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

البابلّي. 

2 - زمن اإرميا

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

بين اأيدي ملوك اأ�شاوؤوا تدبير �شوؤونها.

1/2 – ال�صرق الأدنى

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

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

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

داود الملك.

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

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

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

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

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

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

عند موت اأ�شوربانيّبال حوالى �شنة 633.  

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

كان في حالة فوز)1(.

)1(  لدينا معلومات وا�شعة وكافية حول هذا الق�شم الأّول من تاريخ الأمبراطورّية البابلّية الجديدة في الموؤلّف التالي:
D. J. WISEMAN, Chronicles of Chaldean Kings, London 1956.  
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باإمكاننا   ، النبيُّ هو  َمن  بكلمات وجيزة  نحّدَد  ان  اأردنا 
الإن�شاُن  اأو  يتكّلم،  الذي  الإن�شاُن  باأّنه  بالقول  الكتفاء 
وبالتحديد  زماِنه،  لأنا�ِش  ما  �شيًئا  يقوَل  لأن  المدعوُّ 
بها  دعاه  التي  بالدعوة  انقلبت حياُته  اإن�شاٌن  هو  ل�شعبه. 

اهلل، ليقلب بدوره حياة �شعب اهلل.

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

عند هذه النقطة يتّم اإدخال روؤيتَين رمزيّتَين:

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

ذلك. 

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

تنقلب باتجاه الجنوب، اأي على مملكة يهوذا. 

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

العبرّي.

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

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

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

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

واأخذوا اإرميا معهم عنوًة. 

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

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

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

القليل عنه حّتى وفاته �شنة 609.

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

في الف�شول 20-7.

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

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

الف�شل 4: 4. 

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

كعقوبات على انحرافات يهوذا.   

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

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

وخال�ٍش لي�ش اإّل.

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

والذي اإرميا هو اأداته. 

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

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

.20-11

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

في الخطيئة )2(. 

5 - اعترافات اإرميا

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

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

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

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

ا لمملكة يهوذا. بالم�شتقبل عينه اأي�شً

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

البابلّي.  الحكم 

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

يَدي الرّب.

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

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

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

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

اأربعة اأجزاء كبيرة:

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

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

الب�شرّي،  الحّب  في  الحّب.  لهذا  الطرفين  اأحد  خيانة 
فاإّن العالقة  اأو من اأخرى،  عندما ينتفي الحّب من جهة 
تنتهي اإلى النف�شال، اإن لم تتحّول اإلى عداوة؛ اأّما الحّب 
ُي�شحي  قد  حّب  اإّنه  كبيرة:  مع�شلة  يطرح  فاإّنه  الإلهّي، 
ل  ذلك،  مع  ولكّنه  الجاحد،  الحبيب  بخيانة  جريًحا 
اإّن هذا الحّب ممكن  يتبّدل. قد يقول قائل  يتوّقف ول 
من جهة اهلل، ل من جهة اإن�شان! فكيف ي�شتطيع الإن�شان 
اأن يظّل يحّب من ل يحّبه؟ وكيف يمكن الحّب من جهة 

واحدة، اأن يحافظ على عالقة مرفو�شة؟  

في  الغريب،  الحّب  هذا  عن  �شابقة  مقالة  كتبُت 
و�شعبه"،  اهلل  بين  والأمانة  الحّب  "عهد  عن  درا�شتي 
وقد و�شلتني اأ�شداء باأّن هذا الأمر غير ممكن عي�شه في 
الزواج بين �شخ�شين! فهل الزواج الم�شيحّي هو مجّرد 

رباط حّب ب�شرّي؟ لنَر ما يجيبنا النبّي اإرميا. 

اإر 2: 2 : زمن البّريّة، زمن الخطوبة ( 1
يقع هذا الن�ّش في الف�شل الثاني من �شفر اإرميا، وهو 
ي�شّكل اأّول قول اإلهّي موّجه اإلى �شعب اهلل عن يد اإرميا 
خا�ّش  ب�شكل  يتوّجه  القول  هذا  الحقيقة،  في  النبّي. 
ال�شيا�شّية  الحياة  العا�شمة، ومركز  بكونها  اأور�شليم  اإلى 

والجتماعّية والدينّية ل�شعب اهلل. 
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الخوري جان عّزام
اأ�شتاذ ماّدة العلوم البيبلّية
كّلّية الالهوت الحبرّية، جامعة الروح القد�ش، الك�شليك

مقّدمة 
يحتّل مو�شوع العهد المكانة الأولى في اأقوال الأنبياء 
المقاربات  من  كبير  بعدد  عنه  يعّبرون  وهم  وكتبهم؛ 
وال�شور، الواقعّية اأو الرمزيّة-المجازيّة، التي ت�شف هذه 
في  اهلل دخل  ولأّن  و�شعبه؛  اهلل  بين  التاريخ،  في  العالقة 
تاريخ هذا ال�شعب، و�شنع معه عهًدا �شخ�شيًّا، وو�شعه 
في م�شيرة حياة نحو تحقيق كمال العهد معه، فاإّن ميزة 
كالم الأنبياء عن هذا العهد تظهر في اإبرازهم اأهّمّية هذه 

العالقة الحياتّية بين اإ�شرائيل واهلل. 

في هذا الإطار، يمكننا اأن نفهم لماذا لجاأ الأنبياء اإلى 
اإلى اهلل، بينما  ا�شتعارة �شورة الأب اأو الزوج، فن�شبوها 
ل�شعب  الزوجة  اأو  البن  �شورة  المقابل،  في  ا�شتعاروا، 
العهد بكونه عالقة حّب  تعّبران عن  فال�شورتان  العهد؛ 
مجّرد  منها  اأكثر  الواقعّي،  التاريخ  في  م�شتركة  وم�شيرة 
ال�شعب  يحفظها  اإلهّية  و�شايا  على  يقوم  قانونّي،  رباط 
اأو  الإلهّية  الحماية  على  الح�شول  مقابل  بها،  ويعمل 

البركة والخيرات التي يرجوها من اإلهه. 

عن  المعّبرة  الزواج  �شورة  عند  هنا  اأتوّقف  اأن  اأوّد 
العهد في �شفر اإرميا، كنموذج لفهم جوهر عالقة الحّب 
التي تجمع بين اهلل والإن�شان، ويمكن اأن تدوم اإلى الأبد، 
بخالف عالقة الحّب المح�ش ب�شرّية، التي تتعّثر بمجّرد 
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10 الخوري جان عّزام

"لي�ش بالخبز وحده يحيا الإن�شان، بل بكّل كلمة تخرج 
من فم اهلل" )رج تث 8: 3(. 

اإ�شرائيل  لأّن  العقل،  اإ�شغاء  ا  اأي�شً هو  الإ�شغاء  وهذا 
له  يفعل  اأن  على  اهلل  اإجبار  اّدعاوؤه  يقوده  اأين  اإلى  اختبر 
ا مو�شوع  ما يريده هو، ل ما يريده الرّب!  وهذا هو اأي�شً
الرّب  يقنع  لم  اإن  ال�شحراء:  في  الثانية  اإ�شرائيل  تجربة 
عقلنا ويف�ّشر لنا ما يفعله، فال ن�شير وراءه. اإنّها تجربة اهلل 
في التاريخ )2(، فالذين فنوا في ال�شحراء هم الذين تمّردوا 
واأبوا اأن ي�شيروا وراء الرّب، فماتوا من �شهواتهم، وتاهوا 
ول�شعتهم  مو�شى،  على  يفر�شوه  اأن  اأرادوا  طريق  في 
اأّنهم  اّدعوا  الذين  هم  )رج عد 21: 4 ت(،  �شغيرة  ثعابين 
اأكبر من اهلل ومن كليمه. هذا ال�شعب، تعّلم اأّن الحياة هي 
الأبويّة، ولي�ش  لعنايته  للرّب وفي ال�شت�شالم  الطاعة  في 

في ال�شير باأفكارهم ومخّططاتهم )رج تث 4: 4-1(.

القوى، لأّن  اأخيًرا الإ�شغاء بكّل   وهذا الإ�شغاء هو 
الآلهة  تلك  اأي  الأوثان،  تجربة  ا  اأي�شً اختبر  اإ�شرائيل 
الحياة  يوؤّمن  اأن  ي�شتطيع  اأّنه  يعتقد  جعلته  التي  المزيّفة 
لذاته بقواه الج�شدّية وبغنى العالم وبهرجته. لي�ش �شدفة 
خر  )رج  ليعبدوه  ذهبيًّا  عجاًل  ال�شحراء  في  �شنعوا  اأّنهم 
قدرة  الأيدي، ل  ت�شنعها  التي  الآلهة  اأّن  فاختبروا   ،)32

لها على اإنقاذهم.  

من  الرّب  يريد  التي  )اأور�شليم(  فالمراأة  هكذا، 
الحبيبة  تلك  �شوى  لي�شت  اأذنيها،  في  ي�شرخ  اأن  نبّيه 
التي اأظهر الرّب لها موّدته يوم خطبها له في ال�شحراء 
نفهم  هنا،  ومن  اأبديًّا.  عهًدا  لها  وقطع  حبيبة،  زوجة 
كالمه،  في  النبّي  اإليها  يلجاأ  التي  الثانية  ال�شتعارة 
�شباك،  موّدة  لك  تذّكرت  "قد  لها:  يقول  عندما 

اأور�شليم  اعتباره  في  هي  اهلل  ي�شتعملها  ا�شتعارة  اأّول 
اإلى  الحاجة  تنبع  اأذنيها!  في  لل�شراخ  نبّيه  فيدعو  امراأة، 
ال�شوؤال  ت�شمع!  ل  اأور�شليم  اأّن  من  الأذنين  في  ال�شراخ 
الذي يتبادر اإلى ذهننا ب�شيط، وهو التالي: لماذا ل ت�شغي 
اأور�شليم اإلى الرّب، حّتى ي�شطّر لأن ي�شرخ في اأذنيها؟ 
لي�ش الجواب ب�شعب، لأّن كّل الف�شل الثاني من اإرميا، 
عن  اأور�شليم  اأذني  �شّدت  التي  الأ�شباب  تلك  ي�شرح 
ل  �شماع �شوت الرّب: اإّنها لم تعد تريد اأن تتبعه، وتف�شّ

اإتباع  اآلهة اأخرى، من اأ�ّشور اإلى م�شر. 

اأ�شا�ش لهوت الإيمان في  مو�شوع الإ�شغاء هو في 
اإ�شرائيل. التقليد ال�شتراعّي المتاأّثر بتعاليم الأنبياء، ومنهم 
اإ�شرائيل"  يا  "اإ�شمع  بو�شّية   الو�شايا  كّل  يخت�شر  اإرميا، 
اأّوًل  العتراف  اإلى  تدعو  الو�شّية  هذه  4ي(.   :6 )تث 
تكون  اأن  يجب  له  اإ�شرائيل  محّبة  وباأّن  واحد،  اهلل  باأّن 
خال�شة من غير انق�شام: من كّل القلب والنف�ش والقّوة. 
اختبره  الذي  اهلل   اإّل جواًبا على حّب  لي�ش  الحّب  هذا 
اإ�شرائيل عبر تاريخه كّله، وبالأخ�ش في م�شيرة ال�شحراء، 
التي هي الإطار التاريخّي لخطب مو�شى في �شفر التثنية. 

لأّن  القلب،  اإ�شغاء  اأّوًل  هو  للرّب  اإ�شرائيل  اإ�شغاء 
تجربة اإ�شرائيل الأولى كانت دائًما في القلق على الأكل 
وال�شرب، اأي على ال�شمانات الماّدّية )1(. لقد دخلوا في 
تلك التجربة في كّل مّرة خافوا من الموت ب�شبب نق�ش 
اأّن  الرّب اأحّبه حبًّا  اإ�شرائيل  الطعام. في المقابل، اختبر 
مّجانيًّا عندما انت�شله من العبودّية وقاده في ال�شحراء، ولم 
ياأبه لتذّمره واإنكاره له مّرات عديدة، فاأعطاه الخبز والماء 
حيث ل زرع ول ينابيع، وغفر له بدًل من اإفنائه )رج خر 
16-17(. ولذلك يخت�شر مو�شى ما تعّلمه اإ�شرائيل بقوله: 

)1( رج خر 16: 2-3: "فتذّمرت جماعة بني اإ�شرائيل كّلها على مو�شى وهارون في البّرّية، وقال لهما بنو اإ�شرائيل: ليتنا متنا بيد الرّب في 
اأر�ش م�شر، حيث كّنا نجل�ش عند قدر اللحم وناأكل من الطعام �شبعنا، في حين اأّنكم اأخرجتمانا اإلى هذه البّريّة لتميتا هذا الجمهور 

كّله بالجوع".  
)2( "ل تجّربوا الرّب اإلهكم كما جّربتموه في م�ّشة" )رج تث 6: 16؛ خر 17: 7-1(. 
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ل فائدة منه". 

يّتهم -  الرّب  الجدال:  من  نوع  الن�ّش هو  �شياق  كّل 
الرّب:  يّتهم  الذي  اإ�شرائيل هو  اأّن  يبدو  اإ�شرائيل، ولكن 
اأمام  ي�شاعدهم  لم  اأّنه  يّدعون  لعّلهم  يّتهمونه؟  فبماذا 
تخّلى  باأّنه  الرّب  يّتهم  ال�شعب  عليهم)4(.  الأعداء  تهّجم 
لئحة  ي�شبه  الجدال  هذا  عنه!  تخّليهم  فيبّررون  عنهم، 
التهامات المتبادلة، بين الزوج والزوجة عندما يختلفان! 

منذ -  عنه  تخّلوا  من  هم  اأّنهم  ل�شعبه،  الرّب  يبّين 
وحفروا  الحّية،  المياه  ينبوع  اأنا  "تركوني  القديم: 
 .)13 :2( الماء"  اآباًرا م�شّققة ل تم�شك  اآباًرا،  لأنف�شهم 
مع  الزوج  يتكّلم  كما  الموؤّنث  ب�شيغة  اإليهم  ويتوّجه 
زوجته: "األم تجلبي هذا عليك باأّنك تركِت الرّب اإلهك 
حين كان ي�شّيرِك في الطريق؟" )2: 17(. ثّم ي�شل اإلى قّمة 
الّتهام با�شتعمال فعل "الزنا" للتعبير عن ارتداد ال�شعب 
على  اّتكالهم   اأو  اأخرى  اآلهة  وباتباعهم  الرّب،  عن 
�شعوب اأخرى: "منذ القدم ك�شرِت نيرك وقطعِت ربطِك 
كّل  وتحت  عالية  تّلة  كّل  على  فاإّنِك  اأخدم!  ل  وقلِت: 
)2: 20(. وي�شتمّر معلًنا  جعِت زانية"  �شجرة خ�شراء ا�شّ
ب�شريح الكالم اأّن هذا ال�شعب هو عرو�شه بقوله: "اأتن�شى 
العذراء حليتها، والعرو�ش زّنارها؟ اأّما �شعبي فن�شيني اأيّاًما 
ل ُتح�شى" )2: 32(. واأخيًرا، يبدو كاأّنه يبّرر لنف�شه اإعالن 
ال�شوؤال  هذا  فيطرح  الخائنة،  الزوجة  هذه  من  الطالق 
 :24 )تث  اليهوديّة  الطالق  �شريعة  من  الم�شتعار  البالغّي 
1-4(: "يقال : اإذا طّلق الرجل امراأته، فذهبت من عنده 
األ  بعد؟  من  اإليها  يرجع  فهل  اآخر،  لرجل  و�شارت 
تتدّن�ش تلك الأر�ش تدّن�ًشا؟ واأنِت فقد زنيِت مع اأخاّلء 
كثيرين ، اأفترجعين اإلّي يقول الرّب؟" )3: 1(. بمثل هذه 

البّريّة،  في  ورائي  ت�شيرين  كنِت  لّما  خطبتك،  محّبة 
غالًبا  ماأخوذة  ال�شتعارة  هذه  بها".  اأر�ش ل زرع  في 
)اآ 16-17(، عندما  الثاني  الف�شل  النبّي، في  من هو�شع 
اأر�ش  اإلى  ترمز  التي  زوجته،  �شُيغوي  اأّنه  النبّي  قال 
قلبها،  اإلى  ويتكّلم  ال�شحراء،  اإلى  وياأخذها  اإ�شرائيل، 
من  اأخرجها  عندما  اأي  �شبابها،  زمن  في  كما  له  فترّنم 
هذه  ال�شحراء.  عبر  الميعاد  اأر�ش  اإلى  وقادها  م�شر 
بالزوجة،  واإ�شرائيل  بالزوج  اهلل  ت�شّبه  التي  ال�شتعارة 
تبدو اإحدى اأجمل ال�شور التي تعّبر عن العهد بين اهلل 
و�شعبه؛ فالعهد هو كالزواج، عالقة بناها اهلل مع �شعبه 

مّجانيًّا.  لهم، حبًّا  انطالًقا من حّبه 

اإر 2: 3-4: 4: ل طالق بالرغم من الخيانة ( 2
ندعوه  اأدبّي،  بنوع  يتمّيز    ،2 اآ  يلي  الذي  المقطع 
التي  النبوّية  الأقوال  تلك  اأي  "ريب"،   العبريّة  اللغة  في 
تبداأ على �شكل اتهام من المفتر�ش اأن يقود اإلى نوع من 
اإلى  دعوة  ي�شير  ذلك  من  بدًل  ولكّنه  والإدانة،  الحكم 
التوبة والرجوع اإلى اهلل )3(. ، وهذا ما يمّيز هنا الأقوال 
النبوّية التي يوجهها اهلل اإلى اإ�شرائيل من الف�شل 2: 1 اإلى 

الف�شل 4: 4: 

اأّتهمكم، واأّتهم -  في اآ 2: 9، يقول الرّب : "لذلك 
هذا  يمّيز  الذي  "اأريب"  فعل  م�شتعمال  بنيكم"،  بني 
اأن  بعد  هذا  اتهامه  الرّب  اأعلن  لقد  الأقوال.  من  النوع 
بينما ينكره  اإليه،  اأحّب �شعبه واأح�شن  اأّنه، كالعادة،  بّين 
والأنبياء  الكهنة  فيهم  بمن  مكّوناته،  بكّل  ال�شعب  هذا 
والرعاة... )2: 4-8(. ولكّن قّوة هذا الّتهام ل تنبع فقط 
من اأّن اإ�شرائيل اأنكر الرّب، بل في كونه قد �شار وراء "ما 

ة في الف�شل 2: 25-4. ا �شفر هو�شع، بخا�شّ )3(  هذه البنية الأدبّية تمّيز اأي�شً
)4( يعلن النبّي هذا في حقبة �شيطرة البابلّيين على اإ�شرائيل، ومحاولة هذا الأخير ال�شتعانة بالم�شريّين وبما تبّقى من الأ�شوريّين، للتحّرر 

من ظلم البابلّيين )حوالى 605 ق. م.(.
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الثامن ق. م. هو�شع يجيب  القرن  ال�شمال في منت�شف 
مبا�شرة على هذا ال�شوؤال، معلًنا اأّن للحّب وحده القدرة 
بل  �شوائب،  من  اعترته  مهما  زواج،  اأّي  ت�شحيح  على 
حّتى  على ت�شحيح ما هو باطل في الأ�شا�ش! كيف ذلك؟ 

ِلَنر! 

طلب  الرّب  اأّن   )3-1 )الف�شول  هو�شع  يخبرنا 
"لأّن  امراأة زانية، وهي جومر،  له  اأن يذهب ويّتخذ  اإليه 
الأر�ش تزني زنى بارتدادها عن الرّب" )1: 2(. لقد بّينت 
ة تاريخّية ولي�شت مجّرد  الدرا�شات الأدبّية باأّن هذه الق�شّ
ما  التي  المراأة،  بتلك  النبّي  تزّوج  لقد  مجازّية.  ا�شتعارة 
لبثت اأن خانته! وماذا يفعل النبّي؟ يقرر اأن يطّلقها! )2: 
الرّب،  مثل  ويقّرر،   )5( راأيه  يغّير  ما  �شرعان  ولكّنه   ،)4
يعمل  يروح  تطليقها،  من  وبدًل  للتوبة.  يدعوها  اأن 
الم�شتحيل لكي تعود اإليه )2: 5-17(. ل يتغا�شى الرّب، 
اإ�شرائيل، عن خطيئة �شعبه، ومثله ل يتغا�شى  وهو زوج 
اأّن الرّب لم يطّلق  النبّي عن خطيئة زوجته! ولكن، كما 
زوجته.  يطّلق  اأّل  بدوره  يتعّلم  ا،  اأي�شً فالنبّي  اإ�شرائيل، 
نحن ل�شنا بعد في زمن الم�شيح، بل في زمن كان الطالق 
معناه:  ما  للنبّي  يقول  ل  فالرّب  ذلك  ومع  م�شّرًعا،  فيه 
اأّما  "ح�شًنا، اأنا اهلل اأ�شتطيع اأن اأغفر ل�شعبي ول "اأطّلقه"، 
اأنت، فمن الطبيعّي اأن تطّلق جومر الزانية ب�شبب خيانتها 
لك! اأنت اإن�شان، ول�شت اهلل، فا�شتفد من �شريعة الطالق 
الرّب  يقول  تماًما،  ذلك  من  العك�ش  على  المو�شوّية". 
للنبّي ما معناه: "اأراأيت، اأنا لم اأطّلق �شعبي الذي خانني، 
ا  لأّنني اأحّبه، ولأّن زواجي به ل ُيف�شم"، "اإذهب اأنت اأي�شً
واأحبب امراأة يحّبها زوجها، مع اأّنها فا�شقة، كما يحّب 
الرّب بني اإ�شرائيل وهم يلتفتون اإلى اآلهة اأخرى" )3: 1(. 

الزوجة  وزنى  الزوجّية  العالقة  من  الم�شتعارة  العبارات 
وخيانتها، ي�شتمّر �شياق المقطع كّله، وفيه تاأكيد �شريح 
على اأّن طالق الزوج من زوجته الخائنة )مملكة اإ�شرائيل 

ثّم مملكة يهوذا( اأمر محتوم ومبّرر )رج 3: 10-2(. 

عن -  النهائّي  تخّليه  �شيعلن  الرّب  اأّن  ُيفتر�ش  هنا، 
يبداأ  بل  الطالق،  يعلن هذا  باأّنه، ل  ُنفاجاأ  �شعبه، ولكّننا 
بدعوة الزانية اإلى العودة اإليه، هذه الدعوة اإلى "ت�شحيح 
مملكة  اإلى  الرّب  يوجّهها  ل  التعبير،  �شّح  اإذا  الزواج" 
اعتبر  التي  اإ�شرائيل،  مملكة  اإلى  بل  وحدها،  يهوذا 
يعلن  هو  وها  نهائيًّا،  وطّلقها  �شبق  الرّب  اأّن  الكثيرون 
"بطالن" هذا الطالق، ل بطالن الزواج: "اإرجعي اأّيتها 
المرتّدة اإ�شرائيل، يقول الرّب، فال اأقلب وجهي عليكم، 

لأّني رحيم" )3: 12ب(. 

ل�شعبه، -  الرّب  من  الزوجّية  المغفرة  مو�شوع  اإّن 
مو�شوع عظيم يبرزه اإرميا في تعبيره عن ا�شتعداد الرّب 
لتجديد عهد الزواج بينه وبين �شعبه. ولكن ما هو �شّر هذه 
ا  المغفرة؟ هل هي ممكنة فقط عند اهلل؟ من الوا�شح جدًّ
ين�شحب  باإ�شرائيل،  زواجه  في  اهلل  على  ين�شحب  ما  اأّن 

ا على زواج كّل اإ�شرائيلّي بزوجته! اأي�شً

ل  حّب  عهد  الزواج   :3-1 وهو   4-2 اإر  بين   )3  
ينف�صم: 

متاأّثر  اإرميا  النبّي  اأّن  الموؤّكد  من  وقلنا،  �شبق  كما 
ب�شكل مبا�شر بنبّي �شبقه باأكثر من مائتي �شنة. ل يتطّرق 
اإرميا مبا�شرة اإلى الزواج الب�شرّي، ولّكّن لهوت العهد 
ا بالهوت العهد لدى هو�شع، نبّي مملكة  لديه متاأّثر جدًّ

)5(  لحظ النتقال ال�شريع من فعل الأمر المبرم: "حاكموا اأّمكم"، والتاأكيد القاطع: "لي�شت زوجتي"، )اآ 4اأ(، اإلى فعل الأمر غير المبا�شر 
والذي يت�شّمن دعوة للتوبة : "لتنزع" )اآ 4ب(؛ فالنبّي يبداأ بتاأكيد حتمّية الطالق وكاأّنه قد ح�شل، ولكّننا نكت�شف اأّنه يبداأ بدعوة 

زوجته اإلى العودة عن زناها، بل اأّنه هو نف�شه �شيفعل مجموعة خطوات لي�شاعدها على العودة اإليه. 
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واحًدا؟  ج�شًدا  الثنان  وي�شير  امراأته،  ويلزم  واأّمه  اأباه 
فما  واحد؛  ج�شد  بل  ذلك،  بعد  اثنين  يكونان  فال 
لليهود  الم�شيح  يوؤّكد  الإن�شان".   يفّرقّنه  اهلل فال  جمعه 
اأّي  توجد  ول  تنف�شم،  ل  وحدة  الزواج  باأّن  اأنف�شهم 
عّلة تبّرر الطالق.  وما يقوله البع�ش اليوم، من اأّن ف�شل 
بقائهما  من  اأف�شل  مًعا،  البقاء  عن  العاجزين  الزوجين 
فيه  ت�شّح  الزوجّية،  الخالفات  اآلم  كّل  مع  مّتحدين 
فلماذا  الفري�شّيون:  �شاأله  عندما  نف�شها،  الم�شيح  اإجابة 
اأمر مو�شى اأن تعطى كتاب طالق وت�شّرح؟: "من اأجل 
ق�شوة قلوبكم رّخ�ش لكم مو�شى بطالق ن�شائكم، ولم 
هذا ما �شيوؤّكده القّدي�ش  يكن الأمر منذ البدء كذلك". 
بزواج  الزوجّي  الحّب  رباط  �شّبه  عندما  نف�شه،  بول�ش 
الم�شيح بكني�شته، م�شّدًدا على اأّن حّب الزوجين يجب 
 :5 )اأف  الآخر  عن  ذاته  الواحد  بذل  من  اأقّل  يكون  اأّل 
21-33(، فاإن كان الزواج هو حّب لدرجة الموت عن 
المغفرة  يعجز عن  ُوجد،  اإذا  الحّب،  فهل هذا  الآخر، 

وحّل اأّي نزاع مهما عظم؟ )6( 

لي�شت عظمة النبّي هو�شع فقط في اأّنه �شّبه العهد بين 
فهم  اأّنه  في  بل  والمراأة،  الرجل  بين  بالزواج  و�شعبه  اهلل 
حّب  عهد  اأّنه  على  والمراأة  الرجل  بين  الزواج  جوهر 
البداية )1:  ينف�شم، على مثال عهد اهلل مع �شعبه: في  ل 
2(، فهم هو�شع اأّن اهلل ياأمره باأن "يّتخذ له زوجة"، امراأة 
العقد  عن  يعّبر  فعل  هو  زوجة"  له  "اّتخذ  وفعل  زانية. 
ا  القانونّي للزواج. وهكذا فعل النبّي. ولكّنه كان م�شتعدًّ
له.  وخيانتها  زوجته  زنى  ب�شبب  العقد  هذا  يف�شخ  لأن 
غير اأّنه لم يطّلقها، لأّن اهلل اأفهمه اأّن الزواج لي�ش مجّرد 

عقد قانونّي، بل فعل حّب قادر على المغفرة )3: 1(. 

خاتمة 
العهد  لهوت  وهو�شع  اإرميا  نبوءات  في  نجد  ل 
وحده، بل اأ�شا�ش الزواج نف�شه ولهوته! هذا ما يوؤّكده 
عن  �شاألوه  عندما  مّتى،  اإنجيل  في  ي�شوع  الرّب  تماًما 
منذ  الخالق  اأّن  قراأتم  "اأما   :)12-1  :19 )مت  الطالق 
الرجل  يترك  لذلك  وقال:  واأنثى،  ذكًرا  جعلهما  البدء 

  )6(  نذّكر في هذا ال�شياق بالمداخالت العديدة للبابا يوحّنا بول�ش الثاني والبابا بندكت�ش ال�شاد�ش ع�شر، اأمام محكمة الروتا، بم�شوؤولّية 
الق�شاة الروحيّين العظيمة اأمام اهلل والكني�شة، في كّل مّرة يحكمون ببطالن زواج قائم، وب�شرورة، ل اأن يتاأّكدوا فقط من حقيقة مثل 
ا اأن يعملوا كّل ما بو�شعهم، لم�شاعدة من يثبت لديهم البطالن، على الإيمان باأّن اهلل والكني�شة  هذا البطالن قبل اأن يحكموا به، بل اأي�شً

قادرين على ت�شحيح ما كان باطاًل، تماًما كما اأّن اهلل قادر اأن يقيم من القبر ما كان مائًتا.
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1 - مالحظات حول ن�ّس الآيات
 :12 )اإر  الأ�شرار"  "الجيران  على  اإرميا  نبوءة  تعلن 
وبوؤ�ًشا  األًما  �شّببت  التي  ال�شعوب  عقاب  اأّوًل   )17-14
باإعادة  مذهلة،  بطريقة  تعدهم،  ثّم  ومن  لإ�شرائيل، 
وتجديد لحقين، �شرط اأن يعترفوا باإله اإ�شرائيل. ب�شبب 
هذا الوعد غير المتوّقع، اأثيرت اأ�شئلة كثيرة حول اأ�شالة 
هذا المقطع من �شفر اإرميا، وال�شبب الرئي�شّي وراء هذا 
م�شاألة  لماًما  اإّل  يعالج  لم  النبّي  اأّن  اإلى  يعود  الت�شكيك 
ال�شفر  كّتاب  اأحد  قام  الأرجح،  على  الوثنّيين.  اهتداء 
الالحقين بتطوير نبوءة اأ�شلّية حول هذا المو�شوع )قد 
ا اإر 3: 17؛ 18: 7-10(. اأ�شف  تكون اآ 14؛ رج اأي�شً
فئة  اإلى   ،16 اآ  في  الواردة  الوا�شحة  الإ�شارة  ذلك  اإلى 
"المهتدين" من الأمم، الذين اآمنوا باهلل الحّي، وُقبلوا في 
الجماعة اليهودّية في فترة ما بعد ال�شبي؛ فعلى الرغم من 
الفترة، عرفت  ال�شعور القومّي الذي �شاد بقّوة في تلك 
تناق�ش  ا  ن�شو�شً وقراأت  و�شمعت،  اإ�شرائيل،  جماعة 

توّجهها الدينّي ال�شّيق )اأ�ش 19: 23-25؛ �شفر يونان(. 

2- الخلفيّة التاريخيّة
مملكة  اإجتياح  التاريخّية  الن�ّش  هذا  خلفّية  ي�شّكل 
والآرامّييــن  الأ�شــوريّين  جحافل  قبل  من  يهوذا 
والمواآبّيين والعّمونّيين، الذين اأر�شلهم الملك الأ�شورّي 
ر، �شنة 602 ق. م.، ليعاقبوا الملك يوياكيم،  نبوخذن�شّ
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الخورا�صقف اأنطوان مخائيل
اأ�شتاذ ماّدة العقيدة الم�شيحّية 
جامعة الروح القد�ش - الك�شليك

 
 مقّدمة

تفكير  لإ�شرائيل  المجاورة  الأمم  مو�شوع  �شغل 
بمجملها  الأمم  هذه  كانت  جهة،  فمن  طوياًل.  الأنبياء 
وثنّية، ما �شّبب غالًبا الخوف من اأن ت�شيء عبادة الآلهة 
اهلل  بوحدانّية  ال�شعب  اإيمان  نقاوة  اإلى  فيها  المتعّددة 
تملك  الأمم  هذه  كانت  اأخرى،  جهة  ومن  المطلقة. 
�شمح  ما  �شخمة،  ع�شكرّية  وقدرة  قويًّا  �شيا�شيًّا  نفوًذا 
واإ�شرائيل،  يهوذا  مملكتي  وتكراًرا  مراًرا  تحتّل  باأن  لها 
فت�شتعبدهما وت�شّيق على �شعبهما. قاد هذا الواقع الأنبياء 
ت�شميم  في  ال�شعوب  تلك  موقع  حول  يت�شاءلوا  اأن  اإلى 
اهلل الخال�شّي على �شعبه المختار؛ ففي ما اعتبر بع�شهم 
اأدوات لعقاب اهلل ل�شعبه ب�شبب خطيئته وابتعاده  هوؤلء 
عنه )اأ�ش 8: 6-7؛ 41: 1-5؛ اإر 27: 1، 11؛ حب 1: 6(؛ راأى 
فيهم اآخرون برابرة همجّيين �شيدينهم اهلل، وينتقم منهم 

ب�شبب اإ�شاءتهم ل�شعبه )عا 2-1(. 
اأن  اإ�شرائيل  با�شتطاعة  يعد  لم  الأحوال،  جميع  في 
تلك  خال�ش  م�شاألة  عن  م�شتقّلة  خال�شه  م�شاألة  يعتبر 
فاأخذت  لهم.  التاّم  خ�شوعه  ب�شبب  وذلك  ال�شعوب، 
طريقها اإلى النور بع�ش الأفكار والأحكام الإيجابّية على 
ال�شعوب البعيدة، وحّتى تطّور تفكير جّدي حول م�شاألة 
اأنظر  اأ�شعيا؛  النبّي  التفكير بامتياز  خال�شها )�شيقود هذا 
والقومّي  الدينّي  الجّو  هذا  اإلى   .)25-16  :19 اأ�ش 

تنتمي الآيات من �شفر اإرميا، مو�شوع درا�شتنا.
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ال�شعوب،  ا�شتعباد تلك  ليحّرر يهوذا من  الرّب  �شّخرها 
الأرجح،  على  �شبيله.  في  يم�شي  تركوه  كانوا  لما  واإّل 
ومنعوه  اليهودّي،  ال�شعب  على  الخناق  الوثنّيون  �شّيق 

من اأن يمار�ش �شعائره الدينّية بحّريّة.
بين  من  للمختارين  بالتعزية  الرّب  يتكّلم  ذلك،  مع 
على  الرّب  حافظ  يهودّي،  ُوجد  حيثما  لأّنه  الأمم، 
كما  لليهود  وعد  وفيها   ،15 اآ  تعك�شه  ما  هذا  عهده. 
مع  ت�شترك،  اأن  �شرط   ،)14  :9 عا  )رج  المذكورة  لالأمم 
"طرق  فتعّلم    .16 اآ  في  يرد  كما  عبادته،  في  �شعبه، 
�شعبي" يعني ممار�شة العبادة بالطريقة عينها التي بها يعبد 
اإ�شرائيل الرّب. هكذا يعلن الرّب نف�شه "ملك الأمم" )اإر 
10: 7(، وتتحّول عبادته اإلى عبادة كونّية �شاملة، فت�شّمى 
كّل  اجتماع  مكان  وت�شحي  الرّب"،  "عر�ش  اأور�شليم 
الأمم )اإر 3: 17(. من المحتمل اأن يكون، في هذه الآية، 
�شدى لتدمير الهيكل على يد البابلّيين �شنة 587 ق. م.، 
واختفاء تابوت العهد. كما هو معلوم، كان التابوت من 
اأقد�ش الأ�شياء في هيكل اأور�شليم، فكان يحفظ في قد�ش 
الرّب جال�ش عليه، كما على  اأن  يعتقد  الأقدا�ش، حيث 
عر�ش يظّلله الكروبان )2 مل 19: 15؛ مز 80: 1(. وبما اأّن 
فاأور�شليم  زال،  قد  اهلل  ح�شور  عر�ش  ب�شفته  التابوت، 
ال�شعوب.   الرّب، واإليها تحّج جميع  ُتعلن عر�ش  نف�شها 
يعني  الرّب" الذي  "با�شم  الحلف  فعل  ذلك  على  يوؤّكد 
اعتراف اإيمان علنّي باهلل الحّي الحقيقّي، والتزاًما بعبادته 
)رج اإر 4: 2؛ اأ�ش 18: 18؛ 65: 16(. من جديد، يذّكرنا فعال 
"اإقتلع وبنى" بـ اآ 10 من الف�شل الأّول، التي ت�شف محور 
الدينونة  الأ�شا�شّية:  موا�شيعها  منها  وتاأخذ  اإرميا،  ر�شالة 
والخال�ش من بعد الدينونة. لي�ش هناك ما يمنعنا من اأن 
في  بول�ش،  يعّلمه  ما  وبين  الفعلين،  بين هذين  هنا  نربط 
رو 11: 16-24، عن كون اإ�شرائيل الزيتونة الأ�شلّية، 
والأمم الزيتونة البّريّة التي تطّعمت على الأ�شل. بمخت�شر 
العبارة، يوؤّمن اهتداء الوثنّيين اإلى اهلل ثباًتا وازدهاًرا لهم 
)قارن هنا اإر 24: 6؛ 42: 10؛ 45: 4؛ مز 87: 4، 5؛  1 بط 2: 5(.

اأور�شليم،  جيو�شه  فحا�شرت  عليه،  تمّرده  ب�شبب 
مل   2( �شجن  حيث  بابل  اإلى  وُنقل  الملك،  وا�شت�شلم 
فالفيو�ش  اليهودّي  الموؤّرخ  يذكر  بدوره،   .)12-1  :24
يو�شيفو�ش )القرن الأّول ق. م.( اأّن الأ�شوريّين اأخ�شعوا 
اآدوم  ودّمروا  م.،  ق.   582 �شنة  والمواآبّيين  العّمونّيين 
فمن  الرواية �شحيحة،  اإذا كانت هذه  عينها.  الفترة  في 

المّرجح اأن يكون ن�ّش اإرميا انعكا�ًشا لتلك الأحداث.  
اإلى ذلك، علينا اأن نقراأ هذه الآيات في اإطار الف�شل 
التي  الق�شيدة  اإطار  في  ا  بكامله، وخ�شو�شً ع�شر  الثاني 
ل�شعبه  المعادية  ال�شعوب  اجتياح  على  اهلل  يتح�ّشر  بها 
عليها  اأ�شاف  ق�شيدة  وهي   ،)13-7  :12 )اإر  ولأر�شه 

كاتب مجهول الآيات النثرّية مو�شوع الدرا�شة. 

3- اإهتداء الأمم اإلى الرّب 
من  الثاني ع�شر  الف�شل  من  اآ 13-7  ت�شف  ما  في 
من  عقاب  اأّنه  على  ليهوذا  القبائل  اإجتياح  اإرميا  نبوءة 
اهلل ل�شعبه ب�شبب ارتداده عنه، يتغّير مزاج الكاتب في اآ 
"جيرانه الأ�شرار"؛  14-17، ويبداأ الرّب بالكالم على 
فالذين كانوا و�شيلة عقابه، اأ�شحوا، بطرفة عين، اأعداءه 
تلك   ،14 اآ  في  اهلل،  ي�شّمي  اأن  الملفت  من  ا.  اأي�شً هو 
وما  اأر�شه،  هي  يهوذا  فاأر�ش  "جيراني"،  ال�شعوب 
زالت. ولأّنه اإله الجميع فهو يوؤَدب الجميع حّتى يتوبوا. 
اإليه،  تابوا  ما  اإذا  اهلل  عند  رحمة  الجيران  هوؤلء  �شيلقى 

وتخّلوا عن اآلهتهم التي كانوا يعبدونها.  
�شيناله  الذي  العقاب  الرّب  يحّدد  ا،  اأي�شً  14 اآ  في 
الأمم ب�شبب م�شا�شهم بميراثه: �شوف يتبادلون الأمكنة 
مع  اإ�شرائيل، ففيما هذا الأخير هو الآن بينهم، �شيكونون 
هم، في عودتهم، في و�شطه، وفي ذلك رّبما اإ�شارة اإلى 
المهتدين من بينهم كما �شبق وذكرنا )اأنظر في هذا ال�شاأن 
مي 5: 7؛ زك 14: 16(. ي�شتعمل الكاتب فعل "اإقتلع" 
اإيجابّي  اإلى الوثنّيين، وفي معنى  في معنى �شلبّي بالن�شبة 
بالن�شبة اإلى بيت يهوذا؛ وفي ذلك، اإ�شارة اإلى القّوة التي 
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ليرى �شعًبا جديًدا من كّل الأمم وال�شعوب، يتمّتع بالحياة 
الجديدة، ويوؤّدي عبادة واحدة هلل الواحد. يك�شف اهلل 
لإرميا الذي جعله نبيًّا لل�شعوب )اإر 1: 5( عن كني�شة العهد 
على  وم�شيحه  اهلل  يملك  وفيها  الأمم،  الجديد،كني�شة 
جميع ال�شعوب )روؤ 11: 5(. بهذا يعطي اهلل للموؤمنين، في 

كّل الع�شور، قّوة ودافًعا للعمل بنظرة م�شتقبلّية مفرحة.

خاتمة
عالمنا،  فيه  يغرق  الذي  الدام�ش  الظالم  و�شط  في 
ي�شرق اهلل بنور الرجاء، لي�ش فقط على �شعبه، بل وعلى 
روح  اهلل  يبعث  هكذا  تابت.  هي  اإن  باأ�شرها  الب�شريّة 
الرجاء في اإرميا، طالًبا اإليه عو�ش الت�شاوؤل: "لماذا تنجح 
الم�شتقبل  اإلى  يتطّلع  اأن   ،)2-1  :12 )اإر  الأ�شرار؟  طريق 
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  سفر إرميا
 

 البنية

 (1إر )دعوة النيّب واألقوال النبوّية األوىل : مقّدمة - أ
 (22-2إر )ضّد أورشليم ويهوذا  أقوال نبوّية - ب 
 (22-22إر )نيّب حقيقّي أم كاذب : حول إرميا أحداث/وقائع  - ج  
 قصري - نثر   
 (01-03إر ) كتّيب التعزية - د   
 قصري - شعر بشكل أساسّي    
 (52-02إر )حول إرميا وأورشليم  - ‘ج  
 طويل - نثر   
 (21-52إر )ضّد األمم  أقوال نبوّية - ‘ب 

 قصري - شعر بشكل أساسّي

 (22إر )استعادة سقوط املدينة واملنفى : خامتة - ‘أ
 

�صفر اإرميا
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27 الأب اأيوب �صهوان

لنوعين  حكميَّين  ت�شبيهين  اأدناه  الآيات  لنا  تعر�ش 
على  اّتكاله  جّراء  اللعنة  ت�شيبه  الأّول  الرجال:  من 
الرّب.  على  اعتماده  نتيجة  بالبركة  ينعم  والثاني  الب�شر، 
الطبيعة،  اإلى  يلجاأ  منهما،  النبّي حالة كّل  ح  يو�شّ ولكي 
في�شتوحي منها ما ينا�شبه من �شور وت�شابيه ي�شوغها في 

لوحة ثاقبة تعر�ش التباين الجذرّي بينهما.

بيبليا 2011/49

الأخت روز اأبي عاد
دكتوره في لهوت الكتاب المقّد�ش

مقّدمة
اإّن  اإذ  م�شتقّلة،  اأدبّية  وحدة   8-5  :17 اإر  ي�شّكل 
النبّي يتكّلم بل�شان اهلل، في حين اأّن اهلل يبدو المخاطب 
المبا�شر في الآيات التي تحيط بالمقطع؛ اأ�شف اإلى ذلك 
يحّكم  البنية  حيث  من  المتوازية  الآيات  بين  الرباط  اأّن 

وحدتها الأدبّية ويوؤّكدها.

1 

 يف اللعنة والربكة انحكمّيتشبيهان 
 (8-5: 71إر )

 األخت روز أيب عاد
 دكتوره يف الهوت الكتاب املقّدس

 مقّدمة
يتكّلم بلسان اهلل، يف حني أّن اهلل يبدو املخاطب املباشر  ة مستقّلة، إذ إّن النيّبوحدة أدبّي 8-5: 71شّكل إر ي

األدبّية  وحدهتا ّكمحي من حيث البنية املتوازيةاآليات رباط بني فال ،ذلك إىل ، أضفباملقطعاليت حتيط  اآليات يف
 .هاؤّكدوي

جّراء إّتكاله على البشر ل تصيبه اللعنة األّو: تعرض لنا اآليات أعاله تشبيهني حكميني لنوعني من الرجال
الطبيعة فيستوحي  إىل حالة كّل منهما، يلجأ ولكي يوّضح النيّب. والثاين ينعم بالربكة نتيجة اعتماده على الرّب

 .بينهما تعرض التباين اجلذرّييصوغها يف لوحة ثاقبة منها ما يناسبه من صور وتشابيه 
 

 هيكلية النص
 َمْلعوٌن الرَّجُل: هكذا قاَل الرَّّب5 أ

 وَقلُبه َينَصِرُف عِن الرَّّبوَيجَعُل ِمَن اللَّحِم ذراعًا َله  الَّذي َيتَِّكُل على الَبَشر ب
 كوُن كالَعرَعِر يف الباِدَيةفَي6 ج
 فال َيرى اخَلرَي ِإذا َأقَبل د

 بل َيسُكُن الرَّْمضاَء يف الَبرِّيَّة اأَلرَض امَلاِلَحَة هـ
 .ال ساِكَن فيهاال ساِكَن فيهاالَّيت  و
'

 أ
 مباَرٌك الرَُّجل1

 .وَيكوُن الرَّّب ُمعَتَمَده الَّذي َيتَِّكُل على الرَّّب 'ب
 امَلْغروَسِة على امِلياه ُترِسُل ُأصوَلها ِإىل َمْجرى النَّْهر فَيكوُن كالشََّجَرِة8 'ج
 فال َتخاُف احلَر ِإذا َأقَبل 'د

 بل َيْبقى َوَرُقها َأخَضر ويف َسَنِة اجَلفاِف ال َخوَف عَليها 'هـ
 وال َتُكفُّ عن ِإْعطاِء الثََّمر 'و

هيكلية الن�ّس
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عليه اإ�شم "العرعر"؟ اإّنه كناية عن �شجيرة تعي�ش في الأر�ش 
الرملّية، وهي ف�شيلة من ال�شجيرات ال�شاّكة كال�شنوبرّية 
في  "عرعر"  كلمة  ترد  اأخرى،  ناحية  من  ال�شروّية.  اأو 
المزمور 102: 18 لتدّل على اإن�شان بائ�ش وم�شلوب)2(. 
اأهّمّية كبيرة،  ياأخذ تعّدد معاني مفردة ;]<r['r، "عرعر"، 
بين  النبّي  يجعله  الذي  الرباط  ندرك  اأن  على  يعيننا  لأّنه 
الرم�شاء"،  و"ت�شكن  الخير"  "ترى  التي  العرعر  �شجيرة 
من  ي�شتفيد  فهو  وعليه،  والمحروم؛  البائ�ش  والإن�شان 
على  فيلعب  العبريّة،  "عرعر"  لكلمة  المزدوج  المعنى 
 #[e المعاني ول يتحّفظ من ت�شخي�شها. بالمقابل فكلمة
)ع �ش(، "�شجرة"، ل تحتوي �شوى معنى واحد، اأّما اإذا 
كان النبّي قد �شخ�شن كلمة "�شجرة" واألحق بها التعبير 
فالمق�شود به هو اأن يجعلها نظير العرعر.  "ل تخاف"، 
وعليه، فاإّن تعّدد معاني كلمة "عرعر" هو الذي اأّدى اإلى 

�شخ�شنة ال�شجرة.

بائ�ش  كاإن�شان  العرعر  معنى  من  الإفادة  يمكننا 
وم�شلوب ومحروم لنفهم التباين بينه وبين ال�شجرة، كما 
و"ل  اأخ�شر"  "يبقى ورقها  التي  اآ 18،  ورد و�شفها في 
تكّف عن اإعطاء الثمر". يظهر التباين في هذين الت�شبيهين 
جليًّا في اختيار العن�شر الأّول من الت�شبيه اأي الم�شّبه به، 
بحيث علينا اأن نرى في العرعر �شجيرة �شحراويّة بائ�شة 
ل تعطي الظّل ول البرودة، �شجرة متقّل�شة، مّما يجعلها 

ت�شبه النبات)3(.

ل يكمن التباين بين ال�شجرتين في المظهر الخارجّي 
لهما.  بالحياة"  "الأمل  م�شتوى  اإلى  ي�شل  بل  فقط، 
بالواقع، اإذا كانت ال�شجرة ح�شب اآ 17: 8 تعطي الثمر، 

ال�صرح
المبنى،  حيث  من  التوازي  الن�ّش  هيكلّية  لنا  تبّين 
يخ�ّش  ما  في  التناق�ش  لنا  تظهر  عينه  الوقت  في  ولكن 
المعنى؛ ففي اآ 17: 6 نجد اآداة الت�شبيه "ك" التي تمّكننا 
الملعون، والم�شّبه به،  الم�شّبه، الرجل  المقارنة بين  من 
العرعر. كما نجد في اآ 17: 8 اأداة الت�شبيه نف�شها "ك" 
المباَرك،  الرجل  الم�شّبه،  بين  للمقارنة  ُت�شتعمل  والتي 
والم�شبَّه به، ال�شجرة. اإًذا، نحن ب�شدد ت�شبيهين مختلفين 
الرجل  "ملعون   ،5  :17 اآ  فهيكلية  متكاملين؛  لكّنهما 
 :7  :17 اآ  في  �شداها  تجد  الب�شر"،  على  يّتكل  الذي 
الأمر  كذلك  الرّب"؛  على  يّتكل  الذي  الرجل  "مبارك 
الذي  كالعرعر"،  "فيكون   ،6  :17 اآ  بدء  اإلى  بالن�شبة 
يعيدنا اإلى بدء اآ 17: 8، "فيكون كال�شجرة". وبالتالي، 
فالتعابير الم�شتركة بين الآيتين 5-6 من جهة و7-8 من 
متوازَي  مقطًعا   ،8-5  :17 اآ  من  تجعل  اأخرى،  جهة 

الأ�شالع، بالرغم من اأّن الموازاة متناق�شة )1(.

خالل  من  الت�شبيهين  بين  المتناق�ش  التوازي  يّت�شح 
حين  ففي  ال�شجرتين؛  من  بكّل  ة  المخت�شّ التفا�شيل 
ي�شكن  بل  اأقبل،  اإذا  الخير  البادية ل يرى  العرعر في  اأّن 
الّرم�شاء في البّريّة، الأر�ش المالحة التي ل �شاكن فيها، 
تر�شل ال�شجرة المغرو�شة على المياه جذورها اإلى مجرى 
النهر، ول تخاف الحّر اإذا اأقبل، بل يبقى ورقها اأخ�شر، 
وفي �شنة الجفاف ل خوف عليها ول تكّف عن اإعطاء 

الثمر.

نطلق  الذي  الأ�شجار  من  ال�شنف  بهذا  المق�شود  ما 

)1( يلفت انتباهنا اأّن التناق�ش بين المفردتين "مبارك"/ "ملعون" ل يوجد في الأدب النبوّي، بل في كتب ال�شريعة الخم�شة، حيث اإّن اهلل 
ل يتكّلم ب�شيغة المخاطب بل ب�شيغة الغائب؛ رج تك 9: 25-26؛ 27: 29؛ عد 24: 9؛ تث 28-27.

)2( t'L'piT.-ta, hz"b'-al{w> r['r>[;h' tL;piT.-la, hn"P'~ )مز 102: 18(.
)3( وبالفعل، فاإّننا نجد في الترجمة العربّية الم�شتركة للكتاب المقّد�ش كلمة "نبت" عو�ش كلمة "عرعر".
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29 ت�صبيهان حكميّان في اللعنة والبركة )اإر 17: 8-5(

لون ال�شخور من الرمادّي اإلى الم�شحة الحمراء، اللون 
تكون  وحين  البركانّي،  المن�شاأ  ذات  لالأر�ش  الماألوف 
اإلى  الأحمر  اللون  يميل  قد  م�شّددة  الأك�شدة  درجة 
الأ�شود )6(. وهكذا، فالرم�شاء التي تتراكم فيها الحجارة 
المحّطمة ت�شّكل العامل الأ�شواأ بالن�شبة اإلى الحياة النباتّية 
ما  كّل  قاحلة.  بل  ل  بالعطاء،  �شحيحة  الأر�ش  وتجعل 
ا في هكذا  ذكرناه يوؤول اإلى جعل ن�شبة الحياة �شئيلة جدًّ
مناطق، اأّما بالن�شبة اإلى النبات، فنادًرا ما يتكّلم الكّتاب 
اأن  �شدف  واإذا  الأماكن،  هذه  في  النباتّية  الحياة  عن 
النباتات، ف�شت�شتمّر على قيد الحياة  عا�شت هناك بع�ش 

بظروف �شّيئة للغاية.

اإر  في  ذكرها  الوارد  الثانية  ال�شجرة  حياة  اإطار  اأّما 
17: 8، فينجلي با�شتعمال المفردة lb;Wy )ي و ب ل( 
والتي  المقّد�ش،  الكتاب  في  واحدة  مّرة  فقط  ترد  التي 
يكون  اأّل  المحتمل  )7(. ومن  "قناة"  اأو  "مجرى"  تعني 
الإن�شان،  يد  �شناعة  بل  طبيعّيين،  القناة  اأو  المجرى 
تنبت  لم  اإّنها  اأي  مغرو�شة،  ال�شجرة  اأّن هذه  اإلى  اأ�شف 
اإلى  بالإ�شافة  اأّنها،  ن�شتنتج  اأن  يمكننا  وبالتالي،  طبيعيًّا، 
ما وهبتها الطبيعة، ت�شتفيد من التدّخل الإن�شانّي فيها من 

اأعمال زراعّية كالرّي والغر�ش.

عليها  مّنت  بما  �شجيرة  من جهة،  كبير:  التباين  اإًذا، 
فّظة، ومن  بل  للغاية ل  �شّيئة  الطبيعة من ظروف حياتّية 
اأن  للطبيعة  يمكن  ما  باأف�شل  تترعرع  �شجرة  ثانية،  جهة 
تقّدمه لها بالإ�شافة اإلى التح�شينات الإن�شانّية. باخت�شار، 

نحن ب�شدد طرفين متناق�شين.

ا(،  و  )ب   aAb الفعل  يرد  الت�شبيهين  من  كلٍّ  في 
من  لكّل  البعيد  اأو  القريب  الم�شتقبل  لي�شف  "اأقبل"، 

فهذا ل يعني بال�شرورة اأّننا ب�شدد �شجرة مثمرة، ولكن 
تثمر،  عندما  التي  �شجرة،  ب�شدد  اأّننا  على  دللة  هناك 
فهي تكفل م�شتقبل نوعها )4(. هذا يعني اإًذا، اأّن م�شتقبل 
الطبيعّي.  ذبولها  بكثير  يفوق  وهو  له،  حّد  ل  ال�شجرة 
اإزاء هذا النوع من الأ�شجار الذي تمتّد حياته بالتجّدد، 
ُيقيم  وعليه،  الزوال.  خطر  اإلى  المعّر�ش  العرعر  نجد 
بع�ش المف�ّشرين التقارب بين المفردتين ;]<r['r )ع ر ع 
"الرجل العقيم"  )ع ر ي ر ي(،   yrIyrI[] و  ر(،"عرعر"، 
)رج تك 15: 2( )5(. تلك هي حالة هاتين ال�شجرتين، 
اإذ اإّن اإحداهما تحمل ثمًرا يوؤّمن لها ال�شتمراريّة، والثانية 

تعك�ش مظهًرا بائ�ًشا وتواجه م�شتقبال �شقيًّا.

بين  التباين  عر�ش  في  النبّي  ي�شتفي�ش  وبعده، 
يعّزز  ما  توجدان، وهذا  الإطار حيث  ليطال  ال�شجرتين 
التباعد بينهما؛ ففي اإر 17: 6 نجد و�شًفا م�شهًبا لالإطار 
رم�شاء،  بادية،  في  اإّنها  العرعر:  �شجيرة  توجد  حيث 
اأر�ش مالحة وغير ماأهولة. من المفردات التي ي�شتعملها 
م(،  ر ي  ر  )ح   ~yrIrEx] كلمة  ترد  الإطار  لو�شف  النبّي 
مّرة  م�شتعملة  وهي  ر(،  ر  )ح   rrex' لكلمة  جمع  وهي 
المكان دون  في هذا  اأي  المقّد�ش،  الكتاب  في  واحدة 
غيره، وتعني "رم�شاء"، اأي الأر�ش اأو التربة التي األهبتها 
محّطمة  حجارة  فيها  نجد  وقد  ال�شم�ش،  حرارة  �شّدة 
حيث  ال�شحاري  ففي  بالنار؛  مّرت  وكاأّنها  و�شوداء 
وغاز  الكربونيك  َحْم�ش  ينحّل  الأمطار،  هطول  يندر 
قطرات  ت�شقط  عندما  اإذ  الندى،  وفرة  بفعل  الأمونياك 
اأمالح  تتراكم  حيث  البركانّية  ال�شخور  على  الندى 
الحديد والمنغنيز تّتحد بها، ولكن، وبعدما يتبّخر الندى 
تحت تاأثير الحرارة المرتفعة، تترك وراءها ق�شرة ملّونة، 
يتغّير  الأك�شدة  مّذاك، وب�شبب  بال�شداأ.  رقيقة، مك�شّوة 

)4( في هو 9: 16، ي�شير تعبير "الإتيان بالثمر" اإلى ولدة البنين.
Cf. D. BOURGET, Des métaphores de Jérémie, Paris 1987, 375. )5(

Cf. R. DUSSAUD, Les Arabes en Syrie avant l’Islam, Paris 1907, 25s. )6(
 Cf. E. BROWN – S. DRIVER – C. BRIGGS, The Browns-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon with an Appendix Containing )7(
 the Biblical Aramaic, USA 41999; L. KOEHLER – W. BAUMGARTNER, Lexicon in veteris Testamenti Libros, Leiden 1953.
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بحيث اأّنه، في تقديمه المتناق�ش للرجل، لم يتطّرق اإلى 
جوهره، ولكن اإلى كيفّية وجوده و�شلوكه؛ فالتناق�ش ل 
يطال �شنفين من الب�شر، بل �شلوكين حياتّيين يواجههما 
الإن�شان في وجوده. فكٌل من الرجلين يواجه حالة ما. 
باأ�شخا�ش  الت�شبيهين  هذين  ُنلِحق  اأّل  الأف�شل  لمن  اإّنه 
معّينين، بل بالحرّي اأن نطّبقهما على اأّي اإن�شان في كّل 

مكان وكّل زمان.

بالحكمة،  يتعّلق  المقطع  م�شمون  اأّن  من  بالرغم 
بين حالتين  ال�شكلّي  التناق�ش  وبنوع خا�ّش على �شعيد 
الت�شابيه  ا�شتعمال  ثّم من حيث  وجوديتّين مختلفتين)9(، 
الأدب  مع  القرابة  من  وبالرغم  ولكن،  وال�شتعارات. 
الحكمّي، فاإّن الن�ّش ل ينح�شر فقط بهذا النوع الأدبّي، 
بين  التناق�ش  قّط  تقيم  ل  الحكمّية  الن�شو�ش  اأّن  ذلك 
في  نجده  الأدبّي  النوع  هذا  اإّن  بل  واللعنة،  البركة 
الن�شو�ش الكهنوتّية)10(، وب�شورة اأكثر دّقة في الن�شو�ش 
 :17 اإر  اأّن  القول  يمكننا  عليه،  بناء  العهد.  ُيبَرم  حيث 
ي�شتعملها  التي  والمفردات  عهد،  اإطار  في  يرد   8-5
تثبت الفكرة؛ ففي اآ 17: 5، الرجل المذكور هو الذي 
"الذي  الرجل  يعار�ش  وهو  الرّب"،  عن  قلبه  "ين�شرف 
يّتكل على الرّب" والمذكور في اآ 17: 7. اإًذا، نجد اأّن 
وهذا  الرّب،  اإلى  بالن�شبة  موقعه  يقا�ش  الرجلين  من  كالًّ 
اإطار العهد بين الرّب  اأن ن�شع الن�ّش في  اإلى  ما يحدونا 
والإن�شان. هذا وبالرغم من المقاربة بين اإر 17: 8-5 
تبًعا لالأمانة  البركة واللعنة  وتث 27-28 في ما يخ�ّش 
تث  اإّن  اإذ  ين،  الن�شّ بين  فرًقا  نجد  لخيانته،  اأو  للعهد 
ملمو�شة  اأعمال  من  به  القيام  يجب  ما  ُيدرج   28-27
وما يجب تفاديه في اإطار العهد )11(، اأّما اإر 17: 8-5 

يمكنها  ل  فال�شجيرة  بينهما،  التباين  ويمتّد  ال�شجرتين. 
اأن ت�شتفيد من الخير الآتي، ل بل ل تراه، علًما اأّن الخير 
في البادية يكمن في الندى، حّتى ولو لم ينّوه الن�ّش اإليه. 
اأّما ال�شجرة، فال تخاف الحّر اإذا اأقبل، ول يمكن ل�شنة 

الجفاف اأن تنال منها.

يدّل  الذي  ال�شجرتين  �شلوك  في  التناق�ش  ينح�شر  ل 
على الفرق ال�شا�شع في �شياق نمّوهما، بل يتعّداه لي�شل 
اإلى ما يمكن لهما اأن تقّدما للب�شر. فمن ناحية، ال�شجيرة 
موجودة في اأر�ش ل �شاكن فيها، وعليه، ي�شتحيل لأّي 
اإن�شان اأن ي�شل اإليها واأن ي�شتفيد منها، ولرّبما ارتبط اأحد 
اأوغاريت  كتابات  في  نجد  اإذ  بالموت،  العرعر  اأنواع 
)7: 64( التي تتكّلم عن العرعر التعبير "�شجرة الموت". 
كريهة  رائحة  يعطي  العرعر  من  نوع  هناك  وبالواقع، 
اأّن  كما  كمجِه�ش،  منه  الم�شتخرج  ال�شراب  وي�شتعمل 
ا�شتهالكه بمقدار كبير يتحّول اإلى �شّم مميت)8(؛ فالعرعر 
ل يكتفي باأن يكون غير نافع لالإن�شان بل م�شّر له، ورّبما 
التي غر�شها الإن�شان في  ال�شجرة  اأّما  له الموت.  يحمل 
واإفادة  خير  م�شدر  اأّنها  يت�شّمن  وهذا  زراعّية،  منطقة 
وغنى له، اإذ تعطيه ثمرها، فهي م�شدر حياة له، ثّم اإّنها 
المّطرد، فيغدو المكوث  اأغ�شانها وورقها  تظّلله تحت 
في ظّلها م�شتَحًبا، وبالتالي فهي تلعب مع الإن�شان دورين 
خّيرين، وهذا ما يعار�ش دور ال�شجيرة الم�شّببة الموت.

في ما يخ�ّش الم�شّبه، نالحظ اأّن النبّي ا�شتعمل المفردة 
ين، ولكّنه اأرفقها  ذاتها >rb,G )ج ب ر(، "رجل"، في الن�شّ
بجملة ت�شف الرجل على �شعيد نمط حياته ولي�ش في ما 
يتعّلق بجوهره؛ ففي اآ 17: 5، نجد نمًطا حياتيًّا لرجل 
ثاٍن،  لرجل  اآخر  حياتيًّا  نمًطا  نجد   7  :17 اآ  وفي  ما، 

Cf. D. BOURGET, Des métaphores de Jérémie, Paris 1987, 377.  )8(
)9( جند يف الكتاب املقّد�ش اأمثلة حكمّية عّدة تعر�ش حالتني متباينتني لالإن�شان منها: اأم 10: 1، 5، 11، 14، 15، 16، اإلخ. 

)10( رج تك 9: 25-26؛ 27: 29؛ عد 24: 9؛ تث 28-27.
)11(  يطلب اهلل من ال�شعب عدم �شنع متثال اأو �شورة م�شبوكة لالآلهة الوثنّية، عدم نقل حدود القريب، عدم ت�شليل اأعمى عن الطريق، 

عدم حتريف حّق نزيل اأو يتيم اأو اأرملة، وما اإىل هنالك )رج تث 28-27(.
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للرجل المّتكل على الرّب، فها هو مثل �شجرة مغرو�شة 
وبهذا  بامتياز.  زراعّية  منطقة  في  النهر،  مجرى  على 
فالرجل  وال�شجرة؛  العرعر  بين  جديد  تباين  لنا  ينجلي 
في  يعي�ش  الذي  العرعر  ي�شبه  الب�شر  على  يّتكل  الذي 
يبتعد عن اهلل،  باأن  اأر�ش ل �شاكن فيها. ل يكتفي فقط 
الذين  بالتحديد عن  يبتعد  اإًذا  الب�شر،  ا عن  اأي�شً يبتعد  بل 
يّتكل عليهم، فيغدو منعزًل تماًما، ورّبما حاماًل الموت 

ل�شائر الب�شر.

فالذي يبتعد عن اهلل ل يحرم من الخير ولكن ل يت�شّنى 
له اأن يتذّوقه، اأو اأن يقّدره، اأو اأن ي�شتفيد منه كما يجب. 
ل  الذي  الأعمى  الخير  من  المحروم  الرجل  هذا  ي�شبه 
يرى النور. اأّما الذي يّتكل على الرّب، فال ُتحَفظ له اأّي 
هو  له  يجري  ما  ا�شتحقاق.  باأّي  له  ُيعتَرف  ول  مكافاأة 
المحنة؛ اإّنه يمّر باأوقات �شعبة، ولكّنه يحظى بالب�شرى، 
بل  الماورائّية،  الحياة  في  ال�شعادة  به  المق�شود  ولي�ش 

بغياب الخوف اإزاء المحن التي ل يمكن تفاديها.

نقطة  بمثابة  المياه بمعجزة هي  تقوم  اآ 17: 8،  في 
ي�شنعه  للطبيعة  ت�شنعه  ما  اإذ  الإيمان،  لمعجزة  انطالق 
الحياة،  المياه  تعطي  فكما  به؛  الموؤمن  لالإن�شان  اهلل 
هكذا يفعل اهلل، وكما تخّول المياه الأ�شجار باأن تعطي 
الأثمار، حّتى في زمن الجفاف، هكذا يخّول اهلل موؤمنيه 
في  ي�شتمّروا  وباأن  المحن،  رغم  اأثماًرا،  يحملوا  باأن 

العي�ش مهما تفاقمت التجارب )13(.

خاتمة
هل نغالي اإن قلنا اإّن الحقائق الب�شريّة هي في النهاية 
فما  الداخلّي؛  للجفاف  وم�شّببة  لالأمل  ومخّيبة  خّداعة 
اهلل،  على  الكّلّي  الّتكال  �شوى  الحكيم  الإن�شان  على 
الذي قد ي�شمح له باأن يمّر في المحن، ولكّنه ل يتخّلى 

فيحّدد بالحري موقًفا، اأو �شلوًكا، اأو نمًطا حياتيًّا ودائًما 
في اإطار العهد، فال يلجاأ اإلى لئحة من الأعمال الخّيرة 
وغيرها ال�شّيئة، بل اإلى اأ�شلوب حياتّي يقتفيه رجل العهد.

'xj;B )ب  هو  المبارك  للرجل  الأّول  الفعل  كان  اإذا 
بامتياز،  والإيمان  الثقة  فعل  اإّتكل"،  "َوِثَق،  ح(،  ط 
المقابلة  بل  بالأعمال  الإيمان  مقابلة  لي�ش  فالمق�شود 
يتعار�ش مع  الإيمان؛ فالّتكال على اهلل  بين نوعين من 
التناق�ش؛  هذا  تو�شيح  ويجب  الإن�شان.  على  الإّتكال 
التوازن)12(،  نوًعا من  الإن�شان  يعطي  اهلل  فالّتكال على 
على  يعتمد   ،)7  :17( الجملة  تركيبة  من  وا�شح  وهذا 
الرّب ويكون الرّب ُمعتَمَده، حيث نرى اأّن نمط الحياة 
التي   5  :17 فالآية  بالمقابل،  مّتزن.  وجود  في  يعا�ش 
ل  مفردات  في  الب�شر  على  يّتكل  الذي  الرجل  ت�شف 
ترجمة  هي  "رجل"  مفردة  توازن.  اختالل  من  تخلو 
الرجل  اإلى  ت�شير  والتي  العبرّية،  ر(  )ج ب   rb,G< لكلمة 
لمفردة  ترجمة  فهي  "ب�شر"  مفردة  اأّما  والن�شيط  القوّي 
اإّنه  �شعفه؛  في  الرجل  على  تدّل  والتي  م(  د  )اأ   ~d'a'
اإلى  بالن�شبة  الأمر  التراب، كذلك  من  المجبول  الكائن 
فت�شتعمل للدللة على  كلمة <Arz;] )ز ر و ع(، "ذراع"، 
القّوة في حين اأّن كلمة 'rf'B )ب �ش ر( ت�شتعمل لو�شف 
�شعف الإن�شان. وعليه، نفهم جّيًدا اأّن النبّي تعّمد اختيار 
الوجود  في  التوازن  فقدان  عن  بها  ليعّبر  المفردات 
الإن�شانّي؛ فيا لل�شخرية بحيث اإّن الإن�شان القوّي يّتكئ 
على ال�شعف، اإذ اإّن النهاية الحتمّية التي يرتمي فيها هي 
اآ 17:  التباين جليًّا مع  يبدو  هنا  الرّب.  الن�شراف عن 
7، بحيث ل وجود في هذه الأخيرة لأّي ذكر باأّن َمن 
الب�شر، بل بعك�ش ذلك،  الرّب ين�شرف عن  يّتكل على 
الذي  الرجل  اإليها  يوؤول  التي  الحزينة  النهاية  فعو�ش 
يّتكل على الب�شر، ُتفَتح اآفاق جديدة، ورّبما غير متوّقعة 

Cf. D. LYS, La chair dans l’Ancien Testament, « Bâsâr », Paris 1967, 56. )12(
 Cf. P. REYMOND, « L’eau, sa vie et sa signification dans l’AT », vT Supp 6 (1958) 112s.  )13(
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البّتة عنه، ل بل ي�شبح النبع المنع�ش الذي يبّرد له �شظف 
العي�ش ويحييه بدعمه لثقته ورجائه به.

بالرغم من اأّن اإرميا هو نبّي، ولكّنه يقتب�ش في المقطع 
الالهوت  ومن  الحكمّي  الأدبّي  الفن  من   8-5  :17

هو  األي�ش  بحّريّة.  بهما  يت�شّرف  ولكّنه   ،)14( الكهنوتّي 
الذي تلّقى من اهلل الر�شالة باأن يو�شل كلمته اإلى الب�شر؟ 
ويلب�شه  الم�شمون  على  اأميًنا  يظّل  اأن  منه  فالمطلوب 

ال�شكل الذي ي�شاء.

)14(  ل نن�شى اأّن اإرميا ي�شتهّل كتابه بالتعريف عن ذاته باأّنه ابن كاهن )اإر 1: 1(.
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ينتهي الن�ّش في اآ 12 بكالم الرّب المت�شّمن تحذيًرا 
ودعوة اإلى التوبة لكّل �شّكان يهوذا واأور�شليم. ويبداأ مع 
المّرة، يحتوي  باأ�شلوب �شعرّي هذه  اآ 13 ن�ّش جديد، 
على محاكمة الرّب ل�شعبه، مقّدًما الدلئل الواحدة تلو 
الأخرى، لننتهي مع لفظ الحكم في اآ 17. وهذا الن�ّش 
خيانة  على  ويرّكز  بال�شتعارات،  غنّي   )17-13  :18 )اإر 
ال�شعب هلل ومقا�شاته من قبل الرّب. وفي حين اأّننا ن�شمع 
في اآ 12 جواًبا �شلبيًّا من ال�شعب على دعوة الرّب للتوبة، 
نجد اأّننا مع اآ 13 قد انتقلنا اإلى ن�ّش اآخر فيه كالم مبا�شر 
ن�شيانه  على  ال�شعب  فيه  يلوم  النبّي  ل�شان  على  للرّب 

اإح�شانات الرّب له، مّما يدفعه اإلى اإنزال العقاب به. 

نجد اأّن هذا الن�ّش قد كتب باأ�شلوب �شردّي، وهذا 
ما دفع بع�ش النقاد مثل Duhm ، اإلى اعتبار اأّن هذا الن�ّش 
لم ُيكتب من قبل اإرميا الذي يتمّيز كتابه باأ�شلوب �شعرّي 
وا�شح. ولكن، ما يريد الكاتب اأن يظهره في هذا الن�ّش 
اإّن  النبوّية.  الوعود  اأو  للتهديدات  الفترا�شّي  البعد  هو 
بالت�شّبث  اإّما  مرتبط  والوعود  التهديدات  هذه  تحقيق 

بال�شّر واإّما بالأمانة لكلمة الرّب وتوجيهاته. 

2- درا�صة تحليليّة للن�ّس

يمكننا اأن نق�شم هذا الن�ّش اإلى ثالثة اأق�شام رئي�شّية: 

بيبليا 2011/49

الخوري جورج فوؤاد �صهوان
دبلوم درا�شات معّمقة في الالهوت

1- اإطار الن�ّس 

يبداأ الف�شل الثامن ع�شر من �شفر اإرميا بعبارة معروفة 
اإِْرِميا  اإِلى  الَّتي كاَنت  "الَكِلَمُة  و�شائعة في كتب الأنبياء: 
بِّ قائاًل" )اآ 1(. في الن�ّش ال�شابق )اإر 17: 19- ِمن َلُدِن الرَّ

الحديث  محور  ولكّن  المتكّلم،  هو  الرّب  كان   ،)27

كان يرتكز على يوم ال�شبت. لكن، مع بداية الف�شل 18، 
ننتقل اإلى مو�شوع اآخر وجديد، ونجد اأنف�شنا اأمام اأمر 

اإلهّي على النبّي اأن ينّفذه. 

اأ�شلوب  اأمام  بنا  اإذا  الجديد،  المو�شوع  هذا  ومع 
يهوذا  �شّكان  اإلى  الموّجه  الرّب  من كالم  ننتقل  جديد: 
لم  "واإِن  تهديًدا بخطٍر محدٍق:  اإليهم  واأور�شليم حاماًل 
ْبت، فال َتحِملوا ِحماًل  ال�شَّ َيوَم  �شوا  ُتَقدِّ ن  ِباأَ َت�شَمعوا لي 
فاإِنِّي  ْبت،  ال�شَّ َيوِم  في  اأُوَر�َشليم  اأَْبواِب  ِمن  ِبه  وَتدُخلوا 
اأُ�شِرُم ناراً في اأَْبواِبها فَتلَتِهُم ُق�شوَر اأُوَر�َشليم ول ُتطَفاأ" )اإر 
17: 27(، اإلى كالم موّجه اإلى النبّي نف�شه طالًبا اإليه القيام 

بعمل محّدد، األ وهو الذهاب عند الخّزاف. وبالتالي، 
ا من اأ�شلوب المخاطبة الذي يحمل اأمًرا  نحن ننتقل اأي�شً
العمل  اأو  الرمزيّة  الحركة  اآخر وهو  اأدبّي  نوع  اإلى  اإلهيًّا 

الرمزّي الذي يتمّيز به �شفر اإرميا. 
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َبيَت  يا  اف،  الَخزَّ كهذا  ِبُكم  اأَ�شَنَع  اأَن  اأَ�شَتطيُع  "اأَما 
اِف  الَخزَّ َيِد  يِن في  الطِّ َمَثُل  ُهَوذا  ّب؟  الرَّ َيقوُل  اإِ�ْشرائيِل، 
الن�ّش  زال  ما   .)6 )اآ  اإِ�ْشرائيل"  َبيَت  يا  َيدي،  في  َمَثُلكم 
ي�شتخدم لهجة ملّطفة، والرّب يتذّمر ويدعو اإلى التوبة. 
َبِبه َتكَلمُت  ب�شَ الَّذي  ها  ُة عن �شرِّ الأُمَّ ِتلَك  َرَجَعْت  "فاإِن 
نِعه ِبها"  رُت في �شُ رِّ الَّذي َفكَّ عَليها، فِانِّي اأَنَدُم على ال�شَّ

)اآ 8(.

الن�ّش  نهاية  في  �شُتواَجه  العمل  في  الرّب  حّرّية  اإّن 
ويثير  التوبة  ال�شعب  يرف�ش  عندما  �شلبّية  بطريقة   )12 )اآ 

بالتالي غ�شب اهلل عليه: "فَيقولون: قد َيِئ�ْشنا، واإِنَّما َن�شيُر 
ير".  رِّ لُِّب َقلِبه ال�شِّ َوراَء اأَْفكاِرنا، وُكلٌّ ِمنَّا َيعمُل ِبَت�شَ

هو  هل  اإ�شكالّية:  يت�شّمن   )12 )اآ  الثالث  الق�شم  اإّن 
الذي  التالي  الن�ّش  ليبّرر  الكاتب  قبل  اإ�شافة من  ي�شّكل 
يحتوي على تحذير �شديد اللهجة )اآ 13-17(؟ رّبما في 
في  وعناده  ال�شعب  ت�شّلب  يكون  قد  الكاتب،  منطق 
التي  الماآ�شي  كّل  �شبب  الرّب  طرق  عن  وابتعاده  ال�شّر 

�شتحّل به! 

درا�صة حركيّة الن�ّس الأدبيّة

يتمّتع هذا الن�ّش بحركة داخلّية ت�شاعديّة؛ فهو يبداأ 
بحركة الذهاب عند الخّزاف ومراقبة عمله في الطين )اآ 
1-4(. ياأتي كالم الرّب لحًقا ليف�ّشر هذه الحركة الرمزيّة 

تبيان عالقة اهلل ب�شعبه  ا�شتعارة يراد منها  اإّنها  )اآ 11-5(: 

"فالآن  حاّدة:  بنبرة  الرّب  كالم  ينتهي  ت�شّرفه.  وحّرّية 
قاَل  هكذا  قاِئاًل:  اأُوَر�َشليم  اَن  و�ُشكَّ َيهوذا  رجاَل  َكلِّْم 
اأَْفكاًرا،  عْليكم  ُر  واأَُفكِّ ا  �َشرًّ عَليكم  اأَْنوي  هاَءنذا  ّب:  الرَّ
ير، واأ�شِلحوا ُطُرَقكم  رِّ فاآرِجعوا ُكلٌّ ِمنكم عن َطريِقه ال�شِّ

واأَْعماَلكم" )اآ 11(. 

اإلى  النتباه جّيًدا  علينا  للن�ّش،  البالغّية  الدرا�شة  في 

والعمل  الإلهّي  الأمر   :)4-1 )اآ  الأّول:  الق�شم   )1
الرمزّي )يبداأ هذا الق�شم بعبارة:" الَكِلَمُة الَّتي كاَنت اإِلى 

بِّ قائاًل"(.  اإِْرِميا ِمن َلُدِن الرَّ

اإلى  ال�شعب  )اآ 5-11(: دعوة اهلل  الثاني:  الق�شم   )2
َليَّ قائاًل"(. ّب اإِ ا بعبارة: "فكاَنت َكِلَمُة الرَّ التوبة )يبداأ اأي�شً

ويمكننا اأن نجّزىء هذا الق�شم اإلى جزءين: 

 اأ(   اآ 5-10 : حّريّة اهلل في العمل؛

ب( اآ 11 : الدعوة اإلى التوبة. 

اإّنها  ال�شعب.  جواب   :  )12 )اآ  الثالث:  الق�شم   )3
اآية مف�شلّية تطرح م�شكلة في الن�ّش: ياأتي الكالم ب�شيغة 

الغائب الجمع. من المتكّلم؟ هل هو كاتب ثاٍن؟ 

ُيفتتح الن�ّش بالأمر الإلهّي المعطى لإرميا بالذهاب 
اإّل  مغزاه  ُيدرك  لن  الرمزّي  العمل  وهذا  الخّزاف،  عند 
في الق�شم الثاني من الن�ّش حيث ياأتي التف�شير على ل�شان 
اهلل نف�شه. اإّن عمل الخّزاف ُي�شبه اإلى حّد بعيد عمل اهلل 
ا اأو  مع �شعبه: حين يخرج الإناء من يدي الخزاف ناق�شً
ي�شاء،  كما  اآخر  اإناء  منه  لي�شنع  به  العمل  يعيد  م�شّوًها، 
باإرادته  اهلل  ي�شتطيع  و�شعبه.  اهلل  بين  الحال  هي  وهكذا 
اإ�شرائيل  اآل  �شرور  يقلع ويهدم ويبني بح�شب  اأن  الحّرة 
للتوبة  ا  دوًما دعاء حارًّ يوّجه  اهلل  لكّن  )اآ10(.  توبتهم  اأو 
حول  المتمحورة  الكلمة  هذه   .)11 )اآ  ال�شلوك  وتغيير 
العمل الإلهّي الحّر تنتهي بلغة التهديد التي تبغي خال�ش 

ال�شعب وتوبته. 

نجد في الق�شم الأّول من الن�ّش مفتاح قراءة الن�ّش 
بكامله. يحتوي هذا الق�شم على القرائن والأدّلة الدامغة 
التي تمّهد عبر الحركة الرمزّية اإلى لفظ الحكم في الق�شم 
الثاني من الن�ّش. اإّن الرّب يبّرر موقفه من ال�شعب فيقول: 
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مق�شودة  لي�شت  ال�شتعارة  هذه  والحوا�ش.  المخّيلة 
التي  العالقة  حقيقة  تبيان  على  ت�شاعد  هي  بل  لذاتها، 
بين يدي اهلل  اإ�شرائيل هو  بيت  اإّن  بين اهلل و�شعبه.  تربط 

كما الطين بين يدي الخّزاف. 

ا حقاًل لغويًّا ا�شتعاريًّا يعود بنا اإلى  نجد في الن�ّش اأي�شً
ة ما يتعّلق بدعوته النبوّية )اإر 1:  بداية �شفر اإرميا، وخا�شّ
4-10(. في هذا الن�ّش، تظهر جليًّا الموازاة القائمة بين اآ 
7-8 من جهة، واآ 9-10 من جهة اأخرى. اإّن لالأفعال " 
اأَقَلَع واأَهِدَم واأُهِلك" )اآ 7( بعًدا �شلبيًّا، بينما النعالن "اأبنَي 
واأَغِر�ش" )اآ 9( فيدّلن على عمل اإيجابّي. كّل ذلك يدور 
في فلك التوبة: اإْن ندم ال�شعب وعاد عن طريقه ال�شّريرة، 
عدل الرّب عن اإلحاق الق�شا�ش به. في ن�ّش دعوة اإرميا، 
كانت هذه الأفعال كّلها تخ�ّش ر�شالته النبويّة، اأّما في هذا 
الن�ّش فهي من عمل اهلل نف�شه. ونفهم من ذلك اأّن ر�شالة 
النبّي ما هي اإّل ا�شتكمال لعمل الرّب ذاته: ا�شئ�شال ال�شّر 

من جذوره لبنيان ال�شعب من جديد.

البعد التعليمّي

 12-1  :18 اإرميا  ن�ّش  اأّن   Duhm الكاتب  يعتبر 
هو ن�ّش �شعب الفهم، ويقّدم لهوًتا خلقيًّا خطيًرا. هل 
قيمتها  حّريّتهم  تفقد  ب�شكل  الب�شر  في حياة  يتدّخل  اهلل 
اأمام التدبير الإلهّي؟ يعتقد كثر من ال�شّراح اأّن لهذا الن�ّش 
المثل  هذا  يندرج  ممّيًزا.  لهوتيًّا  وغنى  كبيرة  اأهّمّية 
المترجم ب�شكل عمل رمزّي في اإطار الف�شل الأّول من 
�شفر اإرميا. ل �شّك اأّن اإرميا قد راقب في �شبابه الخّزاف 
لوز  �شاهد غ�شن  الفخاريّة، كما  الآنية  يعمل على �شنع 
اأّن غ�شن اللوز ما  اإلهّي  اأدرك بوحٍي  اأو قدًرا يغلي. لقد 
هو اإّل اإ�شارة اإلى �شهر الرّب وِحلمه )اإر 1: 11-12(، كما 
من  القادم  العدّو  اأّن  يغلي  الذي  الوعاء  �شورة  من  تعّلم 
اأّن  ا  اأي�شً هنا  نجد   .)14-13  :1 )اإر  قريًبا  اأ�شبح  ال�شمال 

الأفعال وزمنها واإلى طريقة التخاطب الم�شتخدمة. يبداأ 
اإِلى  وانِزْل  "ُقْم  اإرميا:  النبّي  اإلى  موّجه  اإلهّي  باأمر  الن�ّش 
اف" )اآ 2(. ينّفذ النبّي الأمر على وجه ال�شرعة،  َبيِت الَخزَّ
وهذا عالمة طواعّيته وتاأّهبه لال�شتجابة لكّل ما ياأمره به 
الرّب. اإّن الأفعال الم�شتخدمة في الق�شم الأّول مت�شّرفة 
في الزمن الما�شي، وهو زمن ال�ّشرد. نرى اأّنه بدًءا من اآ 
5 تتبّدل طريقة التخاطب، واإذا بالرّب يطرح �شوؤاًل على 
ال�شعب ويجيب بنف�شه دون اأن ينتظر اإجابة من اأحد:"اأَما 
اإِ�ْشرائيِل،  َبيَت  يا  اف،  �شَنَع ِبُكم كهذا الَخزَّ اأَ ن  اأَ اأَ�شَتطيُع 
اِف َمَثُلكم في  يِن في َيِد الَخزَّ ّب؟ ُهَوذا َمَثُل الطِّ َيقوُل الرَّ
الزمن  ا�شتخدام  اإِ�ْشرائيل" )اآ 6( . نجد هنا  َبيَت  يا  َيدي، 
الحا�شر وكاأّن الرّب يدعو ال�شعب الآن وهنا اإلى التوبة 
اآ  مع  الإلهّي  الخطاب  ذروة  اإلى  ون�شل  تاأخير.  ودون 

11، وفيه دعوة ملحاح اإلى التوبة . 

اأّما اآ 12 فتاأتي لتقطع الخطاب الإلهّي وتظهر رف�ش 
ال�شعب المبا�شر للدعوة الرّبانّية وا�شتمرارهم في التعّنت 
�شياق  في  تاأتي  الم�شتخدمة  والأفعال  القلب.  وت�شّلب 
الم�شتقبل وكاأّنها اإعالن نبوّي لتمادّي اإ�شرائيل في ال�شّر 

ولما �شوف يحدث. 

في درا�شة الأ�شلوب الأدبّي للن�ّش، نجد اأّن الأ�شلوب 
النثرّي يطغى على هذا الن�ّش. من الملفت للنظر اأّن الن�ّش 
يترّكب اأّوًل من حوار بين الرّب والنبّي اإرميا )اآ 1-4( من 
جهة، وبين الرّب و�شعبه من جهة ثانية )اآ 5-11(، ولكن 
اأّن اهلل هو المتكّلم الوحيد ول  في كلتي الحالتين يظهر 

اأحد يجيبه بكلمة. هل نحن اإًذا اأمام مونولوج اإلهّي؟ 

بعًدا  تعطيه  لفتة  ا�شتعارات  با�شتخدام  الن�ّش  يتمّيز 
جماليًّا فريًدا. لناأخذ مثاًل ا�شتعارة الخّزاف الذي ي�شتغل 
في�شنع  الفرن  في  يعمل  الخّزاف  م�شهد  اإّن  م�شنعه:  في 
القارىء  عند  ت�شّغل  ا�شتعارة  لهو  باإتقان  الفخارّية  الآنية 
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مثل النعمة التي تعمل با�شتمرار. اإّنه بالأحرى مثل الدعوة 
الإلهّية. اهلل القّدو�ش، اإذا ما قّرر اأن يعاقب، هو حّر دائًما 

في العدول عن راأيه اإذا ما تدّخلت التوبة" )2(. 

 خال�صة 

يعتقد عدد من النّقاد اأّن الكالم النبوّي المت�شّمن في 
الف�شل 18 من اإرميا يجد اإطاره التاريخّي في اأّيام الملك 
)اآ  �شّر م�شتنكرة  اأعمال  بارتكاب  مّتهم  فال�شعب  يو�شّيا، 
13-15(، والكارثة لم تحّل بعد باأور�شليم اإذ بيت اإ�شرائيل 

متعّنتون في ال�شير في طريقهم ال�شّريرة ولم يتوبوا )اآ 17(. 

اإرميا مع ن�شو�ش اأخرى  يوؤلّف هذا الن�ّش من �شفر 
من الكتاب ) مثل اإر 13: حزام الكّتان، اأو الف�شل 19 
�شراء  حول   32 الف�شل  اأو  المك�شورة،  الجّرة  حول 
الحقل( حلقة من الأعمال الرمزّية التي كان النبّي �شاهًدا 
ال�شّر  في  ال�شعب  عناد  م�شاألة  اإّن  فيها.  وم�شترًكا  عليها 
عليه  �شيجلب  وكلمته  اهلل  تدبير  دون  لأهوائه  واّتباعه 
هذا  ي�شّكل  وخيمة.  كارثة  اإلى  ويوؤّدي  الرّب  غ�شب 
والحياة  ال�شلوك  وتغيير  التوبة  اإلى  لجوجة  دعوة  الن�ّش 
ال�شّر  من  ويخّل�شنا  ينّجينا  اأن  قادر  وحده  الرّب  لأّن 
التفكير  اإلى  منا  واحد  كّل  الن�ّش  يدفع  بنا.  المحدق 
ولم  ي�شتهويني  بما  عملُت  حياتي  في  مّرة  كم  والتاأّمل: 
للخطيئة  �شمحت  مّرة  كم  فّي؟  الرّب  اإرادة  عن  اأفّت�ش 
اأن ت�شتعبدني، فت�شّلب قلبي، واأُعميت عيناي عن روؤية 
اأم�شي  اإرميا،  موقف  في  اليوم  ذاتي  اأجد  هل  الحقيقة؟ 
عك�ش التّيار، واأعلن خال�ش الرّب واأمانته ورحمته لكّل 

الذين يرجعون اإليه؟

روؤية الخّزاف اأثناء العمل لها مدلول تعليمّي فحواه عمل 
اهلل وتدبيره الهادفان اإلى خال�ش �شعبه. 

ا: اإّن الخّزاف الذي لم  يقّدم الن�ّش تعليًما اأدبيًّا مهمًّ
ينجح في �شنع اآنيته لم يرذلها جانًبا بل عاود العمل بها 
اهلل  يرغب. هكذا حال  ما  فيها  يحّقق  اأخرى حّتى  مّرة 
الذي ل يتوانى عن دعوة �شعبه اإ�شرائيل واإثارة غيرته حّتى 
اأحكامه.  في  وحليم  الرّب  هو  الأناة  طويل  اإليه.  يرجع 
اأعطاه  الذي  الكّرامين  التعليم في مثل  لهذا  نجد �شدى 

ي�شوع ) مت 21 : 46-33 ( )1(. 

الجواب  ياأتي   ،6 اآ  في  المطروح  ال�شوؤال  عن 
ه.  يخ�شّ الذي  �شعبه  مع  اهلل  عمل  حرّية  موؤّكًدا  الإلهّي 
الموجود  الطين  بوا�شطة  يقدر  )اهلل(  الأزلّي  ال�شانع  اإّن 
اأفعاًل  اإّن  ي�شاء.  ما  ي�شنع  اأن  اإ�شرائيل(  )�شعب  يديه  بين 
مثل: قلع، هدم، اأهلك، بنى وغر�ش، كّلها اأفعال تقع في 
قب�شة من بيده م�شير الأفراد والأمم. ن�شمع اأ�شعيا ي�شّدد 
ُم جاِبَله وهو َخَزَفٌة  على الفكرة ذاتها: "َويل ِلَمن ُيخا�شِ
و  يُن ِلجاِبِله: "ماذا َت�شنُع اأَ ِمن خزِف الأَر�ش. اأََيقوُل الطِّ
َعَمُلَك َلي�َش َله َيدان؟" )اأ�ش 45: 9(. ويعود القّدي�ش بول�ش 
اإلى ا�شخدام ال�شورة عينها فيقول: "اأما يحّق للخّزاف اأن 
نف�شها  الطين  من جبلة  في�شنع  ي�شاء،  طينه كما  ي�شتعمل 
)رو  اإناًء ل�شتعمال �شريف، واإناًء اآخر ل�شتعمال دنيء؟" 
كدليل  الن�ّش  هذا  وكالفن  لوثر  ا�شتخدم  لقد   .)21  :9

�شريح على اختيار الرّب الم�شبق وحّريّة عمله، اإل اأّن اآ 
8 و9 توؤّكدان على اأّن اهلل ي�شتطيع اأن يغّير راأيه و"يندم" 
بح�شب تجاوب النا�ش معه. اإّن حّرّية اهلل وحّرّية الإن�شان 
لي�ش  الخّزاف  مثل  "اإّن   :Aeschimann يقول  تتالقيان. 

A. AESCHIMANN,  Le prophète Jérémie , Éd. Delachaux et Nieslté, Neuchatel, Suisse, 1959, p.123. )1(
Ibid., p. 123.  )2(
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2   وتجدون ال�شيء عينه في ما يتعلَّق باإرميا؛ فالن�شُّ 
ي�شير اإلى زمن ن�شاطه النبوّي: متى بداأ يتنّباأ واإلى اأيِّ متى؟ 
اإن كان القارئ ل ُيعِمل فكره في القراءة ول يبحث عن 
هدف المقطع الذي قرئ، يقول بعد ذلك: هو التاريخ؛ 
فالن�شُّ يبيِّن متى بداأ اإرميا يتنبَّاأ، وبعد اأيِّ زمن من الن�شاط 
التاريخ؟  هذا  من  ني  يهمُّ ماذا  التنبُّوؤ:  عن  توقَّف  النبوّي 
بن  يو�شّيا  اأيَّام  "في  التنبُّوؤ  عن  توقَّف  اأنَّه  عرفُت  قراأُت، 
اأمون ملك يهوذا حّتى ال�شنة الثالثة ع�شرة من ملكه" )اإر 
1: 2(. ثمَّ اإنَّه "عا�ش في اأيَّام يوياقيم بن يو�شّيا ملك يهوذا" 
)اآ 3(، متنبًِّئا "حّتى نهاية ال�شنة الحادية ع�شرة ل�شدقّيا بن 
)اآ  3(. ما هو التعليم الذي ُيعطى لنا  يو�شّيا ملك يهوذا" 

هنا اإذا كّنا ُنعِمل فكرنا في القراءة؟
3   حكم اهلل على اأور�شليم ب�شبب خطاياها، والحكم 
جاء  حين  ولكن  ال�شبي.  اإلى  �شــّكانها  ي�شلَّم  بــاأن  كان 
في  النبيَّ  هذا  للب�شر،  حبِّه  في  ا،  اأي�شً اهلل  اأر�شل  الوقت 
اأولئك الذين  ر  الثالث قبل ُملك ال�شبي لكي يفكِّ الُملك 
�شبق   . النبيِّ اأقوال  بف�شل  ويتوبوا  روا  يفكِّ اأن  يريدون 
بعد  الثاني  الَملك  عهد  في  ا  اأي�شً يتنبَّاأ  باأن  النبّي  واأوكل 
ال�شبي  زمن  في  الثالث  الَملك  عهد  في  ا  واأي�شً ل،  الأوَّ
نف�شه؛ فاهلل في طول اأناته، منح مهلة حّتى م�شاء ال�شبي، 
ال�شبي.  حزن  يزيلوا  لكي  التوبة  على  ال�شامعين  وحثَّ 
لهذا ُكتب: "تنبَّاأ اإرميا حّتى �شبي اأور�شليم، حّتى ال�شهر 
الخام�ش" )اآ 3(. بداأ ال�شبي وكان اإرميا بعُد يتنبَّاأ في مثل 
ال�شجن. وحّتى في هذه  هذا الأقوال: ها قد �شرُتم في 
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متى بداأ اإرميا يتنبَّاأ، في اأيَّام اأيِّ ملك تنبَّاأ، وماذا قيل له 
بعد ذلك من عند الرّب؟

1   اهلل �شريع في �شنع الخير ولكنَّه بطيء لكي يعاقَب 
ون العقاب. واإذ هو ي�شتطيع، دون اأن  اأولئك الذين ي�شتحقُّ
يقول، دون اأن ينبِّه، اأنَّ ي�شوم عقاًبا للذين يحكم عليهم، 
فهو ل يفعل �شيًئا، بل وحّتى حين يدين ويتكلَّم، فالكالم 
عليهم.  �شيحكم  الذين  عن  الحكم  لإبعاد  و�شيلة  عنده 
�شة.  المقدَّ الكتب  في  كثيرة  اأمثلة  نجد  اأن  ون�شتطيع 
ولكن يكفي العدد القليل من تلك التي تاأتي اإلى فكري 
ل اإلى اإدراك هدف المقطع الذي قرئ؛ فاأهل  لكي نتو�شَّ
اأيَّام  ثالثة  "بعد  نينوى �شاروا خطاأة وحكم اهلل عليهم: 
اأن يحكم  اأراد اهلل  )يون 3: 4(. ما  ر"  ُتدمَّ ونينوى �شوف 
عليها دون اأن يقول �شيًئا، بل اأعطاها المنا�شبة لكي تندم 
)حك 12: 10( وتتوب. اأر�شل اإليها نبيًّا عبريًّا، لكي، حين 
ر نينوى"،  يقول لهم هذا النبّي: "بعد ثالثة اأيَّام �شوف ُتدمَّ
بالندامة  ينالون  بل  عليهم،  المحكوم  على  ُيحكم  ل 
)تك  عليهم  ُحكم  وعمورة  �شدوم  و�شّكان  اهلل.  رحمة 
18( كما يظهر من كالم اهلل اإلى اإبراهيم. غير اأنَّ المالئكة 
وا وظيفتهم وحاولوا اأن يخلِّ�شوا اأنا�ًشا ل يريدون اأن  اأتمُّ
بنون  اأ�شهرة،  عندك  "هل  للوط:  قالوا  حين  يخل�شوا، 
هوؤلء  اأنَّ  جهلوا  ما  هم   .)13-12  :19 )تك  بنات؟"  اأو 
وا عمل ال�شالح  لن يتبعوا لوًطا )اآ 14-15(، ولكنَّهم اأتمُّ

وحبَّ الب�شر )تي 3: 4( من لدى ذاك الذي اأر�شلهم.

الخورا�صقف بول�س الفغالي
باحث في الكتاب المقّد�ش
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الأنبياء  من  لنبيٍّ  قيَلْت  اأنَّها  نجد  ل  فنحن  الأنبياء  �شائر 
ع من  ُدعي اإبراهيم نبيًّا في الآية التالية: "هو نبيٌّ وهو يت�شفَّ
نك في  اأن اأكوِّ اأجلك" )تك 20: 5( واهلل ما قال له: "قبل 
�شُتك"  البطن عرفتك، وقبل اأن تخرج من ح�شا اأمِّك قدَّ
�ش فيما بعد، حين خرج من  )اإر 1: 5(. غير اأنَّ اإبراهيم ُقدِّ
ُولد  واإ�شحُق  )تك 12: 1(.  اأبيه"  "اأر�شه وع�شيرته وبيت 
له.  قيَلْت  الكلمة  هذه  اأنَّ  نجد  ل  ذلك  ومع  وعد،  من 

واأيُّ حاجة اأن ن�شتعر�ش الأنبياء الآخرين؟
نك في  نال اإرميا هبة ا�شتثنائيَّة وهي: "قبل اأن اأكوِّ  6
�شُتك"؛  البطن عرفتك، وقبل اأن تخرج من ح�شا اأمِّك قدَّ
نحن ل نجهل اأنَّ البع�ش يعتبرون اأنَّ هذا الكالم يتجاوز 
اأن  يجب  ولكن  وربِّنا.  مخلِّ�شنا  اإلى  فيرجعونه  اإرميا، 
اأوردهـا  �شوف  التي  الجمل  اأكثريَّة  كانت  اإذا  اأنَّه  نعلم 
تليق بالمخلِّ�ش ويمكن اأن تنطبق عليه، اإلَّ اأنَّ عدًدا من 
التف�شير،  قيَلْت لإرميا هي مزعجة في هذا  التي  الأقوال 
لأنَّها ل تقدر اأن تليق بالمخلِّ�ش، في نظر العدد الكبير. 
من  جميع  "اإلى  بالمخلِّ�ش؟  تليق  التي  تلك  هي  ما  اإًذا، 
في  تخف  ل  تقوله.  به  اآمُرك  ما  وكلُّ  تم�شي،  اأر�شلك 
وجههم فاأنا معك لأنقذك منهم، قال الرّب" )اإر 1: 8-6(. 
ل يبدو بعُد بو�شوح اأنَّ هذه الكلمات تتعلَّق بالمخلِّ�ش، 
ولكنَّ ما يلي يكون وا�شًحا: "ومدَّ اهلل يده نحوي ولم�ش 
اأقوالي في فمك.  اأنا و�شعُت  فمي، وقال لي الرّب: ها 
ر"  اأنا اليوم اأقمُتك على الأمم والممالك لتقتلع وتدمِّ ها 
رها؟ لأنَّه  )اآ 9-10(. اأيُّ اأمم اقتلعها اإرميا؟ اأيَّة ممالك دمَّ
لكي  والممالك  الأمم  على  اليوم  اأقمُتك  اأنا  "ها  ُكتب: 
)اآ  "يزيل"  لكي  اإرميا  ناله  �شلطان  واأيُّ  ر".  وتدمِّ تقتلع 
اأزيل"؟  "ولكي  ا�شتعمل لإرميا في  اللفظ  10(، لأنَّ هذا 
وهل هناك اأنا�ش عديدون بناهم اإرميا لكي ُيقال: "ولكي 
واأعلن اإرميا: "ما عملت خيًرا وما عمل لي اأحٌد  اأبني". 
خيًرا" )15: 10(. اإًذا، كيف اأعطَي له اأن "يبني ويغر�ش"؟ 
)اآ 10( كيف يليق "الغر�ش" باإرميا؟ اإذا اأعْدنا هذه الأقوال 
فيها  اإرميا هو  لأنَّ  ل  الموؤوِّ تزعج  فهي ل  المخلِّ�ش  اإلى 

اآلم ال�شبي، بل  ُتبتم لن تطول  اإذا  الحالة، توبوا، لأنَّكم 
تمتدُّ اإليكم رحمُة اهلل.

اإلى  ي�شير  الذي  المقطع  �شيًئا مفيًدا في هذا  اإًذا نجد 
الذين  يحثُّ  للب�شر  حبِّه  في  اهلل  اأنَّ  وهو  النبوءة،  زمن 
ي�شمعون لئالَّ يقا�شوا عذابات ال�شبي. وهناك �شيء م�شابه 
ا اأن ن�شير م�شبيِّين،  ا. اإن خطئنا، ينبغي علينا اأي�شً لنا اأي�شً
لأنَّ "ت�شليم هذا الإن�شان لإبلي�ش" )1 كو 5: 5( ل يتخلَّف 
ر.  نبوخذن�شَّ اإلى  اأور�شليم  �شّكان  ت�شليم  عن  �شيء  في 
ن�شلَّم  كذلك  خطاياهم،  ب�شبب  اإليه  �ُشلِّموا  اأنَّهم  وكما 
ر.  نبوخذن�شَّ هو  الذي  لإبلي�ش  خطايانا  ب�شبب  نحن 
ا اإذ يتكلَّم عن خطاأة اآخرين: "اأولئك  ويقول الر�شول اأي�شً
فوا بعد" )1 تم 1:  الذين �شلَّمته لإبلي�ش لأعلِّمهم باألَّ يجدِّ

.)20

4   فانظْر اإًذا اأيُّ �شقاء كبير هو اأن نخطاأ بحيث "ن�شلَّم 
الذي يحفظ في الأ�شر نفو�ش الذين تخلَّى  اإبلي�ش"،  اإلى 
دينونة  بدون  ول  �شبب  بدون  لي�ش  ولكن  اهلل.  عنهم 
المطر  ير�شل  فحين  عنهم؛  تخلَّى  الذين  عن  اهلل  يتخلَّى 
على الدوام فيعطي الكرم �شوًكا بدل العنب، ماذا يفعل 
اهلل �شوى اأن ياأمر ال�شحب باأن ل تفي�ش بعُد مطًرا على 

الكرم )1 ت�ش 5: 5-4(.
ا ب�شبب خطايانا و�شوف  دنا نحن اأي�شً اإًذا، الأ�ْشر يتهدَّ
ر واإلى البابلونيِّين  ن�شلَّم، اإذا كّنا ل نتوب، اإلى نبوخذن�شَّ
اأمام هذا  الروحّي.  المعنى  البابلونيُّون في  بنا  يعذِّ بحيث 
اأقواُل  ال�شريعة،  اأقواُل  الأنبياء،  اأقواُل  ُتكلِّمنا  التهديد، 
الر�شل، اأقوال ربِّنا ومخلِّ�شنا ي�شوع الم�شيح، عن الندامة 
قال:  بالذي  نوؤمن  �شمعاناها  فاإن  التوبة؛  اإلى  وتدعونا 
ا عن كلِّ ال�شرِّ الذي قلُت باأنِّي �شاأفعله" )اإر  "اأندم اأنا اأي�شً

.)8 :18

5   ذاك هو مطلع )نبوءة اإرميا(. وبعد المطلع ُكتب: 
"كانت اإليه كلمة اهلل" )اإر 1: 4(. من الوا�شح اإلى اأرميا. 
اإلى  بالن�شبة  ا  �شيًئا لفًتا جدًّ الرّب؟  له كلمُة  قالت  وماذا 
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واعظ اآخر. وهكذا ن�شتطيع، في الوقت عينه، اأن نطبِّق 
يكون  التي هي مزعجة حين  الأولى  الأقوال  اإرميا  على 
الأقوال  اإرميا  على  ا  اأي�شً ونطبِّق  المخلِّ�ش.  عن  كالمنا 

رها تف�شيًرا األّيغوريًّا. الثانية حين نعرف اأن نف�شِّ

الآخر  القول  ا  اأي�شً اأو�شْح  الحا�شرون،  لنا  ويقول 
وتطبِّقه  كلَّه  المقطَع  ت�شرح  اأن  والأولى  �شبّي"(،  )"اأنا 
الثاني،  الجزء  اإلى  بالن�شبة  �شعوبة  ل  المخلِّ�ش.  على 
ر  لأنَّه من الوا�شح اأنَّ المخلِّ�ش اقتلع ممالك اإبلي�ش ودمَّ
اإذ  هنا  اأّما  )الوثنيَّة(.  الأمميَّة  الحياة  اأزال  حين  الأمم 
على  نطبِّقها  حين  فة  مجوِّ تبدو  التي  الجملة  في  نبقى 
يقول:  اأن  الربُّ  ي�شتطيع  قلياًل كيف  اأو�شْح  المخلِّ�ش، 

"ل اأ�شتطيع اأن اأتكلَّم لأنِّي بعُد �شبّي" )1: 6( وما يلي.

اأنَت ترى اأنَّ المقطع مربك ونحن نعرُف اأنَّ المخلِّ�ش 
هو الرّب، فنت�شاءل كيف ن�شتطيع اأن نطبِّق هذه الأقوال 
ويوافق  )الإلهّي(،  بالكلمة  يليق  ب�شكل  المخلِّ�ش  على 
�شة ك�شاهد، فبدون  الحقيقة ينبغي اأن ناأخذ الأ�شفار المقدَّ
�شاهد ل قيمة لفر�شّياتنا ولتاأويالتنا. والقاعدة: "كلُّ كالم 
�ش على اإعالن �شاهدين اأو ثالثة" )تث 19: 15( تنطبق  يتاأ�شَّ
ب�شكل اأقوى على �شروح الن�شو�ش اأكثر من على الب�شر: 
اأقوال تف�شيري متَّخًذا �شاهدين:  �ش  اأوؤ�شِّ اأن  يتطلَّب  هذا 
�شهود:  ثالثة  اآخُذ  الجديد  العهد  وفي  القديم  العهد  في 
�ش كلُّ  "يتاأ�شَّ ، عند ر�شول، وهكذا  نبيٍّ اإنجيٍل، عند  في 
كالم". اإًذا كيف ن�شتطيع اأن نطبِّق على المخلِّ�ش الكالم 
يعرف  اأن  "فقبل  القديم:  العهد  �شاهًدا  اإليك  المذكور؟ 
الولد الخير وال�شّر فهو يحيد عن ال�شرِّ ليختار الخير" )اأ�ش 
7: 16(. ويقال بكلِّ و�شوح عن المخلِّ�ش في اأ�شعيا: "ها 
اإنَّ العذراء تحبل في ح�شاها وتلد ابًنا ويدعونه عّمانوئيل" 
الولد"  يعرف  اأن  "قبل  الكلمات:  تاأتي  هنا  من   .)14 )اآ 
ا اأن ناأخذ مثاًل في الإنجيل،  )اأو: ي�شوع(. واإذا اإردنا اأي�شً
في�شوع قبل اأن ي�شبح �شابًّا واإذ كان بعد �شبيًّا لأنَّه "ل�شى 
�شبق  اإذا  ينمو  اإن�شان  ينمو، وما من  ذاته" )فل 2: 7( كان 

تزعج  الآن،  اأوردها  التي  تلك  ولكنَّ  المخلِّ�ش.  �شورة 
يريد  حين  النا�شحين،  اأكثر  كان  واإن  كثيًرا،  ل  الموؤوِّ
"يا  "فقلُت:  بالمخلِّ�ش:  تليق  اأن  يمكن  كيف  يبيِّن  اأن 
)اآ  اأتكلَّم"  اأن  اأعرُف  ل  اأنا  ها  متطلِّب.  �شيِّد  اأنت  رّب، 
هو   ،)24  :1 كو   1( اهلل  قدرة  هو  )اهلل(،  حكمة  هو   .)6
فيه ج�شديًّا )كو 2: 9(:  المقيم  الالهوت  اإلينا ملء  حمل 
التالية:  الجملة  المخلِّ�ش  على  تنطبق  اأن  ت�شتطيع  كيف 
م اأن نطبِّق "اأنا �شبّي" )اآ  6(  "ل اأعرف اأن اأتكلَّم". ثمَّ يحرَّ
على المخلِّ�ش الذي يكون قال �شيًئا خاطًئا. "لأنَّ الربَّ 
هذا  م  يحرِّ اأنَّه  الوا�شح  من   )7 )اآ  هذا"  تقل  "ل  اأجاب: 

الكالم لأنَّه ل يكون �شحيًحا.
اإًذا، ل تليق هذه الأقوال بالمخلِّ�ش، واأّما التي �شبقت 
من  المخلِّ�ش.  على  طبَّقناها  نحن  اإن  مزعجة  تبدو  فال 
ال�شهل اأن نقول اإنَّ بع�شها يعود اإلى اإرميا والبع�ش الآخر 
�شينزعج، مع  اإن�شان �شاحب ذوق  المخلِّ�ش؛ فكلُّ  اإلى 
ذلك، في هذا المقطع، اإذ يعتبر اأنَّه ينبغي اأن يكون بليًدا 
هة اإلى اإرميا،  ليجعل في ن�شٍّ مترابط قطًعا بين اأقوال موجَّ
ل  البع�ش  اإنَّ  يقول  واإذ  المخلِّ�ش،  اإلى  هة  موجَّ واأقوال 
الآخر  والبع�ش  اإرميا،  على  بل  الم�شيح  على  ينطبق 

يتجاوز اإرميا فال ينطبق على اإرميا بل على الم�شيح.
7   اإًذا لنقل اإنَّ المقطع كلَّه يتعلَّق باإرميا. ولن�شرح ما 
يتجاوز اإرميا. كلُّ َمن تقبَّل كلمات اآتية من اهلل ونال نعمة 
لكي  تقبَّلها  الواعظ(،  يكون  )هكذا  ال�شماويَّة  الأقوال 
اأيَّ  اإّن  ُيقال  والممالك. ولكن حين  الأمم  ر  يقتلع ويدمِّ
�شخ�ش نال كلمات اهلل، يقتلع الأمم والممالك، ل تاأخذ 
ج�شدانّي.  معنى  في  والممالك  الأمم  لفظ  )اأرجوك( 
النفو�ش  على  تملك  الخطيئة  اأنَّ  تنظر  حين  ولكن 
في  الخطيئة  تملك  "ل  الر�شول:  كالم  ح�شب  الب�شريَّة 
ج�شدنا المائت" )رو 6: 12(. وحين ترى اأنَّ هناك اأنواًعا 
بـ"الأمم و"الممالك"  األّيغوريًّا  تفهم  الخطايا،  كثيرة من 
�شناعات  وهي  الب�شر،  نفو�ش  في  هي  التي  ال�شناعات 
لأيِّ  اأو  لإرميا  المعطاة  اهلل  كلمات  رها  وتدمِّ تقتلعها 
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الح�شور:  لي  يقول  ولكن  اهلل.  يجهله  الخاطئ  اإًذا 
يعرف  ل  اأنَّه  وبيَّنت  الخطاأة،  يعرف  ل  اهلل  اأنَّ  "بيَّنت 
ون  "الذين يقترفون الإثم" )مت 7: 23(، لأنَّهم ل ي�شتحقُّ
"ل  اأن  تبرهن  اأن  ت�شتطيع  كيف  ولكن  لديه،  ُيعَرفوا  اأن 
يقال  مجيد حين  عظيم  اأمٌر   )6  :1 )اإر  اأتكلَّم"  اأن  اأعرف 
عن المخلِّ�ش؟؛ الكالم خا�ّش بالإن�شان. والكالم يكون 
اأو  العبرانيِّين مثاًل،  باأن ن�شتعمل ل�شاًنا بحيث نتكلَّم لغة 
لغة اليونانيِّين اأو لغة ب�شر اآخرين. اإذا رفعَت نف�شك حّتى 
"كان  الذي  )الإلهّي(  الكلمة  اأنَّه  المخلِّ�ش وعرفته على 
في البدء لدى اهلل" )يو 1: 2(، ترى اأنَّه ل يعرف اأن يتكلَّم، 
ة بالإن�شان، لكن لأنَّ الأمور التي يعرف  لأنَّ اللغة خا�شَّ
تتجاوز اللغة. واإذا قابلت "األ�شنة المالئكة باأل�شنة الب�شر" 
المالئكة  من  اأعظم  )ي�شوع(  اأنَّ  وعرفت   )1  :13 كو   1(
 :1( العبرانيِّين  اإلى  الر�شالة  في  بذلك  الر�شول  �شهد  كما 
حين كان  المالئكة"  "لغة  اإنَّه تجاوز حّتى  4-5(، تقول 
"اهلل الكلمة لدى الآب" )يو 1: 1-2(. اإًذا، هو تعلَّم، وفي 
الكبيرة  العلم، ل علم الأمور  تقبَّل  �شكل من الأ�شكال، 
اأتعلَّم،  اأنا  فكما  وال�شغيرة؛  الدنيا  الأمور  علم  لكن 
مكَرًها، اأن اأتمتم حين اأتكلَّم مع الأطفال - اإذ ل اأعرف، 
الرجل  اأنا  نف�شي  اأجهد  اأن  الأطفال يجب  لغة  ما،  نوًعا 
لكي اأتحاور مع الأطفال - كذلك المخلِّ�ش حين كان 
"في الآب" )يو 14: 10-11(، وحين ُوجد في جاللة مجد 
على  النا�ش  يكلِّم  اأن  عرف  ول  النا�ش  لغة  يتكلَّم  ل  اهلل 
الأر�ش. ثمَّ اأين اأتى في ج�شم ب�شرّي قال في البداية: "ل 
اإلى  بالنظر  فاأنا �شبّي" )اإر 1: 6(، �شبّي  اأتكلَّم  اأن  اأعرف 
الولدة في الج�شد، ولكن �شيخ كـ"بكر كلِّ خليقة" )كول 
ة الدهور" )عب 9: 26(،  1: 15(: �شبّي لأنَّه اأتى في "تتمَّ

ًرا. ولأنَّ مجيئه في هذه الحياة كان متاأخِّ
9   قال اإًذا: "ل اأعرف اأن اأتكلَّم". اأعرف اأ�شياء اأكبر 
الب�شريَّة،  اللغة  هذه  تتجاوز  اأ�شياء  اأعرف  ُتقال،  اأن  من 
لي  الب�شر.  لغة  بعُد  اتَّخذُت  ما  الب�شر؟  اأكلِّم  اأن  اأتريد 
اأعرف  معك  اهلل.  يا  لك،  كلمة  اأنا  اهلل،  يا  اأنت،  لغتك 

، اإذا  له وبلغ الكمال، بل هو ينمو حين يحتاج اإلى النموِّ
كان  الحكمة".  "في  ينمو  كان  العمر".  "في  ينمو  كان 
فاإن  )لو 2: 52(.  النا�ش"  واأمام  اهلل  اأمام  النعمة  "في  ينمو 
هو "ل�شى ذاته" منحدًرا اإلى هنا على الأر�ش، واإن هو 
ا ما تركه مال�شًيا ذاته، لأنَّه ل�شى  "ل�شى ذاته" اتَّخذ اأي�شً
ذاته بملء اإرادته، فاأيُّ عجب اأن يكون "نما" "في الحكم 
وفي العمر وفي النعمة اأمام اهلل واأمام النا�ش" )لو 2: 52(، 
ق في �شاأنه الكالم القائل: "قبل اأن يعرف  واأن يكون تحقَّ
، يختار الخير ويحيد عن ال�شّر" )اأ�ش 7: 16(  الخيَر وال�شرَّ

مع �شائر اأقوال اأ�شعيا التي اأوردُتها.
اإلى  تعيد  اأن  ا�شتطعت  اإن  حّتى  يقولون:  ولكن     8
المخلِّ�ش القول "ل يعرف" )اإر 1: 6(، حّتى اإن ا�شتطعَت 
اأن تقول عن المخلِّ�ش مثل هذا القول حا�شًبا اإيَّاه "�شبيًّا" 
الوحيد  تتكلَّم هكذا عن  ت�شّكك حين  اأما  )اأ�ش 7: 16(، 
)يو 1: 14( ، عن "بك كلُّ خليقة" )كول 1: 15( عن ذاك 
 =( الإنجيل  هذا  مو�شوع  كان  به  ُيحَبل  اأن  قبل  الذي 
الخبر الطيِّب(: "الروح القد�ش يحلُّ عليك وقدرة العلّي 
اأن  اأعرف  "ل  ا:  اأي�شً )اإرميا(  )لو 1: 35(. وقال  تظلِّلك" 
كريًما  �شيًئا  تجد  اأن  تقدر  ل  كنت  اإذا  اأنظر!  اأتكلَّم". 
ل  حين  اأنَّه،  تعتبر  حين  المخلِّ�ش  اإلى  بالن�شبة  وعظيًما 
يعرف بع�ش الأ�شياء )رج مر 13: 32(، فهو حين ل يعرفها 
اأكبر مّما يكون حين يعرفها. ثمَّ اإنِّي اأ�شتند اإلى اأقواله هو 
اأنَّه ل يعرف بع�ش الأمور؛ فاإلى الذين قالوا  حين ي�شهد 
له: اأما "با�شمك اأكلنا"، اأّما "با�شمك �شربنا" )لو 13: 26(، 
ات كثيرة؟"،  اأّما "با�شمك طردنا ال�شياطين"، "و�شنعنا قوَّ
يجيب: "اإبعدوا عنِّي، ما عرفتكم قّط!" )مت 7: 23-22(. 
ظ بها هنا المخلِّ�ش  هل العبارة "ما عرفتكم قّط" التي تلفَّ
تجعلنا  واأما  بالأحرى  ُتكبِّره  اأما  قدرته؟  من  تخفِّف 
ُنعَجب به اأكثر لأنَّه ما عرف الأ�شرار ول الهالكين؟ هو 
اءه"  "الربُّ عرف اأخ�شَّ اإلَّ ما هو مميَّز و�شام:  ما عرف 
)1 كو  )2 تم 2: 19؛ رج عد 16: 5(. و"من يجهله ُيجَهل" 

.)38 :14
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اأجل،  لديه.  ُيعَرفوا  اأن  ون  ي�شتحقُّ الذين  يعرف  الكبار، 
اءه" )2 تم 2: 19(، اأّما ال�شائنون فاهلل ل  "الربُّ عرف اأخ�شَّ
ا، وهو الذي قال: "ما  يعرفهم والمخلِّ�ش ل يعرفهم اأي�شً
عرفُتكم قّط" )مت 7: 23(. ونحن الب�شر، بقدر ما ننمو، 
اأ�شياء  نحكم على الأ�شياء التي ت�شتحقُّ اأن نعرفها: هناك 
بها،  نعلم  ول  نعرفها  لئالَّ  بها،  ن�شمع  اأن  حّتى  نريد  ل 
وهناك اأ�شياء نريد اأن نعرفها. واإله كلِّ �شيء يريد اأن يعرف 
ون  فرعون، يريد اأن يعرف الم�شريِّين، ولكنَّهم ل ي�شتحقُّ
اأن يعرفهم اهلل، اأّما مو�شى فم�شتحّق، هو وكلُّ نبّي ي�شبهه. 
فينبغي عليك اأن تعمل اأعماًل �شالحة كثيرة لكي يبداأ اهلل 
بطن  في  ره  ي�شوِّ اأن  "قبل  اإرميا  فاإن هو عرف  فيعرفك؛ 
�شنة  الثالثين  بعمر  يعرفهم وهم  بداأ  اآخرون  هناك  ه"،  اأمِّ

وهم بعمر الأربعين �شنة.
يَّة نطبِّقها على المخلِّ�ش فال  اإًذا هناك اأقوال �شرِّ  12
تطرح �شوؤاًل. ولكن حين نطبِّقها على اإرميا فهي تتطلَّب 
 :11 )مت  �شامعتان"  اأذنان  لهم  "الذين  اأولئك  انتباه  كلَّ 
رك في بطن  15(. كيف ي�شتطيع اهلل اأن يقول: "قبل اأن اأ�شوِّ
�شتك" )اإر  اأمِّك عرفتك، قبل اأن تخرج من ح�شا اأمِّك قدَّ
�ش( لنف�شه بع�ش النا�ش:  �ش، يخ�شِّ �ش )يكرِّ 1: 5(. اهلل يقدِّ
�شه،  ليقدِّ ينتظر وقت ولدته  لم  )اإرميا(  اإلى هذا  بالن�شبة 
اإذا طبَّقت  ه.  اأمِّ اأن يخرج من ح�شا  �شه قبل  بل �شبق وقدَّ
�ش قبل  هذا على المخلِّ�ش، ل �شعوبة في اأن تقول اإنَّه تقدَّ
ه؛ فالمخلِّ�ش، اإذا كنت تطبِّق هذا  اأن يخرج من ح�شا اأمِّ
بل  ه،  اأمِّ ح�شا  من  يخرج  اأن  قبل  فقط  �ش  يقدَّ لم   ، عليه 
�ش قبل اأن يخرج  �ش قبل ذلك الوقت. اأّما اإرميا فتقدَّ تقدَّ

ه. من ح�شا اأمِّ
ت�شرح  اأن  حاولت  اإن  لالأمم".  نبيًّا  "اأقمُتك   12
اإرميا،  على  وتطّبقها  لالأمـم"  نبيًّا  "اأقمتـك  الجملة 
"جميع  على  يتنّباأ  باأن  اأمًرا  ينال  اأنَّه  بعد  ما  في  فـالِحْظ 
الأمم"، ونحن نجد هذا العنوان: "نبوءات تنبَّاأ بها اإرميا 
دم�شق  على   ،)14  :25( عيالم  على  الأمم.  جميع  على 
)30: 29(، على مواآب )31: 1(. ولهذا، بما اأنَّه تنبَّاأ على 

"اأنا  اأتكلَّم".  اأن  اأعرف  "فال  الب�شر  مع  اأّما  اأتكلَّم،  اأن 
بعُد �شبّي" - "ل تقل اأنا �شبّي، لأنَّك �شتم�شي اإلى كلِّ 
له  ولم�ش  يده  "مدَّ  اهلل  اإنَّ  ثمَّ   .)7  :1 )اإر  اأر�شلك"  من 
فمه واأعطاه كلمات"، واأعطاه كلمات ب�شبب الممالك 
كلمات  اإلى  يحتاج  المخلِّ�ش  كان  ما  يقتلعها.  لكي 
تقتلع. حين كان "في الآب" ما كان يحتاج اإلى كلمات 
)في  هناك  يكن  لم  لأنَّه  يرة،  ال�شرِّ الأ�شياء  وتزيل  ر  تدمِّ
ر، �شيء ي�شتحقُّ اأن ُيقتَلع. ال�شماء( �شيء ي�شتحقُّ اأن ُيدمَّ
لأنَّكم  اأعرفكم  "ل  القول:  عظيٌم  اأمٌر  اإنَّه  كما   10
فعلة الإثم" )لو 13: 27(، كذلك هو اأمٌر عظيم القول: "ل 
اإلى  بالنظر  المخلِّ�ُش  يقول هذا  حين  اأتكلَّم"  اأن  اأعرف 
عظمة مجده التي ل ُتقا�ش )اأف 1: 19؛ 2 كو 3: 10( لكي 
يعني: ل اأعرف اأن اأتكلَّم لغة الب�شر. اأّما الكالم: "قبل اأن 
رك في البطن عرفتك" )اإر 1: 9-10(، اأتكون قيلت  اأ�شوِّ
عن اإرميا اأو عن المخلِّ�ش؟ فاقراأ �شفر التكوين ولحظ ما 
ُيقال فيه عن خلق العالم، فترى اأنَّ الكتاب يتكلَّم ب�شكل 
اأن  يتجنَُّب  وهو  وترتَّب(  الأفكار  تميَّز  )حيث  جدلّي 
يقول: قبل اأن اأ�شنعك في بطن اأمِّك عرفتك؛ فحين خلق 
"لن�شنع  اهلل:  قال   ،)27  :1 )تك  ال�شورة"  "على  الإن�شان 
اإن�شاًنا على �شورتنا وعلى مثالنا" )اآ 26(، لم يقل: لنجبل، 
ولكن حين اأخذ "من تراب الأر�ش"، لم ي�شنع الإن�شان، 
الذي  الإن�شان  و"جعل   ،)7  :2 )تك  الإن�شان  جبل  لكن 
جبله في الفردو�ش، لكي يفلحه ويحر�شه" )اآ 15(. اأنظر، 
ولماذا  اإذا ا�شتطعَت، ما يميِّز اللفظين "�شنع" و"جبل"، 
الربُّ حين كلَّم اإرميا اأو المخلِّ�ش تجنَّب القول: قبل اأن 
اأنَّ ما ُي�شَنع  اأمِّك عرفتك: ال�شبب هو  اأ�شنعك في بطن 
ل يكون في البطن، بل ما هو مجبول انطالًقا من "تراب 

الأر�ش" الذي هو مخلوق في البطن.
 .)5  :1 )اإر  عرفتك"  اأمِّك  بطِن  في  رك  اأ�شوِّ اأن  "قبل 
ب  اإذا كان الربُّ عرف جميع الب�شر - لأنَّه يجب اأن نقرِّ
اإلى هذه الآية الكالَم "ل اأعرُف اأن اأتكلَّم" - ما كان قال 
اهلل  يعرُف  اإًذا  "عرفتك".  ا�شتثنائّي:  اأمٌر  اأنَّه  على  لإرميا 
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لأنِّي  "ل تخف من مواجهتهم،  له:  فيقول  ت�شيبه.  التي 
اأكون معك لكي اأنقذك منهم، يقول الرّب" )اإر 1: 8(. ما 
به اإرميا كان كالًما عنه: األقَي في بئر موحلة )45: 6(،  تعذَّ
ولبث هناك ل ياأكل �شوى رغيف واحد في اليوم" )44: 
20(، ول ي�شرب �شوى الماء. واآلف العذابات الأخرى 
التي قا�شاها واردة في كتابه: "اأيًّا من الأنبياء لم ي�شطهد 
الذين  "اأنَّ  مفّر  ول  لليهود.  قيل   ،)52  :7 )اأع  اآباوؤكم؟" 
يريدون اأن يحيوا في التقوى، في الم�شيح، ُي�شطَهدون" 
)2 تم 3: 12( بيد العظماء المعادين مع جميع الو�شائل التي 
دون  �شيء  كلَّ  الم�شَطَهـدون  فليحتمـل  لهذا،  يجدون. 
بالحّق.  ل  بالجور  ُي�شطَهدوا  اأن  وليتمنَّوا  بوا،  يتعجَّ اأن 
خطيئة،  ب�شبب  اقترفوه،  ظلم  ب�شبب  ُي�شطَهدوا  ل  اأن 
من  ُي�شطَهدوا  اأن  لهم  يح�شل  وحين  �شهوة.  ب�شبب 
عيَّروكم  اإذا  لكم  "طوبى  التطويبة:  لي�شمعوا  البّر،  اأجل 
من  ال�شوء  اأنواع  كلَّ  كذًبا  عليكم  وقالوا  وا�شطهدوكم 
في  عظيًما  يكون  اأجركم  لأنَّ  وابتهجوا  وا  ف�شرُّ اأجلي، 
قبلكم"  كانوا  الذين  الأنبياء  ا�شطهدوا  هكذا  ال�شماء. 

)مت 5: 12-11(.

الرّب"؛  يقول  منهم،  اأنقذك  لكي  معك  "فاأنا   14
الربُّ يده نحوي ولم�ش فمي وقال لي..." )اإر 1:  ومدَّ 
9(. لحظ الفرق بين اإرميا واأ�شعيا: قال اأ�شعيا: "اأنا رجل 
دن�شة،  ب�شفاه  �شعب  و�شط  �شاكٌن  واأنا  دن�شتين،  ب�شفتين 
وراأيُت بعيني الملك، رّب الجنود" )اأ�ش 6: 5(. وبما اأنَّه، 
�شغيرة  كلمات  بع�ش  عنده  كان  الإقرار،  هذا  ح�شب 
نج�شة اإن لم تكن اأعماًل دن�شة - لم يكن خاطًئا اإلى حتَّى 
هذه الدرجة - بالن�شبة اإليه ما "مدَّ الربُّ يده" )اإر 1: 9( بل 
"اأحد ال�شرافيم لم�ش بيده �شفتيه وقال له: "ها قد اأزيَلت 
�ش في ح�شا  اآثامك" )اأ�ش 6: 7(. اأّما اإرميا الذي �شبق "فُقدِّ
ه" )اإر 1: 5(، فلم ُير�َشل اإليه ل ملقط ول جمرة ماأخوذة  اأمِّ
من المذبح" )اأ�ش 6: 6( - لم يكن عنده �شيء ي�شتحقُّ النار 

- ولكنَّ يد اهلل بالذات لم�شته.
ولم�ش  نحوي  يده  الربُّ  "مدَّ  قال:  هذا،  اأجل  من 

"جميع الأمم" نعتبر اأنَّ الكالم "اأقمتك نبيًّا لالأمم" تنطبق 
اأّما في المعنى الروحّي، �شواء  عليه في المعنى الحرفّي. 
كان الكالم عن اإرميا، كما راأينا، اأو كان عن المخلِّ�ش، 
ا "تنبَّاأ على جميع الأمم"،  فاأيُّ حاجة اإلى الكالم؟ هو حقًّ
لأنَّه يمتلك لقب "نبّي" بين األقاب اأخرى: كما اأنَّه "عظيم 
كهنة" )عب 2: 17(، كما اأنَّه مخلِّ�ش، كما اأنَّه طبيب هكذا 
مه، لي�ش فقط  هو نبّي. واأن يكون مو�شى تنبَّاأ في �شاأنه وقدَّ
كنبّي، بل النبّي بامتياز حين قال: "يقيم الربُّ من بينكم 
له:  فت�شمعون  مثلي،  نبيًّا  اإخوتكم،  بين  من  ماأخوًذا  نبيًّا 
�شعبه"  وي�شتبَعد من  ُيقَطع  النبّي  لهذا  ي�شمع  فكلُّ من ل 
)اأع 3: 22-23؛ تث 18: 15، 19؛ ل 23-29(. اإًذا، هو من 
على  "مفا�شة  نعمة  اهلل  من  نال  والذي  لالأمم  نبيًّا  اأقامه 
�شفتيه" )مز 45: 3( لكي "يتنّباأ على جميع الأمم"، ل فقط 
ا الآن اإذ  في الوقت الذي كان حا�شًرا في ج�شده، بل اأي�شً
ق نبوءته  هو حا�شر بقدرته بوا�شطة الروح، بحيث تتحقَّ

انطالًقا من جميع الأمم فيقود الب�شر اإلى الخال�ش.
اأنا ل  �شيِّد متطلِّب. ها  اأنت  "يا رّب،  "فقلت:   13
اأعرُف اأن اأتكلَّم لأنِّي �شبّي"؛ فاأجابني الرّب: "ل تقل: 
)اإر  اأر�شلك"  الذين  جميع  اإلى  تم�شي  لأنَّك  �شبّي،  اأنا 
اأن يكون طفاًل  بالإمكان  اإنَّ  �شبق وقلنا مراًرا   .)7-6 :1
ا ح�شب الإن�شان  تامًّ ح�شب الإن�شان الخارجّي واإن�شاًنا 
الباطنّي. ذاك ما كانه اإرميا الذي �شبق فنال نعمة اهلل حين 
"ل  الرّب:  له  قال  لهذا  الج�شد.  بح�شب  فتى  بعُد  كان 
ا"  تُقل: اأنا �شبّي" والعالمة اأنَّه لم يكن فتى، بل "اإن�شاًنا تامًّ
)اأف 4: 13( هي ما يلي: "تم�شي اإلى جميع الذين اأر�شلك، 
وكلُّ ما اآمُرك اأن تقوَله تقوُله، ل تخف من وجههم" )اإر 
ام  خدَّ ت�شيب  التي  الأخطار  اهلل  كلمة  عرف   .)8-7  :1
حين  ُيبَغ�شون.  ُيوبِّخون  حين  �شامعيهم:  لدى  الكلمة 
ال�شرور  جميع  يحتملون  فالأنبياء  ُي�شطَهدون؛  يلومون 
الممكنة: "ل ُيحتقُر نبيٌّ اإلَّ في وطنه وفي بيته" )مت 13: 

57(، وهذا ما ذكرناه �شابًقا.

الأخطار  جميع  النبّي،  ير�شل  حين  اهلل،  يعرُف  اإًذا 
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البناء  اأّما  د.  موحَّ متين،  ثابت،  �شيء  على  يرتكز  لأنَّه ل 
لرجال  قيل  ما  اأنظر  اهلل.  من  فهو  ال�شخر"  على  "الذي 

اهلل: "اأنتم غر�ش اهلل وبناء اهلل" )1 كو 3: 9(.
اإًذا، كلمات اهلل هي "على الأمم والممالك لكي تقتلع 
ال�شيء  اأزلنا  وما  اقتلعنا  فاإن   .)10  :1 )اإر  وتزيل"  ر  وتدمِّ
رنا وما اأزيَلت  المقتَلع، فهذا ال�شيء يلبث )هنا(. واإن دمَّ
ة �شالح  ر يلبث )هنا(. اإًذا، مهمَّ حـجـارُة الدمار، ما ُدمِّ
ر  اهلل، بعد اأن تقتلع، تقوم باأن تزيل ما اقُتلع، وبعد اأن تدمَّ
ر. وبالن�شبة اإلى الأ�شياء المقتَلعة والمزالة،  اأن تزيل ما ُدمِّ
اقراأ بعناية كيف ُتزال: "اأحرق التبن بنار ل تنطفئ" )مت 
 :13 )مت  النار"  في  واألقها  الزوؤان  حزم  "اأربط  12(؛   :3
ا  اأي�شً اأتريد  القتالع.  بعد  الإزالة  طريق  هي  تلك   .)30
اأن ترى ما بعد التدمير ُيزال في بناء بموادَّ فا�شدة؟ فهذا 
 ،)43  :18 )مز  تراًبا  ي�شبح  البر�ش  ب�شبب  ر  المدمَّ البيت 
 ،)40  :14 )ل  المدينة"  "خارج  ُيرمى  تراًبا  ي�شير  وحين 
يها  بحيث ل يبقى منه حجر، كما في هذا الكالم: "اأ�شوِّ
مثل وحل الأزقَّة" )مز 18: 43(؛ فينبغي اإطالًقا اأن ل تبقى 
ُت�شتعمَل  اأن  لنتجنَّب  ُدمِّرت  هي  اإّنما  ال�شيِّئة،  الأ�شياء 
الحجارة لبناء اآخر ي�شتطيع اإبلي�ش اأن يبنيه؛ فهي اقُتلَعت 
ة ثانية  ير بذاًرا في ما اقُتلع فيزرع الزوؤان مرَّ لئالَّ يجد ال�شرِّ
اأنَّه امتلك بذار الزوؤان زرع الزوؤان.  )مت 13: 25(، فبما 
لهذا "اأربطوا الزوؤان حزًما واأحرقوه كلَّه في النار" )اآ 30( 
بحيث ُيزال بعد اأن يكون اقُتلع، ويزال بناء اإبلي�ش بعد اأن 

ر. يكون ُدمِّ
ر،  دمَّ "اقتلع،  عند  هنا  اهلل  كلماُت  تتوقَّف  ول   16
رت  وتدمَّ ال�شناعات،  مّني  اقُتلعْت  اأن  فلنفتر�ش  اأزال"؛ 
تغَر�ش  لم  اإذا  هذا  يفيدني  الذي  فما  ال�شيِّئة،  الأمور 
ماذا  اقُتلع؟  الذي  )الغر�ش(  مكان  ال�شميا  الخيرات 
اأ�شياء ف�شلى مو�شع هذه الأ�شياء؟  يفيدني اإن لم ُيَعد بناء 
ًل كلمات اهلل، بال�شرورة، "فتقلع وتهدم  لهذا، تعمل اأوَّ
في  ولحظُت  وتغر�ش".  "تبني  ذلك  وبعد  وتزيل"، 
التعا�شة،  �شكل  تحمل  التي  الأ�شياء  اأنَّ  �شة  المقدَّ الكتب 

اأقوالي في فمك،  اأنا و�شعُت  فمي. وقال لي الرّب: ها 
تقتلع"  لكي  والممالك  الأمم  على  اليوَم  اأقمُتك  اأنا  ها 
الممالك  يقتلع  بحيث  �شعيًدا  يكون  من   .)10-9  :1 )اإر 
العديدة، ممالك الخطايا، بوا�شطة كلمات ُيعطيه اهلل كما 
اأقمُتك  اأنا  ها  فمك،  في  كلماتي  جعلُت  اأنا  "ها  ُكتب: 
في هذا اليوم على الأمم وعلى الممالك لكي تقتلع" )اإر 
ا اأمم؛ فهناك  1: 10(؟ وكما اأنَّ هناك ممالك، هناك اأي�شً
اأعمل  الفجور  اأمُم  تكون  حين  الفجور  مملكة  مثاًل 
خطيئتان  هما  اللذان  وال�شرقة  والطمع  فرديَّة.  فجور 
�شاعة  �شوى مملكة واحدة،  نان  يكوِّ ذاته، ل  النوع  من 
ثمَّ  الخطايا.  من  كثيرة  اأنواع  فيها  عديدة  ممالك  هناك 
انظر الخطاأة، الواحد بعد الآخر، لكي تفهم ما هي الأمم 
عديدة  اأ�شماء  يمتلك  فهذا  الفجور؛  لمملكة  الخا�شعة 
عديدة  اأمًما  يمتلك  وذاك  الفجور،  لمملكة  خا�شعة 
لمملكة  الفتراء،  لمملكة  ال�شرقة،  لمملكة  خا�شعة 
والممالك  الأمم  على  المر�َشلة  اهلل  وكلمات  الغ�شب. 
علَّمنا  ماذا؟  َتقتلع  اأن  ر".  وتدمِّ "تقتلع  باأن  دورها  يقوم 
اأبي  يغر�شه  لم  غر�ش  "كلُّ  قال:  حين  المخلِّ�ُش  ذلك 
ال�شماوّي ُيقتَلع" )مت 15: 13(؛ ففي داخل النفو�ش اأ�شياء 
ال�شيِّئة،  الأفكار  جميع  ال�شماوّي".  الآب  يغر�شها  "لم 
القتل، الزنى، الفجور، ال�شرقة، �شهادة الزور، تجديف" 
)اآ 19( هي اأغرا�ش لم يغر�شها الآب ال�شماوّي. واإذا اأردَت 
اأن تعرف من غر�ش اأفكاًرا من هذا النوع فا�شمع: "عدوٌّ 
�شنع هذا" )مت 13: 28(؛ فالعدّو يزرع غر�شة لم يغر�شها 
نترك  اأن  من  فبدًل  ا؛  تامًّ اقتالًعا  فُتقتلع  ال�شماوّي  الآب 
ا هلل، فاهلل  ا لإبلي�ش، اإن نحن تركنا الحقل حرًّ الحقل حرًّ
تقبَّل  اإرميا  اأنَّ  تتخيَّل  فال  عقلنا؛  في  بذاره  بفرح  يزرع 
هبة تعي�شة حين "اأُقيم على ال�شعوب والأمم ليقتلع". اهلل 
هو �شالح لكي يقتلع بكلماته �شناعات الممالك المعادية 

لملكوت ال�شماوات، الأمم المعادية ل�شعب اهلل.
ر". هناك بناء ال�شيطان، هناك  "لكي يقتلع ويدمِّ  15
بناء اهلل؛ فالبناء على الرمل" )مت 7: 26( هو من ال�شيطان 
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ر وتزيل لكي تعيد البناء والغر�ش" )اإر 1: 10(. لكنَّ  وتدمِّ
ل هو اأن يقتلع مّنا ما هو �شّر؛ فاهلل ل ي�شتطيع  ال�شيء الأوَّ
اأن يبني حيث يوجد بناء �شيِّئ. "ماذا ي�شتطيع اأن يتقا�شم 
البّر والجور؟ اأيَّة م�شاركة بين النور والظلمة؟" )2 كو 6: 
ر بناء  4(. يجب اأن ُيقتَلع ال�شرُّ من اأ�شا�شاته، يجب اأن يدمَّ
ال�شرِّ كلِّيًّا وُيزال من نفو�شنا لكي تبنى بعد ذلك الكلماُت 
وتغر�ش، لأنِّي ل اأ�شتطيع اأن اأفهم غير ذلك ما ُكتب: "ها 
اأنا و�شعُت كلماتي في فمك" )اإر 1: 9(. لماذا؟ "لتقتلع 
ر وتزيل". اأجل، هناك كلمات تقتلع الأمم، كلمات  وتدمِّ
يَّة؛  المادِّ العالم  هذا  ممالك  ل  ولكن  الممالك،  ر  تدمِّ
ر، تليق بكلمات تقتلع، ينبغي  فبطريقة تليق بكلمات تدمِّ
بكلمات.  ر  يدمَّ وما  بكلمات  ُيقتَلع  ما  تفهم  اأن  عليك 
اإذا  اأقول -  ة في ما  ُتوَجد قوَّ اأما  وفي هذا الوقت عينه، 
رين  كان اهلل يعطيها، ح�شب ما ُكتب: "اهلل يعطي المب�شِّ
ة تقتلع حين  ة عظيمة" )مز 68: 12( - قوَّ كلمة تمتلك قوَّ
ر حين  ة تدمِّ ت�شادف الكفر والرياء والرذيلة والفلتان، قوَّ
ُيوَجد في مكان ما �شنٌم مبنيٌّ في القلب لكي ُيبنى هيكُل 
في  ويتجـلَّى  ال�شنـم،  ر  يدمَّ اأن  بعـد   ،)16  :3 كو   1( اهلل 
الهيكل الذي اأُعيد بناوؤه، مجد اهلل، ول ينبت بعد "�شجر 
�ش" )اإر 3: 6(، بل غر�ش )اهلل( )مت 15: 13(، فردو�ش  مقدَّ
اهلل حيث هيكل اهلل في الم�شيح ي�شوع الذي له المجد 

والقدرة اإلى دهر الدهور. اآمين" )1 بط 4: 11(.

ى دوًما في الدرجة الأولى، ثمَّ تلك التي تبدو فرحًة  ت�شمَّ
ُتقال في الدرجة الثانية: "اأنا اأميُت واأنا اأحيي" )تث 32: 
"اأنا  )قال(:  ذلك  وبعد  اأحيي"  "اأنا  اهلل:  قال  ما   .)39
اأزال  اأحياه اهلل  اأن يكون ما  الم�شتحيل  لأنَّ من  اأميت"، 
نف�شه بنف�شه اأو اأزاله اآخر، بل: "اأنا اأميت واأنا اأحيي". من 
اأحييه  واأنا  الم�شطِهد،  بول�َش  المتَِّهم،  بول�َش  اأنا؟  اأميُت 
 :1 كو   2( الم�شيح"  ي�شوع  ر�شوَل  "بول�ش  ي�شبح  لكي 
يعتر�شون  ل  هذا،  التع�شاء  الهراطقة  هوؤلء  فهم  لو   .)1
اأنَّ  كيف  ترى  اأنت  لنا:  قائلين  العبارة  بهذه  علينا  دوًما 
اإله ال�شريعة قا�ٍش لاإن�شانّي، فكيف يقول: "اأنا اأميُت واأنا 
الوعَد  �شة  المقدَّ الأ�شفار  في  ترى  اأما  )واأنَت(  اأحيي". 
بقيامة الموتى؟ اأو، اأما ترى اأنَّ قيامة الموتى �شبق ونالت 
بالمعموديَّة"  الم�شيح  "ُدفنَّا مع  اإن�شان:  متها في كلِّ  مقدِّ

ونحن نقوم معه )اأف 2: 6(.
تجنُّبها.  يمكن  التي ل  التعي�شة  بالألفاظ  اهلل  يبداأ  اإًذا 
ثمَّ بعد اأن يميت )يقول( "اأنا اأحيي".  مثاًل: "اأنا اأميت". 
"اأنا اأ�شرُب واأنا اأ�شفي" )تث 32: 39(، لأنَّ "الربَّ يوؤدِّب 
)عب  عنه"  ير�شى  الذي  البن  ويجلد  يحبُّ  الذي  ذاك 
ًل بعد ذلك "ي�شفي". "فهو من  12: 6(، هو "ي�شرب" اأوَّ
هنا  ي�شري  والأمر  )اأي 5: 18(.  ة"  ال�شحَّ يعيد  ثمَّ  ب  يعذِّ
ا: "اأقمُتك في هذا اليوم على الأمم والممالك لتقلع  اأي�شً
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الأب اأيوب �صهوان
اأ�شتاذ ماّدة الكتاب المقّد�ش
جامعة الروح القد�ش، الك�شليك

 

 أبو الفرج عبداهلل بن الطّيب
 نبٍيٌوةُا دِآرَميُانبوَءة إرِميا، 

 األب أيوب شهوان
 ماّدة الكتاب املقّدسأستاذ 

 الكسليكجامعة الروح القدس، 
 

 

 توطئة
 

أيب الفرج  أن ننشر يف العربّية تفسري لنا يطيب
قتناًعا مّنا إلسفر إرميا وملراثيه،  عبداهلل بن الطّيب
هبذا التراث البيبلّي املسيحّي الذي بضرورة التعريف 

 †)يعود الفضل يف وضعه إىل أمثال ابن الطّيب 
بالتأكيد، مل يكن هذا األخري مبدًعا يف (. 3401

هذا اجملال باملعىن الدقيق للكلمة، إذ إّن ما خّطْته ميناه 
ما هو إاّل اقتباس شبُه حريفٍّ عن إيشوعداد املروزّي 

د وضع تفاسريه للكتاب الذي كان ق( القرن التاسع)
 "ّسرفامل"املقّدس يف اللغة السريانّية، ودائًما يف خّط 

 .املّصيصّي تيودوروس" ْمَفْشقانا"األكرب، الـ
وسنحاول يف مقال الحق أن ننشر تفسرَيي 
إيشوعداد وابن الطّيب بشكل متواٍز، هبدف إبراز 

 .بينهما" التواصل"
ب يف حقل كم نتمّنى أن يشّكل ما أجنزه ابن الطّي

التفسري البيبلّي دافًعا إلبراز هذا التراث البيبلّي 
 املسيحّي يف العربّية، من جهة، ولالقتداء هبذا الرجل 

 

 
 

، ليس اهلمَّ العلميَّ الذي كان منطلُقه يف عمله هذا
وحسب، بل أيًضا وخاّصًة اهلمَّ الرعائّي  حبّد ذاته

 .والروحّي إىل حدٍّ كبري
ذي نشرنا، وهو املخطوط املخطوط ال على نّص
الذي قارّناه مع خمطوط نابُّويل  ،(V)الفاتيكايّن 

(N)،  أضفنا أرقاَم فصوِل سفر إرميا، وأرقاَم آياِت
كلِّ فصٍل منه، وهذه املهّمة مل تكن سهلًة على 
اإلطالق، بسبب املنحى االنتقائّي لدى ابن الطّيب، 

ة، أي أّنه ال يفّسر الفصول واآليات بطريقة منتظم
بل فقط ما يستنسبه، من جهة، وألّن العديد من 
املفردات العربّية ال تسهل قراءهتا إاّل بالعودة إىل 
النّص السريايّن لسفر إرميا، وإىل تفسري إيشوعداد يف 

 .، من جهة ثانيةالسريانّية
ومن أجل تسهيل عمل القارئني والباحثني، أضفنا 

أرقاَم أيًضا ترقيًما ملقاطع نّص ابن الطّيب، و
 .صفحاِت خمطوَطي الفاتيكان وناّبويل
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 نّص ابن الطّيب

V173a-N223a  
 .  ، واآلِخِر بال انتهاٍء3اخلالِق، األزيلِّ، الدائِم بال ابتداٍء ،باسِم اهلِل احليِّ امُلحِيي] 1

 .1[نبوءُة إرميا النيبِّ، َرَزَقنا اهلُل بركاِتِه، وَعضَدنا بشفاعِتِه
 

 ل اإلصحاُح األوَّ
، وإىل أْن َنَزَل ( : 3إر )نبوءُة إرميا أربعنَي سنٍة، وأوَُّلها من سنة ثالثَة عشرَة ِلُمْلِك يوشيَّا  2

ونبوءُته على آِل (.  : 03إر )ِبَسَبِب َقْتِل َجَدْليا  0(31-30:  0؛ 7-5: 01إر )اليهوُد إىل ِمصَر 
 .  مسبيًَّة ِمَن امَلْوِصليِّ، ألنَّ باقي األسباِط كانت (31: 5  - 33: 3إر ) 5يهوذا
، ِمن بعِد َسْبِي (1: 3إر ) دقّياِلِص 7وِمْن َبعِد السيِب الكامِل ألورشليَم، ويف السنِة احلاديِة عشرِة 3

، ُأِخَذ إرميا يف اجُلملِة ُمَقيًَّدا (14:  5ر ؛ إ : 5 مل   )لِصدقّيا وأهِل أورشليَم   َنبوَزرداَن
: 04إر )، وأعطاُه أشياَء كثريًة (0: 04؛ 30-33: 11إر )طلَقه مّلا رآُه بابَل، وأ 1بالسالسِل إىل

ومّلا نَزَل اليهوُد إىل مصَر . ، وَردَّ معه التابوَت إىل أورشليَم، وُدِفَن التابوَت، ومَل ُيعَرْف إىل اليوِم(5
 . 33معهم ورمجوُه 34، أخذوُه(31-30:  0؛ 7-5: 01رج إر )

سيِب، طرحَها الكهنُة يف جبٍّ؛ ومْن بعِد الَعْوِد، وبناِء البيِت، ُأِخَذ مْن ، عنَد ال"ناُر القدِس"و 4
، على ما َذَكرُه عزرا يف كتابِه،  3َحمَأِة اجُلبِّ، وَرشَّ الكهنُة على الذبائِح، والَتهَبِت الناُر يف الوقِت

  .وقوٌم قالوا باروخ
                                                 

3 V: ابتدى. 
  V :انتهى . 
1 N :حيِذفها. 
، وهناك (7: 01-3:  03)مرافقتهم يف رحلتهم إذ ذهبوا وأرغموه هو وصديقه باروخ على  ،أاّل يهربوا إىل مصر الشعَب جدليا، عبًثا حّث إرميا النيبُّ َلِتُقمّلا  0
 ."فقاَم ُكل الشََّعِب ِمَن الصََّغرِي إىل الَكبرِي، ُقوََّاُد اجُليوش، وَذَهبوا إىل ِمْصَر، ألهنم خافوا ِمن َوجِه الَكْلداِنيَِّني": ما يلي   : 5 مل   جاء يف و. اته األخريةءق نبولطأ
5 N :إيهوَذ. 
جيري الكالم هنا على احتالل مملكة . (33-34: 3رج تفسري إيشوعداد لنبوءة  ؛آةٌوإُيِا" )األشوريون"َمن هو عند إيشوعداد " صلّياملو"يسّمي ابن الطّيب   

 .م. ق   7الشمال سنة 
7 NV :عشر. 
  N ( : 5 مل   )واستوىل عليها  أورشليماصر ر الذي حهو قائد جيش نبوخذنّص ؛"ةّيعطى نبو ذّرأقد "معناه  اسم بابلّي" ُبوَزردانَن". نبوزردن: يف اهلامش، 

ر إ)اهنا من جديد بعد ذلك خبمس سنوات، وسىب عدًدا من سّك أورشليموقد جاء إىل (. 3: 04؛ 30-33: 11ر إ)على طلب امللك  رميا بناًءإكرم أوهو الذي 
5 : 3 ، 14.) 

1 N بلد: ُيضيف. 
 .أي أّنهم أخذوا إرميا 34
 .وع يف التقليد اليهودّيجند معلومات عن هذا املوض 33
وحافظوا  ،وها يف جوف بئر ال ماء فيهاأا وخّبتقياء الكهنة من نار املذبح سرًّأخذ بعض أ ،ىل فارسإباؤنا آ َيجِلُأحني : "ما يلي   -31: 3مك   جاء يف   3

وا النار أعقاب الكهنة الذين خّبأفبعث  ،ىل هناإفارس حنميا  رسل ملُكأ ،حني شاء اهلل ،وبعد انقضاء سنني كثرية. عند اجلميع عليها حبيث بقي املوضع جمهواًل
ن ينضحوا هبذا املاء اخلشب أمر حنميا الكهنة أ ،ت الذبائحَرحِضُأا ومّل .توا بهأن يغرفوا ويأمرهم أف، اا بل ماء خاثًرمل جيدوا ناًر ،ثوناكما حّد ،همّنأ اّلإ ،اللتماسها

  ".ب اجلميعى تعّجحّت ،قدت نار عظيمةاّت ،وقد كانت حمجوبة بالغيم ،رزت الشمسا بومّل ؛فصنعوا كذلك، واملوضوع عليه



بيبليا 2011/49

53 اأبو الفرج عبداهلل بن الطيّب، نبوءة اإرميا

 
إسرائيَل، َلَغَفَر اهلُل هلم، وَصَرَفها، وقدََّمها  31بنووينبغي أْن تعَلَم أنَّ توعُّداِت األنبياِء، لو تاَب  5

 .30أيًضا ألجِل تنبيِهِهْم
، ليس هو شيٌء خُيصُّ إرِميا من (5 :3إر " )إنَّين َقْبَل أْن ُأَصوَِّرَك يف الَرِحِم، عرفُتَك: "وقوُل اهلِل 6

، للُنبّوِة "تقديُسه له"و. قويل 35امتثاِل إّني انتخبُتَك نبيًّا، فال تِقْف َعْن: دوِن الناِس بأسِرِهم؛ ومعناُه
 (.5: 3إر )

: 3إر )  3، لُينرَيُه، فيقَوى على احِلجَِّة امُلقاوَمِة لبين عّمِه(1: 3إر " )إدناُء الربِّ يَدُه إىل فمِه"و 7
 . حمسوسٍةاهلِل ِجسميًّا يف أوقاٍت كثريٍة، لُينبَئ أنَّ قوََّته غرُي ُمدَركٍة، وذاَته غرُي N223bوظهوُر (. 1

، رمٌز (34آ " )اهلْدُم للشعوِب والِبناُء"، يف التنّبي عليِهم؛ و37(34: 3)وَتسلُُّطُه على الشعوِب  8
 .الَعوِد  3على
، ألّنُه ُيثِمُر قبَل كلِّ الَشجِر، ويف هذا دليٌل على 31(33: 3إر )ومشاهدُتُه لعَصا لوٍز قْد فَرَعْت  9

 .ليِّ على أورشليَمتقدمِي ِفْعِل اهلِل مبجيِء الباب
 . خبتنّصر 3 ، اآليت ِمَن اجلرىب(31: 3" )احملميُّ 4 الَقْدُس"و 11 

 . ، يريُد هبا األصناَم1 (31:  " )املرضوضة   اجُلباُب"و 11
ُيقاُل على العبِد اجلسماينِّ وعلى " العبُد"و. ، ُهزًءا هبم(30:  " )أُترى إسرائيُل َعْبٌد: "وقولُه 12

 .عبِد اخلطيئِة
 .0 البابلّينَي  V173b، يريُد هبم(35:  " )السباُع"و 13
يرَعوَنَك رأًسا : "وقولُه.   [مها مدينتان مصرّيتان](  3:  ) 7 [  وحتفيس 5 مفاس]و 14
 . ، أي يسبونَك ويأخذوَن منَك اجلزيَة1 (؛ 3:  " )رأًسا

                                                 
31 V :بين. 
30 V :تنبيهم. 
35 V: مثالأ. 
 .أي شعب، عَمُامن السريانّية،   3
 ".إّني أقمُتَك اليوم على األمم": حرفيًّا 34: 3جاء يف  37
3  V كّل: ُيضيُف. 
 ".رٍة ساهرةجِإنَِّي راٍء غصَن ش": حرفيًّا ب33: 3يقول  31
 ".الطاجن"أو " امِلرَجل"، أي قَدسُا: من السريانّية 4 
 3 N  من الشمال: يف اهلامش ".الشمال"، أي جَربيُا للكلمة السريانّيةقد يكون استعمااًل حرفيًّا. 
   N مجع ُجّب: يف اهلامش. 
 .جٌوًبِا إعٍيعِا: نقل حريّف عن السريانّية 1 
 0 VN :البابلّيون. 
 5 N نوف: "يف الترمجة اليسوعّية. مفس: شيف اهلام." 
   N حتَفْنحيس: "يف الترمجة اليسوعّية. ةحفيس: يف اهلامش." 
 .مفس وةحفيس مديًنُةُا آِنِني دمِأإُيِا: نقرأ لدى إيشوعداد الكالم ذاته حرفيًّا 7 
   VN: هي مدن مصر. 

 
إسرائيَل، َلَغَفَر اهلُل هلم، وَصَرَفها، وقدََّمها  31بنووينبغي أْن تعَلَم أنَّ توعُّداِت األنبياِء، لو تاَب  5

 .30أيًضا ألجِل تنبيِهِهْم
، ليس هو شيٌء خُيصُّ إرِميا من (5 :3إر " )إنَّين َقْبَل أْن ُأَصوَِّرَك يف الَرِحِم، عرفُتَك: "وقوُل اهلِل 6

، للُنبّوِة "تقديُسه له"و. قويل 35امتثاِل إّني انتخبُتَك نبيًّا، فال تِقْف َعْن: دوِن الناِس بأسِرِهم؛ ومعناُه
 (.5: 3إر )

: 3إر )  3، لُينرَيُه، فيقَوى على احِلجَِّة امُلقاوَمِة لبين عّمِه(1: 3إر " )إدناُء الربِّ يَدُه إىل فمِه"و 7
 . حمسوسٍةاهلِل ِجسميًّا يف أوقاٍت كثريٍة، لُينبَئ أنَّ قوََّته غرُي ُمدَركٍة، وذاَته غرُي N223bوظهوُر (. 1

، رمٌز (34آ " )اهلْدُم للشعوِب والِبناُء"، يف التنّبي عليِهم؛ و37(34: 3)وَتسلُُّطُه على الشعوِب  8
 .الَعوِد  3على
، ألّنُه ُيثِمُر قبَل كلِّ الَشجِر، ويف هذا دليٌل على 31(33: 3إر )ومشاهدُتُه لعَصا لوٍز قْد فَرَعْت  9

 .ليِّ على أورشليَمتقدمِي ِفْعِل اهلِل مبجيِء الباب
 . خبتنّصر 3 ، اآليت ِمَن اجلرىب(31: 3" )احملميُّ 4 الَقْدُس"و 11 

 . ، يريُد هبا األصناَم1 (31:  " )املرضوضة   اجُلباُب"و 11
ُيقاُل على العبِد اجلسماينِّ وعلى " العبُد"و. ، ُهزًءا هبم(30:  " )أُترى إسرائيُل َعْبٌد: "وقولُه 12

 .عبِد اخلطيئِة
 .0 البابلّينَي  V173b، يريُد هبم(35:  " )السباُع"و 13
يرَعوَنَك رأًسا : "وقولُه.   [مها مدينتان مصرّيتان](  3:  ) 7 [  وحتفيس 5 مفاس]و 14
 . ، أي يسبونَك ويأخذوَن منَك اجلزيَة1 (؛ 3:  " )رأًسا

                                                 
31 V :بين. 
30 V :تنبيهم. 
35 V: مثالأ. 
 .أي شعب، عَمُامن السريانّية،   3
 ".إّني أقمُتَك اليوم على األمم": حرفيًّا 34: 3جاء يف  37
3  V كّل: ُيضيُف. 
 ".رٍة ساهرةجِإنَِّي راٍء غصَن ش": حرفيًّا ب33: 3يقول  31
 ".الطاجن"أو " امِلرَجل"، أي قَدسُا: من السريانّية 4 
 3 N  من الشمال: يف اهلامش ".الشمال"، أي جَربيُا للكلمة السريانّيةقد يكون استعمااًل حرفيًّا. 
   N مجع ُجّب: يف اهلامش. 
 .جٌوًبِا إعٍيعِا: نقل حريّف عن السريانّية 1 
 0 VN :البابلّيون. 
 5 N نوف: "يف الترمجة اليسوعّية. مفس: شيف اهلام." 
   N حتَفْنحيس: "يف الترمجة اليسوعّية. ةحفيس: يف اهلامش." 
 .مفس وةحفيس مديًنُةُا آِنِني دمِأإُيِا: نقرأ لدى إيشوعداد الكالم ذاته حرفيًّا 7 
   VN: هي مدن مصر. 
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دجلَة، وهذا  ، ماُء( 3:  " )ماُء النهِر"و. والنيُل وجيحوُن واحٌد(  3:  ) 14"سيحوُن"و 15

 .إمياٌء إىل استعانِة بين إسرائيَل بصاحِب مصَر وامَلوصِل
 .، إمياٌء إىل اّطراِح األوامِر(4 :  " )تكسرُي النرِي وقطُع اخِلناِق"و 16
، وهو (  :  )، البورق 13نِةرُآ .، أي ألّنها ليسْت توبًة عن نّيٍة خالصٍة"توبيُخ توبِتها هلا"و 17
 . 1يبّيض
 

 الثايناإلصحاُح 
 .صناِمإشارٌة إىل مجيِع األ (1 :  إر ) 11"بعاَل"و 19
 َلهذه، إذا ُقِت أنَّ ، يريُد(0 :  إر " )10كبناِت آوى الريَح استنشقْت" :هوقوُل 21
 هكذا أنِت .15اءاهلو استنشاَق ُسلتِمما يرُد عليها، وَت ِةلصعوَب وٍّعلى عُل ُفِقها، َتأوالُد
   1؟عليِك الوارَد االنتقاَم ردُّلذي يا ِنفَم ،األصناَم قنَيتتشوَّ

ي ّداملؤ قَِّبعن الش َخلِّ يريد ،(5 :  إر )" 17ءمن احلفا ِكجَلعي ِرإمن: "وقولُه 21
 ،(5 :  إر )  1"من العطِش رتِكُجنحامنعي "و. الشياطنِي اَمّدُق ِمياوالِق ِءفاإىل احَل ِكَل

السباِة حافيًة وجتوعنَي  اَمقّد 11إىل الشياطنِي كيما ال تقفي من العطِش ِكنفَس أْي
 يريُد ،(  :  " )مُهبياؤأن"و .هبم األصناَم يريُد ،(5 :  إر )" الغرباُء"و. وتعطشنْي
 .الكذبة
هبما  يريُد ،(13:  إر )" راُباخل رُضواأل رُّالَب"و (. 1:  " )ترف"، ودنُاعٌ 22
 .صناَماأل

مع  وقلبَك مّني،: يريد، (11 : )" الرمحَة لطلِب َكطرق عددَتملاذا أ": هوقوُل] 23
 .04[صناِماأل

 

                                                                                                                                                             
 ".حلقوا هامتِك: "اليسوعّيةيف الترمجة . نِرعٌونِكي رٍيشُا رٍيشُا: نقل حريّف عن السريانّية 1 
 (.ِشيُحور) شٍيحٌور السريانّية لدينا يف 14
 .(  3، ص "نِةرُآ"، اللبابرج جربائيل قرداحي، )البورق الفارسّي  هو "النطرون" 13
 .يَونُيُا آِن ةشٍيجٌون بنِطرون وةسجٌون: ّيةويضيف ما جاء يف اليونان. نةرا آَوكٍية بٌوإكِا حمَوإُنِا آِنُون دمُانُا: لدى إيشوعداد الكالم ذاته حرفيًّا نقرأ  1
11 N بَعالُ: لدى إيشوعداد ، كمابعال: يف اهلامش. 
 ".أتان وحشّية: "يف الترمجة اليسوعّية(. َيُروُرا) يَرٌورُا السريانّية يف 10
15 V :اهلوى. 
 .الكالم ذاته حرفيًّا(=     : 0إيش إر )نقرأ يف تفسري إيشوعداد لسفر إرميا   1
 .كلٍي إِجلَيك مِن حَفحٌوةُا: الكالم ذاته(   : 0إيش إر )لدى إيشوعداد ". احلفاء: "يف الترمجة اليسوعّية(. ِحْفُحوُتا) حِفحٌوةُا السريانّية يف 17
 ".َحلَقِك ِمَن الظََّماء: "اليسوعّيةيف الترمجة (. وججرِتْخ ِمْن ِصْهُيا)وججرةكي مِن أَؤيُا  السريانّية يف  1
11 N :تفيدين. 
04 N حيذفها. 
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يف مفارِق الطرِق مع : ، يريُد(10:  )" ؟هموجدَت يف املفارِق أليَس": وقولُه 24
 .األصناِم
 سلكِت 03اليت: يريُد ،( 1:  " )ملاذا تترّجحنَي جدًّا يف وصِف طُرِقِك؟: "وقوله 25
 .خطيئٍة 01[كلَّب ِتاكتسي]إىل مصَر، وفيها   0افيه

 .معليِه اتكلِت َنالذي :يريُد، (17:  ، "ثقاتك"أي ) ينيًكةكلم 26
 َيسمُِّي أْن الكتاِب وعادُة .صناَماأل ِمهِب يريُد ،(3: 1" )الكثرييَن 00الزنا بالرعاِة"و 27
 .به زنا النفِس نا يريُدهُه "الزنا"و. م باهللالتصاهِل ِةاملرأ باسِم اهلِل أحباَب
 .على رمحتِه دليٌل ( : 1)بالتوبِة  ذلَك اهلل هلم بعَد وأمُر 28
اليت  إىل الذبائِح شارٌة، إ(1: 1" واحلجارِة به باخلشِب شاَرالذي أ وُرالفج"و 29

 .صناِمعليها لأل ْتحَبُذ
 بين إسرائيَل عُلِف يَسإذا ِق ،(33: 1" )إسرائيَل ها ساكنُةنفَس رْتبرَّ" :هوقوُل 31

 .ممنُه جدوا أبرَُّو اآلَن يهوذا ِلآ إىل فعِل ِلوِصإىل امَل نَيسبيِّامَل
 . وزوربابُل الكاهُن إيشوُع ،(35: 1" )الربِّ الذين كقلِب الرعاُة"و 31
، أي للعجائِب اليت ( 3: 1" )الربِّ 05َيذكروَن تابوتال  األّياِم يف تلَك": وقوُله 32

 .وهي أجلُّ األشياِء ، 0تتظهُر عنَد الَعوِد َينسبوَن العجاِئَب اأُلَوَل، حّتى ال ُيذَكُر التابو
، ال ( 3: 1)" هبذه األلفاِظ يف الشماِل  0ِإنطلْق وناِد" V175a47 :وقول اهلل للنيبِّ 33

امَلوصَل، وَبشِِّر املسبّينَي ِمْن بين " الشماِل"انطالًقا جسمانيًّا لكن بالتبّني، ويعين بـ
 (.  3: 1)إسرائيَل بالَعوِد 

 
 
 
 

                                                 
03 V :الذي. 
0  V :فيهما. 
01 N :اكتسبت كّل. 
 ".أخاّلء: "يف الترمجة اليسوعّية. إُعَوُةُا: نقل حريّف عن السريانّية 00
 ".تابوت"، أي قٍابٌوةُا: نقل حريّف عن السريانّية 05
 ".تابوت"، أي قٍابٌوةُا: نقل حريّف عن السريانّية  0
07 V :أ375ب اليت أكملها على الصفحة 371لصفحة الناسخ صفحًة، فانتهى با نسَي. 
0  N :نادي. 
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 اإلصحاح الثالث 
، يريُد هبم (1: 0)" الشوُك"و .املعرفِة سراَج يريُد ،(شرُجُا 1: 0) "السراُج" 34

 . األصناَم ألّنها تؤذي وال ُتثِمُر، ومتنُع عن عبادِة اهلِل
، لعَظِم ما يأيت (1: 0" )وَحريُة الكهنُة واألنبياِء حّتى ال يفهموَن ما يقولوَن" 35
 .عليهم
 . زوبعّيَة اليت َيِضلُّ فيها الناُس، يريُد ال(33: 0" )01الريُح الضاّلُة"و 36
، قوٌل ِمَن النيبِّ على َنفِسِه بأنَّين ( 3: 0) 54"روٌح مملوءٌة من هذه توافيين: "وقوُله 37

 .أنا قِبلُت روًحا ِمَن اهلِل مملوءًة من املواهِب خبالِف الباقني
إىل ، (31: 0) "زواِئُد الكبِد"، إشارٌة إىل أصاغِر الناِس، و(31: 0)" امِلعاُء"و 38

امللوِك؛ فكأّنه خيرُب مبا حيلُّ هبؤالِء من البابلّي، وهذا ، إىل (31 :0)" القلُب"العظماِء، و
  .كلُّه كأّنُه تألٌُّم مَن النيبِّ على ما حيلُّ هِبم

 ،هلا بالسجوِدو زنا باألصناِملل يريُد؛ (14: 0)" وغرِيه 53َوْصُف القبيلِة بالتزيُِّن"و 39
 .  5شيًئا فعوَكمل ين واآلن
، (  :5) آٌوشنًِا. ِءإىل األعدا إشارٌة ،( : 5)" ُةوالنمور اُبوالذئ السباُع"و 41

 الذيَن األنبياُء"و. بالشهوِةاملتوّثبني والَكِلبنَي  ،( : 5) آإِعؤ. الشبق من اخليل
 . الَكَذبَة ، يريُد(31: 5) 51"لونيتزلز
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
01 V :الظالة. 
 ".ريٌح عاصفٌة َتُهبُّ يل: "؛ يف الترمجة اليسوعّيةرٌوحُا دمَليُا مِن ؤُلِني ةاةا لٍي: نقل حريّف عن السريانّية 54
 ".القرمز"، زحٌورٍيةُانقٌل بتصّرف للكلمة السريانّية  53
5  V :شيء. 
 ".واألنبياء إّنما هم ريٌح: "؛ يف الترمجة اليسوعّيةوَنبٍيًِا نِؤووٌن لعلعال: سريانّيةنقل حريّف عن ال 51
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V174a اإلصحاح الرابع  
 .، إشارٌة إىل البابلّي وِقَدِم مملكتِه(35: 5) 50"ِمَن العامِلالشعُب الذي " 41
 .قفص، (7  :5) اوبيُقلٌ .، إشارٌة إىل سبيِهم(37: 5)" َأكُل البنني والبناِت"و 42
، عالمُة الغلبِة (3:  )" العالمُة"و. قريٌة عظيمٌة لبين بنيامنَي، (3:  ) ،مرِية كِبِ 43

راموا  الذيَن"و .، إشارٌة إىل ملِك بابَل وأصحابِه(1 : )" الرعاُة وُقطعاُنهم"و .هلا
 .هم احملتالون" لياًل"، هُم األقوياُء، و(0:  )" هِرالُظ وقَت الصعوَد
أنَّ اجلبَّ حمَكُم  N225aكما : ، يريُد(7:  )" كما جيمع اجلبُّ ماًء: "وقوُله 44

ت نفَسها بكلِّ جهٍة لَقبوِل الصبغِة الجتماِع املياِه فيه، هكذا قبيلُة بين إسرائيَل أعدَّ
 .الباليا
 بين يريُد ،"اُنبيدالَد"و .احلقَّ تسمُعهي اليت ال ، (34:  )" اآلذاُن الُقلُف"و 45
 .55، البحُر املرَتجُّ(1 :  ) يَمُا دمِةكةش. السيب
ال  بالناِر انفسَدا، إذا ألنَّ هذين ،(  :  )" تشبيُه فساِدهم باحلديِد والنحاِس"و 46

، (1 :  )" ناُرهم"، يريُد به النبّوة؛ و(1 :  )" املنفاُخ"و. اآلخر مَنأحدمها  ُلفصين
" اُكالسبَّ"و، املدِن ثقِل ، إشارٌة إىل(1 :  )" الرصاُص"اآلداُب اليت وردْت عليهم؛ و

 .ِةالنبّو عطى كلمَةإىل الذي ُي ، إشارٌة(1 :  )
:  " )حًةفّضة مطّر"م وهلذا دعاُه ظوا،يّتعمل  ِةالقوّي داِبباآل ّنومجلُة الكالِم أ 47
هبا  فيتنقَّى ،فيها رصاًصا ام طرحوعليِه وتعسََّرتوها بكإذا َس ِةالفّض اَعنَُّص فإنَّ، (14

  5وهكذا بنو. ردّيًة َةّضالِف كانت تلَك ،جفإذا مل خيُرمعه؛  الوسِخ خبروِج الفّضِة وسُخ
إىل  (14:  " )حوَنطَرُي"وهلذا  ،دعوارَتم يَلهبا وا اليت ُسبك اآلداِب بأصناِفإسرائيل 

 . األبِد
 
 
 
 

 

 

                                                 
 ".أّمٌة من بعيد: "؛ يف الترمجة اليسوعّيةعَمُا مِن رٌوحقُا: نقل حريّف عن السريانّية 50
 ".هدير البحر: "؛ يف الترمجة اليسوعّيةنقل حريّف عن السريانّية 55
5  VN :بين. 
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 اإلصحاح اخلامس 

على  الشرَّ وأنتم تفعلوَن ،لوَنتوّكي أي ال ،(0: 7) "الربِّ هيكُل" :هقوُل 48
 اليت جتعُل اجلميلِة فعاِللوا على األوَِّع لكْن ،من السيِب للخالِص الربِّ هبيكِل االستجارِة
أن  ُكويوِش ،ف يف الكتاِبعَرمل ُي (35،  3: 7) شيلَو وخراُب .الربِّ هيكَل اإلنساَن
  .57أوالدِه ايلع يف وقِت ابوُتالت ليِهإ َذِخالذي ُأ ُعاملوِض يكوَن
من  كانْت ها للكواكِبلوَناليت كانوا يعم ( 3-37، 1: 7رج )  5والقتَّاراُت 49
 . والعسِل هِنوالُد السميِد دقيِق

أّنه ليس  N225b، أوَمى به (3 : 7)وما بعدُه "  آمْرهم ِبِهحلًما ملأكلوا : "هوقوُل 51
غرُضه الذبائَح، وإّنما غرُضه األفعاُل اجلميلُة، أو يوبُِّخهم على أكِلهم ذبائَح مل يأمْرُهم 

 .هبا، وهي ذبائُح الشياطنِي
إشارٌة إليهم النقضاِئهم بالسيِف  ،(14: 7)( رُا عُبٌورُادُ" )احلقب املنقضي"و 51

م قبورِه 4 أّن يف هملظنِّ ،(3:  )" واألنبياء امللوِك 51ِمإخراُج السباِة وأعُظ"و. لسيِبوا
 .اللَّْقَلق، (7:  ) حٌوربُاالُكْرِكّي ؛ ، (7:  ) اكيِإوكٌ. 3 همكنوَز

 

 

 اإلصحاح السادس 
ها وأجزُت هم اخلرياِتُتأعطي :، يريُد(31:  )   "وجاَزهم هلم وهبُت: "هقوُل 52
 .بعوا احلقَّهم ما اّتألّن ،عنهم
يبق  رى مْلأُت :ه يقوُلّناِر؛ فكأالعّق فيه كلَّ نَّإ قاُلُي جبٌل ،(  :  ) "لعاُدِج"و 53
؟ وِمَن الطِِّب يشفي قبيلَة إسرائيَل V175b [صفحة بيضاء] V174b  وال طبيٌب اٌرعقَّ

 نبياِءاأل ِةءإىل نبو رٌة، إشا(  :  ) "اُرالعقَّ"و .الروحاينِّ بِّالطِّ لىع رَمَزاجلسماينِّ 
 . م األصناَمباعِهه عنهم الّتُدْعوُب ،اهلُل (  :  " )الطبيُب"و .الكهنِة ومواعِظ

املوُت "و. جسميًّا0 ، يريُد فجوًرا نفسيًّا و( : 1) 1 "روَنهم يفجكلُّ: "هوقوُل 54
 َنهم ِمَبلَّه تطّن؛ فإوجنودِه إىل البابليِّ ، إشارٌة(4 : 1)" الذي دخَل الِكوى والصحاري

 .والسطوِح الصحاري والبيوِت

 

                                                 
 ...حوربا دشيلو ال يدع من كةبا جلياية ...زلو الةرا دبشيلو: عن تفسري إيشوعداد نقٌل حريفٌّ 57
  .، القرابني اليت ُتَقدَّم لألصنام أو لألبالسةزَوةُإِا ، الُقرص من اخلبز، َجْمُعهازَوةُرُا يف السريانّية لدينا كلمة  5
 ".عظام"، جَإمِا: نقل حريّف عن السريانّية 51
 4 N حيذفها. 
 3 N نوزك. 
 .ويَؤْبة لؤٌون وَعبَرو آِنٌون: السريانّية يف   
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 وهؤالِء ،(1 : 5 رج ) 5 صّي األذقاِن والعنافققصَّامُل ،(   :1) ااةُفِ قأٍيًأَي 55
 ٌةال نفسّي ٌةم جسمّيُهألّن ِقلفَت ،معليِه لفٌةاليت هلا ِق الشعوَب فضََّلواهلل تعاىل ، العرُب

(1 :  ). 
يف ِبه  اكتَفوا ،معليِه إذا كاَن ،( : 34" )اهلِل اسَم" هم أنَّكان عنَد وبنو إسرائيَل 56

  .نيناُهَب الربِّ هيكَل نَّ، وأن يقولوا إيف اخلطايا االمنزاِجمع  ،اخلالِص
 

 اإلصحاح السابع 
   ، َمراِودقَفلٌوًطِا. واألنواِر إىل الكواكِب ، إشارٌة( : 34)" ءآيات السما" 57

(34 :0.) 
 َنه ِمنزوَل ، وإّنما ينسُبيف السحاِب: يريد (31: 34)" ءلسمايف ا املاِء ضجيُج"و 58

 . السماء ألّنا نشاهده كذلك
يها ِك اليت عبدِت، أي أصناَم(37: 34) 7 "األرِض مهانتِك َنِم َعَمَج: "هوقوُل 59
 . لِك البابلّينَي ِك إىل اّتهاِمْتقاَد

الذبائَح  وال تقرِّبنَي ُتسَبنَي أي ،(35: 33)   "منِك حلَم القدِس جيوُز إنَّ: "هوقوُل 61
: 33) 1 جزٍيرةُا .هالدهانِت ،( 3: 33)" الزيتونِة"وإّنما ُشبِّهْت بـ. منها وال تأكلنَي

 .74، نتاجه( 3
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                                                                             
 ".إّنهم مجيًعا فّساق: "؛ يف الترمجة اليسوعّيةكٌلؤٌون جريٍين: نقل حريّف عن السريانّية 1 
 0 N :أو. 
 .أي السوالف 5 
 ".املسامري"أي    
 ".مجعي من األرض َمتاَعِكإ: "؛ يف الترمجة اليسوعّيةكنَشي مِن آَرعُا أَعرِكي: نقل حريّف عن السريانّية 7 
 ".اللحم املقّدس ُينَقل عنِك: "؛ يف الترمجة اليسوعّيةوبَسَر قُودشُا نِعربٌون مِنِك: نقل حريّف عن السريانّية   
 ".اجللبة": يف الترمجة اليسوعّية 1 
 .كلمة غري واضحة 74

 

 وهؤالِء ،(1 : 5 رج ) 5 صّي األذقاِن والعنافققصَّامُل ،(   :1) ااةُفِ قأٍيًأَي 55
 ٌةال نفسّي ٌةم جسمّيُهألّن ِقلفَت ،معليِه لفٌةاليت هلا ِق الشعوَب فضََّلواهلل تعاىل ، العرُب

(1 :  ). 
يف ِبه  اكتَفوا ،معليِه إذا كاَن ،( : 34" )اهلِل اسَم" هم أنَّكان عنَد وبنو إسرائيَل 56

  .نيناُهَب الربِّ هيكَل نَّ، وأن يقولوا إيف اخلطايا االمنزاِجمع  ،اخلالِص
 

 اإلصحاح السابع 
   ، َمراِودقَفلٌوًطِا. واألنواِر إىل الكواكِب ، إشارٌة( : 34)" ءآيات السما" 57

(34 :0.) 
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يها ِك اليت عبدِت، أي أصناَم(37: 34) 7 "األرِض مهانتِك َنِم َعَمَج: "هوقوُل 59
 . لِك البابلّينَي ِك إىل اّتهاِمْتقاَد

الذبائَح  وال تقرِّبنَي ُتسَبنَي أي ،(35: 33)   "منِك حلَم القدِس جيوُز إنَّ: "هوقوُل 61
: 33) 1 جزٍيرةُا .هالدهانِت ،( 3: 33)" الزيتونِة"وإّنما ُشبِّهْت بـ. منها وال تأكلنَي

 .74، نتاجه( 3
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                                                                             
 ".إّنهم مجيًعا فّساق: "؛ يف الترمجة اليسوعّيةكٌلؤٌون جريٍين: نقل حريّف عن السريانّية 1 
 0 N :أو. 
 .أي السوالف 5 
 ".املسامري"أي    
 ".مجعي من األرض َمتاَعِكإ: "؛ يف الترمجة اليسوعّيةكنَشي مِن آَرعُا أَعرِكي: نقل حريّف عن السريانّية 7 
 ".اللحم املقّدس ُينَقل عنِك: "؛ يف الترمجة اليسوعّيةوبَسَر قُودشُا نِعربٌون مِنِك: نقل حريّف عن السريانّية   
 ".اجللبة": يف الترمجة اليسوعّية 1 
 .كلمة غري واضحة 74
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 اإلصحاح الثامن 

. هابثمرِت ، أي الشجرَة(31: 33) 73"هاُنفِسُد اخلشبَة خببِز: وقوُلهم: "هقوُل 61
، أي يبطُل وال يصحُّ توّعُده لنا، وكأّن هذا استغاثٌة من (31: 33)" ونبّوَته النيبَّ وُيفنوَن"

 . النيبِّ إىل اهلِل كيَف ال ُيعجُِّل عقاَبهم
اليت متّنوا " آخرُتهم"و. فكر، ألّن فيها ال( :  3" )همبعيد من كالِم أنَت: "وقوله 62

 . ، هي سبُيهم والرجاُء له(0:  3)يبصَرها النيّب  أّلا
وقّوُة  الركُب"و. همه وأفعاِلإىل بين عمِّ ، إشارٌة(5:  3)" المالس أرُض"و 63
هذا املقداُر من مكِر : ، تدبرياُت اهلِل اليت ال ُتدَرك؛ فكأّن اهلَل يقوُل له(5:  3" )األردنِّ

، ( :  3) "يغّشونَك"إليهم، وهم  واثٌق الذي أنَت ال تعرُف(  :  3رج )بين َعمَِّك 
 هلل؟ ا تدبرياُت ُفعَركيف ُت
إّن بين إسرائيَل متّردوا : ، يريُد(7:  3)" يف الغيضة مرياثي كالسبِع صاَر: "هوقوُل 64

:  3)  7"املصّورة والطيوُر. همعلّي كالسبِع يف الغيضِة، وجعلوا غيضَتهم بيوَت أصناِم
ليت هبم ا احمليطُة الطيوُر"و. صناماأل الذين تفّننوا يف عبادِة إىل بين إسرائيَل ، إشارٌة(1

البازيَّ، فإّن هذا منّقٌط " الطرِي"هي أعداؤهم، وها هنا يريد بـ (1:  3)" همتأكُل
 .بسواٍد وبياض

: 31)" مغسولة غرَيابتاَعها النيبُّ وشدَّها يف وسِطِه  V176a   يتال العمامُة"و 65
" الفراتدفُنها يف "و. يف خروِجهم من مصر N226vكانت هبم  العنايِة عالمُة ،(3
ال  مثََّعوِدهم،  عالمُة ( : 31)" ارجتاُعها"و ،جواِزهم يف السيِب البابلّي ، عالمُة(0: 31)

 . يفلحون
 
 
 

 

 

                                                 
 ".لُنتِلِف الشجرَة مع مثرها: "؛ يف الترمجة اليسوعّيةحنَبِل قَيسُا بلَحمِؤ: نقل حريّف عن السريانّية 73
 ".جارح ملوَُّن الريش: "؛ يف الترمجة اليسوعّيةطَريُآ مأٍيرةُا: نقل حريّف عن السريانّية  7
71 V  يريد أن بين إسرائيل متردوا علّي كالسبع يف الَغيَضِة وجعلوا: امشاهليف . 

 
 اإلصحاح الثامن 

. هابثمرِت ، أي الشجرَة(31: 33) 73"هاُنفِسُد اخلشبَة خببِز: وقوُلهم: "هقوُل 61
، أي يبطُل وال يصحُّ توّعُده لنا، وكأّن هذا استغاثٌة من (31: 33)" ونبّوَته النيبَّ وُيفنوَن"

 . النيبِّ إىل اهلِل كيَف ال ُيعجُِّل عقاَبهم
اليت متّنوا " آخرُتهم"و. فكر، ألّن فيها ال( :  3" )همبعيد من كالِم أنَت: "وقوله 62

 . ، هي سبُيهم والرجاُء له(0:  3)يبصَرها النيّب  أّلا
وقّوُة  الركُب"و. همه وأفعاِلإىل بين عمِّ ، إشارٌة(5:  3)" المالس أرُض"و 63
هذا املقداُر من مكِر : ، تدبرياُت اهلِل اليت ال ُتدَرك؛ فكأّن اهلَل يقوُل له(5:  3" )األردنِّ

، ( :  3) "يغّشونَك"إليهم، وهم  واثٌق الذي أنَت ال تعرُف(  :  3رج )بين َعمَِّك 
 هلل؟ ا تدبرياُت ُفعَركيف ُت
إّن بين إسرائيَل متّردوا : ، يريُد(7:  3)" يف الغيضة مرياثي كالسبِع صاَر: "هوقوُل 64

:  3)  7"املصّورة والطيوُر. همعلّي كالسبِع يف الغيضِة، وجعلوا غيضَتهم بيوَت أصناِم
ليت هبم ا احمليطُة الطيوُر"و. صناماأل الذين تفّننوا يف عبادِة إىل بين إسرائيَل ، إشارٌة(1

البازيَّ، فإّن هذا منّقٌط " الطرِي"هي أعداؤهم، وها هنا يريد بـ (1:  3)" همتأكُل
 .بسواٍد وبياض

: 31)" مغسولة غرَيابتاَعها النيبُّ وشدَّها يف وسِطِه  V176a   يتال العمامُة"و 65
" الفراتدفُنها يف "و. يف خروِجهم من مصر N226vكانت هبم  العنايِة عالمُة ،(3
ال  مثََّعوِدهم،  عالمُة ( : 31)" ارجتاُعها"و ،جواِزهم يف السيِب البابلّي ، عالمُة(0: 31)

 . يفلحون
 
 
 

 

 

                                                 
 ".لُنتِلِف الشجرَة مع مثرها: "؛ يف الترمجة اليسوعّيةحنَبِل قَيسُا بلَحمِؤ: نقل حريّف عن السريانّية 73
 ".جارح ملوَُّن الريش: "؛ يف الترمجة اليسوعّيةطَريُآ مأٍيرةُا: نقل حريّف عن السريانّية  7
71 V  يريد أن بين إسرائيل متردوا علّي كالسبع يف الَغيَضِة وجعلوا: امشاهليف . 
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 اإلصحاح التاسع 

 . الفضالء واملدّبريَن إىل الوالِة ، إشارٌة( : 31)" هلا املوهوُب القطيُع"و 66
( 1  :31) ككًلةؤ. ، تكشَّفْت أذياُلِك(  : 31) آِةجَلجو شُفٌوًلَيكي 67

 . على ثباِت الشرِّ فيهم دلَّ( 1 : 31" )والنمر 70اهلندّي"دوايره؛ وبـ
، (7 : 31)" الصهيُل"إشارٌة إىل الزنا بالنفِس واجلسم؛ و (7 : 31)" الزنا"و 68

 . إشارٌة إىل الشبِق يف الزنا وعبادِة األصنام
لَدها ال آوى إذا فقدْت و إّن بناِت ويقاُل. ، حرقه أو ضجيج( : 30) وأوحةؤَّ 69
 . شيًئا من غمِّها حّتى متوت، بل تستنشُق اهلواَء حسُب تأكُل
 . ُسِبَيت ألّنها مل تكْن ،(37: 30، بةٌولةُا)" بكًرا"ومّسى قبيلَة بين إسرائيل  71
، تسكيًنا (3: 35" )همإيّل بسبِبهم ال أريُد تضّرَع موسى ومشوياُل إْن: "هوقوُل 71

، وهذا كلُّه الستفحاِل (3: 35رج " )ك فيهمصالَت ال أمسُع" :قوِله له لنْفِس إرميا ألجِل
 .شرِّهم
: قبيلِة بين إسرائيَل اليت صاغْت سبعَة أصنام إشارٌة إىل، (1: 35)" والدُة السبعة"و 72
حّتى ُيسَجَد له   7األربعِة األوجِه ملنّسى 75اذ يف الَبرِّ، وصنَمي يوربعام، والصنَم العجَل

 يف نصِف الشمِس غروُب"و. باآلثام ، يريُد(1: 35)"انتفاُخ بطِنها"و. من مجيِع اجلهات
 . إىل أّنهم مل يستوفوا أعماَرهم إشارٌة( 1: 35) 77"األّيام
. وموبًِّخا ه، لكن كوُنه نبيًّاليس ألجِل وجوِد ،(33: 35رج " )ضجيُج النيبِّ"و 73

 .شعِب ال للنيّب، إفهْمه لل(33: 35" )يترَكهم يف اخلري توعُُّد اهلِل أّلا"و
  

 

                                                 
 ".احلبشّي: "؛ يف الترمجة اليسوعّيةهؤندويُا: السريانّية يف 70
75 N :ذو. 
7  N ملنّسى"، أي لَمنَشَا :يف اهلامش. منسا." 
 ".غابت مشسها والنهار باٍق: "يف الترمجة اليسوعّية ؛ؤَّ بفِلجٌوة يومًيؤَّهعِربَة شِمشُ: السريانّية يف 77

 
 اإلصحاح التاسع 

 . الفضالء واملدّبريَن إىل الوالِة ، إشارٌة( : 31)" هلا املوهوُب القطيُع"و 66
( 1  :31) ككًلةؤ. ، تكشَّفْت أذياُلِك(  : 31) آِةجَلجو شُفٌوًلَيكي 67

 . على ثباِت الشرِّ فيهم دلَّ( 1 : 31" )والنمر 70اهلندّي"دوايره؛ وبـ
، (7 : 31)" الصهيُل"إشارٌة إىل الزنا بالنفِس واجلسم؛ و (7 : 31)" الزنا"و 68

 . إشارٌة إىل الشبِق يف الزنا وعبادِة األصنام
لَدها ال آوى إذا فقدْت و إّن بناِت ويقاُل. ، حرقه أو ضجيج( : 30) وأوحةؤَّ 69
 . شيًئا من غمِّها حّتى متوت، بل تستنشُق اهلواَء حسُب تأكُل
 . ُسِبَيت ألّنها مل تكْن ،(37: 30، بةٌولةُا)" بكًرا"ومّسى قبيلَة بين إسرائيل  71
، تسكيًنا (3: 35" )همإيّل بسبِبهم ال أريُد تضّرَع موسى ومشوياُل إْن: "هوقوُل 71

، وهذا كلُّه الستفحاِل (3: 35رج " )ك فيهمصالَت ال أمسُع" :قوِله له لنْفِس إرميا ألجِل
 .شرِّهم
: قبيلِة بين إسرائيَل اليت صاغْت سبعَة أصنام إشارٌة إىل، (1: 35)" والدُة السبعة"و 72
حّتى ُيسَجَد له   7األربعِة األوجِه ملنّسى 75اذ يف الَبرِّ، وصنَمي يوربعام، والصنَم العجَل

 يف نصِف الشمِس غروُب"و. باآلثام ، يريُد(1: 35)"انتفاُخ بطِنها"و. من مجيِع اجلهات
 . إىل أّنهم مل يستوفوا أعماَرهم إشارٌة( 1: 35) 77"األّيام
. وموبًِّخا ه، لكن كوُنه نبيًّاليس ألجِل وجوِد ،(33: 35رج " )ضجيُج النيبِّ"و 73

 .شعِب ال للنيّب، إفهْمه لل(33: 35" )يترَكهم يف اخلري توعُُّد اهلِل أّلا"و
  

 

                                                 
 ".احلبشّي: "؛ يف الترمجة اليسوعّيةهؤندويُا: السريانّية يف 70
75 N :ذو. 
7  N ملنّسى"، أي لَمنَشَا :يف اهلامش. منسا." 
 ".غابت مشسها والنهار باٍق: "يف الترمجة اليسوعّية ؛ؤَّ بفِلجٌوة يومًيؤَّهعِربَة شِمشُ: السريانّية يف 77
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 اإلصحاح العاشر 
N227  

 والغضُب. ، أي جعلتين غيوًرا على احلّق(37: 35)" ألّنك مألَتين غضًبا: "وقوُله 74
 .هه ال جسِمفكِر إىل وجِع إشارٌة ،النيّب على أعدائه ووجُع

به، ألّن ، وهو الذي ال َينَتِفُع ( 3: 35" )املاِء الكاذب"وتشبيُه النيبِّ نفَسه بـ 75 
عدَت عن هذا الرأي،  إْن: "له اهلُل َتَوّعَده يبطئ، فيتصّورونه بصورِة كّذاٍب ، وهلذا قاَل

ولتقديِر النيبِّ أنَّ نبّوَته باطلٌة ال (. أ31: 35" )ومل تتشكَّْك، ُأعيُدَك إيّل، وُأقيُمَك قّدامي
" يكوُن فعُلَك املقبوَل قّداميكالِمَك واحٌد وأرشدَته،  إِن انطاَع إىل: "تفيد، قاَل اهلُل له

  (.ب31: 35)
 .دليٌل على أّنه أراَد أْن يفعَل ذلك(  :  3رج )وأمُر اهلِل للنيبِّ أْن ال يتزّوَج  76

 . ، إشارٌة إىل البابلّينَي( 3:  3)" ادينالصّي"و
: 37" )بقلٍم من حديد طّيِةكتابُة اخل"و(. 3: 37" )املاِس حجُر"، طفرُا دَمشٍريُا 77

3) ،V176b ُّحبيثيكوُن إاّل  وال". الَسيل"، ( : 37) يبال. هاعلى استحكاِم يدل 
 .، يشرُي به إىل القّوة(5: 37)" الذراع"و. املاء
 

 

 

 اإلصحاح احلادي عشر
يريُد به  ،(33: 37" )َمن مل يلد  7وهذا يدعو( قَقبُنُا" )َذَكُر الَقَبج"،  حَجالُ 78

: ليوافوه هكذا ملضّرِتهم ال ملنفعِتهم، والغاشُم هكذا يفعُل أوالَد غرِيه بأصواٍت شجّيٍة
 .، فيأخُذ أمواَلهم، وأخرًيا يديُنه الربُّ وينتقُم منهيرفُق بالناِس حّتى يوافوه

ه بغشِمأرِض الوعِد، هذا الذي  به مْلَك يريُد، ( 3: 37) 71"كرسيُّ الكرامة"و 79 
 . تليُق بأرِض القدسأو الذي فعَل أفعااًل ال  يسبيِه البابليُّ

ألّنهم  ون مع العصاِةدَُّعُي أي ،(31: 37) 3 "يف األرض 4 ومردٌة ُيكتبون: "هوقوُل 81
  .هِكه ومْلِعقن صم املطروُد، N227v امكرزُ .منه وعدلوا عن اخلوِف تركوا اهلَل

مل أحبَّ شهواِت : ، أي( 3: 37" )مل أحّب اإلنساِن أّن يوَم تعلُم أنَت: "هوقوُل 81
 .العامِل كما حيبُّها الناس

 

                                                 
7  N :يدعوا. 
 ".عرش اجملد: "يف الترمجة اليسوعّية كٌورسيُا دآٍيقُرُا؛: السريانّية يف 71
 4 N كَةبٌوننِة :يف اهلامش. 
 ".والذين ينصرفون عنك ُيكتبون يف التراب: "يف الترمجة اليسوعّية ومُإٌودِا بَارعُا نِةكَةبٌون؛: السريانّية يف 3 

 
 

 اإلصحاح العاشر 
N227  

 والغضُب. ، أي جعلتين غيوًرا على احلّق(37: 35)" ألّنك مألَتين غضًبا: "وقوُله 74
 .هه ال جسِمفكِر إىل وجِع إشارٌة ،النيّب على أعدائه ووجُع

به، ألّن ، وهو الذي ال َينَتِفُع ( 3: 35" )املاِء الكاذب"وتشبيُه النيبِّ نفَسه بـ 75 
عدَت عن هذا الرأي،  إْن: "له اهلُل َتَوّعَده يبطئ، فيتصّورونه بصورِة كّذاٍب ، وهلذا قاَل

ولتقديِر النيبِّ أنَّ نبّوَته باطلٌة ال (. أ31: 35" )ومل تتشكَّْك، ُأعيُدَك إيّل، وُأقيُمَك قّدامي
" يكوُن فعُلَك املقبوَل قّداميكالِمَك واحٌد وأرشدَته،  إِن انطاَع إىل: "تفيد، قاَل اهلُل له

  (.ب31: 35)
 .دليٌل على أّنه أراَد أْن يفعَل ذلك(  :  3رج )وأمُر اهلِل للنيبِّ أْن ال يتزّوَج  76

 . ، إشارٌة إىل البابلّينَي( 3:  3)" ادينالصّي"و
: 37" )بقلٍم من حديد طّيِةكتابُة اخل"و(. 3: 37" )املاِس حجُر"، طفرُا دَمشٍريُا 77

3) ،V176b ُّحبيثيكوُن إاّل  وال". الَسيل"، ( : 37) يبال. هاعلى استحكاِم يدل 
 .، يشرُي به إىل القّوة(5: 37)" الذراع"و. املاء
 

 

 

 اإلصحاح احلادي عشر
يريُد به  ،(33: 37" )َمن مل يلد  7وهذا يدعو( قَقبُنُا" )َذَكُر الَقَبج"،  حَجالُ 78
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 .، فيأخُذ أمواَلهم، وأخرًيا يديُنه الربُّ وينتقُم منهيرفُق بالناِس حّتى يوافوه

ه بغشِمأرِض الوعِد، هذا الذي  به مْلَك يريُد، ( 3: 37) 71"كرسيُّ الكرامة"و 79 
 . تليُق بأرِض القدسأو الذي فعَل أفعااًل ال  يسبيِه البابليُّ

ألّنهم  ون مع العصاِةدَُّعُي أي ،(31: 37) 3 "يف األرض 4 ومردٌة ُيكتبون: "هوقوُل 81
  .هِكه ومْلِعقن صم املطروُد، N227v امكرزُ .منه وعدلوا عن اخلوِف تركوا اهلَل

مل أحبَّ شهواِت : ، أي( 3: 37" )مل أحّب اإلنساِن أّن يوَم تعلُم أنَت: "هوقوُل 81
 .العامِل كما حيبُّها الناس

 

                                                 
7  N :يدعوا. 
 ".عرش اجملد: "يف الترمجة اليسوعّية كٌورسيُا دآٍيقُرُا؛: السريانّية يف 71
 4 N كَةبٌوننِة :يف اهلامش. 
 ".والذين ينصرفون عنك ُيكتبون يف التراب: "يف الترمجة اليسوعّية ومُإٌودِا بَارعُا نِةكَةبٌون؛: السريانّية يف 3 
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 . هو َجَبالِن متالصقان( 30:  3، طٌور ةديًا" )ثداءجبُل األ"و 82
املاُء "و. إشارٌة إىل اليوِم الذي راموا فيه قتَله ( 3، 37: 37)" يوُم الشّر"و 83
 .هو الفاسد" الغريُب
ى ال ينتصَح به أي لنقتَله حّت ،( 3:  3)" هّلموا نفّكُر فكًرا على إرميا: "هوقوُل 84

 . احلكماُء والكهنُة واألنبياُء الذين يتنبَّون لنا اخلرَي
 

 اإلصحاح الثاين عشر 
، حيث كانِت ( ،  : 31" )1 وادي برهانوم"، و"الرببوق"   ،بَجبٌوجُا 85
، (33، 34 :31) 0 "كسِر الُكراِز"والفائدُة يف . رجل اسُم" برهانوم"و. األصناُم

 .حّسيًّا ما حيلُّ هبم يريهم ّواِت خمرَج اجلسمانّياِت كيمابوباجلملِة إخراُج الن
. ، يريُد بالنبّوِة اليت أرسلَتين فيها(7: 4 " )خدعَتين واخندعُت"وقوُل النيبِّ هلِل  86

 .، بسبِب الشدائِد اليت مضْت به(30: 4 " )يوَم والدِته هلعُن"و
 

 

 صحاح الثالث عشر اإل
  .ليهإ معناه املسارعُة ،( 3: 3 " )ةمع الغدا ُءالقضا ُيقضى ه بأْنأمُر" 87
ها بأّنها لظنِّ(  :   " )5 رأَس لبناَن"اسٌم ألورشليم، ومّساها (  :   " )جلعاُد"و 88

 . رئيسُة امللوِك لقّوِتها
هو يهوآَحاُز بُن يوشّيا الذي ( 34:   " )عليه ال يبكَي الذي أمَر بأْن امليُت"و 89

 . صرسباُه فرعوُن وماَت مب
ه ألّن حوَلها اجلباُل ، قاَل(31: 3 " )ها أنا عليِك يا جالسًة يف العمِق: "هوقوُل 91

 . الرواسي، أو ألّن األعداَء يتوّطوهنا ويدوسوهنا
، ال باعتداٍل، يعين حزقّيا ويوشّيا، يريُد (35:   " )أبوَك أكَل وشرَب: "هوقوُل 91
N228 بشرٍه مثَلَك، ومل حيرْص على اجلمِع. 
هزًءا هبم، أي أنتم قد توّكلُتم على  ،(1 :   )   "أّيها اجلالسُة يف لبنان: "وقوُلُه 92

بيوُتكم كاألوكاِر املبنّيِة يف رأِس "لبنان، وصارْت  V177aعلوِّ مدينِتكم، كأنَّها يف 
 . ، وفيها وضعُتم أصناَمكم، وسَبوا فيكُم السيَب(1 :   " )7 الصنوبر

 

                                                 
 ."اإلبريق"أي    
 ".ابن ِهنُّوم: "؛ يف الترمجة اليسوعّيةبَر ؤنُوم: نقل حريّف عن السريانّية 1 
 ."اإلبريق"أي  0 
 5 N لِبنُن :يف اهلامش. 
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، قاَله ال ليكتَب ذلك كاتٌب، (14:   " )عقيًما بال أوالٍد َلأكتبوا الرج: "هوقوُل 93

يوخنيا بن يوياقيم، لكن ألّنه  عينَي ،لكْن لتحقيِق األمر، وهذا قاَله ليَس ألّنه بغرِي أوالٍد
، ولكيما ُيِرَي أّن اململكَة ال (14:   )يهلُك، وأوالُده وال جيلسون على كرسيِّه 

  .هيف أّياِمزوربابَل ابَن أبيه ملك، ما قال أّن هذا ال ينصلُح  تنقرُض أصاًل من نسِله، ألّن
 

 اإلصحاح الرابع عشر 
 . زوربابل به ، يريُد(5: 1 )" نوُر التقوى الذي يقيُمه لداود"و 94
، أي "بّرَرنا"ومعىن . هو ظّفَرنا ال األصناُم: ، يريُد( : 1 " )الربُّ بّرَرنا: "وقوُله 95

َته، وهذه النبّوُة، وإن كانت عاجاًل على زوربابل، فهي حقًّا على جعَلنا سهَمه وحّص
 .املسيح
 (. 34: 1 )، ضياُعهم وأرُضهم رؤِطنؤٌون مَرؤُطنؤٌون 96
 . من األنبياِء الَكَذَبة ، يريُد( 3: 1 )   "؟َمن الذي وقَف على سرِّ الرّب: "وقوُله 97
النبّواِت الصادقَة  خيلطوَن: ، يريُد(  : 1 )" التنَب بالغّلة ملاذا ختلطوَن: "وقوُله 98

 . بالكاذبة
 ، يتواطوَن(14: 1 " )كالَم الواحِد مَن اآلَخر يسرقوَن"وقوُله يف األنبياِء الَكَذَبِة  99

 . ، تواطوا على ثاٍن، وإذا ُكذَِّب قوُلهم األّولنحّتى ُيَصدَُّقو على الكذِب
أي يشهُد له ببنّوِته،  N228v، (15: 1 " )هكذا يقوُل الرُجُل لرفيِقه: "وقوُله 111

 . وكالُم الرُجِل جيعُله نبّوًة له
 

 

 اإلصحاح اخلامس عشر 
به  ، يريُد(35: 5 " )املستقى للشعوب الكأُس"و. (3: 0 " )سالل"، مسُنًِا 111
: 5 ) 1 "الرئيُس امللُك"و. هأمُر الربِّ من يِد ه النيبُّالذي أخَذ والكأُس. منهم االنتقاَم
 مل يأخذوا الكأَس إْن: "للنيّب اهلِل وقوُل. ه وغناهِدبل ِمَظ، وهذا لِعبه البابليَّ يريُد ( 3

 . قوَكمل يصّد إْن: ، يريُد(  : 5 )" َكمن يِد

 

                                                                                                                                                             
   N لِبنُن :هلامشيف ا. 
 .آَإزِاأو يف اجلمع  آَرزُا، علًما أّنها يف السريانّية ولدى إيشوعداد "صنوبر"بـ" أرز"يستبدل ابن الطّيب كلمة  7 
 ".ألّنه َمن وقف يف جملس الرّب؟: "يف الترمجة اليسوعّية مَن ؤٌْو جِري قُم برُازِؤ دمُريُا؛: السريانّية يف   
 ".وملوكها ورؤساؤها: "يف الترمجة اليسوعّية وِلرَوإبُنِيؤَّ؛ لًَلكِيؤَّ: السريانّية يف 1 
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 من بعُدو والسيِب به أورشليم، ومنها يبتدي باخلراِب يريُد 14"الربِّ ديُر"و 112
 . الشعوب

 
 صحاح السادس عشر اإل

 الشعِب إىل ملوِك ، إشارٌة(15، 10: 5 )" يف الغنِم واألقوياُء ُةالرعا" 113
 . 13همئوعظما

ه بأّنهم ال يسمعون، وعّلُته التنبيُه ، لعلِم(1:   " )ولعلَّهم يسمعون: "وقوُل اهلل 114
 . حّتى ال يقطَع التوبَة

نِقه، طرَحه النيبُّ يف ع( 30، 31،  3، 33، 34، 0،  :   " )واخلناُق النرُي"و 115
 ، 1َمروُدخ خبتنّصَر وابُن. سوى أّنه ما أنفَذه إىل امللوِك املذكوريَن، لكن رأوه رسلهم

 .11وابُن ابِنه بلطشّصر
 

 

 اإلصحاح السابع عشر 
للماِء يف  هلم أو األعمدُة اليت حتمُل البحَر الذي كاَن 10، فيالساتجمسًِا 116
 .البيت
 

 

 اإلصحاح الثامن عشر 
، إشارٌة (1 :14" )داوُد مِلُكهم"و. 15الذي يرى الرؤيا، (0 : 1 ) ،نَحملُيُا 117

 . إىل زوربابَل الذي من نسِل داود
 
 
 
 
 

 

                                                 
 ".من مسكن قدسه: "يف الترمجة اليسوعّية مِن مَعمرُا دقٌودشِؤ؛: السريانّية يف 14
13 N: وعظماؤهم. 
 .مرودك :يف اهلامش  1
11 N بلطشأر :يف اهلامش. 
 .كلمة غري مفهومة 10
 ".ذي حيلم أحالًماال: "، وحرفيًّا35:   حبسب إيشوعداد إر  15

 
، قاَله ال ليكتَب ذلك كاتٌب، (14:   " )عقيًما بال أوالٍد َلأكتبوا الرج: "هوقوُل 93

يوخنيا بن يوياقيم، لكن ألّنه  عينَي ،لكْن لتحقيِق األمر، وهذا قاَله ليَس ألّنه بغرِي أوالٍد
، ولكيما ُيِرَي أّن اململكَة ال (14:   )يهلُك، وأوالُده وال جيلسون على كرسيِّه 

  .هيف أّياِمزوربابَل ابَن أبيه ملك، ما قال أّن هذا ال ينصلُح  تنقرُض أصاًل من نسِله، ألّن
 

 اإلصحاح الرابع عشر 
 . زوربابل به ، يريُد(5: 1 )" نوُر التقوى الذي يقيُمه لداود"و 94
، أي "بّرَرنا"ومعىن . هو ظّفَرنا ال األصناُم: ، يريُد( : 1 " )الربُّ بّرَرنا: "وقوُله 95

َته، وهذه النبّوُة، وإن كانت عاجاًل على زوربابل، فهي حقًّا على جعَلنا سهَمه وحّص
 .املسيح
 (. 34: 1 )، ضياُعهم وأرُضهم رؤِطنؤٌون مَرؤُطنؤٌون 96
 . من األنبياِء الَكَذَبة ، يريُد( 3: 1 )   "؟َمن الذي وقَف على سرِّ الرّب: "وقوُله 97
النبّواِت الصادقَة  خيلطوَن: ، يريُد(  : 1 )" التنَب بالغّلة ملاذا ختلطوَن: "وقوُله 98

 . بالكاذبة
 ، يتواطوَن(14: 1 " )كالَم الواحِد مَن اآلَخر يسرقوَن"وقوُله يف األنبياِء الَكَذَبِة  99

 . ، تواطوا على ثاٍن، وإذا ُكذَِّب قوُلهم األّولنحّتى ُيَصدَُّقو على الكذِب
أي يشهُد له ببنّوِته،  N228v، (15: 1 " )هكذا يقوُل الرُجُل لرفيِقه: "وقوُله 111

 . وكالُم الرُجِل جيعُله نبّوًة له
 

 

 اإلصحاح اخلامس عشر 
به  ، يريُد(35: 5 " )املستقى للشعوب الكأُس"و. (3: 0 " )سالل"، مسُنًِا 111
: 5 ) 1 "الرئيُس امللُك"و. هأمُر الربِّ من يِد ه النيبُّالذي أخَذ والكأُس. منهم االنتقاَم
 مل يأخذوا الكأَس إْن: "للنيّب اهلِل وقوُل. ه وغناهِدبل ِمَظ، وهذا لِعبه البابليَّ يريُد ( 3

 . قوَكمل يصّد إْن: ، يريُد(  : 5 )" َكمن يِد

 

                                                                                                                                                             
   N لِبنُن :هلامشيف ا. 
 .آَإزِاأو يف اجلمع  آَرزُا، علًما أّنها يف السريانّية ولدى إيشوعداد "صنوبر"بـ" أرز"يستبدل ابن الطّيب كلمة  7 
 ".ألّنه َمن وقف يف جملس الرّب؟: "يف الترمجة اليسوعّية مَن ؤٌْو جِري قُم برُازِؤ دمُريُا؛: السريانّية يف   
 ".وملوكها ورؤساؤها: "يف الترمجة اليسوعّية وِلرَوإبُنِيؤَّ؛ لًَلكِيؤَّ: السريانّية يف 1 



بيبليا 2011/49

66  الأب اأيوب �صهوان
 

 
 اإلصحاح التاسع عشر 

N229 
 .إىل عسكِر البابلّيني ، إشارٌة(1 : 14)  1"زلزلُة الربِّ" 118
: 13)" من احلربالشعِب الذي يف الَبرِّ الذي ختّلَص  رمحِة وجعُل: "هوقوُل 119

يف الرّبّيِة مّلا  ألّن صورَتهم فيها كانت كصورِتهم" ارًَّب"ومّساها . إىل بابل السيَب ، يريُد( 
 . ال خرَي فيها 17اليت صَرم خرجوا من أرِض

يكوُن أخرًيا،  على ما ين اهلُلأي أطلَع ،(1: 13)" رأيُت الربَّ من الُبْعد: "هوقوُل 111
عهِد إبَرهيَم وموسى ال  األوىل اليت كانت منُذ وأّن األمَر يؤوُل إىل السلِم، وأّن حمّبَته

 . ينقضي، وأّن هذا الذي فعَله أدًبا
ومن . هأمُّ( 35: 13)  1"راحيُل"قريُة البنيامّيني، و( 35: 13" )الّرامُة"و 111

: 13" )البكاُء والعويُل"و. الكّل مجيَع اليهود، فعّبَر باجلزِء عن تفهُم(  :  1" )بنيامنَي"
 . لّي؛ واإلجنيُل يأخُذه على هريودَس تشبيًها له بالبابلّي، من الباب(35

إجعلي لنفِسِك : ، يريُد(3 : 13) 11"إقضي له آية، واجلسي يف الرّبّية: "هوقوُل 112
 .، وارجعي واجلسي يف أرِضِك اليت صارْت بالسيِب كالرّبّية، وهي التوبُةآيًة

ى انعطاِفهم إىل احملّبِة ، داللٌة عل(  : 13) 344"األنثى حتبُّ الرجل: "هوقوُل 113
 . واملوّدة، وترِك عبادِة األصناِم واالنعطاِف إىل اهلِل كانعطاِف األنثى على رُجِلها

V178a  
إشارٌة ( 1  :13" )الَضِرُس"و. إشارٌة إىل خطاياهم( 1 ، 1 : 13" )احلصرُم"و 114

 . كْن بسبِب خطاياهمإّن هذا بسبِب آبائنا ُفِعَل بنا، ل إىل سيِب البابلّي، أي ال يقولنَّ
إشارٌة إىل الَعوِد وثباِتهم على ( 11،  1، 13: 13" )عهُد الربِّ معهم"و 115

أشهٍر، وعبدوا  343عبادِته؛ فعنَد خروِجهم من مصَر ما بَقوا على الطاعِة أكثَر من ثلثِة
 . العجل
 

 

                                                 
 ".زوبعة سخط الرّب: "يف الترمجة اليسوعّية عَلعُلِؤ دمُريُا؛: السريانّية يف  1
17 NV :الذي. 
1  N رَحٍيل :يف اهلامش. 
 ".إنصيب لِك أوتاًدا، إجعلي لِك معامل: "يف الترمجة اليسوعّية يم لِكي آُةُا، وةِبي مبَدبرُا؛آَقٍ: السريانّية يف 11
 ".أنثى حتيُط برُجل: "يف الترمجة اليسوعّية نِقبةُا ةحَبِيب جَربُا؛: السريانّية يف 344
 .ةلُةُا: نقل حريّف عن السريانّية 343

 
 

 
 اإلصحاح التاسع عشر 

N229 
 .إىل عسكِر البابلّيني ، إشارٌة(1 : 14)  1"زلزلُة الربِّ" 118
: 13)" من احلربالشعِب الذي يف الَبرِّ الذي ختّلَص  رمحِة وجعُل: "هوقوُل 119

يف الرّبّيِة مّلا  ألّن صورَتهم فيها كانت كصورِتهم" ارًَّب"ومّساها . إىل بابل السيَب ، يريُد( 
 . ال خرَي فيها 17اليت صَرم خرجوا من أرِض

يكوُن أخرًيا،  على ما ين اهلُلأي أطلَع ،(1: 13)" رأيُت الربَّ من الُبْعد: "هوقوُل 111
عهِد إبَرهيَم وموسى ال  األوىل اليت كانت منُذ وأّن األمَر يؤوُل إىل السلِم، وأّن حمّبَته

 . ينقضي، وأّن هذا الذي فعَله أدًبا
ومن . هأمُّ( 35: 13)  1"راحيُل"قريُة البنيامّيني، و( 35: 13" )الّرامُة"و 111

: 13" )البكاُء والعويُل"و. الكّل مجيَع اليهود، فعّبَر باجلزِء عن تفهُم(  :  1" )بنيامنَي"
 . لّي؛ واإلجنيُل يأخُذه على هريودَس تشبيًها له بالبابلّي، من الباب(35

إجعلي لنفِسِك : ، يريُد(3 : 13) 11"إقضي له آية، واجلسي يف الرّبّية: "هوقوُل 112
 .، وارجعي واجلسي يف أرِضِك اليت صارْت بالسيِب كالرّبّية، وهي التوبُةآيًة

ى انعطاِفهم إىل احملّبِة ، داللٌة عل(  : 13) 344"األنثى حتبُّ الرجل: "هوقوُل 113
 . واملوّدة، وترِك عبادِة األصناِم واالنعطاِف إىل اهلِل كانعطاِف األنثى على رُجِلها

V178a  
إشارٌة ( 1  :13" )الَضِرُس"و. إشارٌة إىل خطاياهم( 1 ، 1 : 13" )احلصرُم"و 114

 . كْن بسبِب خطاياهمإّن هذا بسبِب آبائنا ُفِعَل بنا، ل إىل سيِب البابلّي، أي ال يقولنَّ
إشارٌة إىل الَعوِد وثباِتهم على ( 11،  1، 13: 13" )عهُد الربِّ معهم"و 115

أشهٍر، وعبدوا  343عبادِته؛ فعنَد خروِجهم من مصَر ما بَقوا على الطاعِة أكثَر من ثلثِة
 . العجل
 

 

                                                 
 ".زوبعة سخط الرّب: "يف الترمجة اليسوعّية عَلعُلِؤ دمُريُا؛: السريانّية يف  1
17 NV :الذي. 
1  N رَحٍيل :يف اهلامش. 
 ".إنصيب لِك أوتاًدا، إجعلي لِك معامل: "يف الترمجة اليسوعّية يم لِكي آُةُا، وةِبي مبَدبرُا؛آَقٍ: السريانّية يف 11
 ".أنثى حتيُط برُجل: "يف الترمجة اليسوعّية نِقبةُا ةحَبِيب جَربُا؛: السريانّية يف 344
 .ةلُةُا: نقل حريّف عن السريانّية 343
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 اإلصحاح العشرون 
N229v  

، 34؛ أنظر أيًضا آ 30:  1" )غرُي خمتوم خمتوٌم واآلَخُر أحُدمها اللذاِن الكتاباِن" 116
 . الشعِب مَن اهلِل الذي قوٌم منهم حفظوُه وقوٌم ال ابتياِععالمُة (  3، 33

 ، النعمُة الفائضُة عليهم بعَد العهِد(11:  1" )القلُب اجلديُد والروُح اجلديدُة"و 117
 .فيهم

  .إشارٌة إىل حبِس املِلك( 3: 11)  34"وداُر اهلزيِع"  118
 

 

 اإلصحاح احلادي والعشرون 
هلل،  املراعَي الشعَب" الغنِم"، يريد بـ(31: 11" )اآلن جتوُز الغنُم يدي العادِّ" 119

 . اهلُل، جلَّ امُسه، وامللوُك والكهنة" العادُّ"و
 

 

 اإلصحاح الثاين والعشرون 
وا من قْرِب َمِلِك ، ألّنهم، مّلا خاف( 3: 10" )جواُزُهم كاَن بنَي نصَفي العْجل" 121

، باثننيبابل، عادوا إىل اهلل، وأعتقوا اإلماَء والعبيَد كما أمَر الناموُس، وقطعوا عِجاًل 
اهلَل أّنهم، إْن مل يثبتوا على عهِدهم، َفَعَل هِبم  معاهديَنوجازوا بيَنه ويف يِدهم الشموُع، 

 تعَبدوا َمن كانوا، وعطفوا هم إىل شرِّهم، واسمصر مللِك كذلك، فشغل ملك بابَل
 . عِتُقوا، فتوعََّدهم النيبُّ بسيِف البابلّيُأ

، من سبِط الكهنِة، ُينَسبون إىل يوناداَب بِن (5، 1،  : 15" )341بين رخبيم"و 121
؛ فهذا، مّلا رأى الشعَب مييُل إىل اخلطأ، وتوعَُّد األنبياِء (31؛ أنظر آ  : 15) 340راخاب

لضيعَة وتزّهَد، وَبُعَد من الناس، َتَشبََّه باآلباِء الذيَن سكنوا اخِلَيَم مبِلِك بابَل، َتَرَك املاَل وا
 ؛مقيبومن نسِله آُل (. 34، 7- : 15)، ووّصى أوالَده مبثِل ذلك (34؛ أنظر آ 7: 15)

 . قاَل إّنه من سبِط بنيامني مل َيُقِل احلقَّ وَمن
 
 

 

                                                 
 ".دار احلرس: "يف الترمجة اليسوعّية دُرَة مَطَرةُا؛: السريانّية يف  34
341 N الرِّكابّيني: "يف الترمجة اليسوعّية رِكَبٍيم؛ :يف اهلامش." 
340 N ركب :يف اهلامش. 

 
 
 

 اإلصحاح العشرون 
N229v  

، 34؛ أنظر أيًضا آ 30:  1" )غرُي خمتوم خمتوٌم واآلَخُر أحُدمها اللذاِن الكتاباِن" 116
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  .إشارٌة إىل حبِس املِلك( 3: 11)  34"وداُر اهلزيِع"  118
 

 

 اإلصحاح احلادي والعشرون 
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 . اهلُل، جلَّ امُسه، وامللوُك والكهنة" العادُّ"و
 

 

 اإلصحاح الثاين والعشرون 
وا من قْرِب َمِلِك ، ألّنهم، مّلا خاف( 3: 10" )جواُزُهم كاَن بنَي نصَفي العْجل" 121

، باثننيبابل، عادوا إىل اهلل، وأعتقوا اإلماَء والعبيَد كما أمَر الناموُس، وقطعوا عِجاًل 
اهلَل أّنهم، إْن مل يثبتوا على عهِدهم، َفَعَل هِبم  معاهديَنوجازوا بيَنه ويف يِدهم الشموُع، 

 تعَبدوا َمن كانوا، وعطفوا هم إىل شرِّهم، واسمصر مللِك كذلك، فشغل ملك بابَل
 . عِتُقوا، فتوعََّدهم النيبُّ بسيِف البابلّيُأ
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لضيعَة وتزّهَد، وَبُعَد من الناس، َتَشبََّه باآلباِء الذيَن سكنوا اخِلَيَم مبِلِك بابَل، َتَرَك املاَل وا
 ؛مقيبومن نسِله آُل (. 34، 7- : 15)، ووّصى أوالَده مبثِل ذلك (34؛ أنظر آ 7: 15)

 . قاَل إّنه من سبِط بنيامني مل َيُقِل احلقَّ وَمن
 
 

 

                                                 
 ".دار احلرس: "يف الترمجة اليسوعّية دُرَة مَطَرةُا؛: السريانّية يف  34
341 N الرِّكابّيني: "يف الترمجة اليسوعّية رِكَبٍيم؛ :يف اهلامش." 
340 N ركب :يف اهلامش. 
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N230  اإلصحاح الثالث والعشرون 
:  1" )املِلُك الذي َحَرَق املدرجَة"و. 345"سّكنُي الدواة"، (1 :  1) ايُيلُزمٍ 122

  .وقطعت سهام يف قراءِتها. يوياقيُم( 0 
 

 

 

V178b 
 اإلصحاح الرابع والعشرون 

وقوٌم . هو غّلٌة أوشراٌب أو غرُيه(  3: 17)ليقسَمه مَع الشعب  ما خرَج إرميا 123
َخَرَج لُيبِصَر ما ابتاَعُه ِمن َعمِِّه، وألقاُه يف كّوِة وقوٌم قالوا . قالوا َخَرَج ليبتاَع القوَت

: 17)اجلبِّ إىل اجلبِّ، ليَس من جبٍّ إىل جبٍّ، لكن من كّوِة اجلبِّ العاليِة إىل أسافِلِه 
 (.  :  1؛  3، 35

، ( 3 ،34-7:  1)مساُع املِلِك لسؤاِل عبِد املِلِك احلبشيِّ يف معىن إرميا "و 124
 . يكوَن رجٌل غريٌب َرَثى للنيبِّ واّتقى اهلَل أكثَر منهحياًء منه أن 

 

 

                             اإلصحاح اخلامس والعشرون
مل ( 30-33: 11؛ أنظر 5-0: 04)إلرميا   34املواهُب اليت وهَبها نبوزرداُن 125

وأخَذها وخّبأها يف ، للخدمِة ُرَخوأواين ُأصندوٌق فيِه األسفاُر  تكْن مبواهَب عاملّيٍة، لكْن
 . ال تظهْر إىل أْن يقوَم نيبٌّ آخُر يدلُّ عليها بعَد السيب: اجلبِل يف مغارة، وقال

 

 

 اإلصحاح السادس والعشرون 
كانْت أذقاُنهم هبذِه الصفِة حزًنا على أورشليَم وما ( 5: 03)األذقاِن  347احمللَُّقو 126
 .ُن اليت للغّلِةاجلباُب واملخاز ،( : 03)حَدوًُةُا . ناَلها
 

 

 اإلصحاح السابع والعشرون 
  ئمُةقا"و .اللنببه  ُلعَمالذي ُي "امللنُب" ،(1: 01)ملبنُا  ؛"الطني"، ملطُا 127

                                                 
 ".سّكني الدواة: "يف الترمجة اليسوعّية 345
34  N نبٌوزدَن :يف اهلامش. 
347 NV: احمللقوا. 
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الذي كان  الشمِس رُةوُص الذي فيِه إىل اهليكِل إشارٌة( 31: 01)  34"بيُت مشاَش

 . املصرّيون هلا يسجُد
 

N230v  اإلصحاح الثامن والعشرون 
 . رجلهو  كاون. ، هي األصنامآسةإُةُا، (37: 00) 341"ملكُة السماِء" 128
 ،بذلك إعالَمُه مبا يكوُنوما بعَده، يريُد (  : 05) 334"يا باروُخ عليَك: "هوقوُل 129

ألجِل  النبّوَةعليه، ألّنه اعتقَد يف نْفِسه أّنه يستحقُّ : قالوا وقوٌم. ال قطًعا عليه مبا قيل
وُيقاُل إّن ذلك . من بعد النبّوَة ُأعطَي: قالوا وقوٌم. ميا، وأّن الشعَب أبغَضهحمّبِته هلل وإلر

  .تشكٍُّك َهَجَس يف نْفِسه مّلا َأحَرَق يوياقيُم الصحيفَة اليت كتَبها عن إرميا ألجِل ُهَقِحَل
، أي فكُرَك خرًيا يف الشعِب ما (0: 05" )ما تبين أنا أنقُض: "وقوُل اهلِل له 131
 . الضدِّ منهعندي ب
أو كان  ،هو كان أعرج، إّما أن (37؛ أنظر آ  :  0) 333"فرعوُن األعرُج"و 131

 . ُينَسُب إىل أعرج
 ،(33:  0)" إصعدي إىل جلعاَد وخذي صمًغا" V179a: مصر ه جلماعِةوقوُل 132

. هبا اليت تـستشفي األدويِة وعدِم ،هاوتشّتِت ،إشارٌة إىل عدِم األشياِء النافعِة من عنِدها
  .(آَفٌورسُمُا)دهِن البلساِن   33قوم( دٌوعةُا. )، صموغ(33:  0) إؤطُنِا

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 ".مساّلت بيت الشمس: "يف الترمجة اليسوعّية ةُا دبِية مشِش؛مُقيًُ: السريانّية يف  34
 ".مللكة السماء: "يف الترمجة اليسوعّية لفٌلحُن مشَيًُا؛: السريانّية يف 341
 ".فيَك يا باروخ: "يف الترمجة اليسوعّية رٌوك؛علَيك ب: السريانّية يف 334
 ".فرعون َنُكو: "يف الترمجة اليسوعّية فرعون حجٍريُا؛: السريانّية يف 333
 .كلمة غري واضحة  33
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 ".مساّلت بيت الشمس: "يف الترمجة اليسوعّية ةُا دبِية مشِش؛مُقيًُ: السريانّية يف  34
 ".مللكة السماء: "يف الترمجة اليسوعّية لفٌلحُن مشَيًُا؛: السريانّية يف 341
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 .كلمة غري واضحة  33
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 اإلصحاح التاسع والعشرون 

أي هو السبُب  ،(37:  0) 330"األزمان وجميُز املموَُّجأّنه "قوُله يف فرعوَن 331 133
، (4 :  0" )عجلٍة حسنٍة منّقطٍة"مصَر بـ وشّبَه. يف انقراِض مملكِته بتعرُِّضه بالبابلّيني

 . كثرَة شعِبها: ، يريُد(1  : 0)" غياُضها"و. لغناِئها وتصويِرها شبَه تفّنِنها باألصنام
ألّنها  هبذا االسِم ، اإلسكندرّية، وُسمَِّيْت(5 :  0)  33"داموُن 335يوُن"و 134

 . ومّلا عّظَمها اإلسكندُر دعاها بامِسه ؛الصنم اسِم أموَنُبِنَيْت على 
إشارٌة إىل املْلِك  N231واإلكليُل  ،(1:  0) 337"هْب إكلياًل ملوآب: "وقوُله 135

أعطى اهلُل إكلياًل ملوآَب ليضَعه : الكالِم يريُد، وتقديُراملْلُك "، وها هنا  33والكهنوِت
. هو جلوُسهم على قذِرهم (  :  0) 331"همديدر رسوُبهم على"و. على رأِس خبتنّصر

 .أصل ،(37:  0) جٌوزعُا .صنُم موآَب(  0، 31:  0" )كاموُش"و
 

 

  4 3اإلصحاح الثالثون
يسريوَن يف أطراِف اجلباِل : ؛ فكأّنه يقوُل3 3، َطَرُف جبٍل(  :  0) جدُنفُا 136

:  0) "الثالثّيِة بالعجلِة( 10:  0)   3اآلَس"وشّبَه . موآَب هرًبا من أعدائكم بآِل
  .لكثرِة خرِيها ،(10

على  أو حزًنا كيما ال ُيعَرفوا(  1: 01 ؛ أنظر17:  0)هم أذقاَن حيلقوَنوإّنما  137
خمازُنِك ، (0: 01) آولٌوًنَيكي. ، زينُتها وحسُنها(05:  0) فِاةُؤَّ. ما حلَقهم
 .وخمادُعِك
: قالوا وقوٌم. إشارٌة إىل اخلنادِق احمليطِة باملدينة( 0: 01) 1 3"األعماُق"و 138

، املرياُث اخلاصُّ (0: 01) وآولوًنِا .الهبا األرَض اجلدد بقياس اجلب يريُد" األعماُق"

 

                                                 
331 N مَعبَر زَبنُا :يف اهلامش. 
 ".جلبة، ولكّن الفرصَة تفوُتها: "يف الترمجة اليسوعّية دلوحا ومعرب زَبنُا؛: السريانّية يف 330
335 N: يون. 
33  N آمون ُنو: "يف الترمجة اليسوعّية .يٌون دَآمٌون :يف اهلامش." 
 ".أعطوا موآب جناًحا: "يف الترمجة اليسوعّية لٌوآَب؛ هؤَب كلٍيالُ: السريانّية يف 337
33  NV: الكهنوة. 

 ".هفليتمرْغ مؤاُب على قيِئ: "يف الترمجة اليسوعّية ونِةطَرَف مٌواَب بةيبةِؤ؛: السريانّية يف     
3 4 NV: الثلثون. 
 ".أطراُف شفا اهلّوة: "يف الترمجة اليسوعّية 3 3
3   N اسم بلد"، آَلِس :يف اهلامش." 
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يسريوَن يف أطراِف اجلباِل : ؛ فكأّنه يقوُل3 3، َطَرُف جبٍل(  :  0) جدُنفُا 136

:  0) "الثالثّيِة بالعجلِة( 10:  0)   3اآلَس"وشّبَه . موآَب هرًبا من أعدائكم بآِل
  .لكثرِة خرِيها ،(10

على  أو حزًنا كيما ال ُيعَرفوا(  1: 01 ؛ أنظر17:  0)هم أذقاَن حيلقوَنوإّنما  137
خمازُنِك ، (0: 01) آولٌوًنَيكي. ، زينُتها وحسُنها(05:  0) فِاةُؤَّ. ما حلَقهم
 .وخمادُعِك
: قالوا وقوٌم. إشارٌة إىل اخلنادِق احمليطِة باملدينة( 0: 01) 1 3"األعماُق"و 138

، املرياُث اخلاصُّ (0: 01) وآولوًنِا .الهبا األرَض اجلدد بقياس اجلب يريُد" األعماُق"

 

                                                 
331 N مَعبَر زَبنُا :يف اهلامش. 
 ".جلبة، ولكّن الفرصَة تفوُتها: "يف الترمجة اليسوعّية دلوحا ومعرب زَبنُا؛: السريانّية يف 330
335 N: يون. 
33  N آمون ُنو: "يف الترمجة اليسوعّية .يٌون دَآمٌون :يف اهلامش." 
 ".أعطوا موآب جناًحا: "يف الترمجة اليسوعّية لٌوآَب؛ هؤَب كلٍيالُ: السريانّية يف 337
33  NV: الكهنوة. 

 ".هفليتمرْغ مؤاُب على قيِئ: "يف الترمجة اليسوعّية ونِةطَرَف مٌواَب بةيبةِؤ؛: السريانّية يف     
3 4 NV: الثلثون. 
 ".أطراُف شفا اهلّوة: "يف الترمجة اليسوعّية 3 3
3   N اسم بلد"، آَلِس :يف اهلامش." 
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  .واِحٍدبواحٍد 
الذين مل يستحّقوا أن يشربوا "يشرُي به إىل االنتقام، و ( 3: 01)" الكأُس"و 139
، إشارٌة إىل شعِب بين (31: 01رج )، أي أْن حيلَّ هبم االنتقاُم ( 3: 01" )الكأَس

 . عُبه اخلاصُّ بهإسرائيَل، ال ألّنهم ال يستحّقون، لكْن ألّنهم ش
وإتان . ُسِلُبوا من البابليِّ ومن الشعِب بعد الَعود( 7: 01)وُيقاُل إّن آَل أدوَم  141

املرَسُل إىل    3الرسوُل"و. هحبكمِت بًةه مرتَّ، وكان دياُر5 3حكيًما 0 3كان رجاًل( آةن)
: 01" )يف الغنِم احملّقريَن. "هو امللُك اجلامُع للبابلّينَي على آِل آدوَم( 30: 01" )الشعوِب

 . إشارٌة إىل ضعاِف البابلّينَي الذيَن َسَبوا الباقنَي منهم( 4 
 
 

  7 3اإلصحاح احلادي والثلثون
: 01)" وبنو املشرق بنو قدَد"إىل البابلّي؛ و إشارٌة ،"البحُر" ،(  : 01)   3قدر 141
َ كانوا يقّصوَن (    V179b. وَنهاوحيلق أذقاَنهم 1 3إشارٌة إىل العرِب أوالِد إمسعيل

 (15: 01)" قوُس عيلَم"و. من مدِن العرِب( 11، 14   : 01" )حاصور"، و314حأور
 313"ِعيَلُم"و. به يقابلوَنكاَن أقوى ما  ألّنه؛ وخصََّصُه إىل مجيِع سالِحهم إشارٌة
 . صنُم البابلّيني ،( : 54" )مرودخ بيُل"و. األهواُز

 

 
 اإلصحاح الثاين والثلثون 

 ديَر" ومّسى بابَل. على البابلّيني ، يعين ملَك فارَس(00: 54" )كالسبِع الصاعُد" 142
إشارٌة إىل أهِل فارس،  (05: 54)" يف الغنِم احلقرييَن"و. خلصِبها( 00: 54" )إتان

 .عوبفكأّنهم كانوا أضعَف من مجيِع الش

 

                                                                                                                                                             
 ".أوديتِك: "يف الترمجة اليسوعّية عٌوًمُقَيكي؛: السريانّية يف 1 3
3 0 NV: رجل. 
3 5 NV: حكيم. 
 ".مناٍد: "يف الترمجة اليسوعّية وآٍيزجَدُآ؛: السريانّية يف   3
3 7 NV: الثلثون. 
3   N يف اهلامش. 
3 1 N :يقصصون. 
314 N يف اهلامش. 
 .عٍيلَم :يف اهلامش 313
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. مإرادِتهإىل ( 3: 53" )الروُح"إشارٌة إىل نفوِسهم، و (3: 53)" القلُب"و 143

خطاياهم : ، يريُد"قرُب حكِم بابَل إىل السماء"و. إشارٌة إىل البابلّيني  31"احلرُم"و
 . انتهْت إىل السماِء، ووجَب عقاُبها

  
                          صحاح الثالث والثلثون                         اإل

: 53" )حجارًة"مّسى شعَبه و. إىل ملِك بابَل إشارٌة ،(5 : 53)، "اجلبُل املفِسُد" 144

 أو" يفّروَن" (  : 54) عُرقٍني .(قردو)هي قردو  ،(7 : 53) آررط. ، لقّوِتهم(  
    .ينجون

 ،( 0: 53)" راألخرى خرٌب آَخ خرٌب، ويف السنِة السنِة ويأيت يف تلَك: "وقوله 145
سنِة األوىل سباها داريوُس إّن يف ال: وقوٌم قالوا. أي تتواتُر احملُن على بابَل دفعًة بعَد دفعة

 . األخرى أخَذها كورُش من يِده وهزَمه الفارسّي، ويف السنِة
 ، والُفْرُس يسّموَنه"سّيَد اآلهلة"احلنفاُء  ، ويسّميِه"311هو زوس" وبيُل 146

وذنَبه  N232، 315رأَسه يف بابل ، إاّل أنَّاألرض يف كلِّ كاَن إّنه: وقالوا". 310هورميزد"
 . ، ومشاَله مبصر 31بأثوريَنه يف األهواز، ومي

 

 

 صحاح الرابع والثلثون اإل
وامللوُك الذين سَبوا فلسطنَي وآَل إسرائيَل كانوا (. 0:  5" )تالل"، قَلقٌومًِا 147 

السامرة،   31الذي صعَد إىل 317األّوُل فوُل: أّواًلأّواًل سّتة، ومل يزالوا خيربوَن األرَض 
، 311اريب، واخلامُس مرودُخ بلدانحمانّسر، والرابُع سنوالثالُث شل ،والثاين تغالتفالّسر

وسىب  إىل أورشليَم ه صعَدموِت ومن بعِد. َذ قرابنَي هلل وهدايا إىل حزقّيافوهو الذي أن
  . ا يف األْسِر سبعَة عشَر سنًة يف بابل، ومن َبْعُد عاَد إىل أورشليمشَّوبقَي من ،304منّشا

                                                 
31  N حرمُا :يف اهلامش. 
311 N زؤُوس وُيكَتُب يف السريايّن :يف اهلامش.  
310 N: ؤُورميزد :يف اهلامش. هورميزد. 
315 N :ببابل. 
31  N :بأشور. 
317 N فول: يف اهلامش. 
31  N فقع :يف اهلامش. 
311 N نمرودك بلد :يف اهلامش. 
304 N منشا :يف اهلامش. 
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