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 إرمياسفر  جدول - إرمياسفر 

 رقم األصحاح رقم األصحاح رقم األصحاح رقم األصحاح رقم األصحاح رقم األصحاح رقم األصحاح

 28إرميا  24إرميا  24إرميا  42إرميا  61إرميا  8إرميا  مقدمة سفر إرميا

 29إرميا  26إرميا  22إرميا  42إرميا  61إرميا  9إرميا  6إرميا 

 24إرميا  24إرميا  22إرميا  41إرميا  68إرميا  64إرميا  4إرميا 

 26إرميا  22إرميا  22إرميا  41إرميا  69ا إرمي 66إرميا  2إرميا 

 24إرميا  22إرميا  21إرميا  48إرميا  44إرميا  64إرميا  2إرميا 

دراسة في سفر  22إرميا  21إرميا  49إرميا  46إرميا  62إرميا  2إرميا 
 21إرميا  28إرميا  24إرميا  44إرميا  62إرميا  1إرميا  إرميا

  21إرميا  29إرميا  26إرميا  42إرميا  62إرميا  1إرميا 
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(. وتجديد يهوذا يمثله مثل الفخارى 91رإشور يمثل كسر اإلناء الخزفى )أضياع مملكة إسرائيل على يد 
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 النبى( إرمياءفترة ما قبل السبى بالتفصيل )فترة ظهور 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ق.م فى معركة كركميش على يد بابل وبدأ تسلط بابل. 606ظلت مصر متسلطة حتى هزيمتها سنة  .1
 وسقطت نهائيًا ودمر الهيكل وأحرقت أورشليم وسقط سورها. 616إنتهت مملكة يهوذا سنة  .2
ه يهوياقيم والسبى مراحل. وكان السبى األول أيام يهوياقيم والسبى الثانى ُقِتَل في 4حدث السبى على  .3

 الثالث ُأِسَر فيه يكنيا إلى بابل والسبى الرابع إنتهت به المملكة ايام صدقيا وكلهم بواسطة بابل.
 

 ملخص لتاريخ ملوك فترة ما قبل السبى
كان ملكًا قديسًا ورث الحكم من أبيه منسى الملك أشر ملوك يهوذا الذى نشر العبادة الوثنية  -:يوشيا .1

نتشرت كالنار فى كل المملكة. وجاء إأنه تاب فى أواخر أيامه إال أن هذه العبادة كانت قد ومع  ،فى يهوذا
فى أيامه ضعف  أيوشيا فأزال مظاهر العبادة الوثنية ولكنه غالبًا لم يستطع أن يزيل ما فى القلوب. بد

وبالسر سنة على يد بسماتيك وفى أيامه ملك نب .ق.م 660مملكة أشور فإستقلت مصر من قبضتها سنة 
ق.م وألنه كان هناك تحالف مصر وأشور  692على بابل وأخرب نينوى عاصمة أشور سنة  .ق.م 626

ولكن تصدى يوشيا ملك يهوذا لنخو ملك مصر وحاربه،  ، شور ضد بابلأفحاول نخو ملك مصر مساعدة 
خو ملك مصر يوشيا ربما ألنه فضل إنتصار بابل ولكن كان هذا خطأ منه فالمعركة لم تكن ضده. وهزم ن

حتفل باألعياد  .ق.م 601وقتله سنة  وكان ليوشيا إصالحات دينية كثيرة وأعاد للهيكل هيبته وأصلحه وا 
خدمته فى السنة الثالثة عشرة  إرمياءخصوصًا بعد العثور على نسخة من كتاب الشريعة وقراءتها. بدأ 

 إرمياءح ولكن الفساد داخل القلوب. وكان اإلصالح الظاهرى فالملك يأمر باإلصال إرمياءلحكمه. وهاجم 
يطلب القلب التائب وال يقتنع بالمظاهر. ولذلك هاجم إتكالهم على وجود الهيكل وسطهم بينما أبقوا على 

فى ذلك أنه بعد موت يوشيا جاء ملوك فاسدون للحكم  إرمياءالخطية فى داخلهم. والدليل على صدق 
 ووجدوا قلوبًا مستعدة.

 بن يوشيا وكان شريرًا وكان إسمه قباًل شلوم وعزله نخو وأسره ومات فى مصر.إ -:يهوأحاز .2
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هو أخو يهوأحاز وكان إسمه إلياقيم وملكه نخو بداًل من أخيه وكان شريرًا أيضًا وحدث فى  -:يهوياقيم .3
ن ُهِزَم فرعو  .ق.م 606عهده إرتداد للوثنية وهو أرهق الشعب بالضرائب ليدفع الجزية لمصر. وفى سنة 

ستولى على جزء من آنية بيت الرب وسبا بعض  أمام نبوخذ نصر فى معركة كركميش وجاء ألورشليم وا 
سنين ثم  3سكانها ومنهم دانيال والثالثة فتية )وكان هذا هو السبى األول(. ودفع هذا الملك الجزية لبابل 

أمسك بالدرج المكتوب به وأرسل لُه نبواته بأنه يجب عليه الخضوع لبابل ف إرمياءعصى وتمرد وحذره 
النبوات ومزقه بالمبراة وألقاه فى النار إلى أن تحول لرماد. وصعد عليه نبوخذ نصر وأسره ومات فى 

 )وكان هذا السبى الثانى(. إرمياءالطريق كنبوة 
سمه كان يكنيا أو كنياهو وكان شريرًا وحاصر نبوخذ نصر أورشليم فى  -:يهوياكين .4 إبن يهوياقيم وا 

 33إستسلم وسباه لبابل )السبى الثالث( وملك متانيا عم يكنيا مكانه بإسم صدقيا، وقد عاش يكنيا أيامه ف
 سنة فى بابل ثم رفع الملك البابلى وجهه.

نتشرت أيامه العبادات الوثنية وتمرد بعد  -:صدقيا .5 سنوات من ملكه على نبوخذ نصر  1كان شريرًا وا 
. فجاء نبوخذ نصر فى السنة إرمياءلم يقبل أن يستمع لمشورة وكان ذلك بتشجيع من األنبياء الكذبة، و 

خر فترة الحصار نقب البابليون السور وهرب صدقيا ولكن آشهرًا. وفى  91التاسعة لملكه وحاصر أورشليم 
أدركه الكلدانيون )البابليون( وقتلوا أوالده أمام عينيه ثم فقأوا عينيه )وكان هذا هو السبى الرابع(. ولم يبق 

 عد هذا السبى فى يهوذا سوى مساكين األرض. وبنهاية ملك صدقيا إنتهى كرسى داود وسقطت المملكة.ب
أقامه الكلدانيون على الشعب المتبقى وحكم لعدة شهور ثم أغتيل بيد إسمعيل فى  -:جدليا بن أخيقام .6

بعض البابليون  مؤامرة. وهرب إسمعيل بعد ذلك. فخاف الشعب المتبقى من إنتقام نبوخذ نصر منهم ألن
بعد أن  إرمياءفى هذه المؤامرة، وصمموا على الهرب إلى مصر طلبًا لحمايتها. وكان هذا ضد رأى  وامات

النبى على الذهاب معهم إلى  إرمياءسأل اهلل. ولكنهم لم يستمعوا لنبوته بهالكهم فى مصر بل أجبروا 
ى يد الشعب اليهودى الذى لجأ لمصر )وهذا مصر. حيث إنتهت حياته فيها باإلستشهاد رجمًا بالحجارة عل

 بحسب التقليد(
 

 النبى  إرمياءشخصية وخدمة 
إختاره اهلل فى سن صغيرة ولذلك قال "جيد للرجل أن يحمل النير فى شبابه". وكان النير بالنسبة له خدمته  .1

ضطهاده من الجميع و   (23:3حزانه على ما سوف يحدث لشعبه )مراأوا 
ثم إستمرت خدمته ونبواته فى  . سنة فى مملكة يهوذا قبل سقوطها وبعد سقوطها 49إستمرت خدمته حوالى  .2

 مصر لمدة يصعب تحديدها. وكان كاهنًا من عائلة كهنوتية من بلدة عناثوث.
أعنف وتهديداته أكثر والسبب زيادة فساد الشعب،  إرمياءنجد هناك فارقًا، فأسلوب  إشعياءفى مقارنة مع  .3

ة يجب أن يكون التوبيخ أعنف. وكانت إنذاراته تتلخص فى أنه إن لم يقدموا توبة عن فحينما تزداد الخطي
خطاياهم فسيسلمهم اهلل ليد نبوخذ نصر، واهلل دائمًا ينذر قبل أن يضرب ولذلك لنالحظ قول اهلل الذى تكرر 
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إلنذار بالخراب بكلمات كثيرًا فى هذا السفر "أنذرتكم مبكرًا" لذلك يعتبر هذا السفر سفر إنذار مبكر. وكان ا
 واضحة.

حينما إزداد عناد الشعب والملك تغيرت اللهجة إلى أن اإلستسالم واجب لملك بابل. فقد كان حكم اهلل قد  .4
يرشدهم ألحسن وسيلة حتى تكون الخسائر أقل  ،صدر. ومن مراحم اهلل انه حتى بعد أن قضى عليهم بهذا

افضل من حريق وخراب دولتهم وهيكلهم وكل شىء. ولكن إتهموا فبالتأكيد كان إستسالمهم للسبى  . ما يمكن
 -ألنه كان يتنبأ بإنتصاره ولكن هذا مردود عليه باألتى: ، النبى بأنه خائن ومتواطىء مع ملك بابل

( فلو كان عمياًل 69،60هو نفسه تنبأ بخراب بابل عدة مرات، بل هناك إصحاحين كاملين عن هذا ) . أ
 ذكر هذا الخراب الرهيب ضد بابل. لملك بابل لما تجرأ على

 (.6:32 +29:39 +94:96تنبأ برجوع الشعب من السبى ) . ب
 (.90:21 +92:26سنة يعقبه خراب بابل ) 30بل هو حدد فترة السبى بـ . ت
كان مفهوم النبى عن السبى انه عالج للخطية المتفشية وبالذات الوثنية ويشرح هذا بوضوح فى  . ث

( إذا 91لفخارى يعيد تشكيل اإلناء الذى فسد وفى إصحاح )( ا91ففى إصحاح ) 91،91إصحاحى 
وصل الفساد إلى الحد الذى ال ُيرجى منه صالح يكسر الفخارى اإلناء وهذا ما حدث مع إسرائيل. وكان 

 هذا العالج ناجحًا جدًا فلم ترجع إسرائيل أبدًا لعبادة األوثان بعد عودتها من السبى.
ن شعبه ومن الكهنه ورؤسائهم ومن الملوك بل ومن عائلته. وهو عاش وتنبأ فى بًا مضطهدًا مكان نبيًا ُمعذ   .5

وكانت  . أيام ما قبل خراب أورشليم بيد بابل كما عاش المسيح أيام ما قبل خراب أورشليم بيد الرومان
ًا فكما إضطهدوا الرب يسوع )شعب ، أخالقيات الشعب فى الحالتين متشابهة وعلى درجة كبيرة من اإلنحطاط

فالخطاة ال يحتملوا األبرار، وال الشيطان يحتمل أوالد اهلل ولذلك  إرمياءوكهنة وملوكًا( هكذا كان الحال مع 
نتهت حياته رجمًا بيد اليهود وحين جاء اإلسكندراألكبر ا  (. و 96،96:2تس9جاء عليهم الغضب لنهايته )

 اك.لمصر أخذ عظامه المدفونة بإهمال وحملها لإلسكندرية ودفنها هن
وسمى كذلك ، كان نبيًا باكيًا وسمى بالنبى الباكى لبكائه على خطايا شعبه ومصيرهم الذى أعلنه اهلل له  .6

ألنه كان باكيًا أيضًا وكان رجل أحزان  إرمياءنه أبسبب كتابته للمراثى. ولذلك ظن بعض معاصرى المسيح 
 (.94:96مختبر األلم )مت

 فيها التهديدات بالمراحم اإللهية للتائبين. غير مرتبة زمنيًا ويمتزج إرمياءنبوات  .7
 وعود الخالص من السبى تشير بوضوح للخالص بواسطة المسيح. .8
للمسبيين يدعوهم لعدم عبادة األوثان وبطل  إرمياءفى نبوة باروخ )األسفار القانونية الثانية( توجد عظة من  .9

خبأ تابوت العهد  إرمياء( نرى أن 4:2مك2( وفى أسفار المكابيين )6ذلك وغباء عباد األوثان) باروخ 
 ومذبح البخور فى كهف بعد خراب الهيكل.

بينما كان النبى  ، النبى من األنبياء الكذبة الذين يعطون للشعب وعودًا كاذبة بالسالم إرمياءعانى كثيرًا  .11
اعم المعسول ينذرهم بالخراب بسبب الخطية. ولكن هكذا الناس فى كل جيل يميلون لسماع الكالم الن إرمياء
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صالح الداخل. "سالم سالم وال سالم  عوضًا عن الحقيقة. وكان النبى ال يرى وسيلة للسالم سوى التوبة وا 
 (.94،93:6ألنكم أشرار" )

فى خدمته فاشاًل فال نرى أن احدًا تاب بسببه ولكن كان هو صوت اهلل الذى  إرمياءبالمقاييس البشرية كان  .11
 غليظ الرقبة فهم قد سمعوا ورفضوا.بسببه سيدين اهلل هذا الشعب 

ستمر صراخه )طوال العشرون إصحاحًا األوائل( ولكن أعقب  .12 كان النبى يتعب كثيرًا من إضطهاده وتعذيبه وا 
هذا الصراخ سالم فهو كان صراخًا هلل وليس شكوى للناس فاهلل قادر أن يسمع ويحل المشكلة ويعطى عزاء 

 ولكن البشر غير قادرين على ذلك.
نسبة لموقف النبى من التحالفات مع الدول المحيطة فكان رأيه عدم اإلعتماد عليهم )مصر مثاًل( وأن بال .13

 يكون إتكال الشعب على اهلل فقط. وألن رأيه خالف أراء الرؤساء  إضطهدوه.
" لتقلع وتهدم وهذا هو موضوع النبوة ، فاهلل أرسله  معنى إسمه فى العبرية الرب يؤسس )أرم = يرمم( .14

. فأورشليم فسدت ورأى اهلل أن وسيلة اإلصالح أن يهدمها ويبنيها  (90:  9) هلك وتنقض وتبنى وتغرس"وت
( . واهلل بهذا يشرح أيضا كيفية الخليقة 91من جديد . وكان هذا ما شرحه اهلل فى موضوع الفخارى )ص

رمياء لم يهدم ولم يبنى أورشليم الجديدة بالفداء والمعمودية )وهى موت وقيامة مع المسيح كخليقة جديدة( . وا  
جديدة بل هو تنبأ بهذا ، وما تنبأ به حدث . والحظ أن تنبأ إشارة لكلمة قالها إرمياء ، والخليقة الجديدة 

( ، فحزقيال حين 33ستكون بكلمة اهلل المسيح. ونفس الفكرة شرحها اهلل فى كيفية خلق خليقة جديدة فى )حز
 . 29( . راجع نقطة 33إنسانا كامال وراجع شرح )حزتنبأ على العظام الميتة صارت 

ميل شمال شرق أورشليم( ووجه اهلل لُه الدعوة قائاًل "قبلما  4وهو من عناثوث التى فى أرض بنيامين ) .15
الرب فمه  صورتك فى البطن عرفتك وقبلما خرجت من الرحم قدستك، قد جعلتك نبيًا للشعوب" وقد مس  

( ربما ألن سنه كان صغيرًا كما 6ش إ) إشعياءشيئًا عن تطهره كما ُذكَر عن ليعده للخدمة دون أن يذكر 
يقول القديس جيروم وقد واجه ظلم شديد من كل طوائف شعبه ولم يصنع شيئًا سوى البكاء والصالة فشابه 
 المسيح "ُظِلَم اما هو فتذلل" وقد عاصره من األنبياء صفنيا فى يهوذا ودانيال وحزقيال فى بابل )صف

9:9.) 
يبشر بهذا فحدث عداء  إرمياءبعد إكتشاف سفر الشريعة الذى يشدد على أن العبادة تكون فى أورشليم أخذ  .16

بينه وبين الكهنه الذين كانوا يمارسون طقوسهم بعيدًا عن أورشليم وهاج عليه أهله فى عناثوث ألنه خالفهم 
 خطاءهم فحاولوا قتله. أوكشف 

( أنه ظهر فى جالل وبهاء مع أونيا الحبر 96-92:96مك2ر هذا فى )ُيذك -:بعد موته إرمياءظهور  .17
. فقال هذا محب إرمياءونيا مع يهوذا المكابى يعرفه بأاألعظم فى حلم ليهوذا قبل حربه مع نيكانور وتحدث 

عطى أيمينه و  إرمياءنبى اهلل. ثم مد  إرمياءخوة المكثر من الصلوات ألجل الشعب والمدينة المقدسة، اإل
وفعاًل فقد إنتصر  .وذا سيفًا من ذهب وقال خذ هذا السيف المقدس هبة من عند اهلل تحطم به أعداؤكيه

 من جنده. 36000يهوذا المكابى فى تلك الحرب وقتل نيكانور مع 
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وغالبًا فهو الذى  إرمياءهو الذى صاغ كلمات السفر حسب ما أماله له  باروخ بن نيريا -:وباروخ إرمياء .18
الشخصى وباروخ هو أيضًا نبى وله نبوة بإسمه فى األسفار  إرمياءالتاريخية وتاريخ  أضاف األحداث

 للمسبيين. إرمياء. وتشمل رسالة من إرمياءالقانونية الثانية ويجىء موضع نبوته بعد مراثى 
ما سبق ينوح على  إرمياءالفائضة فنجد  إرمياءالنبيين نجد فرقًا يشير لمحبة  ويونان إرمياءبين فى مقارنة  .19

لو حدث وثبت خطأ كل نبواته أو أنها لم تتم ونجا الشعب بالرغم  إرمياءوأنبأ به من خراب وما كان أبهج 
 ن تنفيذ النبوات يثبت صدق إرساليته.أمن 

أثناء حصار بابل ألورشليم أتى فرعون حفرع أو هفرع لمعونة صدقيا المحاصر  -: إرمياءمصر فى سفر  .21
( ولكن كان هذا لمدة أيام. وفى النهاية ُقتل 6:33رإى حين يرد على هفرع )فرفع نبوخذ نصر الحصار إل

-630حمس الثانى أ( وفى أثناء حكم 3:44) إرمياءهفرع بيد شريكه فى الحكم أحمس الثانى وفقًا لنبوة 
( والمدن المصرية 26-93:46(، )93-90:43) إرمياءتقدم نبوخذ نصر زاحفًا كما تنبأ  .ق.م 626

ن األقصر. وكانت مون وهى طيبة واآلأ( وتسمى أمون نو أو 26:46= ) نو ى السفر هىالمذكورة ف
( = وهى أون أو هليوبوليس أى مدينة 93:43) بيت شمسعاصمة مصر ومركز عبادة اإلله أمون. و

تخذها اليهود الالجئين 1-3:43) تحفنحيسالشمس مركز عبادة اإلله رع. وهى بجانب المطرية. و ( = وا 
= إستوطن بها بعض فتروسكم من القنطرة ناحية غرب. و 96ن تل دفنة على بعد هم وهى اآلمسكنًا ل

 = هى ممفيس = ميت رهينة جنوب القاهرة عند هرم سقارة نوفو . (96،2،9:42اليهود وهى فى الجنوب )
= إسم فى اللغات السامية بمعنى حصن وهى مدينة شمال مصر على حدودها تجاه فلسطين  مجدلو .
 " تشير لألرض المصرية كلها من الشمال إلى الجنوب. مجدل إلى أسوانعبارة "من وال

ق.م على يد بابل حاولت مصر أن تتسيد على المنطقة كبديل  692ونالحظ أنه بعد سقوط أشور سنة 
ألشور، فخرج جيش مصر مستغاًل ضعف أشور بعد سقوطها خصوصًا وأن بابل ما زالت مملكة وليدة. 

خطأ فى حساباته وخرج ليحارب نخو ملك مصر، فهزم نخو يوشيا وقتله، ولكن بابل هزمت ولكن يوشيا أ
مصر بعد ذلك فى معركة كركميش، فعاد فرعون أدراجه إلى مصر. ولكن ملوك مصر لم يكفوا عن 
المحاوالت، وكانوا يحرضون ملوك المنطقة ومنهم ملك يهوذا، على أن يتمردوا على ملك بابل، وكانوا 

ملوك يهوذا أن يقيموا حلفًا مع مصر به يقاومون حكم بابل. إذًا لقد حاولت مصر أن تتزعم حلفًا  يشجعون
أنه ال يوافق على هذا الحلف، بينما أن األنبياء الكذبة فى  إرمياءولكن كان رأى  .فى المنطقة ضد بابل

نبياء كذبة، بل والشعب، على أورشليم شجعوا ملوك يهوذا على ذلك، وهذا مما حمل الجميع ملوكًا وكهنه، وأ
ضطهاده.وكانت دعوة  إرمياءالوقوف ضد  لصدقيا آخر ملوك يهوذا ألن يلتزم بتعهداته وحلفه  إرمياءوا 

)أقسامه( لنبوخذ نصر ملك بابل بأن يظل خاضعًا لُه، ولكن صدقيا كان أضعف من أن يقف فى وجه التيار 
صدقيا ونقضه لحلفه الذى حلف به أمام نبوخذ نصر، المؤيد للتحالف مع مصر ضد بابل. وكان أن خيانة 

( 96-93:93قد أغضبت اهلل جدًا، إذ إعتبر اهلل أن القسم بإسمه والرجوع عن ذلك هو إهانة له )حزقيال
 هى أنه ضد الوطن ومصلحته، وأنه خائن لشعبه ووطنه. رمياءوقطعًا فلقد وجهوا تهمة إل
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لكبرياء العالم، وبخيراتها ونيلها وقوتها ترمز لخيرات هذا العالم إن مصر فى وثنيتها وكبريائها كانت ترمز 
فى تحذيراته بعدم اإللتجاء لمصر، بل اإللتجاء هلل بتوبة حقيقية هو نداء الكتاب  إرمياءوقوته الزمنية. وكان 

 المقدس دائمًا لمن هم فى شدة، ان ال يحاول إصالح حاله باإلعتماد على قوة بشرية، بل ان يصلح من
ن نحتمى باهلل وليس باألموال أحاله، وقلبه، وحينئذ يصلح اهلل له كل ما وقع فيه من مشاكل. و 

 والوساطات... ألخ.
 معنى إسم النبى وموضوع النبوة .12

= الرب يؤسس. فاهلل يهدد بأن بابل ستخرب يهوذا وأورشليم وتضرب الشعب، ال ألن اهلل  إرمياءمعنى إسم 
يريد أن يعيد تأسيس شعبه من جديد بعد أن فسد. وهذا معنى مثال الفخارى الذى  يريد أن ينتقم، بل ألن اهلل

( وقد وكلتك اليوم على 90:9رإ) رمياء( وهذه كانت أول كلمات اهلل إل91)إصحاح  إرمياءأراه اهلل للنبى 
ن الشعوب لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبنى وتغرس وهذا هو معنى إعادة التأسيس كما حدث فى الطوفا

عطاء حياة جديدة لمن يوجد فيه 91ر إأيضًا... هالك الميئوس من إصالحهم )مثل إبريق الفخارى  ( وا 
 94راجع نقطة  رجاء فاهلل ال يقصف حتى القصبة المرضوضة.

وهناك من فسر إسم النبى هكذا "الرب يرمى" وبهذا المعنى، فاهلل قرر أن يرمى شعبه فى يد بابل ليؤدب 
(. 69رإهى التأديب، يرمى اهلل عصا التأديب هذه أى بابل )وهذا هو موضوع إصحاح شعبه، وبعد أن ينت

فبعد أن تؤدى العصا دورها، يرميها اهلل. وهذه هى طريقة اهلل دائمًا، فكما ألقى اهلل أو رمى شعبه فى يد بابل 
ملية التاديب ُيلقى ( حتى تتأدب. وبعد أن تنتهى ع20:1ليتأدب هذا الشعب، أسلم اهلل الخليقة للباطل )رو

ضدهم  إرمياء(. لقد ظن اليهود أن نبوات 90:20اهلل هذه العصا )أى إبليس( فى البحيرة المتقدة بالنار )رؤ
بأنهم سيقعوا فى يد ملك بابل هى خيانة لألمة بينما أن اهلل كان يعد العدة وسيستخدم ملك بابل فى إعادة 

يُسَلم مثل  "ى إتبعه بولس الرسول فى تأديب زانى كورنثوس ، وهذا نفس األسلوب الذ تأسيس يهوذا روحياً 
وتهمة الخيانة الوطنية  . (6:6كو9) " الرب يسوع هذا للشيطان لهالك الجسد لكى تخلص الروح فى يوم

(. بينما أن 43:99تون على دولة اليهود )يوأوجهت للرب يسوع نفسه، وأنه بتعاليمه سيجعل الرومان ي
سيس الكنيسة هو موت أوما زال أسلوب المسيح فى إعادة ت ،سيس البشرية وتجديدهاالمسيح أتى ليعيد تأ

(. وهذه أيضًا تساوى مثل الفخارى. 90:9رإ( وهذه تساوى تمامًا )1-2:6وحياة، وهذا يتم بالمعمودية )رو
بولس دب بالتجارب. وهذا ما حدث مع أيوب ومع أن نقع فى يد إبليس لنتطهر ونتأوما زال المسيح يسمح ب

( وكلما 9:4بط9عن الخطية ) ف  ( فمن تألم فى الجسد كُ 2:9( لذلك يفرح المؤمن بالتجارب )يع3:92كو2)
 (.96:4كو2كان الجسد الخارجى يفنى بالتجارب واألالم يتجدد الداخلى يومًا فيوم )

 
 
 
 



(المقدمة)إرميا سفر   
 

 
9 

 والمسيح إرمياء .11
هكذا كان المسيح. وكما تنبأ يعيش وسط حالة من اإلنحطاط الفظيع على كل المستويات، و  إرمياءكان  . أ

 إرمياء( وكما كان 31:23( مع )مت96،96:9رإعن خراب أورشليم هكذا فعل المسيح. قارن ) إرمياء
 (.39-21:23( + )لو44-49:1نبيًا باكيًا، هكذ حزن المسيح على أورشليم وما سيحدث لها )لو

( هم 93-90:21+  96-93:94( ومن إخوته )29-91:99نبيًا مرفوضًا من شعبه ) إرمياءكان  . ب
تهموه بالخيانة 26:36+  1:26+  29:20ضربوه ووضعوه فى مقطرة وهددوه بالقتل ) ( هم سجنوه وا 

 إرمياء(. 9:40( وقيدوه بسالسل )6:31( ووضعوه فى جب ليموت )96-99:33+  3،2:32الوطنية )
ح الذى قيل عنه " إلى كان مرفوضًا من الجميع ملوكًا وكهنة وشعب وأنبياء كذبة، وهكذا كان المسي

( والشعب صرخ قائاًل أصلبه أصلبه، دمه علينا وعلى أوالدنا. 99:9خاصته جاء وخاصته لم تقبله )يو
خوته لم يقبلوه )مر وهكذا  إرمياء( ولقد ُضِرب السيد وُصلب ودفنوه. فاليهود أبغضوا 6:3( + )يو29:3وا 

 (.3:3+20:3يريد أن يوبخه أحد، )يوالمسيح، فمن يحيا فى الظلمة يبغض النور، الخاطىء ال 
-3:23( وتنبأ عن المسيح )34-39:39عن العهد الجديد، بل هو الذى أطلق هذا اإلسم ) إرمياءتنبأ  . ت

( فأسماه غصنًا وأنه يملك بعدل ويخلص ويعطى شعبه سالمًا وأنه برنا. وأنه سيعيد للبشر ميراثهم 6
ن المسيح يساق للذبح كخروف أ( و 1:30لرب لهم )(. ويسمى المسيح داود ملكهم الذى يقيمه ا1:23)
( ومرة أخرى يتنبأ 1:23رإفيها رمزًا للمسيح ) إرمياء( وعن أالم المسيح وأحزانه التى صار 91:99)

(، وأن هذا كان بحسب وعود اهلل ونبوات األنبياء 96:33عن ميالد المسيح بالجسد ويسميه غصنًا )
( ويتنبأ عن 96:33( وهو الذى يبررهم )96:33عبه )( وأن المسيح هو الذى سيخلص ش94:33)

( نبوة عن 96:33+  6:23الرب برنا ) إرمياء(. والحظ أن فى قول 91:33الكهنوت المسيحى )
(. وفى 91،96:2( + )مت96:39عن قتل أطفال بيت لحم ) إرمياءالهوت المسيح. ويتنبأ 

وفى إحتماله لألحزان. وفى مثل الخزاف رمزًا للمسيح فى إحتماله للعار،  إرمياء( نرى 93،96:96)
 (.93:6كو2( نرى عمل المسيح فى إعادة تشكيل الخليقة لتصير فى المسيح خليقة جديدة )91رإ)

فى إحتماله لألالم كان حاماًل للصليب، وكل من يحمل الصليب يتمجد، فالصليب مجد  إرمياء . ث
(. ولنرى 93:1وبالتالى فى مجده )رو (، ومن يحتمل الصليب يكون شريكًا للمسيح فى صليبه31:3)يو

(. 1:9وى "ها قد جعلت كالمى فى فمك" )أرنبرمياء يوم إختاره وكلفه بعمله الهذا عمليًا، فلقد قال اهلل إل
األالم التى تحملها ألجل اهلل نسمع قول اهلل له "مثل فمى تكون" وهذه درجة أعلى  إرمياءوبعد أن ذاق 

 (.91:96وأمجد )أر
( يحدد النبى مدة نبوته، ولكن هذا التاريخ المدون هنا سجله النبى غالبًا وهو فى أورشليم بعد أن 3-9:9رإفى )

النبى، لكن النبى إستمر فى نبواته حتى  إرمياءسقطت فى يد نبوخذ نصر ملك بابل وأحرقها، وتم ما تنبأ عنه 
 .عاماً  60 فى نبواته حوالى إرمياءبعد أن أخذوه معهم عنوة إلى مصر. ولقد إستمر 
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 عودة للجدول اإلصحاح األول

 
الَِّذي َكاَنْت َكِلَمُة 2َكاَلُم ِإْرِمَيا ْبِن َحْلِقيَّا ِمَن اْلَكَهَنِة الَِّذيَن ِفي َعَناُثوَث ِفي َأْرِض َبْنَياِميَن، 1 "-(:3-1) األيات

َوَكاَنْت ِفي َأيَّاِم َيُهوَياِقيَم 3ْبِن آُموَن َمِلِك َيُهوَذا، ِفي السََّنِة الثَّاِلَثِة َعْشَرَة ِمْن ُمْلِكِه.  الرَّبِّ ِإَلْيِه ِفي َأيَّاِم ُيوِشيَّا
وُرَشِليَم ِفي َلى َسْبِي أُ ْبِن ُيوِشيَّا َمِلِك َيُهوَذا، ِإَلى َتَماِم السََّنِة اْلَحاِدَيِة َعْشَرَة ِلِصْدِقيَّا ْبِن ُيوِشيَّا َمِلِك َيُهوَذا، إِ 

 "الشَّْهِر اْلَخاِمِس.
. وقد بدأ خدمته أيام يوشيا وكان قصد اهلل أن يساعد يوشيا فى إزالة إرمياءفيها تقديم السفر وزمن النبوة وخدمة 

= وهذا تفويض لُه بالنبوة ورؤيا باألشياء التى سوف يتنبأ عنها. وكان من وكانت كلمة الرب إليهالعبادة الوثنية. 
النبى العظيم أن يقدم هذا الشعب توبة ولكن  إرمياءوض حين يوجد ملك مثل يوشيا قديس ونبى مثل المفر 

عامًا  40لألسف فهم إستمروا فى وثنيتهم ولذلك كانت نهايتهم الخراب. ولنالحظ فترة خدمة النبى أنها حوالى 
( فمما ضاعف من خطية 4ما )حزيو  40قبل السبى وهذا هو اإلثم الذى حمله حزقيال على جانبه األيمن لمدة 

يهوذا وجود ملك ونبى عظماء مثل هؤالء. ومع أن النبى إستمر فى نبواته بعد التاريخ المدون هنا إال أنه حدد 
 هذا التاريخ ألن نبوته كانت تختص بالسبى. وبالسبى تحقق ما تنبأ عنه.

 
ْرُتَك ِفي اْلَبْطِن َعَرْفُتَك، َوَقْبَلَما َخَرْجَت ِمَن الرَِّحِم »5: َفَكاَنْت َكِلَمُة الرَّبِّ ِإَليَّ َقاِئالا 4 "-(:5-4) األيات َقْبَلَما َصوَّ

 "«. َقدَّْسُتَك. َجَعْلُتَك َنِبيًّا ِللشُُّعوبِ 
اهلل هو الذى يختار الراعى لشعبه. وهو الذى يعلم من البطن من يصلح لهذا العمل فيختاره. واهلل هنا يشجعه 

 = من هم الشعوب الذين أرسله اهلل إليهم: نبياا للشعوبالذى إختارُه وعينه  بهذه الكلمات أنه هو
 ألنه ُمْرَسْل أساسًا لليهود فكأن اهلل إعتبرهم مثل الشعوب الباقية لوثنيتهم فأسماهم شعوب. .1
 تنبأ أيضًا ضد الشعوب أى األمم.  إرمياءوألن  .2
 ن لكل شعب فى كل العالم.موجهة لآل  إرمياءوألن نبوة  .3
( فاهلل الخالق العظيم يعرف كيف يستفيد من 96:9من بطن أمه هكذا إختار بولس )غل  إرمياءكما إختار اهلل و 

  (.90:  2)أف كل واحد من خليقته وبما أعطاه لهم من مواهب
 = خصصتك. قدستك

 
، ِإنِّي اَل َأْعِرُف َأْن َأَتَكلَّمَ »َفُقْلُت: 6 " -(:6آية )  "«. أَلنِّي َوَلد   آِه، َيا َسيُِّد الرَّبُّ

 . فهو يشعر أنه صغير. وهو ليس تواضع مصطنع.إرمياءهنا إعتذار متواضع من 
 

 "اَل َتُقْل ِإنِّي َوَلد ، أَلنََّك ِإَلى ُكلِّ َمْن ُأْرِسُلَك ِإَلْيِه َتْذَهُب َوَتَتَكلَُّم ِبُكلِّ َما آُمُرَك ِبِه.»َفَقاَل الرَّبُّ ِلي: 7 " -(:7آية )
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يشجعه أنه وراءه ويسنده فعليه أن ال يخاف. فإحساسنا بعدم إستحقاقنا للخدمة ال يجب أن يجعلنا  اهلل هنا
ر على اإلعتذار مثل موسى أنه بعد تشجيع اهلل ووعده لم ُيص   رمياءننسحب منها حين يدعونا اهلل. ويحسب إل

ختار صموئيل وهو صغير. فاهلل يعطى معرفة  الذى غضب اهلل منه بسبب إصراره على اإلعتذار. واهلل سبق وا 
 (.3حز +93:2كو9للعقل وكلمة عند إفتتاح الفم )

 
ْنِقَذَك، َيُقوُل الرَّبُّ 8 " -(:8آية )  "«.اَل َتَخْف ِمْن ُوُجوِهِهْم، أَلنِّي َأَنا َمَعَك أُل

سندهم فيها وعد اهلل هنا ليس أن يزيل المشقات والمتاعب من أمامه، فاهلل ال يعفى خدامه من الضيقات بل ي
 (.1:3(، )حز90،1:91ويحميهم وهذا ما يشجع خدام اهلل )أع

 
 "َها َقْد َجَعْلُت َكاَلِمي ِفي َفِمَك.»َوَمدَّ الرَّبُّ َيَدُه َوَلَمَس َفِمي، َوَقاَل الرَّبُّ ِلي: 9 " -(:9آية )

عليه أن ال يعترض بأنه ال تشير للتأهيل واإلعداد. ف إرمياءجمرة إشعياء كان فيها تطهير أما لمس الرب لفم 
 . (91:90ه ما يتكلم به )متمَ عل  ه ويُ عَ مِ سْ يعرف أن يتكلم فاهلل هو الذى يُ 

 
َوَتْبِنَي ُاْنُظْر! َقْد َوكَّْلُتَك هَذا اْلَيْوَم َعَلى الشُُّعوِب َوَعَلى اْلَمَماِلِك، ِلَتْقَلَع َوَتْهِدَم َوُتْهِلَك َوَتْنُقَض 11 " -(:11آية )
 "«.ِرَس َوَتغْ 

= إذن هو وكيل هلل وفى مقابل الكرامة  وكلتكهنا اهلل يعطيه سلطانًا فهو كمن يحكم ليس بالسيف ولكن بالكلمة. 
= نبواته  وتبنى وتغرس= نبواته بالدينونة والخراب هى إنذار بأن الخاطىء سيقلع،  لتقلع وتهدمهناك المسئولية. 

من جديد ويبنى من جديد فى أرضه. ولكى يبنى من جديد يلزم بالرجوع من السبى هى وعد بأن التائب سيزرع 
 (.6أن ينقض القديم حتى األساس. واهلل أراد أورشليم جديدة فنقض القديمة. والمعمودية هى موت ثم قيامة )رو

 ل الولد الصغير بنعمته لجبار، فاهلل هو الذى يعمل.حو  وهكذا اهلل يُ 
 

َأَنا رَاٍء َقِضيَب »َفُقْلُت: « َماَذا َأْنَت رَاٍء َيا ِإْرِمَيا؟»ِلَمُة الرَّبِّ ِإَليَّ َقاِئالا: ُثمَّ َصاَرْت كَ 11 "-(:12-11األيات)
ْؤَيَة، أَلنِّي َأَنا َساِهر  َعَلى َكِلَمِتي أُلْجِرَيَها»َفَقاَل الرَّبُّ ِلي: 12«. َلْوزٍ   "«. َأْحَسْنَت الرُّ

ر لخراب أورشليم حتى تنطبع فى قلبه طوال فترة خدمته. ونرى هذا أراه رؤى تشي إرمياءاهلل فى بدء تعامله مع 
فى هذه الرؤيا، قضيب اللوز والتى تليها، القدر. فاهلل يعلن أن الشعب نما للخراب وأن الخراب ُيْسِرْع حثيثًا 
ا تجاههم. وشجرة اللوز تزهر فى يناير مبكرًا جدًا قبل كل األشجار وتعطى ثمارها فى مارس لذلك يسميه

على  ساهرأى الشجرة المتعجلة. وهنا تالعب باأللفاظ فأيضًا اهلل متعجل =    HASTY TREEالعبرانيون 
كلمته ليجريها، أى قراره بخراب أورشليم. فكلمة قضيب اللوز)شاقد( بالعبرية هى نفسها كلمة ساهر تقريبًا 

رشليم فاهلل يتعجل خرابها. وقال اهلل )شوقد(. والقضيب هو قضيب التأديب ضد أورشليم. وألن الخطية مألت أو 
أحسنت ألنه عرف أنها شجرة لوز وهى لم تثمر بعد وهذا ال يعرفه إال خبير. وكان أيضًا خراب أورشليم  رمياءإل
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لم يظهر أى دليل لُه ولكن أى خبير روحى يستطيع أن يراه فإذا زادت الخطية وتفشت فمن المؤكد أن وراء هذا 
 . 23:  1ير دا، راجع تفس خراب قريب

 
ِإنِّي رَاٍء ِقْدراا َمْنُفوَخةا، »َفُقْلُت: « َماَذا َأْنَت رَاٍء؟»ُثمَّ َصاَرْت َكِلَمُة الرَّبِّ ِإَليَّ ثَاِنَيةا َقاِئالا: 13 "-(:16-13) األيات

أَلنِّي هَأَنَذا 15رُّ َعَلى ُكلِّ ُسكَّاِن اأَلْرِض. ِمَن الشَِّماِل َيْنَفِتُح الشَّ »َفَقاَل الرَّبُّ ِلي: 14«. َوَوْجُهَها ِمْن ِجَهِة الشَِّمالِ 
، َفَيْأُتوَن َوَيَضُعوَن ُكلُّ َواِحٍد ُكْرِسيَُّه ِفي َمْدَخِل  َأْبَواِب ُأوُرَشِليَم، َوَعَلى َداٍع ُكلَّ َعَشاِئِر َمَماِلِك الشَِّماِل، َيُقوُل الرَّبُّ

ُروا آلِلَهٍة ُأْخَرى، 16لِّ ُمُدِن َيُهوَذا. ُكلِّ َأْسَوارَِها َحَواَلْيَها، َوَعَلى كُ  َوُأِقيُم َدْعَواَي َعَلى ُكلِّ َشرِِّهْم، أَلنَُّهْم َتَرُكوِني َوَبخَّ
 "َوَسَجُدوا أَلْعَماِل َأْيِديِهْم.

 تشير رؤيا القدر، لقدر موضوع على فرن 
 مشتعل يتم تغذيته بالوقود والنار من ناحية 

 رشليم التى ستغلىالشمال. والقدر تشير ألو 
شتعال الفرن يشير   حااًل حين يشتعل الفرن وا 
 لهجوم بابل الذى سيأتى من جهة الشمال.  

 وجيش بابل كان مكونًا من العشائر
 دها نبوخذ نصر تحتوالشعوب التى وح   
 . ويشير هذاهأنذا داٍع كل عشائرقيادته =  
يب. وهذا إنذار لهم لعلهم يتوبون عن وثنيتهم. والعقوبة لجيش بابل. وجيش بابل يستخدمه اهلل هنا كوسيلة تأد 

غراءاته سيسيطر  تشير إلستيالء الجيش البابلى على أسوار وأبواب أورشليم والمعنى أن من يستسلم للشيطان وا 
 الشيطان عليه ويحيطه ويستعبده.

 النار. = أى مكان دخول  ووجهها جهة الشمال= تترجم قدرًا تغلى فى إضطراب.  قدر منفوخة
 

َأمَّا َأْنَت َفَنطِّْق َحْقَوْيَك َوُقْم َوَكلِّْمُهْم ِبُكلِّ َما آُمُرَك ِبِه. اَل َتْرَتْع ِمْن ُوُجوِهِهْم ِلَئالَّ »17 "-(:19 -17األيات) 
َواَر ُنَحاٍس َعَلى ُكلِّ اأَلْرِض، ِلُمُلوِك هَأَنَذا َقْد َجَعْلُتَك اْلَيْوَم َمِديَنةا َحِصيَنةا َوَعُموَد َحِديٍد َوَأسْ 18ُأِريَعَك َأَماَمُهْم. 

، 19َيُهوَذا َوِلُرَؤَساِئَها َوِلَكَهَنِتَها َوِلَشْعِب اأَلْرِض.  َفُيَحاِرُبوَنَك َواَل َيْقِدُروَن َعَلْيَك، أَلنِّي َأَنا َمَعَك، َيُقوُل الرَّبُّ
 "«.أُلْنِقَذكَ 

يسندك وال تهتم بشىء أخر، أى إنزع عنك كل إهتمام = إستعد لهذه الخدمة وآمن بأن اهلل س نطق حقويك
نشغل بهذه الخدمة. وعليك أن تبلغ الكالم الذى أضعه فى فمك كما هو =  نشغال دنيوى وا   كلمهم بكل ما آمركوا 

= فكلمة اهلل يجب أن تصل بامانة لهذا الشعب، وعليه  وال ترتاع من وجوههممهما كان من شدته ضد الشعب 
ذا آمن بهذا يكون لُه أن ال يخاف منهم ، فهم لن يقبلوا كلمة اهلل وسيخيفونه ولكن عليه أن يؤمن بأن اهلل يسنده، وا 

رتعد فهذا معناه عدم ثقة فى اهلل فينزع اهلل سالمه منه  سالم وسيشعر بهذا السالم يمأل قلبه، أما لو خاف منهم وا 
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ًا الجسارة والقوة فماذا يحدث لو أن النبى بعد = فاهلل هو الذى يعطى السالم ويعطى أيض لئال أريعك أمامهم= 
سيحرم من السالم والقوة فيرتاع باألكثر. إذًا  ؟ حماية اهلل لهأن تكلم بكلمة اهلل خاف من نتائجها وشَك فى 

( فهو سيجعله 91ية )آاإليمان هو أفضل حماية لإلنسان ضد شر األشرار ومكائدهم. وأنظر لوعد اهلل لُه فى 
( 20ور الجميع، فقط عليه أن يؤمن. ولكن هذا ال يعنى أنه لن يكون هناك حروب ضده )محصنًا ضد شر 

 .ألنى معك فيحاربونك وال يقدرون عليك
 

 -خالصة اإلصحاح:
ستعبده إبليس وكان اهلل يتعجل خالص اإلنسان )شجرة اللوز( وحينما  نساق إلبليس وا  فسد اإلنسان بالخطية وا 

( جاء المسيح لينقض ويهدم )بالموت( ثم يغرس ويبنى )بالقيامة( )هوذا الكل جاء ملء الزمان )أزهرت الشجرة
 صار جديدًا(.

 مالحظات
لعمله النبوى وهو ما زال فى بطن أمه. وهكذا إختار بولس لرسوليته وهو  إرمياءن اهلل قد إختار أ 6ية آنرى فى 

ختار يعقوب دون عيسو وهما ما زاال فى البطن ( فما معنى 99:1( + )رو96:9)غل ما زال فى بطن أمه، وا 
( "سبق فعرفهم" فاهلل يعرف ماذا سيكون عليه الشخص، وذلك وهو ما زال فى بطن أمه. 21:1هذا؟ راجع )رو

 . (90:2ويقول بولس الرسول عن أوالد اهلل "أن اهلل سبق وخلقهم ألعمال صالحة أعدها لكى يسلكوا فيها" )أف
س أوالده أى هو خصصهم وكرسهم لُه، لكل منا فى حياته خطة، واهلل قد  و إذًا فاهلل خلقنا وفق خطة معينة، 

"قدستك" ونحن نخرج من المعمودية والميرون مقدسين هلل. بل أن اهلل  رمياءلينفذوا خطته التى وضعها كما قال إل
 (.90:4بط9يعطى لكل منا مواهب تعينه على تنفيذ هذه الخطة )وهى الوزنات( )

 
 خالصة اإلصحاح

نساق إلبليس، فإستعبده إبليس وكان اهلل يتعجل خالص اإلنسان )شجرة اللوز المتعجلة(.  فسد اإلنسان بالخطية وا 
فمعنى رؤيا شجرة اللوز المباشر، هو أن اهلل يتعجل خراب أورشليم بسبب خطاياها، ولكن اهلل ال ُيسر بموت 

ر أن اهلل ُيهلك أورشليم لكى يجددها، ويعيد (. والمعنى غير المباش23:91الخاطىء مثل أن يرجع ويحيا )حزقيال
أنه سيكون نبيًا للشعوب  رمياءهنا رمزًا للمسيح. لذلك يقول اهلل إل إرمياءتأسيسها، وهذا ما سيفعله المسيح ويكون 

رمياءوالمسيح جاء لليهود واألمم. و  اهلل بكلمته المسيح بهالك أورشليم، و  )كلمته( سينقض ويهدم وذلك بنبواته ا 
رمياءبموته وبالمعمودية يموت اإلنسان العتيق، ويقلع المسيح بهذا ما زرعه الشيطان من زوان. و  ىالذ يغرس  ا 

(. واهلل بهذا يتعجل )شجرة اللوز( أن 93:6كو2ويبنى، والمسيح سيبنى بالقيامة اإلنسان الجديد كخليقة جديدة )
للمسيح أنه سيكون مدينة حصينة = تحتضن كرمز  إرمياءيعيد الخلقة ويعطى حياة للبشر. ولهذا سمعنا عن 

 .الناس وعمود حديد يبنى عليه هيكل الرب وأسوار نحاس يحتمى وراءها الكثيرين... وهذه صفات المسيح حقيقية
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 عودة للجدول اإلصحاح الثانى

 
يظهر النبى للشعب تعدياته ويوبخهم ليتوبوا.  األولى بعد إرساليته، وفيه إرمياءغالبًا هذا األصحاح هو عظة 

 ويظهر لهم بشاعة خطاياهم وأهمها الوثنية. 
 

: َقْد »2َوَصاَرْت ِإَليَّ َكِلَمُة الرَّبِّ َقاِئالا: 1 "-(:2-1) األيات اْذَهْب َوَناِد ِفي ُأُذَنْي ُأوُرَشِليَم َقاِئالا: هَكَذا َقاَل الرَّبُّ
يَِّة ِفي َأْرٍض َغْيِر َمْزُروَعٍة. َذَكْرُت َلِك َغْيَرَة ِصبَ   "اِك، َمَحبََّة ِخْطَبِتِك، ِذَهاَبِك َورَاِئي ِفي اْلَبرِّ

اهلل قبل أن يوبخهم ذكرهم بمحبتهم األولى حتى ال ييأسوا. وفى بداية حياة اإلنسان مع اهلل يكون لُه هذا اإلختبار 
= حين وعدوا موسى  محبة صباكولى. فاهلل ذكر ألورشليم فى حالوة المحبة األولى وياليتنا ال نترك محبتنا األ

وقالوا كل ما قاله الرب نفعل وحين سبحوا الرب بعد الخروج. وأنهم لم يرتدوا إلى مصر بالرغم من صعوبات 
البرية. وأنهم إرتبطوا معه بعهد وكان هذا العهد هو خطبتهم هلل وصاروا عروسًا لُه فتبعوه بأمانة. وتعبير الخطبة 

 ستعمله كثيرين.إ
 

، َأَواِئُل َغلَِّتِه. ُكلُّ آِكِليِه َيْأَثُموَن. َشرٌّ َيْأِتي َعَلْيِهْم، َيُقوُل 3 "-(:4-3) األيات ِإْسرَاِئيُل ُقْدس  ِللرَّبِّ
 "ِاْسَمُعوا َكِلَمَة الرَّبِّ َيا َبْيَت َيْعُقوَب، َوُكلَّ َعَشاِئِر َبْيِت ِإْسرَاِئيَل. 4«.الرَّبُّ 
= فهم أول كنيسة فى العالم وسط  وأوائل غَلتهلعهد بينهم وبين اهلل صاروا قدسًا للرب مخصصين لكرامته بهذا ا

والمعنى أن  كل آكليه يأثمون( وصار اهلل عدوًا ألعدائهم = 91:9كل األمم وهذا ينطبق على كل القديسين )يع
من حاول أن يعتدى عليهم ويأكلهم يكون كمن الباكورات  كان يمنع أكلها إال للكهنة ومن يأكلها يأثم فكأن كل 

نتم لى فلماذا أيأكل قدس الرب فيكون مجرمًا ومتعديًا على الرب )هذا فيه عتاب رقيق لهم، فاهلل يقول لهم 
 تتركونى(.

: 5 " -(:5آية ) َساُروا َورَاَء اْلَباِطِل َوَصاُروا َماَذا َوَجَد ِفيَّ آَباُؤُكْم ِمْن َجْوٍر َحتَّى اْبَتَعُدوا َعنِّي وَ »هَكَذا َقاَل الرَّبُّ
 "َباِطالا؟ 

 اهلل هنا يكشف نكرانهم للجميل فهم بدأوا حسنًا ثم إرتدوا، بدأوا بالروح وأكملوا بالجسد.
سرائيل فى سعيه وراء الالشىء أى = أى اآلوساروا وراء الباطل لهة الوثنية وأصنامها. والباطل هو الالشىء وا 

ى ال شىء وفراغ وهكذا كل من يسعى وراء شهوة البطن وشهوة الجسد وهكذا كان الغنى الباطل صاروا باطاًل أ
 ( اما من يسير وراء اهلل الحق يصير شريك الطبيعة اإللهية.29:9( + )رو20:  92األحمق )لو 

 
يَِّة ِفي َأْرِض َقْفٍر َوَلْم َيُقوُلوا: َأْيَن ُهَو الرَّبُّ الَِّذي َأْصَعَدَنا ِمْن َأْرِض ِمْصَر، الَّ 6 " -(:6آية ) ِذي َساَر ِبَنا ِفي اْلَبرِّ

؟  "َوُحَفٍر، ِفي َأْرِض ُيُبوَسٍة َوِظلِّ اْلَمْوِت، ِفي َأْرٍض َلْم َيْعُبْرَها َرُجل  َوَلْم َيْسُكْنَها ِإْنَسان 
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عطائه المن والماء من الصخرة وسط برية قاحلة يظلمهم فلماذا برية موت فهو لم  ،اهلل يذكرهم بحمايته لهم وا 
ن سرت فى وادى ظل الموت فال أخاف شرًا عب  تركوه؟ غير أن داود النبى يُ  ر عن حال أوالد اهلل الذين لم ينسوه "وا 

 ألنك معى" وهكذا نحن فى برية هذا العالم اهلل يرعانا فيها.
 

ْسُتْم َأْرِضي َوَجَعْلُتْم ِميرَاِثي َوَأَتْيُت ِبُكْم ِإَلى َأْرِض َبَساِتيَن ِلتَْأُكُلوا َثَمرَ 7 "-(:8-7) األيات َها َوَخْيَرَها. َفَأَتْيُتْم َوَنجَّ
، َوا8ِرْجساا.  ؟ َوَأْهُل الشَِّريَعِة َلْم َيْعِرُفوِني، َوالرَُّعاُة َعَصْوا َعَليَّ ْنِبَياُء َتَنبَُّأوا ِبَبْعل، اَْلَكَهَنُة َلْم َيُقوُلوا: َأْيَن ُهَو الرَّبُّ أَل
 "رَاَء َما اَل َيْنَفُع.َوَذَهُبوا وَ 

 قارن هنا إحسانات الرب لهم مع خيانة الشعب بكل طوائفه حتى نجسوا أرض اهلل.
 

، َوَبِني َبِنيُكْم ُأَخاِصُم. »9 "-(:13-9) األيات َفاْعُبُروا َجزَاِئَر ِكتِّيَم، َواْنُظُروا، 11ِلذِلَك ُأَخاِصُمُكْم َبْعُد، َيُقوُل الرَّبُّ
َهْل َبَدَلْت ُأّمة  آِلَهةا، َوِهَي َلْيَسْت آِلَهةا؟ َأمَّا 11َلى ِقيَداَر، َواْنَتِبُهوا ِجدًّا، َواْنُظُروا: َهْل َصاَر ِمْثُل هَذا؟ َوَأْرِسُلوا إِ 

. ِاْبَهِتي َأيَُّتَها السََّماَواُت ِمْن هَذا، َواْقَشِعرِّي َوَتحَ 12َشْعِبي َفَقْد َبَدَل َمْجَدُه ِبَما اَل َيْنَفُع!  أَلنَّ 13يَِّري ِجدًّا، َيُقوُل الرَّبُّ
ْيِن: َتَرُكوِني َأَنا َيْنُبوَع اْلِمَياِه اْلَحيَِّة، ِلَيْنُقُروا أَلْنُفِسِهْم َأْبآراا، َأْبآراا ُمشَ   "قََّقةا اَل َتْضُبُط َماءا.َشْعِبي َعِمَل َشرَّ

تشير للشرق فقيدار هم قبائل العرب الذين =  قيدار= تشير للغرب عمومًا فكتيم بلد فى جزيرة قبرص و كتيم
يقيمون بين بابل واألردن. فاهلل يخاصمهم ويخاصم بنيهم إذا إستمروا فى وثنيتهم. وبينما أن كل العالم شرقًا 

لهة آلهة أخرى متعددة بل ولم يكتفوا بإله أو إثنين بل تبعوا وعبدوا آلهتهم فشعب اهلل تركه وعبد آوغربًا ال يغيروا 
( والمؤلم فى هذا أنهم تركوا اإلله الحى وذهبوا وراء الباطل. وينطبق هذا على أيامنا فأتباع الديانات 21) كثيرة

 والفلسفات األخرى أكثر إخالصًا لها من إخالصنا لمسيحنا الذى يهب شعبه ماء الحياة.
ت الشمس والنجوم من وبهت ،= المالئكة التى تفرح بخاطىء واحد يتوب بهتت من شرهم إبهتى أيتها السموات

ن هذا الشعب ترك إلهه ليعبدها. وحقًا فهذه األصنام تعطى لذة وقتية لكنها ال تستطيع أن تنفع تابعيها. وهم أ
= هم تركوا عبادتى وكان هذا منهم نكرانًا للجميل وكان هذا واجبهم عبادتى أمام  تركونى -9=  ينعملوا شرَّ 

خر للفرح والتعزية، ذهبوا يبحثون عن لذة آبوا ليفتشوا عن مصدر = ذه حفروا ألنفسهم -2كل ما أعطيتهم 
 ألبار مشققة ال= مصدر كل فرح وتعزية وذهبوا  تركونى أنا ينبوع الماء الحىجسدهم. وهذا من غبائهم فهم 

 = ألن الماء فى هذه األبار يوجد اليوم وال يوجد بعد ذلك ولذة الجسد هكذا وقتية ويعقبها حزن. تضبط ماء
 

 "َأَعْبد  ِإْسَراِئيُل، َأْو َمْوُلوُد اْلَبْيِت ُهَو؟ ِلَماَذا َصاَر َغِنيَمةا؟ »14 " -(:14آية )
إسرائيل قال عنه اهلل إبنى البكر. واإلبن يتمتع بحماية أبيه طالما بقى فى منزله ولكن إذا هجر أبيه كاإلبن 

ل والزنا والوثنية. وهذا الكالم ينطبق على الضال يصير غنيمة. هو سار وراء شهواته وصار عبد لمحبة الما
إسرائيل وعلى كل منا. كل من يتبع إبليس  يستعبده. وهذه هى خطة إبليس دائمًا أن يفصل بيننا وبين اهلل 

 ويبعدنا عن اإلتصال باهلل فينفرد بنا ويستعبدنا ويذلنا. 
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 "َتَها َوَجَعَلْت َأْرَضُه َخِرَبةا. ُأْحِرَقْت ُمُدُنُه َفاَل َساِكَن. َزْمَجَرْت َعَلْيِه اأَلْشَباُل. َأْطَلَقْت َصوْ 15 " -(:15آية )
الم االتية أصعب. فاألشبال يظهر النبى هنا لهم غبائهم. فخطيتهم هى سبب عقوبتهم باألالم التى هم فيها. واأل

ن لهم سلطة عليهم هم الشياطين. ولكن متى يكو  هنا هم األعداء الذين يهاجمونهم )أشور أو مصر أو بابل( أو
وطلبوا حماية  ، لههم حمايتهمإأو علينا؟ إذا ذهبنا نحن لهم. فكانت يهوذا تريد التحالف مع هؤالء. فهم تركوا 

األمم لهم. والنتيجة إستعباد هذه األمم لهم. واهلل ينبه كل واحد ويقول أنتم لستم هكذا فأنتم أبناء ولكن شهواتكم 
 تفقدكم حريتكم.

 
وا َهاَمَتِك.16 " -(:16آية )  "َوَبُنو ُنوَف َوَتْحَفِنيَس َقْد َشجُّ

 تشير لغزو مصرى حدث ضد يهوذا ربما أيام رحبعام. أو يهوأحاز وفرض ضريبة عليهم.
 

َواآلَن 18؟ َأَما َصَنْعِت هَذا ِبَنْفِسِك، ِإْذ َتَرْكِت الرَّبَّ ِإلَهِك ِحيَنَما َكاَن ُمَسيَِّرِك ِفي الطَِّريقِ 17 "-(:18-17) األيات
 "َما َلِك َوَطِريَق ِمْصَر ِلُشْرِب ِمَياِه ِشيُحوَر؟ َوَما َلِك َوَطِريَق َأشُّوَر ِلُشْرِب ِمَياِه النَّْهِر؟ 

أى نهر النيل  شيحورهى بإرادتها الحرة تركت اهلل مصدر الخيرات الحقيقى وذهبت لألمم، إلى مصر = 
أى للفرات أى أشور هى طلبت خيرات مصر وأشور أو  نهرللطمى النيل، ول إشارةتعنى الموحل  فشيحور

لهة الحليف األقوى. وفى هذا القول ينهاهم آلهتهم فالتحالف ما كان يتم سوى بعبادة آالتحالف معهم أو عبادة 
النبى عن التحالف مع أحدهم حقًا من يترك الرب يصبح أعداؤه أعداء حقيقيين وأصدقاؤه أصدقاء مخادعين 

 باطلين.
 
، َوَأنَّ 19 "-(:21-19) ياتاأل ُيَوبُِّخِك َشرُِّك، َوِعْصَياُنِك ُيَؤدُِّبِك. َفاْعَلِمي َواْنُظِري َأنَّ َتْرَكِك الرَّبَّ ِإلَهِك َشرٌّ َوُمرٌّ

َطْعُت ُقُيوَدِك، َوُقْلِت: اَل َأَتَعبَُّد. أَلنَُّه ُمْنُذ اْلَقِديِم َكَسْرُت ِنيَرِك َوقَ »21 َخْشَيِتي َلْيَسْت ِفيِك، َيُقوُل السَّيُِّد َربُّ اْلُجُنوِد.
 "أَلنَِّك َعَلى ُكلِّ َأَكَمٍة َعاِلَيٍة َوَتْحَت ُكلِّ َشَجَرٍة َخْضرَاَء َأْنِت اْضَطَجْعِت زَاِنَيةا!

. وبداية الشر هى عدم خوف اهلل يليه ترك الرب ويلى ذلك تلقائيًا كل أنواع خشيتى ليست فيكسبب الخطية = 
يوبخك الشر يأتى بالمتاعب والخراب. فالخطية تؤدب صاحبها. بل يمكن أن نقرأ الخطية فى عقابها = الشرور و 

وكل ما طلبه اهلل منهم أن  .كسر قيودها ونيرها . مثال لذلك مرض اإليدز. واهلل حَررها=شرك وعصيانك يؤدبك
ليس. ولكنها أبت وذهبت وراء إبليس فى يتعبدوا لُه ففى ذلك ضمان إستمرار حريتهم، فإنتمائهم هلل يبعد عنهم إب

والعبادة الوثنية فيها زنا روحى أى  كل أكمة عالية وتحت كل شجرة خضراءالهياكل الوثنية التى تقام على 
 إنفصال عن اهلل وزنا جسدى كان يمارس فى المعابد الوثنية.

ولكن كان هذا لفترة قصيرة ثم  ،يبةلهة غر = فبعد أن حررها اهلل أعطت وعدًا أنها ال تتعبد آل وقلت ال أتعبد
= تترجم"  ألنك على كل أكمةإرتدت. وهكذا نحن بعد كل عطية نعطى وعودًا هلل ثم نرجع فى وعودنا ونفتر. 

 . أى تناقض بين الواقع وما وعدت به.بينما أنِت على كل أكمة"
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ْلِت ِلي ُسُروَغ َجْفَنٍة َغِريَبٍة؟ َوَأَنا َقْد َغَرْسُتِك َكْرَمَة ُسوَرَق، َزْرَع 21 "-(:24-21) األيات َحّق ُكلََّها. َفَكْيَف َتَحوَّ
ِن اْغَتَسْلِت ِبَنْطُروٍن، َوَأْكَثْرِت ِلَنْفِسِك اأُلْشَناَن، َفَقْد ُنِقَش ِإْثُمِك َأَماِمي، َيُقوُل السَّ 22 . َفِإنَِّك َواِ  َكْيَف 23يُِّد الرَّبُّ

ْس. َورَاءَ  َبْعِليَم َلْم َأْذَهْب؟ اْنُظِري َطِريَقِك ِفي اْلَواِدي. ِاْعِرِفي َما َعِمْلِت، َيا َناَقةا َخِفيَفةا َضِبَعةا  َتُقوِليَن: َلْم َأَتَنجَّ
يَح. ِعْنَد َضَبِعَها َمْن يَ 24ِفي ُطُرِقَها!  يََّة! ِفي َشْهَوِة َنْفِسَها َتْسَتْنِشُق الرِّ َدِت اْلَبرِّ ُردَُّها؟ ُكلُّ َيا َأتَاَن اْلَفرَا، َقْد َتَعوَّ

 "َطاِلِبيَها اَل ُيْعُيوَن. ِفي َشْهرَِها َيِجُدوَنَها. 
= أى كرمة فخمة من أجود أنواع الكروم فسورق كانت مشهورة بكرومها الجيدة. ولكن  كرمة سورقاهلل غرسها 

له أيام (. فاهلل أسسهم كدولة وكشعب 6شإ= أى كرمة غريبة فاسدة )راجع  سروغ جفنة غريبةماذا أصبحت؟ 
يشوع وكان لهم ناموسهم وهيكلهم. وعرفوا اهلل لفترة ثم بدأوا فى اإلنحدار الذى وصل بهم لحالتهم الراهنة. واهلل 

ن = بكل ما أعدُه لها. وهكذا صنع اهلل مع اإلنسان حين خلقه، حين خلقه على صورته ولكن اآل حق زرع زرعها
نحرافه، أو آدم الذى هل نحن على صورته أم أن صورتنا غريبة. وشعب يه وذا الذى غرق فى عبادته الوثنية وا 

= صابون. وهما رمز لكل محاوالت البشر  أشنان= ملح أو  بنطرون فقد صورة اهلل لم يعد يمكن تطهيره
نثى أ= هى  بناقة خفيفة ضبعة فى طرقهاللتطهير ألن التطهير لن يكون سوى بدم المسيح. ويشبههم اهلل هنا 

= وهو حمار الوحش البرى الذى تعَود  بأتان الفرانف وراء ذكورها فى شهوانية. ويشبهها سريعة تجمح فى ع
على الجموح فى البرية ولم يألف العمل، أى لم يصبح أليفًا يمكن إستخدامه فى األعمال العادية. والمقصود أنهم 

يرتدون عن خطيتهم = عند شهوانيون جدًا يستنشقون ريح اللذة، وفى شهوانيتهم هذه من يستطيع أن يجعلهم 
للخلف = أى فى حالة هياجها وجموحها وراء شهوتها من يستطيع أن يردها عن ذلك. وكل  ضبعها من يرَدها

كل الخدام الذين يجرون وراء الشهوانيون الخطاة ال يكلوا ولكنهم  ال يعيون كل طالبيهامن يجرى خلفها = 
حينما تكتمل شهور حملها وتصبح ثقيلة غير قادرة على الجرى  = أى فى شهرها يجدونهايعرفون أنه ال أمل إال 

( وكذلك من أالم مخاضها تصبح غير متوحشة فيمسكونها ويقودونها وال تستطيع الهرب هكذا 2:31السريع )أى
الشهوانيون ال يمكن إعتبارهم أناس طبيعيون، وال يمكن قيادتهم للتوبة، ولكن هناك طريق يستعمله اهلل هو أن 

هم فى منتهى الثقل بمصيبة كبيرة وحينئذ تنفتح أذانهم للتعليم وهذا هو الشهر الذى تجدهم فيه يجعل
= ليس المعنى أنهم ينكرون  لم أتنجسن ألورشليم. وفى وقاحة يقولون ( وهذا هو المتوقع اآل6،6:949)مز

يذكرهم اهلل بأعمالهم فى وادى  وثنيتهم بل هم فى وقاحة يقولون أن عباداتهم وممارساتهم الوثنية ال تنجس. وهنا
ن ال يتصور من يحمل حجابًا ليحميه أو حتى اآل -لهة(. ملحوظة:إبن هنوم )حيث قَدموا أوالدهم ذبيحة لآل

عون أنهم يفكون األعمال أنهم بهذا يتعاملون صراحة مع الشيطان وأنهم بهذا يتنجسون. والبعليم من يد  يذهب ل
 مزًا لألوثان لشهرته.هو أحد اآللهة الوثنية وأصبح ر 

 
! اَل! أَلنِّي َقْد َأْحَبْبُت اْلُغَرَباَء 25 " -(:25آية ) ِاْحَفِظي ِرْجَلِك ِمَن اْلَحَفاِء َوَحْلَقِك ِمَن الظََّمِإ. َفُقْلِت: َباِطل 

 "َوَورَاَءُهْم َأْذَهُب. 



(اإلصحاح الثاني)إرميا سفر   
 

 
18 

أى تهذيب.  ونقبليب ترويضهم وال م كأتان الفرا يصعفه ، فى خطيتهم عناد وال يمكن كبحهم وال إرجاعهم للتوبة
ولذلك يحذرهم اهلل هنا من أن السبى سيكون نتيجة خطيتهم. فحين يقودونهم للسبى سيجعلونهم يسيرون حفاة وفى 
الطريق إلى بابل صحراء وفيها سيعطشون ولكن من يبحث عن شهوة غريبة فهو يبحث عن ملك غريب وهؤالء 

 سيحكمهم ملوك غرباء.
 

 "َياُؤُهْم،َكِخْزِي السَّاِرِق ِإَذا ُوِجَد هَكَذا ِخْزُي َبْيِت ِإْسرَاِئيَل، ُهْم َوُمُلوُكُهْم َوُرَؤَساُؤُهْم َوَكَهَنُتُهْم َوَأْنبِ 26 " -(:26آية )
 هؤالء سيكون خزيهم من آلهتهم التى ال تنفع فى ذلك اليوم كخزى السارق حين يضبط وهو يسرق.

 
ُلوا َنْحِوي اْلَقَفا اَل اْلَوْجَه، َوِفي َوْقِت َقاِئِليَن ِللْ 27 " -(:27آية ) ُعوِد: َأْنَت َأِبي، َوِلْلَحَجِر: َأْنَت َوَلْدَتِني. أَلنَُّهْم َحوَّ

 "َبِليَِّتِهْم َيُقوُلوَن: ُقْم َوَخلِّْصَنا.
ا هلل القفا لهتهم المصنوعة من الخشب )العود( ومن الحجر يطلبونها وبهذا هم أعطو فى وقت أالمهم إستداروا آل

لهتهم( آية أنهم وقت أفراحهم ذهبوا وراء شهواتهم )خر لآلآلهتهم.  وهناك معنى آال الوجه وسوف يخزون من 
مسرور أحد أففى وقت الضيق لن يستجيب لهم اهلل ألنهم فى وقت أفراحهم حولوا له القفا لذلك يقول الكتاب "

ن يعطي أحه ، سيحول وجهه اليه وقت شدته ، ومن تعود فراأفليرتل". عموما من يعرف ان يوجه نفسه هلل وقت 
 .اهلل في شدته ، معطيا هلل القفا فراحه سيذهب لغيرأاهلل القفا في 

 
َعَدِد  َلىَفَأْيَن آِلَهُتَك الَِّتي َصَنْعَت ِلَنْفِسَك؟ َفْلَيُقوُموا ِإْن َكاُنوا ُيَخلُِّصوَنَك ِفي َوْقِت َبِليَِّتَك. أَلنَُّه عَ 28" -(:28آية )

 " ُمُدِنَك َصاَرْت آِلَهُتَك َيا َيُهوَذا.
. 29 "-(:31-29) األيات ِلَباِطل َضَرْبُت َبِنيُكْم. َلْم َيْقَبُلوا 31ِلَماَذا ُتَخاِصُموَنِني؟ ُكلُُّكْم َعَصْيُتُموِني، َيُقوُل الرَّبُّ

 "تَْأِديباا. َأَكَل َسْيُفُكْم َأْنِبَياَءُكْم َكَأَسٍد ُمْهِلٍك.
= ألنهم عصوا الرب وخاصموه ضربهم. وهو ضرب حتى الشبان منهم فهم قد تقسوا كالكبار  اطل ضربت بنيكملب

وقتلوا أنبياء اهلل فكانوا كأسد يلتهم ضحيته بفرح ولذة. ولكن بعد الضربات البسيطة التى إستعملها اهلل لم يتوبوا = 
 ن لضربة عظيمة.. ولذلك فالطريق اآللباطل

 
يَّةا إِلْسرَاِئيَل َأْو َأْرَض َظاَلٍم َداِمٍس؟ لِ »31 " -(:31آية ) . َهْل ِصْرُت َبرِّ َماَذا َأْنُتْم َأيَُّها اْلِجيُل، اْنُظُروا َكِلَمَة الرَّبِّ

 "َقاَل َشْعِبي: َقْد َشَرْدَنا، اَل َنِجيُء ِإَلْيَك َبْعُد؟   
 ظالماا ال تعطى ثمارًا، أو هو  بريةالتوبة كما لو كان هم ال يدركون إحسانات اهلل اليومية عليهم. فال يأتون إليه ب

= إذا أتوا إليه ال يبصرون طرقهم. وهو الذى يعطيهم الشمس والمطر. والمعني ان هؤالء لعماهم يشعرون ان 
 نهم هم العميان .أ. وكأن طرق اهلل مظلمة . وال يعلمون  برية=  ثمار وبالاإللتجاء هلل في الشدة هو بال فائدة 
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 "َهْل َتْنَسى َعْذرَاُء ِزيَنَتَها، َأْو َعُروس  َمَناِطَقَها؟ َأمَّا َشْعِبي َفَقْد َنِسَيِني َأيَّاماا ِباَل َعَدٍد.32" -(:32ية )آ
كليلهم مثل إكليل العروس وزينتها ومع ذلك تركوه زمانًا.   اهلل هو زينتهم ومجدهم وا 

 
ا ُطُرَقِك. ِلَماَذا ُتَحسِِّنيَن َطِريقَ 33 " -(:33آية ) يرَاِت َأْيضا  "ِك ِلَتْطُلِبي اْلَمَحبََّة؟ ِلذِلَك َعلَّْمِت الشِّرِّ

خرين وقد يكون ذلك طلبًا لعقد معاهدات مع جيرانهم. وبداًل من أن اهلل يصورهم هنا كزانية تجمل نفسها لآل
 العبادات الوثنية مع عبادة اهلل. خرين. بمزجهم كليكونوا قدوة ونورًا للعالم صاروا مثاًل شريرًا وعلموا الشر لآل

 
ا ِفي َأْذَياِلِك ُوِجَد َدُم ُنُفوِس اْلَمَساِكيِن اأَلْزِكَياِء. اَل ِبالنَّْقِب َوَجْدُتُه، َبْل َعَلى ُكلِّ هِذِه.34 " -(:34آية )  "َأْيضا

عالقة بهم وهى ظاهرة ال  جريمتهم فى قتل أوالدهم كذبائح لمولك اإلله الوثنى وقتل أنبيائهم وسفك دماء األبرياء
 تحتاج للتنقيب ورائها. فهم ال يخفونها فى خجل بل يظهرونها. 

 ذيالك واألذيال هى المالبس التى تغطى والمقصود رؤسائها وملوكها وكهنتها. أ= على  بل على كل هذه
 

 "هَأَنَذا ُأَحاِكُمِك أَلنَِّك ُقْلِت: َلْم ُأْخِطْئ. َوَتُقوِليَن: أَلنِّي َتَبرَّْأُت اْرَتدَّ َغَضُبُه َعنِّي َحقًّا.35 " -(:35آية )
 هم تصوروا أن األالم البسيطة التى عانوا منها تبرأهم ولكن ال سبيل للتبرئة سوى التوبة.

 
ا َتْخَزْيَن َكَما َخِزيِت ِمْن أَ 36 "-(:37-36) األيات ِمْن 37شُّوَر. ِلَماَذا َتْرُكِضيَن ِلَتْبُدِلي َطِريَقِك؟ ِمْن ِمْصَر َأْيضا

ا َتْخُرِجيَن َوَيَداِك َعَلى رَْأِسِك، أَلنَّ الرَّبَّ َقْد َرَفَض ِثَقاِتِك، َفاَل َتْنَجِحيَن ِفيَها.  "ُهَنا َأْيضا
هنا اهلل يوبخهم بأنهم إتخذوا من البشر سندًا لهم وتركوا اهلل. وهذا وثنية روحية أن نثق فى أحد غير اهلل. ولكنهم 

= ولن يجدوا راحة فى أى بشر. والحظ أن من يثق فى اهلل لن يحتاج  خزوا من أشوركما سيخزون من مصر 
وتخرجين ويداك أن يركض ليغير طريقه ألن راحته ستكون فى اهلل مثل حمامة نوح ال تستريح سوى فى الفلك. 

ها. ويداك على = أى اهلل رفض أن تحميِك مصر التى لجأِت إلي اهلل رفض ثقاتك= إلى السبى ألن  على رأسك
 رأِسْك من األلم والخزى. ورفع اليد فوق الرأس هو وضع السبايا، وهذا تهديد لهم بالسبى.

 
 تعليق على اإلصحاح

فى هذا اإلصحاح، يقيم اهلل قضية خيانة زوجية ضد عروسه إسرائيل، واهلل يبدأ باللين، بل يقول إذهب وناِد فى 
. وفى رقة يقول لها أنه يحسب خروجها وراءه فى برية سيناء هو ( كمن ال يريد أن يفضحها2أذنى أورشليم )

جميل منها يذكره لها، وال يقول لها أنه هو الذى أنقذها من عبودية مصر، وال يذكر لهم اهلل هنا خطاياهم فى 
البرية وتذمرهم، هذا هو اهلل الذى ال ينسى كأس ماء بارد.  ولتشجيعهم يدعوهم هنا عروس وأوالد وبكور، 

نهم شعبه. ويفتح عيونهم على خطاياهم وخطورة قراراتهم، فهم يريدون أن أيسميهم قدس للرب ويقول عنهم و 
 يتحالفوا مع من ضربهم سابقًا أى مصر، اهلل بهذا يفتح عيونهم ان مصر تريد خداعهم )وهكذا الشيطان معنا(. 
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. بل أن اهلل فى محبته ال يسمح لنا إال بأن (91( واهلل يشرح لهم أن أى عقوبة إنما هى ثمرة لخطايانا )96ية آ)
( إشارة لتقديم 23نتعرض للنذر اليسير من أالم الخطية. وفى عتابه يقول لهم أنظروا خيانتكم لى فى الوادى )

لهة آ( إشارة ليهوذا التى تجرى وراء 23أوالدهم ذبائح دموية فى الوادى، ويشبههم بناقة )أنثى( تالحق الذكور)
إلهها. وأشر ما يعاتبهم عليه أنهم ما عادوا يشعرون بأنهم يخطئون، صاروا يشربون اإلثم كالماء، غريبة تاركة 

 .وهذا أشر ما يصل إليه الخاطىء. ألنى تبرأت. فقولهم هذا يشير لشعورهم بأنهم أبرياء مع كل أعمالهم هذه
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث

 
 ح السابق كله إنذار وتهديد أما هذا فدعوة للتوبة وتشجيعهم على ذلك اإلصحا

 
ُد؟ َقاِئالا: ِإَذا َطلََّق َرُجل  اْمرََأَتُه َفاْنَطَلَقْت ِمْن ِعْنِدِه َوَصاَرْت ِلَرُجل آَخَر، َفَهْل َيْرجُع ِإَلْيَها َبعْ » 1 "-(:5-1) األيات

ُس ِتْلَك اأَلْرُض َنَجاَسةا  . َأاَل َتَتَنجَّ ، َيُقوُل الرَّبُّ ِاْرَفِعي 2؟ َأمَّا َأْنِت َفَقْد َزَنْيِت ِبَأْصَحاٍب َكِثيِريَن! لِكِن اْرِجِعي ِإَليَّ
يَّ  ْسِت األَ َعْيَنْيِك ِإَلى اْلِهَضاِب َواْنُظِري، َأْيَن َلْم ُتَضاَجِعي؟ ِفي الطُُّرَقاِت َجَلْسِت َلُهْم َكَأْعَراِبيٍّ ِفي اْلَبرِّ ْرَض ِة، َوَنجَّ

. َوَجْبَهُة اْمرََأٍة زَاِنَيٍة َكاَنْت َلِك. َأَبْيِت َأْن َتْخَجِلي.3ِبِزَناِك َوِبَشرِِّك.  ر  أََلْسِت ِمَن 4 َفاْمَتَنَع اْلَغْيُث َوَلْم َيُكْن َمَطر  ُمتََأخِّ
، َأْو َيْحَفُظ َغَضَبُه ِإَلى اأَلَبِد؟ َها َقْد َتَكلَّْمِت َهْل َيْحِقُد ِإَلى الدَّْهرِ 5اآلَن َتْدِعيَنِني: َيا َأِبي، أَِليُف ِصَباَي َأْنَت؟ 

 "«.َوَعِمْلِت ُشُروراا، َواْسَتَطْعِت!

هذه األيات تصور كيف هم خطاة ولكن اهلل مستعد أن يقبلهم لو رجعوا إليه. ويفتح لهم باب الرجاء. ويصور اهلل 
أنها ال تعود لزوجها األول. والمرأة هنا هى يهوذا خر. فبالناموس آهنا قضيتهم بإمرأة طلقها زوجها فتزوجت ب

ومن بشاعة خطيتها فهى لم تذهب لواحد فقط بل ذهبت  ، فهى قد تركت عريسها الرب وذهبت لغيره من األوثان
 إرفعى عينيك إلى الهضابوكان من حق اهلل أن يرفضها لألبد لكنه لمحبته لها أعطاها فرصة ثانية.  . لكثيرين

يقيمون معابدهم الوثنية عليها وهناك تم الزنا الروحى بعبادة األوثان والزنا الجسدى داخل هياكلهم. = فهم كانوا 
 = وهذه لها تفسيرين: كإعرابى فى الطرقاتبل صارت 

 أن هذا اإلعرابى هو بائع متجول يساوم التجار ويعرض بضاعته وبضاعته هى الزنا. .1
 م فريسة.أن هذا اإلعرابى هو لص يتصيد المارة ليجعله .2

خرين على عبادتها فهم ليسوا فقط خطاة بل شياطين نجسوا لهة جديدة ويرغمون اآلآوهكذا هم يتجولون إلستيراد  
= أى بال خجل  جبهة إمرأة زانيةاألرض بزناهم وغوايتهم لألبرياء وزادت وقاحتهم فى الخطية وصارت لهم 

ستطعت   .  وتعمل شروراا  تهتم بأن تتكلم والذى له قلب زانى سريعًا ما تكون لُه جبهة نحاسية فال = ألن اهلل  وا 
فى غضبه رفع ستره عنِك فهيأ لِك الشيطان كل وسائل الشر. ومن هو ليس أمينًا إللهه كيف يكون أمينًا مع 

= أى إمتنعت بركات اهلل عنهم. ولكن هاهو اهلل يعلن أن مع كل هذا  إمتنع الغيثخرين. والنتيجة الطبيعية = اآل
= أى يا من كنت مرشدًا وصديقًا  يا أبى يا أليف صباىو على إستعداد أن يقبلهم بل ويعلمهم ما يقولونه لُه فه

= أى محبة هذه!! أليس مخجاًل أن نستمر فى  ال يحِقْد إلى الدهرلى فى صباى وفى محبة غريبة يعلن اهلل أنه 
زوجته، وحتى لو مات الزوج الثانى، فالمرأة  ( فبحسب الشريعة حتى لو طلق الزوج الثانى4-9:24الخطية؟ )تث

ال تستطيع أن تعود لزوجها األول الذى طلقها، فدخول طرف ثان فى العالقة الزوجية يفسدها. ولهذا السبب 
 سمح السيد المسيح بالطالق لعلة الزنا، فالزنا قد أفسد العالقة الزوجية وكسرها. 
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َهْل رََأْيَت َما َفَعَلِت اْلَعاِصَيُة ِإْسرَاِئيُل؟ ِاْنَطَلَقْت ِإَلى »ي َأيَّاِم ُيوِشيَّا اْلَمِلِك: َوَقاَل الرَّبُّ ِلي فِ 6 "-(:11-6) األيات
َلى ُكلِّ َشَجَرٍة َخْضرَاَء َوَزَنْت ُهَناَك.  . َفَلْم َتْرجْع. َفرَ 7ُكلِّ َجَبل َعال، َواِ  َأْت َفُقْلُت َبْعَد َما َفَعَلْت ُكلَّ هِذِه: اْرِجِعي ِإَليَّ

ِقَها، َفرََأْيُت َأنَُّه أَلْجِل ُكلِّ اأَلْسَباِب ِإْذ َزَنِت اْلَعاِصَيُة ِإْسرَاِئيُل َفَطلَّْقُتَها َوَأْعَطْيُتَها ِكتَاَب َطالَ 8ُأْخُتَها اْلَخاِئَنُة َيُهوَذا. 
ا.  َسِت اأَلْرَض َوَزَنْت وَ 9َلْم َتَخِف اْلَخاِئَنُة َيُهوَذا ُأْخُتَها، َبْل َمَضْت َوَزَنْت ِهَي َأْيضا َكاَن ِمْن َهَواِن ِزَناَها َأنََّها َنجَّ

ا َلْم َتْرجْع ِإَليَّ ُأْخُتَها اْلَخاِئَنُة َيُهوَذا ِبُكلِّ َقْلِبَها، َبْل ِباْلَكِذِب، َيُقوُل 11َمَع اْلَحَجِر َوَمَع الشََّجِر.  َوِفي ُكلِّ هَذا َأْيضا
َرْت َنْفَسَها اْلَعاِصَيُة ِإْسرَاِئيُل َأْكَثَر ِمَن اْلَخاِئَنِة َيُهوَذا.»ي: َفَقاَل الرَّبُّ لِ 11«. الرَّبُّ   "َقْد َبرَّ

بكل قلبها هذه النبوة كانت أيام يوشيا الذى عاد هلل بقلبه، أما الشعب فلم تكن عودتهم مخلصة. لم تكن عودتها 
مما حدث إلسرائيل التى طلقها اهلل فعاًل، وهذا = إذًا الخطية هنا هى الرياء. وكان عليهم أن يتعظوا  بل بالكذب

الطالق هو سقوطها بيد أشور وسبيها، وكان ذلك بسبب وثنيتها. ولكنهم لم يتعلموا هذا الدرس. وكانت خطيتهم 
 -أسوأ من إسرائيل لسببين:

 أنها كانت يجب أن تتعظ من أحكام اهلل ضد إسرائيل. .1
 لوجود الهيكل والشرائع والكهنة فى وسطها. .2

 فهل نتعظ نحن من:
 الشر الذى يلحق بالخطاة أمامنا. .1
 مما نقرأُه فى الكتاب المقدس ونسمعه من عظات. .2

= من كثرة خطايا يهوذا صار إسرائيل أبر من يهوذا، أو أن أفعال إسرائيل صارت برًا  بررت نفسها إسرائيل
 بالنسبة لما تفعله يهوذا.

 
هِذِه اْلَكِلَماِت َنْحَو الشَِّماِل، َوُقِل: اْرِجِعي َأيَُّتَها اْلَعاِصَيُة ِإْسرَاِئيُل، َيُقوُل ِاْذَهْب َوَناِد بِ »12 "-(:19-12) األيات

. اَل َأْحِقُد ِإَلى اأَلَبِد.  ، َيُقوُل الرَّبُّ . اَل ُأوِقُع َغَضِبي ِبُكْم أَلنِّي َرُؤوف  ِهِك ِاْعِرِفي َفَقْط ِإْثَمِك َأنَِّك ِإَلى الرَّبِّ ِإل13الرَّبُّ
ِاْرِجُعوا َأيَُّها اْلَبُنوَن 14. َأْذَنْبِت، َوَفرَّْقِت ُطُرَقِك ِلْلُغَرَباِء َتْحَت ُكلِّ َشَجَرٍة َخْضرَاَء، َوِلَصْوِتي َلْم َتْسَمُعوا، َيُقوُل الرَّبُّ 

، أَلنِّي ُسْدُت َعَلْيُكْم َفآُخَذُكْم َواِحداا ِمَن اْلَمِدينَ  ِة، َواْثَنْيِن ِمَن اْلَعِشيَرِة، َوآِتي ِبُكْم ِإَلى ِصْهَيْوَن، اْلُعَصاُة، َيُقوُل الرَّبُّ
َوَيُكوُن ِإْذ َتْكُثُروَن َوُتْثِمُروَن ِفي اأَلْرِض ِفي ِتْلَك 16َوُأْعِطيُكْم ُرَعاةا َحَسَب َقْلِبي، َفَيْرُعوَنُكْم ِباْلَمْعِرَفِة َواْلَفْهِم. 15

، َأنَّهُ  ، َواَل َيْخُطُر َعَلى َبال، َواَل َيْذُكُروَنُه َواَل َيَتَعهَُّدوَنُه َوالَ اأَليَّاِم، َيُقوُل الرَّبُّ  ْم اَل َيُقوُلوَن َبْعُد: تَاُبوَت َعْهِد الرَّبِّ
، َوَيْجَتِمُع ِإَلْيَها ُكلُّ اأُلَمِم، ِإلَ 17ُيْصَنُع َبْعُد.  ، ِإَلى ِفي ذِلَك الزََّماِن ُيَسمُّوَن ُأوُرَشِليَم ُكْرِسيَّ الرَّبِّ ى اْسِم الرَّبِّ

يِر.  ِفي ِتْلَك اأَليَّاِم َيْذَهُب َبْيُت َيُهوَذا َمَع َبْيِت ِإْسرَاِئيَل، 18ُأوُرَشِليَم، َواَل َيْذَهُبوَن َبْعُد َورَاَء ِعَناِد َقْلِبِهِم الشِّرِّ
َوَأَنا ُقْلُت: َكْيَف َأَضُعِك َبْيَن اْلَبِنيَن، 19اَءُكْم ِإيَّاَها. َوَيْأِتَياِن َمعاا ِمْن َأْرِض الشَِّماِل ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي َملَّْكُت آبَ 

ا َشِهيَّةا، ِميرَاَث َمْجِد َأْمَجاِد اأُلَمِم؟ َوُقْلُت: َتْدِعيَنِني َيا َأِبي، َوِمْن َورَاِئي اَل َترْ   "ِجِعيَن.َوُأْعِطيِك َأْرضا

سان وتأسيس كنيسة واحدة من كل المشتتين بعيدًا. وما يشير هذه أيات إنجيلية يتضح فيها قبول اهلل لتوبة أى إن
إلي ذلك، عودة إسرائيل بعد أن تشتتت على يد أشور. ويتضح من هذه األيات أن اهلل لم ينس إسرائيل بالرغم 
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من خطاياها وعقوبتها فسيعود اهلل ويجمعهم. وهذا أيضًا لتتعظ يهوذا فإن كان اهلل سيقبل إسرائيل المشتتة 
وهم لم يعاقبوا ولم يرفضوا بعد، هذا إن تابوا. والنبى هنا ينظر لكنيسة المسيح التى يقبل  ، ولى سيقبلهم همفباأل

( دعوة إلسرائيل 92) آيةفيها الجميع والتى فيها لن يكون هناك داٍع  لتابوت العهد وكل الطقوس اليهودية. ففى 
( يوجههم اهلل لطريقة الرجوع. "أذكر من 93) آيةوفى  .للرجوع ومن خاللها فالدعوة موجهة للجميع يهودًا وأمم

= أى سلكت  فرقت طرقها للغرباء( فعليهم أن يعرفوا أنهم أخطأوا إلى اهلل. فهى قد 6:2ْب" )رؤأين سقطت وتُ 
( دعوة بالتوبة 94) آيةوفى  تحت كل شجرة خضراءطرقًا مختلفة فى شهوتها للغرباء وعباداتهم التى يمارسونها 

= وفى ترجمة أخرى فقد تزوجتكم، أى أنتم لى، أبنائى، حتى لو كنتم عصاة.  عليكم وا... ألنى سدتُ إرجع= 
واألب يؤدب أبنائه بالعصاة. فاهلل كأنه يقول أنا ُسدُت عليكم وبداًل من أن أؤدبكم لترجعوا فاألفضل لكم أن 

ذا تابوا سيردهم اهلل حتى لو تشتتوا. واهلل قادر أن يجمع هم واحدًا واحدًا. وهذا تم جزئيًا فى العودة من تتوبوا. وا 
السبى وتم كليًا فى الكنيسة التى جمع فيها اهلل الجميع. وكل من يعود بالتوبة يعيده اهلل لصهيون أى الكنيسة، 

واحد فى للتعزية والراحة. هؤالء التائبين هم الذين يجدون الباب الضيق وهؤالء لن يضيع منهم أحد حتى لو كان 
فاهلل قادر أن يجد هذا الواحد ويأتى به فى سالم لصهيون. هذه هى الكنيسة التى يؤسسها المسيح وهذه  ةمدين

( ألن المسيح نفسه 96)بال تابوت عهد( وهذه الكنيسة 96) حسب قلب اهللالكنيسة ينبغى أن يكون لها رعاة 
تكثرون وتثمرون يدخلها الجميع = إذ فيها. وعلى مذبح هذه الكنيسة يوجد المسيح بجسده ودمه. وهذه الكنيسة 

ليها يأتى الجميع يهودًا وأمم 93وفى ) . فى األرض ( الكنيسة هنا هى أورشليم كرسى الرب أو عرش الرب. وا 
( إنضمام يهوذا إلسرائيل حدث بعد العودة 91) آية. وفى قلبهم ال يذهبون وراء عنادويقدمون توبة صادقة = 

ابل وأشور فى يد كورش ملك فارس الذى أصدر نداء بعودة اليهود كلهم من سبى بابل إذ وقعت أمالك ب
سرائيل 93،96:33ألرضهم وهذا تنبأ عنه حزقيال فى )حز  ( ولم نسمع بعد هذه العودة عن عداء بين يهوذا وا 

ذا ( يشرح صعوبة ه91) آيةوفى هذا إشارة لوحدة الكنيسة. ويكون الكل رعية واحدة لراٍع واحد. واهلل هنا فى 
هناك إجابة  . قطعاً وكيف أعطيك أرضاا شهيةاألمر. فهو يسأل كيف أضعك وسط البنين وأنِت عاصية فاسدة. 

واحدة وهى التجسد والفداء. والروح القدس يشهد داخلنا أننا أبناء وبنعمة المسيح نرث معه األمجاد. وبه نصرخ يا 
 (.92:93نى لم يهلك منهم أحد إال إبن الهالك )يو ب. وهو يجعلنا ال نرجع فهو الذى قال الذين أعطيتآبا اآل

 
 ملحوظات

( فاهلل لن يذهب إلى أبعد 94)إرجعوا(.. 93) إعرفى فقط إثمكالحظ إلحاح اهلل على دعوتهم للتوبة  .1
من أن يكشف لنا أخطائنا ويدعونا للتوبة، وعلى المريض أن يدرك أنه مريض ويذهب للطبيب. اهلل 

 خطائنا ولكنه ال يجبرنا على التوبة.يقنعنا بالتوبة ويرينا أ
ثنين .2 كما أنها دعوة عامة . و للتوبة يدعوها(. فاهلل يهتم بكل نفس، و 94) أخذكم واحداا من المدينة وا 

لكنها هى أيضًا دعوة شخصية فردية لكل واحد، فحتى لو تركته المدينة كلها فهو يهتم بكل نفس 
 تقبله.
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«. َكَما َتُخوُن اْلَمْرَأُة َقِريَنَها، هَكَذا ُخْنُتُموِني َيا َبْيَت ِإْسرَاِئيَل، َيُقوُل الرَّبُّ  َحقًّا ِإنَّهُ »21 "-(:25-21) األيات

ُجوا َطِريَقُهْم. َنُسوا الرَّبَّ إِ 21 لَهُهْم. ُسِمَع َصْوت  َعَلى اْلِهَضاِب، ُبَكاُء َتَضرَُّعاِت َبِني ِإْسرَاِئيَل. أَلنَُّهْم َعوَّ
َحقًّا َباِطَلة  ِهَي 23َها َقْد َأَتْيَنا ِإَلْيَك، أَلنََّك َأْنَت الرَّبُّ ِإلُهَنا. «. »يَُّها اْلَبُنوَن اْلُعَصاُة َفَأْشِفَي ِعْصَياَنُكمْ ِاْرِجُعوا أَ »22

آَباِئَنا ُمْنُذ ِصَباَنا، َغَنَمُهْم َوَبَقَرُهْم  َوَقْد َأَكَل اْلِخْزُي َتَعبَ 24اآلَكاُم َثْرَوُة اْلِجَباِل. َحقًّا ِبالرَّبِّ ِإلِهَنا َخاَلُص ِإْسرَاِئيَل. 
اَنا ِإَلى َنْضَطجُع ِفي ِخْزِيَنا َوُيَغطِّيَنا َخَجُلَنا، أَلنََّنا ِإَلى الرَّبِّ ِإلِهَنا َأْخَطْأَنا، َنْحُن َوآَباُؤَنا ُمْنُذ ِصبَ 25َبِنيِهْم َوَبَناِتِهْم. 

 "«.الرَّبِّ ِإلِهَنا هَذا اْلَيْوِم، َوَلْم َنْسَمْع ِلَصْوتِ 

( صوتهم  29) آية( خطيتهم هى خيانة اهلل فى عبادتهم الوثنية فوق المرتفعات والهضاب. وفى 20) آيةفى 
بوا تابوا، وهذا الصوت صوت بكاء التوبة. أو تفهم رِ ن بعد أن ضُ بالبكاء على الهضاب حيث أخطأوا سابقًا واآل
( 22هم األالم والبكاء فى نفس المكان الذى أخطأوا فيه. وفى )أنهم فى حال رفضهم أن يتوبوا سيكون نصيب

ستجابتهم للدعوة. واهلل هو الذى يشفى إرتدادنا. وفى  ( إكتشفوا أن باِطل هو 23) آيةدعوة اهلل لهم بالرجوع وا 
أن ترجى اإلنسان حتى لو كان كاألكام. أو هو باطل السعى وراء األكام بأصنامها وملذاتها. أو هم قد ظنوا 

عباداتهم الوثنية هى كثروة فى ملذاتها وشهواتها ثم أدركوا بعد فوات األوان ُبطل كل هذا. وهكذا كل خاطىء 
 سيكتشف إذا تاب أن ما ظنه ثروة يومًا ما، ما هو إال نجاسة وأنه لباطل.

حين قدموهم ن عبادتهم الوثنية كانت السبب فى كل خسائرهم، حتى أنهم خسروا أوالدهم أ( إكتشفوا 24وفى )
كذبائح، أو حين فقدوهم فى السبى. والحظ أن الخطية هنا تسمى خزى، لكن ال يخزى من الخطية سوى التائب 

( حالة اإلنسان اليائسة من الخالص قبل المسيح. وهذه األيات ُتصور حالة اإلنسان التى 26الحقيقى. وفى )
كن بالفداء يشفى اهلل كل أثار هذا العصيان إنحدر إليها بالخطية فوقع فى سبى إبليس وخسر كل شىء. ول
 (.1:3)فى  يةابل يحسبها نف األكام ثروة الجبالويكتشف اإلنسان مركزه الحقيقى كإبن هلل فيحتقر أمجاد العالم= 

: نرى إشتياق الرب لتوبتهم وتشجيعهم على التوبة وترك خطاياهم، حقًا فاهلل ال ُيسر بموت فى هذا اإلصحاح
(. وكما رأينا أنه بحسب الناموس ال يستطيع الرجل أن يستعيد 23:91ن يرجع ويحيا )حزقيال الخاطىء بل بأ

خر. وبحسب الطبيعة ال يقبل رجل أن يرد زوجته التى خانته ومع رجال كثيرين، ولكننا آإمراته إذا تزوجت رجل 
رف ثالث فى العالقة الزوجية ن فعلوا هذا، ومع أن دخول طأنرى اهلل فى محبته مستعد ألن يقبل شعبه حتى بعد 

يفسدها نجد أن اهلل فى محبته يشتاق لرجوع شعبه الخاطىء إليه. ولذلك نجد أن كلمة إرجعى تتكرر كثيرًا فى 
 .هذا السفر
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع

 
ْن َنَزْعَت َمْكُرَهاِتَك ِمْن َأَماِمي، َفاَل  ِإْن َرَجْعَت َيا ِإْسرَاِئيُل، َيُقولُ »1 "-(:2-1) األيات ، ِإْن َرَجْعَت ِإَليَّ َواِ  الرَّبُّ
، َفَتَتَبرَُّك الشُُّعوُب ِبِه، َوِبِه َيْفَتِخُروَن.2َتِتيُه.  ، ِباْلَحقِّ َواْلَعْدِل َواْلِبرِّ ْن َحَلْفَت: َحيٌّ ُهَو الرَّبُّ  "َواِ 

سرائيل لتشجيعهم أن يتخذوا قرارهم بالرجوع إلى اهلل. وسبق فى هى بقية اإلصحاح الثالث فهى موجهة إل
اإلصحاح السابق أن اهلل دعاهم وهم إستجابوا. واهلل هنا يوجههم أن يستمروا فى قرارهم ويستمروا فى توبتهم 

ال لألوثان. سم اهلل. والحلف بإسم اهلل كان إعالنًا منهم فى العهد القديم انهم ينتمون هلل إوعبادتهم وأن يحلفوا ب
= أى ال تكون شهادة زور امام  والعدل= وليس بالكذب،  بالحقولكن شروط أن يحلفوا باهلل أن يكون الحلف 

تتين من السبى ويباركهم = أى باألمانة هلل واإلنسان. وحين يحدث هذا يرجع اإلسرائيليين المش وبالبرالقضاء، 
 جدهم.كونون بركة للشعوب حولهم ويكون اهلل ميبل  ،اهلل
 

ْنُفِسُكْم َحْرثاا َواَل َتْزَرُعوا ِفي » 3 "-(:4-3) األيات أَلنَُّه هَكَذا َقاَل الرَّبُّ ِلِرَجاِل َيُهوَذا َوأُلوُرَشِليَم: اْحُرُثوا أَل
َم، ِلَئالَّ َيْخُرَج َكَناٍر َغْيِظي، َفُيْحِرَق ِاْخَتِتُنوا ِللرَّبِّ َواْنزُِعوا ُغَرَل ُقُلوِبُكْم َيا ِرَجاَل َيُهوَذا َوُسكَّاَن ُأوُرَشِلي4اأَلْشَواِك. 

 "َوَلْيَس َمْن ُيْطِفُئ، ِبَسَبِب َشرِّ َأْعَماِلُكْم. 
ال فالكارثة وشيكة الوقوع. ويجب عليهم أن يصنعوا  بدأ هنا يكلم يهوذا الذين لم يعاقبوا بعد ليحذرهم ليتوبوا وا 

ال إختنق الزرع. والقلب غير التائب يشبه = أى ي يحرثوها بقلوبهم ما يصنعوه بأرضهم أى أن نقوها من الشوك وا 
األرض غير المحروثة ومملوءة شوكًا الذى هو النتاج الطبيعى للقلب الفاسد، فإذا لم يجدد بالنعمة تضيع فيه 
. فائدة الشمس )نور اهلل( والمطر )عمل الروح القدس( ونزع األشواك هو التوبة عن الخطايا التى تعيش فى القلب

وعليهم أن يصنعوا بأرواحهم ما يصنعوه بأجسادهم بأن يميتوا شهواتهم فختان الجسد هو مجرد رمز لختان الروح. 
وختان القلب أى تطهيره وقطع اللذات التى يتلذذ بها كمن يموت عنها وهذا هو نفس ما طلبه بولس الرسول 

 ح هو عالمة التكريس هلل.(. والختان الجسدى كان عالمة لشعب اهلل وختان الرو 21،21:2)رو
 

َأْخِبُروا ِفي َيُهوَذا، َوَسمُِّعوا ِفي ُأوُرَشِليَم، َوُقوُلوا: اْضِرُبوا ِباْلُبوِق ِفي اأَلْرِض. َناُدوا ِبَصْوٍت 5 "-(:18-5) األيات
ْهَيْوَن. ِاْحَتُموا. اَل َتِقُفوا. أَلنِّي آِتي ِبَشّر َنْحَو صِ  آيةِاْرَفُعوا الرَّ 6َعال َوُقوُلوا: اْجَتِمُعوا، َفْلَنْدُخِل اْلُمُدَن اْلَحِصيَنَة. 

َقْد َصِعَد اأَلَسُد ِمْن َغاَبِتِه، َوَزَحَف ُمْهِلُك اأُلَمِم. َخَرَج ِمْن َمَكاِنِه ِلَيْجَعَل َأْرَضِك 7ِمَن الشَِّماِل، َوَكْسٍر َعِظيٍم. 
ذِلَك َتَنطَُّقوا ِبُمُسوٍح. اْلُطُموا َوَوْلِوُلوا أَلنَُّه َلْم َيْرَتدَّ ُحُموُّ َغَضِب الرَّبِّ ِمْن َأْجِل 8َخرَاباا. ُتْخَرُب ُمُدُنِك َفاَل َساِكَن. 

َؤَساِء. َوَتَتَحيَُّر اْلكَ 9َعنَّا.  ، َأنَّ َقْلَب اْلَمِلِك ُيْعَدُم، َوُقُلوَب الرُّ ُب َوَيُكوُن ِفي ذِلَك اْلَيْوِم، َيُقوُل الرَّبُّ َهَنُة َوَتَتَعجَّ
ْنِبَياءُ ا  «.أَل
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، َحقًّا ِإنََّك ِخَداعاا َخاَدْعَت هَذا الشَّْعَب َوُأوُرَشِليَم، َقاِئالا: َيُكوُن َلُكْم َساَلم  »َفُقْلُت: 11 َوَقْد َبَلَغ آِه، َيا َسيُِّد الرَّبُّ
يَِّة َنْحَو رِ »ِفي ذِلَك الزََّماِن ُيَقاُل ِلهَذا الشَّْعِب َوأُلوُرَشِليَم: 11«. السَّْيُف النَّْفَس  يح  اَلِفَحة  ِمَن اْلَهَضاِب ِفي اْلَبرِّ

ا ُأَحاِكُمُهمْ 12ِبْنِت َشْعِبي، اَل ِللتَّْذِرَيِة َواَل ِللتَّْنِقَيِة.   «.ِريح  َأَشدُّ تَْأِتي ِلي ِمْن هِذِه. اآلَن َأَنا َأْيضا
ِاْغِسِلي ِمَن 14ِمَن النُُّسوِر َخْيُلُه. َوْيل  َلَنا أَلنََّنا َقْد ُأْخِرْبَنا.  ُهَوَذا َكَسَحاٍب َيْصَعُد، َوَكَزْوَبَعٍة َمْرَكَباُتُه. َأْسَرعُ 13

أَلنَّ َصْوتاا ُيْخِبُر ِمْن َداَن، 15الشَّرِّ َقْلَبِك َيا ُأوُرَشِليُم ِلَكْي ُتَخلَِّصي. ِإَلى َمَتى َتِبيُت ِفي َوَسِطِك َأْفَكاُرِك اْلَباِطَلُة؟ 
ُاْذُكُروا ِلأُلَمِم. اْنُظُروا. َأْسِمُعوا َعَلى ُأوُرَشِليَم. اْلُمَحاِصُروَن آُتوَن ِمْن َأْرٍض »16ٍة ِمْن َجَبِل َأْفرَاِيَم: َوُيْسَمُع ِبَبِليَّ 

، َيُقوُل َكَحاِرِسي َحْقل َصاُروا َعَلْيَها َحَواَلْيَها، أَلنََّها َتَمرَّ 17َبِعيَدٍة، َفُيْطِلُقوَن َعَلى ُمُدِن َيُهوَذا َصْوَتُهْم.  َدْت َعَليَّ
 . ، َفِإنَُّه َقْد َبَلَغ َقْلَبكِ 18الرَّبُّ  "«.َطِريُقِك َوَأْعَماُلِك َصَنَعْت هِذِه َلِك. هَذا َشرُِّك. َفِإنَُّه ُمرٌّ

تى بواسطة الجيش الكلدانى )جيش بابل( وتعتبر كإنذار من اهلل قبل أن يضرب هذه صورة واضحة بالهجوم اآل
دون كل من هو خارج األسوار للدخول ون وصول العدو من مخابراتهم فينا( يكتشف6) آيةفى لعلهم يتوبون و 

لكى يراها كل واحد ويسرع  آيةليسمع كل واحد ويهرب داخل األسوار والر  البوق (6) يةداخل األسوار وفى اآل
ك األمم فهو سيدمر. ( يسمى ملك بابل باألسد الجائع الذى ينزل على فريسته ويسميه مهل3) آيةليحتمى وفى 

( يتنطقون بالمسوح فالغم شديد والحصار أدى إلى مجاعة وهلك الكثيرين 1) آيةوسمى يهوذا أمم لوثنيتهم. وفى 
( سيكون الخراب مذِهاًل ويتعجب الجميع الذين صدقوا كلمات 1) آيةوكل هذا األلم لغضب اهلل عليهم وفى 

 آيةالرغم من خطاياها، والكل كانوا قد عشموا أنفسهم بذلك وفى األنبياء الكذبة بأنه سيكون سالم ألورشليم ب
ستمعوا لكالم اهلل سيكون لهم إ( أنهم لو 21، تث26( اهلل لم يخدع أحدًا وقد سبق موسى فأنذرهم فى )ال90)

نذارات األنإرمياءخير والعكس. وأرسل اهلل لهم األنبياء الحقيقيين مثل  بياء . فكان أمامهم إنذارات الناموس وا 
ختاروا صوت األنبياء الكذبة فهم ال يدعونهم وال  الحقيقيين ثم صوت ضمائرهم فى مقابل وعود األنبياء الكذبة. وا 
يطلبون منهم توبة. إذًا هم خدعوا أنفسهم وخدعهم أنبياؤهم الكذبة واهلل سمح لألنبياء الكذبة أن يخدعوهم لعقابهم 

النبى هنا من هذا أن سماح اهلل للشعب بأن ينخدع هو الذى جعله ألنهم لم يتقبلوا الحق المعلن. ولكن شكوى 
( 93-99وفى ) . يتقسى. ولكن الحقيقة أنهم هم الذين كرهوا أن يستمعوا للحقيقة وكانت خطيتهم هى عقابهم

حارة ساخنة فالتجربة شديدة  وبريح الفحة ،ال يستطيع أحد أن يطوله وال احد أن يمنعه بالسحابيشبه العدو 
ولو كانت الريح ريح عادية كانت  . أسرع من النسورتى بسرعة يأو  . مدمرة زوبعةليست ريح عادية بل  وهى

 األن أنا أيضاا لكن هذه الريح هى من أحكام الرب ضدهم =  ،تنقى الجو وتذرى أى تحمل كل ما هو عالق
( دان هى أقصى مدن 96ى )وف .( دعوة بالتوبة لعلهم يتوبون فتمتنع هذه األحكام ضدهم94وفى ) . أحاكمهم

( 96الشمال، وهذه تبلغها أواًل أخبار الغزو ومنها لكل جبل أفرايم جنوب دان، وجبل إفرايم مالصق ليهوذا وفى )
ينتقل الخبر ألورشليم وهنا يسميهم ثانية األمم لوثنيتهم وهنا إنذار بالحصار المقبل الذى فيه سيحيط العدو بها 

ن فقد رفع اهلل حمايته فحاصرها آلئكة يحيطون بها حتى يحفظونها واقًا كان المال( وساب43:91حتى تستسلم )لو
( يكون الحصار حول يهوذا محكمًا كما لو 93وفى ) .األعداء حتى ال يهرب منها أحد وال يدخلها من ينقذهم

بياء ( أن األن1) آية( سبب كل هذا خطيتهم والحظ فى 91وفى ) .كانوا حراس حقل يحيطونه من كل جهة
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( الذى طالما قالوا أنه لن يأتى هكذا كل من يتصور أن الموت 90ول من سيرتعبون من السيف )أالكذبة هم 
( ويكون هذا اليوم رعبًا لُه ولكن 4،3:3بط2بعيد لن يناله أو أن يوم اهلل لن يأتى يخدع نفسه ويستمر فى شره )

 لرب يسوع".مين تعال أيها اآهناك من ينتظر هذا اليوم بفرح قائاًل "
 

َأْحَشاِئي، َأْحَشاِئي! ُتوِجُعِني ُجْدرَاُن َقْلِبي. َيِئنُّ ِفيَّ َقْلِبي. اَل َأْسَتِطيُع السُُّكوَت. أَلنَِّك 19 "-(:22-19) األيات
ْت ُكلُّ اأَلْرِض. َبْغَتةا ِبَكْسٍر َعَلى َكْسٍر ُنوِدَي، أَلنَُّه َقْد َخِربَ 21َسِمْعِت َيا َنْفِسي َصْوَت اْلُبوِق َوُهتَاَف اْلَحْرِب. 

أَلنَّ َشْعِبي َأْحَمُق. ِإيَّاَي َلْم »22َوَأْسَمُع َصْوَت اْلُبوِق؟  آيةَحتَّى َمَتى َأَرى الرَّ 21َخِرَبْت ِخَياِمي، َوُشَقِقي ِفي َلْحَظٍة. 
اِلِح َما َيْفَهُمونَ َيْعِرُفوا. ُهْم َبُنوَن َجاِهُلوَن َوُهْم َغْيُر َفاِهِميَن. ُهْم ُحَكَماُء ِفي َعمَ  ، َوِلَعَمِل الصَّ  "«.ِل الشَّرِّ

فى قلبه لمحبته لشعبه ولكن لم يستطع السكوت عن إنذارهم ألن الرؤيا  تى تألم وأن  الخراب اآل إرمياءبعد أن رأى 
ى خيام أالخيام،  كانت ( أول ما َخِربَ 20وفى ) .العدو آيةكانت واضحة حتى أنه سمع صوت البوق ورأى ر 

وقد يكون المعنى أن ال شىء مستقر فى هذا العالم فحتى القصور والبيوت بل وحياة  ،لرعاة خارج األسوارا
( والشقق أى الستائر فكل شىء هلك 9:6كو2اإلنسان فهى تسمى خيام والكتاب يطلق على الجسد الخيمة )

طويلة فالسبى إمتد على أربعة العدو إستمرت فترة  آية، ر آية( تدل على أن الر 29وفى ) .الحياة وكل زينتها
سى آ( هنا اهلل يظهر سبب كل هذا الم22سنة( وفى ) 20مراحل إنتهت بخراب شامل ألورشليم )الفترة تقرب من 

 وهو حمق الشعب ولكن من المعزى أنهم ما زالوا شعبه. وحمقهم معناه أنهم لم يعرفوا اهلل.
 

َلى السََّماَواِت َفاَل ُنوَر َلَها. َنَظْرُت ِإَلى اأَلْرِض َوا ِ 23 "-(:26-23) األيات َنَظْرُت ِإَلى 24َذا ِهَي َخِرَبة  َوَخاِلَية ، َواِ 
َذا ِهَي َتْرَتِجُف، َوُكلُّ اآلَكاِم َتَقْلَقَلْت.  َذا اَل ِإْنَساَن، َوُكلُّ ُطُيوِر السََّماِء َهَرَبْت. 25اْلِجَباِل َواِ  َذا 26َنَظْرُت َواِ  َنَظْرُت َواِ 

، ِمْن َوْجِه ُحُموِّ َغَضِبِه.اْلُبْستَ  يَّة ، َوُكلُّ ُمُدِنَها ُنِقَضْت ِمْن َوْجِه الرَّبِّ  "اُن َبرِّ
ع من األرض كل غناها وجمالها ( هى نفسها المستخدمة فى سفر التكوين فقد ُنزِ 23كلمة خربة وخالية فى )

وربما ألن من هم فى مركز  ،الخالصوزينتها والسموات تظلم ربما من غبار جيش األعداء وربما من اليأس من 
( الجبال التى طالما عبدوا األوثان 24وفى ) .وينيرون للشعب )الرؤساء والكهنة( هم أنفسهم عميان قادة عميان

( تصوير للخراب 26وفى ) .هؤالء إرتعبوا من جيش بابل ، عليها أو الجبال هم الرجال العظماء والرؤساء
يات = خرابًا. وهذه اآل كالبستان صارت بريةى طيور واألرض التى كانت الشامل فاألرض بال سكان وال حت

 هذا العالم؟  يةاهذا العالم حين تخرب األرض نهائيًا. فما الذى نتمسك به من نف يةاصيغت بأسلوب يناسب نه
 

: 27 "-(:31-27) األيات ِمْن َأْجِل ذِلَك 28نَِّني اَل ُأْفِنيَها. َخرَاباا َتُكوُن ُكلُّ اأَلْرِض، َولكِ » أَلنَُّه هَكَذا َقاَل الرَّبُّ
ِمْن َصْوِت 29«. ِجُع َعْنهُ َتُنوُح اأَلْرُض َوُتْظِلُم السََّماَواُت ِمْن َفْوُق، ِمْن َأْجِل َأنِّي َقْد َتَكلَّْمُت. َقَصْدُت َواَل َأْنَدُم َواَل َأرْ 

ُخوِر. ُكلُّ اْلُمُدِن َمْتُروَكة ، َواَل ِإْنَساَن اْلَفاِرِس َورَاِمي اْلَقْوِس ُكلُّ اْلَمِديَنِة َهاِرَبة   . َدَخُلوا اْلَغاَباِت َوَصِعُدوا َعَلى الصُّ
ْلِت ِباألُ  َوَأْنِت َأيَُّتَها اْلَخِرَبُة، َماَذا َتْعَمِليَن؟ ِإَذا َلِبْسِت ِقْرِمزاا، ِإَذا َتَزيَّْنِت ِبِزيَنٍة ِمْن َذَهٍب، ِإَذا31َساِكن  ِفيَها.  ْثُمِد َكحَّ
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أَلنِّي َسِمْعُت َصْوتاا َكَماِخَضٍة، ِضيقاا ِمْثَل 31َعْيَنْيِك، َفَباِطالا ُتَحسِِّنيَن َذاَتِك، َفَقْد َرَذَلِك اْلَعاِشُقوَن. َيْطُلُبوَن َنْفَسِك. 
، أَلنَّ َنْفِسي َقْد ُأْغِمَي َعَلْيَها ِبَسَبِب َوْيل  ِلي»ِضيِق ِبْكِريٍَّة. َصْوَت اْبَنِة ِصْهَيْوَن َتْزِفُر. َتْبُسُط َيَدْيَها َقاِئَلةا: 

 "«.اْلَقاِتِلينَ 
( اهلل لن يساعدهم 21( وعد من اهلل بأن يبقى بقية بعد هذا الخراب ويعود ليبنى أورشليم من جديد وفى )23فى )

ذا إمتنع اهلل عن مد يده لهم فمن يستطيع ذلك. لذلك  ( تصَور 21) آيةو  تنوح األرض عليهمفى هذه الضيقة وا 
( حينما تخلى اهلل عنها بداًل من أن تقدم توبة قلبية صادقة. حاولت 30هجوم األعداء وهربهم أمامهم وفى )

كزانية أن تتجمل فى عيون جيرانها مثل مصر لتقيم معها معاهدات تحالف وهذا فى نظر اهلل زنا. ولكن المظاهر 
ر ( يصو  39وفى ) رذلوها وطلبوا نفسهاقيقية. وحتى جيرانها التوبة الح فقط الخارجية ال تعفى من قضاء اهلل بل

أالمها أشد. بل أالمها بال أمل فالتى تِلد أالمها تنتهى بالوالدة ولكن هذه أالمها  البكريةو ،ماخضأالمها كوالدة 
 قاتلين.يائسة فمن حولها تسميهم 
 تأمالت فى اإلصحاح الرابع

وهذا ألن هناك حرب  . آيةل المدن.... الحصينة إرفعوا الر فلندخ نادوا....( نسمع 6،6فى األيات ) .1
سيشنها العدو على أورشليم. ونحن فى حرب مستمرة مع إبليس. وحينما نفهم هذا فلنحتمى داخل أسوار 
الكنيسة، ألن خصمنا إبليس يجول ملتمسًا من يبتلعه، فمن يجده خارج األسوار، أى خارج الكنيسة، فهذا 

الصليب، أى نقبل أى صليب يسمح به اهلل بدون تذمر، فخصمنا  آيةن نرفع ر سوف يهلك. وعلينا أ
 إبليس يحاول دائمًا دفعنا ألن نتذمر على اهلل بسبب أى تجربة أو ألم.

تترجم فى السبعينية "ويقولون يكون لكم سالم" أى أن  ية= هذه اآل قائالا يكون لكم سالم( 90) آيةفى  .2
ون ذلك عمومًا فاهلل ال يخدع أحد، ألن السالم ليس أقوال نسمعها من أحد األنبياء الكذبة هم الذين يقول

ن من يقرأ ال يكون تائبًا، أبل هى حالة نختبرها فى القلب، فربما  أو حتى نقرأها في الكتاب المقدس ،
وهذه ال تأتى إال بالتوبة الحقيقية، وال يمكن أن يختبرها من يحيا فى الخطية. وبالتالي تكون وعود 
الكتاب ليست لكل من يقرأ ويستمر في خطيته . وهؤالء الخطاة أى الشعب إنخدعوا فى أقوال األنبياء 
الكذبة، واهلل ليس مسئواًل عن هذا الخداع، إنما هم إنخدعوا بسبب شهوات قلوبهم التى يجرون وراءها 

لة شرحها بولس ( فهم الذين يريدون الخطية ويوهمون أنفسهم بأن هناك سالم. وهذه الحا94:9)يع
ى هم أ( 3:4تى2األيام، حين يكون هناك أناس مستحكة مسامعهم ) يةاالرسول وأنها ستتكرر فى نه

 تواقين لسماع وعود مزيفة، ووعود بالسالم يوهمون أنفسهم بها دون أن يختبروا حالة السالم هذه.
اجع لما يشعر به اإلنسان فى ( األحشاء عند اليهود هى مركز العواطف وهذا ر 91) أحشائى أحشائى توجعنى

 (.99:96شإ( + )92:3أحشائه من إضطراب عند حزنه )كو
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس

 
وَن ِإْنَساناا َأْو ُطوُفوا ِفي َشَواِرِع ُأوُرَشِليَم َواْنُظُروا، َواْعِرُفوا َوَفتُِّشوا ِفي َساَحاِتَها، َهْل َتِجدُ » 1 "-(:9-1) األيات

. َفِإنَُّهْم َيْحِلُفوَن ِباْلَكِذِب!2ُيوَجُد َعاِمل  ِباْلَعْدِل َطاِلُب اْلَحقِّ، َفَأْصَفَح َعْنَها؟  ْن َقاُلوا: َحيٌّ ُهَو الرَّبُّ ، 3« َواِ  َيا َربُّ
ُعوا. َأْفَنْيتَ  ْخِر. أََلْيَسْت َعْيَناَك َعَلى اْلَحقِّ؟ َضَرْبَتُهْم َفَلْم َيَتَوجَّ ُهْم َوَأَبْوا ُقُبوَل التَّْأِديِب. َصلَُّبوا ُوُجوَهُهْم َأْكَثَر ِمَن الصَّ

، َقَضاَء ِإلِهِهمْ 4َأَبْوا الرُُّجوَع.  َأْنَطِلُق 5. َأمَّا َأَنا َفُقْلُت: ِإنََّما ُهْم َمَساِكيُن. َقْد َجِهُلوا أَلنَُّهْم َلْم َيْعِرُفوا َطِريَق الرَّبِّ
، َقَضاَء ِإلِهِهْم. َأمَّا ُهْم َفَقْد َكَسُروا النِّيَر َجِميعاا ِإَلى اْلُعظَ  ُبَط. َماِء َوُأَكلُِّمُهْم أَلنَُّهْم َعَرُفوا َطِريَق الرَّبِّ َوَقَطُعوا الرُّ

َحْوَل ُمُدِنِهْم. ُكلُّ َمْن َخَرَج ِمْنَها ِمْن َأْجِل ذِلَك َيْضِرُبُهُم اأَلَسُد ِمَن اْلَوْعِر. ِذْئُب اْلَمَساِء ُيْهِلُكُهْم. َيْكُمُن النَِّمُر 6
َكْيَف َأْصَفُح َلِك َعْن هِذِه؟ َبُنوِك َتَرُكوِني َوَحَلُفوا ِبَما َلْيَسْت »7 ُيْفَتَرُس أَلنَّ ُذُنوَبُهْم َكُثَرْت. َتَعاَظَمْت َمَعاِصيِهْم!

َصاُروا ُحُصناا َمْعُلوَفةا َساِئَبةا. َصَهُلوا ُكلُّ َواِحٍد َعَلى اْمَرَأِة 8َتزَاَحُموا. آِلَهةا. َوَلمَّا َأْشَبْعُتُهْم َزَنْوا، َوِفي َبْيِت زَاِنَيٍة 
؟ َأَو َما َتْنَتِقُم َنْفِسي ِمْن ُأمٍَّة َكهِذِه؟9َصاِحِبِه.   " َأَما ُأَعاِقُب َعَلى هَذا، َيُقوُل الرَّبُّ

ية والكل يخطىء. وربما لو وجد اهلل إنسانًا قديسًا ( فالخطية جماع9وصف للشرور واألثام التى يرتكبونها وفى )
لما أهلكهم )راجع قصة سدوم وشفاعة إبراهيم عنها(. اإلنسان الكامل الوحيد الذى يشفع فى البشر هو المسيح. 

 عيناه على الحق( نرى أن اهلل 3( هم مرائين يحلفون باهلل كذبًا أو يمجدون اهلل بالشفاه والقلب بعيد وفى )2وفى )
ضربتهم . رفضوا التأديبفهو يعرف قلوبهم وال ينخدع بالمظاهر. ونالحظ هنا أن اهلل ضربهم ليؤدبهم ولكن هم 

 وصاروا كأموات ال يتألموا بسبب خطاياهم. يتوجعوا ولم
يفنى اهلل هذا  يةاواهلل يؤدب أواًل بضربات خفيفة تتزايد فإن لم يتوب اإلنسان تبدأ الضربات تشتد وفى النه  
سرائيل فى أيام أحاز ثم أشور الذى أحرق اإل  46نسان. ومع يهوذا فالفلسطينيون كانوا يضايقونهم ثم األراميون وا 

وفى كل هذا لم يتوبوا لذلك فضربة  .لكن اهلل أنقذ أورشليم ثم ضايقهم بنقص المطر كما سنرى بعد ذلك ،مدينة
 مساكين فقراءن يجد عذرًا لهم بأنهم إنما هم أاول ( النبى يح4وفى ) .صلبوا وجوههمتية فهم آاإلفناء بال ريب 

 ،ولكن هذا ليس عذرًا لهم فهناك مساكين كثيرين قديسين ،مهتمين بعملهم الشاق ولم تكن لهم فرصة لمعرفة اهلل
أى تحللوا من رباطاتهم  قطعوا النيراألغنياء فوجدهم  للعظماء( ذهب النبى 6وفى ) .ولكنها محاولة من النبى

 ،ر اهلل حالة الحصار ومن هم حول المدينة مثل الحيوانات المفترسة( يصو  6وفى ) .لمحبتهم فى الخطية مع اهلل
فى سرعة هجماته  كالنمريلتهم حتى لو لم يكن جائعًا )عكس األسد( وهم  كذئبفى قوتهم يقتلون و كأسدهم 

 وبطشه.
بداًل من أن يشكروه ويسبحوه زنوا وبطريقة و  واهلل أشبعهم= أى وثنيتهم.  لهةآحلفوا بما ليست  -: 1،3وفى 

= من وفرة طعامهم تحسنت صحتهم فإستغلوا صحتهم فى الزنا مع  ُحصناا معلوفةمقززة. بل فى شبعهم صاروا 
( هل ال ينتقم اهلل لكل هذا؟ فاهلل لو سكت على كل هذا فسيتدنس إسمه القدوس 1زوجات أصدقائهم وفى )

 ووصاياه تزدرى.
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. »11 "-(:19-11) األيات ِاْصَعُدوا َعَلى َأْسَوارَِها َواْخِرُبوا َولِكْن اَل ُتْفُنوَها. ِاْنزُِعوا َأْفَناَنَها أَلنََّها َلْيَسْت ِللرَّبِّ
11 . ، َواَل َيْأِتي َعَلْيَنا َجَحُدوا الرَّبَّ َوَقاُلوا: َلْيَس ُهوَ 12أَلنَُّه ِخَياَنةا َخاَنِني َبْيُت ِإْسرَاِئيَل َوَبْيُت َيُهوَذا، َيُقوُل الرَّبُّ

، َواَل َنَرى َسْيفاا َواَل ُجوعاا،  ا، َواْلَكِلَمُة َلْيَسْت ِفيِهْم. هَكَذا ُيْصَنُع ِبِهْم. 13َشرٌّ ْنِبَياُء َيِصيُروَن ِريحا ِلذِلَك هَكَذا 14َواأَل
اْلَكِلَمِة، هَأَنَذا َجاِعل  َكاَلِمي ِفي َفِمَك َناراا، َوهَذا الشَّْعَب َقاَل الرَّبُّ ِإلُه اْلُجُنوِد: ِمْن َأْجِل َأنَُّكْم َتَتَكلَُّموَن ِبهِذِه 

. ُأمَّةا َقِويَّةا. ُأمَّةا ُمْنذُ 15َحَطباا، َفتَْأُكُلُهْم.  اْلَقِديِم. ُأمَّةا  هَأَنَذا َأْجِلُب َعَلْيُكْم ُأمَّةا ِمْن ُبْعٍد َيا َبْيَت ِإْسرَاِئيَل، َيُقوُل الرَّبُّ
َفَيْأُكُلوَن َحَصاَدَك َوُخْبَزَك الَِّذي 17ُجْعَبُتُهْم َكَقْبٍر َمْفُتوٍح. ُكلُُّهْم َجَباِبَرة . 16ِرُف ِلَساَنَها َواَل َتْفَهُم َما َتَتَكلَُّم ِبِه. اَل َتعْ 

ْهِلُكوَن ِبالسَّْيِف ُمُدَنَك اْلَحِصيَنَة الَِّتي َأْنَت َيْأُكُلُه َبُنوَك َوَبَناُتَك. َيْأُكُلوَن َغَنَمَك َوَبَقَرَك. َيْأُكُلوَن َجْفَنَتَك َوِتيَنَك. يُ 
، اَل ُأْفِنيُكْم.18ُمتَِّكل  َعَلْيَها.  ا ِفي ِتْلَك اأَليَّاِم، َيُقوُل الرَّبُّ  َوَأْيضا

َأنَُّكْم َتَرْكُتُموِني َوَعَبْدُتْم آِلَهةا  َوَيُكوُن ِحيَن َتُقوُلوَن: ِلَماَذا َصَنَع الرَّبُّ ِإلُهَنا ِبَنا ُكلَّ هِذِه؟ َتُقوُل َلُهْم: َكَما»19
 َغِريَبةا ِفي َأْرِضُكْم، هَكَذا َتْعُبُدوَن اْلُغَرَباَء ِفي َأْرٍض َلْيَسْت َلُكْم. 

 = فهى ضربة تنقية ال إفناء. ال تفنوها( اهلل يعطى تفويض لبابل بالتخريب ولكن 90فى )
وفى  .ليست للربن لخيانتها فهى ا فهى كرمة الرب ولكن اآل= أى أغصانها والمقصود شعبه إنزعوا أفنانها

 .= أى ال يرى وال يلحظ فلن يأتى علينا شر ليس هووقالوا  ،( هم لم يخافوا اهلل ولم يعرفوا قدرته فتحدوه92)
 يقول دم وحواء " لن تموتا " والحظ أن اهللوكثيرون يوهمون أنفسهم أن اهلل غير جاد فى إنذاراته منذ قال إبليس آل

( ولكنها فنت وخربت بعد صلب المسيح  ففنائها مؤجل حتى يكملوا أثامهم بصلب المسيح. 90هنا ال تفنوها )
= أى األنبياء الكذبة الذين تكلموا بالباطل فصاروا باطاًل واألنبياء هم األنبياء الكذبة  يصيرون ريحاا ( 93وفى )

بأن كل ما قاله سيتحقق بل  إرمياء( اهلل يخبر 94وفى ) .بالفناء ويكون المتكلم هنا هو اهلل وقد أصدر عليهم أمراً 
 أمة من بعد( تفسير هذه النار بأنها 96وفى ) .تحرق هؤالء الهازئين وهذا يعنى صدق النبوات كلمته كنارتكون 

هلل قادر أن = أى بابل وهذه ال عالقة بينها وبين يهوذا حتى تشفق على يهوذا بل ستدمرها تدميرًا شديدًا. وهكذا ا
= أى معتزة ومتكبرة  أمة منذ القديميجلب على الخاطىء مصائب من بعد أى من أماكن غير متوقعة. وهم 

= أى لن يتفاهموا معكم ال فى سلم وال فى حرب، ولن يقبلوا  وال تعرف لسانهاخرين لتاريخها. وتحتقر اآل
ْم الخاطىء الذى إنجذب إلغراءات ن اهلل ُيسل  توسالتكم إذ هم ال يفهمونكم. وهناك معنى روحى وراء هذا. فإ

مه إلبليس الذى هو من بعد. لكن إبليس ال يستطيع أن يقترب من إنسان لُه عالقة باهلل. وهو أمة إبليس، ُيسل  
منذ القديم قبل خلق اإلنسان وال نعرف لسانه فهو كله شر وخبيث وهو ال يرحم ومتكبر. وهو يستعبد اإلنسان 

رائه "أعطيك كل هذه إن سجدت لى" فثمن عطاياه هو اإلستعباد لُه. وألن المسيح لم يقبل من يده الذى يقبل إغ
=  كقبر مفتوح جعبتهمشىء" وأوصاف هؤالء األعداء أن  شىء أبدًا قال "رئيس هذا العالم يأتى وليس لُه فى  

اشر أن البابليين سيخربون. ولكن ( والمعنى المب91،93والقبر يعنى موت، فأسلحتها ال تشبع أبدًا من القتل )
( 91) آيةتبقى بقية والمعنى الروحى أن الشيطان َخرب اإلنسان ولكن اهلل أبقاه بال فناء أبدى حتى يوم الفداء. و 

 تشرح هذا فسبب كل األالم التى فيها يهوذا أنهم عبدوا األوثان وسبب كل أالمنا أننا نستجيب إلغراءات إبليس.
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ِاْسَمْع هَذا َأيَُّها الشَّْعُب 21َأْخِبُروا ِبهَذا ِفي َبْيِت َيْعُقوَب َوَأْسِمُعوا ِبِه ِفي َيُهوَذا َقاِئِليَن: 21 "-(:24-21) األيات
؟ أَِإيَّاَي اَل َتْخشَ 22اْلَجاِهُل َواْلَعِديُم اْلَفْهِم، الَِّذيَن َلُهْم َأْعُين  َواَل ُيْبِصُروَن. َلُهْم آَذان  َواَل َيْسَمُعوَن.  ْوَن، َيُقوُل الرَّبُّ

َها، َفَتَتاَلَطُم َواَل َتْسَتِطيُع، َأَواَل َتْرَتِعُدوَن ِمْن َوْجِهي؟ َأَنا الَِّذي َوَضْعُت الرَّْمَل ُتُخوماا ِلْلَبْحِر َفِريَضةا َأَبِديَّةا اَل َيَتَعدَّا
َوَلْم َيُقوُلوا ِبُقُلوِبِهْم: 24َقْلب  َعاٍص َوُمَتَمرِّد . َعَصْوا َوَمَضْوا.  َوَصاَر ِلهَذا الشَّْعبِ 23 َوَتِعجُّ َأْمَواُجُه َواَل َتَتَجاَوُزَها.

َر ِفي َوْقِتِه. َيْحَفُظ َلَنا َأَساِبيَع الْ   "َحَصاِد اْلَمْفُروَضَة.ِلَنَخِف الرَّبَّ ِإلَهَنا الَِّذي ُيْعِطي اْلَمَطَر اْلُمَبكَِّر َواْلُمتََأخِّ
( أصبح واضحًا أنهم أصبحوا كأصنامهم ال يسمعون وال يبصرون فالخطية تعمى 29ى )هنا دعوة للتوبة ولكن ف

وتصم وهذا هو شكل اإلنسان قبل أن تلمس النعمة قلبه. فيكون القلب معاندًا وصايا اهلل. وعمل اهلل أن يضع 
وسلطانه على  (22مخافته فى قلوبنا وعملنا أن نحرك قلوبنا لنخافه وهنا يشرح لهم اهلل جبروته وعظمته )

الطبيعة فالبحر يطيعه بينما هو قادر أن يغرق العالم فهو يوقف البحر ويضع لُه حدًا بالرمال. فإذا كان البحر 
يطيعه فهل ال تطيعه قلوبنا. فإذا كانوا يهابون البحر أفال يهابون خالق البحر وهو الذى يعطينا خيراته)مطر 

( ومطر متأخر يأتى قبل الحصاد ليساعد على نضج المحصول. رلتتفتح البذا مبكر يجىء بعد البذار بقليل
وبذلك يحفظ لنا أسابيع الحصاد. فالحصاد يحسبونه باألسابيع. والمعنى أن اهلل هو الذى يعطينا كل خيرات 

ر فإبليس يعطى لذات جسدية وحسية شهوانية حياتنا أفال نخافه ونمجده ونحبه. وبينما هو يعطى بسخاء وال ُيَعي  
 طئة ويستعبد بعد ذلك. خا
 

أَلنَُّه ُوِجَد ِفي َشْعِبي َأْشرَار  26آثَاُمُكْم َعَكَسْت هِذِه، َوَخَطاَياُكْم َمَنَعِت اْلَخْيَر َعْنُكْم. »25 "-(:31-25) األيات
ٍص َمآلٍن ُطُيوراا هَكَذا ُبُيوُتُهْم ِمْثَل َقفَ 27َيْرُصُدوَن َكُمْنَحٍن ِمَن اْلَقاِنِصيَن، َيْنِصُبوَن َأْشرَاكاا ُيْمِسُكوَن النَّاَس. 

َمآلَنة  َمْكراا. ِمْن َأْجِل ذِلَك َعُظُموا َواْسَتْغَنْوا. 
. َلْم َيْقُضوا ِفي 28 ا َتَجاَوُزوا ِفي ُأُموِر الشَّرِّ َسِمُنوا. َلَمُعوا. َأْيضا

؟ َأَواَل 29ْم َيْقُضوا. الدَّْعَوى، َدْعَوى اْلَيِتيِم. َوَقْد َنَجُحوا. َوِبَحقِّ اْلَمَساِكيِن لَ  َأَفأَلْجِل هِذِه اَل ُأَعاِقُب، َيُقوُل الرَّبُّ
ْنِبَياُء َيَتَنبَُّأوَن ِباْلَكِذِب، َواْلَكَهَنُة َتْحُكُم 31َصاَر ِفي اأَلْرِض َدَهش  َوَقْشَعِريَرة . »31َتْنَتِقُم َنْفِسي ِمْن ُأمٍَّة َكهِذِه؟ َاأَل

. َوَماَذا َتْعَمُلوَن ِفي آِخَرِتَها؟ َعَلى َأْيِديِهْم، َوَشْعِبي  " هَكَذا َأَحبَّ
= أى طردت وأذهبت عنكم البركات السابق ذكرها. إذًا الخطية تحرمنا من بركات  أثامكم عكست هذه( 26فى )

( حينما إنحدر الشعب فى الخطية إنحطوا 26اهلل التى تعودنا عليها وتجعل السماء نحاسًا واألرض حديدًا. وفى )
=  أى يكمنون فى الطريق ليوقعوا  يرصدون كمنحنخرين فى شراكهم وهم ًا وصاروا يتلذذون بأن يوقعوا اآلجد
= جمعوا حولهم األبرياء فى بيوتهم  أقفاص الطيور( هم خونة مخادعين وبيوتهم مثل 23خرين. وفى )آ

ستغنوا  (. 21وظلموا كما فى )يخدعونهم مثل من يربى طيور فى قفص ليذبحها. وهم فى خداعهم عظموا وا 
( العجيب أَن من شدة الشر فى األرض فقد ُأعجَب سكان 39،30وحين نجحوا وزادت ثروتهم تقسوا. وفى )

خر على شره، الكهنة واألنبياء الكذبة ولكن هناك سؤال لكل األرض بمسلك هؤالء األشرار. بل كٍل يشجع اآل
أن نحكم على األمور كأن الحياة مستمرة لألبد او كأن فال يصح  ماذا تعملون فى آخرتها؟زمان ولكل مكان   
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هذه األرض لن تخرب يومًا ما أو كأن هذه الخيرات التى يتمتعون بها سيتمتعون بها طول العمر!! واألجابة "يا 
 غبى فى هذه الليلة تؤخذ نفسك".
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس

 
ُاْهُرُبوا َيا َبِني َبْنَياِميَن ِمْن َوْسِط ُأوُرَشِليَم، َواْضِرُبوا ِباْلُبوِق ِفي َتُقوَع، َوَعَلى َبْيِت َهكَّاِريَم »1 "-(:8-1) األيات

اْرَفُعوا َعَلَم َناٍر، أَلنَّ الشَّرَّ َأْشَرَف ِمَن الشَِّماِل َوَكْسر  َعِظيم . 
ِإَلْيَها 3ُأْهِلُكَها.  اَْلَجِميَلُة اللَِّطيَفُة اْبَنُة ِصْهَيْونَ 2

َقدُِّسوا َعَلْيَها َحْرباا. »4«. تَْأِتي الرَُّعاُة َوُقْطَعاُنُهْم. َيْنِصُبوَن ِعْنَدَها ِخَياماا َحَواَلْيَها. َيْرَعْوَن ُكلُّ َواِحٍد ِفي َمَكاِنهِ 
ُقوُموا َفَنْصَعَد في اللَّْيِل َوَنْهِدَم 5نَّ ِظاَلَل اْلَمَساِء اْمَتدَّْت. ُقوُموا َفَنْصَعَد في الظَِّهيَرِة. َوْيل  َلَنا أَلنَّ النََّهاَر َماَل، ألَ 

ُمَعاَقَبُة. أَلنَُّه هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد: اْقَطُعوا َأْشَجاراا. َأِقيُموا َحْوَل ُأوُرَشِليَم ِمْتَرَسةا. ِهَي اْلَمِديَنُة الْ » 6«.ُقُصوَرَها
َكَما ُتْنبُع اْلَعْيُن ِمَياَهَها، هَكَذا ُتْنبُع ِهَي َشرََّها. ُظْلم  َوَخْطف  ُيْسَمُع ِفيَها. َأَماِمي َداِئماا 7ِطَها. ُكلَُّها ُظْلم  ِفي َوسَ 
 . ا َغْيَر َمْسُكوَنةٍ 8َمَرض  َوَضْرب   ".تََأدَِّبي َيا ُأوُرَشِليُم ِلَئالَّ َتْجُفَوِك َنْفِسي. ِلَئالَّ َأْجَعَلِك َخرَاباا، َأْرضا

منة ولكن النبى يتنبأ كمن يرى فعاًل، أن هناك جيش يأتى عليهم من الشمال آوقت هذا اإلنذار كانت أورشليم 
ن ليخربهم. وفى نبوة سابقة كان يتنبأ بأنهم سيهربون ألورشليم حين يسمعون بخبر قدوم العدو ولكن هو اآل

 يحذرهم من ذلك فستكون أورشليم كقبر لهم.
 وجبل هكاريممياًل شمال أورشليم  92=  وتقوع= فبنيامين تسكن فى أورشليم  بنى بنيامينأهربوا يا ( 9وفى )

بين تقوع وأورشليم وهؤالء مطلوبًا منهم أن يعطوا إنذارًا ألورشليم بان يشعلوا نارًا حين يروا العدو. فيهرب الذين 
( يشبه جيش 3الحرب وفى ) = فهى عاشت متنعمة ولن تحتمل هذه جميلة ولطيفة( هى 2فى أورشليم وفى )

توا بقطيعهم على مرعى أخضر ليأكلوه فنبوخذ نصر أتى بجيشه ليلتهم أورشليم بكل خيراتها أبابل برعاة 
ن لخطيتها أرسل اهلل عليها هذا الجيش وصار ( هى كانت مدينة مقدسة واآل4وفى ) .ويتركونها عريانة وخربة

وهم أشداء ال  عليها حرباا  قدسوال الكلدانيين متفق مع إرادة اهلل = خرابها عماًل مقدسًا يقوم به جيش بابل. فعم
= ونحن لم ننتهى من عملنا  النهار مال ألن ويل لنايضيعون أى وقت وال يعوقهم حر الظهيرة وال ظلمة الليل. 

الص لنكمل العمل. وكم هو مخجل أننا ال نهتم نحن بواجبات عبادتنا وأمور خ قوموا فنصعد فى الليلولكن 
فهؤالء البابليين سيأخذون كنوزًا  . بينما العدو يحاربنا بال هوادة حتى يفقدنا هذا الخالص ، نفوسنا مثل هؤالء

( البابليون يظلمونهم ألنهم هم فى وسطهم ظلم. وفى 6وفى ) . أرضية فى عملهم أما نحن فلنا ميراث سماوى
فى حياتهم والنبع ينبع بوفرة وبإستمرار ولكن هذا  ( هم أصبحوا نبعًا للخطايا والخطية أصبحت شىء طبيعى3)

( نصيحة ودعوة للتوبة حتى يوقفوا هذا الخراب. والدعوة هنا بالهرب من المدينة تذكرنا 1النبع نبع سام وفى )
(. 4:91( وأيضًا )برؤيا96،96:24بنصيحة المسيح لتالميذه بالهرب من أورشليم حينما يحاصرها الرومان )مت

 ٍت على هذا المكان بال شك. آل مكان فيه شر فالخراب فلنهرب من ك
 

هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد: َتْعِليالا ُيَعلُِّلوَن، َكَجْفَنٍة، َبِقيََّة ِإْسرَاِئيَل. ُردَّ َيَدَك َكَقاِطٍف ِإَلى » 9 "-(:17-9) األيات
ا ِإنَّ ُأْذَنُهْم َغْلَفاُء َفاَل َيْقِدُروَن َأْن َيْصَغْوا. َها ِإنَّ َكِلَمَة الرَّبِّ َصاَرْت َمْن ُأَكلُِّمُهْم َوُأْنِذُرُهْم َفَيْسَمُعوا؟ هَ 11السِّاَلِل. 
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وَن ِبَها.  َلُهْم َعاراا. اَل ُيَسرُّ
. َمِلْلُت الطَّاَقَة. َأْسُكُبُه َعَلى اأَلْطَفاِل ِفي اْلَخاِرِج َوَعَلى 11 َفاْمَتأْلُت ِمْن َغْيِظ الرَّبِّ

لشُّبَّاِن َمعاا، أَلنَّ الرَُّجَل َواْلَمْرَأَة ُيْؤَخَذاِن ِكاَلُهَما، َوالشَّْيَخ َمَع اْلُمْمَتِلِئ َأيَّاماا. َمْجِلِس ا
ُل ُبُيوُتُهْم ِإَلى 12 َوَتَتَحوَّ

 . أَلنَُّهْم ِمْن َصِغيرِِهْم ِإَلى 13آَخِريَن، اْلُحُقوُل َوالنَِّساُء َمعاا، أَلنِّي َأُمدُّ َيِدي َعَلى ُسكَّاِن اأَلْرِض، َيُقوُل الرَّبُّ
ْبِح. َوِمَن النَِّبيِّ ِإَلى اْلَكاِهِن، ُكلُّ َواِحٍد َيْعَمُل ِباْلَكِذِب.  َوَيْشُفوَن َكْسَر ِبْنِت َشْعِبي 14َكِبيرِِهْم، ُكلُّ َواِحٍد ُموَلع  ِبالرِّ

َعَلى َعَثٍم َقاِئِليَن: َساَلم ، َساَلم . َواَل َساَلَم. 
َخُزوا أَلنَُّهْم َعِمُلوا ِرْجساا؟ َبْل َلْم َيْخَزْوا ِخْزياا َوَلْم َيْعِرُفوا َهْل 15

. : ِقُفوا َعَلى » 16 اْلَخَجَل. ِلذِلَك َيْسُقُطوَن َبْيَن السَّاِقِطيَن. ِفي َوْقِت ُمَعاَقَبِتِهْم َيْعُثُروَن، َقاَل الرَّبُّ هَكَذا َقاَل الرَّبُّ
اِلُح؟ َوِسيُروا ِفيِه، َفَتِجُدوا رَاَحةا ِلُنُفوِسُكْم. الطُُّرِق َواْنُظُروا، وَ  اْسأَُلوا َعِن السُُّبِل اْلَقِديَمِة: َأْيَن ُهَو الطَِّريُق الصَّ

 "ْصَغى! َوَأَقْمُت َعَلْيُكْم ُرَقَباَء َقاِئِليَن: اْصَغْوا ِلَصْوِت اْلُبوِق. َفَقاُلوا: اَل نَ 17َولِكنَُّهْم َقاُلوا: اَل َنِسيُر ِفيِه! 
( كما ان صاحب الكرم يرجع إلى كرمه مرة أخرى بعد قطف العنب ليجمع ما قد يكون باقيًا، كذلك يريد 1فى )

فالضربة للجميع ولن يهرب أحد. الحظ أن السبى حدث على أربعة مراحل، كان فى كل مرة  .ويفعل جيش بابل
 يعود نبوخذ نصر ألخذ عدد من السبايا.  

تذكيرًا لهم بمخالفتهم وصية اهلل، فكان عليهم أن يتركوا فضالت الحقل للفقراء ولكنهم رفضوا  ةيوربما فى هذه اآل
( 99،90ى فى السبى. وفى )أ( ويكون جيش بابل كصاحب أرض يلقطهم ويضعهم فى سالله 90:91)ال 

فالشعب ال يتحرك  الذى هو مثال لغيظ اهلل فينفجر غيظهالنبى قطع الرجاء من هذا الشعب إذ لم يصغ إليه أحد 
= لم تختتن أى غير قادرة على تمييز صوت اهلل بل  أذنهم غلفاءبالتوبة بينما النبى يرى الخطر القادم وهم 

. وكان النبى يسكب هذا يخجلون من كلمات الربتحب سماع الخطية وكلمات األنبياء الكذبة المعسولة بل هم 
 مولعون بالربح( أنهم 93والخطية هنا فى ) .ستهتارإى حالة ويوبخهم وينذرهم فهم ف مجالس الشبانالغيظ على 

وفى  .وهذا ينطبق على الجميع حتى الكاهن والنبى ،ولكن ليس الربح الحق بل القبيح الذى بالكذب والغش، 
فهم يداوون األلم من الخارج وليس بالبحث عن سبب  على عثم( وهم يعشمون شعب اهلل كذبًا بالسالم = 94)

)الخطية( التى فى العمق. والنبى ال يجد من يسمعه فهم إنغمسوا كل واحٍد فى شهوته وفى  = لداخلاأللم فى ا
( 96جميلة فى ) آيةلذلك سيسقطون ويعاقبهم اهلل. وهنا  ،ال يخجلون( حالة الوقاحة التى وصلوا إليها فهم 96)

( ، حيث ساروا مع اهلل فوجدوا  1:  9أى طرق األباء )راجع نش  للطرق القديمةكيف نجد الطريق، بأن نرجع 
سالمًا. ولكنهم هم أحبوا طريق شهوتهم وصوت أنبيائهم الكذبة. جميل أن نقرأ قصص أبائنا القديسين والشهداء 

= أنبياء وخدام. فاهلل ال يبقى نفسه بال  رقباء( اهلل لم يتركهم أيضًا بل أقام لهم 93لنقتدى بهم )السنكسار( وفى )
 ل طرقه،فياليتنا ال نجرى وراء طرق العالم أو كل ما هو جديد. تطور وال يتغير وال يبد  اهلل ال يشاهد. و 

 
ِاْسَمِعي َأيَُّتَها 19ِلذِلَك اْسَمُعوا َياَأيَُّها الشُُّعوُب، َواْعِرِفي َأيَُّتَها اْلَجَماَعُة َما ُهَو َبْيَنُهْم. 18 "-(:31-18) األيات

ِلَماَذا 21ا َعَلى هَذا الشَّْعِب َثَمَر َأْفَكارِِهْم، أَلنَُّهْم َلْم َيْصَغْوا ِلَكاَلِمي، َوَشِريَعِتي َرَفُضوَها. اأَلْرُض: هَأَنَذا َجاِلب  َشرًّ 
ِلذِلَك 21َتُلذُّ ِلي. ُحُكْم اَل َيْأِتي ِلي اللَُّباُن ِمْن َشَبا، َوَقَصُب الذَِّريَرِة ِمْن َأْرٍض َبِعيَدٍة؟ ُمْحَرَقاُتُكْم َغْيُر َمْقُبوَلٍة، َوَذَبائِ 
: هَأَنَذا َجاِعل  ِلهَذا الشَّْعِب َمْعَثرَاٍت َفَيْعُثُر ِبَها اآلَباُء َواأَلْبَناُء َمعاا. اَْلَجارُ  هَكَذا 22َوَصاِحُبُه َيِبيَداِن.  هَكَذا َقاَل الرَّبُّ
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: ُهَوَذا َشْعب  َقاِدم  ِمْن َأْرِض الشَِّماِل، َوُأمَّة  عَ  ُتْمِسُك اْلَقْوَس َوالرُّْمَح. 23ِظيَمة  َتُقوُم ِمْن َأَقاِصي اأَلْرِض. َقاَل الرَّبُّ
، َوَعَلى َخْيل َتْرَكُب، ُمْصَطفَّةا َكِإْنَساٍن ِلُمَحاَرَبِتِك يَ  «. ا اْبَنَة ِصْهَيْونَ ِهَي َقاِسَية  اَل َتْرَحُم. َصْوُتَها َكاْلَبْحِر َيِعجُّ

اَل َتْخُرُجوا ِإَلى اْلَحْقِل َوِفي الطَِّريِق اَل َتْمُشوا، 25َأْيِديَنا. َأْمَسَكَنا ِضيق  َوَوَجع  َكاْلَماِخِض.  َسِمْعَنا َخَبَرَها. ِاْرَتَختْ 24
 أَلنَّ َسْيَف اْلَعُدوِّ َخْوف  ِمْن ُكلِّ ِجَهٍة.

اْصَنِعي ِلَنْفِسِك َمَناَحةا ُمرَّةا، أَلنَّ اْلُمَخرَِّب  َيا اْبَنَة َشْعِبي، َتَنطَِّقي ِبِمْسٍح َوَتَمرَِّغي ِفي الرََّماِد. َنْوَح َوِحيدٍ 26
ا ِفي َشْعِبي، ِحْصناا، ِلَتْعِرَف َوَتْمَتِحَن َطِريَقُه. » 27َيْأِتي َعَلْيَنا َبْغَتةا.  ُكلُُّهْم ُعَصاة  ُمَتَمرُِّدوَن 28َقْد َجَعْلُتَك ُبْرجا
ِاْحَتَرَق اْلِمْنَفاُخ ِمَن النَّاِر. َفِنَي الرَِّصاُص. َباِطالا 29ُكلُُّهْم ُمْفِسُدوَن.  . ُهْم ُنَحاس  َوَحِديد .آيةَساُعوَن ِفي اْلِوشَ 

اِئُغ، َواأَلْشرَاُر اَل ُيْفَرُزوَن.  ةا َمْرُفوَضةا ُيْدَعْوَن. أَلنَّ الرَّبَّ َقْد َرَفَضُهمْ 31َصاَغ الصَّ  "«.ِفضَّ
( بسبب 91وفى ) .بهذه الجماعة، التى كان بينه وبينها عهد(على ما هو فاعله 91كأن اهلل هنا يشهد الجميع )

ن لم تسمعوا 26خطيتهم سيجلب اهلل عليهم شرًا عظيمًا. فالعهد لُه بنوده )ال  ( إن سرتم معى فهناك بركة وا 
صوتى فهناك لعنة. فاهلل يشهد الجميع أنه لم يظلمهم فيما قرره ضدهم بل هذه هى شروط العهد وهو قد سبق 

فى اليمن ومشهورة بالبخور( بل هو يريد  شبا ( ليس المقصود أن اهلل ال يريد الذبائح واللبان)20فى )وأنذر و 
القلب أوال .  ولكن أن يقدموا ذبيحة بال توبة فكأنهم يشترون رخصة من اهلل ليسيروا فى طريق خطاياهم. وفى 

 المعثرات( 29ح بل بالقلب المنسحق" وفى )ن اهلل ال يسر بالذبائأسبق داود وقال هذا الكالم نفسه " 69مزمور 
 = أى الكل. و صاحبه الجار تية التى بها يبيد= هى المشاكل واألالم اآل

( قد تكون دعوة للتوبة أو هى 26( وصف لجيش بابل ثم للضيق الذى يحل على الشعب وفى )26-22ومن ) 
ليحكم على الشعب، يرى أثامهم  كبرج إرمياءم ( اهلل يقي23نبوة بحالهم وقت الحصار ثم بعد سقوط المدينة وفى )

= سيحصنه ضدهم  حصناا  ويدين طرقهم وحتى يقتنع بأن أحكام اهلل عادلة واهلل سيحميه من شرورهم بأن يجعله
ن صاروا معادن ( هم كانوا ذهبًا وفضة واآل21ولكن هذا ال يمنع انهم سيحاربونه وهو فى حصنه. وفى )

معناه الوقاحة وعدم الخجل، والحديد معناه غلظة الرقبة، وعدم اإلنقياد لوصايا والنحاس  نحاس وحديدوضيعة 
خرين. واهلل إستخدم معهم طرق = الخاطىء إنسان فاسد ولكنه سريعًا ما يتحول لمفسد لآل كلهم مفسدوناهلل. 

زغل والخبث= ( فلم يجد سوى ال21الم كأنهم فى كور النار ليستخلص منهم معادن نافعة )آكثيرة من تجارب و 
حترقصدأ المعادن.  = أى األنبياء بح صوتهم بال فائدة وأما هم فكانوا كالرصاص فنوا من  المنفاخ من النار وا 

= أى مغشوشة ال  مرفوضة فضة التجارب والضربات. والرصاص يرمز للخطية التى تثقل النفس. بل سماهم اهلل
ارساتهم الشكلية ولكن بال أى فضيلة. وطبعًا هاج الشعب قيمة لها هى تبرق لوقت ولكنها بال قيمة فهم لهم مم

 (.90:99بسبب نبواته هذه وكرهوه ككراهية أى خاطىء لمن ينذره )رؤ إرمياءعلى 
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 عودة للجدول اإلصحاح السابع

 
ِقْف ِفي َباِب َبْيِت الرَّبِّ َوَناِد ُهَناَك »2َبِل الرَّبِّ َقاِئالا: اَْلَكِلَمُة الَِّتي َصاَرْت ِإَلى ِإْرِمَيا ِمْن قِ 1 "-(:15-1) األيات

. ِبهِذِه اْلَكِلَمِة َوُقْل: ِاْسَمُعوا َكِلَمَة الرَّبِّ َيا َجِميَع َيُهوَذا الدَّاِخِليَن ِفي هِذِه اأَلْبَواِب ِلَتْسُجُدو  هَكَذا َقاَل َربُّ 3ا ِللرَّبِّ
اَل َتتَِّكُلوا َعَلى َكاَلِم اْلَكِذِب َقاِئِليَن: 4يَل: َأْصِلُحوا ُطُرَقُكْم َوَأْعَماَلُكْم َفُأْسِكَنُكْم ِفي هَذا اْلَمْوِضِع. اْلُجُنوِد ِإلُه ِإْسرَائِ 

، َهْيَكُل الرَّبِّ ُهَو!  ، َهْيَكُل الرَّبِّ ا ُطُرَقُكْم َوَأْعمَ 5َهْيَكُل الرَّبِّ اَلُكْم، ِإْن َأْجَرْيُتْم َعْدالا َبْيَن أَلنَُّكْم ِإْن َأْصَلْحُتْم ِإْصاَلحا
ِسيُروا ِإْن َلْم َتْظِلُموا اْلَغِريَب َواْلَيِتيَم َواأَلْرَمَلَة، َوَلْم َتْسِفُكوا َدماا َزِكيًّا ِفي هَذا اْلَمْوِضِع، َوَلْم تَ 6اإِلْنَساِن َوَصاِحِبِه، 

َلى َفِإنِّي ُأْسِكنُ 7َورَاَء آِلَهٍة ُأْخَرى أَلَذاِئُكْم  ُكْم ِفي هَذا اْلَمْوِضِع، ِفي اأَلْرِض الَِّتي َأْعَطْيُت آلَباِئُكْم ِمَن اأَلَزِل َواِ 
 اأَلَبِد.

ُرونَ 9َها ِإنَُّكْم ُمتَِّكُلوَن َعَلى َكاَلِم اْلَكِذِب الَِّذي اَل َيْنَفُع. » 8  َأَتْسِرُقوَن َوَتْقُتُلوَن َوَتْزُنوَن َوَتْحِلُفوَن َكِذباا َوُتَبخِّ
ُثمَّ تَْأُتوَن َوَتِقُفوَن َأَماِمي ِفي هَذا اْلَبْيِت الَِّذي ُدِعَي ِباْسِمي 11ِلْلَبْعِل، َوَتِسيُروَن َورَاَء آِلَهٍة ُأْخَرى َلْم َتْعِرُفوَها، 

ْلَبْيُت الَِّذي ُدِعَي ِباْسِمي َعَلْيِه َهْل َصاَر هَذا ا11َعَلْيِه َوَتُقوُلوَن: َقْد ُأْنِقْذَنا. َحتَّى َتْعَمُلوا ُكلَّ هِذِه الرََّجاَساِت؟ 
 . ا َقْد َرَأْيُت، َيُقوُل الرَّبُّ لِكِن اْذَهُبوا ِإَلى َمْوِضِعي الَِّذي ِفي ِشيُلوَه الَِّذي 12َمَغاَرَة ُلُصوٍص ِفي َأْعُيِنُكْم؟ هَأَنَذا َأْيضا

َواآلَن ِمْن َأْجِل َعَمِلُكْم هِذِه 13ْن َأْجِل َشرِّ َشْعِبي ِإْسرَاِئيَل. َأْسَكْنُت ِفيِه اْسِمي َأوَّالا، َواْنُظُروا َما َصَنْعُت ِبِه مِ 
، َوَقْد َكلَّْمُتُكْم ُمَبكِّراا َوُمَكلِّماا َفَلْم َتْسَمُعوا، َوَدَعْوُتُكْم َفَلْم ُتِجيُبو  َأْصَنُع ِباْلَبْيِت الَِّذي ُدِعَي 14ا، اأَلْعَماَل، َيُقوُل الرَّبُّ

َوَأْطَرُحُكْم 15يُلوَه. ْيِه الَِّذي َأْنُتْم ُمتَِّكُلوَن َعَلْيِه، َوِباْلَمْوِضِع الَِّذي َأْعَطْيُتُكْم َوآَباَءُكْم ِإيَّاُه، َكَما َصَنْعُت ِبشِ ِباْسِمي َعلَ 
 "ِمْن َأَماِمي َكَما َطَرْحُت ُكلَّ ِإْخَوِتُكْم، ُكلَّ َنْسِل َأْفرَاِيَم. 

النبى فى الهيكل فى مناسبة عيد حيث يجتمع كثيرين  إرمياءعظة واحدة قالها ( هى 90-3غالبًا اإلصحاحات )
من الشعب. وهو بأقواله هنا سوف يثير الكهنة ولكن عليه أن ال يخافهم. ولنالحظ أن فى قولهم هيكل الرب 

يحتمى لنا، نوع من اإلستخفاف فهل اهلل القدوس يرضى بالخطية!! حاشا بل هو يدينها. ومن يظن أنه  يةاحم
( وهذا 3،2صحاحى إبالكنيسة وهو شرير فليقل لنا أين السبع الكنائس التى تحدث إليها يوحنا فى سفر الرؤيا )

( حيث كانت خيمة األجتماع 60:31" )مزمورلكن إذهبوا إلى موضعى الذى فى شيلوهما يشير إليه هنا بقوله "
لفلسطينيون على تابوت العهد. فلماذا ال يحدث هذا أيام عالى الكاهن ولكن ألن أوالده نجسوا المكان إستولى ا

فالخطايا أو مخالفة وصايا اهلل ، للهيكل وألى كنيسة يكون فى وسطها شر. إذًا المطلوب التوبة عن الخطايا 
 كان األشوريون قد دمروا شيلوه تدميرًا نهائيًا فاهلل ال يقبل شعبه وهم فى إرمياءتحمل فى طياتها موتًا. بل فى أيام 

ويمكنهم  ،لهم يةاخطاياهم. وهذا نفس خطأ الشعب أيام عالى فقد ظنوا أن وجود تابوت العهد معهم حم
( من يصنع الخطية ويذهب بال خجل لبيت الرب يجعله مغارة للصوص وهذه 99اإلستمرار فى خطاياهم وفى )

مخيفة فلو طرحنا  آيةهى  = أطرحهم من أمامى( 96وفى ) .إستعملها السيد المسيح عندما طهر الهيكل يةاآل
 فى أى مكان وكان اهلل معنا إلحتملنا ولكن أن نطرح واهلل يرفضنا فهذا هو غير المحتمل. 
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 َوَأْنَت َفاَل ُتَصلِّ أَلْجِل هَذا الشَّْعِب َواَل َتْرَفْع أَلْجِلِهْم ُدَعاءا َواَل َصاَلةا، َواَل ُتِلحَّ َعَليَّ أَلنِّي16 "-(:21-16) األيات
اأَلْبَناُء َيْلَتِقُطوَن َحَطباا، َواآلَباُء 18َأَما َتَرى َماَذا َيْعَمُلوَن ِفي ُمُدِن َيُهوَذا َوِفي َشَواِرِع ُأوُرَشِليَم؟ »17 َأْسَمُعك. الَ 

َسَكاِئَب آلِلَهٍة ُأْخَرى ِلَكْي  ُيوِقُدوَن النَّاَر، َوالنَِّساُء َيْعِجنَّ اْلَعِجيَن، ِلَيْصَنْعَن َكْعكاا ِلَمِلَكِة السََّماَواِت، َوِلَسْكبِ 
؟ أََلْيَس َأْنُفَسُهْم أَلْجِل ِخْزِي ُوُجوِهِهْم؟ 19ُيِغيُظوِني.  : َها 21َأَفِإيَّاَي ُيِغيُظوَن، َيُقوُل الرَّبُّ ِلذِلَك هَكَذا َقاَل السَّيُِّد الرَّبُّ

نَّاِس َوَعَلى اْلَبَهاِئِم َوَعَلى َشَجِر اْلَحْقِل َوَعَلى َثَمِر اأَلْرِض، َغَضِبي َوَغْيِظي َيْنَسِكَباِن َعَلى هَذا اْلَمْوِضِع، َعَلى ال
 "َفَيتَِّقَداِن َواَل َيْنَطِفَئاِن.

( فقد 96) آيةنبيًا مصليًا عن شعبه. وكان لهذا الشعب أمل فى شفاعته سابقًا ولكن إبتداء من  إرمياءكان 
فبالرغم من كل أذيتهم لُه كان دائم الصالة ألجلهم. وهذه فى محبته  إرمياءالشعب هذا الرجاء. وعجيب هو 

خطورة من يصلى ويتشفع بالقديسين وهو باٍق فى خطيته ال يريد أن يتوب. والسبب فى هذا قساوة قلوبهم 
لملكة ( اهلل يشرح لُه السبب فالكل يشتركون فى العبادة 91،93وفى ) .فأصبحت صالة النبى بال فائدة لهم

لهة آكثيرة أى عبدوها. ومن يترك اهلل الحقيقى يضل وراء  لهة أخرىآلعشتاروث وأيضًا سكبوا  وتسمى السموات
لهة هم ( أكيد أن اهلل لن ينقص ولن يتأثر بهذا بل أن الذين ذهبوا وراء هذه اآل91كثيرة وشهوات كثيرة. وفى )

نسكب غضب اهلل على هذا المكان فمن يذهب للشيطان يستعبده الشيطان ويبتعد عنُه اهلل، وي .الذين سيخجلون
لهتهم وعدم إهتمامنا نحن بإلهنا آ( فلنخجل نحن من إهتمام هؤالء ب20فهو سيسلمه إلبليس الشرير فيحرقه )

ولنشعر بفخر إذا قدمنا لُه خدمة وعبادة فهو الذى يعطينا من إحساناته ونالحظ أن غضب اهلل ينصب على 
 .( 9)راجع تفسير معنى الكاروبيم حز يكون سبب بركة أو لعنة لألرض البهائم والشجر أيضًا فاإلنسان إما أن

 
هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد ِإلُه ِإْسرَاِئيَل: ُضمُّوا ُمْحَرَقاِتُكْم ِإَلى َذَباِئِحُكْم َوُكُلوا َلْحماا. » 21 "-(:28-21) األيات

أَلنِّي 22
َبْل ِإنََّما َأْوَصْيُتُهْم ِبهَذا 23ْوَم َأْخَرْجُتُهْم ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِمْن ِجَهِة ُمْحَرَقٍة َوَذِبيَحٍة. َلْم ُأَكلِّْم آَباَءُكْم َواَل َأْوَصْيُتُهْم يَ 

ُكْم ِبِه ِق الَِّذي ُأوِصياأَلْمِر َقاِئالا: اْسَمُعوا َصْوِتي َفَأُكوَن َلُكْم ِإلهاا، َوَأْنُتْم َتُكوُنوَن ِلي َشْعباا، َوِسيُروا ِفي ُكلِّ الطَِّري
يِر، َوَأْعَطْوا اْلقَ 24ِلُيْحَسَن ِإَلْيُكْم.  َفا اَل َفَلْم َيْسَمُعوا َوَلْم ُيِميُلوا ُأْذَنُهْم، َبْل َساُروا ِفي َمُشورَاِت َوِعَناِد َقْلِبِهِم الشِّرِّ

ْنِبَياِء، َفِمَن اْلَيْوِم الَِّذي َخَرَج ِفيِه آَباُؤُكْم ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِإَلى 25اْلَوْجَه.  هَذا اْلَيْوِم، َأْرَسْلُت ِإَلْيُكْم ُكلَّ َعِبيِدي اأَل
ُمَبكِّراا ُكلَّ َيْوٍم َوُمْرِسالا. 

َفَلْم َيْسَمُعوا ِلي َوَلْم ُيِميُلوا ُأُذَنُهْم، َبْل َصلَُّبوا ِرَقاَبُهْم. َأَساُءوا َأْكَثَر ِمْن آَباِئِهْم. 26
َفَتُقوُل َلُهْم: هِذِه ِهَي اأُلمَُّة الَِّتي َلْم 28َكِلَماِت َواَل َيْسَمُعوَن َلَك، َوَتْدُعوُهْم َواَل ُيِجيُبوَنَك. َفُتَكلُِّمُهْم ِبُكلِّ هِذِه الْ 27

 "َتْسَمْع ِلَصْوِت الرَّبِّ ِإلِهَها َوَلْم َتْقَبْل تَْأِديباا. َباَد اْلَحقُّ َوُقِطَع َعْن َأْفَواِهِهْم.
( أن اهلل لم يطلب ذبائح فهو الذى 22هكذا الذبائح لن تكفر عنهم. وليس معنى )كما أن الهيكل لن يحميهم 

أوصاهم بهذا، بل أن اهلل كان يطلب أواًل الطاعة. أى النفس التى تقف أمامه كذبيحة خاضعة لوصاياه ولكن 
دم على المذبح ال يأكل كانت كلها تق وذبيحة المحرقةألنهم إكتفوا بالشكليات فاهلل هنا يتكلم عن ذبائحهم بإزدراء. 

هلل، وجزء للكهنة وجزء يأكله = فكان جزء منها يحرق على المذبح، هو  ذبائح السالمةمنها إنسان. كلها هلل. أما 
م الذبيحة ولذلك يبدو أنهم كانوا يفضلون هذا النوع ليحصلوا على نصيبهم من الذبيحة. وكانت ذبيحة قد  مُ 
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. وهنا يسخر اهلل من ذبائحهم قائاًل كلوا من لحم ذبيحة المحرقة كما من ذبيحة المحرقة هى إلرضاء اهلل، كلها هلل
شبعوا .  فأنتم ألنى غير راضى عنكم فلن وكلوا لحماا  = السالمة فأنا لن أرضى بذبائحكم وال فائدة منها وا 

ضي عليهم ، تصير تستفيدوا من الذبيحة سوى ما تأكلونه منها. الذبيحة تقدم إلرضاء اهلل فإن كان اهلل لن ير 
فباد الحق وُقِطَع من الذبيحة ال قيمة لها سوى انهم يشبعون لحما . وهم لم يسمعوا هلل ولن يسمعوا للنبى أيضًا 

 .أفواههم
 

َل ِجيَل ُجزِّي َشْعَرِك َواْطَرِحيِه، َواْرَفِعي َعَلى اْلِهَضاِب َمْرثَاةا، أَلنَّ الرَّبَّ َقْد َرَفَض َوَرذَ » 29 "-(:34-29) األيات
. َوَضُعوا َمْكَرَهاِتِهْم ِفي اْلَبْيِت الَِّذي 31ِرْجزِِه.  ، َيُقوُل الرَّبُّ ُدِعَي ِباْسِمي أَلنَّ َبِني َيُهوَذا َقْد َعِمُلوا الشَّرَّ ِفي َعْيَنيَّ

ُسوُه.  وا َبِنيِهْم َوَبَناِتِهْم ِبالنَّاِر، الَِّذي َلْم آُمْر ِبِه َواَل َوَبَنْوا ُمْرَتَفَعاِت ُتوَفَة الَِّتي ِفي َواِدي اْبِن ِهنُّوَم ِلُيْحِرقُ 31ِلُيَنجِّ
، َواَل ُيَسمَّى َبْعُد ُتوَفُة َواَل َواِدي اْبِن ِهنُّوَم، َبْل َواِدي اْلَقتْ »32 َصِعَد َعَلى َقْلِبي. ِل. ِلذِلَك َها َأيَّام  تَْأِتي، َيُقوُل الرَّبُّ

َوَتِصيُر ُجَثُث هَذا الشَّْعِب َأْكالا ِلُطُيوِر السََّماِء َوِلُوُحوِش اأَلْرِض، َواَل 33اَل َيُكوَن َمْوِضع .  َوَيْدِفُنوَن ِفي ُتوَفَة َحتَّى
 َوُأَبطُِّل ِمْن ُمُدِن َيُهوَذا َوِمْن َشَواِرِع ُأوُرَشِليَم َصْوَت الطََّرِب َوَصْوَت اْلَفَرِح، َصْوَت اْلَعِريِس َوَصْوتَ 34ُمْزِعَج. 

 "َعُروِس، أَلنَّ اأَلْرَض َتِصيُر َخرَاباا.الْ 
=  جزى شعرك( إنذار أخر ألورشليم لعلها تتوب أو تحزن على ما سيحل عليها من كوارث ويقول لها 21فى )

خر فالنذير كان يربى شعره وال يحلقه )مثل شمشون( آوهذه عالمة مناحة على ما سيحدث معهم ولها معنى 
ن أصبحت مرفوضة فعليها أن تقص شعرها ألنها لم أورشليم هى نذير للرب وألنها اآلوشعره يعتبر إكلياًل لُه و 
= هذا يساوى اليوم حفظ الخطية فى  بيت اهللأى أوثانهم فى  وضع المكرهات( 30تعد مقدسة للرب. وفى )

هناك كان = حيث يوجد تمثال مولوك فى وادى إبن هنوم وهو بجوار أورشليم. و  مرتفعات توفة( 39القلب وفى )
تمثال مولوك النحاسى الذى يشعلونه حتى يحمر لونه ثم يرمون أطفالهم عليه كذبائح وهم أحياء. وكانت توفة 

ن ستصير قبورًا لهم بسبب خطيتهم ولذلك ستسمى وادى القتل ( واآل916000مكانًا لقبر جيش أشور يوم ال )
سم الوادى هنوم أو أرض هنوم وبسبب الحرائق التى 32) إشتعلت فيها ثم القتلى فيها أخذت منه لفظة جهنم (. وا 

( لن تكون هناك أفراح بسبب السبى والموت والخراب. 34فى اليونانية فلفظة جى = أرض فى اليونانية. وفى )
 خر األيام.آفمن لم يشفوا من أفراحهم العالمية سيأتى يوم يحرموا فيه من كل فرح. وهذه األوصاف تناسب 

 
 ح السابعتعليق على اإلصحا

(، ولكنهم لم يسمعوا، لذلك ها هو هنا يعاتب 2:2ر إ( كان عتاب اهلل للشعب سرًا )6-2فى اإلصحاحات ) 
ن لم قف فى باب بيت الرب( 2:3) إرمياءعلنيًا وفى الهيكل على فم  . فاهلل يبدأ يعاتبنا سرًا فى داخل قلوبنا وا 

لتوبيخ علنًا. ويبدو أنهم كانوا يرنمون ترنيمة يقولون فيها نسمع صوت تبكيت الروح القدس الهادىء، يسمعنا اهلل ا
لهم =  يةا، أى وجود الهيكل وسطهم فيه حميةا"هيكل الرب هيكل الرب هيكل الرب هو" ويقصدون أن فيه الحم

، والخراب البد سيأتى. يةايقول ال.. فإن لم يكن اإلصالح داخليًا فى القلب فال حم إرمياءولكن  قد أنقذنا
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(. وهم أفسدوا 93،96:3كو9حظ قول بولس الرسول أننا هيكل اهلل، ولكن من يفسد هيكل اهلل يفسده اهلل )ولنال
أورشليم والهيكل بإجرامهم وخطاياهم، حتى أن اهلل يقول عن الهيكل أنه صار مغارة لصوص، وهذا إشارة 

جرامهم. ولنالحظ أن كل خطية عقوبتها فيها =  ( فمن 91) أليس أنفسهم"  غيظونأفإياى يلدمويتهم وعنفهم وا 
فاهلل أعطانا  ،يتصور أنه يتحرر عن اهلل ويسلك ضد وصاياه، فهو يجلب على نفسه أهوااًل، كان ال يدريها
 الوصايا لصالحنا. وعقوبة الخطية فيها )اإليدز والزهرى مثاًل...( وال يصيب المخطىء سوى الخزى.

 
 -: 23،22أيات 

أن يقدموا ذبائح ومحرقات حين أراد أن يخرجهم من مصر، بل أنهم إستمروا فترة المعنى أن اهلل لم يأمرهم ب
بنه البكر  طويلة فى البرية دون أن يعطيهم الرب شريعة الذبائح )كرمز للصليب(. ومع هذا إعتبرهم اهلل شعبه وا 

قبل الذبائح والمعنى  بدون أن يقدموا ذبائح. لكن كان طلب اهلل منهم أن يحفظوا وصاياه، فاهلل أعطاهم الوصايا
أن حفظ الوصايا مقدم على الذبائح. وهذا ما فهمه داود فقال " ال تسر بالمحرقات فالذبيحة هلل روح منسحق ". 
أما تقديم ذبيحة مع قلب نجس فاهلل لن يقبلها، وال تعود سوى لحم، إذًا ليأكلوها هم طالما أن اهلل لن يقبلها. واهلل 

 أن أعطاهم الوصايا بمدة طويلة. أعطاهم شريعة الذبائح بعد
اهلل ال يفرح بذبائح هى لحوم حيوانات محترقة بنار المذبح ، لكنه يفرح بقلب شاعر بأنه أخطأ ويأتى هلل نادما 

 وينوى فى قلبه أن يحكم على شهواته الخاطئة بالحرق .
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 عودة للجدول األصحاح الثامن

 
، ُيْخِرُجوَن ِعَظاَم ُمُلوِك َيُهوَذا َوِعَظاَم ُرَؤَساِئِه َوِعَظاَم اْلَكَهَنِة »1 "-(:3-1) األيات ِفي ذِلَك الزََّماِن، َيُقوُل الرَّبُّ

ْنِبَياِء َوِعَظاَم ُسكَّاِن ُأوُرَشِليَم ِمْن ُقُبورِِهْم،  ُنوِد السََّماَواِت الَِّتي َوَيْبُسُطوَنَها ِللشَّْمِس َوِلْلَقَمِر َوِلُكلِّ جُ 2َوِعَظاَم اأَل
َواَل تُْدَفُن، َبْل َتُكوُن  َأَحبُّوَها َوالَِّتي َعَبُدوَها َوالَِّتي َساُروا َورَاَءَها َوالَِّتي اْسَتَشاُروَها َوالَِّتي َسَجُدوا َلَها. اَل ُتْجَمعُ 

يَرِة اْلَباِقَيِة َوُيْختَاُر اْلَمْوُت َعَلى اْلَحَياِة 3ِدْمَنةا َعَلى َوْجِه اأَلْرِض.  ِعْنَد ُكلِّ اْلَبِقيَِّة اْلَباِقَيِة ِمْن هِذِه اْلَعِشيَرِة الشِّرِّ
 "ِفي ُكلِّ اأَلَماِكِن الَِّتي َطَرْدُتُهْم ِإَلْيَها، َيُقوُل َربُّ اْلُجُنوِد.

نوز المخبوءة هنا ذكر ألعمال مرعبة يقوم بها الجيش الكلدانى، فهم يخرجون الجثث من القبور بحثًا عن الك
وإلهانة الموتى ذو الهيبة مثل الملوك والرؤساء. فحتى الموت لم يعد فيه راحة. وهو أنذر بهذا فى اإلصحاح 

( وهذه كانت عادات بربرية واهلل سمح بهذا ليرعب 33:3السابق أن جثتهم لن تدفن بل تترك لطيور السماء )
لشمس والنجوم التى عبدوها ولم تحميهم. وفى هذا ( تعرض هذه الجثث تحت ا2) آيةاألحياء الباقين وفى 
 ( سيفضل األحياء الموت على الحياة مع البؤس الذى يعانون منُه.3سخرية منهم وفى )

 
: َهْل َيْسُقُطوَن َواَل َيُقوُموَن، َأْو َيْرَتدُّ َأَحد  َواَل َيْرجُع؟ » 4 "-(:12-4) األيات َفِلَماَذا 5َوَتُقوُل َلُهْم: هَكَذا َقاَل الرَّبُّ

اْرَتدَّ هَذا الشَّْعُب ِفي ُأوُرَشِليَم اْرِتَداداا َداِئماا؟ َتَمسَُّكوا ِباْلَمْكِر. َأَبْوا َأْن َيْرِجُعوا. 
َصَغْيُت َوَسِمْعُت. ِبَغْيِر اْلُمْسَتِقيِم 6

َبِل 7اِحٍد َرَجَع ِإَلى َمْسرَاُه َكَفَرٍس ثَاِئٍر ِفي اْلَحْرِب. َيَتَكلَُّموَن. َلْيَس َأَحد  َيُتوُب َعْن َشرِِّه َقاِئالا: َماَذا َعِمْلُت؟ ُكلُّ وَ 
ا. َأمَّا َشْعِبي َفَلْم َيْعِرْف اللَّْقَلُق ِفي السََّماَواِت َيْعِرُف ِميَعاَدُه، َواْلَيَماَمُة َوالسُُّنْوَنُة اْلُمَزْقِزَقُة َحِفَظتَا َوْقَت َمِجيِئِهمَ 

 ! َلَها َقَلُم اْلَكَتَبِة اْلَكاذِ َكْيَف تَ 8َقَضاَء الرَّبِّ ُب. ُقوُلوَن: َنْحُن ُحَكَماُء َوَشِريَعُة الرَّبِّ َمَعَنا؟ َحقًّا ِإنَُّه ِإَلى اْلَكِذِب َحوَّ
، فَ 9 اَءُهْم آلَخِريَن، ِلذِلَك ُأْعِطي ِنسَ 11ِحْكَمٍة َلُهْم؟  آيةَخِزَي اْلُحَكَماُء. اْرتَاُعوا َوُأِخُذوا. َها َقْد َرَفُضوا َكِلَمَة الرَّبِّ

ْبِح. ِمَن النَِّبيِّ إِ  ِغيِر ِإَلى اْلَكِبيِر، ُكلُّ َواِحٍد ُموَلع  ِبالرِّ َلى اْلَكاِهِن، ُكلُّ َواِحٍد َيْعَمُل َوُحُقوَلُهْم ِلَماِلِكيَن، أَلنَُّهْم ِمَن الصَّ
َن: َساَلم ، َساَلم . َواَل َساَلَم. َوَيْشُفوَن َكْسَر ِبْنِت َشْعِبي َعَلى َعَثٍم، َقاِئِلي11ِباْلَكِذِب. 

َهْل َخُزوا أَلنَُّهْم َعِمُلوا 12
َقَبِتِهْم َيْعُثُروَن، َقاَل ِرْجساا؟ َبْل َلْم َيْخَزْوا ِخْزياا، َوَلْم َيْعِرُفوا اْلَخَجَل! ِلذِلَك َيْسُقُطوَن َبْيَن السَّاِقِطيَن. ِفي َوْقِت ُمَعا

.  "الرَّبُّ
هم أن يجعلهم يقفون وقفة حساب مع أنفسهم لعلهم يتنبهوا. والسؤال هنا. هل إذا وقع أحدكم ( اهلل يطلب من4فى )

تسخت مالبسه، هل يستمر جالسًا على األرض ينعى حالُه أم يقوم ويسرع لتنظيف مالبسه!!  على األرض وا 
= لو ضل مسافر فى  عأو يرتد أحد وال يرجموا توبة. وهكذا أنتم، فقد سقطتم فى نجاسات فال تستمروا بل قد  

طريقه وأرشده أحدهم للطريق الصحيح فهل يستمر فى الطريق الخطأ أو يصحح طريقه شاكرًا لمن أرشده. 
فالخطية إذًا هى إنحراف عن الطريق الصحيح وهى سقوط ولكنهم أى شعب يهوذا لم يرجع للطريق الصحيح ولم 

يخلصون ويصغى لصوت كل واحد لعله يقدم توبة،  ( اهلل الذى يريد أن الجميع6(. وفى )6يقوم من سقطته )
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=  بداًل من أن  كل واحد كفرسولكن لم يسمع أن أحدًا منهم قدم توبة. بل  يصغى ويسمعيقول هنا فى حزن أنه 
يقف اإلنسان مع نفسه ليراجع نفسه فكل واحد رجع لخطيته كحصان يجرى فى معركة بال خوف وبإندفاع، 

راء شهوته وربما لو هدأ اإلنسان مع نفسه وجلس يفكر فى طريقه لترك طريق الشر حين مبتعدًا عن اهلل الهثًا و 
ن هذا الشر ال يصاحبه سالم القلب. ومما ضاعف من خطيتهم أن الطيور تفهم العالمات خير منهم أيكتشف 

ة وال أحد ( وها هى العالمات تشير إلقتراب كارثة عظيم3فهى تغير مكانها إذا جاء الشتاء وتغير الطقس )
عون الحكمة ألن شريعة الرب معهم. ولكن ال يكفى معرفة م ال يدركون العالمات ومع هذا يد  ( ه1يفهم. وفى )

= طَوعوها  كتبتهم حرفوا أقوال اهللالكتاب معرفة عقلية جامدة بل أن نحيا به لنعرف قضاء الرب. بل أن 
 نطلب اهلل ال أن نثبت رأى خاص لنا. لرغباتهم الشريرة وعلينا إذا جلسنا للكتاب المقدس أن 

 
. اَل ِعَنَب ِفي اْلَجْفَنِة، َواَل ِتيَن ِفي التِّيَنِة، َواْلَوَرُق َذُبَل، »13 "-(:22-13) األيات َنْزعاا َأْنزُِعُهْم، َيُقوُل الرَّبُّ

؟ ِاْجَتِمُعوا َفْلنَ 14«. َوُأْعِطيِهْم َما َيُزوُل َعْنُهمْ  ْدُخْل ِإَلى اْلُمُدِن اْلَحِصيَنِة َوَنْصُمْت ُهَناَك. أَلنَّ ِلَماَذا َنْحُن ُجُلوس 
 . ، َوَزَماَن 15الرَّبَّ ِإلَهَنا َقْد َأْصَمَتَنا َوَأْسَقاَنا َماَء اْلَعْلَقِم، أَلنََّنا َقْد َأْخَطْأَنا ِإَلى الرَّبِّ ِاْنَتَظْرَنا السَّاَلَم َوَلْم َيُكْن َخْير 

َذا ُرْعب   ِمْن َداَن ُسِمَعْت َحْمَحَمُة َخْيِلِه. ِعْنَد َصْوِت َصِهيِل ِجَياِدِه اْرَتَجَفْت ُكلُّ اأَلْرِض. َفَأَتْوا َوَأَكُلوا 16. الشَِّفاِء َواِ 
ى، َفَتْلَدُغُكْم، َيُقوُل أَلنِّي هَأَنَذا ُمْرِسل  َعَلْيُكْم َحيَّاٍت، َأَفاِعَي اَل ُتْرقَ » 17اأَلْرَض َوِمأَلَها، اْلَمِديَنَة َوالسَّاِكِنيَن ِفيَها. 

 «.الرَّبُّ 
َمْن ُمَفرِّج  َعنِّي اْلُحْزَن؟ َقْلِبي ِفيَّ َسِقيم . 18

أََلَعلَّ الرَّبَّ » ُهَوَذا َصْوُت اْسِتَغاَثِة ِبْنِت َشْعِبي ِمْن َأْرٍض َبِعيَدٍة: 19
َمَضى اْلَحَصاُد، »21« وِني ِبَمْنُحوتَاِتِهْم، ِبَأَباِطيَل َغِريَبٍة؟ِلَماَذا َأَغاظُ « »َلْيَس ِفي ِصْهَيْوَن، َأْو َمِلَكَها َلْيَس ِفيَها؟

ْيُف، َوَنْحُن َلْم َنْخُلْص! أََلْيَس 22ِمْن َأْجِل َسْحِق ِبْنِت َشْعِبي اْنَسَحْقُت. َحِزْنُت. َأَخَذْتِني َدْهَشة . 21« اْنَتَهى الصَّ
؟ َفِلَماَذا َلْم ُتْعَصْب ِبْنُت َشْعِبي؟َبَلَسان  ِفي ِجْلَعاَد، َأْم َلْيَس ُهَناَك َطبِ   "يب 

= بقضاء وراء قضاء. ولن يبقى هناك عنب فى الكرمة وال تين فى التينة. فالعدو ينزع  نزعاا أنزعهم( 93فى )
وحتى  6:93منهم كل خيراتهم. بل وسينتهوا كشعب فسينزعهم العدو بالسبى والقتل )فإسرائيل تمثل بتينة( لو 

َذُبَل. وكل ما أعطاه اهلل لهم سينزعه اهلل، وهذا يفعلُه اهلل، إن لم نلتزم بالعهد معه )العهد الذى بيننا ورق التينة 
( هم يفكرون 94كتشفوا هجوم الجيش البابلى عليهم ففى )إ( يظهر فيها رعبهم بعد أن 93-94يات )وبينه( واآل

=  مر وسام.  وماء العلقماهلل غاضب عليهم. فى التجمع داخل أورشليم الحصينة. وهنا يبدأون فى إدراك أن 
( طالما عشموا أنفسهم بكالم األنبياء 96ياليت الخاطىء يعلم أن سبب األلم الذى فيه هو غضب اهلل وفى )

 ن رعب.الكذبة بأن هناك سالم بل وشفاء. ولكن أمامهم اآل
= أى  ال ترقىيش بابل وهى = هى ج الحيات( 93وفى ) .أقصى الشمال حيث يأتى جيش بابل دان (96وفى )

ال تستجيب لصوت المزمار والمعنى أن قلبهم ال يلين إذا ما إستعطفوهم أو حاولوا تهدئتهم فإذا لم يكن سالم مع 
( هنا النبى يردد صدى أراء الشعب 91وفى ) .( حزن النبى على هذه األخبار91اهلل فال سالم مع إنسان. وفى )
 هم يبكون على األماكن المقدسة ويدهشون لفنائها ويبكون من الذل الذى هم فيهكما يتصورها النبى بعد السبى و 
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جواب اهلل على ما يجول فى خاطرهم. فاهلل ليس فى صهيون وال يدافع عنها ألنهم  يةثم فى الشق الثانى من اآل ،
نتهى الصيف( 20وفى ) . أغاظوه بمنحوتاتهم ة قاربت = أى أن وقت طويل قد مضى والسن مضى الحصاد وا 

بل وقد أتى وقت الشتاء والبرد والحزن. فاهلل أعطاهم فرص  ، على اإلنتهاء ولم يظهر أى أمل فى الخالص
ر عن حزنه عب  ( النبى يُ 29كتشفوا مؤخرًا أن اهلل ليس فى صهيون. وفى )إكثيرة للخالص ولكنهم ضيعوها ثم 

ها تنمو األعشاب واألشجار والزهور التى يستخرج هى بقعة واقعة شرقى قرية النبى وفي جلعاد( 22وفى ) .ثانية
الذى يستخدمه أطباء الشرق فى صنع الدواء. والمعنى ألم يبقى فى هذا المكان طبيب وال دواء. ال  ،منها البلسم

نبى وال كاهن وال من يشفى هذا الشعب مريض القلب ويبدو أن اإلجابة ال. والعجيب أن اهلل موجود فى كل 
الدواء موجود ولكنهم ال يستعملونه. بل يلجأوا لغير اهلل إذًا جلعاد فى وسطهم واهلل فى وسطهم مكان وكل وقت و 

ان جلعاد لنا هو دم سَ لَ ملكًا ولهم األنبياء إذًا الشفاء ممكن ولكنهم ال يستعملون الدواء فدمهم على رؤوسهم. وبَ 
 المسيح والروح القدس هو طبيبنا.

 
 تعليق على اإلصحاح الثامن 

 -: 3-9ى األيات ف 
 نرى العدو ينبش القبور، قبور الملوك والعظماء أمام الشعب ليظهرهم بمظهر العاجزين، وفى هذا إهانة للجميع.

 -: 3 آيةوفى 
نجد الطيور بغريزتها الطبيعية، تستعد للهجرة فى مواسم الشتاء ذاهبة لألماكن الدافئة. وهذا الشعب فقد الحس، 

عالمات تشير بقرب حدوث مصيبة كبيرة، إال أنهم ال يعودوا ويرجعوا عن طرقهم الشريرة وال يقدم توبة، مع أن ال
ات هى أن الموت راجعين هلل. وأما نحن فعلينا أن نستعد للهجرة ولكن إلى السماء فهناك وطننا الحقيقى، والعالم

 ا، وهو يأتى كلص.قريب لكل واحد من  
 -: 1 آيةوفى 

مقدس عن الكتبة كمفسرين للشريعة ولكننا نراهم يحرفون أقوال اهلل، وربما هم علموا نسمع ألول مرة فى الكتاب ال
 أن تقديم الذبائح بدون توبة يغفر الخطايا.

 -:94 آيةوفى 
 .لهنا قضى بخرابناإ= الترجمة الحرفية للعبارة  لهنا قد أصمتناإ
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع

 
َيا َلْيَت رَْأِسي َماء ، َوَعْيَنيَّ َيْنُبوُع ُدُموٍع، َفأَأْبِكَي َنَهأاراا َوَلأْيالا َقْتَلأى ِبْنأِت َشأْعِبي. 1 "-(:2-1) ألياتا

َيأا َلْيأَت ِلأي 2
يَِّة َمِبيَت ُمَساِفِريَن، َفَأْتُرَك َشْعِبي َوَأْنَطِلَق ِمْن ِعْنِدِهْم، أَلنَُّهْم َجِميعاا ُزنَ   "اة ، َجَماَعُة َخاِئِنيَن. ِفي اْلَبرِّ

= ذابـت مـن الحـزن.  يأا ليأت رأسأى مأاءيتضح فيهما حب النبى ألورشليم ولشعبه وكالمـه الحـزين هـو مـن قلبـه. 
= وفـى العبريــة كلمـة عــين وينبــوع كلمـة واحــدة كمــا فـى العربيــة، كأنــه يريـد أن يقــول، أن فــى أرض  وعينأأى ينبأأوع

ن كانت قلوبنا الحزن هذه فلتكن عيوننا للدموع فقط  وليس للنظر. وهو مستعد أن يبكى على شعبه حتى يتوبوا. وا 
ن ألنهـم يتعـزون. ولكـن النبـى هنـا يشـعر بثقـل حملــه ينبـوع خطايـا فلـتكن عيوننـا ينبـوع دمـوع. وطـوبى للحزانــى اآل

النــاس  =  يسـكنه مبيأت مسأأافرين( يتمنــى لـو تـرك هــذا الحمـل الثقيـل وهــرب لفنـدق بعيــد = 2ففـى ) ، ومسـئوليته
ليلة واحدة، ويعظهم هذه الليلة ويسـافرون غـدًا فـال يصـبح مسـئواًل عـن أحـد، ومـا أحلـى الراحـة بعيـدًا عـن مسـئولية 
الخدمة ولكن رجل اهلل ال يستطيع هذا الفرار، فإلى أيـن يهـرب مـن أمـام وجـه الـرب. والفـرار مـن المواقـف الصـعبة 

ذا كــان البــد مــن وجــود خــادم فاشــل )الفشــل لــيس راجعــًا لعــدم أمانتــه بــل لقســاوة قلــوبهم(  هــو فــرار مــن العظمــة. وا 
ولماذا أترك الخدمة لغيرى ألنها صعبة. والصليب ما هو إال رفض فلمـاذا  ، فلماذا ال أكون أنا هذا الخادم الفاشل

 ال أكون مرفوضًا. فالمسيح نفسه قد رفضوه.
 

ْم ِلْلَكِذِب. اَل ِلْلَحقِّ َقُووا ِفي اأَلْرِض. أَلنَُّهْم َخَرُجأوا ِمأْن َشأّر ِإَلأى َيُمدُّوَن أَْلِسَنَتُهْم َكِقِسيِّهِ » 3 "-(:11-3) األيات
 . يَّاَي َلْم َيْعِرُفوا، َيُقوُل الرَّبُّ ِاْحَتِرُزوا ُكألُّ َواِحأٍد ِمأْن َصأاِحِبِه، َوَعَلأى ُكألِّ َأٍخ اَل َتتَِّكلُأوا، أَلنَّ ُكألَّ َأٍخ َيْعِقأُب 4َشّر، َواِ 

َوَيْخِتأُل اإِلْنَسأاُن َصأاِحَبُه َواَل َيَتَكلَُّمأوَن ِبأاْلَحقِّ. َعلَُّمأوا أَْلِسأَنَتُهُم الأتََّكلَُّم 5. آيةُكلَّ َصاِحٍب َيْسأَعى ِفأي اْلِوَشأَعِقباا، وَ 
.َمْسَكُنَك ِفي َوْسِط اْلَمْكِر. ِباْلَمْكِر َأَبْوا َأْن َيْعِرُفونِ 6ِباْلَكِذِب، َوَتِعُبوا ِفي االْفِترَاِء.  ِلأذِلَك هَكأَذا َقأاَل »7 ي، َيقُأوُل الأرَّبُّ

. 8َربُّ اْلُجُنوِد: هَأَنَذا ُأَنقِّيِهْم َوَأْمَتِحُنُهْم. أَلنِّي َماَذا َأْعَمُل ِمْن َأْجِل ِبْنِت َشأْعِبي؟  ِلَسأاُنُهْم َسأْهم  َقتَّأال  َيأَتَكلَُّم ِبأاْلِغشِّ
؟ َأْم اَل َتْنأَتِقُم َنْفِسأي 9ِبِه َيَضُع َلُه َكِميناا. ِبَفِمِه ُيَكلُِّم َصاِحَبُه ِبَساَلٍم، َوِفي َقلْ  َأَفَما ُأَعأاِقُبُهْم َعَلأى هأِذِه، َيقُأوُل الأرَّبُّ

يَّأِة َنأْدباا، أَلنََّهأا اْحَتَرَقأْت، َفأاَل ِإْنَسأ11«.ِمْن ُأمٍَّة َكهِذِه؟ اَن َعأاِبر  َعَلى اْلِجَباِل َأْرَفُع ُبَكاءا َوَمْرثَاةا، َوَعَلأى َمرَاِعأي اْلَبرِّ
أأا َوَمأأْأَوى » 11َواَل ُيْسأَمُع َصأأْوُت اْلَماِشأأَيِة. ِمأأْن َطْيأأِر السَّأأَماَواِت ِإَلأأى اْلَبَهأاِئِم َهَرَبأأْت َمَضأأْت.  َوَأْجَعأأُل ُأوُرَشأأِليَم ُرَجما

 "«.َبَناِت آَوى، َوُمُدَن َيُهوَذا َأْجَعُلَها َخرَاباا ِباَل َساِكنٍ 
خـر فـى مقتـل. وهكـذا هـم آقوس أى يشد وتره إسـتعدادًا إلطـالق السـهم ليصـيب = يمد ال يمدون السنتهم كقسيهم

= أى تقــووا فــى  وهأأم قأأووا ال للحأأقخــرين ويــؤذونهم حتــى لــو كــانوا أقــاربهم. آلســنتهم بالكــذب ليصــطادوا أجــوا يعو  
=  اا يعقأب عقبأ( 6،4شرهم بل هم ينمون من شر إلى شر ومن سىء ألسوأ، ينمون فى الشر وفـى السـوء. وفـى )

( 1( اهلل يحـذر النبـى مـن هـذا الشـعب المـاكر السـاكن فـى وسـطه. وفـى )6) . وفـىيتعقبون بعضهم لألذيـة والشـر
 وصف أللسنتهم الغاشة.
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= ينقى المعدن الجيد من الشوائب التى علقت به. أما  لينقيهم ويمتحنهم( التجربة القادمة يسمح بها اهلل 3وفى )
فــى نــار التنقيــة، فالنــار أى التجربــة ســتختبر أى تمــتحن المعــدن الجيــد مــن الــذى تحــول كلــه إلــى زغــل فســيحترق 

ن إحترقت. وكانت هذه عادة جيوش ( بكاء النبى على الجبال التى كانت خضراء حية لكنها اآل90الصدأ. وفى )
ف ( وصـ99.  وفـى )فأال يسأمع صأوت الماشأيةأَخْذ القطعان غنيمة ذلك الزمان أن يحرقوا كل شىء وراءهم. وتُ 

محــزن للخــراب ولكـــن هــذا نتيجـــة للخطيــة. ومــن لـــم يعــرف اهلل كواضـــع للنــاموس فيحتــرم ناموســـه ســيعرفه كـــديان 
( هــم ينفــذون 1( يســتخدمون لســانهم فــى الكــذب وفــى )3( نجــدهم فــى )1،3) آيــةلــألرض كلهــا. وفــى مقارنــة بــين 

  .سهم َقتَالالشر الذى قالوه = 
غر مـن الــذئب، تعـوى دائمــًا ومتوحشـة ومخادعـة، هــى رمـز إلبلــيس = حيوانــات أكبـر مـن الثعلــب وأصـ وىآبنأات 

 وجنوده.
 

، َفُيْخِبَر ِبَها؟ ِلَماَذا َباَدتِ 12 "-(:16-12) األيات  َمْن ُهَو اإِلْنَساُن اْلَحِكيُم الَِّذي َيْفَهُم هِذِه، َوالَِّذي َكلََّمُه َفُم الرَّبِّ
يَّأأٍة ِبأأاَل َعأأ : 13اِبٍر؟ اأَلْرُض َواْحَتَرَقأأْت َكَبرِّ َعَلأأى تَأأْرِكِهْم َشأأِريَعِتي الَِّتأأي َجَعْلُتَهأأا َأَمأأاَمُهْم، َوَلأأْم َيْسأأَمُعوا »َفَقأأاَل الأأرَّبُّ

ِلَك هَكأَذا ِلأذ15َبْل َسَلُكوا َورَاَء ِعَناِد ُقُلوِبِهْم َوَورَاَء اْلَبْعِليِم الَِّتأي َعلََّمُهأْم ِإيَّاَهأا آَبأاُؤُهْم. 14ِلَصْوِتي َوَلْم َيْسُلُكوا ِبَها. 
َوُأَبأأدُِّدُهْم ِفأأي ُأَمأأٍم َلأأْم 16َقأأاَل َربُّ اْلُجُنأأوِد ِإلأأُه ِإْسأأرَاِئيَل: هَأَنأأَذا ُأْطِعأأُم هأأَذا الشَّأأْعَب َأْفَسأأْنِتيناا َوَأْسأأِقيِهْم َمأأاَء اْلَعْلَقأأِم، 

 "ْم.َيْعِرُفوَها ُهْم َواَل آَباُؤُهْم، َوُأْطِلُق َورَاَءُهُم السَّْيَف َحتَّى ُأْفِنَيهُ 
عالمًا مضطربًا بين مصر وأشور وبابل وضاعت يهوذا المملكة الصغيرة فى الوسـط. وهنـا  إرمياءكان العالم أيام 

= ولكـن  اإلنسان الحكيم الذى يفهم السأبب من هو( 92يشرح اهلل أن السبب ليست هذه األسباب السياسية بـل )
. ولقـد ُوِجـَد مثـل يخبأر بهأاَد هـذا اإلنسـان فعليـه أن ولـو ُوِجـ الذى كلمأه فأم الأربكيف يكون اإلنسان حكيمًا؟ هو 

حترقأأتولكــن لــم يســتمع لــُه أحــد    إرميــاءهــذا اإلنســان وهــو  بســبب الخطيــة وتــركهم شــريعة اهلل  فبأأادت األرض وا 
( هــذا مــا سيصـــنعه 96= مــر وســـام أى أن اهلل ســيلعن كــل بركــاتهم وفـــى ) اإلفسأأنتين( 96( وفــى )94(، )93)

 جيش بابل.
 

 هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد: تََأمَُّلوا َواْدُعوا النَّاِدَباِت َفَيْأِتيَن، َوَأْرِسُلوا ِإَلأى اْلَحِكيَمأاِت َفُيْقأِبْلنَ » 17 "-(:22-17) األيات
أأا َوَتِفأأيَض َأْجَفاُنَنأأا َمأأاءا. 18 ُسأأِمَع ِمأأْن  آيأأةنَّ َصأأْوَت ِرثَ ألَ 19َوُيْسأأرِْعَن َوَيأأْرَفْعَن َعَلْيَنأأا َمْرثَأأاةا، َفتَأأْذِرَف َأْعُيُنَنأأا ُدُموعا

َبِل اْسَمْعَن َأيَُّتَها النَِّسأاُء َكِلَمأَة 21«. ِصْهَيْوَن: َكْيَف ُأْهِلْكَنا؟ َخِزيَنا ِجدًّا أَلنََّنا َتَرْكَنا اأَلْرَض، أَلنَُّهْم َهَدُموا َمَساِكَنَنا
، َوْلَتْقَبْل آَذاُنُكنَّ َكِلَمَة َفِمِه، َوَعلِّْمنَ  أَلنَّ اْلَمْوَت َطَلأَع ِإَلأى ُكَواَنأا، 21، َواْلَمْرَأُة َصاِحَبَتَها النَّْدَب! آيةَبَناِتُكنَّ الرِّثَ  الرَّبِّ

: َوَتْسأأُقُط ُجثَّأأُة »َتَكلَّأأَم: 22َدَخأأَل ُقُصأأوَرَنا ِلَيْقَطأأَع اأَلْطَفأأاَل ِمأأْن َخأأاِرٍج، َوالشُّأأبَّاَن ِمأأَن السَّأأاَحاِت.  هَكأأَذا َيقُأأوُل الأأرَّبُّ
 " ْنَساِن َكِدْمَنٍة َعَلى َوْجِه اْلَحْقِل، َوَكَقْبَضٍة َورَاَء اْلَحاِصِد َوَلْيَس َمْن َيْجَمُع!اإلِ 

هن النائحات المحترفات. فالغمة القادمة محزنة جدًا وتدعو للرثاء ولكن علينا فى كل حين أن نقدم توبة  النادبات
= أى الـــذين يعلمـــونكم البكـــاء علـــى الخطايـــا، فمـــن  مأأأاتوأرِسأأألوا إلأأأى الحكيبـــدموع فـــدائمًا جـــزاء الخطيـــة خـــراب. 
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وهـم تركـوا  تركوا األرض( سبب البكاء هو السبى أنهم 91وفى ) .الحكمة أن نبكى على خطايانا ونقدم عنها توبة
= ومســكننا المؤقــت  هأأدموا مسأأاكنهماألرض ألنهــم تركــوا اهلل أواًل فلنحــذر لــئال تضــيع أرضــنا الســماوية. وألنهــم 

( صـورة للمـوت الجمـاعى إن لـم نبكـى علـى خطايانـا 29و جسدنا فلنحذر حتى ال ُيهَدْم بالخطايا. وفى )الحالى ه
 ( حتى الموت فيه ُرْعب فاإلنسان يسقط كشىء نجس وال يجد من يدفنه.22(. وفى )20كما فى )

 
: اَل َيْفَتِخَرنَّ اْلَحِكيُم ِبِحْكمَ » 23 "-(:26-23) األيات ِتِه، َواَل َيْفَتِخأِر اْلَجبَّأاُر ِبَجَبُروِتأِه، َواَل َيْفَتِخأِر هَكَذا َقاَل الرَّبُّ

أاِنُع َرْحَمأةا َوَقَضأا24اْلَغِنيُّ ِبِغَناُه.  ءا َوَعأْدالا ِفأي َبْل ِبهَذا ِلَيْفَتِخَرنَّ اْلُمْفَتِخُر: ِبَأنَُّه َيْفَهُم َوَيْعِرُفِني َأنِّأي َأَنأا الأرَّبُّ الصَّ
.اأَلْرِض، أَلنِّي ِبهذِ  ، َيقُأوُل الأرَّبُّ ، َوُأَعاِقأُب ُكألَّ َمْختُأوٍن َوَأْغَلأَف. » 25 ِه ُأَسأرُّ َهأا َأيَّأام  تَأْأِتي، َيقُأوُل الأرَّبُّ

ِمْصأَر 26
يَّأِة، ألَ  ، نَّ ُكأَوَيُهوَذا َوَأُدوَم َوَبِني َعمُّوَن َوُموآَب، َوُكلَّ َمْقُصوِصي الشَّْعِر ُمْسَتِديراا السَّاِكِنيَن ِفأي اْلَبرِّ لَّ اأُلَمأِم ُغْلأف 

 "«.َوُكلَّ َبْيِت ِإْسرَاِئيَل ُغْلُف اْلُقُلوبِ 
يحاول النبى هنا أن يخيفهم ويخرجهم من الملجأ الذى إحتموا بـه وخـدعوا أنفسـهم بـه. فهـم إحتمـوا بـأنهم سياسـيين 

ــة أخــرى ،قــادرين علــى التحــالف مــع دولــة ضــد دولــة يعون تــأمين وأنهــم أقويــاء ولهــم ثــروة بهــا يســتط .وخــداع دول
مــدينتهم. ولكــن النبــى يشــرح لهــم غبــاء كــل هــذا. فبــدون أن يكــون اهلل فــى وســطهم فــال فائــدة. فــاهلل أبطــل حكمــة 
ومشورة أخيتوفـل. وداود الصـغير قتـل جليـات الجبـار. وثـروتهم سـتكون سـببًا فـى هالكهـم لطمـع العـدو فـيهم. وهـم 

اهلل بينما الكلدانيين فهم غير مختونين. وهنا اهلل يقول أن إعتمدوا على أنهم مختونين، إذن هناك عهد بينهم وبين 
فإذا كان الختان يشير إلى إستئصـال الخطيـة  ،الكلدانيين غير مختونين بالجسد أما اليهود فغير مختونين بالقلوب

ة الشـر فهـم إكتفـوا بالعالمـة الخارجيـة دون توبـة ولـذلك فـاهلل سيضـرب الجميـع الكلـدانيين والمصـريين )إشـارة لمملكـ
د المـؤمن عالمـة الشـيطان. ولـنعلم أن المعم ـ أى الشياطين( واليهود غلف القلوب الذين إحتفظـوا بالشـر فـى قلـوبهم

( يهــوذا وقــد 26الخــاطىء يتســاوى مــع غيــر المعمــد. فالختــان هــو رمــز المعموديــة. ومــن المحــزن أن نــرى فــى )
ن ( ولكـن اآل3:23كـن لهـا ميـراث وسـط إسـرائيل )تـثُأحصيت مع األمم فمن يتبع إبليس يشابهه. وهذه األمم لم ي

( 32–21:41= هم غالبـًا بنـى قيـدار وحاصـور )قـارن مـع  مقصوصى الشعرإسرائيل تشترك فى ضرباتها. وكل 
.وهـــــــى عـــــــادة وثنيـــــــة منـــــــع اهلل شـــــــعبه مـــــــن تقليـــــــدهم فيهـــــــا، فـــــــالوثنيون يعملـــــــون هـــــــذا إكرامـــــــًا إللههـــــــم بـــــــاخوس
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 عودة للجدول اإلصحاح العاشر
 

قد تكون هذه النبوة بعد السبى األول يوم ُسِبَى يكنيا. ففى هذه النبوة إشارتين األولى لمن حملوا ألرض الكلدانيين 
المملوءة وثنية وخرافات وهم يدعون الحكمة ومعرفة النجوم واألوثان. وهنا النبى يطلب من شعبه أن ال يتأثر 

فكل هذا غباء. والثانية للشعب الباقى فى يهوذا حتى ال يشعروا باألمان المزيف وعليهم أن بهذا وال ينخدع به 
 يتوقعوا مزيد من الخراب إن لم يتوبوا.

 
: 2ِاْسَمُعوا اْلَكِلَمَة الَِّتي َتَكلََّم ِبَها الرَّبُّ َعَلْيُكْم َيا َبْيَت ِإْسرَاِئيَل. 1 "-(:16-1) األيات اَل َتَتَعلَُّموا »هَكَذا َقاَل الرَّبُّ

أَلنَّ َفرَاِئَض اأُلَمِم َباِطَلة . أَلنََّها َشَجَرة  3َطِريَق اأُلَمِم، َوِمْن آَياِت السََّماَواِت اَل َتْرَتِعُبوا، أَلنَّ اأُلَمَم َتْرَتِعُب ِمْنَها. 
اٍر ِباْلَقُدوِم.  ِة َوالذََّهِب ُيَزيُِّنوَنَها، َوِباْلَمَساِميِر َواْلَمَطاِرِق ُيَشدُِّدوَنَها ِباْلِفضَّ 4َيْقَطُعوَنَها ِمَن اْلَوْعِر. َصْنَعُة َيَدْي َنجَّ

، َواَل ِفيَها ِهَي َكاللَِّعيِن ِفي َمْقثََأٍة َفاَل َتَتَكلَُّم! ُتْحَمُل َحْمالا أَلنََّها اَل َتْمِشي! اَل َتَخاُفوَها أَلنََّها اَل َتضُ 5َفاَل َتَتَحرَُّك.  رُّ
 «.َع َخْيرااَأْن َتْصنَ 

! َعِظيم  َأْنَت، َوَعِظيم  اْسُمَك ِفي اْلَجَبُروِت. 6 اَل ِمْثَل َلَك َيا َربُّ
َمْن اَل َيَخاُفَك َيا َمِلَك الشُُّعوِب؟ أَلنَُّه ِبَك َيِليُق. 7
َحِمُقوا َمعاا. َأَدُب َأَباِطيَل ُهَو اْلَخَشُب. َبُلُدوا وَ 8أَلنَُّه ِفي َجِميِع ُحَكَماِء الشُُّعوِب َوِفي ُكلِّ َمَماِلِكِهْم َلْيَس ِمْثَلَك. 

ة  ُمَطرََّقة  ُتْجَلُب ِمْن َتْرِشيَش، َوَذَهب  ِمْن ُأوَفاَز، َصْنَعُة َصاِنٍع َوَيَدْي َصاِئٍغ. َأْسَماْنُجوِنيٌّ َوأُ 9 ْرُجَوان  ِلَباُسَها. ِفضَّ
. ِمْن ُسْخِطِه َتْرَتِعُد اأَلْرُض، َواَل َتِطيُق َأمَّا الرَّبُّ اإِللُه فَ 11ُكلَُّها َصْنَعُة ُحَكَماَء.  َحقٌّ. ُهَو ِإله  َحيٌّ َوَمِلك  َأَبِديٌّ

 اأُلَمُم َغَضَبُه.
« اآلِلَهُة الَِّتي َلْم َتْصَنِع السََّماَواِت َواأَلْرَض َتِبيُد ِمَن اأَلْرِض َوِمْن َتْحِت هِذِه السََّماَواتِ »هَكَذا َتُقوُلوَن َلُهْم: 11

ِتِه، ُمَؤسُِّس اْلَمْسُكوَنِة ِبِحْكَمِتِه، َوِبَفْهِمِه َبَسَط السََّماَواِت. 12 ِإَذا َأْعَطى َقْوالا َتُكوُن َكْثَرُة ِمَياٍه 13َصاِنُع اأَلْرِض ِبُقوَّ
يَح ِمْن َخزَاِئِنِه. ِفي السََّماَواِت، َوُيْصِعُد السََّحاَب ِمْن َأَقاِصي اأَلْرِض. َصَنَع ُبُروقاا ِلْلَمَطِر، َوَأْخرَ  َبُلَد ُكلُّ 14َج الرِّ
ِهَي َباِطَلة  َصْنَعُة اأَلَضاِليِل. 15ِإْنَساٍن ِمْن َمْعِرَفِتِه. َخِزَي ُكلُّ َصاِئٍغ ِمَن التِّْمثَاِل، أَلنَّ َمْسُبوَكُه َكِذب  َواَل ُروَح ِفيِه. 

ْسرَاِئيُل َقِضيُب ِميرَاِثِه. َربُّ اْلُجُنوِد َلْيَس َكهِذِه َنِصيُب يَ 16ِفي َوْقِت ِعَقاِبَها َتِبيُد.  ُر اْلَجِميِع، َواِ  ْعُقوَب، أَلنَُّه ُمَصوِّ
 "اْسُمُه.

( فهى مكتوبة بلغة أرامية يفهمها الكلدانيين وذلك 99) يةدليل أن هذه األيات مكتوبة لمن هم فى السبى اآل
أن هذه  ،عونهم لعبادة أوثانهم يردون عليهم بلغة يفهمونهامها المسبيين ألوالدهم فحين يكلمهم البابليين ويدلُيعل  

لذلك نحن نعبده. وفى هذا الفصل وصف لعظمة  ،األوثان تبيد وأما إلهنا خلق السماء واألرض وقد خلقنا نحن
عون الحكمة بهذه الوسائل. ففى اإلصحاح صنام والتماثيل. وغباء الذين يد  اهلل وقدرته على كل شىء وعجز األ

( 2خر من الحكمة المزيفة وهذه وتلك سيبطلون. وفى )آبق تكلم عن الحكمة السياسية وهنا يتكلم عن نوع السا
األمم الذين ال يعرفون اهلل وقوته يرتعبون من عالمات السماء مثل الخسوف والكسوف واألبراج والشهب 

نها وعلى أوالد اهلل أن ال يخافوا هذه والمذنبات، وهم يتفائلون ويتشائمون منها ومن كل العالمات الفلكية ويقدسو 
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وزينوه  خشب مقطوع من شجرةاألشياء فالنجوم فى مساراتها ال تستطيع أن تحارب أوالد اهلل. وما هى األوثان 
( وهكذا كل خطية فالرشوة تسمى هدية والزنا يسمى حب فاإلنسان يحب أن يزين خطيته. 4،3) بالفضة والذهب

= اللعين هو خيال المآتة، وهو خشبة طويلة، قد تكون  كاللعين فى مقثأة( هى 6ولكنها تستمر باطلة وفى )
جذع نخلة توضع فى الحقل لتخيف العصافير فال تلتهم المحاصيل، هى ال تتحرك وال تنفع وال تضر، هكذا 

وال  ،الد اهللالشياطين واألوثان التى يستعملونها، شكلهم يبدو أقوى من الناس لكنهم ال حول وال قوة لهم أمام أو 
تة( ولكن آ= حقل به ثمار القثاء )وهى قصيرة جدا بجانب خيال الم المقثأةسلطان لهم أن يؤذونهم أو يكافئونهم. 

ومثال لذلك فالسحرة أيام موسى صنعوا بسحرهم  ،علينا أن نعرف أن الشياطين أقوياء فهم كنخلة وسط مقثأة
 لهم سلطان على الحيات والعقارب وكل قوة العدو وتكون هذه أشياء عجيبة ولكن أوالد اهلل الذين يحميهم اهلل

القوى الشيطانية كنخلة نعم ولكنها غير قادرة على الحركة من مكانها وغير قادرة أن تؤذى أحد. وكل األيات هنا 
مقوا ( أما األوثان فبلدوا وح3،6لتعطى طمأنينة لشعب اهلل ضد هذه القوى الشيطانية. واهلل جبار وليس مثله )

 = تترجم تمثال خشب، تعليم ال قيمة له(. أدب أباطيل( )1)
لهنا آ( نرى كيف يهتم صانعو األوثان بأن يزينوها بكل فخامة وحكمة فهم يزينون ويجملون 1وفى ) لهتهم وا 

( من يسير وراء صنم يصبح مثله 94وفى ) .( نرى عظمة اهلل93(، )92يجملنا بأن يجعلنا على صورته. وفى )
 امل فالوثن كاذب وليس إله.بليد خ

 
: 18ِاْجَمِعي ِمَن اأَلْرِض ُحَزَمِك َأيَُّتَها السَّاِكَنُة ِفي اْلِحَصاِر. 17 "-(:25-17) األيات هَأَنَذا »أَلنَُّه هَكَذا َقاَل الرَّبُّ

َوْيل  ِلي ِمْن َأْجِل َسْحِقي! َضْرَبِتي 19«. ُروارَاٍم ِمْن ِمْقاَلٍع ُسكَّاَن اأَلْرِض هِذِه اْلَمرََّة، َوُأَضيُِّق َعَلْيِهْم ِلَكْي َيْشعُ 
َخْيَمِتي َخِرَبْت، َوُكلُّ َأْطَناِبي ُقِطَعْت. َبِنيَّ َخَرُجوا َعنِّي 21«. ِإنََّما هِذِه ُمِصيَبة  َفَأْحَتِمُلَها»َعِديَمُة الشَِّفاِء! َفُقْلُت: 

أَلنَّ الرَُّعاَة َبُلُدوا َوالرَّبَّ َلْم َيْطُلُبوا. ِمْن َأْجِل ذِلَك َلْم 21ِقيُم ُشَقِقي. َوَلْيُسوا. َلْيَس َمْن َيْبُسُط َبْعُد َخْيَمِتي َويُ 
ُهَوَذا َصْوُت َخَبٍر َجاَء، َواْضِطرَاب  َعِظيم  ِمْن َأْرِض الشَِّماِل ِلَجْعِل ُمُدِن َيُهوَذا 22َيْنَجُحوا، َوُكلُّ َرِعيَِّتِهْم َتَبدََّدْت. 

 َوى َبَناِت آَوى.َخرَاباا، َمأْ 
َأدِّْبِني َيا َربُّ َولِكْن 24َعَرْفُت َيا َربُّ َأنَُّه َلْيَس ِلإِلْنَساِن َطِريُقُه. َلْيَس إِلْنَساٍن َيْمِشي َأْن َيْهِدَي َخَطَواِتِه. 23

ْم َتْعِرْفَك، َوَعَلى اْلَعَشاِئِر الَِّتي َلْم َتْدُع ُاْسُكْب َغَضَبَك َعَلى اأُلَمِم الَِّتي لَ 25ِباْلَحقِّ، اَل ِبَغَضِبَك ِلَئالَّ ُتْفِنَيِني. 
 "ِباْسِمَك. أَلنَُّهْم َأَكُلوا َيْعُقوَب. َأَكُلوُه َوَأْفَنْوُه َوَأْخَرُبوا َمْسَكَنُه.

ويجمعوا ( األفضل لهم أن يهربوا من أورشليم 93هذه األيات لمن بقى فى يهوذا وهنا تهديد بضربة قادمة وفى )
سيضيق ( وحتى لو هربوا فاهلل 91وفى ) .أى ممتلكاتهم فال أمان داخل أسوار أورشليم وقت الحصار=  حزمهم

= أى أن اهلل سيطردهم من األرض  مقالع السكان راٍم من= بغضبى على خطيتهم.  عليهم لكى يشعروا
 ويقذفهم منها كما من مقالع فهم قد نجسوها.

ر ( ُتصو  20ن عن غير إقتناع ثم فى )أنه يحتمل لك ة فأحتملهامصيب( هذه مرثاة للنبى ولكن كلمة 91) آية
( فهل نفسد خيمتنا بخطايانا( ُقِلَعْت من مكانها فالكل 9:6كو2أورشليم القوية كخيمة )الخيمة تشير ألجسادنا )

 = أى الحبال التى تثبت الخيمة وهذه تشير لملكها وجيشها ورؤسائها وكْل أطنابىزال، شعب ومساكن وقصور 
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لهها  يقيم شققىوهيكلها وثروتها وشعبها فمن  = الشقق تعنى الستائر أى زينتها من يعيدها وهى ال شعب لها وا 
 آيةوالسبب عبادتهم لألوثان )مثل  الرعاة بلدواى، خطية القادة = ( يذكر السبب األول  29درها. وفى )قد غا
لها بليدًا أى غبيًا، والبشر ينقسمون قسمين إما = فمن يتبع األوثان البليدة يصير مث والرب لم يطلبوا .(94

ليس لإلنسان ( 23وفى ) .قديسين ألنهم يتبعون اهلل أو شهوانيين يتبعون الشيطان والذين ال يتبعون اهلل يفشلون
= اهلل ضابط الكل وحتى نبوخذ نصر ما هو إال أداة فى يد اهلل لتأديب هذا الشعب. وهذا الشعب  طريقه

ًا بل هو كإبن عليه أن يخضع ليد اهلل التى تؤدبه. والخطية عقابها فى ذاتها فبعد اللذة الوقتية الخاطىء ليس حر 
يجىء الغم. هذا نتيجة طبيعية لوجود الشيطان فى هذا المكان. أما لو ُوجد اهلل يأتى معه السالم والفرح. وهذا 

ضربتى  ويل لى من اجل سحقى( 91فى )فقال  ،بالفشل وأدرك الخراب شعب نتيجة خطيته إزداد غمًا وأحس  ال
. ولكن بعد ذلك عرف النبى أن هذه الضربات التى قال عنها أنها مصيبة وعليه أن يحتملها دون عديمة الشفاء

( فهذا العدو 23) ليس لإلنسان طريقهإقتناع أن فيها شفاؤه وخالصه وأن اإلنسان ال يختار طريقة شفائه = 
ستحسن تأديبات اهلل ( إنما ه22القادم من الشمال ) و فى يد الرب لشفاء مرض الشعب. حينئذ تغير كالم النبى وا 
فأنا ال  ولكن ال تؤدبنى بغضبك= فكل ما تعمله هو حق وعدل وحب.  يا رب بالحق أدبنى مهما كانت قاسية =

 أحتمل غضبك بل سأحتمل عصا التأديب التى فى محبة " فكل من يحبه الرب يؤدبه. 
ن ظلمونى وضربونى فلتسكب غضبك عليهم )سواء البابليين أو من يرمزون إليهم أى الشياطين( أما هؤالء الذي

فنحن حين نقرأ طلب اللعنات على أعداء اهلل وأعداء الشعب فلنفهم أنهم رمز للشياطين. وتعتبر كلمات النبى هنا 
 (.26 آيةنبوة عن ما سيحدث للبابليين أيضًا. )

 هى العتاب العلنى فى الهيكل.اإلصحاح العاشر ينت يةاوبنه



(اإلصحاح الحادى عشر)إرميا سفر   
 

 
49 

 عودة للجدول اإلصحاح الحادى عشر

 
 اهلل يذكر الشعب هنا بالعهد الذى قطعه مع أبائهم وعليهم أن يطيعوا شروط هذا العهد فيكون لهم بركة.

 
اْسَمُعوا َكاَلَم هَذا اْلَعْهِد، َوَكلُِّموا ِرَجاَل »2َبِل الرَّبِّ َقاِئالا: اَْلَكاَلُم الَِّذي َصاَر ِإَلى ِإْرِمَيا ِمْن قِ 1 "-(:11-1) األيات

َفَتُقوُل َلُهْم: هَكَذا َقاَل الرَّبُّ ِإلُه ِإْسرَاِئيَل: َمْلُعون  اإِلْنَساُن الَِّذي اَل َيْسَمُع َكاَلَم هَذا 3َيُهوَذا َوُسكَّاَن ُأوُرَشِليَم. 
ِبِه ْرُت ِبِه آَباَءُكْم َيْوَم َأْخَرْجُتُهْم ِمْن َأْرِض ِمْصَر، ِمْن ُكوِر اْلَحِديِد َقاِئالا: اْسَمُعوا َصْوِتي َواْعَمُلوا الَِّذي َأمَ 4اْلَعْهِد، 

آلَباِئُكْم َأْن ُأْعِطَيُهْم أُلِقيَم اْلَحْلَف الَِّذي َحَلْفُت 5َحَسَب ُكلِّ َما آُمُرُكْم ِبِه، َفَتُكوُنوا ِلي َشْعباا، َوَأَنا َأُكوُن َلُكْم ِإلهاا، 
ا َتِفيُض َلَبناا َوَعَسالا َكهَذا اْلَيْومِ  َناِد ِبُكلِّ هَذا اْلَكاَلِم ِفي »َفَقاَل الرَّبُّ ِلي: 6«. آِميَن َيا َربُّ »َفَأَجْبُت َوُقْلُت: «. َأْرضا

أَلنِّي َأْشَهْدُت َعَلى آَباِئُكْم ِإْشَهاداا 7هَذا اْلَعْهِد َواْعَمُلوا ِبِه. ُمُدِن َيُهوَذا، َوِفي َشَواِرِع ُأوُرَشِليَم َقاِئالا: اْسَمُعوا َكاَلَم 
َفَلْم َيْسَمُعوا َوَلْم ُيِميُلوا 8َيْوَم َأْصَعْدُتُهْم ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِإَلى هَذا اْلَيْوِم، ُمْبِكراا َوُمْشِهداا َقاِئالا: اْسَمُعوا َصْوِتي. 

يِر. َفَجَلْبُت َعَلْيِهْم ُكلَّ َكاَلِم هَذا اْلَعْهِد الَِّذي َأَمْرُتُهْم َأْن  ُأُذَنُهْم، َبْل َسَلُكوا َيْصَنُعوُه ُكلُّ َواِحٍد ِفي ِعَناِد َقْلِبِه الشِّرِّ
َجُعوا ِإَلى آثَاِم آَباِئِهِم َقْد رَ 11ُتوَجُد ِفْتَنة  َبْيَن ِرَجاِل َيُهوَذا َوُسكَّاِن ُأوُرَشِليَم. »َوَقاَل الرَّبُّ ِلي: 9«.َوَلْم َيْصَنُعوهُ 

ِليَن الَِّذيَن َأَبْوا َأْن َيْسَمُعوا َكاَلِمي، َوَقْد َذَهُبوا َورَاَء آِلَهٍة ُأْخَرى ِلَيْعُبُدوَها. َقْد َنَقَض  َبْيُت ِإْسرَاِئيَل َوَبْيُت َيُهوَذا اأَلوَّ
 "َعْهِدي الَِّذي َقَطْعُتُه َمَع آَباِئِهْم. 

لة مملوءة هذا يدعونا أن ال نستسهل صنع الخطية ثم نطلب حياة سه ،ك عهدًا بيننا وبين اهللأن نتذكر أن هنا
( ألن 3) وملعون من ال يسمع لكالم العهدهنا شروطًا لهذا العهد ولهذه البركة، وهى طاعة الوصية.  بركة ألن

( اهلل حين 4. وفى )وناا يصبح ملعمن ال يطيع يفصل نفسه عن اهلل فيسقط مباشرة تحت سلطان إبليس لذلك 
 لتزام بها. وهنا يجب أن نفهم أنحررهم من أرض العبودية أعطاهم هذه الوصايا بنود العهد وطلب منهم اإل

)هو رمز  كور حديداإللتزام بهذه الوصايا ليست عبودية جديدة بل أن "نير المسيح هين وحمله خفيف" وليس 
والشيطان يستغل ضعفه ويغريه على  ،نسان أصبح ضعيفًا بعد أن سقطالم الحادة والعبودية( واهلل يعلم أن اإللأل

والخطية تسبب خراب اإلنسان ألن الشيطان سيعود ويتملكه لذلك فاهلل يطلب فى محبة من اإلنسان أن  ،الخطية
بالحقيقة يلتزم بهذا العهد. وهو إن لم يلتزم سيعيد نفسه لكور الحديد ثانية أى عبودية الشيطان "إن حرركم اإلبن 

هى  أمين يا رب(. قول النبى 21(، )تث26(. راجع )ال6تكونون أحرارًا" ومن ثمار الطاعة هلل ولوصاياه البركة )
( ولكن لألسف فلم يسمع 6) ناِد بهذاشهوة قلبه أن يستمع الشعب لوصايا اهلل. وإلحساس اهلل بغيرة النبى قال لُه 

 ضد اهلل ورجالُه.الشعب ولم يطيع بل قاموا بفتنة أى مؤامرة 
 = النبى يوجه كالمه هنا لرسل أتوه من قبل الملك. كلموا رجال يهوذا -: 2 آية
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: هَأَنَذا َجاِلب  َعَلْيِهْم َشرًّا اَل َيْسَتِطيُعوَن َأْن َيْخُرُجوا ِمْنُه، 11 "-(:17-11) األيات ِلذِلَك هَكَذا َقاَل الرَّبُّ
ُروَن 12َلُهْم.  َوَيْصُرُخوَن ِإَليَّ َفاَل َأْسَمعُ  َفَيْنَطِلُق ُمُدُن َيُهوَذا َوُسكَّاُن ُأوُرَشِليَم َوَيْصُرُخوَن ِإَلى اآلِلَهِة الَِّتي ُيَبخِّ

َشِليَم َوَضْعتُْم أَلنَُّه ِبَعَدِد ُمُدِنَك َصاَرْت آِلَهُتَك َيا َيُهوَذا، َوِبَعَدِد َشَواِرِع ُأورُ 13َلَها، َفَلْن ُتَخلَِّصُهْم ِفي َوْقِت َبِليَِّتِهْم. 
َوَأْنَت َفاَل ُتَصلِّ أَلْجِل هَذا الشَّْعِب، َواَل َتْرَفْع أَلْجِلِهْم ُدَعاءا َواَل َصاَلةا، 14َمَذابَح ِلْلِخْزِي، َمَذابَح ِللتَّْبِخيِر ِلْلَبْعِل. 

َما ِلَحِبيَبِتي ِفي َبْيِتي؟ َقْد َعِمَلْت َفَظاِئَع َكِثيَرةا، َواللَّْحُم »15 أَلنِّي اَل َأْسَمُع ِفي َوْقِت ُصرَاِخِهْم ِإَليَّ ِمْن ِقَبِل َبِليَِّتِهْم.
وَرِة َدَعا الرَّبُّ 16اْلُمَقدَُّس َقْد َعَبَر َعْنِك. ِإَذا َصَنْعِت الشَّرَّ ِحيَنِئٍذ َتْبَتِهِجيَن.  َزْيُتوَنةا َخْضرَاَء َذاَت َثَمٍر َجِميِل الصُّ

ٍة  َعِظيَمٍة َأْوَقَد َناراا َعَلْيَها َفاْنَكَسَرْت َأْغَصاُنَها. اْسَمِك. ِبَصْوِت َضجَّ
َوَربُّ اْلُجُنوِد َغاِرُسِك َقْد َتَكلََّم َعَلْيِك َشرًّا، 17

 "«.ْعلِ ْلبَ ِمْن َأْجِل َشرِّ َبْيِت ِإْسرَاِئيَل َوَبْيِت َيُهوَذا الَِّذي َصَنُعوُه ِضدَّ َأْنُفِسِهْم ِلُيِغيُظوِني ِبَتْبِخيرِِهْم لِ 
اهلل عليهم هو نتيجة طبيعية لخطيتهم وحين يطلبون اهلل لن يستجيب لهم، فهم ال  الشر الذى يجلبه( 99فى )

ب لهم اهلل فمازالت ( نعرف لماذا لم يستج92فقط. فى )يصرخون فى توبة، بل لمجرد الخروج من الضيقة 
( يحرمهم اهلل من صلوات النبى 94لذلك فى ) (93أوثانهم فى قلبهم وها هم يلجأون إليها. وأوثانهم متعددة )

فاهلل ( 96وشفاعته، وهذا تهديد مخيف لمن يفهم أن صالة القديسين أصبحت مرفوضة بالنسبة لُه. وفى )
فأورشليم التى أحبها اهلل وخطبها لنفسه بالعهد الذى أصبحوا به  ما لحبيبتى فى بيتى=  يرفضهم من بيته

زناة. والزانية لو تكرر زناها وأصبحت وقحة يجب طردها خارج البيت. واهلل  خاصته. وهم فى وثنيتهم صاروا
ن فى بيتى وأنا قد رفضتها. ولم َتُعْد الذبائح تحميهم أو تكفر عنهم. ولكنهم ما زالوا يذهبون يسأل لماذا هى اآل

سيحميهم ولن تعطيهم  ولكن ال المذبح .بخطاياهم يفرحونللهيكل ويقدمون ذبائح سالمة ويأكلون منها بينما هم 
والحظ أن اهلل مازال يسميهم  اللحم المقدس عبر عنكهذه الذبائح أى بركة فهم ُحِرموا من كل البركات = 

( قارن بين الحالة التى أوجدهم اهلل 96( "هذا من أجل األباء"  وفى )21:99حبيبتى وكذلك يسميهم بولس )رو
اهلل غرسهم وجعل منهم شعبًا وأعطاهم مميزات كثيرة وبركات = ف زيتونة خضراء ذات ثمر جميل الصورةعليها 

عظيمة بل كان فى وسطهم. وكان لهم ثمار صالحة لألكل وشكلها جميل أى صالحة هلل ولإلنسان. يراها الناس 
ثمار  فى بركاتها فيمجدوا أباها الذى فى السموات. ولكنهم بإصرارهم على الخطية تحول عنهم اهلل سر خضرة وا 

ٍت بواسطة جيش بابل الذى آى الحريق والحريق هم فتحولوا لزيتونة برية جافة لم تعد تصلح لشىء سو زيتونت
 واألغصان التى إنكسرت هى ملكها وكهنتها ورؤسائها. .بضجة عظيمةسيأتى 

 
ا َكَخُروِف َداِجٍن ُيَساُق ِإَلى الذَّْبِح، َوَأنَ 19َوالرَّبُّ َعرََّفِني َفَعَرْفُت. ِحيَنِئٍذ َأَرْيَتِني َأْفَعاَلُهْم. 18 "-(:23-18) األيات

ِلُنْهِلِك الشََّجَرَة ِبَثَمرَِها، َوَنْقَطْعُه ِمْن َأْرِض اأَلْحَياِء، َفاَل ُيْذَكَر َبْعُد »َوَلْم َأْعَلْم َأنَُّهْم َفكَُّروا َعَليَّ َأْفَكاراا، َقاِئِليَن: 
اْلَعْدَل، َفاِحَص اْلُكَلى َواْلَقْلِب، َدْعِني َأَرى اْنِتَقاَمَك ِمْنُهْم أَلنِّي َلَك َكَشْفُت  َفَيا َربَّ اْلُجُنوِد، اْلَقاِضيَ 21«. اْسُمهُ 

بِّ َفاَل َتُموَت ِلذِلَك هَكَذا َقاَل الرَّبُّ َعْن َأْهِل َعَناُثوَث الَِّذيَن َيْطُلُبوَن َنْفَسَك َقاِئِليَن: اَل َتَتَنبَّْأ ِباْسِم الرَّ 21َدْعَواَي. 
هَأَنَذا ُأَعاِقُبُهْم. َيُموُت الشُّبَّاُن ِبالسَّْيِف، َوَيُموُت َبُنوُهْم َوَبَناُتُهْم ِباْلُجوِع. »ِلذِلَك هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد: 22ِبَيِدَنا. 

 "«.َواَل َتُكوُن َلُهْم َبِقيَّة ، أَلنِّي َأْجِلُب َشرًّا َعَلى َأْهِل َعَناُثوَث َسَنَة ِعَقاِبِهمْ 23
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= هو تعبير يعنى دعنا ننتهى منُه جذرًا  لنهلك الشجرة بثمرهامر أهلُه كهنة عناثوث ضده ليقتلوه قائلين آهنا يت
وفروعًا أى نقتل العائلة كلها )هكذا قام الكهنة ورؤسائهم على المسيح( وهم تصوروا أنهم بقتله سينتهون من 

( 91وفى ) . (91ولكن اهلل أبقاه وكشف لُه مؤامرتهم ) ،التوبة( فهم ال يحتملون إنذاراته ودعوته لهم ب29نبوته )
طمئنان بينما هم يضمرون لُه الشر، ويصَور نفسه  يصَور حاله وهو سالك وسط هؤالء الوحوش فى سالم وا 

(. الذى تآمر عليه الكهنة أيضًا ألنهم 3:63شإتتكلم بروح النبوة عن المسيح ) يةولكن هذه اآل كخروف مسالم
( هذا بروح النبوة يتنبأ عن ما سيصيبهم. وما سيصيب صالبى المسيح بيد الرومان.20لوه. وفى )لم يحتم
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 عودة للجدول اإلصحاح الثانى عشر

 
َك: ِلَماَذا َتْنَجُح َطِريُق َأَبرُّ َأْنَت َيا َربُّ ِمْن َأْن ُأَخاِصَمَك. لِكْن ُأَكلُِّمَك ِمْن ِجَهِة َأْحَكامِ 1 "-(:6-1) األيات

اأَلْشرَاِر؟ ِاْطَمَأنَّ ُكلُّ اْلَغاِدِريَن َغْدراا! 
ُلوا. َنَمْوا َوَأْثَمُروا َثَمراا. َأْنَت َقِريب  ِفي َفِمِهْم َوَبِعيد  ِمْن ُكاَلُهْم. 2 َغَرْسَتُهْم َفَأصَّ

ْصُهْم ِلَيْوِم اْلَقْتِل. َوَأْنَت َيا َربُّ َعَرْفَتِني. رََأْيَتِني َواْخَتَبْرَت قَ 3 َحتَّى َمَتى 4ْلِبي ِمْن ِجَهِتَك. ِاْفِرْزُهْم َكَغَنٍم ِللذَّْبِح، َوَخصِّ
اَل َيَرى »ُهْم َقاُلوا: َتُنوُح اأَلْرُض َوَيْيَبُس ُعْشُب ُكلِّ اْلَحْقِل؟ ِمْن َشرِّ السَّاِكِنيَن ِفيَها َفِنَيِت اْلَبَهاِئُم َوالطُُّيوُر، أَلنَّ 

ا ِفي َأْرِض السَّاَلِم، فَ » 5«.َرَتَناآخِ  ْن ُكْنَت ُمْنَبِطحا َكْيَف ِإْن َجَرْيَت َمَع اْلُمَشاِة َفَأْتَعُبوَك، َفَكْيَف ُتَباِري اْلَخْيَل؟ َواِ 
؟  ا َناَدْوا َورَاَءَك ِبَصْوٍت أَلنَّ ِإْخَوَتَك َأْنُفَسُهْم َوَبْيَت َأِبيَك َقْد َغاَدُروَك ُهْم َأيْ 6َتْعَمُل ِفي ِكْبِرَياِء اأُلْرُدنِّ ا. ُهْم َأْيضا ضا

 "َعال. اَل تَْأَتِمْنُهْم ِإَذا َكلَُّموَك ِباْلَخْيِر.

ية حرية أعطانا اهلل حتى نناقشه من جهة أحكامه. ولكن من الذى لُه هذا الحق أن يتساءل حول أحكام أأنظر 
ن فيه وفى عدالة أحكامه ونقف أمامه كمن يتعلم ( اهلل يقبل أن نسألُه عن أحكامه على أن نظل واثقي9اهلل )
( اهلل يقبل أن نسألُه إذا كانت هناك محبة داخل القلب ونقف أمامُه نسألُه أن يكشف لنا ال 2ن يفهم )أويريد 

روح المجادلة واإلحتجاج. فأحكام اهلل فى بعض األحيان تبدو بعيدة عن أفهامنا. والقضية التى تحير النبى هنا ب
( واألشرار هنا هم الشعب الذى زرعُه اهلل  33وكان هذا هو نفس تساؤل أيوب وآساف ) مز  األشرار، هى نجاح

ضطهد أنبيا ولكن فلنعلم أن نجاح األشرار لحين ونهايتهم  .هءوأعطاه أرضا تفيض لبنًا وعساًل ثم إرتد عنُه وا 
بة. وفى صلب المسيح رد على تساؤالتنا ( واهلل يطيل أناته عليهم لعل طول أناته تقودهم للتو 33شريرة )مزمور

ية يتمجد اهلل وماذا افهو ُصِلَب وهو القدوس ومن هذا نرى أن نجاح األشرار الوقتى هو بسماح من اهلل وفى النه
( اهلل غرسهم وأعطاهم بركة كبيرة ولكن فى المقابل سبحوه 2وفى آية ) .ية صالبو المسيح إال الخراباكانت نه

( يبدو 3وفى آية ) .فمهم بعيد عن ُكالهم أنت قريب فىهل لكن القلب مبتعد عنه بعيدًا = بشفاههم فالكالم س
 أنت يا رب عرفتنىأن اهلل كشف لُه شرهم ونهايتهم. وأن اهلل ينظر لقلبه هو أنُه مستقيم أمامُه فتعزى بهذا وقال 

هلل سوف يجذبهم خارج المرعى . فالذبحا( بخصوصهم فهم مصيرهم 9أما هم فقد عرفُت إجابة سؤالى فى آية )
وفى  .السمين أى أرضهم التى تفيض لبنًا وعساًل التى أكلوا وسمنوا فيها. فربما حين يذهبون للسبى يقدمون توبة

=  اهلل ال يرى آخرتناولنالحظ سبب إنحرافهم!!  .( لن تقف األحكام ضدهم بالسبى بل بخراب أرضهم4آية )
النبى ال ية كل الشرور. وربما كان المعنى اويعرف شروره ويجازى عليها هو بدفإحساس اإلنسان أن اهلل ال يراه 

=  أى أن عمرهم طويل جدًا والنبى سيموت قبلهم وهذا سبب ثانى للشرور أن يتوقع اإلنسان أن  يرى آخرتنا
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حمل أالم أكبر. ( يبدأ اهلل فى إعداد النبى لت6عمره طويل ولكن!! "يا غبى فى هذه الليلة تؤخذ نفسك" وفى آية )
وهو  ،ية طريقه فاهلل الذى خلقنا يعرف إمكانياتنا فى التحملاه أن يضعوا أياديهم عليه فى بدئفاهلل لم يسمح ألعدا

( 90:2"ال يدعكم تجربون فوق ما تحتملون" ولكنه ُيعد خدامه بالتدريج إلحتمال األلم فاأللم يكمل الخدام )عب
نحمل الصليب. حقًا ينبغى أن ُنْظِهْر إلبليس أننا ال نطلب راحة فى هذا فمتى نصير للمسيح تالميذ ينبغى أن 

العالم بل أنظارنا موجهة للسماء والراحة السماوية وهنا بعد أن إشتكى النبى من األالم التى واجهها ومؤامرة أهله 
نتألم معه لكى نتمجد لقتله يقول لُه اهلل بل عليك أن تحتمل ماهو أقسى وأصعب. فلماذا تطلب الراحة "إن كنا 

هل عناثوث حتى إنك أ= أى إن كنت تعبت من شر  إن جريت مع المشاة فأتعبوكأيضًا معُه "ويقول لُه اهلل 
 ،فماذا سوف تفعل أمام ملوك ورؤساء وكهنة ورؤساء كهنة أورشليم ،إشتكيت وخاصمتنى من جهة أحكامى

ن خر فأنت اآلآْد نفسك ألالم أشد وأصعب. ومثال ُتع  . أى عليك أن فكيف تبارى الخيلوهؤالء شبههم بالخيل = 
= المقصود به مياه  كبرياء األردنبالمقارنة لما سيأتى عليك، فما سوف يأتى يشبه  أرض السالممازلت فى 

األردن أيام فيضانه التى تجرف كل شىء أمامها وال يعترض سبيلها شىء. ويشير هذا ألحكام ذوى السلطة على 
ورؤساء كهنة الذين ال يستطيع أحد أن يمنع أو يقف فى وجه أحكامهم. واهلل يريه األالم التى  النبى من ملوك

ستحل به حتى يتشدد وال يتخاذل ولم يعده بمنع األالم عنُه. وهذا الكالم ينطبق علينا. فنحن يجب أن نتوقع فى 
 حياتنا مشاكل وعلينا أن نثق فى أن اهلل يسندنا فال نخور. 

ا (6وفى آية ) هلل يحذر النبى ا أى غدروا بك . وهنا غادروك = ِإْخَوَتَك َأْنُفَسُهْم َوَبْيَت َأِبيَك َقْد َغاَدُروَك ُهْم َأْيضا
ه عن طريق اهلل ليكف عن نبواته. ولكن هذه المرة سيستعملون األقوال الناعمة عوضًا من محاوالت أقربائه لرد  
فهم يدبرون شرًا  لك إن لم تكف عن نبواتك . فإحذر أن  بالخير وال تأتمنهم إذا كلموكعن التهديد والعنف 

  .وال تمتنع عن إعالن نبواتك التى أعطيك لهم إلنذارهمتصدق كلماتهم الناعمة 

( فى 9( نالحظ أن النبى وغيره من رجال العهد القديم يطالبون بعقاب األشرار فلماذا )4ملحوظة خاصة بآية )
( كنبوة عن ما سوف 3( الخاطىء يفسد الجماعة )2من يميز بين الخاطىء والخطية )العهد القديم لم يكن هناك 

يحدث لهؤالء الخطاة ويعتبر فى نفس الوقت نبوة عن هالك الشرير الحقيقى ومن وراء كل هذه الشرور وهو 
ياة بعد الموت ية كل شىء وقلياًل منهم من تكلم عن حا( كان أنبياء العهد القديم يرون أن الموت هو نه4إبليس )

ال  لذلك كان األنبياء يشعرون أن البار يجب أن يكافأ على األرض وأن الشرير يجب أن ينتقم منُه على األرض وا 
 إختَل عدل اهلل.
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اِثي َكَأَسٍد َصاَر ِلي ِميرَ 8َقْد َتَرْكُت َبْيِتي. َرَفْضُت ِميرَاِثي. َدَفْعُت َحِبيَبَة َنْفِسي ِلَيِد َأْعَداِئَها. »7 "-(:13-7) األيات
َجاِرَحة  َضُبع  ِميرَاِثي ِلي. اَْلَجَواِرُح َحَواَلْيِه َعَلْيِه. َهُلمَّ 9ِفي اْلَوْعِر. َنَطَق َعَليَّ ِبَصْوِتِه. ِمْن َأْجِل ذِلَك َأْبَغْضُتُه. 

وا َكْرِمي، َداُسوا َنِصيِبي. َجَعُلوا َنِصيِبي ُرَعاة  َكِثيُروَن َأْفَسدُ 11اْجَمُعوا ُكلَّ َحَيَواِن اْلَحْقِل. ِايُتوا ِبَها ِلأَلْكِل. 
يَّةا َخِرَبةا.  . َخِرَبْت ُكلُّ اأَلْرِض، أَلنَُّه اَل َأَحَد َيَضُع ِفي َقْلِبِه. 11اْلُمْشَتَهى َبرِّ َجَعُلوُه َخرَاباا َيُنوُح َعَليَّ َوُهَو َخِرب 

يَِّة َأَتى النَّ 12 َواِبي ِفي اْلَبرِّ اِهُبوَن، أَلنَّ َسْيفاا ِللرَّبِّ َيْأُكُل ِمْن َأْقَصى اأَلْرِض ِإَلى َأْقَصى اأَلْرِض. َعَلى َجِميِع الرَّ
َزَرُعوا ِحْنَطةا َوَحَصُدوا َشْوكاا. َأْعَيْوا َوَلْم َيْنَتِفُعوا، َبْل َخُزوا ِمْن َغالَِّتُكْم، ِمْن ُحُموِّ 13َلْيَس َساَلم  أَلَحٍد ِمَن اْلَبَشِر. 

 "«.بِّ َغَضِب الرَّ 
( ألنهم دَنسوه فأجبروه على مغادرته ولكن مما يؤثر فى النفس جدًا أن اهلل ما زال 3ى الهيكل فى )أاهلل ترك بيته 

حين نضطره أن يؤدبنا  ولكن ها هو يسلمها ليد أعدائها. كم نحزن اهلل الذى يحبنا بخطايانا ىحبيبة نفسيسميهم 
. ولكنهم صاروا ميراثى( يسميهم ثانية 1وقعوا فى يد أعدائهم. وفى )!! هم فقدوا حمايته لذلك فيتألم ألالمنا

كوحوش تزأر حتى على اهلل نفسه. ولم َيُعْد أحد يحبهم لوحشيتهم وصوت خطاياهم يصل للسماء كصوت أسد 
 عجارحة َضبُ ( صاروا 1زائر. أو هذا صوتهم ضد أنبياء اهلل، وصوتهم ضد أنبياء اهلل كأنه على اهلل نفسه. وفى)

لوان متعددة فى ريشها وهذا إشارة لتعدد دياناتهم الوثنية إلختالطهم بالشعوب المجاورة أ= وهى طيور جارحة لها 
وهم بهذا يشعرون أنهم يزدادون جمااًل، ولكنهم أمام اهلل يزدادون عفونة أما حمامة اهلل فهى ذات لون واحد. 

لوان فتهاجمها وتعمل أصواتًا غريبة ضدها. وهكذا بابل، ولنالحظ أن الطيور الجارحة يثيرها الطيور متعددة األ
الطير الجارح ستهاجمهم. شىء محزن أن رعية اهلل حمامته الوديعة تتحول لطيور جارحة. ولنذكر أن الطيور 
الجارحة محرمة ويحرم دخولها بيت اهلل. ولكن أورشليم تحولت كما لو كانت مسرحًا لصراع هذه الجوارح. وألن 

(. وأوالد اهلل لونهم مختلف ويثير عليهم 92:96ت على كل إنسان ستكون يد كل إنسان عليهم )تكيدهم كان
رعاة ويسمى جيش بابل  .من أجل محبته ألبائهم كرمى( ما زال اهلل يسميهم 90الجوارح لكن اهلل سور لهم وفى )

هم ظنوا أن بإمكانياتهم ( 93( وفى )92،99. فالسيف فى يدهم هو سيف اهلل. وصورة التخريب فى )كثيرون
ية أنفسهم ولكن مازرعوه قمحًا حصدوه شوكًا. مثال معاهداتهم مع مصر تحولت لتصير اصنع شىء وحم

 ضدهم. وسيخزون من كل تدبيراتهم.

 

لَِّذي َأْوَرْثُتُه ِلَشْعِبي هَكَذا َقاَل الرَّبُّ َعَلى َجِميِع ِجيرَاِني اأَلْشرَاِر الَِّذيَن َيْلِمُسوَن اْلِميرَاَث ا14 "-(:17-14) األيات
َوَيُكوُن َبْعَد اْقِتاَلِعي ِإيَّاُهْم، َأنِّي َأْرجُع 15هَأَنَذا َأْقَتِلُعُهْم َعْن َأْرِضِهْم َوَأْقَتِلُع َبْيَت َيُهوَذا ِمْن َوْسِطِهْم. »ِإْسرَاِئيَل: 

َوَيُكوُن ِإَذا َتَعلَُّموا ِعْلماا ُطُرَق َشْعِبي َأْن َيْحِلُفوا 16َواِحٍد ِإَلى َأْرِضِه.  َفَأْرَحُمُهْم، َوَأُردُُّهْم ُكلَّ َواِحٍد ِإَلى ِميرَاِثِه، َوُكلَّ 
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، َكَما َعلَُّموا َشْعِبي َأْن َيْحِلُفوا ِبَبْعل، َأنَُّهْم ُيْبَنْوَن ِفي َوْسِط َشْعِبي.  ْن َلْم َيْسَمُعوا، 17ِباْسِمي: َحيٌّ ُهَو الرَّبُّ َواِ 
 "«.َتِلُع ِتْلَك اأُلمََّة اْقِتاَلعاا َوُأِبيُدَها، َيُقوُل الرَّبُّ َفِإنِّي َأقْ 
= هم المصريين والعمونيين... واهلل يسميهم جيرانى فأرض يهوذا هى أرضه، مازالت. جيرانى األشرار( 94آية )

. فشعب ت يهوذاوأقتلع بيأى األمم المجاورة  هأنذا أقتلعهموألنه إله الجميع فهو يؤدب الجميع حتى يتوبوا = 
قبل إال ( سيردُهْم اهلل. وفى هذا نبوة عن عمل المسيح. فاألمم الوثنية لم تُ 96وجيش بابل سيقتلع الجميع. وفى )

فى المسيح وهكذا يهوذا. والقلع يشير للموت مع المسيح وردهم لألرض يشير للقيامة. والموت والقيامة تحدث 
وَقِبَل  ،م معه. وبهذا أى بعمل الفداء أنهى اهلل كل نتائج خطية آدملكل منا فى المعمودية حيث ندفن معُه ونقو 

تعلموا علماا الجميع يهودًا وأممًا. واآلن فالمسئولية شخصية فمن يقبل أن يسير حسب ما يرضى المسيح = 
ن لم يسمعوا... أقتلع تلك األأى لغة المحبة واإليمان بالمسيح أنهم يستمرون فى الزيتونة  طرق شعبى =  مةوا 

( فإسرائيل هى الزيتونة األصلية واألمم هم الزيتونة 24-96:99هذا هو نفس ما ردده بولس الرسول فى )رو
 البرية.

 تعليق على اإلصحاح الثانى عشر

 -تى:إشتكى إرمياء من شر الشعب إذ َعِرف أنهم يتآمرون عليه ليقتلوه، لكن اهلل هنا يجيب باآل .1

 .وكرمى، هم فسدوا، ولكننى أؤدبهم ليرجعوا إلى   من تسميهم أشرار هم بيتى وحبيبتى . أ

ن أإن كنت  . ب ن كنت أنت ترثيهم، فأنا أرثيهم أيضًا. وا  نت حزينًا على شرهم، فكم وكم حزنى أنا عليهم، وا 
 كنت تئن لخيانتهم لك فهم خانونى أنا أيضًا.

 (.1هم ال يرفضون إرمياء لشخصه، بل هم يرفضون اهلل نفسه )آية  . ت

يا إرمياء فى ضيقتك، بل سأقف بجانبك. لقد جعلتك نبيًا للشعوب، فعليك أن تتحمل بعض أنا لن أتركك  . ث
 (6ن يحتمل األلم، فهو يسمح بالضيقات أن تأتى بالتدريج )آية أاألالم. والعجيب أن اهلل يدربه على 

يكون  أن ا( هنا نرى خراب األرض بما عليها من طيور وحيوانات بسبب خطية اإلنسان، فاإلنسان إم4آية ) .2
سبب بركة للخليقة غير العاقلة، أو يكون سبب لعنة لها، كما سبق اهلل ولعن األرض بسبب خطية آدم = 

 (.93:3)تك

ن غيرة إرمياء أنه فى ضيقاته لم يذهب ليشتكى همومه أ= نالحظ  أكلمك من جهة أحكامك( 9فى آية ) .3
 - يجيبه ويعزيه، أما من  يشتكى همومه للناس:للناس، بل دخل إلى مخدعه ليكلم اهلل ويشتكى لُه، وكان اهلل
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 فهو يعثرهم. . أ

 الناس ليس لديهم تعزية يعزونه بها. . ب

 (.4:3الشكوى تقود لمزيد من اإلحساس بالمرارة، فاللسان يقود دفة اإلنسان )يع . ت

، األدغال الموحشة = الكلمة حرفيًا تعنى عظمة وكبرياء، ولكنها تعنى ضمناً  كبرياء األردن( 6فى آية ) .4
 والمملوءة وحوشًا على ضفة األردن إشارة للملوك والقضاة والحكام ورؤساء   الكهنة. 

=  دليل تركهم  ويكون إذا تعلموا علماا ُطرق شعبى أن يحلفوا بإسمى( نبوة بقبول األمم = 96فى آية ) .5
رك المسيح ألجل ألوثانهم. فاإليمان صار متاحًا لكل العالم، ومن ال يؤمن بالمسيح، أو المسيحى الذى يت

 لم يسمعوا.. أقتلع تلك األمة.خطية ما = 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث عشر

 
اْذَهْب َواْشَتِر ِلَنْفِسَك ِمْنَطَقةا ِمْن َكتَّاٍن َوَضْعَها َعَلى َحْقَوْيَك َواَل »هَكَذا َقاَل الرَّبُّ ِلي: 1 "-(:11-1) األيات

. 2«. ِخْلَها ِفي اْلَماءِ ُتدْ  َفَصاَر َكاَلُم الرَّبِّ ِإَليَّ ثَاِنَيةا َقاِئالا: 3َفاْشَتَرْيُت اْلِمْنَطَقَة َكَقْوِل الرَّبِّ َوَوَضْعُتَها َعَلى َحْقَويَّ
«. ُفرَاِت، َواْطِمَرَها ُهَناَك ِفي َشقِّ َصْخرٍ ُخِذ اْلِمْنَطَقَة الَِّتي اْشَتَرْيَتَها الَِّتي ِهَي َعَلى َحَقَوْيَك، َوُقِم اْنَطِلْق ِإَلى الْ »4
5 . ُقِم اْنَطِلْق ِإَلى اْلُفرَاِت »َوَكاَن َبْعَد َأيَّاٍم َكِثيَرٍة َأنَّ الرَّبَّ َقاَل ِلي: 6َفاْنَطَلْقُت َوَطَمْرُتَها ِعْنَد اْلُفَراِت َكَما َأَمَرِني الرَّبُّ

َفاْنَطَلْقُت ِإَلى اْلُفرَاِت، َوَحَفْرُت َوَأَخْذُت اْلِمْنَطَقَة ِمَن 7«. ي َأَمْرُتَك َأْن َتْطِمَرَها ُهَناكَ َوُخْذ ِمْن ُهَناَك اْلِمْنَطَقَة الَّتِ 
َذا ِباْلِمْنَطَقِة َقْد َفَسَدْت. اَل َتْصُلُح ِلَشْيٍء.  هَكَذا »9: َفَصاَر َكاَلُم الرَّبِّ ِإَليَّ َقاِئالا 8اْلَمْوِضِع الَِّذي َطَمْرُتَها ِفيِه. َواِ 

: هَكَذا ُأْفِسُد ِكْبِرَياَء َيُهوَذا، َوِكْبِرَياَء ُأوُرَشِليَم اْلَعِظيَمِة.  يُر الَِّذي َيْأَبى َأْن َيْسَمَع 11َقاَل الرَّبُّ هَذا الشَّْعُب الشِّرِّ
َدَها َوَيْسُجَد َلَها، َيِصيُر َكهِذِه اْلِمْنَطَقِة الَِّتي اَل َكاَلِمي، الَِّذي َيْسُلُك ِفي ِعَناِد َقْلِبِه َوَيِسيُر َورَاَء آِلَهٍة ُأْخَرى ِلَيْعبُ 

َبْيِت  أَلنَُّه َكَما َتْلَتِصُق اْلِمْنَطَقُة ِبَحْقَوِي اإِلْنَساِن، هَكَذا أَْلَصْقُت ِبَنْفِسي ُكلَّ َبْيِت ِإْسرَاِئيَل َوُكلَّ 11َتْصَلُح ِلَشْيٍء. 
، ِلَيُكو   "ُنوا ِلي َشْعباا َواْسماا َوَفْخراا َوَمْجداا، َولِكنَُّهْم َلْم َيْسَمُعوا.َيُهوَذا، َيُقوُل الرَّبُّ

( يضعها 9) ومنطقة الكتانكان معتادًا أن األنبياء يستخدمون الرموز حتى يفهم الشعب الذى ال يريد أن يفهم 
فى محبته يلصقنا  النبى على حقويه تشير لشعب إسرائيل الذى دخل اهلل معهم فى عهد وشركة مع نفسه. وهو

به. فهم شعب قريب جدًا من اهلل وهم خاصته دائمًا فى بيته ويغمرهم بإحساناته. وهى من كتان، فكان غريبًا 
 على نبى أن يلبس شيئًا ناعمًا فاألنبياء كانوا يلبسون مالبس خشنة ويوحنا المعمدان كان يلبس منطقة من وبر

 لصقهم به.أى طهارة ليكونوا فى بياض الكتان ونعومته وكذلك ف شعبه اإلبل. ولكن المعنى أن اهلل أعد  
شارة ألَن هذا الشعب ال يريد التطهير وال التوبة. ثم فى ) وال تدِخلها فى الماء  ليطمرها عند الفرات ( ذهب 4وا 

= فكانت المنطقة هناك معرضة للماء يصعد عليها ويغمر المنطقة ثم ينحسر عنها فتجف  فى شق صخر
هرأت. ومما أتعب المفسرين هل ذهب أرميا فعاًل للفرات والمسافة بعيدة جدًا أم كان ما حدث مجرد ففسدت وت

 رؤيا. والرأى الصحيح أنه ذهب فعاًل:
 (.3،6) فإنطلقت إلى الفراتفهو يقول مرتين  .1
 هى طاعة لصوت اهلل فهو ال يحسب أى تنفيذ ألوامر اهلل أن فيه مشقة. .2
  عر به المسبيين.هو يشعر خالل رحلته بما سيش .3
( راجع لوثنيته. هم لم يعبدوا اهلل ولم يسبحوه وهذا واجبهم 90وفساد هذا الشعب الذى يشير إليه فساد المنطقة ) 

فى مقابل إحساناته عليهم. ومن ال يسبح اهلل من الصعب أن يعتبر نفسه شعبًا هلل. وهم لم يسبحوا اهلل بل زادوا 
ختلطوا باألمم على هذا وثنيتهم فضلوا بعيدًا ع نه. هم دفنوا أنفسهم فى األرض بملذاتها كما دفنت المنطقة وا 

فاهلل بأحكامه سوف يبعدهم عنه ويزول عنهم كل سبب كانوا من أجله فى  .وتلوثوا فأصبحوا ال يصلحون لشىء
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ى يحجب أسباب كبرياء. فالكبرياء تفصلنا تمامًا عن اهلل. فإن لم تجعلنا نعمته نتضع فاهلل يحجب نعمته عنا لك
 الكبرياء فنخلص. حتى لو كان الهيكل سببًا لكبريائهم سيزيله.

فسادهم راجع إلبتعادهم عن اهلل، وهذا مرموز لُه بطول المسافة بين أورشليم ونهر الفرات ونهر الفرات  .4
 يشير للخيرات الزمنية، فهم سعوا وراء زيادة ممتلكاتهم ووراء ملذاتهم تاركين اهلل.

إلى بابل، والفرات يشير لبابل. فذهاب النبى إلى الفرات هو إشارة لسبيهم إلى بابل. لهذه  وهم سيذهبون .5
= هذه لى شعبا و إسما وفخرا ومجدا يكونوا (99األسباب نقول أن النبى ذهب فعاًل للفرات. وفى )

 تساوى "ليرى الناس أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذى فى السموات".
أس، لذلك ففى التجلى إبيضت ثياب حيين فالمنطقة تشير للكنيسة التى تلتف حول المسيح الر وبالنسبة لنا كمسي

( وهذا 94:3( + )رؤ3:9يو9( + )91:9شإ( إشارة ألنه بدمه سيبيض كنيسته أى يبررها )2:93لمسيح )متا
ن ثم المعمودية ( ومن يرفض اإليما1-2:6يتم بالمعمودية التى فيها يموت اإلنسان العتيق ويقوم الجديد )رو

عتمد خلص )مر ( وهذا معنى ال تدخلها فى الماء فهذا يعنى من يرفض المعمودية. 96:96يفسد، فمن آمن وا 
ودفن المنطقة فى التراب يشير لمن يدفن وزنته فى طين هذا العالم، وال يستخدمها لحساب مجد اهلل 

خفاء المنطقة فى الصخر يشير ألن الخاطىء يختف30-24:26)مت ى من أمام وجه اهلل خوفًا من اهلل وهربًا ( وا 
( والعكس فمن 96،96:6( + )رؤ29،91،90:2شإ( + )1:3منه، كما إختفى آدم بعد الخطية راجع )تك

( بأن ال يبتعد عن اهلل، يكون كمنطقة حول المسيح الرأس، وهذا يكون 4:90كو9يختبىء فى الصخرة المسيح )
ى مجد اهلل ولمع وجهه، إشارة لحصولنا على الجسد الممجد بعد القيامة كموسى الذى إختبأ فى نقرة الصخرة فرأ

 حين نرى اهلل.
 

َفَتُقوُل َلُهْم هِذِه اْلَكِلَمَة: هَكَذا َقاَل الرَّبُّ ِإلُه ِإْسرَاِئيَل: ُكلُّ ِزّق َيْمَتِلُئ َخْمراا. َفَيُقوُلوَن » 12 "-(:14-12) األيات
َأنَّ ُكلَّ ِزّق َيْمَتِلُئ َخْمراا؟ َلَك: َأَما َنْعِرُف َمْعِرَفةا 

: هَأَنَذا َأْمأُل ُكلَّ ُسكَّاِن هِذِه اأَلْرِض 13 َفَتُقوُل َلُهْم: هَكَذا َقاَل الرَّبُّ
َواْلُمُلوَك اْلَجاِلِسيَن ِلَداُوَد َعَلى ُكْرِسيِِّه، َواْلَكَهَنَة َواأَلْنِبَياَء َوُكلَّ ُسكَّاِن ُأوُرَشِليَم ُسْكراا. 

ُأَحطُِّمُهُم اْلَواِحَد َعَلى وَ 14
. اَل ُأْشِفُق َواَل َأَترَأَُّف َواَل َأْرَحُم ِمْن ِإْهاَلِكِهمْ   "«.َأِخيِه، اآلَباَء َواأَلْبَناَء َمعاا، َيُقوُل الرَّبُّ

فرح روحى  -9. والحظ أن هناك نوعان من الفرح كزق ممتلىء خمراا الخمر ترمز للفرح. وأورشليم أصبحت 
أفراح عالمية يحصل عليها اإلنسان من ملذات وشرور العالم. وهذا النوع األخير  -2ة الروح القدس وهذا عطي

هو الخمر الذى يمأل أورشليم، لذلك صاروا آنية مملوءة من غضب اهلل، فهى معدة للخراب، بينما أن فى األصل 
 أى خمرًا روحيًا. لكنهم إختاروا الملذات كان اهلل قد أعدها كآنية مجد، تمتلىء مجدًا ورحمة وفرحًا مقدسًا من اهلل

= أى الضالل. ضالل مشوراتهم، وسيكونون كمن يتخبط فى سكره  السكرالشهوانية الوثنية، لذلك فسيمتلئون من 
تية. وسيكون ( ال يعرفون طريقهم وسط أهوال المصائب اآل96ية آوال يعرف طريقه، كمن فى ظالم )وهذا معنى 

أحطمهم انوا يفرحون به من قبل. ال بل هم كالسكارى سيحطمون كل واحد أخاه = مصدر أالمهم هو ما ك
= فمن يمأل نفسه من ملذات أى  أما نعرف معرفة( 92والحظ إجابتهم الهازئة فى ) .(94) الواحد على أخيه
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الظالم. خمر العالم يصير هكذا هازئًا مستهترًا. وهذا مما يغضب اهلل، فيجعل هؤالء كالسكارى يتخبطون فى 
( نرى اهلل القدوس ال يقبل الخطية، فهو قطعًا لو تساهل مع الخطية وترك الخطاة ورحمهم لسادت 94وفى )

( ونالحظ أنه فى مثل المنطقة نرى أن من يبتعد عن اهلل يتعرض للفساد أى 26:91الفوضى فى العالم )أم
 .الهالك، وفى مثل زق الخمر نرى أن من يبتعد عن اهلل يفقد أفراحه

 
َأْعُطوا الرَّبَّ ِإلَهُكْم َمْجداا َقْبَل َأْن َيْجَعَل 16ِاْسَمُعوا َواْصَغْوا. اَل َتَتَعظَُّموا أَلنَّ الرَّبَّ َتَكلََّم. 15 "-(:21-15) األيات

ِظلَّ َمْوٍت، َوَيَجْعُلُه َظاَلماا َداِمساا.  َظاَلماا، َوَقْبَلَما َتْعُثُر َأْرُجُلُكْم َعَلى ِجَباِل اْلَعَتَمِة، َفَتْنَتِظُروَن ُنوراا َفَيْجَعُلهُ 
ْن 17 َواِ 

اءا َوَتْذِرُف الدُُّموَع، أَلنَُّه َلْم َتْسَمُعوا ذِلَك، َفِإنَّ َنْفِسي َتْبِكي ِفي َأَماِكَن ُمْسَتِتَرةا ِمْن َأْجِل اْلِكْبِرَياِء، َوَتْبِكي َعْيَنيَّ ُبكَ 
 . ُأْغِلَقْت 19«. اتَِّضَعا َواْجِلَسا، أَلنَُّه َقْد َهَبَط َعْن رَْأَسْيُكَما تَاُج َمْجِدُكَما»ْلَمِلِك َوِلْلَمِلَكِة: ُقْل لِ 18َقْد ُسِبَي َقِطيُع الرَّبِّ

ُمْقِبِليَن ِمَن ِاْرَفُعوا َأْعُيَنُكْم َواْنُظُروا الْ 21ُمُدُن اْلَجُنوِب َوَلْيَس َمْن َيْفَتُح. ُسِبَيْت َيُهوَذا ُكلَُّها. ُسِبَيْت ِبالتََّماِم. 
َماَذا َتُقوِليَن ِحيَن ُيَعاِقُبِك، َوَقْد َعلَّْمِتِهْم َعَلى َنْفِسِك ُقوَّاداا 21الشَِّماِل. َأْيَن اْلَقِطيُع الَِّذي ُأْعِطَي َلِك، َغَنُم َمْجِدِك؟ 

َياَسِة؟ َأَما تَْأُخُذِك اأَلْوَجاُع َكاْمرََأٍة َماِخٍض؟   "ِللرِّ
عترفوا بخطاياكم  أعطوا هلل مجداا ( 96اضعوا لما هلكوا وياليتهم سمعوا. )( لو سمعوا وتو 96) = وليس ألوثانكم وا 

قبلوا التأديب وسبحوا اهلل على إحساناته واعملوا أعمااًل صالحة تمجد اهلل، والبديل  = ال ترون معُه  ظالماا دامساا وا 
=  جبال عتمةسوى ظلمة. بل سيكون هناك ( فاهلل نور ومن يفارقه اهلل ال يجد 90،1:96طريقًا للهرب )رؤ

( 93الجبال هم الشياطين فى كبريائهم، وهم بال نور وفى الظالم الدامس سيكون هناك حالة يأس كامل. وفى )
( على الملك 91وفى ) سبى قطيع الربلم يتواضعوا ويسمعوا فبكى النبى رقيق المشاعر على مصيرهم = 

= ألن القرار صدر ضدهما من اهلل، وقد  رأسيهما التاج وهبط عنمون توبة. والملكة أن يكونا قدوة لشعبهم ويقد
= أى مصر من حيث إنتظروا  أغلقت مدن الجنوب( 91يكون الملك والملكة هما يهوياقيم وزوجته. وفى )

= أى هذه الضربات قريبة كأنه هو  إرفعوا أعينكم وأنظروا( 20. وفى )وليس من يفتحالمعونة فلم يجدوا = 
ظرها والغزاة القادمون كالذئاب، وهم كالقطيع وسيلتهمونه. وكان الرؤساء عليهم أن يعتبروا أنفسهم رعاة للقطيع ين

( 29وفى ) غنم مجدكالذى سلمته إليكم. وكان قطيعًا جمياًل =  أين القطيعيحافظون عليهم وهنا يسألهم اهلل 
م ليقوموا بحمايتهم فهم إختاروا بأنفسهم وضع الكلدانيين كانوا أواًل ينظرون للكلدانيين كقوة يريدون التحالف معه

= فماذا يقولون عن أفكارهم السابقة وحكمتهم التى ثبت  ليعاقبوهمعليهم = وهاهم الكلدانيين أتوا  كقادة للرياسة
ه من هكذا كل من يذهب للشيطان يبيع نفسه لُه طالبًا لذة يأتى خرابه وأوجاع .منهم أما تأخذك األوجاعفشلها. 

أغلقت مدن = لقد ذهبوا إلى السبى وتركت أورشليم خرابًا.  غنم مجدك  . أين القطيعالشيطان والحظ قول اهلل 
= قد تفسر أنه حتى مدنهم الجنوبية قد وقعت فى األسر، وليس من يفك هذا األسر. والمعنى شمولية  الجنوب

 ان يهرب من أمام وجه الملك حتى ال يقتله.فيبدو أن النبى ك أماكن مستترة( 93السبى لكل يهوذا. وفى )
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ْن ُقْلِت ِفي َقْلِبِك: 22 "-(:27-22) األيات أَلْجِل َعَظَمِة ِإْثِمِك ُهِتَك َذْياَلِك َواْنَكَشَف «. ِلَماَذا َأَصاَبْتِني هِذِه؟»َواِ 
ا َتْقِدُروَن َأْن َتْصَنُعوا َخْيراا َأيَُّها اْلُمَتَعلُِّموَن َهْل ُيَغيُِّر اْلُكوِشيُّ ِجْلَدُه َأِو النَِّمُر ُرَقَطهُ 23َعَنفاا َعِقَباِك.  ؟ َفَأْنُتْم َأْيضا

 ! يَِّة. » 24الشَّرَّ ، 25َفُأَبدُِّدُهْم َكَقشٍّ َيْعُبُر َمَع ِريِح اْلَبرِّ هِذِه ُقْرَعُتِك، النَِّصيُب اْلَمِكيُل َلِك ِمْن ِعْنِدي، َيُقوُل الرَّبُّ
ا َأْرَفُع َذْيَلْيِك َعَلى َوْجِهِك َفُيَرى ِخْزُيِك. 26َواتََّكْلِت َعَلى اْلَكِذِب. أَلنَِّك َنِسيِتِني  ِفْسُقِك َوَصِهيُلِك َوَرَذاَلُة 27َفَأَنا َأْيضا

 "«.َمَتى َبْعُد؟ ِزَناِك َعَلى اآلَكاِم ِفي اْلَحْقِل. َقْد رََأْيُت َمْكَرَهاِتِك. َوْيل  َلِك َيا ُأوُرَشِليُم! اَل َتَطَهِريَن. َحتَّى
نكشف عقباكأى عارية بال سروال  فهتك ذيالكنبوة بالسبى  22أية  ش إأى بال حذاء، وهكذا يسير المسبيين ) وا 

( أمام الريح، فمن ينجو من نار أورشليم لن يهرب من الريح 24( وفى السبى سيتبعثرون كالقش )4:20
هلل بأن يتعروا ويفتضحوا كزانية. فحين تمادوا فى ( بسبب خطيتهم يسمح لهم ا26وسيذهب إلى السبى. وفى )

( هو 26( فهى خطايا مخجلة لذلك فعقابهم المذكور فى )23كبريائهم أخجلهم اهلل. وخطاياهم التى نجدها فى )
 عقاب مخجل.

= أى على المعاهدات مع مصر وغيرها  إتكلت على الكذب= أى نصيبك وجزاؤِك ألنك  هذه قرعتك( 26وفى )
 لماذا أصابتنى هذهوعبدِت األوثان الباطلة وتركِت عبادتى. ومع كل هذا فهم يحتجون على اهلل قائلين  ونسيتنى.

 (23وفى ) . ( وهذه هى أقوال كل خاطىء ال يريد التوبة ويرفض تأديب اهلل الذى يرده به عن إنحرافه22)
ى به بقع سوداء. وهذا يقال كمثل عن = لونُه أرقط أ والنمر . = اى الحبشى وهو أسود اللون بالطبيعة الكوشى

الخطية التى هى فى لون السواد. ولكن هناك فرق بين الكوشى وبين النمر فالكوشى كله أسود وهذه هى الطبيعة 
دم فالخطية هى سواد الروح. وبالطبع ال يمكننا تغيير هذا اللون الذى هو آالتى يولد بها اإلنسان بعد سقوط 

لفداء فقط. وهناك النمر األرقط وهذا يشير لخطاياى الشخصية التى من التعود عليها بالطبيعة ولكن هذا عمل ا
نها طبيعة ثانية وهذه أيضًا صعب التخلص منها. ولكن بالتوبة أستفيد من عمل النعمة والروح القدس أأصبحت ك

نفسهم رافضين التوبة. هم أ فيها يعين على التغيير. ولكن بالنسبة ليهوذا فهذا المثل يعنى أنهم وصلوا لحالة
فالخطية أصبحت طبع ال يمكن إستئصاله كما ال يمكن تغيير لون الكوشى أو لون النمر. ولو سألت النمر هل 

ر الحياة د الخطية يتصو  لون الواحد باهتًا. وهكذا من تعو  تريد أن يتغير لونك ويصير لونًا واحدًا بال بقع لوجد ال
 .بدون خطية بال طعم وباهتة
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 عودة للجدول صحاح الرابع عشراإل

 
ستمر فى أيام اكتب النبى هذا اإلصحاح بمناسبة القحط العظيم لندرة األمطار وبدأ هذا فى نه ية حكم يوشيا وا 
ولكن لو  س التجارب البسيطة.و يهوياقيم فاهلل يبدأ بتجارب بسيطة كمقدمة ألالم عظيمة هذا إذا لم نستفد من در 

 قدمنا توبة إلمتنعت األالم العظيمة.

َناَحْت َيُهوَذا َوَأْبَواُبَها َذُبَلْت. َحِزَنْت »2َكِلَمُة الرَّبِّ الَِّتي َصاَرْت ِإَلى ِإْرِمَيا ِمْن ِجَهِة اْلَقْحِط: 1 "-(:9-1) األيات
ُلوا َأَصاِغَرُهْم ِلْلَماِء. َأَتْوا ِإَلى اأَلْجَباِب َفَلْم َيِجُدوا َماءا. َرَجُعوا َوَأْشرَاُفُهْم َأْرسَ 3ِإَلى اأَلْرِض َوَصِعَد َعِويُل ُأوُرَشِليَم. 

ِمْن َأْجِل َأنَّ اأَلْرَض َقْد َتَشقََّقْت، أَلنَُّه َلْم َيُكْن َمَطر  َعَلى اأَلْرِض 4ِبآِنَيِتِهْم َفارَِغةا. َخُزوا َوَخِجُلوا َوَغطَّْوا ُرُؤوَسُهْم 
ا ِفي اْلَحْقِل َوَلَدْت َوَتَرَكْت، أَلنَُّه َلْم َيُكْن َكأل . 5ُحوَن. َغطَّْوا ُرُؤوَسُهْم. َخِزَي اْلَفالَّ  اْلِفرَا َوَقَفْت 6َحتَّى َأنَّ اإِليََّلَة َأْيضا

يَح ِمْثَل َبَناِت آَوى. َكلَّْت ُعُيوُنَها أَلنَُّه َلْيَس ُعْشب   ْن َتُكْن آثَاُمَنا َتْشَهُد َعَلْيَنا َيا َوا ِ 7«.َعَلى اْلِهَضاِب َتْسَتْنِشُق الرِّ
، َفاْعَمْل أَلْجِل اْسِمَك. أَلنَّ َمَعاِصَيَنا َكُثَرْت. ِإَلْيَك َأْخَطْأَنا.  يِق، 8َربُّ َيا َرَجاَء ِإْسرَاِئيَل، ُمَخلَِّصُه ِفي َزَماِن الضِّ

ِلَماَذا َتُكوُن َكِإْنَساٍن َقْد َتَحيََّر، َكَجبَّاٍر اَل َيْسَتِطيُع َأْن 9ِبيَت؟ ِلَماَذا َتُكوُن َكَغِريٍب ِفي اأَلْرِض، َوَكُمَساِفٍر َيِميُل ِليَ 
، َوَقْد ُدِعيَنا ِباْسِمَك. اَل َتْتُرْكَنا!  "ُيَخلَِّص؟ َوَأْنَت ِفي َوْسِطَنا َيا َربُّ

قد حدث فعال واهلل يشرح القحط لندرة األمطار  أو أن،  ( نبوة للتحذير من القحط قبل وقوعه6-9غالبًا اآليات )
التى  كلمة الربألن هذه الكلمات هى  .إلرميا سبب هذا القحط وندرة األمطار ليخبر الشعب لعلهم يتوبون

( صالة إرمياء لرفع الضيقة أو تكون هذه األيات كلها هى صالة إرمياء 1-3ثم فى األيات ) صارت إلرمياء
لرفع هذه الغمة ويكون معنى كلمة الرب التى صارت إلرمياء. بدأت بالشكوى من قسوة القحط ثم طلب إلى اهلل 

 (.26:1أن هذه الصالة وضعها الرب فى فمه فكل صالة حقيقية وضعها اهلل فى قلوبنا )رو

ولنالحظ أن سبب عدم إستجابة اهلل لصالة إرمياء، وصالة الناس أنفسهم، وأن اهلل لم يعط مطرًا مع كل هذه 
يطلبون الخيرات الزمنية غير مبالين بحياتهم األبدية، أى دون أن يقدموا توبة حقيقية. الصلوات، هذا راجع ألنهم 

 ( على أن نقدم توبة حقيقية.31-33:3فلنصلى لكى نمتلىء بالروح )ورمزه المياه يو

= أبواب أسوار المدن هى أماكن إجتماع الرجال للحديث والقضاء، ومنها تأتى إمدادات  أبوابها ذبلت( 2وفى )
= هذه إشارة إلى  حزنت إلى األرضلطعام، بل منها خرج الشعب ولم يعد بحثًا عن طعام فى أماكن أخرى. ا

= ألن السماء  وصعد عويل أورشليم= عالمة الرعب والحزن.  غطوا رؤوسهمأردية الحزن السوداء الطويلة. 
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ما حذرهم به موسى من  ( أى ال خيرات بسبب تركهم الرب، وذلك23:21صارت نحاسًا واألرض حديدًا )تث
= ولكن ألم يتركوا هم ينبوع المياه الحية وحفروا ألنفسهم أبارًا مشققة ال تضبط  األرض قد تشققت( 4قبل. وفى )

تستنشق ( 22،20:1( قارن مع )رو6،6ماء. وبسبب خطية اإلنسان ُتلعن األرض، وها هى الحيوانات تتألم )
حيا فى البرية، ومن العطش ها هو يلهث طالبًا هواًء باردًا رطبًا = الفرا هو الحمار الوحشى، وهذا ي الريح

يستنشقه. وصالة النبى عنهم هنا فيها إعتراف بالخطية وأنهم يستحقون ما هم فيه. ثم طلب مراحم اهلل ليس عن 
(. وفى 3إستحقاق بل من أجل مجد إسمك أى ليتمجد إسمك بمراحمك. واإلسم يعنى سمة الشخص األساسية )

رمياء هنا يعاتب اهلل قائاًل أليست أورشليم  (1) المسافر الذى يبيت فى فندق ليلة واحدة ال يهتم بأمور الفندق وا 
هى بيتك، فلماذا تركت بيتك، لماذا صرت بالنسبة ألورشليم كمسافر فى فندق ما عاد يهتم به أى بأورشليم أو 

 به. وكثيرًا ما يبدو المسيح هكذا، كأنه غير مهتم:لماذا صارت أورشليم لك كفندق وليس بيتك الخاص الذى تهتم 

 إما لغضبه كما هى الحالة هنا. .1

أو ليزداد إيماننا كما كان نائمًا فى السفينة، كما لو كان متغافاًل مع تالميذه فى المركب أثناء  .2
 العاصفة الخطرة لكنه أبدًا ليس هكذا.

اذا يتدخل اهلل والدرس لم يأتى بثماره ولم يقَدم الناس ( كالم أشد لهجة حتى يحث اهلل أن يتدخل ولكن لم1وفى )
توبة. فالبد أن نتعلم الدرس وراء كل تجربة تمر بنا ونتعلم ما يريده اهلل منا وال نتوقف عند مجرد طلب الخالص 

 من التجربة. ولنالحظ فى هذه الصالة أننا فى صلواتنا يجب أن نهتم بمجد اهلل ال بأنفسنا.

هَكَذا َأَحبُّوا َأْن َيُجوُلوا. َلْم َيْمَنُعوا َأْرُجَلُهْم، َفالرَّبُّ َلْم »هَكَذا َقاَل الرَّبُّ ِلهَذا الشَّْعِب: 11 "-(:16-11) األيات
ِحيَن 12َخْيِر. اَل ُتَصلِّ أَلْجِل هَذا الشَّْعِب ِللْ »َوَقاَل الرَّبُّ ِلي: 11«. َيْقَبْلُهْم. َاآلَن َيْذُكُر ِإْثَمُهْم َوُيَعاِقُب َخَطاَياُهمْ 

«.  َواْلَوَبِإ َأَنا ُأْفِنيِهمْ َيُصوُموَن اَل َأْسَمُع ُصرَاَخُهْم، َوِحيَن ُيْصِعُدوَن ُمْحَرَقةا َوَتْقِدَمةا اَل َأْقَبُلُهْم، َبْل ِبالسَّْيِف َواْلُجوعِ 
ْنِبَياُء َيُقوُلونَ »َفُقْلُت: 13 ! ُهَوَذا اأَل َلُهْم اَل َتَرْوَن َسْيفاا، َواَل َيُكوُن َلُكْم ُجوع  َبْل َساَلماا ثَاِبتاا  آِه، َأيَُّها السَّيُِّد الرَّبُّ

ْنِبَياُء ِباْسِمي. َلْم ُأْرِسْلُهْم، َواَل َأَمْرُتُهْم، َواَل »َفَقاَل الرَّبُّ ِلي: 14«. ُأْعِطيُكْم ِفي هَذا اْلَمْوِضعِ  ِباْلَكِذِب َيَتَنبَُّأ اأَل
ْنِبَياِء الَِّذيَن »15«.ا َكاِذَبٍة َوِعرَاَفٍة َوَباِطل َوَمْكِر ُقُلوِبِهْم ُهْم َيَتَنبَُّأوَن َلُكمْ َكلَّْمُتُهْم. ِبُرْؤيَ  ِلذِلَك هَكَذا َقاَل الرَّبُّ َعِن اأَل

ِبالسَّْيِف َواْلُجوِع َيْفَنى »أَلْرِض: َيَتَنبَُّأوَن ِباْسِمي َوَأَنا َلْم ُأْرِسْلُهْم، َوُهْم َيُقوُلوَن: اَل َيُكوُن َسْيف  َواَل ُجوع  ِفي هِذِه ا
ْنِبَياُء.  ا ِفي َشَواِرِع ُأوُرَشِليَم ِمْن َجَرى اْلُجوِع َوالسَّْيِف، َوَليْ 16ُأولِئَك اأَل َس َوالشَّْعُب الَِّذي َيَتَنبَُّأوَن َلُه َيُكوُن َمْطُروحا

 "ْم، َوَأْسُكُب َعَلْيِهْم َشرَُّهْم. َمْن َيْدِفُنُهْم ُهْم َوِنَساَءُهْم َوَبَنُوِهْم َوَبَناُتهُ 
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( يقول لهذا الشعب ولم يقل شعبى فاهلل رفضهم لكسرهم وصاياه. وهم ال ميل وال رغبة لهم للرجوع = 90فى )
إذًا فإنحرافهم ناشىء عن ميلهم للخطية وسرورهم بها. هم لم يكونوا مضطرين بل هم أحبوا  هكذا أحبوا أن يجولوا
والن اإلنسان بعيدًا عن اهلل وهذا يحرمه من إحسانات اهلل. وهم سمعوا بهذا وعرفوا عقوبة هذا. والخطية هى ج

. ولذلك فاهلل لن يقبلهم ولن يقبل حتى محرقاتهم وال حتى صلوات النبى عنهم يمنعوا أرجلهم لم خطاياهم ولكنهم
دعوهم ولكن اهلل يقول كالهما ( يحاول النبى أن يجد لهم عذرًا بأن األنبياء الكذبة قد خ93( وفى )92،99)

( وسيأتى عليهم السيف عالمة على كذب هؤالء األنبياء الذين قالوا ال سيف. 96،96سيهلك الخادع والمخادع )
ولكن قبل أن يأتى السيف فهناك عالمة أخرى على كذب األنبياء وهى قلوبهم التى إنعدم منها السالم فسالم 

بعناها. ولكن هم أحبوا كلمات األنبياء الكذبة ولم يحبوا كلمات النبى القلب عالمة على صدق النبوات لو إت
= فهناك أصوام  حين يصومون ال أسمع( 92إرمياء ألنه يدعوهم للتوبة وهذا ضد شهواتهم "أعمى يقود أعمى" )

 ْر على خطيته.غير مقبولة، وهذه هى أصوام من ال يقدم مع صومه توبة، بل يصوم وهو ُمص  

َت َوَتُقوُل َلُهْم هِذِه اْلَكِلَمَة: ِلَتْذِرْف َعْيَناَي ُدُموعاا َلْيالا َوَنَهاراا َواَل َتُكفَّا، أَلنَّ اْلَعْذَراَء ِبنْ 17 "-(:22-17) األيات
َشْعِبي ُسِحَقْت َسْحقاا َعِظيماا، ِبَضْرَبٍة ُموِجَعٍة ِجدًّا. 

َذا َدَخْلُت ِإَذا َخَرْجُت ِإَلى اْلَحْقِل، َفِإَذا اْلَقْتَلى بِ 18 السَّْيِف. َواِ 
َهْل َرَفْضَت 19«. اِن َشْيئاااْلَمِديَنَة، َفِإَذا اْلَمْرَضى ِباْلُجوِع، أَلنَّ النَِّبيَّ َواْلَكاِهَن ِكَلْيِهَما َيُطوَفاِن ِفي اأَلْرِض َواَل َيْعِرفَ 

ا، َأْو َكرَِهْت َنْفُسَك ِصْهَيْوَن؟ ِلَماَذا َضَرْبَتنَ  ، َوَزَماَن َيُهوَذا َرْفضا ا َواَل ِشَفاَء َلَنا؟ اْنَتَظْرَنا السَّاَلَم َفَلْم َيُكْن َخْير 
 . اَل َتْرُفْض أَلْجِل اْسِمَك. اَل َتِهْن 21َقْد َعَرْفَنا َيا َربُّ َشرََّنا، ِإْثَم آَباِئَنا، أَلنََّنا َقْد َأْخَطْأَنا ِإَلْيَك. 21الشَِّفاِء َفِإَذا ُرْعب 

َهْل ُيوَجُد ِفي َأَباِطيِل اأُلَمِم َمْن ُيْمِطُر، َأْو َهْل ُتْعِطي السََّماَواُت 22َك. ُاْذُكْر. اَل َتْنُقْض َعْهَدَك َمَعَنا. ُكْرِسيَّ َمْجدِ 
 "َواِبالا؟ َأَما َأْنَت ُهَو الرَّبُّ ِإلُهَنا؟ َفَنْرُجوَك، أَلنََّك َأْنَت َصَنْعَت ُكلَّ هِذِه.

ربما ألنه أحس أن اهلل لم  ،شعبه بالرغم من أن اهلل طلب منُه أن يكف عن ذلكيستمر النبى فى شفاعته عن 
يحَرم عليه ذلك بل هو ال يشجعه على الصالة من أجلهم. وهو هنا يبكى على خراب أورشليم بتوجيه من اهلل 

قادمة على ( يتكلم ويبكى كأنه رأى هذه المصيبة ال93حتى يؤثر فى سامعيه ويشعروا بالمصيبة القادمة وفى )
فقد حدث لهم  شيئاا  الكاهن والنبى ال يعرفان( 91كأنها بنتى. وفى ) = فهى عزيزة على   العذراء بنت شعبى

بسبب إنغماسهم فى الخطية فال شركة للنور مع الظلمة وفى  يئاً عمى روحى ولم يعد الروح القدس يكشف لهم ش
ية، ولو كانت يدك علينا فال تجعل قلبك يستدير ضدنا. ا( يصلى النبى للرب حتى لو أحزنتنا ال ترفضنا للنه29)

من أجل  النبى ( يتشفع22= حتى ال تقول الشعوب أنه غير قادر على خالصنا وفى ) وال تهن كرسى مجدك
 هو إله الطبيعة المسيطر عليها.اهلل ن. فمسألة المطر التى يحتاجونها اآل
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس عشر

 
ْن َوَقَف ُموَسى َوَصُموِئيُل َأَماِمي اَل َتُكوُن َنْفِسي َنْحَو هَذا الشَّْعِب. ِاْطأَرْحُهْم »ُثمَّ َقاَل الرَّبُّ ِلي: 1 " -(:1آية ) َواِ 

 "ِمْن َأَماِمي َفَيْخُرُجوا.

 ره اهللعب فـى البريـة مـن أن يـدم  أنقذ الشـ هرفض اهلل لشفاعة النبى بل وشفاعة موسى وصموئيل. وموسى بشفاعت
(. وهـذه اآليـة هـى مـن األيـات التـى تثبـت رأى كنيسـتنا فـى 1:3صـم9وصموئيل نجد إستجابة اهلل لـُه مـثاًل فـى ) .

الشفاعة فبالرغم من أن اهلل هنا لم يستجب للنبى وهـو لـن يقبـل شـفاعة موسـى وصـموئيل، إال أن قـول اهلل هـذا ال 
ولكــن يشـير أن حالــة الشــعب أصــبح ميئوســًا منهــا. واهلل ُيكــِرْم الــذين  ،ً فهــو قبلهــا ســابقا يشـير لعــدم قبولــه لشــفاعتهم

يكرمــوه. ومعلمنــا يعقــوب يطلــب "صــلوا بعضــكم ألجــل بعــض" وربمــا يتعلــل الــبعض بــأن هــذه اآليــة لألحيــاء ولــيس 
اعة صـموئيل النـه قـرر اهلل رفـض شـف (.32:22أمـوات )مـت إلـه للقديسين الذين إنتقلوا ولكن اهلل إله أحيـاء ولـيس

بــل اهلل لــن  ،جــل الشــعب ن ال يصــلي ألأن اهلل طلــب مــن النبــي حتــي أتأديــب الشــعب وعقــابهم وهــذا يتضــح مــن 
اهلل يـــرى فـــى محبتـــه مـــا هـــو  ( فقـــد صـــدر قـــرار اهلل ضـــد الشـــعب . 92-99:  94ر إيســـتجيب لصـــالة الشـــعب )

 األسلوب األفيد لعالج شعبه .

: الَّأِذيَن ِلْلَمأْوِت َفأِإَلى  َوَيُكونُ 2 "-(:9-2) األيات ِإَذا َقاُلوا َلَك: ِإَلى َأْيأَن َنْخأُرُج؟ َأنَّأَك َتقُأوُل َلُهأْم: هَكأَذا َقأاَل الأرَّبُّ
َوُأَوكِّأُل َعَلأْيِهْم 3لسَّأْبِي. اْلَمْوِت، َوالَّأِذيَن ِللسَّأْيِف َفأِإَلى السَّأْيِف، َوالَّأِذيَن ِلْلُجأوِع َفأِإَلى اْلُجأوِع، َوالَّأِذيَن ِللسَّأْبِي َفأِإَلى ا

: السَّأْيَف ِلْلَقْتأِل، َواْلِكأاَلَب ِللسَّأْحِب، َوُطُيأوَر السَّأَماِء َوُوُحأوَش اأَلْرضِ   ِلأَلْكأِل َواإِلْهأاَلِك. َأْرَبَعَة َأْنَواٍع، َيقُأوُل الأرَّبُّ
َحَزِقيَّأا َمِلأِك َيُهأوَذا، ِمأْن َأْجأِل َمأا َصأَنَع ِفأي ُأوُرَشأِليَم.  َوَأْدَفُعُهْم ِلْلَقَلِق ِفي ُكلِّ َمَماِلِك اأَلْرِض ِمْن َأْجِل َمَنسَّى ْبأنِ 4
يِك، َوَمْن َيِميأُل ِلَيْسأَأَل َعأْن َسأاَلَمِتِك؟ 5 . ِإَلأى 6َفَمْن َيْشُفُق َعَلْيِك َيا ُأوُرَشِليُم، َوَمْن ُيَعزِّ َأْنأِت َتَرْكِتِنأي، َيقُأوُل الأرَّبُّ

َوُأْذِريِهأأْم ِبِمأأْذرَاٍة ِفأأي َأْبأأَواِب اأَلْرِض. ُأْثِكأأُل َوُأِبيأأُد 7َعَلْيأأِك َوُأْهِلُكأأِك. َمِلْلأأُت ِمأأَن النََّداَمأأِة.  اْلأأَورَاِء ِسأأْرِت. َفَأُمأأدُّ َيأأِدي
الشُّأبَّاِن، َناِهباأا  َكُثَرْت ِلي َأرَاِمُلُهْم َأْكَثَر ِمْن َرْمأِل اْلِبَحأاِر. َجَلْبأُت َعَلأْيِهْم، َعَلأى ُأمِّ 8َشْعِبي. َلْم َيْرِجُعوا َعْن ُطُرِقِهْم. 

َذُبَلأْت َواِلأَدُة السَّأْبَعِة. َأْسأَلَمْت َنْفَسأَها. َغَرَبأْت َشْمُسأَها ِإْذ َبْعأُد 9ِفي الظَِّهيَرِة. َأْوَقْعُت َعَلْيَهأا َبْغتَأةا َرْعأَدةا َوُرُعَبأاٍت. 
. َخِزَيْت َوَخِجَلْت. َأمَّا َبِقيَُّتُهْم َفِللسَّْيِف َأْدَفُعَها   "«.َأَماَم َأْعَداِئِهْم، َيُقوُل الرَّبُّ َنَهار 

هذه أيات مؤلمة نرى فيها نتيجة غضب اهلل بسبب الخطية. وربما أشار لمنسى الملك فهـو قضـى فتـرة طويلـة فـى 
ونشر فسـاده ونتيجـة عملـه مازالـت باقيـة. وقولـه منسـى إبـن حزقيـا يضـاعف خطيتـه فهـو إبـن ملـك قـديس.  ،الملك

وهــى نفســها التــى تكلــم عنهــا  ،(21-96:21فــى )تــث النبــى ســبق وحــذرهم منهــا موســى والضــربات المــذكورة هنــا
( من يهتم بأورشليم إذا كان الرب قد رفضها ومن يستطيع أن يعزيها حينئذ. 6وفى ) . (94حزقيال فى إصحاح )
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ة يرفضـها الـرب، = أى تقديم توبة مؤقتة يعقبها إرتداد ثم توبـة ثـم إرتـداد، هـذه طـرق خائنـ مللت الندامة( 6وفى )
هــذه ليســت ندامــة قلبيــة وال توبــة صــادقة. هــم متــرددين بــين الــدعاء هلل بســبب الكــوارث التــى هــم فيهــا وبــين قلــبهم 

= قـد تعنـى أنـه  أم الشأبان ووالأدة السأبعة (1،1( وصف للتشـتت الـذى يصـيبهم. وفـى )3الميال للخطية. وفى )
الشـدة القادمـة وقـد تعنـى أورشـليم التـى كـان لهـا أوالدًا كثيـرين،  حتى األم التـى لهـا أوالدًا كثيـرين لـن يخلصـوها فـى

وهــاهى تفقــد الجميــع وتصــبح كأرملــة حزينــة بــال زوج وبــال أبنــاء. فقــد أســلمها اهلل ليــد نبوخــذ  ،رمــزًا لقوتهــا وفرحهــا
كامـل لـذلك هـو رقـم  3. ورقم ناهباا فى الظهيرةنصر الذى جاء ليس كلص فى الليل يهاجم خائفا بل عدوًا قويًا= 

       . أذريهأم بمأذراةفأم الشبان والدة السبعة تشير ألورشليم بشبانها، وهؤالء الشبان سيشتتهم اهلل كقش تبعثره الريح = 
 = هى أبواب بابل، فى مقابل أبواب أورشليم مدينة اهلل السماوية.  األرض فى أبواب

 تعليق وتأمل فى األيات السابقة

ن وقــف أمــامى  لقــد ظــن إرميــاء أن اهلل ال يقبــل صــالته عــن أورشــليم لعيــب فيــه، ولكــن اهلل يقــول لــُه أبــدًا، حتــى وا 
موســى وصــموئيل لــن أعفــو، فموقــف اهلل الــذى أراد أن يشــرحه إلرميــاء، أنــه رافــض للشــعب ولــيس رافضــًا لصــالته 

 هو، وذلك بسبب خطاياها البشعة ولنرى نتائج رفض اهلل لشعبه:

اهلل وحـده هـو مـن يمـأل القلـب سـالمًا. وهـذا هـو سـبب كثـرة ( 6) يشفق عليك ومن يعزيك مـن .1
 حاالت اإلنتحار فى أغنى دول الغرب، ألنهم فقدوا عالقتهم باهلل المعزى.

 (.23،22:6( فاهلل وحده هو الذى يعطى السالم )غل4) يعيشوا فى قلق .2

 = بالسيف. الموت .3

 فى تراب العالم.= فالكالب تسحب الشخص، ألنه هو الذى إختار أن يتمرغ  المهانة .4

 = جسديًا وروحيًا ونفسيًا. المجاعة .5

 (.3،2أى العبودية إلبليس ورمزه هنا بابل )راجع أيات السبى .6

( فالــذنب لــيس ذنــب أبــاءهم فقــط، بــل ذنــبهم أيضــًا. لقــد إرتــدوا هــم 6والحــظ مــا هــو وراء كــل ذلــك.. أنــت تركتنــى )
شــر بعــد أن تركــوه. وعــودتهم للشــر = عــودة الخنزيــر = مثــل إمــرأة لــوط، أى عــادوا يشــتهون ال إلأأى الأأوراءأيضــًا 

 (. وفى هذا إنفصال عن اهلل، وراجع نتائج هذا اإلنفصال.22:2بط2لمراغة الحمأة )
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ْنَسأاَن ِنأزَاٍع ِلُكألِّ اأَلْرِض. َلأْم َأْقأِرْض َوالَ 11 "-(:14-11) األيات  َوْيل  ِلي َيا ُأمِّأي أَلنَّأِك َوَلأْدِتِني ِإْنَسأاَن ِخَصأاٍم َواِ 
: 11َأْقَرُضوِني، َوُكلُّ َواِحٍد َيْلَعُنِني.  ِإنِّأي َأُحلُّأَك ِلْلَخْيأِر. ِإنِّأي َأْجَعأُل اْلَعأُدوَّ َيَتَضأرَُّع ِإَلْيأَك ِفأي َوْقأِت الشَّأرِّ »َقأاَل الأرَّبُّ

يِق. َثْرَوُتَك َوَخزَاِئُنأَك َأْدَفُعَهأا ِللنَّْهأِب، 13َحاَس؟ َهْل َيْكِسُر اْلَحِديُد اْلَحِديَد الَِّذي ِمَن الشَِّماِل َوالنُّ » 12 َوِفي َوْقِت الضِّ
َوُأَعبِّأُرَك َمأَع َأْعأَداِئَك ِفأي َأْرٍض َلأْم َتْعِرْفَهأا، أَلنَّ َنأاراا َقأْد ُأْشأأِعَلْت 14اَل ِبأَثَمٍن، َبأْل ِبُكألِّ َخَطاَيأاَك َوِفأي ُكألِّ ُتُخوِمأَك. 

 "«.ِبَغَضِبي ُتوَقُد َعَلْيُكمْ 

لهــه يكشــفه النبــى لشــعبه لعلهــم يفهمــون. والنبــى هنــا يبــدأ بشــكوى مــن األالم التــى يقابلهــا هــذا حــديث بــين  النبــى وا 
= الكل ضده وال أحد يقبل كالمه. هو يتكلم معهم بالسالم أما هم فقد قالوا وفعلـوا  إنسان نزاع لكل األرضفصار 

بأمانة. وهم حاولوا تلويث سمعته. مع ضده الكثير حتى يمنعوه من أن يؤدى رسالته. وهذا طبيعى لكل من يخدم 
مـنهم  فلأم يقأرض مأاالا ولأم يقتأرضأنه حين دعاه اهلل حرر نفسه من كل المعامالت المالية واإلهتمامات الماديـة 

فالمعامالت المالية عادة توجد مشاكل. وهو إهتَم فقط ووضع قلبه فى خدمته فقط وزهد فى كل شىء وبالرغم من 
( اهلل يطمئنــه أنــه ســيمر فــى العاصــفة 99وفــى ) كأأل واحأأد يلعننأأىكــانوا أشــرارًا ولعنــوه =  كمالــه فــإن شــعبه وأيامــه

بسالم. فبالرغم من أن الكل تركه لكن اهلل يقف بجانبه. وقـد تكـون إجابـة اهلل ردًا علـى تسـاؤل مـن النبـى. إذا كـان 
مــن ناحيــة هــذا العــدو ولنثــق أن  أهلــى فعلــوا بــى هــذا فمــاذا ســوف يفعــل بــى هــذا العــدو المنتظــر؟ وهنــا اهلل يطمئنــه

ن. الكل فى خدمة اهلل فال نخاف إنسـان. ولنطمـئن فحـين تـأتى المصـائب قـد يكـون فيهـا خيـر عمـا هـو موجـود اآل
 (. 92 ،99:31وهذا حدث فعاًل وعامله األعداء الكلدانيين معاملة حسنة كريمة جدًا )

بقية في األرض. وسـيكون إرميـاء مـن هـذه البقيـة التـي الكل سيذهب للسبي، وسيترك البابليون = إني أحلُّك للخير
 Old)وهكذا ترجمت في اإلنجليزية  حسناا وسيعامله البابليون . أحلُّكلن تغادر يهوذا بل تظل حال ة في أورشليم= 

kjv ( وهذا فعله البابليون.4:40أيضًا، فك قيوده كما في )إر أحلك(. وتعني 

ليهود شعبه الذين طالما أهانوه وعـادوه. ولكـن وقـت أن تـأتي الشـدة سـيأتون العدو هم ا= أجعل العدو يتضرع إليك
 (.2:29ويتضرعون إليه ليصلي من أجلهم. وهذا حدث فعاًل )

( بل حديد من الشمال 91:9( اهلل أقام إرمياء عمود حديد )92( ففى )94-92ثم يتوجه اهلل بكالمه للشعب فى )
نحاس ال يستطيع عدوه أن يضره بشىء فهم لو كانوا فى قوتهم حديدًا لن وهو أصلب أنواع الحديد. وأقامه أسوار 

يستطيعوا أن يكسروا حديد الشـمال وال أن يفتحـوا أسـوار النحـاس. وسـيكون جـيش بابـل كالحديـد الـذى مـن الشـمال 
ن ( والحـــظ أن النبـــى الفقيـــر لـــم يطمـــع فيـــه أحـــد. لكـــ94( وتـــذهبون للســـبى )93فيكســـركم وينهـــبكم وكـــل ثـــرواتكم )

 فهم ليس لديهم أسوار نحاس.  بال ثمنكانوا فريسة لألعداء. بل كانوا فريسة سهلة  فهم الذين األغنياء
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 = لماذا ولدتنى يا أمى فى هذا العالم، هل ألصير مرفوضًا من الجميع.  ويل لى يا أمى

مســيح الــذى رفضــه = بالنســبة إلرميــاء فكــل األرض هــم اليهــود، ولكــن إرميــاء يرمــز لل إنسأأان نأأزاع لكأأل األرض
 ن فالمسيحية مرفوضة وموضع نقد، وكما رفضوا المسيح رفضوا كنيسته.الجميع، وحتى اآل

تية من الشمال، فإن ظنـت يهـوذا نفسـها حديـدًا، فلـن تسـتطيع أن تكسـر نيـر =  قد يفهم أنه بابل اآل حديد الشمال
 (.21:26)مادية وروحية( )مت ثرواته بابل. ومن يبتعد عن اهلل يأخذ

. ِبُطأأوِل َأَناِتأأَك اَل 15 "-(:21-15) األيأأات َأْنأأَت َيأأا َربُّ َعَرْفأأَت. اْذُكْرِنأأي َوَتَعهَّأأْدِني َواْنأأَتِقْم ِلأأي ِمأأْن ُمْضأأَطِهِديَّ
ْهَجِة َقْلِبأي، أَلنِّأي ُدِعيأُت ُوِجَد َكاَلُمَك َفَأَكْلُتُه، َفَكاَن َكاَلُمَك ِلي ِلْلَفَرِح َوِلبَ 16تَْأُخْذِني. ِاْعِرِف اْحِتَماِلي اْلَعاَر أَلْجِلَك. 

أا. ِمأْن َأْجأِل َيأِدَك َجَلْسأُت َوْحأِدي، أَلنَّأَك َقأْد 17ِباْسِمَك َيأا َربُّ ِإلأَه اْلُجُنأوِد.  َلأْم َأْجِلأْس ِفأي َمْحَفأِل اْلَمأاِزِحيَن ُمْبَتِهجا
اِء، َيأْأَبى َأْن ُيْشأَفى؟ َأَتُكأوُن ِلأي ِمْثأَل َكأاِذٍب، ِمْثأَل ِلَماَذا َكاَن َوَجِعي َداِئماا َوُجْرِحأي َعأِديَم الشِّأفَ 18َمأْلَتِني َغَضباا. 
 ِمَياٍه َغْيِر َداِئَمٍة؟

19 : َذا َأْخَرْجأأَت الثَِّمأأيَن ِمأأَن اْلَمأأْرُذوِل َفِمْثأأَل َفِمأأي »ِلأأذِلَك هَكأأَذا َقأأاَل الأأرَّبُّ ْعأأَك، َفَتِقأأْف َأَمأأاِمي. َواِ  ِإْن َرَجْعأأَت ُأَرجِّ
َوَأْجَعلُأأَك ِلهأأَذا الشَّأأْعِب ُسأأوَر ُنَحأأاٍس َحِصأأيناا، َفُيَحاِرُبوَنأأَك َواَل 21وَن ِإَلْيأأَك َوَأْنأأَت اَل َتْرجأأُع ِإَلأأْيِهْم. َتُكأأوُن. ُهأأْم َيْرِجُعأأ

 .  "«.ِمْن َكفِّ اْلُعتَاةِ َفُأْنِقُذَك ِمْن َيِد اأَلْشرَاِر َوَأْفِديَك 21َيْقِدُروَن َعَلْيَك، أَلنِّي َمَعَك أُلَخلَِّصَك َوُأْنِقَذَك، َيُقوُل الرَّبُّ

عاد النبى ليشتكى أنه بـالرغم مـن كمالـه أمـام اهلل فاإلضـطهاد مسـتمر ويزيـد. ولكـن شـكوانا هلل فـى الصـالة تعطـى 
تعزية، أما الخطأ الشائع أننا نشتكى للناس الذين هم يعانون مثلنا وال يهتمون حقيقة بنا وليس لديهم حل لمشكلتنا 

( من اهلل أن ينتقم من أعدائه بل 96لعزاء وهذا كلُه نجده عند اهلل. وهنا هو يطلب فى )وغير قادرين أن يعطونا ا
. وهـذه الطلبـة إعأرف إحتمأالى العأار ألجلأكيطُلْب مـن اهلل أن ال يطيـل أناتـه فـى اإلنتقـام، فهـو مجـروح ويقـول هلل 

رق اهلل تختلف عن طرق اإلنسان. فلو نرددها كثيرًا كبشر حين يظلمنا إنسان فنتمنى أن ينتقم منه اهلل مباشرة. فط
أهلك اهلل كل خاطىء فورًا لكنت أنا وأنت أول الهالكين. ولننظر كيف إنتقم اهلل من شاول الطرسوسى ومن الدولة 
الرومانيــة التـــى ســفكت دمـــاء القديســين الشـــهداء فتحـــول شــاول لبـــولس الرســول العظـــيم والدولــة الرومانيـــة تحولـــت 

( هو َوَجَد كالم اهلل وكتابه حلوًا فكأنـه أكلـه وكـان كطعـام لشـخص 96بر أمام اهلل. وفى )للمسيحية. فعلينا أن نص
ل لدماء وحياة )هكذا قال أيضًا داود وحزقيال ويوحنا فى الرؤيـا(. وقـد يكـون كـالم اهلل الـذى جوعان فهضمه وتحو  

مفرحًا أن يشهد هلل. بل كانت خدمة  أكله إشارة لخدمته هلل حين دعاه للخدمة فبالرغم من صعوبة عمله لكنه وجده
( كمـا قـال سـابقًا أنـه 93( فهو سعيد بأن اهلل يستخدمه لمجد إسمه. وفـى )34:4اهلل بالنسبة لُه طعامُه وشرابُه )يو

ر عن موته عن أفراح العالم واألصدقاء بل ألن األصـدقاء تجنبـوه وكرهـوه مات بالنسبة لثروات العالم فهو هنا يعب  
( مـازال 91. فلمـاذا بينمـا هـو أمـين هلل يجـد نفسـه مـرذواًل هكـذا. وفـى )غضأباا  مأألهُ  صـديق. وهـذا بـال جلس وحده
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يشكو أالمه من الناس وفشله فى خدمته فال أحد يسمع لُه، ويشتكى من جروح نفسه وأن اهلل لـم يشـفه منهـا. وهـو 
لسر فى أنه ال يحس بالتعزية، هـل حقـًا اهلل ر تصورًا خاطئًا أن اهلل لم يرحمه ولم يفى بوعده. ولكن ما اهنا يتصو  

أتكأون ال يريد أن يعزيه؟ نجد اإلجابة فى الكلمات القاسية التى وجههـا إلـى اهلل وهـى أصـعب كلمـات وجههـا هلل " 
" ومن هنا نكتشـف ان اهلل كـان لـُه كميـاه فـى بعـض األحيـان أى كـان يعطيـه  لى مثل كاذب مثل مياٍه غير دائمة

األحيان ال يجد هـذه التعزيـات والسـبب نكتشـفه هنـا. راجـع لـروح الصـراع مـع اهلل وعـدم القبـول تعزيات وفى بعض 
أن يخضع لنير اهلل وهو إن فعل لوَجَده هين وإلمتأل بالتعزيات ولكن رفضنا الدائم ألحكام اهلل وشـجارنا معـُه حـول 

فينا وليست فى اهلل. لـن نشـعر بـأن الحمـل  أحكامُه يفقدنا هذه التعزيات فنظن انه لنا مثل كاذب. إذًا المشكلة هى
خفيــف ونشــعر بالتعزيــة إن لــم نخضــع ونتحمــل ونســلم األمــر تمامــًا هلل وال نتعــارك معــُه. ولكــن اهلل الحنــون الــذى 

إن ( يقـول لـُه 91يعرف ضـعف طبيعتنـا لـم يـرفض إرميـاء بعـد هـذا القـول القاسـى فهـو يعـرف قلبـه ومحبتـه وفـى )
إمتنعت عـن الخصـام معـى تعـود لحالتـك األولـى ويعـود سـالُمك وتعزياتـك وتكـون نبيـًا = بمعنى إن  رجعت أرجعك

= بــين مــا أضــعُه أنــا فــى فمــك وعقلــك وقلبــك مــن كلمــات  مَيأأز بأأين الثمأأين والمأأرزوللــى وتكــون فمــًا لــى  فقــط 
نـت ال تـذهب وبين ما يزرعُه الشيطان فى قلبك من تشكيك ويأس. وسيأتى لك هذا الشعب تائبًا ولكن أ ،وتعزيات

( وهـــذه األيـــات 29،20) وأنقأأأذكفــال يقـــدرون هــم عليـــك  سأأأور نحأأأاسإلــيهم يائســـًا إلــى طـــرقهم الشـــريرة. وتكــون 
. فبعد أن تصادم إرمياء مع اهلل، رجع إلـى اهلل، فأعـاد اهلل لـُه درجتـه، بـل 91،91:9( هى تكرار لأليات 29،20)

فمثأل ( أمـا هنـا فنسـمع قـول اهلل "1:9مـى فـى فمـك )( نسـمع قـول اهلل لـه هـا قـد جعلـُت كال9أعلى ففـى إصـحاح )
" والســبب فــى إرتفاعــه هــو قبولــه الصــليب، وبهــذا يصــير شــريكًا للمســيح فــى صــليبه، ومــن يتــألم مــع فمأأى تكأأون

(. وقول اهلل له أنه سيكون حديدًا و نحاسًا، ربما أساء النبى فهمه، فظـن أنـه 93:1المسيح يتمجد مع المسيح )رو
جـوم وهـذا غيـر صـحيح، فالمسـيح نفسـه تعـرض لكـل أنـواع اإلهانـات، فلمـاذا ال نقبـل أن نهـان لـن يتعـرض ألى ه

( وهـذا 93ألجل إسمه، ومعُه، ونتيجة فهـم إرميـاء الخـاطىء إمـتأل غضـبًا ممـا كـان يالقيـه علـى يـد األشـرار )آيـة 
لنـرى تعزيـات اهلل إلرميـاء.  (96ألنه ظن أن اهلل لم يفى بوعده. ولكـن لـنفهم معنـى الحديـد والنحـاس، لنسـمع آيـة )

 فاهلل يسمح بإهانة خدامه ولكنه:

 يعطيهم تعزيات. .1

 (.99:91ال يستطيع أحد أن يضرهم إال بسماح منه )يو .2

 هو يحفظ حياتهم حتى ينهوا أعمالهم. .3
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أالم إرمياء صارت شـركة صـليب يسـتحق عليهـا شـركة المجـد. بـل صـار إرميـاء رمـزًا للمسـيح  .4
 فى أالمه وأحزانه.

رجـع لعملـك لتميـز الثمـين مـن  إن رجعت أرجعك والحظ = مكانك محفوظ لك، لكن كف عن المخاصـمة مـع اهلل وا 
 .الثمينالمرذول = فخدمة إرمياء ستجذب النفوس المستعدة للتوبة = 

درجتــك وقــوة  حــين تكــف عــن المخاصــمة مــع اهلل يــا إرميــا تعــود لــنفس=  ُهأأْم َيْرِجُعأأوَن ِإَلْيأأَك َوَأْنأأَت اَل َتْرجأأُع ِإَلأأْيِهمْ 
كلمتك ، فيدرك هذا الشعب فى محنتهم صدق نبواتك ، ويدركون إحتياجهم لصالة وشفاعة نبـى حقيقـى فيرجعـون 

وأنـــت إذ تشـــعر بقـــوة اهلل فيـــك والعاملـــة معـــك والقـــادرة أن تحميـــك ، لـــن ترجـــع إلـــيهم طالبـــا  .إليـــك لتصـــلى عـــنهم 
 مسلكهم الشرير . تهم فىكون مضطرا لمساير حمايتهم أو الصلح معهم وبالتالى لن ت
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس عشر

 
اَل َتتَِّخْذ ِلَنْفِسَك اْمرََأةا، َواَل َيُكْن َلَك َبُنوَن َواَل َبَنات  ِفي هَذا »2ُثمَّ َصاَر ِإَليَّ َكاَلُم الرَّبِّ َقاِئالا: 1  "-(:9-1) األيات

اللََّواِتي أَلنَُّه هَكَذا َقاَل الرَّبُّ َعِن اْلَبِنيَن َوَعِن اْلَبَناِت اْلَمْوُلوِديَن ِفي هَذا اْلَمْوِضِع، َوَعْن ُأمََّهاِتِهِم 3اْلَمْوِضِع. 
َن َواَل ُيْدَفُنوَن، َبْل ِميتَاِت َأْمرَاٍض َيُموُتوَن. اَل ُيْنَدُبو4َوَلْدَنُهْم، َوَعْن آَباِئِهِم الَِّذيَن َوَلُدوُهْم ِفي هِذِه اأَلْرِض: 

اِء َوِلُوُحوِش َيُكوُنوَن ِدْمَنةا َعَلى َوْجِه اأَلْرِض، َوِبالسَّْيِف َواْلُجوِع َيْفَنْوَن، َوَتُكوُن ُجَثُثُهْم ُأْكالا ِلُطُيوِر السَّمَ 
: اَل َتْدُخْل َبْيَت النَّْوِح َواَل َتْمِض لِ 5اأَلْرِض.  لنَّْدِب َواَل ُتَعزِِّهْم، أَلنِّي َنَزْعُت َساَلِمي ِمْن هَذا أَلنَُّه هَكَذا َقاَل الرَّبُّ

، اإِلْحَساَن َواْلَمرَاِحَم.  َغاُر ِفي هِذِه اأَلْرِض. اَل ُيْدَفُنوَن َواَل َيْنُدُبوَنُهْم، َواَل 6الشَّْعِب، َيُقوُل الرَّبُّ َفَيُموُت اْلِكَباُر َوالصِّ
وُهْم َعْن َميٍِّت، َواَل 7َعُلوَن َقَرَعةا ِمْن َأْجِلِهْم. َيْخِمُشوَن َأْنُفَسُهْم َواَل َيجْ  َواَل َيْكِسُروَن ُخْبزاا ِفي اْلَمَناَحِة ِلُيَعزُّ

ُه هَكَذا َقاَل أَلنَّ 9َواَل َتْدُخْل َبْيَت اْلَوِليَمِة ِلَتْجِلَس َمَعُهْم ِلأَلْكِل َوالشُّْرِب. 8َيْسُقوَنُهْم َكْأَس التَّْعِزَيِة َعْن َأٍب َأْو ُأمٍّ. 
 الطََّرِب َوَصْوَت اْلَفَرِح، َربُّ اْلُجُنوِد ِإلُه ِإْسرَاِئيَل: هَأَنَذا ُمَبطِّل  ِمْن هَذا اْلَمْوِضِع، َأَماَم َأْعُيِنُكْم َوِفي َأيَّاِمُكْم، َصْوتَ 

 "َصْوَت اْلَعِريِس َوَصْوَت اْلَعُروِس.

أن يكون لُه بيتًا خاصًا وال أسرة، وهذا ما دعا إليه بولس الرسول  إلظهار حجم الكوارث القادمة ُمِنَع النبى من
(. وال يذهب لبيت النوح أى يشترك فى مناسبات العزاء إذا مات إنسان أو مناسبات الفرح. 26:3كو9أيضًا )

البلد فى د كالمه بأفعاله لعلهم يصدقون. وما يفعله هنا كأنه يرى لم يهتم بكالم النبى فها هو يؤك   فألن الشعب
خراب تام قادم سريعًا جدًا وليظهر أمام الناس أنه مقتنع بهذا جدًا ُمِنع النبى أن يشترك فى الحياة العادية من 

خرين بشىء عليهم أن يتحملوا شيئًا إلظهار صدق أفراح وأحزان. فهؤالء الخدام الذين يريدون أن يقنعوا اآل
العالم ليس لُه قيمة إن لم نمارس هذا فعاًل. وكون أن اإلنسان ال خرين بأن هذا كالمهم. فلن نستطيع أن نقنع اآل

يكون لُه عائلة فى كارثة مثل هذه الكارثة القادمة يجعل الهروب سهاًل. وكيف يحتمل أن يكون لُه أبناء وهو َيْعَلْم 
ألنى نزعت  ( ولماذا يذهب لبيت ميت ليعزى أهلهُ  واهلل إمتنع أن يعزيهم =4،3ماذا سيحدث لألبناء فى )

( بل إن من مات لهو 6= ميتات ناشئة عن أمراض مصاحبة للمجاعة ) ميتات أمراض -: 4 آية. وفى سالمى
أسعد حااًل فلن يرى الضيقات القادمة. وهو َوَجَد من يدفنه ولكن من يموت أيام هذه الكارثة لن يجد من يدفنه 

لعام لبلده يجب ان يبتلع حزنه على فرد واحد. وفى وهو يجب أن ال يشترك فى أحزانهم ألن حزنه على الخراب ا
( كيف يشترك فى فرح هو 1،1خر، يكفيه مصيبته وفى )آساة فال أحد يحزن على ( يصَور الموت وقت المأ6)
ين سيهلكون قريبًا وكيف يذهب ليأكل ويشرب ويفرح وهو ينادى بصوم لم أن الكل فيه عريس وعروس ومدعو يع

 تى.اآلومسوح ليرحمهم الرب من 
 

َوَيُكوُن ِحيَن ُتْخِبُر هَذا الشَّْعَب ِبُكلِّ هِذِه اأُلُموِر َأنَُّهْم َيُقوُلوَن َلَك: ِلَماَذا َتَكلََّم الرَّبُّ » 11  "-(:13-11) األيات
َفَتُقوُل َلُهْم: ِمْن 11اَها ِإَلى الرَّبِّ ِإلِهَنا؟ َعَلْيَنا ِبُكلِّ هَذا الشَّرِّ اْلَعِظيِم، َفَما ُهَو َذْنُبَنا َوَما ِهَي َخِطيَُّتَنا الَِّتي َأْخَطْأنَ 
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، َوَذَهُبوا َورَاَء آِلَهٍة ُأْخَرى َوَعَبُدوَها َوَسَجُدوا َلَها،  يَّاَي َتَرُكوا، َوَشِريَعِتي َأْجِل َأنَّ آَباَءُكْم َقْد َتَرُكوِني، َيُقوُل الرَّبُّ َواِ 
يِر َحتَّى  َوَأْنُتْم َأَسْأُتمْ 12َلْم َيْحَفُظوَها.  ِفي َعَمِلُكْم َأْكَثَر ِمْن آَباِئُكْم. َوَها َأْنُتْم َذاِهُبوَن ُكلُّ َواِحٍد َورَاَء ِعَناِد َقْلِبِه الشِّرِّ

ُهَناَك آِلَهةا ُأْخَرى َفَأْطُرُدُكْم ِمْن هِذِه اأَلْرِض ِإَلى َأْرٍض َلْم َتْعِرُفوَها َأْنُتْم َواَل آَباُؤُكْم، َفَتْعُبُدوَن 13اَل َتْسَمُعوا ِلي. 
 " َنَهاراا َوَلْيالا َحْيُث اَل ُأْعِطيُكْم ِنْعَمةا.

؟ بينما أن قديس عظيم مثل بولس فما هو ذنبنامن ظلمة الخطية وظلمة القلب بسبب الخطية يتساءل الناس 
هم بال توبة بل الرسول يقول "الخطاة الذين أولهم أنا" وهؤالء أباءهم أخطأوا وهم مستمرين فى نفس الخطية 

( ويتركوا هذه 93لهة )لهة الغريبة فليذهبوا كمسبيين ألرض هذه اآل( وألنهم أحبوا اآل92) أساءوا أكثر من أبائهم
 شرح لقول الرب "أفتقد ذنوب اآلباء فى األبناء حتى الجيل الثالث والرابع". يةاألرض. هذه اآل

 
، َواَل ُيَقاُل َبْعُد: َحيٌّ ُهَو الرَّبُّ الَِّذي َأْصَعَد َبِني ِإْسرَاِئيَل ِلذِلَك َها َأيَّام  تَْأتِ »14 "-(:21-14) األيات ي، َيُقوُل الرَّبُّ

َبْل َحيٌّ ُهَو الرَّبُّ الَِّذي َأْصَعَد َبِني ِإْسرَاِئيَل ِمْن َأْرِض الشَِّماِل َوِمْن َجِميِع اأَلرَاِضي الَِّتي 15ِمْن َأْرِض ِمْصَر، 
 َها. َفُأْرِجُعُهْم ِإَلى َأْرِضِهِم الَِّتي َأْعَطْيُت آَباَءُهْم ِإيَّاَها.َطَرَدُهْم ِإَليْ 

، َفَيْصَطاُدوَنُهْم، ُثمَّ َبْعَد ذِلَك ُأْرِسُل ِإَلى َكِثي»16 ِريَن ِمَن اْلَقاِنِصيَن هَأَنَذا ُأْرِسُل ِإَلى َجزَّاِفيَن َكِثيِريَن، َيُقوُل الرَّبُّ
ُخوِر.  َفَيْقَتِنُصوَنُهْم َعنْ  أَلنَّ َعْيَنيَّ َعَلى ُكلِّ ُطُرِقِهْم. َلْم َتْسَتِتْر َعْن 17ُكلِّ َجَبل َوَعْن ُكلِّ َأَكَمٍة َوِمْن ُشُقوِق الصُّ

 . ْم َدنَُّسوا َأْرِضي، َوِبُجَثِث َوُأَعاِقُب َأوَّالا ِإْثَمُهْم َوَخِطيََّتُهْم ِضْعَفْيِن، أَلنَّهُ 18َوْجِهي، َوَلْم َيْخَتِف ِإْثُمُهْم ِمْن َأَماِم َعْيَنيَّ
 «.َمْكُرَهاِتِهْم َوَرَجاَساِتِهْم َقْد َمأُلوا ِميرَاِثي

ِيق، ِإَلْيَك تَْأِتي اأُلَمُم ِمْن َأْطرَاِف اأَلْرِض، َوَيُقوُلوَن:19 ، ِعزِّي َوِحْصِني َوَمْلَجِإي ِفي َيْوِم الضِّ ِإنََّما » َيا َربُّ
ِلذِلَك »21«. َهْل َيْصَنُع اإِلْنَساُن ِلَنْفِسِه آِلَهةا َوِهَي َلْيَسْت آِلَهةا؟21َأَباِطيَل َوَما اَل َمْنَفَعَة ِفيِه. َوِرَث آَباُؤَنا َكِذباا وَ 

ُفُهْم َيِدي َوَجَبُروِتي، َفَيْعِرُفوَن َأنَّ اْسِمي َيْهَوُه. ُفُهْم هِذِه اْلَمرََّة، ُأَعرِّ  "هَأَنَذا ُأَعرِّ

رحمة اهلل مع أحكامه ضدهم للتأديب. ويبدو واضحًا أنها تشير أليام اإلنجيل. فبعد أن  فى هذه األيات تمتزج
( بل سيكون رجوعًا أعظم. 96،94( هاهو يبشر بالخبر السار وهو الرجوع من السبى )93تكلم عن السبى فى )

ة أما فى بابل فسبيهم فى بابل كان على يد متوحشين ليس مثل المصريين. وعبوديتهم فى مصر جاءت تدريجي
فالسبى كان شديدًا من أول يوم. بل أن خروجهم من بابل ستكون مراحم حديثة للرب تذكرهم بخروجهم من مصر 

 وأن اهلل مازال يذكرهم. وعلينا نحن أن نقول المجد لك يا رب يا من بصليبك أنقذتنا من يد إبليس.
الص من بابل رمزًا لُه لكن هناك معنى ( هو الخالص بالمسيح الذى كان الخ94)فالخالص العظيم فى ) 

 ن(.فبابل والرومان هم الجزافين الذين سيعاقبون يهوذا على إثمها اآل 93،96مباشر لـ
خر بتجميعهم أينما كانوا ألرضهم وسيستخدم اهلل القانصين )صيادى الوحوش على البر( آ( وعد 96وفى )

ل مكان فى ضهم سواء من فى البر أو البحر أى من كى سيأتى بهم ألر أوالجزافين )صيادى السمك فى الماء( 
فى أيام كورش ملك الفرس الذى أطلق نداء فى المملكة لكل يهودى أن يرجع لبلده. وفى زربابل  العالم. وهذا تم
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( اهلل يعرف ويرى خطاياهم 91،93وفى ) .ورفاقه أو أى وسيلة يستخدمها الرب ليحرك قلوبهم فيعودون لبالدهم
ليس بالنسبة لما يستحقون فاهلل ال يعاقب إال بالعدل ولكن ضعفين بالنسبة لما سبق أو  م ضعفينسيعاقبهوهو 

( 29-91والمعنى أنه سيعاقب بشدة أواًل ثم يجىء الخالص وهذا تم على يد الكلدانيين. وفى ) ،لما يتوقعون
 ه الضيقة. سيعترفون بان اهلل هو اإلله الواحد عزهم وملجأهم فهم سيأتوا تائبين بعد هذ

 الكل ولكن بعضًا منهم لذلك يسبح ( األمم أيضًا سيأتون من أطراف األرض وسيؤمن اليهود أيضًا ليس91وفى )
" واألمم سيعرفون ضالل أوثان أبائهم وكذبها وأنهم هم صنعوها. يا رب عزى وحصنىالنبى أمام هذا الخالص "

ين هم "صيادى الناس" يصطادونهم لإليمان بالمسيح. هذا هو خالص المسيح للعالم كله أما القانصين والجزاف
وهذه تشير أيضًا إليمان اليهود بالمسيح فى األيام األخيرة، حين يكتشفون أن أبائهم قد أورثوهم كذبًا بإنتظار 

مسيح اخر. والجزافين أى صيادى السمك فيها نبوة عن تالميذ المسيح الذين كانوا صيادى سمك فجعلهم المسيح 
اس. وهناك تأمل بأن صيادى السمك هم خدام كنيسة المسيح يجذبوا النفوس للكنيسة من العالم = صيادى ن

البحر. والقانصين المالئكة الذين يأخذون نفوس المنتقلين الذين يجدونهم يحيون فى السماويات )جبل/ أكمة( أو 
 .ثابتين فى المسيح )الصخر( إلي السماء
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 عودة للجدول اإلصحاح السابع عشر

 
َخِطيَُّة َيُهوَذا َمْكُتوَبة  ِبَقَلٍم ِمْن َحِديٍد، ِبرَْأٍس ِمَن اْلَماِس َمْنُقوَشة  َعَلى َلْوِح َقْلِبِهْم َوَعَلى » 1 "-(:4-1) األيات

َيا َجَبِلي ِفي اْلَحْقِل، 3َأْشَجاٍر ُخْضٍر َعَلى آَكاٍم ُمْرَتِفَعٍة. َكِذْكِر َبِنيِهْم َمَذاِبَحُهْم، َوَسَواِرَيُهْم ِعْنَد 2ُقُروِن َمَذاِبِحُكْم. 
َوَتَتَبرَُّأ َوِبَنْفِسَك َعْن ِميرَاِثَك الَِّذي َأْعَطْيُتَك 4َأْجَعُل َثْرَوَتَك، ُكلَّ َخزَاِئِنَك ِللنَّْهِب، َوُمْرَتَفَعاِتَك ِلْلَخِطيَِّة ِفي ُكلِّ ُتُخوِمَك. 

 "ِد؟.َعُلَك َتْخِدُم َأْعَداَءَك ِفي َأْرٍض َلْم َتْعِرْفَها، أَلنَُّكْم َقْد َأْضَرْمُتْم َناراا ِبَغَضِبي َتتَِّقُد ِإَلى اأَلبَ ِإيَّاُه، َوَأجْ 
هم سألوا ما ذنبنا سابقًا واإلجابة هنا أن خطيتهم محفورة فى قلوبهم ال يمكن أن تمحى وستكون شاهدة عليهم 

ذابحهم الوثنية التى رشوا عليها دماء ذبائحهم الوثنية. ومعنى أن خطيتهم محفورة وشاهد آخر ضدهم هو قرون م
أى أصلب شىء أنهم متأثرين بها جذريًا، عزيزة عليهم. هكذا نقول للشىء   بقلم من حديد برأس ماسفى قلوبهم 

فكما أن األم ال تنسى  ( هم يحبون مذابحهم ويذكرونها كمحبة أبنائهم2العزيز علينا أنه محفور فى قلوبنا وفى )
أى أورشليم فهى مبنية  يا جبلى فى الحقل( 3رضيعها هكذا هم ال يستطيعون ان ينسوا مذابحهم الوثنية وفى )

على تل، وسط أرض منبسطة فهى جبل اهلل. ولكن األعداء سينهبون كل ثرواتها فكل ما يخصص للخطيئة 
= أنا أعطيكم الميراث  وتتبرأ وبنفسك عن ميراثك( 4نا وفى )يفسد. والخطية تحرمنا من الفرح الذى يعطيه اهلل ل

لكن أنتم المسئولين عن ضياعه منكم بل هم جلبوا على انفسهم العبودية فى أرض غريبة. والتوبة وحدها تبطل 
 نار غضب اهلل.

 
: َمْلُعون  الرَُّجُل الَِّذي َيتَِّكُل َعَلى اإلِ »5 "-(:8-5) األيات ْنَساِن، َوَيْجَعُل اْلَبَشَر ِذرَاَعُه، َوَعِن الرَّبِّ هَكَذا َقاَل الرَّبُّ

يَِّة،6َيِحيُد َقْلُبُه.  ا َسِبَخةا  َوَيُكوُن ِمْثَل اْلَعْرَعِر ِفي اْلَباِدَيِة، َواَل َيَرى ِإَذا َجاَء اْلَخْيُر، َبْل َيْسُكُن اْلَحرََّة ِفي اْلَبرِّ َأْرضا
، َوَكاَن الرَّبُّ ُمتََّكَلُه، ُمَباَرك  ال7َوَغْيَر َمْسُكوَنٍة.  َفِإنَُّه َيُكوُن َكَشَجَرٍة َمْغُروَسٍة َعَلى 8رَُّجُل الَِّذي َيتَِّكُل َعَلى الرَّبِّ

، َوَيُكوُن َوَرُقَها َأْخَضَر، َوِفي َسَنِة اْلقَ  َخاُف، َواَل ْحِط اَل تَ ِمَياٍه، َوَعَلى َنْهٍر َتُمدُّ ُأُصوَلَها، َواَل َتَرى ِإَذا َجاَء اْلَحرُّ
 "َتُكفُّ َعِن اإِلْثَماِر.

بائس من يعتمد على اإلنسان. فأى إنسان مهما كان هو قصبة مكسورة. وهذا يعتبر خطية لماذا؟ ألن اإلنسان 
أداة فى يد اهلل. واإلنسان ال يزيد عن كونه جسد بال قوة وهو يموت وهو أيضًا خاطىء. فكيف يتكل إنسان على 

اليوم ثم يجده غدًا ميتًا، ثم كيف يتكل على إنسان قلبه يتغير، يحب اليوم ويكره غدًا. إذًا  ، قد يجدهخرآإنسان 
هذه الخطية فيها إنحراف عن اهلل الذى هو مصدر كل خير وهو القوى وهو الذى ال يتغير وحده. وطبيعى فمن 

 والكنيسة كانت قوية أيام يضع إتكاله على أحد غير اهلل يحيد عن اهلل فدائمًا العيان أسهل من اإليمان.
ل الملوك للمسيحية وساندوا الكنيسة ضعفت الكنيسة ألنها لألسف إتكلت على حماية اإلستشهاد لكن بعد أن تحو  

= وهو نبات صحراوى تافه )يسمى الخلنج(  العرعر( يعطى مثااًل لمن يفعل ذلك بنبات 6وفى ) .الملوك لها
ضعيفًا فاقد الحيوية وسريعًا ما يجف ويموت كالقش الجاف. وهذا يشبه  ينبت فى األرض القاحلة المملحة ويكون
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اإلنسان المنفصل عن اهلل فهو يشرب من لذات العالم )وهى كالماء المالح، والعالم كالبرية، فهذا اإلنسان يكون 
كل من يثق فى كميت )جاف روحيًا( فال يشعر بالبركة الروحية(. وحينما يأتى الخير لن يشارك فيه. هكذا أيضًا 

بره وليس فى عمل نعمة المسيح. أما من يكون إتكاله على اهلل فله خيرات وفيرة. وما علينا هو أن نقوم بواجبنا 
ق عملنا وهذا اإلنسان يشبه يعو   نحو اهلل وهو يحملنا فى عملنا. وال نعود نخاف من كل من يحاول أن يخيفنا أو

( وهذا عكس العرعر 1تستطيع أن تسحب كميات وفيرة من العصارة )شجرة قوية ثابتة لها جذور متأصلة وهذه 
بال عصارة. فمن يتكل على اهلل يكون لُه سالم عجيب وفرح. ولو أتى عليها الحر لن يدمرها ألن مصدرها 
المائى فى جذورها وجذورها عميقة. هذا هو السبب فى أن المسيحية ال يمكن أن نحياها بالشكليات والممارسات 

= أى ال تخاف منه فى  جاء الحر ال ترى إذاة بل بالدخول إلى العمق. هذه الشجرة المغروسة على المياه الجاف
خضرار. هى . بل تزداد تعزيتها وتنمو دائمًا وهى دائمة اإلالحر ترجمة أخرى. ولن تفشل إذا جاءت التجارب =

وحرارتها شديدة =  بادية ى برية جافة =ر من ينظر إليها. هذا عكس العرعر يسكن فس  فى فرح دائم وشكلها يَ 
. ومن يشرب من هذا الماء المملح يعطش. سبخة )العالم بألمه( واألرض مملحة )العالم بملذاته( = يسكُن الحَرة

= فمن إتكل على الناس مهما كانوا كثرة سيشعر بالوحدة فإذا كان اهلل نبع الماء الحى  غير مسكونةوهى 
 بار المشققة؟.موجودًا، فلماذا نذهب لأل

 
، َمْن َيْعِرُفُه؟ »9 "-(:11-9) األيات َأَنا الرَّبُّ َفاِحُص اْلَقْلِب ُمْخَتِبُر 11اَْلَقْلُب َأْخَدُع ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو َنِجيس 

ُل اْلِغَنى ِبَغْيِر َحّق.  َحَجَلة  َتْحُضُن َما َلمْ 11اْلُكَلى أُلْعِطَي ُكلَّ َواِحٍد َحَسَب ُطُرِقِه، َحَسَب َثَمِر َأْعَماِلِه.  َتِبْض ُمَحصِّ
 "«.ِفي ِنْصِف َأيَّاِمِه َيْتُرُكُه َوِفي آِخَرِتِه َيُكوُن َأْحَمَق!

َاع. هو يظن نفسه كله خطية وخد   اإلنسان فقلب )حتى قلبى أنا( ل على اإلنسان( خطأ وخطير أن نتك1فى )
ر القلب لإلنسان أن اهلل غير يخدع صاحبه. وقد يصو   الح شر. فهودائمًا على حق. بل يظن الشر صالح والص

موجود أو أنه ال يرى أو أن سالمه مستمر حتى لو إستمر فى أخطائه. وماذا يكون مصير اإلنسان إذا كان قلبه 
وهو الشمعة التى فيه لتقوده ظالمًا. فإذا كنت غير قادر على اإلعتماد على قلبى فكيف أعتمد على قلوب 

ن اهلل يعرف القلوب فهو يفحص كل شىء ويحكم على كل شىء فلنقف فى خوف أمام اهلل وال خرين. ولكاآل
(. وهناك 90) فاحص القلوبسوى اهلل  من يعرفهننا صالحين. ال أحد يعرف نجاسة القلب= أنخدع أنفسنا ب

ل بالظلم. لذلك خر يخدع اإلنسان أن تكون لُه ثروة يعتمد عليها. ولذلك إشتهرت يهوذا بخطية جمع الماآسبب 
يقول لهم اهلل أن ما جمعوه سيذهب عنهم فجأة أو هم يذهبون عنه فجأة " يا غبى فى هذه الليلة.... فثروة نابال 

= )الحجلة تتعب فيما ليس لها ثم تكتشف فى النهاية أنها  الحجلةلم تنفعه. ومن يضع قلبه على ثروته يشبه 
( ولكنه ال يفقس، وهو إما 96:31يحضن بيضًا ليس بيضه )أى سلكت بحماقة( هى نوع من الطيور إشتهر بأنه

ُيكسر أو ُيسرق أو يفسد. واليهود كانوا يعرفون هذا النوع من الطيور وكان يسكن وسطهم. إذًا نجد فى هذه 
يات نوعان من الخداع القلبى أولهما أن يكون إتكال اإلنسان على إنسان آخر )أو حتى ذاته( وثانيهما أن اآل

 إتكاله على ماله وثروته فيطلب زيادتها بأى وسيلة. أما نحن فليكن إتكالنا على اهلل وحده.يكون 
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 -ملحوظة:
: الجنس البشرى ُخلق على صورة اهلل ولكنه تشوه بالخطيئة. ولو رجع كل واحد لقلبه إلكتشف الفساد خداع القلب

إستعمل العبرانيون كلمة قلب بمعنى مركز الذى فى داخله وأن الغرائز التى فينا تثور ضد إرادة اهلل. ولقد 
العواطف والتفكير واإلرادة. هو القوة المركزية التى تحرك اإلنسان وهكذا كل الشرقيون. ونسبوا لُه كل دافع داخلى 

( فسنحاريب يفتكر بقلبه. وهناك أيضًا صوت الضمير وينسب للقلب أيضًا. والشيطان 3:90شإفى اإلنسان )
ن صوت الروح القدس كمؤمنين ولكن!! ألن نسان أيضًا فيصبح مصدرها القلب. ولنا اآليضع أفكاره داخل اإل

اإلنسان بسقوطه أصبح ميااًل للخطية فهو أكثر إنحيازًا لصوت الشيطان المخادع المضلل. وهكذا يخدع قلب 
 هى: ج مرض القلب هذائر المخادعين. ونتاك يستحق المراقبة الدائمة فهو أش  اإلنسان صاحبه لذل

الذى هو من خصائص الخطية. وهذا يجعل اإلنسان المريض أى الخاطىء يعرف  -:عمى البصيرة .1
 أنه خاطىء. فإسرائيل تسأل ما هى خطيتى حتى يضربنى اهلل بالرغم من كل خطاياها.

 حين تتسلل الخطية نتيجة العمى تستعبد اإلنسان. .2
 تعنى فى األصل مرضًا عضااًل." المستخدمة نجيس"النتيجة التالية هى الموت. والكلمة  .3

  -عالج القلب:
أن نلجأ هلل بالصالة ألنه وحده يعرف خبايا القلب. ونقرأ فى الكتاب المقدس فهو يعطينا أن نسمع  .1

 اهلل يتكلم فنعرف حقيقة حالنا.
اهلل ليس فقط يكشف المرض لكن يعطى العالج الذى هو بلسان جلعاد. فالروح القدس هو الذى  .2

( والبلسان هو دم المسيح ويكون 94:93لى النبى صارخًا إشفنى يا رب فأشفى )يشفى لذلك يص
 دورى أنا أن أقدم توبة وأمتنع عن فعل الشر فأختبر الشفاء داخليًا. 

 
ِإْسرَاِئيَل، ُكلُّ  َأيَُّها الرَّبُّ َرَجاءُ 13ُكْرِسيُّ َمْجٍد ُمْرَتِفع  ِمَن االْبِتَداِء ُهَو َمْوِضُع َمْقِدِسَنا. 12 "-(:18-12) األيات

ِاْشِفِني 14«. اْلَحاِئُدوَن َعنِّي ِفي التُّرَاِب ُيْكَتُبوَن، أَلنَُّهْم َتَرُكوا الرَّبَّ َيْنُبوَع اْلِمَياِه اْلَحيَّةِ »الَِّذيَن َيْتُرُكوَنَك َيْخَزْوَن. 
؟ ِلتَْأِت!»َها ُهْم َيُقوُلوَن ِلي: 15 َيا َربُّ َفُأْشَفى. َخلِّْصِني َفُأَخلََّص، أَلنََّك َأْنَت َتْسِبيَحِتي. « َأْيَن ِهَي َكِلَمُة الرَّبِّ

َما َخَرَج ِمْن َشَفَتيَّ َكاَن َأمَّا َأَنا َفَلْم َأْعَتِزْل َعْن َأْن َأُكوَن رَاِعياا َورَاَءَك، َواَل اْشَتَهْيُت َيْوَم اْلَبِليَِّة. َأْنَت َعَرْفَت. 16
. اَل 17ُمَقاِبَل َوْجِهَك.  ِلَيْخَز َطاِرِديَّ َواَل َأْخَز َأَنا. ِلَيْرَتِعُبوا ُهْم َواَل َأْرَتِعْب 18َتُكْن ِلي ُرْعباا. َأْنَت َمْلَجِإي ِفي َيْوِم الشَّرِّ

 "َأَنا. ِإْجِلْب َعَلْيِهْم َيْوَم الشَّرِّ َواْسَحْقُهْم َسْحقاا ُمَضاَعفاا.
( حيث 92) وسطهم هيكله ومقدسه فىاته يمجد اهلل الذى وضع هنا حوار آخر بين النبى وبين اهلل وفى مناج

يتراءى اهلل لهم وحيث يعبده الشعب. وكما ان اهلل لُه عرشه فى السماء فهو لُه عرش فى األرض. وهو بهذا يذكر 
اهلل بمراحمه للشعب ليرحمهم. ولكن هذا مما يضاعف خطايا اليهود فهم يخطئون بينما كرسى اهلل فى وسطهم. 

والحائدون عن اهلل سى. آفهو وحده القادر أن يسندهم متى جاءت هذه الم الرب يخزون من يتركون( 93) وفى
 ،أى سريعًا ما يزولون ويتعرضون لإلزدراء ألنهم ينتمون لألرض فهم جسدانيون شهوانيون فى التراب يكتبون



(اإلصحاح السابع عشر)إرميا سفر   
 

 
76 

= ألنه يكلمهم بإسم  ئدون عنىالحاوضعوا كنوزهم فى األرض ولم تكتب أسماؤهم فى السماء. وهو هنا يقول 
( 94منهم ومن مؤامراتهم ) خلصنىحتى ال أكون مثلهم. و إشفنى يا ربالرب وحين رأى نهاية هؤالء قال 

( بدأ الشعب المعاند فى إغاظة النبى والسخرية منُه 96بنى من مجدك وحين أشفى وأخلص أسبح. وفى )وقر  
( وفى هذا 22:92( + )حز4:3بط2. )هى كلمة الرب لتأتِ ين حتى يمتنع عن نبواته التى تضايقهم وقالوا أ

ستهتار بأقوال اهلل = لن أكف عن  راعياا  لن أعتزل عن أن أكون -: 96ية آ( ) 96وفى ) .سخرية من النبى وا 
عملى الذى كلفتنى به يا رب لكن إشعرنى بتعزياتك(  موقف سامى من النبى فمع أن تحقيق هذه النبوات فيه 

ته إال أنه كراٍع لم يشتهى أن تتحقق هذه النبوات بل أن تنجو رعيته. فاهلل وخدامه ال يشتهون موت تصديق لنبوا
ال الخاطىء بل أن يرجع ويحيا. وكل ما يطلبه تعزيات اهلل حتى يتمكن أن يستمر فى خدمته شاعرًا بالسالم = 

( 91أخاف شرًا مهما كان وهو فى ). بل إعطنى التشجيع فلو كنت بجانبى يا رب ولست ضدى لن تكن لى ُرعباا 
بالرغم من أنه يطلب سالم أورشليم إال أنه يطلب عقاب األشرار الذين يدبرون الشر فربما لو عوقب هؤالء فقط 

 تى.إلمتنع الشر العظيم اآل
 

ْدُخُل ِمْنُه ُمُلوُك َيُهوَذا اْذَهْب َوِقْف ِفي َباِب َبِني الشَّْعِب الَِّذي يَ »هَكَذا َقاَل الرَّبُّ ِلي: 19 "-(:23-19) األيات
َوُقْل َلُهُم: اْسَمُعوا َكِلَمَة الرَّبِّ َيا ُمُلوَك َيُهوَذا، َوُكلَّ َيُهوَذا، َوُكلَّ 21َوَيْخُرُجوَن ِمْنُه، َوِفي ُكلِّ َأْبَواِب ُأوُرَشِليَم، 
: َتَحفَُّظوا ِبَأْنُفِسُكْم َواَل َتْحِمُلوا ِحْمالا َيْوَم السَّْبِت َواَل  هَكَذا َقالَ 21ُسكَّاِن ُأوُرَشِليَم الدَّاِخِليَن ِمْن هِذِه اأَلْبَواِب.  الرَّبُّ

َواَل ُتْخِرُجوا ِحْمالا ِمْن ُبُيوِتُكْم َيْوَم السَّْبِت، َواَل َتْعَمُلوا ُشْغالا مَّا، َبْل َقدُِّسوا َيْوَم 22ُتْدِخُلوُه ِفي َأْبَواِب ُأوُرَشِليَم، 
 "ا. َفَلْم َيْسَمُعوا َوَلْم ُيِميُلوا ُأُذَنُهْم، َبْل َقسَّْوا َأْعَناَقُهْم ِلَئالَّ َيْسَمُعوا َوِلَئالَّ َيْقَبُلوا تَْأِديبا 23ا َأَمْرُت آَباَءُكْم. السَّْبِت َكمَ 

 
، َوَلْم ُتْدِخُلوا ِحمْ 24 "-(:27-24) األيات الا ِفي َأْبَواِب هِذِه اْلَمِديَنِة َيْوَم َوَيُكوُن ِإَذا َسِمْعُتْم ِلي َسْمعاا، َيُقوُل الرَّبُّ

َأنَُّه َيْدُخُل ِفي َأْبَواِب هِذِه اْلَمِديَنِة ُمُلوك  َوُرَؤَساُء 25السَّْبِت، َبْل َقدَّْسُتْم َيْوَم السَّْبِت َوَلْم َتْعَمُلوا ِفيِه ُشْغالا مَّا، 
َباٍت َوَعَلى َخْيل، ُهْم َوُرَؤَساُؤُهْم ِرَجاُل َيُهوَذا َوُسكَّاُن ُأوُرَشِليَم، َجاِلُسوَن َعَلى ُكْرِسيِّ َداُوَد، رَاِكُبوَن ِفي َمْركَ 

َوَيْأُتوَن ِمْن ُمُدِن َيُهوَذا، َوِمْن َحَواَلْي ُأوُرَشِليَم َوِمْن َأْرِض ِبْنَياِميَن َوِمَن السَّْهِل 26َوُتْسَكُن هِذِه اْلَمِديَنُة ِإَلى اأَلَبِد. 
. ِل َوِمَن اْلَجُنوِب، َيْأُتوَن ِبُمْحَرَقاٍت َوَذَباِئَح َوَتْقِدَماٍت َوُلَباٍن، َوَيْدُخُلوَن ِبَذَباِئِح ُشْكٍر ِإَلى َبيْ َوِمَن اْلِجَبا ِت الرَّبِّ

َأْبَواِب ُأوُرَشِليَم َيْوَم السَّْبِت، َولِكْن ِإْن َلْم َتْسَمُعوا ِلي ِلُتَقدُِّسوا َيْوَم السَّْبِت ِلَكْياَل َتْحِمُلوا ِحْمالا َواَل ُتْدِخُلوُه ِفي 27
 "«.َفِإنِّي ُأْشِعُل َناراا ِفي َأْبَواِبَها َفتَْأُكُل ُقُصوَر ُأوُرَشِليَم َواَل َتْنَطِفئُ 

وكان حفظهم لُه مذكرًا دائمًا لهم  ،السبت هو حق اهلل. هو التذكار األسبوعى لعالقة العهد بين إسرائيل والرب
(. وهو يشير للراحة التى أعطاها لهم اهلل من التسخير لفرعون لذلك فهو 96:6مصر )تثبخالصهم من عبودية 
( أما لو إهتم الشعب بالمكسب المادى وعِملوا يوم السبت وتاجروا وأجروا مسراتهم 3:23يشير للراحة األبدية )ال

ية. أما لو حفظوا هذا اليوم الخاصة فيه يكون هذا دليل على إهتماماتهم األرضية الجسدانية وعلى حالتهم المزر 
بالتقديس وكان يوم تسبيح، كان لهم هذا بهجة قلب وفرحوا بإمتيازاته. لذلك كان حفظهم للسبت فيه تظهر حالة 
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الشعب هل هو روحى أم جسدانى. وألن السبت هو يوم  الرب فالعمل فيه هو سرقة الرب. ولو أعطوا اهلل حقه 
ك فرح للشعب وستزدهر مدينتهم وحياتهم فاهلل قد قبلهم وباركهم. فكأن تقديس سيكون للملوك كرامتهم، وكرامة المل

ذا  السبت هو تقديس لكل العالقة مع اهلل وبدون هذا تذهب كل تقوى وورع ويحل مكانها الدنس والخرافات. وا 
ين لم ( ستشتعل نار األعداء المحاصرين للمدينة وستحترق قصور الملوك الذ23إستمروا فى تدنيس السبت )
 إن أعطينا اهلل حقه لنالتنا بركات وتعزيات السماء ولكنا ملوكًا وكهنة هلل. ،يحفظوا السبت. وهكذا معنا

 
 تعليق على اإلصحاح السابع عشر

 (.34-39:39رإ"أجعل شريعتى فى داخلهم وأكتبها على قلوبهم" )
 (.91:99لحم" )حز "أجعل فى داخلكم روحًا جديدًا وأنزع قلب الحجر من لحمهم وأعطيهم قلب

فما معنى قلب الحجر وقلب اللحم؟ خلق اهلل آدم ووضع فى داخله ضمير يميز به الخطأ   والحق، وكانت 
وصية اهلل مطبوعة على قلب آدم، وهذا معنى قلب اللحم، ولكن كيف تطبع الوصية على القلب فيصير قلب 

ذا ألنه مخلوق علي صورة اهلل ، واهلل محبة . ومن ه لحم؟ اإلجابة هى المحبة... كان قلب آدم مملوء حبًا هلل،
يحب، ال يرضى بأن يخالف وصية من يحبه، وال يقبل أن يخونه، وهذا هو ما قاله السيد المسيح 

ر ( وعندما خالف آدم وصية اهلل، فترت المحبة فى قلبه إذ إبتعد عن اهلل وبدأ اإلنحدار فى منحد23،29:94)يو
الحب، وتحول القلب إلى قلب قاٍس ال يحب اهلل، ثم تحول إلى قلب حجر، وهذا  ة َقل  الخطية، وكلما زادت الخطي

إستلزم من اهلل أن يعطيهم وصاياه مكتوبة على لوحى حجر يتناسب مع قلبهم الحجرى. وكان هذا ألن قلبهم فقد 
" بينما فى األصل كانت اإلحساس بالحق والصواب، واإلثم، لذلك أعطاهم اهلل الناموس عونًا "القداس الغريغورى

 الوصية مكتوبة على القلب.
وفى هذا اإلصحاح نرى ما هو أصعب، فإن القلب تغيرت فيه المحبة، فبداًل من أن تكون المحبة موجهة هلل، 
صارت موجهة للعالم، ولملذات العالم، وفقد اإلنسان نظرته لألبديات، صار ال يهتم سوى بما يراه من زمنيات، 

ه فى هذا العالم وملذاته، وألنه قلب حجرى فاقد الحب هلل. قيل هنا أن محبة العالم والخطية ُحِفَرْت واضعًا كل قلب
على قلب اإلنسان كما بقلم من حديد برأس ماس، والماس أصلب شىء، والمعنى أن حب الخطية صار محفورًا 

البشر مذابح تقدم عليها ذبائح  فى قلب اإلنسان. بل أن الخطية تملكت على قلب اإلنسان وبقوة، وصارت قلوب
أموالهم وشهواتهم وصحتهم... بل كل ما يملكون فى سبيل محبتهم للخطية. وكانت الخطية تملك عليهم بقوة 
لذلك قيل هنا قرون مذابحكم )فالقرن عالمة القوة فى مجتمعات الرعاة(. إال أنه قيل فى تفسير هذا القول أنهم 

حقيقته صرخ أن  إرمياءوهذا القلب الحجرى حينما إكتشف  على قرون مذابحهم.نقشوا صورة األعضاء التناسلية 
= وكلمة نجيس تعنى مصاب بمرض خبيث يستحيل شفاؤه وهذه مثل  كل شىء وهو نجيس القلب أخدع من

( أى صار تغيير حال القلب مستحيل. وخداع القلب يتضح فى تعلقه 23:93رإ"هل يغير الكوشى جلده" )
ذات العالم، فهذا ما يراه اإلنسان بعينيه الجسديتين، إذ فقد الرؤية باإليمان وفقد الشعور باهلل باألرضيات ومل

والتعلق باألبدية، والعيان أسهل من اإليمان، ألن رؤية اإليمان، أى حتى نرى اهلل والسمائيات فنتعلق بها، يستلزم 
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( إتبعوا السالم مع الجميع والقداسة 1:6ن اهلل" )متهذا نقاوة القلب والقداسة "طوبى ألنقياء القلب ألنهم يعاينو 
( فالخداع الذى يعمله القلب، هو أن يصور لإلنسان، أن ما يراه 94:92التى بدونها لن يرى أحد الرب )عب

بعينيه هو كل شىء، فتعلق اإلنسان بمحبة كل ما فى العالم "القوة / المال / السلطة / المراكز / الجنس..." 
( والمعنى هل نترك 92ية آ) مقدسنا كرسى مجٍد مرتفع من اإلبتداء هو موضعنبى المفتوح العينين لذلك يقول ال

اهلل بكرسيه المرتفع... هل نترك هذا المجد المعد لنا لننزل إلى األرضيات ونجرى وراء العالميات. هل إنحدرنا 
ضن بيضًا ليس بيضه. فالمهتم ( هى طائر أحمق يح99)أية  الحجلةو الطائر األحمق. ،إلى مستوى الحجلة

 بالماديات مضيعًا عمره وراء األرضيات، هو يحتضن ما ليس لُه....
 فهو إما يموت تاركًا كل شىء. .1
أو يضيع منه ما إجتهد أن يملكه كما يذهب الطائر الذى إحتضنته الحجلة للطيور الذين من جنسه،  .2

 أو تنكسر هذه البيضة التى إحتضنتها الحجلة.
ع ما سعينا وراءه، أو حينما يأتى اإلنسان لنهاية حياته ويكتشف أن كل ما سعى وراءه كان باطاًل وحينما يضي

( إذ ترك المجد المعد لُه وسعى وراء الباطل، الذى 99ية آ)أى كالسراب( سيكتشف فى النهاية أنه كان أحمق )
(. فاهلل وضع المال / الصحة / 99:96ليس لُه. لذلك أطلق المسيح على المال الذى بين أيدينا "مال الظلم" )لو

الوقت والمواهب... ألخ فى أيدينا ال لنسعى وراء العالم، بل لمجد إسمه، فهل نكنز لنا كنوزًا فى السماء، أم نكون 
كالحجلة نحتضن ما ليس لنا، علينا أن نردد مع المرنم "من لى فى السماء. ومعك ال أريد شيئًا فى األرض" 

 (.26:33)مزمور
ا إكتشف النبى هنا هذا المرض الذى أصاب القلب، والقلب فى الثقافة العبرانية هو مركز الشعور والعواطف حينم

والتفكير واإلرادة... هو القوة المركزية التى تحرك اإلنسان ليتخذ قراراته... قال النبى أن هذا القلب ال يعرفه سوى 
إشفنى يا رب حده القادر أن يصلح ما فسد فصرخ النبى (. فهو الذى خلقه. إذًا هو و 1ية آ) من يعرفهاهلل = 
 (.69يا اهلل" )مزمور (. وهذه هى نفس صرخة داود "قلبًا نقيًا إخلق فى  94ية آ) فأشفى

ومن خداع القلب أنه أصبح ال يرى اهلل فى قوته وجبروته، فظن أن هناك من نستطيع أن نتكل عليه غير اهلل، 
عتمد أيضا علي الذات والمال والقوة البشرية وصارت هذه أشياء فأصبح اإلنسان يضع ثقته في ان سان آخر، وا 
( وكانت المشكلة أن القلب فى عماه، إذ ما عاد يرى اهلل، صار إتكاله على 6ية آيستند عليها ويضع فيها ثقته )

 ما صار يراه من مصادر للقوة البشرية.
هلل للشفاء ولذلك تجسد المسيح وقام بالفداء لُيرِسل الروح وحقًا لقد صارت الصورة قاتمة، وكان يلزم أن يتدخل ا

(، ويشفى قلوبنا النجيسة التى كانت بال أمل فى شفاء. وكيف يشفى الروح 4:94القدس، الذى يشفى إرتدادنا )هو
القدس قلوبنا؟ لنرجع لما قلناه سابقًا.. أن المشكلة ظهرت مع نقص المحبة هلل، ومع إستمرار نقص المحبة 

لت القلوب لقلوب حجرية. لذلك كان عمل الروح القدس األول، أن يعيد الحب لقلوبنا "ألن محبة اهلل قد تحو 
( لذلك أعطانا اهلل الروح القدس أساسًا، ليسكب المحبة فى 6:6إنسكبت فى قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا" )رو
الروح القدس محبة. والثمرة الثانية  ( أن أول ثمار23،22:6قلوبنا، ويصحح األوضاع، لذلك نسمع فى )غل
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منطقيًا هى الفرح، هذا الذى فقدناه بسبب الخطية. وحينما عاد الحب، حب اهلل للقلب، صارت طاعة الوصية 
( + 91:99عن حب هلل، صار القلب المحب ال يستطيع خيانة اهلل، صار القلب قلب لحم )حزقيال

( بكتابة الشريعة فى قلوبنا، هذا هو 34-39:39رإفى ) (. وهذا هو نفس المعنى الذى قصده23،29:94)يو
(. والحظ أن حزقيال حينما تكلم عن قلب اللحم يقرن هذا بقوله 39:39) إرمياءالعهد الجديد الذى تكلم عنه 

، عاد الفرح الحقيقى )وهى بعمل الروح القدس فينا( ( وبعودة المحبة91:99أجعل فى داخلكم روحًا جديدًا )
ست  ، وكلمة عدن = إبتهاج.نْ دْ عدنا الحالة الفردوسية األولى فالجنة كان إسمها جنة عَ للقلب، وا 

كل (، وتكون نهايتنا التراب = 4،3يات آبالخطية نفقد كل شىء، مواهبنا وأفراحنا وسالمنا وميراثنا السماوى )
 والرجوع إليه نستعيد (. ولكن بالعودة هلل93:93رإ) الحائدون عنى فى التراب يكتبون. الذين يتركونك يخزون
 .(91 -93ن... ماذا نعمل... هذا موضوع اآليات)حالنا. فما هو دورنا اآل

= هو إشارة لتقديس العالقة مع اهلل، فالسبت فيه راحة اهلل، وهذه كانت بالفداء، وفيه راحتنا بالثبات فى  السبت
ا اإليجابى )صالة / صوم / ممارسة المسيح، والثبات فى المسيح يأتى بالتوبة عن كل عمل شرير، وبجهادن

أسرار..( فالعمل لُه وقته )ستة أيام(. واهلل لُه وقته )السبت(. ومن يفعل ُيكرمه اهلل كملك ، فنحن ملوك وكهنة، 
وتقديم ذبائح يعنى العودة لعبادة  26ية آ... يأتون من مدن يهوذابل سيكون بركة لكثيرين، وسبب جذب لهم = 

ء العالم وهذا التكريم للسبت يجعلنا فى حماية اهلل، فال يستطيع إبليس أن يهاجمنا بسهامه اهلل، بدل جريهم ورا
. ونحن قصور فاهلل ملك الملوك 23ية آالحارقة، أما المنفصل عن اهلل فيسهل إلبليس مهاجمته فتحترق قصوره 

ا فوق حيث المسيح جالس عن يسكن فينا. لذلك يطلب بولس الرسول منا "إن كنتم قد قمتم مع المسيح فإطلبوا م
(، وسكب روحه القدوس فينا، وجعلنا 93:6كو2ن بعد ان جعلنا اهلل خليقة جديدة )( واآل9:3يمين اآلب" )كو

 (.96:30ملوكًا وكهنة، مازال أمامنا طريقين، وبحرية علينا أن نختار أحدهما، إما طريق الحياة أو الموت )تث
فيه ملىء بالتجارب واألالم، مملوء بغضة وكراهية، ضيقاته كثيرة، موضوع  ولنالحظ أن العالم الذى مازلنا نعيش

والمسيح لم َيِعْدنا برفع الضيقات فى هذا العالم، بل  الَحَرة فى البريةفى الشر وهذا ما أسماه فى هذا اإلصحاح 
ا عنا، بل قال "إدعنى وقت الضيق..." وماذا يعمل المسيح وقت الضيق ووقت التجربة؟ المسيح لن يرفعه

يشاركنا ضيقتنا فنتعزى، وهذا نفس ما عمله مع الثالث الفتية فى أتون النار... ولكن يا ويل من ليس لُه عالقة 
. والشيطان يعلم العرعر= أى الضيق والتجربة. هذا سيكون مثل  إذا جاء الحربالمسيح، فمثل هذا ماذا يفعل 

يعطينا أن نتذوق من ملذات الخطية، ولكن هذه اللذة هى لذة  هذا تمامًا، وعنده سالحه أى كلما شعرنا بالضيق،
لحظات يعود بعدها الضيق ثانيًا، وملذات العالم هى كالماء المالح، من يشرب منها يعطش = وهذا ما قاله عنه 

فإذا والحظ أن العرعر الذى ينمو فى أرض كهذه، ومع كثرة الحر يجف ويكون كالقش أى ميتًا،  أرضاا سبخةهنا 
حترق من حر وتجارب إ فهو قد أى المجد السماوى لن يشعر به، من عاش فى العالم بملذاته اءت الخيراتج

العالم، والنهاية لن يجد له نصيب فى الخيرات األبدية، هو عاش على األرض ولكنه سريعًا ما يموت ويدفن فى 
يات. أما أوالد اهلل الذين يحبون اهلل، ، وهذه نهاية كل من وضع قلبه وتعلق باألرضيكتبون فى الترابالتراب = 

ويجاهدوا ليكون قلبهم نقيًا، فهم يرون اهلل هنا، ويعيشون متمتعين بتعزيات الروح القدس يستمدونها كما تستمد 
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الشجرة ذات الجذور العميقة المياه من العمق، هذه لن تحرقها التجارب، بل تزيدها إخضرارًا. والنهاية لهم حياة 
 (.94ية آ) ألنك أنت تسبيحتىء سمتهم المميزة أنهم يحيون فى فرح يسبحون اهلل =أبدية. هؤال

 
 اهلل يعين شعبه في الطريق

للحرية التي أعطاها فالشريعة هي مقابل  .ته مكتوبة بالحب علي قلب االنسانعطي اهلل شريعأ( قبل السقوط  9
 اهلل .. واالنسان خلق حرًا ألنه علي صورة اهلل لالنسان، لكى تحميه

 ( 24:  3بعد السقوط ... أعطانا الناموس عونا..كمؤدب حتي يأتي المسيح ) غل  ( 2
 .ة، فشعبه كان داخل حظيرة االيمانكان اهلل يرسل لشعبه أنبياء معظمهم رعا ( 3
 ( = عمل النعمة فينا . 26:  1جاء المسيح وصنع الفداء وأرسل لنا الروح القدس ليعيننا ) رو  ( 4
صطياد شعبه من بحر هذا العالم . فالبحر بمياهه المالحة ال يعيش المسيح تالميذه وكانوا صيادين إل ( ارسل 6
 جتذبنا من الموت الي الحياة . إوالمسيح  .ه االنسان ، هو مكان موت لالنسانفي
 (  20:  21بد يحميها ) مت ( صعد المسيح الي السماء لكنه في كنيسته لأل 6
. مناء يعمل فيهم الروح القدسأعبر العصور رعاة  يسته( يرسل المسيح لكن 3
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن عشر

 
اِريِّ َوُهَنا»2 اْلَكاَلُم الَِّذي َصاَر ِإَلى ِإْرِمَيا ِمْن ِقَبِل الرَّبِّ َقاِئالا:1 "-(:11-1) األيات َك ُقِم اْنِزْل ِإَلى َبْيِت اْلَفخَّ

َذا ُهَو َيْصَنُع َعَمالا َعَلى الدُّواَلِب. 3«. ُأْسِمُعَك َكاَلِمي ، َواِ  اِريِّ َفَفَسَد اْلِوَعاُء الَِّذي َكاَن 4َفَنَزْلُت ِإَلى َبْيِت اْلَفخَّ
، َفَعاَد َوَعِمَلُه ِوَعاءا آَخَر َكَما َحُسَن ِفي َعْيَنيِ  اِريِّ اِريِّ َأْن َيْصَنَعُه.  َيْصَنُعُه ِمَن الطِّيِن ِبَيِد اْلَفخَّ َفَصاَر ِإَليَّ 5اْلَفخَّ

؟ ُهَوَذا َكالطِّيِن بِ »6َكاَلُم الرَّبِّ َقاِئالا:  اِريِّ َيا َبْيَت ِإْسرَاِئيَل، َيُقوُل الرَّبُّ َيِد َأَما َأْسَتِطيُع َأْن َأْصَنَع ِبُكْم َكهَذا اْلَفخَّ
اِريِّ َأْنُتْم هَكَذا ِبَيِدي َيا َبيْ  َفَتْرجُع 8تَاَرةا َأَتَكلَُّم َعَلى ُأمٍَّة َوَعَلى َمْمَلَكٍة ِباْلَقْلِع َواْلَهْدِم َواإِلْهاَلِك، 7َت ِإْسرَاِئيَل. اْلَفخَّ

ةا َأَتَكلَُّم َعَلى ُأمٍَّة َوتَارَ 9. ِتْلَك اأُلمَُّة الَِّتي َتَكلَّْمُت َعَلْيَها َعْن َشرَِّها، َفَأْنَدُم َعِن الشَّرِّ الَِّذي َقَصْدُت َأْن َأْصَنَعُه ِبَها
، َفاَل َتْسَمُع ِلَصْوِتي، َفَأْنَدُم َعِن اْلَخْيِر الَِّذي ُقْلُت ِإنِّي 11َوَعَلى َمْمَلَكٍة ِباْلِبَناِء َواْلَغْرِس،  َفَتْفَعُل الشَّرَّ ِفي َعْيَنيَّ

 "ُأْحِسُن ِإَلْيَها ِبِه.
ر أن نسمع ن ال نتصورها وبأشخاص قد ال نتصو عنا فى أماكنالحظ فى مثال الفخارى أن اهلل يمكن أن يتكلم م

 إرمياءمنهم كلمة اهلل. ولكن القلب المستعد أن يسمع من اهلل ستصل إليه كلمة اهلل الهادئة. ونجد هنا أن اهلل يكلم 
 ولنالحظ:وربما يكلمنا اهلل فى الطريق أو فى أماكن عملنا وبأمثلة من واقع حياتنا العملية.  .فى مكان الفخارى

ناة بتشكيله مرة ثانية ولم َيْرِمِه ونحن إن أحينما خرج اإلناء األول فاسدًا قام الفخارى بصبر وطول  .1
(. 1،1:64شإسلمنا اهلل حياتنا يعيد تشكيلنا ويطهرنا وينزع عنا عاداتنا الشريرة وأفكارنا الشريرة )

 واهلل ال ييأس ويستخدم طرق عديدة لذلك.
لعمل معين وخدمة معينة "ألننا نحن عمله مخلوقين ألعمال صالحة قد سبق اهلل يشكل كل إنسان  .2

وننجح فيه. إذًا كل  ه( فلكل منا عمل يشتاق اهلل أن نعمل90:2اهلل فأعدها لكى نسلك فيها" )أف
 ُه.جلقنا أللِ نية ثمينة عند اهلل، طالما هناك هدف خُ آواحد منا هو 

فاءة الفخارى بل بسبب وجود جزء غير مرن فى الطين، ( لم يفسد بسبب عدم ك4الوعاء الذى فسد ) .3
حصوة مثاًل، وما هذا سوى اإلرادة البشرية المقاومة إلرادة اهلل "يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة األنبياء 
وراجمة... كم مرة أردت... ولم تريدوا" ولكن اهلل الفخارى الحكيم قادر أن يعيد تشكيل هذا اإلنسان 

 (.4آخر لخدمته أو خدمة أخرى تناسب وضعه الجديد ) ويعطيه مكاناً 
ار ويستخدم اهلل الزمن والظروف رغم ما نية هو دوالب دو  الدوالب الذى يستخدمه الفخارى لتشكيل اآل .4

 يبدو فيها من تكرار، فى تشكيلنا.
 أصابع الفخارى تشير لنعمة اهلل العاملة فينا، ونار الفرن تشير للتجارب واألالم. .5
قت يصبح فيه التغيير صعبًا بل مستحياًل حينئذ يكسر الفخارى اإلناء، وهذا يشير لحالة من يأتى و  .6

 (.23:2+ رؤ 1:2)مز 91يرفض التوبة. وهذا موضوع اصحاح 
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متنع الشر.)ولكنهم حينما عادوا للشر وأصروا بِ ( مثال لذلك نينوى. حين تابت قَ 1) آية .7 لهم الرب وا 
 .عليه أبادهم اهلل... سفر ناحوم(

( هذا إنذار موجه ليهوذا شعب اهلل الذى غرسُه اهلل وقصد بها خيرًا والمعنى أن اهلل مزمع 90،1) آية .8
 أن يأتى عليها بشر. فاإلناء اآلن فى حالة يصعب إصالحها.

 
 أصابع الفخارى 

اهلل. فالروح  الفخارى يستخدم أصابعه ليشكل اإلناء أو ليعيد تشكيله لذلك قال المسيح عن الروح القدس أنه إصبع
 القدس هو الذى يعيد تشكيلنا )بتبكيته ومعونته... الخ(.
 (.21:92( مع )مت20:99ونرى أن الروح القدس هو إصبع اهلل بمقارنة األيات )لو

 األصابع ال تعمل بدون يد.
لذلك قيل عن  فاليد هى القوة التى تحرك األصابع. والروح القدس لم يكن ليحل فينا ويعمل فينا لوال فداء المسيح.

المسيح يد اهلل أو ذراع اهلل. "قد شمر الرب عن ذراع قدسه أمام عيون كل األمم فترى كل أطراف األرض 
(. وشمر الرب عن ذراعه تشير لتجسد المسيح وظهوره بالجسد من أجل الفداء. راجع 90:62خالص إلهنا" )إش

 (.9:61+  93:41+  1:69أيضا )إش
 

: هَأَنَذا ُمْصِدر  َعَلْيُكْم َفا»11 "-(:17-11) األيات آلَن َكلِّْم ِرَجاَل َيُهوَذا َوُسكَّاَن ُأوُرَشِليَم َقاِئالا: هَكَذا َقاَل الرَّبُّ
! »ُلوا: َفَقا12«. ُكمْ َشرًّا، َوَقاِصد  َعَلْيُكْم َقْصداا. َفاْرِجُعوا ُكلُّ َواِحٍد َعْن َطِريِقِه الرَِّديِء، َوَأْصِلُحوا ُطُرَقُكْم َوَأْعَمالَ  َباِطل 

: 13«. أَلنََّنا َنْسَعى َورَاَء َأْفَكاِرَنا، َوُكلُّ َواِحٍد َيْعَمُل َحَسَب ِعَناِد َقْلِبِه الرَِّديءِ  اْسأَُلوا َبْيَن »ِلذِلَك هَكَذا َقاَل الرَّبُّ
َهْل َيْخُلو َصْخُر َحْقِلي ِمْن َثْلِج ُلْبَناَن؟ َأْو 14ِئيَل. اأُلَمِم. َمْن َسِمَع َكهِذِه؟ َما ُيْقَشَعرُّ ِمْنُه ِجدًّا َعِمَلْت َعْذرَاُء ِإْسرَا

ُروا ِلْلَباِطِل، َوَقْد َأْعَثُروُهْم ِفي ُطُرِقِهْم، 15َهْل َتْنَشُف اْلِمَياُه اْلُمْنَفِجَرُة اْلَباِرَدُة اْلَجاِرَيُة؟  أَلنَّ َشْعِبي َقْد َنِسَيني! َبخَّ
ِلُتْجَعْل َأْرُضُهْم َخرَاباا َوَصِفيراا َأَبِديًّا. ُكلُّ َماّر 16ْسُلُكوا ِفي ُشَعٍب، ِفي َطِريق َغْيِر ُمَسهَّل، ِفي السُُّبِل اْلَقِديَمِة ِليَ 

. ُأِريِهِم اْلَقَفا اَل اْلَوْجَه ِفي َيْوِم مُ 17ِفيَها َيْدَهُش َوَيْنِغُض رَْأَسُه.   "«.ِصيَبِتِهمْ َكِريٍح َشْرِقيٍَّة ُأَبدُِّدُهْم َأَماَم اْلَعُدوِّ
=  باطل ( نجد ردهم المعاند فقد قالوا92( مازال هناك أمل أن ال يكسر اهلل اإلناء إن قدموا توبة وفى )99فى )

( إهانة لهم 93أى ال أمل. وهذا يسميه الخطاة، حرية، ولكنها عبودية لشهواتهم. والخطية تقسى القلوب. وفى )
ئيل من نعم، ولكن حتى هؤالء األمم سيقشعرون مما عملته إسرائيل فاألمم لم يحصلوا على ما حصلت عليه إسرا

يترك رجل ثلوج لبنان الموجودة على صخر الحقل أو تترك المياه الباردة  هل"( لها ترجمة أخرى 94) آيةو 
" والمعنى هل يترك مسافر عطشان ثلوج لبنان التى تسيل وتنزل مياهها الباردة نقية من أخر الجارية من مكان

لى جبل لبنان بعيدة عن الطين ويذهب لمكان قذر يبحث فيه عن بعض المياه الراكدة. او هل يترك إنسان أع
. فخسروا وبخروا للباطلماء مثلج فى يوم حار. ولكن هذا ما عمله شعبى فقد تركونى أنا ينبوع المياه الحية 

(. 96. ولذلك سيأتى عليهم الخراب )الماء المثلج أى عزاء الروح القدس فى وسط حرارة الضيقات)صخر الحقل(
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= اإلنسان يحتمل التجربة لو شعر أن اهلل معُه يبتسم لُه ويشجعه. اما لو أدار اهلل وجهه  أريهم القفا( 93وفى )
 (.23:2فهذا ماال يحتمل. واهلل يرى القفا لمن سبق وأعطاه القفا )أر

 
َلى ِإْرِمَيا َأْفَكاراا، أَلنَّ الشَِّريَعَة اَل َتِبيُد َعِن اْلَكاِهِن، َواَل اْلَمُشورََة َهُلمَّ َفُنَفكُِّر عَ »َفَقاُلوا: 18 "-(:23-18) األيات

. َهُلمَّ َفَنْضِرُبُه ِباللَِّساِن َوِلُكلِّ َكاَلِمِه اَل ُنْصِغي ، َواْسَمْع 19«. َعِن اْلَحِكيِم، َواَل اْلَكِلَمَة َعِن النَِّبيِّ َأْصِغ ِلي َيا َربُّ
َتَكلََّم َعْنُهْم 21َأْخَصاِمي. َصْوَت  َهْل ُيَجاَزى َعْن َخْيٍر ِبَشّر؟ أَلنَُّهْم َحَفُروا ُحْفَرةا ِلَنْفِسي. اْذُكْر ُوُقوِفي َأَماَمَك أَل

ِنَساُؤُهْم َثَكاَلى َوَأرَاِمَل،  ِلذِلَك َسلِّْم َبِنيِهْم ِلْلُجوِع، َواْدَفْعُهْم ِلَيِد السَّْيِف، َفَتِصيرَ 21ِباْلَخْيِر أَلُردَّ َغَضَبَك َعْنُهْم. 
ِلُيْسَمْع ِصَياح  ِمْن ُبُيوِتِهْم ِإْذ َتْجِلُب 22َوَتِصيَر ِرَجاُلُهْم َقْتَلى اْلَمْوِت، َوُشبَّاُنُهْم َمْضُروِبي السَّْيِف ِفي اْلَحْرِب. 

. َعَلْيِهْم َجْيشاا َبْغَتةا. أَلنَُّهْم َحَفُروا ُحْفَرةا ِلُيْمِسُكوِني، وَ  ا ِلِرْجَليَّ َوَأْنَت َيا َربُّ َعَرْفَت ُكلَّ َمُشوَرِتِهْم 23َطَمُروا ِفَخاخا
َأَماَمَك. ِفي َوْقِت َغَضِبَك َعَليَّ ِلْلَمْوِت. اَل َتْصَفْح َعْن ِإْثِمِهْم، َواَل َتْمُح َخِطيََّتُهْم ِمْن َأَماِمَك، َبْل ِلَيُكوُنوا ُمَتَعثِِّريَن 

 "َعاِمْلُهْم.
 آيةتكلم النبى ثانية عن مؤامرات شعبه ضده. فالخطاة ال يريدون سماع كلمة اهلل وينفرون منها. ومعنى هنا ي

( هم يريدون أن يحملوه مسئولية أالمهم أو أنه ال ينفع فلنتخلص منه وعندنا الكهنة واألنبياء وساستنا 91)
 ين وقلبهم يجرى وراء شهواتهم الحكماء. وواضح طبعًا أنهم هنا يظهرون حماسة زائفة للدفاع عن الد

ألن = هى مشورات شعبه ضده وهى شبيهة بمشورات قيافا والكهنة ضد المسيح. أفكاراا  إرمياءفلنفكر على 
= هذا حماس كاذب عن الكهنة واألنبياء، فهم قطعًا يتحدثون  الشريعة ال تباد عن الكاهن وال الكلمة عن النبى

بالكالم الذى يحبونه والكهنة يشجعونهم فى مسلكهم الشرير طالما يكسبون  عن األنبياء الكذبة الذين يخدعونهم
 من ورائهم.

= أى يسيئوا لسمعته بشائعات مغرضة حتى يكرهه الناس وينفرون منُه. ومثال على ذلك  هلم فنضربه باللسان
ن فالمسيح ى اآلوحت .قولهم عنه أنه متآمر مع األعداء. ولكن ال نندهش فمن يخون إلهه يخون أعز أصدقائه

( كالم 23-91يات )ن فى األرض يتكلمون عليه كالمًا رديئًا. أما اآلدمه يشفع فى كل واحد ولكنهم حتى اآل
 النبى بالشر ضَدهم هو نوع من النبوة كما سبق.
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع عشر

 
: هَكَذا َقاَل الرَّ 1 "-(:15-1) األيات اِريٍّ ِمْن َخَزٍف، َوُخْذ ِمْن ُشُيوِخ الشَّْعِب َوِمْن »بُّ اْذَهْب َواْشَتِر ِإْبِريَق َفخَّ

اِر، َوَناِد ُهَناَك ِباْلَكِلَماِت الَِّتي ُأَكلِّ 2ُشُيوِخ اْلَكَهَنِة،  ا. ُمَك ِبهَ َواْخُرْج ِإَلى َواِدي اْبِن ِهنُّوَم الَِّذي ِعْنَد َمْدَخِل َباِب اْلَفخَّ
ِئيَل: هَأَنَذا َجاِلب  َعَلى َوُقِل: اْسَمُعوا َكِلَمَة الرَّبِّ َيا ُمُلوَك َيُهوَذا َوُسكَّاَن ُأوُرَشِليَم. هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد ِإلُه ِإْسرَا3

ُروا ِفيِه آلِلَهٍة ِمْن َأْجِل َأنَُّهْم َتَرُكو 4هَذا اْلَمْوِضِع َشرًّا، ُكلُّ َمْن َسِمَع ِبِه َتِطنُّ ُأْذَناُه.  ِني، َوَأْنَكُروا هَذا اْلَمْوِضَع َوَبخَّ
َوَبَنْوا ُمْرَتَفَعاٍت ِلْلَبْعِل 5ُأْخَرى َلْم َيْعِرُفوَها ُهْم َواَل آَباُؤُهْم َواَل ُمُلوُك َيُهوَذا، َوَمأُلوا هَذا اْلَمْوِضَع ِمْن َدِم اأَلْزِكَياِء، 

ِلذِلَك َها َأيَّام  تَْأِتي، 6اِر ُمْحَرَقاٍت ِلْلَبْعِل، الَِّذي َلْم ُأْوِص َواَل َتَكلَّْمُت ِبِه َواَل َصِعَد َعَلى َقْلِبي. ِلُيْحِرُقوا َأْواَلَدُهْم ِبالنَّ 
، َواَل ُيْدَعى َبْعُد هَذا اْلَمْوِضُع ُتوَفَة َواَل َواِدي اْبِن ِهنُّوَم، َبْل َواِدي اْلَقْتِل.  َمُشوَرَة َيُهوَذا  َوَأْنُقُض 7َيُقوُل الرَّبُّ
ْم، َوَأْجَعُل ُجثََثُهْم ُأْكالا َوُأوُرَشِليَم ِفي هَذا اْلَمْوِضِع، َوَأْجَعُلُهْم َيْسُقُطوَن ِبالسَّْيِف َأَماَم َأْعَداِئِهْم َوِبَيِد َطاِلِبي ُنُفوِسهِ 

ِفيِر. ُكلُّ َعاِبٍر ِبَها َيْدَهُش َوَيْصِفُر ِمْن َأْجِل َوَأْجَعُل هِذِه اْلَمِديَنَة لِ 8ِلُطُيوِر السََّماِء َوِلُوُحوِش اأَلْرِض.  لدََّهِش َوالصَّ
يِق 9ُكلِّ َضَرَباِتَها.  الَِّذي َوُأْطِعُمُهْم َلْحَم َبِنيِهْم َوَلْحَم َبَناِتِهْم، َفَيْأُكُلوَن ُكلُّ َواِحٍد َلْحَم َصاِحِبِه ِفي اْلِحَصاِر َوالضِّ

َوَتُقوُل َلُهْم: 11ُثمَّ َتْكِسُر اإِلْبِريَق َأَماَم َأْعُيِن اْلَقْوِم الَِّذيَن َيِسيُروَن َمَعَك 11ُهْم َوَطاِلُبو ُنُفوِسِهْم. ُيَضاِيُقُهْم ِبِه َأْعَداؤُ 
اِريِّ بِ  َحْيُث اَل ُيْمِكُن َجْبُرُه َبْعُد، هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد: هَكَذا َأْكِسُر هَذا الشَّْعَب َوهِذِه اْلَمِديَنَة َكَما ُيْكَسُر ِوَعاُء اْلَفخَّ

، َوِلُسكَّاِنِه. َوَأْجَعُل هِذِه 12َوِفي ُتوَفَة ُيْدَفُنوَن َحتَّى اَل َيُكوَن َمْوِضع  ِللدَّْفِن.  هَكَذا َأْصَنُع ِلهَذا اْلَمْوِضِع، َيُقوُل الرَّبُّ
ُروا َوَتُكوُن ُبُيوُت ُأوُرَشِليَم وَ 13اْلَمِديَنَة ِمْثَل ُتوَفَة.  ُبُيوُت ُمُلوِك َيُهوَذا َكَمْوِضِع ُتوَفَة، َنِجَسةا ُكلُّ اْلُبُيوِت الَِّتي َبخَّ

ُثمَّ َجاَء ِإْرِمَيا ِمْن ُتوَفَة الَِّتي َأْرَسَلُه الرَّبُّ ِإَلْيَها 14«.َعَلى ُسُطوِحَها ِلُكلِّ ُجْنِد السََّماِء َوَسَكُبوا َسَكاِئَب آلِلَهٍة ُأْخَرى
هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد ِإلُه ِإْسرَاِئيَل: هَأَنَذا َجاِلب  َعَلى هِذِه »15َأ، َوَوَقَف ِفي َداِر َبْيِت الرَّبِّ َوَقاَل ِلُكلِّ الشَّْعِب: ِلَيَتَنبَّ 

 " «.ا ِرَقاَبُهْم َفَلْم َيْسَمُعوا ِلَكاَلِمياْلَمِديَنِة َوَعَلى ُكلِّ ُقرَاَها ُكلَّ الشَّرِّ الَِّذي َتَكلَّْمُت ِبِه َعَلْيَها، أَلنَُّهْم َصلَُّبو 
( أى درس وراء درس حتى يكون 90:21شإفساد اإلنسان إضطر اهلل أن يكون تعليمه وصية فوق وصية )

اإلنسان بال عذر. وهذه الحادثة ستجرى فى وادى إبن هنوم حيث قدموا أوالدهم ضحايا لمولك اإلله الوثنى. 
ق النفايات( وفى هذا الوادى سيكون لهم أفظع مآسيهم حيث يدفنون بل تلقى جثثهم )وبعد ذلك تحول مكانًا لحر 

ناِد هناك بالكلمات التى أكلمك ( 2. وستكون كل أورشليم بهذه الصورة. والحظ فى )وادى القتلبال دفن ويكون 
. وهذا درس لكل من = فاهلل لم يخبره مقدمًا بما سوف يقول. ولكن كان لُه ثقة أن يذهب وهناك يكلمه اهلل بها

( يعدد لهم خطاياهم والشر 1-3( ومن )20،91:90يرسلُه اهلل "ال تخف فالروح القدس يعلمك ما تتكلم به" )مت
( وحدثنا يوسيفوس 90:4، 20:2( حدث هذا فعاًل فى حصار بابل لهم )مرا1) آيةاآلتى عليهم بسببها. وفى 

= أو تفتة مكان فى وادى إبن هنوم  توفةالرومانى ألورشليم. المؤرخ اليهودى أن هذا حدث فعاًل أثناء الحصار 
 والكلمة تعنى مكان الحريق أو الفرن.
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( يكسر النبى اإلناء الفخارى. ولكن هذا اإلناء الفخارى يشير للشعب وألورشليم. فهل يكسر اهلل 99،90وفى )
ناء ولكن تأتى ساعة يستحيل فيها شعبه؟ قلنا سابقًا أن اهلل هو الفخارى الحكيم وهو يظل يحاول إصالح اإل

اإلصالح حين يصبح اإلناء صلبًا وحينئذ يجب كسره فال أمل فى إصالحه. وكان على النبى أن يكسر هذا 
اإلناء بعد أن ينتهى من عظته. إشارة لهذا الشعب الذى تقسى فى الخطية. أما لو كان مازال طريًا ما كان اهلل 

إستخدام األمثال يطبع فى القلوب الفكرة التى يريدها اهلل. وكل من ظَن نفسه  قد كسره بل أعاد تشكيله. وطبعاً 
( فالقديسين قوتهم ليست فى ذواتهم فهم ليسوا إال أوان خزفية ضعيفة 3:4كو2قويًا فليعلم أنه إناء خزفى )راجع 
 لكن فضل القوة هلل ال من إنسان.

لكل جند وثان فوق سطح كل منزل للتبرك بها = كانوا يقيمون مذابح لأل بخروا على سطوحها( 93وفى )
( رجع النبى 96،94ى للنجوم واألفالك. وهم أصبحوا ال يخجلون من هذا فيمارسونه علنًا وفى )أ=  السموات

ستأنف كالمه عن الموضوع عينه وهذا ما أثار ضده رجال الدين.  من توفة بعد كسر اإلبريق ودخل الهيكل وا 
 

 .19،18تعليق على اإلصحاحين 
. فاهلل يشبه يةاخلق اهلل اإلنسان كأجمل وأكمل ما يكون، وسقط اإلنسان وفسد، لكن اهلل لم يترك اإلنسان لهذه النه

نفسه بفخارى قادر أن يعيد تشكيل اإلنسان. ولكننا نرى هنا أن اهلل يريد أن يعيد تشكيل وتجديد خلقتنا، فنصير 
ن مع كل منا، ضنا يكون فى هذا هالكنا، وهذا ما يعمله اهلل اآل(. أو إذا رف93:6كو2فى المسيح خليقة جديدة )

(، ولكن من تقسى قلبه 91:4فهو يحاول بروحه القدوس أن يعيد تشكيل كل منا فنكون على صورة المسيح )غل
( 31-33:23( لكن إرادتى قد تعوق إرادة اهلل )مت4:2تى9فهذا يهلك. فاهلل يريد أن جميع الناس يخلصون )

القديس أغسطينوس "اهلل الذى خلقك بدونك ال يستطيع أن يخلصك بدونك. وهذا رأيناه هنا فاإلناء الذى  فكما قال
مازال طريًا" هو القلب الذى فيه رجاء أن يقدم توبة، هذا يعيد اهلل تشكيله وتجديده فهو الفخارى الحكيم. أما اإلناء 

 -: الذى تقسى تمامًا فهذا يتم كسره. وهذا رأيناه مثاًل فى
إسرائيل المملكة الشمالية تكسر كإناء قاس بيد أشور، لكن يهوذا كان ما زال فيها رجاء، إذًا لتذهب للسبى فيعاد 

 (.99:91آيةوهو سبى بابل ) هأنذا مصدر عليكم شراا تشكيلها. والسبى يقال عنه هنا 
( اما التين 24) إرمياءسماها التين الجيد أورشليم كان فيها أنية قابلة إلعادة التشكيل، هذه أرسلها اهلل إلى بابل وأ

رمزًا للمسيح،  إرمياءالردىء فيكسر فى حريق أورشليم. وتجديد الخليقة قام به المسيح حين نزل وتجسد، وكان 
( وكأنها نبوة عن نزول المسيح ليبدأ الخلقة الجديدة على أن الخلقة الجديدة 2:91) إنزل لذلك نسمع قول اهلل له

( ورمزها هنا أصابع الفخارى، وهنا نفهم 20:99( + )لو21:92الروح القدس، إصبع اهلل )مت هى أيضًا عمل
أن إعادة التشكيل قد تستلزم بعض األالم والتجارب التى بها يكمل اإلنسان، فاألصابع تضغط على طين اإلناء 

تشكيلهم. ولكن ليس  ليعاد تشكيله. والضغط قد يؤلم، أصابع اهلل ضغطت على أيوب وعلى بولس ليعيد اهلل
( ثم يقوم 94-9:6( + )رو6:3بالتجارب وحدها تعاد خلقة اإلنسان، بل أواًل بالوالدة الجديدة من الماء والروح )يو

ذا أخطأ اإلنسان المؤمن يقوم الروح القدس بتبكيته 26:94الروح القدس بالتعليم والتذكير بكالم اهلل )يو ( وا 
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( أن الروح يقنع النبى بل يلح عليه 3:20رإإقناع، وكما نسمع فى ) ( وكلمة تبكيت تعنى أيضاً 1:96)يو
فغلبت" فالروح يظل يعمل فى المعمد، الممسوح بالميرون ليعيد خلقته،  "أقنعتنى يا رب فإقتنعت وألححت على  

وأنا فيكم  خلص. لذلك يقول المسيح إثبتوا فى  ( ومن هو ثابت فى المسيح ي29:9كو2ويثبته فى المسيح )
( ال يعود يسمع 91:6تس9ما من يرفض الثبات فى المسيح فهذا يتقسى قلبه، من يطفىء الروح )أ( 4:96)يو

صوت إقناع وال توبيخ أو تبكيت الروح القدس، فهذا يصير كاإلناء الذى يستحق الكسر. وكما رأينا أن اهلل يعمل 
نليجدد طبيعتنا، لكن إرادتى تحدد النتيجة، فإن تجاوبت مع اهلل أح إبتعدت عن اهلل تأتى  صل على الخيرات، وا 

، ولكن اهلل يستخدم أسلوب إنسانى ليشرح هذا فيقول أن اهلل يندم، واهلل قطعًا ال يندم على قرار الشرور على  
خرين كأن قرار اهلل قد تغير، فأجد الخير عوضًا عن الشر ر طريقى، وهذا ما يبدو لآليتخذه، لكن أنا بإرادتى أغي  

 س واهلل يستخدم ألفاظًا بشرية كقوله )"أصابع اهلل"، "ويدى اهلل"... ألخ(.أو العك
لم ( 4:91والحظ الطبيعة المنحرفة للبشر، الذين يجرون وراء كل ما هو جديد، وكيف يعاتب اهلل على ذلك )

( أن نسير 1:9)نش فلماذا نغير طريق أبائنا، وما إستلمناه منهم، وهذا ما يدعو اهلل له فى يعرفوها هم وال آباؤهم
( 3:93وراء أثار الغنم لنجد الطريق، لذلك تهتم الكنيسة بتعاليم األباء وتقرأ دائمًا سيرتهم فى السنكسار )عب

 .ن فى كنيسة األمم التى تقشعر مما عمله اليهود حين صلبوا المسيح( نرى تطبيقها اآل93:91آيةو)
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 عودة للجدول اإلصحاح العشرون

 
ففشحور هنا هو اإلناء الذى تقسى والحكم الذى صدر ضده  91هذا اإلصحاح هو تطبيق مباشر على إصحاح 

 هو كسر اإلناء فلم يعد هناك أمل فى إصالح فشحور.
 

ل  ِفي َبْيِت الرَّ 1 "-(:6-1) األيات ، ِإْرِمَيا َيَتَنبَُّأ ِبهِذِه اْلَكِلَماِت. َوَسِمَع َفْشُحوُر ْبُن ِإمِّيَر اْلَكاِهُن، َوُهَو َناِظر  َأوَّ بِّ
، َوَجَعَلُه ِفي اْلِمْقَطَرِة الَِّتي ِفي َباِب ِبْنَياِميَن اأَلْعَلى الَِّذي ِعْندَ 2 .  َفَضَرَب َفْشُحوُر ِإْرِمَيا النَِّبيَّ َوَكاَن ِفي 3َبْيِت الرَّبِّ

َلْم َيْدُع الرَّبُّ اْسَمَك َفْشُحوَر، َبْل َمُجوَر ِمسَّاِبيَب، »ِمْقَطَرِة. َفَقاَل َلُه ِإْرِمَيا: اْلَغِد َأنَّ َفْشُحوَر َأْخَرَج ِإْرِمَيا ِمَن الْ 
: هَأَنَذا َأْجَعُلَك َخْوفاا ِلَنْفِسَك َوِلُكلِّ ُمِحبِّيَك، َفَيْسُقُطوَن ِبَسْيِف َأْعَدائِ 4 ِن، ِهْم َوَعْيَناَك َتْنُظرَاأَلنَُّه هَكَذا َقاَل الرَّبُّ

َوَأْدَفُع ُكلَّ َثْرَوِة هِذِه اْلَمِديَنِة َوُكلَّ َتَعِبَها 5َوَأْدَفُع ُكلَّ َيُهوَذا ِلَيِد َمِلِك َباِبَل َفَيْسِبيِهْم ِإَلى َباِبَل َوَيْضِرُبُهْم ِبالسَّْيِف. 
َناِتَها َوُكلَّ َخزَاِئِن ُمُلوِك َيُهوَذا، َأْدَفُعَها ِلَيِد َأْعدَ  َوَأْنَت 6اِئِهْم، َفَيْغَنُموَنَها َوَيْأُخُذوَنَها َوُيْحِضُروَنَها ِإَلى َباِبَل. َوُكلَّ ُمَثمَّ

ُن َأْنَت َوُكلُّ ُمِحبِّيَك َيا َفْشُحوُر َوُكلُّ ُسكَّاِن َبْيِتَك َتْذَهُبوَن ِفي السَّْبِي، َوتَْأِتي ِإَلى َباِبَل َوُهَناَك َتُموُت، َوُهَناَك ُتْدفَ 
 "«.ْأَت َلُهْم ِباْلَكِذبِ الَِّذيَن َتَنبَّ 

بعد العظة الواضحة التى ألقاها النبى بدأ إضطهاده بواسطة فشحور الكاهن. وكان المنتظر أن يحمى فشحور 
( ووضعُه فى المقطرة 2:23وباألخص ألنه نبى وكاهن مثله. ولكنه ضربه كما ُضِرب بولس الرسول )أع إرمياء

يًا وتربط يديه ورجليه ورقبته فيتألم ألمًا مبرحًا. بل ليزيد من أالمه، كان وهى آلة تعذيب يوضع فيها السجين منحن
هذا أمام الناس ليسخر منه المارة ويحتقروه )فال يلتفتوا لكالمه، فكالمه ضد كالمهم بأن مصر ستنقذهم(. وكان 

لم تتحقق أغراض  ذلك عند باب بنيامين بين المدينة والهيكل. والغرض أن يمتنع عن نبواته بالتهديد. ولكن
َد النبى فكلمة اهلل ال تُقيد، واهلل يصدر حكمه على هذا الكاهن الشرير.  ر فقد هاجمه النبى بشدة. فلو ُقي  فشحو 

بتهمة اإلخالل باألمن العام.  إرمياء= فشحور كان لُه مركزًا ساميًا فى الهيكل به يستطيع أن يسجن  ناظر أول
= وهذه معناها خوف من كل جانب. فاهلل يحَول  مجور مسابيبسماه  ياءإرم= فرح. ولكن  فشحورومعنى إسم 

أفراح الخطاة لمخاوف )حينما تأتى بابل( وسيمتلىء هو ُرعبًا وحزنًا. بل سيكون منفرًا ألصدقائه وهو فى حالته 
نها لشجاعة للنبى أن ينطق بكل هذه الن هذه. واهلل لم يقتله فورًا بل تركُه يتألم مثل قايين. بوات ضد من سجنه وا 

د فشحور ألن خوف اهلل سقط عليه مباشرة بكلمة النبى )إذ قال له مجور ر  وضد الملك وكل الشعب. ولم يَ 
كتفى بهذا. إرمياءمسابيب أى خوف من كل جانب فحدث هذا فورًا(، فطرد   وا 

 
ِحِك ُكلَّ النََّهاِر. ُكلُّ َواِحٍد َقْد أَْقَنْعَتِني َيا َربُّ َفاْقَتَنْعُت، َوأَْلَحْحَت عَ 7 "-(:13-7) األيات َليَّ َفَغَلْبَت. ِصْرُت ِللضَّ

!»أَلنِّي ُكلََّما َتَكلَّْمُت َصَرْخُت. َناَدْيُت: 8اْسَتْهزََأ ِبي.  أَلنَّ َكِلَمَة الرَّبِّ َصاَرْت ِلي ِلْلَعاِر َوِللسُّْخَرِة « ُظْلم  َواْغِتَصاب 
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َفَكاَن ِفي َقْلِبي َكَناٍر ُمْحِرَقٍة َمْحُصوَرٍة ِفي ِعَظاِمي، َفَمِلْلُت «. ْذُكرُُه َواَل َأْنِطُق َبْعُد ِباْسِمهِ اَل أَ »َفُقْلُت: 9ُكلَّ النََّهاِر. 
 ِمَن اإِلْمَساِك َوَلْم َأْسَتِطْع.

ُكلُّ َأْصَحاِبي «. ْشَتِكَي َعَلْيهِ اْشَتُكوا، َفنَ »أَلنِّي َسِمْعُت َمَذمَّةا ِمْن َكِثيِريَن. َخْوف  ِمْن ُكلِّ َجاِنٍب. َيُقوُلوَن: 11
َولِكنَّ الرَّبَّ َمِعي َكَجبَّاٍر َقِديٍر. ِمْن َأْجِل ذِلَك 11«. َلَعلَُّه ُيْطَغى َفَنْقِدَر َعَلْيِه َوَنْنَتِقَم ِمْنهُ »ُيرَاِقُبوَن َظْلِعي َقاِئِليَن: 

َفَيا َربَّ اْلُجُنوِد، ُمْختَِبَر 12ُهْم َلْم َيْنَجُحوا، ِخْزياا َأَبِديًّا اَل ُيْنَسى. َيْعُثُر ُمْضَطِهِديَّ َواَل َيْقِدُروَن. َخُزوا ِجدًّا أَلنَّ 
دِّيِق، َناِظَر اْلُكَلى َواْلَقْلِب، َدْعِني َأَرى َنْقَمَتَك ِمْنُهْم أَلنِّي َلَك َكَشْفُت َدْعَواَي.  ، 13الصِّ ، َسبُِّحوا الرَّبَّ َرنُِّموا ِللرَّبِّ

 "ْد َأْنَقَذ َنْفَس اْلِمْسِكيِن ِمْن َيِد اأَلْشرَاِر.أَلنَُّه قَ 
مهما حدث لفشحور من رعب فما ال يمكن إنكاره أن النبى إنسان عادى له مشاعرُه. وهذه المشاعر ُجِرَحْت فيما 

يات صراع داخلى يعتمل فى نفس خصوصًا من تعريضه لسخرية الناس ونالحظ فى هذه اآل ،قام بِه فشحور
قد ( 3) آيةن عمل نعمة اهلل المعزية وأحزان النبى اإلنسانية. وهذه المشاعر نجدها هنا متداخلة. ففى النبى بي

لعله رأى صورة الصليب والعار الذى كان أ= هنا عمل النعمة يغلب. ولكن بماذا أقنعه؟  أقنعتنى فإقتنعت
فالشعب كان يسخر منُه  رمياءحدث إلللمسيح عليه وسخرية المارة حوله وشماتتهم فيه وهو رُب المجد. وهو ما 

ومن كالمُه ويَودون لو توقف عن النطق بنبواته، وها هو فى المقطرة. وهذا هو يومهم للسخرية العلنية منُه. 
أم هل أقنعه اهلل كما أقنع صموئيل من قبل "هم لم يهزأوا  ، أن تحتمل إرمياءولكن إذا كان اهلل إحتمل فعليك يا 

هى أالمى. أم أراه اهلل عقوبة هؤالء أم أقنعه بأن األلم ضريبة المجد أم كل  إرمياءن أالمك يا بك بل هزأوا بى" وأ
 هذا معًا. اهلل يعلم.

( 1وفى )  للضحك صرت. بالرغم من أننى الححت على فغلبتح على اإلنسان = ولننظر عمل نعمة اهلل، أنها ُتل  
زأون به ألنه يصرخ من غيرته. ولنعرف أن الخدام األمناء هم هو يهان ألجل أمانته وغيرته فى خدمته. فكانوا يه

غتصابسخرية غير المؤمنين أو غير التائبين. وهم سخروا منه ألنه قال  = فهم ال يحتملون من يذكرهم  ظلم وا 
من الشيطان ولها منطق عقالنى. فطالما أن هؤالء الناس ال  يةاهذه غو   أذكره فقلت ال( 1بخطاياهم. وفى )

سترْح فى بيتك وأعكف على الصالة. فتعاليمك صارت للهزء من السامعين. ا  ون عملك فأترك خدمتك و يستحق
ولكن وجد كالم اهلل فى قلبه كنار وعمل نعمة اهلل فيه قويًا منفجرًا يبحث عن مخرج لها. بل أشعره اهلل بقوته معُه 

" = أى ألنى سمعت مذمة من كثيرينت "( لماذا أراد أواًل السكو 90وضعف أعدائه فلم يستطع السكوت. وفى )
ضده )كأنهم يقولون من الذى  إرمياءَل الناس عبارة = فى سخرية حو   جانب وخوف من كل يةاكالم إفتراء ووش

إشتكوا  ، بل أحاطوه فعاًل بالخوف( = يقولونإرمياءيحيطه الخوف من كل الجانب أهو فشحور، أم أنت يا 
كل أصحابى ان كذبة ضده ونحن سنروجها لُه ونشهد ضده بل سنزيد عليها. ى فليخترع أى إنسأ  فنشتكى عليه
 رمياء= َظْلعى أى عرجى أو أى خطأ منى. وهذا ما عملوه مع المسيح فكانوا يرسلون للمسيح وإل يراقبون ظلعى

ين لعله قائلخيانة مؤلمة هذه.  يةأمن يتِصيدهم بكلمة ليشتكوا بأى خطأ عليه. ولألسف فهم يرسلون األصحاب ف
= أى لعله يمكن إغواؤه فنرغمه على أن يكف عن نبواته وتوبيخاته لنا. ولكن كما صار لفشحور خوفًا من  ُيطغى
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( هؤالء الذين يسيئون لشرفه من وراء ظهره فال يستطيع أن يدافع عن 99) فليعثر مضطهدىَ كل جانب هكذا 
 ك ويتحالف مع بابل. نفسه مثل أنه يثير فتنة ضد الحكومة وينادى بثورة ضد المل

 
 -ملحوظة:

( فلنتعَلم الصالة بالمزامير. فكل من يتألم مثل 93:39سمعت مذمة من كثيرين هى صالة داود فى المزامير )
رمياءداود و  ( نجد أن الصراع 93فالروح القدس الذى أوحى بهذه الكلمات يعطى تعزية حين نصلى بها. وفى ) ا 

 .فيسبح الرب ألنه أنقذه من يد األشرارهى لصالح النعمة ويرى خالصه بين نعمة اهلل ومخاوفه كإنسان ينت
 

َمْلُعون  15َمْلُعون  اْلَيْوُم الَِّذي ُوِلْدُت ِفيِه! اْلَيْوُم الَِّذي َوَلَدْتِني ِفيِه ُأمِّي اَل َيُكْن ُمَباَركاا! 14 "-(:18-14) األيات
ا. « ُوِلَد َلَك اْبن   َقدْ »اإِلْنَساُن الَِّذي َبشََّر َأِبي َقاِئالا:  ا ِإيَّاُه َفَرحا َوْلَيُكْن ذِلَك اإِلْنَساُن َكاْلُمُدِن الَِّتي َقَلَبَها 16ُمَفرِّحا

َباِح َوَجَلَبةا ِفي َوْقِت الظَِّهيَرِة.  ا ِفي الصَّ َنْت ِلي أَلنَُّه َلْم َيْقُتْلِني ِمَن الرَِّحِم، َفَكا17الرَّبُّ َوَلْم َيْنَدْم، َفَيْسَمَع ِصَياحا
 "ِلَماَذا َخَرْجُت ِمَن الرَِّحم، أَلَرى َتَعباا َوُحْزناا َفَتْفَنى ِباْلِخْزِي َأيَّاِمي؟18ُأمِّي َقْبِري َوَرِحُمَها ُحْبَلى ِإَلى اأَلَبِد. 

هذه حرب جديدة باليأس واأللم إستغل فيها عدو الخير إحساس النبى البشرى العادى من الجرح نتيجة إهانات 
لُه. والحياة تتخللها فترات تنتصر فيها النعمة وفترات تتغلب فيها األالم اإلنسانية. ولكن طالما هناك حياة  فشحور

 (.9:3+ أى 3:33+  22:39فليكن لنا رجاء )مز
 

 أقنعتني يا رب فإقتنعت  والححت علي فغلبت
 مع آدم ، فحينما أراد اهلل ان هذه هي طريقة اهلل مع أوالده فهو ال يحب ان يضغط عليهم . وهذا ما عمله اهلل

قتنع آدم صار هذا مطلبا له . إنثي . وحينما أيخلق حواء لتعين آدم ، أظهر اهلل آلدم ان المخلوقات كلها ذكر و 
قناع يأتي في داخلنا من صوت الروح القدس الهادئ بل يلح علينا ويدعونا للتوبة وحينئذ خلق اهلل حواء. وهذا اإل

قوي أن الشيطان ليس أ..ويدعونا لعمل البر = يبكت علي بر.....ويعطينا قوة ويقنعنا = يبكت علي خطية...
ذاننا أشتكي الشيطان في ا  نحرفنا وأدبنا اهلل بتجربة و إن ا  منا فقد دانه المسيح بصليبه = يبكت علي دينونة ..... و 

ان يؤذي ابنه، والروح القدس ال  يسمعنا صارخًا يا آبا اآلب ، فنقتنع ان األب ال يمكن ،حكام اهلل قاسيةأن أ
يحبنا وال يود ان يؤذى أبناؤه . ولكن حتي تكون اذاننا مهيأة لسماع  هو يصرخ بل يسمعنا بوضوح ان اهلل أبونا

صوت الروح القدس ، علينا بالتوبة لتنفتح اذاننا بل حواسنا الداخلية كلها ، فنسمع ما يقوله الروح للكنائس )رؤ 
له هذه األذان ويسمع سيصرخ هو من قلبه هلل ، حتي وهو وسط تجربته ، شاكرًا اهلل علي  ( . ومن تكون 3،  2

محبته التى يفتقده بها ، ليعده للسماء ، حتي لو لم يكن فاهما " فلسنا نفهم اآلن حكمة اهلل لكننا سنفهم فيما بعد" 
بونا أنت يا رب أفنصرخ ي محبته باالكثر ونا السماوي تنفتح عيوننا علأب( . وكلما نسلم االمر هلل  3:  93) يو 

 وال نستحق كل هذه المحبة.
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 عودة للجدول اإلصحاح الحادى والعشرون

 
واضح أن نبوات هذا الكتاب لم توضع بترتيب زمنى فهذا اإلصحاح أحداثه وقعت أيام صدقيا الملك. وسيأتى 

 داث حدثت أيام يهوياقيم وغيره.بعد هذا فى إصحاحات قادمة أح
 

، ِحيَن َأْرَسَل ِإَلْيِه اْلَمِلُك ِصْدِقيَّا َفْشُحوَر ْبَن مَ 1  "-(:7-1) األيات ْلِكيَّا اَْلَكاَلُم الَِّذي َصاَر ِإَلى ِإْرِمَيا ِمْن ِقَبِل الرَّبِّ
َر َمِلَك َباِبَل ُيَحاِرُبَنا. َلَعلَّ الرَّبَّ َيْصَنُع  اْسَأِل الرَّبَّ ِمنْ »2َوَصَفْنَيا ْبَن َمْعِسيَّا اْلَكاِهَن َقاِئالا:  َأْجِلَنا، أَلنَّ َنُبوَخْذرَاصَّ

هَكَذا َقاَل الرَّبُّ ِإلُه ِإْسرَاِئيَل: 4هَكَذا َتُقواَلِن ِلِصْدِقيَّا: »َفَقاَل َلُهَما ِإْرِمَيا: 3«.َمَعَنا َحَسَب ُكلِّ َعَجاِئِبِه َفَيْصَعَد َعنَّا
يَن ُيَحاِصُروَنُكْم َخاِرَج َأُردُّ َأَدَواِت اْلَحْرِب الَِّتي ِبَيِدُكُم الَِّتي َأْنُتْم ُمَحاِرُبوَن ِبَها َمِلَك َباِبَل َواْلَكْلَداِنيِّيَن الَّذِ  هَأَنَذا

ِذرَاٍع َشِديَدٍة، َوِبَغَضٍب َوُحُموٍّ َوَغْيٍظ َوَأَنا ُأَحاِرُبُكْم ِبَيٍد َمْمُدوَدٍة َوبِ 5السُّوِر، َوَأْجَمُعُهْم ِفي َوْسِط هِذِه اْلَمِديَنِة. 
: َأْدَفُع 7َوَأْضِرُب ُسكَّاَن هِذِه اْلَمِديَنِة، النَّاَس َواْلَبَهاِئَم َمعاا. ِبَوَبٍإ َعِظيٍم َيُموُتوَن. 6َعِظيٍم.  ثُمَّ َبْعَد ذِلَك َقاَل الرَّبُّ

َر َمِلِك َباِبَل ِصْدِقيَّا َمِلَك َيُهوَذا َوَعِبيَدُه َوالشَّْعَب  َواْلَباِقيَن ِفي هِذِه اْلَمِديَنِة ِمَن اْلَوَبِإ َوالسَّْيِف َواْلُجوِع ِلَيِد َنُبوَخْذرَاصَّ
 "«.مُ ُفُق َواَل َيْرحَ َوِلَيِد َأْعَداِئِهْم َوِلَيِد َطاِلِبي ُنُفوِسِهْم، َفَيْضِرُبُهْم ِبَحدِّ السَّْيِف. اَل َيَترَأَُّف َعَلْيِهْم َواَل َيشْ 

( نجد أن 92:36أى2قد يتبادر إلى الذهن أن صدقيا الملك بهذا قد قدم توبة هلل وتواضع لكن بمقارنة هذا مع )
. ولكنه أمام ضغط الحاجة يطلب مساعدة النبى ولكنه يرفض مشورته بتقديم توبة. إرمياءصدقيا لم يتضع أمام 

المدينة. فلنالحظ أن من يضع يوم الرب بعيدًا  ن أن نبوخذ نصر قد غزا األرض وربما بدأ حصاروواضح اآل
الذى كان يشكو السخرية سابقًا هو اآلن محل توقير وهكذا الحال فى  إرمياءفحين يأتى يرتعب منه. ولنالحظ أن 

هذا العالم. وبدأ بعضهم يدرك صدق نبواته فقد بدأت تتحقق ووصل الجيش الكلدانى. ولكنهم هنا يشبهون 
الرب يصنع معنا  لعل ( هم ال يريدون توبة بل2طلبن زيتًا بعد فوات األوان. ولكن فى )العذارى الجاهالت ي

كما صنع مع جيش أشور أيام حزقيا الملك. ولكن الفارق فى توبة الشعب أيام حزقيا وفساده  حسب عجائبه
بلى، وفى هذا إرتداد هؤالء. والحظ هنا طريقة نطق إسم ملك بابل نبوخذ راصر. فهناك نطق عبرانى ونطق با

 اإلصحاح كان ملك بابل قد وصل ألسوار أورشليم غالبًا.
= ربما لو رد النبى من نفسه إلنخدع وطلب لهم السالم فأواًل هو ال يريد الشر ألورشليم  هكذا قال الرب( 4وفى )

 كلمة تعزية. بل وثانيًا فهذه فرصة ليوقروه بزيادة. ولكن كلمة الرب ال يستطيع أن يغيرها. وكانت كلمة الرب بال
= أى ضدكم وسيخرب الغزاة بلدكم ألنه أصبح مركزًا للخطية. وسيموت اإلنسان  أرُد أدوات الحرب التى بيدكم

 والحيوان بسبب المجاعة.
 

: هَأَنَذا َأْجَعُل َأَماَمُكْم َطِريَق اْلَحَياةِ »8 "-(:14-8) األيات َوَطِريَق اْلَمْوِت.  َوَتُقوُل ِلهَذا الشَّْعِب: هَكَذا َقاَل الرَّبُّ
َداِنيِّيَن الَِّذيَن الَِّذي ُيِقيُم ِفي هِذِه اْلَمِديَنِة َيُموُت ِبالسَّْيِف َواْلُجوِع َواْلَوَبِإ. َوالَِّذي َيْخُرُج َوَيْسُقُط ِإَلى اْلَكلْ 9



(اإلصحاح الحادى والاشرون)إرميا سفر   
 

 
91 

َوْجِهي َعَلى هِذِه اْلَمِديَنِة ِللشَّرِّ اَل ِلْلَخْيِر، َيُقوُل أَلنِّي َقْد َجَعْلُت 11ُيَحاِصُروَنُكْم َيْحَيا َوَتِصيُر َنْفُسُه َلُه َغِنيَمةا. 
. ِلَيِد َمِلِك َباِبَل ُتْدَفُع َفُيْحِرُقَها ِبالنَّاِر. َيا َبْيَت َداُوَد، هَكَذا 12َوِلَبْيِت َمِلِك َيُهوَذا َتُقوُل: اْسَمُعوا َكِلَمَة الرَّبِّ »11 الرَّبُّ

: اْقُضوا فِ  َباِح َعْدالا، َوَأْنِقُذوا اْلَمْغُصوَب ِمْن َيِد الظَّاِلِم، ِلَئالَّ َيْخُرَج َكَناٍر َغَضِبي َفُيْحِرَق َوَلْيَس َقاَل الرَّبُّ ي الصَّ
. الَّ 13َمْن ُيْطِفُئ، ِمْن َأْجِل َشرِّ َأْعَماِلُكْم،  ِذيَن َيُقوُلوَن: هَأَنَذا ِضدُِّك َيا َساِكَنَة اْلُعْمِق، َصْخَرَة السَّْهِل، َيُقوُل الرَّبُّ

، َوُأْشِعُل َناراا ِفي 14َمْن َيْنِزُل َعَلْيَنا َوَمْن َيْدُخُل ِإَلى َمَناِزِلَنا؟  َولِكنَِّني ُأَعاِقُبُكْم َحَسَب َثَمِر َأْعَماِلُكْم، َيُقوُل الرَّبُّ
 "َوْعرِِه َفتَْأُكُل َما َحَواَلْيَها.

ذا ضـد أمنيـاتهم التـى طالمـا ضـللهم بهـا األنبيـاء الكذبـة الـذين طلبـوا النبى هنـا يطلـب مـنهم أن يستسـلموا لبابـل وهـ
منه الصمود. ولكن يعرض عليهم من ِقَبل الرب نصيحة يمكن تسميتها )أْحَسْن الِوِحْش( فسبيهم خيـر مـن حـرقهم 

فـى يـد الـرب.  بالنار. وليس معنى هذه النصيحة أن النبى كان محبًا لبابل، بل هو َعِلَم أن بابل كانت أداة تأديب
(، هو طريق ُمْر ولكن فى 96:3كو9هو اإلستسالم، هذه تشبه "يخلص كما بنار" ) طريق الحياة( صار 1وفى )

ولكـن  طريأق المأوت. فمـن يبقـى فـى المدينـة يكـون طريقـه هـو قد جعلت وجهى ضد هذه المدينأة( اهلل يقول 90)
الرب هذه الفرصة ليحثهم على التوبة فهذا هـو الحـل  ( إنتهز94-99يات )ت ورفضوا اإلستسالم. واآلقلوبهم تَقس  

( )فـى كـل صـباح 92الوحيد. والنصيحة هنا للملك ليكون قدوة لشعبه بل ويسـتخدم سـلطانه فيرتـدع الشـرير وفـى )
= ليــذكرهم بمــا يجــب أن يكونــوا عليــه وأن يشــابهوا أبــيهم داود  يأأا بيأأت داود= كــان الملــك يقــوم بالقضــاء صــباحًا( 

فيخرج كنار لبه حسب قلب اهلل ولو كانوا مثله لنالوا بركات كثيرة. ولنالحظ أن الظلم يضايق اهلل كثيرًا الذى كان ق
= هى أورشليم المحصنة طبيعيًا فهى على تل وسط جبال. ويحيط بها سهل = ساكنة العمق( 93. وفى )غضبه

أعطــاهم إحساســًا زائفــًا  فهــى كصــخرة وســط ســهل ومحاطــة بالجبــال فيصــعب الوصــول إليهــا ممــا صأأخرة السأأهل
 باألمان فإن لم يكن اهلل هو حاميهم فلن يحرسهم أحد "إن لم يحرس الرب المدينة فباطاًل سهر الحراس".
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 عودة للجدول اإلصحاح الثانى والعشرون

 
: اْنِزْل ِإَلى َبْيِت َمِلكِ »1 "-(:9-1) األيات َوُقِل: اْسَمْع َكِلَمَة 2َيُهوَذا َوَتَكلَّْم ُهَناَك ِبهِذِه اْلَكِلَمِة،  هَكَذا َقاَل الرَّبُّ

: 3َواِب. الرَّبِّ َيا َمِلَك َيُهوَذا اْلَجاِلَس َعَلى ُكْرِسيِّ َداُوَد، َأْنَت َوَعِبيُدَك َوَشْعُبَك الدَّاِخِليَن ِفي هِذِه اأَلبْ  هَكَذا َقاَل الرَّبُّ
وا، َواَل الا، َوَأْنِقُذوا اْلَمْغُصوَب ِمْن َيِد الظَّاِلِم، َواْلَغِريَب َواْلَيِتيَم َواأَلْرَمَلَة. اَل َتْضَطِهُدوا َواَل َتْظِلمُ َأْجُروا َحقًّا َوَعدْ 

َتْسِفُكوا َدماا َزِكيًّا ِفي هَذا اْلَمْوِضِع. 
َبْيِت ُمُلوك  َجاِلُسوَن ِلَداُوَد أَلنَُّكْم ِإْن َفَعْلُتْم هَذا اأَلْمَر َيْدُخُل ِفي َأْبَواِب هَذا الْ 4

ْن َلْم َتْسَمُعوا ِلهِذِه اْلَكِلَماِت َفَقْد َأْقَسْمُت 5َعَلى ُكْرِسيِِّه رَاِكِبيَن ِفي َمْرَكَباٍت َوَعَلى َخْيل. ُهَو َوَعِبيُدُه َوَشْعُبُه.  َواِ 
، ِإنَّ هَذا اْلَبْيَت َيُكوُن َخرَاباا. أَلنَُّه هَكَذا َقاَل الرَّبُّ َعْن َبْيِت َمِلِك َيُهوَذا: ِجْلَعاد  َأْنَت ِلي. 6 ِبَنْفِسي، َيُقوُل الرَّبُّ

يَّةا، ُمُدناا َغْيَر َمْسُكوَنٍة.  َوُأَقدُِّس َعَلْيَك ُمْهِلِكيَن، ُكلَّ َواِحٍد َوآاَلِتِه، َفَيْقَطُعوَن ِخَياَر 7رَْأس  ِمْن ُلْبَناَن. ِإنِّي َأْجَعُلَك َبرِّ
 َوَيْعُبُر ُأَمم  َكِثيَرة  ِفي هِذِه اْلَمِديَنِة، َوَيُقوُلوَن اْلَواِحُد ِلَصاِحِبِه: ِلَماَذا َفَعَل الرَّبُّ ِمْثَل هَذا8َوُيْلُقوَنُه ِفي النَّاِر.  َأْرِزكَ 

 "ِهِهْم َوَسَجُدوا آلِلَهٍة ُأْخَرى َوَعَبُدوَها.َفَيُقوُلوَن: ِمْن َأْجِل َأنَُّهْم َتَرُكوا َعْهَد الرَّبِّ ِإل9ِلهِذِه اْلَمِديَنِة اْلَعِظيَمِة؟ 
= فهو بخطيته صار فى أسفل موضع( غالبًا أيام يهوياقيم .  إنزل إلى بيت ملك يهوذارسالة للعائلة المالكة )

 والنزول قد يشير ليهوأحاز األسير فى مصر.
و تاب الملك وحكم بالعدل لخاف = إذا فخطية الظلم واإلغتصاب كانت عامة. ول أنت وعبيدك وشعبك( 2) آية

جلعاد أنت ( 6( الخطية سبب الخراب. وفى )6( العدل يعطى للمملكة إزدهارًا عكس )4الجميع وتابوا. وفى )
= يشبه الملك بجلعاد أى الجبل العالى. ورأس من لبنان فجبال لبنان عالية. هكذا كرم اهلل  لى. رأس من لبنان

إنى أجعلك كالجبل رؤوسهم مرتفعة )داود وسليمان( ثم أنظر عمل الخطية. ملوك إسرائيل شعبه. فهم ثابتين 
( فأنا الذي 3) أقدسها= أى خرابًا وهذا الخراب سيتم عن طريق أدوات أعدها وأفرزها وأخصصها لذلك =  برية

الذى وجبال لبنان تتميز بشجر األرز  رأس من لبنان= أليس الملك  فيقطعون خيار أرزكحددتهم لهذه الخدمة 
هو بهاء لبنان. فهذا العدو سيقطع أرزك أى رؤسائك وملوكك الشامخين كاألرز الذى بعد أن يقطع سيلقى أيضًا 

 (.1،1فى النار. وسبب كل هذا خيانة العهد )
 

جُع َبْعُد َفَيَرى َأْرَض اَل َتْبُكوا َمْيتاا َواَل َتْنُدُبوُه. اْبُكوا، اْبُكوا َمْن َيْمِضي، أَلنَُّه اَل َيرْ » 11 "-(:19-11) األيات
ا َعْن ُيوِشيَّا َأِبيِه: الَّذِ 11ِمياَلِدِه.  ي َخَرَج ِمْن أَلنَُّه هَكَذا َقاَل الرَّبُّ َعْن َشلُّوَم ْبِن ُيوِشيَّا َمِلِك َيُهوَذا، اْلَماِلِك ِعَوضا

َوْيل  » 13 ي َسُبوُه ِإَلْيِه، َيُموُت. َوهِذِه اأَلْرُض اَل َيرَاَها َبْعُد.َبْل ِفي اْلَمْوِضِع الَّذِ 12هَذا اْلَمْوِضِع اَل َيْرِجُع ِإَلْيِه َبْعُد. 
اناا َواَل ُيْعِطيِه  اْلَقاِئُل: َأْبِني 14ُأْجَرَتُه. ِلَمْن َيْبِني َبْيَتُه ِبَغْيِر َعْدل َوَعاَلِلَيُه ِبَغْيِر َحّق، الَِّذي َيْسَتْخِدُم َصاِحَبُه َمجَّ

َهْل َتْمِلُك أَلنََّك َأْنَت 15ِسيعاا َوَعاَلِلَي َفِسيَحةا. َوَيُشقُّ ِلَنْفِسِه ُكواى َوَيْسُقُف ِبَأْرٍز َوَيْدُهُن ِبُمْغَرٍة. ِلَنْفِسي َبْيتاا وَ 
 . ُتَحاِذي اأَلْرَز؟ َأَما َأَكَل َأُبوَك َوَشِرَب َوَأْجَرى َحقًّا َوَعْدالا؟ ِحيَنِئٍذ َكاَن َلُه َخْير 

ْلَفِقيِر َواْلِمْسِكيِن، َقَضى َقَضاَء ا16
؟  . أََلْيَس ذِلَك َمْعِرَفِتي، َيُقوُل الرَّبُّ ِحيَنِئٍذ َكاَن َخْير 

أَلنَّ َعْيَنْيَك َوَقْلَبَك َلْيَسْت ِإالَّ َعَلى َخْطِفَك، َوَعَلى الدَِّم الزَِّكيِّ 17
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َك هَكَذا َقاَل الرَّبُّ َعْن َيُهوَياِقيَم ْبِن ُيوِشيَّا َمِلِك َيُهوَذا: اَل ِلذلِ 18ِلَتْسِفَكُه، َوَعَلى االْغِتَصاِب َوالظُّْلِم ِلَتْعَمَلُهَما. 
ُيْدَفُن َدْفَن ِحَماٍر 19اَلَلُه! َيْنُدُبوَنُه َقاِئِليَن: آِه َيا َأِخي! َأْو آِه َيا ُأْخِتي! اَل َيْنُدُبوَنُه َقاِئِليَن: آِه َيا َسيُِّد! َأْو آِه َيا جَ 

ا َبِعيداا َعْن َأْبَواِب ُأوُرَشِليَم.َمْسُحوباا َومَ   "ْطُروحا
 شلومهو يوشيا. و وا أشرارًا لكنهم أوالد ملك قديسفى هذه األيات قضاء بالموت على ملكين، واإلثنين إخوة وكان

( تجد إسم شلوم من أبناء 96:3أى9( وراجع )30:23مل2( هو يهو أحاز وقد ملكه الناس بعد يوشيا  )99)
ه الشعب على أمل أنه األقوى لكن خاب ظنهم وعزله نخو فرعون مصر كَ ن هو البكر، لكن مل  يوشيا. ولم يك

= أى ال يبكوا على يوشيا. وهذا  ان ال يبكوا ميتاا ( يطلب النبى من الشعب 90أيضًا وأسره إلى مصر وفى )
لى يهوأحاز لما سيحدث (. بل أن يبكوا ع26:36أى2بالرغم أن النبى نفسه بكى عليه وحرك الناس لتبكى عليه )

لُه فهو لن يرجع من سبيه فى مصر. إذًا هو الجدير بالرثاء وليس يوشيا فيوشيا ذهب لقبره فى كرامة وسالم ولم 
يرى الشر الذى أتى على شعبه وأما يهوأحاز إبنه فهو حقًا الجدير بالرثاء فهو أسير بائس. فموت القديسين 

( يتحول الكالم إلى يهوياقيم الذى خلف 93الشفقة، ثم إبتداء من ) نحسدهم عليه ولكن حياة األشرار تستحق
يهوأحاز وهو أيضًا ليس البكر لكنه أكبر من يهوأحاز. وكان هذا أسوأ من سلفه وكانت خطاياه الكبرياء والخيالء 

لتى كأن كل واجب الملوك أن يظهروا عظماء. وليس الخطأ فى العظمة فى حد ذاتها بل فى مشاعر الكبرياء ا
تفِسد اإلنسان، أضف إلى ذلك طريقة الحصول عليها فيبدو أن يهوياقيم بنى لنفسه قصرًا فخمًا إستخدم فيه 
ستخدم عمااًل بالسخرة لم يدفع لهم شىء فهو الملك وظلمهم. وال ندرى كيف حصل  خشب األرز كبيت اهلل وا 

فهى مصيبة أن يشتهى اإلنسان ويسير  و الظلم أو فرض ضرائب جديدة على الشعب.أعلى األموال هل بالسرقة 
( 94( ويل لهذا الملك الذى بنى قصره بالظلم. وفى )93وراء شهوته بل تحركه شهوته فيظلم ليحققها وفى )

= أى هل تملك  هل تملك ألنك تحاذى األرز( 96= هى نوع من األلوان المستخدمة للدهانات وفى ) المغرة
مثل بيت اهلل، أو هل تملك ألنك أرتفعت فى قلبك وتشامخت فشابهت  وتحس باألمان ألنك أحطت نفسك باألرز

=  ما ضاعف من خطيته أنه  وشرب أما أكل أبوكاألرز الشجر العالى؟ هل كبريائك هى ضرورية حتى تملك؟ 
إبن رجل قديس. واهلل يسألُه أن يقارن نفسه به. ألم يكن ألبوك كل الخير وأكل وشرب فى فرح بالرغم من أنه لم 

ولكن سر فرح أبوك تواضعه وقداسته وهو لم يظلم أحدًا. فكان اهلل راضيًا عليه.  ،يكن لُه بيتًا فخمًا مثل بيتك
فمن يعرف الرب  معرفة الربيكون فى هذا  قضاء الفقير والمسكين( من يقضى 96. وفى )خير حينئذ كان لهُ 

هوياقيم الملك ولكن كالم اهلل ال يستطيع أن وكالمه الصعب على ي إرمياءيحكم بالحق والعدل. ثم الحظ طريقة 
يغير فيه حتى لو كان هذا سيعرضه لخطورة من هذا الملك الشرير. وهذا الملك لن يبكيه أحد فى موته ولن 

وبال  يدفن دفن حماريرثيه أحد لظلمه ولوحشيته بل سيفرحون بموته عكس ما حدث مع أبيه الصالح يوشيا. بل 
نصوص مختلفة عن موت يهوياقيم أحدها هو هذا  3أى جب ويطوحونها هناك. وهناك مقبرة بل تجر جثته إلى 

 النص والنص 
 ( ثم إضطجع يهوياقيم مع أبائه.6:24مل2) -الثانى :
 ( قيده نبوخذ ناصر بسالسل نحاس ليذهب بِه إلى بابل. 6:36أى2) -والثالث:
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اليهودى يذكر أن نبوخذ نصر قتله فى أورشليم ويبدو للوهلة األولى أن النصوص مختلفة لكن يوسيفوس المؤرخ 
ورمى جثته بعيدًا عن أسوار أورشليم. وخالصة القول أن نصوص الكتاب المقدس الثالثة مع قول يوسيفوس 
يمكن ضمهم معًا لنأخذ صورة كاملة عن ما حدث. فنبوخذ نصر قيده بسالسل وكان مزمعًا أن يقوده لبابل رمزًا 

مات فجأة أو هو قتلُه ورمى جثته فى مهانة فأتى بعض من الشعب وأخذوا جثته  إلنتصاره ولكن يبدو أنه
 تمامًا. إرمياءودفنوها سرًا حتى ال يثيروا نبوخذ نصر، دون أن يندبه أحد كما قال 

 
ْن َعَباِريَم، ِاْصَعِدي َعَلى ُلْبَناَن َواْصُرِخي، َوِفي َباَشاَن َأْطِلِقي َصْوَتِك، َواْصُرِخي مِ »21 "-(:31-21) األيات

َتَكلَّْمُت ِإَلْيِك ِفي رَاَحِتِك. ُقْلِت: اَل َأْسَمُع. هَذا َطِريُقِك ُمْنُذ ِصَباِك، َأنَِّك اَل َتْسَمِعيَن 21أَلنَُّه َقْد ُسِحَق ُكلُّ ُمِحبِّيِك. 
يُح، َوُمِحبُّوِك َيْذَهُبوَن ِإَلى السَّ 22ِلَصْوِتي.  ْبِي. َفِحيَنِئٍذ َتْخَزْيَن َوَتْخَجِليَن أَلْجِل ُكلِّ َشرِِّك. ُكلُّ ُرَعاِتِك َتْرَعاُهُم الرِّ

، اْلَوَجِع َكَواِلَدٍة! َأيَُّتَها السَّاِكَنُة ِفي ُلْبَناَن اْلُمَعشَِّشُة ِفي اأَلْرِز، َكْم ُيْشِفُق َعَلْيِك ِعْنَد ِإْتَياِن اْلُمَخاِض َعَلْيكِ 23
، َولَ 24 ْو َكاَن ُكْنَياُهو ْبُن َيُهوَياِقيَم َمِلُك َيُهوَذا َخاِتماا َعَلى َيِدي اْلُيْمَنى َفِإنِّي ِمْن ُهَناَك َحيٌّ َأَنا، َيُقوُل الرَّبُّ

َر َمِلِك َباِبَل، َوِليَ 25َأْنزُِعَك،  َكْلَداِنيِّيَن. ِد الْ َوُأَسلُِّمَك ِلَيِد َطاِلِبي َنْفِسَك، َوِلَيِد الَِّذيَن َتَخاُف ِمْنُهْم، َوِلَيِد َنُبوَخْذرَاصَّ
َأمَّا اأَلْرُض الَِّتي َيْشتَاَقاِن ِإَلى 27َوَأْطَرُحَك َوُأمََّك الَِّتي َوَلَدْتَك ِإَلى َأْرٍض ُأْخَرى َلْم ُتوَلَدا ِفيَها، َوُهَناَك َتُموتَاِن. 26

َعاُء َخَزٍف ُمَهاٍن َمْكُسوٍر، َأْو ِإَناء  َلْيَسْت ِفيِه َمَسرَّة ؟ َهْل هَذا الرَُّجُل ُكْنَياُهو وِ 28الرُُّجوِع ِإَلْيَها، َفاَل َيْرِجَعاِن ِإَلْيَها. 
! 29ِلَماَذا ُطِرَح ُهَو َوَنْسُلُه َوأُْلُقوا ِإَلى َأْرٍض َلْم َيْعِرُفوَها؟  هَكَذا 31َيا َأْرُض، َيا َأْرُض، َيا َأْرُض اْسَمِعي َكِلَمَة الرَّبِّ

: اْكتُُبوا هَذا الرَّ  ُجَل َعِقيماا، َرُجالا اَل َيْنَجُح ِفي َأيَّاِمِه، أَلنَُّه اَل َيْنَجُح ِمْن َنْسِلِه َأَحد  َجاِلساا َعَلى ُكْرِسيِّ َقاَل الرَّبُّ
 "َداُوَد َوَحاِكماا َبْعُد ِفي َيُهوَذا.

=  تأكإليأِك فأى راح تكلمأت( 29هذه النبوة عن يهوياكين إبـن يهويـاقيم وهـذا خلفـه كملـك لمـدة ثالثـة شـهور وفـى )
فـاهلل يحـذر مبكـرًا، بينمــا اإلنسـان فـى راحتــه، قبـل أن تـأتى المشـاكل. ولكــنهم كـانوا مـن يــومهم غـالظ الرقبـة. لــذلك 

( حتى يسمع 20) إصعدى على الجبال وأصرخىعلى األماكن = أسيأتى عليهم رعب يجعلهم يستغيثون من فوق 
ب. ولكـن هـذه الصـرخات سـتكون فـى فـراغ آد مـو أحد صوتهم ولبنان وباشان جبال عالية وجبال عباريم على حـدو 

ضـرب الراعـى تتبـدد  ترعأاهم الأريح =(22الـريح ) ذهبوا مأعفكل رعاتك  فهـم ذهبـوا للسـبى والرعـاة هـم الحكـام " وا 
= كل من إعتمدت عليهم ووثقت فيهم وتركتينى فهم لن  ومحبوِك يذهبون إلى السبى. فحينئذ تخزينالرعية " = 

= لبنــان مشــهور بجبالــه العاليــة وأرزه  السأأاكنة لبنأأان( 23وا أنفســهم لــذلك تخــزين وفــى )يســتطيعوا حتــى أن ينقــذ
طمئنانهم الزائف وثقتهم فى أنفسهم وثرواتهم وحكمتهم ولكن حـين يتخلـى اهلل عـنهم  الشامخ وهذا يشير لكبريائهم وا 

( هــو يكنيــا 24وكنيــاهو )مهمــا كــان إرتفــاع قلــبهم حتــى لــو كانــت معششــة فــى األرز.  .الوالأأدة كوجأأع ســيتألمون
ولكنهـا صـيغة تصــغير إشـارة ونبــوة لصـغر مــدة حكمـه. فـالرب ال يبــارك األشـرار. عكــس قـول الكتــاب عـن زربابــل 

والخأاتم  .   (. وزربابـل هـو الـذى قـاد الشـعب فـى العـودة مـن السـبى23:2"أخذك يا زربابل وأجعلـك كخـاتم" )حـج
لوك القدماء معامالتهم الرسمية لتكتسب السلطة وتصبح صـالحة =  هو الختم الذى يمهر به الم على يده اليمنى

للتنفيذ فهو يحمل إمضاء الملك الرسمى وكان يختم به على الشمع فهو أعز ما يمتلكه الملك أو هو رمـز سـلطته 
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 وقوته. ولكن يهوياكين كرئيس لشعب الرب ورمزًا لقوة الـرب فـى حكـم شـعبه أو وكـياًل للـرب قـد ُرِفـَض لشـره. وأتـى
-26َدْت بسبب خطية يكنيا وغيره. وفى )قِ خر هو زربابل. وهكذا فطاعة زربابل أعادت البركة التى فُ آاهلل بوكيل 

( إلــى عبــد فــى الســبى(. 24:22( وقــوع يكنيــا وأمــه فــى يــد نبوخــذ نصــر)الخطية حولتــه مــن خــاتم فــى يــد اهلل )23
فمهما كانت قيمة هـذا اإلنـاء  . كإناء مكسور( صار يكنيا 21وموتهم فى بابل وليس فى أرضهم أورشليم. وفى )

= )األنبياء الكذبة قالوا أنه سيعود( بسبب خطيته وشهوته  ولماذا ُطِرحَ فهو حين يكسر ُيرمى فلم يصبح لُه قيمة. 
= فهـذا موجـه لكـل إنسـان دنيـوى أرضـى متعلـق باألرضـيات.  يا أرض يا أرض يا أرض( 21األرضية لذلك فى )
أن هـذه األرض زائلـة ومكانـُه هــو السـماويات وأن تعلقـه باألرضـيات يجعلـه يفقـد الســماويات.  فهـذا عليـه أن يسـمع

. مـن إرتـبط باألرضـيات سـيعيش ويمـوت فيهـا ويـدفن فيهـا "ومـات الغنـى وُدِفـن". هـذا فيدفن فى أرض لأم يعرفوهأا
( لـن يكـون مـن 30ة. وفـى )مسـراته... ومـات لعـازر وحملتـه المالئكـة" فلنتـرك األرضـيات فهـى زائلـ يـةانهايته ونه

وبمـوت صـدقيا هـذا إنتهـى  .فالـذى أتـى بعـده كـان عمـه صـدقيا كرسأى داودنسِلِه من يجلس على كرسى يهوذا = 
نتظــر العـالم المســيح إبـن داود الــذى يجلـس علـى عــرش داود، علـى العــرش الروحـى، الــذى  كرسـى داود الزمنـى. وا 

ل المسيح على عرشه هذا بطاعته التى هـى مثـال نمـوذجى يملك على قلوب المؤمنين بالحب وبصليبه. وقد حص
سار َعليه زربابل من قبل فباركه اهلل. وخالف هذه الطاعة يكنيـا فإنتهـت مملكتـه. فيكنيـا هـو رمـز آدم الـذى خسـر 
الجنة بسبب عـدم الطاعـة. وزربابـل رمـز للمسـيح الـذى حصـل علـى لقـب خـاتم فـى يـد اهلل. والمسـيح هـو ذراع اهلل 

( أن يكنيا لُه أوالد ويبدو أنهم ولدوا فى السبى ولكن لم يجلس منهم أحد على العرش 93:3أى9نقرأ فى )وقوته. و 
بنا يكنيا أسير )أى المسبى( وشألتيئيل " وقد يكون إبنا يكنيا بالتبنى فشألتئيل إبن منسوب لناثان بـدل سـليمان  " وا 

 .يةسب اآلولنيرى بدل يكنيا. وبذلك يستمر عقيمًا روحيًا وجسديًا ح
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث والعشرون

 
ن جاء الدور على صدقيا، لكن النبى ال فى اإلصحاح السابق رأينا نبوات ضد يكنيا ويهوياقيم ويهوأحاز واآل

لى نه فمعنى إسم  -اآلتى : حكمه بطريقة رمزية، ونالحظ يةايشير صراحة إلى إسم صدقيا. ولكن يشير إليه وا 
بأن هناك ملك جديد يخرج كغصن من شجرة داود التى قطعت فى شخص  إرمياءصدقيا = الرب بر. وهنا يتنبأ 

وأن المسيح هو غصن البر الذى يأتى .  6 آيةصدقيا حين قتله نبوخذ نصر ويسمى المسيح هنا الرب برنا 
مظاهر سينتهى ليقيم اهلل بر حقيقى بالمسيح. واإلصحاح والمعنى أن البر بالمفهوم اليهودى أى ال 6 آيةليملك 

تشير لفساد عام. وهذه  40-1( بل أن األيات 99) تنجسوا جميعاا يشير للفساد الذى وصلت لُه البشرية عمومًا 
حتاج الجميع للبر الذى بالمسيح )راجع 3إلى حد بعيد تشبه ما قاله بولس الرسول "الجميع زاغوا وفسدوا" )رو ( وا 

ن فكرة أأو  40-1يات آلتسبق ا 1-9يات أن المسيح يبرر. وكون أن اآل 1-9(. ولكننا نرى فى األيات 3رو
المسيح الذى يبرر تسبق أخبار فساد الشعب، فهذا يشير ألزلية فكرة الفداء. وهذا اإلصحاح يجمع وظيفتى 

الذى يرد لنا ميراثنا السماوى والحظ أن المسيح هو المخلص    .  4 آية راعى -2      6 آية ملك -9المسيح 
 )فى ميراثه السماوى(. مناا آويسكن إسرائيل )الكنيسة( .   يخلص يهوذا( فى أيامه 6) آية
لكن الخالص ليس للجميع، بل للبقية التى ستؤمن، فدائمًا فى الضربات هناك بقية هى تخلص )نوح وعائلته فى  

أنا بقية تخلص. وحين يأتى المسيح هناك بقية ستؤمن = ه...( وفى خراب أورشليم هناك يالطوفان/ لوط وبنت
 فتثمر وتكثردم = "اثمروا واكثروا" وهنا نسمع آ( ومن يؤمن تعود لُه البركة. التى فقدها 3 آية) أجمع بقية غنمى

(. والحظ أن بالخطية صار كنياهو ومعه البشر فى حالة عقم، لكن بالمسيح تعود البركة، والحظ فبولس 3 آية)
 (.96:4كو9لُه باليين األوالد ) صار

 
. » 1 "-(:8-1) األيات ِلذِلَك هَكَذا َقاَل الرَّبُّ ِإلُه 2َوْيل  ِللرَُّعاِة الَِّذيَن ُيْهِلُكوَن َوُيَبدُِّدوَن َغَنَم َرِعيَِّتي، َيُقوُل الرَّبُّ

ُتْم َغَنِمي َوَطَرْدُتُموَها َوَلْم َتَتَعهَُّدوَها. هَأَنَذا ُأَعاِقُبُكْم َعَلى َشرِّ ِإْسرَاِئيَل َعِن الرَُّعاِة الَِّذيَن َيْرَعْوَن َشْعِبي: َأْنُتْم َبدَّدْ 
 . َوَأَنا َأْجَمُع َبِقيََّة َغَنِمي ِمْن َجِميِع اأَلرَاِضي الَِّتي َطَرْدُتَها ِإَلْيَها، َوَأُردَُّها ِإَلى َمرَاِبِضَها 3َأْعَماِلُكْم، َيُقوُل الرَّبُّ

.4َوَتْكُثُر. َفتُْثِمُر  َها َأيَّام  تَْأِتي، َيُقوُل »5 َوأُِقيُم َعَلْيَها ُرَعاةا َيْرَعْوَنَها َفاَل َتَخاُف َبْعُد َواَل َتْرَتِعُد َواَل ُتْفَقُد، َيُقوُل الرَّبُّ
، َوُأِقيُم ِلَداُوَد ُغْصَن ِبّر، َفَيْمِلُك َمِلك  َوَيْنَجُح، َوُيْجِري َحقًّا َوَعْدالا  ِفي َأيَّاِمِه ُيَخلَُّص َيُهوَذا، 6 ِفي اأَلْرِض. الرَّبُّ
، َواَل َيُقوُلوَن 7َوَيْسُكُن ِإْسرَاِئيُل آِمناا، َوهَذا ُهَو اْسُمُه الَِّذي َيْدُعوَنُه ِبِه: الرَّبُّ ِبرَُّنا.  ِلذِلَك َها َأيَّام  َتْأِتي، َيُقوُل الرَّبُّ

َبْل: َحيٌّ ُهَو الرَّبُّ الَِّذي َأْصَعَد َوَأَتى ِبَنْسِل َبْيِت 8َعَد َبِني ِإْسرَاِئيَل ِمْن َأْرِض ِمْصَر، َبْعُد: َحيٌّ ُهَو الرَّبُّ الَِّذي َأصْ 
 "«.ِإْسرَاِئيَل ِمْن َأْرِض الشَِّماِل َوِمْن َجِميِع اأَلرَاِضي الَِّتي َطَرْدُتُهْم ِإَلْيَها َفَيْسُكُنوَن ِفي َأْرِضِهمْ 

( غنم رعيتىالمهملين سواء ملوك أو كهنة الذين كان يجب أن يرعوا رعية اهلل ) للرعاة ويلهنا كلمات مرعبة 
أطلقت على كورش كملك حرر اليهود  ( وكلمة راعى  2،9ولكنهم بظلمهم بددوها. وهؤالء الرعاة سيعاقبهم اهلل )



(اإلصحاح الثالث والاشرون)إرميا سفر   
 

 
97 

نا، وككاهن قدم ( وها هى تطلق هنا على الكهنة. ولكن الراعى الحقيقى، كملك حرر 21:44شإمن السبى )
غنمه،  آية( يتولى اهلل رع3(. لذلك فى )99:90ذبيحة نفسه ليفتش على الخروف الضال هو السيد المسيح )يو

. من جميع األراضى فهو سيجمع الجميع يهودًا وأمم. فاهلل طرد اإلنسان من الجنة بسبب غنمى أجمع بقية أنا
يم اهلل على شعبه رعاة كوكالء عنُه. والمسيح كراٍع صالح الخطية وها هو بالفداء سوف يعيده للسماويات. وسيق

" الذين أعطيتنى لم يهلك منهم أحد إال إبن الهالك ". وحدث هذا فى العودة من السبى الذى كان رمزًا      يقول 
ا لعمل المسيح، أن أقام اهلل رعاة أمناء، مثل زربابل ونحميا وعزرا. ثم ينتقل الكالم بوضوح أكثر عن المسي

المنتظر، المسيح الذى يبررنا ويحررنا ويرعانا ويملك علينا وسيأتى فى أواخر األيام )أيام الدولة اليهودية( ليبارك 
( فبعد أن تنبأ النبى بأنه لن يجلس إبن ليكنيا على كرسى داود. ولكن اهلل سبق 6،6كنيسته ويكون مجدًا لشعبه )

األبد. وهكذا يتحقق الوعد فى المسيح وفى المسيح قام عرش داود َوَوعد داود بأن له إبن يجلس على العرش إلى 
المسيحية  يةا( وهذا يعنى أن بد1:3)زك الغصنأكثر لمعانًا. وهذه النبوة واضحة جدًا عن المسيح. ويسمى هنا 

متألت ثمارًا فالمسيح هو أصل وذرية داود )رؤ خضرت الشجرة وا  (. وهو 96:22كانت صغيرة وبعد ذلك نمت وا 
سمه غصن صدق( الذى معناه الرب  –= وهنا تالعب باأللفاظ فمعنى كلمة صدقيا )ياه = الرب  الرب برنا بر وا 

يكنيا إنتهى كرسى داود وأصبح عقيمًا. وصدقيا هذا سيأتى بعد ذلك أخباره الرديئة فليس هو اإلنسان  يةابرنا فبنه
ك فى المستقبل المسيح برنا وهو آٍت. وسيقيمه البار المخلص الذى يجب أن ينتظره الشعب فهذا بر زائف بل هنا

الرب كغصن جديد )فرخ أو نبت( بعد أن ينتهى كرسى داود الزمنى. والمسيح هو القدوس البار وحده ويبرر من 
= هى الكنيسة التى قال لها "سالمى أترك لكم"  هوذا ويسكن إسرائيل آمناا ي يخَلصيؤمن به. وفى أيامه 
للخروج من أرض مصر والتحرر  410روحى. وهناك ملحوظة أن الهيكل ُبنى فى السنة فالكنيسة هى إسرائيل ال

( بين 1،3سنة بنى هيكل المسيح إذًا هنا مقارنة فى ) 410(. وبعد السبى البابلى ب 9:6مل9من العبودية )
وكان خالص الشعب فى المرتين. والمقارنة تعطى أهمية للخالص من سبى بابل ألن هذا الخالص أتى بعده 

يات صراحة أنه حين نعرف خالص المسيح وعمله فى رمزًا واضحًا لخالص المسيح. لذلك فمعنى هذه اآل
ألن كل هذه إنما كانت رموزًا فقط.  ،تحريرنا من الخطية لن نعود نذكر خالص اليهود من مصر وال من بابل

 . أوج عظمتها أيام سليمان الملكوهناك ملحوظة أخرى أن وقت بناء الهيكل األول كانت األمة اليهودية فى 
والمسيحية بالمسيح الذى أسسها ككنيسة هى جسده بل هيكل جسده كانت وال زالت فى أوج مجدها طالما 

 مسيحها فيها، نورها ومجدها. فالمجد الروحى أبدى.
 

ْنِبَياِء: ِاْنَسَحَق َقْلِبي ِفي َوَسِطي. اْرَتَخْت ُكلُّ عِ 9 "-(:32-9) األيات َظاِمي. ِصْرُت َكِإْنَساٍن َسْكرَاَن َوِمْثَل ِفي اأَل
أَلنَّ اأَلْرَض اْمَتأَلْت ِمَن اْلَفاِسِقيَن. أَلنَُّه ِمْن َأْجِل 11َرُجل َغَلَبْتُه اْلَخْمُر، ِمْن َأْجِل الرَّبِّ َوِمْن َأْجِل َكاَلِم ُقْدِسِه. 

يَِّة، ، َوَجَبُروُتُهْم ِلْلَباِطِل.  اللَّْعِن َناَحِت اأَلْرُض. َجفَّْت َمرَاِعي اْلَبرِّ ْنِبَياَء َواْلَكَهَنَة »11َوَصاَر َسْعُيُهْم ِللشَّرِّ أَلنَّ اأَل
 . ُسوا َجِميعاا، َبْل ِفي َبْيِتي َوَجْدُت َشرَُّهْم، َيُقوُل الرَّبُّ ِلذِلَك َيُكوُن َطِريُقُهْم َلُهْم َكَمزَاِلَق ِفي َظاَلٍم َداِمٍس، 12َتَنجَّ

. َفُيْطَرُدو َوَقْد رََأْيُت ِفي َأْنِبَياِء السَّاِمرَِة 13َن َوَيْسُقُطوَن ِفيَها، أَلنِّي َأْجِلُب َعَلْيِهْم َشرًّا َسَنَة ِعَقاِبِهْم، َيُقوُل الرَّبُّ
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َما ُيْقَشَعرُّ ِمْنُه. َيْفِسُقوَن َوَيْسُلُكوَن َوِفي َأْنِبَياِء ُأوُرَشِليَم رََأْيُت 14َحَماَقةا. َتَنبَُّأوا ِباْلَبْعِل َوَأَضلُّوا َشْعِبي ِإْسرَاِئيَل. 
َكَسُدوَم، َوُسكَّاُنَها ِباْلَكِذِب، َوُيَشدُِّدوَن َأَياِدَي َفاِعِلي الشَّرِّ َحتَّى اَل َيْرِجُعوا اْلَواِحُد َعْن َشرِِّه. َصاُروا ِلي ُكلُُّهْم 

ْنِبَياِء: هَأَنَذا ُأْطِعُمُهْم َأْفَسْنِتيناا َوَأْسِقيِهْم َماَء اْلَعْلَقِم، أَلنَُّه ِمْن ِعْنِد  ِلذِلَك هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد َعنِ 15َكَعُموَرَة.  اأَل
ْنِبَياِء الَِّذيَن َيَتنَ 16َأْنِبَياِء ُأوُرَشِليَم َخَرَج ِنَفاق  ِفي ُكلِّ اأَلْرِض.  بَُّأوَن َلُكْم، هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد: اَل َتْسَمُعوا ِلَكاَلِم اأَل

 . : َيُكوُن َلُكْم 17َفِإنَُّهْم َيْجَعُلوَنُكْم َباِطالا. َيَتَكلَُّموَن ِبُرْؤَيا َقْلِبِهْم اَل َعْن َفِم الرَّبِّ : َقاَل الرَّبُّ َقاِئِليَن َقْوالا ِلُمْحَتِقِريَّ
. َساَلم ! َوَيُقوُلوَن ِلُكلِّ َمْن َيِسيُر ِفي ِعَناِد َقْلِبِه: اَل َيأْ  أَلنَُّه َمْن َوَقَف ِفي َمْجِلِس الرَّبِّ َورََأى 18ِتي َعَلْيُكْم َشرٌّ

. َعَلى ُرُؤوِس اأَلْشرَاِر 19«.َوَسِمَع َكِلَمَتُه؟ َمْن َأْصَغى ِلَكِلَمِتِه َوَسِمَع؟ . َغْيظ  َيْخُرُج، َوَنْوء  َهاِئج  َها َزْوَبَعُة الرَّبِّ
رَّبِّ َحتَّى ُيْجِرَي َوُيِقيَم َمَقاِصَد َقْلِبِه. ِفي آِخِر اأَليَّاِم َتْفَهُموَن َفْهماا. اَل َيْرَتدُّ َغَضُب ال21َيُثوُر. 

َلْم ُأْرِسِل »21
ْنِبَياَء َبْل ُهْم َجَرْوا. َلْم َأَتَكلَّْم َمَعُهْم َبْل ُهْم َتَنبَُّأوا.  َوَردُّوُهْم َعْن  َوَلْو َوَقُفوا ِفي َمْجِلِسي أَلْخَبُروا َشْعِبي ِبَكاَلِمي22اأَل

، َوَلْسُت ِإلهاا ِمْن َبِعيٍد. 23َطِريِقِهِم الرَِّديِء َوَعْن َشرِّ َأْعَماِلِهْم.  ِإَذا اْخَتَبَأ 24َأَلَعلِّي ِإله  ِمْن َقِريٍب، َيُقوُل الرَّبُّ
؟ َأَما َأمْ  ؟ ِإْنَسان  ِفي َأَماِكَن ُمْسَتِتَرٍة َأَفَما َأرَاُه َأَنا، َيُقوُل الرَّبُّ َقْد َسِمْعُت 25أُل َأَنا السََّماَواِت َواأَلْرَض، َيُقوُل الرَّبُّ

ْنِبَياِء 26َما َقاَلُه اأَلْنِبَياُء الَِّذيَن َتَنبَُّأوا ِباْسِمي ِباْلَكِذِب َقاِئِليَن: َحِلْمُت، َحِلْمُت.  َحتَّى َمَتى ُيوَجُد ِفي َقْلِب اأَل
وَنَها 27ُهْم َأْنِبَياُء ِخَداِع َقْلِبِهِم! اْلُمَتَنبِِّئيَن ِباْلَكِذِب؟ َبْل  الَِّذيَن ُيَفكُِّروَن َأْن ُيَنسُّوا َشْعِبي اْسِمي ِبَأْحاَلِمِهِم الَِّتي َيُقصُّ

ْلماا، َوالَِّذي َمَعُه اَلنَِّبيُّ الَِّذي َمَعُه ُحْلم  َفْلَيُقصَّ حُ 28الرَُّجُل َعَلى َصاِحِبِه، َكَما َنِسَي آَباُؤُهُم اْسِمي أَلْجِل اْلَبْعِل. 
؟. ، » 29َكِلَمِتي َفْلَيَتَكلَّْم ِبَكِلَمِتي ِباْلَحقِّ. َما ِللتِّْبِن َمَع اْلِحْنَطِة، َيُقوُل الرَّبُّ أََلْيَسْت هَكَذا َكِلَمِتي َكَناٍر، َيُقوُل الرَّبُّ

ْخَر؟  ْنِبيَ 31َوَكِمْطَرَقٍة ُتَحطُِّم الصَّ ، الَِّذيَن َيْسِرُقوَن َكِلَمِتي َبْعُضُهْم ِمْن َبْعٍض. ِلذِلَك هَأَنَذا َعَلى اأَل اِء، َيُقوُل الرَّبُّ
، الَِّذيَن َيْأُخُذوَن ِلَساَنُهْم َوَيُقوُلوَن: َقاَل. 31 ْنِبَياِء، َيُقوُل الرَّبُّ هَأَنَذا َعَلى الَِّذيَن َيَتَنبَُّأوَن ِبَأْحاَلٍم 32هَأَنَذا َعَلى اأَل

وَنَها َوُيِضلُّوَن َشْعِبي ِبَأَكاِذيِبِهْم َوُمَفاَخرَاِتِهْم َوَأَنا َلْم ُأْرِسْلُهْم َواَل أَ  َكاِذَبٍة، َيُقولُ  ، الَِّذيَن َيُقصُّ َمْرُتُهْم. َفَلْم ُيِفيُدوا الرَّبُّ
.  "هَذا الشَّْعَب َفاِئَدةا، َيُقوُل الرَّبُّ

 قلبه ينسحق كان( هذا النبى المحب 1لهم. وفى )هنا الكالم مَوجه لألنبياء الكذبة وللشعب الذى إنخدع بأقوا
= الذى كان  من أجل الرب. وكان ينسحق باألكثر من أجل كالم قدسهعند سماعه كالم الرَب ضد شعبه = 

= أى الزناة روحيًا وجسديًا بال خوف من  لفاسقينا( 90هؤالء الكذبة يستخدمون إسمه باطاًل وبالكذب. وفى )
هاناتهم هلل لعنهم اهلل  نمن أجل اللع ألنهاهلل.  . ألنه ال توبة وهم لهم قوة فجفت أرضهم=  نتيجة خطاياهم وا 

( فاألنبياء 99جبارة  لكن لألسف فهى مستخدمة للشر ولذلك فكل تعبهم باطل ألنه بدون بركة اهلل. وفى )
يعًا )النجاسة إشارة والكهنة يتظاهرون بخدمة الرب حتى فى بيته ولكن هم لهم أغراضهم األخرى وهم تنجسوا جم

 للزنا الجسدى والزنا الروحى(.
( ألنهم 92( كيف أدخل هؤالء العبادة الوثنية داخل الهيكل وفى )1. ويشرح حزقيال هذا فى )حز بل فى بيتى

ضللوا الشعب فهم سيكونون فى ظالم. وبينما هم يحاولون أن يقودوا آخرين لن يجدوا هم أمان أو سالم فى 
= أى الوقت  سنة عقابهمون الناس ليجدوا راحة مزيفة بينما هم ليس لديهم راحة. بل ستأتى طريقهم. هم يخدع

( يقارن بينهم وبين أنبياء السامرة الذين كانوا يتنبأون بإسم "بعل" الههم فجعلوا 93الذى حدده اهلل ليعاقبهم. وفى )
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وأ فهم يستخدمون إسم اهلل مما يخدع الناس الناس يتركون عبادة اهلل ويعبدون البعل. ولكن الحال فى أورشليم أس
باألكثر. فشعب اهلل إذا سمع من يتكلم بإسم البعل سيرفضون السماع ولكن إذا وجدوا من يتكلم بإسم اهلل قد 

 ينخدعوا ويسمعوا فيسقطوا.
تبع =  من ي ال تسمعوا لهم فيجعلونكم باطالا ( 96= مر وسام هكذا ماء العلقم. وفى ) إفسنتينا (96وفى )

= أى من  لمحتقرىَ  (93. وفى )برؤيا قلبهمبل  من الربالباطل يصير باطاًل مثله. وهم باطل فهم ال يسمعون 
( يتهمهم اهلل أنهم لم يتشاوروا معُه ولم يسألوه ماذا 91. وفى )سالم يحتقر الرب عوضًا عن أن يوبخوه يقولون لهُ 

( غضب الرب كعاصفة ال شىء يقف أمامها وفى 91. وفى )يقولون وال حتى قرأوا كتابه المقدس فيعرفون إرادته
األيام  يةان بل حين يأتى الخراب فى نه( اهلل لن يغير مقاصده حتى ينفذ ما يريد. والشعب لن يفهموا اآل20)

يصيح فى كل  إرمياءن ليس ألن كالم اهلل فيه غموض فها هو وهم لن يفهموا اآل ويفهمونسيرون بعيونهم 
= بكل جرأة ال شىء  بل هم جروا( لم يرسل اهلل هؤالء 29ولكن هم ال يريدون أن يفهموا وفى ) مكان بوضوح تام

. ولكن لماذا سمح اهلل بهم؟ لماذا لم يمنعهم؟. إرمياءيعوقهم. فالمعوقات تقف فى سبيل األنبياء الحقيقيين مثل 
اطل. بل هو سألوا شهوات قلوبهم. وفى ألن الشعب لم يكن يستحق هذا. وهم لم يطلبوا اهلل ليعرفوا الحق من الب

بعيدًا فى السماء  اهلل ألنه ر أن= اهلل يعرف كل شىء فمن يتصو   العلى إله من قريب و لست من بعيد( 23)
على عرشه فهو ال يعرف ما يحدث هنا على األرض يخطىء. والمعنى اهلل يعرف كل شىء وال داعى أن يكون 

و من بعيد يعرف ويرى كل شىء. "كيف أصنع هذا الشر أمام الرب" هذا فهو وه ،قريب ليرى كل شىء ونخشاه
( والتى يدعون 26بعين اإليمان الذى يرى اهلل دائمًا قريب. وهو يعرف األحالم )لعل األحالم تشير ألوهامهم(  )

 كاذبين أنهم يرونها. 
رانا. أو يعطى وهم خاطىء بأن هذه هى لعبة الشيطان الدائمة أن يعطينا شعور أن اهلل بعيد ولن ي -ملحوظة:

( إلى متى يظل هذا 26فهو يعرف ظروفك الخاصة. وفى ) ،يرى.. نعم ولكن لن يعاقب على هذه هاهلل يمكن أن
وفى  . فى قلوب األنبياء الكذبة الذين هم أنبياء خداع قلبهم. ونفس هذا السؤال موجه لكل من إنخدع بخطاياه

يقة هامة. فليستعمل األنبياء الكذبة أحالمهم ليخدموا شعبى أما رجالى ( هنا اهلل يضع اإلنسان أمام حق21)
وأنبيائى الحقيقيين يستعملون كلمتى. ولكن فاألولى كالتبن وكلمتى كالحنطة. األولى تحرقها النار والثانية تشبع 

خدوعين وكيف لى وتغذى وتنمى. األولى بال قيمة تطير فى الهواء والثانية هى التى لها قيمة. وليسأل أحد الم
ْب الصلصال أى تقوى ال بل كل كلمة من فم اهلل كنار ُتَصل   = (21أن أعرف فأنا برىء مخدوع والرد فى )

ذا لم تذوب بالنار تكون كلمة اهلل  وتشدد الركب المرتخية وتذيب الشمع. القلوب المتحجرة كالشمع تذيبها وا 
اهلل فيه صورته، فكلمته تحطم القلب المتحجر ألنها  . إذا لم يذوب بنار الحب فيطبعكمطرقة تحطم الصخر

تخيف الخاطىء. فنفس الكلمة التى تعزى وتفرح، تخيف وترعب على حسب حالة القلب. وهناك قلب شمعى 
ذا كان هناك خبث فكلمة اهلل تحرقه وتنقى  كلمة اهلل تذيبه بالمحبة وهناك قلب صخرى يحطمه اهلل بالخوف. وا 

سألوا قلوبكم. ماذا فى داخلها؟ إالسامعين أمام سؤال هام. ما تأثير كلمة أى إنسان عليكم؟  الذهب منه واهلل يضع
ضطراب إذًا هى خداعات  توبة، عزاء، فرح، حب، عطف وشفقة   إذًا هى كلمة اهلل. أو شهوة وغم وقلق وا 



(اإلصحاح الثالث والاشرون)إرميا سفر   
 

 
100 

ية من قلوب سامعيها )مت = هم يسرقون كلمة اهلل الحقيق يسرقون كلمتى( 30األنبياء الكذبة أو شهواتكم. وفى )
( أو بخداعاتهم يفقدوا كلمة اهلل تأثيرها فى القلوب. وهم يسرقون كلمات أنبيائى وتعبيراتهم ويخلطونها بما 91:93

 = أى يتكلمون بما يريدون وينسبونه لى. يأخذون لسانهم ويقولون قال( 39عندهم وفى )
 

َذا َسأََلَك هَذا الشَّ » 33 "-(:41-33) األيات ؟ َفُقْل َلُهْم: َأيُّ َوْحٍي؟ ِإنِّي َواِ  : َما َوْحُي الرَّبِّ ْعُب َأْو َنِبيٌّ َأْو َكاِهن 
 . ، ُأَعاِقُب ذِلَك الرَُّجَل َوَبْيَتُه. 34َأْرُفُضُكْم، ُهَو َقْوُل الرَّبِّ َفالنَِّبيُّ َأِو اْلَكاِهُن َأِو الشَّْعُب الَِّذي َيُقوُل: َوْحُي الرَّبِّ

. هَكَذا َتقُ 35 ، َوَماَذا َتَكلََّم ِبِه الرَّبُّ َأمَّا َوْحُي الرَّبِّ َفاَل 36وُلوَن الرَُّجُل ِلَصاِحِبِه َوالرَُّجُل أَلِخيِه: ِبَماَذا َأَجاَب الرَّبُّ
هَكَذا َتُقوُل 37يِّ َربِّ اْلُجُنوِد ِإلِهَنا. َتْذُكُروُه َبْعُد، أَلنَّ َكِلَمَة ُكلِّ ِإْنَساٍن َتُكوُن َوْحَيُه، ِإْذ َقْد َحرَّْفُتْم َكاَلَم اإِللِه اْلحَ 

 . ، َوَماَذا َتَكلََّم ِبِه الرَّبُّ : ِبَماَذا َأَجاَبَك الرَّبُّ : ِمْن 38ِللنَِّبيِّ ، َفِلذِلَك هَكَذا َقاَل الرَّبُّ َذا ُكْنُتْم َتُقوُلوَن: َوْحُي الرَّبِّ َواِ 
، َأْجِل َقْوِلُكْم هِذِه اْلَكِلَمَة: َوْحُي ا ، َوَقْد َأْرَسْلُت ِإَلْيُكْم َقاِئالا اَل َتُقوُلوا: َوْحُي الرَّبِّ ِلذِلَك هَأَنَذا َأْنَساُكْم ِنْسَياناا، 39لرَّبِّ

اراا َأَبِديًّا َوِخْزياا َأَبِديًّا اَل َوَأْجَعُل َعَلْيُكْم عَ 41َوَأْرُفُضُكْم ِمْن َأَماِم َوْجِهي، َأْنُتْم َواْلَمِديَنَة الَِّتي َأْعَطْيُتُكْم َوآَباَءُكْم ِإيَّاَها. 
 "«.ُيْنَسى

(. فهم يسخرون 34،33التهمة الموجهة لهم هنا هى اإلستهزاء بأنبياء الرب وكلمته. وجعلهما مادة للسخرية )
قائلين ما هو وحى الرب. وكلمة وحى هى فى األصل تستخدم بمعنى وحى أو حمل. واألنبياء إستخدموها بمعنى 

ا عن أن كلمة اهلل داخلهم كحمل وهى تضغط عليهم حتى ال يكفوا عن ترديدها. وعمل الشيطان حمل ليعبرو 
م الخطاة أن يسخروا من كلمة اهلل. )وحتى اليوم فالهازئين يهزأون من خدام اهلل الذين يحذرون من عل  دائمًا أن يُ 

فإن هذا بدأ من الكهنة واألنبياء الكذبة  أن جهنم مصير األشرار. بل هناك من يهزأ بالكتاب المقدس نفسه( وغالباً 
إنى وعلموه للشعب. اما نحن فعلينا أن نطلب بوقار أن نعرف مشيئة اهلل وفكره. أما كلمة اهلل لهم ووحيه فهى 

 كلمة كل إنسان تكون وحيه( 36( اهلل سيعاقبهم بسبب سخريتهم بكلمة الوحى. وفى )34( وفى )33) أرفضكم
أن و ن سيضلله عقله واهلل لن يرشده للحق. ولكن إذا فهمنا كلمة وحى بحسب أصلها = لها معنيان فكل إنسا

فإن هذا اإلنسان الشرير سيكون ذنب خطيته ثقياًل عليه حتى يغرقه فى هوة الخراب.  BURDENمعناها حمل 
 وقد تكون سخريتهم معناها "ما هو الثقل الجديد علينا".

 
 ( 24،25 )مقدمة لإلصحاحين

ل الشعب، واهلل األب المحب البد أن يتدخل ليصلح هذا الفساد وكان فساد شعب إسرائيل هو نموذج لقد فسد حا
( واهلل خلق اإلنسان فى كرامة ومجد، بل على صورته ولكن أنظر 92-1:3لما حدث للجنس البشرى كله )رو

 -نتائج الخطية :
= فكيف  دهشاا سرائيل كنتائج لخطيتها؟ تصير وهذا يشار إليه ضمنًا هنا كنتائج لخطية إسرائيل، فماذا سيلحق إ

أبيد منهم صوت = أى سيلحقها إهانات وسخرية وخرابًا أبديًا. وبال فرح =  وصفيراا  ؟! تنحط خليقة اهلل هكذا
، ويصير اإلنسان فى عمى روحى، يتخبط وال يعرف بال صوت األرحيةوبال شبع =  الطرب وصوت الفرح.
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ا حدث لكل الجنس البشرى، وكإشارة لذلك ُيذكر هنا كل شعوب المنطقة التى هذا م بال نور سراج.طريقه = 
. فذكر كل هذه األمم يشير أن الكالم موجه لكل العالم وسقوط هذه األمم 24-96:26يات آخضعت لبابل 

تحت نير ملك بابل بسبب خطيتها، هو رمز لسقوط البشر تحت عبودية إبليس، وهذا يساوى قول الرسول 
(. 6:92( ولماذا يسمح اهلل بذلك؟ هذا للتأديب فكل من يحبه الرب يؤدبه )عب20:1لخليقة للباطل" )رو"أسلمت ا

وهذا معنى مثل التين الجيد والتين الردىء. فبعد السبى األول ألورشليم على يد ملك بابل، ظن من بقى فى 
، فإن من أرسلته للسبى وأسلمته ليد ملك أورشليم أنهم األحسن وأن األسوأ هم من ذهبوا إلى السبى، واهلل يقول ال

ن يظن من هم بال تجارب أليمة أنهم األحسن والعكس بابل هم األحسن، إنما أرسلتهم للتأديب )وحتى اآل
فالكل خاضع لُه، واهلل يستخدم الكل، فهو إستخدم  رب الجنودأن اهلل يسمى نفسه  1:26صحيح(. ونالحظ فى 

ستخد م إبليس ليؤدب البشر، ومن يتأدب يصير تينًا جيدًا ويخلص، ومن يظل فى ملك بابل ليؤدب أورشليم وا 
يخبرنا  إرمياءحالة تمرد على اهلل يصير تينًا رديئًا ويهلك كما هلك األشرار بيد ملك بابل أيضًا. لذلك نسمع 

حيرة المتقدة إبليس ومن يتبعه .... الب يةابهالك ملك شيشك أخيرًا وهو إسم رمزى لبابل يعنى يغطس، فهذه نه
 (.96،90:20بالنار )رؤ
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع والعشرون

 
ُر َمِلُك بَ 1 "-(:11-1) األيات َذا َسلَّتَا ِتيٍن َمْوُضوَعتَاِن َأَماَم َهْيَكِل الرَّبِّ َبْعَد َما َسَبى َنُبوَخْذرَاصَّ اِبَل َأرَاِني الرَّبُّ َواِ 

اِريَن َواْلَحدَّاِديَن ِمْن ُأوُرَشِليَم، َوَأَتى يَ  ِفي 2ِبِهْم ِإَلى َباِبَل. ُكْنَيا ْبَن َيُهوَياِقيَم َمِلَك َيُهوَذا َوُرَؤَساَء َيُهوَذا َوالنَّجَّ
، َوِفي السَّلَِّة اأُلْخَرى َفَقاَل 3ِتين  َرِديء  ِجدًّا اَل ُيْؤَكُل ِمْن َرَداَءِتِه.  السَّلَِّة اْلَواِحَدِة ِتين  َجيِّد  ِجدًّا ِمْثُل التِّيِن اْلَباُكوِريِّ

 : ِتيناا. اَلتِّيُن اْلَجيُِّد َجيِّد  ِجدًّا، َوالتِّيُن الرَِّديُء َرِديء  ِجدًّا اَل ُيْؤَكُل ِمْن »َفُقْلُت: « َماَذا َأْنَت رَاٍء َيا ِإْرِمَيا؟»ِلي الرَّبُّ
 «.َرَداَءِتهِ 
هَكَذا َقاَل الرَّبُّ ِإلُه ِإْسرَاِئيَل: َكهَذا التِّيِن اْلَجيِِّد هَكَذا َأْنُظُر ِإَلى َسْبِي َيُهوَذا »5ُم الرَّبِّ ِإَليَّ َقاِئالا: ُثمَّ َصاَر َكالَ 4

ْم ِلْلَخْيِر، َوُأْرِجُعُهْم ِإَلى هِذِه َوَأْجَعُل َعْيَنيَّ َعَلْيهِ 6الَِّذي َأْرَسْلُتُه ِمْن هَذا اْلَمْوِضِع ِإَلى َأْرِض اْلَكْلَداِنيِّيَن ِلْلَخْيِر. 
، َفَيُكوُنوا ِلي َشْعباا 7اأَلْرِض، َوَأْبِنيِهْم َواَل َأْهِدُمُهْم، َوَأْغِرُسُهْم َواَل َأْقَلُعُهْم.  َوُأْعِطيِهْم َقْلباا ِلَيْعِرُفوِني َأنِّي َأَنا الرَّبُّ

 وَن ِإَليَّ ِبُكلِّ َقْلِبِهْم.َوَأَنا َأُكوُن َلُهْم ِإلهاا، أَلنَُّهْم َيْرِجعُ 
، هَكَذا َأْجَعُل ِصْدِقيَّا َمِلَك َيُهوذَ »8 ا َوُرَؤَساَءُه َوَبِقيََّة َوَكالتِّيِن الرَِّدِئ الَِّذي اَل ُيْؤَكُل ِمْن َرَداَءِتِه، هَكَذا َقاَل الرَّبُّ

َوُأَسلُِّمُهْم ِلْلَقَلِق َوالشَّرِّ ِفي َجِميِع َمَماِلِك اأَلْرِض 9ِض ِمْصَر. ُأوُرَشِليَم اْلَباِقَيَة ِفي هِذِه اأَلْرِض َوالسَّاِكَنَة ِفي َأرْ 
َعاراا َوَمَثالا َوُهْزَأةا َوَلْعَنةا ِفي َجِميِع اْلَمَواِضِع الَِّتي َأْطُرُدُهْم ِإَلْيَها. 

َوُأْرِسُل َعَلْيِهِم السَّْيَف َواْلُجوَع َواْلَوَبَأ َحتَّى 11
 "«.َوْجِه اأَلْرِض الَِّتي َأْعَطْيُتُهْم َوآَباَءُهْم ِإيَّاَهاَيْفَنْوا َعْن 

 .وفـى هـذة الرؤيـا ُيظهـر اهلل انـه يميـز بـين الجيـد والـردىء. بخراب أورشليم جعلت النبـى فـى حـزنالنبوات السابقة 
نــا ان اهلل ولكــن نجــد ه. فهنـاك معيــار دقيــق يقــيس بــه اهلل ويعاقــب. وكــان النبــى يرثـى مــن ذهــب للســبى مــع يكنيــا 

خـرين رائحـة حيـاة لحيـاة. فـالجميع يقول بل هذا لصالحهم فأحكام اهلل التى هى للبعض رائحة مـوت لمـوت هـى لآل
خـرين سـيف نقمـة. ولكن الحال لـيس واحـدًا للجميـع فمـنهم مـن يراهـا تأديـب لـُه وهـى لآل. يشترك فى نفس المأساة 

أنه إناء مكسور. لكـن كـان مـن ضـمن المسـبيين معـُه النبـى وهذه النبوة جاءت بعد سبى يكنيا وهو نفسه قيل عنه 
ضِعْف يهـوذا ويـنعش مملكتـه. والحـظ أن ( ملك بابل أخذ معُه كل من له قيمة ويجيد حرفة فيُ 9ية )آحزقيال وفى 

سلتا التين موضوعتان أمام الهيكل فكأن الشعب معروض أمام اهلل أو واقف أمامه للقضاء فكان منُه من هو جيد 
= هــذا يشــير إلنســان خــاطىء ال  يؤكأأل ال( 2مــن هــو ردىء. وعمومــًا فشــجرة التــين تشــير إلســرائيل. وفــى ) ومنــهُ 

والتـين الجيـد فهـم األوالد  . يعرف لماذا ُخِلق وما هـو دوره ومظهـره ردىء وال فائـدة منـُه مثـل الملـح الـردىء الفاسـد
( 6لــذلك أرســلهم للســبى ) 6:92بــه " عــب رب يؤد  يحبــه الــالمحبوبــون هلل وهــؤالء يــؤدبهم بــأن يرِســلهم للســبى " مــن 

= كـان المتصـور أن مـن يـذهب للسـبى سـيقتدى بـالوثنيين وينتهـى أمـرهم  فأجعل عينأى علأيهمولكن ألنهم أبنـائى 
ق رة وتواضـــعوا وتـــابوا. فالتأديـــب حق ـــتمامـــًا لكـــن يـــد اهلل حفظـــتهم وحمـــتهم بـــل نقـــتهم مـــن وثنيـــتهم وعـــاداتهم الشـــري

حماية الرب لمن يقتنيهم حتى فى وادى ظل الموت. واهلل الذى يعرف فعالية طرقه يعـرف ذلـك المطلوب هذه هى 
. بهـــذا أخـــرجهم مـــن فـــرن التنقيـــة. وبعـــد ذلـــك يعـــدهم للمـــراحم والعطايـــا فيثمأأأرونفقـــال وأرجعهـــم إلـــى هـــذه األرض 
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بابـل أكثـر مـن الـذى عرفـوه . ولـنالحظ عجبـًا أن عنايـة اهلل جعلـتهم يعرفـون عـن اهلل فـى وأعطيهم قلبأاا الروحيـة = 
ولننظر فعالية التوبـة  .شعباا فى أورشليم. واهلل يعطيهم قلبًا أى حب ومشاعر وبهذا يكون اهلل لهم إلهًا ويكونون لُه 

( الــذين يشــعرون باإلطمئنــان 90-1فهــى تعيــد اإلنســان لمرتبتــه األولــى. أمــا التــين الــردىء فهــو صــدقيا ورجالــُه )
م. فهـؤالء سيتشـتتون فـى األرض ولـن يشـعروا بفـرح وسـيحملون للسـبى لـيس للتنقيـة بـل الكاذب وتمادوا فـى خطيـته

 للسخرية منهم ولضررهم ويسخر منهم ساكنو األرض لمصائبهم ولن يروا أرضهم ثانية.
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس والعشرون

 
 قة.فى كل الفترة الساب إرمياءملخص لخدمة 

 
ا اَْلَكاَلُم الَِّذي َصاَر ِإَلى ِإْرِمَيا َعْن ُكلِّ َشْعِب َيُهوَذا، ِفي السََّنِة الرَّاِبَعِة ِلَيُهوَياِقيَم ْبِن ُيوِشيَّ 1 "-(:7-1) األيات

َر َمِلِك َباِبَل،  َيا النَِّبيُّ َعَلى ُكلِّ َشْعِب َيُهوَذا َوَعَلى الَِّذي َتَكلََّم ِبِه ِإْرمِ 2َمِلِك َيُهوَذا، ِهَي السََّنُة اأُلوَلى ِلَنُبوَخْذرَاصَّ
ِمَن السََّنِة الثَّاِلَثِة َعَشَرَة ِلُيوِشيَّا ْبِن آُموَن َمِلِك َيُهوَذا ِإَلى هَذا اْلَيْوِم، هِذِه الثَّاَلِث »3ُكلِّ ُسكَّاِن ُأوُرَشِليَم َقاِئالا: 

ِإَليَّ َفَكلَّْمُتُكْم ُمَبكِّراا َوُمَكلِّماا َفَلْم َتْسَمُعوا.  َواْلِعْشِريَن َسَنةا، َصاَرْت َكِلَمُة الرَّبِّ 
َوَقْد َأْرَسَل الرَّبُّ ِإَلْيُكْم ُكلَّ َعِبيِدِه 4

ْنِبَياِء ُمَبكِّراا َوُمْرِسالا َفَلْم َتْسَمُعوا َوَلْم ُتِميُلوا ُأُذَنُكْم ِللسَّْمِع،  اأَل
َطِريِقِه الرَِّديِء َوَعْن  َقاِئِليَن: اْرِجُعوا ُكلُّ َواِحٍد َعنْ 5

َلى اأَلبَ  َواَل َتْسُلُكوا َورَاَء آِلَهٍة 6ِد. َشرِّ َأْعَماِلُكْم َواْسُكُنوا ِفي اأَلْرِض الَِّتي َأْعَطاُكُم الرَّبُّ ِإيَّاَها َوآَباَءُكْم ِمَن اأَلَزِل َواِ 
، 7َعَمِل َأْيِديُكْم َفاَل ُأِسيَء ِإَلْيُكْم. ُأْخَرى ِلَتْعُبُدوَها َوَتْسُجُدوا َلَها، َواَل َتِغيُظوِني بِ  َفَلْم َتْسَمُعوا ِلي، َيُقوُل الرَّبُّ

 "ِلَتِغيُظوِني ِبَعَمِل َأْيِديُكْم َشرًّا َلُكْم.
يات مراجعة للنبوات التى هذه النبوة مؤرخة بالسنة األولى لنبوخذ نصر حين بدأ سيف الرب يعمل. وفى هذه اآل

ولم تنجح خدمة النبى مع هذا الشعب  ،شليم لسنوات ماضية واإلشارة ألن الشعب لم يهتم بهاقيلت عن يهوذا وأور 
= إهتمام اهلل بكل واحد. وهكذا خدام اهلل يجب أن يهتموا  يهوذا كلمة الرب على كل شعب( 2غليظ الرقبة. فى )

ثم خطايا الشعب بعد ذلك ( 9بكل واحد ويعملوا على توصيل كلمة اهلل لكل واحد وذكر إسم نبوخذ نصر فى )
د أداة التأديب فى نفس الوقت. ولخطاياهم الكثيرة بدأ الرب ُيع   يعنى أن اهلل يريد أن ُيظهر أنه لعدم توبة الشعب

إذًا فاهلل يحصى  سنة 23يعظهم ويعلمهم  إرمياء( 3فهو منفذ إلرادة اهلل . وفى )= عبدى( 1لذلك سماه اهلل فى )
= أى  فكلمتكم مبكراا لنعمة التى يعطيها لنا. وبقدر ما تطول بقدر ما يكون حسابنا عسيرًا. لنا كم تمتعنا بوسائل ا

= فاهلل إلهتمامه بشعبه أرسل لهم أنبياء  كل عبيده( 4وفى ) فلم تسمعواأنذرتكم مبكرًا قبل وقوع الضربات 
كلهم سجل الكتاب المقدس  وهؤالء إرمياءبقليل وصفنيا عاصر  إرمياءكثيرين مثل ميخا وناحوم وحبقوق قبل 

( الكل 6(، )6نبواتهم ولكن هناك كثيرين لم ُيَسجل الكتاب نبواتهم. عمومًا اهلل ال يبقى نفسه بال شاهد وفى )
 (.3) لم يسمعوا= أى توبوا ولكنهم  إرجعوا كل واحدكانت لهم كلمة واحدة 

 
هَأَنَذا ُأْرِسُل َفآُخُذ ُكلَّ 9ْن َأْجِل َأنَُّكْم َلْم َتْسَمُعوا ِلَكاَلِمي ِلذِلَك هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد: مِ »8 "-(:14-8) األيات

َر َعْبِدي َمِلِك َباِبَل، َوآِتي ِبِهْم َعَلى هِذِه اأَلْرِض  َلى َنُبوَخْذرَاصَّ ، َواِ  َوَعَلى ُكلِّ ُسكَّاِنَها َعَشاِئِر الشَِّماِل، َيُقوُل الرَّبُّ
ُعوِب َحَواَلْيَها، َفُأَحرُِّمُهْم َوَأْجَعُلُهْم َدَهشاا َوَصِفيراا َوِخَرباا َأَبِديَّةا. َوَعَلى ُكلِّ هِذِه الشُّ 

َوُأِبيُد ِمْنُهْم َصْوَت الطََّرِب 11
ْرِض َخرَاباا َوَتِصيُر ُكلُّ هِذِه األَ 11َوَصْوَت اْلَفَرِح، َصْوَت اْلَعِريِس َوَصْوَت اْلَعُروِس، َصْوَت اأَلْرِحَيِة َوُنوَر السِّرَاِج. 

 َوَدَهشاا، َوَتْخِدُم هِذِه الشُُّعوُب َمِلَك َباِبَل َسْبِعيَن َسَنةا.
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، َعَلى ِإثْ »12 ِمِهْم َوَأْرَض َوَيُكوُن ِعْنَد َتَماِم السَّْبِعيَن َسَنةا َأنِّي ُأَعاِقُب َمِلَك َباِبَل، َوِتْلَك اأُلمََّة، َيُقوُل الرَّبُّ
َوَأْجِلُب َعَلى ِتْلَك اأَلْرِض ُكلَّ َكاَلِمي الَِّذي َتَكلَّْمُت ِبِه َعَلْيَها، ُكلَّ َما ُكِتَب ِفي 13ْجَعُلَها ِخَرباا َأَبِديَّةا. اْلَكْلَداِنيِّيَن، َوأَ 

ا ُأَمم  14هَذا السِّْفِر الَِّذي َتَنبََّأ ِبِه ِإْرِمَيا َعَلى ُكلِّ الشُُّعوِب.  َكِثيَرة  َوُمُلوك  ِعَظام ، َفُأَجاِزيِهْم  أَلنَُّه َقِد اْسَتْعَبَدُهْم َأْيضا
 "«.َحَسَب َأْعَماِلِهْم َوَحَسَب َعَمِل َأَياِديِهمْ 

وسخروا منُه لذلك  إرمياءهم لم يسمعوا لصوت األنبياء ويتوبوا. لذلك فاهلل لُه طرق متعددة لذلك فألنهم أهانوا 
. فاهلل لُه أالت رحمة إرمياءيهزأوا بِه ويهينوه كما فعلوا بسُيرسل اهلل عليهم ملك بابل الجبار الذى لن يقدروا أن 

وباقى األنبياء ولُه أالت غضب مثل نبوخذ نصر. وألن اهلل يؤدب فقط وال يفنى فبعد ما إستخدم  إرمياءمثل 
ستخدم أالت رحمة إلنقاذهم مثل كورش )فاهلل هو رب الجنود، الكل جنود تحت أمره  أالت غضبه وأدبهم عاد وا 

= هم الشعوب الشمالية المتحدة تحت قيادة نبوخذ نصر وهى الشعوب  عشائر الشمال( 1فذوا مشيئته(. وفى )لين
= فاهلل هو إله يهوذا وكل الشعوب، وهو  وعلى كل هذه الشعوب حواليهاالخاضعة لُه التى كون منهم جيشه. 

= ألن  اهلل يبيد صوت الفرح( 90فى )يؤدب الجميع ولكن هو يذكر يهوذا أواًل، فمن يعرف أكثر يعاقب أكثر. و 
=  صوت األرحيةأفراحهم لم تكن مقدسة بل كلها خطية ووثنية. لذلك فالخراب عام ألن الخطية عمت الجميع. 

 جمع رحى فاألرض ُأْفِرَغْت من ساكنيها.
  سنة 71ويخدمون ملك بابل ( نتيجة الخطية سيخسرون حريتهم 99) آية 

 يةاوفيه راحة وعزاء للشعب المسبى فسيعرفون أن هناك نه إرمياءات لصدق نبوة تحديد السبعين سنة فيه إثب .1
 ألالمهم هى نبوة تعطيهم أمل ورجاء فى الخالص.

( إذًا فنبوة هذا الكتاب كلها كانت مع 2:1عين دانيال كانت على هذه النبوة التى حسب منها زمن الرجوع )دا .2
 (.9:9نبوة )عزالمسبيين. وأيضًا عين عزرا كانت على هذه ال

( فقد قال "إلكمال 29:36أى2سنة بالذات ) 30أما كاتب سفر أخبار األيام فقد فهم حكمتها. لماذا هى  .3
وحتى إستوفت األرض سبوتها ألنها سبتت فى كل أيام خرابها إلكمال سبعين سنة"  إرمياءكالم الرب بفم 

أن يزرعوا األرض ست سنوات ويتركوها حين دخل الشعب أرض الميعاد كان لُهم وصية اهلل،  -والمعنى :
فى السنة السابعة للراحة لكن العقلية المادية رفضت هذا المنطق. وبينما وعدهم اهلل أنه فى السنة السادسة 
ستعطيهم األرض ضعفين إال أنهم لم يقتنعوا بهذا المنطق اإليمانى ولم ينفذوا هذه الوصية إال لفترات قصيرة 

سنة. فتكون  410وغالبًا كانت المدة التى إنقطعوا فيها عن تنفيذ هذه الوصية =  ثم إمتنعوا عن تنفيذها.
سنة. ولكن اهلل أراح األرض هذه  30=  3÷ 410السنين التى فلحوا األرض وزرعوها فيها ضد الوصية = 

ها السبعين سنة بطردهم منها. وتكون كلمة سبتت تعنى أن األرض أخذت راحتها التى كان مفروضا أن تأخذ
 فى كل سنة سابعة فيوم السبت هو اليوم السابع فى األسبوع وهو يوم راحة.

، ذهابهم للسبى كان عقوبة لخطيتهم. ولكنه كان لفترة محدودة بعدها جاء كورش رمز المسيح وأطلقهم أحرارًا  .4
 هكذا نحن بخطيتنا سقطنا فى عبودية إبليس إلى أن جاء المسيح وخلصنا.
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هى المدة  30يشير للكمال وأليام هذا العالم إذًا رقم  3ر للوصايا العشر ورقم يشي 90ورقم  90×3=  30 .5
 التى فيها إستعبد شعب اهلل وتشير لإلستعباد نتيجة كسر الوصايا فى هذا العالم.

د الشيطان الذى رمزه بابل ( وهذا ما حدث بعد الصليب فقد ُقي  92السبعين سنة ستخرب بابل ) يةاوفى نه .6
 سنة رمز للمدة من سقوط آدم حتى الصليب حين حررنا المسيح. 30 ـتكون ال( و 2،9:20)رؤ

( 9بعد معركة كركميش )صفحة  .ق.م 606بدأ تسلط بابل على يهوذا سنة  -: كيف تحسب السبعين سنة .7
جاء نبوخذ  606وفى سنة  636ونداء الملك كورش الفارسى برجوع أهل السبى إلى أوطانهم كان سنة 

أخضع يهوياقيم وقام بسبى كثيرين من يهوذا )السبى األول( الذين كان منهم دانيال نصر إلى يهوذا و 
وهناك طريقة أخرى . سنة 30والثالث فتية. وبحساب هذه المدة بين السبى األول ونداء كورش نجدها 

 م فيكون الزمن أيضا سبعين سنة..ق 696م وتم تجديده سنة .ق 616للحساب فقد تم تخريب الهيكل سنة 
ن كان اإلنسان أبعد  ه= فمن يتملك عليه الشيطان يصير خرابًا ودهشًا ألن  االرض خراباا ودهشاا  هصير هذت .8

( تصير 92ستعادة صورته. ثم فى )إعطانا إمكانية أولكن شكرًا هلل الذى   ، على صورة اهلل فسدت طبيعته
ان إستعباده للشيطان مؤقتًا منذ سقوط آدم اذًا اإلنسان ك .بديًا أمة بابل التى ترمز للشياطين خرابًا هذة األ

 الشيطان فخرابه أبدى. ماأله بفترة السبعين سنة  ما رمز حتى مجىء المسيح وهو
= فقد سقطت بابل تحت حكم كورش الفارسى فإستعبدها  استعبدهم أمم كثيرة وملوك عظام(:94) آيةفى  .9

 ى الشياطين.أيات والعقارب وكل قوة العدو عطاهم اهلل ان يدوسوا الحأ والد اهلل "الملوك والكهنة"أو 
ُخْذ َكْأَس َخْمِر هَذا السََّخِط ِمْن َيِدي، َواْسِق »أَلنَُّه هَكَذا َقاَل ِلَي الرَّبُّ ِإلُه ِإْسرَاِئيَل: 15 "-(:29-15) األيات

َيَتَرنَُّحوا َوَيَتَجنَُّنوا ِمْن َأْجِل السَّْيِف الَِّذي ُأْرِسُلُه َأَنا َفَيْشَرُبوا وَ 16َجِميَع الشُُّعوِب الَِّذيَن ُأْرِسُلَك َأَنا ِإَلْيِهْم ِإيَّاَها. 
ُأوُرَشِليَم َوُمُدَن َيُهوَذا 18َفَأَخْذُت اْلَكْأَس ِمْن َيِد الرَّبِّ َوَسَقْيُت ُكلَّ الشُُّعوِب الَِّذيَن َأْرَسَلِني الرَّبُّ ِإَلْيِهْم. 17«. َبْيَنُهمْ 

اَءَها، ِلَجْعِلَها َخرَاباا َوَدَهشاا َوَصِفيراا َوَلْعَنةا َكهَذا اْلَيْوِم. َوُمُلوَكَها َوُرَؤسَ 
َوِفْرَعْوَن َمِلَك ِمْصَر َوَعِبيَدُه َوُرَؤَساَءُه 19

َغزََّة َوَعْقُروَن َوَبِقيََّة َوُكلَّ اللَِّفيِف، َوُكلَّ ُمُلوِك َأْرِض ُعوَص، َوُكلَّ ُمُلوِك َأْرِض ِفِلْسِطيَن َوَأْشَقُلوَن وَ 21َوُكلَّ َشْعِبِه. 
َوُكلَّ ُمُلوِك ُصوَر، َوُكلَّ ُمُلوِك ِصيُدوَن، َوُمُلوِك اْلَجزَاِئِر الَِّتي ِفي َعْبِر 22َوَأُدوَم َوُموآَب َوَبِني َعمُّوَن، 21َأْشُدوَد، 
يراا، َوَدَداَن َوَتْيَماَء َوُبوَز، َوُكلَّ َمْقُصوِصي الشَّْعِر ُمْسَتدِ 23اْلَبْحِر، 

َوُكلَّ ُمُلوِك اْلَعَرِب، َوُكلَّ ُمُلوِك اللَِّفيِف 24
يَِّة،  َوُكلَّ ُمُلوِك الشَِّماِل اْلَقِريِبيَن 26َوُكلَّ ُمُلوِك ِزْمِري، َوُكلَّ ُمُلوِك ِعياَلَم، َوُكلَّ ُمُلوِك َماِدي، 25السَّاِكِنيَن ِفي اْلَبرِّ

ِه، َوُكلَّ َمَماِلِك اأَلْرِض الَِّتي َعَلى َوْجِه اأَلْرِض. َوَمِلُك ِشيَشَك َيْشَرُب َبْعَدُهْم. َواْلَبِعيِديَن، ُكلَّ َواِحٍد َمَع َأِخي
 السَّْيفِ  هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد ِإلُه ِإْسرَاِئيَل: اْشَرُبوا َواْسَكُروا َوَتَقيَُّأوا َواْسُقُطوا َواَل َتُقوُموا ِمْن َأْجلِ »َوَتُقوُل َلُهْم: 27

َوَيُكوُن ِإَذا َأَبْوا َأْن َيْأُخُذوا اْلَكْأَس ِمْن َيِدَك ِلَيْشَرُبوا، َأنََّك َتُقوُل َلُهْم: هَكَذا َقاَل َربُّ 28الَِّذي ُأْرِسُلُه َأَنا َبْيَنُكْم. 
ُدِعَي اْسِمي َعَلْيَها، َفَهْل َتَتَبرَُّأوَن َأْنُتْم؟ اَل  أَلنِّي هَأَنَذا َأْبَتِدُئ ُأِسيُء ِإَلى اْلَمِديَنِة الَِّتي29اْلُجُنوِد: َتْشَرُبوَن ُشْرباا. 

 "َتَتَبرَُّأوَن، أَلنِّي َأَنا َأْدُعو السَّْيَف َعَلى ُكلِّ ُسكَّاِن اأَلْرِض، َيُقوُل َربُّ اْلُجُنوِد. 
مملوء  س يدور على الجميع. هو كأس غضب اهلل وأداته هو نبوخذ نصر. هو كأسأيشبه هنا الغضب القادم بك

( والحظ أن غضب اهلل هنا مهما كان شديدًا فهو مثل كأس فى مقابل 21شرابًا سامًا وسيرغمون على شربه )
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واألمم هى  0( ليحكم عليهم 90:9امه كقاضى لألمم )أقفاهلل  إرمياءس ُمرَسل بيد أغضبه فى األبدية. وهذا الك
( ألن 91هو أنه سيتنبأ عليهم. ويهوذا وضعت اواًل ) يعطيهم ليشربوا إرمياءومعنى ان  0األمم المجاورة ليهوذا

ورشليم المحصنه الغنية أخذ نصر على ( وغالبًا فقد كانت عين نبو 6:1حز(+)93:4القضاء يبدأ ببيت اهلل )ابط 
ن هذا أوقولُه مثل هذا اليوم  0واًل. وذلك ألن عين اهلل كانت ضدهم فمن يعرف أكثر يدان أكثرأوسط كل هؤالء 

( ولكنه 91الذى كان اليهود يحبون أن يعتمدوا عليه )، ثم يأتى الدورعلى فرعون  0كان قد بدأ يحدث الخراب 
موجهة لهم بأن هذا البلد الذى  وألن كثيرين منهم هرب لمصر فالنبوة كانت  .فى نظر اهلل كان كقصبة مكسورة

ستمروا فى خطاياهم بال توبة سوفل = هم اللفيف (20وفى) .يخرب أيضاً  جأوا إليه وأحسوا فيه باإلطمئنان وا 
كل األمم المحيطة التى سيسودها  د د( يعَ 26-91ومن ) .األقليات التى تعيش وسطهم وأالشعوب المختلطة بهم 

"فالجميع زاغوا وفسدوا معًا، ليس من يعمل صالحًا  0َن كل هذه الشعوب قد أخطأت هلل  أوالسبب  .ملك بابل
وهذا معنى  .غراءات  إبليس فسقط فى عبوديتهفسد يهودًا وأمم، الكل إستجاب ال ( الكل92:3ليس وال واحد" )رو

والكل  0فالكل أبناء آدم  0 وجه األرض على كل ممالك األرض التىن بابل ستسود على الكل يهودًا وأمم بل أ
َد إلبليس 0آدم  ةورث خطي ِِ ُه فيسقط هو ايضًا وكما رأينا سابقًا فلن ينجو إبليس من نتائج عَمل فالكل إسُتعِب

، ربما يذكر النبى إسم بابل بطريقة رمزية حتى ال يثير ملك بابل ضده وألن شيشك شيشك يشرب بعدهم وملك
وملك شيشك هو ملك بابل  . (26( )90:20تعنى يغطس إشارة إللقاء إبليس فى البحيرة المتقدة بالنار )رؤ

ابل والدمار الذى سيأتى على كل هؤالء مشبه بالترنح ( وقد تكون شيشك إسم مدنية كبيرة فى ب49:69رإ)راجع 
وخطيئة الُسْكْر تفقد اإلنسان صحته وكرامته وعقله وقراره الصحيح. أليس هذا ما  ، والجنون من شدة الضربة

يصنعه إبليس مع كل من يتملكه حين يقبل غوايته. يفقده كل شىء. حقًا " إن الخطية قتلت كثيرين وكل قتالها 
وتشبيه الحرب بالسكر معناه أنهم من شدة األهوال يفقدون القدرة على إتخاذ القرار الصحيح ويجن القادة أقوياء " 

المسئولين من حجم الخسائر ويتقيأون كل الغنى والثروة التى حصلوا عليها بالظلم ويفقدون كرامتهم وال يقومون 
إلنذارات وعدم تصديقهم لشىء منها ( رفضهم شرب الكأس هو رفضهم لكل المعانى وا21،21وفى ) . (23)

أن يخبرهم أنها كلمة اهلل وأنهم لن يمكنهم مقاومة ضابط الكل وهو الذى  إرمياءورفضهم التوبة. ولكن كان على 
 يحاكم كل األمم مهما كانت عظمتها. وهو الذى دان إبليس.

 
َكاَلِم، َوُقْل َلُهْم: الرَّبُّ ِمَن اْلَعاَلِء ُيَزْمِجُر، َوِمْن َمْسَكِن َوَأْنَت َفَتَنبَّْأ َعَلْيِهْم ِبُكلِّ هَذا الْ 31 "-(:38-31) األيات

ِجيُج 31ِض. ُقْدِسِه ُيْطِلُق َصْوَتُه، َيْزَأُر َزِئيراا َعَلى َمْسَكِنِه، ِبُهتَاٍف َكالدَّاِئِسيَن َيْصُرُخ ِضدَّ ُكلِّ ُسكَّاِن اأَلرْ  َبَلَغ الضَّ
نَّ ِللرَّبِّ ُخُصوَمةا َمَع الشُُّعوِب. ُهَو ُيَحاِكُم ُكلَّ ِذي َجَسٍد. َيْدَفُع اأَلْشرَاَر ِللسَّْيِف، َيُقوُل ِإَلى َأْطَراِف اأَلْرِض، ألَ 

 . ْرِض. األَ  هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد: ُهَوَذا الشَّرُّ َيْخُرُج ِمْن ُأمٍَّة ِإَلى ُأمٍَّة، َوَيْنَهُض َنْوء  َعِظيم  ِمْن َأْطرَافِ 32الرَّبُّ
وَن َواَل ُيْدَفُنوَن. َوَتُكوُن َقْتَلى الرَّبِّ ِفي ذِلَك اْلَيْوِم ِمْن َأْقَصاِء اأَلْرِض ِإَلى َأْقَصاِء اأَلْرِض. اَل ُيْنَدُبوَن َواَل ُيَضمُّ 33

 «.َيُكوُنوَن ِدْمَنةا َعَلى َوْجِه اأَلْرضِ 
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ُغوا َيا ُرَؤَساَء اْلَغَنِم، أَلنَّ َأيَّاَمُكْم َقْد َكَمَلْت ِللذَّْبِح. َوُأَبدُِّدُكْم َفَتْسُقُطوَن َوْلِوُلوا َأيَُّها الرَُّعاُة َواْصُرُخوا، َوَتَمرَّ 34
 .  َصْوُت ُصرَاِخ الرَُّعاِة، َوَوْلَوَلِة ُرَؤَساءِ 36َوَيِبيُد اْلَمَناُص َعِن الرَُّعاِة، َوالنََّجاُة َعْن ُرَؤَساِء اْلَغَنِم. 35َكِإَناٍء َشِهيٍّ

. 37اْلَغَنِم. أَلنَّ الرَّبَّ َقْد َأْهَلَك َمْرَعاُهْم.  َتَرَك َكِشْبل ِعيَصُه، 38َوَباَدْت َمرَاِعي السَّاَلِم ِمْن َأْجِل ُحُموِّ َغَضِب الرَّبِّ
 "أَلنَّ َأْرَضُهْم َصاَرْت َخرَاباا ِمْن َأْجِل الظَّاِلِم َوِمْن َأْجِل ُحُموِّ َغَضِبِه.

يات غضب اهلل علـى الخطيـة وسـقوط اإلنسـان فيهـا. وهـذا يجلـب مزيـدًا مـن الخـراب علـى األمـم يظهر فى هذه األ
=  علأأى مسأأكنه( 30وعلــى يهــوذا، بواســطة نبوخــذ نصــر ولكــن فليعــرف الكــل أن اهلل هــو الــذى أتــى علــيهم زائــرًا )

ه الشـعوب واهلل = دائس المعصرة. فنبوخذ نصر سـيدوس كـل هـذ كالدائسينعلى بيته الذى جعلوه مغارة لصوص 
وســـيكون الشـــر شـــاماًل األرض كلهـــا  . (39) للأأأرب خصأأأومة معهأأأم بسأأأببها وألنســـمح بهـــذا بســـبب خطايـــاهم. 

= فــالقرار  مسأأكن قدسأأهومــن  .ولكنــه هنــا ضــد األشــرار ،( وزئيــر الــرب مرعــب للخطــاة مفــرح للقديســين33،32)
أى عرينه ليبحث عن فريسته. وكـان  = كشبل ترك عيصهسماوى وليس قرار نبوخذ نصر. وهم قام ضد األشرار 

. فالجيش الكلدانى كان كإعصار قادم من الشمال محطمًا كل شىء أمامُه. وفـى كنوء عظيمغضبه ضد الخطية 
= غير قادرين على شىء إال ألن يتركوا أنفسهم لألسف وألن  الرعاة ورؤساء الغنم( سيصبح كل الملوك = 34)

يبيأد المنأاص ( 36ن يكسـر اإلنـاء سـُيرمى فهـو أصـبح بـال قيمـة وفـى )= وحـي كإنأاء شأهى. وسيسـقطون يولولأوا
= فاهلل أعطاهم مراعـى سـالم ولكـنهم عوضـًا  بادت مراعى السالم( 33= أى لن يجدوا طريقًا للهرب وفى ) منهم

 عن أن يشكروا على هذه النعم أحبوا الخطية ودنسوا أنفسهم.
= هــى تحقيــق نبــوة النبــى الســابقة فــى أنــه ســيعطى الكــأس  مأأة ألمأأةأالشأأر يخأأرج مأأن ( أن 32) يــةالحــظ أن اآل

( فالشـر يـدور مثـل الكـأس. ولكـن فـى هـذا أيضـًا تحـذير ألن مجـىء الكـأس علـى جـارى أواًل يعطينـى 96للجميع )
 الكأس. فرصة لكى أتوب قبل أن تأتى على  
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس والعشرون

 
. فهو كان أمينًا فى إرمياءما إختلط فى سفر أعمال الرسل أالم الرسل مع تبشيرهم. نجد نفس الشىء فى سفر ك

 رسالته لكن واجه إضطهادات عنيفة من شعبه والكهنة واألنبياء الكذبة والرؤساء.
 

، َصاَر هَذا اْلَكاَلُم ِمْن ِقَبِل الرَّبِّ َقاِئالا: ِفي اْبِتَداِء ُمْلِك َيُهوَياِقيَم ْبِن ُيوِشيَّا َمِلِك َيُهوَذا1 "-(:6-1) األيات
، َوَتَكلَّْم َعَلى ُكلِّ ُمُدِن َيُهوَذا اْلَقاِدَمِة ِللسُُّجوِد ِفي بَ »2 : ِقْف ِفي َداِر َبْيِت الرَّبِّ ْيِت الرَّبِّ ِبُكلِّ اْلَكاَلِم هَكَذا َقاَل الرَّبُّ

يِر، 3ِه ِإَلْيِهْم. اَل ُتَنقِّْص َكِلَمةا. الَِّذي َأْوَصْيُتَك َأْن َتَتَكلََّم بِ  َلَعلَُّهْم َيْسَمُعوَن َوَيْرِجُعوَن ُكلُّ َواِحٍد َعْن َطِريِقِه الشِّرِّ
: ِإْن َلْم َوَتُقوُل َلُهْم هَكَذا َقاَل الرَّبُّ 4َفَأْنَدَم َعِن الشَّرِّ الَِّذي َقَصْدُت َأْن َأْصَنَعُه ِبِهْم، ِمْن َأْجِل َشرِّ َأْعَماِلِهْم. 

ْنِبَياِء الَِّذيَن َأْرَسْلُتُهْم َأَنا ِإَلْيُكْم 5َتْسَمُعوا ِلي ِلَتْسُلُكوا ِفي َشِريَعِتي الَِّتي َجَعْلُتَها َأَماَمُكْم،  ِلَتْسَمُعوا ِلَكاَلِم َعِبيِدي اأَل
ُمَبكِّراا َوُمْرِسالا ِإيَّاُهْم، َفَلْم َتْسَمُعوا. 
 "«. َكِشيُلوَه، َوهِذِه اْلَمِديَنُة َأْجَعُلَها َلْعَنةا ِلُكلِّ ُشُعوِب اأَلْرضِ  َأْجَعُل هَذا اْلَبْيتَ 6

= فغالبًا  بيت الرب قف فى دارإللقاء نبوته كاد يعرض حياته للخطر لكنه ذهب.  رمياءالمكان الذى َعينه اهلل إل
اؤه فى مكان هادىء. ولكن مما يزيد ذهب وأثناء مناسبة عيد أو إحتفال. قطعًا كان أسهل لُه أن يعظ وسط أصدق

والكهنة يشجعون الشعب على إلحاق الضرر به وهنا ألول مرة  ،من خطورة الموقف أن الشعب سيشجع الكهنة
(. فإذا كانت أورشليم قد شابهت شيلوه فى خطيتها 3يتنبأ عن خراب الهيكل وهنا يشبهها بشيلوه )راجع إصحاح 

 بتها.فلماذا ال تشبهها فى مصيرها وعقو 
 

.7 "-(:15-7) األيات ْنِبَياُء َوُكلُّ الشَّْعِب ِإْرِمَيا َيَتَكلَُّم ِبهَذا اْلَكاَلِم ِفي َبْيِت الرَّبِّ َوَكاَن َلمَّا َفَرَغ 8 َوَسِمَع اْلَكَهَنُة َواأَل
ْنِبَياَء َوُكلَّ الشَّْعِب َأْمَسُكوُه َقاِئِليَن: ِإْرِمَيا ِمَن التََّكلُِّم ِبُكلِّ َما َأْوَصاُه الرَّبُّ َأْن ُيَكلَِّم ُكلَّ الشَّْعِب بِ  ِه، َأنَّ اْلَكَهَنَة َواأَل

ِباَل  ِلَماَذا َتَنبَّْأَت ِباْسِم الرَّبِّ َقاِئالا: ِمْثَل ِشيُلوَه َيُكوُن هَذا اْلَبْيُت، َوهِذِه اْلَمِديَنُة َتُكوُن َخِرَبةا 9َتُموُت َمْوتاا! »
.َواْجَتَمَع كُ «. َساِكٍن؟ َفَلمَّا َسِمَع ُرَؤَساُء َيُهوَذا ِبهِذِه اأُلُموِر، َصِعُدوا ِمْن 11 لُّ الشَّْعِب َعَلى ِإْرِمَيا ِفي َبْيِت الرَّبِّ

َؤَساِء َوُكلِّ  َفَتَكلََّم اْلَكَهَنُة َواأَلْنِبَياُء َمعَ 11َبْيِت اْلَمِلِك ِإَلى َبْيِت الرَّبِّ َوَجَلُسوا ِفي َمْدَخِل َباِب الرَّبِّ اْلَجِديِد.  الرُّ
َفَكلََّم ِإْرِمَيا 12«. َحقُّ اْلَمْوِت َعَلى هَذا الرَُّجِل أَلنَُّه َقْد َتَنبََّأ َعَلى هِذِه اْلَمِديَنِة َكَما َسِمْعُتْم ِبآَذاِنُكمْ »الشَّْعِب َقاِئِليَن: 

َؤَساِء َوُكلَّ الشَّْعِب َقاِئالا:  َتَنبََّأ َعَلى هَذا اْلَبْيِت َوَعَلى هِذِه اْلَمِديَنِة ِبُكلِّ اْلَكاَلِم الَِّذي الرَّبُّ َأْرَسَلِني ألَ »ُكلَّ الرُّ
ِذي َتَكلََّم ِبِه َفاآلَن َأْصِلُحوا ُطُرَقُكْم َوَأْعَماَلُكْم، َواْسَمُعوا ِلَصْوِت الرَّبِّ ِإلِهُكْم، َفَيْنَدَم الرَّبُّ َعِن الشَّرِّ الَّ 13َسِمْعُتُموُه. 

َأمَّا َأَنا َفهَأَنَذا ِبَيِدُكُم. اْصَنُعوا ِبي َكَما ُهَو َحَسن  َوُمْسَتِقيم  ِفي َأْعُيِنُكْم. 14ْم. َعَلْيكُ 
لِكِن اْعَلُموا ِعْلماا َأنَُّكْم ِإْن 15

، أَلنَُّه َحقًّا َقْد َأْرَسَلِني الرَّبُّ ِإَلْيُكْم َقَتْلُتُموِني، َتْجَعُلوَن َدماا َزِكيًّا َعَلى َأْنُفِسُكْم َوَعَلى هِذِه اْلَمِديَنِة َوَعَلى ُسكَّاِنَها
َتَكلََّم ِفي آَذاِنُكْم ِبُكلِّ هَذا اْلَكاَلمِ   "«.أَل
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كان المتوقع بعد العظة التى قالها أن تكون هناك توبة. ولكن العكس فقد حدث هيجان عظيم بسبب كالمه )كما 
وهم إتهموه بنفس التهمة التى إتهموا بها رب المجد وهى حدث مع بولس ولوقا فى أفسس فهكذا الشيطان دائمًا( 

التجديف على البيت، وهكذا أيضًا إتهموا إسطفانوس والحظ أنهم تذكروا كالمه على البيت ونسوا كالمه عن 
( وقد بنى قبل هذه 36:96مل2= لعله المذكور فى ) باب الرب الجديد( 90وفى ) . (1التوبة أو تناسوه )

خطير فالكهنة واألنبياء حينما ذكروا التهمة الموجهة إليه فى  إرمياءة تقريبًا. وكان موقف سن 96الحادثة بـ
حديثهم مع الرؤساء ركزوا على قول النبى ضد المدينة وذلك إلثارة الرؤساء عليه ألنهم ظنوا أن الرؤساء سيدينوه 

بل أكد أن اهلل هو الذى أرسله بهذا  ياءإرم( لم يتراجع 92بسبب المدينة فهم يهتمون بها أكثر من الهيكل. وفى )
خر إحذر هذا الطريق لئال تموت هل يعاقبه عن نفسه ملخصه، هل إذا قال إنسان آل إرمياءالكالم ومعنى دفاع 
َِ ال يشكره ألنه د وأ ،ألنه قال لُه تموت وفى  .ه على طريق الحياة. خصوصًا أن هذا الكالم هو كالم الربل 

= ستزيدون  دماا زكياا على أنفسكم( 96اة سيقت للذبح ال تستطيع أن تقاوم وفى )= كش هأنذا بيدكم( 94)
 جرائمكم جريمة جديدة تؤذون بها أنفسكم.

 
َؤَساُء َوُكلُّ الشَّْعِب ِلْلَكَهَنِة َواأَلْنِبَياِء: 16 "-(:24-16) األيات  َلْيَس َعَلى هَذا الرَُّجِل َحقُّ اْلَمْوِت، أَلنَّهُ »َفَقاَل الرُّ

ِإنَّ ِميَخا »18َفَقاَم ُأَناس  ِمْن ُشُيوِخ اأَلْرِض َوَكلَُّموا ُكلَّ َجَماَعِة الشَّْعِب َقاِئِليَن: 17«. ِإنََّما َكلََّمَنا ِباْسِم الرَّبِّ ِإلِهَنا
اِئالا: هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد: ِإنَّ ِصْهَيْوَن ُتْفَلُح اْلُموَرْشِتيَّ َتَنبََّأ ِفي َأيَّاِم َحَزِقيَّا َمِلِك َيُهوَذا، َوَكلََّم ُكلِّ َشْعِب َيُهوَذا قَ 

َهْل َقْتالا َقَتَلُه َحَزِقيَّا َمِلُك َيُهوَذا َوُكلُّ َيُهوَذا؟ أََلْم َيَخِف 19َكَحْقل َوَتِصيُر ُأوُرَشِليُم ِخَرباا َوَجَبُل اْلَبْيِت َشَواِمَخ َوْعٍر. 
 «.، َفَنِدَم الرَّبُّ َعِن الشَّرِّ الَِّذي َتَكلََّم ِبِه َعَلْيِهْم؟ َفَنْحُن َعاِمُلوَن َشرًّا َعِظيماا ِضدَّ َأْنُفِسَناالرَّبَّ َوَطَلَب َوْجَه الرَّبِّ 

، ُأوِريَّا ْبُن ِشْمِعَيا ِمن َقْرَيِة َيَعاِريَم، َفَتَنبََّأ َعَلى21 ا َيَتَنبَُّأ ِباْسِم الرَّبِّ ِه اْلَمِديَنِة َوَعَلى هِذِه هذِ  َوَقْد َكاَن َرُجل  َأْيضا
َؤَساِء َكاَلَمُه، َطَلَب اْلَمِلُك َأْن َيْقُتَلُه.21اأَلْرِض ِبُكلِّ َكاَلِم ِإْرِمَيا.   َوَلمَّا َسِمَع اْلَمِلُك َيُهوَياِقيُم َوُكلُّ َأْبَطاِلِه َوُكلُّ الرُّ

َفَأْرَسَل اْلَمِلُك َيُهوَياِقيُم ُأَناساا ِإَلى ِمْصَر، أَْلَناثَاَن ْبَن َعْكُبوَر 22. َفَلمَّا َسِمَع ُأوِريَّا َخاَف َوَهَرَب َوَأَتى ِإَلى ِمْصرَ 
َفَأْخَرُجوا ُأوِريَّا ِمْن ِمْصَر َوَأَتْوا ِبِه ِإَلى اْلَمِلِك َيُهوَياِقيَم، َفَضَرَبُه ِبالسَّْيِف َوَطَرَح ُجثََّتُه 23َوِرَجاالا َمَعُه ِإَلى ِمْصَر، 

 "َولِكنَّ َيَد َأِخيَقاَم ْبِن َشاَفاَن َكاَنْت َمَع ِإْرِمَيا َحتَّى اَل ُيْدَفَع ِلَيِد الشَّْعِب ِلَيْقُتُلوُه.24ِر َبِني الشَّْعِب. ِفي ُقُبو 
مــن المخجــل أن الرؤســاء هــم الــذين ينبهــون الكهنــة إلــى كتــاب اهلل وأن ميخــا المورشــتى صــنع هــذا مــن قبــل وحــذر 

جوا الشعب ضد المسيح. ولكن ذى أصاب هؤالء الكهنة. وكان الكهنة أيضًا هم الذين هي  حزقيا. فكم كان العمى ال
إقتناعـًا عقليــًا لكـنهم لـم يقــدموا توبـة. ورجـوع الرؤســاء لقضـية ميخـا هــو يشـبه مــا  إرميـاءلألسـف فالرؤسـاء إقتنعــوا ب

نبيــاء الصــغار الــذين تنبــأوا أيــام يحــدث فــى المحــاكم اليــوم، فــى اإلســتناد لقضــايا ســابقة مماثلــة. وميخــا هــو أحــد األ
( نجــد 24-20حزقيــا وحينمــا إســتمع حزقيــا وخضــع لنبــواتهم أرســل اهلل مالكــًا وأهلــك جــيش أشــور. وفــى األيــات )

وهــذا ممــا يثبــت أن الكــالم مــن اهلل ولكــن  ،إرميــاءخــر هــو أوريــا كــان يتنبــأ بــنفس الكلمــات التــى يقولهــا آقصــة نبــى 
ففى هذا عدم ثقة باهلل. والحظ دموية يهويـاقيم الملـك فهـو لـم يكتفـى بقتلـه فـى  خطأ أوريا خوفه وهروبه إلى مصر

( ورمــى جثتــه مــع جثــث 23مصــر ولكنــه أراد أن يــراه بعينيــه قتــياًل فــأتى بــه إلــى أورشــليم بــل هــو الــذى قتلــه بيــده )
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ن التنبـؤ مثلـه. ولكـن كـان العامة حتى ال يعتبره الناس نبيًا، وليسىء لسمعته وليمنع األنبياء األخـرين الحقيقيـين مـ
صديقه يشجعه  إرمياءهذا باطاًل فهيرودس قتل يوحنا ولكن سرعان ما وجد المسيح فظنه يوحنا. وأرسل اهلل للنبى 

. ولكـن يبـدو أن هـذا الصـديق 24 آيـةبن أخيقام إبنـه  ( وربما يكون جدليا92:22مل 2ويحميه من رجال الملك )
نه إستطاع أن يبطل حيلهم. ولكن لماذا ذكرت هذه القصـة هنـا؟ لكـى نقـارن بـين كان لُه نفوذًا قويًا على الكهنة أل

وأوريـــا يقـــول كالمـــُه ويهـــرب فيمـــوت، ألـــيس هـــذا تطبيقـــًا  ،يقـــول كالمـــه وال يهـــرب فيـــدافع اهلل عنـــهُ  إرميـــاءمـــوقفين 
رمياءللمعاهدة بين اهلل و   (.93:9"ال ترتاع من وجوههم لئال أريعك" ) ا 
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 عودة للجدول لعشروناإلصحاح السابع وا

 
فى إقناع شعبه بالتوبة وهنا يبحث عن حل وسط ليمنع تدمير المدينة. وهذا الحل أن يستسلموا لملك  إرمياءفشل 

بابل. فأن يخسروا حرياتهم فهو أفضل من أن يخسروا حياتهم أومدينتهم. عجيب هو اهلل الذى يبحث عن الخير 
ضل حتى لهؤالء األشرار الذين يقاومونه. وقد أعطى النبى هذه النصيحة للملوك المحيطين بإسم اهلل. واألف

سنة فقط. وهذه  30وملخص الموضوع أن هذا هو "أحسن الوحش" وال عالج سوى هذا. ولن يستمر ذلك سوى 
 سة الصحيحة كشفقة منه.النصيحة وجهها النبى أيضًا لصدقيا الملك ثم للكهنة والشعب وهو يدلهم عن السيا

 
 ِفي اْبِتَداِء ُمْلِك َيُهوَياِقيَم ْبِن ُيوِشيَّا َمِلِك َيُهوَذا، َصاَر هَذا اْلَكاَلُم ِإَلى ِإْرِمَيا ِمْن ِقَبِل الرَّبِّ 1 "-(:11-1) األيات
َلى 3َها َعَلى ُعْنِقَك، هَكَذا َقاَل الرَّبُّ ِلي: اْصَنْع ِلَنْفِسَك ُرُبطاا َوَأْنَياراا، َواْجَعلْ »2َقاِئالا:  َوَأْرِسْلَها ِإَلى َمِلِك َأُدوَم، َواِ 

َلى َمِلِك َصْيُدوَن، ِبَيِد الرُُّسِل اْلَقاِدِميَن  َلى َمِلِك ُصوَر، َواِ  َلى َمِلِك َبِني َعمُّوَن، َواِ  ِإَلى ُأوُرَشِليَم، ِإَلى َمِلِك ُموآَب، َواِ 
ْم ِإَلى َساَدِتِهْم َقاِئالا: هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد ِإلُه ِإْسرَاِئيَل: هَكَذا َتُقوُلوَن ِلَساَدِتُكْم: َوَأْوِصهِ 4ِصْدِقيَّا َمِلِك َيُهوَذا. 

ِتي اْلَعِظيَمِة َوِبِذرَاِعي اْلَمْمُدوَدِة، ِإنِّي َأَنا َصَنْعُت اأَلْرَض َواإِلْنَساَن َواْلَحَيَواَن الَِّذي َعَلى َوْجِه 5 اأَلْرِض، ِبُقوَّ
 . َر َمِلِك َباِبَل َعْبِدي، َوَأْعَطْيُتُه 6َوَأْعَطْيُتَها ِلَمْن َحُسَن ِفي َعْيَنيَّ َواآلَن َقْد َدَفْعُت ُكلَّ هِذِه اأَلرَاِضي ِلَيِد َنُبوَخْذَناصَّ

ا َحَيَواَن اْلَحْقِل ِلَيْخِدمَ  ا، َفَتْسَتْخِدُمُه 7ُه. َأْيضا َفَتْخِدُمُه ُكلُّ الشُُّعوِب، َواْبَنُه َواْبَن اْبِنِه، َحتَّى َيْأِتَي َوْقُت َأْرِضِه َأْيضا
ُشُعوب  َكِثيَرة  َوُمُلوك  ِعَظام . 
َر َمِلَك َباَبلَ 8 ، َوالَِّتي اَل َتْجَعُل َوَيُكوُن َأنَّ اأُلمََّة َأِو اْلَمْمَلَكَة الَِّتي اَل َتْخِدُم َنُبوَخْذَناصَّ

َفاَل 9، َحتَّى ُأْفِنَيَها ِبَيِدِه. ُعُنَقَها َتْحَت ِنيِر َمِلِك َباَبَل، ِإنِّي ُأَعاِقُب ِتْلَك اأُلمََّة ِبالسَّْيِف َواْلُجوِع َواْلَوَبِإ، َيُقوُل الرَّبُّ 
ْنِبَياِئُكْم َوَعرَّاِفيُكْم َوَحاِلِميُكمْ  َوَعاِئِفيُكْم َوَسَحَرِتُكُم الَِّذيَن ُيَكلُِّموَنُكْم َقاِئِليَن: اَل َتْخِدُموا َمِلَك َباَبَل.  َتْسَمُعوا َأْنُتْم أَل

ُعُنَقَها  َواأُلمَُّة الَِّتي ُتْدِخلُ 11أَلنَُّهْم ِإنََّما َيَتَنبَُّأوَن َلُكْم ِباْلَكِذِب، ِلَكْي ُيْبِعُدوُكْم ِمْن َأْرِضُكْم، َوأَلْطُرَدُكْم َفَتْهِلُكوا. 11
، َوَتْعَمُلَها َوَتْسُكُن بِ   "«.َهاَتْحَت ِنيِر َمِلِك َباِبَل َوَتْخِدُمُه، َأْجَعُلَها َتْسَتِقرُّ ِفي َأْرِضَها، َيُقوُل الرَّبُّ

( يذكر إسم يهوياقيم بينما ُيذكر إسم صدقيا فى باقى اإلصحاح. وحل هذه 9) آيةنجد هنا مشكلة ظاهرية أن فى 
حكم يهوياقيم ولكنه لم يرسلها إال فى  يةاجدًا، أن النبى صنع األنيار ووضعها على عنقه فى بد المشكلة بسيط

حكم يهوياقيم حيث بدأت سيطرة بابل على يهوذا. ويبدو أنه  يةاحكم صدقيا. وغالبًا هو وضعها فى بد يةابد
نصر. وجاء ُرسل هذه األمم كانت هناك مؤامرة بين صدقيا وهؤالء الملوك بتشجيع من فرعون مصر ضد نبوخذ 

ليتشاوروا مع صدقيا لعقد حلف ضد بابل. وهنا النبى يمنعهم وُيرِسل لهم األنيار التى كان يلبسها منذ زمن 
يهوياقيم، لُيعِلْن أن هذه هى إرادة الرب، خضوعهم لملك بابل ويبدو أن إرميا نجح هذه المرة فى أن يرد صدقيا 

نع ُرُبط وأنيار)النير هو قطعة خشبية يربط بها الثور عن طريق أربطة فى عن أن يشترك فى هذه الفتنة. وص
رأسه مع ثور آخر ليقوم بالعمل( معناها أنه ليس أحد قادرًا أن يجعل رأسه حرًا أمام ملك بابل. واهلل أعطى لملك 

ملك  بابل كل شىء حتى حيوان األرض. وهذا ليس راجع لقداسة نبوخذ نصر فهو كان طاغية متوحش لكن
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األرض ال يدل على رضا اهلل على الشخص فقد قيل عن إبليس "رئيس هذا العالم" أما أوالد اهلل فال يقنعهم أى 
 -: مثالمجد السماء ال يكتفى بأى شىء على األرض.  لم مهما كان. والعكس فمن غاب عنهنصيب فى العا

د هناك أماكن يغزوها. وقد حدد اهلل سابقًا مدة اإلسكندر األكبر بعد ما غزا العالم المعروف كله بكى ألنه لم تع
سنة ولكن ها هو هنا يحددها بطريقة أخرى. أن هذه السيادة ستستمر فى أيام نبوخذ نصر  30السيادة البابلية بـ

بن إبنه بيلشاصر ) بنه وهو أبل مرودخ وا  ( الى إنتهت الدولة البابلية فى أيامه على يد كورش وهذا معنى = 3وا 
= هم ملوك فارس  شعوب كثيرة وملوك عظامأى يأتى وقت تسقط فيه أرضه تحت حكم أرضه وقت  يأتى

= ألن بابل خدمت فارس. وهنا اهلل يحذر من أن تستخدم هذه األمم قوتها لكى تحارب بابل  فتستخدمه وجيشه
وثنيتها. فمن  فاهلل أعطى التفويض لملك بابل فمن يستطيع مقاومته. وهو سمح بهذا لكى يؤدب هذه األمم على

خرين )الشياطين( حين ال يخدم اهلل سيجعله اهلل يخدم سادة غيره.  واهلل حين يسود على إنسان يحرره أما اآل
( أن هذه 1يسودون يستعبدون ويذلون ومع هذا فاهلل يعطيهم نصيحة أن ال يقاوموه حتى ال يفنيهم. ويبدو من )

( حدث هذا فعاًل حين خضع يهوياقيم لملك 99نبياء الكذبة. وفى )األمم المجاورة أيضًا كانت تعانى من وجود األ
 بابل ثم حين خضع صدقيا له فى أوائل ملكه ولكن بعد تمرد صدقيا ومؤامراته سمح اهلل بخراب أورشليم.

 
وا َأْعَناَقُكْم َتْحَت ِنيِر َمِلِك َباِبَل َأْدِخلُ »َوَكلَّْمُت ِصْدِقيَّا َمِلَك َيُهوَذا ِبُكلِّ هَذا اْلَكاَلِم، َقاِئالا: 12 " -(:22-12) األيات

 ِلَماَذا َتُموُتوَن َأْنَت َوَشْعُبَك ِبالسَّْيِف ِباْلُجوِع َواْلَوَبِإ، َكَما َتَكلََّم الرَّبُّ َعِن اأُلمَِّة الَِّتي الَ 13َواْخِدُموُه َوَشْعَبُه َواْحَيْوا. 
ْنِبَياِء الَِّذيَن ُيَكلُِّموَنُكْم َقاِئِليَن: اَل َتْخِدُموا َمِلَك َباِبَل، أَلنَُّهْم ِإنََّما َيَتَنبَُّأونَ َفاَل َتْسَمُعوا لِ 14َتْخِدُم َمِلَك َباَبَل؟   َكاَلِم اأَل

، َبْل ُهْم َيَتَنبَُّأوَن ِباْسِمي ِباْلَكِذِب، ِلَكْي َأْطُردَ 15َلُكْم ِباْلَكِذِب.  ْنِبَياُء أَلنِّي َلْم ُأْرِسْلُهْم، َيُقوُل الرَّبُّ ُكْم َفَتْهِلُكوا َأْنُتْم َواأَل
 «.الَِّذيَن َيَتَنبَُّأوَن َلُكمْ 

: اَل َتْسَمُعوا ِلَكاَلِم َأْنِبَياِئُكُم الَِّذيَن َيَتَنبَُّأوَن َلُكْم »َوَكلَّْمُت اْلَكَهَنَة َوُكلَّ هَذا الشَّْعِب َقاِئالا: 16 هَكَذا َقاَل الرَّبُّ
اَل َتْسَمُعوا َلُهْم. ُاْخِدُموا 17َبْيِت الرَّبِّ َسُتَردُّ َسِريعاا ِمْن َباِبَل. أَلنَُّهْم ِإنََّما َيَتَنبَُّأوَن َلُكْم ِباْلَكِذِب.  َقاِئِليَن: َها آِنَيةُ 

ْن َكانَ 18َمِلَك َباِبَل َواْحَيْوا. ِلَماَذا َتِصيُر هِذِه اْلَمِديَنُة َخِرَبةا؟  ْت َكِلَمُة الرَّبِّ َمَعُهْم، َفْلَيَتَوسَُّلوا َفِإْن َكاُنوا َأْنِبَياَء، َواِ 
 َوِفي ُأوُرَشِليَم.ِإَلى َربِّ اْلُجُنوِد ِلَكْي اَل َتْذَهَب ِإَلى َباِبَل اآلِنَيُة اْلَباِقَيُة ِفي َبْيِت الرَّبِّ َوَبْيِت َمِلِك َيُهوَذا 

َعِن اْلَبْحِر َوَعِن اْلَقَواِعِد َوَعْن َساِئِر اآلِنَيِة اْلَباِقَيِة ِفي هِذِه أَلنَُّه هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد َعِن اأَلْعِمَدِة وَ »19
ُر َمِلُك َباِبَل ِعْنَد َسْبِيِه َيُكْنَيا ْبَن َيُهوَياِقيَم َمِلَك َيُهوَذا ِمْن أُ 21اْلَمِديَنِة،  وُرَشِليَم ِإَلى الَِّتي َلْم َيْأُخْذَها َنُبوَخْذَناصَّ
ِإنَُّه هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد ِإلُه ِإْسرَاِئيَل َعِن اآلِنَيِة اْلَباِقَيِة ِفي َبْيِت الرَّبِّ 21َأْشرَاِف َيُهوَذا َوُأوُرَشِليَم.  َباِبَل َوُكلَّ 

، ُيْؤَتى ِبَها ِإَلى َباِبَل، َوَتُكوُن ُهَناَك ِإَلى َيْوِم اْفتِ 22َوَبْيِت َمِلِك َيُهوَذا َوِفي ُأوُرَشِليَم:  َقاِدي ِإيَّاَها، َيُقوُل الرَّبُّ
 "«.َفُأْصِعُدَها َوَأُردَُّها ِإَلى هَذا اْلَمْوِضعِ 

غزو بابل ليهوذا ليثبت كذب األنبياء الكذبة حتى يصدقوه. ولذلك يشرح لهم أن ما يقولونه  يةاالنبى هنا يستغل بد
خــاطىء لخطيــة يهلــك معــُه. وهــم  عــن الصــمود هــو كــذب. وأعمــى يقــود أعمــى يقــع كالهمــا فــى حفــرة. ومــن يقــود
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( ولكــن النبــى هنــا يتحــداهم!! هــم 90:36أى2( + )96،93:24مــل2نيــة الذهبيــة ســترجع )عشــموا الكهنــة أن اآل
 يتنبأون، دعهم يصلون ولنرى شفاعتهم فى وقف أحكام اهلل.

لنــا فعــل الخطيــة. فلنقـارن بأنفســنا أيهمــا أفضـل أن نخضــع لنيــر إلهنــا يسـوع المســيح أو نخضــع لنيــر الشـيطان بقبو 
فخضــوعنا للمســيح يرفعنــا للمجــد وخضــوعنا للشــيطان يقودنــا للمــوت الثــانى وخضــوعنا للمســيح يحررنــا وخضــوعنا 

 بة وحزن.آللشيطان يذلنا ونعيش فى هم وك



(اإلصحاح الثامن والاشرون)إرميا سفر   
 

 
115 

 عودة للجدول اإلصحاح الثامن والعشرون

 
سمه حنانيا. وحنانيا هذا تنبأ بنهمع أحد هؤالء األن إرمياءنجد هنا خصام  نبوخذ نصر ورجوع  يةابياء الكذبة وا 

 .إرمياءنية وكعالمة لذلك كسر النير من على عنق المسبيين واآل
 

لشَّْهِر َوَحَدَث ِفي ِتْلَك السََّنِة ِفي اْبِتَداِء ُمْلِك ِصْدِقيَّا َمِلِك َيُهوَذا، ِفي السََّنِة الرَّاِبَعِة، ِفي ا1 "-(:9-1) األيات
ِة َوُكلِّ الشَّْعِب َقاِئالا: اْلَخاِمِس، َأنَّ َحَنِنيَّا ْبَن َعُزوَر النَِّبيَّ الَِّذي ِمْن ِجْبُعوَن: َكلََّمِني ِفي َبْيِت الرَّبِّ َأَماَم اْلَكَهنَ 

ِفي َسَنَتْيِن ِمَن الزََّماِن َأُردُّ ِإَلى هَذا 3َباِبَل.  هَكَذا َتَكلََّم َربُّ اْلُجُنوِد ِإلُه ِإْسرَاِئيَل َقاِئالا: َقْد َكَسْرُت ِنيَر َمِلكِ »2
ُر َمِلُك َباِبَل ِمْن هَذا اْلَمْوِضِع، َوَذَهَب  َوَأُردُّ 4ِبَها ِإَلى َباِبَل. اْلَمْوِضِع ُكلَّ آِنَيِة َبْيِت الرَّبِّ الَِّتي َأَخَذَها َنُبوَخْذَناصَّ

، أَلنِّي َأْكِسُر ِإَلى هَذا اْلَمْوِضِع َيُكْنَيا ْبَن  َيُهوَياِقيَم َمِلَك َيُهوَذا َوُكلَّ َسْبِي َيُهوَذا الَِّذيَن َذَهُبوا ِإَلى َباِبَل، َيُقوُل الرَّبُّ
 «.ِنيَر َمِلِك َباِبلَ 

، َفَكلََّم ِإْرِمَيا النَِّبيُّ َحَنِنيَّا النَِّبيَّ َأَماَم اْلَكَهَنِة َوَأَماَم ُكلِّ الشَّْعِب اْلَواِقفِ 5 : 6يَن ِفي َبْيِت الرَّبِّ َوَقاَل ِإْرِمَيا النَِّبيُّ
. ِلُيِقِم الرَّبُّ َكاَلَمَك الَِّذي َتَنبَّْأَت ِبِه، َفَيُردَّ آِنَيَة َبْيِت الرَّبِّ وَ » ُكلَّ السَّْبِي ِمْن َباِبَل ِإَلى آِميَن. هَكَذا ِلَيْصَنِع الرَّبُّ

ْنِبَياَء الَِّذيَن 8ِه اْلَكِلَمَة الَِّتي َأَتَكلَُّم َأَنا ِبَها ِفي ُأُذَنْيَك َوِفي آَذاِن ُكلِّ الشَّْعِب. َولِكِن اْسَمْع هذِ 7هَذا اْلَمْوِضِع.  ِإنَّ اأَل
النَِّبيُّ الَِّذي 9َواْلَوَبِإ.  الشَّرِّ َكاُنوا َقْبِلي َوَقْبَلَك ُمْنُذ اْلَقِديِم َوَتَنبَُّأوا َعَلى َأرَاٍض َكِثيَرٍة َوَعَلى َمَماِلَك َعِظيَمٍة ِباْلَحْرِب وَ 

 "«.َتَنبََّأ ِبالسَّاَلِم، َفِعْنَد ُحُصوِل َكِلَمِة النَِّبيِّ ُعِرَف ذِلَك النَِّبيُّ َأنَّ الرَّبَّ َقْد َأْرَسَلُه َحقًّا
 ( إثباتًا لخضوعه ووالئه وهذا61:69سنة وفى السنة الرابعة لحكمه ذهب شخصيًا لملك بابل ) 99حكم صدقيا 

أعطى للناس أماًل أن الحرب ستنتهى مع بابل بعد هذه الزيارة وهذا شجع حنانيا على نبوته الكاذبة. وكان حنانيا 
. وغالبًا ما قال هذه النبوة فى إرمياءهذا من جبعون مدينة الكهنة. فلم يكن من المستبعد أن يكون كاهنًا مثل 

قال أن الشعب  إرمياءف إرمياءوالشعب. وكان بنبوته يتحدى الهيكل فى إحتفال مهيب أمام الكهنة ورؤساء الكهنة 
( ولكن نبوته بال حياة. هى ليست مثل نبوات 3سنة ولكنه يقول ال بل بعد سنتين ) 30سيعود من السبى بعد 

ا األنبياء الحقيقيين، فال مشورة للناس وال دعوة للتوبة وال صالة بل هو َيعد الناس بعطايا مادية وال سيرة للعطاي
محبته للشعب فى أنه يتمنى لو كان هذا الكالم صحيحًا ويكون هو أى  إرمياء( وهنا يظهر 3:24الروحية مثل )

كاذبًا. وهو يصلى حتى ال يدخل شعبه هذه المحنة. لكن القرار هو قرار اهلل وليس قراره هو. ويالغباء  إرمياء
 يغشهم. الشعب فهم يتركون من يحبهم ويتشفع ألجلهم من أجل نبى كاذب

 
َوَتَكلََّم َحَنِنيَّا َأَماَم ُكلِّ الشَّْعِب 11ُثمَّ َأَخَذ َحَنِنيَّا النَِّبيُّ النِّيَر َعْن ُعُنِق ِإْرِمَيا النَِّبيِّ َوَكَسَرُه. 11 "-(:17-11) األيات
َر َمِلِك َباِبَل »َقاِئالا:  : هَكَذا َأْكِسُر ِنيَر َنُبوَخْذَناصَّ «. ِفي َسَنَتْيِن ِمَن الزََّماِن َعْن ُعُنِق ُكلِّ الشُُّعوبِ هَكَذا َقاَل الرَّبُّ

، َبْعَد َما َكَسَر َحَنِنيَّا النَِّبيُّ النِّيَر َعْن ُعُنِق 12 َواْنَطَلَق ِإْرِمَيا النَِّبيُّ ِفي َسِبيِلِه. ُثمَّ َصاَر َكاَلُم الرَّبِّ ِإَلى ِإْرِمَيا النَِّبيِّ
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، َقائِ  ا َعْنَها »13الا: ِإْرِمَيا النَِّبيِّ : َقْد َكَسْرَت َأْنَياَر اْلَخَشِب َوَعِمْلَت ِعَوضا اْذَهْب َوَكلِّْم َحَنِنيَّا َقاِئالا: هَكَذا َقاَل الرَّبُّ
َأْنَياراا ِمْن َحِديٍد. 

ى ُعُنِق ُكلِّ هُؤاَلِء الشُُّعوِب أَلنَُّه هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد ِإلُه ِإْسرَاِئيَل: َقْد َجَعْلُت ِنيراا ِمْن َحِديٍد َعلَ 14
ا َحَيَواَن اْلَحْقلِ  َر َمِلَك َباِبَل، َفَيْخِدُموَنُه َوَقْد َأْعَطْيُتُه َأْيضا : 15«.ِلَيْخِدُموا َنُبوَخْذَناصَّ َفَقاَل ِإْرِمَيا النَِّبيُّ ِلَحَنِنيَّا النَِّبيِّ

: 16َك، َوَأْنَت َقْد َجَعْلَت هَذا الشَّْعَب َيتَِّكُل َعَلى اْلَكِذِب. اْسَمْع َيا َحَنِنيَّا. ِإنَّ الرَّبَّ َلْم ُيْرِسلْ » ِلذِلَك هَكَذا َقاَل الرَّبُّ
َفَماَت َحَنِنيَّا النَِّبيُّ ِفي 17«. هَأَنَذا َطاِرُدَك َعْن َوْجِه اأَلْرِض. هِذِه السََّنَة َتُموُت، أَلنََّك َتَكلَّْمَت ِبِعْصَياٍن َعَلى الرَّبِّ 

 "ْلَك السََّنِة ِفي الشَّْهِر السَّابِع.تِ 
وأهانـه  إرميـاءعالمة فكسر النير عـن عنـق  إرمياءأنظر لروح الكذب فى حنانيا فهو أراد أن يقدم عالمة كما قدم 

نصراف  ( من حكمته فال داعـى للوقـوف فـى وجـه هـذا الكـاذب الهـائج المختـال. 99) اً إرمياء ساكتأمام الشعب. وا 
ع كالمًا بعد فى فمه يقولُه. فهو بذلك أعطى مكانًا للغضب. والحظ أنه لم يهتم باإلهانة ولم يثور وألن اهلل لم يض

بفعـل مضـاد فهـو واثـق مـن صـحة موقفـه. وهـو لــيس لـُه شـىء يخسـره ال كرامـة وال مركـز فهـو يثـق أن الحـق معــُه 
أنيــارًا مــن حديــد حتــى ال يكســره  واهلل ســيظهره فــى الوقــت المناســب. وســريعًا مــا وضــع اهلل كالمــًا فــى فمــه. فصــنع

أحــد. والمعنــى تأكيــد الخضــوع لملــك بابــل بــل بصــورة أقــوى مــن األول. ثــم كانــت هنــاك عقوبــة لحنانيــا. فهــو غــش 
الشعب فجعلهم يتقسون فى طريقهم فال يقدموا توبة وهذا يزيد من خرابـه. وعقوبـة حنانيـا كانـت موتـه ولـنالحظ أن 

( ولكــن هــذا النبــى الكــاذب 9:63شإيضــموا مــن وجــه الشــر مثــل يوشــيا )بعــض النــاس الصــالحين يموتــون لكــى 
 . ولكن لماذا لم يمت فورًا؟إرمياءيموت كعقاب لُه. وموتُه كان شهادة بصدق نبوة 

 غرورًا أو ربما لحساسيته وبكائه على شعبه ربما يمتلىء حزنًا. إرمياءلو حدث هذا إلمتأل 
 افق أيضًا فرصته للتوبة.من محبة اهلل أنه يعطى هذا الشرير المن

 -ملحوظة :
ن وقـد حــدث السـبى فهــا هــم نالحـظ فــى هـذا اإلصــحاح أن األنبيـاء الكذبــة طالمــا تنبـأوا بــأن السـبى لــن يحــدث واآل

 يستمرون فى كذبهم ببجاحة ويقولون أنه لن يستمر أكثر من سنتين.
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 دولعودة للج اإلصحاح التاسع والعشرون

 
ن ليكون عن طريق الكتابة واألنبياء الكذبة كان سابقًا عن طريق الوعظ. وتحول اآل إرمياءالجدال السابق بين 

 باقى بأورشليم. إرمياءألن بعض األنبياء الكذبة ذهب لبابل بينما 
 

َلى هَذا َكاَلُم الرَِّساَلِة الَِّتي َأْرَسَلَها ِإْرِمَيا النَِّبيُّ 1  "-(:7-1) األيات ِمْن ُأوُرَشِليَم ِإَلى َبِقيَِّة ُشُيوِخ السَّْبِي، َواِ 
ُر ِمْن ُأوُرَشِليَم ِإَلى َباِبَل،  َلى ُكلِّ الشَّْعِب الَِّذيَن َسَباُهْم َنُبوَخْذَناصَّ ْنِبَياِء، َواِ  َبْعَد ُخُروِج َيُكْنَيا اْلَمِلِك 2اْلَكَهَنِة َواأَل

اِريَن َواْلَحدَّاِديَن ِمْن ُأوُرَشِليَم، َواْلَمِلَكِة َواْلِخْصَياِن َوُرؤَ  ِبَيِد أَْلَعاَسَة ْبِن َشاَفاَن، 3َساِء َيُهوَذا َوُأوُرَشِليَم َوالنَّجَّ
َر َمِلِك َباِبَل ِإلَ  هَكَذا َقاَل َربُّ »4ِئالا: ى َباِبَل َقاَوَجَمْرَيا ْبِن ِحْلِقيَّا، اللََّذْيِن َأْرَسَلُهَما ِصْدِقيَّا َمِلُك َيُهوَذا ِإَلى َنُبوَخْذَناصَّ

ِاْبُنوا ُبُيوتاا َواْسُكُنوا، َواْغِرُسوا َجنَّاٍت َوُكُلوا 5اْلُجُنوِد ِإلُه ِإْسرَاِئيَل ِلُكلِّ السَّْبِي الَِّذي َسَبْيُتُه ِمْن ُأوُرَشِليَم ِإَلى َباِبَل: 
ِنيُكْم ِنَساءا َوَأْعُطوا َبَناِتُكْم ِلِرَجال َفَيِلْدَن َبِنيَن َوَبَناٍت، َواْكُثُروا ُهَناَك ُخُذوا ِنَساءا َوِلُدوا َبِنيَن َوَبَناٍت َوُخُذوا ِلبَ 6َثَمَرَها. 

، أَلنَُّه ِبَساَلِمَها يَ 7َواَل َتِقلُّوا.   "َساَلم . ُكوُن َلُكْم َواْطُلُبوا َساَلَم اْلَمِديَنِة الَِّتي َسَبْيُتُكْم ِإَلْيَها، َوَصلُّوا أَلْجِلَها ِإَلى الرَّبِّ
هم خدام الملك. ولننظر محبة اهلل الذى لم ينس أوالده وهم فى  والخصيان= هى أم يكنيا  الملكة (2) آيةفى 

خطابه بيد سفراء صدقيا الذين أرسلهم لملك بابل ليجددوا العهد أو ليطلبوا معاهدة  إرمياءالسبى مشتتين. وأرسل 
تزيد أمالهم فى الرجوع سريعًا بمقتضى معاهدة السالم هذه. سالم. وغالبًا فحين يرى من فى السبى هؤالء س

ولكن اهلل يذكرهم أنه هو إلههم لم ينساهم وهو سيفك سبيهم فى  .(1خصوصًا أن األنبياء الكذبة عشموهم بهذا )
زمن محدد. وهذا يشجعهم أن ال يسيروا وراء أوثان بابل ألن اهلل لو كان قد رفضهم ما كان أرسل لهم أى شىء 

كل من يكون فى تجربة  يفكر خطأً  هكذا. لقد شعر المسبيين أن اهلل تركهم ورفضهم لذلك هنا يشجعهم اهلل .
 صعبة.

= اهلل يشعرهم أنه هو الذى صنع وأنهم هم فى يده. هو الذى أخذهم  لكل السبى الذى سبيته( 4والحظ فى )
ى من فوق. لذلك علينا أن نقبل المصائب طِ عللسبى وليس نبوخذ نصر فهذا لم يكن لُه سلطان إن لم يكن قد أُ 

التى تأتى علينا من أى أحد على أنها من يد اهلل. واهلل من محبته هنا يخبرهم عن المستقبل وأنهم لن يرجعوا 
سريعًا حتى ال يعيشوا فى إضطراب. بل هو يريد سعادتهم وأن يحيوا حياة طبيعية وتكون لهم أسرهم. هناك كانوا 

هم وطنهم. وكيف ءلكن إن عاشوا فى تقوى فسيرى أبناكرون صهيون وهم لن يروا أرضهم يبكون حينما يتذ
( يطلب منهم النبى أن يخضعوا للحاكم ويعيشوا 3نستفيد نحن من هذا؟ بأن نعيش فرحين فى أى ظرف. وفى )

لو إضطهدتها فى سالم بال ثورات فيتعامل معهم البابليين باللطف لذلك تصلى الكنيسة للملك وللحكومات حتى 
 (.93( + )رو93-99:2بط9)
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وُكْم، أَلنَُّه هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد ِإلُه ِإْسرَاِئيَل: اَل َتُغشَُّكْم َأْنِبَياُؤُكُم الَِّذيَن ِفي َوَسِطُكْم َوَعرَّافُ 8 "-(:14-8) األيات
. أَلنَُّهمْ 9َواَل َتْسَمُعوا أَلْحاَلِمُكُم الَِّتي َتَتَحلَُّموَنَها.   ِإنََّما َيَتَنبَُّأوَن َلُكْم ِباْسِمي ِباْلَكِذِب. َأَنا َلْم ُأْرِسْلُهْم، َيُقوُل الرَّبُّ

: ِإنِّي ِعْنَد َتَماِم َسْبِعيَن َسَنةا ِلَباِبَل، َأَتَعهَُّدُكْم َوأُِقيُم َلُكْم َكاَلِمي ا»11 اِلَح، ِبَردُِّكْم ِإَلى هأَلنَُّه هَكَذا َقاَل الرَّبُّ َذا لصَّ
، َأْفَكاَر َساَلٍم اَل َشّر، أُلْعِطيَ 11اْلَمْوِضِع.  ُكْم آِخَرةا أَلنِّي َعَرْفُت اأَلْفَكاَر الَِّتي َأَنا ُمْفَتِكر  ِبَها َعْنُكْم، َيُقوُل الرَّبُّ
ي َفَتِجُدوَنِني ِإْذ َتْطُلُبوَنِني ِبُكلِّ َقْلِبُكْم. َوَتْطُلُبوَننِ 13َفَتْدُعوَنِني َوَتْذَهُبوَن َوُتَصلُّوَن ِإَليَّ َفَأْسَمُع َلُكْم. 12َوَرَجاءا. 

، َوَأُردُّ َسْبَيُكْم َوَأْجَمُعُكْم ِمْن ُكلِّ اأُلَمِم َوِمْن ُكلِّ اْلَمَواِضِع الَِّتي14 ،  َفُأوَجُد َلُكْم، َيُقوُل الرَّبُّ َطَرْدُتُكْم ِإَلْيَها، َيُقوُل الرَّبُّ
 "ِع الَِّذي َسَبْيُتُكْم ِمْنُه.َوَأُردُُّكْم ِإَلى اْلَمْوضِ 

األحالم هى أحالمهم الكاذبة أى التى من الشيطان أو أحالم اليقظة أى رغباتهم الشخصية. واهلل يحدد هنا ثانية 
سنة حتى ال يخدعهم أحد. وهذا هو الوقت المناسب الذى يراه اهلل وهو يعطينا ليس  30ميعاد رجوعهم أنه بعد 
ا فهذه غاشة بالتأكيد ولكنه هو الوحيد الذى يعرف متى يؤتى التأديب ثماره. والحظ أن بحسب توقعاتنا وأحالمن

= فاهلل  أعطيكم آخرة، فهذا السبى هو للسالم فما يهتم به الرب هو أن شر ال نحو الشعب أفكار سالماهلل لُه 
( 93وفى ) .تهكان يمكن أن يعيدهم سريعًا بل أن ال يسمح بالسبى ولكن كان هذا الشعب سيخسر آخر 

= هذه فائدة أخرى للضيقة، أن يطلب الذى فى ضيقة اهلل بل حينئذ وأنتم فى الشدة  وتطلبوننى فتجدوننى
= وما علينا حين يأتى الخالص سوى أن نستمر فى الصالة والشكر والتسبيح فال نخسر  تطلبوننى من كل قلبكم

 به ال يتركه اهلل "إسألوا تعطوا ".بركات الضيقة. وهنا قاعدة أساسية فمن يطلب اهلل بكل قل
 

َفهَكَذا َقاَل الرَّبُّ ِلْلَمِلِك اْلَجاِلِس َعَلى 16أَلنَُّكْم ُقْلُتْم: َقْد َأَقاَم َلَنا الرَّبُّ َنِبيِّيَن ِفي َباِبَل، »15 "-(:23-15) األيات
هَكَذا َقاَل َربُّ 17ِإْخَوِتُكُم الَِّذيَن َلْم َيْخُرُجوا َمَعُكْم ِفي السَّْبِي:  ُكْرِسيِّ َداُوَد، َوِلُكلِّ الشَّْعِب اْلَجاِلِس ِفي هِذِه اْلَمِديَنِة،

َوأُْلِحُقُهْم 18لرََّداَءِة. اْلُجُنوِد: هَأَنَذا ُأْرِسُل َعَلْيِهِم السَّْيَف َواْلُجوَع َواْلَوَبَأ، َوَأْجَعُلُهْم َكِتيٍن َرِديٍء اَل ُيْؤَكُل ِمَن ا
ِم الَِّذيَن ُجوِع َواْلَوَبِإ، َوَأْجَعُلُهْم َقَلقاا ِلُكلِّ َمَماِلِك اأَلْرِض، ِحْلفاا َوَدَهشاا َوَصِفيراا َوَعاراا ِفي َجِميِع اأُلمَ ِبالسَّْيِف َوالْ 

، ِإْذ َأْرَسْلُت ِإَليْ 19َطَرْدُتُهْم ِإَلْيِهْم،  ِهْم َعِبيِدي اأَلْنِبَياَء ُمَبكِّراا َوُمْرِسالا ِمْن َأْجِل َأنَُّهْم َلْم َيْسَمُعوا ِلَكاَلِمي، َيُقوُل الرَّبُّ
.  َوَأْنُتْم َفاْسَمُعوا َكِلَمَة الرَّبِّ َيا َجِميَع السَّْبِي الَِّذيَن َأْرَسْلُتُهْم ِمْن ُأوُرَشِليَم ِإَلى َباِبَل.»21 َوَلْم َتْسَمُعوا، َيُقوُل الرَّبُّ

اِئيَل َعْن َأْخآَب ْبِن ُقواَلَيا، َوَعْن ِصْدِقيَّا ْبِن َمْعِسيَّا، اللََّذْيِن َيَتَنبَّآِن َلُكْم ِباْسِمي هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد ِإلُه ِإْسرَ 21
َر َمِلِك َباِبَل َفَيْقُتُلُهَما َأَماَم ُعُيوِنُكْم.  ِلُكلِّ َسْبِي َيُهوَذا  َوُتْؤَخُذ ِمْنُهَما َلْعَنة  22ِباْلَكِذِب: هَأَنَذا َأْدَفُعُهَما ِلَيِد َنُبوَخْذرَاصَّ

ِمْن َأْجِل َأنَُّهَما 23 ِبالنَّاِر. الَِّذيَن ِفي َباِبَل، َفُيَقاُل: َيْجَعُلَك الرَّبُّ ِمْثَل ِصْدِقيَّا َوِمْثَل َأْخآَب اللََّذْيِن َقاَلُهَما َمِلُك َباِبلَ 
ا ِفي ِإْسرَاِئيَل، َوَزَنَيا ِبِنَساِء َأْصَحاِبهِ  َما، َوَتَكلََّما ِباْسِمي َكاَلماا َكاِذباا َلْم ُأوِصِهَما ِبِه، َوَأَنا اْلَعاِرُف َعِماَل َقِبيحا

.  "َوالشَّاِهُد، َيُقوُل الرَّبُّ
المسبيين بدأ يهاجم األنبياء الكذبة على تشجيعهم الشعب على الخطية ويبدو أن رسائل  إرمياءبعد أن شجع 

بالُه ونحن قد أقام اهلل لنا هنا نبيين ونحن نكتفى بهما وال نريد  إرمياءل قابلوها بإستخفاف قائلين لماذا يشغ إرمياء
( وهؤالء األنبياء الكذبة خدعوا من فى السبى ووعدوهم بعودة 96وفى ) .(96أن نسمع من أنبياء أورشليم )
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هم كالتين ال ف لكنسريعة ولكن اهلل هنا يقول "هل تظنون أن من فى أورشليم أحسن منكم ألنهم لم يذهبوا للسبى؟ 
= أى لعنة. وخطية األنبياء الكذبة بشعة فالكذب نفسه  حلفاا (" 91وفى ) .(91-93وعقوبتهم فى ) ،الردىء

ذا كان بإسم اهلل فهو أسوأ الكل. ومن لُه هذه الجرأة فال  ذا كان الكذب ُيضلل أوالد اهلل فهو أردأ، وا  خطية رديئة وا 
( ولذلك عاقبهما 23هذين النبيين يزنيان بنساء أصحابهما ) عجب أن يصنع أى خطية أخرى وها نحن نرى

الرب بأن أسلمهم ليد ملك بابل، غالبًا إلثارتهم الشعب بأحالم الرجوع وليس لزناهم. وهم ماتوا وصار موتهم عبرة 
 عكس القديسين الذين يصير موتهم مجدًا.

 
هَكَذا َتَكلََّم َربُّ اْلُجُنوِد ِإلُه ِإْسرَاِئيَل َقاِئالا: ِمْن َأْجِل َأنََّك 25اِئالا: َوَكلِّْم ِشْمِعَيا النِّْحاَلِميِّ قَ »24 "-(:32-24) األيات

َلى َصَفْنَيا ْبِن َمْعِسيَّا اْلَكاِهِن،  َلى ُكلِّ اْلَكَهَنِة َقاِئالا: َأْرَسْلَت َرَساِئَل ِباْسِمَك ِإَلى ُكلِّ الشَّْعِب الَِّذي ِفي ُأوُرَشِليَم، َواِ  َواِ 
ا َعْن َيُهوَياَداَع اْلَكاِهِن، ِلَتُكوُنوا ُوَكاَلَء ِفي َبْيِت الرَّبِّ ِلُكلِّ َرجُ 26 ل َمْجُنوٍن َوُمَتَنبٍِّئ، َقْد َجَعَلَك الرَّبُّ َكاِهناا ِعَوضا

أَلنَُّه ِلذِلَك َأْرَسَل ِإَلْيَنا ِإَلى 28يَّ اْلُمَتَنبَِّئ َلُكْم. َواآلَن ِلَماَذا َلْم َتْزُجْر ِإْرِمَيا اْلَعَناُثوثِ 27َفَتْدَفُعُه ِإَلى اْلِمْقَطَرِة َواْلُقُيوِد. 
َفَقرََأ َصَفْنَيا اْلَكاِهُن هِذِه الرَِّساَلَة 29«. َباِبَل َقاِئالا: ِإنََّها ُمْسَتِطيَلة . اْبُنوا ُبُيوتاا َواْسُكُنوا، َواْغِرُسوا َجنَّاٍت َوُكُلوا َثَمَرَها

.ِفي ُأُذَنْي ِإْرِميَ  َأْرِسْل ِإَلى ُكلِّ السَّْبِي َقاِئالا: هَكَذا َقاَل الرَّبُّ »31ثُمَّ َصاَر َكاَلُم الرَّبِّ ِإَلى ِإْرِمَيا َقاِئالا: 31 ا النَِّبيِّ
: ِمْن َأْجِل َأنَّ ِشْمِعَيا َقْد َتَنبََّأ َلُكْم َوَأَنا َلْم ُأْرِسْلُه، َوَجَعَلُكْم تَ  ِلذِلَك هَكَذا َقاَل 32تَِّكُلوَن َعَلى اْلَكِذِب. ِلِشْمِعَيا النِّْحاَلِميِّ

: هَأَنَذا ُأَعاِقُب ِشْمِعَيا النِّْحاَلِميَّ َوَنْسَلُه. اَل َيُكوُن َلُه ِإْنَسان  َيْجِلُس ِفي َوْسِط هَذا الشَّعْ  ِب، َواَل َيَرى اْلَخْيَر الرَّبُّ
، ألَ   "«.نَُّه َتَكلََّم ِبِعْصَياٍن َعَلى الرَّبِّ الَِّذي َسَأْصَنُعُه ِلَشْعِبي، َيُقوُل الرَّبُّ

= غالبــًا  النحالمأأىأن يشــكره المســبيين ولكـن األنبيــاء الكذبــة إسـتغلوه ضــَده.  رميـاءكنـا نتوقــع بعـد هــذا الخطــاب إل
. إرميـاءمعناها الحالم أى الذى يرى رؤاه فى األحـالم. وشـمعيا هـذا أرسـل رسـالة دوريـة لكـل الكهنـة والشـعب ضـد 

 يـةأ= وربمـا كـان مسـاعدًا لـرئيس الكهنـة أو نائبـًا لـه. وعلـى  لصفنيا بن معسياهذه الرسالة موجهة أساسـًا  وكانت
حـــال فيبـــدو أنـــه شـــخص لـــُه إعتبـــاره مثـــل فشـــحور. وفحـــوى رســـالة شـــمعيا أنـــه يقـــول لصـــفنيا أن اهلل أقامـــك مكـــان 

لمة مجد اهلل ليغطـى أفكـاره الشـريرة نحـو . فهو يستغل كإرمياءيهوياداع فتولى مركزك ونفذ ما جاء بالناموس ضد 
بأنــه نبــى كــاذب ومجنــون )أى ملمــوس بالشــياطين(، إذًا هــو  إرميــاء(. وهــو إتهــم 2:96( + )يــو6:66شإ) إرميــاء

= أى  مسأتطيلةللمسبيين وفيـه كـان يخبـرهم بـأن مـدة السـبى  إرمياءيجب قتله وقد إعتمد فى كالمه على خطاب 
أن الســبى قــادم، كــان هــؤالء  إرميــاءب القلــب. فكــان فــى الماضــى حــين يقــول ســتطول. والحــظ العمــى الــذى يصــي

يقـول المـدة سـتطول وهـم يقولـون ال بـل ستقصـر، بـداًل مـن أن يخـزوا مـن  إرميـاءن الكذبة يقولون أنـه ال سـبى واآل
نه بــدون عقــاب وبــذلك كــان يأمــل فــى ســج إرميــاءإنكشــاف كــذبهم فــى المــرة األولــى. وهــو يــوبخ صــفنيا علــى تركــه 

جـرأة ووقاحـة لهـؤالء األنبيـاء الكذبـة حتـى وهـم فـى السـبى يـأمرون  يـةأحتى ال تـؤثر رسـائله فـى المسـبيين. وأنظـر 
فهو إكتفى بأن قرأ لُه هذه الرسالة دون أن يضطهده أو لم ينفذ مـا  إرمياءالكهنة ولكن يبدو أن صفنيا كان يحترم 

لـيس لشـمعيا نفسـه بـل لكـل المسـبيين حتـى  إرميـاءلـى لسـان جاء بها. بل غالبـًا مـا كـان يحميـه. وكـان رد الـرب ع
يعرفوا حقيقة مـن تصـوروه نبيـًا هلل وهـو كـذاب غشـهم بتعزيـات زائفـة فمنـع عـنهم التعزيـات الحقيقيـة والحـظ أنـه أى 
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شمعيا حين تذمر على كالم النبى أنه بينما أن المسبيين يعيشون حياة طبيعية ويكون لهم عائالت كان عقابُه هو 
 ن ال تكون لُه أسرة. فمن يحتقر بركات اهلل يستحق أن يحرم منها.أ
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالثون
 

 ( هى إصحاحات تعزية.33-31اإلصحاحات )
وع من فى هذا اإلصحاح وما يليه عظة مختلفة النبرة عن كل ما سبق بتوجيه من اهلل. فهنا نجد وعود حلوة بالرج

السبى وهى ظل ورمز لألمجاد المذخرة فى كنيسة المسيح. واهلل أمره ليس فقط أن يعظ بها بل أن يكتبها ألنها 
 وعود معزية لكل جيل.

 

اِئيَل َقاِئالا: اْكُتْب هَكَذا َتَكلََّم الرَّبُّ ِإلُه ِإْسرَ »2اَْلَكاَلُم الَِّذي َصاَر ِإَلى ِإْرِمَيا ِمْن ِقَبِل الرَّبِّ َقاِئالا: 1 "-(:9-1) األيات
، َوَأُردُّ َسْبَي َشْعِبي ِإْسرَاِئيَل َوَيُهوَذا، 3ُكلَّ اْلَكاَلِم الَِّذي َتَكلَّْمُت ِبِه ِإَلْيَك ِفي ِسْفٍر،  أَلنَُّه َها َأيَّام  تَْأِتي، َيُقوُل الرَّبُّ

، َوُأْرِجُعُهْم ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي َأْعَطْيُت  َفهَذا ُهَو اْلَكاَلُم الَِّذي َتَكلََّم ِبِه الرَّبُّ 4«.آَباَءُهْم ِإيَّاَها َفَيْمَتِلُكوَنَهاَيُقوُل الرَّبُّ
: َصْوَت اْرِتَعاٍد َسِمْعَنا. َخْوف  َواَل َساَلم . »5َعْن ِإْسرَاِئيَل َوَعْن َيُهوَذا:  أَلنَُّه هَكَذا َقاَل الرَّبُّ

ِاْسأَُلوا َواْنُظُروا ِإْن 6
َل ُكلُّ َوْجٍه ِإَلى ُصْفَرٍة؟ َكاَن َذكَ  ر  َيَضُع! ِلَماَذا َأَرى ُكلَّ َرُجل َيَداُه َعَلى َحْقَوْيِه َكَماِخٍض، َوَتَحوَّ

آِه! أَلنَّ ذِلَك اْلَيْوَم 7
َعِظيم  َوَلْيَس ِمْثُلُه. َوُهَو َوْقُت ِضيق َعَلى َيْعُقوَب، َولِكنَُّه َسُيَخلَُّص ِمْنُه. 
َك اْلَيْوِم، َيُقوُل َربُّ َوَيُكوُن ِفي ذلِ 8
َبْل َيْخِدُموَن الرَّبَّ ِإلَهُهْم َوَداُوَد 9اْلُجُنوِد، َأنِّي َأْكِسُر ِنيَرُه َعْن ُعُنِقَك، َوَأْقَطُع ُرُبَطَك، َواَل َيْسَتْعِبُدُه َبْعُد اْلُغَرَباُء، 

 "َمِلَكُهُم الَِّذي ُأِقيُمُه َلُهْم.
كتب كل النبوات السابقة والتى تأتى، ليستفيد من لم يسمع وألنها مكتوبة أليام ( أن ي2هنا فى ) رمياءاألمر إل

( اهلل يِعدهم هنا برجوعهم من السبى ألرض 3السبى وفى ) يةاقادمة. ومن هذا الكتاب عرف دانيال ميعاد نه
هنا يصور األالم التى أبائهم. والمعنى الروحى هو رجوع اإلنسان بفداء المسيح لمكانته عند اهلل وبنوته لُه. وهو 
ه الرب سيبدو هذا د  عِ يعانون منها عند أى هجوم للجيش الكلدانى ولكن بمقارنة هذه األالم بالخالص الذى يُ 

وهذا عكس  ،( صوت هذا األلم6الخالص مدهشًا. ونحن فى العالم نعيش فى ألم ولكن سوف نتمجد معُه. وفى )
ن حين يخدع الشيطان إنسانًا بالخطية ويكذب حين يغريه هذا حتى اآل ما قاله األنبياء الكذبة. والحظ، أال يحدث

بملذاتها ويجعله ينسى األالم التى سيمر بها بعد سقوطه والحزن واإلكتئاب بعدها. كما فعل بالشعب بعد 
 ر أالمهم..صو  ( يُ 6السياط واإلستعباد. وفى ) خروجهم من أرض مصر فذكرهم بقدور اللحم وجعلهم ينسون أالم

 .لهذه األالم يةاتحترق بال أمل فى نه وهى رؤيتهم لبالدهم حين حتى الرجال، بأنها كأالم الماخض من رعبهم
نسى األالم. سعيدة وليس بالموت. بل بعد الوالدة تُ  يةاولكن لماذا شبهها اهلل بأالم الماخض؟ ألنها تنتهى نه

مرض نتيجة عادات سيئة مثل فقر الدم فى أثناء فى اللغة األصلية تدل على لون الوجه الذى ي الصفرةوكلمة 
ذلك اليوم عظيم.. ( 3فترة المراهقة. فاهلل خلقنا على صورته ولكن الخطية غيرت هذه الصورة إلى صفرة. وفى )

يمكن أن نفهمها على أنه يوم خراب أورشليم على يد بابل  هو وقت ضيق على يعقوب ولكنه سيخلص منه
ويمكن أن نفهمها أنه يوم الصليب فهو  .أن يعقوب سيخلص ويرجع من السبى يةاالنهوسيكون يومًا رهيبًا لكن 

يوم عظيم ولكنه يوم ضيق على المسيح أصل وذرية يعقوب. ولكنه سيخلص منُه بالقيامة والصعود وما جناه 
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حين  يةابل النهوالضيقات التى تحل بالعالم ق ،آيةالبشر من بركات هذه النعمة. ويمكن أن نفهمها أنها عند النه
ولكن النتيجة أن شعب المسيح )يعقوب سيخلص( ومهما طالت أالم الكنيسة ستنتهى  .ل الشيطان من أسرهح  يُ 

د الشيطان بسلسلة وبعد مجىء المسيح الثانى سيطرح فى بحيرة النار. ولكن د الصليب ُقي  ( بع1بالمجد. وفى )
تعنى للمسبيين  يةحرركم اإلبن فبالحقيقة تكونون أحرارًا . وهذه اآلهذا يعنى بالنسبة لنا أن المسيح قد حررنا " إن 

= هو المسيح إبن داود فمن حرره المسيح عليه أن يظل يخدمه وبذلك  داود ملككم( 1خالصهم من بابل وفى )
 يحتفظ بحريته. وتعنى لليهود أن يلتزموا بالسير وبخدمة زربابل ونحميا الذين قادوهم بعد السبى.

 

، َواَل َتْرَتِعْب َيا ِإْسرَاِئيُل، أَلنِّي هَأَنَذا »11 "-(:17-11) األيات َأمَّا َأْنَت َيا َعْبِدي َيْعُقوَب َفاَل َتَخْف، َيُقوُل الرَّبُّ
أَلنِّي َأَنا َمَعَك، َيُقوُل 11. ُأَخلُِّصَك ِمْن َبِعيٍد، َوَنْسَلَك ِمْن َأْرِض َسْبِيِه، َفَيْرجُع َيْعُقوُب َوَيْطَمِئنُّ َوَيْسَتِريُح َواَل ُمْزِعجَ 

ْن َأْفَنْيُت َجِميَع اأُلَمِم الَِّذيَن َبدَّْدُتَك ِإَلْيِهْم، َفَأْنَت اَل أُْفِنيَك، َبْل ُأؤَ  ، أُلَخلَِّصَك. َواِ  ُئَك َتْبِرَئةا. الرَّبُّ دُِّبَك ِباْلَحقِّ، َواَل أَُبرِّ
: َكْسُرِك َعدِ 12 . أَلنَُّه هَكَذا َقاَل الرَّبُّ َلْيَس َمْن َيْقِضي َحاَجَتِك ِلْلَعْصِر. َلْيَس َلِك 13يُم اْلَجْبِر َوُجْرُحِك ُعَضال 

، تَْأِديَب َقاٍس، أَلنَّ ِإْثمَ 14َعَقاِقيُر ِرَفاَدٍة.  ِك َقْد َقْد َنِسَيِك ُكلُّ ُمِحبِّيِك. ِإيَّاِك َلْم َيْطُلُبوا. أَلنِّي َضَرْبُتِك ِضْرَبَة َعُدوٍّ
َما َباُلِك َتْصُرِخيَن ِبَسَبِب َكْسِرِك؟ ُجْرُحِك َعِديُم اْلَبْرِء، أَلنَّ ِإْثَمِك َقْد َكُثَر، َوَخَطاَياِك 15َوَخَطاَياِك َتَعاَظَمْت. َكُثَر، 

َلى السَّْبِي، َوَيُكوُن ُكلُّ ِلذِلَك ُيْؤَكُل ُكلُّ آِكِليِك، َوَيْذَهُب ُكلُّ َأْعَداِئِك َقاِطَبةا إِ 16َتَعاَظَمْت، َقْد َصَنْعُت هِذِه ِبِك. 
. أَلنَُّهْم َقْد َدَعْوِك َمْنِفيََّة 17َساِلِبيِك َسْلباا، َوَأْدَفُع ُكلَّ َناِهِبيِك ِللنَّْهِب.  أَلنِّي َأْرُفُدِك َوَأْشِفيِك ِمْن ُجُروِحِك، َيُقوُل الرَّبُّ

 "ِصْهَيْوَن الَِّتي اَل َساِئَل َعْنَها.
امًا فى العودة من سبى بابل لذلك فتحقيقها لم يتم إال فى كنيسة المسيح التى جمع اهلل لها ( لم تتحقق تم90) آية

= أى من  خلصهم من أرض سبيهم. فالمؤمنين بالمسيح هم من كافة أنحاء األرض وهؤالء أوالدها من بعيد
وكالهما سوف  ( األمم رمز الشياطين99) آية  ويستريح يطمئنسبى وعبودية إبليس. بل يعطيهم سالم = 
= فاهلل ال يحابى، ومن يخطىء يعاقب ويؤدب. وهم  وهم ال يتبرأونيفنى، لكن أوالد اهلل يَؤدبون فقط ثم يعودون. 
وفى  .( هذا حال اإلنسان بعد الخطية قبل مجىء المسيح وفدائه92لم يتبرأوا بأعمالهم إنما بدم المسيح. وفى )

= أى أدوية شافية. لم يكن أحد ليتوسط  عقاقير رفادةضع لها جرحها وي يعصر ( ليس لها صديق أو محب93)
( حتى أصدقائها غير قادرين على تعزيتها فاهلل 94لهم ويتدخل لحل قضيتهم. لذلك سيتدخل اهلل بنفسه. وفى )
ذا تركنا الرب فمن يقف بجانبنا. وفى ) ( حالهم ميئوس منه والسبب خطاياهم. ولنالحظ 96هو الذى ضربها. وا 

( ولكل 93) منفية صهيونحزان عديمة الشفاء سببها شهوات عديمة الشفاء. بل صارت محتقرة وسموها أن األ
ذلك سيقوم اهلل لخالصها بالرغم من أنه يظهر بعيدًا. وهذه األمم ستخرب ولكنك ستهربين من هذا الخراب وأنقذك 

 = أضع لك عصابة ألشفيك. أرفدكوأشفيك هذا هو عمل الفداء وليس سواه.  
 

: هَأَنَذا َأُردُّ َسْبَي ِخَياِم َيْعُقوَب، َوَأْرَحمُ » 18 "-(:24-18) األيات  هَكَذا َقاَل الرَّبُّ
 



(اإلصحاح الثالثون)إرميا سفر   
 

 
123 

َوَيْخُرُج ِمْنُهُم اْلَحْمُد َوَصْوُت الالَِّعِبيَن، 19َمَساِكَنُه، َوتُْبَنى اْلَمِديَنُة َعَلى َتلَِّها، َواْلَقْصُر ُيْسَكُن َعَلى َعاَدِتِه. 
َوَيُكوُن َبُنوُهْم َكَما ِفي اْلَقِديِم، َوَجَماَعُتُهْم َتْثُبُت َأَماِمي، َوُأَعاِقُب 21ُرُهْم َواَل َيِقلُّوَن، َوُأَعظُِّمُهْم َواَل َيْصُغُروَن. َوُأَكثِّ 

، أَلنَُّه َمْن ُهَو هَذا الَِّذي َوَيُكوُن َحاِكُمُهْم ِمْنُهْم، َوَيْخُرُج َواِليِهْم ِمْن َوْسِطِهْم، َوُأَقرِّ 21ُكلَّ ُمَضاِيِقيِهْم.  ُبُه َفَيْدُنو ِإَليَّ
؟  ، َيُقوُل الرَّبُّ ُهَوَذا َزْوَبَعُة الرَّبِّ َتْخُرُج ِبَغَضٍب، 23«.َوَتُكوُنوَن ِلي َشْعباا َوَأَنا َأُكوُن َلُكْم ِإلهاا22َأْرَهَن َقْلَبُه ِلَيْدُنَو ِإَليَّ

. َعَلى رَْأِس اأَلْشرَ  اَل َيْرَتدُّ ُحُموُّ َغَضِب الرَّبِّ َحتَّى َيْفَعَل، َوَحتَّى ُيِقيَم َمَقاِصَد َقْلِبِه. ِفي آِخِر 24اِر َيُثوُر. َنْوء  َجاِرف 
 "اأَليَّاِم َتْفَهُموَنَها.

ن فــى ســبى إذًا هــم فــى خيــام ألنهــا إقامــة مؤقتــة. ولكــن حــين يعــودون ألورشــليم ســتبنى مــدينتهم ( هــم اآل91) آيــة
( قادر أن يجعلهـا مدينـة مـن جديـد. ولكـن الخيمـة تشـير لهـذا 2:26ش إم فمن جعل مدينة خرابًا )وبيوتهم وقصره

وهذا الجسـد كـان فـى سـبى الخطيـة، معـذب ال يجـد عـزاء حقيقيـًا مثـل اإلبـن الضـال ال  ،نالجسد الذى نحيا به اآل
زير. ولكن بعد الفداء حررنا اهلل يجد ما يشبع بطنه سوى الملذات الدنسة والشهوات الرديئة التى هى خرنوب الخنا

بمراحمه بل وأصبح جسدنا هيكاًل لروحه القـدوس. بـل صـار جسـدنا قصـرًا فالـذى يسـكن فيـه هـو ملـك الملـوك "إن 
ليــه نــأتى وعنــده نصــنع منــزاًل" )يــو بــل يبنــى  .   (9:6كــو2( + )23:94أحبنــى أحــد يحفــظ كالمــى ويحبــه أبــى وا 

ة على تل عاٍل والمعنى سمو البيت الجديـد فهـو جسـد سـمائى، خليقـة جديـدة البيت الجديد على تل. فأورشليم مبني
بعــد  ( ولكــن933)مــز وخــالل فتــرة ســبى الجســد كــانوا ال يســبحون اهلل.ســماوية تصــلى "أبانــا الــذى فــى الســموات" 
فالتســبيح هــو لغــة الــذين خلصــهم المســيح. وهــم يســبحون اهلل علــى  ، (91خالصــهم مــن الســبى يعــودون للتســبيح )

ويزداد عددهم. وهذا  ،صنيعه. من هو مسرور فليرتل وبالنسبة لليهود فهذا معناه أنه ستعود لهم أفراحهم وأعيادهم
نتشرت فى العالم كله =  =  القديم ويكون بنوهم كما فى. وال يقلون وأعظمهمما حدث مع الكنيسة حينما نمت وا 

ال أعـــود أخـــرجهم مـــن أمـــامى كمـــا أخرجـــت آدم.  عـــادت لنـــا البنـــوة فـــى المســـيح اإلبـــن وجمـــاعتهم تثبـــت أمـــامى =
( اهلل يبـاركهم بحكـم 29( الشياطين. وهى تنطبق جزئيًا فـى العـودة مـن السـبى. وفـى )20وأعاقب كل مضايقيهم )

وفـى  ،جديد فيحكمهم حاكم منهم وليس من األعداء أو الغرباء. أى واحد من إخوتهم إشترك معهم فى أالم السبى
ذى شابهنا فى كل شىء وأخذ جسدًا كجسدنا بـل خيمـة كخيمتنـا. فهـو أخلـى ذاتـه آخـذًا صـورة هذا إشارة للمسيح ال

= بالنسبة إلسـرائيل يعـودون للعبـادة فـى الهيكـل بعـد أن كـانوا  وأقربه فيدنو إلىَّ عبد. وشابه إخوته فى كل شىء. 
طيع هذا إن لم يقربه اهلل بمراحمـه. قد ُرفضوا وهذا من نعمة اهلل عليهم ومراحمه. فال أحد يستحق هذا وال أحد يست

وهو كشفيع عمله أن يقترب من اهلل ليس لحساب نفسه بل لحسابنا كـرئيس  ،تنظر للمسيح كشفيع يةولكن هذه اآل
واهلل أرســل المســيح  . (29:20( + )خــر93:29+  3:90فقــد قيــل عــن الكهنــة أنهــم يقتربــون إلــى اهلل )ال ، كهنــة
ت به نفـس اهلل. الموت وقدم نفسه ذبيحة لذلك ُسر   ت نفس اهلل. والمسيح قد أطاع حتىسه لذلك العمل وبه ُسر  وقد  

= وفـى ترجمـة  مأن هأو هأذا الأذى أرهأن قلبأه ليأدنو إلأىَّ وهو َقِبَل كل األالم ولم يهرب منها. ولذلك كان السـؤال 
 . ســتطيع هــذا ســوى المســيحأخــرى يــرتبط قلبــه بــى إرتباطــًا ال فكــاك منــُه إرتبــاط فيــه كــل الطاعــة. لــم يكــن أحــد ي

 تكونأون لأى شأعباا وبعمله هذا حملنا كلنا فيه وقربنا لـآلب. هـذا معنـى شـفاعة المسـيح ولـذلك وبعمـل المسـيح هـذا 
.  والحــظ أن مــن يــرتبط بــاهلل يجــب أن يعطيــه القلــب كــاماًل ويــرتبط معــُه قلبيــًا ويكــون وأنأأا أكأأون لكأأم إلهأأاا ( 22)
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فاهلل يطلب القلب. وهذا هو مـا يحتـاج لجهـاد كبيـر  ، يقى ويبقى قريبًا من اهللالقلب مستعد لخدمة اهلل فى حب حق
ألن القلـــــــب نجـــــــيس ومخـــــــادع. وبعـــــــد ذلـــــــك يعاقـــــــب اهلل األشـــــــرار مـــــــن الشـــــــعب البـــــــابلى أو الشـــــــياطين )راجـــــــع 

ائم. ( ويكون ألمهم وعذابهم مثل الزوبعة مذهاًل ال يقاوم ومحزن جدًا ومؤلم جدًا وسيتعقبهم وهو د23،22:69شإ
( ونالحـظ 24،23أى بعد مجىء المسـيح ) آخر األيامولن يفهم أحد معنى هذا الخالص الذى بالمسيح سوى فى 

( وبـــالرغم مـــن ان 3-4ن فـــى أالم الســـبى )فـــى هـــذا اإلصـــحاح أن الخـــالص ســـيكون مـــبهج بـــالرغم مـــن أنهـــم اآل
( وبـــالرغم مـــن أن كـــل وســـائل 99( وبـــالرغم مـــن أن أمـــم أخـــرى هلكـــت ولـــن تعـــود )90-1ظـــالميهم أقويـــاء جـــدًا )

( ومــع أن اهلل هــو الــذى أرســلهم للســبى بســبب خطايــاهم 94-92الخــالص الظــاهرة أمــامهم تبــدو وكأنهــا إنتهــت )
( بالرغم من كل هذه العقبـات فهـم ونحـن أبنـاء 93وغضبه عليهم وبالرغم من يأس كل من حولهم من خالصهم )

 عبدينا.اهلل ال يمكن أن يتركنا فى أيدى ظالمينا ومست
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 عودة للجدول اإلصحاح الحادى والثالثون

 
يستمر هذا اإلصحاح فى رسالة العزاء لشعب اهلل المسبى فى بابل أو شعب اهلل فى كل مكان الذى ينتظر 
مجىء المسيح ليحرره من عبودية إبليس. ويؤكد هنا للمسبيين أنه فى الوقت المحدد سيعودون هم وأوالدهم 

ن منها جسدًا لُه نيسة التى سيأتى لها المسيح ويكو  د موجه للكألرضهم ويكونون أمة عظيمة سعيدة. وهذا التأكي
 فتزدهر وتنمو. فالمسيح فيه وحده تحقيق هذه الوعود بالكامل.

 
، َأُكوُن ِإلهاا ِلُكلِّ َعَشاِئِر ِإْسرَاِئيَل، َوُهْم َيُكوُنوَن ِلي َشْعباا. »1 "-(:9-1) األيات ِفي ذِلَك الزََّماِن، َيُقوُل الرَّبُّ

يَِّة، الشَّْعُب اْلَباِقي َعِن السَّْيِف، ِإْسرَاِئيُل ِحيَن ِسْرُت ألُ ه2 : َقْد َوَجَد ِنْعَمةا ِفي اْلَبرِّ َترَاَءى 3«. ِريَحهُ َكَذا َقاَل الرَّبُّ
َسَأْبِنيِك َبْعُد، َفتُْبَنْيَن َيا َعْذرَاَء 4. َوَمَحبَّةا َأَبِديَّةا َأْحَبْبُتِك، ِمْن َأْجِل ذِلَك َأَدْمُت َلِك الرَّْحَمةَ »ِلي الرَّبُّ ِمْن َبِعيٍد: 

َتْغِرِسيَن َبْعُد ُكُروماا ِفي ِجَباِل السَّاِمَرِة. َيْغِرُس 5ِإْسرَاِئيَل. َتَتَزيَِّنيَن َبْعُد ِبُدُفوِفِك، َوَتْخُرِجيَن ِفي َرْقِص الالَِّعِبيَن. 
م  ُيَناِدي ِفيِه النََّواِطيُر ِفي ِجَباِل َأْفرَاِيَم: ُقوُموا َفَنْصَعَد ِإَلى ِصْهَيْوَن، ِإَلى أَلنَُّه َيُكوُن َيوْ 6اْلَغاِرُسوَن َوَيْبَتِكُروَن. 

ا، َواْهِتُفوا ِبرَْأِس الشُُّعوِب. َسمُِّعوا، َسبُِّحوا، َوُقولُ 7الرَّبِّ ِإلِهَنا.  : َرنُِّموا ِلَيْعُقوَب َفَرحا  وا: َخلِّْص أَلنَُّه هَكَذا َقاَل الرَّبُّ
هَأَنَذا آِتي ِبِهْم ِمْن َأْرِض الشَِّماِل، َوَأْجَمُعُهْم ِمْن َأْطرَاِف اأَلْرِض. َبْيَنُهُم اأَلْعَمى 8َيا َربُّ َشْعَبَك َبِقيََّة ِإْسرَاِئيَل. 

َوِبالتََّضرَُّعاِت َأُقوُدُهْم. ُأَسيُِّرُهْم ِإَلى  ِباْلُبَكاِء َيْأُتوَن،9َواأَلْعَرُج، اْلُحْبَلى َواْلَماِخُض َمعاا. َجْمع  َعِظيم  َيْرجُع ِإَلى ُهَنا. 
 "ي.َأْنَهاِر َماٍء ِفي َطِريق ُمْسَتِقيَمٍة اَل َيْعُثُروَن ِفيَها. أَلنِّي ِصْرُت إِلْسرَاِئيَل َأباا، َوَأْفرَاِيُم ُهَو ِبْكرِ 

( 96:6ائيل الروحى، إسرائيل اهلل )غال( اهلل يعد شعبه إسرائيل، المملكة الشمالية والجنوبية معًا وأيضًا إسر 9فى )
( وبعد رجوع 24،23:30أى الكنيسة، أنه سيدخل معهم فى عهد من جديد بعد أن إنسكب غضبه على األشرار )

الشعب من بابل إنضم يهوذا مع إسرائيل فعاًل بعد أن عوقبت بابل. وبعد الصليب إجتمع ليس إسرائيل فقط مع 
ن إنضمام يهوذا إلسرائيل يشير إلنضمام العالم كله أى األمم لليهود بعد المسيح. يهوذا بل العالم كله. ونالحظ أ

نفصالها لم يعد اهلل فى وسطها فليس لهم هيكل وال كهنوت لذلك جعلهم يربعام  فإسرائيل بعد إنقسامها عن يهوذا وا 
الوثنى الغارق فى عبادة بن نباط أول ملك لهم بعد اإلنفصال يعبدون عجاًل ذهبيًا. إذن فهم يشيرون للعالم 

 ًِ   األوثان ولكنهم مازالوا شعب اهلل. وبعد المسيح سيجتمع شمل جسد المسيح ثانية )المسيح جعل اإلثنين واحدًا
 (.94:2أف
( سيصنع اهلل للناجين من بابل كما صنع للناجين من مصر وكما قصد بهم دائمًا حين إختارهم كشعب 2وفى ) 

اته. ولذلك يذكرهم بما صنعُه مع أبائهم فى خروجهم من مصر حين كانوا شعب فهو دائمًا يفيض عليهم ببرك
متبقى من السيف، سيف فرعون، الذى قتل أطفالهم أواًل، وهذا السيف هددهم حتى وصولهم إلى البحر األحمر 

الفصح  وهكذا قصد الشيطان قتل وهالك كل أوالد آدم، أوالد اهلل. وكما نجا أبكار الشعب بدم الخروف، خروف
ن فى هكذا الكنيسة خلصت بدم المسيح. ثم دخلوا البرية، برية سيناء حيث ظنوا أنهم منسيين مثل حالهم اآل
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فهم يظنون أن اهلل قد نسيهم تمامًا بينما اهلل كان يعد لهم راحة فى أرض كنعان. وهكذا فى العهد القديم  ،بابل
جاد السماء حيث الراحة األبدية. فهو لم ينسانا. وحين تضيق بنا د لنا أم ُيعد الخالص بالمسيح واآلن ُيع  كان اهلل

وهناك خالص بعد إنقضاء فترة  ،األمور يجب أن نثق أن الشمس خلف الغيمة وأن هناك كنعان بعد البرية
= يقولها اليهود فى تراءى لى الرب من بعيد( 3السبعين سنة ومجىء المسيح لخالص وتحرير شعبه. وفى )

ولكن كان هذا من بعيد أما اآلن فال نرى خالصًا. ويقولها  .ظروا خالص الرب مع أبائهم فى مصرالسبى أنهم ن
من كان ينتظر مجىء المسيح ولكنه كان يظن أن مجيئه بعيدًا ويقولها كل متضايق... أنا أثق أن اهلل يمكن أن 

ظر الرب ألنى رحمتك ورحمتى أبدية نتا  فأصبر و  محبة أبدية أحببتكيعين البشر ولكنه بعيد. ولكن يرد اهلل.... 
( فاهلل يحبنا 96:41شإ= ولن أنساِك أبدًا. حتى إن نسيت األم رضيعها فأنا ال أنساكم ) أدمت لك الرحمة= 

ويرحمنا، محبة ورحمة أبدية. حتى لو بدا لنا لبعض الوقت أن محبته ورحمته غير ظاهرة. ومن يحبه الرب هذا 
( ويشبهها هنا بعذراء )التوبة تحول الزانى لبتول( أعاد اهلل 6،4منُه ويبنيه ) الحب يدخل معُه فى عهد ويقربه

زينتها بعد أن فقدتها وأعاد لها أفراحها ودفوفها. فمن يشعر بمحبة اهلل هذه يسبحه طول العمر. ولكن من هو فى 
فصاف )ال نستطيع أن( السبى ال يستطيع أن يسبح. لذلك كان لسان حالهم فى السبى "علقنا قيثاراتنا على الص

وهكذا كل من هو فى سبى الخطية مستعبد من شهواته ال  (.933)مز نسبح تسبحة الرب فى أرض غريبة"
يستطيع أن يسبح بفرح ولكن حينما يحرره اهلل منها يسبحه. وهكذا سبحت مريم ورقصت حين سبح موسى مع 

-9:94ائيين بعد وصولهم للسماء )رؤكل الشعب بعد خروجهم من مصر أرض العبودية وهكذا سيسبح السم
(.والحظ أنه حين نخدم اهلل ونعيش لُه تالزمنا أفراحه. وسوف تغرس كرومًا )الخراب والحزن تحوال لثمار 3

وأفراح( فى السامرة حيث أصبح هناك سالم بينهما، بين يهوذا والسامرة أو بين اليهود واألمم. فالسامرة هنا رمز 
من أورشليم ذهبوا وبشروا فى المسيح الذين خرجوا من اليهود و  اء مع اليهود ولكن تالميذلألمم الذين كانوا فى عد

= أى أن  يغرس الغارسون ويبتكرونأى مؤمنين فى السامرة.  غرسوا كروماا السامرة بعد أن بدأوا بأورشليم فهم 
( فالنواطير 6المعنى الذى فى )الغارسون سيفرحون بالباكورات أى بالمؤمنين الذين سيؤمنون بكرازتهم. وهذا نفس 

= إلى  صهيونأى حراس الكرم. فهم بشروهم وكرزوا لهم وهم حراس إيمانهم ويدعونهم دائمًا إلى الصعود إلى 
. وهذا عمل خدام المسيح دائمًا حراسة شعبه من العدو إبليس وجمع أوالد اهلل للكنيسة الرب إلهناالكنيسة كنيسة 

لكنيسة عليه أن يصلى هلل أن يخلص بقية شعبه. بل يخلص الجميع ويدعو غير ( حينما يجتمع الشعب فى ا3)
 األعرج( اهلل سيجمع الجميع حتى غير الصالح وغير القادر علي المشى = 1وفى ) .التائبين لإليمان والتوبة

قوته بل  . فمن يقوده اهلل لن يصبح أعرج وال أعمى، فاهلل سيصيراألعمىومن هو غير قادرعلى رؤية الطريق = 
= الحظ أن األعرج واألعمى والحبلى والماخض كل هؤالء يبدو أن  الُحبلى والماخض معاا سيجمع أيضًا للكنيسة 

عودتهم من بابل عبر الطريق الصعب إلى أورشليم، يبدو انها مستحيلة ولكن "هل يستحيل على الرب شىء" 
 (.96:9والُحبلى تشير لمن هو مثقل بالخطايا والشهوات )يع

من يدعونا هو يقوينا ويزيل العقبات من الطريق. بل أن اهلل سيجمع شتاتهم، فهم كانوا قد تفرقوا فى كل أنحاء ف
األرض، مما يستدعى التفكير فى صعوبة جمعهم ألورشليم ثانية لكن حتى هذا سيدبَره. ويجمعهم والمعنى 
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المعزى أن اهلل سيجمع الكل من كل مكان. الروحى فبعد الخطية تشتت اإلنسان بعيدًا عن اهلل. وها هو الوعد 
= فنحن كنيسة المسيح علينا أن ال  بالبكاء يأتون وبالتضرعات أقودهم( وسط وعود الفرح نسمع أنهم 1وفى )

نكف عن البكاء على خطايانا والتضرع إلى اهلل ليرحمنا ويغفر فنحن مازلنا فى حرب ضد إبليس طالما نحن فى 
. وحين يقودنا اهلل، يقودنا فى طريق أسيرهم إلى أنهار ماءع يشتعل فينا الروح القدس = العالم. وبالصالة والتضر 

مستقيم فهو الطريق، حتى ال نعثر وال نضل والسبب أن اهلل هو أب ونحن أبكاره.وهذا هو نفس سبب خروجهم 
وعد آخر بزيادة الكنيسة  . ونحن فى المسيح نصير أبكارًا. وهنابكرى أفرايم هومن مصر "إسرائيل إبنى البكر" = 

 . جمع كثير يرجع إلى هناعدديًا، حتى بالرغم من أن الظاهر يبدو قليل. 
 

 ِاْسَمُعوا َكِلَمَة الرَّبِّ َأيَُّها اأُلَمُم، َوَأْخِبُروا ِفي اْلَجزَاِئِر اْلَبِعيَدِة، َوُقوُلوا: ُمَبدُِّد ِإْسرَاِئيلَ » 11 "-(:17-11) األيات
َفَيْأُتوَن َوُيَرنُِّموَن 12أَلنَّ الرَّبَّ َفَدى َيْعُقوَب َوَفكَُّه ِمْن َيِد الَِّذي ُهَو َأْقَوى ِمْنُه. 11ُرُسُه َكرَاٍع َقِطيَعُه. َيْجَمُعُه َوَيحْ 

ْيِت َوعَ  َلى َأْبَناِء اْلَغَنِم َواْلَبَقِر. ِفي ُمْرَتَفِع ِصْهَيْوَن، َوَيْجُروَن ِإَلى ُجوِد الرَّبِّ َعَلى اْلِحْنَطِة َوَعَلى اْلَخْمِر َوَعَلى الزَّ
ِحيَنِئٍذ َتْفَرُح اْلَعْذرَاُء ِبالرَّْقِص، َوالشُّبَّاُن َوالشُُّيوُخ َمعاا. 13َوَتُكوُن َنْفُسُهْم َكَجنٍَّة َريَّا، َواَل َيُعوُدوَن َيُذوُبوَن َبْعُد. 

يِهْم َوأَُفرِّحُ  ُل َنْوَحُهْم ِإَلى َطَرٍب، َوُأَعزِّ َوُأْرِوي َنْفَس اْلَكَهَنِة ِمَن الدََّسِم، َوَيْشَبُع َشْعِبي ِمْن 14ُهْم ِمْن ُحْزِنِهْم. َوُأَحوِّ
. . رَاِحيُل َتْبِكي َعَلى َأْواَلِدَها، » 15 ُجوِدي، َيُقوُل الرَّبُّ ، ُبَكاء  ُمرٌّ : َصْوت  ُسِمَع ِفي الرَّاَمِة، َنْوح  هَكَذا َقاَل الرَّبُّ

: اْمَنِعي َصْوَتِك َعِن اْلُبَكاِء، َوَعْيَنْيِك َعِن 16َعزَّى َعْن َأْواَلِدَها أَلنَُّهْم َلْيُسوا ِبَمْوُجوِديَن. َوتَْأَبى َأْن َتتَ  هَكَذا َقاَل الرَّبُّ
 . . َفَيْرِجُعوَن ِمْن َأْرِض اْلَعُدوِّ . َوُيوَجُد 17الدُُّموِع، أَلنَُّه ُيوَجُد َجزَاء  ِلَعَمِلِك، َيُقوُل الرَّبُّ َرَجاء  آلِخَرِتِك، َيُقوُل الرَّبُّ

 "َفَيْرجُع اأَلْبَناُء ِإَلى ُتُخِمِهْم.
 

أى أقصى  وللجزائركلها  لألمم( الكارزين أو الرسل ومن جاء بعدهم عليهم أن ُيسمعوا خبر الخالص 90فى )
هذا فم. ولكن شكرًا هلل = فهو الذى شتتهم وأسلمهم للعدو بسبب خطاياه مبَدد إسرائيلاألرض. والحظ أن اهلل هو 

( نبوة ناطقة بالفداء 99= حين يجمع الجميع فى جسده. وفى ) فاهلل يجمعه ويحرسه كراعٍ  الموضوع. يةاليس نه
حين يرهن إنسانًا إبنه أو يبيعه لسداد دين عليه،  -: الفداء فى المفهوم اليهودى ومعنى الذى عملُه المسيح.

لثمن ليفك الرهن ويحرر إبن المستعبد وهكذا فإبليس إستعبدنا ألننا كنا يأتى فادى، وهو إنسان قريب ويدفع ا
فجاء المسيح ودفع الثمن بدمه "عالمين أنكم أفتديتم ال بأشياء  ،مديونين بما قبلناه من يده من شهوات وملذات

ن إنسانًا آخر ( وألن إبليس أقوى من اإلنسان فلم يكن ممكنًا أن يفدى اإلنسا91:9بط9تفنى... بل بدم كريم" )
ويجرون إلى جود ( ومن تحرر يرنم ويسبح 92بليس(. وفى )إوفكنا من يد الذى هو أقوى منا )أى  ،ففداه اهلل

= الزيت يشير للروح القدس  الزيت= الجسد والدم لنشبع ونرتوى روحيًا. وعلى  الحنطة وعلى الخمر على الرب
 يةاء ويفرح باهلل سيعرف يقينًا أن هذا العالم هو نففنحن نجاهد لكى نمتلىء من الروح القدس. ومن يمتلى

 21والذبائح كانت تقدم من أبناء الغنم والبقر. وفى مزمور  . (9:92م نفسه ذبيحة حية )رو( وعليه ُيَقد  1:3)فى
نى "قدموا للرب أبناء الكباش" حسب الترجمة السبعينية "وقدموا للرب مجدًا وعزًا" حسب الترجمة البيروتية. والمع
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( يكون هذا 2:94أنه حينما نقدم أنفسنا ذبائح حية وحينما نقدم ذبائح التسبيح والشكر هلل = "عجول شفاهنا" )هو
لمجد اهلل. فنحن نمجد اهلل برفض كل إغراءات العالم وخطاياه بل برفض الحياة إذا كانت ستعوقنا عن الشهادة هلل 

= حتى يؤمنوا  يجرون على أبناء الغنم والبقررزين والخدام )مثل الشهداء( = "من أجلك نمات كل النهار" والكا
( ومن يعرف كيف يقَدم نفسه ذبيحة حية تصبح 93:2ويعرفوا فيقدموا أنفسهم ذبائح حية ويفرح بهم خدامهم )فى 

ن كان ضعيفًا ومقدم كذبيحة إال أن النفس مبتهجة كجنة كجنة ريَا وال يعودون يذوبون بعدنفسه  . فالجسد وا 
فاهلل "أقامنا وأجلسنا معُه فى السماويات". ومن تذوق هذه  الكنيسة السماية،= أى فى  ح فى مرتفع صهيونوتسب

النعمة السماوية ال يمكن أن يذوب مرة أخرى فى السبى وال يعود مَرة أخرى للخطية. ويشبع الجميع كهنة وشعبًا 
 (.20:96حول إلى فرح )يو= حزنكم يت أحول نوحهم إلى طرب( ويسبح )93( والكل يفرح )94)

ًا لنقلهم إلى بابل، ( يبدو أن الرامة كانت المكان الذى جمع فيه نبوزارادان المسبيين إستعداد93-96وفى األيات )
وال تريد أن تتعزى ألنهم ليسوا الذين ذهبوا للسبى  راحيل هنا تبكى على أوالدها. وكأن إرمياء ومن هناك رد  

أنها  يةفى هذه اآل متى البشير ىأ. وكان قبر راحيل بين الرامة وبيت لحم. وقد ر بل هم فى السبى = بموجودين
 (.91،96:2تطبيق لقتل هيرودس ألطفال بيت لحم) مت

وقد تشير راحيل للكنيسة األم فهى أم يوسف وبنيامين ويوسف يشير إلبنه أفرايم رمز المملكة الكبرى إسرائيل 
بنيامين بقى فى يهوذا. والكنيسة األم تبكى على عبودية أوالدها إلبليس. وبنيامين يشير للملكة الصغرى يهوذا ف

 ( رجاء فى الخالص وال يجب أن تحزن الكنيسة بعد فالمسيح حرر أوالدها من السبى.93،96ولكن فى )
 

ْبِني َفَأُتوَب، أَلنََّك َسْمعاا َسِمْعُت َأْفرَاِيَم َيْنَتِحُب: َأدَّْبَتِني َفتََأدَّْبُت َكِعْجل » 18 "-(:26-18) األيات َغْيِر َمُروٍض. َتوِّ
أَلنِّي َبْعَد ُرُجوِعي َنِدْمُت، َوَبْعَد َتَعلُِّمي َصَفْقُت َعَلى َفْخِذي. َخِزيُت َوَخِجْلُت أَلنِّي َقْد َحَمْلُت 19َأْنَت الرَّبُّ ِإلِهي. 

، َأْو وَ 21َعاَر ِصَباَي.  ؟ أَلنِّي ُكلََّما َتَكلَّْمُت ِبِه َأْذُكُرُه َبْعُد ِذْكراا. ِمْن َأْجِل ذِلَك َهْل َأْفرَاِيُم اْبن  َعِزيز  َلَديَّ َلد  ُمِسرٌّ
. ِاْنِصِبي ِلَنْفِسِك ُصواى. اْجَعِلي ِلَنْفِسِك َأْنَصاباا. اْجَعِلي َقْلَبِك » 21 َحنَّْت َأْحَشاِئي ِإَلْيِه. َرْحَمةا َأْرَحُمُه، َيُقوُل الرَّبُّ

َحتَّى َمَتى َتُطوِفيَن 22ِة، الطَِّريِق الَِّتي َذَهْبِت ِفيَها. اْرِجِعي َيا َعْذرَاَء ِإْسرَاِئيَل. اْرِجِعي ِإَلى ُمُدِنِك هِذِه. َنْحَو السِّكَّ 
هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد ِإلُه 23 َأيَُّتَها اْلِبْنُت اْلُمْرَتدَُّة؟ أَلنَّ الرَّبَّ َقْد َخَلَق َشْيئاا َحِديثاا ِفي اأَلْرِض. ُأْنَثى ُتِحيُط ِبَرُجل.

، ِإْسرَاِئيَل: َسَيُقوُلوَن َبْعُد هِذِه اْلَكِلَمَة ِفي َأْرِض َيُهوَذا َوِفي ُمُدِنَها، ِعْنَدَما َأُردُّ َسْبَيُهْم: ُيَبارِ  ُكَك الرَّبُّ َيا َمْسِكَن اْلِبرِّ
أَلنِّي 25َيُهوَذا َوُكلُّ ُمُدِنِه َمعاا، اْلَفالَُّحوَن َوالَِّذيَن ُيَسرُِّحوَن اْلُقْطَعاَن.  َفَيْسُكُن ِفيهِ 24َيا َأيَُّها اْلَجَبُل اْلُمَقدَُّس. 

 "َعَلى ذِلَك اْسَتْيَقْظُت َوَنَظْرُت َوَلذَّ ِلي َنْوِمي.26َأْرَوْيُت النَّْفَس اْلُمْعِيَيَة، َوَمأْلُت ُكلَّ َنْفٍس َذاِئَبٍة. 
قد رأيت مذلة شعبى الذى فى مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم إنى "قال الرب إنى  3:3فى خروج 

كما سمع شعبه فى مصر يصرخ.  ينتحب َسِمَع أفرايمعلمت أوجاعهم فنزلت ألنقذهم من يد المصريين" واهلل هنا 
( 22،29:3أى9فقلب اهلل يئن مع أنين أوالده. وهنا أشار اهلل ألفرايم بالذات ربما بسبب الحادثة المذكورة فى )

حيُث ُقِتَل أوالد إفرايم فبكى وناح. حتى عزاه اهلل بأوالد آخرين وفى هذا إشارة لهالك أوالد اهلل بالخطية. ولكن 
خطيتهم جعلتهم يستعبدون فبكوا وأَنوا وسمع اهلل لهم وهنا الكالم بصيغة المفرد فبعد عمل المسيح أصبح الكل 
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لى خطيته ويقول ويعترف أن اهلل أدبه، ألنه كان كعجل غير (. وهنا إفرايم يبكى ع23-20:93واحدًا )يو
مروض لم يعتاد بعد على نير المسيح. هو إذن يذكر تمرده فى شبابه. هو تمردنا وعصياننا قبل المسيح. هو 
تذمر إسرائيل فى البرية، وهو تمرد أى إنسان قبل أن يتوب. ولكن اهلل يسمع صوت بكاء كل هؤالء وينتظر أن 

= بعد أن  بعد رجوعى ندمت( 91. إذن هو يبدأ وما علينا سوى أن نستجيب. وفى )توبنى يا رب فأتوب نقول لهُ 
= كما يخبط اإلنسان على صدره  وصفقت على فخذىَعرف المسيح َندم على الوقت الذى إنقضى فى الخطية 

. نحن بدون نعمة اهلل سنظل شاردين دائمًا. حين خطايا صباهإذ يدهش لصدور هذه الخطايا منُه. وهو خجَل من 
نعود ونتالمس مع محبته وغفرانه، نحزن أننا أحزننا قلبه المحب يومًا "خطيتى أمامى فى كل حين" ولنالحظ أنه 

ذ يشعر بثقل الخطايا 91عند العودة أى التوبة يشعر أفرايم بمراحم اهلل ويفهم حكمته الحقيقية فى التأديب ) (. وا 
( وما أن يطلب التوبة حتى يبدأ اهلل أن يكشف لُه محبته 91،91يصرخ إلى اهلل طالبًا أن يعطيه توبة )يبدأ 

( يظهر حنان اهلل نحو أفرايم فاهلل إقتناه كطفل 20) آية( وقد يشير هذا إليمان إسرائيل فى آخر األيام. وفى 20)
= هل هذه  مَسر ايم إبن عزيز لدَى أو ولدهل أفر ثم صار إبن ضال وفقد صورته األولى حتى أن اهلل تساءل 

لكن حين ناح إفرايم على ر بها، هل هذه هى صورتى التى خلقته عليها و س  أُ هى الصورة التى أردتها لُه حتى 
. هو دائمًا فى فكره ألنى كلما تكلمت به أذكره ذكراا ر اهلل عليه. ولكن اهلل لم ينساه لحظة واحدة = نفسه تحس  

. ولنالحظ أن اهلل حتى لو عاقب أحشاء اهلل تئن عليه وسيرحمه ولكنحتى لو تكلم ضده بالتهديد يذكره بالخير 
( 29شعبه تظل مراحمه نحوهم وال يطردهم من أمام عينيه ويظل يخطط لخيرهم فتأديبه ممتزج بمراحمه. وفى )

ن : هم اآلفاألولنيان مع= هى عالمات يضعها المسافرون لتكون عالمات لهم فى الطريق. وهذا لُه  الصوى
( ماذا كان 6:2ذاهبون للسبى، وعليهم أن يعرفوا لماذا ذهبوا فى هذا الطريق "أذكر من أين سقطت وتب" )رو

: لتكون هذه عالمات ألوالدهم فالذين  والثانى. السبب وراء سبيهم حتى يمتنعوا عن ذلك الطريق بعد عودتهم
فى  يةاسيعودون بخبرات األباء. إذن هى عالمات وأنصاب للهدذهبوا للسبى لن يعودوا ثانية لكن أوالدهم 

تشجيع لعودة المسبيين ألورشليم وعودة  يةالطريق من بابل ألورشليم وهذه فائدة اإلرشاد الروحى ونجد فى هذه اآل
اء = فبالتوبة صارت بتول ثانية كما يقول األب إرجعى يا عذراء إسرائيلكل إنسان تائب ليترك طريقه الشرير. 

"التوبة تحَول الزانى لبتول" وهاهو اهلل يسميها عذراء ثانية وأعاد خطبتها لنفسه. وفى رجوعهم يشكرون اهلل الذى 
ه ريق العبودية ثم الخالص الذى أعد  أعد هذا الخالص بعد أن يروا عالمات أبائهم واألالم التى ساروا فيها فى ط

= هذا عمل الخطية فهى تجعل اإلنسان مرتد عن  بنت المرتدةمتى تطوفين أيتها ال حتى (22وفى ) . لهم اهلل
اهلل وهذا المرتد ال يجد راحة فى أى مكان فهو دائمًا يطوف يحاول أن يجد راحة ولكن لن يجد راحة إال فى 

خلق اهلل شيئاا حديثاا فى لذلك يدعوه اهلل متساءاًل إلى متى لن تدرك هذه الحقيقة خصوصًا بعد أن  ، حضن أبيه
= هذا حدث بعد التجسد حين كانت العذراء تحيط بالمسيح طفاًل فى رحمها ثم  أنثى تحيط برجل .....ألرضا

على يديها ثم أحاطت الكنيسة به كعروسه، كجسده ويفيض عليها من بركاته هذا هو الشىء الجديد. وفى ذلك 
متميزًا، فرح وسالم دائم وعدم إهتمام  الشكل الجديد "هوذا الكل قد صار جديدًا" يلمح الناس فينا شكاًل جديداً 

( سوف يبارك الكنيسة كل من يراها فى هذه الحالة. بعد أن كانت مسكنًا للصوص صارت 23بالعالميات. وفى )
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ألم يحدث هذا فى صدر المسيحية فى مصر حينما كان الوثنى عندما يقابل وثنى آخر مبتهجًا يقول  .مسكنًا للبر
حيًا" وهذا ما قاله معلمنا بطرس "كونوا مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سر الرجاء لُه "هل قابلت اليوم مسي

( 24وفى ) .الذى فيكم" وهى مسكن للبر ألن المسيح برنا " ساكن فى وسطنا وهى عالية مقدسة = جبل مقدس
هو يملك على  = هى الكنيسة فيهوذا كان فيها كرسى داود والكنيسة يسكن فيها المسيح فهى كنيسته. يهوذا

= الفالح يرمى البذرة ويحرث األرض  ُيسَرحون القطعانهم الخدام والرعاة، والذين  والفالحون قلوب شعبه.
( المسيح يمأل كنيسته 26= هم الذين يرعون الشعب فالشعب هو قطيع المسيح. وفى )القطعان والذين يَسرحون 

. وبعد أن رأى النبى فى رؤياه صورة الكنيسة ةالنفس المعييمن روحه القدوس الذى يشبع ويشفى ويروى 
ستيقظالمبهجة هذه كان كأنه فى حلم  ( هو فرح النبى بالخالص وملكوت اهلل. وهذا سر 26) وكان نومُه لذيذاا  وا 

= هذه نبوة عن قيامة المسيح الذى قام وفرح بالخالص  إستيقظ ن أننا ننتظر أفراح السماء ومجدها.فرحنا اآل
 الذى عمله. 

 
، َوَأْزَرُع َبْيَت ِإْسرَاِئيَل َوَبْيَت َيُهوَذا ِبَزْرِع ِإْنَساٍن َوَزْرِع » 27 "-(:34-27) األيات َها َأيَّام  تَْأِتي، َيُقوُل الرَّبُّ

َك َأْسَهُر َعَلْيِهْم ِلْلِبَناِء َوَيُكوُن َكَما َسِهْرُت َعَلْيِهْم ِلالْقِتاَلِع َواْلَهْدِم َواْلَقْرِض َواإِلْهاَلِك َواأَلَذى، َكذلِ 28َحَيَواٍن. 
 . ِفي ِتْلَك اأَليَّاِم اَل َيُقوُلوَن َبْعُد: اآلَباُء َأَكُلوا ِحْصِرماا، َوَأْسَناُن اأَلْبَناِء َضِرَسْت. 29َواْلَغْرِس، َيُقوُل الرَّبُّ

َبْل ُكلُّ 31
، َوَأْقَطُع َمَع َبْيِت »31 ْضَرُس َأْسَناُنُه.َواِحٍد َيُموُت ِبَذْنِبِه. ُكلُّ ِإْنَساٍن َيْأُكُل اْلِحْصِرَم تَ  َها َأيَّام  تَْأِتي، َيُقوُل الرَّبُّ

َلْيَس َكاْلَعْهِد الَِّذي َقَطْعُتُه َمَع آَباِئِهْم َيْوَم َأْمَسْكُتُهْم ِبَيِدِهْم أُلْخِرَجُهْم ِمْن 32ِإْسرَاِئيَل َوَمَع َبْيِت َيُهوَذا َعْهداا َجِديداا. 
. َأْرِض مِ  َبْل هَذا ُهَو اْلَعْهُد الَِّذي َأْقَطُعُه َمَع َبْيِت ِإْسرَاِئيَل َبْعَد 33ْصَر، ِحيَن َنَقُضوا َعْهِدي َفَرَفْضُتُهْم، َيُقوُل الرَّبُّ

: َأْجَعُل َشِريَعِتي ِفي َداِخِلِهْم َوَأْكتُُبَها َعَلى ُقُلوِبِهْم، َوَأُكونُ  َلُهْم ِإلهاا َوُهْم َيُكوُنوَن ِلي َشْعباا.  ِتْلَك اأَليَّاِم، َيُقوُل الرَّبُّ
، أَلنَُّهْم ُكلَّهُ 34 ْم َسَيْعِرُفوَنِني ِمْن َصِغيرِِهْم َواَل ُيَعلُِّموَن َبْعُد ُكلُّ َواِحٍد َصاِحَبُه، َوُكلُّ َواِحٍد َأَخاُه، َقاِئِليَن: اْعِرُفوا الرَّبَّ

، أَلنِّي  "َأْصَفُح َعْن ِإْثِمِهْم، َواَل َأْذُكُر َخِطيََّتُهْم َبْعُد. ِإَلى َكِبيرِِهْم، َيُقوُل الرَّبُّ
( غرس اهلل آدم فى الجنة 23فرح النبى بالرؤيا السابقة وهنا اهلل يكشف لُه المزيد عن األيام السعيدة القادمة وفى )

( 6خليقة جديدة" )رو زرعًا جيدًا ولكنه سقط وفسد ولكن هاهو اهلل يزرعُه جديدًا. "ندفن مع المسيح ونقوم معهُ 
)زرع إنسان يشير لتجديد النفس وزرع حيوان يشير لتجديد الجسد( هذا تم بتجسد المسيح فى أحشاء  بزرع إنسان

= بعد أن أخذ المسيح ما هو لنا أى جسدنا أعطانا الذى لُه. وحينما إكتشف  حيوان وزرعجسدنا.  آخذاً  العذراء
سيح يحتقر هذا العالم ويربط نفسه بنير المسيح، كحيوان مربوط درجة رفعه لها الم يةأويكتشف أى شخص 

( ويتبع المسيح كغنم وهو الراعى. وكشاة سيقت 92:39رإبالنير ويقدم نفسه ذبيحة حية )أبناء الغنم والبقر 
رد قبل المسيح، كما ط لعَ رد وقَ وطَ  بَ وأد   الرب   ( كما ضربَ 21ليم كامل. وفى )ى نتبع المسيح فى تسأللذبح. 

( ألننا نحن أجزاء من آدم فحينما هلك آدم هلكنا 21آدم من الجنة ها هو يردنا للسماويات ويعيدنا للبنوة وفى )
ن بعد الفداء والمعمودية تمحى خطية آدم فال يعود معُه وكان السؤال الدائم وما ذنبى! هل أخطأت أنا؟ ولكن اآل

( بعد المسيح ال داعى أن يلوم 30( )2:91ه راجع )حزأحد يموت بسبب األباء. بل كل واحد يموت بخطية نفس
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(. ومن هذه األيات َعَرف 93-3:1( نقلها بولس الرسول فى رسالته للعبرانيين )عب34-39أحدًا آدم. واأليات )
اهلل أمسَك بيدهم ليخرجهم من أرض ( سمات العهد القديم أن 32(. وفى )39) العهد الجديدالمسيحيون تسمية 

ينزل من السماء. هنا اهلل يكشف نفسه لهذا الشعب بالعيان فهم لم تكن  ومعجزات وشق بحر وَمنْ = بأيات  مصر
قامتهم الروحية تسمح باإليمان بشىء غير مرئى فكان البد لهذه األيات. ومع هذا بحثوا عن إله مرئى ليعبدوه 

عهد اإليمان الذى قال عنُه  ( سمات العهد الجديد،33. وفى )نقضوا عهدى فرفضتهموصنعوا العجل الذهبى = 
السيد المسيح "طوبى لمن آمن ولم يرى" وفيه يتعامل اهلل مع اإلنسان داخل القلب، يعرفونه بقلبهم وهو يفتح 
عيون قلوبهم ليروه ويروا أعماله ويفتح أذانهم فيسمعوا صوتُه ويميزوه "من له أذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح 

( 34( ألنهم كلهم سيعرفوننى وهذا عمل الروح القدس )4:90تعرف صوته فتتبعه )يوللكنائس" وخراف المسيح 
( 2كو9"الذى يعلمنا كل شىء ويذكرنا بكل ما قاله المسيح لنا" وهو الذى يفحص أعماق اهلل ويكشف لنا محبته )

إثمنا ولم يُعْد يذكر وهو الذى يشهد لنا ببنوتنا هلل. ونحن حصلنا على عطايا الروح القدس بعد أن صفح اهلل عن 
خطايانا وهذا حدث بالفداء والصعود إلى السماء بجسده " خير لكم أن أنطلق ألنه إن لم أنطلق ال يأتيكم المعزى 

)فالوصايا تكتب على القلب حينما يسكب الروح القدس محبة اهلل فى قلوبنا  93راجع التعليق على إصحاح 
 (.23،29:94( فننفذ الوصايا عن حب يو6:6)رو

 
هَكَذا َقاَل الرَّبُّ اْلَجاِعُل الشَّْمَس ِلإِلَضاَءِة َنَهاراا، َوَفرَاِئَض اْلَقَمِر َوالنُُّجوِم ِلإِلَضاَءِة » 35 "-(:41-35) األيات

َتُزوُل ِمْن َأَماِمي، َيُقوُل  ِإْن َكاَنْت هِذِه اْلَفرَاِئُض 36َلْيالا، الزَّاِجُر اْلَبْحَر ِحيَن َتِعجُّ َأْمَواُجُه، َربُّ اْلُجُنوِد اْسُمُه: 
ا َيُكفُّ ِمْن َأْن َيُكوَن ُأمَّةا َأَماِمي ُكلَّ اأَليَّاِم.  ، َفِإنَّ َنْسَل ِإْسرَاِئيَل َأْيضا : ِإْن َكاَنِت السََّماَواُت 37الرَّبُّ هَكَذا َقاَل الرَّبُّ

ا َأْرُفُض ُكلَّ َنْسِل ِإْسرَاِئيَل ِمْن َأْجِل ُكلِّ َما  ُتَقاُس ِمْن َفْوُق َوتُْفَحُص َأَساَساُت اأَلْرِض ِمْن َأْسَفُل، َفِإنِّي َأَنا َأْيضا
. ، َوُتْبَنى اْلَمِديَنُة ِللرَّبِّ ِمْن ُبْرِج َحَنْنِئيَل ِإَلى َباِب الزَّاِوَيِة، »38 َعِمُلوا، َيُقوُل الرَّبُّ َها َأيَّام  تَْأِتي، َيُقوُل الرَّبُّ

َوَيُكوُن ُكلُّ َواِدي اْلُجَثِث َوالرََّماِد، 41ْيُط اْلِقَياِس ُمَقاِبَلُه َعَلى َأَكَمِة َجاِرَب، َوَيْسَتِديُر ِإَلى َجْوَعَة، َوَيْخُرُج َبْعُد خَ 39
. اَل ُتْقَلُع َواَل ُتهْ   "«.َدُم ِإَلى اأَلَبدِ َوُكلُّ اْلُحُقوِل ِإَلى َواِدي َقْدُروَن ِإَلى زَاِوَيِة َباِب اْلَخْيِل َشْرقاا، ُقْدساا ِللرَّبِّ

ربما يتساءل إنسان كيف يمكن تحقيق كل هذه الوعود. كيف يمكن أن يقيمنا اهلل ونحن أموات بالخطايا بل أنُه 
( اهلل 33(، )36هو الذى أصدر حكم الموت؟ حقًا كان حال اإلنسان قبل الفداء ميئوسًا منُه ولكن هنا فى )

ض وكيف يضبطها فهل يستحيل على الرب شىء، هل يستحيل على يكشف عن قدراته فى خلق السموات واألر 
. حقًا لم  ان يكونوا أمة أمامه من الرب أن يعيد إسرائيل بل كل نسل آدم ليكونوا أمة أمامه، بعد أن رفضوا=

يكن إنسان يتصور أن محبة اهلل تجعله يخلى ذاته أخذًا صورة عبد حتى يفدى أبناء البشر. حقًا يا رب ال 
= المدينة هى أورشليم هى  تبنى المدينة( 31عليك شىء ومحبتك لنا ال يقف شىء فى سبيلها. وفى ) يستحيل

 .أى حنان ومراحم اهلل وهى عالية كبرج حننئيل=  حننئيل إلى باب الزاوية برجالكنيسة، هى جسد المسيح. من 
د القديم بكنيسة العهد الجديد وربط تشير للمسيح حجر الزاوية الذى ربط العهدين، أى ربط كنيسة العه والزاوية

ووحد السمائيين باألرضيين واليهود باألمم. فإتساع الكنيسة بإتساع مراحم اهلل وهى مبنية على مجىء المسيح 
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= اهلل يعرف أوالده واحدًا واحدًا "الذين أعطيتنى  يخرج بعد خيط القياس( 31وتجسده وكونه حجرًا للزاوية. وفى )
= أكمة جارب بالقرب من أورشليم جهة  أكمة جارب ويستدير إلى جوعةإال إبن الهالك" لم يهلك منهم أحد 

معناها خفض وهو مكان بالقرب من أورشليم فى  جوعةمعناها برص، مرض البرص أو الجرب و جاربالغرب و
نحطت درجتهم  فبعد أن الجنوب الغربى. والمعنى أن خيط القياس سيجمع كل الذين تلوثوا بالخطية )البرص( وا 

رتفع ليرفعنا  خلقهم اهلل سماويين إنحطوا وأصبحوا أرضيين لكن المسيح جاء لهذا "هو جاء ليشفى األبرص وا 
ل و  عمل المسيح الذى حَ و  ( صورة حية لما حدث40وفى ) . معُه". هو قبل كل المرذولين وأعطاهم حياة سماوية

ووادى قدرون إلى زاوية باب . وادى للجثثوأصبحت  ،ولعنت األرض بسببه ،اإلنسان الذى مات بالخطية
عبرية ربما كان معناها  قدرونهو وادى يهوشافاط ومعنى يهوشافاط اهلل يقضى وكلمة  وادى قدرون=  الخيل

أسود. والمعنى أن عمل المسيح هو أن أعطى حياة للجثث وقضاؤه بالموت على آدم تحمله هو نفسه. لذلك فى 
وهناك سلمه   ،إلى عبر وادى قدرون حيث كان بستان دخله هو وتالميذه ( خرج يسوع مع تالميذه9:91)يو

س. وهذا العمل حفظ للرب بعمل دم المسيح الذى ُيقد   يهوذا ليقضى عليه بالموت. وبذلك تحول اإلنسان ُقدساً 
زاوية  .(2:6= المؤمنين هم الفرس األبيض الذى يقوده المسيح )رؤ باب الخيلالكنيسة لألبد ال تهَدم وال تقلع. 

 = المسيح هو حجر الزاوية وهو الباب الذى يدخل منه المؤمنين الذين كانوا أمواتًا. باب
 

 تعليق على األصحاح
إسم العهد الجديد وُأطلق على اإلنجيل والفرق بين العهد القديم  ق  تُ اح ينتمى للعهد الجديد. ومنُه إشْ هذا اإلصح

 والعهد الجديد.
إفعل هذه فتحيا" إذن من سقط فى واحدة سقط فى الكل وبذلك يكون الكل مدان فى العهد القديم يقول " .1

محكوم عليه بالموت. وهنا تنفيذ الوصايا التى فى الناموس هو مسئولية كل فرد الشخصية. تعتمد على 
قدرته فى المحافظة على العهد ولذلك فشل اإلنسان وثبت عجزه من جيل إلى جيل. أما فى العهد الجديد 

نى ال تستطيعوا أن تفعلوا شيئًا" فالخالص هبة من اهلل. والروح القدس يعين ضعفاتنا. وهو عهد أبدى "بدو 
 بين اهلل وبيننا.

عمـل اهلل فـى العهــد الجديـد داخـل قلــب اإلنسـان. فبـداًل مــن كتابـة العهـد القــديم علـى ألـواح حجريــة خارجـًا عــن  .2
يحبنـى يحفـظ وصـاياى" لـذلك ففـى العهـد الجديـد يطيـع اإلنسان كتبها على قلبه ونحفـظ وصـاياه بالمحبـة "مـن 

اإلنسان لرغبة شخصية فـى الطاعـة عـن محبـة هلل ولـيس قسـرًا أو كواجـب. فعالمـة محبـة اهلل لنـا هـي عطايـاه 
 وعالمة محبتنا هلل طاعتنا له .

خـادم لـيس  هى ليست شريعة منقوشة بل خبرات شخصية يختبرها اإلنسان بنفسـه فيصـير إيمانـه حقيقيـًا ودور أى
أن يعطــى هــذه الخبــرة للمخــدوم فهــذا عمــل الــروح القــدس، بــل أن يقــوده لإلقتنــاع بضــرورة هــذه العالقــة الشخصــية 

ذًا فمعنـــى كلمـــة " ال يعلمـــون بعـــد كـــل واحـــد صـــاحبه ) ( ال تلغـــى دور المعلـــم والخـــادم. 34والخبـــرة الشخصـــية. وا 
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( يعمــل فــى المخــدوم ليســتمع 99:4كــون معلمــا )أفوالــروح القــدس الــذى يعمــل فــى الخــادم ويعطيــه إمكانيــة أن ي
 ويقتنع.

 عمل الروح القدس فى العهد الجديد
والشريعة التى كتبتها  " إصعد إلى الجبل وكن هناك . فأعطيك لوحى الحجارةفى سفر الخروج قال اهلل لموسى 

من الكالم معه فى موسى عند فراغه  أعطى ( نسمع أن " اهلل91:  39( . وفى )خر92:  24)خر لتعليمهم "
صبع اهلل هو الروح القدس ، قارن )مت بإصبع اهلل " جبل سيناء لوحى الشهادة لوحى حجر مكتوبين :  92. وا 

( . ولقد كتب الروح القدس الوصايا فى العهد القديم على لوحى حجر ليشرح أنه بالخطية 20:  99مع  لو  21
جديدا وأنزع قلب الحجر  "وأجعل فى داخلكم روحا( 20،  91:  99تحجرت قلوب البشر . ولكن نسمع فى )حز

 .  من لحمهم وأعطيهم قلب لحم لكى يسلكوا فى فرائضى ......"
 فكيف يعمل الروح القدس هذا التحول من قلب حجر إلى قلب لحم ؟

:  6)رو " المعطى لنا " ألن محبة اهلل قد إنسكبت فى قلوبنا بالروح القدسبالرجوع لقول القديس بولس الرسول 
( ، نفهم أن هذا هو ما يعمله الروح القدس أنه يسكب محبة اهلل فى قلوبنا . ومن يحب المسيح يحفظ وصاياه 6

 ( . 23،  29:  94كما قال الرب )يو
 ولكن كيف يجعلنا الروح القدس أن نحب المسيح ؟
ه ووداعته وعذوبة يكشف لإلنسان عمن هو المسيح ، محبت عمل الروح القدس فى القلب عمل داخلى ، هو

هو لى . لهذا قلت إنه يأخذ مما لى  " ذاك يمجدنى ألنه يأخذ مما لى ويخبركم . كل ما لآلبعشرته فنحبه 
( . حينما نعرف المسيح معرفة حقيقية بالروح القدس الذى يفتح أعيننا ، لن نحبه 96،  94:  96)يو ويخبركم "

" من سيفصلنا عن محبة المسيح . أشدة ل فى سيمفونية المحبة فقط بل نود لو متنا ألجله كما قال بولس الرسو 
 ( .31 – 36:  1)رو ضيق أم إضطهاد ...... " أم



(صحاح الثاني والثالثوناإل)إرميا سفر   
 

 
134 

 عودة للجدول اإلصحاح الثانى والثالثون

 
قطعًا محتاج للمال فى هذه  إرمياءليبيع لُه حقله وذلك بسبب الحصار، فعم  أتى إلرمياء فى سجنه، عمه

، باإلضافة لحالة اليأس التى تسود الجميع بسبب الحصار البابلى، فتصوروا أن بابل ستأخذ األرض الضيقة
رمياءويستولوا على كل شىء. و  قام بالشراء فعاًل بموافقة اهلل وذلك إثباتًا لنبواته أن مدة الحصار محدودة  ا 

( بسبب 2( سجنه 9لى األرض بسبب لم يضع يدُه ع إرمياءوسيذهب البابليين تاركين األرض ألصحابها. ولكن 
( مغلقة ومحفوظة فى إناء 2( مفتوحة يقرأها أى إنسان 9نسختين من صك الشراء  إرمياءالسبى البابلى. وكتب 

 خزفى ألنه يعلم أن السبى سيبقى لعشرات السنين. وهذه القصة مليئة بالرموز.
 ألالم المسيح.البرىء البار رمز  إرمياءنفسه هو رمز للمسيح، وأالم  إرمياء .1
بشرائه، هو رمز للكنيسة التى إشتراها المسيح بدمه، وكان عند اليهود، شراء الحقل  إرمياءالحقل الذى قام  .2

 بهذا األسلوب يسمى فداء.
لم يضع المسيح يده بالكامل على كنيسته، بحسب قول بولس الرسول "على أننا األن لسنا نرى الكل بعد  .3

رميا(. و 1:2مخضعًا لُه" )عب لم يضع يده على الحقل بسبب السبى وبسبب سجنه، ولن يفك السبى قبل  ءا 
عامًا والمسيح لن يخضع الكل لُه، ويضع يدُه بالكامل على كنيسته إال بعد إنتهاء هذا العالم بصورته  30

 الحالية، فطالما نحن فى الجسد لن نستطيع إرضاء اهلل بالكامل.
 مسيح قام بالفداء وهو فى الجسد.قام بالشراء وهو فى السجن، وال إرمياء .4
كان هناك نسختين لصك الشراء واحدة مقروءة والثانية مغلقة، وصك الفداء أى عمل المسيح واضح ومقروء  .5

ن من أفراح للمؤمنين ومختوم غير مفهوم لغير المؤمنين أو أن المختوم رمز للعربون الذى نحصل عليه اآل
 اء التى سنحصل عليها حين نرى اهلل وجهًا لوجه.السماء، والمفتوح هو إشارة ألمجاد السم

نحصل فيه على سكنى عربون الروح "عربون الروح"  3:4كو  2اإلناء الخزفى إشارة لجسدنا الحالى  .6
 (.22:9كو2)

 
،ِفي السََّنِة اْلَعاِشَرِة لِ 1 "-(:15-1) األيات ِصْدِقيَّا َمِلِك َيُهوَذا، ِهَي اَْلَكِلَمُة الَِّتي َصاَرْت ِإَلى ِإْرِمَيا ِمْن ِقَبِل الرَّبِّ

َر،  َوَكاَن ِحيَنِئٍذ َجْيُش َمِلِك َباِبَل ُيَحاِصُر ُأوُرَشِليَم، َوَكاَن ِإْرِمَيا النَِّبيُّ َمْحُبوساا 2السََّنُة الثَّاِمَنُة َعَشَرَة ِلَنُبوَخْذرَاصَّ
ِلَماَذا َتَنبَّْأَت َقاِئالا: هَكَذا َقاَل »ِصْدِقيَّا َمِلَك َيُهوَذا َحَبَسُه َقاِئالا: أَلنَّ 3ِفي َداِر السِّْجِن الَِّذي ِفي َبْيِت َمِلِك َيُهوَذا، 

: هَأَنَذا َأْدَفُع هِذِه اْلَمِديَنَة ِلَيِد َمِلِك َباِبَل، َفَيْأُخُذَها؟  َما َوِصْدِقيَّا َمِلُك َيُهوَذا اَل ُيْفِلُت ِمْن َيِد اْلَكْلَداِنيِّيَن َبْل ِإنَّ 4الرَّبُّ
ُيْدَفُع ِلَيِد َمِلِك َباِبَل، َوُيَكلُِّمُه َفماا ِلَفٍم َوَعْيَناُه َتَرَياِن َعْيَنْيِه، 
َوَيِسيُر ِبِصْدِقيَّا ِإَلى َباِبَل َفَيُكوُن ُهَناَك َحتَّى َأْفَتِقَدُه، 5

. ِإْن َحاَرْبُتُم اْلَكْلَداِنيِّيَن اَل َتْنَجُحونَ   «.َيُقوُل الرَّبُّ



(صحاح الثاني والثالثوناإل)إرميا سفر   
 

 
135 

ُهَوَذا َحَنْمِئيُل ْبُن َشلُّوَم َعمَِّك َيْأِتي ِإَلْيَك َقاِئالا: اْشَتِر ِلَنْفِسَك 7َكِلَمُة الرَّبِّ َصاَرْت ِإَليَّ َقاِئَلةا: »ِإْرِمَيا:  َفَقالَ 6
َعمِّي َحَسَب َكِلَمِة الرَّبِّ ِإَلى َداِر  َفَجاَء ِإَليَّ َحَنْمِئيُل اْبنُ 8«. َحْقِلي الَِّذي ِفي َعَناُثوَث، أَلنَّ َلَك َحقَّ اْلِفَكاِك ِللشِّرَاءِ 

اْشَتِر َحْقِلي الَِّذي ِفي َعَناُثوَث الَِّذي ِفي َأْرِض ِبْنَياِميَن، أَلنَّ َلَك َحقَّ اإِلْرِث، َوَلَك اْلِفَكاُك. »السِّْجِن، َوَقاَل ِلي: 
. «. اْشَترِِه ِلَنْفِسكَ  َتَرْيُت ِمْن َحَنْمِئيَل اْبِن َعمِّي اْلَحْقَل الَِّذي ِفي َعَناُثوَث، َوَوَزْنُت َلُه َفاشْ 9َفَعَرْفُت َأنََّها َكِلَمُة الرَّبِّ

ِة.  َة، َسْبَعَة َعَشَر َشاِقالا ِمَن اْلِفضَّ َة ِبَمَواِزيَن. 11اْلِفضَّ َوَكَتْبُتُه ِفي َصّك َوَخَتْمُت َوَأْشَهْدُت ُشُهوداا، َوَوَزْنُت اْلِفضَّ
َوَسلَّْمُت َصكَّ الشِّرَاِء ِلَباُروَخ ْبِن ِنيِريَّا ْبِن 12الشِّرَاِء اْلَمْخُتوَم َحَسَب اْلَوِصيَِّة َواْلَفِريَضِة َواْلَمْفُتوَح.  َوَأَخْذُت َصكَّ 11

َيُهوِد اْلَجاِلِسيَن ِفي َداِر َمْحِسَيا َأَماَم َحَنْمِئيَل اْبِن َعمِّي، َوَأَماَم الشُُّهوِد الَِّذيَن َأْمَضْوا َصكَّ الشِّرَاِء َأَماَم ُكلِّ الْ 
كَّْيِن، َصكَّ الشِّرَاِء »14َوَأْوَصْيُت َباُروَخ َأَماَمُهْم َقاِئالا: 13السِّْجِن.  هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد ِإلُه ِإْسرَاِئيَل: ُخْذ هَذْيِن الصَّ

كَّ اْلَمْفُتوَح هَذا، َواْجَعْلُهَما ِفي إِ  َناٍء ِمْن َخَزٍف ِلَكْي َيْبَقَيا َأيَّاماا َكِثيَرةا. هَذا اْلَمْخُتوَم، َوالصَّ
أَلنَُّه هَكَذا َقاَل َربُّ 15

 "«.اْلُجُنوِد ِإلُه ِإْسرَاِئيَل: َسَيْشَتُروَن َبْعُد ُبُيوتاا َوُحُقوالا َوُكُروماا ِفي هِذِه اأَلْرضِ 
األحداث َجَرت فى السنة العاشرة  ه وضد أورشليم. وهذهإرمياء بسببب نبواته ضد  نجد هنا أن الملك سجن 

لصدقيا. وبدأ الحصار فى السنة التاسعة لُه وسقطت المدينة فى السنة الحادية عشرة. وكان المفروض أن ُيَقدم 
الملك توبة بداًل من أن يسجن صوت الحق وطبعًا التهمة الموجهة للنبى أنه يضعف معنويات الشعب. ولكن 

( 30:21الحرية أثناء فترة حبسه )كما حدث مع بولس الرسول فى رومية أع كان لُه شىء من إرمياءيبدو أن 
ستطاع هو القيام بأعمال البيع والشراء. وغالبًا فالملك قد حما النبى بسجنه  فأمكن ألصحابه وأقرباؤه أن يزوروه وا 

قصه اخرى ( فنجد فيها 96-6يات )(. أما اآل6-9( )33هذا حتى ال يقتله رجال الملك )التفصيالت أصحاح
عن شرائه ارض بمشورة اهلل ليثبت أنه فى وقت محدد ستنتهى هذه األالم وغالبا فقريب إرميا هذا كان يحتاج لهذا 
المبلغ من المال فقام ببيع أرضه لمن لُه حق الشراء. فغالبًا كان هو الولى األقرب الذى له حق الفكاك وحق 

شراء األرض وكان عليهم أيضًا حسب العرف والرأى العام اإلرث. وكان لألقرباء دون غيرهم هذا الحق، حق 
واجب الشراء إذا كان القريب صاحب األرض فى ضيقة مالية. ولكن هل يبدو منطقيًا أن يشترى أحد فى هذه 
الظروف والكل ذاهب إلى السبى وأورشليم محاصرة والعدو سيستولى على كل شىء فتكون كل األراضى عديمة 

فى وعود اهلل بالعودة من السبى وليعلن هذا لكل الشعب. ونسمع هنا عن  إرمياءعالن عن ثقة القيمة. ولكن هنا إ
والمفتوح مفتوحًا لكل من يريد  ،وغلقه يختم هد أن يتم لف= المختوم هو بع مفتوح مختوم واآلخرصكين أحدهما 

سنة حتى العودة  30ما = ألنه يريد حفظه فى إناء خزف ووضعهماأن يقرأ )هو أصل وصورة واألصل مختوم( 
من السبى. ووضع الصك فى إناء خزف كى يبقى طوياًل. كانت عادة مألوفة بدليل ما ُوجد فى مغارات بقرب 

 بحر لوط لنسخ من أسفار العهد القديم ظلت مختزنة فى بطن األرض أكثر من ألفى سنة.
 

آِه، َأيَُّها السَّيُِّد »17يِم َصكِّ الشِّرَاِء ِلَباُروَخ ْبِن ِنيِريَّا َقاِئالا: ُثمَّ َصلَّْيُت ِإَلى الرَّبِّ َبْعَد َتْسلِ 16 "-(:25-16) األيات
ِتَك اْلَعِظيَمِة، َوِبِذرَاِعَك اْلَمْمُدوَدِة. اَل َيعْ  ، َها ِإنََّك َقْد َصَنْعَت السََّماَواِت َواأَلْرَض ِبُقوَّ َصاِنُع 18ُسُر َعَلْيَك َشْيء . الرَّبُّ

َعِظيم  19. ُلوٍف، َوُمَجاِزي َذْنِب اآلَباِء ِفي ِحْضِن َبِنيِهْم َبْعَدُهُم، اإِللُه اْلَعِظيُم اْلَجبَّاُر، َربُّ اْلُجُنوِد اْسُمهُ اإِلْحَساِن ألُ 
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لَّ َواِحٍد َحَسَب ُطُرِقِه، ِفي اْلَمُشوَرِة، َوَقاِدر  ِفي اْلَعَمِل، الَِّذي َعْيَناَك َمْفُتوَحتَاِن َعَلى ُكلِّ ُطُرِق َبِني آَدَم ِلُتْعِطَي كُ 
الَِّذي َجَعْلَت آَياٍت َوَعَجاِئَب ِفي َأْرِض ِمْصَر ِإَلى هَذا اْلَيْوِم، َوِفي ِإْسرَاِئيَل َوِفي النَّاِس، 21َوَحَسَب َثَمِر َأْعَماِلِه. 

َوَجَعْلَت ِلَنْفِسَك اْسماا َكهَذا اْلَيْوِم، 
ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِبآَياٍت َوَعَجاِئَب، َوِبَيٍد َشِديَدٍة َوِذرَاٍع َوَأْخَرْجَت َشْعَبَك ِإْسرَاِئيَل 21

ا َتِفيُض َلَبناا 22َمْمُدوَدٍة َوَمَخاَفٍة َعِظيَمٍة،  َوَأْعَطْيَتُهْم هِذِه اأَلْرَض الَِّتي َحَلْفَت آلَباِئِهْم َأْن ُتْعِطَيُهْم ِإيَّاَها، َأْرضا
 َها، َوَلْم َيْسَمُعوا ِلَصْوِتَك، َواَل َساُروا ِفي َشِريَعِتَك. ُكلُّ َما َأْوَصْيَتُهْم َأْن َيْعَمُلوُه َلْم َيْعَمُلوُه،َفَأَتْوا َواْمَتَلُكو 23َوَعَسالا. 

 . ِديَنُة ِلَيِد اْلَكْلَداِنيِّيَن َها اْلَمتَاِرُس! َقْد َأَتْوا ِإَلى اْلَمِديَنِة ِلَيْأُخُذوَها، َوَقْد ُدِفَعِت اْلمَ 24َفَأْوَقْعَت ِبِهْم ُكلَّ هَذا الشَّرِّ
. الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَنَها ِبَسَبِب السَّْيِف َواْلُجوِع َواْلَوَبِإ، َوَما َتَكلَّْمَت ِبِه َفَقْد َحَدَث، َوَها َأْنَت َناظِ  ر 

َوَقْد ُقْلَت َأْنَت ِلي 25
: اْشَتِر ِلَنْفِسَك اْلَحْقَل ِبِفضَّ   "«.ٍة َوَأْشِهْد ُشُهوداا، َوَقْد ُدِفَعِت اْلَمِديَنُة ِلَيِد اْلَكْلَداِنيِّينَ َأيَُّها السَّيُِّد الرَّبُّ

فهم خطأ من طلب اهلل شراء األرض أن اهلل مزِمع أن يصنع أعجوبة وُيهلك جيش بابل قريبًا.  إرمياءيبدو أن 
ما معنى أن أشترى الحقل إذا ( ف26) أنت ُقْلَت لى إشتر لنفسك الحقل. وكان منطقه ال َيْعُسر عليك أمرفيقول 

فى خراب المدينة، أو رجاؤه فى أن اهلل  إرمياءكانت المدينة ستسقط فى يد الكلدانيين. وهنا واضح شك 
سيخلصها وهذه هى شهوة قلبه. ولذلك ذهبت أحالمه لعقد مقارنة مع خروج األباء من مصر. وربما تَصور فى 

 إكتفى بهذا. ( أن اهلل جازاهم على أعمالهم ولكنه23،91)
 

هَأَنَذا الرَّبُّ ِإلُه ُكلِّ ِذي َجَسٍد. َهْل َيْعُسُر »27ُثمَّ َصاَرْت َكِلَمُة الرَّبِّ ِإَلى ِإْرِمَيا َقاِئَلةا: 26 "-(:44-26) األيات
َعَليَّ َأْمر  َما؟ 

: هَأَنَذا َأْدَفُع هِذِه اْلَمِديَنَة ِلَيِد اْلَكلْ 28 َر َمِلِك َباِبَل ِلذِلَك هَكَذا َقاَل الرَّبُّ َداِنيِّيَن َوِلَيِد َنُبوَخْذرَاصَّ
ُقوَنَها َواْلُبُيوَت َفَيْأِتي اْلَكْلَداِنيُّوَن الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن هِذِه اْلَمِديَنَة، َفُيْشِعُلوَن هِذِه اْلَمِديَنَة ِبالنَّاِر، َوُيْحرِ 29َفَيْأُخُذَها. 

ُروا َعَلى ُسُطوِحَها ِللْ  أَلنَّ َبِني ِإْسرَاِئيَل َوَبِني َيُهوَذا ِإنََّما 31َبْعِل َوَسَكُبوا َسَكاِئَب آلِلَهٍة ُأْخَرى ِلُيِغيُظوِني. الَِّتي َبخَّ
. َصَنُعوا الشَّرَّ ِفي َعْيَنيَّ ُمْنُذ ِصَباُهْم. أَلنَّ َبِني ِإْسرَاِئيَل ِإنََّما َأَغاُظوِني ِبَعَمِل َأْيِديِهْم، َيُقولُ  نَّ هِذِه ألَ 31 الرَّبُّ

ِمْن 32ِمْن َأَماِم َوْجِهي  اْلَمِديَنَة َقْد َصاَرْت ِلي ِلَغَضِبي َوِلَغْيِظي ِمَن اْلَيْوِم الَِّذي ِفيِه َبَنْوَها ِإَلى هَذا اْلَيْوِم، أَلْنزَِعَها
، ُهْم َوُمُلوُكُهْم َوُرَؤَساُؤُهْم َوَكَهَنُتُهْم َوَأْنِبَياُؤُهْم َأْجِل ُكلِّ َشرِّ َبِني ِإْسرَاِئيَل َوَبِني َيُهوَذا الَِّذي َعِمُلوُه ِلُيِغيُظوِني ِبهِ 

ُلوا ِلي اْلَقَفا اَل اْلَوْجَه. َوَقْد َعلَّْمُتُهْم ُمَبكِّراا َوُمَعلِّماا، َولِكنَُّهْم َلْم َيْسَمُعوا 33َوِرَجاُل َيُهوَذا َوُسكَّاُن ُأوُرَشِليَم.  َوَقْد َحوَّ
ُسوُه. 34. ِلَيْقَبُلوا َأَدباا َوَبَنْوا اْلُمْرَتِفَعاِت ِلْلَبْعِل الَِّتي ِفي 35َبْل َوَضُعوا َمْكُرَهاِتِهْم ِفي اْلَبْيِت الَِّذي ُدِعَي ِباْسِمي، ِلُيَنجِّ

ِبِه، َواَل َصِعَد َعَلى َقْلِبي، َواِدي اْبِن ِهنُّوَم، ِلُيِجيُزوا َبِنيِهْم َوَبَناِتِهْم ِفي النَّاِر ِلُموَلَك، اأَلْمَر الَِّذي َلْم ُأوِصِهْم 
 ِلَيْعَمُلوا هَذا الرِّْجَس، ِلَيْجَعُلوا َيُهوَذا ُيْخِطُئ.

َيِد َمِلِك َباِبَل َواآلَن ِلذِلَك هَكَذا َقاَل الرَّبُّ ِإلُه ِإْسرَاِئيَل َعْن هِذِه اْلَمِديَنِة الَِّتي َتُقوُلوَن ِإنََّها َقْد ُدِفَعْت لِ »36
هَأَنَذا َأْجَمُعُهْم ِمْن ُكلِّ اأَلرَاِضي الَِّتي َطَرْدُتُهْم ِإَلْيَها ِبَغَضِبي َوَغْيِظي َوِبُسْخٍط َعِظيٍم، 37اْلُجوِع َواْلَوَبِإ: ِبالسَّْيِف وَ 

َوُأْعِطيِهْم َقْلباا َواِحداا 39لهاا. َوَيُكوُنوَن ِلي َشْعباا َوَأَنا َأُكوُن َلُهْم إِ 38َوَأُردُُّهْم ِإَلى هَذا اْلَمْوِضِع، َوُأَسكُِّنُهْم آِمِنيَن. 
َوَأْقَطُع َلُهْم َعْهداا َأَبِديًّا َأنِّي اَل َأْرِجُع َعْنُهْم 41َوَطِريقاا َواِحداا ِلَيَخاُفوِني ُكلَّ اأَليَّاِم، ِلَخْيرِِهْم َوَخْيِر َأْواَلِدِهْم َبْعَدُهْم. 

َوَأْفَرُح ِبِهْم أُلْحِسَن ِإَلْيِهْم، َوَأْغِرَسُهْم ِفي هِذِه 41ُلوِبِهْم َفاَل َيِحيُدوَن َعنِّي. أُلْحِسَن ِإَلْيِهْم، َوَأْجَعُل َمَخاَفِتي ِفي قُ 
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: َكَما َجَلْبُت َعَلى هَذا الشَّْعِب ُكلَّ هَذا الشَّرِّ 42اأَلْرِض ِباأَلَماَنِة ِبُكلِّ َقْلِبي َوِبُكلِّ َنْفِسي.  أَلنَُّه هَكَذا َقاَل الرَّبُّ
َفُتْشَتَرى اْلُحُقوُل ِفي هِذِه اأَلْرِض الَِّتي 43ِظيِم، هَكَذا َأْجِلُب َأَنا َعَلْيِهْم ُكلَّ اْلَخْيِر الَِّذي َتَكلَّْمُت ِبِه ِإَلْيِهْم. اْلعَ 

ٍة، َوَيْكتُُبوَن ذِلَك يَ 44َتُقوُلوَن ِإنََّها َخِرَبة  ِباَل ِإْنَساٍن َوِباَل َحَيَواٍن، َوَقْد ُدِفَعْت ِلَيِد اْلَكْلَداِنيِّيَن.  ْشَتُروَن اْلُحُقوَل ِبِفضَّ
ُدِن اْلَجَبِل ِفي ُصُكوٍك، َوَيْخِتُموَن َوُيْشِهُدوَن ُشُهوداا ِفي َأْرِض ِبْنَياِميَن َوَحَواَلْي ُأوُرَشِليَم، َوِفي ُمُدِن َيُهوَذا َومُ 

 "«.ْم، َيُقوُل الرَّبُّ َوُمُدِن السَّْهِل َوُمُدِن اْلَجُنوِب، أَلنِّي َأُردُّ َسْبَيهُ 
ولكــن اهلل يــرد عليــه بــأن المدينــة ستســقط أواًل لشــرورها. أى أن الســبب فــى ســقوطها خطايــاهم مثــل تبخيــرهم للبعــل 

كــن اهلل علــى الســطوح أى بــال خجــل ولــيس فــى الخفــاء. وأداروا هلل ظهــورهم دليــل علــى منتهــى اإلســتهانة بــاهلل. ول
ن. وسيضع اهلل خوفه فى قلوبهم. ولنالحظ أن الخادم يضع فى عقولنا أفكارًا ة من الزمسوف يعيدهم ثانية بعد مد

. وهـذا القلـب الواحـد ال يمكـن أن يكـون يعطيهم اهلل قلباا واحداا جيدة لكن اهلل وحده هو الذى يضع فى القلب. وبل 
ه أن الكل سيكونون واحدًا إال فى طاعة اهلل وأن يبحث اإلنسان عن مجد اهلل ناظرين هلل وحده. والقلب الواحد معنا

ـــم يراهـــا مـــن قريبـــه والتـــى  إرميـــاء( اهلل يقنـــع 44،43فـــى المســـيح )يهـــود وأمـــم(. وفـــى ) أن شـــراؤه لـــألرض التـــى ل
سـيأخذها ملــك بابــل. البــد أن يثـق فــى أنهــا ســتكون لــُه باإليمـان. وهــذا مــا يجــب علينـا أن نثــق فيــه. أن لنــا كنعــان 

أن نجاهد قانونيًا حتى ال يمحى إسمنا من سفر الحياة األبدية فنخسر كنعان  ن وعليناسماوية حتى لو لم نراها اآل
 السماوية.
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث والثالثون

 
هَكَذا َقاَل »2َداِر السِّْجِن َقاِئَلةا: ُثمَّ َصاَرْت َكِلَمُة الرَّبِّ ِإَلى ِإْرِمَيا ثَاِنَيةا َوُهَو َمْحُبوس  َبْعُد ِفي 1 "-(:9-1) األيات

ُرَها ِلُيَثبَِّتَها، َيْهَوُه اْسُمُه:  أَلنَُّه 4ُاْدُعِني َفُأِجيَبَك َوُأْخِبَرَك ِبَعَظاِئَم َوَعَواِئَص َلْم َتْعِرْفَها. 3الرَّبُّ َصاِنُعَها، الرَّبُّ ُمَصوِّ
وِت هِذِه اْلَمِديَنِة َوَعْن ُبُيوِت ُمُلوِك َيُهوَذا الَِّتي ُهِدَمْت ِلْلَمتَاِريِس َواْلَمَجاِنيِق: هَكَذا َقاَل الرَّبُّ ِإلُه ِإْسرَاِئيَل َعْن ُبيُ 

 لَِّذيَن َسَتْرُت َوْجِهيَيْأُتوَن ِلُيَحاِرُبوا اْلَكْلَداِنيِّيَن َوَيْمأُلوَها ِمْن ِجَيِف النَّاِس الَِّذيَن َضَرْبُتُهْم ِبَغَضِبي َوَغْيِظي، َوا5
ا، َوَأْشِفيِهْم َوُأْعِلُن َلُهْم َكْثَرَة السَّاَلِم َواأَلَماَنِة. 6َعْن هِذِه اْلَمِديَنِة أَلْجِل ُكلِّ َشرِِّهْم.  هَأَنَذا َأَضُع َعَلْيَها ِرَفاَدةا َوِعاَلجا

ِل. 7 ، َوَأْغِفُر ُكلَّ َوُأَطهُِّرهُ 8َوَأُردُّ َسْبَي َيُهوَذا َوَسْبَي ِإْسرَاِئيَل َوَأْبِنيِهْم َكاأَلوَّ ْم ِمْن ُكلِّ ِإْثِمِهِم الَِّذي َأْخَطُأوا ِبِه ِإَليَّ
 . ، َوالَِّتي َعَصْوا ِبَها َعَليَّ يَنِة َلَدى ُكلِّ ُأَمِم 9ُذُنوِبِهِم الَِّتي َأْخَطُأوا ِبَها ِإَليَّ َفَتُكوُن ِلَي اْسَم َفَرٍح ِللتَّْسِبيِح َوِللزِّ

لِّ ُعوَن ِبُكلِّ اْلَخْيِر الَِّذي َأْصَنُعُه َمَعُهْم، َفَيَخاُفوَن َوَيْرَتِعُدوَن ِمْن َأْجِل ُكلِّ اْلَخْيِر َوِمْن َأْجِل كُ اأَلْرِض، الَِّذيَن َيْسمَ 
 "السَّاَلِم الَِّذي َأْصَنُعُه َلَها. 

ؤه ألوالده. بل أنه بينما هو ما زال فى السجن. فال سجن وال أى شىء يمنع كلمة اهلل وعزا رمياءهنا نبوة معزية إل
كلما أغلق العالم وجهه أمام أوالد اهلل كلما أظهر لهم اهلل محبته )بولس الرسول ورسالة فيلبى ويوحنا الالهوتى 

ر ما قاله سابقًا عن عودة شعبه المسبى ألورشليم فنحن لسنا فقط غير طائعين نحتاج رؤيا(. وهنا اهلل يكر وال
ونبواته تشتمل على إنذارات  إرمياءاج وعد وراء وعد. وكان كالم لوصية على وصية بل غير مؤمنين نحت

بالخراب ووعود بالعودة فهو قد ُدِعى ليس فقط للهدم والقلع بل للبناء والغرس أى يتنبأ بكالهما لهذا الشعب. وفى 
س . وأنه هو الذى أس93:32= الرب صنع السماء واألرض، وهذا إشارة لصالة النبى فى  الرب صانعها( 2)

وهو الذى حكم بخرابها وهو وحده القادر على بنائها ثانية. وهو الذى خلق اإلنسان وهو الذى  يةاأورشليم فى البد
حكم عليه بالموت بعد خطيته وهو وحده القادر على إعادة تجديده كما َجدد أورشليم وهو سيصنع هذا لإلنسان 

وهذه األخبار لهى معزية حقًا،  .(3:6)خر إسمه يهوهفهو  وهو َوْحَدُه القادر أن ينفذ حين َيِعدْ  ،بفداء المسيح
( وبالصالة يكشف اهلل محبته أكثر 3) أدعنى فأجيبكواهلل عندُه منها الكثير ولكن كيف نحصل على هذا العزاء؟ 

= أى  عوائصفأكثر ومن يريد عزاء مستمر من اهلل عليه أن يصلى دائمًا بال إنقطاع، واهلل سيظهر لمن يصلى 
ستعملت فى وصف المدن المحصنه المسَورة )عدأشيا ( 21:9( + )تث21:93ء محتجبة عن المعرفة البشرية وا 

( وتترجم فى هذه األيات مسيجة أو مسورة. وهكذا الحقائق اإللهية 96:2شإ( + )6:20صم2( + )6:3+ )تث
يعلنها اهلل لمن يحب. وهذا  ال يستطيع أن يصل إليها الناس بعقولهم الخاصة. والطريقة الوحيدة إلعالنها هى أن

المسيح(. لن يأتى إال بالصالة. والعوائص التى يتكلم عنها فى هذه األيات هى أن اهلل سيُرد الملك لداود )أى 
( فالروح القدس ُيعِلْن لنا كل شىء فهو وحده 92-1:2كو9ويرد السبى )أى الحرية فى المسيح(: وقارن هذا بـ )

ط بابل على ( اهلل هو الذى سل  6،4وفى )حن حصلنا على الروح القدس. الذى يفحص حتى أعماق اهلل ون
أورشليم وحينما حاول شعب اليهود أن يحاربوا الكلدانيين أثاروا الكلدانيين باألكثر، وكان هذا مدعاة ألن يلحق 
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يوت المدينة ، وكانت البيوت تبنى بالحجارة، فهدم اليهود بالكلدانيين أكبر الضرر بأورشليم وشعبها وهيكلها
ليستعملوا الحجارة فى المنجنيقات )مدافع ذلك الزمان وكان المنجنيق يلقى بالحجارة من داخل أورشليم فتنزل على 
رؤوس البابليين المحاصرين للمدينة( . وبهذا حطم اليهود بيوتهم بأيديهم حتى قبل أن يدخل البابليين إلى المدينة 

بليس قبل المسيح ، بل تدمير وييكملون هدمها ويحرقونها بالنار ،  وهذا يشير لفشل كل محاولة لمقاومة الخطية وا 
( بعد أن وصلت أورشليم لهذه 6ولكن فى ) اإلنسان بالكامل حتى الموت إلى أن أتى المسيح ليجدد طبيعتنا . 

فتتوب. فال  هو الخطية وذلك بأن يتوبها الحالة المتعذرة، فاهلل هو وحده الذى يستطيع شفاؤها من مرضها الذى
ذا قدمت = واألمانة هى الحق. فكنيسة  سُيعلن اهلل لها السالم واألمانةأورشليم توبة  شفاء لنا سوى بالتوبة. وا 

( 3وفى ) ا " .النعمة والحق فبيسوع المسيح صار  ماأالمسيح هى كنيسة الحق. فالحق يقودنا والسالم يريحنا "
يدًا عن المسيح، بعيدًا عن الحق والسالم. وحدث هذا بعد السبى سيرد المسيح سبى هؤالء المشتتون الضالون بع

أن إجتمع فى اورشليم يهوذا مع إسرائيل، فمع أن الذين عادوا مع زربابل كانوا من أهل يهوذا وبنيامين والوى 
ه. فقط إال أنه بعد هذا إجتمع لها من كل األسباط شعب كثير. وهذا ما عمله المسيح الذى جمع الكل فى كنيست

تنضح على بزوفاك فأطهر".  = كانوا فى العهد القديم يتطهرون بماء مقدس " وأطهرهم من كل إثمهم( 1وفى )
ولكن ما يطهرنا اآلن فهو دم المسيح "الذى يطهرنا من كل خطية" فاهلل ما كان ليقبلنا إال لو تطهرنا. وكان هناك 

= كما كانت خطاياهم إهانة هلل ستكون  للتسبيحفرٍح  فتكون لى إسم( 1إستحالة أن نتطهر بذواتنا. وفى )
حساناته وستقابل أورشليم كل هذا بطاعتها هلل  ، توبتهم مجدا هلل. فاهلل سيعود ويسكن أورشليم ويغمرها بعطاياه وا 

= بسبب وجود اهلل فى وسطها. وسترتعب الشياطين منها، فهى  وسترتعب األمم منهاوسيكون فى هذا مجد هلل. 
بألوية" وفى القديم كان الشعب فى أرض مصر مستعبدًا للمصريين ولكن اهلل كان فى وسطهم،  "مرهبة كجيش

ختشوا منهم )خر  لم  إرمياء( حقًا فإن 92:9وربما أن الشعب لم يشعر بهذه النعمة ولكن المصريين شعروا بهذا وا 
 يتنبأ فقط بالهدم والقلع بل للبناء والغرس.

 
: َسُيْسَمُع َبْعُد ِفي هَذا اْلَمْوِضِع الَِّذي َتُقوُلوَن ِإنَُّه َخِرب  ِباَل ِإْنَساٍن َوِباَل هَكَذا قَ 11 "-(:16-11) األيات اَل الرَّبُّ

ُت َصْوُت الطََّرِب َوَصوْ 11َحَيَواٍن، ِفي ُمُدِن َيُهوَذا، َوِفي َشَواِرِع ُأوُرَشِليَم اْلَخِرَبِة ِباَل ِإْنَساٍن َواَل َساِكٍن َواَل َبِهيَمٍة، 
، ألَ  نَّ ِإَلى اأَلَبِد اْلَفَرِح، َصْوُت اْلَعِريِس َوَصْوُت اْلَعُروِس، َصْوُت اْلَقاِئِليَن: اْحَمُدوا َربَّ اْلُجُنوِد أَلنَّ الرَّبَّ َصاِلح 

، أَلنِّي َأُردُّ َسْبيَ  .  َرْحَمَتُه. َصْوُت الَِّذيَن َيْأُتوَن ِبَذِبيَحِة الشُّْكِر ِإَلى َبْيِت الرَّبِّ ِل، َيُقوُل الرَّبُّ هَكَذا 12اأَلْرِض َكاأَلوَّ
َمْسَكُن الرَُّعاِة  َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد: َسَيُكوُن َبْعُد ِفي هَذا اْلَمْوِضِع اْلَخِرِب ِباَل ِإْنَساٍن َواَل َبِهيَمٍة َوِفي ُكلِّ ُمُدِنِه،

سَّْهِل َوُمُدِن اْلَجُنوِب، َوِفي َأْرِض ِبْنَياِميَن َوَحَواَلْي ُأوُرَشِليَم، َوِفي ِفي ُمُدِن اْلَجَبِل َوُمُدِن ال13اْلُمْرِبِضيَن اْلَغَنَم. 
. ا اْلَغَنُم َتْحَت َيَدِي اْلُمْحِصي، َيُقوُل الرَّبُّ ، َوُأِقيُم اْلَكِلَمَة »14 ُمُدِن َيُهوَذا، َتُمرُّ َأْيضا َها َأيَّام  تَْأِتي، َيُقوُل الرَّبُّ

اِلَحَة الَّ  َلى َبْيِت َيُهوَذا. الصَّ ِفي ِتْلَك اأَليَّاِم َوِفي ذِلَك الزََّماِن ُأْنِبُت ِلَداُوَد 15ِتي َتَكلَّْمُت ِبَها ِإَلى َبْيِت ِإْسرَاِئيَل َواِ 
، َفُيْجِري َعْدالا َوِبرًّا ِفي اأَلْرِض.  َشِليُم آِمَنةا، َوهَذا َما ِفي ِتْلَك اأَليَّاِم َيْخُلُص َيُهوَذا، َوَتْسُكُن ُأورُ 16ُغْصَن اْلِبرِّ

 "َتَتَسمَّى ِبِه: الرَّبُّ ِبرَُّنا. 
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= فبعد أن  غصن البر أنبت لداود( 96هنا ينتقل الكالم فى منتهى الوضوح إلى المسيح وخالص المسيح ففى )
. فها هو َلتْ إنتهى كرسى داود بسقوط صدقيا الملك وظهر لكل إنسان ان هذا الكرسى إنتهى، والشجرة الملكية َذبُ 

= ناصرة لذلك ُدِعَى المسيح ناصريًا فهو المسيح الغصن أو  غصنالمسيح كغصن ينبت لهذه الشجرة. وكلمة 
فى الناصرى وهو غصن نما كغصن بر لينشر البر فى كنيسته فنحن نتبرر بدمه. ويكون هذا خالصًا للكنيسة 

( ويفيض عليهم من سالمه 29:9م )مت= فإسمه يسوع ألنه يخلص شعبه من خطاياهيخلص يهوذا تلك األيام
 يقيم فيها الربهى التى  األيام( وهذه 96= " سالمى أترك لكم سالمى أنا أعطيكم " ) وتسكن أورشليم آمنة= 

( والعالم 94أى لشعبه ) تكلم بها إلسرائيلأى وعود الخالص بالمسيح التى  الكلمة الصالحة= أى ينفذ ويحقق 
( سيعود ويمتلىء بالروح القدس فيفرح ويسبح فهذه من ثمار 90نه إنفصل عن اهلل )واإلنسان الذى كان َخربًا أل

( وفى 99= التناول ) ذبيحة الشكر( وفى أفراحهم يقدمون 92الروح القدس. وتمتلىء األرض غنمًا أى مؤمنين )
ى لم = هناك من يحصى القطيع حتى ال يكون هناك خروف ضال شارد "فالذين أعطيتن يدى المحصى( 93)

( إلى المسيح راعى الرعاة 92) الغنم الرعاة المربضينيهلك منهم أحد إال إبن الهالك". واأليات تنتقل أيضًا من 
ق الناس قيثاراتهم على الصفصاف ًا هذا هو عمل الخالص فبعد أن عل  . حقعدالا وبراا فى األرض الذى يجرى

فهذا حال كل مسبى فى بابل أو مسبى للخطايا  (933غير قادرين أن يسبحوا اهلل فى أرض غريبة )مزمور 
 وإلبليس عادوا اآلن بعمل المسيح الخالصى ألصوات الفرح فى الكنيسة يقدمون ذبيحة الشكر. 

 = هى نبوة عن المسيح يفهم منها اإلشارة لالهوته. الرب برنا -:96
 

: اَل َيْنَقِطُع 17 "-(:26-17) األيات َواَل 18ِلَداُوَد ِإْنَسان  َيْجِلُس َعَلى ُكْرِسيِّ َبْيِت ِإْسرَاِئيَل، أَلنَُّه هَكَذا َقاَل الرَّبُّ
ثُمَّ 19«.َحةا ُكلَّ اأَليَّامِ َيْنَقِطُع ِلْلَكَهَنِة الالَِّويِّيَن ِإْنَسان  ِمْن َأَماِمي ُيْصِعُد ُمْحَرَقةا، َوُيْحِرُق َتْقِدَمةا، َوُيَهيِّيُء َذِبي

: ِإْن َنَقْضُتْم َعْهِدي َمَع النََّهاِر، َوَعْهِدي َمَع اللَّْيِل َحتَّى اَل »21ِإَلى ِإْرِمَيا َقاِئَلةا: َصاَرْت َكِلَمُة الرَّبِّ  هَكَذا َقاَل الرَّبُّ
َيُكوَن َنَهار  َواَل َلْيل  ِفي َوْقِتِهَما، 

ا َمَع َداُوَد َعْبِدي ُيْنَقُض، َفاَل َيُكوُن َلُه اْبن  21 َماِلكاا َعَلى  َفِإنَّ َعْهِدي َأْيضا
 . َكَما َأنَّ ُجْنَد السََّماَواِت اَل ُيَعدُّ، َوَرْمَل اْلَبْحِر اَل ُيْحَصى، هَكَذا ُأَكثُِّر َنْسَل 22ُكْرِسيِِّه، َوَمَع الالَِّويِّيَن اْلَكَهَنِة َخاِدِميَّ

َأَما َتَرى َما َتَكلََّم ِبِه هَذا الشَّْعُب »24ِإَلى ِإْرِمَيا َقاِئَلةا:  ُثمَّ َصاَرْت َكِلَمُة الرَّبِّ 23«.َداُوَد َعْبِدي َوالالَِّويِّيَن َخاِدِميَّ 
ُكوُنوا َبْعُد ُأمَّةا َأَماَمُهْم. َقاِئالا: ِإنَّ اْلَعِشيَرَتْيِن اللََّتْيِن اْختَاَرُهَما الرَّبُّ َقْد َرَفَضُهَما. َفَقِد اْحَتَقُروا َشْعِبي َحتَّى اَل يَ 

: ِإْن ُكْنُت َلْم َأْجَعْل َعْهِدي َمَع النََّهاِر َواللَّْيِل، َفرَاِئَض السََّماَواِت َواأَلْرِض، هَكَذا َقاَل 25 ا َأْرُفُض 26الرَّبُّ َفِإنِّي َأْيضا
ْسَحاَق َوَيْعُقوَب،  أَلنِّي َأُردُّ َسْبَيُهْم َنْسَل َيْعُقوَب َوَداُوَد َعْبِدي، َفاَل آُخُذ ِمْن َنْسِلِه ُحكَّاماا ِلَنْسِل ِإْبرَاِهيَم َواِ 

 "«.َوَأْرَحُمُهمْ 
 أثناء السبى كان يبدو أن ثالث عهود من عهود اهلل قد ُكِسَرت وهى:

 ملك داود ونسله. .1
 كهنوت هارون ونسُله. .2
 كون إبراهيم ونسله لهم وضع خاص. .3
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سر ولن تتوقف لألبد بل يات أن اهلل يقول: قد تكون هذه العهود قد توقفت لفترة ولكنها لم تكولكن معنى هذه اآل
 ستعود لها قَوتها فى بركات العهد الجديد وكرمز لها بركات العودة من سبى بابل. ونرى فى هذه األيات.

وهذا سيتحقق فى المسيح إبن داود ولن يملك على كرسى زمنى "فملكه ليس من هذا  -ملك داود ونسله: .1
وطالما جلس المسيح عن يمين اآلب ليحكم كنيسته العالم" ولكنه يملك على قلوب محبيه من المؤمنين به. 

(. ووعد اهلل لداود ثابت كشرائع السماوات، تعاقب الليل 33،32:9فلن ُيْعَدم داود نساًل يجلس على كرسيه )لو
( فالليل والنهار هما إحدى عناصر نظام الكون والسماوات من حين فصل اهلل بين النور 26،20والنهار )

( عهد اهلل  مع داود عهد أبدى. وهذا تحقق فى المسيح وكنيسته 29أبدى لذلك فى ) والظلمة. وهما نظام
األبدية. وفى تأمل عن الليل والنهار فهذا هو حال الكنيسة فهناك ليل إضطهاد يعقبه نهار فرح وخالص 

 وسيكون شعب اهلل كنجوم السماء = أى عدد المؤمنين.
هيكل وسبى الكهنة ولكنه عاد بعد السبى ولكنه سرعان ما كان يبدو أنه توقف بهدم ال -عهد الكهنوت : .2

تلَوث ثانية بل وصلبوا المسيح فإنتهى هذا الكهنوت نهائيًا على يد الرومان ولكن هذا الوعد تحقق فى 
( فذبيحة 91الكهنوت المسيحى الذى يقدم هلل ذبيحة الشكر )اإلفخارستيا( فى كنيسته لألبد وهذا معنى )

 دم( هى المحرقة والذبيحة وستقدم كل األيام.الشكر )الجسد وال
بالوعــد بــالكهنوت فالمســيح هــو رئــيس كهنتنــا وهــو نفســه الذبيحــة المقدمــة  ،لــك المســيح( إرتبــاط الوعــد بمُ 29وفــى )

 والالويين خادمى)المؤمنين(  عبدى فنسل داود( 22واإلرتباط واضح أيضا فى ) ، = أى الكهنة خادمىبواسطة 
نـه اليوجـد كهنـة أوعلى مـن يقـول ان جميـع المـؤمنين كهنـة بـالمفهوم العـام والخـاص، و  عددهم.= الكهنة.. سيزيد 

= أى لمـاذا لـم يقـل نسـل داود  نسل داود والكهنأةبين  يةلتقديم ذبيحة الشكر أن يفسروا لنا لماذا لم تجمع هذه اآل
 .وسكت 

كنيسـة. وهنـا رد علـى الكلـدانيين الـذين فـان هـذا قـد تحقـق فـى ال -( كون ان إبراهيم ونسـلُة لهـم وضـع خـاص :3)
سرئيل =  الم هـم الشـعب غيـر ( بسبب السبى. وقـد يكـون مـن َردد هـذا الكـ24) العشيرتينإحتقروا شعب يهوذا  وا 

ور أن اهلل قد رفضهم. وقد يكون هذا رد على الشياطين التى تصورت أن اهلل رفض شـعبه لألبـد المؤمن الذى تص
 فأرائض السأموات واألرض( أن وعـد اهلل لشـعبه قـائم كمـا أن 26،26. ولكـن فـى )مهمحتى ال يكونوا بعد أمة أما

 قائمة.
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع والثالثون

 
ُر َمِلُك َباِبَل َوُكلُّ َجْيِشِه اَْلَكِلَمُة الَِّتي َصاَرْت ِإَلى ِإْرِمَيا ِمْن ِقَبِل الرَّبِّ ِحيَن َكاَن َنُبوَخْذنَ 1 "-(:7-1) األيات اصَّ

هَكَذا َقاَل الرَّبُّ ِإلُه »2َوُكلُّ َمَماِلِك َأرَاِضي ُسْلَطاِن َيِدِه َوُكلُّ الشُُّعوِب، ُيَحاِرُبوَن ُأوُرَشِليَم َوُكلُّ ُمُدِنَها َقاِئَلةا: 
: هَأَنَذا َأْدَفُع هِذِه اْلَمِديَنَة ِلَيِد َمِلِك َباِبَل َفُيْحِرُقَها ِإْسرَاِئيَل: اْذَهْب َوَكلِّْم ِصْدِقيَّا َمِلِك َيُهوَذا َوُقْل لَ  ُه: هَكَذا َقاَل الرَّبُّ

ا ِلَفٍم ُتَكلُِّمُه َفما َوَأْنَت اَل ُتْفِلُت ِمْن َيِدِه، َبْل ُتْمَسُك ِإْمَساكاا َوُتْدَفُع ِلَيِدِه، َوَتَرى َعْيَناَك َعْيَنْي َمِلِك َباِبَل، وَ 3ِبالنَّاِر. 
. َولِكِن اْسَمْع َكِلَمَة الرَّبِّ َيا ِصْدِقيَّا َمِلَك َيُهوَذا. هَكَذا َقاَل الرَّبُّ ِمْن ِجَهِتَك: اَل َتُموُت ِبالسَّْيفِ 4َوَتْذَهُب ِإَلى َباِبَل. 

ِليَن الَِّذيَن َكاُنوا َقْبَلكَ 5 ، هَكَذا ُيْحِرُقوَن َلَك َوَيْنُدُبوَنَك َقاِئِليَن: آِه، َيا ِبَساَلٍم َتُموُت، َوِبِإْحرَاِق آَباِئَك اْلُمُلوِك اأَلوَّ
َفَكلََّم ِإْرِمَيا النَِّبيُّ ِصْدِقيَّا َمِلَك َيُهوَذا ِبُكلِّ هَذا اْلَكاَلِم ِفي ُأوُرَشِليَم، 6«. َسيُِّد. أَلنِّي َأَنا َتَكلَّْمُت ِباْلَكِلَمِة، َيُقوُل الرَّبُّ 

ُدِن ِك َباِبَل ُيَحاِرُب ُأوُرَشِليَم َوُكلَّ ُمُدِن َيُهوَذا اْلَباِقَيِة: َلِخيَش َوَعِزيَقَة. أَلنَّ َهاَتْيِن َبِقَيتَا ِفي مُ ِإْذ َكاَن َجْيُش َملِ 7
 "َيُهوَذا َمِديَنَتْيِن َحِصيَنَتْيِن.

(. 4:32جنه )ضد الملك صدقيا وهو قالها قبل أن يسجن، بل هى كانت سببًا فى س إرمياءهذه رسالة نبوية من 
وكان وقت هذه النبوة أن جيش بابل قد حاصر أورشليم ناويًا تخريبها ولم يتبق فى طريقه سوى لخيش وعزيقة أى 

بينما قال حزقيال "وآتى به إلى بابل إلى أرض  إلى بابل وتذهب( 3أن األمور كانت فى طريقها للنهاية وفى )
قلعوا عينيه بعد أن قتلوا أوالده أمامُه. واهلل لم يسمح بقتله بالسيف الكلدانيين ولكن ال يراها" فهو لن يراها ألنهم 

لذلك فاهلل يؤدبه كما أعطى لمنسى الملك  رمياءليعطيه فرصة للتوبة فهو كان فيه بعض الخير كإحترامه إل
تموت نا لذلك يقول له النبى ه ،ستفاد أيضًا من هذه الفرصة وتابإفرصة فتاب وغفر لُه اهلل. ويبدو أن صدقيا 

( وقد يكون هذا الملك تصرف بطريقة جعلته محترمًا فى أعين الكلدانيين فى بابل. واألهم 6) بسالم... ويندبونك
أن اهلل نظرًا لتوبته أعطاه نعمة فى عيونهم. بل وفى عيون شعبه المسبى فبكوه وندبوه حين مات. حقًا إنه أفضل 

تائبين. والكرامة التى أخذها فى موته لم يأخذها يهوياقيم  أن نموت فى سجن تائبين عن أن نموت فى قصر غير
نه من مراحم اهلل أن يكون لنا  إرمياء( وأنظر أمانة 91:22الشرير ) فى إبالغ هذه الرسائل الصعبة للملوك. وا 

= فهى كانت عادة أن يحرقوا صنوف العطر  يحرقون لك.. وبإحراق أبائكَ ( 6من ينبهنا ألخطائنا. وفى آية )
 طيب. ما أعجب طرق اهلل حقًا! فلو إستمر صدقيا على كرسيه لما تاب ولما قبله اهلل. هذه فوائد التجارب.وال
 

، َبْعَد َقْطِع اْلَمِلِك ِصْدِقيَّا َعْهداا َمَع ُكلِّ الشَّ 8 "-(:22-8) األيات ْعِب اْلَكِلَمُة الَِّتي َصاَرْت ِإَلى ِإْرِمَيا ِمْن ِقَبِل الرَّبِّ
ْيِن، َحتَّى اَل 9ي ُأوُرَشِليَم ِلُيَناُدوا ِباْلِعْتِق، الَِّذي فِ  َأْن ُيْطِلَق ُكلُّ َواِحٍد َعْبَدُه َوُكلُّ َواِحٍد َأَمَتُه اْلِعْبرَاِنيَّ َواْلِعْبرَاِنيََّة ُحرَّ

َؤسَ 11َيْسَتْعِبَدُهَما، َأْي َأَخَوْيِه اْلَيُهوِديَّْيِن، َأَحد .  اِء َوُكلُّ الشَّْعِب الَِّذيَن َدَخُلوا ِفي اْلَعْهِد َأْن ُيْطِلُقوا َفَلمَّا َسِمَع ُكلُّ الرُّ
ْيِن َواَل َيْسَتْعِبُدوُهَما َبْعُد، َأَطاُعوا َوَأْطَلُقوا.  َولِكنَُّهْم َعاُدوا َبْعَد ذِلَك َفَأْرَجُعوا 11ُكلُّ َواِحٍد َعْبَدُه، َوُكلُّ َواِحٍد َأَمَتُه ُحرَّ

َماءا.اْلَعِبيَد َواإِلَما  َء الَِّذيَن َأْطَلُقوُهْم َأْحرَاراا، َوَأْخَضُعوُهْم َعِبيداا َواِ 
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هَكَذا َقاَل الرَّبُّ ِإلُه ِإْسرَاِئيَل: َأَنا َقَطْعُت َعْهداا َمَع »13َفَصاَرْت َكِلَمُة الرَّبِّ ِإَلى ِإْرِمَيا ِمْن ِقَبِل الرَّبِّ َقاِئَلةا: 12
ِفي ِنَهاَيِة َسْبِع ِسِنيَن ُتْطِلُقوَن ُكلُّ َواِحٍد َأَخاُه 14ْم ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِمْن َبْيِت اْلَعِبيِد َقاِئالا: آَباِئُكْم َيْوَم َأْخَرْجُتهُ 

 َأَماُلوا ُأُذَنُهْم. ْم ِلي َوالَ اْلِعْبرَاِنيَّ الَِّذي ِبيَع َلَك َوَخَدَمَك ِستَّ ِسِنيَن، َفُتْطِلُقُه ُحرًّا ِمْن ِعْنِدَك. َولِكْن َلْم َيْسَمْع آَباُؤكُ 
، ُمَناِديَن ِباْلِعْتِق ُكلُّ َواِحٍد إِ 15 َلى َصاِحِبِه، َوَقَطْعُتْم َعْهداا َوَقْد َرَجْعُتْم َأْنُتُم اْلَيْوَم َوَفَعْلُتْم َما ُهَو ُمْسَتِقيم  ِفي َعْيَنيَّ

نَّْسُتُم اْسِمي َوَأْرَجْعُتْم ُكلُّ َواِحٍد َعْبَدُه، َوُكلُّ َواِحٍد َأَمَتُه الَِّذيَن ثُمَّ ُعْدُتْم َودَ 16َأَماِمي ِفي اْلَبْيِت الَِّذي ُدِعَي ِباْسِمي. 
َماءا.  َأْطَلْقُتُموُهْم َأْحرَاراا أَلْنُفِسِهْم، َوَأْخَضْعُتُموُهْم ِلَيُكوُنوا َلُكْم َعِبيداا َواِ 

: َأْنُتْم َلْم َتْسَمُعوا ِلي17  ِلذِلَك هَكَذا َقاَل الرَّبُّ
، ِللسَّْيِف َواْلَوَبِإ ِلُتَناُدوا ِباْلِعْتِق ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َأِخيِه، َوُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َصاِحِبِه. هَأَنَذا ُأَناِدي َلُكْم ِباْلِعْتِق، يَ  ُقوُل الرَّبُّ

يَن َتَعدَّْوا َعْهِدي، الَِّذيَن َلْم ُيِقيُموا َكاَلَم اْلَعْهِد الَِّذي َوَأْدَفُع النَّاَس الَّذِ 18َواْلُجوِع، َوَأْجَعُلُكْم َقَلقاا ِلُكلِّ َمَماِلِك اأَلْرِض. 
ُرَؤَساَء َيُهوَذا َوُرَؤَساَء ُأوُرَشِليَم، 19َقَطُعوُه َأَماِمي. اْلِعْجَل الَِّذي َقَطُعوُه ِإَلى اْثَنْيِن، َوَجاُزوا َبْيَن ِقْطَعَتْيِه. 

َأْدَفُعُهْم ِلَيِد َأْعَداِئِهْم َوِلَيِد َطاِلِبي 21ْعِب اأَلْرِض الَِّذيَن َجاُزوا َبْيَن ِقْطَعَتِي اْلِعْجِل، اْلِخْصَياَن َواْلَكَهَنَة َوُكلَّ شَ 
ِد َوَأْدَفُع ِصْدِقيَّا َمِلَك َيُهوَذا َوُرَؤَساَءُه ِليَ 21ُنُفوِسِهْم، َفَتُكوُن ُجثَُثُهْم ُأْكالا ِلُطُيوِر السََّماِء َوُوُحوِش اأَلْرِض. 

َل الَِّذيَن َصِعُدوا َعْنُكْم.  ، َوَأُردُُّهْم 22َأْعَداِئِهْم، َوِلَيِد َطاِلِبي ُنُفوِسِهْم، َوِلَيِد َجْيِش َمِلِك َباَبِِ هَأَنَذا آُمُر، َيُقوُل الرَّبُّ
 "«.ُل ُمُدَن َيُهوَذا َخِرَبةا ِباَل َساِكنٍ ِإَلى هِذِه اْلَمِديَنِة َفُيَحاِرُبوَنَها َوَيْأُخُذوَنَها َوُيْحِرُقوَنَها ِبالنَّاِر، َوَأْجعَ 

هذه النبوة ضد الرؤساء والشعب والملك، لخيانتهم هلل. ألنهم بعد أن حرروا عبيدهم حسب الناموس أعادوهم 
ت ق  حصار أدرك الخوف جميع الناس، ورَ للعبودية ثانية. واهلل سيعاقبهم لذلك بان يستعبدهم ملك بابل. ففى أيام ال

الصلبة، وقامت حركة إلتمام وصية قديمة فى الناموس لم تقم مدة طويلة وهى ِعْتْق العبيد اليهود، نفوسهم 
 ولعلهم لم يعتقوهم إال:

 إلرضائهم ليشتركوا فى أعمال الدفاع. .1
ما عاد هناك حقول ليعملوا فيها، فهم صاروا عبئًا على سادتهم ولكن فجأة إنسحبت الجيوش البابلية عن  .2

( ففرح الناس ولكنهم عوضًا عن أن يستمروا فى طريقهم 6:33+ 29:34هة فرعون مصر )يم لمواجلأورش
الصحيح رجعوا إلى ما كانوا عليه وأعادوا العبيد بل وأساءوا معاملتهم. وهذا ما يحدث مع كثيرين، فإذا 

 جاءت غيمة يقدمون توبة ولكن إذا إنقشعت الغيمة عادوا حااًل لما كانوا عليه.
ــَدة  وكــان النــاموس يســمح بــأن يبــاع اإلنســان العبرانــى كعبــد لتســديد ديــن أو بســبب خطيتــه ولكــن كانــت أقصــى ُم

ســنين يطلــق بعــدها حــرًا. وقــد أعطــاهم اهلل هــذا األمــر مباشــرة بعــد خــروجهم وحصــولهم علــى  3إلســتعباد العبرانــى 
ا إخــوتهم كمــا حــررهم الــرب الحريــة مــن مصــر. وذلــك ألن اهلل يهــتم بكرامــة أوالده وحــريتهم. وهــم علــيهم أن يحــررو 

دينـار( وسـمح اهلل  900وزنـة ولـم يسـامح العبـد زميلـه فـى  90000سيد سامح عبده فى  -)أمثال السيد المسيح :
ن يبـاع شـخص مـن شـعبه لـيفهم تمامـًا أن هـذا رمـزًا إلسـتعباد الجميـع بسـبب الخطيـة. ولكـن إذا كـان هنـاك عبـد أب

سنوات فهو ليس من شـعب اهلل المحـرر فـال معنـى لتحريـره فهـو  3بعد غير عبرانى ال ينطبق عليه شرط التحرير 
باقى فى العبودية. " إن حرركم اإلبن فبالحقيقة أنتم أحـرار" وبـنفس المعنـى علينـا أن نغفـر إلخوتنـا ليغفـر اهلل لنـا. 

الشـعب غلـيظ فمراحم اهلل نحونا يجب أن تحرك مراحمنا تجاه إخوتنـا. وهـذه هـى شـروط العهـد مـع اهلل. ولكـن هـذا 
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الرقبة لم يطع فى هذا األمر، ال هم وال أبائهم. ولنالحظ أن إستردادهم لعبيدهم بعد إطالقهم شابه محاولة فرعـون 
( والمعنــى لُنقطــع هكــذا كهــذه 96( كــان شــق الذبيحــة عالمــة عهــد )راجــع تــك91يــة )آو  .إســتعادتهم بعــد إطالقهــم

قدم هذا العجل المشقوق كذبيحة هلل عالمـة إشـراك اهلل فـى هـذا العهـد. الذبيحة إن لم نلتزم بالعهد. وغالبًا ما كان يُ 
فكــان الشــعب قــد َوعــَد اهلل ثــم إرتــد وهــذا ممــا يســىء إلــى اهلل بــاألكثر. هــم كــانوا قــد أقســموا غالبــًا فــى الهيكــل بــأن 

 يحرروا العبيد، مستخدمين طقس شق الذبيحة نصفين.
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس والثالثون

 
إستخدم اهلل كل وسيلة فى محاولته دعوة الشعب للتوبة. فكان هناك كالم للتخويف من أثار الخطية وكان هناك 
وعود لو تابوا. ولكن هنا نجد وسيلة أخرى. محاولة من اهلل لتجعلهم يخجلون من عدم طاعتهم هلل. ومثال لذلك 

وصية جدهم الذى لم يروه ومقارنتهم بالشعب العاصى هلل بالرغم من كل إحساناته  بيت الركابيين الذين أطاعوا
 عليهم.

 
اِئَلةا: اْلَكِلَمُة الَِّتي َصاَرْت ِإَلى ِإْرِمَيا ِمْن ِقَبِل الرَّبِّ ِفي َأيَّاِم َيُهوَياِقيَم ْبِن ُيوِشيَّا َمِلِك َيُهوَذا قَ 1 "-(:11-1) األيات

َفَأَخْذُت 3«. الرََّكاِبيِّيَن َوَكلِّْمُهْم، َواْدُخْل ِبِهْم ِإَلى َبْيِت الرَّبِّ ِإَلى َأَحِد اْلَمَخاِدِع َواْسِقِهْم َخْمراا ِاْذَهْب ِإَلى َبْيتِ »2
ْخَوَتُه َوُكلَّ َبِنيِه َوُكلَّ َبْيِت الرََّكاِبيِّيَن،  ِإَلى َبْيِت الرَّبِّ ِإَلى ِمْخَدِع َبِني  َوَدَخْلُت ِبِهمْ 4َياَزْنَيا ْبَن ِإْرِمَيا ْبِن َحْبِصيِنَيا َواِ 

َؤَساِء، الَِّذي َفْوَق ِمْخَدِع َمْعِسيَّا ْبِن َشلُّ  وَم َحاِرِس اْلَباِب. َحاَناَن ْبِن َيَجْدِلَيا َرُجِل اهلِل، الَِّذي ِبَجاِنِب ِمْخَدِع الرُّ
ا، َوُقْلُت َلُهُم: َوَجَعْلُت َأَماَم َبِني َبْيِت الرََّكاِبيِّيَن َطاَساٍت َمآل5 اَل َنْشَرُب »َفَقاُلوا: 6«. اْشَرُبوا َخْمراا»َنةا َخْمراا َوَأْقَداحا

 َواَل َتْبُنوا َبْيتاا، َوالَ 7اأَلَبِد. َخْمراا، أَلنَّ ُيوَناَداَب ْبَن َرَكاَب َأَباَنا َأْوَصاَنا َقاِئالا: اَل َتْشَرُبوا َخْمراا َأْنُتْم َواَل َبُنوُكْم ِإَلى 
ْحَيْوا َأيَّاماا َكِثيَرةا َعَلى َوْجِه َتْزَرُعوا َزْرعاا، َواَل َتْغِرُسوا َكْرماا، َواَل َتُكْن َلُكْم، َبِل اْسُكُنوا ِفي اْلِخَياِم ُكلَّ َأيَّاِمُكْم، ِلَكْي تَ 

ُبوَن ِفيَها.  َرَكاَب َأِبيَنا ِفي ُكلِّ َما َأْوَصاَنا ِبِه، َأْن اَل َنْشَرَب َفَسِمْعَنا ِلَصْوِت ُيوَناَداَب ْبِن 8اأَلْرِض الَِّتي َأْنُتْم ُمَتَغرِّ
َخْمراا ُكلَّ َأيَّاِمَنا، َنْحُن َوِنَساُؤَنا َوَبُنوَنا َوَبَناُتَنا، 
َوَأْن اَل َنْبِنَي ُبُيوتاا ِلُسْكَناَنا، َوَأْن اَل َيُكوَن َلَنا َكْرم  َواَل َحْقل  َواَل 9

َولِكْن َكاَن َلمَّا َصِعَد 11ي اْلِخَياِم، َوَسِمْعَنا َوَعِمْلَنا َحَسَب ُكلِّ َما َأْوَصاَنا ِبِه ُيوَناَداُب َأُبوَنا. َفَسَكنَّا فِ 11َزْرع . 
ُر َمِلُك َباِبَل ِإَلى اأَلْرِض، َأنََّنا ُقْلَنا: َهُلمَّ َفَنْدُخُل ِإَلى ُأوُرَشِليَم ِمْن َوْجِه َجْيِش ا اِنيِّيَن َوِمْن َوْجِه ْلَكْلدَ َنُبوَخْذرَاصَّ

 "«.َجْيِش اأَلرَاِميِّيَن. َفَسَكنَّا ِفي ُأوُرَشِليمَ 
هنا قصة مناقضة للغدر السابق )إستعادة العبيد ضد وصية الناموس( فهنا وفاء لألب أو الجد الكبير واإللتزام 

وقد  .(99:4ى منهم )قضبوصيته. والركابيين كانوا قينيين وكانوا ينتسبون للمديانيين وكان يثرون حمو موس
وقف حابر القينى وزوجته ياعيل بجانب إسرائيل فى حربهم مع الكنعانيين بزعامة سيسرا هذا الذى قتلته ياعيل 

( نجد الركابيين معدودين من شعب يهوذا. ونجد يوناداب بن ركاب المشار 66:2أى9وفى ) .حينما لجأ لخيمتها
روفًا كرجل مكرس للعبادة كارهًا الوثنية محبًا للرب وهو صاحب ( وكان َرُجاًل مع96:90مل2إليه هنا فى )

الوصية التى إلتزم بها الركابيين مع أن هذه األحداث حدثت فى أواخر أيام يهوياقيم حين جاء جيش بابل على 
 سنة وكان يوناداب هذا عظيمًا فى أيامه حتى أن الملك أركبُه معُه فى عربته 300يهوذا أى بعد يوناداب بـ 

الملكية ليظهر للشعب أن ملكهم ملك صالح فهو ُيركب معه هذا اإلنسان الورع الحكيم. ويوناداب طلب من 
= أى يتركوا األفراح العالمية ليفرحوا بالرب يبحثون  ال يشربوا خمراا ( 9أوالده وصايا بروح مسيحية وهى )

ا كرومًا أى اإلمتناع عن كل المحاوالت وينشدون الفرح السماوى وليس فقط ال يشربوا خمرًا بل حتى ال يزرعو 
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= أى اإلحساس بالغربة كما نصلى فى القداس قائلين "ونحن الغرباء فى هذا  يسكنوا خيام( 2للفرح العالمى. )
= حتى ال يكون لكم فى األرض ما تتعلق به قلوبكم بل شهوتكم للسماء وكنزكم هناك أيضًا.  وال تبنوا بيتاا العالم" 

هذه الوصايا  تبة والفريسيين. ويوناداب لم يعطثر من النذير، ألنه يجب أن يزيد برنا عن الكوفى هذا شرط أك
ألوالده ليتحكم فيهم بل ألنه وجد طريق السعادة الحقيقية وأراد لهم أن ال ُيْخدعوا بشهوة النظر وتعظم المعيشة 

اويات ويصبحوا شهوانيين. ويوناداب أعطى ويقتنعوا بالقليل وأن يظل لهم فكر أبائهم. فال يسقطوا من أفراح السم
نحطاطهم فطلب من أوالده أن يعتزلوهم وال يسكنوا معهم وهذا ليكون  أوالده هذه الوصية حين رأى ُسكر أفرايم وا 
لهم راحة وسالم الفكر والذهن والقلب وتكون لهم أفراح حقيقية. بل أن حياة الغربة والتقشف تعطيهم إستعدادًا 

فهم مستعدون لها. فإن كان لنا قليل لن نحزن عليه وهذا ما يطلبه اهلل منا أن نعتزل الشر  لأللم فإن جاءت
 واألفراح الدنيوية حتى نتمتع بأفراحه "من َوَجَد نفسه يضيعها ومن أضاع نفسه من أجلى يجدها".

 
هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد ِإلُه ِإْسرَاِئيَل: اْذَهْب »13ُثمَّ َصاَرْت َكِلَمُة الرَّبِّ ِإَلى ِإْرِمَيا َقاِئَلةا: 12 "-(:19-12) األيات

؟  َقْد ُأِقيَم َكاَلُم ُيوَناَداَب ْبِن 14َوُقْل ِلِرَجاِل َيُهوَذا َوُسكَّاِن ُأوُرَشِليَم: َأَما َتْقَبُلوَن تَْأِديباا ِلَتْسَمُعوا َكاَلِمي، َيُقوُل الرَّبُّ
َأْن اَل َيْشَرُبوا َخْمراا، َفَلْم َيْشَرُبوا ِإَلى هَذا اْلَيْوِم أَلنَُّهْم َسِمُعوا َوِصيََّة َأِبيِهْم. َوَأَنا َقْد  َرَكاَب الَِّذي َأْوَصى ِبِه َبِنيهِ 

َكلَّْمُتُكْم ُمَبكِّراا َوُمَكلِّماا َوَلْم َتْسَمُعوا ِلي. 
ْنِبَياِء ُمَبكِّراا وَ 15 ُمْرِسالا َقاِئالا: اْرِجُعوا ُكلُّ َوَقْد َأْرَسْلُت ِإَلْيُكْم ُكلَّ َعِبيِدي اأَل

ْسُكُنوا ِفي اأَلْرِض الَِّتي َواِحٍد َعْن َطِريِقِه الرَِّديَئِة، َوَأْصِلُحوا َأْعَماَلُكْم، َواَل َتْذَهُبوا َورَاَء آِلَهٍة ُأْخَرى ِلَتْعُبُدوَها، َفتَ 
أَلنَّ َبِني ُيوَناَداَب ْبِن َرَكاَب َقْد َأَقاُموا َوِصيََّة َأِبيِهِم الَِّتي 16َسِمْعُتْم ِلي.  َأْعَطْيُتُكْم َوآَباَءُكْم. َفَلْم ُتِميُلوا ُأُذَنُكْم، َوالَ 

ِلذِلَك هَكَذا َقاَل الرَّبُّ ِإلُه اْلُجُنوِد، ِإلُه ِإْسرَاِئيَل: هَأَنَذا َأْجِلُب َعَلى 17َأْوَصاُهْم ِبَها. َأمَّا هَذا الشَّْعُب َفَلْم َيْسَمْع ِلي. 
َيْسَمُعوا، َوَدَعْوُتُهْم َفَلْم  َيُهوَذا َوَعَلى ُكلِّ ُسكَّاِن ُأوُرَشِليَم ُكلَّ الشَّرِّ الَِّذي َتَكلَّْمُت ِبِه َعَلْيِهْم، أَلنِّي َكلَّْمُتُهْم َفَلمْ 

ْسرَاِئيَل: ِمْن َأْجِل َأنَُّكْم َسِمْعُتْم ِلَوِصيَِّة ُيوَناَداَب هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد ِإلُه إِ »َوَقاَل ِإْرِمَيا ِلَبْيِت الرََّكاِبيِّيَن: 18«.ُيِجيُبوا
ِلذِلَك هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد ِإلُه ِإْسرَاِئيَل: اَل 19َأِبيُكْم، َوَحِفْظُتْم ُكلَّ َوَصاَياُه َوَعِمْلُتْم َحَسَب ُكلِّ َما َأْوَصاُكْم ِبِه، 

 "«.اَب ِإْنَسان  َيِقُف َأَماِمي ُكلَّ اأَليَّامِ َيْنَقِطُع ِلُيوَناَداَب ْبِن َركَ 
ما ضاعف من خطية يهوذا أن الركابيين سمعوا كالم أبيهم وهو إنسان مثلهم. واليهود عصوا اهلل األبدى الذى لُه 
عليهم سلطة مطلقة كأب ألرواحهـم. ويونـاداب هـذا مـات ولكـن اهلل حـى لألبـد ويـرى أعمـالهم. ويونـاداب لـم ُيرسـل 

الده أنبياء يذكرهم بما أوصاهم بِه مثلمـا فعـل اهلل ومـازال يفعـل ويونـاداب لـم يتـرك أرضـًا وال خيـرات ألوالده أمـا ألو 
اهلل فأعطاهم أرضًا تفيض لبنًا وعساًل وهو قادر أن يبقيها لهم إن حافظوا على العهد واهلل لم يـربط شـعبه بوصـايا 

وامر اهلل لـم يطعهـا شـعبه. لـذلك بـارك اهلل أداب أطاعها أوالده و صعبة كما فعل يوناداب. ومع كل هذا فأوامر يونا
شعب الركابيين بل وعدهم بأقصـى بركـة وأعظـم بركـة أنهـم لـن يعـدمون مـن يقـف أمـام الـرب دائمـًا. أى سـيكونون 
مــؤمنين بــاهلل دائمــا. ولــنالحظ إعجــاب اهلل بهــؤالء الــذين أطــاعوا أبــائهم وخشــوا مــن إدخــال شــىء غريــب أو شــىء 

ث علــى العبــادة القديمــة التــى تَســلموها مــن أبــائهم. ألــيس هــذا هــو فكــر الكنيســة األرثوذكســية التــى ال تســمح حــدي
بتغييــر أى شــىء توارثتــه عــن األبــاء ومــا نســميه التقليــد. وألــيس هــذا ردًا كتابيــًا علــى مــن يلغــى فكــر التقليــد مــن 
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الركــابيين نفـذوا أوامــر أبـيهم دون تســاؤالت هــل  الكنيسـة بــدعوى أن التقليـد لــم يـأتى فــى الكتـاب ولــنالحظ أن هـؤالء
 هى صالحة أم ال.
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس والثالثون

 
 يكتب كل عظاته التى قالها شفاهة من قبل. إرمياءهنا محاولة أخرى ولكن عبثًا يسمعون. فهنا 

 
الرَّاِبَعِة ِلَيُهوَياِقيَم ْبِن ُيوِشيَّا َمِلِك َيُهوَذا، َأنَّ هِذِه اْلَكِلَمَة َصاَرْت ِإَلى ِإْرِمَيا  َوَكاَن ِفي السََّنةِ 1 "-(:8-1) األيات

َلى َيُهوَذا ُخْذ ِلَنْفِسَك َدْرَج ِسْفٍر، َواْكُتْب ِفيِه ُكلَّ اْلَكاَلِم الَِّذي َكلَّْمُتَك ِبِه َعَلى ِإْسرَاِئيَل َوعَ »2ِمْن ِقَبِل الرَّبِّ َقاِئَلةا: 
َلَعلَّ َبْيَت َيُهوَذا َيْسَمُعوَن ُكلَّ 3َوَعَلى ُكلِّ الشُُّعوِب، ِمَن اْلَيْوِم الَِّذي َكلَّْمُتَك ِفيِه، ِمْن َأيَّاِم ُيوِشيَّا ِإَلى هَذا اْلَيْوِم. 

َفَدَعا 4«. ْن َطِريِقِه الرَِّديِء، َفَأْغِفَر َذْنَبُهْم َوَخِطيََّتُهمْ الشَّرِّ الَِّذي َأَنا ُمَفكِّر  َأْن َأْصَنَعُه ِبِهْم، َفَيْرِجُعوا ُكلُّ َواِحٍد عَ 
َوَأْوَصى ِإْرِمَيا 5ْرِج السِّْفِر. ِإْرِمَيا َباُروَخ ْبَن ِنيِريَّا، َفَكَتَب َباُروُخ َعْن َفِم ِإْرِمَيا ُكلَّ َكاَلِم الرَّبِّ الَِّذي َكلََّمُه ِبِه ِفي دَ 

. »َباُروَخ َقاِئالا:  َفاْدُخْل َأْنَت َواْقرَْأ ِفي الدَّْرِج الَِّذي َكَتْبَت َعْن َفِمي ُكلَّ 6َأَنا َمْحُبوس  اَل َأْقِدُر َأْن َأْدُخَل َبْيَت الرَّبِّ
ا ِفي آَذاِن ُكلِّ يَ  ْوِم، َواْقرَْأُه َأْيضا ُهوَذا اْلَقاِدِميَن ِمْن َكاَلِم الرَّبِّ ِفي آَذاِن الشَّْعِب، ِفي َبْيِت الرَّبِّ ِفي َيْوِم الصَّ

، َفَيْرِجُعوا ُكلُّ َواِحٍد َعْن َطِريِقِه الرَِّديِء، أَلنَُّه َعِظيم  اْلَغضَ 7ُمُدِنِهْم.  ُب َواْلَغْيُظ اللََّذاِن َلَعلَّ َتَضرَُّعُهْم َيَقُع َأَماَم الرَّبِّ
، ِبِقرَاَءِتِه ِفي َفَفَعَل َبارُ 8«. َتَكلََّم ِبِهَما الرَّبُّ َعَلى هَذا الشَّْعبِ  وُخ ْبُن ِنيِريَّا َحَسَب ُكلِّ َما َأْوَصاُه ِبِه ِإْرِمَيا النَِّبيُّ
.  "السِّْفِر َكاَلَم الرَّبِّ ِفي َبْيِت الرَّبِّ

الكتابة تنتشر أكثر وتستمر مؤثرة لفترة أطول ويمكن قراءتها مرات عديدة وهكذا كان بإرشاد اهلل ووحى الروح 
= غالبًا  أنا محبوس( 6تاب المقدس. وعدم الطاعة بعد ذلك يجعل اإلنسان بال عذر. وفى )القدس كتابة الك

و  .سمه علي الناسبإممنوعًا من الوعظ فى اإلجتماعات العامة. ولذلك أملى على باروخ الكتاب وأرسلُه ليقرأه 
هي  جْ رْ وطريقة صنع الدَ  ثانية.فيما بعد صار باروخ هذا نبيًا للشعب المسبي وله نبوة في األسفار القانونية ال

وهكذا ليصبح )رول( طويل ثم يلف أخرى )مؤخرة الورقة األولى تلصق فى مقدمة الثانية( لصق ورقة بورقة 
 والحظ ان يهوياقيم كان متجهًا للخراب حينما منع النبي من عمله وأسكت صوته.

 لعل تضرعهمرميا أقواله لباروخ قال إن أملي . وحيلعلهم يسمعونقال  إرمياء( ان اهلل حينما كلم 3والحظ في ) 
( فالصالة هى بداية رجوعنا هلل. فمن إقتنع بضرورة التوبة عليه أن يصلى ويتضرع لينال نعمة من اهلل. 3)

 (.2) ضد إسرائيل وكل الشعوب المحيطةوكانت النبوات 
 

ْبِن ُيوِشيَّا َمِلِك َيُهوَذا، ِفي الشَّْهِر التَّاِسِع، َأنَُّهْم َناَدْوا  َوَكاَن ِفي السََّنِة اْلَخاِمَسِة ِلَيُهوَياِقيمَ 9 "-(:19-9) األيات
، ُكلَّ الشَّْعِب ِفي ُأوُرَشِليَم، َوُكلَّ الشَّْعِب اْلَقاِدِميَن ِمْن ُمُدِن َيُهوَذا ِإَلى ُأورُ  َفَقرََأ َباُروُخ 11َشِليَم. ِلَصْوٍم َأَماَم الرَّبِّ

ِت ْرِمَيا ِفي َبْيِت الرَّبِّ ِفي ِمْخَدِع َجَمْرَيا ْبِن َشاَفاَن اْلَكاِتِب، ِفي الدَّاِر اْلُعْلَيا، ِفي َمْدَخِل َباِب َبيْ ِفي السِّْفِر َكاَلَم إِ 
َنَزَل 12ِمَن السِّْفِر،  َفَلمَّا َسِمَع ِميَخاَيا ْبُن َجَمْرَيا ْبِن َشاَفاَن ُكلَّ َكاَلِم الرَّبِّ 11 الرَّبِّ اْلَجِديِد، ِفي آَذاِن ُكلِّ الشَّْعِب.

َؤَساِء ُجُلوس  ُهَناَك: أَِليَشاَماُع اْلَكاِتُب، َودَ  َذا ُكلُّ الرُّ اَلَيا ْبُن ِشْمِعَيا، ِإَلى َبْيِت اْلَمِلِك، ِإَلى ِمْخَدِع اْلَكاِتِب، َواِ 
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َؤَساِء. َوأَْلَناثَاُن ْبُن َعْكُبوَر، َوَجَمْرَيا ْبُن َشاَفاَن، َوِصْدِقيَّا ْبُن َحَننِ  َفَأْخَبَرُهْم ِميَخاَيا ِبُكلِّ اْلَكاَلِم الَِّذي 13يَّا، َوُكلُّ الرُّ
َؤَساِء ِإَلى َباُروَخ َيُهوِدَي ْبَن َنثَْنَيا ْبِن َشَلْمَيا 14َسِمَعُه ِعْنَدَما َقرََأ َباُروُخ السِّْفَر ِفي آَذاِن الشَّْعِب.  َفَأْرَسَل ُكلُّ الرُّ

َفَأَخَذ َباُروُخ ْبُن ِنيِريَّا الدَّْرَج «. الدَّْرُج الَِّذي َقرَْأَت ِفيِه ِفي آَذاِن الشَّْعِب، ُخْذُه ِبَيِدَك َوَتَعالَ »يَن: ْبِن ُكوِشي َقاِئلِ 
اَن َلمَّا َسِمُعوا ُكلَّ اْلَكاَلِم َفكَ 16َفَقرََأ َباُروُخ ِفي آَذاِنِهْم. «. اْجِلْس َواْقرَْأُه ِفي آَذاِنَنا»َفَقاُلوا َلُه: 15ِبَيِدِه َوَأَتى ِإَلْيِهْم. 

ُثمَّ َسأَُلوا َباُروَخ 17«. ِإْخَباراا ُنْخِبُر اْلَمِلَك ِبُكلِّ هَذا اْلَكاَلمِ »َأنَُّهْم َخاُفوا َناِظِريَن َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعٍض، َوَقاُلوا ِلَباُروَخ: 
ِبَفِمِه َكاَن َيْقرَُأ ِلي ُكلَّ هَذا اْلَكاَلِم، »َفَقاَل َلُهْم َباُروُخ: 18« ِم َعْن َفِمِه؟َأْخِبْرَنا َكْيَف َكَتْبَت ُكلَّ هَذا اْلَكالَ »َقاِئِليَن: 

َؤَساُء ِلَباُروَخ: 19«. َوَأَنا ُكْنُت َأْكُتُب ِفي السِّْفِر ِباْلِحْبرِ  ْرِمَيا َواَل َيْعَلُم ِإْنَسان  َأْيَن »َفَقاَل الرُّ اْذَهْب َواْخَتِبْئ َأْنَت َواِ 
 "«.ْنُتَماأَ 
= يبدو أن باروخ كان يعظ بكالم هذا الكتاب لكل من يسمع قبل هذه المناسبة  وكان فى السنة الخامسة( 1ية )آ

فى السنة الرابعة ليهوياقيم. وغالبًا فالكتابة بدأت فى السنة  رمياءالمقدسة. ألن التعليمات بالكتابة أعطيت إل
= ربما خوفًا من الغزو القادم أو بسبب قلة المطر.  نادوا بصوم. الرابعة ولكنها إستمرت حتى السنة الخامسة

ولكن ال ندرى من الذى طلب هذا الصوم ولكن ما نحن متأكدين منُه أنه كان صومًا ظاهريًا ولكن القلب كان 
 وفى .مبتعدًا بعيدًا. "لهم صورة التقوى لكنهم ينكرون قوتها" والصوم بدون توبة لن يغير أحكام الرب ضدهم

( الحظ تصُرف الرؤساء. فهم دعوا الشعب للصوم والصالة ولسماع كلمة الرب ولكنهم لم يصلوا معهم ولم 90)
تصرفهم. ولكن ُيحسب فأين التقوى فى  إرمياءيسمعوا بل جلسوا فى مخدع الكاتب حتى جاءت إليهم أنباء أقوال 

رتعبوا ولكنهم كانوا مثل فيليكس الهم أنهم تأث لوالى يرتعبون دون أن يؤمنوا. ولم يكن لهم روا بما سمعوا وا 
( وكان رد 93) كيف كتبت كل هذا الكالمالشجاعة أن ينفذوا ما جاء بهذا الكالم. وبدأوا فى األسئلة التافهة 

= فكثير من الذين ال يريدون التوبة تكون لهم  كان يقرأ لى وأنا أكتب بالحبر إرمياءباروخ سهاًل محرجًا لهم 
 أسئلة تافهة.

 
 ُثمَّ َدَخُلوا ِإَلى اْلَمِلِك ِإَلى الدَّاِر، َوَأْوَدُعوا الدَّْرَج ِفي ِمْخَدِع أَِليَشاَماَع اْلَكاِتِب، َوَأْخَبُروا ِفي21 "-(:32-21) األيات

ِمْخَدِع أَِليَشاَماَع اْلَكاِتِب، َوَقرََأُه َيُهوِدَي  َفَأْرَسَل اْلَمِلُك َيُهوِدَي ِلَيْأُخَذ الدَّْرَج، َفَأَخَذُه ِمنْ 21ُأُذَنِي اْلَمِلِك ِبُكلِّ اْلَكاَلِم. 
َؤَساِء اْلَواِقِفيَن َلَدى اْلَمِلِك.  َوَكاَن اْلَمِلُك َجاِلساا ِفي َبْيِت الشِّتَاِء ِفي الشَّْهِر 22ِفي أُُذَنِي اْلَمِلِك، َوِفي آَذاِن ُكلِّ الرُّ

َوَكاَن َلمَّا َقرََأ َيُهوِدُي َثاَلَثَة ُشُطوٍر َأْو َأْرَبَعةا َأنَُّه َشقَُّه ِبِمْبرَاِة اْلَكاِتِب، َوأَْلَقاُه ِإَلى 23 التَّاِسِع، َواْلَكاُنوُن ُقدَّاَمُه ُمتَِّقد .
اَل ُكلُّ َعِبيِدِه َوَلْم َيَخِف اْلَمِلُك وَ 24النَّاِر الَِّتي ِفي اْلَكاُنوِن، َحتَّى َفِنَي ُكلُّ الدَّْرِج ِفي النَّاِر الَِّتي ِفي اْلَكاُنوِن. 

ْوا اْلَمِلَك َأْن اَل ُيْحِرَق الدَّْرَج َفَلْم 25السَّاِمِعيَن ُكلَّ هَذا اْلَكاَلِم، َواَل َشقَُّقوا ِثَياَبُهْم.  َولِكنَّ أَْلَناثَاَن َوَداَلَيا َوَجَمْرَيا َتَرجَّ
ِلِك، َوَسرَاَيا ْبَن َعَزْرِئيَل، َوَشَلْمَيا ْبَن َعْبِدِئيَل، َأْن َيْقِبُضوا َعَلى َبْل َأَمَر اْلَمِلُك َيْرَحْمِئيَل اْبَن اْلمَ 26َيْسَمْع َلُهْم. 

، َولِكنَّ الرَّبَّ َخبََّأُهَما. ْرِمَيا النَِّبيِّ  َباُروَخ اْلَكاِتِب َواِ 
اَلَم الَِّذي َكَتَبُه َباُروُخ َعْن َفِم ِإْرِمَيا َقاِئَلةا: ُثمَّ َصاَرْت َكِلَمُة الرَّبِّ ِإَلى ِإْرِمَيا َبْعَد ِإْحرَاِق اْلَمِلِك الدَّْرَج َواْلكَ 27

ِل الَّذِ »28 ِل الَِّذي َكاَن ِفي الدَّْرِج اأَلوَّ ا آَخَر، َواْكُتْب ِفيِه ُكلَّ اْلَكاَلِم اأَلوَّ ي َأْحَرَقُه َيُهوَياِقيُم ُعْد َفُخْذ ِلَنْفِسَك َدْرجا
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: َأْنَت َقْد َأْحَرْقَت ذِلَك الدَّْرَج َقاِئالا: ِلَماَذا َكَتْبَت ِفيِه َوُقْل ِلَيُهوَياقِ 29َمِلُك َيُهوَذا،  يَم َمِلِك َيُهوَذا: هَكَذا َقاَل الرَّبُّ
الرَّبُّ َعْن ِلذِلَك هَكَذا َقاَل 31َقاِئالا: َمِجيئاا َيِجيُء َمِلُك َباِبَل َوُيْهِلُك هِذِه اأَلْرَض، َوُياَلِشي ِمْنَها اإِلْنَساَن َواْلَحَيَواَن؟

َهاراا، َوِلْلَبْرِد َلْيالا. َيُهوَياِقيَم َمِلِك َيُهوَذا: اَل َيُكوُن َلُه َجاِلس  َعَلى ُكْرِسيِّ َداُوَد، َوَتُكوُن ُجثَُّتُه َمْطُروَحةا ِلْلَحرِّ نَ 
ُسكَّاِن ُأوُرَشِليَم َوَعَلى ِرَجاِل َيُهوَذا ُكلَّ الشَّرِّ الَِّذي َوُأَعاِقُبُه َوَنْسَلُه َوَعِبيَدُه َعَلى ِإْثِمِهْم، َوَأْجِلُب َعَلْيِهْم َوَعَلى 31

ا آَخَر َوَدَفَعُه ِلَباُروَخ ْبِن ِنيِريَّا اْلَكاِتِب، َفَكَتَب ِفيِه َعْن َفِم ِإْرِمَيا ُكلَّ 32«.َكلَّْمُتُهْم َعْنُه َوَلْم َيْسَمُعوا َفَأَخَذ ِإْرِمَيا َدْرجا
ا َكاَلم  َكِثير  ِمْثُلُه.َكاَلِم السِّْفِر الَّ   "ِذي َأْحَرَقُه َيُهوَياِقيُم َمِلُك َيُهوَذا ِبالنَّاِر، َوِزيَد َعَلْيِه َأْيضا

ظهـاره إصـرارًا علـى عـدم التوبـة فهـو ال يحتمـل أن يخبـره أحــد  أظهـر الملـك عـدم رغبتـه وعـدم صـبره علـى التوبـة وا 
همـــا بـــل أحـــرق الكتـــاب وعمـــل الملـــك هـــذا أعطـــى شـــجاعة أو بـــاروخ للتحقـــق من إرميـــاءبخطايـــاه. فهـــو لـــم يســـتدع 

ل ( وظــن هــذا األحمــق أنــه حــين تحــو 24،96)إرميــاءللرؤســاء الــذين كــانوا قــد إرتعبــوا ســابقًا عنــد ســماعهم أقــوال 
الكتــاب إلــى رمــاد أن أقــوال اهلل إنــدثرت وزال تأثيرهــا. وهــذا مــا يفعلــه كثيــرون حتــى اليــوم مــن الــذين ُيحرفــون أقــوال 

مقدس أو يقولون أنها أساطير أو أنه ال يناسب العصر الحديث. هذا كله مقدمـة لإلرتـداد العـام واإليمـان الكتاب ال
ف الكتاب المقدس لهـو اخطـر يوحنا المعمدان المسيح. ومن ُيحر بالنبى الكذاب. وهؤالء هم السابقين لُه كما سبق 

حراقــه للكتــاب مــ ع موقــف يوشــيا أبــوه وتمزيقــه ثيابــه حــين ســمع مــن يهويــاقيم الــذى مزقــه. وقــارن موقــف يهويــاقيم وا 
= فــاهلل هــو الــذى يحمــى أوالده إلــى أن تجــىء ســاعتهم. وحــين أعــاد  اهلل خبأهمأأا( 26كلمــة الــرب. والحــظ فــى )

 كتابة كتابه زاد عليه تهديدات جديدة فحينما يعاند شخص اهلل يزداد غضب اهلل عليه. إرمياء
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 عودة للجدول اإلصحاح السابع والثالثون
 

ُر َمِلكُ 1 "-(:11-1) األيات  َوَمَلَك اْلَمِلُك ِصْدِقيَّا ْبُن ُيوِشيَّا َمَكاَن ُكْنَياُهو ْبِن َيُهوَياِقيَم، الَِّذي َملََّكُه َنُبوَخْذرَاصَّ
. َوَلْم َيْسَمْع ُهَو َواَل َعِبيُدُه َواَل شَ 2َباِبَل ِفي َأْرِض َيُهوَذا.  ْعُب اأَلْرِض ِلَكاَلِم الرَّبِّ الَِّذي َتَكلََّم ِبِه َعْن َيِد ِإْرِمَيا النَِّبيِّ

َصلِّ أَلْجِلَنا ِإَلى »اِئالا: َوَأْرَسَل اْلَمِلُك ِصْدِقيَّا َيُهوَخَل ْبَن َشَلْمَيا، َوَصَفْنَيا ْبَن َمْعِسيَّا اْلَكاِهَن ِإَلى ِإْرِمَيا النَِّبيِّ قَ 3
َوَخَرَج 5َوَكاَن ِإْرِمَيا َيْدُخُل َوَيْخُرُج ِفي َوْسِط الشَّْعِب، ِإْذ َلْم َيُكوُنوا َقْد َجَعُلوُه ِفي َبْيِت السِّْجِن. 4«. ِإلِهَناالرَّبِّ 

َفَصاَرْت 6 َعْن ُأوُرَشِليَم. َجْيُش ِفْرَعْوَن ِمْن ِمْصَر. َفَلمَّا َسِمَع اْلَكْلَداِنيُّوَن اْلُمَحاِصُروَن ُأوُرَشِليَم ِبَخَبرِِهْم، َصِعُدوا
هَكَذا َقاَل الرَّبُّ ِإلُه ِإْسرَاِئيَل: هَكَذا َتُقوُلوَن ِلَمِلِك َيُهوَذا الَِّذي َأْرَسَلُكْم ِإَليَّ »7َكِلَمُة الرَّبِّ ِإَلى ِإْرِمَيا النَِّبيِّ َقاِئَلةا: 

َوَيْرِجُع اْلَكْلَداِنيُّوَن 8َلْيُكْم ِلُمَساَعَدِتُكْم، َيْرِجُع ِإَلى َأْرِضِه، ِإَلى ِمْصَر. ِلَتْسَتِشيُروِني: َها ِإنَّ َجْيَش ِفْرَعْوَن اْلَخاِرَج إِ 
: اَل َتْخَدُعوا َأْنُفَسُكْم َقاِئِليَن: ِإنَّ اْلَكْلدَ 9َوُيَحاِرُبوَن هِذِه اْلَمِديَنَة َوَيْأُخُذوَنَها َوُيْحِرُقوَنَها ِبالنَّاِر.  اِنيِّيَن هَكَذا َقاَل الرَّبُّ

ْن َضَرْبُتْم ُكلَّ َجْيِش اْلَكْلَداِنيِّيَن الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَنُكْم، َوَبِقَي ِمْنُهْم ِرَجال  11َسَيْذَهُبوَن َعنَّا، أَلنَُّهْم اَل َيْذَهُبوَن.  أَلنَُّكْم َواِ 
 "«.َن هِذِه اْلَمِديَنَة ِبالنَّارِ َقْد ُطِعُنوا، َفِإنَُّهْم َيُقوُموَن ُكلُّ َواِحٍد ِفي َخْيَمِتِه َوُيْحِرُقو

هو رجل اهلل وأن اهلل يستجيب لصالته فلماذا لم  إرمياءُتدينه فإذا كان واثقًا أن  إرمياءطلب صدقيا صالة 
ويقدم توبة. فهو يطلب صالته لكنه يرفض مشورته. ونجد هنا قصة رفع الحصار مؤقتًا  إرمياءيستجب لطلب 

فرعون قد أرسل بعض قواته للمساعدة فى فك الحصار عن أورشليم لكنه لم  عن أورشليم. والسبب يبدو أن
يصعد هو شخصيًا فواضح أنه غير مهتم بذلك. ولكن حفظًا لماء الوجه من أجل معاهداته مع يهوذا حيث 
شجعهم على عقد تحالف ضد بابل، قام بإرسال جيش صغير. ومن جهة ملك بابل لم ُيحبذ أن يكون لقاؤه مع 

ين بجانب أورشليم حتى ال يفتح جبهتين فسيشدد هذا جيش يهوذا ليحاربه أيضًا. فإنسحب مؤقتًا ليضرب المصري
م المصريين وبعد أن إنتهى منهم عاد لحصار أورشليم. ولكن حين إنسحب ملك بابل بجيشه عن أورشليم َعش  

شيطان ال يستطيع أن يخدعنا = الحظ أن ال ال تخدعوا أنفسكم( 1الشعب نفسه بأن الحصار قد إنتهى. وفى )
واضحًا أن المصريين سيعودون إلى أرضهم ولن يساعدونهم  إرمياءإن لم نخدع نحن أنفسنا. وكان كالم 

( معناها أن قرار اهلل 90( فإذا لم يساعدنا اهلل فلن يستطيع إنسان أن يساعدنا وفى )3:30شإ( + )93:93)حز
 يلة. نهائي وهو خراب أورشليم وسيحدث هذا بأى وس

 = أى مجروحين ومصابين. طعنوا
 

َأنَّ ِإْرِمَيا 12َوَكاَن َلمَّا ُأْصِعَد َجْيُش اْلَكْلَداِنيِّيَن َعْن ُأوُرَشِليَم ِمْن َوْجِه َجْيِش ِفْرَعْوَن، 11 "-(:21-11) األيات
َوِفيَما ُهَو ِفي َباِب 13اَك ِفي َوْسِط الشَّْعِب. َخَرَج ِمْن ُأوُرَشِليَم ِلَيْنَطِلَق ِإَلى َأْرِض َبْنَياِميَن ِلَيْنَساَب ِمْن ُهنَ 

ِإنََّك َتَقُع »النَِّبيِّ َقاِئالا: َبْنَياِميَن، ِإَذا ُهَناَك َناِظُر اْلُحرَّاِس، اْسُمُه َيْرِئيَّا ْبُن َشَلْمَيا ْبُن َحَنِنيَّا، َفَقَبَض َعَلى ِإْرِمَيا 
! اَل َأَقُع ِلْلَكْلَداِنيِّينَ : »َفَقاَل ِإْرِمَيا14«. ِلْلَكْلَداِنيِّينَ  َوَلْم َيْسَمْع َلُه، َفَقَبَض َيْرِئيَّا َعَلى ِإْرِمَيا َوَأَتى ِبِه ِإَلى «. َكِذب 
َؤَساِء.  َؤَساُء َعَلى ِإْرِمَيا، َوَضَرُبوُه َوَجَعُلوُه ِفي َبْيِت السِّْجِن، ِفي َبْيِت ُيوَناثَاَن اْلَكاِتِب،15الرُّ أَلنَُّهْم  َفَغِضَب الرُّ
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َلى اْلُمَقبََّباِت، َأَقاَم ِإْرِمَيا ُهَناَك َأيَّاماا َكِثيَرةا. 16َجَعُلوُه َبْيَت السِّْجِن.  ، َواِ  َفَلمَّا َدَخَل ِإْرِمَيا ِإَلى َبْيِت اْلُجبِّ
ُثمَّ َأْرَسَل 17

؟»َقاَل: اْلَمِلُك ِصْدِقيَّا َوَأَخَذُه، َوَسأََلُه اْلَمِلُك ِفي َبْيِتِه ِسرًّا وَ  «. ُتوَجدُ »َفَقاَل ِإْرِمَيا: « َهْل ُتوَجُد َكِلَمة  ِمْن ِقَبِل الرَّبِّ
َلى هَذا »ُثمَّ َقاَل ِإْرِمَيا ِلْلَمِلِك ِصْدِقيَّا: 18«. ِإنََّك ُتْدَفُع ِلَيِد َمِلِك َباِبلَ »َفَقاَل:  َلى َعِبيِدَك َواِ  َما ِهَي َخِطيَِّتي ِإَلْيَك َواِ 

َفَأْيَن َأْنِبَياُؤُكُم الَِّذيَن َتَنبَُّأوا َلُكْم َقاِئِليَن: اَل َيْأِتي َمِلُك َباِبَل َعَلْيُكْم، 19ى َجَعْلُتُموِني ِفي َبْيِت السِّْجِن؟ الشَّْعِب، َحتَّ 
ُردَِّني ِإَلى َبْيِت ُيوَناثَاَن َفاآلَن اْسَمْع َيا َسيِِّدي اْلَمِلَك. ِلَيَقْع َتَضرُِّعي َأَماَمَك، َواَل تَ 21َواَل َعَلى هِذِه اأَلْرِض؟ 
َفَأَمَر اْلَمِلُك ِصْدِقيَّا َأْن َيَضُعوا ِإْرِمَيا ِفي َداِر السِّْجِن، َوَأْن ُيْعَطى َرِغيَف ُخْبٍز ُكلَّ 21«. اْلَكاِتِب، َفاَل َأُموَت ُهَناكَ 

 "ْلَمِديَنِة. َفَأَقاَم ِإْرِمَيا ِفي َداِر السِّْجِن.َيْوٍم ِمْن ُسوِق اْلَخبَّاِزيَن، َحتَّى َيْنُفَد ُكلُّ اْلُخْبِز ِمَن ا
قد  إرمياءيقص علينا جزء كبير من تاريخه الشخصى فهو مفيد لكل الخدام فى كل العصور. وهنا كان  إرمياء

= الذين إنتهزوا فرصة رفع  وسط الشعب من هناك فى لينسابتعب من خدمته فآثر الراحة فى بلدته عناثوث = 
فى وسطهم. فقبضوا عليه بتهمة ُملفقة وهى أنه  إرمياءيبحث عن مصلحته، فخرج  قتًا وخرجوا كل  الحصار مؤ 

إرمياء وثانيًا ف .والجيش قد غادر أورشليم ،وهى تهمة غير منطقية فكيف يذهب للجيش ،سوف يذهب للكلدانيين 
ائنًا أو كان يريد أن يحتمى بملك فلو كان خ ،ر وينذر بأن المدينة ستسقط فى يد بابلسنة يحذ   20لم يكف منذ 

بابل لكان قد ذهب من وقت طويل قبل هذه الحادثة. ولكن لنالحظ أنه خرج دون مشورة اهلل مثل هروب إبراهيم 
لمصر بسبب المجاعة، فحدثت هذه المشكلة. غير أن اهلل الذى سمح بسجنه كان يريد أن ينقذ حياته، فلو عاد 

= أى تذهب لهم  إنك تقع للكلدانيينالمدينة لقتلوه مثل أى فرد عادى. الجيش الكلدانى وُوجد هو خارج 
= غالبًا هى أقبية تحت األرض. ويبدو أن يوناثان الكاتب هذا كان رجاًل  المقببات (96ية )آوفى  .كجاسوس

س بينما كانوا ليحبسه فى بيته وليعذبه. ورموه فى حجرة مظلمة باردة وهو نبى اهلل القدي إرمياءقاسيًا وأسلموا لُه 
هم الخطاة فى راحة ولكن األيام تتغير. وأرسل لُه الملك غالبًا بعد أن عاود الكلدانيين الحصار وأظهر لُه بعض 

= وهو قاصد أن يسمع كلمة   قبل الرب كلمة من( ولكن الحظ أن الملك قابلُه سرًا وسألُه عن 93المودة )
وا كلمة من اهلل وقت أفراحهم ثم يطلبوا عزاء وقت ضيقاتهم. تعزية. وعجيب فهناك كثيرين لم يريدوا أن يسمع

كان يتمنى  إرمياء. وقطعًا فكلمة أنك تدفع ليد ملك بابل ولكن توجدولكن من أجل شرورهم ال يعطيهم الرب. 
ء تظهر مراحم . ولكن حتى فى هذا الخبر السيىأن يقول للملك تعزية ولكن هو ال يستطيع أن يغير كالم اهلل

( النبى يعاتب الملك ويطلب منه 91فاهلل لم يرغب ان يفاجأ الملك بهذه األحداث فتكون صدمته أشد. وفى ) اهلل،
عطى اهلل نعمة للنبى فى عينى الملك فإستجاب لُه بل أعطاه أو  طلبًا شخصيًا فيبدو أن يوناثان عذب النبى جدًا.

هنا ألنه  إرمياءطلبُه. الحظ أن الملك يستدعى  خبزًا بالرغم من المجاعة من مخازن بيت الملك وهذا أكثر مما
 رأى كذب األنبياء الذين ظلوا سنينًا عديدة يتنبأون كذبًا بأن بابل ستنهزم ولن تفعل شيئًا ضدهم.
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن والثالثون

 
 يبدو أنه تكرر سجن النبى عدة مرات واإلفراج عنًه.

 
َوَسِمَع َشَفْطَيا ْبُن َمتَّاَن، َوَجَدْلَيا ْبُن َفْشُحوَر، َوُيوَخُل ْبُن َشَلْمَيا، َوَفْشُحوُر ْبُن َمْلِكيَّا، 1 "-(:13-1) األيات

: الَِّذي ُيِقيُم فِ »2اْلَكاَلَم الَِّذي َكاَن ِإْرِمَيا ُيَكلُِّم ِبِه ُكلَّ الشَّْعِب َقاِئالا:  ي هِذِه اْلَمِديَنِة َيُموُت ِبالسَّْيِف هَكَذا َقاَل الرَّبُّ
: هِذِه 3َفَيْحَيا. َواْلُجوِع َواْلَوَبِإ. َأمَّا الَِّذي َيْخُرُج ِإَلى اْلَكْلَداِنيِّيَن َفِإنَُّه َيْحَيا َوَتُكوُن َلُه َنْفُسُه َغِنيَمةا  هَكَذا َقاَل الرَّبُّ

َؤَساُء ِلْلَمِلِك: 4«. ِك َباِبَل َفَيْأُخُذَهااْلَمِديَنُة َستُْدَفُع َدْفعاا ِلَيِد َجْيِش َملِ  ِلُيْقَتْل هَذا الرَُّجُل، أَلنَُّه ِبذِلَك »َفَقاَل الرُّ
نَّ هَذا ْثِل هَذا اْلَكاَلِم. ألَ ُيْضِعُف َأَياِدَي ِرَجاِل اْلَحْرِب اْلَباِقيَن ِفي هِذِه اْلَمِديَنِة، َوَأَياِدَي ُكلِّ الشَّْعِب، ِإْذ ُيَكلُِّمُهْم ِبمِ 

َها ُهَو ِبَيِدُكْم، أَلنَّ اْلَمِلَك اَل َيْقِدُر َعَلْيُكْم »َفَقاَل اْلَمِلُك ِصْدِقيَّا: 5«. الرَُّجَل اَل َيْطُلُب السَّاَلَم ِلهَذا الشَّْعِب َبِل الشَّرَّ 
الَِّذي ِفي َداِر السِّْجِن، َوَدلُّوا ِإْرِمَيا ِبِحَبال. َوَلْم َيُكْن  َفَأَخُذوا ِإْرِمَيا َوأَْلُقْوُه ِفي ُجبِّ َمْلِكيَّا اْبِن اْلَمِلِك،6«. ِفي َشْيءٍ 

، َفَغاَص ِإْرِمَيا ِفي اْلَوْحِل.  ِفي اْلُجبِّ َماء  َبْل َوْحل 
، َوُهَو ِفي َبْيِت اْلَمِلِك، َأنَُّهْم َجَعُلوا ِإْرِمَيا7 ، َرُجل  َخِصيٌّ ، َواْلَمِلُك َجاِلس   َفَلمَّا َسِمَع َعْبَد َمِلُك اْلُكوِشيُّ ِفي اْلُجبِّ

َيا َسيِِّدي اْلَمِلَك، َقْد َأَساَء هُؤاَلِء الرَِّجاُل »9َخَرَج َعْبَد َمِلُك ِمْن َبْيِت اْلَمِلِك َوَكلََّم اْلَمِلَك َقاِئالا: 8ِفي َباِب َبْنَياِميَن، 
، الَِّذي َطَرُحوهُ  ، َفِإنَُّه َيُموُت ِفي َمَكاِنِه ِبَسَبِب اْلُجوِع، أَلنَُّه َلْيَس َبْعُد ُخْبز   ِفي ُكلِّ َما َفَعُلوا ِبِإْرِمَيا النَِّبيِّ ِفي اْلُجبِّ

ُخْذ َمَعَك ِمْن ُهَنا َثاَلِثيَن َرُجالا، َوَأْطِلْع ِإْرِمَيا ِمَن اْلُجبِّ »َفَأَمَر اْلَمِلُك َعْبَد َمِلَك اْلُكوِشيَّ َقاِئالا: 11«. ِفي اْلَمِديَنةِ 
ِثَياباا َفَأَخَذ َعْبَد َمِلُك الرَِّجاَل َمَعُه، َوَدَخَل ِإَلى َبْيِت اْلَمِلِك، ِإَلى َأْسَفِل اْلَمْخَزِن، َوَأَخَذ ِمْن ُهَناَك 11«. َما َيُموتُ َقْبلَ 

َضِع الثَِّياَب الرِّثَِّة »اْلُكوِشيُّ إِلْرِمَيا:  َوَقاَل َعْبَد َمِلكُ 12ِرثَّةا َوَماَلِبَس َباِلَيةا َوَدالََّها ِإَلى ِإْرِمَيا ِإَلى اْلُجبِّ ِبِحَبال. 
. 13َفَفَعَل ِإْرِمَيا َكذِلَك. «. َواْلَماَلِبَس اْلَباِلَيَة َتْحَت ِإْبَطْيَك َتْحَت اْلِحَبالِ  َفَجَذُبوا ِإْرِمَيا ِباْلِحَباِل َوَأْطَلُعوُه ِمَن اْلُجبِّ

 "َفَأَقاَم ِإْرِمَيا ِفي َداِر السِّْجِن.
أن أورشليم ستسقط. وكان رأى الرؤساء صحيحًا أن هذا القول سيضعف معنويات الشعب  إرمياءان كالم ك

لهم فالمحبة  إرمياءولكنهم كانوا يفكرون بطريقة سياسية محضة. فهم لم يفكروا بطريقة روحية ولم يفهموا محبة 
األمناء الذين يدعونهم للتوبة. وهناك  ليست هى المماألة بل فضح خطاياهم ليتوبوا لكن الخطاة يكرهون الخدام

قارن بين تصرف الرؤساء أيام يهوياقيم فهم إستمعوا لكالم باروخ وخافوا وتصرف الرؤساء أيام  -ملحوظة :
ستحقوا  صدقيا، هذا التصرف الوحشى الذى ظهر فى هذه األيات لتعرف أن الشعب ورؤساؤه زادت وحشيتهم وا 

موقفه مثل بيالطس ُيسلمه للرؤساء وهو قادر أن يمنعهم بدليل أنه أرسل بعد  حكم الخراب. أما الملك فواضح أن
من يدهم. ووضعه الرؤساء فى جب عميق ويقول يوسيفوس المؤرخ اليهودى أن الطين وصل  إرمياءذلك وأنقذ 
ى ولكنهم تركوه يموت فى بطء وسط الطين وبدون طعام. والذى شفع ف ،فحكم الموت فى يد الملك ،إلى عنقه
رجل إثيوبى غريب لكنه لم يتطبع بطباع اليهود الوحشية. وهكذا مع المسيح فقد رفضه اليهود وقبله األمم  إرمياء
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"وال فى كل إسرائيل لم أرى إيمانًا مقدار هذا" ولم يخاف من ظلم الرؤساء وال بطش الملك. ونجد هنا أن الملك 
من يدهم. حقًا فقلوب الملوك فى  إرمياءرجاًل لينقذ  30الذى إدعى إنه غير قادر، نجده يتحدى الرؤساء ويرسل 

( اهلل لم ولن ينس لهذا العبد الكوشى رحمته وحنانُه فهو 99ية )آ. وفى إرمياءيد اهلل. فاهلل هو الذى أراد أن ينقذ 
. واهلل بالحبال حتى ال تضيع وسط الطين رمياءال ينسى كأس ماء بارد" وأن هذا العبد فى حنانه دلى ثياب رثة إل

يذكر ويسجل فى الكتاب المقدس هذه الحادثة، كما يذكر ويسجل لكل إنسان أى عمل شفقة يقوم به. والثياب 
حتى ال تجرحه الحبال حينما يجذبونه ألعلى. )وكان للبيوت أبار خاصة  إرمياءالرثة كانت للحفاظ على إبطى 

 لحفظ مياه األمطار(.  
 

، َفَأْرَسَل ا14 "-(:28-14) األيات ْلَمِلُك ِصْدِقيَّا َوَأَخَذ ِإْرِمَيا النَِّبيَّ ِإَلْيِه، ِإَلى اْلَمْدَخِل الثَّاِلِث الَِّذي ِفي َبْيِت الرَّبِّ
ُتَك َأَفَما َتْقُتُلِني ِإَذا َأْخَبرْ »َفَقاَل ِإْرِمَيا ِلِصْدِقيَّا: 15«. َأَنا َأْسأَُلَك َعْن َأْمٍر. اَل ُتْخِف َعنِّي َشْيئاا»َوَقاَل اْلَمِلُك إِلْرِمَيا: 

َذا َأَشْرُت َعَلْيَك َفاَل َتْسَمُع ِلي! َحيٌّ ُهَو الرَّبُّ الَِّذي َصَنَع َلَنا »َفَحَلَف اْلَمِلُك ِصْدِقيَّا إِلْرِمَيا ِسرًّا َقاِئالا: 16« َقْتالا؟ َواِ 
هَكَذا َقاَل »َفَقاَل ِإْرِمَيا ِلِصْدِقيَّا: 17«. لرَِّجاِل الَِّذيَن َيْطُلُبوَن َنْفَسكَ هِذِه النَّْفَس، ِإنِّي اَل َأْقُتُلَك َواَل َأْدَفُعَك ِلَيِد هُؤاَلِء ا

ا ِإَلى ُرَؤَساِء َمِلِك َباِبَل، َتْحَيا َنْفُسَك  َواَل ُتْحَرُق هِذِه اْلَمِديَنُة الرَّبُّ ِإلُه اْلُجُنوِد ِإلُه ِإْسرَاِئيَل: ِإْن ُكْنَت َتْخُرُج ُخُروجا
َولِكْن ِإْن ُكْنَت اَل َتْخُرُج ِإَلى ُرَؤَساِء َمِلِك َباِبَل، ُتْدَفُع هِذِه اْلَمِديَنُة ِلَيِد اْلَكْلَداِنيِّيَن 18اِر، َبْل َتْحَيا َأْنَت َوَبْيُتَك. ِبالنَّ 

ِإنِّي َأَخاُف ِمَن اْلَيُهوِد الَِّذيَن َقْد »إِلْرِمَيا:  َفَقاَل ِصْدِقيَّا اْلَمِلكُ 19«. َفُيْحِرُقوَنَها ِبالنَّاِر، َوَأْنَت اَل ُتْفِلُت ِمْن َيِدِهمْ 
اَل َيْدَفُعوَنَك. اْسَمْع ِلَصْوِت الرَّبِّ ِفي َما »َفَقاَل ِإْرِمَيا: 21«. َسَقُطوا ِلْلَكْلَداِنيِّيَن ِلَئالَّ َيْدَفُعوِني ِلَيِدِهْم َفَيْزَدُروا ِبي

ْن ُكْنَت تَْأَبى اْلُخُروَج، َفهِذِه ِهَي اْلَكِلَمُة الَِّتي َأرَاِني الرَّبُّ ِإيَّاَها: 21َك َوَتْحَيا َنْفُسَك. ُأَكلُِّمَك َأَنا ِبِه، َفُيْحَسَن ِإَليْ  َواِ 
َخَدَعَك َوَقِدَر  َن: َقدْ َها ُكلُّ النَِّساِء اللََّواِتي َبِقيَن ِفي َبْيِت َمِلِك َيُهوَذا، ُيْخَرْجَن ِإَلى ُرَؤَساِء َمِلِك َباِبَل َوُهنَّ َيُقلْ 22

َوُيْخِرُجوَن ُكلَّ ِنَساِئَك َوَبِنيَك ِإَلى اْلَكْلَداِنيِّيَن، 23َعَلْيَك ُمَساِلُموَك. َغاَصْت ِفي اْلَحْمَأِة ِرْجاَلَك َواْرَتدَّتَا ِإَلى اْلَورَاِء. 
اَل »َفَقاَل ِصْدِقيَّا إِلْرِمَيا: 24«.ِبَل، َوهِذِه اْلَمِديَنُة ُتْحَرُق ِبالنَّارِ َوَأْنَت اَل ُتْفِلُت ِمْن َيِدِهْم، أَلنََّك َأْنَت ُتْمَسُك ِبَيِد َمِلِك َبا

َؤَساُء َأنِّي َكلَّْمُتَك، َوَأَتْوا ِإَلْيَك َوَقاُلوا َلَك: َأْخِبْرَنا ِبَماَذا َكلَّْمَت 25َيْعَلْم َأَحد  ِبهَذا اْلَكاَلِم، َفاَل َتُموَت.  َذا َسِمَع الرُّ َواِ 
َفُقْل َلُهْم: ِإنِّي أَْلَقْيُت َتَضرُِّعي َأَماَم اْلَمِلِك َحتَّى اَل َيُردَِّني 26ِلَك، اَل ُتْخِف َعنَّا َفاَل َنْقُتَلَك، َوَماَذا َقاَل َلَك اْلَمِلُك. اْلمَ 

َؤَساِء ِإَلى ِإْرِمَيا َوَسأَلُ 27«. ِإَلى َبْيِت ُيوَناثَاَن أَلُموَت ُهَناكَ  وُه، َفَأْخَبَرُهْم َحَسَب ُكلِّ هَذا اْلَكاَلِم الَِّذي َفَأَتى ُكلُّ الرُّ
َفَأَقاَم ِإْرِمَيا ِفي َداِر السِّْجِن ِإَلى اْلَيْوِم الَِّذي ُأِخَذْت ِفيِه 28َأْوَصاُه ِبِه اْلَمِلُك. َفَسَكُتوا َعْنُه أَلنَّ اأَلْمَر َلْم ُيْسَمْع. 

 "ُم،ُأوُرَشِليَم. َوَلمَّا ُأِخَذْت ُأوُرَشِلي
( أى المــدخل الرئيسـى الــذى يقــود للهيكـل ويبــدو أن هــذا 94) المأأدخل الثالأأثهنـا الملــك يعاملـه بوقــار وقابلــه عنـد 

كــان  إلظهــار تــوقيره لبيــت اهلل. وهنــا نجــده يســأل النبــى ثانيــة بعــد ان ســمع هــذا الكــالم مــرارًا وعــرف كــالم الــرب، 
ع إرادته. فاإلنسان الذى ُيغير رأيُه يتصور ان اهلل مثله. وفـى ولكنه مثل بلعام يسأل ثانية لعله يسمع كلمة تتفق م

ن يموت شهيدًا من أجـل اهلل ولكـن إذا كانـت هنـاك وسـيلة أوهو كان مستعدًا  ( النبى يسأل الملك أن اليقتله،96)
وكانـت  نحفظ بها حياتنا بحكمة على ان ال ننكر اهلل وال كالمه فلمـاذا ال نسـتخدمها، وهكـذا صـنع بـولس الرسـول.
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نـه إسـتخدم الحكمـة اإلنسـانية. كانـت حجـة الملـك نصيحة إرميا للملك هى نفسها لم يغيرها ولكن الملك لـم يطـع أل
ًِ لملك بابلأ( أنه يخاف من سخرية اليهود الذين لج91) ن الملك كان قد منع هذا )أن يلجأ أحد أويبدو  ،وا سابقًا

نـه فعـل مـثلهم. وهـذا مـا يحـدث مـع كـل بابـل ان يهـزأو بـه ألستسلم لملـك إمن الشعب لملك بابل(. وهو يخاف لو 
"ال أسـتطيع أن أكـف عـن الشـتائم أو  -واحد يريد ان يقَدم توبه ان يخلق لُه الشـيطان أعـذارًا واهيـة ليمنعـه مثـال :

اإلشتراك فى الكالم الخارج حتى ال يسخر منى زمالئى". وقد يكون الملـك قـد  تصـور أن إستسـالمُه فيـه نـوع مـن 
ولكنه كان منتهى الشجاعة فهذا سوف يكون فيه أقل األضرار عليه، وألنقذ نفسه وبلده وشعبه. ولكن هذا  ،الجبن

نكار الذات. وفى ) ( يشجعه النبى بأنه فى حالة رفضه مشورته سيسقط فـى يـد 22كان يتطلب قدرًا من اإليمان وا 
ى غاصـت رجـالك فـى الطـين فأصـبحت غيـر = أ رجأالك غاصأت فأى الحمأأةملك بابـل وتهـزأ منـه النسـاء ويقلـن 

ولكـن الملـك أصـر علـى موقفـه ولـم يـرد أن ( 23قادر على الحركة والتصـرف. وسـيقع نسـاؤه وأوالده فـى يـد بابـل )
ســـاء حتـــى ال تهتـــز ســـمعته كمتـــردد ولكـــن كـــان واضـــحًا تـــردده وجبنـــه وضـــعف شخصـــيته وخوفـــه مـــن ؤ يخبـــر الر 
 الرؤساء.
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع والثالثون

 
. فإشعياء بعد أن إنتهت نبواته عن أشور روى قصة حصار أشور إرمياءكما صنع إشعياء من قبل هكذا فعل 

 يحكى قصة سقوط أورشليم حسب نبوته. إرمياءألورشليم كتأكيد لنبواته. وهنا 
 

ُر َمِلُك َباِبَل َوُكلُّ ِفي السََّنِة التَّاِسَعِة ِلِصدْ 1 "-(:11-1) األيات ِقيَّا َمِلِك َيُهوَذا ِفي الشَّْهِر اْلَعاِشِر، َأَتى َنُبوَخْذرَاصَّ
َوِفي السََّنِة اْلَحاِدَيِة َعَشَرَة ِلِصْدِقيَّا، ِفي الشَّْهِر الرَّابِع، ِفي تَاِسِع الشَّْهِر ُفِتَحِت 2َجْيِشِه ِإَلى ُأوُرَشِليَم َوَحاَصُروَها. 

ُم َوَدَخَل ُكلُّ ُرَؤَساِء َمِلِك َباِبَل َوَجَلُسوا ِفي اْلَباِب اأَلْوَسِط: َنْرَجَل َشرَاَصُر، َوَسْمَجْر َنُبو، َوَسْرَسِخي3يَنُة. اْلَمدِ 
ُهْم ِصْدِقيَّا َمِلُك َيُهوَذا َفَلمَّا َرآ4َرِئيُس اْلِخْصَياِن، َوَنْرَجَل َشرَاَصُر َرِئيُس اْلَمُجوِس، َوُكلُّ َبِقيَِّة ُرَؤَساِء َمِلِك َباِبَل. 

السُّوَرْيِن، َوَخَرَج ُهَو َوُكلُّ ِرَجاِل اْلَحْرِب، َهَرُبوا َوَخَرُجوا َلْيالا ِمَن اْلَمِديَنِة ِفي َطِريِق َجنَِّة اْلَمِلِك، ِمَن اْلَباِب َبْيَن 
، َفَأْدَرُكوا ِصْدِقيَّا ِفي َعَرَباِت َأِريَحا، َفَأَخُذوُه َوَأْصَعُدوُه ِإَلى َفَسَعى َجْيُش اْلَكْلَداِنيِّيَن َورَاَءُهمْ 5ِفي َطِريِق اْلَعَرَبِة. 

َر َمِلِك َباِبَل ِإَلى َرْبَلَة ِفي َأْرِض َحَماَة، َفَكلََّمُه ِباْلَقَضاِء َعَلْيِه.  َفَقَتَل َمِلُك َباِبَل َبِني ِصْدِقيَّا ِفي َرْبَلَة 6َنُبوَخْذَناصَّ
َوَأْعَمى َعْيَنْي ِصْدِقيَّا، َوَقيََّدُه ِبَساَلِسِل ُنَحاٍس ِلَيْأِتَي ِبِه ِإَلى 7ِه، َوَقَتَل َمِلُك َباِبَل ُكلَّ َأْشرَاِف َيُهوَذا. َأَماَم َعْيَنيْ 
َوَبِقيَُّة الشَّْعِب الَِّذيَن 9اَر ُأوُرَشِليَم. َأمَّا َبْيُت اْلَمِلِك َوُبُيوُت الشَّْعِب َفَأْحَرَقَها اْلَكْلَداِنيُّوَن ِبالنَّاِر، َوَنَقُضوا َأْسوَ 8َباِبَل. 

اَداُن َرِئيُس الشَُّرِط ِإَلى َبُقوا ِفي اْلَمِديَنِة، َواْلَهاِرُبوَن الَِّذيَن َسَقُطوا َلُه، َوَبِقيَُّة الشَّْعِب الَِّذيَن َبُقوا، َسَباُهْم َنُبوَزرَ 
الَِّذيَن َلْم َيُكْن َلُهْم َشْيء ، َتَرَكُهْم َنُبوَزرَاَداُن َرِئيُس الشَُّرِط ِفي َأْرِض َيُهوَذا،  َولِكنَّ َبْعَض الشَّْعِب اْلُفَقرَاءَ 11َباِبَل. 

 "َوَأْعَطاُهْم ُكُروماا َوُحُقوالا ِفي ذِلَك اْلَيْوِم.
ن فى السج إرمياءسقطت المدينة بعد أن إنتهت قوتها كما فقد شمشون ُقوته. ولنالحظ نهاية اإلصحاح السابق 

ولم يعد ُيزعج أحدًا بنبواته ثم تسقط أورشليم وتخرب وهذا ما يحدث تمامًا اآلن. فصوت تبكيت الروح القدس 
ولكن  .داخلنا دائمًا ينذر ويحذر. لكن إذا قاومنا صوت الروح القدس يبدأ ينخفض وينخفض ثم يسكت فى النهاية

الذى أسكتوه وسجنوه. فماذا كانت النتيجة؟ خراب كان هو صوت اهلل  إرمياءالنهاية تكون خراب لمن صنع هذا. ف
رهيب. والحظ أن من ُيسكت صوت الروح داخله ال يعود يسمع صوت تبكيت وهذا معنى "أنهم يشربون اإلثم 

كانوا غالبًا ما يتمتعون بسالم زائف فيه  ، ولم يزعجهم صوت تبكيته إرمياءوفى الفترة التى سكت فيها . كالماء" 
وفيه صوت نسمعه كثيرًا من الخطاة الذين ال يريدون التوبة،  ،القلب والضمير وفيه البر الذاتى الكثير من تحجر

األوسط  دخل كل رؤساء ملك بابل وجلسوا فى الباب( 3ب أحدًا. والحظ فى )اهلل حنون جدًا ال يمكنه أن ُيعذأن 
( فباب المدينة 94:96صم9) = هذه تساوى "وذهب روح الرب من عند شاول وبغته روح ردىء من قبل الرب"

هذا الذى كان يجلس فيه إلياقيم وحلقيا أى من يحملون إسم الرب )ياه( يجلس فيه اآلن من يحمل إسم نبو وبيل 
اآللهة الوثنية. وهكذا كل من يحزن الروح القدس ويبقى قلبه فارغًا من مواهب وثمار الروح القدس يمتلىء قلبُه 

"روحك يا رب ال تنزعه  من اإلنسان نزع الروح القدسوالحزن والقلق. بل قد يُ من ثمار الشياطين وهى الكآبة 
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وهذا ما حدث لإلنسان بعد سقوطه فلقد إستعبدته  ،منى" وحينئذ يسكن فى هذا اإلنسان الشياطين مثل شاول
ضح لكلمة فهو قد إمتنع أن يرى نور اهلل وأغلق عينيه أمام النور الوا صدقيا أعمى عينى( 3الشياطين. وفى )

اهلل. وخضع كل الشعب لملك بابل الطاغية )رمز الشيطان( وكلمة طاغية كلمة كلدانية تستعمل للسادة الكلدانيين 
( وهذا لم يكن لهم يومًا 90كأن البابليين حينما يسودون يطغون أكثر من أى أحد آخر. ثم الحظ نصيب الفقراء )

 (.62:9)لو ما   "أنزل األعزاء عن الكراسى ورفع المتضعين"
 

ُر َمِلُك َباِبَل َعَلى ِإْرِمَيا َنُبوَزرَاَداَن َرِئيَس الشَُّرِط َقاِئالا: 11 "-(:18-11) األيات ُخْذُه َوَضْع »12َوَأْوَصى َنُبوَخْذرَاصَّ
َفَأْرَسَل َنُبوَزرَاَداُن َرِئيُس الشَُّرِط 13. «َعْيَنْيَك َعَلْيِه، َواَل َتْفَعْل ِبِه َشْيئاا َرِديئاا، َبْل َكَما ُيَكلُِّمَك هَكَذا اْفَعْل َمَعهُ 

َأْرَسُلوا َفَأَخُذوا ِإْرِمَيا ِمْن 14َوَنُبوَشْزَباُن َرِئيُس اْلِخْصَياِن َوَنْرَجُل َشرَاَصُر َرِئيُس اْلَمُجوِس َوُكلُّ ُرَؤَساِء َمِلِك َباِبَل، 
َوَصاَرْت َكِلَمُة 15 ْبِن َشاَفاَن ِلَيْخُرَج ِبِه ِإَلى اْلَبْيِت. َفَسَكَن َبْيَن الشَّْعِب. َداِر السِّْجِن َوَأْسَلُموُه ِلَجَدْلَيا ْبِن َأِخيَقامَ 

اْذَهْب َوَكلِّْم َعْبَد َمِلَك اْلُكوِشيِّ َقاِئالا: هَكَذا َقاَل َربُّ »16الرَّبِّ ِإَلى ِإْرِمَيا ِإْذ َكاَن َمْحُبوساا ِفي َداِر السِّْجِن َقاِئَلةا: 
ي ذِلَك اْلَيْوِم. ُنوِد ِإلُه ِإْسرَاِئيَل: هَأَنَذا َجاِلب  َكاَلِمي َعَلى هِذِه اْلَمِديَنِة ِللشَّرِّ اَل ِلْلَخْيِر، َفَيْحُدُث َأَماَمَك فِ اْلجُ 
، َفاَل ُتْسَلُم ِلَيِد النَّاِس الَِّذيَن َأْنتَ 17 يَك 18َخاِئف  ِمْنُهْم.  َولِكنَِّني أُْنِقُذَك ِفي ذِلَك اْلَيْوِم، َيُقوُل الرَّبُّ َبْل ِإنََّما ُأَنجِّ

، َيُقوُل الرَّبُّ   "«.َنَجاةا، َفاَل َتْسُقُط ِبالسَّْيِف، َبْل َتُكوُن َلَك َنْفُسَك َغِنيَمةا، أَلنََّك َقْد َتَوكَّْلَت َعَليَّ
رار. فنجـد رحمـة ما سبق من هذا اإلصـحاح يظهـر قضـاء اهلل علـى األشـرار. وفـى هـذه األيـات تظهـر رحمتـه لألبـ

لصــدقيا بــأن  إرميــاءبعنايتــه، ربمــا لمشــورة  إرميــاء. بــل أن اهلل يجعــل هــذا الملــك الطاغيــة يحــيط إرميــاءاهلل تحــيط ب
ونبواته بخراب أورشليم ولكن هذا السبب هو ظاهرى فقط لكن المهم أن اهلل إستخدم ملك بابـل  ،يستسلم لملك بابل

قــد تنبــأ أيضــًا بخــراب بابــل. وهكــذا بــولس الرســول وجــد إحترامــًا مــن  يــاءإرم، مــع مالحظــة أن إرميــاءليحــافظ علــى 
( والحـظ 99:96كـان اهلل قـد سـبق وأنبـأه بـه ) رميـاءحنانيا الكاهن. وهـذا مـا حـدث إل دأغريباس الملك لم يجده عن

وكافــأه علــى  ،صــنعه لعبــد ملــك الكوشــى رميــاءكــان أمينــًا مــع اهلل فلــم يتخــل عنــه اهلل. ومــا صــنعه اهلل إل إرميــاءأن 
ولكنها مذكورة هنـا إلظهـار مـراحم اهلل لرجالـُه. واهلل  إرمياءعمل رحمته. وكانت هذه الحادثة قد حدثت أثناء سجن 

 ينبئ عبد ملك أنه سينجو من الخراب اآلتى على أورشليم. حقًا من يضع ثقته فى اهلل ال يخزيه أبدًا.
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 عودة للجدول اإلصحاح األربعون

 
( قصة اليهود الباقين فى يهوذا بعد سبى إخوتهم وهى قصة محزنة جدًا بعد أن 43-40نجد فى اإلصحاحات )

كان هناك بعض األمال فى بداية طيبة لهم لكنهم سريعًا ما ظهر عنادهم فى خطاياهم وأنهم لم يتواضعوا ولم 
الذى ذكر اللعنات والعقوبات التى تنزل  21ا فى تث يتوبوا فستكمل باقى العقوبات عليهم المنصوص عليه

( فبعد أن حررهم اهلل، عادوا لخطاياهم، لذلك يعيدهم اهلل 61:21عليهم وآخرها "ويردك الرب إلى مصر" )تث
فال نعود لخطايانا فنستعبد ثانية   "للعبودية وهذا ما نبهنا له السيد المسيح بعد ان حررنا " إن حرركم اإلبن...

 س البلي
 

، َبْعَد َما َأْرَسَلُه َنُبوَزرَاَداُن َرِئيُس الشَُّرِط مِ 1 "-(:6-1) األيات َن اَْلَكِلَمُة الَِّتي َصاَرْت ِإَلى ِإْرِمَيا ِمْن ِقَبِل الرَّبِّ
َفَأَخَذ َرِئيُس 2لَِّذيَن ُسُبوا ِإَلى َباِبَل. الرَّاَمِة، ِإْذ َأَخَذُه َوُهَو ُمَقيَّد  ِبالسَّاَلِسِل ِفي َوْسِط ُكلِّ َسْبِي ُأوُرَشِليَم َوَيُهوَذا ا

َفَجَلَب الرَّبُّ َوَفَعَل َكَما َتَكلََّم، 3ِإنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك َقْد َتَكلََّم ِبهَذا الشَّرِّ َعَلى هَذا اْلَمْوِضِع. »الشَُّرِط ِإْرِمَيا َوَقاَل َلُه: 
َفاآلَن هَأَنَذا َأُحلَُّك اْلَيْوَم ِمَن اْلُقُيوِد الَِّتي 4َتْسَمُعوا ِلَصْوِتِه، َفَحَدَث َلُكْم هَذا اأَلْمُر.  أَلنَُّكْم َقْد َأْخَطْأُتْم ِإَلى الرَّبِّ َوَلمْ 

نْ  ْيَنْيَك َأْن َقُبَح ِفي عَ  َعَلى َيِدَك. َفِإْن َحُسَن ِفي َعْيَنْيَك َأْن تَْأِتَي َمِعي ِإَلى َباِبَل َفَتَعاَل، َفَأْجَعُل َعْيَنيَّ َعَلْيَك. َواِ 
ي َعْيَنْيَك َأْن َتْنَطِلَق تَْأِتَي َمِعي ِإَلى َباِبَل َفاْمَتِنْع. ُاْنُظْر. ُكلُّ اأَلْرِض ِهَي َأَماَمَك، َفَحْيُثَما َحُسَن َوَكاَن ُمْسَتِقيماا فِ 

ْذ َكاَن َلْم َيْرجْع َبْعُد، َقاَل: 5«. َفاْنَطِلْق ِإَلى ُهَناكَ  ْلَيا ْبِن َأِخيَقاَم ْبِن َشاَفاَن الَِّذي َأَقاَمُه َمِلُك َباِبَل اْرجْع ِإَلى َجدَ »َواِ 
َوَأْعَطاُه «.  َتْنَطِلقَ َعَلى ُمُدِن َيُهوَذا، َوَأِقْم ِعْنَدُه ِفي َوْسِط الشَّْعِب، َواْنَطِلْق ِإَلى َحْيُث َكاَن ُمْسَتِقيماا ِفي َعْيَنْيَك َأنْ 

َفَجاَء ِإْرِمَيا ِإَلى َجَدْلَيا ْبِن َأِخيَقاَم ِإَلى اْلِمْصَفاِة َوَأَقاَم ِعْنَدُه ِفي َوْسِط الشَّْعِب 6ةا َوَأْطَلَقُه. َرِئيُس الشَُّرِط زَاداا َوَهِديَّ 
 "اْلَباِقيَن ِفي اأَلْرِض.

( هذه اآلية تبدو وكأن ال تطبيق لها، فال نجد فى هذا اإلصحاح نبوة مرسلة ألحد ولكنها تشير إلى 9أية )
ما هى إال قصة  3:42، 9:40إلى رؤساء وقادة الشعب أما األيات بين  إرمياء( حيث نجد رسالة من 3:42)

بكرامة عظيمة  إرمياءفهم مناسبتها. وكان قد سبق إطالق سراح يُ ذكرها هنا هو مدخل لهذه النبوة لهذه النبوة و 
ى جيش بابل القبض على عدد لقأ( أنه عاش وسط الشعب فحين 94:31فى ) إرمياء( ولكننا نجد 93–99:31)

مرة ثانية أمام رئيس الشرط. فصغار الجنود لم يعرفوا شخصيته  إرمياءمن سكان أورشليم ليأخذوهم للسبى وجدنا 
قتادوه إلى الرامة حيث قيادة الجيش وهناك عرفه قائد أو رئيس الشرط. و  ية مخجلة جدًا لليهود فهذا آ( 2ية )آوا 

ية مخجلة لكثيرمن المسيحيين.  قبل الشعب المفروض أنهم مؤمنين. وما زالت هذه اآلالقائد الوثنى أدرك إرادة اهلل
فكم من غير المؤمنين يحبون المسيح أكثر من المسيحييين، لذلك قال غاندى الزعيم الهندى الوثنى " أحب 

ذ كان لم يرجع بعد( 6. وفى )"المسيح وأكره المسيحيين ذ لم يلتفت وا  إلى جهة من  = فى ترجمة أخرى " وا 
الجهات فهو لم يتخذ قراره منتظرًا أن ُيعلن الرب إرادته. فهو ال يتخذ قرارًا دون أن يستشير الرب وغالبًا ما كان 
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يصلى هلل طالبًا أن ُيعلن إرادته. وهو لو كان خائنًا حقًا ممالئًا لملك بابل لطلب أن يذهب لبابل ليقبض ثمن 
ه إنما كان يتكلم بكالم اهلل وهو أدى ذلك بأمانة ال يطلب مقابلها ثمنًا. نضيف خيانته مااًل وكرامة ولكنه عالم أن

هنا مثل موسى الذى فَضل  إرمياءلذلك إنه إنما كان عالمًا بما سيحل ببابل من خراب فهى مركز للوثنية. وكان 
 (.6) وأقام فى وسط الشعبأن يذل مع شعبه ومثل إبراهيم الذى لم يأخذ أجرًا من ملك سدوم. 

 
َيا َفَلمَّا َسِمَع ُكلُّ ُرَؤَساِء اْلُجُيوِش الَِّذيَن ِفي اْلَحْقِل ُهْم َوِرَجاُلُهْم َأنَّ َمِلَك َباِبَل َقْد َأَقاَم َجَدلْ 7 "-(:16-7) األيات

ُفَقرَاِء اأَلْرِض الَِّذيَن َلْم ُيْسَبْوا ِإَلى َباِبَل،  ْبَن َأِخيَقاَم َعَلى اأَلْرِض، َوَأنَُّه َوكََّلُه َعَلى الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َواأَلْطَفاِل َوَعَلى
ا ْبُن َتْنُحوَمَث، َوَبُنو َأَتى ِإَلى َجَدْلَيا ِإَلى اْلِمْصَفاِة: ِإْسَماِعيُل ْبُن َنَثْنَيا، َوُيوَحاَناُن َوُيوَناثَاُن اْبَنا َقاِريَح، َوَسرَايَ 8

، َوَيَزْنَيا ابْ  ، ُهْم َوِرَجاُلُهْم. ِعيَفاَي النَُّطوَفاِتيُّ َفَحَلَف َلُهْم َجَدْلَيا ْبُن َأِخيَقاَم ْبِن َشاَفاَن َوِلِرَجاِلِهْم َقاِئالا: 9ُن اْلَمْعِكيِّ
ا َأَنا َفهَأَنَذا َأمَّ 11ْم. اَل َتَخاُفوا ِمْن َأْن َتْخِدُموا اْلَكْلَداِنيِّيَن. ُاْسُكُنوا ِفي اأَلْرِض، َواْخِدُموا َمِلَك َباِبَل َفُيْحَسَن ِإَلْيكُ »

ا َوِتيناا َوَزْيتاا َوَضُعوا ِفي َساِكن  ِفي اْلِمْصَفاِة أَلِقَف َأَماَم اْلَكْلَداِنيِّيَن الَِّذيَن َيْأُتوَن ِإَلْيَنا. َأمَّا َأْنُتْم َفاْجَمُعوا َخْمرا 
َك ُكلُّ اْلَيُهوِد الَِّذيَن ِفي ُموآَب، َوَبْيَن َبِني َعمُّوَن، َوِفي َوَكذلِ 11«. َأْوِعَيِتُكْم، َواْسُكُنوا ِفي ُمُدِنُكُم الَِّتي َأَخْذُتُموَها

ْيِهْم َجَدْلَيا ْبَن َأِخيَقاَم ْبِن َأُدوَم، َوالَِّذيَن ِفي ُكلِّ اأَلرَاِضي، َسِمُعوا َأنَّ َمِلَك َباِبَل َقْد َجَعَل َبِقيَّةا ِلَيُهوَذا، َوَقْد َأَقاَم َعلَ 
ُحوا ِإَلْيَها َوَأَتْوا ِإَلى َأْرِض َيُهوَذا، ِإَلى َجَدْلَيا، ِإلَ َفَرجَ 12َشاَفاَن،  ى اْلِمْصَفاِة، َع ُكلُّ اْلَيُهوِد ِمْن ُكلِّ اْلَمَواِضِع الَِّتي ُطوِّ

َوَجَمُعوا َخْمراا َوِتيناا َكِثيراا ِجدًّا.
الَِّذيَن ِفي اْلَحْقِل َأَتْوا ِإَلى َجَدْلَيا ُثمَّ ِإنَّ ُيوَحاَناَن ْبَن َقاِريَح َوُكلَّ ُرَؤَساِء اْلُجُيوِش 13 

َفَلْم « َأَتْعَلُم ِعْلماا َأنَّ َبْعِليَس َمِلَك َبِني َعمُّوَن َقْد َأْرَسَل ِإْسَماِعيَل ْبَن َنَثْنَيا ِلَيْقُتَلَك؟»َوَقاُلوا َلُه: 14ِإَلى اْلِمْصَفاِة، 
َدْعِني َأْنَطِلْق َوَأْضِرْب » َم ُيوَحاَناُن ْبُن َقاِريَح َجَدْلَيا ِسرًّا ِفي اْلِمْصَفاِة َقاِئالا: َفَكلَّ 15ُيَصدِّْقُهْم َجَدْلَيا ْبُن َأِخيَقاَم. 

. ِلَماَذا َيْقُتُلَك َفَيَتَبدََّد ُكلُّ َيُهوَذا اْلُمْجَتِمُع ِإَلْيكَ  َفَقاَل 16«. ُهوَذا؟، َوَتْهِلَك َبِقيَُّة يَ ِإْسَماِعيَل ْبَن َنَثْنَيا َواَل َيْعَلُم ِإْنَسان 
 "«.اَل َتْفَعْل هَذا اأَلْمَر، أَلنََّك ِإنََّما َتَتَكلَُّم ِباْلَكِذِب َعْن ِإْسَماِعيلَ »َجَدْلَيا ْبُن َأِخيَقاَم ِلُيوَحاَناَن ْبِن َقاِريَح: 

 = قادة المقاتلين من العصابات )المليشيات( ومنهم يوحانان( رؤساء الجيوش الذين فى الحقل) 
د فى هذه األيات بعض اإلزدهار للبقية الباقية من يهـوذا بعـد سـنين مـن األالم. وكـان جـدليا إبـن أحـد الرؤسـاء نج
. ويبــدو أن جــدليا كــان إنســانًا حكيمــًا وقــد أقــام اليهــود فــى إرميــاء( وكــان أخيقــام أبــوه محبــًا ومــدافعًا عــن 24:26)

( أى 1) وحلف لهم جدلياكلدانيين ليعيشوا تحت حمايتـه. أيامه فى سالم وجاء إليه اليهود الذين هربوا من وجه ال
بــدأ معهــم عهــدًا جديــدًا بمــا لــُه مــن ســلطة فوضــه فيهــا نبوخــذ نصــر نفســه. وكــان النــاموس يمنــع اليهــود أن يقيمــوا 

  ال تخافوامعاهدة مع الوثنيين ولكننا نجد أن جدليا هنا يقول لهم 
( معناها أنه 90ملك بابل سيسلك هو أيضًا معكم باألمانة وأية ) إن سلكتم باألمانة مع -2ألن هذا أمر اهلل  -9

= أى يجففـوه مثـل قمـر الـدين.  تيناا فأى أوعيأتكمسيقيم فى المصفاة ليتكلم هو مع الكلدانيين وال يخافوا هم مـنهم. 
ابهم ولذلك إتفـق ولكننا نجد مؤامرة جديدة ضد هذه األمة الوليدة منشأها ملك العمونيين الذى يكره اليهود ويريد خر 

( فكــان طبيعيــًا أن يحقــد علــى 9:49مــع إســمعيل لينــدس وســط رعايــا جــدليا. وكــان إســمعيل مــن النســل الملكــى )
ستشــعر رائحــة الخيانــة فــأخبر جــدليا بهــا. لكــن إجــدليا الجــالس لــيحكم. وكــان هنــاك يوحانــان الثــائر النشــيط الــذى 



(اإلصحاح األرباون)إرميا سفر   
 

 
160 

لك كان جدليا مع أنه شخص تقى إال أنه ال يصـلح لقيـادة جدليا لم يسمح بقتل إسمعيل لمجرد شك بدون دليل. لذ
فهــو قــد أظهــر مــن وداعــة الحمــام أكثــر ممــا أظهــر مــن حكمــة الحيــات. فعلــى  ،شــعب فــى هــذه الظــروف الصــعبة

 األقل كان يجب أن يحتاط من إسمعيل.
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 عودة للجدول اإلصحاح الحادى واألربعون

 
، َجاَء 1 "-(:11-1) األيات َوَكاَن ِفي الشَّْهِر السَّابِع، َأنَّ ِإْسَماِعيَل ْبَن َنثَْنَيا ْبِن أَِليَشاَماَع، ِمَن النَّْسِل اْلُمُلوِكيِّ

ْبزاا َمعاا ِفي اْلِمْصَفاِة. ُهَو َوُعَظَماُء اْلَمِلِك َوَعَشَرُة ِرَجال َمَعُه ِإَلى َجَدْلَيا ْبِن َأِخيَقاَم ِإَلى اْلِمْصَفاِة، َوَأَكُلوا ُهَناَك خُ 
ِن َشاَفاَن ِبالسَّْيِف َفَقَتُلوُه، َفَقاَم ِإْسَماِعيُل ْبُن َنَثْنَيا َواْلَعَشَرُة الرَِّجاِل الَِّذيَن َكاُنوا َمَعُه َوَضَرُبوا َجَدْلَيا ْبَن َأِخيَقاَم بْ 2

اْلَيُهوِد الَِّذيَن َكاُنوا َمَعُه، َأْي َمَع َجَدْلَيا، ِفي اْلِمْصَفاِة َواْلَكْلَداِنيُّوَن َوُكلُّ 3هَذا الَِّذي َأَقاَمُه َمِلُك َباِبَل َعَلى اأَلْرِض. 
، 4الَِّذيَن ُوِجُدوا ُهَناَك، َوِرَجاُل اْلَحْرِب، َضَرَبُهْم ِإْسَماِعيُل.  َوَكاَن ِفي اْلَيْوِم الثَّاِني َبْعَد َقْتِلِه َجَدْلَيا َوَلْم َيْعَلْم ِإْنَسان 

لثَِّياِب َوُمَخمَِّشيَن، َأنَّ ِرَجاالا َأَتْوا ِمْن َشِكيَم َوِمْن ِشيُلَو َوِمَن السَّاِمَرِة، َثَماِنيَن َرُجالا َمْحُلوِقي اللَُّحى َوُمَشقَِّقي ا5
 . َثْنَيا ِلِلَقاِئِهْم ِمَن اْلِمْصَفاِة َساِئراا َوَباِكياا. َفَخَرَج ِإْسَماِعيُل ْبُن نَ 6َوِبَيِدِهْم َتْقِدَمة  َوُلَبان  ِلُيْدِخُلوُهَما ِإَلى َبْيِت الرَّبِّ

َفَكاَن َلمَّا َأَتْوا ِإَلى َوْسِط اْلَمِديَنِة، َأنَّ ِإْسَماِعيَل ْبَن 7«. َهُلمَّ ِإَلى َجَدْلَيا ْبِن َأِخيَقامَ »َفَكاَن َلمَّا َلِقَيُهْم َأنَُّه َقاَل َلُهْم: 
، ُهَو َوالرَِّجاُل الَِّذيَن َمَعُه. َنَثْنَيا َقَتَلُهْم َوأَْلقَ  َولِكْن ُوِجَد ِفيِهْم َعَشَرُة ِرَجال َقاُلوا إِلْسَماِعيَل: 8اُهْم ِإَلى َوْسِط اْلُجبِّ

ُهْم َبْيَن ِإْخَوِتِهْم. َفاْمَتَنَع َوَلْم َيْقُتلْ «. اَل َتْقُتْلَنا أَلنَُّه ُيوَجُد َلَنا َخزَاِئُن ِفي اْلَحْقِل: َقْمح  َوَشِعير  َوَزْيت  َوَعَسل  »
َنَعُه اْلَمِلُك آَسا ِمْن َفاْلُجبُّ الَِّذي َطَرَح ِفيِه ِإْسَماِعيُل ُكلَّ ُجَثِث الرَِّجاِل الَِّذيَن َقَتَلُهْم ِبَسَبِب َجَدْلَيا، ُهَو الَِّذي صَ 9

َفَسَبى ِإْسَماِعيُل ُكلَّ َبِقيَِّة الشَّْعِب الَِّذيَن ِفي 11َن اْلَقْتَلى. َوْجِه َبْعَشا َمِلِك ِإْسرَاِئيَل. َفَمأَلُه ِإْسَماِعيُل ْبُن َنثَْنَيا مِ 
ُن َرِئيُس الشَُّرِط َجَدْلَيا ْبَن اْلِمْصَفاِة، َبَناِت اْلَمِلِك َوُكلَّ الشَّْعِب الَِّذي َبِقَي ِفي اْلِمْصَفاِة، الَِّذيَن َأَقاَم َعَلْيِهْم َنُبوَزرَاَدا

 "ُهْم ِإْسَماِعيُل ْبُن َنَثْنَيا َوَذَهَب ِلَيْعُبَر ِإَلى َبِني َعمُّوَن.َأِخيَقاَم، َسَبا
عجيب هذه الوحشية الدموية، لكنها هى السبب فى خراب أورشليم. ونجد أن إسمعيل أخذ معُه عشرة رجال من 

أن الدم الذى سفكه عقبه. وك األمراء على شاكلته. وأكلوا خبزًا مع جدليا ثم قتلوه " الذى أكل خبزى رفع على  
الكلدانيين لم يكن كافيًا فقاموا بسفك المزيد من دم هذا الشعب بل هم خلطوا مع دماء الشعب دماء الكلدانيين. 

أسباط( ليبكوا خراب أورشليم والهيكل ومعهم تقدماتهم ليحرقونها ولكن  90رجل من إسرائيل غالبًا )الـ 10وجاء 
 ومخمشين محلوقى اللحى ومشققى الثيابات الوثنية التى عاشوا فيها = يظهر فى طريقة حزنهم تأثرهم بالعاد

= أى جرحوا أنفسهم، هؤالء يحبون اهلل ولكن بطريقة وثنية. وسمع عنهم إسمعيل الدموى فخرج إليهم بدموع 
قال لهم  التماسيح يبكى خراب أورشليم مثلهم، وأراد أن يعرف مدى والئهم لجدليا فإن ثبت والؤهم لُه قتلهم. لذلك

( ولم يكن أحد قد َعِرف بقتل جدليا ألَن المؤامرة كانت سرية. ولما ذهبوا ليروا جدليا وظهر 6) هلم إلى جدليا
سا قد آحبهم له لما سمعوه عنه وانه رجل صالح قتلهم اسمعيل. ووضع كل هذه الجثث فى حفرة كان الملك 

( ولتصبح قلعة متقدمة ضد 22:96مل9ائيل )سا مدينة المصفاة من وجه بعشا ملك إسر آصنعها حين حصن 
رجال ليمتلك مخازنهم وأخذ رجال ونساء سبايا معُه إلى ملجأه  90بعشا. ومما يدل على جشع إسمعيل تركه لـ

 عند ملك بنى عمون.
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َعُه ِبُكلِّ الشَّرِّ الَِّذي َفَعَلُه َفَلمَّا َسِمَع ُيوَحاَناُن ْبُن َقاِريَح َوُكلُّ ُرَؤَساِء اْلُجُيوِش الَِّذيَن مَ 11 "-(:18-11) األيات
ِتي ِفي َأَخُذوا ُكلَّ الرَِّجاِل َوَساُروا ِلُيَحاِرُبوا ِإْسَماِعيَل ْبَن َنَثْنَيا، َفَوَجُدوُه ِعْنَد اْلِمَياِه اْلَكِثيَرِة الَّ 12ِإْسَماِعيُل ْبُن َنَثْنَيا، 

َمَع ِإْسَماِعيَل ُيوَحاَناَن ْبَن َقاِريَح َوُكلَّ ُرَؤَساِء اْلُجُيوِش الَِّذيَن َمَعُهْم  َوَلمَّا رََأى ُكلُّ الشَّْعِب الَِّذي13ِجْبُعوَن. 
َأمَّا 15 َفَداَر ُكلُّ الشَّْعِب الَِّذي َسَباُه ِإْسَماِعيُل ِمَن اْلِمْصَفاِة، َوَرَجُعوا َوَساُروا ِإَلى ُيوَحاَناَن ْبِن َقاِريَح.14َفِرُحوا. 

َفَأَخَذ ُيوَحاَناُن ْبُن َقاِريَح 16 َنَثْنَيا َفَهَرَب ِبَثَماِنَيِة ِرَجال ِمْن َوْجِه ُيوَحاَناَن َوَساَر ِإَلى َبِني َعمُّوَن. ِإْسَماِعيُل ْبنُ 
َثْنَيا ِمَن اْلِمْصَفاِة، َبْعَد َقْتِل َوُكلُّ ُرَؤَساِء اْلُجُيوِش الَِّذيَن َمَعُه، ُكلَّ َبِقيَِّة الشَّْعِب الَِّذيَن اْسَتَردَُّهْم ِمْن ِإْسَماِعيَل ْبِن نَ 
َفَساُروا 17ْم ِمْن ِجْبُعوَن. َجَدْلَيا ْبِن َأِخيَقاَم، ِرَجاَل اْلَحْرِب اْلُمْقَتِدِريَن َوالنَِّساَء َواأَلْطَفاَل َواْلِخْصَياَن الَِّذيَن اْسَتَردَّهُ 

ِمْن َوْجِه اْلَكْلَداِنيِّيَن أَلنَُّهْم َكاُنوا 18ِت َلْحٍم، ِلَيِسيُروا َوَيْدُخُلوا ِمْصَر َوَأَقاُموا ِفي َجْيُروَت ِكْمَهاَم الَِّتي ِبَجاِنِب َبيْ 
 "َباِبَل َعَلى اأَلْرِض.َخاِئِفيَن ِمْنُهْم، أَلنَّ ِإْسَماِعيَل ْبَن َنَثْنَيا َكاَن َقْد َضَرَب َجَدْلَيا ْبَن َأِخيَقاَم الَِّذي َأَقاَمُه َمِلُك 

هـرب إســمعيل فالخـاطىء دائمــًا جبـان ترعبــه خطايــاه.  ،انـان الرجــل الـوطنى الشــجاع وراء إســمعيلحـين ظهــر يوح
ـــه فيبـــدو أن إثنـــين مـــنهم قتلـــوا فـــى المعركـــة أو تركـــوه وتخلـــوا عنـــه فـــى هـــذه  1وقـــد هـــرب مـــع إســـمعيل  مـــن رجال

. فـأراد أن يقـود الشـعب الـذين المواجهة. ولكن يوحانان مع مميزاته السياسية لم يكن إنسانًا روحيًا ينتظـر كلمـة اهلل
إستردهم إلى مصر. وألنه لم يكن إنسانًا روحيًا فهو قاد شعبه ولكن ليكمل خرابهم "أعمى يقود أعمى" وألنه صمم 

= وهى بالقرب من بيـت لحـم مدينـة داود وهـى كانـت قطعـة  جيروت كمهامعسكروا فى  ،على الذهاب إلى مصر
. وقصده أن يذهب لمصر ليحميه المصريين وهذا إنحراف فاسد فى شعب أرض أعطاها داود لكمهام إبن برزالى

اهلل منذ خـروجهم مـن مصـر. وكانـت حجتـه أنـه يهـرب مـن الكلـدانيين لـئال ينتقمـوا منـه علـى قتـل جـدليا. ولـنالحظ 
 تنقل الشعب على عدة قادة )يهود وكلدانيين...( فمن ال يتبع اهلل كسيد لُه يسود عليه كثيرين.
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 عودة للجدول الثانى واألربعوناإلصحاح 

 
َفَتَقدََّم ُكلُّ ُرَؤَساِء اْلُجُيوِش َوُيوَحاَناُن ْبُن َقاِريَح، َوَيَزْنَيا ْبُن ُهوَشْعَيا، َوُكلُّ الشَّْعِب ِمَن 1 "-(:6-1) األيات

ِغيِر ِإَلى اْلَكِبيِر،  : َوَقاُلوا إِلْرِمَيا النَّ 2الصَّ َلْيَت َتَضرَُّعَنا َيَقُع َأَماَمَك، َفُتَصلَِّي أَلْجِلَنا ِإَلى الرَّبِّ ِإلِهَك أَلْجِل ُكلِّ »ِبيِّ
ي َنِسيُر َفُيْخِبُرَنا الرَّبُّ ِإلُهَك َعِن الطَِّريِق الَّذِ 3هِذِه اْلَبِقيَِّة. أَلنََّنا َقْد َبِقيَنا َقِليِليَن ِمْن َكِثيِريَن َكَما َترَاَنا َعْيَناَك. 

: 4«. ِفيِه، َواأَلْمِر الَِّذي َنْفَعُلهُ  َقْد َسِمْعُت. هَأَنَذا ُأَصلِّي ِإَلى الرَّبِّ ِإلِهُكْم َكَقْوِلُكْم، َوَيُكوُن َأنَّ »َفَقاَل َلُهْم ِإْرِمَيا النَِّبيُّ
ِلَيُكِن الرَّبُّ َبْيَنَنا َشاِهداا »َفَقاُلوا ُهْم إِلْرِمَيا: 5«. ْنُكْم َشْيئااُكلَّ اْلَكاَلِم الَِّذي ُيِجيُبُكُم الرَّبُّ ُأْخِبُرُكْم ِبِه. اَل َأْمَنُع عَ 

ْن َشرًّا. َفِإنََّنا َنْسَمُع ِلَصْوِت الرَّبِّ 6َصاِدقاا َوَأِميناا ِإنََّنا َنْفَعُل َحَسَب ُكلِّ َأْمٍر ُيْرِسُلَك ِبِه الرَّبُّ ِإلُهَك ِإَلْيَنا،  ِإْن َخْيراا َواِ 
 "«.ِهَك الَِّذي َنْحُن ُمْرِسُلوَك ِإَلْيِه ِلُيْحَسَن ِإَلْيَنا ِإَذا َسِمْعَنا ِلَصْوِت الرَّبِّ ِإلِهَناِإل

وحديثه معهم، أنه لم يكن يعرف تصميمهم على الذهاب لمصر. وقد أظهر النبى  إرمياءيتضح من حديثهم مع 
يعرف ما هو األفضل، الذهاب أم البقاء. ولكن  لهم كل رقة ووعدهم بالصالة ألجلهم، ولعله هو نفسه لم يكن

يبدو واضحًا بعد ذلك أنهم إنما كانوا يسألون اهلل، كمثل طريقة بلعام، أى يسألون اهلل وهم قد إتخذوا قرارًا، فإن 
ن لم يتفق رفضوه. ولنالحظ أن اهلل ال ُيسِمعنا صوته إن لم نكن بنية صادقة  إتفق كالم اهلل مع رغبتهم نفذوه، وا 
نعتزم أن نطيعه حينما نعرف إرادته. ولنالحظ أن رجوعهم لمصر بعد كل وعود الرب هو رجوع المؤمن التائب 
للعالم يلتمس عنده العزاء والمعونة. وأن رجوعهم لمصر هو رجوعهم ألرض العبودية والذل متجاهلين دم الفصح 

 )دم المسيح( وعبور البحر األحمر )المعمودية(.
 

َفَدَعا ُيوَحاَناَن ْبَن َقاِريَح َوُكلَّ 8َوَكاَن َبْعَد َعَشَرِة َأيَّاٍم َأنَّ َكِلَمَة الرَّبِّ َصاَرْت ِإَلى ِإْرِمَيا. 7 "-(:22-7) األيات
ِغيِر ِإَلى اْلَكِبيِر،  ِإلُه ِإْسرَاِئيَل  هَكَذا َقاَل الرَّبُّ »َوَقاَل َلُهْم: 9ُرَؤَساِء اْلُجُيوِش الَِّذيَن َمَعُه، َوُكلَّ الشَّْعِب ِمَن الصَّ

ِإْن ُكْنُتْم َتْسُكُنوَن ِفي هِذِه اأَلْرِض، َفِإنِّي َأْبِنيُكْم َواَل َأْنُقُضُكْم، 11الَِّذي َأْرَسْلُتُموِني ِإَلْيِه ِلَكْي أُْلِقَي َتَضرَُّعُكْم َأَماَمُه: 
اَل َتَخاُفوا َمِلَك َباِبَل الَِّذي َأْنُتْم َخاِئُفوُه. اَل 11ِذي َصَنْعُتُه ِبُكْم. َوَأْغِرُسُكْم َواَل َأْقَتِلُعُكْم. أَلنِّي َنِدْمُت َعِن الشَّرِّ الَّ 

، أَلنِّي َأَنا َمَعُكْم أُلَخلَِّصُكْم َوُأْنِقَذُكْم ِمْن َيِدِه.   .َوُأْعِطَيُكْم ِنْعَمةا، َفَيْرَحُمُكْم َوَيُردُُّكْم ِإَلى َأْرِضُكمْ 12َتَخاُفوُه، َيُقوُل الرَّبُّ
ْن ُقْلُتْم: اَل َنْسُكُن ِفي هِذِه اأَلْرِض. َوَلْم َتْسَمُعوا ِلَصْوِت الرَّبِّ ِإلِهُكْم، » 13 َقاِئِليَن: اَل َبْل ِإَلى َأْرِض ِمْصَر 14َواِ 

َفاآلَن ِلذِلَك اْسَمُعوا َكِلَمَة 15َنْذَهُب، َحْيُث اَل َنَرى َحْرباا، َواَل َنْسَمُع َصْوَت ُبوق، َواَل َنُجوُع ِلْلُخْبِز، َوُهَناَك َنْسُكُن. 
ُخوِل ِإَلى ِمْصَر، َوَتْذَهُبوَن الرَّبِّ َيا َبِقيََّة َيُهوَذا، هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد ِإلُه ِإْسرَاِئيَل: ِإْن ُكْنُتْم َتْجَعُلوَن ُوُجوَهُكْم ِللدُّ 

ي َأْنُتْم َخاِئُفوَن ِمْنُه ُيْدِرُكُكْم ُهَناَك ِفي َأْرِض ِمْصَر، َواْلُجوَع الَِّذي َأْنُتْم َيْحُدُث َأنَّ السَّْيَف الَّذِ 16ِلَتَتَغرَُّبوا ُهَناَك، 
َوَيُكوُن َأنَّ ُكلَّ الرَِّجاِل الَِّذيَن َجَعُلوا ُوُجوَهُهْم ِللدُُّخوِل 17َخاِئُفوَن ِمْنُه َيْلَحُقُكْم ُهَناَك ِفي ِمْصَر، َفَتُموُتوَن ُهَناَك. 

رِّ الَِّذي َأْجِلُبُه َأَنا ْصَر ِلَيَتَغرَُّبوا ُهَناَك، َيُموُتوَن ِبالسَّْيِف َواْلُجوِع َواْلَوَبِإ، َواَل َيُكوُن ِمْنُهْم َباق َواَل َناٍج ِمَن الشَّ ِإَلى مِ 
ْيِظي َعَلى ُسكَّاِن ُأوُرَشِليَم، هَكَذا أَلنَُّه هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد ِإلُه ِإْسرَاِئيَل: َكَما اْنَسَكَب َغَضِبي َوغَ 18 َعَلْيِهْم.
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ْوَن َبْعُد هَذا َيْنَسِكُب َغْيِظي َعَلْيُكْم ِعْنَد ُدُخوِلُكْم ِإَلى ِمْصَر، َفَتِصيُروَن َحَلفاا َوَدَهشاا َوَلْعَنةا َوَعاراا، َواَل َترَ 
ا: اَل َتْدُخُلوا ِمْصَر. اْعَلُموا ِعْلماا َأنِّي َقْد َأْنَذْرُتُكُم اْلَيْوَم. َقْد َتَكلََّم الرَّبُّ َعَلْيُكْم َيا َبِقيََّة َيُهوذَ »19«.اْلَمْوِضعَ 

أَلنَُّكْم 21
لرَّبُّ َنا، َوَحَسَب ُكلِّ َما َيُقوُلُه اَقْد َخَدْعُتْم َأْنُفَسُكْم ِإْذ َأْرَسْلُتُموِني ِإَلى الرَّبِّ ِإلِهُكْم َقاِئِليَن: َصلِّ أَلْجِلَنا ِإَلى الرَّبِّ ِإلهِ 

ْم. َفَقْد َأْخَبْرُتُكُم اْلَيْوَم َفَلْم َتْسَمُعوا ِلَصْوِت الرَّبِّ ِإلِهُكْم، َواَل ِلَشْيٍء ِممَّا َأْرَسَلِني ِبِه ِإَلْيكُ 21ِإلُهَنا هَكَذا َأْخِبْرَنا َفَنْفَعَل. 
 "«.َوَبِإ ِفي اْلَمْوِضِع الَِّذي اْبَتَغْيُتْم َأْن َتْدُخُلوُه ِلَتَتَغرَُّبوا ِفيهِ َفاآلَن اْعَلُموا ِعْلماا َأنَُّكْم َتُموُتوَن ِبالسَّْيِف َواْلُجوِع َوالْ 22

( يشير للوصايا، وألنهم كسروا وصايا اهلل فاهلل إنتظر عليهم عشرة أيام. فهم 90( = رقم )3) أيام 11بعد 
ائهم فسؤالهم هلل كان فيه رياء. ثم أن بخطاياهم صنعوا هوة بينهم وبين اهلل. وهنا هم المسئولون عن هذا البعد لري

= تعنى  ندمت على الشر( 90فترة اإلنتظار ُتعلن لهم أن النبى لم يتكلم من نفسه بل إنتظر الرب ليكلمه. وفى )
= هم  ال نرى حرباا ( 94أن اهلل قرر أن يوقف الضربات ويبدأ فى إظهار مراحمه إعالنًا عن محبته لشعبه. وفى )

زيف فالسالم الحقيقى عند اهلل فى كنيسته. ومن يترك الكنيسة بسبب بعض المتاعب ليبحث يبحثون عن سالم م
 وال نجوع للخبز. ، تالحقه المتاعب حيثما ذهب لنفسه عن سالم بعيدًا حيث األبار المشققة التى ال تضبط ماء

( يظهر 96له يحيا به. وفى )= هذا حال من يريد أن يشبع من العالم وملذاته تاركًا المسيح خبز الحياة ومن يأك
= وكان ينبغى أن يفهموا أن السيف والمجاعة هى أسلحة  هاربون من وجه السيفغبائهم أكثر إنهم إنما هم 

ن لم يتوبوا سيلحقهم السيف والمجاعة هناك فى مصر ن  اهلل ضدهم لدعوتهم للتوبة. وا  ألن اهلل سيكون وراءهم. وا 
ستتحول ألرض سالم. وهذا ينطبق  ،رشليم أرض حرب ولكن الرب فيهاإستمعوا لصوت اهلل فحتى لو كانت أو 

على المآسى العامة، فمن يظن أنه يهرب من مكانه بسبب مأساة تالحقه، ستالحقه هذه المأساة أينما ذهب، إن 
 كانت هذه المأساة تجربة سمح بها الرب بسبب خطاياه. فالعالم الذى نعيش فيه هو برية وهروبنا من مكان آلخر
 هو إنتقال من برية إلى برية. وال سبيل للسالم سوى التوبة والرجوع إلى اهلل. ووضع لهم اهلل هنا البركة واللعنة.

 = ألنكم تريدون مشورتكم وليس مشورة اهلل. خدعتم أنفسكم( 20وفى )
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث واألربعون

 
بُّ ِإلُهُهْم َوَكاَن َلمَّا َفَرَغ ِإْرِمَيا ِمْن َأْن َكلََّم ُكلَّ الشَّْعِب ِبُكلِّ َكاَلِم الرَّبِّ ِإلِهِهِم، الَِّذي َأْرَسَلُه الرَّ 1 "-(:7-1) األيات
َأْنَت ُمَتَكلِّم  »لَُّموا ِإْرِمَيا َقاِئِليَن: َأنَّ َعَزْرَيا ْبَن ُهوَشْعَيا َوُيوَحاَناَن ْبَن َقاِريَح، َوُكلَّ الرَِّجاِل اْلُمَتَكبِِّريَن كَ 2ِإَلْيِهْم، 

َبْل َباُروُخ ْبُن ِنيِريَّا ُمَهيُِّجَك َعَلْيَنا 3ِباْلَكِذِب! َلْم ُيْرِسْلَك الرَّبُّ ِإلُهَنا ِلَتُقوَل: اَل َتْذَهُبوا ِإَلى ِمْصَر ِلَتَتَغرَُّبوا ُهَناَك. 
َفَلْم َيْسَمْع ُيوَحاَناُن ْبُن َقاِريَح َوُكلُّ ُرَؤَساِء اْلُجُيوِش َوُكلُّ 4«. ْقُتُلوَنا، َوِلَيْسُبوَنا ِإَلى َباِبلَ ِلَتْدَفَعَنا ِلَيِد اْلَكْلَداِنيِّيَن ِليَ 

ُكلَّ َبِقيَِّة  َبْل َأَخَذ ُيوَحاَناُن ْبُن َقاِريَح، َوُكلُّ ُرَؤَساِء اْلُجُيوِش،5الشَّْعِب ِلَصْوِت الرَّبِّ ِباإِلَقاَمِة ِفي َأْرِض َيُهوَذا، 
ُبوا ِفي َأْرِض َيُهوَذا،  ُحوا ِإَلْيِهْم ِلَيَتَغرَّ الرَِّجاَل َوالنَِّساَء َواأَلْطَفاَل َوَبَناِت 6َيُهوَذا الَِّذيَن َرَجُعوا ِمْن ُكلِّ اأُلَمِم الَِّذيَن ُطوِّ

ْرِمَيا النَِّبيِّ َوَباُروَخ  اْلَمِلِك، َوُكلَّ اأَلْنُفِس الَِّذيَن َتَرَكُهْم َنُبوَزرَاَداُن َرِئيُس  الشَُّرِط، َمَع َجَدْلَيا ْبِن َأِخيَقاَم ْبِن َشاَفاَن، َواِ 
 "َفَجاُءوا ِإَلى َأْرِض ِمْصَر أَلنَُّهْم َلْم َيْسَمُعوا ِلَصْوِت الرَّبِّ َوَأَتْوا ِإَلى َتْحَفْنِحيَس.7ْبِن ِنيِريَّا، 

 أنهم إحتقروه ألنه ضد قرارهم المَسبق. فهؤالء يحلمون بمصر كان فى منتهى الوضوح إال إرمياءمع أن كالم 
فهم ( 2ة )آيولن يمنعهم أحد من الذهاب لمصر حتى لو قال اهلل العكس. والسبب فى ذلك سَجله الكتاب فى 

"  من هو اهلل ألطيعه " = يرون أن قراراتهم هى أحكم قرار حتى لو ضد اهلل كما قال فرعون سابقاً  رجال متكبرين
، فالقلب المتكبر هو أشد أعداء اإلنسان. هنا كانوا كمن يشرق النور أمامه فيغلق عينيه لكى ال يرى أو هو يرى 

أثبت أنه نبى حقيقى فقد تحققت كل نبواته. فال مجال أن  إرمياءولكن ال يعترف. ومما يضاعف خطيتهم أن 
لكى يقعوا فى يد الكلدانيين. ولكن لو  إرمياءمشورة  يقولوا هذه أوهام. ولكنهم فعلوها وقالوا باروخ هو السبب وراء

وباروخ لمصلحة بابل، أما كانوا قد ذهبوا لبابل ليأخذوا نصيبهم من الكرامة عوضًا  إرمياءكان هناك إتفاق بين 
. عن أن يجلسوا مع هؤالء الفقراء اليهود. ولكن من ال يحب أن يطيع كالم اهلل فهو دائمًا يثير أقوال رديئة ضدها

ًِ للملك ولكنهم فضلوا اإلقامة فيها ربما لعظمتها ولكنها  وهم ذهبوا لتحفنحيس وكان بها فى ذلك الوقت قصورًا
كانت مليئة باألوثان ولم يعتزلوا حتى ال يتدنسوا. وتحفنحيس تذكر بعبوديتهم القديمة فى بناء المخازن. فهذه 

ب أورشليم عن اللجوء ئم روح اهلل لفضلوا البقاء فى خراكيلو متر. ولو كان له 36المدينة تبعد عن فيثوم حوالى 
 ألوثان مصر.

 
ُخْذ ِبَيِدَك ِحَجاَرةا َكِبيَرةا َواْطُمْرَها »9ُثمَّ َصاَرْت َكِلَمُة الرَّبِّ ِإَلى ِإْرِمَيا ِفي َتْحَفْنِحيَس َقاِئَلةا: 8 "-(:13-8) األيات

َوُقْل َلُهْم: هَكَذا َقاَل َربُّ 11َباِب َبْيِت ِفْرَعْوَن ِفي َتْحَفْنِحيَس َأَماَم ِرَجال َيُهوٍد. ِفي اْلِماَلِط، ِفي اْلَمْلِبِن الَِّذي ِعْنَد 
َر َمِلَك َباِبَل َعْبِدي، َوَأَضُع ُكْرِسيَُّه َفْوقَ   هِذِه اْلِحَجاَرِة الَِّتي اْلُجُنوِد ِإلُه ِإْسرَاِئيَل: هَأَنَذا ُأْرِسُل َوآُخُذ َنُبوَخْذرَاصَّ

َوَيْأِتي َوَيْضِرُب َأْرَض ِمْصَر، الَِّذي ِلْلَمْوِت َفِلْلَمْوِت، َوالَِّذي ِللسَّْبِي َفِللسَّْبِي، 11َطَمْرُتَها َفُيْبِسُط ِديَباَجُه َعَلْيَها. 
ا، َوَيْلَبُس َأْرَض ِمْصَر َكَما َيْلَبُس َوُأوِقُد َناراا ِفي ُبُيوِت آِلَهِة ِمْصَر َفُيْحِرُقَها َوَيْسِبيهَ 12َوالَِّذي ِللسَّْيِف َفِللسَّْيِف. 
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َوَيْكِسُر َأْنَصاَب َبْيَت َشْمٍس الَِّتي ِفي َأْرِض ِمْصَر، َوُيْحِرُق ُبُيوَت 13الرَّاِعي ِرَداَءُه، ُثمَّ َيْخُرُج ِمْن ُهَناَك ِبَساَلٍم. 
 "«.آِلَهِة ِمْصَر ِبالنَّارِ 

يتنبأ فى مصر وسط األمة الوثنية، ويتنبأ بخرابها ثم يتنبأ بخراب  إرمياءفى هذه األيات واإلصحاح القادم نجد 
لم يكف عن الصالة من أجل شعبه واهلل يظهر لُه ما سوف يحدث  إرمياءاليهود الذين لجأوا إلى مصر. ف

مستقباًل لعلهم يتوبون. والمعنى أنهم حتى لو هربوا من سيف نبوخذ نصر فى أورشليم فسوف يالحقهم فى 
 ا السيف هو سيف اهلل.مصر. فهذ

ه لعمل ي  =  المالط هو الطين والملبن هو مكان صناعة اللبن وشَ  ُأطمرها فى المالط فى الملِبن( 1ية )آوفى 
اآلجر للبناء. وهذا يُدل غالبًا أن هذا القصر كان تحت اإلنشاء فلن يوجد أتون لشى اآلجر فى منطقة قصر 

أن يحفر فيه ويضع حجارة.  إرمياءقصر قد إنتهى تشييده ما إستطاع الملك إن كان قد تم تشييده. ولو كان ال
فهو كان عليه أن يأخذ حجارة كبيرة )مثل التى تستخدم فى األساس( ويطمرها فى الملبن الذى عند باب بيت 

يضع أساس ملك بابل فى قصر فرعون. نبوة عن سيادة بابل على مصر وخراب  إرمياءفرعون. وهذا معناه أن 
إلى مصر وعن وثنيتهم،  أنهم جاءواان عليه أن يصنع هذا أمام رجال يهود لعلهم يتوبون على مصر وك

ملك بابل ( 90كانت صحيحة وفى ) إرمياءوخطاياهم. وحينما يأتى ملك بابل فعاًل سيعرف اليهود أن نبوة 
= أى خيمته  ديباجهسيبسط نبوخذ نصر = فهو ينفذ إرادة اهلل أو هو أداة التنفيذ. وفوق هذا القصر  عبدى

لهة مصر. وهكذا يستخدم اهلل ملك وثنى شرير ليضرب ويؤدب ملك وثنى آالملكية. وسيحرق ملك بابل ويحطم 
 = هذه لها عدة معانى: مصر كما يلبس الراعى رداءهُ  يلبس أرض( 92شرير آخر. وفى )

 أى سيكون لُه كل غنى مصر كزينة يلبسها ويتحلى بها. .1
يرة فى الحروب سيتسيد عليها بسهولة جدًا تشبة سهولة إرتداء الراعى لردائه أن مصر القوية والخب .2

 وهو يلبس بسهولة جدًا وفى وقت قصير جدًا.
بل من كثرة ما إقتناه نبوخذ نصر فى حروبه ستكون لُه ثروة مصرفوق ثروات األمم التى أخذها  .3

كل للشمس حيث يجمع = هو هي بيت شمس( 93كرداء راعى يرتديه الراعى فوق مالبسه وفى )
 = قد تكون اآللهة الوثنية أو المسالت الفرعونية. واألنصابكل عابدى الشمس 

 ق.م. 661ولقد غزا نبوخذ نصر مصر فعاًل سنة 
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع واألربعون

 
ِإْرِمَيا ِمْن ِجَهِة ُكلِّ اْلَيُهوِد السَّاِكِنيَن ِفي َأْرِض ِمْصَر، السَّاِكِنيَن  اَْلَكِلَمُة الَِّتي َصاَرْت ِإَلى1"  -(:14-1) األيات

هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد ِإلُه ِإْسرَاِئيَل: َأْنُتْم رََأْيُتْم »2ِفي َمْجَدَل َوِفي َتْحَفْنِحيَس، َوِفي ُنوَف َوِفي َأْرِض َفْتُروَس َقاِئَلةا: 
،ُكلَّ الشَّرِّ الَّ  ِمْن 3 ِذي َجَلْبُتُه َعَلى ُأوُرَشِليَم، َوَعَلى ُكلِّ ُمُدِن َيُهوَذا، َفَها ِهَي َخِرَبة  هَذا اْلَيْوَم َوَلْيَس ِفيَها َساِكن 

ُروا َوَيْعُبُدوا آِلَهةا ُأْخَرى َلْم َيْعِرُفوهَ  ا ُهْم َواَل َأْنُتْم َواَل آَباُؤُكْم. َأْجِل َشرِِّهِم الَِّذي َفَعُلوُه ِلُيِغيُظوِني، ِإْذ َذَهُبوا ِلُيَبخِّ
ْنِبَياِء ُمَبكِّراا َوُمْرِسالا َقاِئالا: اَل َتْفَعُلوا َأْمَر هَذا الرِّْجِس الَّ 4 َفَلْم َيْسَمُعوا 5ِذي َأْبَغْضُتُه. َفَأْرَسْلُت ِإَلْيُكْم ُكلَّ َعِبيِدي اأَل

ُروا آلِلَهٍة ُأْخَرى. َواَل َأَماُلوا ُأْذَنُهْم ِلَيْرِجُعوا َعْن َشرِّ  َفاْنَسَكَب َغْيِظي َوَغَضِبي، َواْشَتَعاَل في ُمُدِن َيُهوَذا 6ِهْم َفاَل ُيَبخِّ
اَذا َفاآلَن هَكَذا َقاَل الرَّبُّ ِإلُه اْلُجُنوِد، ِإلُه ِإْسرَاِئيَل: ِلمَ 7َوِفي َشَواِرِع ُأوُرَشِليَم، َفَصاَرْت َخِرَبةا ُمْقِفَرةا َكهَذا اْلَيْوِم. 

عاا ِمْن َوْسِط يَ  ُهوَذا َواَل َتْبَقى َلُكْم َأْنُتْم َفاِعُلوَن َشرًّا َعِظيماا ِضدَّ َأْنُفِسُكْم الْنِقرَاِضُكْم ِرَجاالا َوِنَساءا َأْطَفاالا َوُرضَّ
ُروَن آلِلَهٍة ُأْخَرى ِفي َأْرِض مِ 8َبِقيَّة ؟  ُبوا ِفيَها، ِلَكْي إِلَغاَظِتي ِبَأْعَماِل َأَياِديُكْم، ِإْذ ُتَبخِّ ْصَر الَِّتي َأتَْيُتْم ِإَلْيَها ِلَتَتَغرَّ

َتْنَقِرُضوا َوِلَكْي َتِصيُروا َلْعَنةا َوَعاراا َبْيَن ُكلِّ ُأَمِم اأَلْرِض. 
َهْل َنِسيُتْم ُشُروَر آَباِئُكْم َوُشُروَر ُمُلوِك َيُهوَذا َوُشُروَر 9

َلْم ُيَذلُّوا ِإَلى هَذا اْلَيْوِم، 11َساِئُكُم الَِّتي ُفِعَلْت ِفي َأْرِض َيُهوَذا َوِفي َشَواِرِع ُأوُرَشِليَم؟ ِنَساِئِهْم، َوُشُروَرُكْم َوُشُروَر نِ 
 َواَل َخاُفوا َواَل َسَلُكوا ِفي َشِريَعِتي َوَفرَاِئِضي الَِّتي َجَعْلُتَها َأَماَمُكْم َوَأَماَم آَباِئُكْم.

، َوألَْقِرَض ُكلَّ َيُهوَذا.  ِلذِلَك هَكَذا َقاَل َربُّ »11 َوآُخُذ 12اْلُجُنوِد ِإلُه ِإْسرَاِئيَل: هَأَنَذا َأْجَعُل َوْجِهي َعَلْيُكْم ِللشَّرِّ
ُبوا ُهَناَك، َفَيْفَنْوَن ُكلُّ  ِض ِمْصَر. ُهْم ِفي َأرْ َبِقيََّة َيُهوَذا الَِّذيَن َجَعُلوا ُوُجوَهُهْم ِللدُُّخوِل ِإَلى َأْرِض ِمْصَر ِلَيَتَغرَّ

ِغيِر ِإَلى اْلَكِبيِر ِبالسَّْيِف َواْلُجوِع. َيُموُتوَن َوَيِصيرُ  وَن َحْلفاا َوَدَهشاا َيْسُقُطوَن ِبالسَّْيِف َوِباْلُجوِع. َيْفَنْوَن ِمَن الصَّ
َوَلْعَنةا َوَعاراا. 

َواَل 14َشِليَم ِبالسَّْيِف َواْلُجوِع َواْلَوَبِإ. َوُأَعاِقُب الَِّذيَن َيْسُكُنوَن ِفي َأْرِض ِمْصَر، َكَما َعاَقْبُت ُأورُ 13
ُهوَذا الَِّتي َيْشتَاُقوَن َيُكوُن َناٍج َواَل َباق ِلَبِقيَِّة َيُهوَذا اآلِتيَن ِلَيَتَغرَُّبوا ُهَناَك ِفي َأْرِض ِمْصَر، ِلَيْرِجُعوا ِإَلى َأْرِض يَ 

 "«.ُه اَل َيْرجُع ِمْنُهْم ِإالَّ اْلُمْنَفِلُتونَ ِإَلى الرُُّجوِع أَلْجِل السََّكِن ِفيَها، أَلنَّ 
بأن خراب أورشليم كان  إرمياءكان اليهود فى مصر مشتتين فى أجزاء متفرقة منها. وهنا يذكرهم اهلل بواسطة 

راجعًا لخطاياها. وما فائدة التذكير؟ أن الشيطان يحاربنا دائمًا بأن يجعلنا ننسى األالم الناشئة عن الخطية 
عند خروج الشعب من أرض مصر جعلهم الشيطان ينسون ذل العبودية فى  -: مثال بملذاتها  كرنا فقط ويذ

مصر وقتل الذكور من أبنائهم، وسخرتهم للمصريين وضربهم بالسياط وجعلهم يتذكرون قدور اللحم والكرات. 
. واهلل هنا يلومهم فى أنهم تركوه وهنا يذكرهم أن ملك بابل ما هو إال أداة تنفيذ مشيئة اهلل بالغضب ضد الخطية

هو اإلله الحى وذهبوا وراء آلهة وثنية. ولذلك منعهم اهلل من الذهاب لمصر حتى ال تكون شركًا جديدًا لهم 
بأوثانها. أما المسبيين فى بابل فكانوا وسط أوثان بابل لكن كانوا فى حماية اهلل فهو الذى أرسلهم إلى هناك. أما 

ضد رغبة اهلل فهم بدون حمايته. وألنهم إنفصلوا عن اهلل صاروا عارًا ولعنة وسط الشعوب من هم فى مصر فهم 
= أى هل نسيتم الضربات واألالم التى إجتازوا فيها بسبب شرورهم.  هل نسيتم شرور أبائكم( 1(. وفى )1)
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تى كَن السبب فى =  فالشر جماعى، الكل يخطئون. وربما فى هذا إشارة لنساء سليمان اللوا وشرور نسائكم
( 99ية )آتبخيره لألوثان، ونساء الشعب الحالى كانوا بخطاياهم أيضًا ومحبتهم لألوثان سببًا مشجعًا ألزواجهن. و 

( قد يكون اليهود الذين لجأوا 94= هذه آية ُمرعبة. فمن يتحدى اهلل يفنيه اهلل. وفى ) أجعل وجهى عليكم للشر
ورشليم، إذًا يمكنهم العودة وقتما شاءوا، ولكن ألنهم ذهبوا بإرادتهم فاهلل لن إلى مصر، قد لجأوا لها لقربها من أ

ا أما المسبيين الذين هم على مسافة أبعد فسيعيدهم اهلل. حقًا المر الذى تختاره لى ي ،يشاء لهم عودتهم ولن يروها
يًا أكثر من الطريق الذى نفسى، والطريق الذى يعطينى إياه الرب يكون معز لرب أفضل من الشهد الذى أختاره 
 أختاره لنفسى وأكثر أمانًا وراحة.

 
ْرَن آلِلَهٍة ُأْخَرى، َوُكلُّ النَِّساِء 15  "-(:19-15) األيات َفَأَجاَب ِإْرِمَيا ُكلُّ الرَِّجاِل الَِّذيَن َعَرُفوا َأنَّ ِنَساَءُهْم ُيَبخِّ

، َوُكلُّ الشَّْعِب السَّ  ِإنََّنا اَل َنْسَمُع َلَك اْلَكِلَمَة »16اِكِن ِفي َأْرِض ِمْصَر ِفي َفْتُروَس َقاِئِليَن: اْلَواِقَفاِت، َمْحَفل  َكِبير 
 ، ُر ِلَمِلَكِة السََّماَواِت، َوَنْسُكُب َلَها َسَكاِئَب.17الَِّتي َكلَّْمَتَنا ِبَها ِباْسِم الرَّبِّ  َبْل َسَنْعَمُل ُكلَّ َأْمٍر َخَرَج ِمْن َفِمَنا، َفُنَبخِّ

ُخْبزاا َوُكنَّا ِبَخْيٍر َوَلْم َنَر َكَما َفَعْلَنا َنْحُن َوآَباُؤَنا َوُمُلوُكَنا َوُرَؤَساُؤَنا ِفي َأْرِض َيُهوَذا َوِفي َشَواِرِع ُأوُرَشِليَم، َفَشِبْعَنا 
َكاِئَب َلَها، اْحَتْجَنا ِإَلى ُكّل، َوَفِنيَنا ِبالسَّْيِف َولِكْن ِمْن ِحيَن َكَفْفَنا َعِن التَّْبِخيِر ِلَمِلَكِة السََّماَواِت َوَسْكِب سَ 18َشرًّا. 

ُر ِلَمِلَكِة السََّماَواِت َوَنْسُكُب َلَها َسَكاِئَب، َفَهْل ِبُدوِن ِرَجاِلَنا ُكنَّا َنْصَنُع َلَها 19َواْلُجوِع.  ْذ ُكنَّا ُنَبخِّ َكْعكاا ِلَنْعُبَدَها َواِ 
 "«.َوَنْسُكُب َلَها السََّكاِئَب؟

نجد هنا عنادًا عجيبًا. وهنا اإلتهام موجه للنساء ليس ألن الرجال كانوا فى تقوى وخوف اهلل، بل ألن الرجال 
إننا ال (. بل إن الرجال قالوا 91) فهل بدون رجالنا كنا نصنعكانوا فى إستهتار غير مهتمين بل موافقين = 
فى رفضهم السابق قالوا "اهلل لم يقل هذا" إنما هى ولنالحظ أنهم  نسمع لك الكلمة التى كلمتنا بها بإسم الرب

وسبب إزدياد العناد  وباروخ واآلن زادت نغمة التحدى بما معناه حتى لو قال اهلل ذلك لن نفعل، إرمياءمؤامرة بين 
أن الخاطىء الذى ال يقدم توبة ينمو فى الخطية  الحظو  أنهم أصبحوا فى سالم فى مصر ولكنه سالم زائف.

= قد يكون القمر أو الشمس الذى تنتشر عبادتها فى مصر. وكلمة  ملكة السموات( 96ثر. وفى )أكثر وأك
أباؤنا  -9( 91،93الشمس مؤنثة فى العبرية وقد تكون السموات بكل ما فيها من نجوم. وأنظر دفاعهم فى )

نعرف أن شيوع الخطية الخير الذى كان لنا كان بسبب تبخيرنا لملكة السموات. ول -2فعلوا ذلك بل وملوكهم 
ليس مبررًا لنا لنفعلها. فهناك وصايا سنحاسب على كسرنا لها حتى لو كسرها أباؤنا وملوكنا. وأيضًا هناك 
مغالطة فإن كانت ملكة السموات تحمى أحدًا فلماذا لم تحميهم من خراب أورشليم. وهى أيضًا لن تحميهم من 

دث فى بداية المسيحية حينما كان الوثنيين يرجعون المصائب التى الخراب القادم. هذه المغالطات تذكرنا بما ح
رموهم لألسود".  تحل بهم للمسيحيين فكانت صرختهم "أقتلوهم وا 

 هم يتصوروا أن إصالحات يوشيا ومنع عبادة األوثان كان للخراب. -: 91أية 
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أََلْيَس »21النَِّساَء الَِّذيَن َجاَوُبوُه ِبهَذا اْلَكاَلِم َقاِئالا: َفَكلََّم ِإْرِمَيا ُكلَّ الشَّْعِب، الرَِّجاَل وَ 21 "-(:31-21) األيات
ْرُتُموُه ِفي ُمُدِن َيُهوَذا َوِفي َشَواِرِع ُأوُرَشِليَم، َأْنُتْم َوآَباُؤُكْم َوُمُلوُكُكْم َوُرؤَ  َساُؤُكْم َوَشْعُب اأَلْرِض، اْلَبُخوُر الَِّذي َبخَّ

َوَلْم َيْسَتِطِع الرَّبُّ َأْن َيْحَتِمَل َبْعُد ِمْن َأْجِل َشرِّ َأْعَماِلُكْم، ِمْن َأْجِل 22َوَصِعَد َعَلى َقْلِبِه.  ُهَو الَِّذي َذَكَرُه الرَّبُّ 
ْرُتْم ِمْن َأْجِل 23الرََّجاَساِت الَِّتي َفَعْلُتْم، َفَصاَرْت َأْرُضُكْم َخِرَبةا َوَدَهشاا َوَلْعَنةا ِباَل َساِكٍن َكهَذا اْلَيْوِم.  َأنَُّكْم َقْد َبخَّ

، َوَلْم َتْسُلُكوا ِفي َشِريَعِتِه َوَفرَاِئِضِه َوَشَهادَ  ، َوَلْم َتْسَمُعوا ِلَصْوِت الرَّبِّ اِتِه ِمْن َأِجِل ذِلُكْم َقْد َوَأْخَطْأُتْم ِإَلى الرَّبِّ
اْسَمُعوا َكِلَمَة الرَّبِّ َيا َجِميَع َيُهوَذا »لِّ الشَّْعِب َوِلُكلِّ النَِّساِء: ُثمَّ َقاَل ِإْرِمَيا ِلكُ 24«. َأَصاَبُكْم هَذا الشَّرُّ َكهَذا اْلَيْومِ 

 ِبَأَياِديُكمْ  هَكَذا َتَكلََّم َربُّ اْلُجُنوِد ِإلُه ِإْسَراِئيَل َقاِئالا: َأْنُتْم َوِنَساُؤُكْم َتَكلَّْمُتْم ِبَفِمُكْم َوَأْكَمْلُتمْ 25الَِّذيَن ِفي َأْرِض ِمْصَر. 
َر ِلَمِلَكِة السََّماَواِت َوَنْسُكُب لَ  َها َسَكاِئَب، َفِإنَُّهنَّ ُيِقْمَن َقاِئِليَن: ِإنََّنا ِإنََّما ُنَتمُِّم ُنُذوَرَنا الَِّتي َنَذْرَناَها، َأْن ُنَبخِّ

ُهوَذا السَّاِكِنيَن ِفي َأْرِض ِمْصَر: هَأَنَذا َقْد َحَلْفُت ِلذِلَك اْسَمُعوا َكِلَمَة الرَّبِّ َيا َجِميَع يَ 26ُنُذوَرُكْم، َوُيَتمِّْمَن ُنُذوَرُكْم. 
، ِإنَّ اْسِمي َلْن ُيَسمَّى َبْعُد ِبَفِم ِإْنَساٍن َما ِمْن َيُهوَذا ِفي ُكلِّ َأْرِض مِ  ْصَر َقاِئالا: َحيٌّ ِباْسِمي اْلَعِظيِم، َقاَل الرَّبُّ

 . ِهْم ِللشَّرِّ اَل ِلْلَخْيِر، َفَيْفَنى ُكلُّ ِرَجاِل َيُهوَذا الَِّذيَن ِفي َأْرِض ِمْصَر ِبالسَّْيِف هَأَنَذا َأْسَهُر َعَليْ 27السَّيُِّد الرَّبُّ
َوالنَّاُجوَن ِمَن السَّْيِف َيْرِجُعوَن ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِإَلى َأْرِض َيُهوَذا َنَفراا َقِليالا، َفَيْعَلُم ُكلُّ 28َواْلُجوِع َحتَّى َيَتاَلَشْوا. 

، »29 َبِقيَِّة َيُهوَذا الَِّذيَن َأُتْوا ِإَلى َأْرِض ِمْصَر ِلَيَتَغرَُّبوا ِفيَها، َكِلَمَة َأيَِّنا َتُقوُم. َوهِذِه ِهَي اْلَعاَلَمُة َلُكْم، َيُقوُل الرَّبُّ
. ِإنِّي ُأَعاِقُبُكْم ِفي هَذا اْلَمْوِضِع، ِلَتْعَلُموا َأنَُّه اَل ُبدَّ َأْن َيُقوَم َكاَلمِ  : هَأَنَذا َأْدَفُع 31ي َعَلْيُكْم ِللشَّرِّ هَكَذا َقاَل الرَّبُّ

َر َمِلِك َباِبَل ِفْرَعْوَن َحْفَرَع َمِلَك ِمْصَر ِلَيِد َأْعَداِئِه َوِلَيِد َطاِلِبي َنْفِسِه، َكَما َدَفْعُت ِصْدِقيَّا َمِلَك َيُهوَذا لِ  َيِد َنُبوَخْذرَاصَّ
 "«.هِ َعُدوِِّه َوَطاِلِب َنْفسِ 

الخطاه الوقحـون يتكلمـون بجـرأة ولكـن اهلل لـُه الكلمـة األخيـرة وهـو سـيتبرر فـى كالمـه وَيْصـُمْت أمامـه كـل إنسـان. 
إن سبب شقائهم لهو تبخيـرهم لملكـة السـموات. فحـين يعـرف اإلنسـان سـبب الـداء يسـتطيع أن  إرمياءوهنا يخبرهم 

ــا يعطــيهم اهلل عالمــة علــى صــدق نبــوات و  وذلــك بــأن حفــرع الفرعــون المصــرى الحــالى  إرميــاءأقــوال يتالفــاه. وهن
= وسـوف تحـدث هـذه النبـوة سـريعًا كإشـارة أن بـاقى النبـوات سـتحدث تباعـًا. وقـد سـقط فعـاًل  سيسقط بيد أعأداءه

حفرع بيد شريكه فى الحكم أحمس الثانى. وغالبًا فإن حفرع هذا كان قد أغـوى صـدقيا علـى ثورتـه ضـد ملـك بابـل 
 أعدائه ولذلك ها هو حفرع يقع فى يد أعدائه. ىيدأى مما أوقعه ف



(واألرباوناإلصحاح الخامس )إرميا سفر   
 

 
170 

 عودة للجدول اإلصحاح الخامس واألربعون

 
َم ِفي ِسْفٍر َعْن اَْلَكِلَمُة الَِّتي َتَكلََّم ِبَها ِإْرِمَيا النَِّبيُّ ِإَلى َباُروَخ ْبِن ِنيِريَّا ِعْنَد َكتَاَبِتِه هَذا اْلَكالَ 1 "-(:5-1) األيات

هَكَذا َقاَل الرَّبُّ ِإلُه ِإْسرَاِئيَل َلَك َيا َباُروُخ: »2َفِم ِإْرِمَيا، ِفي السََّنِة الرَّاِبَعِة ِلَيُهوَياِقيَم ْبِن ُيوِشيَّا َمِلِك َيُهوَذا َقاِئالا: 
هَكَذا َتُقوُل »4 . َقْد ُغِشَي َعَليَّ في َتَنهُِّدي، َوَلْم َأِجْد رَاَحةا.َقْد ُقْلَت: َوْيل  ِلي أَلنَّ الرَّبَّ َقْد زَاَد ُحْزناا َعَلى أََلِمي3

: هَأَنَذا َأْهِدُم َما َبَنْيُتُه، َوَأْقَتِلُع َما َغَرْسُتُه، َوُكلَّ هِذِه اأَلْرِض.  َوَأْنَت َفَهْل َتْطُلُب ِلَنْفِسَك ُأُموراا 5َلُه: هَكَذا َقاَل الرَّبُّ
، َوُأْعِطيَك َنْفَسَك َغِنيَمةا ِفي ُكلِّ َعِظيَمةا؟ اَل تَ  ْطُلُب! أَلنِّي هَأَنَذا َجاِلب  َشرًّا َعَلى ُكلِّ ِذي َجَسٍد، َيُقوُل الرَّبُّ

 "«.اْلَمَواِضِع الَِّتي َتِسيُر ِإَلْيَها

رميا( واهلل خبأه هو و 36)إصحاح  إرمياءته لنبوات اسبق أن عرفنا أن الملك أنذر باروخ بسبب قراء . وهذا ءا 
(. وهو إصحاح صغير جدًا لكنه إصحاح أساسى للخدام فى كل مكان وزمان. 36اإلصحاح ملحق بإصحاح )

ففكر باروخ قد يتلخص فى أنه قد قام بواجبه كما طلب منه اهلل وبأمانة، فلماذا هو اآلن فى هذا الموقف الصعب 
العكس صرخ فى حزن ة عظيمة ولكن حين حدث هاربًا ومختفيًا. وربما تصور وهو يقرأ الكتاب أنُه سينال شهر 

. وها هم يعاملوننى كمجرم خارج أحزاناا على أحزانىألن أعدائى رجال الملك قد يقتلوننى. فالرب وضع  ويل لى
عن القانون. وهكذا خدام اهلل فى بداياتهم وهم مازالوا بال خبرة حينما يحدث لهم أى فشل يحسون بالتعب واليأس 

ون مجدًا وكرامة. ولكن ليعلم خدام اهلل أنه حتى األنبياء والقديسين يعانون من هذه األالم النفسية فهم كانوا ينتظر 
حين يفشلون لكن اهلل يعطى العزاء لألمناء فى خدمتهم. ولو كان باروخ متقدمًا أكثر من ذلك لفرح لمجرد أن اهلل 

ه الحالة ولم يدرى السبب، ولم يدرى ماذا يقول لُه متحيرًا حين رآه بهذ إرمياءحسبه مستأهاًل لهذه الخدمة. وكان 
. وذلك ألن اهلل يشخص المرض من جذوره ويعالج. إرمياءوال ما هى شكواه لكن اهلل العارف بكل شىء أخبر 

ولنالحظ أن مخاوف العالم ال يمكن أن ُتدمر سالمنا لو كنا ال نطلب الكثير من هذا العالم. ومن ينتظر الكثير 
ا العالم ال يحتمل المشقات حين تأتى. وهنا ُيظهر اهلل لباروخ خطأ إنتظار شىء عظيم من هذا من خيرات هذ

العالم، اآلن مركب هذا العالم تغرق، ومركب الدولة اليهودية تغرق وهى قادمة على الغرق. وحتى ما زرعه اهلل 
يا باروخ مجدًا فى هذه األيام!! أى الدولة وكرسى داود والهيكل، كل شىء مقبل على الدمار، فهل تطلب لنفسك 

ال ، هذا ال معنى لُه. وهذا ينطبق علينا، "فليس لنا هنا مدينة باقية" بل العالم كله مقبل على الدمار. فال يجب 
أن ننتظر منه شىء أو نطلب منُه ثروة أو مجد. ولكن اهلل طمأن باروخ أنه سيكون فى أمان بالرغم من هالك 

 ن كل نفس أمينة على خالصها األبدى.ئ يطماألغلبية واألهم أن اهلل
اهلل يهتم بباروخ وبسالمة حالته الداخلية فهو حين يكون قويًا يصبح فى حالة صحيحة ويستطيع  -:9ملحوظة 

ن يكون أخرين. لذلك على كل خادم أن يهتم بحياته الروحية ألن اهلل يهتم بذلك. وأن يهتم بأن ينقل كلمة اهلل لآل
 خرين.جاء يستطيع أن ينقله لآلفى سالم ولُه ر 
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نه شىء جميل أن  -:2ملحوظة  مشكلة باروخ أنه أحس أن رفض الملك هو إهانة شخصية لُه وليس للرب وا 
نغضب على الخطية ولكن ال نغضب ألجل ذواتنا. هذا ما يصيب كثير من الخدام حين ال يقابلون باإلكرام 

 ة اهلل.مقابل خدمتهم ويلتبس هذا مع الحزن على رفض كلم
 -إن باروخ يشتكى أنه زاد حزنًا وألمًا ومعنى الكالم: -: 3ملحوظة 

لماذا تحزن يا باروخ على الحزن الذى أصابك، فحزنك هو حزن شخصى على كرامتك، وال تهتم بحزن اهلل على 
بك روحيا ، يضا يا باروخ علي هالك شعأكرامته التى أهانوها، بل حزن اهلل على هالكهم إذ تركوه. أو ال تحزن 

 وما سوف يصيبهم بل وخراب الهيكل .
 ننتظر أمورًا عظيمة هنا على األرض، بل ننتظرها هناك فى السماء علينا أالا  -:4ملحوظة 

 
ألهل يهوذا المتمردين. ويبدأ بعد هذا فى نبواته ضد األمم والدينونة  إرمياءوبهذا اإلصحاح إنتهت خدمة  

 ه نبيًا لألمم.نَ ية فاهلل عي  الوشيكة القادمة على األمم الوثن
 -إال أنه تم وضعه هنا بسببين: 36وهذا اإلصحاح مع أن موقعه من المفروض أن يأتى بعد اإلصحاح 

( نجد تهديدات مرعبة ضد اليهود فى مصر، ولكن المعنى أن هذا ال ينطبق 44فى اإلصحاح ) .1
 فاهلل قد أنقذه.  على باروخ، فباروخ سينجو منها. فأحزان باروخ إذن ال مبرر لها

( نرى هالك ودمار فى كل األمم المحيطة، فهل يا باروخ تطلب لنفسك 46إبتداء من إصحاح ) .2
 أمورًا عظيمة وسط كل هذا الدمار.
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يشير للخطية فهو  99وثنية المحيطة بيهوذا ورقم أمة من األمم ال 99إبتداء من هذا اإلصحاح نجد نبوات ضد 

يشير لملكوت  92يشير لكمال الوصايا أى الكمال التشريعى، وأى زيادة هى تعدى. ورقم  90والرقم  90+9= 
يشير للخارجين عن شعب اهلل بسبب خطاياهم. ولقد سبق ورأينا فى  99اهلل على األرض وبهذا فرقم 
تم على شعب اهلل يهوذا، واآلن نبدأ هنا نرى القضاء ضد باقى الشعوب بسبب اإلصحاحات السابقة أن القضاء 

الخطية "ألنه الوقت إلبتداء القضاء فى بيت اهلل. فإن كان أواًل منا فما هى نهاية الذين ال يطيعون إنجيل اهلل" 
بخراب بابل نفسها. (. من هنا نرى نبوات بخراب األمم المجاورة بواسطة ملك بابل ثم تكون النهاية 93:4بط9)

 واهلل ليس ضد مصر وال موآب.. الخ ولكن:
له الكل، لذلك نسمع عن  .1 اهلل ضد الخطية فى هذه األمم، ومن محبته يؤدبهم، فاهلل هو ضابط الكل وا 

+ وعن موآب نسمع ولكننى أرد سبى  26:46سكن مصر كاأليام القديمة" مصر "ثم بعد ذلك تُ 
 نبوات حلوة بعد أن ينتهى التأديب للشعوب.. فهى 43:41موآب فى آخر األيام 

لهتهم الوثنية، والشيطان يحرك ملوكهم.. فمصر آهذه األمم ترمز للشيطان الذى يعبدونه من خالل  .2
مثاًل ترمز للكبرياء ونرى أن ملكها الحالى وهو حفرع فى غناه يقول " إن اهلل نفسه ال يقدر أن 

 ينزعنى من مملكتى".
( 2:91ح للشيطان ومملكة الخطية، ومملكة ضد المسيح فى العالم )رؤأما بابل فهى رمز واض .3

فلذلك نرى أن بابل تستعبد الجميع يهودًا وأمم رمزًا إلستعباد إبليس لكل العالم )بابل ترمز للشيطان، 
بليس إستعبد الجميع بسبب الخطية.  ويهوذا ترمز لشعب اهلل، واألمم هم من ليسوا من شعب اهلل( وا 

ك وعود لليهود واألمم بعودتهم )رمزًا لما سيحدث بعد فداء المسيح( نرى هناك خرابًا نهائيًا لبابل بال وبينما هنا
. بال أمل فى عودة أو تحرير عمومًا اهلل ليس ضد 90:20وعد للرجوع، فنصيب إبليس الهالك األبدى رؤ 

ك يملك، األرض كلها سواء من يعبده األمم، اهلل ال يكره مصر وال موآب.. بل اهلل يؤدب هذه الشعوب كملك ملو 
 -هم: 99أو من ال يعبده واألمم ال 

 وترمز للكبرياء وللتعلق بالعالم والخيرات الزمنية. -:مصر .1
 تشير للذين هم فى عداوة مستمرة لشعب اهلل. -:فلسطين .2
 يشيروا للتحالف مع الشر. -:صور وصيدا .3
 تشير للفساد والكبرياء. -:موآب .4
 من يحرم أبناء اهلل من ميراثهم، أو يأخذه منهم.يشيروا ل -:بنى عمون .5



(اإلصحاح السادس واألرباون)إرميا سفر   
 

 
173 

( وأيضًا فى كبريائهم وثقتهم فى حكمتهم وحصونهم، هم 44:1يشير بدمويته للشيطان )يو  -:أدوم .6
يشيرون للشيطان. وأيضًا فهم فى عداوة تقليدية مع شعب اهلل، وهم باعوا أطفال يهوذا عبيدًا بعد 

 التى صارت خرابًا، ولكل هذا هم رمز للشياطين.السبى، ورعوا أغنامهم فى أرض يهوذا 
 كثيرًا ما تحالفت أرام )سوريا( مع أعداء شعب اهلل ضدهم. -:دمشق .7
      قيدار .8
 يشيروا لمن يعيش فى أمان كاذب.        حاصور .9
 يشير للمغرور بقوته وال يفكر أن قوته هو اهلل. -= فارس: عيالم .11
لمسيح فى كل مكان وزمان ومعظم هذه األمم جاءت يشير لمملكة الخطية ومملكة ضد ا -:بابل .11

 النبوات تحمل لها أخبارًا طيبة، ما عدا بابل التى يتضح أن خرابها سيكون نهائيًا.
وبهذا يرمز هذا العدد ألن األمم لهم وعد  92ونالحظ أننا لو حسبنا صور وصيدا أمتين مستقلتين، يصير العدد 

ولكن هناك دينونة لهم ألن بابل فى وسطهم أى هناك خطية فى  بالخالص وأنهم سيكونوا من شعب اهلل،
 وسطهم.

 
َعْن ِمْصَر، َعْن َجْيِش ِفْرَعْوَن َنُخو 2َكِلَمُة الرَّبِّ الَِّتي َصاَرْت ِإَلى ِإْرِمَيا النَِّبيِّ َعِن اأُلَمِم، 1 "-(:12-1) األيات

ُر َمِلُك َباِبَل ِفي السََّنِة الرَّاِبَعِة  َمِلِك ِمْصَر الَِّذي َكاَن َعَلى َنْهِر اْلُفرَاِت ِفي َكْرَكِميَش، الَِّذي َضَرَبُه َنُبوَخْذرَاصَّ
 ِلَيُهوَياِقيَم ْبِن ُيوِشيَّا َمِلِك َيُهوَذا:

، َواْنَتِصُبوا ِباْلُخَوِذ. اْصِقُلوا َأْسِرُجوا اْلَخْيَل، َواْصَعُدوا َأيَُّها اْلُفْرَسانُ 4َأِعدُّوا اْلِمَجنَّ َوالتُّْرَس َوتََقدَُّموا ِلْلَحْرِب. »3
وا َهاِرِبيَن، َوَلمْ 5الرَِّماَح. اْلَبُسوا الدُُّروَع.   ِلَماَذا َأَراُهْم ُمْرَتِعِبيَن َوُمْدِبِريَن ِإَلى اْلَورَاِء، َوَقْد َتَحطََّمْت َأْبَطاُلُهْم َوَفرُّ

اْلَخِفيُف اَل َيُنوُص َواْلَبَطُل اَل َيْنُجو. ِفي الشَِّماِل ِبَجاِنِب َنْهِر اْلُفرَاِت 6. َيْلَتِفُتوا؟ اْلَخْوُف َحَواَلْيِهْم، َيُقوُل الرَّبُّ 
اِعُد َكالنِّيِل، َكَأْنَهاٍر َتَتاَلَطُم َأْمَواُهَها؟ 7َعَثُروا َوَسَقُطوا.  َتْصَعُد ِمْصُر َكالنِّيِل، َوَكَأْنَهاٍر َتَتاَلَطُم 8َمْن هَذا الصَّ

اْصَعِدي َأيَُّتَها اْلَخْيُل، َوِهيِجي َأيَُّتَها 9َيُقوُل: َأْصَعُد َوُأَغطِّي اأَلْرَض. ُأْهِلُك اْلَمِديَنَة َوالسَّاِكِنيَن ِفيَها. اْلِمَياُه. فَ 
، َواللُّوِديُّوَن اْلَقاِبُضوَن َواْلمَ  َفهَذا 11ادُّوَن اْلَقْوَس. اْلَمْرَكَباُت، َوْلَتْخُرِج اأَلْبَطاُل: ُكوُش َوُفوُط اْلَقاِبَضاِن اْلِمَجنَّ

َتِوي ِمْن َدِمِهْم. أَلنَّ ِللسَّيِِّد َربِّ اْلَيْوُم ِللسَّيِِّد َربِّ اْلُجُنوِد َيْوُم َنْقَمٍة ِلالْنِتَقاِم ِمْن ُمْبِغِضيِه، َفَيْأُكُل السَّْيُف َوَيْشَبُع َوَيرْ 
اْصَعِدي ِإَلى ِجْلَعاَد َوُخِذي َبَلَساناا َيا َعْذرَاَء، ِبْنَت ِمْصَر. 11اْلُفرَاِت.  اْلُجُنوِد َذِبيَحةا ِفي َأْرِض الشَِّماِل ِعْنَد َنْهرِ 

َقْد َسِمَعِت اأُلَمُم ِبِخْزِيِك، َوَقْد َمأَل اأَلْرَض َعِويُلِك، أَلنَّ َبَطالا َيْصِدُم َبَطالا 12َباِطالا ُتَكثِِّريَن اْلَعَقاِقيَر. اَل ِرَفاَدَة َلِك. 
 "«.َطاِن ِكاَلُهَما َمعااَفَيْسقُ 

فى هذا اإلصحاح نبوتين وفى هذه األيات نجد النبوة األولى وهى بسبب غزوة فرعون على بابل وهزيمته عند 
الذى ثم إنسحاب جيشها لمصر ومصر فى الكتاب المقدس ترمز للظالم  606كركميش على نهر الفرات سنة 

رجونه لحمايتهم. فدينونتها تشير لدينونة الظلم فى العالم. ورمز للعالم والحليف الذى يت ،اهلل يستعبد شعب
والنبوات تبدأ بمصر لهذا السبب فهى التى ظلمت وخدعت الشعب. هى دينونة ضد الشيطان الذى قهر اإلنسان 
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= فمصر كانت  أسرجوا الخيل( 4ويستعبده ويخدعه فيموت. ومصر بهزيمتها دفعت ثمن خطاياها. وفى )
هلل يقول أعدوا ما إستطعتم من قوة فسوف تهزمون. ومهما كانت قوة إبليس فيسوع خرج غالبًا تشتهر بجيادها. وا
= فالمصريين هربوا فى المعركة والشياطين فى كل معركة يستخدم  هم مرتعبين هاربين( 6ولكى يغلب. وفى )

( يقارن بين 1،3فى )= السريع الحركة ال يهرب و  الخفيف ال ينوص( 6فيها إسم يسوع وصليبه يهربون. وفى )
 يصمد قوات نخو فى إتجاه بابل. وهنا يتحدى اهلل والنبى يتكلم  بلسانه أن مع تدفقتدفقه ى فيضان النيل ف

 بل فوط( )هم لهم نفس المنشأ( وجيرانهم من فى تحالف معهم أى الليبين = 6:90المصريين والكوشيين )تك
نين أنهم سيهدمون المدن )أى رمز ألوالد اهلل( ولكن اهلل لُه كلهم سيخجلون ألن اهلل ضدهم. هم خرجوا للحرب ظا

( 90= هم شعب على حدود مصر وليبيا. وفى )  اللوديون(. 2فكر وتدبير آخر، لذلك هو يهزأ بهم )مزمور 
= أليس فى هذا إشارة واضحة  هذا يوم الربهم تصوروا إنتصارهم وأن هذا اليوم هو يومهم لكن اهلل يقول بل 

صليب الذى ظن فيه الشيطان أنه إنتصر على المسيح ولكن المسيح خرج منتصرًا على الشيطان وعلى ليوم ال
فى  ن( عذراء بنت مصر التى عاشت فى رفاهية ستهزم وتجرح وعليها أن تبحث عن بلسا92،99الموت وفى )

 صاروا عذراء مجروحة.  ولكن بال شفاء فاهلل ال يريد للظلم والظالمين شفاء. بعد أن كانوا أبطاالً ، جلعاد 
 

َر َمِلِك َباِبَل ِلَيْضرِ 13 "-(:28-13) األيات َب اَْلَكِلَمُة الَِّتي َتَكلََّم ِبَها الرَّبُّ ِإَلى ِإْرِمَيا النَِّبيِّ ِفي َمِجيِء َنُبوَخْذرَاصَّ
ُنوَف َوِفي َتْحَفْنِحيَس. ُقوُلوا اْنَتِصْب  َأْخِبُروا ِفي ِمْصَر، َوَأْسِمُعوا ِفي َمْجَدَل، َوَأْسِمُعوا ِفي»14َأْرَض ِمْصَر: 

َكثََّر اْلَعاِثِريَن 16ِلَماَذا اْنَطَرَح ُمْقَتِدُروَك؟ اَل َيِقُفوَن، أَلنَّ الرَّبَّ َقْد َطَرَحُهْم! 15َوَتَهيَّْأ، أَلنَّ السَّْيَف َيْأُكُل َحَواَلْيَك. 
َلى َأْرِض ِمياَلِدَنا ِمْن َوْجِه السَّْيِف َحتَّى َيْسُقَط اْلَواِحُد َعَلى َصاِحِبِه، َوَيقُ  وُلوا: ُقوُموا َفَنْرِجَع ِإَلى َشْعِبَنا، َواِ 

اِرِم.  . َقْد َفاَت اْلِميَعاُد. 17الصَّ َحيٌّ َأَنا، َيُقوُل اْلَمِلُك َربُّ اْلُجُنوِد اْسُمُه، 18َقْد َناُدوا ُهَناَك: ِفْرَعْوُن َمِلُك ِمْصَر َهاِلك 
ِاْصَنِعي ِلَنْفِسِك ُأْهَبَة َجاَلٍء َأيَُّتَها اْلِبْنُت السَّاِكَنُة ِمْصَر، أَلنَّ 19َبْيَن اْلِجَباِل، َوَكَكْرَمل ِعْنَد اْلَبْحِر َيْأِتي. َكتَاُبوٍر 

ا 21َجاَء َجاَء.  ِمْصُر ِعْجَلة  َحَسَنة  ِجدًّا. اْلَهاَلُك ِمَن الشَِّمالِ 21ُنوَف َتِصيُر َخِرَبةا َوُتْحَرُق َفاَل َساِكَن.  َأْيضا
ا َيْرَتدُّوَن، َيْهُرُبوَن َمعاا. َلْم َيِقُفوا أَلنَّ   َيْوَم َهاَلِكِهْم َأَتى ُمْستَْأَجُروَها ِفي َوْسِطَها َكُعُجوِل ِصيَرٍة. أَلنَُّهْم ُهْم َأْيضا

ُروَن ِبَجْيٍش، َوَقْد َجاُءوا ِإَلْيَها ِباْلُفُؤوِس َكُمْحَتِطِبي َصْوُتَها َيْمِشي َكَحيٍَّة، أَلنَُّهْم َيِسي22َعَلْيِهْم، َوْقَت ِعَقاِبِهْم. 
ْن َيُكْن اَل ُيْحَصى، أَلنَُّهْم َقْد َكُثُروا َأْكَثَر ِمَن اْلَجرَاِد، َواَل 23َحَطٍب.  ، َواِ  َقْد 24َعَدَد َلُهْم. َيْقَطُعوَن َوْعَرَها، َيُقوُل الرَّبُّ

َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد ِإلُه ِإْسرَاِئيَل: هَأَنَذا ُأَعاِقُب َأُموَن ُنو َوِفْرَعْوَن 25َعْت ِلَيِد َشْعِب الشَِّماِل. ُأْخِزَيْت ِبْنُت ِمْصَر َوُدفِ 
َر َمِلِك َباِبَل، َوَأْدَفُعُهْم ِلَيِد َطاِلِبي ُنُفوِسِهْم، َوِلَيِد َنبُ 26َوِمْصَر َوآِلَهَتَها َوُمُلوَكَها، ِفْرَعْوَن َواْلُمَتَوكِِّليَن َعَلْيِه.  وَخْذراصَّ

. َوَأْنَت َفاَل َتَخْف َيا َعْبِدي َيْعُقوُب، َواَل َتْرَتِعْب َيا »27 َوِلَيِد َعِبيِدِه. ُثمَّ َبْعَد ذِلَك ُتْسَكُن َكاأَليَّاِم اْلَقِديَمِة، َيُقوُل الرَّبُّ
. ِإْسرَاِئيُل، أَلنِّي هَأَنَذا ُأَخلُِّصَك ِمْن َبِعيٍد، َوَنْسلَ  َك ِمْن َأْرِض َسْبِيِهْم، َفَيْرجُع َيْعُقوُب َوَيْطَمِئنُّ َوَيْسَتِريُح َواَل ُمِخيف 

ِإَلْيِهْم. َأمَّا َأْنَت َفاَل َأمَّا َأْنَت َيا َعْبِدي َيْعُقوُب َفاَل َتَخْف، أَلنِّي َأَنا َمَعَك، أَلنِّي ُأْفِني ُكلَّ اأُلَمِم الَِّذيَن َبدَّْدُتَك 28
ُئَك َتْبِرَئةا ُأْفِني  "«.َك، َبْل ُأَؤدُِّبَك ِباْلَحقِّ َواَل ُأَبرِّ
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جأأاء نبوخأأذ راصأأر  حأأين وهــو فــى يهــوذا وأمــا هــذه النبــوة فقالهــا وهــو فــى أرض مصــر إرميــاءالنبــوة األولــى قالهــا 
سنة. وبعد هزيمة مصر فـى كـركميش لـم يهـاجم ملـك بابـل مصـر فهـو لـم يكـن  91. وبين النبوتين ليضرب مصر

دًا لذلك. فضـمن لمصـر سـالمتها بشـرط أن تتخلـى عـن كـل أمالكهـا خـارج مصـر. ولمـا عـرف أهـل أورشـليم مستع
النبأ عكف الملك صدقيا على مفاوضة مصر والثـورة علـى بابـل. وألن كـأس مصـر كـان قـد إمـتأل جـدًا فلـم يكتفـى 

وكـأن الضـربة األولـى  اهلل بضرب الجيش فـى خـارج أرضـه بـل سـتكون الضـربة هـذه المـرة داخـل مصـر لسـاكنيها.
كانت إنذار وحينما لم يستفيدوا منُه كانت الضربة الثانية، التى سيأتى فيها ملك بابل على مصر ليضـربها. ونجـد 

( 96( وفـى )9:44( إنذار بالحرب بمجـىء ملـك بابـل إلـى تحفنحـيس ومجـدل ونـوف حيـث يقـيم اليهـود )94فى )
أو من الشعوب التى تحت حكـم مصـر أو المتحالفـة معهـا مثـل رجال الحرب فى مصر كانوا مستأجرين )مرتزقة( 

كـوش وفـوط. وحينمـا وجـدوا الحـرب شــديدة وأن فرعـون ال يسـندهم هربـوا كـل واحــد إلـى بـالده. بـل سـمعوا نــداء أن 
ومعناهـا هـو لـيس    BUT   A   NOISE         ISهكـذا  هالأك. فـى اإلنجليزيـة جـاءت كلمـة فرعأون هالأك

ًا يرن " هكذا الشيطان هو ليس أكثر من صوت وال قدرة لُه على أن يؤذى أحدًا. ففرعون أكثر من صوت " صنج
هـذه  ،(91زى أمـام المسـيح رب الجنـود )ْخـهذا كان يتكلم كثيرًا عن قوته وليس أكثر من هذا. والشيطان هالـك ومَ 

وككرمأل مـن بـاقى الجبـال  هـو كتـابور أعلـى، الذى ام الرب يسوع المسيح ملك الملوكنبوة عن هزيمة الشيطان أم
=  جبــل عــاٍل بالنســبة لمــا حولــه فهــو جبــل بالنســبة لبحــر. فالمســيح كجبــل عــاٍل ســماوى ثابــت راســخ  عنأأد البحأأر

ــائر مــالح. وحتــى لــو كانــت قــوة الشــيطان التــى يســتعملها فــى حربــه كالجبــال فعمــل  ،والشــيطان كبحــر مــنخفض ث
زئيا فالنبوة تشـير ألن ملـك بابـل كجبـل عـال بالنسـبة لفرعـون المسيح أقوى ويسود فهو أعلى وأقوى مثل تابور. وج

= جاهزة للـذبح، مصر عجلة حسنة جداا ( 20ولكن من أعطاه هذا هو رب الجنود حتى يؤدب ملك مصر. وفى )
قد سمنت من غناها. وأصبح جنودها من الوفرة التى لهم، غير قادرين على القتال. هكذا كل من أتخـم نفسـه مـن 

عالم ال يستطيع الحرب أمام إبليس وكلمـة عجلـة تشـير إللـه المصـريين الـذى عبـدوه "العجـل أبـيس " شهوات هذا ال
ـــذبح هـــذا العجـــل. وفـــى ) ـــذهبى. ولكـــن ســـيأتى مـــن الشـــمال البـــابليين ل ـــادة العجـــل ال ـــم اليهـــود عب ( 29ومـــنهم تعل

غيـر قـادرين علـى  يرتأدون يهربأون= أى الجنـود المسـتأجرين صـاروا كعجـول سـمينة  مستأجروها كعجأول صأيرة
( وســـيكون المصـــريين غيـــر قـــادرين حتـــى أن يحـــدثوا صـــوتًا بعـــد أن كـــانوا "لـــيس إال صـــوت" 22الحـــرب وفـــى )

وينخفض صوتهم مثل حية ال صوت لها غير فحيح العـداوة وهـى راجعـة لجحرهـا. ولـن يجـرأوا أن يرفعـوا صـوتهم 
ات والعقــارب وكــل قــوة العــدو. ولــن يكونــوا قــادرين كمــا فــى الماضــى فـــأوالد المســيح أخــذوا ســلطانًا أن يدوســوا الحيــ

( خــراب نهــائى بيــد ملــك بابــل وفــى 24علــى المقاومــة مثــل شــجرة ال تســتطيع أن تقــاوم مــن يقطعهــا بفــأس وفــى )
لههـم. ولكـن ستسـكن مصـر ثانيـة إ( اهلل يعاقب فرعون والمتـوكلين عليـه أى اليهـود الـذين وثقـوا فيـه أكثـر مـن 26)
الما ذكر الخير لمصر يذكر أيضًا الخير إلسرائيل فخالص المسيح هو للجميع والكنيسة ( ط21،23( وفى )26)

 تسمى رمزيًا إسرائيل. وهذه النبوة لو أخذناها بمفهوم محدود لكانت تعنى الخير للمسبيين فى بابل.
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َكِلَمُة الرَّبِّ الَِّتي َصاَرْت ِإَلى ِإْرِمَيا النَِّبيِّ َعِن اْلِفِلْسِطيِنيِّيَن َقْبَل َضْرِب ِفْرَعْوَن َغزََّة: 1 - "-(:7-1) األيات

: َها ِمَياه  َتْصَعُد ِمَن الشَِّماِل َوَتُكوُن َسْيالا َجاِرفاا، َفُتَغشِّي اأَلْرَض َوِمأَلَها، اْلمَ »2 َنَة َوالسَّاِكِنيَن ِديهَكَذا َقاَل الرَّبُّ
ِمْن َصْوِت َقْرِع َحَواِفِر َأْقِوَياِئِه، ِمْن َصِريِر َمْرَكَباِتِه َوَصِريِف 3ِفيَها، َفَيْصُرُخ النَّاُس، َوُيَوْلِوُل ُكلُّ ُسكَّاِن اأَلْرِض. 

ِبَسَبِب اْلَيْوِم اآلِتي ِلَهاَلِك ُكلِّ اْلِفِلْسِطيِنيِّيَن، ِلَيْنَقِرَض 4َبَكرَاِتِه اَل َتْلَتِفُت اآلَباُء ِإَلى اْلَبِنيَن، ِبَسَبِب اْرِتَخاِء اأَلَياِدي. 
ْلُع َعَلى َغزََّة. 5 ِمْن ُصوَر َوَصْيُدوَن ُكلُّ َبِقيٍَّة ُتِعيُن، أَلنَّ الرَّبَّ ُيْهِلُك اْلِفِلْسِطيِنيِّيَن، َبِقيََّة َجِزيَرِة َكْفُتوَر. َأَتى الصُّ

، َحتَّى َمَتى اَل َتْسَتِريُح؟ اْنَضمَّ 6ُن َمَع َبِقيَِّة َوَطاِئِهْم. َحتَّى َمَتى َتْخِمِشيَن َنْفَسِك. ُأْهِلَكْت َأْشَقُلو آِه، َيا َسْيَف الرَّبِّ
 "«.ُهَناَك َواَعَدُه؟ َكْيَف َيْسَتِريُح َوالرَّبُّ َقْد َأْوَصاُه َعَلى َأْشَقُلوَن، َوَعَلى َساِحِل اْلَبْحرِ 7ِإَلى ِغْمِدَك! اْهَدْأ َواْسُكْن. 

الفلسطينين أعداء تقليديين للشعب اليهودى وهم تواضعوا جدًا أيام داود ويبدو أنهم ظهروا كقوة مرة ثانية بعد 
( قبل أن يضرب فرعون غزة. وهيرودوتس المؤرخ الشهير يقول إن فرعون 9ية )آذلك. والتأريخ لهذه النبوة فى 

. فهذه النبوة قيلت قبل أن يخرب فرعون 601َل فيها الملك يوشيا أى سنة فتح غزة بعد موقعة مجدو التى ُقتِ 
. وكان ضرب مصر لفلسطين مقدمة إرمياءفلسطين أى وهى فى قوتها وحيث لم يتوقع أحد ذلك أخبر به 

للخراب الشامل بواسطة نبوخذ نصر. وهذه عادة اهلل أن تكون هناك ضربة محدودة تسبق الضربة الكبيرة فتكون 
 23:2+ تث  3:1ولى كإنذار للتوبة فإن لم تحدث التوبة تجىء الضربة الثانية الكبيرة. وبمقارنة األيات )عا األ
( وأن الفلسطينيين خرجوا أصاًل من 4= جزيرة كريت ) جزيرة كفتور( نجد أن 96:26+ حز  94:30صم  9+ 

قرابة بين كفتوريم وفلشتيم فهم من أوالد  نجد هناك 94:90جزيرة كريت وأتوا وسكنوا السواحل الجنوبية. وفى تك 
مصرايم إبن حام. أما كنعان اإلبن األكبر لحام فقد سكن فى األرض الشمالية )فينيقية( وكان هناك تحالف بينها. 

عتادت أن تساعد الفلسطينيين ولكن نجد هنا خراب الكل 4) فصور وصيدون ( هى مدن فينيقية غنية وقوية وا 
من إعتمد على ذراع بشر يخرب. وروحيًا فالفلسطينيين يرمزون ألهل العالم الموجودين فى المعين والمعان فكل 

أرض البركة ولكنهم لم يعرفوا اهلل. فهم بالرغم من قربهم ألورشليم وللهيكل ولكن هم بال إيمان، ويشبهون من هم 
=   ها مياه( 2اهلل. وفى )لم يعرفوا المسيح بالرغم من كونهم بجانب هيكله. وهؤالء يصبحون أعداء لشعب 

( وهنا تعنى كالهما فجيش 9:61( وتشير لمآسى قوية ورهيبة )مزمور 96:93تشير للشعوب الكثيرة العدد )رؤ 
بابل مكَون من شعوب كثيرة وسيأتى بدمار وويالت شديدة. وغالبًا تحققت هذه النبوة بعد خراب أورشليم. وفى 

أتى الصلع هى عسقالن.  وأشقلونمازالت هى غزة  غزة( 6فى )( وصف لحالة الرعب من هذا الهجوم. و 3)
حتلوا غزة بعد ما كانت غزة لفترات طويلة من أمالك إسرائيل على غزة )يش  = قد تعنى أن الفلسطينيين عادوا وا 
(. والشعر يرمز لقوة اإلتكال على اهلل )شمشون( ويرمز للمجد )شعر 24:4مل  9+  91:9+ قض  49:90

لع يرمز إلنعدام كليهما. إذًا المعنى أن الفلسطينيين سيكونون فى ضعف حتى لو إمتلكوا. أو يكون المرأة( فالص
حتلوا غزة والبابليين بالرغم من قوتهم فهم بال مجد فهم يرمزون للشياطين. أو  ،المعنى أن البابليين الصلع أتوا وا 
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حتل غزة. ويبدو أن عذابهم سيتكون اآل = وهذه  حتى متى تخمشين نفسكيطول = ة رمزًا لشعب فقد مجده وا 
للسيف أن يكف  إرمياء( دعوة من 6= واديهم وفى ) وطائهمعادة وثنية، وفى الحزن يخمشون أنفسهم وكلمة 

 (.3) وقد أوصاه  .......سيف الربوهو يتكلم كإنسان ولكن هو 
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خر على آوتحقق هذا على يد شلمنأصر األشورى. وهذه النبوة تشير لخراب  موآبشعياء وتنبأ عن خراب إسبق 

 ر فى حالة عدم التوبة.قلنا خراب محدود يعقبه خراب مدم   يد بابل. وهذه عادة اهلل كما
 

: َوْيل  ِلَنُبو أَلنََّها َقْد َخِرَبْت. َخِزَيْت َوُأِخَذْت هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد ِإلُه ِإْسرَاِئيلَ : »موآبَعْن 1 "-(:13-1) األيات
. ِفي َحْشُبوَن َفكَُّروا َعَلْيَها َشرًّا. َهُلمَّ َفَنْقِرُضَها موآبَلْيَس َمْوُجوداا َبْعُد َفْخُر 2َقْرَيتَاِيُم. َخِزَيْت ِمْسَجاُب َواْرَتَعَبْت. 

َصْوُت ِصَياٍح ِمْن ُحوُروَناِيَم، َهاَلك  3ا َيا َمْدِميُن ُتَصمِّيَن َوَيْذَهُب َورَاَءِك السَّْيُف. ِمْن َأْن َتُكوَن ُأمَّةا. َوَأْنِت َأْيضا 
َوَسْحق  َعِظيم . 
ا. موآبَقْد ُحطَِّمْت 4 أَلنَُّه ِفي َعَقَبِة ُلوِحيَت َيْصَعُد ُبَكاء  َعَلى ُبَكاٍء، أَلنَُّه 5، َوَأْسَمَع ِصَغاُرَها ُصرَاخا

يَِّة.6َحَدِر ُحوُروَناِيَم َسِمَع اأَلْعَداُء ُصرَاَخ اْنِكَساٍر. ِفي ُمنْ  وا َأْنُفَسُكْم، َوُكوُنوا َكَعْرَعٍر ِفي اْلَبرِّ َفِمْن َأْجِل »7 اْهُرُبوا َنجُّ
ا، َوَيْخُرُج َكُموُش ِإَلى ا لسَّْبِي، َكَهَنُتُه وُرَؤَساُؤُه َمعاا. اتَِّكاِلِك َعَلى َأْعَماِلِك َوَعَلى َخزَاِئِنِك َسُتْؤَخِذيَن َأْنِت َأْيضا

.  َوَيْأِتي اْلُمْهِلُك ِإَلى ُكلِّ َمِديَنٍة، َفاَل ُتْفِلُت َمِديَنة ، َفَيِبيُد اْلَوَطاُء، َوَيْهِلُك السَّْهُل َكَما َقالَ 8  موآبَأْعُطوا 9الرَّبُّ
ا أَلنََّها َتْخُرُج َطاِئَرةا َوَتِصيُر ُمُدُنَها َخِربَ  َمْلُعون  َمْن َيْعَمُل َعَمَل الرَّبِّ ِبِرَخاٍء، َوَمْلُعون  11ةا ِباَل َساِكٍن ِفيَها. َجَناحا

ُمْنُذ ِصَباُه، َوُهَو ُمْسَتِقرٌّ َعَلى ُدْرِديِِّه، َوَلْم ُيْفَرْغ ِمْن ِإَناٍء ِإَلى ِإَناٍء،  موآبُمْسَتِريح  »11 َمْن َيْمَنُع َسْيَفُه َعِن الدَِّم.
، َوُأْرِسُل ِإَلْيِه 12َهْب ِإَلى السَّْبِي. ِلذِلَك َبِقَي َطْعُمُه ِفيِه، َورَاِئَحُتُه َلْم َتَتَغيَّْر. َوَلْم َيذْ  ِلذِلَك َها َأيَّام  تَْأِتي، َيُقوُل الرَّبُّ

ْن َكُموَش، َكَما َخِجَل َبْيُت ِإْسرَاِئيَل مِ  موآبَفَيْخَجُل 13ُمْصِغيَن َفُيْصُغوَنُه، َوُيَفرُِّغوَن آِنَيَتُه، َوَيْكِسُروَن َأْوِعَيَتُهْم. 
 "ِمْن َبْيِت ِإيَل ُمتََّكِلِهْم.

هذا اإلصحاح يتناول حفداء لوط من إبنته الكبرى واإلصحاح التالى يتناول حفداء لوط )بنى عمون( من إبنته 
 الصغرى. وهؤالء يشيرون اليوم لمن يسميهم الكتاب "نغول ال

فئة عريضة "ممن لهم إسم أنهم أحياء وهم أموات" وهم ألنهم أوالد غير شرعيين فال ( ويمثلون 1:92بنون".)عب
حق لهم فى الميراث مع إسرائيل هؤالء قد يكون لهم نجاح مؤقت ولكن الدينونة ستلحقهم ولذلك فى أول 

 موآبلعب ( وقد 22:4( + )خر1:6اإلصحاح يعرف اهلل نفسه بأنه إله إسرائيل فإسرائيل هو اإلبن الشرعى )خر
 موآبدورًا هامًا فى تاريخ إسرائيل منذ إجتياز بنى إسرائيل البرية فى طريقهم من مصر إلى فلسطين. فكانت 

حينما إستدعى بلعام ليعلن لُه الشعب حينما خاف منهم وحينما لم يلعنه  موآبالعدو اللدود لهم. وكان باالق ملك 
الق بأن يجعل إسرائيل يزنى فيلعنه اهلل. وهكذا جعل باالق بسبب أن اهلل منعُه من ذلك، أشار بلعام على با

يشير أيضًا للشيطان الذى يلقى معثرة  موآبولهذا ف . رجل 24000فهلك منهم  موآبإسرائيل يزنى مع بنات 
لكل الشر الذى ألحقته بإسرائيل لذلك سمى هذا الخراب عمل  موآبأمام أوالد اهلل فيموتون. لذلك فاهلل يعاقب 

رأى منُه موسى أرض  موآبهو جبل فى  نبو( 9) آية . وفىفالويل "لمن يعثر أحد هؤالء الصغار" .(90)الرب 
= هى مدينة  فى حشبون فكروا عليها شراا ( 2) آيةو  .يةموآبمدن   وقريتايم ومسجاب ونبو (9:34الميعاد )تث
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 موآبنة المكايد. والمعنى أن = مدي حشبونوهناك.  موآبوصلها األعداء وفكروا بالشر على  موآبعلى حدود 
التى كادت إلسرائيل وأسقطتها فى الشر ها هى تسقط بنفس الطريقة فالعدو يكيد لها فى نفس المكان الذى كادت 

= مدمين تعنى مزبلة أو إبادة تامة. فالشر الذى فى العالم ما هو إال  وأنِت أيضاا يا مدمينخرين. فيه الشر لآل
= تسقطين وتصبحين  تَصمين. موآبدة التامة وسيبيد اهلل العالم كله ورمزًا لذلك خراب مزبلة وال يقود إال لإلبا

وبكاء نتيجة الضربة ولكنه بكاء العذارى الجاهالت  صوت صياح( 3. وفى )وراءها سيف الرب ويذهبعاجزة. 
 بال فائدة.
كونوا ( 6وفى ) .البالدهكذا "وأسمعت صراخها حتى صوغر" أى إلى أقصى  ية= تترجم اآل صغارها( 4وفى )
فى حالة ضعف كالعرعر، هاربين بال  ن( والمعنى أنهم بعد طردهم من بالدهم سيكونو 6:93رإ= راجع ) كعرعر
= أعظم  كموش( 3. وفى )يةافى البرية. والمسيح كشف الشياطين وأضعفهم وفضح أساليبهم فى الغو  يةاحم
= ثقة الشياطين فى  أعمالها وخزائنهاها وقوتها وحيلها = إتكالها على ثروت موآبيين والحظ خطية موآبلهة الآ

( 1وفى )  كهنته ورؤساؤهسيخزيها اهلل وسيسقط الشيطان ورمزه هنا كموش وكل من يتبعه =  ،أنفسهم وحيلهم
أى شاطىء بحر لوط. ولنالحظ أن المسيح صخرتنا وكل من يحتمى به  موآب= المقصود به وادى  يبيد الوطاء

عينى إلى الجبال" ولكن كل من إنخدع بحيل إبليس وأحب األرض بشهواتها يصبح أرضيًا )أى يرفعه "رفعت 
يلتصقوا باألرضيات منعهم من أكل الحيات  وطاء( وهذا يبيد حينما يباد إبليس. وحتى يشرح اهلل للشعب قديمًا أالا 

ب سريعًا ولكنها بهذا = فتستطيع الهر  أعطوها جناحاا ( 1( وفى )44-49:99وكل ما يزحف على بطنه )ال
=  برخاوة هذا هو عمل الرب فملعون من يعمله( وألن 90) آيةْب. و ر ر مثل الطيور التى تطير فوق الخِ ستصي

ن أن نستخدم سيف الرب، سيف الصالة واإليمان سيف كلمة اهلل ضد الشياطين وذلك لنصيبها فى وعملنا اآل
موجهة لكل خادم ولكل مسيحى يعمل فى كرم الرب.  يةآلالصميم. وملعون من يعمل عمل الرب برخاء. وهذه ا

( يقال أن الخمر الجيدة إذا إرتاحت فال تنقل من إناء إلناء تتحسن، أما الخمر الرديئة فعلى نقيض 99) آيةو 
ذلك. والمعنى هنا أنهم يشبهون الخمر الرديئة فهم لم ينتقلون من مكانهم ولم يذهبوا للسبى مدة طويلة = )ولم 

. وكان المنتظر أن يتحسن طعمهم لكن ألنهم أردياء وألنهم لم يفرغ من إناء إلناءهم تجارب أليمة(=  تواجه
)عكارة الخمر( أى إستمروا فى أفراحهم وملذاتهم الجسدانية الشهوانية كما يستمد الخمر قوته  مستقر على درديه

مون توبة واهلل أطال لهم فترة راحتهم فهم أقدم من الدردى الذى فيه. هم لم يستفيدوا من أيام راحتهم فى أنهم يقد
دهم للتوبة ة مما يضعفهم. ولكن كل هذا لم يقنينية آلآمتاعب. ولم يفرغوا من  يةأمن إسرائيل كدولة ولم يعرفوا 
= أى بقيت رائحة خطيته فيه، رديئة طول األيام. وهكذا كل من يفرح  تتغير بل بقى طعمُه فيه ورائحتُه لم

= لها عدة ترجمات تقود كلها لنفس المعنى فهى  مصغين فيصغونه( 92ون ردىء فى نظر اهلل. وفى )بالعالم يك
سيفقدونها  موآبإما مضلين ُيضلونه أو عمال يصبون اإلناء فينسكب الخمر. والمعنى أن البابليين فى تخريبهم ل

 بيت إيليحرمنا اهلل من هذه البركات. فإذا لم نستغل بركات اهلل أيام راحتنا ونتوب  كل مصادر لذاتها الجسدية.
 = حيث هيكل العجول التى عبدها إسرائيل.
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َوَصِعَدْت ُمُدُنَها، َوِخَياُر  موآبُأْهِلَكْت 15َكْيَف َتُقوُلوَن َنْحُن َجَباِبَرة  َوِرَجاُل ُقوٍَّة ِلْلَحْرِب؟ »14 "-(:47-14) األيات
، َوَبِليَُّتَها ُمْسرَِعة  ِجدًّا. موآبَقِريب  َمِجيُء َهاَلِك 16اْلَمِلُك َربُّ اْلُجُنوِد اْسُمُه.  ُمْنَتَخِبيَها َنَزُلوا ِلْلَقْتِل، َيُقولُ 

، عَ 17 ي ِاْنِزلِ 18َصا اْلَجاَلِل؟ ُاْنُدُبوَها َيا َجِميَع الَِّذيَن َحَواَلْيَها، َوُكلَّ اْلَعاِرِفيَن اْسَمَها ُقوُلوا: َكْيَف اْنَكَسَر َقِضيُب اْلِعزِّ
َقْد َصِعَد ِإَلْيِك َوَأْهَلَك ُحُصوَنِك.  موآبِمَن اْلَمْجِد، اْجِلِسي ِفي الظََّماِء َأيَُّتَها السَّاِكَنُة ِبْنَت ِديُبوَن، أَلنَّ ُمْهِلَك 

 موآبَقْد َخِزَي 21َماَذا َحَدَث؟ ِقِفي َعَلى الطَِّريِق َوَتَطلَِّعي َيا َساِكَنَة َعُروِعيَر. اْسأَِلي اْلَهاِرَب َوالنَّاِجَيَة. ُقوِلي: 19
َوَقْد َجاَء اْلَقَضاُء َعَلى َأْرِض السَّْهِل، 21َقْد ُأْهِلَك.  موآبأَلنَُّه َقْد ُنِقَض. َوْلِوُلوا َواْصُرُخوا. َأْخِبُروا ِفي َأْرُنوَن َأنَّ 

َوَعَلى َقْرَيتَاِيَم َوَعَلى 23َلى َنُبو َوَعَلى َبْيَت َدْبَلتَاِيَم، َوَعَلى ِديُبوَن َوعَ 22َعَلى ُحوُلوَن َوَعَلى َيْهَصَة َوَعَلى َمْيَفَعَة، 
اْلَبِعيَدِة َواْلَقِريَبِة.  موآبَوَعَلى َقْرُيوَت َوَعَلى ُبْصَرَة َوَعَلى ُكلِّ ُمُدِن َأْرِض 24َبْيَت َجاُموَل َوَعَلى َبْيَت َمُعوَن، 

.، َوَتَحطََّمْت ِذرَاُعهُ موآبُعِضَب َقْرُن 25  ، َيُقوُل الرَّبُّ
، َفَيَتَمرََّغ »26 ا َيُكوُن ُضْحَكةا.  موآبَأْسِكُروُه أَلنَُّه َقْد َتَعاَظَم َعَلى الرَّبِّ َأَفَما َكاَن 27ِفي ُقَياِئِه، َوُهَو َأْيضا

َخلُّوا اْلُمُدَن، 28ُم ِبِه ُكْنَت َتْنَغُض الرَّْأَس؟ ِإْسرَاِئيُل ُضْحَكةا َلَك؟ َهْل ُوِجَد َبْيَن اللُُّصوِص َحتَّى َأنََّك ُكلََّما ُكْنَت َتَتَكلَّ 
ْخِر َيا ُسكَّاَن  . موآبَقْد َسِمْعَنا ِبِكْبِرَياِء 29، َوُكوُنوا َكَحَماَمٍة ُتَعشُِّش ِفي َجَواِنِب َفِم اْلُحْفَرِة. موآبَواْسُكُنوا ِفي الصَّ

. َأَكاِذيُبُه 31َوَجاَلِلِه َواْرِتَفاِع َقْلِبِه.  ُهَو ُمَتَكبِّر  ِجدًّا. ِبَعَظَمِتِه َوِبِكْبِرَياِئهِ  ، ِإنَُّه َباِطل  َأَنا َعَرْفُت َسَخَطُه، َيُقوُل الرَّبُّ
َأْبِكي 32ُكلِِّه َأْصُرُخ. ُيَؤنُّ َعَلى ِرَجاِل ِقيَر َحاِرَس.  موآب، َوَعَلى موآبِمْن َأْجِل ذِلَك ُأَوْلِوُل َعَلى 31َفَعَلْت َباِطالا. 

ْلُمْهِلُك َعَلى َجَناِك، ْيِك ُبَكاَء َيْعِزيَر، َيا َجْفَنَة َسْبَمَة. َقْد َعَبَرْت ُقْضَباُنِك اْلَبْحَر، َوَصَلْت ِإَلى َبْحِر َيْعِزيَر. َوَقَع اَعلَ 
ِت اْلَخْمُر ِمَن اْلَمَعاِصِر. اَل ُيَداُس . َوَقْد ُأْبِطلَ موآبَوُنِزَع اْلَفَرُح َوالطََّرُب ِمَن اْلُبْستَاِن، َوِمْن َأْرِض 33َوَعَلى ِقَطاِفِك. 

 . َقْد َأْطَلُقوا َصْوَتُهْم ِمْن ُصرَاِخ َحْشُبوَن ِإَلى أَْلَعاَلَة ِإَلى َياَهَص، ِمْن ُصوَغَر ِإَلى 34ِبُهتَاٍف. َجَلَبة  اَل ُهتَاف 
ا تَ  ، َمْن ُيْصِعُد ِفي موآبَوُأَبطُِّل ِمْن 35ِصيُر َخِرَبةا. ُحوُروَناِيَم، َكِعْجَلٍة ُثاَلِثيٍَّة، أَلنَّ ِمَياَه ِنْمِريَم َأْيضا ، َيُقوُل الرَّبُّ

ُر آلِلَهِتِه.  ُت َقْلِبي لِ 36ُمْرَتَفَعٍة، َوَمْن ُيَبخِّ ُت َقْلِبي ِلِرَجاِل ِقيَر َحاِرَس َكَناٍي،  موآبِمْن َأْجِل ذِلَك ُيَصوِّ َكَناٍي، َوُيَصوِّ
، َوَعَلى 37ْكَتَسُبوَها َقْد َباَدْت. أَلنَّ الثَّْرَوَة الَِّتي ا أَلنَّ ُكلَّ رَْأٍس َأْقَرُع، َوُكلَّ ِلْحَيٍة َمْجُزوَزة ، َوَعَلى ُكلِّ اأَلَياِدي ُخُموش 
 . ، أَلنِّي َقْد َحَطْمُت  موآبَعَلى ُكلِّ ُسُطوِح 38اأَلْحَقاِء ُمُسوح  َمَسرََّة ِبِه، َكِإَناٍء اَل  موآبَوِفي َشَوارِِعَها ُكلَِّها َنْوح 

 . َلْت 39َيُقوُل الرَّبُّ ُضْحَكةا َوُرْعباا  موآبَقَفاَها ِبِخْزٍي؟ َفَقْد َصاَرْت  موآبُيَوْلِوُلوَن َقاِئِليَن: َكْيَف ُنِقَضْت؟ َكْيَف َحوَّ
: َها ُهَو َيِطيُر َكَنْسٍر، َوَيْبُسطُ 41ِلُكلِّ َمْن َحَواَلْيَها.  َقْد ُأِخَذْت َقْرُيوُت، 41. موآبَجَناَحْيِه َعَلى  أَلنَُّه هَكَذا َقاَل الرَّبُّ

َعْن َأْن  موآبَوَيْهِلُك 42ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َكَقْلِب اْمرََأٍة َماِخٍض.  موآبَوُأْمِسَكِت اْلَحِصيَناُت، َوَسَيُكوُن َقْلُب َجَباِبَرِة 
 . . موآبف  َوُحْفَرة  َوَفخٌّ َعَلْيَك َيا َساِكَن َخوْ 43َيُكوَن َشْعباا، أَلنَُّه َقْد َتَعاَظَم َعَلى الرَّبِّ الَِّذي َيْهُرُب 44، َيُقوُل الرَّبُّ

، أَلنِّي َأْجِلُب عَ  ، موآبَلْيَها، أْي َعَلى ِمْن َوْجِه اْلَخْوِف َيْسُقُط ِفي اْلُحْفَرِة، َوالَِّذي َيْصَعُد ِمَن اْلُحْفَرِة َيْعَلُق ِفي اْلَفخِّ
.  َسَنَة ِعَقاِبِهْم، ِفي ِظلِّ َحْشُبوَن َوَقَف اْلَهاِرُبوَن ِباَل ُقوٍَّة، أَلنَُّه َقْد َخَرَجْت َنار  ِمْن َحْشُبوَن، َوَلِهيب  45َيُقوُل الرَّبُّ

نَّ َبِنيَك َقْد ! َباَد َشْعُب َكُموَش، ألَ موآبَوْيل  َلَك َيا 46، َوَهاَمَة َبِني اْلَوَغى. موآبِمْن َوْسِط ِسيُحوَن، َفَأَكَلْت زَاِوَيَة 
ِإَلى ُهَنا َقَضاُء «. ِفي آِخِر اأَليَّاِم، َيُقوُل الرَّبُّ  موآبَولِكنَِّني َأُردُّ َسْبَي 47ُأِخُذوا ِإَلى السَّْبِي َوَبَناِتَك ِإَلى اْلَجاَلِء. 

 ".موآب
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ن الــذى طالمــا أذل لكنهــا نبـوة عــن ســقوط الشــيطا مــوآبونحـن نقــرأ هــذه األيــات فلــيكن فــى أذهاننـا أنهــا رثــاء علــى 
( هذه سخرية منهم ألنهم يتصَورون أنفسهم جبابرة ومازال حتى اليوم من يتصور أنه أضعف 94شعب اهلل وفى )

= أى صـعد األعـداء مـدنها  صأعدت مأدنها( 96وفى ). من الشياطين. ولكن نحن بالمسيح الذى فينا أقوى منهم 
 ياطين.الجبلية. فنحن بالمسيح صعدنا لفوق فقهرنا قوة الش

=  اندبوها (93= حين يجىء ملك بابل أو حين يجىء المسيح ضد إبليس. وفى ) موآبقريب هالك ( 96وفى )
= أى فـى العطـش  إجلسأى فأى الظمأاء( 91= إشـارة للُملـك وفـى ) قضأيب وعصأافاهلل حزين على أثـار الخطيـة. 

ويعطـش. أمـا الـذى يشـرب مـن المـاء بال تعزية من الـروح القـدس وهكـذا كـل مـن يفصـل نفسـه عـن اهلل يفقـد مجـده 
( تصـوير أوضـح للمأسـاة وأنهـا عامـة. هـذه دعـوة لنـا أيضـًا 24-91الذى يعطيه المسيح فلن يعطـش أبـدًا. ومـن )

ذا ســقط الــرئيس أو الملــك تخــرب مــدن ملكــه. لــذلك فهــذا العــالم ُمقــدم علــى الخــراب  فالشــيطان رئــيس هــذا العــالم، وا 
اهة هذا العالم ونخشـى غضـب اهلل. وخـراب هـذا العـالم سـيكون مفاجئـًا ومدهشـًا . فلنقتنع بتفموآبكما خربت مدن 

 مـوآبأنفسهم. والخراب سيكون عامًا ألن الخطية عامة. وسـتنقطع  يةالمن يظنون أنفسهم أقوياء قادرين على حم
ك يرثيـه. وهنـاك من أن تكون شعبًا ألنها إعتدت على شعب اهلل ولكن هذا الخراب ال يفرح قلب اهلل بـل يحزنـه لـذل

ُعضأأب ( 26وفــى ) .ألن الــروح القــدس الــذى أوحــى للنبيــين هــو روح واحــد 96ش إكلمــات كثيــرة كــررت هنــا وفــى 
فالقرن رمز للقوة وسط مجتمعات الرعاة. وقرن الشيطان هو قوته التى طالما هاجم بها  ،= ُكِسَر قوته موآبقرن 

أو  مــوآب( يشــبه 26= بمعنــى فقــد قوتــه. وفــى ) ذراعأأهوتحطمأأت البشــر ولكــن هــذه القــوة كســرها صــليب المســيح. 
الشـيطان بإنسـان َسـِكَر وهـو هنـا َسـِكَر مـن كـأس خمـر سـخط الـرب ففقـد وعيـه بـل تمـرغ فـى قيئـه فصـار ضـحكة. 

ن = لطالما سخرت الشياطين من شعب اهلل حـين سـقط وشـمتت فيـه واآل أفما كان إسرائيل ضحكة لكِ ( 23وفى )
أو هزأ بهـم الشـيطان  موآب= حين سقط إسرائيل أو شعب اهلل هزأ بهم  اللصوص ِجَد بينهل وُ جاء الدور عليها. 

يات كما لو كانوا لصوص بداًل من رثائهم وهذا هو الفرق فالشيطان شامت فى سقوط أوالد اهلل وهالكهم. وهذه اآل
سأأكنوا فأأى الصأأخر( 21ترثيــه وترثــى مــن تبعــه. وفــى ) ح ولــُه وحــدُه نلجــأ = وصــخرتنا هــو المســي خلأأوا المأأدن وا 

ليهــرب مــن وجــه خــراب جــيش بابــل  مــوآبولنعتــزل العــالم وشــره حتــى ننجــو مــن الهــالك القــادم. هــذه دعــوة لشــعب 
كونأأوا كحمامأأة تعشأأش فأأى ( لنهــرب مــن الشــر القــادم فنهــرب منــُه. 20:41+ أش 4:91وهــي دعــوة لكــل منــا)رؤ

كمـا لجـأت حمامـة نـوح إلـى  ،يـةالجـأ إليـه للحم= فـم الحفـرة هـو جنـب المسـيح المطعـون الـذى ن جوانب فأم الحفأرة
مـرات  6أو خطية الشـيطان فقـد تكـررت كلمـة كبريـاء  موآب( تظهر خطية 21الفلك، لنحتمى بدم المسيح. وفى )

كبرياء مأوآب   متكبأر جأدَا   عظمتأه   بما يعنى كمال النقص. وهذا يشير لمدى ضيق اهلل من هذه الخطية )
الـذى ال يريـد أن  مـوآب(. حقًا قبل السقوط تشـامخ الـروح والكبريـاء قبـل الكسـر. و قلبهكبريائه   جالله   إرتفاع 
( يظهــر شــرهم ضــد شــعب اهلل وخيــانتهم فــى معــامالتهم معهــم لكــراهيتهم ألوالد اهلل. 30يتــذلل فســوف ُيــذل. وفــى )

ولكـن ألـيس هـذا هـو  ،أوقع بين الكلدانيين وبين شعب يهوذا وقالوا عنهم  كالم شـرير حتـى يفنـوهم كشـعب موآبف
بو الكذاب" أعمل الشياطين ضَدنا ولذلك فأحد أسماء الشياطين " المشتكى" والسيد لُه المجد أطلق عليه "الكذاب و 

= ألن  إنه باطل فهو يشتكى علينا أمام اهلل وبأضاليله وأكاذيبه يخدعنا فنسقط فيشتكى علينا. ولكن اهلل يقول هنـا
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تـــى وســـيبطل صـــوت الفـــرح العـــالمى ( النبـــى يولـــول ويرثـــى الخـــراب اآل39وفـــى )اهلل ســـيبطل مؤامراتـــه ويفضـــحه. 
( وفــى هــربهم يكونــون 34-32) جلبأأة ال هتأأافويحــل مكانــُه الصــراخ=  بأأالخمر والمعاصأأر والجفنأأةالمشــار لــُه 

 ألن مياه نمريم تصير خربة= أى لها ثالث سنين وهى تندفع فى طيش وتهور من الرعب القادم.  كعجلة ثالثية
هـذه العبـادة الوثنيـة. وفـى  يـةا( نه36مصدر المياه أى مصدر العزاء يتوقف. هذا أكبر مصـدر للرعـب. وفـى ) =
( عالمـات 33( الصفير على الناى يستخدم فى الحزن. والنبى هنا يرثى من "ربح العالم وخسر نفسه" وفى )36)

بــال خجــل وفــى عبــاداتهم لألوثــان  ( نجــد النــوح علــى األســطح حيــث ســبق وقــدموا31وثنيــة إلظهــار الحــزن وفــى )
باسأأطاا ( ملــك بابــل يــأتى 40قيمــة. وفــى ) يــةأم فمهمــا كــان ثمنــه إذا تحطــم ال يصــير لــُه ( تشــبه بإنــاء محط ــ31)

= أى جيوشـه ولكـن المعنـى الروحـى فالمسـيح هـو الـذى أتـى كنسـر بالهوتـه وناسـوته ليحـارب مأوآبجناحين ضد 
 يةا( نه42ا تحصنوا، بل سيكونوا فى رعبهم كقلب إمرأة ماخض. وفى )( سقوط الجبابرة مهم49الشيطان. وفى )
( فهم سيلحق بهـم غضـب رهيـب 21-29)عد  موآب( فيها تحقيق لنبوة موسى عن 46-43يات )كل متكبر واآل

وسيهربون إلى حشبون ويظنون أن الغضب هكذا إنتهى بحصول الكلدانيين على المدن األخـرى ولكـن تخـرج نـار 
نفسـه. وهـم كشـعب أممـى لهـم رجـاء فـى  موآب( ينتقل الكالم من الرمز للشياطين لشعب 43،46فى )لتلتهمهم. و 

 مأوآبيرد سبى الخالص بالمسيح. وهنا يظهر حنو اهلل على الجميع وحزنه على سبيهم ولكن حين يأتى المسيح 
 أيضًا.
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع واألربعون

 
 ( العمونيين واألدوميين والسوريين...96:26كأس الغضب مازال يدور وسيشرب منه كل األمم )

 
: أََلْيَس إِلْسرَاِئيَل َبُنوَن، َأْو اَل َواِرث  َلُه؟ ِلَماَذا َيِرُث َمِلُكُهْم »َعْن َبِني َعمُّوَن: 1 "-(:6-1) األيات هَكَذا َقاَل الرَّبُّ

، َوُأْسِمُع ِفي َربَِّة َبِني َعمُّوَن َجَلَبَة َحْرٍب، َوَتِصيُر 2ِفي ُمُدِنِه؟  َجاَد، َوَشْعُبُه َيْسُكنُ  ِلذِلَك َها َأيَّام  تَْأِتي، َيُقوُل الرَّبُّ
 . َحْشُبوُن أَلنَّ َعاَي َقْد َوْلِوِلي َيا 3َتالًّ َخِرباا، َوُتْحَرُق َبَناُتَها ِبالنَّاِر، َفَيِرُث ِإْسرَاِئيُل الَِّذيَن َوِرُثوُه، َيُقوُل الرَّبُّ

ْفَن َبْيَن اْلُجْدرَاِن، أَلنَّ َمِلَكُهمْ  َيْذَهُب ِإَلى السَّْبِي ُهَو  َخِرَبْت. ُاْصُرْخَن َيا َبَناِت َربََّة. َتَنطَّْقَن ِبُمُسوٍح. اْنُدْبَن َوَطوِّ
ِة؟ َقْد َفاَض َوَطاُؤِك َدماا َأيَُّتَها اْلِبْنُت اْلُمْرَتدَُّة َواْلُمَتَوكَِّلُة َعَلى َما َباُلِك َتْفَتِخِريَن ِباأَلْوِطيَ 4َوَكَهَنُتُه َوُرَؤَساُؤُه َمعاا. 

؟  هَأَنَذا َأْجِلُب َعَلْيِك َخْوفاا، َيُقوُل السَّيُِّد َربُّ اْلُجُنوِد، ِمْن َجِميِع الَِّذيَن َحَواَلْيِك، 5َخزَاِئِنَها، َقاِئَلةا: َمْن َيْأِتي ِإَليَّ
 "«.ُثمَّ َبْعَد ذِلَك َأُردُّ َسْبَي َبِني َعمُّوَن، َيُقوُل الرَّبُّ 6َرُدوَن ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َما َأَماَمُه، َوَلْيَس َمْن َيْجَمُع التَّاِئِهيَن. َوُتطْ 

)عبادة بنى عمون تشمل تقديم أطفالهم ذبائح إللههم ملكوم ويقال له ملكها.( هى القسم  بنى عمونأراضى 
ب ولما خَرب األشوريون إسرائيل أخذ بنى عمون قسمًا من أرض آن شرق األردن، وجنوبها هو مو الشمالى م

+  21:96مل2. أى ال حق لبنى عمون أن يأخذوا أرض إسرائيل )أليس إلسرائيل وارثسبط جاد = 
 93:9( وفى هجوم العمونيين على شعب إسرائيل الجريح بعد سبيه قتلوهم بوحشية وبربرية )عاموس26:6أى9

(. وبنى عمون يشيرون لمن يريدوا أن يغتنموا من الكنيسة، أو يرثوها، مثل سيمون الساحر.  وفى 1:2+ صف
= باقى مدن بنى عمون الذين يعتمدون على  وبناتها= هى عاصمتهم وهى عمان اليوم  ربة بنى عمون( 2)

ويرث إسرائيل ألنها أرعبت شعبه.  العاصمة وهى التى تحكمهم بقوانينها. وبنى عمون سيعاقبها الرب ويرعبها
= أى فيضان أوديتك  ما بالِك تفتخرين باألوطية( 4وهذا حدث فعاًل بعد سقوط بنى عمون. وفى ) الذين ورثوه

= هذه األودية أخذوها من إسرائيل، وهى أودية محاطة بالجبال  خزائنها فتوكلت علىومصدر غناِك وثروتك 
وفيرة. وهنا تظهر خطية أخرى لبنى عمون وهى الكبرياء واإلتكال على ومحصنة يصعب إختراقها. وخيراتها 
= فهم نسل لوط البار لكنهم إنحرفوا لعبادة األوثان. قد فاض  البنت المرتدةخزائنهم وليس على اهلل. ويسميها اهلل 

خطية الشياطين وطاؤِك دمًا من دم اليهود الذين قتلوهم وضحايا أوثانهم. ويمكننا فهم أن خطية بنى عمون هى 
الذين تسببوا فى موت أوالد اهلل وفى كبريائهم وثقتهم فى أنفسهم. واأليات المخيفة هنا تشير لهالك وُرعب 
الشياطين من عقوبات اهلل. وهالك شعب بنى عمون نفسه ألنهم خضعوا لمشورات الشياطين. ولكن عمل المسيح 

 (.6) أرد سبى بنى عمونسيحرر الجميع = 
 

هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد: َأاَل ِحْكَمَة َبْعُد ِفي ِتْيَماَن؟ َهْل َباَدِت اْلَمُشوَرُة ِمَن »َعْن َأُدوَم: 7 "-(:22-7) األيات
ُت َعَلْيِه َبِليََّة ُاْهُرُبوا. اْلَتِفُتوا. َتَعمَُّقوا ِفي السََّكِن َيا ُسكَّاَن َدَداَن، أَلنِّي َقْد َجَلبْ 8اْلُفَهَماِء؟ َهْل َفَرَغْت ِحْكَمُتُهْم؟ 
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َلْو َأتَاَك اْلَقاِطُفوَن، َأَفَما َكاُنوا َيْتُرُكوَن ُعاَلَلةا؟ َأِو اللُُّصوُص َلْيالا، َأَفَما َكاُنوا ُيْهِلُكوَن َما 9ِعيُسو ِحيَن َعاَقْبُتُه. 
ْخَوُتُه َوِجيرَاُنُه، َفاَل َولِكنَِّني َجرَّْدُت ِعيُسَو، َوَكَشْفُت ُمْسَتَترَاِتِه َفاَل َيسْ 11َيْكِفيِهْم؟  َتِطيُع َأْن َيْخَتِبَئ. َهَلَك َنْسُلُه َواِ 
: َها ِإنَّ الَِّذيَن اَل َحقَّ َلُهْم َأْن 12ُاْتُرْك َأْيتَاَمَك َأَنا ُأْحِييِهْم، َوَأرَاِمُلَك َعَليَّ ِلَيَتَوكَّْلَن. 11ُيوَجُد.  أَلنَُّه هَكَذا َقاَل الرَّبُّ

ؤاا؟ اَل َتَتَبرَُّأ! َبْل ِإنََّما َتْشَرُب ُشْرباا. َيْشَرُبوا اْلكَ  ، 13ْأَس َقْد َشِرُبوا، َفَهْل َأْنَت َتَتَبرَُّأ َتَبرُّ أَلنِّي ِبَذاِتي َحَلْفُت، َيُقوُل الرَّبُّ
، 14ِديَّةا. ِإنَّ ُبْصَرَة َتُكوُن َدَهشاا َوَعاراا َوَخرَاباا َوَلْعَنةا، َوُكلَّ ُمُدِنَها َتُكوُن ِخَرباا َأبَ  َقْد َسِمْعُت َخَبراا ِمْن ِقَبِل الرَّبِّ
أَلنِّي َها َقْد َجَعْلُتَك َصِغيراا َبْيَن الشُُّعوِب، 15َوُأْرِسَل َرُسول  ِإَلى اأُلَمِم َقاِئالا: َتَجمَُّعوا َوَتَعاَلْوا َعَلْيَها، َوُقوُموا ِلْلَحْرِب. 

َوُمْحَتَقراا َبْيَن النَّاِس. 
ْخِر، اْلَماِسَك ُمْرَتَفِع اأَلَكَمِة. َقْد َغرَّ 16 َك َتْخِويُفَك، ِكْبِرَياُء َقْلِبَك، َيا َساِكُن ِفي َمَحاِجِئ الصَّ

 . ْن َرَفْعَت َكَنْسٍر ُعشََّك، َفِمْن ُهَناَك ُأْحِدُرَك، َيُقوُل الرَّبُّ ُب َوَيْصفِ 17َواِ  ُر َوَتِصيُر َأُدوُم َعَجباا. ُكلُّ َماّر ِبَها َيَتَعجَّ
، اَل َيْسُكُن ُهَناَك ِإْنَسان  َواَل َيَتَغرَُّب ِفيهَ 18ِبَسَبِب ُكلِّ َضَرَباِتَها!  ا َكاْنِقاَلِب َسُدوَم َوَعُموَرَة َوُمَجاَورَاِتِهَما، َيُقوُل الرَّبُّ

أَلنِّي َأْغِمُز َوَأْجَعُلُه َيْرُكُض َعْنُه. َفَمْن ُهَو ُهَوَذا َيْصَعُد َكَأَسٍد ِمْن ِكْبِرَياِء اأُلْرُدنِّ ِإَلى َمْرعاى َداِئٍم. 19اْبُن آَدَم. 
، َفُأِقيَمُه َعَلْيِه؟ أَلنَُّه َمْن ِمْثِلي؟ َوَمْن ُيَحاِكُمِني؟ َوَمْن ُهَو الرَّاِعي الَِّذي َيِقُف َأَماِمي؟  ِلذِلَك اْسَمُعوا 21ُمْنَتَخب 

، َوَأْفَكاَرُه الَِّتي اْفَتَكَر ِبَها َعَلى ُسكَّاِن ِتيَماَن: ِإنَّ ِصَغاَر اْلَغَنِم َتْسَحُبُهْم. َمُشوَرَة الرَّبِّ الَِّتي َقَضى ِبَها َعَلى َأُدومَ 
ُهَوَذا 22ِمْن َصْوِت ُسُقوِطِهْم َرَجَفِت اأَلْرُض. َصْرَخة  ُسِمَع َصْوُتَها ِفي َبْحِر ُسوَف. 21ِإنَُّه َيْخِرُب َمْسَكَنُهْم َعَلْيِهْم. 

 "«.رََأٍة َماِخضٍ َتِفُع َوَيِطيُر َوَيْبُسُط َجَناَحْيِه َعَلى ُبْصَرَة، َوَيُكوُن َقْلُب َجَباِبَرِة َأُدوَم ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َكَقْلِب امْ َكَنْسٍر َيرْ 
هو عيسو وهو عدو تقليدى ليعقوب منذ البطن. وطالما عادت أدوم شعب إسرائيل. وكان مما ضاعف أالم  أدوم

(. ونجد هنا تشابهًا كبيرًا مع نبوة عوبديا فالروح 3:933وميين فى سقوطهم ومصيبتهم )مزاليهود شماتة األد
( وُبصرة. وكان 99:36القدس واحد الذى أوحى بالكتاب كله. ومدن أدوم الشهيرة تيمان )وهو حفيد لعيسو تك

كمة البشر والشياطين شتهرت بالحكماء. ولكن حإأليفاز التيمانى أحد الحكماء أصحاب أيوب. فيبدو أن تيمان 
= فملك بابل قادم لخراب أدوم وحكمة حكمائها لن تستطيع  هل فرغت حكمتهم( 3تخزى أمام حكمة اهلل. وفى )

أن تنقذها من المصير الذى أراده لها اهلل بسبب خطيتهم. وكان حكماؤهم قد أعدوا طريقًا للهرب. وكانوا يظنون 
= أى  عليهم بلية عيسو تعمقهم فى الجبال سيحميهم فقد جلب اهلل ( ال هربهم وال1وفى ) .أن الجبال ستحميهم

( خراب أدوم سيكون تامًا فهم يستحقون هذا وتكون أدوم عارية تمامًا ألن العدو سيجردها 90(، )1خطيته وفى )
 م أنالذين ال حق له( 92من ال يرعاهم أحد، األرامل واأليتام. وفى ) يةامعزية لرع آية( 99من كل شىء وفى )

-93خرين لو أخطأوا. )= هم شعب اهلل. فاهلل إذا عاقب شعبه بسبب خطاياه فسوف يعاقب اآل يشربوا الكأس
. وبسبب إحساسها باألمن الكاذب والثقة فى حكمتها رفعت كنسر عشك( خراب أدوم الهائل بسبب كبريائها = 91

ن عدو رهيب هو نبوخذ نصر الذى ( النبوة هنا ع91. وفى )يا ساكن فى محاجىء الصخرالتى تحميها = 
= من المكان المنفوخ بالكبرياء. وكأن كبريائه قد أهاجت نبوخذ  كبرياء األردن ومنبغضب وعنف  كأسدسيأتى 

ذا جاء العدو كأسد   .مرعى دائمنصر. فجاء عليهم كما لو كانوا  . وسيأتى العدو فمن الراعى الذى يقف أمامهُ وا 
( بل إذا كان 20بال توقع. وفى ) = يأتى فجأة أغمز غير مستعدين للدفاع. على قالعهم وحصونهم فجأة وهم

صغار الغنم الرب ضد أدوم فالموضوع ال يحتاج ألسد بل أصغر عدو فى القطيع قادر على طردهم = 
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= أى  تسمع فى بحر سوف( 29( = يطير وينقض فوق فريسته. وفى )22)وهو سيأتى عليهم كنسر. تسحبهم
ذا عرفنا أن أدوم تشير للشياطين البحارة فى الم راكب التجارية سيسمعون صوت إنكسارهم ويبلغونه لكل العالم. وا 

فجأة بال تى المسيح عليهم أوالشياطين أعداء تقليديين ألوالد اهلل. هؤالء سي، فأدوم عدو تقليدى ليعقوب شعب اهلل 
سيكونون  صغار الغنمهلل قطيعه الصغير = ويهزمهم ويجعلهم خرابًا. وأوالد ا كأسد( 9:  3)مال أغمزتوقع = 

الكارزين و  الرسل أى والبحارةفى صعوده.  وكالنسرفى قيامته  كاألسد قادرين على طرد الشياطين. والمسيح كان
سيسمعون فى العالم كله صوت إنكسار الشياطين وسلطان البشر عليهم. وبالمسيح تخزى حكمة الشياطين 

والمسيح جعل الشيطان عاريًا أى  ،رائيل إلى ميراثه الذى حرمه منه الشياطينوتدبيراتهم. ويعود بالمسيح إس
جعلتك ( 96كشف مخططاته. والذل الذى كان البشر ال حق لهم أن يشربوا منه سيشرب منه إبليس. وفى )

كنيسته  ( صار صغيرًا حقيرًا بعدُه. ويحَول المسيح96. فبعد ما إرتفع الشيطان قبل المسيح )صغيراا بين الشعوب
ذا كان أدوم متحصنا بمغاراته العالية في الجبال ، وظن انها حمهو الراعى الصالح له (91) لمرعى دائم  يةا. وا 

نصر هذا . وهذا نفس ما  ستطاع نبوخذإراد تأديبهم ، أن يصل إليه ، لكن ألن اهلل أطبيعية له اليستطيع عدو 
، وأنه إستطاع أن ينتصر على اهلل،  خالص االنسانمكانية إفي عدم  بكبرياء بليس الذي تحصنإحدث مع 

ويهلك اإلنسان الذى أحبه اهلل ، إذ كانت عقوبة إبليس مرتبطة بوجود حل لعقوبة الموت لإلنسان . ونفهم هذا 
يا ساكن فى محاجئ الصخر الماسك من كلمات هذه النبوة، فنجد هنا إرتباط واضح بين عقوبة أدوم وكبرياؤه = 

صغار يضم فيه  )كنيسته( مرعى دائمليعيد شعبه إلى  كاألسد وكالنسرومجئ المخلص الذى  ،مرتفع األكمة
د حل لمشكلة موت االنسان ، كان في نفس جِ ما عمله المسيح . فلما تم الفداء ووُ  إبليس ، ولم يتصور الغنم

نسان له . وصار اإللهار ، وصار الصليب عالمة مرعبة بليس بالبحيرة المتقدة بالنإالوقت صدور الحكم علي 
ي لهم سلطان عليهم. وصغار الغنم أ،  صغار الغنم تسحبهمن أوهذا معني  .بليس ويدوس عليهإسلطان علي 

والمرعي الخصيب  .. والمسيح صار يرعي شعبه في مرعي خصيبمتواضعين التائبين من شعب المسيحهم ال
 هي الكنيسة .

 
َيْت َحَماُة َوَأْرَفاُد. َقْد َذاُبوا أَلنَُّهْم َقْد َسِمُعوا َخَبراا َرِديئاا. ِفي اْلَبْحِر َخزِ »َعْن ِدَمْشَق: 23 "-(:27-23) األيات

يُق َواأَلْوَجاُع 24اْضِطرَاب  اَل َيْسَتِطيُع اْلُهُدوَء.  اْرَتَخْت ِدَمْشُق َواْلَتَفَتْت ِلْلَهَرِب. َأْمَسَكْتَها الرِّْعَدُة، َوَأَخَذَها الضِّ
ِلذِلَك َتْسُقُط ُشبَّاُنَها ِفي َشَوارِِعَها، َوَتْهِلُك ُكلُّ ِرَجاِل 26َكْيَف َلْم ُتْتَرِك اْلَمِديَنُة الشَِّهيَرُة، َقْرَيُة َفَرِحي؟ 25َكَماِخٍض. 

 "«.َبْنَهَددَ َوُأْشِعُل َناراا ِفي ُسوِر ِدَمْشَق َفتَْأُكُل ُقُصوَر 27اْلَحْرِب ِفي ذِلَك اْلَيْوِم، َيُقوُل َربُّ اْلُجُنوِد. 
( قد يكون إسمًا يطلق على ملوك سوريا مثل فرعون فى مصر. ودمشق العاصمة وحماة وأرفاد أكبر 23) بنهدد 

المدن. وسوريا )أرام( كانت مؤذية لشعب اهلل. وهؤالء سيسمعون أخبار نبوخذ نصر، وهكذا يرتعبون. واهلل ُيرِعب 
يرة وسط العالم ولكنها لألسف لم تعط المجد هلل بل لنفسها. األمم التى طالما إفتخرت بقوتها. وهى كانت شه

= اهلل أعطاها القوة والمجد والغنى لتكون فرحًا لُه. ولكنها عوض ذلك وضعت قلبها فى العالم ولم  ومدينة فرحى
ى تفرح قلب اهلل لذلك ستخزى وتخرب وستحترق قصور بنهدد التى طالما تم التدبير فيها ضد شعب اهلل. وهذه نر 
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فيها فصاًل جديدًا لعمل الشيطان. فاهلل خلق اإلنسان وزينه وزوده بكل شىء ليكون مدينة فرحه. هو يفرح بما 
أعطاه لُه اهلل واهلل يفرح به وبخضوعه وبالحب المتبادل لكن الخطية أفسدت هذا كله بل ستفسد قصور وأمجاد 

ون مجده هو اهلل لكن ألنه "أبدل مجد اهلل الذى ال هذا العالم. فاإلنسان ُخِلق على صورة اهلل وكان يجب أن يك
 ( لذلك أسلمه اهلل أيضًا فى شهوات قلبه إلى النجاسة إلهانة أجسادهم "وتحول اإلنسان للخراب".23:9يفنى" )رو

واهلل خلق العالم ووجد كل شئ انه حسن ، ثم خلق آدم ليتمتع بما خلقه اهلل من عالم جميل واهلل كان فرحا بآدم 
 . لكن دخلت الخطية ، وبسببها لعن اهلل العالم .مدينة فرحيلعالم الذي خلقه = وبا
 

ُر َمِلُك َباِبَل: 28 "-(:33-28) األيات : »َعْن ِقيَداَر َوَعْن َمَماِلِك َحاُصوَر الَِّتي َضَرَبَها َنُبوَخْذرَاصَّ هَكَذا َقاَل الرَّبُّ
َيْأُخُذوَن ِخَياَمُهْم َوَغَنَمُهْم، َوَيْأُخُذوَن أَلْنُفِسِهْم ُشَقَقُهْم َوُكلَّ 29ِني اْلَمْشِرِق. ُقوُموا اْصَعُدوا ِإَلى ِقيَداَر. اْخِرُبوا بَ 

اَن ُاْهُرُبوا. اْنَهِزُموا ِجدًّا. َتَعمَُّقوا ِفي السََّكِن َيا ُسكَّ »31 آِنَيِتِهْم َوِجَماَلُهْم، َوُيَناُدوَن ِإَلْيِهِم: اْلَخْوَف ِمْن ُكلِّ َجاِنٍب.
َر َمِلَك َباِبَل َقْد َأَشاَر َعَلْيُكْم َمُشوَرةا، َوَفكََّر َعَلْيُكْم فِ  ، أَلنَّ َنُبوَخْذرَاصَّ ْكراا. َحاُصوَر، َيُقوُل الرَّبُّ

ُقوُموا اْصَعُدوا ِإَلى 31
، اَل َمَصاِريَع َواَل َعَواِرَض لَ  َوَتُكوُن ِجَماُلُهْم َنْهباا، 32َها. َتْسُكُن َوْحَدَها. ُأمٍَّة ُمْطَمِئنٍَّة َساِكَنٍة آِمَنٍة، َيُقوُل الرَّبُّ

. َوَكْثَرُة َماِشَيِتِهْم َغِنيَمةا، َوأُْذِري ِلُكلِّ ِريٍح َمْقُصوِصي الشَّْعِر ُمْسَتِديراا، َوآِتي ِبَهاَلِكِهْم ِمْن ُكلِّ   ِجَهاِتِه، َيُقوُل الرَّبُّ
، َواَل َيَتَغرَُّب ِفيَها اْبُن آَدمَ َوَتُكوُن َحاُصوُر َمْسَكَن َبَناِت آَوى33  "«.، َوَخِرَبةا ِإَلى اأَلَبِد. اَل َيْسُكُن ُهَناَك ِإْنَسان 

هؤالء هم نسل إسمعيل وهؤالء يرمزون للمولودين حسب الجسد الذين يطلبون بركة فى مقابل أعمالهم الناموسية 
عنى روحى آخر. فهذا الشعب يعيش فى أمان كاذب ن إبن الجارية ال يرث مع إبن الحرة. وهناك مأثم يتبين لهم 

ينادون إليهم ( نادى عليها من حولها أن تأخذ حذرها = 39يعيشون فى خيام بال أسوار ) وأمة ساكنة مطمئنة
 مصاريع وال عوارض( = أى هناك حرب ولكنهم لم يهتموا بأن يقيموا ألنفسهم 21) الخوف من كل جانب

؟ بأن يلجأ هلل ليكون سورًا لُه. ولكنهم رفضوا وظلت هذه الجماعة يةانفسه هذه الحملتحميها وكيف يقيم اإلنسان ل
اهلل. فاهلل أعطانا خيرات ونعم كثيرة لكن الشيطان مستعد أن يخطف كل هذه  يةا= أى بال حم تسُكن وحدها= 

مقار حتى وهو  إن لم ننتبه ونعيش كأننا فى حرب العمر كله  حتى آخر لحظة. فالشيطان حارب القديس أبو
وهذا معنى  ،على فراش الموت. ومن ال ينتبه أنه فى حرب يخطف ما عنده وينهبه فيتشتت بعيدًا عن اهلل فيهلك

= النبوة قيلت قبل الضربة ولكن ألن النبوة حقيقية أخذت شكل التأكيد  التى ضربها( 21(. وفى )32) يةاآل
راء العربية واإلمارات الصغيرة المنضمة لها مثل بصيغة الماضى. والنبوة هنا ضد الذين سكنوا فى صح

حاصور. وغالبًا كانت حاصور كنعانية فى شمال العربية وهؤالء يسكنون فى خيام وال يوجد لهم جدران ولكن 
= ستائر. ومدنهم غير محصنة، بال أسوار وال يوجد لديهم كنوز بل قطعان من اإلبل. ولكن  شققخيامهم لها 

لو عاشوا بال تدبير أى دون عالقة قوية  ننوا فقراء ولديهم القليل معرضين للحرب وسيخربو حتى هؤالء الذين كا
إبليس المستعد ألن يخطف ما عندنا. "بدونى ال تستطيعوا شيئًا".  رمع اهلل ليسندهم ويبعد عنهم هذا الخطر، خط

مح اهلل ضدهم بذلك؟ ألن ومن ناحية نبوخذ نصر فهو هاجمهم حتى يستفيد بماشيتهم لجنوده. ولكن لماذا س
ن ال فائدة فهم هنا مثل العذارى ( مهما هربوا اآل30) آيةو  . لهم خطية وكانوا ضد اهلل وشعب اهلل تهؤالء كان
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فهذا حال كثيرين  4:3بط  2. قارن مع فكر عليهم فكراا رديئاا الجاهالت ولم يدركوا أن نبوخذ راصر )الشيطان( 
حرب مستمرة. لذلك وألَن العهد القديم يشرح لنا بأسلوب تصويري الحياة  ن ممن لم يدركوا أننا فىحتى اآل

 الروحية نجد شعب اهلل دائمًا فى حروب.
 

 َكِلَمُة الرَّبِّ الَِّتي َصاَرْت ِإَلى ِإْرِمَيا النَِّبيِّ َعَلى ِعياَلَم، ِفي اْبِتَداِء ُمْلِك ِصْدِقيَّا َمِلِك َيُهوَذا34 "-(:39-34) األيات
ِتِهْم. »35َلةا: َقائِ  َل ُقوَّ َوَأْجِلُب َعَلى ِعياَلَم َأْرَبَع ِرَياٍح ِمْن 36هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد: هَأَنَذا ُأَحطُِّم َقْوَس ِعياَلَم َأوَّ

َياِح َواَل َتُكوُن ُأمَّة  ِإالَّ َوَيْأِتي َوَأْجَعُل اْلِعياَلِميِّيَن 37ِإَلْيَها َمْنِفيُّو ِعياَلَم.  َأْرَبَعِة َأْطرَاِف السََّماِء، َوُأْذِريِهْم ِلُكلِّ هِذِه الرِّ
. َوُأْرِسُل َورَاَءُهُم َيْرَتِعُبوَن َأَماَم َأْعَداِئِهْم َوَأَماَم َطاِلِبي ُنُفوِسِهْم، َوَأْجِلُب َعَلْيِهْم َشرًّا، ُحُموَّ َغَضِبي، َيُقوُل ال رَّبُّ

.َوأَ 38السَّْيَف َحتَّى ُأْفِنَيُهْم.  َؤَساَء، َيُقوُل الرَّبُّ َوَيُكوُن ِفي »39 َضُع ُكْرِسيِّي ِفي ِعياَلَم، َوُأِبيُد ِمْن ُهَناَك اْلَمِلَك َوالرُّ
 "«.آِخِر اأَليَّاِم َأنِّي َأُردُّ َسْبَي ِعياَلَم، َيُقوُل الرَّبُّ 

هأنأذا أحطأم قأوس يـتهم ( تكشـف خط36) آيـة( و 22:90هم الفارسيين، هم نسـل عـيالم إبـن سـام )تـك العيالميين
= فكان هذا الشعب مشهورًا بإستعمال القوس بمهارة. ولكنهم لم يعتمـدوا علـى اهلل. وهـذه سـقطة  عيالم أول قوتهم

" أنهم أول قوتهمكل من يكون مغرورًا بقوته ومواهبه وال يشعر أن اهلل هو قوته هذا يفصل نفسه عن اهلل ومعنى "
ترجمـات أخـرى. إذًا فـاهلل لـيس هـو مـن يعتمـدون عليـه بالدرجـة األولـى. هـذه  يعتمدون عليه بالدرجة األولى حسب

. وملعون كل من إتكل ( 93:  3)رؤ قوة...( أو على ذراع بشر –نفس قضية من يعتمد على قوته الذاتية )مال 
ث حرفيـًا وهـذا مـا حـد سيتشتتوا ألطراف السماءعلى ذراع بشر سواء هذا الذراع ذراعه هو أو ذراع آخر. وهؤالء 

حينمـا هــاجمهم اإلســكندر األكبـر فشــتتهم. وكســر قـوتهم أى قوســهم فمــا يعتمـد اإلنســان عليــه بـاألكثر يخيــب منــه. 
( هــذا تــَم أواًل علــى يــد نبوخــذ نصــر فقــد أخضــعهم بعــد هــذه النبــوة ثــم جــاء كــورش 31) وأضأأع فأأى عأأيالم كرَسأأى

أرد سأأبى ( 31 وحكمــه علــيهم ســينفذ. وفــى ))مســيح الــرب( رمــز للمســيح المحــرر. ولكــن المعنــى  أن ســلطان اهلل
( وهـذه 99،1:2= هى تحققت جزئيًا فى كورش ثم كليًا فى المسيح حين وصـلت لهـم البشـارة بلسـانهم )أع  عيالم

 هى العودة من السبى الحقيقية أى اإليمان بالمسيح.
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 عودة للجدول اإلصحاح الخمسون

 
فهى تحققت آخر الكل وحين دارت  إرمياءإلصحاح وما يليه نبوة على بابل.  وجاءت فى آخر نبوات فى هذا ا 

مت كعصا تأديب ضد الممالك خدِ ( وبابل قد إستُ 93:26كأس الرب شرب ملك شيشق )بابل( الكأس آخر الكل )
إشعياء عن خراب بابل قبل  المجاورة واآلن تلقى العصا فى النار. وقد تم خراب بابل بيد كورش. وقد سبق وتنبأ

شعياء عن إثانية بخرابها. وكانت نبوات  إرمياءواآلن وهى فى عز مجدها يتنبأ عنها  ،أن تصل بابل لمجدها
فهى  إرمياءخراب بابل وخالص المسبيين تشير للخالص الذى سيصنعه المسيح على قوات الظلمة. أما نبوات 

أليام األخيرة، أيام الوحش ومملكته وهى ما تسمى بابل العهد تشير باألكثر إلنتصار المسيح وكنيسته فى ا
من سفر التكوين نجد بابل تتحدى اهلل فى بناء برج  يةاالجديد. وبابل تشير لمملكة الشر فى الكتاب المقدس فبد

مملكة بابل أى  يةايتحدون به إرادته. ثم بوثنيتها وشياطينها. وينتهى الكتاب المقدس بسفر الرؤيا الذى فيه نه
الشيطان. ونستطيع أن نقول كما أن الكنيسة عروس المسيح، هكذا بابل هى عروس الشيطان. العروس األولى 

( والمرأة األخرى بابل العهد الجديد هى الزانية العظيمة الجالسة 9:92الكنيسة هى المرأة المتسربلة بالشمس )رؤ 
ماء تجديف )أى معتمدة عليه فهو عريسها( على المياه الكثيرة وهى جالسة على وحش قرمزى مملوء أس

( وعلى جبهتها إسم مكتوب. سر بابل العظيمة أم الزوانى ورجاسات األرض. إذًا فهى مملكة 6-9:93)رؤ
من يد الشيطان شهوات وملذات الجسد. وهذه المملكة ستخرب  لَ بِ الشر، هى العالم بخطاياه، هى العالم الذى قَ 

( 6-9:91حتى ال يلحقنا أذاها )رؤ، هرب من خطايا بابل أى نهرب من شر العالم ن أن نوُتَدمر وعلينا من اآل
ب آأى ال نخرب حينما يخرب العالم. والحظ أن مملكة بابل كانت أكبر وأضخم مملكة بالمقارنة بكل ما سبق )مو 

ستعبدت شعبها وهذا  وبنى عمون...( فإن كانت هذه الممالك قد ضايقت إسرائيل. فبابل قد سحقتها ودمرتها وا 
يشير إلستعباد الشيطان ألوالد اهلل. ولذلك كانت النبوة ضد بابل أطولهم لتعزية شعب اهلل المسبى. وما سبق أن 

وكون اهلل قد إستخدم بابل كعصا تأديب  .( شرحه هنا بالتفصيل3:23 +92:26تنبأ عنه النبى بإختصار فى )
وكما أدبت بابل يهوذا على خطاياها، هكذا سمح بولس  .لكل البشر ن كعصا تأديبيستعمل الشيطان اآلنجده 

وهكذا مع أيوب بل مع بولس الرسول  ،الرسول بأن يؤدب الشيطان زانى كورنثوس لتخلص الروح فى يوم الرب
إنتهت العصا من التأديب ألقيت فى النار. هذا ما حدث فى خراب بابل وهذا ما متى (. ولكن 3:92كو 2نفسه )

بأن يلقى فى البحيرة المتقدة بالنار. وهنا إختلطت نبوات خراب بابل بوعود اهلل المعزية  سيحدث مع الشيطان
لشعبه وكأن خراب بابل يجب أن يحدث حتى يوجد هناك طريق لعودة شعب اهلل. وفى الصليب تحقق لنا 

 إبليس التامة. يةاالخالص وتقييد إبليس. وفى اليوم األخير كمال الخالص ونه
 

:1 "-:(8-1) األيات َأْخِبُروا »2 اْلَكِلَمُة الَِّتي َتَكلََّم ِبَها الرَّبُّ َعْن َباِبَل َوَعْن َأْرِض اْلَكْلَداِنيِّيَن َعَلى َيِد ِإْرِمَيا النَِّبيِّ
اْنَسَحَق َمُروَدُخ. َخِزَيْت . َأْسِمُعوا اَل ُتْخُفوا. ُقوُلوا: ُأِخَذْت َباِبُل. َخِزَي ِبيُل. آيةِفي الشُُّعوِب، َوَأْسِمُعوا َواْرَفُعوا رَ 
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أَلنَُّه َقْد َطَلَعْت َعَلْيَها ُأمَّة  ِمَن الشَِّماِل ِهَي َتْجَعُل َأْرَضَها َخِرَبةا َفاَل َيُكوُن ِفيَها 3َأْوثَاُنَها. اْنَسَحَقْت َأْصَناُمَها. 
. ِمْن ِإْنَساٍن ِإَلى َحَيَواٍن َهَرُبوا َوَذَهُبوا. ، َيْأِتي َبُنو ِإْسرَاِئيَل ِفي ِتْلَك »4 َساِكن  اأَليَّاِم َوِفي ذِلَك الزََّماِن، َيُقوُل الرَّبُّ

ُهْم َوَبُنو َيُهوَذا َمعاا. َيِسيُروَن َسْيراا، َوَيْبُكوَن َوَيْطُلُبوَن الرَّبَّ ِإلَهُهْم. 
َيْسأَُلوَن َعْن َطِريِق ِصْهَيْوَن، َوُوُجوُهُهْم 5

َكاَن َشْعِبي ِخرَافاا َضالَّةا، َقْد َأَضلَّْتُهْم ُرَعاُتُهْم. َعَلى 6ُلمَّ َفَنْلَصُق ِبالرَّبِّ ِبَعْهٍد َأَبِديٍّ اَل ُيْنَسى. ِإَلى ُهَناَك، َقاِئِليَن: هَ 
َقاَل ُمْبِغُضوُهْم: اَل ُكلُّ الَِّذيَن َوَجُدوُهْم َأَكُلوُهْم، وَ 7اْلِجَباِل َأتَاُهوُهْم. َساُروا ِمْن َجَبل ِإَلى َأَكَمٍة. َنُسوا َمْرَبَضُهْم. 

 . ، َمْسِكِن اْلِبرِّ َوَرَجاِء آَباِئِهِم الرَّبِّ ُاْهُرُبوا ِمْن َوْسِط َباِبَل َواْخُرُجوا ِمْن 8ُنْذِنُب ِمْن َأْجِل َأنَُّهْم َأْخَطُأوا ِإَلى الرَّبِّ
 " َأْرِض اْلَكْلَداِنيِّيَن، َوُكوُنوا ِمْثَل َكرَاِرِيَز َأَماَم اْلَغَنِم.

( بالرغم من معاملة ملك بابل الطيبة للنبى إال أنه ال يستطيع أن يمنع كلمة اهلل. والحظ ان النبوة بخراب 2) آية
بابل بصيغة الماضى ألن كالم اهلل ال يتغير. والحظ أن من تنبأ بأن بابل تسود على األمم وعلى يهوذا، ها هو 

و يحرص على الهرب منها لكيال يشترك فى خطاياها وعقابها. يتنبأ بنهايتها وهذا دليل عدم والئه لبابل. بل ه
رفعوا ر  خزى تلفت نظر جميع الشعوب وهى تعطى فرح لشعب اهلل.  آيةترفع فهو يوم نصر. والر  يةا= الر  يةاوا 

بابل وسكانها وهكذا إبليس قد خزى بصليب المسيح. وكل من  يةا= خزيت أصنام بابل فهى لم تستطع حم بيل
= هى مملكة ميديا التى تقع شمال بابل والتى بدأ منها  أمة من الشمال( 3ليس سيخزى. وفى )سار وراء إب

كورش نزوله على بابل. والحظ أن الفرس كانوا يعبدون إله واحد رمزه هو النار وكانوا يكرهون األصنام 
 ويحطمونها.

يأتى نا فى شخصه وهذا معنى ( صورة رائعة بعد عمل الصليب يأتى شعب اهلل المتحد، فالمسيح وحد4وفى )
لباقى البركات وقد صاحب التوبة بكائهم  يةاوالتوبة هى بد .= هم رجعوا هلل بالتوبة بنو إسرائيل هم وبنو يهوذا

على خطاياهم. والمتوقع لمن يقدم توبة بدموع أن يحَول اهلل حزنه إلى فرح. وهم عادوا بثقة كبيرة ألنهم رأوا أن 
 لهة بابل قد خزيت. آ
= وهم فكروا فى العودة لوطنهم  يسألون عن طريق صهيون( فى توبتنا نرجع هلل وللكنيسة أمنا = 6فى )و 

كواجب ألن وطنهم هو جبل صهيون المقدس حيث بيت اهلل. ولكن الطريق يبدو صعبًا وهم لم يسلكوه قباًل. 
رشاد روح اهلل ل هم. لكن طالما هم قرروا أنهم لن ولكن هم سوف يسألون وهذا دور الخدام أن يجيبوا بخبرتهم وا 

يرتدوا لبابل فهم حتمًا سيصلون إلى صهيون، أورشليم السمائية. وفى التوبة نجدد العهد مع اهلل بعد أن كنا قد 
 كسرناه.
( حال الشعب قبل المسيح "الذين قبلى هم سراق ولصوص... أنا هو الراعى الصالح" كهنتهم وأنبيائهم 6وفى )

( ويستغلوهم كما لو كانوا خرافًا ضالة بال صاحب. وبابل 3ن من حقهم أن يظلموهم )أضلوهم. بل ظنوا أ
ن. ( وهذا ما يصنعه الشيطان اآل3:40تصوروا أن هذا حقهم ألن هذا الشعب أخطأ هلل. هذا ما ردده نبوزردان )

وا عن البر وفى = فهم يعلمون هذا وبضاللهم إبتعد مسكن البروكان مما ضاعف خطيتهم أنهم قالوا عن اهلل 
( دعوة للهرب من وسط بابل. هى دعوة لكل منا أن يترك طريق الشر ألن باب الحرية قد فتحُه المسيح لنا 1)



(اإلصحاح الخمسون)إرميا سفر   
 

 
190 

= كراريز أى ذكور الغنم )الكباش، وهذه تندفع أمام إناثها تقودها. وهذا  وكونوا مثل كراريز أمام الغنمبل إهربوا 
 ( نفس المعنى.39:30خرين لطريق التوبة وفى )أماآل هو واجب كل واحد أن يكافح ويجاهد ليقود

 
أَلنِّي هَأَنَذا ُأوِقُظ َوُأْصِعُد َعَلى َباِبَل ُجْمُهوَر ُشُعوٍب َعِظيَمٍة ِمْن َأْرِض الشَِّماِل، »9 "-(:21-9) األيات

َوَتُكوُن َأْرُض اْلَكْلَداِنيِّيَن َغِنيَمةا. ُكلُّ 11جُع َفارِغاا. َفَيْصَطفُّوَن َعَلْيَها. ِمْن ُهَناَك ُتْؤَخُذ. ِنَباُلُهْم َكَبَطل ُمْهِلٍك اَل َيرْ 
 . أَلنَُّكْم َقْد َفِرْحُتْم َوَشِمتُّْم َيا َناِهِبي ِميرَاِثي، َوَقَفْزُتْم َكِعْجَلٍة ِفي اْلَكإِل، َوَصَهْلُتْم 11ُمْغَتِنِميَها َيْشَبُعوَن، َيُقوُل الرَّبُّ

. َتْخَزى ُأمُّكُ 12َكَخْيل،  يَّة  َوَأْرض  َناِشَفة  َوَقْفر  ِبَسَبِب َسَخِط الرَّبِّ 13ْم ِجدًّا. َتْخَجُل الَِّتي َوَلَدْتُكْم. َها آِخَرُة الشُُّعوِب َبرِّ
ُب َوَيْصِفُر ِبَسَبِب ُكلِّ َضَرَباِتَها. ِاْصَطفُّوا َعَلى َباِبَل 14 اَل ُتْسَكُن، َبْل َتِصيُر َخِرَبةا ِبالتََّماِم. ُكلُّ َماّر ِبَباِبَل َيَتَعجَّ

. َحَواَلْيَها َيا َجِميَع الَِّذيَن َيْنزُِعوَن ِفي اْلَقْوِس. اْرُموا َعَلْيَها. اَل ُتَوفُِّروا السَِّهاَم أَلنََّها َقْد أَ  ْخَطَأْت ِإَلى الرَّبِّ
. ُنِقَضْت َأْسَواُرَها. أَلنََّها َنْقَمُة الرَّبِّ ِهَي، َفاْنَتِقُموا اْهِتُفوا َعَلْيَها َحَواَلْيَها. َقْد َأْعَطْت َيَدَها. َسَقَطْت ُأُسُسَها15

اْقَطُعوا الزَّاِرَع ِمْن َباِبَل، َوَماِسَك اْلِمْنَجِل ِفي َوْقِت اْلَحَصاِد. ِمْن َوْجِه السَّْيِف 16ِمْنَها. َكَما َفَعَلِت اْفَعُلوا ِبَها. 
ِإْسرَاِئيُل َغَنم  ُمَتَبدَِّدة . َقْد َطَرَدْتُه »17 َلى َشْعِبِه، َوَيْهُرُبوَن ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َأْرِضِه.اْلَقاِسي َيْرِجُعوَن ُكلُّ َواِحٍد إِ 

ُر َمِلُك َباِبَل َهَرَس ِعَظاَمُه.  بُّ ِلذِلَك هَكَذا َقاَل رَ 18السَِّباُع. َأوَّالا َأَكَلُه َمِلُك َأشُّوَر، ُثمَّ هَذا اأَلِخيُر، َنُبوَخْذرَاصَّ
َوَأُردُّ ِإْسرَاِئيَل ِإَلى َمْسَكِنِه، َفَيْرَعى 19اْلُجُنوِد ِإلُه ِإْسرَاِئيَل: هَأَنَذا ُأَعاِقُب َمِلَك َباِبَل َوَأْرَضُه َكَما َعاَقْبُت َمِلَك َأشُّوَر. 

، ُيْطَلُب ِإْثُم  ِفي ِتْلكَ 21َكْرَمَل َوَباَشاَن، َوِفي َجَبِل َأْفرَاِيَم َوِجْلَعاَد َتْشَبُع َنْفُسُه.  اأَليَّاِم َوِفي ذِلَك الزََّماِن، َيُقوُل الرَّبُّ
 "ِإْسرَاِئيَل َفاَل َيُكوُن، َوَخِطيَُّة َيُهوَذا َفاَل ُتوَجُد، أَلنِّي َأْغِفُر ِلَمْن ُأْبِقيِه.

=  ذمن هناك تؤخأى مادى وفارس ومن هو متحد معهم وهؤالء سيأخذوها  =  جمهور شعوب عظيمة( 1) آية
ن كل المؤمنين يفعلون هذا بإبليس بقيادة ربنا أى من الذين إصطفوا أمامها وحاصروها وهم بقيادة كورش. واآل

= أى تدوس المرعى.  كعجلة فى الكأل( 99وفى ) . (2:6يسوع المسيح الذى خرج غالبًا ولكى يغلب )رؤ
كان هناك فرح فى السماء بخاطىء واحد  والمعنى لشماتتهم فى خراب شعب الرب وهذا ما تفعله الشياطين. فإذا

ر هنا فرحهم بعجلة تجرى فرحة ان يضل الطريق ويترك اهلل. وُيصو  يتوب فهناك فرح عند الشياطين بكل إنس
= أى يا  تخزى أمكم( 92وحصان يصهل فرحًا ونشوة. يدوسون المرعى أى يدوسوا هذا اإلنسان الساقط. وفى )

= فى هذا الوقت كانت بابل هى آخر دولة  ها أخرة الشعوبقط بابل وتخزى. أيها الشامتون ستخزون حينما تس
 ن يحكمها الشر سوف تصبح خرابًا.عظمى ولكن ها هى سوف تصبح خرابًا. وكم من دولة عظمى اآل

ر خرابها العجيب )بابل = تعنى بلبلة، ومن يتبع إبليس )رمزه بابل( فنصيبه ضالل ( تصو  96واأليات حتى )
لى األرض وخراب هنا وهناك(. وعلماء األثار بذلوا جهودًا خرافية للعثور على بقاياها بال فائدة مع العلم وبلبلة ع

( كل العاملين بعد خرابها )العمال المسخرون( سيطلقون ويرجع 96بأن أسوارها كانت من عجائب الدنيا وفى )
 كل واحد إلى وطنه.

= وهذا لم يكن إال بصليب المسيح  ب إثم إسرائيل فال يكونيطل( يظهر فيها عمل المسيح = 20-93واأليات )
الذى قال وهو معلق عليه "يا أبتاه إغفر لهم" ومن هنا بدأ عمله الشفاعى. "فدم يسوع يطهرنا من كل خطية". 
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وبعد أن تشتت شعب اهلل وداسُه أشور وبابل أى الشياطين، عاقبهم اهلل ورد شعبه إسرائيل لمسكنه. فهذا حقه أن 
= هو أشبعنا  جبل أفرايم وأشبعه فىوهى جبال عالية فاهلل رد شعبه ليعيش فى السماويات  بكرمل وباشانتمتع ي

 من جسده ودمه وتعزيات روحه القدوس. وهو يرعانا فى مراع خضر.
 

ْب َوَحرِّْم َورَاَءُهْم، َيُقوُل ِاْصَعْد َعَلى َأْرِض ِمرَاثَاِيَم. َعَلْيَها َوَعَلى ُسكَّاِن َفُقوَد. اْخرِ »21 "-(:32-21) األيات
، َواْفَعْل َحَسَب ُكلِّ َما َأَمْرُتَك ِبِه.  َكْيَف ُقِطَعْت َوَتَحطََّمْت 23َصْوُت َحْرٍب ِفي اأَلْرِض، َواْنِحَطام  َعِظيم . 22الرَّبُّ

َنَصْبُت َلِك َشَركاا، َفَعِلْقِت َيا َباِبُل، َوَأْنِت َلْم  َقدْ 24ِمْطَرَقُة ُكلِّ اأَلْرِض؟ َكْيَف َصاَرْت َباِبُل َخِرَبةا َبْيَن الشُُّعوِب؟ 
 . َفَتَح الرَّبُّ ِخزَاَنَتُه، َوَأْخَرَج آاَلِت ِرْجزِِه، أَلنَّ ِللسَّيِِّد َربِّ 25َتْعِرِفي! َقْد ُوِجْدِت َوُأْمِسْكِت أَلنَِّك َقْد َخاَصْمِت الرَّبَّ

ُموَها ِعرَاماا، َوَحرُِّموَها َواَل َتُكْن 26اِنيِّيَن. اْلُجُنوِد َعَمالا ِفي َأْرِض اْلَكْلدَ  َهُلمَّ ِإَلْيَها ِمَن اأَلْقَصى. اْفَتُحوا َأْهرَاَءَها. َكوِّ
َصْوُت َهاِرِبيَن 28. َأْهِلُكوا ُكلَّ ُعُجوِلَها. ِلَتْنِزْل ِللذَّْبِح. َوْيل  َلُهْم أَلنَُّه َقْد َأَتى َيْوُمُهْم، َزَماُن ِعَقاِبِهمْ 27َلَها َبِقيَّة . 

ُاْدُعوا ِإَلى َباِبَل َأْصَحاَب 29َوَناِجيَن ِمْن َأْرِض َباِبَل، ِلُيْخِبُروا ِفي ِصْهَيْوَن ِبَنْقَمِة الرَّبِّ ِإلِهَنا، َنْقَمِة َهْيَكِلِه. 
. ِلَيْنِزْل َعَلْيَها ُكلُّ َمْن َيْنِزُع ِفي اْلَقْوِس َحَواَلْيَها. اَل يَ  ُكْن َناٍج. َكاِفُئوَها َنِظيَر َعَمِلَها. اْفَعُلوا ِبَها َحَسَب ُكلِّ اْلِقِسيِّ
، َعَلى ُقدُّوِس ِإْسرَاِئيَل.  ِلذِلَك َيْسُقُط ُشبَّاُنَها ِفي الشََّواِرِع، َوُكلُّ ِرَجاِل َحْرِبَها 31َما َفَعَلْت، أَلنََّها َبَغْت َعَلى الرَّبِّ

. َيْهِلُكوَن ِفي ذِلَك اْلَيْوِم،  هَأَنَذا َعَلْيِك َأيَُّتَها اْلَباِغَيُة، َيُقوُل السَّيُِّد َربُّ اْلُجُنوِد، أَلنَُّه َقد َأَتى َيْوُمِك 31َيُقوُل الرَّبُّ
 "ُكُل ُكلَّ َما َحَواَلْيَها.َفَيْعُثُر اْلَباِغي َوَيسُقُط واَل َيُكوُن َلُه َمْن ُيِقيُمُه، َوُأْشِعُل َناراا في ُمُدِنِه َفتَأْ 32ِحيَن ِعَقاِبي ِإيَّاِك. 

 
= إسم لبالد جنوب بابل ومعناها تمردًا مضاعفًا. وهى قطعة من أرض بابل جزء منها فى  مراثايم (29آية )

أشور وجزء فى أرمينيا. وفقود كانت بلدًا فى بابل إستولى عليها كورش فى نزوله على بابل. ويقولون أنها 
( كانت بابل 23ها كورش. والمعنى أن الرب أبادها لتمردها. وفى )ضاحية من ضواحى العاصمة التى أباد

ر( ال يتأثر ا]تستخدم مطرقة )تجارب( لضرب الماس )المؤمنين( والماس الحقيقى )األبر  مطرقة األمم
 فتح الرب خزانتهن والمغشوش )األشرار( ينكسر[. = فهى ضربت الجميع وهكذا الشيطان فقد أذل الجميع. واآل

لتأديب العصاة. فالرجال العظماء   وأالت رجزهرج الرب منها جيش فارس ليحطم بابل. فاهلل لُه أدواته ( وأخ26)
( واهلل حكم بهذا على بابل ألنها كانت 24لبابل ) شركاا  والدول ما هم إال أالت لتنفيذ أغراض اهلل. وكانت فارس

( أى حاربته وعارضته 24) الرب خاصمتمطرقة طالما أذت وأضرت شعب اهلل وكانت تكسره وهى أيضًا 
وتمردت عليه وهى خربت أورشليم وبيت اهلل. وهذا ما صنعه الشيطان بأن دمر أوالد اهلل. ورمز الشيطان هنا 

 بابل أم الوثنية فى العالم.
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= فبابل  نقمة هيكله( 21= أى خزائنها أو مخازنها فكل ما تملكه سيذهب عنها وفى ) أهراءها( 26وفى )
بيت الرب وهيكله. والشياطين دنسوا أوالد اهلل لذلك سينتقم منهم. ولكن من َعِرف عمل الرب وفداؤه  نيةآدنست 

 (.34) الباغيةأى كل مبشر وكارز سيبشر بأن اهلل إنتقم. واأليات هنا تشبه سفر الرؤيا فى خراب بابل 

ام لما فعلوه فى شعبه إنما هو يشرح ونالحظ فى هذه األيات التى يتوعد اهلل فيها بابل بكل هذا الخراب واإلنتق
معنى األسلوب الرمزى فى تفسير النبوات الموجهة ضد األمم . ونجد أنها فى األساس نبوة موجهة ضد الشيطان 
الذى خدع اإلنسان وأسقطه فمات اإلنسان. وكان سالح اإلنتقام هو فداء المسيح لإلنسان بالصليب. وكان اهلل 

شتياق ليخلص اإلنسان حبيبه ولينهى تمرد ينتظر هذا اليوم بطول أنات ه ، حتى يأتى فى ملء الزمان بلهفة وا 
 الشيطان عليه ، إذ كان كما رأينا أن يوم اإلنتقام من الشيطان مرتبط بخالص اإلنسان . وكان هذا بالصليب .

  يعاقب الرب بسيفه " فى ذلك اليومولنرى كيف كان إشتياق اهلل لهذا اليوم وكيف تم التعبير عن هذا اإلشتياق 
 إكليل الشوك)=  لوياثان الحية.... ليس لى غيظ . ليت على  الشوك والحسك( الصليب)=  القاسى العظيم الشديد

 ( . 6 -9:  23)إش فأهجم عليها وأحرقها معا "( وضعوه على رأس المسيح يوم الصليب الذى

....ألن يوم النقمة فى قلبى وسنة مفديى قد قد دست المعصرة وحدى ...فدستهم بغضبى .وأيضا يقول الرب " 
 ( .6 - 9:  63" )إش أتت

= تعنى لغويا إصعد / إرتفع / ينهض / يمجد / يتفوق/ يسترد  إصعدونرى هنا التطبيق على ما سبق فكلمة 
( ، وذلك ألن 9:  990فهى كلمة تشير صراحة لقيامة المسيح وصعوده ليضع الشيطان تحت موطئ قدميه )مز

وتعنى تمرد مضاعف . أما سبب إختيار منطقة  مراثايمن قد تمرد على اهلل ، وهذا معنى إختيار كلمة الشيطا
نتقام / إفتقاد بنية حرب للكراهية / ينفذ قضاء ويعاقب . ونفهم  فقودفألن كلمة  فقود إسمها = تعنى لغويا ثأر وا 

هو تعبير رمزى عن عمل الفداء فى عقاب  ليس عشوائيا أو بالصدفة ، إنما مراثايم وفقودأن إختيار منطقتى 
نتقام اهلل منه على ما فعله باإلنسان .  الشيطان على تمرده وا 

. فاهلل يعلم أننا بسبب السقوط ورثنا نفسية متمردة  مطرقةولقد ترك اهلل الشيطان بعد الفداء كأداة تأديب ألوالده = 
" ( ، وبنفس المفهوم يقول القديس يعقوب الرسول 6:  92)عب " ألن الذى يحبه الرب يؤدبه "تحتاج إلى تأديب 

( فالتجارب هى لتأديب أوالد اهلل الذين 2:  9)يع إحسبوه كل فرح يا إخوتى حينما تقعون فى تجارب متنوعة "
يحبهم . ونالحظ أن الشيطان ال يضرب أوالد اهلل بغرض تنقيتهم إنما بسبب كراهيته الشديدة لنا وفى أن لذته هى 

( بل 6كو 9م البشر وهو بهذا ينتقم من أوالد اهلل . ويتضح هذا تماما من قصة أيوب وزانى كورنثوس   )فى أال
أن اهلل إستخدم الشيطان ، أو قل أنه سمح له أن يضرب بولس الرسول نفسه بشوكة فى الجسد ليحميه من 
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ويقنعه أن اهلل ال يحبه إذ سمح له الكبرياء . ويهدف الشيطان أيضا أن يوقع اإلنسان المتألم فى خصام مع اهلل 
بهذه األالم . لذلك فمن يتذمر على اهلل فى ضيقته فهو ُيصد ق الشيطان وُيكذ ب اهلل  كما فعلت أمنا حواء 

فسقطت . الشيطان يضرب ألنه يتلذذ بأالم البشر ، وليحاول أن يجذب من يصدقه ويتجاوب معه ويتخاصم مع 
ة المتقدة بالنار . ولنفهم أن من يتذمر على اهلل بسبب تجربة ألمت به فهو اهلل إلى نفس مصيره أى البحير 

يتخاصم مع اهلل ، ومن يبدأ طريق الخصام هذا مع اهلل ينتهى بأن يعادى اهلل وينفصل عنه فيسقط فى يد 
 له ، الشيطان الذى ينتظر هذه السقطة . والعكس فمن يفهم محبة اهلل والغرض من التجربة وأنه تأديب من اهلل

( = والمعنى أن اهلل يفرح بأوالده الذين يفهمون ويدركون 2:  94)هو " مقدمين عجول شفاهنا "يقول عنه الكتاب 
محبة اهلل ويبادلونه حبا بحب ، وهذا الحب المتبادل هو الطريق الوحيد لإلتحاد بالمسيح والثبات فيه فنخلص 

إرتدادهم. أحبهم فضال ألن  " أنا أشفىيشفى إرتدادهم ( . واهلل يؤدب أوالده حتى 1:  96)راجع تفسير يو
( . ويرى اهلل فى من يفعل هذا أنه أفضل ممن يقدم عجول كمحرقات ، ويقال 4:  94)هو غضبى قد إرتد عنه "

محرقة (  وقيل عن تقديم المحرقات أنها " 29:  1" حينما قدم نوح محرقة )تك يتنسم رائحة الرضاأن اهلل كان " 
 ( وراجع تفسير اإلصحاح األول من سفر الالويين .93،  93،  1:  9" )ال حة سرور للربوقود رائ

( فالشياطين هي جوا الكهنة 24أى مصيدة إصطاد بها المسيح الشيطان )آية شركاا ويسمى اهلل الصليب هنا 
م لكل من يرفض ورؤساء الكهنة ضد المسيح ليصلبوه ولم يدركوا أنه شرك لهم ، وذلك لعمى عيونهم وكراهيته

شرورهم ، والمسيح فى تجربة الجبل رفض كل شرور الشيطان . والشيطان له وسيلتان يجرب بهما أوالد اهلل 
( فإن رفض اإلنسان الخطية تبدأ 2( خداع الخطية وتصوير الخطية لإلنسان أن فيها فرحه .       9 -األبرار :

ث مع المسيح . ولم يدرى الشيطان أن الصليب هو السيف خطة الشيطان التالية أال وهى األالم ، وهذا ما حد
 ( .1:  2كو9) " ألن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد "الذى سيضربه به المسيح . فبهذا الصليب أدانهم المسيح 

وأما دورنا اآلن هو حمل السهام لنضرب بها الشيطان العدو المهزوم الذى ضربه رب المجد بسيفه أوال أى 
( من هذا اإلصحاح فهو 33 – 36( ، أما السيف فى اآليات )21)آية وا إلى بابل أصحاب القسىإدعصليبه = 

( . ونرى شرح عملى لهذا فى حادثة مقتل إبشالوم بن داود ، إذ بعد ما َعَلَق 9:  23صليب رب المجد )إش
فهو كان قد تمرد على أبيه إبشالوم بالشجرة ضربه يوآب ، وأمر يوآب رجاله أن يصوبوا سهامهم إليه لينتهوا منه 

( . والسهام التى نطلقها على الشيطان هى صلواتنا وتسابيحنا وترديدنا إلسم يسوع ورشم 96 – 1:  91صم2)
 عالمة الصليب ورفض خطاياه وخداعاته .
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 " النار األبديةفهى ُمَعد ة للذبح حيث  = (23)آية العجول . لتنزل للذبح  ونالحظ أنه يسمى الشياطين هنا
(  ، فهذه العجول كانت فرحة وشامتة فى سقوط البشر كما رأينا فى 49:  26)مت المعدة إلبليس ومالئكته "

= وهذا ما قاله الشياطين للسيد له المجد حينما كانوا يشعرون  إهلكوا كل عجولها( . والحظ القول 99:  60)إر
 ( .24:  9+ مر 21:  1بسلطانه عليهم )مت

هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد: ِإنَّ َبِني ِإْسرَاِئيَل َوَبِني َيُهوَذا َمعاا َمْظُلوُموَن، َوُكلُّ الَِّذيَن َسَبْوُهْم »33 "-(:46-33) األيات
. َربُّ اْلُجُنوِد اْسُمُه. ُيِقيُم َدْعَواُهْم ِلَكْي ُيِريَح اأَلرْ 34َأْمَسُكوُهْم. َأَبْوا َأْن ُيْطِلُقوُهْم.  َض َوُيْزِعَج ُسكَّاَن َوِليُُّهْم َقِويٌّ

، َوَعَلى ُسكَّاِن َباِبَل، َوَعَلى ُرَؤَساِئَها، َوَعَلى ُحَكَماِئَها. 35َباِبَل.  َسْيف  َعَلى 36َسْيف  َعَلى اْلَكْلَداِنيِّيَن، َيُقوُل الرَّبُّ
ْيف  َعَلى َخْيِلَها َوَعَلى َمْرَكَباِتَها َوَعَلى ُكلِّ سَ 37اْلُمَخاِدِعيَن، َفَيِصيُروَن ُحُمقاا. َسْيف  َعَلى َأْبَطاِلَها َفَيْرَتِعُبوَن. 

َحرٌّ َعَلى ِمَياِهَها َفَتْنَشُف، أَلنََّها 38اللَِّفيِف الَِّذي ِفي َوْسِطَها، َفَيِصيُروَن ِنَساءا. َسْيف  َعَلى َخزَاِئِنَها َفتُْنَهُب. 
 . َك َتْسُكُن ُوُحوُش اْلَقْفِر َمَع َبَناِت آَوى، َوَتْسُكُن ِفيَها رَِعاُل النََّعاِم، ِلذلِ 39َأْرُض َمْنُحوتَاٍت ِهَي، َوِباأَلْصَناِم ُتَجنُّ

، اَل 41َواَل ُتْسَكُن َبْعُد ِإَلى اأَلَبِد، َواَل ُتْعَمُر ِإَلى َدْوٍر َفَدْوٍر.  َكَقْلِب اهلِل َسُدوَم َوَعُموَرَة َوُمَجاَورَاِتَها، َيُقوُل الرَّبُّ
، َواَل َيَتَغرَُّب ِفيَها اْبُن آَدَم. َيْسُكُن ُهَنا ُهَوَذا َشْعب  ُمْقِبل  ِمَن الشَِّماِل، َوُأمَّة  َعِظيَمة ، َوُيوَقُظ ُمُلوك  41َك ِإْنَسان 

َبْحٍر، َوَعَلى َخْيل ُيْمِسُكوَن اْلَقْوَس َوالرُّْمَح. ُهْم ُقَساة  اَل َيْرَحُموَن. َصْوُتُهْم َيِعجُّ كَ 42َكِثيُروَن ِمْن َأَقاِصي اأَلْرِض. 
يَقُة 43َيْرَكُبوَن، ُمْصَطفِّيَن َكَرُجل َواِحٍد ِلُمَحاَرَبِتِك َيا ِبْنَت َباِبَل.  َسِمَع َمِلُك َباِبَل َخَبَرُهْم َفاْرَتَخْت َيَداُه. َأَخَذْتُه الضِّ

نِّ ِإَلى َمْرعاى َداِئٍم. أَلنِّي َأْغِمُز َوَأْجَعُلُهْم َيْرُكُضوَن َها ُهَو َيْصَعُد َكَأَسٍد ِمْن ِكْبِرَياِء اأُلْردُ 44َواْلَوَجُع َكَماِخٍض. 
ي َيِقُف َأَماِمي؟ َعْنُه. َفَمْن ُهَو ُمْنَتَخب  َفأُِقيَمُه َعَلْيِه؟ أَلنَُّه َمْن ِمْثِلي؟ َوَمْن ُيَحاِكُمِني؟ َوَمْن ُهَو الرَّاِعي الَّذِ 

ِتي َقَضى ِبَها َعَلى َباِبَل، َوَأْفَكاَرُه الَِّتي اْفَتَكَر ِبَها َعَلى َأْرِض اْلَكْلَداِنيِّيَن: ِإنَّ ِصَغاَر ِلذِلَك اْسَمُعوا َمُشوَرَة الرَّبِّ الَّ 45
ي ِمَن اْلَقْوِل: ُأِخَذْت َباِبُل. َرَجَفِت اأَلْرُض َوُسِمَع ُصرَاخ  فِ 46اْلَغَنِم َتْسَحُبُهْم. ِإنَُّه َيْخِرُب َمْسَكَنُهْم َعَلْيِهْم. 

 "الشُُّعوِب.
( يشـير للظلـم الـذى وقـع مـن بابـل ضـد يهـوذا أو مـن إبلـيس ضـد شـعب اهلل )آدم ونسـله(. ولكـن اهلل كـان 33فى )

ــ ( 34ولكــن ) .صــوا أنفســهمكــانوا قــادرين أن ُيخل   مــا وأنهــم فــى ضــعفهم ،شــعبه إســرائيل ويهــوذا مــن بابــل ى ُذل  رَ َي
ذين سبوهم )بابل أو الشياطين( وكـانوا يرفضـون تمامـًا فكهـم. وهـذا = هو الذى سيفكهم من األقوياء ال وليهم قوى

الولى الذى سيدفع الدين هو المسيح الذى إشترانا بدمه. وهذا الكالم ينطبق علـى كـل المسـبيين للخطيـة ويشـتكون 
( وصـف للخــراب 40-36ومـن ) .ويأزعج سأكان بابأل يأريح األرضمـن ضـعفهم ولكـن المسـيح المخلـص يحـرر. 

( كـانوا يعشـقون أوثـانهم 31ى بابل لخطاياها وهى الوثنية واإلضطهاد لشعب اهلل ورفض تحريـرهم وفـى )القادم عل
فهــم أعطــوا مجــد اهلل آلخــرين. كــانوا ال يهتمــون بــأى تكلفــة فــى عبــادتهم فبابــل هــى أم الزوانــى  باألصأأنام تجأأن= 

مخــادعين" وهــم كهنــة األوثــان الــذين (. وهنــا ســيف اهلل ســيأتى علــى الجميــع "الرؤســاء وال6:93وأصــل الوثنيــة )رؤ
يستشيرون الكواكب. وسيكون كورش كَحر  على مياهها فتنشف وهذا ما فعلُه كورش الـذى حـول نهـر الفـرات لعـدة 

يـات مجارى حتـى يـتمكن مـن دخـول بابـل. وحـين إنقطعـت الميـاه عـن بابـل تحولـت لبريـة مثـل سـدوم وعمـورة. واآل
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( والمعنــى أن حســاب بابــل ســيدفع مــن نفــس 24-22:6ل ليهــوذا )( إســتخدمت مــن قبــل فــى غــزو بابــ49-43)
العملــة التــى دفعتهــا يهــوذا مــن قبــل. ولكــن هنــاك فــرق بــين مجمــوعتى األيــات هــذه وتلــك. فبالنســبة إلســرائيل ســمع 

فإرتخت يداه وبهذا تساوى ملك بابـل مـع أقـل واحـد مـن شـعب  سمع ملك بابلالشعب فإرتخت يداه وبالنسبة لبابل 
( فالمخرب سيخربه. ويكون واضحًا 24-91:41يات التى قيلت عن آدوم )( هى نفس اآل46-44م من )يهوذا ث

أن الكــالم عــن المســيح األســد الخــارج مــن ســبط يهــوذا ليهــزم الشــيطان وجنــوده ســواء كانــت أدوم بخطيتهــا أو بابــل 
 بخطيتها رمز لهم.
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 عودة للجدول اإلصحاح الحادى والخمسون

 
ا » 1 "-(:64-1) األيات : هَأَنَذا ُأوِقُظ َعَلى َباِبَل َوَعَلى السَّاِكِنيَن ِفي َوْسِط اْلَقاِئِميَن َعَليَّ ِريحا هَكَذا َقاَل الرَّبُّ

وَنَها َوُيَفرُِّغوَن َأْرَضَها، أَلنَُّهْم َيكُ 2ُمْهِلَكةا.  يَن َفُيَذرُّ . َوُأْرِسُل ِإَلى َباِبَل ُمَذرِّ وُنوَن َعَلْيَها ِمْن ُكلِّ ِجَهٍة ِفي َيْوِم الشَّرِّ
ا، َبْل َحرُِّموا ُكلَّ ُجْنِدَها. َعَلى النَّاِزِع ِفي َقْوِسِه، َفْلَيْنِزِع النَّاِزُع، َوَعَلى اْلُمْفَتِخِر ِبِدْرِعِه، َفاَل ُتْشِفُقوا َعَلى ُمْنَتَخِبيهَ 3
أَلنَّ ِإْسرَاِئيَل َوَيُهوَذا َلْيَسا ِبَمْقُطوَعْيِن َعْن 5َكْلَداِنيِّيَن، َواْلَمْطُعوُنوَن ِفي َشَوارِِعَها. َفَتْسُقَط اْلَقْتَلى ِفي َأْرِض الْ 4

ْن َتُكْن َأْرُضُهَما َمآلَنةا ِإْثماا َعَلى ُقدُّوِس ِإْسرَاِئيَل.  ِإلِهِهَما، َعْن َربِّ اْلُجُنوِد، َواِ 
ْنُجوا ُكلُّ اْهُرُبوا ِمْن َوْسِط َباِبَل، َوا6

، ُهَو ُيَؤدِّي َلَها َجزَاَءَها.  َباِبُل َكْأُس َذَهٍب ِبَيِد الرَّبِّ 7َواِحٍد ِبَنْفِسِه. اَل َتْهِلُكوا ِبَذْنِبَها، أَلنَّ هَذا َزَماُن اْنِتَقاِم الرَّبِّ
َسَقَطْت َباِبُل َبْغَتةا َوَتَحطََّمْت. 8ِت الشُُّعوُب. ُتْسِكُر ُكلَّ اأَلْرِض. ِمْن َخْمرَِها َشِرَبِت الشُُّعوُب. ِمْن َأْجِل ذِلَك ُجنَّ 

َداَوْيَنا َباِبَل َفَلْم ُتْشَف. َدُعوَها، َوْلَنْذَهْب ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َأْرِضِه، 9َوْلِوُلوا َعَلْيَها. ُخُذوا َبَلَساناا ِلُجْرِحَها َلَعلََّها ُتْشَفى! 
َقْد َأْخَرَج الرَّبُّ ِبرََّنا. َهُلمَّ َفَنُقصُّ ِفي ِصْهَيْوَن َعَمَل 11اِء، َواْرَتَفَع ِإَلى السََّحاِب. أَلنَّ َقَضاَءَها َوَصَل ِإَلى السَّمَ 

ْهِلَكَها. ُسنُّوا السَِّهاَم. َأِعدُّوا اأَلْترَاَس. َقْد َأْيَقَظ الرَّبُّ ُروَح ُمُلوِك َماِدي، أَلنَّ َقْصَدُه َعَلى َباِبَل َأْن يُ 11الرَّبِّ ِإلِهَنا. 
، َنْقَمُة َهْيَكِلِه.  . َشدُِّدوا اْلِحرَاَسَة. َأِقيُموا اْلُحرَّاَس. َأِعدُّوا اْلَكِميَن، آيةَعَلى َأْسَواِر َباِبَل اْرَفُعوا الرَّ 12أَلنَُّه َنْقَمُة الرَّبِّ

ا َفَعَل َما َتَكلََّم ِبِه َعَلى ُسكَّاِن بَ  َأيَُّتَها السَّاِكَنُة َعَلى ِمَياٍه َكِثيَرٍة، اْلَواِفَرُة اْلَخزَاِئِن، 13اِبَل. أَلنَّ الرَّبَّ َقْد َقَصَد َوَأْيضا
َقْد َحَلَف َربُّ اْلُجُنوِد ِبَنْفِسِه: ِإنِّي أَلْمأَلنَِّك ُأَناساا َكاْلَغْوَغاِء، َفَيْرَفُعوَن َعَلْيِك 14َقْد َأَتْت آِخَرُتِك، َكْيُل اْغِتَصاِبِك. 

 َجَلَبةا.
ِتِه، َوُمَؤسُِّس اْلَمْسُكوَنِة ِبِحْكَمِتِه، وِبَفْهِمِه َمدَّ السََّماَواِت. صَ »15 ِإَذا َأْعَطى َقْوالا َتُكوُن َكْثَرةُ 16اِنُع اأَلْرِض ِبُقوَّ

يَح ِمْن َخزَاِئِنِه. ِمَياٍه ِفي السََّماَواِت، َوُيْصِعُد السََّحاَب ِمْن َأَقاِصي اأَلْرِض. َصَنَع ُبُروقاا ِلْلَمَطِر، َوَأْخَرَج ا َبُلَد 17لرِّ
ِهَي َباِطَلة ، َصْنَعُة 18ُكلُّ ِإْنَساٍن ِبَمْعِرَفِتِه. َخِزَي ُكلُّ َصاِئٍغ ِمَن التِّْمثَاِل أَلنَّ َمْسُبوَكُه َكِذب  َواَل ُروح  ِفيِه. 

ُر اْلَجِميِع، َوَقِضيُب ِميرَاِثِه، َربُّ َلْيَس َكهِذِه َنِصيُب َيْعُقوبَ 19اأَلَضاِليِل. ِفي َوْقِت ِعَقاِبَها َتِبيُد.  ، أَلنَُّه ُمَصوِّ
َوُأَكسُِّر ِبَك اْلَفَرَس 21َأْنَت ِلي َفْأس  َوَأَدَواُت َحْرٍب، َفَأْسَحُق ِبَك اأُلَمَم، َوُأْهِلُك ِبَك اْلَمَماِلَك، 21اْلُجُنوِد اْسُمُه. 

َوَأْسَحُق ِبَك الرَُّجَل َواْلَمْرَأَة، َوَأْسَحُق ِبَك الشَّْيَخ َواْلَفَتى، َوَأْسَحُق ِبَك 22َبَها، َورَاِكَبُه، َوَأْسَحُق ِبَك اْلَمْرَكَبَة َورَاكِ 
َوُأَكاِفُئ 24. َوَأْسَحُق ِبَك الرَّاِعَي َوَقِطيَعُه، َوَأْسَحُق ِبَك اْلَفالََّح َوَفدَّاَنُه، َوَأْسَحُق ِبَك اْلُواَلَة َواْلُحكَّامَ 23اْلُغاَلَم َواْلَعْذرَاَء، 

. َباِبَل َوُكلَّ ُسكَّاِن َأْرِض اْلَكْلَداِنيِّيَن َعَلى ُكلِّ َشرِِّهِم الَِّذي َفَعُلوُه ِفي ِصْهَيْوَن، َأَماَم ُعُيوِنُكمْ  هَأَنَذا 25، َيُقوُل الرَّبُّ
، اْلُمْهِلُك ُكلَّ اأَلرْ  ُخوِر، َوَأْجَعُلَك َعَلْيَك َأيَُّها اْلَجَبُل اْلُمْهِلُك، َيُقوُل الرَّبُّ ِض، َفَأُمدُّ َيِدي َعَلْيَك َوُأَدْحِرُجَك َعِن الصُّ

.26َجَبالا ُمْحَرقاا،   َفاَل َيْأُخُذوَن ِمْنَك َحَجراا ِلزَاِوَيٍة، َواَل َحَجراا أُلُسٍس، َبْل َتُكوُن َخرَاباا ِإَلى اأَلَبِد، َيُقوُل الرَّبُّ
اْضِرُبوا ِباْلُبوِق ِفي الشُُّعوِب. َقدُِّسوا َعَلْيَها اأُلَمَم. َناُدوا َعَلْيَها َمَماِلَك َأَرارَاَط  ِفي اأَلْرِض. آيةِاْرَفُعوا الرَّ »27

ي، َقدُِّسوا َعَلْيَها الشُُّعوَب، ُمُلوَك َمادِ 28َوِمنِّي َوَأْشَكَناَز. َأِقيُموا َعَلْيَها َقاِئداا. َأْصِعُدوا اْلَخْيَل َكَغْوَغاَء ُمْقَشِعرٍَّة. 
َع، أَلنَّ َأْفَكاَر الرَّبِّ َتُقوُم َعَلى َباِبَل، ِلَيْجَعَل 29ُواَلَتَها َوُكلَّ ُحكَّاِمَها َوُكلَّ َأْرِض ُسْلَطاِنَها،  َفَتْرَتِجَف اأَلْرُض َوتََتَوجَّ
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ِفي اْلُحُصوِن. َنَضَبْت َشَجاَعُتُهْم. َصاُروا َكفَّ َجَباِبَرُة َباِبَل َعِن اْلَحْرِب، َوَجَلُسوا 31َأْرَض َباِبَل َخرَاباا ِباَل َساِكٍن. 
َيْرُكُض َعدَّاء  ِلِلَقاِء َعدَّاٍء، َوُمْخِبر  ِلِلَقاِء ُمْخِبٍر، ِلُيْخِبَر َمِلَك َباِبَل 31ِنَساءا. َحَرُقوا َمَساِكَنَها. َتَحطََّمْت َعَواِرُضَها. 

نَّ اْلَمَعاِبَر َقْد ُأْمِسَكْت، َواْلَقَصَب َأْحَرُقوُه ِبالنَّاِر، َوِرَجاُل اْلَحْرِب اْضَطَرَبْت. َوأَ 32ِبَأنَّ َمِديَنَتُه َقْد ُأِخَذْت َعْن أْقَصى، 
 «.َصادِ ِتي َعَلْيَها َوْقُت اْلحَ أَلنَُّه هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد ِإلُه ِإْسرَاِئيَل: ِإنَّ ِبْنَت َباِبَل َكَبْيَدٍر َوْقَت َدْوِسِه. َبْعَد َقِليل َيأْ 33

ُر َمِلُك َباِبَل. َجَعَلِني ِإَناءا َفارِغاا. اْبَتَلَعِني َكِتنِّيٍن، َوَمأَل َجْوَفُه »34 َحِني. َأَكَلِني َأْفَناِني َنُبوَخْذرَاصَّ ِمْن ِنَعِمي. َطوَّ
َتُقوُل ُأوُرَشِليُم. « ِض اْلَكْلَداِنيِّينَ َوَدِمي َعَلى ُسكَّاِن َأرْ »َتُقوُل َساِكَنُة ِصْهَيْوَن. « ُظْلِمي َوَلْحِمي َعَلى َباِبلَ 35
36 : َوَتُكوُن 37هَأَنَذا ُأَخاِصُم ُخُصوَمَتِك، َوَأْنَتِقُم َنْقَمَتِك، َوُأَنشُِّف َبْحَرَها، َوُأَجفُِّف َيْنُبوَعَها. »ِلذِلَك هَكَذا َقاَل الرَّبُّ

ُيَزْمِجُروَن َمعاا َكَأْشَبال. َيْزَأُروَن َكِجرَاِء ُأُسوٍد. 38ا ِباَل َساِكٍن. َباِبُل ُكَوماا، َوَمْأَوى َبَناِت آَوى، َوَدَهشاا َوَصِفيرا 
ا َأَبِديًّا، َواَل َيْسَتيْ 39 . ِعْنَد َحرَاَرِتِهْم ُأِعدُّ َلُهْم َشرَاباا َوُأْسِكُرُهْم، ِلَكْي َيْفَرُحوا َوَيَناُموا َنْوما ُأَنزُِّلُهْم 41ِقُظوا، َيُقوُل الرَّبُّ
 رَاٍف ِللذَّْبِح َوَكِكَباٍش َمَع َأْعِتَدٍة.َكخِ 

َطَلَع اْلَبْحُر 42َكْيَف ُأِخَذْت ِشيَشُك، َوُأْمِسَكْت َفْخُر ُكلِّ اأَلْرِض؟ َكْيَف َصاَرْت َباِبُل َدَهشاا ِفي الشُُّعوِب؟ » 41
ا اَل َيْسُكُن ِفيَها ِإْنَسان  َواَل َصاَرْت ُمُدُنَها َخرَاباا43َعَلى َباِبَل، َفَتَغطَّْت ِبَكْثَرِة َأْمَواِجِه.  ا َناِشَفةا َوَقْفراا، َأْرضا ، َأْرضا

َوُأَعاِقُب ِبيَل ِفي َباِبَل، َوُأْخِرُج ِمْن َفِمِه َما اْبَتَلَعُه، َفاَل َتْجِري ِإَلْيِه الشُُّعوُب َبْعُد، َوَيْسُقُط 44َيْعُبُر ِفيَها اْبُن آَدَم. 
ا.  . اُ 45ُسوُر َباِبَل َأْيضا َواَل َيْضُعْف 46ْخُرُجوا ِمْن َوَسِطَها َيا َشْعِبي، َوْلُيَنجِّ ُكلُّ َواِحٍد َنْفَسُه ِمْن ُحُموِّ َغَضِب الرَّبِّ

َنِة اأُلْخَرى، ُه ِفي السَّ َقْلُبُكْم َفَتَخاُفوا ِمَن اْلَخَبِر الَِّذي ُسِمَع ِفي اأَلْرِض، َفِإنَُّه َيْأِتي َخَبر  ِفي هِذِه السََّنِة، ُثمَّ َبْعدَ 
َخَبر  َوُظْلم  ِفي اأَلْرِض، ُمَتَسلِّط  َعَلى ُمَتَسلٍِّط. 

ِلذِلَك َها َأيَّام  تَْأِتي َوُأَعاِقُب َمْنُحوتَاِت َباِبَل، َفَتْخَزى ُكلُّ َأْرِضَها 47
أَلْرُض َوُكلُّ َما ِفيَها، أَلنَّ النَّاِهِبيَن َيْأُتوَن َعَلْيَها َفَتْهِتُف َعَلى َباِبَل السََّماَواُت َوا48َوَتْسُقُط ُكلُّ َقْتاَلَها ِفي َوْسِطَها. 

 . ا َقْتَلى َباِبَل ِفي ُكلِّ اأَلْرِض. 49ِمَن الشَِّماِل، َيُقوُل الرَّبُّ َأيَُّها 51َكَما َأْسَقَطْت َباِبُل َقْتَلى ِإْسرَاِئيَل، َتْسُقُط َأْيضا
َقْد َخِزيَنا أَلنََّنا َقْد 51 َتِقُفوا. اْذُكُروا الرَّبَّ ِمْن َبِعيٍد، َوْلَتْخُطْر ُأوُرَشِليُم ِبَباِلُكْم. النَّاُجوَن ِمَن السَّْيِف اْذَهُبوا. الَ 

 . َسِمْعَنا َعاراا. َغطَّى اْلَخَجُل ُوُجوَهَنا أَلنَّ اْلُغَرَباَء َقْد َدَخُلوا َمَقاِدَس َبْيِت الرَّبِّ
، ِلذِلَك َها َأيَّام  تَْأِتي، يَ 52 ُقوُل الرَّبُّ

َنْت َعْلَياَء 53َوُأَعاِقُب َمْنُحوتَاِتَها، َوَيَتَنهَُّد اْلَجْرَحى ِفي ُكلِّ َأْرِضَها.  َفَلْو َصِعَدْت َباِبُل ِإَلى السََّماَواِت، َوَلْو َحصَّ
.  ِعزَِّها، َفِمْن ِعْنِدي َيْأِتي َعَلْيَها النَّاِهُبوَن، َيُقوُل الرَّبُّ

اٍخ ِمْن َباِبَل َواْنِحَطام  َعِظيم  ِمْن َأْرِض اْلَكْلَداِنيِّيَن، َصْوُت ُصرَ »54
أَلنَّ الرَّبَّ ُمْخِرب  َباِبَل َوَقْد َأَباَد ِمْنَها 55

ْت َأْمَواُجُهْم َكِمَياٍه َكِثيَرٍة َوُأْطِلَق َضِجيُج َصْوِتِهْم.  ْوَت اْلَعِظيَم، َوَقْد َعجَّ ، َعَلى َباِبَل، أَلنَُّه َجاَء َعَلْيَها56الصَّ
َوُأْسِكُر ُرَؤَساَءَها َوُحَكَماَءَها 57اْلُمْخِرُب، َوُأِخَذ َجَباِبَرُتَها، َوَتَحطََّمْت ِقِسيُُّهْم، أَلنَّ الرَّبَّ ِإلُه ُمَجازَاٍة ُيَكاِفُئ ُمَكاَفَأةا. 

ا َأَبِديًّا، وَ  هَكَذا َقاَل َربُّ 58اَل َيْستَْيِقُظوَن، َيُقوُل اْلَمِلُك َربُّ اْلُجُنوِد اْسُمُه. َوُواَلَتَها َوُحكَّاَمَها َوَأْبَطاَلَها َفَيَناُموَن َنْوما
َعُب الشُُّعوُب ِلْلَباِطِل، َواْلَقَباِئُل اْلُجُنوِد: ِإنَّ َأْسَواَر َباِبَل اْلَعِريَضَة ُتَدمَُّر َتْدِميراا، َوَأْبَواُبَها الشَّاِمَخَة ُتْحَرُق ِبالنَّاِر، َفَتتْ 

 «.ِللنَّاِر َحتَّى َتْعَيا
َمِلِك َيُهوَذا ِإَلى َباِبَل  َاأَلْمُر الَِّذي َأْوَصى ِبِه ِإْرِمَيا النَِّبيُّ َسرَاَيا ْبَن ِنيِريَّا ْبِن َمْحِسيَّا، ِعْنَد َذَهاِبِه َمَع ِصْدِقيَّا59

َفَكَتَب ِإْرِمَيا ُكلَّ الشَّرِّ اآلِتي َعَلى َباِبَل ِفي ِسْفٍر َواِحٍد، ُكلَّ 61لَِّة، ِفي السََّنِة الرَّاِبَعِة ِلُمْلِكِه، َوَكاَن َسرَاَيا َرِئيَس اْلَمحَ 
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َفُقْل: 62ِإَذا َدَخْلَت ِإَلى َباِبَل َوَنَظْرَت َوَقرَْأَت ُكلَّ هَذا اْلَكاَلِم، »َوَقاَل ِإْرِمَيا ِلَسرَاَيا: 61هَذا اْلَكاَلِم اْلَمْكُتوِب َعَلى َباِبَل، 
ِم، َبْل َيُكوُن َيا َربُّ َقْد َتَكلَّْمَت َعَلى هَذا اْلَمْوِضِع ِلَتْقِرَضُه َحتَّى اَل َيُكوَن ِفيِه َساِكن  ِمَن النَّاِس ِإَلى اْلَبَهائِ  َأْنتَ 

َوَتُقوُل: 64ْطَرُحُه ِإَلى َوْسِط اْلُفرَاِت َوَيُكوُن ِإَذا َفَرْغَت ِمْن ِقرَاَءِة هَذا السِّْفِر َأنََّك َتْرُبُط ِبِه َحَجراا َوتَ 63ِخَرباا َأَبِديَّةا. 
 "ِإَلى ُهَنا َكاَلُم ِإْرِمَيا.«. هَكَذا َتْغَرُق َباِبُل َواَل َتُقوُم، ِمَن الشَّرِّ الَِّذي َأَنا َجاِلُبُه َعَلْيَها َوَيْعَيْونَ 

الموضوعات تحت رؤوس  خصائص هذه النبوة متداخلة والموضوع الواحد متفرق هنا وهناك وهذه محاولة لتجميع
 واحدة.

( فى يد اهلل. إمبراطورية غنية. هى رأس 3) كأس ذهببابل كانت  -:ماذا كانت بابل وماذا صنع بها اهلل .1
( وكانت مملوءة من كل شىء صالح وكانت بيد اهلل. هو باركها. وكذلك خلق اهلل 31:2الذهب فى )دا 

( ولكنهم سقطوا وأسكروا األرض. 99:21+ حز 92:94شإالشيطان مالكًا قويًا جمياًل "زهرة بنت الصبح" )
 +2:93وعلموا الشعوب الخطية. والبعض أسكروهم برعبهم ثم بخرابهم لهم. وهكذا بابل العهد الجديد )رؤ

( فكأن اهلل إستخدم قوة بابل كأسلحة لحربه لتأديب 20للحرب ) كفأس ( وهم كانوا فى يد اهلل ومازالوا3:91
 ( ولكن الدور سيأتى على بابل.23-29اهلل أممًا وجيوشًا ) روب. وبها كس  الشع

( فبالنسبة لبابل قد يكون المسبيين األتقياء حاولوا دعوتهم 1مرضها عديم الشفاء ) -:التهمة الموجهة لبابل .2
( إلقناعهم بغباء وثنيتهم ولكن بال فائدة. وقد يكون 99:90لترك وثنيتهم تبعًا للتعليمات التى تلقوها فى )

لمعنى أن اهلل حاول مع الشياطين لكى يتوبوا لكنهم رفضوا. فالتوبة هى شفاء الخاطىء. وهى متهمة بشرها ا
( وهذا ما صنعه إبليس ببنى البشر. فملك بابل إبتلع كل غنى 36،34وخبثها ضد إسرائيل أى شعب اهلل )

 لى رأس بابل.إسرائيل ومسراتها ثم رماها كإناء فارغ لكن كل الدماء التى سفكها ستقع ع
= اهلل وهو جالس على عرش مجده سيحارب  هأنذا أخاصم خصومتك -:الحكم الذى صدر من اهلل ضد بابل .3

على كل نقطة دم سفكها أعداء شعب اهلل. وكان يبدو وكأن اهلل قد نسى الشعب الذى فى السبى ولكن عينه 
ى عنهم مؤقتًا لتأديبهم على خطاياهم لشعبه لكنه تخ = هو لم ينسى ليسا بمقطوعين( 6كانت دائمًا عليهم )

ولكن اهلل يعاملهم بأحسن مما يستحقون فهو لم يهجرهم ولم يرميهم فهم شعبه والبد سينقذهم. وقد ظن 
( وسيرد على بابل 66(، )6الكلدانيين أن اهلل لن يسألهم عما إقترفوه ضد إسرائيل ولكن هناك يومًا لإلنتقام )

اهلل بهذا الحكم ضد بابل وسيعرفون أن هناك إله يحكم فى األرض. وكما ( وسيفرح شعب 24كل شرورها )
أخرج ( 90( الحظ أن كل هذا منطبق على الشياطين. وفى )41قتلت بابل شعب الرب هكذا يصنع بها )

= هذا عمل فداء المسيح فيظهر أمام اآلب شعبه كأبرار فى عينيه بعد أن صالحنا المسيح معُه.  الرب برنا
= أى نظهر عمل الرب فى كل مكان ليشاركوننا  فى صهيون عمل الرب نقصأن يكون عملنا  وبعد هذا

 التسبيح لُه.
اهلل يحلف بنفسه حيث ال يوجد أعظم يحلف  -:إظهار عظمة سيادة اهلل الذى سيحاسب هذا العدو القوى .4

ور سيرعب بابل بصياحه به. واهلل سيمأل بابل بالرجال الذين سيحرثونها ويغلبونها بجمهورهم. وهذا الجمه
= هذا صوت صلوات الشعب ضد الشيطان. أو صوت جيش فارس ضد بابل. واهلل  فيرفعون عليك جلبة
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( وهو يشير لقوة اهلل إلظهار ُبطل أوثان بابل. فهو الذى أسس 96-92:90هو القوى الذى سيحطم بابل )
فشل وهو الذى لُه السلطة على كل ( فال شىء إذًا يصعب عليه. فيجب أن نعتمد عليه وال ن96العالم )

(. وأعمال عنايته هى خلقة مستمرة. وهو يتحكم فى الرياح والماء يصره فى 96المخلوقات التى صنعها )
بليس 91،93السحاب ولذلك يبدو عابدو األوثان أنهم بلهاء ) ( وهكذا كل من يخاف من إبليس. فاألوثان وا 

( وهم ميراثه. واهلل يكرر هذا مرات كثيرة حتى 91نصيب يعقوب )هى شىء باطل وال مقارنة بينها وبين اهلل 
 نصبح بال عذر أمامه.

( كورش وداريوس. الذين 99) اهلل سينبه روح ملوك مادى=  وصف لألالت المستخدمة فى هذه الخدمة .5
مدمرة أتوا ضد بابل بمشورة اهلل. فاهلل هو الذى ضد بابل. وهو الذى خطط لذلك. وهذه األدوات تكون كريح 

الساكنين وسط ( وهى جاءت على 96( تسقط كل شىء أمامها وهذه الريح خرجت من خزانة اهلل )9مهلكة )
 ( الذين سيطردونهم مثل العصافة.2ن األعداء مشبهين هنا بالمذرين )أ( بل 9أى كل الشعوب ) بابل

(. وهذا ما أعطى 92ا )( فال يشفق عليها أحد. فاهلل قصد هذا ضده3) -:هناك تفويض كامل لتخريب بابل .6
( هؤالء هم من َتم دعوتهم تحت قيادة كورش. وسينزلون كالجراد على 21،23قوة للمحاربين لينجحوا. وفى )

= ألن هذه الحرب بأمر الرب ضد بابل. والحرب ضد الشياطين هى  قدسوا عليها( 4:9أرض بابل )يؤ 
 قداستنا.

حين إستخدمهم اهلل ضد الشعوب أعطاهم  -:ة المهلكةضعف الكلدانيين وعدم إمكانهم المقاومة ضد القو  .7
سنوا ( 99قوة فهزموا الشعوب ولكن اهلل تخلى عنهم األن فخانتهم قلوبهم فستكون لذلك كل محاوالتهم فاشلة )

رفعوا الر لكن بال فائدة  السهام ( حتى يأتى أحد لمساعدتكم ولكن عبثًا. بل كل من يدعونه 92) يةاوا 
( فاألرض كلها سترتعب فهم سيرون أسلحة اهلل التى ال تقاوم وأنه جعل بابل خرابًا. 21سيرتجف ) مليساعده

( وسيكون قادتها كالسكارى من 61-66بل سيكونون فى رعب كالنساء. وستحترق أماكن سكنها وعوارضها )
لخيرات خمر غضب اهلل وستخونهم أسوار المدينة العريضة والنهر الذى جففه كورش معناه حرمانها من كل ا

 والتعزيات. فهم فى أالم نفسية بال سالم.
( والحظ أن وقت هذه النبوة 1هو خراب أكيد فقرار اهلل ال رجعة فيه ) -:خراب بابل الذى سيصنعه الغزاة .8

( لذلك ستكون خرابًا. وبابل كانت كجبل شامخة 26كانت بابل فى أوج مجدها. ولكن اهلل يقول أنا ضدها )
ن ستصبح كأحجار ترمى وتتدحرج إلى األرض وستصبح جباًل محترقًا، ولكنها اآلثابتة تدمر من حولها. 

. يةامثل البراكين التى تقذف نارًا )بركان إتنا( وستتحول لرماد. وهكذا كل العالم فاألرض ستحترق فى النه
ضجت ( تكون بابل بكل رجالها وقوتها قد ن33وكما داست شعب اهلل ستداس بابل كورق ذابل على األرض )

( ال يمكن إقتحامها. وهكذا 93= ) مياه كثيرةوكانت بابل تعيش على  92:4+ ميخا  96:94للخراب رؤ 
بابل العهد الجديد تتحكم فى أمم كثيرة. والمعنى أن خيرات بابل عديدة. ولكن مع كل هذا أتت نهايتها 

( 63ابل كانت متكبرة بقوتها )بحسب شهواتها. فمن ال يضع حدًا لشهواته يضع اهلل حدًا لها بعقوباته. فب
( لعلها 46ولكنها كانت مخدوعة. فاهلل سيرسل من يخربها بالرغم من أسوارها. وسيكون الخراب تدريجيًا )
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ذا لم تتعظ يجىء الثانى =  =  سنة وراء سنة خبر وراء خبرتتعظ، ويكون الخبر األول كإنذار لها وا 
التى تليها يسمعون أنه يخطط ضد بابل. وحتى هنا  نفسه للحرب ثم فى السنةد رش أعفسيسمعون أن كو 

ولكنهم كانوا فى منتهى الكبرياء واإلطمئنان الزائف ليفعلوا هذا، وتقست قلوبهم  .كان يمكن أن يسعوا للسالم
لخرابهم. وهكذا الشياطين سنة وراء سنة تجىء أخبار الخالص من األنبياء المتعددين لكنهم لم يصدقوا. 

( حين لم يكونوا يتوقعونه. وجاء فى وقت قصير كما جاء خراب بابل 1خراب كان مفاجئًا )وحين جاء هذا ال
( وسيأتى خبر وراء خبر للملك حتى قصره. وكان آخر خبر 93:91العهد الجديد فى زمن ساعة واحدة )رؤ 

انيال النبى. تكتب على الحائط خبر نهايته الذى فَسره لُه د اً شاصر الملك ليلة قتله حين رأى يدوصل لبيل
( إشارة لإلحتفال الدنس الذى أقامه بيلشاصر فى آخر ليلة لُه وكان 31،31وفى ).  30:6( + دا 32،39)

= هذا صوت غنائهم وهرجهم وفرحهم ونشوتهم  يزمجرون معاا كأشباليشرب ويسكر فى آنية بيت الرب. 
( فال يستيقظون 63) لنومهم أبدياا  ستكونبالخمر فى آنية الرب. ولكن اهلل يقول أن هذه الكأس فى يدهم 

( بأعداد كبيرة وبسهولة وسيكون 40( وكخراف للذبح )4أبدًا. وسيكون الخراب شاماًل والقتلى فى الشوارع )
( وتخزى آلهتها 43( كما لو كانوا بحرًا وتصير مدنهم كقفر غير مسكونة )42عدد العدو كالفيضان )

سيخزون ويخزى بيل ، وهنا يمكن  يةاى طالما إنتظروا منها الحملهتهم التآلهتها. فهم و آ( وتخرب 62،43)
 يةاولم يقل كأسود . فالشبل يعتمد علي حم يزمجرون معاا كأشبالفهم لماذا قال اهلل علي رجال بابل انهم 

 ( الذى طالما قدموا لُه ضحايا والخراب سيكون أبديًا نهائياً 44) لههم بيلإاالسد ، ورجال بابل يعتمدون علي 
( ستكون بال فائدة . 26( بل حتى خرائبها )33وتصبح بابل أكوامًا ) . (1،1فال فائدة للبلسان والعالج )

 فالناس لن تعود تستفيد من أى شىء من خرائب بابل ولن تبنى كمملكة ثانية وهى هكذا لألبد.
( حتى ينقذوا 6) هذا من الحكمة فحينما يجىء خرابها عليهم أن يهجروها -:نداء الشعب ليخرجوا منها .9

( فكان على المسيحيين 96:24أنفسهم ويجب أن يذهبوا بعيدًا كما إبتعد إسرائيل عن خيام قورح )قابل مت 
( من أسلحة غضب اهلل التى 46،46أن يهربوا من أورشليم عند خرابها ومن رعبها الذى ستكون فيه )

وال يبقوا تحت حكم فارس أو غيرها بل يذهبوا  ن اهلل حررهم فعليهم أن يتركوا هذه المدينةستكون ضدها. واآل
( فراحة شعب اهلل فى كنعان، فى هيكلهم، حيث اهلل فى وسطهم كما كان مع أبائهم. 69،60لمدينتهم )

ولنذكر اهلل فى عمق أحزاننا ونذكر أورشليم. وحتى لو إبتعدت صهيون عن أعيننا فال يجب أن تبتعد عن 
يون الراجعين ألورشليم من خرابها أى خراب أورشليم ولذلك يقول لهم فى قلوبنا. واهلل يالحظ الخجل فى ع

( أن اهلل قد عاقب بابل فال داعى للخجل ألن اهلل بالتأكيد سيعيد بناء أورشليم. واإليمان بأن اهلل سيعيد 62)
 بناء أورشليم ينزع الخجل من خرابها الحالى.

( 91،1:91س المشاعر بخراب بابل العهد الجديد )رؤهى نف -:المشاعر المختلفة التى تصاحب خراب بابل .11
ر صوت جمهورها ن هذا الخراب العظيم ألن اهلل دم( ينعو 64فالبعض سيرثى خرابها بصوت صرخات )
تلك  ،( وكيف كان سقوطها مدهشاً 49( وما قالوه فى رثائهم )66وفرحها الذى تعودوا أن يسمعوه فى بابل )

سيفرح بسقوطها وذلك لظهور عدل اهلل وبره ولتحرير شعب اهلل ولهذا  التى كانت للمجد والفرح. والبعض
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ستفرح السماء واألرض أى الكنيسة المنتصرة والكنيسة المجاهدة ستعطى هلل مجدًا على بره فخراب بابل هو 
 تسبيح صهيون.

 :  اتملحوظ
كالشعر فيشبه الخيل. ويقال إن الجراد فى تطوره يصل إلى طور يكون غطاؤه فيه  مقشعرة (23) آية+ فى 

وأثبت التاريخ أن الذى حاصر بابل كان داريوس  .وممالك أراراط ومنى وأشكناز تشكلت تحت لواء الماديين
 .المادى
 = تطلق رمزيًا على بابل وهى مشتقة من اإلله شيك )تعنى يغطس(  شيشك( 49) آية+ فى 

يح الثانى أن كل ما يبنيه اإلنسان فهو ذاهب + خراب بابل بأسواره يعطينا فكرة ونحن نقترب من مجىء المس
 للدمار فال داعى أن نعجب بأنفسنا.

غالبًا كان سرايا هذا سفيرًا لدى ملك بابل وهو أخو باروخ النبى وكان محل ثقة الملك ولم  -:64-61األيات 
ن سياسيًا ناجحًا لدى بل كان محل ثقته فيبدو أنه كان رجاًل هادىء الطباع، يمكن أن يكو  رمياءيكن ُمضطهدًا إل

. وكان مطلوبًا منُه أن يقرأ هذا الكتاب للذين هم فى إرمياءبالط نبوخذ نصر، وأمينًا فى الوقت نفسه لتكليف 
السبى. وكان من المفروض أن يقرأه بعد أن يصل إلى بابل ويرى عظمتها وقوتها وتحصيناتها، ثم يقرأ بعين 

رب وتبيد. فال يخاف ال هو وال المسبيين. وكان على سرايا أن ينطق بإسم اإليمان وال يظن أنها باقية ولكنها ستخ
( يشبه كالم المالك فى خراب بابل العهد الجديد )سفر الرؤيا( وكأن 62اهلل بخراب ذلك المكان. والكالم فى )

وكأنه يقول  سرايا هنا يلعن بابل بخطاياها وال يتفق مع خطاياها. ويحكم عليها بالرغم مما رآه من إزدهارها.
طالما أنت يا رب قد حكمت على بابل بالخراب فلن نحسدها على ما هى فيه من عظمة فهى ذاهبة للخراب بل 
ولن نخاف قوتها وحينما ننظر نحن أبهة وهيئة هذا العالم لنذكر قول الكتاب أن " هيئة هذا العالم ستزول" 

نطق النبى بهذه النبوات وبعدها طلب الخضوع لملك وسيخرب لألبد ويجب أن ننظر إليه فى إزدراء مقدس. ولقد 
بابل. فاهلل هو الذى يجازى بابل. فإتفق النبى مع بولس الرسول فى أنه ال يجب أن ننتقم ألنفسنا ألنه مكتوب " 
لى النقمة أنا أجازى يقول الرب " فاهلل سينتقم فى الوقت المناسب وبالطريقة التى يراها. وكان على سرايا أن يلقى 

بابل، وكأنها مربوطة بحجر تحاول أن تفلت من الغرق وتهرب من  يةاهذه الكلمات مع حجر للماء كعالمة لنه
الحكم عليها بال  فائدة فالحجر معلق برقبتها. ألنه بدون الحجر كان الورق سيطفو وهكذا الشرير بدون شروره 

رور. وخراب بابل العهد الجديد ممثل ق الكتاب هو األحكام التى فى داخله ضد الشغرِ سينجو. وما سوف يُ 
( ولم تكن هذه النبوة هى آخر نبوة لُه فقد تنبأ فى مصر، وهذه النبوة زمنها فى السنة 29:91بصورة كهذه )رؤ 
= تعنى أن هذه آخر نبوات كتابه. وهى آخر ما سيتم تنفيذه فخراب  إرمياءولكن إلى هنا كالم الرابعة لصدقيا. 

م فى نبواته ضد األمم، وأما اإلصحاح األخير فهو تاريخى بحت وقد يكون قد أضيف بابل كان آخر شىء سيت
بيد باروخ أو عزرا. ونالحظ أن سرايا قد ذهب مع صدقيا الملك إلى بابل حينما ذهب صدقيا ليقدم الخضوع 

حينما  ( )لكن بعد هذا نقض صدقيا عهده مع نبوخذ نصر وتمرد عليه(. وسرايا61:69لنبوخذ نصر فى بابل )
عن خراب بابل، وأمسك  إرمياءوصل إلى بابل وتقابل مع المسبيين ذهب معهم إلى النهر وأخبرهم بكل نبوات  
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بكل هذه النبوات عن بابل وهى مكتوبة ثم ألقى بها فى النهر كرمز لغرق بابل نفسها، وهذا هو المعنى الرمزى 
ما قيل عن بابل فى األيام األخيرة فهى سترمى فى لكلمة " شيشك " أى يغطس، فبابل سوف تغرق تمامًا. وهذا 

وهذا رمزًا لما سيحدث إلبليس، إذ سيلقى فى البحيرة المتقدة بالنار هو وتابعوه )رؤ  29:91البحر رؤ 
( لذلك فهناك دعوة مستمرة لشعب اهلل أن يخرج من بابل حتى ال تصيبه ضرباتها أى علينا أن 96،90:20

 (4:91+ رؤ  99:62ش إ+  20:41ش إ+  46:69رإع خراب هذا العالم )نعتزل الشر حتى ال نخرب م
( نرى سر شقاء بابل وخرابها األبدى، وهو أن اهلل ليس إلهًا لها، أما يعقوب فاهلل هو سر 91-96يات )آلوفى ا

 يتركه نصرته، فمع أن اهلل يؤدب شعبه يعقوب )سواء شعب العهد القديم أو الكنيسة فى العهد الجديد( إال أنه ال
 لألبد كما يحدث مع بابل )الشيطان ومن يتبعه(

 -تفسير بعض الكلمات فى اإلصحاح:
= وقعت فى الحيرة والعجز. والشيطان أسكر الناس بالخطية فجنوا وتركوا اهلل وتبلبلوا  جنت الشعوب -: 3 آية

 وتاهوا، فقرار ترك اهلل هو جنون.
إليمان بالمسيح وحده هو الذى يشفى وهذا العالج يصلح لكل = ا خذوا بلساناا لجرحها لعلها تشفى -:1 آية

 تائب، أما الشيطان وتابعوه فهم بال أمل، ألنهم رافضين اإليمان بالمسيح.
 طوار الجراد الذى يأتى على كل أخضر فيحوله إلى خراب.أ= طور من  الغوغاء -:94 آية
 جاره.= قاحاًل كالبركان الهادىء بعد إنف جبالا محرقاا  -:26 آية
= إذ إختبأ جنود بابل فى القصب على ضفاف النهر،  والقصب= المخاضات عبر الفرات.  المعابر -:32 آية

 ن.يوسائل دفاع البابليفالمعنى أن الماديون أحرقوا كل أحرق الماديون هذا القصب، عمومًا 
اهلل مع الخليقة التي  عملح لوقد يبدو هذا االصحاح غير مرتب ولكن في ضوء التفسير الرمزي فهو شرح واض  

هذا بحكمة من اهلل الذي  ( . وكان 20:  1) رو     اهلل للباطل ولكن علي رجاء  اسلمهأوكيف  ،سقطت
سرائيل . ولكن كما هلكت بابل إشعبه  استخدم الشيطان الباطل كعصا تأديب للخليقة كما استخدم بابل لتأديب

لنري التطبيق المباشر لسقوط  62(  . ثم يأتي اصحاح 90:  20ؤ فالشيطان مصيره البحيرة المتقدة بالنار ) ر 
عين الكل علي تنفيذ كلمة اهلل . أاالنسان في يد الباطل وفساده كهيكل هلل نتيجة الخطية ، وهذا كبرهان امام 

 ن هالك الشيطان مؤكد .أن يؤدب ، ولكننا ننتظر المجد وهالك ابليس بالرجاء ، وكلمة اهلل فاالنسان اآل
ن سيادة الشيطان علي شعب اهلل أقبل ان تبدأ نبوات االصحاح يبدأ اهلل بأن يعطي شعبه رجاء  -: 6 – 1يات آ

 لن تستمر .
سقطها . ولكنه أسكر الشعوب و أالشيطان الذي كان مخلوقا سمائيا ) الذهب رمز للسمائيات(  -: 9- 7يات آ

 مل في الشفاء .أبليس بال إرضنا ولكن ألي الكنيسة إوهنا دعوة لنا لنرجع  ،سس كنيسته أسقط بالمسيح الذي 
ستمرار الحرب ضد ا  و  (90: المسيح الرب برنا برر كنيسته ودور الكنيسة الكرازة بعمل المسيح )13-11يات آ
بليس رئيس هذا العالم هي ملذات العالم إسلحة أ(. و 92بليس )إوالدها من حروب وحراسة الكنيسة أل ،بليس إ

 (. 93)  (الوافرة الخزائن )المياه الكثيرة
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تي ليجدد الخليقة أبن اهلل حكمة اهلل الذي به كان كل شئ فإبدا . أسلحة ؟ أ: وهل نحن بال  16- 15يات آ
 وأرسل الروح القدس ) كثرة مياه في السموات (

 داة لتأديبنا )فأس(أ: لكن الشيطان  23 – 21يات آ
  أى يا ويل هذا الشيطان الجبل المهلك.: ولكن يا ويل من يؤذي أوالد اهلل 26 – 24ايات 

 .مم للكنيسة )قدسوا(: دخول األ 28 – 27يات آ
 .كلما نمت الكنيسة تصير مملكة الشيطان خرابا :    29آية
 .يفعل الشيطان بمن ينخدع بغواياته: ماذا  41 – 34يات آ
  .ن ننعزل عن الشربليس ضدنا ودعوة لنا ألإستمرار حروب إ:  46- 41يات آ
 .ابليس يةا: البحيرة المتقدة بالنار نه 58- 54يات آ
 : الكتاب المقدس شاهد علي صدق وعود اهلل وانذارته. 64- 59يات آ
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 عودة للجدول اإلصحاح الثانى والخمسون

 
ك وحتى نفهم نبوات هذا الكتاب قد تحقق. وذل إرمياءالتاريخ هو أحسن شارح للنبوات هنا نرى أن كل ما تنبأ به 

ورشليم ومملكة يهوذا وعن أحداثه المحزنة. وهو مشابه أوضع هذا اإلصحاح التاريخى الذى يحدثنا عن خراب 
 إرمياء(. وهناك حوادث مشابهة لحوادث هذا اإلصحاح وضعت بطريقة متفرقة داخل سفر 26،24مل2تمامًا لـ )

السابقة وليعطى مدخاًل ونورًا للمراثى ويكون كمفتاح لها. وقصة رفع مكانة ولكنها هنا تم تجميعها لتشرح النبوات 
 وقد يكون باروخ أو عزرا. إرمياءيهوياكين فى سبيه تؤيد رأى من قال إن هذا اإلصحاح بقلم كاتب آخر غير 

 
َك ِإْحَدى َعَشَرَة َسَنةا ِفي ُأوُرَشِليَم، َكاَن ِصْدِقيَّا اْبَن ِإْحَدى َوِعْشِريَن َسَنةا ِحيَن َمَلَك، َوَملَ 1  "-(:11-1) األيات

ِه َحِميَطُل ِبْنُت ِإْرِمَيا ِمْن ِلْبَنَة.  أَلنَُّه أَلْجِل 3َوَعِمَل الشَّرَّ ِفي َعْيَنِي الرَّبِّ َحَسَب ُكلِّ َما َعِمَل َيُهوَياِقيُم. 2َواْسُم ُأمِّ
 َرَحُهْم ِمْن َأَماِم َوْجِهِه، َكاَن َأنَّ ِصْدِقيَّا َتَمرََّد َعَلى َمِلِك َباِبَل.َغَضِب الرَّبِّ َعَلى ُأوُرَشِليَم َوَيُهوَذا َحَتى طَ 

ُر َمِلُك َبابِ 4 َل ُهَو َوُكلُّ َوِفي السََّنِة التَّاِسَعِة ِلُمْلِكِه، ِفي الشَّْهِر اْلَعاِشِر، ِفي َعاِشِر الشَّْهِر، َجاَء َنُبوَخْذرَاصَّ
ا َحَواَلْيَها.  َجْيِشِه َعَلى ُأوُرَشِليمَ  َفَدَخَلِت اْلَمِديَنُة ِفي اْلِحَصاِر ِإَلى السََّنِة اْلَحاِدَيِة 5َوَنَزُلوا َعَلْيَها َوَبَنْوا َعَلْيَها َأْبرَاجا

ْم َيُكْن ُخْبز  ِلَشْعِب ِفي الشَّْهِر الرَّابِع، ِفي تَاِسِع الشَّْهِر اْشَتدَّ اْلُجوُع ِفي اْلَمِديَنِة، َولَ 6َعَشَرَة ِلْلَمِلِك ِصْدِقيَّا. 
لسُّوَرْيِن اللََّذْيِن َفثُِغَرِت اْلَمِديَنُة َوَهَرَب ُكلُّ ِرَجاِل اْلِقتَاِل، َوَخَرُجوا ِمَن اْلَمِديَنِة َلْيالا ِفي َطِريِق اْلَباِب َبْيَن ا7اأَلْرِض. 

يَِّة.ِعْنَد َجنَِّة اْلَمِلِك، َواْلَكْلَداِنيُّوَن ِعْنَد اْلَمِديَنِة حَ   َواَلْيَها، َفَذَهُبوا ِفي َطِريِق اْلَبرِّ
َق ُكلُّ َجْيِشِه 8 يَِّة َأِريَحا، َوَتَفرَّ َفَأَخُذوا اْلَمِلَك 9َعْنُه. َفَتِبَعْت ُجُيوُش اْلَكْلَداِنيِّيَن اْلَمِلَك، َفَأْدَرُكوا ِصْدِقيَّا ِفي َبرِّ

َفَقَتَل َمِلُك َباِبَل َبِني ِصْدِقيَّا َأَماَم 11ِفي َأْرِض َحَماَة، َفَكلََّمُه ِباْلَقَضاِء َعَلْيِه. َوَأْصَعُدوُه ِإَلى َمِلِك َباِبَل ِإَلى َرْبَلَة 
ا ُكلَّ ُرَؤَساِء َيُهوَذا ِفي َرْبَلَة،  ِبِه  َوَأْعَمى َعْيَنْي ِصْدِقيَّا، َوَقيََّدُه ِبِسْلِسَلَتْيِن ِمْن ُنَحاٍس، َوَجاءَ 11َعْيَنْيِه، َوَقَتَل َأْيضا

 "َمِلُك َباِبَل ِإَلى َباِبَل، َوَجَعَلُه ِفي السِّْجِن ِإَلى َيْوِم َوَفاِتِه.
كان قبل ذلك قد حدث عدة مرات أن أتى جيش بابل ليسبى من يهوذا ثَم عشم الشعب نفسه بأنه لن يحدث سبى 

ب غاضب إبنه العاق من آخر. ولكن اهلل كان مستاء منهم لدرجة أنه قرَر أن يطردهم من أمامه كما يطرد أ
أمامه. فطردهم اهلل من هذه األرض الجيدة كما طرد الكنعانيين قبلهم. وطردهم اهلل من هيكله المقدس. لذلك كان 

 داود يصلى " ال تطرحنى من أمام وجهك " فهذا هو أشر شىء أن يطردنا اهلل من أمام وجهه.
تمرده على ملك بابل خطية وغباء، خطية ألنه كسر وصدقيا هذا لم يكن أسوأ الكل ولكن كان فاعل شر وكان 

فقد  ،( وغباء لظنه أن مصر تسنده. وألن اهلل كان غاضبًا على يهوذا وأورشليم96:93حلفه لُه بإسم اهلل )حز
تركه لمشوراته الرديئة التى إتضحت خطورتها على المملكة. وحاصر الكلدانيين أورشليم فى السنة التاسعة لملك 

وكتذكار لهذين وسقطت المدينة فى السنة الحادية عشرة لصدقيا فى الشهر الرابع  ،شهر العاشرصدقيا فى ال
( أما صوم 91:1بهما خراب أورشليم صام الشعب فى سبيهم فى الشهر الرابع والعاشر )زك الحدثين اللذين تم
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ر الفزع ليا. ولنا أن نتصو ذكارًا لقتل جدالشهر الخامس فكان تذكارًا لحرق الهيكل وصوم الشهر السابع كان ت
حتى لم  يةاالذى إجتاح المدينة أثناء الحصار وكانوا منتظرين هالكهم بينما هم مصممين على الصمود للنه

ذا ُوجد الرجال واألسوار  يصبح خبز للجنود فلم يستطيعوا الوقوف، واألسوار ال تحمى بدون رجال وراءها. وا 
(وحين  9:  923ن لم يحرس الرب المدينة فباطل سهر الحراس " ) مز ولكن بدون اهلل فلن يفعلوا شيئًا. " فإ

هرب الملك وقع فى أيدى أعدائه فال أحد يمكنه الهروب من يد اهلل. ولكن يبدو أنُه كان لُه  بعض الكرامة فى 
 لما سيحدث لُه ولكنه لم يستمع. إرمياء( ولطالما نبهه 6:34موته )

 
ْهِر اْلَخاِمِس، ِفي َعاِشِر الشَّْهِر، َوِهَي السََّنُة التَّاِسَعُة َعَشَرَة ِلْلَمِلِك َوِفي الشَّ 12 "-(:23-12) األيات

َر َمِلِك َباِبَل، َجاَء َنُبوَزرَاَداُن َرِئيُس الشَُّرِط، الَِّذي َكاَن َيِقُف َأَماَم َمِلِك َباِبَل ِإَلى  َوَأْحَرَق 13ُأوُرَشِليَم، َنُبوَخْذرَاصَّ
َوُكلَّ َأْسَواِر ُأوُرَشِليَم 14، َوَبْيَت اْلَمِلِك، َوُكلَّ ُبُيوِت ُأوُرَشِليَم، َوُكلَّ ُبُيوِت اْلُعَظَماِء، َأْحَرَقَها ِبالنَّاِر. َبْيَت الرَّبِّ 

ُمْسَتِديراا َهَدَمَها ُكلُّ َجْيِش اْلَكْلَداِنيِّيَن الَِّذي َمَع َرِئيِس الشَُّرِط. 
ا ِمْن َوَسَبى َنُبوَزرَاَداُن، رَ 15 ِئيُس الشَُّرِط، َبْعضا

َباِبَل، َوَبِقيََّة اْلُجْمُهوِر.  ُفَقرَاِء الشَّْعِب، َوَبِقيََّة الشَّْعِب الَِّذيَن َبُقوا ِفي اْلَمِديَنِة، َواْلَهاِرِبيَن الَِّذيَن َسَقُطوا ِإَلى َمِلكِ 
َوَكسََّر اْلَكْلَداِنيُّوَن َأْعِمَدَة 17ِكيِن اأَلْرِض َكرَّاِميَن َوَفالَِّحيَن. َولِكنَّ َنُبوَزرَاَداَن، َرِئيَس الشَُّرِط، َأْبَقى ِمْن َمَسا16

، َوَحَمُلوا ُكلَّ ُنَحاسِ  ، َواْلَقَواِعَد َوَبْحَر النَُّحاِس الَِّذي ِفي َبْيِت الرَّبِّ َوَأَخُذوا 18َها ِإَلى َباِبَل. النَُّحاِس الَِّتي ِلَبْيِت الرَّبِّ
ُحوَن َوُكلَّ آِنَيِة النَُّحاِس الَِّتي َكاُنوا َيْخِدُموَن ِبَها. اْلُقُدوَر َوا َوَأَخَذ َرِئيُس 19لرُُّفوَش َواْلَمَقاصَّ َواْلَمَناِضَح َوالصُّ

ُحوَن َواأَلْقَداَح، َما َكاَن ِمْن ذَ  َهٍب َفالذََّهَب، َوَما َكاَن الشَُّرِط الطُُّسوَس َواْلَمَجاِمَر َواْلَمَناِضَح َواْلُقُدوَر َواْلَمَناِيَر َوالصُّ
َة.  ٍة َفاْلِفضَّ ا َواْلَعُموَدْيِن َواْلَبْحَر اْلَواِحَد، َواالْثَنْي َعَشَر َثْوراا ِمْن ُنَحاٍس الَِّتي َتْحَت اْلَقَواِعِد، الَِّتي َعِمَلهَ 21ِمْن ِفضَّ

. َلْم َيُكْن َوْزن  ِلُنَحاسِ  َأمَّا اْلَعُموَداِن َفَكاَن ُطوُل اْلَعُموِد اْلَواِحِد 21ُكلِّ هِذِه اأَلَدَواِت.  اْلَمِلُك ُسَلْيَماُن ِلَبْيِت الرَّبِّ
َوَعَلْيِه تَاج  ِمْن 22. َثَماِنَي َعَشَرَة ِذرَاعاا، َوَخْيط  اْثَنتَا َعَشَرَة ِذرَاعاا ُيِحيُط ِبِه، َوِغَلُظُه َأْرَبُع َأَصاِبَع، َوُهَو َأْجَوفُ 

َك التَّاِج اْلَواِحِد َخْمُس َأْذُرٍع. َوَعَلى التَّاِج َحَواَلْيِه َشَبَكة  َوُرمَّاَناُت، اْلُكلِّ ِمْن ُنَحاٍس. َوِمْثُل ذلِ  ُنَحاٍس، اْرِتَفاعُ 
 "َعَلى الشََّبَكِة َحَواَلْيَها. َوَكاَنِت الرُّمَّاَناُت ِستًّا َوِتْسِعيَن ِلْلَجاِنِب. ُكلُّ الرُّمَّاَناِت ِمَئة  23ِلْلَعُموِد الثَّاِني، َوالرُّمَّاَناِت. 

كل هذا الخراب كان إنتقامًا من ملك بابل لوقوفهم فى وجهه طوياًل. والحظ أن كل ما أخذه هذه المرة كان نحاسًا 
فقد سبق وأخذوا الذهب والفضة. والحظ أن العمودين أحدهما إسمه بوعز أى فيه القوة والثانى ياكين أى اهلل 

 نى أن اهلل لن يعود مهتمًا أن يؤسس هيكله وال يعود يكون قوته فقد فارقه.يؤسس وفى تحطيمهم مع
 

َل، َوَصَفْنَيا اْلَكاِهَن الثَّاِني َوَحاِرِسي اْلَباِب 24 "-(:31-24) األيات َوَأَخَذ َرِئيُس الشَُّرِط َسرَاَيا اْلَكاِهَن اأَلوَّ
اِحداا َكاَن َوِكيالا َعَلى ِرَجاِل اْلَحْرِب، َوَسْبَعَة ِرَجال ِمَن الَِّذيَن َيْنُظُروَن َوْجَه َوَأَخَذ ِمَن اْلَمِديَنِة َخِصيًّا وَ 25الثَّاَلَثَة. 

ِد، َوِستِّيَن َرُجالا ِمْن اْلَمِلِك، الَِّذيَن ُوِجُدوا ِفي اْلَمِديَنِة، َوَكاِتَب َرِئيِس اْلُجْنِد الَِّذي َكاَن َيْجَمُع َشْعَب اأَلْرِض ِللتََّجنُّ 
َأَخَذُهْم َنُبوَزرَاَداُن َرِئيُس الشَُّرِط، َوَساَر ِبِهْم ِإَلى َمِلِك َباِبَل، ِإَلى 26ِب اأَلْرِض، الَِّذيَن ُوِجُدوا ِفي َوْسِط اْلَمِديَنِة. َشعْ 

هَذا ُهَو الشَّْعُب الَِّذي 28َأْرِضِه.  َفَضَرَبُهْم َمِلُك َباِبَل َوَقَتَلُهْم ِفي َرْبَلَة ِفي َأْرِض َحَماَة. َفُسِبَي َيُهوَذا ِمنْ 27َرْبَلَة، 
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ُر ِفي السََّنِة السَّاِبَعِة: ِمَن اْلَيُهوِد َثاَلَثُة آاَلٍف َوَثاَلَثة  َوِعْشُروَن.  َوِفي السََّنِة الثَّاِمَنِة َعَشَرَة 29َسَباُه َنُبوَخْذرَاصَّ
َر ُسِبَي ِمْن ُأوُرَشِليَم َثَماُن ِمَئٍة وَ  َر، 31اْثَناِن َوَثاَلُثوَن َنْفساا. ِلَنُبوَخْذرَاصَّ ِفي السََّنِة الثَّاِلَثِة َواْلِعْشِريَن ِلَنُبوَخْذرَاصَّ

ْرَبَعُة آاَلٍف َوِستُّ َسَبى َنُبوَزرَاَداُن َرِئيُس الشَُّرِط ِمَن اْلَيُهوِد َسْبَع ِمَئٍة َوَخْمساا َوَأْرَبِعيَن َنْفساا. ُجْمَلُة النُُّفوِس أَ 
 "ِمَئٍة.

ما أرجال ينظرون وجه الملك  3نا حادثة محزنة عن ذبح عظماء يهوذا. وهناك خالف فى األرقام فقد قيل هنا ه 
ا. فلم يموت اذين أطلق سراحهملوعبد ملك ال إرمياءوالحل يبدو أن إثنين من السبعة هما  ، فى الملوك فقيل خمسة

كر هو سرايا الكاهن فهو أخطأ وجعل الشعب والذين قتلوا هم ممثلين لكل الطوائف فالكل أخطأ. وأول من ذ
يخطىء. وبخصوص المسبيين وأعدادهم ولنرى كيف لفظت األرض سكانها اليهود كما لفظت سكانها الكنعانيين 

وكان اهلل قد سبق وحذرهم أنه سيطردهم من األرض لو ساروا فى نفس خطايا  . (23من قبل بسبب الخطية )
ف أيضًا بين سفر الملوك فى أعداد المسبيين فأعداد سفر الملوك أكثر كثيرًا ( وهناك خال21:91الكنعانيين )ال

وأن األعداد التى ُذكرت هنا هم الذين أعدمهم  ،ويبدو أن أعداد سفر الملوك هى أعداد السبايا إلى بابل ،من هنا
رمياءنبوخذ نصر كمتمردين ثوار. ونالحظ أن الزمنين المذكورين فى الملوك و  لك فهم غالبًا يشيروا مختلفين لذ ا 

ن ما لفت نظر كاتب هذا اإلصحاح الثورات والفتن التى قمعها نبوخذ نصر أما كاتب ألحدثين مختلفين. فيبدو 
 23سفر الملوك فإهتم بأن يضع أعداد من ذهبوا للسبى. وهناك سبى ثالث لم يذكر سوى هنا وهو فى السنة 

نفسًا وقد يكون هذا قد حدث كإنتقام لمقتل جدليا.  346بى سنين من خراب أورشليم حيث س 4لنبوخذ نصر بعد 
ومن المحتمل أيضًا أن يكون هؤالء األشخاص قد قتلوا كمساعدين أو مؤيدين إلسمعيل قاتل جدليا والكلدانيين 

 الذين كانوا معُه.
 

يَن، ِفي الشَّْهِر الثَّاِني َعَشَر، ِفي اْلَخاِمِس َوِفي السََّنِة السَّاِبَعِة َوالثَّاَلِثيَن ِلَسْبِي َيُهوَياكِ 31 "-(:34-31) األيات
ُهوَذا، َوَأْخَرَجُه ِمَن َواْلِعْشِريَن ِمَن الشَّْهِر، َرَفَع َأِويُل َمُروَدُخ َمِلُك َباِبَل، ِفي َسَنِة َتَملُِّكِه، رَْأَس َيُهوَياِكيَن َمِلِك يَ 

َوَغيََّر ِثَياَب ِسْجِنِه، َوَكاَن 33ُه َفْوَق َكرَاِسيِّ اْلُمُلوِك الَِّذيَن َمَعُه ِفي َباِبَل. َوَكلََّمُه ِبَخْيٍر، َوَجَعَل ُكْرِسيَّ 32السِّْجِن. 
َيْأُكُل َداِئماا اْلُخْبَز َأَماَمُه ُكلَّ َأيَّاِم َحَياِتِه. 

ْوٍم َوَوِظيَفُتُه َوِظيَفة  َداِئَمة  ُتْعَطى َلُه ِمْن ِعْنِد َمِلِك َباِبَل، َأْمَر ُكلِّ يَ 34
 "ِبَيْوِمِه، ِإَلى َيْوِم َوَفاِتِه، ُكلَّ َأيَّاِم َحَياِتِه.
فقد قيل هناك فى اليوم السابع والعشرين وهنـا قيـل فـى  ،فى التاريخ إرمياءهناك خالف بين سفر الملوك وهنا فى 

. 23فيـع يـوم وظهـر الملـك فـى مكانـه الر  26اليوم الخامس والعشرين. وقد يرجع السبب أن القرار صـدر فـى يـوم 
فلنفـرح كأننـا ال  ،ولنالحظ تغير حال يهوياكين من الملك للسجن ثـم إلـى مركـز سـام لـدى ملـك بابـل. وهكـذا العـالم

وحين يجىء ليل تجربة طويل فعلينا أن نتوقع أن يكون هناك فجر جديد لمراحم اهلل.  .نفرح ونحزن كأننا ال نحزن
كن مهما طالت الغيمة فلنأمل فى أن تظهـر الشـمس مـن ورائهـا سنة ول 33والحظ أن سجن يهوياكين كان حوالى 

 ولنالحظ أن اهلل إستخدم أعداء شعبه ليعطوا الخير لشعبه.
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* ** يهويــاكين يمثــل اإلنســان الــذى خلقــه اهلل ليكــون ملكــًا علــى شــهواته وعلــى كــل الخليقــة ولكنــه بســبب خطيتــه 
ل )رمـز لمـا قيـل أن الخليقـة أسـلمت للباطـل.... لـيس سقط وفقد ملكه، بل صار فى عبودية لنبوخذ نصر ملك باب

(. ونالحـظ المـدة البسـيطة التـى ملـك فيهـا يهويـاكين 20:1طوعًا بل من أجـل الـذى أخضـعها علـى الرجـاء... رو 
شهور رمز للمـدة البسـيطة التـى قضـاها آدم بـدون خطيـة، وهـذا قبـل أن يأكـل فيسـقط. ثـم ذهـب يهويـاكين  3وهى 

كن فى وسط هذه المدة يرفعه ملك بابل لمركز سام ولكن مع بقائه فى األسر، وهذا ما عملـه للسبى مدة طويلة ول
المسيح بفدائه أنه حررنا ورفعنا لدرجة البنوة هلل ولكن مع بقائنـا فـى هـذا العـالم. حقـًا لقـد أسـلمنا هلل للعبوديـة ولكـن 

سـنة التـى قضـاها يهويـاكين  33 ـالـكان هناك رجاء، فى شخص مـن نسـل المـرأة حـين يـأتى يسـحق رأس الحيـة. و 
مملكــة بابــل هــى رمــز  يــةافــى الســبى هــى رمــز لحيــاة اإلنســان علــى األرض بعــد ســقوطه. وعــودة المســبيين فــى نه

لــدخولنا أورشــليم الســماوية بعــد إنقضــاء صــورة هــذا العــالم. فــاهلل أســلمنا للعبوديــة إلبلــيس لنتــأدب وتركنــا فــى العــالم 
ســل المســيح فــى وســط األيــام ليــتم الفــداء وبهــذا نعــود لملكنــا ويرفعنــا إلــى ســمائه، فهــو لنســتعد لــدخولنا الســماء، وأر 

 أسلمنا للباطل ولكن على رجاء.
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 عودة للجدول دراسة في سفر إرميا
 

( كانــت فــي 26صــحاح )( كانــت فــي أيــام صــدقيا الملــك. وا  29حقــًا الســفر لــيس مرتــب تاريخيــًا. فمــثاًل أحــداث اإلصــحاح )
أيـــام يهويـــاقيم. بينمـــا أن يهويـــاقيم تاريخيـــًا َمَلـــَك قبـــل صـــدقيا. ولكـــن مـــا يجـــب أن نعرفـــه أن ُكت ـــاب الكتـــاب المقـــدس ليســـوا 

رمياءبمؤرخين، لكنهم يقدمون فكرة معينة.    و   إرمياءهنا يقدم فكرة خالص السيد المسيح للبشرية. بل نرى أن اهلل جعل  ا 
 والمسيح([.  إرمياءراجع المقدمة تحت عنوان )رمزًا للمسيح ]

الم البشرية بعد أن خلقها اهلل في جنة. والمسـيح الـذي أتـى ليجـددها، ولكـن هـذا أنرى في هذا السفر أن الخطية هي سبب 
 لمن يقبل. ومن يرفض يهلك. 

 

 اإلصحاح األول:
قبـل أن يتجسـد المسـيح مـن العـذراء مـريم كـان "عرف" هي كلمـة إنجيليـة تعنـي إتحـاد. و = قبلما صورتك في البطن عرفتك

 متحدًا الهوتيًا باآلب.
(. وكلمـة تقـديس أي تخصـيص، فـاآلب قـد س إبنـه 36:90قال السيد المسـيح عـن نفسـه "فالـذي قدسـه اآلب" )يـو= قدستك

 للفداء على الصليب.
 (.91:91= هذا ما قاله اهلل عن المسيح تمامًا )تثجعلت كالمي في فمك

(. 93:6كـو2يقلع ويهدم اإلنسان العتيق.. ليبني الخليقة الجديدة. وهذا عمله المسيح لنا )= م.. وتبني وتغرسلتقلع وتهد
 أواًل بموته وقيامته ثم بالمعمودية.

 والحظ فاهلل لم يطهره كما فعل مع إشعياء، فهو كرمز للمسيح، والمسيح بال خطية.
أورشليم. لكن من ناحية أخـرى فهـي تشـير إلشـتياق المسـيح ليـتم لنـا  الرؤيا تشير لسرعة الخراب اآلتي على= شجرة اللوز

 (.6-2:23الخالص )إش
 الرؤيا تشير للخراب اآلتي على أورشليم. ومن ناحية أخرى لهدم العتيق.= الِقدر
 تنبأ عن المسيح وخالصه )ميالده وآالمه وقيامته وحتى الحياة األبدية(.إشعياء: إذًا: 
 للمسيح في أنه أتى لخاصته وخاصته لم تقبله.كان يرمز : إرمياء    
 تنبأ عن بناء الهيكل الجديد )الكنيسة التي هي جسد المسيح(.حزقيال:     
 تنبأ حتى نهاية األيام ومجئ ضد المسيح. وتنبأ عن ميعاد ميالد المسيح دانيال:     

 وصلبه.           
 

 اإلصحاح الثاني:
. نجد هنا عتاب رقيق من اهلل لشعبه. نجـد هنـا اهلل يتالطـف مـع شـعبه الـذي تركـه. ربمـا بعد أن رأينا إشتياق اهلل للخالص

هــو كــالم واضــح عــن إســرائيل التــي تركــت أرض مصــر وأســكنها اهلل مــن محبتــه لهــا فــي أرض بســاتين فنجســوها. ولكــن 



(دراسة في سفر إرميا)إرميا سفر   
 

 
209 

حولوا نحوي القفا ال = أليست هي نفس قصة آدم الذي خلقه اهلل في جنة فأخطأ في حق اهلل. وصدق الشيطان وكذب اهلل
 وعجيب أن اهلل هو الذي يسعى للصلح مع اإلنسان.. الوجه

 

 اإلصحاح الثالث:
سـرائيل سـاعيًا للصــلح= المسـيح أتـى مـن أجــل اليهـود واألمـم. فــالبرغم مـن ان الكـل أخطــأوا  إرميـاءاهلل ُيرسـل  لكـال يهــوذا وا 

ق أي لم يقطع عالقته بالبشر. بل جعل كنيسته واحدًا ويسكن فيها ل  طَ وأعوزهم مجد اهلل، لكن اهلل لم يرفض اإلنسان، ولم يُ 
 في ذلك الزمان يسمون أورشليم كرسي الرب ويجتمع إليها كل األمم.بعد أن يفديها= 

 

 اإلصحاح الرابع: 
بـد، ( ستخرب ألنها رفضت خـالص المسـيح. ولكـن ال تنتهـي إسـرائيل لأل30ضربة لليهود رافضي المسيح، ومهما تزينوا )

 (. وهذا الكالم موجه لليهود ولنا.23فهناك بقية )
 

 اإلصحاح الخامس: 
(. وأيضــًا هــذا موجــه لليهــود ولنــا. والحــظ أن 91هنــا يتضــح أن ســبب خــرابهم رفضــهم للمســيح إلههــم وذهــابهم وراء آخــر )

/ أمـــوال/ قـــوتي اليهـــود كـــانوا يريـــدون أن يحتمـــوا بمصـــر. وبالنســـبة لنـــا.. فمـــن هـــو الـــذي نحتمـــي بـــه )شـــخص ذو مركـــز
 وذكائي..(    أم اهلل .

 
 اإلصحاح السادس:

المقصود إهربوا من الشر الموجود في أورشليم. ومن يهرب يصير إبنًا لليمين = إهربوا يا بني بنيامين من وسط أورشليم
 (.33:26)بنيامين= إبن اليمين( )مت

الا فإني آتى وأزحزح   (2منارتك" )رؤملخص هذا اإلصحاح "إذكر من أين سقطت وتب وا 
نسحاق ومسوح ورجوع لسيرة اآلباء )= والتوبة  (.26 ،96نوح وا 
 .. (. 4 ،9كسر عظيم )= والبديل
 (.94 ،93الكهنة يخدعون الشعب ويعدوهم بالسالم وذلك ألجل الربح )= والخطية

 

 اإلصحاح السابع: 
وبـة الصــحيحة هــي فـي إصــالح الــداخل ولــيس حـدثت مــع إســرائيل حينمـا أخــرب اهلل شــيلوه. إذًا الت(. 2)رؤ أزحأأزح منارتأأك
 المظهريات.

 

 اإلصحاح الثامن: 
 بدون وجود المسيح وسط كنيسته فالنتيجة مخيفة.
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نزعـــوا مـــن أرضـــهم ( / يُ 1 ،1(/ ضـــياع الحكمـــة )94/ الحيـــاة فـــي مـــرار )99( وال ســـالم )90+ 3-9إهانـــة ومـــوت أدبـــي )
 (.22( واألسوأ: فالرعاة والخدام يفقدون كالم اهلل المعزي )93) )لليهود(/ وبالنسبة لنا يضيع مناا ميراثنا السماوي

 

 اإلصحاح التاسع:
فــاهلل يرثــي حــال اإلنســان الــذي ر لعــازر. ( = بكــاء المســيح علــى أورشـيم وعلــى قبــ9الخــادم األمــين ودموعــه ) إرميــاءرثـاء  

 خلقه في مجد ففقده وتحول فرحه إلى موت وحزن. 
 (.3ة البشر )( يحاول تنقي9ولكن عمل اهلل 
ن رفضوا التنقية يعاقب، فاهلل قدوس )2                 (.26( وا 

 
 

 اإلصحاح العاشر:
 اهلل يطلب من شعبه أن ال يرتعبوا من األصنام فهي مجرد أخشاب قطعت من

والدي (. ولكن المقصود.. ال تخافوا من الشيطان وأعماله وقوته فهـو مجـرد أداة تأديـب فـي يـدي أؤدب بهـا أ6-9شجر ) 
حتى أضمن لهم مكان في السماء. فالمسيح بصليبه لم يقضي تمامًا على الشيطان بل أضـعفه جـدًا وحبسـه، وصـار أوالد 
اهلل لهم سلطان عليـه )ورمـز الشـيطان هنـا هـو بابـل التـي أرسـلها اهلل لتـؤدب شـعبه(. وهـذا معنـي " يبكـت علـي دينونـة.... 

 ألن رئيس هذا العالم قد دين"
 (13)آية  صنع بروقاا .. .. ..   تكون كثرة مياه.. .. .. .. .. ..  الا إذا أعطى قو 

 إذا أرسل اهلل ابنه كلمة اهلل      يأتي الروح المعزي      وتأتي معه وعود اهلل ببركات كثيرة
 ( قد تبدو طرقنا في العالم أن كلها مشقة.22-93آيات )
 للخير. ( لكن اهلل ضابط الكل يحول كل األمور26-23آيات )

 

 اإلصحاح الحادي عشر:
 (.36:1اإلبن حررنا من عبودية إبليس )يو(= 4) يوم أخرجتهم من مصر

 عاد الذين حررهم اإلبن لعبودية إبليس.(= 8) سلكوا كل واحد في عناد قلبه
 
 

 الكنيسة مألها اهلل من الروح القدس (= 16) زيتونة خضراء .. دعا الرب اسمك
   

 كيف؟      
 الصليب. (=19) ف داجنأنا كخرو 

 (23-29والرافض للمسيح يعاقب )
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 اإلصحاح الثاني عشر:
  حيـاتهم مظهريـة= أنت قريب في فمهم بعيد عن كالهم أعطاهم أرض الميعـاد.= غرستهم فأصلوااليهود ينفذوا الصلب= 

ألن المصـلوب  (96األيـام ) يعـودوا فـي نهايـة (.4بـل تركـوا أرضـهم )آيـة نهايتهم على يد الرومان  -=إفرزهم كغنم للذبح
 (.3) أنت يا رب عرفتنيهو اإلبن الواحد في اآلب= 

 

 اإلصحاح الثالث عشر:
 لماذا الصلب؟ لماذا سيق المسيح كخروف داجن؟

(= ولصـــقت الخطيـــة باإلنســـان فصـــار كالكوشـــي 3(. وســـقط تاجهمـــا بســـبب خطيـــتهم )91اهلل خلـــق آدم وحـــواء كملـــوك )
(. ومــات المســيح 26ود لــون الخطيــة(، وتغييــر اللــون مســتحيل. بــل صــار آدم وحــواء عرايــا )وكــالنمر األرقــط )اللــون األســ

 ليرفع عنا كل هذا.
 

 اإلصحاح الرابع عشر:
( والمطـــر رمـــز للـــروح القـــدس 4( + عويـــل + ال مطـــر )2( + نـــوح )9كيـــف صـــار حـــال العـــالم بعـــد الســـقوط = مجاعـــة )

 مة للعالم.( صورة مؤل91( + في )6( + ال ثمار )22المعزي )
 

 اإلصحاح الخامس عشر:
ال شفاعة ترتجي إلنسان )حتى لو كان موسى أو صموئيل، فهم لهـم أخطـاءهم( فـي هـذا الموقـف واهلل غاضـب، فالخطيـة 

(. ودخل لإلنسان روح تمرد وعصيان )صار حديد، ولكي يكسره اهلل ليلين أرسل له حديد 93:2ال تغفر سوى بالموت )تك
الشـمال= بابـل أو إبلـيس( لتنكسـر كبريـاء اإلنسـان ويخلـص. وليهـدأ اهلل علينـا أن نرجـع إليـه فيرجـع  أشد ليؤدبه )حديـد مـن

 (.91إلينا )
 

 اإلصحاح السادس عشر:
 ( صورة مؤلمة لحال البشرية بسبب عناد القلب.9-93)
 ( الوعد بالخالص بواسطة المسيح الذي يحررنا.96، 94)
 زافين( ليصطادوا الناس.( ويرسل تالميذه صيادي السمك )الج96)
 ( األمم كلهم يدخلون اإليمان.91-29)
 
 
 
 

 اإلصحاح السابع عشر:
( + بالخطيـة 9مشكلة اإلنسان مع الخطية، أنـه حينمـا أخطـأ وسـقط أحـب الخطيـة، وكأنهـا صـارت مغروسـة فـي قلبـه )آيـة

الســعادة فــي الخطيـة وهــذا خطــأ، بــل (. وصــار القلــب َخــد اع يعـد اإلنســان ب93:3ولـدتني أمــي )المزمــور الخمسـون( + )رو
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يكـون اإلنســان كمــن يجــري وراء ســراب أو مــاء مــالح ال ُيــروي أو أبـار مشــققة ال تضــبط مــاء تاركــًا اهلل ينبــوع المــاء الحــي. 
 واهلل يعطي هنا مثاًل بالحجلة.

رميـاءو  .. كرسأأي مجأأد مرتفأأع يــدعو الكــل لمعرفـة الحــق. فالمجــد الحقيقــي والفـرح الحقيقــي هــو فــي وجـود اهلل فــي وســطنا= ا 
(. وكيــف نفعــل هــذا؟ بحفــظ يــوم الســبت 94( ففــي هــذا الشــفاء )93وينــادي ال تتركــوا الــرب ينبــوع الميــاه الحيــة )(. 12)
 (.20:3( + )في9:3( والمعنى أن نحيا في السماويات أي تسبيح اهلل والصالة.. .. الخ )كو91-23)

ها هأم يقولأون لأي أيأن هأي كلمأة هلل ال يعطي الفرح الذي وعد بـه= ومن ال يفعل سيفقد الفرح والعزاء ويظل يشتكي أن ا
 الرب. لتأِت.

رمياءو   كرمز للمسيح يقول= أما أنا فلم أعتزل عن أن أكون راعيًا. ا 
 

 اإلصحاحين الثامن عشر والتاسع عشر:
 ماذا يفعل المسيح الذي قدم نفسه ذبيحة على الصليب للبشرية الساقطة.

 (.91د خلقته كالفخاري الذي يعيد تشكيل اإلناء )إصحاح . من وجد فيه أمل يعي9
 (.91. من ال أمل فيه، ويرفض أن يعود هلل، ويتقسى قلبه يهلك )إصحاح 2
 

 اإلصحاح العشرون:
مــن الــذي يصــلب المســيح؟ الــذي أصــدر الحكــم عليــه قيافــا رئــيس الكهنــة. ورمــز لهــذا فمــن أصــدر الحكــم بــالمقطرة )رمــز 

هو فشحور الكاهن بل كانت المقطرة عند بيت الـرب علـى بـاب بنيـامين، كمـا كـان الصـليب  مياءإر لصليب المسيح( على 
 على أبواب أورشليم بجانب الهيكل.

 .إرمياء(. وهذا حدث لليهود أيام 6-4عقوبة اليهود بسبب صلب المسيح= خراب أورشليم )
  ليب.وهو في المقطرة سخروا من المسيح وهو على الص إرمياءوكما سخروا من 

 

 اإلصحاح الحادي والعشرون:
(. وألنهم حكمـوا علـى المسـيح صـباحًا حكمـًا ظالمـًا، يقـول لهـم اهلل 3-3خراب أورشليم بسبب صليب المسيح قرار نهائي )

 (.91لكنهم ال يستجيبوا فقد تقست قلوبهم تمامًا )إر.. إقضوا في الصباح عدالا هنا.. 
 
 
 

 عشرون:اإلصحاح الثاني والعشرون والثالث وال
كنياهو ملك يهوذا كان خاتماا نزعه ( 1:22(. ومن بقى يذهب للسبي )1:22الحكم واضح على اليهود بالخراب النهائي )

( 23:2(= نزع عائلة داود عن الحكم والملك، ويـأتي مـن نسـل داود، زربابـل، كخـاتم بـدياًل عـن كنيـاهو )حـج24:22) اهلل
إلبلــيس )زربابــل= مولــود فــي بابــل أرض الســبي(. وصــارت عائلــة داود كشــجرة  رمــزًا للمســيح المولــود فــي العــالم المســتعبد
(، وصار غصن بر ليغير طبيعتنا الساقطة الخاطئة )نمر أرقط+ كوشي( 6:23قطعت، ليخرج منها غصن هو المسيح )
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يمــة فينــا (. بعـد أن ماتــت الطبيعـة القد93:6كــو2(. ونصــير خليقــة جديـدة )29:6كـو2( لنصــير بـر اهلل فيــه )93)إصـحاح
(. فما كان ممكنًا تغيير لون الكوشي سوى بذلك. والمسيح الرب يضرب الُسر اق واللصـوص الـذين جـاءوا قبلـه 94:6كو2)
(9:23) 
 

 اإلصحاح الرابع والعشرون:
التين  خلق اهلل العالم لمسرته فيه، كما يحب اإلنسان التين لحالوته. وفسدت البشرية. وجاء المسيح لينقي التين الجيد، أما

 (.2:96الرديء يرفض )يو
 

 اإلصحاح الخامس والعشرون:
(. وكـانوا كنـور وســط ظـالم العـالم. والعـالم بسـبب الخطيـة أســلم 4وقبـل المسـيح لـم يتـرك اهلل شـعبه، بــل أرسـل لهـم أنبيـاء )

المسـيح، ولمـدة (. أي ُتِرك العـالم مسـتعبدًا إلبلـيس واألرض ملعونـة ولكـن علـى رجـاء مجـئ 20:1للباطل على الرجاء )رو
سنة( كما قال الرب في إشعياء "تركتك لحيظـة وبمـراحم أبديـة أجمعـك". والعبوديـة إلبلـيس أضـاعت مـن العـالم 30محددة )

( إلـى أن 33(. وبـاد السـالم عـن العـالم )21-96(. وهذه اآلالم على الكـل يهـودًا وأمـم )90الفرح والتعزية والشبع والنور )
 يأتي المسيح ملك السالم.

 

 إلصحاح السادس والعشرون:ا
 والمسيح تكلم في الهيكل، بل طهره. = قف في دار بيت الرب رمياءاهلل يقول إل

 (= وهذا ما حدث مع المسيح. 6( ألنه تنبأ عن خراب الهيكل )1هياج الكهنة عليه )
 شيوخ يدافعون عن المسيح= وهكذا فعل نيقوديموس.

 

 اإلصحاح السابع والعشرون:
ر ليؤدبهم، واهلل يطلب الخضوع لنبوخذ نصر. فإذا كان نبوخذ نصر هو رمـز للشـيطان، فهـل  اهلل يدفع الكل ليد نبوخذ نص 

 يطلب اهلل مناا أن نخضع للشيطان؟!!
قطعــًا ال. بــل أن نخضــع للتجــارب التــي تنقــي، وهــذه يفعلهــا الشــيطان )راجــع قصــة أيــوب(.     وال نتــذمر علــى اهلل الــذي 

 (. بعد فترة السبعين سنة.93 ،96يكون كآنية للرب سريعًا ما ستعود ألورشليم )سمح بها. ومن ال يتذمر 
 

 اإلصحاح الثامن والعشرون:
 المهان من حنانيا رمز للمسيح المهان من كهنة اليهود. إرمياء
 كان يشتاق أن ال يتم السبي، ولكنه مجرد إشتياق، لكن المسيح حررنا فعاًل من سبي إبليس. إرمياء

 
 التاسع والعشرون:اإلصحاح 
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 فترة السبي ستطول، واليهود سيبقوا في الشتات فترة طويلة بعد صلب المسيح.
وهذا رمز للمدة التي يقضـيها البشـر فـي األرض مضـايقين مـن إبلـيس رئـيس هـذا العـالم. واهلل سـمح بهـذا حتـى يكمـل عـدد 

(. واهلل في خالل هذه الفتـرة يجمـع 3-6ه الفترة )أي عيشوا حياة طبيعية في هذ خذوا نساء وِلدوا..المخلصين في العالم. 
(. أما التين الردئ فيهلك، يقطع وُيلقي في النار. أمثلة على ذلك هنا أخاب وصـدقيا 94أوالده التين الجيد من كل مكان )

 (.32-20وشمعيا )
 

 :حتى الثالث والثالثون اإلصحاحات الثالثون
عادة كل األنبياء، فهـم يتكلمـون عـن حـال الشـعب الـردئ ثـم يتحـول الكـالم هي إصحاحات إنجيلية تنتمي للعهد الجديد. وك

ليشير الي الحل، وهو المسيح الذي سيأتي ليغير شكل الخليقة الفاسدة، ويفك نيرنا وعبوديتنا إلبليس ويحررنا ويعيدنا إلـى 
 حضن اآلب، وهذا هو الخالص.

 

 اإلصحاح الثالثون:
( يأتي للفـداء والشـفاء والتحريـر. ونصـير قصـورًا يسـكن فيهـا المسـيح ملكنـا، 1بالجسد )المسيح هنا ورمزه داود أبو المسيح 

 (. ولماذا نملكه؟1الذي نملكه على قلوبنا )
 )الكلمة تعني ذبيحة أو قربان(. وأقربهألنه قد م نفسه ذبيحة عنا= 

 ثم يرتفع ويجلس كشفيع كفاري عناا.= فيدنو إليّ 
 

 اإلصحاح الحادي والثالثون:
(. 6(. وُيرســل لهــا ُرعــاة إلنــذار شــعبه= نــواطير )4(. وهــي كنيســة يمألهــا الفــرح )9هلل يجمــع كنيســته مــن اليهــود واألمــم )ا

(. ويضــم المســيح لكنيســته حتــى 1(. وهــذا التســبيح نتيجــة إمــتالء الكنيســة مــن الــروح القــدس )3والفــرح عالمتــه التســبيح )
ـــه المســـيح ـــالى(، وهـــذا عمل ( فهـــو قصـــبة مرضوضـــة ال يقصـــف. 1إذ قبـــل العشـــارين والخطـــاة ) الضـــعفاء والخطـــاة )الحب

(. الـذي فـدى كنيسـته. ويمألهـا مـن الـروح القـدس = الزيـت. ويعطـي لكنيسـته 90والمسيح يكون لكنيسته الراعـي الصـالح )
اء (. ولكـنهم يـذهبون للسـم96(. ولكـن سـيكون هنـاك شـهداء وأولهـم أطفـال بيـت لحـم )92جسده ودمه= الحنطـة والخمـر )

(. وســـتعيش الكنيســـة فـــي رحلـــة رجـــوع دائـــم للمســـيح= 92(. وهـــي كنيســـة تعـــيش فـــي الســـماويات= مرتفـــع صـــهيون )93)
(. 91(، أي رحلة توبة دائمة. والتوبة هي عمل مشترك بين اهلل وبيني= توبني فأتوب )93:6( )نش29) إرجعي.. إرجعي

(. 22المسـيح، ألن الكنيسـة تكـون كـأنثي تحـيط برجـل ) فاهلل يقول للنفس إرجعي. ومن يستجيب يعـود إلـى حضـن اهلل فـي
إتحادها بعريسها يعود بها لحضن اآلب. والعودة الي المسيح تكون بالروح القـدس ، الـذي يقنـع ويبكـت ويعـين حتـي نرجـع 

 ي جسد المسيح لذلك ظهر الروح علي هيئة حمامة يوم معمودية المسيح ، فالحمام دائما يعود الي بيته . ألبيتنا 
( فيه يسكب الروح القدس محبـة اهلل فـي قلوبنـا، فنطيـع وصـايا اهلل 39وهذا اإلصحاح نجد فيه ألول مرة كلمة عهد جديد )

 (.23 ،22:6+ غل23:94عن حب )يو
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( يسـتخدم لتوزيـع 31) خيط القيأاس(. وتكون هي ميراث المسيح 40-36والكنيسة خالدة وأبواب الجحيم لن تقوي عليها )
 الميراث.

 

 حاح الثاني والثالثون:اإلص
 المسجون= نحن اآلن مازلنا في الجسد، هكذا الكنيسة اآلن. إرمياء 
  المهم كنتيجة للخطية قد يبدو للناس أنه وضع ميئوس منه.أعقوبات الشعب و 
  يماننا بميراثنا السماوي ومعه تنتهي هذه األ إرمياءثقة  الم.وشراؤه لألرض= ثقتنا وا 
 (.91:4كو2( تنظر إلى ما ال ُيرى )20:2يمان )غلفالكنيسة تحيا اآلن في اإل 

 
 اإلصحاح الثالث والثالثون:

(. وهــذا مــا يحــدث اآلن لنــا ونحــن علــى األرض= نحــن فــي فتــرة 93-6اهلل يجمــع كنيســته مــن كــل مــن يقبــل أن ُيشــفى )
(. 26،  26د اهلل يرفضـها )اإلعداد لنتزين كعروس لعريسها. هـذه هـي فائـدة اآلالم التـي نحيـا فيهـا اآلن. والكنيسـة ال يعـو 

( 99وترك فيها ذبيحة الشكر اإلفخارستية سر حياة، فال تموت ). إبن داود(. وملك عليها 96،96بعد أن بررها المسيح )
سحق ويعقوب ) ( وهؤالء المـؤمنين أحيـاء وليسـوا أمـوات 26حتى ينقلها إلى السماء. ولكن كل هذا لمن له إيمان إبراهيم وا 

 (.32:22)مت
 

 صحاح الرابع والثالثون:اإل
خالص المسيح ليس دعوة للفوضى، بل المرتد سيعود لعبوديته. ورمز هذا إعادة العبيد المحررين لعبـوديتهم. ونالحـظ أن 

هذا كان رمزًا لعبوديتنا إلبليس فترة حتى يأتي المسيح، وهذه الفتـرة   ،سنين ثم يتحرر بحسب الناموس 3إستعباد العبراني 
بالسـبعين سـنة. ومـن تحـرر مـن عبوديـة إبلـيس اآلن فـي صـباح اليـوم السـابع يقـوم مـن مـوت الخطيـة، وهـذا يشار لها هنا 

 عربون قيامة األجساد في القيامة العامة في اليوم الثامن.
 

 اإلصحاح الخامس والثالثون:
أن يعيشوا بروح الغربة بال اهلل يعجب ويحب بمن يطيع وصاياه مثل الركابيين الذين أطاعوا وصايا أبيهم، ووصاياه كانت 

لتزامهم بوصايا األ  باء هي إلتزامنا اآلن بتقاليد الكنيسة.أفراح عالمية، وا 
 

 اإلصحاح السادس والثالثون:
يهويــاقيم يتحجــر قلبــه ويهــزأ بكــالم النبــوات فيزيــد الــرب عليــه العقوبــات: فالتعــدي عقوبتــه أكبــر مــن الخطيــة، فالتعــدي هــو 

 على الخطية. اإلصرار ببجاحة وبال خوف
 

 
 اإلصحاحات السابع والثالثون والثامن والثالثون:
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صدقيا هنا يمثل اإلنسان الضعيف المتردد بين الخطية والتوبة، مثل فيلكس الوالي الذي إرتعب من كلمات بولس الرسـول 
 ي الجب.بإلقائه ف إرمياء(. وصدقيا ظهر ضعفه حتى أمام األشرار الذين أرادوا قتل 26:24وأجل توبته )أع
 من الجب رمزًا لقيامة المسيح بعد إلقائه في القبر. إرمياءوكان خروج 

( فلننتهـز الفرصـة مـادام الوقـت 22 ،29:2لكـي تتـوب )رؤ نـاً عينـة= أعطيتهـا زمافاهلل يعطي لكل واحد فرصًا للتوبـة لمـدة م
 ( وال نسخط اهلل.93:3ُيدعي اليوم )عب

 

 :عونحتى األرب اإلصحاحات التاسع والثالثون
 تحقيق النبوات يشير لصدق وعود ووعيد اهلل.

سمعيل وما حدث منه يشير لما قال عنه اهلل التين الردئ.  وا 
 ورجوع البعض إلى مصر يشير لعودة من أسماهم بالتين الردئ للعبودية.

ستشهاد   في مصر يشير لصلب المسيح وموته في العالم الخاضع للعبودية. إرمياءوا 
 ابل رمز لوالدة المسيح في العالم أرض العبودية.ووالدة زربابل في ب

 

 اإلصحاح التاسع والثالثون:
 وعيد اهلل يتحقق في األشرار، فملك إسرائيل صار أعمى وأخذ أسيرًا. 

د عليـه إبلـيس )بابـل( ه تسـي  يتـحـرًا ال سـلطان ألحـد عليـه. ولخط وهذه عقوبة كل متردد في التوبة، فاهلل خلـق اإلنسـان ملكـاً 
 . أما أنقياء القلب فيعاينون اهلل .)شمشون( وساد عليه فأعماه

 وعبد ملك الكوشي(. إرمياءونرى تحقيق وعد اهلل لألبرار )
 والفقراء هنا رمز للمتواضعين البسطاء، هؤالء ال يؤخذون للسبي.

 

 اإلصحاح األربعون:
 ات إبليس.يرفض الذهاب إلى بابل تحت إغراءات ملك بابل= األبرار يرفضون إغراء إرمياء 
 الم التأديب )ومـن فيهـا مـن أورشليم الخاضعة لملك بابل وما فيها من المتواضعين = تمثل الكنيسة اآلن الخاضعة أل

 البسطاء(.
 .دخول إسمعيل وسط المتواضعين البسطاء= زوان وسط الحنطة 
 .علينا أن ننتبه حتى ال يقتلنا إبليس مثل جدليا= إسهروا وصلوا 
 

 ربعون:اإلصحاح الحادي واأل 
ال للناس الغافلين مثل جدليا، ومثل هؤالء المتشـبهين بـالوثنيين= أي ت  لمن يعمل بمشورة إبليس القَ  إسمعيل رمز إلبليس أو
 من ليست عبادتهم نقية.

 ولكن رحمة اهلل تدرك أوالده فيهرب إبليس منهم، كما هرب إسمعيل إلى مصر. 
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)الكنيسة(، فيقتل في مصر= أرض العبودية. لذلك قـال األنبـا بـوال )مـن  يهرب من التأديب في أورشليم= يوحانان الخائف
-29:96يهرب من الضيقة يهرب من اهلل(. لذلك قال السيد المسيح لبطرس رافض الصليب "إبعـد عنـي يـا شـيطان" )مـت

23.) 
 

 اإلصحاحات الثاني واألربعون والثالث واألربعون:
ذا لم يجـدها كـذلك رفضـها، كمـا فعـل هـؤالء. لـذلك علمنـا  هناك من يطلب مشورة اهلل، فإذا وجدها بحسب مشيئته نفذها، وا 

(. فلمـاذا 93:9"ال ترتـع مـن وجـوههم لـئال أريعـك أمـامهم" ) رميـاءوهـذا مـا قالـه الـرب إل. لتكن مشأيئتكالمسيح أن نصلي 
 الخوف كما خاف هؤالء الجبناء، واهلل معنا، هل الشيطان أقوى من اهلل؟!!

 

 :الثاني والخمسونابع واألربعون حتى اإلصحاحات الر 
 هي نبوات ضد األمم، ولنالحظ فاهلل ليس ضد األمم بل:

 اهلل ضد الخطايا التي في وسط األمم. (1
 اهلل ضد ما ترمز إليه هذه األمم بوثنيتها، وهنا نرى رموز هذه األمم إلبليس. (2
بـاة. واهلل قــدوس وهـو ضــد الشـر عمومــًا أينمــا واهلل ضـد يهــوذا شـعبه لــو أخطـأوا مثــل هـذه األمــم، فــاهلل لـيس عنــده محا (3

 كان وأيًا كان من يفعله.
 هناك وعود برجوع بعض هذه األمم. فاهلل ليس ضد األمم كشعوب وبشر. (4
ال وعود لبابل. بل بابل آخر الهالكين فهي مملكة الشر في العالم عروس الشيطان، عكس الكنيسة عـروس المسـيح.  (5

يــأتي فــي آخــر األيــام. وال وعــود لبابــل، فــال عــودة للشــيطان الهالــك فــي البحيــرة وهــي رمــز للــوحش ضــد المســيح الــذي 
 المتقدة بالنار المعدة له.

 

 اإلصحاحات الرابع واألربعون حتى السادس واألربعون:
 هي نبوات ضد يهوذا وضد مصر.( 46 ،44اإلصحاحات )

قوبة شعبه يهوذا الذين إرتدوا خائفين فهربوا إلـى فرعـون. اهلل يعاقب فرعون لكبريائه فهو رمز إلبليس المتكبر. واهلل يبدأ بع
 واهلل حين يبدأ بالعقاب يعاقب أوالده أواًل، الذين عرفوه ثم إرتدوا عنه، ألنهم لم يؤمنوا بقوته ووعوده لهم بحمايتهم.

 خداع إبليس:
 هو يخدع كل واحد:

 فيها متعته.يخدع وَيِعْد اإلنسان بملذات العالم الذي هو رئيسه بأن الخطية  .1
يخدع التائب بأن يثير الدنيا ضـده لـيظن أنـه كـان فـي أمـان وهـو فـي طريـق خطيتـه، وأنـه لـو فكـر فـي تـرك الخطيـة،  .2

 فالشيطان سيؤذيه ويضره بشدة ماديًا فينخدع ويظن أن حمايته أنه يظل في خطيته.
ه فرعـون إذ وعـد بالحمايـة وهـو غيـر يخدع الخاطئ بأنه قوي، وأن الخطية أقوى منه ال يستطيع أن يتركها. وهذا فعل .3

 قادر، وظن الشعب أن الخير كله في مصر فإرتدوا إلى مصر.



(دراسة في سفر إرميا)إرميا سفر   
 

 
218 

 New KJV    “ Is But ومترجمـة فـي              الــ. فرعون ملك مصأر هالأكواهلل يقول لهؤالء.. ال تخافوا منـه 
A Noise” هر قلياًل ثم يتالشى. أي مجرد صوت مخيف غير قادر على اإليذاء. )أي مسدس صوت(. صوت يظ 

 يعد بالحماية لمن يتبعه وهو غير قادر.  . أ
 يخيف من يتركه وهو غير قادر أن يؤذيه.  . ب
صوت ابليس المزعج ) وهو ما يثيره الشيطان من مشـاكل لمـن يقـرر التوبـة عـن طريـق الشـر (  يخشي وهناك من . ت

طريـق التوبـة فسـوف تنتهـي المشـاكل نـه لـو تـرك أذن التائـب المرتعـب أبلـيس الكـذاب ) الـذي يهمـس فـي إ ويصدق
بوعـود ابلـيس الـذي يعـده بـان اللـذة والفـرح همـا فـي طريـق الخطايـا التـي تـاب عنهـا ،  وينخدع .التي يتعرض لهـا (

بليس إ يخشي رتداد للخطية مع الشهوة الكامنة في القلب . ولكن منبليس لإلإوهذا الخداع ناتج عن تجاوب دعوة 
 ....فهو يهلك . ...فيرتد . ويصدقه وينخدع

 ( يبدأ اهلل بعقوبة شعبه يهوذا المرتد إلى فرعون.44وفي إصحاح )
 ( نرى عقوبة فرعون رمز إبليس المتكبر المخادع الذي َيِعْد وال يوفي ويخيف وهو غير قادر.46وفي إصحاح )

يس هذا العالم. كل من يبني ( أال نطلب أمورًا عظيمة )كما فعل باروخ(. فهذا َيِعْد به الشيطان رئ46في ص )والحل: 
سجد لي"  أمااًل عظيمة من هذا العالم يسقط في فخ إبليس "أعطيك كل هذه ولكن خر وا 

( بـــين 46فـــاألرض التـــي إبلـــيس رئيســـها ســـتفنى بملـــذاتها وشـــهواتها فهـــل نجـــري وراء ســـراب. لـــذلك وضـــع إصـــحاح ) 
 (46 ،44إصحاحي )
 ( بكبريائه.9رمز إلبليس مصر والخالصة: 

 ( يعد ويخيف وهو غير قادر.2                               
هـــم شـــعب اهلل الخـــائف مـــن الوعيـــد الشـــيطاني )بابـــل( أو الوعـــود الشـــيطانية الزائفـــة )مصـــر(. فيرتـــد يهأأأوذا            

 ويسجد إلبليس. كما فعل هؤالء وعادوا ليحتموا بمصر فرعون.
 

 اإلصحاح السابع واألربعون:
 يدونغزة وصور وصنبوة ضد 

تشير لمن هو فـي عـداوة مسـتمرة مـع شـعب اهلل. وتشـير لمـن هـو موجـود فـي وسـط الكنيسـة أرض اهلل )أرض البركـة( غزة 
 ولكنه ليس مؤمنًا باهلل.

 المتحالفين دائمًا مع غزة. هم رمز لمن يتحالف مع الشر ضد أوالد اهلل.صور وصيدا 
 

 اإلصحاحات الثامن واألربعون والتاسع واألربعون:
 آب وبني عمون:مو 

هؤالء نغول ال أبناء )هم أوالد لوط من الزنا مع بناته(. إذًا هم ليسـوا بـأوالد شـرعيين ولنـرى أعمـالهم التـي ترمـز لمـا يعملـه 
 الشيطان.
 موآب:
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 باالق ملكهم يعثر إسرائيل شعب اهلل )أوالد اهلل الشرعيين( بأن جعلهم يزنوا. .1
 (.99ويريدون أن يعيشوا في أفراحهم العالمية ) (.1:92النغول يرفضون تأديب اهلل لهم )عب .2
(. إذًا هــم يعثــرون الشــعب ثــم يســخرون منــه. وهــذا عمــل إبلــيس 23( وســخريته مــن أبنــاء اهلل )21كبريــاء مــوآب ) .3

 دائمًا.
هو يعد بكل ما هـو باطـل+ يشـتكي شـعب اهلل كمـا إشـتكى = كاذب باطالا (. 44:1موآب كذاب وكذلك الشيطان )يو .4

  لدى البابليين ولذلك فالشيطان يسمى المشتكي. واهلل سيبطل شكاواه، لذلك يقول عنه باطل.موآب شعب اهلل
 بني عمون: 

 كبريائهم يشير لكبرياء الشيطان. .1
 قتلهم لبني إسرائيل شعب اهلل. .2
 ضيعوا ميراث شعب اهلل، فلقد أخذوا مدن إسرائيل، والرب سيعيد ميراث شعبه. .3
 م يفتخرون بماديات تافهة.يفتخروا باألودية. وأوالد العال .4
 (.4هم مرتدون )= بنت مرتدة .5

(. وهكــذا ضــرب المســيح الشــيطان بصــليبه 26:41واهلل قــد خــرب مــوآب )رمــز الشــيطان( وجعلهــم مثــارًا لســخرية شــعبه )
(. فهــل مــازال فينــا مــن ال يــزال 90:41وفضــحه وقيــده، بــل طلــب منــا أن نظــل فــي حــرب ضــده، ومــن يتكاســل يلعنــه اهلل )

 ذب الشيطان وأنه األقوى.يصدق ك
( واهلل حـزين عليـه إذ 92:21( وفـي )حـز92:94والعجيب أن اهلل في محبته يرثى موآب، وهذا ما فعله مـع الشـيطان )إش

 (.93:41(. وبنفس المعنى نفهم هنا آية )91،  93:21خلقه كامل الجمال، فطرحه اهلل فصار رمادًا )حز
(. وكـان الصـليب حفـرة 3-9:20( وراجـع )رؤ49( ليربطـه بسلسـلة )40سـر )والمسيح أتى على الشيطان من السماء= كن

 (. كما كان صليب مردخاي.43وفخ إلبليس )
 وكان خراب مدن موآب رمزًا لخراب العالم الذي الشيطان رئيسه.

 آدوم:
 ( فآدوم تعني دموي.44:1مز للشيطان القتال للناس )يور   .1
 عدو تقليدي ليعقوب منذ البطن. .2
دوم مــن أرك أيتــام وأرامــل عبــر التــاريخ، واهلل يعــد بــأن يرعــي هــؤالء األيتــام واألرامــل ويخلصــهم. وأن يشــرب هوقتــال تــ .3

 (.93-99:41نفس كأس الموت والهالك التي شرب منها قباًل أوالد اهلل. ويخرب أبديًا )
و أن يقتحمهـــا. هـــي آدوم تكبـــرت ألنهـــا ظنـــت نفســـها فـــي حمايـــة طبيعيـــة، فمســـاكنهم محاطـــة بالجبـــال، ال يمكـــن لعـــد .4

 دوم مشهورين بالحكمة، لكنها حكمة الحية.أمحصنة طبيعيًا. وأهل تيمان نسل 
وهــذا يشــير إلبلــيس الــذي أســقط آدم وحــواء ومــاتوا. وكــان هــالك إبلــيس مرتبطــًا بخــالص آدم وبنيــه مــن المــوت. وظــن 

 ت البشر ستظل بال حل. فإزداد كبرياءه.إبليس أنه ال يمكن أن يهلك في البحيرة المتقدة بالنار، إذ ظن أن مشكلة مو 
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(. وليصــعد للســماء ثانيــة كنســر. 91(. وقــام مــن األمــوات كأســد )22:41لكــن المســيح أتــى عليــه مــن الســماء كنســر )
(= لهم 20(. وملك على شعبه كأسد. وجعل شعبه، صغار الغنم تسحب األبالسة )91وليكون لشعبه الراعي الصالح )

(. فملكهم أسد خارج من سبط يهوذا، ملك على شـعبه بقـوة صـليبه، خلـص شـعبه 91:90لوسلطان أن يدوسوا إبليس )
 ليلقي إبليس في البحيرة المتقدة بالنار.

مدينأأة هــي أقــدم مــدن العــالم وبــذلك تشــير للعــالم بمغرياتــه. واهلل خلــق العــالم وفــرح بــه. ولــذلك يســمى دمشــق دمشأأق: 
بلــيس والبشــر، فــاهلل جميــل، وكــل مــا اهلل خلــق العــالم وخلــق إبلــيس ليفــرح بــال. فرحأأي جميع، لــذلك خلقــه جمــياًل )العــالم وا 

 يخلقه يكون جمياًل. والخطية خربت كل شئ. وصار العالم مضطربًا وهذا بسبب مكيدة إبليس.
هم نسل إسمعيل المولود بحسب الجسد. هؤالء ليس لهم ميراث مع أوالد اهلل، أوالد الموعد. هؤالء لهم قيدار وحاصور: 

(. واهلل الــذي خلـق كــل العــالم أعطـاهم خيــرات، فهــو رازق الجميــع. 39:41ان كــاذب، فــاهلل لـيس ســور مــن نـار لهــم )أمـ
واهلل يتمنــى لــو آمــن الجميــع. ولعــدم إيمــانهم عــاد وأخــذ مــنهم الخيــرات فهــم ال يســتحقونها. وهــم ألنهــم بــال حمايــة= بــال 

طلـب حمايـة اهلل يهاجمـه إبلـيس ليأخـذ خيراتـه وبركاتـه هـذه أسوار، أخذ منهم نبوخـذ نصـر خيـراتهم. وهكـذا كـل مـن ال ي
 التي سبق اهلل وأعطاها له.

 هؤالء رمز لمن يعتمد على قوته أو مواهبه وليس على قوة اهلل. وهكذا إبليس.العيالميون: 
 

 اإلصحاحات الخمسون حتى الثاني والخمسون:
 بابل:

(. 91وخرابهـا نهـائي )رؤ ،عـروس إبلـيس ،لكـة الشـر فـي العـالم(. هـي مم62رمز إلبليس الذي إستعبد اإلنسان )إصحاح 
(. وهنـا نـرى بوضـوح إرتبـاط 92(. أما الكنيسة عروس المسـيح فنجـدها فـي )رؤ93والشيطان ومن يتبعه خرابهم أبدي )رؤ

س خالص شعب الرب بهالك إبليس ورمـزه بابـل، فكالهمـا تـم بالصـليب. وتـرك اهلل شـعبه لُيكمـل ويضـرب إبلـيس، وفـي نفـ
ل تأديــب شــعب الــرب ليــدخل الســماء )بــولس/ أيــوب كأمثلــة(. والموضــوعين كِمــالوقــت ضــربات إبلــيس ضــد شــعب الــرب تُ 

 متداخلين واآليات متداخلة، فالمشكلتين هالك إبليس وخالص البشر كالهما تم بالصليب.
( وهــذا تـــم 3:62فــي الســبي )(، ورمــز لــذلك رفــع يهويـــاكين 20:1وحقــًا فلقــد إســتعبد إبلـــيس العــالم ولكــن علــى رجـــاء )رو

بالمســيح، فمــع أننــا مازلنــا علــى األرض، لكــن المســيح رفــع رأســنا وأعطانــا أن نأكــل علــى مائدتــه اإلفخارســتية. ولكــل منــا 
 (.34:62وظيفته يحددها لنا اهلل ليكمل العمل الذي يريده اهلل من كنيسته )


