  ت  ُحِب�شَ قد  ُمحِرَقة  كناٍر  قلبي  في  كاَن  لكَنّه 

عظامي، 
فاأَجَهَدني �حتماُلها، وَلم �أَْقَو على ذلك".

�شورة  هي   ،23  :50 اإر  في  �أخرى  �شورة  ولدينا 
َمة:  �لمطرقة �لمحطَّ

َمت ِمطَرَقُة �لأر�ِص باأَ�شِرها؟  َرت وُحطِّ "كيَف ُك�شِ
كيَف �شاَرت بابُل َدَه�ًشا عنَد �لأُمم؟".

�إّن �أحالم �أنبياء �لكذب هي كالق�ّص؛ فكما ُيفَرُز بين 
حّبة �لقمح و�لق�ّص، كذلك يجب �لفرز بين كالم �لرّب 
كناٍر  �لرّب  كلمة  كانت  و�إذ�  �لكاذبة.  �لأحالم  وبين 
فاإّن  �لأ�شر�ر،  تحّطم  وكمطرقة  وتلهبه،  �ل�شّر،  تحرق 
هوؤلء  �أحالم  على  ومطرقتها  بنارها  تق�شي  �لرّب  كلمة 

�لأنبياء.

اآ 30-32: الرّب �سّد هوؤالء االأنبياء
30 "لذلك هاَءنَذا على االأنبياء، يقوُل الرّب، 

الذيَن يَ�سِرقوَن كالمي ُكلُّ واحٍد ِمن �ساحِبه. 
31 هاَءنَذا على االأنبياء، يقوُل الرّب، 

الذيَن يَ�ستَخِدموَن اأَل�سنتَهم ويقولوَن اأَقوااًل نبويّة. 
32 هاَءنَذا على الذيَن يَتَنَبَّاأُوَن باأَحالٍم كاذبة، يقوُل الرّب، 

لم  واأنا  وُعجِبهِم،  باأَكاذيِبهم  �سعبي  لُّون  ويُ�سِ ونَها  ويَق�سُّ
اأُر�ِسْلهم ولم اآُمْرهم، 

وهم ال يَنفعوَن هذا ال�ّسعَب في �سيٍء15، يقوُل الرّب".

�أل وهو �شرقة  �أ�شو�أ من �لأحالم و�أخطر منها،  هناك 
ماذ�  لكن  30(؛  )�آ  �شاحبه  من  و�حٍد  كلُّ  �لرّب  كالم 
يعني بـ"�شرقة كالم �لرّب"؟ َمن ينطق بكالم �لرّب دون 
�أو يعي�شه في حياته، بل  �إليه  �أن ي�شغي  �أن يختبره ودون 
فعل  هكذ�  كتاباتهم.  من  �أو  �لآَخرين  �أفو�ه  من  ي�شرقه 

)15(	 	WESSELS	W.J.,	“‛So	they	do	not	Profit	this	People	at	all’	(Jr	23:32).	A	Critique	of	Prophecy”,	Verbum et Ecclesia 32 
(2011) 8 p.
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بكالم  ينطقون  باأّنهم  تظاهرو�  �لذين  �لَكَذَبة  �لأنبياء 
�لرّب، دون �أن يتلّقوه منه، ويكمن �ل�شبب في ف�شادهم 
�هلل،  ُمر�د  معرفة  في  فقر�ء  �أّنهم  بّينو�  وبهذ�  ونفاقهم، 
و�أن ل �أمانة عندهم ول �إخال�ص، حّتى في ما بينهم، �إذ 
يكونو�  �أن  ي�شتطيعو�  لن  بالتالي  �لبع�ص،  هم  بع�شُ ي�شرق 

�أمناء تجاه �شعب �هلل. 

�لإله  ثالثّي: هذ�  �نت�شارّي  بتحدٍّ  �لنبوءة  ُتخَتتم هذه 
�لذي يرى ويعرف من بعيد، هو لم ير�شل �لأنبياء �لَكَذَبة 
لذلك  ِهم   يو�شِ ولم 
)"هاَءَنذ�  �لثالث  هوؤلء  فئات  �شّد  بالذ�ت  هو  �شيعمل 

على �لأنبياء"( :

- "�لأنبياء �لذين ي�شرقون" 
�لأقو�ل  �لآَخر  من  �لو�حد  ي�شرق  �لذين  �أولئك  هم 
معها  ويتعاطون  �لمنا�شبة،  خارج  م�شتعملينها  �لنبوّية، 

وكاأّنها كلمة ب�شرّية لي�ص �إّل. 

- �لأنبياء "�لمتنّبئون 
�أّن �ل�شم  ُي�شَتْعَمل �أحياًنا ليدّل على  بالرغم من 
�أقو�ل ب�شرّية )عد 24: 3، بلعام؛ 2 �شم 23: 1، د�ود(، فهو 
�أّنه  يبدو  �لعاّم  �لفعل  لكّن  �إلهّي؛  كالم  على  عادًة  يدّل 
��شتنباط �شاخر قام به �إرميا، لأّنه غير موجود �إطالًقا في 

�لبيبليا كّلها. 

- "�أنبياُء �أحالٍم كاذبة" 
�لف�شل  هذ�  في  ن�شمع  �لخام�شة  �أو  �لر�بعة  للمّرة 
�لتعبير "َكَذب"، وهي كلمة ملحاحة في �شفر �إرميا، تعّبر 
"�شلَّل"  �لكلمة  خالل  من  �لنبوّي.  ن�شاِطه  كابو�ص  عن 

 نعود كما �إلى �لبدء، �إلى �آ 13. 

"�لتباهي"، وبالتحديد "وبتباهيهم" 

�لقديم،  �لعهد  في  فريدة  حالة  هي  �ل�شيغة  هذه 
على  مّرتين  ُتَطبَّق  بديلًة  هناك  �أّن  من  بالرغم 
َخَوَنة ُمغاِمروَن  "�أنبياوؤُها   :4  :3 �شف  في  �أنبياء 

َدنَّ�شو�  وكهنُتها   

�إرميا  �أّن  على  هذ�  يدّل  ريَعة".  �ل�شَّ ُو�  وَتَعدَّ �لُقْد�َص، 
�لأ�شو�ت  تناغم  �أجل  من  �لكلمة  هذه  ��شتخدم  قد 
بالأكاذيب:  يتنّباأ  �لذي  "ف�شحور"  �لكاهن  ��شم  مع 

 

وللمّرة  قاطع،  ب�شكل  ًد�  م�شدِّ �لعبرّي  �لن�ّص  ينتهي 
نحن  �لرّب".  من  نبوّي  "كالم  على  ع�شرة،  �لحادية 
�أمام تكر�ر�ت ملحاحة، ت�شبه مطرقًة ت�شرب �لأكاذيب 

وتفّتتها.

3/4- اآ 33-40: اأَنتُم ِحْمُل الرّب
33 اإذا �َساأَلَك هذا ال�ّسعُب اأو نبيٌّ اأَو كاِهٌن قائاًل: "ما ِحْمُل 

الرّب"، 
فُقْل لهم: "اأنتُم ِحْمٌل، فاأنا اأُلقيكم عنّي، يَقوُل الرّب"، 

34 والنبيُّ والكاِهُن وال�ّسعُب الذي يَقول: "ِحْمُل الرّب"، 

اأفتَِقُد ذلك االإن�ساَن هو وبَيتَه. 
35 قولوا هكذا ُكلٌّ ِمنكم ل�ساِحِبه وُكلٌّ الأخيه: 

تََكلََّم الرّب؟"؛ "ِبماذا  الرّب" اأو  اأجاَب  "بماذا 
اأّما ِحْمُل الرِبّ فال تَذُكروه ِمن بَعُد، فاإّن َكِلَمَة االإن�ساِن   36

تَكوُن ِحمَله، 
اِت اإلِهنا.  اإذ قد َحّولتُم َكالَم االإلِه الَحّي، َربِّ الُقوَّ

تََكّلَم  "بماذا  " اأَو  الربُّ اأَجاَب  "بماذا  للنبّي:  ُقْل  هكذا   37

الرّب؟"؛ 
ِب�َسبَِب  الرّب:  قاَل  فهكذا  الرّب"،  "ِحْمُل  ُقلتُم:  فاإن   38

قولكم "ِحْمُل الرّب"، 
بَعَدما اأَر�َسلُت اإليكم قائاًل: ال تقولوا: "ِحْمَل الرّب"، 
39 لذلك هاَءنَذا اأَرَفُعكم، َرْفًعا واأَنبُذكم عن َوْجهي، 

اأَنتم والمدينَة التي اأَعَطيتُها لكم والآباِئكم، 
40 واأَجَعُل عليكم عاًرا اأبديًّا، 

وِخْزيًا اأَبديًّا لن يُْن�سى. 

يبدو �أّن َمن يتكّلم هنا هو �لرّب على ل�شان نبّيه �إرميا. 
وهي  �لف�شل،  هذ�  من  �لأخيرة  �لوحدة  هذه  ُب  وَّ ُت�شَ
ا، وتت�شّمن  ا و�أي�شً �لنبوءة �لخام�شة فيه، على �لأنبياء �أي�شً
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نوًعا من �لدينونة لل�شعب �لُم�شاٌب ب�شيء من �لعمى، �إذ 
�إّنه ل يمّيز �لنبيَّ �لحقيقيَّ من �لأنبياء �لَكَذَبة. 

�إّن �شياغة هذه �لفقرة هي مربكة بع�ص �ل�شيء، ولكّن 
بعبارة  �إرميا  نبوء�ت  �لعديد من  يبد�أ  �لتالي:  �لو�شع كان 
"عبء يهوه" �أو "ِحْمُل يهوه"؛ ولكّن �ل�شعب لم ي�شّدق 
هذه �لنبوء�ت، وكان منزعًجا من وعظ �إرميا �لمتو��شل؛ 
�لقديم!".  �لربِّ  "�أنت عبُء  يدعوه،  �أن  لذلك �شّممو� 
في كّل مّرة كانو� يرونه، كانو� ي�شخرون منه وي�شاألونه: 
"ح�شًنا، ما هو عبء �لرّب �ليوم؟!". يوحي ذكُر �لأنبياء 
من  �ل�شخرية  هذه  �إلى  �ن�شّمو�  �لذين  و�لكهنة  �لَكَذَبة 
نبّي �هلل �لحقيقّي باأّنهم رّبما نّظمو� هذ� �ل�شتهز�ء باإرميا 

ب�شكٍل منهجّي. 

في مختلف �آيات هذه �لفقرة، كانت �إجابة �هلل على 
)�إر  عِنّي"  �أُلقيكم  "�أَنا  �لتالية:  هي  �لفا�شح  �ل�شلوك  هذ� 
16 ذلك �لإن�شاَن هو وَبيَته" )�إر  23: 33(؛ "�أَفَتِقُد 
23: 34(؛ ولجميع �لذين ي�شتف�شرون ب�شكٍل �شاخٍر عن 
كالم �هلل، لن يكون هناك �أّي ردٍّ على �لإطالق. �شيكون 
تتّم  عندما  �هلل  �أمام  هم"  "ِحْمَلهم"/"ِعباأَ به  ��شتهز�وؤهم 
)�إر  ِحمَله"  َتكوُن  �لإن�شاِن  كّل  َكِلَمَة  "�إّن  محاكمتهم. 
عن  و�أَنبُذكم  َرْفًعا  �أَرَفُعكم،  هاَءَنذ�  "لذلك  36(؛   :23
ولآباِئكم،  لكم  �أَعَطيُتها  �لتي  و�لمدينَة  �أنتم  َوْجهي، 
وِخْزيًا   �أبديًّا،  عاًر�   عليكم  و�أَجَعُل 

�أَبديًّا لن ُيْن�شى" )�إر 23: 40-39(. 

خاتمة

يطلق �إرميا كلمات �لويل �شّد �لرعاة �لفا�شدين )�آ-2( 
ثم يعلن �لرّب �أنّه �شيرعى هو غنمة )�آ 3-4(، كونه "بّر" 
�شعبه )�آ 5-6(، لي�شل �إلى �لإنباء بخروج جديد )�آ 8-7(. 

من  مجموعًة  يت�شّمن  كتّيًبا   32-9  :23 �إر  ي�شّكل 
�إ�شر�ئيل،  �لأقو�ل �لنبوّية �لتي تتعّلق بطبقٍة من �لقادة في 
�لر�شالة  �إلى  �أ�شاوؤو�  �شاّلون  �أنبياء  ولكّنهم  �لأنبياء،  هم 
�لتنديد  عن  �إرميا  يتوّقف  لم  و�ل�شادقة.  �لمقّد�شة  �لنبويّة 
بهم، كما نرى في 2: 8؛ 4: 9؛ 5: 31؛ 6: 13-15؛ 
�لن�شو�ص  هذه  في  يعتمد  حيث  �إلخ،  13-16؛   :14
لم  �هلل17.  لكالم  �لحقيقّي  �لناقل  هويّة  به  يحّدد  مقيا�ًشا 
يتو�َن �إرميا عن �أن ي�شمل بنقده �لجازم �لملوك و�لكهنة 
ا، وهم �شركاء في قيادة �ل�شعب �إلى جانب �لأنبياء،  �أي�شً
لذلك جاء هذ� �لف�شل �شرخًة عاليًة عّبرت ب�شكل ر�ئع 
عن �نتفا�شٍة قويٍّة على و�قع موؤمٍل و�شل �إليه هذ� �ل�شعب 
�إّل  منه  خروج  ول  و�لت�شليل،  و�خلد�ع  �لنفاق  ب�شبب 

باإخر�ج كّل ما يتنافى وت�شميم �هلل و�إر�دته من �لقلوب.

وتت�شّمن �آ 33-40 نوًعا من �لدينونة ل�شعب �أ�شحى 
عاجًز� عن �لتمييز بني �حلّق و�لباطل.

)16(  G. ANDRÉ,  , TWAT, VI, 708-723.

)17(  Cf. H.-J. KRAUS, Prophetie in der Krisis, Neukirchen, 1964; T. W. OVERHOLT, The Threat of Falshood, Naperville: 
Allenson, 1970; I. MEYER, Jeremia und die falschen Propheten, Fribourg 1977.
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إر 27: 22-1 ا
بابل" ملك  نير  تحت  اأعناقكم  "�سعوا 

يحوي �لكتاب �أي�ًشا �أ�شاليب �أدبيّة مختلفة، يق�شمها 
ب�شكل  نبويّة  �أقو�ل  رئي�شيّة:  �أنو�ع  ثالثة  �إلى  �لعلماء 
وتاريخ  بيوغر�فيّة،  �شكل  على  نثريّة  وكتابات  �شعرّي، 
مرتبط ب�شورة �أ�شا�شيّة ب�شخ�ص �إرميا، و�أقو�ل ومناق�شات 
على  دّل  �إن  وهذ�  خا�ّص،  باأ�شلوب  نثريّة  �أ�شكال  على 
في  عّدة  بمر�حل  مرَّ  قد  �لكتاب  باأّن  يعني  فاإنّه  �شيء، 
هذ�  ولكّن  �لحالّي.  ب�شكله  �إلينا  و�شل  �أن  �إلى  تحريره، 
�إلى  تعود  �لأقو�ل  �أّي  �لتالية:  هي  م�شكلة  �أي�ًشا  يخلق 
�لنبّي نف�شه، و�أّي منها �أ�شيفت لحًقا؟ يتّفق �لعلماء على 
بينما �لأقو�ل  �لنبّي نف�شه،  �إلى  �ل�شعريّة تعود  �أّن �لأقو�ل 
قبل  من  �لنبّي  �أقو�ل  على  لحقة  �إ�شافات  تعتبر  �لنثريّة 
تالميذه لإي�شال ر�شالة �لنبّي �إلى �لأجيال �لالحقة، كمثل 

�لأجيال �لتي عا�شت في �لمنفى. 

ولكن هناك �أ�شئلة تطرح نف�شها في ما �إذ� كان �لنبّي 
�أو  )�شعر(  �لكتابة  في  و�حًد�  �أ�شلوبًا  ��شتعمل  قد  نف�شه 
�أ�شلوبين )�شعًر� ونثًر�(؟ يمكن �لقول �أي�ًشا باأّن ر�شالة �لنبّي 
�لأ�شا�شيّة كانت على �شكل �شعر مرتّل ب�شكل �شفهّي، ثّم 
�لأقو�ل  �أ�شاف  بالكتابة،  �لبدء  �أثناء  لحقة،  مرحلة  في 
�لأقو�ل  �أّن  تعتبر  �لعلماء  من  �أخرى  مجموعة  �لنثريّة. 
�إلى  تطّورت  لحقة  فترة  وفي  �لأ�شل،  هي  �ل�شعريّة 
مختلفة  وظروف  �أحو�ل  على  تطبيقها  وتّم  مناق�شات، 
هم  �إرميا  تالميذ  �أّن  �أي  �لمنفى،  في  كانت  �لتي  كتلك 

الخوري غزوان بحو
دكتور في لهوت �لكتاب �لمقّد�ص

مقّدمة

�إرميا  يعتبر �لكثير من علماء �لكتاب �لمقّد�ص كتاب 
معيّن  بمو�شوع  يبد�أ  ل  لأنّه  �لأنتولوجيّات،  �أنتولوجيّة 
�أحد�ثًا حياتيّة مختلفة  �لنهاية، بل يحوي  �إلى  ي�شتمّر  ثم 
و�إعالنات  �أقو�ل  في  مرتّبة  مختلفة،  بيئات  في  معا�شة 
منّظمة  �لأنتولوجيّات  هذه  �شخ�شيّة.  ومذّكر�ت  عاّمة 
لة  م�شكِّ �لنبّي،  بحياة  مرتبطة  وكتابات  مقالت  في 
�أكثر  من  و�حًد�  �إرميا  �لنبّي  يجعل  متكاماًل  كتابًا  بذلك 
جمع  منطقيّة  �إّن  �لد�ر�شين.  �إلى  بالن�شبة  معرفة  �لأنبياء 
يمكننا  ولكن  جيًّد�،  معروفة  غير  �لأنتولوجيّات  هذه 
للمو�شوعات.  معيّن  ت�شل�شل  �إلى  للو�شول  بنائها  �إعادة 
يمكن �كت�شاف �لبع�ص من خ�شائ�ص هذه �لأنتولوجيّات 

�لمرتبطة مع بع�شها في �لن�ّص نف�شه؛ مثاًل:

ة تعتبر خاتمة لمجموعة  1( �إر 25: 1-14 يحوي ق�شّ
من �لأقو�ل �لنبويّة، على �لرغم من �أّن �لكتاب ي�شتمّر 

لعّدة ف�شول �أخرى. 

2( �إر 30: 1-2 ي�شّكل مدخاًل �إلى "كتاب" �آخر، ربّما 
للف�شول 30–33.

�أخرى،  �أنتولوجيّة  �إلى  مدخل  �أنّه  يبدو   1  :46 �إر   )3
ت�شّمى مجموعة �لأقو�ل �لموّجهة �إلى �شعوب �أجنبيّة.
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قول اإلى الملوك الخم�سة )اآ 11-5(  .3   
تقديم ذ�تّي للخالق )�آ 5(  )5   

ر كخادم هلل )�آ 7-6( �إعالن نبوخذن�شّ  )6   
�شلبيّات متناوبة )�آ 8(  )7   

�لحذر من �لأنبياء �لكذبة )�آ 10-9(  )8   
�إيجابيّات متناوبة )�آ 11(  )9   

ثانيا: قول نبوّي ل�سدقيّا )اآ 15-12(

1.  مدخل، با�شتعمال �ل�شخ�ص �لأّول )�آ 12�أ(   

2.  �لأمر بالخ�شوع لملك بابل )�آ 12ب–13(   

3.  �لحذر من �لأنبياء �لكذبة )�آ 15-14(   

ثالثا: اأقوال نبويّة للكهنة وال�سعب )اآ 22-61(

 1.  مقّدمة با�شتعمال �ل�شخ�ص �لأّول )�آ 16�أ(

 2.  �لحذر من �لأنبياء �لكذبة )16ب–17(

 3.  تحّدي �لأنبياء وقول نبوّي بخ�شو�ص �آنية �لهيكل )�آ 
 )22-18

تف�سير الن�ّس

اأّوالً: الر�سالة االإلهيّة ب�سكل عالمة – حدث وقول لملوك 
الجوار )اآ 1 -11(

1.  الر�سالة االإلهيّة ب�سكل عالمة – حدث )�آ 2-1(   

َّا، مَِلِك يَهوذا، كانَت الَكِلَمةُ  1في بَْدِء مُلِك يوياقيَم بِن يو�ِسي

هذه اإلى اإرميا ِمن عنِد يهوه قائالً: 2هكذا قاَل يهوه لِي: "اإِ�سنع 
لََك ُربًُطا واأتاًدا و�سعها على ُعنُِقَك".

يبد�أ �لف�شل 27 من كتاب �إرميا �لنبّي بمقّدمة تت�شّمن 
�أربعة �أجز�ء:

َّا، مَِلِك يَهوذا".  1(  �لوقت: "في بَْدِء مُلِك يوياقيَم بِن يو�ِسي  

�لم�شوؤولون عن كتابة �لأجز�ء �لنثريّة. هكذ� فاإّن فكرة �أّن 
�لقطع �لنثريّة ل تعود �إلى �لنبّي نف�شه ي�شّكل ما يُقال "لغة 
�لتثنية" لإرميا، وهذ� يتّ�شح من وجود تاأثير "لغة �لتثنية" 
تمييز  يمكننا  �لأ�شا�ص  �إرميا. وعلى هذ�  على كّل كتاب 
بع�ص �لأجز�ء �لتي تعود �إلى �إرميا وبع�شها �إلى مرحلتين 
لحقتين تعود �إلى تالميذه، بحيث �أّن �إر 1-25 و26-

و�لباقي  م.،  ق.   550 �ل�شنة  حو�لى  كتابتها  تّمت   45
في مرحلة لحقة؛ �إذن يوجد �أ�شلوبان للكتابة في كتاب 
�إرميا: �ل�شعر �لذي كتب من قبل �لنبّي نف�شه �لذي عا�ص 
في �لفترة 627-587 ق. م.، ثّم �لنثر و�لجزء �لتاريخّي 

�لذي ربّما �أ�شيف من قبل باروك �أو �أحد تالميذ �لنبّي. 

هيكليّة ن�ّس  اإر 27: 22-1

كوحدة   28 �لف�شل  مع   27 �لف�شل  قر�ءة  ل  يف�شّ
مت�شابهة  مو�ّد  تحوي  لأنّها  ب�شهولة  تفهم  لكي  و�حدة 
نف�شه، ولكن مع  �لتاريخّي  �لو�قع  م�شتركة ولها  و�أقو�لً 

هذ� يمكننا ف�شلها لالأ�شباب �لتالية:
1( �إر 27 ي�شتعمل �ل�شخ�ص �لأّول من قبل �لنبّي نف�شه، 
بينما في �إر 28 يتّم �لكالم بال�شخ�ص �لثالث بعد �آ 1.

 2( بد�ية �لف�شل 28 تبدو عبارة بد�ية وحدة جديدة.
 3( لكّل من �لف�شلين �شفات مختلفة. 

يمكن تق�شيم �لف�شل 27 كما يلي: 

اأّوالً: الر�سالة االإلهيّة ب�سكل عالمة – حدث وقول لملوك 
الجوار )اآ 1 -11(

1. الر�سالة االإلهيّة ب�سكل عالمة – حدث )اآ 2-1(

1(   �لوقت   
2(   عبارة �لكلمة – �لحدث   

3(   �لقول �لنبوّي لالإر�شال   
4(   �لأمر ب�شنع ُربُط و�أتاد    

الر�سالة اإلى ملوك الجوار )اآ 4-3(  .2   
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ذكر ل�شم  �لغربّي. ل  �ل�شمال  باتجاه  �ل�شرقّي  �لجنوب 
�لفاطيّين ربّما لأنّهم كانو� تحت �شلطة �ليهود. �لإ�شارة 
�إذن �إلى �لف�شل 25 تذّكر �ل�شعب �ليهودّي باأنّهم تحت 
��شم  فر�غ  فاإّن  ولهذ�  �لأخرى.  �ل�شعوب  مع  �هلل  حكم 
�لخم�شة كانت  �لممالك  �لنقطة.  يوؤّكد هذه  �لفل�شطيّين 
جميعها خا�شعة �أو متعاهدة مع د�ود. و�لأكثر من ذلك 
كانت كلّها، با�شتثناء �شيدون، قد �شاعدت في توفير �لآنية 
للهيكل بطريقة �أو باأخرى. كان د�ود قد كّر�ص للرّب �آنية 
�لذين  �ل�شعوب  جميع  من  �أخذها  �لتي  ة  و�لف�شّ �لذهب 
-11  :8 �شم   2( و�لمو�آبيّين  عّمون  بني  من  �أخ�شعهم، 

12(، كما �أّن �لعهد بين �شليمان وحير�م من �شور �شاعد 
 .)47-13 و7:   5 مل   1( للهيكل  �لبناء  مو�ّد  تقديم  في 
و�شع  �شليمان  �لملك  قبل  من  �لهيكل  بناء  �إكمال  وبعد 
ة و�لذهب في خزينة �لهيكل )1 مل 7:  �آنية �لف�شّ جميع 

 .)51

�إلى  �لر�شالة  حمل  نف�شه  هو  �إرميا  �لنبّي  ي�شتطيع  ل 
�لملوك، ولهذ� فاإنّه يبعث �لنير باأيدي مر�شلين يحملونه 
�إلى �لملوك ومن �شمنهم �شدقيّا �أي�ًشا. بالن�شبة �إلى �إرميا 
�لنبّي فاإنّه يجعل بر�شالته هذه �إلى �لملك �شدقيّا �أن يتاألّم 
�إرميا  بعثهم  معه  ليتفاو�شو�  �أر�شلهم  �لذين  �لر�شل  لأّن 
قبل  مر�شلة من  يعتبر عالمة خ�شوع  �لذي  �لنير  حاملين 
�لرّب لكي يحملوه �إلى �شيّدهم. هكذ� فاإّن �لمر�شل �إليه 
من  ير�شله  لكي  عليه  يجاوب  �أن  وعليه  �لإعالن،  �َشِمع 
في هذه  �لملك  �إلى  �لمر�شلون  �إليه.  �لمر�شل  �إلى  جديد 
�لحالة يحملون ر�شالة �شلبيّة �إليه و�إلى �لملوك �لخم�شة. 

قول اإلى الملوك الخم�سة )اآ 11-5(  .3   

تقديم ذاتّي للخالق )اآ 5(  )1   

َوجِه  على  َّتي  ال والبَهائَِم  والبَ�َسَر  االأر�س  �َسنَعُت  أَنا  5ا

لَِمن  واأَعَطيتُها  الَمبْ�سوَطة،  وبِذراِعَي  العَظيَمِة  بِقُوَّتي  االأر�س، 
 . َح�ُسَن في َعينَيَّ

�شلطة  له  �لذي  هو  �هلل  باأّن  �لآية  هذه  في  �إرميا  يبيّن 
�لأر�ص و�لب�شر وكّل  "خالق  �لجميع، وذلك كونه  على 

إِِرميا ِمن  2(  �لكلمة – �لحدث: "كانَت الَكِلَمةُ هذه اإلى ا  
عنِد يهوه قائالً:".

3(  �لقول �لنبوّي لالإر�شال: "هكذا قاَل يهوه لِي".  
4(  �لأمر: "اإِ�سنع لََك ُربُطاً واأتاًدا و�سعها على ُعنُِقَك".   

�لبد�ية  منذ  تُبرز  بع�شها  مع  �لأربعة  �لأجز�ء  هذه 
ير�شله، مو�شًحا  �لذي  �لنبّي و�هلل  بين  �ل�شخ�شيّة  �لعالقة 
�لمرتبط  �لزمن  تحديد  يتّم  �لإلهيّة.  �لنبّي  ر�شالة  فيها 
بتاريخ حكم ملك من ملوك يهوذ�، كذلك �لكلمة �لتي 
�شوف يتّم نقلها من قبل �لنبّي و�لتي هي كلمة �إلهيّة، ومن 
فحوى  �لمر�شل.  ينّفذه  �شوف  �لذي  �لإلهّي  �لأمر  ثّم 
و�شع".  "�إ�شنع  �لإلهّي:  �لأمر  فعل  في  مت�شّمن  �لر�شالة 
نفهم من �لن�ّص �أّن �لكلمتَين "ُربُط" و"�أتاد" ت�شير�ن �إلى 
�أجز�ء "�لنير" �لذي كان ي�شتعمل لربط �لثور بالمحر�ث. 
خ�شب  قطع  �أ�شا�شيّين:  جزءين  من  �لثور  "نير"  يتكّون 
قطعتي  مع  و�لُربُط  �لكتف  �أمام  �لثور  عنق  تعبّر  طوليّة 
بكتف  لتربطها  �لعنق  حول  تدور�ن  متو�زيتَين  خ�شب 
من  يتمّكن  لكي  �لثور  تقييد  كان  منها  �لهدف  �لثور. 
�شحب �لمحر�ث. ل�شان �لمحر�ث مثبت بمرّكز �لقطع 
يوّجهها  �لتي  �لرّب  كلمة  يو�شح  "�لنير"  رمز  �لطوليّة. 
�إلى  �ل�شامع  �إرميا، ومن خاللها يدعو  �إلى �شعبه بو��شطة 
"�لنير" لكي  من  �لفارغ  �لمكان  في  �أي�ًشا  يدخل هو  �أن 

يخ�شع لكلمة �هلل. 

الر�سالة اإلى ملوك الجوار )اآ 4-3(  .2   

3واأَر�ِسْل بِها اإلى مَِلِك اأَدومَ ومَِلِك مواآَب ومَِلِك بَني َعمُّوَن 

اإلى  القاِدميَن  الرُّ�ُسِل  أَيدي  بِا �َسيدون،  ومَِلِك  �سوَر  ومَِلِك 
َّا، مَِلِك يَهوذا. 4ومُْرهم اأَن يَقولوا لِ�ساَدتِهم  دِقي اأُوَر�َسليم، اإلى �سِ
تَقولوَن  هكذا  إِ�ْسرائيل:  ا إِلهُ  ا القُوَّات،  َربُّ  قاَل  "هكذا  قائالً: 

لِ�ساَدتِكم. 

يظهر �لملوك �لخم�شة في �آ 3 بالترتيب نف�شه في �إر 
�لطويلة لالأمم  �لقائمة  �لتي هي جزء من   22-21 :25
�لتي �شوف ت�شرب من كاأ�ص غ�شب �هلل. هنا تتّم �لإ�شارة 
من  يبد�أ  �لترتيب  يهوذ�.  بجو�ر  هي  �لتي  �لأمم  �إلى 
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بعد �أن تّم تحديد �لأحد�ث �لأ�شا�شيّة في �آ 5، يُ�شدر 
ر هو �لملك  "نبوخذن�شّ �آ 6 �لذي هو:  �لرّب �إعالنه في 
�لذي يملك �ل�شلطة على كّل هذه �لأر��شي". في �لعهد 
من  �لملوكيّة  بنقل  �هلل  �أمر  يعلنون  �لأنبياء  كان  �لقديم، 
ملك يرف�شه �لرّب �إلى ملك �آخر يختاره هو نف�شه. يُعتبر 
ر مت�شلًّطا  �لف�شالن 21-22 كتح�شير لإعالن نبوخذن�شّ
على كّل �لأر�ص لأّن ملوك يهوذ� فقدو� عر�شهم ب�شبب 
ظلمهم وعنفهم وبحثهم عن �لمك�شب �لخ�شي�ص )22: 
�لقارىء  �أّن  �إرميا كيف  يبيّن  بينما في �لف�شل 27   .)17
نف�شه �شيفهم موقف �لرّب وعمله تجاه �لتغيير �ل�شيا�شّي 

وتغيير �ل�شلطة. 

وْت"، �أي "�لأر��شي"، ترتبط  �لكلمة �لعبريّة "َهاأَر�شُ
بو�شوح مع �لكلمة �لعبريّة "�إِِر�ْص"، �أي "�لأر�ص"، في 
�آ 5، بحيث تحّدد �شلطة �لملوك �لذين وردت �أ�شماوؤهم 
في �آ 3. �لرّب، خالق �لكائنات �لحيّة، يجعلها جميعها 
من  كان  �لوحو�ص  �أّن  بما  ر.  نبوخذن�شّ خدمة  في 
ر  �لممكن �أن ت�شارك في �لحروب، ففي حالة نبوخذن�شّ
�شّد  حربه  في  ت�شاعده  كي  �إليه  �شلّمها  قد  �لرّب  فاإّن 

�لممالك �لأخرى )تث 7: 22؛ حز 39: 4(. 

�لعبريّة  �لكلمة  تف�شير  �لن�ّص  هذ�  في  �ل�شعب  من 
ر  "َعبدي"، �أي "عبدي"، وتن�شيبها �إلى �لملك نبوخذن�شّ
نعرف  ل  لأنّنا  وذلك   ،)10  :43 ؛   9  :25 �إر  ا  �أي�شً )�أنظر 
مثل  �للقب  هذ�  ي�شتحّق  ر  نبوخذن�شّ كان  �إذ�  تاريخيًّا 
�أ�شعيا.  عند  �لمتاألّم  �لرّب  عبد  ومثل  ود�ود،  مو�شى 
�إرميا نف�شه في 50: 17 و51:  فاإّن  و�لأكثر من ذلك، 
ي�شف  �أنّه  بحيث  مناق�شة،  �أخرى  �شيًغا  ي�شتعمل   34
�أّول  �أ�شور  ملك  بينما  �لم�شتّتة"،  "بالغنم  �إ�شر�ئيل  �شعب 
من �فتر�شهم، وملك بابل �آخر من �شحق عظامهم. هكذ� 
ر  نبوخذن�شّ يعتبر  �لحالة  هذه  في  �لمقبول  �لتف�شير  فاإّن 
"عبد �لرّب"، بمعنى �أنّه �أد�ة في يد �لرّب ي�شتعملها كما 
ي�شاء ليعاقب �شعبه، كما فعل مع ملك �أ�شور في �أ�ص 10: 
في  "عبد"،  �أي  "ِعِبْد"،  �لعبرّي  �لم�شطلح  �إّن   .20-5
�لن�شو�ص  وبع�ص  �لقديم  �لأدنى  �ل�شرق  من  ن�شو�ص 

بع�شها:  مع  مرتبطة  �لآية  لهذه  �لثالثة  �لأجز�ء  �شيء". 
�هلل  �أّن  يبيّن  �لأّول  �لجزء  و�ل�شلطان.  و�لقدرة  �لخلق 
�لتكوين )تك  �شفر  �إلى  �إ�شارة و��شحة  �لخالق، وفيه  هو 
مع  �لمب�شوطة"  و"ذر�عه  �هلل"  "قدرة  �لعبارتان   .)2-1
بع�شهما ت�شير�ن ب�شورة و��شحة �إلى �شفر �لخروج )�أنظر 

خر 14-15 وتث 4: 34(. 

�لمب�شوطة"  و"ذر�عه  �هلل"  "قدرة  �لعبارتين  �إ�شتعمال 
في ن�ّص �إرميا )كما في �إر 32: 17( يبيّن �أّن عمل �هلل �لخالق 
هو �أي�ًشا حدث خال�شّي. تغيير عبارة "خلق �لعالم" �إلى 
عبارة "خلق كّل �لب�شر و�لبهائم �لتي على وجه �لأر�ص" 
�شخ�شّي.  كحدث  �لخلق  و�شف  �إلى  �لأنظار  يحّول 
هي  �لحيّة  �لكائنات  لو�شف  �لم�شتعملة  �لعبريّة  �لكلمة 
"ِبِهَمْه"، �أي "بهيمة"، وتعني كّل �لأحياء �لتي خلقها �هلل 
با�شتثناء �لب�شر )كما في مز 36: 7( �أو �لكائنات �لحيّة �لتي 
تعي�ص مع �لإن�شان )ن�ّص يون 4: 11 وزك 2: 4 يو�شحان �أّن 
ا(، هكذ� فاإّن �إرميا  �لمدينة كان يعي�ص فيها �لب�شر و�لبهائم �أي�شً
يعني �لكائنات �لحيّة �لتي تعي�ص مع �لإن�شان وكّل �لأحياء 
�لأخرى. �هلل "خالق كّل �لمخلوقات �لحيّة" ي�شتطيع �أن 
ر )�آ 6(. �لجملة  يجعل �لحيو�نات �لبّريّة تخدم نبوخذن�شّ
�لملوك  �شفر  بين  و�شل  حلقة  تعتبر  �لآية  من  �لأخيرة 
�لأّول و�لثاني وما يتعلّق بملوك �إ�شر�ئيل وعملهم. مثاًل، 
�لعبارة "ما هو ح�شن في عينّي، وما يبدو ح�شنًا بالن�شبة 
ما  في 1 مل 14: 8، عك�ص  د�ود  �أعمال  ت�شرح  �إلّي" 
يعمله يربعام. ولكن في ن�ّص �إرميا ت�شير هذه �لعبارة �إلى 
�شخ�ص �ختاره �هلل لي�ص من �أجل �أعماله �لح�شنة، ولكن 
�أي  "ناتان"  �لعبرّي  �لفعل  لأّن  يختاره،  �أن  �شاء  �هلل  لأّن 
�إلى قدرة �هلل  �آ 6 ي�شير  �أي�ًشا في  و�لذي يظهر  "يعطي"، 
�لتي تبيّن �شلطانه على �لأر�ص في �ختياره من ي�شاء، �لذي 

ر.  في هذه �لحالة �ختار �لملك نبوخذن�شّ

اإعالن نبوخذن�ّسر كخادم هلل )اآ 7-6(  )1   

يَِد  اإلى  االأَرا�سي  هذه  َجميَع  اأنا  اأَ�سلَمُت  قد  6واالآن 

الَحْقِل  ُوحو�َس  اأي�ًسا  واأَعَطيتُه  َعبْدي،  بابِل،  مَِلِك  ر،  نَبوخذنَ�سَّ
لِتَخِدمَه.
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55 اإر 27: 1-22، "�سعوا اأعناقكم تحت نير ملك بابل"

�شنة 598  �شنو�ت من حكمه، في  �لكبيرة. وبعد عّدة 
�لبابلّي، فحا�شر  �أور�شليم على �لملك  ق. م.، تمّردت 
�أخ 36: 9-10(. ويروي  �لمدينة )2 مل 24: 8-17؛ 2 
�ل�شّر  فعل  يوياقيم  �أّن  كيف  �لثاني  �لأيّام  �أخبار  �شفر 
ملك  ر  نبوخذن�شّ �لرّب  فاأر�شل  �إلهه،  �لرّب  نظر  في 
من  كبيًر�  عدًد�  ونفى  �أور�شليم  فاحتّل  يهوذ�،  �إلى  بابل 
 ،)28  :52 �إر  14-16؛   :24 مل   2( بابل  �إلى  �شّكانها 
و�أ�شر يوياقيم وقيّده ب�شل�شلتين من نحا�ص، وجاء به �إلى 
�لبابلّي  �لملك  و�أخذ  يوياكين؛  عنه  بدلً  وو�شع  بابل، 
بابل.  في  ق�شره  في  وو�شعها  �أور�شليم  هيكل  من  �آنية 
مئة  وملك  �لرّب،  عيني  في  �ل�شّر  فعل  يوياكين  كذلك 
�أور�شليم،  �إلى  ر�شاًل  ر  نبوخذن�شّ فاأر�شل  فقط،  يوم 
�لرّب  في هيكل  بيوياكين، وبما كان  بابل  �إلى  فجاوؤو� 
على  ملًكا  يوياكين  عّم  �شدقيّا  و�أقامو�  نفي�شة،  �آنية  من 
فقّرر  �لرّب،  �ل�شّر في عيني  �أور�شليم. كذلك هو عمل 
�لرّب ت�شليم �أور�شليم بيد �لملك �لبابلّي. في �شنة 594 
ق. م. تمّرد �لملك �شدقيّا �شّد بابل، وذلك بم�شاعدة 
من  �إرميا  �لنبّي  فحّذره  بابل،  �شّد  حلًفا  و�شّكل  م�شر، 
-27 )�إر  �لبابلّي  للملك  �لخ�شوع  �إلى  ودعاه  ذلك، 

ولم  قلبه  وق�ّشى  �إ�شر�ئيل  �إله  �لرّب  عاند  لكنّه   ،)29
�إلى م�شر خوفًا  �أور�شليم  �لبع�ص من  �إليه، فهرب  يرجع 
وقوع  قبل  وباروك  �إرميا  معهم  و�أخذو�  �لبابليّين،  من 
�لكارثة )2 مل 25: 26؛ �إر 42-43(. ولكّن �شدقيّا قّرر 
�ل�شتمر�ر بمخّططه، مّما �أّدى �إلى رّدة فعل قويّة للملك 
�لع�شكريّة،  ر 2 �لذي، في ذروة قّوته  �لبابلّي نبوخذن�شّ
حا�شر �أور�شليم، ومن ثّم �حتلّها ودّمرها ب�شورة كاملة 
مع �لهيكل في �شنة 587 ق. م. تّم �أَ�ْشر �لملك �لهارب 
بابل  �إلى  �أ�شيًر�  ونقله  عينيه  فقاأ  ثّم  �أمامه،  �أبنائه  وقتْل 
حيث مات بعد عّدة �شنو�ت )�إر 52: 31(. في ربلة تّم 
�إعد�م �لكثير من �لقادة �ليهود )2 مل 25: 2-7؛ �إر 52: 
بابل )ح�شب  �إلى  �ل�شعب  7-11(، ونفي عدد كبير من 
و�شّتة  �آللف  �أربعة  للم�شبّيين  �لكّلّي  �لمجموع  �إر 52: 29 كان 

مئة(، وعيّن جدليا حاكًما على �ليهوديّة. 

�لكتابيّة )1 �شم 27: 12؛ 2 مل 16: 7( هو م�شطلح يعني 
كان من و�جب �لملك �لخا�شع �أن ي�شاعد  "�لخا�شع". 
�شيّده بتوفير �لأ�شلحة وم�شاعدته في �لحروب، وهذ� ما 
ر كي يفعل في �إر 25: 11-8  يطلبه �لرّب من نبوخذن�شّ
� ل�شلطة  و43: 8-44: 14. كذلك فاإّن �لرّب ي�شع حدًّ
�لملك �لبابلّي �لذي في �لجملة �لتالية يو�شح باأنّه �شوف 
فاإّن  �أ�ص 10،  �إلى  �أي�ًشا. وبالإ�شارة  يحين يوم عقابه هو 
�لملك �لبابلّي يجب �أن يطيع فقط ما يطلبه �لرّب منه دون 
باأّن  �إرميا  يو�شح  �شوف   8 �آ  في  بينما  يعبر حدوده،  �أن 
ر من ل يخ�شع له، كما كان  �لرّب يعاقب بيد نبوخذن�شّ
�أي�ًشا ملك �أ�شور ع�شا في يد �لرّب ليعاقب �شعبه في �أ�ص 

 .10

في  �إ�شر�ئيل  مملكة  �شعب  عاقب  قد  �لرّب  كان 
�لذي  �لثاني  �شركون  �لأ�شورّي  �لملك  بو��شطة  �ل�شمال 
كان في �شنة 721 ق. م. قد دّمر �ل�شامرة و�شبى �شعبها 
�إلى نينوى. وبعدها عاقب �لرّب �لمملكة �لأ�شوريّة لأنّها 
عبرت حدودها ح�شب ن�ّص �أ�ص 10، وذلك مع �شقوط 
�لعا�شمة نينوى في 612 ق. م.، و�لتي كان �لنبّي ناحوم 
في  �شر�عات  ن�شوء  في  �شببًا  ذلك  �شّكل  بها؛  تنبّاأ  قد 
�لمنطقة بين �لبابليّين و�لم�شريّين للح�شول على �ل�شلطة 
�لملك  �ختار  قد  كان  �لرّب  ولكّن  �لكاملة،  و�ل�شيطرة 

�لبابلّي هذه �لمّرة ليعاقب به �شعبه. 

�ل�شلطة  حول  للنز�ع  �لحا�شمة  �لمعركة  كانت 
بين  �لفر�ت  نهر  على  كركمي�ص  في  م.  ق.   605 �شنة 
�لفرعون نخو 2 )609-594 ق. م.( وبين �لملك �لبابلّي 
يو�شيّا،  �عتر�ص  م.(؛  ق.   605-625(  1 ر  نابوبّول�شّ
مل   2( فيها  فُقِتل  و،  ِمِجدُّ في  �لفرعون  يهوذ�،  ملك 
ملًكا  �بنه  يو�آحاز  �أخ 35: 20-26(، وخلفه  23: 29؛2 
في  �لبابليّون  �نت�شر  يوياقيم.  ��شمه  وبّدل  �أور�شليم،  في 
هذه �لمعركة على فرعون، وفر�شو� �شيطرتهم على كّل 

�لمنطقة، ومن �شمنها �أور�شليم.

ر  �إ�شتلم �ل�شلطة في بابل �لملك �لكلد�نّي نبوخذن�شّ
2 )604-562 ق. م.(، وحكم كّل مملكة بابل �لكلد�نيّة 
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56 الخوري غزوان بحو

�إلى �إر 29: 10، حيثما يتّم �لكالم على "�شبعين �شنة". 
بابل  معاقبة ملك  �أعلن عن  قد  نف�شه كان  �إرميا  �أّن  كما 
و�لتي   14-12  :25 �إر  في  �شنة"  "�شبعين  مرور  بعد 
م�شطلح  �إّن   .51-50 �لف�شول  �إلى  بو�شوح  ت�شير 
لحكم  �إ�شر�ئيل  لخ�شوع  كقيا�ص  �شنة"  "�ل�شبعين 
 :25 �إر  مّر�ت:  �شت  �لقديم  �لعهد  في  يتكّرر  �لبابليّين 
11-12؛ 29: 10؛ زك 1: 12؛ 7: 5؛ د� 9: 2؛ 2 
�أخ 36: 21. بالإ�شافة �إلى �أنّه في �أ�ص 23: 15، 17 
"�ل�شبعين  نهاية  في  �شور  مدينة  مع  بالتعامل  �لرّب  يعد 
 :90 مز  يعطي  �لملك.  فترة حكم  تقابل  كفترة  �شنة"، 
10 "�ل�شبعين �شنة" كمقيا�ص لحياة �لإن�شان �لتي يعي�شها 
في �لألم ولكنّها تمّر ب�شرعة. �لرقم "�شبعون" �لذي هو 
بمعنى  �شبعة في ع�شرة هو رقم رمزّي  �ل�شرب  حا�شل 
�لكمال في تك 46: 27؛ 50: 3؛ تث 10:  مقيا�ص 

22؛ ق�ص 1: 7؛ 1 �شم 6: 19؛ 2 �شم 24: 15.

و�لهيكل  �أور�شليم  دمار  فترة  زمنيًّا  يطابق  �لرقم  هذ� 
�لعهد  في  ا  مهمًّ ي�شبح  فاإنّه  ولهذ�  �لبابليّين،  قبل  من 
�إلى  �إنّه يبد�أ من دمار �لهيكل في 586 ق. م.،  �لقديم. 
بناء �لهيكل �لجديد في 515 ق. م.، �أو ممكن قيا�شها 
و�قتر�به  في معركة كركمي�ص  �لبابلّي  �لملك  �نت�شار  من 
من �أور�شليم �شنة 605 ق. م. �إلى �حتالل بابل من قبل 

قور�ص �شنة 539 ق. م. 

2( �سلبيّات متناوبة )اآ 8(  )2   

بابِل،  مَِلَك  ر،  نَبوخذنَ�سَّ تَخِدمُ  ال  َّتي  ال والَمملََكةُ  8واالأُمَّةُ 

يِف  بِال�سَّ ِّي  إِن فا بابِل،  مَِلِك  نيِر  تَحَت  ُعنُقَه  يَجعَُل  ال  مَن  وُكلُّ 
أُفنِيَها  أَفتَِقُد تلَك االأّمة، يَقوُل الرَّّب، اإلى اأَن ا اعون ا والجوع والطَّ

بيَِده.

�إختيار  �آ 8 و11،  مان لالأمم في  هناك �ختيار�ن مقدَّ
�لدمار.  �إلى  يوؤّدي  �شوف  ر  لنبوخذن�شّ �لخ�شوع  عدم 
تنتهي  و�لتي  ووباء"،  وجوع  "�شيف  �لثالثة  �لويالت 
�إر 27: 13؛ 24: 10؛ 29:  �أي�ًشا في  بالفناء، نجدها 
17 )بالإ�شافة �إلى �شّت مّر�ت �أخرى في كتاب �إرميا(، 

هكذ� بد�أت �لفترة �لمعروفة بالمنفى �لبابلّي لل�شعب 
 ،)52  ،47-46  ،39 �إر  36؛  �أخ   2 24؛  مل   2( �ليهودّي 
�شعب  تاريخ  في  �لموؤثّرة  ب�شماتها  تترك  �شوف  و�لتي 
�لتقاليد  من  �لكثير  تكوين  �إعادة  وفي  �لقديم  �إ�شر�ئيل 
على  �لعالم.  خلق  وق�ش�ص  �لبيبليّة  و�لكتابات  �ليهوديّة 
�أنّها  �إلّ  قرن،  ن�شف  ق�شيرة،  فترة  كونها  من  �لرغم 
�أثّرت كثيًر� على �ل�شعب �ليهودّي: لأّول مّرة يتّم تدمير 
د�ود،  �لملك  �شاللة  على  و�لق�شاء  و�لهيكل،  �أور�شليم 
و�إبعاد �ل�شعب من �أر�شه: بالن�شبة �إلى �ل�شعب �ليهودّي 
باأيدي  فري�شة  تركهم  قد  يهوه  �هلل  �لوقت كان  في ذلك 
�لأعد�ء )مر� 2(، وكان �لإله مردوك قد �شلّم كّل �لأر�ص 
ر لأنّه كان قد �نت�شر في كّل حروبه وكان  بيد نبوخذن�شّ
�لرّب  طاعة  عدم  ذلك  يعتبر  كان  �إرميا  بينما  �لأقوى. 
باأّن  �أور�شليم  ليعلن لملك  �أر�شله  و�لخ�شوع لأمره حين 
�لملك  ولكّن  بابل،  لملك  �لخ�شوع  هي  �لرّب  �إر�دة 
تمّرد على �أمر �لرّب، فكان �لهالك له، ول�شعبه �ل�شبي �إلى 
�أر�ص بابل. في �أر�ص غريبة، كان �شعب �إ�شر�ئيل مجبًر� 
�لبابليّة،  و�لممار�شات  �لطقو�ص  في  �لم�شاركة  على 
ة خلق �لعالم "�إنوما  ة في �حتفاليّة عيد �أكيتو وق�شّ خا�شّ
�إلي�ص" �لتي كانت تتلى �أثناء �لعيد. �لحتفال في �شو�رع 
�لمعركة،  في  �لمنت�شر  مردوك،  �لإله  تمثال  مع  �لمدينة 
�لطريقة  بهذه  �لمنفى.  �ل�شعب في  �إيمان  �أثّر كثيًر� على 
�إلهه يهوه �لذي كان  �ختبر �ل�شعب �ليهودّي عالقته مع 
يبدو �أنّه ترك �شعبه، على �لرغم من �أّن �أنبياء وكهنة �لمنفى 
وبتحريرهم  قريب،  �إلهّي  بتدّخل  �ل�شعب  يَِعُدوَن  كانو� 
�شنة  في  تحّقق  ما  وهذ�  و�لمعاناة،  و�لظلم  �لمنفى  من 
539 ق. م.، مع �حتالل بابل من قبل �لملك �لفار�شّي 
من  �ليهود  وحّرر  �لمنفى،  لفترة  نهاية  فو�شع  قور�ص، 
بابل،  يعاقب  �شوف  باأنّه  لإرميا  �هلل  وعد  وتحّقق  بابل، 

ويرجع �آنية �لهيكل �إلى مكانها في �أور�شليم.

 7 فتَخِدمُه َجميُع االأُمَِم، وتَخِدمُ ابنَه وابَن ابنِه، اإلى اأَن يَبلُغ 
أُمٌَم َكثيرةٌ ومُلوٌك ُعَظَماء. اأَواُن اأر�سه اأي�ًسا، وتَ�ستَعبُده ا

ت�شير  �أجيال  ثالثة  عن  �إرميا  يتحّدث  �لآية  هذه  في 
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�لعبارة "�شوف ل تخدمون ملك بابل"، بينما �لإ�شارة �إلى 
"�لأر�ص" لي�شت و��شحة، لأنّها تعتمد على �آ 8 و�آ 11 
فاإنّها  �لر�شل،  �ل�شعوب ل ت�شّدق  �إذ� كانت  لتو�شيحها. 
�لوعد  فاإّن  بابل، وهكذ�  �لخ�شوع لملك  ترف�ص  �شوف 
في �آ 8 �شوف يطبّق عليها. تو�شح  �آ 10 باأّن هذ� �لعقاب 
�شوف يبد�أ مع �ل�شبي �إلى بابل، بعك�ص ما �شوف يحدث 
�لوعد  �أر�شه ح�شب  يبقى في  لها، بحيث  للذي يخ�شع 
في �آ 11. هكذ� فاإّن �آ 9-10 تبيّن �لفرق بين من يطيع 
ويح�شل على �لخال�ص، وبين من يرف�ص ويح�شل على 
�لهالك. خطر �لأنبياء �لكذبة يكمن في �إبعاد �ل�شعب عن 
�شماع كلمة �هلل وتحقيق �إر�دته. �لنتيجة هنا هي �ل�شبي ثّم 
�لموت، بينما نبّي �هلل هو �لذي يحمل �ل�شعب على �شماع 

كلمة �هلل ثّم �لخال�ص. 

اإيجابيّات متناوبة )اآ 11(  )4   

َّتي تَ�َسُع ُعنُقَها تَحَت نيِر مَِلِك بابَِل وتَخِدمُه،  أَمَّا االأُمَّةُ ال 11 ا

أُِقرُّها في اأر�سها، يَقوُل الرَّّب، فتَحُرثُها وتَ�سُكُن فيها.  ِّي ا إِن فا

�لمر�شل  �لإلهّي  �لإعالن  تختم  �لإيجابيّة  �لعبارة 
�ل�شخ�ص  �شيغة  في  �لفعل  هنا  يُ�شتعمل  �لنبّي.  قبل  من 
عنقها  ت�شع  �أّمة  كّل  �إلى  لالإ�شارة  �لمحّدد  غير  �لثالث 
�إنّها  �أي  �هلل،  �أمر  ح�شب  وتخدمه  بابل  ملك  نير  تحت 
تخ�شع لإر�دة �هلل فتنال �لخال�ص، �لذي يتمثّل بالبقاء في 
قويّة  م�شاّدة  تظهر  هكذ�  ب�شالم.  فيها  و�ل�شكن  �أر�شها 
�شوف  و�لذي  يطيع  �لذي  بين  ما  �لفرق  تبيّن  �لن�ّص  في 
يرف�ص، �لخال�ص ِلَمن يطيع و�لهالك ِلَمن يرف�ص، �لبقاء 

في �لأر�ص �أو �ل�شبي بعيًد� عن �لأر�ص. 

ثانيًا: قول نبوّي ل�سدقيّا )اآ 15-12(

مدخل، با�ستعمال ال�سخ�س االأّول )اآ 12اأ(  .1   

الَكالِم  هذا  بُِكلِّ  تَكلَّمُت  يَهوذا،  مَِلَك  َّا،  دِقي �سِ واإلى   12

قائاِلً. 

حينما  �لأّول  بال�شخ�ص  �لفعل  با�شتعمال   12 �آ  تبد�أ 
�لمبا�شرة  �لعالقة  ليبيّن  �شدقيّا  �لملك  مع  �إرميا  يتحّدث 

دور  على  ترّكز   8 �آ  �أور�شليم.  �شكان  �إلى  موّجهة  هي 
�لدور  باأّن  تبيّن  نف�شه  �لوقت  في  ولكن  ر،  نبوخذن�شّ

�لأ�شا�شّي هو للرّب. 

في  كثيًر�  �لم�شتعمل  ر"،  نبوخذن�شّ "نير  م�شطلح 
��شتالم  �إلى  ي�شير  �لقديم،  �لأو�شط  �ل�شرق  من  ن�شو�ص 
"نيرو"  م�شطلح  ي�شتعمل  �لأّكديّة  �للغة  وفي  �ل�شلطة. 
نير   " مع  �أو  �لملك"  "نير  مع  �شو�ء  نف�شه،  بالمعنى 
�لآلهة". في �لعهد �لقديم ي�شتعمل "�لنير" كرمز لالإ�شارة 
�إلى �شيطرة يعقوب على عي�شو )تك 27: 40(، و�شيطرة 
�شليمان على قبائل �ل�شمال )1 مل 12: 4(، وفي �لتحرير 
�ل�شيطرة  حالة  وفي   ،)13  :26 )ل  م�شر  عبوديّة  من 
و�ل�شيطرة   ،)25  :14 ؛   27 ؛10:   3  :9 )�أ�ص  �لأ�شوريّة 
في  �أّما   .)27  :34 حز  ؛   8  :30 �إر  ؛   6  :47 )�أ�ص  �لبابليّة 
كتاب �إرميا فاإّن رمز "�لنير" م�شتعمل لتقديم خدمة هلل، 
و�لتي يرف�ص �ل�شعب تقديمها ) �إر 2: 20(. ولكّن �لن�ّص 
�لمو�زي في 5: 5 يو�شح لل�شعب �أّن حمل "نير �لرّب" 
يعني �ل�شير ح�شب �إر�دته و�لعي�ص ح�شب عد�لة �لرّب. 
�لجديد  �لعهد  في  نف�شه  ي�شوع  يو�شحه  �شوف  ما  هذ� 
حينما يطلب من �أتباعه �أن يحملو� نيره لأنّه خفيف )مت 

 .)30-28 :11

3( الحذر من االأنبياء الَكَذبَة  )اآ 10-9(  )3   
وحالِميكم  وَعرَّافيكم  الأَنبِيائِكم  تَ�سَمعوا  فال  اأنتم  اأمّا   9

ال  َّكم  إِن ا قائِلين:  يَُكلِّمَونكم  َّذيَن  ال و�َسَحَرتِكُم  ميكم  ومُنَجِّ
لكي  لَكم  َّاأُوَن  يَتَنَب َّما  إِن ا بالَكِذب  َّهم  إِن فا  10 بابِل.  مَِلَك  تَخِدمون 

تُبْعَدوا عن اأر�سكم، هكذا اأَدفَعَكم فتَهِلكوا.

من  بالحذر  �إرميا  �لنبّي  �إعالن  يتكّرر  مّر�ت  ثالث 
�لأنبياء �لكذبة في هذ� �لف�شل )�آ 9-10 و14-15 و16-

ا �إر 28: 15 و29: 8-9(. يتّم هنا ��شتعمال  17؛ قارن �أي�شً
�ل�شخ�ص �لثاني بو�شوح في �أ�شلوب �لمخاطبة �لمبا�شر، 
بينما كان ي�شتعمل �ل�شخ�ص �لثالث و�شيغة غير �شخ�شيّة 
في �آ 8 وكذلك في �آ 11. �لعبارة "�إنّهم يتنبّاأون باطاًل" )�آ 
9�أ( لها تف�شير خا�ّص في �آ 9ب، ولكّن �لر�بط بينهما هو 
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�لدخول  قبل  لل�شعب  �لرّب  �أمر  هذ�  كان  �لموت.  �إلى 
�إلى �أر�ص �لميعاد في �شفر �لخروج �أثناء �إبر�م �لعهد: "ها 
�لطريق ويجيء  في  يحفظكم  �أمامكم مالًكا  �شاأر�شل  �أنا 
بكم �إلى �لمكان �لذي �أعددته، فانتبهو� له، و��شمعو� �إلى 
�شوته، ول تتمّردو� عليه، لأنّه لي�شفح عن ذنوبكم، لأنّه 
يعمل با�شمي؛ فاإن ��شتمعتم �إلى �شوته، وعملتم بكّل ما 
�أتكلّم به، عاديت من يعاديكم، و�شايقت من ي�شايقكم" 
غيور  �إله  �إلهكم  �لرّب  فاإّن  "و�إّل   ،)22-20  :23 )�إر 
حا�شر في ما بينكم، فاإذ� ��شتّد غ�شبه عليكم يبيدكم عن 

وجه �لأر�ص" )تث 6: 15(. 

الحذر من االأنبياء الكذبة )اآ 15-14(  .3   

ال  قائِلين:  يَُكلِّمَونكم  َّذيَن  ال االأنبياء  لَِكالِم  تَ�سَمعوا  14فال 

ِّي  لَكم، 15اِلأَن َّاأُوَن  يَتَنَب بالكذب  َّما  إِن ا َّهم  بابل، الأن مَِلَك  تَـخـِدموا 
اِلأَدفَعَكم  َكِذبًا،  با�ْسمي  َّاأُوا  تَنَب وقد  الرَّّب،  يَقوُل  اأُر�ِسلْهم،  لم 

َّاأُوا لَكم. َّذيَن تَنَب أَنتُم واالأنبياء ال فتَهِلكوا ا

 .9 �آ  في  موجود  هو  لما  مطابقة  هي  �لآيات  هذه 
"�أنا  �لأنبياء:  �شّد  �لمهّمة  �لإ�شافة  في  هو  �لختالف 
�لأنبياء  �إذ� كان  يهّمها  �لمجاورة ل  �لأمم  �أر�شلهم".  لم 
لأنّهم  �إ�شر�ئيل،  �إله  قبل  من  مبعوثون  هم  و�لمر�شلون 
له في هذه  مبّرر  �لأمر ل  فاإّن هذ�  به، ولهذ�  يوؤمنون  ل 
بو�شوح  تت�شّمن   15 �آ  في  �لأخيرة  �لعبارة  �لآيات. 
�لحكم بالموت على �لأنبياء �أي�ًشا. �لحكم على حننيا في 
لم  �للذين   ،32-31  :29 في  و�شمعيا   16-15  :28

يبعثهما �لرّب يتحّقق في �آ 15.

ثالثًا: اأقوال نبويّة للكهنة وال�سعب )اآ 22-16(

مقّدمة با�ستعمال ال�سخ�س االأّول )اآ 16اأ(  .1   

عِب تكلّمت قائاِلً.  16 واإلى الَكَهنَةَ وُكّل هذا ال�سَّ

كما كان �لحال في مخاطبة �لملك بال�شخ�ص �لأّول، 
با�شتعمال  �أي�ًشا  هي  �لكهنة  �إلى  �لموّجهة  �لر�شالة  فاإّن 
موّجهة  �هلل  كلمة  باأّن  �لنبّي  يبيّن  لكي  �لأّول  �ل�شخ�ص 
مبا�شرة �إلى كهنة �ل�شعب �لذين يخدمون �هلل ويقّدمون له 

�أنّه في حالة �لنبوءة فاإّن �هلل هو  بين �لنبّي و�لملك. وبما 
�لذي يتكلّم بل�شان �لنبّي، و�لر�شالة في هذه �لحالة موّجهة 
مبا�شرة من �هلل �إلى �لملك دون �لحاجة �إلى مر�شلين كما 
كان �لحال مع ملوك �لجو�ر. كان �لملك �شدقيّا قد فعل 
�لرّب على  �لرّب كيوياقيم، وكان غ�شب  �ل�شّر في نظر 
على  �أي�ًشا  �شدقيّا  وتمّرد  �شديًد�،  يهوذ�  وعلى  �أور�شليم 
�أنذره  قد  �لرّب  وكان  مل 24: 25(،  )�أنظر 2  بابل  ملك 
على ل�شان �إرميا، وها هو �لآن يخاطبه مبا�شرة قبل وقوع 

�لكارثة. 

االأمر بالخ�سوع لملك بابل )اآ 12ب –13(  .2   

مع  واخِدموه  بابل،  مَِلِك  نيِر  تَحت  أَْعناقَكم  ا 12�َسعوا 

يِف والجوِع  بِال�سَّ اأَنَت و�َسعبَُك  تَموُت  �َسْعبِه فتَحيَوا. 13فِلماذا 
َّتي ال تَخِدمُ مَِلَك بابِل؟. اعون، كما تََكلََّم الرَّبُّ على االأُمَِّة ال والطَّ

�أفعال �لأمر �لثالثة في �لن�شف �لثاني من �آ 12 متّ�شلة 
مع بع�شها منطقيًّا: "�شعو�، �أخدمو�، �أحيو�". فعل �لأمر 
"�شعو�  يعني  �لذي  "َهِبيئُو"،  �لعبريّة  �للغة  في  �لأّول 
�أعناقكم"، يرتبط بعالمة – حدث �إرميا في �آ 2 و�لإ�شارة 
للمّرة �لأولى. فعل  �لم�شطلح  �آ 8، حيث يظهر  �إليه في 
�لأمر �لثاني يف�ّشر �لأمر �لأّول وم�شابه له في �للغة �لعبريّة 
�أّما فعل �لأمر �لثالث في  "ِعبُْدو" و�لذي يعني "�أعبدو�". 
�للغة �لعبريّة "َحيْو"، بمعنى "�إحيو�"، يعتبر تاأكيًد� ووعًد� 
لما �شيحدث في حالة تنفيذ �لأمر �لأّول و�لثاني. �ل�شيغ 
في 27: 17 و29: 6-5.  �أي�ًشا  تتكّرر  �شوف  نف�شها 
�ل�شوؤ�ل �لذي يوّجهه �لنبّي �إلى �لملك و�ل�شعب في بد�ية 
�آ 13، "لَّما"، �أي "لماذ�"، تعتبر مقّدمة لما �شوف يحدث 
في حالة رف�ص �لطاعة لالأمر �لأّول و�لثاني، �أي بمعنى: 
"بال�شيف  �لموت  تموت".  �شوف  و�شعبك  �أنت  "و�إّل 
بابل  لملك  �لخ�شوع  عدم  حالة  في  و�لوباء"  و�لجوع 
�لجو�ر، بحيث  ملوك  �إلى  �لموّجهة  نف�شها  �لر�شالة  هي 
فاإّن  هكذ�   .8 �آ  �إلى  و��شحة  ب�شورة  ت�شير  13ب  �آ  �أّن 
�لذي �شدر في  �لوعد  �إلى �شدقيّا يحّقق  �لموّجه  �لقول 
بد�ية �لآية. �إّن �لأمر بالخ�شوع لملك بابل يعني �لطاعة 
يوؤّدي  �لرف�ص  فاإّن  و�إّل  �لخال�ص،  وتعني  �لرّب  لإر�دة 
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�آنية ذهبيّة ونحا�شيّة في خزينة �لهيكل، تت�شّمن   )3  
تلك �لتي �أخذها ملوك يهوذ� كغنيمة في حروبهم. 

فاإنّهم  �لحروب،  جزية  دفع  �إلى  �لحاجة  حالة  في 
14؛   :14 مل   2( �لهيكل  خزينة  من  يدفعونها  �شوف 
�شنة  في  ر  نبوخذن�شّ فاإّن  هكذ�  16: 8؛ 18: 14–15(. 
�آنية �لهيكل من �لخزينة ومن قد�ص  �أخذ  597 ق. م.، 
بابل  �حتالل  �أثناء  م.،  ق.   586 �شنة  وفي  �لأقد��ص. 
لأور�شليم وتدمير �لهيكل، تّم نقل قطع �لبرونز �لكبيرة 
و�لنحا�ص  �لذهب  �آنية  فقط  بابل.  �إلى  �لهيكل  من 
�إلى  �إعادتها  يتّم  �شوف  �لهيكل  خزينة  من  �لماأخوذة 
�لتي نجدها عند عزر�  �ل�شبي، وهي تلك  �أور�شليم بعد 
�أن  على  مًعا  و�ل�شعب  للكهنة  �إرميا  يوؤّكد   .11-5  :1
تَ�سَمعوا  "ال  �لرّب:  ير�شلهم  لم  �آخرين  ي�شمعو� لأنبياء  ل 
لَهم، بِل اخِدموا مَِلَك بابَِل واحيَوا، فِلماذا تَ�سيُر هذه الَمدينَةُ 
�إلى  هة  �لموجَّ �لحقيقيّة  �لرّب  ر�شالة  هي  هذه  َخرابًا؟". 
�لملك و�لكهنة و�ل�شعب، و�لتي �أر�شلها من خالل �إرميا 
نبيًّا كاذبًا،  يُعتَبَر  فاإنّه  لها  ينقل ر�شالة مخالفة  �لنبّي؛ من 
�إر�دة �هلل هي �لخ�شوع  �أن ل ي�شمع له.  �ل�شعب  وعلى 
طاعة  عدم  17فاإّن  �لخال�ص،  لنيل  وخدمته  بابل  لملك 

�لرّب يوؤّدي �إلى �لخر�ب.

)اآ  الهيكل  اآنية  نبوّي بخ�سو�س  االأنبياء وقول  تحّدي   .3  
)22-18

فلْيَ�سفَعوا  الرَّّب،  َكِلَمةُ  ِعنَدهم  وكانَت  اأنبياء  كانوا  18واإِن 

لَدى َربِّ القُوَّات، لِئاَلَّ يَذَهَب ما بَِقَي ِمَن االآنيَِة في بَيِت الرَّبِّ 
قاَل  هكذا  َّه  19اِلأَن بابَِل.  اإلى  اأُوَر�َسليم  وفي  يَهوذا  مَِلِك  وبَيِت 
القَواِعِد و�سائِِر  البَحِر وعلى  االأَعِمَدِة وعلى  القُوَّات على  َربُّ 
ر، مَِلُك  أُخْذه نَبوخذنَ�سَّ ا لم يَا االآنيَِة الباِقيَِة في هذه الَمدينة، 20ِممَّ
اإلى  اأُوَر�َسليم  بَن يوياقيم، مَِلِك يَهوذا، ِمن  يَُكنْيا  لَمَّا َجال  بابِل، 
أَ�َسرَّاِف يَهوذا واأُوَر�َسليم. 21هكذا قاَل َربُّ القُوَّات،  بابِل وُكلَّ ا
إِ�ْسرائيل، ما بَِقَي ِمَن االآنِيَِة في بَيِت الرَّبِّ وبَيِت مَِلِك يَهوذا  إِلهُ ا ا
َّه �سيُذَهُب بِها اإلى بابِل وتَكوُن ُهناَك اإلى يَوِم  إِن وفي اأُوَر�َسليم: 22ا
افتِقادي لَهم، يَقوُل الرَّّب: فاأُ�سِعُدها واأُرِجعُها اإلى هذا الَمكان.

من  هو  �لرّب  �إلى  و�ل�شالة  �لت�شّفع  باأّن  �إرميا  يوؤّكد 

�لذبائح با�شم �ل�شعب. كان �لرّب قد �ختار هارون وبنيه 
�أن كانو�  �لرّب، وذلك منذ  يتكّر�شو� كهنة لخدمة  لكي 
�لخروج من م�شر، فكان و�جبهم خدمة  بعد  �لبّريّة  في 

�لرّب وتقديم �لذبائح )خر 29؛ ل 8(. 
الحذر من االأنبياء الَكَذبَة )16ب –17(  .2   

َّاأُوَن  َّذيَن يَتَنَب أَنبِيائِكُم ال 16هكذا قاَل الرَّّب: ال تَ�سَمعوا لَِكالِم ا

إِنَّ اآنِيَةَ بَيِت الرَّّب يُوؤتى بِها ِمن بابَِل عن قَريب،  لَكم قائِلين: ها ا
َّاأُوَن لَكم. 17) ال تَ�سَمعوا لَهم، بِل اخِدموا  َّما بِالَكِذب يَتَنَب إِن َّهم ا إِن فا

مَِلَك بابَِل واحيَوا، فِلماذا تَ�سيُر هذه الَمدينَةُ َخراباً؟(. 

يبد�أ  بحيث  مبا�شرة  �لكهنة  �إلى  �هلل  كلمة  �لنبّي  ينقل 
هذ�  �لرّب"؛  قال  "هكذ�  �لمعروف،  �لنبوّي  بالقول 
� من �هلل تتعلّق ببيت  يعني باأّن ما يلي هو ر�شالة مهّمة جدًّ
�لرّب و�آنيته. كانت �آنية �لهيكل من �شمن خدمة �لكهنة 
و�هتماماتهم )خر 25-27(، و�لوعد بعودتها �إلى �لهيكل 
كان بالن�شبة �إلى �لنبّي �إرميا كذبة ل يتحّملها. كان �لغز�ة 
قد �أخذو� هذه �لآنية، لي�ص ب�شبب قيمتها �لماّديّة، ولكن 
كان  بحيث  مردوك  �لإله  �نت�شار  �إلى  ترمز  كانت  لأنّها 
له �لحّق �أن يمتلك كّل �شيء ويظهر �نت�شارة على �لآلهة 
�أن  و�ل�شعب  �لكهنة  على  �لحالة  هذه  ففي  �لأخرى؛ 
هذه  عودة  �لآنية.  يملك  و�لذي  �لمنت�شر  �لإله  يخدمو� 
تّم تدميرها. ح�شب  بابل قد  �أّن  يعني  �لهيكل  �إلى  �لآنية 
�آنية وخزينة �لهيكل  ن�ّص 2 مل 24: 11-17 فاإّن كّل 
ر قد �أخذها في �شنة 597  و�لق�شر �لملكّي كان نبوخذن�شّ
ق. م.، ولكّن �إرميا في 27: 18-22 ي�شير �إلى وجود 
 :25 مل   2 ن�ّص  �أور�شليم.  في  بقيت  �لتي  �لآنية  بع�ص 
�لآنية  بع�ص  �إلى  ي�شير   23-17  :52 �إر   //  17-13
�لبرونزيّة �لم�شار �إليها في �آ 19 كاآنية تّم ك�شرها و�أخذها 
ر في �شنة 586 ق. م. كذلك ن�ّص 2  من قبل نبوخذن�شّ
�أخ 36: 7 و10 و18 ي�شير �إلى بع�ص �آنية �لهيكل �لتي 
�أخذت في �لحالتين �ل�شابقتين. يمكننا �إذن تحديد ثالثة 

�أنو�ع من �آنية �لهيكل:
�آنية برونزيّة في بالط �لهيكل؛  )1  

�آنية ذهبيّة لقد�ص �لأقد��ص؛  )2  
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م�شوؤوليّة �لأنبياء، ولهذ� فاإنّه يتحّدى �لأنبياء باأن ي�شلّو�، 
ل لكي تعود �آنية �لهيكل �إلى مكانها، بل �أن ي�شلّو� لكي 
ل يتّم �ل�شتيالء على ما تبّقى من �آنية �لهيكل �لتي لم يتّم 
�ل�شتيالء عليها بعد. ولهذ� فاإّن �إرميا يوؤّكد �أنّه في خالف 
�لهيكل  �آنية  من  تبّقى  ما  على  �ل�شتيالء  يتّم  �شوف  ذلك 
�أن  ي�شتطيع  ل  نف�شه  �إرميا  �أّن  بما  بابل.  ملك  قبل  من 
يت�شفّع لل�شعب لأنّه قد مُنِع من ذلك في 11: 14  و14: 
يت�شّرعو�  �أن  �لآخرين  �لأنبياء  من  يطلب  فاإنّه   ،12-11
�إلى �لرّب ويت�شّفعو� لل�شعب. هذ� هو �لتحّدي مع �لأنبياء 
في  �لآنية  بقاء  �إمكانيّة  في  �لأمل  فاإّن  هكذ�  �لآخرين. 
�لهيكل يقابل �لر�شالة �لموّجهة �إلى ملوك �لأمم �لذين، �إذ� 
قّدمو� �لخ�شوع لملك بابل، �شوف يبقون في �أر��شيهم. 
مو�شوع �لت�شّفع في �آ 18 يقابله �لمو�شوع �لذي ي�شرح 
خّطة �هلل في �آ 21-22. في هذه �لحالة فاإّن �لآنية �لباقية 
في خزينة �لهيكل و�لق�شر �شوف يتّم نقلها �إلى بابل. حكم 
�هلل �لق�شائّي �شوف يتحّقق في �ل�شبي و�لذي يت�شّمن �أي�ًشا 
قولً خال�شيًّا في نهاية �آ 22 حيث �أّن �لرّب �شوف يعاقب 
بابل في �لوقت �لمنا�شب، ثم يخلّ�ص �شعبه من �لمنفى بعد 

مرور �شبعين �شنة. 

الخاتمة

نفهم من قر�ءة ن�ّص �إر 27 باأّن �لنبّي يقر�أ عالمة �لزمن 
�لذي يعي�شه على م�شتوى �لمخّطط �لإلهّي. يحاول �لنبّي 
من  �لرغم  على  وملكه.  ل�شعبه  وحملها  �هلل  كلمة  تف�شير 
ذلك، فاإّن �لنبّي يالقي �شعوبة لنقل هذه �لكلمة �إلى �لجميع 
لأنبياء  �ل�شماع  ل  ويف�شّ له،  �ل�شماع  يرف�ص  �لملك  لأّن 
كذبة. �إرميا يعلن باأّن �إر�دة �هلل هي �لخ�شوع لملك بابل، 
وذلك لأنّه هو �لذي �أر�شله و�أعطاه �ل�شلطة على كّل �لب�شر 
و�لكائنات �لحيّة و�لممالك. على �لملك و�ل�شعب �أن يثَقا 
ذلك  �لخال�ص، وبخالف  ينالَ  لكي  وباإر�دته  �هلل  بكلمة 
فاإّن �لهالك ل مفّر منه. في كثير من �لمّر�ت من �ل�شعب 

ة حينما يطلب من �شعبه �لخ�شوع  �إر�دة �هلل، وخا�شّ فهم 
بابل".  نير ملك  �أعناقكم تحت  "�شعو�  ل�شلطة خارجيّة: 
ولكّن طاعة هذ� �لأمر تحّدد �لحياة و�لموت بالن�شبة �إلى 
قد  �لخـالق  �لرّب  باأّن  لل�شعب  ي�شرح  �لنبّي  ي�شمع.  َمن 
�إّن  ر �إلى حّد ت�شميته "عبدي".  �شـلَّم كّل �شيء لنبوخذن�شّ
�لخ�شوع لملك بابل هو حقيقة تاريخيّة ل بّد منها. ولكّن 
هذه �لفترة �لتاريخيّة بالن�شبة �إلى �إله �إ�شر�ئيل هي فترة محّددة 
يختبر فيها مدى ولء �ل�شعب له وثقته به، لأنّه يعد بعدها 
باأنّه �شوف يعاقب �أي�ًشا ملك بابل ليحّرر �شعبه من �لمنفى 
ر هي �شلطة معطاة له  و�لظلم. هكذ� فاإّن �شلطة نبوخذن�شّ
من �لإله �لخالق، و�لخ�شوع له يعني �لخ�شوع ِلَمن �أعطاه 
�ل�شلطة �لتي يمار�شها تاريخيًّا و�لتي �شتكون فترة محّدد في 
�لتاريخ ولي�شت �أبديّة، لأّن �ل�شلطة �لأبديّة هي للخالق فقط. 

�لخ�شوع  لل�شعب هي  �لأخيرة  مو�شى  و�شايا  كانت 
لأمر �لرّب لنيل �لخال�ص، وعدم طاعته يوؤّدي �إلى �لهالك 
وفقد�ن �لأر�ص لأنّه يقول: "�أنظرو�، ها �أنا �ليوم جعلت 
بين �أيديكم �لحياة و�لخير، و�لموت و�ل�شّر؛ فاإذ� �شمعتم 
كالم �لرّب �إلهكم �لذي �أنا �آمركم به �ليوم، وهو �أن تحبّو� 
بو�شاياه  وتعملو�  طرقه،  في  وت�شلكو�  �إلهكم،  �لرّب 
و�شننه و�أحكامه، فاأنتم تحيون وتنالون بركة �لرّب �إلهكم 
في �لأر�ص �لتي �أنتم د�خلون �إليها لتملكوها. و�إن ز�غت 
لآلهة  و�شجدتم  و�شللتم  لي،  ت�شمعو�  ولم  عنّي  قلوبكم 
تبيدون  باأنّكم  �ليوم  �أخبركم  فاأنا  وعبدتموها،  �أخرى 
�لأردن  تعبرون  �أنتم  �لتي  �لأر�ص  في  �أيّامكم  تطول  ول 
�ل�شماء  �ليوم  عليكم  �أُ�شِهد  و�أنا  وتمتلكوها،  لتدخلوها 
و�لموت،  �لحياة  �أيديكم  بين  جعلت  باأنّي  و�لأر�ص 
وذّريّتكم.  �أنتم  لتحيو�  �لحياة  فاختارو�  و�للعنة،  و�لبركة 
لأّن  به،  وتم�ّشكو�  كالمه  و��شمعو�  �إلهكم  �لرّب  �أحبّو� 
�لرّب  �أق�شم  �لتي  �لأر�ص  في  �أيّامكم  وطول  حياتكم  به 
يعطيها  �أن  ويعقوب،  و�إ�شحاق  �إبر�هيم  لآبائكم،  �إلهكم 

لهم" )تث 30: 20-15(. 
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االأخت روز اأبي عاد
دكتوره في لهوت �لكتاب �لمقّد�ص

إر 38: 13-1  ا
اإرميا ُيْطَرُح في الجّب

مقّدمة
حو�لى 588-587 ق. م. كانت �لأمور تتهاوى في 
مملكة يهوذ�؛ فالبابليّون حا�شرو� �أور�شليم ثم فّكو� عنها 
ثالث  بالمدينة.  محدقًا  بقي  خطرهم  ولكّن  �لح�شار، 
�إلى  ليت�شّرع  �إرميا  بالنبّي  �شدقيّا  �لملك  ي�شتنجد  مّر�ت 
�هلل حتّى ينقذهم من محنتهم، وربّما لي�شمع منه ما يروق 
له. ولكّن �إرميا �لمفّو�ص من �هلل لإي�شال كلمته، ياأبى �أن 
�لموت  �لوجوه. ولذلك، فمن جهة، يخيّم �شبح  يحابي 
�لعتقال  �شبُح  يهّدد  �أخرى،  جهة  ومن  �أور�شليم،  على 

�إرميا من قبل �لروؤ�شاء.

1 - االإطار المبا�سر 
م�شتركة:  عّدة  نقاط  توجد  و38   37 �لف�شلين  بين 
�إلى  بالن�شبة  ثّم،  �ل�شردّي.  �لأدبّي  بالفّن  نا  ُدوِّ كالهما 
ذ�تها،  تتكّرر هي  �لأحد�ث  لنا وكاأّن  يبدو  �إرميا،  و�شع 
بحيث يبد�أ �لف�شالن بالإ�شارة �إلى حالته: هو حّر ويو�شل 
�لروؤ�شاء،  ر�شالته علنًا لل�شعب1. ثم ي�شبح �شحيّة مكيدة 

�لكاتب  يوناتان  بيت  في  بدء  ذي  بادئ  �عتقلوه  �لذين 
)37: 15(، وفي ما بعد، زّجوه في جّب ملكيّا �بن �لملك 
�لم�شتركة  �لنقاط  ومن   .)6  :38( �لحر�ص  د�ر  في  �لذي 
بين �لف�شلين ذكر "باب بنيامين"2، حتّى ولو كان �لكالم 
عنه في منا�شبتين مختلفتين. من ناحية �أخرى، يبرز دور 
�لنبّي.  قيود  تَُفّك  وبف�شله  يتدّخل  �إذ  �لإنقاذّي،  �لملك 
و�أخيًر�، وبعد كّل �إنقاذ، ينفرد �لملك �شدقيّا بالنبّي �إرميا 

لي�شمع من فمه �لكالم من لدن �لرّب3. 

2 - ال�سرح 
اآ 1: 

يبد�أ �لن�ّص بذكر �أ�شماء �لروؤ�شاء �لأربعة �لذين �شيقفون 
بالمر�شاد لإرميا لينالو� منه. �شفطيا بن متّان، في �لعبريّة 
يوؤَت  لم  )ق�شائيًّا(".  يحكم  "�لرّب   ،hy"åj.p;v ��شم  يعني 
�أّي  �أّي مكان �آخر، ولذلك ل نعرف عنه  على ذكره في 
�شيء �شوى �أنّه من �لروؤ�شاء، معاوني �لملك في �لحكم )�آ 
4(. ثّم، جدليا بن ف�شحور، هو �أي�ًشا غير معروف، ولكن 

)1(  رج  �إر 37: 4؛ 38: 1.
)2(  رج  �إر 37: 13؛ 38: 7.

)3(  رج  �إر 37: 17؛ 38: 14.
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جعل  �لذي  �لكاهن  ف�شحور  �بن  يكون  �أن  �لممكن  من 
مدينة  خر�ب  عن  يتنبّاأ  �شمعه  �أن  بعد  �لمقطرة  في  �إرميا 
�أور�شليم )�إر 20: 1-3(. ثّم  يوكل بن �شلميا: كان �لملك 
�شدقيّا قد �أر�شله �إلى �إرميا، برفقة �شفنيا بن مع�شيا، ليطلبا 
�لنبّي )37: 3(. و�أخيًر�، ف�شحور بن ملكيّا: يعني  �شالة 
�ل�شم ;hY"+Kil.m "�لرّب هو ملكي". هو �أي�ًشا، �شبق ل�شدقيّا 
�شعبه،  �أجل  من  �لرّب  لدى  ليت�شّفع  �إرميا،  �إلى  �ر�شله  �أن 

ر )�إر 21: 2-1(. ويُبعد عنهم خطر نبوكدن�شّ

كان �لف�شل 37 قد �نتهى بم�شهد �إرميا مقيًما في د�ر 
�لحر�ص، ولكن في هذه �لآية )38: 1( نرى �أنّه بالرغم من 
�إقامته تحت �لحر��شة، فاإّن حّريّته �لكاملة لم تُ�شلب منه، 
�إذ ما ز�ل باإمكانه �أن ي�شتقبل �ل�شعب ويكلّمهم. �أّما �شيغة 
�لفاعل  ��شم  فهي   ،rBEïd:m. �لعبريّة  في  �لم�شتعملة  �لفعل 
�أنّه كان  'rb;D على وزن فّعل، وهو يعني لي�ص فقط  لفعل 
"يكلّم �ل�شعب"، ل بل �أنّه كان "يكّرر كالمه"، وقد يعني 
�أنّه كان "يكثّف من حّدة كالمه"، وهذ� ما ت�شبّب في رّدة 

فعل �لروؤ�شاء �لعنيفة تجاهه.

اآ 2:
�لكالم �لذي يتفّوه به �إرميَا هو بالو�قع �إعادة لخطاب 
د�ر  في  يزوره  �لذي  فال�شعب  9؛   :21 في  وقاله  �شبق 

�لحر�ص ي�شمع �لكالم نف�شه �لذي قاله للملك.

�أّما عبارة "يموُت بال�ّشيف و�لجوع و�لّطاعون" فتدّل 
على �نعد�م �ل�شالم، و�لتهديد �لمبا�شر بالحرب. نجد هنا 
�ل�شعب  �أّن  على  �لأنبياء  �شائر  يقوله  ما  بين  كبيًر�  تناق�ًشا 
)�إر 14: 13، 15(، وما  به جوع  يحّل  �شيًفا ول  يرى  ل 
يقوله �إرميا4. وقد ر�أى هو ذ�ته باأّم �لعين �لنتائج �لوخيمة 

�أّن هذ� �لدمج بين  )�إر 14: 18(، علًما  لل�شيف و�لجوع 
�إليهما  ي�شاف  �لأحيان  بع�ص  وفي  و�لجوع،  �ل�شيف 
�لطاعون هو من �لأمور �لتي ترد ب�شكل مقولب في نبوءة 

�إرميا5.

�إلى  يخرج  "�لذي   :2 �آ  من  �لأخير  �لق�شم  في 
�لكلد�نيّين يحيا، وتكون له نف�شه غنيمة فيحيا"، قد يفَهم 
هو  �لأعد�ء، وهذ�  �أمام  �ل�شت�شالم  على  ي�شّجع  �إرميا  �أّن 
�أمر مخٍز للملك. ولكّن �شدقيّا لم يكن بعد قد ن�شي حين 
فاتّخذ   ،597 �شنة  �أور�شليم  ر  نبوكدن�شّ �شبّاط  حا�شر 
حينذ�ك �لملك يوياكين و�أّمه �لملكة �لقر�ر بال�شت�شالم6، 
وب�شعبه  به  �شيُلِحق  بابل  لملك  �لت�شّدي  قر�ر  لأّن  ذلك 
�لتحري�ص على  يعني  �إرميا ل  يقوله  فما  �لكارثة. وعليه، 
بو�قعيّة  �لأمور  قر�ءة  �إلى  دعوة  بل  �لعظمى،  �لخيانة 
�أّن  بعد  ما  في  �شنرى  لكن  �شرًر�.  �لأقل  �ل�شّر  و�ختيار 
كّل  و�شيتكبّدون  باأقو�له  �شيعبثون  وم�شت�شاريه  �شدقيّا 

نتائج �لحتالل �لوخيمة.

اآ 3: 
ما  في  ل�شانه،  على  ورد  ما  �إرميا  يكّرر  جديدة،  مّرة 

ر7. يخ�ّص �شقوط �أور�شليم بيد نبوخذن�شّ

اآ 4: 
يدّل ��شم �لفاعل aPe‡r:m �لذي يُ�شتعَمل على وزن فّعل 
على �لت�شديد، ويعني �أوهن �أو �شّعف. �أّما عبارة "يُ�شّعف 
�أيدي رجال �لقتال" فهي �شورة بالغيّة، �إذ �إّن في �لقتال، 
ل كثيًر� على قّوة �لأيدي. وعليه، �أن يتّهم �لروؤ�شاء  كان يعوَّ
ي�شّر  �أنّه  به  د  يُق�شَ �لحرب،  �أيدي رجال  باإ�شعاف  �إرميا 

على �إحباط معنويّاتهم8.

ت�شّكل �أفكار �إرميا �شًدى لما ورد في ن�شيد مو�شى حيث يعد �لرّب باأن ير�شل �ل�شيف و�لجوع وم�شائب �أخرى جو�بًا على خيانة �ل�شعب له )تث   )4(
.)25-24 :32

رج �إر 11: 22؛ 14: 12-13، 15-16؛ 16: 4؛ 21: 7، 9؛ 24: 10؛ 27: 8، 13؛ 29: 18؛ 32: 24، 36؛ 34: 17؛ 38: 2؛ 42:   )5(
16-17، 22؛ 44: 13-12، 18، 27.

رج 2 مل 24: 16-10.  )6(
رج �إر 21: 10؛ 32: 3؛ 28؛ 34: 2، 22؛ 37: 8؛ 38: 18، 23.  )7(

هذ� وكان �إرميا ذ�ته قد ��شتعمل عبارة "�إ�شترخت �أيدينا" لدى بلوغه �أخبار �لجتياح �لقريب لعدّو مقبل من �ل�شمال لمدينة �أور�شليم )�إر 6: 24(.  )8(
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�لمدينة"،  "�لباقين في   ،ry[iäB' ~yrIåa'v.NIh ت�شير عبارة 
معنويات  �أّن  و�إلى  �لأرو�ح،  في  جّمة  خ�شائر  تكبّد  �إلى 
يعرف  �ل�شبب،  لهذ�   .� جدًّ منخف�شة  �لباقين  �لمحاربين 
في  �شاغية  �آذ�نًا  �شيلقى  �إرميا  كالم  �أّن  جيًّد�  �لروؤ�شاء 
�لروؤ�شاء  ي�شغط  بالمقابل  �لباقين.  �لقتال  رجال  �أو��شط 
بالقّوة على �لملك للنيل من حياة �إرميا. في عهد يوياكين 
 :26( �إرميا  بموت  طالبو�  �لذين  و�لأنبياء  �لكهنة  كان 
هوؤلء  وجود  من  �أفاد  باأنّه  �لروؤ�شاء  يتّهمه  و�لآن   ،)11
�لمقاتلين بالقرب من �لق�شر ور�ح يخاطبهم بغية �إقناعهم 
�أكثر من ذلك  �إلى �لكلد�نيّين، بل  لي�ص فقط بال�شت�شالم 
عليهم �لعتر�ف بالحقائق �ل�شيا�شيّة و�لع�شكريّة. علًما �أّن 
�إرميا لم يق�شد قّط �أن يحّط من معنويّات رجال �لحرب، 
ملك  جي�ص  كان  عندما  �أنّه  نرى  �لور�ء  �إلى  عدنا  فاإذ� 
�لنبّي محبو�ًشا  �إرميا  �أور�شليم، وكان حينئٍذ  بابل يحا�شر 
في  حقاًل  �إ�شترى  يهوذ�،  ملك  بيت  في  �لحر�ص  د�ر  في 
عناتوت من �أر�ص بنيامين، وكان �شر�ء �لحقل عماًل نبويًّا 
�إلى �لأر�ص و�ل�شكن فيها  ببادرة خير وعودة  ينتهي  لأنّه 

بطماأنينة )�إر 32(. 

اآ 5: 
معكم  ي�شتطيع  ل  �لملك  لأّن  �أيديكم،  في  �إنّه  "ها 
نفوذ  �إلى  �لنبيَّ  �لملُك  ي�شلّم  مخزية  بب�شاطة  �شيئًا": 
�لروؤ�شاء. كالمه خير دليل على �أنّه مغلوب على �أمره، فهو 
يُطلق  �أن  يريد  �لعز�ئم، ولكنّه ل  �إحباط  تماًما خطر  يعي 
عقوبة �لإعد�م بحّق �إرميا )26: 15(، لذلك يترك �لقر�ر 

بين �أيدي �لروؤ�شاء.

بالإ�شافة �إلى �شعف موقف �شدقيّا، يمكننا من جهة 
ة؛ هو يطلق �لعنان  ثانية �أن نقول �إنّه يقوم بح�شاباته �لخا�شّ

�لوقت  في  ولكنّه  �إرميا،  �إ�شكات  يوّدون  �لذين  لهوؤلء 
عقوبة  منه  ينتزعو�  ل  لكي  �لوقت،  ك�شب  يحاول  عينه 
�أي�ًشا  �إز�ء معاونين م�شتبّدين. ويمكن  �إنّه هزيل  �لإعد�م. 
تف�شير ت�شّرفه من قبيل �لمماطلة؛ �إنّه نوع من �لترّدد �لذي 

يوؤّدي �إلى تفاقم �لأمور.

للمّرة �لثانية في �لف�شلين 37-38 يبدو �لملك وكاأنّه 
ل يملك زمام �لحكم، بل يهاب �لروؤ�شاء �لذين ياأخذون 
15-16(؛   :37( ي�شت�شيروه  �أن  دون  �إرميا  �شجن  قر�ر 
و�لأ�شو�أ من ذلك، هو �إنّه ل يجروؤ على �لتكلّم مع �لنبّي 

� )�آ 17(. علنًا بل �شرًّ

اآ 6: 
لقد �شبق لإرميا �أن قبع في �ل�شجن في "بيت يوناتان 
�لكاتب" )37: 15(. وكان �شجنه �إّذ�ك يهدف �إلى �إلز�مه 
�أن يكّف عن موقفه �ل�شيا�شّي �لمناوئ لملك يهوذ�، و�إلى 
جّب  في  �ألقوه  عندما  �أّما  بحّريّة.  بر�أيه  �لإدلء  من  منعه 
ملكيّا �بن �لملك �لذي في د�ر �لحر�ص9، فكاأنّهم ن�شبو� 
�لتمّكن  دون  �لوحل  في  �شيغرق  بحيث  مميتًا،  فًخا  له 
باأّي حيلة من �لخال�ص منه؛ فالآبار كانت كناية عن حفر 
عميقة، ذ�ت فوهة �شغيرة، ولذ�، َمن يقع فيها �أو من يُرمى 
فيها عن �شابق ق�شد وت�شميم، فمن �لم�شتحيل �أن يخل�ص 
منها. �أّما خطورة خبثهم فتكمن في كونهم يعون �أّن �إرميا 
�شيالقي حتفه في هذه �لبئر، ولكن لن تُلقى عليهم تهمة 

�إر�قة دم زكّي. 

�لآبار  عادة  وحل":  بل  ماء،  �لجّب  في  يكن  "ولم 
�لوحل  من  �أثًر�  تترك  كانت  �لماء،  من  تفرغ  كانت  �لتي 
في قعرها، وهذ� ما كان يح�شل في نهاية ف�شل �ل�شيف 

وقبل �أن يبد�أ �لمطر يت�شاقط، فغا�ص �إرميا في �لوحل10.

)9(   بالن�شبة �إلى ملكيّا �بن �لملك، لم يكن �بن �شدقيّا �لذي لم يكن له �آنذ�ك من �لعمر �أكثر من �ثنين وثالثين عاًما )رج 2 مل 24: 18(. ولذ�، ل ندري 
�بن �أّي ملك، �إذ �إّن �لملوك كان لهم �أحر�م كبيرة و�أولد كثر.

بهذه �ل�شورة عينها �شتتغنّى �لن�شاء �للو�تي �شيُقتدن �إلى روؤ�شاء بابل قائالت عن �شدقيّا: "�أ�شدقاوؤك �لأحّماء خدعوك وغلبوك، فغا�شت رجالك في    )10(
�لموحل، وهم �ن�شرفو� عنك" )�إر 38: 22(.
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�أ�شرعو� في  �أنّهم  �ل�شّريرة، هو  وما يدّل على نو�ياهم 
�أخذ �لقر�ر، ثّم �إنّهم طم�شو� فعلهم ولم يف�شحو� للملك 
�إجر�ء�ت  �تّخذو�  �أنّهم  يعلمون  به، لأنّهم كانو�  قامو�  ما 

غير قانونيّة.

اآ 8-7: 
�لملك  لدى  تو�ّشط  كو�شيًّا  رجاًل  �أّن  �نتباهنا  يلفت 
ليخلّ�ص حياة �إرميا، و�أكثر من ذلك كان خ�شيًّا. �ل�شوؤ�ل 
�لذي يطرح ذ�ته: كيف يمكن لعبد في �لبالط �لملكّي، 
�ل�شيا�شّي  �لقر�ر  يخ�ّص  ما  في  يتدّخل  �أن  غريب،  وهو 
�أن  �لجائز  من  �لدولة؟  ورجال  �لملك  بين  �تّخذ  �لذي 
وهو   ،22 �آ  في  �إليهّن  �لمنّوه  �لملك  حرم  رئي�ص  يكون 
بالتالي يتمتّع ببع�ص �لنفوذ، كما يعرف جيًّد� �أق�شام �لق�شر 
وباإمكانه �لو�شول �إلى �لأماكن �لأكثر �شّريّة، �أي �إلى �أ�شفل 

�لمخزن حيث يقبع �إرميا )�آ 11(.

وكان �لملك جال�ًشا بباب بنيامين، لذلك خرج عبد 
يقع  �أين  بالتدقيق  نعرف  ليتكلّم معه. ل  �لق�شر  ملك من 
�إلى  ياأتي  �لملك كان  �أّن  �لأكيد  بنيامين، ولكن من  باب 

ذ�ك �لمكان ل�شماع �ل�شكاوى و�إ�شد�ر �لأحكام11.

اآ 9: 
هو  كونه  �شيّده،  يلوم  �أن  ملك  عبد  بمقدور  يكن  لم 
�لذي �شمح للروؤ�شاء باأن ينالو� من �إرميا، ولكن كّل ما كان 
باإمكانه فعله هو تجنيب �لعمل �لنتقامّي �شّد �إرميا، �لذي 

يكاد يودي بحياته. 

دون  هناك"  جوًعا  يموت  "هو  يقول  �أن  يكفي  كان 
�لمدينة  في  يبق  "لم  �أنّه  معلومات  �إ�شافة  �إلى  �لحاجة 
�إّن �إرميا في �لجّب �شيو�جه حتميّة �لموت، ل  خبز"، �إذ 
تعاني  �لمدينة  ولو كانت  منه، حتّى  �أّما خروجه  محالة، 
من �لح�شار ومن �ل�شّح في �لماآكل، ف�شيعطيه فر�شة للبقاء 

على قيد �لحياة.

اآ 10: 
في  لمعاونيه  �شلطته  كّل  جيّر  قد  �لملك  كان  �أن  بعد 
موؤ�مرة  لإحباط  �شالحيّاته  ي�شتعيد  �لآن  نر�ه  �لحكم، 
�لروؤ�شاء �لذين �أوكل �إليهم م�شير �إرميا. لقد �أثار �لموّظف 
�إرميا �لحرجة، فما كان من �لملك �شوى  �لحب�شّي حالة 

�أن �أمر با�شتخر�جه من �لبئر باأ�شرع ما يمكن.

يبدو �لعدد "ثالثين رجاًل" مبالغ فيه ق�شد �إخر�ج �إرميا 
�إلى  �لكبير  �لعدد  هذ�  يهدف  كان  ربّما  �لجّب12.  من 
لإرميا،  �لمكيدة  ن�شبو�  �لّذين  �لأربعة  للروؤ�شاء  �لت�شّدي 
�أو ربّما كانو� بحاجة �إلى هذ� �لعدد ب�شبب �لهز�ل �لذي 

�أ�شابهم من جّر�ء �لجوع. 

اآ 11: 
لي�ص من �ل�شرورّي �أن يق�شد بعبارة  "بيت 
لمجّمع  تابع  بناء  بالحرّي  بل  �لملكّي،  �لق�شر  �لملك، 
�أو للحبوب،  �لق�شر، وكان ي�شتعمل كمخزن لالأ�شلحة، 
عبد  كان  �لبالية.  للخرق  وظاهريًّا  للزيت،  �أو  للنبيذ،  �أو 
ملك يعرف جيًّد� �لطريق �لموؤّدية �إليه وتحته توجد غرفة 
خ�شبيّة؛ فالخز�نة �لملكيّة توجد عادة في �لق�شر ذ�ته، ول 

تحوي ثيابًا رثّة وخرقًا بالية.

اآ 12: 
�لبالية  �إرميا قد و�شع �لخرق  �أن يكون  من �لمحتمل 
تحت �لحبال �لتي تلّف ظهره، �إًذ� ��شتعملها كو�شادة لئاّل 
تمّزق �لحبال ج�شده. ي�شتوقفنا �لفرق في معاملة �لروؤ�شاء 
�لفّظة له حين "دلّوه بحبال" )�آ 6(، وبالمقابل معاملة عبد 

ملك له �إذ يحاول تفادي �أذيّته على �لإطالق.

اآ 13: 
لقاء  �لجّب".  من  و�أخرجوه  بالحبال،  �إرميا  "فرفعو� 
�إنقاذه لإرميا �شيخلّ�ص �لرّب عبد ملك من �لجتياح، فلن 

رج 2 �شم 15: 6-2.   )11(
على كّل حال، فالترجمة �لحرفيّة لعبارة  هي "ثالثون رجاًل"؛ من هنا نالحظ خلاًل ما في هذه �لعبارة غير �ل�شحيحة نحويًّا.   )12(
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�لرّب )39: 15- بال�شيف، ذلك لأنّه توّكل على  ي�شقط 
.)18

ف�شينتهي  �لإهانة،  بهم  لحقت  �لذين  �لروؤ�شاء  �أّما 
دورهم وي�شمحلّون عن �ل�شاحة دون �أن يملكو� �أّي نفوذ 

في ما بعد )�آ 27-24(.

خاتمة
تكبيل  من  �لروؤ�شاء حقًّا  تمّكن  �إر 38: 13-1،  في 
تكبيل  عن  عجزو�  ولكنّهم  حّريّته،  من  �لنيل  ومن  �لنبّي 
بادره  حتّى  �لجّب،  من  �إرميا  �نتُ�شل  �إن  فما  �هلل،  كلمة 
له  يقولها  هو  وها  �هلل،  كلمة  منه  لي�شمع  �شدقيّا  �لملك 
�لقيود  و�حتمل  �لم�شّقات  عانى  فقد  عليها؛  �ئتُمن  كما 
كمجرم، "ولكّن كلمة �هلل لي�شت مقيّدة"، ول يمكن لأّي 

قدرة �أن تقيّدها13.

لأّن  �أيديكم،  في  �إنّه  "ها  �لروؤ�شاء:  �إلى  كالمه  في 
�شدقيّا  بد�   ،)5  :38 )�إر  �شيئًا"  معكم  ي�شتطيع  ل  �لملك 
يديه  �لذي غ�شل  �لبنطّي  بيالط�ص  يلعب دور  حقًّا وكاأنّه 
ا �إز�ء �أخذ  من دم �ل�شّديق )مت 27: 24(. لقد ر�وغ حقًّ
فظهر  فيه،  �لبّت  م�شوؤوليّة  وحده  �إليه  تعود  �لذي  �لقر�ر 

غير م�شوؤول وجبان.

نعود  �لفارغة،  �لبئر  في  لإرميا  �لروؤ�شاء  طرح  في 
بن  يو�شف  �إخوة  تاآمر  يوم  ذ�ته،  �لم�شهد  �إلى  بالذ�كرة 
�لح�شد  نار  لأّن  �لآبار،  �أحد  في  وطرحوه  عليه  يعقوب 
�أّن  تدبير،  هكذ�  في  �لأ�شو�أ  تلتهمهم.  كانت  و�ل�شغينة 
هم  بحيث  �لدماء،  �إر�قة  عقوبة  يتحّملون  ل  �لمجرمين 
بها  �أودو�  �لذين  �أنّهم هم  من  بالرغم  �ل�شحيّة،  يقتلو�  لم 
لتموت وتركوها تحت�شر ببطء. ولكن �ألم يقر�أ هوؤلء �أّن 
يفطن  هو  وقيامه،  جلو�شه  ويعرف  �لإن�شان  ي�شبر  �لرّب 
�شيء  كّل  لأّن  عليه،  يخفى  �شيء  فال  بعيد،  من  لأفكاره 

تحت ناظريه، هو فاح�ص �لقلوب و�لكلى14. هم حاولو� 
�أن ي�شكتو� �شوت �لنبّي بدٍم بارد، ولكّن �شوته هو �شوت 

�هلل، �لذي تعجز �أّي قّوة في �لعالم �أن تطم�شه.

نرى  �لموت،  من  �إرميا  لإنقاذ  �لخ�شّي  تو�ّشط  في 
في  يهود  غير  لأنا�ص  �إنقاذيّة  تدّخالت  �شل�شلة  من  حلقة 
�أنقذت ن�شل  �شبيل �لمختارين من �هلل؛ فر�عوت �لمو�آبيّة 
ن�شب  في  ذكرها  �شيخلَّد  بل  ل  �لنقر��ص،  من  �أليملك 
�شيكون  �لفار�شّي  وقور�ص   ،)5  :1 )مت  �لم�شيح  ي�شوع 
و�شيدعى  ه  ي�شاوؤ ما  كّل  �شيتّمم  �إذ  �هلل  يد  في  ح�شنة  �أد�ة 
�ل�شامرّي  مثل  يندرج  �لإطار  هذ�  وفي  �لرّب15.  م�شيح 
 :10 )لو  �لجديد  �لعهد  في  ي�شوع  �أعطاه  �لذي  �ل�شالح 
غريب،  ب�شعب  �شعبه  يعاقب  �لرّب  كان  فاإذ�  29-37(؛ 
كما هي �لحال في نبوءة �إرميا، ولكن في �لوقت عينه، هو 

يخلّ�شهم بهم �أي�ًشا.

يده�شنا �لتباين بين موقَفي �شدقيّا �لملك و�إرميا �لنبّي؛ 
�إلى  يذهب  يحيا،  �أن  يريد  �لذي  �شدقيّا  �أّن  حين  ففي 
�لموت �لمحتوم لقاء عدم و�شع ثقته في كالم �هلل، فاإرميا 
كثيرة  مكايد  من  �شينجو  حياته  له  و�شلّم  باهلل  وثق  �لذي 

�شّده كما �شيخرج �آمنًا من ح�شار �أور�شليم.

مكرًها،  منعزلً،  �إرميا  عا�ص  حياته  طيلة  �أخيًر�، 
ت�شاهى،  ل  قّوة  ذ�ت  عنده  �هلل  كلمة  كانت  م�شطَهًد�. 
وقد عجزت �ل�شلطات �لأر�شيّة عن �إ�شكاته. في مغامر�ته 
�لنبويّة، دخلت عّدة مّر�ت كلمة �لإن�شان في خ�شام مع 
كلمة �هلل، ولكن في �لنهاية �لغلبة هلل ولكلمته. �أل نجد في 
�شتو�جه  �لتي  �لأحد�ث  لأهّم  ت�شبيًقا  �إرميا  حياة  مر�حل 
ي�شوع، �إذ �شتتاآمر عليه �ل�شلطات �لدينيّة لتنال منه ولكن 
دون �أن تعي �أّن �لكلمة �لأخيرة في منطق �هلل هي للقيامة 

بعد �أهو�ل �لموت.

رج  �إر 38: 17-18؛ 2 تم 2: 9.  )13(
)14(     رج  مز 7: 10؛ 139: 16-1.

)15(      رج  �أ�ص 44: 28؛ 45: 1-8؛ عز 1.
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      الخورا�سقف بول�س الفغالي
باحث في �لكتاب �لمقّد�ص

إي�سوعداد المروزّي ا
حول العهد القديم

تف�سير الطوباوّي اإرميا النبّي

مة  المقدِّ

�لذي  �لنبّي،  �إرميا  �لطوباوّي  تف�شير  �أكتب  و�أي�ًشا 
)�أو:  حد�ثة  من  �إي�شوعد�د1  �هلل  ي�ص  قدِّ �أي�ًشا  )�ألَّفه( 
�لحديثة، على نهر دجلة(، ربّنا �شاعدني بمر�حمك �آمين.

يو�شيّا  للملك  �شنة ثالث ع�شرة  نبوءته من  �إرميا  بد�أ 
فامتدَّ  جدليا،  قتل  ب�شبب  م�شر  �إلى  �ليهود  نزل  حتَّى 
بيت  على  كانت  نبوءته  وكلُّ  �شنة.  �أربعين  نبوءته  زمن 
يهوذ�، لأنَّ �لأ�شباط �لع�شرة �شباهم �لأ�شوريُّون من �ل�شنة 
�ثنتين  قبل  �أي  �إيلة،  بن  لهو�شع  وت�شع  لحزقيَّا  �ل�شاد�شة 

وت�شعين �شنة على نبوءته.

�ل�شنة �لحادية ع�شرة  �أور�شليم �لكامل في  بعد �شبي 
�أور�شليم،  ل�شدقيّا، حين �شبى نبوزرد�ن �شدقيّا و�شّكان 
�لقيود لدى ملك  �أ�شيٌر في  �إرميا معهم وهو  �أي�ًشا  �أنزلو� 
�إذ  �شعبه  �أبناء  بيد  أُ�شر  و� )�شبق(  فعندئٍذ  ربلة.  في  بابل، 
�لملك،  ر�آه  و�إذ  بابل.  ملك  لدى  هارب  �أنت  له:  قالو� 
حلَّه )من قيوده( ووهبه هبات كثيرة وقال له: "�إم�ِص �إلى 
تابوت  معه  و�أخذ  �إليه".  تم�شي  �أن  ترغُب  مو�شع  كلِّ 

ُعرف  �لتابوت وما  �أور�شليم. وطمر  �إلى  �ل�شهادة وعاد 
�أنزلوه  �إلى م�شر،  )�أين هو( حتَّى يومنا. و�إذ نزل �ليهود 
معهم وهناك رجموه. و�ألقى �لكهنة نار �لقد�ص )�أو: �لنار 
�ص من قبل �لبابليِّين. وبعد  �شة( في �لجبِّ لئالَّ ينجَّ �لمقدَّ
�أن عادو� من �ل�شبي، و�زدهرت �لمدينة وبُنَي �لبيت )= 
للذبيحة،  )�ل�شروريَّة(  �لأغر��ص  كلُّ  وترتَّبت  �لهيكل( 
وفي  �لذبائح،  على  �لجبِّ  هذ�  وحل  من  �لكهنُة  ر�صَّ 
عزر�  هذ�  عرَّف  �لوحل.  هذ�  من  �لنار  ��شتعلت  �لحال 

�لكاتُب في كتابه.

نبوءته".  كتب  من  هو  "�إرميا  قالو�:  �لذين  هناك 
�أولى،  ة  مرَّ ُكِتبَْت  وحين  "باروك".  قالو�:  و�آخرون 

�أوقدها )�أحرقها( يوياقيم، فعاد وكتبها كما �أمَر �هلل.

عارفة  هي  �شيء  كلَّ  ترى  �لتي  �لمعرفة  �أنَّ  ومع 
على  �لأنبياء  �أقو�ل  فتعتبر  �ل�شعب،  في  �لجد�ل(  )بروح 
ير.  �أنَّها كانت محنة لوجد�ن �ليهود �ل�شرِّ �إلَّ  �أنَّها نافلة، 
�لب�شر  معرفة  لنتعلَّم  ومطلوبة   � جدًّ مفيدة  �أي�ًشا  وكانت 
�لعادلة؛  �هلل  دينونة  برِّ  ��شتقامة  ولنكت�شف  و�لمالئكة 
�لتي  �لم�شبقة،  �لمعرفة  لهم  تكن  لم  و�لمالئكة  فالب�شر 

)1( Ceslas VAN DEN EYNDE, Commentaire d’Išo dad de Merv sur l’Ancien Testament, Louvain, 1972 (CSO 328-329Syr/ 
146-147). Pour Jérémie, p. 1-38/1-43.

ر �لعهد �لقديم كلَّه م�شتنًد� �إلى �لب�شيطة، كما عاد �أحيانًا �إلى �لهك�شبلة �لأوريجانيَّة. �إي�شوعد�د �لمروزّي. توفِّي �شنة 850 تقريبًا. ف�شَّ
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يتعلَّمو�  �أن  �لجليَّة،  �لأمور  بو��شطة  يحتاجون،  ل  بها 
عدله  بّر  ول  لهم  �لد�عية  �هلل  رحمة  ول  �ليهود،  �شرور 
�لمعاقب لهم. ولهذ� تكلَّم �لنبيُّ �أي�ًشا، مر�ًر�، على هذين 
�لخيارين �لثنين: فاإن تابو� يُمنَع عنهم �ل�شيف و�ل�شبي، 

و�إلَّ تدركهم �ل�شرور.

ل االإ�سحاح االأوَّ
)�إلى  بالن�شبة  لي�ص  الح�سا.  في  اأ�سوِّرك  اأن  قبل    5 :1
�لنبّي( وحده، ول بالن�شبة �إلى )�أنا�ص( �آخرين، عرف �هلل 
)�إرميا( كان  �لوجود، لكن لأنَّ  �إلى  ياأتون  �أنَّهم  قبل  من 
�لنبوءة،  بعد ذلك عن عمل  يرف�ص(  )�أو  ي�شاأل  �أن  عتيًد� 
��شتبق �هلل وبيَّن له �أنَّه ما �ختاره �شدفة، ول كاأنَّه عارٌف 
من �لآن �أنَّه خليق بالنبوءة، �أر�شله لدى �ل�شعب، ولكن، 
حقًّا، لكي يقتنع )�إرميا( �أنَّ تكوينه وتركيبه هما من �أجل 
�لنبوءة �إذ �أخجله )�هلل( بهذ� )�لكالم( لئالَّ يماحك قبالة 
من هو مجده وجابله، بل ي�شتمع )= يطيع( لما فيه فائدة 

له ول�شعبه، وبعد ذلك )فائدة( �لنا�ص كلِّهم.
�ستُك، �أي ميَّزتك. وهذه: قدَّ

يتعلَّم  لكي  فمي،  من  وقرَّبها  يده  فمدَّ  وهذه:    9  :1
ة ل  �أنَّه �قتبل قوَّ )�إرميا(، بو��شطة يد ج�شميَّة )حز 8: 3( 
�أبناء �شعبه.  تُرى ول تُغلَب لكي يقدر �أن يقف قبالة �شرِّ 
�أ�شعيا )6: 6(، و�أعطى  �لجمرة من  وكذلك قرَّب )�هلل( 
�لر�شل  لياأكله )2: 8؛ 3: 3(. وعلى  َدْرًجا  �أي�ًشا  حزقيّال 
�أحلَّ �أل�شنة من نار )�أع 2: 3(، وعلى ربِّنا �شبه حمامة )لو 
بها )= �ليد( من فم )�إرميا( ليعرف �أنَّه يغلب  3: 22(. قرَّ
بالكلمة �لنا�َص كلَّهم. ومثل هذ� قال ربُّنا �أي�ًشا: "�أنا �أهُب 

لكم فًما وحكمة"، �إلخ )لو 21: 15(.
1: 10  وهذه: اأ�سلِّطك على ال�سعب وال�سعوب. هذه 
�أر�م؛ 1 مل  �أدوم" )بل  �ْشَمْع حز�ئيل على  إِ � "�إم�ِص،  ت�شبه: 
19: 15(؛ فهو ما كان �شلَّط �لنبّي )�إيليّا( على �ل�شعوب. 

للقلع. يتكلَّم عن �ل�شبي، للغر�س )يتكلَّم( عن �لعودة.
1: 11-12  هذه: اللوز. وهذه: واأ�سرع، و�لباقي. 
لأنَّ طبيعة �للوز حامية، في�شبق �لأ�شجار �لأخرى فيبرعم. 
�أعني: �ل�شّر يُ�شرع في �لمجيء بيد �لبابليِّين على �أور�شليم 

قبل جميع �ل�شعوب.
1: 13 هذه: وجهه من ال�سمال. ل �أنَّ للقدر وجًها، 
في  �لمو�شوعة  �لقدر  �أنَّ  بابل،  من  �نطالقًا  قال،  لكن 
�ل�شمال تلتهب، �أو تك�شوها �لنار و�ل�شّر. بو��شطة القدر 

�أ�شار �إلى �أور�شليم و�شّكانها.

*  *  *
2: 10  كتيم )ك ت ي م(: �ليونان.

�لأ�شنام  يدعو  رة.  �أي: مك�شَّ 2: 13  جبب م�سقَّقة، 
هكذ�، لأنَّ ل فائدة فيها

بالمجانين،  )يُهَز�أ(  كما  بهم  هزئ  و�إذ    14  :2
يُقال  ل  �لكتب،  ففي  و�لباقي؛  عبٌد،  اإ�سرائيل  األعلَّ  قال: 
"�لعبد" فقط بالن�شبة �إلى �لج�شد، ولكن �أي�ًشا بالن�شبة �إلى 
)�إ�شر�ئيل(  يكن  لم  لو  �أي:  ير،  �ل�شرِّ و�ل�شلوك  �لوجد�ن 
ومع  و�ُشِلَب.  �ُشبَي  كان  لما  وبعمله،  بوجد�نه  عبًد� 
هنا  ُو�شعت  "عبد".  �أي�ًشا  له  يُقال  �لبيت"  "مولود  �أنَّه 
)ت�شمية( �لبن قبالة �لعبد، �أي كما �شنع )�إ�شر�ئيل( نف�شه 

عبًد� لالأ�شنام، �شار عبًد� للبابليِّين.
2: 15  االأ�سود. �لبابليُّون.

�لم�شريِّين.  مدينتا  هما  وتمفي�س.  ممفي�س    16  :2
�أي  رئي�ص(،  كلُّ  ر�أ�ص،  كلُّ  )�أو:  راأ�س  راأ�س،  وهذه: 
�لم�شريِّين  �أنَّ  بما  �لروؤ�شاء.  منك  وياأخذون  ي�شبونك 
بد�أو� و�شبو� منهم: فرعون �لذي قتل يو�شيّا و�قتاد يو�آحاز 

�إلى م�شر.
2: 18  �سيحور و�لنيل وجيحون. و�حد هو مياه النهر. 
فنا بو��شطة هذه )�لكلمة( على ��شتغاثتهم  �لفر�ت ودجلة. عرَّ
�أ�شور  �إلى  "و�أي�ًشا  هذه:  وتُ�شبه  وبالأ�شوريِّين.  بالم�شريِّين 
يحملون �لهد�يا �إلى ملك يرب" )هو 10: 6(. وت�شبه هذه: 
"يحملون على ظهر �لجحا�ص غناهم" )�أ�ص 30: 6(. هذ� 
�لوقت  هذ�  في  �أنَّه  يبدو،  �أنبياء.  ثالثة  من  و�حد  توبيخ 

بعد، لبث قائًما ما تبقَّى من مملكة �لأ�شوريِّين.
�أي تلومك وتذنِّبك،  توبتك توبِّخك،  2: 19  هذه: 

لأنَّك ما كنت )تائبة( بالحقيقة لكن بال�شتخفاف.
�أي  )قطعِت(،  وربطك  نيرك  ك�سرِت  هذه:    20  :2
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�لم�شريُّون �لذين ��شتعبدوكم بق�شاوة.
2: 21  مثل جفنة غريبة، �أي مثل جفنة عبيَّة، متمرِّدة 
بالأ�شجار  �لت�شبُّه  ومحبَّة  �لثمار،  وعلى  �لفالَّح  على 

�لغريبة.
2: 22  النطرون، �أي �لبورق. هو ما يبيِّ�ص �لثياب. 

�ليونانّي، اإًذا تغت�سلون بالنطرون وتُكثرون.

االإ�سحاح الثاني
فتكلَّم عن جميع  و�حد،  بعل  من  )�نطلَق(    23 :2

�لأ�شنام.
قت الريح مثل ابن اآوى. قال: مثل �بن �آوى  2: 24  تن�سَّ
�لذي )يرى( �أبناءه مقتولين من يقف على تلَّة ومن بعد �أن 
ق بعد ذلك �لهو�ء ليفرِّج عنه. هكذ�  يخد�ص نف�شه، يتن�شَّ
�م �لأ�شنام فال تفيدكم. ولهذ� من يقدر �أن  �شون قدَّ تتخدَّ
يميل بال�شرِّ �لآتي عليكم؟ و�أي�ًشا من يقدر �أن يعيدكم �إلى 

�لحقيقة؟
�أتركي  �أي  �إلخ،  الحفى،  من  رجليك  اإمنعي   25  :2
�م  قدَّ حافية  وتبقين  عريانة  تكونين  به  �لذي  �لفجور 
�إلى  �لعط�شى  نف�شك  �أي  حلقك،  و�منعي  �ل�شياطين. 
�ل�شابين  �م  قدَّ حافية  تم�شي  �أن  قبل   - �ل�شياطين  ر�حة 

وتنف�شدي بالجوع و�لعط�ص.
�لأنبياء  �أي  اأنبياءكم،  ال�سيف  اأكل  هذه:    30  :2
�لدّجالين، مثل �أخاب بن توليا و�شدقيّا بن مع�شيا �للذين 

ر بالنار )�إر 29: 22-21(. قالهما نبوخذن�شَّ
�لأ�شنام  دعا  )هكذ�(  عط�سى.  واأر�س  َّة  برِّي   31  :2

ة لها ول ثمار. �لتي ل قوَّ
)�لكالم(  بهذ�  عرَّف  طرقك.  اأتقنِت  كيف    33  :2

�أنَّهم ما �شاألو� �لمر�حم من كلِّ قلبهم.
في  خطئو�  ما  هم  �أي  ثلمة،  في  وجدتهم  ما    34  :2
�لجدر�ن  يثقبون  �ق  �شرَّ مثل  لل�شياطين  و�شجدو�  مخباأ، 

وي�شرقون خفية، لكن بجالء وتحت كلِّ �شجرة.
طرقك؟،  وا�ستعْدِت  كثيًرا  تهتّكت  لماذا    36  :2
باتِّجاه  و�نطالقك  طرقك  وب�شطِت  عدت  كيف  �أي 

�لم�شريِّين وتبيعين �شخ�شك للعار و�لحتقار؟

*  *  *
بالأ�شنام  �أي  )كثيرين(،  برعاة  زنيت  هذه:    1  :3
�د  قوَّ هم  عابديهم  ظنون  بح�شب  �لذين  و�ل�شياطين 

ومدبِّرون، كما �هلل يُدعى �لر�عي )مز 81: 1(.
�لنا�ص  في  تُقال  �إلخ،  امراأته...،  رجل  طلَّق  اإذا  هذه: 
على زنى في �لج�شد، �أّما هنا فعلى فجور �لوجد�ن. في 
�لكتب، كلُّ خائفي �هلل يُ�شار �إليهم في وجه �مر�أة ب�شبب 
�إيمانهم باهلل، ومعروف �أنَّه بالن�شبة �إلى �للت�شاق يكون 
�لج�شد  م�شتوى  على  �إن  و�لزنى،  �لفجور  على  �لكالم 
و�إن على م�شتوى �لنف�ص. �أيا رحمة �هلل! فقال: �أن تعودي 
�إليَّ بالحقيقة، لن �أرذلك لأنَّك ت�شتحقِّين، بل �أُهمل، في 
�ل�شاعة، ما �أمرُت في �لنامو�ص و�أعود �إليك و�أعتني بك.

3: 11  هذه: �سدقت نف�س �ساكنة اإ�سرائيل، �إلخ، �أي 
�أ�شور  �إلى  �ُشبو�  �لذين  �أولئك  �أنَّ  �أعمالهم  من  نكت�شف 
كانو� �أكثر �شدقًا من هوؤلء �لذين تتنبَّاأ �لآن عليهم. وتُ�شبه 
هذه: "رجال نينوى يقومون...، و�لباقي" )مت 12: 41؛ 

لو 11: 32(.
3: 12  هذه: اإم�ِس اكرز بهذه االأقوال في ال�سمال، �أي: 
في �أ�شور، ل �أنَّ �لربَّ ير�شله ليكرز لدى هوؤلء �لأ�شباط 
�إليهم بج�شمه، لكن  �إذ يم�شي  �أ�شور،  �لذين في  �لع�شرة 
فقط بنبوءته. ومثل هذ� �لفكر ُوجد كثيًر� في �لكتب، ما 

عد� ما يتعلَّق بيونان.
�لكاهن  ي�شوع  �أي  قلبي،  بح�سب  رعاة    15  :3

وزربَّابل.
عنه:  قال  �لذي  )�ل�شهادة(  تابوت  بو��شطة    16  :3
�لعودة،  )�أحد�ث(  عظمة  ب�شبب  و�لباقي،  يتذكَّرونه،  ال 
�لتي  �لأ�شفار  لأنَّ  �ل�شابقة  )�لأحد�ث(  كلَّ  َب  ح�شِ
مو�شوعة  كانت  �ل�شابقة  )�لأحد�ث(  هذه  فيها  ُر�ِشَمْت 
�لعودة  )�أحد�ث(  ولأنَّ   .)27-24  :31 تث  )رج  فيها 
�لتي  تلك  مع  قابلناها  �إذ�  بحيث  مده�شة،  �شتكون 
ق  تتفوَّ �شوف  �إلخ،  م�شر،  من  �لخروج  في  ح�شلت 
�هلل  محّل  هو  �لذي  �لتابوت  �إنَّ  �أنَّه  ليبيِّن  و�أي�ًشا  عليها. 
فَكْم بالأحرى ل ت�شتعمل بعد �شائر  يُطلَب،  يُحتَقر ول 

�شة(. )�أغر��ص �لما�شي �لمقدَّ
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االإ�سحاح الثالث
�لمعرفة،  نور  ال�سراج  دعا  �سراًجا.  لكم  اأنيروا    3 :4
و�لتي  �لموؤذية  �لأ�شو�ك  ت�شبه  �لتي  �لأ�شنام  واالأ�سواك 
حياة  من  �شغلكم،  غالَّت  من  "وتحرمكم  فيها،  ثمر  ل 

�لنف�ص و�لج�شد، من �هلل"، �إلخ.
بون.  يتعجَّ واالأنبياء  ينده�سون  الكهنة  هذه:    9  :4
ة  قوَّ عرفو�  �آخرون  �أنبياء  ول  )�إرميا(  ل  �أنَّه  �لو��شح  من 

وجد�ن �لذين كانو� يتنبَّاأون.
ت�شنع  �لتي  )�لريح(  هكذ�  دعا  تائهة.  ريح    11  :4
دور�نًا فتُدعى "عا�شفة"، فتَرفع وتطرد كلَّ ما هو خفيف 
- قابل )�لنبّي( �لأ�شنام بالزو�بع و�لعو��شف؛ فكما �أنَّها 
تفيد  ل  �أي�ًشا  �لأ�شنام  هكذ�  �لحنطة،  من  �لتبن  تميِّز  ل 

عابديها.
�لنبّي  يتكلَّم  روحهم.  من  اأكثر  مملوء  روح    12  :4
من  مملوءً�  روًحا  �لحّق  �لإله  من  �قتبلُت  �أنا  نف�شه:  عن 
وت�شبه  �لباقين.  �أف�شل من روح  ب�شكل  اًل  موهبته ومكمَّ
ة روح �هلل"  هذه )�لكلمة( كلمَة ميخا: "�أنا مملوء من قوَّ

)مي 3: 18(.
توؤلمني واأنياطي  �أح�شائي(  )�أو:  اأمعائي  هذه:    19 :4
و�شار  �لنبيُّ  ��شتبق  توؤلم،  �أن  �لعتيدة  فبهذه  )قلبي(؛ 
هذه  وبو��شطة  �آلمهم.  )�لكلمة(  بهذه  فبيَّن  مري�ًشا، 
�لأجز�ء �لثالثة بيَّن �أي�ًشا �لترتيبات و�لدرجات �لتي تميّز 
�لقلب  مثال  على  كلَّه،  �ل�شعب  يم�شكون  �لذين  �أولئك 
دعا  كلَّه.  �لج�شد  )تم�شك(  �لتي  و�لأنياط  و�لأمعاء 
�لمملكة  لقيام  ب�شكل طعام  �لمو�شوعة  �لجيو�ص  االأمعاء 
�لج�شد.  باإطعام  يتعلَّق  بها  �لتي  �لأمعاء  مثال  كلِّها. على 
واالأنباط هي �لعظماء، �لذين يميِّزون ويقرِّرون كلَّ �شيء 
�لو�شط  في  هم  �لذين  �لملوك  هو  والقلب  �ل�شعب.  في 
فيه  �لذي  �لقلب  مثال  على  و�أولئك  هوؤلء  ويم�شكون 
ت�شكن �لنف�ص كما )ُكتب( مع �لفال�شفة و�لأطبّاء يقولون 
�لذي يدركهم كلُّهم  بالألم  فنا  يعرِّ �لمّخ. وبهذ�  �إنَّها في 
بيد �لبابليِّين. مثل )كلمة( �أ�شعيا: "�لر�أ�ص كلُّه في �لألم"، 
ر�أ�شه  "من  )قال(:  �لأ�شوريِّين  وعلى   .)5  :1( و�لباقي 
دعا   .)20  :7 )�أ�ص  ذقنه"  له  وينتزع  رجليه،  �شعر  حتَّى 

�لرجلين �لجيو�ص، و�لذهن �لعظماء، ور�أ�شه موت �لملك 
�إلى  بالن�شبة  �لثالثة  �لأجز�ء  هذه  تاأخذ  كنت  فاإن  نف�شه؛ 
�لأنبياء و�لملوك و�لق�شاة و�لكهنة، ل تعرُج )�أي: تكون 

م�شيبًا(.
ال  ونورها  ال�سماوات  )نظرت(  هذه:    24-23  :4
بالن�شبة  �أ�شعيا  قال  وكذلك  ارتجفت.  والجبال  له  وجود 
�لقمر مثل )نور( �ل�شم�ص،  "يكون نور  ة �لعودة:  �إلى لذَّ
د  ي�شمِّ �لذي  �ليوم  في  �أ�شعاف،  �شبعة  �ل�شم�ص  و)نور( 
)�إرميا(  تكلَّم  هنا  و�لباقي. هكذ�  �لرّب" )�أ�ص 30: 26( 

ب�شبب �شيقات �ل�شبي، و�لباقي.
4: 26  من الكرمل، كجزء تكلَّم على �لأر�ص كلِّها.

4: 30  هذه: اإذ تلب�س ثياب القرمز، و�لباقي، �أي على 
مثال ز�نية تتزيَّنين لكي يحبُّوك �أكثر. و�لآن، في �ل�شبي، 

ل يعينونك.
*  *  *

ته، وذئاب  5: 6  دعا االأعداء االأ�سد من الغابة ب�شبب قوَّ
الم�ساء ب�شبب جر�أتها، والنمور ب�شبب خفَّتها.

5: 8  �سبق. هائج. عهر. مجنون وم�شحون بال�شهوة.
يلغون  �أي  للزوبعة،  االأنبياء  ليكن  هذه:    13  :5
لون. قالو�:  ويحتقرون �لأنبياء �لحقيقيِّين على �أنَّهم مدجِّ
"ليُحَملو� كما في زوبعة ويبيدو�". مثل هذه، )�لكلمُة( 
�لتي قيلت بفهم �أبنائهم لإلي�شع: "�إ�شعدي، يا زوبعة" )2 

مل 2: 23(.

االإ�سحاح الرابع
5: 15  هذه: �سعب من الدهر، �أ�شار �إلى قدم مملكة 
�لبابليِّين وق�شاوتها، �إذ هي �نتقلت مملكتهم من نمرود، 

ل �لملوك. �أوَّ
�لبابليِّين  �أنَّ  ل  وبناتك،  بنيك  ياأكل  هذه:    17  :5
ياأكلونهم، لكن عك�ص ذلك: هم )= �لعبر�نيُّون( يعملون 
هذ� من �لجوع )مر� 4: 10(. �أو هو قال على )�لبابليِّين( 

�لذين يقتلون وي�شبون.
*  *  *

6: 1  وعلى بيت كارم رفعوا اآية )راية(. كارم هي مدينة 
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�ل�شبط،  )�نطلق( من هذ�  �إذ  بنيامين -  بيت  في  معروفة 
�آية. و�شعو� عالمة  رفعو�  كلِّهم. هذه:  �ليهود  �إلى  �أ�شار 
مل  �آيات" )2  �آياتهم  من  "�شنعو�  هذه:  مثل  �نت�شارهم. 

25: 4، �أي من ر�ياتهم عالمات(.
6: 3  الرعاة، ملوك �لبابليِّين. القطعان، جيو�شهم.

�إلى  �أ�شار  الليل،  في  لن�سعد عليها  قوموا!  6: 5  هذه: 
�لوقت �لذي فيه �أُِخَذت �لمدينة. هذه )�لكلمة( ل تعار�ص 
تلك �لتي )قيلت( �أعاله: قوموا! لن�سعد عليها في الظهيرة؛ 
فنا بطابع �لعمل �لجلّي و�ل�شهل. و�أي�ًشا هذه:  فهناك يعرِّ
لن�سعد في الظهيرة، قيلْت من قبل �لأقوياء. وهذه: في الليل 
)قيلت( من قبل �لحكماء )ربَّما: �ل�شعفاء(، ف�شهل على 

�ل�شارقين �أن ي�شطو� في �لليل.
6: 7  هذه: هكذا جمعت �سرَّها، �أي كما �لجبُّ يُتَقن 
باأمانة وتعب بحيث يكون متقبِّاًل كلَّ �لمياه �لمجاورة، 
�لعديدة  �لأفكار  بو��شطة  نَْت  �أُتْقِ �أي�ًشا  هي  نف�شه  هكذ� 

لتكون قادرة على �إم�شاك حدِّ كلِّ �ل�شرور.
6: 6  هذه: اآذانكم ال مختونة )ل تز�ل في �لغرلة(، �أي 

غرباء عن �شماع هذه )�لكلمات( �لتي منّا.
�إ�شاألو�  �أي  العالم،  �سبُل  عن  )اإ�ساألوا(  هذه:    10  :6
وتعلَّمو� من �لأنبياء ومن �ل�شريعة كلَّ �لأعمال و�لتحوُّلت 
�لتي ح�شلَْت في �لعالم، من �لبدء حتَّى تلك �لتي عندكم 

ومنها ت�شتطيعون �أن تفهمو� َخلْقي وتدبيري، و�لباقي.
�أنبياء؛ لكي ت�سمعوا  6: 17  واأقمُت عليكم رقباء، �أي 

�سوت البوق، �أي �أ�شو�ت كالمهم.
6: 23  مثل بحٍر يت�سارع، �أي تبلبله �لأمو�ج.

ب�سبب  توقَّف  �لنبوءة،  �أي  المنفخ،    29-28  :6
�لر�شا�ص:  عليهم.  �أتت  �لتي  �لعقوبات  من  �أي  نارهم، 
كلمة  يهب  �لذي  ذ�ك  �لمذوَّب،  �لعقوبات.  كلِّ  ثقل 
�لنبوءة ويجلب �لعقابات �ل�شديدة. هذه: ال نهاية ل�سرِّهم، 
�أدعوهم  �لآن  ومن  �شرِّهم،  من  تنقَّو�  ما  كلِّها  لهذه  �أي 
�أنَّهم مرذولون؛  يبيِّن  �أن  )�لنبّي(  بمثَل  �أر�د  ة مرذولة.  ف�سَّ
ة وي�شبُّونها، فمتى �شعبَْت  بون �لف�شَّ فال�شنّاع �لذين يذوِّ
و�لحديد  �لر�شا�ص  بها  يخلطون  تنقَّت،  وما  عليهم 
و�لنحا�ص، �إلخ. ومتى ُمزَجْت بهم د�خل �لكور بحماوة 

ة  �لف�شَّ �لتي ت�شعل هذين �لمعدنين وغيرهما، تترك  �لنار 
�إن  �أّما  لل�شغل.  وتكون  وتتنقَّى  �لمعدنين  في  عكرها 
ل،  كانت بهذه ل تتنقَّى، بل تبقى ممزوجة معها ول تُف�شَ
�لت�شبيه  هذ�  �شيء.  في  تنفع  ول  مرذولة  عندئٍذ  تُح�َشب 
ي�شبهون  �شيقاتهم  في  فقال:  �ليهود  على  �لنبيُّ  علَّمنا 
ة �لتي تُمتحن. وبما �أنَّها ما تنقَّت بو�شيَّة �ل�شريعة،  �لف�شَّ
�أر�شل �إليهم �لأنبياء �لذين ينفخون كلمة �لنبوءة مثل منفخ 
�ل�شيقات لكي يمتحنهم، و�أ�شاف  نار  �ل�شانع، وو�شع 
لهم �أي�ًشا �لتاأديبات �ل�شديدة. �أّما هم ففي و�شط هذه كلِّها 
غرباء  و�شارو�  �لأبد  �إلى  ُرذلو�  ولهذ�  �إثمهم،  في  ثبتو� 
�لكور  و�شط  في  تُف�َشد  �لتي  ة  �لف�شَّ مثل  �هلل  على مخافة 
فال تنفع ل�شيء. وهذه �أي�ًشا: مثل النحا�س والحديد كالهما 
�أعمالهم في�شبهون  �أي يخلطون �لمكر في كلِّ  يُف�سدان، 
�للذين حين يُف�شد�ن في و�شط �لكور  �لنحا�ص و�لحديد 

ل ينقَّيان بعد ول ينف�شل �لو�حد عن �لآخر.

االإ�سحاح الخام�س
7: 4-5  هذه: هيكل الرّب، و�لباقي، �أي ل تظنُّو�، 
�لهيكل،  بف�شل  �ل�شبي  من  تنجون  �أنَّكم  �أ�شر�ر،  و�أنتم 
لكن ينبغي لكم �أن تعرفو� �أنَّ �لأعمال �لح�شنة مطلوبة، 

هذه �لقادرة �أي�ًشا �أن تجعل من �لإن�شان هيكل �هلل.
و�لباقي.  �سيلو،  في  الذي  مقامي  اإلى  اأم�سوا    12  :7
خر�ب �شيلو لي�ص معروفًا بجالء من �لكتاب )1 �شم 4: 
 1( عالي  �أيَّام  في  ح�شل  ذلك  �أنَّ  يبدو  لكن   ،)11-10
رب �ل�شعب بال�شيف و�أُخذ تابوت  �شم 4: 1ي(، حين �شُ

)�لعهد(، و�لباقي.
)�أي  عوزي  للكوكب  تقرَّب  التي  الكعكات    18  :7
�لإلهة ع�شتاروت(. تُ�شنَع على �شبه �لقلوب، من �ل�شميد 

�لملتوت بالزيت و�لع�شل، مثل �أقر��ص �لزبيب.
اأمرتُهم، و�لباقي.  اللحم الذي ما  اأكلوا  7: 21  هذه: 
ل  لأنَّه  �لذبائح  يطلب  ل  �أنَّه  يبيِّن  �أن  �أر�د  فكَره:  �إليك 
�لذبائح،  بعلَّة  منه  يقرِّبهم  �أن  �أر�د  لكن  �إليها،  يحتاج 
بي  تليق  �أخرى  �أ�شياء  من  بالأحرى  رتهم  حذَّ �أنا  يعني: 
م(  وت�شاعدهم، وهي ت�شبه هذه: "�لربُّ ل يريد )من يقدِّ
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 :15 �شم   1( �شوته"  ي�شمع  من  بل  و�لقر�بين،  �لذبائح 
�لذبائح  �أف�شل من  لت�شمعو�: هذه  "�إقتربو�  22(. وهذه: 
منهم  طلبت  ما  "�أنا  قال:  و�أي�ًشا   .)17  :4 )جا  �لبليدة" 
يتُهم"؛  نجَّ ثمَّ  �لعبوديَّة،  في  كانو�  حين  وقر�بين  ذبائح 
�لحيو�نات  يذبحو�  باأن  )�لعبوديَّة(  �جتهدو� خالل  فهم 
حين  قال:  وكذلك  �للحم.  لهم  يَكثر  لكي  �لكثيرة 
لالأ�شنام  ت�شجدو�  باأن  �أمرتكم  ما  م�شر،  من  �أخرجتكم 

وتاأكلو� لحم ذبائحهم.
7: 29  جيل عابر. )هكذ�( دعاهم على �أنَّهم عبرو� 

كلُّهم من مو�شعهم في �ل�شبي �أو بيد �لموت.

*  *  *
�أي  و�لباقي،  الملوك،  عظام  يُخرجون  هذه:    1  :8
�أي  يُخرجون،  مطمورة.  مقتنياتهم  �أنَّ  يظنُّون  لأنَّهم 

دونها هنا وهناك. يبدِّ
8: 7  اللقلق �لذي هو فيلرجا )�أي لقلق(، و�لهرجل، 
)�أو:  �لمو�عيد  يفقه  �أي  زمانه،  يعرف  �لكركي.  ي�شبه 
دتها له �لطبيعة لكي ينتقل من مو�شع  �لف�شول( �لتي حدَّ
�إلى مو�شع �آخر، ومتى ت�شُع �أبناء. وال�سنونو �أي�ًشا والكركي 
�إلى  ينتقالن  ومتى  نحونا،  ياأتيان  متى  �لزمن:  يحفظان 

�أماكن �أخرى.

االإ�سحاح ال�ساد�س
8: 13  هذه: وهبُت لهم فاأجازوهم، �أي: وهبُت لهم 
من قبل في�ًشا من �لغالَّت ومن �لثمار، ولأنَّهم لم يعرفو� 

من وهبهم هذه عبرو� عنها لأنِّي �شاآخذها منهم.
يوَجد  اأال  �أي�ًشا(.  )�ل�شمع  قيروتا  ال�سمع،    22  :8
�لذي  �أر�شهم،  من  جزء  في  جبل  جلعاد  جلعاد؟  في  بعُد 
بح�شب �شهادة �لكتاب، ُوجد فيه �أدوية لكلِّ �لأمر��ص. 
 .)11  :46 )�إر  ال�سموغ  وخذي  جلعاد  اإلى  اإ�سعدي  قالت: 
�لذين حملو� �ل�شموغ و�لالذن  �لعربان  "ِجمال  و�أي�ًشا: 
)�إذ  ولكن   .)25  :37 )تك  جلعاد  من  �أتو�  و�لف�شتق، 
لهم  معروفًا  كان  �لذي  �لج�شمّي  �ل�شّم  �ل�شمع،  ذكرو�( 
�أنَّه يفيد )ل�شنع( �ل�شماد�ت ويخفِّف �أي�ًشا �لآلم �لقا�شية، 
تكلَّم على �ل�شفاء �لروحّي �لذي يقرَّب لنفو�شهم من عند 

�لقادرة، بالرحمة،  �لنبوءة  �لأنبياء بو��شطة �لكلمة. قال: 
دهم، لم تكن قريبة، �أو �أنَّ �هلل �لذي هو �لطبيب  �أن ت�شمِّ
ما ��شتطاع �أن ي�شفيهم، ولهذ� لم ينالو� �ل�شفاء. وبيَّن بهذ� 
�أنَّه ل لأنَّه لم يُوَجد عندهم �لدو�ء �أو �لطبيب )لم يُ�شَفو�(، 
�إلى  يُ�شَفو�، فتركو� �هلل ولجاأو�  �أن  �أر�دو�  لكن لأنَّهم ما 

�لأ�شنام �لمو�شوعة في جبل جلعاد.
*  *  *

9: 2  هذه: كلُّهم يفجرون، �أي بالج�شد وبالنف�ص.
�أي  و�لباقي،  كوانا،  اإلى  الموت  �سعد  هذه:    21  :9
�ل�شطوح  ومن  �لبيوت  من  كلَّهم  جمعهم  �لذي  �لبابلّي 
ومن �لكوى لدى �لموت �لموجع، �أي: في كلِّ مو�شع 

دخل �لبابليُّون رَمو� �لقتلى.
)�أي  طيء  بني  �للحى  مق�شو�شي  دعا    26  :9
هم  هوؤلء  �أعني:  مختونون،  �أي�ًشا  هم  �لذين  �لعرب(، 
مختونون. لكن، لأنَّهم لي�شو� هلل ب�شبب ما في نف�شهم، 
ال �لذين بينهم  فهم مرذولون. قال: �إًذ�، خطاأ يظّن �لجهَّ
)جماعة يهوذ�( �أنَّ ��شم �هلل �لذي )ُو�شع( عليهم وختانة 
�لج�شد يكفيانهم. كما �شبقو� وقالو� �أعاله )ف 7(: "مع 
�أنَّنا �شنعنا �ل�شرور ل تاأتي علينا �ل�شرور من �أجل هيكل 
�لختان من  �لم�شريُّون  �قتبل  بيننا"، و�لباقي -  �لذي  �هلل 
طيء(  )بنو  و�لعرب  �بنيه،  ختن  �لذي  مدبِّرهم  يو�شف 
و�لمو�آبيُّون  �إبر�هيم،  من  ورة  قطُّ وبنو  �إ�شماعيل،  من 

و�لعمونيُّون من لوط.

االإ�سحاح ال�سابع
�لكو�كب  )هكذ�(  دعا  ال�سماء.  اآيات    2  :10

و�لنيِّر�ت كلَّها.
ور�أ�شها  م�شامير  �أي�ًشا  هي  ا.  ط  و  ل  ف  ق    4  :10

ر. مدوَّ
10: 13  وهب �سوت هيجان المياه في ال�سماء، تكلَّم 
على عنف �لمطر �لنازل من هناك، �أو على تحرُّك �لمياه 
�لتي في �ل�شحب؛ فمتى كثرت �أ�شمعت �شوت هيجان؛ 
فهو ما قال �إنَّ من �ل�شماء ينزل �لمطر �أو من هذه �لمياه 
�لتي فوق )�ل�شماء(، و�إن كانت هذه في زمن �لطوفان، 
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بح�شب بع�ص �لنا�ص )با�شيل، �أفر�م �ل�شريانّي(، �أو �لعتيدة 
�أن تكون في �لنهاية، بح�شب �آخرين، ولكنَّه ح�شب ما 
تر�ءى لنا �أنَّ )�لمطر( ينزل �إلينا من فوق، لهذ� قال: وهب 
ي �شماء كلَّ مطرح  �سوتًا )... في ال�سماء( لأنَّ �لكتاب ي�شمِّ
 - �إلخ  �ل�شماء"،  ومنُّ  "�لطير  قال:  �لأر�ص.  فوق  يقع 
�أق�شاها )= �لأر�ص(. بهذه �لإ�شافة  يُ�شعد �ل�شحب من 
�أ�شاء على ما قال: و�إن ُرئَي �لمطر نازلً من �ل�شماء �أي 
�لهو�ء  يتَّخذ  �لأر�ص،  وجه  من  تحت،  فمن  فوق،  من 
ج�شًما ويحمل �لمياه ويُ�شعدها �إلى �لعالء ثمَّ ي�شبُّها على 
�لعالء  �ل�شحب في  تتر�كم  �لأر�ص. ولكن يح�شل حين 
تُ�شعد  �لمالئكّي،  �لتدبير  بو��شطة  منظور  غير  ب�شكل 

ها. )�ل�شحب( �لمياه من �لبحار و�لأنهار وتر�شُّ
10: 17  هذه: اإجمعي من االأر�س عارك، �أي �أ�شناَمك 
ين لتُحتَقري بيد �لبابليِّين، و�ألقيها �إلى  �لتي ب�شببها ت�شتعدِّ
طامث"  �مر�أة  مياه  مثل  دونها  "تبدِّ هذه:  مثل  �لخارج. 

)�أ�ص 30: 22(.
*  *  *

11: 15  هذه: يُعبرون منك لحم القد�س )�أو: �للحم 
تقريب  عن  تتوقّفين  �لأعد�ء  بمجيء  �أي:  �ص(،  �لمقدَّ

�لذبائح و�أْكل لحم �لقد�ص.
11: 16  دعا الربُّ ا�سمك زيتونة )خ�سراء(، �أي بهذه 
�لأعمال عينها جعلك مزدهرة. ل�سوت المختونة الكبيرة؛ 
فمع �أنَّ �لجدر�ن تُدعى مختونة، لكن من �لو��شح هنا �أنَّه 
يتكلَّم على كد�شة حطب �إذ يدعو )�لحبيبة، �أو �ل�شعب( 
زيتونة خ�شر�ء �أي كد�شة )حطب( كبيرة. ُدعَي �لحطب 

"مختونًا" لأنَّ �لحطب قُطع بالحديد.

االإ�سحاح الثامن
�ل�شجرة  خبزها:  مع  ال�سجرة  لنف�سد  هذه:    19  :11
مع ثمارها، �أي: �لنبّي و�أقو�له معه. دعا �ل�شجرة �شخ�ص 
�أقو�ل  �ل�شجرة  خبز  هو  �لذي  �ل�شجرة  وثمر  �لنبّي. 
علينا  يتنبَّاأ  بها  �لتي  و�أقو�له  هو  كلِّيًّا  لنُبده  �أي:  �لنبوءة، 
بال�شرور. و�أي�ًشا لنخلط بخبز �ل�شجر بع�ص �ل�شمِّ �لقاتل 
لكي يموت ويبيد من �لحياة. �ليونانّي: تعالوا نرمي حطبًا 

في خبزه، �إلخ.

ل  قال:  الحكم،  ب�ساأن  امك  قدَّ اأتكلَّم  هذه:    1  :12
�أتعلَّم و�أعلِّم �لآخرين. هذه  �أن  �أريد  �أوبِّخ، ولكنِّي  لكي 
د�ود  مثل  �لهام�ص:  )في  �لأنبياء  قالها  كثيرة  �أموًر�  ت�شبه 
لأنَّهم  لكن  ورحمته،  �هلل  يلومون  �أنَّهم  ل  وحبقوق(، 
�لتقويم، ت�شايقو� في  يقتبلون  ياأثمون ول  �لكثيرين  ر�أو� 
هذه  لهم  ُوهبَت  �شبب  لأيِّ  يعرفو�  �أن  و�أر�دو�  �أنف�شهم 

�لمنا�شبة باأن ياأثمو� )يقترفو� �لآثام(، �إلخ.
هذه:  نُ�شبَى.  ل  �أي  اآخرتنا،  نرى  ال  هذه:    4  :12
ع�سُب الحقل ييب�س، يبدو �أنَّ هذ� من قلَّة �لمطر �أو  �أنَّه كان 

جوع حين قال �لنبّي هذه �لأقو�ل.
12: 5  هذه: مع الم�ساة رك�سَت فاأتعبوك، �إلخ. �سمَّى 
ى( �لخيل  الم�ساة واأر�س ال�سالم �أعمال �شعب �لنبّي. )�شمَّ
ول  عميقة  هي  �لتي  �هلل  تدبير  �أعمال  �لأردّن  وعظمة 
مدركة لدى م�شنوعاته. وللنبّي �لذي ��شت�شعب )�لأمور( 
في نف�شه لأنَّه لم يدرك هدف تدبير �هلل، قال )�هلل(: و�أنت 
�لتي حين  �شعبك  �أعمال  تفهم  ولم  تدرك  لم  من  يا  �إًذ�، 
�لذين  �لم�شاة  ت�شبه  �ل�شريع،  تدبيري  )�أعمال(  تُقابَل مع 
يعبر عظمة  �لذي  بذ�ك  تُقابَل  و�إذ  �لخيل،  مع  يرك�شون 
�أي  �ل�شالم،  �أر�ص  في  يم�شي  �لذي  ذ�ك  تُ�شبه  �لأردّن 
)�أو:  �شالمك  يريدون  �أنَّهم  ظننَت  �لذين  �أولئك  )تُ�شبه( 
ت�شتطيع  كيف   - ليقتلوك  يتاآمرون  فهوؤلء  خال�شك(؛ 
تفكير  وتعرف  لتمتحن  ت�شعى  �أن  �ل�شعيفة  ح�شاباتك 

�ألوهيّتي �لعظيم و�لالملمو�ص؟".
12: 8  هذه: ميراثي كان لي مثل اأ�سد في الغابة، ورفع 
د )و�بتعد( عنِّي، ودخل في �لغابة �لتي  عليَّ �سوته، �أي تمرَّ

ف. فيها و�شَع �أ�شنامه، و�أمامها رفع �شوته وعليَّ جدَّ
12: 9  ميراثي كان لي طائًرا م�سوًَّرا، �أي مزيَّنًا بالأ�شنام 
عة.  �لمتنوِّ �لإثم  وباأعمال  �لأوثان  وت�شابيه  م(  ل  )�ص 
عة �أتو�  وطائر يحيط به، �أي: �شعوب متفرِّقة وغريبة ومتنوِّ
ب�شرعة و�أحاطو� به من كلِّ جانب. دعا الطائر �لبو��شق. 
�لحائط  على  ر  م�شوَّ �أي ع�شفور  طائر  مثل  قال:  و�أي�ًشا 
دة(، �إلخ. )قال( �لقطرّي )وهو �أحد  ومزيَّن باألو�ن )متعدِّ
بي�شاء،  ورقبته  �أجنحته  طائر،  هو   .� ر  ي  ط  �ح(:  �ل�شرَّ
وفوق جانبيه �شو�د. وحين يطير في �لعالء، لأّن �أجنحته 
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على  يقيم  �أبي�ص. وحين  �شيء  مثل  �أي�ًشا  هو  يُرى  تُرى، 
�لع�ّص في �لأر�ص يُرى كاأنَّه �أ�شود، ولهذ� يُقال عنه م�سوَّر.

12: 10  الرعاة. مدبِّرو بابل. كرمي: �ل�شعب.
*  *  *

يبلَّ  ال  �أن  �لنبّي  �أمَر  )�هلل(  يكون  �أن  هذه:    1  :13
المنطقة في الماء، لكن اأن يربطها على حقويه دون اأن يُغ�سلها، 
من  �للت�شاق،  و�لال�إلت�شاق.  �للت�شاق  �أي  �أمرين،  يبيِّن 
�أل�شقه )= �ل�شعب( به منذ  ة و�حدة،  جهة، لأنَّ �هلل، مرَّ
من  ثانية،  جهة  من  و�لال�إلت�شاق،  م�شر.  من  �لخروج 

جهة �ل�شعب �لذي لم يغت�شل �أبًد� من و�شمة �ل�شياطين.
13: 4  هذه: �أن يكون )�هلل( �أر�شل �لنبّي �إلى �لفر�ت 
�ل�شعب  �أنَّ  فنا  يعرِّ �ل�شخر،  �شّق  في  )�لمنطقة(  ليطمر 
يُ�شبَى ويعبر �لفر�ت باتِّجاه بابل. وهناك يُتَرك من قبل �هلل 

�لذي يو��شعه ب�شيقات �ل�شبي.
13: 16  هذ�: قبل اأن ياأتي الظالم. دعا الظالم وظالل 
و�لنور  �لموت،  �إلى  �لبلوغ  على  �لقدرة  عدم  الموت 

)دعاه( �لنجاة.

االإ�سحاح التا�سع
13: 20  اأين هو القطيع )الذي اأعطي لك( غنم مجدك، 
و�لذي  �شعبك  �لذي هو  �لناطق  �لقطيع  �أين هو هذ�  �أي 

كان مجيًد� باعتنائي به.
ُعرِّيت  �أي  اأ�سافلك،  تدحرجت  هذه:    22  :13

وُك�شفت.
13: 23  هذه: كما اأنَّ الهندّي )اأي الحب�سّي( ال ي�ستطيع، 
ل عندهم  زهم في �ل�شّر و�شعوبة �لتبدُّ فنا بتركُّ �إلخ، �أي عرَّ
�إلى �لخير، لأنَّ �لعادة هي طبيعة ثانية، ح�شب �لحكماء.

�لج�شد  زنى  )هكذ�(  دعا  زناِك.  زنى    27  :13
�شهيل  ي�شبه  �لذي  �لكثير  فجورهم  �سهيلِك:  و�لنف�ص. 
لن  هذه:  و�لن�شاء.  �ل�شياطين  مع  )فجور(  �لحيو�نات، 

تتنقَّي، يعني هذ�: ما تنقَّيت �ليوم.
*  *  *

14: 2  �سياح. �شوت قوّي يتحرَّك بو��شطة �لآلم.
�أي  اآوى،  بنات  مثل  الريح  قوا  تن�سَّ هذ�:    6  :14

�ليبا�ص  ب�شبب  فائدة،  ن�شمة هو�ء من دون  لهم  �جتذبو� 
�إلى  بالن�شبة  �أثر غياب �لمطر؛ فيقال  �لذي يوقدهم على 
�أبًد�  هذ� �لحيو�ن: متى يموت و�حد من بنيه ل يحتمل 
ق  يتن�شَّ ولكنَّه  �أي�ًشا،  هو  يموت  حتَّى  يتعزَّى  ول  �شيقه 

فقط �لريح.
14: 8  ل تكن مثل نزيل لوقت قليل، ومثل م�شافر 

يعبر ب�شرعة ول يهتمُّ بالمكان �لذي حلَّ فيه.
بتوالً كما فعل في �لأزمنة �لقديمة  14: 17  دعاها 

حيث )بنُت �سعبه( لم تكن بعُد �غتُ�شبت في �ل�شبي.
*  *  *

َّى واإن قام مو�سى و�سموئيل، �إلخ. بما  15: 1  هذه: حت
�ل�شعب،  لأجل  ت�شلِّ  ل  ُو�شع:  تين،  مرَّ ل  تو�شَّ �لنبيَّ  �أنَّ 
ر باأنَّ طلبته لم تُقبَل، ب�شبب  وهكذ� ل يت�شايق حين يفكِّ
بما  بَين.  �لمطوَّ بهذين  ره  فذكَّ �لآن  )�هلل(  �ه  عزَّ تق�شيره، 
 - �شالتهما  ف�ُشِمَعْت  �ل�شعب  �أجل  من  �شلَّيَا  هذين  �أنَّ 
�ت كثيرة على �لمثغرة  يَّة الذي قام مرَّ �شو�ء مو�شى في �لبرِّ
في  �شموئيل  �أو   ،)23  :106 )مز  امه  قدَّ الترعة(  )حرفيًّا: 
�أر�ص �لموعد �لذي �أنزل �لبَرد على �لأعد�ء )1 �شم 7: 
5 حيث ُذكر �لرعد ل �لبََرد( - و�شالَحا �هلل مع �ل�شعب، 
لو  �لمعروفَين: حتَّى  �لرجلين  بهذين  �لنبيَّ   ) )�لربُّ ر  ذكَّ
كان هذ�ن على قيد �لحياة ل يرت�شي �هلل فيقتبل طلبتهما، 
فبيَّن، بو��شطة هذ�، �أنَّ �شرَّ �ل�شعب تجاوز �شرَّ �لأقدمين.

15: 9  هذه: ذبلَْت تلك التي ولدت �سبعة. تكلَّم عن 
�لجماعة كلِّها ودعاها تلك التي ولدت �سبعة ليبيِّن كثرتَهم 
تكلَّم  �لإلهيَّة.  �لبركات  بو��شطة  �ل�شابق  �إنجابهم  وملء 
وهذه:  �لملء.  �إلى  )لالإ�شارة(  �شبعة  �لعدد  عن  �لكتاُب 
)�نطالقًا(  �أي  َّامها،  أي ا ن�سف  في  ال�سم�س  غابت(   =( غربَت 
من هذ� �لعدد �لالمحدود )من �ل�شّكان(، �أتو� لدى هذه 
باأن يقتبلو� نهايتهم بموت �أرهب من �شيف �لبابليِّين في 
�ل�شاعة  في  �لغاربة  �ل�شم�ص  مثل  حياتهم  َطْور  منت�شف 
�ل�شاد�شة. فدعا ال�سم�َس حياتهم �لتي خاللها ي�شتطيعون 
َّامهم غربت ال�سم�س  أي �أن يرو� �ل�شم�ص �أي�ًشا. قال: في ن�سف ا
لأنَّهم يموتون كلُّهم، �شبّانًا و�شيوًخا، ل بموت طبيعّي بل 
بموت �ل�شيف. ولدت �سبعة. قالو�: �شبعة �أ�شنام �شنعتها 
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يَّة )خر 32(؛ عجلَْي  جماعة بني �إ�شر�ئيل: �لعجل في �لبرِّ
يربعام )1 مل 12: 26-33(، �شنم �أربعة وحده )�شنعه( 
ى لي�شجد له �لإن�شان من كلِّ مو�شع، فيَ�شعد نحوه  من�شَّ

�ل�شجود )2 �أخ 33: 7(. وانتفخ بطنه بالإثم.
15: 10  ويٌل لي، يا اأمِّي، يا من ولدتِني. من هنا �شرع 
له �أبناء �شعبه لأنَّه تنبَّاأ لهم  �لنبيُّ يروي �ل�شيقات �لتي حمَّ
- �إذ هو معروف �أنَّه ل يلوم �لأبوين �للذين ولد�ه، ولكن 
 - ل�شخ�شه  �لو�هب  �لويل  بو��شطة  ويوبِّخ  يلوم  من  هم 
ُّها الرجل المتَّهم، ل كاأنَّه ُو�شع هكذ� من قبل �أبويه  أي هذه: ا
من �أجل هذ� �أو من قبل �هلل �أو من �إن�شان من �لنا�ص، لكن 
ى هو نف�شه القا�سي والمتَّهم لأنَّه تنبَّاأ لهم بهذه �لأمور  �شمَّ

�لتي )تتعلَّق( بالحكم وبالتِّهام.
للنبيِّ  هذ�  قال  ما  للخير.  اأتركك  ال  15: 11  هذه: 

لكن لل�شعب.

االإ�سحاح العا�سر
َّك مالأتِني غ�سبًا، �أي لأجل �لمعرفة  15: 17  هذه: الأن
يرة  �لتي و�شعَت فيَّ مالأتني غ�شبًا قبالة كلِّ �لأعمال �ل�شرِّ
�أ�شاف  من  هذه:  وت�شبه  �ل�شعب.  عند  من  كانت  �لتي 

�لمعرفة �أ�شاف �لغّم.
غّم  �إلخ.  وجرحي،  �سديًدا  غمِّي  كان  لماذا    18  :15
وجد�ن �لنبّي ح�شل �أنَّه لم يكن ر�أى عندئٍذ تحقيق �أقو�ل 
نبوءته وعلى هذه هزئ به �ل�شعب. مياه كاذبة ال يوؤمَّن لها؛ 
دعا )هكذ� �لمياه( �لآتية من �لمطر �أو من �لثلج، في وقت 
ق�شير، ول تغتذي ب�شكل د�ئم بينابيعها �لتي دعاها �أي�ًشا 
�م �ل�شعب،  مياًها غريبة. �أي: هكذ� ت�شبه �أقو�ُل نبوءتي قدَّ
لأنِّي �أتكلَّم كلَّ يوم، ولكنَّ )نبوءتي( ل تتحقَّق بالفعل، 

فيُهَز�أ بي على �أنِّي كاذب )ل حقيقّي(.
15: 19  و�إذ روى ما �أجابه �هلل �إلى ذلك، قال: اإذا 
تتوب اأعيدك، �إلخ. �إذ� تتوب من �أفكارك هذه وتخرج من 
�إليَّ  �أعيدك  نف�شك،  على  ت�شلَّط  �لذي  هذ�  �لرجاء  قْطع 
د�لَّة  عندك  �أنَّ  بالأعمال  لك  �أبيِّن  �أي  �مي،  قدَّ و�أقيمك 
�أنَّ  �لنبيَّ ح�شَب  �أنَّ  �مي - وبما  )جالء �لوجه( كبيرة قدَّ
عدًد� قلياًل من �لنا�ص، �أو ل �أحد، ي�شتفيدون من نبوءته، 

قال له �هلل: اإذا تخرج ما هو مرذول مّما هو ثمين )تكون( مثل 
)فمي(. قال: حتَّى �إذ� كنت ل ت�شتطيع �أن تعين �إلِّ �إن�شانًا 
و�حًد� وتعيده من �لذلِّ و�لفر�غ �إلى �لو�جب، �أح�شبك 

�أي�ًشا ثمينًا مثل �لأقو�ل �لخارجة من فمي.
*  *  *

16: 2  �أُِمر �لنبيُّ �ألَّ ياأخذ �مر�أة، لأنَّه يبدو �أنَّه �أر�د 
�أن ياأخذ و�حدة. 

16: 16  ال�سيّادون �أي �لبابليِّين.
*  *  *

17: 1  هذه: بق�سبة من حديد وب�سفر من الما�س، �أي: 
بهم،  ملت�شقة(   =( ملبو�شة  �لخطيئة  كانت  كلِّه  �إلى هذ� 
حروف  مثال  على  قلبهم  من  تُقلَع  ول  )فيهم(  زة  متركِّ
حجر  هو  الما�س،  من  �سفر  حديد.  من  بق�شبة  محفورة 

)ثمين( يُدعى هكذ�. وهو �أ�شود ول يك�شره �شيء.
17: 5  الذراع. يدعو )هكذ�( �لقدرة.

جذوره.  ثبْت  ة(  م�شرَّ )�شجرة  النجيل  ولدى    8  :17
من  يخاف  ول  ماء  فيها  �لتي  �لأماكن  في  �لنجيل  ينبت 

�لحّر.

االإ�سحاح الحادي ع�سر
17: 11  مثل الحجل الذي يدعو. قال: مثل �لحجل 
ة، ل �أبناءه ول �لإناث مثل  �لمعتاد �أن يدعو باأ�شو�ت حادَّ
�شائر �لطيور، ويحثُّهم على �أن ياأتو� لديه، ل للخير، لكن 
�لجائر  �أي�ًشا  هكذ�  �لنهاية.  في  �إليه  ي�شل  �لذي  للموت 
يدعو بو��شطة حيله، ل �لقريبين بل �لغرباء، ويبلبلهم مثل 
�لحجل، وياأخذ مقتناهم ويميتهم. وبعد ذلك، هو �أي�ًشا 

ي�شطاده �لب�شر �أو دينونة �هلل ويُ�شلَّم �إلى �لموت.
�إلخ.  كر�سّي مجد ُرفع من )االبتداء(،  17: 12  هذه: 
�لموعد  �أر�َص  المقدَّ�س  والمكان  �لمملكة.  الكر�سّي  دعا 
�ل�شعب  �لتي كانت مجد  �لمملكة  و�لهيكل. قال: هذه 
نمت وُرِفَعت باأعمال �لجور وما خافت �أي�ًشا من قربها 
من بيت �هلل، هي �أي�ًشا تُرفَع وتُنَزع بيد �لبابليِّين. �أو هكذ�: 
دة  وممجَّ رفيعة  �لبتد�ء  من  كانت  �لتي  �لمملكة  هذه 
�إلى  ت�شت�شلم  �أن  ينبغي  ل  �ص،  �لمقدَّ �لو�شع  هذ�  ب�شبب 
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�أعمال ل تو�فق هذ� �لمو�شع و�لمقد�ص و�لنامو�ص.
في  والمتمرِّدون  يخزون  تركوك  الذين  كّل    13  :17
�لمتمرِّدون  يُح�َشب  �أي  يكتبون،  هذه:  يُكتَبون.  االأر�س 
ويُعَرفون باأ�شمائهم في �لأر�ص كلِّها، جميع �لذين تركو� 
�هلل ومخافته. وهذ� ي�شبه �لكلمة على يكنيا: اكتبوا: هذا 
الرجل مكروز )بدون بنين(، �أي: هذ� �لرجل يُح�شب لكم 
�أر�شه ومملكته.  من  �أي مطرود  �أبناء، ومكروز،  بدون 
لذلك ينبغي �أن يُقر�أ هذ� �لقول ب�شكل مقطوع: المتمرِّدون 
لأن  و�  ي�شتعدُّ �أن  من  بدلً  يقول:  �أو  االأر�س.  في  يكتبون 
�لأر�ص ول  في  يتثبَّت هالكهم  �لحياة،  �شفر  في  يُكتَبو� 
( بجالء �إلى  يرجعون بعد �إلى �لحياة. وهكذ� �أ�شار )�لنبيُّ

عقابهم.
17: 16  هذه: ما ا�ستهيُت يوم االإن�سان، �أي كر�ماته 
قال  �لإن�شان.  �أو  �لعالم  وحياة  وتجارته  ومرغوباته 
)�لكتاب(: رغب �أن يرى يومي، �إلخ )يو 8: 56(، �أي: 

رغبُت و�شاياك فوق كلِّ مرغوبات �لعالم.
17: 17  دعا اليوم ال�سرِّير �لزمن �لذي فيه طلبو� قتله.

*  *  *
18: 14  هذه: اإذا يزول الثلج من جبل الثديين، �إلخ. 
دعا المياه الباردة والغريبة �لمياه �لجارية من �لثلج، ل من 
�لثلج. والثديان هما  �لينبوع، ولكن تجري حين يذوب 
جبالن ملت�شقان �لو�حد بالآخر مثل ثديين. ولبنان يكون 
)�لثلج(  لأنَّ  �لثلج،  عنه  يزول  ل  �لدو�م  وعلى  فوقهما، 
وبَّخ  �ل�شامتة  �لطبائع  بو��شطة  �لعتيق.  يدرك  �لجديد 

)�لإن�شان( �لناطق.
فنا بهذ� قال: الأنَّ  18: 15  و�إذ بيَّن ماذ� يريد �أن يعرِّ
�لتي  �لمياه  قال: هذه  للباطل.  البخور  ن�ساني وو�سع  �سعبي 
مع  تزول،  �أن  ول  تنقطع  �أن  ت�شتطيع  ل  عليها  تكلَّمُت 
لهم  �أنا  �لذي  �ل�شعب  هذ�  �أّما  طبعها.  من  لي�ص  هذ�  �أنَّ 
رو�(  روني �إطالقًا، لكن )تذكَّ �أٌب ومربٍّ وعناية، فما تذكَّ

�لأ�شنام �لفارغة �لباعثة على �لخطيئة.
معنيين  بيَّن  اأبدِّدهم.  الحرِّ  ريح  مثل  هذه:    17  :18
)وريح(  �ُشبو�.  �لذين  ل  يموتون، وف�شْ �لذين  �إبادة  �ثنين: 

الحّر: ت�شنع �حتر�قًا، وتقلب �أي�ًشا �لأعماق وتف�شدها.

18: 18 هذه: ال يبيد النامو�س من الكهنة، والفكر من 
يتنبَّاأ،  �إرميا  تُرك  �إن  �أي:  االأنبياء،  من  والكلمة  الحكماء، 
ما�شكي  �لكهنة  وقار  ينق�ص  هنا  ومن  به.  �ل�شعُب  يقتنُع 
بالخير�ت  �لمملوء  �لنامو�ص  �أي�ًشا  ويَبطل  �لنامو�ص. 
ين�شحوننا  �لذين  �لحكماء  �أفكار  وتُحتقر  كلِّه.  لل�شعب 
وتَعدنا  وتعّزينا  ينا  تقوِّ �لتي  �لنبوءة  وتُهَمل  وير�فقوننا. 
عن  قالو�  ما  ت�شبه  وهذه  �هلل.  عند  من  �لآتية  بالخير�ت 
 .)48  :11 )يو  �إلخ  �لجميع"،  به  �آمن  تركناه،  "�إذ�  ربِّنا: 
�أي نقتله بحيث ل  �إلخ،  اإن ن�سربه بل�سانه،  تعالوا،  وهذه: 

يتكلَّم بعد، ول ن�شمع �شوت �أقو�له.

االإ�سحاح الثاني ع�سر
�لقربة. فمه �شغير وله  19: 1  االإبريق ي�شبه ب�شكله 

�أذنان �ثنتان. يُدعى في �لقرية: اإبريق )ب ر ب و ج �(.
ع �لأ�شنام  19: 2  وادي بن هنوم حيث كانت تو�شَ

�لتي ي�شجد لها �أهل يهوذ�. "ب ر ه ن و م" هو رجل.
وفر�غ  عزلة  في  بابتعاده  اأذناه.  تُن�ست     3  :19

�لأمكنة، قد ي�شمع �إن�شاٌن مثل �أ�شو�ت �شنوج.
*  *  *

20: 1  ف�سحور: يرمز �إلى �لزدهار و�لخير�ت.
20: 7  فتنتني: في �لبد�ية لكي �أتنبَّاأ، فافتتنت و�أنا ل 

�أريد.
20: 12  ناظر الكلى والقلب، �أي �لنف�ص و�أفكارها.

20: 14-15  ملعوٌن يومٌ ُولدُت فيه، �إلخ. ما لعن �ليوم 
ول �أبغ�ص �لحياة و�إلَّ ما كان لعن �للذين ولد�ه ول �لذي 
ر )بولدته(. ولكن بلفظ يوم )�أ�شار( �إلى هوؤلء �لذين  ب�شَّ
و�لب�شر،  �لأيَّام  �أي�ًشا  يَلعن  بحيث  يُلَعن،  لكي  ي�شايقونه 

وفي �لوقت عينه ليبيِّن �شرَّ بني قومه.
*  *  *

االإ�سحاح الثالث ع�سر
عن  ال�سباح  هنا  قال  ال�سباح.  في  اأق�سوا    12  :21

�شرعة )�لتنفيذ(.
*  *  *

جلعاد  �أور�شليم  دعا  لبنان.  راأ�س  هو  جلعاد    6  :22
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يدعوها  كذلك  )و�أعماله(.  �أعمالها  بين  �لت�شابه  ب�شبب 
 ،)10  :1 )�أ�ص  و"�شدوم"   ،)23 )حز  "�أهال"  )�لكتاب( 
و"ز�نية" )�أ�ص 1: 31(. ودعا راأ�َس لبنان �لملك �لذي ظنَّ 

�أنَّ جيو�شه كثيرة مثل �أرز�ت لبنان )�إر 22: 15(.
�شلوم  على  �أي  �إلخ،  الميت،  تبكوا على  22: 10  ال 
�لذي هو يو�أحاز بن يو�شيّا، �لذي �شباه فرعون فمات في 

م�شر.
َّتها الجال�سة في الوادي. دعاها  أي 22: 13  ها اأنا عليِك ا
)= �أور�شليم( جال�شة في �لو�دي لأنَّ حولها جبال �أعظم 
واطئة  عميقة  جو�نب.  ثالثة  من  بها  تحيط  ووديان  منها 
ين لكي يدو�شك  لأنَّ �لمو�شع هو هكذ�، �أو لأنَِّك ت�شتعدِّ

�لأعد�ء.
22: 15  وقال ليوياقيم: اأبوك اأكل و�سرب، �أي حزقيّا 
�أو يو�شيّا، ل �أنَّ )يوياقيم( ما �أكل ول �شرب، ولكن )تكلَّم 
�لنبّي( ليوبِّخه. قال: تدبََّر )�أبوك( �أيَّامه بال�شر�هة مثلك، 
�لمفرطة  �لأبنية  ور�ء  ر�ح(  )وما  �لعتد�ل،  في  لكن 

ة مثلك. وتجميع �لف�شَّ
في  �سكنَت  قال:  يهوذ�(  )باأهل  و�إذ هزئ    23 :22
�أتكلَّم  من  يا  �أنتم  �أي  االأرزات،  في  ك  ع�سَّ وجعلَت  لبنان 
)�أي  لبنان  في  لكم  مبنيَّة  وكاأنَّها  مدينتكم  �رتفاع  على 
ه في ر�أ�ص  جبل لبنان(، و�لتي ت�شبه �لطير �لذي جعل ع�شَّ
�أر�شكم  في  �لتي  �لجبال  �رتفاع  على  �أتكلَّم  �لأرز�ت، 
�لتي فيها ت�شعون �أ�شنامكم، قريٌب هو �لوقت �لذي فيه 

ياأخذكم �ل�شابون.
22: 30  هذه: اأكتبوا هذا الرجل: مكروز ل �أنَّ )�هلل( 
ياأمر �إن�شانًا باأن يَكتب، ولكنَّه يتكلَّم على حقيقة ما يُعَمل. 
قال: قريبًا يُمحى ��شم يكنيا بن يوياقيم و�أبنائه من �لُملك. 
وقال: هذ� �لحكم ثابت مثل �شيء مكتوب. هذه: يكون 
بال اأبناء، ل �أن لي�ص له �أبناء، و�إلَّ كان من �لنافل �أن يُقال، 
كما في �أْمر، اأكتبوا )بدون اأبناء(، لأنَّ �لأمور ت�شهد عليه، 
جل�ص  فما  قال؛  كما  �لعر�ص،  على  يجل�شون  ل  لكن 
�نتهت  به  �لذي  عّمه  �شدقيَّا  لكن  عر�شه،  على  �شلتائيل 
�لملك  من  يُرَذل  لن  ن�شله  �أنَّ  فنا  يعرِّ ولكي  �لمملكة. 
�إطالقًا، لأنَّ زربّابل �بن �بنه )حفيده( يكون ملًكا، قال: 

َّامه ال ينجح )في الو�سول اإلى الُملك(، �إلخ. أي الأنَّ رجالً في ا

االإ�سحاح الرابع ع�سر
زربّابل.  هذه،  �ل�شاعَة  دعا  بّر.  فرع    6-5  :23
وهذه: الربُّ برُّنا. )�أو: �شدقنا بالن�شبة �إلى �شدقيّا(، �أي: 
يُعَرف من �أعماله �أنَّ �لربَّ هو معه ومع �ل�شعب كلِّه، و�أنَّه 
إيَّاه يُ�شرُّون ل �لأ�شنام.  ته ومير�ثه )تث 32: 19( و� ح�شَّ
في  تُرى  )�لأقو�ل(  هذه  ة  تتمَّ ولكنَّ  تنا،  ح�شَّ �أي:  بّرنا، 

ربِّنا )ي�شوع �لم�شيح. هي نبوءة م�شيحانيَّة(.
23: 10  �سعيهم، �أي و�شائلهم.

23: 18 هذه: من قام في �سرِّه )= الرّب( واأن�سَت، �إلخ، 
�أي َمن من �لأنبياء �لدّجالين؟ فيقول: ما من �أحد منهم.

23: 28 هذه: لماذا تخلطون التبن بالحنطة، �أي �أحالم 
�ل�شياطين بتجلِّيات �لروح.

�إذ  �أي  اأقوالي،  ي�سرقون  الذين  هذه:   31-30  :23
وي�شعون  �لآخر  �لو�حد  ي�شبق  دجاًل  با�شمي  كون  يتم�شَّ
هي  �أنَّها  يكذبون  ل  وكاأنَّهم  كلُّهم،  دون  ويوؤكِّ �لكلمة 
وحدها )�لقول �لحقيقّي( - وهذه: يقلبون ل�سانهم: قال 
على دجلهم �إذ ينتقلون من قول �إلى �آخر. وحين ل يتثبَّت 

ل، يحبلون بدله �آخر �أكثر دجاًل منه. �لأوَّ
23: 35-36  هذه: هكذا يقول الرجل ل�ساحبه، �أي: 
هذ� �لم�شتحّق �لنبوءة من لدن �هلل )تقولون له(. هذه: الأنَّ 
القول يكون للرجل نبوءته، �أي: يكون له وحده وهو يقوله 
�م �لآخرين. و�لآخرون ل يقتدون به لأنَّهم ل يعرفون  قدَّ

�لقول )�لنبوّي(.
*  *  *

االإ�سحاح الخام�س ع�سر
ام الهيكل،  24: 1  قفَّتان، �أي �شلَّتان: �لجماعتان. قدَّ

لأنَّ من هناك يَخرج �لحكم عليهم.
*  *  *

25: 15 هذه: �سقيُت الكاأ�س لكلِّ ال�سعوب. ما تكلَّم 
ا �إليهم، ولكنَّه قال  على كاأ�ص ملمو�شة، ول هو م�شى حقًّ

هذ� )�لكالم( لأنَّه كان يتنبَّاأ.
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من  �لو�شيَّة  �أي:  الكاأ�س،  اأخذُت  هذه:   17  :25
�لرّب.

25: 26  و�لملك اأر�سكيا )�أو: �أر�شاك(، �أي )ملك( 
فنا بالعظمة و�لزدهار ومثل ديار  بابل؛ فا�شم اأر�سكيا يعرِّ
فنا  عرَّ  ،)32  :48 )�إر  �شبما  وجفنة   )19  :49 )�إر  اأتان 
اأر�سكايا  باللذ�ت وبكثرة �لخير�ت. )قال( �آخرون: دعا 

ملك �لأرمن.
الكاأ�س  ياأخذوا  اأن  يريدون  ال  كانوا  اإن  هذه:   28 :25
قون �أنَّ �لحرب �آتية عليهم. من يدك، �أي �إن كانو� ل ي�شدِّ

بالدرجة  �أي:  دياره،  على  زئيًرا  يزاأر  هذه:   30  :25
)�أو:  بالحرب  يبد�أ  �أور�شليم.  �أي  دياره،  من  �لأولى، 

�لخر�ب(. وعندئٍذ ير�شله على جميع �ل�شعوب.

االإ�سحاح ال�ساد�س ع�سر
الغنم.  اء  اأ�سدَّ و...  الرعاة  ُّها  أي ا ولولوا،  هذه:   34 :25

دين �لذين فيهم. دعا )هكذ�( ملوك �ل�شعوب و�لممجَّ
*  *  *

"ط  هذه  �إلخ.  ويتوبون،  ي�سمعون  َّما  رب هذه:   3  :26
ك"، �أي ربَّما. من �شخ�ص غير عارف، �إلَّ �أنَّ )�هلل( تكلَّم 
ي�شيف  �أن  دون  قال  �أنَّه  فلو  �؛  جدًّ مالئم  ب�شكل  هكذ� 
ولو  دّجالً.  ُح�شب  لكان  لي�شمعو�  ون  ي�شتعدُّ "ربَّما" 
نبيًّا  ير�شل  �أن  �لنافل  من  كان  ي�شمعو�،  لن  �إنَّهم  قال: 
فعلَّق  "ربَّما"،  قال  لكن  كالمه.  يقتبلون  ل  �لذين  لدى 
كالمه ب�شرط. ولئالَّ يقولو� �أي�ًشا �إنَّ معرفته �لم�شبقة هي 
بو��شطة  كالمه  و�شع  ��شتماعهم،  لعدم  �لفعلّي  �ل�شبب 
�ل�شكِّ و�لرتياب لئالَّ يقولو�: ��شتبق �هلل وقال ولي�ص له 
�إلى  بالن�شبة  قالو�  كذلك  هذ�.  يح�شل  ل  بحيث  و�شيلة 
ي�شتعدُّ  هو  عليه:  وتكلَّم  ربُّنا  ��شتبق  )يو�شا�ص(:  يهوذ� 
ولهذ�   .)30-21  :13 يو  25؛   :26 )مت  ي�شلِّمه  لكي 
قال: �شار خائنًا )�إذ �شلَّمه(. يا للجنون! لم تكن �لمعرفة 
�لم�شبقة علَّة �شرِّ �لأ�شر�ر؛ )فاهلل( ل يقتاد �لأمور �لمزمعة 
د نظرة - فلي�ص  �أن تكون؛ فالنظر �لم�شبَق �إليها هو مجرَّ
كان  )لأنَّه  ولكن  خائنًا،  يهوذ�  �شار  تكلَّم  �لم�شيح  لأنَّ 
�شي�شير خائنًا( ��شتبق �لم�شيح وقال. وكذلك هنا قال �هلل: 

َّما ي�سمعون لئالَّ يقول �ليهود �إنَّ �هلل ��شتبق وقال �إنَّهم لن  رب
فقطع  ��شتبق  �مهم،  قدَّ �لتوبة  طريق  �شيَّج  وكاأنَّه  ي�شمعو� 

َّما ي�سمعون، �إلخ. �لعلل �لتي يقومون بهذ� )�لكالم(: رب
*  *  *

على  وارمها  ورباطين  نيًرا  لك  اإ�سنع  هذه:  2ي   :27
عنقك. ومع �أنَّه �قتبل هذ� في وحي )جليان(، �إلَّ �أَنَّه نفَّذ 
بالفعل، فو�شع �لنير على عنقه، لكنَّه لم ير�شل، بالحقيقة، 
�لنير �إلى �ل�شعوب بو��شطة مر�شال، بل بيَّن للمر��شيل �لنير 
و�لرباطات �لتي كانت مرميَّة في عنقه، و�أ�شمعهم كالمه 

�أي نبوءته، على �لنير، �أي عبوديَّة �أ�شيادهم.
كان  فاإذ�  البَّر؛  اأي�ًسا حيوانات  له  وهبُت  27: 6 هذه: 
�لو��شح  فمن  له،  م�شتعبَدين  �لحيو�نات،  �أ�شياد  �لب�شر، 

�أي�ًشا �أنَّ هوؤلء يُ�شتعبَدون مع �لب�شر.
)حفيده(  ابنه  ابن  مرود�ك.  �أويل  ابنه.   7  :27
ر بن �أويل مرود�ك، مع �أنَّ تيودوريه قال �إنَّ �أويل  بل�شا�شَّ
ر. ملَك  ر كانا �أخوين و�بني نبوخذن�شَّ مرود�ك وبل�شا�شَّ
�شنة  مرود�ك  �أويل  �شنة،  و�أربعين  خم�ًشا  ر  نبوخذن�شّ

ر �شنتين �ثنتين. و�حدة، وربل�شا�شَّ

االإ�سحاح ال�سابع ع�سر
27: 19  م ج �س ا، �أو �أنَّها �لعو�ميد �لتي تحمل �لبحر 
)= �أحو��ص �لغت�شال، 1 مل 7: 27-37( �أو �آنية �ل�شكيب.

28: 13 هذه: قال لحننيا: بدل رباطات الخ�سب التي 
وما  كلمة  في  هذ�  قال  حديد.  من  نيًرا  لك  اإ�سنع  قطعت، 

�شنع نيًر� من حديد، ول حننيا �أي�ًشا �أطاع �إرميا.

االإ�سحاح الثامن ع�سر
29: 24  نحمليا، �أي حالم �لأحالم.

*  *  *
30: 9  هذه: داود ملكهم، �أي زربّابل �لذي خرج 
من د�ود و�أم�شك ُملكه. وكما ُدعَي �ل�شعُب يعقوب بل 
�إ�شر�ئيل لأنَّهم خرجو� من هذ�، هكذ� بحقٍّ �أعطى ��شَم 
لأنَّه  �لُملك  في  مقيًما  كان  د�ود  منذ  �لذي  لذلك  د�ود 

خرج من د�ود ومن ن�شله.



بيبليا 2012/55

81 اإي�سوعداد المروزّي حول العهد القديم تف�سير الطوباوّي اإرميا النبّي

المدينة:  تلَّتها.  على  المدينة  تُبنى  هذه:    18  :30
 =( المعبد  بُنيت.  عليه  �لذي  �لجبل  التلَّة:  �أور�شليم. 

ناوو�ص(: �لهيكل.

االإ�سحاح التا�سع ع�سر
30: 23  عا�سفة الرّب. هكذ� دعا جي�َص �لبابليِّين.

*  *  *
َّة، ال�سعُب الذي نجا  31: 2 هذه: وجد رحمةً في البرِّي
من ال�سيف، �إلخ، �أي �شعب �إ�شر�ئيل �لذي ��شتعبدوه و�أتو� 
كلِّ  من  وُحرم  يَّة،  برِّ في  كما  �أ�شور،  و�إلى  بابل  �إلى  به 

�م �هلل. �لخير�ت، َوجد رحمة قدَّ
31: 3 هذه: من بعيد تراءى لي الرّب، �إلخ، �أي: حين 
� وبعيد. وقتًا طوياًل قبل �أن تتحقَّق  كنّا في مو�شع ناٍء جدًّ
لي:  وقال  عني  و�شجَّ �هلل  لي  تر�ءى  بالفعل،  �لمو�عيد 
د لكم محبَّتي �لقديمة �لتي من �أيَّام �لأبد، ومن زمن  �أجدِّ
لين، و�أ�شتمرُّ في حبِّي تجاهكم  �آبائكم �لأوَّ مو�شى ومن 
ومن  �ل�شبي  من  تقودكم  �إليكم  وعودتي  �لعالم.  قام  ما 
يكم( من وجد�ن منق�شم ت�شتحقُّون  �ل�شيقات، و�إذ )تنجِّ

�لنعمة.
31: 9 هذه: يم�سون بالبكاء ويعودون بالتحنُّن. بالتحنُّن 

يعني بالمر�حم.
�إلخ.  وبكاء،  ولولةٌ  الرامة.  في  �سوٌت  �ُسمع    15  :31
�أمَّه.  كانت  لأنَّها  بنيامين،  �شبط  على  دلَّ  راحيل  با�شم 
هي  فالر�مة  يهوذ�؛  �أهل  كلِّ  على(  )دلَّ  بنيامين  وب�شبط 
�لبكاء  و�شوت  �أور�شليم.  من  وقريبة  بنيامين  �أبناء  مدينة 
من هذين �ل�شبطين �ُشمع حين كانا يولولن ويبكيان في 
زمن �لحرب و�ل�شبي �لبابليَّين؛ فهذه �لأقو�ل قيلت على 
�ل�شبي، ولكنَّ �لإنجيلّي �أخذها على مقتل �لأطفال )مت 
هيرود�ص  �لحدثين(:  )بين  �لت�شبيه  فجعَل   ،)18-17  :2
�لتخوَم،  و�لتخوُم  و�ل�شبي،  �لقتَل  و�لقتُل  �لبابلّي،  يُ�شبه 

و�لباقي.
َّة،  البرِّي في  واجل�سي  عالمة  لك  اأقيمي  هذه:   21  :31
�إلخ، �أي �إرجعو� �إلى �إلهكم، لأنَّ هذه هي عالمة �لخال�ص 
في  ت�شكنون  �لبيت،  �أهل  من  لي  تكونون  حين  لكم: 

يَّة. مكانكم �لذي خرَب مثل �لبرِّ
�لأمور  هي  هذه  الرجل.  تحبُّ  االأنثى    22  :31
ل من �لبغ�ص �إلى �لمحبَّة،  �لجديدة �لتي قالو�، �أي �لتحوُّ
�لما�شي  في  �هلل  ترك  �لذي  �ل�شعب  هذ�  �إنَّ  حيث  من 
و�نتقل منه �إلى عبادة �ل�شياطين. و�إذ كان )�هلل( يدعوهم، 
�أنف�شهم  فالآن، هم من  �إليه،  يلتفتون  في كلِّ وقت، فال 
يرك�شون نحوه ويتعلَّقون به على مثال �لمر�أة �لتي ب�شبب 

حبِّها نحو رجلها، ترك�ص في �إثره وتطلبه.
الح�سرم،  اأكلوا  االآباء  يقولون:  ال  هذه:    29  :31
�آبائهم،  خطايا  ب�شبب  ُعوقبو�  �أنَّهم  يدركون  �أي:  �إلخ، 
دعا  ة.  �لخا�شَّ ب�شبب خطاياهم  �إنَّما  يظنُّون،  كانو�  كما 

الح�سرم �لخطايا، و�سر�س االأ�سنان �ل�شبي.
�لعهود  �أي  العودة،  الجديد  الميثاق  دعا    31  :31
جديدة  و�لباقي. دعاها  و�لو�شيَّة،  �لتي معهم  و�لمعاهدة 
�إذ لن يقرِّبو� ذبائح بعد �لآن ليخل�شو�، لكن فقط �شماًعا 
هلل. وكذلك �لر�شول �أي�ًشا دعا �لعهد �لجديد )رو 2: 27؛ 
2 كو 3: 6-14، دياتيقي(، �إلخ؛ فهذه �لجديدة هي �أف�شل 
وحبًّا  معرفة  �لعودة  بعد  �قتبلو�  �إذ   )6  :8 )عب  تلك  من 
�أكثر تبًعا من هذين �للذين �شادفوها )من قبل(؛ فالقدماء 
لهم  �شنعو�  ثمَّ  �أ�شهر  ثالث  نحوه  �لحبِّ  في  ثبتو�  ما 
�أ�شناًما )حين و�شلو� �إلى �شيناء، خر 19: 1(. �أّما �لذين عادو� 

و� 350 �شنة في مخافة �هلل، و�لباقي. من �ل�شبي فا�شتمرُّ
)كالم(  هكذ�  قلوبهم.  على  اأكتبها  هذه:   33  :31

مو�شى: "لتكن هذه �لأقو�ل على قلبك" )تث 6: 6(.
31: 38-39  وادي جراب والزاوية. هما مو�شعان 

ُدعيَا هكذ�، برج حنانئيل هو في خارج �لمدينة.

االإ�سحاح الع�سرون
والالمختوم  باأمر  المختوم  ال�سراء  فعل  هذه:   11  :32
لأنَّ �لقدماء كانو� ي�شنعون فنعلَْي �شر�ء في زمانهم: و�حد 
للتذكير  ل( كما  )�لأوَّ ن�شخة عن  يُلَفُّ ويختم و�آخر هو 

بال�شر�ء.
32: 12  هذه: في دارة الحرا�سة، �أي في بيت �أ�شرى 

)= �شجن( �لملك.
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32: 39  هذه: اأهب لهم قلبًا جديًدا وروًحا جديًدا، �أي 
بهذه:  �شبيهة  هذه  �لأ�شنام.  باتِّجاه  ينق�شم وجد�نهم  ل 
)وقلبًا  و�حدة  نف�ًشا  كانو�  �آمنو�  �لذين  �لنا�ص  جماعة 

و�حًد�(" )�أع 4: 32(.
*  *  *

االإ�سحاح الحادي والع�سرون
33: 13 منذ االآن تعبر النعاج على يَدي ذاك الذي يعدُّها. 
تكلَّم على �ل�شعب �لذي يرعاه �هلل ويحفظ عدده فال ي�شلُّ 
منهم �إن�شان. الذين يعدُّون يُدَعون �أي�ًشا �لملوك و�لكهنة.

االإ�سحاح الثاني والع�سرون
عهدي،  تجاوزوا  الذين  للرجال  اأهب  هذه:   18  :34
خافو�  منهم،  �قتربو�  �لبابليِّين  �أنَّ  �ليهود  ر�أى  �إذ  �إلخ. 
�هلل،  �م  قدَّ عهًد�  �أقامو�  وكلُّهم  �لو�جب.  �لعمل  وبيَّنو� 
رو� عبيدهم بح�شب �لأمر �لنامو�شّي )تث 15: 12(،  فحرَّ
�لق�شمين  بين  وعبرو�  �ثنين  وقطعوه  ثوًر�  �أي�ًشا  ونحرو� 
)تك 15: 10( و�لقناديل في �أيديهم. هكذ� كانت �لعادة 
"كلُّ من يتر�جع عن هذ� �لعهد هكذ�  في ذلك �لوقت: 
يُقطع. وبعد �أن علمو� �أنَّ �لبابليِّين تر�جعو� ب�شبب �لجي�ص 
عادو�  �ليهود(،   =( لم�شاعدتهم  م�شر  من  خرج  �لذي 
�لنبّي:  لمهم  فالآن  رو�؛  حرَّ �لذين  �أولئك  و��شتعبدو� 
كما �أنَّ هذ� �لعجل قُطع وُرمَي لأجل تثبيت �لعهد هكذ� 
�لبابليِّين  ب�شيوف  يُقطعون  عهدهم  دجل  ب�شبب  هوؤلء 

ويُرمون من دون دفن.
�لكهنة.  ع�شيرة  من  كانو�  ِّين.  الريكابي اأبناء   2  :35
خرجو� من يوناد�ب بن ريكاب، ذ�ك �لذي �أتى �إلى لقاء 
ياهو فاأجل�شه )ياهو( في مركبته )2 مل 10: 15(. هذ� �إذ 
ل �ل�شعب باتِّجاه �ل�شرور، و�إذ �شمع �أي�ًشا �أقو�ل  ر�أى تحوُّ
�لأنبياء �لكارزين على �ل�شبي، �ختار له �أن يتدبَّر حياته في 
�لحقول و�لكروم  �لنذر وفي �لمتناع عن  �لف�شيلة وفي 
وعن �ل�شكن في �لمدن، فيت�شبَّه بالآباء �لذين �شكنو� في 
�لخيام. و�أمر �أبناءه �أي�ًشا باأن يحفظو� هذه )�لممار�شات( 
ع�شيرته  فمن  �لأجيال؛  كلِّ  في  هكذ�  ف�شنعو�  عينها، 

يقولون  �لذين  فهوؤل   ،)1  :2 مك   1( �لمكابيُّون  خرج 
�إنَّهم من �شبط بنيامين ما �أدركو� �لحقيقة.

االإ�سحاح الثالث والع�سرون
في  �أّما  ر.  �س ت  ن  �لفار�شيَّة:  في  مب�سع.    23 :36
لغة �لقرى: ا �س ت ر ك ا. )م�شر�ط(؛ فبح�شب �لحقيقة 
ين �لقائم في بيت �لدو�ء )= �لكتابة(. الموقد:  هو �ل�شكِّ
بح�شبها  �لتي  �لح�ش�ص  عواميد:  اأربعة  اأو  ثالثة  �لكانون. 
�لعمود في  ر  ن�شوِّ �أي�ًشا  لفائفهم كما نحن  �ليهود  يق�شم 

قه كان يوياقيم. �لكتب - �لملك �لذي مزَّ

*  *  *

االإ�سحاح الرابع والع�سرون
ال�سعب.  ة على  ليَق�سم هناك ح�سَّ 37: 12-13 هذه: 
قال )بع�ص( �لنا�ص: خرج ليرى �لمير�ث �لذي ��شتر�ه من 
ه، �أو ربَّما كان له �شيء يق�شمه مع �إن�شان من �لنا�ص،  عمِّ
حنطة �أو خمًر� �أو ثمار �لأ�شجار. قال يوحنّا بيت ربَّان: 
كان  فهذ�  �ليونانّي؛  يقول  كما  خبًز�،  لي�شتري  خرج 
د  تمرَّ �إذ  ح�شل  فهذ�  �لمدينة؛  ح�شار  ب�شبب  �شروريًّا 
و�إذ  �أور�شليم.  حول  وخيَّمو�  �لكلد�نيُّون  فاأتى  �شدقيّا، 
�أنَّهم خرجو� لم�شاعدة �ل�شعب،  ِّين  �شمعو� على �لم�شري
للدخول  لل�شعب  قليلة  ر�حة  وكانت  وم�شو�.  �نتقلو� 
�لمدينة  باب  على  �لم�شلَّط  �لإن�شان  ولكنَّ  و�لخروج. 

�أم�شك )�لنبّي(.
37: 16 هذه: )ورموا اإرميا( من كوَّة الجبِّ اإلى الجّب، 
، من  ل من جبٍّ و�حد �إلى جبٍّ �آخر لكن من فم �لجبِّ
�ل�شجناء  �شائر  مثل  �أدخلوه  ما  �لجّب.  و�شط  �إلى  فوق، 
من  ولكن  �لجّب،  �لمدعوِّ  لل�شجن  �لد�خلّي  بالباب 
�لبيت �لعالي )�أو: �لعلّيّة( حيث يجل�ص �لحر�ص في �لليل. 
ة "ت ن و ر �"  هم يم�شكون لديهم ر�أ�ص �ل�شل�شلة �لمدعوَّ
)كلمة فار�شيَّة تعني �لدرع(. من هناك �ألقوه �إلى تحت، 
، ووهبو� له رغيف خبز، �أي �لخبز �لذي  �إلى �أ�شفل �لجبِّ

يحفظ �لنف�ص )من �لموت جوًعا(.



بيبليا 2012/55

83 اإي�سوعداد المروزّي حول العهد القديم تف�سير الطوباوّي اإرميا النبّي

ل عبد ملك �لكو�شّي  38: 7ي  ��شتمع �لملك �إلى تو�شُّ
من �أجل �إرميا، لأنَّه خاف من رجل غريب ثابت في �هلل 

ومحّب للنبّي �أكثر منهم.
38: 11  )مالب�س( بالية ليغت�سل بها. هي �لرقعات �لتي 

فون بها �ل�شعر حين يغ�شلونه بالماء. ين�شِّ

االإ�سحاح الخام�س والع�سرون
ين...  �لمدعوِّ هوؤلء  رئي�ص  نبوردان  كان   13  :39
رئي�ص  �أي  ج"،  م  "رب.  �لجنود  رئي�ص  �أخرى،  باأل�شنة 

�لجار�شين �أي �لطبّاخين �أو قدور �لملك.
40: 5 هذه: وهَب نبوزردان هبات لإرميا. ل مو�هب 
�لأ�شفار  فيه  �لذي  )�ل�شهادة(  تابوت  �شاأله  بل  دنيويَّة 
�أخرى  و�آنية  �لمّكابيِّين،  كتاب  يعرفنا  كما  �شة(،  )�لمقدَّ
في  �لجبل  في  و�أخفاها  فاأخذها  �شة(،  )�لمقدَّ للخدمة 
�إن�شان  يك�شفها  لئالَّ  وقال:  مغارة  و�شط  في  ما  مو�شع 
حتَّى يقوم نبيٌّ بعد �لعودة ويدلَّ عليها. ومن �لو��شح �أنَّه 

حتَّى يومنا لم يعرف �إن�شاٌن هذ� �لمو�شع.
*  *  *

و�  41: 5  هوؤالء المحلوقو الذقون، �إلخ. يبدو �أنَّهم حدَّ
من �أجل خر�ب �لمدينة.

االإ�سحاح ال�ساد�س والع�سرون
41: 8  دعا ال�سيالت، �لجبب و�أهر�ء �لحنطة.

ينتقمون  ربَّما  لأنَّه خاف:  �أي�ًشا  هم  قتلهم    7 :41
لدم جدليا.

*  *  *

االإ�سحاح ال�سابع والع�سرون
ملبن، �أي  اأطمرها في المالط، في ملبن.  هذه:   9 :43
بلبنات. دعا المالط �لطين على مثال )�شغل( لبنات ي�شبه 

�لبيما.
ثيابه  يرمي  �أي  عليها،  �سالحها  يرفع  هذه:   10  :43

ويرتاح بعد �أن يم�شك �لمدينة.
43: 13 هذه: قاعدة بيت ال�سم�س، �أي �لهيكل �لذي 

�لم�شريُّون  ي�شجد  لها  �لتي  �ل�شم�ص  مركبة  وِّرت  �شُ فيه 
مع �لآلهة �لأخرى.

االإ�سحاح الثامن والع�سرون
ور�فان  وكيو�ن  ع�شتار  هي  ال�سماء،  ملكة   9  :44

وعوزي، و�لباقي.
*  *  *

لما  ت�شريًحا  �شنع  �إلخ.  باروك،  يا  عليك،  2ي   :45
�شيح�شل لباروك ولي�ص تهديًد� و�شحَو غ�شب )حرَّكه( 
وجد�ن �لرجل، كما ظنَّ �أنا�ص، �أي لأنَّه ظنَّ �أنَّه ��شتحقَّ 
و�لعناية  و�لهتمام  هلل  حبِّه  لأجل  هذ�،  فباروك  �لنبوءة؛ 
ا من �ل�شعب  �للذين بيَّن، كر�مًة للنبّي، ولأنَّه كان مبغو�شً
نبّي،  �أنَّه  �ل�شعب  �أي�ًشا من قبل  �إرميا ومعتبًَر�  كلِّه ب�شبب 
)فباروك هذ�( ظنَّ في نف�شه �أنَّه من �أجل هذه كلِّها يليق 
به �أن يوهب له ك�شف �لنبوءة. ولكن �لآن ُمنع، بو��شطة 
)�أنا�ص(  هناك  )�لنبوءة(.  يطلب  �أن  من  �لأقو�ل،  هذه 
يقولون �إنَّها ُوِهبَْت له في ما بعد. ويبدو �أنَّ هذ� �لفكر من 
ا حين  �لإحباط وقطع �لرجاء تحرَّك في نف�شه وخ�شو�شً
�أحرق يوياقيم هذه �لكتابات �لتي كتب من فم �إرميا، و�أنَّه 

رغب بك�شف �لنبوءة من �أجل تعزية نف�شه.
)�لرّب(  تكلَّم  �إلخ.  هادم،  اأنا  بنيُت  ما  هذه:    4  :45

قبالة رغبة )باروك( �لذي لم يَر �أنَّ �ل�شعَب يُ�شبى.
46: 2 هذه: فرعون االأعرج، �أو هو يدعوه هكذ� لأنَّه 
ينحدر من �شخ�ص كان �أعرج، �أو يح�شل �أن يكون هو 
ث  تحدَّ كركمي�س  في  الفرات،  نهر  على  حلَّ  هذه:  �أعرج. 
�إلى  �أر�شهم  من  �لم�شريُّون  �شعد  فيه  �لذي  �لزمن  على 
�لأماكن �لقريبة من �لفر�ت وتحاربو� مع �لبابليِّين فُغلب 

�لم�شريُّون.
بل�شًما،  وخذي  جلعاد.  اإلى  اإ�سعدي  هذه:   11  :46
ل:  �لأوَّ �ثنين.  على  يدلُّ  ما  م�شر. هذ�  بنت  يا  بتول،  يا 
�لثاني،  لتّجارهم.  �لتجارّي  و�لن�شاط  �أمورهم  تبطل كلُّ 
عون  هو  �لذي  ال�سفاء  يتقبَّلو�  �أن  يقدرون  ل  �أنَّهم  يبيِّن 
�أي   - و�لبل�شم  جلعاد  ذكر(  )حين  و�أي�ًشا  لأنف�شهم. 
ع�شير �لبل�شم - �شمَّ فيها �أر�ص �لموعد و�لخير�ت �لتي 
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ياأتون بها منها.

االإ�سحاح التا�سع والع�سرون
�لمبلبل(  )�أي  االأزمنة،  ومُعبر  مُقلق  هذه:    17  :46
�لذي  هو  �أر�شه  خر�ب  علَّة  كان  لأنَّه  وملكه  �زدهاره 

�شعد على �أماكن �لبابليِّين، و�لباقي.
46: 20  دعا عجلة جميلة مملكة �لم�شريِّين ب�شبب 
جمال �لخير�ت �لتي تقتني، )عجلة( م�سوَّرة ب�شبب كثرة 

عها. �لأ�شنام وتنوُّ
46: 23  هذه: اإقطعوا غاباتها، �أي �شعبها و�شّكانها.

46: 25  يون اأمون. �لإ�شكندريَّة �لتي بُِنيَْت على ��شم 
عها �لإ�شكندر ودعاها على ��شمه. �ل�شنم �أمون، ثمَّ و�شَّ

*  *  *
َّها تُخَرب خرابًا. يدعو  48: 9  هبوا االإكليل لمواآب الأن
�شيء  �أّي  �أو  �لكهنوت  و�إّما  �لملك  �إّما  االإكليل،  �لكتاُب 
يكون تامًّا. مثل هذه )قال(: �لت�شبحة تكون لكم �لإكليل 
�ص في �لحّج )�أو: في �لعيد(؛ فهنا تكلَّم على  �لذي يتقدَّ
ل  �لأوَّ مفاهيم:  ثالثة  يقارب  هبوا  و�لكلمة:  �لمملكة، 
زمن  ل  تبدُّ فهو  للمو�آبيِّين،  �لُملك  وهب  �هلل  �أنَّ  فنا  يعرِّ
 =( �أتركوهم  قال:  �لثاني،  لهم.  وهبُت  �أي  �لكلمة، 
فللبابليِّين  مملكتهم؛  في  قلياًل  وقتًا  يقيمون  �لمو�آبيِّين( 
قال: يتركونهم زمنًا قلياًل يفرحون. �لثالث: هبو� �لإكليل 
ر. وقال  لمو�آب، و�أّما �أنت، يا مو�آب، )فهبه( لنبوخذن�شَّ
�أو كاأنَّ  �إكليل مملكة مو�آب وهبه للبابليِّين،  "خذ  �أي�ًشا: 
�لذي  لمو�آب  �لإكليل  "هبو�  �مه:  وخدَّ مالئكته  �أمَر  �هلل 

ر." يهبه لنبوخذن�شَّ
اإناء  من  اأفرغوها  هذه:  يقابل  ما  هذ�  لي�ص    11  :48
رب  �شُ  :)27-4  :3 مل   2( �لملوك  �شفر  �أي  اإناء،  اإلى 
قبل  من  �أر�شهم  �زدهار  وف�شد  بال�شيف  �لمو�آبيُّون 
�ل�شعب ومن �لأدوميِّين بيد ثالثة ملوك �شعدو� عليهم؛ 
من  ُطردو�  ول  �ل�شبي،  �إلى  يُقتادو�  لم  فالمو�آبيُّون 
بينهم،  �لذين  �لوجهاء  قتلو�  )�لأعد�ء(  لكنَّ  �لمملكة، 
�إلى �أر�شهم. ارتاحوا، �أي كما �لخمر يرتاح  وهم عادو� 

على �لثمالة.

�شيِّد  قال  مثقال،  مئة  خذ  �أي  �سبما،    32  :48
)�لكرمة( ذ�ك �لذي طلبها لنف�شه بدل مئة )جفنة( جميلة 

)ُغر�َشْت( فيها.
48: 13  كو�س. هو �شنم.

جذر  والق�سيب  �لملك،  ال�سولجان  دعا    17  :48
ملوكهم و�شاللتهم.

�لمو�آبيِّين. هذه:  هي مدينة مملكة  48: 18  ديبون 
�إنَّ  �أر�د �أن يقول  ل�سو�س مواآب �سعدوا عليك و�لباقي. ما 
ل�صَّ مو�آب �شعد على �ل�شعوب �لآخرين و�شلبهم، ولكن 

على �لمو�آبيِّين قال هذه �لأقو�ل كلِّها.
ُدعيَْت  هكذ�  لأنَّ  م�سور،  اأر�س  هذه:    21  :48

هم، �أو من جزء )يُدعى �لكّل(. �أر�شُ

االإ�سحاح الثالثون
ُّئه. هو �لترجيع. 48: 26  هذه: في تقي

طرف  في  ها  ع�سَّ تجعل  حمامة  مثل  وكونوا    28  :48
الجبل، �أي �أ�شكنو� في �لمغاور وفي �لأمكنة �لرفيعة لكي 
ه  �م �أعد�ئكم، مثل �لطائر �لذي يجعل ع�شَّ تختبئو� من قدَّ
�لملت�شقين  و�لخوف  �ل�شعف  ب�شبب  �لجبل  طرف  في 

به.
48: 33  هذه: يعبر الفرح والبهجة من اأر�س الكرمل. 
هو  �لكرمل  لأنَّ  )�لكرم(،   "� م  ر  "ك  نقر�أ  �أن  يجب 

)�أر�ص( �لفل�شطيِّين.
 3 بنت  )�أي  مثلَّثة  عجلة  اآل�س.  برج  َّى  حت   34  :48
�شنو�ت(، �أي ت�شبه بازدهارها عجلة بنت ثالث �شنو�ت، 

لحمها م�شتهى وهنيء لالأكل.
جاهها  �أي  )مواآب(،  زاوية  تاأكل  هذه:    45  :48

وزينتها.
*  *  *

عقائقك  على  َّكلين  وتت بوديانك  ت�سبِّحين  كيف    4  :49
)وديان �شغيرة(. دعا الوديان �لحفر �لتي تحيط بالمدن، 
�أي هي تفتخر بها. قالت: ل نُقَهر من قبل �لبابليِّين. دعا 
�لمدينة  د�خل  في  �لتي  �لخزن(  بيت  )�لأهر�ء،  عقائق 
ع �لخبز و�لماأكل للذين يحاربون ويحر�شون  حيث يُو�شَ
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حين  �ل�شهول  الوديان  ُدعيَْت  �آخرون:  )وقال(  �لمدينة. 
فاإن�شان  �إن�شان  مير�ث  عقائق،  و�لتالل.  بالجبال  تُقابَل 
� بالزروع و�لغر�شات. �أ�شار بكلِّ هذ�  و�أماكن خ�شبة جدًّ

�إلى �لغاّلت �ل�شمينة �لتي تُجَمع من �لأر�ص.
الكاأ�س  ي�سربوا  ال  اأن  وجب  الذين  اأولئك  ها    12  :49
�سربوا. ما قال )�هلل( هذ� من �أجل �ل�شعب، ل لأنَّه لم يكن 
مذنبًا، لكن لأنَّهم له. قال: �إن لم �آخذ بوجه )�أي �أت�شامح( 
دعا )هكذ�(  الكاأ�س.  )�أت�شامح( معك.  �أقّل  �شعبي، فكم 
لون )�لكالم(:  �لخر�ب و�ل�شبي - جميع �لمعلِّمين يكمِّ
ربو� بيد �ل�شعب بعد �لعودة. �لأدوميُّون،  �إنَّ �لأدوميِّين �شُ
تين: �لو�حدة من قبل �لبابليِّين، و�لأخرى  كان خر�بهم مرَّ

من ِقبَل �ل�شعب بعد �لعودة.
�لأدوميِّين،  مدن  من  و�حدة  اأتان.  ديار    19  :49
�لحكيم  ذ�ك  �أتان  م�شَكن  بيت  �لقديم  في  كان  ربَّما  �أو 

�لم�شرقّي.
49: 14  اأر�سل المر�سال اإلى ال�سعوب، �أي خرج �لأمُر 

من �لربِّ بيد �لمالك ليجمع �لبابليِّين على �لأدوميِّين.
عظمة(  )اأو:  وفرة  على  ي�سعد  اأ�سد  مثل  ها    19  :49
�لأدوميِّين  على  �لبابلّي  �شعد  �أي  اأتان،  ديار  اإلى  االأردّن، 
�أر�شهم  وخرَّب  �لأردّن،  يعبر  حيث  �لموعد  �أر�ص  من 
�لخ�شبة مثل ديار �أتان، �لذي �أخ�شبت دياره بكلِّ �شيء 

بو��شطة حكمته.
49: 20  هذه: يجرُّهم �سغار القطيع. هذ� ل يعار�ص 
يخرِّبوهم  �أن  بعد  ولكن،  بونهم،  يخِرّ �ل�شباب  هذه: 
�إلى  ويقتلعو� مدنهم، بقيِّتُهم )�أي بقيَّة �لأدوميِّين( ت�شلَّم 

�ل�شعفاء �لذين في �لبابليِّين.

االإ�سحاح الحادي والثالثون
دعا  َوجد:  ما  وراحةً  مخافته،  البحر  في    23  :49
)هكذ�( البحر ب�شبب كثرة جي�شه. )قال( �آخرون: البحر 

هو �لبابليُّون، �أي: )�لبحر( خافه.
�لعرب  دعا هكذ�  الم�سرق.  بنو قيدار وبنو    28 :49

�لإ�شماعيليِّين.
�إلى  �أي:  �أقو�هم  الذقون.  مق�سو�سي  بيت    32  :49

�ل�شعر  الذقون  دعا  �آخرون:  )قال(  طيء(.  )بيت  �لعرب 
)�لعرب(  وُدعو�  �لفم.  وتحت  �لذقن  فوق  هو  �لذي 
من  )ق�شًما(  ويزيلون  يحلقون  لأنَّهم  الذقون  مق�سو�سي 

لحيتهم.
يَّة  برِّ في  �ليوم  حتَّى  قائمة  هي  ح�سور،    30  :49

�لعرب.
رمز  جبروتهم.  راأ�س  عيالم  قو�س  هذه:    35  :49
راأ�س  ينت�شرون.  بها  �لتي  �شالحهم  ة  عدَّ كلِّ  �إلى  بالقو�س 
��شتهرو�  �لهوزيِّين )�شعب من عيالم(  �أنَّ  يبدو  جبروتهم. 

كثيًر� بالتعامل بالقو�ص.
50: 2  بيل ومردوك هما �شنمان )لدى( �لبابليِّين.

االإ�سحاح الثاني والثالثون
50: 43]44[  ها مثل اأ�سد ي�سعد من عظمة االأردنِّ اإلى 
ديار اأتان. )تكلَّم هكذ�( ب�شبب �أر�ص �لموعد حيث يعبر 

�لأردّن، ودعا ديار اأتان بابل، ب�شبب خ�شبها.
50:  44]45[  �سغار القطيع. �لماد�يُّون �لذين كانو� 

�أ�شعف من كلِّ �ل�شعوب.
الروح:  �لبابليِّين.  نفو�ص  قال عن  به  القلب.    1 :51

�إر�دتهم �لكريهة.
هذ�  ال�سماء.  من  اقتربت  دينونته  الأنَّ  هذه:    9  :51
ي�شبه: �شر�خ �شدوم وعمورة دخل لديَّ )تك 17: 20(. 
�مك" )لو 15: 18، 21(. وهذه: "خطئُت في �ل�شماء وقدَّ

االإ�سحاح الثالث والثالثون
51: 25  واأقلبك من ال�سخر. لأنَّه يدعو الجبل المف�سد 
ال�سخر  �أي�ًشا  ي  وي�شمِّ ته.  وقوَّ عظمته  ب�شبب  �لملك، 
تُقتلَع، من �لو��شح  �أي  جيو�شه. وحين تنقلب �ل�شخور 

�أي�ًشا �أنَّ �لجبل ل يكون قائًما.
51: 27  اأروط. قردو. لأنَّ في �شفر �لملوك بالن�شبة 
�إلى هرب �بني �شنحاريب قال )�لكتاب( في مو�شع: �إلى 
�أرمينيا  في  اأ�سكناز  قردو.  �إلى  وقت  وفي  �أر�ر�ط.  �أر�ص 

�أو: د�ر�ن ) قرب �لخليج �لفار�شّي(. �أو: �شي�شحان.
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51: 30  �سّكان م�سروط: �لماد�يُّون وم�شاعدوهم.

ي�شرُّون  �أي  )االأ�سد(.  جراء  مثل  ي�سرُّون    38  :51
ويز�أرون.

51: 46  هذه: ياأتي في تلك ال�سنة خبر �ل�شطر�ب، 
لأنَّ د�ريو�ص �لماد�يي يمتلك بابل. وفي ال�سنة التي بعدها 
يد  من  �لُملك  �ختطف  �لفار�شّي  اآخر. حين كور�ص  خبر 
�سنة  �لكلمة  يقولون:  �آخرون  مكانهم.  وملك  �لماد�يِّين 
�لكتب  عادة  ح�شب  هو،  كما  وقت  �أي  بعدها،  و�سنة 
�شة(، �أي: خبر�ن مبلبالن �أتيا على )بابل( ب�شكل  )�لمقدَّ

د�ئم.

كوكب  هو  بيل  بابل.  في  بيل  انتقد  هذه:    44  :51
�لآلهة".  "�شيِّد  �لوثنيِّين  لدى  ى  ويُ�شمَّ �شبعة.  من  و�حد 
هرميزد.  و�لفر�ص:  زيو�ص(،  )�أو:  زو�ص  دعوه  و�ليونان 
يروي عليه �لكلد�نيُّون: مع �أنَّه م�شلَّط في �لأر�ص كلِّها، 
فر�أ�شه قائم في بابل وذنبه في عيالم ويمينه �أ�شور و�شماله 

م�شر.

االإ�سحاح الرابع والثالثون
على  �شعدو�  بابل  ومن  �أ�شور  من  ملوك  �شتّة    52
فول  هو  ل  �لأوَّ بالتمام.  �شربوها  قلياًل  وقلياًل  فل�شطين، 
�لذي �شعد على �ل�شامرة و�أخذ من ملكها مناحيم �ألف 
ة وم�شى )2 مل 15: 10-11(. و�لثاني هو  وزنة من �لف�شَّ
�شنحاريب.  و�لر�بع  ر.  �شلمن�شَّ و�لثالث،  ر.  فال�شَّ تغلت 
و�لخام�ص مرودك بَلََد�ن بن بلد�ن �لذي �أر�شل قر�بين هلل 
وهد�يا لحزقيّا. وبعد �أن مات حزقيّا �شعد على �أور�شليم 
ى �شبع ع�شرة �شنة في بابل ثمَّ  ى. ولبث من�شَّ و�شبى من�شَّ
عاد �إلى �أور�شليم. ُحب�ص يوياكين في بابل �شبًعا وثالثين 
�بنُه  مرودك  �أويل  وملك  ر.  نبوخذن�شَّ مات  حتَّى  �شنة 
بعده. ثمَّ �أخرجه )= يو�كيم( و�أكرمه بالنظر �إلى �لمحبَّة 

�لتي �قتنى لديه في �ل�شجن.
�أد�ر  �سدقيّا،  عيني  ر  نبوخذن�سَّ اقتلع  حين    11  :52
�لمدينة  ور�ء  �شور  جثَّته  �ألقو�  مات  بابل. وحين  في  �لرحى 

ت فيه �لنبوءة. وتمَّ
52: 9  دبلت هي دفنة، قرب �أنطاكية.



1 - في جذور �لبيبليا:
�لينبوع... �لِعطا�ص... وِفعُل �لتاريخ!

2 - �لبيبليا على عتبة �لألف �لثالث:
 من �لأ�شطورة... �إلى تاريخ �لخال�ص

3 - بُولُ�ص ِمن ُمو�شى... �إلى يَ�شوع

4 - عن ي�شوع �لإن�شان. "و�لكلمة �شار ب�شًر� ف�شكن بيننا"

5 - �أّي كني�شة نحن؟ �أّي كني�شة نريد؟
ي�شوع،  جديد  بين  �لخيار  �شعبة:  تجربة  �أمام  �لكني�شة 

و�لرجوع �إلى �لهيكل

6 - �أيّوب �لألِم و�لإيمان
ة �لإن�شان �لحاِئر �أمام �لإله �لطيّب  ق�شّ

7 - �أ�شعيا �ل�شيا�شّي �لر�ئّي ونبّي �ل�شاعة

8 - حول �لأناجيل �لمنحولة و�لأناجيل �لقانونيّة:
�لأناجيل �لمنحولة حنيٌن �إلى ميتولوجيَّات �ل�شرق �لقديم!

9 - "�لموؤتمر �لبيبلّي �لأّول"... وندوة "�لليتورجيّا و�لبيبليا"
�لكني�شة: من �لكلمة �لنبويّة... �إلى كلمة �لحياة و�لخال�ص!

ليب: در ي�شوع... َوَوقف عند �ل�شّ 10 - ماَل على �شَ
روعة �لحياة �لإلهيّة في �إنجيل يوحنّا

11 - في �شبيل خال�ِص �لب�شريّة من �لخوف: 
�لروؤيا، كتاب حول نهاية �لعالم... �أم حول �لم�شيح؟

12 - مخطوطات �لبحر �لميت مفترق في تاريخ �لأديان
"كني�شة قمر�ن" و"كني�شة ي�شوع"

�ل�شريعة �لقاتلة... و�لمحبّة �لخاّلقة

13 -  َملَكوت جديد... �شرعته �لُحّب
�لإن�شان و�لكني�شة بين �لُعنف و�لاّلعنف

�أ�شو�ء على �لم�شيح و�لعنف �لثورّي

14 - �لبيبليا... و�لَعلَمنة:
علَمنٌة جديدة تغيُّر مفهوَم �لقْد�شيّات

ي�شوُع ر�ئُد �لَعلَْمنَة!

15 - �لفقر و�لفقر�ء في �لبيبليا:
�أُر�ِشل �إلى �لفقر�ء... و�شار فقيًر� من �أجلنا!

"باأّي حّق ت�شحقون �شعبي وتطحنون وجوه �لبائ�شين"؟

16 - �أنبياء �لبيبليا وق�شايانا �لمعا�شَرة
�إرميا نبّي في زمن �لمحنَة

�ل�ّشينود�ص: روؤية جديدة... �أم "حّق قانونّي" �آَخر؟

17 - تاأثير �لح�شارة �لكنعانيّة على �لح�شارة �لبيبليّة
لبنان في �لبيبليا

دور �لمر�أة �لفينيقيّة-�للبنانيّة في �نفتاح �لم�شيحيّة على�لأمم!

18 - ن�شيد �لأنا�شيد
�أجمُل ن�شيٍد في �لَكون

كتاب ع�شٍق تحت�شنُه �لبيبليا

19 - حول جديد �لعهَديْن في �لبيبليا:
"�لم�شيح رجاوؤنا: بروحه نتجّدد"

جديد �لبيبليا: من �لأنبياء... �إلى �لم�شيح!

20 - �لأناجيل تحت مجهر علم �لتحليل
�لم�شيُح �أمام �ل�ّشوؤ�ل: �إ�شر�ئيُل �أَِم �لعالَُم؟

في �لرغبة يولَد �لفرح... وبه �لحّب... ومعه �لحّريّة!

21 - �لموؤتمر �لبيبلّي �لثاني في جبَيل-بيبلو�ص
تاأثير �لح�شار�ت و�لديانات �لقديمة على �لبيبليا

�لبيبليا: َحدث تاريخّي ُملَْهم من �شنع �لب�شر

22 - و�إن كان �لم�شيح َما قَام فباطل �إيماننا
ما تقول �لبيبليا عن "ما بعَد �لموت"؟

هل ِمن بَديٍل عن �لّرَجاء �لم�شيحّي؟

23 - حارَب �لبعل َو�ألَْهَم "�لبقيّة �لبَاقية" ِمن �شعب �هلل:
�إيليّا �لنبّي: من تجربة �لكرمل... �إلى ند�ء حوريب!

هل يز�ل حيًّا... وفي �أّي �َشَماٍء هو؟

24 - �أخي �لإن�شان في هذ� �ل�شرق هو �لمحَور:
ز �لملكوت! كلمات ي�شوع �لم�شّككة في �لإنجيل تركِّ
نحو مفهوم جديد ل�شخ�شيّة �لم�شيح ور�شالته �لتحريريّة

25 - �لرُجل و�لمر�أة: م�شاو�ة في �لخلق... ومع �لم�شيح!
�لمر�أة في �لبيبليا... وفي �لكني�شة

حان �لوقت لتوؤّدي �لمر�أة ر�شالَتها كاملة

26 - �لفّري�شيّون: �أتقياء... �أم مر�ووؤن؟
ر�ع بين ي�شوع و�ل�شريعة محاور �ل�شّ

�لفّري�شيّون و�لكني�شة �لنا�شئة و�لمعا�شرة!

27 - في �لأمثال تجلّى �هلل �أبًا... ول لقب �آَخَر له
�أمثال ي�شوع في �لإنجيل

من ن�شٍق في �لتّعليم �إلى ن�شٍق في روؤية �لملكوت

28 - نحن تجاَه �لمظلومين، �إّما فرعون... و�إّما مو�شى!
�شفر �لخروج هو �إنجيل �لعهد �لقديم �إذ يعلن �لب�شارة

�شعُب ُم�ْشتَْعبٌَد يتَرقّب زمن �لتحرير

جريدة بيبليا 
المو�سوعات



29 - من ف�شح �ليهود... �إلى ف�شح �لم�شيح!
�شفر �لخروج على محّك �لاّلهوت �لحديث

�لعالقة  في  �لتحّول  بل  �لبحر،  عبور  لي�ص  �لحقيقّي  �لعبور 
باهلل!

لطة و�لقدرة! 30 - �ل�شيطان يغويه بالملكيّة و�ل�شُّ
هزم ي�شوع �ل�شيطان و�شّق طريقه �إلى �لآب!

و�أعطى بُْعًد� جديًد� للبيبليا... و�لهيكل... و�لأر�ص!

31 - ل �شالم خارج �لحقيقة و�لعدل و�لحّريّة
�إّن �لأمانة لالإنجيل هي �لأمانة لل�ّشالم
�لتربيَة على �ل�ّشالم تبد�أ بتثقيف �لمر�أة

32 - �َشَغل �لأديان و�لفال�شفة و�لح�شار�ت
ما يقول �لنا�ُص فّي؟ َمن �أنا؟

نظرة جديدة �إلى ي�شوع بدون مر�قبَة

33 - ُحّريّة �أبناء �هلل، ما هي؟ و�أَين هي؟
�ل�ّشلطة في �لكني�شة

�لخال�ص بالإن�شان ل بال�شريعة، وبالحّريّة ل بال�ّشلطة!

ح �لكت�شافات �لأثريّة �لاّلهوت �لبيبلّي؟ 34 - كيف تَُو�شِّ
�لبيبليا على �شوء علم �لآثار

"�إذ� �شاع �لأ�شُل... �شاع �لتاريخ معها!"

35 - �شيتنبّاأ بنوكم وبناتكم، ويرى �شبّانكم روؤى!
�أين �لأنبياء في كني�شتي

ليت كّل �ل�شعب �أنبياء يحلُّ �لّروح عليهم!

36 - هو�َشع نبّي �لُحّب وعامو�ص نبّي �لعد�لة
�لُحّب قديٌم ِقَدم �هلل

ُحّب وعد�لة حتّى �ل�شينود�ص من �أجل لبنان

37 - �لمعجز�ت: �آياٌت فّعالة ومو�هب مّجانيّة
�لعجائب في �لبيبليا

�لأعجوبة بين �لعلم و�لإيمان

38 - �أدُب �أوغاريت و�لبيبليا: �إرٌث ح�شارّي م�شترك
 �لبيبليا على �شوء مكت�شفات �أوغاريت

 من بعل... �إلى �إيل... �إلى يَْهَوه... �إلى �لثالوث!

39 - بين ر�شالته ودوره �لتربوّي معادلة كاملة:
ي�شوع �لمربّي

� بين �لإن�شان �لقديم و�لإن�شان �لجديد! ع بتعليمه َحدًّ َو�شَ

40 - دعا �شعبه �إلى بناء �لم�شتقبل:
حزقيّال: �شعب �هلل، من �لأوهام... �إلى �لحقائق!

ب�ّشر برجاء بَلغ ملء كَماله بي�شوع

41 - �أحد�ث �لكتاب �لمقّد�ص على ِمَحّك �لبحث �لعلمّي:
�لبيبليا و�لتاريخ -1-

�لأنبياء بين غائيَّة �لوحي وُم�شتلزمات �لتاأريخ

ن �شيئًا: 42 - ي�شوع كتب لنا �لحياة و�إن لْم يُدوِّ
�لبيبليا و�لتاريخ -2-

في �لم�شيح محَور �لإنجيل وبهاوؤه ووحدته

43 - �إفتتح �لزمان ببادرة خير... فكانت �لخليقة
رو�ية �لخلق على ِمَحّك �لإيمان و�لعلم

َور فُمتَغيّرة مع �لذهنيّات و�لزمن �لحقيقة خالدة، �أّما �ل�شُّ

44 - لوي�ص خليفة:
لهوت �لإن�شان... و�لحّريّة!

45 - �أبَْرَز �لَوْعد �لتاريخّي بب�شارة مريم وميالد ي�شوع:
لوقا: �إنجيل �لهّويَّة: و�لخال�ص؟

َعِمل وبول�ص للُخروج من �إ�شر�ئيل: �إلى �لعالم؟

46 - �لإيمان ثقة ورجاء... ولو كان �لرجاء غير منظور!
م�شيرة �لإيمان: من �إبر�هيم... �إلى يعقوب...

�هلل �أميٌن على ُوُعوِده، ول بُّد �أن تتحّقق

47-48 - جنى ثماني �شنو�ت ِمن عْمر "بيبليا"
�إفتتاحيّات،  �أعد�د،  محرِّرون،  مو�شوعات،  فهار�ص: 

كلَمات...

49 - �لإنجيُل �لأَحّب و�لأكثر حظوًة في تاريخ �لكني�شة!
تو��شُل �لبحث حول �أقدميّة �إنجيل متّى...

�إنجيل �لجماَعة �لم�شيحيَّة �لأولى: "�لإنجيل �لكن�شّي"

دوهم... وَعلِّموهم... 50 - �إذهبو� �إًذ�، فَتَلِْمذو� جميع �لأُمم وَعمِّ
خاتمة �لإنجيل بح�َشب متّى فاتحُة رجاء

وها �أنَا معكم كّل �لأيَّام �إلى نهاية �لعالم

51 - �ِشْفٌر يَ�ْشمُل �لتور�ة، ويَكتمل بالإنجيل
�لمز�مير �شورةٌ لو�قع وجودّي، ومدر�شة �شالة...

ورة �هلل في �لَخلق! محوره �لإن�شان لأنّه �شُ

الة �لد�ئمة 52 - كان كتاَب �لقر�ءَة �لأولى، و�ل�شَّ
لها �إلى ِفْعِل عبادة ر�ُت �شعٍب َحوَّ �لمز�ميُر مذكَّ

مز�ميُر �ل�شتغاثة و�لتمجيد ت�شهُد لرحمة �هلل

53 - في �لبدِء كان روح �هلل يَرّف على �لمياه
هو �لّروح �لُمحيي �لناطق في �لأنبياء و�لر�شل
�لرُّوح يقول: "تعاَل! ُخْذ ماء �لحياة مّجانًا!"

ٍة و�شالم! ُة �هلل في �لتاريخ طريُق �أُُخوَّ 54 - �أبوَّ
محبّة �هلل �لآب لنا تجلَّت بابنه �لوحيد

حياتنا �لم�شيحيّة م�شيرةٌ متو��شلٌة نحو بيت �لآب


