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 والعشرون الحادي  األصحاح

 جاحدة قیادة
 صدقیا، آخر أرسل إرمیا، إذ أعمال بأواخر خاصة أمور األصحاح هذا في یرد

 اإلجابة تأتي أن یأمل بابل، وكان ملك على یثور كان إن النبي إرمیا یهوذا، یسأل ملوك
الرب،  قضاء حسب بشجاعة تكلم إرمیا لكن. تشجیع كلمة إرمیا من یسمع هواه، وأن حسب
 یحل اإللهي التأدیب أن والشعب، وهو الملك یدركه أن یجب كواقعٍ  لبابل، وٕانما محاباةً  لیس
. بالتوبة وأسرته الملك بابل، وطالب لملك بالخضوع الشعب طالب حتًما، لذا بهم

 صدقیا الملك 

 ].2-1[  إرمیا مشورة یطلب صدقیا الملك. 1

 ].7-3[  یهوذا ضد نفسه اهللا: إرمیا إجابة .2

 ].10-8[!  اإللهي للتأدیب الخضوع: نصیحة .3

 ].12-11[   التوبة إلى الحاجة .4

]. 14-13[   نفسها تؤله أورشلیم. 5

  : Ïصدقیا الملك
 ".یهوه بر "أو" برّ  یهوه "معناه عبري اسم" صدقیا

 بعد بابل ملك أقامه). 18: 24 مل 2 (حمیطل والدته یهوذا، اسم ملوك آخر هو
 إحدى عمره ، وكان)17: 24 مل 2 (صدقیا إلى متنیا من اسمه األول، وغیَّر السبي

 یستشیر لكي إرمیا یسأل كان). م.ق 587-597 (سنة عشرة إحدى سنة، وملك وعشرین
 ،2: 1 إر ؛12: 36 أي 2 (هواه حسب إجابة ینتظر كان إلیه، ألنه یصغِ  لم الرب، لكنه

 كیف رجاله مع خطط وقد القویة مصر فرعون وعود على معتمًدا باألكثر كان وألنه) 37
 جهة من. شكلًیا أو ثانوًیا أمًرا كان الرب سؤاله ، وكأنÐلبابل الجزیة دفع من یتخلص
 هذا في نرى كما بالعدل یقضِ  ، ولم)14: 36 أي 2 (بالوثنیة الهیكل باهللا، نجس عالقته

 .]12-11[ األصحاح

 للثورة موحدة خطة لیرسموا وصیدا وصور وعمون وموآب أدوم من رسل إلیه جاء

 . 541-540 راجع قاموس الكتاب المقدس، ص  ˺
2 R.C. Clements: Jeremiah, Atlanta Georgia, 1988, p. 125-6. 
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 .أمناء غیر حلفاء كانوا بابل، لكنهم ملك على

 ، وفي)3: 29( والءه له لیؤكد غالًبا نبوخذنصر إلى سفارة صدقیا بعث البدایة في
 شجع وقد. التمرد على جسر ، وأخیًرا)59: 51 (بابل إلى هو ذهب لملكه الرابعة السنة

 .بابل ضد الثورة على الملك یهوذا عظماء

 أن أراد مصر عرش على جدید ملك جلوس هو الثورة هذه على الباعث كان
 واغتصبتها لمصر خاضعة قبالً  كانت التي األراضي بعض لنفسه بابل، فیسترد یناهض

 .منها بابل

 ذراعٍ  على اتكاله في صدقیا أخطأ قد اإلیماني أو الروحي الجانب من فقط لیس
 فإنه. خاطئة النظرة كانت السیاسي الجانب من حتى مصر، وٕانما فرعون على بشري، أي

 الوعود من ینقطع ال ینبوًعا یهوذا تقبلت النبي إشعیاء أیام في ونصف قرن بحوالي ذلك قبل
 خشي إذ). البابلیین ذلك وبعد (اآلشوریین أمام لتقف العسكریة المساندات عن المصریة

 یهوذا استخدام یودون النهرین، وكانوا بین ما منطقة تدخل خطر من أنفسهم على المصریون

 وال شیًئا ُ◌تجدِ  لم الوعود هذه كل. Ïلمصر الشمالي الجانب من لهم دفاعٍ  كخط وٕاسرائیل
 .اعتباره في ذلك یضع أن بالملك یلیق إسرائیل، وكان أو لیهوذا حصانة قدمت

 أمام بابل ملك عسكر لملكه التاسعة السنة في العاشر الشهر من العاشر الیوم في
 إالالبابلیون،  اقتحامها، فحاصرها دون حالت قوتها حولها، لكن حصوًنا يیبن وأخذ أورشلیم

 .عادوا أن لبثوا ما ، لكنهم)5: 37 (حین إلى االنسحاب على أرغمهم المصریین تقُدم أن

 من القوت نفذ لملكه عشرة الحادیة السنة في الرابع الشهر من التاسع الیوم وفي
 القالع بین رجاله، وتسلل كل مع الموقع صدقیا غادر اللیلة تلك في. المحاصرة العاصمة

 أریحا، فُألقى سهل في وأدركه طارده البابلي الجیش لكن. األردن نحو شرًقا البابلیة، وهرب
ُحوكم،  هناك. فلسطین شمال في ربلة إلى نبوخذنصر إلى أسیًرا به وجاءوا علیه القبض

: 24 مل 2 (بابل إلى نحاس، وسیق من بسالسل عیناه، وُربط أمامه، وُاقتلعت أوالده فُقتل
: 52 (موته حتى ، وُحبس)14-1: 39 إر ؛21-11: 36 أي 2 ؛1-7: 25، 17-20
11.( 

علیه،  النبي إرمیا الرب، وٕاجابة لسؤال إرمیا من الملك صدقیا طلب نص یلي فیما
 .م.ق 587 بدایة أو 588 عام في ذلك وكان

1 Ibid, p.127. 
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  :إرمیا مشورة یطلب صدقیا الملك. 1
 فشحور صدقیا الملك إلیه أرسل حین الرب قبل من إرمیا إلى صار الذي الكالم"

 : الكاهن، قائالً  معسیا بن وصفنیا ملكیا بن

 أجلنا،  من الرب اسأل

 .یحاربنا بابل ملك نبوخذنصر ألن

 .]2-1[" عنا فیصعد عجائبه كل حسب معنا یصنع الرب لعل
صدقها،  إرمیا كلمات سمع حین الملك صدقیا أن الیهودي المؤرخ یوسیفوس یرى

 عما به وانحرفوا فكره غیروا أصدقاءه لصالحه، لكن وأنها حق هو به ینطق ما كل أن وشعر

 .Ïیسرهم حسبما یفعل أن وألزموه إرمیا به نطق

 وأیهما األقوى كان أیهما والنبي الملك بین العالقة هذه تكشف األحوال أي على
 من سخریة موضع إرمیا القوة، وكان مركز في الملك كان الظاهر من. Ðاألضعف كان

 من كلمة إلى مستقٍر، محتاًجا غیر مرتعًبا الملك فكان الواقع في أما... كله الیوم األكثرین
  !وسالًما طمأنینة تعطیه إرمیا

) 1: 20 (أمیر بن فشحور غیر وهو ملكیا بن فشحور هما كاهنین الملك أرسل
 إلرمیا كراهیة كل یكن فشحور كان. الملك عند وموظفین كاهنین كانا. معسیا بن وصفنیا
 ).6: 38 (الجب في إرمیا ألقى الذي هو ملكیا والده أن وُیرجح

والدیني،  المدني الجانب من للملك مشیرین كانا الكاهنین هذین أن البعض یرى
، Ñالبابلیین ضد فرعون مع التحالف على الملك مصر، یحثان فرعون نحو منحازین وكانا

 .نبوخذنصر مع أقامه الذي بالعهد والحنث

 معرفة إلى شوًقا ، لیس]2[" أجلنا من الرب اسأل: "النبي إرمیا من الملك طلب
 هم ما مع تتفق اهللا من إجابة نوال في رغبة هللا، وٕانما الطاعة في رغبة أو اهللا إرادة

 صوتهم الرب، بل صوت یسمعوا، ال أن یطلبون أنفسهم، إذ یخدعون إنهم. علیه مصممون
 .الرب لسان على هم

 في كثیًرا اهللا، استخدمت فكر عن الكشف عملیة يتعن هنا Ò daras"اسأل "كلمة

1 Josephus: Antiquities of the Jews, Grand Rapids, Mich., Baker Book House, 1984, vol. 3, 
p. 68. 

2 John Guest: Jeremiah, Texas 1988, p. 159. 
3 cf R.C. Clements, p 127 ; Holladay: Jeremiah, p. 570. 
4 Thompson: Jeremiah, p. 467. 
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 مل 1 ؛9: 9 صم 1، 5: 12 ؛29: 4 تث ؛15: 18 خر ؛22: 25 تك (القدیم العهد
 ، هو10: 65 ؛6: 55 ؛1: 31 إش ؛13: 22 ؛8: 8 ؛11: 3 مل 2 ؛7-8، 5: 22
 ).الخ 6-4: 5 عا ؛12: 10

 سنحاریب بواسطة أورشلیم حوصرت عندما سابقة مناسبة صدقیا ذهن في كان
: 37 إش ؛36-35: 19 مل 2 ؛21-20: 23 أي 2 (م.ق 701 عام اآلشوریة والجیوش

 لدیه، فانسحب النبي إشعیاء تشفع حیث خطیر بدور اهللا قام المناسبة تلك ، في)36-37
 هناك أخرى، لكن معجزة حدوث یترقب الملك مشابه، وكان ظاهره في الموقف. سنحاریب

 ویبذلون اإلصالح یطلبون وشعبه الملك حزقیا كان سنحاریب أیام في. الموقفین بین فارق
 اهتمام كل كان! وفساد جحود رجال فكانوا وشعبه صدقیا اهللا، أما مع للمصالحة الجهد كل

 یتمتع أن عنه، ال بابل ملك یصعد تحتها، بأن الساقط المشاكل من التخلص هو الملك
 .معه مصالحة في والدخول اهللا مع بالسالم

 مع بابل ضد للثورة خطط قد كان. فبشفتیه صدقیا بقلبه، أما اهللا یسأل حزقیا كان
 صدقیا كان إن ثم. الدارسین بعض یرى كما ثانوًیا أو شكلًیا أمًرا الرب سؤال رجاله، وجاء

 معرفته كانت بل بقلبه إلیه یرجع ال ، فلماذا]2[ الدهور عبر عجائب صانع أنه اهللا یعرف
 !نفًعا؟ له تقدم سلوكه، ال وال الداخلیة حیاته تمس بحتة، ال عقلیة معرفة

اإلیمان،  بیقین عمله وانتظر الرب على تماًما اتكل قد حزقیا كان آخر جانب من
  .القویة فرعون وعود على فاتكأ صدقیا أما

 Nabu  نابو) اإلله (لیت "يتعن التي" نبوخذنصر: "بابل ملك اسم إلى هنا أشار

 .Ï)العنید الشخص (البغل يیحم نابو لیت "أو" االبن يیحم نابو لیت "، أو"الحدود یحمى

  :یهوذا ضد نفسه اهللا: إرمیا إجابة .2
 وّجه أورشلیم أسوار خارج الّرابض الخارجي العدو بسبب مرتعًبا صدقیا كان إذ

 إلى اهللا حوَّل معه، الذي من وقلوب قلبه فساد هو األسوار داخل عدو إلى أنظاره إرمیا
 .ضدهم العداوة

 : إرمیا لهما فقال"

 : لصدقیا تقوالن هكذا

1 Holladay, p. 571. 
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 : إسرائیل إله الرب قال هكذا

 والكلدانیین بابل ملك بها محاربون أنتم التي بیدكم التي الحرب أدوات أرد هاأنذا
 .السور خارج یحاصرونكم الذین

 .]4-3[" المدینة هذه وسط في وأجمعهم

 عما بشجاعة كشف شيء، بل في یسایره ولم الملك لرغبة النبي إرمیا یذعن لم
. بیته وأهل الملك حتى بابل یقاومون الذین لجمیع الهالك قضائه، أي جهة من له اهللا أعلنه

 یستخدمها وقساوتها ظلمها كل مع بابل أن أدرك لبابل، بل ُمحًبا كان إرمیا أن ذلك یعني ال
 .له والجاحد العنید شعبه لتأدیب كأداة - حین إلى - اهللا

 بالخیانة ضده، فاتهموه مواطنیه من لكثیرین شدیدة عداوة خلق هذا إرمیا موقف
 .الوطنیة

 : التالي اإلجابة هذه في ویالحظ

 اهللا، إذ عن الُمبتعد قلبه حسب صدقیا، وٕانما رغبة حسب لیس اإلجابة جاءت: أوالً 
 .ومتشامًخا دنًسا أم تائًبا أو مقدًسا كان إن قلبه حسب لإلنسان اهللا یقدم

 عینیه الشخص یّحول حیث العینین أو الوجه على ]4[" أرد "كلمة ُتستخدم: ثانًیا
 وكأن... األسلحة عن ُتستخدم التي الوحیدة المرة هنا). 2: 20 مل 2 (آخر عن وجهه أو
 وجه على قدرتها، وٕانما أو األسلحة كمیة على تتوقف ال المعركة نتیجة أن لشعبه یؤكد اهللا
 قدرتها أیدیهم بین التي األسلحة عنهم، تفقد أداره فإن. عنهم أو شعبه نحو یدیره الذي اهللا

 تعمل األمور كل أن كما. المضاد االتجاه إلى العدو ضد الحمایة من ورسالتها، وتتحول
 اهللا یقاومون للذین للهالك تتحول األمور كل ، هكذا)28: 8 رو (اهللا یحبون للذین للخیر

 !لخالصهم ال لهالكهم تتوجه أیدیهم في التي األسلحة ویجحدونه، حتى

لبنیاننا،  الطاقات كل معنا، وتتحول الطبیعة تصطلح اهللا مع نتصالح عندما
 .ضدنا عداوة األمور كل تحمل اهللا نقاوم وعندما

 كلمة فیها تجد أن یصعب شدید، حتى حزم من اإلجابة في یبدو ما مع: ثالثًا
 أنفسهم، والتعرف مراجعة في الرغبة فیهم لیبعث" إسرائیل إله "اهللا یلقب أنه واحدة، إال رجاء
 .آبائهم حیاة في عجائب الصانع عنهم، وهو اهللا تخلي سبب على

 تلك حتى یمكنها كان العسكریة، التي یهوذا فرق الحرب بأسلحة یقصد: رابًعا
 الكلدانیین جیوش بها قصد ربما. الكلدانیین وتضایق األسوار خارج بدور تقوم أن اللحظات
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 .المدینة في ستجتمع كانت التي

 هذا). 25، 24 مل 2 (البابلیین على ُیطلق" الكلدانیین "تعبیر أن ویالحظ هذا 
 مدینة ودجله، بین الفرات نهريّ  بین عاشت التي القبائل فرق إلى األصل في یشیر التعبیر

 على سلطانها األشوریة اإلمبراطوریة مارست فیه الذي الوقت في. الفارسي والخلیج بابل
 يالبابل الجیش ّضم لقد. لألشوریین المضادة يالقو مركز هي القبائل هذه كانت الجنوب
 القوة ُیعنى الكلدانیین إلى ُیشار حینما ، لكن)1: 34 (الكلدانیین بجوار كثیرة جنسیات

 .Ïاألشوریین حطمت التي البابلیة

 بدأ، لذا قد بعد یكن لم حیث" الحصار "بـ هنا ]sarim "]4" كلمة ترجمة یصعب
 .الشدید بالضغط تُترجم

 .بالفشل حتًما تنتهي الكلدانیین من للخالص جهودهم كل أن لهم أكد: خامًسا

 یستخدمها التي الوسائل إحدى إال لیس البابلي الجیش أن هو یرعبهم ما: سادًسا
. مصالحة إلى األمر یحتاج لهم عدًوا نفسه اهللا صار إذ. وداخلها أورشلیم خارج ضدهم اهللا
 بنفسه یقف ضدهم أسلحتهم یوجه وهو كعادته، وٕانما شعبه مع عجائب یصنع ال إنه

 .ضدهم

 شدیدة،  وبذراعٍ  ممدودة بیدٍ  أحاربكم وأنا"

 .عظیمٍ  وغیظٍ  وحموٍ  وبغضٍب 

 المدینة،  هذه سكان وأضرب

 .]6-5[" یموتون عظیمٍ  بوبأ والبهائم الناس

 كوسیلة الكلدانیین ضدهم، مستخدًما یحارب الذي هو نفسه اهللا أن الخطیرة النقطة
 هم یهلكهم أن والجوع والسیف بالوبأ یسمح هالكهم، كما إلى یهوذا أسلحة یحول. به خاصة

 !یغلبهم أن للعدو فرصة كل مهیأ... وحیواناتهم

: 7 ؛15: 5 ؛34: 4 تث( في كما اهللا" قوة "لتعنیا" ذراع" و "ید "كلمتا ُتستخدم
 ).26: 17 مل 2، 42: 8 مل 1، 8: 26 ؛19

 األمم والجحود، مستخدًما العناد على الُمصر شعبه لیؤدب یده اهللا یبسط هنا
 وسیلة كل مستخدًما بیننا یحل الذيالكلمة،  تجسد إلى یشیر الید بسط أن غیر. للتأدیب
 األمم ، مستخدًما)6-4: 53 إش (جسده في عنا اإللهي التأدیب حمل. العالم لخالص

1 Ibid, p. 571. 
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 !كله للعالم اهللا حب عن یعلن الذي إلنجیله عنه، یشهدون كسفراء

 ببسط قبلناها وشعبه، فإننا اهللا بین المصالحة تقدیم عن عجز قد إرمیا كان إن
 .اإللهي بالتجسد یده، أي

 شعبه، ویعمل لخیر هو ما یطلب أن الملك صدقیا ذهن في النبي دور كان
 اهللا، ویشفعون إلى یصلون الحروب أثناء في األنبیاء فكان. األمر كلفه وطنه، مهما لحساب

 مجال ال نهأ لیجد اهللا أمام یقف إرمیا هنا نرى لكننا. األعداء على النصرة لیهبهم الشعب في
 الشفاعة هو- عینیه في - األمر یعد لم... لهم عدو�ا نفسه اهللا صار قد شعٍب  عن للشفاعة

 وٕان اهللا، حتى مع المصالحة طریق یجدوا أن العدو، وٕانما من بالخالص یتمتعوا لكي عنهم
 !الظاهري، بابل للعدو ضعف، خاضعین في ظهروا

  :اإللهي للتأدیب الخضوع: نصیحة .3
 : الشعب لهذا وتقول"

 .الرب قال هكذا

 .الموت وطریق الحیاة طریق أمامكم أجعل هأنذا

. والوبأ والجوع بالسیف یموت المدینة هذه في یقیم الذي
 له نفسه یحیا، وتصیر یحاصرونكم الذین الكلدانیین إلى ویسقط یخرج والذي
 .غنیمة

 .الرب یقول للخیر ال للشر المدینة هذه على وجهي جعلت ألني

 .]10-8[" بالنار فیحرقها ُتدفع بابل ملك لید

: مرارة األمرین أقل بین االختیار إال الشعب وكل ورجاله صدقیا أمام یعد لم
 أفقدهم طویالً  زماًنا الخطیة على بهم، إصرارهم الخطیة فعلته ما هذا. الموت أو لبابل االستسالم

 إلى ولكن... والسبي المّرة العبودیة إلى االنحناء ضرورة إلى بهم بالحریة، ودخل التمتع إمكانیة
 .العجائب صانع مخلصهم هللا حقیقًیا صادقة، ورجوًعا توبة یقدموا زمان، حتى

. ألنفسهم أعدوه الذي السم من معه ومن الملك یشرب أن هي اإلجابة كانت
 القیادات أو الكهنة وسط احترامه أو إرمیا قبول إلمكانیة أثر كل تحطم اإلجابة هذه جاءت
 وطنیة خیانة البعض لبابل، ورآها استسالم كأنها إرمیا نصیحة بدت إذ. الشعب أو المدنیة
 من أكثر وفي مرة من أكثر النصیحة ذات النبي إرمیا قدم). 21-17: 38 (للعدو وانحیاًزا

 بمنطق یتكلم النبي إرمیا یكن لم. للكلدانیین الخضوع یلزمهم أنه للشعب مناسبة، مؤكًدا
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 للتأدیب الخضوع نحو الكل یوجه الذي اهللا رجل منطق العسكري، إنما أو السیاسي الرجل
 جاءت. التوبة في والرغبة بالخطأ مبدأي المقبل، كاعتراف التجدید نحو أولى كخطوة اإللهي
 وهي بسیطة حجته. مقاومة للبابلیین، بدون هدوء في بالخضوع قتلهم یتجنبوا أن هي مشورته

 حتمًیا أمًرا أورشلیم سقوط صار وخیانتهم، لهذا له والئهم عدم بسبب شعبه عن تخلى اهللا أن
 .منه مفر ال

 لیعمل بلده في یبقى أن اختار م.ق 587 سنة یهوذا سقطت عندما هذا مع
 ).22-7: 42 ؛6-1: 40 (المستقبل في لتجدیدهم شعبه لحساب

: 30 تث (والموت الحیاة طریقيْ  بین الخیار حق لشعبه اهللا أعطى التثنیة سفر في
 تأدیبهم هي هنا اهللا ، إرادة)16: 30 تث (اهللا إلرادة الطاعة هو الحیاة ، طریق)15-19

، )8: 23 مل 2 ؛5: 12 تث (نفسه إلى نسبها التي اهللا مدینة إنها حًقا. مدینتهم بتحطیم
 جدید من لتقوم تماًما لتحطیمها ضرورة هناك والرجاسات، صارت باألوثان تدنست إذ لكنها
 تتقدس للكلدانیین، حتى مؤقًتا ویستسلم الرب فلیطع الحیاة أراد من. به الالئقة القداسة تحمل

 .إلیها ویعودوا تحطیمها بعد المدینة

 بولس أمر كورنثوس، حیث في ذلك بعد حدث ما یشبه هنا إرمیا فعله ما أن یبدو
 لهالك الشیطان إلى كما سلمه لقد. أبیه امرأة مع الشر ارتكب الذي ذاك بطرد الرسول
 مقدس الیأس، فعاد یحطمه ال حتى بقبوله یأمرهم الرسول أسرع توبة قدم مؤقًتا، وٕاذ الجسد
 !مًعا والجسد النفس

  :التوبة إلى الحاجة .4 
  : تقول یهوذا ملك ولبیت"

. یهوذا بیت یا الرب كلمة اسمعوا
 : الرب قال هكذا

 عدًال،  الصباح في اقضوا

  الظالم،  ید من المغصوب وأنقذوا

 .]12-11[" أعمالكم شر من یطفئ من ولیس فیحرق يغضب كنارٍ  یخرج لئال

 والمسئول للشعب األعلى القائد بكونه بالملك بدأ عملًیا، إذ التوبة عن حدیثه جاء
 الرب لصوت یسمع أن به یلیق اهللا، لذا رجل داود بیت من أنه عنهم، مؤكًدا اهللا أمام

. العملیة التوبة ویمارس
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الملوكیة،  المدینة إلى كما ]12-11[ الملوكي یهوذا بیت إلى حدیثه هنا یوجه
 .الملكیة األسرة ]12 -11[ هنا بالبیت یقصد. ]14-13[ أورشلیم

 في رّكزها عملیة، وقد توبة عنها یقدم خطایاه، لكي هي ما عملی�ا للملك اهللا یوضح
:  أمرین

. العدالة وتجاهل الظلم: أوالً 
. والعجرفة التأله: ثانًیا
 یلتزم ظالٍم، بل غیر یكون أن للملك یكفي ال" العدالة وتجاهل الظلم "جهة فمن

. تحقیقها في مسرًعا یبكر العدالة، وأن بممارسة
 في یطوفوا أن السامعین كل ومن بل إرمیا من اهللا یطلب الخامس األصحاح في

 بالعدل یعمل واحًدا إنساًنا یجدون لعلَّهم ساحاتها في ویفتشوا ویعرفوا وینظروا أورشلیم شوارع
 نفسه، اهللا المسیح السید جاء حتى... یجد لم إنه). 1: 5 (عنها فیصفح الحق ویطلب

 ).8: 61 إش" (بالظلم المختلس مبغض العدل محب الرب أنا ألني: "المتأنس، یقول

 صباح كل في" العدل ممارسة في اإلسراع هي للملك الرئیسیة المسئولیة
 عند المبكر الصباح في القضایا في ینظر أن العادة كانت ألنه ذلك ؛ labboqer)مبكًرا(

 أن یلزمه وسفیره هللا كممثل فالملك). 8: 101 مز ؛17: 50 مز ؛4: 4 عا (المدینة باب
 قادًرا رزیًنا عقالً  یهبه أن هللا صالته في الحكیم سلیمان طلب لذلك. للعدالة حارًسا یكون
 المزامیر من كثیر ركزت وقد). 32: 8 ؛9: 3 مل 1 (والشر الخیر بین التمییز على

 مع.) الخ 14-12، 4-1: 72 ؛9-5: 45 مز (الظلم ونزع العدالة ممارسة على الملوكیة
 : قائالً  داود مع الملك یترنم الرحمة، حتى

  ...أرنم یارب لك. أغنى وحكًما رحمة"

 .أعرفه ال الشریر

  ...أقطعه هذا سًرا صاحبه یغتاب الذي

  .معي أجلسهم لكي األرض أمناء على عیناي

 یخدمني،  هو كامالً  طریًقا السالك

 .غش عامل بیتي وسط یسكن ال

  .عیني أمام یثبت ال بالكذب المتكلم

 مز" (اإلثم فاعلي كل الرب مدینة من ألقطع األرض أشرار جمیع أبید باكًرا
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101.( 

: 5 عا (الظلم وینزع العدالة یحقق أن الملك الموضوع، مطالبین هذا األنبیاء أثار
 .).الخ 12-9: 3 مي ؛17: 1 إش ؛11-13

 تحقیق في األمانة على عالمة أنه جهة من أهمیة للملك بالنسبة العدالة لتحقیق
 اهللا تعهد مقابل الملك جانب من التزاًما "العدالة ممارسة" شرط ُیحسب اإللهي، إذ المیثاق
 ابن الملك للمسیا وظالً  رمًزا یحمل الملك فإن آخر جانب ومن. النصرة وٕاعطائه بحمایته

 ینقذ ، فإنه)الخ 4-1: 11 ؛7-6: 9 إش ؛6-5: 23 (العدل لیحقق جاء الذي داود
 .الظالمین من اإلنسان

 بالرحمة نلتحف أن أیًضا نحن بنا یلیق) 6: 1 رؤ (ملوًكا المسیح السید جعلنا إذ
 ربنا كلمات على هیبولیتس للقدیس تعلیق ففي. والمحتاجین المتألمین خوتنا، خاصةإ نحو
:  یقول األخیر الیوم في األشرار مع یسوع

 أو عریاًنا أو غریًبا أو عطشاًنا أو جائًعا رأیناك یارب، متى: "یسألون حینئذ[
 ).44: 25 مت!" (نخدمك؟ ولم محبوًسا وأ مریًضا

! تعرفنا؟ یارب، أما
 !والنفس الروح خلقتنا، ووهبتنا الذي هو أنت

 .ختمك بك، ونلنا آمنا إننا

 من! شیاطین باسمك، وأخرجنا آیات صنعنا... إلًها بك معمودیتك، واعترفنا نلنا
   !العفة في وسلكنا البتولیة الجسد، واحتملنا امتنا أجلك

 !عني؟ أعرفكم، إذهبوا ال: تقول األرض، وأنت على تغربنا أجلك من

 : قائالً  الرب یجیب

 !قلوبكم بقساوة طمستموه صلیبي، لكنكم بخاتم ُختمتم لقد

 !بوصایاي تبالوا لم معمودیتي، لكنكم نلتم

 نحو البغضة أخرجتم رحمة، وال تصنعوا لم للبتولیة، لكنكم أجسادكم أخضعتم
 !قلوبكم من أخیكم

 ].Ïمشیئتي یصنع الذي یخلص، بل یارب یارب یقول من لیس ألنه

داخلها،  في السائدة الخطیرة االجتماعي الظلم حاالت بمعالجة یهوذا تهتم لم إن

1 Works of Hyppolitus, 48. 
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 

 .]11[ الخطیرة اإللهي الغضب حالة أمام نفسها تجد

 ؛27، 4: 17 ؛4: 4 (تنطفئ ال بنارٍ  اإللهي الحكم النبي إرمیا یشبه ما كثیًرا
 ).27: 49 ؛12: 43 ؛14 ؛12: 21

  :نفسها تؤله أورشلیم .5
 العمق،  ساكنة یا ضدك هأنذا"

 .الرب یقول السهل صخرة

 علینا؟ ینزل من: یقولون الذین

 منازلنا؟ إلى یدخل ومن

 .الرب یقول أعمالكم ثمر حسب أعاقبكم ولكنني

 .]14-13[" حوالیها ما فتأكل) غابته (وعره في ناًرا وأشعل

 : معنیین أحد یحمل" ضدك؟ ینزل أن یقدر من: القائلة: "بقوله

 بها، وال یبالي ال سمواته في لیؤدبها، وكأنه ینزل لن اهللا أن تظن أورشلیم أن إما. أ
 .بها یلحق لن أنه أو! كالم هو إنما به یهدد بتأدیبها، فما ینشغل

 ، فصارت)13: 12 أي (الهاویة إلى بالشر انحطت قد أورشلیم أن یعني ربما. ب
... األرض أسفل

 .وتأدیبه اهللا قانون طائلة عن بعیدة أنها أورشلیم ظنت الحالتین كال في

 المدن إلى ینظر أورشلیم، إذ یحدث بالمؤنث، فهو ]13[ "أنِت  "كلمة جاءت
 .لها كبناٍت  بالمدینة المحیطة القرى إلى ینظر لسكانها، كما كأمهات

. نفسه اهللا بها یلحق العدو، وال منها یقترب لن أنه نفسها، فظنت أورشلیم ألَّهت لقد
 !یحطمها من لیس قویة وصخرة، الوادي على متربعة ملكة إنها

 لم والشرق، لهذا والجنوب الغرب جهة من العمیقة بالودیان محاطة أورشلیم كانت
 .فقط الشمال جهة من إال الدفاع إلى تحتاج تكن

 الشاروبیم على المتربع هو اهللا ان كما. ]13[" الوادي على المتربعة أیتها": قیل
 تكون أن یرید هكذا) 1: 99، 2: 80 ، مز6: 13 أي 1، 2: 6 صم 2، 4: 4 صم 1(

 ملكة، ویضع منها كملك، یقیم فیها حاال�  كان متى. الودیان كل فوق ومتوَّجة متربعة مدینته
  .مدینته أورشلیم في المقام الهیكل في لحضرته الممثل عهده تابوت

 وادي في بوضوح ُأعلن الذي شرها إلى یشیر" الوادي على المتربعة "بقوله ربما
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 معه، بل واتحادها الملك بقبولها ملكة، ال ، فصارت"القتل وادي "دعاه هنوم، والذي ابن
 .هنوم وادي برجاسات والشر، وارتباطها الفساد باحتضانها

 مداخل على المتربعة" صور دعوة مقابل "الوادي على المتربعة" دعاها لعله
 یقول النبي إرمیا ، وكأن)2: 28 حز (إلًها نفسها من جعلت ، إذ)3: 27 حز ("البحر
 كما" الوادي على متربعة "مدینتكم تدعون) 17: 10 (كنعانیین صرتم لقد أورشلیم لسكان
". البحر مداخل على المتربعة "مدینتهم الفینیقیون یدعو

 یرتفع المنافق رأیت: "المزمور في جاء والتشامخ، وكما الكبریاء هي خطیتها
). 36، 35: 37 مز" (مكانه أجده فلم التمسته. هو لیس فإذا لبنان، وجزت أرز مثل ویتعالى

 الذي المسیح تعالیم عن تنبع ال كلها بعجرفة، هذه واالفتخار والغطرسة والغرور التكبر 
 قلت وأنت: "القائل بالنبي الرب یوبخه الذي المسیح ضد روح عن االتضاع، بل علَّمنا

. Ï)14-13: 14 إش" (اهللا كواكب فوق كرسيَّ  السموات، أرفع إلى أصعد: قلبك في
 كبریانوس الشهید

 ینحدر یتعاظم من كل .
. األرض في متشرًدا هارًبا وصار فقتله، ُلعن هابیل أخیه على قایین تعاظم
وأحرقهم،  السماء من ناًرا علیهم اهللا فأنزل لوط على سدوم أهل تعاظم أیًضا

. علیهم المدینة وانقلبت
. وبركته بكوریته یعقوب واضطهده، ونال یعقوب على عیسو أیًضا تعاظم
. مصر في أمامه فسجدوا عادوا یوسف، ثم على یعقوب أوالد تعاظم
 ...Ðالبحر في وجنوده فرعون وشعبه، فغرق موسى على فرعون تعاظم

 افراهات األب
 حیث" الملك "إلى تشیر ]11[ "الوادي على المتربعة "عبارة أن Ñالبعض یرى

 على متربًعا الملك صار الشعب، فقد إلى تشیر التي ]13[)" العمق (الوادي ساكنة" تقابل
 وخدمته أبّوته یمارس أن وضغط، عوض عنف كل بسلطانه، مستخدًما الوادي، یهتم

والفقراء،  واألیتام للمظلومین بالنسبة حانیة، خاصة وخدمة أبوة من الملوكیة تحولت. للشعب

1 Ep. 54: 3 (Oxford 49. 
2 Select Demonstration 5: 2. 
3 R.C. Clements, p. 128. 
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 .وعنفٍ  تسلطٍ  إلى

 وتجعل الطبیعة تحمیها كالصخرة كانت وٕان أنها لها لیؤكد "السهل صخرة "یدعوها
 !حتًما الهزیمة تتم ذلك یهزمها، مع أن العدو على یصعب محصنة مدینة منها

 وكأن، Ïالمزامیر سفر في مرة 16 القدیم، منها العهد في مرة 33 صخرة اهللا ُدعي
 فیها یجدون المؤمنون، حیث فیها یحتمي صخرة وتكون لقبه تحمل أن أورشلیمه من یرید اهللا
 بأتون أشبه نفسها، فصارت حمایة عن عاجزة صارت لألسف لكنها. وحمایة لهم ملجأ اهللا
 ألهبهم الفساد مًعا، لكن تجمعت التي باألشجار الیهود یشبه هنا. غاباتها فیه تحترق نارٍ 
  .محرقة بنارٍ 

 .الرب یقول أعمالكم ثمر حسب أعاقبكم ولكنني"

 .]14[" حوالیها ما فتأكل) غابته (وعره في ناًرا وأشعل

 القصر ضد موجه أنه البعض أورشلیم، ویرى سكان إلى موجه هنا الحدیث
 كثرة بسبب ، وذلك"لبنان وعر بیت ")21، 17: 10 ؛2: 7 مل 1( في ُدعي الملكي، الذي

 ُیستخدم ، كما"الغابة بیت ")8: 22( إشعیاء في تأسیسه، وُدعي في األرز من استخدموه ما
 تختبئ كموضع أیًضا" الوعر "كلمة وتستخدم) 36-9: 6 مل 1 (الهیكل عن الغابة تعبیر

 تجد ال الغابات ، فبحرق"الخفي الموضع "نتصور هنا). 8: 12 ؛6: 5 (البریة حیوانات فیه
 ...فیه تختفي مكاًنا الوحوش

. حوالیها التي التالل على توجد غابات، ولكن ذاتها أورشلیم في یوجد ال بالتأكید
:  أغسطینوس القدیس بعبارات األصحاح هذا نختم

. حكم یوجد اهللا، إذ بمراحم ُیعاقب لن أنه ظاًنا نفسه إنسان یخدع ال[
! الحكم تتقدم الرحمة أن الرب، متطلًعا حكم من األفضل إلى یتغیر إنسان یخاف وال

. الرحمة یفقدون صارمٍ  حكمٍ  تنفیذ یریدون إذ أحیاًنا البشر یحكم عندما فإنه
 سخاء ینزع الحازم الحكم الرحمة، وال سخاء في الحكم حزم یفقد فلن اهللا أما

. ]Ðالرحمة
 21 إرمیا وحي من

 !فأحیا صوتك ألسمع

1 Holladay, p. 587. 
2 On Ps. 101, 1. 
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 صوتك، یسمع أن إرمیا من الملك صدقیا طلب 

 !هو یهواه ما یسمع أن یطلب كان أعماقه في لكنه

 بقلبه،  ال بشفتیه یسألك أن یرید

 !هو صوته بل صوتك یطلب لم

 عجائبك،  كل حسب معه تصنع أن طلب 

 أعدائه،  الكلدانیین ید من فتخلصه

 !عنه وجهك حّولت عنك وجهه حول إذ أنه یدرك ولم

 !لتأدیبه الكلدانیین تستخدم أنك یدرك لم

 صدره،  إلى أسلحته حتى حولت

 تهاجمه،  أن والجوع والسیف للوبأ وسمحت

 .فیها العدو لیجتمع أورشلیم أبواب فتحت

 !لصوتك یسمع لم ألنه كله هذا 

 يضعفات كل تكشف نور كلمتك ، 
. نوًرا فأصیر ظلمتي تبدد كنورٍ 

 العدل،  أمارس لم عذرٍ  بغیر يإنن لك أعترف
! بالمظلومین ترفقت الحق، وال أطلب لم
 اإللهي،  الحكم من أهرب يإنن ظننت عجرفة في

 تؤدب،  حبك في وأنت
! بالرحمة عدلك تمزج

 الغنیة،  رحمتك بفیض هنا تؤدبني
! العجیب اإللهي عدلك خالل العظیم الیوم ذلك في يوترحمن

 الشامخة،  أورشلیم لتؤدب یدك مددت 

 الوادي،  صخرة نفسها في ظنت

 السهل،  على متربعة ملكة نفسها وحسبت

 الطبیعیة،  حصونها على اتكلت

 عدو،  بها یلحق لن
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 بها،  أنت تلحق وال

! المتشامخة هذه مسكینة
! تأدیبها أثناء رحمتك بفیض التمتع من نفسها حرمت

 جًدا،  لدیك المحبوبة مدینتك أورشلیم 

 فتدنست،  صوتك رفضت

! تماًما التحطیم استحقت
 تتركها،  ال حبك في
 إلیها،  تردها أن تود

 ومباركة،  مقدسة جدید من فتقیمها لتعود

 !وملكة وعرش صخرة

 !الحقیقي الكلمة أیها تأدیبك في حتى عجیب من لك یا

  ّإلّي،  یدك مد 

 عظیٍم،  وغیظٍ  وحموٍ  بغضٍب  لیس لكن

 نحوي،  ورحمتك حبك ابسط بل

 !تأدیبك لصوت فاستمع

 !المّرة التأدیب لحظات في وعذب، حتى حلو صوتك

 اإلیمان،  صخرة إلى حیاتي یحّول الحلو صوتك 

 !أحتمي ففیك

  ،اإللهي عرشك إلى يقلب یحّول العذب صوتك

 ملكة،  يمن ویقیم

 یمینك،  عن أجلس

 !الحلو اهللا حكمة یا بك واتحد

 !إلیك والمنتسبة المحبوبة أورشلیمك یجعلني صوتك
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األصحاح الثاني والعشرون 

حاجة الملك إلى التوبة 
إن كان اهللا قد أقام الملك على كرسي داود، فإنه یلیق به كقائد أمین فیما وهبه اهللا 

أن یمارس التوبة بروح العدل والرحمة واالتضاع عوض الظلم والكبریاء، حتى ال یفشل، 
ویصیر كعقیٍم ال یجلس أحد من نسله على كرسي داود.  

یناقش هذا األصحاح مصیر ثالثة ملوك طغاة لیهوذا، هم أبناء الملك یوشیا 
الصالح: یهوآحاز (شلوم)، ویهویاقیم، ویهویاكین (كنیاهو)، ومصیر مدینة أورشلیم ومملكة 

یهوذا، حیث ال یعود ُیقام ملك على كرسي داود بعد من نسلهم. 

. ]2-1[. حدیث صریح مع یهوآحاز 1
. ]9-3[. اجروا حًقا وعدًال  2
. ]12-10[. ال تبكوا میًتا   3
. ]19-13[. االعتداد بالذات (یهویاقیم) 4
. ]23-20[. ثمرة العصیان   5
. ]30-24[. تحطیم یهویاكین (كنیاهو) 6

:   . حدیث صریح مع یهوآحاز1
صدرت األوامر اإللهیة إلى إرمیا النبي أن یكرز أمام الملك بحزٍم شدیٍد وتهدید 

إلهي:  

"انزل إلى بیت ملك یهوذا وتكلم هناك بهذه الكلمة، وقل:  
اسمع كلمة الرب یا ملك یهوذا الجالس على كرسي داود،  

. ]2-1[أنت وعبیدك وشعبك الداخلین في هذه األبواب" 
یبدو أن هذا األمر اإللهي الخاص بحدیث إرمیا عند بیت الملك كان مبكًرا، في 

بدء خدمته، حیث حمل حدیثه رجاًء في إعفاء الشعب مع الكهنة ورجاله من السبي إن تاب 
"ألنكم إن فعلتم هذا األمر یدخل في أبواب الجمیع، قادة ورعیة، كما هو واضح من القول: 

هذا البیت ملوك جالسون لداود على كرسیه، راكبین في مركباٍت وعلى خیٍل؛ هو وعبیده 
. ]5[وشعبه" 
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جاء الحدیث هكذا:  
... ألن قصر الملك كان في أحد الودیان محمًیا بالجبال الشامخة أوالً : "انزل" 

المحیطة به. دعوة الرب إلرمیا أن ینزل تحمل معنیین:  
 أنه ال یخشى الملك بكل سلطانه كأنه عاٍل ومرتفع عنه، إنما یتطلع المعنى األول

إلیه كمن ینزل النبي إلیه. إن إرمیا كرجل اهللا یجد له مسكًنا في قلب اهللا، مرتفع فوق كل 
 بالملك إنما ینزل إلیه لیحدثه. ياألحداث الزمنیة... عندما یلتق

 أن النزول یحمل الحب نحو النفس الساقطة، فیلیق بأوالد اهللا أال المعني الثاني
 المعلمین المتشامخة، بل ینزلوا إلى كل يیتحدثوا بروح التشامخ، كأنهم جالسون على كراس

نفس لیلتقوا معها كشركاء معها في الضعف، فتجد فیهم أشخاًصا یشاركونها آالمها 
وضعفها، فتقبل كلمة الرب. 

:  القدیس یوحنا الذهبي الفمجاء في إحدى عظات 
ذلك!  لي [بالحقیقة أیها اإلخوة إنى كاهن اهللا، ألن اهللا أراد

! يإنى خاطئ، معكم أقرع صدر
معكم أطلب الصفح! 
معكم أترجى مراحمه! 

أخبرونا أیها الرسل القدیسون: هل بعد قیامة الرب من األموات وثبوتكم بالروح 
القدس الذي حلَّ علیكم انقطعت عنكم الخطیة تماًما؟!... 

لننصت إلى إجابتهم حتى ال ییأس الخطاة... إن قلنا إننا بال خطیة نضل أنفسنا 
ولیس الحق فینا. إن اعترفنا بخطایانا فهو أمین وعادل حتى یغفر لنا خطایانا ویطهرنا من 

]. Ïكل إثم
، الذي كان یحمل قلًبا كقلب اهللا، وقد الجالس على كرسي داود: یذكِّره بأنه ثانًیا

نال من اهللا وعوًدا، لذا یلیق بنسله أن یحملوا روحه، ویعیشوا كما یلیق بأبناء داود البار، وال 
یكسروا العهد مع اهللا. 

هكذا یمكننا القول بأن الحدیث هنا موجه إلى كل مؤمٍن تمتع بالملوكیة، إذ صرنا 
خالل اتحادنا بالسید المسیح ابن داود أو بملك الملوك ملوًكا على یهوذا، حیث صارت 

نفوسنا وأعماقنا أرض یهوذا المحبوبة لدى اهللا مخلصنا، وقلوبنا أورشلیمه المقدسة. لقد أقامنا 

Ï  326الحب الرعوى، ص. 
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) نحمل سلطاًنا. لنا العبید الذین هم أعضاء جسدنا ومواهبنا وحواسنا 6: 1 ملوًكا (رؤ
وقدراتنا التي ُقدمت لنا من اهللا. متى كانت النفس ملكة تستطیع بروح اهللا القدوس أن تسیطر 
على كل ما في داخلها، كما على الجسد بكل طاقاته كعبید یعملون مًعا بانسجاٍم، ویسلكون 

في الطریق الروحي الملوكي. 
 صارت نفس المؤمن ملكة لها شعبها الداخل من أبواب بیتها أو قصرها الملوكي، 

هذا الشعب هو األفكار التي عبرت إلى أعماقنا خالل أبواب الحواس. 
فالحدیث هنا موجه إلى الملك وعبیده وشعبه الداخلین في أبواب بیته، ألنه متى 

كان الملك مقدًسا أمكنه أن یقود العبید (رجال القصر) والشعب في الطریق اإللهي المقدس. 
هكذا متى صارت النفس ملكة مقدسة یخضع لها بروح الرب الجسد واألفكار لیعمل اإلنسان 

بكل كیانه لحساب ملكوت اهللا. 
"اسمع كلمة الرب یا : جاء النداء األول للملك وعبیده أي رجاله وشعبه هو: ثالثًا

 .]2[ملك یهوذا... أنت وعبیدك وشعبك الداخلین في هذه األبواب" 
 هي وراء تقدیس النفس والجسد، ألنها حیة وفّعالة    ! كلمة الرب

أما هذه األبواب فهي لیست أبواب المدینة العامة، وٕانما أبواب القصر الملكي، 
التي كان یدخلها رجال القصر والشعب الذین عوض طلب العدل استغّلوا روح الظلم الذي 

ساد الملك ورجاله لحسابهم الخاص. 

 : . أجروا حًقا وعدالً 2
سبق فرأینا في األصحاح السابق إبراز أن تحقیق العدالة، خاصة مع الغرباء 
والفقراء والمظلومین العاجزین عن الدفاع عن أنفسهم أو التمتع بحقوقهم، یمثل الدور 

الرئیسى في حیاة الملك. 

"هكذا قال الرب:  
 )، sadaqa(أجروا حًقا وعدًال 

وأنقذوا المغصوب من ید الظالم والغریب والیتیم واألرملة،  
 .]3[ال تضطهدوا وال تظلموا وال تسفكوا دًما ذكًیا في هذا الموضع" 

استغل الملك ورجاله الغیر، خاصة الضعفاء والمحتاجین، على خالف والده یوشیا 
الذي اهتم بتحقیق العدالة وٕانصاف المظلومین. 
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كما أن الخطیة تحطم بیوت الملوك والشعب، هكذا العدل والبر یسندان الكل 
ویعطیان قوة وكرامة ومجًدا. 

"ألنكم إن فعلتم هذا األمر یدخل في أبواب هذا البیت ملوك جالسون لداود على 
كرسیه راكبین في مركباٍت وعلى خیلٍ . 

هو وعبیده وشعبه. 
وٕان لم تسمعوا لهذه الكلمات فقد أقسمت بنفسي یقول الرب،  

. ]5-4[إن هذا البیت یكون خراًبا" 
كان االعتقاد السائد في یهوذا عبر األجیال أن بقاء الُملك في سبط یهوذا من نسل 

داود عالمة رضا اهللا وبركته وحمایته لشعبه، على خالف مملكة إسرائیل التي انشقت 
وأقامت لها ملوًكا وأنشأت عاصمة (السامرة) عوض أورشلیم. 

إن كان اهللا قد بارك یهوذا من أجل عبده داود، لكن إن لم یسلك نسله على منواله 
یعتمد هذا مركز الفكر الآلهوتي السیاسي عند إرمیا. في عالقته باهللا یفقدون هذه البركة. 

استمرار البیت الملوكي، حتى إن ُنسب لداود، على قبول الملك رسالة إرمیا من كل القلب. 
بهذا فقط تبقى أبواب القصر الملوكي مفتوحة أمام الملك ورجاله وشعبه للدخول والخروج. 

ألنه هكذا قال الرب عن بیت ملك یهوذا:  "
جلعاد أنت لي،  
رأس من لبنان،  

إنى أجعلك بریة،  
 .]6[مدًنا غیر مسكونة" 

یشبه البیت الملكي وربما الملك نفسه بجلعاد، أي الجبل العالي، أو بقمة جبٍل من 
جبال لبنان الشامخة، فإنه وٕان ظن في نفسه أنه ثابت ومملوء أماًنا لیس من یقدر أن یهبط 

نه ینحدر لیصیر كبریٍة قاحلٍة وكمدینٍة خربٍة ال یسكنها أحد. أبه من هذا العلو إال 
 یشیر إلى أن قصر الملك في منطقة غنیة خصبة "جلعاد ورأس من لبنان"بقوله 

 مل 1ومبهجة مثل جلعاد وجبال لبنان، وقد ُدعى قصر سلیمان "بیت وعر(غابة) لبنان" (
). 21، 17: 10؛ 2: 7

 یشیر إلى الغابات، كما قد )10: 10(ارتباط جلعاد بقمة لبنان كما في زكریا 
یشیر إلى "الشرق" و"الغرب"، أي یملك على الضفة الشرقیة والغربیة لنهر األردن. 
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كأن اهللا یعلن نظرته إلى القصر الملكي، أنه ال یزید في عینیه عن شجرة في 
وسط غابة في جلعاد أو على قمة جبل لبنان، أو كحیواٍن برِّى هناك... مع ما اتسم به 

القصر من جمال وفخامة لكن اهللا یبیده ویحطمه، بل ویحسب تحطیمه عمًال مقدًسا یتعهد 
به األعداء بسماٍح إلهي.  

"، ألن الخراب یشمل كل مدًنا أجعلك... مدینة غیر مسكونة" بل "يلم یقل "إن
المملكة بمدنها، ولیس أورشلیم وحدها. 

"وأقدس علیِك مهلكین كل واحٍد وآالته،  
 .]7[فیقطعون خیار أرزِك ویلقونه في النار" 

" بابل كآلة إلهیة لتأدیب الشعب. هنا كلمة تقدیس تقدیسسبق لنا الحدیث عن "
تعني "تكریس طاقاتها وٕامكانیاتها" أو تخصیصها، وكأن اهللا یضع في قلب بابل أن تكرس 

كل إمكانیاتها البشریة والعسكریة لتحطیم الشعب الذي عصى الرب... إنها تعمل بغیرة لنوال 
سلطة وسلب إمكانیات وال تدري أن اهللا هو الذي سمح لها بذلك، أو هو كرَّسها لهذا العمل. 

"، إذ تعتبر نصرتها هي نصرة آللهتها حرًبا مقدسةقلنا أیًضا إن بابل تحسب ذلك "
على إله إسرائیل... ومع ذلك فمن أجل تأدیب الشعب قبل اهللا ذلك!! 

هنا الصورة أخطر، ألن اهللا نفسه یدخل في حرب مع شعبه المتمرد، حاسًبا هذه 
"، ال لیهب نصرة لشعبه بل لیهلكهم حتى یتأدبوا. حرًبا مقدسةالمعركة "

لهذا یحطمون الهیكل بالفؤوس كأنهم ، Ïلما كان البابلیون یحترفون قطع األخشاب
یقطعون خیار األرز، ال لینتفعوا به، وٕانما لكي یلقونه  في النار. 

) إذ یعبرون بالمدینة یسألون: لماذا صنع اهللا هكذا goyimكثیر من الغرباء (
 .]9-8[ اإلجابة: كسروا العهد معه، وعبدوا آلهة أخرى وخدموها يبمدینته العظیمة؟ وتأت

بسبب فساد الملك تفقد أورشلیم، مدینة اهللا، سمعتها، بل وتكاد تفقد وجودها، 
فتصیر بریة خربة بال ساكن. وبسبب عصیان یونان النبي فقد الكثیرون سالمهم إذ هاج 

األنبا البحر وثارت األمواج، وألقى النوتیة والمسافرون أمتعتهم في المیاه. وعلى العكس 
یة إلى فردوس یمتلئ بالعابدین الروحیین، بل أنطونیوس  بتقدیس حیاته في الرب حّول البرِّ

وتشتهي المالئكة أن تتطلع إلیها لتمجد غنى نعمة اهللا الفائقة. ما كنا نسمع عن كنیسة 
 أسقفها الذي جذب نفوًسا كثیرة إلى السمویات، كما القدیس غریغوریوسنیصص لوال 

1 Thompson, Jeremiah, p. 475. 
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 لهیبو شهرتها. القدیس أغسطینوسأعطى 
كل نمو روحي في حیاتك هو لبنیانك وبنیان أسرتك وأصدقائك وكنیستك ومدینتك 
ووطنك، بل ولبنیان البشریة، وكل انهیار أو انحراف عن الطریق الملوكي یحطمك ویحطم 

من حولك، ویدفع بالعالم نحو الخراب! 
ال تستهن بدورك، كاهًنا كنت أم من الشعب، شیًخا أو شاًبا أو طفًال، رجًال أو 

امرأة! 

 : . ال تبكوا میًتا3
"ال تبكوا میًتا وال تندبوه. 

،  يابكوا ابكوا من یمض
ألنه ال یرجع بعد فیرى أرض میالده. 

ألنه هكذا قال الرب عن شلوم بن یوشیا ملك یهوذا الملك عوًضا عن یوشیا أبیه 
الذي خرج من هذا الموضع ال یرجع إلیه بعد؛ 

بل في الموضع الذي سبوه إلیه یموت،  
. ]12-10[" وهذه األرض ال یراها بعد

 مل 2 ق.م (609المیت المذكور هنا هو یوشیا الذي ُقتل في معركة مجدو عام 
) بعد حكٍم طویٍل وحیاٍة صالحٍة، مما یستوجب اشتداد الحزن والحداد. ولكن 29-30: 23

إرمیا یقول هنا إنه یجب أن یشتد البكاء على الملك الجدید الشاب یهوآحاز بن یوشیا، الذي 
سبي بعد ثالثة شهور وعشرة أیام بواسطة فرعون مصر نخو ولم یرجع منها فیما بعد. 

؛ 34: 23 مل 2لقد توّلى یهوآحاز الحكم مع أنه كان االبن الرابع ولیس البكر (
). ولعّله ُأختیر ألنهم ظنوا أنه أقوى من أخیه البكر. لقد توّلى الحكم ظلًما لذا لم 1: 36 أي

یبَق فیه، بل ُسبي إلى مصر كما جاء في سفر التثنیة: "ویردك الرب إلى مصر في ُسفن 
في الطریق التي ُقلت لك ال تعد تراها، فتُباعون هناك ألعدائك عبیًدا وٕاماًء ولیس من 

). 4: 26 أي 2). یبدو أنه لم ُیسبي معه أحد (68: 28 یشترى" (تث
اهللا یطلب من الشعب أن یبكوا یهوآحاز أكثر مما بكوا والده، بل أن إرمیا نفسه قد 

). یوشیا ذهب إلى القبر في سالم وبكرامة، ال یحتاج من یبكیه، أما 25: 35 أي 2بكاه (
 فُتحسب حیاته كموته بال كرامة، یعیش في السبي في مهانة. حًقا لقد ُجرح یوشیا يابنه الشق

جرًحا ممیًتا في موقعة مجدو، لكن مركبته حملته إلى بلده لُیسلِّم أنفاسه في مدینته المحبوبة 
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لدیه والمحبة جًدا له، یلتف حوله الشعب الذي خدمه لمدة ثالثین سنة من حیاته التي بلغت 
الثمانیة والثالثین.  

لیتنا نحن أیًضا ُنسلِّم أنفاسنا األخیرة في مدینتنا المحبوبة لدینا، أي ونحن قاطنون 
وات، ُنسلِّم نفوسنا في ید إلهنا الذي نكرس كل طاقتنا وحیاتنا لحساب افي ملكوت السم

ملكوته. نقول مع الرسول بولس: "إن عشنا فللرب نعیش، وٕان متنا فللرب نموت، إن عشنا 
 ).8: 14 وٕان متنا فللرب نحن" (رو

یلزمنا أن نكرم موت الصدیقین ونشتهیه، بینما نشعر ببؤس حیاة األشرار. استطاع 
في ذلك الیوم  لي إكلیل البّر الذي یهبه لي القدیس بولس أن یقول عن موته: "أخیًرا قد ُوضع

). لم 8: 4 تي 2لیفقط بل ولجمیع الذین یحبون ظهوره أیًضا" ( الرب الدیان العادل، ولیس
یكن موته مثیًرا للحزن بل للبهجة والفرح، ألنه یترقب المكافأة التي ُأعدت له عن جهاده 

الحسن. 
إنه ال یعود الملك من السبي كما كان هو وشعبه یتوقعون. وقد أكَّد لهم اهللا أنه لن 

یعود ولن یرى أرضه بعد، ألنه لم یتمّثل بأبیه الصالح كما اعتدى على حق أخیه األكبر. 
" ولیس باالسم الملكي "یهوآحاز"، شلومیدعوه إرمیا النبي باسمه قبل تولِّیه الحكم "

ربما ألنه ُیحسب كمغتصٍب للحكم أو كمن ال یستحق الملوكیة بسبب شره وفساد حیاته.  
ق.م سقط آخر ملوك  609ُیقدم لنا التاریخ البابلي قصة سبي یهوآحاز. ففي عام 

فأسرعت ، Ï تحت ضیٍق شدیٍد في حاران بواسطة الجیوش الكلدانیةAshur-uballitأشور 
مصر لمساندته خشیة الخطر الكلداني الذي بدأ یظهر على مسرح التاریخ. جاء فرعون نخو 

 47 على بعد ةإلى فلسطین وصارت منطقة فلسطین وسوریا في قبضته، وأقام قائده في ربل

 .Ðمیًال جنوب حامة. استدعى یهوآحاز لمقابلته، فأسره وأرسله إلى مصر

 : (یهویاقیم) . االعتداد بالذات4
بعدما تحدث عن سبي یهوآحاز انتقل إلى الملك یهویاقیم الظالم والطماع 

 عاًما في ملكه. 11والطاغیة، وقد قضى 

 بیته بغیر عدٍل،  ي"ویل لمن یبن

1 D.J. Wiseman: Chromicle of Chaldaean Kings, p. 63. 
2 See J. Bright: A History of Israel, p. 303, Thompson, p. 476. 
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وعاللیه (حجراته التي على السطح) بغیر حٍق (بظلمٍ )،  
الذي یستخدم صاحبه مجاًنا وال یعطیه أجرته. 

 فسیحة،  ي لنفسي بیًتا وسیًعا وعالليالقائل: أبن
 ویشق لنفسه كوى،   

 ویسقف بأرز، 
. ]14-13[ویدهن بمغرة" 

ال نسمع عن عالقة إرمیا النبي بیوشیا الملك وابنه یهوآحاز، لكننا نسمع كثیًرا عن 
. فقد كان عدًوا إلرمیا، منعه من ]19-13[عالقته بالملك یهویاقیم الذي یتحدث عنه هنا 

). كان یهویاقیم الملك المستبد الدكتاتور، رفض إصالحات 36 قراءة نبواته ومزق السفر (إر
أبیه الملك یوشیا، وكان منحاًزا لفرعون مصر ومتكًال علیه، إذ أقامه نخو سلًفا ألخیه 

). 34: 23 مل 2یهوآحاز (
عنَّفه إرمیا النبي على كبریائه وظلمه خالًفا ألبیه یوشیا، ورفضه للعدل والبر 

). وقد جاء توبیخه للملك یتركز في النقاط التالیة:  sede(بغیر حق 
، وقد نقل ذلك عن ego إلشباع ذاته أوالً : شغفه بإنشاء أبنیة ضخمة فاخرة

الدول المجاورة، خاصة مصر وبابل الشهیرتین بابنتیهما الفخمة. لم یتهمه إرمیا النبي 
بالعبادة الوثنیة، لكنه مارس الحیاة المترفة المدلّلة مع عجرفة وكبریاء. استخدم األرز، أثمن 

) أو األزرق. sasarأنواع الخشب، وقد دهنه باللون األحمر البرتقالي أو القرمزي (
ظهرت إلى النور في السنوات األخیرة حفریات في رامة راحیل تشهد عن أبنیة 

فخمة ترجع إلى نهایة القرن السابع ق.م. التي تحدث عنها إرمیا النبي بخصوص أعمال 

 .Ïیهویاقیم
شتان ما بین یهویاقیم ووالده یوشیا. األول أقام بیًتا صالًحا، بینما أقام الثاني بیًتا 

فاخًرا فسیًحا. األول بالبر أقام بیته، والثاني بغیر عدٍل وال حٍق (برٍ ) أنشأه. 
خیر لنا أن نعیش مع یوشیا في بیته القدیم الصالح عن أن نقیم مع ابنه یهویاقیم 

في بیته الفخم المقام بغیر عدٍل وال برٍ . 
 هذه العبارات الخاصة بسكنى الملك القدیس غریغوریوس النزینزياستخدم 

 في مباٍن فخمة في حدیثه ضد األریوسیین الذین سطوا على الكنائس )22 (إر یهویاقیم

1 Thompson, Jeremiah, p. 478. 
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

وتعقبوا رجال اهللا لقتلهم:  
[هؤالء الناس لهم بیوت، أما نحن فلنا الساكن في البیت،  

لهم معابد، أما نحن فلنا اهللا، وبجانب هذا نحن أنفسنا هیاكل حیة هللا الحّي، 
محرقات عاقلة، ذبائح كاملة، نعم آلهة خالل العبادة للثالوث. 

معهم البشر، ونحن معنا المالئكة،  
یندفعون بتهوٍر، ونحن لنا اإلیمان،  

،  يیهددون ونحن نصل
یشتمون ونحن نحتمل،  

لهم ذهب وفضة ونحن لنا الكلمة النقیة،  
)، لكن 14: 22بنوا ألنفسهم بیًتا وسیًعا وعاللي فسیحة، بیًتا مسقوًفا، وشقوا كوى (

]  .Ïحتى هذه لیست أعلى من إیماني وال من السموات التي أحملها قدامي
 أن األشرار یبنون المباني الشاهقة بروح الظلم، ظانین  القدیس أغسطینوسیرى

أنهم یهربون من العدالة اإللهیة، أما أوالد اهللا فال یجدون لهم ملجأ إال فیه، إذ یقول:  
[إن كنت ال تستطیع الهروب من اهللا ألنه موجود في كل مكان، فاهرب إلیه في 

الحال، حیثما وجدت اهرب. 
هوذا في طیرانك قد عبرت السماء، إنه هناك! 

إن هبطت إلى الجحیم، فهو هناك! 
 األرض تختار تجده هناك...  يأي صحار

إن كان یمأل السماء واألرض، فإنه ال یوجد موضع یمكنك أن تهرب إلیه منه.  
  .]Ðلتنِه تعبك ولتهرب إلى حضرته لئال یدركك مجیئه!

" لیكشف عن أسلوبه "الذي یستخدم صاحبه مجاًنا وال یعطیه أجرتهیقول ثانًیا: 
االستغاللي، واتباعه نظام السخرة المخفیة. 

" یقصد "الشعب"، عندما ُأقیم ملًكا في ظروف قاسیة، إذ كان الملك صاحبهبقوله "
)، عوض االهتمام باحتیاجات 35-33: 23 مل 2ملتزًما بدفع جزیة باهظة لفرعون مصر (

الشعب الزم الشعب ببناء قصره بطریقة ُمبالغ فیها. هذا الشعب الذي كان یجب أن ُیدعى 

1 Against Aruis, 16. 
2 Sermons on the N. T. Lessons, 19: 4. 
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 تحول إلى عبید للملك، یعملون لحسابه بال أجر، األمر الذي حذرت منه الشریعة صاحبه
). كان یلیق بالملك أن یحفظ هذه الشریعة، ویحمیها وسط 15-14: 24 ، تث13: 19 (ال

شعبه فال یكون بینهم مستغًال، فإذا به هو أول كاسٍر لها. بهذا صار مثًال سیًئا لشعبه وقدوة 
فاسدة. 

" بمعني "یمزق". ُتستخدم هذه الكلمة للثیاب، أما هنا  "یشقجاء الفعلثالثًا: 
فتستخدم عن الكوى أو النوافذ، التي وهو یوسِّعها یمزق حیاته كثوب، ویفقد الستر والكرامة 

لیصیر كمن هو عریان وفي عارٍ . 
كما ُتستخدم هذه الكلمة عن عیني الزانیة حین توسعهما باستخدام المساحیق. 

. ارتبط الترف في المساكن بحیاة اللهو والزنا، وقد تحدث إرمیا Ïوكأنه یربط النوافذ هنا بالزنا
).  20: 9النبي عن الموت الذي یصعد خالل الكوى (

صار الملك كالزانیة التي توّسع عینیها بالمساحیق لتدخل بنفسها إلى الخطیة 
فتموت! 

: معاملته القاسیة وظلمه للفقراء والمساكین.  رابًعا

"هل تملك ألنك أنت تحازي األرز؟! 
أما أكل أبوك وشرب وأجرى حًقا وعدًال،  

حینئذ كان له خیُر؟!  
قضى قضاء الفقیر والمسكین،  

حینئذ كان خیر. 
ألیس ذلك معرفتي یقول الرب؟! 

ألن عینیك وقلبك لیست إال على خطفك وعلى الدم الذكي لتسفكه؟! 
. ]17-15[وعلى االغتصاب والظلم لتعملهما؟!" 

كأنه یقول له:  
[لیست المباني الفسیحة الفخمة هي التي تجعل منك ملًكا، وال أخشاب األرز 

الثمینة أو الزینة... 
فكر كیف عاش أبوك كملٍك مكرمٍ . لقد أكل وشرب حسًنا، لكن هدفه هو االلتزام 

بمسئولیاته الملوكیة من تحقیق العدالة والبر في حیاته وحیاة شعبه. 

1 Holladay, Jeremiah, vol. 2, p. 595. 
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 لم یكن ناسًكا، لكنه لم یكن نهًما ومحًبا للملذات... 
لم یشغله أكله وشربه، وٕان كان اهللا لم یحرمه من شيء. 

"أسلك كما یلیق بك كملكٍ "، أو "حاول أن تكون ملًكا"، ال بالكبریاء والتشامخ حاسًبا 
نفسك كأرز لبنان المتشامخ، وٕانما مقتدًیا بأبیك الذي كانت له معرفة باهللا بإجرائه العدل 

والبر، وقضائه للفقیر والمسكین، فیكون لك الخیر. 
ال تكن كالزانیة التي تتزین بالمساحیق لتبدو عیناها واسعتان، وٕانما بزینة العدل 

والبر والرحمة]. 
" إنه عاش في حیاة بسیطة یأكل ویشرب، أما أكل أبوك وشرب؟ماذا یعني بقوله: "

ال للذة واالنغماس في الشهوات وٕانما لیعیش كي یجري حًقا وعدًال وسط الشعب، خاصة بین 
المظلومین، فصارت كل األمور تسیر حسًنا، أو "كان له خیر". 

ألن عینیك وقلبك لیست إال على خطفك أما الربط بین عینیه وقلبه في قوله: "
، إنما یعني أن سلوكه الخارجي یأتي متناغًما مع شهوة ]17[وعلى الدم الذكي لتسفكه" 

-20: 26قلبه الداخلیة نحو ممارسة الظلم والقتل والطغیان. ففي أیامه ُقتل النبي أورّیا (
23 .(

بأمانة كاملة تحدث إرمیا النبي عن نهایة الملك یهویاقیم، قائالً :  

"لذلك هكذا قال الرب عن یهویاقیم بن یوشیا ملك یهوذا:  
ال یندبونه قائلین: آه یا أخي، او آه یا أخت. 
ال یندبونه قائلین: آه یا سید، أو آه یا جاللهُ . 

.  ]19-18[" ُیدفن دفن حماٍر، مسحوًبا ومطروًحا بعیًدا عن أبواب أورشلیم
... وعالمة الویل الخارجیة أنه بنى ]13[ لهذا الرجل" راجع "ویلسبق فقال عنه 

قصًرا فخًما بمال الظلم، ولم یجد جثمانه قبًرا ُیدفن فیه، وال من یبكیه. فكما لم یسمع لدموع 
المظلومین والمحتاجین، ال یجد من یسكب دمعة واحدة علیه. 

" آه یا أخي، أو آه یا أخت؛ آه یا سید أو آه یا جاللهُ .لیس من یندب قائالً : "
ماذا یعني بهذه األسماء األربعة (األخ، األخت، السید، الجاللة)؟ 

: یرى البعض أن العبارة األولى  تصدر عن الحاضرین في الجنازة، لیس منهم أوالً 
من یقول للذین حوله: آه یا أخي، أو آه یا أختي، ألنه ال یشعر الرجال وال النساء بالحزن 

على موت الملك. أما العبارة الثانیة فیوجهها المشتركون في الجنازة نحو المیت، لیس منهم 
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من یندب الملك كسید أو صاحب جالله. 
 أن العبارة الثانیة تعني بالسید األب، وبالجاللة األم أو Ï: یرى البعضثانًیا 

 العبارة: [جعلني Azitawaddaالسیدة. وقد وجدت في بعض النقوش الفینیقیة عن الملك 
البعل أًبا وأمً ]. وكأن الملك في اللغة التقلیدیة یتمم كل دور األسرة كأٍب وأٍم وأٍخ وأخٍت . هنا 

ال یندب الحاضرون الملك ألنه لم یحقق شیًئا في حیاته. لم یقم بدور األخ أو األخت أو 
األب أو األم. 

ُیدفن دفن حمار، ال توجد له مقبرة لدفنه، بل ُیسحب جثمانه إلى موضع القمامة 
خارج أبواب المدینة. یقول المؤرخ الیهودي یوسیفوس بأن نبوخذنصر قتله في أورشلیم وترك 

جثمانه بال دفن بعیًدا خارج أبواب المدینة. 
كیف یمكن التوافق بین ما ورد هنا عن موت یهویاقیم وعدم دفنه، وبین ما ورد في 

)، أنه رقد مع آبائه، مما ُیشتم منه أنه قد دفن في مقبرة آبائه. یرى البعض 6: 24 مل 2(
) ال یعني بها دفنه إنما هي عبارة مستخدمة للتعبیر عن 6: 24 مل 2أن ما ورد في (

ُیدفن دفن حمار، مسحوًبا ومطروًحا الموت أیَّا كانت ظروفه. ویرى آخرون أن عبارة إرمیا "
 تعبیر مجازى عن حال الملك، فإنه وٕان كان قد دفن ]19-18[" بعیًدا عن أبواب أورشلیم

رسمًیا، لكنه كان في عیني شعبه كحماٍر میٍت ال یستحق إال إلقائه خارج أسوار المدینة. 
هذه هي مشاعر شعبه من نحوه في لحظات موته ودفنه! 

 

 : . ثمرة العصیان5
بعد أن تحدث عن الملك یهویاقیم الشریر ومصیره، یوجه هنا خطاًبا ألورشلیم 
العاصیة عاصمة مملكته، موضًحا ثمرة هذا العصیان الذي نشأت علیه منذ صباها:  

اصعدي على لبنان واصرخي،  
وفي باشان أطلقي صوتك،  

واصرخي من عباریم،  
ألنه قد ُسحق كل محبیكِ . 

تكلمت إلیه في راحتك. 

1 Ibid, 597. 
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قلِت : ال أسمع. 
. ]21-20[هذا طریقك منذ صباك أنِك ال تسمعین لصوتي" 

 هي مرتفعات حول أورشلیم، لبنان وباشان وعباریماألماكن المذكورة هنا من 
ُیسمع منها الصوت جلی�ا من بعید حتى یعم الخبر. لبنان في شمال أورشلیم، وباشان في 

الشمال الشرقي منها، وعباریم في موآب في الجنوب الشرقي. 
) كمكان استطاع منه موسى النبي 49: 22 ، تث12: 27 ُذكرت عباریم في (عد

أن یتطلع إلى أرض الموعد من بعید ففرح وتتهلل، أما هنا فیطلب إرمیا النبي منهم أن 
: 11 یصعدوا لینوحوا ویبكوا، كما سبق فصعدت ابنة یفتاح على الجبال ترثى حالها (قض

37-38 .(
؟ ربما یقصد األمم المحیطة بهم المتحالفة بالمحبین الذین ُسحقواماذا یعني 

معهم، وأیًضا مصر فإنها عوض مساندتهم تنسحق هي وتتحطم. وقد تكررت كلمة 
) خمس مرات، وربما ُقصد بها آلهة الخصوبة التي زنت معها إسرائیل 2 " في (هوالمحبین"

والتي توقعت أن تحمیها وتحفظها وتهبها اثماًرا ونمًوا. 
) استولى 12-2: 46 ق.م (605بعد هزیمة مصر في موقعة كركمیش عام 

نبوخذنصر على كثیر من الدول في المنطقة. 
 یعني أن حركة ]21[" يهذا طریقك منذ صباِك أنِك ال تسمعین لصوتبقوله: "

العصیان لم تحدث فجأة في أورشلیم، لكنها صارت أشبه بطبیعتها المالزمة لها منذ صباها. 
وقد أعطاها الرب فرًصا كثیرة للتوبة والرجوع إلیه حتى امتأل كأس شرها، لذا استخدم معها 
التأدیب القاسي. إنه طویل األناة جًدا، لكن إصرار الشعب على العصیان عبر األزمنة بال 

تغییر یستوجب التأدیب اإللهي.  
لقد سبق فطلب منها أن تصعد على الجبال مع ابنة یفتاح تبكي عذراویتها 

وتنتحب مع صدیقاتها، لكن شتان ما بینها وبین ابنة یفتاح. األخیرة خرجت صدیقاتها معها 
إلى الجبال للتعزیة وٕان ُكنَّ لم یستطعن أن ینقذن حیاتها من الموت. أما یهوذا فعوض 

خروج أصدقائها معها إلى الجبل ُأخذن إلى السبي في خزى وعاٍر معها! 

"كل رعاتك ترعاهم الریح،  
ومحبوِك یذهبون إلى السبي،  

.  ]22[فحینئٍذ تخزین وتخجلین ألجل كل شركِ " 
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" ملوك یهوذا ورجالهم الذین كان یجب أن یرعوا الشعب، رعاتكربما قصد بـ "
 مل 2 ق.م (597فصاروا في حاجة إلى رعایة من الخارج. لقد سقطوا تحت السبي عام 

)، فصارت أورشلیم في خزي وعاٍر بال رعایة، یرعاها الریح الباطل. 22-15: 24
لعله أیًضا یقصد بالرعاة هنا أولئك الذین كانت تظنهم رعاة لها، سواء ملوك األمم 
المتحالفة معهم أو آلهتهم، فإنهم هم أنفسهم یحتاجون إلى رعاة، وقد صارت الریح هي راعیة 

). باتكالها على 17: 18لهم، ال تقدم لهم إال ریاًحا مهلكة! إنها ریاح شرقیة تبدد الشعب (
ملوك األمم وآلهتهم قبلت الریاح المحطمة عوض روح اهللا القدوس الواهب الحیاة والنصرة 

والنجاح، یهب على النفس فیحولها إلى مقدٍس سماوٍي ال تستطیع كل قوات الظلمة أن 
تفسده. 

هكذا دفعها شرها إلى االتكال على الذراع البشري واآللهة الكاذبة فتحطمت معهم! 

"أیتها الساكنة (المتربعة) في لبنان،  
المعشَِّشة في األرز،  

. ]23[كم ُیشفق علیِك عند إتیان المخاض علیك، الوجع كوالدة" 
ُیقصد بالمتربعة في لبنان كما على عرش الذین یفتخرون بعلوِّهم المنیع، أو الذین 

، أي یقصد المتعجرفین يیسكنون في قصوٍر فاخرٍة مصنوعة من خشب األرز اللبنان
المتكبرین. فاالتهام الموجه ضد أورشلیم هو أنها ألَّهت ذاتها، وحسبت نفسها فوق القانون. 

ظنت أن عشَّها على قمم جبال األرز ال یقدر أحد أن یمسها بضرر. 
كم ُیشفق علیِك عند إتیان المخاض علیك، في شيء من السخریة یقول لها: "

" بعد أن صار الریح هو راعیها، والسبي هو مسكن محبیها، فقدت عرشها الوجع كوالدة؟!
وانحدر عشها من قمة األرز، وصارت كامرأة في حالة والدة، لیس من یشفق علیها، وال من 

یعینها وسط آالمها! 

 : . تحطیم یهویاكین6
 ي"حّي أنا یقول الرب ولو كان كنیاهو بن یهویاقیم ملك یهوذا خاتًما على ید

. ]24[الیمنى فإني من هناك أنزعك" 
بدأ الحدیث عنه بقسم من جانب اهللا لتأكید تأدیبه یهویاكین إلصراره على الشر: 

 "حّي أنا یقول الرب".
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)، خلفه في الملك، 17-8: 24 مل 2كان یهویاكین مثل أبیه یهویاقیم شریًرا (
وكان في بلده أورشلیم. كان یمكن بالبر أن یعیش آمًنا كخاتٍم ثمیٍن في ید اهللا، ال یقرب إلیه 

أحد، لكنه بسبب شره انتزعه اهللا بعد ثالثة شهور من ملكه وهو بعد في الثامنة عشر من 
 ق.م إلى بابل، لیعیش غریًبا مسبًیا في حالة رعٍب ! 597عمره مع أهل بیته، وسبي عام 

ُحرم الملك من وطنه ومن شعبه، فصار في مذلة داخلیة مهما ُقدم له من كرامة 
أو إمكانیات. 

) عن یهویاكین أنه قد ُرفع شأنه في بابل 25، 24 مل 2جاء في سفر الملوك (
في أواخر حیاته، لكنه بقى مسبًیا ولم یرجع إلى وطنه. 

)، فإن أحًدا منهم لم یجلس على عرش 17: 3 أي 1ومع أنه كان له عدة أبناء (
إسرائیل، لذلك ُحسب عقیًما. 

 لتعني إما ختًما على شكل طوٍق ُیوضع حول للختمجاءت الكلمة العبریة المقابلة 
العنق، أو كجزٍء من خاتم في الید، هنا ُاستخدمت بالمعني الثاني. یحمل الختم توقیع 

 لیعني اتحاًدا مملوء حًبا وعاطفة، )6: 8(صاحبه، لذا یمثل حضرته. جاء في سفر النشید 
 یشیر إلى العظمة والقدرة حیث جعل اهللا زربابل ختًما في یده. )23: 2(وفي حجى 

 وهو اختصار اسمه یهویاكین. كنیاهویدعوه إرمیا النبي 
 ینتزع اهللا یهویاكین من یده لیضعه في ید العدو، إذ یقول: 

"وأسلمك إلى ید طالبي نفسك،  
ولید الذین تخاف منهم ولید نبوخذراصر ملك بابل ولید الكلدانیین. 

وأطرحك وأمك التي ولدتك إلى أرض أخرى لم ُتولدا فیها، وهناك تموتان. 
. ]27-25[أما األرض التي یشتاقان إلى الرجوع إلیها فال یرجعان إلیها" 

عوض أن یكون مكانه في ید اهللا حیث الحریة والمجد، یصیر موضعه هو وأمه 
) مع 15، 8: 24 مل 2في السبي حیث العبودیة والذل. لقد ُسبیت نحوشتا بنت ألناثان (

ابنها الملك یهویاكین إلى بابل. فقد الملك عرشه، وُألقي في أرض السبي كما في موضع 
القمامة خارج أبواب أورشلیم، وصار كبواقي إناء خزفي مكسور ال قیمة له. 

 بأنه یرجع من السبي وذلك لكي یعطوا رجاًء لرجال Ïلقد نادى األنبیاء الكذبة
الدولة والشعب ویسرونهم، فكان كثیرون یعتبرونه الملك الرسمي بالرغم من سبیه، لكن إرمیا 

1 John guest, p. 167. 
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 النبي في جرأة نطق بما تكلم به الرب.

"هل هذا الرجل كنیاهو وعاء خزٍف مهاٍن مكسوٍر؟! 
أو إناء لیست فیه مسرة؟! 

لماذا ُطرح هو ونسله وأُلقوا إلى أرٍض لم یعرفوها؟! 
یا أرض، یا أرض، یا أرض، اسمعي كلمة الرب. 

هكذا قال الرب:  
اكتبوا هذا الرجل عقیًما، رجًال ال ینجح في أیامه،  

ألنه ال ینجح من نسله أحد جالًسا على كرسي داود وحاكًما بعد في یهوذا" 
]28-30[ .

لم ُیطرد الملك وأمه إلى السبي فحسب، وٕانما ُألقى كإناٍء خزفي ُمحتقر ینكسر، 
". وكما جاء في هوشع: "اآلن صاروا لیس فیه مسرةلیس من یبالي به، أو یهتم بإصالحه، "

). 8: 8 بین األمم كإناٍء ال مسرة فیه" (هو
، فها هو قد صار Ïربما شبهه باإلناء الخزفي المكسور، ألنه كاد أن یؤلهه الشعب

كتمثاٍل خزفي مكسور، لیس فقط ال یستحق العبادة، بل یلزم الخالص منه بإلقائه في وسط 
القمامة. 

بعد أن كان كخاتٍم في ید اهللا، له تقدیره الثمین في عیني اهللا وأمام السماء 
واألرض، صار ملقًیا كإناٍء مكسوٍر لیس من ُیسر به. وقد قیل عن مقاومي السید المسیح: 

)... هوذا اهللا المخلص 9: 2 "تحطمهم بقضیب من حدید، مثل إناء خزاف تكسرهم" (مز
یحطم بقضیب من حدید ذاك الملك المقاوم له. 

إن كان كنیاهو قد صار وعاًء خزفًیا مهاًنا مكسورًا لیست فیه مسرة، فألنه التصق 
  القدیس أمبروسیوسباألرض فصار أرًضا، أما الذي یلتصق بالسماء فیصیر سماءً . یرى

البشریة كلها كأواٍن خزفیة، لكن بعضها یتقبل الكنز السماوي، السید المسیح نفسه، في داخله 
فُینسب للسماء.  

  جمیعنا أوان خزفیة. إن كان أحدنا ملًكا فهو إناء خزفي، أو كان رسوًال فهو إناء. لهذا
)...  7: 4 كو 2یقول بولس: "لنا هذا الكنز في أواٍن خزفیة" (

1 Ibid, 168. 
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تكِتْب األرض (أسماء) الذین هم أبناء األرض علیها في األسفل. لهذا عندما اتهم 
)؛ أما األبرار فال ُیكتبون 8، 6: 8 الیهود الزانیة كتب الرب یسوع بإصبعه على األرض (یو

على األرض في األسفل بل نقرأ عنهم. "افرحوا باألحرى أن أسماءكم ُكتبت في السموات" 
 .Ï)20: 10 (لو

 القدیس أمبروسیوس
إنه ُیشهد األرض ثالث مرات أن تسمع وتصغي لحكم اهللا على الملك الذي ال 

) ُیحسب عقیًما، حیث ال 19: 3 أي 1یسمع لصوت إلهه، كیف أنه وٕان أنجب أطفاًال (
ینجح أحد منهم في استرداد الُملك.ِ بشره لم یسترح في حیاته وال من خالل نسله! 

  الذي وهو في حالة جهالة خاطئ "هو أرض ورماد"، أما الذي في حالة معرفة فإنه إذ
یتشبه باهللا قدر المستطاع فهو روحي ومختار. 

أما كون الكتاب المقدس یدعو الذین بال حس وعصاة أرًضا فواضح بواسطة إرمیا 
خوته:  إالنبي الذي یقول عن یهویاقیم و

"یا أرض، یا أرض، ، یا أرض، اسمعي كلمة الرب. اكتب هذا الرجل كرجل 
 .Ð]30-29[محروم" 

 القدیس إكلیمنضس اإلسكندري

1 The Prayer of Job and David 5: 20. 
2 Strom. 4: 26. 
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 22من وحي إرمیا 
! ي! كاد أن یضیع الُملك منيویح

   :أصرخ إلیك یا ملك الملوك
ویحي! كاد أن یضیع الُملك مني! 

أرسلت إرمیا إلى بیت الملك،  
یوبخ أبناء یوشیا: یهوآحاز ویهویاقیم ویهویاكین،  

أبناء الملك البار ملوك طغاة،  
حطموا حیاتهم، وأفسدوا المملكة، وأضاعوا كرسي داود! 

  .وبخ إرمیا الملك وعبیده وشعبه
ها أنا أعترف لك، إننى كملك روحي قد فسدت،  

أفسدت مواهبي وحولتها إلى عبیٍد أشرار! 
دنست طاقاتي وحولتها إلى شعٍب خائٍن إللهه! 

من یجدد حیاتي وطبیعتي ومواهبي غیرك؟! 

   ،ظننت في نفسي كیهوآحاز، مرتفع كجبال جلعاد وقمم لبنان
لیس من یقدر أن یصعد إلّي ویحطمني! 

لقد قدست تأدیباتك لتحولني إلى بریٍة بال ساكن! 
إني مستحق كل تأدیب،  

لكن ال تتركني إلى النهایة! 
أوالدك المقدسون مكرمون حتى في جراحاتهم وموتهم كیوشیا. 

أما األشرار فیخزون حتى إن فلحوا ونجحوا! 

  .بنى یهویاقیم لنفسه قصًرا لكن بغیر بر
استغل شعبه لبنائه عوض أن یخدمهم. 
عاش طاغیة ال یعرف العدل وال البر. 

یبني األشرار ألنفسهم قصوًرا، وعند موتهم ال یجدون من یدفنهم. 
یطلبون ما لذاتهم، وفي موتهم ال یجدون من یبكونهم! 

قدسني بروحك القدوس،  

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


فیتسع قلبي حًبا وبًرا فیك! 
أحمل مجد ابنة الملك في داخلي،  

وفي رحیلي أتهلل متطلًعا إلى اإلكلیل األبدي! 
مات یهویاقیم ُودفن كحمار،  

لي أن أموت مع األبرار، فتتهلل نفسي بك!  هب

   ،تریدني خاتًما في یدك أیها القدوس
ال تنتزعني من یدك كما انتزعت یهویاكین،  

ال تضعني في ید بابل، فأفقد حریتي وكرامتي فیك! 
لیراحة إال فیك،   لیس

احملني إلى حضن أبیك،  
ارجعني إلى فردوس الحب فال أعیش غریًبا عن وطني السماوي! 

ردِّني إلى أبیك، فأصیر ملًكا! 
ویحي! كاد أن یضیع الُملك مني... 

 انقذني... خلصني... مجدني في الداخل أیها القدوس!
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األصحاح الثالث والعشرون 

الرب راعینا وبرنا 
في األصحاح السابق تحدث إرمیا النبي عن أبناء الملك یوشیا األشرار: یهوآحاز 

ویهویاقیم ویهویاكین، وجاء التأدیب اإللهي أن یكون األخیر عقیًما، لیس من نسله من 
)، وكأن مملكة یهوذا تفقد رعایة الملوك. أما في هذا 30: 22یجلس على كرسي داود ملًكا (

األصحاح فإنه یوبخ الرعاة األنانیین واألنبیاء الكذبة وكل القیادات الفاسدة، لیعلن أن اهللا 
یتسلم رعایة شعبه بنفسه. إنه ال یترك شعبه، بل یقوم بالعمل الرعوي، مقدًما بره اإللهي بًرا 

لهم، منطلًقا بهم إلى خروٍج جدیٍد فائق. 

  نبوات مملوءة رجاًء
. ]2-1  [. ویل للرعاة األنانیین1
. ]4-3  [. أنا أرعى غنمي2
. ]6-5   [. الرب برنا3
. ]8-7   [. خروج جدید 4
. ]40-9 [. نبوات ضد األنبیاء الكذبة5

  ًنبوات مملوءة رجاء  : 
في وسط التهدیدات القاسیة، حیث حان وقت التنفیذ یفتح اهللا أبواب الرجاء، مقدًما 

ثالث نبوات تحققت قدیًما على مستوى حرفي بتحریر الشعب وعتقه من السبي، وتحققت 
بصورة فائقة في كنیسة العهد الجدید. هذه النبوات الثالث هي:  

إن كان اهللا یبید الرعاة األشرار األنانیین، فإنه ال یترك شعبه بال راٍع أو ملك أوالً : 
أو قادة، بل یملك بنفسه علیهم، ویتولى شئونهم كراٍع صالح یبذل ذاته عن شعبه. وخالل 

رعیته یقیم رعاة حسب قلبه، یعمل بهم وفیهم بروحه القدوس. 
: إن كان اهللا یدین الشعب مع القیادات على رجاساتهم، فإنه یقدم بره بًرا لهم، ثانًیا

یصیر الرب نفسه بر شعبه، یسترهم فیه، ویغفر خطایاهم، ویبررهم، مقدًسا إیاهم كأبناء له! 
إن كان اهللا قد قّدس بابل لتحطیمهم، وكان ذلك ضروریا لتأدیبهم، فإنه ثالثًا: 

یتركهم إلى سنوات حتى یدركوا فشل كل ذراٍع بشري اتكلوا علیه، لیقوم هو بنفسه بقیادتهم 
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في خروٍج جدیٍد أعظم من خروجهم من عبودیة فرعون! 

 : . ویل للرعاة األنانیین1
في األصحاح السابق كشف إرمیا، بأمٍر إلهي، أخطاء ملوك یهوذا التي تتلخص 

في اآلتي:  
* أنانیتهم على حساب عالقتهم باهللا وشعبه. 

* اهتمامهم بالترف والحیاة المدّللة وسط الظروف القاسیة التي عانى منها الشعب. 
* الكبریاء والتشامخ، كأنهم فوق كل قانون، ال یخضعوا حتى لشریعة اهللا. 
* الظلم، إذ كانوا طغاة، ال ینصفون حق األرملة والیتیم والغریب والمظلوم. 

* اتكالهم على الذراع البشري، أي على األمم التي تحالفوا معها، وعلى آلهتهم... 
لهذا قیل عن یهویاكین الذي ُأسر إلى بابل: "(یكون) عقیًما، رجًال ال ینجح في أیامه، ألنه 

).  20: 22( ال ینجح من نسله أحد جالًسا على كرسي داود وحاكًما بعد في یهوذا"
اآلن یتحدث بصفة عامة عن القیادات السیاسیة خاصة في أیام صدقیا الملك التي 

أفسدت الشعب عوض رعایتهم واالهتمام بهم:  

"ویل للرعاة الذین یهلكون ویبددون غنم رعیتي یقول الرب. 
لذلك هكذا قال الرب إله إسرائیل عن الرعاة الذین یرعون شعبي:  

أنتم بددتم غنمي وطردتموها ولم تتعهدوها. 
. ]2-1[هأنذا أعاقبكم على شر أعمالكم یقول الرب" 

تطلع إرمیا النبي إلى الشعب بروح النبوة، ونظرهم ُیقادون في مذلة إلى السبي. لقد 
اشترك الشعب مع الملك ورجاله في الشر، لذلك استحقوا التأدیب؛ لكن اهللا یلقي باللوم أوًال 

وقبل كل شيء على القیادات التي تحولت من موقف الرعایة إلى التبدید والطرد. 
سمح اهللا بالسبي، بل وقدس بابل بكل طاقاتها كآالت في یده ألسر شعبه، وفي 

"، غنم رعیتينفس الوقت فتح باب الرجاء لشعبه، وأعلن حنوه علیهم، مكرًرا التعبیر "
". غنمي"، "شعبي"

، تحمل معني واسًعا، مثل paqad" لم تتعهدوهاجاءت الكلمة العبریة في قوله: "
. Ï"یتعهد"، "یذهب لینظر"، "یهتم بـ"، "یشتاق إلى"، "یضع في اعتباره"، "یصغي إلى" الخ

1 See Thompson: Jeremiah, p. 487. 
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هكذا كان یلیق بالرعاة أن ُتمتص كل مشاعرهم وأفكارهم وطاقاتهم في شعبهم، فیصغون 
إلیهم، ویهتمون بهم، ویشتاقون إلیهم، ویبذلون حیاتهم من أجلهم. 

 : . أنا أرعى غنمي2
اهللا الذي سمح بالتأدیب الحازم لشعبه یالطف ویتحنن، ویقیم رعاة من عنده 

یهتمون بهم. 

"وأنا أجمع بقیة غنمي من جمیع األراضي التي طردتها إلیها،  
وأردها إلى مرابضها،  

فتثمر وتكثر. 
وأقیم علیها رعاة یرعونها،  

 .]4-3[فال تخاف بعد، وال ترتعد، وال ُتفقد، یقول الرب" 
بینما یلقي باللوم على الرعاة األشرار، خاصة الملوك، بكونهم بددوا غنمه وطردوها 

فمن الذي قام بالطرد: الرعاة ، ]3[ إلیها"  طردتهم، إذا به یقول هنا "األراضي التي]2[
 األشرار أم اهللا؟

"، الرعاةلقد سمح اهللا بطردهم كثمرة طبیعیة لشر الرعاة وفسادهم. علة الطرد هم "
والذي قام بالطرد هو الرب كتأدیب الزم لخالصهم. 

یؤكد اهللا هنا رعایته لشعبه بنفسه، كما سبق فأعلن جدعون: "ال أتسلط أنا علیكم، 
). 23: 8 وال یتسلط ابني علیكم، الرب یتسلط علیكم" (قض

وترنم داود النبي متهلًال عندما أدرك رعایة اهللا له، ولشعبه، إذ قال بلسان الشعب 
)، وأكد الرب رعایته لشعبه بنفسه في 23  شيء... " (مزيكله: "الرب راعّي، فال یعوزن

). خالل هذه الرعایة 18-1: 10 ، یو11: 40 ؛ إش12: 2خا ؛ مي16-1: 34 (حز
یتمتع الشعب بالبركات التالیة:  

: عودة بقیة الشعب من األراضي التي ُطردوا إلیها. وهنا نالحظ أمرین:  أوالً 
، بقیة قلیلة أمینة للرب الباقیة من غنمه. ففي كل جیل توجد البقیة. یجمع أ

). هذه البقیة یعمل بها ما هو أعظم مما 4: 11 سبعة آالف رجل لم یحنوا ركبة لبعٍل (رو
فعله بالشعب كله! اهللا ال یهمه العدد، لكنه یطلب الخمیرة الباقیة المقدسة لیخمر بها العالم! 
جاء وقت لم یكن في العالم كله بقیة باقیة لحساب الرب سوى إبراهیم وربما معه 
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سارة زوجته، ناال المواعید، ومن خاللهما تباركت كل الشعوب واألمم. 
)، 44-40؛ 24تحدث إرمیا النبي عن البقیة التي یود اهللا خالصها (أصحاحات 

). 18: 7؛ 7: 4)؛ ومیخا (4: 37؛ 9: 1وأیًضا إشعیاء النبي (
یقول إشعیاء النبي: "لوال أن رب الجنود أبقى لنا بقیة صغیرة لصرنا مثل سدوم 

). وتحدث السید المسیح عن هذه البقیة الصغیرة األمینة بكونها 9: 1وشابهنا عمورة" (
). كما تحدث عنها بكونها 1: 12 القطیع الصغیر الذي ُیسر اآلب أن یعطیهم الملكوت (لو

). هذه البقیة المختارة 21: 13 ؛ لو33: 13 الخمیرة الصغیرة التي تخمر العجین كله (مت
). 22: 24 التي ألجلها یقصر اهللا أیام ضد المسیح (مت

 إلى القلة المختارة، وال تسلك ببرود متمثًال بتراخي الكثیرین. يأنظر أن تنتم 
عش كالقلة حتى تتأهل معهم للتمتع باهللا، ألن كثیرین یدعون وقلیلین ُینتخبون 

. Ï)16: 20 (مت
 القدیس یوحنا كاسیان
وتحدث معلمنا بولس الرسول عن القلة القلیلة من الیهود التي تقبل السید المسیح 

). 32-25: 11 في أواخر األیام (رو
ب. العودة إلى مرابض الغنم اآلمنة من األراضي التي طردوا إلیها، فإنه إذ ُطرد 

آدم وحواء من الفردوس كان اهللا ُیعد لهما فردوًسا أعظم خالل ذبیحة آدم الثاني. 
تمر علینا لحظات فیها نظن أننا ال نتمتع بالمواعید اإللهیة، وأننا محرومون من 
كل شيء حتى من المرابض التي وهبنا اهللا إیاها، لكن یبقى اهللا عامًال، لیجمعنا مًعا من 

 المسكونة، فنجد راحة في حضن اآلب. يأقاص
هذا هو مفتاح األصحاح كله. فقد ُقدم هذا الوعد آلدم وحواء ثانًیا: "فتثمر وتكثر": 

في الفردوس، كما ُقدم إلبراهیم ویعقوب اللذین من صلبهما جاء شعب اهللا... ماذا یعني 
هذا؟ 

ُأعطي هذا الوعد اإللهي آلدم وحواء كثمرة میثاق حب متبادل بین اهللا واإلنسان، 
وتأكد الوعد من جدید حین دخل إبراهیم كأب المؤمنین في میثاق جدید، وهكذا یبقى هذا 

الوعد سارًیا لكل من یقبل شروط المیثاق. ما قد حدث في أیام إرمیا النبي هو أن القیادات 
، وأیًضا الشعب يالسیاسیة، خاصة الملك، مع القیادات الدینیة التي كادت تفقد كیانها الواقع

1 Institutes 4: 38. 
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" الحكم اإللهي "فتثمر وتكثرقد كسروا المیثاق، ورفضوا العهد اإللهي، فصار عوض الوعد: 
. بالدمار والخراب

تعلق الیهود في ذلك  الحین بآلهة الوثنیین الخاصة بالخصوبة، ظانین أن االرتباط 
بها یفیض علیهم بالخصوبة بالنسبة للبشر والبهائم وأیًضا النباتات، فإذا بهم یفقدون كل 

. )20: 22( (تكون) عقیًما"بركة، ویصدر الحكم "
اآلن من یرد لهم اإلثمار واإلكثار؟ رعایة اهللا نفسه، إذ یتقدم السید المسیح، كلمة 

اهللا، بصلیبه لیسجل عهًدا جدیًدا یوقعه بدمه نائًبا عنا، فیه ُنحسب أبناء العهد، لنا روح 
لقد أثمر القدیس بولس البتول باتحاده "فتثمر وتكثر". الطاعة لآلب... فننعم بالوعد اإللهي: 

 ؛ فل15: 4 كو 1بالسید المسیح، فصار له بنون كثیرون، ولدهم في قیوده باإلنجیل (
)، یشاركونه المجد األبدي والمیراث السماوي. 10

. ]4[" وأقیم علیها رعاة یرعونهامع تأكیده رعایته الشخصیة لغنمه یقول: "ثالثًا: 
إن كان قد ألقي باللوم على الرعاة األشرار الذین عوض رعایتهم للشعب بددوهم، فإن 

الشعب أیًضا هو المسئول. إنهم إذ یسلكون في العصیان بإصرار یرسل اهللا رعاة حسب 
قلبهم، فإن رجعوا بالتوبة إلیه یرسل لهم رعاة یرعونهم وال یبددونهم. إنه یوجد تأثیر متبادل 

بین الشعب والرعاة. 
إذ یستلم اهللا رعایة شعبه بنفسه، ویعمل أیًضا خالل رعاة یقیمهم للرعایة ال رابًعا: 

"فال تخاف بعد، وال ترتعد، وال للتبدید، ینتزع عن الشعب الخوف والرعدة وال یعودوا ُیفقدون: 
. ]4[ُتفقد، یقول الرب" 

 : . الرب برنا3
إذ وعد بإقامة رعاة من عنده یعلن عن رعایته الشخصیة لشعبه التي تحققت 

بمجيء المسیا، كلمة اهللا، الراعي الصالح. 

"ها أیام (بالتأكید) تأتي یقول الرب،  
وُأقیم لداود ُغصن بر،  

فیملك ملك وینجح ویجري حًقا وعدًال في األرض.  
في أیامه یخلص یهوذا ویسكن إسرائیل آمًنا،  

وهذا هو اسمه الذي یدعونه به:  
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 .]6-5[الرب بّرنا" 
یتحدث عن الملك الذي طالما ترقبه رجال اهللا في العهد القدیم، المسیا، ابن داود! 

یتحدث إرمیا النبي هنا عن شخص الملك وسماته ودوره واسمه.  
 تعبیر شائع ال یعني تحدید زمٍن معین، إنما هو ]7، 5[" "ها أیام تأتيقوله: 

. Ï) الخ31: 31، 25: 9، 32: 7تعبیر یشد اإلنتباه إلى إعالن له قدسیته وأهمیته (
 .]5[أوالً : یدعوه "غصن بر" 

ُدعي السید المسیح غصًنا سبع مرات في العهد القدیم وقد قدمت هذه النصوص 
السید المسیح كما قدمته األناجیل األربعة :  

). 15: 33، 5: 23 ، إر1: 11 * المسیح الملك (إنجیل متى): (إش
) . 8: 3 * المسیح الخادم والعبد (إنجیل مرقس): (زك

). 12: 6 ؛ زك2-1: 53 المسیح الصدیق واإلنسان (إنجیل لوقا): (إش •
) . 2: 4 * المسیح ابن اهللا الممجد ( إنجیل یوحنا): (إش
ُدعي السید المسیح بالغصن للسببین التالیین:  

. ألن الغصن مرتبط باألصل، فمع أنه رب داود لكنه من نسله، مرتبط به حسب أ
الجسد. 

ب. صار بالحقیقة إنساًنا ینمو كالغصن. 
. وقد ُأدخل Ðُأستخدم هذا اللقب "الغصن" في مجتمع قمران لیشیر إلى المسیا الملك

 (الثمانیة عشر بركة):  Esreh  Shemonehإلى الصالة الیهودیة التي ُتدعى
]. Ñ[لیبرز غصن داود عبدك سریًعا، ولیتمجد قرنه بخالصك

 في سفر إشعیاء ُحسب السید المسیح كقضیب وغصن من یسى الذي عاش 
 ومات قلیل الشأن، قائالً : "ویخرج قضیب من جذع یسى وینبت غصن من أصوله" (إش

). والعجیب أن نسل داود الملك ضعف جًدا حتى جاء یوسف والقدیسة مریم فقیران 1: 11
للغایة. بینما یتحدث في األصحاح السابق عن ملوك یهوذا كأشجار لبنان الشامخة، إذا به 

یتحدث عن السید المسیح، الملك المخلص، كغصٍن متواضٍع، لكنه "غصن بر". أراد 

1 Thompson: Jeremiah, p. 489. 
2 Holladay, Jeremiah, vol. 1, p. 620; 4 Q Flor 1.11; Q Bless 1.3-4. 
3  George F. Moore, Judaism in the First Centuries of the Christian Era, The Age of 

Tannaim, Cambridge, Harvard University; 1950-59, 2: 325. 
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بإتضاعه أن یسحق الكبریاء محطم البشریة، وكما تقول عنه الكنیسة في جمعة الصلبوت: 
"أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة". 

 لیخلص، ملك الرب بالصلیب، ال لیسیطر، بل لیهبنا غفراًنا لخطایانا ثانًیا: ملك
وشركة في المیراث األبدي. على خالف ملوك یهوذا في ذلك الحین الذین كانوا یملكون 

لیبددوا ویهلكوا، إذ یطلبون ما لنفسهم ال ما لشعبهم، فخسروا أنفسهم وشعبهم مًعا! 
 یعلن أن المسیا القادم هو ملك حقیقي یملك .]5["یملك ملك (بحكمة)" بقوله: 

. Ïعلى القلوب، ولیس كصدقیا الذي كان كُدمیة یحركها األنبیاء الكذبة
 إذ تصیر قلوبنا أرضه المقدسة، یملك ثالثًا: ینجح ویجري حًقا وعدًال في األرض.

علیها لیحقق فیها الحق اإللهي والعدل. ظن ملوك الیهود أنهم ناجحون، لكن إذ أقاموا 
ما مسیحنا فینجح إذ یقیم مملكته في أعماقنا أمملكتهم بغیر حٍق وال عدٍل انتهت بالفشل، 

الداخلیة، ال یقدر عدو أن یتسلل إلیها. 
 لتعني "ینجح" أو "یعمل بحكمة"، فملكنا المسیح قدم لنا hiskilجاءت الكلمة 

). أما نحن 25-2: 1 كو 1حكمة  الصلیب التي رآها الیهود عثرة والیونانیون جهالة (
). 18: 1 كو 1المخلصون فنرى في الصلیب حكمة اهللا الفائقة إذ هو "قوة اهللا" (

رابًعا: یخلص یهوذا ویسكن إسرائیل آمًنا. 
لقد وعدهم األنبیاء الكذبة بالسالم، لكنهم هم أنفسهم فقدوا سالمهم، أما الراعي 
الجدید، فهو ملك السالم، یدخل بنا إلى مملكته، إسرائیل الجدید، فنجد سالًما وأماًنا فیه. 

. Yahweh-sidqenn" الرب برنایدعى اسمه: "خامسا: 
أقام البابلیون صدقیا ملًكا، لكنه أظهر أنه غیر مستحق لهذا االسم، ألن كلمة 

 تعني "برى هو اهللا". فكان لزاًما أن ُیطرد من الُملك لیقوم مكانه ملك Sidqi-yahuصدقیا 
جدید، ال یقیمه البابلیون، وال یأتي بذراٍع بشري، وٕانما بخطة إلهیة هیأ لها اهللا عبر األجیال، 

الرب خاللها یقدم الملك المسیا بره اإللهي بًرا لنا، فنترنم بحق ونحن ننعم برعایته، قائلین: "
. نردد مع الرسول بولس: "لكي ال یفتخر كل ذى جسد أمامه، ومنه أنتم بالمسیح یسوع برنا"

). 30-29: 1 كو 1الذي صار لنا حكمة من اهللا وبًرا وقداسة وفداءً " (
خالل رعایة السید المسیح، كلمة اهللا، نصیر كالالویین والكهنة، لیس لنا نصیب 

في أرض المیراث، بل یكون الرب نفسه نصیبنا ومیراثنا، ننعم به بكونه الحكمة والبر 

1 Thompson: Jeremiah, p. 490. 
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والسالم والفداء، نحمله فینا، ونختفي فیه. یعلن مجده في أعماقنا ویستر ضعفاتنا بدمه 
الثمین، فنتبرر في عیني اآلب، ونحسب حكماء وأبراًرا وقدیسین ومفدیین! 

 في جراءة إرمیا النبي نرفض صدقیا الذي ملَّكه البابلیون علینا، ونقبل صدقیا 
الجدید الذي أقامه اآلب، والذي نزل إلینا بحبه الفائق یحمل ثقل خطایانا ویهبنا بره. لنرفض 

 (صدقیا القدیم) ونحمل بر المسیح (صدقیا الجدید). يالبر ذات
 یتحدث عن شخص المسیح الملك ورعایته الفائقة دون ]6، 5[ویالحظ في اآلیتین 

فصل بینهما، فمن ال یتعرف على شخص المسیا ال ینعم برعایته، ومن ال یقبل رعایته ال 
یدرك أسرار معرفته. إنه إذ یعلن عن ذاته ویكشف عن شخصه إنما یقدم لنا عمًال رعوًیا، 

نقتنیه فنشبع وال نعتاز إلى شيء! 

 تفصلنا خطایانا عنه، هكذا یجتذبنا بّرنا مقتربین إلیه. قیل: "وأنت بعد تتكلم أقول: كما 
. Ï)24: 65؛ 9: 58 هأنذا" (انظر إش

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 : . خروج جدید4
"ها أیام تأتي (بالتأكید) یقول الرب،  

 إسرائیل من أرض مصر،  يوال یقولون بعد حّي هو الرب الذي أصعد بن
بل حّي هو الرب الذي أصعد وأتى بنسل بیت إسرائیل من أرض الشمال ومن 

. ]8-7[جمیع األراضي التي طردتهم إلیها فیسكنون في أرضهم" 
 يبعد أن تحدث عن السید المسیح كراٍع یهبنا بره بًرا لنا، قدم لنا عمله الخالص

كخروٍج جدید، ال من أرض مصر، وٕانما من األراضي التي طردنا إلیها لنسكن في أرضنا. 
هذا الخروج في معناه الحرفي یشیر إلى العودة من سبي بابل، وفي معناه الروحي 

هو رجوع البشریة إلى حضن اآلب، موضع الراحة. 
"، وقد سبق فاستخدم هذا حّي هو الربلقد أكد ذلك بقوله "تأتي بالتأكید" أو "

: 18؛ 1: 17 مل 1التعبیر إیلیا وٕالیشع كنبیین إذ یضیفا تعبیر: "الذي أنا واقف أمامه" (
: 2 مل 1)؛ كما نطق به سلیمان لیصف به نفسه كملك (16: 5؛ 14: 3 مل 2؛ 15
)، كما نطق به 16: 38)، وصدقیا الملك في حدیثه مع إرمیا بكون اهللا واهب الحیاة (24

1 In Matt. hom. 54: 8. 
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؛ 29: 1 مل 1؛ 9: 4 صم 2داود النبي لیشهد هللا مخلصه الشخصي بأسلوب لیتورجي (
). 23: 71؛ 23: 34 مز

 : . نبوات ضد األنبیاء الكذبة5
بعد أن قدم ثالث نبوات مملوءة رجاًء من جهة إقامة صدقیا (بر اهللا) الجدید، 
حیث یصیر اهللا برنا، فننعم برعایة اهللا الشخصیة في ابنه یسوع المسیح، ینطق بخمس 

، ربما ُكتبت في أوقات مختلفة ُوجمعت مًعا ألنها تعالج موضوًعا Ïنبوات ضد األنبیاء الكذبة
واحًدا. 

 : إدانتهم بسبب زناهم. 12-9النبوة األولى 
: إدانتهم ألنهم كذبة. 15-13النبوة الثانیة 
: ینسبون كلماتهم للرب. 22-16النبوة الثالثة 
: یتكلون على أحالمهم. 32-23النبوة الرابعة 

: یطلبون وحّي الرب بأفواههم ال بقلوبهم. 40-33النبوة الخامسة 

: إدانتهم بسبب زناهم. ]12-9[النبوة األولى 
ال یطیق اهللا القدوس الخطیة، وال یقبل الرجاسات، لهذا أعلن إلرمیا النبي عن 
مصیر هؤالء األنبیاء الكذبة بسبب رجاساتهم وفساد حیاتهم. تظاهروا في الخارج بالرقة 

والتقوى، لكنهم في أعماقهم كما في سلوكهم انحنوا للشهوات الدنسة والرجاسات. 
ارتبطوا بالكهنة لیسند كل منهم اآلخر، فدنسوا العبادة في الهیكل الذي امتأل 

برجاساتهم. 
 یبدأ إرمیا النبي النبوة، قائالً : 

"في األنبیاء - 
انسحق قلبي في وسطي،  

ارتخت كل عظامي،  
صرت كإنسان سكران،  

ومثل رجٍل غلبته الخمر من أجل الرب، ومن أجل كالم قدسه. 
ألن األرض امتألت من الفاسقین. 

1 R. E. Clements: Jeremiah, Atlanta 1988, p. 140; Thompson, Jeremiah, p. 493. 
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


ألنه من أجل اللعن ناحت األرض،  
جفت مراعي البریة،  

 .]10-9[ وصار سعیهم للشر، وجبروتهم للباطل" 
تظاهر األنبیاء الكذبة بالرقة واللطف، فكانوا یقدمون طمأنینة مخادعة للملك 

ورجاله كما للجیش والشعب، مصورین إرمیا كرجٍل متشائٍم ومحطٍم لنفسیة الشعب وخائٍن 
للوطن... لكن في الواقع كان إرمیا یهتز بكل أعماقه وكیانه من أجل شعبه. تطلع إلى 

األنبیاء الكذبة وبدأ ینطق بنبواته، ال في شماتة، وال كرجٍل بال أحاسیس نحو شعبه ووطنه، 
وٕانما كإنساٍن یعتصر بكل كیانه من أجلهم. التهب قلبه بناٍر، هذه التي صارت محصورة في 

). 9: 20؛ 21-19: 4عظامه (
، كان في نظر الیهود مركز الفكر واإلرادة. فانكسار قلبه  القلبسبق أن قلنا أن

 وبلبلة يفي وسطه ال یعني مجرد اهتزاز عواطفه الجّیاشة، وٕانما دخل كما في ارتباٍك فكر
في التخطیط واإلرادة، ال یعرف ماذا یعمل أمام تلك الكارثة العظمى التي حلت على األمة 

كلها. 
 فتشیر إلى الهیكل العام الذي به یقوم كیان اإلنسان، فمتى انهارت العظامأما 

العظام یكاد یفقد اإلنسان وجوده! وكأن الكارثة كادت أن تحطم كیان الشعب كله! إنها كارثة 
مصیریة بالنسبة لألمة كلها، كما بالنسبة إلرمیا، وكما قیل: "كالماء انسكبت، انفصلت كل 

). 14: 22 عظامي" (مز
" یعني "یرف" أو "یطیر"، وكأن إرمیا قد ارتختیرى البعض أن الفعل الذي ُترجم "

صار كالطیر ال یحتمل االستكانة، بل صار یرف كالطیر، طارت عظامه إلى فوق تتطلع 
إلى األمة كلها لتدرك حالها في مرارة! 

هكذا انكسر قلب إرمیا، وصارت عظامه ترف، لیس له موضع للراحة أو 
، وقد ارتبط السكر بالرعب ]9["وصار كإنسان سكران ومثل رجل غلبته الخمر" االستقرار، 

). 33: 23 والحزن كما في (حز
، إذ صارت عبادة األوثان خاصة البعل منتشرة ]10[ امتألت األرض بالفاسقین

على قمم الجبال وفي الودیان وتحت كل شجرة، تالزمها الممارسات الدنسة كطقس دیني 
لكي تنعم األرض بالخصوبة، في حیواناتها ومزروعاتها، لكن النتیجة كانت على خالف ما 

) بال midbar امتألت األرض لعنة، وصارت نائحة، وجفت تماًما كأنها بریة (توقعوا.
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 ساكن.
وصفها الرب هكذا: "ألن أمهم قد زنت... قالت: أذهب وراء محبيَّ الذین یعطون 

خبزي ومائي، صوفي وكتاني، زیتي وأشربت. لذلك هأنذا أسیج طریقك بالشوك وابني 
حائطها حتى ال تجد مسالكها؛ فتتبع محبیها وال تدركهم، وتفتش علیهم وال تجدهم؛ فتقول: 

لي من اآلن. وهي لم تعرف أني أنا   األول، ألنه حینئذ كان خیريأذهب وأرجع إلى رُجل
). 8-5: 2 أعطیتها القمح والمسطار والزیت، وكثَّرت لها فضة وذهًبا جعلوه لبعلٍ " (هو

ُیقصد باللعنة التعبیر عن غضب اهللا على شعبه الُمعلن خالل حالة الجفاف أو 
الخراب التي تحل باألرض. وكما یقول إشعیاء النبي: "حزنت، ذبلت األرض... واألرض 

تدنست تحت سكانها، ألنهم تعدوا الشرائع، غیروا الفریضة، نكثوا العهد األبدي. لذلك لعنة 
أكلت األرض وُعوقب الساكنون فیها... ناح المسطار، ذبلت الكرمة، أنَّ كل مسروري 

). لعل هدفه وهو إعالن أن الطبیعة نفسها 8-4: 23 القلوب، بكل فرح الدفوف... " (إش
التي ُخلقت من أجل اإلنسان قد فسدت بسببه، واحتاجت أن یفرغها اهللا لیجددها. 

تشیر اللعنة التي حلَّت باألرض التي جفت إلى جسد اإلنسان الذي متى فسدت 
إرادته تحل اللعنة بجسده، فتتحطم قدراته وٕامكانیاته وتفسد أحاسیسه ومشاعره، ویصیر 

الجسد أشبه ببریة بال ساكن! 
" نتلمس هذه البركة حتى في جسدنا، أثمروا وأكثرواحین نسمع وعد اهللا لمباركتنا: "

حیث تتبارك مواهبنا وقدراتنا، أما إذا حلَّت اللعنة فنفقد هذا الوعد اإللهي. 
 "صار سعیهم للشر حًقا قد یسعى األشرار ویجاهدون كما بجبروت وقوة لكن

 الیدین، أو كما یقول الجامعة "فعرفت ي. یخرجون من تعبهم فارغ]10[وجبروتهم للباطل" 
ي وٕالى ا)، "التفت أنا إلى كل أعمالي التي عملتها ید17: 1 أن هذا أیًضا قبض الریح" (جا

: 2 التعب الذي تعبته في عمله فإذا الكل باطل وقبض الریح وال منفعة تحت الشمس" (جا
11 .(

"ألن األنبیاء والكهنة تنجسوا جمیًعا،  
 وجدت شرهم یقول الرب. يبل في بیت

لذلك یكون طریقهم لهم كمزالٍق في ظالٍم دامٍس،  
فُیطردون ویسقطون فیها،  

. ]12-11[ أجلب علیهم شًرا سنة عقابهم یقول الرب" يألن
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" یشیر إلى مقاومة المقدسات ولیس مجرد "عدم التقوى"، لهذا تنجسواجاء الفعل "
 الزنا غیر المخلصین للمقدسات اإللهیة، سواء للوصیة اإللهیة أو يُیستخدم بالنسبة لمرتكب

بیت الرب أو جسد اإلنسان أو زوجته (أو زوجها). 
یرتبط هذا االتهام بعبادة البعل، حیث یمارس عابدوا البعل طقوس جنسیة 

نه عوض التمتع بالحیاة ألللخصوبة كطریق اآلمان واإلنجاب والصحة. وقد سبق فرأینا 
دخلوا إلى الموت، وعوض اآلمان صاروا في ارتباك خالل السبي، وعوض اإلنجاب 

تحطموا. 
لقد قدموا طریق الرجاسات للكهنة الذین صارت لهم كمزالٍق ینحدرون خاللها إلى 
ظلمة الفساد، وها هو ذات الطریق یصیر كمزالٍق لألنبیاء الكذبة أنفسهم. ُیطردون من أمام 

وجه الرب فینحدرون في طریقهم الذي أقاموه بانفسهم، ویسقطون في شر أعمالهم. 
ق.م، لكن  621لقد طهر یوشیا الهیكل من العبادة الوثنیة أثناء إصالحاته عام 

 ق.م، في أیام یهویاقیم ویهویاكین وصدقیا. 609عادت األوثان ورجاساتها بعد موته سنة 
وقد قدم لنا حزقیال النبي صورة مؤلمة لما حّل بالهیكل حیث ُأقیم تمثال الغیرة في المدخل 

)، ُونقشت تماثیل حیوانات ودبابات على الحائط، وأعطى البعض ظهورهم 5: 8(حز 
). هذه الصورة التي عبر عنها الرب بقوله لحزقیال 8 للهیكل وهم یسجدون للشمس كإله (حز

النبي: "یا ابن آدم، هل رأیت ما هم عاملون؟! الرجاسات العظیمة التي بیت إسرائیل عاملها 
)، تكشف لماذا 6: 8 هنا إلبعادي عن مقدسي، وبعد تعود تنظر رجاسات أعظم" (حز

أرتبك فكر إرمیا وكادت أن تحطمه نفسًیا وجسدًیا. 
هذه المزالق المظلمة التي سقطت فیها القیادات الدینیة في ذلك الحین؛ عوض أن 

یسندوا كل نفس لاللتقاء مع اهللا، دفعت بهم إلى مملكة الظلمة. 
. Ï" استخدم الفعل بمعني "اكتشفت]11[" "في بیتي وجدت شرهمفي قول الرب: 

اكتشف اهللا كحارٍس لبیته جریمة فُدهش كیف تجاسر الكهنة واألنبیاء على هذا الفعل الشریر 
في مقدساته التي ائتمنهم علیها. 

إنها كلمات عتاب مّرة یكررها اهللا في حدیثه مع أوالده هؤالء الذین نالوا نعمته 
المجانیة وتحولوا إلى هیكله المقدس، لیعودوا فیرتكبوا الرجاسات فیه. إنهم یدنسون ال 

أجسادهم بل هیكل الرب، ألنها لم تعد ملًكا لهم بل ُاشتریت بدٍم ثمین! 

1 Holladay, Jeremiah, vol. 1, p. 628. 
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ائتمنهم الرب على بیته، كما یأتمننا على أجسادنا بكونها هیكله المقدس، لكي 
تكون طریًقا مقدًسا للتمتع بملكوت اهللا، أي ملكوت النور. أما هم فبشرهم صار طریقهم 

كمزالق في ظالم حیث الهالك. وكما قیل: "أما سبیل الصدیقین فكنوٍر مشرٍق یتزاید وینیر 
-18: 4 إلى النهار الكامل، أما طریق األشرار فكالظالم، ال یعلمون ما یعثرون به" (أم

). 6: 35 "لیكن طریقهم ظالًما وزلًقا ومالك الرب طاردهم" (مز )؛19
"، عوض ارتفاعه نحو السمویات، ینحدر بالسالكین فیه زلًقاصار طریقهم كالوحل "

إلى الوحل فیصیر ترابًیا ال سماوًیا. 
 "یسقطون فیها"هذا هو ما فعلوه بأنفسهم، إذ یسقطون في الطریق الذي صنعوه: 

 ).32: 14  "الشریر ُیطرد بشره" (أم،]12[

: إدانتهم ألنهم كذبة. ]15-13[النبوة الثانیة 
في االتهام األول ظهر األنبیاء الكذبة أنهم متحالفون مع الكهنة في ممارسة 
نهم قد أالرجاسات فتدنسوا ودنسوا بیت الرب. هنا یظهر األنبیاء، خاصة الذین في أورشلیم، 

تحالفوا مع الملك ورجاله لیبثوا روح الكذب والضالل وسط الشعب، فأساءوا قیادة شعب اهللا، 
وحولوهم إلى سدوم وعمورة، یحملون روح النفاق. 

"وقد رأیت في أنبیاء السامرة حماقة. 
تنبأوا بالبعل وأضلوا شعبي إسرائیل. 

وفي أنبیاء أورشلیم رأیت ما ُیقشعر منه. 
یفسقون ویسلكون بالكذب،   

 الشر حتى ال یرجع الواحد عن شره. ي فاعلي ویشددون أیاد
لي كلهم كسدوم وسكانها كعمورة.  صاروا

لذلك هكذا قال رب الجنود عن األنبیاء:  
هأنذا أطعمهم أفسنتیًنا،  

وأسقیهم ماء العلقم،  
. ]15-13[ألنه من عند أنبیاء أورشلیم خرج نفاق في كل األرض" 

یقارن هنا بین أنبیاء مملكة الشمال (عاصمتها السامرة) وأنبیاء مملكة الجنوب 
(عاصمتها أورشلیم). األولون جحدوا اإلیمان، وأضلوا إسرائیل حیث تنبأوا باسم البعل. إنهم 

أنبیاء كذبة ألنهم انحرفوا بالشعب عن عبادة اهللا، كاسرین العهد معه. هذا القول تقبله 
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قیادات یهوذا وأیًضا الشعب، ألنهم یتطلعون إلى مملكة الشمال كدولة منشقة. لكن ما فعلته 
أورشلیم لیس بأقل مما فعلته السامرة. إنها لم ترفض عبادة اهللا الحّي لكنها خلطت هذه 

العبادة بالعبادة الوثنیة ورجاساتها، فكسرت العهد مع اهللا، وصار حالها كحال السامرة، بل 
ربما أشر فالمملكتان لم تسلكا بوالء هللا ولعهده، غیر أن أنبیاء أورشلیم دنسوا الهیكل المقدس 

 سقطوا في عبادة البعل .]14["رأیت ما ُیقشعر منه" بزناهم وكذبهم. وهذا أخطر، إذ یقول: 
مثلهم كمثل السامرة، لكن أضافوا إلى شرهم تدنیسهم للمقدسات اإللهیة.  

. ألن ]14["یفسقون ویسلكون بالكذب" هنا یربط بین الرجاسات والكذب، قائالً : 
الكل رفض اهللا الذي هو "القدوس" و"الحق"، وسلكوا بالكذب. بمعني آخر لقد أخطأ األنبیاء 

الكذبة في حیاتهم أو سلوكهم إذ مارسوا الفسق وأخطاؤا في تعلیمهم فمارسوا الكذب.  
 في عیني اهللا كسدوم؛ ُیقصد بـ "الكل" أنبیاء السامرة ]14[بهذا صاروا "كلهم" 

وأورشلیم، أي األنبیاء الكذبة للمملكتین مًعا. 
بنفس الروح یتحدث حزقیال النبي عن سكان أورشلیم، قائالً : "مخرجك ومولدك من 

)، كما یقول: "إن سدوم أختك لم تفعل 3: 16 أرض كنعان. أبوِك أمورى، وأمِك ِحثِّیة" (حز
). 48: 16 هي وال بناتها كما فعلِت أنِت وبناتك" (حز

قدم األنبیاء الكذبة بأفواههم الموت للشعب، لذا یقدم اهللا لهذه األفواه السافكة للدماء 
.  ]15[أو القاتلة للنفوس االفسنتین مأكًال، وهو نبات مر وسام، وماء العلقم شراًبا 

: إدانتهم ألنهم ینسبون كلماتهم للرب. ]22-16[النبوة الثالثة 
ینطقون ال بإعالن من عند الرب، وٕانما بوحي من قلوبهم الكاذبة، وینسبون كذبهم 

وخداعهم للرب نفسه. لذلك طلب اهللا من الشعب أّال یعطوا أذاًنا لهم، وال یدخلوا حتى في 
". nothingness باطالً حواٍر معهم، لئال یصیروا هم أنفسهم "

هكذا قال رب الجنود:  "
ال تسمعوا لكالم األنبیاء الذین یتنبأون لكم. 

فإنهم یجعلونكم باطالَ . 
یتكلمون برؤیا قلبهم، ال عن فم الرب. 

قائلین قوًال لمحتقريّ :  
قال الرب: یكون لكم سالم. 

ویقولون لكل من یسیر في عناد قلبه ال یأتي علیكم شر. 
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ألنه من وقف في مجلس الرب ورأي وسمع كلمته؟! 
. ]18-16[من أصغى لكلمته وسمع؟!" 

یمیز إرمیا النبي بین األنبیاء الكذبة والنبي الحقیقي، موضًحا عالمات النبي 
الحقیقي، وهي:  

 بینما ُیحرم األنبیاء الكذبة منه، وٕان كانوا ي. یحمل النبي الحقیقي سالم اهللا الداخلأ
: [یقدمون سالًما اآلن الذین لیس لهم  القدیس كبریانوسیدعون أنهم یهبونه لآلخرین. یقول

نهم یردون المخطئین إلى الكنیسة، وهم أنفسهم رحلوا عنها. یوجد اهللا أسالم ألنفسهم. یعدون 
]. Ïالواحد، والمسیح الواحد والكنیسة الواحدة

ب. بینما ینطق األنبیاء الكذبة برؤى قلوبهم یصیر النبي الحقیقي فم الرب. رأینا 
" في سفر إرمیا تعني "العقل" أو "اإلرادة"، فهم ینطقون بما تراه أفكارهم أو ما قلبان كلمة "

).  19: 15 تكون" (يیریدونه، أما النبي الحقیقي فینطبق علیه القول: "مثل فم
 الرب في قلوبهم، الذین یقول عنهم يج. یقدم األنبیاء الكذبة رجاًء كاذًبا لمحتقر

، مع )24: 5إش (إشعیاء النبي: "رذلوا شریعة رب الجنود واستهانوا بكالم قدوس إسرائیل" 
). یتحدثون مع 23: 14  ال یرونها (أرض الموعد)" (عديأنه قیل: "جمیع الذین أهانون

 الرب بكلمة سالم، أما النبي الحقیقي فینطق بالحق ولو كان جارًحا. يمعاند
. لكن اهللا الفاحص  "یقولون لكل من یسیر في عناد قلبه ال یأتي علیكم شر"إنهم

[إنه ینظر إلى اإلشیاء  القدیس كبریانوس: القلوب یدینهم حسب شر قلوبهم، وكما یقول
شيء یختفي من عیني الرب... إنه ینظر قلب  الخفیة والسریة ویتأمل األمور المختومة، ال

نه یتطلع إلى األذهان أكل إنسان وعقله، وسیدین لیس فقط أعمالنا بل وكلماتنا وأفكارنا. 
]. Ðواإلرادة ومفاهیم البشر جمیًعا، في مخابئ القلب التي ال تزال مغلقة

. ]18["من وقف في مجلس الرب؟!" د. یتمتع النبي الحقیقي بالحضرة اإللهیة: 
هذه الحضرة العجیبة تتحقق على األرض وسط شعبه المقدس. 

یحل اهللا في وسط كنیسته المقدسة، في مجمع القدیسین، مجلس الرب؟" ما هو "
فیقیم منها مجلًسا ینسبه إلى نفسه. وكما یقول المرتل: "اهللا قائم في مجمع اهللا، في وسط 

). 1: 82 " (مزياآللهة یقض

1 St. Cyprian: Ep. 39 (Oxford 43: 5). 
2 St. Cyprian on the lapsed, 27. 
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، یتحدث من ]18[" "ورأىهـ. یتمتع النبي الحقیقي باالستنارة الروحیة، إذ یقول: 
: "الذي رأیناه بعیوننا، القدیس یوحنا الحبیبخالل رؤیته الروحیة وخبرته الواقعیة كقول 

). 1: 1 یو 1الذي شاهدناه ولمسته أیدینا من جهة كلمة الحیاة" (
وسمع كلمته، من أصغى لكلمته وسمع؟!" و. له األذن المختونة لیسمع ویطیع: "

]18[. 
بینما ینطق األنبیاء الكذبة بالكلمات المعسولة لمحتقري الرب وللعنیدین بقلوبهم. 

یرى إرمیا النبي غضب اهللا كعاصفة ناریة تهب على رؤوس األشرار. هذا ما سمعه وهو في 
مجلس الرب، وأن هذه العاصفة لن تهدأ حتى یتحقق التأدیب ویقیم اهللا مقاصد قلبه. عندئذ 

 یفهم األنبیاء الكذبة ذلك، وٕان كانوا ال یتراجعون عن شرهم.

"ها زوبعة الرب. 
غیظ یخرج ونوء هائج. 

على رؤوس األشرار یثور. 
ال یرتد غضب الرب حتى یجري ویقیم مقاصد قلبه. 

في آخر األیام تفهمون فهًما. 
لم أرسل األنبیاء، بل هم جروا. 

لم أتكلم معهم، بل هم تنبأوا. 
ولو وقفوا في مجلسي ألخبروا شعبي بكالمي،  

عن طریقهم الرديء،   وردوهم
. ]22-19[وعن شر أعمالهم" 
 معني أخروًیا (إسخاتولوجیا) وٕانما قصد ]20["في آخر األیام" ال یقصد هنا بقوله 

. Ïأو عندما تعبر هذه األیام ویحل وقت التأدیببعد ذلك"، أنه "
مرة ثانیة یوضح النبوة الصادقة التي تقوم على ارساله اهللا نفسه للنبي، وحدیثه 
معه، مع تمتع النبي بالحضرة اإللهیة والوقوف أمامه. بمعني آخر هناك حاجة إلى لقاء 

صادق مع اهللا، وقبول إرسالیة صادقة، والنطق بكلمات الرب بصدق. 
"؟ كانوا جروا. ماذا یعني بكلمة "]21[لم أرسل األنبیاء بل هم جروا" یقول الرب: "

. ]25["حلمت حلمت" مسرعین، شغوفین نحو إعالن رسائلهم الخاصة، وذلك كإلحاحهم 

1 John Bright: Jeremiah, p. 152; Thompson: Jeremiah, p. 498. 
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إنهم یعملون بقوة وبسرعة وبلجاجة لكن عملهم باطل، ألنه مملوء كذًبا، ال یدفع إلى التوبة 
بل إلى التهاون واالستهتار. 

 األنبیاء الكذبة وٕان أخذوا صورة الجدیة في السرعة في العمل واللجاجة لكن 
)، ال یدفعون الناس إلى التوبة وتغییر حیاتهم. 16: 7 ثمارهم ُتظهرهم (مت

لننتفع نحن منهم فنخجل من تراخینا في الشهادة لمسیحنا وتقدیم الحیاة اإلنجیلیة 
ولكن لیس بروحهم حیث البر الذاتي وعدم التمتع باللقاء مع المخلص والوجود الدائم في 

حضرته واالختفاء في وصیته! 
: [ألن  القدیس إیریناؤس؛ وكما یقول]20["في آخر األیام تفهمون فهًما" یقول: 

كل نبوة بالنسبة للبشر مملؤة غموًضا. ولكن إذ یحین الوقت، وتتحقق النبوة، تصیر واضحة 
].  Ïومكشوفة

: یتكلون على أحالمهم. ]32-23[النبوة الرابعة 
یحاول األنبیاء الكذبة أن ینسبوا أنفسهم هللا بكل الطرق، منها أنهم یتحدثون عن 

" بمعناها الحرفي، إنما األحالماحالٍم یدعون أنها من قبل اهللا. ال یعني إرمیا النبي هنا "
كتعبیر مجازي، إذ یخدعون الناس بادعاءات وهمیة أشبه باألحالم غیر الواقعیة التي 

یقدمونها ویعطون لها تفاسیر من عندیاتهم، حاسبین هذه األحالم انها كلمة الرب، وهي 
بعیدة كل البعد عنها. 

أحیاًنا یستخدم اهللا األحالم لتقدیم رسالة إلهیة كما حدث مع یوسف الشاب وهو في 
بیت أبیه، وأیًضا عندما فّسر الحلمین في السجن لرئیس السقاة ورئیس الخبازین، وأخیًرا فّسر 

أحالم فرعون. دانیال النبي أیًضا فّسر أحالم بعض الملوك، لكن بصفة عامة یتحدث اهللا 
مع شعبه خالل رجاله، خاصة األنبیاء، ولیس خالل األحالم. 

بدأ الحدیث بتوبیخ األنبیاء الكذبة الذین یدعون أن اهللا یتحدث معهم باألحالم، 
معلًنا أن اهللا الساكن في األعالي یتطلع إلیهم ویدرك كذبهم. 

"ألَعلِّي إله من قریب یقول الرب، ولست إلًها من بعیٍد؟! 
إذا اختبأ إنسان في أماكن مستترة، أفما أراه أنا یقول الرب؟! 

. ]24-23[ ؟!"أما أمأل أنا السموات واألرض یقول الرب

1 St. Iraeneus: Adv. Haer. 
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لعلَّه بهذا یوبخهم ألنهم یحسبون اهللا كالبعل، محدود في حجمه وفي موضع 
سكناه، غیر قادٍر على إدراك ما یحل باألماكن المستترة. 

یسكن اهللا في السماء في األعالي، وكأن األرض كلها صغیرة بالنسبة له، یراها 
بكل خطایاها، وال یقدر أحد ما أن یختفي عنه. وفي نفس الوقت یمأل السماء واألرض، 

أینما هرب إنسان یجد اهللا حاضًرا... فهو بعید ومنزه عن كل الخلیقة، وقریب جًدا ومالصق 
لها. 

بمعني آخر یقول: اهللا منزه عن كل التصرفات التي یمارسها الكذبة، هو في 
األعالي یعرف ویرى كل شيء، وهو قریب یود أن یلتقي الكل به! 

یؤكد النبي أن اهللا عاٍل عن األرض، بعید كل البعد عن أفكارهم األرضیة الترابیة، 
هو یدرك كل أسرارهم، أما هم فال یدركونه. لیتخلوا عن التراب الذي التصقوا به، فیرفعهم 

بروحه إلى سمواته، ویكشف لهم إرادته، بهذا تُنتزع عنهم صفة "الكذب". 
أخیًرا جاءت هذه العبارات متناغمة مع كلمات المرتل:  

"یا رب قد اختبرتني وعرفتني... 
كل طرقي عرفت، ألنه لیس كلمة في لساني إالَّ وأنت یا رب عرفتها كلها... 

أین أذهب من روحك؟! ومن وجهك أین أهرب؟ 
 إن صعدت إلى السموات فأنت هناك. وٕان فرشت في الهاویة فها أنت..." (مز

139 .(
اهللا بعید عن األشرار، قریب من المتواضعین الذین یطلبونه من كل قلوبهم. 

  لو كان من جهة المكان هو بعید عنا، لكنت تشك حًقا، لكنه إن كان حاضًرا في كل
موضع لذاك الذي یجاهد، وقریب للغیور، فإنه یقول مع النبي: "ال أخاف شًرا ألنك 

 .Ï )4: 23 معي"(مز

  لیتنا ال نستمر في الشر، وال نیأس من المصالحة، بل لنقل نحن أنفسنا: "أقوم وأذهب
إلى أبي"، ولنقترب إلى اهللا. فإنه هو نفسه لن یبعد عنا، وٕانما نحن الذین نبتعد عنه. 

. ]23[أنا هو اهللا من قریب ولست إلًها من بعید" نقرأ: "
مرة أخرى ینتهرهم على لسان النبي: "آثامكم صارت فاصلة بینكم وبیني" (راجع 

1 St. Chrysostom: In Matt. hom., 54: 8. 
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. Ï )2: 59 إش
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ألن قوة اهللا حاضرة دائًما، متصلة بنا، تعمل للفحص والنفع والتعلیمÐ .
القدیس إكلیمنضس اإلسكندري 

  .إنه في كل موضع هذا الذي ال یحده مكان
ال تتركه، فیكون معك. 

إن أردت أن تأتي إلیه فال تتباطأ... فإنه یأتي إلیك وأنت في مكانك، إن كنت 
! Ñتؤمن وتحب

 القدیس أوغسطینوس

  مخیف هو ملئه للمسكونة، فال یوجد موضع یهرب من عمل اهللا حتى بالطیران إلى 
 الشرق، أو اإلغالق على أنفسنا في يالسماء، أو بدخول الهاویة، أو بالهروب إلى أقص

. Òاألعماق ونهایات البحر
 القدیس غریغوریوس النزینزي

  ،اإلنسان الذي ینتفع بالصالة یصیر مستعًدا أن یختلط بروح الرب الذي یمأل العالم كله
والذي یمأل األرض كلها والسماء، القائل بالنبي: "أما أمأل أنا السموات واألرض؟ یقول 

 .Ó )24: 23الرب" (
 العالمة أوریجینوس

 25: 25 إننا ال نأتي إلیه جمیعنا بنفس الطریق، بل یأتي كل واحٍد حسب قدرته (مت .(
إما نأتي إلیه مع الجماهیر فینعشنا باألمثال لهذا الهدف وحده: لئال نخور في 

) من األصوام الكثیرة. 3: 8 ؛ مر32: 15 الطریق (مت
أو أننا نجلس دوًما بال انقطاع عند قدمیه، متحررین ألجل هذا وحده: لكي نسمع 
 كلمته دون أن نرتبك قط بالخدمات الكثیرة، بل نختار النصیب الصالح الذي ال ُینزع عنا (لو

1 Letter to the Fallen Theodore 1: 8. 
2 Stromata 2: 2. 
3 St. Augustine: in Joan. 36: 8. 
4 St. Gergory Naz.: On his father's silence, 16. 
5 On Prayer 10: 2. 
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. Ï). بالتأكید الذین یقتربون إلیه هكذا ینالون من نوره أكثر39-42: 10
 العالمة أوریجینوس 

ما دام  )،24: 25  أین رحلت رفقة لتطلب الرب (تك العالمة أوریجینوسیتساءل
)؟ 24: 23الرب في كل موضع (

  أظن أنها لم ترحل من موضع إلى آخر، بل عبرت من حیاة إلى حیاة أخرى، من عمٍل
إلى عمٍل، ومما هو صالح إلى ما هو أفضل. إنها انطلقت من األشیاء المفیدة إلى ما 

. Ðهي أكثر فائدة، وأسرعت مما هو مقدس إلى ما هو أكثر قداسة
 العالمة أوریجینوس 

یكمل حدیثه كاشًفا كذب هؤالء األنبیاء:  

"قد سمعت ما قالته األنبیاء الذین تنبأوا باسمي بالكذب قائلین:  
حلمت حلمت. 

حتى متى یوجد في قلب األنبیاء المتنبئین بالكذب؟! بل هم أنبیاء ِخداع قلبهم. 
الذین یفكرون أن ُینسوا شعبي اسمي بأحالمهم التي یقصونها الرجل على 

صاحبه،  
 .]27-25[كما نسَي آباؤهم اسمي ألجل البعل" 

یهاجم هنا ما یدعیه األنبیاء من رؤیتهم أحالًما یفسرونها على أنها رسائل سماویة 
لألسباب:  

"، ویتنبأون خاللها كذًبا. "حلمت. حلمت: كذبهم، إذ یقول كل منهم: أوالً 
: ینسبون ما یتنبأون به للرب، وهذا أخطر، ألنهم لیس فقط یكذبون، لكنهم ثانًیا

یتسترون تحت اسم اهللا وهم یكذبون. 
: شغل موضوع األحالم أفكار الشعب حتى نسوا اهللا ووصایاه. نسى آباؤهم ثالثًا

اهللا خالل عبادتهم البعل، أما هؤالء فنسوا اهللا خالل انشغالهم باألحالم، ال هّم لكل  شخص 
خوته. إ أحالًما أو یشتهي أن یسمع عن أحالم يإال أن یرو

؟ یقارن األحالم بكلمة اهللا، كالتبن بجانب بماذا یقیِّم إرمیا النبي هذه األحالم
 الحنطة، یلزم فرز هذه عن تلك.

1 In Gen. hom. 1: 7. 
2 In Gen. hom. 12: 1. 
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"النبي الذي معه ُحلم، فلیقص ُحلًما،  
والذي معه كلمتي فلیتكلم بكلمتي بالحق. 

ما للتبن مع الحنطة یقول الرب؟! 
ألیست هكذا كلمتي كناٍر یقول الرب؟! 

وكمطرقة تحطم الصخر. 
"  من بعضهم البعضيلذلك هأنذا على األنبیاء یقول الرب، الذین یسرقون كلمت

]28-30[ .
أحالم األنبیاء الكذبة كالقش یجب فرزها من كالم الرب، أي من الحنطة. 

لیس لألحالم فاعلیة، أما كلمة الرب فكناٍر تحرق الشر في القلب، وتلهبه بنار 
الحب اإللهي، وكمطرقة تحطم القلب الحجري لتجعله قلًبا لحمًیا. بمعني آخر كلمة الرب 
هي طعام (حنطة)، یشبع النفس، كما یغیر طبیعتها، تنقیها كما بناٍر، وتحطم كل فساٍد 

فیها. 
 یؤكد ضعف األحالم في مواجهتها أو ]28[ !""ما للتبن مع الحنطة؟بقوله: 

مقاومتها لكلمة الرب. إنها تشبه تبًنا أو عصافة ال تقف أمام ریح غضب اهللا. إنها تحترق 
أمام كلمة اهللا الناریة وتتحطم بمطرقتها. 

یكشف إرمیا عن جانب آخر خطیر في حیاة بعض األنبیاء الكذبة؛ أنهم أحیاًنا ال 
ینطقون بكلمات كاذبة، وال یّدعون أنهم یروا أحالًما، إنما یسرقون كلمة الرب من بعضهم 

. ]30[البعض 
م: [إن  القدیس جیرویشیر التبن إلى األشرار والحنطة إلى أوًالد اهللا. وكما یقول

كان إبراهیم وٕاسحق ویعقوب واألنبیاء والرسل لم یكونوا بال خطیة، وان كان أفضل أنواع 
الحنطة به تبن ممتزج به، فماذا ُیقال عنا نحن الذي ُكتب عنا: "ما هو التبن للقمح یقول 

) ومع ذلك فالتبن ُیحفظ للحرق المقبل، كما أن الحنطة في الوقت 28: 23الرب؟" (
  ....]Ïالحاضر ممتزجة مع القمح في نموها

؟ إننا ننطق بكلمة الرب كأننا قد اختبرناها دون أن ماذا یعني بسرقة كلمة الرب
نسمع لها أو نمارسها في حیاتنا، إنما نسرقها من أفواه اآلخرین أو كتاباتهم. لهذا یلیق بنا 
لكي ال ُنحسب لصوص الكلمة أن نمارس ما ننطق به، أو نجاهد بإخالص في ممارستنا 

1 St. Jerome: Ep., 122: 3. 
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إیاها. 
ربما یقصد بسرقة كلمة الرب أن بعض األنبیاء الكذبة أرادوا أن ینطقوا بكلمة 

 دفعهم إلى تحریف الكلمة حسب أهوائهم الداخلیة. ولعله لكن فساد قلوبهم وسلوكهمالرب، 
، إذ یسرقون  غیر أمناء وال مخلصین حتى فیما بینهمأراد توضیح أن األنبیاء الكذبة

 في  فقراءبعضهم البعض، فكیف یكونوا أمناء في تقدیم الكلمة صادقة للشعب؟ أو أنهم
المعرفة، لیس لهم ما ینطقون به، فكل واحٍد یسرق من اآلخر، مدعًیا أنه یرى أحالًما مباشرة 

من اهللا. 
بمعنى آخر فإنهم حتى وٕان سرقوا كلمة الرب، لكن خالل هذه السمات التي سبق 

أن تحدثنا عنها یقدمونها بطریقة غیر صادقة، ویحولونها لخدمة أغراضهم الشخصیة. 
 الكلمة، يیختم حدیثه عن األنبیاء المدعین أنهم أصحاب أحالم إلهیة أو عن سارق

 قائالً : 

"هأنذا على األنبیاء یقول الرب،  
الذین یأخذون لسانهم ویقولون: قال،  

هأنذا على الذین یتنبأون بأحالم كاذبة یقول الرب، الذین یقصونها، ویضلون 
شعبي بأكاذیبهم ومفاخراتهم،  

وأنا لم أرسلهم وال أمرتهم. 
. ]32-31[فلم یفیدوا هذا الشعب فائدة یقول الرب" 

نهم أ یعني ]31[ "یاخذون (أو یستعملون) لسانهم ویقولون: قال" بقوله
یستخدمون كلماتهم الشخصیة في شكل حدیث إلهي ویقولون: "قال الرب...". 

" الذین یبشرون باألحالم "هأنذا على (ضد) األنبیاءللمرة الثالثة یؤكد الرب: 
. ]32[. إنهم مخادعون وال منفعة منهم ]32-30[الباطلة 

 : یطلبون وحي الرب بأفواههم، ال بقلوبهم.]40-33[النبوة الخامسة 
أخیًرا یتظاهر هؤالء األنبیاء أحیاًنا بالرغبة في التعرف على وحي الرب بینما 

بقلوبهم یطلبون وحي أنفسهم. تسلل هذا الداء إلى الكهنة في غیر مباالة، فسقطوا في خطیة 
أخطر وهي الریاء والخداع حتى في معامالتهم مع اهللا ورجاله. 

وٕاذا سألك هذا الشعب أو نبي أو كاهن قائالً : ما وحي الرب؟ "
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فقل لهم: أي وحي (ثقل)؟! 
إنى أرفضكم هو قول الرب. 

فالنبي أو الكاهن أو الشعب الذي یقول وحي (ثقل) الرب أعاقب ذلك الرجل 
وبیته. 

هكذا تقولون الرجل لصاحبه، والرجل ألخیه:  
بماذا أجاب الرب؟ 

وماذا تكلم به الرب؟ 
أما وحي الرب فال تذكروه بعد،  

ألن كلمة كل إنسان تكون وحیه،  
إذ قد حرفتم كالم اإلله الحّي رب الجنود إلهنا. 

هكذا تقول للنبي: بماذا أجابك الرب، وماذا تكلم به الرب. 
وٕاذا كنتم تقولون: وحي الرب، فلذلك هكذا قال الرب من أجل قولكم هذه الكلمة 

وحي الرب، وقد أرسلت إلیكم قائالً : ال تقولوا وحي الرب. 
لذلك هأنذا أنساكم نسیاًنا، وأرفضكم من أمام وجهي أنتم، والمدینة التي أعطیتكم 

وآباءكم إیاها. 
.  ]40-33[وأجعل علیكم عاًرا أبدًیا وخزًیا أبدًیا ال ُینسى" 

" التي ُتستخدم بمعاٍن كثیرة؛ a  mass"وحي  جاء الحدیث هنا یدور حول كلمة 
و یحمل"، فیكون االسم معناه "حمل  أ، معناها "یرفع" nasaوهي مقتبسة من الفعل 

burden أو "ثقل". ُأستخدم في العهد القدیم لیعني ثقًال یصدر عن سید أو إله أو من "
حیوانات أو بشر، وهنا یعني االلتزام بثقل المسئولیة القیادیة أو الدینیة، أو السقوط تحت ثقل 

. هنا یقصد بها الوحي. يحكم اهللا، لكن أحیاًنا تستخدم كتعالیم نبویة أو وحي نبو
كثیًرا ما تكررت كلمة "ثقل" في هذه القطعة، إذ تطلع األنبیاء الكذبة والكهنة 

والشعب إلى كلمة الرب باحتقار واستخفاف وحسبوها ثقًال، ترعبهم وتخیفهم، كانت ثقیلة 
. ل القدیس جیرومعلى نفوسهم كما یقو

"أي إذ یسأل األنبیاء الكذبة أو الشعب: ما هو وحي (ثقل) الرب؟ تأتي اإلجابة: 
 ي"أنتم هو الثقل (الوحي) إن، یترجمها البعض: ]33[وحي؛ إني أرفضكم هو قول الرب" 

)"؛ وكأنه یقول: لیست كلمة الرب ثقًال، بل أنتم بخطایاكم تمثلون ثقًال أطرحكم (أرفضكم
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وتستحقون الطرح خارًجا! 
وكأن اهللا یؤكد ، ]36["ألن كلمة كل إنسان تكون وحیه (ثقله)" مرة أخرى یقول: 

إن كلمته لیست ثقًال، إنما كلمات اإلنسان هي التي تحطمه كثقل على نفسه! 
 ، ربما ألنه یرفض استخدام هذه الكلمة ]38[" "ال تقولوا وحي الربإنه یطالبهم: 

massa التى استخدموها للتعبیر عن مشاعرهم نحو كلمة الرب كثقل؛ أو أن اهللا بهذا
یوبخهم: لماذا تطلبون تعالیم الرب وقد أقمتم أنفسكم آلهة، یسمع كل واحد لتعلیمه الذاتي ال 

، تطلبون أن تسمعوا تعالیمي وأنتم تهینونها برفضكم إیاها؟! يلصوت
"هأنذا أنساكم نسیاًنا" لقد نسوا صوت الرب حتى إن طلبوه بأفواههم، لذلك یقول: 

]39[ .
"أرفضكم من أمام وجهي" لم یطیقوا سماع صوت الرب، لهذا جاءت الثمرة: 

]39[ .
أهانوا الكلمة اإللهیة واحتقروها، لهذا یرفض اهللا المدینة التي حسبها قبًال مدینته 

. ]40[المقدسة، والتى وهبها لهم وآلبائهم، ویسكب عاًرا وخزًیا علیهم 
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 23من وحي إرمیا 
لیمت صدقیا القدیم! 
 ولیحیا صدقیا الجدید!

 فأصرخ إرمیا جراءة رب یا لي هب  :
 الرب،  رعیة غنم ویبددون یهلكون الذین للرعاة ویل
! البابلیون أقامه الذي لصدقیا ویل

"! برنا الرب: "الجدید الراعي ولیحیا
 كذًبا،  هللا أنسبه الذي الذاتي القدیم، البر صدقیا لیمت
! لي بًرا بره في، ویهبنى الجدید صدقیا ولیحیا

 الرب،  غنم هي التي طاقاتي الذاتي بري بدد لقد
! في غنمك في، وتجمع الصالح الراعي المسیح أیها لتملك

 طاقاتي،  وكل وأفكاري حواسي أعماقي، ولتجمع لترعى! نعم 
! غنمك إنها

! مربضها إلى والسبي الذل أرض من لتردها
! العالم هذا غربة وسط في تاهت لقد

 أمامها،  سمواتك أبواب لتفتح
 ملكوتك،  لحساب القدوس بروحك ولتقدسها
! أبیك أحضان في وأستریح فأستقر
! شیًئا أفقد أرتعب، وال أخاف، وال ال هناك
! فائًقا أبدًیا سالًما أمتلىء هناك

  الجدید،  الحقیقي، صدقیا الملك أیها تعال 
. وبرك حقك أعماقي، ولتنجح، ولتجري في لتملك
. ملكوتك إلى أرضي حّول

 الموعد،  أرض إلى مصر فرعون من ، اليب أنطلق
! السماویة أورشلیمك إلى الطاغیة ذاتي من وٕانما
! الجدید الخروج أختبر أن لي هب
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 الشریر،  صدقیا مع تحالفوا الذین الكذبة األنبیاء لیهلك 
 وكذبوا،  الفسق في سلكوا
 الكاذبة،  األحالم وراء النبوة، وجروا ادعوا
. الشریرة بخزعبالتهم عنك البسطاء قلوب شغلوا
 باألوهام،  الحیة، وتمسكوا كلمتك تركوا

! القش أكلوا الحنطة عوض
 الناریة،  كلمتك تركوا

 حبك،  مطرقة ورفضوا
! أنفسهم وحي طلبوا فقد لهم ویل

 أقتنیك،  أن لي هب 
! الحق القدوس الرب مجلس في واشترك

 مكاًنا،  في له الفسق یجد فال
 أعماقي،  إلى یتسلل أن الكذب یقدر وال
 واهیة،  أحالم على أعیش ال
! السماوي الحق أیها باسمك إال أنشغل وال

 بقلبي،  كما بشفتي كلمتك أطلب
 حبك،  بنار أعماقي تلهب

 خطایاي،  على بمطرقة وتضرب
! فأخلص تسندني
! وممتعة مبهجة بثقیلة، بل لیست كلمتك

! كلمتك أعذب وما أعذبك ما
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األصحاح الخامس والعشرون 

كأس خمر السخط 
 للدرج الذي أماله إرمیا على كاتبه ختاًما أن هذا األصحاح یمثل Ïیرى البعض

 ق.م.، وأن وضعه األصلي بعد األصحاحات العشرین األولى. ففي ذلك 604باروخ عام 
الحین أقام نبوخذنصر نفسه سیًدا على منطقة الشرق األوسط من مصر إلى المیصة (ما 

بین النهرین). وأدرك إرمیا أنه قد هبَّت الریح القادمة من الشمال على یهوذا وأورشلیم فعًال، 
وهي تحرك الجیش البابلي. 

في هذا األصحاح یقدم لنا النبي ملخًصا لخدمته خالل الثالث وعشرین عاًما 
السابقة كنبًیا للشعوب، هذه الخدمة التي رفضها الجمیع، كما سبقوا فرفضوا خدمة األنبیاء 

السابقین له. 

]. 3-1[. تاریخ النبوة   1
. ]10-4[الدمار    . تأكید2
. ]14-11[. مدة الدمار   3
.  ]28-15[. ملخص النبوات ضد األمم 4
. ]38-30[ . قضاء الرب للمسكونة   5

 :  . تاریخ النبوة1
كل األحادیث النبویة التي سبق فألقاها إرمیا إما أنها ال تحمل تاریًخا بالمرة أو 

)، 1: 26)، أو "في بدء حكم یهویاقیم" (6: 3تحمله بطریقة عامة كالقول: "في أیام یوشیا" (
: 28(لكن هنا وفي بعض األحادیث التي ُألقیت فیما بعد وضع تاریًخا محدًدا لها كما في 

 .Ð)الخ 1: 39؛ 1: 36؛ 1: 32؛ 1

"الكالم الذي صار إلى إرمیا عن كل شعب یهوذا في السنة الرابعة لیهویاقیم بن 
یوشیا ملك یهوذا. 

هي السنة األولى لنبوخذنصر ملك بابل. 

1 The Collegeville Bible Comm., p. 466. 
2 C. F. Keil. Jeremiah, Lamentations (Comm. on the Old Testament, vol. 8, p. 369.). 
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الذي تكلم به إرمیا النبي على كل شعب یهوذا وعلى كل سكان أورشلیم قائالً " 
]1-2[ .

م. في السنة الرابعة لملك یهویاقیم التي دارت . ق605عام  الفقرة إلى یرجع تاریخ
 هذه المعركة تم طرد المصریین، واستولت بابل على فیها معركة كركمیش الفاصلة، ونتیجة

). 1: 24 مل 2یهوذا لتصبح جزًءا من إمبراطوریتها (
] 1[في  االدعاء بوجود خطأ في التواریخ حیث أن السنة الرابعة من حكم یهویاقیم

)، مبني 1: 1هي نفسها المشار إلیها بأنها السنة الثالثة من حكم نفس الملك في دانیال (
ففي فلسطین في القرن  الشرق لترتیب التواریخ الزمنیة. فهم للطرق القدیمة في سوء على

السابع قبل المیالد كانت ُتحسب سنة تبوء الملك للعرش إنها السنة األولى في الحكم، بینما 
. وهكذا يفي بابل كانت هذه السنة تحسب مستقلة ثم یتبعها السنة األولى من الحكم الفعل

احتسب إرمیا هذه السنة طبقا للنظام المعمول به في فلسطین بینما اتبع دانیال النظام 
 المعمول به في بابل.

 النبي فیها أملى التي ذات السنة  ق.م.) هي506السنة الرابعة لحكم یهویاقیم (

). وٕاذ أحرقه الملك؛ 26-1: 36إرمیا نبوات على باروخ الكاتب، وقد قرأ الدرج أمام الملك (
). القطعة 32–27: 36فُأعید كتابة درج جدید وصار نواة لتجمعات نبوات إرمیا النبي (

. Ïنها ملخص للدرج أو مقدمة له ُتقرأ قبل قراءة الدرجأ) إما 14-1: 25التي بین أیدینا (
وتعتبر هذه السنة نقطة تحول خطیرة في تاریخ یهوذا بعد هزیمة فرعون نخو 

بواسطة البابلیین. 
حذفت الترجمة السبعینیة التعلیق المختص بنبوخذنصر. 

"من السنة الثالثة عشرة لیوشیا بن آمون ملك یهوذا إلى هذا الیوم هذه الثالث 
 .]3[والعشرین سنة صارت كلمة الرب إلى فكلمتكم مبكًرا ومكلًما فلم تسمعوا" 

السنة الثالثة عشرة من حكم یوشیا سنة  إذ یعتبر إرمیا النبي أن خدمته بدأت في
 ق.م. یتساءل البعض إن كان هذا التاریخ هو بدایة أول رسالة تسلمها من اهللا 627

بطن أمه. على  نه تاریخ میالده حیث ُدعي للخدمة وهو بعد فيأالشعب، أم  إلعالنها على
 األحوال بدأ إرمیا خدمته مبكًرا جًدا. أي

1 Thompson: Jeremiah, p. 511. 
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 23الفترة من السنة الثالثة عشرة لیوشیا حتى السنة الرابعة من یهویاقیم تضم 
 شهور 3 أعوام في أیام یهویاقیم، باإلضافة إلى 4 عاًما في أیام یوشیا و19عاًما، منها 

ُملك یهوآحاز. 

 : . تأكید الدمار2
"وقد أرسل الرب إلیكم كل عبیده األنبیاء مبكًرا ومرسًال فلم تسمعوا ولم تمیلوا 

أذنكم للسمع. 
قائلین ارجعوا كل واحٍد عن طریقه الرديء وعن شر أعمالكم واسكنوا في األرض 

التي أعطاكم الرب إیاها وآباءكم من األزل وٕالى األبد. 
وال تسلكوا وراء آلهة أخرى لتعبدوها وتسجدوا لها وال تغیظوني بعمل أیدیكم فال 

أسيء إلیكم. 
یقول الرب لتغیظوني بعمل أیدیكم شًرا لكم.  لي فلم تسمعوا

لذلك هكذا قال رب الجنود:  
من أجل أنكم لم تسمعوا لكالمي،  

هأنذا أرسل فأخذ كل عشائر الشمال یقول الرب وٕالى نبوخذنصر عبدي ملك بابل 
وآتي بهم على هذه األرض وعلى كل سكانها وعلى كل هذه الشعوب حوالیها 

فأحرمهم وأجعلهم دهًشا و صفیًرا وخرًبا أبدیة. 
وأبید منهم صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العریس وصوت العروس، صوت 

. ]10-4[األرحیة ونور السراج" 

ُیالحظ في العبارات السابقة اآلتي:  
: هنا یوجه إرمیا التماسه إلى عامة الشعب ولیس للطبقة الحاكمة فقط. أوالً 
: یؤكد إرمیا النبي أن ما نادى به خالل الثالث وعشرین سنة لم یكن باألمر ثانًیا

الجدید، فقد سبق وأرسل لهم اهللا أنبیاء منذ وقٍت مبكٍر ینذرهم بذات الرسالة. فمن جانب لیس 
لهم عذر بسبب مقاومة األنبیاء الكذبة له. لو كان إرمیا هو النبي الفرید في حمل هذه 

الرسالة لتشككوا، لكن سبقه إشعیاء النبي وغیره، فما هو عذرهم؟! ومن جانب آخر، فإن اهللا 
تمهل علیهم سنوات هذه عددها لعلَّهم یرجعون إلى أنفسهم ویتوبون، لكنهم عوض التوبة 

استهانوا بطول أناة اهللا ولطفه، ظانین أن اهللا یهدد وال یؤدب! 
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ربما أراد النبي تأكید استمراریة خدمته لهم، فقد قضى من عمره هذه السنوات 
الطویلة دون أدنى استجابة من جانبهم، وقد بقى وسیبقى یعلن كلمة اهللا لهم بال ملل!  

صنع التماثیل أو األوثان التي  ربما یشیر إلى ]6[" عمل أیدیكمبقوله "ثالثًا: 
شرهم قد تمّثل في  یصنعونها ثم یتعبدون لها، وقد تشیر إلى الشر الذي یرتكبوه، وكأن

 عبادتهم لألوثان كما في تصرفاتهم الشریرة وسلوكهم الرديء.

 الذي یستدعي كل عشائر ]8[رب الجنود" یقدم الحكم على یهوذا باسم "رابًعا: 
الشمال وسكانها ضد یهوذا. هنا یقوم الرب كقائد جنود ال للدفاع عن شعبه بل لتأدیبهم، 

نبوخذنصر عبًدا له یتمم إرادته. إنه لیس عبًدا له ألنه متعبد له، وٕانما بكونه أداة  مستخدًما
في ید الرب... یقیم به حرًبا مقدسة ضد شعبه!  

 هي إشارة للطبیعة المعقدة لإلمبراطوریة ]9[: اإلشارة لعشائر الشمال خامًسا
األشوریة وخلیفتها اإلمبراطوریة البابلیة. 

حوالیها، ربما ألنها اتكلت علیها وأخذت  یؤدب یهوذا وكل الشعوب التيسادًسا: 
الرب واستشارته. یجعلهم في حالة رعب (دهًشا) وخراٍب تاٍم،  بمشورتها عوض االتكال على

 والنور، )األرحیة(وینزع عنهم كل عالمات الحیاة، من أفراح وزیجات وصوت طحن الغلة 
 !وجود طعام، مع ظلمة كأنهم یصیرون في حالة موت: أحزان وفقدان للعائالت، وعدم

قبوٍر قابضة بال حیاة. بجانب هذا یسقطون تحت العبودیة حیث  یصیرون كمن هم في
 عاًما. 70 تسبیهم بابل

أن النبوة هنا قد تحققت باألكثر ال في السبي البابا أثناسیوس الرسولي  یرى
البابلي بل في سبیهم بجحد اإلیمان بالسید المسیح المحیي. 

  :عندما جاء الرب ووجد إسرائیل بال ثمر لعنهم خالل معجزة شجرة التین التي قال عنها
. بسرعة انتهت شجرة التین هذه بال ثمر حتى )19: 21 مت("ال یكون منِك ثمر بعد" 

. Ï)10: 25تعجب تالمیذه عندما رأوها قد جفت، بهذا تحققت كلمات النبي (
البابا أثناسیوس الرسولي 

1 Paschal Letters 6. 
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 "... ماذا یعني هذا؟آتي بهم على هذه األرض" : یقول:سابًعا
حین یرفض الشعب االلتصاق بالسماوي یتركهم لیلتصقوا باألرض فیصیرون 

أرًضا، ال سماء. لهذا عندما جاء مسیحنا السماوي لیردنا من سبینا، فتح بدم ذبیحته طریق 
"، بل آتي بهم إلى السماء "آتي بهم على هذه األرضالسماء الملوكي، فال ُیقال عنَّا: 

 عن اإلفخارستیا كرحلة إلى السماء، قائالً :  یتحدث القدیس یوحنا الذهبي الفمعینها. لهذا 

 ویطیر مع السیرافیم ، یقف بجوار عرش المجد، كأن اإلنسان قد ُأخذ إلى السماء عینها
. Ïویتغنى بالتسبحة المقدسة

 !ُأهرق هذا الدم فاتًحا طریق السماءÐ. 

  مادمنا قد صرنا سمائیین، وحصلنا على ذبیحة كهذه، فلنخف! یلیق بنا أال نستمر في
زحفنا على األرض، ومن یرید منَّا أالَّ یكون بعد على األرض، فإنه یستطیع اآلن... إذ 

نقترب من اهللا نصیر في السماء، بل ماذا ُأرید من السماء إن كنت أرى رب السماء 
وصرت أنا نفسي سماًء؟!... أقصد لنتمثل ببولس الذي وهو على األرض یقضي حیاته 

. Ñفي السماء
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 ورغبة في االستقالل هو حال النفس التي تدخل إلى حالة عداوة مع اهللا هذا
عنه، هذه التي ال تستجیب لصوت الرب على أفواه أنبیائه. إنها تفقد اتحادها باهللا مصدر 

حیاتها، فُتحسب میتة، أما عالمات الموت فهي:  
خارجیة، وٕانما لفقدان الرب  حالة رعب، ال ألسباب في . یجعلها دهًشا، أيأ

حیث ال تدرى.  مصدر السالم. ترتعب من ال شيء، وتهرب إلى
ب. تصیر صفیًرا، یستهزئ الكل بها، ألنها انهارت تماًما، وصارت مثًال ردیًئا، 

 یسخر بها الجمیع.

اإلقامة من األموات... تحتاج  ج. حّل بها الخراب األبدي، ال طریق لإلصالح إال
 یحیي ویخلص من الموت! ذاك الذي إلى

 .441، 379 المؤلف: المسیح في سر االفخارستیا، ص ˺
2 In Joan. hom. 46. 
3 In Heb. hom. 16: 7. 
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الفرح الداخلي: ال ُیسمع فیها صوت الطرب وصوت الفرح... ال تحمل  د . تفقد
المسبحین بال انقطاع!  في داخلها ملكوت اهللا المفرح، وال شركة مع السمائیین

صوت العریس  هـ. تحرم من روح األسرة أو الحیاة الكنسیة الجماعیة، فیبید منها
النفس فتحرمها من حیاة الشركة واالتحاد مع الغیر  على ego وصوت العروس! تسیطر الـ

 في الرب، فال تعرف العائلة اإللهیة حیث یتقدم الرب عریًسا لكل النفوس التي هي عروسه

 الواحدة!

 تفقد طعامها الروحي، حیث یبید صوت األرحیة، فال یطحن فیها حنطة طعاًما و.

النفس طعامها، ویفقد الجسد مجده الداخلي...  للناس وال شعیًرا طعاًما للحیوانات. تفقد
لكلمة الرب وحرمان من الطعام األبدي!  اإلنسان بكلیته في مجاعة ویدخل

تفقد بصیرتها  ".ال نور سراجالجهل وعدم المعرفة حیث " ز. یحوط بها ظالم
الداخلیة، ونور عینیها، فال تعاین األمجاد المعدة لقدیسي الرب. 

صالح مثل هذه النفس یحتاج إلى تدخٍل إلهي، لتتمتع بالعتق من سبي الخطیة ا
والعودة إلى األصحاح األحضان اإللهیة، حیث تنعم بالحیاة المقامة المجیدة. تجد اهللا نفسه 

سر سالمها ومجدها وفرحها وشبعها الدائم واستنارتها. 

 :  الدمار مدة. 3
"وتصیر كل هذه األرض خراًبا ودهًشا وتخدم هذه الشعوب ملك بابل سبعین 

سنة.  
ویكون عند تمام السبعین سنة أني أعاقب ملك بابل وتلك األمة یقول الرب على 

إثمهم وأرض الكلدانیین وأجعلها خرًبا أبدیة. 
وأجلب على تلك األرض كل كالمي الذي تكلمت به علیها كل ما كتب في هذا 

السفر الذي تنبأ به إرمیا على كل الشعوب. 
ألنه قد استعبدهم أیضا أمم كثیرة وملوك عظام فأجازیهم حسب أعمالهم وحسب 

 .]14-11[عمل أیادیهم" 
هذه هي المرة األولى التي ُیشار فیها إلى مدة السبي البابلي بكونها سبعین عاًما، 

 ق.م. أو عندما تم ترحیل 604یحسبها البعض إما منذ بدأ النبي حدیثه عن السبي سنة 
 ق.م. 587 ق.م.، أو عند ترحیل عدد ضخم سنة 597أول دفعة إلى السبي سنة 
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 لیس رقًما تقریبًیا، بل هو رقم تاریخي دقیق، نبوة دقیقة 70 بأن رقم Keilیقول 
) حیث قیل: "وفي السنة األولى 22-21: 36 أي 2( عن السبي. هذا ُیفهم مما ورد في

 نبَّه الرب روح كورش ملك فارس فأطلق فارس ألجل تكمیل كالم الرب بفم إرمیالكورش ملك 
نداًء في كل مملكته وكذا بالكتابة قائالً : هكذا قال كورش ملك فارس إن الرب إله السماء قد 

 أن أبني له بیًتا في أورشلیم التي في یهوذا. من ي جمیع ممالك األرض وهو أوصانيأعطان
منكم من جمیع شعبه، الرب إلهه معه، ولیصعد". وجاء في دانیال: "في السنة األولى من 

عدد السنین التي كانت عنها كلمة الرب إلى ملكه (داریوس) أنا دانیال فهمت من الكتب 
. )2: 9دا ( على خراب أورشلیم..." إرمیا النبي لكمالة سبعین سنة

 الكتاب المقدس أن فترة السبعین عاًما هي ما يیرى كثیر من المفسرین ومؤرخ
 ق.م) حتى السنة األولى لملك كورش وتسلُّطه على بابل 606بین السنة الرابعة لیهویاقیم (

 ق.م. یحسبونها تاریخًیا هكذا. 536عام 
   = ُملك نبوخذنصر. 43- و 
 عامان  = ابنه أویل مرودخ. 2- و 
 Neriglissor أعوام  = 4- و 
 Labrasarchadشهور  =  9 - و

 Naboned عاًما  = 17 - و
 عام  = (كسور بین كل ملك وآخر). 1-  

 عامان  = بدء ملك داریوس. 2- و 
  ____________

 سنة  69 و9
یتفق هذا مع حسابات الكتاب المقدس:  

 أعوام  = عهد یهویاقیم (من السنة الرابعة حتى الحادیة عشرة). 7- و 
شهور  = عهد یهویاكین.  3و  -

: 25 مل 2راجع (= من سبي یهویاكین حتى جلوس أویل مرودخ [      عاًما 37- و 
 "في السنة السابعة والثالثین لسبي یهویاكین ملك )27-30

یهوذا في الشهر الثاني عشر في السابع والعشرین من الشهر 
رفع أویل مرودخ ملك بابل في سنة تملكه رأس یهویاكین ملك 

یهوذا من السجن وكلمه بخیر وجعل كرسیه فوق كراسي الملوك 
. الذین معه في بابل..."]
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   = حتى سقوط بابل. 23  و9و - 
   = العامان األوالن لداریوس. 2- و 

 _______
 عاًما تماًما. 70- 

 معني 70مع دقة الرقم بحسب حسابات مفسري الكتاب والمؤرخین، یحمل رقم 
 یشیر 10 یشیر إلى الكمال، ورقم 7رمزی�ا وهو كمال العمل اإللهي في حیاتنا الزمنیة. رقم 

إلى الحیاة الزمنیة التي یجب أن تحكمها الوصایا العشرة، لذلك فإننا وٕان كنَّا كمن في السبي 
ننتظر كمال المجد األبدي لنصیر بالحق الملكة السماویة شریكة المجد... فإننا خالل 

أعوامنا السبعین ننعم بعمل اهللا الدائم، حیث یهیئنا بروحه القدوس لنحمل صورته فنصیر 
العروس الملكة الحرة. 

 حیث نتلمس كمال عمل اهللا الخالصي 70أعوامنا على األرض ُیرمز لها برقم 
ألجلنا حتى ننطلق إلى سمواته. 

  عندما ینتهي كل الزمن نعود إلى مدینتنا، كما عاد هذا الشعب بعد سبعین عاًما من
السبي البابلي. ألن بابل تشیر إلى هذا العالم. حیث أن "بابل" تعني "ارتباًكا"... هكذا 

وننا البشریة مرتبكة، هذه التي ال تُنسب هللا. في هذا االرتباك، في هذه األرض ئكل ش
البابلیة ُأسرت صهیون. ولكن "عندما ردَّ الرب سبي صهیون صرنا مثل المستریحین" 

. Ï)، أي أننا نفرح بتقبلنا التعزیة1: 126 (مز
القدیس أغسطینوس 

ید یهویاقیم   هو أصل النبوة التي دمرت على]13[المذكور في  ُیالحظ أن السفر
 هما مادي وفارس اللذین اخضعا بابل تحت حكم ]14[الكثیرة" في  ) و"األمم36: 22(

 ق.م. 539كورش عام 

 :  . ملخص النبوات ضد األمم2
اهللا لیس إله إسرائیل وحده، بل إله كل الشعوب، یهتم بالجمیع، وها هو یرسل إرمیا 
نبیه "نبی�ا للشعوب". كما یبادر اهللا ببركاته على شعبه ال لیحرم الشعوب األخرى، بل لیهیئ 

الكل خالل الخمیرة المقدسة للتمتع بفیض نعمته، هكذا یبدأ هنا بتأدیب شعبه بسبب 
إصرارهم عل عدم التوبة، بهذا تكون البدایة لتسقط أمة وراء أمة تحت ذات التأدیب، مادام 

1 On Ps. 126. 
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لیس هناك رجوع إلى اهللا بالتوبة... وأخیًرا یسقط العالم كله تحت التأدیب حتى بابل الید 
المستخدمة للتأدیب! هنا إعالن صارخ عن فساد الطبیعة البشریة والحاجة إلى تدخل إلهي 

إلقامة طبیعة جدیدة تتجاوب مع خالقها! 

الرب إله إسرائیل.  لي "ألنه هكذا قال
خذ كأس خمر هذا السخط من یدي واسِق جمیع الشعوب الذین أرسلك أنا إلیهم 

إیاها. 
فیشربوا ویترنحوا ویتجننوا من أجل السیف الذي أرسله أنا بینهم. 

فأخذت الكأس من ید الرب وسقیت كل الشعوب الذین أرسلني الرب إلیهم. 
أورشلیم ومدن یهوذا وملوكها ورؤساءها لجعلها خراًبا ودهًشا وصفیًرا ولعنة 

كهذا الیوم. 
وفرعون ملك مصر وعبیده ورؤساءه وكل شعبه. 

وكل اللفیف وكل ملوك أرض عوص وكل ملوك أرض فلسطین وأشقلون وغزة 
وعقرون وبقیة أشدود وأدوم وموآب وبني عمون. 

وكل ملوك صور وكل ملوك صیدون وملوك الجزائر التي في عبر البحر،  
وددان وتیماء وبوز وكل مقصوصي الشعر مستدیًرا. 

وكل ملوك العرب وكل ملوك اللفیف الساكنین في البریة،  
وكل ملوك زمري وكل ملوك عیالم وكل ملوك مادي،  

وكل ملوك الشمال القریبین والبعیدین كل واحد مع أخیه وكل ممالك األرض التي 
على وجه األرض،  

وملك شیشك یشرب بعدهم. 
وتقول لهم: هكذا قال رب الجنود إله إسرائیل: اشربوا واسكروا وتقیأوا واسقطوا 

وال تقوموا من أجل السیف الذي أرسله أنا بینكم. 
ویكون إذا أبوا أن یأخذوا الكأس من یدك لیشربوا أنك تقول لهم:  

هكذا قال رب الجنود تشربون شرًبا. 
ألني هأنذا أبتدئ أسيء إلى المدینة التي ُدعي اسمي علیها فهل تتبرأون أنتم؟! 

ال تتبرأون ألني أنا أدعو السیف على كل سكان األرض یقول رب الجنود" 
]15-29[ .
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 لست يعندما سمع النبي هذا لم یرفض، لم یقل على مثال موسى: أسألك یا رب، إن 
مستحًقا، أرسل آخر. 

إذ كان محًبا للشعب ومفكًرا في األمم المعادیة أنها ُتقتل وتسقط بشرب الكأس، 
. Ïقبل كأس الخمر بفرح، ولم یعلم أن أورشلیم كانت من بین كل األمم

القدیس جیروم 
ُیستخدم الكأس عن مصیر شخٍص أو أمٍة كنبوة عن مستقبٍل مفرٍح جًدا كما في 

 ت) أو مؤلٍم للغایة، وقد دعى السید المسیح آالمه لحساب البشریة كأًسا (م5: 23 (مز
 ؛ إش16: 2 (حب ). هنا یرمز كأس الخمر للغضب اإللهي، وقد استخدمت في39: 26
 ؛ مز21: 4؛ مرا 12: 19 الخ؛ 12: 13 ، إر34-32: 23  ؛ حز21-22، 17: 51
 الخ). 2: 12 ؛ زك15: 2 ؛ حب9: 75؛ 5: 65

 وقد .كان االلتزام بشرب الكأس إجراء ُیستخدم الختبار براءة الشخص أو جرمه
یقدم الكاهن للمرأة الُمتهمة بخیانة زوجها ماًء مقدًسا في إناٍء  )31-11: 5 جاء في (عد

یدخل  خزفي ویضع علیه من غبار مسكنها... ثم یقدم لها ماء اللعنة، فان كانت قد تنجست
ماء اللعنة المّر فیورم بطنها وتسقط فخذها وتصیر المرأة لعنة في وسط شعبها. 

یقدمها هنا إرمیا النبي للشعوب هو السیف الذي ُتضرب به هذه  الكأس التي
 من هول الحدث، یفقدون عقولهم ویصیرون كالمجانین. يالشعوب فتترنح كالسكارى بال وع

یتساءل البعض: كیف قدم إرمیا للملوك كأس غضب اهللا؟ هل قام برحلة لملوك وشعوب 
مختلفة؟ أم قدم الكأس لسفرائهم في أورشلیم؟ إنه لم یتسلم كأس خمٍر من ید اهللا بل كأس 

السخط اإللهي ال لیشربوه بأفواههم فتترنح أجسادهم، إنما هو كأس غیر مادي یحمل غضًبا 
ال تشربه األجساد. العمل الذي قام به إرمیا هو رسالة تؤكد حقیقة السخط اإللهي على الشر 

واألشرار المصرین على شرهم، یعلنها النبي في أورشلیم أمام الملك والشعب، وتبلغ إلى 
الملوك والشعوب المحیطة.  

في سفر إشعیاء إذ یؤكد اهللا ألورشلیم أنها تشرب من كأس غضبه الذي أعدته 
بعصیانها، إنما إلى حین، إذ یقول:  

"انهضي انهضي قومي یا أورشلیم التي شربت من ید الرب كأس غضبه ثقل كأس 
الترنح، شربت، مصصت... 

1 Letter 18 a: 6. 
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ال تعودي تشربینها في ما بعد... 
استیقظي، استیقظي، إلبسي عزِّك یا صهیون،  

 ). 1: 52؛ 22، 17: 51 البسي ثیاب جمالك یا أورشلیم " (إش

ویالحظ هنا:  
 مدرجة هنا ماعدا دمشق. )51-46(. كل الشعوب المذكورة في األصحاحات 1

). 5: 1لقد دعي إرمیا نبًیا للشعوب (
، فإذ لهم ]18[ وملوكها ورؤسائها  لمدن یهوذاثمألورشلیم . أعطى الكأس أوًال 2

معرفة أكثر من غیرهم یستحقون التأدیب قبلهم. 
تي بعد ذلك باألمم الوثنیة، مبتدًأ بفرعون ملك مصر وعبیده ورؤسائه وكل أ. ي3

، ألن أورشلیم قد اعتمدت على فرعون وجیشه للدفاع ضد بابل، لذا یستحق ]19[شعبه 
الكأس بعد یهوذا مباشرة. 

 نجد ]20[. بعد مصر یتجه نحو الجنوب شرقي وغربي یهوذا، أمة فأمة، ففي 4
وبالد فلسطین شرقي مصر وعلى حدودها. عوص 

عبر  ) الواقعة في21: 4  ؛ مراثي1: 1  موطن أیوب (أي]20[ ملك عوصذكر 
الواقعة بجوار أدوم في شمال الجزیرة  األردن، إما في حوران جنوب دمشق أو في المنطقة

العربیة وعلى حدود مصر.  
 " مع فرعون وعبیده ورؤسائه... وقد ُذكركل اللفیف. یسقط تحت التأدیب "5

) لیصف الجماعة المختلطة الخارجة من مصر 3: 13 ؛ نح38: 12 "  في (خر"اللفیف
مع اإلسرائیلیین. عادة ُیقصد باللفیف أیة جماعة مختلطة من أجناس متباینة ترتبط بشعٍب 

 .Ïواحٍد وتسكن بینهم كجماعة غریبة

؛ 1: 13 وعقرون وأشدود (یش  بالمدن الرئیسیة: أشقلون وغزةفلسطین. مثلت 6
)، ولم ُتذكر المدینة الخامسة جت، ربما ألنها كانت قد انهارت في ذلك 4: 6 صم 1

؛ 6: 1 ، أو ألنها لم تعد بعد عاصمة لمملكة مستقلة لهذا لم ُتذكر أیًضا في (عاÐالوقت
).  5: 9 ، زك4: 2 صف

1 Keil, p. 381. 
2 Thompson: Jeremiah, p. 517. 
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 حیث ممالك أدوم وموآب وبني عمون، ]21[ في الشرق. یتجه بعد ذلك نحو 7
 حیث الفینیقیون ومستعمراتهم. الغرب یتجه نحو ]22[وفي 

 نجد القبائل العربیة في الصحراء الممتدة من فلسطین إلى ]24-23[. في 8
الفرات. 

: 10 : شعب كوشي في جنوب العربیة، جاء عن كوش بن حام (تك]23[ ددان
 أنه من نسل ابراهیم عن قطورة بعد موت سارة. لیس صعًبا أن )3: 25تك (). جاء في 7

: 21 . كانوا رجال تجارة (إش]20[نفهم هذا االرتباط إن تذكرنا النسب بین العربیة وكوش 
: 49؛ 23: 25) یقطنون جنوب األدومیین (19: 6 ؛ أي13: 38؛ 20، 1: 27؛ حز 3
). ال یزال االسم باقًیا في دیدان جنوب غربي تیماء. أما ددان الحدیثة فهي "الُعال" واحة 8

في وادي القرى شمال الحجاز. 
)؛ و 15: 25 المناطق الصحراویة وراء حاران (تك " قبیلة عربیة تسكن فيتیماء"

) تقطن على الطریق السیاحي 21: 22 " قبیلة عربیة من نسل ناحور أخو إبراهیم (تكبوز"
من دمشق إلى مكة، ما بین تبوق ووادى القرى. 

 عیالم ومادي، بعد ذلك یذكر ملوك الشمال ]25[. ثم أقصى الشرق في 9
. ]26[القریبین والبعیدین، وأخیًرا كل ممالك األرض 

. إن كان اهللا یستخدم بابل للتأدیب، فیعطیها أن تسیطر على العالم كله في 10
شرها بعد ذكره كل ممالك األرض، وقد ُدعیت هنا  ذلك الحین فإنه یعود فیحاكمها على

). ربما لكي ال یثیر السلطات البابلیة ضده. 41: 51 وهو اسمها الشفري (]26[" شیشك"
 أن األصل العبري یعني "یغطس"، وكأن التهدید هنا أن بابل تغطس وال تعود Keilیرى 

تقوم بعد. 
، ]27[. أوضح إرمیا النبي أن الجمیع یشربون من هذه الكأس حتى النهایة 11

. ]28[وٕان رفضوا فسیشربونه بغیر إرادتهم 
لیس من یستعفي من شرب هذا الكأس؛ فإن كان اهللا قد سمح لشعبه أن یشربه، 

؟! ]29[فكیف ال تشربه بقیة الشعوب 

 :  . قضاء الرب للمسكونة3
"وأنت فتنبأ علیهم بكل هذا الكالم وقل لهم:  
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الرب من العالء یزمجر، ومن مسكن قدسه یطلق صوته، یزئر زئیًرا على مسكنه 
بهتاف كالدائسین یصرخ ضد كل سكان األرض. 

بلغ الضجیج إلى أطراف األرض، ألن للرب خصومة مع الشعوب، هو یحاكم كل 
ذي جسد، یدفع األشرار للسیف یقول الرب. 

هكذا قال رب الجنود: هوذا الشر یخرج من أمة إلى أمة، وینهض نوء عظیم من 
أطراف األرض. 

وتكون قتلى الرب في ذلك الیوم من أقصاء األرض إلى أقصاء األرض، ال 
یندبون وال یضمون وال یدفنون. 
یكونون دمنة على وجه األرض. 

ولولوا أیها الرعاة واصرخوا وتمرغوا یا رؤساء الغنم ألن أیامكم قد كملت للذبح 
وأبددكم فتسقطون كإناء شهي. 

ویبید المناص عن الرعاة والنجاة عن رؤساء الغنم. 
صوت صراخ الرعاة وولولة رؤساء الغنم. 

ألن الرب قد أهلك مرعاهم. 
وبادت مراعى السالم من أجل حمو غضب الرب. 

ترك كشبٍل عیصه (عرینه) ألن أرضهم صارت خراًبا من أجل الظالم ومن أجل 
. ]38-30[حمو غضبه" 

: 11 ؛ هو2: 1  (عاأسٍد مزمجرٍ تتغیر الصورة إلى منظر  . في أسلوب شعري1
). هنا یختلف التشبیه عن النصوص األخرى، فإن صوت الزئیر ال یخرج من صهیون 10

وال من أورشلیم بل من األعالي من مسكنه المقدس في السموات، ألن التأدیب ال یصدر 
ضد األمم الوثنیة فحسب، بل ضد شعبه أیًضا ومدینته. 

. یشبه صیاح المحاربین. یزأر اهللا لیؤدب البشریة الُمصرَّة على العصیان؛ زئیره 2
: 1 ؛ عا19: 23العاصف ( وفي ) ؛16: 19  (خروسط الرعود. ُیسمع زئیره 3

). 16: 4 ، یؤ2
یحذرهم الرب من التباطئ فالكارثة تنتشر بسرعة من أمة إلى أمة، دون تحدید 

 .]32[ألسماء األمم، كعاصفة قویة تهب من أقاصي األرض إلى أقاصیها 

. العنب كالدائسین. یصرخ 4
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. أما الرعاة أو سادة القطیع فُیطلب منهم أن یولولوا ویصرخوا ویتمرغوا في 5
والمرارة.  ، فقد صاروا ككباٍش مشتهاة للذبح خالل التأدیب]34[التراب 

" أما في الترجمة السبعینیة فهي  keeleشهيS  جاء في الترجمة العربیة "كاناء
. مشتهاة" kikli  "ككباشٍ 

. كأنه وهو الدیان ال ]31[. یدخل الرب في خصومة قانونیة لیحاكم كل البشریة 6
یحكم على الشعوب، بل یسلمهم إلى القضاء، لكي یعطیهم فرصة للدفاع أو التوبة. 

أنهم في وسط مراعى السالم  . یحذرهم أیضا من السالم الكاذب، إذ یظنون7
خراب،  یمارسون سلطانهم كرعاة ورؤساء، ولم یدركوا أن األسد قادم، ومراعیهم تتحول إلى

الغضب اإللهي.  ویسقطون تحت السیف بسبب
 
 

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 25من وحي إرمیا 
نفسي ُمّرة من كأس السخط 

یا إله كل الشعوب! 

    ،تمررت نفس إرمیا نبي الشعوب
فقد سلمه اهللا كأس السخط لتشرب منه كل األمم! 

تشرب منه یهوذا مع كل الدول المحیطة،  
حتى بابل العظیمة تتجرعه بعد سبعین عاًما من مجدها! 

لیتني أشارك مشاعر نبي الشعوب، قائالً :  
نفسي مّرة من كأس السخط یا إله كل الشعوب! 

   ،بعد جهاد دام ثالث وعشرین عاًما بال ثمٍر وبغیر ملٍل
وبعد كفاح أنبیاء كثیرین سابقین،  

تطلع إرمیا إلى كأس السخط الذي تشربه كل البشریة! 
رآه كأس غضب اهللا ضد الشر،  

أعده اإلنسان بنفسه،  
هو من عمل یدیه! 

   ،رأي إرمیا الشعوب ُتساق إلى السبي البابلي
إلى أرٍض غریبٍة وبلٍد غریٍب . 

رأي مذلَّة النفس المسبیة التي خلقها اهللا لتنعم بكمال مجد الحریة. 
خرجت إلى أرض غریبة إذ صارت هي نفسها أرًضا! 

أرادها اهللا لها أن تكون سماًء یقطنها بنفسه،  
فاختارت أن تكون أرًضا تمتلئ بوحل هذا العالم الغریب! 

  !صارت دهًشا، في رعٍب، لفقدانها إلهها مصدر سالمها
ترتعب من ال شيء، وتهرب ولیس من ملجأ! 

تركت إلهها صخرة حیاتها وملجأها! 

  !صارت صفیًرا، یستهزئ الكل بها
العروس المختارة، الملكة التي تجلس في السمویات،  
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صارت عاًرا وخزًیا للجمیع! 

   ،حّل بها الخراب التام
دخلت إلى الموت، أو دخل الموت إلى أعماقها،  

من یقدر أن یقیمها ویرد لها الحیاة؟! 

   ،فقدت روح الفرح والطرب
لم تعد تشرب من خمر الروح المفرح،  
وال تجد أحضان العریس المفتوحة لها! 

تَوقَّف قلبها عن التهلیل، ولسانها عن التسبیح! 
صارت الشركة مع السمائیین لها خیاالً ! 
وصار لها ملكوت اهللا المفرح بال وجود! 

  !ال ُیسمع في داخلها صوت األرحیة حیث تطحن الغالل
من أین تأتي بالغالل، وقد صارت جنتها وحقولها براري؟! 

كیف تشبع الغیر هذه التي تنهار جوًعا؟! 
تقرأ الكتاب المقدس فال تنعم بالكلمة اإللهیة! 

ال تجد النفس قمًحا روحًیا! 
هوذا قد حلَّت بها مجاعة كلمة الرب! 

  !ال یوجد بها نور سراج
حّل بها ظالم الجهالة،  

وانطمست عیناها الداخلیتان عن رؤیة كل ما هو إلهي! 
دخلت كما إلى ظلمة القبر بال رجاء! 

   :اآلن أصرخ إلیك یا إله كل الشعوب
متى تنتهي سنوات السبي السبعین؟! 

لتأِت بنفسك یا كلمة اهللا، یا محرر النفوس؟! 
فیك وحدك تجد كل الشعوب مجد حریة أوالد اهللا! 

   ،عوض الرعب أجدك أنت سالمي
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فیك اختفي یا صخرة قلبي وملجأ حیاتي! 
أنت هو قوتي... أنت هو خالصي! 

  !عوض الصفیر أجدك مجدي األبدي
تقیمني عروًسا وملكة،  

بتوًال طاهًرا مع أبناء كثیرین،  
حیثما حللت یا حمل اهللا خذني معك،  

إلى مجدك األبدي! 
إلى حضن أبیك! 

  !عوض الخراب التام والموت أجدك حیاتي
أنت قیامتي وبهجتي! 

بك تقوم نفسي لترى شركة المجد الداخلي! 
بك یقوم جسدي لیحمل طبیعة جدیدة! 

 لقد متُّ مع آدم األول ألقوم معك یا آدم الثاني!

  !عوض الكآبة تسقیني خمر حبك
أنعم بفرح الروح، وال یقدر أحد أن ینزعه عني! 

أعماقي تتهلل بك،  
جسدي ولساني وكل كیاني یسبحون! 

ترتفع أعماقي مع السمائیین لترنم بال انقطاع! 
أعرف شركة القدیسین فتصیر حیاتي عیًدا مستمًرا! 

   ،عوض الجفاف الشدید تقیم في داخلي أرحیة
تطحن كلمة اهللا (الغالل) في أعماقي،  

ینعم بها الكل فیشبعون وال یجوعون! 
نعم لتتحول كلمتك في أعماقي إلى طعاٍم روحي لكل جسٍد ونفسٍ ! 

   ،عوض الظالم ُیعلن روحك القدوس في
هو نور ونار! 

لینر أعماقي ولیحرق األشواك الخانقة لنفسي! 
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لیحّولني إلى سراٍج منیٍر،  
فأسمع صوتك لي:  

 "أنتم نور العالم!"
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 29-26األصحاحات 
 

حوار إرمیا مع األنبیاء الكذبة 
) صورة حیة عن حوار إرمیا النبي مع 29-26تحوى األصحاحات األربعة (

األنبیاء الكذبة، موجًها إلى كل المستویات:  
). 26إر عظة الهیكل ونتائجها (. على مستوى القیادات مع الشعب: 1
). 27إر نیر بابل (على مستوى الملوك:  .2
). 28إر إرمیا یقف ضد حنانیا (على مستوى األنبیاء الكذبة:  .3
). 29إر المسبیین ( رسالة إلىعلى مستوى القیادات والشعب في السبي:  .4
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األصحاح السادس والعشرون 

عظة الهیكل ونتائجها 
إن كان األصحاح السابق ُیعتبر ملخصا للنبوات التي نطق بها النبي ضد یهوذا 

وكل األمم؛ فإن هذا األصحاح یمثل رد الفعل العملي من القیادات والشعب على جمیع 
) تحمل نفس الروح. لقد قدم إرمیا 29-27المستویات. وجاءت الثالث أصحاحات التالیة (

النبي حیاته كلها ثمًنا للشهادة الحیة لكلمة اهللا الناریة . 
دار الهیكل یحذر الكل من خراب الهیكل  وقف إرمیا في األمر اإللهي بناء على

 اتفق الكهنة .والمدینة مالم یسمعوا لصوت األنبیاء، مقدًما لهم باب الرجاء خالل التوبة
إلى  واألنبیاء والشعب على قتل إرمیا، كما جاء الرؤساء من بیت الملك یتحالفون معهم

حین. لم یَخْفهم إرمیا بل حذرهم من سفك دمه البرىء، فوقف الرؤساء مع الشعب ضد 
الكهنة واألنبیاء قائلین إنه إنما یتكلم باسم الرب. 

. ]7-1 [. إرمیا في دار بیت الرب   1
. ]9-8[. القبض علیه ومحاكمته   2
. ]11-10[بیت الرب   . صعود الرؤساء إلى3
]. 15-12[. إرمیا یحذرهم من سفك دمه  4
. ]24-16[. الرؤساء والشعب ضد الكهنة واألنبیاء 5

 :  . إرمیا في دار بیت الرب1
لعظة إرمیا النبي في دار بیت الرب. یرى بعض  یحوى هذا األصحاح ملخًصا

أما هنا فیصف الحدث التاریخي أو أثر  المفسرین أن نص العظة ورد في األصحاح السابع؛
األصحاحین هو التهدید اإللهي  العظة على القیادات والشعب؛ مدللین على ذلك بأن محور

 أن هذا التهدید قد تكرر كثیًرا في أحادیث KeilÏبأن مصیر الهیكل یكون كشیلوه. ویرى 
إرمیا خاصة في الهیكل؛ لهذا ال یؤخذ هذا دلیًال على أن ما جاء في األصحاح السابع هو 

نص الحدیث الوارد عنه في هذا األصحاح . ففي األصحاح السابع ركز على خراب الهیكل 
وسبي الشعب أما هنا فأضاف أیًضا خراب أورشلیم. 

1 Keil, p. 390. 
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ظهرت المجموعات التالیة:    ُقدم إرمیا للمحاكمة، وقد
. إرمیا كنبي یحذر الشعب، وكمتهٍم، وأیضا كمدافٍع عن نفسه. أ

ب. الكهنة واألنبیاء الكذبة یتهمون إرمیا. 
ج. القضاة. 

د. الرؤساء: السلطات المدنیة. 
هـ. الشیوخ. 

و. متهمون آخرون غیر إرمیا. 

"في ابتداء ملك یهویاقیم بن یوشیا ملك یهوذا صار الكالم من قبل الرب قائالً :  
هكذا قال الرب:  

قف في دار بیت الرب وتكلم على كل مدن یهوذا القادمة للسجود في بیت الرب 
بكل الكالم الذي أوصیتك أن تتكلم به إلیهم. 

ال تنقص كلمة. 
لعلهم یسمعون ویرجعون كل واحٍد عن طریقه الشریر،  

فأندم عن الشر الذي قصدت أن أصنعه بهم من أجل شر أعمالهم. 
وتقول لهم هكذا قال الرب:  

لي لتسلكوا في شریعتي التي جعلتها أمامكم،   إن لم تسمعوا
لتسمعوا لكالم عبیدي األنبیاء الذین أرسلتهم أنا إلیكم مبكًرا ومرسًال إیاهم فلم 

تسمعوا،  
أجعل هذا البیت كشیلوه، وهذه المدینة أجعلها لعنة لكل شعوب األرض. 

-1[وسمع الكهنة واألنبیاء وكل الشعب إرمیا یتكلم بهذا الكالم في بیت الرب" 
7[ .
تمَّ الحادث الوارد هنا  بعد تجلیس الملك یهویاقیم على العرش على أثر ترحیل  

 ق.م، أو في الصیف والسنة التالیة (حوالي 609أخیه یهوآحاز إلى مصر في خریف سنة 
. Ï  ق.م)608سنة 

" ُیقصد به الفترة من تجلیس الملك إلى في ابتداء ُملك...یرى البعض أن تعبیر "

1 Thompson: Jeremiah, p. 523. 
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.  Ïبدء السنة الجدیدة والتي ُتحسب السنة األولى للملك
-36: 23 مل 2كان إرمیا النبي في نزاٍع مستمٍر مع الملك الشریر یهویاقیم (

)، الذي وصفه یوسیفوس أنه لم یكن یخاف اهللا وال یهاب إنساًنا، وكان لزوجته نحوشتا 37
أثرها علیه، هذه التي اشترك أبوها ألناثان في جریمة قتل أورّیا. 

 الخ.)، فمع ما تثقلت 13: 22أحد أسباب النزاع اهتمام الملك ببناء قصٍر فخٍم (
به مملكته من غرامة ضخمة التزم بها أمام نخو فرعون بعد هزیمة یوشیا، انشغل ببناء 

القصر مستخدًما الظلم لبنائه. 
كما واجه ایلیا النبي آخاب الملك، هكذا واجه إرمیا النبي یهویاقیم. هذا یذكرنا 

بموت أوریا بن شمعیا الذي نطق بكلمات قاسیة ضد أورشلیم وسكانها كتلك التي نطق بها 
إرمیا، فغضب الملك حتى اضطر أوریا إلى الهروب إلى مصر، لكن الملك جاء به وضربه 
بحد السیف وطرح جثته في قبور عامة الشعب انتقاًما منه لجرأته. وقد حاول الملك أن یفعل 

). 24-20: 26ذلك بإرمیا لوال تدخل أخیقام بن شافان وغیره إلنقاذه (
في  وقف إرمیا في دار بیت الرب یعلن محاكمة اهللا لشعبه مقدًما لهم الرجاء الحيّ 
العفو إن أعلنوا توبتهم وذلك عوض النظرة التفاؤلیة التي قدمها األنبیاء الكذبة في رجاٍء 

باطٍل وخداعٍ . 
وقف إرمیا في إحدى القاعات الداخلیة، أو فیما بین الردهات الخارجیة والداخلیة 

في یوم صوم أو عید.  حتى یسمع له كل القادمین إما
جز  حيّ . إذ ُیستخدم الفعل هنا في  تعبیر]2[" ال تنقص كلمةتعبیر اهللا إلرمیا "

یحذر إرمیا أال یهادن الشعب بل ینطق بكل  )، كأن اهللا2: 15 ، إش37: 48اللحیة (
.. منتهي .كلمات الرب لهم مهما بدت قاسیة، وٕاال ُحسب عمله كمن یجز لحیة كاهن

االستخفاف واإلهانة! وفي نفس الوقت فإن اهللا في محبته یشتاق أن یوقف الحكم الصادر 
ضدهم بالتأدیب، إن قدموا توبة. 

هنا یؤكد اهللا أنه یعلن عن إراداته ألنبیائه الحقیقیین وحدهم. ویمیز بین أنبیائه 
یسمعون له  ، ألنهم]5[" عبیديالحقیقیین واألنبیاء الكذبة، فینسب األولین له ویدعوهم: "

 .ویتممون إرادته
أن یصیرا كشیلوه هذه التي  ما أصعب أن یسمع الكل عن الهیكل ومدینة اهللا

1 New Jerome Bililical Comm., p. 286. 
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فیما  )؛ هذه التي ربما أُعید بنائها4 صم 1 ق.م (1050حوالي سنة  الفلسطینیون حطمها
بعد لكنها عادت فخربت تماًما وصارت مثًال وعبرة وصورة حیة للدمار في أیام إرمیا. 

 عن مدینة اهللا التي یرى ]6[" لعنةما أصعب على آذان الكل أن یسمعوا كلمة " 
موضع تجدیف   للعالم كله! فإنها إذ تحولت من مركز لمجد اهللا إلىبركةنها سبب أالكل 

 اهللا يفي عین ! بقدر ما نالت المدینة كرامة]6[علیه، یصّیرها اهللا لعنة لكل شعوب األرض 
سمواته، إذ انحرفت  لتكون أشبه بوكالة له أو سفارة عنه أو أیقونة حیة عن حتى أقامها
وكالة لعدو الخیر وأیقونة لمملكة ابلیس تبث اللعنة على الجمیع!  تحولت إلى

: . القبض على إرمیا ومحاكمته 2
"وكان لما فرغ إرمیا من التكلم بكل ما أوصاه الرب أن یكلم كل الشعب به أن 

الكهنة واألنبیاء وكل الشعب أمسكوه قائلین: تموت موًتا. 
لماذا تنبأت باسم الرب قائًال مثل شیلوه یكون هذا البیت، وهذه المدینة تكون 

خربة بال ساكن؟! 
. ]9-8[واجتمع كل الشعب على إرمیا في بیت الرب" 

لم یقف األمر عند غضب الملك، وٕانما رأى الشعب في مجاهرة إرمیا بأن اهللا 
 سنة 500سیجعل مقدسه - الهیكل الذي یفتخرون به - خراًبا، كما فعل لشیلوه منذ حوالي 

إهانة هللا كأنه عاجز عن حمایتهم والدفاع عن بیته المقدس، واحتقاًرا لدیانتهم، ومقاومة لما 
أكده لهم األنبیاء (الكذبة) والكهنة بأن وجود الهیكل بینهم هو ضمان كاٍف لنجاتهم. لقد وجد 

إرمیا نفسه فجأة أمام فوهة بركان غضب كل الشعب. 
هذا ما حدث مع معلمنا بولس الرسول حیث ُأتهم أنه دّنس الموضع المقدس، 
فهاجت المدینة كلها علیه، وجره الشعب خارج الهیكل وكاد أن ُیقتل لوال تدخل الجنود 

). 36-27: 21 الرومانیون (أع
، وهي ذات االتهامات التي وجهت إلى السید بالتهم التالیةالقبض على إرمیا  ألقى

)؛ فكان إرمیا رمًزا وظًال لمخلصه:  60: 26 المسیح نفسه (مت
 في داخل الهیكل. ضد الهیكل والمدینة المقدسة النطق بكلمات. أ

معلًنا أن الهیكل یصیر كشیلوه، وأورشلیم تصیر النطق باسم یهوه باطًال، ب. 
خراًبا بال ساكن. 

، إذ كانوا یظنون أن ما نطق به أمر نبًیا كاذًبانظر متهمیه  ج. كان إرمیا في
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مستحیل، لن یصدر عن رجل اهللا! 
باهللا!  ، ینطق باسم اهللا بما ال یلیقمجدفنه أد. 

ال تزال االتهامات موجهة ضد المسیح في تالمیذه ومؤمنیه؛ الذین ُیحسبون إلى 
: [على أى األحوال؛ فإن یسوع یهاجمه شهود العالمة أوریجینوسالیوم مجدفین. وكما یقول 

زور في كل وقت. طالما ُوجد الشر في العالم فهو معرض لالتهامات بصفٍة دائمةٍ . ومع 
ذلك ال یزال صامًتا أمام هذه دون أن یقدم إجابة مسموعة؛ بل یقدم دفاعه في حیاة تالمیذه 

الحقیقیین؛ وتعتبر هذه شهادة سامیة جًدا تسمو فوق كل شهادة زوٍر؛ تفند كل الهجمات 
]. Ïوالتهم التي بال أساس وتهدمها

 تجمع دینى كما إلى  تشیر عادة إلى qahal في العبریة ]9[" اجتمعجاءت كلمة "

)، وكأن الهیكل قد 3: 16 ) أو اجتماع بنیٍة معادیٍة (عد14: 20 صم 2تجمع للحرب (
. Ðمعركة أو ثورة غضب شعبیة ضد إرمیا  إلىيتحول من اجتماع دین

احتمل إرمیا االتهامات واآلالم رمًزا للسید المسیح الذي قبل آالمنا فیه لكي نقبل 
:  القدیس أمبروسیوسفرحه فینا. وكما یقول 

[لقد حمل في نفسه آالمي؛ لكي یمنحني فرحه!  
 بثقة أذكر حزنه؛ إذ أكرز بصلیبه !  

كان یلزم أن یحمل األحزان لكي یغلب... أراد لنا أن نتعلم كیف نغلب الموت؛ 
باألكثر نحطم الموت القادم (األبدي)!  

لقد تألمت أیها الرب ال بآالمك وٕانما بآالمي؛ إذ ُجرحت ألجل معاصینا... 
تألم من أجل مضطهدیه لیس بعیًدا عن الحق ؛ إذ یعرف أنهم یعانون العقوبة من 

]. Ñأجل تدنیسهم للمقدسات

 : بیت الرب . صعود الرؤساء إلى3
"فلما سمع رؤساء یهوذا بهذه األمور صعدوا من بیت الملك إلى بیت الرب، 

وجلسوا في مدخل باب الرب الجدید. 
فتكلم الكهنة واألنبیاء مع الرؤساء وكل الشعب قائلین:  

1 In Luc. Ser. 148. 
2 Thompson: Jeremiah, p. 525. 

Ñ  ،656، ص 1985للمؤلف : االنجیل بحسب لوقا. 
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حق الموت على هذا الرجل،  
.  ]11-10[ألنه قد تنبا على هذه المدینة كما سمعتم بآذانكم" 

سمع رجال القضاء الرسمیین (رؤساء یهوذا) باألمر، سواء مباشرة أثناء وجودهم 
". الباب الجدیدبذلك، فأقاموا محاكمة حیث جلسوا في مدخل " في الهیكل أو ابلغهم البعض

)، 23: 31 ، أم1: 4، را 20-10: 23 عند األبواب (تك هذه هي العادة أن ُتقام المحاكمة
ن أ). یرى البعض 2: 20ونحن ال نعلم شیًئا عن هذا الباب إال أنه كان في الردهة العلویة (

. Ï)19: 17) أو هو اسم آخر لباب بنیامین (35-26: 15 مل 2یوثام قام ببنائه (
لماذا تمت محاكمة إرمیا النبي في مدخل باب الرب الجدید؟ 

 خارجلي أن اهللا قد سمح إلرمیا أن تتم محاكمته في مدخل باب الرب الجدید  یبدو
 لیدرك أنه لیس هو طرًفا في المعركة؛ وال هو المقصود من المحاكمة؛ إنما كلمة أورشلیم

الرب نفسه! كان ظًال للسید المسیح الذي ارتجت األمم وقامت الملوك ضده؛ وصدر الحكم 
علیه: موًتا تموت! وُصلب على جبل الجلجثة خارج المحلة. إن كان إرمیا في شجاعة لم 

یخف الموت مدرًكا انهم إن قتلوه یسفكون دًما بریئا؛ فإن السید المسیح في محبته قبل 
الموت بارادته لیسكب بره في حیاة مؤمنیه! كان إرمیا ینذر أن قتله یجلب علیهم الغضب 

ن قتله یفتح أبواب أاإللهي باألكثر؛ أما مسیحنا فكان وال یزال یكرز خالل تالمیذه ورسله 
المراحم اإللهیة. 

 ؛ ولنحمل معه عاره خارج المحلة (عبباب الرب الجدیدلنقف مع مسیحناعند 
)؛ نقدم حیاتنا ذبیحة حب صادقة؛ فننعم بقوة وبهجة قیامته عاملة فینا! 13: 13

ُوجه االتهام من الكهنة واألنبیاء وطلبوا حكم الموت كعقوبة عادلة، وقام رجال 
القضاء الرسمیین كقضاة. 

 : . إرمیا یحذرهم من سفك دمه4
"فكلم إرمیا كل الرؤساء وكل الشعب قائالً . 

الرب أرسلني ألتنبأ على هذا البیت، وعلى هذه المدینة بكل الكالم الذي 
سمعتموه. 

فاآلن اصلحوا طرقكم وأعمالكم واسمعوا لصوت الرب إلهكم، فیندم الرب عن 

1 International Bible Comm., Zondervan Publishing House, 1986 , p. 780. 
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الشر الذي تكلم به علیكم. 
أما أنا فهأنذا بیدكم. 

 كما هو حسن ومستقیم في أعینكم. ياصنعوا ب
لكن اعلموا علًما أنكم إن قتلتموني تجعلون دًما زكًیا على أنفسكم وعلى هذه 

المدینة وعلى سكانها،  
. ]15-12[ألنه حًقا قد أرسلني الرب إلیكم ألتكلم في آذانكم بكل هذا الكالم" 

 إرمیا ان ما نطق به لیس من عنده بل من قبل اهللا، وأنه نبي حقیقي جاء دفاع

التوبة  سفك دٍم برىء، ینتقم له الرب نفسه. كما دعى الكل إلى ، وٕان قتله یعني]21[
یخشى هالكهم وضیاع الشعب كله والمقدسات اإللهیة.   بقتله لكنهيلخالصهم. إنه ال یبال

لم یكن دفاع إرمیا عن ضعف وال عن خوف من الموت، وٕانما ألجل خالص 
: القدیس یوحنا الذهبي الفمسامعیه. فان محاكماتهم لن تفقده سالمه أو سعادته، وكما یقول 

[اإلنسان الفاضل، وٕان كان عبًدا أو سجیًنا، فهو أكثر الناس سعادة... ضعیفة هي الرذیلة 
. ]Ï!وقویة هي الفضیلة

 : . الرؤساء والشعب ضد الكهنة واألنبیاء5
"فقالت الرؤساء وكل الشعب للكهنة واألنبیاء:  

لیس على هذا الرجل حق الموت، ألنه إنما كلمنا باسم الرب إلهنا. 
فقام أناس من شیوخ األرض وكلموا كل جماعة الشعب قائلین:  

إن میخا المورشتي تنبأ في أیام حزقیا ملك یهوذا وكلم كل شعب یهوذا قائالً :  
هكذا قال رب الجنود إن صهیون ُتفَّلح كحقٍل وتصیر أورشلیم خرًبا وجبل البیت 

شوامخ وعر. 
هل قتًال قتله حزقیا ملك یهوذا وكل یهوذا؟! 

ألم یخف الرب وطلب وجه الرب فندم الرب عن الشر الذي تكلم به علیهم، فنحن 
عاملون شًرا عظیًما ضد أنفسنا؟! 

وقد كان رجل أیضا یتنبأ باسم الرب أوریا بن شمعیا من قریة یعاریم، فتنبأ على 
هذه المدینة وعلى هذه األرض بكل كالم إرمیا. 

1 In Matt. hom. 80 : 4. 
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ولما سمع الملك یهویاقیم وكل أبطاله وكل الرؤساء كالمه طلب الملك أن یقتله.  
فلما سمع أوریا خاف وهرب وأتى إلى مصر. 

فأرسل الملك یهویاقیم أناًسا إلى مصر ألناثان بن عكبور ورجاًال معه إلى مصر،  
فأخرجوا أوریا من مصر، وأتوا به إلى الملك یهویاقیم، فضربه بالسیف، وطرح 

جثته في قبور بني الشعب. 
ولكن ید أخیقام بن شافان كانت مع إرمیا حتى ال یدفع لید الشعب لیقتلوه" 

]16-24[ .
تدخل الرؤساء القادمون من القصر، ومنعوا قادة الثورة من قتل النبي، وعقدوا ما 

هو أشبه بمحكمة ُدعي إلیها الشعب والنبي مًعا.  
أوضح الكهنة واألنبیاء رغبة الشعب في قتل إرمیا، ثم أداروا وجوههم من المحكمة 
إلى الشعب یطلبون موافقتهم. لكن وقف إرمیا یعلن أنه ال یمكنه إّال أن ینطق بكلمات الرب، 

مؤكًدا نبوة میخا النبي في أیام حزقیا، مسلًما نفسه بین أیدیهم، مع تحذیرهم أن سفك دمه 
البريء إنما یجلب علیهم النقمة اإللهیة. 

قبل الرؤساء دفاع إرمیا ووقفوا ضد السلطات الدینیة وطالبوا الشعب بعدم التسرع، 
حقیقي.   ألن إرمیا لیس بمجدٍف على اهللا ومقدساته، إنما هو نبي

عادوا بالكل إلى ذكریات أو إلى حالة عبر علیها قرابة قرن من الزمان. قدموا لهم 
نطق بكلمات مشابهة وقد سمع له الملك  ) مثًال، الذي12: 3  (ميحالة میخا المورشتي

 ق.م) والشعب، ولم یزدروا بكلماته، بل خافوا الرب وطلبوا وجهه، 687-716حزقیا (
)، متجنًبا الشر. 14: 18 مل 2فتمتعوا بالمراحم اإللهیة. قام حزقیا بحركة اصالح دینیة (

ربما مقابل ما حدث إلرمیا النبي إذ قدم الرؤساء دفاًعا عنه مستندین إلى ما حدث 
 من قریة یعاریم  أورد باروخ النبي مثاًال آخر وهو النبي أوریا بن شمعیامع میخا النبي ؛
ثمانیة أمیال شمال غربي أورشلیم، وكانت إحدى مدن الجبعونیین األربع  التي تبعد حوالي

)، وقد ُحفظ 9: 15 (یش ) أو بعلة14: 18 ) وكانت تدعى قریة بعل (یش17: 9 (یش
 2؛ 2-7: 1 صم 1الفلسطینیون، ومنها ُأرسل إلى أورشلیم ( فیها تابوت العهد بعد أن رده

قتل أوریا واذ هرب إلى مصر أرسل من یحضره حیث كانت  ). طلب الملك ورجاله6 صم
العالقات طیبة بین مصر ویهوذا، وُقتل النبي. 

، كان شافان كاتًبا أو سكرتیًرا ]24[وجد إرمیا مساندة من صدیقه أخیقام بن شافان 
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). 14-3: 22 مل 2لیوشیا المصلح (
االسرة، إذ نجد ابًنا آخر لشافان "جمریا"  یبدو أن إرمیا كان على عالقة طیبة بكل

) ویحث الملك یهویاقیم أال یحرق درج إرمیا؛ وثالثا 25: 36) یتعاطف معه (10: 36(
 ). قامت هذه6-5: 40 ؛14: 39"جدلیا" یهتم بإرمیا، مكرًسا نفسه له بعد سقوط أورشلیم (

 أما علة الصداقة فربما لتعاطف إرمیا مع الملك یوشیا في .ال ُیقتل العائلة بمساندة إرمیا كى
العامة.  إصالحاته وسیاسته

إذ تكلم إرمیا بجرأة حول اهللا التیار في مصلحته وأصدر الرؤساء وكل الشعب 
للكهنة واألنبیاء قراًرا أنه لیس على هذا الرجل حق الموت ألنه إنما یتكلم باسم الرب إلهنا. 

ُوجد إرمیا غیر مستحق للموت؛ هكذا أیضا نطق بیالطس بنطس بخصوص السید 
)؛ لكن إرمیا لم ُیقتل إلى حین؛ أما السید المسیح فُصلب لیتمم 32: 23 المسیح (لو

خالصنا فمن أجل هذا قد جاء! جاء یحمل آالمنا لكي یحملنا نحن فیه فنجد راحتنا. وكما 
:  األب قیصریوسیقول 

 أعناقنا باتضاع لنقبل نیر المسیح؛ فإن النیر نفسه باألحرى یحملنا؛ ي[إن كنا نحن
ولسنا نحن الذین نحمله. 

 إن كان نیر العالم یضغط دائًما على اإلنسان لینزل به إلى أسفل؛ فإن نیر 
]. Ïالمسیح یرفعه إلى أعلى

1 Sermon 107 : 4. 
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 26من وحي إرمیا 
! الداخلي بیتك في إرمیا صوت ألسمع

 بیتك،  دار في إرمیا وقف قدوس یا أجلك من 
! به أخبرته مما واحدة كلمة ُینقص لم
! أحًدا یداهن ولم یجامل لم
! والرؤساء الشعب الكذبة، وأیًضا واألنبیاء الكهنة یخَش  لم

! والهیكل بالمدینة یحل الذي اإللهي بالتأدیب أْرَهَبهم
 ولبیتك،  لك اهانة ذلك فحسبوا

! والتجدیف الكاذبة النبوة بتهمة للمحاكمة وُقدِّم

 المحاكمة،  ُأقیمت عجیبة سرعة في 
! تموت موًتا: ضده الحكم وصدر
 بالكذب،  ُأتهم الحقیقي النبي

! مجدًِّفا أعینهم في صار الرب بكلمة والناطق

 صوتك،  إلى انصت أن یارب لي هب 
! أعماقي بیتك، في في إرمیا لینطق

! أدینه وال نفسي ألدین! نعم
! بالموت إرمیا على ال شرِّي على ألحكم
 العتیق،  إنساني ولُیصلب خطایاي لتمت
! إرمیا إله یا أعماقي في كلماتك ولتحیا

 به اقتدي أن إرمیا محاكمة عوض یارب  ليهب .
! أحًدا ُأداهن الناریة، وال بكلماتك ألنطق
! بیتك ردهات في أجلك، ولو من ُألحاكم

! إرمیا العظیم نبیَّك من روحین لي هب
! خوتيإ بخالص قلبي حًبا، ویحترق أذوب
! المقاومة أخشى بروحك، وال أعمل
! ضدي الكل لیقف
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 عني،  محامٍ  إلى حاجة في لست
! والقدیر العجیب المدافع وحدك فأنت

 اآلكلة النار أیها الناریة كلمتك في اختفي أن لي هب !
! تطفئه أن العالم تهدیدات تقدر ال نارٍ  لهیب فأصیر
 القدوس،  روحك بنار قلبي لیلتهب
 المقدسة،  نارك إلى برودنا فیتحول
. سمواتك إلى وأرضنا

 الكل،  لیحاكمني! نعم
! مؤمنیك كل مقدِّس یا وحدك عینیك في نعمة وألجد

 ُحوكم إرمیا في مدخل باب الرب الجدید؛ 
ثار الكل ضده خارج مدینة أورشلیم! 

ُأتهم بالتجدیف وُحكم علیه:  
موًتا تموت! 

هوذا أنت یا دیان الكل تموت خارج المحلة! 
ُاتهمت بالتجدیف أیها االبن الوحید! 

ُحكم علیك بالموت أیها القیامة، واهب الحیاة! 

  !ألخرج معك خارج المحلة
ألحمل صلیبك، بل یحملني صلیبك! 

ألذق موتك القاتل الموت! 
ألختبر حبك الباذل یا واهب الحیاة! 

ألمت معك فأحیا معك إلى األبد! 
 ألعش كي أموت كل یوم من أجلك!
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األصحاح السابع والعشرون 

نیر بابل 
رأینا في األصحاح السابق إرمیا النبي المجروح في بیت أحبائه، فقد ثار ضده 
شعبه مع غالبیة القیادات لتحكم علیه: موًتا تموت! اآلن نرى في هذا األصحاح الصورة 
تتكامل بكون إرمیا ظًال للسید المسیح المتألم. بینما كان الكهنة والالویون یرتدون الثیاب 

الفخمة، والقیادات تتبختر في مجدها الزمني إذا بإرمیا بأمر إلهي یحمل نیًرا أو أنیاًرا 
وأربطة... یحمل ما تئن منه الثیران!  

كرمز للسید المسیح كان یحمل النیر (الصلیب)، فُیقال عنه: "ال صورة له وال 
جمال فننظر إلیه، وال منظر فنشتهیه، محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع مختبر 

).  3-2: 53 الحزن..." (إش
كثیرون بال شك كانوا یسخرون من منظره، فقد جاءوا إلى بیت الرب بثیاٍب فاخرٍة 

 أما ثوبه فهو: نیر الحب الباذل! 

) حذر األمم الغریبة مع یهوذا مطالًبا إیاهم بالخضوع 1 إرمیا كنبي للشعوب (إر
یحیوا... فال تتعرض بالدهم للحرق بالنار وشعبهم للقتل بالسیف، مع انتشار  لنیر بابل حتى

الجوع والوباء.  

. ]11-1 [. تحذیر لرسل الملوك الغرباء1
. ]15-12[. نصیحة لصدقیا الملك  2
. ]22-16[. حدیث مع الكهنة والشعب 3

 :  . تحذیر لرسل الملوك الغرباء1
هذا األصحاح هو المصدر الوحید بین أیدینا عن وجود تحالف بین دویالت الغرب 

، أما محتویاته التاریخیة فقد ألقى علیها شيء من الضوء خالل التاریخ البابلي الذي ]3[
. Ïنشره ویزمان

"في ابتداء ملك یهویاقیم بن یوشیا ملك یهوذا صار هذا الكالم إلى إرمیا من قبل 
الرب قائالً :  

1 Wiseman: Chronicles, 73-75. 
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هكذا قال الرب لي:  
اصنع لنفسك ربًطا وأنیاًرا وأجعلها على عنقك. 

وأرسلها إلى ملك أدوم وٕالى ملك موآب وٕالى ملك بنى عمون وٕالى ملك صور 
وٕالى ملك صیدون بید الرسل القادمین إلى أورشلیم إلى صدقیا ملك یهوذا. 

وأوصهم إلى سادتهم قائالً :  
هكذا قال رب الجنود إله إسرائیل:  

هكذا تقولون لسادتكم. 
إني أنا صنعت األرض واإلنسان والحیوان الذي على وجه األرض بقوتي 

العظیمة وبذراعي الممدودة وأعطیتها لمن حسن في عیني.  
واآلن قد دفعت كل هذه األراضي لید نبوخذ نصر ملك بابل عبدي، وأعطیته 

أیًضا حیوان الحقل لیخدمه. 
فتخدمه كل الشعوب وابنه وابن ابنه حتى یأتي وقت أرضه أیًضا فتستخدمه 

شعوب كثیرة وملوك عظام. 
ویكون أن األمة أو المملكة التي ال تخدم نبوخذناصر ملك بابل والتي ال تجعل 
عنقها تحت نیر ملك بابل إني أعاقب تلك األمة بالسیف والجوع والوبأ یقول 

الرب حتى أفنیها بیده. 
فال تسمعوا أنتم ألنبیائكم وعرافیكم وحالمیكم وعائفیكم وسحرتكم الذین یكلمونكم 

قائلین ال تخدموا ملك بابل. 
ألنهم إنما یتنبأون لكم بالكذب لكي یبعدوكم من أرضكم وألطردكم فتهلكوا. 

واألمة التي تدخل عنقها تحت نیر ملك بابل وتخدمه أجعلها تستقر في أرضها 
 .]11-1[یقول الرب وتعملها وتسكن بها" 

بعد تجلیس الملك صدقیا. جاء   ق.م597عام  تفترض أحداث هذا األصحاح سبي
والسریانیة وغیرها "ملك صدقیا" عوض "یهویاقیم" أما الترجمة السبعینیة  في النسخ العربیة
األولى.  فال توجد بها اآلیة

 أن إرمیا قد بدأ في صنع األنیار واألربطة في عهد یهویاقیم، Lightfootیرى 
وبعد ذلك ارسلها إلى الملوك المجاورین في عهد صدقیا الملك.   
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من  في السنة الرابعة لملك نبوخذنصر شعر بعض الملوك بأن الجانب الغربي
-5عام  المملكة البابلیة على وشك القیام بثورة وتمرد حیث ظهرت قالقل في المملكة. ففي

  ق.م595-4ال یعرف اسمه، ربما عیالم، وفي عام  نبوخذنصر بعدو  ق.م ُهوجم596

حملة عسكریة داخل سوریا...   قاد ق.م594-3حدثت ثورة على حدود مملكته. في عام 
في غرب مملكته أن  بعض الدول دفع بالقالقل بالنسبة لنبوخذنصر. هذا فكانت أیام مملوءة

نه بعد ما فتحت جیوش ملك بابل أورشلیم للمرة أتفكر في الخالص من نیره. ویرى البعض 
األولى بأربع سنوات قام في مصر ملك جدید اختمرت في قلبه فكرة الثورة على بابل.  

مشورته وعونه ویقیمون تحالًفا  صدقیا الملك یطلبون أرسل الملوك المجاورون إلى
أورشلیم ومعه  بابل على وشك االنهیار وأن یهویاكین یعود إلى مًعا. أّكد األنبیاء الكذبة أن

أمام الكل  الظروف مساعدة للثورة... لكن ُوجد رجل واحد یقف كنوز یهوذا التي ُسلبت، وأن
لینادى ببطالن نبوات هؤالء األنبیاء، وهو إرمیا النبي! 

) 51: 59في نفس السنة، السنة الرابعة من ملكه، ذهب صدقیا الملك إلى بابل (
 إما باستدعاء الملك له أو لیظهر والءه على ضوء انتشار خبر تمرد الملوك في غرب المملكة. 

  وبه األربطة الجلدیة، هذا الذي یوضع على عنقيإرمیا بنیر (أو أكثر) خشب أتى

 به الثور عن عنقه. وضعه على عنقه لیحدثهم يالثور ویثبَّت باألربطة الجلدیة حتى ال یلق
التمثیل، إنه ینبغي أن یخضعوا لسلطان بابل.   بلغة

جاء بعدة أنیار، وضع كل نیر على عنقه ثم سلمه لرسول  رمیاإن أالبعض  یرى
أنه جاء بنیٍر واحٍد  Ïلملكه الذي أرسله، بینما یرى آخرون  یقدمهيكل ملٍك من الملوك ك

مملوء أربطة، وما كان على الرسل إال أن یبلغوا ملوكهم بما رأوه وسمعوه. بهذا ُیحسب كأن 
 بصیغة ]3[أرسله" النیر قد ُوضع على كل ملٍك منهم، إذ جاء في الترجمة السبعینیة "

المفرد، ولیس "أرسلها" مما یوحي بأن إرمیا جاء بنیٍر واحٍد فقط، وما على الرسل إال إبالغ 
الملوك بالخبر، دون أن یقدم نیًرا لكل رسول.  

ربما یتساءل البعض: هل كان بالحقیقة یضع إرمیا نیًرا على عنقه؟ اإلجابة 
 نبًیا كاذًبا یكسر النیر الخشبي الموضوع )12، 10: 28(باإلیجاب، إذ نرى في األصحاح 

على عنق إرمیا.  

1 Cf. Keil, Jeremiah, p. 399. 
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أن یتفقوا مًعا على  على كٍل لم یتم التحالف المزمع إما ألن الملوك لم یستطیعوا
الخطة، أو ألنهم رأوا أن الخطر عظیم.  

بدأ حدیث إرمیا بإعالن سلطان یهوه إله إسرائیل على األرض كلها وشعوبها وكل 
أقام  الذي ، وأنه هووصانعه إله التاریخالخلیقة، لیس بكونه الخالق فقط، وٕانما هو 

شيء  نبوخذنصر عبده لغرض إلهي. هناك خطة من جهة نبوخذنصر وابنه وحفیده، ولیس
 أن ذلك قد تحقق حرفًیا حیث خلفه ابنه أویل مردوخ Adam Clarkeیحدث اعتباًطا. یرى 

نه ال یقصد هنا باالبن والحفید أ). بینما یرى البعض 11: 5وفیما بعد حفیده بیلشاصر (دا 
حسب الجسد لكنه یقصد الذین یخلفونه بالتتابع لمدة طویلة، فُیحسب الملك الثالث بعده 

، بعد ذلك جاء ˺ن نبوخذنصر خلفه ابنه أویل مردوخأكحفید له تولى عرش جده. نحن نعلم 
) Neriglissar) 39 :13 الذي یعرفه الیونانیون باسم Nergalsharzer ˻نرجل شراصر

 وهو طفل، Laborosoarchodلیس ابنه بل زوج أخته بعد قتله أویل مردوخ، ثم تبعه ابنه 
 الذي اشترك معه Naboned شهور بواسطة بعض المتآمرین، وبعد ذلك 9ُقتل بعد 

.  Ñبیلشاصر (حفید نبوخذنصر) كشریٍك في الملك
ضریبتها السقوط تحت السیف مع  عدم الخضوع لبابل هو رفض للمشورة اإللهیة

الجوع والوبأ. 
أن اهللا رب  على تكهنات سیاسیة، وٕانما باقتناع قوي تحدث إرمیا بیقین لیس معتمًدا

ون العالم، له خطته نحو البشر. حًقا كان نبوخذ نصر شریًرا، ومع ئالجنود هو قائد كل ش
ذلك أعطاه اهللا نصیًبا وافًرا من خیرات هذا العالم، ولكن إلى حین. هذا ما نلمسه كل یوم 
حین نجد أشراًرا ناجحین، فنصرخ مع المرتل، قائلین: "لماذا تنجح طریق األشرار؟!"... 

یستخدم اهللا أحیانا نجاحهم لتأدیب أوالده مع نزع كل عذر لألشرار عن شرهم.  

  ...إنها خطایانا التي تجعل البرابرة أقویاء، إنها رذائلنا التي تقهر جنود روما
.  ]6[یا لبؤس اإلسرائیلیین الذین عندما قورنوا بنبوخذنصر ُدعى هو عبد اهللا 

Ï  ."معناه "إنسان اإلله مردوخ 
Ð  اسم سومیرى معناه "حامى الملك" أو "ملك المدینة العظیمة"، وهو إله الشمس عند البابلیین؛ كما انه إله الحرب نرجل 

 556-560وسید العالم اآلخر. كان نرجل شراصر أحد أمراء نبوخذ نصر، تزوج ابنته، ثم قتل أخوها لیتولى العرش (
 ق.م).

3 The Bethany Parallel Comm. on the O.T., P.1591. 
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یا لبؤسنا نحن أیًضا الذین إذ ُنغضب اهللا یستخدم غضب البرابرة لیصب غضبه 
علینا. 

 2 جندًیا أشورًیا بواسطة مالٍك واحٍد (185000ومع هذا عندما تاب حزقیا هلك 
). 35: 19 مل

: 20 أي 2وعندما رنم یهوشفاط للرب تسابیح وهب اهللا ذاك الذي تعبد له النصرة (
5-25 .(

أیًضا عندما حارب موسى ضد عمالیق، غلب ال بالسیف بل بالصالة. لهذا إن 
 Ïأردنا أن نرتفع یلزمنا أوًال أن ننبطح!

القدیس جیروم 
 البد أنه كان في األمم المجاورة أنبیاء كذبة یعتمدون على التنجیم ]9[واضح من 

والسحر والعرافة كما كان في إسرائیل. وقد ذكر السحرة الوثنیین والعرافین مع األنبیاء الكذبة 
إذ اشترك الكل في أمٍر واحٍد، وهو الرغبة في إرضاء سادتهم وتهدئة نفوس من هم حولهم 
على حساب الحق اإللهي. هكذا یختلط الوثنیون مع الذین یحملون اسم اهللا كذًبا ویتنبأون 

) ونمیز عالمات األزمنة 17: 5 باسمه باطالً . لهذا یلیق بنا لكي نتعرف على إرادة اهللا (أف
) أن نتقدس ونحمل روح الطاعة والتمییز، وال تكون لنا شركة مع الشر.  3: 16 (مت

 ) التي تنتهي12-10: 5 وضع حًدا لمملكة أشور (إش إرمیا مثل إشعیاء الذي

عندما تحقق غرض اهللا منها، هكذا یتحدث إرمیا عن بابل. 
).  33، 22: 7، 6: 4 یستخدم عدو الخیر اسم اهللا كحجة لیبث أكاذیبه (مت

   :. نصیحة لصدقیا الملك2
"وكلمت صدقیا ملك یهوذا بكل هذا الكالم قائالً :  

ادخلوا أعناقكم تحت نیر ملك بابل واخدموه وشعبه واحیوا. 
 لماذا تموتون: أنت وشعبك بالسیف بالجوع والوبأ كما تكلم الرب عن األمة التي 

ال تخدم ملك بابل؟! 
 ألنهم إنما ،فال تسمعوا لكالم األنبیاء الذین یكلمونكم قائلین ال تخدموا ملك بابل

یتنبأون لكم بالكذب. 

1 Ep. 60: 17. 
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 لكي أطردكم فتهلكوا ، بل هم یتنبأون باسمي بالكذب،ألني لم أرسلهم یقول الرب
.  ]15-12[أنتم واألنبیاء الذي یتنبأون لكم" 
لصدقیا الملك، حتى یبدو كمن هو عمیل لبابل  یكرر إرمیا ما قاله لرسل الملوك

وخائن لبلده.  
ادخلوا كان من الصعب على أي یهودي خاصة الملك أن یسمع تلك الكلمات: "

"، فقد عرفوا أن اهللا إلههم هو المحرر من نیر العبودیة، إذ سبق أعناقكم تحت نیر ملك بابل
فوعد: "أن الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر من كونكم لهم عبیًدا وقطع قیود نیركم 

)، فكیف یطلب منهم أن ینحنوا لُیدخلوا أعناقهم تحت نیر ملك 13: 26 وسیركم قیاًما" (ال
؟! إنها عالمة غضب اهللا! كانت إحدى اللعنات التي یسقط تحتها الشعب في عصیانه يوثن

للوصیة هي: "ُتستعبد ألعدائك الذین ُیرسلهم الرب علیك... فیجعل نیر حدید على عنقك 
حتى یهلكك، یجلب الرب علیك أمة من بعید من أقصاء األرض كما یطیر النسر، أمة ال 

  0الخ) 48: 28 تفهم لسانها..." (تث
 ق.م) بعد قتل أوالده أمام عینیه، 587لم یسمع صدقیا له، فكان مصیره السبي (

).  7-1: 25 مل 2وُفقأت عیناه (
لماذا أمرهم اهللا بالخضوع لنیر بابل؟ 

. یبدو مما نعرفه من التاریخ أن إرمیا نجح هذه المرة بأن یرّد صدقیا عن أ
االشتراك في مثل هذه الثورة. ومن ثمَّ نقدر أن نفهم موقف إرمیا وهو یحث الملك والدول 

المجاورة على البقاء في خضوعها، ال ألنه كان یحب بابل وُیعجب بها ویؤثر سیطرتها على 
الحریة واالستقالل، بل ألنه أدرك باإلعالن اإللهي أن هذه هي إرادة اهللا وحكمته وال یقدر 

اإلنسان أن یقف أمامها. 
لعل اهللا أمرهم بذلك لكي یكتشفوا خالل المذلة لنیر بابل النیر الداخلي الذي سقطوا 

ذالل الجسد وظروف الحیاة القاسیة وحرمانهم من بلدهم ومدینتهم اتحته، وهو نیر الخطیة. فب
المقدسة وهیكل الرب... یدركون ماذا یفعل نیر سبي الخطیة. فیقولون مع إرمیا النبي: 

"جعلني ضربة الیوم كله، مغمومة؛ َشدَّ نیر ذنوبي بیده، صعدت على عنقي. نزع قوتي، 
).  14: 1دفعني السید إلى االبد ال أستطیع القیام منها" (مرا 

)، إذ یشترط في البقرة 19 نسمع عن هذا النیر في فریضة البقرة الحمراء (عد
: 19 المقدمة كذبیحة خطیة أن تكون "صحیحة، ال عیب فیها، ولم یعُل علیها نیر" (عد
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). وذلك بكونها رمًزا للسید المسیح الذي وحده بال خطیة، لیس فیه عیب، ولم یسقط تحت 2
). یقول 46: 8 نیر الخطیة. لقد وبخ الیهود، قائالً : "من منكم یبكتني على خطیة؟" (یو

الرسول بولس: "ألنه جعل الذي لم یعرف خطیة خطیة ألجلنا، لنصیر نحن البركات اهللا فیه" 
: [نعم، المسیح نفسه یقول: "من القدیس یوحنا ذهبي الفم). وكما یقول 21: 5 كو 2(

: 16 )، ویقول أیًضا "رئیس هذا العالم قد دین" (یو19: 17 أجلكم أقدس أنا ذاتي" (یو
. ]Ï)، مظهًرا أن الذي ُذبح هو بال خطیة"11

أیًضا حینما ارتبك الفلسطینیون بسبب الضربات التي حلت علیهم وضعوا التابوت 
)... فانطلقت 7: 6 صم 1على عجلة واحدة جدیدة یجرها بقرتان مرضعتان لم یعلهما نیر (

المركبة: نحو حقل یهوشع، أي حقل یسوع، كنیسة المخلص... وفرح الحصادون لما رأوا 
تابوت العهد!  

إذن لیحملوا نیر بابل فیدركوا قسوة نیر الخطیة، خالل الصلیب، معطًیا للنیر 
 یا جمیع المتعبین والثقیلي يَّ عذوبة، ألنه نیر صلیب الحب الباذل. إذ یقول: "تعالوا إل

األحمال وأنا أریحكم؛ احملوا نیري علیكم، وتعلموا مني... ألن نیري هّین (حلو) وحملي 
نما إ نیرنا تحت قدمیه، ال لنعیش بغیر نیر، وينه یدعونا لنلقأ). 30-28: 11 خفیف" (مت

نستبدل نیرنا بنیره العذب. عوض نیر الخطیة القاسي نحمل شركة نیر المسیح، أي شركة 
آالمه النابعة عن الحب الباذل!  

یحدثنا عن نیر الحب العذب هذا وفاعلیته في حیاتنا، قائالً : "كنت أجذبهم بحبال 
 البشر بُرُبط المحبة، وكنت لهم كمن یرفع النیر عن أعناقهم، ومددت إلیه ُمطعًما إیاه" (هو

11 :4  .(
إذ یرى المؤمن مسیحه یحمل النیر عنه یشتهي أن یكون له مجد الشركة معه في 

حمل هذا النیر. یشتهي أن یحمله منذ صباه، محقًقا قول إرمیا النبي: "جید أن ینتظر 
).  27: 3اإلنسان ویتوقع بسكوت خالص الرب؛ جید للرجل أن یحمل النیر في صباه" (مرا 

ب. إذ كانت خطایاهم تتسم بالظلم مع الرجاسات لذلك أراد لهم أن یحملوا نیر 
خوتهم، فال یفعلوا كما فعل رحبعام إبابل حتى یدركوا قسوة نیرهم الذین یلقونه على أعناق 

حین قال له یربعام وكل جماعة إسرائیل: "إن أباكم قّسى نیرنا، وأما أنت فخفف اآلن من 
)، أجابهم: 4: 12 مل 1عبودیة أبیك القاسیة ومن نیره الثقیل الذي جعله علینا فنخدمك" (

1 In 1 Cor. hom. 83: 3. 
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: 12 مل 1"أبي ثقل نیركم وأنا ازید على نیركم؛ أبي أدبكم بالسیاط، وأنا أؤدبكم بالعقارب" (
14  .(

المؤمن الذي یدرك مرارة النیر ال یطلب أن تنحني رقاب اآلخرین لنیر غیر نیر 
صلیب المسیح الممتع. لهذا ففي مجمع الرسل المنعقد بشأن القادمین لإلیمان من األمم قال 
الرسول بطرس: "فاآلن لماذا تجربون اهللا بوضع نیٍر على ُعُنق التالمیذ لم یستطع آباؤنا وال 

: 15 نحن أن نحمله، لكن بنعمة الرب یسوع المسیح نؤمن أن نخلص كما أولئك أیًضا" (أع
). هكذا طلب الرسول أال یخضع القادمون لإلیمان لنیر الطقوس الحرفیة للشریعة 10-11

الموسویة، وكما یوصینا الرسول بولس بخصوص الخضوع الحرفي لختان الجسد: "فاثبتوا إًذا 
). 1: 5 في الحریة التي قد حررنا المسیح بها وال ترتبكوا أیًضا بنیر عبودیة" (غال

 : . حدیث مع الكهنة والشعب3
"وكلمت الكهنة وكل هذا الشعب قائالً :  

هكذا قال الرب. 
ال تسمعوا لكالم أنبیائكم الذین یتنبأون لكم قائلین ها آنیة بیت الرب سُترد 

سریًعا من بابل. 
ألنهم إنما یتنبأون لكم بالكذب. 

ال تسمعوا لهم. 
اخدموا ملك بابل واحیوا. 

لماذا تصیر هذه المدینة خربة؟! 
فإن كانوا أنبیاء وٕان كانت كلمة الرب معهم فلیتوسلوا إلى رب الجنود لكي ال 
تذهب إلى بابل اآلنیة الباقیة في بیت الرب وبیت ملك یهوذا وفي أورشلیم. 
ألنه هكذا قال رب الجنود عن األعمدة وعن البحر وعن القواعد وعن سائر 

اآلنیة الباقیة في هذه المدینة التي لم یأخذها نبوخذ نصر ملك بابل عند سبیه 
یكنیا بن یهویاقیم ملك یهوذا من أورشلیم إلى بابل وكل أشراف یهوذا وأورشلیم،  

إنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائیل عن اآلنیة الباقیة في بیت الرب وبیت ملك 
یهوذا وفي أورشلیم. 

یؤتى بها إلى بابل وتكون هناك إلى یوم افتقادي إیاها یقول الرب فأصعدها 
. ]22-16[وأردها إلى هذا الموضع" 
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ُیقصد باألعمدة العمودین النحاسیین اللذین وضعهما سلیمان في رواق الهیكل في 
). أما البحر فكان من 22-15: 7 مل 1المدخل، طول العمود الواحد ثمانیة عشر ذراًعا (

النحاس دائرى الشكل قطره عشر أذرع، یحوى ماًء ُیستخدم في غسالت مختلفة أثناء 
 1العبادة، وكان قائًما على اثنى عشر ثوًرا، ربما هذه الثیران هي التي ُتدعى هنا بالقواعد (

).  25-22: 7 مل
 الرب وآنیة بیت الملك السبي البابلي واالستیالء على بقیة آنیة كان اهللا یؤكد إن

. وقد تحقق ذلك في أیام ]22[" إیاها إلى یوم افتقاديأمامهم، قائالً : " لكنه یفتح باب الرجاء
).  19: 7؛ 7: 1 كورش حیث حث اهللا قلبه أن یحقق هذه النبوة (عز

في حدیثه الممتع عن رعایته لشعبه بنفسه یقول: "ویعلمون أني أنا الرب عند 
تكسیري ُربط نیرهم، وٕاذ أنقذهم من ید الذین استعبدوهم، فال یكونون بعد غنیمة لألمم، وال 

). كما یقول: 28-27: 34 یأكلهم وحش األرض، بل یسكنون آمنین وال مخیف" (حز
).  13: 1 "واآلن أكسر نیره عنِك وأقطع ُرُبطك" (نا

لم یكن إرمیا النبي متشائًما كما یظن البعض، فإنه في أحلك لحظات الظلمة لم 
یفقد ثقته في وعود اهللا بالخالص. هكذا یلیق بالمؤمن أن تستنیر نفسه بالمواعید اإللهیة، 

فتتهلل أعماقه، متأكًدا أن خطة اهللا الخالصیة ستتم حتًما، بغض النظر عن الظروف 
القائمة أو ما سیحل في المستقبل القریب... لننتظر الرب، فإنه حتما سیخلص في الوقت 

المعین!  
هكذا عاشت الكنیسة األولى وسط االضطهاد المّر مملوءة رجاًء في عمل اهللا 

معها عبر األجیال وثقتها في نعمة اهللا الغنیة التي تتحدى الزمن!  
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  27من وحي إرمیا 
خطیتي تدفعني تحت نیر بابل! 
حبك یجذبني نحو نیر الصلیب! 

   ،دفعت بشعبك تحت نیر بابل القاسي
لعلهم یدركون بالحق نیر الخطیة الداخلي.  

یدركون مرارة عبودیتها،  
ویشعرون بقساوة عنفها،  

فیصرخون إلیك أیها المخلص محرر النفوس! 

   . ّنیر تأدیبك اإللهي یكشف عن نیر الخطیة المر
لكنك وأنت القدوس بالحب حملته عني!  

أراك على الصلیب حامًال نیري!  
یا لك من مخلص عجیب! 

   ،حملت نیري
لي شرف حمل نیرك.   هب

نیري نیر الخطیة القاتل،  
نیرك نیر الحب الباذل واهب الحیاة!  

نیري عار وخزي،  
ونیرك مجد وبهاء!  

   !ألحمل نیرك فیحملني هو
ألقبل آالم صلیبك،  

فیرفعني صلیبك إلیك،  
ویدخل بي إلى حضن أبیك! 

   !حًقا نیرك هین وعذب
به التقي بك أیها المصلوب!  

به أتمتع ببهجة قیامتك،  
به أتعرف على أسرارك،  
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به أنعم باألحضان األبویة،  
وشركة األمجاد اإللهیة. 
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األصحاح الثامن والعشرون  

إرمیا یقف ضد حننیا 
 ق.م كان إلرمیا النبي مقابلة مع حننیا بن عزوز أحد األنبیاء 594في عام 

بأن نیر ملك بابل ینكسر في خالل  الكذبة، هذا الذي نسب هللا كالًما باطًال حیث نادي
سنتین، وسُترد آنیة بیت الرب ویرجع یكنیا الملك وكل المسبیین من یهوذا. كان یظن أنه 

.  بهذا یواسي الشعب ویرفع من روحه المعنویة، كما یكسب شعبیة على حساب الحق اإللهي

. ]4-1[  . كلمات حننیا الكاذبة1
. ]9-5  [یعلق على كلماته . إرمیا2
. ]11-10 [.حننیا یكسر النیر الخشبي  3
. ]14-12[. اهللا یقیم نیًرا حدیدًیا  4
 .]17-15 [. إرمیا یقف ضد حننیا 5

 :  . كلمات حننیا الكاذبة1
"وحدث في تلك السنة في ابتداء ملك صدقیا ملك یهوذا في السنة الرابعة في 

الشهر الخامس أن حننیا بن عزور النبي الذي من جبعون كلمني في بیت الرب 
الكهنة وكل الشعب قائالً :  أمام

هكذا تكلم رب الجنود إله إسرائیل قائالً :  
ملك بابل.  قد كسرت نیر

في سنتین من الزمان أرد إلى هذا الموضع كل آنیة بیت الرب التي أخذها 
نبوخذنصر ملك بابل من هذا الموضع وذهب بها إلى بابل.  

الموضع یكنیا بن یهویاقیم ملك یهوذا وكل سبي یهوذا الذین ذهبوا  وأرد إلى هذا
  .]4-1[الرب ألنى أكسر نیر ملك بابل"  إلى بابل یقول

غالًبا ما كان الیهود یقسمون أیة فترة إلى قسمین: البدایة والنهایة، لهذا ُتحسب 
السنة الرابعة من ملك صدقیا هنا بدایة ملكه، ألنه ملك إحدى عشر سنة، فالسنة الرابعة تقع 

في النصف األول أو بدایة ملكه؛ خاصة وأن الثالث سنوات األولى كانت مملوءة 
 اضطرابات، وكان الملك بال سلطان أو قوة، خاضًعا للجزیة. 
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 إرمیا النبي مع رسل الملوك  ق.م. بعد حوار594-3تم هذا الحدث حوالي عام 

بما تنبأ  ال یزال یضع النیر على عنقه بأربطته حتى یذّكر الكل وكان إرمیا .Ïبمدة قصیرة
 عنه، األمر الذي لم یحتمله األنبیاء الكذبة. 

نه كان أ) لذا یرى البعض 17: 8 كان حننیا من جبعون إحدى مدن الكهنة (یش
، یجتمع بالكهنة والشعب في بیت الرب لیتحدث باسم الرب كذًبا في بنیامین. وهي Ðكاهًنا

،  El-Jib  حالًیا قریة "الجیب مدینة تبعد حوالي خمسة أمیال شمال غرب أورشلیم تسمى
 خدع الجبعونیون اإلسرائیلیین .ذكریات تاریخیة هامة قد ُوجدت حفریات حدیثة فیها تحمل

مسرًحا للنزاع بین رجال شاول ورجال  )، وكانت جبعون15-1: 9 في أیام یشوع (یش
في جبعون ). 10-8: 20 صم 2)؛ وفیها قتل یوآب عماسا (17-12: 20 صم 2( داود

حكم داود في نهایة أیامه، وحكم سلیمان في بدایة ملكه، وفیها ُنصبت خیمة االجتماع 
ومذبح النحاس. وقبل ان ُیبنى الهیكل قدم سلیمان هناك ذبائح، وهناك أخذ في الحلم رسالة 

).  3-6، 3: 1 أي 2؛ 29: 21؛ 40-39: 16 أي 1؛ 15-4: 3 مل 1اهللا (
كلمة "حننیا" تعني "یهوه حنان" أو "واهب نعمة"، لكن حننیا أعلن حنان اهللا بطریقة 

خاطئة، حیث قاوم نبوات إرمیا الصادقة. 
 أمام إرمیا فیه نوع من السخریة، إذ كان ]2[" نیر بابلیرى البعض ان ذكر حننیا "

الیزال یلبس النیر.  
إذ حّل السبي لم یعد ممكًنا لألنبیاء الكذبة إنكاره كما فعلوا قبًال في مقاومتهم 

األنبیاء الحقیقیین ومن بینهم إرمیا، لذلك نادي حننیا بأنه وٕان كان قد تم السبي لكنه لن 
یستمر أكثر من عامین فقط. بتحدیده الرقم حاول اإلیحاء بتأكید نبواته، إذ یتكلم كما بأرقام 

ثابتة ودقیقة كمن هو واثق من صدق رسالته. هذا بجانب استخدامه نفس تعبیرات إرمیا 
. بینما یتكلم بروح الكذب، إذا به یتستر ]2[" هكذا تكلم رب الجنود إله إسرائیلالنبي بقوله: "

باسم الرب وروح الحق.  
یالحظ في حدیث حننیا أنه یعطى آلنیة بیت الرب أولویة عن الملك وكل الشعب، 

 اهللا، لكنه يوكأن ما یشغله باألكثر هي اآلنیة الثمینة. حًقا لهذه اآلنیة قدسیتها حتى في عین
یقدسها من أجل شعبه، فإن استهان الشعب بأن یكون مقدًسا كهیكل حّى للرب، هل یهتم اهللا 

1 New Jerome Biblical Comm., p. 287. 
2 keil, p. 405. 
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باألواني؟! أنه یطلبنا نحن أوًال بكوننا اآلنیة الفخاریة التي تحمله في داخلها، كنزنا السماوي! 

 :  . إرمیا یعلق على كلماته2
 "فكلم إرمیا النبي حننیا النبي أمام الكهنة وأمام كل الشعب الواقفین في بیت

الرب. 
تنبأت به  وقال إرمیا النبي: آمین: هكذا لیصنع الرب. لیقم الرب كالمك الذي

فیرد آنیة بیت الرب وكل السبي من بابل إلى هذا الموضع. 
اسمع هذه الكلمة التي أتكلم أنا بها في أذنیك وفي آذان كل الشعب.  ولكن

 وقبلك منذ القدیم وتنبأوا على أراٍض كثیرٍة وعلى يالذین كانوا قبل إن األنبیاء
ممالٍك عظیمة بالحرب والشر والوبأ. 

ذلك النبي أن الرب قد  النبي الذي تنبأ بالسالم فعند حصول كلمة النبي عرف
. ]9-5[أرسله حًقا" 

أغلب الظن أن جواب إرمیا تهكمي فیه استخفاف بما ینطق به النبي الكاذب. مع 
" إلى كالم حننیا، ألنه كان یحب شعبه والهیكل ویتمنى آمینأنه كان له بحق أن یضیف "

أن ما قاله حننیا یكون  لهما الخیر. إرمیا النبي كمحٍب لشعبه ورجل وطني كان یشتهي
 " یقصدها من كل قلبه، لكنه كان یدرك أنها نبوة كاذبةآمینصادًقا، فعندما كان یقول: "

 لقد سبق فأعلن عن حبه لشعبه أمام الرب، قائالً : "أما أنا فلم أعتزل !تناقض الحق اإللهي
عن أن أكون راعًیا وراءك وال اشتهیت یوم البلیة. أنت عرفت! ما خرج من شفتى كان مقابل 

).  16: 17وجهك" (
یرى البعض إنه بهذا أوضح إرمیا النبي أن ما یتنبأ به هو (أي بقاء السبي سبعین 

نه یشفع فیهم أعاًما) ال یحمل تحدًیا للشعب وال شماتة، ألنه یشتهي سالم شعبه وحریته. 
لسالمهم.  

لم یكن ممكًنا للشعب أن یمیز بین النبیین أیهما صادق وأیهما كاذب، فقد تنبأ 
باسم الرب.   اإلثنان

قدم إرمیا برهانین على صدق نبوته:  
: اعتمد على كلمات األنبیاء السابقین له، موضًحا أن ما قاله حننیا مناقض أوالً 

 هؤالء األنبیاء هم یوئیل وعاموس وهوشع ومیخا وصفنیا وناحوم وحبقوق وغیرهم. .لنبواتهم
هؤالء جمیًعا أعلنوا أن شًرا سیحل بالشعب الذي سلك في الفساد ولم یتب.  
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: أعلن أن الزمن وحده یكشف الحق من الباطل.  ثانًیا
الطاعة والحیاة  ن إسرائیل كشعٍب خاٍص منتسب هللا یلزمهأالنبي  یرى إرمیا

المقدسة مع الشعور بالمسئولیة وااللتزام. 

:  یكسر النیر الخشبي  . حننیا3
"ثم أخذ حننیا النبي النیر عن عنق إرمیا النبي وكسره. 

وتكلم حننیا أمام كل الشعب قائالً :  
هكذا قال الرب:  

سنتین من الزمان عن عنق كل  هكذا أكسر نیر نبوخذناصر ملك بابل في
الشعوب. 

  .]11-10[وانطلق إرمیا النبي في سبیله" 
 (كسر االنیر الخشبي)، بهذا شجع يقاوم حننیا إرمیا بالكالم كما بالعمل الرمز

الشعب على الثورة ضد إرمیا كنبٍي كاذٍب، ودفعهم للعصیان والتمرد على الكلمات النبویة، 
 ظانین أن یكنیا یعود حتًما مع بقیة المسبیین، ویسترد الهیكل آنیته قریًبا. 

كان غاضًبا من كلمات إرمیا، وقد عبر عن رأیه  في نفسه لكنه كان حننیا واثًقا
). البد أن حننیا قد جذب إلیه 2: 27بكسر النیر الخشبي الذي وضعه إرمیا على عنقه (

بهذا العمل انتباه الناس جمیًعا ورضاهم، هؤالء الذین كانوا في حالة ثورة، خاصة وأن عامة 
الشعب یمیلون إلى تصدیق ما یریدون أن یسمعوه. وقف إرمیا صامًتا وهو یعلم أن الكبریاء 
والتفاخر یجذبان االنتباه أكثر من تقدیم الحقیقة القاسیة المّرة. وقد صدق هذا في كثیر من 

أحداث التاریخ.  
 لقد ظن حننیا أنه بحماسه الشخصي یغلب إرمیا. 

:  . اهللا یقیم نیًرا حدیدًیا 4
ثم صار كالم الرب إلى إرمیا النبي بعد ما كسر حننیا النبي النیر عن عنق إرمیا 

النبي قائالً :  
اذهب وكلم حننیا قائالً :  

هكذا قال الرب:  
الخشب وعملت عوضا عنها أنیاًرا من حدید.  قد كسرت أنیار
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ألنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائیل:  
 قد جعلت نیًرا من حدید على عنق كل هؤالء الشعوب لیخدموا نبوخذنصر ملك

. ]14-12[بابل فیخدمونه وقد أعطیته أیًضا حیوان الحقل" 
لم یجب إرمیا النبي على تصرفات حننیا بسرعٍة ربما ألنه قد ُذهل لموقفه إذ كسر 
النیر الخشبي الموضوع على عنق إرمیا كأن حننیا كان متأكًدا مما یقوله. أو كعبٍد للرب لم 
یرد أن یدخل مع النبي الكذاب في حوار وخصومة، بل في هدوء یسمع له، كنبي حقیقي لم 

، حتى إذ جاءته يیتصرف من ذاته، بل رفع األمر إلى اهللا في غیر تسرٍع أو انفعاٍل بشر
 اإلجابة وقف في شجاعة یجیب حننیا بكلمات الرب نفسه.

لم یكن النبي الحقیقي حالًما وال رجل سیاسة لكنه استلم اإلجابة من یهوه مباشرة، 
  إن كان حننیا قد كسر النیر الخشبي هوذا اهللا یقدم نیًرا.ذات الكلمة التي سبق فاستلمها وهي

حدیدًیا ال ینكسر، یضعه على عنق جمیع األمم.  
الرد الذي جاء إلرمیا أكثر حدة في النبرة عن ذى قبل. النیر الحدیدي یعني أن 
اهللا یعاقب یهوذا والدول المحیطة بها بعمل نیٍر أقوى بسبب محاولتهم القیام بالثورة، وعدم 

الخضوع للتأدیب اإللهي.  
إن كانوا بالتمرد قد ألقوا عنهم النیر الخشبي وكسروه لكنهم عوض التمتع بالراحة 

والحریة انحنوا لنیر حدیدي ال ینكسر!  
یؤكد إرمیا النبي أن اهللا یقیم نیًرا حدیدًیا لیس فقط على عنق یهوذا واألمم المحیطة 

 أو الوحوش. إن كان األنبیاء الكذبة قد فقدوا ]14[بل وأیًضا على عنق حیوانات الحقل 
عقولهم فصاروا كالحیوانات أو فقدوا لطفهم فصاروا كالوحوش فإنهم لن یفلتوا من التأدیب 

اإللهي!   
بینما یتنبأ حننیا كذًبا أنه خالل عامین ُترد أواني بیت الرب ویرجع الملك والشعب 
المسبي، إذا بإرمیا یؤكد أنه في خالل سنة یعود نبوخذنصر لیستولي على بقیة أواني بیت 

الرب ویسبي البقیة، ولن یتم أي إصالح إال بعد سبعین عاًما من السبي. هذا ولم یعش 
حننیا عامین لیرى النصرة كما ظن إنما مات بعد شهرین وانحدر بكذبه إلى الهالك.  

:   إرمیا یقف ضد حننیا .5
فقال إرمیا النبي لحننیا النبي: اسمع یا حننیا. 

جعلت هذا الشعب یتكل على الكذب.  إن الرب لم یرسلك وأنت قد

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


لذلك هكذا قال الرب:  
عن وجه األرض.  هأنذا طاردك

ألنك تكلمت بعصیان على الرب.  هذه السنة تموت
  .]17-15[حننیا النبي في تلك السنة في الشهر السابع"  فمات

ن اهللا لم یرسل حننیا لیتنبأ وسط شعبه إنما ها هو یرسله سریًعا أأكد إرمیا عملًیا 
نه غیر مستحٍق لخدمة الكهنوت، وال حتى أإلى الموت مطروًدا حتى من وجه األرض. 

لممارسة الحیاة الیومیة كإنسان، ألنه یقاوم الحق اإللهي باسم اهللا نفسه وبادعاءات كاذبة. 
وقد مات فعًال بعد حوالي شهرین من الحوار، فثبت صدق نبوة إرمیا، ولم یعد هناك عذر 

لمن سمع لحننیا.  
عوض السبعین عاًما للسبي التي أعلنها إرمیا النبي أكد حننیا أن السبي لن یبقى 
أكثر من عامین، ولم یدِر أن حیاته تُنزع عنه لیس بعد السبعین عاًما وال بعد العامین وٕانما 

بعد شهرین فقط. عوض انتظار الحریة بعد عامین فقد حننیا حیاته خالل شهرین. 
لعل الرسول بولس اقتدى بإرمیا النبي، إذ قال لحنانیا رئیس الكهنة: "سیضربك اهللا 
أیها الحائط المبیض؛ أفأنت جالس تحكم علّى حسب الناموس، وأنت تأمر بضربي مخالًفا 

).  3: 23 للناموس؟!" (أع
، أوالتمرد على اإلرادة ]17[ یظهر خطورة العصیان ]17[موت حننیا السریع 

: 5 )، وحننیا وسفیرة (أع13: 11 )، كما حدث مع فلطیا بن بنایا (حز5: 13 اإللهیة (تث
1-11  .(

كأنه قد أخطأ خطیة للموت، ألنه أقام نفسه نبًیا كذًبا وضلل الكثیرین بكلماته 
المعسولة، خادًعا قلوب البسطاء، لقد انتحل اسم الرب باطالً .  

" قال أحد آباء البریة: "من ال هأنذا طاردك عن وجه األرّض؟لماذا صدر الحكم: "
یصلح لموضع فالموضع نفسه یطرده". هكذا إذ صار حننیا مفسًدا على األرض بسبب 

عصیانه هللا ونسب النبوة إلیه كذًبا، لم تحتمله األرض بل أرادت أن تتقیأه... صار أشبه 
بطعاٍم فاسٍد ال یستحق أن یبقى في المعدة، ألنه ضار. إنه ُیطرد عن وجه األرض، كأن 

األرض ال تطیق أن تراه بوجهها بل تعطیه ظهرها.  
إذ صدر هذا الحكم علینا نحن الخطاة، وُحسبنا مطرودین حتى من األرض التي 

ُخلقت ألجلنا، تعطینا ظهرها ال وجهها، جاء مسیحنا إلى أرضنا، وعاش بیننا، فتهللت 
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األرض بجبالها وتاللها وودیانها وأشجارها وكل حیواناتها مع األنهار والبحار والمحیطات... 
إنها تسبح ابن اإلنسان... تشتهي أن تعطیه وجهها، تخضع له وتطیعه بل وتتهلل بمجیئه. 

لقد قیل:  
"تفرح البریة واألرض الیابسة، ویبتهج القفر... یبتهج ابتهاًجا ویرنم... هم یرون 

). 2-1: 35 مجد الرب بهاء إلهنا" (إش
).  8: 98 "األنهار لتصفق باألیادى، الجبال لترنم مًعا" (مز

).  4: 46 "نهر سواقیه تفرح مدینة اهللا مقدس مساكن اهللا" (مز
جاء ابن اإلنسان إلى أرضنا لیقیم مصالحة بین إله السماء واألرض وبیننا، 

 تتبارك أنبا بوال إنه بسبب  للقدیس أنبا أنطونیوسفیصیر المؤمنون بركة لألرض، كما قیل
أرض مصر ونیلها وزرعها. أینما وجد المؤمنون تتبارك األرض والساكنون علیها... تعطینا 

األرض وجهها إذ نشعر أن األرض وملؤها للرب ولمسیحه... ومع فرحنا بتقدیس األرض 
). 1: 21 نرتفع مع مسیحنا إلى سمواته حیث ننعم باألرض الجدیدة والسماء الجدیدة (رؤ

یرفع روحه القدوس قلوبنا إلى حضن اآلب السماوي، فال نصیر مطرودین من وجه األرض 
بل منطلقین إلى خالقنا ومقدسنا!  

على أي األحوال لم یمت حننیا في الحال بل خالل شهرین، وكأنه قد ُأعطیت له 
فرصة كافیة لمراجعة نفسه والتوبة حتى یستعد لمالقاة الدیان الذي نسب إلیه أقواًال كاذبة.  
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  28من وحي إرمیا 
نیرك أعذب من الكلمات الناعمة! 

   : ٍیا له من مشهٍد خطیر
إرمیا یحمل نیًرا وأربطة مؤكًدا السبي سبعین عاًما،  

وحننیا یكسر النیر مؤكًدا تحقق الحریة سریًعا!  
إرمیا یبدو متشائًما یثبط الهمم،  

وحننیا یبدو مواطًنا یرفع الروح المعنویة! 

 أوًال،  الرب بیت آنیة ردّ  عن یعلن حننیا 
!  والشعب الملكِ  من أهم كأنها

 وأثاثاته،  الرب بیت أجل من یئن وهي إرمیا أما
 الحّي،  بالبیت فمنشغل
 الخطیة،  أسرته الذي اهللا بشعب

!  الخیر عدو واستعبده

   ،هب لقلبي أن ینصت إلرمیا في داخلي
فأحمل نیرك الخشبي یا مخلصي المصلوب!  

ألقبل صلیبك الذي یحملني إلیك،  
فأجدك تحتضني وسط اآلالم!  

ال ترفع آالمي بل تحولها إلى عذوبٍة ومجٍد فائقٍ ! 

   ! ّلیمت حننیا فال تكون له حیاة في
ال أرید كلماته الناعمة!  

ال أطلب حكمته البشریة وخداعه!  
ال أطلب حریة شكلیة وترًفا زمنًیا!  

لئال یتحول نیري الخشبي إلى نیٍر حدیدي،  
أهلك مع ذاك المنحدر إلى الهاویة! 

   !لتتكلم أنت یا رب في
تكلم أیها المصلوب!  
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فإنني أشتهي أن أشاركك آالمك،  
فتحملني آالمك إلى خبرة مجد قیامتك!  

ألنتصر بك أیها الغالب،  
 وال أقبل كلمات العدو المخادعة الناعمة!
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األصحاح التاسع والعشرون 

المسبیین  رسالة إلى
لم یقف عمل إرمیا النبي عند حدود یهوذا، إذ كان یمثل الصوت اإللهي الموجه 

إلى الملك ورجاله وكل القیادات الدینیة والمدنیة وأیًضا إلى الشعب المسبي، أغنیائه وفقرائه. 
لم یذهب إلیهم بشخصه ویعمل بینهم في أرض عبودیتهم فقد أقام اهللا حزقیال النبي لهذه 

) أما إرمیا فكان یبعث إلیهم رسائله.   1: 1 الخدمة (حز
 ق.م، من بینهم یهویاكین وأسرته 597 شخًصا عام 3023ُحمل إلى السبي 

وبعض الكهنة واألنبیاء الكذبة. لم یتأدب هؤالء الكذبة وال تغیرت قلوبهم، وٕانما في عجرفة 
كملوا الطریق في أرض السبي. نادوا بسرعة انهیار بابل وعودة المسبیین إلى وطنهم مقدمین 
اآلمال الزائفة. وشعر إرمیا النبي أن من واجبه تحذیر المسبیین من هذا الخداع. هكذا اتفق 

األنبیاء الكذبة مًعا على مقاومة كلمة اهللا، سواء الذین بقوا في یهوذا أو الذین ذهبوا مع 
السبي، یعملون مًعا بفكٍر شریٍر واحدٍ .  

وبابل. على األقل  هذا األصحاح مجموعة من الرسائل المتبادلة بین أورشلیم يیحو
من شمعیا  ) واألخرى23-21؛ 15-1توجد أربع رسائل: واحدة من إرمیا إلى المسبیین (

-31المسبیین ( )، ورابعة رسالة إلى24)، وثالثة من إرمیا إلى شمعیا (28-25صفنیا ( إلى
 ق.م. ویبدو من الرسائل 597). تمت هذه الرسائل في األیام التالیة لسقوط یهوذا عام 32

 من بعض قالقٍل داخلیة. يُتعان أن مملكة بابل كانت
حملت رسائل إرمیا كلمة توبیخ لألنبیاء الكذبة والسالكین وراءهم، كما قدمت كلمة 

تشجیع لتعزیة من لهم إیمان بمواعید اهللا.  
  .یرى البعض أن ما ورد هنا هو من ذاكرة باروخ

. ]23-1  [المسبیین . رسالة إلى1
. ]24  [شمعیا . رسالة إلى2
. ]29-25 [. رسالة من شمعیا إلى صفنیا3
. ]32-30  [المسبیین . رسالة إلى4
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:  . رسالة إلى المسبیین 1
"هذا كالم الرسالة التي أرسلها إرمیا النبي من أورشلیم إلى بقیة شیوخ السبي 
 وٕالى الكهنة واألنبیاء وٕالى كل الشعب الذین سباهم نبوخذنصر من أورشلیم إلى

بابل،  
بعد خروج یكینا الملك والملكة والخصیان ورؤساء یهوذا وأورشلیم والنجارین 

والحدادین من أورشلیم. 
صدقیا ملك یهوذا إلى  بید ألعاسة بن شافان وجمریا بن حلقیا اللذین أرسلهما

  .]3-1[نبوخذنصر ملك بابل إلى بابل قائالً ..." 
واضح أن البابلیین لم یمنعوا أیة اتصاالت بین المسبیین والذین بقوا في یهوذا 

وٕاسرائیل، ویرى بعض الدارسین أن البابلیون لم یمارسوا أیة وحشیة ضد المسبیین.  
 مما یشیر أن بعض الشیوخ قد ماتوا في "بقیة الشیوخ"هذه الرسالة موجهة إلى 

. وٕان ]22-21[أو سجنوا ربما بسبب بعض االضطرابات الُمشار إلیها في  السبي أو قتلوا
" هنا غیر أكید، ربما yeterكان البعض یستبعدون حدوث قتل للشیوخ. معنى كلمة "الشیوخ 

. Ïُیقصد بها البارزین أو الرؤساء
القصر  تشیر إلى جماعة العاملین في وهم فئةالخصیان،  ُوجهت الرسالة أیضا إلى

 1؛ 25: 52النساء، ُیستخدم هذا اللقب على كل رجال القصر الرسمیین ( خاصة في قسم
) وأصحاب المراكز الكبیرة حتى إن كانوا متزوجین، ففوطیفار 1: 39 ؛ تك15: 8 صم

 كان متزوًجا.  يالخص
 ربما أخ اخیقام بن شافان الذي هب لنجدة ألعاسة بن شافانُأرسلت الرسالة مع 
 الخ) وهو غیر 25، 10: 36 (وجمریا بن حلقیا )2: 26إرمیا النبي في وقت الشدة (

دوًرا هاًما في اإلصالح أیام یوشیا  كهنوتیة لعبت الكل من عائالت جمریا بن شافان الكاتب،
 25، 10: 36؛ 24: 26 وكانا صدیقین إلرمیا ومتعاطفین معه في دعوته ورسالته (.الملك

لنبوخذنصر فیه شيء من اللطف معه بجانب جمعهم الجزیة  الخ)، كان عملهما بالنسبة
والء صدقیا لنبوخذنصر بعد أن ظهرت حركة تمرد بین  بابل لتأكید السنویة له، ُارسال إلى

). كان هذان الرسوالن مبعوثین من صدقیا المتمرد للتفاوض 27 األمم التي في الغرب (ص
مع الحاكم البابلي، إال أنهما حمال رسالة من ملٍك أعظم جًدا من هذا وذاك، من رب 

1 R.k. Harrison: zereemialr aiz lomentations, 1973, p. 131. 
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.  Ïالجنود، هذا الذي یتنازل لالتصال بشعبه المسبي على هذا النحو
حملت الرسالة كلمات تشجیع لتثبیت إیمان المسبیین، وفي نفس الوقت حملت 
توبیًخا لألنبیاء الكذبة الذین دأبوا على تقدیم آماٍل زائفةٍ . فمن جهة التشجیع كتب إرمیا 

النبي:  

"هكذا قال رب الجنود إله إسرائیل لكل السبي الذي سبیته من أورشلیم إلى بابل. 
واغرسوا جنات وكلوا ثمرها.  ابنوا بیوًتا واسكنوا

خذوا نساء ولدوا بنین وبنات، وخذوا لبنیكم نساء، وأعطوا بناتكم لرجال فیلدن 
بنین وبنات واكثروا هناك وال تقلوا. 

واطلبوا سالم المدینة التي سبیتكم إلیها،  
.  ]7-4[وصلوا ألجلها إلى الرب، ألنه بسالمها یكون لكم سالم" 

. جاءت الرسالة تناشدهم بقبول الضیقة بكونها من ید الرب، وعوض محاولة أ
استعجال النجاة قبل األوان المحدد ُیلزمهم بالخضوع لبابل وأن یمارسوا حیاتهم الیومیة 

 وأن ینتظروا في خضوٍع هللا لكي ینقذهم في ]6-5[بطریقة طبیعیة في استقراٍر ما استطاعوا 
 وأن .اّدعى األنیباء الكذبة في عامین كما الوقت المناسب، ألن السبي مستمر ولن ینتهي

، 21 ؛15- 1: 7البلد الغریب في غیبة الهیكل والذبائح ( تستمر في عبادتهم هللا الحي
بالعودة بل بالتوبة والعبادة حتى یأتي وقت  ). بمعنى آخر كان غایة الرسالة أال ینشغلوا22

الرجوع في الزمن المحدد.  
یبدو أنه قد حّل بالمسبیین في البدایة حالة كآبة لشعورهم بأنهم خطاة أكثر من كل 
الذین بقوا في أورشلیم، لذلك كتب إلیهم النبي لیهبهم نوًعا من التعزیة خالل تحقیق مواعید 

اهللا والخضوع للخطة اإللهیة.  
البد أن كثیرین من الشبان المسبیین كانوا غیر متزّوجین، فحّثهم إرمیا على 

الزواج، لكنه ال یعني بهذا الزواج بالبابلیات.  
إن كان إرمیا النبي قد طلب منهم أن یبنوا بیوًتا ویغرسوا جنات ویتزوجون كعالمة 

على استقرارهم زمًنا طویًال، لكنه لم یطلب منهم أن یمارسوا حیاة الفرح والتهلیل، ألن فترة 
سبیهم إنما هي فترة توبة للرجوع إلى الحضن األبوي.  

Ï األردن.، س. ف. باز: النبي الباكى تعریب: هـ.آ. ایرنساید 
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. فلم ]4["رب الجنود إله إسرائیل" ن هذه الرسالة مقدمة من أب. یؤكد إرمیا النبي 
"رب یكن إرمیا إال مجرد كاتب أو ناسخ لها. كان مریًحا لهم أن یسمعوا ان إلههم هو 

 لم یدفعهم إلى السبي لیتركهم، لكنه قادر على خالصهم ومساندتهم، وهو اإلله الذي الجنود"
دخل مع شعبه في میثاقٍ . فإن كان لم ُیسر بهم بسبب خطایاهم لكنه ینتظر توبتهم لیردهم 

إلیه.  
"المدینة التي سبیتكم إلیها" ، ]4["كل السبي الذي سبیته" ج. إن كان یؤكد: 

فإنه هو الذي سمح بالسبي ویسمح  بالعودة في الوقت المعین! بمعنى آخر ما حدث ، ]7[
لهم لیس لضررهم وال حدث اعتباًطا، بل لخیرهم وبخطة إلهیة.  

د. سمع صدقیا بارسال هذه الرسالة إلى المسبیین دون أن یقاومها، ربما إذ مات 
) شعر الملك بخطورة مقاومة النبي، أو لكي بطریق غیر مباشر یؤكد 17: 28حننیا (

للشعب عدم عودة یكنیا من السبي.  
 یصّلوا ألجل خیر مملكة بابلأن  بابل بسماٍح إلهي یلیق بهم هـ. إذ جاءوا إلى

، فقد صاروا كجزٍء منها. ]7[وثباتها 
یطلب منهم أن یصلوا حتى عن سالمة الدولة التي سبتهم. إنه أمر مدهش بالنسبة 

 70لشعب ُامتصت كل أفكارهم وطاقاتهم في أرض الموعد، لكنها وصیة عملیة لشعب یبقى 
عاًما في أرض السبي. یمكننا القول أن ما ورد هنا هو تذوق سابق للفكر اإلنجیلي الخاصة 

بمحبة األعداء والخضوع للرئاسات أیا كانت كما جاء في رسالة القدیس بطرس األولى: 
"اخضعوا لكل ترتیٍب بشرٍي من أجل الرب: إن كان للملك، فكمن هو فوق الكل؛ أو للوالة، 

فكمرسلین منه لالنتقام من فاعلي الشر وللمدح لفاعلي الخیر؛ ألن هكذا هي مشیئة اهللا: أن 
تفعلوا الخیر، فُتسكتوا جهالة الناس األغبیاء، كأحراٍر، ولیس كالذین الحریة عندهم ُسترة 

). وفي رسالة القدیس بولس لتلمیذه تیطس: "ذكرهم 16، 13: 2 بط 1للشر، بل كعبید هللا" (
)، وفي رسالته إلى تلمیذه تیموثاوس: "فأطلب 1: 3 أن یخضعوا للریاسات والسالطین" (تي

أول كل شيء أن ُتقام طلبات وصلوات وابتهاالت وتشكرات ألجل جمیع الناس، ألجل 
 حیاة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار" يالملوك وجمیع الذین هم في منصب لكي نقض

).  2-1: 2 تي 1(
 في هذه العبارة التزام الكنیسة والمسیحي بالصالة من القدیس أغسطینوسیرى 

أجل المسئولین، حتى في السبي، ُیصلي المؤمنون ألجل سالمة الدولة حتى یقضوا حیاة 
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. Ï )2: 2 تي 1هادئة مطمئنة كقول الرسول بولس (
: [بخصوص الكرامات الواجبة للملوك واألباطرة، لدینا نص العالمة ترتلیانیقول 

)... ولكن 1: 3ي نه یلیق بنا أن نكون في تمام الطاعة وذلك كوصیة الرسول (تأكاٍف 
حدود الطاعة في هذا أن نحفظ أنفسنا منعزلین عن عبادة األوثان. ولنا في هذا مثال الثالثة 

فتیة، الذین مع طاعتهم للملك نبوخذنصر ازدروا بتقدیم التكریم لتمثاله، فلم یقبلوا العبادة 
له... هكذا أیًضا كان دانیال خاضًعا لداریوس في كل األمور، ثابًتا في واجبه مادام بعیًدا 

].  Ð)6عن أساس إیمانه (دا 
یبدو أن بعض المسبیین التجأوا إلى بعض العرافین لتحقیق األحالم، لكن اهللا 

حذرهم من ذلك. 

"ألنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائیل:  
وعرافوكم،   ال تغشكم أنبیأوكم الذین في وسطكم

وال تسمعوا ألحالمكم التي تتحلمونها.  
بالكذب.  ألنهم إنما یتنبأون لكم باسمي

.  ]9-8[أنا لم أرسلهم یقول الرب" 
یلیق بنا أن نحمل روح التمییز فنمتحن ادعاءات الكاذبین بواسطة كلمة اهللا وخالل 

ثمارهم، فنرفض الذین یستبدلون اإلعالن اإللهي بأحالمهم الصادرة عن رغبات قلوبهم 
العاصیة.  

الرسالة العودة بعد سبعین عاًما.  أكدت

"ألنه هكذا قال الرب:  
كالمي الصالح بردكم إلى هذا  إني عند تمام سبعین سنة لبابل أتعهدكم وأقیم لكم

الموضع.  
بها عنكم یقول الرب،   ألني عرفت األفكار التي أنا مفتكر

. ]14-11[أفكار سالٍم ال شر، ألعطیكم آخرة ورجاء" 
وضع اهللا خطة معینة لشعبه وفي أزمنة محددة لدیه؛ هي لسالمهم ال لضررهم، 

. وكما یقول المرتل: "ما أكرم أفكارك یا اهللا عندي! ما ]11[تبعث فیهم رجاًء في المستقبل 

1 City of God 19: 26. 
2 On Idolotry 15. 
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-17: 139 أكثر جملتها! إن أحصها، فهي أكثر من الرمل، استیقظت وأنا بعد معك" (مز
). لكن یلزمنا أن ندرك أن خطة اهللا غیر خطتنا، وأفكاره ومقاییسه غیر أفكارنا 18

ومقاییسنا. وكما یقول: "أفكاري لیست أفكاركم، وال طرقكم طرقي... ألنه كما علت السموات 
). حًقا قد 9-8: 55 عن األرض، هكذا علت طرقي عن طرقكم، وأفكاري عن أفكاركم" (إش

تدخل بنا خطته إلى الطریق الضیق لنحمل الصلیب ونقبل األلم، لكنه حتًما یدخل بنا إلى 
مجد قیامته كملجٍأ آمٍن منشودٍ . إنهم ال یجدون أرضهم التي ُانتزعوا منها فحسب، وٕانما 

ویجمعهم من كل األمم ومن كل موضع ُطردوا  یجدون اهللا نفسه ملًكا لهم، یقتنوه فیرد سبیهم
إلیه. 

إن كان تمام السبعین عاًما حیث ینتهي السبي یشیر إلى ملء األزمنة حیث جاء 
مسیحنا یعلن: "إن حرركم االبن فبالحقیقة تكون أحراًرا"، فبمجیئه نطلب اآلب فنجده فینا، 
حیث تمت مصالحتنا واتحادنا معه في ابنه الوحید خالل الصلیب. لقد غّیر مسیحنا قلبنا، 

وها هو یجدده بروحه القدوس، فنطلب اهللا بكل قلوبنا بكونه شهوة نفوسنا. بهذا یتحقق الوعد 
اإللهي:  

 فأسمع لكم. يّ "فتدعونني وتذهبون وتصلون إل
وتطلبونني فتجدونني، إذ تطلبونني بكل قلبكم. 

فأوجد لكم یقول الرب،  
إلیها یقول  وأرد سبیكم وأجمعكم من كل األمم ومن كل المواضع التي طردتكم

. ]13-12[الرب وأردكم إلى الموضع الذي سبیتكم منه" 
  یطلبون الرب بكل قلبهم، أي بكل حبهم وٕارادتهم وطاقاتهم، لذا یجدونه حاضًرا في

عنهم روح التمرد والعصیان فیوجد   ینزع.)20-16: 2  ؛ هو6-4: 5 عا(؛ ]13[وسطهم 
لهم تجدیًدا للعهد بشرط الطاعة له.  بینهم! كأن اهللا یقدم

ربما ظن بعض الیهود أن اهللا ال یسمع لهم ألنهم مستبعدون من مدینة اهللا، 
أورشلیم، ومن هیكله. هنا یؤكد إرمیا النبي أن اهللا یطلب القلب ال المكان. كانوا في األرض 
المقدسة والمدینة المنسوبة له وهیكله الفرید في ذلك الحین ومع ذلك بسبب فساد قلوبهم لم 
یسمع لهم، واآلن في أرض غریبة وثنیة إذ یصرخون من كل القلب بالتوبة ینصت إلیهم 

لیردهم. 
نطلب اهللا بالقلب (الفم الداخلي)... فحین یتكلم القلب یتكلم اإلنسان كله، نطلب 
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اهللا بتقدیس كل األعضاء والحواس التي تتعلم كیف تتحدث مع القدوس. لذلك یقول رب 
المجد: "لیس كل من یقول یا رب یا رب یدخل ملكوت السموات". 

نه هو غایة طلبهم، قائالً :  أیؤكد اهللا لشعبه 

"تطلبونني فتجدونني، إذ تطلبونني بكل قلبكم. 
فأوجد لكم یقول الرب". 

 بین الرسول بولس وأبینا إبراهیم حاسًبا األول  القدیس یوحنا الذهبي الفمیقارن
أعظم من جهة الترك... ترك حتى االشتیاق إلى السماء من أجل حبه للسید المسیح.  

[تقول إن كل البشر یعظمون إبراهیم ألنه ترك بیته وبیت أبیه وأقرباءه حین سمع 
). لقد أمره اهللا بهذا، وكان 1: 12 الوصیة: "أبرام، ُأترك مدینتك (أرضك) وبیت أبیك" (تك

هذا یعني كل شيء بالنسبة له. حًقا فإننا نحن أیضا نعجب منه. لكن هل هذا یجعله مثل 
بولس؟ لم یترك بولس بیته وبیت أبیه و ذویه فحسب بل ترك العالم ذاته ألجل یسوع، بل 

. لم تشغل سماء السموات قلبه، إذ كان هدفه الوحید هو باألكثر أقول ترك السماء ذاتها
. لنسمع كلماته الواضحة في هذا الصدد: "ال أمور حاضرة وال مستقبلة، وال علو حب یسوع

)]. 39-38: 8 وال عمق تستطیع أن تفصلنا عن محبة المسیح " (رو

"ألنكم قلتم قد أقام لنا الرب نبیین في بابل. 
الجالس على كرسي داود ولكل الشعب الجالس في هذه  فهكذا قال الرب للملك

لم یخرجوا معكم في السبي.  خوتكم الذینإالمدینة 
هكذا قال رب الجنود:  

والجوع والوبأ وأجعلهم كتیٍن رديٍء ال یؤكل من الرداءة.  هأنذا أرسل علیهم السیف
وألحقهم بالسیف والجوع والوبأ،  

جمیع األمم الذین  وأجعلهم قلًقا لكل ممالك األرض حلًفا ودهًشا وصفیًرا وعاًرا في
. ]18-15[طردتهم إلیهم" 

الملك الجالس على كرسي إذ تحدث عن الباقین في یهوذا أشار إلى الملك بقوله: "
، لیؤكد لهم أن بقاء الملك على كرسي داود ال یعني رضاء الرب عنه. فقد قیل ]16[" داود

عن نسل داود: "إن ترك بنوه شریعتي ولم یسلكوا بأحكامي... افتقد بعصا معصیتهم 
وبضربات إثمهم، أما رحمتي فال أنزعها عنه وال أكذب من جهة أمانتي؛ ال انقض عهدي 

).  34-30: 89 وال أغیر ما خرج من شفتي" (مز
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بمعني آخر، یقول لهم إني أرسل السیف والوباء والجوع علي الملك والشعب الباقي 
معه، ثم أطردهم إلى كل األمم. سیكون حالهم أشر مما أنتم علیه!  

ربما یتساءل البعض: لماذا أطال اهللا مدة السبي لتبلغ السبعین بینما نادى األنبیاء 
الكذبة بأنها لن تتعدى السنتین؟ هذا ال یعني أن األنبیاء الكذبة أكثر حناًنا بالشعب من اهللا، 
لكن ما یهم األنبیاء الكذبة هو تهدئة النفوس ولو على حساب خالصها وأبدیتها، أما ما یهم 

اهللا فهو خالص شعبه وأبدیته. لم تكن مدة العامین كافیه لیفحص الشعب نفسه ویدرك فساده 
لیتوب. هذا وقد أنجبت هذه الفترة الطویلة رجاًال هللا شهوًدا أمناء أمام األباطرة والشعب 

الغریب الجنس، مثل دانیال النبي والثالثة فتیة القدیسین ومردخاي وٕاستیر ونحمیا وعزرا 
واألعداد الراجعة إلى أورشلیم في غیرة ونقاوة قلب. 

"من أجل أنهم لم یسمعوا لكالمي یقول الرب إذا أرسلت إلیهم عبیدي األنبیاء 
.  ]19-18[مبكًرا ومرسًال ولم تسمعوا یقول الرب" 

لم یتوقف اهللا عن إرسال عبیده األنبیاء لتحذیرهم، إنه یكرر الرسالة طالًبا توبتهم. 
حدیثه عن "عدم القسم" مراًرا وتكراًرا معتمًدا على هذه القدیس یوحنا الذهبي الفم  یكررو

 حیث یكرر اهللا نصحه لشعبه مراًرا وتكراًرا عبر األجیال.  ]19[العبارة 

 لي  أرید أن أحدثكم مرة أخرى عن موضوع "القسم"، لكنني أشعر بالخجل. حقیقة بالنسبة
ال أمّل عن أن أتحدث نهاًرا ولیًال ألكرر نفس األمر إلیكم. لكنني أخشى إذ أصنع هذا 

ألیاٍم كثیرٍة أبدو أنني أدینكم على إهمالكم الشدید...  
لست فقط أخجل بل أیًضا أخاف علیكم، فإن التعلیم المستمر للذین یأخذون األمر 
بجدیة نافع ومكرم، أما بالنسبة للمتهاونین فضار وخطیر للغایة. كلما سمع الشخص أكثر 

إذ اقترب باألكثر إلى عقاٍب أشد إذا لم یمارس ما قیل له. لهذا یوبخ اهللا الیهود قائالً : "
 .]19[" أرسلت إلیهم عبیدي األنبیاء مبكًرا ومرسًال ولم تسمعوا

نحن نصنع هذا معكم الهتمامنا العظیم بكم. لكننا نخشى أن یصیر هذا النصح 
. Ïوهذه المشورة ضدكم في الیوم الرهیب

 القدیس یوحنا الذهبي الفم
بابل.  "وأنتم فاسمعوا كلمة الرب یا جمیع السبي الذین أرسلتهم من أورشلیم إلى

1 The Statues 12: 16. 
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معسیا  هكذا قال رب الجنود إله إسرائیل عن آخاب بن ُقوالیا وعن صدقیا بن
اللذین یتنبآن لكم باسمي بالكذب. 

فیقتلهما أمام عیونكم.  هأنذا أدفعهما لید نبوخذنصر ملك بابل
یجعلك الرب مثل صدقیا  وتؤخذ منهما لعنة لكل سبي یهوذا الذین في بابل فُیقال

ومثل أخآب اللذین قالهما ملك بابل بالنار. 
من أجٍل أنهما عِمال قبیًحا في إسرائیل وزنیا بنساء أصحابهما وتكلما باسمي 

.  ]23-20[كالمَّا كاذًبا لم أوصهما به وأنا العارف والشاهد یقول الرب" 
 بكل قلوبهم فهو أیًضا یؤدب إن كان اهللا یرد المسببین بعد توبتهم ورجعوهم إلیه

 إنهم التین الرديء جًدا الذي ال .یسمعوا لصوته خالل أنبیائه الذین بقوا في یهوذا، الذین لم
). 24 بسبب ردائته (ص ُیؤكل

أخاب بن ُقوالیا  عاد لیتحدث عن األنبیاء الكذبة الذین ُسبوا، محدًدا باالسم
 ق.م؛ وعوض التوبة 597فُسبیا في عام  ، هذان اللذان تكلما بالكذبوصدقیا بن معسیا

ارتكبا الزنا مع نساء أصحابهما، فارتبط فساد كالمهما بفساد سیرتهما، فاستحقا أن یقلیهما 
نبوخذ نصر بالنار لیصیرا عبرة ومثًال للعنة!  

ُاستخدمت عقوبة "القلي" أو "اإللقاء في النار" أحیانا خالل تقدیس الوثنیین للنار، 
كأنهم یقدمون ذبائح بشریة فیها.  

ان الشخصین المذكورین هنا لم نسمع عنهما في غیر هذا المكان. ولعلَّ إرمیا لم 
یعرفهما شخصًیا، بل سمع عنهما في رسالة من الرسائل التي وردت إلى أورشلیم من 

المسبیین. 
 أن هذین النبیین الكاذبین یشیران إلى الذین هم خارج الكنیسة، القدیس جیرومیرى 

الذین یحرقهم عدو الخیر كما بالنار، فیقلیهما، لكنه ال یكف عن محاربة الذین في الداخل 
ن هؤالء في إ [ال یتطلع الشیطان إلى غیر المؤمنین ف:لكي یفسد كنیسة المسیح، إذ یقول

، وٕانما إلى كنیسة المسیح إذ یسرع لیفسدها ]22[الخارج یحرقهم الملك األشوري في األتون 
]. Ï) (السبعینیة)16: 1 )، وكما جاء في حبقوق أن "طعامه من المختار" (حب1: 8 (إش

:  شمعیا  . رسالة إلى2

1 St. Jerome Ep 22: 4. 
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تحدث إرمیا إلى ثالث مجموعات:  
)؛ 14-10الذین أخذوا إلى السبي (

)؛ 29-15والذین لحقوا بهم بعد ذلك (
)،  23-20ثم األنبیاء الكذبة في بابل (

وأخیًرا رسالة خاصة إلى نبي كاذب ُیدعى شمعیا. 
كان لرسالة إرمیا النبي إلى المسبیین أثرها علیهم، كما سببت حالة ثورة وغضب 

شدید خاصة بین األنبیاء الكذبة هناك، فهاجموها بعنف.  
الذي  النحالمي  ق.م یدعى شمعیا597نبي كاذب سبي عام  بعث إرمیا رسالة إلى

أرسل رسائل إلى الشعب وٕالى صفنیا بن معسیا الكاهن وكل الكهنة یثیرهم ضد إرمیا النبي، 
ویحتج لدى السلطات في أورشلیم على رسالة إرمیا بالقبض علیه ومحاكمته. ال نعرف شیًئا 

م ال. ربما ُدعي النحالمي ألنه كان من أعنه، ربما كان موطنه نحالم وهي غیر معروفة 
 أن اهللا یتحدث إلیه خالل األحالم؛ أو ألنه لقب خاص باسرته.  يالحالمین إذ كان یدع

لم یرسل شمعیا إلى إرمیا النبي لیبرر موقفه أو یعلن توبته إنما كتب لیثیر الكل 
ضده... كتب كصاحب سلطان بروح العجرفة والكبریاء.  

 :  . رسالة من شمعیا إلى صفنیا3
"وكلم شمعیا النحالمي قائالً :  

هكذا تكلم رب الجنود إله إسرائیل قائالً :  
أجل أنك أرسلت رسائل باسمك إلى كل الشعب الذي في أورشلیم، وٕالى  من

معسیا الكاهن وٕالى كل الكهنة قائالً :   صفنیا بن
الكاهن لتكونوا وكالء في بیت الرب  قد جعلك الرب كاهًنا عوًضا عن یهویاداع

لكل رجٍل مجنوٍن ومتنبئ فتدفعه إلى المقطرة والقیود. 
واآلن لماذا لم تزجر إرمیا العناثوثٍى المتنبئ لكم؟! 
ألنه لذلك أرسل إلینا إلى بابل قائًال إنها مستطیلة. 

ابنوا بیوتا واسكنوا واغرسوا جنات وكلوا ثمرها. 
. ]29-24[فقرأ صفنیا الكاهن هذه الرسالة في أذنّي إرمیا النبي" 

كان صفینا في ذلك الوقت رئیًسا لحرس الهیكل. ال نعرف شیًئا عن "صفنیا" وال 
) وغیرهما على وجه التحقیق، لكنهم كانوا بال شك معروفین تماًما 26عن یهویاداع (آیة 
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للقراء والسامعین في ذلك الزمن. 
لم یرسل شمعیا باسم اهللا بل باسمه الشخصي متهًما إرمیا أنه قد بعث روح 

المسبیین، إذ طالبهم أن یبنوا بیوًتا ویغرسوا جنات كمن هم مستقرین  االستكانة والخنوع وسط
في بابل.  

لیس عجیًبا أن یتهم النبي الكاذب رجل اهللا الحقیقي بأنه قد عیَّن نفسه بنفسه.  
ن اهللا أقامه عوض یهویاداع ال لشيء إال أكتب شمعیا إلى صفنیا لیثیره حاسًبا 

لیضطهد أنبیاء اهللا الحقیقیین مثل إرمیا الذي حسبه رجًال مجنوًنا. هكذا كان األشرار 
، 17، 15، 13: 2؛ 24: 26 ، أع11: 9 مل 2یحسبون األنبیاء الحقیقیین مختّلي العقل (

: 10 ). كان إرمیا رمًزا للسید المسیح الذي ُاتهم هكذا من أقربائه أنه مختل العقل (یو18
20  .(

لم تصلنا بقیة رسالة إرمیا لشمعیا، ولكن ما وصل إلینا هو ملخص رسالة شمعیا 
إرمیا، ربما لتحذیره من شمعیا.  لصفنیا، وقام األخیر بقراءتها عالنیة أمام

:  المسبیین  . رسالة إلى4
ثم صار كالم الرب إلى إرمیا قائالً :  

أرسل إلى كل السبي قائالً :  
هكذا قال الرب لشمعیا النحالمي:  

على الكذب،   من أجل أن شمعیا قد تنبأ لكم وأنا لم أرسله وجعلكم تتكلون
لذلك هكذا قال الرب:  

هأنذا أعاقب شمعیا النحالمي ونسله. 
یكون له إنسان یجلس في وسط هذا الشعب،   ال

 وال یرى الخیر الذي سأصنعه لشعبي یقول الرب،  
. ]32-28[ ألنه تكلم بعصیان على الرب" 

بعبارات تقارب ما كتبه  المسبیین بخصوص النبي الكاذب شمعیا كتب إرمیا إلى
)، فقد ُحرم من الخیر النهائي، أي عودة البقیة األمینة إلى یهوذا 16-15: 28عن حنانیا (

والتي كان یمكن أن تشمله هو وبیته. لم یصدر هذا الحكم من إرمیا كرغبة في االنتقام 
الشخصي، إنما هو حكم إلهي صادر من أجل الشعب كله، وما على النبي إال إعالنه. 
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، لكن ذلك  كان ]31[قد نستغرب من صرامة إرمیا في رّده على مكتوب شمعیا 
بناء على أمٍر إلهي، لكن ال یجوز لنا أن نرد هكذا على مقاومینا، وال أن نرجو لهم شًرا أو 

 ).44: 5 موًتا سریًعا (مت
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  29من وحي إرمیا 
إسندني في أرض السبي! 

   ،أدبت شعبك بالسبي البابلي
وفي حبك لم تتجاهلهم!  

بعثت إلیهم رسالة خالل نبیك إرمیا تطمئنهم،  

   !ألسمع صوتك في أرض السبي وأتقبل رسائلك
علمني أن أشعر باالستقرار مهما طالت أیام غربتي،  

ألستریح فیك، فأنت وحدك راحتي.  
أعیش كما في وادي الدموع،  

لكنك تمد یدك لتمسح كل دمعة من عیني!  

   ،هب لي القلب المتسع فأصلي
أصرخ في أعماقي حتى أتمم أیام السبي بسالم،  

أصلي ألجل الذین حولي...  
حًقا لیتسع قلبي بالحب حتى نحو مضایقيّ !  

   ،هب لي أال یكون السبي علة للتذمر
وال مجاًال لالنحراف،  

بل فرصة للتوبة والرجوع إلى أحضانك.  
اشتهي أن أتحرر ال من أرض السبي بل من عبودیة العدو!  

أنطلق ال إلى أرض یهوذا،  
بل إلى أحضان اآلب.  

اشتهي الهیكل غیر المصنوع بیٍد بشریة،  
أتمتع بالشركة مع طغمات السمائیین! 

   :أخیًرا أكرر صراخي إلیك
اسندني في أرض السبي!  

هب لي حیاة الشكر الدائم!  
 هیئني بروحك القدوس للحیاة المجیدة!
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 33-30األصحاحات 
 

سفر تعزیة 
"العودة وقیام مملكة یهوذا" 

تقطع هذه األصحاحات التسلسل التاریخي لسیر األحداث التي یذكرها باروخ 
الكاتب، وهي تمثل مجموعة من أقوال النبي مأخوذة من مراحل مختلفة من خدمته. تسمى 

"، تسبحة نصرة الخالص والحریة"، یمكن أن ُتدعى "سفر تعزیةهذه األصحاحات األربع "
تعبر عن الرجاء المستقبلي أكثر منها الحكم والتأدیب كما جاء في األصحاحات السابقة.  

الرجاء  مع تحذیرات إرمیا المستمرة ودموعه التي ال تجف وتأكیده للسبي لم یفارق
بل وسیلة للكشف عن  غایة أو نهایة ألحادیثه كلماته قط، فبالنسبة له لم تكن العقوبات

مع اهللا وعهٍد جدیدٍ . یبقى اهللا أمیًنا في مواعیده وغني في نعمته،  عالقٍة جدیدةٍ  الدخول في
یود أن یفیض بها على المؤمنین في الوقت المناسب، خاصة بعد عبور زمن التأدیب.  

 ) تحمل نغمة العزاء المملوء فرًحا، أما3-1: 30جاءت مقدمة هذه األصحاحات (

. )34-31: 31(قمتها ففي 
إن كانت العقوبات قد ُوجهت ضد یهوذا لكنه یوجه العزاء إلى إسرائیل ویهوذا مًعا 

)، یقدمه في شيٍء من التفصیل لكي ینشغل به المؤمن في لحظات التأدیب فال 4: 30(
یسقط في حالة قنوط بل یمتلئ رجاًء في الرب.  

یعلن اهللا لنبیه كما لكل نفٍس مقدسٍة عن مقاصده من جهة شعبه، حتى تطمئن 
وتستریح في الرب، مدركة أنه دائًما یعمل لبنیان كنیسته ومجدها األبدي.  
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األصحاح الثالثون 

عودة مجیدة  
ن هذا األصحاح والذي یلیه جاءا في وقت مبكر عن األصحاحین أیرى البعض 

، اللذین ینتسبا إلى السنة العاشرة من ُملك صدقیا. كتُبا لُیحفظا الستخدامها في )33، 32(
.  Ïوقت متأخر

 .]3-1[. مقدمة لسفر التعزیة  1
. ]11-4[. كارثة یعقوب وخالصه  2
. ]17-12[. شفاء جراحات صهیون  3
. ]22-18[. اصالح یعقوب   4
. ]24-23 [. ادراك مقاصد اهللا  5

 :  . مقدمة لسفر التعزیة1
"الكالم الذي صار إلى إرمیا من قبل الرب قائالً :  

إسرائیل قائالً :   هكذا تكلم الرب إله
اكتب كل الكالم الذي تكلمت به إلیك في سفر. 

تأتي یقول الرب وأرد سبي شعبي إسرائیل ویهوذا یقول الرب،   ألنه ها أیام
. ]3-1[وأرجعهم إلى األرض التي أعطیت آباءهم إیاها فیمتلكونها" 

مقدمة كتبها جامع هذه النبوات، تحوى الموضوع الرئیسي للرجاء في التجدید 
.  )33-30(واالصالح الواردین في األصحاحات 

، لكي تقرأه كتابصدر األمر اإللهي إلرمیا أن یسجل ما یسمعه من اهللا في 
األجیال القادمة، فمن جانب إذ یتحقق التحرر من السبي بعد السبعین عاًما تدرك األجیال 

أمانة اهللا في وعوده التي ظنها البعض مستحیلة. ومن جانب آخر فإن هذا السبي یمس 
حیاة البشریة عبر العصور... الكل محتاج أن ینصت إلى وعود اهللا بالتحرر من سبي 

الخطیة، واالنطالق من بابل الزانیة إلى أورشلیم الداخلیة، أي یتحول القلب من الفساد إلى 
بر المسیح.  

1 Keil, vol. 2, p. 2. 
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المقبلة سواء في  األحداث  في النبوات عن]2[ "ها أیام تأتي"یستخدم تعبیر: 
. Ïاألخرویة المستقبل القریب أو األحداث
بركات أو نعم للشعب،  . لتقدیم]3[" شعبي أرد سبيلقوله " جاء النص العبري

.  )53: 16 ، حز10: 42أیو (ولیست بالضرورة عتق من السبي وذلك كما في 
یهوذا)، إذ ذابا مًعا في السبي (الوعد موجه للمملكتین الشمالیة (إسرائیل) والجنوبیة 

نه أ). لعله من خطة اهللا في السبي 24 وعادا كشعٍب واحٍد، وصار الكل تیًنا جیًدا جًدا (ص
مملكتین، لم یكن هناك طریق للوحدة إال من خالل نیر السبي.  إذ انقسم الشعب إلى

لم یقف الوعد عند عودة الشعب في وحدة إلى أرض آبائهم، وٕانما صاروا 
"؟ حًقا إنها أرض الموعد، هبة اهللا لهم، لكنه یمتلكونها. ماذا یعني بقوله: "]3[" یمتلكونها"

. فقد عاش الیهود خالل الفكر الحرفي تمتلكهم األرض، ال تمتلكهمنهم یمتلكونها أیؤكد لهم 
تشغلهم أرض الموعد ككل ومدینة اهللا أورشلیم وهیكله... ال لیتمتعوا بسكنى اهللا القدوس في 
وسطهم فیتقدسون، وٕانما لممارسة العبادة بحرفیة قاتلة، حتى إن اختلطت عبادتهم بالعبادة 

" أي تكون هذه العطایا اإللهیة تمتلكونهاالوثنیة أو الرجاسات. لذلك یؤكد اهللا لهم: "
بمقدساتها لخدمتكم، أي لتقدیس أعماقكم. یریدنا أن نكون ملوًكا مقدسین نحمل سلطاًنا 

روحی�ا.  

: . كارثة یعقوب وخالصه 2
"فهذا هو الكالم الذي تكلم به الرب عن إسرائیل وعن یهوذا. 

قال الرب:   ألنه هكذا
صوت ارتعاد سمعنا. خوف وال سالم. 

یضع.  اسألوا وانظروا إن كان ذكر
لماذا أرى كل رجل یداه على حقویه كماخٍض وتحول كل وجه إلى صفرة. 

آه! ألن ذلك الیوم عظیم ولیس مثله. 
. ]7-4[وهو وقت ضیق على یعقوب ولكنه سیخلص منه" 

یوجه حدیثه إلى إسرائیل ویهوذا، فیبدأ بإسرائیل ألنه ُسبي أوًال، وبالتالي تكون فترة 
سبیه أطول مما لیهوذا.  

Ïالكلمة  se-but ترجع إلى swbوتعني "عودة " ولیس إلىsaba   "أي "یسبيThampson: Jeremiah, p. 554. 
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صوت ارتعاد... نه "أنه سالم وآمان، إذا بالنبي یعلن أبینما ینادى األنبیاء الكذبة 
 یشیر إلى ما حدث من كورش ]5[" صوت االرتعاد. یرى البعض أن "]5[" خوف وال سالم

على بابل، فقد حدث ارتباك شدید، ولم یدرك الشعب األسیر ماذا سیكون مصیره. هل هذه 
الحرب لصالحه أم ضده؟! هل یفقد ما قد جمعه في بابل أم یعطیه فرصة للعودة إلى أرض 
الموعد؟        ! دخل یعقوب في ضیق حین هاجمت جیوش مادي وفارس بكل طاقاتها البابلیین 

ولم یدرك یعقوب أنه یوم خالٍص له بواسطة كورش الفارسي.  
من هول الكارثة مع العجز عن التصرف وضع كل رجٍل یدیه على حقویه كامرأة 

في حالة مخاض، وقد صارت وجوههم شاحبة. ترمز حالة المخاض في إرمیا  إلى شدة 
فهي وٕان كانت ). هكذا یصور آالم السبي بآالم الوالدة، 23: 22؛ 24: 6؛ 31: 4الكارثة (

).  18-14: 1 ؛ صف20-18: 5 مّرة وقاسیة، لكنها مقدمة لخالص اهللا (عا
جاء الحدیث عن الضیق مقتضب جًدا، ألنه حدث لفترة قصیرة تاله خالص 

وعودة للشعب. وكأنه آالم مخاض سریع یلیه فرح بالطفل المولود.  
، فإن خالص اهللا لم ُیسمع مثله من قبل، وكما أننا ال ]6[" اسألوا وانظروایقول: "

نجد ذكًرا یئن من آالم مخاٍض لیلد، هكذا تكون الضیقة فریدة والخالص غیر متوقع! حینما 
تقف كل حكمة بشریة وتوقع إنساني یعمل اهللا إله المستحیالت عجائب!  

ُیقدم لنا الخالص في هذا األصحاح هكذا:  
.  ]8[. تمتع بالحریة من نیر الخطیة أ

.  ]9[ب. تمتع بداود الملك 
.  ]10[ج. السالم والراحة 
.  ]11[د. المعیة مع اهللا 

.  ]11[هـ. تحویل التأدیب إلى خالص 
.  ]17-12[و. شفاء الجراحات عدیمة البرء 

.  ]23-18[ز. إقامة مدینة متهللة نامیة 

:  ]8[. تمتع بالحریة من نیر الخطیة أ
"ویكون في ذلك الیوم یقول رب الجنود أني أكسر نیره عن عنقك وأقطع ربطك 

 .]8[وال یستعبده بعد الغرباء" 
" نفسه واهب الحریة، فهو یكسر النیر عن رب الجنودیقدم هذا الوعد اإللهي "
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عنقنا، ویقطع ربطنا، وال یعود یستعبدنا غرباء! لقد أكد السید المسیح: "إن حرركم االبن 
). حمل نیر الصلیب لیكسر نیر خطایانا، وربط جسده 36: 8 فبالحقیقة تكونون أحراًرا" (یو

على الصلیب بالمسامیر، لكي یحل رباطاتنا، ودفع حیاته ودمه ثمًنا كي ال نعود ُنستعبد بعد 
للغرباء.  

ماذا یعني بقوله: "ال یستعبده بعد الغرباء؟" حین نحني رقبتنا لمسیحنا الذي صار 
أًخا بكًرا ونستعبد أنفسنا بالحب هللا أبینا، نستعذب هذه العبودیة اإلرادیة التي تحملنا إلى 

شركة المجد اإللهي، تنزع عنا عارنا وضعفنا وفسادنا لنحیا مع اهللا في أحضانه. أما من 
یرغب في التحرر من العبودیة هللا النابعة عن عالقات الحب، فإنه یستعبد نفسه لغرباء 

: كن عبًدا لسیٍد واحٍد (اهللا) فال ُتستعبد لكثیرین! شتان القدیس أرسانیوسكثیرین. لهذا یقول 
ما بین عبودیة الحب اإلرادیة هللا والعبودیة للخطایا وإلبلیس وجنوده، هذه التي تدفع باإلنسان 

 إلى الحرمان والهوان والمذلة! 

:  ]9[ب. تمتع بداود الملك 
. ]9["بل یخدمون الرب إلههم وداود ملكهم الذي أقیمه لهم" 

اعتاد األنبیاء أن یدعو كل واحٍد من الملوك القدیس یوحنا الذهبي الفم "یقول 
 ، هو25-24: 27؛ 24-23: 34  إن كثیر من األنبیاء (حزÐیقول كما .Ï"الصالحین داود

) یتحدثون عن داود كقادٍم وقائٍم مرة أخرى، ال یعنون بهذا داود الذي مات بل أولئك 5: 3
الذین یبارون فضیلته... عظیم هو مجد اإلنسان الذي مع اهللا ومع الناس!  

نه لم یقم ملك قط من نسل داود أهنا یعد بأن یملك داود على شعبه، بینما نعلم 
بعد العودة من السبي. حًقا لقد تم الرجوع على ید زربابل من نسل داود لكنه لم ُیقم ملًكا. لقد 
خضع الیهود لكورش الفارسي وٕاسكندر المقدوني ثم للدولة الرومانیة... فأین داود الملك؟ إنه 

). یتم الخالص بمجيء ابن داود المسیا المخلص، 32: 1 ، لو7: 9 المسیا الملك (إش
یملك على النفس ویقیم فیها مملكته بالخالص.  

إذ ترفض النفس أن یملك اهللا فیها یعطیها اهللا سؤل قلبها فُتستعبد لملوك غرباء 
كثیرین، وینحني عنقها للنیر أو األنیار، وٕاذ ترجع للرب تجد اهللا نفسه ملكها، والمخلص ابن 

داود یرعاها الذي قیل عنه: "یعطیه الرب اإلله كرسي داود أبیه، ویملك على بیت یعقوب 

1 In Matt. hom. 57: 1. 
2 In Matt. hom 2: 6. 
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). هذا الذي یقیم خیمته الساقطة في داخل 33-32: 1 إلى األبد، وال یكون لملكه نهایة" (لو
النفس، فیحولها من الخراب إلى مملكة داود المجیدة المفرحة. هكذا یتحقق في داخلها الوعد 

اإللهي: "ها أیام تأتي یقول الرب، وأقیم لداود غصن بٍر، فیملك ملك وینجح ویجرى حًقا 
). تخضع كل طاقات النفس والجسد للملك الحّي داود، وتصیر 5: 23وعدًال في األرض" (

هذه الطاقات "بني إسرائیل الطالبین الرب إلههم، الخاضعین بالحب لداود ملكهم". وكما یقول 
هوشع النبي: "بعد ذلك یعود بنو إسرائیل ویطلبون الرب إلههم وداود ملكهم ویفزعون إلى 

).  5: 3 الرب وٕالى جوده في آخر األیام" (هو

ج. تمتع بالسالم والرحمة:  
"أما أنت یا عبدي یعقوب فال تخف یقول الرب،  

وال ترتعب یا إسرائیل،  
ألني هأنذا أخلصك من بعید ونسلك من أرض سبیه فیرجع یعقوب ویطمئن 

. ]10[ویستریح وال مزعجٍ " 
إذ تخضع النفس لداود الملك، یحملها بكل طاقاتها من بابل ویدخل بها إلى 

مملكته، بل ویقیم منها مملكة سالٍم فائٍق، ال یقدر عدو أن یقتحم أسوارها أو ینهب آنیتها 
المقدسة!  

ترجع النفس إلى حضن اآلب بیتها الحقیقي بعد زمان تعزیتها، ویرجع الرب إلى 
أعماقها، ویقیم مملكته التي تفیض سالًما بغیر توقف.  

، لكي نسلهم أنه یؤكد أن الخالص الممنوح لهم ُیقدم لهم خالل ]10[یالحظ هنا 
ال یظنوا أن العودة تتم في أیامهم بل في األجیال القادمة، بل بعد إتمام السبعین عاًما.  

ضیقه، كاسًرا  مع عجز اإلنسان التام عن الخالص یتدخل اهللا لیخلص یعقوب من
والخدمة هللا وقبول الملك الجدید "المسیا" بكونه داود  نیر السبي عن عنقه، هذا یتبعه الطاعة

). 25-24: 37؛ 24-23: 34 ؛ حز5: 3 هو] (9[الملك 
آالم السید المسیح مع كونها قاسیة وعنیفة لكنها نافعة وضروریة لخالص البشریة.  

". یوجد تشابه إسرائیلوُیعرف بكونه " "عبديیعقوب بكونه " ألول مرة یشار إلى هنا
. ) الخ5-2: 44؛ 6-1: 43؛ 10-8: 41إش (هنا بما ورد في 

لعله كان أمام إرمیا النبي كلمات إشعیاء النبي: "ویكون في ذلك الیوم أن حمله 
).  27: 10 یزول عن كتفك ونیره عن عنقك ویتلف النیر بسبب السمانة" (إش
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یالحظ هنا أن النبوة لم تشر قط إلى السبي البابلي وانهیاره وٕانما إلى انهیار كل 
 التي یستخدمها اهللا لتأدیب شعبه. إنها لیست نبوة خاصة بزمٍن معین لكنها كلمة ]11[األمم 

اهللا التي تمس حیاة الكنیسة عبر كل العصور، التي یؤدبها اهللا لكي تقبل عمله الخالصي 
 في حیاتها حتى إن ظهرت كمن قد تبددت بین كل األمم. 

د. تحویل التأدیب إلى خالص:  
"ألني أنا معك یقول الرب ألخلصك. 

وٕان أفنیت جمیع األمم الذین بددتك إلیهم فأنت ال أفنیك بل أؤدبك بالحق وال 
. ]11[أبرئك تبرئة" 

 عن السؤال: لماذا یسمح اهللا بالضیقات مؤكًدا أنها إما الختبار  األب ثیؤدوریجیب
المؤمنین أو إلصالحهم أو كعقوبة عن الخطایا... مقدًما لنا الحدیث اإللهي هنا كعینة 

للسماح بالضیقات ألجل التأدیب: [عندما یؤدب أبراره من أجل خطایاهم البسیطة 
(الالإرادیة) والهفوات، لكي ما یسمو بهم إلى حاٍل أعظم من النقاء، مطهًرا إیاهم من األفكار 

)، "یا ابني ال تحتقر 19: 34 الدنسة... وذلك كالقول "كثیرة هي بالیا الصدیقین" (مز
تأدیب الرب وال تخر إذا وبخك، ألن الذي یحبه الرب یؤدبه ویجلد كل ابٍن یقبله... فأي ابن 

ال یؤدبه أبوه؟! ولكن كنتم بال تأدیب قد صار الجمیع شركاء فیه فأنتم نغول (أوالد غیر 
). وفي سفر الرؤیا: "إلى كل من أحبه أوبخه وأودبه"... 8-5: 12 شرعیین) ال بنون" (عب

 داود من أجل عطیة التطهیر هذه قائالً : "جربني یارب وامتحني، صِف كلیتي يوُیصل
)، وٕاذ یعلم النبي قیمة هذه التجارب یقول: "أدبني یارب ولكن بالحق ال 2: 26 وقلبي" (مز
" ي)، وأیًضا: "احمدك یارب ألنه إذ غضبت علّى إرتد غضبك فتعزین24: 10بغضبك" (

. ]Ï)1: 12 (إش
"، أما بالنسبة لألمم فیقول ال أفنیك بل أؤدبكحینما یتحدث اهللا عن أوالده یقول: "

". كأن اهللا في تأدیبه لنا یطلب خالصنا ونمونا، لكنه یحطم األمم (أي الخطایا) أو أفنیهم"
مملكة إبلیس التي حتًما تنهار أمام مملكة اهللا! 

 : . شفاء جراحات صهیون غیر القابلة للبرء3
قال الرب:   "ألنه هكذا

Ï 6: 11 مناظرات كاسیان.  
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كسرِك عدیم الجبر وجرحِك عضال. 
لیس من یقضي حاجتِك للعصر، لیس لِك عقاقیر رفادة. 

قد نسیِك كل محبیكِ . 
ضربة عدٍو تأدیب قاٍس،   إیاِك لم یطلبوا ألني ضربُتكِ 

ألن إثمِك قد كثر وخطایاِك تعاظمت. 
تصرخین بسبب كسرِك؟!  ما بالكِ 

قد صنعت هذه بك.  جرحِك عدیم البرء، ألن إثمِك قد كثر وخطایاِك تعاظمت
إلى السبي، ویكون كل سالبیِك  لذلك یؤكل كل آكلیِك، ویذهب كل أعدائِك قاطبة

سلًبا، وأدفع كل ناهبیِك للنهب. 
وأشفیك من جروحك یقول الرب:   ألني أرفدك

  .]17-12[عنها"  ألنهم قد دعوِك منفیة صهیون التي ال سائل
كانت هناك أسباب كثیرة تدعو إلى الیأس، فقد حّل السبي، وصارت جراحات 

الشعب غیر قابلة للبرء، لقد ُضربوا ضربًة ممیتة، ولیس من طبیٍب ماهر یقدر أن یعالج وال 
من بلسان یشفي المرض... بقى طبیب واحد هو اهللا مخلص شعبه الصانع العجائب، إله 

نه ال ینتظر من یدعوه أو من أالمستحیالت الذي یقدم نفسه بلساًنا لهم فیشفیهم. والعجیب 
 كطبیٍب للنفس ]7[یأتي إلیه لیعرض جراحاته، بل في حبه الباذل یتقدم من تلقاء نفسه 

ومحرٍر لها. إنه یفتش عن المجروحین والمسبیین والمطرودین والمرذولین... حین تقف كل 
األذرع البشریة عاجزة تظهر ید المسیا المخلصة والشافیة.  

الحاجة إلى تدخل إلهي لإلصالح أوضح خطورة الموقف. إنها في حالة  لكي یؤكد
بها. ُجرحت بسبب خطایاها، ووسط هذه الجراحات  ال ُیرجى إصالحها، وال یوجد من یهتم

فقدت حتى محبیها الذین اشتركت معهم في الخطایا... فازدادت اآلالم آالًما. وكما قیل في 
هوشع النبي: "ورأي أفرایم مرضه ویهوذا ُجرحه، فمضى أفرایم إلى آشور وأرسل إلى ملك 

).  13: 5 عُدّو ولكنه ال یستطیع أن یشفیكم وال أن یزیل منكم الجرح" (هو
 588لم تعد تسندها. ففي عام  مصر التي شجعت یهوذا على التمرد أكثر من مرة

 الخ). إنه 1: 37ق.م. انسحب الجیش المصري أمام البابلیین وسقطت أورشلیم بعد قلیل (
ینقذ غیر الرب نفسه.   لیس من

-15[عن العقوبة والتأدیب إلى إعالن الخالص  فجأة یتحول إرمیا من الحدیث
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نبوخذنصر عبده لیتمم مقاصده بتأدیب شعبه بعدئذ یأتي الوقت لیسلم بابل  . اهللا یستخدم]16
، فإن الغیر مستطاع عند ]17[للدینونة. بهذا تصیر الجراحات التي بال شفاء قابلة للشفاء 

).  27: 10 الناس مستطاع لدى اهللا (مر
لقد سمح اهللا بقیام بابل لتحطیم آشور، وقیام مادي وفارس لتحطیم بابل، وقیام 

الیونانیین (إسكندر المقدوني) لتحطیم فارس ومصر (فرعون) الخ... هكذا تنهار كل قوى 
العالم وتحطم بعضها البعض، أما النفس التي تلتصق باهللا مخلص فتنال قوة فوق قوة، 

ومجًدا فوق مجدٍ !  
: 2وئیل الشفاء الروحي أحد المكونات األساسیة لعمل اهللا الخالصي في المسیح (ي

25  .(
إذ ُتشفي النفس من جراحاتها المستعصیة وذلك بجراحات المصلوب ال تعود بعد 

، بل "المطلوبة، المدینة غیر المهجورة" ]17[" منفیة صهیون التي ال سائل عنهاُتدعى "
" هنا تشیر منفیة). تصیر المحبوبة لدى اهللا والساكنة في أحضانه. كلمة "12: 62 (إش

إلى زوجة مطرودة من رجلها أو مهجورة منه... اآلن تعود كعروٍس محبوبٍة یلتصق بها 
رجلها، ویتحد معها.  

یتحدث اآلباء عن السید المسیح كطبیٍب سماوي قادر وحده أن یشفي الجراحات 
المستعصیة:  

  حًقا یود الطبیب السماوي أن یكافئ التائبین المملوئین ندامة بل باألحرى األسخیاء في
. Ïالعطاء، ال بتقدیم المغفرة لهم فحسب بل واإلكلیل

 األب قیصریوس أسقف آرل

 : . اصالح یعقوب4
"هكذا قال الرب:  

على تلها والقصر  هأنذا أرد سبي خیام یعقوب وأرحم مساكنه وتبني المدینة
یسكن على عادته. 

ویخرج منهم الحمد وصوت الآلعبین،  
وُأكثرهم وال یقلون،  

1 Sermon 130: 3. 
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وأعظمهم وال یصغرون. 
ویكون بنوهم كما في القدیم وجماعتهم تثبت أمامي وأعاقب كل مضایقیهم.  

وأقربه فیدنو إلّي، ألنه من هو  لیهم من وسطهمإویكون حاكمهم منهم ویخرج و
 هذا الذي أرهن قلبه لیدنو إلّي یقول الرب، 

. ]22-18[لي شعًبا وأنا أكون لكم إلًها"  وتكونون

یقدم لهم وعود إلهیة ثابتة:  
الجدید الذي یطیع العهد.  - یتمتع الشعب بالقلب

- ینزع اهللا عنهم أغالل السبي والعبودیة. 
- یعاقب اهللا الذین سبوهم. 

أرضهم في سالم مع بركات وعطایا.  إلى - یردهم
خیام یعقوب.  - یرد سبي

. عوض الخیام ُتقام مباٍن لالستقرار، ]18[- إعادة بناء المدینة والقصر الملكي 
وُیعاد بناء الهیكل والقصر الملكي... هذا ما حدث بعد عودة الشعب من بابل.  

. وكما قیل بزكریا النبي: "سیجلس بعد ]19[الفرح والتسبیح  - تتحول حیاتهم إلى
الشیوخ والشیخات في أسواق أورشلیم كل إنساٍن منهم عصاه بیده من كثرة األیام. وتمتلئ 

).  5-4: 8 أسواق المدینة من الصبیان والبنات العبین في أسواقها" (زك
. ]19[ - یباركهم فینمون ویكثرون
]. 19[- یعظمهم فال یصغرون 
. ]20[- یثّبت بنوهم أمام الرب 

، ویقوم اهللا نفسه برعایتهم إذ یهتم بسالمة قطیعه ]21[- یجعل منهم حكاًما ووالة 
. )..11: 40 (إش

 .]22[وهو إلًها لهم  - یقتربون من اهللا ویصیرون له شعًبا

: . إدراك مقاصد اهللا 5
"هوذا زوبعة الرب تخرج بغضب نوء جارف. 

على رأس األشرار یثور. 
ال یرتد حمو غضب الرب حتى یفعل وحتى یقیم مقاصد قلبه. 
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. ]24-23["  تفهمونها في آخر األیام
ماذا یعني بزوبعة الغضب اإللهي التي تحل برأس األشرار إال االنهیار والدمار 

الذي یحل بملك بابل؟! إذ یحل الغضب على الرأس ینهار الجسد كله!  
لنسلم رؤوسنا في ید اهللا الذي یقدسها، فتحل علیها البركة ال اللعنة، عندئذ یتقدس 
الجسد كله. أقصد بالرأس هنا "الفكر"، حیث ُتمتص أفكارنا في الرب، وتنسحب إلى سمواته 

وتحمل حیاتنا السمة السماویة.  
 مع اختالفات بسیطة. فیها یوضح أن )20-23: 19(جاءت نفس العبارات في 

یقف في مجلس اهللا.  بل بواسطة ذاك الذي الحق غیر مدرك بواسطة األنبیاء الكذبة
لیس هو  تتحقق في ذلك الیوم الذي مقاصد اهللا ثابتة لكنها ال تفهم اآلن بل حینما

ببعیدٍ . 
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 30من وحي إرمیا 
ردني من السبي 

وارجعني إلى أرض البر! 

   ،من یقدر أن یكسر نیر الخطیة عن عنقي
ویحل رباطاتها، وینتزع عبودیتها،  

إال أنت یا محرر النفس؟!  
الخطیة غریبة عن طبیعتي التي خلقتني علیها،  

رادتك سلمت نفسي أسیًرا لها!  اب
حررني وٕارجعني إلى أرض البر أیها الرب برنا!  

   ،استعبدت لنفسي وقبلت األسر بإرادتي
لي ان أخدمك یا إلهي وأعبدك!   هب

لتقم مملكتك فّي یا ابن داود.  
أقم خیمة داود الساقطة،  

وأسس قصرك الملوكي في داخلي!  

   !متى تحررني فتستریح نفسي؟
متى تطلقني من بابل ألعود إلى أحضان أبیك؟!  

فیه استقر واطمأن... بال رعب وال إزعاج! 

   ،اعترف لك... لقد تأدبت بحق
لقد طال زمان أسري!  

صارت جرحات نفسي بال برء!  
تعال أیها الطبیب السماوي!  

لي جسدك ودمك المبذولین داوء الحیاة!   هب

   ،مع اعترافي بضعفي عاجز عن القدوم إلیك
قدمّي ثقیلتان للغایة،  

مربوطتان كما بسالسل في مقطرة. 
لتأِت فتشفي جراحاتي فإنك تبادر بالحب!  
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عوض األسر في الغربة استقر في أحضانك!  
أصیر لك ابًنا واستریح معك وفیك!  

عوض الخیمة الساقطة تقیم فّي مدینتك المقدسة!  
صوت عریس وعروس،  
صوت طرب والعبین!  

عوض المذلة تجعلني ملًكا ذا سلطان! 

   ،ردني من السبي
ورد للمسبیین أفعالهم!  

حطمتني الخطیة فلیحطمها صلیبك!  
قتلني إبلیس فلیقتله موتك المحیي!  

أسرني العدو في أرض غریبة،  
فلُیلقى في نار جهنم األبدیة!  

لي العدو فخاًخا لیأسرني إلى األبد فسقط فیها.   نعم أعد
 اقمتني فأنعم بمجد ملكوت حریتك أبدًیا! 
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األصحاح الحادى والثالثون 

العهد الجدید 
لمملكة  یظن بعض الدارسین أن أغلب ما ورد في هذا األصحاح كتبه إرمیا النبي

 ،]4-3[ ق.م. وأن االشارة إلى یهوذا 597إسرائیل وذلك قبل السبي األول لیهوذا سنة 
 جاءت كإضافة فیما بعد لكي ینطبق الحدیث على ]1[ وكل عشائر إسرائیل ]17[وصهیون 

شعب اهللا.  كل
یعتبر هذا األصحاح تكملة لألصحاح السابق حیث یتحدث بالتفصیل عن وعود 

اهللا لشعبه الذي یخرجه من األسر ویأتي به إلى الحریة، أو ینطلق به من أرض الغربة 
القاسیة إلى اهللا نفسه "الرب برنا"! 

. ]6-2[   . وعود لكل عشائر شعبه1
. ]14-7[  . عودة إسرائیل إلى أرضه2
. ]22-15[. نهایة حزن راحیل  3
. ]30-23[. إصالح إسرائیل ویهوذا  4
. ]34-31[. العهد الجدید   5
. ]37-35[. رباط ال ینحل   6
. ]40-38[. أورشلیم الجدیدة  7

  : . وعود لكل عشائر شعبه1
شعًبا"  لي "في ذلك الزمان یقول الرب أكون إلًها لكل عشائر إسرائیل وهم یكونون

]1[ .
) "في آخر األیام"، أي في المستقبل 24: 30یشیر إلى ("في ذلك الزمان" بقوله 

المسیاني. یبدأ بذلك كنعمة إلهیة وأساس للكمال واإلصالح خالل المحبة اإللهیة وأمانتة في 
. هذه الوعود اإللهیة هي:  Ïوعوده لشعبه

شعبه:   . یقیمهمأ
نه: یكون هو أالتي یعلنها موضًحا  حدیثه السابق عن مقاصد اهللا یكمل إرمیا النبي

1 Keil, p.16. 
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إلًها لكل العشائر، وهم یكونون له شعًبا، ینسب نفسه إلیهم، وینسبهم إلیه. 
إذ رأى القدیس یوحنا الحبیب أورشلیم الجدیدة أو السماء الجدیدة ُدهش، فسمع 

صوًتا من السماء یعرِّفه علیها قائالً : "هوذا مسكن اهللا مع الناس، وهو سیسكن معهم، وهو 
). هذه هي كنیسة السماء 3: 21 یكونون له شعًبا، واهللا نفسه یكون معهم إلًها لهم" (رؤ

المنتصرة، حیث یسمع كل عضو فیها الصوت اإللهي المفرح: "من یغلب یرث كل شيء، 
). كأن المیراث لكل شيء یعني انتسابنا له 7: 21 لي ابًنا" (رؤ وأكون له إلًها، وهو یكون

وهو لنا، إذ یصیر لنا اهللا نفسه واهب كل الخیرات. 

ب. یهبهم نعمته وراحته مقدما لهم خروًجا جدیًدا:  
"هكذا قال الرب:  

قد وجد نعمة في البریة الشعب الباقي عن السیف إسرائیل حین سرت ألریحه" 
]2[ .

، هذه التي سبق فنالها آباؤهم حین ]2[ "نعمة"الوعد المقدم هو أن یجد الشعب 
 masu "وجد نعمة"فرعون. وقد جاء التعبیر  في البریة وحررهم من عبودیة أخرجهم الرب

hen  17-12: 33 خمس مرات في قصة الخروج (خر .(
. ]2[البریة لكي یهبهم راحة  أخرجهم الرب إلى
موسى  البریة تحت قیادة إلى قصة الخروج من أرض العبودیة یتطلع الشعب إلى

، فكانوا یترقبون خروًجا جدیًدا مستمًرا مستمٍر عبر األجیال كعمٍل إلهيللتمتع بأرض الموعد 
 21: 48؛  27: 44؛ 21-18: 43؛ 16-14: 42؛ 4-3: 40 ؛ إش15-14: 2 (هو

فصًحا للبشریة  المخلص نفسه الخ). وقد جاء عمل المسیا المخلص كخروٍج حقیقٍي فیه یقدم
إبلیس وتنطلق تحت قیادة روحه القدوس في بریة هذا العالم حتى  كي تتحرر من عبودیة

تجد راحة في حضن اآلب. 

ج. قصة حب أبوي أبدي!  
لي الرب من بعید.  "تراءى

ومحبة أبدیة أحببتك،  
. ]3[أدمت لك الرحمة"  من أجل ذلك

؛ أي منذ ]3[ "من بعید"تطلع النبي إلى عمل اهللا الخالصي فرأى الرب یعمل 
ألن  "من بعید"ربما قال  القدم... قصة الحب اإللهي قصة قدیمة متجددة على الدوام.
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نه منسّي في أرض السبي بعیًدا جًدا عن أرض الموعد!  أاإلنسان ظن 
أو خالصه أبدي!  اهللا مستمرة عبر الزمن ألن محبته تبقى مراحم

: بناًء إلهًیا د. یجعلهم
 .]4["سأبنیِك بعد فتُبنین یا عذراء إسرائیل" 

استحق التأدیب بالسبي البابلي، إال أن اهللا  إن كان الشعب قد صار كامرأة زانیة
، یبنیها بنفسه كهیكٍل مقدٍس له. إنه لیس فقط یردها إلى ]4[في أمانته یقیمه عذراء مقدسة 

المقدسة أو الهیكل بل تصیر هي أرضه ومدینته وهیكله، لن تمتد  أرض الموعد أو المدینة
نشائها.  اذراع بشري لبنائها بل یقوم الرب نفسه ب

 بط 1یتحدث القدیس بولس عن الكنیسة كبیٍت روحي، والمؤمنین كحجارة حیة (
 الكنیسة المنتصرة في شكل بناء ضخم، حیث ُبنیت الحجارة Ïالقدیس هرماس). ورأى 5: 1

بجوار بعضها فصارت برًجا كحجٍر واحٍد، وأن حجارة كثیرة ُرفضت أن تكون في البناء ألنها 
اعتمدت على ذاتها. 

 :هـ. یجعلها عروًسا متهلّلة
. ]4[وتخرجین في رقص الالعبین"  تتزینین بعد بدفوفكِ 

بالرب  ترقص وتتهلل المستمر، تخرج دوًما لتجد النفوس المحیطة زینتها الفرح
بابل كي ال ترنم تسبحة  الصفصاف في العامل فیها وفیهم! بعد أن علقت قیثاراتها على

الرب  ) ها هي تمسك بالدفوف بین أصابعها لتسبح4: 137 غریبة (مز جدیدة في أرض
بأعمال الحب، وتتزین بالفرح الروحي، وتعیش في تهلیٍل ال ینقطع. 

  :ز. غرس الكروم

"تغرسین بعد كروًما في جبال السامرة. 
. ]5[یغرس الغارسون ویبتكرون" 

مراعى  عندما هاجمها وسباها، محوًال الحقول إلى األرض التي سبق فخربها العدو
غنم ومسكًنا للوحوش، اآلن تعود لُتغرس كروًما. لقد عبدوا البعل إله الخصوبة فحل بهم 

أرضهم خصوبة.  القحط، وصارت أراضیهم خراًبا، اآلن یردهم الرب ویهب

 

1 The Pastor, bok 1, vision 3. 
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  :ح. شركة عبادة مفرحة

"ألنه یكون یوم ینادى فیه النواطیر في جبال إفرایم:  
. ]6[ قوموا فنصعد إلى صهیون إلى الرب إلهنا" 

المراقبون یضربون بالبوق لیعلنوا عن مجيء العدو الذي یسبي، وٕانما لیعلنوا  لم یعد
. ]6[لیصعدوا إلى صهیون یتمتعون بالرب إلهنا  عن قدوم الشعب من كل موضع

:  . عودة إسرائیل إلى أرضه 2
خراب الهیكل خالل السبي فهو لیس ضد الهیكل وال  إن كان إرمیا قد تنبأ عن

متهللة تضم الشعب القادم من أقاصي  الجماعیة... إنه یترقب عبادة روحیة مقاوم للعبادة
الفرح والوحدة.  المسكونة بروح

"ألنه هكذا قال الرب. 
برأس الشعوب.  رنموا لیعقوب فرًحا، واهتفوا

. ]7[" سمعوا سبحوا وقولوا: خلص یارب شعبك بقیة إسرائیل
یقدم لنا عودة من السبي مملوءة بروح النصرة، عّبر عنها یعقوب بهتافات الفرح 

: 6روح الفخر (عا  یحمل " أو أولها، وهو تعبیررأس الشعوب، حاسًبا نفسه "]7[والتسبیح 
1 .(

بهم من أرض الشمال وأجمعهم من أطراف األرض.  "هأنذا آتي
والماخض مًعا.  بینهم األعمى واألعرج، الحبلى

. ]8[جمع عظیم یرجع إلى هنا" 
هذا الخروج العظیم من السبي یصحبه بناء من وسط األنقاض والتدمیر الكامل 

فتخرج مدینة فائقة البهاء، ویتحقق الخالص اإللهي. إنه یأتي إلى هذه المدینة حتى بالعمیان 
). 16: 42 من طریق لم یعرفوها (إش

هذا الخالص أو الخروج العظیم ال یعتمد على ذراٍع بشري.  
 فیكون له عیًنا، یریه الطریق ویدخل به إلى المجد! باألعمىیأتي اهللا 

 كمن یحمله على األذرع اإللهیة لیمارس العمل الفائق بقوةٍ . باألعرجیأتي 
 العاجزتین عن الحركة ألمتاٍر قلیلة لیسرع بهما ال إلى بالحبلى والماخضیأتي 

أمیال بل إلى الخروج من محبة العالم إلى السماء عینها! 
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 هذا الخروج العظیم من السبي یصحبه فرح عظیم وسط دموع التوبة مع تفجر 
). عوض 13-9: 49؛ 20: 48؛ 7-1: 43؛ 5-3: 40 أنهار الروح من الصخور (إش

عوض الحزن.  یحل الفرح، ویهبهم اهللا راحة وسعادة النوح

  "بالبكاء یأتون وبالتضرعات أقودهم.

سیرهم إلى أنهار ماء في طریق مستقیمة ال یعثرون فیها. 
 .]9[وٕافرایم هو بكري"  إلسرائیل أًبا ألني صرت

عن   مشابًها في األسلوب والفكر أحادیث إشعیاء النبي]9-8[جاء الحدیث هنا 
: 34؛ 7-1: 43؛ 16: 42؛ 20-18: 41؛ 11، 5-3: 40 ؛35 (إش الخروج الجدید

). 13-9: 49 ؛21-20: 48؛ 3-4
: 30 ؛ إش26: 36 ارتبط العصر المسیاني في ذهن األنبیاء بالمیاه المقدسة (حز

 الخ...) التي تحول القفر أرًضا خصبة، تروي المؤمنین 4: 46 ؛ مز2-1: 13 ؛ زك23
كأشجار فردوس اهللا، تنزع النجاسات وتطهر األرض من عبادة األصنام، وتقدم حیاة 

وتقدیًسا... ما هو المطر المبكر والمتأخر إال الروح القدس الذي یروي النفس الظمآنة، 
 التینة والكرمة قوتهما؟! إنه الروح القدس يفتنبت البریة، وتحمل األشجار ثمارها، وتعط

الذي عمل في القدیم كمطر مبكر، لكنه باألكثر استقر فینا بعد صعود الرب لیحول بریتنا 
الداخلیة إلى فردوٍس مفرحٍ ! 

؛ 15: 5  أمینة (عابقیةلقد ادرك الشعب أمرین: اهللا هو مخلص شعبه، فإن هللا 
 (إش )، یهتم بها فتتمتع بالعهد الجدید23: 11؛ 10: 5 ، حز3: 8 ، إر31–30: 37 إش
). 7-6: 5 ؛ مي5: 28؛ 2: 4

به من تأدیب خالل السبي إنما هو  " لیؤكد أن ما سمحأب إسرائیلیدعو اهللا نفسه "
لقد دعى أفرایم (إسرائیل) البكر  یتطلع إلى شعبه بكره "االبن البكر." تأدیب أبوي، وأن اهللا

 بكر... كالهما "إسرائیل ویهوذا" ابن كابن به اعتزازه لیس لكي یقدمه على یهوذا، وٕانما لیؤكد

واحد بكر. 
لقد سبق فسمح اهللا بقتل األبكار بسبب شر فرعون لیقیم من شعبه "االبن البكر هللا" 

. أقام اهللا شعبه كابن بكر له، وٕاذ جاء البكر الحقیقي إلى العالم )9: 31 ، إر22: 4 خر(
واتحدت الكنیسة به صارت بحق كنیسة أبكار، كقول الكتاب المقدس. 

؛ 10: 42(إش   أن تشهد الحدث العجیب]10[البعیدة  یدعوا اهللا األمم والجزائر
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49 :1 .(

إسرائیل  اسمعوا كلمة الرب أیها األمم وأخبروا في الجزائر البعیدة وقولوا: مبدد"
یجمعه ویحرسه كراع قطیعه. 

هو أقوى منه.  ألن الرب فدى یعقوب وفكه من ید الذي
 فیأتون ویرنمون في مرتفع صهیون ویجرون إلى جود الرب على الحنطة وعلى 

الخمر وعلى الزیت وعلى أبناء الغنم والبقر. 
. ]12-10[یعودون یذوبون بعد"  وتكون نفسهم كجنة ریا وال

 pada (ransom), goal (redeem) تعبیران عن الفداء: ]11[ُیستخدم في 
القوانین التجاریة  في التحرر بعد دفع الفدیة، وهو في األصل تعبیر ُیستخدم األول یشیر إلى
؛ 8: 10 ؛ زك4: 6 ؛ مي14: 13؛ 13: 7؛ 8: 21؛ 5: 13؛ 26: 9 (استخدم في تث

العائلي. فكان  ) أما الثاني فُیستخدم بخصوص االلتزام10: 1 ؛ نح42: 78، 22: 25 مز
 goalقریبه، كما یلتزم باالنتقام لموته. كان القریب المخلص  الولي یلتزم أن یفتدي ممتلكات

یحمل معنى رمزًیا في العهد القدیم. التزم إرمیا أن یفدي الحقل الذي كان یملكه ابن عمه 
). 32 حنمئیل (ص

؛ 13: 15؛ 5: 6 استخدم التعبیران في خالص الشعب من عبودیة فرعون (خر
). 26: 9؛ 8: 7 تث

اهللا لشعبه من السبي البابلي، فهو  بخصوص خالص goal استخدم تعبیر مخلص
قریٍب لهم یرد لهم الحریة.  یتدخل كَوِليٍّ أو

مرویة  ، وتصیر نفوسهم كجنة ریا، أيnaharیأتون إلى صهیون "بوجوه مشرقة" 
. ]12[حسًنا 

ل نوحهم إلى طرب  "حینئذ تفرح العذراء بالرقص والشبان والشیوخ مًعا وأحوِّ
وأعزیهم وُأفرحهم من حزنهم. 
. ]14-13[ویشبع شعبي من جودي یقول الرب"  وأروي نفس الكهنة من الدسم

 یؤكد لنا ربنا أن أحزاننا یحولها إلى فرح بثمار التوبةÏ .
القدیس غریغوریوس الناطق بالآلهوتیات 

1 St. Gregory Thaum.: Four hom. 2. 
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یروى نفوس الكهنة من الدسم، دسم الذبائح التي یقدمها الشعب هللا حیث كان 
تعود بقوة ویصیر للكهنة أنصبة  ). وكأن العبادة36-32: 7 نصیبهم هو الفخذ الیمین (ال

؛ 5: 63 ؛8: 36 إلى حالة الرخاء التي سیعیش فیها الشعب (مز كما یشیر الدسم كثیرة.
). 2: 55 إش

 :  . نهایة حزن راحیل3
"هكذا قال الرب:  

صوت سمع في الرامة نوح بكاء مرّ . 
أوالدها وتأبى أن تتعزى عن أوالدها ألنهم لیسوا بموجوِدین.  راحیل تبكي على

 هكذا قال الرب:  
امنعي صوتِك عن البكاء، وعینیِك عن الدموع،  

ألنه یوجد جزاء لعملِك یقول الرب. 
فیرجعون من أرض العدو. 

ویوجد رجاء آلخرتِك یقول الرب. 
  ].17-15[إلى تخمهم"  یرجع األبناء

 قض ؛25: 18 وتقع في نصیب سبط بنیامین (یش "رامة" تعني حرفًیا "مرتفع" 
) على الحدود ما بین مملكتّي الشمال والجنوب. حالًیا تدعى أرام وهي مدینة تبعد إلى 5: 4

) كما 3-2: 10 صم 1الشمال من أورشلیم بخمسة أمیال. قریًبا منها یوجد قبر راحیل (
-2: 10 صم 1؛ 7: 48؛ 19: 35 یوجد تقلید بأن القبر كان بالقرب من بیت لحم (تك

 ُوجمعوا فیه قبل أن ،). ویتضح من سفر إرمیا أنها كانت المكان الذي ُنقل إلیه المسبیین3
 إذ نقرأ "الكلمة التي صارت إلى إرمیا من ِقبل الرب بعدما ،ُیؤخذوا إلى السبي إلى بابل

 إذ أخذه وهو مقید بالسالسل في وسط كل سبي ،أرسله نبوزردان رئیس الشرط من الرامة
). 2-1: 40أورشلیم ویهوذا الذین سبوا إلى بابل" (

 إذ نقرأ "فلما رأت ،تختار النبوة راحیل بالذات ألنها في البدایة توسلت وطلبت أوالًدا
لي بنین وٕاّال فأنا   وقالت: لیعقوب هب، غارت راحیل من أختها،راحیل أنها لم تلد لیعقوب

). 1: 30 أموت" (تك
ماتت راحیل في نهایة أیامها في حزٍن إذ ُكتب: "وحدث حین تعسرت والدتها أن 

 ألنها ماتت أنها ،القابلة قالت لها: ال تخافي ألن هذا أیًضا ابن لك، وكان عند خروج نفسها
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، وأما أبوه فدعاه بنیامین، فماتت راحیل ُودفنت في طریق أفراتة التي يدعت اسمه بن أون
). ها هي راحیل التي طلبت أوالًدا في البدایة وماتت في 19-17: 35 هي بیت لحم" (تك

الحزن، تظهر في النهایة مصورة وكأنها قد قامت من األموات وهي تبكي وصوتها ُیسمع 
في الرامة ألنها ترى أوالدها یحملون إلى بابل. 

تصور إرمیا أن روح راحیل زوجة یعقوب ووالدة یوسف وبنیامین تبكي على 
 أوالدها (أسباط إفرایم ومنسى وبنیامین) الذین احتلوا بقعة ضخمة من المملكة، إذ ترى

ترحیلهم من أرض الموعد إلى السبي. 
یقتبس الروح القدس هذه األقوال ویطبقها على حادثة قتل أطفال بیت لحم. یقول 

 إذ قد تحقق ما سبق أن قیل بإرمیا النبي یمتلئ السامع لهذا Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفم
 إذ یدرك أن ما یحدث ، لكنه یعود فیستریح. إذ یرى مذبحة عنیفة مملوءة ظلًما،القول بالفزع

لیس عن عجز قوة اهللا عن منعها، وال عن عدم معرفة اهللا لها، وٕانما سبق فأخبر عنه 
عالنیة بواسطة نبیِّه. لهذا یلیق بنا أّال نضطرب وال نیأس متطلعین إلى عنایة اهللا التي ال 

ُینطق بها، التي یمكن لإلنسان أن یراها في أعمال اهللا كما فیما یسمح به من اآلالم. 
 ]17[لها عن عملها  قدم اهللا لراحیل تعزیة، مؤكدا عودة أبنائها، وتقدیم جزاء

السبي.  لحساب أطفالها الذین یردهم من

"سمًعا سمعت إفرایم ینتحب. 
أدبتني فتأدبت كعجٍل غیر مروضٍ . 

توبني فأتوب، ألنك أنت الرب إلهي. 
  ألني بعد رجوعي ندمت وبعد تعلمي صفقت على فخذي.

زنیت وخجلت ألني قد حملت عار صباي. 
مسر،   هل إفرایم ابن عزیز لدى أو ولد

ألني كلما تكلمت به أذكره بعد ذكًرا. 
  من أجل ذلك حنت أحشائي إلیه.

  .]20-18[رحمة أرحمه یقول الرب" 
الذي یعلن عن حاجته إلى  من جانب إفرایم جاءت هذه العبارات اعتراًفا وتوبة

عمل اهللا نفسه واهب التوبة. 

1 In Matt. hom 9: 2. 
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  األب بینوفیوس: یقول
[بینما یكون اإلنسان في انكسار قلب وانسحاق روح، مع استمرار الجهاد والبكاء 
إذا بالنعمة اإللهیة تالشى تذكر الخطایا السابقة وتنزع وخزات الضمیر عنها. وهنا یكون 

نه قد نال غایة الرضى ومكافأة العفو، وانتزعت منه وصمات الخطایا التي ارتكبها. أواضًحا 
الخطایا والرغبات العتیدة مع  الخطیة وذلك بإزالة آثار وعندئذ یمكننا أن نصل إلى نسیان

نقاوة القلب وكماله. هذه الحالة ال یصل إلیها الكسالى والمتهاونون... إنما یصل إلیها من 
استمروا في التنهد والتأوه بحزن ألجل إبادة كل آثار الخطایا بصالح قلوبهم مع جهادهم، 

 )، ویقول: "صارت5: 32 یعلن كل منهم للرب: "اعترف لك بخطیتي وال أكتم إثمي" (مز

)... فیوهب له في النهایة أن یسمع هذه الكلمات: 3: 42 لي دموعي خبًزا نهاًرا ولیالً " (مز
)، وأیًضا "أنا أنا هو الماحي 22: 44 "قد محوت كغیم ذنوبك وكسحابة خطایاك" (إش

). وهكذا إذ یتحرر من رباطات 25: 43 ذنوبك ألجل نفسي وخطایاك ال اذكرها" (إش
 خطایاه التي ربط الكل بها یشكر الرب مسبًحا: "حللت قیودي فلك اذبح ذبیحة حمدٍ " (مز

116 :16-17(Ï[ .
:  القدیس أمبروسیوسیقول 
 ذواتنا بالدموع، فیسمع الرب إلهنا حینما ننوح كما سمع إلفرایم حین بكي ي[لننق

 يأنت أدبتن وقد عبر عن ذلك مكرًرا ذات الكلمات التي إلفرایم "]18[" سمعت إفرایم یبكي"
. ألن العجل یلهي ذاته، ویترك معلفه، هكذا إفرایم لم یكن ]18[" فتأدبت كعجٍل غیر مروضٍ 

مروًضا كعجل بعیًدا عن المعلف، إذ نسى المعلف الذي أقامه الرب له وتبع یربعام وعبد 
بان الشعب سیسقط. وٕاذ تاب إفرایم  )31 العجول، األمر الذي تنبأ عنه بالفعل هارون (خر

قال: "توبني فأتوب ألنك أنت هو الرب إلهي. بالتأكید في نهایة أسري ندمت"، وٕاذ تعلمت 
] .  Ð]19[بكیت على أیام االضطراب وأخضعت نفسي لك إذ تقبلت انتهارك" راجع 

نحو توبته، إذ أحشاء اهللا تحن   إجابة لصرخة التوبة تؤكد شوق اهللا]20[ جاء 
" یذكره الرب على الدوام. الولد المسر"، "االبن العزیز لدیهیدعوه " علیه.

انصبي لنفسك صوى اجعلي لنفسك أنصاًبا. "
الطریق التي ذهبت فیها.  اجعلي قلبك نحو السكة

1 Cassian: Confer. 20: 7. 
2 St. Ambrose: Conc. Repentance 2: 5. 
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ارجعي یا عذراء إسرائیل ارجعي إلى مدنك هذه. 
متى تطوفین أیتها البنت المرتدة؟!  حتى

ألن الرب قد خلق شیًئا حدیثًا في األرض. 
. ]22-21[" تحیط برجل أنثى

 بعد أن تحدث عن إفرایم كابن محبوب جًدا، عاد لیتحدث عن إسرائیل كعذراء

تعود من  ن تضع عالمات في الطریق حتى ال تضل عنه. وكأنهاألتقیم لها بیًتا، و یدعوها
ذات الطریق الذي فیه تركت وطنها! 

كإنساٍن في حضن  ستجد في عودتها ترحیًبا في بیتها ومدنها... ستكون في أمان
. ]22[أمه 

أما عن األنثى التي تحیط برجٍل فتوجد عدة تفاسیر:  
 ]21[. یرى البعض أن األنثى الُمشار إلیها هنا هي عذراء إسرائیل المذكورة في أ

كما أن كلمة أنثى المستعملة في هذا النص وهي (تكلببه) ال تعني فتاة غیر متزوجة (ألماه) 
التي استخدمها إشعیاء النبي في نبوته عند حدیثه عن والدة المسیح من العذراء إذ قال "ها 

). ولذلك فلیس هناك أي تشابه بین النبوتین. فاألنثى 14: 7 العذراء تحبل وتلد ابًنا..." (إش
أو المرأة في الكتاب تشیر إلى الضعف اإلنساني وحالة الضعف والخوف المشبه بها األمة 

 "في ذلك :تِرد كثیًرا في النبوات، فإشعیاء یشبه األمة المصریة في ضعفها وخوفها فیقول
 الیوم تكون مصر كالنساء فترتعد وترتجف من هزة ید رب الجنود التي یهزها علیها" (إش

19 :16 .(
 ب. كلمة "نساء" كرمز للضعف ترد أیًضا في نبوة إشعیاء ونبوة إرمیا (انظر إش

) ویشیر الرجل إلى قوة اإلنسان، والتعبیر المذكور هنا لیس اإلنسان 3: 51 ، إر12: 3
" وتعني geber لكن اإلنسان القوي، ألن الكلمة المستعملة في األصل هي كلمة "يالعاد

 العزیمة يرجٍل شاٍب قو الرجل القوي أو الرجل الجبار. جاءت الكلمة هنا لتشیر إلى
شاًبا...   تعني محارب، وكأن المرأة تحتضن محارًباgibborلها  ، والكلمة المنسوبةÏشجاع

وهي لیست الكلمة التي تستعمل عادة للرجل (أنوش) ومعناها الرجل في ضعفه. فالرجل 
المذكور هنا لیس أنوش الضعیف الهش لكن اإلنسان القوي. فضعف المرأة هنا یقهر ویغلب 

قوة الرجل، ضعف المرأة هنا یهزم كل قوة الرجل وهكذا سیجعل اهللا هذه المرأة التي كانت 

1 Thompson: Jeremiah, p. 576. 
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 - وهي عذراء قد صارت بمثابة بنت مرتدة منتصرة وغالبة على كل قوة اإلنسان. أو كأنها
الروحیة.  باحتضانها المحارب - شجاعة ومحاربة لها دورها في المعركة

التي صارت  ج. إن كانت المرأة تشیر إلى إسرائیل والرجل إلى یهوه، كأن المرأة
: 2؛ إر3-1 مطلقة بسبب زناها، بعیدة عنه، عادت إلى إلهها تحتضنه وتلتصق به (هو

). هذا هو أمر جدید. 20-21
د. األمر الجدید هنا أن امرأة تحمي رجًال، وهذا یبین عمل المحبة من الطرف 

األضعف جسمًیا نحو األقوى.  
الذي یثیر االنتباه هو األنثى التي   أن الشيء الجدیدÏالقدیس جیرومهـ. یرى 

اهللا المتجسد... هذا هو الرجوع عن السبي! هذا  تحتضن كلمة تحیط برجل، أي العذراء الذي
ببركة الرب، فتصیر النفس مسكًنا للبر وجبًال مقدًسا!  هو التمتع

: أن امرأة احتوت ]22[[بخصوصها نحن نقرأ عن معجزة عظیمة في نفس النبوة 
. ]Ðن أب كل األشیاء یكون في أحشاء عذراءأرجًال، و

یطلب اهللا من الشعب الذي صار كبنت مرتدَّة أن یتطلع إلى العذراء المقدسة التي 
حتى متى تطوفین أیتها البنت المرتدَّة؟! تحتضن في أحشائها كلمة اهللا المتجسد. إذ یقول: "

. ]22[ألن الرب قد خلق شیًئا حدیثًا في األرض. أنثى تحیط برجل" 
 في الشوارع لیس لها أین تطوفو. أن كانت الخطیة تجعل النفس كبنت عاصیة 

تستقر أو تستریح، فإن الحیاة البتولیة الصادقة تجعل من النفس موضًعا یستریح فیه الكلمة 
المتجسد نفسه! خطایانا تحطم سالمنا واستقرارنا، وبرنا في الرب یعطینا راحة، بل ویستریح 

الرب فینا! 

:  . إصالح إسرائیل ویهوذا 4
َیِعْد اهللا شعبه بالرجوع من السبي، لیمتلك أرض الموعد، وینزع عن راحیل حزنها 
على بنیها المسبیین، ویحولها من بنت مرتدَّة عنیدة إلى أنثى مملوءة قوة وحًبا تحیط برجٍل 

جباٍر، تحمل روح القوة والنصرة عوض االنهیار والفشل. اآلن یقدم لنا صورة حیة عن 
إصالح إسرائیل ویهوذا حیث یرجع الكل من بابل شعًبا مقدًسا للرب، فیقول:  

"هكذا قال رب الجنود إله إسرائیل. 

1 Against Jovinianus 1: 32. 
2 St. Jerome, Aganist Javinions 1: 32. 
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أرض یهوذا وفي مدنها عندما أرد سبیهم.  سیقولون بعد هذه الكلمة في
. ]23[الجبل المقدس"  یباركك الرب یا مسكن البر یا أیها

ویعني به مسكن اهللا  )3: 8 " (راجع زكمسكن البر أو البارهنا یدعوا یهوذا "
 یصیر ". فیسكن اهللا وسط شعبه الذيالمقدس أو جبل القدوس الجبل، وأیًضا "sedeqالبار 

. كأن سّر فرح الشعب لیس تحرره من بابل بل باألحرى ]23[مسكًنا له وجبًال خاًصا به 
تمتعه ببركة سكنى اهللا البار والقدوس وسطه، فیجعل منه هیكًال مقدًسا وجبًال حًیا. یدعو 

"، باللقب األول یعلن بركة الشعب إذ یسكن فیه جبل اهللا القدوس" و""مسكن البارشعبه 
البار، محوًال شعبه إلى جماعٍة مقدسة ال تعرف إال العبادة الحیة، وباللقب الثاني الرسوخ 

كالجبل ال تهزه ریاح العالم المقاومة! 
اقتنینا اهللا بمعني آخر إننا ال نفرح ألننا تحررنا من إبلیس بل باألحرى ألننا 

. قیل عن الرسل: "رجع السبعون بفرٍح قائلین: یارب حتى الشیاطین تخضع لنا القدوس
)، "قال لهم: رأیت الشیطان ساقًطا مثل البرق من السماء. ها أنا 7: 10 باسمك" (لو

أعطیكم سلطاًنا لتدوسوا الحیات والعقارب وكل قوة العدو وال یضركم شيء؛ ولكن ال تفرحوا 
بهذا أن األرواح تخضع لكم بل افرحوا باألحرى أن أسماءكم ُكتبت في السموات". 

 كجبل طابور، علیه یتجلى جبًال مقدًسایقیم اهللا من شعبه كما من كل عضٍو فیها 
حیث یجتمع برجال العهد القدیم (موسى وٕایلیا) مع رجال العهد الجدید (بطرس ویعقوب 

ویوحنا)، یعلن بهاء مجده الذي یسكب نوًرا على الجمیع ویحول حیاتهم إلى فرٍح ال ینقطع. 

القطعان.   "فیسكن فیه یهوذا وكل مدنه مًعا الفالحون والذین یسرحون
. ]25-24[ألني أرویت النفس المعییة، ومألت كل نفس ذائبة" 

األرض ورعایة  من فالحة أرض الموعد لیمارسوا حیاتهم الیومیة یعود الشعب إلى
بها من  التي صارت في حالة عیاء راحًة، والذائبة بسبب ما حل ، لتجد النفس]24[الغنم 

.  ]25[فقدان شبًعا وارتواًء 
اهللا یشبع التائبین ویرویهم، هذا منظر یمأل قلب إرمیا النبي بالفرح والسعادة وسط 

الكارثة والظالم.  
من هم هؤالء الفالحون الذین یزرعون أرض یهوذا؟ ومن هو هؤالء الرعاة الذین 

یهتمون بقطعانها؟ 
مسیحنا هو فالح قلبنا القادر بروحه القدوس أن یحول بریتنا الداخلیة إلى فردوٍس 
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مثمٍر، ویقود خرافه الناطقة إلى سمواته، مقدًما دمه الثمین ثمًنا لمجدنا. اآلن في حبه 
لكنیسته أقام تالمیذه ورسله وخدامه فالحین ورعاة، یقدمون به كلمته بذاًرا تأتي بثمٍر كثیٍر، 

ویهبهم شركة المجد أن یرعوا شعبه بروحه القدوس. 
كل مؤمٍن حقیقٍي تتحول طاقاته الداخلیة وٕارادته مع أفكاره إلى فالحین ورعاة 

یعملون بال توقف حتى ُیعلن فردوس اهللا في الداخل، وتتحول األعماق إلى مرعى سماوي 
مقدس. 

 .]26[لي نومي"  استیقظت ونظرت ولذّ  "على ذلك
نومه ألنه ال  یكون الرب كمن كان نائًما واستیقظ، إذ رد شعبه إلى راحته، ولذ له

 ]26[" لي نومي لذّ  في تعبیر "القدیس أمبروسیوس. ویرى ]26[تتكرر بعد هذه المأساة 
إشارة إلى الموت اإلرادي الذي قبله السید المسیح بسرور ألجل خالصنا. 

 26 ذاك الذي حمل ضعفاتنا حمل أیًضا مشاعرنا، حیث كان حزیًنا حتى الموت (مت :
) ولكن لیس بسبب الموت. ألن الموت الذي قبله باختیاره الحر ال یمكن أن یحزنه، 38

إذ فیه فرح كل البشریة العتید وانتعاش الجمیع. قیل عنه في الكتاب المقدس في عبارة 
. صالح هو النوم الذي فیه ال یجوع ]16[" لي نومي استیقطت ونظرت ولذّ أخرى: "

. Ïالجائعون، وال یعطش العطشى، مهیًئا لهم مذاًقا حلًوا لألسرار
 القدیس أمبروسیوس

وزرِع  ها أیام تأتي یقول الرب وأزرع بیت إسرائیل وبیت یهوذا بزرِع إنسانٍ 
. ]27[حیوانٍ " 

إنساٍن وزرع حیواٍن، إذ یقدس النفس (اإلنسان)  یقوم الرب نفسه بزرعهم، بزرع
بعد العتق من سبي  مًعا، وینمى اإلنسان بكلیته لیمارس الحیاة الجدیدة والجسد (الحیوان)

الخطیة. 

واألذى، كذلك  "ویكون كما سهرت علیهم لالقتالع والهدم والقرض واإلهالك
. ]28[أسهر علیهم للبناء والغرس یقول الرب" 

 الذي سمح بالتأدیب اآلن یقوم بنفسه ببنائهم یسهر اهللا على بنائهم وغرسهم، هو

بعهٍد جدیدٍ ! لقد سهر اهللا  وغرسهم، ساهًرا علیهم لیجدد حیاتهم... بل یقیمهم شعًبا جدیًدا

1 The Prayer of Job and David, 4: 3: 11. 
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بحبه حین سمح بالتأدیب لكي یهدم فیهم الشر ویقتلع جذور الخطیة ویحل بهم ما حسبوه 
 فیهم قداسته ویهبهم كل بركة روحیة يأذى، وبذات الحب یسهر علیهم لیغرس بره ویبن

مفرحة. 
"؟ لیس عند اهللا لیل قط، وال یحتاج إلى نوٍم، أسهر علیهمماذا یعني اهللا بقوله: "

فالسهر هنا إنما یعني بلغة بشریة اهتمام اهللا بنا خاصة في اللحظات التي نظن فیها أن 
اللیل قد حلَّ بظلمته حولنا، أي حینما نفقد رجاءنا في الخالص. إنه یشرق بنوره وسط 

ظلمتنا مؤكًدا أنه یسهر علینا حین ینام كل من حولنا، ویعلنون عجزهم التام على مساندتنا.  

بعد: اآلباء أكلوا حصرًما وأسنان األبناء ضرست.  "في تلك األیام ال یقولون
.  ]30-29[كل إنسان یأكل الحصرم تضرس أسنانه"  بل كل واحد یموت بذنبه

الشعور السائد بأن ما یحل بهم  كان )، فقد2: 18 یقتبس المثل الوارد في (حز
قدیمة ارتكبتها أجیال سابقة، بهذا أحسوا أن اهللا عاملهم بقسوة لظروف  إنما هو ثمرة خطایا

). یرفض 25: 18 ن في ذلك ظلم ولیس عدالة (حزألم یكن لهم فیها ید، ولم یرتكبوا ذنًبا. و
إرمیا النبي هذه الفكرة مبیًنا أن اهللا إنما یعاقب اإلنسان على خطایاه، ال على خطایا الغیر.  

غالًبا ما اعتمد حزقیال على إرمیا، وكالهما أشارا إلى المثل لیؤكدا المسئولیة 
یرتكبه اإلنسان دون النظر إلى سلوك آبائه وأجداده. لقد ُأستخدم هذا المثل  الشخصیة عن ما

اإلنسان  المسئولیة الشخصیة وٕانما العتبارات أخرى منها أن ) ال لنفي16: 24 في (تث
الذي ال یرتدع عن شره خالل التهدید بالعقوبة قد یرتدع عندما یدرك ما لشره من أثر على 

فیها الشعب كله  حیاة أوالده، هذا بجانب االلتزام الجماعي. فكما توجد خطایا عامة یشترك
 هكذا تلزم التوبة العامة.

 :  . العهد الجدید5
 "حمى غضب موسى وطرح اللوحین من یدیه وكسرهما في أسفل الجبل" (خر

). وكأن موسى قد أعلن عن كسر العهد، وعجز اإلنسان عن الحفاظ علیه. هذا ما 19: 32
دفع األنبیاء في العهد القدیم إلى التطلع إلى عهٍد جدیٍد بسماٍت جدیدٍة قادٍر على تغییر قلب 

 اإلنسان والدخول إلى الحیاة الداخلیة لكي ال یكسر اإلنسان العهد.
"ها أیام تأتي یقول الرب وأقطع مع بیت إسرائیل ومع بیت یهوذا عهًدا جدیًدا. 

أرض  لیس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم یوم أمسكتهم بیدهم ألخرجهم من"
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مصر حین نقضوا عهدي فرفضتهم یقول الرب. 
أقطعه مع بیت إسرائیل بعد تلك األیام.  بل هذا هو العهد الذي

یقول الرب: أجعل شریعتي في داخلهم، وأكتبها على قلوبهم، وأكون لهم إلًها 
لي شعًبا.  وهم یكونون

وال یعلمون بعد كل واحٍد صاحبه وكل واحٍد أخاه قائلین: اعرفوا الرب،  
 من صغیرهم إلى كبیرهم یقول الرب. يألنهم كلهم سیعرفونن

.  ]34-31[ألني أصفح عن إثمهم وال أذكر خطیتهم بعد" 
یقول حزقیال النبي: "وأقطع معهم عهد سالٍم فیكون معهم عهًدا مؤبًدا وأقرهم 

وأكثرهم وأجعل مقدسي في وسطهم إلى األبد، ویكون مسكني فوقهم وأكون لهم إلًها ویكونون 
). 37-36: 37 لي شعًبا" (حز

  قال اهللا بوضوح (خالل أنبیائه) أن شرائع موسى (الطقسیة) تنتهي وتقوم شریعة جدیدة
ها أیام تأتي یقول الرب وأقطع مع بیت إسرائیل ومع بیت یهوذا عهًدا یقدمها المسیح: "

جدیًدا، لیس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم یوم أمسكتهم بیدهم ألخرجهم من أرض 
). لقد وعد بعهد جدید، 32-31: 31" (مصر حین نقضوا عهدي فرفضتهم یقول الرب

وكما قال الحكیم بولس: "فإذ قال جدیًدا عتق األول، وأما ما عتق وشاخ فهو قریب من 
). فإذ شاخ القدیم كان بالضرورة أن یحتل الجدید موضعه، 13: 8 االضمحالل" (عب

. Ïوقد تحقق هذا ال بواسطة أحد األنبیاء القدیسین بل باألحرى بواسطة رب األنبیاء
 القدیس كیرلس الكبیر

: 34؛ 18: 31 العهد الجدید لیس منقوًشا على حجارة خارجیة كالعهد القدیم (خر
)، إنما هو منقوش في القلب الذي 7: 24 أو في درج (خر )22: 5؛ 13: 4 ؛ تث28-29

احتلته الخطیة. یسجله الروح القدس في أعماقنا، إذ یمس حیاتنا الداخلیة حیث ملكوت اهللا 
فینا... "یقول الرب: أجعل نوامیسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلًها وهم 

). 10: 8 لي شعًبا" (عب یكونون
عندما حّل یوم الخمسین واجتمع التالمیذ في علیة صهیون كان الیهود من حولهم 

یعیدون بتجدید العهد مع اهللا، متذكرین ما حدث مع آبائهم حین سلم اهللا عهده وشریعته 
لموسى النبي، وما صاحب ذلك من رعوٍد وبروٍق وأصوات بوٍق ودخاٍن حتى ارتعب الكل 

1 In Luc. Serm. 133. 
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)... في هذا الیوم حّل الروح القدس على التالمیذ ُوسمع أیًضا صوت هبوب 18: 20 (خر
عاصف وارتعب الكل وحدث تجدید للعهد خالل الروح القادر أن یجدد القلوب واألذهان، 

)... صار للكنیسة الروح اإللهي 34-31: 31ویكتب الشریعة والعهد في قلوب المؤمنین (
 الناري الذي یغیر الطبیعة الداخلیة ویهب روح البنوة فتتقبل عهًدا جدیًدا.

یرى البعض أن اهللا أقام مع اإلنسان عهوًدا، كملت بالعهد الذي أقامه السید 
المسیح بدمه على الصلیب. 

، خالله ینعم اإلنسان بجنة عدن وكل خیراتها، لكن آدم نقض العهد مع آدم. 1
العهد ُوطرد من الجنة. وقد جاء في سفر هوشع: "لكنهم كآدم تعّدوا العهد، هناك غدروا بي" 

. )7: 6 هو(
 الخاص باألرض الجدیدة بعد الطوفان، حیث بارك اهللا نوًحا العهد مع نوح. 2
). هنا 28: 1؛ 1: 9  وقال لهم: "أثمروا وأكثروا وامألوا األرض" (تك،)1: 9 وبنیه (تك

)، وأن العهد قام على أساس 12-11: 9 نالحظ أن اهللا هو الذي بادر بإقامة العهد (تك
الدم، أي تقدیم المحرقات. 

وعده اهللا أن یهب نسله أرض كنعان، وبه تتبارك كل األمم. براهیم: إالعهد مع . 3
ارتبط العهد بالختان "ُیختن منكم كل ذكر، فتختتنون في لحم ُغرلتكم، فیكون عالمة عهٍد 

). 11: 17  وبینكم" (تكيبین
: ارتبط هذا العهد بالذبائح والعمل الكهنوتي وشرائع التطهیر العهد الموسوي. 4

والوصایا اإللهیة. خالل هذا العهد تحل البركات على أبناء الطاعة واللعنات على أبناء 
).  28 المعصیة (تث
صلب سفر إرمیا   أول اشارة إلى "العهد الجدید" في العهد القدیم وُتعتبر]31[هنا 

في العهد القدیم كله. رأى أصحاب الشیع في قمران أنهم رجال العهد  كله، تمثل أعمق نظرة
أشد. أما  الموسویة في حرفیة الجدید، بالنسبة لهم العهد الجدید هو التمسك بالشریعة

جدیًدا ببذل  المسیحیون فقد رأوا في الكنیسة تحقیًقا لهذه النبوة، حیث قدم السید المسیح عهًدا
). 28: 9، 8: 8 ؛ عب15: 11 كو 1؛ 20: 22 كفارة عن خطایا العالم كله (لو دمه

إذ انكسر العهد القدیم الذي أقیم بین اهللا وٕاسرائیل أقام اهللا عهًدا جدیًدا بینه وبین 
وال من سبي بابل بل من  جمیع األمم، خالل خروج جدید، فیه ُعتق ال من عبودیة فرعون

أسر إبلیس. 

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 

  

ینقش الروح القدس هذا العهد في داخلنا ویكون اهللا نفسه هو معلمنا، إذ یقول 
الرسول: "وال یعلمون كل واحٍد قریبه وكل واحٍد أخاه قائًال اعرف الرب، ألن الجمیع 

 األنبیاء بین یدى ). كان العهد القدیم11: 8 سیعرفونني من صغیرهم إلى كبیرهم" (عب

كل البشر!  يأما العهد الجدید فصار في أید والكهنة والمعلمین

  هنا نفهم إعالن توقف الختان األول الذي ُأعطى ومجيء موكب الشریعة الجدیدة (لیس
كما سبق فُأعطیت لآلباء) وذلك كما سبق فأعلن جبل الرب وبیت اهللا في رأس الجبال، 

ونقول: "یرتفع فوق التالل وتجرى إلیه كل األمم وتسیر شعوب كثیرة ویقولون: هلم 
. Ï)3-2: 2 نصعد إلى جبل الرب إلى بیت إله یعقوب" (إش

  هكذا یظهر أن العهد القدیم مؤقت فقط، مشیًرا إلى تغییره، وأیًضا إذ یعد أن ما یتبعه
عهًدا أبدًیا، إذ یقول بإشعیاء: "اسمعوا فتحیا أنفسكم وأقطع لكم عهًدا أبدًیا مراحم داود 

.  Ð، لیظهر أن هذا العهد یتحقق في المسیح)3: 55إش (الصادقة" 
العالمة ترتلیان 

 لنقبل شرائع الحیاة، لننصت لعتاب اهللا، لنتعرف علیه، فینعم علیناÑ !
 القدیس إكلیمنضس األسكندري

  صنع معنا عهًدا جدیًدا، ألن ما ینتمي للیونانیین والیهود قدیم. أما نحن الذین نعبده
بطریق جدیدة، في شكل ثالث فمسیحیون. 

من الواضع كما أظن، لقد أظهر أن اهللا الواحد الوحید ُعرف بواسطة الیونانیین 
 Òبطریق أممي، وبواسطة الیهود بطریق یهودي، وبطریق جدید روحي بواسطتنا!

 القدیس إكلیمنضس السكندري 

 عن میلیتس یوم نیاحته یصفه بتابوت القدیس غریغوریوس النیصيإذ یتحدث 
على ألواح القلب ال  العهد المقدس والحاوي أسراًرا إلهیة فیقول: "فیه یوجد لوحا العهد، مكتوًبا

نه ال یوجد على هذا القلب النقي فكر مظلم أو من الحبر أ. فيّ بحبر بل بروح اهللا الح
 .Ó"مطبوًعا علیه!

1 Tertullian: An Answer to the Jews 3. 
2 Tertullian: Adv. Marcion 4: 1. 
3 St. Clem. Alex: Exhort. 11. 
4 Stromata 6: 51. 
5 Funeral Oration on Meletuis 
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: [الن المعلم اآلن یمأل الموضع، إذ مكتوب القدیس یوحنا الذهبي الفمویقول 
 ...].Ï )13: 45 ، إش45: 4 یكون الكل متعلمین من اهللا (یو

: . رباط ال ینحل6
لإلضاءة  هكذا قال الرب الجاعل الشمس لإلضاءة نهاًرا وفرائض القمر والنجوم

لیًال، الزاجر البحر حین تعج أمواجه رب الجنود اسمه. 
الفرائض تزول من أمامي یقول الرب  إن كانت هذه

فإن نسل إسرائیل أیًضا یكف من أن یكون أمة أمامي كل األیام. 
وتفحص أساسات األرض من  هكذا قال الرب إن كانت السموات تقاس من فوق

أسفل فإني أنا أیًضا أرفض كل نسل إسرائیل من أجل كل ما عملوا یقول الرب" 
]35-37[ .

كما أقام اهللا ناموًسا طبیعًیا للشمس والقمر والكواكب األخرى لإلضاءة نهاًرا ولیًال، 
ووضع للبحر حًدا، هكذا یقیم اهللا في عهده الجدید مع شعبه ناموًسا روحًیا أبدًیا. یقیمهم 

نهاًرا ولیًال، ال تستطیع أمواج بحر العالم أن تكتسحهم! اهللا  شعًبا دائًما له، یشرقون بنوره
الذي خلق العالم المنظور ألجل اإلنسان فأبدعه كیف ال یهتم بإقامة ناموس جدید مبدع 

لبنیان اإلنسان نفسه ومجده؟!  

 :  . أورشلیم الجدیدة7
الزاویة.  ها أیام تأتي یقول الرب وتبنى المدینة للرب من برج حننئیل إلى باب

ویخرج بعد خیط القیاس مقابله على أكمة جارب ویستدیر إلى جوعة. 
ویكون كل وادي الجثث والرماد وكل الحقول إلى وادى قدرون إلى زاویة باب 

الخیل شرًقا قدًسا للرب. 
.  ]40-38[ال تقلع وال تهدم إلى األبد" 

نه خالل أالشر، ف بسبب مدینته المقدسة إن كان اهللا قد سمح بسبي شعبه، وخراب
العهد الجدید یقیم أورشلیم الجدیدة، تُبنى له، وقد وضع لها حدودها. 

: 14 من برج حنیئیل إلى باب الزاویة: هذا البرج في شمال شرقي المدینة (زك
: 14 المدینة (زك بینما یبدوا أن باب الزاویة في شمال غربي )39: 12؛ 1: 3 ، نح10

1 St. Chrysostom: In 2 Tim. hom. 2. 
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)، وقد بنى الملك عزیا في القرن السابق ابراًجا فیها 9: 26 أي 2، 13: 14 مل 2، 10
). 9: 26 أي 2أخرى ( كما في مواضع

)، بینما یمثل "الرماد"  بقایا 31: 7 هو وادي ابن هنوم (]40[الوادي المذكور في 
الدهن من الذبائح البشریة. "والحقول" غیر مؤكدة المعنى، ینسبها البعض إلى حقل موت 

Mot أي حقل إله الموت الكنعاني. كان نهر قدرون یجرى شرق أورشلیم، وكان یقع باب ،
).  28: 3الخلیل في الركن الجنوبي من الهیكل (نح 
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  31من وحي إرمیا 
محبة أبدیة أحببتك 

   ،لكل حٍب بدایة ونهایة
أما حبك فأزلي أبدي،  
أحببتني قبل أن أوجد،  

وتبقى تحبني بعد عبوري هذا العالم. 

   ،اقمتني لك ابًنا
ونسبت نفسك لي یا إلهي!  

تهبني مع كل لحظة خروًجا جدیًدا،  
اخرج بقیادة روحك القدوس،  

من عبودیة فرعون وأسر بابل وسخرة إبلیس،  
لتردني إلى أحضانك األبویة!  

بیدیك یا إلهي تقیم خیمتي الساقطة،  
وتجعل منى بناًء إلهًیا شاهًقا،  

تقطنه أنت مع صفوف مالئكتك!  
عوض العبودیة المّرة،  

تقیمني عروًسا متهللة ال یتوقف ُعرسها!  
تضمني إلى كنیستك السماویة المتعبدة بالروح والحق!  

   ،من وسط التدمیر الشامل واألنقاض
 بناًء عجیًبا فائق البهاء!  يتقیم من

 فرحك السماوي!  يعوض النوح الدائم یحل ب
ال أعود أبكي مع راحیل على أطفالها،  

إذ أراهم موكب الغالبین الحالین أینما ُوجدت!  
تحول صرخات التوبة وعویلها إلى تهلیالت ال تنقطع!  

   ،یا للعجب أرى أنثى تحیط برجٍل
عذراء بتول تحمل كلمة اهللا في أحشائها!  
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نفسي المسكینة تقتنیك داخلها!  
یا له من سٍر فائقٍ !  

هوذا اآلنیة الخزفیة الضعیفة تحوي كنز الكنوز! 

   !حبك األبدي یحررني من السبي
یدخل بي إلى أرض البر!  

یغیر بریتي إلى فردوس مثمر!  
تغرس أشجار الروح في!  
تبنیني بنفسك وتغرسني! 

   .حبك األبدي قدم لي عهًدا جدیًدا
آدم أبي دخل معك في عهٍد، لكنه نقضه!  
نوح البار قبل العهد خالل العالم الجدید،  

لكن سرعان ما شاخ العالم وفسد!  
إبراهیم أب اآلباء نال عهًدا، لكن خالل ختان الجسد.  

رجال العهد القدیم قبلوا عهد سیناء خالل ذبائح حیوانیة.  
أما أنا فنلت عهدك الجدید،  

تمتعت بجسدك ودمك المبذولین حًبا!  
رفعني عهدك إلى الصلیب فمزق الصك القدیم،  
تحررت من الدیون واآلثام ونلت برك العجیب!  

دخل بي عهدك إلى سمواتك وأمجادك!  

   !لني إلى أورشلیم جدیدة عهدك الجدید حوَّ
أقام مني هیكًال للروح القدس،  

وجعل مني عضًوا في جسد المسیح المقدس،  
ووهبني البنوة لآلب السماوي!  

 یا لحبك األبدي الفائق! 
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األصحاح الثاني والثالثون 

 شراء أرض أثناء السبي
" بهذا األصحاح الذي له أهمیته الخاصة، سفر التعزیةیبدأ الجزء الثاني من "

حیث یؤكد إرمیا النبي إیمانه ورجاءه في الوعد اإللهي بالعودة من السبي. وقد وقعت هذه 
الحادثة في الوقت الذي كانت فیه جیوش بابل قد انسحبت مؤقًتا من حصار أورشلیم عند 

 ق.م.، ثم عادت لتحاصرها. أي كان هذا قبل 588اقتراب الجیش المصري في صیف 
).  2-1: 25 مل 2حوالي عام من السبي األخیر للیهود إلى بابل (

بینما كان البابلیون یدقون أبواب أورشلیم لنهبها بعد عدة شهور، اشترى إرمیا 
قطعة أرض، وهو یعلم أنه لن یستطیع أن یستقر فیها. لكنه أراد تأكید أنه في المستقبل تعود 

الحیاة الطبیعیة في یهوذا.  

. ]15-1 [. شراء األرض   1
. ]25-16 [. رد الفعل للشراء  2
.  ]35-26  [. إجابة اهللا علیه  3
. ]44-36 [. أمجاد اإلصالح المسیاني 4

 :  . شراء األرض1
 یقدم لنا تاریخ نبوة إرمیا النبي هنا، قائالً : 

"الكلمة التي صارت إلى إرمیا من قبل الرب في السنة العاشرة لصدقیا ملك 
صر. رایهوذا، هي السنة الثامنة عشرة لنبوخذ

 وكان حینئذ جیش ملك بابل یحاصر أورشلیم وكان إرمیا النبي محبوًسا في دار
. ]2-1[السجن الذي في بیت ملك یهوذا" 

 ق.م، وهي 588-7حدث هذا في السنة العاشرة لصدقیا ملك یهوذا، أي سنة 
صر. إذا ُحسبت سنة اعتالء العرش كعادة یهوذا، أما إذا راتقابل السنة الثامنة عشرة لنبوخذ

. Ïُحسبت من السنة التالیة (أي الكاملة) لملكه كعادة بابل فتكون السنة السابعة عشرة

1 E.W. Nicholas: Jeremiah 26-52, p.79. 
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"ألن صدقیا ملك یهوذا حبسه قائالً :  
لماذا تنبأت قائًال هكذا قال الرب. 

المدینة لید ملك بابل فیأخذها.  هأنذا أدفع هذه
وصدقیا ملك یهوذا ال یفلت من ید الكلدانیین،  

بل إنما ُیدفع لید ملك بابل ویكلمه فًما لفٍم وعیناه تریان عینیه. 
إلى بابل،   ویسیر بصدقیا

فیكون هناك حتى أفتقده یقول الرب. 
. ]5-3[إن حاربتم الكلدانیین ال تنجحون" 

 عبارات اعتراضیة ُوضعت لتفسیر السبب في احتجاز إرمیا، ]5-3[األعداد 
ومنعه من الهروب، إذ كان الهدف الرئیسي هو محاولة القضاء على رسالته النبویة. ال 

نعرف المدة التي قضاها إرمیا في السجن. 
أعلن النبي هذه نطق بها النبي في أورشلیم،  سبع نبوات قدم لنا العبارات السابقةت

)، وقد تحققت حرفًیا كما 29-8: 25؛ 10-8: 24؛ 7-3: 21النبوات في مواضع كثیرة (
  )36 أي 2؛ 25 مل 2(جاء في 

. یدفع اهللا مدینة أورشلیم لید ملك بابل فیأخذها. أ
ب. ال یفلت صدقیا ملك یهوذا من ید الكلدانیین. 
ج. بالتأكید ُیدفع صدقیا ملك یهوذا لید ملك بابل. 

د. سیتكلم صدقیا ملك یهوذا مع ملك بابل فًما لفٍم، وعیناه تریان عینیه. 
إلى بابل.   هـ. یسیر بصدقیا

 ُحمل الملك إلى ).13: 12 تنبأ حزقیال النبي عن صدقیا أنه ال یرى بابل (حز
). 7-4: 25 مل 2بابل لیًال، لكنه لم یرها كما یقول إرمیا النبي، إذ فقأوا عینیه في ربلة (

 القدیس یوحنا الذهبي الفم: وكما یقول 
) وآخر یقول: "یسیر به إلى بابل" 13: 12 [یعلن أحد األنبیاء: "ال یرى بابل" (حز

 وتبدو النبوة كأنها متناقضة. ولكن األمر غیر ذلك، إذ كالهما حق، فإنه ال یرى بابل ]5[
وٕان كان ُیحمل إلیها... ألنه في الیهودیة ُتفقأ عیناه، ألنه حیث حنث بالقسم هناك یثبت 

ذلك علیه وینال العقوبة. 
 كیف ُیحمل إلى بابل؟ مسبًیا!  

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

]. Ïفإن العقوبة مضاعفة: حرمان من البصر والسبي
[إنه لم یَر بابل مع أنه ُحمل إلیها... ألنه ُفقئت عیناه في الیهودیة، في الموضع 

الذي فیه حنث بالقسم هناك نال العقوبة. 
لقد خان العهد وحنث بالقسم ولو مع رجٍل وثنٍي، لهذا نال عقوبة مضاعفة: السبي 

والعمى. 
هذا هو ثمر خیانة العهد مع الناس فكم باألحرى مع اهللا؛ إنها ُتفقد النفس حریتها 

 والبصیرة الداخلیة نورها، فیخضع اإلنسان لعبودیة داخلیة وعمى داخلي].

 في بابل فیكون هناك حتى یفتقده الرب، أي إلى یوم موته.  یكون صدقیاو. 
ز. إن حاربوا الكلدانیین ال ینجحون. 

) بدأ حصار أورشلیم في السنة التاسعة لملك صدقیا، 1: 39طبًقا لما جاء في (
) ، لكنه 5: 37وقد ُرفع الحصار لمدة بسیطة عندما اقتربت القوات المصریة من أورشلیم (

ُفرض مرة أخرى عندما قرر المصریون االمتناع عن القتال. وعندما كان إرمیا ذاهًبا إلى 
عناثوث من أورشلیم لیتولى عملیة شراء ملكیة العائلة ظنوه یتعامل مع العدو، لذا تم القبض 

)، ُووضع في حبٍس محكٍم، ولكن ُأعطي بعد ذلك قلیًال من الحریة 14-11: 37علیه (
). 25: 3). كانت دار السجن عبارة عن سیاج داخل القصر الملكي (نحمیا 21: 37(

، حیث ُأغلق 38، 37نقرأ تفاصیل هذا الوصف المختصر هنا في األصحاحین 
) كما ُألقى فیما بعد في جب آخر 17: 37علیه في سجن القصر بواسطة رجال القصر (

). هنا نرى عدم ترتیب فصول السفر ترتیًبا تاریخًیا. 6: 38حیث لم ُیوجد فیه ماء بل وحل (
اه من ید أعدائه فاعتقله في مكاٍن  ربما لم یرد الملك سجن إرمیا، بل بالعكس نجَّ

في قصره الخاص حتى ال یمكِّن أعداءه من إیذائه. وكان إلرمیا شيء من الحریة أثناء 
)، فأمكن ألصحابه وأقرباؤه أن 30: 28 االعتقال كما كان لبولس الرسول في رومیة (أع

یزوروه، واستطاع هو أن یقوم بأعمال البیع والشراء. 

 قائلة:  يّ "فقال إرمیا: كلمة الرب صارت إل
یأتي إلیك قائالً :   هوذا حنمئیل بن شلوم عمك

اشتِر لنفسك حقلي الذي في عناثوث ألن لك حق الفكاك للشراء. 
 حنمئیل ابن عمي حسب كلمة الرب إلى دار السجن،  يّ فجاء إل

1 St. Chrysostom: Concerning Statues, 19: 11. 
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لي: اشتِر حقلي الذي في عناثوث الذي في أرض بنیامین، ألن لك حق  وقال
لنفسك، فعرفت أنها كلمة الرب.  اإلرث ولك الفكاك، اشتره

في عناثوث،   فاشتریت من حنمئیل ابن عمي الحقل الذي
ووزنت له الفضة سبعة عشر شاقًال من الفضة. 

وكتبته في صٍك، وختمت وأشهدت شهوًدا ووزنت الفضة بموازین. 
الوصیة والفریضة والمفتوح.  وأخذت صك الشراء المختوم حسب

وسلمت صك الشراء لباروخ بن نیریَّا بن محسیا أمام حنمئیل ابن عمى وأمام 
الشهود الذین أمضوا صك الشراء أمام كل الیهود الجالسـین في دار السجن. 

وأوصیت باروخ أمامهم قائالً :  
هكذا قال رب الجنود إله إسرائیل:  

خذ هذین الصكین، صك الشراء هذا المختوم والصك المفتوح هذا، واجعلهما في 
إناٍء من خزٍف لكي یبقیا أیاًما كثیرة. 

ألنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائیل:  
. ]15-6[سیشترون بعد بیوًتا وحقوًال وكروًما في هذه األرض" 

أن العادات القدیمة الحدیث الذي یذكر حق القریب في التملك بالشفعة هنا یبین 
) یمكن 25: 25. ففي الویین (التي تتحكم في ملكیة األرض كانت ال تزال ساریة المفعول

للقریب أن یفك البیع لكي ال تخرج الملكیة من العائلة. 
 كانت اإلجراءات القانونیة الصحیحة ُتراعى كما لو كانت األرض في حالة السلم، 

وكانت الحجة تتكون من نسخة محرزة (مغلقة) تشمل العقد وشروط البیع ونسخة أخرى 
مفتوحة، وسواء كانت الوثیقتان طبق األصل أو كانت إحداهما تحوي ملخًصا للثانیة هذا ما 

ال یمكن تأكیده. 
كانت األواني الفخاریة شائعة االستعمال لحفظ األوراق والنفائس األخرى، تختم 

بالقار لضمان حفظ محتویاتها. 
ویظهر من الحفریات أنه ُوجدت نفس هذه العادة في بالد ما بین النهرین حیث 

كانت ُتكتب نسختان من العقد على خزف، واحدة ُتغلف بغالف خزفي واألخرى تبقى بغیر 
 Ï غالف. وُوجدت أیًضا نفس هذه العادة في فلسطین في أواخر القرن الرابع ق.م.

1 Thompson: Jeremiah, 589. 
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 فیها صكوك  آنیة خزفكما ُوجد حدیثًا في مغارة بالقرب من بحر لوط
ومخطوطات وهي نسخ من أسفار العهد القدیم وغیرها، وقد ظلَّت مختزنة في بطن األرض 

أكثر من ألفي سنة.  
ربما كانت الحجة مماثلة لعقود أخرى ُوجدت في مصر في أواخر القرن الخامس 

ق.م. في جزیرة فیلة حیث كانت الحجج من نسختین ُتكتب على ورق البردي، إحداهما 
مقفلة ومختومة واألخرى مفتوحة لیسهل الرجوع إلیها. ُتحفظ المفتوحة في الدوائر الرسمیة، 
أما المختومة فُتحفظ في مكان أمین إلى انقضاء سني السبي السبعین حیث یكون مستنًدا 

رسمًیا لتحدید میراث إرمیا الذي اشتراه من ابن عمه. 
یرى البعض أن مجيء حنمئیل إلى ابن عمه إرمیا لیبیع حقله ویترك قریته فیه 

. ربما كان لحنمئیل من هم حالة الیأس التي حلت بالشعب من جهة المستقبلإشارة إلى 
أقرب من إرمیا لكنهم رفضوا الشراء لظروف البلد القاسیة، لذا تقدم إلى إرمیا. 

، وقد أرشده سبق فأعلن اهللا له عنهالم تكن زیارة حنمئیل إلرمیا مفاجئة له، فقد 
الرب إلى ما یصنعه. هكذا عندما انسحب الكل من إرمیا تدخل اهللا لیرشده في كل أمور 

حیاته حتى التي تبدو زمنیة 
 شاقًال من الفضة، فإن كان الشاقل یساوي حوالي ُخمسین 17دفع إرمیا في الحقل 

. ویمكننا أن Ï)16: 23  جم)، فقد دفع حوالي سبع أوقیات فضة (تك11، 5من الوقیة (
نستنتج من هذا بأن إرمیا لم یكن فقیًرا. 

مع أن موضوع شراء الحقل من حنمئیل أمر شخصي یعطي قراره فیه بكامل 
أن اهللا ضابط الكل یحول كل األمور حتى التي تبدو حریته، لكن الكتاب المقدس یوضح 

. كأن ما حدث لم یكن كما یظن البعض محض صدفة - إن تافهة لبنیان شعبه وأوالده
صح التعبیر - لكن تّم بعنایة إلهیة یحمل اآلتي:  

. تأكید طاعة إرمیا النبي هللا الذي أعلن له عن األمر مسبًقا. أ
ب. تزكیة إیمان إرمیا الذي یعلن بهذا الحدث أن السبي قادم حتًما، لذا حفظ 

 العقد في إناء خزفي. ألنه حفظ النسختین ولیس نسخة واحدة في إناء خزفي إلدراك ينسخت
النبي أن تنفیذ شراء الحقل یتطلب عشرات السنین حتى ینتهي السبي. بهذا أعلن تأكیده أن 

ن العودة أیًضا قادمة حتًما! أالسبي قادم حتًما، و

1 Thompson: Jeremiah, p.588. 
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ج. تزكیة إیمانه بأنه سیعود المسبیین یوًما ما وتعود الحیاة الیومیة من بیع وشراء 
وفالحة حقل إلخ. 

د. حمل الشراء رمًزا لعمل السید المسیح الخالصي. 

التفسیر الرمزي لشراء الحقل 
ما هو هذا الحقل الذي اشتراه إرمیا وهو في السجن أثناء السبي لیسجل عقد 

الشراء من نسختین، إحداهما مختومة واألخرى مفتوحة، حتى یملك الحقل بعد االنتهاء من 
السبي؟ 

. الحقل موضوع الشراء هي الكنیسة التي اقتناها السید المسیح لنفسه میراثًا أبدًیا، أ
هي له یمتلكها في كمال بهائها ومجدها بعد انقضاء الدهر، كما بعد السبي، كما هو میراثنا 

). 8الذي نقتنیه بكوننا أوالد اهللا، ورثة اهللا، ووارثون مع المسیح (رؤ 
مع أنه اشترى الحقل ودفع ثمنه إّال أن لم یضع الید علیه، فما زال المیراث تحت 

عبودیة الفساد. لقد حصل فداء هذا المیراث بالدم وهو الثمن المدفوع، أما الفداء بمعنى 
تحقیق الملكیة ووضع الید بالقوة فما زال مؤجًال ونحن ننتظر ونتوقع فداء المقتنى المدفوع 

ثمنه. 
الدرج المكتوب هو سند ملكیة هذا العالم وال جدال في هذا، ویبقى مختوًما إلى أن 
یقوم الوارث الشرعي لیطالب بالملكیة، ومن الواجب قبل امتالك العالم فعًال أن ینقي میراثه 

أوًال خالل وفتح الختوم.  
ب. قدم إرمیا الثمن وهو بعد في السجن داخل القصر وجیوش األعداء تحیط 

بأورشلیم. لم یرجيء إرمیا الثمن بل بثقة ویقین قدم الثمن واستلم العقد. هكذا دفع مسیحنا 
ثمن خالصنا، دمه الثمین، بعد أن نزل إلى عالمنا كواحٍد منا، وهو الملك صار تحت 
الحكم. ُأحصي مع األثمة، وانهالت االتهامات ضده، أما هو فما كان یشغله إال اقتناء 

كنیسته التي هي حقله المحبوب لدیه. 
ج. كتابة العقد من نسختین إحداهما مختومة واألخرى مفتوحة إنما تشیر إلى أن 

الخالص قد تحقق فعًال إذ سجل مسیحنا بدمه عهده الجدید على الصلیب، مكتوًبا بحبه 
العملي الباذل. صار صلیب مسیحنا عقًدا أو عهًدا جدیًدا مفتوًحا للمؤمنین الذین یدركون أنه 

)، أما لغیر المؤمنین فهو مختوم، إذ یراه الیهود عثرة 18: 3 كو 1قوة اهللا للخالص (
). 23: 3 كو 1والیونانیون جهالة (
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بالنسبة لنا أیًضا نرى في الصلیب عهًدا واحًدا من نسختین: النسخة المختومة هو 
ما نناله اآلن من عربون للسماویات، فننعم بخبرة المیراث األبدي ونحن بعد في هذا العالم، 

أما النسخة المفتوحة فهو تمتعنا بالسماویات عینها حین نرى الرب وجًها لوجه ونحیا في 
األحضان األبویة أبدًیا.  

د. وضع النسختین في إناٍء خزفٍي یشیر إلى أن العهد الجدید الذي به ینال 
المؤمنون المیراث األبدي یودع في أناس (لهم الجسد كإناٍء خزفيٍ ) یشهدون للعمل 
الخالصي اإللهي خالل حیاتهم الزمنیة، هذا ما دفع الرسول بولس أن یحث تلمیذه 

) وأن یودعها في أناٍس أمناءٍ .  14: 1 تي 2؛ 20: 6 تي 1تیموثاوس أن یحفظ الودیعة (
هـ. تم العقد أمام باروخ وكل الیهود الذین كانوا في قاعة السجن تأكیًدا أن عمل 

الخالص أو العهد الجدید بالصلیب یتحقق عالنیة حیث یرتفع السید المسیح على جبل 
الجلجثة أمام الیهود وبعض رجال الدولة واألمن. 

، الكاتب الذي یملي النبي كالمه علیه ثم یكتبه، وكان ]12[ ُیذكر باروخألول مرة 
رجًال تقًیا، صدیًقا إلرمیا ومعاوًنا له وأمین سّره، كان مسئوًال عن إعداد وثائقه، ولعّله كان 

). 26: 36كاتًبا رسمًیا وخطّاًطا (

 : . رد الفعل للشراء2
"ثم صلیت إلى الرب بعد تسلیم صك الشراء لباروخ بن نیریَّا قائالً :  

آه أیها السید الرب،  
الممدودة.  ها إنك قد صنعت السموات واألرض بقوتك العظیمة، وبذراعك

ال یعسر علیك شيء. 
في حضن بنیهم بعدهم،   اآلباء صانع اإلحسان أللوف ومجازى ذنب

اإلله العظیم الجبار رب الجنود اسمه. 
المشورة وقادر في العمل،   عظیم في

واحٍد حسب طرقه  الذي عیناك مفتوحتان على كل طرق بني آدم لتعطي كل
وحسب ثمر أعماله. 

مصر إلى هذا الیوم وفي إسرائیل وفي  الذي جعلت آیات وعجائب في أرض
 الناس، وجعلت لنفسك اسًما كهذا الیوم.

وأخرجت شعبك إسرائیل من أرض مصر بآیات وعجائب وبیٍد شدیدٍة وذراٍع 
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 ممدودٍة ومخافٍة عظیمةٍ .
إیاها أرًضا تفیض لبًنا  وأعطیتهم هذه األرض التي حلفت آلبائهم أن تعطیهم

وعسالً . 
في شریعتك،   فأتوا وامتلكوها ولم یسمعوا لصوتك وال ساروا

 كل ما أوصیتهم أن یعملوه لم یعملوه فأوقعت بهم كل هذا الشر.
ها المتارس،  

قد أتوا إلى المدینة لیاخذوها،  
الذین یحاربونها بسبب السیف والجوع والوبأ،   وقد دفعت المدینة لید الكلدانیین
ناظر.  وما تكلمت به فقد حدث وها أنت

شهوًدا وقد  وقد قلت أنت لي أیها السید الرب اشتِر لنفسك الحقل بفضة وأشهد
. ]25-16[دفعت المدینة لید الكلدانیین" 

یالحظ في صالة إرمیا أو تسبحته اآلتي:  
لم ینشغل إرمیا بشراء الحقل، فقد أدرك أنه لن یعیش على األرض حتى : أوالً 

یتسلم الحقل... لكن ما كان یشغله هو اهللا نفسه خالق السماء واألرض، الذي یبسط یدیه 
بالحب لمؤمنیه وهو قدیر على خالصهم. حاول إرمیا أن یّسِكن من مخاوفه وقلقه بالتفكیر 

 الذي خلق الكون فهو یفعل ما یشاء. ومع ذلك فهناك ال شيء یستحیل على اهللابأنه 
)، وألن كل 14: 19 مشكلة خطیرة تتعلق بیهوذا، ألن األمة رفضت سلطان اهللا علیها (لو

شيء مكشوف بالنسبة هللا فال یمكن ألى شر أن یختفي عن نظر اهللا. 
صلى بحزن إلى اهللا الذي هدأ من روعه لیطمئن على المستقبل. كان ثانًیا: 

الحصار ضد أورشلیم یشهد بأن إنذارات اهللا السابقة قد أضحت حقیقة ماثلة اآلن، لذلك كان 
یصعب على إرمیا أن یعتقد أن اهللا الغیر متغیر وكلى القدرة یمكن أن یأمره بشراء األرض 
بینما كانت نهایة الحیاة الطبیعیة في یهوذا قد أصبحت قاب قوسین أو أدنى. ومع ذلك فقد 
ُأمر النبي أن یتصرف كما لو كان لألرض مستقبل مجید ورائع، وكان إیمانه وطاعته في 

).  6: 11 ظل هذه الظروف نموذًجا للسلوك یحتذي به كل من المؤمنین الحقیقیین (عب
اسمه". لجنود  ارب: یقول: "اإلله العظیم الجبار ثالثًا

"، یهوه)، فأعلن اهللا له أن اسمه "3 اهتم موسى النبي أن یسأل اهللا عن اسمه (خر
القدیس "، فاهللا فوق األسماء كما یقول رب الجنودنه "أهنا أیًضا یعلن الرب عن اسمه 
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، لكنه یعلن اسمه حسب احتیاجنا. إكلیمنضس السكندري
أي "أنا كائن"،  احتاج موسى إلى اهللا ككائٍن یحل وسط شعبه، فقدم اهللا اسمه "یهوه"

"... وأخیًرا جاء رب الجنودوٕارمیا یدخل في آالم كثیرة ومرارة، لذلك یعلن اهللا له عن اسمه "
السید المسیح االبن الوحید لیعلن اسم أبیه للبشر كآب... 

[لم یكن هذا االسم معروًفا في الماضي، إذ یقول الرب: "أنا القدیس جیروم: یقول 
]. Ï). فإن كل ابٍن في الحق یحمل اسم أبیه6: 17  اسمك للناس" (یوأظهرت

 عن ثالثة أسباب لدمارهم:  ]23[: یحدثنا في رابًعا
. لم یطیعوا الصوت اإللهي. أ

ب. لم یسلكوا في ناموسه اإللهي. 
ج. لم یتمموا شیًئا من وصایاه اإللهیة! 

لقد حرموا أنفسهم من الصوت اإللهي، والناموس اإللهي، والوصیة اإللهیة؛ وٕان 
كان من الصعب وضع حٍد فاٍصل للتمییز بین هذه الثالثة إال إنه یمكننا القول:  

، لقاء اللقاء الشخصي مع الكلمة اإللهیة أو الصوت اإللهيحرموا أنفسهم من 
الحب والود! 

  الناموس أو الشریعة اإللهیة كقائد لهم في الطریق الملوكيحرموا أنفسهم من
حتى ال ینحرفوا یمیًنا أو یساًرا عن الطریق الملوكي أو طریق الحیاة. 

 الوصیة اإللهیة التي قدمها اهللا لإلنسان لیعلن بطاعته وأخیًرا حرموا أنفسهم من
، فیدخل في حب مشترك بین اهللا واإلنسان! لها عن تجاوبه مع الحب اإللهي

خامًسا: یصف اهللا المحرر من السبي بعدة سمات تتحدث عن عظمة قدرته:  
. ]17[. خالق السماء واألرض بقوته العظیمة أ

. ]17[ب. إله المستحیالت، ال یعسر علیه شيء 
. ]18[ج. محب ومترفق باآلالف 

د. یجازي اآلباء في أبنائهم المصرین على السلوك بروح آبائهم لكي یؤدب الكل. 
. ]17[هـ. اهللا العظیم الجبار 
. ]19[ح. عظیم في المشورة 

. ]19[ز. اإلله القدیر 

1 On Ps. hom 8 
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ط. العارف كل شيء، عیناه مفتوحتان على طرق بنى آدم لیعطي كل واٍحد حسب 
. ]19[طرقه وحسب ثمر أعماله 

. ]20[ى. إله العجائب والمعجزات 
. ]21[ك. واهب الخروج لشعبه بقوة 

. ]22[ل. إله المواعید الصادقة: واهب أرض الموعد 
. ]23[م. یؤدب على الشرور 

سادًسا: لم یتحدث عن التأدیب اإللهي إال بعد أن كشف عن حب اهللا الفائق 
واهتمامه باإلنسان، إذ خلق الكل ألجله، وقدم له المستحیالت، مع المشورة اإللهیة العظیمة. 

إنه یشتهي حریته فیخرجه كما من عبودیة فرعون، ویدخل به إلى أرض الموعد فال یعتاز 
شیًئا، وأخیًرا إذ یصمم اإلنسان على العصیان ال یوجد طریق آخر غیر التأدیب اإللهي مهما 

بدى قاسًیا. 
، وهو موضوع لم یشغل الخروج من مصرسابًعا: تحدث في تسبحته للرب عن 

موسى النبي وحده بل ورد في األسفار التاریخیة والمزامیر وكتب األنبیاء، ویردد كثیًرا في 
لیتورجیات األعیاد الیهودیة والتسابیح التي كانت ُتقدم في الهیكل. 

 : . إجابة اهللا علیه3
"ثم صارت كلمة الرب إلى إرمیا قائلة:  

هأنذا الرب إله كل ذي جسد، هل یعسر عليَّ أمر ما؟! 
لذلك هكذا قال الرب:  

الكلدانیین ولید نبوخذراصر ملك بابل فیأخذها.  هأنذا أدفع هذه المدینة لید
هذه المدینة، فیشعلون هذه المدینة بالنار،  فیأتي الكلدانیون الذین یحاربون

سطوحها للبعل وسكبوا سكائب آللهة  ویحرقونها، والبیوت التي بخروا على
أخرى لیغیظوني. 

یهوذا إنما صنعوا الشر في عیني� منذ صباهم.  ألن بني إسرائیل وبني
أیدیهم یقول الرب.  ألن بني إسرائیل إنما أغاظوني بعمل

ألن هذه المدینة قد صارت لي لغضبي ولغیظي من الیوم الذي فیه بنوها إلى 
هذا الیوم ألنزعها من أمام وجهي. 

وبني یهوذا الذي عملوه لیغیظوني به هم وملوكهم  من أجل كل شر بني إسرائیل

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


ورؤساؤهم وكهنتهم وأنبیاؤهم ورجال یهوذا وسكان أورشلیم. 
لوا لي القفا ال الوجه،   وقد حوَّ

ولكنهم لم یسمعوا لیقبلوا أدًبا.  وقد علمتهم مبكًرا ومعلًما
لینجسوه.  بل وضعوا مكرهاتهم في البیت الذي دعي باسمي

النار  وبنوا المرتفعات للبعل التي في وادي ابن هنوم لیجیزوا بنیهم وبناتهم في
لمولك، األمر الذي لم أوصهم به، وال صعد على قلبي، لیعملوا هذا الرجس 

. ]35-26[لیجعلوا یهوذا یخطئ" 
:   خطایا إسرائیل السبع: یحدثنا عنأوالً 

، أي نشأوا فیها أًبا عن جٍد، متأصلون فیها. ]30[. یمارسون الشر منذ صباهم أ
ب. یثیرون غضب اهللا بعمل أیدیهم (األصنام)، أي مصممون على الشر بإقامتهم 

آلهة وثنیة. 
، أي ال یحملون حًبا هللا بل كراهیة. ]33[ج. یعطون اهللا القفا ال الوجه 

د. ال یصغون لتعالیم اهللا، متجاهلین الوصیة اإللهیة. 
، فیخلطون عبادة اهللا باألوثان ]34[هـ. یقیمون رجاساتهم في بیت اهللا ویدنسونه 

إذ قدمت أورشلیم محرقات لألوثان سمح لها أن تحترق على والحیاة التعبدیة بالرجاسات. 
 أیدي الكلدانیین.

. ]35[و. یبنون مرتفعات للبعل 
ز. یجیزون أبناءهم وبناتهم في النار لإلله مولك في وادي ابن هنوم. یضحون من 
أجلها حتى بأبنائهم فیلقون بهم في النار كذبائٍح بشریٍة، متجاهلین أبسط المشاعر اإلنسانیة 

أو حتى الحیوانیة! 
نجد هنا تركیًزا على شرورهم المستمرة طوال تاریخهم. 

تمثل أورشلیم األمة كلها التي كانت في أیام ما قبل داود النبي مسرًحا لوثنیة 
الیبوسیین، وكان الفساد الذي ُأدخل تحت حكم سلیمان بدایة لدخول العبادات الغریبة إلى 

جانب عبادة اهللا، واالرتداد بصورة شبه مستمرة. وفي عصر إرمیا كان ذلك هو الطابع 
السائد للحیاة حتى أن إصالحات یوشیا لم یكن لها تأثیر دائم، وقد أضاف المواطنون لتلك 

) وتقدیم 31: 7العبادات إساءة وٕاغاظة برفضهم عهد النعمة، واالرتباط بالعبادة الوثنیة (
) 13: 19 ). وكانت عبادة األوثان على السطوح (انظر21: 18 ؛ ال5: 19ذبائح بشریة (
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من أكثر األخطاء الذمیمة للشعب المختار. 
بمعنى آخر احتلت الخطیة كل كیانهم: تأصلت فیهم منذ الصبا، فأفسدت سلوكهم 
(ممارسة الشر) وقلوبهم (إعطاء اهللا القفا)، وٕارادتهم (ال یصغون للتعالیم اإللهیة)، وعبادتهم 

(تدنیس بیت اهللا)، وطاقاتهم (یصنعون التماثیل ویبنون المرتفعات للبعل)، حتى عواطفهم 
وعالقاتهم األسریة (یجیزون أوالدهم في النار). 

هذا وقد تسللت الخطیة إلى الجمیع، لم تقتصر على أسباط معینة وال على فئات 
كل األمة: الملوك ؛ سقطت فیها ]30[معینة بل انخرط فیها أبناء إسرائیل كما أبناء یهوذا 

 لذا ]32-31[ورجال الدولة والكهنة واألنبیاء والشعب، فقد صنعوا شروًرا جماعیة كثیرة 
، وأقاموا عهودهم مع البعل واإلله ]35-33[استحقوا تأدیًبا جماعًیا! لقد كسروا العهد مع اهللا 

 مولك.
: نفذ إرمیا النبي األمر اإللهي الخاص بشراء الحقل في ظروف غیر طبیعیة، ثانیا

بالرغم من تأكده من تسلیم أورشلیم في أیدي الكلدانیین. 
إذ سبَّح إرمیا اهللا القدیر مؤكًدا أنه لیس شيء غیر مستطاع لدیه، أجاب اهللا أنه 

یستخدم اهللا نفس كلمات . إله كل البشریة، یعمل في الكل بخطته الفائقة. ]27[إله كل جسد 
  لیؤكد له أنه ال شيء یعسر على الخالق.]17[إرمیا 

 : . الوعد برد السبي4
إذ قدم اهللا لشعبه الحجة تلو األخرى، معلًال سر سقوطهم تحت التأدیب الجماعي، 
لم یتركهم في یأس بل قدم لهم عهًدا جدیًدا على مستوى أعظم من العهد القدیم، حیث ینقشه 

في قلوبهم. یقدمه عهًدا أبدًیا، ُیسر به فهو محب لمؤمنیه. 
بعد أن كشف اهللا عن خطایاهم التي بسببها سقطوا تحت التأدیب، أراد أن یوضح 

لهم أن التأدیب لیس إّال مرحلة مؤقتة، خاللها یدخل بشعبه إلى التوبة كما إلى مدرسة إلهیة، 
بي ایكشف لهم عن خطایاهم ویحاججهم ألجل رجوعهم إلیه ونموهم. من الجانب االیج

: یتحدث أوالً یكشف لهم عن حبه العجیب لهم واهتمامه بهم وتقدیم عهٍد جدیٍد فائقٍ :  
 كما إلى السیف والجوع والوبأ، إذ بروح الصراحة واألبوة أنه هو الذي دفع بهم إلى السبي

صاروا موضع غضبه بسبب خطایاهم وعصیانهم. ها هو اآلن یردهم بالحب ویدخل بهم 
. ]37-36[إلى الموضع الذي طردهم منه لیعیشوا في أمان سالمین 
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إنها قد  "واآلن لذلك هكذا قال الرب إله إسرائیل عن هذه المدینة التي تقولون
دفعت لید ملك بابل بالسیف والجوع والوبأ. 

األراضي التي طردتهم إلیها بغضبي وغیظي وبسخٍط  هأنذا أجمعهم من كل
عظیٍم،  

 .]37-36[وأردهم إلى هذا الموضع وأسكنهم آمنین" 
جاء الحدیث في العبریة في صیغة الماضي ولیس كمن یتنبأ عن المستقبل لیؤكد 

لهم أن السبى یتحقق حتًما والرد منه أیًضا سیتم ال محالة! 
" م إلًهاـعًبا، وأنا أكون لهـلي ش ونونـویك: جوهر العهد هو اتحاد اهللا بشعبه: "ثانًیا

. هذا االتحاد هو قمة مجدنا األبدى، حیث نجد لنا موضًعا في حضن اآلب، ُوینسب ]38[
اهللا إلینا ونحن ننتسب إلیه، الذي یعتز بهذا النسب قائالً : "أنا إله إبراهیم وٕاله إسحق وٕاله 

یعقوب". 
وطریًقا واحًدا لیخافوني كل األیام لخیرهم وخیر  "وأعطیهم قلًبا واحًداثالثًا: 
. ]39[أوالدهم بعدهم" 

" ما هو هذا القلب الواحد إال روح الوحدة، وما هو "قلًبا واحًدا وطریًقا واحًدایعطینا 
الطریق الواحد الذي یدخل بنا إلى مخافة الرب لخیرنا وخیر أوالدنا إال السید المسیح القائل: 

". ففي هذا العهد نتمتع بعمل الروح القدس والسید المسیح، فنعیش كشعٍب "أنا هو الطریق
واحٍد، الجسد الواحد، ونثبت في الطریق اإللهي الملوكي لننعم بشركة الطبیعة اإللهیة، 

حاملین الشركة في سمات المسیح فینا. 
 في ي"وأقطع لهم عهًدا أبدًیا أني ال أرجع عنهم ألحسن إلیهم وأجعل مخافت: رابًعا

  .]40[قلوبهم فال یحیدون عني" 

)... نرتبط 60: 16 ، حز3: 50 ؛ إش21 حتى في السماء (رؤالعهد أبدًیا یبقى 
باهللا، فال یقدر الموت أن یحطم عالقتنا به، بل یدخل بنا إلى لقاٍء أعظٍم ال یتحطم! 

[یتحدث إرمیا النبي على لسان اهللا مقرًرا بوضوح أن مخافة  : األب بفنوتیوسیقول
 .18: 3]. كاسیان Ïاهللا التي بها نثبت فیه تنسكب علینا منه

 .]41["وأفرح بهم" : خامًسا
، كأب یشتهي أن یرى  یفرح بناهذه هي قمة عالقة الحب، فإنه لیس فقط یحبنا بل

1 Cassian: Conference 3: 18. 
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 بهم ویسكب مجده فیهم مقدًما لهم میراثًا إلهًیا. هكذا یكشف العهد الجدید عن يأبناءه ویلتق
قلب اهللا - إن صح التعبیر- الذي كأٍب یطلب خیر أوالده ونموهم فیه. 

"ألحسن إلیهم وأغرسهم في هذه األرض باألمانة بكل قلبي وبكل نفسي" : سادًسا
]41[. 

 في األرض الجدیدة، الید األمینة التي  لتغرسناعالمة العهد أن تمتد ید اهللا نفسه
تعمل بغیر حدود، بل بكل قلب اهللا التي ال یأتمن آخر غیره على غرسنا! إن كان بولس 

، لكن یبقى اهللا العامل في قلب الرسل والخدام، هو الذي یغرس يالرسول یغرس وآخر یسق
 ویقدم ثمر الروح. يویروى وینم

: أخیًرا یؤكد لهم استقرار حیاتهم بعد السبي في ظل العنایة اإللهیة كعربون سابًعا
للحیاة الكنسیة الغنیة في ثمارها، والمملؤة سالًما روحًیا. 

 "ألنه هكذا قال الرب: كما جلبت على هذا الشعب كل هذا الشر العظیم هكذا
أجلب أنا علیهم كل الخیر الذي تكلمت به إلیهم. 

األرض التي تقولون إنها خربة بال إنساٍن وبال حیواٍن  فُتشترى الحقول في هذه
  وقد ُدفعت لید الكلدانیین.

 یشترون الحقول بفضة ویكتبون ذلك في صكوك ویختمون ویشهدون شهودا في
 أرض بنیامین وحوالي أورشلیم وفي مدن یهوذا ومدن الجبل ومدن السهل ومدن

. ]44-41[الجنوب ألني أرد سبیهم یقول الرب" 
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  32من وحي إرمیا 
وعودك تتحدى الزمن! 

   :آمن إرمیا بوعودك الصادقة
 عاًما البد أن ینتهي السبي!  70بعد 

كان في دار السجن وسط اآلالم،  
وكان البابلیون یستعدون لنهب أورشلیم،  

فرأى بعینْي اإلیمان الیقین الملك ورجاله ُیسبون،  
المدینة وهیكلها، والقرى وحقولها... تخرب،  

مع ذلك اشترى قطعة أرض في عناثوث قریته!  

   !افتدى األرض بسبعة عشر شاقًال من الفضة
قدم صك الشراء لباروخ كاتبه!  

ُحفظت منه نسختان في إناٍء خزفي،  
نسخة مختومة وأخرى مفتوحة!  

 أكد تقدیره لمیراث آبائه واعتزازه بأرض الموعد! 
أكد إیمانه أنه وٕان طال الزمن سیعود شعبه من السبي،  

وترجع الحیاة الیومیة الطبیعیة إلى ما هو أفضل!  
وعودك بالعودة المجیدة تتحدى الزمن بكل مرارته وعاره!  

   !من أجلي دخلت أنت یا مخلصي، ولیس إرمیا، إلى السجن
لحسابي ُحوكمت كمذنٍب وحملت ثمرة عصیاني!  

رأیتني أنهار في السبي وتخرب كل أعماقي!  
فقدت مجدي وحاط بي الخزي!  
اشتریَت قلبي حقًال خاًصا بك!  

أقمت منه جنتك وفردوسك!  
نعم! لیثمر روحك القدوس فيَّ !  

ألتحرر اآلن، هوذا صك الشراء محفوظ!  
صك الشراء بل صك الفداء مختوم هنا ال نراه إال بعینْي اإلیمان،  
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ومفتوح في السماء یتهلل به السمائیون معنا! 

  !من أجلي سقطت تحت المحاكمة یا إله إرمیا
لم تنشغل باالتهامات وال بالجلدات وال بالجراحات،  

بل كل ما كان یشغلك أن توقع عهًدا جدیًدا،  
لي بدمك الثمین!  كتبته

اشتریتني وسط آالمك حقًال مقدًسا لك،  
قبلتني میراثك، وأنت میراثي. 

حبیبي لي وأنا لحبیبي الراعي بین السوسن! 

   ،بدمك سجلت العهد الجدید
أودعته في قلبي الصغیر، اإلناء الخزفي،  

أودعت كنزك اإللهي في حقارتي! 

   ،هب لي أن أقرأ النسخة المفتوحة
فأرى مع یوحنا حبیبك باًبا مفتوًحا في السماء،  

ویرتفع قلبي إلى أمجادك! 
إني أنتظر أیًضا أن تفتح النسخة المختومة،  

حین تأتي یا دیان البشریة،  
فأرى ما لم تره عین،  

وأسمع ما لم تسمع به أذن،  
وأتمتع بما لم یخطر على قلب إنسان! 

لك الحمد والتسبیح یا من اقتنیتني ال بذهب وفضة،  
بل بدمك الثمین المبذول على الصلیب!  
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األصحاح الثالث والثالثون 

. أنشودة فرح! ..أورشلیم
إذ كان إرمیا النبي في السجن تحدث اهللا معه بشأن شعبه للمرة الثانیة. لقد سبق 
فقدم لهم تحذیرات مستمرة، وها هو یقدم تأكیدات لمواعیده اإللهیة الصادقة. فإنه ال یكف 

عن تكرار تقدیم النصائح والتحذیرات وأیًضا المواعید ألجل تشجیعهم على التوبة وبث روح 
الرجاء والفرح خاصة أثناء ضیقٍ . 

استطاع األشرار أن یأسروا جسد إرمیا لكنهم لم یستطیعوا أن یعیقوه عن إعالن 
الرسالة اإللهیة، وكما یقول األسیر بولس: "الذي فیه أحتمل المشقات حتى القیود كمذنٍب، 

.  )9: 2 تي 2لكن كلمة اهللا ال تقید" (
الرسالة اإللهیة الموجهة للشعب هنا لبث روح الرجاء، مقدمة أیًضا إلرمیا النبي 

نفسه، فبالشك كان إرمیا یئن في أعماقه وهو یقدم الرسالة األولى المملؤة تحذیرات للشعب. 
كانت جدران قلبه تتوجع وأحشاؤه تصرخ من أجل المرارة التي تحل بالشعب. اآلن یقدم له 

الرب رسالة تعزیة تفرح أعماقه.  
بینما كان إرمیا النبي في السجن لم یكن منشغًال بحاله ومتاعبه ووحدته، إنما 

بشعبه الذي یسقط تحت السبي بسبب الخطیة، والدمار الذي یلحق به. لهذا فتح اهللا عن 
عینیه لیرى ما في قلب اهللا من جهة شعبه. فإن اهللا یرید مباركته كما یخطط ألجل تحقیق 
ذلك، فیجعله أشبه بمدینة سماویة، أورشلیم العلیا، مدینة مسوَّرة لن یقدر أن یقتحمها عدو، 
مملوءة صحة، ال تعاني بعد من مرٍض، طاهرة ونقیة، ال تفسدها أو تنجسها خطیة، متهللة 

كعرٍس دائٍم ال ینقطع. 
 یشبع ویروي كل احتیاجات المؤمنین،  بمرعى سماويیجعل شعبه أشبه 

، یقیم فیه المسیا الملك ابن داود،  وبقصٍر ملوكيٍ 
 یخدم فیه رئیس الكهنة األعظم ربنا یسوع. وبهیكٍل مقدسٍ 

هذا هو اشتیاق اهللا من جهة شعبه الذي یقیم معه عهًدا أبدًیا. 
في الجزء الثاني من هذا األصحاح یعد اهللا أنه یقیم:  

مملكًة أبدیة،  
عرًشا أبدًیا،  
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نسًال لداود أبدًیا،  
وأیًضا كهنة والویین ومحرقات وتقدمات أبدیة... 

هذه جمیعها ال یمكن أن تتحقق بطریقة حرفیة، لكنها وعود تحققت بمجيء السید 
المسیح الذي أقام مملكته السماویة فینا، والتي ُتعَلن بأكثر كمال في لقائنا معه في یوم الرب 

العظیم، حیث ُنحسب كهنة الویین، مقدمین تسابیح الحمد كمحرقاٍت وتقدماٍت ال تنقطع. 
إن كان اهللا یرد لمدینته حریتها، یردها من السبي البابلي، فإنه یجعل من اسمها 
أنشودة فرح، تحمل شهادة حیة لعمل اهللا الخالصي المفرح، یرى فیها أموًرا عجیبة وفائقة. 

لقد جاءت هذه الرسالة المفرحة في وقت كانت الحالة تزداد سوًءا. 

. ]3-1[. السماء قابلة الصلوات   1
. ]5-4[. أورشلیم الحصینة   2
. ]7-6 [. أورشلیم المتمتعة بالشفاء والسالم 3
.  ]8  [. أورشلیم وغفران الخطایا4
.  ]11-9[. أورشلیم... أنشودة فرح   5
.  ]13-12[. أورشلیم مرعى الراعي الصالح  6
.  ]17-14[. أورشلیم وكرسي داود   7
.  ]18[. أورشلیم والعمل الكهنوتي  8
. ]26-19[. األمانة في العهد   9

:  . السماء قابلة الصلوات 1
 "ثم صارت كلمة الرب إلى إرمیا ثانیة وهو محبوس بعد في دار السجن قائلة:  

هكذا قال الرب صانعها، الرب مصورها، لیثبتها یهوه اسمه. 
. ]3-1[ادعني فأجیبك، وأخبرك بعظائٍم وعوائٍص لم تعرفها" 

: یبدو أن بعض القیادات جاءت إلى إرمیا النبي في دار السجن الذي بالقصر أوالً 
تضغط علیه لكي یتنبأ لهم بانهیار الكلدانیین، ظانین في غباوة أنه بهذا یؤثر على خطة اهللا 

ویغیرها فتخلص المدینة من الحصار المرّ . لذلك أعلن اهللا عن أهمیة الصالة، ال لتحقیق 
إرادتنا البشریة بغباوة، بل للتعرف على خطة اهللا وأسراره. 

إذ أوشك أن یدخل الشعب إلى أحلك لحظات حیاته بسبب السبي البابلي یدعوهم 
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اهللا إلى الصالة لكي یعلن لهم عما یرید أن یكشفه لهم. بمعنى آخر مع أن اهللا قادر أن 
یتحدث معهم عن أسراره من نحوهم، لكنه یریدهم أن یتحدثوا معه ویحاوروه، فیدركوا أنه أب 

سماوي یهب أسراره ألوالده الملتصقین به.  
: یعلن النبي أنه قد صارت إلیه كلمة الرب وهو محبوس بعد في دار السجن، ثانًیا

إذ لم یقدر السجن أن یحبس الكلمة اإللهیة أو یحدها، بل على العكس كثیًرا ما یتمتع 
المؤمن بكلمة اهللا، ویتعرف على أسرارها، كما ینعم بتعزیات الروح القدس وٕاعالنات اهللا 

عندما یكون وسط اآلالم. یسجل لنا التاریخ كیف تحولت السجون في أیام اإلضطهادات إلى 
مقادٍس إلهیة، ُیسمع خاللها صوت تسابیح المعترفین أو الشهداء، ویتمتع الكثیرون برؤى 

سماویة. كثیًرا ما ُیرسل اهللا لشهوده المتألمین مالئكة ورؤساء مالئكة، وأحیاًنا یتجلى بنفسه 
لیؤكد حضرته وسط آالمهم. 

ثالثًا: ماذا قدمت الكلمة اإللهیة إلرمیا السجین منفرًدا؟ 
، مما حول السجن  الحضرة اإللهیة. لعل أهم ما قدمته هو شعور إرمیا أنه فيأ

إلى لحظات لقاء مع اهللا وتعرف على أسراره اإللهیة المفرحة. 
" وٕان كانت الترجمة صانع الكلمة" ربما یقصد "صانعهاب. یقول الرب إلرمیا إنه "

". صانع األرض، الرب مصورها، لیثبتهاالسبعینیة توضح أنه "
) ثالثة أفعال عن الخلقة:  1استخدم سفر التكوین (األصحاح 

asa  ،تعني یصنع 
yasar  ،تعني یشكل 
bara .تعني یخلق 

، مستخدًما الفعلین األول والثاني.  Ïهنا یتحدث عن اهللا صانع األرض ومشكلها
إن كان إرمیا في حبس منفرد لكن یلیق به أن یدرك أن األرض كلها هي للرب 

ولمسیحه. اهللا خالق األرض ومشكلها ومثبتها حسب فكره اإللهي. هكذا یلیق بإرمیا أن تتهلل 
نفسه ألنه لیس محبوًسا وسجیًنا خالل ظلم البشر، وٕانما باألحرى محمول على أرض 

صنعها الرب للبشر. الذي خلق األرض ألجل اإلنسان وصورها وثبتها لتشبع احتیاجاته هو 
 فیه. إننا أثمن یثبتهم لیحملوا صورته، وأن یشكلهمملتزم بالبشریة، خاصة بنیه وشعبه، وأن 
من األرض كلها التي خلقها اهللا ألجلنا .  

1 Thompson: Jermiah, p. 598 
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إن كان التحرر من السبي البابلي یبدو مستحیًال في أعین المسبیین، فإن اهللا 
صانع األرض ومشكلها ومثبتها قادر أن یقیم شعبه ویؤسس مدینته من جدید ویثبتها. لم 

یكن ملك یهوذا والقیادات والشعب یتصورون إمكانیة السقوط تحت السبي البابلي، خاصة 
بالنسبة ألورشلیم مدینة اهللا المحتضنة الهیكل. اآلن وقد اقترب وقت السبي ادرك إرمیا النبي 
أنهم سیشعرون بأن المستقبل مظلم، وأن التحرر من السبي الذي یطول أمده یصیر فوق كل 

. المستحیالت إلهتفكیٍر بشري؛ لكي یأتي یوم التحرر فیدركون أنه 
 [اسمه :القدیس أغسطینوس"، وكما یقول یهوه اسمهج. تعلن له الكلمة اإللهیة: "

]. Ïلیس اسًما ألجل ذاته بل لما یعنیه
"یهوه" هو االسم اإللهي الذي ُیستخدم لإلعالن عن اهللا الساكن مع شعبه والداخل 

معهم في میثاق. لندرك اسمه دوًما، فنرتبط معه في میثاق أبدي. 

  النفس التي بالحق تطلب أن تثبت رجاءها، عندما ُتختطف من هذا العالم تتقبل معرفة
... Ðاسم اهللا بلیاقة

القدیس أغسطینوس 
 حتى یتمتعوا بالعظائم والعوائص، أي یدركوا أعمال اهللا بالصالةد. تطالبهم الكلمة 

العظیمة ویتعرفوا على أسراره الخفیة التي لم یقدر عقل بشري أن یدركها (عوائص). حًقا إنه 
اشتیاق عجیب لدى اهللا الستجابة صرخات القلب الصادقة. 

 هي األمور البعیدة المنال، أو البعیدة عن المعرفة البشریة،   b’usfet العوائص
).  6: 48 وهي تعني المخفیات (إش n’swrot إذ ُتستخدم أحیانا كلمة

، فهو وحده العارف المستقبل وفي یدیه تدعوهیطالب اهللا شعبه مع القیادات أن 
التاریخ، لهاذا یلیق بنا االلتجاء إلیه وحده. یدعو خدامه لحراسة شعبه بروح الصالة الدائمة، 
إذ قیل: "على أسوارك یا أورشلیم أقمت حراًسا ال یسكتون كل النهار وكل اللیل على الدوام؛ 

یا ذاكري الرب ال تسكتوا؛ وال تدعوه یسكت حتى یثبت ویجعل ألورشلیم تسبیحة في األرض" 
). ویقول صموئیل النبي: "وأما أنا فحاشا لي أن أخطئ إلى الرب فأكف 7-6: 62 (إش

). 23: 12 صم 1عن الصالة من أجلكم بل أعلمكم الطریق الصالح المستقیم" (
تظهر أهمیة الصالة وسؤال اهللا مما جاء عن السید المسیح نفسه وهو االبن الوحید 

1 St. Augustine: On Ps. 9. 
2 On Ps. 9. 
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الجنس، الواحد مع اآلب في ذات الجوهر، إذ قیل له: "اسألني فأعطیك األمم میراثًا لك 
).  8: 2 وأقاصي األرض ملًكا لك" (مز

، وأن یكشف اسراره لإلنسان، لكنه محتاج إلى قلٍب ياهللا مستعد دائّما أن ُیعط
یستقبل العطیة اإللهیة ویتجاوب معها. إنه یود أن یتحدث مع وجه متطلع إلیه ال إلى قفا ال 

 به وبأسراره وعطایاه. لهذا یلیق بنا أن نطلب بقلٍب نقٍي فننال، وكما یقول أیوب: "أدُع يیبال
)، ویقول المرتل: "الرب قریب لكل الذین 22: 13 فأنا أجیب، أو أتكلم فتجاوبني" (أي
)، وإلشعیاء: "حینئذ تدعو فیجیب الرب: 18: 145 یدعونه، الذین یدعونه بالحق" (مز

)، ویقول الرب: "اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا ُیفتح 9: 58 تستغیث فیقول هأنذا" (إش
).  7: 7 لكم" (مت

. Ïللصالة قوتها إن قدمنا التوبة ورجعنا عن طریق شرنا

 هللا ومحبین صالحین أناًسا ینجبان بالروح والعنایة الصالحة الحیاة في العمیق التأمل .
 اإلنسان هذا مثل. الدائمة بالصالة الشهوات كل على بغلبته ، وذلكیجده اهللا یطلب من
 . Ðالشیاطین یخاف ال

 الكبیر أنطونیوس القدیس

 من شیًئا یفضل أال ، یلزمه)13: 4 أف" (المسیح ملء قیاس إلى "البلوغ في یرغب من 
 أال فیلزمه... عوز في یكون أن دون األخرى باألعمال قیامه الصالة، مع عن األعمال

 ، تحتاإللهیة الشریعة ألزمته والذي بالضروریات الخاص بالعمل القیام عن یمتنع
 الشریعة والعمل، مطیًعا الصالة بین یمیِّز أن علیه یجب. للصالة التفرغ یرید أنه ادعاء
 ...Ñ )مًعا االثنین منفًذا أي (تساءل غیر من اإللهیة

  ِباالختبار ذلك وتفهم والقراءة الصالة نفع مدى فتعاین قلبك یفتح حتى اهللا إلي صل 
 .Òلهما العملي

 الناسك مرقس القدیس

1 T. Bethany Parallel Comm. on O.T., p. 1609 (Adam Clarke). 
Ð 170 37حیاة القداسة:  نًصا عن. 
Ñ  8 توجیهات منتخبة عن أحادیثه األخري. 
Ò ،7 مقالتان عن لناموس الروحي. 
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 : . أورشلیم الحصینة2
هذه المدینة وعن بیوت ملوك یهوذا  "ألنه هكذا قال الرب إله إسرائیل عن بیوت

التي هدمت للمتاریس والمجانیق،  
یأتون لیحاربوا الكلدانیین ویمألوها من جیف الناس الذین ضربتهم بغضبي 

 .]5-4[وجهي عن هذه المدینة ألجل كل شرهم"  وغیظي والذین سترت
یصعب تفسیر هاتین اآلیتین. یرى البعض أنهما تشیران إلى خراب المنازل ودمار 
القصور في أورشلیم بواسطة الكلدانیین. لذا امتألت المدینة بجثث القتلى. لقد أدار اهللا وجهه 

عنهم، مما أربك الشعب وجعلهم في حیرة. 
اهللا الذي سمح بالدمار هو یسهر على حراستهم ویردهم من السبي.  

في بدء خدمته سمع إرمیا النبي الوعد اإللهي: "هأنذا قد جعلتك الیوم مدینة 
حصینة وعمود حدیٍد وأسوار نحاٍس على كل األرض... فیحاربونك وال یقدرون علیك، ألني 

). اآلن یرى إرمیا ما قد ُوعد به یتحقق على 19-18: 1أنا معك یقول الرب ألنقذك" (
مستوى الشعب كله، األمر الذي یفرح قلبه! لم یعد هو المدینة الحصینة التي یحاربها كل 
شعبه واقربائه وال یقدرون علیه، بل صار شعبه هكذا مدینة قویة تجابه كل مقاومة بروح 
النصرة والغلبة بالرب! ما یناله الشعب كأنه قد ناله النبي المفترى علیه منهم! غایة في 

الحب واتساع القلب! 

 : . أورشلیم المتمتعة بالشفاء والسالم3
"هأنذا أضع علیها رفادة وعالًجا،  

وأعلن لهم كثرة السالم واألمانة (الحق).  وأشفیهم
. ]7-6[أرد سبي یهوذا وسبي إسرائیل وأبنیهم كاألول" 

جاءت كلمة "رفادة" في العبریة لتعني الرباط الكتاني الذي یوضع حول الجرح 
 حتى یتم شفاؤه. 

السقوط في الخطیة یدخل بالشعب كما باإلنسان إلى حالة مرضیة خطیرة، وكما 
جاء في إشعیاء: "كل الرأس مریض، وكل القلب سقیم، من أسفل القدم إلى الرأس لیس فیه 

-5: 1 صحة بل ُجرح وأحباط وضربة طریة لم ُتعصر ولم ُتعصب ولم ُتلین بالزیت" (إش
 ). صارت الحاجة إلى طبیب سماوي فرید.6
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العالج الذي یقدمه هو كثرة السالم والحق. یقدم نفسه لنا سر سالمنا مع  اآلب، 
 والحق األبدي. فهو الطبیب وهو العالج.

  ...الكلمة هو مهذبنا الذي یشفي أهواء النفس غیر الطبیعیة وذلك بمشورته 
 القدوس للنفس عندما يكلمة اآلب هو الشافي الوحید لألمراض البشریة، والمعز

تكون مریضة. یقول الكتاب: "یا إلهي خلص أنت عبدك المتكل علیك، ارحمني یارب إلني 
 ). 3-2: 86 إلیك اصرخ الیوم كله" (مز

حسب كلمات دیموقریطس: "الشافي بفنه الجسد من أمراضه، لكن الحكمة هي 
الذي التي تخلص الروح من أمراضها". مهذب الصغار الصالح، الحكمة ذاته، كلمة اآلب، 

 . Ïخلق اإلنسان، یهتم بنفسه بكل الخلیقة، وكطبیب لإلنسان بكلیته یشفي كًال من الجسد والنفس
القدیس إكلیمنضس السكندري  

 : . أورشلیم وغفران الخطایا4
"وأطهرهم من كل إثمهم الذي أخطاوا به إلّي،  

. ]8[بها إلّي والتي عصوا بها عليّ "  وأغفر كل ذنوبهم التي أخطاوا
) والتطهیر 25: 36 یقوم العهد الجدید والتحریر على اساس غفران الخطایا (خر

والتقدیس. هذا هو الوعد اإللهي المسیاني الذي تحقق في العهد الجدید بمجيء السید المسیح 
المخلص الموعود به: "وأرش علیكم ماًء طاهًرا، فتطهرون من كل نجاساتكم، ومن كل 

أصنامكم أطهركم، وأعطیكم قلًبا جدیًدا، وأجعل روًحا جدیدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر 
). "في ذلك الیوم یكون ینبوع مفتوًحا 26-25: 36 من لحمكم وأعطیكم قلب لحم" (حز

لبیت داود ولسكان أورشلیم للخطیة والنجاسة. ویكون في ذلك الیوم یقول رب الجنود أني 
أقطع أسماء األصنام من األرض فال ُتذكر بعد وأزیل األنبیاء أیًضا والروح النجس من 

). 2-1: 13 األرض" (زك

 : . أورشلیم... أنشودة فرح5
أورشلیم التي صارت عاًرا وخزًیا تتحول إلى مصدر فرح وتسبیح هللا أمام األمم. 

، إذ كانت احشاؤه تئن على شعبه، لكنه المبشر يإن كان إرمیا یدعى النبي الباك
 ). هذا االتجاه واضح في (مز10: 25؛ 9: 16؛ 34: 7بالفرح الروحي الغیر منقطع (

1 Paidagogos 1: 2: 6. 
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). 136؛ 1: 107؛ 1: 106؛ 5: 100

"فتكون لي اسم فرح،  
األرض،   شهادة مفرحة لعمل اهللا وسط األمم للتسبیح وللزینة لدى كل أمم

الذین یسمعون بكل الخیر الذي أصنعه معهم،  
فیخافون ویرتعدون من أجل كل الخیر ومن أجل كل السالم الذي أصنعه لها. 

هكذا قال الرب:  
هذا الموضع،   سیسمع بعد في

الذي تقولون إنه خرب بال إنسان وبال حیوان،  
شوارع أورشلیم الخربة،   في مدن یهوذا، وفي

بال إنسان وال ساكن وال بهیمة. 
صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العریس وصوت العروس، صوت القائلین:  

الرب صالح ألن إلى األبد رحمته.  احمدوا رب الجنود، ألن
الرب،   صوت الذین یأتون بذبیحة الشكر إلى بیت
. ]11-9[ألني أرد سبي األرض كاألول یقول الرب" 

حدث هذا عندما تحقق التحرر من السبي في أیام ُزربابل حیث سبح الكهنة 
والالویون الرب في الهیكل: "وغنوا بالتسبیح والحمد للرب ألنه صالح ألن إلى األبد رحمته 
 على إسرائیل؛ وكل الشعب هتفوا ُهتاًفا عظیًما بالتسبیح للرب ألجل تأسیس بیت الرب" (عز

3 :11 .(
، وكما یقول المرتل: ]11[یأتي المؤمنون إلى هیكل الرب لیقدموا "ذبائح الشكر" 

). "فلك أذبح ذبیحة الحمد 22: 107 "لیذبحوا له ذبائح الحمد ولیعدوا أعماله بترنم" (مز
). 2: 14 ). وجاء في هوشع: "نقدم عجول شفاهنا" (هو17: 116 وباسم الرب أدعو" (مز

هذه الذبیحة یقدمها رجال العهد الجدید، إذ تتحقق في كمال صورتها خالل ذبیحة السید 
المسیح نفسه، ذبیحة األفخارستیا، أو الشكر، القادرة أن تحول طبیعة اإلنسان الجاحدة إلى 

طبیعة شاكرة، باتحادها بالمسیح، وثبوتها فیه. 

 : . أورشلیم مرعى الراعي الصالح6
إذ یتحدث عن أورشلیم كأنشودة فرٍح، فانه ال یعزلها عن حقولها المحیطة بها 
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ومراعي الغنم الخاصة بسكانها، لذلك یصور اهللا كراٍع یهتم بقطیعه العاقل، ال یفلت أحد قط 
من رعایته. 

"هكذا قال رب الجنود.  
بعد في هذا الموضع الخرب بال إنسان وال بهیمة، وفي كل مدنه، مسكن  سیكون
المربضین الغنم.  الرعاة

في مدن الجبل، ومدن السهل، ومدن الجنوب، وفي أرض بنیامین، وحوالي 
أورشلیم، وفي مدن یهوذا،  

. ]13-12[تمر أیًضا الغنم تحت یدي المحصي یقول الرب" 
تلمس ید اهللا الراعي األعظم الحانیة الخراف وترعاها، وتهتم بها وهي تدخل 

الحظیرة لكي ال تُنسى واحدة منها. تمر الغنم تحت یدي المحصي فال تضیع واحدة منهم.  
  "الراعي الصالح" الذي یبذل نفسه عن الخراف (یونفسهیقدم السید المسیح  

 العاقل. یتمتع به الصغار لبًنا روحًیا بتقدیم نفسه غذاًء لقطیعه)، والذي یرعاهم 10
ینعشهم، وینعم به الكبار طعاًما یقوتهم.  

  المحب والحنون بالكلمة، الذي هو نفسه صار قوًتا روحًیا للقدیسیناآلبأمطر علینا Ï  .

 إذ تدعو (الكنیسة األم) أطفالها تقوتهم باللبن المقدس، أي بالطفل الكلمةÐ  ...

  .الكلمة هو كل شيء للطفل: األب واألم، المهذب والممرض
). 55: 6 یقول: "اشربوا دمي" (یو

یمدنا الرب بهذا الغذاء الجوهري. 
أي نقص لنمو أطفاله. یاله من سر ال  إنه یسلم جسده ویسكب دمه، فال یوجد

.  Ñُیصدق!
القدیس إكلیمنضس السكندري  

 : . أورشلیم وكرسي داود7
"ها أیام تأتي یقول الرب،  

1 Paidagogos 1: 2: 6 
2 I lid 1: 6: 41. 
3 Ibid 1: 6: 41, 42. 
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إسرائیل وٕالى بیت یهوذا.  وأقیم الكلمة الصالحة التي تكلمت بها إلى بیت
البر،   في تلك األیام وفي ذلك الزمان أنبت لداود غصن

فیجري عدًال وبًرا في األرض. 
في تلك األیام یخلص یهوذا،  

آمنة،   وتسكن أورشلیم
وهذا ما تتسمى به: الرب برنا. 

ألنه هكذا قال الرب:  
. ]17-14[یجلس على كرسي بیت إسرائیل"  ال ینقطع لداود إنسان

في السبي البابلي ُحرم الشعب من اقامة ملٍك لهم، أو وجود كهنة یشفعون فیهم في 
الهیكل ویقدمون ذبائح وتقدمات باسمهم، فجاءت الوعود المسیانیة تؤكد تمتعهم بملٍك أبدٍي 

: 7 صم 2وكهنوٍت وتقدماٍت أبدیةٍ . تحقق الوعد بدیمومه ُملك داود في شخص ابن داود (
 ). 33-32: 1 ؛ لو36، 29، 4: 89 ؛ مز4: 2 مل 1؛ 16

: 23یقدم إرمیا النبي لمحات عن السید المسیح الملك، الذي یملك كغصن البر (
)، یملك إلى األبد.  6: 23)، ویقدم نفسه لشعبه بًرا منسوًبا لهم (25

 الذي یحول قلوبنا إلى أورشلیمه  السید المسیحیقدم لنا إرمیا ومضات رائعة عن
)، 10: 31؛ 4: 23)؛ والراعي الصالح (13: 2المتهللة، فیقدمه بكونه ینبوع المیاه الحیة (

) والغصن 6: 23) كما یقدمه "الرب برنا" (9: 30)، وداود الملك (34: 50والمخلص (
: 6؛ 8: 3 ؛ زك2: 4 ؛ إش5: 23]؛ (15[).ُ یدعى السید المسیح "غصًنا" 5: 23البار (

 أو Righteous Branch  بالغصن البارsemah s’daqa. تقلیدًیا تترجم ]15[ )،12
أي  ، لكن البعض یفضل ترجمتها "الحاكم الشرعي"، علىRighteous Shootالبرعم البار 

. Ïنه الملك المثالي الذي یحكم بالعدل واالستقامةأاألحوال 
)، اآلن یطلق هذا التعبیر على 6: 22ن ُدعى الرب نفسه: "الرب برنا" (أسبق 

، والمتهللة بُملكه وكهنوته... إنها تحمل إسمه علیها يأورشلیم المتمتعة بعمله الخالص
فُتدعى: "الرب برنا".  

یتحقق هذا كله بالسید المسیح ملك الملوك، إذ قیل: "ثم بوق المالك السابع 
فحدثت أصوات عظیمة في السماء قائلة: قد صارت ممالك العالم لربنا ولمسیحه، فسیملك 

1 Thompson, Jeremiah, p. 601 
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)؛ ویقول السید المسیح في نهایة الرؤیا: "أنا أصل وذریة 15: 11 إلى أبد اآلبدین" (رؤ
).  16: 22 داود، كوكب الصبح المنیر" (رؤ

 : . أورشلیم والعمل الكهنوتي8
"وال ینقطع للكهنة الالویین إنسان من أمامي،  

ُیصعد محرقة،  
وُیحرق تقدمة،  

.  ]18[ویهيء ذبیحة كل األیام" 
 بالهیكل إذ یتنبأ عن يكان ُینظر إلى إرمیا الكاهن والنبي أنه نبي متحرر ال یبال

نه لیس أخرابه، ینتقد خدمة الكهنة والالویین وتقدیم الذبائح. هنا یعلن النبي عن أعماقه، 
ضد الهیكل وال الخدمة الجماعیة وال الذبائح والتقدمات، إنما ضد الفساد واالنحراف. یتنبأ 

عن هیكل أبدي، وخدمة كهنوتیة أبدیة، وذبائح وتقدمات ال تنقطع. 
یؤكد هنا عودة العبادة في الهیكل الذي خربه العدو. أما عن دیمومة الكهنوت فقد 

)، واهًبا لخدامه 28-24، 21، 17: 7تحققت بمجیئ السید المسیح الكاهن األعظم (عب 
خدمة الكهنوت باتحادهم بالكاهن األعظم، وواهًبا لكل المؤمنین كهنوًتا عاًما خالل میاه 

؛ 9، 5: 2 بط 1، 16: 15؛ 1: 12المعمودیة لیقدموا ذبائح الشكر ومحرقات الحب (رو 
). 6: 1رؤ 

إذ غار فینحاس على تقدیس شعب اهللا، فأخذ رمًحا بیده وضرب الرجل اإلسرائیلي 
: 25 الزاني والمرأة المدیانیة، قیل عنه: "یكون له ولنسله من بعده میثاق كهنوت أبدي" (عد

). هكذا یضرب مسیحنا بسهام حبه جسدنا ونفسنا فیقتل فینا اإلنسان القدیم ویخلق فینا 13
بروحه القدوس اإلنسان الجدید الحامل صورة خالقه. هذا هو فینحاس الجدید، رئیس الكهنة 

األبدي الذي یهب نسله كهنوًتا أبدًیا. فما ُوعد به الكاهن فینحاس هو ونسله تحقق في 
المسیح ومؤمنیه.  

 أن الغنوصى (المؤمن صاحب المعرفة القدیس إكلیمنضس السكندريیرى 
]. یقدم الذبائح Ï حًقا، هو رئیس كهنة اهللا المقدسيالروحیة) الحقیقى هو: [اإلنسان الملوك

الروحیة: [أال یعرف أیًضا النوع اآلخر من الذبیحة والتي تتكون من عطاء التعلیم وعطاء 

1 Stromata 4: 25. 
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  .]Ïالمال للذین هم في احتیاج؟!

 : . االمانة في العهد9
في عدم إیمان اتهموا اهللا بنقض عهده مع إسرائیل ویهوذا، وذلك بسبب سقوطهم 

نه ألمانته في عهده معهم سلمهم أتحت السبي. ها هو یؤكد لهم خطأ تفكیرهم، موضًحا 
للسبي المؤقت، حتى یجتازون تحت عصا التأدیب ویعبر بهم إلیه. إنه لن یتخلى عنهم!  
لكي ُیعطي اهللا لشعبه ثقة في أمانته في عهده معهم أكد لهم أنه إن أمكن نقض 

) ُیلغي عهد الرب مع داود. اهللا الذي 8: 116 ؛ مز16، 5-4: 1 عهد النهار واللیل (تك
وضع قوانین الطبیعة واهتم بها كمن صنع عهًدا معها ال یقدر إنسان أن ینقضه، هو الذي 
یقیم عهًدا مع كنیسته. وكما ال ُیمكن فعًال أن ُتعد النجوم وال رمل البحار، هكذا یكثر الرب 

 ذریة داود والالویین خدامه.

"ثم صارت كلمة الرب إلى إرمیا قائلة:  
هكذا قال الرب:  

إن نقضتم عهدي مع النهار وعهدي مع اللیل حتى ال یكون نهار وال لیل في 
وقتهما،  
أیًضا مع داود عبدي ُینقض،   فإن عهدي

فال یكون له ابن مالًكا على كرسیه،  
خادميَّ .  ومع الالویین الكهنة

كما أن جند السموات ال ُیعد ورمل البحر ال ُیحصى هكذا ُأكثر نسل داود عبدي 
والالویین خادميَّ . 

ثم صارت كلمة الرب إلى إرمیا قائلة:  
قائًال إن العشیرتین اللتین اختارهما الرب قد  أما ترى ما تكلم به هذا الشعب

رفضهما،  
ال یكونوا بعد أمة أمامهم.  فقد احتقروا شعبي حتى

هكذا قال الرب:  
النهار واللیل فرائض السموات واألرض،   إن كنت لم أجعل عهدي مع

1 Stromata 7: 7. 
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عبدي فال آخذ من نسله حكاًما لنسل  فإني أیًضا أرفض نسل یعقوب وداود
. ]26-19[وأرحمهم"  إبراهیم وٕاسحق ویعقوب ألني أرد سبیهم

إذ یسقط اإلنسان تحت التأدیب یظن أن اهللا قد نسیه أو قد نقض عهده معه. هذه 
هي إحساسات الشعب بعد السبي إذ اتهموا اهللا بنقض عهده معهم ورفضه لمن سبق أن 

اختارهم. لم یدركوا أنهم یجتازون تحت عصا التأدیب، وأن هذا یتحقق خالل حبه ورعایته 
 ولیس تخلیه عنهم بالكلیة. 

فرح شامل  
 اإلصالح الشاملإذ یتحدث في هذا األصحاح عن أورشلیم كأنشودة فرح یؤكد 

 فتصیر حصینة بالرب. حیاة المدینةالذي یمس 
 الذي یقدم الرب نفسه لها طبیًبا ودواًء وخالًصا من الخطیة وعریًسا دائًما.  وشعبها

، فیتقدم إلیها بكونه الراعي الصالح الذي ال یفلت حمل واحد من والحقول بمراعیها
رعایته.  

 حیث یجلس داود على العرش أبدًیا ویصبغ مملكته ببره اإللهي. والقصر الملكي
 حیث ُتقدم خدمة أبدیة غیر متقطعة... والهیكل والخدام

أخیًرا یؤكد اهللا أمانته في تحقیق مواعیده وعهده مع شعبه.  
ما أعذب مواعید اهللا الذي یتطلع إلى شعٍب مسبّي ُمَهمل بال مدینة، خارج أرض 

الموعد، بال راٍع أو ملٍك وبال كهنوٍت وال هیكٍل وال ذبیبحةٍ ... فیعطیهم أكثر مما یسألون 
یطلبون. یعطیهم لیس حسب استحقاقهم، إنما حسب غنى عظمته وفیض نعمته  وفوق ما

المجانیة الفائقة.  
إنها صورة مبهجة تتمتع بها النفس التي تتحد بالسید المسیح مخلصها فتجد فیه 

كل كفایتها، تتحول إلى مدینٍة حصینٍة، وحقٍل مثمٍر، ومرعى خصب، وقصٍر ملوكٍى مجیٍد، 
وعرٍش یحمل روح الغلبة، ومملكة بٍر، وهیكل إلهي مقدسٍ ... تحمل سمات عریسها فیها، 

فال یقدر أحد أن ینزع فرحها منها. 
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 33من وحي إرمیا 
لتقم في داخلي مدینتك المتهللة! 

   ،إذ كان إرمیا في سجن منفرًدا صارت إلیه كلمتك
لم یعد یشعر بالعزلة ألن كلمتك معه أفضل من كل بشرٍ ! 

كلمتك أعلنت له أسرار قلبك نحوه! 
كلمتك معزیة ومفرحة حتى في أحلك اللحظات! 

   ،نفسي تئن مع إرمیا السجین منفرًدا
ال ألجل متاعب السجن وال بسبب العزلة،  

وٕانما ألجل خطایاي وجهاالت شعبك! 

   ،افتح عن عینْي فأرى قلبك
وأتعرف على أسرار حبك،  

وأتفهم خطة خالصك نحو كل بشرٍ ! 

   ،نعم! لقد ُسبي قلبي
لكنك أنت تحرره! 

تقیم علیه متاریس روحك القدوس،  
فال یقدر العدو أن یقترب! 

أنت سور ناٍر لي، وحصن حیاتي! 

   ،أصابتني الخطیة كمرٍض ال ُیرجى البرء منه
لكن أنت الطبیب السماوي! 

ُرد لي صحتي وهب لي سالمك الفائق! 

   ،تدنست أورشلیمي بالخطایا واآلثام
وتحطمت بالعصیان! 

أنت غافر الخطایا، ومنقذ النفوس من الفساد. 
ُرد ألورشلیمي نقاوتها وطهارتها أیها القدوس. 

  ! ٍل أورشلیمي إلى عرٍس دائم عوض غم الخطیة حوِّ
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ُیسمع فیها صوت الحمد والتسبیح، والطرب والتهلیل! 
صوتك أیها العریس یناجي أعماقي، عروسك الدائمة! 

   ،أورشلیمي هي مرعاك
لترعى حواسي وأفكاري مع عواطفي وكل طاقاتي! 

أقم قطیعك المقدس في داخلي! 
ارعه بنفسك یا من تبذل ذاتك عى خرافك! 

   :نعم! افتح عن عیني، فأرى أعماقي، أورشلیمك
مملكة أبدیة تحكمها أنت یا ملك الملوك! 

عرًشا أبدًیا وخیمة داود غیر الساقطة! 
مقدًسا لك یجري فیه العدل والبر یا غصن البر العجیب! 

هیكًال مقدًسا لك، تخدم فیه یا رئیس الكهنة األعظم! 
تقدم فیه ذاتك ذبیحة حب ومحرقة أبدیة، وتقدمات ال تنقطع! 

  .علمت أنك أمین في عهدك معي ووعودك لي
هل تكسر عهدك مع الشمس والقمر،  

فال یكون نهار أو لیل،  
وال توجد فصول السنة مادامت توجد األرض؟ 

إن كنت تهتم بقوانین الطبیعة ألجلي،  
أفال تبقى أمیًنا بالرغم من عدم أمانتي؟! 
وعدتني أن یبقى داود ملًكا إلى األبد،  

لتملك یا ابن داود فّي ملًكا أبدًیا!  

 فرحي یامصدر... الصالح مخلصى  !
 العدو،  قوات تهزها ال التي الحصینة مدینتك ينفس من أقم

!  ومواهب ومشاعر طاقات من: الداخلي شعبها ولتشفِ 
.  القدوس روحك ثمر یحمل حقالً  منها أقم

.  الصالح الراعي أیها بك خاص ومرعى
 الملوك،  ملك یا لك قصًرا اجعلها
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 أمجادك،  عن یعلن دائًما وعرًشا
!  اإللهي ببرك تشهد ومملكة
 لك،  مقدس هیكل إلى حولها
!  األعظم الكهنة رئیس یا فیه تخدم
 ! عهدك في األمین أیها أعماقي في مواعیدك حقق
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األصحاح الرابع والثالثون  

 العبودیة عوض الحریة
تمت أحداث هذا األصحاح في األیام األخیرة من مملكة یهوذا، أثناء حصار 

الكلدانیین ألورشلیم، حیث كان إرمیا النبي في السجن، أو ربما قبل دخوله السجن. تكشف 
أحداثه عن شخصیة الملك صدقیا المترددة، تارة یستیقظ ضمیره فیسأل النبي لیتعرف على 

إرادة اهللا، وأخرى یترك الحبل على الغارب لرجاله یتممون مشورتهم المقاومة إلرادة اهللا. تارة 
یعمل كل جهده على حفظ شریعة العتق من العبودیة أو حفظ السنة السبتیة، وأخرى یترك 

الكل یكسرونها بكل استهتارٍ . 

  ].7-1[رسالة حول مصیر صدقیا  .1
. ]11-8[. قطع العهد والحنث به  2
.  ]19-12[. عهد اهللا معنا وعهودنا مع الناس 3

 :  . رسالة حول مصیر صدقیا1
یصف هذا األصحاح المراحل األولى للهجوم النهائي على أورشلیم، حیث تبدأ 

. Ïنهایة یهوذا، كما یظهر موقف صدقیا المیؤس منه
یبدو أن صدقیا الملك كان في صراع بین احترامه إلرمیا بإخالص، إذ غالًبا ما 

 كلمة الرب التي كان يكان یطلب مشورته، لكن في غیر استقامة أمام الرب، إذ كان ُیعص
إرمیا یبلغه إیَّاها. 

ن من الكلدانیین والكتائب التابعة من كل   "ممالك كان جیش نبوخذنّصر، المكوَّ
 محاصًرا أورشلیم، حین صدر األمر اإللهي إلى إرمیا النبي أن یذهب  سلطان یده"يأراض

إلى الملك یخبره بانهیار المدینة وحرقها، وسقوط الملك أسیًرا. لكن لما كان في حیاة صدقیا 
شیًئا من الخیر كتوقیره إلرمیا فقد أعلن له الرب أنه ال یموت بالسیف بل موًتا عادًیا بسالم، 
وعند موتهُ تقام إجراءات التكریم العادیة التيُ تقام لدى موت الملوك، إذ ُیحتفي بموته بحرق 

). إذ قیل 19: 21؛ 14: 16 أي 2البخور في احتفاٍل مهیٍب كما كان ألجداده في الوطن (
عن آسا: "واضجعوه في سریر كان مملوًءا أطیاًبا وأصناًفا عطرة حسب صناعة العطارة، 

1 R.K. Harrison: Jeremiah and Lamentations,  Illinios 1973, p.145. 
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

)؛ بینما قیل عن یهورام: "مات بأمراٍض ردیة 14: 16 أي 2واحرقوا له حریقة عظیمة جًدا" (
). 19: 21 أي 2ولم یعمل له شعبه حریقة كحریقة أبیه... وذهب غیر مأسوف علیه" (

"الكلمة التي صارت إلى إرمیا من قبل الرب حین كان نبوخذنّصر ملك بابل  وكل 
جیشه وكل ممالك أراضي سلطان یده وكل الشعوب یحاربون أورشلیم وكل مدنها 

قائلة:  
هكذا قال الرب إله إسرائیل:  

اذهب وكلم صدقیا ملك یهوذا وقل له 
هكذا قال الرب:  

هأنذا أدفع هذه المدینة لید ملك بابل فیحرقها بالنار. 
وأنت ال تفلت من یده بل ُتمسك إمساًكا وُتدفع لیده وترى عیناك عیني ملك بابل 

وتكلمه فًما لفم وتذهب إلى بابل. 
ولكن اسمع كلمة الرب یا صدقیا ملك یهوذا. 

هكذا قال الرب من جهتك:  
ال تموت بالسیف. 

بسالم تموت وبإحراق آبائك الملوك األولین الذین كانوا قبلك هكذا یحرقون لك 
ویندبونك قائلین: آه یا سید. 

ألني أنا تكلمت بالكلمة یقول الرب. 
فكلم إرمیا النبي صدقیا ملك یهوذا بكل هذا الكالم في أورشلیم. 

إذ كان جیش ملك بابل یحارب أورشلیم وكل مدن یهوذا الباقیة لخیش وعزیقة، 
. ]7-1[" ألن هاتین بقیتا في مدن یهوذا مدینتین حصینتین

كان نبوخذنّصر قد فاز بالنصر في كل موضع تقریًبا فیما عدا أورشلیم العاصمة، 
ومدینتان من مدن یهوذا هما لخیش وعزیقة، وكالهما جنوب أورشلیم. وكانتا محاصرتین، 

وقد انقطع كل أمٍل في استمرارهما صامدتین. 
) ُأشیر 39، 33: 15 مدینة حصینة في سهل یهوذا (یش (تل الدویر): Ïلخیش

 أورشلیم، وخمسة أمیال ي میًال جنوب غرب30إلیها في رسائل تل العمارنة، تبعد حوالي 
 فداًنا. 18 بیت جبرین. من أكبر مدن یهوذا القدیمة، تبلغ مساحتها حوالي يجنوب غرب

1 New Westminster Dict. of the Bible, 1969, p. 546; Unger’s Bible Dict., 1966,p. 639. 
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 في غایة األهمیة، إذ كانت تهیمن على الطریق القدیم من يذات موقع استراتیج
المرتفعات الفلسطینیة إلى وادى النیل. كانت آهلة بالسكان قبل أیام إبراهیم. 

). 10: 3 سقطت في ید یشوع الذي قتل ملكها یافیع (یش
)، وبنى حولها سواًرا مزدوًجا تسنده أبراج 9: 11 أي 2حصنها الملك رحبعام (

منیعة. وٕالیها هرب أمصیا ملك یهوذا من وجه الثائرین ضده من أورشلیم، وهناك قتله 
). 27: 15 أي 2؛ 19: 14 مل 2الثائرون (

من بین اآلثار في شكل نقوش على ألواح حجریة التي ُأكتشفت في قصر 
سنحاریب بنینوى رویت قصة هجوم الملك سنحاریب على لخیش، ونسمع عن اإلمبراطور 

 كیف یفتخر أنه اصطاد حزقیا كطائرٍ . ياألشور
 ق.م عندما ُحمل 598خربت المدینة بواسطة نبوخذنّصر مرتین، األولى عام 

 ق.م عندما ُحرقت المدینة بالنار 587یهویاقین وسكان أورشلیم إلى السبي، والثانیة عام 
). 30: 11  (نحيوتحولت إلى رماد. لكنها صارت آهلة بالسكان بعد السب

 المركبة بالجواد یا ساكنة لخیش، هي أول خطیة يیقول عنها میخا النبي: "شد
). 13: 1 البنة صهیون، ألن فیٍك ُوجدت ذنوب إسرائیل" (مي

 عن بعض 1935كشفت الحفریات التي ُأجریت في أطالل لخیش في سنة 
 المكتوبة باللغة العبریة تعود إلى زمن إرمیا، ُیستدل من هذه الرسائل أن جیش الرسائل

الكلدانیین كان یتقدم لالستیالء على مدن یهوذا في أواخر حكم صدقیا. 
 رسالة مكتوبة 21كشفت رسائل لخیش هذه عن حالها في ذلك الحین، فقد وجدت 

على قطع من الخزف المكسور وذلك في حجرة مملؤة رماًدا من نار دمرت المدینة عام 
 .W.F في لخیش، قام  Garrison، تحمل رسائل عاجلة من قادة الجیش للقائد587

Albright بترجمتها. جاء في الرسالة الرابعة على وجه الخصوص الكلمات: "لیعلم سیدي 
 التي للخیش حسب كل المشیرات التي اعطانا إیاها سیدي، (signals)ننا نترقب العالمات أ

ألننا ال نقدر أن نرى عزیقة". یبدو أن عزیقة كانت قد سقطت. فإن كان األمر هكذا فواضح 
. Ïن هذه الرسالة قد كتبت مباشرة بعدما تكلم أرمیا بهذه الكلمات الواردة في هذا األصحاحأ

وفي رسالة لخیش الثالثة نجد إشارة إلى زیارة كونیا بن الناثان أحد قادة الجیش إلى 

1 Thompson: Jeremiah, p.608. 
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، طالًبا عون فرعون. Ïمصر
 "األرض التي ُتعزق". وهي مدینة في األرض المنخفضة ياسم عبرى یعن: Ðعزیقة
)، عسكر بجوارها 35: 15)، كانت من نصیب یهوذا (یش 1: 17 صم 1بجوار سوكوه (

). 1: 17 صم 1جلیات الجبار وجنوده الفلسطینیون (
. عاد إلیها ]7[)، وحاصرها بنوخذنّصر 9: 11 أي 2قام رحبعام بتحصینها (

). 30: 11  (نحيالیهود بعد السب
في موقعها حالًیا تل زكریا؛ وقد ُذكرت في رسائل لخیش حیث سجلت هجوم 

البابلیین على یهوذا أیام نبوخذنّصر. 

 :  . قطع العهد والحنث به2
 "الكلمة التي صارت إلى إرمیا من قبل الرب بعد قطع الملك صدقیا عهًدا مع كل 

الشعب الذي في أورشلیم لینادوا بالعتق. 
أن یطلق كل واحٍد عبده وكل واحد أمته العبراني والعبرانیة حرین حتى ال 

أي أخویه الیهودیین أحد.  یستعبدهما
فلما سمع كل الرؤساء وكل الشعب الذین دخلوا في العهد أن یطلقوا كل واحٍد 

عبده وكل واحٍد أمته حرین وال یستعبدوهما بعد أطاعوا وأطلقوا. 
ولكنهم عادوا بعد ذلك فأرجعوا العبید واإلماء الذین أطلقوهم أحراًرا وأخضعوهم 

. ]11-8[عبیًدا وٕاماءً " 
اقترب الكلدانیون إلى أورشلیم لمحاصرتها، فارتعب الملك وأرسل إلى إرمیا یسأله 

)، فجاءت اإلجابة أن یخضع لبابل. وفي أیام 21إن كان عنده كلمة تعزیة من قبل اهللا (إر 
الحصار، وقد أدرك الخوف جمیع الناس، ورّقت نفوسهم الصلبة، قامت حركة إلتمام وصیة 
قدیمة في الناموس أهملت لمدة طویلة أي عتق العبید الیهود، ولعّل الحكومة أرجأت إشراك 

هؤالء العبید في أعمال الدفاع، فقامت بحركة العتق إلرضائهم. 
حّث صدقیا السادة على القسم في بیت الرب في احتفال دیني رسمي بعتق العبید 

ن اهللا یتأثر بعمل الخیر هذا ویرفع الحصار عن العاصمة. أكثر هؤالء العبید قد أظنا 
استعبدوا لعدم مقدرتهم على دفع الدیون، فكان عتقهم بمثابة تجاوز عن دیونهم. ربما كان 

1 See J. Bright: A History of Israel, p. 329; M.Noth: The History of Israel, p. 284. 
2 Westminster Dict of the Bible, p 81; Unger’s Bible Dict. , p. 111. 
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صدقیا مخلًصا بحق مشتاًقا أن یحفظ الناموس لكنه كان ضعیف الشخصیة، فإذ وجد 
الفرصة سانحة لذلك لم یكن یتركها، فسمع له السادة وكل الشعب حین كانوا في ضیقة، وٕاذ 
ُرفعت الضیقة ضغط علیه السادة فانهار في قراره وحنث بقسمه. لقد اهتم بما للناس ال بما 

هللا. 
فجأة انسحبت جیوش بابل عن أورشلیم ألن خفرع فرعون مصر قد خرج بجیشه 

 ق.م، جاء لیحارب 588واقترب من العاصمة، ربما في نهایة ربیع أو بدایة صیف عام 
بابل. إذ أراد البابلیون إعادة تنظیم قواتهم واالهتمام بمهاجمة المصریین المتقدمین نحوهم، 
ففرح الناس وحسبوا ذلك دلیل رضا اهللا، ولكنهم رجعوا حاًال إلى ما كانوا علیه، إذ الزموا 

العبید المتحررین بالعودة إلى العبودیة بالقوة وأساؤا معاملتهم، ظن مالكوا العبید أن الخطر 
قد زال فنقضوا وعودهم السابقة الخاصة بتحریر العبید، فأرجعوهم للخدمة بالقوة. هذا الحنث 

)، فصاروا مخالفین للناموس ومدنسین إلسم اهللا الذي 12: 15 بالقسم مخالف للناموس (تث
ن ظروف العبید كانت نتاج القرن السابق حیث كانت مظالمه االجتماعیة أحلفوا به. هذا و

محل هجوم عنیف من عاموس وهوشع وٕاشعیاء ومیخا. فراح إرمیا یلذعهم بصارم القول، 
. إن الكارثة البد من وقوعها، إذ لم یر اهللا فیهم توبة )10-7: 37، 22-13: 34(كما في 
حقیقیة. 

ربما تعهد السادة أمام اهللا وفي بیته بتحریر العبید، لیس ترفًقا بهم وال طاعة 
للوصیة الكتابیة وال مراضاة هللا، وٕانما ألن أورشلیم كانت محاصرة والحقول المحیطة بها قد 

صارت معسكًرا لألعداء. فلم یكن للعبید عمًال، وال حاجة إلیهم، إذ صاروا عبًئا على سادتهم 
الذین یلتزمون بتقدیم طعاٍم لهم دون أن یمارسوا أعمالهم الزراعیة ورعایة األغنام... أما وقد 

فك الحصار امتأل السادة رجاًء أنهم یتسلمون حقولهم؛ وصاروا في حاجة إلى العبید 
لیمارسوا عمًال مضاعًفا إلصالح الحقول التي أفسدها األعداء، لهذا تجاهلوا ما تعهدوا به 

أمام اهللا والزموا العبید بالعودة. 
یحذر إرمیا النبي شعبه من كسر العهد الذي تعهدوا به بقسٍم أمام الرب وفي بیته 

لعتق العبودیة، حاسًبا هذا نقًضا للعهد مع اهللا نفسه ولیس مع العبید، وٕاهانة السم الرب 
الذي حلفوا به، ونقضوا شریعته المملؤة حًبا نحو الضعفاء. ما فعله إرمیا یفعله حزقیال 

النبي، مذكًرا إیاهم بخطورة الحنث بالقسم وذلك عندما تعهد مع ملك بابل وحنث بوعده.  
"قولوا للبیت المتمرد: أما علمتم ما هذه؟!... 
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لتكون المملكة حقیرة وال ترتفع، لتحفظ العهد فتثبت... 
فهل تنجح؟! هل یفلت فاعل هذا؟! أو ینقض عهًدا ویفلت؟! 

حي أنا یقول السید الرب إن في موضع الملك الذي ملكه الذي ازدرى قسمه 
ونقض عهده فعنده في وسط بابل یموت... 

إذ ازدرى القسم لنقض العهد، وهوذا قد أعطى یده وفعل هذا كله فال یفلت. 
ألجل ذلك هكذا قال السید الرب: حي أنا إن قسمي الذي ازدراه وعهدي الذي 

نقضه أردُّهما على رأسه، وأبسط شبكتي علیه فیؤخذ في شركي وآتي به إلى بابل وأحاكمه 
هناك على خیانته التي خانني بها، وكل هاربیه وكل جیوشه یسقطون بالسیف والباقون 

ون في كل ریح، فتعلمون إني أنا الرب تكلمت" (حز ).  21-11: 17 ُیذرُّ

 : . عهد اهللا معنا وعهودنا مع الناس3
"فصارت كلمة الرب إلى إرمیا من قبل الرب قائلة:  

هكذا قال الرب إله إسرائیل. 
أنا قطعت عهًدا مع آبائكم یوم أخرجتهم من أرض مصر من بیت العبید قائالً :  
في نهایة سبع سنین تطلقون كل واحد أخاه العبراني الذي بیع لك وخدمك ست 

سنین فتطلقه حًرا من عندك. 
ولكن لم یسمع آباؤكم لي وال أمالوا أذنهم. 

وقد رجعتم أنتم الیوم وفعلتم ما هو مستقیم في عینيَّ منادین بالعتق كل واحٍد 
 في البیت الذي دعي باسمي. يإلى صاحبه وقطعتم عهًدا أمام

ثم عدتم ودنستم اسمي وأرجعتم كل واحٍد عبده وكل واحد أمته الذین أطلقتموهم 
أحراًرا ألنفسهم وأخضعتموهم لیكونوا لكم عبیًدا وٕاماءً . 

لذلك هكذا قال الرب:  
أنتم لم تسمعوا لي لتنادوا بالعتق كل واحٍد إلى أخیه وكل واحٍد إلى صاحبه. 

هأنذا أنادي لكم بالعتق یقول الرب للسیف والوبأ والجوع،  
. وأجعلكم قلًقا لكل ممالك األرض

وأدفع الناس الذین تعدوا عهدي الذین لم یقیموا كالم العهد الذي قطعوه أمامي. 
العجل الذي قطعوه إلى اثنین وجازوا بین قطعتیه. 

رؤساء یهوذا ورؤساء أورشلیم الخصیان والكهنة وكل شعب األرض الذین جازوا 
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بین قطعتي العجل. 
أدفعهم لید أعدائهم ولید طالبي نفوسهم، فتكون جثثهم أكًال لطیور السماء 

ووحوش األرض. 
وأدفع صدقیا ملك یهوذا ورؤساءه لید أعدائهم ولید طالبي نفوسهم ولید جیش 

ملك بابل الذین صعدوا عنكم. 
هأنذا آمر یقول الرب وأردهم إلى هذه المدینة،  

فیحاربونها ویأخذونها ویحرقونها بالنار،  
. ]22-12[وأجعل مدن یهوذا خربة بال ساكن" 

 یوضح أن التعهد باالطالق تم في بیت الرب تحت اشراف السلطات 15في عدد 
). 7: 20 الدینیة المختصة. لذلك فالحنث به تحدى للناموس السماوي (خر

 یشیر إلى الطریق البابلیة القدیمة في ]18[العجل الذي قطعوه إلى اثنین هنا 
) بما یوحي بأن أولئك الذین نكثوا االتفاق علیهم أن 17، 9: 15 المصادقة على العهد (تك

یتوقعوا نفس مصیر الحیوان الذبیح. عندما قطع اهللا عهًدا مع أبرام قال له: "خذ لي عجلة 
). "أخذها أبرام وشقها من 9: 15 ثالثیة، وعنزة ثالثیة، وكبًشا ثالثًیا ویمامة وحمامة" (تك

). ولما رتَّب 10: 15 الوسط وجعل شق كل واحٍد مقابل صاحبه، وأما الطیر فلم یشقه" (تك
كل قطعة كما یجب، أخذ یحرسها، ویطرد الطیور النجسة التي كانت تنزل لتلتهمها. إذ سلك 

أبرام باإلیمان وعاش أمیًنا للعهد مع اهللا لم یسمح للطیور النجسة أن تنزل لتلتهم الذبیحة. 
أما هنا فقد إجتازوا بین قطعتي العجل معلنین التزامهم بقسم إلهي أن ینفذوا وعدهم بتحریر 
العبید، لكنهم حنثوا بالعهد، فصارت جثثهم مأكًال لطیور السماء ووحوش البریة. إنهم لیسوا 

أبناء إبراهیم حافظ العهد مع اهللا! 
لم یتشبهوا بإبراهیم الذي قدَّم اآلتي:  

. عجلة ثالثیة: تشیر إلى السید المسیح الذي جاء كعبٍد باذٍل لحساب الغیر. أ
) لیحمل خطایانا. 25 ب. عنزة ثالثیة: صار خطیة (مت

ج. كبًشا ثالثًیا: ذبیحة ملء أو قدم حیاته مكرسة ألجلنا. 
الحمامة والیمامة: إشارة إلى البساطة والعفة مع الحیاة السماویة.  د.

بمعنى آخر قدَّم إبراهیم رمًزا لذبیحة السید المسیح الذي بذل ذاته عنا، حامًال 
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. Ïخطایانا، ومكرًسا ذاته ألجل مجدنا، رافًعا إیَّانا بحبه وطهارته إلى سمواته
بینما یقدس اهللا الحریة اإلنسانیة ینكر اإلنسان حریة أخیه الشخصیة. لقد حدد اهللا 

) ویتم 2-1: 15 ؛ تث2: 21 فترة العبودیة بست سنوات خدمة في ناموس موسى (خر
العتق في السنة السابعة، سنة الحریة أو العتق. ما یذكره إرمیا النبي هنا لیس الغاء 

العبودیة، بل نهي الیهودي فقط عن أن یستعبد مواطنه الیهودي بحالٍة دائمةٍ . وبولس الرسول 
لم یمنع العبودیة في أیامه، بل حرَّض السادة على أن یعاملوا عبیدهم بالعدل واإلنصاف، 
وحرَّض العبید على أن یتحملوا بالصبر. وال یطلبوا تحریرهم بدون قید أو شرط، لكن فیما 

بعد جاء وقت شعر فیه المسیحیون أن مبدأ المحبة لآلخرین لم یعد یسمح باستعباد اآلخرین. 
فُألغیت العبودیة في البلدان المسیحیة.  

یحث الكتاب المقدس المؤمنین على محبة اهللا ومحبة اآلخرین. هذا المبدأ یعمل 
من تلقاء نفسه ویؤثر تأثیًرا فعاًال في كل قوانین الهیئة االجتماعیة رویًدا رویًدا ومنها  نظام 

العبودیة. 
، إذ تشهد ]22[" واجعل مدن یهوذا خربة بال ساكنلقد تحقق هذا التهدید: "

 F. Albrightأبحاث علم اآلثار في السنوات األخیرة على هذا الخراب. یقول 
 ولم تعد فیها حیاة. .[ُخربت مدن كثیرة في بدء القرن السادس ق.م

ومدن أخرى ُدمرت لكن عاد إلیها العمران نسبًیا في تاریخ الحق متأخر إلى حد 
ما. 

وبقیت مدن أخرى ُدمرت ولم تعد مسكونة إّال بعد فترة طویلة من هجرها، اتسمت 
بتغیٍر حاٍد في تطورها وحملت المؤشرات العارضة عن استخدامها في أغراض ال تخص 

المدینة. 
ال نعرف حالة واحدة عن مدینة من مدن یهوذا المعروفة استمرت آهلة بالسكان 

]. Ðخالل فترة السبي

Ï."قدَّمنا تفسیًرا آخر لألصحاح الخامس عشر في كتاب: "التكوین  
2 Thompson, p. 613; W.F. Albright: Archiology of Palestine, 1960,  p. 160. 
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 34من وحي إرمیا 
هب لي روح الحریة! 

   ،أنت هو الُحر الحقیقي
والد الحریة،  

وباعث روح الحریة! 

   ،قدمَت لخلیقتك العاقلة روح الحریة
لكنني أسأت استعمالها! 

في كمال حریتي عصیتك،  
فصرت عبًدا للعصیان،  

وذلیًال للشهوات! 
فقدت كمال حریتي بك أیها الُحر الحقیقي! 

   ،تشتاق أن یعمل روحك فّي
روح الحریة الذي یرفعني فوق كل مذلٍة وعبودیٍة،  

یهبني ال أن أعیش ُحًرا حقیقًیا فحسب،  
بل َأبذل كل حیاتي لیعیش الكل حًرا! 

من ذاق الحریة الحقیقیة ال یحتمل أن یرى كائًنا في مذلة العبودیة! 

   ،أقسم الملك صدقیا وكل رجاله وشعبه في ضیقتهم المّرة
وتعهدوا في بیتك أن یحرروا العبید! 

لكن ما أن رفعت الضیق عنهم،  
حتى حنثوا بالعهد معك،  

واستخدموا كل وسیلة بشریة إلذالل إخوتهم! 
نسوا أنهم العبید رفقاؤهم! 

فقدوا روح الحریة... فانسحبت قلوبهم إلى العنف! 

   ،أرادوا إلخوتهم المذلة
فسقطوا تحت الغضب اإللهي! 

فقدوا حریتهم وانهاروا مع العبید تحت السیف والسبی              ! 
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لم یترفقوا باخوتهم ففقدوا الترفق والحنان!          

   ،لیعمل روحك القدوس فّي
فیهبني التحرر من الذات كما من الشهوات،  

لیرفعني إلى الحب اإللهي ویحملني إلى إتساع القلب السماوي! 
نعم الختبر الحریة الداخلیة،  

فتنفتح أعماقي ببذل الذات ألجل كل خلیقة! 
حررني فاشتهي حریة المسكونة كلها! 

نعم اجعلني أتمثَّل بك یا واهب الحریة! 

   ،طالبت شعبك أن یحرروا العبید في السنة السبتیة
فیفرح الكل: السادة والعبید،  

ویدرك الكل أنهم إخوة متساوون! 
یفرحون مًعا، وتفرح أنت بهم! 

حّول كل حیاتي إلى سنة سبتیة، إلى عیٍد غیر منقطع! 
أطلب تحریر كل أخوتي كما ضعفي،  

  نعیش كلنا أحراًرا یا واهب الحریة! 
نفرح جمیًعا إذ نختبر جدة الحیاة المقدسة الفائقة. 

وتفرح أنت بنا. 
نعم لیأت الیوم األخیر لتحیا خلیقتك المتحررة معك إلى األبد! 
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 األصحاح الخامس والثالثون

موقف الركابیین األمناء 
ُیظهر هذا األصحاح معنى األمانة وااللتزام الروحي خالل أمانة الركابیین عبر 

قرنین ونصف لوصیة أبیهم بالرغم من صعوبتها، كما ُیظهر خیانة الشعب هللا نفسه وكسر 
ناموسه. 

 قدمة في الركابیین م
. ]11-1[. إرمیا یختبر أمانة الركابیین 1
. ]16-12[. عدم أمانة الشعب  2
. ]19-17[. البقیة المقدسة   3

في أواخر أیام یهویاقیم، ُقبیل موته، تعرضت القرى المحیطة بأورشلیم إلى هجمات 
صر على أورشلیم. هؤالء اكتسحوا رامن األشوریین والموآبیین والعمونیین كتهیئة لهجوم نبوخذ

األودیة، وقتلوا الفالحین والرعاة، ونهبوا المحاصیل والماشیة. لهذا اضطر سكان القرى إلى 
االلتجاء إلى أورشلیم العاصمة لیحتموا في أسوارها من الهجمات المتوالیة. تدفقت الجماهیر 
یوًما فیوًما على المدینة المكتظة بالسكان. من بین هذه الجماهیر ُوجدت جماعة غریبة في 
سلوكها؛ رفضت السكنى في بیوت مبنیة، وأقامت خیامها في األماكن الخالیة داخل أسوار 

". الركابیونالمدینة. هذه الجماعة ُتدعى "

 مقدمة في الركابیین : 
. كلمة قبیلة القینیینلم یكن الركابیون أصًال من جماعة إسرائیل بل كانوا من 

"قیني" اسم سامي معناه "حداد"، والقین باللغة العربیة معناها "الحداد". لهذا ُیظن أن القینیین 
كانوا حدادین إلسرائیل. لكن هذا القول مشكوك فیه، إذ قیل: "لم یوجد صانع في إسرائیل" 

). 19: 13 صم 1(
 انضم القینیون إلي اإلسرائیلیین وهم صاعدون من مصر إلى أرض كنعان (قض

)، وأظهروا لهم عطًفا جزیًال، وهذا أسس عالقات ودیة بین الشعبین، ویبدو أنهم 11: 4
اعتنقوا معتقدات إسرائیل الدینیة، ورافقوهم إلى أرض الموعد. صاروا من أحالف إسرائیل 

. )55: 2 أي 1والسیما یهوذا. ُأحصوا مع سبط یهوذا في (
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یرى البعض أن عدة شعوب تسّموا بهذا االسم:  
: 15 . أحد الشعوب التي كانت موجودة في أرض كنعان یوم ُدعى ابراهیم (تك1

19 .(
)، 16: 1 . كان یثرون أو رعوئیل حمو موسى كاهن مدیان یدعى القیني (قض2

). هذا یدل على أن القینیین كانوا یسكنون في مدیان عند 9: 10 كما ُیدعى المدیاني (عد
). وقد خرج 2: 25 براهیم من قطورة (تكإخلیج العقبة على ما ُیظن. ومدیان هو من نسل 

) مع بني یهوذا إلى 16: 1 ریحا مدینة النخل (قضأأبناء حوباب ابن حمى موسى من 
البریة التي  في جنوب عراد وسكنوا هناك مع الشعب. أما حابر القیني فقد انفصل عن 

قبیلته ورحل إلى الشمال قرب قادش، وكان على الحیاد بین إسرائیل وأعدائهم. لكن إذ لجأ 
سیسرا رئیس جیش یابین إلى خیمته استقبلته یاعیل زوجته هذه التي قتلته وهو نائم في 

). وأما اآلخرون فقد ظّلوا في أماكنهم في أقصى 24: 5، 17، 11: 4 الخیمة (قض
لكي یضرب عمالیق أوصى القینیین أن ینزلوا من وسط  الجنوب، ألنه لما ذهب شاول

 1العمالقة لئال یلحقهم أذى الحرب وهم فعلوا معروًفا مع إسرائیل عند صعودهم من مصر (
). 29: 30 صم 1)، وكانوا أصدقاء لداود وأرسل إلیهم هدایا من الغنیمة (16: 15 صم

. هناك قینیون رآهم بلعام ساكنین بین الصخور یأسرهم فیما بعد أشور، إذ 3
یقول: "لیكن مسكنك متیًنا، وعشك موضوًعا في صخرة، لكن یكون قایین للدمار، حتى متى 

). هذا جعل البعض یظنون أن القینیین كانوا یسكنون 22-21: 24 یستأسرك أشور؟" (عد
في مدینة البترا (الصخرة)، التي بیوتها منحوتة في الصخر. وربما كان هؤالء بقایا القینیین 

). 19: 15 المذكورین في سفر التكوین (تك
نخلص مما سبق أن الركابیین ینتسبون إلى یثرون حمى موسى. هذه العائلة التي 

انسلخت من مدیان وارتبطت بموسى، فبعد أن عاد یثرون إلى أرضه بعد أن زار موسى 
) سأل موسى حوباب أن یكون للشعب بمثابة عیون 27: 18 والشعب في البریة (خر

) وعلى الرغم من رفضه لكن أوالده ساروا 32-29: 10 لیقودهم في ارتحالهم في البریة (عد
). وهم في هذا یشبهون 16: 15 صم 1، 11: 4 بإیمان في خطوات شعب اهللا (قض

راحاب التي كانت من أریحا وتركتها لتقیم مع شعب اهللا حیث التصقت بیهوذا، وراعوث 
الموآبیة التي تركت شعبها وآلهتها لتلتصق بإله نعمى، وبوعز الذي من سبط یهوذا أیًضا. 

: 28 أخ 2، 3: 34 تث() مع 16: 1 هكذا صعد بنو القیني من أریحا مدینة النخل (قض
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) لیقیموا مع بني یهوذا جنوب عراد. 15
بیت الركابیین مجتمع دیني، عبارة عن عشیرة أو جماعة تُنسب إلى یوناداب بن 

ركاب الذي ظهر في أیام إیلیا وكان رئیس أحد فروع قبیلة القینیین، ولعله تأثر إلى حٍد كبیٍر 
بتعالیم إیلیا. وٕاذ رأى أن تیار الفساد قد تعاظم جًدا، خصوًصا في المملكة الشمالیة التي 

كانت خاضعة لنفوذ ایزابل وأخاب السيء، تسرب الیأس إلى نفسه، وأصبح الجو كله 
مسموًما وخانًقا، ووباء الفساد وُحمى النجاسة في ازدیاد مضطرد. 

أعطت شجاعة یوناداب بن ركاب الركابیین مكانة ممتازة، فقد خرج لمالقاة یاهو 
 ق.م، 480بن نمشى بعد مسحه ملًكا على إسرائیل حیث أباد یاهو بیت آخاب الشریر سنة 

وبینما كان یاهو منطلًقا إلى السامرة التقى بیهوناداب بن ركاب فباركه، وقال له: هل قلبك 
)، فهتف یاهو فجأة: 15: 10 مل 2 مع قلبك؟ فقال یهوناداب: نعم نعم (يمستقیم نظیر قلب

 للرب. من هنا ي وانظر غیرتي"هات یدك"، فناوله إیَّاها وأصعده إلى المركبة قائالً : هلمَّ مع
نستنتج أن یاهو كان یعرف یهوناداب جیًدا باعتباره رجًال مكرًسا لعبادة الرب وكارًها لعبادة 

األوثان ألنه لم یختلط بعبدة البعل في هیكل السامرة قبل قتلهم. 
أما غایة یاهو فكانت التخلص من كل الذین یعترضون مطامعه فقط، فتعامل مع 

 على بیت آخاب وخطایاه وال یتعرض يالشر حسبما یناسب مطامع قلبه، لذلك نراه یقض
مطلًقا لخطایا بیت یربعام. لقد هدم بیت البعل، لكنه أبقى عجول الذهب. لقد أشهر حربه 

 بشریعة الرب، لذلك نقرأ: "ولكن يضد أعداء الرب مندفًعا بمیوله الشخصیة ولم یكن ُیبال
یاهو لم یتحفظ للسلوك في شریعة الرب إله إسرائیل من كل قلبه، لم یحد عن خطایا یربعام 

). 31: 10 مل 2الذي جعل إسرائیل یخطئ" (
أما یهوناداب فلما رأى یاهو یسیر في طریق بیت یربعام انسحقت روحه فیه بسبب 
هذه اإلهانات الموجهة إلى الرب، وقاده ذلك إلى أن یلزم نفسه بلون من الحیاة یشهد بحكمه 

 على الشر وعلى رفضه ألن یمتع نفسه بمباهج الحیاة أو حتى ألن یكون مواطًنا في ياألدب
تلك األرض التي جعلت عبادة الرب مستحیلة بدون النعمة اإللهیة. 

 ولما ُقسمت البالد بین األسباط بقیت هذه الفرقة تمارس حیاتها البدائیة 
الصحراویة بعیًدا عن الحضر، وتمسكت بمبدأ عدم شرب الخمر. ولعلها كانت تتمسك أیًضا 

بالعبادة األصلیة البسیطة كما كان اإلسرائیلیون في البریة، أي في خیمة االجتماع دون 
الهیكل. وقد خشوا إدخال أي شيء حدیث على العبادة القدیمة، لذلك كان وجودهم في 
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أورشلیم كالجئین فقط. 
نهم استقروا في مرتفعات یهوذا، وكان نظامهم في الحیاة أفي عصر إرمیا یبدو 

، وعدم الزراعة، مع االمتناع التام عن شرب يكما فرضه یهوناداب: تقدیس النظام البدو
الخمر.  

 ي والمتضمن لحادثة بیت الركابیین في ترتیب أدب35وعلى هذا یجيء األصحاح 
جمیل لعمل مباینة بین الشعب المتمرد الذي لم یسمع لوصایا الرب إلهه خاصة بعتق العبید 

) وبین بیت الركابیین الذین أطاعوا وصیة أبیهم. 34 رفقائهم (إر
إذ كان بنو ركاب أناس إیمان، مخلصین وأمناء، فإستخدمهم اهللا مثالً ... كانت 

الفرصة سانحة لهم أن یشربوا خمًرا في أحد المخادع في الخفاء، لكن الوصیة بالنسبة لهم 
لها قوتها في حیاتهم الخفیة. 

 : . إرمیا یختبر أمانة الركابیین1
انقضى على هذه الحال مائتان وخمسون عاًما. وعندما وصلوا إلي أورشلیم ظلوا 
أمناء لتقالید اآلباء، وبكل قوة وقفوا بین شعب المدینة الغارقین في العبادة الوثنیة، شاهدین 

لهم بالحیاة السامیة الطاهرة، التي كان علیها شعب اهللا القدیم. 

 "الكلمة التي صارت إلى إرمیا من قبل الرب في أیام یهویاقیم بن یوشیا ملك
یهوذا قائلة:  

اذهب إلى بیت الركابیین وكلمهم،  
أحد المخادع واسقهم خمًرا.  وادخل بهم إلى بیت الرب إلى

فأخذت یازنیا بن إرمیا بن حبصینیا وٕاخوته وكل بنیه وكل بیت الركابیین. 
ودخلت بهم إلى بیت الرب، إلى مخدع بني حانان بن یجدلیا رجل اهللا الذي 

الباب.  بجانب مخدع الرؤساء الذي فوق مخدع معسیا بن شلوم حارس
وجعلت أمام بني بیت الركابیین طاسات مآلنة خمًرا وأقداًحا،  

: اشربوا خمًرا.  وقلت لهم
فقالوا: ال تشرب خمًرا، ألن یوناداب بن ركاب أبانا أوصانا قائالً :  

ال تشربوا خمًرا أنتم وال بنوكم إلى األبد،  
تغرسوا كرًما،   وال تبنوا بیًتا، وال تزرعوا زرًعا، وال
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لكي تحیوا أیاًما كثیرة على وجه  وال تكن لكم، بل اسكنوا في الخیام كل أیامكم
األرض التي أنتم متغربون فیها. 

كل ما أوصانا به أن ال نشرب خمًرا  فسمعنا لصوت یوناداب بن ركاب أبینا في
كل أیامنا نحن ونساؤنا وبنونا وبناتنا،  

ال نبني بیوًتا لسكنانا،   وأن
وأن ال یكون لنا كرم وال حقل وال زرع. 

وسمعنا وعملنا حسب كل ما أوصانا به یوناداب أبونا.  فسكنا في الخیام
صر ملك بابل إلى األرض أننا قلنا هلم فندخل إلى رانبوخذ ولكن كان لما صعد
جیش الكلدانیین ومن وجه جیش األرامیین.  أورشلیم من وجه
. ]11-1[" فسكنا في أورشلیم

طلب اهللا من إرمیا أن یذهب إلى بیت الركابیین ویكلمهم ویدخل بهم إلى بیت 
. ]2[الرب إلى أحد المخادع ویسقیهم خمًرا 

 مجهولون لنا. ]4[إن األشخاص المذكورین في 
 : یبدو أنه كان رئیس جماعة من التالمیذ. حانان بن یجدلیا

: 25 مل 2، 24: 52 : كان یشغل وظیفة كهنوتیة یقوم بها ثالثة أفراد (إرمعسیا
: 12 مل 2)، كانوا مسئولین عن األموال المخصصة لعمل االصالحات في الهیكل (18
). 24: 52)، ُینظر إلیهم بعین التقدیر كما كان لهم نفوذ دیني (1

 بهؤالء الرجال الغریبین في يلعل جماعة من الیهود استرعى نظرهم اجتماع النب
منظرهم، فاقتفوا أثرهم ودخلوا معهم لیرقبوا النتیجة. تأملوا بدقة في تصرفات إرمیا حین جعل 

 بیت الركابیین طاسات مآلنة خمًرا وأقداًحا لیمألوها من الطاسات ویشربوا. ثم يأمام بن
سمعوا أیًضا هذه الجماعة المحافظة وهم یقولون ال نشرب الخمر". 

: 44  أوعیة كبیرة ُیصب منها الخمر في اقداح وكؤوس (تكوالطاسات هيهذا 
2 ،12 ،16 .(

 أو الغرفة المشار إلیها هنا فهي إحدى الغرف الكثیرة التابعة للهیكل.  المخدعأما
وقد استخدمت لسكن الكهنة والمخازن والمكاتب وأكل الذبائح والتعلیم. 

ربما تبدو أوامر یوناداب تحكمیة وظاهریة، أما أوامر الرب فإنه یؤیدها اقتناع 
لیهم إالضمیر، ومتفقة مع أعمق مبادئ الفضیلة والتقوى. كان صوت یوناداب خافًتا وآتًیا 
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من قرنین ونصف، أما صوت الرب فكان دائم التحدث إلیهم في كل عصر جدید، وعلى 
لسان كل رسول أرسله إلیهم مبكًرا. 

كانت الخمر أمامهم، ولم تكن هناك خطیة ضد اهللا في شربها. ولم یكن ممكًنا أن 
 نفسه هو الذي دعاهم للشراب. يیتعثر الشعب بها. والنب

)، فامتناعهم عن شرب الخمر 8-1: 28 كانت الخمر مقترنة بالترف والفساد (إش
لم یكن فقط احتجاًجا ضد الشرور التي كانت منتشرة بین الشعب في عصرهم، بل كان 

أیًضا ضمانا أكیًدا لعدم اشتراكهم فیها. 
 وخیر ما نقدمه في هذا الصدد تلك الكلمات الثمینة التي تحدث بها الرسول: "ال
تسكروا بالخمر الذي فیه الخالعة بل امتلئوا بالروح". ال یستطیع المؤمن طرد الشیطان 

، بل یجب أن تمتلئ بالروح القدس. فالذین امتألوا بالروح القدس، في ملء يبالموقف السلب
 قوته، هم وحدهم یقفون ثابتین في وجه العالم وال یشربون من كأسه.

إذا كان شخص تقي، هو رئیس القبیلة، مات منذ القدیم، قد أثر في تابعیه هذا 
التأثیر، أفلم یكن من المنتظر أن یؤثر كالم اهللا في حیاة شعبه؟ 

وقد كان من السهل أن یخطر ببالهم أنه في مكان مقدس كهذا وبدعوة مقدمة إلیهم 
من رجال أتقیاء أمناء مثل إرمیا النبى یجوز لهم أن یتحللوا من التزامهم العادي ولكنهم 
قاوموا التجربة وصمدوا لالمتحان وظّلوا أمناء لوصیة أبیهم على الرغم من سكناهم في 

أورشلیم المدینة. 
أما عن التطبیق الروحي بالنسبة لنا نحن المسیحیین فنقول أن الخمر في الكتاب 

) وكان على النذیر أن یمتنع عنها ألنه ال یجد فرحه في 13: 9 ترمز إلى الفرح (قض
خلیقة فسدت. وبنو ركاب باعتبارهم غرباء ونزالء ال یطلبون فرحهم مما ینتج من كرمة 
األرض، وهم في ذلك یرمزون إلى أولئك الذین یطلبون فرًحا أسمى ال یمكن أن یعطیه 

العالم. إنهم یأكلون بقیة ثمار األرض كضرورة من أجل الحیاة الزمنیة المؤقتة، أما فرحهم 
ففي الرب نفسه. 

 : بنو ركاب أوفوا أكثر مما یطلب الناموس.Ïاألب ثیوناسوكما یقول 

 
 : . عدم أمانة الشعب2

1 Cassian: Conferences 21: 4. 
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بینما كانت تعلیمات یهوناداب تطیعها األجیال المتعاقبة، كانت أوامر اهللا في 
سیناء ُتهمل بل وُترفض، وصار هذا هو السلوك المألوف في الحیاة. 

"ثم صارت كلمة الرب إلى إرمیا قائلة:  
هكذا قال رب الجنود إله إسرائیل:  

اذهب وقل لرجال یهوذا وسكان أورشلیم:  
الرب؟!  أما تقبلون تأدیًبا لتسمعوا كالمي یقول

قد أقیم كالم یوناداب بن ركاب الذي أوصى به بنیه أن ال یشربوا خمًرا فلم 
یشربوا إلى هذا الیوم ألنهم سمعوا وصیة أبیهم. 

لي.  ولم تسمعوا وأنا قد كلمتكم مبكًرا ومكلًما
وقد أرسلت إلیكم كل عبیدى األنبیاء مبكًرا ومرسًال قائًال ارجعوا كل واحد عن 
طریقه الردیئة واصلحوا أعمالكم وال تذهبوا وراء آلهة أخرى لتعبدوها فتسكنوا 

في األرض التي أعطیتكم وآباءكم. 
فلم تمیلوا أذنكم والسمعتم لي. 

ألن بني یوناداب بن ركاب قد أقاموا وصیة أبیهم التي أوصاهم بها، أما هذا 
. ]16-12[" یسمع لي الشعب فلم

ق.م،  601بینما كان البابلیون یعیدون تنظیم صفوفهم بعد المعركة مع مصر عام 
قامت قوات الغزو اآلرامیة والكلدانیة بغارات متفرقة على اهداف مختارة في یهوذا فیما بین 

). 2: 24 مل 2 لنهب یهوذا (597 و 599

 : . البقیة المقدسة3
"لذلك هكذا قال الرب إله الجنود إله إسرائیل:  

وعلى كل سكان أورشلیم كل الشر الذي تكلمت به علیهم  هأنذا أجلب على یهوذا
ودعوتهم فلم یجیبوا.  ألني كلمتهم فلم یسمعوا

أنكم  وقال إرمیا لبیت الركابیین: هكذا قال رب الجنود إله إسرائیل. من أجل
 سمعتم لوصیة یوناداب أبیكم وحفظتم كل وصایاه وعملتم حسب كل ما أوصاكم

به،  
لذلك هكذا قال رب الجنود إله إسرائیل:  
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. ]19-17[یقف أمامي كل األیام"  ال ینقطع لیوناداب بن ركاب إنسان
"ال ینقطع لیوناداب بن ركاب إنسان كانوا أمناء في الخفاء فتمتعوا بوعد إلهي: 

. ]19[یقف أمامي كل األیام" 
 (أمام اهللا) تشیر إلى حیاة روحیة سامیة، وتتضمن ]19[" یقف أماميإن العبارة "

معرفة اهللا، والقدرة على إتمام وصایاه، وموهبة الشفاعة من أجل اآلخرین. كانت هذه العبارة 
محبوبة جًدا إلیلیا، وكانـت تشیر إلى سر قوة حیاته، وقد أختارها المالك جبرائیل في حدیثه 

مع القدیسة مریم كأقوى ضمان على تصدیق رسالته. 
، أحد المبشرین المتجولین، Dr. Wolffمما تجدر االشارة إلیه أن الدكتور ولف 

التقى بقبیلة في بالد العرب اعترفت بأنها تتصل بالركابیین، وقرأت إلیه كلمات إرمیا هذه 
 التقى بقبیلة Signor Pierottiمن الكتاب المقدس باللغة العربیة. وأن السنیور بیروتي 

 للبحر المیت صرحت أیًضا بأنها تتصل بالركابیین، وقرأت ي الشرقيقرب الطرف الجنوب
هذه الكلمات. 

في وسط الضیقة ال ینسى اهللا البقیة الباقیة القلیلة األمینة، فإنه یرد لهم أمانتهم 
 بوعود إلهیة أمینة وسخیة.

 المّرة كان يلیتنا ندرك دائًما أن هللا بقیة أمینة في كل جیل. ففي وسط أحداث السب
اهللا مشغوًال بمكافأة بني ركاب األمناء. وحینما رفضته كل أورشلیم ُوجد له موضع راحة في 

بیت لعازر ومریم ومرثا في قریة عنیا (العناء) الصغیرة والمجهولة. لم ینشغل اهللا بكل 
قیادات المدینة العظمى أورشلیم المقاومة له، إنما انشغل بحب أسرة مجهولة في قریة 

 صغیرة!

في الوقت الذي كان فیه العالم كله شریًرا یستحق اإلبادة، لم ینَس اهللا نوًحا وبنیه 
 ونساء بنیه. لم ینَس ثمانیة أشخاص وسط جمهور البشریة في ذلك الحین.

وعندما استحقت سدوم وعمورة ناًرا وكبریًتا للحرق أرسل اهللا مالكین إلنقاذ لوط 
  وبنتیه.

 وفي سفر حزقیال كثیًرا ما یذَّكر اهللا نبیَّه أن له بقیة باقیة أمینة.

اهللا له شهود أمناء في كل عصر. 
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 35من وحي إر
لي روح األمانة  أیها األمین هب

  .وعدتني: كن أمیًنا إلى الموت، فسأعطیك إكلیل الحیاة
نفسي تئن في داخلي، قائلة:  
من أین لي أن أكون أمیًنا؟! 

أنظر إلّي أیها األمین وحده،  
وهب لي روح األمانة! 

فأشاركك طبیعة األمانة! 

   ،كان بنو ركاب أمناء في وصیة أبیهم الذي رقد
أما أنا فغیر أمین في وصیة أبي واهب الحیاة! 

كسرت وصیتك، وقدمت لنفسي أعذاًرا! 

  !قّدم یوناداب ابن ِركاب وصیة ألوالده فحفظوا األمانة
أما أنت فقدمت ذاتك لي ودیعة أمانة،  

فُخنت األمانة وبددتها دون مقابلٍ ! 

   ،قّدم یوناداب لبنیه وصیة تبدو جافة
لي ذاتك روح وحیاة!  أّما أنت فُتقدم

سألهم أّال یبنوا بیوًتا یسكنون فیها، بل ُیقیموا في خیام. 
لي ذاتك ألختفي فیك أیها المسكن اإللهي؛  وها أنت ُتقدم

أستتر فیك كما في صخرة تحمیني من كل األعداء. 

   ،طلب منهم أّال یزرعوا كروًما
وأنت تطلب مني أن ُأطعَّم فیك أیها الكرمة الحقیقیة. 

أوصیتهم أّال یشربوا خمًرا،  
 بخمر الحب اإللهي. يوأما أنت فوهبتني روحك القدوس ُیسكر نفس

أشرب من ینابیع روحك،  
فتفیض في داخلي أنهار حب ُتسكر النفوس! 
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  !بماذا أعدك یا أبي ومخلصي؟
لیسكن فّي روحك القدوس،  

فأحیا أمیًنا أبدًیا! 
اسمع صوتك اإللهي:  

 كنَت أمیًنا في القلیل فأقیمك على الكثیر.
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األصحاح السادس والثالثون 

كلمة الرب ال تفنى 
 أحداثًا تاریخیة مع نبوات قلیلة إلرمیا النبي.  44-36غالًبا ما تحوي األصحاحات 

 ق.م أو بدایة الصیف هزم نبوخذنصر القوات المصریة في 605في أواخر ربیع 
موقعة كركمیش على نهر الفرات، وبدأ یتحرك جنوًبا في سوریا إلى فلسطین. یبدو أن هذا 
الجو كان مناسًبا إلرمیا لقراءة درج یحمل نبواته، هذه التي أمالها بروح الرب على كاتبه 

، أي في دیسمبر ]9[باروخ. لم ُتقرأ حتى الشهر التاسع من السنة الخامسة للملك یهویاقیم 
 ق.م، نفس الشهر الذي فیه هاجم الجیش البابلي مدینة اشقلون في السهول الفلسطینیة 604
. Ïونهبها

كانت یهوذا في صف مصر شكلًیا، لكن عملًیا لم یكن ممكًنا لمصر أن تسیطر 
على یهوذا. وكان یلزم لیهوذا أن تحدد موقفها من الصراع بین بابل ومصر. وربما جاء 

الصوم العام ال لطلب مشورة اهللا بخصوص سیاسة یهوذا، وٕانما لكي یرفع اهللا الضیق عن 
أي األحوال كانت الظروف من  یهوذا وتبقى في سیاستها تتمم إرادتها ال إرادة اهللا... على

كل جانب تدفع إرمیا إلعالن نبواته أو ملخص لها على لسان كاتبه باروخ.  
لهذا األصحاح أیًضا أهمیة خاصة، فمن ناحیة أوضح كیف بدأ جمع نبوات إرمیا؛ 

ومن ناحیة أخرى ألقى ضوًءا على بعض رؤساء یهوذا الذین كانوا في أعماقهم یطلبون 
سالم إرمیا وباروخ... ربما كان هؤالء الرؤساء مساعدین في إصالحات الملك یوشیا لذلك 

 .Ðتعاطفوا مع النبي وكاتبه
واضح أیًضا أن كاتب القصة شاهد عیان، غالًبا باروخ نفسه، یكتبها، ال لیسجل 

لنا عمًال تاریخًیا أو جزًءا من حیاة النبي فحسب، بل یعرض لنا أیًضا فكًرا الهوتًیا.  
لم یستطع إرمیا أن یتحدث مع الشعب، فأرسل إلیهم صدیقه باروخ یقرأ للقادمین 

إلى أورشلیم الصائمین النبوات التي سبق فأعلنها، ال إلثارتهم ضد السلطات بل لتوبتهم، إذ 
"لعل تضرعهم یقع أمام الرب فیرجعوا كل واحٍد عن طریقه الرديء، ألنه عظیم یقول: 

. ]7[الغضب والغیظ اللذان تكلم بهما الرب على هذا الشعب" 

1 Thompson: Jeremiah, p. 620; D. Wiseman: Chronicles of Chaldaen Kings, p. 69. 
2 See Thompson, p. 620. 
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لم یحتمل الملك كلمة الرب، وعوض التوبة أحرق الدرج، وطلب قتل النبي وكاتبه! 
إنه لم یطق كلمة الرب وال الناطق بها. 

عاد فكتب إرمیا ما كان بالدرج األول وزاد علیه ما لم یكن مكتوًبا. وال تزال كلمة 
اهللا حیَّة إلى یومنا هذا، لم تقدر النیران أن تبیدها  !  

. ]7-1[كتابة درج السفر  . 1
  ].10-8[ إعالن عن الصوم   .2
.  ]19-11[ قراءة للرؤساء   .3
.  ]26-20[ حرق الدرج    .4
.  ]32-27[ النسخة الثانیة من الدرج .5

 :  . كتابة درج السفر1
 "وكان في السنة الرابعة لیهویاقیم بن یوشیا ملك یهوذا أن هذه الكلمة صارت

إلى إرمیا من قبل الرب قائلة:  
خذ لنفسك درج سفر،  

كلمتك به على إسرائیل، وعلى یهوذا، وعلى كل  واكتب فیه كل الكالم الذي
الشعوب،  

من أیام یوشیا إلى هذا الیوم.  من الیوم الذي كلمتك فیه
أن أصنعه بهم،   لعل بیت یهوذا یسمعون كل الشر الذي أنا مفكر

فیرجعوا كل واحٍد عن طریقه الرديء،  
فأغفر ذنبهم وخطیتهم. 

فدعا إرمیا باروخ بن نیریا،  
درج السفر.  فكتب باروخ عن فم إرمیا كل كالم الرب الذي كلمه به في

وأوصى إرمیا باروخ قائالً :  
أنا محبوس ال أقدر أن أدخل بیت الرب. 

الشعب  فأدخل أنت واقرأ في الدرج الذي كتبت عن فمي كل كالم الرب في آذان
في بیت الرب في یوم الصوم،  

واقرأه أیًضا في آذان كل یهوذا القادمین من مدنهم. 
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لعل تضرعهم یقع أمام الرب،  
فیرجعوا كل واحٍد عن طریقه الرديء،  

. ]7-1[" ألنه عظیم الغضب والغیظ اللذان تكلم بهما الرب على هذا الشعب
" ال تعني محبوس. هنا كلمة "]5[كان إرمیا محبوًسا ال یقدر أن یدخل بیت الرب 

الفعل أنه كان مسجوًنا، لكنه كان ممنوًعا من الدخول إلى بیت الرب، فحسب نفسه محبوًسا. 
) بمعني إلقاء القبض 15: 39، 1: 33 الذي یصف سجن إرمیا یرد في (Asurالعبري 

 یبین أن إرمیا كان حًرا في أن 19علیه أو سجنه، لكن المعني هنا مختلف حیث أن عدد 
یهرب عندما یرید. ولعله تم استبعاد إرمیا من الهیكل وحرمانه من دخوله بعد األحداث 

، أو بعد صدور أمٍر عاٍم بذلك بسبب االشتباه في أمره حتى ُیحرم )20-1: 19(الواردة في 
 . Ïمن الحدیث مع الشعب

یظهر أن إرمیا لم یجمع قبل هذا الوقت أقوال نبواته في سفر. ولسنا نعرف هل 
دونها حین ألقاها، أم تركها في ذاكرته. ومهما یكن من أمر، فقد أمره اهللا أن یجمع كل ما 

تنبأ به في تلك المدة الطویلة، فیعلنه للشعب بقراءته أمامهم في یوم احتفاٍل عامٍ .  
 ق.م، بعد هزیمة 604 ق.م ونیسان 605بریل) أُأملى الدرج األول ما بین نیسان (

مصر في موقعة كركمیش مباشرة. وربما كانت بدایة الكارثة باعثًا على جمع النبوات على 
أمل أن یتوب یهوذا. 

). وكانت الكتب 9: 2 ، حز7: 40 كان الدرج رقوًقا من الجلد أو البردي (مز
العبریة القدیمة ُتكتب على شكل أعمدة متوازیة تستوجب فتح الدرج عند االستمرار في 

، 15، 10[القراءة. واضح أن السفر لم یكن حجمه كبیًرا جًدا بدلیل أنه ُقرأ في جلسة واحدة 
21 ،22[  .

لم یسجل إرمیا النبي نبواته قبًال ألنه كان في وسط الشعب یتحدث إلیهم من حین 
إلى حین. أما اآلن إذ اقترب السبي جًدا تم تسجیل النبوات كتابة بأمٍر إلهٍي حتى یحمل 

المسبیون نسخة منها إلى بابل فتشهد لهم بكلمة الرب، وتبقى نسخة أخرى مع الذین یبقون 
في یهوذا أو مع الراحلین إلى مصر. 

لعل إرمیا أدرك أن حیاته في خطٍر، فال تعود توجد فرص كثیرة للحدیث الشفوي 
)، فأراد تسجیل النبوات.  2: 16مع الشعب، خاصة وأنه لیس له ابن یردد ما قاله أبوه (

1 Cf Thompson: Jeremiah, p. 623. 
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محتویات الوثیقة التي نحن بصددها غیر معروفة، وٕان كان من المحتمل أنها 
 ق.م، 605 و626ضمت نبوات في شكل مختارات أدبیة وأشعار ُأعلنت بین عامي 

وبمضاهاتها بالنبوة الحالیة یتضح أنها قصیرة نسبًیا، ألنه یمكن أن تقرأ ثالث مرات في یوٍم 
.  ]21، 15، 10[واحٍد 

 أن اهللا یترجى توبة شعبه ولو في اللحظات األخیرة حتى لیغیر ]7، 3[واضح من 
).  3: 26الحكم اإللهي من نحوهم؛ فتْغیر اتجاه بیت یهوذا یتبعه تغییر في حكم اهللا (

ما قد سجله إرمیا من نبوات ضد یهوذا بواسطة باروخ كان قاسًیا على نفسیة إرمیا 
صاحب المشاعر الرقیقة لو لم یتحقق أنها كلمة الرب. لذلك كثیًرا ما یكرر العبارات: "ألنه 

هكذا قال الرب"، "وصارت إلّي كلمة الرب"، "ألنه هكذا قال رب الجنود"، "اسمعوا كلمة 
الرب"، "یقول الرب"، "اسمعوا الكلمة التي تكلم بها الرب"، "قال الرب لي". فما نطق به هو 

إعالن إلهي كما یقول الرسول بطرس "ألنه لم تأِت نبوة قط بمشیئة إنساٍن بل تكلم أناس اهللا 
). كان رجال اهللا إرمیا النبي وباروخ 21: 1 بط 2القدیسون مسوقین من الروح القدس" (

تحت قیادة الروح القدس، ُیعطى لألول كلمة ینطق بها والثاني یكتب.  
كان ثمن هذه النبوات حیاته كلها، لكنه بقوة الروح یقول للكهنة واألنبیاء والرؤساء 

"أما أنا فها أنذا بیدكم، اصنعوا بي كما هو حسن ومستقیم في أعینكم، لكن اعلموا علًما أنكم 
إن قتلتموني تجعلون دًما زكًیا على أنفسكم وعلى هذه المدینة وعلى سكانها ألنه حًقا قد 

).  15-14: 24أرسلني الرب إلیكم ألتكلم في آذانكم بكل هذا الكالم" (
كان الرب هو المشدد والمعضد له، لذلك على الرغم مما أصابه من أتعاٍب 

وسخریٍة وعاٍر واستهزاٍء لم یستطع السكوت، إذ یقول: "فكان كالم الرب في قلبَي كناٍر 
) إنه یشهد للكلمة 9: 20محرقٍة محصورٍة في عظامي فمللت من اِإلمساك ولم أستطع" (

اإللهیة التي ألهبت أعماقه، إذ یقول: "هأنذا جاعل كالمي في فمك ناًرا وهذا الشعب حطًبا 
).  12: 1)، كما قال الرب له: "ألني ساهر على كلمتي ألجریها" (14: 5فتأكلهم" (

وقد شبَّه إرمیا كلمة اهللا بالنار والمطرقة فیقول: "ألیست هكذا كلمتي كناٍر یقول 
).  29: 23الرب، وكمطرقٍة تحطم الصخر؟!" (

 تكون، هم یرجعون يوقد قال له الرب "إذا أخرجَت الثمین من المرذول فمثل فم
).  19: 15إلیك وأنت ال ترجع إلیهم" (

وال ننسى أن نبوة إرمیا كانت موضوع اهتمام ودراسة األمناء المعاصرین له مثل 
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دانیال الذي قال: "أنا دانیال فهمت من الكتب عدد السنین التي كانت عنها كلمة الرب 
).  2: 9إلرمیا لكمالة سبعین سنة على خراب أورشلیم" (دا 

كانت كلمة الرب طعاًما مفرًحا لنفس إرمیا: "ُوجد كالمك فأكلته فكان كالمك لي 
). وهذا یذكرنا بقول داود النبي "ما أحلى قولك لحنكي أحلى 16: 15للفرح ولبهجة قلبي" (

من العسل لفمي" وقول الرب للنبي حزقیال الذي كان معاصًرا إلرمیا "ُكل هذا الدرج واذهب 
یا ابن آدم أطعم بطنك وامأل  لي كلم بیت إسرائیل، ففتحت فمي، فأطعمني ذلك الدرج، وقال

-1: 3 جوفك من هذا الدرج الذي أنا معطیكه، فأكلته فصار في فمي كالعسل حالوة" (حز
3  .(

غایة كتابة السفر هو أن یدفعهم إلى التمتع بمغفرة ذنوبهم وخطایاهم، فإن اهللا ال 
یشغله كثیًرا إن كنا نسقط تحت التأدیب أو ُنعفي منه، قدرما یشغله نقاوة قلوبنا وتقدیس 

أعماقنا لكي نصیر قدیسین كما أنه هو قدوس. إنه األب الذي یشتهي أن یقتدي به أوالده، 
یشاركونه حیاته لكي یتمتعوا أیًضا بشركة مجده.  

لقد أدرك المرتل قوة كلمة اهللا في رفع الخطایا ونزع عارنا الداخلي فقال: "دحرج 
العالمة أوریجینوس ). ویعلق 22: 119 عني العار والخزي، فإني لشهاداتك ابتغیت" (مز

على هذه العبارة قائالً :  
[تستوجب الخطایا العار والخزي، ففي یوم الدینونة یقوم الخطاة إلى الخزي والعار 

)... 2: 12األبدي (دا 
: 1 كو 1یوجد نوعان من العار: فمن جهة اختار اهللا أدنیاء العالم والمزدرى" (

)...  4: 15 )؛ ومن جهة أخرى: "فاعل الشر مرذول أمام (الرب)" (مز28
). 22: 119 إنني أقول: "دحرج عني العار والخزي، فإني لشهاداتك ابتغیت" (مز

ال تحسبني مستحًقا العار والخزي، ألنني حفظت شهاداتك التي قیل عنها: "طوباهم الذین 
].  Ï )2: 119 یحفظون شهاداتك" (مز

إن كانت الخطایا تلصق اإلنسان بالتراب، فإن كلمة اهللا تلصقه باهللا، إذ یقول 
العالمة ). ویعلق 25: 119 المرتل: "لصقت بالتراب نفسي، فأحیني بكلمتك" (مز

 قائالً :  أوریجینوس
[إذ وجد داود نفسه ساقًطا في الخطیة التصقت نفسه بالتراب بفعل الخطیة. لقد 

Ï[غنى كلمة اللَّه ولذتها].119مزمور :  المؤلف . 
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دمرت الخطیة مكانة نفسي وحطمت علوها الطبیعي. حًقا إن كل نفس خاطئة تكون 
: 10؛ 13: 6؛ 4: 13 "ملتصقة بالتراب" لذا قیل: "وراء إلهك تسیر، وتلتصق به" (تث

)؛ هذا ما قیل في الشریعة. 30
أي حسب الكتاب  إذ رفض االلتصاق بالتراب وأراد أن یعیش حسب كلمة الرب؛

المقدس اإللهي الموحي به، یطلب العون اإللهي لكي یحیا. من یهتدي ینطق بكلمات الرب، 
].  Ïفتظهر أعماله وسیرته الصالحة

 : . إعالن عن الصوم2
أملى إرمیا كاتبه باروخ النبوات، وال نعرف هل جمعها إرمیا كما هي، أو رتبها 
ولخَّص بعضها. على كل حاٍل یظهر أن هذا العمل استغرق وقًتا طویالً . والفرصة التي 

انتهزها إرمیا هي الصوم الذي فرضه الملك على الشعب بسبب الخطر المرتقب من جراء 
نها كانت الفرصة األخیرة التي أراد اهللا أن یعطیها للشعب أتقدم جیوش الكلدانیین. والظاهر 

ألجل التوبة والرجوع إلیه.  

باروخ بن نیریا حسب كل ما أوصاه به إرمیا النبي بقراءته في السفر كالم  "ففعل
الرب في بیت الرب.  

 وكان في السنة الخامسة لیهویاقیم بن یوشیا ملك یهوذا في الشهر التاسع أنهم
 نادوا بصوٍم أمام الرب، كل الشعب في أورشلیم، وكل الشعب القادمین من مدن

یهوذا إلى أورشلیم. 
فقرأ باروخ في السفر كالم إرمیا في بیت الرب في مخدع جمریا بن شافان 

الكاتب، في الدار العلیا في مدخل باب بیت الرب الجدید في آذان كل الشعب" 
]8-10[  .

باروخ بن نیریا 
باروخ اسم عبري معناه "مبارك". 

Ïالمرجع السابق . 
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)، الذي كان یشغل مركًزا 59: 51كان أخو سرایا رئیس المحلة للملك صدقیا (
سامًیا في حاشیة الملك صدقیا، وكان یطمع في أن یكون واحدا من مالزمیه "هل تطلب 

. Ï). وكما یقول یوسیفوس المؤرخ إنه من عائلة عریقة للغایة5: 45لنفسك أمورًا عظیمة" (
) كمرافق إلرمیا، كان معه في السجن، وشهد على 12: 32وقد ذكر أوًال في (

: 36عملیة شراء حقل ابن عمه بعناثوث، واحتفظ بعقود الشراء. وقد خدم سیده بأمانة (
). 15-10: 36)، وكان یقرأها بصوٍت عاٍل أمام الناس (32، 4: 36)، وكتب نبواته (10

وقد كلفه ذلك التضحیة بالكثیر من مشروعاته وأعماله العالمیة. 
، وعندما ُقتل جدلیا ُقبض علیه Ðوعندما سقطت أورشلیم أقام مع إرمیا في المصفاة

) ُحمل مع إرمیا إلى 6: 43)، وطبًقا لما جاء في (3: 43للتأثیر على إرمیا لكي یرحل (
. یوجد تقلید آخر یقول إن باروخ ذهب مؤخًرا إلى بابل أو ُحمل إلى Ñمصر حیث ماتا هناك

هناك بواسطة نبوخذنصر بعد فتح األخیر لمصر. 
وفي كل أجزاء النبوة ُیذكر باروخ على أنه كاتب إرمیا ولیس كاتب السفر. كتب 

باروخ في بابل السفر الذي یحمل اسمه، من األسفار القانونیة الثانیة، یحوى ستة 
أصحاحات، منها األصحاح السادس واألخیر عبارة عن رسالة إلرمیا النبي موجه للذین 

كانوا مزمعین أن ُیساقوا إلى السبي.  
بسبب ارتباط باروخ بشخصیة إرمیا استغل البعض شهرته فنسبوا إلیه فیما بعد 

كتاًبا یسمى "رؤیا باروخ"، ینسب له رؤى تسلمها من السماء. جاء في النسخة السریانیة أنه 
بسبب تقواه لم یسمح اهللا بخراب الهیكل، لهذا أمره أن یترك أورشلیم قبل خرابه لُیبعد حمایة 

. وقد رأى باروخ من سندیانة إبراهیم التي في حبرون الهیكل ُمقاًما على Òحضوره عن الهیكل
.  Óناٍر بواسطة مالئكة الذین سبقوا أن أخفوا األواني المقدسة

في األدب العبري ینتمي باروخ إلى إرمیا بقرابة جسدیة، وكالهما كانا كاهنین ومن 
.  Ôنسل راحاب الزانیة

1 Antiq. 10: 9: 1. 
2 Josephus: Antiq. 10: 9: 1. 
3 St.  Jerome: On Isa. 30: 6,7. 
4 Syriac Apoc. Baruch 2: 1: 5: 5. 
5 Ibid 6: 7. 
6 The Jewish Encyclopedia, vol  2, p. 548. 
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ُقرئ كالم السفر في آذان الشعب في یوم صوم في الشهر التاسع في السنة 
الخامسة لحكم الملك یهویاقیم. لم یكن هذا الیوم من أیام الصوم الخاصة بمناسبة دینیة 

وردت في الشریعة، إنما كان من أجل األزمة القومیة التي حلَّت بهم، ربما بمناسبة وصول 
الجیوش البابلیة إلى السهول الفلسطینیة. في مثل هذه المناسبة یربط الشعب توسالته 
وطلباته بالصوم لكي یخلصهم اهللا من الضیق. لكنهم إذ لم یلتزموا بالتوبة قیل: "حین 

).  12: 14یصومون ال اسمع صراخهم، وحین ُیصعدون محرقة وتقدمة ال أقبلهم" (
، ]22[ ق.م، حیث كان الجو بارًدا 604كان الشهر التاسع هو دیسمبر من عام 
عندما أطاح البابلیون بأشقلون في سهل فلسطین. 

جمریا 
). إذا 8، 3: 22 مل 2هو ابن "شافان" الكاتب الرسمي للدولة تحت حكم یوشیا (

) یكون "جمریا" أخو "أخیقام" 24: 25كان "شافان" هذا هو نفسه الرجل المذكور في إرمیا (
الذي عامل إرمیا برفق. ولقد كان اسم "جمریا" شائًعا إلى حد ما في القرن السابع ق.م. 

 ق.م.  589وتذكر إحدى رسائل "لخیش" (اللوح األول) "جمریا بن هیسیل یاهو في عام 
یربط البعض بین قراءة باروخ السفر في غرفة جمریا بن شافان وقصة وجود 

)، عندما قرأ شافان هذا 3: 23، 3: 22 مل 2السفر في الهیكل في أیام یوشیا الملك (
أي األحوال استخدام باروخ غرفة جمریا یشیر إلي تعاطف  ). على3: 22 مل 2الدرج (

األخیر مع إرمیا النبي.  
)، حیث یستطیع الشعب المجتمع في الفناء 10: 26كانت الحجرة في العلیة (

والقاعات السفلى أن یتطلع إلیه ویسمعه. لكن لألسف لم نعرف شیًئا عن رد فعل الشعب 
عند سماعه السفر. 

 : . قراءة للرؤساء3
"فلما سمع میخایا بن جمریا بن شافان كل كالم الرب من السفر،  

بیت الملك إلى مخدع الكاتب وٕاذا كل الرؤساء جلوس هناك.  نزل إلى
ودالیا بن شمعیا وألناثان بن عكبور وجمریا بن شافان وصدقیا  ألیشاماع الكاتب

  بن حننیا وكل الرؤساء.
فأخبرهم میخایا بكل الكالم الذي سمعه عندما قرأ باروخ السفر في آذان الشعب. 

فأرسل كل الرؤساء إلى باروخ یهودي بن نثنیا بن شلمیا بن كوشي قائلین:  

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


الدرج الذي قرأت فیه في أذآن الشعب خذه بیدك وتعال.  
بیده وأتى إلیهم.  فأخذ باروخ بن نیریا الدرج

فقالوا له: اجلس واقرأه في آذاننا. 
فقرأ باروخ في آذانهم. 

فكان لما سمعوا كل الكالم أنهم خافوا ناظرین بعضهم إلى بعض وقالوا لباروخ:  
إخباًرا نخبر الملك بكل هذا الكالم. 

 ثم سألوا باروخ قائلین: أخبرنا كیف كتبت كل هذا الكالم عن فمه. 
وأنا كنت أكتب في السفر  فقال لهم باروخ: بفمه كان یقرأ لي كل هذا الكالم

بالحبر. 
فقال الرؤساء لباروخ: اذهب وأختبئ أنت وٕارمیا وال یعلم إنسان أین أنتما" 

]11-19[ .
وقف باروخ في الدار العلیا، في مدخل باب بیت الرب الجدید وبدأ یقرأ. سمعه 

شاب یدعى میخایا حفید شافان، فتأثر جًدا وأسرع إلى القصر وأخبر الرؤساء الذین استدعوا 
باروخ لیقرأ لهم ما بالدرج. خافوا جًدا إذ سمعوا عن الخراب الذي سیحل بالبالد، وشعروا 

بالمسئولیة أن ُیخطروا الملك بمحتویات الدرج. 
: 25 مل 2، 1: 41" الكاتب هو نفسه "الیشاماع" المذكور في (الیشاماعإذا كان "

) فإنه یكون من أصل ملكي. 25
)، أما عن اآلخرین باستثناء 22: 26 ذكر مرة أخرى في ("الناثان بن عكبور"

 ]14["یهودي بن نثنیا بن شلمیا بن كوش" " فال نعرف عنهم شيء. وجمریا بن شافان"
غیر معروف إال في هذا الموضع، والبد أنه كان ذا أهمیة في عصره وٕاال ما كان هناك داٍع 

لذكر نسبه إلى الجیل الثالث. 
إذ أمر الرؤساء باروخ أن یجلس فمن الواضح أنهم كانوا یظهرون له المودة، وربما 

انحدر من عائلة من الطبقات العلیا. وقد یدل االستقبال والحفاوة التي قوبل به على أن 
إلرمیا بعض األتباع بین حكام یهوذا.  

استقبالهم المشوب بالخوف لهذا الدرج ألزمهم أن یخبروا الملك فوًرا بما فیه. وقد 
اهتم الرؤساء أیًضا بسالمة إرمیا وباروخ إذ كانوا یعرفون ما اتصف به یهویاقیم من ظلٍم 
وعدوانٍ . ومن الواضح أنهم استفادوا من النهایة المأساویة التي لقیها "یوریا" نتیجة ألقواله 
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)26 :23  .(
یذكر التقلید الیهودي أن مكان االختباء عرف باسم "كهف إرمیا"، وكان یقع خارج 

 باب دمشق وٕان كان ذلك لیس یقیًنا.  

: . حرق الدرج 4
الدرج في مخدع ألیشاماع الكاتب،   إلى الملك إلى الدار وأودعوا ثم دخلوا

الملك بكل الكالم.  وأخبروا في أذنيْ 
لیأخذ الدرج،   فأرسل الملك یهودي

الكاتب،   فأخذه من مخدع ألیشاماع
وقرأه یهودي في أذنْي الملك وفي آذان كل الرؤساء الواقفین لدى الملك. 

وكان الملك جالًسا في بیت الشتاء في الشهر التاسع، والكانون قدامه متقد. 
الكاتب وألقاه إلى  وكان لما قرأ یهودي ثالثة سطور أو أربعة أنه شقه بمبراة

النار التي في الكانون حتى فني كل الدرج في النار التي في الكانون. 
ولم یخف الملك وال كل عبیده السامعین كل هذا الكالم وال شققوا ثیابهم. 

ولكن ألناثان ودالیا وجمریا ترجوا الملك أن ال یحرق الدرج فلم یسمع لهم. 
وسرایا بن عزرائیل وشلمیا بن عبدئیل أن  الملك یرحمئیل ابن الملك بل أمر

.  ]26-20[باروخ الكاتب وٕارمیا النبي، ولكن الرب خبأهما"  یقبضوا على
بال شك توقع "ألیشاماع" استقباًال فاتًرا من یهویاقیم المتعجرف والذي كان یسكن 

، 11: 28 أي 1 تعني أحیاًنا جزًءا من البناء ("beyitفي بیت الشتاء. والكلمة العبریة "بیت 
). ففي المنازل المكونة من طابقین كان الطابق األرضي عادة ُیستخدم لإلقامة 24: 46 حز

الشتویة بینما الطابق العلوي الجید التهویة كان أنسب لحر الصیف. وكان "الكانون" مصدًرا 
للحرارة في یوم شدید البرودة من أیام الشتاء.  

 حی�ا، إذ لم یحتمل أن یسمع الكلمة ویصمت بل میخایا بن جمریاكان دور الشاب 
 بباروخ دون إبطاء لیقرأ علیهم يابلغ الرؤساء لعلهم یقومون بدوٍر روحي. فعًال سألوا أن یأت

كلمات النبي. وقد وقع علیهم - وكان من بینهم بعض األشراف - خوف عظیم. ورغم 
مقاومتهم إلرمیا لكنهم خافوا، كما ُوجد نفر قلیل منهم یثق في كلمات الرب على لسان 

إرمیا، شعروا أن من واجبهم إخطار الملك باألمر لخطورته. 
قبل تقدیم السفر طلبوا من باروخ وٕارمیا أن یختبئا، ألنهم یعرفون طبیعة یهویاقیم 
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العنیفة الظالمة. لقد ظّنوا أن الملك یكتفي بسماع ملخص لما ورد في الدرج، لكن هذا لم 
یرضه بل طلب من "یهودي" أن یحضر الدرج بینما جلس الملك بجوار كانون النار یستدفئ، 

والرؤساء واقفون حوله، بینما كان الشعب في أرجاء المدینة في حالة خوٍف وفزٍع، خاصة 
الذین في الهیكل. إذ بدأ الملك یستمع لما ورد في الدرج بدت عالمات الغضب على وجهه. 
كانت أمامه فرصة للتوبة، خاصة وأن بعض رجاله حثوه أن ینصت إلى كلمة الرب، لكنه 

وبعد قراءة ثالثة طرح السفر في النار، فإذا به یطرح نفسه وبیته ومدینته في نیراٍن قاسیةٍ ! 
وكلما كان "یهودي" سطور أو أربعة خطف الدرج وطلب المبراة التي تالزم الكاتب عادة. 

ظاًنا أنه باحتقار، یقرأ عدة أسطر من الدرج كان الملك یقطع ذلك الجزء ویحرقه في النار 
ن یشقوا ثیابهم ویمزقوا قلوبهم بروح التوبة مزق أیستطیع أن یحطم الكلمة النبویة. عوض 

عبثًا حاول دالیا وجمریا والناثان إقناعة أّال یحرق الدرج، یهویاقیم الدرج وألقاء في النار. 
یجدهما رسله.  لكنه أصدر أمره بالقبض على إرمیا النبي وكاتبه باروخ فلم

كانت "المبراة" أو "سكین الكاتب" ُتستخدم في عمل وٕاصالح األقالم المصنوعة من 
.  يالغاب ولقطع أو قص سجالت البرد

التحدي السافر الذي أظهره الملك وحاشیته فیه تناقض صارخ مع رد فعل یوشیا 
). إذ لما سمع یوشیا والد 11: 22 مل 2عندما سمع سفر الشریعة الُمكتشف حدیثًا (

یهویاقیم سفر الشریعة مزق ثیابه.  
استخدم الملك المبراة لتمزیق الكتاب والنار لحرقه، لكن ما ورد في الدرج تحقق، 

وبقیت كلمة اهللا أعظم من كل قوة مضادة. هكذا یحاول الملحدون وأیًضا الُنقاد تمزیق كلمة 
اهللا بفلسفات بشریة بّراقة، لكن كلمة اهللا أعظم من كل مقاومة. كذلك الذین یرفضون طریق 
الصلیب الضیق من أجل الراحة الزمنیة یمسكون بمبراة یهودي لیمزقوا الكلمة اإلنجیلیة في 

حیاتهم.  
ما أتعس اإلنسان الذي یمزق كلمة اهللا بمبراة ذهنه ویزیفها بعقله، یطرح رجاءه ال 
الدرج في النار، أما كلمة الرب فباقیة إلى األبد. "السموات واالرض تزوالن لكن كالمي ال 

: 12 ، یو25: 1 بط 1(من یرتبط بكلمة الحیاة الباقیة إلى األبد ). 31: 13 یزول" (مر
  یحطم الفناء ویغلب الموت ویدخل إلى عدم الفساد األبدي.) 48

حًقا إن استخف أحد بصوت اهللا كف عن التحدث، والذین ال یستحسنون أن یبقوا 
الخ)،  28: 1 اهللا في معرفتهم یسلمهم اهللا إلى ذهٍن مرفوٍض لیفعلوا كل نجاسٍة وطمٍع (رو
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هذا یذكرنا بتلك الكلمات الرهیبة التي ُختمت بها حیاة أول ملوك إسرائیل، "ولم یعد صموئیل 
). 35: 15 صم 1لرؤیة شاول إلي یوم موته" (

  ال تمزق الخطاب المكتوب على قلبك كما فعل الملك الفاسد حیث شق بمبراة الكاتب
الخطاب الُمسلم إلیه بواسطة باروخ. ال تجعل هوشع یقول لك كما إلفرایم: "أنت كحمامة 

. Ï)11: 7 رعناء" (هو
 القدیس جیروم
ال نستطیع أن ندرك على وجه التحدید التام معني "اهللا خبأهما". هل حث أحًدا من 

الرؤساء لیخفیهما في موضع معین، أم اختفي إرمیا وكاتبه وستر الرب علیهما فلم یعرف 
أحد موضعهما؟!  

إننا جمیعًا في حاجة الى هذه التخبئة اإللهیة التي ال نعرف مدتها. یجب علینا 
إطاعة الصوت الذي ینادینا كما نادى إیلیا "انطلق من هنا واتجه نحو المشرق واختبئ".  
عندما ال نطمع في شيء في الوجود إال في إرضائه فحینئذ نكون مختبئین في 
حصنه الحصین، ومن مخبأنا األمین الذي ننعم فیه بمجد نوره العظیم نتطلع بثبات إلى 

الشرور المزعجة وهي تجوز بجوارنا دون أن تجترئ على االقتراب منا. 
هكذا ال یزال ابن اهللا یتدخل لحمایة خاصته. فعْش له وحده. كن سهًما مبرًیا 

). أثبت فیه. أصِغ إلیه، فإنه یقول لك 2: 49 مختبًئا في ظل یده وفي كنانته مختفًیا (إش
تخف ألن الذي یطلب نفسي یطلب نفسك. ولكنك  كما قال داود ألبیاثار: "أقم معي. ال

). 23: 22 صم 1عندي محفوظ" (
 1، 6: 39 قد یعني أنه كان من ساللة الملك (]26[ "یرحمئیل ابن الملك"االسم 

).  8: 1 ، صف26: 22 مل

 

: . النسخة الثانیة من الدرج 5
كتبه باروخ  "ثم صارت كلمة الرب إلى إرمیا بعد إحراق الملك الدرج والكالم الذي

عن فم إرمیا قائلة:  
األول الذي كان في الدرج األول  عد فخذ لنفسك درًجا آخر واكتب فیه كل الكالم

1 Ep. 31: 2. 
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

الذي أحرقه یهویاقیم ملك یهوذا. 
لیهویاقیم ملك یهوذا:   وقل

هكذا قال الرب. 
كتبت فیه قائًال مجیًئا یجيء ملك بابل  أنت قد أحرقت ذلك الدرج قائًال لماذا

والحیوان.  ویهلك هذه األرض ویالشي منها اإلنسان
لذلك هكذا قال الرب عن یهویاقیم ملك یهوذا:  

ال یكون له جالس على كرسي داود وتكون جثته مطروحة للحر نهاًرا وللبرد 
لیالً . 

وأعاقبه ونسله وعبیده على إثمهم وأجلب علیهم وعلى سكان أورشلیم وعلى 
عنه ولم یسمعوا.   رجال یهوذا كل الشر الذي كلمتهم

إرمیا كل  فأخذ إرمیا درًجا آخر ودفعه لباروخ بن نیریا الكاتب، فكتب فیه عن فم
كالم كثیر  أیًضا كالم السفر الذي أحرقه یهویاقیم ملك یهوذا بالنار وزید علیه

. ]32-27[ "مثله
كم مضى من الوقت بعد تدمیر الدرج األصلي وبین عمل النسخة الثانیة؟ ال 

یعرف أحد بالضبط. لكن ربما ال تزید عن عدة شهور. وشملت النسخة الثانیة على مادة 
إضافیة تركز على المصیر الذي ینتظر حاكم غیر تقي. 

لم ینشغل إرمیا النبي وكاتبه بمقاومة األشرار لهما بل بحفظ الكلمة اإللهیة 
 العالمة أوریجینوسوتسجیلها، لیس فقط في سفر عبر الدهور بل وفي حیاتهما. وكما یقول 

 معلًقا على قول المرتل: "جلس الرؤساء وتقاولوا علّي، أما عبدك فكان یهتم بحقوقك" (مز
): [لیتكلم هؤالء الرؤساء أیا كانوا، فإن البار ال یفعل شیًئا سوى التحدث بفرائض 23: 119

].  Ï الرب، هذه الفرائض التي ینطق بها البار لیست كلمات بشریة!
 

Ï[غنى كلمة اللَّه ولذتها].119مزمور :  المؤلف . 
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  36من وحي إرمیا 
كلماتك نار آكلة 

   ،ثار الكل على نبیك إرمیا لكي یصمت
أما فهو فشعر بنار الكلمة اإللهیة تلتهب في أعماقه،  

میاه الضیقات والسخریة ال تقدر أن تطفئها!  

   ،لیلهب روحك الناري نار كلمتك فّي
تحرق كل األشواك الخانقة في أعماقي!  

نعم! لتهبني شركة الطبیعة اإللهیة، إنها النار اآلكلة.  
تبدد كل بروٍد روحٍي،  

وتحولني إلى خادٍم سماوٍي ناري!  

   ،لم یمزق یهویاقیم ثیابه عند سماعه كلمتك
بل مزق بمبراة السفر نفسه،  

وألقاه في أتون النار!  
ظن هذا المسكین أنه قادر أن یبدد الكلمة،  

ولم یدرك أن الكلمة نار سماویة تبني وتمجد!  

   ،هب لي یارب هذه النار
فأصرخ قائالً :  

نار كلمتك قد أحرقتني،  
أرید ان أرتفع إلى سمواتك  

وأحیا معك أیها النار اآلكلة،  
 وأشارك السمائیین النورانیین تسابیحهم! 
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  األصحاح السابع والثالثون

 صدقیا یستشیر إرمیا
 قسًما تاریخًیا، یبدأ بالحدیث عن رفع الكلدانیین 44 إلى 37تعتبر األصحاحات 

الحصار عن أورشلیم مؤقًتا لمالقاة فرعون خفرع، وقد طلب صدقیا الملك من إرمیا الصالة 
من أجله.  

 جاءت 588 ق.م.، ربما في ربیع 588-589ُذكرت هنا حادثتان في الفترة 
االخبار بوصول قوة انقاذ مصریة، فرفع البابلیون الحصار عن أورشلیم مؤقًتا لمواجهة 

 الجدید، فشهد السكان المحاصرون هدنة اللتقاط األنفاس.  يالتهدید الحرب
أرسل صدقیا الذي ملَّكه نبوخذنصر ملك بابل على یهوذا إلى إرمیا یستشیره إن 
كان یتحالف مع فرعون مصر لحمایته من الكلدانیین، ظانا أن اهللا یجعل من هذه الهدنة 
المؤقتة هدنة دائمة. وكانت اإلجابة صریحة وهي عدم االتكال على ذراع بشٍر، مؤكًدا أن 
جیش الكلدانیین الذي حاصر أورشلیم وتركها سیعود مرة أخرى ویحاصرها، ولن یستطیع 

فرعون أن یخلصهم. 

"ألنكم وٕان ضربتم كل جیش الكلدانیین الذین یحاربونكم وبقى منهم رجال ُطعنوا 
)، فإنهم یقومون كل واحٍد في خیمته ویحرقون هذه المدینة بالنار" ي(جرح

]10[ .
اعتبره الملك ورجاله خائًنا، مثبًِّطا لهمم الجیش والشعب، لذلك ضربوه وجعلوه في 

. كانوا یستخدمون الجب لحبس األشخاص ]15[بیت السجن في بیت یوناثان الكاتب 
نه غالًبا ما ُوضع في حبٍس منفردِ .  أالمقبوض علیهم وكان ذلك مؤلًما جًدا، خاصة و

لم یسترح ضمیر الملك إذ بدأ یكتشف أن ما قاله األنبیاء الكذبة خالل الثالثین 
عاًما لم یكن إال خداًعا. فأرسل إلى إرمیا سًرا یسأله مرة أخرى، فأكد له أنه سینهزم أمام بابل. 

"ما هي لم یخف إرمیا من السجن، وال انهار أمام الملك، بل بكل جرأة قال للملك: 
  .]18[خطیتي إلیك وٕالى عبیدك وٕالى هذا الشعب حتى جعلتموني في بیت السجن؟! 

ُنقل إرمیا من سجن بیت یوناثان الذي هو تحت األرض وغیر صحي إلى سجن 
)، حیث أصبح إلرمیا شيء من الحریة، وأعطي 39: 12، 25: 3 ؛ نح2: 32بیت الملك (

قسًطا من الطعام یومًیا.  
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. ]2-1[. ُملك صدقیا    1
. ]4-3[. صدقیا یلجأ إلي إرمیا  2
. ]5[. رفع الحصار   3
.  ]10-6[. نبوته عن استئناف الحصار  4
.  ]14-11[. القبض على إرمیا  5
.  ]16-15[. طرحه في الجب  6
. ]17[. إطالق إرمیا   7
. ]21-18[. إرمیا یطلب رحمة  8

:  . ُملك صدقیا 1
"وملك الملك صدقیا بن یوشیا مكان كنیاهو بن یهویاقیم الذي ملكه نبوخذراصر 

ملك بابل في أرض یهوذا. 
ولم یسمع هو وال عبیده وال شعب األرض لكالم الرب الذي تكلم به عن ید إرمیا 

. ]2-1[النبي" 
)، وقد رأى في سلفه ثمار 24 مل 2جاء صدقیا خلًفا للملك یكنیا أو كنیاهو (

رفض الكلمة اإللهیة، لكنه لم یتعظ هو ورجاله وشعبه. ُاستخدم اسم كنیاهو اختصاًرا لكلمة 
"یكنیا"، وفیه نوع من التوبیخ.  

، ففقدوا سالمهم الداخلي. ]2[رفض الملك وعبیده وشعبه أن یسمعوا لكالم اهللا 
ظنوا أن في حبس إرمیا إراحة لضمائرهم ونصرة ألفكارهم، لكن بقي النبي الُمفترى علیه 

یحمل قوة وحریة داخلیة داخل السجن ألنه ملتصق بالكلمة اإللهیة، بینما شعر الملك 
بالضعف... یطلب كلمة من شفتي إرمیا لعله یستریح.  

لعل إرمیا النبي كان في أعماقه یردد كلمات داود الملك: "تكلمت بشهاداتك قدام 
على هذه العبارة، األب أنثیموس أسقف أورشلیم )، ویعلق 46: 119 الملوك ولم أخزَ " (مز

قائالً : [عالمة محبة اهللا... هي أن تتكلم بشهاداته قدام الملوك جهًرا وبشجاعة، كما تكلم 
الرسل والشهداء... ال نخزى إن كانت أعمالنا وأقوالنا الئقة بملك الملوك المتكلم فینا، وأن 

]. Ïنهّذ بوصایاه بالمحبة والثقة، ال بضجر أو تهاون

Ï  [غنى كلمة اللَّه ولذتها].119للمؤلف: مز  
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 : . صدقیا یلجأ إلي إرمیا2
"وأرسل الملك صدقیا یهوخل بن شلمیا وصفنیا بن معسیا الكاهن إلى إرمیا النبي 

قائالً :  
صِل ألجلنا إلى الرب إلهنا. 

وكان إرمیا یدخل ویخرج في وسط الشعب إذ لم یكونوا قد جعلوه في بیت 
. ]4-3[السجن" 

بعث صدقیا برسولین إلى النبي، ربما ألنه كانت تنقصه الجرأة للحدیث معه وجًها 
لوجه. على أى األحوال لقد دان صدقیا نفسه بفمه، فإن كان قد أرسل إلى إرمیا یطلب 

صلواته ومشورته إیماًنا بأنه نبي، فلماذا لم یسمع للصوت اإللهي؟! كان یلیق بالملك ال أن 
 معه فیمارس حیاة الصالة القادرة على يیطلب من النبي من أجله فحسب، بل وأن ُیصل

تغییر األمور. فإننا حتى في الشفاعة نطلب صلوات القدیسین معنا فال ُتقبل الصلوات بدون 
التجائنا نحن إلى الصالة مع التوبة.  

واضح من تصرف صدقیا أنه فاقد الثقة في أنبیائه، لكنه في نفس الوقت لم یأخذ 
خطوات جادة في االستماع لصوت الرب.  

)،  4: 38 مقاوًما إلرمیا وطلب موته (یهوخل بن شلمیاكان 
 عضًوا في الوفد السابق إلى إرمیا.  صفنیا بن معسیاكان 

كان إلرمیا حریة الحركة حتى ُألقى القبض علیه وُأودع في السجن إلى لحظات 
 ق.م.  587سقوط أورشلیم في یولیو 

 : . رفع الحصار3
"وخرج جیش فرعون من مصر. 

.  ]5[فلما سمع الكلدانیون المحاصرون أورشلیم بخبرهم صعدوا عن أورشلیم" 
 ق.م تحرك المصریون إلى منطقة فلسطین، ربما استجابة لطلب 588في صیف 

)، إذ جاء في رسالة لخیش الثانیة إشارة إلى زیارة قائد جیش 21-11: 17 صدقیا، (حز
یهوذا إلى مصر. ولعل تحرك فرعون بجیٍش لم یكن لحمایة یهوذا، وٕانما كخط دفاٍع خشیة 

حدوث هجوم بابلي على مصر. هذا ولم یستمر الكلدانیون في حصارهم ألورشلیم خشیة أن 
یأتي جیش مصر فینضم إلیه جیش یهوذا ضدهم، لهذا فضل الكلدانیون أن یتركوا أورشلیم 
إلى حین ویحاربوا فرعون بعیًدا عن أورشلیم لیعودوا ویحاصروها بعد غلبتهم على فرعون. 
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) الذي خلف والده نخو والذي حكم من سنة 30: 44فرعون هنا هو خفرع (
، تارًكا أورشلیم تسقط في ید حقیقیة ق.م، تراجع قبل الدخول في معركة 589-570

 ق.م) سمح لبابل أن تهاجم 595-610 ق.م. عدم تدخل نخو الثاني (587البابلیین سنة 
 ق.م، والنتیجة الوحیدة لتدخل خفرع كان رفع الحصار لمدة مؤقتة، 597أورشلیم في سنة 

لكن في نهایتها تمت اإلطاحة بآمال صدقیا. 

 : . نبوته عن استئناف الحصار4
"فصارت كلمة الرب إلى إرمیا النبي قائلة:  

هكذا قال الرب إله إسرائیل،  
 لتستشیروني. يَّ هكذا تقولون لملك یهوذا الذي أرسلكم إل

ها إن جیش فرعون الخارج إلیكم لمساعدتكم یرجع إلى أرضه إلى مصر. 
ویرجع الكلدانیون ویحاربون هذه المدینة ویأخذونها ویحرقونها بالنار.  

هكذا قال الرب:  
ال تخدعوا أنفسكم قائلین إن الكلدانیین سیذهبون عنا ألنهم ال یذهبون.  

ألنكم وٕان ضربتم كل جیش الكلدانیین الذین یحاربونكم وبقي منهم رجال قد 
-6[طعنوا، فإنهم یقومون كل واحٍد في خیمته ویحرقون هذه المدینة بالنار" 

10[ .
كانت اإلجابة صریحة، لیس فیها خداع، ولكن هم أرادوا أن یخدعوا أنفسهم 

بأنفسهم. یریدون إجابة ال تمثل الواقع، بل حسب هواهم وٕارادتهم. حًقا إن لم یخدع اإلنسان 
نفسه ال یقدر حتى إبلیس المخادع أن یخدعه! لهذا یقول إرمیا النبي: "ال تخدعوا أنفسكم" 

]9[  .
 بالغة في التصویر، یؤكد االستیالء على أورشلیم تحت كل ]10[" ُطعنوابقوله "

الظروف، حتى إن كان قلة من الرجال قد طعنوا بجراحات قاتلة یقومون ویغلبون أورشلیم. 
هكذا جاءت اإلجابة هنا واضحة وقاطعة أكثر من قبل.  

) یظهر أن عدًدا من السكان كان قد غادر 15: 52یرى البعض إن ما ورد في (
المدینة وانضم إلى ملك بابل قبل سقوط المدینة. وٕان كان هذا مردُّه إلى انشقاق بین الناس 

واختالف في الرأي حول السیاسة الرشیدة التي یجب اتباعها، فال یكون إرمیا هو الوحید 
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الذي نصح الملك بالخضوع لبابل، ولكن الحزب المعارض لهذا الفكر ُحسب أنصاره من 
الخائنین. 

 : . القبض على إرمیا5
وكان لما أصعد جیش الكلدانیین عن أورشلیم من وجه جیش فرعون،  

أن إرمیا خرج من أورشلیم لینطلق إلى أرض بنیامین لینساب من هناك في 
وسط الشعب. 

وفیما هو في باب بنیامین إذا هناك ناظر الحراس اسمه یرئیا بن شلمیا بن 
حننیا. 

فقبض على إرمیا النبي قائالً :  
إنك تقع للكلدانیین. 

فقال إرمیا كذب. 
ال أقع للكلدانیین. 

 . ]14-11[ولم ُیسمع له، فقبض یرئیا على إرمیا وأتى به إلى الرؤساء" 
تم القبض على إرمیا في وقت كان فیه الحصار مرتبًكا، وكان هناك نوع من 

الحریة في الحركة داخل المدینة وخارجها.  
إذ ُرفع الحصار مؤقًتا عن أورشلیم اندفعت الجماهیر إلى الخارج كنوٍع من 

التنفیس. خرجت أعداد بال حصر لترى حقولها التي خربت ومراعیها التي اندثرت. وسط 
نه مختٍف أهذه الجماهیر خرج إرمیا ظاًنا ان أحًدا ال یهتم  بشأنه في ظروٍف كهذه، خاصة و

وسط أعداد بال حصر.  
 في الجانب الشمالي من أورشلیم، كان مؤدًیا إلى أرض ]13[ باب بنیامینیقع 

بنیامین، خرج منه یبحث عن األرض التي اشتراها من حمنئیل، لكن ُأسيء فهم نوایاه، وتم 
نه إذ رأى الحصار قد ُنزع مؤقًتا أنه ذاهب إلى العدو. ویرى البعض أالقبض علیه في شك 

اراد إرمیا أن یخرج من أورشلیم إلى عناثوث اشتیاًقا إلى الراحة بعد حیاة شاقة للغایة مملوءة 
أحزاًنا. أو لعله شعر أن مجهوداته قد فشلت في أورشلیم، لم یسمع له أحد لهذا أراد الخروج 

منها. یبدو أن هذا التصرف كان من عندیاته بدون استشارة الرب، مما سبب له متاعب 
أكثر. كان البد ان یسأل الرب في كل تحركاته.  
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 صورة حیة عن الموقف فیقول إنه من ناحیة كان الملك B. Duhm ˺یقدم لنا
 بطریقة غیر الئقة، حیث ُوضع في الجب، مع أنه لم یبالغ في أحادیثه ولم یكن هُیعامل

متهوًرا، بل كان إنساًنا بسیًطا متضًعا ورقیًقأ، ومن ناحیة أخرى كان الملك یقوده رجاله 
العاملون معه بغیر إرادته إلى مغامرة خطیرة. حًقا كان الملك یترقب كلمة تصدر من شفتي 
النبي، یسمعها في الخفاء إلرضاء ضمیره، لكنه كان ضعیًفا ولیس شریًرا؛ كان مقیًدا أكثر 

بكثیر من قیود النبي الواقف أمامه.  
؟ ربما كانت السجون األخرى مكتظة لماذا ُوضع في سجن بیت یوناثان

بالمسجونین، أو ألنهم رأوا أن شخصیة إرمیا خطیرة للغایة حتى علم أفكار المسجونین 
أنفسهم من جهة الفكر السیاسي، لذا رأوا ضرورة عزله حتى عن المساجین في هذا السجن 

ضماًنا لعدم التقائه بأحدٍ .  
واضح أن االهتمام الذي ُوجه إلى إرمیا كان باطًال، ألن الكلدانیین كانوا قد فارقوا 
أورشلیم، وكانوا مشغولین في الدخول في معركة مع فرعون. هذا وقد ُوضع في السجن دون 

محاكمة طبیعیة.  

 : . طرحه في الجب6
"فغضب الرؤساء على إرمیا وضربوه وجعلوه في بیت السجن في بیت یوناثان 

الكاتب ألنهم جعلوه بیت السجن. 
-15[فلما دخل إرمیا إلى بیت الجب وٕالى المقببات أقام إرمیا هناك أیاًما كثیرة" 

16[ .
مسكین هو ذاك الذي یحمل كلمة اهللا (الذي یرمز إلیها إرمیا) كما إلى الجب لكي 

ن یلتصق بها لتحمله إلى سمواتها.  أیدفنها وسط تراب هذا العالم ووحله عوض 
 على قول المرتل: "إلى الدهر ال أنسى حقوقك، ألنك العالمة أوریجینوسیعلق 

)، قائالً : [سأحفظ ذكرى تعالیمك التي تسلمتها منك، هذه التي 93: 119 بها أحییتني" (مز
تعلمتها هنا على األرض، وبها انتقلت من األرض إلى السماء، وصرت ساكًنا مع 

].  Ðالمالئكة

1 Cf. Buhm: Das Buch Jeremiah, 1910, p. 310. 
Ð  [غنى كلمة اللَّه ولذتها].119للمؤلف: مز  
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 : . إطالق إرمیا7
"ثم أرسل الملك صدقیا وأخذه وسأله الملك في بیته سًرا، وقال:  

هل توجد كلمة من قبل الرب؟ 
فقال إرمیا: توجد. 

. ]17[فقال إنك تدفع لید ملك بابل" 
التجأ صدقیا الملك إلى إرمیا إما ألنه ظن أن طرح إرمیا في السجن قد غیَّر من 
فكره، فینطق بكلمات مطمئنة عوض إصراره على تحقیق السبي البابلي، أو أراد من النبي 
أن یثبِّت ظنَّه وسؤال قلبه أى أن مغادرة الكلدانیین تعني خالًصا نهائًیا كلًیا ألورشلیم. أما 

إرمیا فیرد بأن هذا فكر باطل ألن جیوش بابل ستعود لتهلك المدینة.  
كان الحكم على صدقیا قاسًیا ألنه استشار إرمیا النبي على األقل مرتین وأظهر 

) الذین 27-24: 38حنًوا نحوه، لكنه في ضعف شخصیته كان یخشى العاملین معه (
 رفضوا رسالة إرمیا. 

 : . إرمیا یطلب رحمة8
"ثم قال إرمیا للملك صدقیا:  

ما هي خطیتي إلیك وٕالى عبیدك وٕالى هذا الشعب حتى جعلتموني في بیت 
السجن؟  

فأین أنبیاؤكم الذین تنبأوا لكم قائلین ال یأتي ملك بابل علیكم وال على هذه 
األرض؟ 

فاآلن اسمع یا سیدي الملك. 
لیقع تضرعي أمامك:  

وال تردني إلى بیت یوناثان الكاتب فال أموت هناك. 
فأمر الملك صدقیا أن یضعوا إرمیا في دار السجن،  

وأن ُیعطى رغیف خبز كل یوٍم من سوق الخبازین حتى ینفذ كل الخبز من 
المدینة. 

.  ]21-18[" فأقام إرمیا في دار السجن
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من عادات الشرق القدیم أن یكون لكل حرفة أو صناعة : ]21[سوق الخبازین 
شارع یقتصر على أهل المهنة. 

كان یمكن لصدقیا أن یطلق إرمیا من السجن، لكن لم تكن لدیه الشجاعة ألخذ 
ل اهللا سجن إرمیا ققراٍر كهذا. لقد تركه في السجن بعد أن خفف عنه بعض األتعاب، و د حوَّ

إلى بركٍة له ولغیره.  
على أي األحوال، كان إرمیا النبي صاحب الدموع الغزیرة، وجدران القلب 

المتوجعة، واألحشاء التي ال تكف عن أن تئن، لكنه الرجل الشجاع الذي یقف أمام الملوك 
). وكأنه یردد ما سبق 19: 16بقوة، لیقول "یارب عّزي وحصني وملجأي في یوم الضیق" (

فقاله میخا النبي: "أنا مآلن قوة روح الرب وحًقا وباًسا ألخبر یعقوب بذنبه وٕاسرائیل بخطیته" 
).  8: 3 (مي
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  37من وحي إرمیا 
لیتني ال أدخل بكلمتك إلى الجب،  

بل تحملني هي إلى سمواتك! 

   ،لم یطق األشرار كلمتك اإللهیة
فدفعوا بإرمیا إلى الجب،  

ولم یدركوا أن كلمتك تحول التراب إلى سماءٍ !  

   ،هب لي قوة وشجاعة
فال أخدع نفسي كما فعل صدقیا الملك. 

أطلب كلمتك حسب هواي،  
وأنتظر إراحة لضمیري على حساب خالص نفسي.  

أللتقي بإرمیا لكن لیس في خوٍف من الناس.  
ألنصت إلى صوته،  

وأطلب عمل روحك الناري فّي،  
فأستجیب لوصیتك،  

وأحیا بكلمتك!  

  إلى األحكام اإللهیة،  الحقیقينعم لیحملني إرمیا 
ولیدخل بي إلى السموات!  

لترتفع معه نفسي،  
 ولتختبر عذوبة الوصیة حتى إن بدت صعبة! 
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 األصحاح الثامن والثالثون

إرمیا في الجب 
 یحمالن تفاصیل خاصة 38، 37 أن ُكًال من األصحاحین Ïیرى بعض الدارسین

بنفس الحادثة، فإن أردنا القصة كاملة ُیضم األصحاحان مًعا. 
تبرز األحداث الزمنیة لهذا األصحاح بعض الصعوبات بسبب التشابه بینها وبین 

، 20-15: 37)، ففي كلتا الروایتین ُیتهم إرمیا بالخیانة وُیسجن (21-11: 37ما ورد في (
ینتهیان بأن  ). وكال األصحاحین یتحدثان عن مقابلة سریة مع الملك، وكالهما26، 6: 38

یوضع إرمیا في دار السجن. لكن یوجد مع ذلك اختالف في الروایتین تشمل اآلتي:  
)؛ أما األصحاح 15-11: 37 یشیر إلى القبض على إرمیا (37. األصحاح أ

 فلم ُیشر إلى ذلك.  38
 ]6[) في بیت یوناثان الكاتب، أما في 16-15: 37( ب. السجن المذكور في

فُیدعى جب ملكیا ابن الملك الذي في دار السجن. ربما هذا االختالف لیس بذي قیمة ألننا 
)، 2: 32ال نعرف موقع بیت یوناثان الكاتب بالنسبة لدار السجن الذي كان بجوار القصر (

فقد یكون مالصًقا له. 
 یروي لنا اإلفراج عن إرمیا من الجب في شيء من التفصیل، 38ج. أصحاح 

. 37 األمر الذي لم ُیشر إلیه األصحاح ]13-7[والدور الذي قام به عبد ملك الكوشي 
 بشيء من ]26-14[د. جاء اللقاء السري الذي تم بین الملك والنبي إرمیا في 

؛ وٕان كانت النغمة واحدة. ]27-11[التفصیل أكثر مما جاء في 
 حقیقة أن صدقیا الملك كانت له سلطة كافیة لمنع إعدام 38هـ. یوضح األصحاح 

 النبي بتهمة الخیانة.
مع هذا یرى كثیر من الدارسین أن ما ورد في األصحاحین هما تقریران عن حادٍث 
واحٍد، وهذا لیس باألمر الغریب على إرمیا؛ فقد أشار إلى العظة في الهیكل في األصحاحین 

: 39) وأیًضا في (14: 39؛ 28: 38؛ وٕالى إفراج إرمیا بواسطة البابلیین في (26، 7
 . Ð)6-1: 40؛ 11-12

1 Thompson, Jeremiah, p. 643. 
2 Cf. Thompson: Jeremiah, p. 636-7. 
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.  ]4-1[المطالبة بقتل إرمیا  . 1
.  ]6-5[ القاء إرمیا في السجن  .2
.  ]13-7[ عبد ملك الكوشي ینقذ إرمیا .3
. ]16-14[ لقاء سري مع الملك  .4
. ]23-17[ نبوة عن رحمة مشروطة .5
. ]27-24[ صدقیا یخشي الرؤساء  .6
. ]28[ بقاء إرمیا في الحبس  .7

 :  . المطالبة بقتل إرمیا1
"وسمع شفطیا بن متان وجدلیا بن فشحور ویوخل بن شلمیا وفشحور بن ملكیا 

الكالم الذي كان إرمیا یكلم به كل الشعب قائالً :  
هكذا قال الرب:  

الذي یقیم في هذه المدینة یموت بالسیف والجوع والوبأ. 
أما الذي یخرج إلى الكلدانیین فإنه یحیا وتكون له نفسه غنیمة فیحیا. 

هكذا قال الرب:  
هذه المدینة سُتدفع دفًعا لید جیش ملك بابل فیأخذها. 

فقال الرؤساء للملك لیقتل هذا الرجل،  
ألنه بذلك یضعف أیادي رجال الحرب الباقین في هذه المدینة، وأیادي كل 

الشعب،  
إذ یكلمهم بمثل هذا الكالم،  

. ]4-1[ألن هذا الرجل ال یطلب السالم لهذا الشعب بل الشر" 
 سبق أن أرسلهما الملك صدقیا إلى إرمیا: زار یوخل ]1[اثنان من المذكورین في 

)، وفشحور بن ملكیا عندما بدأ 3: 37بن شلمیا إرمیا خالل االنسحاب المؤقت للكلدانیین (
). 1: 21  ق.م (588نبوخذنصر حصاره ألورشلیم عام 

) الذي قدمه في بدء الحصار 9: 21جاء التقریر هنا مطابًقا تماًما لما ورد في (
قبل القبض علیه، مؤكًدا موت الذین یقیمون في المدینة بالسیف والجوع والوبأ. وقد تكررت 

؛ 13، 8: 27؛ 10: 24؛ 9، 7: 21؛ 12: 24هذه الضربات الثالث مًعا في سفر إرمیا (
). 13: 44؛ 22، 17: 42؛ 2: 38؛ 17: 34؛ 24: 32؛ 17-18: 29

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 

" تسلیم نفسه لهم. یخرج إلى الكلدانیینیقصد بقوله: "
 كخائٍن للوطن، ولم یدركوا أن إرمیا ]4[صدر الحكم من الرؤساء على إرمیا بالقتل 

یحمل حب�ا حقیقًیا للشعب، ینبع عن أحشائه الملتهبة. وأن ما نطق به هو حكم صدر علیهم 
بسبب عصیانهم المستمر. فاألمر لیس في یدیه بل في أیدي الملك والرؤساء والكهنة 

والشعب إن قدموا توبة تتغیر كل األحكام! 
 الرؤساء اللوم على إرمیا، حاسبین أن بقتله ُتحل المشاكل ویعود يما أسهل أن یلق

للبلد سالمه وأمانه! 

 : لقاء إرمیا في السجنا. 2
"فقال الملك صدقیا ها هو بیدكم ألن الملك ال یقدر علیكم في شيء. 

فأخذوا إرمیا وألقوه في جب ملكیا ابن الملك الذي في دار السجن ودلوا إرمیا 
بحبال. 

. ]6-5[ولم یكن في الجب ماء بل وحل فغاص إرمیا في الوحل" 
ربما لم یصرح الملك بقتله ظًنا منه أنه طالما كان النبي على قید الحیاة فإن اهللا 

)، أو یرید الملك قتله لكن لیس بیدیه، 15: 37یمكن أن یرجئ عقاب یهوذا المتنبأ عنه في (
إنما بأیدي الرؤساء، وهذا من شیمة اإلنسان الضعیف الذي یشتهي الشيء، لكنه یدفع 

اآلخرین إلى تنفیذه، لكي یبرر نفسه فیما بعد! 
) لتخزین 15: 5 ، أم31: 18 مل 2كان لمعظم البیوت في أورشلیم آبار خاصة (

 ذات فتحة يالمیاه المتجمعة من األمطار أو من الینابیع، وكانت في العادة على شكل كمثر
صغیرة من أعلى حتى یمكن تغطیتها عند الضرورة لمنع الحوادث أو تلوث الماء. وبحلول 

ق.م كانت اآلبار تقوى باألسمنت، مثل خزان قمران.   1200عام 
اهتز صدقیا الملك أمام كلمات إرمیا، الذي ربما كان یشعر بمخافة أمامه، إذ كان 

هو  هایخشاه. لكنه إذ كان ضعیف الشخصیة سلمه إلى أیدي رجاله األشرار قائًال لهم: "
. ]5[بیدكم، ألن الملك ال یقدر علیكم في شيء" 

كان للرؤساء سلطة الحكم علیه ولكن حكم اإلعدام البد من موافقة الملك علیه. 
 هذا بوادر الضعف واالستسالم فلم یرتدعوا، إالَّ أنه لم یسمح لهم بقتله رأًسا، لذلك ىوقد أبد

ألقوه في الجب لیموت هناك جوًعا. 
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 تكشف عن شخصیته الضعیفة أو عن مركزه الضعیف، ]5 [كلمات الملك نفسها
فكانت السلطة الحقیقیة في ید الرؤساء الذین كانوا یحركون الملك كدمیة في أیدیهم، ألن 

نبوخذنصر أقامه ملًكا بعد سبي یهویاكین، وربما كان غیر مقبوٍل من أحٍد في األمة كملك 
حقیقي، بل ینتظر الكل عودة الملك المسبي یهویاكین. 

ل إرمیا أن یموت  لقد صدر الحكم بإلقائه في جب به وحل لیموت هناك. وقد فضَّ
في وْحل الُجب وال ُتدفن كلمة اهللا في وحل العصیان أو المجاملة على حساب الحق. 

 عن كلمة اهللا يكان یمكنه أن یهرب من هذا الوْحل إن تراجع عن نبواته وتخلّ 
ورسالته... لكنه رفض! 

ألقوه لیموت جوًعا دون سفك دمه، ولم یدركوا أنهم یقتلون أنفسهم إذ حرموا أنفسهم 
من خبز المالئكة، كلمة اهللا. َقِبَل أن یموت جسدًیا بجوع من خبز العالم وال یموت جوًعا من 

خبز المالئكة! 

  ُترك إرمیا وحده یسبح اهللا؛ ألقوه في جب مملوء وحًال، أما نفس هذا الرجل فكانت أثمن
من كل الشعب. 

أترید أن تعرف ماذا یمكن إلنسان واحٍد أن یفعل؟ كان یشوع بن نون وحده، بینما 
كان العالم كله مسكوًنا. هناك كانت توجد جماهیر بال عدد أما هو فكان وحده بمفرده وأمر 

الشمس والقمر فتوقفا. أعطى إنسان أمًرا فاهتمت السماء! انصتت السماء إلیه ألنه كان 
ینصت للرب... 

). كیف كنت 17: 15 ألنك قد مألتني غضًبا" (يماذا یقول (میا)؟ "جلست وحد
. Ïوحدك في المدینة؟ أقول كنت وحدي ألنه لم یكن أحد معي یشاركني هدفي

القدیس جیروم 
إذ ُألقى إرمیا في الجب السفلّي تحولت حیاته إلى صالة، فصرخ إلى اهللا قائالً :  

"دعوت باسمك یارب من الجب األسفل،  
لصوتي سمعت،  

ال تستر أذنك عن زفرتي عن صیاحي،  
دنوت یوم دعوتك،  

قلت: ال تخف. 

1 Hom, 54 on Ps. 143 (144). 
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خاصمت یا سید خصومات نفسي... 
رأیت یارب ظلمي. 
). 59-55: 3أقم دعواي..." (مرا 

حین ُأغلقت كل األبواب في وجهه وجد أبواب اهللا مفتوحة. وجد أذني الرب تمیل 
إلیه وهو في الجب لتسمع صرخات قلبه الداخلیة. یؤكد له الرب وعوده السابقة منذ لحظات 
دعوته: "ال تخف!"؛ ویشاركه آالمه، فیحسب الخصومات ضد إرمیا كأنها خصومات ضد 

اهللا نفسه. یصیر اهللا هو القاضي وهو المحامي الذي یقیم دعوى إرمیا ضد مضطهدیه. 
إن كان هذا األصحاح قد كشف عن دور عبد ملك الكوشي في خالص إرمیا، 

فإن مراثیه تكشف عن الذي قام بالدور الحقیقي هو اهللا سامع صلوات المظلومین... تحرك 
بالحب لینصت إلى أنینه، وحرَّك عبد ملك بالحنان ودّبر خالص إرمیا من الجب! 

: . عبد ملك الكوشي ینقذ إرمیا 3
"فلما سمع عبد ملك الكوشي رجل خصي وهو في بیت الملك أنهم جعلوا إرمیا 

في الجب والملك جالس في باب بنیامین،  
خرج عبد ملك من بیت الملك وكلم الملك قائالً :  

یا سیدي الملك قد أساء هؤالء الرجال في كل ما فعلوا بإرمیا النبي طرحوه في 
الجب،  

فإنه یموت في مكانه بسبب الجوع،  
ألنه لیس بعد خبز في المدینة. 

فأمر الملك عبد ملك الكوشي قائالً :  
خذ معك من هنا ثالثین رجًال، وأطلع إرمیا من الجب قبلما یموت. 

فأخذ عبد ملك الرجال معه، ودخل إلى بیت الملك إلى أسفل المخزن،  
وأخذ من هناك ثیاًبا رثة ومالبس بالیة ودالها إلى إرمیا إلى الجب بحبال. 

وقال عبد ملك الكوشي إلرمیا ضع الثیاب الرثة والمالبس البالیة تحت إبطیك 
تحت الحبال. 

ففعل إرمیا كذلك. 
فجذبوا إرمیا بالحبال وأطلعوه من الجب. 

. ]13-7[فأقام إرمیا في دار السجن" 
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كان هدف الرؤساء قتل النبي دون سفك دمه، بتركه یتعذب ویموت ببطئ في 
الجب. 

خصی�ا، موظًفا في بیت نساء الملك، وربما كانت عبد ملك الكوشي ربما كان 
المخازن تحت یدیه. ولعلَّ بعض النساء أشفْقن على إرمیا النبي فاعتنین بأمره. 

الرجل الغریب الجنس لم یقبل أن یرى إرمیا في الوحل، فذهب إلى الملك وتحدث 
معه بصراحة... قائًال له حًقا قد یموت إرمیا في الجب، لكن بسبب هذا تموت المدینة كلها 

. ]9[من الجوع 
العجیب في شخص عبد ملك أنه اتسم باآلتي:  

. الشجاعة، فذهب إلى الملك وهو یعلم أن تكلفة هذا العمل هو هیاج كل رجال أ
الملك ضده، وربما تكون تكلفته حیاته كلها. 

ب. اإلیمان: إن مات إرمیا في الجب جوًعا ستموت المدینة كلها جوًعا، فإن ما 
فعلته المدینة بنبي اهللا یرتد علیها. 

ج. تشغیل طاقات اآلخرین لحساب ملكوت اهللا، فلم یعمل وحده بل أخذ ثالثین 
رجًال لرفع إرمیا النبي بالحبال من الجب، مع أنه كان یمكن له وحده أو ربما معه شخص 

ثنان للعمل، لكنه أراد أن یشرك الكثیر في عمل الخیر. أآخر أو 
، فكان یكفي إلرمیا في الجب أنُ تلقى إلیه الحبال عجیًبا في رقته وحنانهد. كان 

لیمسك بها فإنه كاد أن یموت، لكن عبد ملك دلى ثیاًبا بالیة لكي یضعها النبي تحت أبطیه 
حتى ال یتجرح جسمه أو یشعر بألم! أحیاًنا نطلب خالص اآلخرین لكن بعنف، فنتحدث 

معه بكلمات جارحة. لیتنا في خدمتنا للغیر االَّ نجرح مشاعر أحد. 
إذ كان الوقت شتاًء لم یكن الجب ُمحتمًال بسبب البرد القارص مع الوحل، مما 

یدفع بإرمیا إلى الموت األكید! 
ُوجد عبد ملك الغریب الجنس یعمل بحب لحساب ملكوت اهللا، ففي كل جیٍل نجد 

حتى في قصور الملوك والرؤساء أناًسا یعملون لمجد اهللا! بال شك أن أمانة هذا الخصي 
الغریب الجنس كان لها أثرها على الملك الذي وثق فیه، واستمع إلى مشورته، وأعطاه 

سلطاًنا لتحقیق خطته، دون مباالة بما قد یحدث من الرؤساء أصحاب السلطة الذین حملوا 
عداوة ُمّرة ضد إرمیا. بأمانته شهد للحق وواجه بشجاعة ما لم یستطع غیره أن یفعله! 
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لعل عبد الملك هنا یشیر إلى األمم الذین یقبلون كلمة اهللا لخالصهم فیشبعون من 
الخبز النازل من السماء، السید المسیح؛ بینما أنزل بنو إسرائیل الكلمة النبویة إلى الجب 

ورفضوا المخلص وصاروا في مجاعة روحیة. هذه كانت نبوة عن دخول األمم إلى اإلیمان، 
هؤالء الذین رفضوا أن یدخل الناموس واألنبیاء إلى وحل الحرف القاتل. 

العالم، نزول إرمیا إلى الجب یشیر إلى اإلنسان الذي ینزل بكلمة اهللا إلى وحل هذا 
فیحول حتى الكلمة التي لخالص نفسه وتمتعها بالسماویات إلى وسیلة لطلب الزمنیات. 

 مقارنة بین إرمیا النبي الذي ُألقى في جب ملكي في دار العالمة أوریجینوسیقیم 
، والقدیس بطرس الذي صعد إلى السطح وهناك نظر ]6[السجن، حیث غاص في الوحل 

رؤیا إلهیة، فیقول بأن واجبنا كمؤمنین روحیین أن نصعد مع كلمة اهللا بالروح القدس لننال 
معرفة حقة ورؤى إلهیة، وال ندع كلمة اهللا أن ُتلقى في الجب خالل أفكارنا الجسدانیة 

لقاء ثیاب اوشهواتنا الشریرة. لقد أخذ عبد ملك ثالثین رجًال معه ورفعوا إرمیا من الجب، ب
. من هو عبد ملك هذا إال ربنا یسوع المسیح ]12[بالیة إلیه لیضعها تحت ابطیه مع الحبال 

 رجالً ) 30الذي صار عبًدا لیرفع أفكارنا وطبیعتنا من عمق الهاویة خالل الكنیسة (
باتضاعه (الثیاب البالیة)؟! یلیق بنا أن نقبل فقر ربنا یسوع المسیح لكي ُنرفع إلى فوق 

ونرتدي الثیاب السماویة الملوكیة أبدًیا. هكذا نجلس عن یمین الملك السماوي الذي نزل إلى 
الحفرة كي ال ننزل نحن إلیها. 

 أن هذه العبارات تطابق ما جاء في نشید األناشید: "أنا Ïالعالمة أوریجینوسیرى 
). 5: 1 سوداء وجمیلة یا بنات أورشلیم، كخیام قیدار كشقق سلیمان" (نش

  لست أظن أنه غیر الئق أن نقول أن هذا األجنبي الذي من جنس قاتمignoble الذي ،
سحبه من جب الموت، هذا الذي ألقاه فیه رؤساء إسرائیل، یمثل شعب األمم، الذین 

آمنوا بقیامة ذاك الذي مات، هذا الذي أسلمه هؤالء الرؤساء للموت. بهذا اإلیمان سحبوه 
مرة أخرى من الهاویة. 

ُ یقال عنه أنه الِخْصْي، ألنه َخَصى نفسه ألجل ملكوت يبل أظن أن هذا األثیوب
). 12: 19السموات، بل ألن فیه ذاك الذي بال بذار للشر (مت 

هو أیًضا عبد الملك، ألن العبد الحكیم یحكم على سادة جهالء، فإن كلمة "عبد 
). 2: 17 (أم Ïملك" تعني "عبًدا للملوك"

1 Comm. on Song, book 2: 1. 
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هذا هو سبب أن الرب الذي ترك شعب إسرائیل بسبب خطایاهم، یتحدث إلى 
األثیوبي مخبًرا إیَّاه: "هأنذا جالب كالمي على هذه المدینة للشر ال للخیر... ولكنني أنقذك 

). 18-17: 39في ذلك الیوم... فالُ تسلَّم لید الناس... بل إنما أندیك نجاة" (
نه سحب النبي من الجب، أي أنه بإیمانه في أأما السبب الذي ألجله خلص، فهو 

. Ðقیامة المسیح من األموات بطریقة ُعبر عنها أنه سحبه من الجب
العالمة أوریجینوس 
لم یكن عبد الملك محتاًجا إلى ثالثین رجًال لرفع إرمیا من الجب حتى ظن البعض 

لرفعه وٕانما نهم كانوا ثالثین ال أأن الرقم األصلي هو ثالثة رجال، لكن بعض الدارسین یرون 
إلنجاح مهمة عبد ملك، لئال یحاول البعض من قبل بعض الرؤساء إفساد مهمته.  

إذ تصرف عبد ملك بلطٍف إلنقاذ النبي من الموت، وعده النبي بالخالص من 
). اهللا ال ینسى تعب المحبة من أجله ومن أجل 18-15: 39الخراب المقبل على أورشلیم (

). 18- 15: 39خدامه، لذلك أنقذ عبد ملك الكوشي في یوم المدینة ولم ُیسلم لید أعدائه (
كان أجنبًیا عن رعویة إسرائیل حسب الجسد، لكنه ابن إبراهیم حسب اإلیمان الحّي العامل 

بالمحبة.  
 وجد إرمیا عطًفا من رجل غریب في وقت كاد أن یرفضه الكل! 

 : . لقاء سري مع الملك4
یروى لنا اللقاء األخیر والوداعي بین الملك وٕارمیا، كان فیه النبي صریًحا كل 

الصراحة. قدَّم كل ما في قلبه وما أعلنه له الرب، فقد أدرك أنه لن یرى الملك بعد... تحدث 
بصراحة كاملة حتى ال ُیدان أمام اهللا! 

"فأرسل الملك صدقیا وأخذ إرمیا النبي إلیه إلى المدخل الثالث الذي في بیت 
الرب،  

وقال الملك إلرمیا:  
أنا أسألك عن أمر. 
ال تخِف عني شیًئا. 

Ï.الكلمة العبریة كالعربیة تعني "عبد للملك" ولیس للملوك  
2 Comm. on Song. book 2: 1. 

                                                                                                                  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 

فقال إرمیا لصدقیا: إذا أخبرتك أفما تقتلني قتًال؟ 
لي؟  وٕاذا أشرت علیك فال تسمع

فحلف الملك صدقیا إلرمیا سًرا قائًال حّي هو الرب الذي صنع لنا هذه النفس 
. ]16-14[إني ال أقتلك وال أدفعك لید هؤالء الرجال الذین یطلبون نفسك" 

" ال یعني أن الملك نفسه یقتله، إنما یتخلى عنه حتى أفما تقتلني قتًال؟بقوله: "
 یقتله أعداءه كما سبق إن ألقوه في الجب، وربما قصد أّال یتركه ُیلقى في الجب مرة أخرى.

)، وهو 18: 16 مل 2" لم یذكر إال هنا، ربما هو مدخل الملك (المدخل الثالث"
ول من الملك وشعبه ذمدخل سرى یسمح لدخول الملك الیائس في سریة لیستشیر النبي المر

طویالً .  
أنا أسألك عن أمرٍ . ال تخِف عني عاد الملك صدقیا فأرسل إلى النبي قائًال له: "

. ربما ألنه لم یكن مستریًحا في أعماقه لمشورة رجاله، فكان یود أن یسمع ]14[" شیًئا...
كان من رجل اهللا. ولعله ظن أنه صنع خیًرا بإرمیا وأخرجه من الجب فیغیر إرمیا كلماته. 

یود أن یسمع النبي یتنبأ لیس حسب كلمات الرب بل حسب هواه الشخصي لیهدأ ضمیره.  
واضح من تصرفات صدقیا في أكثر من موقف ضعف شخصیته واهتزازها أمام 

رجال الدولة، إذ كان یدرك دور إرمیا كنبي حقیقي، لكنه كان یصدر أوامره أحیاًنا بالتخفیف 
كما سمح أن ُیعطى رغیف خبز كل یوم من سوق الخبازین طالما في المدینة خبز... كما 

لذلك سلم إرمیا بین كان یستشیره سًرا، لكنه لم یطلقه وال أعلن براءته. كانت تنقصه الشجاعة 
. ]5 [یدي رجاله، إذ قیل: "ها هو بیدكم ألن الملك ال یقدر علیكم في شيء"

ال نعرف أیًضا ما الباعث هنا ألن یرسل الملك في طلب إرمیا. لعلَّه أدرك أن 
النهایة وشیكة فأراد أن یسمع نصیحة النبي لینجو من الخطر. وال یخفي أن الملك خشي 
التسلیم وخاف من أعدائه من الیهود الذین كانوا قد غادروا المدینة من قبل، وحرَّضوا ملك 

بابل علیه. 
یؤكد إرمیا النبي للملك أنه یلیق به أّال یخاف الناس، أي رجال الدولة، بل یخاف 

اهللا، فال یعصي كلمته، بهذا ینقذ حیاته، وینقذ أورشلیم من حرقها بالنار.  
لقد رسم إرمیا النبي صورة مثیرة عن نتائج عصیان الكلمة اإللهیة، وذلك خالل 
رؤیا أظهرها اهللا له، فقد شاهد بروح النبوة نساء القصر واألبناء ُیقادون وهم ینشدون مرثاة 

ُمرَّة ُتعلن عن شعورهم بالخداع الذي مارسه األصدقاء، متطلعین إلى الملك أنه قد غاص في 
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الوْحل. تتناسب هذه المرثاة مع وضع إرمیا الذي ُألقي في جب لیغوص في الوْحل حتى 
. لم یمت إرمیا في الوْحل، إنما دفع األنبیاء الكذبة الملك في وْحل كذبهم فغاص ]7[یموت 

في خداعهم. لقد أرسل اهللا عبد ملك الغریب الجنس لینقذ إرمیا، أما الملك فلم یجد من ینقذه 
من وْحله! 

 : . نبوة عن رحمة مشروطة5
"فقال إرمیا لصدقیا: هكذا قال الرب إله الجنود إله إسرائیل. 

إن كنت تخرج خروًجا إلى رؤساء ملك بابل تحیا نفسك وال ُتحرق هذه المدینة 
بالنار، بل تحیا أنت وبیتك. 

ولكن إن كنت ال تخرج إلى رؤساء ملك بابل،  
تدفع هذه المدینة لید الكلدانیین فیحرقونها بالنار وأنت ال تفلت من یدهم. 

فقال صدقیا الملك إلرمیا: إني أخاف من الیهود الذین قد سقطوا للكلدانیین لئال 
. يیدفعوني لیدهم فیزدروا ب
فقال إرمیا: ال یدفعونك. 

اسمع لصوت الرب في ما أكلمك أنا به، فیحسن إلیك، وتحیا نفسك. 
وٕان كنت تأبى الخروج، فهذه هي الكلمة التي أراني الرب إیاها. 

ها كل النساء اللواتي بقین في بیت ملك یهوذا یخرجن إلى رؤساء ملك بابل 
وهن یقلن قد خدعك وقدر علیك مسالموك. 

غاصت في الحمأة رجالك وارتدتا إلى الوراء. 
ویخرجون كل نسائك وبنیك إلى الكلدانیین وأنت ال تفلت من یدهم،  

. ]23-17[ألنك أنت ُتمسك بید ملك بابل، وهذه المدینة تحرق بالنار" 
عجیًبا في  كان إرمیا صریًحا كل الصراحة، فتحدث مع الملك بكلمات الرب، كما كان

حبه للغیر، حتى للملك الذي دخل به إلى السجن فإنه یطلب له أن یخلص من الموت. 
بما أن إرمیا قد عرف أن الملك ال یقبل نصیحته، فإنه كلمة "اسمع" یكون معناها 

هنا "إذا سمعت". 
قدم له سبع نبوات خطیرة إذا لم یسمع لصوت الرب ویخرج إلى رؤساء ملك بابل، 

وقد تحققت هذه النبوات حرفًیا:  
. ]18-17[ . تسلیم المدینة في أیدي رؤساء ملك بابل أ
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. ]23، 18[ب. یحرقون المدینة بالنار 
ج. لن یفلت الملك من أیدیهم. 

. ]22[د . یخرج كل نساء الملك إلى الرؤساء 
. وردت هذه ]23[هـ. یقدم النساء مرثاة على الملك، قائًالت: لقد خدعك أصدقاؤك 

: "طردَك إلى الُتخم كل معاهدیك، خدعك وغلب علیك مسالموك؟ أهل 7المرثاة في عوبیدیا 
خبزك وضعوا شرًكا تحتك؛ ال فهم فیه". 

في الشرق  یشعر اإلنسان بخجٍل شدیٍد عندما یصدر التوبیخ من امرأة، كم 
باألكثر إن صدر هذا نحو ملك، خاصة وٕان كانت النساء هن نساء قصره. 

و. ُیرسل نساء الملك وبنوه إلى الكلدانیین. 
ز. یهرب الملك لكن یلقي ملك بابل القبض علیه. 

تتم هذه النبوات الخطیرة  في حیاة كل إنساٍن یرفض كلمة الرب ویعمل حسب 
مشیئته البشریة:  

ُتسلم مدینة قلبه إلى أیدي رؤساء ملك بلبل، أي تسقط تحت خطایا كثیرة تفقده حریته  •
الداخلیة، وتسلبه سالمه الحقیقي، فیعیش مستعبًدا في مذلٍة وعارٍ . 

تحرق المدینة أورشلیم الداخلیة بنار الشهوات عوض أن تلتهب بنار الروح القدس  •
وتشتعل بالحب اإللهي. 

لن یفلت الملك من أیدیهم بل یسقط أسیًرا فُینزع عنه سلطانه الملوكي. هكذا تفقد  •
الخطیة سلطان اإلنسان، وتحرمه من الملوكیة لیعیش في ضعف. 

أي  أي طاقات جسده وغرائزه وأحاسیسه ومشاعره فتخرج إلى الرؤساء؛ أما نساؤه •
ُتمتص في الشر، وتتحد مع الفساد عوض تقدیسها لحساب الرب.  

المرثاة التي تقدمها النساء تشیر إلى شهادة أعماق اإلنسان نفسه ضده، فبعد سقوطه  •
في الفساد، یشعر بالخیبة والضیاع، لكنه یفقد حریة اإلرادة والقدرة على التصحیح.  

إرسال النساء والبنون إلى الكلدانیین، تعني حرمان اإلنسان من أرض الموعد والتمتع  •
ببیت الرب الروحي لیحیا كما في السبي. 

هروب الملك صدقیا وقبض ملك بابل علیه یشیر إلى فشل المحاوالت البشریة  •
 للخالص دون االلتجاء إلى الطاعة لكلمة اهللا والتمسك بالنعمة اإللهیة.

 : . صدقیا یخشى الرؤساء6
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"فقال صدقیا إلرمیا: ال یعلم أحد بهذا الكالم فال تموت. 
 كلمتك وأتوا إلیك وقالوا لك أخبرنا بماذا كلمت الملك ال يوٕاذا سمع الرؤساء أن

تخِف عنا فال نقتلك وماذا قال الملك. 
فقل لهم إني ألقیت تضرعي أمام الملك حتى ال یردني إلى بیت یوناثان ألموت 

هناك. 
فأتى كل الرؤساء إلى إرمیا وسألوه فأخبرهم حسب كل هذا الكالم الذي أوصاه 

. ]27-24[به الملك فسكتوا عنه ألن األمر لم یسمع" 
جانًبا سمع الرؤساء عن هذا اللقاء السري الذي تّم بین الملك وٕارمیا النبي، وعرفوا 
واحًدا من الحدیث وهو الجانب الذي ال یهمهم، أما األمور الخطیرة فقد ُأخفیت عنهم. 

 لماذا خاف الملك من إشاعة هذا الكالم بین الناس. ولعله خاف أن يلسنا ندر
 156، 155 یعرف الناس شیًئا عن قلق نفسه ومیله لالستسالم. ص

 : . بقاء إرمیا في الحبس7
. ]28["فأقام إرمیا في دار السجن إلى الیوم الذي ُأخذت فیه أورشلیم" 

سمح اهللا إلرمیا أن یبقى في دار السجن حتى سقوط أورشلیم، ربما لكي ال یرى 
بعینیه انهیار مدینته المحبوبة جًدا لدیه، بینما عاد الملك صدقیا إلى قصره یحمل في جعبته 

 آخر ىصورة حّیة عّما كان یجب علیه أن یفعله، لكن لم تسعفه جرأته لفعل شيء ما. بمعن
كان إرمیا ملقی�ا في السجن لكنه یحمل روح الحق بشجاعة، بینما دخل الملك قصره یترّقب 

لحظات هالكه وهالك شعبه وبلده! 
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 38من وحي إرمیا 
أطلقني من الجب السفلي 

   ،نطق إرمیا بكلمة الحق أمام الكل
 فأنزلوه في جب سفليّ ! 

 أرادوا أن یطمروا كلماته في الوْحل،  
 ویكتموا فمه الناري فال ینطق بكلمة! 

 ویخلصوا من حیاته التي تبكتهم! 

   ،ظنوا أنهم یقتلونه بالجوع دون سفك دمه
 ولم یدركوا أنه لیس بالخبز وحده یحیا اإلنسان،  

 بل بكل كلمة تخرج من فم اهللا! 
 ألقوه لیموت جوًعا من خبز العالم،  

 وٕاذا بهم یموتون جوًعا من خبز الحیاة! 
 حرموا أنفسهم من كلمة الرب،  
 من خبز المالئكة واهب الحیاة! 

   ،ل قلبي إلى جب سفلّي نعم! تحوَّ
 نزلُت بكلمتك كما إلى وحّل هذا العالم،  

 ولم أرد أن ترتفع بأعماقي إلى نور سمواتك العلیا! 

   ،لم ترسل لي عبد ملك الكوشي لیرفعني
 بل صرت عبًدا لتهبني بنوتك العجیبة نعمة مجانیة! 

 لم تلِق بحبال مادیة ألمسك بها،  
 بل ألقیت علّي بحبال حبك اإللهي لتقتنصني! 
 لم تترفق بي بثیاٍب بالیة أضعها تحت إبطي،  

 بل سكنت فّي ووهبتني روحك القدوس،  
 تقدم لي شركة الطبیعة اإللهیة! 

 نعم! ارتدیت طبیعتي كثیاٍب بالیة،  
 فنزعت عنها فسادها وقدستها لحسابي! 
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   ،ألمانته ألقوا إرمیا في جب الضیق
 لكن الجب قذفه إلى النور،  

 بینما ألقت الخطیة بالملك ورجاله إلى جب الذٍل والعاٍر مع الهالك! 

   ،هب لي أّال أخاف من الجب الذي یلقیني فیه الناس
  بل أحذر الجب الذي تحدرني إلیه إرادتي الشریرة وخطایاي!
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األصحاح التاسع والثالثون 

سقوط أورشلیم في السبي 
یصف أحداث السبي، كیف حوصرت أورشلیم وُألقي القبض على صدقیا وهو 
هارب، ثم قام ملك بابل بقتل أبناء صدقیا أمام عینیه، كما قتل كل أشراف یهوذا، ثم فقأ 

عینْي صدقیا وقیده بسالسل وقاده إلى بابل. 

.  ]3-1[ سقوط المدینة  .1
.  ]8-4[ أسر صدقیا  .2
.  ]10-9[ سبي الشعب   .3
.  ]14-11[ العنایة بإرمیا   .4
.  ]18-15[ملك    رسالة إلى عبد.5

:  . سقوط المدینة 1
كان نبوخذنصر حاضًرا في بدء الحصار، أما في نهایته حیث سقطت أورشلیم 

). بقي الملك خارج أورشلیم بینما ترك رئیس جیشه یدخل في المعركة 6، 3فكان في ربلة (
ضد یهوذا، وذلك لكي یمنع أیة قوة خارجیة لنجدة یهوذا تقترب إلى أورشلیم، وكان كبار 

 لیه للمحاكمة الفوریة. إاألسرى ُیرسلون 

في الشهر العاشر أتى نبوخذراصر ملك  "في السنة التاسعة لصدقیا ملك یهوذا
بابل وكل جیشه إلى أورشلیم وحاصروها. 

وفي السنة الحادیة عشرة لصدقیا في الشهر الرابع في تاسع الشهر ُفتحت 
  المدینة.

ودخل كل رؤساء ملك بابل وجلسوا في الباب األوسط،  
نرجل شراصر وسمجرنبو وسرسخیم رئیس الخصیان ونرجل شراصر رئیس 

 .]3-1[بابل"  المجوس وكل بقیة رؤساء ملك
 ق.م.، وباستثناء هدنة قصیرة في 588لقد بدأ الحصار في ینایر من عام 

 ق.م، أي استمر الحصار حوالي سنة ونصف، بعدها 587الصیف استمر حتى یولیو سنة 
انهارت كل مقاومة. فعندما انهزمت مصر أمام بابل وقرر المصریون أال یهبوا لنجدة 
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أورشلیم ركز البابلیون على اختراق أسوار أورشلیم واإلطاحة بالمدینة، ولم یكن أمام 
المدافعین الیهود الذین انهارت قواهم خیار سوى االستسالم. 

) 10: 1 جلس رؤساء ملك بابل في الباب الوسط أي الرئیسي أو الثاني (صف
في السور، الذي یفصل جزئي المدینة عن بعضهما البعض. إذ ُبنیت مدینة أورشلیم على 

)، والثاني 7: 5 صم 2خمسة تالٍل، أهمها تل في الجنوب ُیدعى صهیون أو مدینة داود (
في الشمال یدعوه یوسیفوس اكرا أو المدینة السفلي، بینهما وادي منخفض جًدا. الباب 

الوسط هو باب یربط بین هذیین الجزئین من المدینة، اللذین یدعیان أحیاًنا المدینة العلیا 
والمدینة السفلي. كان هذا الباب في الوسط، في قلب المدینة. توقف الرؤساء هناك ولم 

یتسللوا إلى الداخل حتى ال یعرضوا حیاة أحٍد منهم للقتل من الشعب. 
جلس حاملوا أسماء اآللهة الوثنیة في الموضع الذي اعتاد أن یجلس فیه حلقیا 

الذي یحمل اسم اهللا، وتحققت نبوة إرمیا "فیأتون ویضعون كل واحٍد كرسیه في مدخل أبواب 
).  15: 1أورشلیم" (

كلمة "جلس" تعبیر عن االحتالل العسكري أو إقامة معسكرعند الباب عالمة 
استالم المنطقة.  

 غالًبا مرت الفترة األخیرة السابقة النهیار المدینة دون احتكاك بین إرمیا النبي 
ورؤساء یهوذا. فكان النبي في سجنه یئن داخلًیا مترقًبا انهیار بلده بمرارة، وقد انكشفت أمام 

عینیه كل األحداث هذه التي أعلنها في شيء من التفصیل للملك صدقیا. وكان صدقیا 
والرؤساء مع القیادات الدینیة والعسكریة في ضعٍف شدیٍد، فقد انهار الجند بسبب المجاعة، 

وُأغلقت أبواب الرجاء أمام عیونهم. أخیًرا إذ اقتحم الجیش البابلي المدینة أدرك الكل أن 
حمایة اهللا قد ُرفعت عنهم كما حدث لشمشون الذي حّل به الضعف حینما ُقص شعر نذره.  

أربعة أقام قادة العدو مجلًسا عسكرًیا عند الباب الرئیسي ألورشلیم. یذكر هنا 
ن األسماء أ، كان معهم أیًضا آخرون ال نعرف عددهم، ویالحظ أسماء رؤساء ملك بابل

. وهذا أمر طبیعي حین ]13[ تختلف إلى حد ما عن تلك التي وردت في ]3[المذكورة في 
تُترجم األسماء من لغٍة إلى أخرى، خاصة إن كان أصل كل لغة مختلف عن األخرى، 

كترجمة األسماء البابلیة إلى العبریة. ویرى البعض أن سبب االختالف هو ذكر األسماء 
أحیاًنا واأللقاب أو الوظائف أحیاًنا أخرى، وٕان كان البعض یرى أن قائمة األسماء الواردة 

 تحتوي رؤساء جدد، فالتغییر لیس في االسم بل في الشخص نفسه.  ]13[في 
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 معناها "نرجل یحمي Nergal-sar-usur، في اللغة األكادیة  شراصرÏنرجل. أ
 ق.م.)، 556-559، ربما كان هو الملك نیري جلسر (Rabmag ]13[الملك"، ُدعي في 

الذي خلف نبوخذنصر على بابل بعد أن قتل أوًال أویل مرودخ بن نبوخذنصر في ثورة. وقد 
ورد اسم نیري جلسر في القرن السادس ق.م. في النصوص البابلیة الشرعیة وغیرها. 

: أسم أكادي ربما معناه "تحنن یانبو"، ربما كان سمجرنبو لقًبا ولیس سمجرنبوب. 
اسم شخص، وفي الماسوریة فإن سمجر منقولة عن اللقب البابلي الُمنتسب لموظف من نابو 

Nabu .
، أو   اسم أكادي معناه "رئیس العبید".Rab-saris رئیس الخصیان سرسخیمج. 

"رئیس الخصیان". كان صاحب مقام كبیر وكانت له مهام عدیدة دبلوماسیة أو عسكریة.  
). Rab-mag رئیس المجوس أو رئیس األطباء (رب ماج نرجل شراصرد. 

Mag."كلمة فارسیة تعني عظیم أو قوي وكلمة "رب ماج" قد تعني "األمیر العظیم  

 : . أسر صدقیا2
المدینة في  فلما رآهم صدقیا ملك یهوذا وكل رجال الحرب هربوا وخرجوا لیًال من"

  طریق جنة الملك من الباب بین السورین وخرج هو في طریق العربة.

فسعى جیش الكلدانیین وراءهم،  
فأدركوا صدقیا في عربات أریحا،  

إلى ملك بابل إلى ربلة في أرض حماة،   فأخذوه وأصعدوه
فكلمه بالقضاء علیه. 

فقتل ملك بابل بني صدقیا في ربلة أمام عینیه،  
وقتل ملك بابل كل أشراف یهوذا. 

وأعمى عینْي صدقیا وقیده بسالسل نحاس لیأتي به إلى بابل. 
فأحرقها الكلدانیون بالنار،   أما بیت الملك وبیوت الشعب

.  ]8-4[" ونقضوا أسوار أورشلیم

Ï نرجل اسم سومیري معناه "ملك المدینة العظیمة"، وهو إله الشمس عند البابلیین، وكان ُیوصف بالقوة والقدرة على 
). وكان نرجل أیًضا إله الحرب وسید العالم اآلخر، وهو مثل 17: 30 مل 2التدمیر مثل اشعة الشمس المحرقة (

 مارس في العالم الروماني.
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احتمى صدقیا الملك ورجال الحرب في اللیل لیهربوا من وجه العدو، لكن لم 
 األفضل لهم أن یحتموا في النور، بالطاعة لكلمة اهللا، فما كان قد انیستطع أن ینجیهم. ك

حّل بهم هذا العار بل والموت.  
 أسوار Rab-tabbachimجاء في الترجمة السبعینیة "نقض رئیس الطباخین 

 [إن رئیس الطباخین هو البطن التي تهدم یقول األب غریغوریوس (الكبیر). ]8[أورشلیم" 
النفس المرتفعة والمشتاقة للسالم الفائق. یحطم رئیس الطباخین أسوار أورشلیم... إذ تتحطم 

].  Ïفضائل النفس بالشهوات
) أن صدقیا یرى ملك بابل ویتكلم معه فًما لفٍم، 3: 34؛ 4: 32لقد تحققت النبوة (
). وُأحرقت القصور بعد شهر من استالم المدینة 23-17: 38وأن ُیقتل ابناؤه وُتفقأ عیناه (

أما سبب تأخیر حرق المنازل فهو االنتظار حتى ُیقدم رؤساء یهوذا إلى الملك في ربلة 
وینظر في قضیتهم.  

)، بینما الباب الذي بین 15: 3 كانت حدیقة الملك تقع بالقرب من بركة سلوام (نح
) في جنوب صهیون 37: 12، 14: 2 السورین ربما كان باب العین الذي ورد في (نح

والعربة كانت وادي األردن العمیق شمال البحر المیت، وهو مخرج یبدو أنه كان أفضل 
طریق للهروب إلى ما وراء األردن إلى الصحراء العربیة وربما قصد أن ینطلقوا من هناك 
إلى فرعون مصر. مع ذلك ُأسر صدقیا وأتباعه وأحضروا إلى نبوخذنصر في معسكره في 

ربلة بالقرب من أرض حماة في شمال فلسطین لُیحاكموا كمجرمین ثوار ضد الحكم.  
 هو المصیر العادل  للقادة الذین یقودون مقاومة غیر ]6[كان الحكم بالموت 

ناجحة في وجه الحصار طبًقا لتقالید الحرب في الشرق القدیم، وكان قلع العینین شكًال آخر 
)، خاصة بالنسبة للثوار العنفاء.  21: 16 من أشكال العقوبة القدیمة (قض

 

 : . سبي الشعب3
المدینة والهاربون الذین سقطوا له وبقیة الشعب  "وبقیة الشعب الذین بقوا في
رئیس الشرط إلى بابل.  الذین بقوا سباهم نبوزرادان

1 Pastoral Rule 3: 19 
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تركهم نبوزرادان رئیس  ولكن بعض الشعب الفقراء الذین لم یكن لهم شيء
الشرط في أرض یهوذا،  

  .]10-9[الیوم"  وأعطاهم كروًما وحقوًال في ذلك
سیق الشعب إلى بلٍد غریب یسیرون مئات األمیال في مذلٍة، وقد سبق أن أهلكهم 

الجوع والوبأ بسبب الحصار. لقد فقدوا مدینتهم وهیكلهم وممتلكاتهم... واآلن ُیساقون 
كالحیوانات تحت قیادة سادة قساة، وها هم ال یعرفون ما هو مصیرهم هناك.  

أما الفقراء جًدا وهم قلة، ال حول لهم وال قوة، ال یفیدون شیًئا في أرض السبي، 
ُتركوا في یهوذا وُسلمت لهم الكروم والحقول التي جفت وخربت مع طول مدة الحصار لعلهم 

یصلحونها. 
لعل البابلیون أدركوا أن هؤالء الفقراء لم یكن لهم دور في القرار الخاص بعدم 
االستسالم أثناء الحصار، لذا تركوهم في أرضهم. ومن جانب آخر فإنه من الحكمة أن 

یرضوا الفقراء حتى متى عاد الكلدانیون إلى بابل ورحلت الجیوش عن أورشلیم ال تحدث ثورة 
ضد بابل. لیس فقط ُترد ممتلكات هؤالء الفقراء الذین نهبهم أغنیاء بني جنسهم  واستغلوهم، 

وٕانما ینالون ما كان لألغنیاء.  

  .یقودني نبوخذنصر الحقیقي مربوًطا بالسالسل إلى بابل، أي إلى بابل الفكر المرتبك
هناك یضع عليَّ نیر العبودیة،  

هناك یضع خزامة من حدید في أنفي،  
. Î)3: 136 ، مز28: 19 مل 2ویأمرني أن أرنم بتسبحة من تسابیح صهیون (

القدیس جیروم 

   :. العنایة بإرمیا4
"وأوصى نبوخذراصر ملك بابل على إرمیا نبوزرادان رئیس الشرط قائالً :  

خذه وضع عینیك علیه،  
وال تفعل به شیًئا بل كما یكلمك هكذا افعل معه. 

رئیس  فأرسل نبوزرادان رئیس الشرط ونبوشزبان رئیس الخصیان ونرجل شراصر
المجوس وكل رؤساء ملك بابل. 

1 Letter 7. 
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أرسلوا فأخذوا إرمیا من دار السجن،  
وأسلموه لجدلیا بن أخیقام بن شافان لیخرج به إلى البیت. 

.  ]14-11[فسكن بین الشعب" 
 لقب قدیم وهو حرفًیا: رئیس السقاة.  "رئیس الشرط"

أطلق سراح نبي اهللا اآلن وعومل باحتراٍم كبیٍر، وقد كان القبض علیه عفوًیا بسبب 
بین النهرین البسطاء كرجل اهللا بنفس االحترام الذي  الجهل بشخصه، وقد عامله أهل ما

كانوا یقدمونه ألنبیائهم وعرَّافیهم في بابل.  
یظهر من هذا الفصل أن ملك بابل فور فتح أورشلیم اهتم بإرمیا فأخرجه من 

) أن 61: 40السجن مكرًما لیبقي مع الباقین في البالد دون أن ُیسبي. لكننا نرى في (
األمر كان عكس هذا، إذ ُقیِّد إرمیا بسالسل وأرسل مع المسبیین حتى وصل إلى رامة قبل 
أن ُیطلق سراحه. ولسنا ندري هل سمع ملك بابل عنه من قبل بواسطة الیهود الذین أسروا 

مع یهویاكین إلى بابل، أم أخبره عنه بعض الیهود المأسورین اخیًرا قائلین إن إرمیا حث 
نه أصدقیا الملك أن یخضع لبابل ویدفع الجزیة مسلًما نفسه لهم عوض الثورة ضدها، و

) 40، 39ن القصتین في (أني الكثیر وُألقي في السجن. یرى البعض ابسبب ذلك ع
متكاملتان، فإنه بالفعل أطلق سراح إرمیا من السجن فور سقوط المدینة، لكنه اقتید مع 
الرؤساء إلى رامة، وهناك اطلق سراحه وُسمح له أن یختار موضع سكنه كیفما ُیرید. 

ر لنبوزرادان على إرمیا قائالً :  القدیس جیرومیعلق   على توصیة نبوخذنصَّ
[تمتع إرمیا بمیزة عظمى ألنه ُعین لبركة البتولیة. 

الهیكل... هو وحده تحرر من العدو،  حینما ُسبي الكل، حتى ُأستولى على أوان
ولم یعرف مذلة السبي، وكان المنتصرون سنًدا له. 

ر نبوزرادان على قدس األقداس بل على إرمیا. ألنه هو هیكل  لم یوِص نبوخذراصَّ
]. Ïالرب الحق، هو قدس األقداس، التي تكرس للرب بالبتولیة الطاهرة

ن إرمیا وحده هو الذي انعتق من العدو ولم أ یرى األب غریغوریوس (الكبیر)
یؤخذ إلى األسر باراداته. نبوخذنصر لم یهتم بالقدس والهیكل إنما اهتم بإرمیا وحده، ألنه 

في عیني اهللا هو هیكل الرب الذي یحمل الرب في داخله.  
یذكر لنا هذا األصحاح أنه خلص من هذا الدمار ثالثة:  

1 Against Jovinanus 1: 33. 
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


أ. إرمیا النبي الذي أوصى الملك بحسن معاملته.  
الملك الغریب الجنس الذي وعده النبي بإنقاذه.   ب. عبد

ج. القله القلیلة من الفقراء جًدا الذین ُأعطیت لهم الحقول.  
 یشیر إلى إرمیاهؤالء جمیًعا یشیروا إلى الكنیسة التي تتمتع بالمراحم اإللهیة: ف

القلة من الیهود الذین قبلوا نبوات العهد القدیم وتعرفوا على السید المسیح وآمنوا به؛ وعبد 
ملك یشیر إلى األمم الذین قدموا إلى السید المسیح وتمتعوا بخالصه؛ أما القلة القلیلة الفقیرة 

: 12 فتحمل سمة الكنیسة: "القطیع الصغیر" الذي ُیسر اآلب أن یعطیهم الملكوت" (لو
32  .(

: ملك  . رسالة إلى عبد5
بعث إرمیا النبي وهو في السجن برسالة إلى عبد ملك الكوشي تحوي خمس 

نبوات:  
. الشر الذي یحل بالمدینة.  أ

ب. تحقیق كلمة اهللا في أیامه.  
ج. ال ُیسلم عبد ملك لید من یخافهم.  
د. خالص عبد ملك من ید األعداء.  

 هـ. لن یسقط بالسیف. 

"وصارت كلمة الرب إلى إرمیا إذ كان محبوًسا في دار السجن قائلة:  
وكلم عبد ملك الكوشي قائالً :   اذهب

هكذا قال رب الجنود إله إسرائیل:  
كالمي على هذه المدینة للشر ال للخیر أمامك،   هأنذا جالب

 فیحدث أمامك في ذلك الیوم. 
 ولكنني انقذك في ذلك الیوم یقول الرب،  

فال ُتسلم لید الناس الذین أنت خائف منهم. 
بل إنما أنجیك نجاة فال تسقط بالسیف بل تكون لك نفسك غنیمة،  

.  ]18-15[توكلت علّي یقول الرب"  ألنك قد
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إذ كان إرمیا النبي أمینا ومخلًصا لكلمة اهللا لذلك وعده اهللا: "إني أجعل العدو 
). وها هو یحقق وعده معه.  11: 15یتضرع إلیك في وقت الشر وفي وقت الضیق" (

لقد لقي إرمیا معاملة طیبة من قبل رئیس جیوش بابل وملكها وكذلك عبد ملك 
الذي أنقذ حیاة إرمیا من الجب. ذكر الكتاب المقدس كثیرین ُأنقذوا بسبب تقواهم. فالبد من 

أن نتساءل: هل هذا قانون ثابت في مجازاة اهللا للناس، ألننا كثیًرا ما رأینا  الصالحین 
األتقیاء قد هلكوا مع األشرار األردیاء، ال سیما في أبان الحروب وكوارث الطبیعة. إننا نؤمن 

أن اهللا یجازي كل الناس بحسب أعمالهم، لكننا ال نحصر مجازاة اهللا في هذه الحیاة، بل 
نعتقد بأنها تكون أضعاًفا في اآلخرة. 
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 39من وحي إرمیا 
في ملء الزمان 

   ،لكل أمر له ملء زمانه
لقد ُحذرت یهوذا مرة ومرات بأنبیاء كثیرین،  

نها مجرد تهدیدات،  أوظنوا 
لكن في ملء الزمان تحققت كل النبوات المّرة،  

وفي ملء الزمان خلص إرمیا وُأنقذ عبد ملك الكوشي!  

   ،في ملء الزمان فقد صدقیا مملكته بعد إنذارات كثیرة
وُقتل أوالده،  
وصار أعمى 

ومقیًدا بالسالسل!  
انهارت مدینته حتى الهیكل،  

وأیًضا احترقت القصور!  

   !نعم یا لعار الخطیة
تنزع عني سلطاني في الرب وتحطم إرادتي الحرة،  

تفقدني اوالدي: ثمار الروح المفرحة،  
تنزع عني بصیرتي، فال أدرك أسرار اهللا،  

تجعلني مقیًدا، عبًدا أسیًرا!  
ُأنتزع كما من حضن إلهي، من مدینتي المقدسة،  

وتحترق كل مواهبي وقدراتي!  
یا لها من مرارة!  

   ،وفي ملء الزمان ُأطلق إرمیا من السجن مكرًما حتى من األعداء
وُأنقذ عبد الملك الغریب الجنس،  

وتمتع الفقراء بالحقول!  
إذ ننتظر مواعیدك اإللهیة نختبر الحریة الداخلیة،  

نرتفع فوق كل ضیقة وتجربة،  
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نملك مع الرب كما في حقله اإللهي!  

   ،متى یأتي ملء الزمان
فیجدنا كإرمیا النبي ننتظر الرب؟!  

ونثق في ذراعه األبدي الحامل لحیاتنا؟!  
   ونترجى مواعیده اإللهیة الصادقة؟!
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 45-40األصحاحات 
خبرات إرمیا ونبواته 
بعد خراب أورشلیم 

 خبرات ونبوات إرمیا النبي بعد خراب أورشلیم، أو 45-40تقدم لنا األصحاحات 
خبرات أیامه األخیرة على األرض. 

أوالً : األیام األخیرة إلرمیا في یهوذا  
كما بدأ إرمیا النبي حیاته في یهوذا وسط إصالحات الملك یوشیا التي لم تمس 
قلوب القیادات الدینیة وال الشعب، بل انشغلوا بالشكلیات وحدها، هكذا تنتهي حیاته في 

أرض الموعد في أیام جدلیا الذي أقامه ملك بابل والًیا على یهوذا، وكان هناك بارقة أمٍل 
لإلصالح، غیر أنه لم یستمر كثیًرا إذ قتله بنو جنسه. 

ثانًیا: اقامة جدلیا والًیا على یهوذا  
"جدلیا" اسم عبرى معناه "یهوه عظیم". أقام نبوخذناصر جدلیا بن أخیقام بن شافان 
حاكًما على مدن یهوذا ووكیًال عن ملك بابل، وكما نعلم أن أخیقام كان أحد الخمسة الذین 

)، وقد 14، 12: 22 مل 2أرسلهم الملك یوشیا إلى خلدة النبیة لیسأل عن سفر الشریعة (
)؛ أقام في المصفاة.  24: 26استخدم نفوذه لحمایة إرمیا (

ثالثًا: اغتیال جدلیا 
 یدعى إسماعیل بن نثنیا، Ïأفسد الحسد كل شيء، إذ قام شخص من الدم الملكي

- بال شك كان یفكر في اعتالء الحكم - وبتشجیع من بعلیس ملك عمون، جاء مع عشرة 
من رجاله إلى جدلیا في ضیافته وقتلوه وهو على المائدة یقدم لهم طعاًما بحٍب . قتلوه هو 
وكل الیهود الذین معه والجنود الكلدانیین الذین ُتركوا في األرض بواسطة ملك بابل، كما 

قتلوا سبعین حاًجا یهودًیا كانوا مارین بالمصفاة في طریقهم إلى أورشلیم لتقدیم عطایا غیر 
دمویة للهیكل المتهدم، ربما بمناسبة عیٍد ما. هؤالء الذین كانوا في حزٍن شدیٍد بسبب خراب 
الهیكل وتوقف الذبائح الدمویة مع دمار المدینة وسبي الشعب. سبى إسماعیل ورجاله بنات 

Ï  یرىKeil أنه لیس من الضرورى أن یكون من دٍم ملوكي، فقد یكون أحد األشراف الملكیین، أي من طبقة األشراف 
 .(.Keil, p. 131)الذین كانوا في خدمة الملك 
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الملك مع بعض الیهود، وانطلقوا بهم إلى بني عمون.  
انطلق یوحانان والرؤساء الذین معه وراء إسماعیل حیث استطاعوا أن یطلقوا سراح 

 مل 2المسبیین الذین كانوا مع اسماعیل وهرب إسماعیل وثمانیة ممن معه إلى عمون (
). 18: 41؛ 7: 40 ؛ إر25: 25

جدال في أن یوحانان أحد رؤساء یهوذا كان رجًال شجاًعا ووطنًیا ومخلًصا. في  ال
إخالصه حذر جدلیا من إسماعیل سًرا وفكَّر أن یقتله، لكن جدلیا حسبه كاذًبا. إنما كانت 
تعوزه روح التقوى، وقد كان رجل أفعال، لكنه لم یكن رجًال ینتظر اهللا لیرشده إلى الطریق 

الواجب سلوكه، فبدون تردد وال سؤال من الرب قاد الموالین له والجماعة التي أنقذها من ید 
إسماعیل ورجاله إلى جیروت كمهام بالقرب من بیت لحم على الطریق إلى مصر. لقد صمم 

هو ومن معه أن یذهبوا إلى مصر خوًفا من وجه الكلدانیین، ألنهم كانوا خائفین بسبب ما 
 ). 7: 43، 1: 42فعله إسماعیل (

رابًعا: استشارة إرمیا شكلًیا 
قبل أن یهربوا إلى مصر ذهب یوحنان والذین معه إلى إرمیا النبي الذي أخذوه 
معهم من المصفاة حیث كان یعیش وسط الشعب یطلبون منه اإلرشاد من الرب، الكبیر 

والصغیر طلبوا منه أن یصلي إلى الرب ویشفع فیهم لیریهم الطریق الذي یسیرون فیه وقد 
وعدوا بالطاعة الكاملة إلرادة الرب، مهما تكن الظروف. حسب الظاهر كان  حسًنا أن 

یتوجهوا إلى الرب في مثل هذه الظروف یلتمسون منه اإلرشاد، فیقولون: "لیت تضرعنا یقع 
أمامك فتصلي ألجلنا إلى الرب إلهك ألجل هذه البقیة، ألننا قد بقینا قلیلین من كثیرین كما 

-1: 42ترانا عیناك، فیخبرنا الرب إلهك عن الطریق الذي نسیر فیه واألمر الذي نفعله" (
). كانوا یطلبون مشورة اهللا وشفاعة إرمیا النبي بینما كانت رغبتهم في الذهاب إلى مصر 3

لها جذورها العمیقة في عقولهم كما في قلوبهم. كل ما كانوا یشتاقون إلیه هو أخذ أمر 
ظاهري للذهاب إلى مصر، تحت مظهر أنهم یتممون إرادة اهللا، بینما كانوا قد وضعوا في 

قلوبهم أن یتمموا مشیئتهم الذاتیة. 
قال لهم إرمیا "قد سمعت. هأنذا أصلي إلى الرب إلهكم كقولكم ویكون أن كل 

"الرب ). یقول إرمیا  3: 42الكالم الذي یجیبكم الرب أخبركم به، ال أمنع عنكم شیًئا" (
أي أنه سیكون وسیًطا لدى اهللا من قبلهم  "أخبركم به یجیبكم الرب والكالم الذيإلهكم... 

یتحدث باسمهم، فإن اهللا یرید أن ینتسب إلیهم ویقدم لهم المشورة الصالحة.  
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)، وقد سمح الرب 6-5: 42یبدو حسب الظاهر أنهم یطیعون الرب طاعة كاملة (
بأن تمر عشرة أیام قبل أن یجیب على النبي. 

خامًسا: رسالة إلهیة مملؤة رجاًء وتحذیًرا 
بعد عشرة أیام جاءت اإلجابة من قبل الرب واضحة وصریحة، فأعلنها النبي 

عالنیة:  
بنائهم كبیت مقدس . جاءت اإلجابة تحمل وعًدا إلهًیا یكشف عن شوق اهللا إلى أ

. له، وغرسهم ككرمة من غرس یدْى اهللا
ب. مع الوعد والرجاء قدمت اإلجابة اإللهیة تحذیًرا من رفض اإلرادة اإللهیة من 

أجل تتمیم اإلرادة الذاتیة. 
أرادوا الهروب من أرض یهوذا خشیة السیف والجوع، لیحتموا في مصر؛ فإذ 

بالسیف والجوع والوباء یلحق بهم هناك، بجانب سقوطهم تحت اللعنة والعار بسبب 
عصیانهم هللا وانسكاب الغضب اإللهي علیهم. إذن سالمهم وحمایتهم لیست بالهروب إلى 

أرض معینة، بل بالتخلي عن اإلرادة الذاتیة والطاعة لإلرادة اإللهیة.  

سادًسا: رفض المشورة اإللهیة  
رفَض هؤالء الذین تكلم إلیهم إرمیا بكالم الرب الواضح والصریح النصیحة 

والتوجیه، ولم یسمعوا لتحذیرات الرب، والسبب كما قال إرمیا: "ألنكم قد خدعتم أنفسكم" 
)42 :20  .(

 كانوا مصممین على تنفیذ إرادتهم الذاتیة عندما طلبوا من إرمیا أن یصلي إلى
الرب طلًبا لإلرشاد، وبهذا سقطوا في الكبریاء الذي یحرم من االعتراف بالخطأ وتقدیم التوبة 

)43 :1-3 .(
اتهموا إرمیا أن نبوته كاذبة، ال ینطق بكلمة الرب بل یتكلم بالكذب. قالوا نحن 
سألناك أن تقول لنا كلمة الرب لكنك أخبرتنا بأقوال باروخ لكي یدفعنا في ید الكلدانیین 

 فیقتلوننا ویقومون بسبینا.

سابًعا: ذهابهم إلى مصر  
رفضوا صوت الرب على لسان إرمیا قبل حدوث السبي ورفضوا كالمه أثناء 

السبي، وها هم یرفضونه بعد السبي ویذهبون إلى مصر ویأخذون معهم إرمیا وباروخ بن 
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). 7-5: 43نیریا بالقوة (

ثامًنا: إرمیا في مصر 
ختم إرمیا حیاته ال في أرض الموعد، بل محموًال من شعبه إلى مصر، حیث 

اآللهة الوثنیة والوصیة المكسورة!  
أراد الرب أن ُیعلِّم الشعب درًسا بطریقة رمزیة فأمر إرمیا أن یأخذ بیده حجارة كبیرة 

ویطمرها في المالط (الطین) في الملبن (مكان صنع اللبن، أي قوالب الطوب الني) الذي 
عند باب بیت فرعون أمام قصره أو خلفه في تحفنحیس أمام رجال یهوذا. وقد جذب إرمیا 
انتباه الشعب بهذه الوسیلة لكي یعلن لهم القضاء باسم رب الجنود إله إسرائیل فقیل: "هأنذا 
أرسل وآخذ نبوخذناصر ملك بابل عبدي وأضع كرسیه فوق هذه الحجارة التي طمرتها..." 

)43 :8-13  .(
إن كانوا قد هربوا من یهوذا إلى مصر من وجه ملك بابل، كي ال ینتقم منهم، 
غیر واثقین في مواعید اهللا، فإن ملك بابل یلحق بهم وبفرعون الذي احتموا فیه، یضع 

كرسیه على الحجارة الكبیرة التي منها یقیم فرعون قصره، حتى وٕان اختفت هذه الحجارة 
وسط المالط.  

). فإن هذه 14-1: 44أنذر إرمیا النبي الیهود في مصر بسبب حیاتهم الفاسدة (
 في مصر، لهذا یذكِّرهم الرب بما حدث مارست العبادة الوثنیةالبقیة التي نزلت إلى مصر 
لهم وهم في مملكة یهوذا. 

لم یجد هذا التحذیر الخطیر أذًنا صاغیة، فقد جاء الرد من الرجال بكل عنفٍ : 
). وأكثر من ذلك نسبوا الخیر 16: 44"إننا ال نسمع لك الكلمة التي كلمتنا بها باسم الرب" (

والشبع عندما كانوا في أرض یهوذا إلى تبخیرهم لملكة السموات، وحین كفوا عن التبخیر 
). جاء جواب الرب لهم قاطًعا 19-17: 44لملكة السموات حّل علیهم الفناء والجوع انظر (

). 23-20: 44ن ممارساتهم الوثنیة هي التي استنزلت علیهم غضب اهللا (ألیعلن 
أما النساء فكان لهن من الرب كلمة خاصة، ألنهن كن یتزعمن تلك الممارسات 

). 28-27: 44الوثنیة المهینة السم الرب (
أعطاهم الرب عالمة عن الهالك القادم حتى إذا حدث یعرفون أن ساعة دینونتهم 

 بعد. العالمة هي أن فرعون حفرع ملك مصر سُیدفع إلى ید أعدائه وٕالى ید ىنالن تتو
طالبي نفسه كما ُدفع صدقیا ملك یهوذا إلى ید نبوخذنصر ملك بابل عدوه وطالب نفسه 
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، بذلك تنكسر القصبة المرضوضة التي اتكأوا علیها. ]29-30[

تاسًعا: اهتمام شخصي بباروخ  
نه مثیر إلرمیا أوسط هذه األحداث الخطیرة أساء الشعب إلى باروخ، متهًما إیاه 

كي یدفع بالشعب إلى البقاء في یهوذا فیهلكهم ملك بابل. ال نعرف ماذا كان رد فعل باروخ 
، يالذي ُحمل مع إرمیا إلى مصر، إنما یبدو أنه مْر بمرحلة قاسیة خالل الضعف البشر

فدخل في حالة إحباٍط شدیدة. ربما بدأ یفكر في نفسه كیف صار موضع اتهام كخائٍن 
 حدیثًا 45وطني. على أي األحوال، اهللا لم ینساه وسط هذه األحداث، فجاء األصحاح 
موجًها إلیه. اهللا ال ینسى أحًدا من خائفیه أینما وجد ومهما كانت الظروف!  
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األصحاح األربعون 

 إرمیا مع جدلیا في أورشلیم
یوضح هذا األصحاح ثالثة أمورٍ :  

: كانت معاملة العدو إلرمیا رقیقة، تناقض تماًما ما القاه من بني جنسه.  أوالً 
: غایة إقامة جدلیا حاكًما:  ثانًیا

. یمتص طاقة النشاط الفدائي المعادي لبابل ویكسب ودهم، كما یعطیهم أ
الطمأنینة.  

ب. تقدیم المساعدة للفالحین حتى ال یثوروا على بابل، بل یقدموا جزیة من 
المحاصیل.  
: تدبیر إسماعیل بن نثنیا من الساللة الملوكیة مؤامرة لقتل جدلیا. ثالثًا

.  ]6-1[قرار إرمیا     . 1
.  ]12-7[ جدلیا الحاكم     .2
.  ]16-13[ الكشف عن مؤامرة ملك بني عمون  .3

 :  . قرار إرمیا1
"الكلمة التي صارت إلى إرمیا من قبل الرب بعدما أرسله نبوزرادان رئیس الشرط 

من الرامة،  
إذ أخذه وهو مقید بالسالسل في وسط كل سبي أورشلیم ویهوذا الذین سبوا إلى 

بابل. 
فأخذ رئیس الشرط إرمیا وقال له:  

إن الرب إلهك قد تكلم بهذا الشر على هذا الموضع. 
فجلب الرب وفعل كما تكلم ألنكم قد أخطأتم إلى الرب ولم تسمعوا لصوته فحدث 

.  ]3-1[لكم هذا األمر" 
: "الكلمة التي صارت إلى إرمیا من قبل یالحظ أن األصحاح ُافتتح بالعبارة

"... مع ذلك ال نجد رسالة معینة یقدمها الرب. لعل إرمیا حسب أن كلمات رئیس الرب
الشرط له لیست من عنده بل هي كلمة الرب التي یوجهها اهللا لشعبه، فإن ما نطق به هذا 
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القائد الكلداني الغریب الجنس لم یكن إال ملخًصا لما نادى به األنبیاء للشعب ولم یسمعوا 
لهم. لقد قدم الرجل الوثني تفسیًرا الهوتًیا وروحًیا لهزیمتهم، األمر الذي لم یكن ممكًنا 

للشعب الیهودي أن یفهمه أو یتقبله.  
إذ قال رئیس الشرط الوثني إلرمیا أن ما حّل بالشعب هو ثمر خطایاهم وعدم 

سماعهم للصوت اإللهي. هذه الشهادة ال یمكن أن تكون قد حدثت عن فراغ، بل البد وأن 
البابلیین أدركوا أن نصرتهم على یهوذا واستیالئهم على العاصمة لم یتحقق بطریقة طبیعیة، 

إنما خالل تدخٍل إلهٍي، لیس من جانب آلهتهم الوثنیة بل من جانب اهللا الحيّ .  
بال شك أدهشت كلمات رئیس الشرط إرمیا النبي وثّبتت باألكثر إیمانه، كما 

انتشرت بین الیهود فصارت لتوبیخهم؛ كأنها رسالة إلهیة موجهة إلى المسبیین ینطق بها 
رجل وثني عدو.  

یظهر اهللا كیف أنه یكافئ متقیه السامعین لكلمته الشاهدین له بالحق في حیاتهم، 
إذ یجعل حتى األعداء یسالمونهم. 

بالرغم من اتفاق رئیس الشرط في الفكر الالهوتي مع إرمیا إال أن إرمیا لم یجبه 
بكلمة، ولم یعلق على كلماته، حتى ال یتهمه الحاضرون أنه عمیل بابلي.  

ُأقتید إرمیا مع المسبیین مقیًدا بالسالسل حتى وقف أمام رئیس الشرط، وهناك ُعزل 
عن المسبیین لكي ُتعطى له كرامة وهدایا مع حریة الحركة، بینما صار اآلخرون في مذلة 
وحرمان. كان من الصعب عزل إرمیا من بین صفوف المسبیین، لكن حان الوقت للكشف 

عن كرامته ومجده. هكذا یصعب في العالم أن نمیز بین المؤمنین العاملین الحقیقیین 
وغیرهم، لكن الیوم سیظهر مجد كل أحٍد أو عاره!  

 معناها "المرتفع"، ُأطلق هذا االسم على مواضع كثیرة، لكن هنا غالًبا ]1[ "الرامة"
 أمیال شمال أورشلیم، وتبعد حوالى میلین أو ثالثة من 6ما ُیقصد بها قریة تبعد حوالي 

المصفاة. بناها بعشا ملك إسرائیل وحصنها لكي ال یدع أحًدا من شعبه یخرج أو یدخل، 
).  22-17: 15 مل 1غیر أن ملك یهوذا دّبر له مكیدة وانتزعها منه (

لوا إلى السبي البابل ، وٕالیها عادوا بعد رجوعهم من يإلیها ُجمع الیهود حیث ُرحِّ
). مكانها الیوم "الحرم". 23: 11 ؛ نح26: 2 السبي (عز

شهدت هذه القریة أحداثًا تاریخیة هامة منها أن كالَّ من  سنحاریب ملك أشور، 
ونبوخذنصر ملك بابل وتیطس الروماني ألقى منها أول نظرة على أورشلیم!  
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فاآلن هأنذا أحّلك الیوم من القیود التي على یدك. "
فإن حسن في عینیك أن تأتي معي إلى بابل فتعال،  

فأجعل عیني علیك. 
وٕان قبح في عینیك أن تأتي معي إلى بابل فامتنع. 

انظر. كل األرض هي أمامك، فحیثما حسن وكان مستقیًما في عینیك أن تنطلق 
فانطلق إلى هناك. 

وٕاذ كان لم یرجع بعد قال:  
ارجع إلى جدلیا بن أخیقام بن شافان الذي أقامه ملك بابل على مدن یهوذا،  

وأقم عنده في وسط الشعب،  
وانطلق إلى حیث كان مستقیًما في عینیك أن تنطلق. 

وأعطاه رئیس الشرط زاًدا وهدیة وأطلقه. 
فجاء إرمیا إلى جدلیا بن أخیقام إلى المصفاة،  
  .]6-4[وأقام عنده في وسط الشعب الباقین في األرض" 

كان هناك أمر من الملك إلى رئیس الشرط أن یكرم إرمیا النبي، لكن الجند 
المسئولین عن القاء القبض على الیهود وترحیلهم إلى الرامة تحت كثرة األعباء اتوا بإرمیا 

وسط األسرى، مقیًدا بالسالسل خطأ. وٕاذ تعرف علیه نبوزاردان رئیس الشرط اطلقه في 
الحال وأعطاه حریة الحركة.  

یرى البعض أن رئیس الشرط جاء بعد شهر من احتالل أورشلیم لیكمل تدمیرها، 
 في ذلك الوقت اطلق إرمیا حًرا. 

سمع نبوزردان رئیس الشرط عن إرمیا وكیف كان یشیر على الملك صدقیا أن 
یخضع لبابل فظنه من رجاله. بعد أن حّله من القیود أعطاه حق الخیار أن یذهب إلى بابل 
أو یبقى في یهوذا، فاختار أن یرجع إلى جدلیا الذي ینتمى إلى عائلة شافان المتعاطفة مع 
النبي، ویقیم عنده وسط الشعب. رفض أن ُیكرم في بابل لیعیش مع الشعب المسكین في 
یهوذا یشاركهم أتعابهم وآالمهم، یسكن مع أولئك الذین حسبهم البابلیون لیسوا أهًال لنقلهم 
حتى كأسرى إلى بابل. هكذا تشّبه بموسى النبي الذي قیل عنه: "باإلیمان موسى لما كبر 

أبى أن ُیدعى ابن ابنة فرعون، مفضًال باألحرى أن ُیذل مع شعب اهللا عن أن یكون له تمتع 
وقتي بالخطیة، حاسًبا عار المسیح غنى أعظم من خزائن مصر، ألنه كان ینظر إلى 
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). هكذا اشترك أنبیاء العهد القدیم في عار المسیح الباذل 25-24: 11 المجازاة" (عب
حیاته بفرح عن شعبه.  

 يكان من الحكمة أال یذهب إرمیا مع المسبیین في بابل، ألنه كان بالشك سیلق 
كرامة من الملك، فیثبت في ذهن الیهود أنه عمیل بابلي وخائن لوطنه.  

لم یكن ممكًنا لجدلیا أن یقیم في أورشلیم حیث كانت قد خربت تماًما ال تصلح 
)، لذا اختار المصفاة التي یحتمل أن یكون في موقعها اآلن تل 1: 4؛ 13: 2للسكن (مرا 

 أمیال شمال غرب أورشلیم وقریب جًدا من الرامة وتقع في جنوبها 8النصبة، تبعد حوالى 
؛ كانت مركًزا هاًما من الجانب السیاسي والدیني عبر القرون. وهي تتبع سبط يالغرب

 الخ؛ 15: 7 صم 1بنیامین، فیها كان صموئیل یقضي بین الشعب، وُأختیر شاول ملًكا (
 بذات Ï). ال توجد أیة عالمات أن المصفاة قد مرت في هذه الفترة بمرحلة تدمیر17: 10

.  Ðالقوة التي حدثت مع أورشلیم ومدن یهوذا
 أن إرمیا لم یكن متوقًعا ما قیل له، أي أن ُتعطى له الحریة في ]4[واضح من 

اختیار موضع اإلقامة، لهذا إذ سمع كلمات رئیس الشرط صمت قلیًال، لعله كان یفكر لیأخذ 
قراره، أو یرفع قلبه هللا یطلب المشورة، أو لعله كان یطلب مهلة ألخذ قراٍر خطیٍر في حیاته 

؛ هناك یأخذ قراره كما یشاء!  ]4[كهذا. لهذا قال له رئیس الشرط: "ارجع إلى جدلیا" 
مهما كانت األمور واضحة لیتنا ال نتسرع في أخذ قراراتنا خاصة المصیریة أو 

 التي تمس حیاة إخوتنا، بل نتمهل ونطلب مشورة اهللا.  

 : . جدلیا الحاكم2
"فلما سمع كل رؤساء الجیوش الذین في الحقل هم ورجالهم أن ملك بابل قد 

أقام جدلیا بن أخیقام على األرض،  
وأنه وّكله على الرجال والنساء واألطفال وعلى فقراء األرض الذین لم یسبوا إلى 

بابل،  
أتى إلى جدلیا إلى المصفاة إسمعیل بن نثنیا ویوحانان ویوناثان ابنا قاریح 
وسرایا بن تنحومث وبنو عیفاي النطوفاتي ویزنیا ابن المعكى هم ورجالهم. 

1 See K. kenyin: Archaehogy in the Holy land, London 1960, p. 390; Thompson, Jereniiah, 
p.653. 

2  W.F. Albright: Frim the Stone Age to chnistianity, 1946, p 246; g.e. Wright; Biblical 
Archaeo logy, lindin. 1962,p 177-9. 
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فحلف لهم جدلیا بن أخیقام بن شافان ولرجالهم قائالً :  
ال تخافوا من أن تخدموا الكلدانیین. 

اسكنوا في األرض واخدموا ملك بابل فُیحسن إلیكم. 
.  ]7[أما أنا فهأنذا ساكن في المصفاة ألقف أمام الكلدانیین الذین یأتون إلینا" 

إن كانت یهوذا قد صارت مستعمرة بابلیة، لكن كان لها الحق أن تحتفظ بسماتها 
الخاصة تحت قیادة واٍل من شعبها یخضع سیاسًیا لملك بابل ویدفع له الجزیة.  

] هي تلك التي خربت بواسطة الكلدانیین، لكن مع 10المدن التي أشیر إلیها في [
بدء والیة جدلیا عادت إلیها الحیاة، خاصة بعودة الهاربین من وجه بابل. كان هناك بارقة 

أمل النتعاش یهوذا لو بقى جدلیا في الحكم. فقد عاد الذین التجاؤا إلى دول أخرى مثل 
موآب وعمون وآدوم لیمارسوا حیاتهم في ظل االستعمار البابلي. 

إذ جمع الراجعون خمًرا وتیًنا كثیًرا شعر البعض أن ذلك عالمة بركة الرب، إذ 
الزال ینتظر أن یعمل إلصالح شعبه. هؤالء الذین شبههم إرمیا النبي بالتین الجید جًدا 

]24[  .
 "أما أنتم فاجمعوا خمًرا وتیًنا وزیًتا وضعوا في أوعیتكم واسكنوا في مدنكم التي 

أخذتموها،  
وكذلك كل الیهود الذین في موآب وبین بني عمون وفي أدوم والذین في كل 
األراضى سمعوا أن ملك بابل قد جعل بقیة لیهوذا وقد أقام علیهم جدلیا بن 

أخیقام بن شافان.  
فرجع كل الیهود من كل المواضع التي ُطوحوا إلیها وأتوا إلى أرض یهوذا إلى 

.  ]12-7[" جدلیا إلى المصفاة وجمعوا خمًرا وتیًنا كثیًرا جًدا
إذ ُعرف جدلیا كرجل سالٍم، كانت رسالته أن یعید إلى یهوذا حیاتهم العادیة، وأن 
یخضعوا للكلدانیین بغیر تخوٍف منهم، وأن یستقبل الیهود العائدین من موآب وبني عمون 

وآدوم، وكانوا غالًبا من الجنود.  
كان جدلیا یرفض الثورة ضد بابل، متأثًرا بإرمیا وغیره من األنبیاء، لذلك عینه ملك 

بابل وكیًال له، ووالًیا على یهوذا.  
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: . الكشف عن مؤامرة ملك بني عمون 3
"ثم إن یوحانان بن قاریح وكل رؤساء الجیوش الذین في الحقل أتوا إلى جدلیا 

إلى المصفاة. 
وقالوا له:  

أتعلم علًما أن بعلیس ملك بني عمون قد أرسل إسمعیل بن نثنیا لیقتلك؟!  
فلم یصدقهم جدلیا بن أخیقام. 

فكلم یوحانان بن قاریح جدلیا سًرا في المصفاة قائالً :  
دعني أنطلق وأضرب إسمعیل بن نثنیا وال یعلم إنسان. 

لماذا یقتلك فیتبدد كل یهوذا المجتمع إلیك وتهلك بقیة یهوذا؟! 
فقال جدلیا بن أخیقام لیوحانان بن قاریح ال تفعل هذا األمر،  

  .]16-13[" ألنك إنما تتكلم بالكذب عن إسمعیل
 مل 2 ضباط الجنود المسرحین (]13[" رؤساء الجیوش في الحقولیقصد بـ "

 حلف لهم 9أوًال من معاملة بابل لهم، ولكنهم تأكدوا فیما بعد (في أیة ) الذین خافوا 5: 25
") أنهم سینالون العفو إذا خضعوا واستسلموا وعادوا یستغلون األرض ال تخافواجدلیا قائًال "

ویخضعون لجدلیا وحكومته في المصفاة. ورجع أیًضا الیهود الذین غادروا البالد قبل هجوم 
بابل وكانوا قد التجأوا إلى شرق األردن.  

إذ بدأ السالم یدب في یهوذا، وتجمعت طاقات ممتازة حول جدلیا، وبدأت الحقول 
 بثمار... بعث بعلیس ملك بني عمون إسماعیل بن نثنیا لیقتل جدلیا وقد حذر رؤساء يتأت

الجیوش جدلیا منه مؤكدین له وجود مؤامرة مدبرة لقتله لتحطیم بقیة یهوذا، أما هو فلم 
یصدق.  

ما كان یشغل قلب یوحنان لیس الخوف على قتل جدلیا، وٕانما انهیار النبتة 
الجدیدة إلقامة دولة یهوذا التي خربت تماًما بواسطة البابلیین، وقد صار هناك بارقة أمل 
لتجمیع الجهود ولو تحت االستعمار البابلي. فكان في رأیه أن قتل إسماعیل أفضل من 

 ضیاع األمة كلها. 
لقد أخطأ جدلیا إذ لم یسمع لهم، وكان یلیق به أن یرفع قلبه بالصالة یطلب مشورة 
اهللا، وأن یلجأ إلى إرمیا النبي الذي كان مالصًقا له. هنا تظهر خطورة اتكال اإلنسان على 

أفكاره وحده.  
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كان بعلیس ملك عمون في شرق األردن ینتظر اغتنام فرصة رجوع جیوش بابل 
إلى وطنهم لیملك على ما بقي من البالد في غرب األردن، ویقتل جدلیا وكیل ملك بابل. 

هي دوافع بعلیس ملك عمون في اغتیال جدلیا؟   ما
دوافعه غیر واضحة:  

). 32-18: 21 . واضح أنه یرید أن یسبب قالقل للبابلیین كما یظهر من (حزأ
 ق.م.، مهاجًما بني عمون ویهوذا 587حیث خطط نبوخذنصر للغزو في الغرب في سنة 

كمقاومین له.  
ب. یحتمل أن صدقیا كان یحاول الهروب إلى بني عمون ناظًرا إلى ملكها 

كحلیٍف له. لذلك تطلع بعلیس إلى جدلیا كخائٍن وعمیٍل بابلي، وأن إسماعیل الذي من نسل 
 ملوكي أولى بالحكم ألنه في نظره مخلص لیهوذا.

ج. یحتمل أن یكون هناك عداوة شخصیة بین بعلیس وجدلیا.  
د. لعل بعلیس أراد أن یحطم البقیة من یهوذا التي بها بارقة أمل لقیام دولة للیهود 

. Ïمرة أخرى
حذر یوحنان جدلیا وأخبره عن المؤامرة، لكن جدلیا لم یصدق الذین أنذروه ولم 

لم یصدق جدلیا ما قیل له من یوحنان یسمح بقتل المشتبه فیه، مبعوث ملك عمون. 
وزمالئه، ألنه كان یعرف إسماعیل شخصًیا حینما كان یعمل في القصر وكان إسماعیل 

أمیًرا ملوكًیا. أو ربما لم یكن ممكًنا لجدلیا أن یعتقد بأن أحًدا، خاصة من النسل الملوكي، 
أال یكون مخلًصا في إعادة قیام یهوذا ولو في ظل االستعمار البابلي.  

 التي تدفع اإلنسان إلى سلسلة ال خطیة الحسدواضح أن إسماعیل سقط في 
تنقطع من الخطایا، إذ تحول حیاته إلى جحیم كراهیة بال سبب وبال هدف. هنا یرتكب 

اسماعیل الخطایا التالیة:  
. اغتیال جدلیا دون مراعاة لواجب الضیافة، إذ قدم له جدلیا مائدة وأكال مًعا؛ أ

عوض الشكر قدم الغدر والخیانة، ولم یراِع حتى ظروف البلده.  
ب. سحبته الخطیة إلى خطیة أخرى وهي قتل كل الیهود الذین كانوا مع جدلیا.  
ج. قتل رجال الحرب الذین لم یتوقعوا هذه الخیانة ولم یكونوا مستعدین لمقاومته 

هكذا بدد كل الطاقات التي كان یمكن ان تكون لبنیان بلده.  

1 Keil: Jeremiah, p. 130. 
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د. قتل سبعین رجًال من الثمانین القادمین ببكاء ومرارة من شكیم وشیلو والسامرة 
للذهاب إلى أورشلیم وتقدیم بعض العطایا... قتلهم بال ذنب! جاء هؤالء الرجال من شكیم 

وشیلو والسامرة لزیارة بیت الرب عابرین بالمصفاة. یبدو أن بعض أنواع العبادات لم تنقطع 
عن هذا المعبد العظیم الذي كان یفتخر به الیهود بین األمم عبر األجیال. جاءوا في حزٍن 

شدیٍد على الهیكل وما حّل به.  
هـ. سبى بقیة الشعب الذین في المصفاة وبنات الملك لیعبر بهم إلى بعلیس ملك 

بني عمون الوثني. ماذا كان هدفه من هذا كله؟!  
و. بسبب تصرفاته الحمقاء اضطر یوحنان بن قاریح وكل رؤساء الشعب أن یقتفوا 

أثره للدخول معه في معركة، واضطروا إلى الهروب إلى مصر خوًفا من ملك بابل.  
هكذا حطم هذا الحاسد نفسه والرجال الذین معه وأیًضا بلده!  
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  40من وحي إرمیا 
 من قیودي! يبحبك حررتن

وبحبك أشتهي أن ُأقید مع إخوتي! 

   ،انطلق إرمیا مقیًدا بالسالسل مع المسبیین
لكن رئیس الشرط حلَّه من القیود،  
كّرمه أمام الجمیع وقدم له هدایا.  

أعطاه كامل الحریة لیقطن أینما شاء!  

   ،تحرر إرمیا من السالسل الحدیدیة
لكنه اشتهي قیود الحب،  

ورفض أن یذهب إلى بابل لُیكرم من ملكها!  

   ،بحبك حررتني من قیودي
 أشتهي أن أقید مع المقیدین!  يوأنا بحب

قیود الخطیة تمألني عاًرا ومذلة!  
أما قیود الحب فتهبني شركة معك أیها المصلوب!  

ألتحرر بك یا واهب الحریة،  
ُألقید بقیود الحب أیها الحب الحقیقي!  

   ،هب لي مع إرمیا إن یفك نبوزرادان قیودي
رادتي،  اومع صلیبك أشتهي أن أحمل القیود ب

نعم ما أعذب قیود الحب!  
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أطلب مشورتك فال ینطفئ نوري!  

   .انطلق إرمیا إلى المصفاة یسند جدلیا الوالي
ورجع كل الهاربین إلى الدول المحیطة،  

واطمأنوا واستراحوا لكي یعملوا مع جدلیا وٕارمیا.  
بنات الملك استراحت نفوسهن!  

الفقراء حصدوا ثماًرا كثیرة!  
بركات الرب حلت على الكل!  

   ،لم یطق بعلیس ملك عمون الخیر لغیره
فأثار األمیر إسماعیل لیجعل منه مجرًما غادًرا.  

أرسل اهللا یوحنان یحذر جدلیا،  
بغیر حكمة لم یستشر جدلیا اهللا،  

وال طلب صلوات النبي عنه.  
بهذا أنطفأ نوره وحرم الكثیرین من النصرة!  

   ،بغدٍر قتل جدلیا والمحیطین به
فأطفأ شعلة النور في بدء انطالقها.  

وسبى بنات الملك لیذهب بهن إلي عمون!  
قتل ونهب وانطلق لیعیش وسط األوثان!  

هكذا لم یطق الظالم النور!  

   ،هب لي یارب أال اتكل على ذاتي
بل أطلب دوًما مشورتك،  
وال أحتقر مشورة إخوتي.  

 بهذا ال ینطفئ نورك في داخلي. 
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األصحاح الحادي واألربعون 

اغتیال جدلیا والي أورشلیم 
كان الیهود یحتفلون بقتل جدلیا كمناسبة حزینة وذلك بالصوم في الشهر السابع 

). وال ُتعرف السنة التي ُقتل فیها جدلیا. فقد تم جمع 19: 8؛ 5: 7 (أكتوبر) (زك
نه مرَّ عام ما بین سقوط أورشلیم أ)، هذا یعني احتمال 14: 40المحصول قبل قتله (

ومصرعه، حیث ُسمح لالجئین أن یعودوا ویزرعوا األرض. وٕان كان البعض یرى أن جدلیا 
 أو ثالثة شهور.  Ïلم یبَق في الوالیة سوى شهرین

ُقتل جدلیا لكن اهللا حفظ إرمیا حتى یتمم رسالته. في هذا األصحاح ال نجد خبًرا 
 فیما بعد، وهو نزول جماعة يعن إرمیا نفسه، وال نسمع عنه كلمة، بل جاء كمقدمة لما یأت

من الیهود إلى مصر آخذین معهم إرمیا على الرغم منه. 

.  ]3-1[مصرع جدلیا    . 1
.  ]9-4[ فظائع أخرى    .2
.  ]18-10[ سبي البقیة واطالق سراحها  .3

 :  . مصرع جدلیا1
"وكان في الشهر السابع أن إسمعیل بن نثنیا بن ألیشاماع من النسل الملوكي      

جاء هو وعظماء الملك وعشرة رجال معه إلى جدلیا بن أخیقام إلى المصفاة،  
وأكلوا هناك خبًزا مًعا في المصفاة. 

فقام إسمعیل بن نثنیا والعشرة الرجال الذین كانوا معه وضربوا جدلیا بن أخیقام 
بن شافان بالسیف فقتلوه،  

هذا الذي أقامه ملك بابل على األرض. 
وكل الیهود الذین كانوا معه، أى مع جدلیا في المصفاة،  

. ]3-1[والكلدانیون الذین ُوجدوا هناك ورجال الحرب ضربهم إسمعیل" 
 بن نثنیا الذي دفعه بعلیس ملك إسمعیلسبق أن تحدثنا في األصحاح السابق عن 

 عمون على اغتیال جدلیا. وال نعرف ما الذي دفعه إلى هذه الجریمة، وما الذي دفع ملك 

1 Keil: Jeremiah, p. 136. 
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عمون على تحریضه. 
هل كان إسمعیل مدفوًعا بغیرة دینیة قومیة على بالده حاسًبا أن الخضوع لبابل 

خیانة عظمى؟ 
)؟ 14: 40أم كان مدفوًعا بوعود ملك عمون (

أم كان الحسد أو العداوة الشخصیة مع جدلیا؟ 
أو محبة المال هي الباعث؟ 

حاسًبا نفسه أحق برئاسة الشعب دون جدلیا؟ 
تحدى إسمعیل كل قوانین كرم الضیافة الشریفة في الشرق باغتیاله مضیفه بعمل 

صارخ من أعمال الخیانة.  
واضح أن عنصر الحسد له دوره في ارتكاب هذه الجریمة. فإن الحسد یفقد 

اإلنسان اتزانه وقدرته على التفكیر لصالح غیره وصالح الجماعة وأیًضا لمجد اهللا. إنه یدفع 
ضمیره اإلنسان إلى التهور لیقتل أعماق نفسه، غیر مباٍل بنظرة اهللا أو الجماعة أو حتى 

).  30: 14 الداخلي. وكما قیل: "حیاة الجسد هدوء القلب، ونخر العظام الحسد" (أم

  منذ بدایة العالم كان الشیطان هو أول من أهلك نفسه ودمَّر اآلخرین. لقد انكسر بالغیرة
مع الحسد المملوء ضغنیة، ذاك الذي كان في العظمة المالئكیة، مقبوًال أمام اهللا 

ومحبوًبا عنده.  
إنه لم یرشق اآلخرین بغریزة الغیرة قبل أن یرشق نفسه بها، وال رشقهم باألسر قبل 
أن ُیؤسر، وال بالدمار قبل أن یهلك. وفي إغرائه بالغیرة أفقد اإلنسان نعمة الخلود الموهوبة 

له، وهو نفسه فقد تلك التي كانت له سابًقا.  
یالها من شروٍر عظیمة أیها األحباء، فقد أسقطت (الغیرة أو الحسد) المالك، 

    Ï وأزالت مجًدا عظیًما وبهًیا، فتلك التي خدع بها اآلخرون هو نفسه بها ُخدع!
القدیس كبریانوس  

  ال توجد خطیة تفرق اإلنسان عن اهللا والناس مثل خطیة الحسد، ألن هذا المرض أشد
خبثًا من محبة الفضة. ألن محب الفضة یفرح متى ربح شیًئا، أما الحاسد فیفرح متى 

Ï  397، ص 1964المؤلف: الحب األخوى  . 
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خسر أحد شیًئا أو ضاع تعبه سدى. ویحسب خسائر اآلخرین ربًحا له أكثر من أى 
نجاح، فأي شٍر أعظم من هذا؟!  

یتورط الزاني في الخطأ ألجل لذة مؤقتة، وقد تكون للسارق حجة الفقر، ولكن أى 
عذٍر تقدمه أیها الحاسد؟!... الحاسد یعذب نفسه ولو لم یحدث له ضرر مما یحسده، لهذا 

خطیئة الحسد أشر الخطایا وأشنعها. ألن الحاسد ال یمكنه مفارقة خطیته، بل یكون 
كالخنزیر المتمرغ في الحمأة، ویماثل بفعله الشیطان...  

لهذا أقول لكم إنه إن كان أحدكم یصنع المعجزات أو یحفظ البتولیة أو یكون 
صواًما أو باسًطا كّفیه أو ینام على األرض ویصل بهذه الوسائط إلى فضیلة المالئكة، ولكن 

.  Ïفیه آالم الحسد، فال محالة یكون أشر من جمیع الخطاة وأردأ منهم

  الشیطان حاسد، لكنه یحسد البشریة وال یحسد شیطاًنا آخر، أما أنت فإنسان وتحسد
أخاك اإلنسان، وباألخص الذین من عائلتك وعشیرتك، األمر الذي ال یصنعه 

.  Ðالشیطان
القدیس یوحنا ذهبي الفم 

 الحاسد ال یرى النور، ألنه یلوم المضیئین ویعیبهم بحسدهÑ  .
الشیخ الروحاني 

 الحسد جرثومة وأصل الشرورÒ  .
القدیس یوحنا ذهبي الفم 

 : . فظائع أخرى2
"وكان في الیوم الثاني بعد قتله جدلیا ولم یعلم إنسان،  

أن رجاًال أتوا من شكیم ومن شیلو ومن السامرة  ثمانین رجًال محلوقي اللحّي 
ومشققي الثیاب ومخمشین، وبیدهم تقدمة ولبان لیدخلوهما إلى بیت الرب. 

فخرج إسمعیل بن نثنیا للقائهم من المصفاة سائرا وباكًیا. 

Ï  399، 398المرجع السابق ص. 
Ð  401المرجع السابق ص. 
Ñ  404المرجع السابق ص. 
Ò  407المرجع السابق ص. 
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فكان لما لقیهم أنه قال لهم:  
هلم إلى جدلیا بن أخیقام. 

فكان لما أتوا إلى وسط المدینة أن إسمعیل بن نثنیا قتلهم وألقاهم إلى وسط 
الجب هو والرجال الذین معه. 

ولكن ُوجد فیهم عشرة رجال قالوا إلسمعیل:  
ال تقتلنا ألنه یوجد لنا خزائن في الحقل، قمح وشعیر وزیت وعسل. 

فامتنع ولم یقتلهم بین إخوتهم. 
فالجب الذي طرح فیه إسمعیل كل جثث الرجال الذین قتلهم بسبب جدلیا هو 

الذي صنعه الملك آسا من وجه بعشا ملك إسرائیل. 
. ]9-4[فمأله إسمعیل بن نثنیا من القتلى" 

 أن هؤالء الرجال جاءوا إلى المصفاة ال إلى  Schmieder و Theniusیرى 
 یرفض هذا الرأى حیث لم Hitzigأورشلیم، لتقدیم عبادة في بیت الرب في المصفاة، لكن 

یرد في التاریخ إشارة إلى وجود موضع عبادة جماعیة في المصفاة في ذلك الحین، ففي رأیه 
. هذه الحادثة مكدرة جًدا تدل على أن نفس Ïأن إسمعیل دعاهم إلى المصفاة لرؤیة جدلیا

إسمعیل لم تكن منطویة على غیرة دینیة على بالده لیخلصها من نیر بابل، بل كان رجًال 
سفاًحا ذبح أناًسا أبریاء، إذ لم ُیذكر سبب لقتل هؤالء األبریاء. 

لسنا ندري هل كانت لهم عالقة بجدلیا من قبل أم ال. 
واضح أنهم كانوا في حالة حداد على الهیكل الذي ُدمر والذبائح التي توقفت 

 بدموع يوالشعب الذي ُسبي، وقد ُیستدل على ذلك من كالم إسمعیل الكذاب وهو یبك
نهم أتقیاء ینوحون على الهیكل الذي تهدم، فظهر كمن یشاركهم أالتمساح، حیث عرف 

مشاعرهم.  
یجوز أن یكون القصد من تقدمتهم تقدیمها على المذبح في الموضع الذي كان 

مخصًصا للهیكل. 
 كانوا مخمشین، أي بهم جروح قطعیة في الجلد، وهو أمر محرم في الشریعة (ال

).  6: 16 ؛ إر1: 14 ؛ تث5: 21؛ 28: 19

هو الدافع وراء هذه الجریمة؟   ما

1 Keil: Jeremiah, p. 136. 
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 أن ما فعله إسمعیل مع هؤالء الرجال كان نوًعا من االنتقام لسفك Graf. یرى أ
.  Ï الكلدانیینيْ دماء أقربائه ورفقائه في الرتبة على ید

 إن ما فعله إسمعیل كان بسبب رغبته في نهب ما لدیهم،  Nagelsbashب. یرى
إذ قتل أناًسا عزل قادمین لتقدیم عطایا لبیت الرب المتهدم، وفي نفس الوقت أبقى منهم 
العشرة رجال الذین ادعوا أن لهم خزائن سریة ال یعرف أحد موضعها، وهي في الحقول 

نه لص! لكن حدیث أمملوءة من المحاصیل، فأراد أن یغتصبها... هذا یكشف عن شخصه 
یوحنان السري مع جدلیا قبل قتله وكشفه عن خطة إسمعیل توضح أن إسمعیل لم یكن 

یطلب النهب بل تبدید الشعب كله وتحطیم ما فعله جدلیا.  

 : . سبي البقیة وٕاطالق سراحها3
"فسبي إسمعیل كل بقیة الشعب الذین في المصفاة،  

بنات الملك وكل الشعب الذي بقى في المصفاة الذین أقام علیهم نبوزرادان 
رئیس الشرط جدلیا بن أخیقام سباهم إسمعیل بن نثنیا،  

وذهب لیعبر إلى بنى عمون. 
فلما سمع یوحانان بن قاریح وكل رؤساء الجیوش الذین معه بكل الشر     

الذي فعله إسمعیل بن نثنیا،  
أخذوا كل الرجال وساروا لیحاربوا إسمعیل بن نثنیا فوجدوه عند المیاه الكثیرة 

التي في جبعون. 
ولما رأى كل الشعب الذي مع إسمعیل یوحانان بن قاریح وكل رؤساء الجیوش 

الذین معهم فرحوا. 
فدار كل الشعب الذي سباه إسمعیل من المصفاة ورجعوا وساروا إلى یوحانان 

بن قاریح . 
أما إسمعیل بن نثنیا فهرب بثمانیة رجال من وجه یوحانان وسار إلى بني 

عمون. 

1 Keil: Jeremiah, p. 136. 
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فأخذ یوحانان بن قاریح وكل رؤساء الجیوش الذین معه كل بقیة الشعب الذین 
استردهم من إسمعیل بن نثنیا من المصفاة بعد قتل جدلیا بن أخیقام رجال 
الحرب المقتدرین والنساء واألطفال والخصیان الذین استردهم من جبعون. 

فساروا وأقاموا في جیروت كمهام التي بجانب بیت لحم لكي یسیروا ویدخلوا 
مصر من وجه الكلدانیین،  
ألنهم كانوا خائفین منهم،  

ألن إسمعیل بن نثنیا كان قد ضرب جدلیا بن أخیقام الذي أقامه ملك بابل على 
. ]18-10[" األرض

 إسمعیل بنات الملك، ال ُیقصد بهن بنات صدقیا فحسب بل كل األعضاء ىسب
األناث في البیت الملكي واألمیرات اللواتى كن قد ُوضعن في رعایة جدلیا، اللواتي تسلمهن 

من ید نبوخذنصر.  
قبل أن یتمكن إسمعیل السفَّاك من الهرب إلى بالد عمون بمن أراد أن یأخذهم 

معه من أهل جدلیا والشعب عموًما، هاجمه یوحنان بن قاریح وبعض الرؤساء اآلخرین عند 
) حیث وقع في القدیم الصدام بین رجال داود ورجال إیشبوشث 13: 2 صم 2بركة جبعون (

بن شاول، ولم یقدر إسمعیل أن یقاومهم فاضطر أن یترك الذین أجبرهم إلى ذهاب معه، 
فهرب ومعه ثمانیة رجال إلى بالد عمون حیث فقد اثنین من رجاله، ولم نعد نسمع عنه 

شیًئا. 
یرى البعض أن المیاه الكثیرة في جبعون ربما تشیر إلى بركة جبعون لخزان المیاه 
المحفور في الصخر الموجود في الجب، والذي یرجع تاریخه إلى العصر الحدیدي األول. 
هذه الحفرة قد حفرت إلى عمق خمسة وثالثین قدًما في الصخر وبها درج یؤدى إلى نفق 

على بعد أربعین قدًما أخرى مؤدًیا إلى خزان میاه. وفي القرن السابع ق.م. كان ُیصنع النبیذ 
في منطقة الحفرة وكانت الجرار المختومة تخَّزن في مخازن رطبة محفورة في الصخر.  

" بدًال من جبعون رأى Gebaوالرأي القائل بأن الكلمة هنا یجب أن تكون (جبعة) "
لیس له قیمة حقیقیة. 

كان یوحانان بن قاریح حاسًما وسریًعا في تتبع إسمعیل وقد سبق فحذر جدلیا من 
نوایاه اإلجرامیة. 
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رأي یوحانان والذین معه أن یهربوا إلى مصر خوًفا من عقاب بابل، وٕان كانوا هم 
أنفسهم لم یثوروا على بابل هذه المرة كإسمعیل.  
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 41من وحي إرمیا 
من ینزع عني روح الحسد! 

  !انزع عني روح الحسد یا محب البشر
قتل إسمعیل جدلیا حسًدا بال سبب! 

قتل الرؤساء فحطَّم بلده،  
قتل البسطاء والقادمین للعبادة األتقیاء! 
قتل وتمادى في القتل، ولم ینتفع شیًئا! 

   من ینزع عني روح الحسد؟
بّث إبلیس روحه فینا،  

هذا الذي حرمنا من الفردوس وهو لم یدخله! 
صرنا أشر منه،  

فالشیطان ال یحسد شیطاًنا،  
أما اإلنسان فیحسد أخاه اإلنسان! 

  !ویحي أنا الشقي
بالحسد ال أطلب نجاح نفسي بل فشل إخوتي! 
بالحسد یحترق قلبي ال لشيء إال لنجاح الغیر! 

بالحسد یضیق قلبي جًدا،  
فال یسمح بدخول أحدٍ ! 

بالحسد ُأطرد خارج الكنیسة،  
بل وأفقد جمال إنسانیتي! 

  !بالحسد سقط جبابرة إیمان
بالحسد صارت عبادتهم عائًقا في طریق نموهم! 

بالحسد ُحرم صانعوا عجائب من التمتع بك! 
بالحسد تسلل الموت حتى إلى بعض الخدام الناجحین والنسَّاك والمتوحدین! 

إنه لٌص خفٌي خطیر،  
له مداخل خفیَّة إلى أعماق النفس! 
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   ،من ینزع عني الحسد
إال أنت یا محب البشر؟! 

یحملني روحك القدوس إلى حضن أبیك،  
أجده متسًعا للجمیع،  

فأصیر أنا متسًعا للكل! 

   ،بصلیبك حطمت حسد إبلیس العامل فّي
ووهبتني حبك اإللهي الفائق! 

فأشتهي أن أقتدي بك یا من صرت آخر الكل! 
هب لي أن أنطلق معك إلى الصف اآلخیر،  

أبسط یدّي مع یدیك الحتضن الجمیع. 
أشتهي أن أتألم معك لیستریح الكل،  
وأن أحمل عارك لتتمجد كل نفٍس،    

وأفقد كل شيء لكي یغتني الجمیع بك. 
 نعم، ألمت معك ولیحیا الكل بك!
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األصحاح الثاني واألربعون 

قد خدعتم أنفسكم! 
كما سبق فرأینا أن یوحنان وكل رؤساء یهوذا قد وضعوا في قلوبهم أن یذهبوا إلى 
مصر مهما تكن الظروف! كانوا مصممین على ذلك، لكنهم خدعوا أنفسهم حین ذهبوا إلى 

إرمیا النبي یطلبون منه أن یصلي ألجلهم ویطلب باسمهم مشورة الرب. ربما قصدوا 
بالمشورة معرفة الطریق الذي یسلكونه في ذهابهم إلى مصر.  

 حین یرید أن یحرك اهللا حسب هواه، ال أن ]20[كثیًرا ما یخدع اإلنسان نفسه 
یخضع لحكمة اهللا وخطته ومشورته.  

 بین إرمیا والرؤساء أن النبي لم یعرف أنهم ]6-1[یتضح من الحدیث األول 
مصممون على الذهاب إلى مصر. على أیة حال لم ُیظهر لهم إالَّ كل رقٍة ولطٍف، فوعدهم 

باستشارة اهللا في األمر. ولعله هو نفسه لم یكن یعرف ما هو األفضل لهم، الذهاب إلى 
مصر أم البقاء.  

تأخر جواب اهللا مدة عشرة أیام. ولعل الرؤساء فضلوا هذا التأخر، وٕاذ رأوا إرمیا 
یرافق صدیقه باروخ كل هذه المدة وهم عالمون أن باروخ ال یحبذ الذهاب إلى مصر، اتهموا 

إرمیا بأنه لم یتلقَّ جوابه من اهللا بل من باروخ. أما نحن فال نستغرب الجواب ألنه ینسجم 
مع كل أفكار إرمیا السابقة وٕارادة اهللا نحو شعبه، وهو الخضوع لبابل حتى یفرج اهللا عنهم 

بعد مدة من الزمن. 
)، فقد 19: 4 لم یتعلموا الثقة في اهللا بال قید أو شرط في كل ظروف الحیاة (في

كان اهتمامهم منصًبا على معرفة إن كان اهللا یوافق على خطتهم للهروب إلى مصر أم ال، 
). وبینما یتعهدون بالطاعة 17: 41وبذلك ال یبحثون عن اإلرشاد الروحي بمعني الكلمة (
كانوا یظنون أن اهللا على استعداد لمباركة خططهم. 

.  ]3-1[. طلب مشورة اهللا   1
.  ]4[. إرمیا یسأل اهللا   2
.  ]6-5[. الیهود یعدون بالطاعة   3
.  ]12-7[. الرسالة اإللهیة: بركة مشروطة  4
.  ]22-13[. لعنة العصیان    5
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:  . طلب مشورة اهللا 1
"فتقدم كل رؤساء الجیوش ویوحانان بن قاریح ویزنیا بن هوشعیا وكل الشعب 

من الصغیر إلى الكبیر. 
وقالوا إلرمیا النبي:  

لیت تضرعنا یقع أمامك فتصلي ألجلنا إلى الرب إلهك ألجل كل هذه البقیة. 
ألننا قد بقینا قلیلین من كثیرین كما ترانا عیناك. 

. ]3-1[فیخبرنا الرب إلهك عن الطریق الذي نسیر فیه واألمر الذي نفعله" 
اقترب الكل، الرؤساء مع الشعب، الكبیر مع الصغیر، بروٍح واحٍد إلى إرمیا 

یحملون مظهر االتضاع واالحتیاج إلى صلوات إرمیا من أجلهم، ویعترفون أنهم صاروا 
قلیلین من كثیرین، ویسألون مشورة اهللا. ربما استطاعوا بمظهرهم وكلماتهم أن یخدعوا النبي 

إلى حین، لكنهم لن یخدعوا اهللا فاحص القلوب والعارف بأسرارهم وأفكارهم الخفیة.  
طلبوا صلوات إرمیا لكنهم لم یشاركوه الصالة، فال یكفي أن نطلب من الغیر، حتى 

إن كانوا أنبیاء الصالة ألجلنا دون أن نصلي نحن أیًضا ألجل أنفسنا.  
حیث اإلحساس بالُبعد عن اهللا؛ إذ لم یشعروا "إلهك"، لم یقولوا "إلهنا" بل الرب 

 بإمكانیة االقتراب إلیه بثقة.
اعترفوا أنهم صاروا قلیلین من كثیرین دون أن یذكروا السبب وهو عصیانهم 

المستمر لكلمة الرب التي نادى بها األنبیاء. 
 لقد انتظروا من الرب أن یجیبهم حسب شهوة قلوبهم، إذ ظنوا أنه لن یسمح اهللا  

ببقاء البقیة في یهوذا لیقتلها نبوخذ نصر انتقاًما لمقتل جدلًیا ومن معه، بل بالضرورة یعلن 
اهللا إلرمیا أن یهربوا إلى مصر! لقد أرادوا أن یكشف اهللا لهم عن الطریق الذي یسلكوه بأمان 

للذهاب إلى مصر، وما یفعلوه، ال أن یعلن لهم إن كانوا یذهبون إلى مصر أم یبقون في 
یهوذا. 

 : . إرمیا یسأل اهللا2
"فقال لهم إرمیا النبي:  

قد سمعت. 
هأنذا أصلي إلى الرب إلهكم كقولكم،  
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ویكون أن كل الكالم الذي یجیبكم الرب أخبركم به. 
. ]4[ال أمنع عنكم شیًئا" 

جاءت كلمات إرمیا لهذا الشعب تكشف عن شخصیته العجیبة ومشاعره الرقیقة 
نحو شعب اهللا، إذ نالحظ في هذه اإلجابة:  

. لقد عانى األمرین من الرؤساء والشعب، قضى عشرات ]4["قد سمعت" . یقول: أ
السنوات یحذرهم، مقدًما لهم مشورة اهللا أن یخضعوا لملك بابل، دون أن یسمعوا له وإللهه، 
واآلن إذ دخلوا في ضیقة وحملوا مظهر الطاعة لم  یوبخهم بكلمة جارحة عن تصرفاتهم 

!" انحنى بقلبه قد سمعتالقدیمة، ولم  یغلق باب الرجاء أمامهم، بل بروح االتضاع یقول: "
كما بأذنیه، بل وبكل كیانه لیسمع كلمات الشعب ویصغي إلیهم! إنه لیس بالقائد اآلمر 

الناهي، بل باألب الذي ینصت لصوت أوالده لعله ینزع عنهم روح العصیان.  
ما أصعب أن ینحني الوالدان أو الكاهن أو القائد نحو الغیر لینصت إلیهم في 

طول أناة دون عتاب في الماضي أو تجریح بسبب أخطاٍء سابقة!  
؛ هذا هو عمله األول كنبي وكاهن! كأنه یقول "هأنذا أصلي إلى الرب"ب. یقول: 

 1 أن أخطئ إلى اهللا وأكف عن الصالة من أجلكم" (مع صموئیل النبي: "أما أنا فحاشا لي
)، حاسًبا التوقف عن الصالة حتى من أجل المعاندین خطیة موجهة ضد اهللا 23: 12 صم

نفسه الطالب خالصهم!  
؛ یرد ]2[" "الرب إلهكج. إن كانوا قد شعروا بالُبعد عن اهللا فقالوا إلرمیا النبي: 

"؛ وكأنه یعاتبهم قائالً : "لماذا ال تنسبون الرب إلیكم، إنه الرب إلهكملهم الثقة فیقول لهم: "
إلهكم الذي یطلب مملكته فیكم؟!"  

القائد الحق ال ُیكثر من كلمات التوبیخ بل یبعث في مخدومیه روح الرجاء في 
الرب، یربطهم به.  

د. مع لطفه ورقته في إجابته علیهم یؤكد أیًضا صراحته ووضوحه، فإنه لن یخفي 
عنهم شیًئا مما ینطق به الرب، حتى إن جاءت اإلجابة لیست حسب هواهم!  

یحمل إرمیا النبي الحب الحق والحزم. یتسع قلبه جًدا، وال یجرح مشاعر أحٍد، لكن 
لیس على حساب الوصیة اإللهیة. 
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 : . الیهود یعدون بالطاعة3
"لیكن الرب بیننا شاهًدا صادًقا وأمیًنا إننا نفعل حسب كل أمٍر یرسلك به الرب 

إلهك إلینا. 
إن خیًرا وٕان شًرا،  

فإننا نسمع لصوت الرب إلهك الذي نحن مرسلوك إلیه لیحسن إلینا إذا سمعنا 
. ]6-5[" لصوت الرب إلهنا

وعد الیهود إرمیا النبي بالطاعة الكاملة هللا، مهما كانت إجابة الرب أو مشورته 
لهم. لم یكن ممكًنا إلرمیا أن یكذبهم، فهو ال یعرف أسرار قلوبهم، لكنه إذ تحدث مع اهللا 

.  ]23-20[كشف له عما یضمرونه في داخلهم 

 : . الرسالة اإللهیة: بركات مشروطة4
"وكان بعد عشرة أیام أن كلمة الرب صارت إلى إرمیا. 

فدعا یوحانان بن قاریح وكل رؤساء الجیوش الذین معه وكل الشعب من 
الصغیر إلى الكبیر، وقال لهم:  

هكذا قال الرب إله إسرائیل الذي أرسلتموني إلیه لكي ألقى تضرعكم أمامه. 
إن كنتم تسكنون في هذه األرض فإني أبنیكم وال أنقضكم، وأغرسكم وال أقتلعكم. 

ألني ندمت عن الشر الذي صنعته بكم. 
ال تخافوا ملك بابل الذي أنتم خائفوه. 

ال تخافوه یقول الرب، ألني أنا معكم ألخلصكم وأنقذكم من یده. 
. ]12-7[وأعطیكم نعمة فیرحمكم ویردكم إلى أرضكم" 

سمح الرب بأن تمر عشرة أیام قبل أن یجیب على النبي، وهذا أمر له أهمیته:  
أ. تعطى هذه األیام العشرة الفرصة للشعب أن یستعدوا روحًیا ونفسًیا لإلجابة 

اإللهیة، فیتهیأوا للطاعة له.  
ب. ربما أعطت هذه األیام فرصة إلرمیا النبي لكي یتقدس ویتأهل للتعرف على 

إرادة اهللا.  
ج. العدد عشرة یرمز إلى الوصایا العشرة التي أعطیت على جبل سیناء. بمعني 

أنهم مسؤولون أن یراجعوا أنفسهم لئال یكونوا قد كسروا الوصیة اإللهیة، فاألمر ال یقف عند 
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اختیار مكاٍن السكن قدر االهتمام بالطاعة للوصیة وقبول المشورة اإللهیة.  
د. في هذه األیام العشرة لم یتقابل إرمیا مع الشعب إذ لم یرد أن یكون له رأي 

شخصي عن الطریق الذي یسلكونه، بل انتظر التوجیه الكامل من الرب.  
مع أن اهللا یعلم نیتهم وهي اإلصرار على الذهاب إلى مصر، وعدم طاعتهم 
إلرادته اإللهیة، لكنه قدم لهم فرصة الرجوع عن شرهم؛ قدم لهم بركات مشروطة. بدأ 

بالحدیث عن بركات الطاعة إلرادته والخضوع لمشورته قبل الحدیث عن لعنة العصیان، 
بنائهم فاتًحا باب الرجاء أمامهم. جاءت اإلجابة تحمل وعًدا إلهًیا یكشف عن شوق اهللا إلى 

. إنها إجابة مملوءة رجاءً ! من جهتهم كبیت مقدس له، وغرسهم ككرمة من غرس یدْي اهللا
لم یكونوا بعد قد قدموا أیة توبة صادقة، ومع ذلك أظهر الرب رحمة وحنًوا وٕاحساًنا حسب 
غنى نعمته، فإذا ما اتكلوا على ذراعه القویة وهم في ضعفهم هذا وسكنوا في األرض التي 

أعطاهم إیاهم وٕاذا ما تقبلوا تأدبیه وانحنوا خضوًعا لكلمته یبنیهم ویهتم بهم، عندئٍذ ال یخافوا 
من ملك بابل. مهما كان الخراب الذي شمل األرض الزالت هناك بركة ألجل البقیة القلیلة. 

بركات الطاعة هي:  
.  ]10[. اهللا نفسه یبنیهم أ

ب. لن ینقضهم.  
ج. اهللا یغرسهم.  
د. لن یقتلعهم.  

 لیس ]10[معني ندامة اهللا هـ. یندم اهللا على الشر (التأدیب) الذي صنعه معهم. 
أن اهللا یندم كإنسان، بل إنه یكتفي بقصاص الشعب إلى هذا الحد إذا عاد إلیه بالتوبة. 

.  ]11[و. ینقذهم من ملك بابل 
.  ]12[ز. یظهر لهم المراحم اإللهیة 

ح. ُیظهر لهم ملك بابل الوثني والعدو رحمة.  
ط. یردهم إلى أرضهم، أرض الموعد.  

هكذا إذ نسمع لصوت الرب یسمع هو لنا. نسمع له ال بالكالم فقط بل وبالسلوك 
فیسمع لنا بالمواعید اإللهیة العاملة فینا.  

یجعلنا بیته الخاص الذي ال ُیبنى بیٍد بشریة بل بالذراع اإللهي؛ یبني وال ینقض.   •
یغرسهم بیدیه ككرمته الخاصة، یرویها بدمه الثمین، ویفیض علیها بینابیع حبه... لن  •
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یقتلعها.  
یرفعها من مرحلة التأدیب المّرة لیحتضنها بذراعیه ویجعل منها عروسه المحبوبة لدیه.   •
ینقذها من إبلیس (ملك بابل) وكل جنوده الشریرة وأعماله الردیئة، فال یكون للعدو  •

سلطان علیها، وال للخطیة قوة... بل یحطم مملكة إبلیس ویكسر شوكة الخطیة.  
تتحول حیاتها إلى خبرات مستمرة للتمتع بالمراحم اإللهیة غیر المنقطعة.   •
یعطیها نعمة حتى في أعین العنفاء (ملك بابل) فتجد رحمة.   •
یجعل من أرض الموعد أرضها التي ترجع إلیها؛ أو یرد النفس إلى حضن اآلب حیث  •

 تجد استقرارها األبدي!

: . لعنة العصیان 5
"وٕان قلتم ال نسكن في هذه األرض ولم تسمعوا لصوت الرب إلهكم،  

قائلین ال بل إلى أرض مصر نذهب حیث ال نرى حرًبا،  
وال نسمع صوت بوٍق، وال نجوع للخبز، وهناك نسكن. 

فاآلن لذلك اسمعوا كلمة الرب یا بقیة یهوذا. 
هكذا قال رب الجنود إله إسرائیل:  

إن كنتم تجعلون وجوهكم للدخول إلى مصر وتذهبون لتتغربوا هناك،  
یحدث أن السیف الذي أنتم خائفون منه یدرككم هناك في أرض مصر،  
والجوع الذي أنتم خائفون منه یلحقكم هناك في مصر فتموتون هناك. 

ویكون أن كل الرجال الذین جعلوا وجوههم للدخول إلى مصر لیتغربوا هناك 
یموتون بالسیف والجوع والوبأ،  

وال یكون منهم باٍق وال ناٍج من الشر الذي أجلبه أنا علیهم. 
 ألنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائیل. 

كما انسكب غضبي وغیظي على سكان أورشلیم هكذا ینسكب غیظي علیكم عند 
دخولكم إلى مصر،  

فتصیرون حلًفا ودهًشا ولعًنة وعاًرا وال ترون بعد هذا الموضع. 
قد تكلم الرب علیكم یا بقیة یهوذا ال تدخلوا مصر. 

اعلموا علًما إني قد أنذرتكم الیوم. 
ألنكم قد خدعتم أنفسكم،  
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إذ أرسلتموني إلى الرب إلهكم، قائلین:  
صِل ألجلنا إلى الرب إلهنا،  

وحسب كل ما یقوله الرب إلهنا هكذا أخبرنا فنفعل. 
فقد أخبرتكم الیوم، فلم تسمعوا لصوت الرب إلهكم،  

وال لشيء مما أرسلني به إلیكم. 
فاآلن اعلموا علًما أنكم تموتون بالسیف والجوع والوبأ في الموضع الذي ابتغیتم 

. ]22-13[أن تدخلوه لتتغربوا فیه" 
بعد أن تحدث عن بركات السلوك حسب مشورته قدم لعنة العصیان:  

. من یذهب إلى مصر یلحقه السیف، أو یسقط تحت الجوع أو یتعرض للوبأ، أ
، إن كان یهرب من یهوذا خشیة انتقام ملك بابل منه فإنه في الواقع ]16-10[وهناك یموت 

یهرب من األمان إلى الهالك المحقق.  
ب. اهللا الصانع الخیرات، محب البشر، یجلب علیهم شًرا (تأدیًبا) لن یهربوا منه، 

إذ یسقطون تحت غضبه اإللهي.  
ج. الذین یهربون إلى مصر جمیعهم ال ینجون.  

د. الذین یذهبون إلى مصر لن یروا أرض الموعد بعد.  
مسكین من یظن أن الوصیة اإللهیة تفقده شیًئا أو تحرمة من الملذات!  

عصیان الرب یدفع إلى الهالك غیر المتوقع، ویحرم اإلنسان من مصدر حیاته، 
ویفقده األحضان اإللهیة.  

لقد جاءت إجابة اهللا تفضح ریاءهم وتكشف عن تمسكهم بآرائهم الذاتیة، إنه 
فاحص القلوب الذي یطلب تقدیسها وتطهیرها خاصة من الریاء.  
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 42من وحي إرمیا 
ُقْد حیاتي،  

فال أخدع نفسي! 

   !حذرتني یا إلهي لئال أخدع نفسي
إني ال ألوم الناس،  

وال اعتذر بالظروف المحیطة بي،  
لكنني أعترف:  

إني كثیًرا ما أخدع نفسي!  
أطلب مشورتك،  

وأنا أطلب ما تریده نفسي!  

   ،ُقْد حیاتي
علمني، دربني أیها القائد الحق،  

فُأسر بمشورتك،  
حتى وٕان بدت مّرة!  

   .بركتك مشروطة بالطاعة
من یسمع صوتك ینعم بمواعیدك،  

ویتمتع بما نظنه مستحیالً !  

 وصیتك،  يمن یعص 
ویرفض مشورتك،  

یسقط تحت اللعنة!  

   ،نعم! طریقك فیه آمان
أما طریقي الذي اختاره لنفسي فغیر آمن!  
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 اإلصحاح الثالث واألربعون
 حمل إرمیا إلى مصر قسًرا

بالرغم من قوة حجة إرمیا وأمانتھ الشخصیة التي كشفتھا األحداث الماضیة إال أنھم 
اتھموه بالكذب، ألنھ أخبرھم بما لم یحبوا أن یسمعوا؛ ونسبوا كلماتھ إلى باروخ 
 كاتبھ، قائلین عنھ إنھ سیطر على مشاعر إرمیا لكي یقدم رسالة تخالف إرادة هللا.

من المؤلم أن یتھموا إرمیا أن نبوتھ كاذبة، ال ینطق بكلمة الرب بل یتكلم بالكذب. 
قالوا نحن سألناك أن تقول لنا كلمة الرب لكنك أخبرتنا بأقوال باروخ لكي یدفعنا في 

ید الكلدانیین فیقتلوننا ویقومون بسبینا. لم یتھموا إرمیا مباشرة لكنھم جعلوا باروخ 
كبش الفداء وألقوا باللوم علیھ. حقًا عمل باروخ بأمانة مع إرمیا وعرَّض حیاتھ 

للخطر في تنفیذ ما أوكل إلیھ، لكن االدعاء بأن النبي یتمم إرادة باروخ إدعاء غایة في 
 الغباء یدل على عدم اإلیمان والعناد.

لم یھتم إرمیا بالرد على ھذا االتھام؛ كما لم ییأس منھم، بل استمر في خدمتھ 
 لھم حتى النھایة.

31T131. الذھاب إلى مصرT 

 ]1-7 .[ 

31T231. التنبوء بغزو مصرT 

 ]8-13.[ 

 43من وحي إرمیا 

  

 

 . الذھاب إلى مصر: 1

"وكان لما فرغ إرمیا من أن كلَّم كل الشعب بكل كالم الرب إلھھم الذي أرسلھ الرب 
 إلھھم إلیھم بكل ھذا الكالم، 

1 
 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/28-Sefr-Armia/Tafseer-Sefr-Armya__01-Chapter-43.html%231._%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B5%D8%B1:__
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/28-Sefr-Armia/Tafseer-Sefr-Armya__01-Chapter-43.html%232._%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A4_%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D9%88_%D9%85%D8%B5%D8%B1:_
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/28-Sefr-Armia/Tafseer-Sefr-Armya__01-Chapter-43.html%23%D9%85%D9%86_%D9%88%D8%AD%D9%8A_%D8%A5%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%A7_43_
www.coptic-treasures.com/wp


أن عزریا بن ھوشعیا ویوحانان بن قاریح وكل الرجال المتكبرین كلموا إرمیا 
 قائلین: 

 أنت متكلم بالكذب.

 لم یرسلك الرب إلھنا لتقول ال تذھبوا إلى مصر لتتغربوا ھناك.

بل باروخ بن نیریا مھیجك علینا لتدفعنا لید الكلدانیین لیقتلونا ولیسبونا إلى بابل" 
]1-3[. 

 . [620]كانوا یتطلعون إلى هللا ال كرٍب یطیعونھ بل كقوة یستخدمونھا

برج 31Tینطبق على ھذا الشعب المتكبر والعنید ما سبق فقالھ هللا عن الذین أرادوا بناء 

). فالكبریاء ھو والد 6: 11: "واآلن ال یمتنع علیھم كل ما ینوون أن یعملوه" (تك 31Tبابل
العصیان واالستخفاف بالوصیة اإللھیة. ھنا في كبریائھم لم یعلنوا عصیانھم 

للمشورة اإللھیة، بل نسبوا إلرمیا النبي الكذب، ال لشيء إال لیعطوا ألنفسھم عذًرا 
 للسلوك حسب ھواھم، حاسبین في أنفسھم أنھم حكماء.

لم یستطیعوا أن ینكروا نبوة إرمیا، لكنھم اتھموه أنھ ال یسأل هللا بل یحركھ كاتبھ 
 باروخ.

مع مقاومتھم إلرمیا واتھاماتھم المستمرة ضده، كانوا بالشك یھاجمونھ كرجل هللا 
الذي وحده یعلن لھم إرادة هللا الحقة ویقدر أن یشفع فیھم، لھذا حملوه معھم قسًرا إلى 

 مصر. 

"فلم یسمع یوحانان بن قاریح وكل رؤساء الجیوش وكل الشعب لصوت الرب 
 باإلقامة في أرض یھوذا، 

بل أخذ یوحانان بن قاریح وكل رؤساء الجیوش كل بقیة یھوذا الذین رجعوا من 
 كل األمم الذین طوحوا إلیھم لیتغربوا في أرض یھوذا، 
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الرجال والنساء واألطفال وبنات الملك وكل األنفس الذین تركھم نبوزرادان رئیس 
  وإرمیا النبي وباروخ بن نیریا.شافان بن أخیقام بن جدلیاالشرط مع 

 فجاؤا إلى أرض مصر: 

 ألنھم لم یسمعوا لصوت الرب، 

 .]7-1وأتوا إلى تحفنحیس" [

لو أن ھؤالء الرؤساء وطنیون بحق لما ذھبوا إلى مصر واختاروا أشھر مدنھا 
الحصینة في ذلك الحین، وإنما كانوا یفضلون البقاء في براري یھوذا لیشاركوا 

 المتألمین من الشعب الُمعدم عن التمتع بمدن مصر.

لم یكتِف الشعب برفض مشورة إرمیا الخاصة بالھروب إلى مصر، وإنما حملوه ھو 
وصدیقھ باروخ معھم إلى مصر قسًرا. كنا نتوقع أن یتركوا إرمیا في أرض یھوذا 
وال یأخذوه معھم إلى مصر، ألنھ كان یعارضھم بشدة في ذھابھم إلى مصر، لكنھم 

حملوه قسًرا، إما ألنھم كانوا ال یزالوا یحترمونھ كنبٍي یستطیع أن یشفع فیھم في 
أرض غربتھم بالرغم من مقاومتھم لھ؛ أو ألنھم خشوا من وجوده في أرض یھوذا 

 لئال یتحالف ھو وتلمیذه مع بابل ضد بلده كعمیلین لبابل.

لو أن إرمیا وباروخ عمیالن لبابل لذھبا إلى بابل من البدایة وناال كرامة، ولم یبقیا 
وسط الشعب الفقیر جًدا یشاركانھ آالمھ. لكن ھؤالء الرؤساء األشرار فسروا 

بقاءھما أنھما یعمالن لحساب الكلدانیین، خاصة باروخ، وأنھما یطلبان بقاء الرؤساء 
 حتى یسقطوا في شباك بابل ویقتلوھم أو یسبوھم.

أو تحفنیس، جاءت في الترجمة السبعینیة "تفینس"، ُتسمى تحفنحیس، ذھبوا إلى 
بالیونانیة "دفنة" ταφνας. یبدو أنھ كان لملك مصر قصر في تحفنحیس، یأتي إلیھ 
 مع حاشیتھ حین یجيء في أسفاره إلى ھناك، خاصة وأن تحفنحیس مدینة محصنة. 

 Sir Flindersكانت مدینة ھامة في أیام إرمیا وحزقیال. وجد سیر فلندرز بیتري
Petrie موقع تحفنیس، وعرفت ب "تل دفنھ"، مدینة مصریة محصنة في أقصى 
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 أمیال غربي القنطرة، جاءت في الترجمة السبعینیة 10شرق الدلتا، على بعد 
". كان بناحس غالًبا Penahse"تفنیسط"، أما معناھا فھو "حصن أو قلعة بناحس 

 ق.م، قام بثورة في الشمال، 11قائًدا صاحب سلطان من طیبة، عاش في القرن 
 فنشأت عدة مدن تحمل اسمھ.

 

 . التنبؤ بغزو مصر:2

تبرز شجاعة إرمیا الذي ُحمل مع كاتبھ باروخ قسًرا إلى مصر، في بلٍد غریٍب، ولم 
یكن معھ أحد یقف بجواره سوى باروخ. ومع ھذا نطق بنبواتھ بكل جرأة ضد 

فرعون مصر وضد الیھود الھاربین إلیھا. لقد أعلن لھم أنھم ھربوا من بابل إلى 
 مصر، ھوذا تبلغ إلیھم بابل حیث ُتعلن سلطانھا على مصر.

بالرغم من عصیانھم وذھابھم إلى مصر، لم یمنع هللا عنھم النبوة، فتنبأ إرمیا وھو 
في مصر. أنھ یود أن یفتقد شعبھ أینما ُوجدوا. لم یكن الموضع ھو الذي یحث إرمیا 

على الشھادة بكلمة الرب، بل القلب الناري الذي ال یفتر عن أن یستجیب لروح 
 حتى إن ُحمل إلى بلًد غریٍب ال  إرمیا ینطق بكلمة الرب أینما وجدالرب، لذا نجد

 یرید أن یقطنھ: 

 ). 1: 2أ. تنبأ في آذان أورشلیم (

 ).2-1: 7ب. في أبواب بیت الرب، فكان یشھد للداخلین للسجود ھناك (

 ). 19: 17ج. في كل أبواب أورشلیم (

د. عند مدخل باب الفخاري حیث یسمع ملوك یھوذا وسكان أورشلیم كلمة الرب 
)19 :1-3 .( 

 ).3-1: 22ه. في قصر الملك (
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-1: 26و. في دار بیت الرب حیث یتكلم مع القادمین للسجود من كل مدن یھوذا (
2 .( 

 ). 6: 32ز. في السجن (

 ).44- إر 8: 34ح. في أرض مصر (

  لألسباب التالیة:  لم یكن إرمیا سعیًدا في مصربالشك

 أ. كانت مصر مملوءة باألصنام.

 ب. لم یكن شعبھ متعاطًفا معھ، ولم یكن یتوقع منھم معاملة حسنة.

ج. ال ننسى أنھ ُحمل إلى مصر وھو الذي نادى بعدم االلتجاء إلیھا، فلم یكن یتوقع 
 معاملة طیبة من أي رجٍل حكوميٍ في مصر، إذ كانت أفكاره السیاسیة معروفة.

 "ثم صارت كلمة الرب إلى إرمیا في تحفنحیس قائلة: 

خذ بیدك حجارة كبیرة واطمرھا في المالط في الملبن الذي عند باب بیت فرعون 
 في تحفنحیس أمام رجال یھوذا، وقل لھم: 

 ھكذا قال رب الجنود إلھ إسرائیل.

ھأنذا أرسل وآخذ نبوخذراصر ملك بابل عبدي وأضع كرسیھ فوق ھذه الحجارة 
 التي طمرتھا فیبسط دیباجھ علیھا.

 ویأتي ویضرب أرض مصر، 

 الذي للموت فللموت، 

 والذي للسبي فللسبي، 

 والذي للسیف فللسیف.
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وأوقد ناًرا في بیوت آلھة مصر، فیحرقھا ویسبیھا ویلبس أرض مصر كما یلبس 
 الراعي رداءه ثم یخرج من ھناك بسالم.

 ویكسر أنصاب بیت شمس، 

  .]13-8ویحرق بیوت آلھة مصر بالنار" [

ال ُیعرف إن كان ھذا قد تحقق فعًال أم كان ذلك رؤیا یتحدث عنھا إرمیا وسط شعبھ 
لتأكید ھجوم بابل على مصر، خاصة وأن ذھاب إرمیا النبي مع بعض رجال یھوذا 

جاء في بعض النسخ أن ھذا تم لیًال أو . إلى جوار القصر في بلد غریب أمر صعب
 سًرا. 

 ق.م.، ولم یذكر التاریخ ھجوًما لبابل على 568لقد جاء ھذا الھجوم متأخًرا جًدا، عام 
 مصر قبل ھذا التاریخ.

 ویالحظ في نبواتھ التي نطق بھا في مصر اآلتي: 

حملت النبوة شّقین األول ورد ھنا في ھذا األصحاح حیث تنبأ إرمیا عن خراب  .أ
 حیث تنبأ عن الیھود الذین في مصر. سبق 31Tاألصحاح التالي31Tمصر، والثاني في 

فقال لھم إنھم إن ذھبوا إلى مصر فالسیف یتبعھم ھناك، اآلن یحدد ھذا السیف 
وھو سیف نبوخذراصر. جاء في فقرة من نص بابلي أن نبوخذراصر غزا مصر 

، وقد ترك فرعون أحمس (أماسیس) على العرش یمارس السیاسة 7/568عام 
. لقد صارت ھذه النبوة واقًعا تاریخّیًا إذ غزا ملك بابل مصر [621]البابلیة

. [622]مرتین وھزمھا، ھذا أمر غیر مشكوك فیھ
 

إن كانوا قد أصروا على الذھاب إلى مصر ولم یسمعوا لصوت الرب، فإن  .ب
صوت الرب یذھب إلیھم ھناك لیحثھم على التوبة. 

 
 

6 
 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/28-Sefr-Armia/Tafseer-Sefr-Armya__01-Chapter-44.html
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/28-Sefr-Armia/Tafseer-Sefr-Armya__01-Chapter-44.html
www.coptic-treasures.com/wp


ج. ملك بابل وھو من أعظم عابدي األصنام، ُیكرم الشمس في معابده وأصنامھ، مع 
یأتي إلى مصر في "بیت شمس" لیحطم أصنام الشمس المصریة.  ذلك

 

 یشبھ بابل بالحجارة الضخمة القویة ومصر الطیند. في مثل الحجارة المطمورة في 
بالوحل، لقد تغطت الحجارة بالوحل فلم یر الیھود قوة بابل، لكن حتًما ُیزال الوحل 

ویكتشف الیھود الھاربین إلى مصر سلطان بابل. 

 

] الراعي الذي یرتدي ثوبھ یعني أن نبوخذنصر یصیر سیًدا على مصر 12ه. في [
بسرعة وبسھولة جًدا كراٍع یعبر بقطیعھ من موضع إلى آخر فیرتدي ثوبھ. أو أن 

. أو [623]ملك بابل یلتحف بمصر حولھ كما یرتدي الراعي ثوبھ بسھولة وسرعة
أن مصر تصیر في قبضة ملك بابل تماًما كما یسیطر الراعي على ثوبھ حین یرتدیھ 

في لیلة قارصة البرد. 

 

]، كانت العادة في الشرق األوسط عندما یغزو 13و. بالنسبة لحرق معابد مصر [
ملك بلًدا ما یحطم معابدھا ویستولي على أصنامھا لیأخذھا معھ. جاء في بردیة من 

 Cambysesجزیرة الفیلة بجوار أسوان بأنھ حدث سطو على المعابد بواسطة 
. وغالًبا ما كانت التماثیل ُتحمل في موكب [624]الحاكم الفارسي عندما ھزم مصر

الملوك المنتصرین عند عودتھم إلى بالدھم. 

 

"، یدعى بالیونانیة On, Aven كان ُیطلق على ھذا الموضع "أون :بیت شمس
"، تبعد حوالي عشرة أمیال شمال Ra"ھلیوبولیس". وھي مدینة إلھ الشمس "رع 

شرقي القاھرة، حالًیا صارت جزًءا من العاصمة، وتحتضن مطار القاھرة الدولي. 
  میًال من شمال مدینة ممفیس القدیمة.19كانت تبعد حوالي 
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كانت المدینة الرئیسیة للِعلم المصري. یتحدث عنھا ھیرودت كأحد أربعة مدن 
 عظیمة، عرفت باحتفاالتھا الدینیة الخاصة بتكریم الشمس.

ھذا وقد أُطلق ھذا االسم على مدن بإسرائیل یھوذا، أحدھا في تخم أرض یھوذا 
) وربما ھي عین شمس 16: 21؛ 10: 15الشمالي وكانت تخص بني ھرون (یش 

) وربما ھي عین الشمسیة 38: 19)؛ وأخرى في أرض نفتالي (یش 41: 19(یش 
) وربما ھي نفس المدینة 22: 19الحالیة، والثالثة في تخم أرض یساكر (یش 

 السابقة.

  المسالّت الشھیرة في مصر.]13باألنصاب [ربما یقصد 

 

 43من وحي إرمیا 

 ھب لي أن أحتمي فیك، 

 ال في مدینة فرعون الحصینة!

 إذ نطق إرمیا بالكلمة اإللھیة، * 

 حذر رؤساء یھوذا من اإلحتماء في فرعون!

 اتھموه بالكذب، 

 وحسبوا باروخ تلمیذه قد أثَّر علیھ!

 إرمیا النبي في حبھ لم یعاتبھم بكلمة، * 

 لكنھ في حزم حذرھم لخالصھم.

 حملوه قسًرا إلى مصر، 
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 وھناك لم یتوقف عن الحدیث معھم، 

 بشجاعة أعلن لھم كلمات الحق.

 ظنوا بھروبھم إلى فرعون ینجون من السیف، * 

 فإذا بسیف بابل یقتل في مصر.

 ھربوا حتى ال یسبیھم ملك بابل، 

 فإذا بملك بابل یسبي آلھة المصریین.

 ظنوا أن سالمھم في المدن المصریة الحصینة، 

 فإذا بنار بابل تلتھم المدن وتحرق البیوت!

 اختفوا في حصون مصر بعیًدا عن عیني بابل، 

 فإذا بملك بابل یلتحف بھا كثوب راعٍ !

 ھناك التقى بھم وبددھم!

 ھب لي یا رب أن أحتمي فیك، * 

 ال في مدینة فرعون الحصینة!

 فالتحف بنعمتك واتحصن باسمك، 

 ِعوض االختفاء في حصون البشر! 
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األصحاح الرابع واألربعون 

نبواته في مصر 
 ق.م. إلى مصر تشتتوا هناك في 587إذ هاجر الیهود قبل خراب أورشلیم سنة 

مواضع مختلفة، فذهب بعضهم إلى مجدل وآخرون إلى تحفنحیس ونوف وأیًضا إلى صعید 
مصر. قدم لهم إرمیا النبي عندما ُحمل إلى مصر كما من المنفي كلماته األخیرة، تحمل 

).  25، 7 ملخًصا ألحادیثة السابقة (ص
 وٕالى Ïفي هذا األصحاح یوبخ إرمیا النبي الیهود الذین في مصر بوجه عام

تجمعات خاصة بهم في البالد الكبیرة. عوض التوبة اشتركوا في عبادة األوثان، بل واندفعوا 
فیها، وظنوا أنها ُتقدم لهم الكثیر، وقدموا تبریرات لممارستهم العبادة الوثنیة، لذلك یعلن اهللا 
قضاءه علیهم كما على المصریین الذین اتكلوا علیهم وشاركوهم عبادتهم. لقد نسوا ما حّل 

 بآبائهم بسبب انحرافهم إلى الوثنیة ولم یأخذوا درًسا من الماضي. 

.  ]6-1[موجز األحداث  . 1
.  ]14-7[ التندید والمحاكمة  .2
.  ]19-15[ الرد المخزي للبقیة  .3
.  ]30-20[ رسالة إرمیا األخیرة  .4

 :  . موجز األحداث1
"الكلمة التي صارت إلى إرمیا من جهة كل الیهود الساكنین في أرض مصر،  

فتروس قائلة:   الساكنین في مجدل وفي تحفنحیس وفي نوف وفي أرض
هكذا قال رب الجنود إله إسرائیل:  

یهوذا،   أنتم رأیتم كل الشر الذي جلبته على أورشلیم وعلى كل مدن
فها هي خربة هذا الیوم ولیس فیها ساكن. 

لیغیظوني،   من أجل شرهم الذي فعلوه
إذ ذهبوا لیبخروا ویعبدوا آلهة أخرى لم یعرفوها هم وال أنتم وال آباؤكم. 

فأرسلت إلیكم كل عبیدي األنبیاء مبكًرا ومرسًال قائالً :  

1 A New Catholic Commentary on Holy Scripture, Nelson 1969, p. 621. 
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الذي أبغضته.  ال تفعلوا أمر هذا الرجس
فلم یسمعوا، وال أمالوا أذنهم لیرجعوا عن شرهم،  

أخرى.  فال یبخروا آللهة
فانسكب غیظي وغضبي واشتعال في مدن یهوذا وفي شوارع أورشلیم،  

. ]6-1[مقفرة كهذا الیوم"  فصارت خربة
یتحدث إرمیا بكلمة الرب إلى الیهود الذین تشتتوا في مصر. فإنهم وٕان كانوا قد 

عصوا الرب، والتجاؤا إلى مصر عوض االلتجاء إلى اهللا بالتوبة، فإن اهللا ال یتركهم 
یهلكون، إنما یتحدث معهم حتى في الشتات. 

 معناه "برج" أو قلعة". وهي مدینة حصینة في شمال شرقي ي: لفظ ساممجدل. أ
). 7: 33 ؛ عد2: 14 مصر، تجاه البحر األحمر، لیست بعیده عن منطقة البلسم (خر

ربما كانت تل المسخوطة شرقي اإلسماعیلیة أو تل الهیر جنوبي الفرما. العبارة "من مجدل 
إلى اسوان" تشیر إلى تخمي مصر الشمالي والجنوبي كما تشیر العبارة "من دان إلى بئر 

سبع" إلى تخمي فلسطین الشمالي والجنوبي.  
: سبق الحدیث عنها في األصحاح السابق. تحفنحیسب. 
: مأخوذه عن العبري "موف" لممفیس عاصمة مصر السفلي، على ضفة  نوفج.

النیل الغربیة، لها ثالث أسماء على األثار:  
"انب - مج"، "السور األبیض".  •
"من نفر" أى "المسكن الجید"، وقد جاء االسمان نوف وموف مشتقین من هذا االسم.  •
وأخیًرا "حوت كاتباح" ومعناه " بیت الروح تباح"، ومنه اشتق االسم الیوناني "ایجیبتوس"  •

لمصر كلها.  
ن أول ملوك أ میًال جنوبي القاهرة. ویرى هیرودت 12تبعد هذه المدینة نحو 

مصر "مینیس" هو الذي أسسها، ومن أشهر مبانیها هیكل أبیس، وقبر ایزیس، وهیكل 
). وقد تّم ذلك 29: 46السیرابیوم، ومقبرة موف العظیمة. تنبأ النبیان إشعیاء وٕارمیا بخرابها (

ق.م).  600 عاًما من نبوة إرمیا (45 ق.م، أي بعد حوالي 525 قمبیز سنه يْ على ید
انحطت باألكثر بعد بناء اإلسكندریة، وُاستخدمت حجارتها في بناء القاهرة. حالًیا في مكانها 

.   يقریة میت رهینة، ویوجد أبو الهول من المرمر وتمثال كبیر لرمسیس الثان
 "أرض الجنوب"، وهو الوصف العام لصعید مصر ي: كلمة مصریة تعنفتروسد. 
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 باتوریس. ُتعرف بمنطقة Pa-tu-ri-si) المعروف في النقوش األشوریة باسم 11: 11 (إش
)، وكانت مقر المصریین األصلي 11: 11 "طیبة"، جاء ذكرها بین مصر وكورش (إش

). یقول هیرودت أن منیس هو أول ملك مصري في التاریخ سكن في مصر 14: 29 (حز
العلیا.  

یحذرهم بقوة لئال یرتكبوا خطایا أسالفهم التي سببت خراًبا ودماًرا لمدن یهوذا، 
خاصة أورشلیم. وكأنه ال ُیلقى اللوم على ملك بابل وال على إرمیا بل على الشعب الذي 

. ]6[ فدخل تحت الغضب اإللهي ]3[مارس الشر 
 لعلهم یرجعون ]4[لم یتركهم اهللا، بل سبق فأرسل لهم األنبیاء منذ البدایة المبكرة 

إلى أنفسهم ویدركون شرهم فیتوبون. كان جوهر حدیث األنبیاء لهم، أنه یلزمهم أن یكرهوا ما 
. وفي العبریة جاء الحدیث یحمل ]4[" ال تفعلوا أمر هذا الرجس الذي أبغضتهیكرهه اهللا: "

.  Ï" "أرجوكم أال تفعلوا الرجاسة التي أنا أبغضهاينوًعا من الرقة، إذ یعن

 : . التندید والمحاكمة2
"فاآلن هكذا قال الرب إله الجنود إله إسرائیل:  

ًعا  لماذا أنتم فاعلون شًرا عظیًما ضد أنفسكم النقراضكم رجاًال ونساًء أطفاًال ورضَّ
 .]7[وسط یهوذا وال تبقى لكم بقیة؟!"  من

ما قد فعلوه حطمهم وسیحطم األجیال المقبلة، إذ دخلوا بأطفالهم والرضع إلى 
الشر. كأن اهللا یقول لهم: "إنكم ال تصیبوني بضرٍر ما، إنما تضرون أنفسكم وأوالدكم. 

ألیست أنفسكم لها وزنها في أعینكم؟!" 
إن كانوا یحبون أنفسهم فلیسمعوا لصوت الرب لئال ُیهلكوا أنفسهم! استخدم األنبیاء 
أسلوب اللطف مع التحذیر. من جهة اللطف یلیق بالمؤمن أن یعلن حبه هللا، فیجب ما یحبه 
اهللا، ویبغض ما یبغضه اهللا؛ من جهة التحذیر یستخدم الخوف، أي لئال تهلك أنفسهم. یلیق 

بهم أن یكفوا عن الشر إن لم یكن من أجل محبتهم هللا وصداقتهم معه واتحادهم به، فمن 
أجل أنفسهم ذاتها لئال تهلك. 

یحمِّلهم اهللا المسئولیة، فإن ما یصیبهم هو ثمرة شرهم. وكما قیل: "فلذلك یأكلون 
من ثمر طریقهم ویشبعون من مؤامرتهم؛ ألن ارتداد الحمقى یقتلهم وراحة الجهال تبیدهم؛ 

1 Bethany Parallel Commentary on the Old Testament, p. 1628 (Adam Clarke). 
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). كما قیل: "وال 33-31: 1 أما المستمع لي فیسكن آمًنا ویستریح من خوف الشر" (أم
).  13: 8 یكون خیٌر للشریر، وكالظل ال یطیل أمامه، ألنه ال یخشى قدام اهللا" (جا

في أرض مصر التي أتیتم   بأعمال أیادیكم إذ تبخرون آللهة أخرىي"إلغاظت
إلیها لتتغربوا فیها،  

لكي تنقرضوا،  
.  ]8[ولكي تصیروا لعنة وعاًرا بین كل أمم االرض" 

 أن الیهود في Elephantine Papyriجاء في البردیة الفیلیة (من جزیرة الفیلة) 
 .Ïأي أناث یهوه" Anath-Yahu هذه الجزیرة كانوا یعبدون اإللهة "أناث یاهو 

أن اهللا سمح إلرمیا أن ُیحمل مع الشعب إلى  Ðالقدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
مصر، ألنهم وٕان كانوا قد عصوا صوت الرب بإصرار شدید، لكنه ال یتركهم في عنادهم. 

حملوا إرمیا لیعلن الصوت اإللهي ولو بغیر إرادتهم حتى ال یهلكوا تماًما. 
فضهم االستماع إلرمیا ُیظهر مدى االرتداد المستمر في حیاة الهاربین إلى مصر. 

على أي األحوال، لم ینتفعوا من التجربة بهروبهم إلى مصر حیث تنتشر العبادة الوثنیة، 
مقاومین فكر اله. لقد ألقوا أنفسهم في أرض الخطیة. 

یوبخهم على استمرارهم في العبادة الوثنیة، مقدمین بخوًرا لألوثان. إنهم دفعوا 
بأنفسهم إلى السقوط تحت التجربة بهروبهم إلى مصر حیث تنتشر العبادة الوثنیة، مقاومین 

فكر اهللا. لقد ألقوا أنفسهم بأنفسهم في أرض الخطیة. 

"هل نسیتم شر آبائكم،  
وشرور ملوك یهوذا،  

وشرور نسائهم،  
وشروركم،  

وشرور نسائكم،  
. ]9[التي ُفعلت في أرض یهوذا وفي شوارع أورشلیم؟! 

یذكرهم بشرور آبائهم ونسائهم، هنا یوضح أن الشر كان منتشًرا على مستوى 
الملوك والشعب، ُیمارس عالنیة في أرض الموعد وفي مدینة اهللا، وأوضح أیًضا دور النساء 

1 E.G. Krealing (Buttrick: Interpreter’s Dictionary of the Bible, vol. 2, p. 83-5.) 
2 In Rom. hom. 14. 
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في اإلغراء على عبادة األوثان، كما حدث مع آخاب وسلیمان الحكیم. 

وفرائضي التي جعلتها  وال سلكوا في شریعتي "لم یذلوا إلى هذا الیوم وال خافوا
آبائكم.  أمامكم وأمام

لذلك هكذا قال رب الجنود إله إسرائیل. 
هأنذا أجعل وجهي علیكم للشر وألقرض كل یهوذا. 

مصر لیتغربوا هناك،   وآخذ بقیة یهوذا الذین جعلوا وجوههم للدخول إلى أرض
فیفنون كلهم في أرض مصر،  

یسقطون بالسیف وبالجوع یفنون من الصغیر إلى الكبیر،  
بالسیف والجوع یموتون،  

ویصیرون حلًفا ودهًشا ولعنًة وعاًرا. 
 وأعاقب الذین یسكنون في أرض مصر كما عاقبت أورشلیم بالسیف والجوع

والوبأ. 
وال یكون ناٍج وال باٍق لبقیة یهوذا اآلتین لیتغربوا هناك في أرض مصر لیرجعوا 

إلى أرض یهوذا التي یشتاقون إلى الرجوع ألجل السكن فیها ألنه ال یرجع منهم 
. ]14-10[إال المنفلتون" 

حین كانوا في یهوذا كانوا یطلبون الذهاب إلى مصر، وٕاذ جاءوا إلى مصر 
یشتهون العودة إلى یهوذا. 

 یحدثهم عن معاقبة الذین یسكنون في مصر، هنا یشیر إلى الحملة ]13[في 
ق.م.،   568/567التأدیبیة التي قادها نبوخذنصر عام 

حتى في عقاب البقیة العاصیة سوف یسمح اهللا لقلیٍل من الناجین بالتسرب إلى 
یهوذا وبذلك یسمح باالتصال بین الشعب واألرض. 

الذین أطاعوا اهللا وسلموا أنفسهم للتأدیب وذهبوا إلى بابل، لم یسقطوا هناك في 
). أما الذین عصوا 29، 24العبادة الوثنیة، لذا یرجعون إلى یهوذا، إنهم التین الجید (ص 

المشورة اإللهیة وجاءوا إلى مصر، فإنهم وٕان كانوا یشتهون العودة إلى یهوذا لكنهم یهلكون 
في مصر، لیس بسبب عصیانهم فحسب، وٕانما بسبب عدم توبتهم، إذ عوض الرجوع إلى 

اهللا اشتركوا في عبادة األوثان وبرروا أنفسهم في ممارستها هؤالء هم التین الرديء جًدا. لن 
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یعود إلى یهوذا إال قلة قلیلة جًدا، هذه التي ُحملت إلى مصر قسًرا. هؤالء یهربون من مصر 
قبل مجيء الكلدانیین. 

 :  . الرد المخزي للبقیة3
 آللهة أخرى "فأجاب إرمیا كل الرجال الذین عرفوا أن نسائهم یبخرن

وكل النساء الواقفات محفٌل كبیٌر 
وكل الشعب الساكن في أرض مصر في فتروس قائلین:  

إننا ال نسمع لك الكلمة التي كلمتنا بها باسم الرب،  
بل سنعمل كل أمٍر خرج من فمنا 

فنبخر لملكة السموات ونسكب لها سكائب،  
كما فعلنا نحن وأباؤنا وملوكنا ورؤساؤنا في أرض یهوذا وفي شوارع أورشلیم 

فشبعنا خبًزا وكنا بخیر ولم نَر شًرا. 
إلى  وسكب سكائٍب لها احتجنا ولكن من حین كففنا عن التبخیر لملكة السموات

كلٍّ وفنینا بالسیف والجوع. 
سكائب، فهل بدون رجالنا كنا نصنع  وٕاذ كنا نبخر لملكة السموات ونسكب لها

. ]19-15[لها كعًكا لنعبدها ونسكب لها السكائب؟!" 
مما ال یصدقه عقل أن السامعین العصاة ینسبون نجاحهم إلى طقوس العبادات 

الوثنیة التي تمارسها زوجاتهم. 
 1؛ 4: 11 مل 1واضح هنا دور النساء في إغراء رجالهن على عبادة األوثان (

) مع استخدام أسلوب التحدي ضد اهللا، تحدي النساء على كل المستویات، من 14: 2تي 
]. ما أصعب أن یتحدى اإلنسان اهللا نفسه! 16نساء ملوك ورؤساء وعامة الشعب [

 إلى عصر منّسى الملك قبل إصالح یوشیا أو عصر ]16[ربما اإلشارة هنا 
یهویاقیم حیث ُأستخدمت بعض العادات الخاصة بعبادة ملكة السموات (القمر). فاّدعوا أن 

أحوالهم المادیة كانت في ذلك العصر خیًرا مما كانت في عهد اإلصالح، واتخذوا ذلك دلیًال 
على أن اهللا ال یكره هذه العادات، لذلك ال ینصاعون إلى كالم إرمیا.  

 (ملكة) ُیعتقد أنها إشارة لإللهة األشوریة عشتار m’Ieket: كلمة ملكة السموات
Ishtar الكنعانیة عشتارا) Astarte آلهة الحرب والحب، والتي من ضمن ألقابها العدیدة ،(

لقب "ملكة السموات" وُیقصد بها القمر، إلهة الفینیقیین، غالًبا ما ترتبط باإلله الذكر بعل 
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Baalكثیًرا ما ُیستخدم صیغة 10: 12؛ 4: 7 صم 1؛ 6: 10 ، إله العواصف (قض .(
الجمع "عشتاروت"، "بعلیم"، وذلك بسبب كثرة األصنام التي للعشتار والبعل.  

كانو یدعون الشمس "ملًكا" والقمر "ملكة". ومع ذلك فموضوع العبادة ال یسهل 
 ومعناها "العمل mle’ketتحدیده بالضبط، ألن بعض المخطوطات العبریة تذكر الكلمة 

) نقرأ "جند السماء"، 18: 7الخّالق"، ولذا فهي تدل على النجوم والكواكب. وفي السبعینیة (
بینما في مخطوطات قمران نجدها "نجوم السماء". 

كانت النساء المتعبدات لملكة السموات، أى للقمر، یصنعن كعًكا على شكل هالل 
كتقدمة للملكة، ویقدمن لها السكائب عالنیة ولیس من وراء أزواجهن. وكأن مجرد معرفة 

رجالهن لذلك ینفي عنهن الخطأ. هكذا عوض أن یسند األزواج بعضهم البعض لیرتفع الكل 
نحو اهللا السماوي، إذا بهم یحطمون بعضهم البعض وینحدر الكل إلى الهاویة.  

 : . رسالة إرمیا األخیرة4
الكالم،  وكل الشعب الذین جاوبوه بهذا "فكلم إرمیا كل الشعب الرجال والنساء

قائالً :  
ألیس البخور الذي بخرتموه في مدن یهوذا وفي شوارع أورشلیم أنتم وآباؤكم 

األرض هو الذي ذكره الرب وصعد على قلبه؟!  وملوككم ورؤساؤكم وشعب
ولم یستطع الرب أن یحتمل بعد من أجل شر أعمالكم،  

التي فعلتم،   من أجل الرجاسات
الیوم؟!  فصارت أرضكم خربة ودهًشا ولعنًة بال ساكن كهذا

من أجل أنكم قد بخرتم وأخطأتم إلى الرب 
ولم تسمعوا لصوت الرب 

ولم تسلكوا في شریعته وفرائضه وشهاداته،  
هذا الشر كهذا الیوم.  أصابكم من أجل ذلكم قد
الشعب ولكل النساء:   ثم قال إرمیا لكل

اسمعوا كلمة الرب یا جمیع یهوذا الذین في أرض مصر. 
هكذا تكلم رب الجنود إله إسرائیل قائالً :  

أنتم ونساؤكم تكلمتم بفمكم وأكملتم بأیادیكم قائلین:  
لها سكائب  إننا إنما نتمم نذورنا التي نذرناها أن نبخر لملكة السموات ونسكب
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فإنهن یقمن نذوركم ویتممن نذوركم. 
یا جمیع یهوذا الساكنین في أرض مصر:   لذلك اسمعوا كلمة الرب

إن اسمي لن ُیسمى بعد بفم إنساٍن ما  هأنذا قد حلفت باسمي العظیم قال الرب
الرب.  من یهوذا في كل أرض مصر قائًال حّي السید

للخیر فیفنى كل رجال یهوذا الذین في أرض مصر   هأنذا أسهر علیهم للشر ال
بالسیف والجوع حتى یتالشوا. 

والناجون من السیف یرجعون من أرض مصر إلى أرض یهوذا نفًرا قلیًال،  
 فیعلم كل بقیة یهوذا الذین أتوا إلى أرض مصر لیتغربوا فیها كلمة أّینا تقوم.

 :  لكم یقول الرب العالمة وهذه هي

إنى أعاقبكم في هذا الموضع لتعلموا أنه البد أن یقوم كالمي علیكم للشر. 
هكذا قال الرب:  

 ملك مصر لید أعدائه ولید طالبي نفسه كما دفعت هأنذا أدفع فرعون حفرع

.  ]30-20[صدقیا ملك یهوذا لید نبوخذراصر ملك بابل عدوه وطالب نفسه" 
یقدم لهم عالمة لتأكید كلماته وهي أنهم إذ یتكلون على فرعون لحمایتهم من ملك 

بابل، إذ كانوا یتوقعون منه ما لم یتوقعوه من صدقیا، لكن باطًال یستطیع أن یحمي حتى 
عرشه أو نفسه.  

لقد ظن الیهود أن مصر بلٌد حصین، تحمیه حواجز طبیعیة، لن یستطیع عدو أن 
یقتحمها، لهذا یؤكد هنا انهیار فرعون حفرع أمام ملك بابل.  

یندر أن یذكر في الكتاب المقدس اسم ملك مصر بالذات، إذ یقال عادة فرعون ال 
 ق.م. وقد 564غیر. أما هنا فیذكر اسم الملك "خفرع". یذهب المؤرخون إلى أنه مات سنة 

 هاجم بابل قبل موته، ویقول المؤرخون أن فرعون هذا مات میتة شنیعة.
 570-589تمیز حكم فرعون حفرع رابع ملك في األسرة السادسة والعشرین (

)، لكنه انسحب تحت 5: 37ق.م.) بالتدخل في شئون فلسطین لنجدة أورشلیم المحاصرة (
 أنه بعد الحملة Ï ق.م.، وبعدها سقطت أورشلیم. یذكر هیرودت588ضغط بابل في عام 

 ق.م.) تمرد علیه قائد جیشه وهو شاب من أقربائه یسمى احمس 569على لیبیا (
Ahmose (Amasis) وأعلن نفسه ملًكا على مصر، وحاول حفرع أن یهزم أحمس في 

1 History 2: 161-63, 196; 4: 159. 
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 ق.م. لكنه ُقتل، كما تنبأ إرمیا. وال ُیعرف إن كان إرمیا قد عاش لیرى 566معركة في عام 
تحقیق ذلك أم ال، إذ حدثت هذه القالقل في مصر، ظهر نبوخذ نصر هناك. 

هذا هو الحدیث األخیر إلرمیا النبي الذي تم في مصر، لم نسمع عنه بعد ذلك 
شیًئا في الكتاب المقدس، ولم ُیخبرنا تلمیذه باروخ عن رحیله من العالم، لكن جاء في التقلید 

المسیحي أن الیهود رجموه في تحفنیس. 
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 44من وحّي إرمیا 
انزع عني كل تحٍد مهلك! 

 فرعون إلى والتجأ الشعب تحداك الحب عوض .
. الوثنیة عبادتهم المصریین شاركوا التوبة عوض
 التاریخ،  تفسیر أساءوا
. وسالًما رخاءً  الوثنیة في وحسبوا

 السموات لملكة كعًكا العبرانیات صنعت حیاءٍ  غیر في .
. لألوثان أزواجهن وجذبن   

 والتوبة،  الخضوع روح یارب لي هب 
 التأدیب،  وسط صوتك فاسمع
. التاریخ عبر معامالتك وأدرك
 الفاسدة،  طبیعتي جدد

 الجید،  التین من واحسبني
! أحضانك في وارتمي صوتك ألسمع
 !أهلك فال بیمینك قدني
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األصحاح الخامس واألربعون 

حدیث معزي مع باروخ 
یأتي هذا األصحاح بعد األصحاح الرابع واألربعین حیث یقدم إرمیا كلماته األخیرة 
ضد الذین نزلوا إلى مصر، وقبل األصحاح السادس واألربعین حیث یعلن نبواته ضد األمم، 

إذ یرید الرب أن یعلن لهؤالء الذین رفضوا نصیحة إرمیا بالبقاء في یهوذا وأرغموه على 
النزول معهم إلى مصر، أن القضاء الذى نطق به إرمیا ال بد أن یتم وذلك مثل الكالم الذى 
سبق فأماله على باروخ وُقرئ على الملك یهویاقیم، لكن الملك یهویاقیم رفضه فتم كل الكالم 
بحذافیره ولم یسقط منه حرف واحد. وال بد أن یقع القضاء على مصر التي هربوا إلیها وذلك 

بید نبوخذنصر كما تكلم إرمیا، وأنهم ال ینجون من هذا القضاء وهم في مصر.  
جاء بعد األصحاح الرابع واألربعین المشتمل على التهدیدات القاسیة ضد الیهود 
في مصر، الذین كان من بینهم باروخ الذى ُحمل إلى مصر قسًرا. وكأن هذه الرسالة تقدم 

.  Ïاستثناًء لباروخ مما قیل عن الذین في مصر
جاءت هذه الرسالة موجهة إلى باروخ الذى أصیب بحالة إحباط ألسباب كثیرة 

منها:  
. رد فعل الملك یهویاقیم الذي مّزق السفر وأحرقه بالنار، وطلب القاء القبض أ

). ربما حسب باروخ هذا األمر إهانة شخصیة له، كما 36إر على إرمیا وباروخ لیقتلهما (
صار مستقبله مظلًما، ال یعرف ماذا یفعل.  

، فكان Ðب. إذ كان باروخ یكتب النبوات ضد شعب یهوذا، ربما شعر بفشل خدمته
ینتظر توبة الملك والرؤساء والشعب فیندم اهللا على الشر أو التأدیب الذى أعلن عنه، وذلك 

حسب وعده اإللهي.  
على أى األحوال، كان باروخ في حاجة إلى مساندة إلهیة لكي یخلص من حالة 

 الیأس التي تسربت إلى نفسه. 
مع قصر هذه الرسالة فإنها حدیث إلهي مملوء بالرجاء الحي، موجه إلى كل 

مؤمن یعمل في كرم الرب لكي یمتليء رجاًءا، مهما بدت الظروف قاسیة.  

1 O. Eissfeldt: The Old Testament; An Intrdoduction, 1965, p. 354. 
2 R.K. Harrison: Jeremiah and Lamentation, Illinois 1973, p. 169. 
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نها رسالة إلهیة تعلن عن عنایته التي لن تخیب، وحبه الشدید للعاملین لحسابه، أ
ونظراته المملوءة حناًنا وترفًقا. فانه یهتم بنفسیاتهم كما بكل احتیاجاتهم.  

. ]1[. تاریخ الحدیث  1
. ]3-2[. حالة احباط  2
. ]5-4[. رسالة رجاء  3

 :  . تاریخ الحدیث1
)، فالعبارة التالیة تشیر إلى 8: 36من الناحیة التاریخیة یأتي هذا األصحاح بعد (

الكالم الذى أماله إرمیا إلى باروخ وُقرئ على الملك یهویاقیم ومستشاریه ثم ُألقي في النار 
بكل احتقار.  

 إلى باروخ بن نیریا عند كتابته هذا الكالم في ي"الكلمة التي تكلم بها إرمیا النب
  .]1[" سفر عن فم إرمیا في السنة الرابعة لیهویاقیم بن یوشیا ملك یهوذا قائالً 

 : . حالة إحباط2
"هكذا قال الرب إله إسرائیل لك یا باروخ.  

قد قلت ویل لي ألن الرب قد زاد حزنا على ألمي.  
. ]3-2[قد غشي علّي في تنهدي ولم أجد راحة" 

یبدو أن باروخ شعر بأن رفض الملك لكلمة اهللا إهانة موجهة إلیه شخصًیا، أو 
موجهة إلیه مع إرمیا، ال إلى الرب الذى أمر بكتابة هذا الكالم على الدرج، وهذا أوجد عنده 
شعور بالخیبة والفشل، لذلك تنهد باروخ ولم یجد راحة. لقد كان مضغوًطا بالخوف ولم یقدر 

أن ینام، وتثقَّل بالحزن واأللم فدخل في حالة احباط.  
سبق أن رأینا إرمیا النبي یتعرض لنفس المشاعر إلى حین. هذا هو الضعف 

البشري الذى یالحق حتى األنبیاء أحیاًنا، لكن اهللا ال یتركهم بال عون!  

 : . رسالة رجاء 3
إذ استخدم اهللا باروخ أداة إلعالن مشورته اإللهیة إلى اآلخرین ال یمكن أن یهمله 

الرب عندما یدخل في حالة احباط، لذلك یوجه الرب إلیه الرسالة الخاصة التالیة:  

"هكذا تقول له:  
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هكذا قال الرب:  
هأنذا أهدم ما بنیته،  

وأقتلع ما غرسته وكل هذه األرض. 
وأنت، فهل تطلب لنفسك أمورا عظیمة؟! ال تطلب. 

ألنى هأنذا جالب شًرا على كل ذي جسد، یقول الرب،  
.  ]5[وأعطیك نفسك غنیمة في كل المواضع التي تسیر إلیها" 

إن كان الحكم قد صدر على كل الدول في ذلك الحین، لكن جاء األمر اإللهي 
مشدًدا على شعبه، فقد بناه بنفسه وغرسه ككرٍم خاص به، لكن بسبب العصیان قام اهللا نفسه 

 بهدمه واقتالعه. 
وأنت، یقدم الرب إلى باروخ كلمة تصلح شعاًرا لكل واحٍد منا، هذه الكلمة هي "

". فكم یمیل القلب إلى طلب األمور العظیمة.  فهل تطلب لنفسك أموًرا عظیمة؟ ال تطلب
كان باروخ رجًال متعلًما، ُأعدَّ لیكون كاتًبا، وكان أخوه سرایا رئیس المحلة عند 

)، لذلك ربما ترجى باروخ أن ینال منصًبا في القصر الملكي لخدمة 59: 51صدقیا الملك (
شعبه، لكنه یرى كل شيء ینهار أمامه.  

لننظر إلى مسیحنا الذي لم یكن له موضع في المنزل عند والدته. ومع أن الماشیة 
والقطعان فوق الجبال ملك له استعار الجحش واألتان لیركب علیهما. كما استعار من إنساٍن 
علیة لعشاء الفصح؛ بینما أقرضه آخر قبره الجدید. قیل عنه: "وأخر كثیرات كنعان یخدمنه 

).  كانت للثعالب أوجرة ولطیور السماء أوكار، أما هو فلم یكن له 3: 8 من أموالهن" (لو
). قیل عن اآلخرین "فمضى كل واحٍد إلى بیته، أما 10: 8 موضع یسند فیه رأسه (مت

)، ألنه لم یكن له بیت هنا. وینطبق 1: 8، 53: 7 یسوع فمضى إلى جبل الزیتون" (یو
). لم 8: 14علیه تماًما القول: "لماذا تكون كغریٍب في األرض وكمسافٍر یمیل لیبیت؟!" (

یكن له موضع بین العظماء أثناء وجوده بالجسد على األرض، بل كان دائًما غریًبا. كان 
). لیتنا نحن أیًضا ال نطلب أموًرا عظیمة في هذا 11: 1 (یو مرفوًضا حتى من خاصته

العالم؛ األمور العظیمة المختصة بنا آتیة عما قریب وهي األمور الباقیة والثابتة، ألن 
).  18: 4 كو 2األمور التي ُترى هي وقتیة أما التي ال ترى فهي أبدیة (

  إن امتدحك اهللا وأكرمك، فهل سیكون هناك من هو مبارك أكثر منك؟! ألن الفرق بین
المجد الذي من اهللا والمجد الذي من الناس أعظم بكثیر من الفرق بین المجد والعار 
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هنا...  

  مع أنه في استطاعتك أن تحیط نفسك بشهوٍد من السماء، إال أنك تستعیض عنهم
.  Ïبمتفرجین أرضیین

 القدیس یوحنا الذهبي الفم
نجد توبیًخا لباروخ لشعوره باالكتئاب فیما یخص مستقبله. حًقا سیجيء القضاء، 

 سوء؛ فلیأِت السیف ولتأِت المجاعة ولیأِت الوباء يلكن هذا القضاء ال یمكن أن یمسه بأ
ویهلك الكثیرون أما باروخ فیحفظه الرب. وٕان هاج الناس علیه ال یمكن أن یصیبه أذى أو 

 .سوء، ألن الرب سند له

Ï 199، 198 الحب الرعوى، ص . 
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  45من وحي إرمیا 
 وسط أتعاب الخدمة يما أعذب تعزیاتك ل

   ! ٍأحشائي تئن من أجل كل نفس
أعماقي تصرخ بسبب ضعفات كل إنسانٍ !  

  ، تسلل الیأس إليَّ
صرت كمن هو في حالة إحباط،  

من یستطیع أن ینقذني سواك؟! 

   !ما أعذب تعزیاتك لي وسط أتعاب الخدمة
حین یصیر العالم كله مظلًما في عینْي،  

إشراقات حبك تمألني رجاًء،  
نعمتك تؤكد لي أنك إله المستحیالت!  

   ،في ضعفي كثیًرا ما ظننت في خدمتك خسارة
معك أفتقر لكي یغتني الكثیرون!  

معك أحمل التعییرات لكي ُیكرم الكل!  
معك أموت لكي تحیا كل نفٍس أبدًیا!  

   ،خدمتك صلیب مجید
به تصیر السموات مفتوحة،  

وتتهلل نفسي مع كل نفس متهللة،  
وأحسب إكلیل الكل إكلیلي!  
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 51-46إر 

نبوات عن األمم 
)، 2-1) وعاموس (23: 31) وٕاشعیاء (32-25في دراستنا ألسفار حزقیال (

) تحدثنا عن النبوات ضد األمم التي غالًبا ما كانت لتأدیبهم. واضح أن 15-4: 2وصفنیا (
هذه النبوات لم ینفرد بها نبي معین، لكنها تكاد تكون مشتركة بین األنبیاء، وتمثل جزًءا حًیا 

من الكلمة اإللهیة التي تود أن تكشف لكل البشریة عن اهللا نفسه ومعامالته معهم.  
:  اهتمام النبوة باألممیمكننا في إیجاز هنا أن نوضح أسباب 

. اهللا هو إله البشریة كلها، حتى وٕان انحرفت. فمهما بدى تأدیبهم قاسًیا فإن 1
غایته هو رجوعهم إلى اهللا لیتمتعوا بشخصه ومواعیده اإللهیة. لهذا كثیًرا ما ُتختم النبوات 

ضدهم بفتح باب الرجاء أمامهم لیختبروا الحب اإللهي. إن كان العهد القدیم قد احتوى على 
نبوات ضد األمم، لكنه لم یقف عند ذلك بل فتح الطریق أمامهم إلدراك سر العهد الجدید 
الذي قدم كلمة اهللا لحساب األمم. هؤالء الذي كانوا غرباء صاروا قریبین، أهل بیت اهللا، 

: 2 وكما یقول الرسول بولس: "أنتم الذین كنتم قبًال بعیدین صرتم قریبین بدم المسیح" (أف
نه إله األرض كلها أ). إن كانت حاجة إلى برهان على أن إله إسرائیل كان ُینظر إلیه 13

. هذا ما سنراه واضًحا في األصحاحات التالیة. Ïفهنا نجد البرهان
. ترمز األمم الساقطون في عبادة األصنام برجاساتها إلى الخطیة نفسها، خاصة 2

وأن بعضهم كانوا یقدمون أطفالهم ذبائح بشریة لألوثان بإجازتهم في النار. دمارهم یشیر إلى 
التخلص من الخطایا ذاتها ومن مصادرها لكي یحیا اإلنسان في بر السید المسیح. یقول 

: [في رأیي أن بعض أسماء الشعوب أو الملوك التي نقرأ عنها في العالمة أوریجینوس
الكتاب المقدس تخص بال شك المالئكة األشرار أو السالطین المضادة، مثل فرعون ملك 

].  Ðمصر ونبوخذنصر ملك بابل وأشور
 أن األمم المقاومة هللا ولشعبه والتي Ñ في تفسیره للمزامیر القدیس جیرومیرى

خضعت للتأدیب هي إحدى عشر أمة إشارة إلى النقص، إذ لم تبلغ اثنتي عشرة، رقم الكمال 
الذي یشیر إلى ملكوت اهللا على األرض. 

1 Derek Kidner: The Message of Jeremiah, Illinois  1990, p. 137. 
2 In Num. Hom. 11: 14. 
3 On Ps. 83. 
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. اهللا ضابط الكل وصانع التاریخ له السیطرة التامة على األفراد كما على األمم. 3
لقد شعر األنبیاء في كل مراحل نشاطهم أنهم یشاركون في األحداث التي یكون لها أكثر من 

مجرد معني محلي أو قومي، لهذا اهتموا اهتماًما جاًدا بسلوك الشعوب األجنبیة التي ال 
یمكن عزلها عن خطة الخالص التي أعدها اهللا. وقد عبر ذلك االهتمام عن نفسه أحیاًنا 

بإدانة الشعوب المجاورة.  
یوجد ثالثة أسفار نبویة ركزت بالكامل على قوة أجنبیة: سفر عوبدیا على أدوم، 

.   Ïویونان وناحوم على نینوى
في هذا الفصل یعلن إرمیا النبي عن القضاء اإللهي على الشعوب الوثنیة التالیة:  

. 46ص  نبوات عن مصر   في الجنوب    
. 7-1 : 47 نبوات عن فلسطین  في الغرب   
. 4 : 47 نبوات عن صور وصیدا في شمال غرب   
. 48ص  نبوات عن موآب  في جنوب شرق   
. 6-1 : 49 نبوات عن عمون  في الشرق   
.  22-7 : 49 نبوات عن أدوم  في جنوب شرق   
. 27-23 : 49 نبوات عن سوریا  في الشمال   
. 33-28 : 49 نبوات عن قیدار  في الشمال   
. 33-28 : 49 نبوات عن حاصور  في الشمال   
. 39-34 : 49 نبوات عن عیالم  في شمال شرق   
.  51، 50 نبوات عن بابل  في شمال شرق  ص  

جاء ترتیب النبوات لیس حسب تواریخ حدوثها، وٕانما حسب مواقع األمم، مبتدأ من 
الغرب ومتجًها نحو الشرق.  

1 Derek Kidner: The Message of Jeremiah, Illinois  1990, p. 137. 
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األصحاح السادس واألربعون 

ارتعاب مصر الوثنیة 
 في نبواته ضد األمم الغریبة لألسباب التالیة:  بمصریبدأ إرمیا النبي 

أ. كانت المنطقة كلها تعیش إلى فترٍة طویلة من الزمن تحت النفوذ السیاسي 
المصري.  

 منها إرمیا النبي هي میل الملك ورجاله يب. كانت المشكلة السیاسیة التي ُیعان
مع القیادات الدینیة خاصة األنبیاء الكذبة وأیًضا الشعب إلى االتجاء إلى فرعون والتحالف 
معه ضد بابل حتى ال تسقط یهوذا تحت السبي البابلي كما سقطت إسرائیل تحت السبي 

األشوري. ُأتهم إرمیا وكاتبه بالخیانة الوطنیة لرفضهم االلتجاء إلى فرعون واالحتماء تحت 
ظل جیشه.  

ج. لم ینَس العبرانیون عبر األجیال الظلم الذي سقطوا تحته بواسطة فرعون 
خاصة في أیام موسى النبي، وبقیت قصة الخروج حیة في حیاتهم تعبَّر عن عمل اهللا 

الخالصي وٕانقاذهم من عبودیة إبلیس وتحریرهم من الظلم.  
د. من الجانب التأویلي ُینظر إلى مصر وبابل في العهد القدیم كأعظم قوتین في 
العالم في ذلك الحین یمثالن الخطیة. تمثل مصر حیاة الرخاوة والترف ومحبة العالم، وذلك 

بسبب كثرة خیراتها. وتمثل بابل العصیان والكبریاء ضد اهللا وشعبه. لهذا بدأت األمم هنا 
بمصر لتمثل حیاة الرخاوة المفسدة للنفس وانتهت ببابل التي تمثل تمرد النفس وعجرفتها.  

بدأ بمصر وختم بابل ألنه غالًبا ما یركز اإلنسان فكره على البدایة والنهایة 
فیعطیهما األولویة واالهتمام في الدراسة والفحص.  

هـ. بدأ بمصر ألنها وٕان خضعت للتأدیب القاسي لكنها تعود وتقبل عمل اهللا 
)، فصارت تمثل 25: 19 الخالصي، فتسمع الوعد اإللهي: "مبارك شعبي مصر" (إش

)، أما بابل فتمثل 19: 1 كنیسة األمم التي جاء إلیها الرب راكًبا على سحابة سریعة (إش
مملكة ضد المسیح فنسمع في سفر الرؤیا الصرخة: "سقطت، سقطت بابل العظیمة، 

).  2: 18 فصارت مسكًنا للشیاطین ومحرًسا لكل روٍح نجس..." (رؤ
 ق.م. إذ حشد فرعون نخو جیشه تقدم به الحتالل أرض الفرات، 609و. في سنة 

وقتل یوشیا الملك الصالح في معركة مجدو ألنه حاول تقدیم معونة عسكریة لملك أشور، 
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وصار حزن شدید وسط الشعب، فكانوا یتساءلون: لماذا سمح اهللا بقتل الملك الصالح؟ لقد 
حان الوقت لالنتقام للدم البريء من فرعون مصر.  

ولعله لذات األسباب السابقة احتلت النبوات ضد مصر مركز الصدارة في سفر 
).  32-29حزقیال (أصحاحات 

. ]4-1[دعوة إلى معركة   
. ]6-5[ ارتعاب مصر   
. ]8-7[ كبریاء مصر   
. ]10-9[ یوم للسید الرب   
. ]12-11[ سقوط مصر   
. ]17-13[ قضاء مصر   
.  ]26-18[ سبي وخراب   
.  ]26[تعمیر مصر     
. ]28-27[ إصالح إسرائیل الجدید   

 :  . دعوة إلى معركة1
"كلمة الرب التي صارت إلى إرمیا النبي عن األمم. 

عن مصر عن جیش فرعون نخو ملك مصر الذي كان على نهر الفرات في 
نصر ملك بابل في السنة الرابعة لیهویاقیم بن راكركمیش الذي ضربه نبوخذ

. ]2-1[یوشیا ملك یهوذا" 
بقي الجیش المصري مرابًضا في كركمیش (في الطریق بین بابل ومصر) لمدة 

 ق.م) خاللها كان فرعون مسیطًرا على سوریا ومصر، یقیم لهم 605-609أربع سنوات (
أي البابلیة فكانت منشغلة بأموٍر  ملوًكا یحركهم كما یشاء كدمیات، أما القوة الرئیسیة األخرى

أخرى، وأخیًرا هجم الجیش البابلي على المصریین في كركمیش القتالعهم تماًما.  
 ق.م، وقام 605غلب فرعون نخو البابلیین واستولى على كركمیش في عام 

بتحصینها، ثم عاد إلى بلده. لكن في تلك السنة أرسل نبوبالصر ابنه نبوخذنصر بجیٍش 
ضد فرعون حیث انتصر بالقرب من نهر الفرات ورد مدینة كركمیش، وطارد المصریین 

حتى دیارهم، واخضع كل الوالیات الثائرة. 
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جاءت النبوة هنا تخص انهیار جیش نخو في معركة كركمیش على نهر الفرات، 
األمر الذي لم یكن متوقًعا بسبب قوة الجیش المصري. فقد أوضح هنا كیف تهیأ الجیش 

للعمل بنفسیٍة عالیٍة جًدا وثقة ویقین أن النصرة تتم حتًما.  
. )9: 10 ، إش20: 35  أي2 (معركة كركمیش

.  Ï)13: 23 مل 2" تعنى "قلعة كموش" إله موآب الرئیسي (كركمیشكلمة "
تمت في السنة الرابعة من ُملك یهویاقیم وفي السنة األولى لنبوخذنصر كملك بابل 

حدى المعارك الحاسمة في التاریخ القدیم، قضت على سلطان مصر الذي ا). وهي 1: 25(
دام زماًنا طویًال على المنطقة السوریة الفلسطینیة.  

تصف النبوة ما كان علیه جیش مصر وذلك في شكل دعوى إلى المعركة موجهة 
من قادة الجیش المصري إلى رجالهم األبطال:  

" أعدوا المجن والترس، وتقدموا للحرب. 
أسرجوا الخیل، واصعدوا أیها الفرسان وانتصبوا بالخوذ. 

اصقلوا الرماح. 
.  ]4-3[ألبسوا الدروع" 

طلب القادة أن یعد الكل المجن والترس، أي یحملوا العدة الحربیة بكل أحجامها 
وأنواعها، وأن یستعد الفرسان وقادة المركبات. فقد ُعرفت مصر كأفضل مصدر لألنواع 

).  28: 10 مل 1الجیدة للخیول (

: . ارتعاب مصر 2
"لماذا أراهم مرتعبین ومدبرین إلى الوراء وقد تحطمت أبطالهم وفروا هاربین ولم 

یلتفتوا؟! 
الخوف حوالیهم یقول الرب. 

الخفیف ال ینوص، والبطل ال ینجو. 
. ]6-5[في الشمال بجانب نهر الفرات عثروا وسقطوا" 

رأى إرمیا بروح النبوة كیف انهار جیش فرعون عند هزیمتهم على یدْي 
نبوخذنصر، فقد كانت الضربة غیر متوقعة وذلك بالنسبة لالستعدادات الضخمة التي كانت 

Ï 139 راجع للمؤلف: إشعیاء، ص. 
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لجیش فرعون ولكبریائهم وتشامخهم كأعظم قوة عالمیة في ذلك الحین.  
هكذا عندما یتشامخ القلب جًدا، ویمتلئ كأس العجرفة تحل الهزیمة ویسقط 

اإلنسان، فإنه "قبل الكسر الكبریاء، وقبل السقوط تشامخ الروح؛ تواضع الروح مع الودعاء 
).  19-18: 16 خیر من قسم الغنیمة مع المتكبرین" (أم

ن یتقدموا إلى األمام حیث نهر أ دخل الجیش إلى حالة رعب، لیس لهم اهللا
الفرات، وٕانما في رعب یهربون إلى الوراء وقد تحطم األبطال. عوض الیقین بالنصرة حل 

أي السریع الحركة تعثر ولم یعد قادًرا  بهم الخوف من كل جانب. ارتبك الكل، فالخفیف
على الهروب (ال ینوص)، والقوي ال ینجو.  

إن كانوا یتشامخون بنهر النیل كمصدر حیاتهم ورخائهم، صار نهر الفرات قبًرا 
ألبطالهم حیث تعثروا وسقطوا قتلى.  

هذا هو عمل الخطیة! إنها تبعث الخوف الداخلي في النفس فتحطمها. ال تستطیع 
أن تلتفت إلى األمام وال إلى ما هو حولها بل تنحدر دوًما إلى الخلف، وتفقد سرعتها في 

الحركة وقوتها، وأخیًرا تسقط كجثٍة هامدٍة بال حیاة.  

: . كبریاء مصر 3
"من هذا الصاعد كالنیل كأنهار تتالطم أمواجها؟ 

 تصعد مصر كالنیل وكأنهار تتالطم المیاه. 
فیقول أصعد وأغطي األرض. 
.  ]8-7[أهلك المدینة والساكنین فیها" 

خطیة فرعون هي الكبریاء، إذ كان بجیشه القوي یظن أنه قادر أن یفعل كل 
شيء. في تشامخه ظن أنه كنهر النیل الذي في فترة فیضانه تمتلئ قنواته كأنهار تجرى 
حوله لتغطي األراضي بمیاهها وطمیها. ال یستطیع أحد أن یقف أمام هذا الفیضان أو 

). ُیقال إنه قصد 3: 29 یقاومه. في كبریاء یقول فرعون: "نهر لي وأنا عملته لنفسي" (حز
به فرعون حفرع الذي افتخر بأمرین: أنه صانع بیدیه ما هو فیه من قوة وأمان، وأن هذا 

النهر إنما ألجله هو قد ُوجد. لقد أقام "األنا" إلًها، هي الصانعة للنهر، سر خصوبة مصر 
وعظمتها، وألجل نفسها صنعت ذلك. یروى المؤرخ هیرودیت عن هذا الملك أنه ملك في 
رخاء عظیم لمدة خمسة وعشرین عاًما، وقد ارتفع قلبه بسبب نجاحه قائًال إن اهللا نفسه ال 

یقدر أن ینزعه من مملكته.  
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) ُیشبه فرعون مصر بالتمساح الكبیر الرابض في وسط 29 في سفر حزقیال (ص
نه خالق النهر لحساب نفسه، یجلس في النهر كما في عرشه لیدافع عن األمم أأنهاره، یظن 

 المحیطة به المتحالفة معه. 

 : . یوم للسید الرب4
"اصعدي أیتها الخیل وهیجي أیتها المركبات ولتخرج األبطال. 

كوش وفوط القابضان المجن،  
واللودیون القابضون والماّدون القوس. 

فهذا الیوم للسید رب الجنود یوم نقمة لالنتقام من مبغضیه،  
فیأكل السیف ویشبع ویرتوي من دمهم. 

. ]10-9[ألن للسید رب الجنود ذبیحة في أرض الشمال عند نهر الفرات" 
إذ یتطلع إرمیا النبي إلى المعركة ویرى انهیار فرعون وجیشه مع القوات المرتزقة 

". إنه لیس كیوم معركة هرمجدون یوم للسید رب الجنودالذین استأجرهم، یدعو ذلك الیوم "
)، إنما یشبهه. هو یوم نقمة حیث یسقط 14: 16 "یوم اهللا القادر على كل شيء" (رؤ

فرعون وجیشه مع القوات المرتزقة أو المتحالفة معه القادمة من كوش (أثیوبیا أو النوبة) 
وفوط (لیبیا) واللودیون (أفریقیون غالًبا كانوا یقطنون لیبیا).  

   :. سقوط مصر5
"اصعدي إلى جلعاد وخذي بلساًنا یا عذراء بنت مصر. 

باطًال تكثرین العقاقیر. 
ال رفادة لكِ . 

قد سمعت األمم بخزیِك،  
وقد مأل األرض عویلِك،  

.  ]12-11[ألن بطًال یصدم بطًال فیسقطان كالهما مًعا" 
إذ سقط جیش فرعون لم یعد یرى النبي في الجیش أبطاًال، بل رآه كله أشبه بفتاة، 

أو ببنٍت ضعیفة مجروحة، جراحاتها خطیرة ال ُیرجى شفائها.  
لقد ُعرفت مصر القدیمة بنبوغها وتقدمها في الطب، خاصة الطب النباتي. حالًیا 

تقوم دراسات مكثفة حول هذا الطب. لكن یرى النبي أن عقاقیر مصر وخبراتها الطبیة 
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عجزت عن تقدیم الشفاء لجیشها الجریح. صاروا في خزي وامتألت األرض من صراخاهم 
حیث یتعثر بطل في بطٍل ویسقط الكل مًعا.  

أین العالج؟ في جلعاد حیث تجد البلسان! 
علیها أن تصعد إلى هناك فتنال الشفاء! 

إنها في حاجة إلى روح اهللا القدوس الذي وحده یمسك بید البنت األممیة لیصعد 
بها من وحل هذا العالم وفساده إلى كنیسة المسیح، جلعاد الحقیقیة، هناك تجد السید 

المسیح، البلسان الروحي واهب الشفاء.  
إنها دعوة إلى األمم التي ُیرمز لها بمصر لتترك عقاقیرها الكثیرة وتلجأ إلى كنیسة 

.  Ïالمسیح، هناك تتحد مع المخلص الذي یضمد جراحات النفس ویشفیها

   :. قضاء من بابل6
نصر ملك بابل را"الكلمة التي تكلم بها الرب إلى إرمیا النبي في مجيء نبوخذ

لیضرب أرض مصر. 
أخبروا في مصر وأسمعوا في مجدل وأسمعوا في نوف وفي تحفنحیس قولوا 

انتصب وتهیأ ألن السیف یأكل حوالیك. 
 لماذا انطرح مقتدروك؟! 

ال یقفون ألن الرب قد طرحهم. 
كثَّر العاثرین حتى یسقط الواحد على صاحبه، ویقولوا:  

قوموا فنرجع إلى شعبنا وٕالى أرض میالدنا من وجه السیف الصارم. 
قد نادوا هناك فرعون ملك مصر هالك. 

.  ]17-13[قد فات المیعاد" 
یرى البعض أن الحدیث هنا عن المعركة التي تمت بعد معركة كركمیش بحوالي 

 عاًما حیث جاء ملك مصر بجیشه العظیم لمحاربة نبوخذنصر أثناء حصاره 16 أو 15
أورشلیم. اضطر نبوخذنصر إلى فك الحصار مؤقًتا حتى یحقق نصرته على جیش فرعون 

). بعد عودته إلى بابل تحققت هذه 10-1: 37ویعود ثانیة إلى محاصرة المدینة واقتحامها (
النبوة إذ عاد لیقیم حرًبا مع مصر لیهزمها تماًما، فصارت بابل القوة العظمى الوحیدة في 

Ï 8: 22 راجع تفسیر إرمیا. 
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).  4: 7؛ 42-37: 2العالم في ذلك الحین (دا 
 بقوته في حمایة حلفائه، لكن Hophra (Apries)كثیرا ما افتخر فرعون حفرع 

ظهر عجزه تماًما في اللحظات الحاسمة. ُیعتبر هذا وصمة عاٍر تلحق باسمه الذي یحمل 
 "لیعبر" مشابًها االسم المصري لفرعون ي یعنhebir يتوریة عن الجدیة، فإن الفعل العبر

(whiher) ApriesÏ  .
 عن انهیار الجنود المرتزقة أو المتحالفة مع فرعون فقد أخذوا درًسا ]16[یكشف 

قوموا فنرجع إلى شعبنا وٕالى أرض قاسًیا من المعركة، وقرروا العودة إلى بالدهم، إذ قالوا: "
.  ]16[ "میالدنا من وجه السیف الصارم

"، ویمكن تفسیرها هكذا:  ضجیج هنا بـ "]17[" هالكُترجمت كلمة "
تعثر الجبابرة إذ سقط الواحد على اآلخر، وصار الصراخ الموجه إلى الملك هو:  •

.  ]17[" ضجیج!"
لعله ُیقصد بهذا أن وعود الملك بحمایة األمم األخرى خالل سنوات ملكه السابقة لم تكن  •

إال ضجیًجا ال معنى له. فقد عجز فرعون عن تقدیم أي عون حقیقي لیهوذا أو حتى 
). 7: 30 لبلده، إذ قیل "فإن مصر ُتعین باطًال وعبثًا" (إش

أیًضا ربما صار هذا هو مفهوم المرتزقة، إذ أدركوا أن حسابات فرعون العسكریة خاطئة  •
ولم تكن إال ضجیًجا. 

ربما ُقصد به أن الملك لم یتعلم درًسا من معركة كركمیش السابقة فحطم بلده بعدم حكمته.  •

   :. سبي وخراب7
أخیًرا یصور لنا الخراب الذي حَّل بمصر التي ظنت أنها قادرة على إنقاذ یهوذا 

من أیدي البابلیین:  

:  ارتفاع اسم بابل أو ملكها نبوخذنصرأ.
"حّي أنا یقول الملك رب الجنود اسمه كتابور بین الجبال وككرمل عند البحر 

.  ]18[یأتي" 
نه سیحطم بابل، وینزل بملكها إلى الهاویة، فإذا بهزیمة مصر ألقد ظن فرعون 

تجعل من بابل اإلمبراطوریة العظمى الوحیدة في العالم، فیصیر اسمها مشهوًرا جًدا كشهرة 

1 Thompson: Jeremiah, p. 692. 
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جبل تابور وسط جبال كنعان، وكشهرة الكرمل عند البحر. أكد اهللا الملك رب الجنود بقسٍم 
أن هذا یتحقق فعًال ولیس تهدیًدا. 

یبدو أن إرمیا النبي رأى في نبوخذنصر الذي غزا مصر بقوة جبًال عالًیا یرتفع 
 قدًما كجبٍل منفرٍد في سهل 1800فوق السهل. إنه مثل جبل تابور الذي یرتفع حوالي 

 1700یزرعیل في شمال إسرائیل، أو مثل جبل الكرمل عند البحر الذي تبلغ قمته حوالي 
.  Ïقدًما وینحدر سفحه الغربي بحدة نحو البحر المتوسط

ب. صارت مصر بنًتا عاجزة عن التصرف:  
"اصنعي لنفسك أهبة جالء أیتها البنت الساكنة مصر،  

. ]19[ألن نوف تصیر خربة وتحرق فال ساكن" 
جاءت الضربة قاضیة في هذه المرة، حیث ُحطمت مصر كلها، خاصة المدن 
الكبرى. یصور مصر بفتاة مسبیة ال تقدر على الدفاع عن نفسها أو الهروب من الذین 

أسروها، هذا عن جیشها العظیم وملكها فرعون المتشامخ، أما عن األرض فصارت نوف 
وهي من المدن الكبرى كما رأینا خراًبا، أحرقتها النیران، ال یقطنها إنسان.  

: ج. صارت مصر كعجلة مسمنة ال تصلح إال للذبح
"مصر عجلة حسنة جًدا. 

.  ]20[" الهالك من الشمال جاء جاء
 الذي من بین –لماذا یشبه مصر بالعجلة الحسنة جًدا؟ لقد ظن فرعون بجیشه 

 أنه قادر أن یخلص شعب یهوذا الذي في نظره یعجز اهللا –معبوداته الرئیسیة عجل أبیس 
رب الجنود عن إنقاذه. لم یدرك فرعون أنه قد حول بهذا الفكر مصر إلى ِعجلة تحمل 

الصورة الحسنة جًدا، وذلك بسبب شهرتها في العالم كله، وقوة جیشها، وٕامكانیاتها من جهة 
الخیول والمركبات وكل العدة الحربیة. لكنها عجلة سمینة عاجزة عن أي عمل، ال تصلح إال 

لذبحها، یأتي الذین من الشمال (بابل) لیذبحوها.  
ل العجل أبیس عابدیه إلى عجلة حسنة جًدا تؤكل وتستهلك فال یكون لها  لقد حوَّ

 حیاة! 

لت حلفاءها والجنود المرتزقة إلى عجول سمینة : د. حوَّ

1 Thompson, p. 692. 
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أیًضا مستأجروها في وسطها كعجول صیرة،  
ألنهم هم أیًضا یرتدون یهربون مًعا. 

.  ]21[" لم یقفوا ألن یوم هالكهم أتى علیهم وقت عقابهم
لم تصر مصر الوثنیة وحدها عجلة كمعبودها عجل أبیس، وٕانما حولت 

أي القوات المرتزقة األجیرة والتي حلت في وسطها وشاركتها عبادة العجل إلى  مستأجریها
أي سمینة. جاءوا للدفاع عنها مع جیشها فصارت ذبائح سمینة للقتل.   عجول صیرة

: هـ. صارت حركتها كحفیف الحیة
"صوتها یمشي كحیة ألنهم یسیرون بجیش وقد جاءوا إلیها بالفؤوس كمحتطبي 

. ]22[" حطب
استخدم إرمیا النبي تشبیه الحیة الخارجة من الغابة لُتضرب بالفؤوس، ألنه كان 

للحیة مكانة عالیة بین اآللهة عند المصریین. إنها عاجزة لیس فقط عن حمایة العابدین لها، 
بل وحتى عن حمایة نفسها.  

إذ تحرك الجیش المشاة مع الفرسان والمركبات وكانت األصوات رهیبة ومرعبة... 
نظر إلیه النبي فرآه أشبه بحیة خارجة من وسط الغابة تزحف بصوت ضعیف للغایة 
یصعب سماعه، تسقط تحت ضربات ال فأس محتطٍب واحٍد بل عدة فؤوس لقاطعي 

األخشاب!  
إنها سخریة بهذا الجیش العظیم الذي بكل إمكانیاته ال یزید عن صوت تحرك حیة 

عاجزة أمام فؤوس كثیرة.  

: و. صارت كشجرة تسقط تحت ضربات فؤوس كثیرة
"یقطعون وعرها یقول الرب وٕان یكن ال یحصى ألنهم قد كثروا أكثر من الجراد 

 المعتدین علیها. تنهار علیها يإنها تعجز أن تقاوم أو حتى تشتك. ]23[" وال عدد لهم
الفؤوس غیر المحصیة لتسقط وتتحطم إلى قطع خشبیة صغیرة ال تصلح إال للنیران.  

إن كانت الشجرة تستطیع أن تصرخ أمام ضاربیها بالفؤوس، یمكن لفرعون أن 
یرفع صوته مشتكًیا نبوخذنصر.  

ز. صارت كفتاة بیعت لشعب معاٍد لها. 
.  ]24["قد أخزیت بنت مصر ودفعت لید شعب الشمال" 
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"قال رب الجنود إله إسرائیل:  
هأنذا أعاقب أمون نو وفرعون ومصر وآلهتها وملوكها فرعون والمتوكلین 

علیه.  
.  ]26-25[نصر ملك بابل ولید عبیده" راوأدفعهم لید طالبي نفوسهم ولید نبوخذ

: . تعمیر مصر 8
  .]26["ثم بعد ذلك تسكن كاألیام القدیمة یقول الرب" 

ال یختم على مصر بالخراب بل بالتعمیر، فاهللا وٕان كان یؤدب لكنه یشتاق إلى 
تقدیس كل بشر. لقد كشف بتأدیباته عن جراحات النفس ال لتبقى في آالمها بل لتطلب ید 
الطبیب السماوي، فیضمد جراحاتها، ویقدم لها نفسه بلسًما من جلعاد فتنعم بكمال الصحة. 
عندئذ یتحقق فیها الوعد اإللهي: "في ذلك الیوم یكون مذبح في وسط أرض مصر وعمود 

). وقد 20-19: 19 للرب عند تخمها، فیكون عالمة وشهادة للرب في أرض مصر" (إش
)، 10: 2 تحقق ذلك منذ یوم البنطقستي حیث سمع المصریون الرسل یتكلمون بلغتهم (أع

 وجاء القدیس مرقس الرسول واإلنجیلي یكرز بكلمة اإلنجیل. 

 : . إصالح إسرائیل الجدید9
"وأنت فال تخف یا عبدي یعقوب، وال ترتعب یا إسرائیل،  

ألني هأنذا أخلصك من بعید ونسلك من أرض سبیهم فیرجع یعقوب ویطمئن 
ویستریح وال مخیف. 

 أما أنت یا عبدي یعقوب فال تخف ألني أنا معك ألني أفني كل األمم الذین 
بددتك إلیهم. 

.  ]28-27[ أما أنت فال أفنیك بل أؤدبك بالحق وال أبرئك تبرئة" 
 ) یتبعه وعد مسیاني (داود ملكهم إر11-10: 30التقینا بهذا النص قبًال في (

). هنا نالحظ أن الوعد قد جاء مباشرة بعد تقدیم وعد إلهي لمصر بتعمیرها بعد 9: 30
الخراب، وكأن ما تناله مصر من وعود مرتبط بخالص إسرائیل الجدید، وتمتع األمم 

 باإلیمان الحي. 
للنص هنا تفسیران:  

: إذ تحقق ذلك بالعودة من السبي البابلي، واستراح إسرائیل التفسیر التاریخي أوالً 
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إلى حد ما، إذ تحرروا من السبي. هنا یؤكد ان سر الراحة لیس مجرد تغییر المكان، أي 
خروج من أرض السبي إلى أرض الموعد، وٕانما تغییر الوضع الداخلي، وهو عوض 

 أما أنت یااالرتباط بالعبادات الغریبة یعلن اهللا عن نفسه للمؤمنین ویؤكد معیته معهم: "
".  عبدي یعقوب فال تخف ألني معك

، إسرائیل هنا هي كنیسة العهد الجدید، الشعب القادم من التفسیر التأویلي: ثانًیا
كل األمم، یعقوب المجاهد الروحي الذي انعتق من سبي الخطیة ودخل إلى التمتع بأورشلیم 

العلیا، ونال عربون السمویات.  
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 46من وحي إرمیا 
ل أممي الداخلیة إلي مقادس لك!    حوِّ

   ،في داخلي أمم كثیرة احتلت قلبي
أفسدته بالكبریاء مع الفساد وكل نجاسة.  

لتحطم تلك األمم في أعماقي،  
ولتقمها من جدید أمًما مقدسة! 

فتتحول كل طاقاتي لمجد اسمك القدوس!  

   ،أقام فرعون عرشه في داخلي
فتحول كیاني كله إلى العجرفة والتشامخ،  

صُرت كتمساح كبیر في وسط النیل،  
یظن أنه ملك النهر وصانعه! 

هذه هي األنا التي حطمت كل صالح فيّ ! 
لتحطمها بصلیبك،  

عوض فرعون أملك أنت في أعماقي،  
  ، أقم عرشك فيَّ

فأشاركك اتضاعك،  
وأعیش معك أبدًیا!  

   ،ضرب قادة فرعون العسكریون بالبوق
فاجتمع المشاة مع الفرسان بال عدد،  

وجاءت القوات المرتزقة والمتحالفة بقوة،  
أعدت كل أدوات الحرب وجمیع المركبات. 

ظن العالم كله أنه لیس من یقف أمام هذا الجبروت. 
لكن إذ حّل بهم الغضب اإللهي انهار الجیش أمام نبوخذنصر.  

صار الجیش العابد العجل عجًال مسمًنا یستحق الذبح،  
هرب كحیة ال ُیسمع لها صوت تتحطم بفؤوس المحتطبین. 

صاروا كفتاة مسبیة ُدفعت إلى شعٍب غریٍب في مذلة. 
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صاروا كشجرة ُتضرب بالفؤوس وال تستطیع أن تنطق ببنت شفةٍ . 

   !نعم، هذا ما فعلته بي الخطیة
 إلى حیاة حیوانیة،  يحولتن

كعجٍل مسمٍن ال یصلح إال للذبح،  
جعلت من نفسي التي على صورتك حیة دنسة هاربة في ضعف. 
صارت في ضعف كفتاة مسبیة تذلها الخطیة وتلهو بها الشیاطین! 

افقدتني حیاتي فصرت كقطعة خشب تضرب بالفؤوس! 

  !من لي غیرك یرد لي كرامتي؟
تجدد طبیعتي الحیوانیة الفاسدة فأنعم بشركة السمائیین! 

عوض صورة الحیة التي انطبعت في داخلي،  
احمل صورتك أیها القدوس. 

عوض بنوتي إلبلیس، الحیة القدیمة، أتمتع بالبنوة لآلب محب البشر! 
ال یعود یصیر صوتي كحفیف حیة، بل صوت هتاٍف مالئكي،  

صوت نصرة دائمة ال تنقطع! 
تتحول أعماقي من فتاة مسبیة یذلها الكثیرون،  

إلى عروس عذراء للعریس السماوي الممجد! 
ال تعد قطعة خشب تحطمها الفؤوس،  

بل شركة مع الصلیب واهب الحیاة! 

   ،لتقتل في داخلي مصر الوثنیة
لتهرب إلیها أیها القدوس،  

لتأِت محموًال على سحابة خفیفة بیضاء،  
 ولتقم مذبحك في داخلي! 
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األصحاح السابع واألربعون 

سیف الرب على الفلسطینیین الوثنیین 
والقوات المتحالفة معهم 

بدأ إرمیا النبي نبواته ضد األمم بمصر بكونها ترمز لحیاة الرخاوة والتهاون كأول 
باب ینفتح للخطایا كي تتسلل إلى النفس وتفسدها. اآلن یتحدث عن الفلسطینیین  الوثنیین 

خطیة  وضد شعبه. كأن هذه النبوات موجهة ضد يَّ حیث كانوا یحملون عداوة ضد اهللا الح
.  العنف والعداوة هللا وللناس

غالًبا ما برهن المصریون أنهم أصدقاء باطلون، قدموا وعوًدا بالخالص، فدفعوا 
شعب اهللا إلى االتكال على الذراع البشرى العاجز، أما الفلسطینیون فغالًبا ما حملوا روح 

العداوة و المقاومة، ومما یزیدهم خطورة أنهم كانوا من ألصق الجیران لهم. 
بدأت العداوة بدخول اإلسرائیلیین أرض الموعد حیث احتلوا بعض مدنهم بعد موت 

 )، ولكن الفلسطینیین استردوا مدنهم وسقط العبرانیون فى قبضتهم (قض18: 1 یشوع (قض
) ثم ُأنقذوا. عاد فأذل الفلسطینیون العبرانیین أربعین عاًما حتى أنقذهم شمشون 6-7: 10

)، 16-14 صم 1)، وفى عهد صموئیل النبي استولوا على تابوت العهد (16-14 (قض
ثم عاد فهزمهم صموئیل النبي بعد عشرین عاًما. دخلوا فى حرب مع إسرائیل فى أیام شاول 
الملك، وُأخضعوا فى أیام داود النبي، لكنهم برزوا ثانیة للمقاومة حتى جاء نبوخذنصر الذي 

حطمهم مع بقیة األمم المجاورة. 
.  ]4[تخلل هذه النبوات نبوة عن الحلفاء مع الفلسطینیین: قوات صور وصیدا 

.  ]7-1[نبوات ضد الفلسطینیین   . 1
.  ]4 [ نبوات ضد صور وصیدا .2

 :  . نبوات ضد الفلسطینیین الوثنیین1
"كلمة الرب التي صارت إلى إرمیا النبي عن الفلسطینیین قبل ضرب فرعون غزة" 

]1[. 
نعرف القلیل جًدا عن الزمن الذي یقصده هنا الخاص بضرب فرعون غزة، ربما 

یقصد أحد المواقف التالیة:  
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.  Ï ق.م609عندما اتجه نخو نحو حاران عام  •
 ق.م یترقب الدخول فى معركة 605 و 609 بین ]2[عندما كان فرعون نخو فى الشمال  •

حاسمة مع نبوخذنصر على نهر الفرات، مؤكًدا فى ذلك الحین سلطانه على 
. Ðالفلسطینیین

 أي 2ربما ضرب فرعون نخو غزة عند عودته بعد غلبته على یوشیا فى موقعة مجدو ( •
35 :20 .(

عند عودته من محاولته الفاشلة النقاذ أورشلیم من الكلدانیین، ضرب غزة حتى ال یظن  •
أحد أنه عاد إلى بلده فاشالً . 

یتحدث عن انهیار الفلسطینیین هكذا:  
"هكذا قال الرب:  

ها میاه تصعد من الشمال وتكون سیًال جارًفا فتغشي األرض ومألها،  
المدینة والساكنین فیها،  

  .]2[یصرخ الناس ویولِول كل سكان األرض" 
. یصعد الجیش البابلي الذي زحف بقوة علیهم بعد غلبته على المصریین فى أ

 االتجاه الجغرافي الشمال"؛ هنا ال یقصد بـ"]3[ الشمالكركمیش كمیاه تنهار علیهم من 
فحسب، لكنه یرمز للقوة المضادة أیا كان مصدرها.  

 یغرق األرض وكل ملئها، ]2[ كسیٍل جارفٍ ب. یحل الجیش المهاجم علیهم 
. یشبه الكلدانیون بالسیل الجارف أو فیضان میاه كثیرة تصدر ]2[المدینة والساكنین فیها 

أي الفرات. كثرة المیاه تعني كثرة الجماهیر التي تحل على موقع ما كفیضان.  عن نهرهم
 یسقط علیها فجأة كسیٍل جارفٍ للشیطان طرق كثیرة، یعرف كیف یحل بالنفس 

لیحوط بها من كل جانب، فیشل كل حركتها، ویفقدها التمتع بأیة معونة خارجیة، وأحیاًنا 
یتسلل خفیة إلى النفس لیدخل إلى أعماقها ویتسلم عجلة قیادتها. 

مع كل ما لعدو الخیر من حیل وخبرات طویلة وقدرات خطیرة، ال یحمل سلطاًنا 
علیها للتسلل إلى داخلها ما لم یكن الباب مفتوًحا، ویجد في الداخل من یتجاوب معه. كما 
لیس له سلطان أن یحل بالنفس فجأة ویسیطر علیها إن كانت فى ید اهللا، محفوظة بنعمته. 

1 R.K. Harrison: Jeremiah and Lamentions, Illinois 1973, p. 173. 
2 Derek Kidner: The Message of Jeremiah, p. 140 - 1. 
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نه لیس لعدو الخیر سلطان علینا، ولن یقدر أن أالقدیس یوحنا الذهبي الفم في هذا یؤكد 
.  Ïیؤذینا ما لم یؤِذ اإلنسان نفسه بنفسه
، لكنه ال یستطیع أن یقترب من ]2[األرض ومألها ج. یغطي السیل الجارف 

السماء وال أن یصل إلیها. فإن كانت النفس أرًضا تغرق بسیول الخطایا، أما التي صارت 
سماًء بسكنى السماوي فیها فال تقدر الخطیة أن تقترب إلیها.  

. إذ اختاروا األرض ال السماء ]2[ "یصرخ الناس ویولول كل سكان األرض"د. 
مسكًنا لنفوسهم ال یختبروا فرح السماء وتهلیالتها بل الصراخ والولولة. مسكین االنسان الذي 
یحرم نفسه من بهجة الخالص فال یختبر الفرح الداخلي حتى وسط تسلیاته ونجاحة الزمني، 

)، فإنه وٕان دخل 6: 2 ومطوَّب هو ذاك الذي یجلس مع الرسول بولس فى السماویات (أف
فى ضیقات كثیرة یفرح ویتهلل باهللا مخلصه، الذي یحول أتون الضیق إلى ندى السماء، كما 

فعل مع الثالثة فتیه الغرباء.  
هـ. "من صوت قرع حوافر أقویائه،  

من صریر مركباته،  
وصریف بكراته،  

. ]3[ال تلتفت اآلباء إلى البنین بسبب ارتخاء األیادي" 
 یفقدون حتى العواطف الطبیعیة التي تربط الوالدین بأبنائهم، إذ ال یلتفت اآلباء 
إلى بنیهم حیث ترتخي أیادیهم بسبب صوت الجیش المرعب الصادر عن حوافر الخیول 

والمركبات العسكریة والبكرات. لیس لدیهم الشجاعة وال القوة للعودة إلى الخلف إلنقاذ أبنائهم 
الذین تركوهم.   

حًقا إذ تدخل الخطیة إلى القلب ترهبه فال یبالي اإلنسان بخالص نفسه وخالص 
بنیه... ال یلتفت إلیهم، بل یصیر فى رعٍب ورعدةٍ .  

 "بسبب الیوم اآلتي لهالك كل الفلسطینیین لینقرض من صور وصیُدون كل و.
بقیة تعین،  

.  ]4[ألن الرب ُیهلك الفلسطینیین بقیة جزیرة كفتور" 
 وُیهلك الفلسطینیون فى جذورهم إذ ]4[ یحطم المتحالفین معهم، صور وصیدا 

یشیر إلیهم فى جزیرة كفتور، وهي تشیر فى العهد القدیم إلى جزیرة كریت، األرض التي 

Ï ،321-318، ص 1980 للمؤلف: القدیس یوحنا الذهبي الفم. 
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). ربما قصد بالكریتیین هنا جماعة من الفلسطنیین 7: 9 جاء منها الفلسطینیون أصًال (عا
. Ï عشر ق.ميكانوا قد قدموا من جزیرة كریت في الربع األول من القرن الثان

. ]5[ الصلع على غزة" يز. "أت
 تشبه فلسطین بسیدة أو فتاة قصت شعرها حتى القرع، وجرحت جسمها. هذه 

)، خاصة عند موت األقرباء 28: 19 وسائل وثنیة تستخدم للتعبیر عن الحزن الشدید (ال
)، أو هو وصف یعبر عن مسح غزة من كل إنساٍن كما بموسي فال 5: 41؛ 6: 16جًدا (

ُیترك فیها أحدٌ . ربما یقصد بالصلع أن العدو سلبهم كل ممتلكاتهم من ذهٍب وفضٍة وحجارٍة 
كریمة فصاروا كالقرع بال زینة. 

. ]5[ح. "ُأِهلكت أشقلون مع بقیة وطائهم" 
: هي إحدى المدن الفلسطینیة الخمس الرئیسیة، مكانها الیوم مدینة أشقلون

عسقالن. كان لها میناء بحري فى العصور الغابرة. اسم اإللهة الرئیسیة فى اشقلون دركتو، 
لها وجه انسان وجسم سمكة.  تقع على بعد عشرة أمیال شمال غزة. وفى عصر العمارنة 

. As-qa-en-na). وفى التواریخ األشوریة عرفت بـ 23: 2 كان یحكمها ملك مصري (تث
ط. ُتصاب النفس بالجراحات إرادًیا، فمن یخضع للخطیة یحطم نفسه بالجراحات 

الداخلیة، لذا ُیقال لها بروح التوبیخ:  

"حتى متى تخمشین نفسِك؟!  
آه یا سیف الرب حتى متى ال تستریح؟! 

أنضم إلى غمدك، أهدأ وأسكن.  
 كیف یستریح والرب قد أوصاه؟! 

. ]7-5[" على أشقلون وعلى ساحل البحر هناك واعده
ُیسمى سیف بابل هنا "سیف الرب"، ألنه یشبه المنجل فى ید اهللا، به یحصد 

سكان المدن الذین كمل شرهم وسقطوا تحت الغضب اإللهي. 
كما أن كلمة اهللا ال ترجع فارغة حتى تحقق رسالتها، هكذا سیف الرب (أو تأدیبه) 

ال یتوقف حتى یتمم ما ُأرسل ألجله. 

:  . نبوات ضد صور وصیدا 2

1 On Ps. Hom 15. 
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. ]4["لینقرض من صور وصیُدون كل بقیة تعین" 
" اسم سامي معناه "صخر"، ربما ألنها قامت على جزیرة صور"صور وصیُدون: 

ن كلمة "صور" فى العبریة تعني "محنة"، ولذا یرى أ یرى القدیس جیرومصخریة، إال أن 
. كما یفسر اسمهم: "موت بسبب Ïسكانها یمثلون الساقطین تحت محنة الشیطان وبالیاه

، لذلك كانوا فى رأیه یمثلون الذین یشربون كأس غوایة الشیطان فیسقطون Ð"جرعٍة سامةٍ 
سریًعا. 

" فتعني "أرض صید سمك"، اشتركت مع صور فى السخریة من صیدونأما "
یهوذا عند سبیها. اتسمت صور وصیدا بالغنى الشدید خالل تجارتهما العالمیة مع االنحالل 

والفساد. 
فى سفر إشعیاء النبي یشبه اهللا "صور" بزانیة تزني مع كل ممالك البالد على وجه 

)، لكنها إذ تتمتع باإلیمان الحّي "تكون تجارتها وأجرتها قدًسا للرب" 17: 23 األرض (إش
). 18: 26 (إش

 نصیبهما من الجیش البابلي لمنع أیة قوة صور وصیُدون (صیدا)نالت كل من 
عسكریة فینیقیة تهب لنجدة فلسطین من أیدى البابلیین. قدم حزقیال النبي نبوات ضد صور 

 )، وقد سبق لنا التعلیق علیها فى دراستنا لسفر حزقیال.27 ،26 وصیدا (حز
 

1 PL. 25: 240. 
Ð ،259، ص 1993 للمؤلف: حزقیال. 
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 47من وحي إرمیا 
 من سیول خطایاي الجارفة؟! يمن ینقذن

 من سیول خطایاي الجارفة يإنقذن 
التي حلت بأرض قلبي فغطتها بمیاٍه مهلكٍة،  

غرَّقت كل زرٍع مقدٍس في داخلي! 

  ل أرضي إلى سماء حوِّ
فال تقدر میاه كثیرة أن تقترب إلیها! 
عوض الصراخ یمتلىء قلبي تهلیالً ! 

عوض جفاف العاطفة یتسع قلبي بالحب للجمیع! 
عوض معونة الناس أترقب غنى نعمتك! 

عوض القبح اسكب جمالك فيّ ! 

   ،ال یعود سیف الرب یجرح ویقتل أعماقي
إنما كلمته كسیف تهلك الشر،  

وتهبني حیاة أبدیة           . 
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األصحاح الثامن واألربعون 

 نبوات ضد موآب
بدأت النبوات ضد األمم بمصر الوثنیة التي تشیر إلى محبة العالم، ثم ضد 

الفلسطینیین الوثنیین الذي یشیرون إلى روح العنف والعداوة، ثم صور وصیدا اللتین تشیران 
إلى المتحالفین مع الشر. هنا یتحدث عن موآب الذي وٕان اتسم بالكبریاء كغیره من الشعوب 

، فبجانب أن أبیهم موآب هو ثمرة عالقة أمه الفسادالمقاومة هللا لكن سمته الرئیسیة هي 
بأبیها لوط وهو في حالة سكر، أشار بلعام على ملك موآب أن ینزل بعض النساء الموآبیات 

الجمیالت إلى شعب إسرائیل فیغرین الرجال على ارتكاب النجاسة (مع عبادة األصنام)، 
).  3-1: 25 عندئذ یتخلى اهللا عنهم فیضعفون وینهارون (عد

موآب 
)، لذا فهم ینتمون إلى إسرائیل بصلة قرابة. 37: 19جاء الموآبیون من نسل لوط (

 وطردوا Zeredامتدت ذریة موآب في شرقي بحر لوط بین وادي أرنون ووادي زرید 
)، وعبدوا اإلله كموش. وكانت بالدهم تنقسم إلى بالد موآب 11: 2 اإلیمیین من هناك (تث

وعربات موآب، وهذه كانت في وادي األردن مقابل أریحا. 
سمح لهم الرأوبینیون بالسكنى في مدنهم، وأخذوا عنهم عبادة اإلله كموش، كما 

ُوجدت عالقات طیبة أحیاًنا بین موآب وٕاسرائیل، فقد تغربت ُنعمى هناك ورجعت معها 
راعوث الموآبیة. وعندما قاوم شاول الملك داود النبي أودع األخیر والدیه لدى ملك موآب 

). 2: 8 صم 2)، ولكنه إذ صار ملًكا ضربهم بشدة وجعلهم عبیًدا له (4-3: 22 صم 1(
). ومع هذا فقد حمل الموآبیون روح 11: 2 وأوصى اهللا العبرانیین أال یأخذوا أرضهم (تث

العداوة تجاه إسرائیل ویهوذا، فكثیرا ما تحالفوا مع الشعوب المجاورة ضدهم. وفي أیام 
القضاة أخضع الموآبیون العبرانیین، ووضعوا علیهم جزیة إلى أن قتل أهود عجلون ملك 

). 30-12: 3 موآب (قض
بعد موت سلیمان صارت موآب جزًءا من المملكة الشمالیة، وفي ُملك یهوشفاط 

)، بعد ذلك صارت موآب تارة خاضعة 3 مل 2هجموا على الیهودیة لكنهم انهزموا أمامهم (
وأخرى مستقلة. 

في أواخر القرن الثامن ق.م. هزمهم األشوریون، لكن إذ تدهور حال اإلمبراطوریة 
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األشوریة استعاد موآب استقالله. وفي أیام الملك یهویاقیم تحالف موآب مع الكدانیین ضد 
 ق.م. انهار موآب أمام نبوخذنصر؛ بعد ذلك خضع 582). وبعد سنة 2: 24 مل 2یهوذا (

موآب لفارس والعرب. 
؛ 16، 15 ُینظر في العهد القدیم  إلى النبوات ضد موآب أنها قضاء إلهي (إش

: 27؛ 21: 25؛ 26: 9 ؛ إر11-8: 2 ؛ صف3-1: 2 ؛ عا11-8: 25 ؛ حز10: 25
3  .(

 أن كلمة "موآب" التي تعني "من األب" تشیر إلى الشیطان  القدیس جیرومیرى
. Ïوالخارجین عن اهللا أبیهم، والذین ال یفكرون فیه

یشیر موآب إلى "روح عدم التمییز"، فقد ظن أنه ال فرق بین اهللا الحّي واآللهة 
الوثنیة، وحسب بهالك یهوذا وتدمیر أورشلیم أن ال خالص للشعب مرة أخرى: "یقولون هوذا 

إنه بغیر طین [ :مارافرام السریاني القدیس). یقول 8: 25 بین یهوذا مثل كل األمم" (إش
. ]Ð""وبغیر معرفة ال تقوم فضیلةال یُبنى البرج 

. ]5-1[. اهللا الحّي ضد كموش  1
. ]10-6[. دعوة للهروب   2
.  ]25-11[. خراب موآب   3
. ]30-26[. حیثیات الحكم   4
. ]39-31[. مرثاة على موآب  5
. ]43-40[. الغزو البابلي   6
. ]46-44[. هروب موآب   7
. ]47[. إصالح موآب   8

یوضح هذا األصحاح اآلتي:  
: األحداث التي تلحق بموآب لیست أحداثًا عابرة بال معنى، لكنها تتم بسماح أوالً 

إلهي، فاهللا ضابط التاریخ كله.  
: إذ یعلن اهللا عن قضائه ضد موآب أو غیره من األمم یقدم حیثیات الحكم؛ ثانًیا

فهو لیس باإلله األمر الناهي، بل اإلله الذي یتحاجج مع البشر.  

1 On Ps. hom. 34. 
Ð 441 بستان الرهبان، ص. 
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: ذكر عدًدا ضخًما من مدن موآب، هذا یكشف عن معرفة الیهود في ذلك ثالثًا
الحین لمملكة موآب وأسماء مدنها ومواقعها، كما لو كانت جزًءا ال یتجزأ من بلدهم.  

: إن كان اهللا یعلن عن قضائه ضد الموآبیین إنما یختم كلماته بإصالحهم، رابًعا
فهو یطلب خالص كل األمم. لهذا نرى النبیان إشعیاء وٕارمیا بل واهللا نفسه یعلنون حزنهم 

: 15 على ما یحدث لموآب أثناء تأدیبه. فیقول إشعیاء: "یصرخ قلبي من أجل موآب" (إش
 بكاء یعزیر على كرمة سبمة، أرویكما بدموعي یا حشبون والعالة... ابطلت ي)؛ "أبك5

: 16 الهتاف، لذلك ترن أحشائي كعوٍد من أجل موآب وبطني من أجل قیر حارس" (إش
. كما یقول إرمیا النبي: "من أجل ذلك أولول على موآب، وعلى موآب كله )9-11

.  ]32-31[ علیِك بكاء یعزیر یاجفنه سبمة" يأصرخ... ابك
: یرى یوسیفوس أن نبوة إرمیا النبي عن خراب موآب قد تحققت في السنة خامًسا

.  Ï ق.م)582 من حكم نبوخذنصر (23
: تبنى إرمیا النبي بعض العبارات الواردة في سفر إشعیاء وذلك بارشاد سادًسا

الروح القدس لتأكید ماسبق فتنبأ به إشعیاء عنهم، غیر أن إشعیاء تنبأ عن تدمیر موآب 
 نبوخذنصر يْ  الملك شلمانصر األشوري، أما إرمیا فأشار إلى تدمیره على یديْ على ید
. Ðالبابلي

:  . اهللا الحي ضد كموش 1
"عن موآب. هكذا قال رب الجنود إله إسرائیل:  

ویل لنبو ألنها قد خربت. 
خزیت وُأخذت قریتایم. 

خزیت مسجاب وارتعبت.  
لیس موجوًدا بعد فخر موآب. 
في حشبون فكروا علیها شًرا. 

هلم فنقرضها من أن تكون أمة. 
وأنِت أیضا یا مدمین ُتصمین ویذهب وراءك السیف.  

صوت صیاٍح من حورونایم هالك وسحق عظیم.  

1 Josephus:  Antiquities 10: 9: 7. 
2 Bethany Parrallel Commentary on the Old Testament, p. 1634. 
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قد ُحطمت موآب وأسمع صغارها صراًخا. 
ألنه في عقبة لوحیت یصعد بكاء على بكاٍء،  

.  ]5-1[" ألنه في منحدر حورونایم سمع األعداء صراخ انكسار
، ]7[: واضح أن الهجوم هنا ضد اإلله كموش الذي ُیسبى مع كهنته ورؤسائه أوالً 

، كما ُدعى كموش ]46[) وشعب كموش 29: 21 فقد ُدعي الموآبیون أمة كموش (عد
"رجس الموآبیین". 

 2)، وأبطلها یوشیا الملك (7: 11 مل 1ادخل سلیمان الملك عبادته إلى أورشلیم (
) حاسًبا إیاها رجاسة. وكان الملوك الموآبیون ینسبون نصراتهم إلى كموش كما 13: 23 مل

). 4: 3 مل 2یظهر في الحجر الموآبي أن الملك میشع یفعل ذلك (
كانت هناك صلة وثیقة بین كموش إله الموآبیین وملكوم إله العمونیین، وفي 

).  27: 3 مل 2العبادة لكلیهما كان األطفال ُیقدمون ذبائح باجازتهم في النار (
 یقوم بتأدیب موآب. ]1[" رب الجنود إله إسرائیلنه "أ: یعلن اهللا عن نفسه ثانًیا

أي المحب لشعبه  هو رب الجنود أو القوات السمائیة الذي ال ُیغلب، وهو إله إسرائیل
والمدافع عن مؤمنیه المقدسین له.  

. وفیما یلي بعض ]8[إنه یستخدم ملك بابل "المهلك" لتأدیب كل مدینة موآبیة 
المدن الموآبیة الهامة التي یحل بها الخراب والخزى وتأخذها الرعدة وتصیر في عارٍ .  

. نبو: ال یقصد جبل نبو بل مدینة نبو التي تخرب.  أ
ب. قریتایم: تصیر في عاٍر وُتسبى.  

ج. مسجاب: یحل بها الخزى وتأخذها الرعدة، وتصیر كأنها غیر موجودة بعد أن 
كانت فخر موآب.  

د. حشبون العاصمة یحل بها الشر فتنقرض، هذه التي كانت كرسي المشورة 
.  Ï(حسب معناها) صارت مركًزا لمشیرین آخرین یدمرونها

هـ. مدمین: مع تغییر بسیط في حروف االسم تعني في العبریة "صمًتا"، تقف 
).  1: 15 صامتة من هول الحدث، إذ یطاردها السیف، كما یستحق اسمها (إش

و. حورونایم: ُیسمع فیها صوت صراِخ بسبب الدمار والهالك العظیم.  
یالحظ أن كثیر من أسماء البلدان المذكورة في هذا األصحاح ُوجدت منقوشه على 

1 Bethany, p. 1634. 
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م.  1868 ملك موآب، اكتشف عام Meshaالحجر الموآبي الذي نقشه میشه 
أخیًرا یعبر النبي عن المرارة التي لحقت بالصغار، فصار صراخهم یتزاید وُیسمع 

في كل مكان، فالعدو ال یترفق حتى باألطفال.  
: كلمة بابلیة تعني "مذیع". وهو اسم إله بابلي یسیطر على األدب والعلم، ]1[ نبو

ابن بعل مردوخ ورسوله، الذي یفسر إرادته للقابلین الموت. أما المدینة التي تحمل هذا االسم 
 فتقع على جبل نبو أو بجواره. أحد جبال سلسلة جبال عباریم في موآب، مقابل اریحا (عد

)، شرقي األردن في نهایة جنوب البحر المیت، وهو الجبل الذي 49: 32 ، تث47: 33
صعد علیه موسى النبي لینظر من بعید أرض الموعد فتهللت نفسه مشتاًقا أن یعبر إلى 

). تدعى قمته رأس 34 أرض األحیاء، وینعم بكنعان السماویة، وقد مات هناك (تث
الفسجة. وربما كان جبل النبا. 

تبعد المدینة خمسة أمیال جنوب شرقي حسبان، حالًیا هي خربة المخیط. بناها 
سبط رأوبین أي أعادوا بناءها، وبحسب ما جاء في الحجر الموآبي أن ملك موآب استولى 

علیها. 
: 32 : اسم عبري معناه "قریتان"، بناها بنو رأوبین مع حشبون (عد]1[ قریتایم

) أو جددوها، ولكنها تحولت بعد ذلك إلى مملكة موآب. تسمى حالًیا "القریات"، تبعد 37
حوالي عشر أمیال جنوب بعل معون، وستة أمیال شمال غربي دیبون باألردن.  

 : اسم موآبي معناه "مرتفع"، ألنها كانت قائمة على موضع عاٍل، مسجاب
 ومعناها حرفًیا "برج عالٍ " أو "حصن". ربما كان لقًبا لمدینة hammisgabیترجمها البعض 

قیر. 
 : اسم موآبي معناه "مزبلة"، یرجح أنها قریة في موآب، ربما كانت ]2[ مدمین

.  Rabbah حمد، تبعد حوالي میلین شمال غربي ربة يخربة دمنة في وادي بن
: اسم موآبي معناه "حسبان" أو "تدبیر" أو "مشورة". وهي مدینة ]2[ حشبون

). 81: 6 ، أي29: 21 سیحون ملك األموریین، أخذها الموآبیون من سبط الوي (یش
ُتعرف حالًیا باسم "حسبان"، وهي مدینة خربة قائمة على تل منعزل بین أرنون ویبوق، تقع 

 موضع نزاع بین ]34[نحو سبعة أمیال ونصف شمال مادبا. وكانت هي ومدینة العالة 
إسرائیل وموآب. 

: 15 ؛ إش10: 2 : اسم موآبي معناه "كهفان" أو "وهدتان" (نح]3[ حورونایم
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). وهي مدینة موآبیة عند سفح أحدود. 5
: "لوحیت" كلمة موآبیة معناها "مصنوع من الواح"، وهي مدینة ]5[ عقبة لوحیت

 الواقعة بین Luhithنها لوئیثا أ القدیس جیرومموآبیة مبنیة على تل أو عقبة. یرى 
 وهي خرابة فاس أو Zoar) وصوغر Rabbath- Moabاریوبولیس (أي ربات موآب 

خربة مدینة الرأس بین غور الصافیة و الخنزیرة.  
تقع لوئیثا على مرتفٍع بینما توجد حورونایم في موضع سهل لهذا یصعد الموآبیون 
من حورونایم وهم یبكون لعلهم یجدون مكاًنا آمنا، فیجدون سكان لوئیثا نازلین باكین یطلبون 
األمان. وكأنه أمام بابل ال یجد سكان المرتفعات وال سكان الودیان والسهول أماًنا إذ یلحقهم 

السیف في كل موضع. ویصدر الصراخ المّر مع الصاعدین كما مع النازلین!  

   :. دعوة للهروب2
إذ ینحدر سكان المرتفعات بدموع كل یطلب من اآلخر أن یهرب یجدوا الصاعدین 

من السهول قادمین ببكاء یطلبون الهروب، فیرتبك الجمیع وال یعرفون إلى أین یذهبون.  

"اهربوا نجوا أنفسكم وكونوا كعرعٍر في البریة.  
 فمن أجل اتكالك على أعمالك وعلى خزائنك ستؤخذین أنِت أیًضا ویخرج كموش 

إلى السبي كهنته ورؤساؤه مًعا.  
 ویأتي المهلك إلى كل مدینٍة،  

فال تفلت مدینة،  
فیبید الوطاء ویهلك السهل كما قال الرب. 

أعطوا موآب جناًحا ألنها تخرج طائرة وتصیر ُمدنها خربة بال ساكن فیها.  
ملعون من یعمل عمل الرب برخاء (بتراخ أو بخداعٍ ) وملعون من یمنع سیفه 

.  ]10-6[عن الدم" 
نجد هنا دعوة إلى الهروب لنجاة النفس:  

الهروب من أسوار المدن إلى عرى (عرعر) البریة. لعلها دعوة إلى عدم الثقة . 1 
في الحصون البشریة التي یصنعها اإلنسان لنفسه في غیر اتكال على اهللا. فإن كانت 

البراري بال حصون لكن موآب یظن أنها أكثر أماًنا من أسوار المدن التي تقتحمها بابل. 
على أي األحوال إذ یهرب موآب إلى البریة حیث یحسب العدو أنه ال حاجة القتفاء أثره 
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هناك ألن البریة نفسها تحطمه وتهلكه.  
نها تقیم إلًها (كموش) ال یقدر أعدم االتكال على األعمال الذاتیة والخزائن؛ ف. 2 

أن یخلص نفسه وال كهنته وال رؤساءه. إذ یحمل الموآبیون تماثیل كموش معهم إلى المعركة 
تؤخذ منهم إلى أرض السبي عالمة نصرة آلهة بابل على آلهه موآب.  

ال یتحقق الهروب بتغییر المكان بل بتغییر األعماق، فالتدمیر یبلغ كل . 3 
مدینة، یبید المناطق العالیة ویهلك األماكن السهلة؛ ال المرتفعات وال الودیان  تقدر أن 

تخلص بل ید الرب العاملة في قدیسیه.  
، فال تقطن بعد ]9[ الحاجة إلى جناحي الروح لكي تطیر النفس من وجه الشر .4

في األماكن الخربة. ولعله هنا یحمل معني التوبیخ في شيء من السخریة، فإنه إذ یحل 
الخراب فجأة ال یعرف موآب إلى أین یذهب، فاألرض كلها قد تدمرت. إنه في حاجة إلى 

جناح یطیر به بسرعة لكي یرتفع عن كل األرض... ولكن إلى أین؟  
... هنا دعوة ]10[ الجدیة في العمل، إذ ملعون من یعمل عمل الرب برخاوة .5

إلى بابل للعمل بكل جدیة لتحقیق ما سمح به الرب من تأدیب لموآب، وفي نفس الوقت هي 
 دعوة إلهیة لكل نفس في ممارستها للعمل اإللهي بإخالص وجدیة، في غیر رخاوة. 

 " .10[" ملعون من یعمل عمل الرب برخاوةأشار إرمیا إلى أن اإلهمال أمر خطیر[ .
من كان في قائمة خدَّام الرب یلزمه أن یكون مجتهًدا ومتیقًظا. عندما یمسح الخطیة من 

؛ 3: 9؛ 24: 4 حیاته بغیرته یتهیأ لالقتراب نحو اهللا، الذي یدعوه الكتاب ناًرا آكلة (تث
). 29: 12 عب

یلزمنا أن نتذكر أن اهللا الذي یجعل مالئكته أرواًحا هو نفسه روح، یجعلهم خداًما 
. Ï)4: 104 له لهیب نار (مز

 البابا أثناسیوس الرسولي

  ،یلزم على كل أحٍد أن ینتبه إلى عمله الخصوصي ویهتم به برغبة، ویتممه بدون مالمة
بغیرة ونشاٍط وعنایٍة وسهٍر، لئال یستحق اللعنة، إذ قیل ملعون من یعمل عمل الرب 

... ]10[باسترخاء 
 خیر لنا أن نباشر عمًال واحًدا بضبط وٕاحكام من أن نقوم بأعماٍل كثیرة بدون 

1 Paschal Letters,  3. 
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إتقانٍ . ألن التشتت بین أشغاٍل كثیرة والتنّقل بین األمور بحیث ال ُیقضى منها شيء دلیل 
. Ïعلى خفة متأّصلة في الطبع أو مدعاًة لتولِّد تلك الخفة

 القدیس باسیلیوس الكبیر
" ملعون من یمنع سیفه عن الدم على عبارة "األب غریغوریوس الكبیریعلق 

 قائًال [الذین یمنعون السیف عن الدم إنما یمنعون كلمة الكرازة عن قتل الحیاة ]10[
. ]Ð)42: 32 الجسدانیة (الشهوانیة)، وقد قیل عن هذا السیف: "سیفي یفترس الجسد" (تث

  "من سفك الدم، )7: 6عب (اإلنسان الذي یصد "سیف الروح الذي هو كلمة اهللا 
بالتأكید یسقط تحت اللعنة التي أعلنها إرمیا قائالً : "ملعون من یمنع سیفه (الكتاب 

. إًذا لنفعنا ُیسفك الدم الفاسد الذي لمادة خطایانا (بكلمة اهللا).  ]10[المقدس) عن الدم" 
هذا هو السالح الذي یقطع وینقي كل أمر شهواني وأرضي ینمو في نفوسنا. إنه 

. Ñیجعل الناس یموتون عن الخطیة، ویعیشون هللا، ویزدهرون بالفضائل الروحیة
 األب بینوفیوس 

 : . خراب موآب3
"مستریح موآب منذ صباه وهو مستقر على ُدردیه،  

ولم ُیفرغ من إناٍء إلى إناٍء ولم یذهب إلى السبي. 
لذلك بقي طعمه فیه ورائحته لم تتغیرْ . 

لذلك ها أیام تأتي یقول الرب: وأرسل إلیه مصغین فیصغونه ویفرغون آنیته 
ویكسرون أوعیته،  

-11[" فیخجل موآب من كموش كما خجل بیت إسرائیل من بیت إیل متكلهم
13[  .

إذ جاء النداء أن ُیعطى موآب جناًحا لیطیر لعله یجد موضًعا غیر األرض 
یستریح فیه، وهذا أمر صعب أو یكاد یكون مستحیًال، اآلن یكشف عن عدم خبرة موآب في 

الحرب. حًقا إن موآب أمة قدیمة ومستقرة قبل ظهور إسرائیل، عاشت في مجد وآمان منذ 
صباها. لقد عاش موآب أغلب زمانه مستریًحا منذ صباه، مثل الخمر المستقرة رواسبها في 

1 The Detailed Canons, Question 41. 
2 Pastoral rule, 3: 25. 
3 Cassian:  Conference, 20: 8 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


إناء ال یتحرك.  
 عاًما حمل شلمناصر بعًضا من 40لقد دخل في معارك مع إسرائیل، ومنذ حوالي 

الموآبیین إلى السبي، لكنه إذا قورن ذلك باألمم المحیطة ُیحسب موآب مستریًحا، لم یفرغ 
من إناء إلى إناء، أي یحمل بین اآلن واآلخر إلى السبي.  

سیخجل موآب من كموش إلهه المحمول مسبًیا إلى بابل، كما خجل بنو إسرائیل 
من عجلي الذهب اللذین أقامها الملك یربعام في بیت إیل طالًبا من اإلسرائیلیین أن یتعبدوا 

 لهما. 

"كیف تقولون نحن جبابرة ورجال قوة للحرب؟! 
أهلكت موآب وصعدت مدنها وخیار منتخبیها نزلوا للقتل یقول الملك رب الجنود 

اسمه.  
قریب مجيء هالك موآب وبلیتها مسرعة جدَّا.  

اندبوها یا جمیع الذین حوالیها وكل العارفین اسمها،  
قولوا: كیف انكسر قضیب العز عصا الجالل؟!  

انزلي من المجد،  
اجلسي في الظماء،  

أیتها الساكنة بنت دیبون،  
.  ]18-14[" ألن مهلك موآب قد صعد إلیِك وأهلك حصونكِ 

یعبر عن كارثة موآب التي حلت بإلهه كما بمدنه وأبطاله وسلطانه:  
. بینما ظن الموآبیون الذین عاشوا أغلب زمانهم جبابرة أنهم رجال قوة للحرب، إذا أ

بمدنهم تخرب.  
ب. دخل منتخبوه في معركة ضد الملك رب الجنود، فسقطوا قتلى.  
ج. انهار اسمه وعزه وسلطانه، فانكسر قضیب عزه وعصا جالله.  

 إذ لجاؤا إلى دیبون المدینة المرتفعة الحصینة، التي تحتضن مرتفع كموش، صعد 
إلیهم الهالك وحطم حصونهم.  

: اسم موآبي معناه "مرتفعات" أو "هزال" أو "انحالل"، وهي مدینة ]18[ دیبون
تبعد حوالي ثالثة أمیال شمال نهر أرنون، شمال غربي عروعیر ُتسمى بالعربیة زیبان.  

"قفي على الطریق وتطلعي یا ساكنة عروعیر. 
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.  ]19[اسألي الهارب والناجیة قولي ماذا حدث؟!" 
من هول الكارثة هربوا من المدن التي في المرتفعات كما كانوا یسألون بعضهم 

البعض: ماذا حدث؟! وال إجابة!  
: اسم موآبي وعبري معناه "عاریة". مدینة على الشاطئ الشمالي ]19[ عروعیر

لنهر أرنون، وٕالى الجنوب من مملكة سیحون، وكانت من نصیب رأوبین صارت فیما بعد 
تابعة لموآب. ُتسمى اآلن عراعیر، على بعد إثني عشر میًال شرقي البحر المیت، جنوبي 

ذیبان بقلیل. 

"قد خزى موآب ألنه قد ُنقض. 
. ]20[ولولوا وأصرخوا أخبروا في أرنون أن موآب قد ُأهلك" 

: كلمة عبریة معناها "زئیر"، وهو اسم لنهر یدعى الیوم "وادي ]20[ أرنون
الموجب" في األردن، ویتكون من وادي "وله" الذي یأتي من الشمال الشرقي، وادي "عنقیلة" 

)، 14: 21اآلتي من الشرق "وسیل الصعدة" اآلتى من الجنوب. هذه هي أودیة أرنون (
ویجري نهر أرنون في غور عمیق حتى یصل إلى البحر المیت في نقطة تقع إلى مسافة 

قصیرة من منتصف الشاطىء الشرقي. 

"وقد جاء القضاء على أرض السهل،  
على حولون وعلى یهصة وعلى میفعة 

وعلى دیبون وعلى نبو وعلى بیت دبلتایم 
وعلى قریتایم وعلى بیت جامول وعلى بیت معون 

-21[ وعلى قریوت وعلى بصرة وعلى كل مدن أرض موآب البعیدة والقریبة" 
24[ .

: اسم عبري ربما كان معناه "رمیلة"، وهي مدینة من جبال یهوذا ]21[ حولون
)، ُدعیت أیًضا 15: 21 )؛ ُأعطیت بضواحیها أو مسارحها للكهنة (یش51: 15 (یش

)، ال یعرف مكانها الیوم.  58: 6 أي 1حیلین (
اسم موآبي معناه : )36: 21، 18: 13 یش] (34[یاهص  أو ]21[ یهصة

"موضع ُمداس". وهي مدینة موآبیة قرب البادیة في نصیب رأوبین. في هذا الموضع انتصر 
العبرانیون على سیحون، فاستولوا على األرض ما بین أرنون ویبوق. لكن یبدو أن الموآبیین 

نها قریة أم الموالید أو خربة اسكندر، تبعد حوالي اثني إأخذوها في األیام المتأخرة. ُیقال 
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عشر میًال شرقي البحر المیت، وعلى بعد میل جنوبي زرقاء معین. 
: 13 : اسم عبري معناه "بهاء"، من مدن الالویین في رأوبین (یش]21[ میفعة

)، أخذها موآب، وربما كانت تل الجاوة، تبعد حوالي ستة أمیال جنوبى 37: 21؛ 18
عمان. 

: اسم عبري معناه "بیت أقراص التین"، ُتسمى أیًضا علمون ]22[ بیت دبلتایم
). 46: 33 دبلتایم (عد

: اسم عبري معناه "بیت الجمل"، ربما كانت هي خربة جمیل، ]23[ بیت جامول
تبعد حوالي ستة أمیال شرقي دیبان. وهي بلدة ال سور لها، وال یسكنها إنسان، بل وحوش 

البریة كما تنبأ إرمیا النبي. 
). اسم موآبي معناه 17: 13  أو بعل معون (یش]23[بیت معون أو بلعون  

)، حالًیا ُتدعى معین، تبعد حوالي تسعة 38: 32 "بعل المسكن"، بناها الرأوبینیون (عد
أمیال جنوب غربي حسبان، وتوجد فیها اآلن خرب كثیرة ورد ذكرها في الحجر الموآبي. 

: اسم عبري معناه "القرى" أو "المدن". توجد مدینتان تحمالن نفس ]24[ قریوت
)، والثانیة مدِینة حصینة في موآب، ُذكرت 25: 15 االسم، األولى في جنوب یهوذا (یش

في الحجر الموآبي، ویظن أنها نفس عار التي كانت عاصمة موآب، وهي خربة الربة التي 
 میًال جنوبي نهر أرنون. 14تبعد حوالي 

: اسم عبري معناه "قلعة" أو حظیرة"، توجد مدینتان بذات االسم، ]24[ بصرة
) والثانیة في بالد موآب، ویظن أنها باصر. 6: 34 األولى في أدوم (إش

"ُعضب قرن وتحطمت ذراعه یقول الرب:  
أسكروه ألنه قد تعاظم على الرب فیتمرغ موآب في قیائه وهو أیضا یكون ضحكة.  

أفما كان إسرائیل ضحكة لك؟! 
. ]25[هل وجد بین اللصوص حتى أنك كلما كنت تتكلم به كنت تنغض الرأس؟!" 

یشیر قطع القرن وكسر الذراع إلى انتهاء القوتین السیاسیة والعسكریة لموآب، لم 
یعد لموآب قرن عز أمام األمم وال ذراع عسكري للدفاع عن نفسه.  

إلههم كان موآب یستهزئ بإسرائیل عند سبیه، حاسًبا هذا ضعًفا أو عجًزا في اهللا 
)، وكان یسخر بإسرائیل محرًكا رأسه كمن یسخر بلٍص ُألقي القبض علیه.  8: 25 (حز
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 : . حیثیات الحكم4
"خلُّوا المدن واسكنوا في الصخر یا سكان موآب،  

وكونوا كحمامة تعشش في جوانب فم الحفرة.  
قد سمعنا بكبریاء موآب. 

هو متكبر جًدا. بعظمته وبكبریائه وجالله وارتفاع قلبه.  
أنا عرفت سخطه یقول الرب:  
.  ]30-26[إنه باطل. أكاذیبه فعلت باطالً " 

توجه الدعوة إلى موآب إلخالء المدن والسكن في الكهوف السریة التي في 
الصخور، فیكون كحمامة بال قوة تضع عشها في فم صخرة.  

یصیر موأب كحمامة ال تضع عشها في الحدائق على األشجار، بل منفرده في 
صخرة بعیدة. یتحول موآب من طیٍر مغرٍد إلى طیٍر حزیٍن في عزلة ال یعرف إال الصراخ.  

 : . مرثاة على موآب5
. یبدأ إرمیا النبي بإعالن حبه لألمم مثل سیده الذي ال ُیسر بموت األشرار بل أ

یرجعوا فیحیوا. فهو وٕان كان یتنبأ على موآب بالخراب لكنه یولول علیه، ویصرخ من 
الخارج، كما یئن قلبه من الداخل، یبكي فتجري دموعه كمیاه ینابیع غزیرة ال تتوقف. 

"من أجل ذلك أولول على موآب، وعلى موآب كله أصرخ. 
ن على رجال قیر حارس.   ُیؤَّ

أبكي علیك بكاء یعزیر یا جفنة سبمة. 
. ]32-31[قد عبرت قضبانك البحر وصلت إلى بحر یعزیر" 

مثل إشعیاء النبي لم یحتمل إرمیا النبي أن یرى ما یحل بهذه المدن العظیمة، 
وكیف تحول شعبها إلى صراٍخ مستمٍر، حتى صارت موآب ترتعد في داخلها: "نفسها ترتعد 

). ال یقف شامًتا 5: 15 )، لذلك یقول "یصرخ قلبي من أجل موآب" (إش4: 15 فیها" (إش
في األعداء، إنما یشاركهم مرارتهم، مشتاًقا إلى رجوعهم عن عداوتهم وتمتعهم بالخالص. 
هذه هي سمة رجال اهللا: الحب الداخلي الصادق والرغبة العمیقة لخالص حتى المقاومین 

لهم!  

   لو لم یكن شریًرا ما كان قد صار لكم عدًوا. إذن اشتهوا له الخیر فینتهي شره، وال یعود
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 Ï بعد عدًوا لكم. إنه عدوكم ال بسبب طبیعته البشریة وٕانما بسبب خطیته!
القدیس أغسطینوس 

  ال تفیدنا الصالة من أجل األصدقاء بقدر ما تنفعنا ألجل األعداء... فإن صلینا من
أجل األصدقاء ال نكون أفضل من العشارین، أما إن أحببنا أعداءنا وصلینا من أجلهم 

.  Ðفنكون قد شابهنا اهللا في محبته للبشر
القدیس یوحنا ذهبي الفم 

أحد : اسم سامي معناه "سور" أو "مدینة ذات أسوار" تبعد حوالي ]31[ قیر حارس
عشر میًال شرقي الجزء الجنوبي من البحر المیت. موضعها الیوم مدینة كرك في األردن. 

اسم عبري معناه "یعین"، وهي مدینة من جلعاد، ُأعطیت لجاد ثم لعشیرة یعزیر: 
 1). كانت في أیام داود الملك للحبرونیین (1: 32؛ 32: 21 مراري من سبط الوي (عد

نها تبعد حوالي عشرة أ)، وفي األزمنة المتأخرة صارت لموآب. یرى یوسیفوس 31: 26 أي
 میًال شرقي حسبان. ویظن البعض أنها خربة جزر جنوبي 15أمیال غربي ریة عمون و

 السلط قرب عین هزیر على وادي شعیب. 

 "، ویعني "بارد أو باردة"، صارت من نصیب رأوبین (یشسبمةومؤنثها "شبام: 
). 32: 48 ، إر9-8: 16 )، واستولى علیها بنو موآب. عرفت بكرومها (أش19: 33

 أنها تبعد حوالي نصف میل من حشبون. حالًیا ُتسمى الكبش بین القدیس جیرومیرى 
حسبان ونبو، وتبعد ثالثة أمیال شمال شرق صیاغة على وادي سالمة. 

 محاصیله، فتحولت جناتة إلى براري.  يب. فقد موآب حقوله وبالتال

"وقع المهلك على جناك وعلى قطافك.  
.  ]33-32[" ونزع الفرح والطرب من البستان ومن أرض موآب

ج. ُانتزع الفرح من بساتینه، فحیث ال حصاد وال ثمر ال یوجد فرح وال طرب.  

  .]33["وقد أبطلت الخمر من المعاصر. ال ُیداس بهتاف. جلبة ال هتاف" 
إن كان الخمر یشیر إلى الفرح، فإنه ال یوجد عنب للحصاد، وبالتالي ال یخرج 

خمر من المعاصر، وٕان ُوجد العنب فال توجد معاصر إذ هدمها العدو، وٕان ُوجدت 

1 Sermon On N.T. Lessons, 6: 9. 
Ð ،49، ص1972 المطران أبیفانیوس:  األمانى الذهبیة من مقاالت اكلیل القدیس یوحنا ذهبي الفم. 
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المعاصر ال یوجد الرجال الذین یدوسون العنب لعصره... هكذا عوض هتاف الفرح 
 واألغاني التي كان یتغنى بها الدائسون المعاصر، امتألت البقاع بالجلبة والنوح.

د. یشبه موآب بعجلة عمرها ثالث سنوات ُاخذ منها العجل رفیقها فتجري من 
موضٍع إلى آخر بغیر خطة، في حالة هیستریة. 

"قد أطلقوا صوتهم من صراخ حشبون إلى ألعالة إلى یاهص، من صوغر إلى 
. ]34[" حورونایم كعجلٍة ثالثیٍة ألن میاه نمریم أیًضا تصیر خربة

: اسم عبري معناه "اهللا صعد" أو "اهللا عال". أعاد بناءها سبط رأوبین، ]34[العالة 
). تبعد حوالي میلین 34: 48 ، إر9: 16، 4: 15 وقد سقطت في ید بني موآب (إش

شمال حشبون، ُتسمى حالیا "العال"، تقع على تلٍ . 
) 10: 13  معناه "ِصَغر"، وهي إحدى مدن الدائرة (تكي: اسم سامصوغر

). كان اسمها األول بالع، لم تخرب هذه المدینة عند دمار 22، 20: 19 واصغرها (تك
). ذكرها مع 30-20: 19 سدوم واخواتها مدن الدائرة، ألن لوًطا صلى والتجأ إلیها (تك

نها كانت في الضفة الموآبیة الشرقیة من البحر المیت. لعلها كانت أموآب یجعلنا نظن 
نها الیوم تحت میاه البحر.  أقریبة من خرائب القریة. وُیرجح 

: اسم سامي معناه "میاه صافیة". وهي ینابیع في وادي نمیرة في ]43[نمریم 
الساحل الجنوبي الشرقي للبحر المیت. 

هـ. یستخدم موآب كل ما یعَّبر عن الحزن الشدید: قرع الرأس، جز اللحیة، وتجریح 
، ولبس المسوح على األحقاء، ونوح علني على السطوح وفي الشوارع.  ياألیاد

"وأبطل من موآب یقول الرب من یصعد في مرتفعٍة ومن یبخر آللهته. 
من أجل ذلك یصوت قلبي لموآب كناٍي،  
ویصوت قلبي لرجال قیر حارس كناٍي،  

ألن الثروة التي اكتسبوها قد بادت.  
ألن كل رأس أقرع،  
وكل لحیة مجزوزة،  

وعلى كل األیادي خموش،  
 وعلى األحقاء مسوح. 

. ]38-35[على كل سطوح موآب وفي شوارعها كلها نوح" 
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قرع الرأس یشیر إلى المذلة، إذ اعتاد الغالبون أن یحلقوا شعر الذكور واإلناث 
المسبیین عالمة العبودیة والقبح؛ وجز اللحیة إشارة إلى مهانة الكهنوت وفقدان سلطانه 
الروحي وكرامته، واالتزار بالمسح عالمة الیأس الشدید، أما البكاء حتى تصیر الدموع 

كالسیل فمعناه فقدان الفرح الداخلي.  
هذه هي صورة النفس التي تعتزل إلهها لیسبیها العدو الشریر؛ تفقد حریتها وجمالها 

وسلطانه وكرامتها وفرحها، لتصیر أشبه بأمة قبیحة ذلیلة منكسرة، وال تجد راحة ال في 
األزقة وال على السطوح (حیث یضع الوثنیون آلهتهم) وال في الساحات؛ أینما وجدت ال 

تشعر بالراحة. 
، فإذ وقف شامًتا في یهوذا عند سبیه ]36[و. یفقد موآب الثروة التي اكتسبها 

واستغل األحداث، فدخل بأغنامه إلى أرض یهوذا وسلب ما استطاع سلبه، فقد لیس فقط ما 
سلبه ولكن كل ثروته. هكذا إذ یسلب اإلنسان شیًئا یفقد حتى ما ناله بجهاده شرعًیا. 

ز. فقد قیمته في عینْى اهللا فصار كأناء ال مسرة به.  

"ألني قد حطمت موآب كإناء ال مسرة به یقول الرب.  
یولولون قائلین: كیف ُنقضت؟! 

كیف حولت موآب قفاها بخزٍي فقد صارت موآب ضحكة ورعًبا لكل من حوالیها" 
]38-39[  .

 : . الغزو البابلي6

"ألنه هكذا قال الرب: ها هو یطیر كنسٍر ویبسط جناحیه على موآب. 
قد أخذت قریوت وأمسكت الحصینات وسیكون قلب جبابرة موآب في ذلك الیوم 

كقلب امرأٍة ماخضٍ .  
 ویهلك موآب عن أن یكون شعًبا ألنه قد تعاظم على الرب. 

.  ]43-40[خوف وحفرة وفخ علیك یا ساكن موآب یقول الرب" 
كثیًرا ما یشبَّه ملك بابل بالنسر یهجم على الفریسة بسرعة وبقوة فال تجد فرصة 

للهروب أو المقاومة أو الدفاع عن نفسها.  
، ]42[  "یهلك عن أن یكون شعًبا"إذ ظن موآب في نفسه یحمل قوة لمقاومة اهللا

یفقد كیانه أمام األمم، وال یكون له ملك وال حكومة مدنیة تدیر أموره.  
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وكما سبق فقال موسى النبي: "ألن ناًرا من حشبون، لهیًبا من قریة سیحون؛ أكلت 
-28: 21عار موآب، أهل مرتفعات ارنون. ویل لك یا موآب، هلكِت یا أمة كموش" (عد 

29.( 

 : . هروب موآب7
"الذي یهرب من وجه الخوف یسقط في الحفرة،  

والذي یصعد من الحفرة یعلق في الفخ،  
ألني أجلب علیها أي على موآب سنة عقابهم یقول الرب.  

في ظل حشبون وقف الهاربون بال قوةٍ . 
ألنه قد خرجت نار من حشبون ولهیب من وسط سیحون فأكلت زاویة موآب 

وهامة بني الوغا. 
ویل لك یا موآب. 

.  ]6-44[باد شعب كموش ألن بنیك قد ُأخذوا إلى السبي وبناتك إلى الجالء" 
ال مجال للهروب، فمن یهرب من الخوف یجد نفسه ساقًطا في حفرة، وٕان صعد 
من الحفرة یجد فًخا قد اقتنصه. من هرب من قریته لیجد أماًنا في حشبون الحصینة وجد 

ناًرا تخرج منها لتلتهمه. إذ یهربون إلى العاصمة حشبون یحتمون في أسوارها یشعرون 
 بالضعف الشدید، وتخرج نار من هناك تأكلهم. 

 : . إصالح موآب8
.  ]47[" "ولكنني أرد سبي موآب في آخر األیام یقول الرب إلى هنا قضاء موآب

بال شك عند عودة الیهود في أیام كورش عاد بعض من الموآبیین والعمونیین 
والفلسطنیین لكن لم ینل أحد منهم استقالله، وال صار لهم ملوك. لذا یرى كثیر من الدارسین 

أن هذه النبوة قد تحققت بقبول هذه الشعوب اإلیمان بالسید المسیح فنزع عنهم سبیهم 
 الداخلي، وتمتعوا بمجد حریة أوالد اهللا. 
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 48من وحي إرمیا 
إلى أین أهرب من وجهك یارب؟! 

   ،القت موآب كل حب منك ومن شعبك
فردت الحب بالعداوة،  

قدمت من رجاساتها ما یفسد المؤمنین،  
جذبتهم إلى النجاسة وافقدتهم العمل اإللهي!  

   ،استحقت أن تتحطم كل مدنها
فال تجد راحة إلى المرتفعات وال في السهول،  

بل خراب ودمار مع مرارة ودموع! 
 إال صوت صراخ مرعب!   يیسمع في أعماق ال

   ،لتحطم یارب كل مدینة أقمتها بنفسي في أعماقي
لتهدم كل مرتفع في داخلي،  
ولتقم أورشلیمك المتهللة فيّ ! 

نعم! لتحطم أعمالنا البشریة الذاتیة ولتعلن عملك اإللهي العجیب! 
هب لي أن أهرب إلیك ولیس من وجهك. 

عوض خزائن العالم اعطني جناحي الروح،  
أطیر إلیك وأسكن معك في سمواتك! 

أحمل روحك القدوس فأصعد على الدوام،  
أحیا بروح القوة ال الفشل،    

ال أعرف الرخاوة أو الغش بل الخالص مع الجدیة! 
هب لي أن أمسك بكلمتك كسیٍف ذي حدین،  

أضرب كل خطیة وأبددها! 
لتمت خطایاي وتحیا كلمتك في داخلي. 

    ،دللتنى منذ صباى فعشت مستریًحا
وأنا لغباوتي لم أنتفع بطول أناتك عليّ . 

سقطت تحت التأدیب،  
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،  يوبحبك ال ُتسر بهالك
ردني من السبي یا محرر نفسي! 

ردني إلیك فأحیا حًرا! 
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األصحاح التاسع واألربعون 

 نبوات ضد األمم
إشارة إلى أن مدخل  )46 (إربمصر الوثنیة بدأت النبوات ضد األمم الغریبة 

الخطیة هو الرخاوة والتعلق بالعالم.  
) بكونها رمًزا للعداوة والعنف في ذلك الحین، فإن 47 (إرفلسطین الوثنیة ثم 

انشغال القلب والفكر بالمادیات یولد أنانیة تبعث عداوة ضد الغیر بال سبب. 
) بكونهما رمًزا للتحالف مع الشر، فالعنف یدفع 4: 47إر ( صور وصیدا ثم

بالنفس إلى االرتباط بالعنفاء دون مبررٍ . 
) بكونها رمًزا للفساد. 48 (إر موآب بعد ذلك

اآلن في هذا األصحاح یقدم لنا النبي نبوات ضد ست أمم:  

. ]6-1 [. بنو عمون البنت المرتدة 1
. ]22-7[. آدوم المتشامخ   2
. ]27-23[. سوریا الهاربة المرتعدة  3
. ]29-28[. قیدار فاقدة الخیام  4
. ]33-30[  . حاصور مسكن بنت آوي5
. ]39-34[. عیالم صاحب القوس المنكسر 6

 بكونها رمًزا لمملكة بابل) عن 51، 50 یتحدث النبي في األصحاحین التالیین (إر
ضد المسیح، حیث یبلغ الشر أقصاه في األیام األخیرة بعد االرتداد، وقبل مجيء السید 

المسیح األخیر. 

  . بنو عمون البنت المرتدة1
تقدم بنو جاد وبنو رأوبین إلى موسى والعازار الكاهن ورؤساء الجماعة وطلبوا 

منهم السماح لهم بأن یكون نصیبهم في شرقي األردن، ألن األرض هناك هي مكان مواشي 
). اختاروا ألنفسهم المشاكل التي ال حصر لها. دخل رأوبین في صراع مع 32 (عد

الموآبین، ودخل جاد في صراع مع عمون.  
غالًبا ما كانت العالقة بین إسرائیل وعمون ال تحمل روح الصداقة. 
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في أیام الخروج سمح عمون بمرور الشعب في أراضیهم كما فعل موآب وآدوم؛ 
). بعد ذلك 37: 2 ولیس مثل مملكتي األموریین سیحون وعوج اللتین لم تسمحا بذلك (تث

)، كما قاوم ناحاش العموني إسرائیل 11-1: 11 قامت بینهما حرب في أیام القضاة (قض
). طلب داود الملك السالم لكنهم أهانوا عبیده، وقام 11-1: 11 صم 1في أیام شاول (

). علق عاموس النبي على نشاطهم العنیف في 19-13: 4 مل 1سلیمان بالسیطرة علیهم (
).  15-13: 1 منطقة جلعاد في القرن الثامن ق.م. (عا

 ق.م. استطاع نبوخذنصر أن 597 - 600وعندما تمرد یهوذا على بابل سنة 
.  Ï)2: 24 مل 2یرسل قوات من اآلرامیین والموآبیین والعمونیین لیخضعوا یهوذا (

: 41؛ 14: 40لعب بعلیس ملك عمون دوًرا خطیًرا في اغتیال جدلیا والي یهوذا (
: 52 أرسل نبوخذنصر قوة ضد عمون وأیًضا ضد موآب ویهوذا (582). وفي سنة 15
)، كما سقطت عمون وموآب ضحیة لهجمات العرب علیهم الذین خربوا بالدهما وذلك 30

في منتصف القرن السادس ق.م، ولم تعد عمون بعد ذلك أمة مستقلة. في القرن األول ق.م 
). 6: 5 مك 1حارب یهوذا المكابي بني عمون (

جاءت النبوة لیست ضد الملك بل ضد "ملكوم" إله عمون الذي ارتبطت العبادة له 
بتقدیم األطفال ذبائح بشریة حتى قبل أیام موسى النبي. 

 - 601ُقدمت النبوة التي بین أیدینا قبل سقوط یهوذا وعمون، ربما حوالي عام 
 ق.م، وتمت 582). وقد تحققت جزئًیا على یّد نبوخذنصر عام 2: 24 مل 2 ق.م. (600

 . Ðبالكامل في منتصف القرن السادس في وقت غارات العرب
ینتسب بنو عمون إلى عمون ابن ابنة لوط الصغرى، أنجبته من أبیها بعد أن 

: [بالحقیقة لم یكن لوط یعرف ماذا كان القدیس جیروم). وكما یقول 38: 19 سكر (تك
یفعل، وال كانت خطیته بإرادته، ومع هذا فخطأه عظیم إذ جعله أًبا لموآب وعمون عدوّى 

 ]. Ñإسرائیل
یبدأ نبواته ضد بني عمون بعتابه إیاهم إذ حاولوا عبر العصور االستیالء على 

أرض جاد واحتالل مدنه فیقول:  

"عن بني عمون. هكذا قال الرب:  

1 Thompson: Jeremiah, P. 716.   
2 Thompson: Jeremiah, P. 716 
3 Ep. 22: 8. 
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ألیس إلسرائیل بنون أو ال وارث له؟! 
  .]1[لماذا یرث ملكهم (ملكوم) جاد وشعبه یسكن في مدنه؟!" 

 ي"، وهو اإلله القومي لبنملكهم" ولیس "ملكومیترجم البعض الكلمة العبریة "
) یرث ما للرب. وٕان كان 38: 19 مل 1عمون. إنه یوبخهم إذ ظنوا أن إلههم ملكوم (

 مل 1؛ 5-2: 20؛ 21: 18 ؛ ال35: 32االسرائیلیون أنفسم قد عبدوه أو تأثروا بعبادته (
). 26: 5 ؛ عا13، 10: 23 مل 2؛ 33: 7، 5: 11

یرجع ذلك إلى أیام القضاة حیث أرسل یفتاح إلى ملك بني عمون یقول: "ما لي 
). وبعد سلیمان الملك كان بنو 12: 11 ولك إنك أتیت إليَّ للمحاربة في أرضي؟!" (قض

عمون یطردون بني جاد من أراضیهم ومدنهم تدریجًیا حتى حلَّ السبي األشوري على یدْي 
)، وُاقتید بنو جاد إلى السبي وورث 29: 15 مل 2 ق.م. (733تجلث بالسر الثالث سنة 

عمون بعض أراضیهم ومدنهم.  
 تكشف عن عمل الخطیة في حیاة اإلنسان:  عشرة نبواتهنا یقدم إرمیا النبي 

المدن الداخلیة إلى  فإنها تحول، سماع إنذار الحرب في ربة العمونیین كجلبة .أ
معركة ال ُیسمع فیها صوت بوق كلمة اهللا المفرح بل صوت الحرب، فتتحول أعماق النفس 

من مدینة اهللا المتهللة إلى موقع حرب كله صراخ وضجیج.  
.  ]2[لذلك ها أیام تأتي یقول الرب وأسمع في ربة بني عمون جلبة حرب" "

 میًال 14عاصمة عمون، تقع على نهر یبوق، وتبعد حوالي ربة بني عمون: 
شمال شرقي حشبون، حالًیا عمان عاصمة المملكة األردنیة الهاشمیة. كشفت الحفریات عن 

، كما ُوجدت نقوش هامة عن عمون القدیمة.  Ïآثار لربة عمون

ب. تحول ربة إلى تٍل خرب، فإن الخطیة تحطم كل بنیان داخلي لتجعل منه 
كومة خراب ال یقدر كائن بشري أو سماوي أن یقطن فیها.  

  .]2["وتصیر تًال خرًبا" 

ج. حرق بناتها:  
.  ]2["وتحرق بناتها بالنار" 

1  Fawzi Zayadine: Recent Excavations on the Citadel of Amman (Annual of the Dept. of 
Jordan, 17, 1973, p. 17 -53). 
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د. تفقد ماورثته:  
.  ]2["فیرث إسرائیل الذین ورثوه یقول الرب" 

هـ. ولولة وصراخ:  
"ولولي یا حشبون ألن عاي قد خربت. 

اصرخن یا بنات ربة. 
تنّطقن بمسوح. 

.  ]3[اندبن وطوفن بین الجدران" 
) وٕان كانت أحیاًنا تنتمى إلى 2: 48 عادة تحت سیطرة موآب (حشبونكانت 

)، فهي على الحدود بین األمتین.  26: 11 عمون (قض
ال ُتعرف مدینة عمونیة بهذا االسم، لذا یرى البعض أنه ال ُیقصد بها مدینة عاي: 

معینة، خاصة وأن كلمة عاي معناها "كومة" أو "دمار" وكأنه یعني أن حشبون قد صارت 
كومة خربة؛ وٕان كان البعض یفترض وجود عاي أخرى تابعة لعمون غیر قریة عاي التي 

في إسرائیل.  

و. سبي الملك والكهنة والرؤساء:  
.  ]3["ألن ملكهم یذهب إلى السبي هو وكهنته ورؤساؤه معا" 

ز. امتالء أودیتها بالدماء.  
"ما بالك تفتخرین باألوطیة. 

قد فاض وطاؤك دًما أیتها البنت المرتدة والمتوكلة على خزائنها قائلة: من یأتي 
.  ]4[؟!" يّ إل

ح. یحل بها الخوف من كل جانب:  
.  ]5["هأنذا أجلب علیِك خوًفا یقول السید رب الجنود من جمیع الذین حوالیكِ " 

ط. طرد الجمیع:  
. ]5["وتطردون كل واحٍد إلى ما أمامه ولیس من یجمع التائهین" 

) 26: 46ي. إصالح وعودة روحیة: الوعد هنا یشبه الوعد اإللهي لمصر (
: 4؛ 19، 10: 2 ). في أیام فارس نرى طوبیا حاكًما محلًیا لعمون (نح47: 48وموآب (

7  .(
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.  ]6["ثم بعد ذلك أرد سبي بني عمون یقول الرب" 
 التي تحققت في بني عمون االبنة المرتدة المتكلة على خزائنها النبوات العشرةهذه 

، تتحقق مع النفس التي ]4[والتي تظن أنها فوق كل قانون، ال تستطیع ید أن تمتد إلیها 
ترتد عن مسیحها لتتكل على ذاتها وٕامكانیاتها البشریة، فتظن أنه لیس من یقدر أن یؤدبها. 
لكن اهللا في حبه یكشف لها عن ثمر خطایاها، فتجني مرارة الخطیة لتقبل مسیحها فیردها 

إلیه، ویرجع إلیها ویحملها معه إلى حضن أبیه. 
یتحول قلبها كما فكرها إلى "ربة عمون" التي ال یسمع فیها هتافات المالئكة بل جلبة  •

حرب، وضجیج ال ینقطع. 
تصیر تًال خرًبا ال فردوًسا وجنة یقتطف منها مسیحها ثمر روحه القدوس المشبع.  •
أي تفقد امكانیات الجسد وقدراته ومواهبه، فتتحطم الحواس المقدسة، وتهلك  تحرق بناتها •

مشاعر الحب الصادقة، وتتحول المواهب من العمل اإلیجابي البناء إلى عمٍل محطمٍ . 
تفقد ما سبق أن ورثته، إذ یؤخذ ما عندها حتى من الغرائز الطبیعیة الصالحة، فتصیر  •

أعنف من الحیوانات المفترسة، وأجهل من النملة المجاهدة... 
تتحول أعماقها من عرٍس دائم إلى ولولة وصراخ. عوض ارتداء ثوب العرس المبهج  •

تلتحف بالمسوح لتندب وهي تطوف بین الجدران كحبیسة منفردة... لیس من یعزیها وال 
من یسندها. 

أي قلبها الذي یقدم  أي إرادتها الحرة التي تدیر كل كیانها، ویسبي كهنتها یسبي ملكها •
أي الفكر والحواس واألحاسیس،  ذبائح یومیة عاقلة مقبولة لدى اهللا، كما یسبي رؤساؤها

فتفقد قدرتها على العمل الجاد. 
تمتلىء أودیتها بالدماء، إذ تحمل روح الكراهیة والشماتة، تطلب الشر للغیر وتشتهي  •

الضرر دون نفع لها. 
یحل بها الخوف من كل الذین حوالیها، عوض أن تسكب سالًما كما فعلت القدیسة مریم  •

عند زیارتها لنسیبتها الیصابات، تخاف وترتجف. 
تصیر كما في حالة تیه، ُتطرد كل امكانیتها وتتشتت، فال تستقر أعماقها وال تستریح.  •
أخیًرا إذ تعمل نعمة اهللا فیها تدرك كل ما حّل بها، فال ُتلقى باللوم على الظروف، بل  •

ترجع تائبة إلى اهللا مخلصها، فیرد سبیها واهًبا إیاها الحریة ویجدد أعماقها! 

 آدوم المتشامخ .2
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كثیر من العبارات الواردة هنا جاءت في سفر عوبدیا، بذات الكلمات وٕان كان 
 الترتیب مختلفًا، لذا أرجو الرجوع إلى تفسیرنا لسفر عوبدیا. 

 "دموي" أو "أحمر" أو "سافك دمٍ " فهو یمثل الشیطان الذي ال یطیق ي تعنآدوم
مملكة اهللا، إذ هو محب للقتال بطبعه.  
)؛ غالًبا ما كانوا یحملون عداوة للیهود 19: 36 بنو آدوم هم نسل عیسو (تك

ترجع إلى أیام یعقوب وعیسو (آدوم) حیث اغتصب األول البكوریة منه. لهذا كثیًرا ما 
تحالف بنو آدوم مع أمٍم أخرى ضد إسرائیل. لم یسمح آدوم لموسى النبي أن یعبر هو 

). وٕان كان اهللا امر شعبه أال یسیئوا 21: 20 وشعبه في تخومه أثناء رحلتهم في البریة (عد
 1) بكونهم إخوتهم. حارب شاول الملك اآلدومیین (8-7: 23 التعامل مع اآلدومیین (تث

)، لكن دخل سلیمان في 14-13: 8 صم 2)؛ وسیطر داود الملك علیهم (47: 14 صم
). وفي أیام یهوشفاط 22-14: 11 مل 1متاعب مع هدد اآلدومي الذي هرب إلى مصر (

ملك یهوذا لم یكن هناك ملك في آدوم بل أقام یهوذا وكیًال هناك. تحالف یهورام بن آخاب 
). وفي أیام یورام بن یهوشفاط 9-5: 3 مل 2مع ملك یهوذا وملك آدوم وحاربوا موآب (
). وقد قتل أمصیا عشرة آالف 22-20: 8 مل 2عصى آدوم یهوذا وأقاموا ألنفسهم ملًكا (

من اآلدومیین طوح بهم من فوق قمة الصخرة، فقتلهم في وادي الملح وأخذ سالع عاصمة 
). وفي أثناء حكم آحاز غزا اآلدومیون سبط 12-11: 25 أي 2؛ 7: 14 مل 2بالدهم (

یهوذا وأخذوا منه أسرى. وقد بقیت آدوم مدة من الزمن خاضعة لحكم اشور وكان هذا أثناء 
حكم تغلث فالسر الثالث وسرجون وسنحاریب واسرحدون وأشور بانیبال، لكنها اشتركت في 

 ضد أشور. وفي أیام السبي كانوا یساعدون األعداء ضد یهوذا، 701، 711ثوارت عامي 
وٕان فلت أحد أمسكوه وباعوه للعدو، وأخیًرا جاءوا بأغنامهم لترعى في مدن یهوذا وحقولها 

. في القرن الخامس ق.م. طرد Ïبعد أن صارت خراًبا، لذلك استحقوا حلول غضب اهللا علیهم
األنباط اآلدومیین من جبل سعیر، وفي القرن الثاني ق.م. أخذ یهوذا المكابي والیهود 

حبرون وغیرها من المدن التي كان قد استولى علیها اآلدومیون، وقد أرغم یوحنا هركالوس 
اآلدومیین على االختتان وادخلهم ضمن جماعة الیهود، وقد كان هیرودس ونسله آدومیین. 

بهذا كله ظهروا غیر حكماء، لهذا یعاقبهم اهللا، قائالً :  

Ï ،308، ص 1990 للمؤلف: إشعیا. 
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"عن آدوم. 
هكذا قال رب الجنود:  

أال حكمة بعد في تیمان؟! 
هل بادت المشورة من الفهماء هل فرغت حكمتهم؟! 

  .]8-7[" اهربوا التفتوا تعمقوا في السكن یا سكان ددان
)، 11: 36  معناه "الیمیني أو الجنوبي"، حفید عیسو (تكياسم عبرتیمان: 

أعطى اسمه للقبیلة القاطنة في شمال شرقي آدوم، كما للموضع نفسه الذي یقطنون فیه. 
). ربما مكانها اآلن "طویالن" شرقي 13: 25 تسمى أرض أبناء الشرق، وتدعى تیمن (حز

)، ُعرف سكانها 3: 3 البتراء. ُاستخدم اسم تیمان للتعبیر عن أرض آدوم كلها أیًضا (حب
).  9 عو(؛ ]20، 7[بالحكمة وحنكتهم في ضرب األمثال 

 هام، ي). شعب ُتجار3-1: 25 من نسل إبراهیم خالل قطورة (تكسكان ددان: 
). كانت ددان محًطا 13: 38 ؛20، 15: 27 له مكانة مرموقة في تجارة العالم القدیم (حز

للقوافل كما كانت مركًزا للتجارة اآلتیة من الیمن والهند إلى البحر األبیض المتوسط. عاش 
)، وجنوب شرقي آدوم، وربما كانت جزًءا من 23: 25هذا الشعب في شمال غرب العربیة (

آدوم. اسمها الحدیث الُعال في وادي القرى في شمال الحجاز.  
یقدم إرمیا النبي النبوات التالیة عن آدوم:  

. حلول كارثة على آدوم:  أ
"ألني قد جلبت علیه بلیة عیسو حین عاقبته،  
"لو أتاك القاطفون أفما كانوا یتركون عاللة؟! 

  .]9-8[أو اللصوص لیًال أفما كانوا یهلكون ما یكفیهم؟!" 
إذ یتحدث عن البلیة التي تحل بعیسو یقدم اهللا مثلین: یترك القاطفون عاللة في 
األشجار وال ینتزعون كل الثمر، ومهما سرق اللصوص یتركون شیًئا إذ یسرقوا ما یشعرون 

أنهم في حاجة إلیه. قصد بهذین المثلین أحد أمرین، إما أنه یتهم آدوم بأنه عنیف في 
هجومه على الغیر فیسلب كل شيء، وال یكون كالقاطفین للثمار أو حتى كاللصوص الذین 

ال ینهبون إال ما یحتاجون إلیه. أو یود أن یؤكد أن البلیة التي تحل بهم تجردهم تماًما 
تسقط علیهم كما یسقط القاطفون على األشجار، وال حتى كاللصوص على  ، فال]10[

 الكلدانیون ویهاجمون آدوم ویعرونه من كل شيء، یْسبون يالمنازل أو المخازن؛ بل سیأت
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الشعب ویضعون أیدیهم على كل الممتلكات، فیكونوا أعنف من اللصوص. 

ب. تجرید عیسو وتعریته: فقد ظن أنه قادر على سفك الدماء دون معاقبته، إذ 
ُیهلك ویختبئ وسط الجبال العالیة وفي الصخور. لكن اهللا یفضحه (یجرده)، فیصیر عارًیا 

أمام الكل، ویكشف عن األماكن التي یختبئ فیها.  
.  ]10["لكنني جردت عیسو وكشفت مستتراته، فال یستطیع أن یختبئ" 

ج. هالك نسله واخوته وجیرانه:  
  .]10["هلك نسله واخوته وجیرانه فال یوجد" 

د. اهتمام اهللا بأیتامه وأرامله:  
إن كان اهللا یؤدب بحزم شدید لكنه یفتح أبواب الرجاء، مؤكًدا أنه یهتم باألیتام 

واألرامل الذین فقدوا اآلباء واألزواج في المعركة أو بسبب السبي.  
  .]11["اترك أیتامك أنا أحییهم وأراملك علّي لیتوكلن" 

هـ. یشرب من كأس التأدیب:  
"ألنه هكذا قال الرب:  

ها إن الذین ال حق لهم أن یشربوا الكاس قد شربوا، فهل أنت تتبرأ تبرًؤا؟! 
.  ]12[التتبرأ بل إنما تشرب شرًبا" 

و. حلول العار والخراب واللعنة بُبصرة، المدینة الرئیسیة آلدوم وعاصمتها، وهي 
 میًال إلى الجنوب الشرقي 25غیر بصرة موآب، ربما في موقعها حالًیا ُبصیرة تبعد حوالي 

.  Ïمن البحر المیت
"ألني بذاتي حلفت یقول الرب إن ُبصرة تكون دهًشا وعاًرا وخراًبا ولعنة،  

  .]13[وكل مدنها تكون خرًبا أبدیة" 

ز. اثارة الشعوب للحرب ضده فیصیر بینهم صغیًرا ومحتقًرا:  
"قد سمعت خبًرا من قبل الرب وأرسل رسول إلى األمم قائالً :  

 تجمعوا وتعالوا علیها وقوموا للحرب. 
.  ]15-14[ألني ها قد جعلتك صغیًرا بین الشعوب ومحتقًرا بین الناس" 

1 Thompson: Jeremiah, P.721. 
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ح. كسر كبریائه:  
"قد غرك تخویفك كبریاء قلبك یا ساكن في محاجئ الصخر،  

الماسك مرتفع األكمة. 
.  ]16[" وٕان رفعت كنسٍر عشك فمن هناك أحدرك یقول الرب

 بالصخرعرفت آدوم بكثرة األماكن الخفیة في الجبال ووسط الصخور. ربما یقصد 
.  Ïهنا أم البیارة، موضع مشهور من خالله ُترى بتراء أو بیترا (صخرة) وهي خلفها

ط. تصیر مهجورة:  
"وتصیر آدوم عجًبا،  

 كل مار بها یتعجب ویصفر بسبب كل ضرباتها. 
كانقالب سدوم وعمورة ومجاوراتهما یقول الرب ال یسكن هناك إنسان وال یتغرب 

.  ]18-17[فیها ابن آدم" 

ي. تصیر مثًال أمام األمم حیث یهاجمها نبوخذنصر كأسد مفترس خارج من 
عرینه بسبب فیضان نهر األردن وبلوغ المیاه إلى عرینه.  

"هوذا یصعد كأسد من كبریاء األردن إلى مرعى دائم. 
ألني أغمز وأجعله یركض عنه. 
فمن هو منتخب فأقیمه علیه؟! 

  .]19[ألنه من مثلي، ومن یحاكمني، ومن هو الراعي الذي یقف أمامي؟!" 

ك. ُیسبى كغنم صغیر عاجز عن المقاومة:  
"لذلك اسمعوا مشورة الرب التي قضي بها على آدوم،  

وأفكاره التي افتكر بها على سكان تیمان. 
إن صغار الغنم تسحبهم. 

.  ]20[إنه یخرب مسكنهم علیهم" 

ل. تهتز األرض من صراخهم الذي یدوي حتى بحر سوف:  
"من صوت سقوطهم رجفت األرض. 
  .]21[صرخة ُسمع صوتها في بحر سوف" 

1 R.K. Harrison: Jeremiah and Lamentations, p. 181. 
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 حیث یوجد Reed sea  أو بحر الغابyam supأو یم سوف بحر سوف: 
 نباتات البردي على الحدود بین مصر في شمالها الشرقي والبرك المالحة، Reedالغاب 

 ، الموضع الذي فیه تم الخروج من مصر. Ïحالًیا منطقة قنال السویس

م. ینهار فتتحول قلوب جبابرة الحرب إلى قلب امرأة ماخض عاجزة حتى عن 
الحركة. بینما ُیشَّبه نبوخذنصر باألسد والنسر، یشبه آدوم بامرأة ماخض في ضعف شدید، 

وخوٍف، ال تجد من یعینها.  
"هوذا كنسٍر یرتفع ویطیر ویبسط جناحیه على بصره،  

.  ]22[ویكون قلب جبابرة آدوم في ذلك الیوم كقلب امرأٍة ماخضٍ " 
قوى الطیور الجارحة، یدعى مجازًیا ملك الطیور، بسبب قوته  أمنالنسر 

: 39، 26: 9 أي ،49: 28 وضخامة حجمه مع حدة بصره وقدرته على الطیران (تث
). ُعرفت النسور 1: 8 ، حب3: 17 ، حز31: 40 ، إش19-17: 30، 5: 23 ، أم30

 برعایتها الفائقة لصغارها، إذ تحوم حولها حتى تقدر النسور الصغیرة على الطیران (خر
). ولهذا حینما أراد اهللا أن یعلن عن محبته لشعبه 5: 103 ، مز11: 32 ، تث4: 19

ورعایته لهم قال: "كما یحرك النسر عشه وعلى فراخه یرف ویبسط جناحیه ویأخذها ویحملها 
). 11: 32 على منكبیه، هكذا الرب وحده ولیس معه إله أجنبي" (تث

)، ربما ألن النسر 5: 103 ُشبه المؤمن بالنسر الذي یتجدد شبابه وال یشیخ (مز
یعمر كثیًرا، أو من أجل القصة المشهورة عن طائر العنقاء الذي یتجه نحو هیكل الشمس 

في مصر ویموت بعد أن یكون قد أعد لنفسه موضًعا ُیدفن فیه ثم یقوم من جدید الخ. 
وحینما أراد اهللا أن یؤدب شعبه أكد لهم أنه یرسل لهم "أمة من بعید من أقصاء 

األرض كما یطیر النسر، أمة ال تفهم لسانها، أمة جافیة الوجه ال تهاب الشیخ وال تحن إلى 
)، وقد ُشبه الكلدانیین هكذا: "یطیرون كالنسر المسرع إلى األكل" 50-49: 28 الولد" (تث

إن رفعت كنسٍر عشك فمن هناك أحدرك )، وأیًضا قیل عن آدوم المتعجرف: "1: 8 (حب
، وأیًضا: "إن كنت ترتفع كالنسر وٕان كان عشك موضوًعا بین النجوم ]16[ "یقول الرب

). 4 فمن هناك أحدرك یقول الرب" (عو
هكذا یرمز النسر لرعایة اهللا الذي یحمل شعبه كما على جناحي النسر، وفي نفس 

الوقت یرمز للعنف والسرعة في الخطف، فحسبت األمم الُمؤِدبة لشعب اهللا كالنسر. 

1 See Harrison, p.181. 
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)، وفي الفن 7: 4 ، رؤ14: 10 یحمل أحد الكاروبیم وجًها شبه النسر (حز
المسیحي یرمز النسر لإلنجیلي یوحنا ویشیر لالهوت المحلق في األعالى كما للقیامة. وفي 
نفس الوقت أیًضا یشیر للقوة الغاشمة، فقد استخدم الفرس النسر شعاًرا لدولتهم القدیمة، لذلك 

للجیش )، كما صار رمًزا 11: 46 وصفهم إشعیاء النبي بالكاسر من المشرق (إش
ني، وحالًیا یستخدمه الجیش األمریكى رمًزا له، كما تستخدمه كثیر من البلدان. االروم

 أن النسر، ملك الطیور، هو الشیطان الذي یقیم له عًشا في Ïالقدیس جیرومیرى 
األماكن العالیة كمن یملك ویستقر في أمان، ألنه رئیس هذا العالم، أما اإلنسان المسیحي 
فلیس له استقرار في هذا العالم، خاصة الراهب. [لیس للراهب قالیة، لكنه أینما وجد قالیة 

  .ففیها یقیم!]

 . سوریا الهاربة المرتعدة3
یقدم لنا النبي دمشق عاصمة سوریا كهاربة مرتعدة، ومعها حماة وارفاد وهما 
مدینتان أو دویلتان آرامیتان في وسط وشمال سوریا، كثیًرا ما یرد ذكرها في النصوص 

األشوریة في القرن الثامن وما قبل ذلك. فقد تحالف آرام مع افرایم ضد یهوذا، واتكأ االثنان 
على فرعون مصر ضد أشور، لهذا سمح اهللا لملك أشور تغلث فالسر أن یهجم على آرام 

. Ðوافرایم ویغلبهما سریًعا
یتنبأ عن سوریا باآلتي:  

. سقوط مدنها الكبرى في الخزي:  أ
.  ]23["عن دمشق. خزیت حماة وارفاد" 

 معناه "حمى، حصن، قلعة". تقع حماة على نهر العاصي ياسم ارامحماة وأرفاد: 
Orontesمیًال شمال دمشق، على إحدى 110) تبعد حوالي 5: 13  شمال حرمون (یش 

فهي في شمال سوریا تعرف ارفاد الطرق التجاریة الرئیسیة بین آسیا الصغرى والجنوب. أما 
 میًال شمالي حماة.  13 میًال جنوب غربي حلب، و20باسم تل أرفاد، تبعد حوالي 

1 Hom. 30 on Ps. 103 (104). 
Ð ،192، 191، ص1990 للمؤلف: إشعیاء. 
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سقطت األخیرة في أیدي األشوریین في القرن التاسع ق. م. ثم ثارت ضدهم، 
 ق.م. (إش 738لكنهم عادوا واستولوا علیها عدة مرات، وقد سقطت في أیدیهم منذ سنة 

). 9: 16 مل 2 ق.م (732) بینما انهزمت دمشق في عام 13: 37؛ 19: 36؛ 9: 10
 ق.م، لكنها ُأخضعت بصعوبة لیست 720ثارت حماة ضد سرجون الثاني عام 

) الفرق اآلرامیة (السوریة) مع غیرها 2: 24 مل 2بالغة. یسجل لنا سفر الملوك الثاني (
 ق.م لكننا ال نعرف كثیًرا عن أحداث سوریا في 597 و 600تهاجم یهوذا ما بین عامي 

القرن السابع ق.م. 

ب. ُتصاب مدنها بحالة إحباط وصغر نفس:  
.  ]23["قد ذابوا ألنهم قد سمعوا خبًرا ردیًئا" 

ج. فقدان الهدوء:  
  .]23["في البحر اضطراب ال یستطیع الهدوء" 

د. رخاوة ورعب:  
"ارتخت دمشق والتفتت للهرب. 

وأمسكتها الرعدة،  
. ]24[وأخذها الضیق واألوجاع كماخض" 

هـ. فقدان شبابها وأبطالها:  
"كیف لم تترك المدینة الشهیرة قریة فرحي؟!. 

لذلك تسقط شبانها في شوارعها، وتهلك كل رجال الحرب في ذلك الیوم، یقول 
.  ]26-25[رب الجنود" 

ز. احتراق أسوارها وقصورها:  
  .]27["وأشعل ناًرا في سور دمشق فتأكل قصور بنهدد" 

 مل 2؛ 1: 20، 18: 15 مل 1حمل كثیر من ملوك السریان هذا اللقب (بنهدد: 
). 3: 13؛ 7: 8؛ 24: 6

 . قیدار فاقدة الخیام4
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كانت قیدار وأیًضا مملكة حاصور غنیتان جًدا، شعباهما تجار مواشي ورعاة غنم، 
یعیشون في خیام، لیس لهم مدن مسورة بأسوار. 

: 25ني (تك اسماعیل الثإ معناه "قدیر أو اسود"، وهو ابن ياسم سامقیدار: 
)، أب ألشهر قبائل العرب. تعیش رّحالة في الصحراء السوریة العربیة، كما ُتستخدم 23

لالشارة إلى البدو بوجه عام، خاصة القاطنین في فلسطین؛ وكانت لهم تجارة مع فینیقیا 
)، وكانوا بارعین في الحرب وال سیما في الرمي بالقوس.  21: 27 (حز

"عن قیدار وعن ممالك حاصورالتي ضربها نبوخذراصر ملك بابل. 
هكذا قال الرب: قوموا اصعدوا إلى قیدار أخربوا بني المشرق. 

یأخذون خیامهم وغنمهم، ویأخذون ألنفسهم شققهم وكل آنیتهم وجمالهم،  
.  ]29-28[وینادون إلیهم الخوف من كل جانب" 

ُعرف أهل قیدار كرعاة یعیشون في الخیام، غیر أن بعضهم كانوا یسكنون المدن 
). هاجمهم الكلدانیون واستولوا على خیامهم وأغنامهم وشققهم (الستائر) 11: 42 (إش

وأوانیهم، وجردوهم من كل شيٍء، ثم تركوهم هاربین في البراري، إذ شعر الكلدانیون أنهم ال 
ینتفعون شیًئا من سبیهم إلى بابل، بل یمثلون ثقًال علیهم. 

. حاصور مسكن بنت آوي  5
قریبة من الفرات والخلیج الفارسي. یعتقد البعض أن حاصور كانت تقع حاصور: 

). ولعلها هي تل القدح وربما 5-1: 11 على میاه میروم، المعرفة اآلن ببحیرة الحولة (یش
حضیرة أو ضربة صرة على بعد أربعة أمیال غرب جسر بنات یعقوب، وقد اكتشفت بقایا 

المدینة من عصور الكنعانیین.  
ال ُیقصد هنا مدینة حاصور في شمال فلسطین، وٕانما مساحة یشغلها عرب شبه 

 الصغیرة، التي استقر فیها بعض القبائل العربیة (hesarem)رحالة، كما تشیر إلى القري 
). 11: 42 (إش

العالمة اسم "حاصور" بالعبرانیة معناه "حظیرة" أو "ُمحاط بسورٍ "، وفي رأي 
 معناه "قصر"، ویعلق على ذلك بقوله: [األرض كلها هي قصر هذا الملك أوریجینوس

"إبلیس" الذي نال السلطان على األرض كلها وكأنه في أمان حتى یأتي من هو أقوى منه 
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]. Ïفیكبله باألغالل وینزع عنه ممتلكاته. إذن ملك القصر هو رئیس هذا العالم
 "اهللا يني یعنا)، وهو اسم كنع1: 11 في أیام یشوع كان ملكها یدعى یابین (یش

 یرى أن معناه "أفكار" أو "مهارة"، وكأن یابین یرمز العالمة أوریجینوسیراقب"، وٕان كان 
للشیطان الذي یملك على العالم كما في قصره مستخدًما أفكاره ومهارته للسیطرة على 

البشریة. كانت بمثابة حصن. 

"اهربوا انهزموا جًدا تعمقوا في السكن یا سكان حاصور یقول الرب،  
ألن نبوخذراصر ملك بابل قد أشار علیكم مشورة وفكر علیكم فكًرا. 

قوموا اصعدوا إلى أمة مطمئنة ساكنة آمنة یقول الرب،  
ال مصاریع وال عوارض لها،  

تسكن وحدها. 
وتكون جمالهم نهًبا، وكثرة ماشیتهم غنیمة،  
وأذري لكل ریح مقصوصي الشعر مستدیًرا،  

وآتى بهالكهم من كل جهاته یقول الرب. 
وتكون حاصور مسكن بنات آوي وخربة إلى األبد. 

.  ]33-30[ال یسكن هناك إنسان وال یتغرب فیها ابن آدم" 
ما حّل بقیدار یحّل بحاصور. الذین یهربون ال یجدون أمة آمنة یلجأون إلیها، 
لكنهم یجدون حتى الریاح تهاجمهم من كل جانب. تقف الطبیعة ضدهم، ألنهم یقاومون 

خالق الطبیعة. تصیر أرضهم خراًبا ال یسكنها إنسان بل الذئاب وبنات أوي. 

 . عیالم صاحب القوس المنكسر6
 من أصل اكادى معناه "مرتفعات". تقع شرقي نهر التیجر، ياسم عبرعیالم: 

شرق بابل في سهل خزیستان، وهي من أقدم المراكز الثقافیة. حاربت مع حكام أشوریین 
 ق.م. بعد موته استردت استقاللها. 640كثیرین، هزمها تماًما أشوربانیبال حوالي سنة 

 ق.م ساعدت قواتها على تحطیم 540خضعت لنبوخذنصر مثل بقیة األمم، وفي سنة 
اإلمبراطوریة البابلیة. 

عاًما. ُعرف رجال عیالم بمهارتهم 11قدمت هذه النبوة قبل خراب أورشلیم بحوالي 

1 In Josh. hom 14: 2. 
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في ضرب الرماح، وكان ذلك مصدر حمایتهم الوحید. لذلك بدأت النبوة ضدهم بتحطیم 
قوسهم أول قوتهم.  

تنبأ عنهم هكذا:  

. تحطیم قوسهم:  أ
"كلمة الرب التي صارت إلى إرمیا النبي على عیالم في ابتداء ملك صدقیا ملك 

یهوذا قائلة:  
  .]35-34[هكذا قال رب الجنود: هأنذا أحطم قوس عیالم أول قوتهم" 

ب. هجوم الكلدانیین علیهم من كل جانب كما تهب الریاح من أربعة جهات 
المسكونة، فیصیروا كالقش الطائر في الهواء لیس له موضع استقرار.  

"وأجلب على عیالم أربع ریاح من أربعة أطراف السماء وأذریهم لكل هذه الریاح 
.  ]36[ إلیها منفیو عیالم" يوال تكون أمة إال ویأت

ج. سقوطهم في حالة رعب:  
"وأجعل العیالمیین یرتعبون أمام أعدائهم وأمام طالبي نفوسهم،  

  .]37[وأجلب علیهم شًرا حمو غضبي یقول الرب" 

د. قتلهم بالسیف:  
"وأرسل وراءهم السیف حتى أفنیهم. 

وأضع كرسي في عیالم،  
  .]38[وأبید من هناك الملك والرؤساء یقول الرب" 

هـ. ردهم من السبي وتمتعهم بالحریة الداخلیة في المسیح یسوع. كان بعض 
العیالمیون حاضرین یوم العنصرة في أورشلیم حینما حّل الروح القدس على الكنیسة األولى 

). 2 (أع
  .]39["ویكون في آخر األیام أني أرد سبي عیالم یقول الرب" 
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  49من وحي إرمیا 
 ال تتركني إلى النهایة! 

   ،إذ أتطلع إلى األمم القدیمة المتشامخة
عمون وآدوم وسوریا،  

وقیدار وحاصور وعیالم،  
تنفضح خطایاي أمامي. 

   ،حًقا لتمتد یدك ولتؤدب
لكن حسب حبك وحنانك،  
ولیس كغضبك یا إلهي!  

   ،لتهدم كل شر في
ولتبدد بنار حبك كل فساٍد في داخلي،  

ولتجردني وتعریني أمام نفسي. 
 فاعترف لك بخطایاي. 

لتنزع عني كبریائي وتشامخي،  
ولتهبني اتضاعك أیها العلي. 

 وتطردها،  يلتسبي كل خطایا
انتزعها من أعماقي. 

ولتملك أنت في داخلي! 

 حولت فردوسك فّي إلى قفر،  يخطایا 
وفرحك وعرسك إلى صراخ وولولة،  
وملكوتك المجید إلى عاٍر وخزي،  

وسالمك إلى خوف ورعدة! 
من یخلصني منها سواك؟! 

   ،نعم! لتدخل وتملك
فتهرب كل نجاسات قلبي! 
لتتمجد فّي فیزول عاري! 
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لتعلن سمواتك في داخلي،  
فُینتزع عني كل خراٍب ودمارٍ ! 

تعال واحتل مملكتك فّي یا قدوس! 
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األصحاح الخمسون 

 سقطت، سقطت أساسات بابل!!
). ال نعجب إن جاءت 51، 50 یختم إرمیا النبي نبواته ضد األمم ببابل (إر

المساحة هنا تكاد تعادل مساحة ما ورد عن األمم مًعا، ذلك بسبب خطورة بابل البالغة على 
كل غرب آسیا في نهایة القرن السابع ق.م وبدء القرن السادس. حتى في النبوات الخاصة 

؛ 25، 13، 2: 46باألمم األخرى ُوجدت اشارات إلى بابل بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة (
49 :28-33(Ï كانت بابل تمثل العدو الرئیسي لشعب اهللا، واألمة المتشامخة على جمیع .

ممالك األرض.  
ویالحظ في هذه النبوات اآلتي:  

. جاءت النبوات هنا متشابكة مًعا بین القضاء على بابل وتحریر شعب اهللا، أ
تتنقل من الواحدة إلى األخرى حیث ال فصل بینهما.  

ب. یرى البعض أنها مجموعة نبوات نطق بها النبي في أوقات مختلفة ُجمعت 
أي  مًعا، ویرى آخرون أنها ضمت تعلیقات على نبوات إرمیا في عصر الحٍق له. على

األحوال، ُكتبت هذه النبوات قبل انهیار بابل، فإنها ال تحمل أي دلیل على أن الكاتب 
عاصر غزو كورش لبابل وال تدمیر المدینة، بل على العكس یظهر أن بابل كانت التزال 

صاحبة السلطان على أعدائها، كما ال توجد أیة إشارة إلى الفارسیین.  
 ق.م، وأنه كان 562واضح أیًضا أن هذه النبوات قیلت قبل موت نبوخذنصر عام 

).  34: 5؛ 17: 50الیزال على قید الحیاة (
ج. كتب إرمیا النبي بإفاضة عن القضاء ضد بابل، وبأسلوب قاسي حتى ظن 

البعض أنه ال یمكن أن یكون كاتبها إرمیا. هؤالء أساءوا فهم شخصیة إرمیا، فإنه وٕان كان 
قد طالب یهوذا بالخضوع لبابل لم یعِن ذلك تعاطفه مع بابل، بل مطالبة یهوذا بالخضوع 

: 27). لقد سبق أن أشار إرمیا إلى انهیار بابل في مناسبات كثیرة (6: 27للتأدیب اإللهي (
). كرجل اهللا سبق فأعلن لیهوذا عن مشورة اهللا، وكرجل اهللا یؤكد تأدیب بابل 10: 29؛ 7

 بسبب كبریائها على اهللا الذي استخدمها أداة في یدیه.
 ق.م. بدون معركة، كما 539أعلن عن سقوط بابل بواسطة كورش الفارسي عام 

1 Thompson: Jeremiah, p. 731. 
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قام كورش بِإصدار قوانین متالحقة لعودة الشعوب المسبیة إلى بالدهم فسمح للیهود بالعودة 
من السبي وٕاعادة بناء أورشلیم.  

بابل 
) أن نمرود هو منشئ مدینة بابل، وهو رجل 9: 10 جاء في (تكنشأتها: . أ

جبار عاصي قاد كثیرین إلى عصیان اهللا؛ على أن البابلیین ینسبونها إلى "مرودخ" إلههم 
نه یرجع إلى األزمنة البدائیة. أاألكبر. وال یعرف بالضبط تاریخ تأسیسها ولكنه من المؤكد 

صار إلهها "مرودخ" رأس مجموعة اآللهة البابلیة، بسبب نفوذ بابل كعاصمة، إذ كانت محج 
عبادته، وبسبب مركز برج بابل العظیم الذي كانوا یتناقلون عنه أموًرا عدیدة. 

بلغت بابل ذروة مجدها في القرن الثامن عشر قبل المیالد في عصر حامورابي 
المشترع العظیم من األسرة البابلیة األولى، وكذلك في القرن السادس قبل المیالد في عصر 

نبوخذنصر في األسرة الكلدانیة.  
اتسمت بابل بالعناد منذ نشأتها إذ دعیت بابل "ألن الرب هناك بلبل عنادها: ب. 

) حینما أرادوا أن یقیموا ألنفسهم برًجا یحتمون فیه من اهللا 9: 11 لسان كل األرض" (تك
متى أراد االنتقام منهم. اشتهر شعب هذه المملكة بشدة البأس واإلقدام. وفي أیام نبوخذنصر 
هاجموا جمیع البلدان الواقعة ما بین دجلة والنیل. وكان صدى صلیل سیوفهم یمأل أعداءهم 

). وامتاز 10: 26 ، خر29: 4 رعًبا. أما أصوات مركباتهم فكانت كرعٍد قاصٍف (إر
جنودهم بالمهارة في رمي السهام وطعن الرماح وضرب السیوف، حیثما حاربوا تكللوا 

بالنصرة، وحیثما ساروا ارتعبت منهم األمم. مأل الرعب قلوب جمیع األمم المجاورة، والسیما 
الشعب الیهودي. كانوا عنفاء یمثلون بالقتلى ویسیئون معاملة المسبیین واألسرى ما لم 

یسبقهم إلیه أحد سوى االشوریین.  
من هنا صارت كلمة "بابل" تشیر إلى معاندة اهللا ومحبة العالم والقسوة على 

البشر.  
  كإمرأة زانیة وكمدینة عظیمة.ظهرت "بابل" في سفر الرؤیا فسادها: ج. 

 في الكتاب المقدس تشیر إلى نظاٍم معیٍن أو مجموعٍة معینةٍ . فالسید والمرأة
). إنها إمرأة مقدسة بال 32-23: 5 المسیح له المجد له عروس حقیقیة هي الكنیسة (أف

دنس والغضن. ولضد المسیح أیًضا عروس هي "بابل"، هي جماعته التى تعمل ضد 
اإلیمان وتعاند اهللا وتحث على النجاسات.  
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 تشیر إلى السكنى، فأورشلیم المقدسة تشیر إلى سكنى اهللا بین البشر، والمدینة
لذلك دعیت مقدسة. ویمكن أن نقول إن كل نفس أیًضا هي أورشلیم مقدسٌة ألن اهللا یسكن 

في داخلها. وبابل العظیمة تشیر إلى سكنى "ضد المسیح" بین البشر، لذلك ُدعیت "عظیمة" 
إذ هو عنیف. ویمكن أن یسمح لهذا الضد أن یستخدم أیة مدینة سواء كانت هذه بابل فعًال 

أو غیرها.  
ولكن یمكننا أن نقول أیًضا أن كل نفس معاندة للرب هي بابل ألنها مسكن 

إبلیس.  
 لكلمة بابل: المعنى التأویلي د. 
، أنها تشیر إلى جماعة األشرار، ي وطیخون األفریقÏالقدیس أغسطینوس. یرى 1

أي ترمز إلى محبي العالم ومجده وغناه ولذاته، المتعلقین به.  
. ویرى أغلب اآلباء األولین أنها تشیر إلى مملكة الدجال وعمله الشیطاني، إذ 2

 يُیعاد بناء بابل وتكون مركًزا إدارًیا للتخطیط الشیطاني المعاند، غیر أنه لیس من الضرور
أن تكون بابل في نفس الموقع القدیم، وال حاجة ألن تدعى "بابل" حرفًیا. وٕان كان البعض 

یرى أنها تدعى حرفًیا هكذا، وتقوم في نفس مكان بابل القدیمة.  
. یرى البعض أن بابل هذه صورة استعاریة للشكل الذي یقوم علیه نظام الدجال 3

الدیني والسیاسي بما یحمله من كل آالت للشر یمكن أن یستخدمها إبلیس في مقاومة 
. فهي مجرد تعبیر للكشف عن حالة العداوة القائمة ضد اهللا بصورة أو بأخرى.  ˻الرب

یذكر التاریخ أن بابل تمیزت من البدایة بالسحر والتنجیم واألسرار الوثنیة، وهي 
تمثل النفس التى تسقط في "تشویشٍ " أو "بلبلةٍ "، وفي آخر األیام تمثل مملكة ضد المسیح، 

نها تمثل الكنیسة الشكلیة المتعجرفة الرافضه للسید المسیح المتضع.  أویرى البعض 

. ]3-1[. الغزو الفارسي   1
. ]7-4[. تجمیع إسرائیل   2
. ]16-8[. الغزو    3
. ]20-17[. عودة إسرائیل    4

1 Augustine: Homilies on Psalms: Ps 26. 
Ð حاولت بعض الطوائف تأكید أن بابل الزانیة هي الباباویة الرومانیة وأن هناك سیكون مركز الدجال، لكن كثیًرا منهم نفوا 

 هذا الفكر. ونحن ال نجد لهذا الفكر مكاًنا. 
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. ]32-21[. قضاء على بابل  5
. ]34-33[. ضیق مشترك   6
. ]38-35[. قضاء عاجل   7
. ]40- 39[. قضاء مستقبلي  8
. ]48-41[. غزو عاجل   9

:  . الغزو الفارسي 1
 ُتفتتح النبوات ضد بابل بالكلمات: 

"الكلمة التى تكلم بها الرب عن بابل وعن أرض الكلدانیین على ید إرمیا النبي" 
]1[  .

، توضح أنها نبوة عن بابل، عن الكلدانیین 51، 50ُتعتبر عنواًنا لألصحاحین 
الذین جاءوا عن قبیلة استقرت في جنوب أور. منذ القرن العاشر ق.م. ُعرفت أرضهم باسم 

 في نقوش نبوالسر والد نبوخذنصر الذي كان مواطًنا كلدانًیا جلس على عرش Kalduكلدیا 
 ق.م.، وتعتبر فترة 539 ق.م وانشأ فترة بابلیة جدیدة استمرت حتى سنة 626بابل سنة 

ُملك نبوخذنصر هي أشهر وأطول فترة في هذه المملكة.  
تصور لنا النبوة هنا إرمیا النبي في حضرة اهللا یقف ال لیسمع إلى كلمته فحسب 

وٕانما یتسلمها بیده، وكأن الكلمة هنا لیست صوًتا ُیسمع فحسب وٕانما أمًرا تستلمه النفس 
بیدها الداخلیة كهبة إلهیة، فإن إدانة الشر الذي یصحبه حریة مجد أوالد اهللا هو عطیة 

تتسلمها النفس وتعتز بها.  
 هو استخدام اسماء ]1[ أن تعبیر "على ید إرمیا" Ïالعالمة أوریجینوسیرى 

األعضاء الجسدیة لألعضاء الخاصة بالنفس، وذلك كالقول:  
).  14: 2 "الحكیم عیناه في رأسه" (جا

).  9: 4 "من له أذنان للسمع فلیسمع" (مر
).  23: 3 "ال تعثر رجلك" (أم

). 18: 26 "یارب لقد ُحبل بنا في الرحم بمخافتك" (إش
 ). 9: 5 "حلقهم قبر مفتوح" (مز

1 See Comm. on Song of Songs: Prolog. 
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"أخبروا في الشعوب، وأسمعوا وارفعوا رایة. 
أسمعوا ال ُتخُفوا. 
قولوا ُأخذت بابل. 

خزى بیل. انسحق مرودخ. خزیت أوثانها، انسحقت أصنامها. 
ألنه قد طلعت علیها أمة من الشمال هي تجعل أرضها خربة فال یكون فیها 

ساكن. 
.  ]3-2[من إنسان إلى حیوان هربوا وذهبوا" 

 " السید"؛ كان مستخدًما في ي "بعل" ویعني یقابل اإلسم العبري: إسم أكاد"بیل"
)؛ وهو إله الشمس وٕاله الربیع، خالق العالم 44: 51 ؛2: 50ذلك الوقت لإلله مرودخ (

حسب األساطیر البابلیة، له شكل رجل عظیم على رأسه تاج وله سبعة قرون ثور، ُیقدم له 
طعام وشراب بكمیات كبیرة كل مساٍء، وكانوا یعتقدون أنه یأكلها ویشربها حتى كشف دانیال 

النبي للملك عن وجود باب سري في الهیكل، خالله یدخل الكهنة بعائالتهم لیًال لیأكلوا 
الطعام ویشربون خفیة، كما ورد في قصة بیل في تتمة دانیال.  

، ]2[ لقب حمله أشخاص كثیرون، وهو إسم ملك اآللهة مذكور مع بیل "مرودخ"
ویرمز إلیه بالسیار المریخ، كثیًرا ما یكون اسمه جزًءا من اسم ملك من ملوك بابل.  

ماذا قدمت كلمة الرب إلرمیا؟ 
 قدمت خالًصا للمؤمنین وحریة ألوالد اهللا وذلك بعد تأدیبهم ورجوعهم إلیه، 

یصحب هذا تحطیم للشر ونهایة له. 
إذ سقطت بابل في العجرفة، وظنت أن آلهتها قد وهبتها النصرة، لذلك وضع اهللا 

آلهة بابل في خزٍي وعارٍ .  
 البابلیة وتحوال بابل فیما بعد  مبراطوریةیسمح اهللا  لمادي وفارس أن تحطما اإل

إلى خراب ال تصلح حتى لسكنى الحیوانات. 
 إشارة إلى حلول ضیٍق ما أیا "أمة من الشمال"كثیًرا ما یستخدم إرمیا النبي تعبیر 

؛ 41: 50؛ 2: 47؛ 20: 46؛ 12: 15؛ 30: 13؛ 1: 6؛ 6: 4؛ 14: 1كان مصدره، (
). هنا وٕان كانت مادي فارس شرق بابل أكثر منها شماًال فقد كان الهجوم الرئیسي 48: 51

على بابل من الشمال.  
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 : . تجمیع إسرائیل2
"في تلك األیام وفي ذلك الزمان یقول الرب،  

یأتى بنو إسرائیل هم وبنو یهوذا مًعا،  
یسیرون سیًرا،  

ویبكون ویطلبون الرب إلههم. 
یسألون عن طریق صهیون ووجوههم إلى هناك قائلین:  

هلم فنلصق بالرب بعهٍد أبدي ال ُینسى. 
كان شعبي خراًفا ضالة. 

قد أضلتهم رعاتهم. 
على الجبال أتاهوهم، ساروا من جبل إلى أكمة. 

نسوا مربضهم. 
 كل الذین وجدوهم أكلوهم،  

وقال مبغضوهم: ال نذنب من أجل أنهم أخطأوا إلى الرب مسكن البر ورجاء 
.  ]7-4[آبائهم الرب" 

-30 تحقق ذلك بالعودة من السبي البابلي. غیر أنه جاء في سفر التعزیة (إر
) أن اصالح إسرائیل الذي یرد له وحدته مًعا مع توبته وتجدید العهد الذي ال ینكسر 33

یشیر إلى اإلصالح المسیاني إلقامة شعب اهللا، إسرائیل الجدید، كنیسة العهد الجدید. كما 
یتحقق ذلك كل یوم بالنسبة لكل نفس تعود إلى إلهها وتتمتع بالعهد الجدید. 

لئال یظنوا أن األحداث تتم بال هدف إلهي أوضح هنا أن الشعب قد سبق فضلوا، 
على الرعاة الذین ضللوا الشعب وهم الملوك والكهنة واألنبیاء الكذبة. یشیر  ملقًیا باللوم

المرتفعات النص هنا إلى القیادات الدینیة التى حثت الشعب على االرتداد وعبادة البعل على 
) حتى نسوا مرعاهم، الموضع الذي فیه یرعى اهللا قطیعه العاقل.  2: 3؛ 20: 2(

والعجیب أن اهللا في محبته للبشریة یذكرهم بمحبتهم األولى قبل سقوطهم حاسًبا 
الذین افترسوهم وهم مقدسین للرب في صبوتهم أنهم اجرموا، أما الذین افترسوهم وهم في 

حالة ارتداد فیستطیعون القول: "إننا لسنا مجرمین".  

 : . الغزو3
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"اهربوا من وسط بابل،  
واخرجوا من أرض الكلدانیین،  
.  ]8[وكونوا مثل كراریز أمام الغنم" 

هنا وعد إلهي مع التزام من جانب اإلنسان. فهو یفتح لنا باب للهروب من وسط 
 القفا للخطیة والفساد، ویهبنا القوة والطاقة يبابل لكي ننطلق نحو أورشلیم العلیا ونعط

للخروج، ومستعد أن یمسك بأیدینا بل ویحملنا بروحه القدوس للهروب إلى األحضان 
 هذا الخروج هي "اهربوا... اخرجوا... كونوا".اإللهیة، لكنه ال یلزمنا بذلك، بل یأمرنا: 

عطیة مجانیة ننعم بها بواسطة النعمة اإللهیة التى تعمل مع من یتجاوب معها ولیس 
للرافضین لها أو المقاومین. هذا وهو یطالبنا في خروجنا أن نحث الغیر على التمتع معنا 

". كما تقود الجداء القطیع، كونوا مثل كراریز أمام الغنمبذات الحریة التى ألوالد اهللا فیقول: "
هكذا یقود الیهود األمم في عودتهم من السبي. كما كانت أول األمم التى سقطت تحت 

التأدیب القاسي، فإنها إذ تتوب تقود غیرها إلى التوبة للتمتع بالحریة.  
نهایة بابل قربت، والسبي ینتهي! صورة رعویة رائعة! عند فتح الباب تخرج الجداء 

فوًرا إذ ال تطیق القیود، فینطلق الیهود نحو بیتهم في مقدمة الشعوب المسبیة التى تنعم 
بالحریة.  

"ألني هأنذا أوقظ وُأصعد على بابل جمهور شعوب عظیمة من أرض الشمال 
فیصطفون علیها. 

من هناك تؤخذ. 
نبالهم كبطٍل مهلٍك ال یرجع فارًغا. 

وتكون أرض الكلدانیین غنیمة. 
كل مغتنمیها یشبعون یقول الرب. 

ألنكم قد فرحتم وشمتم یا ناهبي میراثي،  
وقفزتم كعجلة في الكالِء (العشب)،  

وصهلتم كخیل. 
تخزى أمكم جًدا، تخجل التى ولدتكم،  

ها آخرة الشعوب بریة وأرض ناشفة وقفر. 
بسبب سخط الرب ال ُتسكن بل تصیر خربة بالتمام. 
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كل ماٍر ببابل یتعجب ویصفر بسبب كل ضرباتها. 
على بابل حوالیها یا جمیع الذین ینزعون في القوس.  اصطفوا

ارموا علیها. 
ال توفروا السهام ألنها قد أخطأت إلى الرب. 

اهتفوا علیها حوالیها. 
قد أعطت یدها. 

سقطت أسسها، ُنقضت أسوارها. 
ألنها نقمة الرب هي فانقموا منها. 

كما فعلت افعلوا بها. 
اقطعوا الزارع من بابل، وماسك المنجل في وقت الحصاد. 

من وجه السیف القاسي یرجعون كل واحٍد إلى شعبه،  
.  ]16-9[" ویهربون كل واحٍد إلى ارضه

یشبه اهللا مملكة فارس بجمهور نائم یحتاج إلى اهللا یوقظه معطًیا أمًرا بالصعود 
على بابل واالستیالء على أرض الكلدانیین. كما كانت األمم غنیمة لبابل هكذا تصیر هي 

غنیمة لفارس. حًقا لم یخرب كورش مدینة بابل حین غزاها، لكن فیما بعد أثناء الحكم 
 ق.م 514 سنة Darius Hystaspisالفارسي إذ ثارت المدینة سباها داریوس هستاسبیس 

 شخًصا، وبدأ بتدمیرها تدریجًیا حتى اختفت تماًما. قامت بابل في 4000حیث أعدم حوالي 
. ]16[منطقة خصبة جًدا، مع انتهاء سلطانها جفت قنواتها وصارت الیوم منطقة صحراویة 

ظهرت آثارها بواسطة رجال الحفریات في القرن التاسع عشر.  
یقدم حیثیات لهذا لم یكن األمر بالغزو الفارسي على بابل حكًما ُمْجحًفا، لكن اهللا 

الحكم أهمها:  
، هكذا یحسب اهللا من ]11[. فرح البابلیون وشمتوا عندما نهبوا میراث الرب أ

یسيء إلى مؤمنیه ویشمت فیهم حتى في لحظات تأدیب اهللا لهم إهانة إلى میراث الرب 
نفسه.  

الذي یشمت فیمن یسقط تحت التأدیب یفقد تعقله واتزانه، حتى طهارته وعفته، 
فیكون كالعجلة التى تقفز فى وسط العشب بغیر تعقٍل ألنها تطلب العجل رفیقها، وكالخیل 

. إنهما صورتان عن الحیاة الریفیة توضحان بهجة بابل بانهیار شعب ]11[الذي یصهل 
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اهللا.  
، إذ ظنت أنه عاجز عن الوقوف أمام إلههم ]14[ب. اخطأت بابل إلى الرب 

الباطل مرودخ.  
، بالكیل الذي كالت به ُیكال لها!  ]15[" كما فعلت افعلوا بهاج. "
 فهو مشابه لما قیل عن األمم األخرى ولكن بصورة أشد، ألنها كانت القضاءأما 
أعنف منهم.  

. ظنت بابل أنها أًما لألمم، ولم تدرك أن األم تفرح بأوالدها، وتقدمهم عنها، أ
 والخجل. يوتطلب نجاحهم، وتفتخر بهم، فإن فشلوا خربت جًدا. اآلن یصیب أمها الخز

ب. یجعلها آخر الشعوب بعد أن كانت بابل اإلمبراطوریة األولى والمتقدمة 
 الوحیدة، كأنه ال یوجد غیرها في العالم.  مبراطوریةللشعوب، بل وتحسب نفسها اإل

ج. یحل بها الخراب فال تصلح للسكن.  
د. یسخر بها العابرون علیها.  

هـ. تصیر هدف السهام بال رحمة.  
و. تسقط أساساتها وتنهار أسوارها.  

ز. تصیر قفر ال یجد الزراع له عمًال، فیها وال الحاصد یجمع شیًئا.  
ح. بال سالم، یود الكل أن یهرب منها.  

وكما سبق فقلنا إن هذا كله یحل بالنفس الساقطة الرافضة اهللا واهب المجد 
الداخلي األبدي.  

هذا ویالحظ أن العقوبة هنا جاءت متشابهة تماًما لما فعلته بابل باألمم األخرى.  
لقد دفعت األمم األخرى إلى الخزي والعار، ونزلت بهم لیصیروا كال شيء، قتلت 
الكثیرین من سكانها، وهدمت أسواًرا وقصوًرا، وقتلت الكرامین وأفسدت الحقول الخ. هذا كله 

.  ]15[" كما فعلت افعلوا بهایحل بها اآلن، لیتحقق القول اإللهي: "

 : . عودة إسرائیل4
"إسرائیل غنم متبددة. 

قد طردته السباع. 
نصر ملك بابل هرس عظامه. راأوًال أكله ملك أشور، ثم هذا األخیر نبوخذ

لذلك هكذا قال رب الجنود إله إسرائیل هانذا أعاقب ملك بابل وأرضه كما عاقبت 
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ملك أشور. 
وأرد إسرائیل إلى مسكنه فیرعى َكْرَمل وباشان،  

وفي جبل افریم وجلعاد تشبع نفسه. 
في تلك األیام وفي ذلك الزمان یقول الرب یطلب إثم إسرائیل فال یكون وخطیة 

. ]20-17[یهوذا فال توجد ألني أغفر لمن أبقیه" 
یتحدث هنا عن جمیع األسباط، إذ اشترك إسرائیل ویهوذا مًعا في السبي فتبددوا 

كغنم تطارده السباع، ویشترك الكل مًعا في التمتع بعمل اهللا وردهم من السبي.  
 بعد تأدیبها:  لعمل اهللا مع النفس الراجعة إلیهصورة رائعة 

أ. یتطلع إلیها كغنم متبددة تتعقبها السباع. عوض أن یعاتبها على خطایاها 
الماضیة مبرًرا لماذا سمح لها بالتأدیب القاسي، ینظر إلیها بعین الرحمة فیشفق علیها وهي 

متبددة والسباع ترید أن تلتهمها. عجیب هو اهللا في حنانه، فإنه حتى عند تأدیبنا یئن مع 
أناتنا، وال یطلب هالكنا بل خالصنا. 

ب. لقد سمح ألشور أن یسبي إسرائیل، وبعد ذلك لبابل أن تسبي یهوذا، ومع هذا 
یرثیهما ألنه كان یود أن یؤدبهما ال أن یأكل أشور شعبه ویهرس بابل عظامهم.  

ج. یفرح اهللا إذ یفتح لشعبه األبواب المغلقة وینطلق بهم إلى أرض الموعد، خاصة 
الكرمل وباشان وجبل افرایم وجلعاد، حیث األرض التى تفیض عسًال ولبًنا.  

د. إذ احتج العدو بأن شعب اهللا أخطأ، یعلن اهللا أنه یطلب إثمهم وخطایاهم فال 
یجدها، ألن البقیة المقدسة قد اختفت في الدم الطاهر، وحملوا بر المسیح!  

 تعني "أرض الحدیقة". الكرمل
الكثیر من األراضي الزراعیة.  أفرایم تضم تالل 

 2، 9: 22 ، یش1: 34  معني واسع یشمل كل منطقة شرق األردن (تثلجلعاد
). أما جلعاد بمفهوم أكثر تحدیًدا، فهو منطقة جبلیة 27-24، 17: 5 مل 1، 9: 2 صم

شرق األردن تشمل حالًیا البلقاء الحدیثة، غرب عمون عند حدود حشبون تقریًبا من جهة 
 قدم فوق مستوى 2000الجنوب وحدود یرموك من جهة الجنوب. یبلغ ارتفاعها حوالي 

البحر، تشمل في بعض المناطق غابات وأیًضا حقول وودیان ومجارى میاه. تصلح للرعي 
). تشتهر 5: 6، 1: 4حتى شبه العریس عروسه بقطیع معز رابض على جبل جلعاد (نش 

، 22: 8بنوع من األشجار یخرج منه مادة صمغیة تسمى بلسان جلعاد ذات خواص طبّیة (
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)، قیل أن عصیره كان یستخدم كعالج لاللتهابات، وٕان قیمته كانت مرتفعة جًدا 11: 46
حتى أنه في زمن اإلسكندر كانت قیمته تقدر بضعفي وزنه من الفضة، وجاء في سفر 

) أنه یمثل تجارة هامة. حینما یتحدث األنبیاء عن إصالح حال إسرائیل 25: 37التكوین (
 ، زك14: 7 ، مي19: 50  یذكرون جلعاد كشبٍع لنفسه (إريالجدید في العصر المسّیان

10 :10 .(

   :. قضاء على بابل5
یقدم النبي قضاء ضد بابل: الشعب وقیاداته وجیشه، واألرض والحقول والمدن، 

. والعجیب أنه قد تم  ]29[" كافئوها نظیر عملها افعلوا بها حسب كل ما فعلتوالمبدأ هو "
 . ]28[اإلعالن عن خراب بابل المجیدة في صهیون 

"اصعد على أرض مراثایم، علیها وعلى سكان فقود. 
أخرب وحرم وراءهم یقول الرب،  

وافعل حسب كل ما أمرتك به. 
صوت حرب في األرض وانحطام عظیم. 

كیف ُقطعت وتحطمت مطرقة كل األرض؟! 
كیف صارت بابل خربة بین الشعوب؟! 

قد نصبت لك شرًكا فَعِلـْقِت یا بابل وأنت لم تعرفي. 
قد ُوجدت وُأمسكت ألنك قد خاصمٍت الرب. 

فتح الرب خزانته وأخرج آالت رجزه ألن للسید رب الجنود عمًال في أرض 
الكلدانیین.  

هلموا إلیها من األقصى.  
افتحوا أهراءها.  

موها عراًما وحرموها وال تكن لها بقیة.   كوِّ
أهلكوا كل عجولها.  

لتنزل للذبح. 
ویل لهم ألنه قد أتى یومهم زمان عقابهم. 

صوت هاربین وناجین من أرض بابل لیخبروا في صهیون بنقمة الرب إلهنا 
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نقمة هیكله. 
ادعوا إلى بابل أصحاب القسي. 

لینزل علیها كل من ینزع في القوس حوالیها. 
ال یكن ناج. 

كافئوها نظیر عملها. 
افعلوا بها حسب كل ما فعلت. 

ألنها بغت على الرب، على قدوس إسرائیل. 
لذلك یسقط شبانها في الشوارع،  

وكل رجال حربها یهلكون في ذلك الیوم یقول الرب. 
هأنذا علیِك أیتها الباغیة یقول السید رب الجنود،  

ألنه قد أتى یومك حین عقابي إیاك. 
فیعثر الباغي ویسقط، وال یكون له من یقیمه،  

. ]32-21[وأشعل نارا في مدنه فتأكل كل ما حوالیها" 
یرى البعض أن إرمیا ذكر ثالثة اسماء رمزیة لبابل:  

 مراثایم  البابلیة تأسست على التمرد المزدوج.مبراطوریة: ألن اإل]21[مراثایم . أ
، وهو موضع عند Mat Marratimمعناها "تمرد مزدوج"، مع تغییر بسیط في الحروف 

رأس الخلیج الفارسي في نقطة تالقى نهري التیجر والفرات.  
: 23 حز(؛ ]21[: ألن اهللا یفقد هذه اإلمبراطوریة بالقضاء أو العقوبة فقودب. 

). 23: 23 (حز  Puqudu "عقوبة"، وهي تشیر إلى عشیرة في شرق بابلي تعن فقود).23
كأن اهللا یدعو أرض التمّرد المزدوج (مراثایم) وشعب العقوبة لممارسة الضغط على بابل.  

)، وقد سبق لنا الحدیث عنه.  41: 51؛ 26: 25 (شیشك ج. 
كانت بابل أشبه بصیاد وضع الفخاخ لیصطاد األمم، واحدة تلو األخري، تسقط 

األمة في الفخ فتسخر بها وتقتلها، واآلن سقطت بابل نفسها في ذات الفخ لتصیر أضحوكة 
األمم وتنال جزاءها.  

 لنبوخذنصر بالمطرقة التى هشمت كل ممالك األرض في ذلك ]23[ُیرمز هنا 
 ذاتها وسحقها.  لتحطیم المطرقةالحین، لكن جاء الوقت 

 أن الشیطان هو المطرقة التي ُتحطم كل األرض، إذ یقول: القدیس جیرومویرى 
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: 13 )، یدعوه الكتاب المقدس العدو (مت12: 6 [الشیطان هو رئیس تلك الظلمة (أف
، ]23[المطرقة )، وٕابلیس، و3: 12 )، والتنین (رؤ6: 18 )، والقاضي الظالم (لو39

: 73 )، ورؤوس التنانین (مز8: 3 )، ولویثان (أي8: 5بط  1وبلیعال، واألسد الزائر (
 ].Ï)، وأسماء أخرى كثیرة13

  یرید اهللا أن ُتفهم هذه المطرقة التي لألرض كلها إنها الشیطان. بهذه المطرقة التي في
ید الرب، ُیعطي صدى لمدائح اهللا.  

ُیضرب كل من اإلنسان البار والخاطئ بهذه المطرقة. األول كتجربة والثاني 
كعقاب؛ أو على األقل لكي یزداد البار في الفضائل ویصلح الخاطئ من رذائله.  

ُیضرب بهذه المطرقة التي في ید الرب لیس فقط المتواضعین بل والمتكبرون؛ لكن 
ُیضرب المتواضعون كالذهب والمتكبرون ینكسرون كالزجاج. ذات الضربة تجعل الصالح 
 في مجٍد وتحول الشریر إلى رماد، فیتحقق فیهم المكتوب: "كالقش الذي تذّریه الریح" (مز

1 :4( Ð  .
األب قیصریوس أسقف آرل  

، تحدث ]29، 23[ على للعالمة أوریجینوس بترجمة عظتین القدیس جیرومقام 
 جاء فیهما:  الشیطان كمطرقة كل األرضفیهما بشيء من التفصیل عن 

المطرقة وبیت الرب  
؟" كیف ُقطعت وتحطمت مطرقة كل األرض؟ كیف صارت بابل خربة["

وكیف تحطمت؟ "مطرقة كل األرض"، یلزمنا أن نبحث هنا عن معنى 
ولماذا یقول النبي أنها قطعت قبل أن تتحطم؟ 

نقوم بتجمیع كل ما ُذكر عن المطرقة ونحاول فهم ماذا یقصد بها.  
مثال من األمثلة التي سنقدمها: قدیًما، تم بناء بیت للرب، والذي بناه هو سلیمان؛ 

"ولم ُیسمع في البیت عند وقد ُذكر في سفر الملوك، على سبیل المدیح واإلشادة ببیت الرب 
). كما لم ُیسمع صوت 7: 6 مل 1 (بنائه منحت وال معول (مطرقة) وال أداة من حدید"

مطرقة في بیت الرب، كذلك أیًضا في الكنیسة بما أنها بیت اهللا فإنه ال ُیسمع فیها صوت 
مطرقة.  

1 Letter 21: 11 
2 Sermon 132: 4. 
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ما هي هذه المطرقة التي تعمل على منع الحجارة من أن ُتستخدم في بناء الهیكل، 
إذ في سلطانها أن تحطم تلك الحجارة بحیث ال تجعلها تصلح لبناء األساسات؟ ألیس 

. ]Ïالشیطان هو مطرقة كل األرض؟

 الماس أقوى من المطرقة
[أما أنا فأؤكد أنه یوجد من ال یبالي كثیًرا بمطرقة كل األرض. وبما أن الكتاب 
المقدس قد استخدم المطرقة كمثال، ابحث عن مادة أخرى أشد صالبة من المطرقة، ال 

أي ضرر إذا ضربت المطرقة فوقها. في بحثي وجدتها في اآلیة: "هوذا  تتأثر وال یصیبها
). بحسب قانون الطبیعة فإن 7: 7 إنسان قائم فوق جبال الماس، وفي یده ماسة" (عا

الماس أصلب من أن تضربه أیة مطرقة، إذ ال ُیصاب بضرٍر منها. 
إذا كان الشیطان كالمطرقة، وُوجدت أسفله ماسة یمسكها اهللا في یدیه ویحمیها 

ویضعها تحت نظره، فإن تلك الماسة ال یمكن أن یصیبها أي ضرر. 
إًذا اإلنسان البار هو مثل جبل الماس أو مثل الماسة الموجودة في یدي اهللا. إنها 

ال تقلق وال تبالي بالمطرقة، بل على العكس كلما اشتدت علیه الضربات ظهرت فضائله 
أكثر. 

ُیقال عن الذین یتاجرون في الحجارة الكریمة إنهم یختبرون الماس قبل شرائه، ذلك 
ألنهم یجهلون ما إذا كانت هذه الحجارة الموجودة أمامهم هي ماس أم مادة أخرى، ویظلوا 
یجهلون حقیقته إلى أن ُتوضع تحت المطرقة وُیضرب بها؛ فإذا ظلت الحجارة بدون ضرر 

]. Ðیتأكدون حینئذ أن الحجارة الموجودة أمامهم هي ماسات أصیلة

  البار ومطرقة التجارب
 [هكذا الحال بالنسبة لإلنسان البار في مواجهة التجارب؛ فإن الذین ال یعرفون 

كیف یختبرون الحجارة یجهلون حقیقة هذا البار. أما اهللا فهو وحده یعلم حقیقة الماس الذي 
یجهله معظم الناس. 

أنا نفسي ال أعلم حتى اآلن هل سُأقطع وأتحطم إذا ضربتني المطرقة، وبالتالي 
تظهر حقیقتي إنني لست ماسة، أم سأثبت ضد التجارب واالضطهادات والمخاطر وبالتالي 

1 Sermon LI: 1. (translated by Jakline Samir Kosta). 
2 Ibid. 
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].  Ïأظهر مثل الماسة األصیلة؟!

 فوائد المطرقة
[راجع بنفسك الكتاب المقدس، وابحث هل وضع اهللا شیًئا مفیًدا في المطرقة. أذكر 

) ُیضرب 1: 10 لك مثاًال عن فائدة المطرقة: بدون المطرقة لما ُوجدت أبواق مشدودة (عد
بها في مناسبات األعیاد الموجودة في الشریعة، وأیًضا ُتستخدم في الحروب حیث تلهب 

 .]Ðحماس الشعب حینما یسمعونها. إًذا البد من وجود المطرقة لعمل األبواق المشدودة

المطرقة والبوق الرسولي بولس 
[ساعدت المطرقة كثیرا في صنع هذا البوق المشدود، بولس الرسول. فلقد ساعدت 

على تقدمه ونموه من خالل التجارب المختلفة التي تعرض لها، فاجتاز االختبار بنجاح، 
وأثبت أنه یمكن وضعه تحت المطرقة دون أن ُیصاب بضرٍر، بل على العكس أن وضعه 

 1 صوًتا واضًحا حتى أن كل من یسمعه یتهیأ للقتال (يتحت المطرقة صنع منه بوًقا ُیعط
  .]Ñ )8: 14 كو

 لنمیز بین المطرقة والضارب بها
 أستعین بكلمة أخرى من الكتاب المقدس يننأ[بما أن قوة العدو هي مطرقة، ف

مشتقة عن كلمة مطرقة. أتوقف عند كلمات: أن "قایین" ولد بنین، وأحدهم كان توبال 
). فكما أن إبلیس أصل كل 22: 4 "الضارب (طارق) كل آلة من نحاس وحدید" (تك

في التجارب یسمى "المطرقة"، كذلك ُیسمى خادمه الذي ینفذ أوامره "الضارب" أو (الطارق). 
كل مرة تسقط فیها في تجربة اعلم أن المطرقة هو إبلیس، وأن الطارق هو اإلنسان الذي 

 وأیًضا عندما تمت خیانة السید المسیح، كان إبلیس هو المطرقة یرسله إبلیس لیوقع بك.
وكان یهوذا اإلسخریوطي هو الطارق. كذلك ُوجد العدید من الطارقین في وقت آالم یسوع 
المسیح، كانوا یصرخون: "خذه! خذه! اصلبه! اصلبه!" جمیع الذین یرحبون بالشیطان في 

]. Òتصرفاتهم وسلوكهم یجعلون من أنفسهم خداًما له ویصیرون "طارقین"

 اترك المطرقة وال تضرب بها!

1 Ibid. 
2 Ibid 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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[إن كنت طارًقا باألمس وممسًكا بمطرقة في یدك، اآلن وقد عرفت أن الطارقین 
هم أبناء قایین الذي قتل أخیه؛ فإلِق بالمطرقة من یدك، وتعال إلى النسل الصالح لتنتمي 

إلیه، النسل الروحي الذي یبدأ من شیث ثم أنوش والباقین الذین یمدحهم الرب في سفر 
].  Ïالتكوین

 مطرقة كل األرض ولیس مطرقة السماء! 
[نهایة المطرقة القطع والتحطیم. یجب أن نعلم أن الشیطان الذي یرمز إلیه النبي 

بالمطرقة، لیس هو مطرقة لجزء من األرض، بل مطرقة كل األرض. یجب أن تؤخذ كلمات 
 بمعناها الحرفي، ألن شره ورذاءله انتشرت في كل األرض، وأن هذه المطرقة "كل األرض"

تصنع الشر في كل مكان. 
حینما نقول أن الشیطان هو مطرقة كل األرض، هذا یعني ضمًنا أنه ال توجد 

مطرقة في السماء. إننا في الواقع ال نستخدم المطرقة مع مادة خفیفة ورقیقة، بل مع مادة 
)، تضربك المطرقة ألنها 49: 15 كو 1غلیظة وثقیلة. فإذا كنت تلبس صورة الترابي (

].  Ðأرضیة ترابیة

مطارق ألجزاء من األرض 
[كما أن الشیطان هو مطرقة كل األرض، یمكننا أن نتخیل أیًضا أن هناك مطرقة 

أخرى أصغر نوًعا ما، هي مطرقة جزء من األرض؛ وهي تتمثل في قوات العدو، أي 
الشیاطین الصغیرة التي لیس لها نفس سلطان إبلیس وقدرة رئیس الشیاطین الذي یمكنه أن 

یحارب جمیع الناس في وقٍت واحدٍ . 
إذا توجد في داخلي مطرقة، لیست لكل األرض وٕانما تختص بأرضي أنا فقط. 
]  Ñلكن بما أن مطرقة كل األرض ُقطعت وتحطمت، فما بالكم بالمطارق األخرى الصغیرة؟

مسیحنا محطم المطرقة!  
[نبحث عن الذي قطع وحطم مطرقة كل األرض:  

لیس موسى هو الذي قطع وحطم مطرقة كل األرض،  
وال إبراهیم أب اآلباء،  

1 Ibid. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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وال یشوع بن نون،  
ال أي واحٍد من األنبیاء.  

اذا من هو ذاك الذي استطاع أن یقطع ویحطم تلك المطرقة الشدیدة القوة، مطرقة 
. نه یسوع المسیحأكل األرض؟ 

لذلك فإن إرمیا النبي في إعجابه الشدید بعمل السید المسیح یقول بروح النبوة: 
" لقد ُقطع (انكسر) الشیطان أوًال، ثم بعد ذلك كیف ُقطعت وتحطمت مطرقة كل األرض؟"

تحطَّم (ُسحق). لنرجع إلى اإلنجیل ونري الفقرة التي قال فیها الشیطان للسید المسیح: 
)، في رأیي أن السید المسیح في 9: 4 "أعطیك هذه جمیعها إن خررت وسجدت لي" (مت

 (لوتلك اللحظة لم یحطم الشیطان وٕانما فقط قطعه، ولكن بعدما ما فارقه الشیطان إلى حین 
]. Ï)، ثم لما رجع إلیه بعد هذا الحین، سحقه یسوع المسیح وحطمه (على الصلیب)13: 4

 التقطیع والتحطیم الدائم للمطرقة
[ُتقطع مطرقة كل األرض من جدید بواسطة كل واحٍد منا حینما نصیر أعضاء 

حقیقیین في الكنیسة، وحینما ننمو باستمراٍر في اإلیمان، ثم تتحطم وتسحق بعد ذلك حینما 
نصل إلى حیاة الكمال. 

في هذا الشأن استمع إلى قول بولس الرسول الذي یوجهه إلى األبرار: "وٕاله السالم 
].  Ð)20: 16 سیسحق الشیطان تحت أرجلكم سریعا" (رو

 لنسحق المطرقة حتى ال تسحقنا
[هذا الشیطان ثائر باستمرار ضدنا، وهو یحاول بكل وسیلة أن یقطعنا وأن 

یحطمنا ویسحقنا. سحق بالفعل كثیرین الذین لم یكونوا یقظین وال حریصین على أنفسهم، 
]. Ñ )23: 4 الذین لم یمارسوا عملًیا الحفاظ على القلب (أم

 لنخف اهللا فال نخاف من المطرقة! 
[أما نحن الذین لنا ثقة في الرب، ولنا إیمان بیسوع المسیح ابن اهللا، فإننا ال نخاف 

الشیطان.  
نخاف اهللا، فلن نخاف الشیطان، ولن یمكن إلبلیس أن یصنع بنا أي شر، بل 

1 Ibid,2. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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ویمكننا أن نقول بكل فخٍر عن عمل اهللا معنا: "كیف ُقطعت وتحطمت مطرقة كل 
].  Ïاألرض؟"

 سحق المطرقة یلیه خراب بابل
[بعد أن ُقطعت المطرقة وتحطمت، صارت بابل خربة. لقد اتبع إرمیا النبي ترتیًبا 

"كیف ُقطعت وتحطمت مطرقة كل األرض؟ كیف صارت بابل یدعو لإلعجاب حینما قال: 
لقد أعلن األمر الذي تحقق أوًال في البدایة، ثم أعلن بعد ذلك ما حدث بعده. خربة؟" 

 .]Ðإذا متى صارت "بابل" مدینة القلق واالضطراب "خربة"؟

متى تصیر بابل خربة؟ 
[صارت خربة حینما خربت جمیع االضطرابات الموجودة في داخل نفسي وانتهت. 

حینما ال أضطرب عند موت ابن أو زوجة لي. 
 وال أن یدفعني إلى الحزن أو الغضب أو يحینما ال یعود أحد یستطیع أن یثیرن

الشهوة. 
حینما أصیر متزًنا غیر قلٍق رغم جمیع األحداث. 

أي االضطرابات خربة.   : صارت بابليعندئذ یقال عن
 یا لیت بابل الموجودة ]24[ "قد نصبت لِك شرًكا فعلقِت یا بابل وأنِت لم تعرفي"

. ]Ñ في كل واحٍد فینا تسقط وُتعلق في الفخ المنصوب لها!
 عظته معلًقا على العبارات التالیة في نفس األصحاح العالمة أوریجینوسیكمل 

هكذا:  
["قد وُجدِت وُأمسكِت ألنك قد خاصمِت الرب (قاومتي الرب)" 

لیست بابل هي الوحیدة التي قاومت الرب، بل جمیع األمم والشعوب الذین تركوا 
الخالق وعبدوا األوثان قاوموا أیًضا الرب. ألیست هذه العبادة هي أسلوب رمزي ُیقصد به أن 

كل نفس تخاصم أورشلیم "رؤیة السالم" تكون مثل بابل؟ ألن األبرار كانوا في أورشلیم، 
 والخطاة كانوا في بابل، لذلك حینما أخطأ سكان أورشلیم  تم سبیهم إلى بابل مع الخطاة. 

"فتح الرب خزانته وأخرج آالت زجره... 

1 Ibid. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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 أبحث عن معنى "فتح الرب خزانته وأخرج آالت رجزه (غضبه)"لكي أفهم معنى 
آالت غضب اهللا في أجزاء أخرى من الكتاب المقدس. لقد وجدت بالفعل فقرة مناسبة جًدا 
تتالئم مع هذا الموضوع في كلمات بولس الرسول الذي یقول: "فماذا إن كان اهللا وهو یرید 
أن ُیظهر غضبه وُیبین قوته احتمل بأناة كثیرة آنیة غضب مهیأة للهالك، ولكي ُیبین غنى 
مجده على آنیة رحمة قد سبق فأعدها للمجد، التي أیًضا دعانا نحن إیاها لیس من الیهود 

). 24-22: 9 فقط بل من األمم أیًضا" (رو
یقسم بولس الرسول جمیع البشر إلى مجموعتین، قائًال إن بعضهم یمثل آنیة رحمة 

والبعض اآلخر یمثل آنیة غضب؛ لقد أطلق مثًال على فرعون وعلى المصریین أنهم آنیة 
غضب، بینما أطلق على نفسه هو وجمیع الذین آمنوا سواء من الیهود أو من األمم آنیة 

رحمة. 
إًذا توجد في خزائن الرب آنیة (آالت) غضب، فما هي إًذا تلك الخزائن التي یوجد 

فیها آنیة غضب اهللا؟ 
هل ال یوجد في خزائنه سوى آنیة غضب؟ 

خزائن الرب من وجهة نظري تتمثل في الكنائس، كثیرا ما یختبئ فیها أناًسا یمثلون 
 الكنائس اآلن مغلقة، آنیة غضب، یأتي وقت حین یفتح الرب خزائنه التي هي الكنائس.

)، والسمك 12: 3 ، والقمح موجود مع التبن (متوآنیة الغضب موجودة وسط آنیة الرحمة
). عندما یفتح الرب كنیسته في یوم 47: 13 الجید مع السمك الرديء في نفس الشبكة (مت

الدینونة وُیخرج آالت غضبه؛ فإن كل واحٍد من الذین یمثلون آنیة الرحمة یقول عن آنیة 
الغضب التي أخرجت خارًجا: "منا خرجوا لكنهم لم یكونوا منا، ألنهم لو كانوا منا لبقوا معنا، 

].  Ï)19: 2 یو 1لكن لیظهروا أنهم لیسوا جمیعهم منا" (
 حدیثه عن اآلنیة التي للرحمة وتلك التي للغضب قائًال العالمة أوریجینوسیكمل 

أي بین المؤمنین، منهم من هم مقدسون وآخرون فاسدون  ن هذا یحدث في بیت الربإب
 لیست هكذا وال كذلك، فهي ُتحرم من  توجد أواني أخرى خارج الكنیسةُیدانون؛ لكن

الملكوت لكن ال ُتلقى في نار جهنم... هذا الفكر في رأیه موضوع نقاش غیر مستقر علیه، 
وواضح من كلماته أنه ال یمثل رأًیا عاًما إذ یقول:  

[هذا الموضوع یدعونا للدخول في مناقشة مجاٍل آخر یتشابه مع هذا الموضوع 

1 Ibid, 2, 3. 
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فإنه توجد في خزائن الرب آنیة للغضب؛ وفي خارج خزائنه یوجد خطاة لیسوا آنیة للغضب، 
بل هم آنیة أقل درجة من آنیة الغضب: هم العبید الذین ال یعملون إرادة سیدهم ألنهم ال 

).  47: 12 یعلمون ما هي إرادته (لو
الذي یدخل إلى الكنیسة یكون إما آنیة غضب وٕاما آنیة رحمة؛ أما الذي في خارج 

الكنیسة فهو لیس آنیة غضب وال آنیة رحمة، بل یمكن اعتباره آنیة مخصصة ألي شيء 
آخر. أستطیع أن أؤكد كالمي هذا، وأن أثبت صحته من الكتاب المقدس نفسه، حیث یقول 

بولس الرسول "ولكن في بیت كبیر لیس آنیة من ذهب وفضة فقط بل من خشب وخزف 
أیًضا، وتلك للكرامة وهذه للهوان، فإن طهر أحد نفسه من هذه یكون إناء للكرامة مقدًسا 

). 20: 2 تي 2نافًعا للسید مستعًدا لكل عمٍل صالحٍ " (
ال تظن أن هذا البیت الكبیر هو كنیستنا الحالیة، وال تعتقد أنك ستجد فیها آنیة 
للكرامة وأخرى للهوان؛ بل أن هذا البیت الكبیر هو المدینة الجدیدة التي أعدها اهللا لنا في 

، فیها تصیر آنیة الرحمة، آنیة من ذهب وفضة للكرامة؛ بینما اآلنیة األخرى يالدهر اآلت
التي هي األشخاص الموجودین خارج الكنیسة والذین لیس في استطاعتهم أن یصیروا آنیة 
للرحمة وال آنیة للغضب؛ فإنهم بموجب وضعهم الخاص وحالتهم الفریدة، یمكنهم أن یشغلوا 

وظیفة آنیة الخزف التي للهوان، والتي رغم كونها آنیة للهوان إال أنه ال یمكن االستغناء 
عنها في داخل البیت. 

أي في الكنیسة، ماذا ننتظر حتى نطهر  بالنسبة لنا نحن الذین في بیت اهللا
أنفسنا؟ 

هل نتظر حتى یأتي الرب ویفتح خزائنه فیخرجنا خارًجا؟! 
أال یجب علینا أن نبدأ من اآلن حتى نصنع من أنفسنا آنیة للرحمة، فال نكتفي 

فقط بأن نبعد عن أن نصیر آنیة للغضب، بل باألكثر أن یصیر هؤالء الذین كانوا قبًال آنیة 
غضب آنیة للرحمة؟! یقول بولس الرسول شیئا مشابًها للكورنثوسیین:  

"یسمع مطلقا أن بینكم زنى، وزنى هكذا ال ُیسمى بین األمم حتى أن تكون 
لإلنسان امرأة أبیه. أفأنتم منتفخون وباألحرى لم تنوحوا حتى ُیرفع من وسطكم الذي فعل هذا 

) كأنه یقول لهم: لُتفتح خزائن الرب، ولتخرج منها آنیة الغضب! 2-1: 5 كو 1الفعل؟!" (
ألن "الرب فتح خزانته وأخرج آالت غضبه". 

قرأت عبارة ُنسبت للسید المسیح "الذي یوجد بالقرب مني فهو قریب من النار، 
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 فهو بعید عن الملكوت"!  يوالذي یوجد بعیًدا عن
  أن اإلنسان الذي سمع تعالیمي ثم خالفها صار إناء غضٍب معد للهالك (رويأ

)، مثل هذا اإلنسان عندما یكون بالقرب مني یصیر قریًبا من النار. 22: 9
نه بذلك أإذا ابتعد أحد عني لكي ال یوجد بجانب النار، فلیعلم مثل هذا االنسان 

ُیبعد نفسه عن الملكوت، مثل ما یحدث مع المصارعین تماًما: فإن المصارع الذي ال یكتب 
اسمه ضمن أسماء المشتركین في الصراع (المصارعة) لن یخاف من الضربات، في الوقت 
نفسه لن ینتظر أن ُیتوج بأكالیل النصرة. أما إذا اشترك في المصارعة فإنه ُسیضرب ویقع 

كما في حالة خسارة، بینما ُیتوج في نصرة. نفس الشيء یحدث مع الذین ُكتبت أسماؤهم في 
الكنیسة، الذین قبلوا كالم الرب، فهم بهذا یسجلون أسماءهم لالشتراك في المصارعة الدینیة، 
طالما انضموا إلى المشتركین، فإذا لم یصارعوا بكل اجتهاد یتلقون ضربات كثیرة، لن یتلقاها 

اآلخرون الذین لم یشتركوا من األصل في هذا الصراع، إما إذا صارعوا بشجاعة وتجنبوا 
].  Ï )25: 9 كو 1الضربات، فإنهم یأخذون إكلیل مجٍد ال یفنى (

لنخرج من أرض الكلدانیین 
. ]25["ألن للسید رب الجنود عمًال في أرض الكلدانیین" [

أي مكان أو موقع أرضي یمكن أن ُیسمى بأسماء عدیدة ومختلفة بحسب وجهات 
النظر السائدة فیه. وكما أن مخلصنا یسوع له أسماء كثیرة من وجهات نظر متعددة، ذلك 

ألنه واحد في جوهره لكنه متعدد القدرات والصفات، كذلك أیًضا األمور األرضیة، فرغم 
كونها نفس الشيء في جوهرها، إال أنها متعددة جًدا من وجهات نظر الناس في كل مكان 
على األرض. أوضح ذلك باألكثر بتفسیر المثال الذي ذكرته عن المخلص ثم أرجع بعد 

ذلك إلى الموضوع األساسي الذي یحتاج إلى التفسیر. 
فبالرغم من أن ربنا ومخلصنا یسوع المسیح هو جوهر واحد، إال أنه من وجهة 

: 9مت (نظر معینة ُیدعى طبیًبا حیث قیل "ال یحتاج األصحاء إلى طبیب بل المرضى" 
12( .

). 14: 19 ومن وجهة نظر أخرى ُیدعى راعًیا (یو
). 37: 18 ومن وجهة نظر ثالثة ُیدعى ملًكا (یو

). 1: 15 ومن وجهة نظر رابعُة یدعى الكرمة الحقیقیة (یو

1 Ibid, 3. 
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). 30: 1 كو 1ومن وجهة نظر خامسة ُیدعى الحكمة (
). 6: 14 من وجهة نظر سادسة ُیدعى الحق (یو

). 30: 1 كو 1ومن وجهة نظر سابعة ُیدعى بًرا (
إًذا، كما أن مخلصنا رغم أنه واحد في جوهره إال أنه یحمل أسماء مختلفة تبًعا 

لوجهات نظر متعددة، كذلك أیًضا بالنسبة لألمور األرضیة، فإنها مكونة من نفس المادة إال 
أنها تأخذ أسماء مختلفة تبعا لألماكن الموجودة فیها. كثیًرا ما ذكرنا أن بابل هي األمور 

األرضیة المضطربة دائًما، ومصر هي األمور األرضیة التي تصیبنا بالحزن والضیق، أما 
 فتمثل الذین یعبدون النجوم والكواكب، ینسبون معظم األحداث التي تجرى أرض الكلدانیین

على األرض إلى النجوم، حتى أنهم یقولون إن ما یوجد عندنا من خطایا أو من فضائل هو 
 إذا نتیجة لحركة النجوم. كل إنساٍن یشترك في تلك المعتقدات یكون في أرض الكلدانیین.

. بل أن بعض الناس اتبع أحدكم خرافات المنجمین یكون هو أیًضا في أرض الكلدانیین
یظنون أننا أصبحنا مسیحیین بسبب تحركات معینة تحدث في مدارات الكواكب والنجوم. 
لذلك فإنه عندما یهدد الرب الذین في أرض الكلدانیین، وفقا للتفسیر الروحي، یهدد الذین 

یذهبون وراء علم التنجیم القائلین إن كل ما یحدث على األرض یرجع إلى تحركات النجوم. 
من أجل ذلك حینما دعا اهللا إبراهیم للتوجه نحو أموٍر أفضل، قال له: أنا الرب الذي أخرجك 

). اهللا وحده هو القادر على إخراجنا من أرض الكلدانیین، 7: 15 من أرض الكلدانیین" (تك
]. Ïألنه هو خالق كل شيء ومدبر كل شيء وضابط الكل

"هُلم إلیها من األقصى،  [
افتحوا أهرءها (مخازنها)،  

.  ]26[كوموها عراًما وحّرموها وال تكن لها بقیة" 
مخازن الكلدانیین هي عقائدهم الخاصة بمعرفة الغیب والتنجیم. من یرفض 

حسابات علم الغیب والتنجیم، ویتبع بدًال منها عقیدة الحق التي تؤكد أن ال شيء مما یقوله 
هؤالء المنجمون حقیقي، ومن یعلم أن ما أبعد أحكام اهللا عن الفحص وطرقه عن 

)، ومن یقول أن الكواكب لیست هي سبب األحداث التي تجري 33: 11 االستقصاء (رو
على األرض؛ مثل هذا اإلنسان ینفذ أمر الرب بإهالك أرض الكلدانیین.  

1 Ibid, 4. 
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"صوت هاربین وناجین من أرض بابل لیخبروا في صهیون بنقمة الرب إلهنا" 
]28[  .

یتنبأ إرمیا هنا عن الذین تركوا تقالید أجدادهم، ورفضوا العادات الوثنیة التي كانت 
موجودة عندهم قدیًما، تركوا عدم اإلیمان، ثم آمنوا في النهایة بكلمة الرب.  

 صوت هاربین وناجین من أرض بابل". أعتقد أن هذا هو المقصود بكلمات: "
یا لیتها تكون كلماتنا نحن أیًضا، فنكون هاربین من الرذائل والخطایا، إذ أن 

صوت الهاربین هو نفسه صوت الناجین. ال یكفي أن نهرب من أرض بابل بل یجب كذلك 
 منها حتى ُنخبر في صهیون بنقمة الرب إلهنا. ننجوأن 

 إلى صهیون "المدینة الحصینة"، أي كنیسة الرب حیث يعندما نهرب من بابل نأت
أي نقمة شعبه (دفاعه عن مؤمنیه).   نخبر فیها بنقمة الرب إلهنا

"ادعوا إلى بابل أصحاب القسي. لینزل علیها كل من ینزع في القوس حوالیها ال 
"كافئوها نظیر عملها، افعلوا بها حسب كل أي اهدموا واهلكوا كل ما یخص بابل  یكن ناج".

. أو: "ألنها قاومت الرب قدوس ما فعلت، ألنها بغت على الرب على قدوس إسرائیل"
.  ]29[إسرائیل" 

طالما توجد في داخلك أفكار شریرة تقاوم القداسة واإلیمان الحقیقي، ال تزال بابل  
في داخلك؛ أما إذا أهلكت هذه األفكار وقضیت على الخطایا الموجودة في أرضك (نفسك)؛ 

: 12 فإنك تكون قد قتلت بابل، وبالتالي تستطیع أن تذهب إلى مدینة اهللا أورشلیم (عب
]. Ï) وتلتقي بالمسیح یسوع الذي له المجد والقدرة والسلطان إلى أبد اآلبدین آمین22

 

 : . ضیق مشترك6
"هكذا قال رب الجنود إن بني إسرائیل وبني یهوذا مًعا مظلومون،  

وكل الذین سبوهم أمسكوهم. 
أبوا أن یطلقوهم. 

ولیهم قوي. 
رب الجنود اسمه. 

1 Ibid, 5,6. 
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. ]34-33[یقیم دعواهم لكي یریح األرض ویزعج سكان بابل" 
سمح اهللا لهم بالسبي لكي یتمتعوا بالوحدة التي ُحرموا منها في أرض الموعد. ففي 

عبودیة مصر وأیًضا في بابل كان الكل مًعا في مذلة. وكما أبى فرعون أن یطلقهم هكذا 
"ولیهم قوي، رب الجنود ، لكن في كال الحالتین اكتشفوا أن ]33[أبى البابلیون أن یطلقوهم 

أي یمت إلیهم بصلة قربي مالصقة   هو الذي یحررهم. بالنسبة لهم هو "الولي"]24[ اسمه"
. إنه ینتقم لهم من األشرار القتلة، ]34[جًدا، وقائد "رب الجنود"، ومحامي یقیم دعواهم 

). إن 21: 35 ؛ عد55-47، 25: 25 ویحمیهم، ویُضمن لهم حریتهم، ویحرر أرضهم (ال
كان اهللا قد أخرجهم من مصر بیٍد قویة وبذراٍع رفیعة فال یزال القادر أن یحررهم من بابل 

بقوة.  

    :. قضاء عاجل7
"سیف على الكلدانیین یقول الرب وعلى سكان بابل وعلى رؤسائها وعلى 

حكمائها. 
سیف على المخادعین فیصیرون ُحُمقاً . 

سیف على أبطالها فیرتعبون. 
سیف على خیلها وعلى مركباتها وعلى كل اللفیف الذي في وسطها فیصیرون 

نساء. 
سیف على خزائنها ُفتنهب. 

-35[َحرٌّ على میاهها فتنشف، ألنها أرض منحوتات هي وباألصنام ُتجن" 
38[  .

أمر السیف أن یضرب لیعلن عجز آلهة بابل وأصنامها عن الحركة والدفاع عن 
العابدین لها:  

- سیف على الكلدانیین (الشعب).  
- سیف على الرؤساء (األباطره ورجال الدولة).  

- سیف على الحكماء (المشیرون).  
- سیف على المخادعین (األنبیاء الكذبة والمنجمون).  

- سیف على أبطالها (الجیش).  
- سیف على خیلها... (اإلمكانیات الحربیة).  
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- سیف على اللفیف الذي في وسطها (حلفاؤها).  
- سیف على خزائنها (التي امتألت بما نهبوه).  

- حر على میاهها (تتحول الحقول إلى براري). یرى البعض هنا إشارة إلى تحویل 
میاه نهر الفرات من القنوات الطبیعیة تحت أبواب المدینة الضخمة إلى بركة ضخمة خارج 

المدینة حیث عبر مادي وفارس إلى بابل من خالل قنوات النهر. 

 : . قضاء مستقبلي8
"لذلك تسكن وحوش القفر مع بنات آوي،  

وتسكن فیها رعال النعام وال تسكن بعد إلى األبد، وال تعمر إلى دور فدور. 
كقلب اهللا سدوم ومجاوراتها یقول الرب،  

. ]40-39[ال یسكن هناك إنسان وال یتغرب فیها ابن آدم" 
هذه الكلمات حقیقیة بالنسبة لخرائب بابل، فال یزال یتجنبونها ظاّنین إیاها أماكن 

).  22-19: 13 تختبئ فیها الحیوانات المفترسة ومملوءة باألرواح الشریرة (إش
لم یحدث أن تعرضت بابل لما تعرضت له مدینتا سدوم وعمورة، لذا یرى البعض 

نه یشیر هنا إلى ما سیحدث في األیام األخیرة حیث ُیقال عن سقوط بابل: "وحدثت زلزلة أ
عظیمة لم یحدث قبلها منذ صار الناس على األرض، زلزلة بمقدارها عظیمة هكذا... وبابل 

). كما قیل 19-18: 16 العظیمة ُذكرت أمام اهللا لیعطیها كأس خمر سخط غضبه" (رؤ
عن مالٍك إنه "صرخ بشدة بصوٍت عظیم قائالً : سقطت سقطت بابل العظیمة وصارت 

).  2: 18 مسكًنا لشیاطین ومحرًسا لكل روٍح نجس..." (رؤ

 : . غزو عاجل9
"هوذا شعب مقبل من الشمال وأمة عظیمة وُیوقظ ملوك كثیرون من أقاصي 

األرض. 
یمسكون القوس والرمح. 

هم قساة ال یرحمون،  
صوتهم یعج كبحر،  

وعلى خیل یركبون مصطفین كرجٍل واحٍد لمحاربتك یا بنت بابل. 
سمع ملك بابل خبرهم فارتخت یداه. 
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أخذته الضیقة والوجع كماخضٍ .  
ها هو یصعد كأسد من كبریاء األردن إلى مرعى دائم. 

ألنى أغمز وأجعلهم یركضون عنه. 
فمن هو منتخب فأقیمه علیه؟! 

ألنه من مثلي؟! ومن یحاكمني؟! ومن هو الراعي الذي یقف أمامي؟!  
لذلك اسمعوا مشورة الرب التي قضى بها على بابل،  

إن صغار الغنم تسحبهم.  وأفكاره التي افتكر بها على أرض الكلدانیین.
إنه یخرب مسكنهم علیهم. 

. ]46-41[من القول ُأخذت بابل، رجفت األرض، وُسمع صراخ في الشعوب" 
 ]46-44[ مع اختالفات طفیفة، بینما )24-22: 6 ( في]43-41[تكرر ما جاء 
).  21-19: 49تكرر ما ورد ضد أدوم (

من الجانب التاریخي، الذین كانوا في السبي كانوا فاقدي الرجاء في الخالص من 
 البابلیة، فكانت كلمات إرمیا هذه أشبه بعظات نظریة غیر عملیة، لكن مبراطوریةجبروت اإل

الذین آمنوا بكلمة الرب امتألوا رجاًء ووثقوا في ید اهللا العاملة لخالصهم، فكانت نبوات 
وكلمات إشعیاء وٕارمیا وحزقیال مصدر عزاء لهم في غربتهم. 
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  50من وحي إرمیا 
لتزعزع أساسات بابل! 

   ،ظنت بابل أنها أم العالم كله
ال بالحب بل بالقمع والتحطیم.  

وظنت األمم جمیًعا أنه ال خالص من بابل المستبدة!  
لكن اهللا ضابط الكل أعلن عن دمارها،  

لُیفعل بها ما فعلته باألمم.  
كمطرقة سحقت كل األرض،  
هوذا ُتقطع المطرقة وُتسحق!  

   !لتزعزع یا مخلصي أساسات بابلي المتشامخة
لتهدم في داخلي امرأة إبلیس المتعجرفة الزانیة!  

لتحطم یا مخلصي المطرقة الحقیقیة،  
عدو الخیر الذي حطم كل األرض،  

أقام نفسه أرخونا للعالم لینحدر به إلى الهاویة!  

   ،مجیئك یا مخلصي قطَّع المطرقة
صلیبك سحقها تماًما!  

أي سلطان لعدو الخیر علّي؟!  
أیة قوة للخطیة في داخلي؟!  

نعم! وهبتني النصرة،  
أعطیتني أن أضرب بصلیبك على المطرقة فأسحقها!  

   !لي ترابي إلى ماس حقیقي روحك القدوس حوَّ
لیضرب العدو بكل طاقاته،  

فإنه لن یقدر أن یحطم الماس وال أن یسحقه!  
بل یكشف باألكثر عن تقدیرها وصالبتها!  

أختفي فیك وأرتمي بین یدیك،  
فال تقدر المطرقة أن تحطمني!  
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اقتنیني ماًسا ال ُیقدر بثمن.  

   ! ّلتضرب مطرقة كل األرض علي
إنها لن تقدر أن تلحق بي،  

فإنني لست بعد أرًضا بل سماء!  
أجلسني روحك القدوس في السمویات،  

حّول أرضي الداخلیة إلى سماء،  
وبابلي إلى أورشلیم العلیا!  

 مجًدا لك یا محطم مطرقة كل األرض! 
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األصحاح الحادي والخمسون 

اهربوا من بابل! 
أعلن اهللا في األصحاح السابق على لسان إرمیا النبي عن تقطیع بابل - مطرقة 

)، فكما سحقت األمم ُسحقت هي أیًضا، ألنها مدینة ضد 23: 50األرض - وتحطیمها (
المسیح، ُتقدم للعالم إبلیس الذي هو بالحقیقة مطرقة كل األرض، وقد سحقه رب المجد 

) ولم یعد له سلطان على أوالد اهللا. في هذا األصحاح یعلن اهللا عن 15: 2 بالصلیب (كو
التزامنا بالهروب سریًعا من بابل، ألننا في حاجة إلى بلساٍن یشفي جراحات نفوسنا الخطیرة. 

هذا البلسان هو رب المجد یسوع المصلوب الذي لن یوجد في بابل بل في جلعاد الجدیدة 
التي هي الكنیسة.  

.  ]4-1[ریح مهلكة    . 1
.  ]5[ اهللا لن ینسى شعبه   .2
.  ]6[اهربوا من وسط بابل  . 3
. ]8-7 [بابل كأس ذهب . 4
.  ]18-8 [ جراحات ال ُتشفي .5
.  ]19 [ نصیب یعقوب   .6
.  ]25-20[ عصا الرب للتأدیب   .7
.  ]26 [ حرمان من حجر الزاویة .8
.  ]33-27[ جاء وقت الحصاد   .9

.  ]35-34[ شكوى إسرائیل   .10
.  ]44-36 [ اهللا ینتقم لشعبه .11
.  ]46-45[ اخرجوا من وسطها   .12
.  ]49-47 [ الحكم   .13
.  ]51-50[ أمر بالعودة إلى المقادس .14
.  ]58-52[ نهایة السبي البابلي   .15
.  ]62-59[قراءة النبوات في بابل  . 16
. ]64-63[ سقوط بابل    .17
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 :  . ریح مهلكة1
"هكذا قال الرب:  

هأنذا أوقظ على بابل وعلى الساكنین في وسط القائمین عليَّ ریًحا مهلكة. 
وأرسل إلى بابل مذّرین فیذّرونها ویفرغون أرضها،  

ألنهم یكونون علیها من كل جهة في یوم الشر. 
على النازع في قوسه فلینزع النازع،  

وعلى المفتخر بذراعه،  
فال تشفقوا على منتخبیها بل حرموا كل جندها.  

.  ]4-1[فتسقط القتلى في أرض الكلدانیین والمطعونون في شوارعها" 
 إما باسمها الذي یعني "بلبلة"، أو بابلفي األصحاحات السابقة یشیر النبي إلى 

 الذي یشیر إلى انغماسهم في العقائد الخاطئة حیث یرفضون العنایة "الكلدانیین"باسم 
اإللهیة، حاسبین أن كل حیاتهم حتى سلوكهم تدیره حركة النجوم، بهذا یظنون أن اإلنسان 

، أي المقاومین هللا ]1[" القائمین عليّ مسلوب اإلرادة. هنا یدعو اهللا البابلیین: "الساكنین في 
عالنیة، لهذا استحقت بابل المخاطر التالیة:  

علیها، عوض التمتع بروح اهللا القدوس الذي یهب كریٍح  ریح مهلكة . هبوبأ
لیجدد على الدوام؛ تهلك الریح حتى العطایا الطبیعیة الموهوبة لإلنسان.  

 لتفریغ أرضها، یكشفون أنها ال تحمل حبة حنطة واحدة وسط  مذرینب. قیام
القش، لهذا تفرغ أرضها تماًما.  

 المتواترة؛ عوض التمتع بسیف الكلمة اإللهیة الذي یبتر كل  القوسج. ضربات
شٍر، أو برمح الحب اإللهي الذي یجرح النفس بجراحات الحب اإللهي، ُیقتل شبابها 

.  ]3[المنتخب وكل جیشها بالرماح، وُیلقون في الشوارع 
: تصیر كل طاقات اإلنسان التي للجسد كما للنفس جنوًدا  تحریم جندهاد.

محرمین ال یمارسون الحیاة المقدسة، وال ینعمون بتكریسهم للرب. 
، Leb- Kamai" هكذا: "الساكنین في الساكنین في القائمین عليّ یترجم البعض "

 . Ï ، قاصًدا بذلك "كلدیا"Atbashأي في 
یتحدث هنا عن مادي وفارس بكونهما ریًحا مهلكة تحطم بابل، وقد قدم إرمیا  

1 Thompson: Jeremiah, p.747. 
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النبي سبع تشبیهات لمادي وفارس:  
)، بینما یشبه بابل 44: 50أ. األسد الصاعد من كبریاء األردن إلى مرعى دائم (

)، یفترسها األسد.  45: 50بصغار الغنم المسحوبة بال قوة (
، ال تستطیع بابل أن تقاومها.  ]1[ب. ریح مهلكة 

، حیث تنفضح بابل فتظهر أنها قش ]2[ج. مذرون یذرون أرض بابل ویفرغونها 
یطیر في الهواء بال حنطة. بینما یكشفون عن حقیقة المؤمنین في الكنیسة، إذ یفصلون 

القش عن الحنطة. هذا هو عمل التجارب والضیقات، فالمؤمنون الحقیقیون یتمجدون خالل 
التجربة بالتصاقهم باهللا مخلصهم بینما یتعثر اآلخرون ویجدفون على اهللا. 

، إذ كان الجند یستخدمون أحیاًنا الفؤوس في ]20[د. "فأس حرب" یسحق بابل 
المعارك الحربیة.  

. ]20[هـ. أدوات حرب 
و. غوغاء أو جراد یرفعون على بابل جلبة أي یحدثون أصواًتا قویة أشبه  بصوت 

.  ]27، 14[أغاني الغلبة والنصرة  
.  ]35[ز. ناهبون 

 : . اهللا لن ینسى شعبه2
"ألن إسرائیل ویهوذا لیسا بمقطوعین عن إلههما عن رب الجنود وٕان تكن 

.  ]5[" أرضهما مآلنة إثًما على قدوس إسرائیل
یرى إرمیا النبي إسرائیل ویهوذا أرملتین مقطوعتین عن إلههما، العریس السماوي، 
لكن اهللا ال یتركهما بعد تأدیبهما. حًقا لقد مَألتا األرض إثًما ضد اهللا القدوس، لكن إذ رجعتا 

بالتوبة إلیه تجدانه راجًعا إلیهما لینزع عنهما حالة الترمل.  

 : . اهربوا من وسط بابل3
"اهربوا من وسط بابل وانجوا كل واحٍد بنفسه.  

. ]6[ال تهلكوا بذنبها ألن هذا زمان انتقام الرب هو یؤدي لها جزاءها" 
تفسیًرا لهذه العبارة:  العالمة أوریجینوس یقدم لنا  

أین تقطن نفوسنا؟  
[كما أن جسدنا یسكن في مكان معین من األرض، كذلك نفسنا تسكن بحسب 
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حالتها في المكان أو البلد الذي یحمل نفس اسمها (صفاتها)، أو بطریقة أكثر وضوًحا: 
جسدنا موجود إما في مصر أو بابل أو فلسطین أو سوریا أو في أي بلٍد أخرى تحمل االسم 

]. Ïالذي یتناسب مع كل نفس

السكنى في بابل 
[تقطن النفس بابل عندما تكون قلقة ومضطربة، حینما یرحل منها السالم، فتكون 
مضطرة للمصارعة مع الخطیة ومواجهة حرب الشهوات والوقوف بمفردها في وسط ضجیج 

األسلحة التي تحاصرها من كل جهة؛ إلى مثل تلك النفس یوجه النبي كلماته قائالً :  

"اهربوا من وسط بابل وانجوا كل واحٍد بنفسه". 
طالما اإلنسان موجود في بابل لن یستطیع أن یخلص؛ حتى ولو تذكر أورشلیم، 

). 4: 137 فإنه سوف یئن ویتنهد قائالً : "كیف نرنم ترنیمة الرب في أرض غریبة؟ (مز
مادمنا في بابل لن نستطیع أن نسبح الرب، ألن اآلالت التي ُتستخدم في توصیل النغمات 

للرب معلقة بدون استخدام، لذلك یقول النبي "على أنهار بابل هناك جلسنا، بكینا أیًضا 
].  Ðعندما تذكرنا صهیون، على الصفصاف في وسطها علقنا أعوادنا (قیثاراتنا)"

التوقف عن التسبیح في بابل  
 أن اهللا یطالبنا بالخروج من بابل واالنطالق إلى أورشلیم، العالمة أوریجینوسیرى 

ألنه في بابل ُتعلق قیثارتنا على الصفصاف فال یمكننا التسبیح هللا بتسبحة جدیدة للرب في 
أرض غریبة، إذ نفقد سالمنا السماوي وُنحرم من الفرح الداخلي. لهذا یلیق بنا أن نهرب إلى 

أورشلیم لنسترد قیثارات قلوبنا ونترنم هللا ال بألسنتنا فحسب، بل بكل كیاننا حیث تتحول 
مشاعرنا وأحاسیسنا وطاقاتنا إلى أوتار روحیة ُتخرج سیمفونیة حب، تتجاوب مع حب اهللا 

الفائق. یقول:  
[طوال وجودنا في بابل، تظل قیثاراتنا معلقة على الصفصاف؛ لكن إذا جئنا إلى 
أورشلیم حیث "رؤیة السالم" ترجع القیثارات التي كانت قبًال معلقة بال استخدام مرة أخرى 

إلى أیدینا، ونظل نعزف علیها بال توقف مسبحین اهللا.  
كما قلنا في البدایة، تكون النفس موجودة دائًما في المكان الذي یحمل اسمها؛ كما 

1 Sermon LII: 1. 
2 Sermon LII: 1. 
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أن نفس الخاطئ توجد في بابل، فإن نفس البار توجد في الیهودیة (الروحیة). مع ذلك فإنها 
(نفس البار) توجد أیًضا في أماكن مختلفة داخل الیهودیة نفسها، بحسب حیاتها ودرجة 

إیمانها: قد تكون موجودة في "دان" التي تشغل أطراف الیهودیة، أو في مواقع أفضل من 
دان، أو في وسط الیهودیة، أو في األراضي المجاورة ألورشلیم، أما النفس األكثر سعادة 

فتكون في وسط مدینة أورشلیم.  
من جهة أخرى، اإلنسان الذي ارتكب أفظع أنواع الجرائم یكون في بابل، بینما 

الذي ارتكب خطایا أقل یكون في مصر (تأویلًیا).  
كما أن الموجودین في الیهودیة ال یسكنون كلهم في مكاٍن واحٍد، فیسكن أحدهم 

في أورشلیم، وآخر في دان، وآخر في نفتالي، وآخر في أرض جاد؛ كذلك أیًضا الذین في 
مصر ال یسكنون كلهم في أماكٍن سیئة بنفس الدرجة: منهم من یسكن في تانیس، ومنهم من 

). فإذا كان القارئ إنساًنا 18-13: 30 یسكٍن في نوف أو في سین أو في فیبستة (حز
)، یستطیع أن یجد 2: 15 كو 1روحًیا یحكم في كل شيء دون أن ُیحكم فیه من أحد (

تفسیًرا تأویلًیا ألسماء المواقع الموجودة في مصر والتي ذكرها حزقیال النبي في نبوته، فال 
یكتفي فقط بمعرفة تفسیر أسماء األمم مثل بابل ومصر والیهودیة، وٕانما یهتم أیًضا بمعرفة 

ما هو المقصود من خالل تلك االسماء الصغیرة. "من هو حكیم حتى یفهم هذه األمور، 
  .]Ï)9: 14 وفهیم حتى یعرفها؟!" (هو

الهروب السریع من بابل 
اهربوا من [هناك تساؤل آخر: لماذا تعطى كلمة الرب للذین في بابل هذا األمر: "

"؟ ال تتركوها بالتدریج، بل اهربوا منها بسرعة، ألن الهروب یعني الجرى أثناء وسط بابل
الخروج.  

هذه الكلمات موجهة إلى كل النفوس "المضطربة" بأمور "اهربوا من وسط بابل". 
هذا العالم وشهواته الردیئة المختلفة. فماذا إذا یعني أمر الرب؟ لم یقل: "اخرجوا من وسط 

بابل" ألن الخروج یمكن أن یحدث بالتدریج، بل قال: "اهربوا من وسط بابل"، في الواقع 
" بابل، دفعني للبحث عن المقصود بتلك الكلمة. فقد یحدث أن یكون إنسان من وسطقوله: "

موجوًدا في أطراف بابل، وبالتالي یكون بطریقة أو بأخرى خارجها. أما الوجود في وسط 
أي طرف من أطراف بابل تكون متساویة:  بابل فهو شيء آخر، ألن المسافة من الوسط إلى

1 Sermon LII: 1. 
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أي حیوان. ففي الواقع القلب هو الجزء  أي أن الوجود في مركز بابل هو مثل وسط قلب
المتوسط في جسم أي حیوان، كما أن وسط األرض ُیسمى في إنجیل متى "قلب األرض" 

)؛ إًذا یلزم على الخطاة أن یهربوا من وسط بابل أي من قلبها. 40: 12 (مت
اهربوا إًذا من وسط بابل لكي إذا ما تركتم وسطها تصبحون بعد ذلك في أطراف 

أرضها. 
حتى ال یكون هذا الكالم غامًضا أوضحه أكثر: اإلنسان الغارق في الشرور 

والخطایا هو في وسط بابل؛ أما الذي یبتدئ تدریجًیا في ترك الخطیة متجًها نحو الخیر ولم 
یحصل بعد على الفضائل، إنما یبدأ في الحصول على االشتیاق للفضائل، فبالرغم من 

].  Ïهروبه من وسط بابل إال أنه لم یتركها كلیة

 نجاة من جدید
 في رسالته إلى استوخیوم إن والدتها قد نفذت هذه الوصیة القدیس جیرومیقول 

. Ðاإللهیة فخرجت من أرضها لتستریح مع مخلصها
 العالمة أوریجینوس: یقول 

  وانجوا (من جدید) كل واحٍد بنفسه". [ثم أضاف قائالً : "
یجب أوًال أن نهرب من وسط بابل، ثم بعد ذلك ننجو من جدید كل واحٍد بنفسه. لم 

، هذه اإلضافة تحوى سًرا؛ تعني أننا قد من جدیدیتحدث هنا عن النجاة فقط، بل عن النجاة 
ذقنا الخالص قبل ذلك، لكن إذ ُحرمنا منه بسبب خطایانا، أدى هذا إلى مجیئنا إلى بابل. 

لهذا یجب أن ینجو كل واحٍد منا بنفسه من جدید، لكي نبدأ في استعادة ما قد فقدناه، 
وبحسب كلمات بطرس الرسول: "نائلین غایة إیمانكم خالص النفوس. الخالص الذي فتش 

  .]Ñ )10-9: 1 بط 1وبحث عنه أنبیاء، الذین تنبأوا عن النعمة التي ألجلكم" (

الفرق بین الطرد والرفض 
" ال ُتطردوا بإثمها[یوجد أمر ثالث: "

إذا كان أحد یعیش في إثم بابل وال یقدم توبة یصیر "هالكه" أمًرا طبیعًیا. الحظ 
كیف أن العهد القدیم رغم أنه ُمترجم من العبریة إلى الیونانیة، إال أنه قد نجح جًدا في 

1 Sermon LII: 2. 
2 Ep. 108: 32. 
3 Sermon LII: 3. 
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التعبیر عن الكلمات وتوضیح الفروق بینها إلى حٍد كبیرٍ . قال على سبیل المثال: "اخترت 
)، فهو لم یقل: 84: 10 أن أصیر مرفوًضا (مطروًحا أو ُملقى) في بیت إلهي الخ." (مز

"اخترت أن أصیر مطروًدا". نفس الشيء بالنسبة لآلیة التي نفسرها، فهي لم تقل: "ال 
تصیروا مرفوضین بإثمها" بل: "ال تصیروا مطرودین بإثمها".  

الطرد شيء والرفض شيء آخرٍ . اإلنسان الُمحتقر من الناس والُمهمل منهم، لیس 
مطروًدا وٕانما مرفوض. أیًضا اإلنسان الذي یوجد باستمرار خارج دائرة الخالص مطرود ألنه 

ال ینعم بالتطویب اإللهي. لكي تفهم الفرق بین الكلمتین، یمكنك تجمیع كل النصوص 
 .]Ïالموجودة في الكتاب المقدس والتي تحتوي على هاتین الكلمتین، والمقارنة بینهما

التأدیب اإللهي عالمة الحب واالهتمام  
". یوضح الكتاب المقدس أن العقوبات ُتوقع على ألن هذا زمان انتقام الرب ["

اإلنسان الذي یحتملها ویصبر على احتمالها. فعندما ال ُیعاقب اإلنسان على األرض یظل 
هكذا بدون عقاب حیث یتم عقابه في یوم الدینونة. ویقول الرب على لسان هوشع النبي: "ال 

).  14: 4 أعاقب بناتكم ألنهن یزنین وال كناتكم ألنهن یفسقن" (هو
ال یعاقب اهللا الخطاة بسبب غضبه علیهم كما یظن البعض، أو بمعنى آخر 

عندما یوقع اهللا عقاًبا على إنساٍن خاطئ، ال یوقعه بدافع الغضب من هذا اإلنسان، بل على 
العكس، فإن غضب اهللا على اإلنسان یظهر في عدم توقیع العقاب علیه. ألن اإلنسان 

الُمعاقب حتى ولو تألم تحت تأثیر هذا العقاب، إال أن القصد هو إصالحه وتقویمه. یقول 
).  1: 6 داود: "یارب ال توبخني بغضبك وال تؤدبني بسخطك" (مز

إن أردت أن تؤدبني، فكما یقول إرمیا: "أدبني یارب ولكن بالحق ال بغضبك لئال 
. كثیرون ُأصلحوا بسبب عقوبات الرب وتأدیباته لهم. كما یقول الكتاب، )10: 24(" يتفنین

حینما یخطئ أبناء السید المسیح یتم عقابهم لكي تكون أمامهم فرصة للرحمة من قبل الرب: 
"إن ترك بنوه شریعتي ولم یسلكوا بأحكامي، إن نقضوا فرائضي ولم یحفظوا وصایاي، افتقد 

).  33-30: 89 بعصا معصیتهم وبضربات إثمهم، أما رحمتي فال أنزعها عنهم" (مز
من ذلك نفهم أنه إذا ارتكب أحد الخطایا ولم ُیعاقب حتى اآلن یكون ذلك  عالمة 

  .]Ðعدم استحقاقه للعقاب بعد

1 Sermon LII: 4. 
2 Sermon LII: 5. 
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"هو یؤدي لها جزاءها" 
[لن یوقع اهللا عقابه وجزاءه على بابل من خالل خدامه، بل هو بنفسه یؤدى لها 
جزاءها. أرید أن أضیف شیًئا على ذلك، وهو أن اهللا ال ُیعاقب الخاطئ بنفسه، لكنه أحیاًنا 
یرسل وسطاء، سواء لتنفیذ العقاب، أو لمنح الشفاء من خالل األلم كما نرى في المزامیر: 

: 78 "أرسل علیه حمو غضبه سخًطا ورجًزا وضیًقا (عن طریق) جیش مالئكة أشرار" (مز
). بالنسبة لهؤالء لم یؤِد لهم اهللا جزاءهم بنفسه، لكنه استعان بمالئكة أشرار لیقوموا 49

بتنفیذ مهمة العقاب.  
قد یستعین الرب بمالئكة أطهار لمعاقبة بعض الناس. لكن یحدث في بعض 

األحیان أن الرب یرفض االستعانة بهؤالء الوسطاء، ویوقع العقوبات بنفسه، كما هو الحال 
هنا بالنسبة لبابل.  

عندما تكون الجروح طفیفة وقابلة للشفاء السریع، یكتفي الطبیب بإرسال تلمیذه أو 
مساعده یعالج المریض. یحدث أحیاًنا أن یكون المریض محتاًجا إلى بتر أحد أعضائه وٕالى 
استخدام المشرط، مع ذلك ال یذهب إلیه الطبیب بنفسه، بل یختار واحًدا من مساعدیه قادًرا 

على القیام بهذا العمل، فیرسله لیعالج المریض.  
لكن حینما تكون الجروح غیر قابلة للشفاء، ویكون المرض قد انتشر في جمیع 

أجزاء الجسم، بحیث یصل المریض إلى درجة كبیرة من الخطورة، هنا ال یتطلب األمر یدّي 
التلمیذ أو المساعد، إنما یحتاج إلى أیدي المعلم نفسه، فیقوم الطبیب بالتصدي لهذا الجرح 

الممیت بنفسه. بالمثل حینما تكون الخطایا صغیرة، ال یوقع اهللا على الخطاة عقابهم بنفسه، 
لكنه یستخدم الوسطاء، أما إذا كانت الخطیة خطیرة جًدا كما هو الحال هنا بالنسبة لمدینة 

]. Ïبابل، یسرع الرب بتوقیع الجزاء علیها بنفسه

 : . بابل كأس ذهب4
"بابل كأس ذهب بید الرب ُتسكر كل األرض. 

من خمرها شربت الشعوب من أجل ذلك جنت الشعوب. 
 .]8-7[سقطت بابل بغتة وتحطمت. ولولوا علیها" 

باختصار یلزمك أن تعرف أن الذهب غالًبا ما یكون تشبیًها  القدیس جیروم: یقول

1 Sermon LII: 6. 
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. Ïللبالغة العالمیة، كمثال لسان الهرطقة بّراق بالذهب

 ) 12 مل 1اقام یربعام عجلي ذهب ووضع أحدهما في بیت إیل وجعل اآلخر في دان :
 2) [قد یتساءل البعض: لماذا صنعوا عجلي ذهب؟ كنزنا محفوظ في أواٍن خزفیة (29
). الكنسیون بحق هم بسطاء، أما الهراطقة فهم أرسطاطلیون وأفالطونیون. 7: 4 كو

باختصار لتعرف أن الذهب هو التشبیه المعتاد للبالغة الزمنیة، حیث یكون لسان 
الهراطقة كتمثال ذهبي متأللئ، اسمع كلمات النبي: "بابل هي كأس ذهبي في ید الرب" 

. الحظ كیف یصف بابل المرتبكة. إذن هذا العالم هو كأس ذهبي، وكل األمم ]7[
. Ðیشربون منه

القدیس جیروم  

   .بابل تعني "ارتباًكا"، والكأس الذهبي حًقا هو تعالیم الفالسفة وبالغة الخطباء
من بالحق لم ینحرف بواسطة الفالسفة؟  
من لم ُیخدع بواسطة خطباء هذا العالم؟  

كأسهم ذهبي، وسمو بالغتهم من الخارج، أما الداخل فمملوء سًما الذي ال یقدرون 
أن یخفوه إال خالل بریق الذهب.  

.  Ñتذوقون عذوبة بالغتهم لكي تتأكدوا وال تشكوا أنه سم قاتل
 القدیس جیروم

:  العالمة أوریجینوسیقول 
بین كأس الذهب واإلناء الخزفي  

"بابل كأس ذهب بید الرب ُتسكر كل األرض،  [
من خمرها شربت الشعوب،  

من أجل ذلك جنَّت الشعوب (اختل عقلها)، سقطت بابل بغتة وتحطمت".  
نبوخذنصر، الذي كان یرید أن یغوي الناس ویجذبهم من خالل كأس بابل الُمِضل 

)، وال حتى في أواٍن 7: 4 كو 2والمخادع، لم یضع المشروب الذي أعده في أواٍن خزفیة (
هو أفضل مثل األواني الفضیة؛ لكنه  أخرى أفضل في النوع كالحدید أو النحاس أو حتى ما

1 Hom. 11 on Ps. 77 (78). 
2 St. Jerome: On Ps. hom. 11. 
3 Hom. 62 on Ps 82 (82). 
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اختار إناًء من ذهب لُیعد فیه مشروبه، حتى یجتذب بریق الذهب عیون الناس، فیركزون 
كل اهتمامهم وأنظارهم على جمال اإلناء الخارجي دون أن یلتفتوا إلى ما في داخله. بهذا 

یمسكون بالكأس ویشربونها وهم غیر عالمین.  

ماذا یعني كأس نبوخذنصر؟ 
ماذا ُیقصد بكأس الذهب المذكورة هنا؟ 

إن نظرت إلى الجمال الخارجي الذي یغلف الكلمات القاتلة التي للعقائد الفاسدة، 
وٕالى بالغة لسانهم وفصاحة كلماتهم وفن ترتیب الكلمات وتنسیقها، عندئذ تدرك أن كل 
واحٍد من هؤالء الشعراء والفالسفة قد أعد كأس ذهٍب، یوجد في هذه الكأس سموم الزنا، 

وسموم الكلمات القبیحة، وسموم العقائد التي تقتل نفس اإلنسان. 
أما مسیحنا ففعل العكس: فإنه إذ یعرف أن كأس الشیطان مصنوعة من الذهب، 

لم یشأ أن یجعل اإلنسان الذي یدخل في اإلیمان یظن أن كأس السید المسیح مشابهة 
للكأس التي تركها (أي كأس الشیطان التي تركها اإلنسان حینما آمن بالرب)، ولم یشأ أن 
یصنع كأسه من الذهب حتى ال یقع المؤمنون في حیرة حینما یرون أن كأس الرب وكأس 

الشیطان مصنوعتان من نفس المادة، فمن أجل ذلك حرص السید المسیح على أن یكون لنا 
).  7: 4 كو 2هذا الكنز في أواٍن خزفیة (

"بابل كأس ذهب بید الرب".  
بابل لیست كأس ذهب إلى األبد، بل یأتي یوم تسقط من یدْي الرب حیث یقوم هو 

بنفسه بتوقیع العقاب علیها.  
كأس الذهب هذا، أي بابل، ُتسكر كل األرض. "ُتسكر كل األرض"، 

كیف تسكر كل األرض؟ ستفهم ذلك حینما تدرك أن كل الناس أصبحوا سكارى: 
لقد سكرنا من الغضب، ومن الحزن، ومن الحب الفاني، ومن الشهوات الشریرة، ومن كل ما 

هو باطل. فكم من مشروبات أعدتها لنا بابل؟ وكم من كأس ذهٍب أسرتنا بها؟ 

"بابل كأس ذهٍب بید الرب ُتسكر كل األرض".  
ن أردت أن تعرف كیف أصبحت كل األرض سكرى بفعل كأس بابل أنظر إلى إ

الخطاة الذین یمألون األرض كلها. قد تقول لي إن األبرار لم یسكروا من كأس الخطاة، 
 ال تظن أن الكتاب ال یقول فكیف یقول الكتاب أن كل األرض تسكر من كأس بابل؟
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كل األرض الصدق حینما یقول ذلك، ألن األبرار في الواقع لیسوا أرًضا (تراًبا)، وبالتالي فإن 
. أما األبرار، فبالرغم من وجودهم على فقط، أي الخطاة وحدهم، هم الذین یسكرون

األرض إال أن مكانهم في السماء. بالتالي ال یلیق أن ُیقال لإلنسان البار: أنت تراب 
 طالما أن ذلك اإلنسان یلبس صورة –ض) وٕالى التراب تعود"، بل سیقول له الرب أر(

): "أنت سماء وٕالى السماء تعود". لذلك فإن كأس بابل لن ُیسكر 49: 15 كو 1السماوي (
إال الذین ما زالوا "أرًضا".  

"من خمرها شربت الشعوب، من أجل ذلك جنت الشعوب".  
 الذین یشربون الخمر العادي، عندما یشربون منه أكثر من حاجتهم ویكثرون من 
شربه بدون عقل نرى فیهم صورة إنساٍن سكراٍن مختل الجسد ذو أرجل متراخیة ورأس مثقلة، 
ولسان ثمل، ینطق بكلمات غیر مفهومة، تخرج من خالل شفتین مضمومتین. بذلك یمكننا 

أن ندرك كیف أن الذین شربوا من خمر بابل جنوا واختل عقلهم، صارت خطواتهم غیر 
ثابتة، وبسبب عقولهم الواهیة وأفكارهم المترددة یعیشون دائًما في قلٍق واضطراٍب ویمأل 
: 48 الشك حیاتهم باستمرار. یقول الكتاب عن مثل هؤالء الناس: "لذلك أخذتهم الرعدة" (مز

6  .(
دعونا نتوقف قلیًال عند بعض الكلمات الغامضة: لماذا قیل عن قایین الخاطئ إنه 

)؟ إن كلمة "نود" 16: 4 حینما خرج من لدن الرب، سكن في أرض نود شرقي عدن (تك
تترجم في الیونانیة "اختالل أو رعدة". اإلنسان الذي یترك اهللا، والذي ال توجد عنده القدرة 
على التفكیر في الرب یكون موجوًدا في أرض نود، أي یعیش في القلق واضطراب قلبه 

الرديء وفي اختالل الفكر والعقل.  

"  سقطت بابل بغتة وتحطمت"
متى سقطت بابل بغتة؟" 

أعتقد أن المقصود بتلك الكلمات هو أن نهایة العالم تجيء بغتة، ستكون مثل أیام 
الطوفان حین كان الناس یأكلون ویشربون ویتزوجون ویزوجون إلى الیوم الذي دخل فیه نوح 

)، وكما حدث في 38-37: 24 الفلك، ولم یعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجمیع" (مت
). نفس الشيء یحدث في نهایة العالم، لن تجيء بالتدریج وٕانما بغتة. 28: 17 أیام لوط (لو

وفي رأیي أن هذا أیًضا یتشابه مع ما جاء في سفر یشوع عن مدینة أریحا التي سقطت 
"بغتة" بمجرد حدوث صوت األبواق، یحدث نفس الشيء أیًضا مع مدینة بابل في نهایة 
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العالم تسقط بغتة وتتحطم. هذا إذا اعتبرنا أن العبارة السابقة تتحدث عن وقت انتهاء العالم؛ 
أما إذا تأملنا ماذا حدث في وقت السید المسیح، ونظرنا إلى عمله العجیب، كیف أنه أفسد 

جمیع التعالیم الوثنیة المتعلقة باألصنام وعبادتها، لكي یحمي المؤمنین من ثقل الخطیة، 
عندئذ ستدرك أن في ذلك الوقت سقطت بابل بغتة وتحطمت. 

لیفحص كل واحٍد منا نفسه لیرى هل سقطت بابل من داخل قلبه أم ال. إذا كانت 
مدینة االضطراب (بابل) لم تسقط بعد من قلبه، هذا دلیل على أن السید المسیح لم یأِت بعد 
إلى هذا القلب، ألنه بمجرد دخوله إلى القلب تنهار بابل وتتحطم في الحال. فمن أجل ذلك 
حینما تصلون، اجتهدوا أن تطلبوا مجيء السید المسیح في قلوبكم حتى یحطم بابل ویسقط 
كل شرها وخبثها ومكرها، ویقیم على أنقاضها أورشلیم مدینة اهللا المقدسة، یقیمها في داخل 

].  Ïقلوبنا

 : . جراحات ال ُتشفي5
"خذوا بلساًنا لجرحها لعلها ُتشفي.  

داوینا بابل فلم ُتشفَ . 
دعوها ولنذهب كل واحٍد إلى أرضه،  

.  ]9-8[ألن قضاءها وصل إلى السماء وارتفع إلى السحاب" 
 موجه من اهللا إلى األطباء والجراحین ˻األب سیرینوسهذا الحدیث في رأى 

 هو تعلیق هؤالء األطباء من مالئكة ]9[لیحزنوا بسبب عدم قبولها الدواء، بینما تكملته 
منوطین بهم ورسل وروحیین ادركوا أن بابل رفضت العالج.  

   ...!حاول إرمیا أن یشفي بابل إن استطاع
لم ُیشَف المجمع ألن البلسان قد عبر إلى الكنیسة! جاء التجار من جلعاد، أي من 

موضعهم أو سكناهم في الناموس، واحضروا بضائعهم إلى الكنیسة لكي یشفي البلسان 
 3: 35خطایا األمم. عن هؤالء قیل: "شددوا األیادي المسترخیة والركب التي بال قوة" (إش 

LXX  .(
البلسان هو اإلیمان غیر الفاسد. مثل هذا اإلیمان عرضه بطرس إذ قال لألعرج: 

1 Sermon LII: 7-11. 
Ð  7: 31  مناظرات یوحنا كاسیان. 
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.  Ï )6: 3 "باسم یسوع المسیح الناصري قم وامشىِ " (أع
 القدیس أمبروسیوس

  كلمات لقد اعتنى ببابل، لكنها لم تنل صحة، ألنه حین یكون الذهن مرتبًكا بالشر یسمع
.  Ðالتوبیخ ویشعر بتأدیبات االنتهار، لكنه یستخف بالرجوع إلى طرق الخالص المستقیمة

األب غریغوریوس(الكبیر) 
:  العالمة أوریجینوسیقول 

".  ولولوا علیها، خذوا بلساًنا (بلسًما - مرهًما) لجرحها لعلها ُتشفي["
بما أن كل نفس یمكنها أن تحصل على الخالص، ال توجد نفس واحدة غیر قابلة 
للشفاء بالنسبة للرب، لذلك ینصح اهللا الذین یستطیعون أن یعبروا إلى أورشلیم أن یحصلوا 

على بلسم العهد الجدید، أن یحاولوا بقدر استطاعتهم أن یستخدموا هذا العالج مع بابل لكي 
ُتشفي وتستعید صحتها.  

لیتنا نحاول نحن أیًضا أن نفعل ذلك، فنطلب من اهللا أن یعطینا البلسم الروحي؛ 
لكي نتعلم كیف نعصب جراحات بابل، مقتدین بالسامري الصالح؛ وبالتالي ُتشفي هذه 

المدینة البائسة، فال تعود بعد إلى حالتها األولى. 
أین هم الهراطقة اآلن؟ أین الذین یؤمنون بتعدد أنواع النفوس، ویؤكدون وجود نوٍع 
من النفوس ال رجاء فیه، واألمل في خالصه مفقود؟ لو كانت هناك نوعیة من النفوس ال بد 

أن تهلك، أفما كانت بابل هي أول تلك النفوس التي یجب أن تهلك؟ 
ومع ذلك، فإنه حتى بالنسبة لبابل، لم یحتقرها اهللا، بل یأمر األطباء أن یضعوا 

بلسًما لجرحها لعلها تشفي!  
إًذا هؤالء الذین صدر االمر إلیهم بمعالجة بابل، حینما علموا بإمكانیة شفائها 

واستعادة صحتها، قاموا بالفعل بتنفیذ األمر، ووضعوا بلسًما على جرحها، لكن إذ وجدوا أنهم 
لم یحصلوا على النتیجة التي كانوا ینتظرونها، ألن بابل ظلت في شرورها ولم ترد أن 

". أفال داوینا بابل فلم ُتشَف، دعوهاُتشفي، قالوا بعد أنهم أدوا مهمتهم وتمموا مسئولیتهم: "
یحدث معك هذا أنت أیًضا أیها اإلنسان؟ 

یحدث أحیاًنا أن یرسل لك اهللا المالئكة ویأمرهم بوضع المراهم علیك لعالجك من 

1 Joseph 3: 17 
2 Gregory the Great: Pastoral Care 3: 13. 
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مرض النفس "لعلك ُتشفي"، فتكون النتیجة أن هؤالء المالئكة یجیبون الرب قائلین: "داوینا 
بابل، التي هي نفسك المضطربة بشهوات هذا العالم، فلم ُتشفَ ". سبب عدم الشفاء ال یرجع 
إلى قلة معرفتهم وخبرتهم الطبیة وال إلى رداءة نوع البلسم، بل یرجع السبب أوًال وأخیًرا إلیك 
أنت، ألنك لم تشأ أن ُتشفي، فلم تتبع تعلیماتهم وعالجهم. "دعوها"؛ إن المالئكة هنا كانوا 
یمثلون أطباء مهمتهم تنفیذ أوامر اهللا الطبیب األعظم؛ لقد أرادوا معالجة ضعفاتنا وتحریر 

نفوسنا من الرذائل، أما نحن فإننا ُنبعدهم عنا بعیًدا برفضنا اتباع نصائحهم. لذلك فإن هؤالء 
المالئكة، إذ یرون أن تعبهم یذهب هباًء، یقولون: "دعوها. ولنذهب كل واحٍد إلى أرضه". أو 

أنهم یقولون بطریقة أخرى: لقد سلمنا اهللا الدواء لمعالجة النفس البشریة، فجئنا لنجدتها 
وقدمنا لها الدواء، أما هي فإنها عنیدة جًدا وعاصیة ال ترید أن تستمع إلى ما نقوله، وقد 

أصبح مجهودنا بال ثمر، وبالتالي "دعوها ولنذهب كل واحٍد إلى أرضه".  
احذر أیها اإلنسان لئال یتركك الطبیب، سواء كان هذا الطبیب مالًكا من قبل 

الرب أو إنساًنا مكلًفا من قبل اهللا بإعطائك الدواء الذي یقودك إلى الخالص. ألنه لو تركك 
الطبیب وقال: "دعوها ولنذهب كل واحٍد إلى أرضه، ألن قضاءها وصل إلى السماء وارتفع 
إلى السحاب"، فإن تركه إیاك إنما یعني إدانتك كإنساٍن غیر قابل للشفاء ألنك رفضت أن 
تعالج. عندما یتركك الطبیب، ماذا یحدث لك إال الشيء الطبیعي الذي یحدث ألي مریض 

فقد األطباء األمل في شفائه؟ المریض الذي أحب مرضه یسقط حتًما في حالة أكثر سوًءا.  
یظل األطباء الصالحون المخلصون  بجانب المریض طالما یستطیعون معالجته 

بحسب مهنتهم، وطالما یمكنهم أن یستخدموا الدواء مع هذا المریض. لكن إذا تفاقم المرض 
وازداد سوًءا إلى درجة فقدان األمل في الشفاء، أو إذا خالف المریض تعلیمات األطباء 
نتیجة لتعبه من اآلالم وضجره منها، إذ یفقد الطبیب األمل في مثل هذا اإلنسان یدعه 

(یتركه) وینسحب لئال یموت المریض بین یدیه، وبالتالي ُتلقى المسئولیة علیه. نفس الشيء 
یحدث معنا نحن أیًضا، فلكي تتجنب المالئكة األطهار أن نموت بین أیدیها یتركوننا عندما 
یفقدون األمل في شفاء نفوسنا ویقولون: "من أسفل القدم إلى الرأس لیس فیه صحة بل جرح 

).  6: 1 وٕاحباط وضربة طریة لم ُتعصر ولم ُتعصب ولم تلین بالزیت" (إش

".  "ألن قضاءها وصل إلى السماء وارتفع إلى السحاب
اإلنسان الذي تكون خطیته صغیرة، ال یرتفع قضاؤه إلى السماء، بینما الذي ینمو 
في الشر ینمو أیًضا قضاؤه ویزداد حجمه، وكلما تزید شروره یزید أیًضا عقابه. إذا كان قد 
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أخطأ إلى الدرجة التي وصلت فیها خطایاه إلى السماء وارتفعت إلى السحاب حینما یقاوم 
اهللا بعناده ترتقى خطایاه أكثر فأكثر، لذلك فإن الرب یهین الخطیة التي أوصلت قضاء 

اإلنسان إلى السماء، كما أنه في الوقت نفسه یكافئ اإلنسان البار مكافأة تلیق بالحیاة التي 
]. Ïعاشها في المسیح یسوع الذي له المجد والقدرة والسلطان إلى أبد اآلبدین آمین

 أن األنبیاء والرسل هم السحاب، إذ قیل "حقك للسحاب" (مزالقدیس جیروم یرى 
)، هكذا ینبع الحق من السحاب أي من األنبیاء والرسل. إذ یلتقى هذا السحاب 6: 36

.  Ðویحتك مًعا یعطي بهاًء وبریًقا لتعلیٍم واحٍد یضيء على العالم كله
[أترید ان تعرف كیف ُیدعى المؤمنون سحاًبا في الكتاب المقدس؟ یقول إشعیاء: 

). كان موسى سحابة، لذلك قال: 6: 5 "أوصي الغیم أن ال یمطر علیهم مطًرا" (راجع إش
). رسائل الرسل هي مطر روحي یهطل علینا. كحقیقة 2: 32 "یهطل كالمطر تعلیمي" (تث

)، مرة أخرى یقول 7: 6 واقعة "ألن أرًضا قد شربت المطر اآلتي علیها مراًرا كثیرة" (عب
].  Ñ )6: 3 كو 1"أنا غرست وأبولس سقى" (

اآلن إذ أعلن أن خطایا بابل قد بلغت إلى السماء وتعرف علیها رجال اهللا خاصة 
األنبیاء، مؤكدین أن جرحها ال یبرأ ألنها ترفض البلسان (السید المسیح) الذي في جلعاد 

(كنیسة العهد الجدید)، یؤكد الحقائق التالیة:  

أ. أن الرب هو برنا:  
  .]10["قد أخرج الرب برنا" 

شتان بین خطایا بابل وخطایا المؤمنین، األولى إصرار على العصیان وعناد 
ومقاومة لعمل اهللا؛ أما الثانیة فضعفات لذا یلجأ المؤمنون إلى اهللا الذي یبرر، إذ یستر علینا 
بنعمته، فال ُتحسب علینا خطیة مادمنا نتجاوب مع عمل نعمته، وُنحسب أبراًرا، ألن "الرب 

برنا". إنه یؤدبنا وأیًضا یبررنا!  

ب. إعالن عمل اهللا في كنیسته:   
  .]10["هلم فنقص في صهیون عمل الرب إلهنا" 

یحلو هللا أن یقص على أوالده أعماله المجیدة، فیكشف لهم إرادته اإللهیة، من 

1 Sermon LII: 12. 
2 Hom. 73 on Ps. 96 (97). 
3 Ibid 
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جهتهم كما من جهة األشرار الُمصرین على عنادهم.  

ج. قضاء بابل:  
خالص الكنیسة یحوي ضمًنا تحطیم الشر وسقوط مملكة إبلیس المظلمة، لذلك 

یقول:  

"سنوا السهام. 
أعدوا األتراس.  

قد أیقظ الرب روح ملوك مادي ألن قصده على بابل أن یهلكها. 
ألنه نقمة الرب نقمة هیكله.  
على أسوار بابل ارفعوا الرایة. 

شددوا الحراسة. 
أقیموا الحراس. 
أعدوا الكمین،  

  .]12-11[ألن الرب قد قصد وأیًضا فعل ما تكلم به على سكان بابل" 
هنا نجد دعوة موجهة من اهللا إلى ملوك مادي، أي رؤسائها، رجال كورش، 

للتحرك والهجوم ضد بابل. عاش أهل مادي في شمال غرب إیران، في المنطقة التي تدعى 
حالًیا كردستان االیرانیة، كانت تنقسم إلى ست مقاطعات، وفي أیام الیونان والرومان 

انقسمت إلى مقاطعتین، وهما أتروباتینة في الشمال ومادي الكبیرة في الجنوب مع الشرق.  
)، اشتهروا بخیولهم، وكانوا یتصلون 2: 10المادیون هم نسل بن یافث (تك 

).  15، 12، 8: 6؛ 28: 5بالفرس في الجنسیة واللغة والثقافة والتاریخ (دا 
 Astyages) 585-550، من أعظم ملوكها Ecbatanaعاصمة مادي هي 

نه یعتبر تاریًخا غامًضا قبل كورش الذي أق.م). مع وجود معلومات عن تاریخ مادي إال 
 ق.م.  550َأخضع المنطقة عام 

هنا یالحظ أن تأدیب الرب لهم هو تأدیب بسبب هیكله الذي خربوه.  
وقد طلب حراسة مشددة على أبواب بابل حتى ال یهرب منهم أحد.  

"أیتها الساكنة على میاه كثیرة الوافرة الخزائن، قد أتت آخرتك، كیل أغتصابك.  
" قد حلف رب الجنود بنفسه إني ألمألنك أناًسا كالغوغاء فیرفعون علیِك جلبة
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]13-14[  .
دعاها الساكنة على میاه كثیرة، وقد سبق لنا التعلیق على ذلك، فإنها تشیر إلى 

اآلتي:  
. تجلس ملكة على أمم كثیرة حیث أن المیاه تشیر إلى الشعوب.  أ

 الموارد الطبیعیة الضخمة في تحویلها إلى جنات وحقول يب. كثرة المیاه تعن
تفیض علیها بالخیرات.  

ج. تشیر إلى مركزها الجغرافي بكونها على نهر الفرات بقنواته الكثیرة وبرك المیاه 
التي تقوم بدور الحصانة العسكریة للمدینة.  

اتسمت بالحصانة مع الغنى حیث جمعت كل ما في مخازن األمم المحیطة بها 
حین استولت علیها، لكن نهایتها قد قربت، إذ یغزوها جیش مادي وفارس كسحابة جراد 

بأصواته القویة... أصوات الغلبة والنصرة. لیس من یقدر أن یقف أمام حمالته!  
 صوت نصرة الغالبین، وهو نفس التعبیر الذي ين الجلبة هنا تعنأیرى البعض 

ُیقال عن الذین یدوسون العنب لعصره. وكأن جیش مادي وفارس دخل لیدوس بابل تحت 
أقدامهم كعنب ُیعصر ویصیر خمًرا مسكًرا. إنه خمر غضب اهللا الذي یلزم لبابل أن تشربه!  

، إذ یقول:  ]19-15[یقدم بعد ذلك تسبحة حمد هللا 

"صانع األرض بقوته،  
ومؤسس المسكونة بحكمته،  

وبفهمه مّد السموات.  
إذا أعطى قوًال تكون كثرة میاه في السموات،  

ویصعد السحاب من أقاصى األرض. 
صنع بروًقا للمطر وأخرج الریح من خزائنه.  

َبُلَد كل إنسان بمعرفته. 
خزى كل صائغ من التمثال، ألن مسبوكه كذب وال روح فیه.  

هي باطلة صنعة األضالیل. 
   .]18-15[في وقت عقابها تبید" 

). 16-12: 10حملت هذه التسبحة نفس الروح والعبارات الواردة في (
أراد النبي أن یوضح لبابل سر شقائها وٕاصابتها بالجراحات القاتلة وهو حرمانها 
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من اهللا الحقیقي، الطبیب الحقیقي، فقدم هذه التسبحة التي تعلن عن اهللا أنه القدیر، الحكیم، 
یهب األمطار والبرق، ویجلب الریاح من مخازنها. هو قادر أن یسّخر الطبیعة بكل 

إمكانیاتها لحساب مؤمنیه، بقوته اإللهیة وحكمته وأبوته. إنه یبسط الفكر السماوي في داخل 
النفس ویجلب علیها أمطار نعمته الغزیرة، ویبرق بنور المعرفة على الفكر، ویهبها روحه 

القدوس فُتشفي وتغتني! إذ تفخر بابل أنها جالسة على میاٍه كثیرة، یؤكد النبي أن مصادر 
المیاه في یدْي الخالق، الذي بكلمته تفیض المیاه، ویأتي بالسحاب من أقاصي األرض، 

 وبكلمته أیًضا یمنعها لتأدیب بابل. 

 : . نصیب یعقوب6
"لیس كهذه نصیب یعقوب، ألنه مصور الجمیع وقضیب میراثه رب الجنود 

.  ]19[اسمه" 
شتان ما بین عقوبة األشرار المصممین على عنادهم وتأدیب النفوس الساقطة في 

الخطایا عن ضعٍف أو جهلٍ . یخشى األشرار قدرة اهللا إذ یرونه جباًرا یسیطر علیهم، أما 
المؤمنون فیفرحون بجبروته إذ یرتبط ذلك بأبوته وحبه. حًقا یؤدب، لكن في تأدیبه یعلن عن 

حبه واهتمامه بهم، ألنهم میراثه، منسوبون إلیه.  

   :. عصا الرب للتأدیب7
نه یستخدم أإن كان اهللا یقطع مطرقة كل األرض ویحطمها، فإنه یوضح هنا عمله 

مطرقة لتحطیم الشر. ما هي هذه المطرقة؟ 
)، 19-5: 10كانت في البدایة أشور التي استخدمها اهللا كعصا تأدیب إلسرائیل (

)، وأخیًرا 11-4: 27وفیما بعد استخدم عبده  نبوخذنصر البابلي لتأدیب یهوذا وبقیة األمم (
). یبدأ هنا 1: 45؛ 28: 44استخدم كورش لیطرق به بابل داعًیا إیاه راعیه ومسیحه (إش 

 ). 24-25)، یلیه دینونة بابل (23-20ببابل كمطرقة في ید الرب (

"أنت لي فأس وأدوات حرب،  
فأسحق بك األمم وأهلك بك الممالك.  

وأكسر بك الفرس وراكبه وأسحق بك المركبة وراكبها.  
وأسحق بك الرجل والمرأة،  
وأسحق بك الشیخ والفتى،  
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وأسحق بك الغالم والعذراء.  
وأسحق بك الراعي وقطیعه،  
وأسحق بك الفالح وفدانه،  
.  ]23-20[وأسحق بك الوالة والحكام" 

كانت فؤوس المعارك متنوعة؛ كانت الفأس المصریة بیٍد طویلة ولها رأس واحدة 
نحاسیة أو حدیدیة، بینما الفؤوس الفارسیة أیادیها قصیرة ولها رأس ضخمة. توجد فؤوس 

حرب لها رأسان.  
بفؤوس الحرب واألدوات األخرى التي للرب، أي بجیش بابل سحق األمم والممالك، 

كما الجیوش وأدواتها، وكل طبقات الشعب لتأدیبهم... وكان یلیق ببابل أن تتعظ وال تسقط 
في العجرفة حتى على اهللا نفسه.  

إذ إنتهي الحدیث عن بابل كمطرقة تسحق األمم، تتقبل بابل ثمرة شرها 
وغطرستها. كانت تتشامخ كجبٍل عاٍل، اآلن یهددها لتصیر "جبًال محرًقا" ال یصلح لشيء.  

وأكافئ بابل وكل سكان أرض الكلدانیین على كل شرهم الذي فعلوه في صهیون "
أمام عیونكم یقول الرب.  

هأنذا علیك أیها الجبل المهلك یقول الرب،  
المهلك كل األرض،  

فأمد یدي علیك،  
وأدحرجك عن الصخور،  

  .]25-20[وأجعلك جبًال محرًقا" 
یدعو اهللا بابل جبًال مع أنها قائمة على سهل، وذلك كرمز كقوتها وعظمتها.  

   :. حرمان من حجر الزاویة8

"فال یأخذون منك حجًرا لزاویة وال حجر ألسٍس بل تكون خراًبا إلى األبد یقول 
.  ]26[الرب" 

عوض كونها جبًال متشامًخا صارت جبًال محرًقا ال تجد فیه حجًرا یصلح لزاویة وال 
كأساٍس ألي مبنى. هذا هو ثمر الكبریاء، یفقد اإلنسان كل صالحیة.  

لقد ُدعى السید المسیح "حجر الزاویة"، وصار إیمان التالمیذ به هو حجارة 
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األساسات التي یقوم علیها مبنى كنیسة العهد الجدید، لكن بابل لم تتمتع بالسید المسیح وال 
بإیمان الرسل، لذلك  انهارت تماًما.   

: 16؛ 8: 14تتحقق هذه النبوات بالكامل حین یسكب المالك السابع جامه (رؤ 
).  24-1: 18؛ 17-21

   :. جاء وقت الحصاد9
في هذه المرة ال تُوجه الدعوة إلى رؤساء مادي وحدهم بل إلى كل األمم والشعوب 
لتتحالف مًعا وتقدس حرًبا ضد بابل. هذا النداء ُموجه لألمم بعد خضوعها لمادي لتعمل مع 

مادي ضد بابل، وتحسب أن حربها مع بابل هو عمل مقدس، ألنه بسماٍح إلهي. النداء 
 موجه باألكثر إلى ممالك في منطقة أرمینیا (ممالك أراراط وِمّنِي واشكناز). 

"ارفعوا الرایة في األرض. 
اضربوا بالبوق في الشعوب. 

قدسوا علیها األمم، نادوا علیها ممالك أرارط وِمّنِي وأشكناز. 
أقیموا علیها قائًدا،  

.  ]27[أصعدوا الخیل كغوغاء (جراد) مقشعرة" 
. Van: منطقة في ارمینیا شمال بحیرة فان أراراط
 شعب قریب من مملكة أراراط، شرق بحیرة فان.   Minni ِمّنيِ 

)، یرى البعض أنهم السكیثیون.  3: 10: ُیقال إنهم من نسل جومر (تك اشكناز
واضح أن هذه الممالك صارت خاضعة لملوك مادي، غلبها المادیون في القرن 

  في مقاومة بابل، إذ یقول: ]28[السادس ق.م. هنا الدعوة موجهة إلیهم للعمل مع مادي 

"قدسوا علیها الشعوب ملوك مادي ُوالتها وكل حكامها وكل أرض سلطانها" 
]28[  .

 لقد ارتجفت األرض واهتزت أمام ما حلَّ ببابل العظیمة: 

"فترتجف األرض وتتوجع،  
ألن أفكار الرب تقوم على بابل لیجعل أرض بابل خراًبا بال ساكن.  

كف جبابرة بابل عن الحرب وجلسوا في الحصون. 
نضبت شجاعتهم. 
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صاروا نساء. 
حرقوا مساكنها. 

تحطمت عوارضها.  
یركض عداء للقاء عداء،  

ومخبر للقاء مخبر،  
لیخبر ملك بابل بأن مدینته قد أخذت عن أقصى.  

 وأن المعابر قد أمسكت والقصب أحرقوه بالنار ورجال الحرب اضطربت.  
 ألنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائیل إن بنت بابل كبیدر وقت دوسه. 

.  ]33-29[بعد قلیٍل یأتي علیها وقت الحصاد" 
نالحظ هنا أن تكرار نفس العبارات التي قیلت عن یهوذا بعد دماره بواسطة 

)؛ وكأن ما 9: 48) وموآب (19: 46)، وأیًضا عن مصر (22: 44؛ 7: 4نبوخذنصر (
فعلته بابل بغیرها یسقط علیها. 

كثیًرا ما یكرر هذا األصحاح انهیار جیش بابل، إذ كّف الجبابرة عن الحرب بسبب 
المفاجأة التي لم تكن متوقعة، فاختفوا في الحصون، وفقدوا شجاعتهم، وصاروا كنساٍء في 

ضعف، غیر قادرین على الدخول في معركة.  
یظهر مقدار ما حّل بجبابرة بابل من ضعف إذ ُأصیبوا كما بفالٍج فُشلَّت حركتهم 
بسبب الخوف. یذكر هیرودت أن البابلیین رجعوا إلى المدینة وبقوا في الحصون كما سبق 

.  Ï ]30[فتنبأ إرمیا 
كانت العادة قدیًما أن یركض واحد وراء آخر قادمین من أرض المعركة لیخبروا 

). هنا یركض كثیرون من كل جانب لیخبروا 1: 19؛ 19: 18 صم 2الملك باألحداث (
الملك بسقوط المدینة في ید العدو.  

جاءت االخباریات األولى تعلن عن انهیار الحصون الخارجیة. بجانب الحصنین 
 ي قدًما وآخر خارج21العظیمیین اللذین كانا یحیطا بقلب بابل ُوجد حصن داخلي سمكه 

 قدم. كانت هناك حصون في شمال المدینة وجنوبها، كما قام نهر 21كثر من أسمكه 
الفرات مع قنوات والبرك بتحصین المدینة طبیعًیا.  

یقصد بالمعاییر ُأمسكت، أنهم قد سیطروا علي النهر ذاته؛ وٕاذ هرب كثیرون وسط 

1 Dahe’s Annotated Reference Bible, p. 797. 
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القصب حرق العدو القصب حتى ال یختفي أحد فیه.  
ماذا یعني أن بنت بابل صارت كبیدر وقت دوسه؟ إذ یأتى وقت الحصاد تجمع 
عیدان القمح، وُتلقى على األرض، وتدوسها الحیوانات، وتقطع العیدان بالنورج ثم تذرى. 

هكذا صارت بابل كبنت ملقاه على األرض تدوسها الحیوانات ویمزقها النورج ویذرونها كما 
في البیدر!  

   :. شكوى إسرائیل10
 نبوخذراصر ملك بابل. ي أفناني"أكلن

جعلنى إناًء فارًغا. 
 كتنیٍن ومأل جوفه من نعمي، طوَّحني.  يابتلعن

ُظلمي ولحمي على بابل تقول ساكنة صهیون،  
.  ]35-34[ودمي على سكان أرض الكلدانیین تقول أورشلیم" 

 علیها، فقد افترسته وأكلته وشربته يلماذا حّل كل هذا ببابل؟ ألن إسرائیل یشتك
حتى صار كإناء فارغ. أكل نبوخذنصر وشرب ولم یترك شیًئا في إناء إسرائیل!  

لم یصنع هذا عن احتیاٍج إلى أكٍل أو شرٍب، إنما كان نبوخذنصر كتنیٍن یبتلع 
فریسته لیمال جوفه بها ویتنعم بها ثم یتقیأها (طوَّحني). بهجته في ابتالع اآلخرین لیتقیأهم 

بعد ذلك. 

   :. اهللا ینتقم لشعبه11
یأخذ اهللا على عاتقه دفاعه عن أوالده في الوقت المناسب. یدافع شرعًیا، فیقیم 

 خصومة ومحاكمة لكي یعطي للخصم فرصة الدفاع عن نفسه.

"لذلك هكذا قال الرب:  
هأنذا أخاصم خصومتك وأنتقم نقمتك،  

وأنشف بحرها وأجفف ینبوعها.  
.  ]37-36[وتكون بابل كوًما ومأوى بنات آوى ودهًشا وصفیًرا بال ساكن" 

سبق أن شبَّه البابلیین باألسود التي تزمجر، اآلن إذ تشعر بالجوع تزمجر 
وتضطرب، فیعد لها اهللا ولیمة، ال من أكٍل بل من شرٍب، لكي تشرب منها وتسكر. یقدم لها 

الخ)، یشربون فینامون وال یقومون. لقد صاروا كخراٍف مذبوحة ولیس 15: 25كأس غضبه (
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 كأسوٍد قویة. 

"یزمجرون مًعا كأشبال. 
یزئرون كجراء أسود.  

عند حرارتهم أعد لهم شراًبا وأسكرهم لكي یفرحوا ویناموا نوًما أبدًیا وال یستیقظوا 
یقول الرب.  

. ]40-38[أنزلهم كخراٍف للذبح وككباش مع أعتدة" 
استولى كورش على بابل بینما كانت المدینة كلها منشغلة بعیٍد دنس. تحولت 

 العید إلى زمجرة أشبال صغیرة وزئیر جراء أسود لكن بال عون.  يأغان
كانوا یسكرون في لهٍو بالعید ولم یدروا أنهم یسكرون بخمر غضب اهللا.  

كانوا یقدمون الخراف والكباش ذبائح لإلله بیل ولم یدركوا أنهم هم صاروا خراًفا 
للذبح وكباًشا ُتستهلك.  

"كیف ُأخذت شیشك؟!  
وُأمسكت فخر كل األرض؟!  

كیف صارت بابل دهًشا في الشعوب؟! 
طلع البحر على بابل فتغطت بكثرة أمواجه.  

صارت مدنها خراًبا أرًضا ناشفة وقفًرا،  
أرًضا ال یسكن فیها إنسان وال یعبر فیها ابن آدم.  

وأعاقب بیل في بابل،  
وأخرج من فمه ما ابتلعه،  

.   ]44-40[فال تجرى إلیه الشعوب بعد ویسقط سور بابل أیًضا" 
، وأنها غالًبا مأخوذة عن فعٍل ˺سبق أن رأینا أن كلمة "شیشك" شفرة خاصة ببابل

معناه "یغطس". كأن بابل تغطس في وسط المیاه وال تقوم. لقد سبق فغطس یونان في البحر 
بینما جلست بابل على المیاه الكثیرة كملكة. لكن شتان ما بین اإلثنین، إذ تحولت میاه 

)، حّولت قفر قلبه إلى جنة، فقدم 5: 2البحر بالنسبة لیونان إلى نهٍر حلٍو یحوط به (یونان 
). أما 9، 7: 2 )، وعاین هیكل قدس الرب وتمتع بالخالص (یونان2 تسبحة القیامة (یونان

Ï  25: 26 راجع تفسیر إر . 
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بابل الجالسة كملكة على نهر الفرات العذب فغطاها البحر المالح بأمواجه، وغرَّق حقولها 
ظنوه یأكل ما یذبحونه له وما  ومدنها، ولم یعد یسكنها إنسان أو حیوان. أما إلهها بیل الذي

یقدمونه له من أطعمٍة فإنه یتقیأ ما ابتلعه، فیكون سخریة أمام الشعوب! وأخیًرا أسوار بابل 
التي كان العالم یتطلع إلیها كإحدى األعاجیب العظمى، فإنها تسقط. وكأن بابل تفقد نهرها 

وأرضها ومدنها وسكانها وحیواناتها وٕالهها وأسوارها وحمایتها وسالمها!  

 : . اخرجوا من وسطها12
"اخرجوا من وسطها یا شعبي،  

ولینِج كل واحٍد نفسه من حمو غضب الرب.  
وال یضعف قلبكم فتخافوا من الخبر الذي ُسمع في األرض،  

 خبر في هذه السنة ثم بعده في السنة األخرى،  يفإنه یأت
.  ]46-45[خبر وظلم في األرض متسلط على متسلط." 

تكررت الدعوة بالخروج من وسط بابل، وكأنها إنذارات خطر تدّوى بال توقف حتى 
یهرب المؤمنون منها. لیخرجوا بال خوف ولیترقبوا أخبار متوالیة تعلن عن خراب بابل 

 ودمارها تماًما. 

 

 : . الحكم13
"لذلك ها أیام تأتي وأعاقب منحوتات بابل،  

فتخزى كل أرضها، وتسقط كل قتالها في وسطها.  
فتهتف على بابل السموات واألرض وكل ما فیها،  
ألن الناهبین یأتون علیها من الشمال یقول الرب.  

- 47[كما أسقطت بابل قتلى إسرائیل تسقط أیًضا قتلى بابل في كل األرض" 
49[  .

ُیسمع هتاف النصرة والفرح في السموات وعلى األرض، لیس شماتة في زمالئهم 
البابلیین، وٕانما تهلیًال بعمل اهللا بخالص أوالده، وتحقیق العدل اإللهي في الزمن المناسب.  

ضه) مع نفسه أرهذه هي خبرة المؤمن إذ تتحطم بابله الداخلیة یهتف جسده (
(سمواته)، ویشترك كل كیانه في التهلیل للرب.  
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 : . أمر بالعودة14
"أیها الناجون من السیف اذهبوا ال تقفوا،  

اذكروا الرب من بعید، ولتخطر أورشلیم ببالكم.  
قد خزینا ألننا قد سمعنا عاًرا غطى الخجل وجوهنا،  

.  ]51-50[ألن الغرباء قد دخلوا مقادس بیت الرب" 
للمرة الخامسة في هذه النبوات ضد بابل یطالب اهللا شعبه بالخروج من بابل، 

).  50، 45، 9، 6: 51، 8: 50ویحثهم على العودة إلى أرضهم (
إنه یطالبهم باالنشغال بأورشلیم وتطهیر هیكلها من الغرباء الذین دنسوها. إنها 
دعوة لكل نفس أن ُتمتص أفكارها في أورشلیمها الداخلیة، مقدس الرب، وال تسمح لفكٍر 

غریب یدخل فیها لیدنسها.  

 : . نهایة السبي البابلي15
"لذلك ها أیام تأتي یقول الرب، وأعاقب منحوتاتها،  

ویتنهد الجرحى في كل أرضها.  
فلو صعدت بابل إلى السموات،  

ولو حصنت علیاء عزها،  
فمن عندي یأتي علیها الناهبون یقول الرب.  

صوت صراخ من بابل وانحطام عظیم من أرض الكلدانیین.  
ألن الرب مخرب بابل وقد أباد منها الصوت العظیم،  

وقد عجت أمواجهم كمیاه كثیرة وأطلق ضجیج صوتهم.  
ألنه جاء علیها على بابل الُمخرب وأخذ جبابرتها وتحطمت قسیهم ألن الرب إله 

مجازاة یكافئ مكافأة.  
وُأسكر رؤساءها وحكماءها ووالتها وحكامها وأبطالها،  

فینامون نوًما أبدًیا وال یستیقظون یقول الملك رب الجنود اسمه.  
هكذا قال رب الجنود:  

إن أسوار بابل العریضة ُتدمر تدمیًرا وأبوابها الشامخة ُتحرق بالنار،  
.  ]58-52[فتتعب الشعوب للباطل والقبائل للنار حتى تعیا" 
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 لجرائمها.  يسقوط بابل هو تحقیق للعدالة اإللهیة، ما تعاني منه هو ثمر طبیع
إذ اجتمع الرؤساء والحكماء، أي المنجمون، والوالة والحكام واألبطال للتشاور مًعا 
تحول مجلسهم إلى جلسة مستهزئین، ألنهم سكروا من خمر الیأس وترنحوا، وفقدوا قدرتهم 

على التفكیر والتصرف.  

 : . قراءة النبوات في بابل16
"األمر الذي أوصى به إرمیا النبي سرایا بن نیریا بن محسیا عند ذهابه مع 

صدقیا ملك یهوذا إلى بابل في السنة الرابعة لملكه. وكان سرایا رئیس المحلة.  
 على بابل في سفٍر واحٍد كل هذا الكالم المكتوب على يفكتب إرمیا كل الشر اآلت

بابل.  
وقال إرمیا لسرایا: إذا دخلت إلى بابل ونظرت وقرأت كل هذا الكالم.  

فقل أنت یارب قد تكلمت على هذا الموضع لتقرضه حتى ال یكون فیه ساكن من 
.  ]62-59[الناس إلى البهائم بل یكون خرًبا أبدیة" 

سرایا هذا هو أخ باروخ كاتب إرمیا النبي، ذهب مع صدقیا الملك إلى بابل لكي 
یجدد عهده بالوالء، لكن بعد العودة مباشرة كسر الملك عهده وثار ضد ملك بابل.  

كتب إرمیا كل النبوات ضد بابل في سفر وأرسلها مع سرایا لیذهب بها إلى بابل 
 فیه یطلب سرایا أن یحقق اهللا ]62[ویقرأها على الذین سبق سبیهم، ویختم القراءة بصالة 

وعوده هذه بتحطیم بابل.  
واضح أن تصرفات إرمیا النبي تبدو غیر منطقیة بشرًیا، فقد أعلن نبواته ضد بابل 
قبل سبي یهوذا، أي في الوقت الذي فیه كان یوبخ الملك وكل رجاله مع كل القیادات بسبب 
عدم خضوعهم لبابل، عصا التأدیب اإللهي؛ وفي نفس الوقت یعلن عن انهیار بابل، ویسلم 

 الملك لیذهب بهذه النبوات إلى بابل نفسها ویتحدث بین المسبیین يذلك ألحد مساعد
عالنیة عن ذلك! بمعنى آخر بینما یطالب بالخضوع لبابل یعلن عن نهایة إمبراطوریتها! 

حًقا هكذا یسلك أوالد اهللا بروح االخالص للكلمة اإللهیة حتى إن بدت غیر مقبولة في أعین 
الكثیرین. 

لماذا كتب إرمیا السفر بنفسه؟ 
ربما كان باروخ متغیًبا في ذلك الحین، أو ألنه لم یرد أن یعرضه للخطر البابلي، 
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فقد قبل أن یتعرض هو ال كاتبه للمتاعب! هنا نجد فیه أبوة عجیبة!   

 غالًبا لم یتقبل كل المسبیین هذه النبوات بترحاب: 
: ألن بعضهم نجح في تجارته هناك واستقر مادًیا. أوالً 
: ألنهم خشوا انتشار هذه األخبار في بابل وبلوغها إلى الملك فیسيء ثانًیا

معاملتهم. لقد ُقرأت بالعبریة التي ال یفهمها الكلدانیون، لكن یمكن أن تبلغ إلیهم بطریق أو 
آخر.  

 : . سقوط بابل وعدم قیامها17
ویكون إذا فرغت من قراءة هذا السفر أنك تربط به حجًرا وتطرحه إلى وسط 

. الفرات
وتقول هكذا تغرق بابل وال تقوم من الشر الذي أنا جالبه علیها ویعیون. 

.  ]64-63[إلى هنا كالم إرمیا" 
تختم نبوات إرمیا بإلقاء السفر في البحر مربوًطا بحجر إشارة إلى دمار بابل التام 
وعدم قیامها مرة أخرى. هكذا عند مجيء الرب ینحدر عدو الخیر ومالئكته إلى جهنم وال 
تقوم له قائمة، ویعیش أوالد اهللا یشاركون الرب أمجاده األبدیة دون أیة مقاومة من عدو!  

یتحقق ذلك بالنسبة لبابل األخیرة، أي مملكة ضد المسیح، إذ نسمع: "ورفع مالك 
واحد قوي حجًرا كرحى عظیمة ورماه في البحر، قائالً : هكذا بدفع سُترمى بابل المدینة 

. )21: 18رؤ (العظیمة ولن توجد فیما بعد" 
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  51من وحي إرمیا 
لتلِق ببابلي في نهر النسیان! 

 النفس،  مرّ  حزیًنا جلست بابل أنهار على 
 الصفصاف،  على حبي قیثارات علقت

!  عليّ  العدو سخریات وانهارت

 أعماقى یأمر العذب صوتك ألسمع  :
.  فتنجوا بابل وسط من اهربوا

 الخطیة،  وسط من یحملني القدوس روحك نعم
.  علیها ألعزف الروح قیثارات لي ویقدم
 السمائیین،  صفوف إلى أنضم

!  التهلیل وهتافات الحمد تسابیح وأشارك

 شفاءها ُیرجى ال بجراحات أعماقي ُأصیب  !
 الفرید،  وبلسانها نفسي طبیب أنت

 الحیة،  الجدیدة، كنیستك جلعاد إلي احملنى

أنت طبیبي ودوائي، أنت قوتي وتسبحتي،  
أنت الكل لي!  

 الذهبي،  بابل بكأس ألقي أن لي هب 
 عددها،  هذه سنوات خدعني بریقه
 خفًیا،  سًما الخیر عدو فیه لي سكب

!  الهاویة في وطرحني وقتلني أسكرني
 أخرى،  إلى تسحبني خطیة لي قدم

 دنٍس،  إلى دنسٍ  من أعماقي سحب
!  براقة بفلسفات يأفكار بلبل

 الخزفي إناءك لي هب الذهبي بابل كأس عوض  !
 سًما،  الممزوج الخمر عوض

!  الجدیدة جلعاد من بلساًنا ذاتك لي هب
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!  للموتى القیامة واهب نفسي طبیب أنت
!  النفوس شافي السماوي البلسان أنت
!  والفساد الموت من حیاتي منقذ أنت
 الخزفي،  كأسك لي هب
 الذهب،  بریق یخدعني فال
 المخفي،  بالكنز أنعم بل

 بك،  أغتنى
!  قلبي شهوة یا بحبك وأسكر

 علّي،  فتستر بخطایاي لك أعترف 
 تجدها،  فال آثامي تطلب
!  الطاهر بدمك ُمحیت ألنها
!  سماء إلى ترابي یحول النارى روحك! نعم
 ، يتخدعن أن بابل تستطیع فال
!  األرض كل ُیسكر الذي الذهب كأس لي تقدم وال

!  المتواضع القدوس أیها أنت يتسكنن سماءً  يأقمن
!  شفتي إلى األرض كل كأس تقترب فال
!  حًبا المملوءة آالمك كأس أشارك بل

!  ومجًدا اتساًعا النفس يالبذل، ُیعط كأس كأسك

  َُتوجد،  تعد فلم الفرات نهر میاه إلى كما رحى كحجر بابل حدرت 
 محرًقا،  جبالً  صارت

.  ألساسٍ  وال لزاویةٍ  حجرٌ  منه یصلح ال
 األساس،  وحجر الزاویة حجر لي فصرت أنت أما

!  علیك متكًئا حًیا حجًرا مني فتجعل بحبك تحملني

 شكواي،  إلى یارب استمع 
 الداخلیة، اقتلها،  بابل حطم
!  حیاتي وَحَطمت أعماقي َقَتلتْ  فقد
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!  الحیاة أیها فيّ  أورشلیمك ولتقم
 !األمین أیها فيّ  اإللهیة وعودك تمم
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األصحاح الثاني والخمسون 

ملحق تاریخي 
) توضح أن 64: 51العبارة األخیرة من األصحاح السابق "إلى هنا كالم إرمیا" (

نبوات إرمیا قد تمت وأن ما ورد فیما بعد هو ملحق لها. 
لم یرد ذكر كاتب هذا األصحاح، ربما كتبه عزرا، وقد كتب إرمیا ما جاء في هذا 

: 24 مل 2؛ وهو یكاد یكون مطابًقا لوحّي العهد (Ï)40، 39(األصحاح في األصحاحاین 
).  7: 43، 7: 40)، وما لم یرد هنا جاء في (30، 18-25

) ظن 24 مل 2بسبب التشابه بین ما ورد في هذا األصحاح وما جاء في (
:  Ðالبعض أن هذا األصحاح مقتبس من ملوك الثاني، لكن توجد دالئل لها وزنها تناقض هذا

. ورد اسم ملك بابل هنا "نبوخذراصر"، االسم الذي كثیًرا ما استخدمه إرمیا النبي، أ
بینما استخدم سفر الملوك اسم "نبوخذنصر".  

)، وهي:  25، 24 مل 2ب. جاء في هذا األصحاح مالحظات لم ترد في (
 أن نبوخذنصر أمر بقتل كل رؤساء یهوذا في ربلة بینما ]10[ جاء في  *

ُحمل صدقیا إلى بابل وُسجن إلى یوم وفاته. 
 2 تفاصیل عن أدوات الهیكل المسلوبة لم ترد في (]23-19[ جاء في  *

).  7 مل 1مل) وال في وصف مبنى الهیكل في (
 الترحیالت الثالث إلى السبي وأعدادها بدقة األمر ]30-28[ ُذكر في  *

الذي لم یرد هكذا في كل األسفار التاریخیة في العهد القدیم.  
جاء هذا الملحق للسفر لتأكید أن ما تنبأ عنه إرمیا قد تحقق فعالً . كثیًرا ما تحدث 

إرمیا عن خراب أورشلیم والهیكل وسبي یهوذا، األمور التي قاومها بشدة األنبیاء الكذبة، 
وسخر منها الكل فیما عدا قلة قلیلة جًدا، وحسبها الكثیرون أحادیث بشریة تحطم نفسیة 

الشعب والجیش، اآلن یعلن الكاتب أن ما كانوا یظنونه خیاًال صار واقًعا. لقد تحققت، وبدأ 
السبي القاسي، لكن مع نسمات الرجاء الحّي في عمل اهللا وسط شعبه بأن یردهم إلى 

بالدهم بعد تأدیبهم. أما بالنسبة ألحادیثه عن العودة من السبي، فقد قدم الكاتب ما تم من 

1 Bethany Parallel Comm. on Old Testament, p.1648. 
2 Keil: Jeremiah, p.322. 
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.  Ï كأول عالمة رجاء من أجل المستقبل]34-31[الملك یهویاكین 

. ]3-1 [. تمرد یهوذا  1
. ]7-4[. سقوط أورشلیم  2
. ]11-8[. محاكمة صدقیا   3
. ]14-12[. خراب أورشلیم   4
. ]15[. السبي النهائي لیهوذا  5
. ]16[. ترك بقیة   6
. ]23-17[. االستیالء على غنى الهیكل  7
. ]27-24[. قتل الكهنة والرؤساء  8
. ]30-28[. الترحیالت الثالث  9

. ]34-31[. األیام األخیرة لیهویاكین 10

:  . تمرد یهوذا 1
في  "كان صدقیا ابن إحدى وعشرین سنة حین ملك، وملك إحدى عشرة سنة

أورشلیم، واسم أمه حمیطل بنت إرمیا من لبنة. 
حسب كل ما عمل یهویاقیم.  وعمل الشر في عینْي الرب

طرحهم من أمام وجهه كان  ألنه ألجل غضب الرب على أورشلیم ویهوذا حتى
.  ]3-1[أن صدقیا تمرد على ملك بابل" 

)، الذي أقامه 17: 24 مل 2صدقیا هو االسم الملكي ُأعطي لمتانیا عند تجلیسه (
نبوخذنصر حاكًما على یهوذا.  

صنع صدقیا الشر في عینْي الرب، وٕان كان لیس هو أشر ملوك یهوذا. أما 
أسباب دفعه بشعبه إلى الهالك فهي:  

. خطایاه أفقدته العون اإللهي.  أ
 ؛ حز13: 36 أي 2ب. تمرده على ملك بابل، حانثًا بقسمه أن یبقى موالًیا له (

) أفقدت الملك ثقته في القیادات الیهودیة، إن لم یكن كلها فعلي األقل 18، 16، 15: 17
أغلبها، خاصة األسرة الملكیة.  

1 Thompson: Jeremiah, p. 774. 
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ج. غباؤه وعدم حكمته في التصرف. 
، 37، 34د. ضعف شخصیته: سبق أن التقینا مع صدقیا الملك في األصحاحات 

 كشخصیة غیر مستقرة، ال یصلح كقائٍد وطني وال كوكیل لنبوخذنصر، وضع نفسه في 38
المطرقة بین نبوخذنصر وشعبه، ولم یكسب أحًدا منهم. یذهب إلى بابل لیجدد والءه للملك 

). تارة یطالب بتحریر العبید العبرانیین لكي 9: 24 مل 2ثم یعود لیتمرد علیه حانثًا بوعده (
، 16، 18: 34یرفع اهللا غضبه عنه، وٕاذ ُیرفع الحصار عن أورشلیم یستعبدهم من جدید (

). یحكم على إرمیا بالسجن منقاًدا لرجال قصره، ثم یذهب إلیه لیطلب مشورته أكثر من 21
مرة، مقدًما له كل وقارٍ !  

 : . سقوط أورشلیم2
 "وفي السنة التاسعة لملكه في الشهر العاشر في عاشر الشهر جاء نبوخذراصر

ملك بابل هو وكل جیشه على أورشلیم ونزلوا علیها وبنوا علیها أبراًجا حوالیها. 
فدخلت المدینة في الحصار إلى السنة الحادیة عشرة للملك صدقیا. 

الرابع في تاسع الشهر اشتد الجوع في المدینة ولم یكن خبز لشعب  في الشهر
األرض. 

المدینة وهرب كل رجال القتال وخرجوا من المدینة لیًال في طریق الباب  فثغرت
 السورین اللذین عند جنة الملك والكلدانیون عند المدینة حوالیها فذهبوا في بین

.  ]7-4[طریق البریة" 
 ق.م، أي 587 ق.م إلى یولیو 588تم حصار أورشلیم وسقوطها من ینایر 

 شهًرا.  18استمر الحصار 

 : . محاكمة صدقیا3
"فتبعت جیوش الكلدانیین الملك،  

جیشه عنه.  فأدركوا صدقیا في بریة أریحا وتفرق كل
فأخذوا الملك وأصعدوه إلى ملك بابل إلى ربلة في أرض حماة،  

بالقضاء علیه.  فكلمه
فقتل ملك بابل بني صدقیا أمام عینیه،  

في ربلة.  وقتل أیًضا كل رؤساء یهوذا
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وأعمى عیني صدقیا،  
وقیده بسلسلتین من نحاس،  

. ]11-8[" بابل وجعله في السجن إلى یوم وفاته وجاء به ملك بابل إلى
)، ویطابق ما جاء 20-18: 24 مل 2جاء ما ورد هنا مطابًقا كلمة بكلمة مع (

). 7-1: 39في إرمیا (
لم یشر النص هنا إلى هروب الملك، وٕان كان بقیة األصحاح یلمح إلى هروبه. 
ربما كان هروبه من باٍب كان ُیعرف باسم "بین الحائطین"، وكان یظن أنه قادر أن یخترق 

الحصار الكلداني حول المنطقة، لكن استطاع الجیش الكلداني أن یدركه في بریة أریحا 
 ). 7-5: 25 مل 2؛ 7-5: 39 (راجع إر

ُقدم صدقیا الملك للمحاكمة أمام نبوخذنصر الذي كان ینتظر في ربلة بأرض 
. وكان لموقعها أهمیة Orontesحماة، وهي مدینة سریانیة جنوب قادش على نهر العاصى 

إستراتیجیة، إذ تقع في ملتقى الطرق بین مصر وما بین النهرین. كان المصریون مرابطین 
نه اختار نبوخذنصر هذا الموقع أمل). وكما سبق أن قلنا  2فیها عندما ُأتي بیهوذا أسیًرا (

لیمنع أیة معونة أجنبیة تتقدم لمساندة یهوذا أثناء اقتحام جیشه أورشلیم.  
ُقتل أبناء الملك وكل رؤساء یهوذا المقبوض علیهم، أما الذین هربوا فرجعوا فیما 

).  1: 41بعد والتفوا حول جدلیا الوالي (
 أن النص العبري یعني "بیت Hitzigُألقي صدقیا في "السجن"، وكما یرى 

العقوبة" أو "بیت االصالح"، حیث ُألزم صدقیا أن یدور بالطاحونة كبقیة المجرمین، وكما 
 ذلك متطلًعا إلى ما جاء في المراثي: Ewald. یرى Ï)21: 16 ُألزم شمشون بذلك (قض

 . Ð) إشارة إلى الملك المسجون ومن معه13: 5"اخذوا الشبان للطحن" (مرا 

 : . خراب أورشلیم4
"وفي الشهر الخامس في عاشر الشهر وهي السنة التاسعة عشرة للملك 

نبوخذراصر ملك بابل جاء نبوزرادان رئیس الشرط الذي كان یقف أمام ملك بابل 
أورشلیم.  إلى

العظماء أحرقها  وأحرق بیت الرب وبیت الملك وكل بیوت أورشلیم وكل بیوت

1 Keil, p. 324. 
2 History of the People of Israel III, p. 748, (edition2). 
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بالنار. 
الذي مع رئیس الشرط"  وكل أسوار أورشلیم مستدیًرا هدمها، كل جیش الكلدانیین

]12-14[  .
بعد انهیار المدینة بشهر جاء نبوزرادان رئیس الشرط لیحرق المباني الهامة مثل 
الهیكل وقصر الملك، غالًبا الذي بناه سلیمان الحكیم بعد بناء الهیكل، وقصور العظماء ثم 
المدینة ككل لتدمیرها تماًما، وأخیًرا دمَّر الجیش أسوار المدینة لكي ال یبقى رجاء ألحد في 

عودة الحیاة هناك، وبالتالي لن یحدث تمرد ضد بابل.  
أحرق الهیكل ودمر مبناه الشامخ الذي یعتز به الیهود حتى یومنا هذا، وقد بقى 

 أیام. العتزازهم به كان الیهود یمارسون صومین أثناء السبي، 8 شهور 3 عاًما و424قائًما 
أحدهما تذكارا لحرق الهیكل والثاني الغتیال جدلیا الوالي. 

 : . السبي النهائي لیهوذا5
وبقیة الشعب الذین بقوا  "وسبى نبوزرادان رئیس الشرط بعًضا من فقراء الشعب
. ]14[الجمهور"  في المدینة والهاربین الذین سقطوا إلى ملك بابل وبقیة

 : . ترك بقیة6
. ]16["ولكن نبوزرادان رئیس الشرط أبقى من مساكین األرض كرامین وفالحین" 

ترك نبوزرادان من رآهم لیسوا بذي قیمة، ألن ذهابهم إلى بابل لن یفید شیًئا، إذ 
سبق فُسبي كثیرون یعملون ككرامیین وفالحیین، ولم تعد هناك حاجة إلى آخرین في بابل، 
وبقاؤهم في یهوذا لن یؤثر، إذ هم عاجزون عن القیام بأیة ثورة أو تمرد، ألنهم فقراء جًدا 

.  ]24[وضعفاء، شبههم إرمیا النبي بالتین الرديء جًدا 

 : . االستیالء على غنى الهیكل7
النحاس الذي  "وكسر الكلدانیون أعمدة النحاس التي لبیت الرب والقواعد وبحر

في بیت الرب وحملوا كل نحاسها إلى بابل. 
وأخذوا القدور والرفوش والمقاص والمناضح والصحون وكل آنیة النحاس التي 

كانوا یخدمون بها.  
 وأخذ رئیس الشرط الطسوس والمجامر والمناضح والقدور والمنایر والصحون

واألقداح، ما كان من ذهب فالذهب، وما كان من فضة فالفضة. 
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الواحد واالثني عشر ثوًرا من نحاس التي تحت القواعد التي  والعمودین والبحر
لبیت الرب.  عملها الملك سلیمان

لم یكن وزن لنحاس كل هذه األدوات. 
العمود الواحد ثماني عشرة ذراًعا وخیط اثنتا عشرة  أما العمودان فكان طول

أصابع وهو أجوف.  ذراًعا یحیط به وغلظه أربع
وعلى التاج حوالیه شبكة  وعلیه تاج من نحاس، ارتفاع التاج الواحد خمس أذرع

ورمانات الكل من نحاس. 
والرمانات.  ومثل ذلك للعمود الثاني

وكانت الرمانات سًتا وتسعین للجانب. 
  .]23-17[حوالیها"  كل الرمانات مئه على الشبكة

استولى الكلدانیون على كل أثاثات الهیكل النحاسیة والفضیة والذهبیة. هذه هي 
 ق.م. حیث حملوا بعض األدوات، 597المرة الثانیة التي یفعلون فیها ذلك. األولي سنه 

)، والثانیة أغلبها من النحاس حیث 13: 24 مل 2؛ 16: 27إر خاصة الذهبیة والفضیة (
ُحملت أغلب األدوات الذهبیة والفضیة قبًال، وقد قام الشعب بتصنیع أدوات جدیدة للهیكل 

 خالل هذه السنوات العشرة. 

    :. قتل الكهنة والرؤساء8
الباب  "وأخذ رئیس الشرط سرایا الكاهن األول وصفنیا الكاهن الثاني وحارسي

الثلثة. 
وأخذ من المدینة خصًیا واحًدا كان وكیًال على رجال الحرب،  

رجال من الذین ینظرون وجه الملك الذین ُوجدوا في المدینة،   وسبعة
وكاتب رئیس الجند الذي كان یجمع شعب األرض للتجند،  

في وسط المدینة.  وستین رجًال من شعب األرض الذین وجدوا
ربلة.  اخذهم نبوزرادان رئیس الشرط وسار بهم إلى ملك بابل إلى

فضربهم ملك بابل وقتلهم في ربلة في أرض حماة. 
  .]27-24[" فسبى یهوذا من أرضه

اختار نبوزارادن شخصیات لها وزنها لیأخذهم إلى الملك في ربلة فیحكم علیهم 
: كیفما یرى. وهم
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)، ابنه یوصادق والد 15-13: 6 أي 1سرایا حفید حلقیا رئیس الكهنة في أیام یوشیا ( •
). 1: 1 ، حج2: 5 یشوع رئیس الكهنة عند اعادة بناء الهیكل بعد السبي (عز

). 3: 37؛ 32-24: 29صفنیا ربما الذي أشیر إلیه في ( •
حارسوا الباب الثالثة، وهم كهنة ذوو رتب عالیة ربما كانوا حارسي الهیكل.  •
الخصي الوكیل على رجال الحرب، وهو رجل مدني یهتم بشئون رجال الحرب ربما  •

كوزیر الدفاع.  
السبعة رجال الذین ینظرون وجه الملك، وهم مشیروه الذین یرافقونه باستمرار ویثق في  •

مشورتهم. 
 قام بتعذیبهم قبل قتلهم.  يبقوله ضربهم ثم قتلهم یعن

     :. الترحیالت الثالث9
"هذا هو الشعب الذي سباه نبوخذراصر في السنة السابعة. 

وثالثة وعشرون.  من الیهود ثالثة آالف
واثنان  وفي السنة الثامنة عشرة لنبوخذراصر سبى من أورشلیم ثمان مئة

وثالثون. 
رئیس الشرط من الیهود  في السنة الثالثة والعشرین لنبوخذراصر سبى نبوزرادان

سبع مئة وخمًسا وأربعین نفًسا. 
.  ]30-28[آالف وست مئة"  جملة النفوس أربعة

جاءت الحسابات هنا على النظام البابلي حیث ال ُتحتسب السنة األولى من تولى 
 الملك عرشه مادامت لم تبدأ بالیوم األول من السنة، أي تكون كسًرا من السنة. 

 ق.م في السنة السابعة لنبوخذنصر (حسب 7/598 للسبي سنة المرحلة األولى
 ق.م.) عدد 604أي سنة  الحسابات البابلیة یبدأ الحساب في بدء السنة الجدیدة الكاملة

، ربما ألنه یذكر 18.000) العدد 16-14: 24 مل 2 شخًصا، بینما في (3023المسبیین 
هنا الذكور الناضجین أو المتمردین، وفي سفر الملوك التعداد الكامل.  

 ق.م. في السنة الثامنة عشرة من ملك نبوخذنصر 6/587 سنة المرحلة الثانیة
) حسب النظام العبري؛ أیًضا 8: 25 مل 2حسب النظام البابلي، والسنة التاسعة عشرة في (

 صغیر جًدا، یمثل غالًبا الذكور الناضجین أو المتمردین، وألن كثیرین 823عدد المسبیین 
ُقتلوا. 
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 شخًصا. 745واألخیرة التي فیهت ُأقیم جدلیا والًیا، عدد المسبیین المرحلة الثالثة 
 رقم صغیر 4600 یرى البعض أن عدد المسبیین في هذه المراحل الثالث والبالغ 

جًدا.  

 : . األیام األخیرة لیهویاكین10
"وفي السنة السابعة والثالثین لسبي یهویاكین في الشهر الثاني عشر في 

والعشرین من الشهر رفع أویل مرودخ ملك بابل في سنة تملكه رأس  الخامس
ملك یهوذا وأخرجه من السجن.  یهویاكین

وكلمه بخیر،  
الذین معه في بابل.  وجعل كرسیه فوق كراسي الملوك

وغّیر ثیاب سجنه،  
وكان یأكل دائَما الخبز أمامه كل أیام حیاته. 

أمر كل یوم بیومه إلى یوم  ووظیفته وظیفة دائمة ُتعطى له من عند ملك بابل
.  ]34-31[وفاته كل أیام حیاته" 

 ق.م؛ في ذلك الحین مات 561السنة السابعة والثالثون لسبي یهویاكین هي عام 
. اسمه باألكادیة هو "امیل Evil -Mardukنبوخذنصر وتولى الحكم ابنه اویل مردوخ 

Amelرجل مردوخ"، لكن مع تالعب خفیف في الحروف یصیر بالعبریة ي مردوخ"، ویعن" 
ewil - Mardukكلمة ي، وتعن ewil ق.م.، 560 -561 شخًصا غبًیا. حكم لمدة قصیرة 

 ق.م).  556-560حیث اغتاله زوج أخته نرجل شراصر وخلفه على العرش (
إذ مت الملك الشیخ نبوخذنصر وقد حمل ذكریات سیئة عن ملوك یهوذا حیث 

تعهد الملك صدقیا بقسم أن یخضع له سرعان ما تمرد علیه، لذل كانت نظرته لملوك الیهود 
أنهم غیر أهل للثقة. إذ مات الملك وجاء ابنه قدم معاملة أفضل لألسرة الملكیة الیهودیة، 

فقام باخراج یهویاكین من السجن وتكریمه بمناسبة تولیه الحكم حیث یقدم الملك أعماًال 
خیِّرة، فصنع هذا المعروف بعد أن قدم یهویاكین والءه للملك الجدید. 

 ق.م وكان في البدایة یتطلع 597 عاًما، منذ عام 37عاش یهویاكین في السجن 
إلیه رجال یهوذا إنه الملك الشرعي لیهوذا. كما یتطلعون إلى صدقیا كنائب لملك بابل وحاكم 

غیر شرعي لیهوذا. ولكن إذ ُسبي یهوذا نهائًیا وُحرقت المدینة بهیكلها وقصورها، ولم یعد 
هناك إال فئة معدمة، لم یعد هناك خوف من تكریم یهویاكین في بابل، فقد استقر الیهود 
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المسبیون في بابل كمن هم في وطنهم، وصارت لهم أعمالهم الحرة، لهذا ُأخرج الملك 
  . یهویاكین من السجن وُكرم وُحسب ذلك معروًفا ُقدم لكل الیهود المسبیین المستقرین هناك

یرى بعض الدارسین أن یهویاكین عومل في السجن معاملة حسنة.  
"؟ ربما قصد الملوك الذین أخرجهم الملك من الملوك الذین معه بـ "يماذا یعن

السجن مع یهویاكین وأقامهم والة، أو قصد بذلك الوالة المساعدین لملك بابل.  
ُختم السفر بهذا الحدث لتأكید عمل اهللا العجیب حتى في السبي، وٕان التحرر من 
السبي لیس مستحیًال على اهللا. لقد خرج یهویاكین من السجن وقد قارب الثمانین من عمره. 

عاش زماًنا في الضیق، لكن یّد اهللا تعمل في الوقت المناسب لتكریمه.  
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محتویات 
 صفحة

 " نبوات ما قبل السقوط"  33-21األصحاحات 

 جاحدة قیادة: والعشرون الحادي األصحاح
الملك صدقیا، الملك صدقیا یطلب مشورة إرمیا، إجابة إرمیا: اهللا نفسه ضد 
یهوذا، نصیحة: الخضوع للتأدیب اإللهي!، الحاجة إلى التوبة، أورشلیم تؤله 

نفسها. 

 

 األصحاح الثاني والعشرون: حاجة الملك إلى التوبة
حدیث صریح مع یهوآحاز، اجروا حًقا وعدًال، ال تبكوا میًتا، االعتداد بالذات 

 (یهویاقیم)، ثمرة العصیان، تحطیم یهویاكین (كنیاهو).

 

 األصحاح الثالث والعشرون: الرب راعینا وبرنا.
نبوات مملوءة رجاًء، ویل للرعاة األنانیین، أنا أرعى غنمي، الرب برنا،  

خروج جدید، نبوات ضد األنبیاء الكذبة. 

 

 األصحاح الرابع والعشرون: سلَّتا التین. 
 ماذا وراء الرؤیا؟، رؤیا سلَّتى التین، التین الجید، التین الرديء.

 

 األصحاح الخامس والعشرون: كأس خمر السخط 
الدمار، مدة الدمار، ملخص النبوات ضد األمم، قضاء  تاریخ النبوة، تأكید
 الرب  للمسكونة.

 

  حوار إرمیا مع األنبیاء الكذبة 29-26األصحاحات 

 األصحاح السادس والعشرون: عظة الهیكل ونتائجها
بیت  إرمیا في دار بیت الرب، القبض علیه ومحاكمته، صعود الرؤساء إلى

 الرب، إرمیا یحذرهم من سفك دمه، الرؤساء والشعب ضد الكهنة واألنبیاء.

 

 األصحاح السابع والعشرون: نیـالروح القدس بابل
تحذیر لرسل الملوك الغرباء، نصیحة لصدقیا الملك، حدیث مع الكهنة 

 والشعب.

 

 األصحاح الثامن والعشرون: إرمیا یقف ضد حننیا 
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یعلق على كلماته، حننیا یكسر النیر الخشبي،  كلمات حننیا الكاذبة، إرمیا
اهللا یقیم نیًرا حدیدًیا، إرمیا یقف ضد حننیا. 

 

 المسبیین األصحاح التاسع والعشرون: رسالة إلى
شمعیا، رسالة من شمعیا إلى صفنیا، رسالة  المسبیین، رسالة إلى رسالة إلى

 المسبیین. إلى

 

 "العودة وقیام مملكة یهوذا"   سفر تعزیة33-30األصحاحات 

 األصحاح الثالثون: عودة مجیدة 
مقدمة لسفر التعزیة، كارثة یعقوب وخالصه، شفاء جراحات صهیون، 

 اصالح یعقوب، ادراك مقاصد اهللا.

 

 األصحاح الحادى والثالثون: العهد الجدید
وعود لكل عشائر شعبه، عودة إسرائیل إلى أرضه، نهایة حزن راحیل، 
 إصالح إسرائیل ویهوذا، العهد الجدید، رباط ال ینحل، أورشلیم الجدیدة.

 

 األصحاح الثاني والثالثون: شراء أرض أثناء السبي
 شراء األرض، رد الفعل للشراء، إجابة اهللا علیه، أمجاد اإلصالح المسیاني.

 

 األصحاح الثالث والثالثون: أورشلیم... أنشودة فرح! 
 أورشلیم المتمتعة بالشفاء والسالم، السماء قابلة الصلوات، أورشلیم الحصینة،

أورشلیم مرعى الراعي  أورشلیم وغفران الخطایا، أورشلیم... أنشودة فرح،
األمانة في   أورشلیم والعمل الكهنوتي، أورشلیم وكرسي داود، الصالح،

 العهد.

 

 : العبودیة عوض الحریةاألصحاح الرابع والثالثون
رسالة حول مصیر صدقیا، قطع العهد والحنث به، عهد اهللا معنا وعهودنا 

 مع الناس.

 

 األصحاح الخامس والثالثون: موقف الركابیین األمناء
، إرمیا یختبر أمانة الركابیین، عدم أمانة الشعب، البقیة الركابیینمقدمة في 
 المقدسة.

 

 األصحاح السادس والثالثون: كلمة الرب ال تفنى
كتابة درج السفر، اعالن عن الصوم، قراءة للرؤساء، حرق الدرج، النسخة 
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 الثانیة من الدرج.
 األصحاح السابع والثالثون: صدقیا یستشیر إرمیا 

ُملك صدقیا، صدقیا یلجأ إلي إرمیا، رفع الحصار، نبوته عن استئناف 
الحصار، القبض على إرمیا، طرحه في الجب، إطالق إرمیا، إرمیا یطلب 

 رحمة.

 

 األصحاح الثامن والثالثون: إرمیا في الجب
ملك الكوشي ینقذ إرمیا،  المطالبة بقتل إرمیا، القاء إرمیا في السجن، عبد

لقاء سري مع الملك، نبوة عن رحمة مشروطة، صدقیا یخشى الرؤساء، بقاء 
إرمیا في الحبس. 

 

 األصحاح التاسع والثالثون: سقوط أورشلیم في السبي
 سقوط المدینة، أسر صدقیا، سبي الشعب، العنایة بإرمیا، رسالة إلى عبد

 ملك.

 

 بعد خراب أورشلیم   خبرات إرمیا ونبواته45-40األصحاحات 

 األصحاح األربعون: إرمیا مع جدلیا في أورشلیم
 قرار إرمیا، جدلیا الحاكم، الكشف عن مؤامرة ملك بني عمون.

 

 األصحاح الحادي واألربعون: اغتیال جدلیا والي أورشلیم
 مصرع جدلیا، فظائع أخرى، سبي البقیة وٕاطالق سراحها. 

 

 األصحاح الثاني واألربعون: قد خدعتم أنفسكم! 
طلب مشورة اهللا، إرمیا یسأل اهللا، الیهود یعدون بالطاعة، الرسالة اإللهیة: 

 بركة  مشروطة، لعنة العصیان.

 

 األصحاح الثالث واألربعون: حمل إرمیا إلى مصر قسًرا
 ، التنبوء بغزو مصر.مصرالذهاب إلى 

 

 األصحاح الرابع واألربعون: نبواته في مصر
 ، التندید والمحاكمة، الرد المخزي للبقیة، رسالة إرمیا األخیرة.األحداثموجز 

 

 األصحاح الخامس واألربعون: حدیث معزي مع باروخ
 تاریخ الحدیث، حالة احباط، رسالة رجاء.

 

   نبوات عن األمم51-46إر 
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 األصحاح السادس واألربعون: ارتعاب مصر الوثنیة 
دعوة إلى معركة، ارتعاب مصر، كبریاء مصر، یوم للسید الرب، سقوط 

 مصر، قضاء مصر، سبي وخراب، تعمیر مصر، إصالح إسرائیل الجدید.

 

األصحاح السابع واألربعون: سیف الرب على الفلسطینیین  الوثنیین والقوات 
 المتحالفة معهم 

 نبوات ضد الفلسطینیین، نبوات ضد صور وصیدا.

 

 األصحاح الثامن واألربعون: نبوات ضد موآب
اهللا الحّي ضد كموش، دعوة للهروب، خراب موآب، حیثیات الحكم، مرثاة 

 على موآب، الغزو البابلي، هروب موآب، إصالح موآب

 

 األصحاح التاسع واألربعون: نبوات ضد األمم
بنو عمون البنت المرتدة، آدوم المتشامخ، سوریا الهاربة المرتعدة، قیدار 
 فاقدة الخیام، حاصور مسكن بنت آوي، عیالم صاحب القوس المنكسر

 

 بابل!!األصحاح الخمسون: سقطت، سقطت أساسات 
الغزو الفارسي، تجمیع إسرائیل، الغزو، عودة إسرائیل، قضاء على بابل، 

 ، قضاء عاجل، قضاء مستقبلي، غزو عاجل.مشتركضیق 

 

 األصحاح الحادي والخمسون: اهربوا من بابل! 
ریح مهلكة، اهللا لن ینسى شعبه، اهربوا من وسط بابل، بابل كأس ذهب، 

جراحات ال ُتشفي، نصیب یعقوب، عصا الرب للتأدیب، حرمان من حجر 
الزاویة، جاء وقت الحصاد، شكوى إسرائیل، اهللا ینتقم لشعبه، اخرجوا من 

وسطها، الحكم، أمر بالعودة إلى المقادس، نهایة السبي البابلي، قراءة 
 النبوات في بابل، سقوط بابل

 

 األصحاح الثاني والخمسون: سبي یهوذا
تمرد یهوذا، سقوط أورشلیم، محاكمة صدقیا، خراب أورشلیم، السبي النهائي 

لیهوذا، ترك بقیة، االستیالء على غنى الهیكل، قتل الكهنة والرؤساء 
 الترحیالت الثالث، األیام األخیرة لیهویاكین.
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