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ِكتاُب إْرِميا

الَِّذيَن 1  الَكَهَنِة  اأَحِد  ْبِن َحْلِقّيا،  اإْرِميا  َهِذا َكلاُم 
عاُشوا ِفي َعناثُوَث ِفي اأْرِض َبْنياِمْيَن. 2الَكلاُم 
َنِة الثّالَِثَة َعْشَرَة ِمْن  ْرِميا ِفي السَّ الَِّذي قالَُه اهلُل، َواأعَلَنُه ل�إ
ُحكِم ُيوِشّيا ْبِن اآُموَن َمِلِك َيُهوذا. 3َوِخلاَل َفتَرِة ُحكِم 
هِر الخاِمِس ِمَن  َيُهوياِقيَم ْبِن ُيوِشّيا َمِلِك َيُهوذا، اإلَى الشَّ
يا َمِلِك  الَسَنِة الحاِدَيَة َعْشَرَة ِمْن ُحْكِم ِصْدقّيا ْبِن ُيوشِّ

َيُهوذا. اأي اإلَى َوْقِت َسبِي َمديَنِة الُقْدِس.

َدعَوُة اهلِل إلْرِميا
4َهِذِه ِهَي ِرسالَُة اهلِل الَِّتي اُأعِلَنْت لِي:

5 » َقبَل اأْن اُأَشكَِّلَك ِفي الرَِّحِم َعَرْفُتَك.  
صُتَك  َك َخصَّ    َوَقبَل ُخُروِجَك ِمْن َبطِن اُأمِّ

لِِخْدَمِتي،
ُعوِب.«    َوَعيَّنُتَك نَِبّياً لِلشُّ

اُأحِسُن  ل�  اإللَُه،  الرَّبُّ  اأيُّها  »َولَِكنِّي  6َفُقْلُت: 

ِّي لَسُت ِسَوى َولٍَد َصِغيٍر.« أن ، ل� الَكلاَم َكَنِبيٍّ
7َفقاَل اهلُل لِي:

  » ل� َتُقْل: ›لَسُت ِسَوى َولٍَد َصِغيٍر،‹
ََّك َسَتذَهُب اإلَى كُلِّ َمكاٍن َساُأرِسلَُك  أن    ل�

اإلَيِه.
   َوَسَتَتَكلَُّم بُِكلِّ ما اآُمُرَك بِِه.

8  ل� َتَخْف ِمَن النّاِس،  
ِّي َساأكُوَن َمَعَك ل�أحِمَيَك.« أن    ل�
   َهذا ُهَو الَكلاُم الَِّذي قالَُه اهلُل.

9ثُمَّ َمدَّ اهلُل َيَدُه َولََمَس َفِمي، َوقاَل لِي:

   » ها اإنِّي َوَضْعُت َكلاِمَي ِفي 
َفِمَك.

10  ها اأنا َقْد اأعَطيُتَك ُسلطاناً  
ُعوِب َوالَممالِِك.    َعَلى الشُّ

ُرها،    َتقَلُعها َوتَُحطُِّمها َوتُهِلُكها َوتَُدمِّ
   َوتُِعيُد بِناَءها َوِزراَعَتها.«

ُرؤَيتان
11َواأعَلَن لِي اهلُل الرِّسالََة التّالَِيَة، َفقاَل: »ماذا َتَرى 

يا اإْرِميا؟«
َفُقْلُت: »اأَرى ُغْصَن لَْوٍز.«

12َفقاَل اهلُل لِي: »اأْحَسْنَت الرُّؤَيَة. َفاأنا ساِهٌر َعَلى 

َكِلَمِتي ل�أضَمَن َتحِقيَقها.«
»ماذا  َفقاَل:  اُأْخَرى،  ِرسالًَة  اهلُل  لِي  13َواأعَلَن 

َتَرى؟«
، َوفُْتَحُتها  َفُقْلُت: »اأَرى ِقدراً َمملُوَءًة بِالماِء الَمغِليِّ

ماِل نَحَو الَجُنوِب.« َتتَِّجُه ِمَن الشَّ
14َفقاَل اهلُل لِي:

رُّ َعَلى كُلِّ ُسكّاِن  ماِل َسَينَطِلُق الشَّ   » ِمَن الشَّ
َيُهوذا.

ماِل،  15  ها اإنِّي َساأدُعو كُلَّ َعشائِِر َممالِِك الشَّ  
َوَسَياأتُوَن.

   َوَسَيَضُع كُلُّ واِحٍد ِمنُهْم َعْرَشُه ِعنَد َمداِخِل 
َبّواباِت َمديَنِة الُقْدِس.



780 إْرِميا 16:1

   َسُيهاِجُموَن اأسواَرها َوالَبلداِت الُمِحيَطَة بِها.
   َيُقوُل اهلُل.

16 » َوَساُأعِلُن ُحكِمي َعَليِهْم بَِسَبِب ُشُروِرِهْم،  
   الَِّتي َتَركُونِي ل�أجِلها،

آلَِهٍة اُأْخَرى،    اإْذ اأحَرقُوا َبُخوراً ل�
   َوانَحُنوا ل�أشياَء َصَنَعْتها اأيِديُهْم.

17 » اأّما اأنَت، َفاْسَتِعْد َوانَهْض،  
   اأخِبْرُهْم بُِكلِّ ما اآُمُرَك بِاأْن َتُقولَُه.

   ل� َترَتِعْب اأماَمُهْم،
   َواإلّ� اأرَعْبُتَك اأماَمُهْم.

18  ها َقْد َجَعْلُتَك الَيوَم َمِديَنًة َحِصيَنًة،  
   َكَعُموٍد ِمْن َحِديٍد،

أْرِض،    َوَكحائٍِط ِمْن ُبرونٍْز اأماَم كُلِّ ال�
   َتْصِمُد ِضدَّ ُملُوِك َيُهوذا َوُرَؤسائِها َوَكَهَنِتها،

أْرِض.    َوِضدَّ َشعِب ال�
19  َسُيحاِرُبونََك، لَِكنَُّهْم لَْن َيقِدُروا اأْن َيهِزُموَك،  

ِّي َساأكُوُن َمَعَك ل�أحِمَيَك،« أن    ل�
   َيُقوُل اهلُل.

َعَدُم أماَنِة َيُهوذا

َواأعِلْن 2  2»اْذَهْب  الرِّسالََة:  َهِذِه  اهلُل  َواأعطانِي 
لُِسكّاِن الُقْدِس اأنَّ َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:

  »› يا قُْدُس،
   اأَتَذكَُّر َول�َءِك الَِّذي اأظَهْرتِِه ِفي َشبابِِك،

   َواأَتَذكَُّر َمَحبََّتِك لِي َكَعُروٍس.
حراِء،    َوَكيَف َمَشيِت َورائِي ِفي الصَّ

   ِفي اأْرٍض َغيِر َمزُروَعٍة.
ٌص هلِل، 3  اإْسرائِيُل ُمَخصَّ  

ُل َحصاِدِه.    َوُهَو اأوَّ
   كُلُّ َمْن ُيحاِوُل اأكَلُه َسُيعاَقُب،

رُّ.‹«    َوَسَياأتِي َعَليِه الشَّ
   َيُقوُل اهلُل.

4  اسَمُعوا َكِلَمَة اهلِل يا نَسَل َيعُقوَب،  
   َويا َجميَع َعشائِِر َبيِت اإْسرائِيَل.

أنَّ َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: 5  ل�  
،   » ما النَّقُص الَِّذي َوَجَدُه اآباُؤكُْم ِفيَّ

   َحتَّى اإنَُّهُم ابَتَعُدوا َعنِّي،
   َوَذَهُبوا َوراَء ما ل� ِقيَمَة لَُه،

   َفَخِسُروا ُهْم ِقيَمَتُهْم؟
6  لَْم َيُقولُوا: ›اأيَن اهلُل الَِّذي اأخَرَجنا ِمْن اأْرِض   

ِمْصَر،
يَِّة،    الَِّذي قاَدنا ِفي الَبرِّ

   ِفي اأْرٍض قاِحَلٍة َوَمِليَئٍة بِالِودياِن،
   ِفي اأْرٍض جافٍَّة َوَخِطَرٍة،

   ِفي اأْرٍض َمْهُجوَرٍة،
   ل� َيِعيُش ِفيها اأَحٌد؟‹

7 » اأَتيُت بُِكْم اإلَى اأْرٍض ُمثِمَرٍة،  
   لَِتاأكُلُوا َثَمَرها َوَخيراتِها.

سُتْم اأْرِضي،    لَِكنَُّكْم َدَخلُتْم َونَجَّ
   َوَجَعْلُتُموها َقبيَحًة.

8 » لَْم َيُقِل الَكَهَنُة: ›اأيَن اهلُل؟‹  
ِريَعَة ل� َيعِرفُونَِني.    َوالَِّذيَن َيعِرفُوَن الشَّ

   الرُّعاُة اأخَطاُأوا ِضدِّي،
أنِبياُء َتَنبَّاُأوا بِاْسِم الَبعِل،    َوال�

   َوالباقُوَن َذَهُبوا َوراَء اُأُموٍر ل� َتنَفُع.«

9  َيُقوُل اهلُل:  
  » لَِذلَِك َساُأحاِكُمُكْم ثانَِيًة،

   َوَساُأحاِكُم اأحفاَدكُْم.
10  اذَهُبوا اإلَى ُجُزِر ِكتِّيَم أ لَِتَروا،  

   اأْو اأرِسلُوا َشخصاً اإلَى اأْرِض ِقيداَر لَِتعِرفُوا.
   َوانُظُروا اإْن َحَدَث ُهناَك ِمثُل َهذا.

أ 10:2 كّتيم. كان ال�سم »كتّيم« ُيطلق على جزيرة قبرص، َواأحياناً 

على جزر البحر المتوسط.



إْرِميا 78126:2

ٌة اآلَِهَتها ِمْن َقبُل؟ 11  َهْل َغيََّرْت اُأمَّ  
   َمَع اأنَّها لَيَسْت اآلَِهًة َحِقيِقيًَّة.

   اأّما َشعِبي َفَقِد اسَتبَدلُوا َمجِدي بِما لَيَس 
َيْنَفُع.

12  َيُقوُل اهلُل:  
ماواُت انَدِهِشي!   » اأيَُّتها السَّ

ِقي،    ارَتِعِبي َوَتَمزَّ
13  ل�أنَّ َشعِبي َعِمَل َشرَّيِن:  

   َتَركُوا ُينُبوَع الِمياِه الُمنِعَشِة،
أنُفِسِهْم اآباراً.    َوَحَفُروا ل�

َقٌة ل� َتحَتِفُظ بِالماِء.    لَِكنَّها اآباٌر ُمَشقَّ

14 » َهْل اإْسرائِيُل َعبٌد؟  
   َهْل ُهَو خاِدٌم ُولَِد ِفي الَبيِت؟

   َفِلماذا صاَر َغِنيَمَة َحرٍب؟
ُأُسودُ أ َزمَجَرْت َعَليِه. 15  ال�  
   َزمَجَرْت بَِصوٍت عاٍل.

َل ال�أعداُء اأْرَضُه اإلَى َتلٍَّة ِمَن الَخرائِِب.    َحوَّ
   اأحَرقُوا ُمُدنَُه َولَْم َيتُركُوا ِفيها اأَحداً.

16  َحتَّى َشعُب َممِفيَس َوَتحَفِنيَس ب  
   َسَحُقوا تاَج َراأِسِك.
17  َصَنْعِت َهذا بَِنفِسِك  
َِّك َتَركِت إلََهِك، أن    ل�

   َبيَنما كاَن َيُقوُدِك ِفي الطَِّريِق.
يَر ِفي الطَِّريِق اإلَى  آَن، لِماذا تُِريِديَن السَّ 18  َوال�  

ِمصَر،
   اَألَِتشَربِي ماًء ِمَن النِّيِل؟

وَر، يَر اإلَى اأشُّ    َولِماذا تُِريِديَن السَّ
   اَألَِتشَربِي ماًء ِمَن الُفراِت؟

بِي بَِسِبِب َشرِِّك، 19  َفلَتتاأدَّ  
   َولَتَتَعلَِّمي بَِسِبِب َتَمرُُّدِك،

   لَِكي َتعِرِفي َوَتَري

أ 15:2 األسود. اإشارة اإلى ال�أعداء القساة الشرسين.

ب 16:2 َممِفيس َوَتحَفِنيس. مدينتاِن ِفي ِمصر.

يٌر َوُمرٌّ.    اأنَّ َترَكِك إلََهِك اأمٌر ِشرِّ
   َمهاَبِتي لَيَسْت ِفيِك،«

   َيُقوُل الرَّبُّ اإللَُه الَقديُر.
َِّك ُمنُذ الَقِديِم َكَسْرِت نِيَرِك، أن 20 » ل�  

   َونََزْعِت قُُيوَدِك.
   َوقُْلِت: ›لَْن اأْعَبَدُه!‹

   َفَزنَيِت َعَلى كُلِّ َتلٍَّة ُمرَتِفَعٍة،
   َوَتحَت كُلِّ َشَجَرٍة ُموِرَقٍة،

21  َوكُْنُت َقْد َزَرعُتِك ِمثَل َكْرِم ِعَنٍب اأحَمَر َجيٍِّد،  
   ِمْن اأحَسِن ُبُذوٍر.

   َفَكيَف َتَغيَّْرِت َوِصْرِت َرِديَئًة،
يٌَّة؟    َوَكاأنَِّك َكرَمٌة َبرِّ

22  َفَحتَّى لَو اغَتَسلِت بِالنَّطُروِن،  
   اأِو بِالَكِثيِر ِمَن الّصاُبوِن،

   َفَسَتبقى اأْوساُخ اآثاِمِك اأماِمي،«
   َيُقوُل الرَّبُّ اإللَُه.

23 » َكيَف َتُقولِيَن:  
› لَسُت نَِجَسًة،   

   َولَْم اأذَهْب َوراَء الَبعِل؟‹
   انُظِري اإلَى ما َتعَمِليَنُه ِفي الواِدي،

   َواعَتِرِفي بِما َعِمْلِت.
   كُنِت ِمثَل ناَقٍة َسِريَعٍة َمَتَعثَِّرِة الُخَطى!

يٍَّة ِفي الَقفِر، 24  ِمثَل اأتاٍن َبرِّ  
   َفَمْن َيسَتِطيُع َضبَطها اإْذ َتلَتِهُب َشهَوتُها.

   ل� َيْتَعُب الباِحثُوَن َعنها،
   َبْل َيِجُدونَها ِفي َموِسِم التَّزاُوِج.

25  قُْلُت لَِك ل� َتركُِضي اإلَى اأْن َيبَلى ِحذاُؤِك،  
   اأْو َحتَّى َيِجفَّ َحلُقِك.

ِني،    َفُقْلِت: ›ل� َيُهمُّ
   َقْد اأحَببُت ُغَرباَء،

   َوَساأْذَهُب َوراَءُهْم.‹

26 » َفَكما ُيخَزى لِصٌّ ِحيَن ُيمَسُك،  
   َهَكذا َخِزَي َبنو اإْسرائِيَل،
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   ُهْم َوُملُوكُُهْم َوُرَؤساُؤُهْم َوَكَهَنُتُهْم َواأنِبياُؤُهْم.
27  َفُهُم الَِّذيَن َيُقولُوَن لَِشَجَرٍة:  

› اأنِت اأبِي،‹   
   َوَيُقولُوَن لَِصخَرٍة:

› اأنِت اُأمِّي.‹   
َُّهْم اأعُطونِي ُظُهوَرُهْم ل� ُوُجوَهُهْم. أن    ل�
   َوِفي ِضيقِهْم َيُقولُوَن: ›قُْم َواأنِقْذنا.‹

28  اأيَن اآلَِهُتَك الَِّتي َصَنْعَتها لَِنفِسَك؟  
يِق.    لَِيُقوُموا َوُيَخلُِّصوَك ِفي َوقِت الضِّ

أنَّ َعَدَد اآلَِهِتَك بَِعَدِد ُمُدنَِك يا َيُهوذا.    ل�

29 » لِماذا تُجاِدلُونَِني؟  
»، ْدتُْم َعَليَّ    كُلُُّكْم َتَمرَّ

   َيُقوُل اهلُل.
30 » َضَربُت اأول�َدكُْم،  

   لَِكنَّ َهذا لَْم َيْنَفْع،
َُّهْم لَْم َيَتَعلَُّموا ِمْن َتاأِديِبي. أن    ل�

   َوَكاأَسٍد ُمهتاٍج،
   َقَتلُتْم اأنِبياَءكُْم َبُسُيوِفُكْم.«

31  يا اأبناَء َهذا الِجيِل،  
   انَتِبُهوا اإلَى ما َيُقولُُه اهلُل لَُكْم:

  » َهْل اأنا كالَصحراِء بالنِّسَبِة اإلَى َبِني اإْسرائِيَل؟
   َهْل اأنا َكاأْرٍض ُمظِلَمٍة؟

   َفِلماذا َيُقوُل َشعِبي:
› َسَنُجوَل َكما نَشاُء،   

   َولَْن نَاأتَِي اإلَيَك ثانَِيًة‹؟
32  َهْل َتنَسى الَعذراُء ِزيَنَتها؟  
فاِف؟    اأِو الَعُروُس ثِياَب الزِّ

   َولَِكنَّ َشعِبي نَِسَيِني اأيّاماً َكثيَرًة!

33 » ما اأْمَهَرِك ِفي اْكِتشاِف الطَِّريِق نَحَو ُمِحبِّيِك!  
يراِت ُطُرَقِك! رِّ    َبْل َعلَّْمِت الشِّ

يِك َدٌم، 34  َعَلى َكفَّ  
أبِرياِء.    اإنَُّه َحياُة الَمساِكيِن ال�

   لَْم َتِجِديِهْم َيسِرقُوَن َبيَتِك،
   َبْل َقَتلِتِهْم بِلا َسَبٍب.
35  َوقُْلِت: ›اإنِّي َبِريَئٌة!‹  

   ها اإنَِّني َساآتِي بِِك اإلَى الُمحاَكَمِة.
َِّك قُْلِت: ›لَْم اُأخِطْئ.‹ أن    ل�

36  َتَتَسكَِّعيَن بِاسِتخفاٍف.  
   َسَتِخيُب اآمالُِك ِفي ِمْصَر،

وَر.    َكما خاَبْت ِفي اأشُّ
37  َسَتخُرِجيَن ِمْن ِمصَر  
   َوَيداِك َفوَق َراأِسِك.

ُأَمَم    ل�أنَّ اهلَل َقْد َرَفَض تِلَك ال�
   الَِّتي َوثِْقِت بِها،

   َولَْن َتنَجِحي ِحيَن ُيساِعُدونَِك.

»اإْن َطلََّق َرُجٌل َزوَجَتُه،3 
  َفَخَرَجْت ِمْن ِعنِدِه،

َجْت َرُجلاً اآَخَر،    ثُمَّ َتَزوَّ
   َفَهْل ُيمِكُن اأْن َيُعوَد اإلَيها؟

أْرَض َتماماً؟ ُس َهذا ال�    األ� ُيَنجِّ
   َواأنِت يا َيُهوذا، َزنَْيِت َمَع ُمِحبِّيَن َكِثيِريَن،

،« َيُقوُل اهلُل.    َوَتُعوِديَن اإلَيَّ

2 » ارَفِعي َعيَنيِك اإلَى الِهضاِب الَجرداِء،  
   َفاأيَن الَمكاُن الَِّذي لَْم َتزنِي ِفيِه؟

   َتنَتِظِريَن ِعْنَد َجوانِِب الطُُّرِق،
حراِء.    َكَبَدِويٍّ ِفي الصَّ

أْرَض بِِزناِك َوَشرِِّك. ْسِت ال�    نَجَّ
3  َولَِذلَِك امَتَنَعِت ال�أمطاُر الَغِزيَرُة،  

بِيِع لَْم َتاأِت.    َواأمطاُر الرَّ
   اأنِت ِمثُل زانَِيٍة ل� َيظَهُر الَخَجُل َعَلى َوجِهها.

4  األَيَس لَِفتَرٍة َقِصيَرٍة َدَعوتِِني:  
› اأبِي، َرِفيَق َحياتِي‹؟   

أَبِد؟ 5  َوقُْلِت: ›َهْل َسَيْغَضُب اهلُل اإلَى ال�  
   َهْل َسَيحَفُظ َسَخَطُه اإلَى النِّهاَيِة؟‹

   َتُقولِيَن َهذا،
رِّ!«    ثُمَّ َتعَمِليَن كُلَّ ما َتسَتِطيِعيَن ِمَن الشَّ
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يَرتاِن: إْسراِئيُل َوَيُهوذا رِّ األُختاِن الشِّ
6ثُمَّ قاَل اهلُل لِي ِفي َفتَرِة ُحكِم ُيوِشّيا الَمِلِك: »َهْل 

ُة؟ َصِعَدْت اإلَى كُلِّ َتلٍَّة  َراأيَت ما َعِمَلُتُه اإْسرائِيُل الُمرَتدَّ
عالَِيٍة َوَتحَت كُلِّ َشَجَرٍة ُمورَِقٍة، َوَزنَْت ُهناَك. 7َفُقْلُت: 
.‹ َولَِكنَّها  ُأُموَر َسَترِجُع اإلَيَّ ›َبعَد اأْن َعِمَلْت كُلَّ َهِذِه ال�
لَْم َترِجْع. َواُأخُتها الخائَِنُة َيُهوذا َراأْت َذلَِك. 8َوَراأْت اأنَُّه 
ُة،  بَِسَبِب ال�أعماِل النَِّجَسِة الَِّتي َعِمَلْتها اإْسرائِيُل الُمرَتدَّ
َتَخْف،  لَْم  َيُهوذا  الخائَِنَة  اُأخَتها  َولَِكنَّ  َطلَّْقُتها.  اأنا 
َفَذَهَبْت ِهَي اأيضاً َوصاَرْت زانَِيًة. 9َبِل اسَتهانَْت بِِزناها، 
ُخوِر  الصُّ َمَع  نَى  الزِّ ماَرِسِت  بِِه.  أْرَض  ال� َسِت  نَجَّ َحتَّى 
َوال�أشجارِ! 10َوبِالرَّغِم ِمْن َهذا، لَْم َتُعْد اإلَيَّ اُأخُتها الخائَِنُة 

َيُهوذا بُِكلِّ َقلِبها، َولَِكْن بِالَكِذِب َفَقْط،« َيُقوُل اهلُل.
ُة اأكَثُر بِّراً ِمَن  11ثُمَّ قاَل لَِي اهلُل: »اإْسرائِيُل الُمرَتدَّ

الخائَِنِة َيُهوذا. 12اْذَهْب يا اإْرِميا َوناِد بَِهِذِه الَكِلماِت 
ماِل َوقُْل: نَحَو الشَّ

ُة اإْسرائِيُل.‹   »› ارِجِعي اأيَُّتها الُمرَتدَّ
   َيُقوُل اهلُل:

› لَْن اأنُظَر اإلَيِك بُِعُبوٍس،   
ِّي َرِحيٌم،‹ أن    ل�

   َيُقوُل اهلُل:
أَبِد. › لَْن اأغَضَب اإلَى ال�   

ثِمِك، 13  اعَتِرِفي بِاإ  
   اعَتِرِفي بِاأنَِّك َتَمرَّْدِت َعَلى إلَِهِك.

ِليَن ِمْن اإلٍَه َغِريٍب اإلَى اإلٍَه َغِريٍب اآَخَر    َتَتَنقَّ
   َتحَت كُلِّ َشَجَرٍة ُموِرَقٍة،

   َولَْم تُِطيِعيِني،‹«
   َيُقوُل اهلُل.

ُدوَن،  أول�ُد الُمَتَمرِّ 14َيُقوُل اهلُل: »ارِجُعوا اإلَيَّ اأيُّها ال�

ِّي اأنا َربُُّكْم. َساآُخُذكُْم واِحداً ِمَن الَمِديَنِة، َواْثَنيِن  أن ل�
15َساُأعِطيُكْم  ِصْهَيْوَن.  اإلَى  بُِكْم  َواآتِي  الَعِشيَرِة،  ِمَن 
َوَمهاَرٍة.  بَِمعِرَفٍة  َوَسَيرَعونَُكْم  َقلِبي،  بَِحَسِب  ُرعاًة 
أيّاِم،«  أْرَض ِفي تِلَك ال� 16َسَتَتكاَثُروَن، َوَسَتسُكُنوَن ال�

َيُقوُل اهلُل.

»لَْن َيحتاَج النّاُس اإلَى الَكلاِم َعْن ُصْنُدوِق َعهِد 
اهلِل ِفيما َبْعُد. لَْن ُيَفكُِّروا بِِه، َولَْن َيصَنُعوا ِمثَلُه ثانَِيًة. 

17ِفي َذلَِك الَوقِت، َسَيدُعو النّاُس َمديَنَة الُقْدِس َعرَش 

الُقْدِس ل�أجِل اْسِم  ِفي  ُأَمِم َمعاً  ال� اهلِل. َسَتجَتِمُع كُلُّ 

يَرَة بِِعناٍد. 18ِفي  رِّ اهلِل. َولَْن َيُعوُدوا َيتَبُعوَن اأفكاَرُهُم الشِّ

أيّاِم، َسَياأتِي َبيُت َيُهوذا َوَبيُت اإْسرائِيَل – َسَياأتُوَن  تِلَك ال�
اأعَطيُتها  الَِّتي  أْرِض  ال� اإلَى  ماِل  الشَّ اأْرِض  ِمْن  َمعاً 

آبائُِكْم.« ل�

19 » َساُأعاِمَلُكْم َكَبِنيَن.  
   َوَساُأعِطيُكْم اأْرضاً َشِهيًَّة،
ُأَمِم.    َوِميراثاً َعِظيماً َبيَن ال�

   َوقُْلُت اإنَِّك َسُتناِديِني ›يا اأبِي،‹
   َولَْن َتتُرِكيِني.

20  َولَِكْن َكما َتُخوُن اْمراأٌة َشِريَك َحياتِها،  
   َهَكذا ُخنُتُمونِي يا َبيَت اإْسرائِيَل.«

   َيُقوُل اهلُل.

21 » َصوٌت ُيسَمُع َعَلى الِهضاِب الَجرداِء،  
   َصوُت ُبكاِء َبِني اإْسرائِيَل َوَصَلواتِِهْم.

َُّهْم َجَعلُوا َطِريَقُهْم ُمنَحِرفاً، أن    ل�
   َونََسوا إلََهُهْم.«

22  قاَل اهلُل:  
وَن، أول�ُد الُمرَتدُّ   » ارِجُعوا اإلَيَّ اأيُّها ال�

   َواأنا َساأشِفي ارتِداَدكُْم.«

   قُولُوا َفَقْط: »َسَناأتِي اإلَيَك،
ََّك اأنَت إلَُهنا. أن    ل�

ُم َمُعونًَة، 23  َحّقاً، اإنَّ التِّلاَل ل� تَُقدِّ  
َة َعَلى الِجباِل بِلا َمنَفَعٍة. جَّ    َوالضَّ

   َحّقاً، اإنَّ َخلاَص اإْسرائِيَل ُهَو ِفي إلَِهنا.
24  ُمنُذ اأيّاِم ِصبانا،  

آلَِهُة الُمخِزَيُة كُلَّ َتَعِب اآبائِنا،    َتلَتِهُم ال�
   َغَنَمُهْم َوماِشَيَتُهْم َوَبِنيِهْم َوَبناتِِهْم.

25  َفِلَنَنْم ِفي ِخْزيِنا،  
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   َولُْيَغطِّنا ُذلُّنا.
َّنا اأخَطاأنا اإلَى إلَِهنا، أن    ل�

   نَحُن َواآباُؤنا،
عِب اإلَى الَيوِم.    ُمنُذ نُُشوِء َهذا الشَّ

   َبْل لَْم نُِطْع إلََهنا.«

َيُقوُل اهلُل:4 
 » يا َشعَب اإْسرائِيُل،

،    اإْن َرِجْعَت اإلَيَّ
   اإْن اأَزلَت اأصناَمَك ِمْن اأماِمَي،

   اإْن كُنَت ل� َتذَهُب َخلَف اآلَِهٍة اُأْخَرى،
2  َواإْن َحَلْفَت ِباهلِل بِِصدٍق َوَعدٍل َواأمانٍَة،  

ُأَمُم بِِه،    ِحيَنِئٍذ، َسَتَتباَرُك ال�
   َوبِِه َسَيفَتِخُروَن.«

َوَمديَنِة  َيُهوذا  لِِرجاِل  اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  أنَّ  3ل�

الُقْدِس:

أْرَض َغيَر الَمحُروَثِة،   » احُرثُوا ال�
   َول� َتبُذُروا الُبُذوَر َبيَن ال�أشواِك.

4  يا ِرجاَل َيُهوذا َوُسكّاَن َمديَنِة الُقْدِس،  
   اخِتُنوا أ اأنُفَسُكْم هلِل،
   َواأِزيلُوا ُغرلََة قُلُوبُِكْم.
   َواإْن لَْم َتفَعلُوا َهذا،

   َفَسَياأتِي َغَضِبي َعَليُكْم َكالنّاِر،
   َوَسُيحِرقُُكْم،

   َولَْن َيُكوَن ُهناَك اأَحٌد لُِيطِفَئ النّاَر،
يَرٌة ِجّداً.« أنَّ اأعمالَُكْم ِشرِّ    ل�

مال كاِرَثٌة ِمَن الشَّ
5 » اأخِبْر بَِهذا الَكلاِم ِفي َيُهوذا،  

أول�ِد طقٌس ما يزاُل اليوَم معروفاً ِعنَد العاّمِة  أ 4:4 اخِتُنوا. ِختاُن ال�

باسِم التّطهيِر اأِو الُطُهوِر. َوَقْد كاَن هذا الطَّقُس علاَمَة العهِد الِّذي 
. َوِفي  اإبراِهيَم، َوَظلَّ َشريعًة ُمهّمًة لُِكلِّ ذكٍر َيهوِديٍّ َقَطَعُه اهلُل َمَع 
العهِد الجديِد، ُيشاُر اإلَى هذا الطّقِس بِمعاٍن روحّيٍة. )انظر مثلاً ُروما 
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   َوَتَكلَّْم بِِه ِفي َمديَنِة الُقْدِس لَِتسَمَعُه.
   قُولُوا:

› انُفُخوا بِالُبوِق   
   ناُدوا بَِصوٍت ُمرَتِفٍع.

   اجَتِمُعوا َمعاً،
   َولَْنذَهْب اإلَى الُمُدِن الَحِصيَنِة.‹

6  ارَفُعوا راَيًة لَِتحِذيِر ِصْهَيْوَن  
يِق.    ِمَن اقِتراِب الضِّ
   اركُُضوا لِلاحِتماِء،

   َول� تُحاِولُوا الُوقُوَف.
ِّي َساأجِلُب َشّراً، أن    ل�

ماِل. ب    َوَدماراً َعِظيماً ِمَن الشَّ
7  اأَسٌد قاَم ِمْن َعِريِنِه،  

ُأَمِم َبَداأ َحمَلَتُه.    َوُمهِلُك ال�
َر اأْرَضِك.    َصِعَد ِمْن َبيِتِه لُِيَدمِّ

   ُمُدنُِك َسُتصِبُح اأكواَم َخرائٍِب َمسُكونٍَة.
8  َفالِبِسي ثِياَب الُحزِن،  
   نُوِحي َوَولِولِي بُِحزٍن،

   ل�أنَّ اهلَل ما زاَل غاِضباً َعَلينا.

9  َيُقوُل اهلُل: »ِفي َذلَِك الَوقِت،  
   َسَيفِقُد الَمِلُك َوقاَدتُُه َشجاَعَتُهْم،

   َوالَكَهَنُة َسُيصَعُقوَن،
أنِبياُء َسَينَدِهُشوَن.«    َوال�

اإللَُه.  الرَّبُّ  اأيُّها  َرِهيٌب  اأمٌر  »َهذا  10َفُقْلُت: 

عَب َوَمديَنَة الُقْدِس بَِقولَِك:  اإنَّما َقْد َخَدعَت َهذا الشَّ
يُف َعَلى َحناِجِرِهْم!« ›سَيُكوُن لَُكْم َخيٌر،‹ َبيَنما السَّ

11  ِفي َذلَِك الَوقِت،  
عِب َولِلُقدِس:    َسُيقاُل لَِذلَِك الشَّ

  » ِريٌح ل�ِفَحٌة ِمَن الِهضاِب الَجْرداِء

لُيهاجَم  الِجهِة  ِمْن هذه  البابلّي  الجيُش  الّشمال. جاَء  ب 6:4 

لُِمحاربِة  منها  الَمجيَء  الجيوُش  اعتاّدْت  الِّتي  الِجهُة  َوُهَي  َيُهوذا. 
َيُهوذا َواإسرائِيَل.
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   َسَتاأتِي َعَلى َشعِبَي الَعِزيِز،
   ل� لِلتَّشِتيِت َول� لِلتَّطِهيِر.

12  ِريٌح اأَشدُّ ِمَن الُمَتَوقَِّع اآتَِيٌة.  
آَن، اأنا َساُأعِلُن َديُنونََتُهْم.«    َوال�

حاِب، 13  َسَيرَتِفُع الَعُدوُّ َكالسَّ  
   َوَسَتاأتِي َمرَكباتُُه َكعاِصَفٍة،
   َوَخيلُُه اأسَرُع ِمَن النُُّسوِر.

ْعُب َيُقوُل:    َوالشَّ
َّنا َخِربنا!« أن   » َويٌل لَنا! ل�

14  يا اأهَل الُقدِس،  
رِّ،    اغِسلُوا قُلُوَبُكْم ِمَن الشَّ

   لَِكي َتخلُُصوا.
   اإلَى َمَتى َسَتسُكُن ُخَطُطُكْم َواأْفكاُركُُم 

يَرُة ِفي داِخِلُكْم؟ رِّ الشِّ
15  اسَمُعوا َهِذِه الرِّسالََة ِمْن اأْرِض داَن،  

ماَر ِمْن اأْرِض اأْفرايَِم الَجَبِليَِّة:    تُعِلُن الدَّ
ُأَمَم، 16 » َذكُِّروا ال�  

ُعوُهْم َهذا َعِن الُقْدِس:    َوَسمِّ
   الُمحاِصُروَن اآتُوَن ِمْن اأْرٍض َبِعيَدٍة،

   ُمزِمُعوَن َعَلى َتدِميِر ُمُدِن َيُهوذا.
17  حاَصُروها َكالَحَرِس الَِّذيَن َيحُرُسوَن َحقلاً.  

»، أنَّ َمديَنَة الُقْدِس َتَمرََّدْت َعَليَّ    ل�
   َيُقوُل اهلُل.

18 » َهِذا جاَء َعَليِك  
يَرِة. رِّ    بَِسَبِب عاداتِِك َواأعمالِِك الشِّ

   َهذا ُهَو َسَبُب ِعقابِِك.
   َوُهَو ِعقاٌب ُمرٌّ،

   َقْد َوَصَل اإلَى اأْعماِق َقلِبِك.«

ُبكاُء إْرِميا
ِديِد، 19  اأشُعُر بِالَمَرِض الشَّ  

ى األَماً،    اإنِّي اأَتَلوَّ

   َقلِبي َينَكِسُر،
ٍة.    َوُهَو َيخِفُق بِِشدَّ
   ل� اأسَتِطيُع َتهِدئََتُه.

   َفَقْد َسِمْعُت َصوَت الُبوِق،
   َوَصيَحَة الَحرِب.

20  كاِرَثٌة َتعُقُب كاِرَثًة،  
َرٌة. أْرُض كُلُّها ُمَدمَّ    َوال�

   َفجاأًة َسَتخُرُب ِخياِمي،
   َوِفي لَحَظٍة َسَتَتَحطَُّم ُشَقُقها.
21  اإلَى َمَتى اأَرى راَيَة التَّحِذيِر؟  

   اإلَى َمَتى َساأسَمُع َصوَت الُبوِق
   داِعياً اإلَى الَحرِب؟

22  َوَيُقوُل اهلُل: »َشعِبَي اأْحَمُق،  
   َوُهْم ل� َيعِرفُونَِني.
   ُهْم َبُنوَن َحمَقى،
   َول� َيفَهُموَن َشيئاً.

رِّ،    ُهْم ُحَكماُء َوماِهُروَن ِفي َعَمِل الشَّ
   لَِكنَُّهْم ل� َيعِرفُوَن َكيَف َيعَملُوَن الَخيَر.«

الكاِرَثُة آِتَية
أْرِض، 23  نََظرُت اإلَى ال�  

   َواإذا بِها فاِرَغٌة َول� َحياَة ِفيها.
ماِء،    َونََظرُت اإلَى السَّ
   َفَلْم َيُكْن ُهناَك نُوٌر.
24  نََظرُت اإلَى الِجباِل،  

   َفاإذا بِها َتهَتزُّ،
   َوكُلُّ التِّلاِل َترَتِجُف.

25  نََظرُت،  
   َفَلْم اأِجْد اإنساناً،

ماِء كانَْت َقْد َهَرَبْت.    َوكُلُّ ُطُيوِر السَّ
26  نََظرُت،  

أْرِض الَخصَبِة َقْد صاَرْت قاِحَلًة.    َواإذا بِال�
َمْت،    كُلُّ الُمُدِن َقْد َتَهدَّ

   بَِسَبِب ُحُموِّ َغَضِب اهلِل.
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أنَّ َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: 27  ل�  
أْرِض َسُتخَرُب،   » كُلُّ ال�

َرها َتماماً.    َولَِكنِّي لَْن اُأَدمِّ
28  ل�أجِل َهذا،  

واُد. ماُء َكنائٍِح َيكُسوُه السَّ    َتبُدو السَّ
ِّي َتَكلَّْمُت َوَبيَّنُت َهَدِفي. أن    ل�
   لَْم اأتناَزْل َعْنُه َولَْن اأَتراَجَع.«

هاِم 29  ِعنَد َسماِع َصوِت الُخُيوِل َوُرماِة السِّ  
   َهَرَب ُسكّاُن َجِميِع الُمُدِن.

   َيدُخلُوَن اإلَى الغاباِت َهَرباً ِمْن اأعدائِِهْم،
ُخوِر لَِيخَتِبُئوا.    َوَيصَعُدوَن اإلَى الصُّ

   كُلُّ الُمُدِن َمهُجوَرٌة،
   َول� اأَحَد َيسُكُن ِفيها.

30  اأنِت َخِرَبٌة،  
   َفِلماذا َتلَبِسيَن ثِياباً َحْمراَء اأنِيَقًة؟

   َفاأنِت َترَتِديَن زيَنًة ِمْن َذَهٍب،
   َوَتَضِعيَن كُحلاً َكِثيراً َحوَل َعيَنيِك.

ِليَن نَفَسِك ِمْن َغيِر فائَِدٍة،    تَُجمِّ
أنَّ الَِّذيَن كانُوا َيشَتُهونَِك َرَفُضوِك،    ل�

آَن َيطلُُبوَن َحياتِِك.    َوُهُم ال�
ى ُمَتاألَِّمًة، ِّي َسِمْعُت َصوَت اْمراأٍة َتَتَلوَّ أن 31  ل�  

   َواأسَمُع َصوَت األٍَم َشِديٍد،
   كامَراأٍة َتِلُد بِكَرها.

   اأسَمُع َصوَت الَعزيَزِة ِصْهَيْوَن، أ
   َتلَهُث َطَلباً لَِلَهواِء،

   َوَتُمدُّ َيَديها َطَلباً لِلَعوِن
   َوِهَي َتُقوُل:

  » َويٌل لِي،
ِّي ُمتَعَبٌة ِجّداً أن    ل�

   َول� اأقِدُر اأْن اأهُرَب ِمَن الَقَتَلِة.«

أ 31:4 الَعزيَزُة ِصْهَيْون. حرفّياً »ال�بنة ِصْهَيْون.«

َشرُّ َبِني َيُهوذا

ُصوا 5  َوَتَفحَّ الُقْدِس،  َمديَنِة  َشواِرِع  ِفي  »ُطوفُوا 
َجيِّداً ما ِفيها. َفتُِّشوا ِفي ساحاتِها اإْن كاَن ُهناَك 
َشخٌص واِحٌد َيعَمُل بِالَعدِل َوَمَحلَّ ثَِقٍة. ِحيَنِئٍذ، َساأغِفُر 

لِلُقدِس. 2َواإْن َحَلُفوا ِباهلِل، َفُهْم َيحِلُفوَن َكِذباً.«

؟ 3  يا اهلُل، اأما َتْبَحُث َعيناَك ِعِن الَحقِّ  
   َضَرْبَتُهْم، َفَلْم َيتاألَُّموا،

   الَتَهْمَتُهْم، َفَرَفُضوا َتاأِديَبَك.
خِر،    َجَعلُوا ُوُجوَهُهْم اأقَسى ِمَن الصَّ

   َرَفُضوا التَّوَبَة.

4  َواأنا قُْلُت: »اإنَّما ُهْم َمساِكيُن،  
   اإنَُّهْم َحمَقى،

َُّهْم ل� َيعِرفُوَن ما اأَمَر بِِه اهلُل، أن    ل�
   َول� َيعِرفُوَن َتعِليَم اإلَِهِهْم.
5  َساأذَهُب اإلَى قاَدِة َيُهوذا،  

   َواأَتَكلَُّم َمَعُهْم،
َُّهْم َيعِرفُوَن ما اأَمَر بِِه اهلُل، أن    ل�

   َوَيعِرفُوَن َتعِليَم اإلَِهِهْم.«
   َولَِكنَُّهْم َجِميعاً َكَسُروا النِّيَر،

   نََزُعوا َعْن اأنُفِسِهِم الُقُيوَد.
6  لَِذلَِك َهَجَم َعَليِهْم اأَسٌد ِمَن الغاَبِة،  

ُبُهْم. حراِء ُيَخرِّ    َوِذئٌب ِمَن الصَّ
ى ِفي ُمُدنِِهْم.    نَِمٌر َيَتَمشَّ

ُق َتمِزيقاً،    َوكُلُّ َمْن َيخُرُج ُيَمزَّ
َُّهُم ارَتَكُبوا َجرائَِم َكِثيَرًة، أن    ل�

   َوُهْم دائِماً َيِضلُّوَن.

7 » َكيَف ُيمِكُنِني اأْن اأغِفَر لَُكْم؟  
   اأول�ُدِك َتَركُونِي،

   َواأقَسُموا بِاآلَِهٍة َغيِر َموُجوَدٍة.
   اأعَطيُتُهْم كُلَّ ما َيحتاُجوَن اإلَيِه،

   َولَِكنَُّهْم َزنُوا ُمحَتِشِديَن اأماَم َبيِت الّزانَِيِة.
8  اإنَُّهْم ِمثُل ُخُيوٍل هائَِجٍة،  
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   كُلُّ واِحٍد َيصَهُل َعَلى َزوَجِة صاِحِبِه.
ُأُموِر؟ 9  األ� اُأعاِقُبُهْم بَِسَبِب َهِذِه ال�  

ٍة َكَهِذِه؟«    األ� َتطلُُب نَفِسي ال�نِتقاَم ِمْن اُأمَّ
   َيُقوُل اهلُل.

ُروها، 10 » اعُبُروا َوَسَط ُصُفوِف كُُروِمها َوَكسِّ  
   َولَِكْن لَيَس بِالكاِمِل.

   انِزُعوا اأْغصانَها الّزائِدَة،
َّها لَيسْت هلِل. أن    ل�

أنَّ َبني اإْسرائِيَل َوَبِني َيُهوذا 11  ل�  
   خانُونِي ِخيانًَة.«

   َيُقوُل اهلُل.

12 » َفَقْد َكَذُبوا بَِكلاِمِهْم َعِن اهلِل،  
   قالُوا: ›لَْن َيفَعَل َشيئاً.
رُّ َعَلينا،    َولَْن َياأتَِي الشَّ

   َولَْن نََرى الَحرَب َول� الُجوَع.‹

أنِبياُء ِريحاً، 13 » َسَيِصيُر ال�  
   َوَكِلَمُة اهلِل لَْن َتُكوَن ِفيِهْم.

   َهذا ما َساأفَعلُُه بِِهْم.«

14  لَِذلَِك َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر:  
  » ل�أنَُّكْم قُْلُتْم َهذا الَكلاَم،

   َساأجَعُل َكلاِمي ِفي َفِمَك يا اإْرِميا َكناٍر،
َجِر، عُب ِمثَل الشَّ    َوَسَيُكوُن َهذا الشَّ

   َوَكِلَمُة اهلِل الِّتي ِفي َفِمَك َسَتلَتِهُمُهْم.«

15  َيُقوُل اهلُل:  
  » يا َبني اإْسرائِيَل،

ٍة َغِريَبٍة َعَليُكْم ِمْن َبِعيٍد،    َساآتِي بِاُأمَّ
ٍة َقِويٍَّة َولَها تاِريٌخ َقِديٌم،    اُأمَّ

ٍة ل� َتعِرفُوَن لَُغَتها،    اأمَّ
   َفَلْن َتفَهُموا ما َيُقولُوَن.

16  ِكيُس ِسهاِمِها َكَقْبٍر َمْفُتوٍح،  

   َوكُلُّ ُجُنوِدِها اأْقِوياُء.
17  َسَيلَتِهُموَن َحصاَدَك َوَطعاَمَك،  

   َوَسَياأكُلُوَن َبِنيَك َوَبناتَِك َوَغَنَمَك َوَبَقَرَك،
   َوِعَنَبَك َوتِيَنَك.

ُروَن ُمُدنََك الَحِصيَنَة،    َوَسُيَدمِّ
   الَِّتي بِها َوثِقُتْم ِفي الَحرِب.«

18  َيُقوُل اهلُل:  
أيّاِم،   » لَِكْن َحتَّى ِفي تِلَك ال�

   لَْن اأمُحَوكُْم َتماماً.
ْن قُْلُتْم: 19  َفاإ  

› لِماذا َعِمَل إلَُهنا َهذا كُلَُّه بِنا؟‹   
   قُْل لَُهْم اأنَت يا اإْرِميا:

› ل�أنَُّكْم َتَركُتُمونِي،   
   َوَعَبْدتُْم األَِهًة َغِريَبًة ِفي اأْرِضُكْم،

   َسَتُكونُوَن َعِبيداً لُِغَرباَء ِفي اأْرٍض لَيَسْت لَُكْم.‹

20 » اأعِلُنوا َهذا َوسَط َبيِت َيعُقوَب،  
   َواأعِلُنوُه ِفي َيُهوذا.

أْحَمُق عُب ال� 21  اْسَمُعوا َهذا اأيُّها الشَّ  
   الَِّذي ل� َعقَل لَُه.

   لَُكْم ُعُيوٌن َولَِكنَُّكْم ل� َتَرْوَن،
   َولَُكْم اآذاٌن َولَِكنَُّكْم ل� َتسَمُعوَن.

22  َيُقوُل اهلُل:  
  » األَسُتْم خائِِفيَن ِمنِّي؟

   األ� َترَتِجٌفوَن ِفي َحْضَرتِي؟
ماَل َحّداً لِلُمِحيِط،    اأنا َمْن اأجَعُل الرِّ

   َحّداً اأَبِديّاً ل� َيَتَعّداُه الَبْحُر.
أمواُج، َول� َتَتجاَوُز الرِّماَل،    َتَتلاَطُم ال�

   تَُزمِجُر اأمواُج الَبحِر، َولَِكنَّها ل� َتَتجاَوُز 
ها. َحدَّ

ٌد. عِب َقلٌب َعِنيٌد َوُمَتَمرِّ 23  لَِهذا الشَّ  
وا َعنِّي َوَتَركُونِي.    ارَتدُّ
أنُفِسِهْم: 24  ل� َيُقولُوَن ل�  
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› لَِنَخْف إلََهنا،   
بِيِع ِفي     الَِّذي ُيعِطينا َمَطَر الَخِريِف َوَمَطَر الرَّ

َوقِتِهما،
   الَِّذي َيضَمُن َحصاَدنا ِفي َوقِتِه.‹

25  اآثاُمُكْم َمَنَعْتُكْم ِمَن َهذا،  
   َوَخطاياكُْم َحَرَمتُكْم ِمَن الَخيِر.
َُّه ُوِجَد اأشراٌر َوَسَط َشعِبي. أن 26  ل�  
ُدوَن لَِفِريَسِتِهْم بِالِخْفَيِة، أ    َيَتَرصَّ

   َيَضُعوَن الِفخاِخ،
   َوَيصطاُدوَن النّاَس.

27  ِمثَل َقَفٍص َمِليٍء بِالطُُّيوِر،  
   َهَكذا ُبُيوتُُهْم َمِليَئٌة بِالِخداِع،

   لَِذلَِك ُهْم ُعَظماٌء َواأغِنياٌء.
28  َسِميُنوَن َوناِعُموَن.  

   ل� َيعِرفُوَن َحّداً لُِشُروِرِهْم،
   َول� َيحُكُموَن بِالَعدِل.

   ل� ُيْنِصُفوَن الَيِتيَم،
   َول� ُيداِفُعوَن َعْن ُحُقوِق الُفَقراِء.«

29  َيُقوُل اهلُل:  
ُأُموِر؟   » األ� اُأعاِقُبُهْم َعَلى َهِذِه ال�

ٍة َكَهِذِه؟    األ� اأنَتِقُم ِمْن اُأمَّ
أْرِض: ٌع َحَدَث ِفي ال� 30  اأمٌر َرِهيٌب َوُمَروِّ  

أنِبياُء َتَنبَّاُأوا بِالَكِذِب، 31  ال�  
   َوالَكَهَنُة ل� َيُقوُموَن بِواِجِبِهْم. ب

ُأُموُر َهَكذا!    َوَشعِبي ُيِحبُّ اأْن تُكوَن ال�
   َفماذا َسَتعَملُوَن ِعنَدما تاأتِي النِّهاَيُة؟

الَعُدوُّ ُيحاِصُر َمديَنَة الُقْدس

»يا َبِني َبْنياِمْيَن،6 
  اهُرُبوا ِمَن الُقْدِس اإلَى َمكاٍن اآِمٍن.

أ 26:5 َوالَكهنُة ال َيقوموَن ِبواجِبهم. ُهناَك ُصُعوَبٌة ِفي فهِم 

َهذا المقطع ِفي اللغِة العبريّة.
ب 31:5 بالِخْفَية. ُهناَك ُصُعوَبٌة ِفي فهِم َهذا المقطع ِفي اللغِة 

العبريّة.

   اضِرُبوا بِالُبوِق ِفي َتُقوَع،
   َواْرَفُعوا راَيًة لِلتَّحِذيِر ِفي َبيِت َهكّاِريَم.

ماِل، ج ّراً َوَخراباً َعِظيماً اآتياِن ِمَن الشَّ    ل�أنَّ شَّ
ِقيَقِة. ه 2  َعَلى الَعِزيَزِة ِصْهَيْونَ د الَجِميَلِة َوالرَّ  

3  ُرعاٌة َوقُطعانُُهْم َسياأتُوَن َعَليها.  
   نََصُبوا ِخياَمُهْم َحولَها،

   كُلُّ واِحٍد َيرَعى َقِطيَعُه.«

وا لَِشنِّ َمعَرَكٍة َعَليها. : »اسَتِعدُّ 4  َيُقوُل الُعُدوُّ  
   قُوُموا، َوَسُنهاِجُم ِعنَد الظَِّهيَرِة.«

عُب: »َويٌل لَنا،    َفقاَل الشَّ
أنَّ نِهاَيَة َهذا الَيوِم َتقَتِرُب،    ل�

أنَّ ِظلاَل الَمساِء َتزداُد امِتداداً.«    َول�

: »قُوُموا، َسُنهاِجُمها لَيلاً، 5  َيُقوُل الَعُدوُّ  
ُر َتحِصيناتِها.«    َونَُدمِّ

6  َوَهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر:  
  » اْقَطُعوا ال�أشجاَر،

   اأِقيُموا اأبراَج ِحصاٍر َعَلى الُقْدِس.
   َهِذِه ِهَي الَمِديَنُة الُمعاَقَبُة،

   اإنَّها َمِليَئٌة بِالظُّلِم.
7  َكما َتحَفُظ الِبئُر ماَءها َجِديداً،  
   َهَكذا َتحَفُظ ِهَي َشرَّها َجِديداً.

ماُر ُيسَمعاِن ِفيها،    الُعنُف َوالدَّ
   َمَرٌض َوَضرٌب اأماِمي دائِماً.

8  َتَعلَِّمي َدرساً يا قُدُس،  
   َحتَّى ل� اأهُجَرِك،

ج 1:6 الّشمال. جاَء الجيُش البابلّي ِمْن هذه الِجهِة لُيهاجَم َيُهوذا. 

َيُهوذا  لُِمحاربِة  منها  الَمجيَء  الجيوُش  اعتاّدْت  الِّتي  الِجهُة  َوُهَي 
َواإسرائِيل. )اأيضاً ِفي العدد 22(

د 2:6 الَعزيَزُة ِصْهَيْون. حرفّياً »ال�بنة ِصْهَيْون.«

ه 2:6 ُهناَك ُصُعوَبٌة ِفي فهِم َهذا المقطع ِفي اللغِة العبريّة.
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لَِك اإلَى اأْرٍض َخِرَبٍة     َوَحتَّى ل� اُأَحوِّ
َوَمهُجوَرًة.«

9  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر:  
  » َسَيجَمُع ال�أعداُء َجميَع الباِقيَن ِفي الُقْدِس،

   ِمثَلما َيجَمُع اأَحُدُهْم َبقايا الِعَنِب.
ْص كُلَّ ُغصٍن ِمْن َجِديٍد،    َتَفحَّ

   َكما َيعَمُل قاِطُف الِعَنِب.«

ُر؟ 10  اإلَى َمْن اأَتَكلَُّم َوَمْن اُأَحذِّ  
   َوَمِن الَِّذيَن َسَيسَمُعوَن؟

   ُيغِلُقوَن اآذانَُهْم،
   َفلا َيسَمُعوَن.

   صاَرْت َكِلَمُة اهلِل َموُضوعاً لِلُسخِرَيِة 
ِعنَدُهْم،

   َول� ُيِريُدوَن َسماَعها.
11  اأنا َمملُوٌء ِمْن َغَضِب اهلِل،  

   َوُمتَعٌب ِمْن َحجِزِه ِفي داِخِلي.

  » اسُكْب َهذا الَغَضَب َعَلى ال�أطفاِل ِفي 
الّشاِرِع،

   َوَعَلى الِفتياِن الُمَجَتِمِعيَن.
أنَّ الرَُّجَل َسُيمَسُك َمَع َزوَجِتِه،    ل�

. يَخ َمَع الُمِسنِّ    َوالشَّ
آَخِريَن، 12  َسُتعَطى ُخُيولُُهْم ل�  

   َمَع ُحُقولِِهْم َونِسائِِهْم،
أْرِض،« ِّي َساُأهاِجُم ُسكّاَن ال� أن    ل�

   َيُقوُل اهلُل.

13 » ل�أنَّ كُلَّ واِحٍد ِمنُهْم،  
   ِمْن اأفَقِرِهْم اإلَى اأغناُهْم،

ِريِف.    َيِميلُوَن اإلَى الَكسِب َغيِر الشَّ
أنِبياِء اإلَى الَكَهَنِة،    َوِمَن ال�
   كُلُّ واِحٍد ِمنُهْم ُمخاِدٌع.

14  ُيعالُِجوَن َكسَر َشعِبي بِاسِتخفاٍف،  

   َيُقولُوَن: ›َسلاٌم لَُكْم، َسلاٌم لَُكْم،‹
   َوما ِمْن َسلاٍم.

15  َفَهْل َخِجلُوا بَِسِبِب اأعمالِِهُم النَِّجَسِة؟  
   لَْم َيْخجلُوا َولَْم َيْعِرفُوا الحياَء.

   لَِذلَِك َسَيسُقُطوَن َمَع الّساِقِطيَن.
   ِفي َوقِت ِعقابِي لَُهْم َسَيَتَعثَُّروَن،«

   َيُقوُل اهلُل.

16  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:  
  » ِقُفوا َعَلى الطُُّرِق،

   انُظُروا َواساألُوا َعِن الَمسالِِك الَقِديَمِة،
   َحيُث َطِريُق الَخيِر.

أنُفِسُكْم.    ثُمَّ ِسيُروا ِفيها لَِتِجُدوا راَحًة ل�
   لَِكنَُّهْم قالُوا: ›لَْن نَِسيَر ِفي تِلَك الطَِّريِق.‹

17  َوَوَضْعُت ُحّراساً َعَليِهْم لَِيُقولُوا:  
› انَتِبُهوا اإلَى َصوِت الُبوِق،‹   

   َفقالُوا: ›لَْن نَنَتِبَه!‹
ُأَمُم، 18  لَِذلَِك اْسَمِعي اأيَُّتها ال�  

ُعوُب ما َسَيحُدُث لَُهْم. أ    َواعِرِفي اأيَُّتها الشُّ
19  يا اأْرُض، اْسَمِعي َهذا!  

عِب، ألَِم اإلَى َهذا الشَّ    ها اأنا اآتِي بِال�
ونَُه بَِسَبِب اأفكاِرِهِم     َساآتِي بِما َيسَتِحقُّ

يَرِة. رِّ الشِّ
َُّهْم لَْم ُيصُغوا لَِكلاِمي، أن    ل�

   َكما َرَفُضوا َشِريَعِتي.

20 » لِماذا اأفَرُح بِالَبُخوِر الَِّذي َياأتِي ِمْن َشبا،  
   َوبِالَقَصِب ِذي الّرائَِحِة الَجِميَلِة ِمْن اأْرٍض 

َبِعيَدٍة؟
   َتقِدماتُُكْم َغيُر َمقُبولٍَة،

   َوَذبائُِحُكْم ل� َتُسرُّنِي.«

أ 18:6 اعِرِفي . . . َلُهْم. ُهناَك ُصُعوَبٌة ِفي فهِم َهذا المقطع ِفي 

اللغِة العبريّة.
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21  لَِذلَِك َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:  
عِب ِحجاَرًة تُعِثُرُهْم.   » َساأَضُع اأماَم َهذا الشَّ

أبناُء َمعاً آباُء َوال�    ال�
ِديُق،    َوالجاُر َوالصَّ

   َسَيهِلُكوَن َجِميعاً.«

22  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:  
ماِل،   » ها َشعٌب قاِدٌم ِمْن اأْرٍض ِفي الشَّ

ٌة َعِظيَمٌة اآتَِيٌة ِمْن اأْرٍض َبِعيَدٍة.    َواُأمَّ
23  اأمَسُكوا بِالَقوِس َوبِالرُّمِح،  

   َوُهْم قُساٌة َوبِلا َرحَمٍة.
   َصوتُُهْم َكالَبحِر الَعِظيِم،

   ِحيَن َيرَكُبوَن َعَلى َخيِلِهْم.
وَن لُِمحاَرَبِتِك َكَرُجٍل واِحٍد،    ها ُهْم ُمصَطفُّ

   اأيَُّتها الَعِزيَزُة ِصْهَيْوُن.« أ

24  َسِمعنا ال�أخباَر َعنها،  
يُق َوالَوَجُع    َفارَتَخْت اأيِدينا، َواأمَسَكنا الضِّ

ُض.    ِمثَل اْمراأٍة َتَتَمخَّ
25  ل� َتخُرُجوا اإلَى الَحقِل،  

   َول� َتِسيُروا َعَلى الطَِّريِق،
أنَّ الَعُدوَّ ُيمِسُك َسيفاً،    ل�

   َوالرُّعَب ُيِحيُط بِنا.
26  الَبُسوا الَخيَش يا َشعِبَي الَعِزيَز،  

   َتَمرَُّغوا بِالرَّماِد.
   نُوُحوا بَِمراَرٍة َكَمْن َفَقَدِت اْبَنها الَوِحيَد،

ِمَر َسَياأتِي َعَلينا َفجاأًة. أنَّ الُمدَّ    ل�

27 » يا اإْرِميا،  
ياً َوَسَط َشعِبي،    اأنا اهلَل َجَعْلُتَك فاِحصاً ُمَنقِّ

   لَِكي َتعِرَف َوَتمَتِحَن ُسلُوَكُهْم.
ُدوَن، 28  كُلُُّهْم ُعصاٌة ُمَتَمرِّ  

   َيَتَكلَُّموَن بِالِوشاَيِة.

أ 23:6 الَعزيَزُة ِصْهَيْون. حرفّياً »ال�بنة ِصْهَيْون.«

   كُلُُّهْم ِمثُل الُبرونِْز َوالَحِديِد،
وائِِب.    َمِليُئوَن بالَفساِد َوالشَّ

َة النّاِر، 29  الِمنفاُخ َيِزيُد قُوَّ  
   َوالرَّصاُص َيخُرُج بِِفعِل النّاِر.

   َولَِكنَّ َتْنِقَيَتُهْم بِلا فائَِدٍة،
رَّ ل� َيُزوُل ِمنُهْم. أنَّ الشَّ    ل�

ًة َمرفُوَضًة،‹ 30  َفُيدَعوَن: ›ِفضَّ  
   ل�أنَّ اهلَل َرَفَضُهْم.«

ِعَظُة إْرِميا ِفي الَهيَكل

ِمَن 7  ْرِميا  ل�إ اأَتْت  الَِّتي  النََّبِويَُّة  الرِّسالَُة  ِهَي  َهِذِه 
اهلِل:

َهِذِه  ُهناَك  َواأعِلْن  اهلِل،  َبيِت  َبّواَبِة  ِفي  2»ِقْف 

الرِّسالََة:
الَبّواباِت  َهذِه  ِمْن  العابِِريَن  َيُهوذا  َبِني  كُلَّ  »يا 
لَِتعُبُدوا اهلَل، اْسَتِمُعوا اإلَى َهِذِه الرِّسالَِة ِمَن اهلِل. 3َهذا 
اإلَُه اإْسرائِيَل: اأصِلُحوا ُطُرَقُكْم  ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر 
ِفي  َتسُكُنوَن  َساأَدُعُكْم  َهذا  َفَعْلُتْم  ْن  َفاإ َواأعمالَُكْم. 
ُدها  َهذا الَمكاِن. 4ل� َتتَِّكلُوا َعَلى ِعباراٍت خاِدَعٍة ُيَردِّ
َبعُضُكْم: ›َهذا َهيَكُل اهلِل، َهيَكُل اهلِل، َهيَكُل اهلِل.‹ 
َبعُضُكْم  َواأنَْصَف  َواأعمالَُكْم،  ُطُرَقُكْم  اأصَلْحُتْم  5اإْن 

أراِمَل،  َبعضاً، 6اإْن كُنُتْم ل� تُضايُِقوَن الُغَرباَء َوالَيتاَمى َوال�
أبِرياَء ِفي َهذا الَمكاِن، َول� َتعُبُدوَن اآلَِهًة  َول� َتقُتلُوَن ال�
َتسُكُنوَن  َساأجَعلُُكْم  7ِحيَنِئٍذ،  َخرابُِكْم،  ل�أجِل  اُأْخَرى 
آبائُِكْم  ل� اأعَطيُتها  الَِّتي  أْرِض  ال� ِفي  الَمكاِن،  َهذا  ِفي 

لَِتُكوَن لَُهْم دائِماً.
َتنَفُع.  ل�  فاِرَغٍة  ُوُعوٍد  ِفي  َتِثُقوَن  8»لَِكنَُّكْم 

9اأَتسِرقُوَن َوَتقُتلُوَن َوَتزنُوَن َوتُقِسُموَن بِالَكِذِب َوَتحِرقُوَن 

َتُكونُوا  لَْم  اُأْخَرى  اآلَِهًة  َوَتعُبُدوَن  الَبعِل،  لِِعباَدِة  َبُخوراً 
َتعِرفُونَها، 10ثُمَّ َتاأتُوَن َوَتِقُفوَن اأماَم َهذا الَهيَكِل الَِّذي 
َيحِمُل اْسِمي َوَتُقولُوَن: لََقْد اُأنِقْذنا. َتُقولُوَن َهذا لَِكي 
َتسَتِمرُّوا ِفي اأعمالُِكُم الَبِشَعِة؟ 11َهْل صاَر َهذا الَبيُت 
اأنا  لَُكْم؟  بِالنِّسَبِة  لُُصوٍص  َمغاَرَة  اْسِمَي  َيحِمُل  الَِّذي 

بَِنفِسي َراأيُت اأنَّ َهذا ُهَو َموِقُفُكْم،« َيُقوُل اهلُل.
الَِّذي كاَن  ِس  الُمَقدَّ اإلَى َمكانَِي  اذَهُبوا  12»لَِكِن 
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ِفي ِشيلُوَه، الَمكاِن الَِّذي كُنُت اأدُعوُه ›َبيِتي،‹ َوانُظُروا 
يَرِة الَِّتي َعِمَلها َشعِبَي  رِّ ُأُموِر الشِّ ما َفَعلُت بِِه بَِسَبِب ال�
َيُقوُل  ُأُموَر،  ال� َهِذِه  َفَعْلُتْم  ل�أنَُّكْم  آَن  13َوال� اإْسرائِيُل. 
 ، اإلَيَّ َتسَتِمُعوا  َفَلْم  ٍة،  َمرَّ َبعَد  ًة  َمرَّ َكلّْمُتُكْم  َواأنا  اهلُل، 

14َفساأَفَعُل بَِهذا الَبيِت الَِّذي َيحِمُل اْسِمَي، َوالَِّذي بِِه 

آبائُِكْم، ما َعِمْلُتُه  َتِثُقوَن – الَمكاِن الَِّذي اأعَطيُتُه لَُكْم َول�
ِفي ِشيلُوَه. 15َساُألِقيُكْم َبِعيداً َعْن َوجِهي، َتماماً َكما 

َعِملُت َمَع اإْخَوتُِكْم َجميِع َشعِب اأْفرايَِم.
َشعِبَك،  ل�أجِل  تَُصلِّ  َفلا  اإرِميا،  يا  اأنَت  16»اأّما 

َول� َتصُرْخ ل�أجِلِهْم. ل� َتَتَضرَّْع ل�أجِلِهْم، ل�أنَّ َصلاَتَك 
لَْن َتِصَلِني، َولَْن اأسَمَعَك. 17األ� َتَرى ما َيعَملُونَُه ِفي 
ُمُدِن َيُهوذا َوِفي َشواِرِع الُقْدِس؟ 18ال�أطفاُل َيجَمُعوَن 
، لَِعَمِل َكعٍك  آباُء ُيشِعلُوَن ناراً َوالنِّساُء َيعِجنَّ َخَشباً َوال�
ماِء. َوَيسُكُبوَن َخمراً لِلاآلَِهِة ال�ُأخَرى لَِكي  لَِمِلَكِة السَّ
ُيِغيُظوَن  َبْل  اهلُل.  َيُقوُل  اأغاُظونِي؟  19َفَهْل  ُيِغيُظونِي. 

اأنُفَسُهْم، َوالنَِّتيَجُة ِهَي ِخزُيُهْم؟«
20لَِذلَِك، َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه: »َسَينَسِكُب 

َغَضِبي َوَسَخِطي َعَلى َهذا الَمكاِن، َعَلى النّاِس َوَعَلى 
أْرِض.  ال� َثَمِر  َوَعَلى  الَحقِل  اأشجاِر  َعَلى  الَحيواناِت. 

َسَيشَتِعُل َغَضِبي َولَْن َينَطِفَئ.«

ِبيَحة الّطاَعُة ال الذَّ
اإْسرائِيَل:  اإلَُه  الَقِديُر،  اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو  21َهذا 

َِّني  أن 22ل� لَحماً.  َوكُلُوا  َواأضاِحَيُكْم  َذبائَِحُكْم  »ُخُذوا 
لَْم اأَتَكلَّْم َمَع اآبائُِكْم، َولَْم اآُمْرُهْم ِعنَدما اأخَرجُتُهْم ِمْن 
23لَِكْن  َوال�أضاِحي.  بائِِح  الذَّ بُِخُصوِص  ِمصَر  اأْرِض 
َهِذِه ِهَي الَوِصيَُّة الَِّتي اأعَطيُتها لَُكْم: ›اأِطيُعونِي َفاأكُوَن 
بِِه،  اآُمُركُْم  َوَتعَملُوَن ما  َتُكونُوَن َشعِبي.  َواأنُتْم  اإلََهُكْم 

َحتَّى َيُكوَن لَُكْم َخيٌر.‹
24»َولَِكنَُّهْم لَْم َيسَتِمُعوا َولَْم َيَفَتُحوا اآذانَُهْم، َوساُروا 

يَرِة، َفابَتَعُدوا َعنِّي َولَْم َيقَتِرُبوا. 25ِمْن  رِّ َوراَء َرغباتِِهِم الشِّ
آَن، اأرَسْلُت  َيوِم ُخُروِج اآبائُِكْم ِمْن اأْرِض ِمصَر َوَحتَّى ال�
آَخِر. 26لَِكنَُّهْم لَْم  أنِبياَء واِحداً َبعَد ال� اإلَيِهْم ُخّداِمَي ال�
وا ِرقاَبُهْم، َوكانُوا اأَشرَّ  ، َولَْم َيبالُوا، َبْل َقسَّ َيسَتِمُعوا اإلَيَّ

ِمْن اآبائِِهْم.

َرسائِِلي،  كُلَّ  اإلَيِهْم  َسَتنُقُل  اأنَت  اإْرِميا،  27»يا 

لَِكنَُّهْم لَْن َيسَتِمُعوا. َسَتدُعوُهْم، لَِكنَُّهْم لَْن َيسَتِجيُبوا. 
ُة الَِّتي لَْم تُِطِع َصوَت  ُأمَّ 28َسَتُقوُل لَُهْم: ›َهِذِه ِهَي ال�

َوانَقَطَعْت  َهَلَكْت،  أمانَُة  ال� َتاأِديَبُه.‹  َتقَبْل  َولَْم  إلَِهها، 
ِمْن اأفواِهِهْم.

واِدي الَقتل
اُأغِنَيًة  َضِعي  َبِعيداً.  َواطَرِحيِه  َشعَرِك  ي  29»قُصِّ

َهذا  َوَتَرَك  َرَفَض  َقْد  اهلَل  ل�أنَّ  َشَفَتيِك،  َعَلى  َحِزيَنًة 
رَّ  أنَّ َبِني َيُهوذا َصَنُعوا الشَّ الِجيَل الَِّذي اأسَخَطُه. 30ل�
اأماِمي، َيُقوُل اهلُل. َوَضُعوا َتماثيَلُهُم الَحِقيَرَة ِفي البَيِت 
َيبُنوَن  زالُوا  31َوما  ُسوُه.  لُِيَنجِّ اْسِمَي  َيحِمُل  الَِّذي 
ِهنُّوَم، لَِكي  ابِن  تُوَفَة ِفي واِدي  الَِّتي ِفي  الُمرَتَفَعاِت أ 
َيحِرقُوا اأول�َدُهْم َوَبناتُِهْم ِفي النّاِر. َواأنا لَْم اآُمْر بَِهذا َولَْم 
لَْن  َيُقوُل اهلُل، ِعنَدما  اأيّاٌم،  اُأَفكِّْر بِِه. 32لَِذلَِك َسَتاأتِي 
َيُعوَد ُيقاُل: ›َهذا واِدي تُوَفَة، َوَهذا واِدي ابِن ِهنُّوَم.‹ 
َبْل َسَيُقولُوَن: ›َهذا واِدي الَقتِل.‹ َوَسَيدِفُنوَن ِفي تُوَفَة، 
أنَّ َهذا ُهَو واِدي الُجَثِث. َسَيدِفُنوَن النّاَس ُهناَك َحتَّى  ل�
عِب  الشَّ َهذا  ُجَثُث  33َسَتُكوُن  ُمتََّسٌع.  ُهناَك  َيُعوَد  ل� 
أْرِض. َولَْن َيُكوَن ُهناَك  ماِء َوُوُحوِش ال� َطعاماً لُِطُيوِر السَّ
َوالَبهَجِة،  الطََّرِب  َصوَت  34َساُأصِمُت  ُيِخيُفُهْم.  َمْن 
َوَصوَت الَعُروِس َوالَعِريِس، ِفي ُمُدِن َيُهوذا َوِفي َشواِرِع 

أْرَض َسَتُكوُن َخِرَبًة.« أنَّ ال� الُقْدِس، ل�

َيُقوُل اهلُل: »ِفي َذلَِك الَيوِم، َسُيخِرُجوَن ِعظاَم 8 
ُملُوِك َيُهوذا َوِعظاَم ُرَؤسائِِه َوِعظاَم َكَهَنِتِه َوِعظاَم 
قُُبوِرِهْم.  ِمْن  الُقْدِس  َمديَنِة  ُسكّاِن  َوِعظاَم  اأنِبيائِِه 
ماِء.  السَّ َونُُجوِم  َوالَقَمِر  مِس  الشَّ َتْحَت  2َسَينُشُرونَها 

َوَيعُبُدونَها  ُيِحبُّونَها  الَِّتي  ماِويَُّة  السَّ أْجراُم  ال� ِهَي  َفَهِذِه 
َولَْن  الِعظاُم  تُجَمَع  َولَْن  لَها.  َوَيسُجُدوَن  َوَيطلُُبونَها 

أْرِض. تُدَفَن، لَِكنَّها َسَتُكوُن َكالرَّوِث َعَلى ال�
َعَلى  الَموَت  ُل  ُيَفضِّ ِمنُهْم  َبِقَي  َمْن  3»َساأجَعُل 

يَرِة  رِّ الَحياِة. َهُؤل�ِء الَِّذيَن َسَيبُقوَن ِمْن َهِذِه الَقِبيَلِة الشِّ

بائِِح َتكثُُر ِفي  أ 31:7 مرتَفعات. كانَت اأماِكُن الِعباَدِة َوتقديِم الذَّ

الَمناِطِق الُمرَتِفَعِة.
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َيُقوُل  اإلَيها،«  َساأطُرُدُهْم  الَِّتي  أماِكِن  ال� ِفي  َسَيِعيُشوَن 
اهلُل الَقِديُر.

ُة َوالِعقاب الَخِطيَّ
4»َواأنَت يا اإْرِميا قُْل لَُهْم:

  » َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:
   ِعنَدما َيسُقُط اُأناٌس،
   اأَفلا َيُقوُموَن ثانَِيًة؟

   َواإِن انَحَرَف َشخٌص ما َعْن َطِريِقِه،
   اأَفلا َيُعوُد اإلَيِه؟

عُب ِفي ال�بِتعاِد َعنِّي؟ 5  َفِلماذا َيسَتِمرُّ َهذا الشَّ  
   َولِماذا َتواِصُل الُقدُس ارتِدادها َعنِّي؟

ُكوَن بِالِخداِع،    اإنَُّهْم َيَتَمسَّ
   َوَيرفُُضوَن التَّوَبَة.

6  اأصَغيُت َوانَتَظرُت، لَِكْن لَْم َيَتَكلَّْم اإلَيَّ اأَحٌد.  
ِه َوَيُقوُل:    ل� ُيوَجُد ِمنُهْم َمْن َيُتوُب َعْن َشرِّ

› ماذا َعِملُت؟‹   
يِر ِفي َطِريِقِهْم،    اإنَُّهْم ُمسَتِمرُّوَن بِالسَّ

   ِمثَل ِحصاٍن َيُتوُق اإلَى َمعَرَكٍة.
ماِء َيعِرُف َوقَتُه الُمَعيََّن، 7  اللَّقَلُق ِفي السَّ  

ُنونَُة َتحَفظاِن َوْقَت َمِجيِئِهما،    َوالَيماَمُة َوالسُّ
   اأّما َشعِبي َفلا َيعِرُف ما ُيِريُدُه اهلُل.

8 » َكيَف َتُقولُوَن:  
› نَحُن ُحَكماُء،   

   َولََدينا َشِريَعُة اهلِل.‹
   َكَذَب الَكَتَبُة بِاأقلاِمِهْم.

9  الُحَكماُء ُذلُّوا َوارَتَعُبوا َواُأِسُروا.  
   َرَفُضوا َتعِليَم اهلِل،

ُعوَن بِاأنَُّهْم ُحَكماُء؟    َفَكيَف اإذاً َيدَّ
10  لَِذلَِك َساُأعِطي نِساَءُهْم لِِرجاٍل اآَخِريَن،  

   َوَساُأعِطي ُحُقولَُهْم لِمالِِكيَن اآَخِريَن.
َُّهْم ِمْن اأفَقِرِهْم اإلَى اأغناُهْم، أن    ل�

ِريِف.    مالُوا اإلَى الَكسِب َغيِر الشَّ

أنِبياِء اإلَى الَكَهَنِة،    ِمَن ال�
   كُلُُّهْم ُمخاِدُعوَن.

11  ُيعالُِجوَن َكسَر َشعِبي بِاسِتخفاٍف،  
   َيُقولُوَن: ›َسلاٌم لَُكْم، َسلاٌم لَُكْم،‹

   َوما ِمْن َسلاٍم.
12  َفَهْل َخِجلُوا بَِسِبِب اأعمالِِهُم النَِّجَسِة؟  

   لَْم َيْخجلُوا َولَْم َيْعِرفُوا الحياَء.
   لَِذلَِك َسَيسُقُطوَن َمَع الّساِقِطيَن.
   ِفي َوقِت ِعقابِي لَُهْم َسَيَتَعثَُّروَن،«

   َيُقوُل اهلُل.

13  َيُقوُل اهلُل:  
  » اأنا َساأجَمُع َحصاَدُهْم،

   َفلا َيُعوُد ُهناَك ِعَنٌب َعَلى الَكرَمِة،
   َول� تِيٌن َعَلى التِّيَنِة.

أوراُق.    َسَتذُبُل ال�
   َوما اأعَطيُتُهْم اإيّاُه َسَيُزوُل َعنُهْم. أ

14 » َفَيُقولُوَن: ›لِماذا نَحُن جالُِسوَن ُهنا؟  
َنِة،    لَِنجَتِمْع َونَذَهْب اإلَى الُمُدِن الُمَحصَّ

   َولَْنهِلْك ُهناَك،
   ل�أنَّ إلََهنا اأصَمَتنا.

   َجَعَلنا نَشَرُب ماًء ُمّراً،
َّنا اأخَطاأْنا نَحَو اهلِل. أن    ل�

لاَم، 15  نَنَتِظُر السَّ  
   لَِكْن ل� ُيوَجُد َخيٌر.
فاِء،    نَشتاُق اإلَى الشِّ
ذا بِالرُّعِب ُهناَك.    َفاإ

. 16  ِمْن اأْرِض داَن َسِمْعنا َصِهيُل ُخُيوِل الَعَدوِّ  
   َتهَتزُّ اأْرُضنا كُلُّها ِمْن َضَرباِت َحواِفِرها 

الَقِويَِّة.
أْرَض َوكُلَّ ما ِفيها،    اأَتْوا َواأَكلُوا ال�

   الَتَهُموا الَمِديَنَة َوالّساِكِنيَن ِفيها.‹«

َهذا  فهِم  ِفي  ُصُعوَبٌة  ُهناَك  َعنُهم.   . . . ما أعَطيُتُهْم  أ 13:8 

المقطع ِفي اللغِة العبريّة.
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ِّي َساُأرِسُل َحّياٍت َبيَنُهْم، أن 17  َيُقوُل اهلُل: »ل�  
ْحِر.    َواأفاِعَي ل� َتطُرُدها َتعاِويُذ السِّ

   َوَسَتلَدُغُهْم!«

ُحزُن إْرِميا َعَلى ما َحَدَث ِلَشعِبه
18  الُحزُن َيغُمُرنِي،  

   َقلِبي َمِريٌض.
19  اأسَمُع َصوَت َشعِبَي الَعِزيَز َيسَتِغيُث باِكياً  

   ِمْن اأْرٍض َبِعيَدٍة:
  » َهِل اهلُل ِفي ِصْهَيْوَن؟

   َهْل َمِلُكها ِفيها؟«

   َفقاَل اهلُل:
  » لِماذا اأغاُظونِي بِاأصناِمِهْم َوبِاآلَِهٍة َغِريَبٍة؟«

ْعُب َيُقوُل: 20  َوالشَّ  
  » َزَمُن الَحصاِد انَتَهى،

يُف انَقَضى،    َوالصَّ
   َولَِكنَّنا لَْم نُنَقْذ.«

21  انَسَحْقُت ُحزناً بَِسَبِب انِسحاِق َشعِبَي   
الَعِزيِز.

   اأنا َحِزيٌن، َوَقْد َتَملََّكِني الَياأُس.
22  األ� ُيوَجُد َبَلساٌن ِفي ِجلعاَد؟  

   األ� ُيوَجُد ِفيها َطِبيٌب؟
   َفِلماذا لَْم ُيْشَف َشعِبَي الَعِزيُز؟

  لَيَت َراأِسي َمِليئاً بِالماِء،9 
  َوَعيَنيَّ نَبُع ُدُموٍع.

   ِحيَنِئٍذ، كُنُت َساأبِكي َعَلى َجرَحى َشعِبَي 
الَعِزيِز

   لَيلاً َونَهاراً.

ْحراِء، بيَن ِفي الصَّ 2  لَيَت لِي نُزل�ً لِلُمَتَغرِّ  
   لََتَرْكُت َشعِبَي َوَرَحْلُت َبِعيداً َعنُهْم،

َُّهْم َجِميعاً ُزناٌة، أن    ل�
   َوَجماَعٌة ِمَن الُمخاِدِعيَن.

3  َيُقوُل اهلُل:  
طلاِق ِسهاِم    » َيحُنوَن األِسَنَتُهْم َكاأقواٍس ل�إ

الَكِذِب،
أْرِض لَيَس ل�أجِل     َواأصَبُحوا اأقِوياَء ِفي ال�

، الَحقِّ
ُموَن ِمْن َشرٍّ اإلَى اآَخَر، َُّهْم َيَتَقدَّ أن    ل�

   َوُهْم ل� َيعِرفُونَِني.«

4 » َفلَيحَذْر َبْعُضُكْم ِمْن َبعٍض،  
   َول� َتِثُقوا بِاأقِربائُِكْم.

   ل�أنَّ كُلَّ اأٍخ َغّشاٌش،
   َوكُلَّ َقِريٍب َيُجوُل ُمَتَكلِّماً بِالنَِّميَمِة.

5  َيخَدُع النّاُس اأصحاَبُهْم،  
.    َول� َيَتَكلَُّم اأَحٌد بِالَحقِّ

   ُيَعلُِّموَن لِسانَُهْم َعَلى الَكِذِب.
   اأتَعبْتُهْم اآثاُمُهْم َحتَّى َتكاَسلُوا ِعِن التَّوَبِة.

6 » ُظلٌم َبعَد ُظلٍم، َوِخداٌع فُوَق ِخداٍع!  
   َرَفُضوا اأْن َيعِرفُونِي،«

   َيُقوُل اهلُل.

7  لَِذلَِك َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر:  
يِهْم َوَساأمَتِحُنُهْم.   » َساُأنَقِّ

َُّه ماذا اأعَمُل َغيَر َهذا ل�أجِل َشعِبَي  أن    ل�
 

الَعِزيِز؟
، 8  لِسانُُهْم َسهٌم َمبِريٌّ  

   َوَيَتَكلَُّموَن بِالِخيانَِة بِاألِسَنِتِهْم.
لاِم َمَع صاِحِبِه،    كُلُّ واِحٍد َيَتَكلَُّم بِالسَّ

   َولَِكْن ِفي داِخِلِه ُيَفكُِّر بِال�نِقضاِض َعَليِه.
ُأُموِر؟ 9  األ� َيْنَبِغي اأْن اُأعاِقَبُهْم ل�أجِل َهِذِه ال�  
ٍة ِمثِل َهِذِه؟«    األ� َيْنَبِغي اأْن اأنَتِقَم ِمْن اُأمَّ

   َيُقوُل اهلُل:

10  َساأبِكي َواُأَولِوُل َعَلى الِجباِل،  
يَِّة،    َساُأَغنِّي اُأغِنَيًة َحِزيَنًة َعَلى َمراِعي الَبرِّ

َّها َخِرَبْت، ول� َيُمرُّ ِفيها اأَحٌد، أن    ل�
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أْرِض.    َول� ُيسَمُع َصوُت الماِشَيِة ِفي ال�
أْرِض، ماِء اإلَى َوحِش ال�    ِمْن َطيِر السَّ

   كُلُُّهْم تاُهوا َوَذَهُبوا.

11  َوَيُقوُل اهلُل: »َساأجَعُل َمديَنَة الُقْدِس َكوَمَة   
َخراٍب

   َوَمسِكناً لَِبناِت اآَوى.
ُل ُمُدَن َيُهوذا اإلَى َخرائَِب،    َساُأَحوِّ

   بِلا ساِكِنيَن.«

12  َمْن ُهَو الَحِكيُم الَِّذي َيَفهُم َهذا؟  
   َوالَِّذي َتَكلََّم َفُم اهلِل اإلَيِه،

أْرِض،    َفِلَيشَرْح َسَبَب َخراِب ال�
حراِء الَِّتي ل� َيعُبُرها     َوَسَبَب احِتراِقها َكالصَّ

اأَحٌد.

13  َوقاَل اهلُل:  
  » َهذا بَِسَبِب َترِكِهْم لَِشِريَعِتي

   الَِّتي َوَضعُتها اأماَمُهْم.
   َولَْم َيسَتِمُعوا لِي،

ِريَعُة.    َولَْم َيعَملُوا ما َتُقولُُه الشَّ
يِر ِفي  14  َبْل اأَصرُّوا بِِعناٍد َعَلى السَّ   

َطِريِقِهْم،
يِر َوراَء الَبعِل،    َواأَصرُّوا َعَلى السَّ

   الَِّذي َعلََّمُهْم اآباُؤُهْم َعنُه.«

15  لَِذلَِك َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر، اإلَُه   
اإْسرائِيَل:

عَب َياأكُُل الَمراَرَة،   » َساأجَعُل َهذا الشَّ
   َوَساأسِقيِهْم ماَء الَعلَقِم.

ُأَمِم ُدُهْم َبيَن ال� 16  َساُأَبدِّ  
   الَِّتي لَْم َيعِرْفها اآباُؤُهْم

   َول� ُهْم َعَرفُوها.
يَف َوراَءُهْم    َوَساُأرِسُل السَّ

   َحتَّى اُأبِيَدُهْم َتماماً.«

17  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر:  
  » َفكُِّروا بِما َسَيحُدُث،
   َواسَتْدُعوا النَّواحاِت،

   النِّساِء الماِهراِت ِفي الُبكاِء.
18  لَِياأتِيَن َسِريعاً،  

   َولَْيرَفعَن َعَلينا َولَولًَة َونُواحاً،
ُموُع ِمْن ُعُيونِنا،    َحتَّى َتِفيَض الدُّ

   َوَتَتَدفَُّق اأجفانُنا بِالماِء.«

19 » َصوُت النُّواِح َمسُموٌع ِمْن ِصْهَيْوَن:  
› َكيَف َخِربنا!   

   نَحُن َخِجلُوَن ِجّداً
أْرَض!    َتَرْكنا ال�

   َهَدَم ال�أعداُء َمسَكَننا.‹«

20  اأيَُّتها النِّساُء، اْسَمْعَن َكِلَمَة اهلِل،  
   َواأصِغْيَن اإلَى ما َيُقولُُه.
   َعلِّْمَن َبناتُِكنَّ النُّواَح،

   َولُْتَعلِِّم الَمراأُة جاَرَتها اأغِنَيَة الُحزِن َهِذِه:

21 » َدَخَل الَموُت ِمْن نَواِفِذنا،  
   َوَصَل اإلَى ُحُصونِنا،

واِرِع،    لَِيبَتِعِد ال�أطفاَل َعِن الشَّ
باَب َعْن ساحاِت الَمِديَنِة.«    َوالشَّ

22 » قُْل: ›َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:  
   َسَتسُقُط الُجَثُث ِفي الُحُقوِل َكَرْوِث 

الماِشَيِة،
   َوَكُحزَمٍة ِمَن الَقمِح تُِرَكْت َبعَد الَحصاِد،

   َول� ُيوَجُد َمْن َياأُخُذها.‹«

23  َهَذ ما َيُقولُُه اهلُل:  
  » ل� َيفَتِخِر الَحِكيُم بِِحكَمِتِه،

تِِه،    َول� الَقِويُّ بُِقوَّ
   َول� الَغِنيُّ بَِثرَوتِِه،
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24  لَِكْن، اإْن اأراَد اأَحٌد اأْن َيفَتِخَر،  
   َفْلَيفَتِخْر بِاأنَُّه َيفَهُمِني َوَيعِرفُِني

أْرِض،    اأنا اهلَل الرَِّحيَم العاِدَل البارَّ ِفي ال�
   َوِمثُل َهُؤل�ِء َيحَظْوَن بِِرضاَي.«

   َيُقوُل اهلُل.

كُلَّ  اُأعاِقُب  ِحيَن  اآتَِيٌة،  أيّاُم  ال� اهلُل: »ها  25َيُقوُل 

َواأُدوَم  َوَيُهوذا  26ِمْصَر  َفَقْط:  الظّاِهِر  ِفي  الَمخُتونِيَن أ 
يَِّة  الَبرِّ ُسكّاِن  كُلَّ  َوَساُأعاِقُب  َوُمواآَب.  ونِيِّيَن  َوالَعمُّ
ُأَمِم  ال� َجِميُع  َوَكَذلَِك  َسوالَِفُهْم. ب  َيحِلُقوَن  الَِّذيَن 
اإْسرائِيَل  َبني  َوَجِميُع  اأجساِدِهْم،  ِفي  الّلاَمخُتونِيَن ج 

الِذيَن قُلُوُبُهْم َغيُر َمخُتونٍَة.« د

اهلُل َواألصنام

اْسَمُعوا الرِّسالََة الَِّتي َتَكلََّم بِها اهلُل اإلَيُكْم يا 10 
َبني اإْسرائِيَل، 2َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:

ُأَمِم،   » ل� َتَتَعلَُّموا ُطُرَق ال�
ماِء،    َول� َترَتِعُبوا ِمْن َعلاماِت السَّ

ُأَمُم ِمنها،    َكما َترَتِعُب ال�
ُأَمِم باِطَلٌة. 3  ل�أنَّ عاداِت ال�  

   َيقَطُع اأَحُدُهْم َشَجَرًة ِمَن الغاَبِة،
   َوَيعَمُل نَّحاٌت ِفيها بَِيَديِه َواأَدواتِِه.

َهِب، ِة َوالذَّ 4  ُيَزيُِّنها بِالِفضَّ  
   َوُيَثبُِّتها بَِمساِميَر َوَمطاِرَق َحتَّى ل� َتَتَفكََّك.

أول�ِد طقٌس ما يزاُل اليوَم معروفاً ِعنَد  أ 25:9 مختونين. ِختاُن ال�

العاّمِة باسِم التّطهيِر اأِو الُطُهوِر. َوَقْد كاَن هذا الطَّقُس علاَمَة العهِد 
 . الِّذي َقَطَعُه اهلُل َمَع اإبراِهيَم، َوَظلَّ َشريعًة ُمهّمًة لُِكلِّ ذكٍر َيهوِديٍّ
َوِفي العهِد الجديِد، ُيشاُر اإلَى هذا الطّقِس بِمعاٍن روحّيٍة. )انظر مثلاً 

ُروما 28:2، فيلّبي 3:3، كولوسي 11:2(
ُعوِب  ب 26:9 َيحِلُقوَن َسواِلَفُهم. كاَن َعَلى ِرجاِل َبعِض الشُّ

الَوَثِنّيِة اأن يحِلقوا سوالَِفُهْم َكُجزٍء من ُطقوِس عبادِة اآلَِهِتِهْم. َوَقْد نََهى 
اهلُل بِِني اإسرائيَل َعْن َذلَِك. )انظر كتاب الّلاويّين 27:19(

ج 26:9 الالَمْخُتوِنين. َوُهَو لقٌب يطلقه اليهوُد على غيرهم من 

ال�أمم الّتي لم تُعتبْر مشمولًة في عهد اهلل َمَع اإسرائِيل. انظر اأيضاً 
اأفسس 11:2.

د 26:9 قلوبهم غير مختونة. اأي غيَر طاهرة.

5  ال�أصناُم َخرساُء َكَفّزاعاٍت ِفي َحقٍل ِمَن   
الُخضاِر.

َُّها ل� َتقِدُر َعَلى الَمشِي. أن    تُحَمُل ل�
   ل� َتخافُوا ِمنها،

   َفهَي ل� َتُضرُّ َول� َتنَفُع.«

6  يا اهلُل، ل� َمِثيَل لََك ِفي َعَظَمِتَك،  
ِة.    َول� اْسٌم كاْسِمَك ِفي الَعَظَمِة َوالُقوَّ

ُأَمِم؟ 7  َمْن ل� َيخافَُك، يا َمِلَك ال�  
أنَّ الَخوَف َيِليُق بَِك،    ل�

ُأَمِم  َُّه ل� ُيوَجُد ِمثلَُك َحتَّى َبيَن ُحَكماِء ال� أن    ل�
َوكُلِّ َممالِِكها.

8  لَِكنَُّهْم َحمَقى َواأغِبياُء،  
   َوَقْد َتَعلَُّموا اُأُموراً ل� َمعَنى لَها،

   َفُمَعلُِّمُهْم ِمْن َخَشٍب!
ُة الُمطُروَقُة تُجَلُب ِمْن َترِشيَش، 9  َوالِفضَّ  

َهُب ِمْن اُأوفاَز.    َوالذَّ
   اآلَِهُتُهْم َعَمُل الِحَرِفيِّيَن،

   َعَمُل َيَديِّ الّصائِِغ.
.    َوثِياُبها ِمْن قُماٍش َبَنفَسِجيٍّ َواُأرُجوانِيٌّ

   كُلُّها َعَمُل ِحَرِفيِّيَن َمَهَرٍة.
، لٌَه َحِقيِقيٌّ 10  اأّما اهلُل َفاإ  

. أَبِديُّ لَُه الَحيُّ َوالَمِلُك ال�    اإنَُّه ال�إ
أْرُض َتهَتزُّ ِعنَدما َيغَضُب،    ال�

ُموَد اأماَم َسَخِطِه. ُأَمُم ل� َتسَتِطيُع الصُّ    َوال�

11  َهذا ما َسَتُقولُُه لَُهْم:  
أْرَض، ماواِت َوال� آلَِهُة الَِّتي لَْم َتصَنِع السَّ   » ال�

ماِء.« أْرِض َوِمْن َتحِت السَّ    َسُتباُد ِمَن ال�

تِِه، أْرِض بُِقوَّ 12  َفُهَو صانُِع ال�  
ُس العالَِم بِِحكَمِتِه،    َوُمَؤسِّ

ماواِت بَِمعِرَفِتِه.    الَِّذي نََشَر السَّ
13  ِحيَن َيرَفُع َصوَتُه،  
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ماِء.    َتسَمُعُه َكَهديِر الِمياِه ِفي السَّ
أْرِض، حاَب ِمْن اأقَصى ال�    َيرَفُع السَّ

   َوُيْحِدُث الَبرَق لِلَمَطِر،
يَح ِمْن َمخاِزنِِه.    َوُيخِرُج الرِّ

14  الّشعُب َغِبيٌّ َوجاِهٌل.  
   َسَيخَجُل كُلَّ صائٍِغ ِمْن َصَنِمِه،

   ل�أنَّ كُلَّ تِمثاٍل كاِذٌب َول� َحياَة ِفيِه.
أوثاُن باِطَلٌة. 15  ال�  

   َمُصوغاٌت َتسَتِحقُّ ال�حِتقاَر.
   َوَسُتباُد ِحيَن ياأتَِي ِعقابِي.

16  اأّما نَِصيُب َيعُقوَب َفَليَس َكَهِذِه ال�أصناِم،  
   ُهَو اهلُل صانُِع كُلِّ َشيٍء.

   اْختاَر َعِشيَرَة اإْسرائِيَل لَِتُكوَن َشعَبُه.
   يهوه أ الَقِديُر اْسُمُه.

ماُر آت الدَّ
17  يا ساِكَنَة الَمِديَنِة الَحِصيَنِة،  
أْرِض،    اجَمِعي ُحَزَمِك ِمَن ال�

أنَّ َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: 18  ل�  
أْرِض َبِعيداً َهِذِه الَمرََّة.   » َساأقِذُف بُِسكّاِن ال�

ألََم، يَق َوال�    َوَساأجِلُب َعَليِهُم الضِّ
   َحتَّى َيشُعُروا.« ب

19  َويٌل لِي بَِسَبِب انِسحاِقي،  
   ُجرِحي ُمؤلٌِم.

   َفُقْلُت لَِنفِسي: »َهذا األَِمي َوَعَليَّ احِتمالُُه.«
20  َخيَمِتي َخِرَبْت،  

   َوكُلُّ ِحبالِها قُِطَعْت.
   اأول�ِدي َتَركُونِي،

   َول� ُيوَجُد اأَحٌد ِمنُهْم.
   لَْم ُيتَرْك اأَحٌد لَِينِصَب َخيَمِتي،

أ 16:10 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«

المقطع  َهذا  فهِم  ِفي  ُصُعوَبٌة  ُهناَك  َيشُعُروا.  َحتَّى  ب 18:10 

ِفي اللغِة العبريّة.

   اأْو لُِيِقيَم َستائَِرها.
أنَّ ُرعاَة اإْسرائِيلَ ج َحمَقى، 21  ل�  

   ل� َيطلُُبوَن اهلَل.
   لَِهذا ُهْم بِلا ِحْكَمٍة،

َد.    َوكُلُّ َقِطيِعِهْم َقْد َتَبدَّ
ٍة اآٍت. 22  َصوُت َضجَّ  

ماِل، د    اضِطراٌب َعِظيٌم ِمَن الشَّ
ُل ُمُدَن َيُهوذا اإلَى َخراٍب،    َسُيَحوِّ

   َواإلَى َماأَوًى لَِبناِت اآَوى.

نساَن ل� ُيَسيِطُر ِعَلى  23  يا اهلُل، اأنا اأعِرُف اأنَّ ال�إ  
َحياتِِه،

   َواأنَّ الَبَشَر ل� َيقِدُروَن َعلى َتوِجيِه َخَطواتِِهم.
ْبنا، 24  يا اهلُل، اأدِّ  

   لَِكْن بَِعدلَِك ل� بَِغَضِبَك،
   َحتَّى ل� َتجَعَلنا َعَدداً َقِليلاً.

ُأَمِم الِّتي ل� َتعِرفَُك، 25  اسُكْب َغَضَبَك َعَلى ال�  
عِب الَِّذي ل� ُيَصلِّي اإلَيَك،    َواسُكْبُه َعَلى الشَّ

ُأَمَم الَتَهَمْت َيعُقوَب، أنَّ ال�    ل�
   الَتَهُموُه َواأفُنوُه،
ُروا اأْرَضُه.    َوَدمَّ

َكسُر الَعهد

ْرِميا: 11  َهِذِه ِهَي الرِّسالَُة الَِّتي اأعطاها اهلُل ل�إ
2»اْسَمْع َكِلماِت َهذا الَعهِد. َوَتَكلَّْم اإلَى 

ِرجاِل َيُهوذا َوُسكّاِن الُقْدِس. 3قُْل لَُهْم: ›َهذا ُهَو ما 
َيُقولُُه اهلُل اإلَُه اإْسرائِيَل: َملُعوٌن الرَُّجُل الَِّذي ل� َيسَتِمُع 
اإلَى َكِلماِت َهذا الَعهِد، 4الَِّتي اأَمْرُت بِها اآباَءكُْم ِعنَدما 
الَحِديِد.‹  َصْهِر  فُْرِن  ِمْن  ِمصَر،  اأْرِض  ِمْن  اأخْرجُتُهْم 
ُأُموَر الَِّتي اآُمُركُْم  قُْلُت لَُهْم: ›اأِطيُعونِي َواْعَملُوا َهِذِه ال�
اإلََهُكْم.‹  اأكُوُن  َواأنا  َشعِبَي  َتُكونُوَن  ِحيَنِئٍذ،  بَِعَمِلها. 

ج 21:10 رعاة اإسرائيل هم ملوكه وقادته ورؤساؤه.

لُيهاجَم  الِجهِة  ِمْن هذه  البابلّي  الجيُش  الّشمال. جاَء  د 22:10 

لُِمحاربِة  منها  الَمجيَء  الجيوُش  اعتاّدْت  الِّتي  الِجهُة  َوُهَي  َيُهوذا. 
َيُهوذا َواإسرائِيَل.
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َوَتحِقيِقِه  بِِحفِظِه  اأقَسْمُت  الَِّذي  الَوعَد  ُم  اُأَتمِّ 5َهَكذا 

َوَعَسلاً، َكما  لََبناً  َتفيُض  اأْرضاً  اأْعِطَيُهْم  بِاأْن  آبائِِهْم،  ل�
ُهَو الَيوُم.«

َفُقْلُت: »اآِميُن، يا اهلُل.«
ُمُدِن  الَكِلماِت ِفي  بَِهِذِه  6ثُمَّ قاَل اهلُل لِي: »ناِد 

َيُهوذا َوِفي َشواِرِع الُقْدِس: ›اْسَمُعوا َكِلماِت َهذا الَعهِد 
ْرُت اآباَءكُْم َيوَم اأخَرْجُتُهْم ِمْن  َِّني َحذَّ أن َواْعَملُوا بِها. 7ل�
ٍة اإلَى َهذا الَيوِم، لَِكي  ًة َبعَد ّمرَّ ْرتُُهْم َمرَّ اأْرِض ِمصَر. َحذَّ
ُيِطيُعونِي، 8َولَِكنَُّهْم لَْم َيسَتِمُعوا َولَْم َيفَتُحوا اآذانَُهْم، َبْل 
يَرِة. َفاأَتيُت  رِّ ساَر كُلُّ واِحٍد ِمنُهْم ِفي ِعناِد َرَغباتِِه الشِّ
الَِّذي  َعَليِهْم،  الَعهِد  َهذا  ِفي  الَمذكُوَرِة  ُأُموِر  ال� بُِكلِّ 

اأَمْرتُُهْم بِِحفِظِه، َولَِكنَُّهْم لَْم َيحَفُظوُه.‹«
9َوقاَل اهلُل لِي: »اكُتِشَفْت ُمؤاَمَرٌة َبيَن ِرجاِل َيُهوذا 

الَِّتي  ُروَر  الشُّ ُروَن  ُيَكرِّ 10اإنَُّهْم  الُقْدِس.  َمديَنِة  َوُسكّاِن 
َتِبُعوا  اإلَى َكلاِمي.  اآباُؤكُْم. َرَفُضوا ال�ْسِتماَع  اْرَتَكَبها 
َكَسُروا  َيُهوذا  َوَبُنو  اإْسرائِيَل  َبنو  لَِيعُبُدوها.  اُأْخَرى  اآلَِهًة 

الَعهَد الَِّذي َقَطْعُتُه َمَع اآبائِِهْم.«
بِِعقاٍب  »َساآتِي  اهلُل:  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  11لَِذلَِك 

 ، اإلَيَّ َسَيصُرُخوَن  ِمنُه.  الُهُروَب  َيسَتِطيُعوا  لَْن  َعَليِهْم 
ُسكّاُن  َسَيذَهُب  12ِحيَنِئٍذ،  لَُهْم.  اأسَتِمَع  لَْن  َولَِكنِّي 
َوَيصُرُخوَن  الُقْدِس  َمديَنِة  ِفي  َوالّساِكُنوَن  َيُهوذا  ُمُدِن 
ُروَن لَها، لَِكنَّها لَْن تُنِقَذُهْم  آلَِهِة الَِّتي كانُوا ُيَبخِّ اإلَى ال�

ِفي َوقِت ُمعاناتِِهْم.
لُِكلِّ  اإلٍَه  ُوُجوِد  بَِسَبِب  َهذا  كُلُّ  َيُهوذا،  13»يا 

َمديَنِة  ِفي  شاِرٍع  لُِكلِّ  َمذَبحاً  لََديُكْم  أنَّ  َول� َمِديَنٍة، 
َبُخورٍ  حراِق  َول�إ الُمخِزَيِة  لِلاأصناِم  تُسَتخَدُم  الُقْدِس 

لِلَبعِل.
عِب،  14»اأّما اأنَت يا اإْرِميا، َفلا تَُصلِّ ل�أجِل َهذا الشَّ

َول� َترَفْع ل�أجِلِهْم ُدعاًء اأْو َصلاًة. َولَْن اأْسَمَع لَُهْم ِعنَدما 
َيْدُعونََني َوْقَت ِضيِقِهْم.

15 » اأيُّ َحقٍّ لَِمحُبوَبِتي َيُهوذا ِفي َهيَكِلي،  
نيَئَة؟    َبيَنما َتْعَمُل اأعمالَها الدَّ

َنِة َولَْحِم     َهْل ُيمِكُن لِلُعُجوِل الُمَسمَّ
ال�أضاِحي

   اأْن تُبِعَد الِعقاَب َعنِك،
   لَِكي َتفَرِحي بِما اأنِت ِفيِه؟«

16  َقْد َدعاِك اهلُل َيوماً »َشَجَرَة َزيُتوٍن ُموِرَقًة،  
َبَة الثََّمِر.«    َجِميَلًة، َطيِّ

ِة عاِصَفٍة َعِظيَمٍة َسُيشِعُل     لَِكْن بَِصوِت َضجَّ
النّاَر ِفيها.

   َوَسَتحَتِرُق اأغصانُها.
17  اهلُل الَقِديُر الَِّذي َغَرَسِك،  

   اأعَلَن َمِجيَء الُمعاناِة َعَليِك،
رِّ الَِّذي َعِمَلُه َبنو اإْسرائِيَل َوَيُهوذا     بَِسَبِب الشَّ

ِحيَن قاَل:

  » ُهْم َمْن اأتُوا بَِهِذِه الُمعاناِة َعَلى اأنُفِسِهْم،
   اإْذ اأسَخُطونِي بَِتقِدماتِِهم لِلَبعِل.«

يَرٌة َعَلى إْرِميا ِخَطٌط ِشرِّ
اأعمالَُهْم.  اأَرى  َوَجَعَلِني  َفَعَرفُت،  اهلُل  َفِني  18َعرَّ

اأكُْن  َولَْم  بِح،  الذَّ اإلَى  ُيقاُد  داِجٍن  َكَخُروٍف  19كُنُت 

َجَرَة  الشَّ »لُِنهِلِك  قالُوا:  ِضدِّي،  َتاآَمُروا  اأنَُّهْم  اأعِرُف 
اأْرِض ال�أحياِء، َحتَّى ل�  اإرِميا ِمْن  َولَنقَطْع  َثَمِرها،  َمَع 
َيُعوَد اْسُمُه ُيذَكُر ِفيما َبْعُد.« 20لَِكْن اأيُّها اإللَُه الَقِديُر 
اأِرنِي  َوال�أفكاِر.  الُقلُوِب  كاِشُف  العاِدُل،  القاِضي 

ِّي َسلَّمُتَك َقِضيَِّتي. أن انِتقاَمَك ِمنُهْم. ل�
ِرجاِل  ِفي  الَقِديُر  اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  21لَِذلَِك 

َعناثُوَث: »اإنَُّهْم ُيحاِولُوَن َقتَلَك َوَيُقولُوَن: ›اإْن َتَوقَّْفَت 
َعِن التََّنبُِّؤ بِاْسِم اهلِل، لَْن نَقُتَلَك.‹ 22َيُقوُل اهلُل الَقِديُر: 
الَمعَرَكِة،  ِفي  باُب  الشَّ َفَيُموُت  َساُأعاِقُبُهْم،  اإنِّي  ها 
َواأول�ُدُهْم َوَبناتُُهْم َسَيُموتُوَن ِمَن الُجوِع. 23لَْن َيُكوَن 
َعناثُوَث  ِرجاِل  َعَلى  رِّ  بِالشَّ َساآتِي  ِّي  أن ل� ناُجوَن،  لَُهْم 

ِعنَدما اُأعاِقُبُهْم.«

َشكَوى إْرِميا هلل

يا اهلُل، َسَتُكوُن اأنَت َعَلى َحقٍّ دائِماً،12 
َك.    لَْو َدَخْلُت ِفي ُمخاَصَمٍة ِضدَّ
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   لَِكِن اْسَمْح لِي َفاأْعِرَض َعَليَك اأسِئَلِتي:
   لِماذا َيزَدِهُر َطِريُق ال�أشراِر؟

   لِماذا َيِعيُش َغيُر الّصاِدِقيَن بِراَحٍة؟
2  َزَرْعَتُهْم َفصاَرْت لَُهْم ُجُذوٌر،  

   ازَدَهُروا َوَحَملُوا َثَمراً.
،    َيَتَكلَُّموَن َعنَك بَِشكٍل ُمسَتِمرٍّ

   لَِكنَُّهْم لَيُسوا صاِدِقيَن.
3  لَِكْن يا اهلُل، اأنَت َتعِرفُِني  

   اأنَت َراأيَتِني،
   َوَقِد اخَتَبرَت َقلِبي بَِنفِسَك.

بِح،    اسَحبُهْم َكَغَنٍم لِلذَّ
   اأفِرْزُهْم لَِيوِم الَقتِل.

أْرُض جافًَّة، 4  اإلَى َمَتى َسَتبَقى ال�  
   َوُعشُب كُلِّ الُحُقوِل ذابِلاً؟

   بَِسَبِب َشرِّ ُسكّانِها.
أْرِض َوالطُُّيوُر َفِنَيْت.    َوُوُحوُش ال�

َُّهْم ُيُقولُوَن: أن    اأعِرُف اأنَُّهْم اأشراٌر ل�
  » لَْن َيَرى ما َسَيحُدُث لَنا ِفي 

 
الُمسَتقَبِل.«

َجواُب اهلِل إلْرِميا
5  َفقاَل اهلُل: »اإْن َتساَبْقَت َمَع النّاِس   

َفاأنَهُكوَك،
   َفَكيَف َسُتناِفُس الَخيَل.

آِمَنِة، أْرِض ال�    َواإْن كُنَت َتْسُقُط ِفي ال�
   َفماذا َسَتفَعُل ِفي الغاباِت الُمِحيَطِة بَِنهِر 

. ُأرُدنِّ ال�
6  َحتَّى اأقِرباُؤَك كانُوا كاِذبِيَن َمَعَك،  

   َوُهْم اأنُفُسُهْم َصَرُخوا َعَليَك.
   ل� َتِثْق بِِهْم،

   َحتَّى َواإْن قالُوا لََك َكلاماً َجميلاً.

َرفُض اهلِل ِلَشعِبِه َيُهوذا
7 » َتَركُت َبيِتي،  

   َهَجرُت ِميراثِي.

   َسلَّمُت َحِبيَبَة َقلِبي لَِيِد اأعدائِها.
8  صاَر ِميراثِي لِي َكاأَسٍد ِفي الغاَبِة.  

   َرَفْعْت َعَليَّ َصوَتها، َفَرَفْضُتها.
أْرِضي َوَشعِبي؟ بُع جائٌِع ل� 9  َهِل الضَّ  

   اأحاَطْت بِِهُم الطُُّيوُر الجاِرَحُة.
يَُّة،    َتعالَي اأيَُّتها الَحيواناُت الَبرِّ

   َتعالَي َوكُِلي.
ُبوا َكرِمي، 10  ُرعاٌة َكِثيُروَن َخرَّ  

   داُسوا نَِصيِبَي الغالِي،
لُوُه اإلَى َصحراَء َخِرَبٍة.    َوَحوَّ

لُوها اإلَى َخراٍب َيُنوُح لِي َوُهَو َخِرٌب. 11  َحوَّ  
أْرِض،    َخِرَبْت كُلُّ ال�
. َُّه ل� اأَحَد َيْهَتمُّ أن    ل�

أماِكِن القاِحَلِة  ُبوَن ِمَن ال� 12  لَِذلَِك اأَتى الُمَخرِّ  
حراِء، ِفي الصَّ

أْرِض اإلَى     ل�أنَّ َسيَف اهلِل َياأكُُل ِمْن اأقَصى ال�
آَخِر. اأقصاها ال�

   ل� ُيوَجُد اأماٌن ل�أيِّ َحيٍّ ِفيها.
13  َزَرُعوا َقمحاً،  

   لَِكنَُّهْم َحَصُدوا اأشواكاً.
ٍة،    َعِملُوا بُِقوَّ

   َولَِكنَُّهْم لَْم َينَجُحوا.
   َسَيخَجلُوَن ِمْن َمحاِصيِلِهْم،
   بَِسَبِب َغَضِب اهلِل َعَليِهْم.«

َوعُد اهلِل ِلِجيراِن إْسراِئيل
كّاِن ال�أشراِر  14َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: »بِالنِّسَبِة لِلسُّ

لَِشعِبَي  اأعَطيُتُه  الَِّذي  لِِميراثِي  الُمجاِوَرِة  أراِضي  ال� ِفي 
اإْسرائِيَل: َساأنَزُعُهْم ِمْن اأْرِضِهْم، َوَساأنَزُع َبِني َيُهوذا ِمْن 
َوَسِطِهْم. 15َوَبعَد نَزِعي لَُهْم، َساأرَحُمُهْم ثانَِيًة. َساُأرِجُع 
كُلَّ واِحٍد ِمنُهْم اإلَى ِميراثِِه، َواإلَى اأْرِضِه. 16َواإْن َتَعلَُّموا 
ِفعلاً ُطُرَق َشعِبي، بِاأًْن َيحِلُفوا بِاْسِمي َوَيُقولوا: ›نُْقِسُم 
‹ ِحيَنِئٍذ، َسُيثِمُروَن َوَسَط َشعِبي. 17َولَِكْن  باهلِل الَحيِّ

ُرها،« َيُقوُل  َة َواُأَدمِّ ُأمَّ نِّي َساأنِزُع تِلَك ال� اإْن لَْم َيفَعلُوا، َفاإ
اهلُل.
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َعالَمُة الِحزام

َواشَتِر 13  »اْذَهْب  لِي:  اهلُل  قالَُه  ما  ُهَو  َهذا 
َعَلى  َوَضْعُه  ِكتّاٍن،  ِمْن  ِحزاماً  لَِنفِسَك 

َوَسِطَك، َولَِكْن ل� َتغِمْسُه ِفي الماِء.«
اأفَعَل،  اأْن  اهلُل  لَِي  قاَل  َكما  الِحزاَم  2َفاشَتَريُت 

َوَوَضْعُتُه َعَلى َوَسِطي.
الِحزاَم  4»ُخِذ  ثانَِيًة:  اإلَيَّ  اهلُل  َكِلَمُة  3ثُمَّ جاَءْت 

الَِّذي اشَتَريَتُه َوَوَضْعُتُه َعَلى َوَسِطَك، َوانَهْض َواْذَهْب 
ْئُه ِفي َشقِّ َصخَرٍة.« اإلَى نَهِر الُفراِت، َوَخبِّ

اأَمَرنِي  الُفراِت َكما  نَهِر  بِجانِِب  َوَخبَّاأتُُه  5َفَذَهْبُت 

آَن  ال� »اذَهِب  اهلُل:  لَِي  قاَل  َطِويَلٍة،  ٍة  ُمدَّ 6َوَبعَد  اهلُل. 

َئُه  اإلَى نَهِر الُفراِت، َوُخِذ الِحزاَم الَِّذي اأَمْرتَُك بِاأْن تَُخبِّ
ُهناَك.«

َواأَخذُت  َوَحَفرُت  الُفراِت،  نَهِر  اإلَى  7َفَذَهبُت 

الِحزاَم ِمَن الَمكاِن الَِّذي َخبَّاأتُُه ِفيِه. َفكاَن الِحزاُم تالِفاً 
ل� َيصلُُح لَِشيٍء.

َيُقولُُه  ما  ُهَو  9»َهذا  َفقاَل:  اهلُل  َكلََّمِني  8ِحيَنِئٍذ، 

َساُأتِلُف َمجَد َيُهوذا َوَجلاَل َمديَنِة  اهلُل: ›َهَكذا َتماماً 

يُر َيرفُُض ال�سِتماَع  رِّ عُب الشِّ الُقْدِس الَعِظيَم. 10َهذا الشَّ
اإلَى َكلاِمي، َوُيقاِوُمِني بِِعناٍد. ساُروا َوراَء اآلَِهٍة اُأْخَرى 
الِحزاِم  عُب َكَهذا  لَها، َهذا الشَّ َولَْيسُجُدوا  لَِيخِدُموها 
الِحزاُم  يلَتِصُق  َكما  َُّه  أن 11ل� لَِشيٍء.  َيصلُُح  ل�  الَِّذي 
َوكُلَّ  اإْسرائِيَل  َبني  كُلَّ  َجَعْلُت  َهَكذا  الرَُّجِل،  بَِوَسِط 
َبني َيُهوذا َيلَتِصُقوَن بِي، َيُقوُل اهلُل. اأَردتُُهْم اأْن َيُكونُوا 
َشعِبَي َوَسَبباً لَِتسِبيِحي َوَمجِدي َوَكراَمِتي، َولَِكنَُّهْم لَْم 

َيسَمُعوا.‹«

َتحِذيراٌت ِلَيُهوذا
12»لِذا قُْل لَُهْم َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل، اإلَُه اإْسرائِيَل: 

لََك:  َوَسَيُقولُوَن  َخْمراً.‹  ٍة  َجرَّ كُلُّ  َتمَتِلَئ  اأْن  ›َيْنَبِغي 
َخْمراً؟‹  ٍة  َجرَّ كُلُّ  َتمَتِلَئ  اأْن  َيْنَبِغي  بِاأنَُّه  نَعِرُف  ›األ� 
َجميَع  ›َساأجَعُل  اهلُل:  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  لَُهْم  13َفُقْل 

َعرِش  َعَلى  الجالِسيَن  أْرِض – الُملُوَك  ال� َهِذِه  ُسكّاِن 
الُقْدِس – ِمثَل  َوَجميَع ُسكّاِن  أنِبياَء  َوال� َوالَكَهَنَة  داُوَد، 
آباَء  ال� آَخِر،  ال� َبعَد  واِحداً  14َساُأَحطُِّمُهُم  كاَرى.  السُّ

أبناَء َمعاً، َيُقوُل اهلُل. لَْن اُأشِفَق َعَليِهْم َولَْن اأرَحَمُهْم،  َوال�
ُرُهْم.‹« َبْل َساُأَدمِّ

15  اْسَمُعوا َوانَتِبُهوا،  
   َول� َتُكونُوا ُمَتَكبِِّريَن، ل�أنَّ اهلَل َتَكلََّم.

16  اأعُطوا َمجداً إللَِهكُْم،  
   َقبَل اأْن َتبَداأ الظُّلَمُة،

   َوَقبَل اأْن َتَتَعثََّر اأقداُمُكْم
   َعَلى التِّلاِل ِفي الَمساِء.
   َسَتنَتِظُروَن ُظُهوَر النُّوِر،

ُل اإلَى ِظلاٍل ُمظِلَمٍة،    َولَِكنَّ الَمساَء َسَيَتَحوَّ
   َوِمْن َثمَّ اإلَى َعْتَمٍة َسوداَء.

17  اإْن لَْم تُصُغوا لَِهذا،  
   َساأبِكي بَِسَبِب ِكبِريائُِكْم،

   َوَساأسُكُب ُدُموعاً ُمرًَّة،
، ُموُع ِمْن َعيَنيَّ    َوَسَتَتَدفَُّق الدُّ

أنَّ َقِطيَع اهلِل َقْد ُسِبَي.    ل�
ُأمِّ: 18  قُْل لِلَمِلِك َوالَمِلَكِة ال�  

ِة النّاِس،   » انِزل� َعْن ُعْرَشْيُكما َواجِلسا َمَع عامَّ
أنَّ تاَجْيُكما الَجِميَلْيِن َقْد َسَقطا َعْن     ل�

َراأَْسْيُكما.
19  ُمُدُن النََّقِب ُمغَلَقٌة،  

   َول� ُيوَجُد َمْن َيفَتُحها.
   َيُهوذا ُسِبَي بِالكاِمِل.

ماِل. أ آتِيَن ِمَن الشَّ 20  ارَفُعوا ُعُيونَُكْم َوانُظُروا ال�  
   اأيَن الَقِطيُع الَِّذي اُأعِطَي لَِك يا قُْدُس؟

   اأيَن َغَنُمِك الَجِميُل؟
21  ماذا َسَتُقولِيَن ِعنَدما َيحُكُمِك اُأولَِئَك الَِّذيَن   

َعلَّمِتِهْم
ِك؟    لَِيُكونوا ِفي َصفِّ

آل�ُم كامَراأٍة َتِلُد؟    األَْن تُمِسَكِك ال�

لُيهاجَم  الِجهِة  ِمْن هذه  البابلّي  الجيُش  الّشمال. جاَء  أ 20:13 

لُِمحاربِة  منها  الَمجيَء  الجيوُش  اعتاّدْت  الِّتي  الِجهُة  َوُهَي  َيُهوذا. 
َيُهوذا َواإسرائِيَل.
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22  َواإْن كُنِت َتساألِيَن ِفي َقلِبِك:  
ُأُموُر لِي؟«   » لِماذا َحَدَثْت َهِذِه ال�

نَُّه بَِسَبِب ِعَظِم اإثِمِك    َفاإ
   َقْد كُِشَفْت اأْطراُف َثوبِِك،

   َواُأِسيَئ اإلَيِك.
َر لَوَن ِجلِدِه؟ 23  َهْل ُيمِكُن لَِرُجٍل اأْسَوَد اأْن ُيَغيِّ  

   َوَهْل ُيمِكُن لَِنِمٍر اأْن ُيِزيُل التَّرِقيَط َعْن ِجلِدِه؟
   اإِن اْسَتطاعا، َفاأنُتْم َتسَتِطيُعوَن َعَمَل ما ُهَو 

صالٌِح.

ُدكُْم َكالَقشِّ الَمحُموِل َعَلى ِريِح  24 » لَِذلَِك َساُأَبدِّ  
حراِء. الصَّ
25  َهِذِه قُرَعُتِك،  

   النَِّصيُب الَِّذي اأعَطيُتُه لَِك،
   َيُقوُل اهلُل،

قِت الَكِذَب. َِّك نَِسيِتِني َوَصدَّ أن    ل�
26  اأنا َساأرَفُع بَِنفِسي اأطراَف َثوبِِك َعَلى َراأِسِك   

يا قُْدُس،
   َفُيَرى ِخزُيِك.

27  َراأْيُت اأْعمالَِك الَكِريَهَة!  
اِخَرَة،    ِزناِك َوَضِحكاتِِك السَّ

   َدعاَرَتِك بلا َخَجٍل َعَلى التِّلاِل َوِفي 
الُحُقوِل،

   َويٌل لَِك يا قُْدُس!
   َحتَّى َمَتى تُواِصِليَن َخطاياِك الَقِذَرَة.«

الَقحُط َواألنِبياُء الَكَذَبة

َهِذِه ِهَي ِرسالَُة اهلِل الَِّتي جاَءْت اإلَى اإْرِميا 14 
ِمَن اهلِل بُِخُصوِص الَقحِط:

2 » َيُهوذا َتُنوُح،  
   َواأبواُبها َذُبَلْت.

واُد، أْرُض َيكُسوها السَّ    َوال�
   َوالُقدُس َتِصيُح بُِحزٍن َشِديٍد.

3  اأشرافُُهْم ُيرِسلُوَن ِصغاَرُهْم اإلَى الماِء،  

آباِر،    َياأتُوَن اإلَى ال�
   لَِكنَُّهْم ل� َيِجُدوَن ماًء.

   َخُزوا َوَذلُّوا،
   لَِذلَِك َغطُّوا ُرُؤوَسُهْم.

َقةٌ أ أْرَض ُمَشقَّ أنَّ ال� 4  ل�  
أْرِض.    اإْذ لَْم َياأِت َمَطٌر َعَلى ال�

   َخِزَي الَفّلاُحوَن َوَغطُّوا ُرُؤوَسُهْم.
َيَلُة َتِلُد ِفي الَحقِل، 5  َحتَّى ال�إ  

   َوِمْن ثُمَّ َتتُرُك َصِغيَرها.
6  َتِقُف الَحِميُر الَوحِشيَُّة َعَلى الُمرَتَفعاِت   

الَجرداِء،
   لَِتسَتنِشَق الَهواَء َكَبناِت اآَوى.

   َكلَّْت ُعُيونُُهْم اإْذ ل� ُعشَب ُهناَك.«

7 » يا اهلُل،  
نا،    َواإْن كانَْت اآثاُمنا َتشَهُد ِضدَّ

   لَِكِن اعَمْل َشيئاً ل�أجِل ُسمَعِتَك َواْسِمَك.
َّنا ابَتَعدنا َعنَك َمّراٍت َكِثيَرًة، أن    ل�

َك.    َواأخَطاأنا ِضدَّ
8  يا َرجاَء اإْسرائِيَل،  

يِق.    اأنَت تُْنِقُذُهْم ِفي َوقِت الضِّ
أْرِض،    َفِلماذا اأنَت َكالَغِريِب ِفي َهِذِه ال�

   َكُمساِفٍر َسَيقِضي لَيَلَتُه َوَيْذَهُب؟
9  َفِلماذا َتَتَصرَُّف َكَرُجٍل ُمَتَحيٍِّر،  
نقاِذ؟    َوَكُمحاِرٍب عاِجٍز َعِن ال�إ

   يا اهلُل، اأنَت ِفي َوَسِطنا،
   َونَحُن نُدَعى باسِمَك،

   لِذا ل� َتتُرْكنا.«

عِب: »اأَحبَّْت  10َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل َعْن َهذا الشَّ

اأرُجلُُهُم اأْن َتِضلَّ َبِعيداً، َولَْم َيضُبُطوا اأنُفَسُهْم. َولَِهذا 
فَاهلُل َغيُر راٍض َعنُهْم، َوَسَيَتعاَمُل َمَعُهْم بَِحَسِب اآثاِمِهْم، 

َوَسُيعاِقُب َخطاياُهْم.«

المقطع  َهذا  فهِم  ِفي  ُصُعوَبٌة  ُهناَك  َقة.  ُمَشقَّ  . . . ألنَّ  أ 4:14 

ِفي اللغِة العبريّة.
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َهذا  َخيِر  ل�أجِل  تَُصلِّ  »ل�  لِي:  اهلُل  قاَل  11ثُمَّ 

َتَضرُّعاتِِهْم.  اإلَى  اأسَتِمَع  َفَلْن  12َواإْن صاُموا  عِب.  الشَّ
ِّي  أن ُموا َذبائَِح َوَتقِدماٍت، َفَلْن اأْرَضى َعْنُهْم. ل� َواإْن َقدَّ

َساُأبِيُدُهْم ِفي الَمعَرَكِة َوبِالُجوِع َوالَمَرِض.«
أنِبياُء َيُقولُوَن لَُهْم: ›ل� َتخافُوا  13َفُقْلُت: »يا اهلُل، ال�

ََّك َسُتعِطيِهْم  أن يَف َوالَمجاَعَة، َفَلْن َتاأتَِي َعَليُكْم، ل� السَّ
َسلاماً ِفي َهذا الَمكاِن.‹«

أنِبياُء َيَتَنبَّاُأوَن بِالَكِذِب بِاسِمي.  14َفقاَل اهلُل لِي: »ال�

اإلَيِهْم. كانُوا  اأَتَكلَّْم  َولَْم  اآُمْرُهْم،  َولَْم  اُأرِسْلُهْم  لَْم  َواأنا 
َوبِاأفكاِرِهِم  باِطَلٍة،  َوِعراَفٍة  كاِذَبٍة،  بُِرؤيا  لَُكْم  َيَتَنبَّاُأوَن 
أنِبياِء  الخاِدَعِة. 15لَِذلَِك، َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل َعِن ال�
الَِّذيَن  اُأرِسْلُهْم،  لَْم  اأنِّي  َمَع  بِاْسِمي،  َيَتَنبَّاُأوَن  الَِّذيَن 
أْرِض.‹  يُف َوالُجوُع َعَلى َهِذِه ال� َيُقولُوَن: ›لَْن َياأتَِي السَّ
َسُيطَرُح  16ِحيَنِئٍذ،  َوالُجوِع.  يِف  بِالسَّ َسُيقَتلُوَن  ُهْم 
الُقْدِس  َشواِرِع  ِفي  لَُه  َيَتَنبَّاُأوَن  كانُوا  الَِّذي  عُب  الشَّ
اأَحٌد  ُهناَك  َيُكوَن  َولَْن  يِف.  َوالسَّ الَمجاَعِة  بَِسَبِب 
أنِبياِء الَكَذَبِة َوَعَلى نِسائِِهْم  لَِيدِفَنُهْم. َساأْسُكُب َعَلى ال�

رَّ الَِّذي َعِملُوُه. َوَعَلى اأول�ِدِهْم َوَعَلى َبناتِِهِم الشَّ
17»ِحيَنِئٍذ، َسُتخِبُرُهْم يا اإْرِميا بَِهِذِه الرِّسالَِة:

ُموَع لَيلاً َونَهاراً بِلا َتَوقٍُّف،   »› اأْذِرُف الدُّ
   بَِسَبِب الَخراِب الَعِظيِم الَِّذي اأَتى َعَلى 

َشعِبي،
ألِيِم الَِّذي ُيعانُوَن ِمنُه.    َوبَِسَبِب الُجرِح ال�

18  اإْن َذَهبُت اإلَى الَحقِل،  
   اأَرى الَمطُعونِيَن ِفي الَمعَرَكِة.

   َواإْن َدَخْلُت اإلَى الَمِديَنِة،
   اأَرى الُمنَهِكيَن ِمَن الُجوِع.

أنبياَء َوالَكَهَنَة َيتُجولُوَن ِفي اأْرٍض أنَّ ال�    ل�
   ل� َيعِرفُوَن َشيئاً َعنها.‹«

19  َهْل َرَفْضَت َيُهوذا َتماماً؟  
   َهْل َكِرْهَت ِصْهَيْوَن؟
   لِماذا َتضِرُبنا َهَكذا،
   َفلا َيُعوُد لنا ِشفاٌء؟

لاَم،    نَنَتِظُر السَّ
   َولَِكْن ل� َخيَر ُهناَك.
فاِء،    انَتَظْرنا َوقَت الشِّ

   َفجاَء الرُّعُب.

20  يا اهلُل،  
   نَعِرُف َخطايانا،

   َونَعِرُف اإثَم اآبائِنا.
َك.    نَعِرُف اأنَّنا اأخَطاأنا ِضدَّ

21  ل� َترفُْضنا،  
   لَِكي َتعُظَم ُسمَعُتَك.

   ل� تُِهْن َعرَشَك الَمِجيَد.
   َتَذكَّْر َعهَدَك َمَعنا،

   َول� َتنُقْضُه.
ُأَمُم اإلٌَه  آلَِهِة الباِطَلِة الِّتي َتْعُبُدها ال� 22  َهْل َبيَن ال�  

ُيرِسُل الَمَطَر؟
ماواُت َمَطراً ِمْن ذاتِها؟    اأْم َهْل تُعِطي السَّ

   األَسَت اأنَت ُهَو إلََهنا؟
   لِذا نَتَِّكُل َعَليَك،

ُأُموِر. ََّك اأنَت َعِمْلَت كُّل َهِذِه ال� أن    ل�

ُموَسى 15  َوَقَف  لَو  »َحتَّى  لِي:  اهلُل  َفقاَل 
عِب.  َوَصُموئِيُل اأماِمي، َفَلْن اأغِفَر لَِهذا الشَّ
›اأيَن  لََك:  قالُوا  2َواإْن  َواأخِرجُهْم.  اأماِمي  ِمْن  اأبِعْدُهْم 

نَذَهُب؟‹ َفِحيَنِئٍذ، قُْل لَُهْم: َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:

  »› َمْن َمِصيُرُه الَموُت َسَيُموُت،
   َوَمْن َمِصيُرُه الَمعَرَكُة َفَسَيسُقُط ِفي الَمعَرَكِة،

   َوَمْن َمِصيُرُه الَمجاَعُة َفَسَيُجوُع،
بِي. بُي، َفَسَيذَهُب اإلَى السَّ    َوَمْن َمِصيُرُه السَّ

3  َساُأعاِقُبُهْم بِاأرَبِع ُطُرٍق، َيُقوُل اهلُل،  
يِف القاتِِل،    بِالسَّ

   َوبِالِكلاِب الَِّتي َسَتسَحُبُهْم،
أْرِض ماِء َوبَِحيواناِت ال�    َوبُِطُيوِر السَّ

   الَِّتي َسَتاأكُلُُهْم َوَسُتهِلُكُهْم.
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أْرِض، 4  َساُأرِعُب َجِميَع َممالِِك ال�  
ى ْبِن َحَزِقّيا َمِلِك َيُهوذا،    بَِسَبِب َمَنسَّ
ُأُموِر الَِّتي َعِمَلها ِفي الُقْدِس.‹    َوكُلِّ ال�

5 » َمْن َسُيشِفُق َعَليِك يا قُدُس؟  
ُر َعَليِك؟    َمْن َسَيَتَحسَّ

   َمْن َسَيُمرُّ بِِك،
   لِيساأَل َعْن اأْحوالِِك؟

6 » َتَركِتِني، َيُقوُل اهلُل،  
   َوَتراَجْعِت،

ُرِك.    لَِذلَِك َساُأهاِجُمِك َواُأَدمِّ
َفَقِة لَِك.    َمَلْلُت ِمْن اإظهاِر الشَّ

7  َساُأَشتُِّتُهْم بِالِمذراِة  
   ِعنَد َبّواباِت اأْرِضِهْم.

   َساأْحِرُمُهْم ِمْن اأول�ِدِهْم،
   َساُأهِلُك َشعِبي بَِسَبِب ُطُرِقِهْم الِّتي لَْم 

َيْتُركُوها.
8  َسَتُكوُن اأراِملُُهْم اأكَثَر ِمَن الرَّمِل الَِّذي َعَلى   

شاِطِئ الَبحِر،
باِب.    ِفي الظَِّهيَرِة َساآتِي بَِدمارٍ َعَلى اُأمَّهاِت الشَّ

   َساأجِلُب َعَليِهْم الَقَلَق َواُأُموراً ُمرِعَبًة َفجاأًة.
9  الَِّتي َولََدْت َسبَعًة َسَتذُبُل،  
أِخيَرَة.    َوَسَتلُفُظ اأنفاَسها ال�

مُس ِفيما َبْعُد،    لَْن تُشِرَق َعَليها الشَّ
   َسُتَذلُّ َوتُخَزى.

   اأّما َبِقيَُّتُهْم َفَسَيُموتُوَن ِفي الَمعَرَكِة
   اأماَم اأعدائِِهْم،«

   َيُقوُل اهلُل.

َشكَوى إلْرِميا إَلى اهلل
10  يا اُأمِّي،  

َِّك َولَْدتِِني اإنساَن نِزاٍع أن    َويٌل لِي ل�
أْرِض.    َوِفي ِخلاٍف َمَع كُلِّ ال�

   لَْم اُأقِرْض َشيئاً،

   َول� اسَتقَرْضُت َشيئاً،
   َوَمَع َهذا َفاإنَّ كُلَّ واِحٍد َيلَعُنِني.

11  َوقاَل لَِي اهلُل:  
  » َقْد َحِفْظُت َحياَتَك ل�أجِل الَخيِر،

يِق     َوَحَميُتَك ِمْن اأعدائَِك ِفي َوقِت الضِّ
ِة.« دَّ َوالشِّ

إجاَبُة اهلِل إلْرِميا
12 » َهْل ُيمِكُن َكْسُر الَحِديِد اأْو الُبرونِْز  

ماِل؟ آتِي ِمَن الشَّ    ال�
13  َساُأعِطي َثرَوَتَك َوكُُنوَزَك َكَغِنيَمٍة بِلا َثَمٍن،  
   بَِسَبِب َخطاياَك ِفي كُلِّ َمكاٍن ِمْن اأْرِضَك.

14  َوَساأجَعلَُك َتذَهُب َمَع اأعدائَِك  
   اإلَى اأْرٍض ل� َتعِرفُها.
أنَّ َغَضِبَي اشَتَعَل،    ل�

   َوَسَيلَتِهُمُكْم َجِميعاً.«

15  يا اهلُل اأنَت َتعَلُم ما َيحُدُث.  
   اذكُْرنِي َواهَتمَّ بِي،

   انَتِقْم لِي ِمَن الَِّذيَن ُيطاِرُدونَِني.
ْرنِي بِيَنما َتصِبُر َعَليِهْم.    ل� َتَدمِّ

   َوانُْظْر َكيَف اأهانُونِي ِمْن اأجِلَك.
16  َوَجدُت َكلاَمَك َفالَتَهمُتُه،  

   َفَجَعَلِني َكلاُمَك َسِعيداً َوُمبَتِهجاً،
ِّي ُدِعيُت باسِمَك اأيُّها اإللَُه الَقِديُر. أن    ل�

17  لَْم اأجِلْس َمَع َجماَعِة الّضاِحِكيَن ل�أحَتِفَل.  
ََّك اأنَت َسيِِّدي، َجَلْسُت َوِحيداً، أن    ل�

ََّك َملاأَْتِني بِالَغَضِب َعَليِهْم. أن    ل�
18  لِماذا َوَجِعي بِلا نِهاَيٍة؟  

   لِماذا ُجرِحي ُمِميٌت ل� ُيشَفى؟
راِب،    َهْل َسَتُكوُن لِي َكالسَّ

   َكمياٍه َوْهِميٍَّة؟

19  َفقاَل اهلُل:  
  » اإْن َرِجعَت تائِباً َفَساأقَبلَُك،
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   َوَسَتِقُف اأماِمي.
   َواإْن َغيَّْرَت الَكلاَم الرَِّديَء اإلَى َكلاٍم َحَسٍن،

   َفِحيَنِئٍذ، َسَتُكوُن الُمَتَكلَِّم َعنِّي َول�أجِلي.
   َسَيرِجُعوَن اإلَيَك،

   َولَِكنََّك لَْن َترِجَع اإلَْيِهْم.
ٍن اأماَم َهذا  20  َساأجَعلَُك َكُسوٍر ِمْن ُبرونٍْز ُمَحصَّ  

عِب. الشَّ
   َسُيحاِرُبونََك، َولَِكنَُّهْم لَْن َيهِزُموَك،

ِّي َمَعَك، أن    ل�
   َساُأَخلُِّصَك َواُأنِقُذَك،

   َيُقوُل اهلُل،
21  َساُأنِقُذَك ِمْن َيِد ال�أشراِر  

   َوَساأفِديَك ِمْن َسيَطَرِة الُمرِعِبيَن.«

َيوُم الكاِرَثة

ْج، َول� 16  َوَكلََّمِني اهلُل بَِهِذِه الرِّسالَِة: 2»ل� َتَتَزوَّ
َيُكْن لََك اأول�ٌد َوَبناٌت ِفي َهذا الَمكاِن.«

َوالَبناِت  أول�ِد  ال� َعِن  اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  أنَّ  3ل�

هاتِِهِم اللَّواتِي  الَِّذيَن ُيولَُدوَن ِفي َهذا الَمكاِن، َوَعْن اُأمَّ
، َوَعْن اآبائِِهِم الَِّذيَن َيِلُدونَُهْم ِفي  َيحِمْلَنُهْم ِفي ُبُطونِِهنَّ
َيُنوَح  َولَْن  بِاأمراٍض َكِثيَرٍة.  أْرِض: 4»َسَيُموتُوَن  َهِذِه ال�
َعَليِهْم اأْو َيدِفَنُهْم اأَحٌد. َسَيِصيُروَن َكالرَّوِث َعَلى َسطِح 
َسَتُكوُن  َوالَمجاَعِة.  الَحرِب  ِفي  َوَسَيُموتُوَن  أْرِض،  ال�
َيِة.« ماِء، َوللَحيواناِت الَبرِّ اأجساُدُهْم َطعاماً لُِطُيوِر السَّ

َبيَت  َتدُخْل  »ل�  اهلُل:  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  أنَّ  5ل�

َتحَزْن  ل�  النَّوِح.  َبيِت  اإلَى  َتذَهْب  َول�  الَجناَزِة، 
ِمْن  َوَرحَمِتي  َوَمَحبَِّتي  َسلاِمي  نََزعُت  ِّي  أن ل� ل�أجِلِهْم، 

عِب،« َيُقوُل اهلُل. َهذا الشَّ
أْرِض. لَْن  غاُر ِفي َهِذِه ال� 6»َسَيُموُت الُعَظماُء َوالصِّ

نَفَسُه  اأَحٌد  َح  ُيَجرِّ لَْن  َعَليِهْم.  اأَحٌد  َيُنوَح  َولَْن  ُيدَفُنوا 
اأْو َيحِلَق َشعَرُه ُحْزناً َعَليِهْم. 7لَْن ُيشاِرَك النّاُس الطَّعاَم 
َمَعُهْم ِفي ُحزنِِهْم لِلتَّعاُطِف َمَعُهْم َعَلى َمْن ماَت، َولَْن 
ِهْم. وُهْم َعْن َموِت اأبِيِهْم َواُأمِّ َم النّاُس لَُهْم ماًء لُِيَعزُّ ُيَقدِّ

8»ل� َتدُخْل يا اإْرِميا اإلَى َمكاِن ال�حِتفاِل لَِتجِلَس 

أنَّ َهذا ُهَو ما  َمَع الَِّذيَن ُهناَك لَِتاأكَُل َوَتشَرَب َمَعُهْم. 9ل�

َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر، اإلَُه اإْسرائِيَل: ِفي َفتَرِة َحياتُِكْم، َساُأِزيُل 
ال�حِتفال�ِت  َوَصوَت  الِغناِء  َصوَت  الَمكاِن  َهذا  ِمْن 

أْعراِس. َوَصوَت الَفَرِح ِفي ال�
الَكِلماِت  بَِهِذِه  عَب  الشَّ َهذا  تُخِبُر  10»َوِعنَدما 

رَّ الَعظيَم  اأنَّ َهذا الشَّ اأعَلَن اهلُل  لََك: ›لِماذا  َسَيُقولُوَن 
َسُيصيَبنا؟ ما ُهَو اإثُمنا؟ َوما ِهَي الَخِطيَُّة الَِّتي ارَتَكْبناها 
َتَركُونِي،  اآباَءكُْم  أنَّ  ›ل� لَُهْم:  11َتُقوُل  إلَِهنا؟‹  تُجاَه 
َيُقوُل اهلُل. ساُروا َوراَء اآلَِهٍة اُأْخَرى، َخَدُموها َوَعَبُدوها، 
َوَتَركُونِي، َولَْم َيحَفُظوا َشِريَعِتي. 12َواأنُتْم َعِملُتْم َشّراً 
يَر  رِّ الشِّ َقلَبُه  َيتَبُع  ِمنُكْم  واِحٍد  َوكُلُّ  اآبائُِكْم،  ِمْن  اأكَثَر 
بِِعناٍد َبَدل�ً ِمَن ال�سِتماِع لِي. 13لَِذلَِك َساأرِميُكْم خاِرَج 
اآبائُِكْم.  َوَعَلى  َعَليُكْم  َغريَبٍة  اأْرٍض  اإلَى  أْرِض  ال� َهِذِه 
لَْن  ِّي  أن ل� َونَهاراً،  لَيلاً  ُهناَك  اُأْخَرى  اآلَِهًة  َوَسَتخِدُموَن 

اأرَحَمُكْم.‹«
َيُعوُد  ل�  ِحيَن  َيُقوُل اهلُل،  اأيّاٌم،  َسَتاأتِي  14»لَِذلَِك 

النّاُس َيُقولُوَن: ›اُأقِسُم ِباهلِل الَحيِّ الَِّذي اأصَعَد اإْسرائِيَل 
ِمْن اأْرِض ِمصَر.‹ 15َبْل َسَيُقولُوَن: ›اُأقِسُم ِباهلِل الَحيِّ 
كُلِّ  ِمْن  ماِل،  الشَّ اأْرِض  ِمْن  اإْسرائِيَل  اأخَرَج  الَِّذي 
أْرِض  ال� اإلَى  َوَساُأِعيُدُهْم  اإلَيها.‹  َطَرَدُهْم  الَِّتي  أماِكِن  ال�

آبائِِهْم.« الَِّتي اأعَطيُتها ل�
َكِثيِريَن،  َصّياِديَن  »َساُأرِسُل  اهلُل:  16َيُقوُل 

َكِثيِريَن  قانِِصيَن  َساُأرِسُل  َذلَِك  َوَبعَد  َفَسَيصطاُدونَُهْم. 
ِفي  َشقٍّ  كُلِّ  َوِفي  َتلٍَّة  كُلِّ  َعَلى  َوَسَيصطاُدونَُكْم 
أَرى َكيَف َيَتَصرَّفُوَن. ُطُرقُُهْم  ِّي اُأراِقُب ل� أن ُخورِ، 17ل� الصُّ
 . لَيَسْت َمسُتوَرًة َعنِّي، َواإثُمُهْم لَيَس َمخِفّياً َعْن َعيَنيَّ
ُمضاَعفاً.  ِعقاباً  َوَخِطيَِّتِهْم  اإثِمِهْم  َعَلى  18َساُأعاِقُبُهْم 

ِميراثِي  َوَملاُأوا  الَقِذَرِة،  بِاأصناِمِهِم  اأْرِضي  ُسوا  نَجَّ فَقْد 
بَِمفاِسِدِهم.«

19  يا اهلُل،  
تِي َوِحصِني،    قُوَّ

يِق.    َوَمْلَجاأِي ِفي َوقِت الضِّ
أْرِض، ُأَمُم اإلَيَك ِمْن اأقاِصي ال�    َسَتاأتِي ال�

   َوَيُقولُوَن:
أَوثاِن التّاِفَهَة   » اآباُؤنا َوَرثُوا َهِذِه ال�



804 إْرِميا 20:16

   َوَغيَر النّاِفَعِة.«
نساُن اآلَِهًة لَِنفِسِه، 20  َهْل َيصَنُع ال�إ  

   َولَِكنَّها لَيَسْت اآلَِهٌة؟

21 » لَِذلَِك َساُأَعلُِّمُهْم ِفي َذلَِك الَوقِت.  
تِي َوقُدَرتِي،    َوَساُأعِلُن لَُهْم َعْن قُوَّ
   َوَسَيعِرفُوَن اأنَّ اْسِمي ُهَو يهوه.« أ

ِتي ال ُتمَحى ُة َيُهوذا الَّ َخِطيَّ

»َخِطيَُّة َيُهوذا َمكُتوَبٌة بَِقَلٍم ِمْن َحِديٍد،17 
   كُِتَبْت بَِقَلٍم َمعِدنِيٍّ َعَلى لَوِح قُلُوبِِهْم،

   َوَعَلى َزوايا َمذابِِحِهْم.
2  َيَتَذكَُّر َبُنوُهْم َمذابَِحُهْم َواأنصاَب   

َعْشَتُروَت، ب
   بِجانِِب ال�أشجاِر الُموِرَقِة َعَلى التِّلاِل العالَِيِة،

3  َوَعَلى الُمرَتَفعاِت ج َوِفي الُحُقوِل.  
   اأّما َثرَوتُُكْم َوكُُنوُزكُْم،

آَخِريَن َمّجاناً،    َفَساُأعِطيها ل�
   بَِسَبِب الَخطيَِّة الَِّتي ِفي اأْرِضَك.

4  َسَتخَسُر ِميراَثَك الَِّذي اأعَطيُتُه لََك بَِسِبِب   
اأعمالَِك.

   َوَساأجَعلَُك َتخِدُم اأعداَءَك ِفي اأْرٍض ل� 
َتعِرفُها.

أَبِد.« أنَّ َغَضِبي َكناٍر َتشَتِعُل اإلَى ال�    ل�

َقُة ِباهلل الثِّ
5  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:  
  » َملُعوٌن َمْن َيِثُق بَِبَشٍر،

أ 21:16 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«

الكنعانِّيين. زوجُة  ِعنَد  الُمِهّمِة  آلِِهِة  ال� ِمَن  ب 2:17 َعْشَتُروت. 

خصاِب. لِذا كانَْت تُقاُم اأعمدٌة طويلٌة ِمْن  البعِل! َواإلَِهُة التَّناُسِل َوال�إ
سيقاِن ال�أشجاِر لِعباَدتِها.

َتكثُُر  بائِِح  الذَّ َوتقديِم  الِعباَدِة  اأماِكُن  كانَت  مرتَفعات.  ج 3:17 

ِفي الَمناِطِق الُمرَتِفَعِة.

ِة،    َوَيتَِّكُل َعَلى النّاِس َطَلباً للُقوَّ
   َوَيْبَتِعُد َقْلُبُه َعِن اهلِل.

يَِّة، 6  َسَيِصيُر ِمثَل ُشَجيَرٍة ِفي الَبرِّ  
   َولَْن َيَرى الَخيَر ِعنَدما َيِجيُء،

حراِء، ِة ِفي الصَّ أراِضي الحارَّ    َوَيسُكُن ِفي ال�
   ِفي اأْرٍض مالَِحٍة َوَغيِر َمسُكونٍَة.
نساُن الَِّذي َيِثُق ِباهلِل، 7  ُمباَرٌك ال�إ  

   َوَيتَِّكُل َعَلى اهلِل.
8  َسَيُكوُن َكَشَجَرٍة َمغُروَسٍة بِجانِِب الماِء،  

   تُرِسُل ُجُذوَرها بِِجواِر النَّهِر،
   َول� َتخاُف ِمَن الَحرِّ ِعنَدما َياأتِي،

   َوِهَي ُمَغطّاٌة بِالَوَرِق ال�أخَضِر،
   َوِفي َسَنِة الَقحِط ل� َتقَلُق،

   َول� َتَتَوقَُّف َعْن َحمِل الثََّمِر.

9 » الَقلُب اأخَدُع ِمْن كُلِّ َشيٍء،  
   َول� ُيمِكُن ِشفاُؤُه.
   َمْن َيسَتِطيُع َفهَمُه؟

10  اأنا اهلَل اأمَتِحُن الُقلُوَب،  
   َواأخَتِبُر الرََّغباِت،

نساَن بَِحَسِب ُطُرِقِه    َكي اُأكاِفَئ ال�إ
   َوبَِحَسِب اأعمالِِه.

11  ِمثُل َحَجَلٍة َتْحُضُن ُبيوضاً لَيَسْت لَها،  
.    َهَكذا الرَُّجُل الَِّذي ُيصِبُح َغِنّياً بَِغيِر َحقٍّ

   َسَيُزوُل ِغناُه ِفي َوَسِط َحياتِِه،
   َوَسَيبُدو اأْحَمَق ِفي النِّهاَيِة.«

12  َعرٌش َمِجيٌد ُمرَتِفٌع ِمَن الِبداَيِة  
   ُهَو َهيَكلُنا الُمَقدَُّس.

13  اهلُل ُهَو َرجاُء اإْسرائِيَل،  
   َوكُلُّ َمْن َيتُركُُه َسُيخَزى.

أْرِض    الَِّذيَن َيبَتِعُدوَن َعنِّي ِفي ال�
   َسُتكَتُب اأسماُؤُهْم َعَلى الرَّمِل.

َُّهْم َتَركُوا اهلَل أن    كُلُّ َهذا ل�
».    ُينُبوَع الماِء الَحيِّ
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َشكَوى إْرِميا الّثاِلَثة
14  اشِفِني يا اهلُل،  

   ِحيَنِئٍذ، َساُأشَفى.
   َخلِّْصِني،

   ِحيَنِئٍذ، َساأخلُُص.
ََّك اأنَت َمْن اُأَسبُِّحُه. أن    َهذا ل�

15  انُظْر َكيَف َيُقولُوَن لِي:  
  » اأيَن َكِلَمُة اهلِل َوَوعُدُه؟

   لَِياأتِيا.«

16  لَِكنِّي لَْم اأَتَوقَّْف َعْن اأْن اأكُوَن راِعياً ِعْنَدَك،  
   َولَْم اأرَغْب ِفي َمِجيِء َيوِم الكاِرَثِة.

   اأنَت َتعِرُف كُلَّ ما اأقُولُُه،
   َوُهَو واِضٌح ِجّداً لََك.

17  ل� تُرِعْبِني،  
   اأنَت َمْلَجاأِي ِفي َوقِت الكاِرَثِة.

18  لَِيخَز الَِّذيَن َيتَبُعونَِني،  
   اأّما اأنا، َفلا َتْسَمْح بِاأْن اُأخَزى.

   لَِيرَتِعُبوا،
   اأّما اأنا، َفلا َتْسَمْح بِاأْن اأرَتِعَب.

   اجِلْب َعَليِهْم َوقَت ُمعاناٍة،
   َوَحطِّمُهْم َتحِطيماً ُمضاَعفاً.

بت ِحفُظ َيوِم السَّ
19َهذا ُهَو ما قالَُه اهلُل لِي: »اْذَهْب َوِقْف ِفي َبّواَبِة 

عِب الَِّتي َيدُخُل ِمنها ُملُوُك َيُهوذا َوِمنها َيخُرُجوَن.  الشَّ
َوِقْف ِفي كُلِّ َبّواباِت َمديَنِة الُقْدِس.«

20»َوقُْل لَُهْم: اسَمُعوا رِسالََة اهلِل يا كُلَّ ُملُوِك َيُهوذا، 

َوكُلَّ َبِني َيُهوذا، َوكُلَّ ُسكّاِن الُقْدِس، َويا كُلَّ الّداِخِليَن 
َيُقولُُه اهلُل: ›احُموا  الَبّواأباِت، 21َهذا ُهَو ما  َهِذِه  َعْبَر 
َتْدُخلُوا  َول�  بِت،  السَّ َيوَم  َشيئاً  َتحِملُوا  َول�  اأنُفَسُكْم، 
تُخِرُجوا  22َول�  الُقْدِس.  َمديَنِة  َبّواباِت  َعبَر  الَبضائَِع 
ُصوا  بِت، َول� َتعَملُوا. َخصِّ الَبضائَِع ِمْن ُبُيوتُِكْم َيوَم السَّ
لَْم  23َولَِكنَُّهْم  اآباُؤكُْم.‹  اأَمْرُت  َكما  لِي  بِت  السَّ َيوَم 
ْوا ِرقاَبُهْم َوَتجاَهلُوا  َيسَمُعوا َولَْم َيفَتُحوا اآذانَُهْم، َبْل َقسَّ

، َيُقوُل  َولَْم َيصُغوا لَِكلاِمي. 24لَِكْن اإِن اسَتَمعُتْم اإلِيَّ
اهلُل، َفَلْم تُدِخلُوا الَبضائَِع َعْبَر َبّواباِت َهِذِه الَمِديَنِة َيوَم 

ِفيِه،  َتْعَملُوا  َفَلْم  لِي  بَت  السَّ ْصُتُم  َخصَّ َبْل  بِت،  السَّ
25َفاإنَّ ُملُوكاً َيجِلُسوَن َعَلى َعْرِش داُوَد َسَيْدُخلُوَن َعْبَر 

َبّواباِت الُقْدِس راِكِبيَن َعَرباٍت َوُخُيول�ً. َسَيدُخُل َهُؤل�ِء 
الُقْدِس.  َمديَنِة  َوُسكّاِن  َيُهوذا  َوِرجاِل  ُرَؤسائِِهْم  َمَع 
أَبِد. 26َوَسَياأتِي اُأناٌس ِمْن  َوَسُتسَكُن َهِذِه الَمِديَنُة اإلَى ال�
الُقْدِس،  بَِمديَنِة  الُمِحيَطِة  الَمناِطِق  َوِمَن  َيُهوذا  ُمُدِن 
ِمنَطَقِة  َوِمْن  الَغربِيَِّة  ُهوِل  السُّ َوِمَن  َبْنياِمْيَن  اأْرِض  َوِمْن 
َواأضاِحي  بَِذبائَِح  اهلِل  َبيِت  اإلَى  النََّقِب أ  َوِمَن  التِّلاِل 

َوَقرابِيَن َوَبُخوٍر َوَذبائِِح ُشكٍر.
ُصوا  تَُخصِّ بِاأْن   ، اإلَيَّ َتسَتِمُعوا  لَْم  اإْن  27»›َولَِكْن 

َبّواباِت  َعبَر  الَبضائَِع  تُدِخلُوا  ل�  َوبِاأْن  لِي،  بَت  السَّ
بِت، َفَساُأشِعُل ناراً ِفي َبّواباتِها، َفَتلَتِهَم  الُقْدِس َيوَم السَّ

ِقلاَع الَمديَنِة، َولَْن تُطَفاأ.‹«

الَفّخاِرّي

ْرِميا: 2قُْم 18  َهِذِه ِرسالٌَة نََبِويٌَّة اأعطاها اهلُل ل�إ
اأنَت  َوَبيَنما   ، الَفّخاِريِّ َبيِت  اإلَى  َوانِزْل 

عِب.« ُهناَك َساُأخِبُرَك بَِكلاِمي لَِهذا الشَّ
، َبيَنما كاَن َيصَنُع َشيئاً  3َفَنَزلُت اإلَى َبيِت الَفّخاِريِّ

ناُء الَِّذي كاَن الَفّخاِريُّ ُيَشكِّلُُه  َعَلى ُدول�بِِه. 4َفَتِلَف ال�إ
بَِيَديِه. َفابَتَداأ ِمْن َجِديٍد، َوَصَنَع ِوعاًء اآَخَر َكما اأراَدُه 

الَفّخاِريُّ اأْن َيُكوَن.
َبني  »يا  اهلُل:  6َيُقوُل  لِي.  اهلُل  قالَُه  ما  ُهَو  5َهذا 

َهذا  َفَعَل  َكما  بُِكْم  اُأفَعَل  اأْن  اأسَتِطيُع  األ�  اإْسرائِيَل، 
، َهَكذا اأنُتْم ِفي  ؟ َكالَفّخاِر ِفي َيِد الَفّخاِريِّ الَفّخاِريُّ
اأنِّي  ما،  َوقٍت  ِفي  اُأعِلُن،  7َقْد  اإْسرائِيَل.  َبني  يا  َيَدي 
ُرها. 8َولَِكْن اإْن  ًة اأْو َممَلَكًة، َواأكِسُرها َواُأَدمِّ َساأقَتِلُع اُأمَّ
نِّي َساأَتراَجُع َعِن  ُة نَفُسها َعْن َشرِّها، َفاإ ُأمَّ تاَبْت تِلَك ال�
ماِر الَِّذي كُْنُت َساُأنِِزلُُه بِها. 9َوَقْد اُأعِلُن، ِفي َوقٍت  الدَّ
ًة اأْو َممَلَكًة. 10َولَِكْن اإْن  اآَخَر، اأنِّي َساأبِني اأْو اأغِرُس اُأمَّ

أ 26:17 الّنقب. المنطقُة الّصحراويُّة ِفي جنوِب َيُهوذا.
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نِّي َساأَتراَجُع  رَّ اأماِمي، َولَْم َتْسَمْع َصوتِي، َفاإ َصَنَعِت الشَّ
َعِن الَخيِر الَِّذي كُنُت َساأفَعلُُه بِها.

آَن، قُْل لَِبِني َيُهوذا َولُِسكّاِن الُقْدِس: ›َهذا  11»َوال�

كُْم، َواُأَخطُِّط  رَّ ِضدَّ ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: ها اأنا اُأَشكُِّل الشَّ
يَرِة، َواأصِلُحوا ُطُرَقُكْم  رِّ كُْم. َفُتوُبوا َعْن ُطُرِقُكُم الشِّ ِضدَّ
َواأعمالَُكْم.‹ 12َولَِكنَُّهْم َسَيُقولُوَن: ›َولِماذا نَهَتمُّ بَِهذا؟ 
رَّ الَِّذي  َسَنِسيُر َوراَء ُخَطِطنا. َوكُلُّ واِحٍد ِمنّا َسَيعَمُل الشَّ

ُيِريُدُه بِِعناٍد.‹«

13  لَِذلَِك َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:  
ُأَمِم:   » اساألُوا َبيَن ال�

› َمْن َسِمَع بَِشعٍب َكَهذا؟‹   
   الَعِزيَزُة اإْسرائِيُل َعِمَلْت َشيئاً َكِريهاً ِجّداً.

خِريََّة؟ َتُه الصَّ 14  َهْل ُيمِكُن لَِثلِج لُبناَن اأْن َيتُرَك ِقمَّ  
؟    َهْل ُيمِكُن لِلِمياِه الباِرَدِة الُمَتَدفَِّقِة اأْن َتِجفَّ

15  اأّما َشعِبَي َفَنِسَيِني،  
   اأحَرقُوا َبُخوراً لِلاأوثاِن الباِطَلِة

   الَِّتي َجَعَلْتُهْم َيَتَعثَُّروَن ِفي ُطُرِقِهْم،
ُبِل الَقِديَمِة.    ِفي السُّ

16  َسَتِصيُر اأْرُضُهْم َخراباً  
.    َوَموِضَع اسِتهزاٍء اأَبِديٍّ

   كُلُّ َمْن َيُمرُّ ِفيها َسَيرَتِعُب،
وَن ُرُؤوَسُهْم ِفي ُحزٍن َعَليها.    َوَسَيُهزُّ

17  ِمثَل ِريٍح َشرِقيٍَّة  
ُهْم. ُدُهْم اأماَم َعُدوِّ    َساُأَبدِّ

   َوَساأبَتِعُد َعنُهْم ِفي َيوِم ِضيِقِهْم.«

َشكَوى إْرِميا الّراِبَعة
أنَّ الَكَهَنَة  18ثُمَّ قالَوا: »َتعالَْوا نََتاآَمْر َعَلى اإْرِميا، ل�

َتقِديِم  ِفي  َوالُحَكماَء  ِريَعِة،  الشَّ َتعِليِم  ِفي  َسَيسَتِمرُّوَن 
َتعالَْوا  اهلِل.  بَِكلاِم  التََّكلُِّم  ِفي  أنِبياَء  َوال� النَِّصيَحِة، 

نَسَتهِزْئ بِِه، َونَْسَتِهْن بُِكلِّ َكلاِمِه.«

، 19  يا اهلُل، اأصِغ اإلَيَّ  
   َواسَمْع َصوَت َشكواَي.

20  َهْل ُيجاَزى اأَحٌد بَِشرٍّ ُمقابَِل الَخيِر؟  
   اأّما ُخُصوِمي َفَقْد َحَفُروا ُحفَرًة لَِقتِلي.

ُأداِفَع َعنُهْم    َتَذكَّْر َكيَف َوَقْفُت اأماَمَك ل�
   َحتَّى اُأبِعَد َغَضَبَك َعنُهْم.
21  لَِذلَِك َسلِّْم َبِنيِهْم لِلُجوِع،  

ُيوِف.    َولُْيقَتلُوا بِالسُّ
أْزواِج، أْبناِء َوال�    لُِتْحَرْم نِساُؤُهْم ِمَن ال�

   َولَيقُتِل الوباُء ِرجالَُهْم،
ُيوِف ِفي الَمعَرَكِة.    َولُيضَرْب َشباُبُهْم بِالسُّ

22  لُِتسَمْع َصرَخُة ِضيٍق ِفي ُبُيوتِِهْم،  
   ِعنَدما َتاأتِي ُجُيوٌش َعَليِهْم َفجاأًة،
يقاِع بِي، َُّهْم َحَفُروا ُحَفراً لِلاإ أن    ل�

.    َوَوَضُعوا ِفخاخاً لَِقَدَميَّ
23  لَِكنََّك َتعِرُف يا اهلُل ُخَطَطُهْم لَِقتِلي.  

   َفلا َتسُتْر اإثَمُهْم،
   َول� َتْمُح َخِطيََّتُهْم ِمْن اأماِم َعيَنيَك.

   َدْعُهْم َيَتَعثَُّروا اأماَمَك.
   َعاِقْبُهْم ِفي َغَضِبَك!

َهذا ُهَو ما قالَُه اهلُل: »اْذَهْب َواشَتِر اإبِريَق 19 
قاَدِة  َبعَض  َوُخْذ   ، الَفّخاِريِّ ِمَن  َفّخاٍر 
عِب َوَبعَض قاَدِة الَكَهَنِة. 2َواخُرْج اإلَى واِدي ابِن  الشَّ
، َواأعِلْن ُهناَك الَكِلماِت  ِهنُّوَم الَِّذي ِعنَد َبّواَبِة الَفّخاِريِّ

الَِّتي اأقُولُها لََك.
3»قُْل: ›يا ُملُوَك َيُهوذا َوُسكّاَن الُقْدِس، اْسَمُعوا 

َهِذِه الرِّسالََة ِمَن اهلِل، َفَهذا ُهَو ما قالَُه اهلُل الَقِديُر، اإلَُه 
اإْسرائِيَل: َها اأنا اآٍت بَِشرٍّ َعَلى َهذا الَمكاِن، َحتَّى اإنَّ 

قُوا ما َيَرْونَُه.‹ النّاَس لَْن ُيَصدِّ
ُسوا َهذا الَمكاِن. اأحَرقُوا َبُخوراً  4»َقْد َتَركُونِي َونَجَّ

َول�  اآباُؤُهْم  َول�  ُهْم  ل�  َيعِرفُوها  لَْم  اُأْخَرى  آلَِهٍة  ل� ِفيِه 
اأبِرياَء.  اُأناٍس  بَِدِم  الَمكاَن  َهذا  َوَملاُأوا  َيُهوذا.  ُملُوُك 
ِفي  اأول�َدُهْم  ُيحِرقُوَن  َحيُث  لِلَبعِل،  ُمرَتَفعاٍت أ  5َوَبَنْوا 

بائِِح َتكثُُر ِفي  أ 5:19 مرتَفعات. كانَت اأماِكُن الِعباَدِة َوتقديِم الذَّ

الَمناِطِق الُمرَتِفَعِة.
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النّاِر َقرابِيَن لِلَبعِل. َواأنا لَْم اآُمْر بِهِذِه الَقرابِيِن، َولَْم اأَتَكلَّْم 
َعنها اأْو َحتَّى َفكَّْرُت بِها.

أياُم، َيُقوُل اهلُل، ِعنَدما ل� َيُعوُد  6»لَِذلَِك َسَتاأتِي ال�

َهذا الَمكاُن ُيدَعى تُوَفَة َوواِدي ابِن َهنُّوَم، َولَِكنَُّه َسُيدَعى 
واِدَي الَقتِل. 7َوَساُألِغي ُمَخطَّطاِت َيُهوذا َوَمديَنِة الُقْدِس 
ِفي َهذا الَمكاِن، َوَساأجَعلُُهْم َيسُقُطوَن ِفي الَمعَرَكِة اأماَم 
ُيِريُدوَن َقتَلُهْم. َوَساُأعِطي ُجَثَثُهْم  اأعدائِِهْم َوبَِيِد الَِّذيَن 
8َوَساأجَعُل  أْرِض.  ال� َولُِوُحوِش  ماِء  السَّ لُِطُيوِر  َطعاماً 
َهِذِه الَمِديَنَة َسَبَب ُرعٍب َواسِتهزاٍء. كُلُّ َمْن َيعُبُر ِفيها 
َسَينَدِهُش َوَسَيهَزاُأ بِها لَِخرابِها. 9َساأجَعلُُهْم َياأكُلُوَن لَحَم 
اأول�ِدِهْم َولَحَم َبناتِِهْم. َوَسَياأكُُل َبعُضُهْم اأجساَد َبعٍض 
اأعداُؤُهْم  بِِهما  َسَياأتِي  اللََّذْيِن  يِق  َوالضِّ الِحصاِر  ِخلاِل 

َوَمْن ُيحاِولُوَن َقتَلُهْم.
الَِّذيَن  الرِّجاِل  اأماَم  بِريَق  ال�إ َسَتكِسُر  10»ِحيَنِئٍذ، 

ما  ُهَو  ›َهذا  لَُهْم:  َسَتُقوُل  11ِحيَنِئٍذ،  َمَعَك.  َيْذَهُبوَن 
َوَهِذِه  عَب  الشَّ َهذا  َساُأَحطُِّم  َهَكذا  الَقِديُر:  اهلُل  َيُقولُُه 
الَمِديَنَة، َكما ُيَحطُِّم َشخٌص اإناَء َفّخاٍر َتماماً َحتَّى ل� 
َُّه  أن ل� تُوَفَة  ِفي  اأجساَدُهْم  َوَسيدِفُنوَن  اإصلاُحُه.  ُيمِكُن 
َهذا  َساُأعاِمُل  12َهَكذا  فِن.  لِلدَّ َمكاٌن  ُهناَك  َيُكوُن  ل� 
الَمكاَن َوُسكّانَُه. َوَساأجَعُل َهذا الَمكاَن ِمثَل تُوَفَة. َهذا 

ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل.«
َيُهوذا  ُملُوِك  َوُبُيوُت  الُقْدِس  ُبُيوُت  13»›َسُتصِبُح 

نَِجَسًة ِمثَل تُوَفَة، بَِسَبِب كُلِّ الُبُيوِت الَِّتي اأحَرقُوا ِفيها 
َبُخوراً لِِعباَدِة النُُّجوِم، َوالَِّتي ِفيها َسَكُبوا َقرابِيَن سائَِلًة 

آلَِهٍة اُأْخَرى.‹« ل�
14ثُمَّ جاَء اإْرِميا ِمْن تُوَفَة – َحيُث كاَن َقْد اأْرَسَلُه اهلُل 

عِب:  لَِيَتَنبَّاأ – َوَوَقَف ِفي ساَحِة َبيِت اهلِل، َوقاَل لُِكلِّ الشَّ
15»َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر اإلَُه اإْسرائِيَل: ›َساأجِلُب 

َعَلى َهِذِه الَمِديَنِة َوَعَلى كُلِّ الُمُدِن الُمِحيَطِة بِها كُلَّ 
َولَْم  بِِعناٍد  قاَوُمونِي  َُّهْم  أن ل� ها،  ِضدَّ اأعَلنُتُه  الَِّذي  رِّ  الشَّ

َيسَتِمُعوا لَِكلاِمي.‹«

إْرِميا َوَفشُحور

اإْرِميا 20  يَر  اإمِّ ْبُن  َفشُحوُر  الكاِهُن  َوَسِمَع 
َوُهَو َيَتَنبَّاُأ بَِهذا الَكلاِم. َوكاَن َفشُحوُر ُهَو 

َل َعْن َبيِت اهلِل. 2َفَضَرَب َفشُحوُر اإْرِميا  أوَّ الَمسُؤوَل ال�
النَِّبيِّ َوَوَضَع َقَدِميِه َبيَن لَوَحيِن َخَشِبيَّْيِن َكِبيَريِن، قُرَب 
الَيوِم  3َوِفي  اهلِل.  َبيِت  ِفي  الَِّتي  الُعليا  َبْنياِمْيَن  َبّواَبِة 
الثّانِي، اأطَلَق َفشُحوُر اإْرِميا ِمَن قُُيوِدِه. َفقاَل لَُه اإْرِميا: 
›َمْرُعوَب.‹  َبْل:  َبْعُد،  ِفيما  َفشُحوَر  َيدُعَوَك اهلُل  »لَْن 
َعَليَك  بِالرُّعِب  ›َساآتِي  اهلُل:  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  أنَّ  4ل�

بَِسيِف  الَمعَرَكِة  ِفي  َوَسُتقَتلُوَن  تُِحبُُّهْم.  َمْن  َوَعَلى 
اأعدائُِكْم. َواأنَت َسَتَرى َهذا بَِعيَنيَك. َساُأَسلُِّم كُلَّ َبِني 
َيُهوذا اإلَى َمِلِك بابَِل، َوَساأسِبيِهْم اإلَى بابَِل، َفَيضِرَبُهْم 
الَمِديَنِة،  َثرَوِة  اأعدائِِهْم كُلَّ  لَِيِد  يِف. 5َوَساُأعِطي  بِالسَّ
اإنتاِجها، َوكُلَّ ُممَتَلكاتِها الثَِّميَنِة، َوَجميَع كُُنوِز  َوكُلَّ 
اإلَى  َوَسَياأُخُذونَُهْم  البابِِليُّوَن،  َفَسَيسِلُبُهُم  َيُهوذا.  ُملُوِك 
َبيِتَك  ِفي  َيِعيُش  َمْن  َوكُلُّ  َفشُحوُر،  يا  6َواأنَت  بابَِل. 
َوُهناَك  بابَِل،  اإلَى  َسَتذَهُب  بِي.  السَّ اإلَى  َسَتذَهُبوَن 
َوَتَنبَّاأَْت  تُِحبُُّهْم،  الَِّذيَن  َوكُلُّ  اأنَت  َوتُدَفُن،  َسَتُموُت 

لَُهْم بِالَكِذِب.‹«

َشكَوى إْرِميا الخاِمَسة
7  يا اهلُل، َقْد اأْقَنعَتِني َفاقَتَنْعُت،  
َتَك َفَغَلْبَتِني.    َواأظَهْرَت لِي قُوَّ

   ِصرُت اُأضُحوَكًة َطواَل الَيوِم،
   َوالَجِميُع اسَتهَزاُأوا بِي.
ِّي كُلَّما َتَكلَّْمُت، أن 8  ل�  

   َعَليَّ اأْن اأصُرَخ ُصراخاً َواأقُوُل:
  » ُعنٌف َوَدماٌر!«

   َحتَّى صاَرْت َكِلَمُة اهلِل َسَبَباً لِعاري
خِرَيِة بِي َطواَل الَيوِم.    َوالسُّ

9  َفُقْلُت: »لَْن اأذكَُرُه،  
   َولَْن اأَتَكلََّم ثانَِيًة بِاْسِمِه.«

   َفكانَْت َكِلَمُتُه َكناٍر ِفي َقلِبي،
   َتشَتِعُل ِفي ِعظاِمي.

   َفَتِعْبُت ِمْن َحبِسها ِفي داِخِلي.
   ل� اأسَتِطيُع َذلَِك َبعُد.

ِّي َسِمْعُت َكِثيِريَن َيهِمُسوَن َعنِّي: أن 10  ل�  
  » اإنَُّه َينُشُر الرُّعَب ِفي كُلِّ َمكاٍن.
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   َسَنشَتِكي َعَليِه. نََعْم، َسَنشَتِكي َعَليِه.«
   كُلُّ اأصحابِي ُيراِقُبونَِني
   لَِيَرْوا اإْن كُنُت َساأَتَعثَُّر.

   َيُقولُوَن: »لََعلَُّه َينَخِدُع َفَنقِدَر اأْن نَهِزَمُه،
   َونَنَتِقَم ِمنُه.«

11  لَِكنَّ اهلَل َمِعي َكُمحاِرٍب ُمرِعٍب.  
   لَِذلَِك ُيخَزى الَِّذيَن ُيطاِرُدونَِني،

   َولَْن َيغِلُبونِي.
َُّهْم لَْن َينَجُحوا، أن    َسَيخَجلُوَن ل�

   َوَسَيحِملُوَن ِخزياً اأَبِديّاً ل� ُينَسى.

12  اأيُّها اإللَُه الَقِديُر،  
أبراِر،    يا ُمخَتِبَر ال�

نساِن َواأفكاِرِه،    َوالعاِرُف َرَغباِت ال�إ
   اأِرنِي انِتقاَمَك ِمنُهْم.

ُم َشكواَي لََك َوحَدَك. نِّي اُأَقدِّ    َفاإ
13  َرنُِّموا هلِل،  

   َسبُِّحوا اهلَل،
َُّه اأنَقَذ َحياَة الِمسِكيِن ِمْن اأيِدي  أن    ل�

 

ال�أشراِر.

َشكَوى إْرِميا الّساِدَسة
14  لَِيُكِن الَيوُم الَِّذي ُولِدُت ِفيِه َملُعوناً،  

   َولَيُكِن الَيوُم الَِّذي َولََدتِني ِفيِه اُأمِّي َغيَر 
ُمباَرٍك.

َر اأبِي َوقاَل لَُه: 15  َملُعوٌن الرَُّجُل الَِّذي َبشَّ  
  » ُولَِد لََك َولٌَد،«

   ُمَفرِّحاً اإيّاُه َفَرحاً َعِظيماً.
16  لَِيُكْن َذلَِك الرَُّجُل َكالُمُدِن الَِّتي َقَلَبها اهلُل   

بِلا َشَفَقٍة،
باِح،    َولَْيسَمْع َصرَخَة ِضيٍق ِفي الصَّ

   َوُبوَق اإنْذاٍر ِفي الظَِّهيَرِة.
َُّه لَْم َيقُتلِني ِعنَدما ُولِدُت. أن 17  ل�  

   لَكانَْت اُأمِّي ِهَي َقبِري،
أَبِد.    َفلا تُْنِجُبِني اإلَى ال�

18  لِماذا َخَرجُت ِمَن الرَِّحِم  
يَق َوالُحزَن، أَرى َهذا الضِّ    ل�

   َواُأمِضَي َبِقيََّة اأيّاِمي ِفي ِخزٍي؟

َرفُض اهلِل ِلَطَلِب الَمِلِك ِصْدِقّيا

ْرِميا، 21  َهِذِه ِهَي الرِّسالَُة الَِّتي اأعطاها اهلُل ل�إ
َفشُحوَر  اإلَيِه  ِصْدِقّيا  الَمِلُك  اأرَسَل  ِعنَدما 
لَُه:  قالُوا  َحيُث  َمَعِسّيا  ْبِن  َصَفْنيا  َوالكاِهَن  َمْلِكّيا  ْبِن 
ُر َمِلُك  2»نَرُجوَك اأْن تساأَل اهلَل بِالنِّياَبِة َعنّا. َفَنُبوَخْذناصَّ

بابَِل ُيحاِرُبنا. َفَلَعلَّ اهلَل َيعَمُل َعَملاً َعجيباً ل�أجِلنا، َكما 
ُر.« َعِمَل ِفي الماِضي، َفَيتُرَكنا نَُبوَخْذناصَّ

َسَتُقولُونَُه  ما  »َهذا  اإْرِميا:  لَُهْم  قاَل  3ِحيَنِئٍذ، 

اأنا  اإْسرائِيَل: ها  اإلَُه  َيُقولُُه اهلُل  ُهَو ما  لِِصْدِقّيا: 4›َهذا 
كُُم َهِذِه ال�أسِلَحَة الَِّتي ِفي اأيِديُكُم. اأنُتْم  ُل ِضدَّ َساُأَحوِّ
تُحاِرُبوَن بِها َمِلَك بابَِل َوالِكلدانِيِّيَن، الَِّذيَن ُيحاِرُبونََك 
خاِرَج ُسوِر الَمِديَنِة، لَِكنِّي َساآتِي بِِهْم اإلَى َوَسِط َهِذِه 
َوبِِذراٍع  َممُدوَدٍة  بَِيٍد  بَِنفِسي  5َساُأحاِرُبُكْم  الَمِديَنِة. 
ٍة. 6َساأضِرُب ُسكّاَن َهِذِه  َقِويٍَّة، بَِغَضٍب َوَسَخٍط َوِشدَّ
الَمِديَنِة: النّاَس َوالَبهائَِم َمعاً. َوَسَيُموتُوَن بَِوباٍء َعِظيٍم. 
َيُهوذا  َمِلَك  ِصْدِقّيا  َساُأَسلُِّم  اهلُل،  َيُقوُل  َهذا،  7َبعَد 

الَمِديَنِة  َهِذِه  ِفي  َسَيبُقوَن  َوالَِّذيَن  ْعَب،  َوالشَّ َوُخّداَمُه 
َر، َمِلِك  َبعَد الَوباِء َوالَحرِب َوالُجوِع، اإلَى َيِد نَُبوَخْذناصَّ
بابَِل، َواإلَى َيِد اأعدائِِهْم َواإلَى َيِد الَِّذيَن َيطلُُبوَن َحياَتُهْم. 
يِف. َولَْن ُيشِفَق َعَلى اأَحٍد ِمنُهْم  َوَسَيضِرُبُهْم بَِحدِّ السَّ

َولَْن ُيبِقَي اأَحداً، َولَْن َيَتَحنََّن َعَليِهْم.‹«
اهلُل:  َيُقولُُه  ما  ُهَو  ›َهذا  عِب:  الشَّ لَِهذا  8»َوقُْل 

َساأَضُع اأماَمُكْم َطِريَقيِن: َطِريَق الَحياِة َوَطِريَق الَموِت. 
9َمْن َيبَقى ِفي الَمِديَنِة َسَيُموُت ِفي الَمعَرَكِة اأْو بِالُجوِع 

الَِّذيَن  للِكلدانِّييَن  َوَيسَتسِلُم  َيْخُرُج  َوَمْن  بِالَوباِء.  اأْو 
ُيحاِصُروَن الَمِديَنَة، َتُكوُن لَُه َحياتُُه َغِنيَمًة ِمَن الَحرِب، 
ل�  لِلَخراِب  الَمِديَنَة  َهِذِه  َساُأواِجُه  َّي  أن ل� 10َيُقوُل اهلُل، 

للُمكاَفاأِة. َوَسُتَسلَُّم اإلَى َيِد َمِلِك بابَِل الَِّذي َسُيحِرقُها 
بِالنّاِر.‹«

11َوقُْل لِْلعائَِلِة الَمَلِكيَِّة ِفي َيُهوذا: »اْسَمُعوا ِرسالََة 

اهلِل 12يا َبيَت داُوَد. َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:
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› احُكُموا بِالَعدِل كُلَّ َصباٍح،   
   َوُخُذوا الَمسُروَق ِمْن َيِد الظّالِِم.

   َحتَّى ل� َيخُرَج َغَضِبي َكناٍر َتلَتِهُمُكْم
   َول� َتنَطِفُئ،

يَرِة.‹ رِّ    بَِسَبِب اأعمالُِكُم الشِّ

ِك يا قُدُس، 13 » اأنا ِضدُّ  
   اأيَُّتها الّساِكَنُة ِفي الواِدي،
   ِمثَل َجَبٍل ِفي َوَسِط َسهٍل،

   َيُقوُل اهلُل،
   َتُقولُوَن: ›َمْن َسُيرِعُبنا؟

   َمْن َسُيهاِجُم ِفي اأماِكِن لُُجوئِنا؟‹

14  َيُقوُل اهلُل:  
ُه اأْعمالُُكْم،   » َساُأعاِقُبُكْم بَِحَسِب َما َتْسَتِحقُّ

   َوَساُأشِعُل ناراً ِفي غاَبِتها،
   َفَتلَتِهَم كُلَّ َشيٍء َحولَها.«

َديُنوَنُة الُمُلوِك األشرار

َهذا ُهَو ما قالَُه اهلُل: »انِزْل يا اإْرِميا اإلَى 22 
بَِهِذِه  اإلَْيِهْم  َوَتَكلَّْم  َيُهوذا،  َمِلِك  َبيِت 
َيُهوذا  َمِلَك  يا  اهلِل  َكِلَمَة  ›اسَمْع  2قُْل:  سالَِة.  الرِّ
الَِّذيَن  َوُخّداُمَك  اأنَت  داُوَد،  َعرِش  َعَلى  الجالَِس 
اهلُل:  َيُقولُُه  ما  ُهَو  3َهذا  أبواَب.‹  ال� َهِذِه  َيعُبُروَن 
›اعَملُوا ما ُهَو عاِدٌل َوُمسَتِقيٌم، َوُخُذوا الَِّذي ُسِلَب 
ِمْن َيِد الظّالِِم. ل� تُِسيُئوا ُمعاَمَلَة الَغِريِب اأِو الَيِتيِم اأِو 
أرَمَلِة َول� تُؤُذوُهْم، َول� َتسُفُكوا َدَم اُأناٍس اأبِرياَء ِفي  ال�
لَُكْم،  اأقُولُُها  الَِّتي  ُأُموَر  ال� َعِملُتُم  4اإْن  الَمكاِن.  َهذا 
َفِحيَنِئٍذ، َسَيعُبُر ُملُوٌك َبّواباِت َهذا الَبيِت، َوالجالُِسوَن 
َوَشعُبُه  َوُخّداُمُه  الَمِلُك  َوَسَيرَكُب  داُوَد.  َعرِش  َعَلى 
َمرَكباٍت َوَخيلاً. 5لَِكْن اإْن لَْم َتنَتِبُهوا لَِهِذِه الَكِلماِت، 
نِّي اُأقِسُم بِذاتِي، َيُقوُل اهلُل، اإنَّ َهذا الَبيَت َسَيُكوُن  َفاإ

ُحطاماً.‹«
َمِلِك  َبيِت  َعْن  اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  أنَّ  6ل�

َيُهوذا:

  » اأنَت َكِجلعاَد،
ِة لُبناَن.    َوَكِقمَّ

حراِء،    َوَمَع َهذا َساأجَعلَُك َكالصَّ
   َوكالُمُدِن َغيِر الَماأُهولَِة.
ِريَن لََك، 7  َوَساُأَعيُِّن ُمَدمِّ  
   كُلَّ واِحٍد َوِسلاَحُه.

   َسَيقَطُعوَن اأفَضَل اأْرِزَك،
   َوَيطَرُحونَُه ِفي النّاِر.

8»َسَتُمرُّ اُأَمٌم َكِثيَرٌة بَِهِذِه الَمِديَنِة، َوَسَيُقوُل َبعُضُهْم 

الَمِديَنِة  لَِهِذِه  أمَر  ال� َهذا  اهلُل  َعِمَل  ›لِماذا  لَِبعٍض: 
إلََهُهْم،  َعهَد  َتَركُوا  َُّهْم  أن ›ل� 9َفُيِجيُبوَن:  الَعِظيَمِة؟‹ 

آلَِهٍة اُأْخَرى َوَعَبُدوها َوَخَدُموها.‹« َوَسَجُدوا ل�

َديُنوَنٌة َعَلى الَمِلِك َيُهوأحاز
10  ل� َتبُكوا َعَلى الَِّذي ماَت،  

   َول� َتحَزنُوا َعَليِه.
   ابُكوا بَِمراَرٍة َعَلى َمْن َخَرَج ِمَن الَمِديَنِة.
   َفُهَو لَْن َيُعوَد َولَْن َيَرى اأْرَض ِميلاِدِه ثانَِيًة 

اأَبداً.

ْبِن  َيُهواأحازَ أ  َعْن  اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  أنَّ  11ل�

ُيوِشّيا  َمكاَن  َمِلكاً  َيحُكُم  الَِّذي  َيُهوذا،  َمِلِك  ُيوِشّيا 
اإلَيِه:  َيُعوَد  َولَْن  الَمكاِن  َهذا  ِمْن  َخَرَج  َوالَِّذي  اأبِيِه، 
َيُعوَد  َولَْن  اإلَيِه،  ُسِبَي  الَِّذي  الَمكاِن  ِفي  12»َسَيُموُت 

أْرَض.« ثانَِيًة لَِيَرى َهِذِه ال�

َديُنوَنٌة َعَلى الَمِلِك َيُهوياِقيم
13 » َويٌل لَِمْن َيبِني َبيَتُه بِالُظلِم،  

.    َولَِمْن ُيِضيُف طابِقاً َجِديداً بِالِغشِّ
   َويٌل لَِمْن َيجَعُل َصِديَقُه َيخِدُمُه َمّجاناً،

   َفلا َيدَفْع اُأجَرَتُه.

آَخُر لَيُهواأحاز. أ 11:22 َيُهوأحاز. حرفّياً »َشلُّوم« َوُهَو اسٌم ل�
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14 » يا َمْن َتُقوُل:  
› َساأبِني لَِنفِسي َبيتاً َضخماً،   

   َوُغَرفاً واٍسَعًة ِفي َطوابَِق ُمرَتِفَعٍة.
   َساأفَتُح نَواِفَذ،

أْرِز، ي الَبيَت بِال�    َوَساُأَغشِّ
»›.    َوَساأطِليِه بِاللَّوِن الُقرُمِزيِّ

أْرِز ِفي  15 » اأَتُظنُّ اأنََّك َمِلٌك لَِكْثَرِة َخَشِب ال�  
َبيِتَك؟

   األَْم َيُكْن لََدى اأبِيَك الَكِثيُر ِمَن الطَّعاِم 
راِب؟ َوالشَّ

   لَِكنَُّه كاَن عاِدل�ً َوصالِحاً، َفَنَجَح.
16  داَفَع َعْن َقِضيَِّة الِمسِكيِن َوالَفِقيِر،  

   َفعاَش بَِخيٍر.
   الَيَس َهذا َمعَنى اأْن َتعِرَفِني؟« َيُقوُل اهلُل.

بِح  هٌة اإلَى الرِّ 17 » لَِكنَّ َعيَنيَك َوَقْلَبَك ُمَوجَّ  
الفاِسِد،

أبِرياِء،    بَِقتِل ال�
   َوبُِظلِمِهْم َوال�ْحِتياِل َعَليِهْم.«

18  لَِذلَِك َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل َعْن َيُهوياِقيَم  
   ْبِن ُيوِشّيا، َمِلِك َيُهوذا:

  » لَْن َيُنوَح النّاُس َعَليِه َوَيُقولُوا:
› اآٍه يا اأِخي،   

   اآٍه يا اُأخِتي.‹
   لَْن َيُنوُحوا َعَليِه َوَيُقولُوا:

› اآٍه يا َمول�َي،   
   اآٍه يا َجلالََة الَمِلِك.‹

19  َبْل َسُيدَفُن َكما ُيدَفُن الِحماُر.  
   َسَيسَحُبونَُه َوُيلُقوَن بِِه خاِرَج َبّواباِت َمديَنِة 

الُقْدِس.«

20 » اصَعِدي اإلَى ِجباِل لُبناَن يا َيُهوذا،  
   َواصُرِخي ِفي َياأٍس.

   ارَفِعي َصوَتِك ُحزناً،
   ِفي ِجباِل باشاَن.

   اصُرِخي ِمَن ِجباِل َعباِريَم األَماً،
أنَّ ُمِحبِّيِك َقْد ُسِحُقوا.    ل�

أماِن. 21 » َتَكلَّْمُت اإلَيِك ِعنَدما كُنِت َتشُعِريَن بِال�  
   اإْذ قُْلِت: ›لَْن اأسَمَع.‹

   َفَهَكذا اأنِت ُمنُذ اأيّاِم َشبابِِك،
َِّك لَْم تُِطيِعيِني. أن    ل�

يُح كُلَّ ُرعاتِِك، 22  َسَتاأُخُذ الرِّ  
بِي.    َوكُلُّ ُمِحبِّيِك َسَيذَهُبوَن اإلَى السَّ
َِّك ِفي َذلَِك الَوقِت َسَتخَجِليَن، أن    ل�

   َوَسَتخَزيَن ِمْن كُلِّ َشرِِّك.

23 » اأيَُّتها الّساِكَنُة ِفي لُبناَن،  
أْرِز. ِك ِفي ال�    َوَقْد َوَضْعِت ُعشَّ

آل�ُم َعَليِك،    َكْم َسَتِئنِّيَن ِعنَدما َتاأتِي ال�
   َوَياأتِي الَوَجُع َعَليِك كامَراأٍة َتِلُد.«

َديُنوَنٌة َعَلى الَمِلِك َيُهوياِقيم
24َيُقوُل اهلُل: »اُأقِسُم بِذاتِي، اإْن كاَن كُْنياُهو ْبُن 

َيُهوياِقيَم َمِلُك َيُهوذا خاَتماً ِفي َيِدي الُيمَنى، َفِمْن ُهناَك 
َولِلَِّذيَن  َقتَلَك،  ُيِريُدوَن  لِلَِّذيَن  25َوَساُأَسلُِّمَك  اأنَزُعُه. 
َولَِيِد  بابَِل  َمِلِك  َر  نَُبوَخْذناصَّ َيِد  اإلَى  ِمنُهْم.  َترَتِعُب 
الِكلدانِيِّيَن. 26َساُألِقيَك اأنَت َوالَِّتي َولََدْتَك خاِرجاً، اإلَى 
َسَتُموُت. 27َواإلَى  ُهناَك  َولَِكنََّك  ِفيها.  تُولَْد  لَْم  اأْرٍض 

أْرِض الِّتي َتشتاُق اإلَْيها لَْن َتْرِجَع.« ال�

28  َهذا الرَُّجُل، كُْنياُهو،  
   اإناٌء َفّخاِريٌّ ُمحَتَقٌر َوَمكُسوٌر!

   َهْل ُهَو اإناٌء ل� َيرَغُب ِفيِه اأَحٌد؟
   اإذاً لِماذا ُيطَرُح ُهَو َواأول�ُدُه اإلَى اأْرٍض ل� 

َيعِرفُونَها؟
29  يا اأْرُض، يا اأْرُض، يا اأْرُض َيُهوذا،  

   اْسَمِعي َكِلَمَة اهلِل،
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30  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:  
  » ِصُفوا َهذا الرَُّجَل َوقُولُوا:

› بِلا اأول�ٍد،   
َُّه لَْن َينَجَح اأَحٌد ِمْن اأول�ِدِه، أن    لَْن َينَجَح، ل�

   َولَْن َيجِلَس َرُجٌل ِمْن اأبنائِِه َعَلى َعرِش داُوَد 
اأْو َيحُكَم َيُهوذا.‹«

ُيهِلُكوَن 23  الَِّذيَن  عاُة  الرُّ اأيُّها  لَُكْم  »َويٌل 
َوُيَشتُِّتوَن َغَنَم َمرعاَي،« َيُقوُل اهلُل.

الَِّذيَن  الرُّعاِة  َعِن  اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  2لَِذلَِك 

َوَطَردتُُموها  َغَنِمي،  دتُْم  َبدَّ »لََقْد  َشعِبي:  َيرُعوَن 
الَِّذي  رِّ  الشَّ َعِن  َساُأجاِزيُكْم  لَِذلَِك  بِها.  وا  َتهَتمُّ َولَْم 

َعِمْلُتُموُه،« َيُقوُل اهلُل.
الَِّتي  أراِضي  ال� كُلِّ  ِمْن  َغَنِمي  َبِقيََّة  3»َساأجَمُع 

َفُيثِمُروَن  َمرعاُهْم،  اإلَى  َوَساُأرِجُعُهْم  اإلَيها،  َطَردتُُهْم 
َولَْن  َوَسَيرَعونَُهْم  اآَخَريَن.  ُرعاًة  4َساُأِقيُم  َوَيَتضاَعُفوَن. 
َيُقوُل  اأَحٌد،«  ِمنُهْم  ُيفَقَد  اأْو  َيرَتِعُبوا  لَْن  ثانَِيًة.  َيخافُوا 

اهلُل.

ُغصُن الِبّر
5  َيُقوُل اهلُل: »الَوقُت اآٍت،  

   ِعنَدما َساُأِقيُم ُغصناً باّراً لِداُوَد.
   َسَيملُُك بِالِحكَمِة،

   َوَسُيِقيُم الَعدَل َوالِبرَّ ِفي اأْرِض َيُهوذا.
6  َوِخلاَل ُملِكِه،  

   َسَيخلُُص َيُهوذا،
   َوَسَيسُكُن اإْسرائِيُل بِاأماٍن.

   َوَهذا ُهَو ال�سُم الَِّذي َسَيدُعونَُه بِِه:
› يهوه أ بِرُّنا.‹«   

َيُعوُد  َسَياأتِي َوقٌت، ِحيَن ل�  7َيُقوُل اهلُل: »لَِذلَِك 

َبِني  اأخَرَج  الَِّذي  الَحيِّ  ِباهلِل  ›نُقِسُم  َيُقولُوَن:  النّاُس 
الَحيِّ  ِباهلِل  ›نُقِسُم  8َبْل:  ِمصَر.‹  اأْرِض  ِمْن  اإْسرائِيَل 
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َوِمْن  ماِل،  الشَّ اأْرِض  ِمْن  اإْسرائِيَل  َبِني  اأخَرَج  الَِّذي 
ِفي  َوَسَيْسُكُنوَن  اإلَيها.‹  َطَرَدُهْم  الَِّتي  أراِضي  ال� َجميِع 

اأراِضيِهْم.«

يُنوَنُة َعَلى األنِبياِء الَكَذَبة الدَّ
أنِبياِء: 9ِرسالٌَة َعِن ال�

   َقلِبي َمكُسوٌر ِفي داِخِلي،
   َوكُلُّ ِعظاِمي َترَتِجُف.

   اأنا َكَرُجٍل َمخُموٍر،
   َوَكَرُجٍل َغَلَبتُه الَخمُر.
   اأشُعُر بَِهذا بَِسَبِب اهلِل،

   َوبَِسَبِب َكلاِمِه الُمَقدَِّس.
ناِة. أْرُض َمِليَئٌة بِالزُّ 10  ال�  

أْرُض، ِت ال�    َوبَِسَبِب اللَّعَنِة َجفَّ
يَِّة نَِشَفْت.    َوَمراِعي الَبرِّ

يٌر، أنِبياِء ِشرِّ    َطِريُق ال�
َتُهْم لَِنفِعِهْم. َئٌة َوُهْم َيسَتِغلُّوَن قُوَّ    اأعمالُُهْم َسيِّ

11  َيُقوُل اهلُل:  
أْرَض، ُسوا ال� أنِبياُء َوالَكَهَنُة نَجَّ   » ال�

   َوَحتَّى ِفي َهيَكِلي َوَجدُت َشرَُّهْم.
12  لَِذلَِك َسُيصِبُح َطِريُقُهْم َزلِقاً لَُهْم،  

   َوَسُيطَرُحوَن اإلَى ُظلَمٍة َشِديَدٍة،
رِّ َعَليِهْم ِّي َساآتِي بِالشَّ أن    ل�

َنِة الَِّتي َساأُزوُرُهْم ِفيها،«    ِفي السَّ
   َيُقوُل اهلُل.

13 » َراأيُت اأمراً َبِغيضاً ِفي اأنِبياِء الّساِمَرِة:  
   َيَتَنبَّاُأوَن بِالَبعِل،

   َولِذا ُيِضلُّوَن َشعِبي اإْسرائِيَل.
14  َوَراأيُت ِفي اأنِبياِء الُقْدِس اأمراً َكريهاً:  

نَى َوَيِغشُّ َبعُضُهْم َبعضاً،    النّاُس َيرَتِكُبوَن الزِّ
ُدوَن اأيِدي ال�أشراِر، أنِبياَء ُيَشدِّ    َولَِكنَّ ال�

ِه.    َفلا َيُتوُب اأَحٌد َعْن َشرِّ
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   كُلُُّهْم، بِالنِّسَبِة لِي، َكَسُدوَم،
وَرَة.«    َوُسكّانُها َكَعمُّ

15  لَِذلَِك َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر َعِن   
أنِبياِء: ال�

  » َساأجَعلُُهْم َياأكُلُوَن َطعاماً ُمّراً،
أنَّ النَّجاَسَة َتخُرُج ِمْن اأنِبياِء الُقْدِس اإلَى     ل�

أْرِض. كُلِّ ال�

16  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر:  
أنِبياِء الَِّذيَن َيَتَنبَّاُأوَن    » ل� َتسَتِمُعوا اإلَى َكلاِم ال�

لَُكْم،
نَُّهْم َيخَدُعونَُكْم.    َفاإ
   َيخَتِرُعوَن ُرؤاُهْم.

   َفِهَي لَْم َتاأِت ِمَن اهلِل.
17  َيُقولُوَن لِلَِّذيَن َيحَتِقُرونَِني:  

   قاَل اهلُل َسَيُكوُن لَُكْم َسلاٌم.‹
   َوكُلُّ الَِّذيَن ُيقاِوُموَن اإراَدتِي بِِعناٍد َيُقولُوَن:

رُّ َعَلينا.‹ › لَْن َياأتَِي الشَّ   
َُّه َمْن َوَقَف ِفي َمجِلِس اهلِل؟ أن 18  ل�  

   َوَمْن َراأى َوَسِمَع َكِلَمَتُه؟
   َوَمِن انَتَبَه اإلَى َكِلَمِتِه َواسَتَمَع اإلَيها؟

19  َفها ِهَي عاِصَفُة اهلِل،  
   َغَضُبُه َيخُرُج َكاإْعصارٍ َيثُوُر َعَلى َراأِس ال�أشرارِ.

20  لَْن َيْهَداأ َغَضُب اهلِل َحتَّى ُينِهَي َعَمَلُه،  
ُق ما ِفي ِفْكِرِه.    َوُيَحقِّ

   َوِفي اأيّاٍم اآتَِيٍة َسَتفَهُموَن َهِذِه ال�أشياَء.
أنِبياَء، 21  لَْم اُأرِسِل ال�  
   لَِكنَُّهْم َرَكُضوا.
   لَْم اأَتَكلَّْم اإلَْيِهْم،

   لَِكنَُّهْم َتَنبَّاُأوا.
22  لَو َوَقُفوا ِفي َمجِلِسي،  

عِب،    َولَو َسِمُعوا َكلاِمي لَِهذا الشَّ
يَرِة، رِّ أرَجُعوُهْم َعْن َطِريِقِهِم الشِّ    ل�

   َوَعْن َشرِّ اأعمالِِهْم.«

23  َيُقوُل اهلُل:  
  » َهْل اأنا اإلٌَه َقِريٌب َفَقْط،
   َولَسُت اإلَهاً ِمْن َبِعيٍد؟

24  اإذا اخَتَباأ اإنساٌن ِفي اأماِكَن ُمسَتِتَرٍة،  
   اأَفلا اأسَتِطيُع اأْن اأراُه؟«

   َيُقوُل اهلُل:
أْرَض؟« ماواِت َوال�   » اأما اأملاُأ السَّ

   َيُقوُل اهلُل.

َيَتَنبَّاُأوَن  الَِّذيَن  أنِبياُء  ال� َيُقولُُه  ما  اأسَمُع  25»اأنا 

بِالَكِذِب بِاسِمي َوَيُقولُوَن: ›َحلُمُت، َحلُمُت.‹ 26اإلَى 
َيَتَنبَّاُأوَن  الَِّذيَن  أنِبياِء  ال� قُلُوِب  ِفي  َهذا  َسَيسَتِمرُّ  َمَتى 
بِالَكِذِب َوالِخداِع الَِّذي َيخَتِرُعونَُه؟ 27ُيَخطُِّطوَن لَِكي 
َعَلى  َبعُضُهْم  ها  َيُقصُّ الَِّتي  بِال�أحلاِم  َشعِبي  َينسانِي 
الَبعَل.  َوَعَبُدوا  اْسِمَي  اأجداُدُهُم  نَِسَي  َكما  َبعٍض. 
َكِلَمِتي  لََديِه  َوالَِّذي  َفلَيرِوِه،  لََديِه ُحلٌم  الَِّذي  28النَِّبيُّ 

َفْلَيَتَكلَّْم بِها بِاأمانٍَة. ل� َيجَتِمُع الَقشُّ َمَع الَقمِح،« َيُقوُل 
تَُحطُِّم  َوَكِمطَرَقٍة  َكالنّاِر؟  َكِلَمِتي  29»األَيَسْت  اهلُل. 

خَر؟« َيُقوُل اهلُل. الصَّ
أنِبياِء الَِّذيَن َيسِرقُوَن  30َيُقوُل اهلُل: »لَِذلَِك اأنا ِضدُّ ال�

اأنا  َكلاِمَي َبعُضُهْم ِمْن َبْعٍض. 31َوَيُقوُل اهلُل: »نََعْم، 
أنِبياِء الَِّذيَن َينِسُبوَن َكلاَمُهْم اإلَى اهلِل.« 32َوَيُقوُل  ِضدُّ ال�
كاِذَبٍة.  بِاأحلاٍم  َيَتَنبَّاُأوَن  الَِّذيَن  أنِبياِء  ال� ِضدُّ  »اأنا  اهلُل: 

ونَها َفُيِضلُّوَن َشعِبي بِِخداِعِهْم َوَتَخيُّلاتِِهْم. َواأنا لَْم  َيُقصُّ
اُأرِسْلُهْم، َولَْم اآُمرُهْم بِاأْن َيَتَكلَُّموا. َوُهْم لَْم َينَفُعوا َهذا 

عَب بَِشيٍء،« َيُقوُل اهلُل. الشَّ

ِرساَلٌة َحِزيَنٌة ِمَن اهلل
عِب اأْو نَِبيٌّ اأْو كاِهٌن:  33»َفاإذا َساألََك اأَحُد اأفراِد الشَّ

الِحمُل،  ›اأنُتُم  لَُهْم:  قُْل  َعَلينا؟‹  اهلِل  ِحمُل  ُهَو  ›ما 
َوَساأَتَخلَُّص ِمنُكْم!‹« َيُقوُل اهلُل.

الَِّذي  عِب  اأفراِد الشَّ اأَحُد  اأْو  اأِو الكاِهُن  34»النَِّبيُّ 

َوَبيَتُه.  ُهَو  اُأعاِقُبُه  َعَلينا،‹  اهلِل  ِحمُل  ›َهذا  َيُقوُل: 
آَخَر: ›بَِم اأجاَب  35َفَهَكذا َينَبِغي اأْن َيساأَل اأَحُدكُُم ال�

اهلُل؟‹ اأْو ›ما الَِّذي قالَُه اهلُل؟‹ 36لَِكْن ل� َتُقولُوا ›ِحمُل 
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أنَّ َكلاَم كُلِّ اإنْساٍن ُهَو ِحملُُه. َواأنُتْم  اهلِل‹ ِفيما َبْعُد. ل�

ُهوَن َكلاَم اإلَِهنا، اإللَِه الَحيِّ الَقِديِر. تَُشوِّ
: ›بَِم اأجاَبَك اهلُل؟‹  37َفَهَكذا َينَبِغي اأْن َتساألُوا النَِّبيِّ

اأْو ›ما الَِّذي قالَُه اهلُل؟‹ 38لَِكْن اإْن قُْلُتْم: ›ما ُهَو ِحمُل 
اهلِل؟‹ َفَهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: ›ل�أنَُّكُم اسَتخَدمُتْم َهذا 

ِّي اأرَسلُت لَُكْم َوقُْلُت: ›ل�  أن التَّعِبيَر، ›ِحمُل اهلِل،‹ َول�
َتْسَتخِدُموا َهذا التَّعِبيَر،‹ 39لَِذلَِك َساُأِزيلُُكْم ِمْن اأماِمي، 
آبائُِكْم. 40َوَساأجِلُب  اأنُتْم َوالَمِديَنَة الَِّتي اأعَطيُتها لَُكْم َول�

َعَليُكْم عاراً اأَبِديّاً، َوِخزياً دائِماً لَْن ُينَسى.‹«

ِديء يُن الرَّ ُد َوالتِّ يُن الَجيِّ التِّ

َواأرانِي اهلُل َسلََّتي تِيٍن اأماَم َهيَكِل اهلِل. كاَن 24 
ُر، َمِلُك بابَِل  َهذا َبعَد اأْن َسَبى نَُبوَخْذناصَّ
َيُهوياِكيَن أ ْبَن َيُهوياِقيَم َمِلَك َيُهوذا ِمَن َمديَنِة الُقْدِس، 
اإلَى  َواأَخَذُهْم  َوالُحّراِس،  َوالِحَرِفيِّيَن  َيُهوذا  ُرَؤساِء  َمَع 
َجيٍِّد،  تِيٍن  َعَلى  َتحَتِوي  ِمنُهما  واِحَدٌة  2كانَْت  بابَِل. 
لَُّة ال�ُأخَرى َفَتحَتِوي َعَلى تِيٍن  اأجَوَد ما َيُكوُن. اأّما السَّ

ِة َرداَءتِِه. َرِديًء ِجّداً ل� ُيؤَكُل لِِشدَّ
3َوقاَل لَِي اهلُل: »ماذا َتَرى يا اإْرِميا؟« َفُقْلُت: »اأَرى 

تِيناً. التِّيُن الَجيُِّد َجيٌِّد ِجّداً، َوالتِّيُن الرَِّديُء َرِديٌء ِجّداً 
ل� ُيمِكُن اأكلُُه لَِرداَءتِِه.«

: 5َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل،  4َفجاَءْت َكِلَمُة اهلِل اإلَيَّ

اإلَى  َساأنُظُر  َهَكذا  الَجيِِّد،  التِّيِن  »َكَهذا  اإْسرائِيَل:  اإلَُه 
اإلَى  الَمكاِن  َهذا  ِمْن  اأرَسلُتُهْم  الَِّذيَن  َيُهوذا،  َمسِبيِّي 
اأْرِض الِكلدانِيِّيَن. 6َساأنُظُر بِِرَضًى َعَليِهْم، َوَساُأرِجُعُهْم 
َوَساأزَرُعُهْم  اأهِدُمُهْم،  َول�  َساأبِنيِهْم  أْرِض.  ال� َهِذِه  اإلَى 
اأقَلُعُهْم. 7َساُأعِطيُهُم الُقدَرَة َعَلى َمعِرَفِتي، لَِيعِرفُوا  َول� 
َُّهْم  أن اأنِّي اأنا اهلُل. َسَيُكونُوَن َشعِبي َواأنا َساأكُوُن اإلََهُهْم، ل�

َسَيرِجُعوَن اإلَيَّ بُِكلِّ قُلُوبِِهْم.«
ُيؤَكُل  ل�  الَِّذي  الرَِّديِء  »َوكالتِّيِن  اهلُل:  8َوَيُقوُل 

لَِرداَءتِِه، َهَكذا َساأَتعاَمُل َمَع ِصْدِقّيا َمِلِك َيُهوذا َوُرَؤسائِِه 
أْرِض  ال� َهِذِه  ِفي  الباِقيَن  الُقْدِس،  َمديَنِة  ِفي  َوالَِّذيَن 

َوالَِّذيَن َيِعيُشوَن ِفي اأْرِض ِمصَر.

أ 1:24 َيُهوياِكين. اأو َيُكْنيا، َوُهَو لَفٌظ اآَخُر لَِنفس ال�سم.

9»َساأجَعلُُهْم ِمثال�ً ُمرِعباً َبغيضاً ِعْنَد َجميِع َممالِِك 

أْرِض. َساأجَعلُُهْم عاراً َوِعبَرًة َوُسْخِرَيًة َولَعَنًة ِفي كُلِّ  ال�
أماِكِن الَِّتي َساأطُرُدُهْم اإلَيها. 10َساُأرِسُل َعَليِهْم َحرباً  ال�
أْرِض الَِّتي اأعَطيُتها لَُهْم  َوُجوعاً َوَوباأً َحتَّى ُيباُدوا ِمَن ال�

آبائِِهْم.« َول�

ٌص ِلرساَلِة إْرِميا ُمَلخَّ

اإْرِميا 25  اإلَى  الَِّتي جاَءْت  الَكِلَمُة  ِهَي  َهِذِه 
َنِة  السَّ ِفي  اإْسرائِيَل،  َبني  كُلِّ  بُِخُصوِص 
ِفي  ُيوِشّيا. ب  ْبِن  َيُهوياِقيَم  الَمِلِك  ُحكِم  ِمْن  الّرابَِعِة 
َر َمِلِك بابَِل.  ُأولَى مْن ُحكِم الَمِلِك نَُبوَخْذناصَّ َنِة ال� السَّ
َيُهوذا  َبِني  اإلَى كُلِّ  النَِّبيُّ  اإْرِميا  بِها  َتَكلََّم  الَِّتي  2َوِهَي 

َنِة  السَّ 3»ِمَن  َفقاَل:  الُقْدِس،  َمديَنِة  ُسكّاِن  كُلِّ  َواإلَى 
َمِلِك  اآُموَن  ْبِن  ُيوِشّيا  الَمِلِك  ُحكِم  ِمْن  َعْشَرَة  الثّالَِثَة 
َوِعشِريَن  َثلاٍث  ِة  لُِمدَّ الَيوِم – اأْي  َهذا  َوَحتَّى  َيُهوذا، 
َسَنًة – جاَءنِي َكلاُم اهلِل. َوَقْد كُنُت اأَتَكلَُّم بَِكِلَمِتِه ُيوماً 

َبعَد َيوٍم، َولَِكنَُّكْم لَْم َتْصُغوا.
أنِبياِء واِحداً َبعَد  4اأرَسَل اهلُل اإلَيُكْم َجميَع ُخّداِمِه ال�

آَخِر، َولَِكنَُّكْم لَْم َتْصُغوا َولَْم َتفَتُحوا اآذانَُكْم. 5قالُوا  ال�
يَرِة،  رِّ لَُكْم: »لَِيْرِجْع كُلُّ واِحٍد َعْن ُطُرِقِه َواأعمالِِه الشِّ
اإلَى  آبائُِكْم  َول� لَُكْم  اأعطاها اهلُل  الَِّتي  أْرَض  ال� َواسُكُنوا 
أَبِد. 6ل� َتِسيُروا َوراَء اآلَِهٍة اُأْخَرى لَِتخِدُموها َوَتسُجُدوا  ال�

لَها. اإْن َفَعْلُتْم َهذا َفَلْن ُيساَء اإلَيُكْم.«
َبْل  اهلُل،  َيُقوُل   ، اإلَيَّ َتسَتِمُعوا  لَْم  7»لَِكنَُّكْم 

َشرٌّ  َوِهَي  باأيِديُكْم،  َصَنْعُتُموها  بَِتماثِيَل  اأَغظُتُمونِي 
لَُكْم.«

8لَِذلَِك َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر: »ل�أنَُّكْم لَْم 

كُلِّ  ِمْن  ُجُيوشاً  9َساأسَتدِعي  َكلاِمي،  اإلَى  َتسَتِمُعوا 
َر  ماِل، ج َيُقوُل اهلُل، َوَساأسَتدِعي نَُبوَخْذناصَّ َعشائِِر الشَّ
َهِذِه  ِضدَّ  َجِميعاً  بِِهْم  َوَساآتِي  خاِدِمي.  بابَِل،  َمِلَك 
ُأَمِم الُمِحيَطِة بِها. َساُأهِلُكُهْم  أْرِض َوُسكّانِها َوكُلِّ ال� ال�

َنة . . . ُيوِشّيا. اأي نَحَو 605 قبَل الميلاد. ب 1:25 ِفي السَّ

لُيهاجَم  الِجهِة  ِمْن هذه  البابلّي  الجيُش  الّشمال. جاَء  ج 9:25 

لُِمحاربِة  منها  الَمجيَء  الجيوُش  اعتاّدْت  الِّتي  الِجهُة  َوُهَي  َيُهوذا. 
َيُهوذا َواإسرائِيَل.



814 إْرِميا 10:25

أَبِد.  ال� اإلَى  َوَتْعيِّيٍر  َوُسْخِرَيٍة  ُرعٍب  َسَبَب  َواأجَعلُُهْم 
َوال�حِتفاِل،  الَفَرِح  َصوَت  َوَسِطِهْم  ِمْن  10َوَساُأِزيُل 

أْعراِس، َواأصواَت َمطاِحِن الُحُبوِب، َونُوَر  َواأصواَت ال�
َمهُجوَرًة.  َخِرَبًة  أْرُض  ال� َهِذِه  11َسُتصِبُح  الَمصابِيِح. 

ِة َسبِعيَن َسَنٍة. ُأَمُم َمِلَك بابَِل لُِمدَّ َوَسَتسَتخِدُم َهِذِه ال�
َسَنًة،  بُعوَن  السَّ َتكَتِمُل  »َوِعنَدما  اهلُل:  12َيُقوُل 

اإثِمِهْم.  َعَلى  ِة  ُأمَّ ال� تِلَك  َوكُلَّ  بابَِل  َمِلَك  َساُأعاِقُب 
اإلَى  َخراباً  َوَساأجَعلُها  الِكلدانِيِّيَن.  اأْرَض  َوَساُأعاِقُب 
أْرِض كُلَّ الَكلاِم الَِّذي  أَبِد. 13َساأجِلُب َعَلى تِلَك ال� ال�
َتَكلَّْمُت بِِه ِضدَّها، كُلَّ َشيٍء َمكُتوٍب ِفي َهذا الِكتاِب 
أنَّ اُأَمماً َكِثيَرًة  ُأَمِم. 14ل� الَِّذي َتَنبَّاأ بِِه اإْرِميا َعَلى كُلِّ ال�
َوُملُوكاً ُعَظماَء َسَيْسَتْعِبُدونَُهْم. لِذا َساُأجاِزيِهْم بَِحَسِب 

ما َعِملُوا، َوبَِحَسِب ما َعِملُوا بِاأيِديِهْم.«

َديُنوَنٌة َعَلى أَُمِم العاَلم
15َهذا ُهَو ما قالَُه اهلُل، اإلَُه اإْسرائِيَل، لِي: »ُخْذ َهِذِه 

الَكاأَس الَمملُوَءَة بَِخمِر الَغَضِب ِمْن َيِدي، َواسِقها لُِكلِّ 
َوَيَتَرنَُّحوَن  16َسَيشَرُبونَها  اإلَيها.  ساُأرَسَلَك  الَِّتي  ُأَمِم  ال�
َساُأرِسلُُه  الَِّذي  يِف  السَّ بَِسَبِب  َصواَبُهْم،  َوَيفِقُدوَن 

َبيَنُهْم.«
ُأَمِم  17َفاأَخذُت الَكاأَس ِمْن َيِد اهلِل، َوَسَقيُتها لُِكلَّ ال�

َيُهوذا  َوُمُدُن  الُقدُس  18َوِهَي  اإلَيها.  اهلُل  اأرَسَلِني  الَِّتي 
ُسْخِرَيٍة  َوَمثاَر  بائِداً  َخراباً  لََتِصيَر  َوُرَؤساُؤها،  َوُملُوكُها 

َولَعَنٍة، َكما ُهَو الحاُل الَيوَم.
َوُخّداِمِه  ِمصَر  َمِلِك  بِِفرَعوَن  َهذا  َعِملُت  19َكما 

َوُرَؤسائِِه َوكُلِّ َشعِبِه، 20َوكُلِّ الّساِكِنيَن َعَلى الُحُدوِد، 
الِفِلسِطيِّيَن:  اأراِضي  ُملُوِك  َوكُلِّ  ُعوَص،  ُملُوِك  َوكُلِّ 
ى ِمْن اأشُدوَد. 21َوَكَذلَِك  َة َوَعقُروَن َوما َتَبقَّ اأشَقلُوَن َوَغزَّ
َوُملُوِك  ُصوَر  ُملُوِك  22َوكُلِّ  ونِيِّيَن  َوالَعمُّ َوُمواآَب  بِاأُدوَم 
23َوَدداَن  الَبحِر،  ِفي  الَِّذيَن  الُجُزِر  َوُملُوِك  َصيُدوَن 
24َوكُلِّ  َسوالَِفُهْم، أ  َيحِلُقوَن  الَِّذيَن  َوكُلِّ  َوُبوَز  َوَتيماَء 

ُعوِب  أ 23:25 َيحِلُقوَن َسواِلَفُهم. كاَن َعَلى ِرجاِل َبعِض الشُّ

الَوَثِنّيِة اأن يحِلقوا سوالَِفُهْم َكُجزٍء من ُطقوِس عبادِة اآلَِهِتِهْم. َوَقْد نََهى 
اهلُل بِِني اإسرائيَل َعْن َذلَِك. )انظر كتاب الّلاويّين 27:19(

الُحُدوِد  َعَلى  الّساِكِنيَن  الُملُوِك  َوكُلِّ  الَعَرِب،  ُملُوِك 
يَِّة، 25َوكُلِّ ُملُوِك ِزْمِري َوُملُوِك ِعيلاَم، َوُملُوِك  ِفي الَبرِّ
َوالَبِعيِديَن،  ِمنُهْم  الَقِريِبيَن  ماِل،  الشَّ 26َوُملُوِك  ماِدي، 
َوجِه  َعَلى  الَِّتي  الَممالِِك  َوبُِكلِّ  آَخِر،  ال� َوراَء  واِحٍد 

أْرِض. َوَمِلُك ِشيَشَك َسَيشَرُب َبعَدُهْم. ال�
27َوقاَل اهلُل لِي: »َسَتُقوُل لَُهْم: َهذا ُهَو ما َيُقولُُه 

َوَتَقيَّاُأوا  َواسَكُروا  ›اشَرُبوا  اإْسرائِيَل:  اإلَُه  الَقِديُر،  اهلُل 

ِفي  َساُأرِسلُُه  الَِّذي  يِف  السَّ اأماَم  َتُقوُموا  َول�  َواسُقُطوا 
ِمْن  الَكاأَس  َياأُخُذوا  اأْن  َرَفُضوا  اإْن  َوَسِطُكْم.‹ 28لَِكْن 
َيِدَك لَِيشَرُبوا ِمنها، َتُقوُل لَُهْم: ›َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل 
الَقِديُر: 29ها اإنِّي اأجِلُب الَكواِرَث َعَلى الَمِديَنِة الَِّتي 
ُدِعَيْت بِاسِمي، َفَهْل ُيعَقُل اأنَُّكْم َسَتنُجوَن ِمَن الِعقاِب؟ 
ِّي َساأدُعو اإلَى َحرٍب َعَلى كُلِّ ُسكّاِن  أن َبْل َسُتعاَقُبوَن! ل�

أْرِض،« َيُقوُل اهلُل الَقِديُر. ال�

30»َتَنبَّاأْ يا اإرِميا لَُهْم بُِكلِّ َهذا الَكلاِم.

قُْل لَُهْم:

› اهلُل ُيَزمِجُر ِمَن الَعلاِء ِضدَّ َمسَكِنِه،   
   َيِصيُح ُمنَتِصراً،

   َيزاأُر َعَلى َمسَكِنِه.
   َيصُرُخ َكَصرَخِة دائِِسي الِعَنِب،

أْرِض.    ِضدَّ كُلِّ ُسكّاِن ال�
أْرِض. ٌة َوَصَلْت اإلَى اأقاِصي ال� 31  ُهناَك َضجَّ  

ُأَمِم.    ل�أنَّ اهلَل ُيِعدُّ ُمحاَكَمًة ِضدَّ ال�
يِف.‹« يُر لِلسَّ رِّ    َوَسُيَسلَُّم الشِّ

   َيُقوُل اهلُل.

32  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر:  
ٍة. ٍة اإلَى اُأمَّ رُّ َيخُرُج ِمْن اُأمَّ   » الشَّ

أْرِض.«    عاِصَفٌة َعِظيَمٌة َتثُوُر ِمْن اأقاِصي ال�

اأْقَصى  ِمْن  اهلُل  َقَتَلُهُم  الَِّذيَن  ُجَثُث  33َسَتنَتِشُر 

أْرِض اإلَى اأْقصاها. لَْن َيُنوَح َعَليِهْم اأَحٌد. َولَْن ُيجَمُعوا  ال�
أْرِض! لُِيدَفُنوا، َبْل َسَيُكونُوا َكالرَّوِث َعَلى َوجِه ال�



إْرِميا 81519:26

34  ها ُرعاُة اإْسرائِيَل ُيَولِولُوَن ُحزناً َوَيبُكوَن،  
   قاَدُة الَقِطيِع َيَتَمرَُّغوَن ِفي التُّراِب.

أنَّ الَوقَت َقْد حاَن لَِذبِحُكْم.    ل�
ناِء الَجِميِل.    َسَتسُقُطوَن َوتَُحطَُّموَن َكال�إ

35  لَْن َيسَتِطيَع ُرعاُة اإْسرائِيَل الَهَرَب،  
   َولَْن َيْقِدَر قاَدُة الَقِطيِع َعَلى الِفراِر.

36  اأسَمُع َصوَت ِصياِح الرُّعاِة  
   َوَولَولََة قاَدِة الَقِطيِع.

   ل�أنَّ اهلَل ُيَخرُِّب َمرعاُهْم.
37  ُمُروُجُهُم الهاِدئَُة َسُتخَرُب  

ِديِد.    بَِسَبِب َغَضِب اهلِل الشَّ
38  جاَء َكاأَسٍد ِمْن َعِريِنِه،  

   َفَخِرَبْت اأْرُضُهْم،
   بَِسَبِب َغَضِبِه الُمْشَتِعِل،
   َوَسيِف الَعُدوِّ القاِسي.

ِعَظُة إْرِميا ِفي الَهيَكل

َمِلِك 26  ُيوِشّيا  ْبِن  َيُهوياِقيَم  بِداَيِة ُحكِم  ِفي 
ُهَو  2َهذا   . اإلَيَّ اهلِل  َكِلَمُة  َيُهوذا، جاَءْت 
ما َيُقولُُه اهلُل: »ِقْف ِفي ساَحِة َبيِت اهلِل، َوَتَكلَّْم اإلَى 
اهلِل.  َبيِت  ِفي  لَِيسُجُدوا  الَقاِدِميَن  َيُهوذا  ُمُدِن  ُسكّاِن 
َتُقولَُه  بِاأْن  اأوَصيُتَك  الَِّذي  الَكلاِم  بُِكلِّ  اإلَْيِهْم  َتَكلَّْم 
لَُهْم، َول� تُنِقْص َكِلَمًة ِمنُه. 3َفُربَّما َيسَمُعوَن، َوَيُتوُبوَن 
ماِر الَِّذي  يِر. حيَنِئٍذ، َساأَتراَجُع َعِن الدَّ رِّ َعْن َطِريِقِهُم الشِّ

كُْنُت َساُأنِِزلُُه بِِهْم بَِسَبِب َشرِّ اأعمالِِهْم.
4»قُْل لَُهْم، َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: ›اإْن لَْم َتسَمُعوا 

اأماَمُكْم،  الَِّتي َوَضعُتها  لِي َوَتسلُُكوا بَِحَسِب َشِريَعِتي 
أنِبياِء، الَِّذيَن اأرَسلُتُهْم  5لَِتسَتِمُعوا اإلَى َكلاِم ُخّداِمي ال�

نِّي َساأجَعُل َهذا  اإلَيُكْم بِاإلحاٍح، َفَلْم َتسَتِمُعوا لَُهْم – 6َفاإ
ُل َهِذِه الَمِديَنَة اإلَى لَعَنٍة لُِكلِّ  الَهيَكَل َكِشيلُوَه. َوَساُأَحوِّ

أْرِض.‹« اُأَمِم ال�
َوُهَو  اإرِميا  عِب  الشَّ َوكُلُّ  أنِبياُء  َوال� الَكَهَنُة  7َفَسِمَع 

َيَتَكلَُّم بَِهذا الَكلاِم ِفي َبيِت اهلِل. 8َوِعنَدما اأنَهى اإرِميا 
عِب،  الشَّ لُِكلِّ  بَِقولِِه  اهلُل  اأَمَرُه  َشيٍء  كُلِّ  َعْن  َكلاَمُه 
لَُه:  َوقالُوا  َعَليِه،  عِب  الشَّ أنِبياُء َوكُلُّ  َوال� الَكَهَنُة  َقَبَض 

َوَتُقوُل:  اهلِل  بِاْسِم  َتَتَنبَّاُأ  9َفِلماذا  َتُموَت.  اأْن  »َيْنَبِغي 
›َهذا الَبيُت َسَيُكوُن ِمثَل ِشيلُوَه، َوُسكّاُن َهِذِه الَمِديَنِة 
عِب َحوَل اإرِميا ِفي َهْيَكِل  َسَيفُنوَن؟‹« َواجَتَمَع كُلُّ الشَّ

اهلِل.

10َوَسِمَع ُرَؤساُء َيُهوذا َهذا الَكلاَم، َفَصِعُدوا ِمَن 

الَقصِر اإلَى َبيِت اهلِل َوَجَلُسوا ِفي َمدَخِل الَبّواَبِة الَجِديَدِة 
َوكُلِّ  لِلرَُّؤساِء  أنِبياُء  َوال� الَكَهَنُة  َبيِت اهلِل. 11َفقاَل  ِفي 
عِب: »َيْنَبِغي اأْن ُيحَكَم َعَلى َهذا الرَُّجِل بِالَمْوِت  الشَّ

َُّه َتَنبَّاأ ِضدَّ َهِذِه الَمِديَنِة َكما َسِمْعُتْم بِاآذانُِكْم.« أن ل�
عِب:  الشَّ َولُِكلِّ  َؤساِء  الرُّ لُِكلِّ  اإرِميا  12َفقاَل 

أَتَنبَّاأ َعَلى َهذا الَبيِت َوَعَلى َهِذِه الَمِديَنِة  »اأرَسَلِني اهلُل ل�
اأصِلُحوا  آَن،  13َوال� َسِمْعُتُموُه.  الَِّذي  الَكلاِم  بُِكلَّ 
ِحيَنِئٍذ،  إلَِهكُْم.  َصوَت  َواأِطيُعوا  َواأعمالَُكْم  ُطُرَقُكْم 
ماِر الَِّذي كاَن َسُيِنِزلُُه بُِكْم. 14اأّما  َيَتراَجُع اهلُل َعِن الدَّ
ُعُيونُِكْم.  ِفي  َيحُسُن  ما  بِي  افَعلُوا  اأيِديُكْم.  َفِفي  اأنا 
نَُّكْم  15َولَِكْن َيْنَبِغي اأْن َتعَلُموا بِاأنَُّكْم اإْن َقَتلُتُمونِي، َفاإ

الَمِديَنِة  َهِذِه  َوَعَلى  َعَليُكْم  َبِريٍء  َدٍم  َذنَب  َتَضُعوَن 
أَتَكلََّم بَِهذا  َوَعَلى ُسكّانِها. ل�أنَّ اهلَل َقْد اأرَسَلِني اإلَيُكْم ل�

الَكلاِم ِفي َمساِمِعُكْم.«
أنِبياِء:  َوال� لِلَكَهَنِة  عِب  الشَّ َوكُلُّ  الرَُّؤساُء  16َفقاَل 

َُّه  أن اأْن ُيحَكَم َعَلى َهذا الرَُّجِل بِالَمْوِت، ل� َيْنَبِغي  »ل� 
َتَكلََّم اإلَينا بِاْسِم إلَِهنا.«

لُِكلِّ  َوقالُوا  أْرِض  ال� ُشُيوِخ  ِمْن  ِرجاٌل  17َوَوَقَف 

ِفي  َيَتَنبَّاُأ  الُموِرشِتيُّ  ِميخا  18»كاَن  عِب:  الشَّ َجماَعِة 
اأيّاِم َحَزِقّيا، َمِلِك َيُهوذا، َوقاَل لَِبِني َيُهوذا: ›َهذا ُهَو ما 

َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر:

› َسَتُكوُن ِصْهَيْوُن َحقلاً َمحُروثاً،   
   َوالُقدُس َكوَمَة َخراٍب،

َجيراُت.‹    َوَجَبُل الَهيَكِل َتلًَّة َتنُبُت ِفيها الشُّ

19َفَهْل َقَتَلُه َحَزِقّيا َمِلُك َيُهوذا، اأْو َبُنو َيُهوذا؟ األَْم 

اهلُل  َيَتراَجِع  األَْم  اهلِل؟  َرحَمَة  َوَطَلَب  اهلَل  َحَزِقّيا  َيَخْف 
ماِر الَِّذي كاَن َسُيِنِزلُُه بِِهْم؟ اأّما نَحُن، َفُنوِشُك  َعِن الدَّ

اأْن نَاأتَِي بِكاِرَثٍة َعَلى اأنُفِسنا.«
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اْسُمُه  اهلِل،  بِاْسِم  َتَنبَّاأ  اآَخُر  َرُجٌل  ُهناَك  20َوكاَن 

اُأوِريّا ْبُن ِشْمِعيا ِمْن ِقْرياِت َيعاِريَم. َوَقْد َتَنبَّاأ ِضدَّ َهِذِه 
أْرِض َوقاَل ما قالَُه اإْرِميا. 21َوَقْد َسِمَعُه  الَمِديَنِة َوَهِذِه ال�
َوَسَعى  ُرَؤسائِِه،  َوكُلُّ  ُجُنوِدِه  َوكُلُّ  َيُهوياِقيُم  الَمِلُك 
أمَر، َفخاَف َوَهَرَب  الَمِلُك لَِقتِلِه. َفَسِمَع اُأوِريّا َهذا ال�

اإلَى ِمصَر.
22َفاأرَسَل الَمِلُك َيُهوياِقيُم األْناثاَن ْبَن َعْكُبوَر َوَمَعُه 

ِمْصَر  ِمْن  يا  اُأورِّ 23َفاأحَضُروا  ِمصَر.  اإلَى  الرِّجاِل  َبعُض 
يِف َوَطَرَح ُجثََّتُه  اإلَى الَمِلِك َيُهوياِقيَم. َفَقَطَع َراأَسُه بِالسَّ

ِة.« اإلَى َمقَبَرِة العامَّ
24اأّما اأِخيقاُم ْبُن شافاَن َفَحَمى اإْرِميا، َوحاَل ُدوَن 

عِب لَِيقُتلُوُه. َتسِليِم اإْرِميا لِقاَدِة الشَّ

َر َمِلكًا تعيين َنُبوَخْذناصَّ

َمِلِك 27  ُيوِشّيا  ْبِن  َيُهوياِقيَم  بِداَيِة ُحكِم  ِفي 
َيُهوذا، جاَءْت َهِذِه الَكِلَمُة اإلَى اإْرِميا ِمَن 
نِيراً  لَِنفِسَك  لِي: »اصَنْع  اهلُل  قالَُه  ما  ُهَو  2َهذا  اهلِل. 

ِمْن َخَشٍب، َوَضْعُهما َعَلى  اأربَِطٍة ِجلِديٍَّة َوَقِضيباً  ِمْن 
َمِلِك  َواإلَى  اأُدوَم،  َمِلِك  اإلَى  َكِتَفيَك. 3َواأرِسْل َرسائَِل 
َواإلَى  ُصوَر،  َمِلِك  َواإلَى  ونِيِّيَن،  الَعمُّ َواإلَى  ُمواآَب، 
ِصْدِقّيا  اإلَى  جاُءوا  الَِّذيَن  ُسِل  الرُّ بَِيِد  َصيُدوَن،  َمِلِك 
َمِلِك َيُهوذا ِفي الُقْدِس. 4َبلِّْغُهْم َهذا الَكلاَم لُِيَبلُِّغوا ُهْم 
ساداتِِهْم: ›َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر، اإلَُه اإْسرائِيَل: 
أْرَض َوالُوُحوَش الَِّتي  قُولُوا لِساَدتُِكْم 5اأنا َمْن َصَنْعُت ال�
تِي الَعِظيَمِة َوِذراِعي الَممُدوَدِة،  أْرِض بُِقوَّ َعَلى َسطِح ال�
أراِضي  َواأنا اُأعِطيها لَِمْن اأشاُء. 6َوَقْد اأعَطيُت كُلَّ َهِذِه ال�
اأعَطيُتُه  َكما  خاِدِمي.  بابَِل،  َمِلِك  َر،  نَُبوَخْذناصَّ لَِيِد 
ُهَو  َسَتخِدُمُه  ُأَمِم  ال� لَِتخِدَمُه. 7َوكُلُّ  يََّة  الَبرِّ الَحيواناِت 
ُهَو  َيخَضُع  ِحيَن  الَوقُت  َياأتَِي  اأْن  اإلَى  َوَحِفيَدُه،  َوابَنُه 
َوُملُوٌك  َكِثيَرٌة  اُأَمٌم  َسَتجَعلُُه  ِحيَنِئٍذ،  آَخِريَن.  ل� َواأْرُضُه 

ِعظاٌم َيخِدُمُهْم.
َر  ٌة ل� َتخِدُم نَُبوَخْذناصَّ 8»›َولَِكْن اإْن كانَْت ُهناَك اُأمَّ

نِّي َساُأعاِقُب  َمِلَك بابَِل، اأْو ل� َتخَضُع لَِمِلِك بابَِل، َفاإ
اهلُل.  َيُقوُل  َوالَوباِء،‹  َوالُجوِع  بِالَحرِب  َة  ُأمَّ ال� تِلَك 
َتسَتِمُعوا  9َفلا  َتماماً.  َعَليِهْم  اأقِضَي  َحتَّى  َساُأعاِقُبُهْم 

ِفي  النُُّبّواِت  وَن  َيَتَلقُّ َوالَِّذيَن  َوَعّراِفيُكْم  اأنِبيائُِكْم  اإلَى 
ال�أحلاِم َوُمَشعِوِذيُكْم َوَسَحَرتُِكُم الَِّذيَن َيُقولُوَن لَُكْم: 
اإلَيُكْم  َيَتَنبَّاُأوَن  ما  10ل�أنَّ  بابَِل.‹  َمِلَك  َتخِدُموا  ›لَْن 
ِمْن  َسُتنَفوَن  اأنَُّكْم  ِهَي  َوعاِقَبُتُه  َكِذٌب.  ُهَو  اإنَّما  بِِه 
الَِّتي  ُة  ُأمَّ ال� 11اأّما  َفَتهِلُكوَن.  َوَساأطُرُدكُْم  اأْرِضُكْم، 
َتخَضُع لَِمِلِك بابَِل، َفَساُأعِطيها َواُأعِطي اأْرَضها راَحًة، 
َوَتسَتِقرُّ  اأْرِضها،  ِفي  ُة  ُأمَّ ال� تِلَك  َسَتعَمُل  اهلُل.  َيُقوُل 

ِفيها.‹«
اإلَى ِصْدِقّيا  12ثُمَّ َتَكلَّْمُت بَِجميِع َهِذِه الَكِلماِت 

َمِلِك َيُهوذا: »اْخَضْع لَِمِلِك بابَِل، َواخِدْمُه ُهَو َوَشعَبُه 
يِف َوالَمجاَعِة  َفَتحيا. 13لِماذا َتُموُت اأنَت َوَشعُبَك بِالسَّ
ٍة ل� َتخِدُم َمِلَك  َوالَوباِء، بَِحَسِب ما قاَل اهلُل َعْن اأيَِّة اُأمَّ
َيُقولُوَن  الَِّذيَن  أنِبياِء  ال� َكلاِم  اإلَى  َتسَتِمْع  14ل�  بابَِل. 
لَُكْم  َيَتَنبَّاُأوَن  َُّهْم  أن ل� بابَِل.‹  َمِلَك  َتخِدُموا  ›لَْن  لَُكْم: 
ُهْم  َوها  اهلُل،  َيُقوُل  اُأرِسلُهْم،  لَْم  ِّي  أن 15ل� بِالَكِذِب. 
َفَتهِلُكوَن،  اأطُرُدكُْم  لَِذلَِك  بِالَكِذِب.  بِاسِمي  َيَتَنبَّاُأوَن 

أنِبياُء الَِّذيَن َيَتَنبَّاُأوَن لَُكْم.‹« اأنُتْم َوال�
َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  عِب  الشَّ َوكُلِّ  لِلَكَهَنِة  16َوقُْلُت 

َيَتَنبَّاُأوَن  الَِّذيَن  اأنِبيائُِكُم  َكلاِم  اإلَى  َتسَتِمُعوا  »ل�  اهلُل: 

لَُكْم َوَيُقولُوَن: ›َسُتعاُد اآنَِيُة َبيِت اهلِل ِمْن بابَِل َبعَد َفتَرٍة 
َُّهْم َيَتَنبَّاُأوَن لَُكْم بِالَكِذِب. 17ل� َتسَتِمُعوا  أن َقِصيَرٍة.‹ ل�
اإلَيِهْم، َبِل اخِدُموا َمِلَك بابَِل لَِتحَيوا. لِماذا ُيصِبُح َهذا 
َوِعْنَدُهْم  َحِقيِقيِّيَن  اأنِبياَء  كانُوا  ْن  18َفاإ َخِرباُ؟  الَمكاُن 
لُوا اإلَى اهلِل الَقِديِر، َحتَّى ل� َتذَهَب  َكِلَمُة اهلِل، َفلَيَتَوسَّ
الُقْدِس  َوَمديَنِة  َيُهوذا  َمِلِك  َوَبيِت  اهلِل  َبيِت  اآنَِيِة  َبِقيَُّة 

اإلَى بابَِل.‹«
أنَّ َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر َعِن ال�أعِمَدِة  19»ل�

آنَِيِة الَِّتي ِفي الَمِديَنِة،  َوَحوِض الُبرونِْز َوالَقواِعِد َوَبِقيَِّة ال�
الُقْدِس  ِمَن  ُر  نَُبوَخْذناصَّ َياأُخْذها  لَْم  الَِّتي  20ال�أشياِء 

َمِلَك  َيُهوياِقيَم  ْبَن  َيُهوياِكيَن  َسَبى  ِعنَدما  بابَِل،  اإلَى 
َيُهوذا َوكُلَّ ُرَؤساِء َيُهوذا َوالُقْدِس. 21َفَهذا ُهَو ما َيُقولُُه 
ِفي  الباِقَيِة  آنَِيِة  ال� بُِخُصوِص  اإْسرائِيَل،  اإلَُه  الَقِديُر،  اهلُل 

َبيِت اهلِل َوَبيِت الَمِلِك َوَمديَنِة الُقْدِس، 22َيُقوُل اهلُل: 
آنَِيُة اإلَى بابَِل، َوَسَتبَقى ُهناَك اإلَى اأْن اأفَتِقَد  ›َسُتحَمُل ال�

َشعِبي، َواُأرِجَعُهْم اإلَى َهذا الَمكاِن.‹«
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ِبيُّ الكاِذب َحَنِنّيا، النَّ

َنِة نَفِسها، ِفي بِداَيِة ُملِك ِصْدِقّيا 28  َوِفي السَّ
َنِة  هِر الخاِمِس ِمَن السَّ َمِلِك َيُهوذا، ِفي الشَّ
الّرابَِعِة، أ َكلََّمِني َحَنِنّيا ْبُن َعُزوَر النَِّبيُّ الَِّذي ِمْن ِجبُعوَن 
َفقاَل:  عِب  الشَّ َوكُلِّ  الَكَهَنِة  بُِحُضوِر  اهلِل  َهْيَكِل  ِفي 
›َقْد  اإْسرائِيَل:  اإلَُه  الَقِديُر،  اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو  2»َهذا 

اآنَِيَة  َساُأرِجُع  َسَنَتيِن،  بابَِل، 3َوِفي ُغُضوِن  نِيَر  رُت  َكسَّ
اأَخَذها  الَِّتي  آنَِيُة  ال� تِلَك  الَمكاِن،  َهذا  اإلَى  اهلِل  َبيِت 
اإلَى  َوَحَمَلها  الَمكاِن  َهذا  ِمْن  بابَِل  َمِلُك  ُر  نَُبوَخْذناصَّ
بابَِل. 4َوَساُأرِجُع اإلَى َهذا الَمكاِن َيُهوياِكيَن ْبِن َيُهوياِقيَم 
َمِلَك َيُهوذا، َوكُلُّ الَمسِبيِّيَن ِمْن َيُهوذا الَِّذيَن َذَهُبوا اإلَى 

ُر نِيَر َمِلِك بابَِل.‹« بابَِل، َيُقوُل اهلُل، َوَساُأَكسِّ
5ِحيَنِئٍذ، َتَكلََّم اإْرِميا اإلَى َحَنِنّيا النَِّبيِّ بُِحُضورِ الَكَهَنِة 

عِب الَِّذيَن كانُوا واِقِفيَن ِفي َبيِت اهلِل. 6َفقاَل  َوكُلِّ الشَّ
َكلاِمَك،  بَِحَسِب  اهلُل  لَِيعَمِل  »اآِميْن،   : النَِّبيُّ اإْرِميا 
َولُْيَثبِِّت اهلُل الَكلاَم الَِّذي َتَنبَّاأَت بِِه، َولَترِجْع اآنَِيُة َبيِت 
اهلِل َوكُلُّ الَمسِبيِّيَن ِمْن بابَِل اإلَى َهذا الَمكاِن. 7لَِكِن 

عِب.  َولُِكلِّ الشَّ لََك  الَِّتي َساأقُولُُها  الَكِلَمَة  اْسَمْع َهِذِه 
أنِبياُء الَِّذيَن كانُوا َقبِلي َوَقبَلَك ُمنُذ الَقِديِم، َتَنّباأوا َعْن  8ال�

اأراضَي َكِثيَرٍة َوَعْن َممالٍِك َعِظيَمٍة، َوقالُوا َستاأتِي َحرٌب 
لاِم ُيعَرُف بِاأنَُّه  َيَتَنبَّاُأ بِالسَّ َوَمجاَعٌة َوَوباٌء. 9النَِّبيُّ الَِّذي 
». ُق َكِلَمُة َهذا النَِّبيِّ نَِبيٌّ اأرَسَلُه اهلُل َحّقاً، ِعنَدما َتَتَحقَّ

 ، 10ثُمَّ اأَخَذ َحَنِنّيا النَِّبيُّ النِّيَر َعْن ُعنِق اإْرِميا النَِّبيِّ

عِب، َهذا ُهَو  َرُه. 11َوقاَل َحَنِنّيا بُِحُضوِر كُلِّ الشَّ َوَكسَّ
َمِلِك  َر  نَُبوَخْذناصَّ نِيَر  ُر  َساُأَكسِّ »َهَكذا  اهلُل:  َيُقولُُه  ما 
ُأَمِم،« ِحيَنِئٍذ،  بابَِل، ِفي ُغُضوِن َسَنَتيِن، َعْن اأعناِق ال�

َذَهَب اإْرِميا النَِّبيُّ ِفي َطِريِقِه.
َر  َكسَّ اأْن  َبعَد  اإْرِميا  اإلَى  اهلِل  َكِلَمُة  12ثُمَّ جاَءْت 

، َفقاَل: 13»اْذَهْب  َحَنِنّيا النَِّبيُّ النِّيَر َعْن ُعنِق اإْرِميا النَِّبيِّ
َكَسرَت  ›اأنَت  اهلُل:  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  لَِحَنِنّيا،  َوقُْل 
نِيَر الَخَشِب، َولَِكنََّك َسَتَضْع نِيَر َحِديٍد ِعَوضاً َعْنُه.‹ 
أنَّ َهذا ُهَو ما قالَُه اهلُل الَقِديُر، اإلَُه اإْسرائِيَل: ›َوَضعُت  14ل�

ُأَمِم َجميعاً، ل�أجَعَلها َتخِدُم  نِيَر َحِديٍد َعَلى ُعنِق َهِذِه ال�
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قبَل الميلاد.

َر َمِلِك بابَِل، َوَسَتخِدُمُه بِالِفعِل. َكما اأعَطيُتُه  نَُبوَخْذناصَّ
يََّة اأيضاً.‹« الَحيواناِت الَبرِّ

15ثُمَّ قاَل النَِّبيُّ اإْرِميا لِلنَِّبيِّ َحَنِنّيا: »اْسَمْع يا َحَنِنّيا، 

عَب َيتَِّكُل َعَلى  لَْم ُيرِسْلَك اهلُل، َوَقْد َجَعْلَت َهذا الشَّ
الَكِذِب. 16لَِذلَِك َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: ›َساأنِفيَك َعْن 
ََّك َتَكلَّْمَت  أن َنِة، ل� أْرِض، َوَسَتُموُت ِفي َهِذِه السَّ َهِذِه ال�

بَِتَمرٍُّد ِضدَّ اهلِل.‹«
ِمْن  الّسابِِع  هِر  الشَّ ِفي  النَِّبيُّ  َحَنِنّيا  ماَت  17َوَقْد 

َنِة. تِلَك السَّ

يَن ِفي باِبل ِرساَلُة إْرِميا إَلى الَمسِبيِّ

اإْرِميا 29  اأرَسَلها  الَِّتي  سالَِة  الرِّ نَصُّ  ُهَو  َهذا 
بِي  ِمَن َمديَنِة الُقْدِس اإلَى َبِقيَِّة ُشُيوِخ السَّ
َسباُه  الَِّذي  عِب  الشَّ كُلِّ  َواإلَى  أنِبياِء  َوال� َوالَكَهَنِة 
ُر ِمَن َمديَنِة الُقْدِس اإلَى بابَِل. 2كاَن َهذا َبعَد  نَُبوَخْذناصَّ
ُأمِّ َوالَعبيِد  ُخُروِج َيُكْنيا ِمَن َمديَنِة الُقْدِس َمَع الَمِلَكِة ال�
َوالَحّداِديَن.  َوالنَّّحاتِيَن  الُقْدِس  َوَمديَنِة  َيُهوذا  َوُرَؤساِء 
3َوَقْد اأْرَسَل اإْرِميا الرِّسالََة بَِيِد األْعاَسَة ْبِن شافاَن َوَجَمْريا 

اإلَى  َيُهوذا  َمِلُك  ِصْدِقّيا  اأرَسَلُهما  اللََّذيِن  َحْلِقّيا،  ْبِن 
َر َمِلِك بابَِل، َفقاَل: بابَِل، اإلَى نَُبوَخْذناصَّ

4َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر، اإلَُه اإْسرائِيَل، 

لُِكلِّ الَمسِبيِّيَن ِمَن الُقْدِس اإلَى بابَِل: 5»ابُنوا 
ُبُيوتاً َواسُكُنوا ِفيها، َوازَرُعوا َبساتِيَن َوكُلُوا ما 
ُخُذوا  َوَبناٍت.  َبِنيناً  َواأنِجُبوا  ُجوا  6َتَزوَّ تُنِتُجُه. 
َولُْينِجُبوا  َبناتُِكْم،  ُجوا  َوَزوِّ لَِبِنيُكْم،  َزوجاٍت 
َتِقلُّوا.  َول�  ُهناَك  َتضاَعُفوا  َوَبناٍت.  َبِنيناً 
7َواطلُُبوا َخيَر الَمِديَنِة الَِّتي ُسِبيُتْم اإلَيها، َوَصلُّوا 

َُّه اإْن كاَن لَها َخيٌر، َفاأنُتْم  أن اإلَى اهلِل ل�أجِلها. ل�
ُهَو  َهذا  أنَّ  8ل� َخيٌر.«  لَُكْم  َسَيُكوُن  َكَذلَِك 
ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر، اإلَُه اإْسرائِيَل: »ل� َتَدُعوا 
اأنِبياَءكُْم َوَعّراِفيُكُم الَِّذيَن َيِعيُشوَن ِفي َوَسِطُكْم 
الَِّتي  ال�أحلاِم  اإلَى  َتسَتِمُعوا  َول�  َيخَدُعوكُْم. 
َُّهْم َيَتَنبَّاُأوَن لَُكْم بِاسِمي َكِذباً.  أن َيحلُُمونَها. 9ل�

َواأنا لَْم اُأرِسْلُهْم، َيُقوُل اهلُل.‹«
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»ِعنَدما  اهلُل:  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  أنَّ  10ل�

ُم  بُعوَن َسَنًة لِبابَِل، َساأفَتِقُدكُْم َواُأَتمِّ َتكَتِمُل السَّ
اإلَى  اُأِعيَدكُْم  بِاأْن  َمَعُكْم  َقَطْعُتُه  الَِّذي  َوعِدي 
الَِّتي  الُخَطَط  اأعِرُف  ِّي  أن 11ل� الَمكاِن.  َهذا 
اُأَفكُِّر بِها بُِخُصوِصُكْم، َيُقوُل اهلُل، َفِهَي ُخَطٌط 
لَِخيِركُْم َولَيَسْت لَِضَررِكُْم، ل�ُأعِطَيُكْم ُمسَتقَبلاً 
، َواأنا  َوَرجاًء. 12َسَتدُعونَِني َوَسَتاأتُوَن لُِتَصلُّوا اإلَيَّ
َساأسَتِمُع اإلَيُكْم. 13َسَتطلُُبونَِني َوَتِجُدونَِني ِحيَن 
َتطلُُبونَِني بُِكلِّ قُلُوبُِكْم، 14َوَساُأوَجُد لَُكْم، َيُقوُل 
اهلُل، َوَساُأرِجُع ما اُأِخَذ ِمنُكْم، َوَساأجَمُعُكْم ِمْن 

اهلُل،  َيُقوُل  اإلَيها،  َطَردتُُكْم  الَِّتي  أماِكِن  ال� كُلِّ 
َوَساُأرِجُعُكْم ِمَن الَمكاِن الَِّذي َسَبيُتُكْم اإلَيِه.«

ِفي  اأنِبياَء  لَنا  اهلُل  »اأقاَم  َتُقولُوَن:  15َقْد 

بابَِل.« 16َولَِكنَّ َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل لِلَمِلِك 
عِب  الشَّ َولُِكلِّ  داُوَد،  َعرِش  َعَلى  الجالِِس 
الّساِكِنيَن ِفي َهِذِه الَمِديَنِة، اإخَوتُِكُم الَِّذيَن لَْم 
بِي. 17َيُقوُل اهلُل الَقِديُر:  َيذَهُبوا َمَعُكْم اإلَى السَّ
َوالَوباَء،  َوالَمجاَعَة  الَحرَب  َعَليِهُم  »َساُأرِسُل 
ُيؤَكُل  ل�  الَِّذي  الَعِفِن  َكالتِّيِن  َوَساأجَعلُُهْم 
َوالَمجاَعِة  بِالَحرِب  18َساُأل�ِحُقُهْم  لَِرداَءتِِه. 
َوالَوباِء. َوَساأجَعلُُهْم ِعبَرًة تُرِعُب َجميَع َممالِِك 
َوَمثاراً  َوُرعباً  َوَخراباً  لَعَنًة  َساأجَعلُُهْم  أْرِض.  ال�
َساأطُرُدُهْم  الَِّتي  ُأَمِم  ال� َجميِع  ِفي  لِلاْسِتغراِب 
َُّهْم لَْم َينَتِبُهوا لَِكلاِمي، َيُقوُل اهلُل،  أن اإلَيها. 19ل�
َبعَد  واِحداً  أنِبياَء  ال� امي  ُخدَّ اإلَيِهْم  اأرَسلُت  اإْذ 

. َيُقوُل اهلُل.« آَخِر، َولَْم َيسَتِمُعوا اإلَيَّ ال�
20َفاسَتِمُعوا اإلَى َكِلَمِة اهلِل يا كُلَّ الَمسِبيِّيَن 

ِمَن الُقْدِس اإلَى بابَِل.
اإلَُه  الَقِديُر،  اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو  21َهذا 

اإْسرائِيَل، ل�أخاآَب ْبِن قُول�يا َولِِصْدِقّيا ْبِن َمَعِسّيا، 
»َساُأَسلُِّمُهما  بِالَكِذِب:  لَُكْم  َيَتَنبَّاآِن  اللََّذيِن 
َر َمِلِك بابَِل، َوَسَيقُتلُُهما اأماَمُكْم.  لَِنُبوَخْذناصَّ
22َوَسُيضَرُب بِِهما الَمَثُل َكَلعَنٍة لُِكلِّ الَمسِبيِّيَن 

›لَِيجَعْلَك  َفُيقاُل:  بابَِل،  ِفي  َيُهوذا  َبِني  ِمْن 
َمِلُك  اأحَرَقُهما  اللََّذيِن  َواأخاآَب  َكِصْدِقّيا  اهلُل 

بابَِل بِالنّاِر.‹ 23َسَيحُدُث َهذا بَِسَبِب ال�أعماِل 
اإْذ  الُقْدِس،  َمديَنِة  ِفي  َعِملاها  الَِّتي  الَبِشَعِة 
َوَتَكلَّما  ِجيرانِِهما،  َزوجاِت  َمَع  َزنَيا  اأنَُّهما 
بَِكلاٍم كاِذٍب باسِمي لَْم اآُمْرُهما بِاأْن َيُقول�ُه. 

اأعِرُف بَِهذا َواأشَهُد َعَليِه. َيُقوُل اهلُل.«

ِرساَلُة اهلِل إَلى ِشْمِعيا
: 25َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل  24َوقُْل لِِشْمِعيا النَِّحلاِميِّ

الَقِديُر، اإلَُه اإْسرائِيَل: »اأرَسْلَت َرسائَِل بِاسِمَك اإلَى كُلِّ 
َمَعِسّيا  ْبِن  َولَِصَفْنيا  الُقْدِس،  الَِّذي ِفي َمديَنِة  عِب  الشَّ
آَخِريَن قُْلَت ِفيها: 26›َقْد  الكاِهِن، َواإلَى كُلِّ الَكَهَنِة ال�
َعيََّنَك اهلُل كاِهناً َمكاَن َيُهوياداَع الكاِهِن، لَِيُكوَن ُهناَك 
َمْن َيهَتمُّ بَِبيِت اهلِل. لَِذلَِك، َسُيْسَجُن كُلُّ َمجُنوٍن َيَتَنبَّاُأ 
َعَليَك، َوتُوَضُع َقَدِميِه َبيَن لَوَحيِن َخَشِبيَّْيِن. 27َفِلماذا 
لَُكْم؟  َيَتَنبَّاُأ  الَِّذي  َعناثُوَث  ِمْن  الَِّذي  اإْرِميا  تَُوبِّْخ  لَْم 
28َفَقْد اأرَسَل ِرسالًَة اإلَينا ِفي بابَِل قاَل ِفيها: َسَتِعيُشوَن 

َواسُكُنوا ِفيها، َوازَرُعوا  ُهناَك لَِزَمٍن َطِويٍل، َفابُنوا ُبُيوتاً 
َبساتِيَن َوكُلُوا َثَمَرها.‹«

اإْرِميا.  لِلنَِّبيِّ  الرِّسالََة  َهِذِه  الكاِهُن  َصَفْنيا  29َفَقَراأ 

30َفجاَءْت َكِلَمُة اهلِل اإلَى اإرِميا، َفقاَل اهلُل: 31»اأْرِسْل 

ِرسالًَة اإلَى كُلِّ الَمسِبيِّيَن َوقُْل لَُهْم: ›َهذا ُهَو ما َيُقولُُه 
اأنِّي  َمَع  لَُكْم  َتَنبَّاأ  ِشْمِعيا  أنَّ  ل� النَِّحّلاِمي:  لِِشْمِعيا  اهلُل 

بِالَكِذِب.  ثَِقَتُكْم  َتَضُعوَن  َجَعَلُكْم  َوَقْد  اُأرِسْلُه،  لَْم 
ِشْمِعيا  َساُأعاِقُب  اهلُل:  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  32لَِذلَِك، 

اأَحٌد َوَسَط  نَسِلِه  ِمْن  لَُه  َيبَقى  َولَْن  َونَسَلُه،  النَِّحّلاِميِّ 
عِب. َولَْن َيَرى الَخيَر الَِّذي َساأعَملُُه لَِشعِبي،  َهذا الشَّ

َُّه َتَكلََّم بِِخيانٍَة ِضدَّ اهلِل.‹« أن َيُقوُل اهلُل، ل�

جاء ُوُعوٌد ِبالرَّ

اهلِل: 30  ِمَن  اإْرِميا  اإلَى  الَكِلَمُة جاَءْت  َهِذِه 
2»َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر اإلَُه اإْسرائِيَل: 

لَِفيفٍة.  َعَلى  بِِه  َكلَّْمُتَك  الَِّذي  الَكلاِم  َجميَع  ›اكُتْب 
3َفَسَتاأتِي اأيّاٌم، َيُقوُل اهلُل، ِحيَن اُأرِجُع ِفيها ما ُسِلَب ِمْن 

َبني اإْسرائِيَل َوَيُهوذا، َيُقوُل اهلُل. َوَساُأرِجُعُهْم اإلَى َهِذِه 
آبائِِهْم لَِكي َيمَتِلُكوها.‹« أْرِض الَِّتي اأعَطيُتها ل� ال�
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4َهذا ُهَو الَكلاُم الَِّذي َتَكلََّم بِِه اهلُل َعْن اإْسرائِيَل 

أنَّ َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: َوَيُهوذا. 5ل�

  » َسِمْعنا َصوَت ُرعٍب،
   َسِمعنا َعْن َخوٍف ل� َسلاٍم.

6 » اساألُوا َوانُظُروا اإْن كاَن ُهناَك َرُجٌل َيِلُد!  
أبطاِل َيَضُعوَن     َفِلماذا اأَرى كُلَّ الرِّجاِل ال�

اأيِديِهْم َعَلى ُبُطونِِهْم،
   َكالنِّساِء اللَّواتِي َيِلدَن؟

   َولِماذا َشُحَبْت كُلُّ ُوُجوِهِهْم؟

7 » َويٌل لَُهْم،  
أنَّ َذلَِك الَيوَم َعِظيٌم،    ل�

   َولَيَس لَُه َمِثيٌل.
   َسَيُكوُن َوقَت ِضيٍق لَِيعُقوَب،

   َولَِكنَُّه َسَيخلُُص ِمنُه.

ُر نِيَر  8»ِفي َذلَِك الَوقِت، َيُقوُل اهلُل الَقِديُر، َساُأَكسِّ

بابَِل َعْن َكِتِفَك، َوَساأنَزُع قُُيوَدَك. ِحيَنِئٍذ، لَْن ُيجِبَرُهُم 
الُغَرباُء، ِفيما َبْعُد، َعَلى ِخدَمِتِهْم، 9لَِكنَُّهْم َسَيخِدُموَن 

إلََهُهْم َوداُوَد َمِلَكُهْم، الَِّذي َساُأِعيُنُه َعَليِهْم.

10 » اأّما اأنَت يا خاِدِمي َيعُقوَب،  
   َفلا َتَخْف،
   َيُقوُل اهلُل،

   َواأنَت يا اإْسرائِيُل،
   ل� َترَتِعْب.

ِّي َساُأَخلُِّصَك ِمْن َبِعيٍد، أن    ل�
   َوَساُأنِقُذ نَسَلَك ِمْن اأْرِض َسبِيِهْم.

   َسَيرِجُع َيعُقوُب،
   َوَسَيُكوُن ِفي راَحٍة َواأماٍن،

   َولَْن َيُكوَن ُهناَك َمْن ُيزِعُجُه.
ِّي َمَعَك، أن 11  ل�  

ُأنِقَذَك،    َيُقوُل اهلُل، ل�

ْدتَُك ِفي َوَسِطها. ُأَمَم الَِّتي َبدَّ ِّي َساُأفِني ال� أن    َول�
   اأّما اأنَت َفَلْن اُأفِنيَك،

ُبَك بِالَعدِل،    لَِكنِّي َساُأَؤدِّ
   َولَْن اأَدَع اإثَمَك بِلا ِعقاٍب.«

أنَّ َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: 12  ل�  
  » اإصاَبُتَك ل� ِشفاَء لَها،

   َوُجرُحَك َبِليٌغ.
13  ل� ُيوَجُد َمْن ُيداِفُع َعْن َقِضيَِّتَك.  

   َوما ِمْن ِشفاٍء اُِجرِحَك.
14  كُلُّ الَِّذيَن كانُوا ُيِحبُّونََك نَُسوَك،  

وَن بَِخْيِرَك.    َوُهْم ل� َيهَتمُّ
، َّي َضَرْبُتَك َضرَبًة قاِسَيًة َكَعُدوٍّ أن    ل�

   بَِسَبِب ِكَبِر اإثِمَك،
   َوَكثَرِة َخطاياَك.

15  لِماذا َتصُرِخيَن بَِسَبِب اإصاَبِتِك؟  
   ُجرُحِك ل� ُيمِكُن ِشفاُؤُه.

   بَِسَبِب َعَظَمِة اإثِمِك،
   َوبَِسَبِب َكثَرِة َخطاياِك،

   َعِملُت َهِذا بِِك.
16  لَِذلَِك، كُلُّ الَِّذيَن الَتَهُموِك َسُيلَتَهُموَن،  
بِي.    َوكُلُّ ُخُصوِمِك َسَيذَهُبوَن اإلَى السَّ

   الَِّذيَن َسَلُبوِك َسُيسَلُبوَن،
   َوكُلُّ الَِّذيَن َينَهُبونَِك َسُينَهُبوَن.

َتِك اإلَيِك، 17  َيُقوُل اهلُل: »َساُأِعيُد ِصحَّ  
   َوَساُأشِفيِك ِمْن ُجُروِحِك،

أنَّ النّاَس َدُعوِك ›الَمنُبوَذَة.‹    ل�
   قالُوا: ›َهِذِه ِصْهَيْوُن الَِّتي ل� ُيِريُدها اأَحٌد.‹«

18  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:  
  » َساُأَغيُِّر َمِصيَر ِخياِم َيعُقوَب

   َوَساأرَحُم َمساِكَنُه،
   َوَسُتبَنى الَمِديَنُة َعَلى َخرائِِبها،

   َوالَقصُر ِفي َمكانِِه.
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كِر ِمنُهْم، 19  َسَتخُرُج َترانِيُم الشُّ  
ِحِك.    َوَكَذلَِك َصوُت الضَّ

   َساُأَكثُِّرُهْم، َفلا َيُكونُوَن َقِليِليَن،
   َوَساُأكِرُمُهْم، َفلا َيُكونُوَن ُمنُبوِذيَن.

20  َوَسَيُكوُن نَسلُُهْم َكما كاَن ِمْن َقبُل،  
   َوَسَتثُبُت َجماَعُتُهْم اأماِمي،

   َوَساُأعاِقُب كُلَّ الَِّذيَن ُيضايُِقونَُهْم.
21  َوَسَياأتِي قائٌِد ِمْن َشعِبِه،  

   َوَسَيخُرُج حاِكُمُه ِمْن َوَسِطِه.
ُبُه َفَيقَتِرَب ِمنِّي،    َساُأَقرِّ

َُّه َمْن َيجُرُؤ َعَلى ال�قِتراِب ِمنِّي،« أن    ل�
   َيُقوُل اهلُل.

22 » َوَسَتُكونُوَن َشعِبي،  
   َوَساأكُوُن اإلََهُكْم.«

23  ها عاِصَفُة اهلِل!  
   َغَضُبُه َيْخُرُج،

ْعصاِر. أْشراِر َكال�إ    َيلَتفُّ َفوَق ُرؤوِس ال�
ِديُد، 24  لَْن َيرَتدَّ َغَضُب اهلِل الشَّ  

َم ما َينِوي َعَمَلُه.    َحتَّى ُيَتمِّ
أِخيَرِة، َسَتفَهُموَن.    ِفي ال�يّاِم ال�

إْسراِئيُل الَجِديَدة

قاَل اهلُل: »ِفي َذلَِك الَوقِت، َساأِصيُر اإلَهاً لُِكلِّ 31 
َقبائِِل اإْسرائِيَل، َوُهْم َسَيِصيُروَن َشعِبي.«

2َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:

عُب الَِّذي نَجا ِمَن الَحرِب   » الشَّ
يَِّة.    َوَجَد نِْعَمًة ِفي الَبرِّ

   ِحيَن ارَتَحَل اإْسرائِيُل َطَلباً للّراَحِة.«
ِتِه: ُأمَّ 3  َظَهَر اهلُل ِمْن َبِعيٍد َوقاَل ل�  

  » اأحَبْبُتِك َمَحبًَّة اأَبِديًَّة،
   لَِذلَِك اأَدْمُت لَِك َرحَمِتي.

4  َساأبِنيِك ثانَِيًة َفَتنَبِنيَن،  
   يا اإْسرائِيُل الَعذراُء.

   َسَتَضِعيَن ِزيَنَتِك ِمْن َجِديٍد،
   َوَسَتخُرِجيَن بُِدفُوِفِك لَِترقُِصي َمَع 

الُمحَتِفِليَن.
ًة اُأْخَرى كُُروماً ِفي ِجباِل الّساِمَرِة 5  َسَتزَرِعيَن َمرَّ  

   َوالَِّذيَن َيزَرُعونَها َسَيَتَمتَُّعوَن بَِثَمِرها.
6  َفَسَيُكوُن ُهناَك َيوٌم،  

   ُيناِدي ِفيِه الُحرَّاُس َعَلى ِجباِل اأْفرايَِم:
› قُوُموا، لَِنذَهْب اإلَى ِصْهَيْوَن،   

   اإلَى إلَِهنا.‹«

7  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:  
  » َغنُّوا لَِيعُقوَب بَِفَرٍح،

ُعوِب،    َوافَرُحوا بَِرئِيِس الشُّ
   اهِتُفوا، َسبُِّحوا، َوقُولُوا:

› َخلِّْص يا اهلُل َشعَبَك، َبِقيََّة اإْسرائِيَل.‹   
ماِل، 8  َساآتِي بِِهْم ِمْن اأْرِض الشَّ  

أْرِض.    َوَساأجَمُعُهْم ِمْن اأقاِصي ال�
   َسَيُكوُن َبيَنُهُم ال�أعَمى َوال�أعَرُج،

ُض لَِتِلَد.    َوالُحبَلى َوالَِّتي َتَتَمخَّ
   َوَسَيُعوُدوَن َكَجماَعٍة َعِظيَمٍة.
9  َساآتِي بِِهْم َبيَنما ُهْم َيبُكوَن،  

   َوَساُأرِجُعُهْم َبيَنما ُهْم َيَتَضرَُّعوَن.
   َساأقُوُدُهْم بُِمحاذاِة َجداِوِل الماِء،
   َوِفي َطِريٍق ُمسَتِقيَمٍة َفلا َيَتَعثَُّروَن.
ْسرائِيَل، ِّي َساأكُوُن اأباً ل�إ أن    َوَذلَِك ل�

   َواأفرايُِم َسَيُكوُن ابِنَي الِبكَر.

ُأَمُم، › اأيَُّتها ال�  10  
   اْسَمُعوا َكِلَمًة اهلِل،

   َواأعِلُنوها َبيَن الُجُزِر الَبِعيَدِة.
   قُولُوا:

َد اإْسرائِيَل َسَيجَمُعُه، › الَِّذي َبدَّ   
   َوَسَيحُرُسُه َكما َيحُرُس الّراِعي َقِطيَعُه.‹
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11  ل�أنَّ اهلَل َفَدى َيعُقوَب،  
   َواأطَلَقُه ِمْن َيِد َمْن ُهَو اأقَوى ِمنُه.

12  َسَياأتُوَن َوُيَغنُّوَن َعَلى ُمرَتَفعاِت ِصْهَيْوَن،  
   َسُتْشِرُق ُوُجوُهُهْم بَِسَبِب َخْيراِت اهلِل،

يِت َوالَغَنِم َوالَبَقِر.    الَقمِح َوالنَّبيِذ َوالزَّ
،    َسَترَتِوي نُُفوُسُهْم َكالُبستاِن الَمرِويِّ

   َولَْن َيهَزلُوا ثانَِيًة.
بَيُة بِالرَّقِص 13  ِحيَنِئٍذ، َسَيحَتِفُل الصِّ  

ُيوِخ. ّباِن َوالشُّ    َمَع الشُّ
ُل نَوَحُهْم اإلَى َفَرٍح،    َساُأَحوِّ

يِهْم،    َوَساُأَعزِّ
   َوَساأجَعلُُهْم َيفَرُحوَن َبَدل�ً ِمْن ُحزنِِهْم.

َسِم، 14  َوَساُأشِبُع نَفَس الَكَهَنِة بِالدَّ  
   َوَسُيشَبُع َقلُبُهْم ِمْن َخيِري،«

   َيُقوُل اهلُل.

15  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:  
  » َصوٌت ُسِمَع ِفي الّراَمِة،
.    َصوُت نُواٍح َوُبكاٍء ُمرٍّ

   راِحيُل َتبِكي َعَلى اأول�ِدها،
   َوِهَي َترفُُض اأْن َتَتَعزَّى َعْنُهْم

َُّهْم َمْوَتى.« أن    لِ�

16  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:  
ُموِع،   » َتَوقَِّفي َعِن الُبكاِء َوَذرِف الدُّ

   َفُهناَك ُمكافاأٌة ُمقابَِل َعَمِلِك،«
   َيُقوُل اهلُل،

  » َفَسَيُعوُدوَن ِمْن اأْرِض اأعدائِِهْم.
17  ُهناَك َرجاٌء لَِك،«  

   َيُقوُل اهلُل،
أول�ُد لَِيسُكُنوا ِفي اأْرِضِهْم.   » َفَسَيُعوُد ال�

18  َسِمْعُت اأْفرايَِم َيُنوُح َوَيُقوُل:  
ْبُت، ْبَتِني َفَتاأدَّ › اأدَّ   

   َكِعجٍل لَْم َيَتَدرَّْب.
   اأْرِجعِني َفاأُعوَد اإلَيَك.

ََّك اأنَت إلَِهي. أن    ل�
19  ابَتَعْدُت َعنَك َوتُْبُت اإلَيَك،  

   َعَرْفُت َذنِبي، َفَضَرْبُت َعَلى َفخَذي نََدماً.
، لِّ    َخِزيُت َوَشَعرُت بِالذُّ

ِّي َحَملُت عاَر اأخطائِي ُمْنُذ ِصباَي.‹ أن    ل�
20  األَيَس اأْفرايُِم اْبِني الغالَِي؟  

   األَيَس ُهَو اْبِني الَمحُبوَب؟
ُه،    نََعْم َتَكلَّْمُت بِالَكِثيِر ِضدَّ

   لَِكنِّي ما ِزلُت اأذكُُرُه.
   اُأِحبُُّه بُِكلِّ اأْعماِقي،

   َوَساأْرَحُمُه بُِكلِّ َتاأِكيٍد.«
   َيُقوُل اهلُل.

21 » َضِعي لَِنفِسِك َحَجراً َكِذْكَرى،  
   َضِعي لَِنفِسِك اأنصاباً.

ِزيَن الطَِّريَق الَِّتي َذَهبِت ِفيها،    َوَهَكذا تَُميِّ
   ِعْنَدما َتُعوِديَن يا اإْسرائِيُل الَعْذراُء،

يَن ِفي الَحَيداِن َعنِّي، 22  اإلَى َمَتى َتسَتِمرِّ  
ُة؟    اأيَُّتها الِبنُت الُمرَتدَّ

أْرِض:   » ل�أنَّ اهلَل َخَلَق اأْمراً َجِديداً ِفي ال�
   اُأنَثى تُِحيُط بَِرُجٍل.« أ

اإْسرائِيَل:  اإلَُه  الَقِديُر،  اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو  23َهذا 

اأهُل  َسَيُعوُد  الَمسلُوَبَة،  كُُنوَزُهُم  لَُهْم  اأسَتِردُّ  »ِعنَدما 
الِبرِّ،  َيُهوذا َوُمُدنِها يُقولُوَن: ›لُِيباِرْكَك اهلُل يا َمسَكَن 

ُس.‹ اأيُّها الَجَبُل الُمَقدَّ
عُب َمعاً ِفي اأْرِض َيُهوذا َوُمُدنِها،  24»َسَيْسُكُن الشَّ

َساُأريُح  َِّني  أن 25ل� َوقُطعانَُهْم.  الرَُّحُل  َوالَبْدُو  الَفّلاُحوَن 
ُد َجميَع الُضَعفاِء.« الُمنَهَكيَن، َواُأَشدِّ

َحولِي،  َونََظرُت  اسَتيَقظُت  اللَّحَظِة،  َهِذِه  26ِفي 

َكما كاَن نَوِمي لَِذيذاً لِي.

أ 22:31 أُنَثى ُتِحيُط ِبَرُجل. ُهناَك ُصُعوَبٌة ِفي فهِم َهذا المقطع 

أقواِل الماأثوَرِة القديمة. ِفي اللغِة العبريّة. قد يكوُن مرتبطاً باأحِد ال�
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اأزَرُع َبيَت  اأُعوُد  اأيّاٌم ِحيَن  27َيُقوُل اهلُل: »َسَتاأتِي 

اإْسرائِيَل َوَبيَت َيُهوذا بِاُأناٍس َوَحيواناٍت اأكَثَر. 28َوَكما 
اأنِّي َسِهرُت َعَلى اقِتلاِعِهْم ِمْن ُجُذوِرِهْم َوَعَلى َهدِمِهْم 
َهَكذا  َعَليِهْم،  رِّ  الشَّ َوَجْلِب  َوَتدِميِرِهْم  َواإهلاِكِهْم 

َساأسَهُر َعَلى َغرِسِهْم ِمْن َجديٍد،« َيُقوُل اهلُل.
أيّاِم، لَْن َيُقوَل النّاُس ِفيما َبْعُد: 29»ِفي تِلَك ال�

آباُء ياأكُلُوَن الُحصُرَم، › ال�   
أبناُء ُيضِرُسوَن.‹ أ    َوال�

َوكُلُّ  َخِطيَِّتِه،  بَِسَبِب  واِحٍد  كُلُّ  َسَيُموُت  30َبْل 

اإنساٍن َياأكُُل الُحصُرَم َسُتضِرُس اأسنانُُه.«

الَعهُد الَجِديد
َعهداً  اأقَطُع  ِحْيَن  اهلُل،  َيُقوُل  اأيّاٌم،  َتاأْتِي  31»ها 

َجِديداً َمَع َبِني اإسرائِيَل َوَمَع َبِني َيُهوذا. 32لَْن َيُكوَن 
َكالَعْهِد الَِّذي َقَطْعُتُه َمَع اآبائِِهْم ِعنَدما اأمَسْكُتُهْم بَِيِدِهْم 
ُأخِرَجُهْم ِمْن ِمْصَر. َولَْن َيُكوَن َكَعهِدي الَِّذي نََقُضوُه،  لِ�

َمَع اأنِّي كُنُت َسيَِّدُهْم،« َيُقوُل اهلُل.
َبِني  َمَع  َساأقَطُعُه  الَِّذي  الَعهُد  ُهَو  َوَهذا  33»لَِكْن 

َشِريَعِتي  َساأزَرُع  َيُقوُل اهلُل:  أيّاِم،  ال� تِلَك  َبعَد  اإْسرائِيَل 
اإلََهُهْم،  َساأكُوُن  قُلُوبِِهْم.  َعَلى  َوَساأكُتُبها  داِخِلِهْم  ِفي 

َوُهْم َسَيُكونُوَن َشعِبي.
أْن ُيَعلِّم اأَحٌد  34»َولَْن َتُكوَن ُهناَك حاَجٌة ِفيما َبعُد ل�

َقِرْيَبُه َوَيقوَل لَُه: ›اعِرِف اهلَل.‹ اإْذ َسَيعِرفُونَِني َجِميعاً، 
َساأغِفُر  ِّي  أن ل� اهلُل.  َيُقوُل  َكِبْيِرِهْم،  اإلَى  َصِغْيِرِهْم  ِمْن 

اإثَمُهْم، َولَْن اأُعوَد اأذكُُر َخِطيََّتُهْم.«

َلْن أتُرَكُكم
مَس لُِتِنيَر النَّهاَر، 35  ُهَو َمْن اأعَطى الشَّ  
ناَرِة اللَّيِل،    َوَجَعَل الَقَمَر َوالنُُّجوَم ل�إ

الحامُض  العنُب  ُهَو  الحصرُم  . . . ُيضِرُسون.  اآلباُء  أ 29:31 

َمَثٌل  َوُهَو  َفَتضُعَف.  اأسنانُُهْم  تتَثلَُّم  اأي  َويضِرُسوَن  نُُضوِجِه،  قبَل 
ُل اأبناُؤُهْم نتائِجها. آباِء الَِّتي َيَتَحمَّ َمعروٌف ُيضَرُب ِفي اأخطاِء ال�

   الَِّذي ُيَهيُِّج الَبحَر َفَتهِدُر اأمواُجُه،
   يهوه ب الَقِديُر اْسُمُه.

   َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:
36 » َكما اأنَّ ُسلطانِي َعَلى قوانِيِن الَكوِن ل� َيُزوُل،  

   َكَذلَِك ل� َيُزوُل َبُنو اإْسرائِيَل
أَبِد.«    ِمْن اأْن َيُكونُوا َشعبي اإلَى ال�

   َيُقوُل اهلُل.

37  َوَيُقوُل اهلُل:  
ماواِت ِفي    » اإِن اسَتطاَع اأَحٌد اأْن َيِقيَس السَّ

ال�أعَلى،
أْرِض ِمْن اأسَفُل،    اأْو اأْن َيسَتكِشَف اأساساَت ال�
   َفِحيَنِئٍذ، ُيمِكُن اأْن اأرفَُض كُلَّ َبني اإْسرائِيَل،

   بَِسَبِب كُلِّ ما َعِملُوُه.«
   َيُقوُل اهلُل.

الُقدُس الَجِديَدة
الُقْدِس  بِناُء  ُيعاُد  ِحيَن  اآتَِيٌة  أيّاُم  38َيُقوُل اهلُل: »ال�

َحبُل  39َوَسَيمَتدُّ  الّزاِوَيِة.  باِب  اإلَى  َحَنْنِئيَل  ُبرِج  َمَع 
الِقياِس ِمْن ُهناَك اإلَى َتلَِّة جاِرَب، ثُمَّ َيُدوُر اإلَى الَغوِر. 
ماُد  َوالرَّ الُجَثُث  الواِدي – َحيُث  كُلَّ  40َوَسُيُضمُّ 

َواإلَى  َقدُروَن  اإلَى واِدي  ِة  الُممَتدَّ الُحُقوِل  آَن – َوكُلَّ  ال�
أْرُض  رِق. َسَتُكوُن كُلُّ تِلَك ال� زاِوَيِة باِب الَخيِل ِفي الشَّ

أَبِد.« َسًة هلِل. لَْن تُقَلَع َولَْن تُهَدَم ثانَِيًة اإلَى ال� ُمَقدَّ

ِشراُء إْرِميا ِلَحقل

َهِذِه ِهَي الَكِلَمُة الَِّتي جاَءْت ِمَن اهلِل اإلَى 32 
َنِة العاِشَرِة لُِملِك ِصْدِقّيا َمِلِك  اإْرِميا ِفي السَّ
ُملِك  ِمْن  َعْشَرَة  الثّاِمَنَة  َنِة  لِلسَّ الُمواِفَقُة  َوِهَي  َيُهوذا، 
َر. 2ِفي َذلَِك الَيوِم، كاَن َجيُش َمِلِك بابَِل  نَُبوَخْذناصَّ
ُيحاِصُر َمديَنَة الُقْدِس، َواإْرِميا النَِّبّي َمسُجوناً ِفي ساَحِة 
جِن الَِّذي كاَن ِفي َبيِت َمِلِك َيُهوذا. 3َوَقْد َحَدَث  السِّ

ب 35:31 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«
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َهذا ِعنَدما َسَجَنُه الَمِلُك ِصْدِقّيا َمِلُك َيُهوذا َوقاَل لَُه: 
َيُقولُُه  ما  ُهَو  ›َهذا  َتُقوُل:  َفاأنَت  َهَكذا؟  َتَتَنبَّاُأ  »لِماذا 
اهلُل: َساُأَسلُِّم َهِذِه الَمِديَنَة لَِيِد َمِلِك بابَِل َحتَّى َيمَتِلَكها، 

َُّه َسُيَسلَُّم  أن 4َولَْن َينُجَو الَمِلُك ِصْدِقّيا ِمْن َيِد البابِِليِّيَن، ل�

َوَسَينُظُر  لَِوجٍه،  َوجهاً  َمَعُه  َوَسَيَتَكلَُّم  بابَِل،  َمِلِك  لَِيِد 
ُر ِصْدِقّيا اإلَى بابَِل.  اإلَيِه َعيناً لَِعيٍن. 5َوَسياأُخُذ نَُبوَخْذناصَّ
ْن حاَربُتُم  َفاإ اهلُل.  َيُقوُل  َيُموَت،  َحتَّى  ُهناَك  َوَسَيبَقى 

البابِِليِّيَن، لَْن َتنَتِصُروا.‹«
َتُقوُل:  اهلِل  َكِلَمُة  اإلَيَّ  »جاَءْت  اإْرِميا:  6َوقاَل 

َوَيُقوُل:  َشلُّوَم  ْبُن  َحَنْمِئيُل  َك  َعمِّ ابُن  اإلَيَك  7›َسَياأتِي 

اشَتِر َحقِلي الَِّذي ِفي َعناثُوَث، َفاأنَت لََك َحقُّ ِشرائِِه 
َواْسِترداِدِه.‹«

جِن،  ي اإلَى ساَحِة السِّ 8َفجاَء اإلَيَّ َحَنْمِئيُل ابُن َعمِّ

َكما قاَل اهلُل، َوقاَل لِي: »اشَتِر َحقِلي الَِّذي ِفي َعناثُوَث 
ِفي اأْرِض َبْنياِمْيَن. َفاأنَت لََك َحقُّ امِتلاِكِه َواْسِترداِدِه. 

َفاشَتِرِه لَِنفِسَك.«
9َفاشَتَريُت  اهلِل.  ِمَن  كانَْت  الَكِلَمَة  اأنَّ  َفَعَرفُت 
ِفي  كاَن  الَِّذي  ي،  َعمِّ ابُن  َحَنْمِئيَل،  ِمْن  الَحقَل 
ِة.  َعناثُوَث. َوَدَفعُت َثَمَنُه َسبَعَة َعَشَر ِمْثقال�ً أ ِمَن الِفضَّ
كِّ َوَخَتمُتُه. َوَوقََّع ُشُهوٌد َعَلى  10َوَكَتبُت الثََّمَن ِفي الصَّ

، َوَدَفعُت لَُه الماَل. 11ثُمَّ اأَخذُت َصكَّ الَبيِع،  كِّ الصَّ
ُروِط،  لِلشُّ َوالُمحَتِوَيَة  الَمخُتوَمَة  النُّسَخَة  َيشَمُل  الَِّذي 
لِباُروَخ  12َواأعَطيُتها  الَمخُتوَمِة،  َغيُر  النُّسَخُة  َوَكَذلَِك 
ي، َوبُِحُضوِر  ْبِن نِيِريّا ْبِن َمْحِسّيا اأماَم َحَنمِئيَل ابِن َعمِّ
الَيُهوِد  َوكُلِّ  الَبيِع،  َعَلى َصكِّ  َوقَُّعوا  الَِّذيَن  ُهوِد  الشُّ

جِن. الجالِِسيَن ِفي ساَحِة السِّ
13َواأْوَصْيُت باُروَخ بُِحُضوِرِهْم َفُقْلُت: 14»َهذا ُهَو 

راِء  اإْسرائِيَل: ›ُخْذ َصكَّ الشِّ اإلَُه  الَقِديُر،  َيُقولُُه اهلُل  ما 
ِوعاٍء  َوَضْعُه ِفي  َوالَمفُتوَحِة،  الَمخُتوَمِة  بَِوثِيَقَتيِه  َهذا، 
أنَّ َهذا ُهَو  ِمْن فُّخاٍر لَِكي ُيحَفظا لَِفتَرٍة َطِويَلٍة.‹ 15ل�
الُبُيوُت  ›َسُتشَتَرى  اإْسرائِيَل:  اإلَُه  الَقِديُر،  اهلُل  َيُقولُُه  ما 

أْرِض.‹« َوالُحُقوُل َوالُكُروُم َبعُد ِفي َهِذِه ال�

أ 9:32 ِمثقال. حرفياً »شاقل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس 

للَوزِن تعادُل نَحَو اأَحَد َعَشَر غراماً َونِصٍف.

راِء  16َوَصلَّيُت اإلَى اهلِل َبعَد اأْن اأعَطيُت َصكَّ الشِّ

لِباُروَخ ْبِن نِيِريّا، َفُقْلُت:

َصَنعَت  َقْد  اأنَت  اإللَُه.  الرَّبُّ  17»اأيُّها 

َوَيميُنَك  الَعِظيَمِة  تَِك  بُِقوَّ أْرَض  َوال� ماواِت  السَّ
18َتصَنُع  اأْمٌر.  َعَليَك  َيْصُعُب  ل�  الَممُدوَدِة. 
تُجاِزي  لَِكنََّك  أْجياِل،  ال� لُوِف  ل�إ حساَن  ال�إ
الَعِظيُم  لَُه  ال�إ اأنَت  آباِء.  ال� اإثِم  َعَلى  ال�أحفاَد 
19َعظيٌم  الَقِديُر.  يهوه ب  َواسُمَك  الَجّباُر، 
ِفي الَمُشوَرِة، َوَجّباٌر ِفي كُلِّ ما َتعَمُل. اأنَت 
تُراِقُب اأعماَل الَبَشِر لَِكي تُعِطي كُلَّ  بَِعيَنيَك 
واِحٍد بَِحَسِب ُطُرِقِه َواأعمالِِه. 20اأنَت َمْن َعِمَل 
آياِت َوالَعجائَِب ِفي اأْرِض ِمصَر الَِّتي لَْم َياأِت  ال�
ِمثلُها َحتَّى َيوِمنا َهذا، ل� ِفي اإْسرائِيَل َول� ِفي 
اأيِّ َشعٍب اآَخَر. َصَنْعَت لَِنفِسَك اْسماً ُيهاُب 
اإلَى َهذا الَيوِم. 21اأخَرجَت َشعَبَك اإْسرائِيَل ِمْن 
اأْرِض ِمصَر بِاآياٍت َوَعجائَِب، بَِيٍد َقِويٍَّة، َوِذراٍع 

َممُدوَدٍة، َوَمهاَبٍة َعِظيَمٍة.
أْرَض الَِّتي اأقَسمَت  22»َواأعَطيَتُهْم َهِذِه ال�

لَبناً  َتفيُض  اأْرضاً  آبائِِهْم،  ل� َسُتعِطيها  بِاأنََّك 
لَْم  لَِكنَُّهْم  َوامَتَلُكوها.  َتْوا  23َواأ َوَعَسلاً. 
َيعَملُوا  َولَْم  َشِريَعَتَك.  َتِبُعوا  َول�  ُيِطيُعوَك، 
َهِذِه  كُلَّ  َعَليِهْم  َفَجَلبَت  اأوَصيَتُهْم.  ما  بُِكلِّ 

الُمعاناِة.
لِحصارِ  تُرابِيًَّة  َحواِجَز  البابِِليُّوَن  24»َوَضَع 

الَمِديَنِة َوال�ستيلاِء َعَليها. َواسَتسَلَمِت الَمِديَنُة 
لَِيِد البابِِليِّيَن الَِّذيَن ُيحاِرُبونَها، بَِسَبِب الَحرِب 
َقْد  َعْنُه  َتَكلَّْمَت  ما  أمراِض.  َوال� َوالَمجاَعِة 

َحَدَث، َوها اأنَت َتراُه.
لِي:  قُلَت  اإللَُه،  الرَّبُّ  اأيُّها  25»َواأنَت، 

ٍة اأماَم ُشُهوٍد.‹ َوَمَع  ›اشَتِر الَحقَل لَِنفِسَك بِِفضَّ
َهذا، َسُتَسلَُّم الَمِديَنُة لَِيِد البابِِليِّيَن.«
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اإلَُه  اإْرِميا: 27»اأنا اهلُل،  اإلَى  َكِلَمُة اهلِل  26َوجاَءْت 

؟ 28لَِذلَِك  . َهْل ُهناَك َشيٌء َيصُعُب َعَليَّ كُلِّ َشيٍء َحيٍّ
َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: ›َساُأَسلُِّم َهِذِه الَمِديَنَة لَِيِد البابِِليِّيَن 
َر َمِلِك بابَِل لَِيفَتَحها. 29َسَياأتِي البابِِليُّوَن  َولَِيِد نَُبوَخْذناصَّ
الَمِديَنَة  َهِذِه  َوَيحِرقُوَن  الَمِديَنَة،  َهِذِه  ُيحاِرُبوَن  الَِّذيَن 
النّاُس  َر  َبخَّ الَِّتي  الُبُيوَت  َوَيحِرقُوَن  َسَيحِرقُونَها  بِالنّاِر. 
آلَِهٍة  ل� سائَِلًة  َتقِدماٍت  ُموا  َوَقدَّ لِلَبعِل،  ُسُطوِحها  َعَلى 
أنَّ َبني  اُأْخَرى، ِمّما اأدَّى اإلَى َغَضِبي. 30َساأفَعُل َهذا ل�
رَّ اأماِمي ُمنُذ ِصباُهْم.  اإْسرائِيَل َوَيُهوذا كانوا َيصَنَعوَن الشَّ
أنَّ َبني اإْسرائِيَل كانُوا ُيِغيُظونَِني بِما َيعَملُونَُه،‹ َيُقوُل  َول�
ُمنُذ  الَمِديَنِة،  َهِذِه  َعَلى  ِجّداً  َغِضبُت  ِّي  أن 31›ل� اهلُل. 

َيوِم بِنائِها اإلَى َهذا الَيوِم، َحتَّى اإنَِّني ساُأزيلُها ِمْن اأماِمي 
َيُهوذا  َوَبُنو  اإْسرائِيَل  َبنو  َعِمَلُه  الَِّذي  رِّ  الشَّ 32بَِسَبِب 

َواأنِبياُؤُهْم  َوُرَؤساُؤُهْم  َوُملُوكُُهْم  َغَضِبي – ُهْم  لُِيِثيُروا 
َوِرجاُل َيُهوذا َوُسكّاُن الُقْدِس.

اأنَِّني  َوَمَع  ُوُجوَهُهْم.  ل�  لِي  ُظُهوَرُهْم  33»اأداُروا 

َيقَبلُوا  َولَْم  اإلَيَّ  َيسَتِمُعوا  َفَلْم  َيوٍم،  َبعَد  َيوماً  َعلَّمُتُهْم 
َتعِليِمي. 34َوَضُعوا اأصناَمُهُم الَكريَهَة ِفي الَبيِت الَِّذي 
لِلَبعِل ِفي  ُمرَتَفعاٍت أ  ُسوُه. 35َبُنوا  َفَنجَّ َيحِمُل اْسِمي، 
لَِه  ُموا اأبناَءُهْم َوَبناتُِهْم َقرابِيَن لِلاإ واِدي ابِن ِهنُّوَم، لُِيَقدِّ
ُمولََك. َواأنا لَْم اآُمْرُهْم بَِهذا، َول� َفكَّرُت بِِه. َوبَِعَمِلِهْم 

َهذا، َجَعلُوا َيُهوذا ُيخِطُئ.
اإْسرائِيَل،  اإلَُه  اهلُل،  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  36»َولَِذلَِك 

لَِهِذِه الَمِديَنِة، الَِّتي َتُقولُوَن َعنها بِاأنَّها اُأسِلَمْت لَِيِد َمِلِك 
ِمَن  37»َساأجَمُعُهْم  َوالَوباِء:  َوالَمجاَعِة  بِالَحرِب  بابَِل 
أراِضي الَِّتي َطَردتُُهْم اإلَيها بَِغَضِبي َوَسَخِطي َوَغيِظَي  ال�
َوَساُأسِكُنُهْم  الَمكاِن،  َهذا  اإلَى  َساُأرِجُعُهْم  ِديِد.  الشَّ
اإلََهُهْم.  َساأكُوُن  َواأنا  َشعِبي،  38َسَيُكونُوَن  بِاأماٍن. 
39َوَساُأعِطيُهْم َقلباً واِحداً َوَطِريقاً واِحداً لَِكي َيخافُونِي 

دائِماً ل�أجِل َخيِرِهْم َوَخْيِر نَسِلِهْم.
40»َقَطْعُت َعهداً اأَبِديّاً َمَعُهْم لَْن اأِحيَد َعنُه اأَبداً: 

َمهاَبِتي،  قُلُوبِِهْم  ِفي  اأَضَع  َوبِاأْن  لَُهْم  َخيراً  اأعَمَل  اأْن 
اإلَيِهْم.  حساِن  بِال�إ 41َساأْفَرُح  َعنِّي.  َيِحيُدوا  ل�  َحتَّى 

بائِِح َتكثُُر  الذَّ َوتقديِم  الِعباَدِة  اأماِكُن  أ 35:32 مرتَفعات. كانَت 

ِفي الَمناِطِق الُمرَتِفَعِة.

َقلِبي َوكُلِّ  بِاأمانٍَة، بُِكلِّ  ال�ْرِض  َهِذِه  َوَساأغِرُسُهْم ِفي 
نَفِسي.«

أنَّ َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: »َكما َجَلبُت َهِذِه  42ل�

َساأجِلُب  َهَكذا  عِب،  الشَّ َهذا  َعَلى  الَعِظيَمَة  الُمعاناَة 
َسُتشَتَرى  43ِحيَنِئٍذ،  بِِه.  َوَعدتُُهْم  الَِّذي  الَخيَر  َعَليِهِم 
َول�  َخِرَبٌة  اإنَّها  َتُقولُوَن  الَِّتي  أْرِض  ال� َهِذِه  ِفي  الُحُقوُل 
َيسُكُنها اإنساٌن اأْو َحيواٌن، َوَقْد اُأسِلَمْت لَِيِد البابِِليِّيَن. 
ُصُكوكاً  َوَسَيكُتُبوَن  ٍة،  بِِفضَّ الُحُقوَل  44َسَيشَتُروَن 

َبْنياِمْيَن  اأْرِض  ِفي  َعَليها  اآَخِريَن  َوُيشِهُدوَن  َيخِتُمونَها 
َوُمُدِن  َيُهوذا  ُمُدِن  َوِفي  بِالُقْدِس  الُمِحيَطِة  َوالَمناِطِق 
ُمُدِن  َوِفي  الَغربِيَِّة  التِّلاِل  ُمُدِن  َوِفي  الَجَبِليَِّة  الَمناِطِق 
اُأِخَذ  ما  َساُأرِجُع  ِّي  أن ل� َذلَِك  َسَيحُدُث  النََّقِب. ب 

ِمنُهْم.« َيُقوُل اهلُل.

َوعُد اهلل

َبيَنما 33  ثانَِيًة،  اإْرِميا  اإلَى  اهلِل  َكِلَمُة  َوجاَءْت 
جِن: 2»َهذا  كاَن َمحُجوزاً ِفي ساَحِة السِّ
أْرَض  أْرِض – اهلُل َمْن َشكََّل ال� ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل خالُِق ال�
َسها، َواْسُمُه يهوه ج: 3›ادُعِني َفاُأِجيَبَك، َواُأخِبَرَك  َواأسَّ

بِاُأُموٍر َعِظيَمٍة َوَعِميَقٍة ل� َتعِرفُها.‹
4»َفَهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل، اإلَُه اإْسرائِيَل، َعْن ُبُيوِت 

ل�أجِل  ُهِدَمْت  الَِّتي  َيُهوذا  ُملُوِك  َوقُُصوِر  الَمِديَنِة  َهِذِه 
يِف: 5›َسَياأتِي  وِر ِضدَّ اأبراِج الِحصاِر َوالسَّ َتحِصيِن السُّ
بُِجَثِث  َوَسَيملاُأونَها  الَمِديَنَة،  َهِذِه  لُِيحاِرُبوا  البابِِليُّوَن 
اأولَِئَك الَِّذيَن َساأضِرُبُهْم بَِغَضِبي َوَسَخِطي. َفَقْد َحَجْبُت 

ُحُضوِري َعْن َهِذِه الَمِديَنِة بَِسَبِب َشرِّ ُسكّانِها.
فاِء اإلَيها. َساُأشِفيِهْم  واِء َوالشِّ 6»›لَِكنِّي َساآتِي بِالدَّ

اُأِخَذ  ما  7َوَساُأِعيُد  أماِن.  َوال� لاِم  السَّ َكثَرَة  لَُهْم  َواُأعِلُن 
كانُوا  َكما  ثانَِيًة  َوَساأبِنيِهْم  اإْسرائِيَل.  َوِمْن  َيُهوذا  ِمْن 
ُرُهْم ِمْن ُذنُوِب َخطاياُهْم ِضدِّي،  ِفي الِبداَيِة. 8َساُأَطهِّ
9َوَسُتصِبُح  ُذنُوبِِهم.  َوكُلَّ  َعَليَّ  ِعصيانَُهْم  َوَساأغِفُر 
َهِذِه الَمِديَنُة َمِديَنَة َفَرٍح َوَتسِبيٍح َوَتمجيٍد لِي اأماَم كُلِّ 
لَِشعِبي.  اإحساناتِي  بَِجميِع  َسَتسَمُع  الَِّتي  أْرِض  ال� اُأَمِم 

ب 44:32 الّنقب. المنطقُة الّصحراويُّة ِفي جنوِب َيُهوذا.

ج 2:33 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«
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ُأَمُم َوَترَتِعُب بَِسَبِب كُلِّ اإحساناتِي َوَخيراتِي  َسَتخاُف ال�
ُمها لَِشعِبي.‹ الَِّتي اُأَقدِّ

الَمكاِن  َهذا  ›ِفي  اهلُل:  َيُقولُُه  ما  ُهَو  10»َفَهذا 

ِفي  َحَيواٍن،  اأْو  اإنساٍن  بِلا  َمهُجوٌر  اإنَُّه  َتُقولُوَن  الَِّذي 
ِمَن  بلا ساِكٍن  الَمتُروَكِة  الُقْدِس  َوَشواِرِع  َيُهوذا  ُمُدِن 
الِغناِء  11َصوُت  َجديٍد  ِمْن  َسُيْسَمُع  َوالَبهائِِم،  النّاِس 
َوال�حِتفاِل، َوَصوُت الَعِريِس َوالَعُروِس، َوَصوُت اُأناٍس 

َيُقولُوَن: َمجداً هلِل الَقِديِر.

َُّه صالٌِح، أن    َسبُِّحوا اهلَل لِ�
أَبِد. أ أنَّ َرحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

َسُيسَمُع َهِذا ثانَِيًة ِمَن اأْفواِه الَِّذيَن َياأتُوَن بَِتقِدَمٍة اإلَى 
ِّي َساُأرِجُع كُلَّ ما اُأِخَذ ِمْن َهِذِه  أن َبيِت اهلِل شاِكِريَن. ل�

أْرِض لَِتُعوَد اإلَى سابِِق َعْهِدها.‹« َيُقوُل اهلُل. ال�
12َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر: »ِفي َهذا الَمكاِن 

الَخِرِب الَِّذي ل� َيسُكُنُه اإنساٌن اأْو َبِهيَمٌة، ِفي كُلِّ ُمُدنِِه، 
ًة اُأْخَرى َمرعًى لِلرُّعاِة الَِّذيَن ُيَسرُِّحوَن  َسَيُكوُن ُهناَك َمرَّ
َغَنَمُهْم. 13ِفي ُمُدِن الَجَبِل َوُمُدِن التِّلاِل الَغربِيَِّة َوُمُدِن 
النََّقِب، ب َوِفي اأْرِض َبْنياِمْيَن َوالَمناِطِق الُمِحيَطِة بَِمديَنِة 
اُأْخَرى  ًة  َمرَّ ُهناَك  َسَيُكوُن  َيُهوذا،  ُمُدِن  َوِفي  الُقْدِس، 

ِخراٌف َتُمرُّ َتحَت َيِد الَِّذي َيُعدُّها.« َيُقوُل اهلُل.

َثباُت َوعِد اهلل
ُم ِفيها َوعِدَي الَِّذي  14َيُقوُل اهلُل: »َسَتاأتِي اأيّاٌم اُأَتمِّ

أيّاِم  ال� تِلَك  15ِفي  َيُهوذا.  َوَبِني  اإْسرائِيَل  لَِبني  َقَطْعُتُه 
َوَذلَِك الَوقِت، َساُأنِبُت ُغصناً ِمْن نَسِل داُوَد، َسُيحاِفُظ 
أيّاِم،  ال� تِلَك  16ِفي  أْرِض.  ال� ِفي  َوالِبرِّ  الَعدِل  َعَلى 
ُهَو  َوَهذا  بِاأماٍن.  الُقدُس  َوَسَتْسُكُن  َيُهوذا،  َسَيخلُُص 

ال�ْسُم الَِّذي َسَيدُعونَها بِِه: ›اهلُل بِرُّنا.‹«
ُهناَك  »َسَيُكوُن  اهلُل:  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  أنَّ  17ل�

َمْن َيجِلُس ِمْن نَسِل داُوَد َعَلى َعرِش اإْسرائِيَل.  دائِماً 
َحضَرتِي  ِفي  َيِقُفوَن  َكَهَنٌة  دائِماً  ُهناَك  18َوَسَيُكوُن 

ُحوا . . . األَبد. انظر مزمور 118، و 136. أ 11:33 َسبِّ

ب 13:33 الّنقب. المنطقُة الّصحراويُّة ِفي جنوِب َيُهوذا.

َوَذبائَِح  ُحُبوٍب  َوَتْقِدماِت  صاِعَدةً ج  َذبائَح  ُموا  لُِيَقدِّ
أيّاِم.« اُأخَرى َمدى ال�

19َوجاَءْت َكِلَمُة اهلِل اإلَى اإْرِميا َفقاَل: 20»َهذا ُهَو 

النَّهارِ  َمَع  َعهِدَي  اإلغاَء  اسَتَطعُتْم  ›اإِن  اهلُل:  َيُقولُُه  ما 
ِفي  اللَّيُل  اأِو  النَّهاُر  َياأتَِي  ل�  َحتَّى  اللَّيِل،  َمَع  َوَعهِدَي 
َوقَتيِهما، 21ِحيَنِئٍذ، ُيمِكُن لَِعهِدَي َمَع خاِدِمي داُوَد اأْن 
ُينَقَض، َفلا َيُكوَن لَُه ابٌن لَِيجِلَس َعَلى َعرِشِه، َوَكَذلَِك 
َعهِدي َمَع الّلاِويِّيَن. 22َوَكما اأنَُّه ل� ُيمِكُن اإحصاُء نُُجوِم 
َساُأَكثُِّر  َهَكذا  الَبحِر،  َرمِل  ِقياُس  ُيمِكُن  َول�  ماِء،  السَّ

نَسَل ُخّداِمَي داُوَد َوالّلاِويِّيَن الَِّذيَن َيخِدُمونَُه.‹«
24»َهْل  َفقاَل:  اإْرِميا  اإلَى  اهلِل  َكِلَمُة  23َوجاَءْت 

َوَتُقوُل:  ُعوُب  الشُّ َهِذِه  بِِه  َتَتَكلَُّم  ما  اإرِميا  يا  َراأيَت 
َوَقْد  اهلُل،  اختاَرُهما  اللَّتاِن  الَعِشيَرتاِن  ُهما  ›هاتاِن 
َيُعوُدوا  َولَْم  َشعِبَي،  احَتَقُروا  لََقِد  آَن.‹  ال� َرَفَضُهما 

ًة.« َيعَتِبُرونَُهْم اُأمَّ
25َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: »َكما اأنَّ َعهِدي َمَع اللَّيِل 

ماواِت  السَّ َقوانِيِن  َعَلى  َوُسلطانِي  ُيكَسُر،  ل�  َوالنَّهاِر 
اأرفُُض نَسَل َيعُقوَب  َيُزوَل، 26َكَذلَِك ل�  لَْن  أْرِض  َوال�
َمْن  نَسِلِه  ِمْن  َساُأَعيُِّن  لَِكنِّي  داُوَد.  نَسَل خاِدِمي  َول� 
َسَيملُُك َعَلى نَسِل اإبراِهيَم َواإسحاَق َوَيعُقوَب. َوَساُأرِجُع 

اإلَْيِهْم ما اُأِخَذ ِمنُهْم، َوَساأرَحُمُهْم.«

َتحِذيٌر ِلِصْدِقّيا َمِلِك َيُهوذا

اهلِل، 34  ِمَن  اإْرِميا  اإلَى  الَكِلَمُة  َهِذِه  َوجاَءْت 
ُر َمِلُك بابَِل َوَجيُشُه  ِعنَدما كاَن نَُبوَخْذناصَّ
أْرِض الَِّتي َسيَطَر َعَليها َوكُلُّ ُشُعوبِِهْم  َوكُلُّ َممالِِك ال�

ُيحاِرُبوَن َمديَنَة الُقْدِس َوُمُدنِها.
2»َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل اإلَُه اإْسرائِيَل: ›اْذَهْب َوَتَكلَّْم 

اإلَى ِصْدِقّيا َمِلِك َيُهوذا، َوقُْل لَُه َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: 
َساُأَسلُِّم َهِذِه الَمِديَنَة لَِيِد َمِلِك بابَِل َحتَّى ُيحِرَقها بِالنّاِر. 
ََّك َسُتمَسُك  أن ل� َيِدِه،  ِمْن  َتنُجَو  لَْن  يا ِصْدِقّيا  3َواأنَت 

َوَسَيَتَكلَُّم  لَِعيٍن،  َعيناً  بابَِل  َمِلَك  َسَتَرى  لَِيِدِه.  َوتَُسلَُّم 

ُم  تُّقدَّ كانَْت  الَِّتي  الّذبائِِح  من  صاِعَدة.  َذبائح  ج 18:33 

ل�سترضاء اهلل في العهد القديم، وُمعظمها كاَن ُيحَرُق بالنّاِر عَلى 
المذبح، لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.



826 إْرِميا 4:34

َمَعَك َوجهاً لَِوجٍه، ثُمَّ َسَتذَهُب اإلَى بابَِل. 4لَِكِن اْسَمْع 
َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  َيُهوذا.  َمِلَك  ِصْدِقّيا  يا  اهلِل  َكِلَمَة 
اهلُل َعنَك: لَْن َتُموَت ِفي الَمعَرَكِة، 5لَِكنََّك َسَتُموُت 

كراِم اآبائَِك، َفَسُيحِرقُوَن  بَِسلاٍم. َوَكما اأحَرقُوا َبُخوراً ل�إ
َفاأنا  َمول�َي.‹  يا  ›اآٍه  َوَيُقولُوَن:  َعَليَك  َوَسَيُنوُحوَن  لََك 

َقْد َتَكلَّْمُت.« َيُقوُل اهلُل.
الَمِلِك  اإلَى  الَكلاِم  َهذا  بُِكلِّ  النَِّبيُّ  اإْرِميا  6َفَتَكلََّم 

كاَن  7َبيَنما  الُقْدِس.  َمديَنِة  ِفي  َيُهوذا  َمِلِك  ِصْدِقّيا 
َجيُش بابَِل ُيحاِرُب َمديَنَة الُقْدِس َوَمديَنِتي َيُهوذا اللَِّتيِن 
َبِقَيتا، اأي لَِخيَش َوَعِزيَقَة – َوُهما الَمِديَنتاِن الَوِحيَدتاِن 

الَحِصيَنَتاِن الباِقَيتاِن ِمْن ُمُدِن َيُهوذا.

عِب يكِسُر العهد الشَّ
8َهِذِه ِهَي الَكِلَمُة الَِّتي جاَءْت اإلَى اإْرِميا ِمَن اهلِل، 

عِب الَِّذي  َبعَد اأْن َقَطَع الَمِلُك ِصْدِقّياً َعهداً َمَع كُلِّ الشَّ
كاَن ِفي َمديَنِة الُقْدِس بِاأْن ياأُمَر بِِعْتِقِهْم. 9َفكاَن َعَلى 
َحتَّى ل�  الِعبرانِيِّيَن،  َواإماَءُه  َعِبيَدُه  ُيعِتَق  اأْن  كُلِّ واِحٍد 
. 10َفاأطاَع َهذا الَقراَر  َيسَتعِبَد الَيُهوِديُّ اأخاُه الَيُهوِديَّ
ُدوا بِاإطلاِق الَعِبيَد  عِب. َوَتَعهَّ َجميُع الرَُّؤساِء َوَجميُع الشَّ
َبْعُد.  ِفيما  اأَحداً  ِمنُهْم  َيسَتعِبُدوا  ل�  َوبِاأْن  َوالَجوارَي، 
11لَِكنَُّهْم عاُدوا َواسَتعَبُدوا الَعِبيِد َوالَجواِرَي الَِّذيَن كانُوا 

َقْد اأعَتُقوُهْم، َفَجَعلُوُهْم َتحَت الُعُبوِديَِّة ِمْن َجديٍد.
12َوجاَءْت َكِلَمُة اهلِل اإلَى اإْرِميا َفقاَل: 13»َهذا ُهَو 

َعهداً  َقَطْعُت  ›َقْد  اإْسرائِيَل:  اإلَُه  الَقِديُر،  اهلُل  َيُقولُُه  ما 
َمَع اآبائَِك ِعنَدما اأخَرجُتُهْم ِمْن اأْرِض ِمصَر َحيُث كانُوا 
َعِبيداً، َوقُْلُت لَُهْم: 14›ِفي نِهاَيِة كُلِّ َسبِع ِسِنيَن َعَلى 
كُلِّ واِحٍد اأْن ُيعِتَق اأخاُه الِعبرانِيَّ الَِّذي بِيَع لَُه. َيْنَبِغي 
اأْن َيخِدَمَك ِستَّ ِسِنيَن ثُمَّ ُيطَلُق ُحّراً. َولَِكنَّ اآباُؤكُْم 
الَيوَم  15لَِكنَُّكُم  لِي.  اآذانَُهْم  َيَفَتُحوا  َولَْم  ُيِطيُعونِي  لَْم 
اأَحُدكُُم  اأعَتَق  اإْذ  اأماِمي،  ُهَو صالٌِح  ما  َوَعِملُتْم  تُْبُتْم 
آَخَر. َوَقْد َقَطْعُتْم َعهداً اأماِمَي ِفي الَبيِت الَِّذي َيحِمُل  ال�
اأرَجَع  اإْذ  اْسِمَي،  سُتُم  َونَجَّ ُعدتُْم  16لَِكنَُّكْم  اْسِمَي. 
اأحراراً،  اأطَلُقوُهْم  الَِّذيَن  َواأَمَتُه  َعبَدُه  ِمنُكْم  كُلُّ واِحٍد 
ل�أنَّ َهذا ما َرِغُبوا بِِه، َوَقْد اأخَضعُتُموُهْم لَِيُكونُوا لَُكْم 

َعِبيداً َوَجواِرَي.‹«

تُِطيُعونِي  »لَْم  اهلُل:  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  17لَِذلَِك 

َيُقوُل  َساُأطِلُقُكْم،«  اإَذْن  َفاأنا  َشعِبُكْم،  اإبناِء  باإطلاِق 
يِف َوالَوَباِء َوالُجوِع، َوَساأجَعلُُكْم  اهلُل، »َساُأطِلُقُكْم لِلسَّ

أْرِض. 18َساأجَعُل الرِّجاَل  ِعبَرًة تُْرِعُب َجميَع َممالِِك ال�
الَعهِد  َكلاِم  َعَلى  ُيحاِفُظوا  َولَْم  َعهِدي  نََقُضوا  الَِّذيَن 
الَِّذي َقَطُعوُه اأماِمي، َكالَبَقَرِة الَِّتي َقَطُعوها ِمَن الَوَسِط 
َواجتاُزوا َبيَن نِصَفيها. 19َينَطِبُق َهذا َعَلى ُرَؤساِء َيُهوذا 
َشعِب  كُلِّ  َوَعَلى  َوالَكَهَنِة  َوالُخّداِم  الُقْدِس  َوُرَؤساِء 
أْرِض الَِّذيَن اجتاُزوا َبيَن نِصَفيِّ الَبَقَرِة. 20َساُأَسلُِّمُهْم  ال�
َوَسَتُكوُن  َقتَلُهْم.  ُيِريُدوَن  الَِّذيَن  َوَيِد  اأعدائِِهْم  َيِد  اإلَى 
أْرِض.  ال� َوُوُحوِش  ماِء  السَّ لُِطُيوِر  َطعاماً  ُجَثثُُهْم 
21َساُأَسلُِّم ِصْدِقّيا َمِلَك َيُهوذا َوُرَؤساَءُه اإلَى َيِد اأعدائِِهْم 

بابَِل  َمِلِك  َجيِش  َولَِيِد  َقتَلُهْم،  ُيِريُدوَن  الَِّذيَن  َولَِيِد 
الَِّذي انَسَحَب َعنُكْم. 22َساُأعِطي اأمراً،« َيُقوُل اهلُل، 
َوَيفَتُحونَها  َوَسُيحاِرُبونَها  الَمِديَنِة،  َهِذِه  اإلَى  َفاُأِعيُدُهْم 
ُل ُمُدَن َيُهوذا اإلَى َخراٍب بِلا  َوَيحِرقُونَها بِالنّاِر. َوَساُأَحوِّ

ساِكٍن ِفيها.«

كاِبيِّين عاِئَلُة الرَّ

اإرِميا 35  اإلَى  الَِّتي جاَءْت  الَكِلَمُة  ِهَي  َهِذِه 
َمِلِك  ُيوِشّيا  ْبِن  َيُهوياِقيَم  اأيّاِم  ِمَن اهلِل ِفي 
َوَتكلَّْم  الَركابِيِّيَن  عائَِلِة  اإلَى  2»اْذَهْب  َفقاَل:  َيُهوذا، 
َمَعُهْم، َواأحِضْرُهْم اإلَى واِحَدٍة ِمَن الُغَرِف ِفي َبيِت اهلِل، 

َواسِقِهْم َخمراً ُهناَك.«
َواإخَوَتُه  َحْبِصيِنيا  ْبِن  اإْرِميا أ  ْبَن  ياَزنْيا  3َفاأَخْذُت 

َبيِت  اإلَى  الرَّكابِيِّيَن، 4َواأحَضْرتُُهْم  َواأول�َدُه َوكُلَّ عائَِلِة 
اهلِل،  َرُجِل  َيْجِدلْيا،  ْبِن  حاناَن  اأبناِء  ُغرَفِة  اإلَى  اهلِل، 

الَِّتي بِجانِِب ُغرَفِة الرَُّؤساِء َوَفوَق ُغرَفِة َمْعِسّيا ْبِن ِشلُّوَم 
حاِرِس َعَتَبِة الَهيَكِل. 5َوَوَضعُت اأماَم الرَّكابِيِّيَن اأباِريَق 
َملاآنًَة بِالَخمِر َواأقداحاً، َوقُْلُت لَُهْم: »اشَرُبوا َخمراً.«

نا  َجدَّ ل�أنَّ  َخمراً،  نَشَرُب  ل�  »نَحُن  6َفقالُوا: 

ُيوناداَب ْبَن َركاَب اأوصانا َفقاَل: ›ل� َتشَرُبوا اأنُتْم َول� 
َبُنوكُْم َخمراً اأَبداً. 7ل� َتبُنوا َبيتاً لَِتسُكُنوا ِفيِه َول� َتبُذُروا 

أ 3:35 إرِميا. ليَس النّبي اإرميا بْل رجٌل اآخُر لَُه نفُس ال�سِم.
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لَِكِن  ُأُموَر،  ال� َهِذِه  َتعَملُوا  ل�  َكرماً.  َتزَرُعوا  َول�  بِذاراً 
اسُكُنوا ِفي ِخياٍم ِطيَلَة َحياتُِكْم َحتَّى َتِعيُشوا َزَمناً َطِويلاً 
ُبوَن ِفيها.‹ 8َوَقْد اأَطعنا كُلَّ ما  أْرِض الَِّتي اأنُتْم ُمَتَغرِّ ِفي ال�
نا. َولَْم نَشَرْب نَحُن  اأوصانا بِِه ُيوناداُب ْبُن َركاَب َجدُّ
َول� نِساُؤنا َول� َبُنونا َول� َبناتُنا َخمراً ِطيَلَة َحياتِنا. 9َولَْم 
نَبِن ُبُيوتاً لَِنسُكَن ِفيها، َولَيَس لََدينا كُُروٌم اأْو ُحُقوٌل اأْو 
اأوصانا  ما  كُلَّ  َواأَطعنا  ِخياٍم  ِفي  10ِعشنا  َمحاِصيُل. 
ُر  نَُبوَخْذناصَّ نا ُيوناداُب بِِه. 11َولَِكْن ِعنَدما َصِعَد  َجدُّ
َولِذا  ›لَِندُخْل.‹  قُْلنا:  َيُهوذا،  اأْرِض  َعَلى  بابَِل  َمِلُك 
ِجئنا اإلَى َمديَنِة الُقْدِس بَِسَبِب َجيِش البابِِليِّيَن َوَجيِش 

أراِميِّيَن. َفَسَكنّا ِفي الُقْدِس.« ال�
13»َهذا  َفقاَل:  اإْرِميا  اإلَى  اهلِل  َكِلَمُة  12َوجاَءْت 

َوقُْل  ›اْذَهْب  اإْسرائِيَل:  اإلَُه  الَقِديُر،  اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو 
لِِرجاِل َيُهوذا َولُِكلِّ ُسكّاِن الُقْدِس: ›األ� َتقَبلُوَن التَّعِليَم 
بِال�سِتماِع اإلَى َكلاِمي؟ َيُقوُل اهلُل. 14َولََقْد ُحِفَظ َكلاُم 
َولِذا  اأبنائِِه،  اإلَى  بِِه  اأوَصى  الَِّذي  َركاَب  ْبِن  ُيوناداَب 
َوِصيََّة  اأطاُعوا  َُّهْم  أن ل� الَيوِم  َهذا  اإلَى  َخمراً  َيشَرُبوا  لَْم 
ِهْم. اأّما اأنا َفَقْد َتَكلَّْمُت اإلَيُكْم َيوماً َبعَد َيوٍم، َفَلْم  َجدِّ
أنِبياَء واِحداً َبعَد  تُِطيُعونِي. 15اأرَسلُت اإلَيُكْم ُخّداِمي ال�
يَرِة  رِّ الشِّ ُطُرِقُكُم  َعْن  َجميعاً  ›ارِجُعوا  َوقُْلُت:  آَخِر،  ال�
اُأْخَرى  اآلَِهٍة  َوراَء  َتذَهُبوا  َول�  اأعمالَُكْم،  َواأصِلُحوا 
أْرِض الَِّتي اأعَطيُتها  لَِتخِدُموها. ِحيَنِئٍذ، َتسَتِقرُّوَن ِفي ال�
آبائُِكْم. لَِكنَُّكْم لَْم َتفَتُحوا اآذانَُكْم َوتُطيُعونِي.  لَُكْم َول�
16َحِفُظ اأبناُء ُيوناداَب ْبِن َركاَب الَوِصيََّة الَِّتي اأعطاها 

›. ُهْم لَُهْم، اأّما َشعِبي َفَلْم َيسَتِمُعوا اإلَيَّ َجدُّ
اإلَُه  الَقديُر،  اإللَُه  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  17»لَِذلَِك، 

اإْسرائِيَل: ›َساأجِلُب َعَلى َيُهوذا َوَعَلى ُسكّاِن الُقْدِس كُلَّ 
َِّني َتَكلَّْمُت  أن رِّ الَِّذي َتَكلَّْمُت بِِه َعَليِهْم. َوَذلَِك ل� الشَّ

اإلَْيِهْم، َفَلْم َيسَتِمُعوا. َدَعوتُُهْم، َفَلْم ُيِجيُبوا.‹«
18َوقاَل اإْرِميا لَِبيِت الرَّكابِيِّيَن: »َهذا ُهَو ما َيُقولُُه 

اهلُل الَقِديُر، اإلَُه اإْسرائِيَل: ›ل�أنَُّكْم اأَطعُتْم َوِصيََّة ُيوناداَب 

بُِكلِّ  َوَعِملُتْم  َوصاياُه  كُلَّ  َحِفظُتْم  َول�أنَُّكْم  كُْم،  َجدِّ
ما اأَمَر بِِه، 19لَِذلَِك َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر، اإلَُه 
اإْسرائِيَل: َسَيبَقى ُهناَك دائِماً َمْن َيِقُف اأماِمي ِمْن عائَِلِة 

ُيوناداَب ْبِن َركاَب.‹«

الَمِلُك َيُهوياِقيُم يحِرُق كتاَب إْرِميا

ْبِن 36  َيُهوياِقيَم  ُحْكِم  ِمْن  الّرابَِعِة  َنِة  السَّ ِفي 
الَكِلَمُة  َهِذِه  َيُهوذا، جاَءْت  َمِلِك  ُيوِشّيا أ 
اإلَى اإْرِميا النَِّبيِّ ِمَن اهلِل: 2»اأحِضْر لَِفيَفَة ِكتاٍب، َواكُتْب 
َعَليها الَكلاَم الَِّذي َتَكلَّْمُت بِِه اإلَيَك َعْن اإْسرائِيَل َوَعِن 
ِل َيوٍم َكلَّمُتَك ِفيِه – اأي ِمْن اأيّاِم الَمِلِك  ُأَمِم، ِمْن اأوَّ ال�
ُيوِشّيا – اإلَى َهذا الَيوِم. 3َفَلُربَّما َيسَمُع َبُنو َيُهوذا بُِكلِّ 
كُلُّ  َوَيُعوُد  بِِهْم،  اُأنِزلَُه  اأْن  ُمزِمٌع  اأنا  الَِّذي  الِعقاِب 
اآثاَمُهْم  لَُهْم  َفاأْغِفَر  يَرِة،  رِّ الشِّ اأعمالِِه  َعْن  ِمنُهْم  واِحٍد 

َوَخطاياُهْم.«
باُروُخ  َوَكَتَب  نِيِريّا.  ْبَن  باُروَخ  اإْرِميا  4َفاسَتدَعى 

َعَلى الَمخُطوَطِة ما اأملاُه َعَليِه اإْرِميا، اأي َجميَع َكلاِم 
اهلِل الَِّذي َتَكلََّم بِِه اإلَى اإْرِميا. 5َواأَمَر اإْرِميا باُروَخ َفقاَل: 

اإلَى َبيِت  هاِب  »اأنا َمسُجوٌن ُهنا، َوَقْد ُمِنْعُت ِمَن الذَّ
َجميَع  ِفيِه  َكَتبَت  الَِّذي  بِالِكتاَب  اأنَت  6اْذَهْب  اهلِل. 

َكلاِم اهلِل بَِحَسِب ما اأمَليُت َعَليَك، َواقراأُه َعَلى َمساِمِع 
وِم. اقراأُه اأماَم َجميِع َبِني  النّاِس ِفي َبيِت اهلِل ِفي َيوِم الصَّ
آتِيَن ِمْن ُمُدنِِهْم. 7َفَلَعلَّ اسِترحاَمُهْم ُيرَفُع اأماَم  َيُهوذا ال�
يَرِة.  رِّ ِمنُهْم َعْن ُمماَرساتِِه الشِّ َوَيرِجُع كُلُّ واِحٍد  اهلِل، 

َهذا  َعَلى  بِِه  َتَكلََّم  الَِّذي  َوَسَخَطُه  اهلِل  َغَضَب  ل�أنَّ 
عِب َعِظيٌم.« 8َفَعِمَل باُروُخ ْبُن نِيِريّا بُِكلِّ ما اأوصاُه  الشَّ

، َفَقَراأ ِكتاَب َكلاِم اهلِل ِفي َبيِت اهلِل. اإْرِميا النَِّبيُّ
َنِة الخاِمَسِة ِمْن ُملِك  هِر التّاِسِع ِمَن السَّ 9َوِفي الشَّ

َعَلى  بَِصوٍم  نُوِدَي  َيُهوذا،  َمِلِك  ُيوِشّيا  ْبِن  َيُهوياِقيَم 
آتِيَن ِمْن ُمُدِن َيُهوذا اإلَى  ُسكّاِن َمديَنِة الُقْدِس، َوكُلِّ ال�
َمديَنِة الُقْدِس اإلَى َمحَضِر اهلِل. 10ِفي َذلَِك الَيوِم، َقَراأ 
َبيِت  ِفي  اإْرِميا  َكلاَم  اْحَتَوْت  الِّتي  الَمخُطوَطَة  باُروُخ 
عِب ِمْن  اهلِل. َقَراأ باُروُخ الَمخُطوَطَة ِفي َمساِمِع كُلِّ الشَّ

الُعْلِويَِّة  الّساَحِة  ِفي  الكاتِِب،  بِِن شافاَن  ِجَمْريا  ُغْرَفِة 
ِعْنَد َبّواَبِة َبيِت اهلِل.

11َوَسِمَع ِميخا ْبُن ِجَمْريا ْبِن شافاَن َجميَع َكلاِم 

اهلِل الَِّذي َعَلى الَمخُطوَطِة. 12َونََزَل اإلَى َبيِت الَمِلِك 

قبَل   605 نَحَو  اأي  ُيوِشّيا.   . . . الّراِبَعِة  َنِة  السَّ أ 1:36 
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اإلَى ُغرَفِة الكاتِِب، َوكاَن كُلُّ الرَُّؤساِء جالِِسيَن ُهناَك: 
األِيشاماُع الكاتُِب َوَدل�يا ْبُن ِشْمِعيا َواألناثاُن ْبُن َعكُبوَر 

َوَجَمْريا ْبُن شافاَن َوِصْدِقّيا ْبُن َحَنِنّيا، كُلُّ الرَُّؤساِء.
13َفاأخَبَرُهْم ِميخا بُِكلِّ الَكلاِم الَِّذي َسِمَعُه ِعنَدما 

عِب. َقَراأ باُروُخ الِكتاَب لِلشَّ
14َفاأرَسَل كُلُّ الرَُّؤساِء َيُهوِدَي ْبَن نََثْنيا ْبِن َشَلْميا ْبِن 

كُوِشي اإلَى باُروَخ َيُقوُل لَُه: »اأحِضِر اللِّفيَفَة الَِّتي كُنَت 
عِب، َوَتعاَل اإلَى ُهنا.« َفاأَخَذ باُروُخ ْبُن  َتقَراُأُها َعَلى الشَّ

نِيِريّا الَمخُطوَطَة َوَذَهَب اإلَْيِهْم.
15َفقالُوا لَُه: »اجِلْس َواقَراأ َعَلينا.« َفَقَراأها باُروُخ 

َعَليِهْم.
َبعٍض  اإلَى  َبعُضُهْم  نََظَر  الَكلاَم،  َسِمُعوا  16َفَلّما 

بَِخوٍف، َوقالُوا لِباُروَخ: »ل� ُبدَّ اأْن نُخِبَر الَمِلَك بُِكلِّ 
َهذا الَكلاِم.«

17ِحيَنِئٍذ، َساألُوا باُروَخ: »اأخِبْرنا َكيَف َكَتبَت َهذا 

لَُهْم:  باُروُخ  18َفقاَل  َعَليَك؟«  ُيمِليِه  اأكاَن  الَكلاَم. 
لَِفيَفِة  َعَلى  الَكلاِم  َهذا  كُلَّ  اأكُتُب  َواأنا  َعَليَّ  »اأملاُه 
َواخَتِبْئ  لِباُروَخ: »اْذَهْب  الرَُّؤساُء  الِكتاِب.« 19َوقاَل 

اأنَت َواإْرِميا، َول� َتَدعا اأَحداً َيعِرْف َمكانَُكما.«
20َبعَد َذلَِك، َذَهُبوا اإلَى الَمِلِك ِفي قاَعِة الَقصِر، 

َوكانُوا َقْد َوَضُعوا الِكتاَب ِفي ُغرَفِة األِيشاماَع الكاتِِب. 
َواأخَبُروا الَمِلَك بُِكلِّ الَكلاِم الَِّذي ِقيَل.

21َفاأرَسَل الَمِلُك َيُهوِدَي لُِيحِضَر الِكتاَب، َفاأَخَذُه 

ِمْن ُغرَفِة األِيشاماَع الكاتِِب. َوَقَراأُه َيُهوِدُي لِلَمِلِك َولُِكلِّ 
الرَُّؤساِء الَِّذيَن كانُوا واِقِفيَن ِفي َحْضَرِة الَمِلِك. 22َوَقْد 
هِر التّاِسِع  تاِء الَِّذي لَُه، ِفي الشَّ كاَن جالِساً ِفي َبيِت الشِّ
ُمشَتِعلاً. 23َوكاَن  اأماَمُه  النّاِر  َموِقُد  َوكاَن  َنِة،  السَّ ِمَن 
الِكتاِب،  ِمَن  اأرَبَعًة  اأْو  اأعِمَدٍة  َثلاَثَة  َيُهوِدي  َقَراأ  كُلَّما 
َيُشقُّ الَمِلُك َذلَِك الُجزَء بَِشْفَرٍة َصِغيَرٍة َوُيْلِقيِه اإلَى النّاِر 
الُمشَتِعَلِة الَِّتي ِفي الَموِقِد، َحتَّى اأحَتَرَق الِكتاِب بِاأكَمِلِه 
ِفي الَموِقِد. 24َولَْم َيَخِف الَمِلُك َوكُلُّ ُخّداِمِه الَِّذيَن 

قُوا ثِياَبُهْم. كانُوا َيسَتِمُعوَن اإلَى َهذا الَكلاِم، َولَْم ُيَمزِّ
اإلَى  لُوا  َتَوسَّ َوِجَمْريا،  َوَدل�يا  األْناثاَن  اأنَّ  25َوَمْع 

لَْم َيسَتِمْع  اأنَُّه  اإلّ�  الَمخُطوَطَة،  الَمِلِك َكي ل� َيحِرَق 
اإلَيِهْم. 26َبْل اأَمَر الَمِلُك َيْرَحْمِئيَل ابَن الَمِلِك، َوَسرايا 

ْبَن َعَزْرئِيَل، َوَشَلْميا ْبَن َعبِديِئيَل بِاأْن َيقِبُضوا َعَلى باُروَخ 
، َولَِكنَّ اهلَل َخبَّاأُهما. الكاتَِب َواإرِميا النَِّبيِّ

اأحَرَق  اأْن  َبعَد  اإْرِميا  اإلَى  اهلِل  َكِلَمُة  27َوجاَءْت 

َكَتَبُه  َقْد  باُروُخ  كاَن  الَِّذي  َوالَكلاَم  الِكتاَب  الَمِلُك 
بِاإملاِء اإْرِميا لَُه، َفقاَل:

َواكُتْب  اُأْخَرى،  ِكتاٍب  لَِفيَفَة  َواأحِضْر  28»اْذَهْب 

ُأولَى، َوالَِّذي  ِة ال� َعَليها كُلَّ الَكلاِم الَِّذي َكَتْبَتُه ِفي الَمرَّ
ُأولى الَِّتي اأحَرَقها َيُهوياِقيُم َمِلُك  كاَن َعَلى الَمخُطوَطِة ال�

َيُهوذا.
َيُقولُُه  ما  ُهَو  َيُهوذا: ›َهذا  َمِلِك  لَِيُهوياِقيَم  29َوقُْل 

َكَتْبَت  لِماذا  َوقُلَت:  الِكتاَب  َهذا  اأحَرْقَت  اأنَت  اهلُل: 

أْرَض، َوَيقِضي  ُر َهِذِه ال� َعَليِه اأنَّ َمِلَك بابَِل َسَياأتِي َوُيَدمِّ
َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  30لَِذلَِك  َوالَحيواناِت؟  النّاَس  َعَلى 
اهلُل َعْن َيُهوياِقيَم َمِلِك َيُهوذا: لَْن َيُكوَن لَُه ِمْن نَسِلِه 

ُجثَُّتُه خاِرجاً،  َسُتطَرُح  داُوَد.  َعرِش  َعَلى  َيجِلُس  َمْن 
لِلَحرِّ ِفي النَّهاِر َولِلَبرِد ِفي اللَّيِل. 31َساُأعاِقُبُه ُهَو َونَسَلُه 
َوُخّداَمُه بَِسَبِب اإثِمِهْم، َوَساأجِلُب َعَليِهْم َوَعَلى ُسكّاِن 
الُقْدِس َوِرجاَل َيُهوذا كُلَّ الَمعاناِة الَِّتي اأعَلْنُتها َعَليِهْم 

َوَتجاَهلُوها.‹«
32َواأَخَذ اإْرِميا لَِفيَفَة ِكتاِب اآَخَر َواأعطاها اإلَى باُروُخ 

َعَليِه  اأمَلى  َكما  َعَليها  َكَتَب  الَِّذي  الكاتِِب  نِيِريّا  ْبَن 
اإْرِميا، كُلَّ َكلاِم الَمخُطوَطِة الَِّتي اأحَرَقها َيُهوياِقيُم َمِلُك 

َيُهوذا ِفي النّاِر، َكما اأضاَف اإلَيِه َكلاماً َكِثيراً ِمثَلُه.

جن َوْضُع إْرِميا ِفي السِّ

َمكاَن 37  ُيوِشّيا  ْبُن  ِصْدِقّيا  الَمِلُك  َوَمَلَك 
َعيََّنُه  الَِّذي  َوُهَو  َيُهوياِقيَم.  ْبِن  كُْنياُهو 
ُهَو  َيسَتِمْع  2َولَْم  َيُهوذا.  اأْرِض  ِفي  َمِلكاً  ُر  نَُبوَخْذناصَّ
أْرِض لَِكلاِم اهلِل الَِّذي قالَُه َعَلى َفِم  َوُخّداُمُه َوَشعُب ال�

. اإْرِميا النَِّبيِّ
3َواأرَسَل الَمِلُك ِصْدِقّيا َيُهوَخَل ْبَن َشَلْميا َوَصَفْنيا 

ْبَن َمَعِسّيا الكاِهِن اإلَى اإْرِميا النَِّبيِّ بَِهِذِه الرِّسالَِة: »َصلِّ 
يٍَّة َوسَط  اإْرِميا َيَتَحرَُّك بُِحرِّ اإلَى إلَِهنا.« 4َوكاَن  ل�أجِلنا 
ِفي  ُوِضَع  َقْد  َيُكْن  لَْم  اإْذ  الَوقِت،  َذلَِك  ِفي  عِب  الشَّ
جِن َبعُد. 5َوكاَن َجيُش ِفرَعْوَن َقْد َخَرَج ِمْن ِمصَر،  السِّ
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َقْد  الُقْدِس  َمديَنَة  ُيحاِصُروَن  كانُوا  الَِّذيَن  َوالبابِِليُّوَن 
َموِقَعُهْم  َتَركُوا  َولِذا  ِفرَعْوَن،  َجْيُش  َعِمَلُه  بِما  َسِمُعوا 

ِعنَد َمديَنِة الُقْدِس.
6َوجاَءْت َكِلَمُة اهلِل اإلَى اإْرِميا النَِّبيِّ َفقاَل: 7»َهذا 

َتُقول�نِِه – يا  ما  َهذا  اإْسرائِيَل:  اإلَُه  اهلُل،  َيُقولُُه  ما  ُهَو 
َيُهوَخُل َوَصَفْنيا – اإلَى َمِلِك َيُهوذا: ›َجيُش ِفرَعْوَن الَِّذي 
8َوالبابِِليُّوَن  ِمصَر.  اأْرِضِه  اإلَى  َسَيُعوُد  لُِيساِعَدَك  َخَرَج 
َعَليها  َسَيْسَتولُوَن  الَمِديَنَة.  َهِذِه  َوُيحاِرُبوَن  َسَيرِجُعوَن 
َوَيحِرقُونَها بِالنّاِر.‹ 9َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: ›ل� َتخَدُعوا 
َُّهْم لَْن  أن ، ل� اأنُفَسُكْم َفَتُقولُوا: َسَيرَحُل البابِِليُّوَن بِلا َشكٍّ
َيرَحلُوا. 10َوَحتَّى لَو َضَرُبوا كُلَّ َجيِش البابِِليِّيَن الَِّذيَن 
ُيحاِرُبونَُكْم، َفَلْم َيبَق ِسَوى ِرجاٍل َجرَحى ِفي َخياِمِهْم، 

نَُّهْم َسَيُقوُموَن َوُيحِرقُوَن َهِذِه الَمِديَنَة.‹« َفاإ
َمديَنِة  ِعنَد  َموِقَعُه  البابِِليِّيَن  َجيُش  َتَرَك  11َوِعنَدما 

اإْرِميا  12اأراَد  ِفرَعْوَن،  َجيِش  اقِتراِب  بَِسَبِب  الُقْدِس 
لَِياأُخَذ  َبْنياِمْيَن،  اأْرِض  اإلَى  الُقْدِس  َمديَنِة  ِمَن  الُخُروَج 
عِب ُهناَك. 13َوِعنَدما  أْرِض َمَع باِقي الشَّ َتُه ِمَن ال� ِحصَّ
جاَء اإلَى َبّواَبِة َبْنياِمْيَن كاَن ُهناَك حاِرٌس ُيدَعى َيْرئِّيا ْبَن 
َفقاَل:   ، النَِّبيِّ اإْرِميا  َعَلى  َقَبَض َهذا  َحَنِنّيا.  ْبَن  َشَلْميا 

»اأنَت تُِريُد ال�نِضماَم اإلَى البابِِليِّيَن!«
اإْرِميا لَِيْرئِّيا: »َهذا َكِذٌب، َفاأنا لَْن اأنَضمَّ  14َفقاَل 

َقَبَض  َولِذا  لَُه.  َيسَمْع  لَْم  َيرئِّيا  َولَِكنَّ  البابِِليِّيَن.«  اإلَى 
15َفَغِضَب  َؤساِء.  الرُّ اإلَى  َواأحَضَرُه  اإْرِميا  َعَلى  َيْرئِّيا 
ُيوناثاَن  َبيِت  اإْرِميا َوَضَرُبوُه َوَحَبُسوُه ِفي  الرَُّؤساُء َعَلى 
لُوا َبيَتُه اإلَى ِسجٍن. 16َولَّما  َُّهْم كانُوا َقْد َحوَّ أن الكاتِِب، ل�

ناِزيِن، َبِقَي ُهناَك اأيّاماً َكِثيَرًة. اأَتى اإْرِميا اإلَى الزَّ
17َواأرَسَل الَمِلُك ِصْدِقّيا َواأحَضَرُه اإلَيِه، َواسَتجَوَبُه 

الَمِلُك ِفي َبيِت الَمِلِك ِسّراً، َفقاَل: »َهْل ُهناَك َكِلَمٌة 
ِمَن اهلِل؟«

َفاأجاَب اإْرِميا: »نََعْم، ُهناَك َكِلَمٌة: َسُتَسلَُّم اإلَى َيِد 
لِلَمِلِك ِصْدِقّيا: »بِماذا  اإْرِميا  بابَِل.« 18ثُمَّ قاَل  َمِلِك 
عِب َحتَّى  اأخَطاأُت اإلَيَك اأْو اإلَى ُخّداِمَك اأْو اإلَى َهذا الشَّ
جِن؟ 19َواأيَن اأنِبياُؤكُُم الَِّذيَن َتَنبَّاُأوا  َوَضعُتُمونِي ِفي السِّ
َهِذِه  َوَعَلى  َعَليُكْم  بابَِل  َمِلُك  َياأتَِي  ›لَْن  َوقالُوا:  لَُكْم 
َواسَمْع  ْم  َتَكرَّ الَمِلَك،  َسيِِّدي  يا  آَن  20َوال� أْرِض؟‹  ال�

َطَلِبي. اأرُجوَك، ل� تُِعْدنِي اإلَى َبيِت ُيوناثاَن الكاتُِب، 
نِّي َساأُموُت ُهناَك.« َفاإ

جِن.  السِّ ساَحِة  ِفي  اإْرِميا  بَِوضِع  الَمِلُك  21َفاأَمَر 

َواأَمَر بِاأْن ُيعَطى َرِغيَف ُخبٍز َيوِمّياً ِمْن شاِرِع الَخّباِزيَن، 
َحتَّى لَْم َيَتَبقَّ ُخبٌز ِفي الَمِديَنِة. َوَمَكَث اإْرِميا ِفي ساَحِة 

جِن. السِّ

إلقاُء إْرِميا ِفي الِبْئر

َوَشَفْطيا ْبُن َمتّاَن َوَجَدلْيا ْبُن َفشُحوَر َوُيوَخُل 38 
ْبُن َشَلْميا َوَفشُحوُر ْبُن َمْلِكّيا َسِمُعوا الَكلاَم 
عِب، اإْذ قاَل: 2»َهذا  الَِّذي كاَن اإْرِميا َيُقولُُه لُِكلِّ الشَّ
ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: ›الَِّذي َيبَقى ِفي َهِذِه الَمِديَنِة َسَيُموُت 
ِفي الَمعَرَكِة اأْو ِمَن الُجوِع اأِو الَوباِء، َواأّما الَِّذي َيخُرُج 
َكَغِنيَمٍة،  لَُه  َحياتُُه  َسَتُكوُن  اإْذ  َفَسَيحيا،  البابِِليِّيَن  اإلَى 
َوَسَيحيا. 3َفَهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: َهِذِه الَمِديَنُة َسُتَسلَُّم 

اإلَى َيِد َجيِش َمِلِك بابَِل َوَسَيسَتولُوَن َعَليها.‹«
اأْن  َيْنَبِغي  الرَُّجُل  لِلَمِلِك: »َهذا  الرَُّؤساُء  4ثُمَّ قاَل 

الَمِديَنِة،  ِفي  الباِقيَن  الُجُنوِد  َعِزيَمَة  ُيَثبُِّط  َُّه  أن ل� ُيعَدَم، 
ُأُمورِ لَُهْم. َهذا  عِب، بَِقولِِه ِمثَل َهِذِه ال� َوَعِزيَمَة َجِميِع الشَّ

عِب، َبْل اإلَى َضَرِرِه.« الرَُّجَل ل� َيسَعى اإلَى َسلاِم الشَّ
تُِريُدوَن،  ما  بِِه  »اعَملُوا  ِصْدِقّيا:  الَمِلُك  5َفقاَل 

َفالَمِلُك ل� َيسَتِطيُع اأْن َيمَنَعُكْم.«
6َفاأَخُذوا اإْرِميا َواألُقوُه ِفي بِْئِر َمْلِكّيا ابِن الَمِلِك الَِّذي 

جِن. َفاأنَزلُوا اإْرِميا بِِحباٍل، َولَْم َيُكْن  كاَن ِفي ساَحِة السِّ
ِفي الِبْئِر ماٌء، َبْل َوحٌل َفَقْط. َفغاَص اإْرِميا ِفي الَوحِل.

َعِبيِد  ِمْن   – َوُهَو  الُكوِشيُّ َعبُدَمِلُك  7َوَسِمَع 

الَمِلُك  َوكاَن  الِبْئِر.  ِفي  اُألِقَي  َقْد  اإْرِميا  الَقصِر – بِاأنَّ 
جالِساً ِعْنَد َبّواَبِة َبْنياِمْيَن، 8َفَذَهَب َعبُد َمِلُك ِمَن الَقصِر 
َهُؤل�ِء  الَمِلُك،  9»َمول�َي  َوقاَل:  الَمِلِك  اإلَى  َوَتَكلََّم 
. َفَقْد  ْرِميا النَِّبيِّ الرِّجاُل َصَنُعوا َشّراً ِفي كُلِّ ما َعِملُوُه بِاإ
َُّه ل� ُيوَجُد  أن لقائِِه ِفي الِبْئِر. َسَيُموُت ُهناَك ل� اأخَطاُأوا بِاإ

َطعاٌم ِفي الَمِديَنِة.«
َثلاَثَة  »ُخْذ   : الُكوِشيَّ َعْبَدَمِلَك  الَمِلُك  10َفاأَمَر 

اأْن  َقبَل  النَِّبيَّ  اإْرِميا  َواأصِعْد  اإمَرتَِك،  َتحَت  ِرجاٍل 
َيُموَت.« 11َفاأَخَذ َعبُدَمِلُك الرِّجاَل َتحَت اإمَرتِِه َوجاَء 
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َبعَض  ُهناَك  ِمْن  َواأَخَذ  الَمخَزِن،  اأسَفَل  الَقصِر  اإلَى 
ثَِّة َوالبالَِيِة، َواأنَزلَها اإلَى اإْرِميا بِالِحباِل. 12َوقاَل  الثِّياِب الرَّ
َوالبالَِيَة  ثََّة  الرَّ الثِّياَب  ْرِميا: »َضِع  ل�إ الُكوِشيُّ  َعبُدَمِلُك 
َتحَت اإبَطيَك، َبيَن الِحباِل َوِجلِدَك.« َفَفَعَل اإْرِميا َكما 
قاَل لَُه. 13ثُمَّ َسَحُبوا اإْرِميا بِالِحباِل َواأخَرُجوُه ِمَن الِبْئِر. 

جِن. َوَبِقَي اإْرِميا ِفي ساَحِة السِّ

ِصْدِقّيا َيسَتدعي إْرِميا
14َواأرَسَل الَمِلُك ِصْدِقّيا َفاأحَضَر اإْرِميا النَِّبيَّ اإلَيِه. 

َوقاَبَلُه ِعنَد الَبّواَبِة الثّالَِثِة ِفي َهيَكِل اهلِل. َوقاَل الَمِلُك 
َشيئاً.«  َعنِّي  تُخِف  َفلا  اأمٍر،  َعْن  »َساأساألَُك  ْرِميا:  ل�إ
15َفقاَل اإْرِميا لِِصْدِقّيا: »األَْن َتقُتَلِني اإْن اأخَبْرتَُك؟ َواإْن 

؟« اأْعَطيُتَك نَِصيَحًة َفَهْل َتسَتِمُع اإلَيَّ
ِباهلِل  »اُأقِسُم  َوقاَل:  رِّ  بِالسِّ ْرِميا  ل�إ الَمِلُك  16َفاأقَسَم 

الَحيِّ الَِّذي َصَنَعنا َواأعطانا َحياًة، لَْن اأقُتَلَك، َولَْن اُأَسلَِّمَك 
اإلَى َيِد َهُؤل�ِء الرِّجاِل الَِّذيَن َيسُعوَن اإلَى َقتِلَك.«

َيُقولُُه  ما  ُهَو  لِِصْدِقّيا: »َهذا  اإْرِميا  قاَل  17ِحيَنِئٍذ، 

اإللَُه الَقديِر، اإلَُه اإْسرائِيَل: ›اإْن َخَرْجَت اإلَى قاَدِة َمِلِك 
بِالنّاِر،  الَمِديَنُة  َهِذِه  تُحَرَق  َولَْن  َسَتحيا،  نََّك  َفاإ بابَِل 
َوَسَتحيا اأنَت َواأهُل َبيِتَك. 18لَِكْن اإْن لَْم َتخُرْج اإلَى قاَدِة 
َمِلِك بابَِل َفاإنَّ َهِذِه الَمِديَنَة َسُتَسلَُّم اإلَى اأَيِدي البابِِليِّيَن 

الَِّذيَن َسُيحِرقُونَها، اأّما اأنَت َفَلْن َتنُجَو ِمْن َيِدِهْم.‹«
ِمَن  خائٌِف  »اأنا  ْرِميا:  ل�إ ِصْدِقّيا  الَمِلُك  19َفقاَل 

الَيُهوِد الَِّذيَن َهَرُبوا اإلَى البابِِليِّيَن. َفُهْم َسُيَسلُِّمونَي اإلَْيِهْم 
لَِيسَتهِزئُوا بِي.«

20َفقاَل اإْرِميا: »لَْن َيحُدَث َهذا. اأِطْع َكِلَمَة اهلِل 

الَِّتي جاَءْت اإلَيَك َوالَِّتي اأنا اأَتَكلَُّم بِها اإلَيَك. ِحيَنِئٍذ، 
اإْن  21لَِكْن  َسَتحيا.  َواأنَت  لَِخيِرَك،  ُأُموُر  ال� َسَتُكوُن 
َرَفْضَت اأْن َتخُرَج اإلَى البابِِليِّيَن َفاإنَّ َهذا ما اأظَهَرُه اهلُل 
لِي: 22كُلُّ النِّساِء الباِقياِت ِفي َبيِت َمِلِك َيُهوذا َسُيَقْدَن 

اإلَى قاَدِة َمِلِك بابَِل، َوَسَيُقْلَن:

› ُحَلفاُؤَك خانُوَك َوَغَلُبوَك.   
   غاَصْت ِرجلاَك ِفي الَوحِل،

   َوَقْد َتَركُوَك.‹

23»كُلُّ نِسائَِك َواأول�ِدَك َسُيخَرُجوَن اإلَى البابِِليِّيَن، 

َسَيقِبُض  بابَِل  َمِلَك  أنَّ  ل� َيِدِهْم،  ِمْن  َتنُجَو  لَْن  َواأنَت 
َعَليَك، َوَهِذِه الَمِديَنُة َسُتحَرُق بِالنّاِر.«

ْرِميا: »اإْن كُنَت ل� تُخِبُر  24ِحيَنِئٍذ، قاَل ِصْدِقّيا ل�إ

نََّك لَْن َتُموَت. 25َواإْن َسِمَع  اأَحداً َعْن َهذا النِّقاِش َفاإ
لََك:  َوقالُوا  اإلَيَك  َواأتُوا  َمَعَك  َتَكلَّْمُت  بِاأنِّي  َؤساُء  الرُّ
›اأخِبْرنا بِما قُْلَتُه لِلَمِلِك، َواإْن كُنَت ل� تُخِفي َشيئاً َعنّا 
نََّك لَْن َتُموَت. َوماذا قاَل الَمِلُك لََك؟‹ 26َفِحيَنِئٍذ،  َفاإ
ى الَمِلَك بِاأْن ل� ُيرِجَعِني اإلَى َبيِت  قُْل لَُهْم: ›كُنُت اأَتَرجَّ

أُموَت ُهناَك.‹« ُيوناثاَن ل�
َفاأجاَبُهْم  َوَساألُوُه،  اإْرِميا  اإلَى  الرَُّؤساِء  27َوجاَء كُلُّ 

َُّهْم لَْم  أن َكما قاَل لَُه الَمِلُك. َولِذا َتَوقَُّفوا َعْن ُمضاَيَقِتِه ل�
َيسَمُعوا النِّقاَش الِّذي داَر َبْيَنُهما.

الِّذي  الَيوِم  اإلَى  جِن  السِّ اإْرِميا ِفي ساَحِة  28َوَبِقَي 

اسَتولَى ِفيِه البابِِليُّوَن َعَلى َمِديَنِة الُقدِس.

ُسُقوُط الُقدس

ِمْن 39  التّاِسَعِة  َنِة  السَّ مَن  العاِشِر  هِر  الشَّ ِفي 
ُر  ُحكِم ِصْدِقّيا َمِلِك َيُهوذا، جاَء نَُبوَخْذناصَّ
َمِلُك بابَِل َمَع كُلِّ َجيِشِه اإلَى َمديَنِة الُقْدِس، َوحاَصُروها. 
َنِة الحاِدَيَة  هِر الّرابِِع ِمَن السَّ 2َوِفي الَيوِم التّاِسِع ِمَن الشَّ

َعْشَرَة ِمْن ُحكِم ِصْدِقّيا، اخَتَرَق الَعُدوُّ اأسواَر الَمِديَنِة. 
3َفاأَتى كُلُّ قاَدِة َمِلِك بابَِل َوَجَلُسوا ِعنَد الَبّواَبِة الُوسَطى. 

َونُِبو  َسمَجَر،  اإقِليِم  َحاِكُم  ُر  َشْراصَّ نَرِجُل  َبيِنِهْم  ِمْن 
ِمْن  َوَغيُرُهْم  باِرزاِن،  َمسؤول�ِن  َسْرَسِخيُم – َوِكلاُهما 

قاَدِة َمِلِك بابَِل.
َوكُلُّ  َيُهوذا  َمِلُك  ِصْدِقّيا  الَمِلُك  َراآُهُم  4َفَلّما 

الُمحاِربِيَن، َهَرُبوا َوَخَرُجوا ِمَن الَمِديَنِة لَيلاً َعبَر ُبستاِن 
َوَقْد  وَريِن.  السُّ َبيَن  الَمِلِك  َبّواَبِة  ِمْنَطَقِة  ِفي  الَمِلِك، 
َجيُش  5َفطاَرَدُهْم  الَعَرَبِة.  باتِّجاِه  الَمِديَنِة  ِمَن  َخَرُجوا 
البابِِليِّيَن. َفاأمَسُكوا ِصْدِقّيا ِفي الَمناِطِق الَجرداِء َحوَل 
َر َمِلِك بابَِل ِفي  اأرِيحا. َفاقتاُدوُه َواأحَضُروُه اإلَى نَُبوَخْذناصَّ
َربَلَة ِفي اأْرِض َحماَة، َحيُث اأعَلَن َمِلُك بابَِل ما َصَدَر 
َعَلى ِصْدِقّيا ِمْن ُحكٍم. 6َفَقَتَل َمِلُك بابَِل اأبناَء ِصْدِقّيا 
ِفي َربَلَة اأماَم َعيَنيِه. َكما َقَتَل َمِلُك بابَِل َجميَع اأشراِف 
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َيُهوذا. 7ثُمَّ َفَقاأ َعيَنيَّ ِصْدِقّيا َوَقيََّدُه بَِسلاِسَل ُبُرونِزيٍَّة، 
َواأحَضَرُه اإلَى بابَِل.

الُبُيوِت  َوكُلَّ  الَمِلِك  َبيَت  البابِِليُّوَن  اأحَرَق  8ثُمَّ 

عِب  بِالنّاِر، َوَهَدُموا اأسواَر َمديَنِة الُقْدِس. 9اأّما َبِقيَُّة الشَّ
الَِّذي َبِقَي ِفي الَمِديَنِة َوالَِّذيَن َهَرُبوا اإلَى البابِِليِّيَن َوَبِقيَِّة 
اإلَى  الَحَرِس،  َرئِيُس  نَُبوَزراداُن  َسباُهْم  َفَقْد  الَحرِفيِّيَن، 
الَِّذيَن  عِب،  الشَّ فَُقراِء  َبعَض  نَُبوَزراداُن  10َوَتَرَك  بابَِل. 
ل� َيمِلُكوَن َشيئاً، ِفي اأْرِض َيُهوذا، َواأعطاُهْم ِفي َذلَِك 

الَوقِت ُحُقول� َوكُُروماً.
اإلَى  اإْرِميا  بُِخُصوِص  اأمراً  ُر  نَُبوَخْذناصَّ 11َواأصَدَر 

بِِه،  َواعَتِن  12»ُخْذُه  َفقاَل:  الَحَرِس  َرئِيِس  نَُبوَزراداَن 
َول� تُؤِذِه اأَبداً. َوَمهما َطَلَب اأعِطِه.«

13َولِذا اأرَسَل نَُبوَزراداُن، َرئِيُس الَحَرِس، َونَُبوَشْزباُن 

ُر  َشراصَّ َونَرِجُل  بابَِل،  َجيِش  ِفي  ُم  الُمَتَقدِّ الّضابُِط 
14َواأَخُذوا  بابَِل،  َمِلِك  قاَدِة  َوكُلُّ  الباِرُز،  الَمسُؤوُل 
جِن َواأسَلُموُه لَِجَدلْيا ْبِن اأِخيقاَم ْبِن  اإْرِميا ِمْن ساَحِة السِّ
شافاَن، الَِّذي كاَن َعَليِه اأْن ُيحِضَرُه اإلَى َبيِتِه. َفَسَكَن 

عِب. اإْرِميا ِفي َوَسِط الشَّ

ِرساَلُة اهلِل إَلى َعْبَدَمِلَك الُكوِشّي
15َوجاَءْت َكِلَمُة اهلِل اإلَى اإْرِميا َبيَنما كاَن َمسُجوناً 

لَِعْبَدَمِلَك  َوقُْل  َفقاَل: 16»اْذَهْب  جِن،  السِّ ِفي ساَحِة 
اإْسرائِيَل:  اإلَُه  الَقِديُر،  َيُقولُُه اهلُل  ُهَو ما  ، َهذا  الُكوِشيِّ
›َساآتِي بَِخراٍب ل� بَِخيٍر َعَلى َهِذِه الَمِديَنِة، َكما قُْلُت، 
الَيوِم. 17لَِكنِّي  َذلَِك  اأماَم َعيَنيَك ِفي  َوَسَيحُدُث َهذا 
اإلَى  تَُسلََّم  َفَلْن  َيُقوُل اهلُل،  َساأحِميَك ِفي َذلَِك الَيوِم، 
ِّي َساُأنِقُذَك اإنقاذاً، َفَلْن  أن اأيِدي َمْن َتخاُف ِمْنُهْم. 18ل�
ِفي  لََك  َغِنيَمًة  َحياتَُك  َوَسَتُكوُن  الَمعَرَكِة.  ِفي  تُقَتَل 

.‹« َيُقوُل اهلُل. ََّك اتََّكْلَت َعَليَّ أن الَحرِب، ل�

إطالُق إْرِميا ُحّرا

اهلِل، 40  ِمَن  اإْرِميا  اإلَى  الَكِلَمُة  َهِذِه  جاَءْت 
َبعَد اأْن اأطَلَقُه نَُبوَزراداُن، َرئِيُس الَحَرِس، 
َوَتَرَكُه لَِيذَهَب ِمَن الّراَمِة. ِعنَدما َوَجَدُه، كاَن َمرُبوطاً 
بُِقُيوٍد َوَسَط الَِّذيَن ُسُبوا ِمَن َمديَنِة الُقْدِس َوَيُهوذا اإلَى 

بابَِل. 2َفاأَخَذ َرئِيُس الَحَرِس اإْرِميا َوقاَل لَُه: »إلَُهَك جاَء 
بَِهِذِه الكاِرَثِة َعَلى َهذا الَمكاِن. 3َصَنَع اهلُل َهذا َوَعِمَل 
َكما قاَل، ل�أنَُّكْم اأخَطاأتُْم اإلَى اهلِل َولَْم تُِطيُعوا َصوَتُه. 
آَن َقْد اأطَلْقُتَك ِمْن قُُيوِدَك الَِّتي  َفَحَدَث َهذا لَُكْم. 4َوال�
ْن اأَرْدَت اأْن َتاأتَِي َمِعي اإلَى بابَِل، َتعاَل،  َعَلى َيَديَك. َفاإ
َواأنا َساأهَتمُّ بَِك. َولَِكْن اإْن لَْم َتسَتحِسْن اأْن َتاأتَِي َمِعي 
أْرِض اأماَمَك، َفاذَهْب َحيُث  اإلَى بابَِل، َفلا َتاأِْت. كُلُّ ال�
تُِحبُّ َوَتسَتحِسُن. 5َواإْن اأَرْدَت، َفاْرِجْع اإلَى َجَدلْيا ْبِن 
اأِخيقاَم ْبِن شافاَن الَِّذي َعيََّنُه َمِلُك بابَِل َكُمشِرٍف َعَلى 
عِب، اأِو اْذَهْب  ُمُدِن َيُهوذا، َوابَق ُهناَك َمَعُه َوَسَط الشَّ

اإلَى اأيِّ َمكاٍن َتراُه ُمناِسباً لََك.«
َواأعطاُه َرئِيُس الَحَرِس زاداً َوَهِديًَّة َواأرَسَلُه. 6َواأَتى 
َمَعُه  َوَبِقَي  الِمصفاِة،  ِفي  اأِخيقاَم  ْبِن  َجَدلْيا  اإلَى  اإْرِميا 

أْرِض. عِب الَِّذي َبِقَي ِفي ال� َوَسَط الشَّ

َجَدْليا حاِكُم َيُهوذا
7َوَسِمَع كُلُّ قاَدِة الُجُيوِش الَِّذيَن كانُوا ِفي الَحقِل 

َوِرجالُُهْم اأنَّ َمِلَك بابَِل َعيََّن َجَدلْيا ْبَن اأِخيقاَم حاِكماً 
َوالنِّساِء  الرِّجاِل  َعِن  َمسُؤول�ً  َجَعَلُه  َواأنَُّه  أْرِض،  ال� ِفي 
اإلَى  ُيسَبْوا  لَْم  الَِّذيَن  أْرِض  ال� فَُقراِء  ِمْن  َوال�أطفاِل، 
ِفي  َجَدلْيا  اإلَى  اأسماُؤُهْم  التّالَِيُة  الرِّجاُل  8َواأَتى  بابَِل. 
ابنا  َوُيوناثاُن  َوُيوحاناُن  نََثْنيا  ْبُن  اإْسماِعيُل  الِمصفاِة: 
 ، قاِريَح، َوَسرايا ْبُن َتنُحوَمَث، َواأبناُء ُعوفاَي النَُّطوفاتِيِّ
. اأَتى َهُؤل�ِء َمَع ِرجالِِهْم اإلَى َجَدلْيا  َوَيَزنْيا ْبُن الَمعِكيِّ

ِفي الِمصفاِة.
9َواأقَسَم َجَدلْيا ْبُن اأِخيقاَم ْبُن شافاَن لَُهْم َولِِرجالِِهْم 

البابِِليِّيَن. َفاسُكُنوا  اأْن َتخِدُموا  َفقاَل: »ل� َتخافُوا ِمْن 
10اأّما  بَِخيٍر.  َسَتُكونُوَن  ِحيَنِئٍذ،  بابَِل.  َمِلَك  َواخِدُموا 
ُأَمثَِّلُكْم اأماَم البابِِليِّيَن الَِّذيَن  اأنا َفَساأبَقى ِفي الِمصفاِة ل�
َياأتُوَن اإلَينا. اأّما اأنُتْم َفاجَمُعوا نَبيَذكُْم َوثِماَركُْم َوَزيَتُكْم 
الَِّتي  ُمُدنُِكُم  ِفي  َواسُكُنوا  اآنَِيِتُكْم.  ِفي  َوَضُعوها 

اأَخْذتُُموها.«
11َوَسِمَع كُلُّ الَيُهوِد الَِّذيَن كانُوا ِفي ُمواآَب َوَوَسَط 

أماِكِن ال�ُأخَرى، بِاأنَّ  ونِيِّيَن َوِفي اأُدوَم، َوِفي كُلِّ ال� الَعمُّ
َواأنَُّه  َيُهوذا،  َشعِب  َبْعِض  َعَلى  اأبَقى  َقْد  بابَِل  َمِلَك 
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َعَليِهْم.  ُمشِرفاً  ْبَن شافاَن  اأِخيقاَم  ْبَن  َجَدلْيا  َعيََّن  َقْد 
َقْد  كانُوا  الَِّتي  أماِكِن  ال� كُلِّ  ِمْن  الَيُهوِد  كُلُّ  12َفَرِجَع 

ِفي  َجَدلْيا،  اإلَى  َيُهوذا،  اأْرِض  اإلَى  َواأتُوا  اإلَيها،  ُطِرُدوا 
الِمصفاِة. َوَجَمُعوا الَكِثيَر ِمَن النَّبيِذ َوالفاِكَهِة.

ِفي  الَِّذيَن  الُجُيوِش،  قاَدِة  َوكُلُّ  ُيوحاناُن  13َواأَتى 

الُحُقوِل، اإلَى َجَدلْيا ِفي المصفاِة، 14َوقالُوا لَُه: »َهْل 
ونِيِّيَن َقْد اأرَسَل اإسماِعيَل ْبَن  َتعِرُف اأنَّ َبعِليَس َمِلَك الَعمُّ
ْقُهْم. نََثْنيا لَِيقُتَلَك؟« َولَِكنَّ َجَدلْيا ْبَن اأِخيقاَم لَْم ُيَصدِّ

ِفي  َجَدلْيا  اإلَى  ِسّراً  قاِريَح  ْبُن  ُيوحاناُن  اأَتى  15ثُمَّ 

الِمصفاِة، َوقاَل لَُه: »َدْعِني اأذَهْب َفاأقُتَل اإْسماِعيَل ْبَن 
نََثْنيا. َولَْن َيعِرَف اأَحٌد بَِهذا. َفِلماذا نَْتُركُُه َفَيقُتَلَك؟ َواإْن 
َقَتَلَك، َسَيَتَشتَُّت َبُنو َيُهوذا الَِّذيَن اجَتَمُعوا َحولََك. َوَقْد 

َتهِلُك َبِقيَُّة َيُهوذا.«
16َولَِكنَّ َجَدليا ْبَن اأِخيقاَم قاَل لُِيوحاناَن ْبَن قاِريَح: 

اإْسماِعيَل  َعْن  َتُقولُُه  ما  ل�أنَّ  أمَر،  ال� َهذا  َتعَمْل  »ل� 
َكِذٌب.«

نََثْنيا 41  ْبُن  اإْسماِعيُل  اأَتى  الّسابِِع  هِر  الشَّ ِفي 
ِفي  اأِخيقاَم  ْبِن  َجَدلْيا  اإلَى  األِيشاماَع  ْبُن 
الِمصفاِة. َواإْسماِعيُل َهذا ِمَن ال�ُأسَرِة الَمَلِكيَِّة َواأَحُد قاَدِة 
الَمِلِك. َوَقْد اأَتى َمَع َعْشَرِة ِرجاٍل، َواأَكلُوا َمَع َجَدلْيا ِفي 
الِمصفاِة. 2ثُمَّ قاَم اإْسماِعيُل ْبُن نََثْنيا َوالرِّجاُل الَعْشَرُة 
الَِّذيَن كانُوا َمَعُه، َواغتالُوا َجَدلْيا ْبَن اأِخيقاَم، َوُهَو الَِّذي 
اإْسماِعيُل  3َوَقَتَل  أْرِض.  ال� ِفي  ُمشِرفاً  بابَِل  َمِلُك  َعيََّنُه 
الِمصفاِة،  ِفي  َجَدلْيا  َمَع  كانُوا  الَِّذيَن  الَيُهوِد  َجميَع 

َوَكَذلَِك الُجُنوَد البابِِليِّيَن الَِّذيَن َوَجَدُهْم ُهناَك.
اأَحٌد  َيُكْن  لَْم  َجَدلْيا،  ل�غِتياِل  التّالِي  الَيوِم  4ِفي 

ِمْن  الرِّجاِل  َبعُض  5َواأَتى  َحَدَث.  َقْد  َهذا  اأنَّ  َيعِرُف 
َشِكيَم أ َوِشيلُوَه َوالّساِمَرِة. كانُوا َثمانِيَن َرُجلاً َقْد َحَلُقوا 
قُوا ثِياَبُهْم َوَجرَُّحوا اأنُفَسُهْم. َوكانُوا َيحِملُوَن  لِحاُهْم َوَمزَّ
ُموها ِفي َهيَكِل اهلِل. 6َوَخَرَج  َتقِدَمَة َقمٍح َوَبُخوٍر لُِيَقدِّ
اإْسماِعيُل ْبُن نََثْنيا ِمَن الِمصفاِة لَِيلَتِقَي بِِهْم. َوكاَن َيبِكي 
ِفي َطريِقِه اإلَْيِهْم. َوِعنَدما الَتَقى بِِهْم قاَل: »َتعالَوا اإلَى 

َجَدلْيا ْبِن اأِخيقاَم.«

أ 5:41 شكيم. َوِهَي َمِديَنُة ناُبلَُس الَيوم.

7َوِعنَدما جاُءوا اإلَى َوَسِط الَمِديَنِة، َقَتَلُهْم اإْسماِعيُل 

بِْئٍر.  َواألَقْوُهْم ِفي  َمَعُه،  الَِّذيَن كانُوا  َوالرِّجاُل  نََثْنيا  ْبُن 
ْسماِعيَل:  8لَِكْن كاَن ُهناَك َعْشَرُة ِرجاٍل ِمنُهْم قالُوا ل�إ

أنَّ لََدينا َقمحاً َوَشِعيراً َوَزيتاً َوَعَسلاً ُمَخبَّاأًة  »ل� َتقُتْلنا ل�
ِفي الَحقِل.« َفَكفَّ َعْن َقتِلِهْم َمَع ِرفاِقِهْم. 9اأّما الِبْئُر 
ُمَتظاِهراً  َقَتَلُهْم  الَِّذيَن  الرِّجاِل  ُجَثَث  ِفيها  َطَرَح  الَِّتي 
بِاأنَُّه َصِديُق َجَدلْيا، َفكاَن ُهَو الِبْئَر الَكبيَر الَِّذي َحَفَرُه 
اإْسرائِيَل.  َمِلُك  َبْعشا،  هاَجَمُه  ِعنَدما  اآسا  الَمِلُك 
10َواأَسَر  الَقتَلى.  بُِجَثِث  نََثْنيا  ْبُن  اإْسماِعيُل  َملاأُه  َفَقْد 
عِب الَِّذي كاَن ِفي الِمصفاِة، َبناِت  اإْسماِعيُل باِقَي الشَّ
َبِقَي ِفي الِمصفاِة. َوكاَن  الَِّذي  عِب  الَمِلِك َوكُلَّ الشَّ
َتحَت  َوَضَعُهْم  الَمِلِك – َقْد  َحَرِس  نَُبوَزراداُن – قائُِد 
نََثْنيا  ْبُن  اإْسماِعيُل  َفاأَسَرُهْم  اأِخيقاَم.  ْبِن  َجَدلْيا  ِحماَيِة 

ونِيِّيَن. هاِب اإلَى بِلاِد الَعمُّ َواسَتَعدَّ للذَّ
الَجْيِش  قاَدِة  َوكُلُّ  قاِريَح  ْبُن  ُيوحاناُن  11َوَسِمَع 

رِّ الَِّذي َعِمَلُه اإْسماِعيُل ْبُن  الَِّذيَن كانُوا َمَعُه َعْن كُلِّ الشَّ
نََثْنيا. 12َفاأَخُذوا كُلَّ ِرجالِِهْم َوَذَهُبوا لُِيحاِرُبوا اإْسماِعيَل 
ِجبُعوَن.  ِفي  الَكِبيَرِة  الِبرَكِة  ِعنَد  َوَوَجُدوُه  نََثْنيا،  ْبَن 
َمَع  كاَن  الَِّذي  الَمسِبيِّ  عِب  الشَّ كُلُّ  َراأى  13َوِعنَدما 

اإْسماِعيَل – ُيوحاناَن ْبَن قاِريَح َوكُلَّ قاَدِة الَجْيِش الَِّذيَن 
اأَسَرُه  الَِّذي  عِب  الشَّ كُلُّ  14َوعاَد  َفِرُحوا.  َمَعُه،  كانُوا 
اإلَى ُيوحاناَن ْبِن قاِريَح. 15اأّما  اإْسماِعيُل ِفي الِمصفاِة 
ِمْن  ِرجالِِه  ِمْن  َثمانِيٍة  َمَع  َفَهَرَب  نََثْنيا  ْبُن  اإْسماِعيُل 

ونِيِّيَن. ُيوحاناَن، َوَذَهَب اإلَى الَعمُّ
الَجيِش  قاَدِة  َوكُلُّ  قاِريَح  ْبُن  ُيوحاناُن  16َواأَخَذ 

الَِّذيَن كانُوا َمَعُه كُلَّ َبِقيَِّة النّاِس الَِّذيَن اأَخَذُهْم اإْسماِعيُل 
ْبُن نََثْنيا ِمَن الِمصفاِة، َبعَد اأْن َقَتَل َجَدلْيا ْبَن اأِخيقاَم. 
َوكاَن الَِّذيَن اأرَجَعُهْم ُيوحاناُن ِمْن ِجبُعوَن ِرجال�ً َوُجُنوداً 

َونِساًء َواأطفال�ً َوِخصياناً.

الُهُروُب إَلى ِمصر
17َوَذَهُبوا َواأقاُموا ِفي َجيُروَت ِكْمهاَم الَِّتي َتَقُع قُرَب 

َبيَت لَْحَم، َوِفي نِيَِّتِهْم اأْن َيذَهُبوا اإلَى ِمصَر، 18لَِخوِفِهْم 
أنَّ اإْسماِعيَل ْبَن نََثْنيا كاَن َقْد َقَتَل َجَدلْيا  ِمَن البابِِليِّيَن، ل�

أْرِض. ْبَن اأِخيقاَم الَِّذي َعيََّنُه َمِلُك بابَِل ُمشِرفاً ِفي ال�
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َواأَتى كُلُّ قاَدِة الَجْيِش َمَع ُيوحاناَن ْبِن قارِيَح 42 
ِكباراً  عِب  الشَّ َوكُلُّ  ُهوَشْعيا،  ْبِن  َوَعَزْريا 
: »لَيَتَك َتسَمُع َتَضرَُّعنا،  ْرِميا النَِّبيِّ َوِصغاراً، 2َوقالُوا ل�إ
إلَِهَك.  اإلَى  الَبِقيَِّة  َهِذِه  كُلِّ  َول�أجِل  ل�أجِلنا  َوتَُصلِّي 
َفالباقُوَن ِمنّا ُهْم ِقلٌَّة ِمْن َكثَرٍة َكما َتَرى. 3َفَصلِّ اأْن ُيعِلَن 

لَنا إلَُهَك الطَِّريَق الَِّذي نَسلُُكُه. َوما َعَلينا َعَملُُه.«
اإلَى  َوَساُأَصلِّي  َسِمْعُتُكْم،  »َقْد  اإْرِميا:  لَُهْم  4َفقاَل 

إلَِهكُْم َكما َطَلبُتْم. َوكُلُّ َشيٍء ُيِجيُبِني اهلُل بِِه َساُأعِلُنُه 
لَُكْم، َولَْن اُأخِفَي َعنُكْم َشيئاً.«

اإْن  َعَلينا  اأِميناً  اهلُل شاِهداً  ْرِميا: »لَِيُكِن  ل�إ 5َفقالُوا 

كُنّا ل� نَعَمُل كُلَّ َشيٍء ُيخِبُرنا إلَُهَك بِِه ِمْن ِخلالَِك. 
نَّنا َسُنِطيُع  ٍة، َفاإ ًة اأْم َغيَر ُمِسرَّ 6َوَسواٌء اأكانَْت َوِصيَُّتُه ُمِسرَّ

ِحيَن  َخيٌر  لَنا  َيُكوَن  َحتَّى  اإلَيِه،  اأرَسْلناَك  الَِّذي  إلََهنا 
نُِطيُع إلََهنا.«

اإْرِميا.  اإلَى  اهلِل  َكِلَمُة  اأيّاٍم، جاَءْت  َعْشَرِة  7َوَبعَد 

الَجْيِش  قاَدِة  َوكُلَّ  قاِريَح  ْبَن  ُيوحاناَن  اإْرِميا  8َفَدَعى 

عِب َكِبيراً َوَصِغيراً. 9َوقاَل  الَِّذيَن كانُوا َمَعُه، َوكُلَّ الشَّ
الَِّذي  اإْسرائِيَل،  اإلَُه  اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو  »َهذا  لَُهْم: 
َم َتَضرَُّعُكْم اأماَمُه: 10›اإْن َبِقيُتْم ِفي  ُأَقدِّ اأْرَسْلُتُمونِي اإلَيِه ل�
نِّي َساأبِنيُكْم َولَْن اأهِدَمُكْم، َوَساأغِرُسُكْم  أْرِض َفاإ َهِذِه ال�
رِّ الَِّذي  َولَْن اأقَلَعُكْم. َفَقْد اأشَفْقُت َعَليُكْم بَِسَبِب الشَّ
َمِلِك  اأماَم  َتِقُفوَن  ِعنَدما  َتخافُوا  11ل�  َعَليُكْم.  َجَلْبُتُه 
ِمنُه،‹  ِمنُه. ل� َتخافُوا  آَن خائُِفوَن  ال� اأنُتُم  الَِّذي  بابَِل، 
َيِدِه.  ِمْن  يُكْم  َواُأنَجِّ ُأنِقَذكُْم  ل� َمَعُكْم  ِّي  أن ل� اهلُل،  َيُقوُل 
12َساأرَحُمُكْم َوَساأجَعُل َمِلَك بابَِل َيرَحُمُكْم، َوُيرِجُعُكْم 

اإلَى اأْرِضُكْم.‹
أْرِض،‹  13»لَِكْن اإْن قُْلُتْم: ›لَْن نَِعيَش ِفي َهِذِه ال�

َفَعَصيُتْم إلََهكُْم. 14َوقُْلُتْم: ›ل�، َبْل َسَنذَهُب اإلَى اأْرِض 
ِمصَر َحيُث لَْن نََرى َحرباً، َولَْن نَسَمَع َصوَت الُبوِق، 
َولَْن نَُجوَع، لِذا َسَنذَهُب لَِنسُكَن ُهناَك.‹ 15َفاْسَمُعوا 
ما  ُهَو  َهذا  َيُهوذا.  َبِني  ِمْن  الباقُوَن  اأيُّها  اهلِل  َكِلَمَة 
هاَب اإلَى  ْرتُْم الذَّ َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر، اإلَُه اإْسرائِيَل: ›اإْن َقرَّ
ِمصَر لَِتسَتِقرُّوا ُهناَك، 16َفاإنَّ الَحرَب الَِّتي اأنُتْم خائُِفوَن 
الَِّتي  َوالَمجاَعُة  ِمصَر.  اأْرِض  ِفي  اإلَيُكْم  َسَتاأتِي  ِمنها 
اأنُتْم َمذُعوُروَن ِمنها، َسُتلاِحُقُكْم اإلَى ِمصَر، َوَسَتُموتُوَن 

هاِب اإلَى ِمصَر  ُهناَك. 17كُلُّ الرِّجاِل الُمزِمعيَن َعَلى الذَّ
لَِيسَتِقرُّوا ِفيها، َسَيُموتُوَن ِفي الَحرِب اأْو ِمَن الَمجاَعِة اأِو 
رِّ الَِّذي  الَوباِء. َولَْن َيُكوَن لَُهْم باقُوَن اأْو ناُجوَن ِمَن الشَّ

َساأجِلُبُه َعَليِهْم.‹
اإْسرائِيَل:  اإلَُه  الَقِديُر،  اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو  18»َفَهذا 

›َكما انَسَكَب َغَضِبي َوَسَخِطي َعَلى ُسكّاِن الُقْدِس، 
ِمصَر.  اإلَى  َتذَهُبوَن  ِعنَدما  َعَليُكْم  َسَينَسِكُب  َهَكذا 
ًة َوُسخِرَيًة. َولَْن َتَرْوا َهذا  َسَتِصيُروَن لَعَنًة َوَخراباً َوَمَذمَّ

الَمكاَن ثانَِيًة.‹«
»ل�  َفقاَل:  َيُهوذا،  َبِقيََّة  يا  اإلَيُكْم  اهلُل  19»َتَكلََّم 

ْرتُُكُم  َحذَّ بِاأنِّي  َيِقيناً  َتعَلُموَن  اأنُتْم  ِمصَر،  اإلَى  َتذَهُبوا 
الطَِّريِق.  َعِن  َتِضلُّ  نُُفوَسُكْم  َجَعْلُتْم  20بِاأنَُّكْم  الَيوَم، 
ل�أجِلنا  ›َصلِّ  َوقُْلُتْم:  إلَِهكُْم  اإلَى  اأرَسْلُتُمونِي  ل�أنَُّكْم 
َونَحُن  لََك،  إلَُهَك  َيُقولُُه  ما  بُِكلِّ  َواأخِبْرنا  إلَِهنا،  اإلَى 
َسَنعَملُُه.‹ 21َوالَيوَم اأخَبْرتُُكْم بِما قالَُه لِي، َولَِكنَُّكْم لَْم 
آَن، اعَلُموا  تُِطيُعوا إلََهكُْم اأْو اأيَّ اأمٍر قُْلُتُه لَُكْم. 22َوال�
َيِقيناً اأنَُّكْم َسَتُموتُوَن اإّما ِفي الَحرِب اأْو ِمَن الَمجاَعِة اأْو 
هاِب اإلَيِه  ِمَن الَوباِء، ِفي الَمكاِن الَِّذي َترَغُبوَن ِفي الذَّ

لَِتسُكُنوا ِفيِه َكُغَرباَء.«

عِب 43  الشَّ َمَع  الَكلاِم  ِمَن  اإْرِميا  انَتَهى  َفَلّما 
إلَُهُهْم  اأرَسَلُه  الَِّذي  إلَِهِهْم،  َكلاِم  بُِكلِّ 
قاِريَح  ْبُن  َوُيوحاناُن  ُهوَشْعيا  ْبُن  َعَزْريا  2قاَل  اإلَْيِهْم، 
َفإلَُهنا  بِالَكِذِب،  َتَتَكلَُّم  »اأنَت  ْرِميا:  ل�إ عِب  الشَّ َوكُلُّ 
لَْم ُيرِسْلَك اإلَينا لَِتُقوَل: ›ل� َتذَهُبوا اإلَى ِمصَر لَِتسَتِقرُّوا 
ُهناَك.‹ 3باُروَخ ْبَن نِيِريّا ُيَحرُِّضَك َعَلينا َحتَّى ُيَسلَِّمنا 

لِلبابِِليِّيَن لَِيقُتلُونا اأَو َيْسُبونا اإلَى بابَِل.«
4َفَلْم ُيِطْع ُيوحاناُن ْبُن قاِريَح َوكُلُّ قاَدِة الُجُيوِش 

اأْرِض  ِفي  َيبَقْوا  اأْن  لَُهْم  قاَل  الَِّذي  اهلَل  عِب  الشَّ َوكُلُّ 
َيُهوذا. 5َفاقتاَد ُيوحاناُن ْبُن قاِريَح َوكُلُّ قاَدِة الُجُيوِش 
ُأَمِم الَِّتي ُطِرُدوا  َجميَع َبِقيَِّة َيُهوذا الَِّذيَن َرِجُعوا ِمْن كُلِّ ال�
اإلَيها، لَِيْذَهُبوا اإلَى اأْرِض ِمصَر. 6اقتاُدوا الرِّجاَل َوالنِّساَء 
َوال�أطفاَل َوَبناِت الَمِلِك َوَجميَع الَّذيَن َتَرَكُهْم نَُبوَزراداُن 
َمَع َجَدلْيا ْبِن اأِخيقاَم ْبِن شافاَن. َوكاَن ِمْن َبيَنِهْم اإْرِميا 
َُّهْم لَْم  أن النَِّبيُّ َوباُروُخ ْبُن نيِريّا. 7َفاأَتْوا اإلَى اأْرِض ِمصَر ل�

ُيِطيُعوا اهلَل. َواأَتْوا اإلَى َمِديَنِة َتْحَفْنِحيَس.
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8َوجاَءْت َكِلَمُة اهلِل اإلَى اإْرِميا ِفي َتحَفْنِحيَس، قاَل: 

9»ُخْذ ِحجاَرًة َكِبيَرًة ِفي َيِدَك، َواطُمْرها – َعَلى َمراأى 

ِعْنَد  الَمرُصوِف  الطَِّريِق  َيُهوذا – ِفي  ِرجاِل  ِمْن َجميِع 
لَُهْم:  قُْل  10ثُمَّ  َتحَفْنِحيَس.  ِفي  ِفرَعْوَن  َبيِت  َمدَخِل 
›َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر اإلَُه اإْسرائِيَل: َساأسَتْدِعي 
َفوَق  َعرَشُه  َوَساأَضُع  بابَِل.  مِلَك  َر  نَُبوَخْذناصَّ خاِدِمي 
َهِذِه الِحجاَرِة الَِّتي َطَمْرتُها. َوَساأبِسُط َخيَمَتُه الَمَلِكيََّة 
َعَليِهْم. 11َفَسَياأتِي َوَيضِرُب اأْرَض ِمصَر. َوكُلُّ َمْن ُهَو 
بِي َسُيسَبى، َوكُلُّ  لِلَموِت َسَيُموُت، َوكُلُّ َمْن ُهَو لِلسَّ
َمْن ُهَو لِلَموِت ِفي الَمعَرَكِة، َسَيُموُت ِفيها. 12َوَسُيشِعُل 
النّاَر ِفي َمعابِِد اآلَِهِة ِمصَر، َفُيحِرقُها َوَيسِبيها. َوَسُيَنظُِّف 
ُيغاِدُر  ثُمَّ  ِردائِِه،  ِمْن  الَقمَل  الّراِعي  ُيَنظُِّف  َكما  ِمصَر 
التَّْذكاِريََّة  َشْمَس  َبيَت  اأنْصاَب  13َسُيَحطُِّم  بَِسلاٍم. 
الَِّتي ِفي اأْرِض ِمصَر، َوَسُيحِرُق َمعابَِد اأوثاِن الِمصِريِّيَن 

بِالنّاِر.‹«

ِرساَلُة اهلِل إَلى َبِني َيُهوذا ِفي ِمصر

اإْرِميا 44  اإلَى  الَِّتي جاَءْت  الرِّسالَُة  ِهَي  َهِذِه 
اأْرِض  ِفي  الّساِكِنيَن  الَيُهوِد  لَِجميِع 
َصِعيِد  َوِفي  َوَمْمِفيَس  َوَتْحَفْنِحيَس  َمْجَدَل  ِفي  ِمصَر، 
اإْسرائِيَل:  اإلَُه  الَقِديُر،  اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو  2»َهذا  ِمصَر: 
كُلِّ  َوَعَلى  الُقْدِس  َعَلى  َجَلبُتُه  الَِّذي  رَّ  الشَّ َراأيُتُم  ›َقْد 
ِفيها  َخِرَبٌة َمهُجوَرٌة، ل� َيسُكُن  َفها ِهَي  َيُهوذا.  ُمُدِن 
رِّ الَِّذي َصَنُعوُه. اأثاُروا غَضِبي  اأَحٌد. 3َهذا بَِسَبِب الشَّ
آلَِهٍة اُأخَرى لَْم َيعِرفُوها ُهْم َول�  بَِتقِدماتِِهْم َوِعباَدتِِهْم ل�
َبعَد  واِحداً  أنِبياَء  ال� ُخّداِمَي  اإلَيُكْم  4َواأرَسْلُت  اآباُؤُهْم. 
الَكِريَهَة  ُأُموَر  ال� َهِذِه  َتعَملُوا  ›ل�  لَُكْم:  َوقُْلُت  آَخِر،  ال�
، َولَْم َيفَتُحوا  الَِّتي اُأبِغُضها.‹ 5لَِكنَُّهْم لَْم َيسَتِمُعوا اإلَيَّ
ِهْم، َوَيَتَوقَُّفوا َعْن َتقديِم الَقرابِيَن  اآذانِِهْم، لَِيُتوُبوا َعِن َشرِّ
آلَِهٍة اُأخَرى. 6َفَغِضْبُت ِجّداً، َبِل اشَتَعَل َغَضِبي َعَلى  ل�
ُمُدِن َيُهوذا َوَشواِرِع الُقْدِس، َفاأصَبَحْت ِخرَبًة َمهُجوَرًة 

َكما ُهَو حالُها الَيوَم.‹
اإلَُه  الَقِديُر،  اإللَُه  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  آَن،  7»َوال�

اأنُفِسُكْم؟  َعَلى  رَّ  الشَّ َهذا  َتجِلُبوَن  »لِماذا  اإْسرائِيَل: 
ِع  َوالرُّضَّ َوال�أطفاِل  َوالنِّساِء  الرِّجاِل  كُلَّ  تُفُنوَن  َولِماذا 

ِمْن َيُهوذا؟ لَِم ل� َتتُركُوَن لَُكْم ناِجيَن؟ 8لِماذا تُِثيروَن 
َبُخوراً  تُحِرقُوَن  لِماذا  َتفَعلُونَها؟  الَِّتي  بِال�أشياِء  َغَضِبي 
ُروَن  آلَِهٍة اُأْخَرى ِفي اأْرِض ِمصَر َحيُث َتسُكُنوَن؟ َسُتَدمِّ ل�
أْرِض َوَتسَخَر بُِكْم.  اأنُفَسُكْم، َوَسَتشِتُمُكْم َجميُع اُأَمِم ال�
َوُشُروَر  َيُهوذا  ُملُوِك  َوُشُروَر  اآبائُِكْم  ُشُروَر  نَِسيُتْم  9َهْل 

ِفي  َعِملُوها  الَِّتي  نِسائُِكُم  َوُشُروَر  َوُشُروَركُْم  نِسائِِهْم 
اأْرِض َيُهوذا َوِفي َشواِرِع َمديَنِة الُقْدِس؟ 10لَْم َيَتواَضُعوا 
بَِحَسِب  َيِعيُشوا  َولَْم  َيخافُونِي،  َولَْم  الَيوِم،  َهذا  اإلَى 
َشِريَعِتي َوَفرائِِضي الَِّتي َوَضْعُتها اأماَمُهْم َواأماَم اآبائِِهْم.‹

اإلَُه  الَقِديُر،  اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  11»َولَِذلَِك، 

اإْسرائِيَل: »ها اأنا عاِزٌم َعَلى اأْن اُأعاِقَبَك َواأْن اُأفِنَي كُلَّ 
ُموا  َيُهوذا. 12َساآُخُذ الَِّذيَن َبُقوا ِمْن َيُهوذا َوالَِّذيَن َصمَّ
َكُغَرباَء،  ِفيها  لَِيِعيُشوا  ِمصَر  اأْرِض  اإلَى  هاِب  الذَّ َعَلى 
ِفي  َسَيسُقُطوَن  ِمصَر.  اأْرِض  ِفي  كُلُُّهْم  َوَسَيُموتُوَن 
الَمعَرَكِة اأْو بَِسَبِب الُجوِع، َوَسَينَتُهوَن ِمْن َكِبيِرِهْم اإلَى 
َسَيُموتُوَن.  الُجوِع  بَِسَبِب  اأْو  الَمعَرَكِة  ِفي  َصِغيِرِهْم. 
الكاِمِل  ماِر  لِلدَّ َكِمثاٍل  اللََّعناِت  ِفي  اإلَْيِهْم  َوَسُيشاُر 
الَِّذيَن  13َساُأعاِقُب  ْخِرَيِة.  َوالسُّ لِلاسِتهزاِء  َوَكَموُضوٍع 
الُقْدِس:  َمديَنَة  اأْرِض ِمصَر َكما عاَقْبُت  ِفي  َيسُكُنوَن 
بِالَمعاِرِك َوالَمجاَعِة َوالَوباِء. 14لَْن َيُكوَن ُهناَك ناٍج اأْو 
باٍق ِمْن َبِقيَِّة َيُهوذا الَِّذيَن َسَيِعيُشوَن ِفي اأْرِض ِمصَر. 
لَْن َيُكوَن ُهناَك َمْن َيرِجُع اإلَى اأْرِض َيُهوذا ِمَن الَِّذيَن 
َيرِجَع  لَْن  َُّه  أن ل� ِفيها.  لَِيِعيُشوا  اإلَيها  الَعوَدِة  اإلَى  َيُتوقُوَن 

يَن.‹« ِسَوى َبعُض الفارِّ
كُنَّ  نِساَءُهْم  اأنَّ  َعَرفُوا  الَِّذيَن  الرِّجاِل  كُلُّ  15اأّما 

اللَّواتِي كُنَّ  النِّساِء  اُأْخَرى، َوكُلُّ  آلَِهٍة  ل� َبُخوراً  ُيحِرْقَن 
عِب الَِّذي كاَن  واِقفاٍت ِفي الَجماَعِة الَعِظيَمِة، َوكُلُّ الشَّ
ْرِميا:  ِعيِد، َفَقْد قالُوا ل�إ َيسُكُن ِفي اأْرِض ِمصَر َوِفي الصَّ
نا بِاْسِم اهلِل. َولَِكنَّنا لَْن نَسَتِمَع  16»لََقْد َتَكلَّْمَت ِضدَّ

دنا بِِه. َسُنحِرُق الَبُخوَر  اإلَيَك، 17َبْل َسَنَعَمُل كُلِّ ما َتَعهَّ
ماِء، َونَسُكُب لَها َتقِدماِت الَخْمِر. َسَنعَمُل  لَِمِلَكِة السَّ
ُمُدِن  ِفي  َوُرَؤساُؤنا  َوُملُوكُنا  َواآباُؤنا  نَحُن  َعِمْلنا  َكما 
َيُهوذا َوِفي َشواِرِع الُقْدِس. َفَقْد كاَن لََدينا َطعاٌم واِفٌر 
لِلاأكِل، َوكُنّا ِفي َخيٍر َولَْم نََر َشّراً. 18َوُمْنُذ َتَوقَّْفنا َعْن 
ماِء َوَسْكِب َتقِدماِت الَخمِر  اإحراِق الَبُخوِر لَِمِلَكِة السَّ
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لَها، افَتَقْرنا اإلَى كُلِّ َشيٍء، َوَفِنينا بِالَحرِب َوالُجوِع.«
19َوقالَِت النِّساُء: »ِعنَدما كُنّا نُحِرُق َبُخوراً لَِمِلَكِة 

لَها  َعِمْلنا  َهْل  َتقِدماٍت سائَِلًة،  لَها  َونَسُكُب  ماِء  السَّ
َكعكاً َعَلى َشكِلها، اأْو َسَكْبنا لَها َتقِدماٍت الَخمِر ِمْن 

ُدوِن ُمشاَرَكِة اأزواِجنا؟‹«
عِب: الرِّجاِل َوالنِّساِء  20ِحيَنِئٍذ، قاَل اإْرِميا لُِكلِّ الشَّ

اهلُل  اأنَّ  21»اأَتُظنُّوَن  َذلَِك:  قالُوا  الَِّذيَن  عِب  الشَّ َوكُلِّ 
َواآباُؤكُْم  ْمُتُموها – اأنُتْم  َقدَّ الَِّتي  َقرابِيَنُكْم  َيَتَذكَُّر  ل� 
ُمُدِن  أْرِض – ِفي  ال� َشعِب  َوكُلُّ  َوُرَؤساُؤكُْم  َوُملُوكُُكْم 
َيُهوذا َوِفي َشواِرِع الُقْدِس؟ األَْم ُيَفكِّْر بِها؟ 22لَْم يْقِدِر 
الَكِريَهِة  ُأُموِر  َوال� يَرِة  رِّ الشِّ اأعمالُِكُم  احِتماِل  َعَلى  اهلُل 

الَِّتي َعِمْلُتُموها. لَِهذا صاَرْت اأْرُضُكْم َموِضَع اسِتهزاٍء، 
الَيوَم.  الحاُل  ُهَو  َكما  َمسُكونٍَة،  َوَغيَر  َوتالَِفًة  َوَخِرَبًة 
23اأحَرْقُتْم َبُخوراً َواأخَطاأتُْم اإلَى اهلِل. لَْم تُِطيُعوا اهلَل َولَْم 

َتسلُُكوا بَِحَسِب َشِريَعِتِه َوَفرائِِضِه َوَشهاداتِِه. لَِذلَِك جاَء 
رُّ، َكما ُهَو الحاُل الَيوَم.« َعَليُكْم َهذا الشَّ

»يا  النِّساِء:  َولُِكلِّ  عِب  الشَّ لُِكلِّ  اإْرِميا  قاَل  24ثُمَّ 

اْسَمُعوا  ِمصَر،  اأْرِض  ِفي  الّساِكِنيَن  َيُهوذا  َبِني  َجميَع 
َكِلَمَة اهلِل. 25َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر، اإلَُه اإْسرائِيَل: 
ْذتُْم ما َتَكلَّْمُتْم  ›اأنُتْم َونِساُؤكُْم َتَكلَّْمُتْم بِاأفواِهُكْم، َونَفَّ
بِِه بِاأيِديُكْم، اإْذ قُْلُتْم: اإنَّنا َسُنوِفي بِالنُُّذوِر الَِّتي َقَطْعناها 
ماِء َونَسُكَب لَها َتقِدماِت  بِاأْن نُحِرَق َبُخوراً لَِمِلَكِة السَّ
 ›. َتَكلَّْمُتنَّ بِما  َواْعَمْلَن  نُُذوَركُنَّ  اأتِمْمَن  الَخمِر. 
26لَِذلَِك، اْسَمُعوا َكلاَم اهلِل يا كُلَّ َبِني َيُهوذا الّساِكِنيَن 

ِفي اأْرِض ِمصَر. َيُقوُل يهوه أ: ›اأْقِسُم بِاْسِمَي الَعِظيِم، 
ِمصَر  ِفي  الّساِكِنيَن  َيُهوذا  َبِني  ِمْن  اأَحٌد  ُيْقِسَم  ل�  اأْن 
. 27َفها اأنا َساأسَهُر َعَليِهْم لَِكي  ِفيما َبْعُد بِاْسِمَي الَحيِّ
َوَسَيُموُت كُلُّ َشخٍص  الَخيَر.  رَّ ل�  الشَّ َعَليِهِم  اأجِلَب 
ِمْن َيُهوذا الّساِكِنيَن ِفي اأْرِض ِمصَر ِفي الَمعَرَكِة اأْو ِمَن 
َفَقْط  ِمنُهْم  َقِليٌل  بِالتَّماِم. 28َعَدٌد  َيفُنوا  الُجوِع، َحتَّى 
اأْرِض  ِمْن  َيُهوذا  اأْرِض  اإلَى  َوَيُعوُد  الِقتاِل  ِمَن  َسَينُجو 
ِمصَر، َوَبِقيَُّة َيُهوذا الَِّذيَن جاُءوا اإلَى اأْرِض ِمصَر لَِيسُكُنوا 
َتثُبُت.  الَِّتي  ِهَي  ِمنّا  َمْن  َكِلَمَة  َسَيعِرفُوَن  ِفيها  َكُغَرباَء 

أ 26:44 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«

29َوَسَتُكوُن َهِذِه َعلاَمًة لَُكْم،‹ َيُقوُل اهلُل، ›َساُأعاِقُبُكْم 

قُْلُتُه  الَِّذي  الَكلاَم  بِاأنَّ  َتعِرفُوا  َحتَّى  الَمكاِن،  ِفي َهذا 
. آتِي َعَليُكْم َسَيِتمُّ رِّ ال� َعِن الشَّ

30»َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: ›َساُأَسلُِّم ِفرَعْوَن َخْفَرَع، 

َمِلَك ِمصَر اإلَى َيِد اأعدائِِه َوَيِد الَِّذيَن ُيِريُدوَن َقتَلُه، َكما 
َمِلِك  َر  نَُبوَخْذناصَّ َيِد  اإلَى  َيُهوذا  َمِلَك  ِصْدِقّيا  َسلَّمُت 

ُه الَِّذي اأراَد َقتَلُه.‹« بابَِل َعُدوَّ

ِرساَلٌة إَلى باُروخ

َهِذِه ِهَي الرِّسالَُة الَِّتي َتَكلََّم بِها اإْرِميا النَِّبيُّ 45 
باُروُخ  َكَتَب  ِعنَدما  نِيِريّا،  ْبِن  باُروَخ  اإلَى 
َعَليِه.  اإْرِميا  اأمَلى  الِكتاِب َحَسَب ما  ِفي  الَكلاَم  َهذا 
َنِة الّرابَِعِة لُِملِك َيُهوياِقيَم ْبِن ُيوِشّيا ب  كاَن َهذا ِفي السَّ
َمِلِك َيُهوذا، َفقاَل: 2»َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل اإلَُه اإْسرائِيَل 
لََك يا باُروَخ. 3اأنَت َتُقوُل: ›َويٌل لِي ل�أنَّ اهلَل اأضاَف 
اأِجُد  َولَسُت  ِد،  التََّنهُّ اأنا ُمنَهٌك ِمَن  األَِمي.  َعَلى  ُحزناً 
راَحًة.‹ 4َفَهذا ما َتُقولَُه لَُه يا اإْرِميا: ›َهذا ُهَو ما َيُقولُُه 
اأنا، َوَساأقَلُع ما َزَرعُتُه، اأي كُلَّ  َبَنيُتُه  اهلُل: َساأهِدُم ما 

اأْرِض َيُهوذا. 5َبيَنما اأنَت َتطلُُب لَِنفِسَك اُأُموراً َعِظيَمًة. 
 ، ِّي َساأجِلُب َشّراً َعَلى كُلِّ َشيٍء َحيٍّ أن ل� َتطلُْب َبعُد، ل�
كُلِّ  ِفي  َغِنيَمًة  َحياَتَك  َساُأعِطيَك  َولَِكنِّي  اهلُل،  َيُقوُل 

أماِكِن الَِّتي َسَتذَهُب اإلَيها.‹« ال�

َهِذِه ِهَي الرَّسائُِل الَِّتي َتَكلََّم بِها اهلُل اإلَى 46 
ُأَمِم. اإْرِميا النَِّبيِّ َعِن ال�

ِرساَلُة اهلِل َعْن ِمصر
َمِلِك ِمصَر  نَخَو  الِفرَعوِن  2َعْن ِمصَر، َعْن َجيِش 

َوَهَزَمُه  َكرَكِميَش،  ِفي  الُفراِت  نَهِر  ِعنَد  كاَن  الَِّذي 
َنِة الّرابَِعِة لُِملِك َيُهوياِقيَم ْبِن ُيوِشّيا  ُر ِفي السَّ نَُبوَخْذناصَّ

َمِلِك َيُهوذا.

ُزوا اأسِلَحَتُكْم، 3 » َجهِّ  
وا لِلَمعَرَكِة.    َواسَتِعدُّ

َنة الّراِبَعة . . . ُيوِشّيا. اأي نَحَو 605 قبَل الميلاد. ب 1:45 السَّ
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4  اأسِرُجوا الَخيَل،  
   َولَْيرَكِب الُفرساُن َعَلى َخيِلِهْم.

   ِقُفوا ِفي َمواِقِعُكْم َوالُخَوُذ َعَلى ُرُؤوِسُكْم،
   اصُقلُوا ِرماَحُكْم،
   الَبُسوا ُدُروَعُكْم.

ُأُموَر؟ 5  لِماذا اأَرى َهِذِه ال�  
يَن.    اأَرى ِرجال�ً ُمرَتِعِبيَن َوفارِّ

   اأبطالُُهْم ُهِزُموا،
ٍد.    َفَفرُّوا َجِميُعُهْم بِلا َتَردُّ

   َوالرُّعُب َحولَُهْم ِمْن كُلِّ ِجَهٍة.«
   َيُقوُل اهلُل.

ِريَع ِمنُهْم لَْن َيِفرَّ. 6 » لَِكنَّ السَّ  
   َوالَقِويُّ لَْن َيهُرَب.

ماِل ِعنَد نَهِر الُفراِت،    َفِفي الشَّ
   َتَعثَُّروا َوَسَقُطوا.

7  َمْن ُهَو ذاَك الَِّذي َيرَتِفُع َكَنهِر النِّيِل،  
أنهاِر؟    الَِّذي ِمياُهُه َتَتَدفَُّق َكال�

8  ِمصُر َترَتِفُع َكَنهِر النِّيِل،  
أنهاِر.    َوِمياُهها َتَتَدفَُّق َكال�

   قاَل: ›َساأصَعُد،
أْرَض.    َساُأَغطِّي ال�

   َساأهِزُم ُمُدناً َوُسكّانَها.‹
9  اصَعِدي اأيَُّتها الَخيُل،  

   ِهيِجي يا َمرَكباُت.

   لَِيخُرِج الُمحاِرُبوَن.
   لَِيخُرْج ِرجاُل كُوَش َوفُوَط

رَع بَِمهاَرٍة،    الَِّذيَن ُيمِسُكوَن الدِّ
   َولَْيخُرْج ِرجاُل لُوَد الَمَهَرُة ِفي اسِتخداِم 

الُقوِس.

10 » َسَيُكوُن َذلَِك الَيوُم َيوَم انِتقاٍم لِلرَّبِّ اإللَِه   
الَقِديِر،

   لَِينَتِقَم لَِنفِسِه ِمْن اأعدائِِه.
يُف َحتَّى َيشَبَع،    َسَياأكُُل السَّ

   َوَسُيطِفُئ َظَماأُه بَِدِمِهْم.
َُّه َسَتُكوُن ُهناَك َذبِيَحٌة لِلرَّبِّ اإللَِه  أن    ل�

الَقِديِر،
ماِل ِعنَد نَهِر الُفراِت.    ِفي اأْرِض الشَّ

11  اأيَُّتها الَعذراُء ِمصُر،  
   اصَعِدي اإلَى ِجلعاَد،

   َواحُصِلي َعَلى َبعِض الَبلَسِم.
   َجرَّبِِت ِعلاجاٍت َكِثيَرًة بِلا فائَِدٍة،

   َول� َتقِدِريَن اأْن َتشِفي نَفَسِك.
ُأَمُم َعْن عاِرِك، 12  َسِمَعِت ال�  

أْرِض،    َوَصرَخُة األَِمِك َقْد َملاأْت كُلَّ ال�
   ل�أنَّ ُمحاِرباً َتَعثََّر بِاآَخَر،
   َفَسَقَط ِكلاُهما َمعاً.«

اإْرِميا  اإلَى  بِها اهلُل  َتَكلََّم  الَِّتي  الرِّسالَُة  ِهَي  13َهِذِه 

َر َمِلِك بابَِل لَِيضِرَب اأْرَض  النَِّبيِّ َعْن َمِجيٍء نَُبوَخْذناصَّ
ِمصَر.

14 » اأعِلُنوا ِفي ِمصَر،  
   اأخِبُروا َشعَب َمجَدَل،

   َواأخِبُروا َشعَب َمْمِفيَس َوَتْحَفِنِحيَس.
   قُولُوا:

ْز نَفَسَك، › ُخْذ َموِقَعَك َوَجهِّ   
يَف َقِد الَتَهَم َمْن ُهْم َحولََك. أنَّ السَّ    ل�

أقِوياُء الَِّذيَن َتتَِّكُل َعَليِهْم؟ 15  لِماذا ُطِرَح ال�  
   لِماذا ل� َيِقُف؟

   ل�أنَّ اهلَل َقْد َطَرَحُه.‹
16  َجَعَل اُأناساً َكِثيِريَن َيَتَعثَُّروَن،  

آَخِر.    َبْل َيسُقُطوَن اأَحُدُهْم َعَلى ال�
   قالُوا: ›لَِنُقْم َونَُعْد اإلَى َشعِبنا،
أْرِض الَِّتي ُولِْدنا ِفيها،    َواإلَى ال�
   َبِعيداً َعِن الُهُجوِم القاِسي.‹

َة  جَّ 17  اسَتنَجُدوا بَِمِلِك ِمصَر ِفرَعْوَن، ›الضَّ  
الفاِرَغَة،‹

   َفَلْم َيسَتِجْب ِفي الَوقِت الُمناِسِب.
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18  َحيٌّ اأنا، َيُقوُل الَمِلُك الَِّذي اْسُمُه يهوه أ   
الَقِديُر.

   َمِجيُئُه َسَيُكوُن ِمثَل َجَبِل تاُبوَر َبيَن الِجباِل،
   َوِمثَل الَكرَمِل بِِجواِر الَبحِر.

19  اأيَُّتها ال�ْبَنُة ِمصُر،  
بِي،    احِزِمي لَِنفِسِك ُحْزَمَة السَّ

أنَّ َمْمِفيَس َسَتُكوُن َمكاناً َمهُجوراً،    ل�
   َوَسُتحَرُق بِالنّاِر،

   َولَْن َيُكوَن ِفيها ساِكٌن.

20 » ِمْصُر َبَقَرٌة َجِميَلٌة،  
ماِل. ب    َوَقْد جاَء َعَليها ُذباٌب ِمَن الشَّ
َنِة، 21  َحتَّى الُمرَتَزَقُة ِفيها َكالثِّيراِن الُمَسمَّ  

   ُهْم اأيضاً َيرِجُعوَن اإلَى الَخلِف َوَيهُرُبوَن،
   لَْم َيِقُفوا َمعاً.

أنَّ َيوَم نَْكَبِتِهْم َقْد جاَء َعَليِهْم،    َهَرُبوا ل�
   الَوقُت الَِّذي ِفيِه َسُيعاَقُبوَن.
22  َصوتُها َكَحيٍَّة َتزَحُف هاِرَبًة،  

ٍة. أنَّ اأعداَءها َياأتُوَن بُِقوَّ    ل�
   جاُءوا اإلَيها بُِفُؤوٍس َكَحطّابِيَن.

23  َيُقوُل اهلُل:  
  » َقطَُّعوا غاباِت ِمصَر،

   َواإْن كانَْت اأْشجاُر غاباتِها ل� تُحَصى،
   َفُهْم اأكَثُر ِمَن الَجراِد الَِّذي ل� ُيمِكُن اأْن 

. ُيَعدَّ
24  ال�ْبنُة ِمصُر َقْد َخِزَيْت،  

ماِل.«    َقْد اُأسِلَمْت اإلَى َيِد َشعِب الشَّ

25َيُقوُل اهلُل الَقِديُر، اإلَُه اإْسرائِيَل: »َساُأعاِقُب اأُموَن 

َوِفْرَعوَن َوِمصَر َوكُلَّ اآلَِهِتها َوُملُوِكها. َساُأعاِقُب ِفرَعْوَن 

أ 18:46 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«

ب 20:46 الّشمال. جاَء الجيُش البابلّي ِمْن هذه الِجهِة لُيهاجَم 

لُِمحاربِة  منها  الَمجيَء  الجيوُش  اعتاّدْت  الِّتي  الِجهُة  َوُهَي  َيُهوذا. 
َيُهوذا َواإسرائِيَل. )اأيضاً ِفي العدد 24(

الَِّذيَن  َيِد  اإلَى  26َساُأَسلُِّمُهْم  َعَليِه.  الُمتَِّكِليَن  َوَجميَع 
َوَبعَد  ُخّداِمِه.  َولَِيِد  َر  نَُبوَخْذناصَّ لَِيِد  َقتَلُهْم،  ُيِريُدوَن 
َذلَِك َسَتُعوُد لُِتْسَكَن َكما كانَْت ِفي الماِضي،« َيُقوُل 

اهلُل.

ِرساَلُة اهلِل َعْن إْسراِئيل
27 » اأّما اأنَت يا َعْبِدي َيعُقوَب،  

   َفلا َتَخْف،
   َول� َترَتِعْب يا اإْسرائِيُل.

ِّي َساُأنِقُذَك ِمْن اأْرٍض َبِعيَدٍة، أن    ل�
أْرِض الَِّتي ُهْم َمسِبيُّوَن     َوَساُأنِقُذ نَسَلَك ِمَن ال�

ِفيها.
   َسَيرِجُع َيعُقوُب لَِيُكوَن ِفي َسِكيَنٍة َوراَحٍة،

   بَِحيُث ل� ُيوَجُد َمْن ُيِخيُفُه.

28  َيُقوُل اهلُل:  
  » يا َعْبِدي َيعُقوَب،

ِّي اأنا َمَعَك. أن    ل� َتَخْف، ل�
ُأَمِم الَِّتي ُطِرْدَت اإلَيها، ِّي َساُأفِني كُلَّ ال� أن    ل�

   َولَِكنِّي لَْن اُأفِنَيَك،
ُبَك َكما َتسَتِحقُّ،    َبْل َساُأَؤدِّ
   َولَْن اأتُرَكَك بِلا ِعقاٍب.«

ِرساَلُة اهلِل َعِن الِفِلسِطيِّين

اأَتْت َهِذِه الرِّسالَُة ِمَن اهلِل اإلَى اإْرِميا النَِّبيِّ 47 
َة.  َعِن الِفِلسِطيِّيَن َقبَل اأْن ُيهاِجَم ِفرَعْوُن َغزَّ

2َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:

ماِل، ج   » َسَترَتِفُع الِمياُه ِمَن الشَّ
   َوَسُتصِبُح َسيلاً جاِرفاً،

أْرَض بَِمْن ِفيها،    َوَسَتغُمُر ال�
   َوَسَتغُمُر الَمِديَنَة َوالّساِكِنيَن ِفيها،

لُيهاجَم  الِجهِة  ِمْن هذه  البابلّي  الجيُش  الّشمال. جاَء  ج 2:47 

لُِمحاربِة  منها  الَمجيَء  الجيوُش  اعتاّدْت  الِّتي  الِجهُة  َوُهَي  َيُهوذا. 
َيُهوذا َواإسرائِيَل.
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   النّاُس َسَيبُكوَن،
أْرِض َسُيَولِولُوَن.    َوكُلُّ ُسكّاِن ال�
3  ِعنَد َقرِع َحواِفِر ُخُيولِِه الَقِويَِّة،  

   َوَقرَقَعِة َمرَكباتِِه
   َوَضِجيِج َعَجلاتِِه،

آباُء نَحَو اأول�ِدِهْم،    ل� َيلَتِفُت ال�
أنَّ اأيِديِهْم َقِد ارَتَخْت ِمَن الَياأِس.    ل�

آتِي، 4  َفِفي الَيوِم ال�  
ُر كُلُّ الِفِلسِطيِّيَن،    َسُيَدمَّ

   َوَسُيقَضى ِفي ُصوَر َوَصيُدوَن
   َعَلى كُلِّ َعوٍن باٍق.

   ل�أنَّ اهلَل َسَيهِلُك الِفِلسِطيِّيَن،
   الَِّذيَن ُهْم َبِقيَُّة َجِزيَرِة َكفُتوَر.

َة َشْعَر ُرؤوِسِهْم، 5  َحَلَق َشعُب َغزَّ  
   َوَصَمَت َشعُب اأشَقلُوَن.
   يا َبِقيََّة ُسكّاِن الواِدي،

   اإلَى َمَتى َسَتسَتِمرُّوَن ِفي َتجِريِح اأنُْفِسُكْم؟

6 » اآٍه يا َسيَف اهلِل،  
   َحتَّى َمَتى ل� َتسَتِريُح؟

   ارِجْع اإلَى ِغمِدَك.
   اهَداأْ َواسُكْن.

7  َكيَف ُيمِكُن لَُه اأْن َيسَتِريَح؟  
   َفَقْد اأعطاُه اهلُل اأمراً بِالُهُجوِم.

   َعيََّن لَُه َوقتاً لَِيضِرَب اأشَقلُوَن َوالّساِحَل.«

ِرساَلُة اهلِل َعْن ُموآب

َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر، اإلَُه اإْسرائِيَل، 48 
َعْن ُمواآَب:

  » َويٌل لَِجَبِل نَُبو،
ُر، َُّه َسُيَدمَّ أن    ل�

ِبِي.    ِقْرَينايُِم َتَعرََّضْت لِلعاِر َوالسَّ
   الَقلَعُة َخِزَيْت َوارَتَعَبْت.

2  لَْم َتُعْد ُهناَك اأغاٍن َعْن ُمواآَب.  

رِّ َعَليها ِفي َحشُبوَن.    َتاآَمُروا بِالشَّ
َة.‹ ُأمَّ    َيُقولُوَن: ›َتعالَوا لُِنْفِن َهِذِه ال�
   َواأنِت اأيضاً يا َمْدِميُن َسَتصُمِتيَن،

   َوالَمعَرَكُة َسُتتِعُبِك.
3  َصوُت َصرَخٍة ُسِمَع ِمْن ُحوُرونايَِم،  

   ُهناَك َخراٌب َوكاِرَثٌة َعِظيَمٌة.
4  َتَحطََّمْت ُمواآُب،  

   َوِصغاُرها َصَرُخوا.
5  ل�أنَّ َشعَب ُمواآَب بِالُبكاِء َيْصَعُدوَن  

   ِفي َطِريِقِهْم اإلَى لُوِحيَث.
َُّهْم ِفي ُمنَحَدِر ُحوُرونايَِم، أن    ل�

   َسِمُعوا ُصراَخ الَجرَحى.
6  اهُرُبوا، انُجوا بَِحياتُِكْم،  

حراِء.    ِصيُروا َكُشَجيَرِة َشوٍك ِفي الصَّ

7 » بَِسَبِب اتِّكالِِك َعَلى اأعمالِِك َوكُُنوِزِك.  
   اأنِت اأيضاً َسُتؤَخِذيَن.

بِي    َوَسَيذَهُب َكُموُش اإلَى السَّ
   َمَع َكَهَنِتِه َوُرَؤسائِِه.

ٌر اإلَى كُلِّ َمِديَنٍة، 8  َسَياأتِي ُمَدمِّ  
   َولَْن َتنُجَو اأيَُّة َمِديَنٍة.

ُر، هُل َسُيَدمَّ    َسَيهِلُك الواِدي، َوالسَّ
   َتماماً َكما قاَل اهلُل.

9  َضُعوا ِملحاً َعَلى ُمواآَب  
ُل اإلَى َخراٍب، أ َّها َسَتَتَحوَّ أن    ل�

   َسُتصِبُح ُمُدنُها َمهُجوَرًة
   ل� َيسُكُن ِفيها ساِكٌن.

10 » َملُعوٌن َمْن َيعَمُل َعَمَل اهلِل بَِتراخي،  
ِم.    َوَملُعوٌن َمْن َيمَنُع َسيَفُه َعْن َسفِك الدَّ

11 » كاَن ُمواآُب ُمسَتِريحاً ُمنُذ َشبابِِه.  
   اإنَُّه ُمسَتِقرٌّ َكالَخمِر الَعِتيَقِة

أ 9:48 َضُعوا . . . َخراب. ُهناَك ُصُعوَبٌة ِفي فهِم َهذا المقطع 

ِفي اللغِة العبريّة.
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   الَِّتي لَْم تُسَكْب ِمْن اإناٍء اإلَى اإناٍء اآَخَر.
بِي،    لَْم َيذَهْب اإلَى السَّ

   َولَِهذا حاَفَظ َعَلى َمذاِقِه،
   َورائَِحُتُه لَْم َتَتَغيَّْر.

12  لَِذلَِك، َسَتاأتِي اأيّاٌم، َيُقوُل اهلُل،  
   ِعنَدما َساُأرِسُل َعَليِه َمْن َيقِلُب اآنَِيَتُه،

   َفَيقِلُبونَُه َوُيفِرُغوَن اآنَِيَتُه،
   َوُيَحطُِّموَن اأوِعَيَتُه.«

13ِحيَنِئٍذ، َسَيخَجُل ُمواآُب ِمْن اإلَِهِه َكُموَش، َكما 

َخِجَل َبنو اإْسرائِيَل ِمِن اتِّكالِِهْم َعَلى َبيِت اإيَل.

14 » َكيَف َتُقولُوَن: ›نَحُن ُمحاِرُبوَن،  
   نَحُن ُجُنوٌد اأقِوياُء؟‹

ماُر َصِعَد اإلَى ُمواآَب َوُمُدنِها، 15  الدَّ  
   َواأفَضُل َشبابِِه َقْد قُِتلُوا،

   َيُقوُل الَمِلُك، الَِّذي اْسُمُه يهوه أ الَقِديُر.
16  كاِرَثُة ُمواآَب َوِشيَكُة الُوُصوِل،  

رُّ ُمسِرٌع ِجّداً باتِّجاِهِه.    َوالشَّ
17  نُوُحوا ل�أجِلِه، يا كُلَّ الّساِكِنيَن َحولَُه،  

   يا كُلَّ الَِّذيَن َيعِرفُوَن اْسَمُه.
!    قُولُوا: ›َكيَف انَكَسَر الرُّمُح الَقِويُّ

   َكيَف انَكَسَر َقِضيُب الَجلاِل!‹

18 » انِزلِي َعْن َمجِدِك،  
أْرِض القاِحَلِة،    َواجِلِسي ِفي ال�

   اأيَُّتها الّساِكَنُة ِفي ِديُبوَن.
َر ُمواآَب َصِعَد اإلَيِك، أنَّ ُمَدمِّ    ل�

ُر ُحُصونَِك.    َوَسُيَدمِّ

19 » ِقِفي بِجانِِب الطَِّريِق،  
أْرَض،    َوراِقِبي ال�

   يا ساِكَنَة َعُروِعيَر.

أ 15:48 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«

   اساألِي الهاِرَب، َوقُولِي لِلفارِّ:
› ماذا َحَدَث؟‹   

20 » َخِزَي ُمواآُب،  
َر. َُّه َقْد ُدمِّ أن    ل�

   َولِْولُوا َواصُرُخوا،
   َوَخبُِّروا َعَلى ُطوِل نَهِر اأرنُوَن

َر.    اإنَّ ُمواآَب َقْد ُدمِّ
21  اأَتى الُحكُم َعَلى ُسُهوِل ُمواآَب،  

   َوَعَلى ُحولُوَن َوَعَلى َيْهَصَة َوَعَلى َمْيَفَعَة
22  َوَعَلى َديُبوَن َوَعَلى نَُبو َوَعَلى َبيِت َدبَلتايَِم  

23  َوَعَلى َبيِت جاُموَل َوَعَلى َبيِت َمُعوَن  
24  َوَعَلى َقْرُيوَت َوَعَلى َبيِت ُبْصَرَة  

   َوَعَلى كُلِّ ُمُدِن اأْرِض ُمواآَب الَبِعيَدِة َوالَقِريَبِة.
25  قُِطَع َقرُن ُمواآَب،  

   َوِذراُعُه اليمَنى انَكَسَرْت.«
   َيُقوُل اهلُل.

26 » اأسِكُروُه،  
َُّه َتَعظََّم َعَلى اهلِل. أن    ل�

   َسَيَتَمرَُّغ ُمواآُب ِفي َقيِئِه،
   َسَيُكوُن اُأضُحوَكًة.

27 » األَْم َيُكْن اإْسرائِيُل اُأضُحوَكًة لََديَك؟  
   َفَقْد اُأمِسَك َمَع اللًُّصوِص.

ََّك َتُهزُّ َراأَسَك ِعنَدما َتَتَكلَُّم َعنُه. أن    ل�
28  اهُجُروا الُمُدَن،  

ُخوِر،    َواسُكُنوا ِفي الصُّ
   يا ُسكّاَن ُمواآَب.

ُش ِفي ُشُقوِق     ِصيُروا ِمثَل َيماَمٍة تَُعشِّ
الُكُهوِف.

29 » َسِمعنا َعْن ِكبِرياِء ُمواآَب َوَتَعظُِّمِه.  
   َسِمعنا َعْن َتشاُمِخِه َوِكبِريائِِه
   َوَعجَرَفِتِه َوَقلِبِه الُمتعالِي.«
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30  َيُقوُل اهلُل:  
  » اأنا اأعِرُف َغطَرَسَتُه،

   َيَتباَهى َكِذباً،
   َول� َيعَمُل بِما َيُقوُل.«

31  لَِهذا، َساأنُوُح َعَلى ُمواآَب،  
   َساأصُرُخ بِاألٍَم َعَلى كُلِّ ُمواآَب.
   َساأئِنُّ َعَلى ِرجاِل ِقيِر حاِرَس.

32  بَِسَبِب ُبكاِء َيعِزيَر،  
   َساأبِكي َعَليِك يا َكرَمَة ِسْبَمَة.

   َوَصَلْت فُُروُعِك اإلَى الَبحِر،
ْت اإلَى َبحِر َيعِزيَز،    امَتدَّ

ماُر َعَلى َثَمِرِك َوَعَلى ِعَنِبِك.    َوَقَع الدَّ
عاَدُة َوالَفَرُح نُِزعا ِمَن الَكرِملِ أ 33  السَّ  

   َوِمْن اأْرِض ُمواآَب.
   َمَنْعُت النَِّبيَذ ِمَن الَمعاِصِر.

   ل� اأَحَد َيُدوُس الِعَنَب بُِهتافاِت ال�بِتهاٍج.
   غاَبْت ُهتافاُت الَفَرِح.

34»َيصُرُخ النّاُس بِاألٍَم ِمْن َحْشُبوَن اإلَى األعالََة اإلَى 

َشِليَشَة.  َوِعجَلَة  ُحوُرونايَِم  اإلَى  ُصوَغَر  َوِمْن  ياَهَص، 
»َساأْمَنُع  اهلُل:  35َيُقوُل  ْت.«  َجفَّ نِمِريَم  ِمياُه  َفَحتَّى 
بائِِح ِفي الُمرَتفعاِت، َوَتقِديِم  َشعَب ُمواآَب ِمْن َتقِديِم الذَّ

آلَِهِتِهْم. الَقرابِيِن ل�
36»لَِذلَِك، َيُنوُح َقلِبي َعَلى ُمواآَب ِمثَل ناٍي. َيُنوُح 

أنَّ َثرَوَة ُمواآَب  َقلِبي َعَلى ِرجاِل ِقيَر حاِرَس ِمثَل ناٍي ل�
َهَلَكْت. 37ل�أنَّ كُلَّ َراأٍس اأصَلُع، َوكُلَّ لِحَيٍة َمحلُوَقٌة. 
الُجُروُح َعَلى اأيِديِهْم، َوالَخْيُش َعَلى اأْجساِمِهْم. 38ِفي 
ِّي َكَسْرُت ُمواآَب ِمثَل اإناٍء  أن كُلِّ ساحاِت ُمُدنِها نَْوٌح ل�

ل� َيرَغُب ِفيِه اأَحٌد،« َيُقوُل اهلُل.
َشعُب  َتَحطََّم  َوَيُقولُوَن:  ُمواآَب  اأهُل  39»ُيُنوُح 

َوِعبَرًة  اُأضُحوَكًة  بِِخزٍي! صاَر  َظهَرُه  اأعَطى  ُمواآَب! 
تُرِعُب َجميَع َمْن ُهْم َحولَُه.«

أ 33:48 الكرمل. اأي ال�أْرض الخصبة، ويقصد بها اأْرض ُمواآب.

أنَّ َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: 40  ل�  

أمُر َكَنسٍر ُمنَقضٍّ   » َسَيُكوُن ال�
   َوباِسٍط َجناَحيِه َعَلى ُمواآَب.

41  اُأِخَذِت الُمُدُن،  
   َوُهِزَمِت الُحُصوُن.

   ِفي َذلَِك الَيوِم،
   َسَتُكوُن َقلُوُب اأقِوياِء ُمواآَب

   َكَقلِب اْمراأٍة ِفي اآل�ِم الِول�َدِة.
42  لَْن َيُعوَد ُمواآُب َشعباً ِفيما َبْعُد،  

َُّه َتَعظََّم َعَلى اهلِل. أن    ل�

43  َيُقوُل اهلُل:  
  » َخوٌف َوُحفَرٌة وِمصَيَدٌة َعَليَك

   يا ساِكَن ُمواآَب.
44  َمْن َيهُرُب ِمَن الَخوِف  

   َسَيَقُع ِفي الُحفَرِة.
   َوالَِّذي َيْصَعُد ِمَن الُحفَرِة،

   َسُيمَسُك بِالِمصَيَدِة.
ِّي َساأجِلُب َهذا َعَلى َشعِب ُمواآَب أن    ل�

   ِفي َسَنِة ِعقابِِهْم.«
   َيُقوُل اهلُل.

45 » ِفي ِظلِّ َحشُبوَن َوَقَف الهاِرُبوَن بِلا    
ٍة، قُوَّ

أنَّ ناراً َخَرَجْت ِمْن َحْشُبوَن،    ل�
   َولَِهيباً ِمْن َبيِت ِسيُحوَن،
   َوَسَيلَتِهُم نَواِصَي ُمواآَب،

   َوَرؤوَس اُأولَِئَك الَِّذيَن َيحَتِفلُوَن.
46  َويٌل لََك يا ُمواآُب!  

   َشعُب َكُموَش ب َقْد َفِنَي.
بِي، أنَّ اأبناَءَك اُأِخُذوا اإلَى السَّ    ل�

   َوَبناتَِك اإلَى ال�أسِر.

آلهة الرئيسيين ِفي ُمواآب. ب 46:48 َكُموش. اأحد ال�
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47»لَِكنِّي َساُأِعيُد ما اُأِخَذ ِمْن ُمواآَب ِفي اأيّاٍم ل�ِحَقٍة. 

َهِذِه ِهَي نِهاَيُة الُحكِم َعَلى ُمواآَب.« َيُقوُل اهلُل.

ون ِرساَلُة اهلِل إَلى َعمُّ

َيُقولُُه 49  ما  ُهَو  َهذا  ونِيِّيَن.  الَعمُّ َعِن  ِرسالٌَة 
اهلُل:

ْسرائِيَل اأبناٌء؟   » األ� ُيوَجُد ل�إ
   األ� ُيوَجُد لَُه َواِرٌث؟

   اإذاً لِماذا َيمَتِلُك عابُِدو ُمولََك ُمُدَن جاَد،
   َولِماذا َيِعيُش َشعُب ُمولََك ِفي ُمُدِن جاَد؟«

2  َيُقوُل اهلُل:  
  » لَِذلَِك َسَتاأتِي اأيّاٌم،

   ِحيَن اُأطِلُق َصوَت نِداِء الَمعَرَكِة
ونِيِّيَن،    َعَلى َربَِّة الَعمُّ

   َسَتِصيُر َتّلاً َخِرباً.
   كُلُّ الُقَرى الُمِحيَطِة بِها َسُتحَرُق بِالنّاِر.

   َوَسَيمَتِلُك َبُنو اإْسرائِيَل الَِّذيَن امَتَلُكوُهْم،«
   َيُقوُل اهلُل.

3 » َولِْولِي يا َحشُبوُن،  
   ل�أنَّ عاَي، َقْد َخِرَبْت.
   اصُرخَن يا َبناِت َربََّة.

   الَبْسَن الَخْيَش،
   َولِْولَْن َوُطْفَن َبيَن َحظائِِر الَغَنِم.

بِي أنَّ ُمولََك َسَيذَهُب اإلَى السَّ    اعَمْلَن َهذا ل�
   َمَع َكَهَنِتِه َوُرَؤسائِِه.

تِِك؟ 4  لِماذا َتَتفاَخِريَن بُِقوَّ  
تُِك َسَتنهاُر اأيَُّتها الِبنُت الَخائَِنُة!    قُوَّ

   َتِثقيَن بَِثرَوتِِك َوَتُقولِيَن:
› َمْن َيقِدُر اأْن ُيهاِجَمِني؟‹   

5  َيُقوُل الرَّبُّ اإللَُه الَقديُر:  
  » َساآتِي بِالَخوِف َعَليِك

   ِمْن كُلِّ الَِّذيَن ُهْم َحولَِك.
   كُلُُّكْم َسُتطَرُدوَن،

   َولَْن َيُكوَن ُهناَك َجمٌع لِلتّائِِهيَن.«

ِمَن  ُسِبَي  ما  َساُأِعيُد  َهذا،  »َوَبعَد  اهلُل:  6َيُقوُل 

ونِيِّيَن.« الَعمُّ

ِرساَلُة اهلِل إَلى أُدوم
7ِرسالٌَة َعْن اأُدوَم. َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر:

  » األَْم َتُعْد ُهناَك ِحكَمٌة ِفي َتيماَن؟
   َهْل باَدِت الُقدَرُة َعَلى اإعطاِء النَِّصيَحِة ِمَن 

الُفَهماِء؟
   َهْل فُِقَدْت ِحكَمُتُهْم؟

8  يا ُسكّاَن َدداَن، اْهُرُبوا، اْرِجُعوا َواْخَتِبُئوا.  
ِّي َساأجِلُب ُرعباً َعَلى ِعيُسو، َوقَت ِعقابِي  أن    ل�

لَُه.

9 » اإْن جاَء قاِطفو الِعَنِب اإلَيَك،  
نَُّهْم َيتُركُوَن َبْعَض الَعناِقيِد.    َفاإ
   َواإْن اأَتى اللُُّصوُص ِفي اللَّيِل،

نَُّهْم َيْنَهُبوَن ما ُيِريُدوَن َفَقْط.    َفاإ
10  اأّما اأنا َفَقْد َجرَّْدُت ِعيُسو َتماماً،  

   َكَشفُت اأماِكَنُه الُمسَتِتَرَة،
   َحتَّى ل� َيسَتِطيَع اأْن َيخَتِبَئ.

   َسُيقَضى َعَلى نَسِلِه َوعائَِلِتِه َواأصحابِِه،
   َفلا َيُعوُد لَُه ُوُجوٌد ِفيما َبْعُد.

11  اتُرْك َيتاماَك،  
   َواأنا َساُأعِطيِهْم َحياًة.

   اتُرْك اأراِمَلَك،
».    َوَسَيتَِّكْلَن َعَليَّ

الَِّذيَن  »َبعُض  اهلُل:  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  أنَّ  12ل�

اأنَت  اأّما  ُيتََّهُموا بَِخطيٍَّة،  لَْم  َسَيشَرُبوَن َكاأَس الَغَضِب 
َسَتشَرُب ِمْن  نََّك َحتماً  َفاإ يا اأُدوُم َفَقْد اأخَطاأَت، َولِذا 
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َيُقوُل  بِذاتِي،  اأقَسمُت  َقْد  13َفاأنا  اهلِل.  َغَضِب  َكاأِس 
اهلُل، اإنََّك َسَتِصيُر َخراباً َوَسَبَب ُرعٍب َوُسْخِرَيٍة َولَعَنًة. 

َسَتِصيُر ُبصَرُة َوُمُدنُها َخراباً اأَبِديّاً.«

14  َسِمْعُت َخَبراً ِمَن اهلِل،  
ُأَمِم َيُقوُل:    َواأرَسَل َرُسول�ً اإلَى ال�

ُعوا َوَتعالَْوا َعَلى اأُدوَم،   » َتَجمَّ
   َوانَهُضوا لِلَمعَرَكِة.

ُأَمِم يا اأُدوُم، 15  ها اإنِّي َساأَجَعلَُك َصِغيراً َبيَن ال�  
   َوَسَتُكوُن ُمحَتَقراً َبيَن النّاِس.

16  ُخِدْعَت بُِقدَرتَِك َعَلى اإثاَرِة الرُّعِب،  
   َوبِِكبِرياِء َقلِبَك.

خِر،    اأيُّها الّساِكُن ِفي ُشُقوِق الصَّ
   َوالمالُِك التَّلََّة الُمرَتِفَعَة.

َك ُمرَتِفعاً َكما َيعَمُل     َمَع اأنََّك َتجَعُل ُعشَّ
النَّسُر،

   لَِكنِّي َساُأنِزلَُك ِمْن ُهناَك.«
   َيُقوُل اهلُل.

17 » َسُتصِبُح اأُدوُم َمثاَر ُرعٍب لَِغيِرها،  
   َوَسَيْذَعُر َوَينَدِهُش كُلُّ َمْن َيُمرُّ ِفيها.

18  َكما انَقَلَبْت َسُدوُم َوَعُموَرُة َوُسكّانُها،  
   َهَكذا لَْن َيسُكَن اأَحٌد ُهناَك،

   َولَْن َيرَتِحَل ِفيها اأَحٌد.«
   َيُقوُل اهلُل.

اإلَى  ُأرُدنِّ  ال� نَهِر  اأدغاِل  ِمْن  اأَسٌد  َيْصَعُد  19َكما 

أْرِض،  َمرَعًى دائٍِم، َهَكذا َساأطُرُد اأُدوَم َسِريعاً ِمْن َهِذِه ال�
َُّه َمْن ِمثِلي؟ َوَمْن َسَيدُعونِي اإلَى  أن َوَساُأَعيُِّن َمْن اأختاُرُه. ل�

الَمحَكَمِة؟ َوَمْن ُهَو الّراِعي الَِّذي َيِقُف اأماِمي؟

20  لَِذلَِك اْسَمُعوا َقضاَء اهلِل َعَلى اأُدوَم،  
   َوال�أحكاَم الَِّتي َقرََّرها ِضدَّ ُسكّاِن َتيماَن.

غاُر َكالَغَنِم،    َسُيْسَحُب الصِّ
   َولَْن َيبَقى اأَحٌد ِفي الَمراِعي بَِسِبِب َذلَِك.

أْرُض 21  َسَترَتِجُف ال�  
   ِمْن َصوِت ُسُقوِطِهْم.

   َوَسُيسَمُع َصوُت ُصراِخِهْم َحتَّى ِفي الَبحِر 
ال�أحَمِر.

22  َساأكُوُن َكالنَّسِر الَِّذي َيرَتِفُع َوَينَطِلُق  
   َوَيبُسُط َجناَحيِه َعَلى ُبْصَرَة،

   َوَقلُب َجبابَِرِة اأُدوَم
ُض ِفي َذلَِك الَيوِم.«    َسَيِصيُر َكَقلِب اْمراأٍة َتَتَمخَّ

ِرساَلُة اهلِل َعْن ِدَمشق
23ِرسالَُة اهلِل َعْن ِدَمشَق:

  » َخِزَيْت َحماُة َواأرفاُد،
َُّهما َسِمَعتا َخَبراً َرِديئاً. أن    ل�

   ذاَب ُسكّانُُهما ِمَن الَخوِف،
   َواضَطَرُبوا َكَبحٍر هائٍِج ل� َيهَداُأ.

24  َضُعَفْت ِدَمشُق.  
   الَتَفَتْت لَِتهُرَب،

   لَِكنَّ الرُّعَب اأمَسَكها.
ألَُم.    اأمَسَكْتها الرَّعَدُة َوال�

   ِمثَل اْمراأٍة َتِلُد.

ِعيَدُة َبعُد، 25 » َكيَف لَْم تُْهَجِر الَمِديَنُة السَّ  
   َمِديَنُة الُمْتَعِة؟

26  لَِذلَِك، َسَيسُقُط َشباُبها ِفي ساحاتِها،  
   َوُجُنوُدها َسُيْقَتلُوَن ِفي َذلَِك الَيوِم،«

   َيُقوُل اهلُل الَقِديُر.

27 » َساُأشِعُل ناراً ِفي اأْسواِر ِدَمشَق،  
   َوَسَتلَتِهُم قُُصوَر َبْنَهَدَد.«

ِرساَلُة اهلِل َعْن ِقيداَر َوحاُصور
الَِّتي  َوَممالِِك حاُصوَر  ِقيداَر  بُِخُصوِص  28ِرسالٌَة 

ُر، َمِلُك بابَِل. َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: َضَرَبها نَُبوَخْذناصَّ
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  » قُوُموا َواصَعُدوا اإلَى ِقيداَر،
   َواضِرُبوا ُسكّاَن الَمْشِرِق.

29  ِخَيُمُهْم َوقُطعانُُهْم َسُتؤَخُذ،  
   َمَع َستائِِر ِخَيِمِهِم الّداِخِليَِّة َواآنَِيِتِهْم.
   َسَياأُخُذوَن ِجمالَُهْم، َوُيناُدوَن اإلَْيِهْم:

› الرُّعُب ِمْن َحولُِكْم،‹   
30  اهُرُبوا!  

   ِفرُّوا َبِعيداً!
   اخَتِبُئوا، يا ُسكّاَن حاُصوَر،«

   َيُقوُل اهلُل،
َر، َمِلَك بابَِل، أنَّ نَُبوَخْذناصَّ   » ل�

   َقْد َوَضَع َعَليُكْم ُخَططاً،
   َوَتاآَمَر َعَليُكْم.

ًة َتسُكُن بِاطِمئناٍن، 31 » قُوُموا! حاِرُبوا اُأمَّ  
أماِن َوالِحماَيِة. ًة َتشُعُر بِال�    اُأمَّ
   لَيَس لَها َبّواباٌت اأْو َعواِرَض،

   َوَتسَكُن َوحَدها.«
   َيُقوُل اهلُل.

32 » َسَتِصيُر ِجمالُُهْم َغِنيَمًة،  
   َوماِشَيُتُهُم الَكِثيَرُة َسْلباً.

والِِف أ عَب َمحلُوَق السَّ ُد الشَّ    َوَساُأَبدِّ
أرَبِع. ياِح ال�    اإلَى ِجهاِت الرِّ

   َوَساأجِلُب الَمصائَِب َعَليِهْم ِمْن كُلِّ 
الِجهاِت،«

   َيُقوُل اهلُل.

33 » َوَسَتِصيُر حاُصوُر َمسَكناً لَِبناِت اآَوى،  
أَبِد.    َوَمكاناً َخِرباً اإلَى ال�
   لَْن َيسُكَن ُهناَك اأَحٌد،

   َولَْن َيرَتِحَل ِفيها اأَحٌد.«

ُعوِب  واِلف. كاَن َعَلى ِرجاِل َبعِض الشُّ أ 32:49 محُلوق السَّ

الَوَثِنّيِة اأن يحِلقوا سوالَِفُهْم َكُجزٍء من ُطقوِس عبادِة اآلَِهِتِهْم. َوَقْد نََهى 
اهلُل بِِني اإسرائيَل َعْن َذلَِك. )انظر كتاب الّلاويّين 27:19(

ِرساَلُة اهلِل َعْن ِعيالم
النَِّبيِّ  اإْرِميا  اإلَى  اأَتْت  الَِّتي  اهلِل  َكِلَمُة  ِهَي  34َهِذِه 

بُِخُصوِص ِعيلاَم ِفي بِداَيِة ُملِك ِصْدِقّيا َمِلِك َيُهوذا.

35  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر:  
َة ِعيلاَم الَعسَكِريََّة، ُر قُوَّ   » َساُأَكسِّ

َتها الَعِظيَمَة، ُر قُوَّ    َساُأَكسِّ
أرَبَع ياَح ال� 36  َساأجِلُب َعَلى ِعيلاَم الرِّ  

ماِء.    ِمْن اأرَبِع َزوايا السَّ
أرَبِع، يِح ال� ُدُهْم اإلَى ِجهاِت الرِّ    َساُأَبدِّ

ٌة لَْن ُيطَرَد اإلَيها َشعُب     َولَْن َتُكوَن ُهناَك اُأمَّ
ِعيلاَم.

37  َساُأَحطُِّم َشعَب ِعيلاَم اأماَم اأعدائِِهْم،  
   َواأماَم َمْن ُيِريُدوَن َقتَلُهْم.

   َوَساأجِلُب َعَليِهْم األَماً،
ُأِريِهْم َغَضِبي َعَليِهْم،    ل�

   َوَساأطُرُدُهْم بِالَحرِب َحتَّى اُأفِنيِهْم.«
   َيُقوُل اهلُل.

38 » َساأَضُع َعرِشي ِفي ِعيلاَم،  
   َساُأل�ِشي الَمِلَك َوالرَُّؤساَء ِمْن ُهناَك.«

   َيُقوُل اهلُل.

أيّاِم، 39 » َولَِكْن َبعَد تِلَك ال�  
   َساُأِعيُد ما اُأِخَذ ِمْن ِعيلاَم.« َيُقوُل اهلُل.

ِرساَلُة اهلِل َعْن باِبل

َعْن 50  بِها اهلُل  َتَكلََّم  الَِّتي  الرِّسالَُة  ِهَي  َهِذِه 
. بابَِل َواأْرِض البابِِليِّيَن َعَلى َفِم اإْرِميا النَِّبيِّ

ُأَمِم َوَخبُِّروا، 2 » اأعِلُنوا لُِكلِّ ال�  
   ارَفُعوا راَيًة،

   اأخِبُروا.
أمَر،    ل� تُخُفوا ال�

   قُولُوا: ›اُأِخَذْت بابُِل،
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   َخِزَي بِيُل،
   ارَتَعَب َمُروَدُخ.

   اأصناُمها َخِزَيْت،
   َتماثِيلُها ارَتَعَبْت.‹

ماِل، ًة َقْد َصِعَدْت َعَليها ِمَن الشَّ أنَّ اُأمَّ 3  ل�  
   تُريُد اأْن َتجَعَل اأْرَضها َخِرَبًة.

   لَْن َيُكوَن ِفيها ساِكٌن،
   َسَيهُرُب ِمنها النّاُس َوالَحيواناُت.
أيّاِم َوَذلَِك الَوقِت،« 4  ِفي تِلَك ال�  

   َيُقوُل اهلُل،
  » َسَياأتِي َبنو اإْسرائِيَل َوَبُنو َيُهوذا َمعاً،

   َسَياأتُوَن َوُهْم َيبُكوَن،
   َوَسَيطلُُبوَن إلََهُهْم.

5  َسَيساألُوَن َعْن ِصْهَيْوَن،  
   َوِهَي َسَتُكوُن َمناَرَتُهْم،

   َسَياأتُوَن َوَيلَتِصُقوَن ِباهلِل.
   ِفي َعهٍد اأَبِديٍّ ل� ُينَسى.

6 » صاَر َشعِبي ِخرافاً ضالًَّة،  
   ُرعاتُُهْم اأَضلُّوُهْم،

   َشتَُّتوُهْم َعَلى الِجباِل.
   َيذَهُبوَن ِمْن َجَبٍل اإلَى َتلٍَّة.

   نَُسوا َمكاَن راَحِتِهْم.
7  كُلُّ َمْن َوَجَدُهْم الَتَهَمُهْم،  

   قاَل اأعداُؤُهْم:
› لَسنا ُمذنِِبيَن،   

أنَّ اُأولَِئَك النّاُس اأخَطاُأوا اإلَى اهلِل،    ل�
   الَِّذي ُهَو َمرعاُهُم الّرائُِع،

   اهلُل، الَِّذي َوَضَع اآباُؤُهْم َرجاَءُهْم ِفيِه.‹

8 » اهُرُبوا ِمْن َوَسِط بابَِل،  
   ِمْن اأْرِض البابِِليِّيَن.

   اخُرُجوا َوكُونُوا ِمثَل التُُّيوِس الَِّتي َتِسيُر اأماَم 
الَغَنِم.

ِّي َساأنَهُض َواأجِلُب َعَلى بابَِل أن 9  ل�  

   َجماَعًة ِمْن اُأَمٍم َعِظيَمٍة،
ماِل.    ِمْن اأْرِض الشَّ

ها،    َسَيجَتِمُعوَن َمعاً ِضدَّ
ماِل.    َوَسُتسَبى ِمْن الشَّ

   َسَتُكوُن ِسهاُمُهْم َكالُمحاِربِيَن الَمَهَرِة،
أيِدْي.    الِذيَن ل� َيُعوُدوَن فاِرِغي ال�

10  َفَسُيسَلُب البابِِليُّوَن،  
   َوَسَيشَبُع الَِّذي َسَيسِبيها،«

   َيُقوُل اهلُل.

11 » َمَع اأنَُّكْم َتحَتِفلُوَن،  
   َوَمَع اأنَُّكْم، اأيُّها الّسالُِبوَن ِميراثِي، َتفَرُحوَن،

   َوَمَع اأنَُّكْم َترقُُصوَن َكَبَقَرٍة دائَِسٍة،
   َوَتصَهلُوَن َكَخيٍل َقِويٍَّة،
ُكْم َسَتخَجُل، 12  اإلّ� اأنَّ اُأمَّ  

   َوالَِّتي َحَمَلتُكْم َسُتخَزى.
ُأَمِم َوَذهابِها،    َفَبعَد َمِجيِء ال�

يٍَّة َواأْرٍض قاِحَلٍة     لَْن َتُكوَن بابُِل ِسَوى َبرِّ
َوَصحراَء.

13  بَِسَبِب َغَضِب اهلِل لَْن تُسَكَن،  
   لَِكنَّها َسُتَخرَُّب بِالكاِمِل.

   كُلُّ َمْن َيُمرُّ ِفي بابَِل َسَينَدِهُش،
   َوَسَيصُفُروَن اسِتهزاًء َعَلى ُجُروِحها.

هاِم، 14 » حاِصُروا بابَِل يا كُلَّ ضاِربِي السِّ  
   ارُموا َعَليها َجميَع ِسهاِمُكْم
َّها َقْد اأخَطاأْت اإلَى اهلِل. أن    ل�

15  اهِتُفوا َعَليها ِمْن كُلِّ الِجهاِت َحولَها.  
   اإنَّها َتطلُُب الرَّحَمَة.

   اأعِمَدتُها َقْد َسَقَطْت،
َمْت.    اأسواُرها َتَهدَّ

أنَّ َهِذِه ِهَي نَقَمُة اهلِل،    ل�
   انَتِقُموا ِمنها.

آَخِريَن.    اصَنُعوا بِها َكما َصَنَعْت بِال�
16  اقَطُعوا كُلَّ زاَرٍع ِمْن بابَِل،  
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   َوَكلَّ َمْن ُيمِسُك بِِمنَجِلِه َوقَت الَحصاِد.
ِديَدَة لَِيذَهَب     كُلُّ واِحٍد َسَيتُرُك الَمعَرَكَة الشَّ

اإلَى َشعِبِه،
   َوكُلُّ واِحٍد َسَيهُرُب اإلَى اأْرِضِه.

17 » اإْسرائِيُل َقِطيٌع ُمَشتٌَّت  
ُأُسوُد.    طاَرَدْتُه ال�

وَر، ُل َمْن اأَكَلُهْم كاَن َمِلَك اأشُّ    اأوَّ
َر     َواآِخُر َمْن اأَكَل ِعظاَمُهْم كاَن نَُبوَخْذناصَّ

َمِلَك بابَِل.«

18  لَِذلَِك َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر، اإلَُه   
اإْسرائِيَل:

  » َساُأعاِقُب َمِلَك بابَِل َواأْرَضُه،
وَر.    َكما عاَقبُت َمِلَك اأشُّ

ْسرائِيَل اإلَى َمرعاُه. 19 » َساآتِي بِاإ  
   َوَسَيرَعى ِفي الَكرِمِل َوباشاَن،
   َوِفي تِلاِل اأْفرايَِم َوِفي ِجلعاَد
   َسَيُكوُن ُهناَك َطعاٌم َوِفيٌر.«

20  َيُقوُل اهلُل:  
أيّاِم، َوِفي َذلَِك الَوقِت،   » ِفي تِلَك ال�
   َسَيبَحُث النّاُس َعْن اإثِم اإْسرائِيَل،

   لَِكنَُّهْم لَْن َيِجُدوا َشيئاً،
   َوَسَيبَحثُوَن َعْن َخطايا َيُهوذا،

   َفَلْن َيِجُدوها،
ْيُتها.« ِّي َساأغِفُر لِلَبِقيَِّة الَِّتي نَجَّ أن    ل�

21  َيُقوُل اهلُل:  
  » حاِرُبوا اأْرِض ِمراثايَِم،
   َوَعَلى ُسكّاِن َفُقوَد.
يِف،    اقُتلُوُهْم بِالسَّ

   َواْقُضوا َعَليِهْم َتماماً.
   اْعَملُوا ما اأَمْرتُُكْم بِِه.«

أْرِض. 22 » ُهناَك َصوُت َحرٍب َوَدماٍر َعِظيٍم ِفي ال�  
أْرِض  23  َكيَف انَكَسَرْت ِمطَرَقُة كُلِّ ال�  

َوتَحطََّمْت!
ُأَمِم!    َكيَف صاَرْت بابُِل َخِرَبًة َبيَن ال�

24  َوَضْعُت َفّخاً لَِك،  
   َوَقْد اُأمِسْكِت يا بابُِل،

   َولَْم َتعِرِفي َذلَِك.
   َوَقْد ُوِجْدِت َواُأمِسْكِت،

َِّك حاَرْبِت اهلَل. أن    ل�
25  َفَتَح اهلُل َمخَزَن اأسِلَحِتِه،  
   َوَسُيرِسُل اآل�ِت َغَضِبِه.

   ل�أنَّ َهذا ما َيْصَنُعُه الرَّبُّ اإللَُه الَقِديُر
   ِفي اأْرِض البابِِليِّيَن.

أْرِض، 26 » َتعالَْوا اإلَيها ِمْن اأقاِصي ال�  
   افَتُحوا َمخاِزَن َقمِحها.

   اَعلُوها اأكواماً،
   َواأفُنوها بِالكاِمِل،

   َول� َتتُركُوا لَها َبِقيًَّة.
يِف، 27  اقُتلُوا كُلَّ ثِيرانِها بِالسَّ  

بِح.    قُوُدوُهْم لِلذَّ
   َويٌل لَُهْم،

أنَّ َيوَم ِعقابِِهْم َقْد جاَء.    ل�
يَن ِمْن بابَِل، 28  ُهناَك َصوُت ناِجيَن َوفارِّ  

   َسُيعِلُنوَن ِفي ِصْهَيْوَن نَقَمَة إلَِهنا
   بَِسَبِب ما َحَدَث لَِهيَكِلِه.

هاِم اإلَى بابَِل، 29 » ادُعوا الّضاِربِيَن بِالسِّ  
وَن الَقوَس.    ادُعوا كُلَّ الَِّذيَن َيُشدُّ

   َخيُِّموا َحولَها،
   َول� َتسَمُحوا بِاأْن َيُكوَن ُهناَك ناٍج واِحٌد.

   كاِفُئوها َعَلى اأعمالِها بِما َتسَتِحقُّ.
آَخِريَن.    اصَنُعوا بِها َكما َصَنَعْت بِال�

َّها َتَعجَرَفْت َعَلى اهلِل، أن    ل�
وِس اإْسرائِيَل.    َعَلى قُدُّ
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30  لَِذلَِك َسَيسُقُط كُلُّ اأْبطالِها ِفي ساحاتِها،  
   َوكُلُّ ِرجالِها الُمحاِربِيَن َسَيصُمُتوَن ِفي َذلَِك 

الَيوِم.«
   َيُقوُل اهلُل.

31  َيُقوُل اإللَُه الَقديُر:  
  » َساُأقاِوُمِك اأيَُّتها الُمَتَعجِرَفُة.

أنَّ َيوَمِك َقْد جاَء،    ل�
   َوقَتِك الَِّذي ِفيِه َساُأعاِقُبِك.

32  َسَيَتَرنَُّح الُمَتَعجِرُف َوَيسُقُط،  
   َولَْن َيُكوَن لَُه َمكاٌن لَِيِعيَش ِفيِه.

   َساُأشِعُل ناراً ِفي ُمُدنِِه،
   َفَتاأكُُل كُلَّ ما َحولَها.«

33  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر:  
  » ِكلا َشعَبيَّ اإْسرائِيَل َوَيُهوذا َمظلُوماِن،

   َفُكلُّ الَِّذيَن َسُبوُهْم اأمَسُكوُهْم،
   َوُهْم َيرفُُضوَن اأْن ُيطِلُقوُهْم.

، 34  َولَِكنَّ فاِدَيُهْم َقِويٌّ  
   اْسُمُه يهوه أ الَقِديُر.

   َوُهَو َمْن َسُيداِفُع َعْن َقِضيَِّتِهْم،
   لَِذلَِك َسَتسَتِريُح اأْرُضُهْم،

   َولَِكنَُّه َسُيزِعُج ُسكّاَن بابَِل.
35  ها َسيٌف َمرفُوٌع َعَلى البابِِليِّيَن، َيُقوُل اهلُل.  

   َعَلى َجِميِع ُسكّاِن بابَِل،
   َوَعَلى ُرَؤسائِها َوُحَكمائِها.

36  ها َسيٌف َمرفُوٌع َعَلى الَعّراِفيَن،  
   لَِكي َتظَهَر َحماَقُتُهْم.

   ها َسيٌف َمرفُوٌع َعَلى َجبابَِرتِها،
   َوَسَيرَتِعُبوَن.

37  ها َسيٌف َمرفُوٌع َعَلى َخيِلها َوَمرَكباتِها  
   َوالُجُيوِش الَغِريَبِة الَِّتي ِفيها،

   َوَسَيِصيُروَن ِمثَل النِّساِء.

أ 34:50 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«

   ها َسيٌف َمرفُوٌع َعَلى َمخاِزنِها،
   َوَسُتنَهُب.

38  ُهناَك َجفاٌف ِفي ِمياِهها.  
َّها اأْرُض اأوثاٍن. أن    ل�

   اأوثانُُهْم تُفِقُدُهْم َصواَبُهْم.
حراِء 39  لَِذلَِك، َسَيسُكُن ِفيها ُوُحوُش الصَّ  

   َوَبناُت اآَوى َوالنَّعاُم.
   لَْن تُسَكَن ِفيما َبْعُد،

   َولَْن َيِعيُشوا ِفيها ِفي ال�أجياِل القاِدَمِة.
40  َوَكما َقَلَب اهلُل َسُدوَم َوَعُموَرَة  

   َوالُقَرى الُمجاِوَرِة،«
  » َفَلْن َيسُكَن اأَحٌد ِفي بابَِل،
   َولَْن ُيساِفَر َعبَرها اإنساٌن.«

   َيُقوُل اهلُل.

ٍة َعِظيَمٍة. ماِل ِمْن اُأمَّ 41 » ها َشعٌب اآٍت ِمَن الشَّ  
أْرِض.    ُملُوٌك َكِثيُروَن اْسَتيَقُظوا ِمْن اأقاِصي ال�

42  ُيمِسُكوَن الَقوَس َوالرُّمَح.  
   اإنَُّهْم قُساٌة بِلا َرحَمٍة.

   َصوتُُهْم َكاأْمواِج الَبحِر ِحيَن َيرَكُبوَن 
ُخُيولَُهْم.

وَن َعَليِك َكِرجاٍل لِلَحرِب،    َيصَطفُّ
   اأيَُّتها ال�ْبَنُة بابُِل.

43  َسِمَع َمِلُك بابَِل نََباَأ اقِترابِِهْم  
   َفارَتَخْت َيداُه.

ألَُم َكاألَِم َمْن َتِلُد. يُق َوال�    اأمَسَك بِِه الضِّ

ُأرُدنِّ 44 » ِمثَل اأَسٍد َيْصَعُد ِمْن غاباِت نَهِر ال�  
   اإلَى َمرَعًى دائٍِم لُِيطاِرَد الِخراَف،

   َهَكذا َساُأْرِعُبُهْم،
   َوَساأجَعلُُهْم َيهُرُبوَن ِمْن بابَِل.

   َوَساُأَعيُِّن َعَليِهْم َمْن اأختاُر.
َُّه َمْن ِمثِلي؟ أن    ل�

   َوَمْن َيسَتِطيُع اأْن ُيَعلَِّمِني َشيِئاً؟
   َواأيُّ راٍع َيسَتِطيُع الُوقُوَف اأماِمي؟«
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45  َفاْسَمُعوا َقضاَء اهلِل َعَلى بابَِل،  
   َوال�أحكاَم الَِّتي َقرََّرها ِضدَّ اأْرِض البابِِليِّيَن.

غاُر َكالَغَنِم،   » َسُيْسَحُب الصِّ
   َولَْن َيبَقى اأَحٌد ِفي الَمراِعي بَِسِبِب َذلَِك.

46  ِعنَدما ُيخِبُروَن بِاأنَّ بابَِل اُأمِسَكْت،  
أْرُض،    َسَترَتِجُف ال�

ُأَمِم.«    َوَسُتسَمُع َصرَخُة األٍَم َوَسَط كُلِّ ال�

َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:51 

  » َساُأثِيُر َعَلى بابَِل
   َوَعَلى ُسكّاِن لِيَب قاماَي

َرًة.    ِريحاً ُمَدمِّ
2  َساُأرِسُل ُغَرباَء َعَلى بابَِل،  

   َوَسُيَذرُّونَها َوُيفِرُغوَن اأْرَضها.
َُّهْم َسَياأتُوَن َعَليها ِمْن كُلِّ ِجَهٍة، أن    ل�

   ِعنَدما َياأتِي َيوُم ِضيِقها.
3  ل� َتسَمُحوا لِحاِمِل الَقوِس بِاأْن َيُشدَّ َقْوَسُه،  

   اأْو َيلِبَس ِدْرَعُه.
   ل� تُشِفُقوا َعَلى ُشّبانِها،

   اَأفُنوا كُلَّ َجيِشها.
4  الُجُنوُد الَجرَحى َسَيسُقُطوَن ِفي اأْرِض بابَِل،  

   َوالَِّذيَن ُطِعُنوا بِالرُّمِح َسُيطَرُحوَن ِفي 
َشواِرِعها.«

5  ل�أنَّ اهلَل الَقِديَر لَْم َيتُرْك اإْسرائِيَل َوَيُهوذا،  
وِس     َمَع اأنَّ اأْرَضُهَما امَتلاأْت اإثماً اأماَم قُدُّ

اإْسرائِيَل.

6  اهُرُبوا ِمْن َوَسِط بابَِل.  
   لَِيهُرْب كُلُّ واِحٍد بَِحياتِِه.

ثِمها.    ل� َتهِلُكوا بِاإ
أنَّ َهذا ُهَو َوقُت نَقَمِة اهلِل،    ل�
   َوَسُيجاِزيها َعْن كُلِّ اأعمالِها.

7  بابُِل َكاأٌس ِمْن َذَهٍب ِفي َيِد اهلِل،  
أْرِض.    َسُتسِكُر كُلَّ ال�

ُأَمُم ِمْن َخمِرها،    َسِكَرِت ال�
   َفَفَقَدْت َعقَلها!

8  َسَقَطْت بابُِل َفجاأًة،  
   َوَتَحطََّمْت.

   َولِولُوا َعَليها.
   ُخُذوا َبَلساناً ل�أجِل ُجرِحها،

   َفَلُربَّما تُشَفى.

9  حاَولْنا اأْن نَشِفَي بابَِل،  
   َولَِكنَّها لَْم تُشَف.

   اتُركُوها،
   َولَْيذَهْب كُلُّ واِحٍد ِمنّا اإلَى اأْرِضِه.

ماَء، أنَّ َديُنونََتها َقْد َبَلَغِت السَّ    ل�
حاِب.    َوارَتَفَعْت كارتِفاِع السَّ

10  اأْظَهَر اهلُل بِرَّنا،  
َة َعَمِل     َتعالَْوا، َسَنرِوي ِفي ِصْهَيْوَن ِقصَّ

إلَِهنا.

11  ُسنُّوا ِسهاَمُكْم،  
ُزوا اأسِلَحَتُكْم.    َجهِّ

   َقْد اأنَهَض اهلُل ُروَح ُملُوِك الماِديِّيَن،
َُّه ُيِريُد َتْدِميَر بابَِل. أن    ل�

   َهذا انِْتقاُم اهلِل لَِهيَكِلِه.
12  ارَفُعوا راَيًة َعَلى اأسواِر بابَِل.  

ُدوا الَحَرَس.    َشدِّ
   َضُعوا الُحّراَس ِفي َمواِقِعِهْم.

   انُصُبوا اأكِمَنًة.
   ل�أنَّ اهلَل َقَضى َوَسَيعَمُل

   َجميَع ما َتَكلََّم بِِه َعْن ُسكّاِن بابَِل.
13  اأيَُّتها الّساِكَنُة قُْرَب َشّلال�ِت الِمياِه،  

   َوالمالَِكُة كُُنوزاً َكِثيَرًة،
   ها اإنَّ نِهاَيَتِك َقْد جاَءْت،

   َوانَْقَطَع َحبُل َحياتِِك.
14  اأقَسَم اهلُل الَقِديُر بَِنفِسِه:  

  » األَْم اأملاأِْك بِاُأناٍس َكِثيِريَن َيُحوُموَن َكالَجراِد؟
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ِك َسَيهِتُف َعَليِك ُهتاَف     اإلّ� اأنَّ َعُدوَّ
ال�نِتصاِر!«

تِِه، أْرِض بُِقوَّ 15  اهلُل ُهَو صانُِع ال�  
َس العالََم بِِحكَمِتِه،    الَِّذي اأسَّ

ماواِت.    َوالَِّذي بَِفهِمِه َبَسَط السَّ
ماِء، 16  ِعنَد اأمِرِه َيرَتِفُع َصوُت الِمياِه ِفي السَّ  

أْرِض.    َوَترَتِفُع الُغُيوُم ِمْن اأقاِصي ال�
   َصَنَع ُبُروقاً لِلَمَطِر،

يُح َتخُرُج ِمْن َمخاِزنِِه.    َوالرِّ
17  اأّما كُلُّ اإنساٍن َفاأْحَمُق َوَقِليُل الَمعِرَفِة،  

   كُلُّ ِحَرِفيٍّ َيخَزى ِمْن َوَثِنِه،
أنَّ َتماثِيَلُه اآلَِهٌة َمَزيََّفٌة،    ل�

   َول� ُروَح ِفيها.
18  ِهَي اُأُموٌر باِطَلٌة،  
   اأشياُء َسِخيَفٌة.

   ِحيَن ُيعاَقُبوَن َسَيهِلُكوَن.
19  اأّما نَِصيُب َيعُقوَب َفَليَس ِمثَلُهْم،  

َُّه صانُِع كُلَّ َشيٍء، أن    ل�
   َوصانُِع َعِشيَرِة ِميراثِِه،

   يهوه أ الَقِديُر اْسُمُه.

20  َوَيُقوُل: »اأنِت يا بابُِل لِي َعصا الَحرِب،  
   َوِسلاُح الَمعَرَكِة.
   اُأَحطُِّم اُأَمماً بِِك،

ُر َممالَِك.    َوبِِك اُأَدمِّ
21  اُأَحطُِّم الِحصاَن َوراِكَبُه بِِك،  
   َوبَِك اُأَحطُِّم الَعَرَبَة َوراِكَبها،

22  اُأَحطُِّم ِرجال�ً َونِساًء بِِك،  
   َوبِِك اُأَحطُِّم ُشُيوخاً َواأول�داً،

   َوِفتياناً َوَفَتياٍت.
23  اُأَحطُِّم ُرعاًة َوقُْطعاناً بِِك،  

   َو بِِك اُأَحطُِّم الَفّلاَح َوثِيرانَُه.
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   َوبَِك اُأَحطُِّم ُحكَّاماً َواأَصحاَب نُُفوٍذ.
24  َساُأجاِزي بابَِل َوَجميَع ُسكّانِها  

يَرِة رِّ    َحَسَب ال�أعماِل الشِّ
   الَِّتي َعِملُوها ِفي ِصْهَيْوَن اأماَم َعيَنيَك.« 

َيُقوُل اهلُل.

25  َيُقوُل اهلُل:  
َك يا َجَبَل الَهلاِك،   » اأنا ِضدُّ

أْرِض.    يا ُمَخرَِّب كُلِّ ال�
   َوَساأُمدُّ َيِدي َعَليَك،

ُخوِر،    َوَساأجَعلَُك َتَتَدحَرُج ِمْن َفوِق الصُّ
   َوَساأجَعلَُك َجَبلاً َمحُروقاً.

26  لَْن َيقِدُروا اأْن َياأُخُذوا ِمنَك َحَجراً لِلّزاِوَيِة،  
   اأْو َحَجراً لِلاأساساِت،

أَبِد،«    َبْل َسَتُكوُن َخِرباً اإلَى ال�
   َيُقوُل اهلُل.

27 » ارَفُعوا َعلاَمًة َتحِذيِريًَّة ِفي اأْرِضُكْم،  
ُأَمِم.    اضِرُبوا بِالُبوِق َبيَن ال�

ُأَمَم لُِمحاَرَبِة بابَِل، وا ال�    اأِعدُّ
أْن َتاأتَِي َعَليها،    ادُعوا الَممالَِك ل�

   ادُعوا اأراراَط َوِمنِّي َواأشَكناَز.
ُنوا والِياً َعَليها،    َعيِّ

   اأرِسلُوا الُخُيوَل َكَجراٍد هائٍِج.
ُأَمَم لُِمحاَرَبِة بابَِل، وا ال� 28  اأِعدُّ  

   ُملُوَك ماِدي َوُحكّاَمها،
   َوكُلَّ الِبلاِد الَِّتي َيْحُكُمونَها.

ْت، أْرُض َوَتَلوَّ 29  ارَتَجَفِت ال�  
ُق. أنَّ اأحكاَم اهلِل ِضدَّ اأْرِض بابَِل َتَتَحقَّ    ل�

لُها اإلَى َصحراَء َمهُجوَرٍة.    َوُهَو ُيَحوِّ
30  َجبابَِرُة بابَِل َتَوقَُّفوا َعِن الِقتاِل،  

   َوَيبُقوَن ِفي ُحُصونِِهْم.
تُُهْم.    َذُبَلْت قُوَّ
   اإنَُّهْم َكالنِّساِء.

   َمساِكُنها َتحَتِرُق،
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   َعواِرُضها َتَحطََّمْت.
31  َيركُُض َعّداٌء َوراَء َعّداٍء،  

ٍر    َوُمَخبٌِّر َوراَء ُمَخبِّ
   لُِيعِلَن لَِمِلِك بابَِل اأنَّ َمِديَنَتُه َقْد اُأِخَذْت.

أنهاِر َقْد اُأمِسَكْت، 32  َمعابُِر ال�  
   نَباتاُت الُمسَتنَقعاِت اُأحِرَقْت بِالنّاِر،

   َوِرجاُل الَحرِب ارَتَعُبوا.«

33  َفَهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر، اإلَُه اإْسرائِيَل:  
  » ال�ْبَنُة بابُِل َكالَبيَدِر ِفي َوقِت َدْرِسِه،
   َوَبعَد َقِليٍل َسَياأتِي َوقُت َحصاِدها.«

34  َتُقوُل الُقْدِس:  
ُر، َمِلُك بابَِل، الَتَهَمِني َواأفنانِي،   » نَُبوَخْذناصَّ

ناٍء فاِرٍغ.    َواألقانِي َكاإ
   ابَتَلَعِني َكاأفَعى،

   َملاأ َبطَنُه ِمْن ُمشَتَهياتِي،
   ثُمَّ َتَقيَّاأنِي.

35  لَِيُقْل ُسكّاُن ِصْهَيْوَن:  
› لَِياأِت الظُّلُم الَِّذي َوَقَع َعَليَّ َوَعَلى عائَِلِتي   

   َعَلى بابَِل،‹
   َولَْتُقِل الُقْدُس:

› لَِيُكْن َدُمنا َعَلى البابِِليِّيَن.‹«   

36  لَِذلَِك، َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:  
  » َساُأداِفُع َعْن َقِضيَِّتِك،

   َوَساأنَتِقُم لَِك.
   َساأجَعُل َبحَرها َصحراَء،

ُف َينابِيَعها.    َوَساُأَجفِّ
37  َوَسَتِصيُر بابُِل َكوَمًة ِمْن ِحجاَرٍة،  

   َوَمسَكناً لَِبناِت اآَوى،
َّها بِلا ُسكّاٍن. أن    َوَسَبَب ُرعٍب َوَتْعّييٍر ل�

ُأُسوِد، 38  ُيَزمِجُر ُسكّاُن بابَِل َمعاً َكال�  
ُأُسوِد.    َوَيزاأُروَن َكاأشباِل ال�

39  ِعنَدما َينَهُضوَن َساُأَهيُِّئ َول�ئَِمُهْم،  

   َوَساُأْسِكُرُهْم َفَيضَحُكوَن َكِثيراً.
   ثُمَّ َسَيناُموَن نَوماً اأَبِديّاً،

   َولَْن َيسَتيِقُظوا،«
   َيُقوُل اهلُل.

بِح، 40 » َساُأنِزلُُهْم َكَغَنٍم لِلذَّ  
   ِمثَل ِكباٍش َوتُُيوٍس.«

41 » َكيَف اُأِخَذْت ِشيَشُك،  
أْرِض احُتلَّْت!    َفخُر بِلاِد ال�

   َكيَف صاَرْت بابُِل َسَبَب ُرعٍب لِلاُأَمِم ِمْن 
َحولِها!

42  َصِعَد الَبحُر َعَلى بابَِل،  
   َواأمواُجُه الّصاِخَبُة َغطَّتها.

43  صاَرْت ُمُدنُها َسَبباً لُِرعِب كُلِّ َمْن َيَسَمُع   
َعنها.

   َفَقْد صاَرْت اأْرضاً جافًَّة َوقاِحَلًة.
   لَيَس ِفيها اأَحٌد،

   َول� ُيساِفُر ِفيها اإنساٌن.
44  َساُأعاِقُب الَوَثَن بِيَل ِفي بابَِل،  

   َوَساأجَعلُُه َيَتَقيَّاُأ ما ابَتَلَعُه.
ُأَمُم اإلَيِه ِفيما َبْعُد،    لَْن َتَتَدفََّق ال�

   َواأسواُر بابَِل َسَتسُقُط.
45  اخُرْج يا َشعِبي ِمْن َوَسِطها  

   َفْلَينُج كُلُّ واِحٍد ِمنُكْم بَِحياتِِه ِمْن َغَضِب 
ِديِد. اهلِل الشَّ

حباِط، 46  ل� تُصاُبوا بِال�إ  
   َول� َتخافُوا ِمَن ال�أخباِر الَِّتي َسُتسَمُع ِفي 

أْرِض. ال�
   َسَياأتِي َخَبٌر ِفي َسَنٍة،

َنِة التّالَِيِة،    ثُمَّ َسَياأتِي َخَبٌر اآَخُر ِفي السَّ
أْرِض،    َخَبُر ُعنٍف ِفي ال�

   َخَبُر حاِكٍم ُيقاتُِل حاِكماً.
أيّاُم الَِّتي ِفيها اُأعاِقُب اأصناَم  47  لَِذلَِك، َسَتاأتِي ال�  

بابَِل.
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   ِحيَن َسُتخَزى اأْرُضها،
   َوَسَيسُقُط َجرحاها ِفي َوَسِطها.

أْرُض، ماُء َوال� 48  ِحيَنِئٍذ، السَّ  
   َوكُلُّ الّساِكِنيَن ِفيِهما،

   َسَيهِتُفوَن َفَرحاً َعَلى بابَِل،
ُبوَن َعَليها.« ماِل ُمَخرِّ َُّه َسَياأتِي ِمَن الشَّ أن    ل�

   َيُقوُل اهلُل.

49 » َسَتسُقُط بابَِل بَِسَبِب َجرَحى اإْسرائِيَل الَِّذيَن   
َسَقُطوا،

أْرِض الَِّذيَن َسَقُطوا.    َوبَِسَبِب َجرَحى كُلِّ ال�
50  اأيُّها النّاُجوَن ِمَن الَمعَرَكِة،  

   َتعالَْوا، ل� َتِقُفوا ُهناَك.
   اذكُُروا اهلَل ِمْن َبِعيٍد،

   َولَْتخُطِر الُقْدُس بِبالُِكْم.«

51  َيُقوُل الَمسِبيُّوَن:  
َّنا َسِمعنا َتعِييراً، أن   » لََقْد َخِزينا ل�

   َغطَّى الَخَجُل ُوُجوَهنا،
َسِة أماِكِن الُمَقدَّ أنَّ ُغَرباَء َصِعُدوا َعَلى ال�    ل�

   ِفي َبيِت اهلِل.«

52  َيُقوُل اهلُل:  
  » لَِذلَِك َسَتاأتِي اأيّاٌم

   ِحيَن اُأعاِقُب اأصناَمها،
   َوَيِئنُّ الَجرَحى ِفي كُلِّ اأْرِضها.

ماِء، 53  َحتَّى لَِو ارَتَفَعْت بابُِل اإلَى السَّ  
ْت ُحُصونَها،    َولَو َقوَّ

ُبوَن ِمْن ِعنِدي،«    َفَسَياأتِي َعَليها الُمَخرِّ
   َيُقوُل اهلُل.

54 » ها َصوُت ُصراٍخ ِمْن بابَِل،  
   َوَصوُت َكسٍر هائٍِل ِمْن اأْرِض البابِِليِّيَن.

ُر بابَِل، 55  ل�أنَّ اهلَل َسُيَدمِّ  
   َوَسُيسِكُت َضجيَجها الّصاِخَب.

   َسَتْهُدُر اأمواُج ال�أعداِء َكَشّلال�ِت ِمياٍه،
   َوَسَيرَفُعوَن اأصواَتُهْم بِالِغناِء.

راً َسَياأتِي َعَلى بابَِل. أنَّ ُمَدمِّ 56  ل�  
   َسُيؤَسُر ُمحاِرُبوها،

   َوَسُتَحطَُّم اأقواُسُهْم.
   ل�أنَّ اهلَل ُهَو اإلَُه َتعِويٍض،

ُه.    َوَسُيجاِزي بابَِل بِما َتسَتِحقُّ
57  َساُأسِكُر ُرَؤساَءها َوُحَكماَءها  
   َوُحكّاَمها َوُول�َتها َواأقِوياَءها.

أَبِد،    َسَيناُموَن اإلَى ال�
   َولَْن َيسَتيِقُظوا،«

   َيُقوُل الَمِلُك، الَِّذي اْسُمُه يهوه الَقِديُر.

58  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر:  
  » اأسواُر بابَِل َسِميَكٌة،

   َولَِكنَّها َسَتُزوُل بِالتَّماِم،
   َواأبواُبها الُمرَتِفَعُة َسُتحَرُق بِالنّاِر.
ماِر، ُعوِب َسَيُكوُن لِلدَّ    َتَعُب الشُّ

   ُيرِهُقوَن اأنُفَسُهْم لَِعَمِل ما َسُيحَرُق بِالنّاِر!«

ِرساَلُة إْرِميا إَلى باِبل
59َهِذِه ِهَي الرِّسالَُة الَِّتي اأعطاها اإرِميا النَِّبيُّ لَِسرايا 

َمِلِك  ِصْدِقّيا  َمَع  َذَهَب  ِعنَدما  َمْحِسّيا،  ْبِن  نِيِريّا  ْبِن 
َوكاَن  ُملِكِه.  ِمْن  الّرابَِعِة  َنِة  السَّ ِفي  بابَِل،  اإلَى  َيُهوذا 
َن  60َفَدوَّ بابَِل.  لَِمِلِك  َمِة  الُمَقدَّ الِجزَيِة  َمسُؤوَل  َسرايا 
اإْرِميا ِفي ُمخُطوَطٍة َجميَع َهِذِه الَكواِرِث الَِّتي َسُتِصيُب 

بابَِل، َوَجميَع النُُّبّواِت الَِّتي ِقيَلْت َحوَل بابَِل.
61َوقاَل اإْرِميا لَِسرايا: »ِعنَدما َتاأتِي اإلَى بابَِل َوَتراها، 

اأعِلْن كُلَّ َهذا الَكلاَم، 62َوقُْل: ›يا اهلُل، اأنَت قُْلَت اإنََّك 
ُر َهذا الَمكاَن، َواإنَُّه لَْن َيُكوَن ِفيِه ساِكٌن، ل� اإنساٌن  َسُتَدمِّ
أَبِد.‹ 63َوِعنَدما  َُّه َسَيُكوُن َخراباً اإلَى ال� أن َول� َحيواٌن، ل�
َتنَتِهي ِمْن ِقراَءِة َهِذِه الرِّسالَِة، اْربِْطها بَِحَجٍر َواَألِق بِها 
ِفي نَهِر الُفراِت. 64ثُمَّ قُْل: ›َهَكذا َسَتغَرُق بابُِل، َولَْن 

َتُقوَم ثانَِيًة ِمَن الكاِرَثِة الَِّتي َساأجِلُبها َعَليها.‹«
ُهنا َينَتِهي َكلاُم اإْرِميا.
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ُسُقوُط الُقدس

ِمْن 52  َوالِعْشِريَن  الحاِدَيِة  ِفي  ِصْدِقّيا  َوكاَن 
ُعْمِرِه ِعْنَدما َتَولَّى الُحْكَم. َوَحَكَم اإحَدى 
ِه َحِميَطَل  َعْشَرَة َسَنًة ِفي َمديَنِة الُقْدِس. َوكاَن اْسُم اُأمِّ
رَّ اأماَم اهلِل. َوساَر  بِْنَت اإْرِميا أ ِمْن لِْبَنَة. 2َوَفَعَل ِصْدِقّيا الشَّ
َعَلى نَْهِج َيُهوياِكيَن. 3َفَغِضَب اهلُل َعَلى الُقْدِس َوَيُهوذا 

َوَطَرَحُهْم َبِعيداً َعْنُه.
ُر،  َوَتَمرََّد ِصدِقّيا َعَلى َمِلِك بابَِل. 4َفجاَء نَُبوَخْذناصَّ
الُقْدِس. َوحاَصَرها  لُِمحاَرَبِة  َجيِشِه  َوكُلُّ  بابَِل،  َمِلُك 
َوَبَنى َحولَها َحواِجَز تُرابِيًَّة. كاَن َهذا ِفي الَيْوِم العاِشِر 
ِصْدِقّيا.  لُِحْكِم  التّاِسَعِة  َنِة  السَّ ِمَن  العاِشِر  ْهِر  الشَّ ِمَن 
َنِة  الُقْدَس َحتَّى السَّ َر ُيحاِصُر  نَُبوَخْذناصَّ 5َوَظلَّ َجيُش 

التّاِسِع  الَيْوِم  ِمْن ُحْكِم ِصْدِقّيا. 6َوِفي  َعْشَرَة  الحاِدَيَة 
الَمجاَعُة  ِت  اشَتدَّ َنِة،  السَّ تِلَك  ِمْن  الّرابِِع  ْهِر  الشَّ ِمَن 
لِلنّاِس. 7َوَتمَّ اخِتراُق  َيْبَق َطعاٌم  لَْم  الَمِديَنِة َحتَّى  ِفي 
اللَّيَلِة  تِْلَك  ِفي  الُجُنوِد  َجميُع  َفَهَرَب  الَمِديَنِة،  ُسوِر 
وِر  السُّ ِفي  ِسرِّيٍّ  باٍب  َطِريِق  َعْن  َعَرَبَة،  واِدي  بِاتِّجاِه 
البابِِليِّيَن  ُجُنوَد  اأنَّ  َمَع  الَمِلِك،  ُبْستاِن  َعْبَر  الُمزَدَوِج 

كانُوا ُيحاِصُروَن الَمِديَنَة.
َواأدَركُُوُه  ِصْدِقّيا،  الَمِلَك  البابِِليُّ  الَجيُش  8َفطاَرَد 

َفَتَركُوُه  ِصْدِقّيا  ُجُنوُد  اأّما  اأِريحا.  ُسُهوِل  ِمْن  بِالُقْرِب 
ِصْدِقّيا  الَمِلَك  البابِِليُّوَن  9َفاأمَسَك  َوَهَرُبوا.  َجِميعاً 
َواقتاُدوُه اإلَى َمِلِك بابَِل ِفي ِربَلَة ِفي اأْرِض َحماَة، َحيُث 
ُحكٍم.  ِمْن  ِصْدِقّيا  َعَلى  َصَدَر  ما  بابَِل  َمِلُك  اأعَلَن 
َقَتَل  َعيَنيِه، َكما  اأماَم  ِصْدِقّيا  اأبناَء  بابَِل  َمِلُك  10َفَقَتَل 

َفَقاأ َعيَنيَّ ِصْدِقّيا  َجميَع ُرَؤساِء َيُهوذا ِفي َربَلَة. 11ثُمَّ 
َوَقيََّدُه بِِسلِسَلَتيِن ُبُرونزيََّتيِن، َواأحَضَرُه اإلَى بابَِل، َوَوَضَعُه 

جِن اإلَى َيوِم َموتِِه. ِفي السِّ
الَيْوِم  ِفي  الُقْدِس  َمديَنِة  اإلَى  ُر  نَُبوَخْذناصَّ 12َوجاَء 

َعْشَرَة  التّاِسَعَة  َنِة  السَّ ِمَن  الخاِمِس  ْهِر  الشَّ ِمَن  العاِشِر 
 ، الخاصِّ الَحَرِس  قائُِد  َمَعُه  َوجاَء  لِبابَِل.  ُحْكِمِه  ِمْن 
َواْسُمُه نَُبوَزراداُن. 13َفاأحَرَق نَُبوَزراداُن َبيَت اهلِل، َوَبيَت 
أغِنياِء  الَمِلِك، َوكُلَّ ُبُيوِت الُقْدِس، َكما اأحَرَق ُبُيوَت ال�
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الَفْخَمِة. 14ثُمَّ قاَم الَجيُش البابِِليُّ َتحَت اإْمَرِة نَُبوَزراداَن 
وِر الُمِحيِط بِالُقْدِس. 15َوَسَبى  َرئِيِس الَحَرِس بَِهْدِم السُّ
نَُبوَزراداُن َرئِيُس الَحَرِس اإلَى بابَِل َبعَض الُفَقراِء الباِقيَن 
يَن الَِّذيَن َسلَُّموا اأنُفَسُهْم لَِمِلِك بابَِل،  ِفي الَمِديَنِة، َوالفارِّ
ِفي  نَُبوَزراداُن  16َواأبَقى  الِحَرِفيِّيَن.  ِمَن  ى  َتَبقَّ َمْن  َمَع 

أْرِض. وا بِال� الَمِديَنِة َبعَض الَكّراِميَن َوالَفّلاِحيَن لَِيْهَتمُّ
ُبرونٍْز  ِمْن  َمصُنوٌع  ُهَو  ما  كُلَّ  البابِِليُّوَن  17َوَحطََّم 

َوالَعَرباِت  الُبرونِْزيََّة،  ال�أعِمَدَة  ُروا  َفَكسَّ اهلِل.  َبيِت  ِفي 
ْخَم. 18َونََهُبوا الُقُدوَر  الُبرونِْزيَِّة، َوالَخّزاَن الُبرونِْزيَّ الضَّ
آنَِيِة الُبرونِْزيَِّة  َوالَمجاِرَف َوالِمَقّصاِت َوالَملاِعَق َوكُلَّ ال�
الَحَرِس  َرئِيُس  19َواأَخَذ  الَهيَكِل.  لِِخدَمِة  َصِة  الُمَخصَّ
َوالَمناراِت  َوالُقُدوَر،  أقداَح  َوال� َوالَمجاِمِر  ال�أحواَض 
بائِِح. اْسَتولَى َعَلى كُلِّ ما ُهَو َمصُنوٌع ِمْن  َوُصُحوِن الذَّ
َوالثِّيراَن  َوالَحوَض  الَعُموَديِن  ٍة. 20َواأَخَذ  اأْو ِفضَّ َذَهٍب 
الَحوِض،  َقواِعِد  َتحَت  الَِّتي  َعَشَر  ال�ْثَني  الُبرونِْزيََّة 
َوالَعَرباِت ب الَِّتي َصَنَعها الَمِلُك ُسَلْيماُن لَِبيِت اهلِل. َفكاَن 

أْشياِء اأثَقَل ِمْن اأْن ُيوَزَن. الُبرونُْز الَماأُخوُذ ِمْن َهِذِه ال�
21َوكاَن ارتِفاُع كُلِّ َعُموٍد َثمانَِي َعْشَرَة ِذراعاً، ج 

َوُمحيُطُه اثَنَتي َعْشَرَة ِذراعاً. كاَن كُلُّ َعُموٍد اُأسُطوانِّياً 
ِمَن  كُلٍّ  تاُج  22َوكاَن  اأصابَِع.  اأرَبَعُة  َسماَكُتُه  فاً  ُمَجوَّ
الَعُموَديِن َمصُنوعاً ِمَن الُبرونِْز، َوارتِفاُعُه َخْمَس اأذُرٍع. 
َوتُحيُط بُِكلِّ تاٍج َتعريَشٌة َوُرّماناٌت َمصُنوَعٌة ِمَن الُبرونِْز. 
َعَلى  َعٌة  ُمَوزَّ ُرّمانًَة  َوتِسُعوَن  ِستٌّ  ُهناَك  23َفكانَْت 

الَجوانِِب. َوَمجُموُعها َمَع ُرّماناِت التَّعريَشِة ِمَئُة ُرّمانٍَة.
24َواأَخَذ نَُبوَزراداُن ِمَن الَهيَكِل َرئِيَس الَكَهَنِة َسرايا، 

الثَّلاَثَة.  الَمدَخِل  َوُحّراَس  َصَفْنيا،  الثّانِي  َوالكاِهَن 
ُر قائِداً كاَن َمْسُؤول�ً  نَُبوَخْذناصَّ اأَخَذ  25َوِمَن الَمِديَنِة، 

لَْم َيهُرُبوا  َعِن الَجيِش، َوَسْبَعًة ِمْن ُمْسَتشاِريِّ الَمِلِك 
ِمَن الَمِديَنِة، َوَمعاِوُن قائِِد الَجيِش – الذي كاَن ُيَجنُِّد 
عِب َحَدَث  ِة الشَّ عِب – َوِستِّيَن َشخصاً ِمْن عامَّ َة الشَّ عامَّ

ب 20:52 الَعَربات. اأْو القواعد المتحرِّكة.

ج 21:52 ذراع. ِوحدٌة لقياِس الُطوِل تعادُل اأرَبعًة َواأرَبعيَن سنِتمتراً 

اأو تعادُل اثنيِن َوَخْمِسيَن سنِتمتراً  )َوِهَي الّذراُع القصيرُة(.  َونِصفاً 
َوِفي  هنا،  القياَس  اأنَّ  َوال�أغَلُب  الطّويلُة – الّرسميُة(.  الّذراُع  )َوِهَي 
ُسَلْيماَن،  َوقصِر  َواأثاثِهما  الهيَكِل  ثُمَّ  ِس  الُمَقدَّ الَمسِكِن  اأبعاِد  بقّيِة 

راِع الطِويلة. ُهَو بالذِّ
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َهُؤل�ِء  نَُبوَزراداُن  الَمِديَنِة. 26اأَخَذ  اأْن كانُوا ِفي َوْسِط 
كُلَُّهْم اإلَى َمِلِك بابَِل ِفي َربَلَة. 27َفهاَجَمُهْم َمِلُك بابَِل 
َيُهوذا  َبُنو  َفُسِبَي  َحماَة.  ِمْنَطَقِة  ِفي  َربَلَة  ِفي  َوَقَتَلُهْم 

ِمْن اأْرِضِهْم.
ُر: عِب الَِّذي َسباُه نَُبوَخْذناصَّ 28َهذا ُهَو َعَدُد الشَّ

َنِة الّسابَِعِة ِمْن ُملِكِه: َثلاَثُة اآل�ٍف     ِفي السَّ
َوَثلاَثٌة َوُعشروَن َيُهوِديّاً.

َنِة الثّاِمَنَة َعْشَرَة ِمْن ُملِكِه: َثماُن  29  َوِفي السَّ  
ِمَئٍة َواثناِن َوَثلاثُوَن َشخصاً ِمَن َمديَنِة 

الُقْدِس.
َنِة الثّالَِثِة َوالِعشِريَن ِمْن ُملِك  30  َوِفي السَّ  

َر، َسَبَي نَُبوَزراداُن َرئِيُس  نَُبوَخْذناصَّ
الَحَرِس َسْبَع ِمَئٍة َوَخمَسٍة َواأرَبعيَن 

َيُهوِديّاً.

بِي اأرَبَعَة     َفكاَن َجِميُع الَِّذيَن اُأِخُذوا اإلَى السَّ
اآل�ٍف َوِستَّ ِمَئِة َشخٍص.

إعتاُق الَمِلِك َيُهوياِكين
31َوِفيما َبْعُد، صاَر اَأِويُل َمُروَدُخ َمِلكاً َعَلى بابَِل، 

َهذا  َحَدَث  ْجِن.  السِّ ِمَن  َيُهوياِكيَن  َسراَح  َواأطَلَق 
ِفي  َيُهوياِكيَن،  َسْبِي  ِمْن  َوالثَّلاثِيَن  الّسابَِعِة  َنِة  السَّ ِفي 
ْهِر الثّانِي َعَشَر لَِتَولِّي  الَيْوِم الخاِمِس َوالِعْشِريَن ِمَن الشَّ
َمُروَدُخ ُمعاَمَلَة  اَأِويُل  َمُروَدَخ ُحْكَمُه. 32َواأحَسَن  اَأِويَل 
الُملُوِك  ِمَن  لِلُجلُوِس  اأرَفَع  َمكانًَة  َواأعطاُه  َيُهوياِكيَن. 
آَخِريَن الَِّذيَن َمَعُه ِفي بابَِل. 33َفَخَلَع َيُهوياِكيُن ثِياَب  ال�
ِسجِنِه. َواأجَلَسُه اَأِويُل َمُروَدُخ َعَلى مائَِدتِِه. َفكاَن َياأْكُُل 
اَأِويُل  كاَن  34َوَهَكذا  َحياتِِه.  اآِخِر  َحتَّى  َيوٍم  كُلَّ  َمَعُه 
َمُروَدُخ ُيَوفُِّر لَِيُهوياِكيَن كُلَّ ما َيْحتاُج اإلَيِه ِمْن َطعاٍم ُيوماً 

بَِيوٍم، كُلَّ اأيّاَم َحياتِِه الباِقَيِة، َوَحتَّى َمماتِِه.
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