
بيبليا 2012/54

2

االفتتاحّية
اإرميا في اأ�سفار العهد الجديد

رئي�س التحرير

جمّلة بيبليّة الهوتيّة ف�صليّة
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�لعهد  كّتاُب  �أن يكون  يبدو غريًبا  قد  �لأولى  للوهلة 
هاّمٍة  �شخ�شّية  كتابات  من  �لقليل  �قتب�شو�  قد  �لجديد 
�إّن �لتف�شير �لأكثر و�شوًحا لهذ� �لأمر هو   . كاإرميا �لنبيٍّ
بالمو�شوع  ن�شبيًّا  �لمحدود  �إرميا  �هتمام  �لأرجح  على 

�لم�شيحانّي. 

وتركنا جانًبا  �لن�شو�شّية،  بالقتبا�شات  �كتفينا  ما  �إذ� 
عدم  نالحظ  ما،  حدٍّ  �إلى  �إرميا  �إلى  �لبعيدة  �لتلميحات 
بح�سب  االإنجيل  في  مثاًل،  �إرميا،  من  �قتبا�ص  �أّي  وجود 

يوحنّا وفي �ِسْفر اأعمال الر�سل. 

1 - اإرميا يف االإجنيَلني بح�سب مرق�س ولوقا
�إرميا،  مّرٍة و�حدة من  يقتب�ص مرق�ص ولوقا �شوى  ل 
وبالتحديد في مر 11: 17 = لو 19: 46، حيث ُيقال 

باأّن الهيكل قد اأ�سحى مغارًة لل�سو�س1:

"�أََلم ُيْكَتب:  ُيَعلُِّمهم فَيقول:  "و�أََخَذ  - مر 11: 17: 
جعلُتموُه  و�أَنتم  �لأُمم  لجميِع  ُيدعى  �شالٍة  بيَت  بيتي 

مغارَة ل�شو�ص""؟.

- لو 19: 46: "ويقوُل َلهم: "َمكتوٌب: �َشَيكوُن َبيتي 
الة، و�أَنُتم َجعلُتموُه َمغاَرَة ُل�شو�ص"". َبيَت �شَ

�إرميا قد كتب قبل ذلك ب�شّت مائة �شنة   هكذ� كان 
ما يلي: 

"�أَف�شاَر هذ� �لبيُت �َلّذي ُدِعَي با�شمي مغارَة ُل�شو�ٍص 
�أَماَم ُعيوِنكم؟ 

ّب" )�إر 7: 11(.  بل هذ� ما َر�أَيُت �أَنا، َيقوُل �لَرّ

2 - اإرميا يف االإجنيل بح�سب متّى
�أ - يقتب�ص مّتى ثالث مّر�ت من �إرميا، هي �لتالية:

راحيل تبكي بنيها:
وَنحيٌب  بكاٌء  �مة  �لرَّ في  �ُشِمَع  "�شوٌت   :18  :2 مت 
ى  َتَتعزَّ �أن  �أََبْت  وَقد  َبنيها،  على  تبكي  ر�حيُل  �شديد: 

نَّهم ز�لو� عِن �لوجود"؛ لأَ

�شوٌت  ّب:  �لَرّ قاَل  "هكذ�   :15  :31 اإر  يقتب�ص  هو 
: ر�حيُل َتبكي على َبنيها،  �َمة: َندٌب وبكاٌء ُمرٌّ �ُشمِع في �لَرّ

(1) Cf. Ross E. WINKLE, The Jeremiah Model for Jesus in the Temple, in: Andrews University Seminary Studies, 24 (1986) 
155-172.
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ى عن َبنيها لأََنّهم ز�لو� عِن �لوجود". وقد �أََبت �أَن َتَتَعَزّ

الهيكل مغارة لل�سو�س:
 مت 21: 13: "وقاَل لهم: مكتوٌب: بيتي بيَت �شالٍة 

ُيدعى، و�أَنتم َتجَعلوَنه مغارَة ل�شو�ص"؛
ُيتَرُك لكم  بيُتكم  "هوذ�  اإر 7: 11:   يقتب�ص مّتى عن 

َقْفًر�".

يغادر اهللُ بيتَه، ويرتكه خرابًا:
مت 23: 38: "هوذ� بيُتكم ُيتَرُك لكم َقْفًر�"؛ 

وَهَجرُت  بيتي،  "َتَركُت   :7  :12 اإر  عن  يقتب�ص 
عد�ِئها". مير�ثي، و�أَ�شَلمُت محبوبَة َنْف�شي �إِلى �أَُكِفّ �أَ

ب – ي�سوع هو اإرميا يف نظر النا�س
في  �لوحيد  �لكاتب  هو  مّتى  �أّن  للف�شول  �لمثير  من 
�لعهد �لجديد، �لذي يذكر �إرميا بال�شم، ويفعل ذلك في 

منا�شبات ثالث:

- في مت 2: 17: يقّدم مّتى لقتبا�ٍص من  �إر 31: 15 
بالكلمات �لتالية: 

"عندئذ تّم ما قيل على ل�شان �إرميا".

- �أّما مت 27: 9اأ َفَيْن�شُب زوًر� �قتبا�ًشا من زك 11: 
يكتب  �إذ  �إرميا،  �إلى  12-13 )مت 27: 9ب-10( 
�أّن دفن يهوذ� في حقل �لفّخارّي ُيِتمُّ ما قيل على ل�شان 

�لنبّي2: �إرميا 

9 فَتمَّ ما قيَل على ِل�شاِن �لنَِّبيِّ �إِْرِميا3: 

َنه  ن َثمَّ ة وهي َثَمُن �لُمَثمَّ �لِف�شَّ ِمَن  �لثَّالثيَن  "و�أََخذو� 
ِبها َبنو �إِ�شر�ئيل، 

ّب". �ف. هكذ� �أَمَرني �لرَّ وها عن َحقِل �لَخزَّ 10 و�أَدَّ

مّتى  �قتبا�شات  في  للحيرة  �إثارة  �لأكثر  �إّن  مع ذلك، 
من �إرميا، يظهر في �شيغته لعتر�ف بطر�ص بي�شوع في 
�لإز�ئّيُة  �لأناجيُل  م  تقدِّ �لم�شيح4.  باأّنه  فيلّب�ص  قي�شريّة 
�لثالثُة ورو�يُتها حول هذ� �لحدث ب�شوؤ�ل ي�شوع لتالميذه 
عّما يقول �لنا�ص َمن هو. في مرق�ص ولوقا يجيب �لتالميُذ 
�لمعمد�ن،  يوحّنا  باأّنه  يقول  �ل�شعب  �أّن  ُمعلمينه  ي�شوَع 
�أو �إيلّيا، �أو �أحد �لأنبياء )رج مر 8: 28// لو 9: 19(. 
بع�ص  �أّن  نجد  مّتى،  رو�ية  �إلى  نرجع  عندما  بالمقابل، 
عنا�شر �عتقاد �ل�شعب ي�شير �إلى �أّنه اإرميا الثاني، كما نقر�أ 

في مت 16: 14: 

�إيلّيا،  �آَخرون  �لمعمد�ن،  يوحّنا  يقول  "�لبع�ص 
و�آَخرون �إرميا، �أو �أحًد� من �لأنبياء". 

َمت  �لباحثين طوياًل، وُقدِّ "�إرميا" هذ�  ِذْكُر  لقد حّير 
نظريّات عديدة في محاولة ل�شرحها، لكن لم يَبْرِهْن �أيٌّ 

منها �أّنه �أر�شى بالتمام مجمَل �لباحثين.

�لر�أي  لئحة  في  �إرميا  ��شم  مّتى  �إدر�ج  �شبب  فهل 
�لكني�شة  �أّن  يبّين  �أن  في  رغبته  هو  ي�شوع  �ل�شعبّي حول 

رة "بعهد جديد"؟ هي تتميم نبوءة �إرميا �لمب�شِّ

من �لمده�ص �أن يكون مّتى �لإنجيليُّ �لكاتَب �لوحيَد 
بال�شم. عالوة على  �إرميا  ذكر  �لذي  �لجديد  �لعهد  في 
ذلك، �إّن �إدر�ج هذ� �ل�شم في �عتر�ف بطر�ص في قي�شرّية 

ل حول هذه �لمقاطع، ومن �أجل محاولة �إيجاد هدف تحريرّي موّحد لالقتبا�شات �لثالثة من �إرميا في �لإنجيل بح�شب مّتى، رج: )2(   من �أجل نقا�ص مف�شّ
Michael KNOWLES, Jeremiah in Matthews’s Gospel: the Rejected- Prophet Motif in Matthean Redaction, (JSNT SS. 68), 
Shaffield Academic Press, 1993.

َبّاِك ثمًنا كريًما  ّب: �أَلِقها �إِلى �ل�شَّ ة، 13فقاَل ِلَي �لَرّ َن في عيوِنكم، فهاتو� �أُجرتي، و�إَِلّ فامَتِنعو�؛ فَوَزنو� �أُجرتي ثالثيَن ِمَن �لِف�شَّ َح�شُ �إن  لهم:  )3(  12"وقلُت 
َبّاك".  لى �ل�شَّ ِبّ �إِ ة، و�أَلَقيُتها في بيِت �لَرّ نوني ِبه؛ فاأََخذُت �لَثّالثيَن ِمَن �لِف�شَّ َثَمّ

(4) Cf. Zamfir KORINNA, “Jeremian Motifs in the Synoptics’ Understanding of Jesus”, in : Prophets and Prophecy in Jewish 
and Early Christian Literature, edited by Joseph Verheyden, Korinna Zamfir and Tobias Nicklas, Tübingen: Mohr Siebeck, 
2010, p. 139-176.
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َعت نظريّات مختلفة  هو مفاجئ ب�شكل خا�ّص. لقد ُو�شِ
�إرميا  �إلى  مّتى  �إ�شارة  �أّن  فتبّين  �لإدر�ج،  هذ�  لتف�شير 
�إرميا �لمتعّلقة بالعهد  �أّن نبوءة  ر بالرغبة في �أن يبّين  ُتف�شَّ
�أثر  �لم�شيح. وعلى  بي�شوع  تحّققت وتّمت  قد  �لجديد 
�إرَث  �لجديد  �لعهد  هذ�  �أ�شبح  لي�شوع،  �إ�شر�ئيل  رْذل 

�لكني�شة5.

ويح�شن هنا �أن نورد فكرة نادى بها بع�ص �لباحثين، 
�إرميا في مت 16: 14  ��شم  �أدرج  قد  مّتى  باأّن  وتقول 
لي�شت  �لنظريّة  وهذه  و�لألم،  �إرميا  بين  �لجمع  ب�شبب 
َيُردُّ  �لتا�شع(  )�لقرن  �لمروزّي  �إي�شوعد�د  �إّن  �إذ  حديثة، 
�إرميا  كون  �إلى  �إنجيله  في  �إرميا  ��شم  مّتى  �إدخال  �َشَبَب 
�ًشا �أو مكّر�ًشا من ح�شا �أّمه، و��شُطِهَد  غيَر متزّوج، ومقدَّ
ي�شوع  على  ينطبق  ذلك  وكّل  �لمعاملة،  ل�شوء  وتعّر�ص 
ا. يقول �إي�شوعد�د باأّنهم "ذكرو� �إرميا لأّنه قيل عنه  �أي�شً
�شُته، ووهبُته لالأمم نبيًّا"  باأّنه قبل �أن يخرج من �لح�شا قدَّ
)�إر 1: 5(. و�إذ ر�أو� �أّن هذه �لأمور هي موجودة في �لرّب 
�ص منذ �لح�شا بالروح �لقد�ص،  بالذ�ت، لأّنه كان قد ُقدِّ
ا  �أي�شً �لوقت عينه، ولكن  �لأّمة و�لأمم في  و�أّنه قد عّلم 
لأّنه عومل باإهانة بين �ليهود، كما �شبق وعومل �إرميا...، 
�أّنهم كانو� يرون في ي�شوع �إرميا6.  لذلك �عتقد �ليهود 

كّل  �لكبير،  �ألبرتو�ص  �لقّدي�ص  �إلى  و��شتناًد� 
�لد�فُع  كان   14  :16 مت  في  بالأنبياء  �ل�شت�شهاد�ت 
يعبُِّر  به، وكلُّ ذلك  لكماٍل خا�ّص  نبّي  �متالَك كلِّ  �إليها 

عن حقيقة تتعّلق بالم�شيح ي�شوع.

3 - اإرميا يف ر�سائل القّدي�س بول�س
�إّنه  �إذ  �إرميا،  للنبّي  يعير �هتماًما كبيًر�  حّتى بول�ص ل 

يقتب�ص من �إرميا �ل�شيء �لقليل، كما نتبّين مّما يلي:

اأ - "َمن يفتخر فليفتخر بالرّب":
- 1 كو 1: 31: "�لمفتخر، بالرّب فليفتخر".

ّب".  - 2 كو 10: 17: "وَمِن �فَتَخَر فْلَيفَتِخْر ِبالرَّ
اإر 9: 22-23 حيث  �لقّدي�ص بول�ص هنا من  يقتب�ص 

نقر�أ: 
ّب: ل َيفَتِخِر �لحكيُم بحكمِته،  "هكذ� قاَل �لَرّ

ول َيفَتِخِر �لجَبّار بجبروته، ول َيفَتِخِر �لِغنُيّ بغناه؛ 
بهذ� ِلَيْفَتِخِر �لُمفَتِخر باأََنّه َيفَهُم ويعِرُفني...".

ر�شالة  في  �لفتخار  حول  ا  �أي�شً مماثٌل  كالم  هناك 
�لقّدي�ص بول�ص �إلى �لغالطّيين، هو �لتالي:

�إِلَّ ب�شليِب  �أَفَتِخَر  �أَن  �هلِل  فَمعاَذ  �أَنا  ا  "�أَمَّ غل 6: 14: 
ربِّنا ي�شوَع �لم�شيح".

ب - العالقة احلميمة بني اهلل وال�سعب
بين  �لحميمة  �لعالقة  بول�ص على  �لقّدي�ص  وفي كالم 

�هلل و�ل�شعب في 2 كو 6: 18، هو يقتب�ص �إر 31: 9: 

عين،  ِرّ ُمَت�شَ و�أَْهديهم  باكيَن  "ياأتون   :9  :31 اإر   -
و�أُ�َشِيُّرهم �إِلى مجاري �لِمياه في طريٍق م�شتقيمٍ حيُث ل 

يعُثرون، ِلأَِنّي �أٌَب لإِ�شر�ئيَل، و�أَفر�ئيُم بكٌر لي".

- 2 كو 6: 18: "و�أَكوُن لكم �أًَبا، وتكونوَن لي بنيَن 
بُّ �لقدير". وبنات، يقوُل �لرَّ

4 – اإرميا يف الر�سالة اإىل العربانينّي
بقيمة  يحظى  �لذي  �إرميا،  من  �لوحيد  �لن�ّص  �إّن 
�لذي   34-31  :31 اإر  هو  �لجديد،  �لعهد  في  مبرمجة 
تقتب�شه �لر�شالة �إلى �لعبر�نّيين حرفيًّا، كما نرى في ما يلي:

- عب 8: 12-8: 

يقوُل  َتاأتي،  �أَيَّاٌم  �إِنَّها  "ها  بقوِله:  يلوُمُهم  �هلَل  فاإِنَّ   8

عهًد�  يهوذ�  ولبيِت  �إِ�شر�ئيَل  لبيِت  فيها  �أَقَطُع  ّب،  �لرَّ

(5) Jean CARMIGNAC, « Pourquoi Jérémie est-il mentionné en Mt 16,14? », in Das frühe Christentum in seiner Umwelt, 
Festgabe für Karl Georg Kuhn zum 65. Geburtstag /Kuhn Karl Georg; Jeremias Gert; Kuhn Karl Georg; Stegemann Hart-
mut (éds), Tradition und Glaube, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1971, pp. 283-298, spéc. p. 286. 

(6) Cf. Matthew XVI. 13, 14 65, in: The Commentaries of Ishodad de Merv, Bishop of Hadatha (C. 850 A.D.), in Syriac and 
English, Edited and Translated by Margaret DUNLOP GIBSON… Three Volumes with an Introduction by James RENDEL 
HARRIS…, Cambridge at the University Press 1911.
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جديًد�، 

9 ل كالعهِد �لَّذي جعلُته لآباِئِهم يوَم �أََخذُت باأَيديِهم 

لأُخِرَجُهم ِمن �أَر�ِص ِم�شر، لأَنَّهم لم َيثُبتو� على عهدي، 
ّب.  ا، يقوُل �لرَّ فاأَهَملُتُهم �أَنا �أَي�شً

�إ�شر�ئيل  بيَت  عليه  �أُعاِهُد  �لَّذي  �لعهُد  هو  وهذ�   10

في  �شريَعتي  لأَجَعُل  �إِنِّي  ّب:  �لرَّ يقوُل  �لأَيَّام،  تلَك  بعَد 
وهم  �إِلًها،  لهم  فاأَكوُن  قلوِبِهم،  في  و�أَكُتُبها  �شماِئِرِهم، 

يكونوَن لي �شعًبا؛ 

ُيَعلُِّم  �أَحَد  �بَن وَطِنه، ول  ُيَعلُِّم بعَد ذِلك  �أَحَد  11 فال 

كلُّهم  �شَيعِرفوَنني  لأَنَّهم  �لّرّب،  �إعِرِف  له:  فَيقوُل  �أَخاه 
ِمن �شغيِرِهم �إِلى كبيِرِهم، 

بعَد  خطاياهم  �َأذُكَر  وَلن  �آثاِمِهم،  عن  فاأَ�شَفُح   12

ذلَك"؛ 

�لعهَد  َجَعَل  فَقد  َجديًد�"،  "َعْهًد�  َيقوُل  �إِذ  فاإِنَّه،   13

و�ل.  َل قديًما، وُكلُّ �شيٍء َقُدَم و�شاَخ هو قريٌب ِمَن �لزَّ �لأَوَّ

بُقْفِل  محّددًة  �أدبّيًة  وحدًة   13-7 �لآيات  ت�شّكل 
�لأّول"  "�لعهد  نق�ص  عنو�نه:  �لأّول"،  "�لعهد  عبارِة 
�لقديم )�آ 7(، و��شتبد�له بـ"عهد جديد". و"�لعهد �لأّول" 
نوح )تك 6: 18؛  تكر�ًر� مع  �هلل  �أبرمه  �لذي  ذ�ك  هو 
مع  �لأخ�ّص  وعلى   ،)18  :15 )تك  و�إبر�هيم   ،)9  :9
مو�شى )خر 19: 1 - 24: 11(. و�شمن هذه �لوحدة 
حيث  من   ،� جدًّ ا  هامًّ �قتبا�ًشا   12-8 اآ  ت�شّكل  �لأدبّية، 

م�شمونه، من �إر 31: 34-31.

�لعبر�نّيين  �إلى  �لر�شالة  كاتب  ي�شت�شهد  �لو�قع،  في 
في  كتابّي  ن�ّص  �أطول  وهو  �لنبّي،  �إرميا  من  �لن�ّص  بهذ� 
�لر�شالة، بالإ�شافة �إلى �لمزمور 95 في عب 3: 11-7. 

مّجانّية  بمبادرة  �إرميا  يب�ّشر  �لنبوّي  �لن�ّص  هذ�  في 
على  منحوت  غير  جديد،  عهد  هي  �هلل،  من  جديدة 
على  مو�شى  �إلى  �شّلمهما  كاللَذين  حجر،  من  لوحين 
ُطوِر �شيناء، بل يكتبه على قلوب من لحم ودم، فال يعود 
�لو�حد يعّلم �أخاه قائاًل له: �إعرف �لرّب، لأّنهم �شيعرفونه 

�لربُّ  �شُيزيل  لذلك  كبيرهم،  �إلى  �شغيرهم  من  جميًعا، 
خطيئتهم من قلوبهم، ويغفر �آثامهم. 

في  له  �لمو�زي  و�لن�ّص  �إرميا،  من  �لن�ّص  هذ�  �إّن 
�لوحي  قمم  من  قّمة  هما   ،)28-25  :36( حزقّيال 
في  �لعبر�نّيين  �إلى  �لر�شالة  كاتب  د  تفرَّ �لقديم،  �لنبوّي 
عب 10: 18-16.  اآ 8-12، وفي  �لتركيز عليه هنا في 
لقد �أ�شار �لتقليد �لم�شيحّي �لعريق �إلى هذ� �لن�ّص بو�شوح 
�لإفخار�شتّي  �لتقليد  في  ي�شوع،  ذبيحة  د�عًيا  قبله، 
جاءت  لذلك  �لخطيئة؛  تغلب  قّوة  �لقديمة،  لل�شريعة 
مبادرة �هلل �لمّجانّية �لجديدة، في ي�شوع �لم�شيح، تغفر 
جديًد�  قد�ًشا  وروًحا  جديدة،  �شريعة  وتعطي  �لخطيئة، 
�لرّب،  ومعرفة  �ل�شريعة،  حفظ  على  �لموؤمن  ي�شاعد 

و�لتغّلب على �لخطيئة.

- عب 10: 17-16:
تعود �لر�شالة �إلى �لعبر�نّيين �إلى �قتبا�ص �إر 31: 33-

34 مّرة ثانية، حيث نقر�أ ما يلي: 
16 "هوذ� �لعهُد �لَّذي �أُعاِهُدهم �إيَّاه بعَد تلَك �لأَيَّام، 

ّب:  يقوُل �لرَّ
�أَجَعُل �شريَعتي في قلوِبِهم، و�أَكُتُبها في �شماِئِرِهم،

17 وَلن �أَذُكَر خطاياهم و�آثاَمهم".

�إّن مو�شوع "�لعهد �لجديد" عينه و�رٌد في ما يلي:

بعَد  �لكاأ�ِص  على  ذلَك  ِمثَل  "و�شَنَع  لو 22: 20:   -
�لَع�شاِء فقال: هذه �لكاأ�ُص هي �لعهُد �لجديُد بدمي �لَّذي 

ُير�ُق ِمن �أَجِلكم"؛

َنَع ِمثَل ذلَك على �لكاأ�ِص بعَد  - 1 كو 11: 25: "و�شَ
�لع�شاِء وقال: هذه �لكاأ�ُص هي �لعهُد �لجديُد ِبدمي. ُكلُّما 

�َشِربُتم فا�شنعوه لذكري"؛

ننا �أَن َنكوَن َخَدَم عهٍد  - 2 كو 3: 6: "فهو �لَّذي َمكَّ
وح، ل عهِد �لَحْرف، لأَنَّ �لَحْرَف ُيميُت  جديد، عهِد �لرُّ

وَح ُيْحيي". و�لرُّ
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خامتة

نبوءة  ح�شور  تو��شل  عن  �لوجيزة  �للمحة  هذه  �إّن 
�إرميا في �أ�شفار �لعهد �لجديد، ولو ب�شكٍل محدود، كما 
فاأكثر، وعلى  �أكثر  َلتُحثُّنا  بالذ�ت،  ه و��شُمه  ا �شخ�شُ �أي�شً
�لكني�شة  �آباء  بعدهم  ومن  �لجديد،  �لعهد  كّتاب  خطى 

هذه  كنوز  في  ق  وتعمُّ بانتظام  �لغو�ص  على  وغيرهم، 
�لنبوءة �لثمينة وفي �شخ�شّية �شاحبها، بهدف ��شتخر�ج 
�لطريف و�لتليد منها، فُن�شِهم في �لت�شييِد و�لغر�ِص بروح 
لكي  نبيًّا،  و�أقامه  �إرميا  �ختار  من  بروح  بل  ل  �إرميا، 
تكون لنا من ذلك كّله �لحياُة، وتكون �أوفر بكلمة �هلل، 

د ي�شوع �لم�شيح.   وبالكلمة �لمتج�شِّ
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