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مقّدمة

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

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

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

1 – موقع الن�ّس

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

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

جامعة �لروح �لقد�ص، �لك�شليك

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

واأنبياء الكذب اأ�سّلوا  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�لإلهّي، ومنطلًقا بهم يف خروٍج روحيٍّ جديٍد. 

2 - بنية اإر 23

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

حقيقة ُتعيد �إىل �لعالقة باهلل رونَقها وبهاَءها. 

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

على �لوجه �لتال:

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

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

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

3 - نبوءات حازمة لكنّها ت�سّج بالرجاء

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

�ل�شعب و�إعتاقه، وهي �لتالية: 

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

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

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

�أبناء جدًد� له.

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

خروٍج جديٍد يفوق خروجهم من عبودّية م�شر عظمًة.

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

يلي: 

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

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

�لظروف �لقا�شية.

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

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

�هلل.

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

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

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

وميلك يف �لقلوب.

4 - تف�سري الن�ّس

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

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

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

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

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

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

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

فهاَءنَذا اأَفتَِقُد عليكم �َسرَّ اأَعماِلُكم، يقوُل الرّب.

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

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

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

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

مدلولتها �ملعرّبة و�لو��شحة. 

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

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

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

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

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

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

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

ل�شرنا مثل �شدوم و�شابهنا عمورة". 

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

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

�لرّب".

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

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

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

بالطرد فهو �لرّب، كتاأديٍب لزم لخال�شهم.

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

")تكون( عقيًما".

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

َتخاُف وَتفَزع". 

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

�شعب �هلل بالبركات �لتي ل عدَّ لها. 

ا لداود اآ 5-6: الرّب يقيم نبتًا بارًّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.)12 :6

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

.)2 :4

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

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

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

بركة".

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

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

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

�لمتكّبرين �لذين يرتفعون �شّد �هلل.

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

و"ينجح".

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

وتطبيقه.

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

و�ل�شالم.

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

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

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

هو ِبّرنا". 

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

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

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

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

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

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

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

9؛ رج 1 مل 1: 29؛ مز 34: 23؛ 71: 23(؛

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

لي بيًتا كما قال" )1 مل 2: 24(؛

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

5: 16(؛ 

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

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

2/4 – اأقوال نبويٌّة �سّد اأنبياء الكذب 

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

وبرجا�شاتهم، من جهة ثانية.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�ل�شم�ص" )جا 2: 11(.

اآ 11-12: ُكْفر النبّي والكاهن

11 الأّن النبيَّ والكاهَن كافران، 

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

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

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

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

�شعب �هلل.

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

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

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

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

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

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

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

هوّيتهما كمختاَرين ومقاَمين لخدمة �هلل و�شعبه.

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

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

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

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

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

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

قباًل في �لآيات �لتالية:

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

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

 "� - �آ 12ج: "�أجُلُب عليهما �َشرًّ

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

َعّر منه".  ُيق�شَ

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

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

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

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

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

15ج(، 

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

�لمو�شوع يتو��شل. 
�أجل  من  �ل�شقيقَتين  �لمملكَتين  مطابقة  وردت 
��شتخر�ج ما هو متفاقم ومت�شّدد منهما بالن�شبة �إلى يهوذ� 
في 3: 6-11 )دعوة مملكة �ل�شمال �إلى �لتوبة؛ �أنظر حز 16: 
؛  َره �لتاريخيَّ 44-52(. �إّن للكالم على �أنبياء �ل�شمال مبرِّ
فاإّن  "ت�شليل"   ُجْرُم  �لأّول هو  �لُجْرم  فاإذ� كان 
�لثاني هو ُجْرُم �لحوؤول دون �لتوبة و�لهتد�ء، و�ل�شبب 
�أّن  فهي  �لنتيجة  �أّما  "�لغباوة"   هو  ذلك  في 
�ل�شامرة و�أور�شليم، �أي �لعا�شمتان، �ل�شمالّية و�لجنوبّية، 
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ت�شبهان تماًما �شدوم وعمورة، وينطبق عليهما ما نقر�أه في 
�أ�ص 10: 1: "َويٌل للذيَن َي�شَتِرعوَن فر�ئ�َص �لإثم، و�لذيَن 
تاأمين  مجال  في  هذ�  ويح�شل  لم".  �لظُّ كتابَة  َيكُتبوَن 
َيا �لكاهن  �لطعام من خالل �لخدمة �لنبوّية، كما كان �أَم�شْ
يعتقد، وهذ� ما نتبّينه من كالمه �لتهديدّي ِلعامو�ص �لنبّي 
في عا 7: 12 حيث يقول: "�أيُّها �لّر�ئي، �إنَطِلْق و�هُرْب 
�إلى �أر�ِص يهوذ�، وُكْل هناَك خبَزَك، وَتَنبَّاأ هناك". ويتكّلم 
مي 3: 5 على �لأنبياء �لَكَذَبِة �لم�شلِّلين فيقول: "هكذ� 
لُّوَن  �َشْعبي،  قاَل �لربُّ على �لأنبياء �لذيَن ُي�شِ
ُيلِقُمهم  ل  وَمن  الم،  بال�شَّ وُينادوَن  باأ�شناِنهم،  وَن  وَيَع�شُّ

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

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

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

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

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

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

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

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

"َعمورة".

اآ 15: 

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

�لَعلَقم".

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

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

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

وِح". و�لرُّ

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

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

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

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

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

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

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

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

اآ 16:
ات:  القوَّ َربُّ  قاَل  "هكذا 

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

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

 .)19

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

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

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

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

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

وفق �لتوزيع �لتالي:

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

�لأنبياء �لَكَذَبة.

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

.

 

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

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

"لي�ص من فم".

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

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

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

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

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

17ب(.

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

)�أر�ص �لموعد(" )عد 14: 23(.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قائم في مجمع �هلل...".

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

)�آ 18(.

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

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

في اآِخر االأيّاِم تَفَهمون". 

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

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

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

َغَنَمهم وَبَقَرهم وَبنيهم وبناِتهم". 

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

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

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

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

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

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

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

26وي�شيُر نوُر �لقمِر كنوِر �ل�شم�ص، 

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

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

�لتالية:
- �سي 39: 28: 

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

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

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

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

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

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

�أن يفهمو�، كما نقر�أ في �أ�ص 28: 19:

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

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

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

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

)"ِهْتُبِنُنو"، "َبْه ِبيَنا"(.
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44 االأب اأيوب �سهوان

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

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

ولَم اأَُكلِّْمهم، وها اإنّهم ُمتَنَبِّئون". 

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

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

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

وَمكِر قلوِبهم" )14: 14(؛

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

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

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

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

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

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

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

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

ا �أي 2-1.  و�شماِله"؛ �أنظر �أي�شً

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

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

اآ 23-32: اأنبياء الكذب واأحالمهم

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

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

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

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

ويف�شح خد�عهم وت�شليلهم.

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

27: 9؛ رج تث 13: 1ي؛ زك 10: 2(11.  

اآ 23-24: اهلل يمالأ االأر�س بح�سوره 

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

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

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

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

ويعرف خفايا �لأمور وم�شتور�تها. 

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

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

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

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

�لقتبا�َشين �لتالَيين:

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

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

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

�لرّب. 

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

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

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

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

كلَّه...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

لقد َحَلْمُت". َحَلْمُت،  "لقد 

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

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

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

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

والُمنِبئيَن بالكذب، الُمنِبئيَن ِبَمكِر ُقلوِبهم؟".

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

وهذ� تزوير وت�شويه له.

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

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

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

م�شر، كما نقر�أ في �إر 44: 26: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

كفمي...".

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

بع�شهما �لبع�ص.

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

خر؟". ُم ال�سَّ وكالِمطَرَقِة التي تَُحطِّ

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

 :9 :20

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

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

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

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

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

�لأنبياء.

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

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

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

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

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

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

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

�أمناء تجاه �شعب �هلل. 

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

على �لأنبياء"( :

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

وكاأّنها كلمة ب�شرّية لي�ص �إّل. 

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

�لبيبليا كّلها. 

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

 نعود كما �إلى �لبدء، �إلى �آ 13. 

"�لتباهي"، وبالتحديد "وبتباهيهم" 

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

َدنَّ�شو�  وكهنُتها   

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

 

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

وتفّتتها.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وِخْزيًا اأَبديًّا لن يُْن�سى. 

يبدو �أّن َمن يتكّلم هنا هو �لرّب على ل�شان نبّيه �إرميا. 
وهي  �لف�شل،  هذ�  من  �لأخيرة  �لوحدة  هذه  ُب  وَّ ُت�شَ
ا، وتت�شّمن  ا و�أي�شً �لنبوءة �لخام�شة فيه، على �لأنبياء �أي�شً



بيبليا 2012/55

49 اإرميا 23: 1-40، الملوك الفا�سدون �َستّتُّوا، واأنبياء الكذب اأ�سّلوا  

نوًعا من �لدينونة لل�شعب �لُم�شاٌب ب�شيء من �لعمى، �إذ 
�إّنه ل يمّيز �لنبيَّ �لحقيقيَّ من �لأنبياء �لَكَذَبة. 

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

ب�شكٍل منهجّي. 

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

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

خاتمة

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

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

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

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

)16(  G. ANDRÉ,  , TWAT, VI, 708-723.

)17(  Cf. H.-J. KRAUS, Prophetie in der Krisis, Neukirchen, 1964; T. W. OVERHOLT, The Threat of Falshood, Naperville: 
Allenson, 1970; I. MEYER, Jeremia und die falschen Propheten, Fribourg 1977.
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