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  دعوة إرميا

١ 

١ينمبِنْي ي بِالدنَاثُوثَ في عف ينارِ الَّذبالَْأح نم داحو وها، ويلْقنِ حا بيمِإر ٢. كَالم نَةي الساُهللا ف هكَلَّم قَدو
وفي َأثْنَاء حكْمِ يوياقيم بنِ يوشيا ملك يهوذَا، وحتَّى ِإلَى ٣ا، الثَّاِلثَةَ عشْرةَ من حكْمِ يوشيا بنِ آمون ملك يهوذَ

  .فَقَد ُأسر َأهُل الْقُدسِ في الشَّهرِ الْخَامسِ من تلْك السنَة. السنَة الْحاديةَ عشْرةَ ِلصدقيا بنِ يوشيا ملك يهوذَا
." قَبَل ما صنَعتُك في بطْنِ ُأمك اخْتَرتُك، وقَبَل ما وِلدتَ كَرستُك وجعلْتُك نَبِيا ِلُألممِ"٥:  وقَاَلكَلَّمني اُهللا٤
بْل يجِب َأن .  ِإنَّك ولَدال تَقُْل: "فَقَاَل اُهللا ِلي٧." َأنَا ال َأعرِفُ َأن َأتَكَلَّم َألنِّي ولَد! آه، يا ربي وِإلَهِي: "فَقُلْت٦ُ

بِه كرا آمتَقُوَل كُلَّ مو ،هِإلَي لُكسُأر داحِإلَى كُلِّ و ب٨. تَذْهذَكُألنْق كعَألنِّي َأنَا م ،منْهال تَخَفْ م ". ذَا كَالمه
انْتَبِه، فَِإنِّي هذَا الْيوم َأعطَيتُك ١٠. وضعتُ كَالمي في فَمكَأنَا : "ثُم مد اُهللا يده ولَمس فَمي وقَاَل ِلي٩. اِهللا

تَغْرِسو ينِلتَب ،بتَقْلو كلِلتُه ،مدتَهو ِلتَقْلَع ،اِلكمالْممِ ولَى اُألملْطَانًا عس".  
صحيح ما : "فَقَاَل اُهللا ِلي١٢." َأرى غُصن شَجرة لَوزٍ: "فََأجبتُ" ماذَا تَرى يا ِإرميا؟: "ثُم كَلَّمني اُهللا وقَاَل١١

َأرى وِعاء يغْلي : "فََأجبتُ" ماذَا تَرى؟: "ثُم كَلَّمني اُهللا مرةً ثَانيةً وقَاَل١٣." رَأيتَه، فََأنَا ساهر علَى تَنْفيذ كَالمي
وهاِل وي الشَّمنَافواِئٌل نَحفَقَاَل اُهللا ِلي١٤."  م" :الْبِالد هذكَّانِ هلَى كُلِّ سع اِئبصي الْماِل تَْأتالشَّم نذَا ١٥. مفَه

مدخَِل بوابات سُأنَادي كُلَّ شُعوبِ الْمماِلك الشَّماِلية، فَيْأتي ملُوكُهم ويضع كُلُّ واحد عرشَه في . كَالم اِهللا
وُأصدر حكْمي علَى شَعبِي بِسببِ كُلِّ ١٦. الْقُدسِ، ويهجمون علَى َأسوارِها الَّتي حولَها، وعلَى كُلِّ مدنِ يهوذَا

ا عوا مدبعى وُأخْر ةآلِله خُورقُوا الْبرَأحي وكُونتَر مَألنَّه ،مهشَريهِمدَأي لَتْهم.  
١٧"بِه كرا آمبِكُلِّ م مهكَلِّمو قُمو ،دتَعا فَاسيما ِإرا َأنْتَ يَأم .مهامَأم يفَكِلَئال ُأخ منْه١٨. ال تَخَفْ م لْتُكعِإنِّي ج

نُح نا مورسو ،يددح نا مودمعينَةً، وصينَةً حدم موها الْياءَؤسروذَا وهي لُوكمو ،كُلَّ الْبِالد اسٍ، فَتُواجِه
الْبِالد بشَعا وهاربَأح١٩. وذَكُألنْق كعَألنِّي َأنَا م ،ونَكبغْلال يو ونَكارِبحاِهللا." فَي ذَا كَالمه.  

  



 بنو إسرائيل ابتعدوا عن اهللا

٢ 

َأنَا ال َأنْسى والءك ِلي وَأنْت : علن هذَا علَى مسامعِ َأهِل الْقُدسِ، يقُوُل اُهللاَأاذْهب و"٢: وكَلَّمني اُهللا وقَاَل١
ةوعرزرِ مضٍ غَيي َأرف ،اءرحي الصاِئي فرو ترفَ سكَيوسٍ، ورِلي كَع تَكبحمةٌ، وبِياِئيَل ٣. صرنُو ِإسب كَان

ماِئبصالْم هلَيلُّ عتَحا وبذْنم رتَبعي كَان هِملَيى عدتَع نكُلُّ مو ،ارِهمَل ثِهللا، َأو ينصاِهللا." خَص ذَا كَالمه.  
وجد في آباُؤكُم من خَطٍَإ، حتَّى ماذَا : "قَاَل اُهللا٥. اسمعوا كَلمةَ اِهللا يا بني يعقُوب وكُلَّ عشَاِئرِ بني ِإسراِئيَل٤

ولَم يطْلُبوا اَهللا الَّذي َأخْرجهم من مصر، ٦ابتَعدوا عنِّي، وعبدوا اَألصنَام التَّافهةَ وصاروا هم َأنْفُسهم تَافهِين؟ 
يهف شَةوحضٍ مي َأرف ،ةيري الْبف مهقَادا ويهف كُنسال يو انا ِإنْسيهف رافسال ي ةمظْلمو اءدرضٍ جَأر ،فَرا ح

شَرا٧! بهرخَيا وهرِلتَْأكُلُوا ثَم ةبضٍ طَيِإلَى َأر خَلْتُكُمَأدا. ويبِي قَبِيحنَص لْتُمعجي وضَأر تُمسنَجو تُمَأتَي نَّكُملَك .
٨ةَ حوالنُّب ونعدي ينوالَّذ ،لَيوا عدرةُ تَمالْقَادي، ورِفُونعي ةَ لَمالشَّرِيع ونلِّمعي ينالَّذوا اَهللا، وطْلُبي لَم اربتَّى الَْأح

! ُأقَدم شَكْواي ضدكُم وضد َأوالد َأوالدكُم: ِلذَِلك يقُوُل اُهللا٩. وعبدوا اَألصنَام التَّافهةَ. جاءوا بِكالمٍ من الْبعِل
فَاعبروا ِإلَى شَواطِئ كتِّيم وانْظُروا، وَأرسلُوا ِإلَى قيدار وافْحصوا جيدا ِلتَروا هْل جرى هنَاك ما جرى ١٠

كُمنْدت١١َ! علَتْ آِلهدةٌ بُأم دةًال تُوجييققةً حتْ آِلهسا لَيَأنَّه عا، مدا َأبنَامِ ! هبِاَألص جِيدالْم هَل ِإلَهدب بِي فَقَدا شَعَأم
ةهقُوُل اُهللا١٢. التَّافي ا: ِلذَِلكبِي جِدتَعاري وراقْشَعذَا، وه ناتُ ماوما الستُهي َأيع١٣. افْزشَع َألن تَكَببِي ار

اءظُ بِالْمتَفةً ال تَحركَسا مارآب هِموا َألنْفُسفَرحو ،يالْح اءالْم وعنْبي َأنَا يكُوننِ، تَري١٤. شَر اِئيَل، َأنْتُمري ِإسنا بي
اءداَألع كُمباذَا نَهمفَل ،بِيدع الدال َأوا وبِيدتَكُونُوا ع لُوا ١٥؟ لَمعجو ،وداٍل كَُأسع توبِص كُملَيع اءداَألع َأرز

َأنْت جلَبت هذَا علَى ١٧. َأهُل ممفيس وتَحفَنيس كَسروا رْأسك١٦. مدنُكُم محروقَةٌ ومهجورةٌ. بِالدكُم خَرِبةً
فَلماذَا تَذْهبِين ِإلَى مصر ِلتَشْربِي من ١٨. هك، وهو الَّذي كَان يهديك في الطَّرِيقنَفْسك، َألنَّك تَركْت الْمولَى ِإلَ

 شَرك يجلب علَيك الْعقَاب، وضاللُك يجلب١٩ماء النِّيِل، وِلماذَا تَذْهبِين ِإلَى َأشُّور ِلتَشْربِي من ماء الْفُرات؟ 
يبالتَّْأد كلَينِّي. عم ينال تَخَافو كلَى ِإلَهوي الْمكتَتْر َأن يعفَظ ذَا شَره ي َأنمافْهذَا وي هفَكِّرِي ف ". ذَا كُالمه

  .الْمولَى اِإللَه الْقَديرِ
وصرت كَزوجة خَاِئنَة، تَعبدين اَألصنَام ! ال َأعبدك: لْتَأنْت منْذُ الْقَديمِ كَسرت نيرك، ونَزعت قُيودك وقُ"٢٠

ةكَبِير ةرلِّ كُلِّ شَجي ظفعٍ، وتَفرلَى كُلِّ تَلٍّ مفَ ٢١. عيٍل، فَكَيَأص ديعٍ جنَو نم ةمَل كَرَأفْض تُكسَأنَا غَر
ةدفَاس ةمِإلَى كَر لْتو؟ تَحة٢٢ غَرِيب خُ ذَنْبِكسقَى وبي ةبِكَثْر ونابالص لْتمتَعاسو ،نَظِّفَاتبِالْم كنَفْس لْتا غَسمهم

  .هذَا كَالم الْمولَى اِإللَه!" َأمامي
اَألشْياء الَّتي ارتَكَبتها في الْوادي، تَذَكَّرِي ما كَيفَ تَقُوِلين، لَم َأتَنَجس، ولَم َأذْهب وراء الْبعِل؟ انْظُرِي ِإلَى "٢٣

هلْتذَكَرٍ. فَع نثُ عحةً تَباِئمرِي هِل تَجمكَُأنْثَى الْج ٢٤! َأنْتاءرحلَى الصتْ عدوةٌ تَعيشحةٌ وارمح َأنْت . ةدش نم
ةً عن حمارٍ، ومن يكْبح شَهوتَها؟ ال يتْعب الذُّكُور الَّذين يرِيدونَها، بْل يجِدونَها مستَعدةً شَهوتها تَشُم الريح باحثَ



مكُفِّي٢٥! لَه ،فَقُلْتُ لَك ،لْقُكح بِسيو اكمتْ قَديفتَّى حح تيرج !قُلْت نَّكلَكَألنِّي ُأ: و ،رةَ ال َأقْداآلِله بح
  .الْغَرِيبةَ، فََأذْهب وراءها

٢٦ماُؤهَأنْبِيو مهاربَأحو ماُؤهَؤسرو ملُوكُهمو ماِئيَل هرنُو ِإسُل بخْجي كَذَِلك ،كُونَهسما يمنْدع ُل اللِّصخْجا يكَم .
ومع . َأداروا ِلي ظَهرهم ال وجههم.  َأنْتَ َأبِي، وِلتمثَاٍل من حجرٍ، َأنْتَ ُأميَألنَّهم قَالُوا ِلتمثَاٍل من خَشَبٍ،٢٧

وقْت فََأين ِإذَن اآلِلهةُ الَّتي صنَعتُموها لَكُم؟ فَلْتَْأت وتُنْقذْكُم في ٢٨! ذَِلك في وقْت الضيق يقُولُون ِلي، تَعاَل انْقذْنَا
  ."الضيق، َألنَّها صارتْ علَى عدد مدنكُم يا شَعب يهوذَا

عاقَبتُ شَعبكُم ولَكن بِال فَاِئدة، فَهم ال يقْبلُون ٣٠! ِلماذَا تَشْتَكُون ضدي؟ كُلُّكُم تَمردتُم علَي: "ويقُوُل اُهللا٢٩
يبالتَّْأد .فُكُميفْتَرِسٍسم دكََأس كُماءقَتََل َأنْبِي ".  

هْل كُنْتُ ِلبني ِإسراِئيَل كَصحراء َأو كََأرضٍ مظْلمة جِدا؟ فَلماذَا قَاَل : "يا َأهَل هذَا الْجِيِل انْتَبِهوا ِلكَلمة اِهللا٣١
هْل تَنْسى الْبِنْتُ زِينَتَها، َأوِ الْعروس حلْيتَها؟ َأما شَعبِي فَقَد نَسيني ٣٢! يكشَعبِي، انْطَلَقْنَا، تَحررنَا ولَن نَرجِع ِإلَ

دا ال تُعامَأي!  
٣٣بالْح ي فَنةٌ فراهم َأنْت كَم !كشَر نًئا مشَي لَّمتَتَع ا َأننُهكمي َأةرُأ اموتَّى َأس٣٤! حَأيو مد ابِكيلَى ثا عض

اءرِياَألبينِ واكسالْم .رِقُونسي مهبِطُوا وا ضوصكُونُوا لُصي ذَا، . لَمكُلِّ ه عمرِيَئة٣٥ٌوَأنَا ب ،تَقُوِلين . راُهللا غَي
لَيبٍ عْئ. غَاضُأخْط لَم ،قُلْت َألنَّك كلَيع كُمَأحنِّي س٣٦. لَكِلم لُكَأم يبخي؟ سولَةهالس هذبِه تَكاسيس رِيناذَا تُغَي

ي َأشُّورف ا خَابكَم ،رصي م٣٧. ف نم فَضاَهللا ر يرِ، َألنكَاَألس كْأسلَى رع اكديا وضَأي رصم نم جِينفَتَخْر
وكداعسي فَلَن ،هِملَيع ينلتَتَّك".  

  
 بنو إسرائيل خانوا اهللا

٣ 

! إن طَلَّقَ رجٌل زوجتَه، فَذَهبتْ من عنْده وتَزوجها رجٌل آخَر، فَهْل يصح أن يرجِع ِإلَيها زوجها اَألوُل؟ ال١
الْبِالد سنَجذَا يه َألن .تنَيز اِئيَل فَقَدرا ِإسي ا َأنْتَأميرِينكَث شَّاقع عم  .ي ِإلَيجِعار ،قُوُل لَكاَهللا ي نلَك .

بْل جلَست لَهم علَى جانبِ الطَّرِيق، . تَطَلَّعي ِإلَى الْهِضابِ وانْظُرِي، ِإن كَان هنَاك مكَان لَم تُمارِسي فيه الزِنَا٢
اءرحي الصف ابِيرَأ. كَاَألعكشَرو بِزِنَاك الْبِالد تسنَج نْزِْل٣. نْتي ا لَمضبِيعِ َأيالر طَرمو ،طَرقَّفَ الْمتَو ِلذَِلك .

ديقي ثُم صرخْت ِإلَي وقُلْت، يا َأبِي، َأنْتَ ص٤. ومع ذَِلك صارتْ نَظَراتُك وقحةً كَعاهرة، ورفَضت َأن تَستَحي
نةَ السيرغنْذُ كُنْتُ ص٥. م بِينتَكتَر ا زِلْتم نَّكلَكذَا وه ؟ قُلْتدِإلَى اَألب لَيخَطُ عْل تَسا، هاِئمد لَيع بْل تَغْضفَه

الشَّر"!  



  توبوا

٦كلا الْميوشامِ يي َأيقَاَل اُهللا ِلي فا فَ: "وتَ مَأيْل رِإلَى هعٍ وتَفرٍل مبتْ ِإلَى كُلِّ جبا ذَهالَّةُ، فَِإنَّهاِئيُل الضرِإس لَتْهع
نَاكه نَاماَألص تدبعو ةكَبِير ةر٧. كُلِّ شَجِإلَي جِعتَرا سذَا، ِإنَّهلَتْ كُلَّ ها فَعم دعي، بي نَفْسفَقُلْتُ ف . ا لَمنَّهلَكو

تَروذَا. جِعها الْخَاِئنَةُ يذَا ُأخْتُهَأتْ هرا٨. والِلهبِ كُلِّ ضبا بِسطَلَّقْتُهو ةَ طَالقاداِئيَل شَهرتُ ِإسطَيفََأع . ذَِلك عمو
واستَهانَتْ ِإسراِئيُل بِالْخيانَة، ٩. صنَاموجدتُ َأن ُأخْتَها الْخَاِئنَةَ يهوذَا لَم تَخَفْ، بْل هي َأيضا ذَهبتْ وعبدت اَأل

الْخَشَبو رجالْح تدبفَع ورالْفُج تتَكَبارو ،الْبِالد تسنَجوذَا ١٠. وها الْخَاِئنَةُ يُأخْتُه ِإلَي جِعتَر ذَا لَمكُلِّ ه عمو
  .هذَا كَالم اِهللا." ها رجعتْبِكُلِّ قَلْبِها، ِإنَّما تَظَاهرتْ بَِأنَّ

علن هذه الرسالَةَ ِللشَّماِل، يقُوُل فَاذْهب وَأ١٢! ا الْخَاِئنَةحتَّى ِإسراِئيُل الضالَّةُ َأحسن من يهوذَ: "وقَاَل اُهللا ِلي١١
هذَا .  ُأنْزُِل غَضبِي علَيكُم، َألنِّي رحيم، وال َأسخَطُ علَيكُم ِإلَى اَألبدفَال. ارجِعي ِإلَي َأيتُها الضالَّةُ ِإسراِئيُل: اُهللا

اعتَرِفي َأنَّك ارتَكَبت الشَّر َألنَّك عصيت الْمولَى ِإلَهِك، وفَسقْت وعبدت آِلهةً غَرِيبةً في ظلِّ كُلِّ ١٣. كَالم اِهللا
  ."هذَا كَالم اِهللا. بِيرة، ولَم تُطيعونيشَجرة كَ

َأخْتَاركُم واحدا من الْمدينَة، واثْنَينِ من الْعشيرة، . ارجِعوا ِإلَي َأيها الشَّعب الضالُّ، فََأنَا موالكُم:"يقُوُل اُهللا١٤
ُأحسِوِإلَى الْقُد كُمرُأ١٥. ضويكُمطمٍعفَهو رِفَةعبِم ونَكُمعرقَلْبِي، فَي ملَه تَاحراةً يعُل اُهللا١٦.  رقويو : لْكي تف

 ونا تَكْثُرمنْدامِ، عُألاَأليتَمال وو ،اِلهِملَى بع خْطُرال ياِهللا، و دهع وقنْدص نع النَّاس تَكَلَّمال ي ،ضاَألر ون
وتَجتَمع في الْقُدسِ . في ذَِلك الْوقْت يدعون الْقُدس عرشَ اِهللا١٧. رونَه، وال يطْلُبونَه، وال يصنَعون غَيرهيذْكُ

في تلْك اَأليامِ، ينْضم بيتُ و١٨. وال ينْساقُون بعد ذَِلك ِإلَى قَلْبِهِمِ الْعنيد الشِّريرِ. كُلُّ اُألممِ ِليكْرِموا اسم اِهللا
اِئكُما َآلبيبا نَصتُهطَيي َأعضِ الَّتاِل ِإلَى اَألرالشَّم بِالد نا معم ْأتُونياِئيَل، ورتُ ِإسيبوذَا وهَأنَا اُهللا قُلْت١٩ُ. يو :

وكُنْتُ َأظُن َأنَّكُم ! م َأرضا جميلَةً هي َأحسن نَصيبٍ بين اُألممِكَم يسعدني َأن َأجعلَكُم َأوالدي، وُأعطيكُ
!" ولَكن َأنْتُم خُنْتُموني يا بني ِإسراِئيَل، كَامرَأة تَخُون زوجها٢٠. ستَدعونَني َأباكُم، وتَتْبعونَني وال تَضلُّون عنِّي

 ذَا كَالماِهللاه.  
بنُو ِإسراِئيَل يبكُون ويتَضرعون، َألنَّهم انْحرفُوا عن طَرِيقهِم، ونَسوا الْمولَى ! صوتٌ سمع علَى الْهِضاب٢١ِ

مه٢٢. ِإلَهكُماددتي ارالُّ، فََأشْفالض با الشَّعهَأي وا ِإلَيجِعار .نا نَحنَاقُولُوا، هلَى ِإلَهوفََأنْتَ الْم ،كي ِإلَينَْأت  .
. ِإنَّما بِالْمولَى ِإلَهِنَا ينْجو ِإسراِئيُل. حقا ال فَاِئدةَ من عبادة اَألصنَامِ الَّتي مارسنَاها علَى التِّالِل والْجِباِل٢٣
ِلذَِلك نَرقُد في ٢٥. ما تَعب فيه آباُؤنَا، غَنَمهم وبقَرهم، وبنيهِم وبناتهِممنْذُ صبانَا ضيعت اآلِلهةُ الْكَرِيهةُ ٢٤

ضنَا َأن عارِنَا، والْخَجُل يغَطِّينَا، َألنَّنَا َأخْطَْأنَا في حقِّ الْمولَى ِإلَهِنَا، نَحن وآباُؤنَا منْذُ صبانَا ِإلَى هذَا الْيومِ، ورفَ
  .نُطيع الْمولَى ِإلَهنَا

  



 ارجعوا إلى اهللا

٤ 

واحلفُوا بِي ٢ارجِعوا ِإلَي يا بني ِإسراِئيَل، وَأزِيلُوا َأصنَامكُم الْقَبِيحةَ من َأمامي، وال تَضلُّوا عنِّي، : "قَاَل اُهللا١
  ."ِلك ُأبارِك اُألمم، واُألمم تَحمدنيعنْد ذَ. بِالْحقِّ والْعدِل والصالحِ

طَهروا ٤. وال تَزرعوا بين الشَّوك احرثُوا َأرضكُم غَير الْمحروثَة،: "هذَا كَالم اِهللا ِلرِجاِل يهوذَا والْقُدس٣ِ
كُمَأنْفُس وذَا وهاَل يا رِجي كُموا قُلُوبرِهللا، طَه َأن دَأح رقْدال يرِقُ وكَنَارٍ تَح يكُمبِي فَل غَضشْتَعسِ، ِلَئال يَل الْقُدَأه

ةيرالشِّر اِلكُممبِ َأعبا، بِسَئهطْفي." 
  مصائب قادمة من الشمال

اجتَمعوا معا وتَعالَوا : اصرخُوا وقُولُوا. لْبِالدانْفُخُوا الْبوقَ في ا: َأعلنُوا في يهوذَا، ونَادوا في الْقُدسِ وقُولُوا"٥
ينَةصنِ الْحدِإلَى الْم برس٦ِ! نَهالْقُد وةَ نَحايوا الرفَعانِ. اروا ِإلَى اَألمبروا. اهةً . ال تَتََأخَّريبصم بلَألنِّي َأج
جاء من مكَانه ِليخْرِب بِالدكُم، تَصير ! خَرج قَاهر اُألممِ!  اَألسد من عرِينهطَلَع٧. من الشَّماِل وبلْوى عظيمةً

. الطُموا واصرخُوا، َألن غَضب اِهللا الشَّديد لَم يرجِع عنَّا! ِلذَِلك الْبِسوا الْخَيش٨َ. مدنُكُم خَرابا بِال ساكنٍ
آه، يا ": فَقُلْت١٠ُ. ُهللا ِإنَّه في ذَِلك الْيومِ، يرتَعب الْملك والرَؤساء، ويتَحير الَْأحبار، ويفْزع اَألنْبِياءويقُوُل ا٩

م، بينَما الْحقيقَةُ هي َأن السيفَ َأنْتَ حقا خَدعتَ هذَا الشَّعب ومدينَةَ الْقُدسِ وقُلْتَ، يكُون لَكُم سال! ربي وِإلَهِي
 "!نَزَل علَى رِقَابِنَا

رِيح الفحةٌ تَْأتي من هضابِ الصحراء : "في ذَِلك الْوقْت تَصُل هذه الرسالَةُ ِإلَى هذَا الشَّعبِ ومدينَة الْقُدس١١ِ
بِي، ال ِلتُذَرلَى شَعع بتَهو ،هال ِلتُنَقِّيوَل وصحالْم ي١٢ينْدع ني متَْأت ،ذَِلك نم َأشَد حري يْل هَأنَا . ب اآلنو

مهدي ضكْمح نلُأع.  
يا َأهَل ١٤! نَا، ِإنَّنَا هلَكْنَامركَباتُه كَزوبعة، وخَيلُه َأسرع من النُّسورِ، ويٌل لَ! انْظُروا الْعدو قَادم كَسحابٍ"١٣

خَبر يْأتي من دان، نَبُأ مصيبة من ١٥. ال تُضمروا اِإلثْم في قُلُوبِكُم. الْقُدسِ، اغْسلُوا قَلْبكُم من الشَّر ِلكَي تَنْجوا
مايِل َأفْرب١٦. جنُوهلَأعذَا، وبِه موا اُألمبِ َأخْبِررتَافَ الْحفُ هتهيو ،ةيدعب بِالد نم مقَاد اجِمهشٌ ميسِ، جللْقُد 

سلُوكُك ١٨. هذَا كَالم اِهللا. يحيطُون بِها كَرِجاٍل يحرِسون الْحقَْل، َألنَّها تَمردتْ علَي١٧. ضد مدنِ يهوذَا
  !"علَيك، فَما َأقْساه من عقَابٍ، َألنَّه يمزقُ قَلْبكوَأعمالُك جلَبتْ هذَا 

ال َأقْدر َأن َأسكُتَ َألنِّي ! قَلْبِي يدقُّ في داخلي! قَلْبِي يوجِعني! من اَأللَمِ ِإنِّي َأتَلَوى! يا عذَابِي، يا عذَابِي١٩
جاءتْ مصيبةٌ بعد مصيبة، خَرِبتْ كُلُّ الْبِالد، خَرِبتْ ديارنَا في ٢٠. حربِسمعتُ صوتَ الْبوق وصيحةَ الْ

ةعروتُنَا بِسيبو ،ظَة؟ ٢١. لَحوقوتَ الْبص عمَأسبِ، ورةَ الْحايى رتَى َأرتَّى مال : "قَاَل اُهللا٢٢ح بِي غَبِيشَع
  ."هم ماهرون في عمِل الشَّر، وال يعرِفُون َأن يعملُوا الْخَير. د جهاٌل ال يفْهمونهم َأوال! يعرِفُني



  رؤيا إرميا عن الخراب

٢٣اعا ضهنُور تُ َأندجفَو اتاومِإلَى السةً، وخَاِليا بِال شَكٍْل وتُهدجضِ فَوتُ ِإلَى اَألرتُ ِإلَى ن٢٤َ. نَظَرظَر
ظَرتُ ن٢٦َ. نَظَرتُ فَلَم َأجِد ِإنْسانًا، وكُلُّ طُيورِ السماء هربت٢٥ْ. الْجِباِل فَوجدتُها تَهتَز، وكُلُّ التِّالِل تَتَمايُل

الْخ ضتُ اَألردجاِهللافَو امتْ، َأما خَرِبهندكُلَّ مو ،اءرحتْ صارةَ صبصيدالشَّد بِهغَض امَأمو .  
فَتَنُوح اَألرض، وتُظْلم السماواتُ من فَوقُ، َألنِّي ٢٨. ستُخْرب كُلُّ الْبِالد، لَكنِّي ال ُأفْنيها: "هذَا كَالم اِهللا٢٧

كَّابِ الْخَيِل ورماة السهامِ، يهرب كُلُّ َأهِل من صوت ر٢٩. حكَمتُ ولَن َأتَراجع، قَررتُ ولَن ُأغَير فكْرِي
َأصبحتْ كُلُّ مدنِ يهوذَا مهجورةً، ال يقيم فيها . بعضهم يدخُلُون الْغَابات، وبعضهم يتَسلَّقُون الصخُور. الْمدنِ
انة٣٠ُ. ِإنْسا اُألمتُهَأي ،َأنْتبِ؟ والذَّه نم ةلْيبِح نْتياذَا تَز؟ ِلمرمَأح اءرِد تاذَا لَبِس؟ ِلمينلماذَا تَعانَةُ، مبالْخَر 

قْتُلُوكي َأن ونرِيديو ونَكهكْرشَّاقَ يالْع ةٌ، َألنفَال فَاِئد كنَفْس لْتما جمه؟ مكنَييع لْتاذَا كَحتُ ٣١! ِلمعمس
ةرِل مَألو دتَل ةداحو نخَةً كَمرص ،دتَل َأةرنِ اماخًا كَمرتَقُوُل، . صا وهيدي دتَمثُ وتلْه يهسِ واخُ الْقُدرص وه

  !"يا تَعاستي، جاء الْقَتَلَةُ وسَأموتُ
  

  مدينة فاسدة

٥ 

 قُدسِ وفَتِّشُوا في ساحاتها، وانْظُروا وتََأملُوا ِإن كُنْتُم تَجِدون شَخْصا واحدا يعمُل الْعدَلطُوفُوا في شَوارِعِ ال١ْ
فَحقَّ، فََأصالْح طْلُبياونْها٢!  عبكَذ فُونلحي منَّهاِهللا، لَكب فُونلحي مَأنَّه ع٣. فَمَأال تَب ،با رقِّ؟ َأنْتَ ينِ الْحثُ عح

َأصبحوا َأكْثَر عنَادا من الْحجرِ، . ضربتَ هذَا الشَّعب فَلَم يوجِعهم الضرب، حطَّمتَهم فَرفَضوا َأن يتََأدبوا
ا هم الْعامةُ والْجهاُل، َألنَّهم ال يعرِفُون طَرِيقَ اِهللا الَّذين فَعلُوا هذَا ِإنَّم: "فَقُلْتُ في نَفْسي٤. ورفَضوا َأن يتُوبوا

مهِإلَه منْهم هطْلُبا يم٥. ومهِإلَه هطْلُبا يمطَرِيقَ اِهللا و رِفُونعي مَأنَّه ال شَك ،مهُأكَلِّمو اءظَمِإلَى الْع وحَأر ِإذَن ".
 تُ َأندجافَوعبِطُنَا مري ا كَانوا مقَطَعو ،منْهيرِي عوا نعنَز مكُلَّه ُؤالء٦! ه ،ةالْغَاب نم دَأس هِملَيع مجهي ِلذَِلك

اءرحالص نم ْئبذوكْمي رمنو ،مهفْتَرِسخْ يي نقَ كُلَّ مزمِلي ،هِمندم نبِ مبِالْقُر ةٌ، نيركَث مهذُنُوب ا، َألننْهم جر
يمظع مهاددتارو.  

َأشْبعتُهم فَارتَكَبوا الْفُجور وتَزاحموا في . يحلفُون بِآِلهة كَاذبة. ِلماذَا َأصفَح عنْك؟ شَعبك تَركَني: "وقَاَل اُهللا٧
اتراهالْع وتي٨! بكُلُّ ويانوشَه لُوفعانٍ مصكَح ،ٍل آخَرجةَ رجوز رِيدي منْهم دقُوُل٩. احلَى يوَأال : فَالْم

  ُأعاقبهم علَى هذَا؟ َأال َأنْتَقم ِلنَفْسي من ُأمة كَهذه؟
١٠"هوموا ِإلَى كُربال تُاذْه نلَكا، ووهاخْرِبا وا تَمافْنُوهتْ. امسا لَيا َألنَّهانَهوا َأغْصتُ ١١. ِهللا انْزِعيي بخَانَن فَقَد

كَذَبوا وقَالُوا عنِ اِهللا، لَن يعمَل شَيًئا، فَلَن يصيبنَا َأذًى ولَن نَرى حربا ١٢. هذَا كَالم اِهللا. ِإسراِئيَل وبيتُ يهوذَا



ِلذَِلك يقُوُل الْمولَى اِإللَه ١٤. َألنْبِياء كَالريحِ، وكَلمةُ اِهللا لَيستْ فيهِم، فَيتم معهم ما يقُولُونَهفَصار ا١٣. وال جوعا
يرالْقَد :ذَا الشَّعها، وا نَاريما ِإري كي فَمي فُل كَالمعَأجس ،ذَا الْكَالمه قُلْتُم ا َأنَّكُمبِمما فَتَْأكُلُهطَبح قُوُل ١٥. بيو

. يا بيتَ ِإسراِئيَل، سَأجلب علَيكُم ُأمةً من بعيد، ُأمةً قَوِيةً قَديمةً ال تَعرِفُون لُغَتَها وال تَفْهمون كَالمها: اُهللا
فَيْأكُلُون حصادكُم وخُبزكُم، ويقْتُلُون بنيكُم وبنَاتكُم، ويذْبحون ١٧. َأسلحتُهم قَاتلَةٌ، كُلُّهم محارِبون َأبطَاٌل١٦

 وحتَّى في١٨. غَنَمكُم وبقَركُم، ويتْلفُون كَرمكُم وتينَكُم، ويهلكُون بِالسيف مدنَكُم الْحصينَةَ الَّتي تَتَّكلُون علَيها
  .هذَا كَالم اِهللا." تلْك اَأليامِ ال ُأفْنيكُم تَماما

١٩"كُمي بِالدةً فةً غَرِيبآِله تُمدبعاَهللا و كْتُمتَر َأنْتُم ،مذَا؟ قُْل لَهنَا بِنَا كُلَّ هلَى ِإلَهوالْم نَعاذَا صِلم ،قَالُوا لَك فَِإن .
آِله وندبتَع فَاآلنكُمرِ بِالدغَي ي بِالدةً فقُولُوا، ٢٠! ةً غَرِيبوذَا وهي يف وا بِهنَادو ،قُوبعي تيي بذَا فنُوا هلفََأع

٢١ونعمال تَسو آذَان لَكُمو ،نوال تَرو ونيع لَكُم نا مي ،ُل الْغَبِياهالْج با الشَّعهذَا َأيه عمقُوُل اُهللا٢٢. اسي :
ِلماذَا ال تَخَافُونَني؟ كَان يجِب َأن تَرتَعدوا في محضرِي، َأنَا الَّذي جعلْتُ الرمَل حدا ِللبحرِ، حاجِزا َأبديا ال 

اهدتَعي .هزاوا ال تَتَجنَّهلَكو تَثُور ،زجتَع ثُم هاجوَأم َأ٢٣. تَهِيجدرتَممو يدنع هفَقَلْب بذَا الشَّعا هفُوا . مرانْح
ولَم يقُولُوا في قَلْبِهِم، يجِب َأن نَخَافَ الْمولَى ِإلَهنَا الَّذي يرسُل مطَر الْخَرِيف ومطَر الربِيعِ ٢٤. وابتَعدوا عنِّي

مسوينَا مطعيو ،هاني َأوفهقْتي وف ادص٢٥.  الْح نم تْكُممرح اكُمخَطَايو ،كَاترالْب هذه نْكُمتْ عنَعم كُمذُنُوب نلَك
  .الْخَيرِ

٢٦كْمي ارَأشْر يهبِي فاشَعِللنَّاسِ فَخ ونبنْصيو ،يناديكَالص ك٢٧ْ. نُونالْم نم مهاريتََألتْ دثُْل قَفَصٍ امرِ، م
اءيَأغْنو اءوا َأقْوِيحبا، َأصورطُي لُوءمي ٢٨. ميمِ فتنِ الْيع ونعافدال ي ،دنِ الْحع ادز مهوا، شَرمتَنَعنُوا ومس

فَهْل مع كُلِّ هذَا ال ُأعاقب؟ َأال َأنْتَقم ِلنَفْسي : ِلذَِلك يقُوُل اُهللا٢٩. دعواه ِلتَنْجح، وال يحامون عن حقِّ الْمساكينِ
  من ُأمة كَهذه؟

اَألنْبِياء يتَنَبُأون بِالْكذْبِ، والَْأحبار يحكُمون كَما يشَاءون، وشَعبِي يحب ٣١! حدثَتْ في بِالدنَا فَظَاِئع رهيبة٣٠ٌ
ضذَا الْوهرِ؟! عرِ اَألمي آخف لُونماذَا تَعفَم  
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١ينمي بِنْينا بسِ يالْقُد نوا مبراه !ي تَقُوعوقَ فمِ! انْفُخُوا الْبالْكَر تيقَ باِإلنْذَارِ فَو لَموا عفَعةً ! اريبصم َألن
بون عاةُ مع قُطْعانهِم، ينْصفَيْأتي ِإلَيها الر٣. سُأهلك الْقُدس الْجميلَةَ اللَّطيفَة٢َ. قَادمةً من الشَّماِل وبلْوى عظيمةً

يبِهي نَصف داحى كُلُّ وعريا، ولَهوح مهاميض٤ٍ. خعِلب مهضعب قُولُوني" :مجوا نَها، قُومهارِبوا ِلنُحدتَعا اسهلَيع 
ِإذَن قُوموا نَهجم علَيها في اللَّيِل، ونَهدم ٥. ولَكن تََأخَّر الْوقْتُ، وظالُل الْمساء صارتْ طَوِيلَةً. في الظُّهرِ
  !"حصونَها



فَهذه الْمدينَةُ تَستَحقُّ الْعقَاب َألنَّها مآلنَةٌ . سِاقْطَعوا الشَّجر، وَأقيموا حصارا حوَل الْقُد: "قَاَل الْمولَى الْقَدير٦ِ
َأسمع فيها َأصواتَ الْعنْف والنَّهبِ، وَأرى داِئما َأمراضا . تَفيض بِالشَّر، كَالْبِْئرِ الَّتي تَفيض بِالْماء٧. بِالظُّلْمِ

  ." الْقُدسِ، ِلَئال َأتْركَك وَأجعَل بِالدك خَرابا ال يسكُن فيها َأحدفَاحذَرِي يا مدينَة٨َ. وجروحا
ثُم . اجمعوا الَّذين بقَوا من بني ِإسراِئيَل، كَما تَجمعون آخر حبات الْعنَبِ من الْكَرمة: "قَاَل الْمولَى الْقَدير٩ِ

من ُأكَلِّم؟ ومن ُأنْذر؟ ومن يستَمع ِإلَي؟ آذَانُهم مغْلَقَةٌ ١٠. يجمع الْعنَب لِّ غُصنٍ مرةً ُأخْرى كَمنارجِعوا ِإلَى كُ
ونعمسا. فَال يبِه ونرسفَال ي ،ما لَهارةُ اِهللا عمتْ كَلارصتَْألِل١١. وام بِ اِهللاذَِلكغَض نتُ مهتكَب نتُ مبتَعو ، .

يحلُّ علَى الرجِل والْمرَأة، وعلَى الشَّيخِ . َأسكُبه علَى اَألطْفَاِل الَّذين في الشَّارِعِ، وعلَى الشُّبانِ الْمجتَمعين معا
هذَا كَالم . َألنِّي َأمد يدي وُأعاقب شَعب يهوذَا.  ونساُؤهمتَصير بيوتُهم آلخَرِين، وكَذلَك حقُولُهم١٢. والْعجوزِ

. ومن النَّبِي ِإلَى الْحبرِ كُلُّ واحد يعمُل بِالْخداعِ. من صغيرِهم ِإلَى كَبِيرِهم، كُلُّ واحد مولَع بِالربح١٣ِ. اِهللا
بينَما الْواقع َأنَّه لَيس ' .كُلُّ شَيء علَى ما يرام'ت الَّتي يعانيها شَعبِي بِاستخْفَاف ويقُولُون، يعاِلجون اِإلصابا١٤

امرا يلَى مع ءا١٥. كُلُّ شَيدةَ؟ ال َأباحوا الْقَبتَكَبار مْل خَجِلُوا َألنَّهرِ! هعي لَملُوا وخْجي َللَمفُوا الْخَج . ِلذَِلك
ونعرصي مهباقُأع ينحو ،ينطاقالس عم قُطُونساِهللا. ي ذَا كَالمه".  

وا اسَألُوا عنِ الطَّرِيق الْقَديمة، عنِ الطَّرِيقٍ الصاِلحة، وسير. قفُوا عنْد مفْتَرق الطُّرق وانْظُروا: "وقَاَل اُهللا١٦
َأقَمتُ لَكُم حراسا، وقُلْتُ لَهم َأن يصغُوا ِلصوت ١٧. ال نَسير فيها: لَكنَّكُم قُلْتُم. ِلنُفُوسكُم فيها فَتَجِدوا راحةً

وقي: فَقَالُوا. الْبغو١٨. ال نُصا الشُّههوا َأيانْتَبِه ،ما اُألمهوا َأيعماس وذَاِلذَِلكهبِ يبِشَع لُهمَأعا سظُوا مالح ،د .
اسمعي َأيتُها اَألرض، ِإنِّي َأجلب مصيبةً علَى هذَا الشَّعبِ جزاء مَؤامراتهِم، َألنَّهم لَم يسمعوا كَالمي، ١٩

َأنَا ال َأقْبُل . بخُور ِلي من شَبا، واَألطْياب من بِالد بعيدةَأنَا ال يهمني ِإن َأحضرتُم ال٢٠ْ. ورفَضوا شَرِيعتي
َأضع عقَبات في طَرِيق هذَا الشَّعبِ، فَيعثُر بِها اآلباء : "ِلذَِلك هذَا كَالم اِهللا٢١. قَرابِينَكُم، وضحاياكُم ال تَسرني

هيا، وعم نَاءاَألبوابحاَألصو انالْجِير كاِهللا٢٢." ل ذَا كَالمهوا: "وةٌ ! انْظُراِل، ُأمضِ الشَّمَأر نم مشٌ قَاديذَا جه
اِئجِ، صوتُهم كَالْبحرِ الْه. مسلَّحون بَِأقْواسٍ ورِماحٍ، هم قُساةٌ ال يرحمون٢٣. عظيمةٌ قَامتْ من آخرِ اَألرضِ

ونكَبرٍل يعلَى خَيسِ. وينَةَ الْقُددا مي وكارِبحا ِليعم طَفُّونصي".  
ال تَخْرجوا ِإلَى الْحقِْل، وال تَمشُوا في ٢٥. َأصابنَا ضيقٌ وَألَم كَامرَأة تَلد. سمعنَا خَبرهم فَانْهارتْ عزِيمتُنَا"٢٤

الْبسوا الْخَيشَ يا شَعبِي، وتَمرغُوا في الرماد، ٢٦. ن الْعدو معه سيفٌ، وينْشُر الرعب في كُلِّ مكَانٍالطَّرِيق، َأل
يدحنٍ وبا تولَى ما عا كَمراخًا مرخُوا صرَأةً. اصنَا فَجلَيي عْأتي كلهالْم ٢٧. َألنَأنَا جِل واما كَالْعيما ِإري لْتُكع

ندعالْم وبِي هشَعو ،ندعالْم نتَحمي يالَّذ .ملُوكَهس نتَحتَمرِفَ وتَع ٢٨. ِلكَييددالْحاسِ وكَالنُّح ماةٌ . هصع مكُلُّه
وندفَاسو ونفْتَرمو وندرتَممن٢٩ْ. وتَرِقُ الْمحي يالَّذ بتْعي ةبِال فَاِئدالنَّارِ، و ةدش نم اصصفْنَى الريفَاخُ، و

تَنَقُّونال ي اراَألشْرنَقِّي، و٣٠. يمهفَضاَهللا ر ةً، َألنفُوضرةً مضف نوعدي".  
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فْ في بابِ بيت اِهللا وَأعلن هذه الرسالَةَ هنَاك، اسمعوا كَلمةَ اِهللا يا كُلَّ ق"٢. الْكَالم الَّذي َأوحى بِه اُهللا ِإلرميا١
َأصلحوا : فَالْمولَى الْقَدير رب بني ِإسراِئيَل يقُوُل٣. شَعبِ يهوذَا، الَّذين يدخُلُون من هذه اَألبوابِ ِليعبدوا اَهللا

ال تَتَّكلُوا علَى كَالمِ الْكذْبِ وتَقُولُوا، هذَا بيتُ اِهللا، بيتُ ٤. رقَكُم وَأعمالَكُم فََأجعلَكُم تَسكُنُون في هذَا الْمكَانِطُ
وال تَظْلموا الْغَرِيب ٦. د مع اآلخَرِبْل َأصلحوا طُرقَكُم وَأعمالَكُم فعال، واصنَعوا الْعدَل، الْواح٥! اِهللا، بيتُ اِهللا

الكالْه لَكُم ببى تُسةً ُأخْروا آِلهعال تَتْبكَانِ، وذَا الْمي هف اءرِياَألب مكُوا دفال تَسلَةَ، وماَألرو يمتالْي٧. و بِذَِلك
ذَا الْمي هف دِإلَى اَألب كُنُونتَس لُكُمعيمَِأجنْذُ الْقَدم اِئكُما آلبتُهطَيي َأعضِ الَّتي اَألرلَى ٨. كَانِ، فع لُونتَتَّك نَّكُملَكو

نْفَعي ال يذْبِ الَّذكَالمِ الْك.  
تْبعون آِلهةً ُأخْرى لَمْ تَعرِفُوها، َأنْتُم تَسرِقُون وتَقْتُلون وتَزنُون وتَحلفُون كَذبا، وتَحرِقُون الْبخُور ِللبعِل، وت٩َ

ثُم تَُأتُون وتَقفُون َأمامي في هذَا الْبيت الَّذي اخْتَرتُه ِلعبادتي، وتَقُولُون، نَحن في َأمانٍ، مع َأنَّكُم تَعملُون كُلَّ ١٠
ةورِ الْقَبِيحاُألم هذتُ ال١١َّ. هيذَا الْبتُ كُلَّ هَأي؟ َأنَا ري نَظَرِكُموصٍ فةَ لُصغَارم ارْل صي، هتادبِلع تُهي اخْتَرذ
اذْهبوا ِإلَى شيلُوه، الْمكَانِ الَّذي اخْتَرتُه في اَألوِل ِلعبادتي، وانْظُروا ما فَعلْتُ بِه، بِسببِ ١٢." هذَا، يقُوُل الْمولَى

اِئيَلشَرربِي ِإسلَى١٣.  شَعوقُوُل الْميوا، : وعمتَس فَلَم تُكُمذَّرحو تُكُمَأنَا كَلَّماِل، وماَألع هذكُلَّ ه لْتُممع ا َأنَّكُمبِم
يت الَّذي اخْتَرتُه ِلعبادتي والَّذي تَتَّكلُون علَيه، ِلذَِلك فَِإن ما فَعلْتُه بِشيلُوه، َأفْعلُه بِالْب١٤ودعوتُكُم فَلَم تَردوا، 

اِئكُمآلبو لَكُم تُهطَيي َأعكَانِ الَّذبِالْم١٥. ومايبِ َأفْرشَع كُمتخْوتُ كُلَّ ادا طَررِي، كَمضحم نم كُمدَأطْرو.  
من َأجِل هذَا الشَّعبِ، وال تَرفَع َألجلهِم دعاء وال طَلَبا، وال تَتَضرع ِإلَي َألنِّي لَن ال تَبتَهِْل  وَأنْتَ يا ِإرميا،١٦

كعمسِ؟ ١٧. َأسارِعِ الْقُدشَووذَا وهنِ يدي مف لُونمعا يى م١٨َأال تَرلُونشْعي اءاآلبو ،طَبالْح ونعمجي الداَألو 
 ى ِلكَيُأخْر ةابٍ آلِلهشَر انبقُر ونكُبسيو ،اءمالس كَةلِلم ونَهمقَدكًا يوا كَعنَعصيقَ، ِليقالد جِنعي اءالنِّسو ،النَّار

. َأنْفُسهم ويجلبون الْعار علَى َأنْفُسهِمهْل هم يغيظُونَني َأنَا؟ بْل ِإنَّهم يضرون : ويقُوُل الْمولَى١٩. يغيظُونَي
ينْصب غَضبِي وغَيظي علَى هذَا الْمكَانِ، علَى النَّاسِ والْبهاِئمِ، وعلَى شَجرِ الْحقِْل : ِلذَِلك يقُوُل الْمولَى اِإللَه٢٠

  .ُئفَيشْتَعُل غَضبِي وال ينْطَف. وثَمرِ اَألرضِ
َأنَا لَما ٢٢! هاتُوا قَرابِينَكُم، وَأضيفُوها ِإلَى ضحاياكُم، وكُلُوا لَحمها: "فَالْمولَى الْقَدير رب بني ِإسراِئيَل يقُوُل٢١

رال َأمو ،ةيحض انٍ َأوببِشَْأنِ قُر مهُأكَلِّم لَم ،رصم نم كُماءتُ آبَأخْرجبِذَِلك م٢٣. تُه ،داحو ءشَيب متُهرا َأمِإنَّم
مبِي: قُلْتُ لَهشَع تَكُونُونو كُمِإلَه ي، فََأكُونونيعوا. َأطحتَنْج ِلكَي بِه يكُمي ُأوصالَّذ ي كُلِّ الطَّرِيقوا فيرسو .

. بِل انْساقُوا ِإلَى ميوِل قَلْبِهِمِ الْعنيد الشِّريرِ، وَأداروا ِلي ظَهرهم ال وجههملَكنَّهم لَم يسمعوا ولَم ينْتَبِهوا، ٢٤
٢٥بِال انْقى وُأخْر دعةً برم ي اَألنْبِياءبِيدع كُمُل ِإلَيسَأنَا ُأرو ،موذَا الْيِإلَى ه رصم نم اُؤكُمآب جنْذُ خَرمطَاعٍو .
٢٦اِئهِمآب نم َأكْثَر وا الشَّرتَكُباروا، وانَدْل عوا، بنْتَبِهي لَموا ِلي وعمسي لَم منَّهلَكو.  



٢٧كلَيوا عدري لَن موهعتَد ينحو ،وا لَكعمسي ذَا الْكَالمِ لَنكُلَّ ه متَقُوُل لَه ينَأنْتَ حِلذ٢٨َ. ومقُْل لَه ِلك : َأنْتُم
  ."راح الْحقُّ واخْتَفَى من علَى فَمهِم. ولَم تَقْبِل التَّْأديب. اُألمةُ الَّتي رفَضتْ َأن تُطيع الْمولَى ِإلَهها

  إنذار بالعقاب

يقُوُل ٣٠. ض هذَا الشَّعب وتَركَه وغَضب علَيهجزي شَعرك وارميه، وانْدبِي علَى الْهِضابِ، َألن اَهللا رف٢٩َ
وضعوا َأصنَامهم الْقَبِيحةَ في الْبيت الَّذي اخْتَرتُه ِلعبادتي . اُهللا، ِإن شَعب يهوذَا عملُوا ما هو شَر في نَظَرِي

وهسنَج٣١. وف ةادبع ناكا َأمنَوبونُّومنِ هي ابادي وي فالنَّارِ الَّت ةفْرا . ي حم وهبِالنَّارِ، و هِمنَاتبو يهِمنقُوا برَأحو
  .لَم َأطْلُبه ولَم يخْطُر علَى باِلي َأبدا

 يدعى فيها حفْرةَ النَّارِ وال وادي ابنِ هنُّوم، بْل فَهذَا الْمكَان ستَْأتي علَيه َأيام ال! ِلذَِلك يقُوُل اُهللا، احذَروا"٣٢
وتَصير جثَثُ هذَا ٣٣. َألنَّهم سيدفنُون الْموتَى في حفْرة النَّارِ، حتَّى ال يبقَى فيها مكَان آلخَر! وادي الْقَتِْل

حوو اءمورِ السا ِلطُيامبِ طَعالشَّعدا َأحهرجزال يضِ وارِعِ ٣٤. وشِ اَألرشَو نموذَا وهنِ يدم نطُِّل مُأبو
  ."الْقُدسِ صوتَ الطَّربِ وصوتَ الْفَرحِ، صوتَ الْعرِيسِ وصوتَ الْعروسِ، َألن اَألرض تَصير خَرابا

  
 عقاب الشر

٨ 

 الْوقْت، ينْبشُون من الْقُبورِ عظَام ملُوك يهوذَا ورَؤساِئها وَأحبارِها وَأنْبِياِئها وعظَام في ذَِلك: "هذَا كَالم اِهللا١
حبوها وينْشُرونَها علَى اَألرضِ وتَكُون معرضةً ِللشَّمسِ والْقَمرِ وكُلِّ نُجومِ السماء الَّتي َأ٢سكَّانِ الْقُدسِ، 

وكُلُّ ٣. فَال تُجمع وال تُدفَن، بْل تَكُون زِبالَةً علَى وجه اَألرضِ. وعبدوها وتَبِعوها واستَشَاروها وسجدوا لَها
. حياة، في كُلِّ اَألماكنِ الَّتي َأطْردهم ِإلَيهاالَّذين يبقَون َأحياء من هذه اُألمة الشِّريرة، يفَضلُون الْموتَ علَى الْ

  .هذَا كَالم اِهللا الْقَديرِ
فَلماذَا ارتَد شَعب الْقُدسِ ٥هذَا كَالم اِهللا، هْل يسقُطُ الْواحد وال يقُوم؟ َأو يرتَد وال يتُوب؟ : "قُْل ِلشَعبِ يهوذَا٤

وال واحد يتُوب عن . َأصغَيتُ وسمعتُ، ال يقُولُون الْحق٦َّ. وبوا؟ تَمسكُوا بِالْخداعِ ورفَضوا َأن يرجِعواولَم يتُ
تَكَبا ارتَرِفُ بِمعيو هشَر .كَةرعي الْمف عفنْدسٍ يكَفَر هي طَرِيقي فضمي داحتَّى ٧. كُلُّ وح اءمي الساللَّقْلَقُ ف

  ."َأما شَعبِي فَال يعرِفُ ما يطْلُبه اُهللا. يعرِفُ مواعيده، والْيمام والْعصافير الْمزقْزِقَةُ تُراعي وقْتَ رجوعها
٨"،فَ تَقُولُونكَي ا قَلَمنَمينَا؟ بعةُ اِهللا مشَرِيعو ،اءكَمح نبٍنَحا ِإلَى كَذلُهوحيو بكْذبِ ي٩!  الْكَات لُونخْجي اءكَمالْح

ِلذَِلك ُأعطي نساءهم آلخَرِين، ١٠ويفْزعون ويقَعون في الْفَخِّ، هم رفَضوا َأن يسمعوا كَلمةَ اِهللا، فََأين حكْمتُهم؟ 
 ،رِينِلقَاه مقُولَهحبحِوبِالر ولَعم داحيرِ ِإلَى الْكَبِيرِ، كُلُّ وغالص نم مَألنَّه . داحرِ، كُلُّ وبِإلَى الْح النَّبِي نمو

بينَما ' . ما يرامكُلُّ شَيء علَى'يعاِلجون اِإلصابات الَّتي يعانيها شَعبِي بِاستخْفَاف، ويقُولُون، ١١. يعمُل بِالْخداعِ



امرا يلَى مع ءكُلُّ شَي سلَي َأنَّه عاقا١٢. الْودةَ؟ ال، َأباحوا الْقَبتَكَبار مْل خَجِلُوا َألنَّهرِفُوا ! هعي لَملُوا وخْجي لَم
  ."هذَا كَالم اِهللا. بِ يصرعونِلذَِلك يسقُطُون مع الساقطين، وفي وقْت الْعقَا. الْخَجَل

فَال يكُون عنَب في الْكَرمة، وال تين في التِّينَة، والْورقُ يذْبُل، وكُلُّ ما . آخُذُ منْهم محصولَهم: "يقُوُل اُهللا١٣
منْهوُل عزي ملَه تُهطَي١٤." َأعنَا؟ اجه راذَا نَنْتَظمفَلنَاكه كلنَهو ،ينَةصنِ الْحدِإلَى الْم برا نَهالَوتَعا وعوا معتَم !

قِّهي حَألنَّنَا َأخْطَْأنَا ف ،هبا ِلنَشْروممسم اءطَانَا مَأعو ،الكنَا بِالْهلَيى عنَا قَضلَى ِإلَهوالْم ١٥. َألن ،نَا الْفَالحانْتَظَر
 رٍفَلَمخَي نَا َأيْأتي .بعنَا رلَيع اءفَج ،قْتَ الشِّفَاءنَا وكُلُّ ١٦. انْتَظَر ،اند بِالد نم عمسي ودِل الْعتُ خَيوص

هنَتصهِيَل َأحص نتَجِفُ مضِ تَركَّ. اَألرسينَةَ ودالْما، ويها فبِم ضكُوا اَألرلهوا ِلياءاجقُوُل اُهللا١٧. انَهيو :
غُكُماوِي فَتَلْدا الْحيهف نْفَعةً، ال يامس اتيح كُملَيُل عسُأرس.  

١٨يف رِيضي؟ قَلْبِي منزِلح اءزع دوجْل ي١٩. هقُولُونيو يثُونتَغسي ،ةيدعب بِالد نبِي متَ شَعوص عمْل : "َأسه
جاء الْحصاد ثُم ٢٠ِلماذَا َأغَاظُوني بِتَماثيلهِم، وبَِأصنَامهِم التَّافهة الْغَرِيبة؟ " رك اُهللا الْقُدس؟ هْل ملكُها هجرها؟تَ

.  شَعبِي انْسحقَ، حزِنْتُ وارتَعبتُ جِداانْسحقْتُ َألن٢١! انْتَهى، وحلَّ الصيفُ ثُم مضى، ولَم تَْأت ِإلَينَا النَّجاةُ
  َأال يوجد بلْسم في جِلْعاد؟ َأال يوجد فيها طَبِيب؟ فَلماذَا لَم تُضمد جروح شَعبِي؟٢٢

  
 إرميا حزين على شعبه

٩ 

١"كوعٍ، فََأبمد وعنْبي نَييعو ،اءُل مودي جْأستَ ربِيلَيلَى قَتْلَى شَعال علَيا وار٢! ي نَه اءرحي الصف ي َأجِدتَنلَي
نَةةُ خَواعمجنَاةٌ وز مكُلَّه مَألنَّه ،مهرجَأهبِي وشَع كفََأتْر ،يهكَانًا َأبِيتُ ف٣. م ِإلطْالق دتَعسم سقَو مانُهِلس

احذَروا من ٤. هذَا كَالم اِهللا.  الْحقَّ في الْبِالد، وينْحدرون من شَر ِإلَى شَر، وال يعرِفُونَنيال ينْصرون. الْكذْبِ
خْدع صاحبه، كُلُّ واحد منْهم ي٥. َأصحابِكُم، وال تَتَّكلُوا علَى ِإخْوتكُم، َألن كُلَّ َأخٍ يخْدع، وكُلَّ صاحبٍ يفْتَرِي

كُلُّ واحد يخْدع كُلَّ واحد، ٦. علَّموا َألْسنَتَهم َأن تَقُوَل الْكَذب، تَعبوا منِ ارتكَابِ الشَّر. وال واحد يقُوُل الْحقَّ
  ."هذَا كَالم اِهللا. ورفَضوا َأن يعرِفُوني

. يتَكَلَّم بِالْغشِّ. ِلسانُهم سهم قَاتٌل٨. َألنَّه ال يوجد حلٌّ آخَر مع شَعبِي. ُأنَقِّيهِم وَأمتَحنُهم ":فَهذَا كَالم اِهللا الْقَدير٧ِ
المس ،بِهاحِلص داحقُوُل الْوا. يفَخ لَه بنْصي ي قَلْبِهفقُوُل اُهللا٩. ويذَ: ولَى هع مهباقاَأال ُأع . ني مِلنَفْس مَأال َأنْتَق

  "ُأمة كَهذه؟
١٠"ةورجهي الْماعرثَ ِللمدا حِلم باِل، َأنْدى ِللجِبرا جخُ ِلمرَأصي وكا، . َأبيهف ربعي دشَةً ال َأحوحتْ مارص

ةياشتُ الْموا صيهف عمسال يو .الس ورتْ طُيبرتْهضم اِئمهالْبو ،اءاِئبِ ١١. مالْخَر نا ممكَو سُل الْقُدعَأجسو
دا َأحيهف كُنسا ال يابا خَرلُهعوذَا َأجهي ندمى ِللذَِّئابِ، وْأومو".  



يخْبِرنَا بِها؟ ِلماذَا خَرِبت الْبِالد وَأوحشَتْ كَصحراء من هو الْحكيم الَّذي يفْهم هذه اُألمورِ؟ ومن كَلَّمه اُهللا ف١٢َ
بِل ١٤. َألنَّهم تَركُوا شَرِيعتي الَّتي َأعطَيتُها لَهم، ولَم يطيعوني، ولَم يعملُوا بِها: "فَقَاَل اُهللا١٣ال يعبر فيها َأحد؟ 

سُأطْعم : ِلذَِلك قَاَل اُهللا الْقَدير رب بني ِإسراِئيَل١٥.  الْعنيد، وتَبعوا الْبعَل، كَما علَّمهم آباُؤهمانْساقُوا ِإلَى قَلْبِهِمِ
رفَها آباُؤهم، وُأطَارِدهم وُأشَتِّتُهم في ُأممٍ ال يعرِفُونَها وال ع١٦. هذَا الشَّعب طَعاما مرا، وَأسقيهِم ماء مسموما

مهيتَّى ُأفْنح فيبِالس".  
ِليقْبِلْن ١٨ِليْأتين، َأرسلُوا ِإلَى الْماهرات منْهن،  تََأملُوا في هذَا، واستَدعوا النَّادبات: "هذَا كَالم اِهللا الْقَدير١٧ِ

سمع صوتُ الصراخِ حتَّى من ١٩. ا، فَتَسيُل عيونُنَا بِالدموعِ، ويفيض الْماء من جفُوننَابِسرعة ويصرخْن علَينَ
  ."وال بد َأن نَتْرك َأرضنَا، َألنَّهم هدموا ديارنَا! يا ِللْعارِ! مدينَة الْقُدسِ، هلَكْنَا

لنِّساء كَلمةَ اِهللا، افْتَحن آذَانَكُن ِللْكَالمِ الَّذي يقُولُه، وعلِّمن بنَاتكُن الصراخَ، وصاحباتكُن فَاسمعن َأيتُها ا٢٠
ثَاء٢١. الرم انالشُّبارِعِ، والشَّو ناَألطْفَاَل م نَا، قَطَعورخََل قُصنَا، دذافتُ ِإلَى نَووالْم طَلَعاتاحالس قُْل٢٢. ن :

 النَّاسِ وتَبقَى كَالزبالَة علَى وجه الْحقِْل، َأو كََأنَها حزم تَركَها الْحاصد وراءه وال من ثُهذَا كَالم اِهللا، تَقَع جثَ"
بْل من َأراد َأن ٢٤.  وال الْقَوِي بِقُوته، وال الْغَني بِغنَاهال يفْتَخرِ الْحكيم بِحكْمته،: "هذَا كَالم اِهللا٢٣." يجمعها

فَهذَا االفْتخَار . يفْتَخر، فَلْيفْتَخر بَِأنَّه يفْهم ويعرِفُني، وبَِأنِّي َأنَا اُهللا رحيم وعادٌل وَأعمُل الصالح في اَألرضِ
ي، ينحفَرخْتُون٢٥ٍ. قُوُل اُهللايم رغَيخْتُونٍ وا كُلَّ ميهف باققُوُل اُهللا، ُأعي ،امي َأيتَْأت٢٦: س ومَأدوذَا وهيو رصم

م غَير مخْتُونين َأما كُلُّ َألن هُؤالء اُألمم ه. وعمون وموآب، وَأهَل الْبادية الَّذين يقُصون شعرهم بِشَكٍْل مستَديرٍ
  .بيت ِإسراِئيَل فَقُلُوبهم قَاسيةٌ

  
 عبادة األصنام

١٠ 

ال تَعملُوا كَاُألممِ اُألخْرى، وال تَخَافُوا من اآليات الَّتي : "ِإنَّه يقُوُل٢. اسمعوا ما يقُولُه اُهللا لَكُم يا بيتَ ِإسراِئيَل١
َألن َأديان اُألممِ ال تَنْفَع، فَهم يقْطَعون شَجرةً من الْغَابة، ٣حدثُ في السماء، كَما تَخَافُ منْها تلْك اُألمم، تَ

هي ٥. تُونَه بِالْمساميرِ والْمطْرقَة ِلَئال ينْكَفَئثُم يزينُونَه بِالْفضة والذَّهبِ، ويثَب٤. ويشَكِّلُها النَّجار تمثَاال بِاِإلزميِل
فَال تَخَافُوها َألنَّها ال . فَهِي ال تَتَكَلَّم، ويحملُونَها َألنَّها ال تَمشي. تَماثيٌل كَالَّتي تُوضع في الْحقِْل ِلتَخْوِيف الطُّيورِ

ال تَنْفَعو رتَض".  
٦ثال مبا ري يَل لَك !ةي الْقُوف كماس يمظعَأنْتَ، و يمظ٧! ع قُّ َأنتَحوبِ؟ َأنْتَ تَسالشُّع كلا مي خَافُكال ي نم

َأغْبِياء وجهلَةٌ، تُعلِّمهم كُلُّهم ٨. وال واحد مثْلَك بين كُلِّ الْحكَماء وكُلِّ الْملُوك في كُلِّ الشُّعوبِ. يخَافَك الْكُلُّ
يعملُها الصانع . يحضرون الْفضةَ الْمطْروقَةَ من تَرشيشَ، والذَّهب من ُأوفَاز٩. َأصنَام تَافهةٌ من الْخَشَبِ

نَعةً، صجِينَفْسبو قَاءرز البِسا مونَهلْبِسي اِئغُ، ثُمالصةٌورهاٌل مما عق١٠ُّ. هالْح اِإللَه ولَى فَهوا الْمَأم . اِإللَه وه



يداَألب كلالْمو يالْح .ظَهُل غَيتَمال تَح ماُألمو ،ضشُ اَألرتَعتَر بِهغَض ن١١. ممقُولُوا لَه ي : "ِإذَنةُ الَّتاآلِله هذه
نَعِ الستَص لَماتاومتَ الستَح نمضِ واَألر نم تَبِيد ،ضاَألرو اتاو١٢. م ضاَألر نَعي صالَّذ وا اُهللا فَهَأم

همبِفَه اتاومطَ السسبو ،هتكْمبِح الَمالْع سَأسو ،هت١٣. بِقُواءمي السف اهيتُ الْموي صودفَي دعري دعصي ،
هخَازِنم نم احيالر خْرِجيطَرِ، والْم عقَ مرُل الْبسرضِ، ياَألر اءي َأنْحف ابحالس.  

ال تَنْفَع، بْل ١٥. كُلُّ صاِئغٍ يخْجُل من َأصنَامه، َألنَّها تَماثيٌل كَاذبةٌ، بِال حياة. كُلُّ واحد غَبِي ال يعرِفُ شَيًئا١٤
قَابِ تَبِيدالْع قْتي وفكَةٌ، وحضم اءَأشْي ينَام١٦ِ. هاَألص هذكَه سفَلَي ،قُوبعي يبا اُهللا نَصَأم . عانص وْل هب

يرلَى الْقَدوالْم هماسو ،ا لَهباِئيَل شَعري ِإسنب اخْتَارالْكُلِّ، و".  
  القادمالخراب 

هذه الْمرةَ، : "َألن اَهللا قَاَل١٨. اجمعي كُلَّ ما عنْدك واستَعدي ِللرحيِل من الْبِالد، َأيتُها الْمقيمةُ تَحتَ الْحصار١٧ِ
ويٌل ِلي َألنِّي انْسحقْتُ، جرحي عديم ١٩." ا بِهَأقْذفُ سكَّان هذه الْبِالد بعيدا، وَأجلب علَيهِمِ الضيقَ حتَّى يشْعرو

ي! الشِّفَاءي نَفْسنِّي قُلْتُ فلَك" :لَهتَمَأح َأن جِبيي وضرذَا مي ٢٠." هالدا، َأوهاسَأس نتْ ممدانْهتْ وارِي خَرِبد
ِلذَِلك لَم . رعاةُ الشَّعبِ َأغْبِياء، ال يستَشيرون اَهللا٢١. ارِي ويبني مسكَنيولَم يبقَ َأحد يقيم د. تَركُوني وذَهبوا

ددتَب هِميعكُلُّ قَطوا، وحنْجوا٢٢. يعماِل! اسضِ الشَّمَأر نم يمظع ابرطاضو رخَب اءوذَا . جهي ندم يرتَص
  !لذَِّئابِخَرابا ومْأوى ِل
  صالة إرميا

٢٣ورِهُأم ريس هجوي َأن دَأح رقْدال ي ،هاتيي حف فرةَ التَّصيرح كلمال ي اناِإلنْس ارِفٌ َأنَأنَا ع ،با ري .
 غَضبك علَى اُألممِ الَّتي ال تَعرِفُك، وعلَى صب٢٥. َأدبني يا رب ولَكن بِالْعدِل، ال بِغَضبِك ِلَئال تُفْنيني٢٤

هاروا دبخَرو هَأفْنَوو َأكَلُوه ،قُوبعَأكَلُوا ي مَألنَّه ،كمو بِاسعي ال تَدوبِ الَّتالشُّع.  
  

 خانوا العهد

١١ 

وقُْل لَهم، اُهللا ٣.  هذَا الْعهد وبلِّغْها ِلشَعبِ يهوذَا وسكَّانِ الْقُدسِاسمع بنُود"٢: الْكَالم الَّذي َأوحى بِه اُهللا ِإلرميا١
بقُوُل راِئيَل يري ِإسنب : ،دهذَا الْعه نُودب يعطال ي نم ونلْع٤م ،رصم نم متُهجا َأخْرلَم كُماءآب تُ بِهري َأمالَّذ

ُأوصيكُم بِه، فَتَكُونُوا شَعبِي، وَأنَا  َأطيعوني واعملُوا بِكُلِّ ما: فَِإنِّي قُلْتُ لَهم. تُون الَّذي يصهر الْحديدذَِلك اَأل
كُمِإلَه ٥. َأكُونَأر مهيطُأع َأن وهو ،اِئكُمآلب لَفْتُ بِهي حمِ الَّذبِالْقَس فَاءو ذَِلكو نوا تَرال، كَمسعنًا ولَب يضا تَفض

موتُ." الْيبفََأج" :با ري ينقُْل، : "فَقَاَل اُهللا ِلي٦." آمسِ، وارِعِ الْقُدي شَوفوذَا وهنِ يدي مالَةَ فسالر هذه نلَأع
 َأخْرجتُ آباءكُم من مصر وِإلَى هذَا الْيومِ، َأنْذَرتُهم مرةً بعد ُأخْرى فَمنْذ٧ُ. اسمعوا بنُود هذَا الْعهد، واعملُوا بِها



مقُلْتُ لَهي: وونيعير٨ِ. َأطالشِّر يدناقُوا ِإلَى قَلْبِهِمِ الْعِل انْسوا، بنْتَبِهي لَموا وعمسي لَم منَّهلَك .هِملَيتُ علَبكُلَّ فَج 
  ."لَعنَات هذَا الْعهد الَّذي َأمرتُهم َأن يعملُوا بِه ولَم يعملُوا

رجعوا ِإلَى ذُنُوبِ آباِئهِم الَّذين رفَضوا َأن ١٠. شَعب يهوذَا وسكَّان الْقُدسِ عملُوا مَؤامرةً: "وقَاَل اُهللا ِلي٩
ِإن بني ِإسراِئيَل وبني يهوذَا نَقَضوا عهدي الَّذي عملْتُه مع . وتَبِعوا آِلهةً ُأخْرى ِليعبدوهايسمعوا كَالمي، 

اِئهِما١١. آبنْهوا منْجي وا َأنرقْدي لَن اِئبصم هِملَيع بلَأجقُوُل اُهللا، سي ِلذَِلك .ِإلَي خُونرصفَيملَه عمال َأسو  .
فَيذْهب شَعب يهوذَا وسكَّان الْقُدسِ ِإلَى اآلِلهة الَّتي يحرِقُون لَها الْبخُور، ويصرخُون ِإلَيها، فَال تُنْقذُهم في ١٢

ةيبصالْم قْتت١٣ُ. وتْ آِلهارص كُمندم ددلَى عوذَا، عهي با شَعي اتنَصم تُمسِ َأقَمارِعِ الْقُدشَو ددلَى ععو ،كُم
وَأنْتَ يا ِإرميا، ال تَبتَهِْل ِإلَي من َأجِل هذَا الشَّعبِ، وال تَرفَع َألجلهِم ١٤. ِلتَحرِقُوا الْبخُور ِلِإللَه الْحقيرِ بعَل

  .سمع عنْدما يصرخُون ِإلَي بِسببِ مصيبتهِمدعاء وال طَلَبا، َألنِّي لَن َأ
١٥ دعبا يايحالض ملَح َأن ْل تَظُنِّينا؟ هيرا كَثتْ شَرتَكَبي اري الَّتهي، وتيخُُل با تَدا لَها، مهبي ُأحةُ الَّتاُألم هذه

َأما . الْمولَى دعاك من قَبُل، زيتُونَةً خَضراء ذَاتَ ثَمرٍ جميٍل١٦! رحين بِعمِل الشَّرعنْك الْعقَاب؟ بْل َأنْت تَفْ
انُكتَرِقَ َأغْصفَتَح يكف ُل النَّارشْعيةً، وجِرمزا مرِيح كلَيُل عسرفَي ١٧. اآلنح ،كسي غَرالَّذ يرلَى الْقَدوالْم كَم

  .فَهم َأغَاظُوني بَِأن َأحرقُوا الْبخُور ِلبعَل. علَيك بِالْعقَابِ، بِسببِ الشَّر الَّذي ارتَكَبه بيتُ ِإسراِئيَل وبيتُ يهوذَا
  مؤامرة لقتل إرميا

وَأنَا كَحمٍل وديعٍ يساقُ ١٩. ِلك الْوقْت َأظْهر ِلي َأعمالَهمكَشَفَ اُهللا ِلي عن هذه الْمَؤامرة فَعرفْتُها، َألنَّه في ذ١٨َ
فَيا ربنَا ٢٠." نُحطِّم الشَّجرةَ وثَمرها، نَقْتُلُه فَينْساه النَّاس: "ِإلَى الذَّبحِ، ولَم َأكُن َأعلَم َأنَّهم تَآمروا ضدي وقَالُوا

 ،يرالْقَدى ذَِلكي َأرخَلِّنو ،منْهِلي م منْتَقا ،لَك مِإنِّي َأشْكُوه ،كْرالْفو الْقَلْب صتَفْحِل ودي بِالْعتَقْض نا مي!  
يقُوُل ٢٢! سمِ اِهللا ِلَئال نَقْتُلَكفَهذَا كَالم اِهللا عن رِجاِل عنَاثُوثَ الَّذين يرِيدون َأن يقْتُلُوك ويقُولُون، ال تَتَنَبْأ بِا"٢١

وال تَبقَى لَهم بقيةٌ، ٢٣. الْمولَى الْقَدير، َأنَا ُأعاقبهم، يموتُ شُبانُهم بِالسيف، ويموتُ بنُوهم وبنَاتُهم من الْجوعِ
  ."ةَ عقَابِهِمَألنِّي َأجلب مصاِئب علَى رِجاِل عنَاثُوثَ سنَ

  
 شكوى إرميا

١٢ 

١كالَتدع ةجِه نم كُأكَلِّم ِلي َأن حمنِ اس؟ لَككيلَد تَجفَ َأحفَكَي ،با رقٍّ يلَى حا عاِئمَأنْتَ د ! حنْجاذَا يِلم
بِالْفَمِ يذْكُرونَك، وقَلْبهم بعيد . امتَد جِذْرهم ونَموا وَأثْمرواَأنْتَ زرعتَهم، ف٢َاَألشْرار، وِلماذَا يسعد غَير اُألمنَاء؟ 

نْك٣. عكونْتَ َأفْكَارِي نَحتَحام قَدي، واني، َأنْتَ تَررِفُنتَع با را َأنَا، فََأنْتَ يكَغَنَمٍ . َأم اراَألشْر ُؤالءْل هسَأر



ِإلَى متَى تَظَلُّ اَألرض يابِسةً، وعشْب الْحقُوِل ميتًا؟ هلَكَت الْبهاِئم والطُّيور من ٤! صصهم ِليومِ الْقَتِْلخَ! ِللذَّبحِ
  !"اُهللا ال يرى ما نَعمُل: "وهم يقُولُون. شَر سكَّانها

  اهللا يرد على إرميا

٥ينح بكُنْتَ تَتْع قُطُِإنكُنْتَ تَس ِإنَل؟ وابِقُ الْخَيفَ تُسفَكَي ،ابِقُ النَّاسٍل،   تُسهكَانٍ سي مف يرتَس ينح بِطُوِلك
نُوك، وهم فَحتَّى ِإخْوتُك وَأهلُك، هم َأيضا خَا٦فَماذَا تَعمُل ِإن سرتَ بين اَألشْجارِ الْكَثيفَة علَى شَاطِئ اَألردن؟ 

كدض خُونرصا يضَأي .هِمبِكَالم وكحدم ِإنتَّى وح ،يهِمقْ ففَال تَث.  
صار شَعبِي ِلي كََأسد في الْغَابة، ٨. تَركْتُ بيتي، رفَضتُ شَعبِي، َأوقَعتُ اُألمةَ الَّتي َأحببتُها في يد َأعداِئها٧

َأرزيمتُهكَرِه ِلذَِلك ،لَيع ٩. ونتْهماجهى وةٌ ُأخْرارِحج ورطُي اطَتْ بِهارِحٍ، َأحبِي ِلي كَطَاِئرٍ جشَع ارص !
ةِليمِإلَى الْو الَيتَعوشِ، وحا كُلَّ الْوي يعتَمي، ١٠. فَاجقْلوا حاسي، دمَأتْلَفُوا كَر ونيراةٌ كَثعر يقْللُوا حوح

بْل كُلُّ الْبِالد صارتْ خَرابا، وال واحد . حولُوه ِلي ِإلَى خَرابٍ وقَفْرٍ، صار خَرابا١١. الْجميَل ِإلَى قَفْرٍ مهجورٍ
تَمهْأ١٢! يفُ اِهللا ييسو ،اءرحي الصابِ فلَى كُلِّ الْهِضع ونبالنَّاه اءال جا، ورِهِإلَى آخ ِل الْبِالدَأو نم كُُل النَّاس

ِلذَِلك خَجِلُوا من قلَّة . تَعبوا جِدا، ولَكن بِال فَاِئدة! هذَا الشَّعب زرع قَمحا وحصد شَوكًا١٣. واحد يكُون في َأمانٍ
 هِملَيع باَهللا غَض وِل، َألنصحاالْمجِد.  

جِيراني اَألشْرار الَّذين يعتَدون علَى َأرضي الَّتي َأعطَيتُها ِلشَعبِي بني ِإسراِئيَل، َأنَا َأقْلَعهم : "هذَا كَالم اِهللا١٤
هِمطسو نا مضوذَا َأيهتَ ييب َأقْلَعو ،هِمضَأر نا َأقْل١٥َ. ممدعب نلَكِإلَى و داحكُلَّ و دَأرو مهمحَأرو ودَأع ،مهع

هلَدِإلَى بو يبِهلَفُوا ١٦. نَصحبِي، وقَ شَعوا طُرلَّمتَع فَِإن ا اآلنِل، َأمعفُوا بِالْبلحي بِي َأنوا شَعلَّمي عاضي الْمف مه
هذَا ." َأما اُألمةُ الَّتي ال تَسمع، فَِإنِّي َأقْلَعها تَماما وُأفْنيها١٧. ي ُأثَبتُهم وسطَ شَعبِيبِي وقَالُوا، نُقْسم بِاِهللا، فَِإنِّ

  .كَالم اِهللا
  

 مثل حزام الكتان

١٣ 

فَاشْتَريتُ ٢." ال تَضعه في الْماءاذْهب واشْتَرِ لَك حزاما من كَتَّانٍ، والْبِسه حوَل وسطك، و: "وقَاَل اُهللا ِلي١
  .الْحزام كَما قَاَل اُهللا، ولَبِستُه حوَل وسطي

خُذ الْحزام الَّذي اشْتَريتَه، الَّذي هو حوَل وسطك، وقُمِ اذْهب ِإلَى الْفُرات، "٤: ثُم كَلَّمني اُهللا مرةً ثَانيةً وقَاَل٣
وبعد فَتْرة طَوِيلَة من الْوقْت، ٦. فَذَهبتُ وخَبْأتُه عنْد الْفُرات كَما َأمرني اُهللا٥." الصخْرِ وخَبْئه هنَاك في شَقٍّ في

فَذَهبتُ ِإلَى الْفُرات، وحفَرتُ ٧." َئه هنَاكقُمِ اذْهب ِإلَى الْفُرات، وخُذ الْحزام الَّذي َأمرتُك َأن تُخَب: "قَاَل اُهللا ِلي
يهف ْأتُهي خَبكَانِ الَّذالْم نم امزَأخَذْتُ الْحو .ءي شَيف نْفَعال يفَ وتَل تُ َأنَّهدجنِّي ولَكذَا "٩: فَقَاَل اُهللا ِلي٨. وه



فَهذَا الشَّعب الشَّرير يرفُض َأن ١٠. م كبرِياء يهوذَا وكبرِياء الْقُدسِ وعظَمتَهاكَالم اِهللا، كَما تَلفَ الْحزام، ُأحطِّ
حزامِ الَّذي ينْساقُ ِإلَى قَلْبِه الْعنيد، ويتْبع آِلهةً ُأخْرى ِليعبدها ويسجد لَها، ِلذَِلك يصير كَهذَا الْبْل يسمع كَالمي، 

ويقُوُل اُهللا، كَما يربطُ الْحزام حوَل وسط اِإلنْسانِ، َأنَا ربطْتُ كُلَّ بيت ِإسراِئيَل وكُلَّ ١١! ال ينْفَع في شَيء َأبدا
  ."لَكن شَعبِي لَم يسمع. بيت يهوذَا حوِلي، ِليكُونُوا شَعبِي وسبب شُهرة ِلي وحمد وِإكْرامٍ

  مثل قربة الخمر

فَيقُولُون لَك نَحن نَعرِفُ َأن كُلَّ . قُْل لَهم، هذَا كَالم اِهللا رب بني ِإسراِئيَل، كُلُّ قربة يجِب َأن تُمَأل بِالْخَمرِ"١٢
 لَهم، يقُوُل اُهللا، سَأمُأل كُلَّ سكَّانِ هذه الْبِالد بِالْخَمرِ حتِّى يسكَروا، فَتَقُوُل١٣. قربة يجِب َأن تُمَأل بِالْخَمرِ

وَأجعلُهم يحطِّمون بعضهم بعضا، ١٤. والْملُوك الَّذين علَى عرشِ داود والَْأحبار واَألنْبِياء وكُلَّ سكَّانِ الْقُدسِ
  ."هذَا كَالم اِهللا. ال َأشْفقُ وال َأرَأفُ وال َأرحم، بْل ُأهلكُهم. ء واَألبنَاء معااآلبا

  األسر

ن تَعثُر مجدوا الْمولَى ِإلَهكُم قَبَل َأن يرسَل الظَّالم، وقَبَل َأ١٦. ال تَتَكَبروا َألن اَهللا تَكَلَّم! اسمعوا وانْتَبِهوا١٥
ةمتعاِل الْملَى الْجِبع كُماميفًا. َأقْدا كَثظَالم لُهعجيو يدشَد ادوِإلَى س لُهوحي نَّهلَك ،النُّور ونرتَنْتَظ ١٧. َأنْتُم لَم ِإنو

  .حرقَة وتَسيُل بِالدموعِ، َألن شَعب اِهللا سيْؤخَذُ ِإلَى اَألسرِتَسمعوا، َأبكي في السر علَى كبرِياِئكُم، تَبكي عينَاي بِ
١٨كَةلالْم هُأمو كلا: "قُْل ِللْمكُميْأسر نقُطُ عسي ةظَمالْع تَاج ال، َألنتَنَازا وعتَّضال ١٩." او ،راصالنَّقَبِ تُح ندم

دا َأحذُهنْقا. يهلَتموذَا تُْؤخَذُ بِجهاِل٢٠. كُلُّ يالشَّم نم ينمانْظُرِي الْقَادسِ وينَةَ الْقُددا مي يي . تَطَلَّعالَّذ يعالْقَط نَأي
لَى يد من كَانُوا َأصحابك، ماذَا تَقُوِلين حين يعاقبك اُهللا ع٢١ُأعطي لَك؟ َأين الْغَنَم الَّتي كُنْت تَفْخَرِين بِها؟ 

" ِلماذَا َأصابتْني هذه؟: "وِإن قُلْت في نَفْسك٢٢واآلن صاروا يتَحكَّمون فيك؟ َأال يصيبك الْوجع كَامرَأة تَلد؟ 
هْل يقْدر الْحبشي َأن يغَير لَون جِلْده، َأوِ ٢٣." تَصبوكفَالْجواب هو بِسببِ ذُنُوبِك الْكَثيرة، مزقُوا ثيابك واغْ

لَى الشَّرع تُمدوا تَعمدعب رلُوا الْخَيمتَع َأن ونرال تَقْد ؟ فََأنْتُميهي فالَّت قَعالْب رالنِّم!  
٢٤رِيح وقُهي تَسكَالْقَشِّ الَّذ كُمددُأبساءرحي ٢٥.  الصنيتنَس ي، َألنَّكنْدع نم كيبنَصو ظُّكذَا حقُوُل اُهللا، هيو

ةبكَاذ ةلَى آِلهع اتَّكَلْتة٢٦ً. وارِيالْكُلُّ ع اكرفَي ،هِكجلَى وع بِكَل ثَوذَي فَعا َأرضلَى التِّالِل ٢٧! فََأنَا َأيتُ عَأير
  حتَّى متَى ال تَطْهرِين؟! الْويُل لَك يا مدينَةَ الْقُدسِ! لْحقُوِل فسقَك وشَهوتَك وزِنَاك وَأقْذَاركوفي ا
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١٤ 

١فَافا بِشَْأنِ الْجيما ِإلرى بِهحي َأوةُ اِهللا الَّتمكَل هذ٢: ه"تَذْبوذَا وهي اتَنُوحنُهدُل م .لَى الْبِالدع النَّاس زِنح .
يذْهبون ِإلَى اآلبارِ، فَال يجِدون ماء، ويرجِعون . عظَماُؤها يرسلُون خُدامهم ِليحضروا الْماء٣. الْقُدس تَصرخُ



فَارِغَة ةيعبَِأو .غَطُّونيو ،نوخْزيو لُونخْجيمهوهج٤.  وي الْبِالدطَرِ فوِل الْممِ نُزدِلع ضاَألر ُل . تَشَقَّقَتخْجي
مهُؤوسر غَطُّونيو ون٥. الْفَالحشْبع دوجال ي ا، َألنَّههِليدو كتَتْرقِْل وي الْحالَةُ فالْغَز د٦. تَل يرمقَفَتْ حو

  .ضعفَتْ عيونُها َألنَّه ال يوجد عشْب.  تَشُم الريح كَالذَِّئابِالْوحشِ علَى الْهِضابِ
٧كمِل اسَأج نًئا مْل شَيمنِ اعلَك ،با رنَا يدض دنَا تَشْهذُنُوب َأن عم .قِّكي حَأخْطَْأنَا فو كْنَاكا تَرا ميركَث ننَح .
٨جا ري ،ماللَّهيقالض قْتي وف ذَهنْقا ميو بِكشَع لَةً ! اءبِيتُ لَيرٍ يافسكَمو ،ي الْبِالدكَغَرِيبٍ ف اذَا تَكُونِلم

نَا، ونَحن ِلماذَا تَكُون كَواحد َأصابتْه الْحيرةُ؟ وكَمحارِبٍ ال يقْدر َأن ينْقذَ؟ َأنْتَ يا رب في وسط٩ويمضي؟ 
  .دعينَا بِاسمك، فَال تَتْركْنَا

فََأنَا لَن َأقْبلَهم، بْل َأذْكُر . لَم يمتَنعوا عن ذَِلك. ِإنَّهم َأحبوا َأن يضلُّوا عنِّي: "هذَا كَالم اِهللا عن هذَا الشَّعب١٠ِ
لَى ذُنُوبِهِمع مهباقُأعو مهقَاَل اُهللا ِلي١١ ."شَربِ: "وذَا الشَعرِ هِل خَيَأج نم تَهِْل ِإلَيوا ال ١٢. ال تَبامص ِإن

منْهى عضا ال َأرايدهو ابِينوا قَرمقَد ِإنو ،ماخَهرص عمِإ. َأسبالْووعِ والْجو فيبِالس يهِمْل ُأفْنفَقُلْت١٣ُ." ب" : ،آه
اَألنْبِياء يقُولُون لَهم ِإنَّهم لَن يروا سيفًا ولَن يعانُوا جوعا، بْل ستُعطيهِم سالما َأكيدا في هذَا ! ربي وِإلَهِييا 

بْل . َأرسلْتُهم وال عينْتُهم وال كَلَّمتُهمفََأنَا ال . هُؤالء اَألنْبِياء يتَنَبُأون بِاسمي بِالْكذْبِ: "فَقَاَل اُهللا ِلي١٤." الْمكَانِ
مقُولُها عهامٍ تَخْتَرِعهَأورِ، وحالسبِ، ولْمِ بِالْغَيالْعو ،ةبًؤى كَاذبِر لَكُم ُأونتَنَب١٥. ي اءلَى اَألنْبِيتُ عكَمَأنَا ح ِلذَِلك

ولَكن هُؤالء . هم يقُولُون ِإنَّه ال يْأتي سيفٌ وال جوع علَى هذه الْبِالد.  بينَما لَم ُأرسلْهمالَّذين يتَنَبُأون بِاسمي
يف، ويكُون والشَّعب الَّذي يتَنَبُأون لَه، يموتُ بِالْجوعِ والس١٦! اَألنْبِياء َأنْفُسهم سيهلَكُون بِالسيف والْجوعِ

مطْروحا في شَوارِعِ الْقُدسِ، بِال من يدفنُهم ال هم وال نساءهم وال َأوالدهم وال بنَاتَهم، فَِإنِّي ُأنْزُِل علَيهِمِ 
 عينَاي بِالدموعِ لَيال ونَهارا بِال تَوقُّف، َألن تَسيُل: "وقُْل لَهم َأيضا هذَا الْكَالم١٧." الْمصيبةَ الَّتي يستَحقُّونَها

يرخَط هحرجةً، ويةً قَاسبرض رِببِي ض١٨. شَعفيبِالس قْتُوِلينالْم ى، َأجِدتُ ِإلَى الْقُرجخَر خَلْتُ . ِإند ِإنو
  ."حبر والنَّبِي يجوالنِ في الْبِالد علَى غَيرِ هدىوالْ. الْمدينَةَ، َأجِد الْمرضى من الْجوعِ

هْل رفَضتَ يهوذَا تَماما؟ هْل كَرِهتَ الْقُدس؟ ِلماذَا ضربتَنَا ضربةً ال شفَاء منْها؟ انْتَظَرنَا الْفَالح، فَلَم يْأتنَا ١٩
يا رب، نَحن نَعتَرِفُ بِشَرنَا وبِذَنْبِ آباِئنَا، َألنَّنَا َأخْطَْأنَا ٢٠. فَاء، فَجاء علَينَا رعبانْتَظَرنَا وقْتَ الشِّ. َأي خَيرٍ

كدال ت٢١َ. ضنَا وعم كدهع اذْكُر ،جِيدالْم كشرسِ عانَةَ ِللقُدبِ اِإلهبنَا، ال تُسفُضال تَر كمِل اسَأج نفَمهنْقُض .
هْل يوجد بين اآلِلهة التَّافهة الَّتي تَعبدها اُألمم من يقْدر َأن يرسَل الْمطَر؟ َأو هِل السماء من نَفْسها تُعطي ٢٢

  .ِلذَِلك نَضع رجاءنَا فيك. الْمطَر الْغَزِير؟ ال، بْل َأنْتَ ربنَا وِإلَهنَا الَّذي تَعمُل كُلَّ هذَا
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١٥ 

! بعدوهم عنِّياَ. حتَّى وِإن تَشَفَّع موسى وصموِئيُل عنْدي، ال َأشْفقُ علَى هذَا الشَّعبِ: "ثُم قَاَل اُهللا ِلي١
من هم ِللموت فَِإلَى الْموت، ومن هم ِللسيف فَِإلَى : ؟ قُْل لَهمِإلَى َأين نَخْرج: فَِإن قَالُوا لَك٢! َأخْرِجوهم من هنَا

وُأرسُل علَيهِم َأربعةَ َأشْياء، ٣. هذَا كَالم اِهللا. السيف، ومن هم ِللجوعِ فَِإلَى الْجوعِ، ومن هم ِلَألسرِ فَِإلَى اَألسرِ
وَأجعلُهم ٤. هذَا كَالم اِهللا. لُهم، والْكالب تَسحبهم، وطُيور السماء ووحوشَ اَألرضِ تَْأكُلُهم وتُفْنيهِمالسيفَ يقْتُ

ي الْقُدف لَهما عموذَا وهي كلا ميقزنِ حى بنَسبِ مبضِ، بِساَألر اِلكمي كُلِّ مف ينوهكْر٥. سِم كلَيقُ عشْفي نفَم
َأنْت تَركْتني وارتَددت عنِّي، ِلذَِلك َأمد يدي ٦يا مدينَةَ الْقُدسِ؟ ومن يعزيك؟ ومن يْأتي ِليسَأَل عن سالمتك؟ 

نْكفْحِ عالص نتُ مبتَع فَقَد ،كُكلُأهو كلَيع .ذَا كَالماِهللاه .  
٧"الْبِالد فخْتَلي منِ فدالْم اتابوِإلَى ب اةذْربِي بِالْمي شَعُأذَر . نوا عجِعري لَم مِلَأنَّه مكُهلُأهو مهالدَأو مهدُأفْق

هِملُوكر٨ِ. سحِل الْبمر نم َأكْثَر ملَهامُل َأرعرِ ُأ. َأجي الظُّهانِفالشُّب اتهلَى ُأمع كلهُل الْمسر . هِنلَيثُ ععَأب
. تَخْجُل وتَخْزى. تَغْرب شَمسها في عز النَّهارِ. ُأم السبعة يغْمى علَيها وتَفيض روحها٩. الرعب والْهوَل فَجَأةً

  .هذَا كَالم اِهللا." سيف َأمام َأعداِئهِموَأقْتُُل الْباقين منْهم بِال
ال َأقْرضتُهم وال اقْتَرضتُ . فََأنَا داِئما في نزاعٍ وخصامٍ مع كُلِّ النَّاسِ! يا تَعاستي يا ُأمي َألنَّك ولَدتني١٠

َأحفَظُك ِلقَصد صاِلحٍ، وَأجعُل َأعداءك يتَضرعون ِإلَيك في : " اُهللاوقَاَل١١. منْهم، ومع ذَِلك كُلُّ واحد يلْعنُني
يقالضو ةيبصالْم قْتو".  

ابٍِل، بِسببِ ُأعطي ثَروتَك وكُنُوزك غَنيمةً بِال مق١٣َمن يقْدر َأن يكْسر الْحديد والنُّحاس الْقَادم من الشَّماِل؟ ١٢
الْبِالد اءيعِ َأنْحمي جف َل كَنَارٍ ١٤. كُلِّ ذُنُوبِكبِي اشْتَعغَض ا، َألنرِفُهال تَع ي بِالدف اِئكدا َألعدبع لُكعَأجو

رِقُكُمتَح.  
ال تَسمح بَِأن َأهلَك بِسببِ طُوِل .  الَّذين يضطَهِدونَنيرب، فَاذْكُرني واهتَم بِي، وانْتَقم ِلي من َأنْتَ الْعليم يا١٥

اِلكب !كلَألج ارُل الْعتَمفَ أحكَي يتُ ١٦! انْظُرعقَلْبِي، َألنِّي د جهَأبي ونحفَفَر ،هلَيتُ عفَتَغَذَّي كي كَالملَغَنب
ِإنَّما جلَستُ وحدي، َألن يدك . ال َأجلس مع الْعابِثين، وال َأشْتَرِك في اللَّهوِ معهم١٧. ديربِاسمك يا ربنَا اِإللَه الْقَ

ء؟ هْل ِلماذَا ال نهايةَ ِلوجعي؟ ِلماذَا جرحي خَطير وعديم الشِّفَا١٨. كَانَتْ علَي، وَأنْتَ جعلْتَني َأغْضب جِدا
  تَكُون ِلي كَنَهرٍ ال ماء فيه، َأو كَنَبعٍ جفَّ؟

وِإن قُلْتَ كَالما لَه قيمةٌ ال كَالما تَافها، َأجعلُك متَكَلِّما . ِإن رجعتَ َأقْبلُك فَتَقفُ في محضرِي: "ِلذَِلك يقُوُل اُهللا١٩
َأجعلُك كَسورٍ ِلهذَا الشَّعبِ، كَسورٍ حصينٍ ٢٠.  ِإلَيك، وال تَحتَاج َأنْتَ َأن تَذْهب ِإلَيهِمعنِّي، وهذَا الشَّعب يْأتي

شْرارِ، فَُأنْقذَك من يد اَأل٢١. هذَا كَالم اِهللا. فَيحارِبونَك وال يغْلبونَك، َألنِّي معك ُألنَجيك وُأنْقذَك. من نُحاسٍ
الطُّغَاة ةضقَب نم كيَأفْدو".  
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الْبنينِ والْبنَات  َألن اَهللا حكَم علَى٣. ال تَتَزوج وال تُنْجِب بنين وبنَات في هذَا الْمكَانِ"٢: ثُم قَاَل اُهللا ِلي١
 نعو ،الْبِالد هذي هف ينلُودوالْم بَِأن موهبَأنْج ينالَّذ اِئهِمآب نعو ،منَهلَدي واتاللَّو هِماتهاضٍ ٤ُأمروتُوا بَِأممي

م ويفْنَوا بِالسيف والْجوعِ، وتَصير جثَثُه. فَظيعة، ال ينْدبوا وال يدفَنُوا، بْل يكُونُوا زِبالَةً علَى وجه اَألرضِ
  ."طَعاما ِلطُيورِ السماء ووحوشِ اَألرضِ

ال تَدخُْل دارا فيها جِنَازةٌ، ال تَذْهب ِلتَنْدب َأو تُعزي، َألنِّي منَعتُ خَيرِي وِإحساني ورحمتي عن : "وقَاَل اُهللا٥
ظيم والْبسيطُ في هذه اَألرضِ، ال يدفَنُون وال ينْدبون وال يخْدشُ َأحد فَيموتُ الْع٦. هذَا كَالم اِهللا. هذَا الشَّعبِ

هِملَينًا عزح هْأسر رقُ شَعلحال يو ه٧. نَفْس يهِمقسال يو ،تيلَى مع وننُوحي ينالَّذ يزعا ِليامطَع دَأح مقَدال يو
  !" ِلتَعزِيتهِم، وال حتَّى من َأجِل َأبٍ ماتَ َأو ُأمكَْأسا

٨"بتَشْرتَْأكَُل وو مهعم سلةٌ ِلتَجِليما ويها فارخُْل دال تَدقُوُل٩. واِئيَل يري ِإسنب بر يرلَى الْقَدوفَالْم : نُل مطُأب
ونيع امكَانِ، َأمذَا الْموسِهرتَ الْعوصرِيسِ وتَ الْعوحِ، صتَ الْفَروصبِ وتَ الطَّروص ،كُمامي َأيفو كُم".  

١٠"لَك قُولُونذَا الْكَالمِ، يبِكُلِّ ه بذا الشَّعه ا تُخْبِرمنْدع؟: وةيعاِئبِ الْفَظصالْم هذنَا بِكُلِّ هلَياُهللا ع كَماذَا حا ِلمم 
َألن آباءكُم تَركُوني، وتَبِعوا آِلهةً : فَتَقُوُل لَهم١١هو ذَنْبنَا، وما هو الْخَطَُأ الَّذي ارتَكَبنَاه ضد الْمولَى ِإلَهِنَا؟ 

وَأنْتُم عملْتُم َأشَر من آباِئكُم، ١٢.  اِهللاهذَا كَالم. فَتَركُوني ولَم يعملُوا بِشَرِيعتي. ُأخْرى وعبدوها وسجدوا لَها
ِلذَِلك َأرميكُم بعيدا، من هذه الْبِالد ِإلَى بِالد ال ١٣. فَينْساقُ كُلُّ واحد منْكُم ِإلَى قَلْبِه الْعنيد الشِّريرِ، وال يطيعني

  ."وهنَاك تَعبدون آِلهةً ُأخْرى نَهارا ولَيال، َألنِّي ال َأرحمكُم. كُمتَعرِفُونَها وال عرفَها آباُؤ
بْل يحلفُون بِه َألنَّه ١٥ْأتي َأيام ال يحلفُون فيها بِاِهللا َألنَّه َأخْرج بني ِإسراِئيَل من مصر، ستَ: "ويقُوُل اُهللا١٤

َألنِّي سُأرجِعهم ِإلَى َأرضهِمِ الَّتي . ِإسراِئيَل من َأرضِ الشَّماِل، ومن كُلِّ الْبِالد الَّتي طَردهم ِإلَيهاَأخْرج بني 
اِئهِما آلبتُهطَيَأع".  

كَالسمك، وبعد ذَِلك ُأرسُل قَنَّاصين كَثيرِين َأما اآلن فَِإنِّي ُأرسُل صيادين كَثيرِين ِليْأخُذُوهم : "ويقُوُل اُهللا١٦
فَهِي غَير مستُورة . َألنِّي ُأراقب كُلَّ طُرقهِم١٧. ِليمسكُوهم في كُلِّ جبٍل وتَلٍّ وفي الشُّقُوق الَّتي في الصخُورِ

فَُأضاعفُ لَهم الْعقَاب علَى شَرهم وذَنْبِهِم، َألنَّهم نَجسوا َأرضي ١٨. عن وجهِي، وال شَرهم يخْفَى عن نَظَرِي
ةهِمِ الْقَبِيحنَامبَِأصو ،تَةيالْم ةعشهِمِ الْبيلاثيبِي بِتَمُألوا نَصمو".  

ورِثَ : "تَْأتي ِإلَيك اُألمم من آخرِ اَألرضِ وتَقُوُل. قيا رب، َأنْتَ قُوتي وحصني وملْجِإي في وقْت الضي١٩
ي ال تَنْفَعالَّت ةهنَامِ التَّافاَألصو ةبالْكَاذ ةةَ اآلِلهادباُؤنَا ع٢٠. آبمةً؟ نَعآِله هِلنَفْس اناِإلنْس نَعصْل يه ! يا هِإنَّم

  !"لَيستْ آِلهةً
 .ك، هذه الْمرةَ ُأعرفُهم قُوتي وقُدرتي، فَيعرِفُون َأن اسمي هو اُهللاِلذَِل٢١



 عقاب يهوذا

١٧ 

١نَصونِ الْملَى قُرعو ،احِ قُلُوبِهِملَى َألْواسِ عالْم نْأسٍ مةٌ بِرفُورحم ،يددح نةٌ بِقَلَمٍ مكْتُوبوذَا مهيَئةُ يخَط ات
حتَّى َأوالدهم يتَذَكَّرون الْمنَصات واَألعمدةَ الَّتي يعبدونَها عنْد اَألشْجارِ ٢. الَّتي يقَدمون علَيها الْقُربانِ

 ،ةعتَفرلَى التِّالِل الْمعو ،اءرقُوِل٣الْخَضي الْحفاِل ولَى الْجِبعو .ُأع ا ِلذَِلكضَأيةً، ويمغَن ككُنُوزو تَكوي ثَرط
. وبِسببِ ذَنْبِك تَفْقد نَصيبك الَّذي َأعطَيتُه لَك٤. معابِد اآلِلهة الْغَرِيبة الَّتي في كُلِّ بِالدك َألنَّك َأخْطَْأتَ ضدي

ال تَع ي بِالدف اِئكدا َألعدبع لُكعَأجودتَرِقُ ِإلَى اَألبُل كَنَارٍ تَحشْتَعبِي يلْتَ غَضعج ا، َألنَّكرِفُه.  
يكُون ٦. ملْعون من يتَوكَُّل علَى اِإلنْسانِ، ويعتَمد علَى قُوة الْبشَرِ، وينْحرِفُ قَلْبه عنِ اِهللا. هذَا كَالم اِهللا٥

اءرحي الصف ةركَشَجدا َأحكُنُهسال يو ةاِلحمو ةاررالْح ةيدضٍ شَدي َأرو فْل تَنْمي، بْأتا يمنْدع رى الْخَيال تَر ، .
٧يهقُ فثيلَى اِهللا وكَُّل عتَوي نيًئا ِلمن٨. ه نْدا عهذُورج دتَم ،اءالْم نْدع ةوسغْرم ةركَشَج كُونرِ، ال تَخَافُ يالنَّه

  .شدةَ الْحر، يبقَى ورقُها داِئما َأخْضر، ال يهمها ِإن جاءتْ سنَةُ جفَاف، وداِئما تُنْتج ثَمرا
قَلْب، وَأخْتَبِر األفْكَار، ُألجازِي َأنَا اُهللا َأفْحص ال١٠ْالْقَلْب هو َأخْدع شَيء، وهو خَبِيثٌ بِال شفَاء، فَمن يعرِفُه؟ ٩

الُهمقُّ َأعتَحا تَسكَمو ،هلُوكس بسح داحق١١ٍّ. كُلَّ ورِ حنَى بِغَيالْغ عمجي نم ،تَبِض ا لَمم نضتَح ةاججي . كَدف
مَأح كُوني هامرِ َأيي آخفو ،هدفْقي رِهمع فصقَن.  

١٢ةايالْبِد نم عتَفرم جِيدشٌ مرع ونَا هنْدي عالَّذ تُكيب ،م١٣. اللَّه ،لُونخْجي كُونَكتْري نكُلُّ م ،بِكشَع اءجا ري
اشْفني يا رب فَُأشْفَى، ١٤. ع الْماء الْحيمن يبتَعدون عنْك تُكْتَب َأسماُؤهم في التُّرابِ، َألنَّهم تَركُوا اَهللا ينْبو

َأنَا لَم َأتَهرب عن كَوني ١٦" َأين كَلمةُ اِهللا؟ ِلماذَا لَم تَتم؟: "الشَّعب يقُوُل ِلي١٥! َأنْقذْني فَُأنْقَذَ، َألنَّك َأنْتَ َأغْنَيتَني
يا رب ال ١٧. لَهم يوم الْبلْوى، بْل َأنْتَ عارِفٌ كُلَّ ما قُلْتُه َألنَّه كَان في محضرِكراعيا عنْدك، وال تَمنَّيتُ 

الكمِ الْهوي يِإي فلْجي، فََأنْتَ منبعال َأنَا١٨. تُر ،لُونخْجي يونَنطَهِدضي ينِل الَّذعال َأنَا. اج ،مه مهبعْل َأ. َأرسر
الكالْه موي هِملَيفًا. عاعضا ميمطتَح مهطِّمح.  

  يوم السبت

اذْهب وقفْ عنْد بوابة الْقُدسِ الَّتي اسمها بوابةُ بني الشَّعبِ، وهي الَّتي يدخُُل ويخْرج منْها : "وقَاَل اُهللا ِلي١٩
وذَا، ثُمهي لُوكىمسِ اُألخْرالْقُد اتابوا ِإلَى بضَأي ب٢٠.  اذْهمقُْل لَهكَلَّ : ووذَا وهي لُوكا مةَ اِهللا يموا كَلعماس

اتابوالْب هذه نم خُلُوندي ينسِ الَّذكَّانِ الْقُدكُلَّ سوذَا وهبِ ي٢١. شَع اكُماِهللا، ِإي ذَا كَالمي فَهلًا فملُوا حمتَح َأن
ال تَخْرجوا بِحمٍل من ديارِكُم وال تَعملُوا َأي عمٍل في يومِ ٢٢. يومِ السبت وتَدخُلُوا بِه من بوابات الْقُدسِ

تبالس .كُماءتُ آبرا َأما كَمسقَدتَ مبفَظُوا السِل اح٢٣. بنوالَكانَدْل عوا، بنْتَبِهي لَموا وعمسي لَم كُماءفَال .  آب
قَابالْع مهعم ال نَفْعوا وعممِ ٢٤! سوي يف ينَةدالْم هذه اتابوب نالًا مملُوا َأحختُد لَمِلي، و تُمعمس فَِإن ،ا َأنْتُمَأم



ظْتُمفْل حب ،تبقُوُل، السلَى يوٍل، فَالْممع َأي يهلُوا فمتَع لَما وسقَدم تبالس مولَى ٢٥ يع يناِلسالْج لُوكالْم ِإن
ينَةده الْمذه اتابوب نم هِمتقَاد عم خُلُوندي ،داوشِ درع .و اتكَبري مف ونباكر مهو ْأتُوني مهعمٍل، ولَى خَيع

ويْأتي النَّاس من مدنِ يهوذَا والْقُرى الَّتي حوَل ٢٦. وتَعمر هذه الْمدينَةُ ِإلَى اَألبد. رِجاُل يهوذَا وسكَّان الْقُدسِ
بِ، ومعهم قَرابِين وضحايا وهدايا وبخُور وقَرابِين شُكْرٍ الْقُدسِ، ومن بِالد بِنْيمين، ومن السهِل والْجِباِل والنَّقَ

ولَكن ِإن لَم تَسمعوا ِلي، ولَم تَحفَظُوا يوم السبت مقَدسا، وداومتُم علَى الدخُوِل بِاَألحماِل من ٢٧. ِإلَى بيت اِهللا
سِ فالْقُد اتابوابونَهصُئ، فَتَْأكُُل حا ال تَنْطَفسِ نَارالْقُد اتابوي بُل فُأشْع ،تبمِ السوي ي".  

 

 في دار الفخاري

١٨ 

ارِي، فَوجدتُه فَذَهبتُ ِإلَى دارِ الْفَخ٣َّ." قُمِ اذْهب ِإلَى دارِ الْفَخَّارِي، وهنَاك ُأكَلِّمك"٢: وقَاَل اُهللا ِإلرميا بِالْوحي١ِ
ولَكن الْوِعاء الَّذي كَان يعملُه من الطِّينِ تَلفَ في يده، فَعاد الْفَخَّارِي وعملَه ٤. يشْتَغُل علَى جِهازِ عمِل الْفُخَّارِ

ادا َأركَم شَكَّلَهو آخَر اءوِع.  
فََأنْتُم في يدي . َأنَا َأيضا َأقْدر َأن َأعمَل بِكُم كَهذَا الْفَخَّارِي يا بيتَ ِإسراِئيَل.  الْمولَىهذَا كَالم"٦: فَقَاَل اُهللا ِلي٥

الْفَخَّارِي دي يا٧. كَالطِّينِ فكُهلُأها وهمدَأها وهَأقْلَعِإنِّي س لَكَةمم َأو ةةً َأقُوُل ُألمري ٨. مةُ الَّتاُألم لْككَانَتْ ت فَِإن
ومرةً ُأخْرى َأقُوُل ُألمة َأو ٩. كَلَّمتُها، تَتُوب عن شَرها، َأنَا َأيضا َأرجِع وال ُأرسُل الْمصاِئب الَّتي قَصدتُها لَها

تْ تَعمُل ما هو شَر في نَظَرِي، وال تُطيعني، َأرجِع وال ُأرسُل الْخَير فَِإن كَان١٠َ. مملَكَة ِإنِّي سَأبنيها وُأثَبتُها
ا بِهتُهدعي والَّذ.  

عوا كُلُّكُم عن فَارجِ. قَاَل اُهللا، ِإنِّي ُأعد علَيكُم مصيبةً وُأدبر لَكُم مكيدةً: ِإذَن قُْل ِلشَعبِ يهوذَا وسكَّانِ الْقُدس١١ِ
الَكُممَأعو قَكُموا طُرحلَأصو ،يءدالر كُملُوكفَقَالُوا١٢. س" :لَةاوحالْم نةٌ مال فَاِئد . داحكُلُّ ونَا، وَأفْكَار عْل نَتْبب

لُوا شُعوب اُألممِ اُألخْرى ِإن كَانُوا سمعوا بِمثِْل هذَا، فَِإن اسَأ: "ِلذَِلك قَاَل اُهللا١٣." ينْساقُ ِإلَى قَلْبِه الْعنيد الشِّريرِ
فَظَاِئع تَكَبا ِلي، ارصخَصم كُوني َأن جِبي ي كَانالَّذ بِي١٤. شَع هاهيْل مه؟ ونَانِل لُببج نم ي الثَّلْجخْتَفْل يه

َأحرقُوا الْبخُور َألصنَامٍ تَافهة جعلَتْهم يعثُرون في طَرقهِم . لَكن شَعبِي نَسيني١٥! فُّ؟ الالْجارِيةُ الْبارِدةُ تَجِ
ةدهمرِ مغَي قطُرو اترمي موا فارفَس ،ةيمالْقَد ةب١٦ِ. الْقَوِيم ُأ النَّاسزهيا، وابخَر مهبِالد يرفَتَص تَّى ِإنا، حه

هْأسر زهيُل ونْذَها يبِه رمي نرِي ال ١٧. كُلَّ مظَه ملَه يرُأد هِمتيبصمِ موي يفو ،ودالْع امَأم مهددُأب ةيقكَرِيحٍ شَر
  ."وجهِي

  مؤامرة ضد إرميا

١٨بفَقَاَل الشَّع" :دض را نَتَآمالَوطُونَا تَععِلي اءكَمالْحةَ، وونَا الشَّرِيعلِّمعِلي اربنَا الَْأحنْدا عاِئمد نا، فَنَحيمِإر 
فَاستَمع ِلي يا ١٩." تَعالَوا نَتَّهِمه بِشَيء، فَال نَسمع كُلَّ هذَا الْكَالمِ منْه. الْمشُورةَ، واَألنْبِياء ِليكَلِّمونَا بِرِسالَة اِهللا



اذْكُر يا رب َأنِّي وقَفْتُ . ِلماذَا يكَافُئون الْخَير بِالشَّر؟ ِإنَّهم حفَروا ِلي حفْرة٢٠ً. رب، واسمع ما يقُولُه خُصومي
منْهع كبغَض دَأرو ،ملَه رالْخَي َألطْلُب كام٢١. َأما ِلذَِلك ،فيبِالس مهزِمهوعِ، االْج نم وتُونمي مهالدْل َأوعج

َأرسْل علَيهِم ٢٢احرِم نساءهم من اَألوالد واَألزواجِ، موتْ رِجالَهم بِالْوبِإ، واقْتُْل شُبانَهم بِالسيف في الْحربِ، 
َأنْتَ يا ٢٣. َألنَّهم حفَروا حفْرةً ِليمسكُوني، ونَصبوا فَخا ِلرِجلَي. فَيسمع الصراخُ في ديارِهمجيشَ الْعدو فَجَأةً، 

 اجعلْهم يسقُطُون في .ال تَغْفر ذَنْبهم، وال تَمسح شَرهم من َأمامك. رب عارِفٌ الْمَؤامرات الَّتي يدبرونَها ِلقَتْلي
بِكمِ غَضوي يف مهباقعو ،رِكضحم.  

  
 مثل الجرة المكسورة

١٩ 

اذْهب واشْتَرِ جرةً من الْفَخَّارِ، ثُم خُذْ معك بعض شُيوخِ الشَّعبِ وبعض كبارِ الَْأحبارِ، : "وقَاَل اُهللا ِلي١
٢ِإلَى و جاخْرو لَك ي َأقُولُهبِالْكَالمِ الَّذ نَاكه نَادو ،فالْخَز ةابوخَِل بدم نبِ مبِالْقُر نُّومنِ هي ابقُْل٣ادو :

نِّي سَأجلب علَى هذَا ِإ: فَالْمولَى الْقَدير رب بني ِإسراِئيَل يقُوُل. اسمعوا كَلمةَ اِهللا يا ملُوك يهوذَا وسكَّان الْقُدسِ
قُ ُأذُنَاهعا تُصبِه عمسي نكُلُّ م ،اِئبصكَانِ م٤! الْم يهقُوا فرَأح كَانِ، بَِأنذَا الْموا ِإلَى هاءَأسي، وكُونتَر مَألنَّه

.  ملُوك يهوذَا، ومُألوا هذَا الْمكَان من دمِ اَألبرِياءالْبخُور آلِلهة ُأخْرى ال يعرِفُونَها وال عرفَها آباُؤهم وال
وبنَوا َأماكن عبادة ِلبعَل، ِليحرِقُوا بنيهِم بِالنَّارِ قُربانًا ِلبعَل، وهو ما لَم َأطْلُبه ولَم َأذْكُره ولَم يخْطُر علَى باِلي ٥

فَهذَا الْمكَان ستَْأتي علَيه َأيام ال يدعى فيها حفْرةَ النَّارِ وال وادي ابنِ هنُّوم، بْل ! ِلك يقُوُل اُهللا، احذَرواِلذ٦َ. َأبدا
موتُون بِالسيف َأمام َأعداِئهِم، وُأحطِّم موآمرةَ شَعبِ يهوذَا والْقُدسِ في هذَا الْمكَانِ، وَأجعلُهم ي٧. وادي الْقَتِْل

هِمالكِله نوعسي ني مدبَِأيضِ. ووشِ اَألرحوو اءمورِ السا ِلطُيامطَع مثَثَهي جطُأعينَةَ ٨. ودالْم هذُل هعَأجو
رمي نكُلَّ م تَّى ِإنا، حبِه ُأ النَّاسزهيا، واباخَرلَّ بِها حبِ كُلِّ مببِس خَرسيُل ونْذَها ي٩.  بِه ملَح ْأكُلُوني ملُهعَأجو

نوعسي ينالَّذ ماُؤهدَأع بِه مقُهايضي يالَّذ يقالضارِ وصبِ الْحببِس ،بِهاحص ملَح داحكُلُّ وو ،هِمنَاتب ملَحو يهِمنب 
هِمالكِله".  

الْمولَى : وقُْل لَهم١١ِإرميا، اكْسرِ الْجرةَ َأمام عيونِ الرجاِل الَّذين راحوا معك،  وبعدما تَقُوُل هذَا الْكَالم يا"١٠
ويدفنُون . عاء الْفَخَّارِي حتَّى ال يمكن ِإصالحهالْقَدير يقُوُل، سَأكْسر هذَا الشَّعبِ وهذه الْمدينَة، كَما يكْسر وِ

آلخَر كَانا ميهقَى فبتَّى ال يالنَّارِ، ح ةفْري حتَى فوقُوُل اُهللا١٢. الْميكَانِ : وذَا الْمِله ءالشَّي ُل نَفْسمَأعَأنَا س
وتَكُون ديار الْقُدسِ وقُصور ملُوك يهوذَا نَجِسةً كَهذَا الْمكَانِ َأي ١٣. نَةَ كَحفْرة النَّارِوِلسكَّانه، وَأجعُل هذه الْمدي

شَر انبوا قُركَبسو ،اءمومِ السطْحِ ِلكُلِّ نُجلَى السا عخُورا بيهقُوا فري َأحارِ الَّتيالنَّارِ، كُلُّ الد ةفْرح ةابٍ آلِله
  ."ُأخْرى



: ثُم رجع ِإرميا من حفْرة النَّارِ، الَّتي َأرسلَه اُهللا ِإلَيها ِليتَنَبَأ، ووقَفَ في ساحة بيت اِهللا وقَاَل ِلكُلِّ الشَّعب١٤ِ
ى هذه الْمدينَة، وعلَى الْقُرى الَّتي حولَها، كُلَّ الْمصاِئبِ سَأجلب علَ: الْمولَى الْقَدير رب بني ِإسراِئيَل يقُوُل"١٥

  ."الَّتي حكَمتُ بِها علَيها، َألنَّهم عانَدوا ولَم يسمعوا كَالمي
  

 فشحور

٢٠ 

فَضرب ِإرميا، ٢ فَسمع ِإرميا يتَنَبُأ بِهذَا الْكَالمِ،. وكَان فَشْحور بن ِإمير الْحبر، هو َأكْبر مسُئوٍل في بيت اِهللا١
. وفي الْغَد َأخْرجه من خَشَبة التَّعذيب٣ِ. ووضعه في خَشَبة التَّعذيبِ الَّتي في بابِ بِنْيمين الْعاِلى في بيت اِهللا

ورا ِلفَشْحيمالْ: "فَقَاَل ِإرةكُلِّ جِه نبٍ معِإلَى ر ورفَشْح نم كماس رلَى غَيواَهللا قَاَل٤. م ا : َألنبعر لُكعَأجس
كنَييبِع ى ذَِلكَأنْتَ تَرو ،اِئهِمدَأع فيبِس وتُونمفَي ،ابِكحِلكُلِّ َأصو كِلنَفْس .م دي يوذَا فهكُلَّ ي عُأوقابَِل، وب كل

فيبِالس مقْتُلُهيابَِل وِإلَى ب مهرْأساِئنِ ٥. فَيكُلَّ خَزا، وهكُلَّ نَفَاِئسا، وبِهكَاسكُلَّ مو ،ينَةدالْم هذه ةوي كُلَّ ثَرطُأعو
اِئهِمدوذَا َألعهي لُوكا. مْأخُذُونَهيا وهلَيع لُونتَوسيابَِلفةً ِإلَى بيم٦.  غَن ،ارِككَّانِ دكُلُّ سو ،ورا فَشْحَأنْتَ يو

  .وهنَاك تَموتُ وتُدفَن َأنْتَ وكُلُّ َأصحابِك الَّذين تَنَبْأتَ لَهم بِالْكذْبِ. تُْؤخَذُون َأسرى ِإلَى بابَِل
  شكوى إرميا

َألنِّي ٨. يضحكُون علَي طُوَل النَّهارِ، كُلُّ واحد يهزُأ بِي. ، َأنْتَ َأقْوى منِّي فَغَلَبتَخَدعتَني يا رب فَانْخَدعت٧ُ
فَقُلْتُ ٩. ارِفَجلَبتْ كَلمةُ اِهللا علَي الْعار والسخْرِيةَ طُوَل النَّه. كُلَّما تَكَلَّمتُ َأصيح، وَأتَحدثُ عنِ الْويِل والْخَرابِ

فَصارتْ كَلمتُه كَنَارٍ مشْتَعلَة في قَلْبِي، ومحبوسة في !" لَن َأذْكُر اَهللا، ولَن َأتَكَلَّم بِاسمه بعد اآلن: "في نَفْسي
تَعالَوا نَشْتَكي : " كَثيرِين يهمسون عنِّيوسمعت١٠ُ. وَأخيرا تَعبتُ من كَبتها، ولَم َأقْدر َأن َأسكُتَ. عظَامي

ةكُلِّ جِه نم بعي رْأتيقَاَل س َألنَّه ،هدض "!قُولُونيي وقُوطس ونرنْتَظابِي يحكُلُّ َأص" : منَنْتَقو هبفَنَغْل ثُرعي لَّهلَع
نْهار١١ِ." محي كَمعاَهللا م نيلَكونَنبغْلال يي وونَنطَهِدضي ينالَّذ ثُرعي يرٍ، ِلذَِلكٍل قَداسبٍ ب . لُونيخْجو فْشَلُوني
وهم لَك، فَيا ربنَا الْقَدير، يا من تَخْتَبِر الصاِلح وتَفْحص الْقَلْب والْفكْر، ِإنِّي َأشْك١٢ُ. عارهم ال ينْسى َأبدا. جِدا

ى ذَِلكي َأرخَلِّنو ،منْهِلي م موا اَهللا! غَنُّوا ِهللا١٣! انْتَقحبارِ! ساَألشْر دي نينِ مكسالْم ذُ نَفْسنْقي َألنَّه.  
١٤م كُني ال يُأم يهي فتْنلَدي والَّذ موالْي ،يهتُ فِلدي والَّذ موالْي ونلْعكًامار١٥. ب هحفَرَأبِي و شَّرب نم ونلْعم

قَاَل لَهنًا: "وتَ اببا١٦!" َأنْجهلَيع منْدي لَما اُهللا ولَكَهي َأهنِ الَّتدكَالْم الشَّخْص ذَِلك كُناخًا فَي . ِليرص عمسفَي
ن اَهللا لَم يقْتُلْني من الرحمِ، حتَّى تَكُون ُأمي قَبرِي، وتَبقَى حبلَى ِإلَى َأل١٧. الصباحِ، وصيحةَ الْحربِ في الظُّهرِ

دارِ؟١٨. اَألبي الْعي فامهِي َأيتَنْتو ،نزالْحو ْؤسى الْبمِ، َألرحالر نتُ مجاذَا خَرِلم  
  



 نبوة عن خراب القدس

٢١ 

اُطْلُبِ "٢: فَشْحور بن ملْكيا والْحبر معسيا ِإلَى ِإرميا يقُوُل المٍ ِإلرميا، َألن الْملك صدقيا َأرسَلوَأوحى اُهللا بِك١َ
ا عمَل في الْماضي، فَيذْهب لَعلَّ اَهللا يعمُل معنَا معجِزةً كَم. اَهللا من َأجلنَا، َألن نَبوخَذْنَصر ملك بابَِل يهاجِمنَا

 ."ملك بابَِل عنَّا

َأنْتُم معكُم َأسلحةٌ تُحارِبون بِها ملك بابَِل : الْمولَى رب بني ِإسراِئيَل يقُوُل٤قُوال ِلصدقيا، : "فَقَاَل لَهما ِإرميا٣
هذه اَألسلحةُ سُأديرها ضدكُم، وَأجمعها في وسط هذه . نَكُم خَارِج سورِ الْمدينَةوالْبابِليين الَّذين يحاصرو

ينَةديم٥ٍ. الْمظع ظغَيو خْطسبٍ وبِغَضو ،ةيراعٍ قَدرذو ةيدشَد دبِي كُمارِبي ُأحَأنَا نَفْس٦. وذه كَّانَأقْتُُل سو ه
يدٍإ شَدببِو وتُونما، فَيعم اِئمهبنَاسٍ و نم ،ينَةدقُوُل اُهللا٧. الْميو : انَهوَأعوذَا وهي كلا ميقدص عُأوق ذَِلك دعبو

، في يد نَبوخَذْنَصر ملك بابَِل، وفي يد والشَّعب الْباقي في هذه الْمدينَة من الْموت بِالْوبِإ والسيف والْجوعِ
هِمالكِله نوعسي ينالَّذ اِئهِمدَأع .مونَهمحرال يو هِملَيع قُونشْفال يو بِهِم َأفُونرال يو ،فيبِالس مقْتُلُونَهفَي".  

من يقيم ٩. ، اآلن ُأعطيكُم الْحريةَ ِلتَخْتَاروا طَرِيقَ الْحياة َأو طَرِيقَ الْموتهذَا كَالم اِهللا: وتَقُوُل ِلهذَا الشَّعبِ"٨
حي ،ونَكُمراصحي ينالَّذ ينيابِلِللْب ملتَسسيو جخْري نمِإ، وبالْووعِ والْجو فيوتُ بِالسمي ينَةدالْم هذي هو فنْجيا وي

هاتيقُوُل١٠. بِحاَهللا ي ا: َألنرا ال خَيشَر ينَةدالْم هذتُ ِلهيا بِالنَّارِ. نَورِقُهحيبِابَِل و كلا مهزِمهفَي".  
احكُموا بِالْعدِل كُلَّ صبحٍ، وَأنْقذُوا : يقُوُل اُهللا. يا بيتَ داود١٢اسمعوا كَلمةَ اِهللا : "وتَقُوُل ِلعاِئلَة ملك يهوذَا١١

َأنَا : ويقُوُل اُهللا١٣. ِلَئال يشْتَعَل غَضبِي بِسببِ َأعماِلكُم الشِّريرة، فَيحرِقَ وال يطْفَئه َأحد. الْمظْلُوم من يد الظَّاِلمِ
من يقْدر َأن يهجم علَينَا َأو : فََأنْتُم تَقُولُون.  الساكنَةُ علَى الْجبِل، فَوقَ هذَا الْواديضدك يا مدينَةَ الْقُدسِ، َأيتُها
 في غَاباتكُم فَتَْأكَُل كُلَّ ُأعاقبكُم بِما تَستَحقُّ َأعمالُكُم، وُأشْعُل نَارا: ولَكن اَهللا يقُوُل١٤يعتَدي علَى مدينَتنَا الْقَوِية؟ 

لَكُموا حم".  
  

 عقاب الملوك األشرار

٢٢ 

اسمع كَلمةَ اِهللا يا ملك يهوذَا الْجاِلس ٢: انْزِْل ِإلَى قَصرِ ملك يهوذَا، وَأعلن هذه الرسالَةَ هنَاك: "وقَاَل اُهللا ِلي١
اعملُوا الْعدَل : فَالْمولَى يقُوُل٣.  وَأعوانُك وشَعبك الَّذين يدخُلُون من هذه الْبواباتعلَى عرشِ داود، َأنْتَ

وال تَسفكُوا . وال تَضطَهِدوا الْغَرِيب والْيتيم واَألرملَةَ وال تَظْلموهم. والصالح، وَأنْقذُوا الْمظْلُوم من يد الظَّاِلمِ
ِإن عملْتُم بِهذه الْوصايا، فَالْملُوك الْجاِلسون علَى عرشِ داود، يدخُلُون من هذه ٤. دم اَألبرِياء في هذَا الْمكَانِ



: وِإن لَم تُطيعوا هذَا الْكَالم، فَالْمولَى يقُوُل٥. عبهمالْبوابات راكبِين في مركَبات وعلَى خَيٍل ومعهم َأعوانُهم وشَ
  ."َأقْسمتُ بِذَاتي، ِإن هذَا الْقَصر يصير خَرابا

ي َأجعلُك صحراء لَكنِّ. َأنْتَ شَامخٌ كَغَابات جِلْعاد، ومثَْل قممِ جبِل لُبنَان: "وقَاَل اُهللا عن قَصرِ ملك يهوذَا٦
دا َأحيهف كُنسينَةً ال يدمزِ ٧. وارِ اَألرَأشْج نسَأح ونفَيقْطَع ،هالحبِس داحكُلَّ و ،ونَكخْرِبي نم كلَيُل عسُأرو

ِلماذَا فَعَل اُهللا : من ُأممٍ كَثيرة، ويسَألُون بعضهم بعضاويعبر بِهذه الْمدينَة نَاس ٨. الَّتي فيك، ويرمونَها في النَّارِ
َألنَّهم تَركُوا عهد الْمولَى ِإلَهِهِم، وسجدوا آلِلهة ُأخْرى : ويكُون الْجواب٩كُلَّ هذَا ِلهذه الْمدينَة الْعظيمة؟ 

  .وعبدوها
. علَى الَّذي ماتَ وال تَنْدبوه، بِل ابكُوا علَى من يْؤخَذُ َأسيرا َألنَّه ال يرجِع ِليرى َأرض ميالدهال تَبكُوا ١٠
سيرا من هنَا، ِإنَّه فَالْمولَى يقُوُل عن شَلُّوم بنِ يوشيا ملك يهوذَا، الَّذي ملَك مكَان َأبِيه يوشيا، والَّذي ذَهب َأ١١

  .بْل يموتُ حيثُ َأسروه، وال يرى هذه اَألرض َأبدا١٢لَن يرجِع ِإلَى هذَا الْمكَانِ، 
١٣و ةربِال ُأج اآلخَرِين متَخْدسيلَى الظُّلْمِ، وع لِّيهعيو ،لَى الشَّرع هري قَصنبي نٌل ِلميومقَّهح يهِمطعال ي .
ويفْتَح فيه نَوافذَ كَبِيرةً، ويغَشِّي حيطَانَه بِاَألرزِ، ويدهنُه ." َأبني ِلنَفْسي قَصرا عظيما وغُرفًا واسعةً: "ويقُوُل١٤

زا كَثيرا؟ كَان َأبوك راضيا بَِأكْله وشُربِه، وعمَل الْعدَل هْل تَظُن َأنَّك ملك َألن عنْدك َأر١٥. بِاللَّونِ اَألحمرِ
حفَنَج الحالص١٦. وحيرِ فَنَجالْفَقينِ وكسقِّ الْمح  نع افَعدقُوُل. ولَى يوي: فَالْمرِفُنعي كَان لَى َأنَّهلُّ عدذَا يه .

١٧ا َأنْتَ فَكُلُّ مالْخَطْفَُأمو ،الظُّلْمو ،اءرِيمِ اَألبد فْكسو ،امرالْح حبالر وه يهف تُفَكِّرو هِإلَي ١٨. ا تَتَطَلَّع ِلذَِلك
! ولُون، يا ِللْحسرةَ يا َأخيعنْدما يموتُ ال ينْدبونَه بعضهم ِلبعضٍ فَيقُ: "قَاَل اُهللا عن يوياقيم بنِ يوشيا ملك يهوذَا

ي: َأوا ُأخْتةَ يرسا ِللْحي! يدياتَ سم ،نْهع قُولُونال يو !َأو :اللُهج اح١٩! ر ونَهبحسارٍ، فَيمكَح فَندْل يب
  ."ويرمونَه بعيدا عن بوابات الْقُدسِ

 كُلُّ َأصحابِك هلَكُوا، فَاصعدي ِإلَى لُبنَان واصرخي، ارفَعي صوتَك في باشَان، اصرخي مدينَةَ الْقُدسِ، يا٢٠
ارِيمبي ع٢١! فةُ، فَقُلْتتَرِيحسم َأنْتو تُكَأنْذَر :عمال َأس .،اكبنْذُ صذَا ملَى هع تدوتَع َأنْت ينعمال تَس َأنَّك 

َأيها ٢٣. ِلذَِلك تَطْرد الريح كُلَّ رعاتك، ويْؤخَذُ َأصحابك َأسرى، فَتَخْجلين وتَخْزِين بِسببِ كُلِّ شَرك٢٢. كَالمي
فَهذَا كَالم ٢٤! لَمِ كَامرَأة تَلدالْملك الساكن في قَصرِ لُبنَان، وقَد جعلْتَ عشَّك من اَألرزِ، كَم ستَصرخُ من اَأل

. ُأقْسم بِذَاتي، يا يوياكين بن يوياقيم ملك يهوذَا، حتَّى لَو كُنْتَ خَاتما في يدي الْيمنَى، فَِإنِّي َأنْزِعك منْها: "اِهللا
وَأقْذفُك ٢٦. يد الْبابِليين، الَّذين يرِيدون َأن يقْتُلُوك وَأنْتَ تَخَافُ منْهموُأسلِّمك ِليد نَبوخَذْنَصر ملك بابَِل وِل٢٥

الَّتي ولَن تَرجِعا ِإلَى هذه الْبِالد ٢٧. بعيدا، َأنْتَ وُأمك الَّتي ولَدتْك، ِإلَى بِالد ُأخْرى لَم تُولَدا فيها، وهنَاك تَموتَانِ
  ."تَشْتَاقَانِ ِللرجوعِ ِإلَيها

هذَا الرجُل يوياكين هو وِعاء محتَقَر مكْسور ال يرغَب فيه َأحد، ِلذَِلك قُذفَ وطُرِح هو ونَسلُه ِإلَى بِالد ال ٢٨
اكْتُبوا هذَا الرجَل عقيما، : فَالْمولَى يقُوُل٣٠! لمةَ اِهللاسمعي كَ! يا َأرض! يا َأرض! يا َأرض٢٩. يعرِفُونَها

  .رجال ال ينْجح في حياته، وال ينْجح َأحد من نَسله، وال يجلس َأحد منْهم علَى عرشِ داود َأو يحكُم علَى يهوذَا



 الملك القادم في المستقبل

٢٣ 

ِلذَِلك قَاَل اُهللا رب بني ِإسراِئيَل، ِلهُؤالء الرعاة الَّذين ٢! ويٌل ِللرعاة الَّذين يهلكُون ويبددون شَعبِي: "اَل اُهللاق١َ
. هذَا كَالم اِهللا.  ُأعاقبكُم علَى َأعماِلكُم الشِّريرةَأنْتُم بددتُم شَعبِي وطَردتُموه ولَم تَهتَموا بِه، ِلذَِلك: يرعون شَعبِي

٣ونكْثُريو ونرثْمفَي ،هِمضِإلَى َأر مهجِعُأرا، وهِإلَي متُهدي طَرالَّت كُلِّ الْبِالد نبِي مةَ شَعيقب عمَأج٤. و يمُأقو
نَهوعراةً يعر هِملَيعلُّونضال يو ونبتعرال يو خَافُونفَال ي اِهللا. م ذَا كَالمه".  

ستَْأتي َأيام، ُأقيم فيها ِلبيت داود نَسال صاِلحا، ملكًا يملك بِالْحكْمة، ويعمُل الْعدَل والصالح في : "وقَاَل اُهللا٥
٦. الْبِالدهامي َأيفوه ى بِهعدي يالَّذ هماسانٍ، وي َأماِئيَل فرنُو ِإسب كُنسيوذَا، وهي بو شَعنْجلَنَا:  ي اِلحاُهللا ص .

 يحلفُون بِه َألنَّه بْل٨ستَْأتي َأيام ال يحلفُون فيها بِاِهللا َألنَّه َأخْرج بني إسراِئيَل من مصر، : ِلذَِلك يقُوُل اُهللا٧
  ."فَيسكُنُون في بِالدهم. َأخْرج نَسَل بني ِإسراِئيَل من َأرضِ الشَّماِل، ومن كُلِّ الْبِالد الَّتي طَردهم ِإلَيها

  ضل رجال الدين

٩نِ اَألنْبِياءتَ: عي تَرظَامي، كُلُّ علاخي دف وركْسقَلْبِي م ،رالْخَم تْهغَلَب داحانٍ، كَوكْرس داحتُ كَورشُ، صع
َألن الْبِالد امتََألتْ من الْفَاسقين، وِلهذَا لُعنَت اَألرض، صارتْ حالَتُها ١٠. بِسببِ الْمولَى وكَالمه الْمقَدسِ

اءرحا كَصيهاعرتْ مبِسزِنَةً، يحالِل. مةٌ ِللضهجوم ماتُهودهجمو ،ِللشَّر نوعسي مه.  
ِلذَِلك تَصير طَرِيقُهم منْزِلقَةً، ١٢! حتَّى في بيتي َأجِد شَرهم. كَفَر اَألنْبِياء وكَفَر الَْأحبار: "وقَاَل اُهللا١١

قُطُونسي ظَالمٍ فَيف وندطْريَأل. وقَابِهِمنَةَ عس اِئبصهِمِ الْملَيع بلاِهللا. نِّي َأج ذَا كَالمه".  
وفي َأنْبِياء الْقُدسِ ١٤. في َأنْبِياء السامرة رَأيتُ قَباِئح، فَِإنَّهم تَنَبُأوا بِالْبعِل وَأضلُّوا شَعبِي بني ِإسراِئيَل"١٣

،تُ فَظَاِئعَأيرهشَر نع دَأح جِعرال ي ِلكَي اَل الشَّرمع ونعشَجيو ونبكْذيو نُونزي مي .  فَِإنَّهف موا كُلُّهارفَص
م طَعاما مرا، سُأطْعمه: ِلذَِلك قَاَل اُهللا الْقَدير عنِ اَألنْبِياء١٥. نَظَرِي كَسدوم، َأهُل الْقُدسِ صاروا كَعمورةَ

ال تَسمعوا كَالم : وقَاَل اُهللا الْقَدير١٦. َألن َأنْبِياء الْقُدسِ ينْشُرون الْفَساد في كُلِّ الْبِالد. وَأسقيهِم ماء مسموما
فَهم يقُولُون ١٧. مون بِرًؤى تَخْتَرِعها عقُولُهم ولَيستْ من فَمِ اِهللاَألنْبِياء الَّذين يتَنَبُأون لَكُم، فَهم يخْدعونَكُم ويتَكَلَّ

مع َأن ١٨! لَن يصيبكُم َأذًى: وِلكُلِّ من ينْساقُون ِإلَى قَلْبِهِمِ الْعنيد يقُولُون! قَاَل اُهللا سيْأتي سالم: ِلمن يحتَقرونَني
. حد من هُؤالء اَألنْبِياء، حضر مجلس اِهللا ِليرى ويسمع كَلمتَه، وال واحد َأصغَى ِلكَلمته وسمعهاوال وا

 غَضب اِهللا ولَن يكُف٢٠َّ. انْظُروا غَضب اِهللا يْأتي كَزوبعة، وكَعاصفَة شَديدة هاِئجة علَى رْأسِ اَألشْرار١٩ِ
هدقَص متَمينَفِّذَ وتَّى يح .قْبِلَةامِ الْمي اَأليوحٍ فضذَا بِوه ونمتَفْه٢١. س ذَِلك عمو ،اءاَألنْبِي ُؤالءْل هسُأر َأنَا لَم

هِمالَتوا بِرِسعرُأوا. َأستَنَب ذَِلك عمو مهُأكَلِّم ٢٢. لَمتَهلَي موهجِعريي، وبِي بِكَالموا شَعخْبِري، ِليسلجوا مرضح م
ةيراِلهِمِ الشِّرمَأع نعو يءدهِمِ الرلُوكس نع".  



نٍ خَفي وال أراه؟ هْل يخْتَبُِئ واحد في مكَا٢٤! َأنَا ِإلَه َأرى عن قُربٍ وعن بعد في نَفْسِ الْوقْت: "وقَاَل اُهللا٢٣
ضاَألرو اتاومُأل السْل َأنَا َأماِهللا. ب ذَا كَالمذْبِ ٢٥. هي بِالْكمبِاس ُأونتَنَبي ينالَّذ اءاَألنْبِي قُولُها يتُ معمَأنَا س

قُولُونيا: ولْمتُ حَأيا! رلْمتُ حَأي٢٦! ره ومدتَى يِإلَى مامٍ وهبَِأو ُأونتَنَبي م؟ فَهةالْكَذَب اءي قُلُوبِ اَألنْبِيذَا ف
مقُولُها عها ٢٧. تَخْتَرِعي كَماننْسبِي يُل شَععضٍ، تَجعلَى بع مهضعا بونَهقُصي يالَّت الماَألح َأن وندقْصيو

َأما الَّذي عنْده ! النَّبِي الَّذي عنْده حلْم، خَلُّوه يحكي حلْمه: ِلذَِلك قَاَل اُهللا٢٨. ه بعَلنَسيني آباُؤهم وعبدوا اِإللَ
انَةا بَِأمنَهلعي َأن جِبي فَيتمحِ. كَلنِ الْقَمفُ عخْتَلي نالتِّب ا٢٩! َألنضقَاَل َأيي كَ: وتمتْ كَلسَألَي قَةطْركَمنَارٍ، و

! َأنَا ضد اَألنْبِياء الَّذين يسرِقُون الْكَالم بعضهم من بعضٍ، ويقُولُون ِإنَّه كَالمي: وقَاَل اُهللا٣٠تُحطِّم الصخْر؟ 
٣١قُولُونيو مانَهِلس كُونرحي ينالَّذ اَألنْبِياء دا ٣٢! قَاَل اُهللا: َأنَا ضونَهقُصيو ،ةبالمٍ كَاذبَِأح ُأونتَنَبي ينالَّذ دَأنَا ض

اِئهِمرِيبكو بِهِمبِي بِكَذشَع لُّونضيو .ءي شَيف بذا الشَّعه وننْفَعي مال هو ،منْتُهيال عو ملْتُهسفََأنَا ال َأر ". ذَا كَالمه
  .اِهللا

َأنْتُم الْحمُل وقَد قَاَل اُهللا ِإنَّه : ما هو حمُل اِهللا؟ فَقُْل لَهم: ن سَألَك هذَا الشَّعب، َأو نَبِي َأو حبر وقَالُواِإ"٣٣
كُمفَضقُوُل٣٤! ري  آخَر داحو َأي َأو ربح َأو نَبِي كَان اِهللا: فَِإن نٌل ممي حنْدع .ارِهَل دَأهو وه هباقفَِإنِّي َأع .

٣٥قَرِيبِه َأو بِهاحِلص داحقُوَل كُلُّ وي َأن جِبْل ي؟ : باذَا قَاَل لَكاُهللا؟ م كاباذَا َأجال تَقُولُوا٣٦بِمُل اِهللا: ومح . َألن
فَعنْدما يسَأُل الْواحد منْكُم ٣٧!    م كَالم اِهللا الْحي، الْمولَى الْقَديرِ ِإلَهِنَاكُلَّ واحد منْكُم صار كَالمه حمالً، وحرفْتُ

لْتُ َأما ِإن كُنْتُم تَقُولُون، حمُل اِهللا، فَالْمولَى يقُوُل، َأنَا َأرس٣٨بِماذَا َأجابك اُهللا؟ ماذَا قَاَل لَك؟ : النَّبِي، فَقُولُوا
ِلذَِلك َأنْساكُم تَماما، وَأطْردكُم من ٣٩وقُلْتُ لَكُم ال تَقُولُوا، حمُل اِهللا، ولَكنَّكُم تُصرون وتَقُولُون هذه الْكَلمةَ، 

اِئكُمآلبو ا لَكُمتُهطَيي َأعينَةَ الَّتدالْمو رِي، َأنْتُمضحل٤٠َ. مع بلَأجِإلَى و ومدال يخَجو ،دِإلَى اَألب ومدا يارع كُمي
دَأح اهنْسال ي داَألب.  

  
 مثل التين

٢٤ 

ابَِل، وكَان ذَِلك بعدما َأسر نَبوخَذْنَصر ملك ب. َأراني اُهللا في رْؤيا سلَّتَينِ فيهِما تين، موضوعتَينِ َأمام بيت اِهللا١
وكَان في ٢. يوياكين بن يوياقيم ملك يهوذَا ورَؤساء يهوذَا والنَّجارِين والْحدادين، وَأخَذَهم من الْقُدسِ ِإلَى بابَِل

لسلَّة اُألخْرى تين رديء جِدا ال يْؤكَُل من ِإحدى السلَّتَينِ تين جيد جِدا كَالتِّين الَّذي ينْضج مبكِّرا، وفي ا
هتاءدا؟: "فَقَاَل اُهللا ِلي٣. ريما ِإرى ياذَا تَرينًا: "فَقُلْتُ" ما ال . تجِد يءدر نْهم يءدالرا، وجِد ديج نْهم ديالْج

هتاءدر نْؤكَُل مي".  
َأنَا َأعتَبِر شَعب يهوذَا الَّذي َأرسلْتُه ِإلَى اَألسرِ من هنَا ِإلَى : الْمولَى رب بني ِإسراِئيَل يقُوُل"٥:  ِليثُم قَاَل اُهللا٤

ديذَا التِّينِ الْجكَه ديج ابَِل، َأنَّهب ِإ٦. بِالد مهجِعُأرو مارِكُهُأبو مهسري تَحنيال عو يهِمنَأبضِ، واَألر هذلَى ه



مهال َأقْلَعو مهَأغْرِسو ،مهمد٧. َأهمهِإلَه َأنَا َأكُونبِي، وكُونُوا شَعي، َألنِّي َأنَا اُهللا، فَيرِفُونعِلي ميهِمِ الْفَهطُأعو .
بِكُلِّ قَلْبِهِم ِإلَي ونجِعير مَألنَّه".  

٨ياوضوا : "قُوُل اُهللا َأياحر ينالَّذو ،الْبِالد هذي ها فقَوب ينسِ الَّذِل الْقُدي َأهاقبو اُؤهَؤسروذَا وهي كلا ميقدا صَأم
هتاءدر نْؤكَُل مي ال يالَّذ يءدكَالتِّينِ الر ملُهامفَُأع ،رصل٩ُ. ِإلَى معَأجو اِلكمي كُلِّ مف ينوذنْبمو ينوهكْرم مه

. ويهزُأون بِهِم، ويضرِبون بِهِمِ الْمثََل، ويسخَرون منْهم، ويلْعنُونَهم في كُلِّ مكَانٍ َأطْردهم ِإلَيه. اَألرضِ
  ."، حتَّى يفْنَوا من اَألرضِ الَّتي َأعطَيتُها لَهم وآلباِئهِموُأرسُل علَيهِمِ السيفَ والْجوع والْوبَأ١٠

  
 األسر

٢٥ 

وَأوحى اُهللا بِكَالمٍ ِإلرميا، عن كُلِّ شَعبِ يهوذَا، في السنَة الرابِعة ِليوياقيم بنِ يوشيا ملك يهوذَا، وهي السنَةُ ١
من السنَة الثَّاِلثَة عشْرةَ "٣: فَقَاَل ِإرميا النَّبِي ِلكُلِّ شَعبِ يهوذَا وكُلِّ َأهِل الْقُدس٢ِ. بوخَذْنَصر ملك بابَِلاُألولَى ِلنَ

حنَةً، َأوس شْرِينعو طُوَل ثَالث مِ، َأيوذَا الْيوذَا ِإلَى ههي كلم وننِ آما بيوشا ِليلَنْتُهَأنَا َأعو ،هتمبِكَل ى اُهللا ِإلَي
كَما َأن اَهللا َأرسَل ِإلَيكُم كُلَّ عبِيده اَألنْبِياء واحدا بعد اآلخَرِ، فَلَم ٤. لَكُم مرةً بعد ُأخْرى، ولَكنَّكُم لَم تَسمعوا

ارجِعوا عن سلُوككُم الرديء وَأعماِلكُم الشِّريرة، ِلكَي تُقيموا في : "هم قَالُوا لَكُمفَِإن٥َّ." تَسمعوا ولَم تَنْتَبِهوا
دِإلَى اَألب اِئكُمآلبو ا اُهللا لَكُمطَاهي َأعضِ الَّتال ٦. اَألرا، ووا لَهدجتَسا ووهدبى ِلتَعةً ُأخْروا آِلهعال تَتْبي ويظُونتَغ

كُمباقِلَئال ُأع ،يكُمدا َأيلَتْهمي عنَامِ الَّت٧. بِاَألص ،يكُمدا َأيلَتْهمي عنَامِ الَّتي بِاَألصونظْتُمْل غوا ِلي، بعمتَس لَم نَّكُملَكو
تُكُماقَباِهللا." فَع ذَا كَالمه.  

٨يرقَاَل اُهللا الْقَد ي، بِ: ِلذَِلكوا كَالمعمتَس لَم ا َأنَّكُمي ٩ممخَاد ةاديتَ قاِل تَحاِئِل الشَّمآخُذُ كُلَّ قَبُل وسُأر
محيطَة نَبوخَذْنَصر ملك بابَِل، وُأحضرهم ِإلَى هذه الْبِالد، لَيهجِموا علَيها وعلَى كُلِّ سكَّانها، وعلَى كُلِّ اَألممِ الْ

وُأبطُِّل عنْدكُم صوتَ ١٠. فَيرتَعب النَّاس مما جرى لَكُم، ويهزُأون بِكُم، َألنَّكُم خَرِبتُم تَماما. بِها، وُأفْنيكُم تَماما
وتَصير كُلُّ ١١. نَة ونُور الْمصباحِالطَّربِ وصوتَ الْفَرحِ، صوتَ الْعرِيسِ وصوتَ الْعروسِ، صوتَ الطَّاحو

  .وهذه اُألمم تَخْدم ملك بابَِل سبعين سنَةً. هذه الْبِالد قَفْرا مهجورا
بِليين وَأجعلُها خَرابا ِإلَى وفي آخرِ السبعين سنَةً، ُأعاقب ملك بابَِل وُأمتَه علَى شَرهم، وُأعاقب بِالد الْبا١٢

دكُلِّ ١٣. اَألب دا ضيمِإر َأ بِهتَنَبتَابِ وذَا الْكي هف درا وا، كُلَّ مهلَيع تُ بِهكَما حكُلَّ م الْبِالد لْكلَى تع بلَأجو
  ."عظَامٍ، َألنِّي ُأجازِيهِم حسب َأعماِلهِم وَأفْعاِلهِمفَيستَعبدون ُألممٍ كَثيرة وملُوك ١٤. اُألممِ



  غضب اهللا

هذه الْكَْأس الْمملُوءةُ من خَمرِ غَضبِي، خُذْها من يدي واسقها ِلكُلِّ : "وقَاَل ِلي الْمولَى رب بني ِإسراِئيَل١٥
ِإلَي لُكسي ُأرمِ الَّتاُألم١٦. هِمهِملَيا علُهسي ُأربِ الَّتربِ الْحببِس مقْلَهع يعضيوا ونَّحتَريوا وبشْرفََأخَذْتُ ١٧." فَي

هِمي اُهللا ِإلَيلَنسي َأرمِ الَّتتُ كُلَّ اُألمقَيسلَى، ووالْم دي نم لُو١٨: الْكَْأسموذَا وهي ندمو سا، الْقُدهاءَؤسرا وكَه
 ،مواُل الْيالْح وا هكَم ،منُونَهلْعيو بِهِم ُأونزهيو مى لَهرا جمم النَّاس بتَعرا، فَيابخَر ير١٩ِلتَص كلم نوعرفو

 ،بِهكُلَّ شَعو هاءَؤسرو انَهوَأعو رصن٢٠َمه اءبكُلَّ الْغُرو َأي ،ينيطسلالْف لُوككُلَّ مو ،وصع لُوككُلَّ مو ،اك
 ،ودي َأشْدف يناقالْبو ونقْرعةَ وغَزو قَالنس٢١ع ،ونمعو وآبمو ومَأدا ٢٢وديصو ورص لُوككُلَّ مو

 ،ةيدعِل الْباحوالسو٢٣وبو اءمتَيو اندديرٍوتَدسبِشَكٍْل م مهرشَع ونقُصي ينكُلَّ الَّذو بِ ٢٤. زرالْع لُوككُلَّ مو
 ،اءرحاِئِل الصقَبي، ٢٥وادمو يالمعرِي وزِم لُوككُلَّ م٢٦و داحالْو ،ينيدعالْبو اِل، الْقَرِيبِينالشَّم لُوككُلَّ مو

  .وبعدهم كُلِّهِم يشْرب ملك بابَِل من كَْأسِ غَضبِ اِهللا. لَّ الْمماِلك الَّتي علَى وجه اَألرضِبعد اآلخَر، وكُ
٢٧مقُْل لَه قُوُل: "ثُماِئيَل يري ِإسنب بر يرلَى الْقَدوال تَقُ: الْمقُطُوا واسُأوا وتَقَيوا وكَراسوا وببِ اشْربوا، بِسوم

كُملَيا علُهسُأري سبِ الَّتر٢٨. الْحموا، قُْل لَهبشْريو كدي نم ْأخُذُوا الْكَْأسي وا َأنفَضر فَِإن : يرلَى الْقَدوالْم
فَهْل تُفْلتُون . ة الَّتي اخْتَرتُها ِلتَكُون مدينَتيفَِإنِّي بدْأتُ َأجلب الْمصاِئب علَى الْمدين٢٩َ! يجِب َأن تَشْربوا: يقُوُل

  .هذَا كَالم اِهللا الْقَديرِ." َأنْتُم من الْعقَابِ؟ ال، َألنِّي َأجلب السيفَ علَى كُلِّ سكَّانِ اَألرضِ
٣٠"مقُْل لَهذَا الْكَالمِ وبِكُلِّ ه مهدْأ ضَأنْتَ تَنَبسِ، :وقَدالْم هكَنسم نم هتوبِص رهجي ،اءمالس نلَى موالْم َأرزي 

بلَغَ ٣١. يزَأر بِشدة علَى شَعبِه، يهتفُ كَمن يدوسون الْعنَب في الْمعصرة، ويصرخُ ضد كُلِّ سكَّانِ اَألرضِ
هذَا كَالم . رضِ، َألن ِهللا شَكْوى ضد اُألممِ، فَيحاكم كُلَّ الْبشَرِ، ويدفَع اَألشْرار ِإلَى السيفالضجِيج ِإلَى آخرِ اَأل

وفي ٣٣. رضِتَنْتَشر الْمصاِئب من ُأمة ِإلَى ُأمة، عاصفَةٌ شَديدةٌ قَادمةٌ من آخرِ اَأل: وقَاَل اُهللا الْقَدير٣٢. اِهللا
ال ينْدبون وال . ذَِلك الْوقْت، الَّذين يقْتُلُهم غَضب اِهللا يكُونُون في كُلِّ مكَانٍ، من َأوِل اَألرضِ ِإلَى آخرِها

  ."يجمعون وال يدفَنُون بْل يكُونُون زِبالَةً علَى وجه اَألرضِ
تَسقُطُون ! فَقَد حان الْوقْتُ ِلذَبحكُم! تَمرغُوا في التُّرابِ يا قَادةَ الشَّعبِ! وا َأيها الرعاةُابكُوا واصرخُ"٣٤

 وبكَاء اسمعوا صراخَ الرعاة٣٦! ال يوجد ِللرعاة ملْجٌأ، وال ِلقَادة الشَّعبِ مهرب٣٥. وتُحطَّمون كَِإنَاء نَفيسٍ
مهبِالد باَهللا َأخْر بِ، َألنالشَّع ةبِ اِهللا٣٧. قَادغَض ةدش نَئةُ، مادالْه وجرالْم تاد٣٨. ب َألن ،رِينَهع دكََأس كتَر

بِهغَض ةدش نمو ودالْع فيس نا مابتْ خَرارص مهضَأر".  
  



 القبض على إرميا

٢٦ 

١الَةسالر ذهى اُهللا ِلي بِهحوذَا، َأوهي كلا ميوشنِ يب يماقويكْمِ يح ةايي بِداِهللا٢. ف ذَا كَالُمه" : تيب ةاحي سفْ فق
ْل لَهم كُلَّ ما َأمرتُك َأن تَقُولَه وال تُنَقِّص وقُ. اِهللا، وكَلِّم كُلَّ شَعبِ مدنِ يهوذَا الَّذين يْأتُون ِللعبادة في بيت اِهللا

فَربما يسمعون، ويرجِع كُلُّ واحد منْهم عن سلُوكه الشِّريرِ، فََأنَا َأيضا َأرجِع وال ُأرسُل الْمصاِئب الَّتي ٣. كَلمةً
اسمعوا ِلي، واسلُكُوا حسب شَرِيعتي الَّتي . هذَا كَالم اِهللا: وقُْل لَهم٤. هِمِ الشِّريرةقَصدتُها لَهم بِسببِ َأعماِل

 ،ا لَكُمتُهطَي٥َأعوا لَهعمتَس لَماآلخَرِ، و دعا بداحو كُمِإلَي ملْتُهسَأر ينالَّذ ي اَألنْبِياءبِيدع وا كَالمعماسوِإال ٦. مو
  ."ُأخْرِب هذَا الْبيتَ كَما َأخْربتُ شيلُوه، وَأجعُل هذه الْمدينَةَ لَعنَةً ِلكُلِّ شُعوبِ اَألرضِ

ى ِإرميا من ِإبالغِ كُلِّ فَلَما انْتَه٨. وسمع الَْأحبار واَألنْبِياء وكُلُّ الشَّعبِ ِإرميا يقُوُل هذَا الْكَالم في بيت اِهللا٧
ِلماذَا تَنَبْأتَ ٩! ال بد َأن تَموتَ: "الشَّعبِ بِكُلِّ ما َأمره اُهللا، قَبض علَيه الَْأحبار واَألنْبِياء، وكُلُّ الشَّعبِ وقَالُوا

 ،يلُوهكَش بخْرتَ ييذَا الْبه قُلْتَ ِإنمِ اِهللا وةً؟بِاسورجهمةً وخَرِب يرينَةُ تَصدالْم هذهلَى " وبِ عكُلُّ الشَّع عمتَجو
فَلَما سمع رَؤساء يهوذَا بِهذَا، راحوا من قَصرِ الْملك ِإلَى بيت اِهللا، وجلَسوا عنْد مدخَِل ١٠. ِإرميا في بيت اِهللا

دابِ الْجاِهللالْب تيِلب ب١١ِ. يدِلكُلِّ الشَّعو اءَؤسِللر اَألنْبِياءو اربَأ : "فَقَاَل الَْأحتَنَب تَ، َألنَّهوقُّ الْمتَحسُل يجذَا الره
كُمبِآذَان تُمعما سكَم ،ينَةدالْم هذه دِلكُلِّ ا١٢." ضو اءَؤسا ِللريمبِفَقَاَل ِإرلشَّع" : تيذَا الْبه دَأ ضي اُهللا َألتَنَبلَنسَأر

وهتُمعمي سبِكُلِّ الْكَالمِ الَّذ ينَةدالْم هذه١٣. و جِعرفَي ،كُمِإلَهو كُمبوا ريعَأطو ،الَكُممَأعو قَكُموا طُرحلَأص فَاآلن
الَّت اِئبصَل الْمسرال يوكُملَيا عبِه كَمق١٤ٌّ. ي ححو اِلحص َأنَّه نوا تَرلُوا بِي مفَافْع ،يكُمدي َأيا َأنَا فَِإنِّي فَأم .

ك دمٍ برِيء، َألن اَهللا لَكنِ اعلَموا جيدا ِإن كُنْتُم تَقْتُلُوني، تَكُونُون َأنْتُم وهذه الْمدينَةُ وسكَّانُها مسُئوِلين عن سف١٥ْ
كُمعامسلَى مذَا الْكَالمِ عا، َألقُوَل كُلَّ هقح كُمي ِإلَيلَنسَأر".  

١٦اَألنْبِياءارِ وببِ ِللَْأحكُلُّ الشَّعو اءَؤسمِ : "فَقَاَل الرنَا بِاسكَلَّم تَ، َألنَّهوقُّ الْمتَحسُل ال يجذَا الرلَى ِإلَهِنَاهوالْم ".
١٧ةاعمقَالُوا ِلكُلِّ الْجو وخِ الْبِالدشُي ضعب قَام وذَا، ِلكُلِّ "١٨: ثُمهي كلا ميقزامِ حي َأيَأ في تَنَبشْتوريخَا الْمم

حقٍْل وتَصير َأنْقَاضا، وجبَل بيت اِهللا يصير تَلا في شَعبِ يهوذَا، بَِأن الْمولَى الْقَدير قَاَل ِإن الْقُدس تُحرثُ كَ
ة١٩. الْغَاب ،اهرِض طَلَبا خَافَ اَهللا ويقزح ْل ِإنبِ؟ بالشَّع نم آخَر داحو َأي وذَا َأوهي كلا ميقزح ْل قَتَلَهفَه

  ."فَنَحن علَى وشْك َأن نَجلب علَى َأنْفُسنَا مصيبةً كُبرى. تي حكَم بِها علَيهِمفَرجع اُهللا عنِ الْمصاِئبِ الَّ
٢٠ارِيمعي ةيقَر نا ميعمش نا بُأورِي ومِ اِهللا، هُأ بِاستَنَبي ٌل آخَرجر نَاكه كَانو .ينَةدالْم هذه دَأ ضفَتَنَب هذهو 

فَلَما . فَسمع كَالمه الْملك يوياقيم وكُلُّ ضباطه وكُلُّ الرَؤساء، فَطَلَب الْملك َأن يقْتُلَه٢١. الْبِالد كَما تَنَبَأ ِإرميا
رصِإلَى م برها، خَافَ وُأورِي عم٢٢. س يموياقي كلَل الْمسفََأر اِل اآلخَرِينجالر ضعب هعمو وركْبع نب َألْنَاثَان

رصورِ ٢٣. ِإلَى مي قُبف ثَّتَهج حطَرو فيبِالس فَقَتَلَه ،يماقويي كلِإلَى الْم وهرضَأحو ،رصم نا موا ُأورِيجفََأخْر
  .ِإن َأخيقَام بن شَافَان دافَع عنْه، فَلَم يسلَّم َأليدي الشَّعبِ ِليقْتُلُوهَأما ِإرميا ف٢٤َ. عامة الشَّعبِ



 مثل النير

٢٧  

عةً من خُذْ حبلًا وقطْ: "قَاَل اُهللا ِلي٢. في بِداية حكْمِ صدقيا بنِ يوشيا ملك يهوذَا، َأوحى اُهللا ِإلرميا بِهذَا الْكَالم١ِ
كتقَبلَى رع هعضا ويرن لَك نَعاصا، ٣. الْخَشَبِ وديصو ورصو ونمعو وآبمو ومَأد لُوكالَةً ِإلَى مثْ رِسعابو

ولُوا ِلسادتهِم هذَا الْكَالم، الْمولَى وَأوصهِم َأن يق٤ُ. مع الرسِل الَّذين جاءوا ِإلَى الْقُدسِ ِإلَى صدقيا ملك يهوذَا
بَِأنِّي َأنَا بِقُوتي الْعظيمة وذراعي الْقَديرة، صنَعتُ اَألرض وما ٥َأخْبِروا سادتَكُم : الْقَدير رب بني ِإسراِئيَل يقُوُل

َأنَا ُأعانٍ، وويحانٍ وِإنْس نا مهلَيعنْهيتُ عضر نا ِلميه٦. ط روخَذْنَصي نَبدبع دي يف كُمتُ كُلَّ بِالدطَيفََأنَا َأع
هما تَخْدضضِ َأيوشَ اَألرحلْتُ وعجابَِل، وب كلقْتُ ٧. مالْو ينحتَّى يح ،هيدفحو نُهابو ومِ هكُلُّ اُألم همفَتَخْد

مزظَامٍِلتُهع لُوكمو ةيرمٍ كَثُألم عتَخْضا، وضابُِل َأيابَِل، ٨.  بب كلم روخَذْنَصنَب مال تَخْد لَكَةمم َأو ةكُلُّ ُأمو
فَال ٩. هذَا كَالم اِهللا. ى ُأفْنيها بِيدهوتَرفُض َأن تَضع رقَبتَها تَحتَ نيرِه، فََأنَا ُأعاقبها بِالسيف والْجوعِ والْوبِإ، حتِّ

تَسمعوا َألنْبِياِئكُم وال ِلمن يمارِسون الْعلْم بِالْغَيبِ وال ِلمن يفَسرون اَألحالم وال ِلمن يتَعاملُون مع الْجِن وال 
 ِإنَّكُم لَكُم قُولُوني ينالَّذ ةرحابَِلِللسب كلوا ممتَخْد ١٠. لَن كُمضأر نع وكُمدعبذْبِ، ِليبِالْك لَكُم ُأونتَنَبي مفَه

ي َأرضها َأما اُألمةُ الَّتي تَحني رقَبتَها تَحتَ نيرِ ملك بابَِل وتَخْدمه، َأجعلُها تَبقَى ف١١. وَألطْردكُم منْها فَتَهلكُوا
  ."هذَا كَالم اِهللا. وتُفْلحها وتَسكُن فيها

١٢قُلْتُ لَهو الَةسالر هذه ا نَفْسيقدتُ صطَيَأعا: "وويفَتَح هبشَعو وه وهماخْدابِل وب كليرِ متَ نتَح تَكُمقَبنُوا رَأح .
١٣َأنْتَ و ،وتُوناذَا تَمابَِل؟ ِلمب كلم مي ال تَخْدالَّت ةلَى اُألماُهللا ع كَما حِإ، كَمبالْووعِ والْجو فيبِالس ،كبال ١٤شَع

َأنَا لَم : هذَا كَالم اِهللا١٥. بتَسمعوا كَالم اَألنْبِياء الَّذين يقُولُون لَكُم ِإنَّكُم لَن تَخْدموا ملك بابَِل، فَهم يتَنَبُأون بِالْكذْ
  ."ِلذَِلك سَأطْردكُم فَتَهلكُون َأنْتُم واَألنْبِياء الَّذين يتَنَبُأون لَكُم. ُأرسلْهم، فَهم يتَنَبُأون بِاسمي بِالْكذْبِ

، ال تَسمعوا كَالم َأنْبِياِئكُم الَّذين يقُولُون ِإن آنيةَ بيت اِهللا ستُرد من يقُوُل اُهللا: "وقُلْتُ ِللَْأحبارِ وكُلِّ هذَا الشَّعب١٦ِ
 ِلماذَا تَصير هذه. بِل اخْدموا ملك بابَِل فَتَحيوا. ال تَسمعوا لَهم١٧. َألنَّهم يتَنَبُأون لَكُم بِالْكذْبِ. بابَِل سرِيعا

فَِإن كَانُوا َأنْبِياء حقا وعنْدهم كَلمةُ اِهللا، ِإذَن ِليتَوسلُوا ِإلَى اِهللا الْقَديرِ، ِلكَي ال تَذْهب ِإلَى بابَِل ١٨الْمدينَةُ خَرابا؟ 
َألن الْمولَى الْقَدير تَكَلَّم عنِ اَألعمدة وعنِ ١٩. اآلنيةُ الَّتي بقيتْ في بيت اِهللا وفي قَصرِ ملك يهوذَا وفي الْقُدسِ

ينَةدالْم هذي هتْ فيقي بالَّت ةعتكُلِّ اَألم نعو داعنِ الْقَوعضِ وو٢٠. الْح كلم روخَذْنَصا نَبْأخُذْهي ي لَمالَّت َأي
 يناكويي را َأسابَِل، لَمسِبالْقُدوذَا وهي اءظَمكُلِّ ع عابَِل، مسِ ِإلَى بالْقُد نوذَا مهي كلم يماقويي نقَاَل ٢١. ب ،منَع

ِإنَّها ٢٢لْقُدسِ، اُهللا الْقَدير رب بني ِإسراِئيَل عن هذه اآلنية الَّتي بقيتْ في بيت اِهللا وفي قَصرِ ملك يهوذَا وفي ا
  ."هذَا كَالم اِهللا. تُْؤخَذُ ِإلَى بابَِل وتَبقَى هنَاك حتَّى ُأرجِعها َأنَا، فَُأحضرها وَأردها ِإلَى هذَا الْمكَانِ

  



 حننيا يتنبأ بالكذب

٢٨ 

١ابِعالر نَةَأيِ الس ،نَةنَفْسِ الس نسِ مرِ الْخَامي الشَّهف نا بنَنْيي حنوذَا، كَلَّمهي كلا ميقدكْمِ صح ةايي بِدف ة
الْمولَى الْقَدير رب بني "٢: عزور النَّبِي الَّذي من جِبعون، وقَاَل ِلي َأمام الَْأحبارِ وكُلِّ الشَّعبِ في بيت اِهللا

بعد سنَتَينِ َأرد ِإلَى هذَا الْمكَانِ، كُلَّ آنية بيت اِهللا الَّتي َأخَذَها ٣. سرتُ نير ملك بابَِلَأنَا كَ: ِإسراِئيَل يقُوُل
يم ملك يهوذَا، وكُلَّ وَأرد ِإلَى هذَا الْمكَانِ يوياكين بن يوياق٤. نَبوخَذْنَصر ملك بابَِل من هنَا وذَهب بِها ِإلَى بابَِل

  ."هذَا كَالم اِهللا. َأسرى يهوذَا الَّذين ذَهبوا ِإلَى بابَِل، َألنِّي َأكْسر نير ملك بابَِل
٥ي بف ينفاقبِ الْوكُلِّ الشَّعارِ وبالَْأح امَأم ا النَّبِينَنْيلَى حع ا النَّبِييمِإر داِهللا، فَر تقَاَل٦يو" :ينتَ اَهللا ! آملَي

ولَكنِ اسمع ٧. لَيتَ اَهللا يحقِّقُ كَالمك الَّذي تَنَبْأتَ بِه، فَيرد آنيةَ بيته وكُلَّ اَألسرى من بابَِل ِإلَى هنَا. يعمُل هذَا
منْذُ الْقَديمِ، واَألنْبِياء يتَنَبُأون من قَبلي وقَبلك ضد بِالد كَثيرة ومماِلك ٨: لِّ الشَّعبِهذه الْكَلمة الَّتي َأقُولُها لَك وِلكُ

َأرسلَه حقا، ِإن كَان َأما النَّبِي الَّذي يتَنَبُأ بِالْخَيرِ، فَنَحن نَعرِفُ َأن اَهللا ٩. عظيمة بِالْحربِ والْمصاِئبِ والْوبِإ
  ."كَالمه يتَحقَّقُ فعال

١٠ ،هركَسا ويمِإر ةقَبر نع النِّير ا النَّبِينَنْيَأخَذَ ح ب١١ِثُمكُلِّ الشَّع امقَاَل َأماِهللا: "و ذَا كَالمنِ، : هنَتَيس دعب
ب كلم روخَذْنَصنَب يرن رَأكْسالطَّرِيقَة هذمِ، بِهكُلِّ اُألم ةقَبر نابَِل ع ".هبِيلي سا فيمى ِإرضمو.  

 يقُوُل اُهللا، َأنْتَ: اذْهب وقُْل ِلحنَنْيا"١٣: وبعدما كَسر حنَنْيا النَّبِي النِّير عن رقَبة ِإرميا النَّبِي، قَاَل اُهللا ِإلرميا١٢
يددح نا ميرن نْهال مدب كلَيع عخَشَبٍ، فََأض نا ميرتَ نر١٤! كَس عَأضاِئيَل قَاَل، سري ِإسنب بر يرلَى الْقَدوفَالْم

كُونُوا عيو روخَذْنَصوا نَبمخْدي مِ، ِلكَياُألم هذكُلِّ ه ةقَبلَى رع يددح نا ميرنهلَى . بِيدلْطَةً عا سضَأي يهطُأعسو
  ."وحوشِ اَألرضِ

١٥ا النَّبِينَنْيِلح ا النَّبِييمقَاَل ِإرا: "ونَنْيا حي عمذْبِ! اسلَى الْكُل عةَ تَتَّكاُألم هذلْتَ هعفََأنْتَ ج ،لْكسري اُهللا لَم .
فَماتَ ١٧." هذه السنَةُ تَموتُ َألنَّك نَاديتَ بِالْعصيانِ علَى اِهللا. زِيلُك من علَى وجه اَألرضِِلذَِلك قَاَل اُهللا، سُأ١٦

نَةالس لْكت نابِعِ مرِ السي الشَّهف ا النَّبِينَنْيح.  
  

 رسالة إلى األسرى

٢٩ 

رميا النَّبِي من الْقُدسِ ِإلَى الَّذين في اَألسرِ من شُيوخٍ وَأحبارٍ وَأنْبِياء وكُلِّ هذَا نَص الرسالَة الَّتي بعثَها ِإ١
ه الْملكَة وذَِلك بعد َأسرِ يوياكين الْملك وُأم٢. َأي ِإلَى كُلِّ الَّذين َأسرهم نَبوخَذْنَصر من الْقُدسِ ِإلَى بابَِل. الشَّعبِ



وكَان صدقيا ملك يهوذَا قَد َأرسَل َألْعاسةَ ٣. ورِجاِل الدولَة وقَادة يهوذَا والْقُدسِ والنَّجارِين والْحدادين من الْقُدسِ
  :فَبعثَ معهما ِإرميا الرسالَةَ ِإلَى بابَِل وقَاَل فيها. بنِ شَافان وجمريا بن حلْقيا ِإلَى نَبوخَذْنَصر ملك بابَِل

ابنُوا ديارا واستَقروا، ٥: الْمولَى الْقَدير رب بني ِإسراِئيَل يقُوُل ِلكُلِّ الَّذين َأخَذْتُهم َأسرى من الْقُدسِ ِإلَى بابَِل"٤
تَزوجوا بِنساء وَأنْجِبوا بنين وبنَات، وزوجوا بنيكُم بِنساء، وبنَاتكُم بِرِجاٍل ٦. واغْرِسوا حداِئقَ وكُلُوا من ثَمرِها

واسعوا ِلخَيرِ الْمدينَة الَّتي َأخَذْتُكُم َأسرى ِإلَيها، وادعوا اَهللا من ٧. واِلينْجِبوا بنين وبنَات، وَأكْثروا هنَاك وال تَقلُّ
رخَي يكُمْأتا يرِهبِخَي ها َألنَّهلقُوُل٨. َأجاِئيَل يري ِإسنب بر يرلَى الْقَدوالْم َألن :ع ينالَّذ وا َألنْبِياِئكُمحمال تَس كُمنْد

وكُمعخْدي بِ بَِأنبِالْغَي لْمالْع ونارِسمي نمو .ا لَكُمونَهلُمحي يالمِ الَّتوا ِلَألحعمال تَسي ٩. ومبِاس لَكُم ُأونتَنَبي مَألنَّه
ملْهسُأر ذْبِ، فََأنَا لَماِهللا." بِالْك ذَا كَالمه.  

نْدما تَتم السبعين سنَةً ِلبابَِل، َأجُِئ ِلمعونَتكُم وُأحقِّقُ وعدي الصاِلح لَكُم وُأرجِعكُم ِإلَى هذَا ع: "وقَاَل اُهللا"١٠
ر، سُأعطيكُم َأمال َأنَا عارِفٌ الْخطَّةَ الَّتي عنْدي لَكُم، فَهِي خطَّةٌ ِللخَيرِ ال ِللشَّ: "َألن اَهللا يقُوُل١١." الْمكَانِ

وتَطْلُبونَني فَتَجِدونَني، ِإن كُنْتُم تَطْلُبونَني ١٣. فَتَدعونَني وتَْأتُون ِإلَي وتَبتَهِلُونَ فََأسمعكُم١٢. ومستَقْبال مشْرِقًا
اَأل١٤. بِكُلِّ قَلْبِكُم نم كُمجِعي، ُأرونَنا تَجِدمنْدعا، وهِإلَي تُكُمدي طَرنِ الَّتاكاَألممِ وكُلِّ اُألم نم كُمعمَأجرِ، وس

نْهم ي َأخَذْتُكُمكَانِ الَّذِإلَى الْم كُمدَأراِهللا." و دعذَا وه.  
١٥ابَِل: "فَقُلْتُمي بف اءنَا َأنْبِيثَ اُهللا ِإلَيعا١٦!" بوا معمنِ اسلَك نعو ،داوشِ درلَى عاِلسِ عالْج كلنِ الْماُهللا ع قَالَه 

كُمعى مرْؤخَذُوا َأسي لَم ينالَّذ كُمتخْوا َأي ،ينَةدالْم هذي هف ودجوبِ الْمقُوُل١٧: كُلِّ الشَّعي يرلَى الْقَدوالْم :
وُأطَارِدهم ١٨. جوع والْوبَأ، وَأجعلُهم كَالتِّينِ الرديء الَّذي ال يْؤكَُل من رداءتهسُأرسُل علَيهِمِ السيفَ والْ"

خَرسيو بِهِم ُأونزهيو منُونَهلْعضِ، فَياَألر اِلكمي كُلِّ مف ينوهكْرم ملُهعَأجِإ، وبالْووعِ والْجو فيبِالس منْهم ون
َألنَّهم لَم يسمعوا كَالمي الَّذي َأرسلْتُه لَهم علَى فَمِ عبِيدي ١٩. ويعيرونَهم في كُلِّ اُألممِ الَّتي َأطْردهم ِإلَيها

  .هذَا كَالم اِهللا!" ي اَألسرِكَما لَم تَسمعوا َأنْتُم َأيضا يا من ف. اَألنْبِياء واحدا بعد اآلخَرِ
فَالْمولَى الْقَدير رب ٢١. َألنِّي َأنَا َأرسلْتُكُم من الْقُدسِ ِإلَى بابَِل ِلذَِلك اسمعوا كَلمةَ اِهللا يا كُلَّ من في اَألسرِ،٢٠

يقدص نعا ونِ قُواليب آخَاب نقُوُل عاِئيَل يري ِإسنذْبِبالْكي بمبِاس آنِ لَكُمتَنَبنِ يا اللَّذَييسعنِ ما: "ا بمهلِّمِإنِّي ُأس 
كُمونيع اما َأممقْتُلُهابَِل، فَيب كلم روخَذْنَصنَب دوذَا ِإل٢٢َ. ِليهي نوا ماءج ينى الَّذركُلِّ اَألس نْدنَةً عانِ لَعرتَبعيى و

قُولُونابَِل، فَيابَِل بِالنَّارِ: "بب كلا ممقَهرنِ َأحاللَّذَي آخَابا ويقدثَْل صاُهللا م لُكعجي ٢٣!" يةً فاحال قَبما عمَألنَّه
با كَاذي كَالمما بِاستَكَلَّما، ومرِهغَي اءسن عنَى ما الزتَكَباراِئيَل ورِإسا بِهمهرآم ا لَم . دَأشْهذَا، وبِكُلِّ ه اِلمَأنَا ع

اِهللا! بِه ذَا كَالمه.  
  رسالة إلى شمعيا

٢٤يالما النَّحيعمقُْل ِلشقُوُل"٢٥: واِئيَل يري ِإسنب بر يرلَى الْقَدوِإلَى كُلِّ : الْم كماِئَل بِاسسلْتَ رسَأنْتَ َأر
اُهللا َأقَامك حبرا "٢٦وقُلْتَ ِلصفَنْيا، ." عبِ الَّذي في الْقُدسِ، وِإلَى صفَنْيا بنِ معسيا الْحبرِ وِإلَى كُلِّ الَْأحبارِالشَّ



ودالْقُييبِ وذالتَّع ةي خَشَبف عتَضاِهللا، و تيي بُئوال فسم ِلتَكُون ،اعادويي كَانمنَبِي قُوُل ِإنَّهنُونٍ يجٍل مجكُلَّ ر  .
سيستَمر اَألسر : فَهو بعثَ ِإلَينَا رِسالَةً ِإلَى بابَِل يقُوُل٢٨" ِإذَن ِلماذَا لَم تُوبخْ ِإرميا الْعنَاثُوثي الَّذي يتَنَبُأ لَكُم؟٢٧

تَقاسا وارينُوا داطَوِيال، فَابرِهثَم نكُلُوا ماِئقَ ودوا حاغْرِسوا، ور".  
٢٩ا النَّبِييمالَةَ ِإلرسالر هذه ربا الْحفَنْيَأ صا٣٠. فَقَريمقَاَل اُهللا ِإلر قُْل "٣١: ثُمرِ وي اَألسف ينْل ِإلَى كُلِّ الَّذسَأر
ما: لَهيعمش ناِهللا ع ذَا كَالمهيالمذْبِ:  النِّحلَى الْكع لُونتَتَّك لَكُمعجو ،لْهسُأر َأنَا لَمو َأ لَكُما تَنَبيعم٣٢. ش ِلذَِلك

لَهنَسو يالما النِّحيعمش باقُأعقَاَل اُهللا، س .َأصي سالَّذ رى الْخَيري نم هتيذُر نم قَى لَهفَال تَب بِي، َألنَّهِلشَع هنَع
  ."هذَا كَالم اِهللا. نَادى بِالْعصيانِ علَى اِهللا

  
 وعد اهللا لشعبه

٣٠ 

. اكْتُب كُلَّ ما قُلْتُه لَك في كتَابٍ: "تَكَلَّم الْمولَى رب بني ِإسراِئيَل فَقَاَل٢. الْكَالم الَّذي َأوحى بِه اُهللا ِإلرميا١
نِّي حكَمتُ بَِأن تَْأتي َأيام حين ُأرجِع شَعبِي بني ِإسراِئيَل ويهوذَا من اَألسرِ، وَأردهم ِإلَى اَألرضِ الَّتي َأل٣

  .هذَا وعد اِهللا." َأعطَيتُها آلباِئهِم ِليملكُوها
٤ بِه ي تَكَلَّمالَّذ الْكَالم وذَا ههوذَاوهياِئيَل ورِإس نبِ: "قَاَل اُهللا٥. اُهللا ععالر نم خُونرصي نَا النَّاسعمس . ادس

المالس احرفُ ولَى ٦. الْخَوع هيدي عضو قَدٍل وجى كُلَّ راذَا َأرم؟ فَلدليُل وجُل الربحْل يلُوا، هتََأمَألُوا واس
س؟ وهجكُلُّ و فَراذَا اص؟ ِلمدي تَلالَّت َأةركَالْم ه٧طيَل لَهثيبٍ ال مهمٍ روي نم ا لَهي !قُوبعِلي يققْتُ ضو وه .

نْهو منْجيس نَّهِلك٨. ويرقُوُل اُهللا الْقَديو :تقَبر نع النِّير رمِ َأكْسوالْي ي ذَِلكف مهبِدتَعسفَال ي ،مهودقُي َأقْطَعو ،هِم
ذَِلك دعب اءب٩. الْغُرملَه هيمي ُأقالَّذ داود ناب مكَهلمو ،مهلَى ِإلَهوالْم ونمخْدْل يب".  

َألنِّي سُأنْقذُك من ذَِلك الْمكَانِ الْبعيد، وُأنْقذُ . ال تَخَفْ يا عبدي يعقُوب، ال تَرتَعب يا صفي اِهللا: "ويقُوُل اُهللا١٠
مرِهضِ َأسَأر نم لَكنَس .دَأح هجعزال يو تَرِيحسيو ِئنطْميو جِعريس قُوبعقُوُل اُهللا١١." ييو" : كعَأنَا م

ذُكُأنْقسو .مِ الَّتي كُلَّ اُألمَأفْنيكا َأنْتَ فَال ُأفْنا، َأمنَهيب ِل. ي شَتَّتُّكدبِالْع كبْل ُأَؤدقَابِ، بالْع نم يكفنِّي ال ُأعلَكو ".
رضك، ال ال َأحد يدافع عن حقِّك، ال دواء ِلم١٣. جرحك عديم الشِّفَاء، وِإصابتُك ال عالج لَها: "وقَاَل اُهللا١٢

لَك فَاء١٤. ش كَبِير كذَنْب َألن ،ةوبِقَس تُكبَأدو ،ودالْع برض تُكبرَألنِّي ض ،بِك الُونبال يو وكنَس ابِكحكُلُّ َأص
فَاء لَها؟ َأنَا عملْتُ كُلَّ هذَا لَك َألن ِلماذَا تَصرخين من جرحك ومن ِإصابتك الَّتي ال ش١٥. وخَطَاياك كَثيرةٌ

  ."ذَنْبك كَبِير وخَطَاياك كَثيرةٌ
١٦"ونبنْهي وكبنَه ينالَّذو ونلَبسي وكلَبس ينكُلُّ الَّذى، ورَأس ْؤخَذُوني اِئكدكُلُّ َأع ،كُونلهي لَكُوكَأه ينكُلُّ الَّذ .
١٧وكوحري جَأشْفو تَكحص لَك دنِّي َأراِهللا. لَك دعذَا وه .كوعد ما : َألنَّهاِلي بِهبي ال يالَّت سوذَةَ، الْقُدنْبالْم
دَأح".  



فَتُبنَى الْمدينَةُ علَى تَلِّها، . ساكنهِمعن قَرِيبٍ َأرد َأسرى بني يعقُوب ِإلَى ديارِهم، وَأشْفقُ علَى م: "وقَاَل اُهللا١٨
هكَاني مف كلالْم رقَص دشَييب١٩ِ. وتُ الطَّروصو دمالْح يدَأنَاش منْهم ردفَتَص . مهُأكْرِمو ،لُّونقفَال ي مهُأكَثِّرو

لُّونذا كَان٢٠ُ. فَال يكَم منُوهب كُونيومقُهايضي نكُلَّ م باقُأعي، وامقُد متُهاعمتُ جتَثْبيمِ، وي الْقَدوا ف .
٢١هِمنيب نم مهِئيسرو ،منْهم مهقَاِئد كُونيو .هنَفْس نم ِإلَي قْتَرِبي ُؤ َأنرجي دال َأح َألن ،ِإلَي قْتَرِبفَي هبُأقَر .

  .وتَكُونُون شَعبِي، وَأنَا َأكُون ِإلَهكُم٢٢. هذَا كَالم اِهللا
ولَن يكُفَّ غَضب اِهللا ٢٤. انْظُروا غَضب اِهللا يْأتي كَزوبعة، وكَعاصفَة شَديدة جارِفَة علَى رْأسِ اَألشْرار٢٣ِ

دقَص متَمينَفِّذَ وتَّى يح يدالشَّده .قْبِلَةامِ الْمي اَأليوحٍ فضذَا بِوه ونمتَفْهس".  
  

 الرجوع من األسر

٣١ 

الشَّعب . هذَا كَالم اِهللا٢. في ذَِلك الْوقْت َأكُون ِإلَه كُلِّ عشَاِئرِ بني ِإسراِئيَل، وهم يكُونُون شَعبِي: "ويقُوُل اُهللا١
ظَهر الْمولَى لَنَا من ٣. سيف نَاَل رِضى في صحراء اَألسرِ، َألنِّي جِْئتُ ُألريح بني ِإسراِئيَلالَّذي نَجا من ال

نَون، وتَحملُون الدفَّ َأعود َأبنيكُم يا شَعبِي فَتُب٤. ُأحبكُم محبةً تَدوم ِإلَى اَألبد، ِلذَِلك سَأستَمر َأرحمكُم: بعيد وقَاَل
ونحتَفْرقْصِ وِللر ونجتَخْر٥. وةراماِل السي جِبا فومكُر ونى تَغْرِسةً ُأخْررمو . ونتَّعتَما يونَهغْرِسي ينالَّذو

تَعالَوا نَذْهب ِإلَى الْقُدسِ، ِإلَى الْمولَى :  َأفْرايم ويقُولُونَألنَّه يْأتي يوم ينَادي فيه الْحراس في جِباِل٦. بِثمارِها
اللَّهم نَج شَعبك، َأنْقذ : نَادوا وسبحوا وقُولُوا! اهتفُوا ِلمن هم خَير ُأمة! غَنُّوا بِفَرحٍ ِليعقُوب: وقَاَل اُهللا٧. ِإلَهِنَا

ب يننَّاالَّذا مض٨ِ. قَورِ اَألرآخ نم مهعمَأجاِل، وضِ الشَّمَأر نم مهدَأنَا َأر . جراَألعى وماَألع منَهيب كُوني
ةالْوِالد شْكلَى وع يه نملَى وبالْحنَا. وِإلَى ه جِعري يرغَف ورهم٩. جهَأقُود ،يناكب ْأتُونيونعرتَضي مهو م .

ونرثعفَال ي ةدهمم ي طَرِيقف ،اءارِ مَأنْه بقُر مهريبِكْرِي. ُأس وه مايَأفْر ،قُوبعو يفََأنَا َأب".  
. الَّذي بدد بني ِإسراِئيَل يجمعهم: "وااسمعوا كَلمةَ اِهللا َأيها اُألمم، ونَادوا بِها في السواحِل والْجزرِ وقُول١٠ُ

هيعي قَطاعالر سرحا يكَم مهسرحي١١. ومنْهى مَأقْو وه نم دي نم مهررحو ،قُوبعى ياَهللا فَد ١٢. َألن ْأتُونفَي
وتَكُون . حون بِخَيرات اِهللا من قَمحٍ وخَمرٍ وزيت وصغَارِ غَنَمٍ وبقَرٍويفْر. ويهتفُون علَى مرتَفَعات الْقُدسِ

نُونزحي ونودعال يو ،ةوِيرم يقَةدكَح مهوخ١٣ُ. نُفُوسالشُّيو انا الشُّبضَأياتُ، والشَّاب قُصتَرو حُل . فَتَفْروُأحو
. وُأشْبِع الَْأحبار بِالْبركَات، ويمتَلُئ شَعبِي من خَيراتي١٤. لَى طَربٍ وُأعزيهِم وُأفَرحهم بعد حزنٍصراخَهم ِإ

  ."هذَا كَالم اِهللا
َأوالدها وتَرفُض َأن تَتَعزى َألنَّهم صوتٌ سمع في الرامة، نَوح وبكَاء شَديد، راحيُل تَبكي علَى : "وقَاَل اُهللا١٥

تَوقَّفي عنِ الْبكَاء، وعن ذَرف الدموعِ، َألنَّك ستَنَاِلين جزاء عملك، فَِإنَّهم سيرجِعون من : فَقَاَل اُهللا١٦. ماتُوا
ودضِ الْعاِهللا. َأر دعذَا وَأ١٧. ه لَك دوجيهِمضِإلَى َأر كالدَأو جِعرِل، فَيتَقْبسٌل ِللماِهللا. م ذَا كَالمه".  



ردني ِإلَيك واقْبلْني، َألنَّك . َأدبتَني يا رب فَتََأدبتُ، كُنْتُ كَعجٍل غَيرِ مروضٍ: سمعتُ شَعبِي ينُوح ويقُوُل"١٨
ضلَلْتُ عنْك ثُم تُبتُ، واآلن بعدما فَهِمتُ َألْطم نَدما من الْخَجِل والْخزيِ، َألنِّي عانَيتُ ١٩. هِيَأنْتَ ربي وِإلَ

ايبي صف تُهتَكَبا ارلَى مع اري٢٠. الْعنرسي لَدو ،لَيع زِيزع ناب مايَأفْر .هلَيتُ عا تَكَلَّممهم ودَأع ،بِالشَّر 
  ."هذَا كَالم اِهللا. قَلْبِي يحن علَيه، ِلذَِلك َأرحمه. َأذْكُره بِالْخَيرِ

٢١"ِلتُب اتالمع كُموا َألنْفُسيمَأقنْصالطَّرِيقَ، ا لَكُم نيكُمدشِلتُر اتِإشَار كُموا َألنْفُسبِيَل. بلُوا السوا تََأمباقر ،
! حتَّى متَى تَضلُّون؟ َأنْتُم كَبِنْت خَاِئنَة٢٢. ارجِعوا يا شَعبِي، ارجِعوا ِإلَى مدنكُم. الطَّرِيقَ الَّتي تَسيرون فيها

: قَدير رب بني ِإسراِئيَل يقُوُلفَالْمولَى ال٢٣ْ! والْمولَى صنَع شَيًئا جديدا في اَألرضِ، ُأنْثَى تَبحثُ عن رجٍل
 نكسا ماُهللا ي ارِكُكبرِ، ياَألس نم مهجِعا ُأرمنْدا، عهندي مفوذَا وهضِ يي َأرى فةً ُأخْررم ذَا الْكَالمه قُولُونيس

سقَدُل الْمبا الْجهالحِ، َأيالش٢٤َّ. الص كُنسفَي ونحرسي ينالَّذو ونالْفَالح مهعما، وهندكُلِّ موذَا وهي يف بع
انا٢٥. الْقُطْعيَأع نم ُأشْبِعو ،بتَع نشُ مُأنْعو".  

 .عنْد ذَِلك استَيقَظْتُ، وتََأملْتُ وكُنْتُ قَد نمتُ نَوما ممتعا٢٦
وكَما سهِرتُ علَيهِم ٢٨. فيها بيتَ ِإسراِئيَل وبيتَ يهوذَا بِالْبشَرِ والْبهاِئمِ تَْأتي َأيام، َأزرعس: "وقَاَل اُهللا٢٧

. هذَا وعد اِهللا. بنيهم وَأغْرِسهمَألقْلَعهم وَأهدمهم وَأقْلبهم وُأهلكَهم وَأجلب علَيهِمِ الْمصاِئب، كَذَِلك َأسهر علَيهِم َأل
٢٩قُولُونامِ، ال ياَألي لْكي تتْ: فرِسض نَاءاَألب نَانَأسو ،رِمصَأكَلُوا الْح اءبِ ٣٠. اآلببوتُ بِسمي داحْل كُلُّ وب

نَانُهَأس سرتَض رِمصْأكُُل الْحي نفَم ،هشَر".  
٣١وذَا: "قَاَل اُهللاوهي ينب عماِئيَل وري ِإسنب عا ميددا جدهع يهُل فمقْتٌ، َأعي وْأتي٣٢. س لْتُهمي عالَّذ دهال كَالْع

ي فََأهدهوا عنَقَض مَألنَّه ،رصم نم متُهجَأخْرو مهدكْتُ بِيسا َأملَم ،اِئهِمآب عمملْتُهاِهللا. م ذَا كَالم٣٣. ه وذَا ههو
 ،ي قَلْبِهِما فهَأكْتُبو ،مكْرِهي في فتشَرِيع عاِهللا، َأض ذَا كَالمه ،قْتالْو ذَِلك دعاِئيَل بري ِإسنب عم لُهمي َأعالَّذ دهالْع

َألنَّهم كُلَّهم . اعرِف اَهللا: وال يعلِّم َأحد جاره َأو َأخَاه ويقُوُل لَه٣٤. يوَأكُون ِإلَههم، وهم يكُونُون شَعبِ
مِإلَى كَبِيرِه ميرِهغص ني مرِفُونَنعيس .دعا بيمف مهذَنْب ال َأذْكُرو ،مهشَر ملَه رَأغْفاِهللا. و دعذَا وه".  

وهو الَّذي يهيج الْبحر . في النَّهارِ، وفَرض علَى الْقَمرِ والْكَواكبِ َأن تُنير في اللَّيِل  الشَّمس ِلتُشْرِقَجعَل اُهللا٣٥
يراُهللا الْقَد همي اسالَّذ وهو ،هاجوَأم اِهللا. فَتَثُور ذَا كَالمةُ "٣٦: فَهمكَانَتْ َأنْظ ي، ِإنامَأم نوُل متَز هذنِ هالْكَو

دي ِإلَى اَألبامةً َأمُأم كُوني َأن نكُفُّ عاِئيَل يرَل ِإسنَس اِهللا. فَِإن ذَا كَالمقَاَل اُهللا٣٧. هو : تُقَاس َأن نكمي كَان ِإن
اتُ اَألراسَأس صتُفْح َأنقُ، وفَو ناتُ ماوما السبِ كُلِّ مباِئيَل بِسرِل ِإسكُلَّ نَس فُضتُ، فَِإنِّي َأرتَح نضِ م

لُوهماِهللا. ع ذَا كَالمه".  
يمتَد خَيطُ و٣٩. ِهللا من برجِ حنَنِْئيَل ِإلَى بوابة الزاوِية ستَْأتي َأيام يعاد فيها بِنَاء هذه الْمدينَة: "وقَاَل اُهللا٣٨

وكُلُّ الْوادي الَّذي تُرمى فيه الْجثَثُ والرماد، وكُلُّ ٤٠. الْقياسِ من هنَاك ِإلَى تَلِّ جارِب ويدور ِإلَى جوعةَ
وال تُقْلَع الْقُدس وال . ا يكُون مخَصصا ِهللالسفْحِ ِإلَى وادي قَدرون من الشَّرق حتَّى زاوِية بوابة الْخَيِل، كُلُّ هذَ

  ."تُهدم َأبدا



 إرميا يشتري حقال

٣٢ 

١روخَذْنَصنَةُ ِلنَبنَةُ الثَّامالس يهوذَا، وهي كلا ميقدِلص ةراشالْع نَةي السا فيماُهللا ِإلر ى بِهحي َأوالَّذ ي ٢. الْكَالمف
ِلك الْوقْت، كَان جيشُ ملك بابَِل يحاصر الْقُدس، وكَان ِإرميا النَّبِي محبوسا في السجنِ الَّذي في قَصرِ ملك ذَ

ه سيوقع هذه الْمدينَةَ في يد ملك بابَِل قَاَل اُهللا ِإنَّ: "فَِإن صدقيا ملك يهوذَا حبسه ِلَأنَّه تَنَبَأ بِهذَا الْكَالم٣ِ. يهوذَا
وصدقيا ملك يهوذَا لَا يفْلتُ من الْبابِليين، بْل يسلَّم ِليد ملك بابَِل، فَيكَلِّمه فَما ِإلَى فَمٍ، وعينَاه ٤. فَيستَوِلي علَيها
هنَييانِ ع٥. تَنْظُروقَابِي لَهَل عكْمي ِإلَى َأن نَاكقَى هبابَِل، فَيا ِإلَى بيقدْأخُذُ صوا. يحتَنْج لَن ينيابِلالْب تُمبارح فَِإن .

  ."هذَا كَالم اِهللا
ي ِإلَيك ويقُوُل لَك َأن تَشْتَرِي حقْلَه الَّذي في حنَميُل ابن عمك شَلُّوم سيْأت٧. قال اُهللا ِلي هذَا الْكَالم: "فَقَاَل ِإرميا٦

كَهلتَمو هتَشْتَرِي َأن قِّكح نم نَاثُوثَ، َألنا قَاَل اُهللا٨. عثَ كَمدقَاَل . فَحنِ، وجي السي فمع نيُل ابنَمح ِإلَي اءج
فَعرفْتُ . فَاشْتَرِه ِلنَفْسك. وثَ في َأرضِ بِنْيمين، َألن من حقِّك َأن تَرِثَه وَأن تَملكَهاشْتَرِ حقْلي الَّذي في عنَاثُ: ِلي

تَيِ جرامٍ من فَاشْتَريتُ الْحقَْل الَّذي في عنَاثُوثَ من حنَميَل ابنِ عمي، وَأعطَيتُه الثَّمن حوالَي مَئ٩. َأنَّها كَلمةُ اِهللا
ا لَهنْتُهزو ةضان١٠ٍ. فيزةَ بِمضنْتُ الْفزوا، وودتُ شُهدَأشْهتُ وخَتَمو قْدي عف لْتُ ذَِلكجس١١. و قْدَأخَذْتُ ع ثُم

وَأعطَيتُه ِلباروخَ بنِ نيرِيا ١٢. ود، ونُسخَةٌ مفْتُوحةٌالشِّراء، وهو من نُسخَتَينِ، نُسخَةٌ مغْلَقَةٌ وفيها الشُّروطُ والْبنُ
 ةاحي سف يناِلسالْج ودهكُلِّ الْي امَأمو ،قْدلَى الْعوا عقَّعو ينالَّذ ودالشُّه امَأمي، ومع نيَل ابنَمح اما، َأميسحنِ مب

الْمولَى الْقَدير رب بني ِإسراِئيَل َأمر بَِأن تَْأخُذَ عقْد الشِّراء هذَا، النُّسخَةَ "١٤: باروخَ َأمامهموقُلْتُ ِل١٣." السجنِ
ن الْمولَى الْقَدير َأل١٥. الْمغْلَقَةَ، والنُّسخَةَ الْمفْتُوحةَ، وتَضعهما في وِعاء من خَزف، ِلكَي يحفَظَا فَتْرةً طَوِيلَةً

  ."رب بني ِإسراِئيَل قَاَل ِإنَّهم فيما بعد سيشْتَرون ديارا وحقُوال وكُروما في هذه اَألرضِ
َأنْتَ صنَعتَ ! آه يا ربي وِإلَهِي"١٧: وبعدما َأعطَيتُ عقْد الشِّراء ِلباروخَ بنِ نيرِيا، ابتَهلْتُ ِإلَى اِهللا وقُلْت١٦ُ

ءشَي كلَيع بعصال يو ،ةيرالْقَد كاعربِذو ةيمظالْع كتبِقُو ضاَألرو اتاوم١٨. الس عم انساِإلح نَعَأنْتَ تَص
اِئهِملَى ذُنُوبِ آبع الداَألو باقتُع نَّكلَكو ،َأ. ُألُوفيراُهللا الْقَد كماسو ،الْقَوِي يمظالْع ١٩. نْتَ اِإللَه كدقَاصم

عينَاك تُراقبانِ كُلَّ سلُوك النَّاسِ، ِلكَي تُجازِي كُلَّ واحد حسب سلُوكه وبِما تَستَحقُّه . عظيمةٌ، وَأعمالُك قَديرةٌ
الُهم٢٠. َأعكُلِّ النَّاسِ، َأنْتَ عاِئيَل وري ِإسنب عمِ موذَا الْيا ِإلَى هلُهما زِلْتَ تَعمو ،رصي مف اِئبجعو اتلْتَ آيم

 وبِيد وَأخْرجتَ شَعبك بني إسراِئيَل من مصر بِآيات وعجاِئب٢١. وصنَعتَ ِلنَفْسك اسما ما زاَل ِإلَى الْيومِ
وَأعطَيتَهم هذه اَألرض الَّتي حلَفْتَ َأن تُعطيها آلباِئهِم، َأرضا تَفيض لَبنًا ٢٢. شَديدة وذراعٍ قَديرة وخَوف عظيمٍ

. رِيعتك، وال عملُوا بِكُلِّ ما َأمرتَهم بِهفَجاءوا وامتَلَكُوها، ولَكنَّهم لَم يطيعوك، وال سلَكُوا حسب ش٢٣َ. وعسال
وبِسببِ الْحربِ . فَقَد ُأقيم الْحصار حوَل الْمدينَة ِليستَولُوا علَيها٢٤. ِلذَِلك جلَبتَ علَيهِم كُلَّ هذه الْمصاِئبِ

ي يينَةُ فدالْم ِإ تَقَعبالْووعِ والْجاوونَهارِبحي ينالَّذ ينيابِلالْب ال. دعف تَم ا قُلْتَهم ى َأني ٢٥! فََأنْتَ تَربا رفَي



 دي يف تَقَعينَةَ سدالْم َأن عم ،وندشْها يودشُه رضُأحو ،ةضقَْل بِفالْح َأشْتَرِي اذَا قُلْتَ ِلي َأنِلم ،اليومو
  "بابِليين؟الْ

َأنَا حكَمتُ بَِأن ُأوقع هذه الْمدينَة في ٢٨َأنَا اُهللا رب كُلِّ النَّاسِ، هْل يصعب علَي شَيء؟ "٢٧: فَقَاَل اُهللا ِإلرميا٢٦
ويدخُلُها الْبابِليون الَّذين يحارِبونَها، ويشْعلُون النَّار ٢٩ .يد الْبابِليين وفي يد نَبوخَذْنَصر ملك بابَِل فَيستَوِلي علَيها

فَِإن َأهلَها َأغَاظُوني، بَِأن َأحرقُوا علَى سطُوحِ ديارِها الْبخُور ِللبعِل، وسكَبوا . فيها ويحرِقُونَها هي وديارها
َألن بني ِإسراِئيَل وبني يهوذَا عملُوا ما هو شَر في نَظَرِي منْذُ حداثَتهِم، ٣٠. هة ُأخْرىقُربان شَرابٍ آلِل

يهِمدا َأيلَتْهمي عنَامِ الَّتي بِاَألصاِهللا. فََأغَاظُون ذَا كَالم٣١." ها ِإلَى همِ بِنَاِئهونْذُ يينَةُ، مدالْم هذهتْ ومِ، َأثَاروذَا الْي
وكُلَّ بني ِإسراِئيَل وبني يهوذَا َأغَاظُوني، بِسببِ كُلِّ الشَّر ٣٢. غَضبِي وغَيظي، فَيجِب َأن ُأفْنيها من َأمامي

اُؤهبِيَأنو مهاربَأحو ماُؤهَؤسرو ملُوكُهمو مه ،وهتَكَبي ارالَّذسِ. مِل الْقُدَأهوذَا وهبِ يوا ِلي ٣٣. كُلُّ شَعارَأد قَدو
مههجال و مهرظَه .يبلُوا التَّْأدقْبي لَموا وعمسي لَم منَّهى، لَكُأخْر دعةً برم متُهلَّمَأنِّي ع عموا ٣٤. وعضْل وب

. وبنَوا َأماكن عبادة ِلبعَل في وادي ابنِ هنُّوم٣٥. لْبيت الَّذي اخْتَرتُه ِلعبادتي ونَجسوهَأصنَامهم الْقَبِيحةَ في ا
هم عملُوا هذه الْقَباحةَ وَأحرقُوا بنيهِم وبنَاتهِم بِالنَّارِ ِلمولَخَ، وهو ما لَم َأطْلُبه ولَم يخْطُر علَى باِلي َأبدا، ولَكنَّ

الشَّر بتَكروذَا يهي بلُوا شَععجو.  
لَكن الْمولَى رب بني . َأنْتُم تَقُولُون عن هذه الْمدينَة، ِإنَّها بِسببِ الْحربِ والْجوعِ والْوبِإ تَقَع في يد ملك بابَِل٣٦

ِإنَّه بِسببِ غَضبِي وغَيظي وسخْطي الشَّديد طَردتُ هذَا الشَّعب من َأرضه، ولَكنِّي " ٣٧:  يقُوُلِإسراِئيَل
 كُنُونسي ملُهعَأجكَانِ، وذَا الْمِإلَى ه مهجِعُأرا، وهِإلَي متُهدي طَرالَّت كُلِّ الْبِالد نم مهعمَأجانٍس٣٨. في َأم كُونُونيو

مهِإلَه َأنَا َأكُونبِي، و٣٩. شَع نم يهِمنرِ بخَيو مرِها ِلخَياِئمي دخَافُونا، ِليداحطَرِيقًا وا وداحا وقَلْب يهِمطُأعو
مهدعَأنِّي ال َأ٤٠. ب ،دِإلَى اَألب ومدا يدهع مهعم َأقْطَعتَّى ال وي، حتَّقُونَني ملُهعَأجو ،هِمانِ ِإلَيسنِ اِإلحكُفُّ ع

  ."وَأفْرح بِاِإلحسانِ ِإلَيهِم، وَأغْرِسهم في هذه اَألرضِ بَِأمانَة من كُلِّ قَلْبِي وكُلِّ نَفْسي٤١. ينْحرِفُوا عنِّي
. ى هذَا الشَّعبِ كُلَّ هذه الْمصاِئبِ الْعظيمة، َأجلب علَيهِم كُلَّ الْخَيرِ الَّذي وعدتُهم بِهكَما جلَبتُ علَ: "وقَاَل اُهللا٤٢
نَّها تَقَع فَيشْتَرون حقُوال في هذه اَألرضِ الَّتي قُلْتَ عنْها ِإنَّها تَكُون قَفْرا مهجورا بِال ِإنْسانٍ وال حيوانٍ، َأل٤٣

ينيابِلالْب دي يضِ ٤٤. في َأرا، فودشُه ونشْهِديو ونمخْتيو قُودي عف ذَِلك ونكْتُبيو ،ةضقُوال بِفح ونشْتَري
دمِل وبنِ الْجدموذَا وهنِ يدي مفسِ وَل الْقُدوي حى الَّتي الْقُرفو ينمبِنْي نم مهدنِ النَّقَبِ، َألنِّي َأردمِل وهنِ الس

  ."هذَا كَالم اِهللا. اَألسرِ
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٣٣ 

١قَاَل لَهنِ وجي السا فوسبحاَل ما زم وهةً ويةً ثَانرا ميماُهللا ِإر كَلَّم٢: و" ضاَألر نَعي صاِهللا الَّذ ذَا كَالمه
وهما، اُهللا استَهثَبا ونَها٣. كَورِفُهال تَع يقَةمعو ةيمظورٍ عبُِأم كُأخْبِرو كي فَُأجِيبنعي ٤. اُدنب بلَى روالْم َألن

وعنِ الَّذين ٥لْحصارِ والْحربِ، ِإسراِئيَل قَاَل عن ديارِ الْقُدسِ، وعن قُصورِ ملُوك يهوذَا الَّتي هدمتْ بِآالت ا
َأنَا قَتَلْتُهم بِغَضبِي وغَيظي، وحجبتُ وجهِي عن هذه الْمدينَة : حاربوا الْبابِليين ومُألوا الْمدينَةَ بِجثَث الْموتَى

مهبِ كُلِّ شَربةَ ٦. بِسحا الصيهطنِّي ُأعلَكانِواَألمالمِ والس رافو مهنَحَأمبِي وي شَعَأشْفو ،الشِّفَاءوذَا ٧. وهي دَأرو
وُأطَهرهم من كُلِّ الشَّر الَّذي ارتَكَبوه ضدي، وَأغْفر كُلَّ ٨. وِإسراِئيَل من اَألسرِ، وُأقَويهِم كَما كَانُوا في اَألوِل

فَتَجلب الْقُدس ِلي شُهرةً وفَرحا وحمدا وِإكْراما عنْد كُلِّ ُأممِ ٩. نُوبِهِم ومعاصيهِمِ الَّتي َأخْطَُأوا بِها ِإلَيذُ
با بِسجِد ونتََأثَّريو شُونهنْدا، فَيهلَيي عكَاتربِكُلِّ ب ونعمسي مضِ، َألنَّهااَألرهلَيرِي عكُلِّ خَيي وكَاتربِ كُلِّ ب".  

ولَكن يقُوُل اُهللا ِإنَّه في مدنِ يهوذَا وشَوارِعِ . َأنْتُم تَقُولُون عن بِالدكُم ِإنَّها خَراب بِال ِإنْسانٍ وال حيوان١٠ٍ
يال حانٍ وةٌ بِال ِإنْسورجهم يي هسِ الَّتانٍ، الْقُدرِيسِ ١١وتُ الْعوحِ، صتُ الْفَروصبِ وتُ الطَّروص عمسي

قُولُونياِهللا و تيي بالشُّكْرِ ف انبقُر ونمقَدي ينتُ الَّذوصوسِ، ورتُ الْعوصو : باُهللا طَي ،يروا اَهللا الْقَددمحا
دِإلَى اَألب ومتَد تُهمحرِل. وي اَألوا كَانُوا فكَم ى ِإلَى الْبِالدراَألس داِهللا. َألنِّي َأر ذَا كَالمه.  

١٢يرقَاَل اُهللا الْقَدو : ناكسم هندي كُلِّ مف كُونيس نلَكانٍ، وويال حانٍ وبِال ِإنْس ابخَر اآلن وه كَانذَا الْمه
وتَمر الْغَنَم تَحتَ يد من يعدها في مدنِ الْجبِل ومدنِ السهِل ومدنِ النَّقَبِ وفي َأرضِ ١٣. ر ِللغَنَمِِللرعاة وحظَاِئ

ْأتي َأيام حين ُأحقِّقُ الْوعد ستَ: َألن اَهللا يقُوُل١٤. هذَا كَالم اِهللا. بِنْيمين والْقُرى الَّتي حوَل الْقُدسِ وفي مدنِ يهوذَا
في تلْك اَأليامِ وفي ذَِلك الْوقْت، ُأنْبِتُ فيها ِلبيت داود ١٥. الصاِلح الَّذي وعدتُ بِه بيتَ ِإسراِئيَل وبيتَ يهوذَا

ي الْبِالدف الحالصَل ودُل الْعمعا ياِلحال صان١٦ٍ. نَسي َأمسِ فالْقُد بشَع كُنسيوذَا، وهو ينْجامِ ياَألي لْكي تفو .
ينَةدالْم ماس كُونيلَنَا: و اِلحاَهللا قَاَل١٧. اُهللا ص ا : َألنداحا واِئمد كُوناِئيَل، يرشِ ِإسرلَى عع سلجي يالَّذ كلالْم

داوِل دنَس نِل ١٨. منَس نا ماِئمد كُونُونا، يايحالضو يققالد انبقُروقَ ورحالْم انبِلي الْقُر ونمقَدي ينالَّذو
  .الَْأحبارِ بني الوِي

هارِ وعهدي مع اللَّيِل، حتَّى ال يكُون يقُوُل اُهللا، هْل تَقْدرون َأن تَنْقضوا عهدي مع النَّ"٢٠: ثُم قَاَل اُهللا ِإلرميا١٩
وبِنَفْسِ الطَّرِيقَة، عهدي مع داود عبدي ال ينْقَض، بْل يكُون لَه ابن ملك ٢١! نَهار وال لَيٌل في وقْتهِما؟ ال

هشرلَى عع سلجي! يني بامخُد عي مدهع كَذَِلكونْقَضارِ ال يب٢٢!  الوِي الَْأح دال تُع اءمالس ومنُج ا َأنكَمو
  ."من الْكَثْرة، ورمَل الْبحرِ ال يحصى، كَذَِلك ُأكَثِّر نَسَل داود عبدي وبني الوِي خُدامي

ه هذَا الشَّعب؟ ِإنَّهم يقُولُون ِإن اَهللا رفَض الْعاِئلَتَينِ اللَّتَينِ هْل الحظْتَ ما يقُولُ"٢٤: ثُم قَاَل اُهللا ِإلرميا٢٣
كَما َأقَمتُ عهدي مع النَّهارِ : ِلذَِلك قَاَل اُهللا٢٥. وهم بِذَِلك يحتَقرون شَعبِي وال يعتَبِرون َأنَّهم ُأمةٌ! اخْتَارهما



فَِإنِّي ال َأرفُض نَسَل يعقُوب وداود عبدي، بْل َأخْتَار من بنيه ٢٦ووضعتُ قَوانين السماء واَألرضِ، واللَّيِل، 
قُوبعيو يماهرِل ِإبلَى نَسلُوكًا عم .مهمحَأررِ واَألس نم مهدَألنِّي َأر".  

  
 إنذار لصدقيا

٣٤ 

١لَم ونارِبحوبِ، يكُلُّ الشُّعو هلْطَتتَ سي تَحضِ الَّتاَألر اِلكمكُلُّ مو هشيكُلُّ جابَِل وب كلم روخَذْنَصنَب ا كَان
اذْهب كَلِّم : "ي ِإسراِئيَل قَاَلالْمولَى رب بن٢. َأوحى اُهللا ِإلرميا بِهذَا الْكَالمِ الْقُدس وكُلَّ الْمدنِ الَّتي حولَها،

 ،قُْل لَهوذَا وهي كلا ميقدا بِالنَّارِ'صرِقُهحابَِل فَيب كلم دي يينَةَ فدالْم هذه عوقيس َأنْت٣َ. قَاَل اُهللا ِإنَّها لَا  ويقدا صي
' .ثُم تَذْهب ِإلَى بابَِل. سلَّم ِليده، وعينَاك تَنْظُرانِ عينَيه، وتُكَلِّمه فَما ِإلَى فَمٍتُفْلتُ من يده، بْل يقْبض علَيك وتُ

ويعملُون . بْل تَموتَ بِسالم٥ٍقَاَل اُهللا عنْك ِإنَّك لَن تَموتَ بِالسيف، . ولَكنِ اسمع كَلمةَ اِهللا يا صدقيا ملك يهوذَا٤
ينابِقالس لُوكالْم اِئكآلب لُونمعا كَانُوا يكَم ،كتوم نْدرِيقَةً عح لَك . قُولُونيو ونَكبنْدينَا'وديلَى سةً عرسا حَأنَا ' !ي

 ".هذَا الْكَالم اُهللا قُلْتُ
وذَِلك لَما كَان جيشُ ملك بابَِل يحارِب الْقُدس ٧. المِ ِلصدقيا ملك يهوذَا في الْقُدسِوقَاَل ِإرميا النَّبِي كُلَّ هذَا الْك٦َ

 .وحدهما بقيتَا من كُلِّ مدنِ يهوذَا الْمحصنَة فَِإنَّهما. وما بقي من مدنِ يهوذَا، َأي لَخيشَ وعزِيقَةَ
  ر العبيدتحري

٨بِيدرِيرِ الْعوا بِتَحنَادسِ ِليبِ الْقُدكُلَّ شَع عا مدها عيقدص كلالْم ا قَطَعمدعذَا الْكَالمِ، با بِهيمى اُهللا ِإلرحَأو .
٩سال يةَ، ويانربالْع تَهارِيجو ،يانربالْع هدبع داحقُ كُلُّ وطْلفَيهمي قَونب نا ميودهي دَأح بِد١٠. تَع اءَؤسكُلُّ الرو

مال َأطْلَقُوهعفوا وا، َأطَاعاررَأح مهارِيوجو مهبِيدقُوا عطْلِلي دهي الْعخَلُوا فد ينبِ الَّذالشَّعوا ١١. وادع منَّهلَكو
  .الْعبِيد والْجوارِي الَّذين َأطْلَقُوهم َأحرارا واستَعبدوهمبعد ذَِلك، وَأرجعوا 

َأنَا قَطَعتُ عهدا مع آباِئكُم يوم َأخْرجتُهم من : "الْمولَى رب بني ِإسراِئيَل يقُوُل١٣. فَهذَا كَلَام اِهللا ِإلرميا١٢
بنِ الْعجس نم ،رصمةيقُلْتُ. ود١٤: و َأن جِبي ،يننتَّ سس كُممخْديو ،لَكُم هنَفْس بِيعي يالَّذ يانربالْع دبالْع

ةابِعالس نَةي السف كُمنْدع نا مرح قُوهوا. تُطْلنْتَبِهي لَموا ِلي وعمسي لَم كُماءآب نلَكاآل١٥. وو لْتُممعو تُمتُب َأنْتُم ،ن
ما هو صاِلح في نَظَرِي، فَنَاديتُم بِتَحرِيرِ الْعبِيد من بني قَومكُم، وقَطَعتُم بِذَِلك عهدا َأمامي في الْبيت الَّذي 

ي، بَِأن َأرجع كُلُّ واحد منْكُم عبِيده وجوارِيه، بعدما َأطْلَقْتُموهم ولَكنَّكُم عدتُم ونَجستُم اسم١٦. اخْتَرتُه ِلعبادتي
لْعبِيد َأنْتُم لَم تُطيعوني بعدما نَاديتُم بِتَحرِيرِ ا: ِلذَِلك قَاَل اُهللا١٧! فَاآلن َأنْتُم تَستَعبِدونَهم. َأحرارا ِليعملُوا ما شَاءوا

كُممي قَونب كُمتخْوا ني . مف ينوهكْرم لُكُمعَأجوعِ، والْجِإ وبالْوو فيوتُوا بِالسِلتَم ،رِيرِكُمي بِتَحُأنَادفََأنَا س ِلذَِلك
اهدوا علَيه َأمامي، ُأعاملُهم كَالْعجِل الَّذي قَطَعوه والَّذين نَقَضوا عهدي، ولَم ينَفِّذُوا ما تَع١٨. كُلِّ مماِلك اَألرضِ



هتَيطْعق نيوا بارسنِ وضِ ١٩. ِإلَى اثْنَيبِ اَألركُلَّ شَعارِ، وبالَْأحو ،لَةواَل الدرِجسِ، والْقُدوذَا وهي اءَؤسر عفَُأوق
طْعق نيوا بارس ينِل، الَّذجورِ ٢٠تَيِ الْعا ِلطُيامطَع مثَثُهج يرتَصو ،هِمالكِله نوعسي ينالَّذ اِئهِمدَأع دي يف مهعُأوق

هالكهِم، وفي يد وُأوقع صدقيا ملك يهوذَا وَأعوانَه في يد َأعداِئهِم الَّذين يسعون ِل٢١. السماء ووحوشِ اَألرضِ
َأنَا آمرهم وُأرجِعهم ِإلَى هذه الْمدينَة، فَيحارِبونَها : فَالْمولَى يقُوُل٢٢! جيشِ ملك بابَِل مع َأنَّهم ذَهبوا من هنَا

  .هوذَا خَرابا ال يسكُن فيها َأحدوَأجعُل مدن ي. ويستَولُون علَيها ويحرِقُونَها بِالنَّارِ
  

 الركابيون

٣٥ 

اذْهب ِإلَى عاِئلَة الركَابِيين "٢: هذَا هو الْكَالم الَّذي َأوحى بِه اُهللا ِإلرميا في َأيامِ يوياقيم بنِ يوشيا ملك يهوذَا١
 مخُذْه ثُم ،مهعم تَكَلَّماورخَم هِمقاساِهللا، و تيي بف ةبِيانالْج فى الْغُردنِ ٣." ِإلَى ِإحا بيمنِ ِإرب يناستُ يعمفَج

ينكَابِيالر اِئلَةكُلَّ عو ،يهنكُلَّ بو تَهخْواا ويينصبي٤. حنب فَةاِهللا، ِإلَى غُر تيِإلَى ب مَأخَذْتُها ولْيدجنِ يب انَانح 
ووضعتُ َأمام رِجاِل ٥. وهي بِجانبِ غُرفَة الرَؤساء فَوقَ غُرفَة معسيا بنِ شَلُّوم حارِس الْبابِ. الرجِل الصاِلحِ

نَحن ال نَشْرب خَمرا، : "فَقَالُوا٦." اشْربوا خَمرا: "همعاِئلَة الركَّابِيين َأبارِيقَ مملُوءةً خَمرا وكُُؤوسا، وقُلْتُ لَ
وال تَبنُوا دارا، وال ٧. ال تَشْربوا خَمرا، ال َأنْتُم وال بنُوكُم َأبدا: َألن يونَاداب بن ركَاب َأبانَا َأوصانَا وقَاَل

وا كَرال تَغْرِسا، وعروا زعرطُوَل تَزي ِلكَي ،كُماتيامِ كُلَّ حيي الْخكُنُوا فِل اسب ءشَي هذه نم لَكُم كُنال يا، وم
اءبا كَغُريهف يشُوني تَعضِ الَّتاَألر هجلَى وع كُمرم٨. عكَابر نب ابونَادونَا يَأب نَا بِهرا َأمنَا كُلَّ مفَلَ. فََأطَع م

ولَم نَبنِ ديارا ِلنَسكُن فيها، ولَم نَملك كَرما وال ٩نَشْرب خَمرا طُوَل عمرِنَا، ال نَحن وال زوجاتُنَا وال بنَاتُنَا، 
ولَكن لَما زحفَ ١١. ونَاداب َأبونَابْل سكَنَّا في الْخيامِ، وَأطَعنَا تَماما كُلَّ ما َأمرنَا بِه ي١٠. حقْال وال زرعا

ينيامشِ اَألريجو ينيابِلشِ الْبيج نا مبره سخَُل الْقُدنَد نَا َأنرقَر ،لَى الْبِالدابَِل عب كلم روخَذْنَصنَا. نَبكَنَّا هفَس.  
لْقَدير رب بني ِإسراِئيَل يقُوُل اذْهب وقُْل ِلرِجاِل يهوذَا وسكَّانِ الْقُدسِ، يقُوُل الْمولَى ا"١٣: ثُم قَاَل اُهللا ِإلرميا١٢

ي: اُهللا لَكُموا كَالميعَأطو ،سرذَا الدوا هلَّملُوا ١٤. تَعما، فَعروا خَمبشْرال ي َأن هالدَأو رَأم كَابر نب ابونَادي
َأما َأنْتُم، فَلَم تُطيعوني مع َأنِّي كَلَّمتُكُم مرةً . كَالمه ولَم يشْربوا خَمرا ِإلَى هذَا الْيومِ، َألنَّهم َأطَاعوا َأمر َأبِيهِمبِ

ارجِعوا عن سلُوككُم الرديء : وقَالُوا لَكُم. خَرِوَأرسلْتُ ِإلَيكُم كُلَّ عبِيدي اَألنْبِياء واحدا بعد اآل١٥. بعد ُأخْرى
اِئكُمآلبو ا لَكُمتُهطَيي َأعضِ الَّتي اَألرف كُنُونا، فَتَسوهدبى ِلتَعةً ُأخْروا آِلهعال تَتْبو ،الَكُمموا َأعحلَأصو . لَم نَّكُملَك

َأما هذَا الشَّعب . فَِإن بني يونَاداب بنِ ركَاب عملُوا بِوصية َأبِيهِم الَّتي َأوصاهم بِها١٦. ا ِليتَنْتَبِهوا ولَم تَسمعو
نِ الْقُدسِ، كُلَّ سَأجلب علَى يهوذَا وعلَى كُلِّ سكَّا: ِلذَِلك قَاَل اُهللا الْقَدير رب بني ِإسراِئيَل١٧. فَلَم يسمع ِلي

  ."الْمصاِئبِ الَّتي حكَمتُ بِها علَيهِم، َألنِّي كَلَّمتُهم فَلَم يسمعوا، ودعوتُهم فَلَم يجِيبوا



١٨ينكَابِيالر اِئلَةا ِلعيمقَاَل ِإراِئيَل قَاَل: "وري ِإسنب بر يرلَى الْقَدوالْم :َأنْتُم نَفَّذْتُمو ،َأبِيكُم ابونَادةَ ييصو تُمَأطَع 
لَكُم ا قَالَهبِكُلِّ م لْتُممعو ،رِهاما١٩. كُلَّ َأواِئمي دنمخْدي نم كَابنِ رب ابونَادِل ينَس نم كُوني ِلذَِلك . ذَا كَالمه

  ."اِهللا الْقَديرِ رب بني ِإسراِئيَل
  

 يوياقيم يحرق الكتاب

٣٦ 

فيه كُلَّ الْكَالمِ الَّذي قُلْتُه  خُذْ كتَابا واكْتُب"٢: في السنَة الرابِعة ِليوياقيم بنِ يوشيا ملك يهوذَا، قَاَل اُهللا ِإلرميا١
نى، ممِ اُألخْركُلِّ اُألموذَا وهياِئيَل ورِإس نع مِلَكوذَا الْيِإلَى ه ،كْأتُ ُأكَلِّمدا با لَميوشامِ ي٣.  َأي بلَّ شَعفَلَع

 مهشَر رفََأغْف ،يءدهِمِ الرلُوكس نوا عجِعرفَي ،هِملَيا عهبلَأج تُ َأنيي نَواِئبِ الَّتصكُلِّ الْم نع ونعمسوذَا يهي
مهذَنْبو".  

ثُم قَاَل ٥. فَاستَدعى ِإرميا باروخَ بن نيرِيا وَأملَى علَيه كُلَّ كَالمِ اِهللا الَّذي قَالَه لَه، فَكَتَبه باروخُ في الْكتَاب٤ِ
ى بيت اِهللا في يومِ الصومِ، واقْرْأ من فَاذْهب َأنْتَ ِإل٦َ. َأنَا ممنُوع من الذَّهابِ ِإلَى بيت اِهللا: "ِإرميا ِلباروخَ

تَهَأنْتَ كَتَبو كلَيع تُهلَيي َأمتَابِ كُلَّ كَالمِ اِهللا الَّذالْك .هِمندم نم ينموذَا الْقَادهبِ يبِ، ِلكُلِّ شَعِللشَّع ْأه٧. اقْر ملَّهلَع
يِإلَى اِهللا، و ونعرتَضييدشَد هِملَيع بِه كَمي حالَّذ ظَهغَياِهللا و بغَض َألن ،يءدهِمِ الرلُوكس نع ونجِعر ".

  .فَعمَل باروخُ بن نيرِيا كُلَّ ما َأوصاه بِه ِإرميا النَّبِي، فَقَرَأ كَالم اِهللا من الْكتَابِ في بيت اِهللا٨
لشَّهرِ التَّاسعِ من السنَة الْخَامسة ِليوياقيم بنِ يوشيا ملك يهوذَا، نَادوا بِصومٍ َأمام اِهللا ِلكُلِّ الشَّعبِ الَّذي وفي ا٩

، ِلكُلِّ الشَّعبِ، كَالم ِإرميا الَّذي في فَقَرَأ باروخُ وهو في بيت اِهللا١٠. في الْقُدسِ، وِلكُلِّ الْقَادمين من مدنِ يهوذَا
وكَان يقْرُأ وهو في غُرفَة جمريا بنِ شَافَان الْكَاتبِ في الساحة الْعلْيا، عنْد مدخَِل الْبابِ الْجديد ِلبيت . الْكتَابِ

  .اِهللا
١١ا بيرمج نا بيخَايم عما ستَابِ، فَلَمي الْكي فكُلَّ كَالمِ اِهللا الَّذ ١٢نِ شَافَان فَةِإلَى غُر ،كلرِ الْمِإلَى قَص بذَه

رمجو ،وركْبع نب َألْنَاثَانا، ويعمش نا باليدو ،بالْكَات اعَأِليشَام مهو ،يناِلسج اءَؤسكُلُّ الر ثُ كَانيبِ حا الْكَاتي
اءَؤسالر نم مهرغَيا ونَنْيح نا بيقدصو ،شَافَان نوخُ ١٣. بارَأ با قَرلَم ،هعمي سا بِكُلِّ الْكَالمِ الَّذيخَايم مهرفََأخْب

َأحضرِ : "لَميا بنِ كُوشي، ِليقُوَل ِلباروخَفََأرسَل كُلُّ الرَؤساء يهودي بن نَثَنْيا بنِ ش١٤َ. ِللشَّعبِ من الْكتَابِ
: فَقَالُوا لَه١٥. فََأخَذَ باروخُ بن نيرِيا الْكتَاب في يده، وذَهب ِإلَيهِم." الْكتَاب الَّذي قَرْأتَ منْه ِللشَّعبِ وتَعاَل

فَلَما سمعوا كُلَّ ذَِلك الْكَالمِ، خَافُوا ونَظَروا بعضهم ِإلَى بعضٍ وقَالُوا ١٦. لَهمفَقَرَأه باروخُ ." اجلس واقْرْأه لَنَا"
ه َأخْبِرنَا كَيفَ كَتَبتَ كُلَّ هذَا؟ هْل َأمال: "ثُم سَألُوا باروخ١٧َ." ال بد َأن نُخْبِر الْملك بِكُلِّ هذَا الْكَالمِ: "ِلباروخَ

فَقَاَل ١٩." نَعم، كَان هو يملي علَي كُلَّ شَيء وَأنَا َأكْتُب بِالْحبرِ في الْكتَابِ: "فَقَاَل باروخُ لَهم١٨" ِإرميا علَيك؟
  ."َأنْتُمااذْهب واخْتَبِْئ َأنْتَ وِإرميا، ِلكَي ال يعلَم َأحد َأين : "الرَؤساء ِلباروخَ



٢٠ءبِكُلِّ شَي وهرَأخْبو ةي الْقَاعف كلخَلُوا ِإلَى الْمدبِ، والْكَات اعَأِليشَام فَةي غُرف تَابالْك اءَؤسالر عدَأو ثُم .
٢١َأِليشَام فَةغُر نم هرضفََأح ،تَابالْك رضحي ِليودهي كلَل الْمسبِفََأرالْكَات ِلكُلِّ . اعو كلي ِللمودهي َأهقَرو

هنْدع ينودجوالْم اءَؤس٢٢. الر نَار يهف كَانُون هامَأمو الشِّتَاء فَةي غُرف كلالْمعِ، ورِ التَّاسي الشَّهف ذَِلك كَانو
 ثَالثَةَ َأعمدة َأو َأربعةً، كَان الْملك يقْطَعها بِسكِّينِ الْكَاتبِ ويرميها في النَّارِ فَكُلَّما كَان يهودي يقْرُأ٢٣. مشْتَعلَةٌ

 وال كُلُّ ولَم يخَافُوا ولَم يمزقُوا ثيابهم، ال الْملك٢٤. الَّتي في الْكَانُونِ، حتَّى فَني كُلُّ الْكتَابِ في نَارِ الْكَانُونِ
ومع َأن َألْنَاثَان وداليا وجمريا تَرجوا الْملك َأن ال يحرِقَ الْكتَاب، لَكنَّه ٢٥. َأعوانه الَّذين سمعوا كُلَّ هذَا الْكَالمِ

ملَه عمسي ٢٦. لَمرسو كلالْم نيَل ابمحري كلالْم رْل َأملَى بوا عقْبِضي يَل َأندبع نا بيشَلَمرِيَل وزع نا باي
ا النَّبِييمِإربِ ووخَ الْكَاتارا. بمْأهاَهللا خَب نلَكو.  

خُذْ كتَابا آخَر "٢٨:  ِإلرمياوبعدما َأحرقَ الْملك الْكتَاب والْكَالم الَّذي َأماله ِإرميا وكَتَبه باروخُ، قَاَل اُهللا٢٧
: وقُْل ِليوياقيم ملك يهوذَا٢٩. واكْتُب فيه كُلَّ الْكَالمِ الَّذي كَان في الْكتَابِ اَألوِل، الَّذي َأحرقَه يوياقيم ملك يهوذَا

ِلماذَا يا ِإرميا كَتَبتَ فيه َأن ملك بابَِل ال بد َأن يْأتي، ويخْرِب هذه : "تَيقُوُل اُهللا، َأنْتَ َأحرقْتَ هذَا الْكتَاب وقُلْ"
 علَى ال يجلس َأحد من نَسله: ِلذَِلك يقُوُل اُهللا عن يوياقيم ملك يهوذَا٣٠" الْبِالد، ويفْني منْها اِإلنْسان والْحيوان؟

وُأعاقبه هو وَأوالده وَأعوانَه علَى ٣١. عرشِ داود، وتُرمى جثَّتُه خَارِجا في الْحر بِالنَّهارِ وفي الصقيعِ بِاللَّيِل
مهاِئ. شَرصوذَا، كُلَّ الْمهبِ يشَعسِ وكَّانِ الْقُدلَى سعو هِملَيع بلَأجو لَم مَألنَّه ،هِملَيا عتُ بِهكَمي حبِ الَّت

  ."يسمعوا
فَكَان ِإرميا يملي، وباروخُ يكْتُب فيه كُلَّ الْكَالمِ . فََأخَذَ ِإرميا كتَابا آخَر، وَأعطَاه ِلباروخَ بنِ نيرِيا الْكَاتب٣٢ِ

  .وزِيد علَيه كَالم كَثير مثْلُه. ذي َأحرقَه يوياقيم ملك يهوذَا بِالنَّارِالَّذي كَان في الْكتَابِ الَّ
  

  إرميا في السجن

٣٧ 

١اقوينِ يب يناكويي كَانكًا ملم لَهعابَِل جب كلم روخَذْنَصنَب وذَا، َألنهلَى يا عيوشي نا بيقدص لَكمو٢. يم لَمو
ا النَّبِييمِإر طَةاسوب ي قَالَهضِ ِلكَالمِ اِهللا الَّذاَألر بال شَعو انُهوال َأعو وه عمسي.  

ادع الْمولَى ِإلَهنَا : " لَهوَأرسَل الْملك صدقيا يوخََل بن شَلَميا والْحبر صفَنْيا بن معسيا، ِإلَى ِإرميا النَّبِي يقُوُل٣
وكَان ِإرميا في ذَِلك الْوقْت، حرا يذْهب كَما يشَاء بين الشَّعبِ، َألنَّهم لَم يكُونُوا قَد وضعوه في ٤." من َأجلنَا

دعنِ بج٥. السرصم نم نوعرشُ فيج جخَرو .ا سوا فَلَمبحذَا، انْسبِه سالْقُد ونراصحي ينالَّذ ونيابِلالْب عم
سكُوا الْقُدتَرو.  

٦ا النَّبِييمي"٧: فَقَاَل اُهللا ِإلرونيرتَشِلتَس ِإلَي لَكُمسي َأروذَا الَّذهي كلاِئيَل، قُولُوا ِلمري ِإسنب باِهللا ر ذَا كَالمه ،
رصِإلَى م ،هضِإلَى َأر جِعريس ،كُمداعسِلي رصم نم جي خَرالَّذ نوعرشَ فيج ٨. ِإن ونيابِلالْب جِعرفَي



سيذْهب : تَخْدعوا َأنْفُسكُم وتَقُولُواال : فَالْمولَى يقُوُل٩. ويحارِبون هذه الْمدينَةَ ويستَولُون علَيها ويحرِقُونَها بِالنَّارِ
ونبذْهال ي منَّا، َألنَّهع ونيابِلضِ ١٠! الْبعب رغَي منْهقَ مبي تَّى لَمح ،كُمارِبحي يابَِل الَّذشَ بيج تُممزه ْل ِإنب

حرالْج ُؤالءه امِ، فَِإنيي الْخى فحربِالنَّارِالْج ينَةدالْم هذه رِقُونحيو ونقُومى ي.  
١١ ،نوعرشِ فيوجِ جبِ خُرببِس ،سكُوا الْقُدتَرو ينيابِلشُ الْبيج بحا اْنسِإلَى ١٢فَلَم بذْهِلي ،سيا الْقُدمِإر رغَاد

م يبِهلَى نَصَل عصحِلي ينمضِ بِنْيبَِأرالشَّع عم نَاكضِ هاَألر ١٣. ن هلَيع ضقَب ،ينمبِنْي ةابوَل ِإلَى بصا وفَلَم
ا النَّبِييمقَاَل ِإلرا، ونَنْينِ حا بيشَلَم نا بِئيري هماسسِ، ورالْح قَاِئد" :ينيابِلِإلَى الْب مِلتَنْض بفَقَاَل ١٤." َأنْتَ ذَاه

. ولَكن لَم يسمع لَه يرِئيا، بْل قَبض علَى ِإرميا وَأخَذَه ِإلَى الرَؤساء." َأنَا ال َأنْضم ِإلَى الْبابِليين! كَذب: "ِإرميا
١٥ونَاثَانارِ يي دف نُوهجسو وهبرضا، ويملَى ِإرع اءَؤسالر بنٍفَغَضجِإلَى س لُوهوح مبِ، َألنَّهالْكَات  .
  .ووضعوا ِإرميا في زِنْزانَة في َأعماق السجنِ، وبقي هنَاك وقْتًا طَوِيال١٦
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١٧س َألَهسو رِها ِإلَى قَصيمِإر رضَأحا، ويقدص كلَل الْمسَأر اثُماِهللا؟: "ر نْدع نةٌ ممكَل دْل تُوجا" هيمفَقَاَل ِإر :
"دتُوج ،مابَِل. نَعب كلم دي يف تَقَعا١٨!" سيقدص كلا ِللميمقَاَل ِإر ذَا : "ثُمِإلَى هو كانوِإلَى َأعو كْأتُ ِإلَياذَا َأسبِم

وَأين َأنْبِياُؤكُم الَّذين تَنَبُأوا لَكُم وقَالُوا ِإن ملك بابَِل ال يهجم علَيكُم وال ١٩ني في السجنِ؟ الشَّعبِ حتَّى وضعتُمو
ارِ يونَاثَان الْكَاتبِ، ِلَئال واآلن اسمع يا سيدي الْملك، فَِإنِّي َأتَوسُل ِإلَيك َأن ال تَردني ِإلَى د٢٠علَى هذه الْبِالد؟ 

نَاكوتَ همٍ ٢١." َأموزِ كُلَّ يالْخُب نيفًا مغر طُوهعي َأنرِ، ونِ الْقَصجي سا فيموا ِإرعضي ا َأنيقدص كلالْم رفََأم
  .فََأقَام ِإرميا في سجنِ الْقَصرِ. مدينَةمن سوق الْخَبازِين، ِإلَى َأن ينْفُذَ كُلُّ الْخُبزِ من الْ

  
 إرميا في البئر

٣٨ 

١ قُولُها ييمِإر ي كَانالَّذ ا، الْكَالميلْكم نب ورفَشْحا ويشَلَم نوخَُل بيو ورفَشْح نا بلْيدجو تَّانم نا بشَفَطْي عمسو
 وهبِ، و٢ِللشَّع اَهللا قَاَلِإن" : ينيابِلِإلَى الْب جخْري نمِإ، وبالْووعِ والْجو فيوتُ بِالسمي ينَةدالْم هذي هف يمقي نم

هاتيو بِحنْجيا ويحا٣." يضاَهللا قَاَل َأي ِإنو" :يج دي يف تَقَع َأن دينَةَ ال بدالْم هذه اِإنهلَيِلي عتَوسابَِل فَيب كلشِ م".  
٤كلِللم اءَؤسفَقَاَل الر" : هذي هف يقي بشِ الَّذيةَ الْجزِيمفُ ععضذَا يه هبِكَالم ُل، َألنَّهجذَا الرقْتََل هي َأن جِبي

جذَا الربِ، فَهةَ كُلِّ الشَّعزِيمعو ،ينَةداالْمْل شَرا بربِ خَيذَا الشَّعِله رِيدا٥." ُل ال ييقدص كلي : "فَقَاَل الْما فيمِإر
ءي شَيف كُمارِضُأع َأن رال َأقْد كلَأنَا الْمو ،كُمدنِ ٦." يجي سف كلنِ الْما ابيلْكي بِْئرِ مف وهعضوا ويمفََأخَذُوا ِإر

  .فََأنْزلُوه بِحباٍل، ولَم يكُن في الْبِْئرِ ماء بْل وحٌل، فَغَاص ِإرميا في الْوحِل. قَصرِالْ



 الْملك وكَان. وسمع عبد الْملك الْحبشي، َأحد َأعوانِ الْملك، وهو في الْقَصرِ، بَِأنَّهم وضعوا ِإرميا في الْبِْئر٧ِ
ينمبِنْي ةابوي با فاِلس٨. جكلقَاَل ِللْمرِ والْقَص نم كلالْم دبع جوا "٩: فَخَراءاُل َأسجالر ُؤالءه ،كلي الْمديا سي

ا النَّبِييمِإلر لُوهما عي كُلِّ موتَ. فمي الْبِْئرِ ِليف وهحطَر مِإنَّهينَةدي الْمف زخُب دوجال ي وعِ َألنَّهالْج نم نَاكه  ".
١٠قَاَل لَهو يشبالْح كلالْم دبع كلالْم رفََأم" : َل َأنالْبِْئرِ قَب نا ميمِإر َأخْرِجال، وجر يننَا ثَالثه نم كعخُذْ م

ملك الرجاَل، ودخََل ِإلَى غُرفَة تَحتَ خزانَة الْقَصرِ، وَأخَذَ من هنَاك مالبِس رثَّةً وخرقًا فََأخَذَ عبد ال١١ْ." يموتَ
الرثَّةَ والْخرقَ ضعِ الْمالبِس : "وقَاَل عبد الْملك الْحبشي ِإلرميا١٢. باِليةً وَأنْزلَها بِحباٍل ِإلَى ِإرميا في الْبِْئرِ

  .وَأقَام ِإرميا في السجنِ. فَجذَبوه بِالْحباِل، وَأخْرجوه من الْبِْئر١٣ِ. فَفَعَل ِإرميا هذَا." الْباِليةَ بين ِإبطَيك والْحباِل
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١٤ضَأحا، ويقدص كلَل الْمسَأروقَاَل لَهاِهللا و تيِلب خَِل الثَّاِلثدي الْمف ها ِإلَييمِإر رٍ، : "رَأم نع َألَكَأس َأن ُأرِيد
فَ الْملك فَحل١٦َ." ِإن َأخْبرتُك تَقْتُلُني، وِإن نَصحتُك ال تَسمع ِلي: "فَقَاَل ِإرميا ِلصدقيا١٥." فَال تَكْتُم عنِّي شَيًئا

ُأقْسم بِاِهللا الَّذي َأعطَانَا هذه الْحياةَ ِإنِّي ال َأقْتُلُك، وال ُأسلِّمك ِليد هُؤالء الرجاِل الَّذين : "صدقيا ِإلرميا سرا وقَاَل
قْتُلُوكي َأن ونرِيدي".  

ِإن كُنْتَ تَستَسلم ِلقَادة ملك بابَِل، تَنْجو بِحياتك، :  الْقَدير رب بني ِإسراِئيَل يقُوُلالْمولَى: "فَقَاَل ِإرميا ِلصدقيا١٧
اِئلَتُكعا َأنْتَ ويقُ بِالنَّارِ، فَتَحرينَةُ ال تُحدالْم هذهاب١٨ِ. وب كلم ةِلقَاد ملتَسكُنْتَ ال تَس ِإن نلَكينَةُ ودالْم هذه َل، تَقَع

منْهتُ مَأنْتَ ال تُفْلا بِالنَّارِ، ورِقُونَهحفَي ،ينيابِلالْب دي يا١٩." فيمِإلر كلا الْميقدفَقَاَل ص" : ينالَّذ ودهالْي نَأخَافُ م
َأطع . لَن يسلِّموك لَهم: "فَقَاَل ِإرميا٢٠." بابِليون لَهم فَيعاملُونَني بِال رحمةلَجُأوا ِإلَى الْبابِليين، فَربما يسلِّمني الْ

كاتيبِح وتَنْجو حفَتَنْج ،لَك ي َأقُولُهاِهللا الَّذ ةُ ال٢١َّ. كَالممالْكَل يه هذفَه ،ملتَستَس َأن فُضكُنْتَ تَر ِإنا ولَنَهي َأعت
كُلُّ من بقي من النِّساء في قَصرِ ملك يهوذَا يْؤخَذْن ِإلَى رَؤساء ملك بابَِل، فَتَهزُأ نساُؤك بِك بِهذه ٢٢: اُهللا ِلي
ةاُألغْنَي :وكغَلَبو وكعخَد ،قْتَ بِهِمثو ينالَّذ كابحَأص !ا غَاصلَمكُوكي الطِّينِ، تَرف الك٢٣! تْ رِج اِئكسكُلُّ ن

  ."وَأوالدك يْؤخَذُون ِإلَى الْبابِليين، وَأنْتَ ال تُفْلتُ منْهم، بْل يقْبِض علَيك ملك بابَِل، وهذه الْمدينَةُ تُحرقُ بِالنَّارِ
وِإن سمع الرَؤساء َأنِّي كَلَّمتُك، وراحوا ٢٥. عرفْ َأحدا بِهذَا الْكَالمِ، ِلَئال تَموتَال تُ: "فَقَاَل صدقيا ِإلرميا٢٤

وسلْتُ ِإلَى الْملك تَ: فَقُْل لَهم٢٦. ال تَكْتُم عنَّا، وِإال نَقْتُلَك. َأخْبِرنَا بِما قُلْتَه ِللْملك وما قَالَه الْملك لَك: ِإلَيك وقَالُوا
نَاكوتَ هِلَئال َأم ونَاثَانارِ يي ِإلَى دندرال ي ِلكَي".  

٢٧كلالْم بِه اهصي َأوكُلَّ الْكَالمِ الَّذ مفَقَاَل لَه ،َألُوهسا ويمِإلَى ِإر اءَؤسكُلُّ الر احع . فَرم يثَهدح كَتُوا، َألنفَس
  .وبقي ِإرميا في السجنِ ِإلَى الْيومِ الَّذي سقَطَتْ فيه الْقُدس٢٨. ملك لَم يسمع بِه َأحدَالْ
  



 سقوط القدس

٣٩ 

هو وكُلُّ جيشه علَى  في الشَّهرِ الْعاشرِ من السنَة التَّاسعة ِلصدقيا ملك يهوذَا، جاء نَبوخَذْنَصر ملك بابَِل،١
فَدخََل ٣. وفي الشَّهرِ الرابِعِ من السنَة الْحاديةَ عشْرةَ ِلصدقيا، فُتحتْ ثَغْرةٌ في سورِ الْمدينَة٢. الْقُدسِ وحاصرها

طَى، وسالْو ةابوي الْبوا فلَسجابَِل، وب كلم َؤساءكُلُّ رمه : نم وهو يمخسرسو، ونَب رجمسو ،راصْل شَرجنَر
فَلَما رآهم صدقيا ملك يهوذَا ٤. كبارِ اَألعوانِ، ونَرجْل شَراصر وهو من كبارِ الْقَادة، وباقي رَؤساء ملك بابَِل

خَروا وبرشِ، هيكُلُّ الْجي ووا فهاتَّجنِ، ويورالس نيي بالَّت ةابوالْب نم ،كلالْم يقَةدح ي طَرِيقف ينَةدالْم نوا مج
ندي اُألرادو ا٥. طَرِيقِل َأرِيحهي سا فيقدقُوا بِصلَحو ،مهتَبِع ينيابِلشَ الْبيج نلَكَأ. وو وهرِإلَى فََأس خَذُوه

هدا ضكْمح ردثُ أصياةَ، حمضِ حي َأرلَةَ، فبي رابَِل فب كلم روخَذْنَصابَِل ٦. نَبب كللَةَ، قَتََل مبي رف نَاكهو
ينَي صدقيا، وقَيده بِسالسَل من نُحاسٍ ِليْأخُذَه ثُم قَلَع ع٧. َأوالد صدقيا َأمام عينَيه، وقَتََل َأيضا كُلَّ عظَماء يهوذَا

والشَّعب الَّذي بقي في ٩. وَأحرقَ الْبابِليون قَصر الْملك وديار الشَّعبِ، وهدموا َأسوار الْقُدس٨ِ. ِإلَى بابَِل
وا ِإلَى ملك بابَِل، وغَيرهم من النَّاسِ، َأسرهم نَبوزردان قَاِئد الْحرسِ الْملَكي ِإلَى الْمدينَة، والَّذين هربوا ولَجُأ

ي ذَِلك ولَكنَّه تَرك في َأرضِ يهوذَا بعض الْمساكينِ الَّذين ال يملكُون شَيًئا، وَأعطَاهم كُروما وحقُولًا ف١٠. بابَِل
قْتالْو.  

١١قَاَل لَها ويملَى ِإرع يلَكسِ الْمرالْح قَاِئد اندروزى نَبصابَِل َأوب كلم روخَذْنَصنَبال ١٢: وو تَنِ بِهاعو خُذْه
هطْلُبا يكُلَّ م ْل لَهمِل اعب ،هرضًئا يْل شَيم١٣. تَعوزَل نَبسفََأر نم وهو بانوشَزنَبو ،يلَكسِ الْمرالْح قَاِئد اندر

َأرسلُوا وَأحضروا ِإرميا من ١٤كبارِ اَألعوانِ، ونَرجْل شَراصر وهو من كبارِ الْقَادة، وكُلُّ قَادة ملك بابَِل، 
  .فََأقَام مع الشَّعبِ. َأخيقَام بنِ شَافَان ِليْأخُذَه ِإلَى دارِهالسجنِ وسلَّموه ِلجدلْيا بنِ 

١٥نِ، قَاَل اُهللا لَهجي السا فوسبحا ميمِإر ا كَانلَم١٦: و"يشبالْح كلالْم دبقُْل ِلعو بي : اذْهنب بر يرلَى الْقَدوالْم
.  سُأنَفِّذُ كُلَّ ما حكَمتُ بِه علَى هذه الْمدينَة، وهو شَر ال خَير، فَيتم في ذَِلك الْوقْت َأمام عينَيكِإسراِئيَل يقُوُل،

َأنَا ُأنَجيك، فَال تَموتُ ١٨ .فَال تَقَع في َأيدي الَّذين تَخَافُ منْهم. هذَا وعد اِهللا. ولَكنِّي ُأنْقذُك في ذَِلك الْيوم١٧ِ
  ."هذَا وعد اِهللا. بِالسيف، بْل تَنْجو بِحياتك َألنَّك تَوكَّلْتَ علَى اِهللا

  
 إطالق سراح إرميا

٤٠ 

فَِإنَّه َأخَذَه . حرسِ الْملَكي في الرامةهذَا هو الْكَالم الَّذي َأوحى بِه اُهللا ِإلرميا، بعدما َأطْلَقَه نَبوزردان قَاِئد الْ"١
فََأخَذَ قَاِئد الْحرسِ ِإرميا ٢. مقَيدا بِالسالسِل مع كُلِّ اَألسرى من الْقُدسِ ويهوذَا، وكَانُوا في طَرِيقهِم ِإلَى بابَِل



قَاَل لَهبٍ وانلَى جع : كلَى ِإلَهوكَانِالْمذَا الْملَى هاِئبِ عصالْم هذبِه كَما قَاَل٣. حَل كَممعنَفَّذَ اُهللا وذَا . وه فَِإن
وهيعتُط لَمقِّ اِهللا وي حف َأخْطَْأتُم َألنَّكُم ثَ لَكُمد٤. حكدلَى يي عالَّت ودالْقُي نم موالْي تُكررَأنَا حكُ. و نْتَ فَِإن

ي بِكتَنَأنَا َأعابَِل وي ِإلَى بعاَل متَع ،بتُح .فَال تَْأت ،ذَِلك بكُنْتَ ال تُح ِإنو .انْظُر ! ،كاما َأمكُلُّه ضاَألر
كبنَاسيو لُو لَكحثُ ييح ب٥." فَاذْهاندروزنَب ا، قَاَل لَهيمِإر دري َل َأنقَبنِ : "وب يقَامنِ َأخا بلْيدِإلَى ج جِعار

كبنَاسثُ ييح ببِ، َأوِ اذْهالشَّع عم هنْدع مَأقوذَا، وهنِ يدلَى ما عماكابَِل حب كلم نَهيي عالَّذ شَافَان ". طَاهَأعو
فَهرصةً ويدها وادسِ زرالْح ي فَذ٦َ. قَاِئدبِ الَّذالشَّع عم هنْدع َأقَامو ،فَاةصي الْمف يقَامنِ َأخا بلْيدا ِإلَى جيمِإر به

  .بقي في اَألرضِ
  جدليا الحاكم

٧لْيدج نيابَِل عب كلم َأن مالُهرِجو مقُوِل، هي الْحف ينشِ الَّذيالْج ةكُلُّ قَاد عمسو ،لَى الْبِالدا عماكح يقَامَأخ نا ب
فَراحوا ِإلَى ٨. وجعلَه مسُئوال عنِ الْفُقَراء من رِجاٍل ونساء وَأطْفَاٍل الَّذين بقَوا في الْبِالد ولَم يْؤسروا ِإلَى بابَِل

ثَنْيا، ويوحانَان ويونَاثَان ابنَا قَارِيح، وسرايا بن تَنْحومثَ، وبنُوعيفَاي جدلْيا في الْمصفَاة، وهم ِإسماعيُل بن نَ
مالُهرِجو مي، هكعالْم ناب يناسيي، وقَاَل٩. النَّطُوفَاتو ما لَهلْيدلَفَ جفَح" : ،ينيابِلوا الْبمتَخْد َأن نال تَخَافُوا م

واَأقحتَنْج ابَِل، ِلكَيب كلوا مماخْدضِ، وي اَألروا ف١٠. يم ينالَّذ ينيابِلتقْبَِل الْبَألس فَاةصي الْمنَا فه يمُأقَأنَا س
  ."م وَأقيموا في مدنكُم الَّتي تَحتَلُّونَهاَأما َأنْتُم فَاجمعوا خَمرا وثَمرا وزيتًا، واخْزِنُوها في َأوعيتكُ. يْأتُون ِإلَينَا

 وسمع َأيضا كُلُّ الْيهود الَّذين في موآب وعمون وَأدوم والْبِالد اُألخْرى، َأن ملك بابَِل تَرك بقيةً ِليهوذَا،١١
نِ شَافَانب يقَامَأخ نا بلْيدج نيعوهِملَيا عماك١٢.  ح نم ،فَاةصي الْما فلْيدوذَا، ِإلَى جهضِ يِإلَى َأر موا كُلُّهاءفَج

 .كُلِّ الْبِالد الَّتي كَانُوا مشَتَّتين فيها، وجمعوا خَمرا وثَمرا كَثيرا جِدا
١٣ةكُلُّ قَادو قَارِيح نب انَانوحي اءجو ،فَاةصي الْما فلْيدقُوِل، ِإلَى جي الْحف ينشِ الَّذي١٤ الْجقَالُوا لَهو" : لَمَأال تَع

ن بن فَقَاَل يوحانَا١٥. فَلَم يصدقْهم جدلْيا بن َأخيقَام" َأن بعليس ملك عمون َأرسَل ِإسماعيَل بن نَثَنْيا ِليقْتُلَك؟
فَاةصي الْما فرا سلْيدِلج قَارِيح" :دَأح لَمعي رِ َأنغَي نا، منَثَنْي نيَل باعمَأقْتُُل ِإسو بي َأذْهنعد . ددتَبفَي قْتُلُكاذَا يِلم

ال تَفْعْل هذَا، : "فَقَاَل جدلْيا بن َأخيقَام ِليوحانَان بنِ قَارِيح١٦" كُلُّ الْيهود الَّذين التَفُّوا حولَك وتَهلك بقيةُ يهوذَا؟
  !"َألنَّك تَتَّهِم ِإسماعيَل بِغَيرِ حقٍّ

  
  مقتل جدليا

٤١ 

١اِئلَةالْع نم وهو اعنِ َأِليشَامنَا بنَثَي نيُل باعمِإس اءابِعِ جرِ السي الشَّهفو هعمو ،كلانِ الْموَأع دَأحو ةيلَكالْم 
فَاةصي الْمف يقَامنِ َأخا بلْيداٍل، ِإلَى جةُ رِجشْرع . ،نَاكا هعم املُوا الطَّعا تَنَاومدعبا ٢ونَثَنْي نيُل باعمِإس قَام



. لُوا بِالسيف جدلْيا بن َأخيقَام بنِ شَافَان الَّذي عينَه ملك بابَِل حاكما علَى الْبِالدوالْعشْرةُ الرجاِل الَّذين معه، وقَتَ
٣ ينالَّذ ينيابِلالْب نُودالْجو ،فَاةصي الْما فلْيدج عكَانُوا م ينالَّذ ودها كُلَّ الْيضيُل َأياعمقَتََل ِإسونَاككَانُوا ه.  
جاء من شَكيم وشيلُوه والسامرةَ، ثَمانُون ٥وفي الْيومِ التَّاِلي بعد قَتِْل جدلْيا، ولَم يكُن َأحد قَد علم بِاَألمرِ، ٤

فَخَرج ٦. ، ومعهم قُربان ولُبان ِليقَدموه في بيت اِهللارجال ِلحاهم محلُوقَةٌ، وثيابهم ممزقَةٌ، وَأجسامهم مجرحةٌ
تَعالَوا ِإلَى جدلْيا بنِ : "فَلَما قَابلَهم، قَاَل لَهم. ِإسماعيُل بن نَثَنْيا من الْمصفَاة ِليستَقْبِلَهم، وكَان يسير ويبكي

يقَامفَل٧َ." َأخةفْري حف مهومرو ،هعم يناُل الَّذجالرو وا هنَثَنْي نيُل باعمِإس مقَتَلَه ،ينَةدالْم طسخَلُوا ِإلَى وا دم .
رية من قَمحٍ وشَعيرٍ وزيت ال تَقْتُلْنَا َألن عنْدنَا كُنُوزا مخَبَأةً في الْب: ولَكن عشْرةً منْهم قَالُوا ِإلسماعيَل٨

وكَانَت الْحفْرةُ الَّتي رمى فيها ِإسماعيُل جثَثَ الرجاِل الَّذين قَتَلَهم، ٩. فَتَركَهم ولَم يقْتُلْهم مع اآلخَرِين." وعسٍل
كلا الْملَهمي عةُ الَّتةُ الْكَبِيرفْرالْح ياِئيَلهرِإس كلشَا معب دفَاعِ ضا ِللدا بِالْقَتْلَى.  آسنَثَنْي نيُل باعما ِإسَألهفَم.  

١٠كُلُّ اآلخَرِينو ،كلنَاتُ الْمب منْهمو ،فَاةصي الْمي فبِ الَّذةَ الشَّعيقيُل باعمِإس رَأسو . كَان ينالَّذ مهو
وزنَبهِملَيا عماكح يقَامَأخ نا بلْيدج نيع قَد ،يلَكسِ الْمرالْح قَاِئد ،اندِإلَى . ر بذْهِلي مَأخَذَهيُل واعمِإس مهرفََأس

ونمع.  
الْجراِئمِ الَّتي ارتَكَبها إسماعيُل بن نَثَنْيا، فَلَما سمع يوحانَان بن قَارِيح وكُلُّ قَادة الْجيشِ الَّذين معه، ب١١ِ
١٢ونعي جِبف ةالْكَبِير كَةالْبِر نْدع قُوهيَل، فَلَحاعموا ِإسارِبحوا ِليبذَهو اِلهِمى ١٣. َأخَذُوا كُلَّ رِجركُلُّ اَألس فَفَرِح

وداروا كُلُّهم وذَهبوا ِإلَى ١٤. وا يوحانَان بن قَارِيح وكُلَّ قَادة الْجيشِ الَّذين معهالَّذين مع ِإسماعيَل، لَما رَأ
نِ قَارِيحب انَانوح١٥. يونمِإلَى ع بذَهو ،انَانوحي نم ،اِلهرِج نةٌ ميانثَما ونَثَنْي نيُل باعمِإس برفَه.  

١٦وانَانوحي مَأنْقَذَه ،يقَامَأخ نا بلْيدا قَتََل جمدعب فَاةصالْم نا منَثَنْي نيُل باعمِإس مَأخَذَه ينى الَّذراَألس فَِإن بِذَِلك 
هعم ينشِ الَّذيالْج ةكُلُّ قادو قَارِيح نب .النَّاجِين ُؤالءه نيب كَانوكلالْم انوَأعَأطْفَاٌل وو اءسنو نُودج  . مفََأخَذُوه

 ،ونعجِب ن١٧م ،رصُأوا ِإلَى ملْجي وا َأنمزع قَدو ،متَ لَحيب نبِ مبِالْقُر امهمي خَانِ كقَّفُوا فتَّى تَووا حارسو
١٨ينيابِلالْب نفًا مَأل. خَو ذَِلكولَى الْبِالدا عماكابَِل حب كلم نَهيي عالَّذ يقَامَأخ نا بلْيدا قَتََل جنَثَنْي نيَل باعمِإس ن.  

  
 هل نلجأ إلى مصر؟

٤٢ 

 من الصغيرِ ِإلَى الْكَبِيرِ، ثُم جاء كُلُّ قَادة الْجيشِ ويوحانَان بن قَارِيح وعزريا بن هوشَعيا وكُلُّ الشَّعب١ِ
٢ا النَّبِييمقَالُوا ِإلرا: "وكُلِّه ةيقالْب هذِل هَألج لَى ِإلَهِكوتَهَِل ِإلَى الْمتَب َأن كُل ِإلَيسنَتَو . يرِينى، كُنَّا كَثا تَرفَكَم

ينيلنَا قَلرص٣. و كلَى ِإلَهولَّ الْمُللَعماذَا نَعمو بنَذْه ننَا َأيخْبِر٤!" يا النَّبِييمو : "فَقَاَل ِإرعَأدس ،تُكُمعمس
لَكُم قُولُها يبِكُلِّ م كُمُأخْبِرو ،تُما طَلَبكَم كُملَى ِإلَهوًئا. الْمشَي نْكُمع ا٥." ال َأكْتُميمكُنِ اُهللا: "فَقَالُوا ِإلرا ِليدنَنَا شَاهيب 



وسواء َأحببنَا ما تَقُولُه َأو ال، فَِإنَّنَا سنُطيع ٦. فَنَعمُل بِكُلِّ ما يرسلُك الْمولَى ِإلَهك ِلتَقُولَه لَنَا. صادقًا وَأمينًا
هِإلَي لُكسي نُرالَّذ كلَى ِإلَهونَا. الْماَألنَّنَا ِإذَا َأطَعرنَا نَنَاُل خَيلَى ِإلَهوالْم ".  

فَاستَدعى يوحانَان بن قَارِيح وكُلَّ قَادة الْجيشِ الَّذين معه وكُلَّ الشَّعبِ من ٨. وبعد عشْرة َأيامٍ كَلَّم اُهللا ِإرميا٧
: مةُ الْمولَى رب بني ِإسراِئيَل الَّذي َأرسلْتُموني ِإلَيه، ُألقَدم لَه تَوسلَكُمهذه كَل: "وقَاَل لَهم٩الصغيرِ ِإلَى الْكَبِيرِ، 

١٠كُمال َأقْلَعو كُمَأغْرِسو ،كُممدال َأهو يكُمنَأب ،الْبِالد هذي هف تُمِإذَا َأقَم .اِئبِ الَّتصلَى الْمزِنْتُ عا َألنِّي حتُهلَبي ج
كُملَيابَِل١١. عب كلم نم خَاِئفُون قُوُل! َأنْتُماَهللا ي نلَك : ،هدي نم كُمُأخَلِّصو ذَكُمُألنْق كُمعَألنِّي َأنَا م ،نْهال تَخَافُوا م

نْه١٢! فَال تَخَافُوا متْريو كُممحرفَي ،كُمِإلَي نسفَِإنِّي ُأحكُمضي َأرف كَكُم".  
١٣"قُلْتُم ِإن نلَكو :الْبِالد هذي هف يمال نُق . ،كُملَى ِإلَهووا الْميعتُط لَم١٤وقُلْتُمو : يمنُقو رصِإلَى م بْل نَذْهال، ب

. فَاسمعوا كَلمةَ اِهللا يا بقيةَ يهوذَا١٥. لَى خُبزٍفيها، فَهنَاك ال نَرى حربا وال نَسمع صوتَ بوق وال نَجوع ِإ
ِإن صممتُم علَى الذَّهابِ ِإلَى مصر، وذَهبتُم فعال ِلتُقيموا هنَاك، : الْمولَى الْقَدير رب بني ِإسراِئيَل يقُوُل

١٦لْحي نْهم ي تَخَافُونفُ الَّذيفَالسنَاكه وتُونفَتَم ،رصي مف قُكُملْحي نْهم ي تَخَافُونالَّذ وعالْجو ،رصي مف قُكُم .
١٧ دو َأحنْجِإ، فَال يبالْووعِ والْجو فيبِالس وتُونما، ييهوا فيمقِلي رصابِ ِإلَى ملَى الذَّهوا عممص ينْل كُلُّ الَّذب

وهِملَيا عهبلي َأجاِئبِ الَّتصالْم نم دَأح برهاِئيَل قَاَل١٨. ال يري ِإسنب بر يرلَى الْقَدوبِي : فَالْمغَض با انْصكَم
عنُكُم النَّاس ويهزُأون بِكُم وغَيظي علَى سكَّانِ الْقُدسِ، ينْصب غَيظي علَيكُم عنْدما تَذْهبون ِإلَى مصر، فَيلْ

كَانذَا الْمه نوتَر ونودال تَعونَكُم، وريعيو ونَكُمشْتُميو".  
١٩"والْي تُكُما َأنِّي َأنْذَرديوا جاعلَمو ،رصوا ِإلَى مبال تَذْه وذَا، َأنهةَ ييقا بي كُمرلَى َأخْبوفَالْم ،لَى ٢٠مع َألنَّكُم

ابتَهِْل ِإلَى الْمولَى ِإلَهِنَا من َأجلنَا، : فََأنْتُم َأرسلْتُموني ِإلَى الْمولَى ِإلَهِكُم وقُلْتُم! وشْك َأن تَرتَكبوا خَطًَأ مميتًا
لُهمفَنَع قُولُها ينَا بِكُلِّ مَأخْبِر٢١. وموَأنَا الْيو ي بِهلَنسا َأرمم ءي شَيف كُملَى ِإلَهووا الْميعتُط لَم نَّكُملَكو ،تُكُمرَأخْب 

كُمِل٢٢. ِإلَي هوا ِإلَيبتَذْه َأن وني تُرِيدكَانِ الَّذي الْمِإ، فبالْووعِ والْجو فيبِالس وتُونتَم ا َأنَّكُمديوا جلَموا فَاعيمتُق
يهف".  
  

 في مصر

٤٣ 

١هِمِإلَي مهلَى ِإلَهوالْم لَهسي َأربِ بِكُلِّ الْكَالمِ الَّذا كُلَّ الشَّعيملَغَ ِإرذَا الْكَالمِ، . فََأبكُلِّ ه نى ما انْتَهلَم٢و قَاَل لَه
: لَم يرسلْك الْمولَى ِإلَهنَا ِلتَقُوَل لَنَا. َأنْتَ تَكْذب: " الرجاِل الْمتَكَبرِينعزريا بن هوشَعيا ويوحانَان بن قَارِيح وكُلُّ

نَاكوا هيمِلتُق رصوا ِإلَى مبقْتُلُو٣. ال تَذْهِلي ينيابِلنَا ِإلَى الْبلِّمنَا، ِلتُسلَيع كضرا حيرِين نوخُ بارا بِإنَّم نَا َأو
  ."يْأسرونَا ِإلَى بابَِل



بْل َأخَذَ ٥. الشَّعبِ، َأن يطيعوا اَهللا ويقيموا في َأرضِ يهوذَا فَرفَض يوحانَان بن قَارِيح وكُلُّ قَادة الْجيشِ وكُل٤ُّ
وذَا الَّذهي ةيقشِ، كُلَّ بيالْج ةكُلُّ قَادو انَانوحي يوا فيمقوا ِليعجر ى، ثُمُأخْر ِإلَى بِالد ينيابِلالْب نوا مبره ين

وَأخَذُوا َأيضا كُلَّ الرجاِل والنِّساء واَألطْفَاِل وبنَات الْملك، الَّذين تَركَهم نَبوزردان قَاِئد الْحرسِ الْملَكي ٦. يهوذَا
ج عاميرِينِ نوخَ باربو ا النَّبِييمِإرو نِ شَافَانب يقَامنِ َأخا بلْيلُوا ٧. دنَزو ،رصوا ِإلَى مبْل ذَهوا اَهللا، بيعطي فَلَم

يسفَني تَحف.  
٨يسفَني تَحا فيمقَاَل اُهللا ِإلر ا٩: ثُمو ،كدةً بِيةً كَبِيرارجرِ خُذْ حخَِل قَصدم نْدي عالَّذ الطينِ الْبط عا مهرطْم

ودهضِ الْيعب امَأم ذَِلكو ،يسفَني تَحف نوعر١٠. فمقُْل لَهاِئيَل: وري ِإسنب بيرِ رلَى الْقَدوالْم ذَا كَالمُل : هسُأرس
ابَِل عب كلم روخَذْنَصآخُذُ نَباوهلَيةَ عيلَكالْم ظَلَّتَهطَ مسبيا، وتَهري طَمالَّت ةارجالْح هذقَ هفَو شَهرع عضي، ِليدب .

ويشْعُل نَارا ١٢. فَيْأتي ويهجم علَى مصر، ويقْتُُل من هم ِللْقَتِْل، ويْأسر من هم للَْأسرِ، ويذْبح من هم ِللْذَّبح١١ِ
ويخْرج من . ويلُفُّ مصر حولَه كَما يلُفُّ الراعي رِداءه. في معابِد آِلهة مصر، ويحرِقُ الْمعابِد، ويْأسر اآلِلهةَ

بد الشَّمسِ في مصر، ويحرِقُ معابِد آِلهةَ مصر ويكْسر اَألعمدةَ الَّتي يعبدها النَّاس في مع١٣. هنَاك بِسالمٍ
  ."بِالنَّارِ

  
 مصائب على مصر

٤٤ 

١رصم يدعي صا فضَأيو ،يسفممو يسفَنتَحَل ودجي مف ،رصي مف ينالَّذ ودها بِشَْأنِ كُلِّ الْييماُهللا ِإر كَلَّمو .
َأنْتُم رَأيتُم كُلَّ الْمصاِئبِ الَّتي جلَبتُها علَى الْقُدسِ وعلَى كُلِّ مدنِ : ولَى الْقَدير رب بني ِإسراِئيَل يقُوُلالْم"٢: فَقَاَل

ي بَِأن َأحرقُوا الْبخُور آلِلهة ُأخْرى فَهم َأغَاظُون. بِسببِ الشَّر الَّذي ارتَكَبوه٣. فَهِي الْيوم مهجورةٌ وخَرِبةٌ. يهوذَا
. فََأرسلْتُ ِإلَيكُم كُلَّ عبِيدي اَألنْبِياء واحدا بعد اآلخَر٤ِ. آِلهةٌ لَم يعرِفُوها هم وال َأنْتُم وال آباُؤكُم. وعبدوها

قَالُوا لَكُمةَ ا: واحالْقَب هذلُوا هماال تَعههي َأكْر٥. لَّت نعو مهشَر نوا عجِعري لَموا ونْتَبِهي لَموا وعمسي لَم منَّهلَكو
فَانْصب غَضبِي وغَيظي، واشْتَعال في مدنِ يهوذَا وفي شَوارِعِ الْقُدسِ، فَصارتْ ٦. ِإحراق الْبخُورِ آلِلهة ُأخْرى

ابخَرمواُل الْيالْح وا ها كَمقَفْرا و".  
ِلماذَا تَجلبون علَى َأنْفُسكُم هذه الْمصاِئب الْفَظيعةَ، فَينْقَرِض : فَاآلن، الْمولَى الْقَدير رب بني ِإسراِئيَل يقُوُل"٧

الرالطِّفُْل وَأةُ ورالْمُل وجوذَا الرهي نةٌ؟ ميقب قَى لَكُمفَال تَب ،يع؟ ٨ضيكُمدا َأيلَتْهمي عنَامِ الَّتي بِاَألصيظُوناذَا تَغِلم
اس ِلماذَا تَحرِقُون الْبخُور آلِلهة ُأخْرى في مصر، الَّتي جِْئتُم ِلتُقيموا فيها؟ َأنْتُم تُفْنُون َأنْفُسكُم، فَيلْعنَكُم النَّ

هْل نَسيتُم الشَّر الَّذي ارتَكَبه آباُؤكُم؟ َأوِ الشَّر الَّذي ارتَكَبه ملُوك يهوذَا ٩. ويعيرونَكُم في كُلِّ ُأممِ اَألرضِ
وِإلَى ١٠!  في َأرضِ يهوذَا وفي شَوارِعِ الْقُدسِوملكَاتُها؟ َأوِ الشَّر الَّذي ارتَكَبتُموه َأنْتُم ونساُؤكُم؟ كُلُّ هذَا جرى

اِئكُمآلبو ا لَكُمتُهطَيي َأعي الَّتفَراِئضي وتلُوا بِشَرِيعمال عال خَافُوا ووا وعمِ ال اتَّضوذَا الْيه.  



فَحتَّى بقيةُ يهوذَا الَّذين ١٢. يتُ لَكُم شَرا، ُألفْني كُلَّ يهوذَاِإنِّي نَو: "ِلذَِلك قَاَل اُهللا الْقَدير رب بني ِإسراِئيَل١١
رصي مف مكُلُّه نفْنَوا، ييهوا فيمقِلي رصوا ِإلَى ماءجوا ورَأص .وتُونموعِ يالْجو فييرِ ِإلَى . بِالسغالص نم ،منَع

فَُأعاقب الْيهود الَّذين ١٣. ويلْعنُهم النَّاس ويهزُأون بِهِم ويشْتمونَهم ويعيرونَهم. ن بِالسيف والْجوعِالْكَبِيرِ يموتُو
هوذَا الَّذين جاءوا ِليقيموا في حتَّى ِإن بقيةَ ي١٤. جاءوا ِإلَى مصر كَما عاقَبتُ الْقُدس، بِالسيف والْجوعِ والْوبِإ

مصر ويشْتَاقُون ِللرجوعِ ِإلَى َأرضِ يهوذَا ِليسكُنُوا فيها، لَن يهرب َأو ينْجو منْهم غَير قلَّة تَهرب وتَرجِع ِإلَى 
  ."يهوذَا

وكَان بينَهم رِجاٌل كَانُوا يعرِفُون َأن . ا الْمقيمين في الصعيد في مصرواجتَمع محفٌَل كَبِير من شَعبِ يهوذ١٥َ
اتودجوم كُن اءالنِّس نم ددا عضَأيى، وُأخْر ةآلِله خُورالْب رِقْنحي مهاءسا. نيمِإلر ُؤالء١٦: فَقَاَل كُلُّ ه" لَن

ه عممِ اِهللانَسبِاس تَنَا بِهي كَلَّمالَّذ ١٧. ذَا الْكَالم كُبنَسو اءمالس كَةلِلم خُوررِقُ الْبفَنَح ،نَا بِهدها تَعُل كُلَّ ممْل نَعب
نِ يدي ماُؤنَا فَؤسرلُوكُنَا وماُؤنَا وآبو نلْنَا نَحما عابٍ، كَمشَر انبا قُركُنَّا لَها وزنَا خُبسِ، فَشَبِعارِعِ الْقُدشَووذَا وه

ولَكن منْذُ َأهملْنَا ِإحراقَ الْبخُورِ ِلملكَة السماء وتَقْديم قُربانِ شَرابٍ لَها، احتَجنَا ِإلَى كُلِّ ١٨. بِخَيرٍ ولَم نَر شَرا
لَما كُنَّا نَحرِقُ الْبخُور ِلملكَة السماء ونَسكُب لَها قُربان : "وقَالَت النِّساء١٩." جوعِشَيء وفَنينَا بِالسيف والْ

  !"شَرابٍ، كَان رِجالُنَا يعلَمون َأنَّنَا نَصنَع لَها كَعكًا علَى صورتها ونَسكُب لَها قُربان شَرابٍ
٢٠مذَا الْكَالمِفَقَاَل ِإربِه وهكَلَّم ينالَّذ ،اءسناٍل ورِج نبِ ما ِلكُلِّ الشَّعي "٢١: يالَّذ خُورالْب ياَهللا نَس َأن ْل تَظُنُّونه

و اُؤكُمَؤسرو لُوكُكُممو اُؤكُمآبو سِ، َأنْتُمارِعِ الْقُدشَووذَا وهنِ يدي مف وهقْتُمرَأح ،هْل ذَكَرضِ؟ باَألر ب٢٢شَع لَمو
فَصارتْ بِالدكُم ملْعونَةً . يقْدر َأن يحتَمَل َأكْثَر من هذَا بِسببِ َأعماِلكُم الشِّريرة واُألمورِ الْقَبِيحة الَّتي ارتَكَبتُموها

َأنْتُم َأحرقْتُم الْبخُور آلِلهة ُأخْرى وَأخْطَْأتُم في حقِّ اِهللا، ولَم ٢٣. حاُل الْيوموقَفْرا مهجورا بِال ساكنٍ، كَما هو الْ
مواُل الْيالْح وا هكَم اِئبصالْم هذه لَّتْ بِكُمح ِلذَِلك ،هوطشُرو هاِئضفَرو هتلُوا بِشَرِيعمتَع لَمو وهيعتُط".  

٢٤اءِلكُلِّ النِّسبِ وا ِلكُلِّ الشَّعيمقَاَل ِإر ثُم" :رصي مف ينوذَا الَّذهبِ يا كُلَّ شَعةَ اِهللا يموا كَلعملَى ٢٥. اسوفَالْم
ال بد َأن نَعمَل ما تَعهدنَا بِه، فَنَحرِقُ : م قُلْتُمفََأنْتُ. َأنْتُم ونساُؤكُم تَعهدتُم ونَفَّذْتُم: الْقَدير رب بني ِإسراِئيَل يقُوُل

ِإنَّما اسمعوا كَلمةَ ٢٦! ِإذَن اعملُوا ما تَعهدتُم بِه، تَمموا نُذُوركُم. الْبخُور ِلملكَة السماء ونَسكُب لَها قُربان شَرابٍ
ِإنِّي َأقْسمتُ باسمي الْعظيمِ َأن ال يذْكَر اسمي بعد اآلن علَى : قَاَل اُهللا.  يهوذَا الْمقيمين في مصراِهللا يا كُلَّ شَعبِ

هم َألعمَل بِهِم شَرا ال وَأنَا ُأراقب٢٧. فَمِ َأحد من شَعبِ يهوذَا الَّذين في كُلِّ بِالد مصر، فَال يحلفُون بِالْمولَى اِإللَه
والَّذين ينْجون من السيف، ويرجِعون ٢٨. خَيرا، فَيهلك كُلُّ الْيهود الَّذين في مصر بِالسيف والْجوعِ حتَّى يفْنَوا

ينيلقَل كُونُونوذَا يهِإلَى ي رصم نم .قكُلُّ ب لَمقَّقُفَتَعتَحي نم كَالم ،رصي موا فيمقوا ِلياءج ينوذَا الَّذهي ةي :
مهكَالم ي َأمقُوُل اُهللا٢٩. كَالميو : كُملَيي عكْمح وا َأنلَمكَانِ، ِلتَعذَا الْمي هف كُمباقلَى َأنِّي ُأعع ةٌ لَكُمالمع هذه

متي ٣٠: بِالشَّر كلا ميقدتُ صلَّما سكَم ،قْتُلُوهي َأن ونرِيدي ينالَّذ اِئهدَأع دِلي رصم كلم عفْرح نوعرف لِّمُأسس
قْتُلَهي َأن ادي َأرالَّذ هودع دوذَا ِليهي.  

  



 رسالة إلى باروخ

٤٥ 

١اقويِلي ةابِعالر نَةي السف هوخُ كَتَباربا، ويرِينِ نوخَ بارِلب ذَا الْكَالمه ا النَّبِييموذَا، قَاَل ِإرهي كلا ميوشنِ يب يم
نًا ِإلَى ويٌل ِلي َألن اَهللا َأضافَ حز: َأنْتَ قُلْت٣َ: الْمولَى رب بني ِإسراِئيَل يقُوُل لَك يا باروخُ"٢: في كتَابٍ

  ."قَد تَعبتُ من اَألنينِ، وال َأجِد راحةً! َألَمي
فَلماذَا يا باروخُ ٥. سَأهدم ما بنَيتُه، وَأقْلَع ما غَرستُه في كُلِّ هذه الْبِالد: يقُوُل اُهللا لَك: قُْل ِلباروخَ: "فَقَاَل اُهللا٤

َأما َأنْتَ فََأجعلُك تَنْجو بِحياتك في . َألنِّي َأجلب مصاِئب علَى كُلِّ النَّاسِ. را عظيمةً؟ ال تَطْلُبتَطْلُب ِلنَفْسك ُأمو
هِإلَي بكَانٍ تَذْهكُلِّ م".  

  
 نبوة عن مصر

٤٦ 

عن جيشِ فرعون نَخُو ملك مصر الَّذي . مصرعن ٢. هذَا كَالم اِهللا الَّذي َأوحى بِه ِإلَى ِإرميا عنِ اُألمم١ِ
  :هزمه نَبوخَذْنَصر ملك بابَِل في كَركَميشَ علَى نَهرِ الْفُرات، في السنَة الرابِعة ِليوياقيم ملك يهوذَا

اصقلُوا . انْتَصبوا بِالْخُوذ. َأسرِجوا الْخَيَل واركَبوا َأيها الْفُرسان٤. اِلَأعدوا الدروع واَألتْراس وازحفُوا ِللْقتَ"٣
وعروا الدسالْبو احم٥. الر ينرِعسوا مبره ،مطَالُهَأب مزوا، انْهعاجوا، تَربتَعاِل؟ ارالْح هذلَى هع ماها ِلي َأرم

غَي نمةكُلِّ جِه نم بعلَّ بِهِمِ الرح ،اءرتُوا ِللْولْتَفي اِهللا. رِ َأن ذَا كَالمو٦. هنْجطَُل ال يالْبو ،برهال ي رِيعالس .
تَرتَفع مصر ٨ مياهها جارِفَةٌ؟ من هذَا الَّذي يرتَفع كَالنِّيِل، وكََأنْهار٧ٍ. في الشَّماِل عنْد الْفُرات، عثَروا وسقَطُوا

اهجمي َأيتُها ٩. ُأهلك الْمدن والساكنين فيها. َأرتَفع وُأغَطِّي اَألرض: "وتَقُوُل. كَالنِّيِل، وكََأنْهارٍ مياهها جارِفَةٌ
يا َأبطَاَل الْحبشَةَ وفُوطَ الَّذين يحملُون الدروع، ويا َأبطَاَل لُود الَّذين اخْرجوا . َأسرِعي َأيتُها الْمركَباتُ. الْخَيُل

سالْقَو ونشُد١٠. ياِئهدَأع نم يهف منْتَقي موي ويرِ، هالْقَد النَا اِإللَهوِلم وه موذَا الْيه .عشْبيفُ ويْأكُُل السفَي 
اترِ الْفُرنَه نْداِل عضِ الشَّمي َأرةً فيحض مقَدي يرالْقَد لَى اِإللَهوالْم َألن ،هِممد نتَوِي مريو".  

١١رصم با شَعا يملْسخُذُوا بو ادوا ِإلَى جِلْعباذْه .لَكُم فَاءال ش ،ةوِيَأد نم تُماطَيا تَعمه١٢! م نع ماُألم تعمس
  ."عارِك، صراخُك مَأل اَألرض، َألن بطَال صدم بطَال، فَسقَطَ كالهما معا

١٣رصلَى مع مجهابَِل ِليب كلم روخَذْنَصنَب جِيءا بِشَْأنِ ميماُهللا ِإلر ي قَالَهالَّذ الْكَالم وذَا ه١٤: هلي َأعنُوا ف
ِلماذَا ١٥." َألن السيفَ يْأكُُل ما حولَكُم! استَعدوا! قفُوا: "مصر ونَادوا في مجدَل وفي ممفيس وتَحفَنيس، قُولُوا

هحاَهللا طَر َألن دمصي ؟ لَمرصا مي كِإلَه ح١٦. انْطَر داحالْو الُكُمقَطَ رِجلَى اآلخَرِ، قَالُواسِإلَى : "ع جِعوا نَرقُوم
ودالْع فيس نا مبرنَا، هيالدضِ مِإلَى َأربِنَا و١٧." شَعوا هيددا جما اسكَهلم نوعرف طُونعي رصي مف" : يركَث



ُأقْسم بِذَاتي، سيْأتي واحد هو كَجبِل : "ذي اسمه اُهللا الْقَدير فَيقُوُلَأما الْملك ال١٨َّ!" الْكَالمِ الَّذي ضيع الْفُرصةَ
ِلذَِلك يا َأهَل مصر، جهزوا َأمتعتَكُم ِلتَخْرجوا َأسرى، َألن ممفيس ١٩." تَابور بين الْجِباِل، وكَالْكَرمِل عنْد الْبحرِ

بنٍتُخْراكبِال س يرتَصقُ ورتُحو .  
حتَّى الْمرتَزقَةُ في وسطها، الَّذين هم كَعجوٍل ٢١. مصر بقَرةٌ جميلَةٌ، ولَكن سيْأتي علَيها الْهالك من الشَّماِل٢٠

مصر كََأنَّها ٢٢. نَّه يْأتي علَيهِم يوم الْهالك ووقْتُ الْعقَابِمسمنَة، يتَراجعون ويهربون معا وال يصمدون، َأل
برتَه اوُِل َأنةٌ تُحجعنْزةٌ ميا. حارَأشْج ونقْطَعيس ما بِفُُؤوسٍ، كََأنَّههوا ِإلَياءج ،اءدا اَألعهلَيفَ عحذَا ٢٣. زفَه

يخْجُل شَعب مصر، ٢٤. َألنَّهم َأكْثَر من الْجراد ال يمكن عدهم. طَعون غَاباتها، مهما كَانَتْ كَثيفَةًسيقْ: "كَالم اِهللا
  ."ويقَع في يد شَعبٍ من الشَّماِل

ى آمون ِإلَه طيبةَ، وعلَى فرعون ومصر وآِلهتها سَأجلب الْعقَاب علَ: "وقَاَل اُهللا الْقَدير رب بني ِإسراِئيَل٢٥
نوعرلَى فع لُونتَّكي نلَى معا، وهلُوكمابَِل ٢٦. وب كلم روخَذْنَصنَب دِلي ،مقْتُلُوهي َأن ونرِيدي نم دِلي مهلِّمُأسو

هانوَأعتَ. و ذَِلك دعبُلوقَب نم ا كَانكَم رصم رماِهللا. ع ذَا كَالمه".  
َألنِّي سُأنْقذُك من ذَِلك الْمكَانِ الْبعيد، وُأنْقذُ نَسلَك من . ال تَخَفْ يا عبدي يعقُوب، ال تَرتَعب يا صفي اِهللا"٢٧

مرِهضِ َأسَأر .جِعريس قُوبعطْ ييودَأح هجعزال يو تَرِيحسيو ِئن٢٨. مكعَألنِّي م ،قُوبعي يدبال تَخَفْ يا ع .
يكا َأنْتَ فَال ُأفْنا، َأمنَهيب ي شَتَّتُّكمِ الَّتي كُلَّ اُألمِل. ُأفْندبِالْع كبْل ُأَؤدقَابِ، بالْع نم يكفنِّي ال ُأعلَكذَا . وه دعو

  ."اِهللا
  

 نبوة عن الفلسطيين

٤٧ 

انْظُروا كَيفَ تَرتَفع : "قَاَل اُهللا٢. هذَا كَالم اِهللا الَّذي َأوحى بِه ِإلَى ِإرميا النَّبِي، قَبَل ما هجم فرعون علَى غَزة١َ
فَيصرخُ النَّاس ويولْوُِل . ي اَألرض وكُلَّ ما فيها، والْمدن وسكَّانَهاالْمياه من الشَّماِل وتَصير سيال جارِفًا، فَتُغَطَّ

 ،كَّانِ الْبِالد٣كُلَّ س اءتُ اآلبلْتَفا، فَال يهالتجع وِيدو هاتكَبرم جِيجضو ودِل الْعرِ خَيافوتَ حوص ونعمسي مَألنَّه
اعسِليةزِيمارِ الْعبِ انْهِيببِس مهالدوا َأوكُلِّ ٤. دا وديصو ورِل صَأه ةادِإبو ،ينيطسلكُلِّ الْف الكِله موالْي اءج َألنَّه

مهرنَاصي نم .كَفْتُور ةزِيرج نا مونَج ينالَّذ ينيطسلاُهللا الْف كلهُل َأ٥. يَأهنًا، وزح مهُؤوسر قُونلحةَ يُل غَزه
يا سيفَ اِهللا ِإلَى متَى ال تَستَرِيح؟ عد ِإلَى ٦عسقَالن يصمتُون، يا بقيةَ سكَّانِ الْوادي ِإلَى متَى تُجرحون َأنْفُسكُم؟ 

كُناسْأ وداهو كدم٧. غتَرِيحسفَ يرِكَيحِل الْباحلَى سعو قَالنسلَى عع مجهي َأن اهصَأوو هراُهللا َأمو ".  
  



 نبوة عن موآب

٤٨ 

١وآبم ناِئيَل عري ِإسنب بيرِ راِهللا الْقَد ذَا كَالمتْ: "ها خَرِبَألنَّه وٌل ِلنَبيتْ. وزِمهو ماتيخَجِلَتْ قَر . خَزِي
وَأنْت . تَعالَوا نُبِيد هذه اُألمةَ: لَن تَفْخَر موآب فيما بعد، تَآمروا علَيها في حشْبون بِالشَّر وقَالُوا٢. حصن وهدمالْ

رنيم، بِسببِ الْهالك والْخَرابِ اسمعوا الصراخَ الْقَادم من حو٣. َأيضا يا مدمين تَصمتين ويطَارِدك السيفُ
وفي . يذْهبون ِإلَى لُوحيتَ، يبكُون بِحرقَة وهم يصعدون٥. تَحطَّمتْ موآب، وصرخَ صغَارها٤. الْفَظيعِ

ةزِيماخُ الْهرص عمسي يمنورالنَّازِِل ِإلَى ح ان٦ْ. الطَّرِيقوا وبراهاءرحي الصف يحالر نٍ تَنْفُخُهوا، كُونُوا كَغُصج .
٧اِئهَؤسرو هنَتكَه عا ميروشُ َأسكَم اِإللَه جخْريو ،ينا تُْؤخَذضَأي فََأنْت ،كتوثَرو اِلكملَى َأعع كَّلْتتَو َأنْت .
٨ينَةدِإلَى كُلِّ م كلهي الْمْأتيةٌوداحو نْهم برا قَاَل اُهللا. ، فَال تَهُل كَمهالس رمديي وادالْو بخْر٩. ي وآبطُوا مَأع

ملْعون من يتَراخَى في خدمة اِهللا، وملْعون من ١٠. َأجنحةً، ِلتَطير بعيدا َألن مدنَها صارتْ خَرِبةً بِال ساكنٍ
نِ الْقَتِْليع فَهيس نَعم".  

١١اهبنْذُ صانٍ مي َأمف وآبا. مدرِ َأبِإلَى اَألس بذْهي ِإلَى . لَم ِإنَاء نغْ متُفْر ا، لَمهلَى تُفْلع ةرتَقسرِ الْمكَالْخَم وفَه
ِإنَاء .ستَتَح لَمو وا هكَم همطَع يقب ِلذَِلكتُهاِئحر ١٢. ن نم فْرِغُونَهي نم وآبلَى ما عيهُل فسُأر امي َأيتَْأت نلَكو

فَيخْجُل موآب من اِإللَه كَموشَ، كَما خَجَِل بيتُ ِإسراِئيَل من ِإلَه بيت ١٣. هذَا كَالم اِهللا. آنيته ويكْسرون اآلنيةَ
  .ذي تَوكَّلُوا علَيهِإيَل الَّ

١٤فَ تَقُولُونبِ؟ : "كَيري الْحف اءداٌل َأشرِجطَاٌل وَأب ن١٥نَحهانشُب نسقْتَُل َأحيو ،نُهدم رتُقْهو ،وآبم لَكهيس !
يراُهللا الْقَد همي اسالَّذ كلالْم ذَا كَالم١٦. هةُ مرتْ آخباقْتَرهالكقْتُ هو انح ،١٧. وآب ،لَهوح ينا كُلَّ الَّذي وهبانْد

تَهرشُه رِفُونعي ينا كُلَّ الَّذيقُولُوا. و :اللُهجو لْطَانُهس احرو تُهتْ قُور١٨! انْكَس نطُوا مباه ونيبد كَّانا سي
يا سكَّان ١٩.  الْيابِسة، َألن الَّذي يهلك موآب يهجم علَيكُم ويهدم حصونَكُمالْجالِل واجلسوا علَى اَألرضِ

خَزِي موآب َألنَّه ٢٠ماذَا جرى؟ : اسَألُوا الرجاَل والنِّساء الْهارِبِين وقُولُوا. عروعير قفُوا علَى الطَّرِيق وراقبوا
دهخُوا. مراصلْوِلُوا وو !لَكه وآبم َأن نُونرِ َأرنَه نْدوا علَى ٢١. َأخْبِرِل، عهكَّانِ السلَى سع قَابلَّ الْعح

وقَريوتَ ٢٤عون وقَرياتم وبيتَ جاموَل وبيتَ م٢٣وديبون ونَبو وبيتَ دبلَتَايم ٢٢حولُون ويهصةَ وميفَعةَ 
ةالْقَرِيبو ةيدعالْب وآبنِ مدلَى كُلِّ مةَ، عرصب٢٥. وهاعرتْ ذرانْكَسو ،وآبةُ متْ قُوطَّماِهللا. تَح ذَا كَالمه".  

وكُلَّما كُنْتَ . َأنْتَ كُنْتَ تَهزُأ بِِإسراِئيَل٢٧. اسموآب تَحدى اَهللا، ِلذَِلك َأسكروه فَيتَمرغَ في قَيِئه ويهزَأ بِه الن٢٦َّ
يا سكَّان موآب اهجروا الْمدن واسكُنُوا بين ٢٨تَذْكُره كُنْتَ تَهز رْأسك، فَهْل َألنَّه ُأمسك مع اللُّصوصِ؟ 

 نْدشِّشُ عتُع ةاممكُونُوا كَحخُورِ، والصفخَِل الْكَهدم.  
: فَقَاَل اُهللا٣٠. وسمعنَا عن غُرورِه وِكبرِياِئه وانْتفَاخه وتَشَامخه! سمعنَا َأن شَعب موآب متَكَبر، متَكَبر جِدا٢٩

"ارِفٌ َأنةٌ ال  َأنَا عهتَاف الَهمَأع َأناسٍ، وبِال َأس هخَارافْتلَى كُلِّ ٣١. تَنْفَعخُ عرَأص ،وآبلَى ملْوُِل عُأو ِلذَِلك



ارِسح يراِل قلَى رِجع َأنُوح ،وآب٣٢. مزِيرعُل يي َأهكبا يكَم كلَيي عكةَ َأبمبس وما كُرلَتْ . يصو انُكَأغْص
زِيرعرِ يحرِ، ِإلَى بحِإلَى الْب .ه نلَكونَبِكلَى عع ،ارِكملَى ثع كلهالْم م٣٣. ج ،وآبم نم بالطَّرو حاَل الْفَرفَز

. حلَّ الصراخُ مكَان الْهتَاف. يدوسون الْعنَب بِال هتاف. انْقَطَعت الْخَمر من الْمعاصر. من الْبستَانِ والْحقِْل
هم من حشْبون ِإلَى َألْعالَةَ وياهص، ومن صوغَر ِإلَى حورنيم وعجلَتْ شَليشَةَ، َألنَّه حتَّى مياه يعلُو صراخ٣٤ُ

. اكنِ الْعبادةسُأبِيد من موآب من يقَدم الْقَرابِين ويحرِقُ الْبخُور آلِلهته في َأم: "وقَاَل اُهللا٣٥." نمرِيم جفَّتْ
ِلذَِلك يِئن قَلْبِي علَى موآب كََأنينِ الْمزمارِ، ينُوح قَلْبِي علَى رِجاِل قير حارِس كَنَوحِ النَّايِ، َألن الثَّروةَ الَّتي ٣٦

ينُوحون ٣٨. َأياديهِم مجرحةٌ وقَد لَبِسوا الْخَيشَكُلُّهم رُؤوسهم محلُوقَةٌ وِلحاهم مقْصوصةٌ و٣٧. جمعوها بادتْ
نْهةٌ مال فَاِئد كَِإنَاء وآبتُ مطَّما، َألنِّي حهاتاحي كُلِّ سفو ،وآبطُوحِ ملَى كُلِّ ساِهللا. ع ذَا كَالم٣٩." ه لْوِلُونوي

قُولُونيتْ: "وعاجتَرو وآبتْ ممدهةبا.  بِخَيى لَهرا جمم ونبتَعريا ونْهم ونخَرسا يلَهوح ينقَاَل ٤٠." كُلُّ الَّذو
وفي ذَِلك . فَيستَوِلي علَى الْمدنِ، ويحتَلُّ الْحصون٤١. يْأتي واحد كَنَسرٍ يطير ويبسطُ جنَاحيه علَى موآب: "اُهللا
. ويزوُل شَعب موآب من بينِ الشُّعوبِ َألنَّه تَحدى اَهللا٤٢. يومِ يكُون قَلْب َأبطَاِل موآب كَقَلْبِ امرَأة تَلدالْ

٤٣وآبم با شَعي كُمرخَاخٌ تَنْتَظفو فَرحو اِئبصاِهللا. م ذَا كَالم٤٤. هيبصم نم برهي نفَم ،ةفْري حقُطُ فسي ة
  .هذَا كَالم اِهللا." َأنَا َأجلب هذَا علَى موآب سنَةَ عقَابِها. ومن يطْلَع من حفْرة يقَع في فَخٍّ

٤٥"ةبِال قُو ونارِبفُ الْهقي ونشْبلِّ حي ظلَهِي. فو ،ونشْبح نلَتْ مشْتَعا انَار َألن ،ونيحس ينَةدم طسو نا مب
رتَكَبالْم بالشَّع قَتْ ذَِلكرَأحو وآبةَ م٤٦. فََأكَلَتْ قَادوآبا مي ُل لَكيوشَ! الْوكَم دبعي يالَّذ با الشَّعهلَكْتَ َأيه .

هنَا . هذَا كَالم اِهللا." يامِ الْمقْبِلَة َأرد شَعب موآب من اَألسرِولَكنِّي في اَأل٤٧. بنُوك ُأسروا، وبنَاتُك في الْمنْفَى
وآبقَابِ مع تَامخ.  

  
 نبوة عن عمون

٤٩ 

١ونمي عنب ناِهللا ع ذَا كَالملَى ا: "هتَواذَا اسِلم ثَةٌ؟ ِإذَنرو مْل لَه؟ هالداِئيَل َأوري ِإسنْل ِلبلَى هولَخُ عم ِإللَه
تَْأتي َأيام َأجعُل فيها ربةَ، عاصمةَ بني عمون، تَسمع : ِلذَِلك يقُوُل اُهللا٢َأرضِ جاد وسكَن شَعبه في مدنها؟ 

هذَا .  فَيطْرد بنُو ِإسراِئيَل الشَّعب الَّذي طَردهم.صيحةَ الْحربِ وتَصير كَوما من الْخَراِئبِ وتُحرقُ قُراها بِالنَّارِ
اصرخُوا يا سكَّان ربةَ، الْبسوا الْخَيشَ، انْدبوا وابحثُوا عنِ . ولْوِِلي يا حشْبون َألن عاي خَرِبت٣ْ. كَالم اِهللا

 اِإللَه ارِ، َألنوَل اَألساخانِ داَألماِئهَؤسرو هنَتكَه عا ميرْؤخَذُ َأسولَخَ يا الْبِنْتُ ٤. متُهَأي ةيدبِاَألو رِيناذَا تَفْتَخِلم
َأنَا :  يقُوُلفَالْمولَى الْقَدير٥من يهجم علَي؟ : َأنْت تَتَّكلين علَى ثَروتك وتَقُوِلين! الْخَاِئنَةُ؟ قَد فَاض واديك دما

كعمجي نال مو يهِينتَتو بِينرفَتَه ،لَكوح ينالَّذ نم بعالر كلَيع بل٦. َأج نم ونمي عنب دَأر ذَِلك دعنِّي بلَكو
  .هذَا كَالم اِهللا." اَألسرِ



  نبوة عن أدوم

٧َأد نيرِ عاِهللا الْقَد ذَا كَالمه؟ : "وممتُهكْمالَتْ حْل زمٍ؟ هكُلَّ فَه قَالءالْع ْل فَقَد؟ هانيمي تةٌ فكْمح دَأال تُوج
اخْتَبُِئوا في الْكُهوف يا سكَّان ددان، َألنِّي سَأجلب علَى بني الْعيص مصاِئب في وقْت ! تَراجعوا واهربوا٨

قَابِهِمار٩ِ .عالثِّم ضعب كُوا لَكُمتَر لَكَانُوا قَد ،نَبالْع فُونقْطي ينالَّذ كُماءج ِل، ! لَوي اللَّيف وصلُص كُماءج لَوو
يهِمكْفا يقُوا مرس كَانٍ خ١٠َ! لَكَانُوا قَدفُ كُلَّ مَأكْشو ،يصي الْعني برا َأنَا فَِإنِّي ُأعَأم َأن منُهكمفَال ي ،مهنْدع يف

اُتْرك َأيتَامك فََأنَا َأعتَني بِهِم، ولْتَتَوكَّْل َأراملُك ١١. يهلكُون هم وَأوالدهم وَأقَارِبهم وجِيرانُهم. يخْتَبُِئوا منِّي
لَيع".  
فَال ! فَهلْ تُفْلتُ َأنْتَ من الْعقَابِ يا َأدوم؟ ال. ون َأن يشْربوا كَْأس الْعقَابِ شَرِبوهاالَّذين ال يستَحقُّ: "وقَاَل اُهللا١٢

ُأون َألنِّي َأقْسمتُ بِذَاتي َأن مدينَةَ بصرةَ تَصير خَرابا، فَيرتَعب النَّاس مما جرى لَها ويهز١٣. بد َأن تَشْربها
دا ِإلَى اَألبهندكُلُّ م بتَخْرا، ونُونَهلْعيا واِهللا. بِه ذَا كَالمه".  

. قُوموا وحارِبوه. اجتَمعوا واهجموا علَى َأدوم: "جاء رسوٌل ِإلَى اُألممِ يقُوُل. سمعتُ خَبرا من عنْد اِهللا١٤
يا . َأنْتَ خَوفْتَ اآلخَرِين، فَتَكَبر قَلْبك وَأصابك الْغُرور١٦.  بين اُألممِ ومحتَقَرا بين النَّاسِسَأجعلُك صغيرا١٥

نَاكه نرِ، فَما كَالنِّساِليع شَّكتَ عنَيب تَّى لَواِل، فَحمِ الْجِبملَى قعخْرِ والص وفي كُهف يمتُق نمبِطُكذَا .  ُأهه
. ويرتَعب النَّاس مما جرى َألدوم، حتَّى ِإن كُلَّ من يمر بِه ينْذَهُل ويسخَر بِسببِ كُلِّ ما حلَّ بِه١٧. كَالم اِهللا

١٨فْعا، يمةَ لَهاوِرجالْم ندالْمةَ وورمعو ومداُهللا س ا قَلَبكَموانِإنْس يهف يمقال يو دَأح يهف كُنسفَال ي ومذَا بَِأدُل ه .
  .هذَا كَالم اِهللا

١٩ مجَأه الطَّرِيقَة هذيٍل، بِهمكَانٍ جي مى فعلَى غَنَمٍ تَرع مجهِلي ،ندرِ اُألرنَه نْدع يفَةكَث ةغَاب نطَاِلعٍ م دكََأس
َألنَّه من مثْلي؟ ومن يتَحداني؟ . دوم وَأجعلُهم يهربون من َأرضهِم في لَحظَة، وُأقيم علَيهِم من َأخْتَارهعلَى َأ

صد َأن يعملَه بِسكَّانِ فَاسمعوا ما قَضى بِه اُهللا علَى َأدوم، وما ق٢٠َومن هو الراعي الَّذي يقفُ في وجهِي؟ 
انيمت :مهاريبِ دعُأل بِالرميو ،مهغَارتَّى صْأخُذُ حي ٢١! ِإنَّه عمسيو ،هِمقُوطس توص نم ضشُ اَألرتَعتَر

وفي ذَِلك .  ويطير ويبسطُ جنَاحيه علَى بصرةَيْأتي واحد كَنَسرٍ يحلِّق٢٢ُ. صراخُهم حتَّى عنْد الْبحرِ اَألحمرِ
دتَل َأةركَقَلْبِ ام ومطَاِل َأدَأب قَلْب كُونمِ يوالْي".  

  نبوة عن مدن سوريا

ذَابوا من الْخَوف واضطَربوا . خَجَِل َأهُل حماةَ وَأرفَاد َألنَّهم سمعوا خَبرا رديًئا: "وقَاَل اُهللا عن دمشْق٢٣َ
فَزِعوا جِدا، وَأصابهم ضيقٌ وَألَم كَامرَأة ! راحتْ قُوةُ َأهِل دمشْقَ، تَراجعوا وهربوا٢٤. كَالْبحرِ الَّذي ال يهدُأ

دة٢٥ُ. تَلورشْهينَةُ الْمدالْم لْكت ةورجهم نا ما لَهاحٍيَأفْر كَانارِعِ، ٢٦!  الَّتي كَانَتْ مي الشَّوا فانُهقُطُ شُبسي
  ."وُأشْعُل نَارا في سورِ دمشْقَ فَتَْأكُُل حصون بنْهدد٢٧. هذَا كَالم اِهللا الْقَديرِ. ويهلك كُلُّ جنُودها في ذَِلك الْيومِ



  نبوة عن قبائل العرب

قُوموا واهجموا علَى قيدار : "َل اُهللا عن قيدار ومماِلك حاصور الَّتي هزمها نَبوخَذْنَصر ملك بابَِلوقَا٢٨
قاِئَل الشَّروا قَبطِّمح٢٩. ومالَهجِمو هِمتعتكُلَّ َأمو مهاريخُذُوا دو ،مهغَنَمو مهاميخُذُوا خ. َأن منُوا لَهلَأعو 

ةكُلِّ جِه نم مهرنْتَظي بعالر".  
اخْتَبُِئوا في الْكُهوف يا سكَّان حاصور، َألن نَبوخَذْنَصر ملك بابَِل تَآمر علَيكُم، ! اهربوا بِسرعة واذْهبوا"٣٠

  .م اِهللاهذَا كَال." ودبر لَكُم مكيدةً
٣١"لَةزي عا فهبشَعال َأقْفَاَل، وا ولَه ابوانٍ، ال َأبي َأمف نَةاكسو ِئنَّةطْمم ةلَى ُأموا عمجاهوا وقُوم . ذَا كَالمه
كَانٍ الَّذين يقُصون شَعرهم بِشَكٍْل مستَديرٍ، تُْؤخَذُ جِمالُهم، وتُنْهب ماشيتُهم الْكَثيرةُ، وُأبدد ِإلَى كُلِّ م٣٢. اِهللا

ةكُلِّ جِه نم اِئبصهِمِ الْملَيع بلَأجاِهللا. و ذَا كَالمفَال ٣٣. ه ،دا ِإلَى اَألبابخَرى ِللذَِّئابِ وْأوم وراصح يرتَصو
ا ِإنْسيهف يمقال يو دا َأحيهف كُنسيان".  

  نبوة عن عيالم

يقُوُل اُهللا ٣٥: هذَا كَالم اِهللا الَّذي َأوحى بِه ِإلَى ِإرميا النَّبِي عن عيالم، في بِداية حكْمِ صدقيا ملك يهوذَا٣٤
يرالْقَد" :هِمتقُو ردصم وي هالَّذ ،يالمع سقَو طِّمُأح٣٦. سبلَأجو اءمالس اتجِه نم عباَألر احيهِمِ الرلَيع 

ةى ِإلَى كُلِّ ُأمرَأس ونبذْهاحِ، فَييالر هذه عم مهددُأبعِ، وب٣٧. اَألر اِئهِمدَأع امَأم ونبتَعري يالمَل عُل َأهعَأجو
مقْتُلُوهي َأن ونرِيدي ينالَّذمهيتَّى ُأفْنح فيبِالس مهُأطَارِدو ،يدبِي الشَّدغَضو اِئبصهِمِ الْملَيع بلَأجو ، . ذَا كَالمه

  .اِهللا
ة َأرد شَعب ولَكنِّي في اَأليامِ الْمقْبِل٣٩َ. هذَا كَالم اِهللا. وَأضع عرشي في عيالم، وُأهلك ملكَها ورَؤساءها٣٨

 .هذَا كَالم اِهللا." عيالم من اَألسرِ
  

 نبوة عن بابل

٥٠ 

١ينيابِلالْب بِالد نعابَِل وب نع ا النَّبِييمِإر طَةاساُهللا بِو ي قَالَهالَّذ الْكَالم وذَا همِ، "٢: هاُألم نيوا بنَادنُوا ولَأع
وا الرفَعًئااروا شَيال تَكْتُموا وَأخْبِرةَ وابُِل: قُولُوا. ايقَطَتْ بس .وكدرم بتَعارابَِل . خَجَِل بِيُل وةُ بخَجِلَتْ آِله

نْها اِإلنْسان هجمتْ علَيها ُأمةٌ من الشَّماِل وجعلَتْ َأرضها خَرِبةً بِال ساكنٍ، هرب م٣. وارتَعبتْ َأصنَامها
انويالْحو".  

. في تلْك اَأليامِ وفي ذَِلك الْوقْت، يْأتي بنُو ِإسراِئيَل وبنُو يهوذَا معا ويبكُون ويطْلُبون الْمولَى ِإلَههم: "وقَاَل اُهللا٤
٥تَّجِهيسِ، وِإلَى الْقُد نِ الطَّرِيقع َألُونسياوهِإلَي ى. وننْسال يو دِإلَى اَألب ومدي دهِإلَى اِهللا بِع ونمنْضيو ْأتُونفَي.  



٦ماتُهعر ملَّهالَّةٌ، َأضافٌ ضربِي خشَع . ،هِمتاحر كَانوا منَسالتِّالِل، واِل ولَى الْجِبوا عفَتَاه موهد٧شَر نكُلُّ مو
ال ذَنْب علَينَا، َألنَّهم هم الَّذين َأخْطَُأوا في حقِّ اِهللا الَّذي هو مكَان راحتهِم : وقَاَل َأعداُؤهم. هم افْتَرسهمصادفَ

اِئهِمآب اءجرا وقابَِل٨. حب طسو نوا مبركُ. اهو ،ينيابِلالْب بِالد نوا مجاخْرالْغَنَم ي تَقُوداشِ الَّتبونُوا كَالْك .
وُأرسلُهم علَيها فَيحارِبونَها ويستَولُون . َألنِّي َأجمع علَى بابَِل تَحالُفًا كَبِيرا من ُأممٍ عظيمة من َأرضِ الشَّماِل٩

امِ مهكَس مهامهساِل، والشَّم نا مهلَيفَعدُئ الْهرٍ، ال تُخْطاهارِبٍ م١٠. ح نكُلُّ مةً، ويمابَِل غَنب بِالد يرفَتَص
عشْبا يهمغْتَناِهللا. ي ذَا كَالم١١. ه لْتُمهصشْبِ، ولَى الْعع لَةجكَع تُمبِي، قَفَزبِي شَعا نَاهي تُمجتَهابو تُمفَرِح َأنْتُم

١٢. ِلكَالْخَيتْكُملَدي وى الَّتا، تَخْزجِد كُمُل ُأمتَخْج ا. ِلذَِلكقَفْرةً وابِسا يضَأرةً ويربمِ واُألم رآخ يرتَص .
١٣ي نكُلَّ م تَّى ِإنا، حامةً تَمخَرِب يرْل تَصب ،دا َأحيهف كُنساَهللا ال ي تبا َأغْضَألنَّهو خَرسيُل ونْذَها يبِه رم

ال تُوفِّروا . ارموا السهام علَيها. َأحيطُوا بِبابَِل وحارِبوها يا كُلَّ الَّذين يشُدون الْقَوس١٤. بِسببِ كُلِّ ما حلَّ بِها
 الْحربِ علَيها من كُلِّ نَاحية فَتَستَسلم، وتَسقُطَ َأبراجها، َأطْلقُوا صياح١٥. َألنَّها َأخْطََأتْ في حقِّ اِهللا! شَيًئا

َأزِيلُوا من ١٦. َألن هذَا هو عقَاب اِهللا لَها، فََأنْتُم َأيضا عاقبوها وافْعلُوا بِها كَما فَعلَتْ بِاآلخَرِين. وتُهدم َأسوارها
رِع والْحاصد بِالْمنْجِل في وقْت الْحصاد، فَيرجِع كُلُّ واحد ِإلَى شَعبِه ويهرب كُلُّ واحد ِإلَى َأرضه من بابَِل الزا

ودالْع فيس.  
١٧ودا اُألستْهدشَتَّتَةٌ طَارم اِئيَل غَنَمرنُو ِإسب . وه مهسافْتَر دُل َأسَأو وه مهظَامقَ عحس دَأس رآخو ،َأشُّور كلم

سُأعاقب ملك بابَِل وبِالده، كَما عاقَبتُ ملك : "ِلذَِلك قَاَل اُهللا الْقَدير رب بني ِإسراِئيَل١٨. نَبوخَذْنَصر ملك بابَِل
اِئيَل ِإل١٩َ. َأشُّورري ِإسنب دَأرو مايِل َأفْربي جف ونعشْبيو اشَانبِل ومي الْكَرف ماهعري ما فوعرفَي ماهعرى م

ادجِلْعقَاَل اُهللا٢٠." وو" : شَرو ،دوجاِئيَل فَال يرِإس وا ذَنْبجِدي َأن اوِلُونحي ،قْتالْو ي ذَِلكفامِ واَألي لْكي تف
هييهِمقُأب نِلم رَألنِّي َأغْف ،كُونوذَا فَال ي.  

٢١بِ فَقُودلَى شَععو ماثَايرضِ ملَى َأروا عمجاه .و ماقْتُلُوهو موهَأطَارِدبِه تُكُمرا َأمكُلَّ م لُوا بِهِمماعو مفْنُوه .
كَيفَ انْكَسرتْ وتَحطَّمتْ بابُِل الَّتي ٢٣.  في الْبِالد، وصوتُ تَحطيمٍ عظيمٍيسمع صوتُ الْقتَاِل٢٢. هذَا كَالم اِهللا

نَصبتُ لَك فَخا يا بابَِل، ٢٤هي الْمطْرقَةُ الَّتي تُحطِّم كُلَّ اَألرضِ؟ كَيفَ صارتْ بابُِل خَرابا بين الشُّعوبِ؟ 
نم يهف تقَعيفَورِفتَع رِ َأناَهللا!  غَي تيدتَح َألنَّك تانْغَلَبو كرَأم ح٢٥! انْفَض جَأخْرو هالحس نخْزاُهللا م فَتَح

ينيابِلالْب ي بِالدف لُهمعيٌل سمع لَه يرالْقَد لَى اِإللَهوالْم َألن ،بِهغَض ٢٦. آالتلَيا عالَوتَعيدعب نا موا . هافْتَح
ويٌل . اقْتُلُوا كُلَّ شُبانها، خُذُوهم واذْبحوهم٢٧. اجعلُوا قَتْالها َأكْواما، َأفْنُوها تَماما فَال تَبقَى لَها بقيةٌ. مخَازِنَها

صوتَ الْهارِبِين والالجِِئين من َأرضِ بابَِل، يعلنُون في الْقُدسِ اسمعوا ٢٨. َألنَّه جاء يومهم ووقْتُ عقَابِهِم! لَهم
هتيِلب انْتَقَمابَِل وب اقَبع لَى اِإللَهوالْم َأن.  

جازوها . هة، فَال ينْجو منْها َأحدنَادوا ِإلَى بابَِل الَّذين يشُدون الْقَوس، ِلينْزِْل علَيها رماةُ السهامِ من كُلِّ ج٢٩ِ
لَتْ بِاآلخَرِينا فَعا كَملُوا بِهافْعا واِلهمَأع بسح .قُوبعي ينب وساَهللا قُد تدا تَحي ٣٠. َألنَّها فانُهقْتَُل شُبي ِلذَِلك

ي ذَِلكف كُونلها يهنُودكُلُّ جارِعِ، ومِالشَّوواِهللا.  الْي ذَا كَالمقَاَل٣١." ه يرلَى الْقَدوةُ، : "فَالْمرتَكَبا الْمتُهَأي كدَأنَا ض



قَابِكقْتُ عوو كموي اءج ا٣٢. َألنَّههندي ما فُل نَارُأشْعو ،دا َأحهيمقال يقُطُ وتَسو ثُرةُ تَعرتَكَبابُِل الْمفَتَْأكُُل كُلَّ ب ،
  ."ما حولَها

٣٣يرقَاَل اُهللا الْقَدو" :ونظْلُومم موذَا كُلُّههنُو يباِئيَل ورنُو ِإسب . وا َأنفَضرو مكُوهسَأم موهرَأس ينكُلُّ الَّذو
مقُوهطْل٣٤. يقَوِي يهِمفَاد نلَك .يراُهللا الْقَد هماس .ابَِلوَل بَأه جعزيو الْبِالد رِيحِلي هِمتيقَض نع عافدي وه .

ينْزُِل السيفُ علَى الَّذين ٣٦. ينْزُِل السيفُ علَى الْبابِليين وعلَى سكَّانِ بابَِل ورَؤساِئها وحكَماِئها: وقَاَل اُهللا٣٥
وعلَى خَيلها ومركَباتها وعلَى جنُودها ٣٧نْبِياء فَيصيرون َأغْبِياء، وعلَى َأبطَاِلها فَيرتَعبون، يقُولُون ِإنَّهم َأ

با فَتُنْههاِئنعلَى خَزو ،اءسن ونيرصفَي قَةتَزر٣٨. الْما فَتَجِفُّ، َألنَّههاهيلَى مع رنْزُِل الْحنَامٍ، يَأص ا بِالد
مقْلَهتْ ععيض مهنَامَأص٣٩. واما النَّعضَأيو اعبالضوشُ الْقَفْرِ وحا ويهف كُنتَس ِإلَى . ِلذَِلك انا ِإنْسيهف كُنسفَال ي

ورةَ والْمدن الْمجاوِرةَ لَهما، يفْعُل هذَا بِبابَِل فَال وكَما قَلَب اُهللا سدوم وعم٤٠. اَألبد وال تَعمر جِيال بعد جِيٍل
انا ِإنْسيهف يمقال يو دا َأحيهف كُنساِهللا." ي ذَا كَالمه.  

مسلَّحون ٤٢.  اَألرضِهذَا جيشٌ قَادم من الشَّماِل، ُأمةٌ عظيمةٌ وملُوك كَثيرون قَاموا من آخرِ! انْظُروا"٤١
ونمحراةٌ ال يقُس ماحٍ، هرِماسٍ وبَِأقْو .ونكَبرٍل يلَى خَيعاِئجِ، ورِ الْهحكَالْب متُهوا . صي وكارِبحا ِليعم طَفُّونصي

كََأسد طَاِلعٍ من ٤٤. َأصابه ضيقٌ وَألَم كَامرَأة تَلد. هسمع ملك بابَِل خَبرهم، فَانْهارتْ عزِيمت٤٣ُ. مدينَةَ بابَِل
 ملُهعَأجابَِل ولَى بع مجَأه الطَّرِيقَة هذيٍل، بِهمكَانٍ جي مى فعلَى غَنَمٍ تَرع مجهِلي ،ندرِ اُألرنَه نْدع يفَةكَث ةغَاب

َألنَّه من مثْلي؟ ومن يتَحداني؟ ومن هو الراعي الَّذي . م في لَحظَة، وُأقيم علَيهِم من َأخْتَارهيهربون من َأرضهِ
 ِإنَّه يْأخُذُ حتَّى :فَاسمعوا ما قَضى بِه اُهللا علَى بابَِل، وما قَصد َأن يعملَه بَِأرضِ الْبابِليين٤٥. يقفُ في وجهِي

مهاريبِ دعُأل بِالرميو ،مهغَارم٤٦ِ! صاُألم نيا باخُهرص عمسيابَِل، وب قُوطس توص نم ضشُ اَألرتَعتَر".  
  

 عقاب بابل

٥١ 

ُأرسُل علَيها غُرباء فَيذَرونَها كَالتِّبنِ، ويخْرِبون ٢. سُأرسُل علَى بابَِل وسكَّانها رِيحا مهلكَةً: "هذَا كَالم اِهللا١
ال يعطُون جنُودها فُرصةً ِليشُدوا َأقْواسهم َأو يلْبسوا ٣. يحاصرونَها من كُلِّ جِهة في يومِ مصيبتهِا. َأرضها

مهالحلَى . سع قُونشْفال يهِاوشيكُلَّ ج فْنُونْل يا بهانا٤. شُبهارِعي شَوى فحرالْجابَِل، وي بقُطُ الْقَتْلَى فسفَي .
  .ِئيَلَألن اَهللا، الْمولَى الْقَدير، لَم يهجر بني إسراِئيَل ويهوذَا، مع َأنَّهم مُألوا بِالدهم شَرا ضد قُدوسِ ِإسرا٥
كَانَتْ ٧. َألن هذَا وقْتُ انْتقَامِ اِهللا منْها، فَهو يعاقبها بِما تَستَحقُّ. اهربوا من بابَِل وانْجوا، وال تَهلكُوا بِذَنْبِها٦

فَجَأةً سقَطَتْ ٨. مرِها فَضاع عقْلُهمشَرِبت الشُّعوب من خَ. بابُِل كَْأس ذَهبٍ في يد اِهللا، َأسكَرتْ كُلَّ اَألرضِ
َأعطَينَا بابَِل الدواء، لَكن ال َأمَل في : فَقَالُوا٩." هاتُوا بلْسما ِلجرحها، لَعلَّها تُشْفَى. ولْوِلُوا علَيها. بابُِل وتَحطَّمتْ

  .د ِإلَى بلَده، َألن عقَابها وصَل ِإلَى السماء، وارتَفَع ِإلَى السحابِاتْركُوها فَنَرجِع كُلُّ واح. شفَاِئها



احملُوا . سنُّوا السهام١١. تَعالَوا نُخْبِر في الْقُدسِ بِما عملَه الْمولَى ِإلَهنَا. الْمولَى َأظْهر َأنَّنَا علَى حق١٠ٍّ
اساَألتْر .االْمكَهلهي َأن دقَص ابَِل َألنَّهلَى بي عادم لُوكم لَى َأثَارو .هتيِلب منْتَقيابَِل وب باقعيلَى سوالْم .

 اَهللا ينَفِّذُ قَصده وحكْمه َألن. َأعدوا الْكَمين. َأقيموا الْحراس. شَددوا الرقَابةَ. ارفَعوا الرايةَ ضد َأسوارِ بابَِل١٢
َأيتُها الساكنَةُ عنْد الْمياه الْغَزِيرة، يا صاحبةَ الْكُنُوزِ الْكَثيرة، جاءتْ آخرتُك، ونهايتُك ١٣. علَى سكَّانِ بابَِل

  ."َأمُألك رِجاال كَالْجراد، يصيحون علَيك بِهتَاف النَّصرِ": الْمولَى الْقَدير َأقْسم بِنَفْسه وقَاَل١٤. َأكيدةٌ
١٥همبِفَه اواتمطَ السسبو ،هتكْمبِح الَمالْع سَأسه، وتض بِقُواَألر نَعي ١٦. اُهللا صف اهيتُ الْموي صودفَي دعري

ف ابحالس دعصي ،اءمالسهخَازِنم نم احيالر خْرِجيطَرِ، والْم عقَ مرُل الْبسرضِ، ياَألر اء١٧. ي َأنْح داحكُلُّ و
شْياء ال تَنْفَع، بْل هي َأ١٨. كُلُّ صاِئغٍ يخْجُل من َأصنَامه، َألنَّها تَماثيُل كَاذبةٌ بِال حياة. غَبِي ال يعرِفُ شَيًئا

قَابِ تَبِيدالْع قْتي وفكَةٌ، وحضنَام١٩ِ. ماَألص هذكَه سفَلَي ،قُوبعي يبا اُهللا نَصَأم . اخْتَارالْكُلِّ، و عانص وْل هب
يراُهللا الْقَد هماسو ،لَه هبشَع.  

٢٠"رعاتٌ ِللْموَأدبِ، ورِللح الحِلي س َأنْتُمكَة .اِلكمالْم كلُأهو ماُألم طِّمُأح ا، ٢١. بِكُمبِيهاكرَل والْخَي طِّمُأح بِكُم
بِكُم ُأحطِّم ٢٣. بِكُم ُأحطِّم الرجاَل والنِّساء، والشُّيوخَ والْفتْيان، والشُّبان والشَّابات٢٢. والْمركَبات وساِئقيها

الةَالرالْوو كَّامالْحو ،مهقَربو ينالْفَالحو ،مانَهقُطْعاةَ وع".  
هذَا كَالم . ولَكنِّي ُأجازِي بابَِل وكُلَّ الْبابِليين َأمام عيونكُم، علَى كُلِّ شَرهمِ الَّذي ارتَكَبوه في حقِّ الْقُدسِ"٢٤
لَكنِّي َأمد يدي علَيك، وُأدحرِجك من . َأنْتَ َأهلَكْتَ كُلَّ الْعالَمِ. ك َأيها الْجبُل الَّذي سبب الْهالكَأنَا عدو٢٥. اِهللا

 حجر َأساسٍ، بْل فَال يْأخُذُون منْك حجر زاوِية وال٢٦. هذَا كَالم اِهللا. فَوق الصخُورِ، وَأجعلُك جبال محروقًا
دا ِإلَى اَألبابخَر اِهللا. تَكُون ذَا كَالمه".  

٢٧ي الْبِالدةَ فايوا الرفَعمِ! اراُألم نيوقَ بابَِل! انْفُخُوا الْبب ارِبِلتُح موا اُألمداراطَ . ًأعَأر اِلكما مهلَيوا عيرَأث
َأشْكَنَازنِّي ومو .اعهدا ضنُوا قَاِئدي .ادرالْج نشٍ ميا كَجهلَيَل علُوا الْخَيسوا ٢٨. َأرا، نَادهارِبِلتُح موا اُألمدَأع

 قَصد اِهللا ضد بابَِل فَتَرتَعشُ اَألرض وتَتَوجع، َألن٢٩. ملُوك مادي وحكَّامها ووالتَها وكُلَّ الْبِالد الَّتي يحكُمونَها
. راحتْ شَجاعتُهم. لَجُأوا ِإلَى الْحصونِ. كَفَّ َأبطَاُل بابَِل عنِ الْحرب٣٠ِ. ينْفُذُ، ِليجعلَها خَرابا بِال ساكنٍ

اءسوا نارا. صهاتابوتْ َأقْفَاُل بطَّمتَحا ونُهاكسقَتْ متَر٣١. احجي ،آخَر دعرٍ بُل خَبامحوٍل، وسر دعوٌل بسرِي ر
وَأن معابِر النَّهرِ سقَطَتْ في يد الْعدو، ومستَنْقَعات الْقَصبِ ٣٢ِليعلنُوا ِلملكِ بابَِل َأن مدينَتَه ُأخذَتْ عن آخرِها، 

مدينَةُ بابَِل هي كَالْبيدرِ حيثُ : "فَالْمولَى الْقَدير رب بني ِإسراِئيَل قَاَل٣٣. مرتَعباُحرِقَتْ بِالنَّارِ، والْجيشَ 
ادصقْتَ الْحو حالْقَم سردا. يهادصقْتُ حو انح قَدو".  

مَأل بطْنَه من طَيباتنَا ثُم قَذَفَنَا . ابتَلَعنَا كََأنَّه ثُعبان. ِإنَاء فَارِغًاجعلَنَا . افْتَرسنَا نَبوخَذْنَصر ملك بابَِل وحطَّمنَا٣٤
هفَم نس٣٥ِ. مُل الْقُدابَِل: فَقَاَل َأهلُّ بِبحذَابٍ، يعظُلْمٍ و نلَّ بِنَا ما حتَ ملَي .سالْقُد قَالَتو :ُئولُونسابَِل مُل بَأه 

. شِّفُ ينَابِيعهاَأنَا ُأدافع عنْك وَأنْتَقم لَك، فَُأجفِّفُ بحر بابَِل وُأنَ: "ِلذَِلك قَاَل اُهللا٣٦! عن جرِيمة سفْك دمي
ها، ويهزُأون بِها، وال يكُون فيها فَتَصير بابَِل كَوما من الْخَراِئبِ ومْأوى ِللذَِّئابِ، فَيرتَعب النَّاس مما جرى ل٣٧َ



ناك٣٨. سودغَارِ اُألسكَص نجِرومزاِل، يكَاَألشْب ونَأرزوا ٣٩. يحفْرِلي ،مهركُأسةً وِليمو ملَه دفَُأع ونهِيجي
  .آخُذُهم ِللذَّبحِ كَخراف وكباشٍ وتُيوسٍو٤٠. هذَا كَالم اِهللا." وينَاموا ِإلَى اَألبد وال يقُوموا

كَيفَ سقَطَتْ بابُِل؟ كَيفَ هزِمت الَّتي افْتَخَرتْ بِها كُلُّ اَألرضِ؟ كَيفَ صارتْ بابُِل رعبا بين اُألممِ؟ ٤١
٤٢ةاِئجالْه اجِهوابَِل بَِأمغَطَّى بو رحالْب تَفَع٤٣. ارص كُنسا ال يضا، َأرقَفْرةً وابِسا يضَأرا وابا خَرنُهدتْ مار

شَرا بيهف رافسال يو انا ِإنْسيه٤٤. فهتَلَعا ابم هفَم نم ُأخْرِجابَِل، وي ببِيَل ف باقُأعو . افَدتَتَو ماُألم ودال تَعو
هلَيع .قُطُ َأيسيابَِلوب ورا سض.  
ال تَرتَعبوا وال تَخَافُوا من اَألخْبارِ ٤٦. اهربوا من شدة غَضبِ اِهللا! اهربوا وانْجوا! اخْرجوا منْها يا شَعبِي"٤٥

ي الْبِالدف عمي تُسالَّت .ةَ خَبمنَةَ الْقَادالسو ،ري خَبْأتنَةَ يالس هذفَه نيوبِ برنِ الْحعو ي الْبِالدف نْفنِ الْعع ،آخَر ر
لُوكابَِل٤٧. الْمب نَاما َأصيهف باقُأع امي َأيتَْأت ا. ِلذَِلكهطسي وا فقُطُ قَتْالهسيا، وهُل كُلُّ بِالدفُ ٤٨. فَتَخْجتفَتَه

يها فكُلُّ مو ضاَألرو اءماِلالسالشَّم نا مهلَيع ْأتُوني ينكلهالْم ابَِل، َألنب قُوطا بِسحاِهللا." ا فَر ذَا كَالمه.  
 يا من نَجوتُم من السيف،٥٠. فَكَما َأسقَطَتْ بابُِل بني ِإسراِئيَل قَتْلَى، يسقُطُ بنُو بابَِل قَتْلَى في كُلِّ اَألرضِ"٤٩

غَطَّى الْعار وجوهنَا . خَجِلْنَا َألنَّهم شَتَمونَا٥١. اذْكُروا اَهللا في الْغُربة وِلتَكُنِ الْقُدس في فكْرِكُم. اذْهبوا وال تَقفُوا
م ُأعاقب فيها َأصنَام بابَِل، ويِئن الْجرحى في ِلذَِلك تَْأتي َأيا٥٢. َألن الْغُرباء دخَلُوا اَألماكن الْمقَدسةَ في بيت اِهللا

هذَا كَالم ." فَحتَّى لَوِ ارتَفَعتْ بابُِل ِإلَى السماء وحصنَتْ َأقْوى مدنها، ُأرسُل علَيها من يهلكُونَها٥٣. كُلِّ بِالدها
  .اِهللا

الْمولَى يخْرِب بابَِل ويسكتُ ٥٥. ، صوتُ خَرابٍ عظيمٍ في َأرضِ الْبابِليينصوتُ صراخٍ في بابَِل "٥٤
جاء علَى بابَِل من ٥٦. يْأتي علَيها اَألعداء كََأمواجٍ هاِئجة، كَمياه غَزِيرة، وصوتُهم يدوي بِقُوة. ضجِيجها

َأنَا ُأسكر ٥٧. َألن الْمولَى هو اُهللا الَّذي يجازِي، فَهو يكَافُئها بِما تَستَحقُّ. سر َأبطَالُها، كُسرتْ َأقْواسهميخْرِبها، ُأ
ونقُومال يو دِإلَى اَألب وننَاما، فَيالتَهوا وهكَّامحا وهاءكَمحا وهاءَؤسذَا كَال. رهيراُهللا الْقَد همي اسالَّذ كلالْم م .

فَيضيع تَعب الشُّعوبِ . وقَاَل اُهللا الْقَدير، ِإن َأسوار بابَِل الْعرِيضةَ تُهدم تَماما، وبواباتها الْعاِليةَ تُحرقُ بِالنَّار٥٨ِ
  ."رِبِال فَاِئدة، وجهد اُألممِ ِإلَى النَّا

كَانَتْ هذه هي الرسالَةُ الَّتي َأعطَاها ِإرميا النَّبِي ِلسرايا بنِ نيرِيا بنِ محسيا لَما ذَهب مع صدقيا ملك يهوذَا ٥٩
هلْكم نم ةابِعالر نَةي السابَِل، فِإلَى ب . ةقَاد دا َأحايرس كَانشِوي٦٠. الْج هذتَابٍ كُلَّ هي كف كَتَب ا قَديمِإر كَانو

ثُم ٦٢عنْدما تَصُل ِإلَى بابَِل، يجِب َأن تَقْرَأ كُلَّ هذَا الْكَالمِ، : "وقَاَل ِلسرايا٦١. الْمصاِئبِ الَّتي ستَنْزُِل علَى بابَِل
. نَّك ستُهلك هذَا الْمكَان، فَال يبقَى فيه ِإنْسان وال حيوان، بْل يكُون خَرابا ِإلَى اَألبدَأنْتَ يا رب قُلْتَ ِإ: تَقُوُل
٦٣اتالْفُر طسي وف هحاطْرا ورجح طْ بِهبتَابِ، ارذَا الْكه ةاءرق نا تَنْتَهِي ممدعبقُْل٦٤. والطَّ: و هذبِه رِيقَة

  .هذَا ختَام كَالمِ ِإرميا." ويسقُطُ شَعبها. تَغْرقُ بابُِل وال تَقُوم بعد ذَِلك، بِسببِ الْمصاِئبِ الَّتي َأجلبها علَيها
  



 سقوط القدس

٥٢ 

١لْكُهم امدو ،لَكا منَةً لَمس شْرِينعى ودِإح نا ابيقدص سِكَاني الْقُدنَةً فةَ سشْرى عدوطَُل .  ِإحمح هُأم ماسو
فَِإن كُلَّ ما حدثَ هو بِسببِ ٣. وعمَل ما هو شَر في نَظَرِ اِهللا، تَماما كَما عمَل يوياقيم٢. بِنْتُ ِإرميا من ِلبنَةَ

هلَى يعسِ ولَى الْقُدبِ اِهللا عغَضرِهضحم نم مهدطَر تَّى ِإنَّهابَِل. وذَا، حب كللَى ما عيقدص درا تَمضذَا َأيِلهو.  
٤و وابَِل، هب كلم روخَذْنَصنَب اءا، جيقدص لْكِلم ةعالتَّاس نَةالس نرِ ماشرِ الْعالشَّه نرِ ماشمِ الْعوي الْيفكُلُّ و

وظَلَّت الْمدينَةُ تَحتَ الْحصارِ ِإلَى السنَة الْحاديةَ عشْرةَ ٥. جيشه علَى الْقُدسِ، وحاصروها وبنَوا حولَها َأبراجا
 الْمدينَة، حتَّى لَم يكُن هنَاك َأي طَعامٍ وفي الْيومِ التَّاسعِ من الشَّهرِ الرابِعِ، اشْتَد الْجوع في٦. ِللملك صدقيا

فَفُتحتْ ثَغْرةٌ في سورِ الْمدينَة، وهرب كُلُّ الْجيشِ وخَرجوا من الْمدينَة في اللَّيِل من الْبوابة الَّتي بين ٧. للنَّاسِ
فَهرب صدقيا ومن معه ! كُلُّ هذَا مع َأن الْبابِليين كَانُوا يحاصرون الْمدينَةَ. ملكالسورينِ بِالْقُربِ من حديقَة الْ

ندي اَألرادو ي طَرِيقا٨. فِل َأرِيحهي سف قُوا بِهلَحا، ويقدص كلالْم تَبِع ينيابِلشَ الْبيج نلَكو .تَفَركُلُّ و نْهقَ ع
هشي٩. جهدا ضكْمح ردثُ َأصياةَ، حمضِ حي َأرلَةَ، فبي رابَِل فب كلِإلَى م َأخَذُوهو وهري ١٠. فََأسف نَاكهو

َؤسا كُلَّ رضقَتََل َأيو ،هنَييع اما َأميقدص الدابَِل َأوب كللَةَ، قَتََل مبوذَارهي ١١. اء هدقَيا، ويقدص نَييع قَلَع ثُم
هفَاتمِ وونِ ِإلَى يجي السف هعضوابَِل، وِإلَى ب َأخَذَهاسٍ ونُح نَل مالسبِس.  

١٢ةَ ِللمشْرةَ ععالتَّاس نَةالس نسِ مرِ الْخَامالشَّه نرِ ماشمِ الْعوي الْيفو اندروزنَب اءابَِل، جب كلم روخَذْنَصنَب كل
وَأحرقَ بيتَ اِهللا، وقَصر الْملك، وكُلَّ الديارِ في ١٣. قَاِئد الْحرسِ الْملَكي الَّذي يعمَل عنْد ملك بابَِل، ِإلَى الْقُدسِ

وكُلَّ َأسوارِ الْقُدسِ الَّتي حولَها، هدمها كُلُّ الْجنُود الْبابِليين ١٤. ن الْمباني الْمهِمةَأحرقَ كُلَّ ما فيها م. الْقُدسِ
يلَكسِ الْمرالْح قَاِئد عم ينين١٥َ. الَّذدي الْمف يقي بالَّذ بالشَّعو ،اءالْفُقَر ضعب اندروزنَب رَأسوا وبره ينالَّذو ،ة

ولَكن نَبوزردان تَرك بقيةَ مساكين الشَّعبِ ِليعملُوا في الْكُرومِ ١٦. ولَجُأواِ إلَى ملك بابَِل، وغَيرهم من النَّاسِ
  .والْحقُوِل

 بيت اِهللا، وَأيضا الْقَواعد، وحوض النُّحاسِ، وحملُوا نُحاسها ِإلَى وحطَّم الْبابِليون َأعمدةَ النُّحاسِ الَّتي في١٧
َأدوات النُّحاسِ الَّتي كَانَتْ تُستَخْدم  وَأخَذُوا الْقُدور والْمجارِفَ والطَّفَّايات والْكُُؤوس والصحون وكُل١٨َّ. بابَِل

ةادبي الْع١٩. ف ،احاَألقْدو ونحالصو اتنَارالْمو ورالْقُدو الْكُُؤوسو راخبالْمَل وغَاسسِ الْمرالْح ا َأخَذَ قَاِئدكَم
ةضف بٍ َأوذَه نا منُوعصم ا كَانكُلَّ مال٢٠ْ .ونِ ويودماسِ الْعنِ نُحزرِفَةُ وعنًا مكمم كُني لَمانِ ويرثضِ ووح

وكَان طُوُل الْعمود الْواحد حوالَي ٢١. النُّحاسِ االثْنَي عشَر الَّتي تَحتَه والْقَواعد الَّتي عملَها سلَيمان ِلبيت اِهللا
عبَأر كُهمستَارٍ، وَأم تَّةس الَيوح يطُهحمتَارٍ، وَأم ةيانثَمابِعفُ، .  َأصوَأج وه٢٢و هفَاعتاسٍ ارنُح نم تَاج هلَيعو

وكَان الْعمود . حوالَي متْرينِ وثُلْث، والشَّبكَةُ الَّتي فَوقَ التَّاجِ والرمانَاتُ الَّتي حوَل الشَّبكَة، كُلُّها من نُحاسٍ



شَب ا لَهضي َأيالثَّاناآلخَر ودما كَالْعنُوعصما ٢٣. كَةٌ وهددع بِ، فَكَانانولَى الْجع ينعستا وتانَاتُ سمالر كَانَتو
  .كُلُّها حوَل الشَّبكَة مَئةً

٢٤ ،ها نَاِئبفَنْيصارِ، وبالَْأح ِئيسا رايرس يلَكسِ الْمرالْح َأخَذَ قَاِئدابِ الثَّالثَةَوالْب اسرحا ٢٥. وقَوب ينالَّذ نمو
 قَاِئد بكَاتو ،كلتَشَارِي الْمسم ناٍل مةَ رِجعبسو ،ارِبِينحنِ الْمُئوال عسم ي كَانابِطَ الَّذَأخَذَ الض ،ينَةدي الْمف

ننِ التَّجُئوال عسم ي كَانشِ الَّذيالْجينَةدي الْمف ينودجوالنَّاسِ الْم نم آخَرِين تِّينسو ،كُلَّ ٢٦. يد اندروزفََأخَذَ نَب
وبِذَِلك ُأسر . فَقَتَلَهم ملك بابَِل هنَاك في رِبلَةَ في َأرضِ حماة٢٧َ. هُؤالء، وذَهب بِهِم ِإلَى ملك بابَِل في رِبلَةَ

من ملْكه َأخَذَ في السنَة السابِعة : وهذَا هو عدد النَّاسِ الَّذين َأسرهم نَبوخَذْنَصر٢٨. عب يهوذَا من َأرضهشَ
٣٠٢٣ودهالْي نَأخَذَ ٢٩.  م هلْكم نةَ مشْرنَةَ عالثَّام نَةي السفس٨٣٢ِوالْقُد نا م٣٠.  شَخْص الثَّاِلثَة نَةي السفو

 ،هلْكم نم شْرِينالْعو اندروزنَب ر٧٤٥َأسودهالْي نلَةُ .  ممالْج ٤٦٠٠فَكَانَت.  
  العفو عن يوياكين

وفي نَفْسِ السنَة . ملكًا علَى بابَِلفي السنَة السابِعة والثَّالثين َألسرِ يوياكين ملك يهوذَا، صار ُأوِيُل مرودخُ ٣١
 نم هجَأخْروذَا وهي كلم يناكويخُ يودرَأطْلَقَ َأوِيُل م ،شَري عرِ الثَّانالشَّه نم شْرِينالْعسِ ومِ الْخَاموي الْيف

فَرمى يوياكين ٣٣. ا فَوقَ الْملُوك اآلخَرِين الَّذين معه في بابَِلوكَلَّمه بِلُطْف، وَأعطَاه مركَزا كَرِيم٣٢. السجنِ
رِهمةَ عيقب كلالْم ةاِئدلَى مع امُل الطَّعتَنَاوي ارصو ،هنجس ابيا ٣٤. ثكُلَّ م هنْدع نم يهطعابَِل يب كلم كَانو

 هِإلَي تَاجحيهفَاتمِ ووِإلَى ي رِهمةَ عيقب ةيموالْي هوفَاترصِلم.  
  


