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 مقّدمة
لنا روايُة دعوِة إرميا أّن هذا النيّب هو قبل كّل شيء َرُجُل الكلمة، تلك اليت يتفّوه هبا  ُنيَِّبُت

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

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

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

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

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

                                                            
(1) Cf. J. BOU RAAD, Malheur annoncé, malheur dénoncé. Étude rhétorique de Jérémie 6, éd. de l’Université 
Antonine, Liban 2008.  
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مل  1رج )ليس هذا االختبار نادًرا يف الكتاب املقّدس، إذ إّن إيلّيا تعّرض الختبار مماثل . يذهب سدى
 .(3)(4رج يون )، وكذلك يونان (0)(1-8: 19

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

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

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

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

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

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

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

 .سنتبّينه من رواية دعوة إرمياما وهذا 
                                                            

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

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

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

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

(4) Cf. R. viRgiLi, Geremia, l’incendio e la speranza. La figura e il messagio del profeta, EDB, Bologna 1998. 
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ا، حسب ما بالرغم من ذلك، يظهر أمٌر آَخر، أال وهو أّن كلمة الرّب تبّدل وضع إرميا كّليًّ
لكّنه كان يف قليب كناٍر ملتهبة، حمبوسة يف عظامي، فاجتهدت يف أن أحتويها، ولكّني كنت : "يؤّكد

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

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

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

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

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

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

 .سنتبّينه من رواية دعوة إرمياما وهذا 
                                                            

ا يلّيإيزابُل رسواًل إىل إ يف، فَأرَسَلْتكيف َقَتَل مجيَع األنبياء بالّسا، يلّيإيزابَل بكلَِّ ما صنَعه إ وَأخَبَر أحاُب": 4-1: 19مل  1 (0)
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 النّص – 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)14( C.M. MARTiNi, Una voce profetica nella città. Meditazioni sul profeta Geremia, Piemme, Casale Monferrato (AL) 
1994. 
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 النّص تفسري – 2
سنحاول يف ما يلي أن نغوص يف عملّية تفسري للمفردات والعبارات والصور األدبّية اليت أبدع 

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

 ."وكانت إيّل كلمُة الرّب قائاًل: "4آ 
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ها؛ فاهلل يسأل وكأّن هناك حواًرا متواصاًل بني اهلل ونبّيه، وذلك منذ بداية الدعوة النبوّية وحّتى هنايت
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حيث طبيعُتها بالذات، احلواَر مع اإلنسان؛ بالتايل، إّن كلمة اهلل اليت تصبح كلمَة النيّب، ليست تبليًغا 
لكلمة اإلهلّية ُتضحي يف رواية دعوة إرميا حواًرا باجتاه واحد بل حوار متواصل، وكّل ذلك ألّن هذه ا

 .ميّد هذا األخري بكّل ما هو ضروريٌّ ونافٌع لرسالِته( 14-13، 10-11، 7-6: 1إر )
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)14( C.M. MARTiNi, Una voce profetica nella città. Meditazioni sul profeta Geremia, Piemme, Casale Monferrato (AL) 
1994. 

2 -  تف�سير الن�ّس
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ها أنا أضع كلمايت يف : "سيكون كالُم إرميا خمتلًفا عن كالم الناس، ألّنه كالُم الربِّ بالذات
 (.9: 1" )فمك

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

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

 
 ..."قبل أن" -

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

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

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

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

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

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

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

(16) Cf. P. BEAUCHAMP, Création et séparation. étude exégétique du chapitre premier de la genèse, Paris 1970. 
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 yTi(t;n> ~yIßAGl; aybiîn".)^" )نبيًّا لألمم وهبتك"، وهذا معىن اجلملة، تتكّل /متكّلًما

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

 
 ..."قبل أن" -

" يعرف"إّن كلمَة اهلل األوىل هي كلمة تعزية موّجَهة إىل إرميا بالذات؛ إذا كان اهلل، يف الواقع، 
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، يعيشه النيبُّ دون سواه، ألّنه ُيْبَلغ مبكنونات "نبوّي"هو اختباٌر " الِعْلِم املسَبق" "َكْشَف"إّن . ذاَته إليه
 . ( 1)"كلمة الرّب إيّلوكانت : "إرادِة اهلل، ويف ذلك بالتأكيد امتياٌز حصرّي

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

 .(16)("aybiîn)، لكي خياطبه، أي ليجعل منه نبيًّا ("d;y])شراكة معه من خالل املعرفة 
 
  "ُأصوُِّرَك" -
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، الذي به ميكن للجميع البلوغ إىل السّر اخلفّي إلعداٍد مسَبٍق لكلِّ شيٍء (10-12: 0كو  1؛ 17: 0رج أع )الروُح النبويُّ 
 (.12-4: 1؛ أف 9-7: 0كو  1؛ 03: 0أع )ألجل اخلالص الشامل 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

rWcïn". 
 

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

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

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

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

                                                                                                                                                                                                
(17) rcy, in w. BAUER, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 
London 21979, p. 427-428. 
 (18) hrwc, in w. BAUER, A Greek-English Lexicon…, p. 849. 
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يف تفسرٍي تأوييّن، على ضوء العهد اجلديد، ينبغي تطبيق هذا الُبْعد على كّل مؤمن؛ يف الواقع، لقد ُسِكَب على كّل َجَسٍد (  1)
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(16) Cf. P. BEAUCHAMP, Création et séparation. étude exégétique du chapitre premier de la genèse, Paris 1970. 

 

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

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

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

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

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

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

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

rWcïn". 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ".معرفة"كامنٍة وراَء عالقِة 
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(17) rcy, in w. BAUER, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 
London 21979, p. 427-428. 
 (18) hrwc, in w. BAUER, A Greek-English Lexicon…, p. 849. 
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22 الأب اأيوب �سهوان

 

" ونبيًّا لألمم وهبُتك"، "قّدسُتَك"، "عرفُتَك: "، عبارات ملفتة لالنتباه، هي التالية : 1لدينا يف إر 
(^yTiê[.d:y> ،^yTi_v.D:q.hiو ،^yTi(t;n> ~yIßAGl; aybiîn") ؛ هي تلعب دوًرا هامًّا يف حتديد عمل اهلل يف عملّيِة بناء
جيب اعتبار هذه العبارات مًعا يف عالقتها النمطّية؛ كما جيب النظر إليها يف جممل الوحدة . ميا كنيّبإر

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

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

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

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

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

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

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

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

 ".معرفة"كامنٍة وراَء عالقِة 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



بيبليا 2011/50

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



بيبليا 2011/50

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ".الكلمة"بـ
 
 (;yIßAGl~" )لألم " -

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ".الكلمة"بـ
 
 (;yIßAGl~" )لألم " -

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



بيبليا 2011/50

26 الأب اأيوب �سهوان

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ".الكلمة"بـ
 
 (;yIßAGl~" )لألم " -

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

؛ قض 7: 7أيًضا يف يش  ؛!"الرّب السّيد أّيها ،آه"، 6: 1وجند اجلملة، كما هي مستعملة يف إر 
 . : 01؛ 13: 11؛ 8: 9؛ 14: 4؛ حز 17: 30 ؛13: 14؛ 12: 4؛ 6: 1؛ أش 00: 6

 

                                                            
(21) ‘Hh'a, in w. BAUER, A Greek-English Lexicon …, p. 13. 
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27 اإر 1: 4-10، 17-19: اإرميا نبيٌّ بكلمته وبج�سده حتّى ال�ست�سهاد

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ".الكلمة"بـ
 
 (;yIßAGl~" )لألم " -

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                            
(22) Cf. H.F. FUHS, TWAT, v, 515. 
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ع أن يكون أيًضا مبثابة ، وتكون له بالطبع مكانة بارزة، ويستطيامللكّية يف العائلة املسَتخدم -
 الكالِم بسبِب َتَخْف ال"؛ (ي08، 17: 13صم  0" ) ...خيُدُمه كان الذي الفىت ودعا: "موفدأو  سفري
 الذين امَلِلِك َخَدُم وقاَل"؛ (ي6: 19مل  0" )َأشور َمِلِك عبيُد علّي به جّدَف مّما َسِمعَته، الذي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

(29) B. COSTACURTA, La vita minacciato, pp. 224-226. 237-238.  
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يف جّنة عدن، دفع اخلوُف من اهلِل آدَم إىل . اإلنسان فذلك ألّنه ُيرِبز خوَف هذا األخري من أن ميوت
ون ذلك خوًفا من العقاب بسبب املعصية؛ يف كّل األحوال، يقول ؛ قد يك(12: 3تك )أن خيتبئ 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

                                                            
 (.02-19: 08مت " )أنا معكم كلَّ األّيام وحّتى انتهاء العامل... إذهبوا: "ده يسوع لتالميذه عندما وعدهم قائاًلما أّك هذا (08)
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يف جّنة عدن، دفع اخلوُف من اهلِل آدَم إىل . اإلنسان فذلك ألّنه ُيرِبز خوَف هذا األخري من أن ميوت
ون ذلك خوًفا من العقاب بسبب املعصية؛ يف كّل األحوال، يقول ؛ قد يك(12: 3تك )أن خيتبئ 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

                                                            
(30) [gn, in w. BAUER, A Greek-English Lexicon…, p. 618. 
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34 الأب اأيوب �سهوان

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 ".َأقَلُعهموال  هموَأغِرُس ،َأهِدُمهموال  وَأبنيهم، ...همرِيعليهم خل وَأجعُل عيَنيَّ: "6: 04
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اله وأفعاله كّلها؛ من هنا هذا التكرار مّما تقّدم نستنتج أّن مهّمة النيّب إرميا هي حاضرة أبًدا يف أقو
لألفعال عينها، األمر الذي يسمح باالستنتاج بأّنه يرمي من خالهلا هي بالذات إىل التشديد على 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                            
(33) Cf. M. CECCARELLi, Il profeta rifiutato. Studio tematico del rifiuto del profeta nel libro di geremia, Roma 
2003. 
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السلطة َمن " سيف"النبوّية وبني " الكلمة"ستكشف املواجهة بني . ؛ إخل(18: 12مت )احلّكام وامللوك 
 (.19: 1رج إر )الذي سيكون يف النهاية املنتصَر األصيَل والنهائّي 

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

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

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

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

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

: 10: 11عب ؛ أنظر أيًضا "رُتهحنَي َدَعوُته وباَركُته وَكّث اوحيًده كاَن ّنفإ ،...َأبيكم إبراهيَ ُأنُظروا إىل : "0: 1 أش أنظر ( 34)
 ".وهو ال ُيْحصى لرَّمِل الَّذي على شاطِئ البحر،وكا ،كثرًةماِء ، وقد قارَب املوت، نسٌل كنجوِم السََّرُجٍل واحٍدولذلَك ُوِلَد ِمن "
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" نبيًّا لألمم"ل اهلل إرميا خارج إطار شعبه، جاعاًل منه ارسلقد تساءل الباحثون حول سبب إ
(~yIßAGl; aybiîn)أمٍم غريبة"دافع إىل ذلك يف عظٍة ما حمّددة إلرميا، موجَّهٍة إىل ، باحثني عن ال" ،

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

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

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

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

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

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

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

 (.12: 1يف إر " غرس"و" بىن"رج الفعَلْين )اليت ُتعَلن هلا أيًضا إعادة البناء  لكلِّ األم 
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 . ماَمه َأ
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ما " صورة"شليم هو بالتايل الرمز، أي ما حيصل ألور(. 14-10:  0؛ 12: 1إر )سُتحاَكم بدورها 
:  0رج إر )كّلها حتت الغضب اإلهلّي لكوهنا كّلها خاطئة هي سيحصل للشعوب كّلها؛ يف الواقع، 

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

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

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

 . ماَمه َأ

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . ماَمه َأ

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . ماَمه َأ

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . ماَمه َأ

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 11-11آ 
َأفَزعُتَك  ال َتفَزْع ِمن وجوِهه  وِإاّل. ْمه  بكلِِّ ما آُمُرَك بهشُدْد َحْقَويَك وُقْ  وَكلِّاوأنَت ف 11
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يف  ،ما ليست مقنعة؛ فإّن تربيَر مجلٍة ما على أساِس واقٍع ال شاهد له هو َحلٌّ ُيدَعى لكّن احلجج املتعّلقة بالصمت عن موضوٍع(  3)

 ."َتَكهًُّنا جمازيًّا"املصطلح التفسريّي 
، "أّمرُتَك"حرفيًّا يعين يف هذه اجلملة  yTiäd>q;p.hi^ّيُتها من حيث دالالُتها الدقيقة؛ فالفعل ربّي أمّهللمفردات يف أصلها الع( 36)
 ..."أقمُتَك"، وليس فقط "سّلطُتَك"
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، وإْن كمبدِأ "(لئال حيصل لك األمر ذاته)"األمم، واملوجَّهة يف الواقع دائًما إىل إسرائيل، إْن كتحذير 
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جيب أن ُينَسَب البعُد الشمويّل لنبوءة إرميا، وبشكل رئيسّي، إىل كون النيّب يتكّلم على هناية 
لقد ُقدِّم إرميا إىل األمم (.  0إر ) إطار دينونة شاملة لكّل األمم أورشليم، وهي حدٌث ُمْدَرٌج يف

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

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

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

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

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

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

 . ماَمه َأ

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

هو خيرج من اخلوف بواسطة اإلميان باهلل، أو ُيْحَكم عليه بالذعر، باختباِر ُرْعٍب متواصل : اهلُل بدياًل
 .ال َمْخَرَج منه
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 (. أ18آ " )د جعلُتك اليوم مدينًة حصينًةقها إّني " -
، بل أيًضا حيّول (19آ ": أنا معك ألخّلصك)"ال ُيَطْمِئُن اهلُل فقط النيبَّ إرميا إىل حضوره الفاعل 

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

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

 
 هو اهلل َمن خيلق النيّب  - 3

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

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

1  2   3 
 عرفُتك أن أصّورك يف البطن  قبل

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

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

 

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

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

 :للقيام مَبهّمته، وهي التالية
                                                            

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

، جسد املسيح، الذي ال "دللجسد املمجَّ"، بل خاّصة التأكيد الالهويّت (12-3: 6كو  0؛ أنظر أيًضا 19: 12؛ لو 19: 16مر )
 .ة وشاملة النتصار اهلل يف تاريخ البشريستطيع املوُت أن يعمل شيًئا ضّده، عالمة إهلّي
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اليت توَهب كعالمة للمبعوثني للقيام برسالة " املناعة"، وليس فقط موضوع (8:  تس  1؛ 17-12: 6أف )يف وجه هجوم العدّو 

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

 

 (. أ18آ " )د جعلُتك اليوم مدينًة حصينًةقها إّني " -
، بل أيًضا حيّول (19آ ": أنا معك ألخّلصك)"ال ُيَطْمِئُن اهلُل فقط النيبَّ إرميا إىل حضوره الفاعل 

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

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

 
 هو اهلل َمن خيلق النيّب  - 3

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

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

1  2   3 
 عرفُتك أن أصّورك يف البطن  قبل

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

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

 

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

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

 :للقيام مَبهّمته، وهي التالية
                                                            

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

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

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

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

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

 :، وهي التالية19-17، 12-4: 1وباقتضاب عند اإلشارات الزمنّية املوجودة يف 
 

 الوالدة" قبل" -أ 
يف روايات . موضوَع الدعوة بطريقة غري تقليدّية( .r<j,’B~" )َقْبَل"دِّم ظرُف الزمان ، يق : 1يف إر 

من حياة شخٍص  ما يف وقٍتأخرى، يف الواقع، توصف الدعوة اإلهلّية كاعتالن مفاجئ من ِقَبل اهلل 
أو أليشاع ؛ (6أش )كان يف اهليكل  بينماما؛ خيطر على البال هنا أشعيا النيّب الذي رأى جمَد الرّب 

، أو بولس الرسول الذي (01-19: 19مل  1)كان يعمل يف احلقل  بينماالذي ُدِعي الّتباع إيلّيا، 
فما هو معىن القول إًذا بأّن إرميا (. 1: 9أع )كان متوجًِّها حنو دمشق  بينماحصلت له الرؤيا الشهرية 

 الوالدة؟" قبل"قد ُدِعَي ليصبح نبيًّا 
أن يعرَف املدعوُّ بذلك ويدرَكه " قبل"هو ذاك الذي يبّين أّن اهلل خيتار   : 1التفسري األّول لـ إر 

لقد ِصيَغ هذا املوضوع يف تنّوٍع واسٍع من األشكال، وهو مشتَرٌك بني روايات عديدة . ويصوَغ قبوَله
: 3 خر" )يرى"أن يقترب هو من العّليقة امللتهبة لـ" قبل"الربُّ " رآه"من روايات الدعوات؛ فموسى 

؛ ويف اختيار داود وتكريسه، (ي4: 3صم  1)؛ وصموئيل مسع صوت اهلل دون أن يعلم ما هو (4
؛ وإليلّيا ُكِشَف أّن (7: 16صم  1رج )الرواية مبنّية بطريقة تؤّكد أّن اهلل وحده يعرف أّنه خمتار مسبًقا 

: 19مل  1)صل إاّل الحًقا ، ولكّن الدعوة فعاًل مل حت(16: 19مل  1)حنو النبوءة  أليشاع هو موجٌَّه
، اإلنسانيبدو بوضوح أّن املبادرة تأيت دائًما من اهلل، وليس من مّما تقّدم . ؛ وهكذا دواليك(ي19

 (.16:  1يو " )مل ختتاروين َأنتم، بل َأنا اخترُتكم: "كما سيقول يسوع لتالميذه
، بيد أّن "قبل الوالدة"صل اخليارات األخرى لكونه ح من جذرّيًة قد يبدو اختيار إرميا أكثَر

، عنيُت دعوَة أبناء إبراهيم، املختارين بسبب املشتركةالدعوة النبوّية يف هذا الصدد تلتقي مع الدعوة 
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 .إقامة أحٍد ما نبيًّا ، يدّل على أسبقّية قرار اهلل يف موضوع"َقْبل"، "زميّن"عنصر  -
 ".خترج من الرحم"، ومرتبط بالوالدة، "أصّورك"، مرتبط باحَلَبل، "جسدّي"عنصر  -
 .، يتعّلق بالنشاط اإلهلّي الذي يبلغ ذروَته يف إقامة إرميا نبيًّا"كالمّي"عنصر  -

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

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

 :، وهي التالية19-17، 12-4: 1وباقتضاب عند اإلشارات الزمنّية املوجودة يف 
 

 الوالدة" قبل" -أ 
يف روايات . موضوَع الدعوة بطريقة غري تقليدّية( .r<j,’B~" )َقْبَل"دِّم ظرُف الزمان ، يق : 1يف إر 

من حياة شخٍص  ما يف وقٍتأخرى، يف الواقع، توصف الدعوة اإلهلّية كاعتالن مفاجئ من ِقَبل اهلل 
أو أليشاع ؛ (6أش )كان يف اهليكل  بينماما؛ خيطر على البال هنا أشعيا النيّب الذي رأى جمَد الرّب 

، أو بولس الرسول الذي (01-19: 19مل  1)كان يعمل يف احلقل  بينماالذي ُدِعي الّتباع إيلّيا، 
فما هو معىن القول إًذا بأّن إرميا (. 1: 9أع )كان متوجًِّها حنو دمشق  بينماحصلت له الرؤيا الشهرية 

 الوالدة؟" قبل"قد ُدِعَي ليصبح نبيًّا 
أن يعرَف املدعوُّ بذلك ويدرَكه " قبل"هو ذاك الذي يبّين أّن اهلل خيتار   : 1التفسري األّول لـ إر 

لقد ِصيَغ هذا املوضوع يف تنّوٍع واسٍع من األشكال، وهو مشتَرٌك بني روايات عديدة . ويصوَغ قبوَله
: 3 خر" )يرى"أن يقترب هو من العّليقة امللتهبة لـ" قبل"الربُّ " رآه"من روايات الدعوات؛ فموسى 

؛ ويف اختيار داود وتكريسه، (ي4: 3صم  1)؛ وصموئيل مسع صوت اهلل دون أن يعلم ما هو (4
؛ وإليلّيا ُكِشَف أّن (7: 16صم  1رج )الرواية مبنّية بطريقة تؤّكد أّن اهلل وحده يعرف أّنه خمتار مسبًقا 

: 19مل  1)صل إاّل الحًقا ، ولكّن الدعوة فعاًل مل حت(16: 19مل  1)حنو النبوءة  أليشاع هو موجٌَّه
، اإلنسانيبدو بوضوح أّن املبادرة تأيت دائًما من اهلل، وليس من مّما تقّدم . ؛ وهكذا دواليك(ي19

 (.16:  1يو " )مل ختتاروين َأنتم، بل َأنا اخترُتكم: "كما سيقول يسوع لتالميذه
، بيد أّن "قبل الوالدة"صل اخليارات األخرى لكونه ح من جذرّيًة قد يبدو اختيار إرميا أكثَر

، عنيُت دعوَة أبناء إبراهيم، املختارين بسبب املشتركةالدعوة النبوّية يف هذا الصدد تلتقي مع الدعوة   

، االبن احلقيقّي  : 1استناًدا إىل إر . أّنهم مكوَّنون يف احلشا املبارك، حشا نسل اآلباء، إذا جاز التعبري
املختار قبل "يف التقليد املسيحّي، نسل إبراهيم حبسب اإلميان، . يًداإلبراهيم املختار هو النيّب حتد

، قد ُجِعَل بكّلّيته نسَل أنبياء، وُوشَِّح كلٌّ منهم بالروح القدس الذي يهب (4: 1أف " )تأسيس العامل
 .القدرة على إعالن كلمة اهلل جبرأة لكّل األمم

 
 " هذا اليوم" –ب 

، ;hZ<©h; ~AYæh" )اليوم"يتعّلق خبّط دالالت الزمن الكالمّية، أال وهي هناك مفردة أخرى هاّمة، يف ما 
: 1يف إر ( r<j,’B~" )قبل"جند هنا تضميًنا، مركًَّزا على مفردات مترابطة، بني (. 18، آ AYæh~؛ 12: 1إر 
ا لكّل هناك شيء مشابه أيًض. ، أي يف القسم األّول من النّص12يف آ ( ;hZ<©h; ~AYæh" )هذا اليوم"، و 
هو " اليوم"هذا . 18: 1يف ( AYæh~" )اليوم"، و : 1يف ( .r<j,’B~" )َقْبَل"، أال وهو الترابط بني 1إر 

النيبُّ دعوَته، ويعي ذلك، فينضوي حتت لواء مشيئة اهلل؛ إّنه الزمن الذي فيه " َيسَمُع"الزمن الذي فيه 
 .َتَفعُِّل الكلمة" يوُم"إّنه . لتايل كلمًة نبوّيةتدخل الكلمة، احلاضرة منذ البدء، يف التاريخ، صائرًة با

؛ فبقدر ما تترك الكلمة "األحداث اجلارية"وبني " النبوءة"بني  خاّصًة من املعلوم أّن هناك عالقًة
؛ والكلمة هي نبوّية (13: 3عب " )ما دام إعالُن هذا اليوم"النبوّية صًدى، تكون يف تاريخ اإلنسان، 

يف التوراة، تشري العبارة ". هذا اليوم"ألجل " اليوم"حالّيًة وُمَأوَّنة، أي أّنها ُتقال على قدر ما ُتْجَعل 
؛ ويف الكتب احلكمّية، تشري الكلمة "املؤسِّس"إىل األصل، أي أّنها تْرتِبط جوهريًّا بالزمن " هذا اليوم"

 .إىل ما هو أبدّي، أي إىل الذي يصلح من البداية إىل األبد
 

 آالم وانتصار: امُلْعَلن" املستقبل" -ج 
، الذي "املستقبل"، هو بالتأكيد على ارتباط بـ18و 12: 1، الذي يرد ذكره يف إر "احلاضر"إّن 

يرد ذكر املستقبل عرب األمر . ال ُيَعبَّر عنه بألفاظ مرتبطة بوضوح بالزمن، بل يوحي به اجلانب اللفظّي
، "ِيْقُتْل"لدينا أفعال بصيغة األمر، لكّن الوزن العربّي ليس . الذي يفرض التكّلم( 17و 7: 1إر )اإلهلّي 

(ltoq.yi) كما الفعل ،(rBE)d:T. ) ْوَقَتْلِتي"، والوزن 7يف آ( "yTil.t:qw.)،  كما الفعل T'är>B;dIw> 17يف آ ،
سبًقا قد يكون بعيًدا، ولكّنه ُمْعَلٌن ُم" مستقبٍل"ُتِعّد طاعُة أمِر اهلل الطريَق لـ .األمر صيغة يعادل

، والتلميَح املستتَر "نزاٍع"إّن احتماَل قياِم (. 19آ )وبوضوح؛ سَيلقى النيبُّ معارضَة سلطاِت إسرائيل 
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، االبن احلقيقّي  : 1استناًدا إىل إر . أّنهم مكوَّنون يف احلشا املبارك، حشا نسل اآلباء، إذا جاز التعبري
املختار قبل "يف التقليد املسيحّي، نسل إبراهيم حبسب اإلميان، . يًداإلبراهيم املختار هو النيّب حتد

، قد ُجِعَل بكّلّيته نسَل أنبياء، وُوشَِّح كلٌّ منهم بالروح القدس الذي يهب (4: 1أف " )تأسيس العامل
 .القدرة على إعالن كلمة اهلل جبرأة لكّل األمم

 
 " هذا اليوم" –ب 

، ;hZ<©h; ~AYæh" )اليوم"يتعّلق خبّط دالالت الزمن الكالمّية، أال وهي هناك مفردة أخرى هاّمة، يف ما 
: 1يف إر ( r<j,’B~" )قبل"جند هنا تضميًنا، مركًَّزا على مفردات مترابطة، بني (. 18، آ AYæh~؛ 12: 1إر 
ا لكّل هناك شيء مشابه أيًض. ، أي يف القسم األّول من النّص12يف آ ( ;hZ<©h; ~AYæh" )هذا اليوم"، و 
هو " اليوم"هذا . 18: 1يف ( AYæh~" )اليوم"، و : 1يف ( .r<j,’B~" )َقْبَل"، أال وهو الترابط بني 1إر 

النيبُّ دعوَته، ويعي ذلك، فينضوي حتت لواء مشيئة اهلل؛ إّنه الزمن الذي فيه " َيسَمُع"الزمن الذي فيه 
 .َتَفعُِّل الكلمة" يوُم"إّنه . لتايل كلمًة نبوّيةتدخل الكلمة، احلاضرة منذ البدء، يف التاريخ، صائرًة با

؛ فبقدر ما تترك الكلمة "األحداث اجلارية"وبني " النبوءة"بني  خاّصًة من املعلوم أّن هناك عالقًة
؛ والكلمة هي نبوّية (13: 3عب " )ما دام إعالُن هذا اليوم"النبوّية صًدى، تكون يف تاريخ اإلنسان، 

يف التوراة، تشري العبارة ". هذا اليوم"ألجل " اليوم"حالّيًة وُمَأوَّنة، أي أّنها ُتقال على قدر ما ُتْجَعل 
؛ ويف الكتب احلكمّية، تشري الكلمة "املؤسِّس"إىل األصل، أي أّنها تْرتِبط جوهريًّا بالزمن " هذا اليوم"

 .إىل ما هو أبدّي، أي إىل الذي يصلح من البداية إىل األبد
 

 آالم وانتصار: امُلْعَلن" املستقبل" -ج 
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، والتلميَح املستتَر "نزاٍع"إّن احتماَل قياِم (. 19آ )وبوضوح؛ سَيلقى النيبُّ معارضَة سلطاِت إسرائيل   

يضمنه الدعُم " انتصار"النبوّية، واليت خترب عنها سريُة إرميا، مها على ارتباط بوعد " اآلالم"إىل نوٍع من 
 .ىل اخلدمة النبوّيةاإلهلّي؛ هذا ما يوضع أمام ناظَري َمن هو مدعّو إ
النيّب، بل هي نبوءٌة " مستقبَل"، ال تتبّين فقط "اليوم"عالوة على ذلك، إّن كلمة اهلل اليت تدوي 

؛ فالتهدمي "إعادة البناء"وعن " التهدمي"يتّم اإلعالن عن  12يف آ . األمم بأمجعها" مستقبل"أيًضا حول 
، 4، والذي سيكون، بدًءا من الفصل (16-11: 1ر إ)األقرب الذي تتكّلم عليه الرؤى " املستقبل"هو 

موضوَع تبشرِي إرميا امُلِلّح؛ مع ذلك، يبدو أّن هلذا التدمري الكويّن َمهّمًة، أال وهي االنفتاح على 
يف (: "33-32إر )أورشليم ليجمع فيها كّل الشعوب " بناء"أبعد، يعمل اهلُل فيه على إعادة " مستقبل"

" ألّن اجلميع سيعرفون الرّب، من صغريهم إىل كبريهم"تاريخ، وتتوّقف النبوءة، يكتمل ال" تلك األّيام
(31 :34.) 
 

 أيًضا جسد النيّب وحياُته كلمٌة ناطقة - 3/2
هناك ناحية هاّمة ينبغي أن نعريها اهتماًما خاصًّا، إىل جانب كون النيّب َرُجَل الكلمة، أال وهي أّنه 

يف الواقع، يتمّيز ِسْفر إرميا بأّنه يتضّمن عدًدا من احلركات . الذاتب" جبسده"نيبٌّ أيًضا حبياته، و
، نذكر منها، على سبيل املثال ال احلصر، ثالًثا، كّلها مرتبطة (39)الرمزّية املتنّوعة اليت قام هبا النيّب

مبوضوع كالم اهلل الذي ال يصغي الشعُب إليه، حيث يوصف وحُي اهلل للنيّب وكأّنه شيء حيصل 
 :ركة، كما بالكلمة، متاًما كما حيصل إلرمياباحل

الذي يدّل على النهاية اليت  ،(11-1: 13إر )احلزام الَتِلف عمل رمزيٌّ هاّم هو املرتبط بـ. 
 (.7آ )يسّببها شعٌب ينفصل عن كالم اهلل، فال يعود صاحًلا ألّي شيء، متاًما كما احلزام الذي تلف 

، وُيذّكر حبّرّية اهلل جتاه (10-1: 18إر ) رميا إىل بيت اخلّزافذهاب إالعمل الرمزّي الثاين هو . 
 .شعب إسرائيل الذي ال يصغي إىل كالمه

، والذي يرمز إىل وصول (6: 02 – 1: 19إر ) اإلبريق املكسورالعمل الرمزّي الثالث هو . 
، الذي يعلنه الكارثة، وبالتحديد خراب أورشليم، كارثة على َمن ال يريد أن يصغي إىل كالم اهلل

 . النيّب
نتبّين من خالل ذلك أّن حياة النيّب، وعلى ضوء هذه الرموز الثالثة، هي عالمٌة مرئّيٌة وفاعلٌة 

ْفر إرميا أمّهّيًة كبرية للمحّطات املرتبطة لكالم اهلل، الذي يعلنه إرميا لبين إسرائيل؛ ألجل ذلك يعطى ِس
                                                            
(39) Cf. D. BOURgUET, Des métaphors de Jérémie, EtB. NS 9, Paris 1987. 
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. بالسرية أو باخُلُلقّيات، بل لدوافع هي يف العمق الهوتّية مباشرًة حبياة النيّب، ألسباب ال عالقة هلا
، اللَذين فيهما دفع إرميا من ذاته، (37إر )، وَسْجَن إرميا (36إر )لنتذّكر هنا حدَثي إحراق الدْرج 

حنن ". كلمة اهلل ال ُتَقيَّد"من جسِده حتديًدا، مثَن قياِمه برسالِته النبوّية، ومنهما ميكننا أن نستنتج أّن 
وحيسن هنا أن نذّكر بأّنه، يف األناجيل ويف العهد . ، وكأّنها تسبيٌق آلالم املسيحإرميا" آالم"أمام 

، كما اجلديد، ُتْبَرُز آالم املسيح وكأّنها نتيجٌة لقبول الرّب يسوع للكلمة ولطاعِته هلا حّتى املوت
 (.8، وهنا آ 11-6: 0فل )"صليبطائًعا حّتى املوت، املوت على ال" :يعّلمنا بولس الرسول بقوله

ددَت أع": يف مْحِل الرسالِة النبوّية، هو التايل" اجلسد"قواًل معّبًرا حول دور   : 12لدينا يف عب 
هي نقٌل ( "اجسًد ددَت يلأع")هذه الترمجة  ."، يا أهللشيتتكمب عملأل ...هاءنذا آٍت ...اجسًد يل

: 2 رج أش )؛ حنن أمام صورة نبوّية "لكّنك ثقبَت ُأُذين": عن السبعينّية، بينما النّص العربّي يقول
 .(42)تدّل على طواعّية النيّب هلل(  

( ,Ür>C'a,Ð - ^r>ACa^" )أصّورك: "فعالن  النيّب إرميا حتديًدا، لدينا يف آ " جسد"يف ما يتعّلق بـ
ن تشريان إىل بطن املرأة، وكّل ، مع فاعَلني خمتلَفني، مها اهلل وإرميا، وكلمَتان مترادفَتا(aceîT" )خترج"و

 .والدتهبالنيّب، وعلى  لَباحَلذلك ُينِتُج تعبرَيين متوازَيني متكامَلني يتكّلمان على 
، هو تلك املرحلة اليت زمان، هو بطن األّم، ولكن، وبتحديد أكرب، على مكانجيري الكالم على 

اجلنني من " خيرج"ّتى موعد اإليالد، أي عندما ، وح"الَتَكوُّن"متتّد من احَلَبل، أي عندما تبدأ عملّيُة 
 ". ابُن آدم( "أي يف البطن)هناك الذي فيه يصري  الزمنإّنه . بطن أّمه

، وربط ذلك بذكرى تقاليد اآلباء، يفتح الباب إًذا أمام تفسري  : 1إّن ذكر البطن األمومّي يف إر 
هكذا سيكون حاضًرا أيًضا يف زمن تاريخ  فكما كان اهلل حاضًرا يف مرحلة احَلْمل،إجيايّب بوضوح؛ 

؛ من هنا "جسد"أن يكون له " قبل" إبراهيم، هو خمتاٌر ابَن وبكونهبكونه ابَن الوعد، . إرميا اإلنسان
 :النبوءة، ومها ملفهوٍم مدلوٍل النتيجتان اللتان تبدوان ذاَت

أن يكون أحٌد ما نبيًّا، . ابَن الوعداملدعوِّ هناك دعوٌة للعمل النبوّي مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بكون  -
يف إرميا، ليست أقواله النبوّية فقط هي ذات مدلول، بل إّن . بتاريخ جسدفهذا ال ُيَفسَّر بالكالم، بل 

                                                            
" اجلسد"سرَّي التجسُّد والفداء؛ ففي  ضوِءعلى أّن الكاتب يقرأ املزمور قراءة مسيحّية، يف " اجلسد"يدّل "،  : 12 يف عب( 42)

: 12؛ عب "نا بقربان جسد يسوع املسيح مّرة واحدةْسيف هذه املشيئة ُقدِّ)"على الصليب حتّققت تقدمة الذات الكاملة " قاملعلَّ
: 12 عبتعليق على لرج ا) "، مكان الذبائح والقرابني حبسب الشريعة(12-9، 7: 12رج عب )، واألمانة التاّمة ملشيئة اهلل (12
 .(1271 ،1990الكسليك،  ،ة، جامعة الروح القدسة الالهوت احلربّيّيكّل، إوجنليون -س، العهد اجلديد الكتاب املقّد :، يف 

 

. بالسرية أو باخُلُلقّيات، بل لدوافع هي يف العمق الهوتّية مباشرًة حبياة النيّب، ألسباب ال عالقة هلا
، اللَذين فيهما دفع إرميا من ذاته، (37إر )، وَسْجَن إرميا (36إر )لنتذّكر هنا حدَثي إحراق الدْرج 

حنن ". كلمة اهلل ال ُتَقيَّد"من جسِده حتديًدا، مثَن قياِمه برسالِته النبوّية، ومنهما ميكننا أن نستنتج أّن 
وحيسن هنا أن نذّكر بأّنه، يف األناجيل ويف العهد . ، وكأّنها تسبيٌق آلالم املسيحإرميا" آالم"أمام 

، كما اجلديد، ُتْبَرُز آالم املسيح وكأّنها نتيجٌة لقبول الرّب يسوع للكلمة ولطاعِته هلا حّتى املوت
 (.8، وهنا آ 11-6: 0فل )"صليبطائًعا حّتى املوت، املوت على ال" :يعّلمنا بولس الرسول بقوله

ددَت أع": يف مْحِل الرسالِة النبوّية، هو التايل" اجلسد"قواًل معّبًرا حول دور   : 12لدينا يف عب 
هي نقٌل ( "اجسًد ددَت يلأع")هذه الترمجة  ."، يا أهللشيتتكمب عملأل ...هاءنذا آٍت ...اجسًد يل

: 2 رج أش )؛ حنن أمام صورة نبوّية "لكّنك ثقبَت ُأُذين": عن السبعينّية، بينما النّص العربّي يقول
 .(42)تدّل على طواعّية النيّب هلل(  

( ,Ür>C'a,Ð - ^r>ACa^" )أصّورك: "فعالن  النيّب إرميا حتديًدا، لدينا يف آ " جسد"يف ما يتعّلق بـ
ن تشريان إىل بطن املرأة، وكّل ، مع فاعَلني خمتلَفني، مها اهلل وإرميا، وكلمَتان مترادفَتا(aceîT" )خترج"و

 .والدتهبالنيّب، وعلى  لَباحَلذلك ُينِتُج تعبرَيين متوازَيني متكامَلني يتكّلمان على 
، هو تلك املرحلة اليت زمان، هو بطن األّم، ولكن، وبتحديد أكرب، على مكانجيري الكالم على 

اجلنني من " خيرج"ّتى موعد اإليالد، أي عندما ، وح"الَتَكوُّن"متتّد من احَلَبل، أي عندما تبدأ عملّيُة 
 ". ابُن آدم( "أي يف البطن)هناك الذي فيه يصري  الزمنإّنه . بطن أّمه

، وربط ذلك بذكرى تقاليد اآلباء، يفتح الباب إًذا أمام تفسري  : 1إّن ذكر البطن األمومّي يف إر 
هكذا سيكون حاضًرا أيًضا يف زمن تاريخ  فكما كان اهلل حاضًرا يف مرحلة احَلْمل،إجيايّب بوضوح؛ 

؛ من هنا "جسد"أن يكون له " قبل" إبراهيم، هو خمتاٌر ابَن وبكونهبكونه ابَن الوعد، . إرميا اإلنسان
 :النبوءة، ومها ملفهوٍم مدلوٍل النتيجتان اللتان تبدوان ذاَت

أن يكون أحٌد ما نبيًّا، . ابَن الوعداملدعوِّ هناك دعوٌة للعمل النبوّي مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بكون  -
يف إرميا، ليست أقواله النبوّية فقط هي ذات مدلول، بل إّن . بتاريخ جسدفهذا ال ُيَفسَّر بالكالم، بل 

                                                            
" اجلسد"سرَّي التجسُّد والفداء؛ ففي  ضوِءعلى أّن الكاتب يقرأ املزمور قراءة مسيحّية، يف " اجلسد"يدّل "،  : 12 يف عب( 42)

: 12؛ عب "نا بقربان جسد يسوع املسيح مّرة واحدةْسيف هذه املشيئة ُقدِّ)"على الصليب حتّققت تقدمة الذات الكاملة " قاملعلَّ
: 12 عبتعليق على لرج ا) "، مكان الذبائح والقرابني حبسب الشريعة(12-9، 7: 12رج عب )، واألمانة التاّمة ملشيئة اهلل (12
 .(1271 ،1990الكسليك،  ،ة، جامعة الروح القدسة الالهوت احلربّيّيكّل، إوجنليون -س، العهد اجلديد الكتاب املقّد :، يف 
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45 اإر 1: 4-10، 17-19: اإرميا نبيٌّ بكلمته وبج�سده حتّى ال�ست�سهاد

 

. بالسرية أو باخُلُلقّيات، بل لدوافع هي يف العمق الهوتّية مباشرًة حبياة النيّب، ألسباب ال عالقة هلا
، اللَذين فيهما دفع إرميا من ذاته، (37إر )، وَسْجَن إرميا (36إر )لنتذّكر هنا حدَثي إحراق الدْرج 

حنن ". كلمة اهلل ال ُتَقيَّد"من جسِده حتديًدا، مثَن قياِمه برسالِته النبوّية، ومنهما ميكننا أن نستنتج أّن 
وحيسن هنا أن نذّكر بأّنه، يف األناجيل ويف العهد . ، وكأّنها تسبيٌق آلالم املسيحإرميا" آالم"أمام 

، كما اجلديد، ُتْبَرُز آالم املسيح وكأّنها نتيجٌة لقبول الرّب يسوع للكلمة ولطاعِته هلا حّتى املوت
 (.8، وهنا آ 11-6: 0فل )"صليبطائًعا حّتى املوت، املوت على ال" :يعّلمنا بولس الرسول بقوله

ددَت أع": يف مْحِل الرسالِة النبوّية، هو التايل" اجلسد"قواًل معّبًرا حول دور   : 12لدينا يف عب 
هي نقٌل ( "اجسًد ددَت يلأع")هذه الترمجة  ."، يا أهللشيتتكمب عملأل ...هاءنذا آٍت ...اجسًد يل

: 2 رج أش )؛ حنن أمام صورة نبوّية "لكّنك ثقبَت ُأُذين": عن السبعينّية، بينما النّص العربّي يقول
 .(42)تدّل على طواعّية النيّب هلل(  

( ,Ür>C'a,Ð - ^r>ACa^" )أصّورك: "فعالن  النيّب إرميا حتديًدا، لدينا يف آ " جسد"يف ما يتعّلق بـ
ن تشريان إىل بطن املرأة، وكّل ، مع فاعَلني خمتلَفني، مها اهلل وإرميا، وكلمَتان مترادفَتا(aceîT" )خترج"و

 .والدتهبالنيّب، وعلى  لَباحَلذلك ُينِتُج تعبرَيين متوازَيني متكامَلني يتكّلمان على 
، هو تلك املرحلة اليت زمان، هو بطن األّم، ولكن، وبتحديد أكرب، على مكانجيري الكالم على 

اجلنني من " خيرج"ّتى موعد اإليالد، أي عندما ، وح"الَتَكوُّن"متتّد من احَلَبل، أي عندما تبدأ عملّيُة 
 ". ابُن آدم( "أي يف البطن)هناك الذي فيه يصري  الزمنإّنه . بطن أّمه

، وربط ذلك بذكرى تقاليد اآلباء، يفتح الباب إًذا أمام تفسري  : 1إّن ذكر البطن األمومّي يف إر 
هكذا سيكون حاضًرا أيًضا يف زمن تاريخ  فكما كان اهلل حاضًرا يف مرحلة احَلْمل،إجيايّب بوضوح؛ 

؛ من هنا "جسد"أن يكون له " قبل" إبراهيم، هو خمتاٌر ابَن وبكونهبكونه ابَن الوعد، . إرميا اإلنسان
 :النبوءة، ومها ملفهوٍم مدلوٍل النتيجتان اللتان تبدوان ذاَت

أن يكون أحٌد ما نبيًّا، . ابَن الوعداملدعوِّ هناك دعوٌة للعمل النبوّي مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بكون  -
يف إرميا، ليست أقواله النبوّية فقط هي ذات مدلول، بل إّن . بتاريخ جسدفهذا ال ُيَفسَّر بالكالم، بل 

                                                            
" اجلسد"سرَّي التجسُّد والفداء؛ ففي  ضوِءعلى أّن الكاتب يقرأ املزمور قراءة مسيحّية، يف " اجلسد"يدّل "،  : 12 يف عب( 42)

: 12؛ عب "نا بقربان جسد يسوع املسيح مّرة واحدةْسيف هذه املشيئة ُقدِّ)"على الصليب حتّققت تقدمة الذات الكاملة " قاملعلَّ
: 12 عبتعليق على لرج ا) "، مكان الذبائح والقرابني حبسب الشريعة(12-9، 7: 12رج عب )، واألمانة التاّمة ملشيئة اهلل (12
 .(1271 ،1990الكسليك،  ،ة، جامعة الروح القدسة الالهوت احلربّيّيكّل، إوجنليون -س، العهد اجلديد الكتاب املقّد :، يف 

 

دخوله اهليكل، بتولّيته، عدم : بالذات أيًضا هو رسالٌة إىل سّكان أورشليم، وبالتحديد" تاريخ جسده"
إّبان احلصار، اخل، هي كلُّها آِخَر األمِر معاِدَلة لألقوال؛ إنزاله إىل  هروبه، كما أيًضا اقتناؤه حقاًل

 .اجلّب على أثر صدور احلكم عليه باملوت، واخلروج منه بطريقة عجيبة، مها عالمٌة ووعٌد للجميع
مرتبطة ، أي أّنها حتتّل احلياة كلَّها، ألّنها بالضبط "مشويّل"هناك دعوٌة للعمل النبوّي ذاُت توجٍُّه  -

باجلسد بالذات؛ ال عالقة البّتة هلا بتّياٍر نبويٍّ َعَرِضّي، مرتبٍط باختباراِت اخنطاٍف موّقتة؛ إّنه تّيار نبوّي 
ليس فقط املدى اإلجيايّب للبطن األمومّي، املرتبط بذكرى التقاليد اآلبائّية، . بني بين إبراهيم" مشترك"

اك قراءًة سلبّيًة للمجيء إىل العامل، تربز من خالل ، إذ إّن هن : 1هو الذي يّتضح يف نّص إر 
 :، كما نتبّين ذلك من النصوص التالية(41)إرميا اعترافاتصفحات 

 ِك َوَلدِتين ّنأل ،ييا ُأّم ،َويٌل يل  11: 15
 . هارِض ُكلَِّرُجَل خصاٍم وَرُجَل نزاٍع لأل

  ،ومل ُيْقِرْضين َأحد ،مل ُأقرْض
 .َيلَعُنين والُكلُّ

 ،ذي ُولدُت فيهاليوُم ال عوٌنمل 14: 21
 ،يين فيه ُأّموُم الذي َوَلَدْتالي

  .اال َيُكن ُمباَرًك
  ،َر َأيباإلنساُن الذي َبشَّعوٌن مل  15

 ،"بٌن َذَكٌراَك َد لُوِل": اًلقائ
  ...الفَرحوَغَمَره ب   

  ،(x,r"_me~) ِحمِمَن الرَّ( ynIt:ßt.Am)ه مل ُيِمْتين ّنأل  11
  ،(yrIêb.qi) اي َقرًبكوَن يل ُأّمى َتحّت

 . أَلَبدحاِماًل ل( <hm'Þx.r:w)وَرِحُمها 

  ،(x,r<äme~) ِحمِمَن الرَّ( "ytiac'êy)َخَرجُت ( hM'l'Û)ملاذا   18
  ،امَلَشقَََّة واحَلسَرة( tAaïr>li)َرى أل

 امي يف اخِلْزي؟وَتْفىن َأّي
                                                            

 :، رج 02وإر  1يف ما يتعّلق باالرتباط بني إر  (41)
E.D. LEwiN, « Arguing for Authority. A Rhetorical Study of Jeremiah 1.4-9 and 20.7-18”, JSOT 32 (1985) 105-
119. 

 

دخوله اهليكل، بتولّيته، عدم : بالذات أيًضا هو رسالٌة إىل سّكان أورشليم، وبالتحديد" تاريخ جسده"
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 :، كما نتبّين ذلك من النصوص التالية(41)إرميا اعترافاتصفحات 

 ِك َوَلدِتين ّنأل ،ييا ُأّم ،َويٌل يل  11: 15
 . هارِض ُكلَِّرُجَل خصاٍم وَرُجَل نزاٍع لأل

  ،ومل ُيْقِرْضين َأحد ،مل ُأقرْض
 .َيلَعُنين والُكلُّ

 ،ذي ُولدُت فيهاليوُم ال عوٌنمل 14: 21
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 امي يف اخِلْزي؟وَتْفىن َأّي
                                                            

 :، رج 02وإر  1يف ما يتعّلق باالرتباط بني إر  (41)
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دخوله اهليكل، بتولّيته، عدم : بالذات أيًضا هو رسالٌة إىل سّكان أورشليم، وبالتحديد" تاريخ جسده"
إّبان احلصار، اخل، هي كلُّها آِخَر األمِر معاِدَلة لألقوال؛ إنزاله إىل  هروبه، كما أيًضا اقتناؤه حقاًل

 .اجلّب على أثر صدور احلكم عليه باملوت، واخلروج منه بطريقة عجيبة، مها عالمٌة ووعٌد للجميع
مرتبطة ، أي أّنها حتتّل احلياة كلَّها، ألّنها بالضبط "مشويّل"هناك دعوٌة للعمل النبوّي ذاُت توجٍُّه  -

باجلسد بالذات؛ ال عالقة البّتة هلا بتّياٍر نبويٍّ َعَرِضّي، مرتبٍط باختباراِت اخنطاٍف موّقتة؛ إّنه تّيار نبوّي 
ليس فقط املدى اإلجيايّب للبطن األمومّي، املرتبط بذكرى التقاليد اآلبائّية، . بني بين إبراهيم" مشترك"

اك قراءًة سلبّيًة للمجيء إىل العامل، تربز من خالل ، إذ إّن هن : 1هو الذي يّتضح يف نّص إر 
 :، كما نتبّين ذلك من النصوص التالية(41)إرميا اعترافاتصفحات 

 ِك َوَلدِتين ّنأل ،ييا ُأّم ،َويٌل يل  11: 15
 . هارِض ُكلَِّرُجَل خصاٍم وَرُجَل نزاٍع لأل

  ،ومل ُيْقِرْضين َأحد ،مل ُأقرْض
 .َيلَعُنين والُكلُّ

 ،ذي ُولدُت فيهاليوُم ال عوٌنمل 14: 21
 ،يين فيه ُأّموُم الذي َوَلَدْتالي

  .اال َيُكن ُمباَرًك
  ،َر َأيباإلنساُن الذي َبشَّعوٌن مل  15

 ،"بٌن َذَكٌراَك َد لُوِل": اًلقائ
  ...الفَرحوَغَمَره ب   

  ،(x,r"_me~) ِحمِمَن الرَّ( ynIt:ßt.Am)ه مل ُيِمْتين ّنأل  11
  ،(yrIêb.qi) اي َقرًبكوَن يل ُأّمى َتحّت

 . أَلَبدحاِماًل ل( <hm'Þx.r:w)وَرِحُمها 

  ،(x,r<äme~) ِحمِمَن الرَّ( "ytiac'êy)َخَرجُت ( hM'l'Û)ملاذا   18
  ،امَلَشقَََّة واحَلسَرة( tAaïr>li)َرى أل

 امي يف اخِلْزي؟وَتْفىن َأّي
                                                            

 :، رج 02وإر  1يف ما يتعّلق باالرتباط بني إر  (41)
E.D. LEwiN, « Arguing for Authority. A Rhetorical Study of Jeremiah 1.4-9 and 20.7-18”, JSOT 32 (1985) 105-
119. 

 

 
ى اإلطالق تتميَم بركٍة؛ فمن أجل تفسري قّصته يف هذه النصوص يقول إرميا إّن مولده ال يبدو عل

: 02؛ 12:  1" )بركة"وليس على " لعنة"بطريقة صحيحة، قد ُيَظنُّ أّنه ينبغي الكالم باألحرى على 
يرسم اهلُل اإلنساَن يف البطن، وُينميه (. 7: 02؛ 18:  1رج )، وحّتى على شيٍء من اخلدعة (ي14

لكن عندما خيرج اإلنسان من البطن، فإّن الوعود تبدو وكأّنها غري  داخَل هذا البطن، مع وعد باحلياة؛
من هنا يأيت السؤال حول معىن احلياة . قائمة، والنهاية املخزية جتعل األصَل بالذاِت هراًء ودون معىن

-18 :11)، من التألُّم اليومّي الناتج عن اإلخفاق، ومن إدراك أو َتَبيُّن خطِر املوت "(ملاذا ُوِلْدُت؟)"
هذا السؤال، الذي هو يف آٍن مًعا رثاٌء وشكوى أمام اهلل، ليس (. 03، 02، 18: 18؛ 02، 19

  .مشَتَرٌك بني كلِّ الناس حمصوًرا على اإلطالق بشخص إرميا؛ إّنه اختباٌر
 

 يبلغ ذروَته يف إقامة إرميا نبيًّا " الكالمّي"العنصر  - 3/3
البيانات املعجمّية اليت حتّدد جماَل الكلمة الداليّل،  19-4 :1كمقاربة أوىل، فلنتبّين ما هي يف إر 

 .من أجل فْهم النبوءة فهًما دقيًقا
، مع فاعٍل أو مرجٍع هو اهلل أو اْسًما ، املستعمل تسع مّرات، فعاًل:rBE)dقبل كّل شيء، اجلذر  -

 :أو إرميا، على الوجه التايل
 hw"ßhy>-rb;d> 1 :4 ،11 ،13 :اهلل
  yr:Þb'd>  1 :9 
  yr:Þb'd>  1 :10 
  yTiÛr>B;dIw> 1 :16 

 

 rBE)d:  1 :6 :إرميا
  rBE)d:T.  1 :7 
  yTiÛr>B;dIw> 1 :17  
 

، هي خمّطط (مّرة 11) rma، "قال"بني اهلل وإرميا، والذي ُيَقدَُّم له بالفعل " احلوار"إّن شكلّية  -
 : ، كما نتبّين ذلك مّما يلي1 بارز يف إر
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ى اإلطالق تتميَم بركٍة؛ فمن أجل تفسري قّصته يف هذه النصوص يقول إرميا إّن مولده ال يبدو عل

: 02؛ 12:  1" )بركة"وليس على " لعنة"بطريقة صحيحة، قد ُيَظنُّ أّنه ينبغي الكالم باألحرى على 
يرسم اهلُل اإلنساَن يف البطن، وُينميه (. 7: 02؛ 18:  1رج )، وحّتى على شيٍء من اخلدعة (ي14

لكن عندما خيرج اإلنسان من البطن، فإّن الوعود تبدو وكأّنها غري  داخَل هذا البطن، مع وعد باحلياة؛
من هنا يأيت السؤال حول معىن احلياة . قائمة، والنهاية املخزية جتعل األصَل بالذاِت هراًء ودون معىن

-18 :11)، من التألُّم اليومّي الناتج عن اإلخفاق، ومن إدراك أو َتَبيُّن خطِر املوت "(ملاذا ُوِلْدُت؟)"
هذا السؤال، الذي هو يف آٍن مًعا رثاٌء وشكوى أمام اهلل، ليس (. 03، 02، 18: 18؛ 02، 19

  .مشَتَرٌك بني كلِّ الناس حمصوًرا على اإلطالق بشخص إرميا؛ إّنه اختباٌر
 

 يبلغ ذروَته يف إقامة إرميا نبيًّا " الكالمّي"العنصر  - 3/3
البيانات املعجمّية اليت حتّدد جماَل الكلمة الداليّل،  19-4 :1كمقاربة أوىل، فلنتبّين ما هي يف إر 

 .من أجل فْهم النبوءة فهًما دقيًقا
، مع فاعٍل أو مرجٍع هو اهلل أو اْسًما ، املستعمل تسع مّرات، فعاًل:rBE)dقبل كّل شيء، اجلذر  -

 :أو إرميا، على الوجه التايل
 hw"ßhy>-rb;d> 1 :4 ،11 ،13 :اهلل
  yr:Þb'd>  1 :9 
  yr:Þb'd>  1 :10 
  yTiÛr>B;dIw> 1 :16 

 

 rBE)d:  1 :6 :إرميا
  rBE)d:T.  1 :7 
  yTiÛr>B;dIw> 1 :17  
 

، هي خمّطط (مّرة 11) rma، "قال"بني اهلل وإرميا، والذي ُيَقدَُّم له بالفعل " احلوار"إّن شكلّية  -
  : ، كما نتبّين ذلك مّما يلي1 بارز يف إر

 .14، 13، 10، 11، 9، 7، 4: 1: يتكّلم اهلل
 .13، 11، 7، 6: 1: يتكّلم وإرميا

 :، كما يظهر من الصيغة 'rb'Dباجلذر rmaبالتأكيد جيب ربط الفعل  -
rmo*ale yl;îae hw"ßhy>-rb;d> yhiîy>w:. 

 : ميكننا وضع الئحة مبصطلحات أخرى ترتبط إىل حدٍّ ما مباشرًة بدالالت الكلمة، هي التالية -
aybiîn" ارتباط واضح مع املفردة :  : 1 يفrb'D'  18: 18يف . 

hw")hy>-~aun> هي على ما يبدو املرادف اخلتامّي لصيغة املقدِّمة: 19،  1، 8: 1 يف: 
 ‘hw"hy>-rb;d> hy"Üh'. 

yPi_ ؛ عالقة واضحة مع املفردة (مّرتان) 9: 1 يفyr:Þb'd>  9: 1يف. 
hw"c' عالقة واضحة مع الفعل : 17، 7: 1 يفrb'D يف اآليات اآلنفة الذكر. 
arEªqo مثاًل1: 0هو بوضوح فعل مرتبط بالكلمة، وهذا ما يظهر يف :  1: 1 يف ،. 
xl;v' 9: 1، وليس يف 7: 1 يف. 

 

ميزة خاّصة يف اجملال النبوّي؛ ( من ِقَبل اإلنسان" )تكّل "و( من ِقَبل اهلل" )أرسل"تبدو العالقة بني 
 :أنظر، مثاًل
إليُكم مجيَع  ُأرِسُلوم َخَرَج آباُؤكم من أرِض مصَر إىل هذا اليوم، ما ِزلُت من ي: " 0: 7 -

 ؛"عبيدَي األنبياِء بال َمَلل
ومل آُمْرهم ومل  ُأرِسْله ا، وَأنا مل مسي َكِذًبانبياَء َيَتَنبََّأوَن بنََّ األإ: ّبفقاَل يَل الّر: "14: 14 -

 ؛"ِر قلوِبهمكاذبة وبالِعرافِة والباطِل وَمْك إّنما َيَتَنبََُّأوَن لكم برؤيا ،ُأَكلَِّْمهم
أ، وَوَقَف يف فناِء بيِت ّبالّرّب لَيَتن َأرَسَلهوعاَد إرميا من َتوَفَت حيُث كان قد : "14: 19 -
 ؛"الّرّب
إليكم بال َمَلل وَلم َتسَمعوا  َأرَسلُته وإن مل َتسمعوا لكالِم عبيدَي اأَلنبياء الذيَن : " : 06 -
 ."هلم
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 .14، 13، 10، 11، 9، 7، 4: 1: يتكّلم اهلل
 .13، 11، 7، 6: 1: يتكّلم وإرميا

 :، كما يظهر من الصيغة 'rb'Dباجلذر rmaبالتأكيد جيب ربط الفعل  -
rmo*ale yl;îae hw"ßhy>-rb;d> yhiîy>w:. 

 : ميكننا وضع الئحة مبصطلحات أخرى ترتبط إىل حدٍّ ما مباشرًة بدالالت الكلمة، هي التالية -
aybiîn" ارتباط واضح مع املفردة :  : 1 يفrb'D'  18: 18يف . 

hw")hy>-~aun> هي على ما يبدو املرادف اخلتامّي لصيغة املقدِّمة: 19،  1، 8: 1 يف: 
 ‘hw"hy>-rb;d> hy"Üh'. 

yPi_ ؛ عالقة واضحة مع املفردة (مّرتان) 9: 1 يفyr:Þb'd>  9: 1يف. 
hw"c' عالقة واضحة مع الفعل : 17، 7: 1 يفrb'D يف اآليات اآلنفة الذكر. 
arEªqo مثاًل1: 0هو بوضوح فعل مرتبط بالكلمة، وهذا ما يظهر يف :  1: 1 يف ،. 
xl;v' 9: 1، وليس يف 7: 1 يف. 

 

ميزة خاّصة يف اجملال النبوّي؛ ( من ِقَبل اإلنسان" )تكّل "و( من ِقَبل اهلل" )أرسل"تبدو العالقة بني 
 :أنظر، مثاًل
إليُكم مجيَع  ُأرِسُلوم َخَرَج آباُؤكم من أرِض مصَر إىل هذا اليوم، ما ِزلُت من ي: " 0: 7 -

 ؛"عبيدَي األنبياِء بال َمَلل
ومل آُمْرهم ومل  ُأرِسْله ا، وَأنا مل مسي َكِذًبانبياَء َيَتَنبََّأوَن بنََّ األإ: ّبفقاَل يَل الّر: "14: 14 -

 ؛"ِر قلوِبهمكاذبة وبالِعرافِة والباطِل وَمْك إّنما َيَتَنبََُّأوَن لكم برؤيا ،ُأَكلَِّْمهم
أ، وَوَقَف يف فناِء بيِت ّبالّرّب لَيَتن َأرَسَلهوعاَد إرميا من َتوَفَت حيُث كان قد : "14: 19 -
 ؛"الّرّب
إليكم بال َمَلل وَلم َتسَمعوا  َأرَسلُته وإن مل َتسمعوا لكالِم عبيدَي اأَلنبياء الذيَن : " : 06 -
 ."هلم

 

 

؛ اهلل هو الذي يتكّلم أّواًل، إرمياوالرّب ا تقّدم نستنتج أّن يف نّصنا فاعَلني فقط يتكّلمان، مها مّم
تفكري الإّن هذا كّله واضح، لكن يبدو ضروريًّا مواصلة . ال بل هو الذي حيّرك َتَكلَُّم النيّب ويأمر بذلك

التّيار النبوّي بالذات مع فعل الكلمة، الحًقا حول ماهّية فعل التكلُّم، بشكل يسمح بفهم معىن متاهي 
 . وليس فقط كيفّية نسبته إىل اهلل

 .يبدو اإلنسان يف الكتاب املقّدس متكّلًما، أكثر منه مفّكًراهكذا 
 

 خامتة
ليس هناك من إعالن مشويّل خيتلف عن إعالن املوت والقيامة؛ وإرميا حيمل ذلك، ليس فقط 

، (6: 38)، يف تاريخ جسده الذي ُرِمَي يف البئر (19-17: 1)ّي بالكالم، بل أيًضا يف تارخيه الشخص
، وهو بذلك صورة مسبقة عن الذي مات وقام، (13: 38)والذي انُتِشَل منه حيًّا بطريقة عجيبة 

ه صراحًة إىل كّل سيكون لتبشري الرسل، املوجَّ(. 18: 1كول )وبكر الذي يقومون من املوت 
امة رّبنا يسوع املسيح، العبد املتأّلم، بعد آالمه وموته، هو عّلة اخلالص الشعوب، مركزه يف التبشري بقي
 .واحلياة لكّل شعوب األرض

 
 مراجع

 ،ة، جامعة الروح القدسة الالهوت احلربّيّيكّل، إوجنليون - س، العهد اجلديدالكتاب املقّد
 .1990الكسليك، 
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ALONSO SCHÖKEL L. - SiCRE DiAZ J.L., I profeti, Borla, Roma 1989. 
ANDRé g., « dqp », TWAT, vi, 708-723. 
ATTiNgER D., Geremia. La violenza dell’amore di Dio, Nuove Frontiere, Roma 
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؛ اهلل هو الذي يتكّلم أّواًل، إرمياوالرّب ا تقّدم نستنتج أّن يف نّصنا فاعَلني فقط يتكّلمان، مها مّم
تفكري الإّن هذا كّله واضح، لكن يبدو ضروريًّا مواصلة . ال بل هو الذي حيّرك َتَكلَُّم النيّب ويأمر بذلك

التّيار النبوّي بالذات مع فعل الكلمة، الحًقا حول ماهّية فعل التكلُّم، بشكل يسمح بفهم معىن متاهي 
 . وليس فقط كيفّية نسبته إىل اهلل

 .يبدو اإلنسان يف الكتاب املقّدس متكّلًما، أكثر منه مفّكًراهكذا 
 

 خامتة
ليس هناك من إعالن مشويّل خيتلف عن إعالن املوت والقيامة؛ وإرميا حيمل ذلك، ليس فقط 

، (6: 38)، يف تاريخ جسده الذي ُرِمَي يف البئر (19-17: 1)ّي بالكالم، بل أيًضا يف تارخيه الشخص
، وهو بذلك صورة مسبقة عن الذي مات وقام، (13: 38)والذي انُتِشَل منه حيًّا بطريقة عجيبة 

ه صراحًة إىل كّل سيكون لتبشري الرسل، املوجَّ(. 18: 1كول )وبكر الذي يقومون من املوت 
امة رّبنا يسوع املسيح، العبد املتأّلم، بعد آالمه وموته، هو عّلة اخلالص الشعوب، مركزه يف التبشري بقي
 .واحلياة لكّل شعوب األرض
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