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  سفر ارميا
  

  المقدمة
. آان إرميا وحده، أو آاد یكون ضد جميع الشعب، لكنه ظل أمينًا حّتى النهایة للمهمة اّلتي أوآلها اهللا إليه

قّوتي تظهر نتائجها آاملة حين أآون ضعيفًا : وبهذا، یشبه إلى حد بعيد الرسول بولس اّلذي عاش هذه الكلمات
  ). ٩: ١٢آور ٢(

قم في أیام الملك یوشّيا ٦٢٦آان ذلك سنة ). ٩-٤: ١(دعا اهللا إرميا وهو شاب، فحمل آالمه في أورشليم 
  . تنبأ إرميا لمدة أربعين سنة في أآثر األوقات اضطرابًا من تاریخ شعب إسرائيل). قم٦٠٩-٦٤٠(

فاستفاد یوشّيا من . ابليـينآانت مملكة أشور تسيطر على المنطقة آلها، لكنها أخذت تـتراجع أمام هجمات الب
قم ولكن ٧٢١-٧٢٢هذه الظروف ليوّسع حدود مملكته، ویضم إليها قسمًا من مملكة إسرائيل اّلتي زالت سنة 

أو (فخلفه ابنه شلوم . م حين أراد أن یقف في وجه فرعون الزاحف لمساندة األشوریـين٦٠٩یوشّيا مات سنة 
  . موا محله یویاقيم، فاقتاده المصریون أسيرًا وأقا)یوآحاز 

اّلذي ) أوآونيا( بقيادة نبوخذنّصر، فسبوا قسمًا من السكان مع یویاآين ٥٩٧وصل البابليون أورشليم سنة 
تأثر هذا الملك بمحيطه، فجرَّ البالد إلى ثورة . خلف أباه یویاقيم، ونصَّبوا على العرش ملكًا ضعيفًا اسمه صدقيا

إذ جاء نبوخذنّصر وحاصر المدینة سنة آاملة واحتّلها في تموز : عل عنيفةعلى أسياده في بابل، فجاءت ردة الف
  . ، واقتاد ملكها أسيرًا ودّمرها وأحرق هيكلها وأخذ إلى السبـي قسمًا من أهلها٥٨٧سنة 

فهرب الكثيرون من . إال أن بعض المتعّصبـين لمصر قتلوه. ورجع البابليون وعّينوا جدليا حاآمًا على البالد
وهناك مات إرميا في المنفى بعيدًا عن األرض اّلتي .  ولجأوا إلى مصر وأخذوا معهم إرميا رغمًا عنهیهوذا
  . أحّبها

إذا : رأى إرميا، آسائر األنبـياء، في هذه األحداث المأساویة تنبـيهًا یرسله اهللا إلى شعبه الخائن؛ فقال للشعب
لوا عن مغازلة مصر واخضعوا للبابليـين، واعتبروا خضوعكم تخ. أردتم أن تـتجنبوا الكارثة فارجعوا إلى الّرّب

تألم إرميا ألنه أحبَّ . بعد أن قال إرميا هذا الكالم اتهموه بالخيانة وأخذوا یضطهدونه. مصيـبة یرسلها الّرّب إليكم
  . شعبه حبًا عظيمًا، وتمّزق قلبه ألن الّرّب فرض عليه أن یعلن الموت لشعب یرید له الحياة

-٧: ٢٠، ٢٣-١٨: ١٨، ١٨-١٤: ١٧، ٢١-١٠: ١٥، ٦: ١٢-١٨: ١١(یشكو إلى اهللا بكلمات مؤثرة لهذا 
أحّس إرميا بالموت یقترب من الشعب الخائن، لكنه أحّس بقيامة في إطار عهد جدید بـين الشعب وبـين اهللا . )١٨

  . )٣٢ف(؛ حينئذ أعلن ثقته بأن اهللا سيتغلب في النهایة فامتأل قلبه رجاًء )٣١ف(
 فجمعت بالتفصيل تعاليم النبـي اّلتي رافقت بعضها ٢٤-٢أما ف.  ملخصًا لرسالة إرميا٢٥نجد في بدایة ف

-٤٥في ف). ١٩ف(، اإلبریق المكسور )١٨ف(، الزیارة إلى الفخاري )١٣ف(الحزام المهترئ : حرآات رمزیة
 ٥١-٤٦ف.  أو ذاك من حياة هذا النبـي نجد أخبارًا دّون بعضها باروخ، آاتب إرميا، فرسم أمامنا هذا الحدث٤٦

: وینتهي الكتاب بنفحة رجاء.  ملحق یروي آيف أخذت أورشليم ودمرت٥٢وف. تجمع أقواًال على األمم الغریـبة
  . عفى البابليون عن یویاآين الملك

عن العهد إرميا النبـي اّلذي حدثنا . )١٤: ١٦مت(إرميا الرسول األمين والمضطهد یشبهون به یسوع فيما بعد 
لو (هذه الكأس هي العهد الجدید بدمي اّلذي یراق من أجلكم : الجدید، یرّدد آلماته یسوع ليلة العشاء الرّباني فيقول

  . )٢٥: ١١آور ١؛ ٢٠: ٢٢
  
  

  ١الفصل 
  مقدمة

هذا الكتاُب یحتوي آالَم إرميا بِن َحْلقيَّا، أحِد َآهَنِة ١
َآلََّمُه الّربُّ في ٢.  بنياميَن في أرِض مدینِة عناتوَت

 بِن آموَن، َمِلِك َیهوذا، في السَّنِة الثَّالثَة  أّیاِم یوشيَّا
 بِن  ُثمَّ َآلََّمُه الّربُّ في أّیاِم یویاقيَم٣.  ِمْن ُمْلِكِه عْشرَة

یوشيَّا، َمِلك َیهوذا، وَبقَي ُیكلُِّمُه إلى الشَّهِر الخاِمِس 
 ِمْن ُمْلِك صدقيَّا بِن یوشيَّا   عْشرَةِمَن السَّنِة الحادیَة

  . َمِلِك َیهوذا، حيَن ذَهَب أهُل أوُرشليَم إلى السَّْبـي

  الرب یدعو إرميا

َقبَل أْن ُأصوَِّرَك في الَبْطِن «٥: قاَل الّربُّ لي٤
َك اخَترُتَك، وَقبَل أْن َتخُرَج ِمَن الرَِّحِم َآرَّسُتَك وجَعلُت

  . »نبـيًّا لُألَمِم
أنا ال أعِرُف أْن أتَكلََّم ! آِه، أیُّها السَّيُِّد الّربُّ«: فُقلُت٦

  . » ألنِّي صغيٌر
  أیَنما ُأرِسلَك. إنِّي صغيٌر: ال َتُقْل«: فقاَل لَي الّرب٧ُّ

ال َتَخْف ِمْن ٨تذهب، وُآلُّ ما آُمُرَك بِه تقوُلُه، 
ُثمَّ َمدَّ َیَدُه ولمَس ٩. نِقَذَك ُأل مواجَهِة أحٍد، فأنا مَعَك

ها أنا جَعْلُت آالمي في َفِمَك «: َفمي وقاَل
وأعَطيُتَك اليوَم ُسلطًة على األَمِم وعلى الَمماِلِك ١٠

  . »ِلَتقَلَع وَتهِدَم وُتهِلَك، وِلَتنُقَض وَتبنَي وَتغُرَس



The Bible Society in Lebanon 
 

 

   صفحة ٤٩  من أصل٦صفحة رقم  

  الرؤى األولى
: فُقلُت» ا ترى یا إرميا؟ماذ«: وقاَل لَي الّرب١١ُّ

. َأحسنَت فيما َرأیَت«: فقاَل١٢. » أرى ُغصَن َلوٍز«
  . »فأنا ساهٌر على ِفْعِل ما أقوُل

: فُقلُت» ماذا ترى اآلَن؟«: وقاَل لَي الّربُّ ثانيًة١٣
. »أرى ِوعاًء َیغلي على موقٍد َیتَِّجُه إلى الشِّماِل«
رُّ على جميِع ُسكَّاِن  َیُهبُّ الشَّ ِمَن الشِّماِل«: فقاَل١٤

سأدعو جميَع مماِلِك الشِّماِل، ١٥. هِذِه األرِض
فيأتوَن َوینُصُب ُآلُّ َمِلٍك ِمْن ُملوِآها َعرَشُه ِعنَد 

وأْتلو ُحْكمي ١٦. َمدَخِل أبواِب ُأوُرشليَم وُمُدِن َیهوذا
، ألنَُّهم  على شعبـي جزاَء جميِع الشُّروِر اّلتي فَعلوها

قوا الَبخوَر على مذَبِح آلَهٍة أخرى تَرآوني وأحَر
 وُقْم  وأمَّا أنَت فَتأهَّْب١٧. وسَجدوا ِلما َصَنَعْتُه أیدیِهم
ال تفَزْع ِمْن ُمواَجهِتِهم ِلئالَّ . وَآلِّْمُهم ِبُكلِّ ما آُمُرَك بِه

جَعْلُتَك اليوَم یا إرميا مدینًة ١٨. ُأفِزَعَك أماَمُهم
وسورًا ِمْن ُنحاٍس، في حصينًة، وعمودًا ِمْن حدیٍد، 

وجِه جميِع اّلذیَن في أرِض َیهوذا ِمْن ُملوٍك 
فُيحاِربوَنَك وال َیقَووَن ١٩.  ورؤساَء وَآهَنٍة وشعٍب
  . هكذا یقوُل الّربُّ. »عَليَك ألنِّي مَعَك ُألنِقَذَك

  ٢الفصل 
  الرب یعنى بإسرائيل

هذا : إذَهْب وناِد في ُأوُرشليَم«٢: وقاَل لَي الّرب١ُّ
  : ما یقوُل الّربُّ

  أذُآُر َمَودََّتِك في ِصباِك،«
  وحبَِّك یوَم ِخْطَبِتِك

  ِسرِت ورائي في الَبرِّیَِّة،
  . في أرٍض ال َزرَع فيها

   ِللّربِّ، إسرائيُل ُمَكرََّسٌة٣
  باُآورُة َغلَِّتِه في الشُّعوِب

  َمْن أَآَلها َیخَطُأ
  . » الشَّرُّوَیِحلُّ بِه

  . هكذا یقوُل الّربُّ
، ویا جميَع  إسمعوا َآالَم الّربِّ یا َبيَت َیعقوَب٤

 فيَّ حّتى  أيُّ ُسوٍء وَجَد آباُؤُآم«٥عشاِئِر ِإسرائيَل 
؟  بَتَعدوا َعنِّي وَتِبــعوا آلهًة باِطلًة وصاروا باِطًال ا
 أرِض أیَن الّربُّ اّلذي أخَرَجنا ِمْن: َنَسوا أْن یقولوا٦

ِمْصَر وساَر بنا في البرِّیَِّة، في ِقفاٍر وُحَفٍر، وفي 
أرِض َقحٍط وِظالِل موٍت في أرٍض ما عَبَرها إنساٌن 

فأدَخْلُتُكم أرضًا َطيِّبًة ِلتأُآلوا ٧وال سَكَنها بَشٌر؟ 
ثَمَرها وخيراِتها ولِكنَُّكم دَخْلُتم وَنجَّْسُتم أرضي 

: فال الَكهَنُة قالوا٨.  ِرْجسًاوجَعْلُتم ما أوَرثـُتُكم إیَّاُه
  أین الّربُّ، وال ُمَعلِّمو الشَّریعِة عَرفوني، والُحكَّاُم

أنُفُسُهم عَصوني، واألنبـياُء تَنبَُّأوا ِباسم الَبعِل وذَهبوا 
فِلذِلَك ُأخاِصُمُكم یا شعبـي، ٩. وراَء إَلٍه ال َنفَع فيِه

  ِآتِّيَمُأعُبروا إلى شواطِئ ١٠. وُأخاِصُم َبنيُكم
فَحصوا جيِّدًا   وا نُظروا، أو َأرِسلوا َشرقًا إلى قيداَر وا

هِل ١١تَروا هل جرى ُهناَك ما جرى ِعنَدُآم؟ 
سَتبَدَلت ُأمٌَّة آِلَهَتها، مَع أنَّها آِلَهٌة َمزعومٌة؟ أمَّا  ا

 وهَو ُعنواُن َمجِدِه بآِلَهٍة، ال  سَتبَدَل إلَهُه شعبـي، فا
نَذهلي أیَُّتها السَّماواُت وارَتِعدي،  فا١٢. َنفَع فيها

  !وأعَجبـي ِمْن ذِلَك ُآلَّ العَجِب
تَرآوني أنا ینبوُع المياِه «: شعبـي یرَتكُب َشرَّیِن١٣

  . »الحيَِّة وحفروا لُهم آبارًا ُمَشقَّقًة ال ُتمِسُك الماَء
أَعبٌد ُمْشتًرى إسرائيُل أِو ابُن َعبٍد ُمقَتًنى؟ ما باُلُه ١٤

ُتَزمِجُر آاألشباِل عَليِه ١٥َنْهبًا ِلألعداِء؟ صاَر 
جَعلوا أرَضُه خرابًا، . وُیرسلوَن أصواَتُهم ِمْن بعيٍد
  َبنو َممفيَس١٦. وأحرقوا ُمُدَنُه، فال ساِآَن فيها

فيا أرَض ِإسرائيَل، ١٧.   حطَّموا ُجمُجَمَتُه وَتْحَفنيَس
ّربَّ إلَهِك أَما جَلبِت هذا الَمصيَر عَليِك حيَن تَرآِت ال

فما َلِك اآلَن ١٨وآاَن َیهدیِك الطَّریَق السَّويَّ؟ 
، وما  َتأخذیَن طریَق ِمْصَر ِلَتشربـي ِمْن مياِه النِّيِل

؟  لِك تأُخذیَن طریَق َأشُّوَر ِلَتشربـي ِمْن نهِر الُفراِت
َشرُِّك ُیعاِقُبِك وِعصياُنِك ُیؤدُِّبِك، فَتعَلميَن ١٩

رٌّ وُمرٌّ أْن تـتُرآي الّربَّ إلَهِك وتنُظریَن آم هَو َش
  . وأْن ال تكوَن مخاَفتي فيِك، یقوُل السَّيُِّد الّربُّ القدیُر

: ِمَن القدیِم آَسْرُت ِنـيَرِك وقَطْعُت ُرُبَطِك وُقلِت«٢٠
وعلى ُآلِّ َتلٍَّة عاليٍة وَتحَت ُآلِّ شجَرٍة . ال أعُبُد الّربَّ
أنا ٢١. عَبِد الَبعِل في َم ضَطَجعِت زانيًة خضراَء ا

غَرْسُتِك أجوَد َآرَمٍة، وزَرْعُتِك ُآلَِّك أفَضَل َزْرٍع، 
فأنِت وإِن ٢٢فَكيَف تَحوَّْلِت إلى َآرَمٍة تَنكَّرت لي 

اغَتَسْلِت بالنَّطروِن، وَأآَثْرِت ِمَن اُألشناِن ال َتزاليَن 
  . ُمَلطََّخًة باإلْثِم أمامي، یقوُل السَّيُِّد الّربُّ

ما َتَنجَّْسُت وال اتََّبْعُت الَبعَل؟ : يَف تقوليَنآ«٢٣
عِرفي ُسوَء ما تفعليَن،   وا ُأنُظري ُسلوَآِك في الوادي

یا أتانًا َوحشيًَّة ٢٤یا ناقًة خفيفًة تـَتماَیُل في َسيِرها، 
ِمْن ِشدَِّة شهَوِتها َتسَتْنِشُق الرِّیَح، ! اعتاَدِت الِقفاَر

لُّ َمْن َیطُلُبها ال یتَعُب، َیِجُدها فَمْن یكَبُح َنزَوَتها؟ ُآ
إحَفظي ِرجَلِك ِمَن الَخفاِء ٢٥. حّتى في شهِرها

عَبثًا، ال أقِدُر ألنِّي : ال تقولي! وَحلَقِك ِمَن العَطِش
  . أحببُت اآلِلَهَة الغریـبَة وَوراَءها تَعوَّدُت أْن أذَهَب

  إسرائيل تستحق العقاب
آعاِر السَّاِرِق حيَن ُیمَسُك، آذِلَك عاُر َبيِت «٢٦

ِإسرائيَل، ُهم وُملوُآُهم وُرؤساُؤُهم وَآهَنُتُهم 
   أنَت أبـي وِللحَجِر ُهم یقولوَن ِللخَشِب٢٧. وأنبـياُؤُهم

أنَت وَلْدَتني، وُهم ُیدیروَن لي ُظهوَرُهم، وفي وقت 
اآلِلَهُة اّلتي فأیَن ٢٨. الضِّيِق یقولوَن ُقْم َخلِّْصنا

َصَنعُتُموها َلُكم یا َبني َیهوذا، وُهْم على عَدِد ُمُدِنكم، 
ِلماذا ٢٩فليقوموا إلنقاِذُآم في الزَّمِن الرَّديِء، 

. ُتخاِصموَنني؟ ُآلُُّكم عَصيُتموني، یقوُل الّربُّ
أَآَل . عَبثًا ضَرْبُت َبنيُكم، فُهم ال َیقَبلوَن التَّأدیـَب٣٠

أیُّها الِجيُل ٣١. اَءُآم آاألَسِد الُمفَتِرِسَسيُفُكم أنبـي
هل ُآنُت َقْفرًا إلسرائيَل أو أرَض :  َآِلَمتي سَمعوا ا

تَحرَّْرنا فال : َظالٍم دامٍس؟ فما باُل شعبـي یقولوَن
أَتنسى الصَّبـيَُّة ِحلَيَتها والعروُس ٣٢نعوُد إليَك؟ 

   .ِجهاَزها؟ أمَّا شعبـي فَنسيني أّیامًا ال ُتحَصى
آم ُتحِسنيَن ُفنوَن الُحبِّ، فُتَعلِّميَن الفاِجراِت، «٣٣
وعلى أذیاِلِك َدُم الَمساآيِن واألبریاِء، ال َدُم اّلذیَن ٣٤
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 ومَع ُآلِّ هذا اّلذي  َتِجدیَنُهم وَینُقبوَن ویِسرقوَن
أنا َبریئٌة وغَضُب الّربِّ َیرَتدُّ : تقوليَن٣٥َتفَعليَنُه، 

ّربُّ َسُأحاِآُمِك على قوِلِك لم لِكنِّي أنا ال. »عنِّي
ِمْن ِمْصَر !  في َتبدیِل سياَسِتِك یا ِلِخفَِّتِك٣٦.  َأخطْأ

. سيلَحُقِك الِخْزُي آما َلِحَقَك الِخْزُي ِمْن أشُّوَر
  َفِمْن ِمْصَر تخُرجيَن ُمسَتسِلَمًة وَیداِك َمرفوَعتاِن٣٧

عَليِهم، فُهم على رأِسِك ألنَّ الّربَّ رَفَض َمْن َتتَِّكليَن 
  . »ال خيَر فيِهم

  ٣الفصل 
  إسرائيل الخائنة

مرأَتُه فَذَهَبت   ا إذا َسرََّح الرَّجُل«: وخاَطَبني الّرب١ُّ
ِمْن ِعنِدِه وَتَزوََّجت َرُجًال آَخَر فهل َیرِجـُع إليها ِمْن 

فأنِت یا . األرُضَبعُد؟ أال تـَتَدنَُّس َتَدنُّسًا؟ وآذِلَك ِتلَك 
أرَض ِإسرائيَل زَنيِت مَع ُعشَّاٍق آثيریَن، ومَع ذِلَك 

ِإرَفعي عيَنيِك إلى ٢. یقوُل لِك الّربُّ ِإرِجعي إليَّ
هل ِمْن مكاٍن إالَّ وضاَجْعِت ! نُظري  وا الرَّوابـي

فيِه؟ قَعْدِت لُهم في جواِنِب الطُّرقاِت آاألعرابـي في 
. ألرَض ِبزناِك وُفجوِرِكالصَّحراِء وَدنَّْسِت ا

 ومَع ذِلَك َبقَيت  مَتَنَع الَمَطُر حّتى في أوَِّل الرَّبـيِع فا٣
  . مرأٍة زانيٍة وَرَفْضِت أْن َتسَتحي َجبَهُتِك َجبَهَة ا

!: یا أبـي، أنَت رفيُق ِصباَي: ُثمَّ َصَرْخِت إليَّ«٤
هل َتحَتِفُظ ِبــغَضِبَك على الدَّواِم؟ هكذا ُقلِت، ٥
  . » ِبــعناٍد شدیٍد ِكنَِّك أخذِت َتفَعليَن الشَّرَّول
هل رأیَت ما «:  الَمِلِك وقاَل لَي الّربُّ في أّیاِم یوشيَّا٦

نَطَلَقت إلى ُآلِّ جَبٍل  فَعَلِت السَّائبُة ِإسرائيُل؟ آيَف ا
عاٍل، وإلى َتحِت ُآلِّ شَجرٍة خضراَء وَزَنت ُهناَك؟ 

ِإرجعي إليَّ فما : ُه ُقلُت لهاوَبعَد أْن َصَنَعْت هذا ُآل٧َّ
أنِّي ِبسَبِب ٨. وَرأت هذا ُأخُتها الخاِئَنُة َیهوذا. رَجَعت

ِزنى السَّاِئبِة ِإسرائيَل َسرَّْحُتها وأعَطيُتها آتاَب 
، فما خاَفِت الخاِئنُة َیهوذا، بل َذَهَبت وَزَنت  الطَّالِق

رض سَتسَهَلِت الزِّنى، فَنجََّسِت األ وا٩. هَي أیضًا
وإذا آاَنت ١٠.  وَزَنت فعَبَدِت الحَجَر والخَشَب
  . هكذا یقوُل الّربُّ. »َرَجَعت إليَّ، َفِنفاقًا ال ِبُكلِّ قلِبها

السَّاِئبُة ِإسرائيُل َبرََّرت نفَسها «: وقاَل لَي الّرب١١ُّ
ِإذَهْب وناِد ِبهِذِه الَكِلماِت ١٢.  أآَثر ِمَن الخاِئنِة َیهوذا

إرِجعي أیَُّتها السَّاِئبُة :  وُقْل ماِلفي أرِض الشِّ
فال َیعِبُس وجهي غَضبًا عَليِك . ِإسرائيُل یقوُل الّربُّ

إعَتِرفي أنَِّك ١٣. ألنِّي رحيٌم وال أحِقد إلى األبِد
أذَنبِت حيَن عَصيِت الّربَّ إلَهِك وَتَفنَّْنِت في ُحبِِّك 

وَن أْن  ُد آلِلَهٍة غریـبٍة َتحَت ُآلِّ شَجَرٍة خضراَء
  . »تسَمعي ِلَصوتي

  رجوع یهوذا
ِإرِجعوا أیُّها الَبنوَن الشَّاِردوَن، «: وقاَل الّرب١٤ُّ

ثَنيِن ِمن  آُخُذُآم واحدًا ِمن مدینٍة وا. فأنا سيُِّدُآم
وُأعطيُكم ١٥. َعشيرٍة وأجيُء ِبُكم إلى ِصهَيوَن

. وَنُكم ِبَمعِرفٍة وَفْهٍم على ُمشَتهى قلبـي، فَيحُكم ُحّكامًا
وحيَن َتكُثروَن وُتثِمروَن في األرِض ال یَتَحدَّثوَن ١٦

؟ وال َیخُطُر لُهم ِبباٍل وال  َبعُد َعن تابوِت َعهِد الّربِّ

ألنَّ ١٧. َیذُآروَنُه وال َیفَتِقدوَنُه وال َصَنَعُه أحٌد ثانيًة
تجَتِمُع أوُرشليَم في ِتلَك األّیاِم ُتدعى عرَش الّربِّ، و

سِم الّربِّ وال َینساقوَن ِمْن َبعُد وراَء  إليها ُآلُّ اُألَمِم با
  .  ِنـيَّاِت ُقلوِبِهِم الشِّرِّیرِة

وفي ِتلَك األّیاِم ینَضمُّ َبيُت َیهوذا إلى َبيِت ١٨
 إلى  ِإسرائيَل وَیجيُئوَن معًا ِمْن أرِض الشِّماِل

  . مَتَلَكها آباُؤُهم األرِض اّلتي ا
 أحسُبِك ِمَن الَبنيَن وُأعطيِك ِتلَك  ِكنِّي أقوُل لِكول١٩

األرَض الطَّيِّبَة ُملكًا وال أجَمَل َبيَن األَمِم؟ وَظَننِت 
. أنَِّك َتدعيَنني یا أبـي وال َترتدِّیَن ِمَن السَّيِر ورائي

لِكْن آما تغُدُر المرأُة الخاِئنُة ِبَزوِجها، آذِلَك ٢٠
  . »سرائيَلَغَدْرُتم بـي یا َبيَت ِإ

  ، صوٌت ُسِمَع في الرَّوابـي٢١
  بكاُء َتَضرٍُّع ِمْن َبني ِإسرائيَل

  . ألنَُّهم حادوا َعْن طریِقِهم
  . ونَسوا الّربَّ إَلَهُهم

  رِجعوا أیُّها الَبنوَن الشَّاردوَن، فا٢٢
  . فَيغِفَر الّربُّ لُكم ُشروَرُآم

  ها نحُن نأتي إليَك،
  . فأنَت الّربُّ إلُهنا

  يَك َحقًّا خالُص ِإسرائيَلف٢٣
  وباِطٌل ما یجري في الرَّوابـي

  .  ِمنُه الِجباُل ِمْن ُفجوٍر َتِضـجُّ
 آلِلَهٍة غریـبٍة أَآَل تَعَب أباِئنا  لِكْن عاُر ِعباَدِتنا٢٤

.  غَنَمُهم وبَقَرُهم، َبنيِهم وبناِتِهم: ُمنُذ َفجِر أّیاِمنا
ينا خَجُلنا، ألنَّنا واآلَن َنضَطِجـُع في عاِرنا وُیَغط٢٥ِّ

َخِطْئنا إلى الّربِّ إَلِهنا وَرَفْضنا أْن نسَمَع ِلصوِتِه، 
  . نحُن وآباُؤنا ُمنُذ َفجِر أّیاِمنا إلى یوِمنا هذا

  ٤الفصل 
  الدعوة إلى التوبة

إْن َرَجْعِت یا ِإسرائيُل إليَّ وَنَزْعِت «: وقال الّرب١ُّ
.  ِمْن أماِم وجهي وُآنِت أمينًة لي  الرَّجسَةأصناَمِك

، ِبالَحقِّ والَعدِل »َحيٌّ هَو الّربُّ«: وإْن َحَلْفِت٢
  . »فَتَخرت واالسِتقامِة، َتباَرَآت ِبِك اُألَمُم وا

إفَلحوا «: وقاَل الّربُّ ِلرجاِل َیهوذا وألوُرشليَم٣
.  اِكأرَضُكم َغيَر الَمفلوَحِة وال َتزَرعوا َبيَن األشو

 في ُقلوِبُكم یا ِرجاَل َیهوذا وُسكَّاَن  عاِهدوا الّرب٤َّ
أوُرشليَم ِلئالَّ َیخُرَج غَضبـي آالنَّاِر ِلَشرِّ أعماِلُكم، 

  . َفُيحِرَق وال َمْن ُیطفُئ

  الغزو یهدد یهوذا
  أخبروا في َیهوذا،٥

  َأذیعوا في ُأوُرشليَم،
  .  في األرِضأنُفخوا ِبالبوِق

  نادوا ِبِملِء أفواِهُكم
  . ِإجتمعوا: وقولوا

  . ُأدُخلوا الُمُدَن الحصينَة
  إرفعوا رایًة نحَو ِصهَيوَن،٦

  . ُأهربوا، ال َتِقفوا
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   َسأجِلُب َشرًّا ِمَن الشِّماِل
  . وویًال شدیَد الَهوِل

  !طَلَع األسُد ِمْن َعریِنِه٧
  !ها هَو قاِهُر اُألَمِم

  جًا ِمْن مكاِنِهیزَحُف خاِر
  لَيجَعَل األرَض َخرابًا،
  . ال یسُكُن فيها ساِآٌن

  !لذِلَك اتَِّزروا بالُمسوِح٨
  َوْلِولوا والِطموا الُخدوَد،

  َفِحدَُّة غَضِب الّربِّ
  . »لم َتنَصِرْف عنَّا

في ذِلَك اليوِم یُخوُر قلُب الَمِلِك «: وقاَل الّرب٩ُّ
لكَهنُة ویَتَعجَُّب األنبـياُء وقلوُب الرُّؤساِء، ویَتَحيَُّر ا

أنَت حقًّا ! أیُّها السَّيُِّد الّربُّ:  ویقوُل الشَّعُب١٠
َتنَعموَن بالسَّالِم، وها هَو : خَدْعَتنا حيَن قلَت لنا
  . »السَّيُف على ِرقاِبنا

في ذِلَك الزَّماِن یقوُل الّربُّ ِلهذا الشَّعِب ١١
ْن َروابـي البرِّیَِّة ِریٌح الِفحٌة َتُهبُّ ِم«: وألوُرشليَم

هَي ١٢. على َقومي، ال ِلَتْذریِة الَبياِدِر وال ِلَتنقيِتها
ریٌح أَشدُّ ِمنها َتُهبُّ ِمْن ِعندي، َفُأعِلُن أنا نفسي 

  . ُحْكمي عَليُكم
ها الَعُدوُّ صاِعٌد آَسحاٍب، مرَآباُتُه . ُأنُظروا١٣

  ! یٌل لنا، هَلْكناو. آالزَّوَبَعِة وَخيُلُه أَخفُّ ِمَن النُّسوِر
إلى . ِإغِسلي ِمَن الشَّرِّ قلَبِك یا أوُرشليُم فَتخُلصي١٤

  متى َتبـيُت في داِخِلك أفكاُرِك الشِّرِّیرُة؟
 بالبليَِّة وُمناٍد ِبها ِمْن جَبِل  صوُت ُمخِبٍر ِمْن داَن١٥

! َأخِبروا أوُرشليَم! ُأنُذروا اُألَمَم١٦:  أفرایَم
َیرفعوَن .  ِمْن أرٍض َبعيدٍة قاِدموَن الُمحاِصروَن

وُیحيطوَن ِبها ١٧الصَّوَت على ُمُدِن َیهوذا، 
  . »َآنواطيِر الُحقوِل، ألنَّها تَمرََّدت عليَّ یقوُل الّربُّ

ذِلَك . ُطُرقِك وأعماُلِك َجَلَبت عَليِك هذا ُآلَُّه١٨
  . َمصيُرِك وهَو ُمرٌّ، ومرارُتُه َبَلَغت إلى قلِبِك

  الشعبحزن إرميا على 
  !أحشائي، أحشائي ُتوِجُعني١٩

  . قلبـي َیِئنُّ َبيَن ُجدراِنِه
  آيَف السُّكوُت وأنا َسِمْعُت

  صوَت الُبوِق وُهتاَف الحرِب؟
  َنكَبٌة على َنكَبٍة أَشدَّ،٢٠

  . فاألرُض ُآلُّها خراٌب
  ُدمَِّرت خياُمنا َبغَتًة
  . وَمساِآُننا في َلحَظٍة

  إلى متى أرى رایَة الحرِب٢١
  وأسَمُع صوَت الُبوِق؟

  . شعبـي جاهٌل ال َیعرُفني٢٢
  َبنوَن َحْمقى ال َفْهَم لُهم
  وُحَكماُء في عَمِل الشَّرِّ
  . ال َیعرفوَن ما ِللَخيِر

  رؤیا الخراب اآلتي

   نَظرُت إلى األرِض، فهَي َخالٌء٢٣
  واِت فال ُنوَر فيها،وإلى السَّما

  نَظرُت إلى الِجباِل، فهَي َترَتِجُف٢٤
  . وجميُع التِّالِل تـَتَزعزُع

  نَظرُت فما ِمْن إنساٍن،٢٥
  . وُطيوُر السَّماِء ُآلُّها هَرَبت

  وَرأیُت الجَناِئَن صاَرت َقفرًا٢٦
  وجميَع الَمداِئِن أنقاضًا

  . ِمْن وجِه الّربِّ وِحدَِّة غَضِبِه
  :  قاَل الّربُّفهذا ما٢٧

  سُأخرُِّب األرَض ُآلَّها،«
  . »لِكنِّي ال أفنيها

  فَتنوُح األرُض ُنواحًا٢٨
  وُتظِلُم السَّماواُت ِمْن َفوُق

  أنا َتَكلَّْمُت وال أنَدُم،
  . »وَعَزمُت وال أرِجـُع َعنُه

  ِمْن صوِت الفارِس والرَّامي بالقوِس٢٩
  . َفرَّ ُسكَّاُن الُمُدِن جميعًا

  ا الغاَب أو َصِعدوا الصُّخوَر،َدَخلو
  فُكلُّ مدینٍة َمهجورٍة،
  . وال إنساَن ساآٌن فيها

  وأنِت ماذا تفَعليَن٣٠
  ؟ أیَُّتها المدینُة الخراُب
  َتلَبسيَن ثياَب الِقرِمِز،

  وَتَتَحليَن ِبـُحِلـيِّ الذََّهِب،
  وُتَكحِّليَن باإلْثِمِد عيَنيِك،
  . ولِكْن باِطًال تـَتَجمَّليَن

  شَّاُقِك اآلَن َیمُقتوَنِكُع
  !وُهم َیطلبوَن حياَتِك

  َسِمعُت صوتًا آصوِت الَمخاِض٣١
  . آَتَوجُِّع اّلتي َتِلُد ِبْكَرها

  بَنِة ِصهَيوَن هَو صوُت ا
  : َتنَتِحُب وَتبِسُط َآفَّيها

  ، ُأغمَي عليَّ ویٌل لي«
  . »ِمَن القَتَلِة الُمحيطيَن بـي

  ٥الفصل 
  مدینة تعج بالفساد

  . ُطوفوا في شوارِع أوُرشليَم١
  !سَتْخِبروا وَفتِّشوا ُأنُظروا وا

  هل َتِجدوَن في ساحاِتها إنسانًا؟
  إنسانًا واحدًا یصَنُع الَعدَل

   وَیطُلُب ِبالَحقِّ، فأعفَو َعنها؟
  َحيٌّ هَو الّربُّ،: فُهم وإْن قالوا٢

  . فإنَّما َیحِلفوَن ُزورًا
  . كذا یقوُل الّربُّه
  !نعم یا ربُّ، عيناَك على الَحق٣ِّ

  ضَرْبَتُهم َضْربًا فما تَوجَّعوا،
  . وأهَلْكَتُهم فما قِبلوا التَّأدیـَب
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  قّسوا وجوَهُهم أآثَر ِمَن الصَّخِر
  . وَرَفضوا أْن َیرِجعوا إليَك

  ُهم َقوٌم َمساآيُن«: فُقلُت٤
  َیجَهلوَن طریَق الّربِّ

  ،  شریعَة إلِهناوال َیعِرفوَن
  أذَهُب إلى الُعَظماِء ُأَآلُِّمُهم،٥

  َلعلَُّهم َیعِرفوَن طریَق الّربِّ
  وال َیجَهلوَن شریعَة إَلِهنا،

  فَوجدُت هؤالِء جميعًا
  َآسروا النِّيَر وَقَطعوا الرُُّبَط

  َسَيقُتُلُهم أسٌد ِمَن الغاِب٦
  وُیهِلُكُهم ِذئٌب ِمَن الَقْفِر،

  ُر َحوَل ُمُدِنِهِموَیسَهُر النَِّم
  . َیفَتِرُس ُآلَّ َمْن خَرَج ِمنها
  فَمعاصيِهم تكاَثَرت جدًّا،

  . زدیاٍد  داِئمًا في ا وُآفُرُهم
َآيَف ُأساِمُحِك یا أوُرشليُم وَبنوِك «: وقاَل الّرب٧ُّ

،  تَرآوني وحَلفوا بِإلٍه َمزعوٍم حيَن َأشَبعُتُهم َزَنوا
صاروا ٨. قَتُهموفي ُبيوِت الزَّواني صَرفوا و

مرأِة  أحِصنًة معلوفًة ساِئبًة، ُآلٌّ َیصَهُل على ا
أفال ُأعاِقُبُهم على هِذِه الَمعاصي یقوُل ٩. صاحِبِه

  الّربُّ، وأنَتِقُم ِمْن ُأمٍَّة آهِذِه اُألمَِّة؟
.  وَأفِسدوا وال ُتتِلفوها إصَعدوا على َآرَمِتها«١٠

ًا غَدَر بـي فَغْدر١١. إنَزعوا أغصاَنها فما هَي لي
  . هكذا یقوُل الّربُّ. »َبيُت ِإسرائيَل وَبيُت َیهوذا

ال ُوجوَد َله، فالشَّرُّ ال «: أنَكروا الّربَّ وقالوا١٢
وما األنبـياُء ١٣. َینِزُل ِبنا ولن نرى حربًا وال جوعًا

إالَّ هباٌء، والّربُّ ال یَتَكلَُّم فيِهم، وأقواُلُهم ِمْن 
  . »ِعندِهم
ِبما أنَُّكم َتَكلَّْمُتم «: اَل لَي الّربُّ اإللُه القدیُرلذِلَك ق١٤

هذا الَكالَم، فَسأجَعُل َآِلماتي في َفِمَك نارًا وهذا 
وأجِلُب عَليُكم ُأمًَّة ِمْن َبعيٍد ١٥الشَّعُب حَطبًا فَتأُآُلُهم 

یا َبيَت ِإسرائيَل، ُأمًَّة قویًَّة عریقًة، ُأمًَّة ال َتعِرفوَن 
 آقبٍر  ُجعَبُة ِسهاِمها١٦.  َتفَهموَن ما َتتَكلَُّم بِهُلَغَتها وال

فَيأُآلوَن حصاَدُآم ١٧. َمفتوٍح، وُآلُّ َبنيها جباِبرٌة
وخبَزُآم وَیقُتلوَن َبنيُكم وَبناِتُكم وَیذبحوَن غَنَمُكم 

وبَقَرُآم، ویتلفوَن َآرَمُكم وتيَنُكم، وُیدمِّروَن بالسَّيِف 
  . أنُتم ُمتوآِّلوَن عَليهاُمُدَنُكُم الحصينَة اّلتي 

: وَلكْن في ِتلَك األّیاِم ال َأفنيُكم یقوُل الّربُّ«١٨
لماذا فَعَل الّربُّ إلُهنا ِبنا هذا ُآلَُّه؟ : وإْن قالوا١٩

ِبما أنَُّكم َترآُتموني وَخدْمُتم آِلهًة غریـبًة : فَتقوُل لُهم
في أرِضُكم، فسَتخِدموَن الُغَرباَء في أرٍض َغيِر 

، ونادوا  فأخبروا بذِلَك في َبني َیعقوَب٢٠. ُكمأرِض
إسمعوا هذا الكالَم ٢١: قولوا لُهم. بِه في َبني َیهوذا

أیُّها الَحمقى، أیُّها الشَّعُب اّلذیَن فَقدوا الِحسَّ، اّلذیَن 
  .  وآذاٌن وال َیسمعوَن لُهم ُعيوٌن وال ُیبصروَن

وَن ِمْن أال َترَتعد. أال تخافوَنني یقوُل الّربُّ«٢٢
وجهي؟ أنا جَعْلُت الرَّمَل َحدًّا ِللبحِر، حاجزًا أبدیًّا ال 

 وَتبقى عاِجَزًة، وَتِعـجُّ وال  فأمواُجُه َتلتِطُم. َیتَعدَّاُه

َلكنَّ هذا الشَّعَب َله قلٌب ثاِئٌر ُمَتمرٌِّد، ٢٣. تـَتجاوُزُه
ِلَنَخِف : وما قالوا في ُقلوِبِهم٢٤فابَتَعدوا وَمَضوا 

 إلَهنا اّلذي َیمَنُح المَطَر الُمَبكَِّر ِمنُه والُمتأخَِّر الّربَّ
  . في حيِنِه، وَیحَفُظ لنا أسابـيَع الَحصاِد في َمواعيِدها

َلكنَّ آثاَمُكم أفَسَدت ِتلَك الَمواعيَد، وخطایاُآم ٢٥
فال یزاُل َبيَن شعبـي ٢٦. مَنَعِت الَخيَر َعنُكم

 آالصَّيَّادیَن وَینُصبوَن ُمنافقوَن، َیكُمنوَن ِللطَّریَدِة
، آذِلَك  آالَقَفِص الَمملوِء ُطيورًا٢٧. ِللنَّاِس َفخًّا

ُهم ٢٨. ُبيوُتُهُم امتألت ِمَن الَمْكِر، فَعُظموا واغَتَنوا
ِسماٌن َلَمَعت ُجلوُدُهم ِمَن الشَّْحِم وجاَوزوا الَحدَّ 

ال َیحُكموَن ِبالَعدِل في َدعوى الَيتيِم . ِبُشروِرِهم
  . ، وال َیقضوَن ِللَمساآيِن ِبالَحقِّ نَجُحفَت
أفال ُأعاِقُب على هِذِه المعاصي وَأنَتِقُم ِمْن ُأمٍَّة «٢٩

  . »َآهِذِه یقوُل الّربُّ
األنبـياُء یَتَنبَّأوَن «٣١: في أرِضنا َعَجٌب ِعجاٌب٣٠

،  ُزورًا، والَكهَنُة َیجمعوَن ما َتِصُل إليِه أیدیِهم
فماذا تفَعلوَن ِلَتَضعوا .  األموِروشعبـي راٍض ِبهِذِه

  َحدًّا لها؟
  ٦الفصل 

  حصار أورشليم
  . ُأهُربوا یا َبني بنياميَن ِمْن أوُرشليَم١

   ُأنُفخوا في الُبوِق في َتقوَع
  وانِصبوا عَلمًا في َبيِت الكرِم،

   الَح َشرٌّ َعظيٌم َفِمَن الشِّماِل
   الجميلَة الُمتَرفَة ِصهَيوَن ُیَدمُِّر٢
   ِبُقطعاِنِهم فيأتي إليها الرُّعاُة٣

  وَینِصبوَن خياَمُهم ِمْن َحوِلها،
  . وَیرَعوَن ُآلُّ واحٍد في مكاِنِه

  .  إشَهروا عَليها الحرَب٤
  . قوموا َنصَعُد ِعنَد الظَّهيرِة
  َویٌح لنا، ألنَّ النَّهاَر َیميُل

  . وِظالل المساِء أَخَذت َتسَتطيُل
  وموا َنصَعُد في اللَّيِلق٥

  . وَنهِدُم لها ُقصوَرها
نِصبوا  إقَطعوا األشجاَر وا«: وقاَل الّربُّ القدیُر٦

  فهِذِه مدینٌة تسَتوِجُب الِعقاَب.  على أوُرشليَم ِمتَرسًة
َینَبُع ِمنها َشرُّها آالِبئِر َینَبُع ٧. ألنَّها َمآلَنٌة بالظُّلِم

الُعْنِف والسَّْلِب، وأرى فيها أسَمُع ِب. ِمنها الماُء
تَِّعظي یا ُأوُرشليُم  فا٨. المَرَض والُجروَح ُآلَّ حيٍن

  . »ِلئالَّ أتُرَآِك وأجَعَلِك َأرضًا خرابًا ال ُتسَكُن
أقُطْف، آما ُتقَطُف ُلقاَطُة «: وقاَل لَي الّربُّ القدیُر٩

 الَكرَمِة، ما َتبقَّى ِمْن شعِب ِإسرائيَل، َوُردَّ َیَدَك إلى
  . »األغصاِن آالقاِطِف

 فال  َمْن یسمُع إذا تَكلَّمُت وأنَذرُت؟ آذاُنُكم ُمغَلَقٌة١٠
َآِلَمُة الّربِّ صاَرت لُهم عارًا، . َتقِدروَن أْن ُتصغوا
مَتألُت ِمْن غَضِب  لذِلَك ا١١. وأنُتم ال َتحَفظوَنها

  . الّربِّ، وأعياني أْن أآُبَتُه في َصْدري
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 على ُجموِع الشُّبَّاِن أیضًا   األِزقَِّةُأفِرُغُه على أطفاِل«
مرأِتِه، والشُّيوُخ مَع  سُيؤَخُذ الرَّجُل مَع ا: وأقوُل

فَتصيُر ُبيوُتُهم آلَخریَن، ١٢. الُمَتقدِِّم في السِّنِّ
فعلى ُسكَّاِن هِذِه األرِض . والُحقوُل والنِّساُء جميعًا

ُهم جميعًا ِمْن ألن١٣َّأُمدُّ َیدي وُأعاِقُبُهم یقوُل الّربُّ 
صغيِرِهم إلى آبـيِرِهم َیطَمعوَن بالَمْكَسِب الَخسيِس، 

َوِمن النَّبـيِّ إلى الكاهِن ُیماِرسوَن أعماَل الزُّوِر 
: یقولوَن. وُمداُووَن ِجراَح شعبـي باسِتخفاٍف١٤

هل َیخَزوَن إذا ١٥.  سالٌم سالٌم، وما ِمْن سالٍم
. َزوَن وال َیعِرفوَن الخَجَلقَتَرفوا ِرْجسًا؟ آالَّ، ال َیخ ا

فلذِلَك َیسُقطوَن مَع السَّاقطيَن، وحيَن ُأعاِقُبُهم 
  .  »ُیصرعوَن یقوُل الّربُّ

  إسرائيل ترفض طریق الرب
سألوا  نُظروا، وا ِقفوا في الطُُّرِق وا«: وقاَل الّرب١٦ُّ

طَّریُق الصَّاِلـُح وِسيروا ، أیَن ال َعِن السُُّبِل القدیمِة
. ال َنسيُر: لِكنَُّكم أَجْبُتم.  فيِه، فَتِجدوا راحًة ِلُنفوِسُكم

! أَقمُت لُكم ُرَقباَء أْن أصُغوا إلى صوِت الُبوِق١٧
عَلموا  سَمعوا أیُّها األَمُم وا لذِلَك ا١٨. ال ُنصغي: فُقلُتم

جِلُب سأ: سَمعي أیَُّتها األرُض وا١٩.  ماذا ُیصيـُبُهم
على هذا الشَّعِب َشرًّا َجزاَء َمكاِیِدِهم، ألنَُّهم ال 
. ُیصُغوَن إلى آالمي وَیرُفضوَن العَمَل بشریَعتي

 وِبــعيداِن الطِّيـِب  ِلماذا یأتوَنني ِبالَبخوِر ِمْن َشبا٢٠
 ال أرضى ِبها،  ِمْن أرٍض بعيدٍة؟ ُمحَرقاُتُهم

أَجعُل ِلهذا الشَّعِب لذِلَك س٢١. وَذباِئُحُهم ال َتَلذُّ لي
معاِثَر َیعُثروَن ِبها، فَيهِلُك اآلباُء والَبنوَن، والجاُر 

  . »والصَّدیُق جميعًا
،  ها شعٌب ُمقِبٌل ِمْن أرِض الشِّمال«: وقاَل الّرب٢٢ُّ

ُأمٌَّة عظيمٌة ناِهضٌة ِمْن أقاصي األرِض، 
قاِبضوَن على الَقوِس والرُّمِح، ُقساٌة ال َیرحموَن ٢٣
لبحِر صوُتُهم، راِآبوَن ُخُيوًال ُمصَطفًَّة آأنَّ وآا

  . » بَنَة ِصهيوَن عَليها راِآبًا واحدًا، ِلُمقاَتَلِتِك یا ا
سَتْرَخت أیدینا، وأصاَبنا ضيٌق   فا َسِمْعنا خَبَرُهم٢٤

ال َتخُرجوا إلى الحقِل وال ٢٥. وَوَجٌع آاّلتي َتِلُد
 ُرْعٌب ِمْن ُآلِّ َتسيروا في الطَّریِق، فَسيُف الَعُدوِّ

  .  ِجَهٍة
 یا َبني َقْومي، وَتَمرَّغوا ُحزنًا  َتَحزَّموا ِبالِمْسِح٢٦

نَتِحبوا  أقيموا مناحًة آما على وحيٍد ا. في الرَّماِد
  . نِتحابًا ُمرًّا، فالدَّماُر َیِحلُّ ِبُكم َبغَتًة ا

 َتمَتِحُن شعبـي  جَعلُتَك ُممَتِحنًا«: وقاَل لَي الّرب٢٧ُّ
ُآلُُّهم . ُهم ُنحاٌس وحدیٌد٢٨. الَمعَدِن فَتعِرُف ُسُلَكُهمآ

. ُعصاٌة ُمَتَمرِّدوَن وساعوَن بالنَّميمِة وُمفِسدوَن
َیحتِرُق الِمنفاُخ وَیفنى الرَّصاُص ِبالنَّاِر، وباِطًال ٢٩

ُیدَعوَن ٣٠. َیمَحُص الماِحُص، فاألشراُر ال ُیفَرزوَن
  . »ّربُّ َرَفْضُتُهمِفضًَّة َمرفوَضًة ألنِّي أنا ال

  ٧الفصل 
  عظة إرميا في الهيكل

  )١٩-١: ٢٦ار(

   
: ِقْف ِبباِب الَهيَكِل وُقْل«٢: وقاَل الّربُّ إلرميا١

ِإسَمعوا َآِلَمَة الّربِّ یا جميَع ِرجاِل َیهوذا الدَّاخليَن 
اَل الّربُّ هذا ما ق٣. في هِذِه األبواِب لَيسُجدوا للّربِّ

أصِلحوا ُطُرَقُكم وأعماَلُكم : القدیُر إلُه ِإسرائيَل
: ال َتتَِّكلوا على قوِلُكم٤.  فُأسِكَنُكم في هذا الَموضِع

فَتخَدعوَن ! هيَكُل الّربِّ! هيَكُل الّربِّ! هيَكُل الّربِّ
بل ِباألولى َأصِلحوا ُطُرَقُكم وأعماَلُكم ٥. أنفَسُكم

وال َتجوروا ٦ الواحِد واآلَخِر، واقضوا ِبالَعدِل َبيَن
على الغریـِب والَيتيِم واألرمَلِة، وال َتسِفُكوا الدََّم 

 في هذا الَموضِع وال َتتَبعوا آِلَهًة ُأخرى  الَبريَء
 في هذا  أسُكُن مَعُكم٧فإْن فَعْلُتم هذا . ِلَضَرِرُآم

  الَموضِع، في األرِض اّلتي أعَطيُتها قدیمًا آلباِئُكم
  . ألبِدإلى ا
ولِكنَُّكم تـتَِّكلوَن على آالٍم ال فاِئَدَة فيِه فَتخَدعوَن «٨

أَتسِرقوَن وَتقُتلوَن وَتزنوَن وَتحِلفوَن ٩. أنُفَسُكم
بالزُّوِر وُتَبخِّروَن ِللَبعِل وَتتَبعوَن آِلَهًة ُأخرى 

ُثمَّ َتجيئوَن وَتِقفوَن َبيَن َیَديَّ في هذا ١٠َتجَهلوَنها، 
ِلَتعودوا » أنِقْذنا«سمي وَتقولوَن  ُدِعَي باالَبيِت الذي 

فهذا الَبيُت اّلذي ١١وَتعَملوا جميَع ِتلَك الرَّجاساِت؟ 
 أماَم  ُدعَي باسمي هل صاَر َمغارًة ِللُّصوِص
  . ُعيوِنُكم؟ بل أنا رأیُت ذِلَك یقوُل الّربُّ

 َحيُث  إذَهبوا إلى َموِضعي اّلذي في ِشيلوَه«١٢
نُظروا ما فَعْلُت ِبِه ِبسَبِب َشرِّ  ًال، واأسَكنُت اسمي أوَّ
واآلَن ِبما أنَُّكم َعِمْلُتم هِذِه ١٣. شعبـي ِإسرائيَل

األعماَل َبعَدما َآلَّمُتُكم ولم َتسَمعوا، وَدَعوُتُكم ولم 
سمي  فسأفَعُل بهذا الَبيِت اّلذي ُدعَي ِبا١٤ُتجيـُبوا 

 اّلذي أعَطيُتُه لُكم وأنُتم عَليِه ُمتَّكِّلوَن، وِبهذا الَموضِع
وأنُبُذُآم َعْن ١٥. وآلباِئُكم، آما فَعلُت ُهناَك بشيلوَه

  .  وجهي آما نَبذُت جميَع إخَوِتُكم ِمْن َنسِل ِإسرائيَل
وأنَت یا إرميا فال تـَتَضرَّْع وال ترَفْع ُدعاًء وال «١٦

صالًة ألجِل هذا الشَّعِب، وال تشَفْع إليَّ فأنا ال أسَمُع 
أال ترى ما یفَعلوَن في ُمُدِن َیهوذا وفي ١٧. لَك

البنوَن َیلَتِقطوَن الحَطَب، ١٨شوارِع أوُرشليَم؟ 
واآلباُء یوِقدوَن النَّاَر، والنِّساُء َیْعُجنَّ الدَّقيَق 

 وَیسكبوا قرابـيَن  ِلـَيصَنعوا أقراصًا ِلَمِلَكِة السَّماِء
ا فَهل ُهم حق١٩ًّ.  إللٍه أخَر حّتى ُیغيظوني خمٍر

فلذِلَك ٢٠ُیغيظوَنني؟ أال یعوُد ذِلَك عَليِهم ِبالعاِر؟ 
سَيَنَصبُّ غَضبـي وَغيظي على هذا الَموضِع، على 

البَشِر والَبهاِئِم وعلى شَجِر البرِّیَِّة وثَمِر األرِض، 
  . »فَيتَِّقُد وال َینَطِفـُئ

إجَمعوا «: وقاَل الّربُّ القدیُر ِإلُه ِإسرائيَل٢١
فأنا لم ُأآلِّْم ٢٢.  لى َذباِئِحُكم وُآلوا َلحَمهاُمحَرقاِتُكم إ

أباَءُآم وال أَمرُتُهم بأیَِّة ُمحَرقٍة أو ذبـيحٍة یوَم 
وإنَّما أَمرُتُهم ِبأْن ٢٣أخَرْجُتُهم ِمْن أرِض ِمْصَر 

َیسَمعوا لي حيَن ُأَآلُِّمُهم فأآوُن لُهم إلهًا ویكونوَن لي 
. ُرُهم ِبِه لَخيِرِهمشعبًا، ویسُلكوَن في ُآلِّ طریٍق آم

فما َسِمعوا وال مالوا ِبآذاِنِهم، بل َسَلكوا في ٢٤
فأداروا لي . الَمعاصي وفي نّياِت ُقلوِبِهم الشِّرِّیرِة
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وُمنُذ خَرَج آباُؤُآم ِمْن ٢٥.  ال ُوجوَهُهم ُظهوَرُهم
أرِض ِمْصَر إلى هذا اليوِم وأنا ُأرِسُل إليُكم َعبـيدي 

فما َسِمعُتم لي وال ٢٦. نِقطاٍع ٍم ِبال ا ُآلَّ یو األنبـياَء
 وأسْأُتم أآثَر ِممَّا أساَء  ِمْلُتم ِبآذاِنُكم، بل َقسَّيُتم ِرقاَبُكم

  . آباُؤُآم
وأنَت إذا َآلَّمَتُهم ِبهذا الكالِم وما َسِمعوا لَك، «٢٧

أنُتم هَي اُألمَُّة : فُقْل لُهم٢٨وَوَعدَتُهم وما أجابوَك 
. صوِت الّربِّ إلِهها وال َتقَبُل الّتأدیـَباّلتي ال تسَمُع ِل
  . »نَقَطَع َعْن أفواِهُكم ذَهَب الَحقُّ وا

  وادي القتل
نُشدي ِمرثاًة على  رمي بِه وا  وا َفُجزِّي َشعَرِك٢٩

بَنَة ِصهيوَن، ألنَّ الّربَّ َغِضَب على  الرَّوابـي یا ا
  . ُههذا الِجيِل وَرَفَضُه وَنَبَذ

َبنو َیهوذا فَعلوا الشَّرَّ أماَم عيَنيَّ، «: وقاَل الّرب٣٠ُّ
 في الَبيِت اّلذي ُدعَي  فَنَصبوا أصناَمُهُم الرَِّجسَة

 اّلتي في   ُتوَفَة وَبَنوا مشاِرَف٣١سمي لُيَنجِّسوُه،  ِبا
وأنا .  وَبناِتِهم ِبالنَّاِر  ِلـَيحرقوا َبنيِهم بِن َهنُّوَم وادي ا
لذِلَك َتجيُء أّیاٌم، ٣٢. رُت بذِلَك وال خَطَر ِبباليما أَم

بِن َهنُّوَم،  یقوُل الّربُّ، ال ُیقاُل فيها ُتوَفُة وال وادي ا
 فال َیبقى  بل وادي الَقْتِل، وَیدِفنوَن فيِه موتاُهم

وتصيُر ُجَثُث هذا الشَّعِب مأَآًال ِلَطيِر ٣٣َموضٌع، 
وُأزیُل ٣٤.  َیزُجُرهاالسَّماِء وَبهاِئِم األرِض وال َمْن

ِمْن ُمُدِن َیهوذا وِمْن شواِرِع أوُرشليَم صوَت الطََّرِب 
وصوَت الفَرِح، صوَت العریِس وصوَت العروِس، 

  . » ألنَّ األرَض تكوُن َخرابًا
  ٨الفصل 

في ذِلَك الزَّماِن َینُبشوَن ِعظاَم ُملوِك «: وقاَل الّرب١ُّ
ياِئها وِعظاَم ُسكَّاِن َیهوذا ورؤساِئها وَآهَنِتها وأنبـ

وَینُشروَنها ُتجاَه الشَّمِس ٢أوُرشليَم ِمْن ُقبوِرِهم 
 اّلتي أَحبُّوها وعَبدوها  والقَمِر وُآلِّ ُنجوِم السَّماِء

سَتشاروها وَسَجدوا لها، فال ُتجَمُع وال  تََّبعوها وا وا
وُتَفضُِّل ٣.  وتكوُن ِزْبًال على وجِه األرِض ُتدَفُن

ى الحياِة جميُع البقيَِّة الباقيِة ِمْن هِذِه الموَت عل
الَعشيرِة الشِّرِّیرِة في جميِع األماِآِن اّلتي َهَزْمُتُهم 

  . إليها یقوُل الّربُّ القدیُر

  الخطيئة والعقاب
  )١٥-١٢: ٦ار(
   
. أیسُقطوَن وال َینَهضوَن: تقوُل لُهم«: وقاَل الّرب٤ُّ

ما باُل شعِب أوُرشليَم ٥َن عنِّي وال َیتوبوَن؟ یرَتدُّو
 وُهم یَتَمسَّكوَن بالُغروِر  رِتداِدِهم هذا ُیصرُّوَن على ا
سَتمعُت فإذا ُهم  أصَغيُت وا٦. وَیرُفضوَن أْن َیتوبوا

یَتَكلَّموَن بما ُینافي الَحقَّ، وال َمْن َینَدُم على َشرِِّه 
   یتَِّجُه في َسيِرِهماذا فَعلُت؟ بل ُآلُّ واحٍد: فيقوُل

اللَّقَلُق في الفضاِء ٧. آَفَرٍس َینَدِفـُع إلى ساحِة الِقتاِل
َیعِرُف َمواِقـيَتُه والَيمامُة والسُّنوَنُة الُمَزقِزَقُة 

ُتراعياِن وقَت َمجيِئهما، وأمَّا َشعبـي فال َیعرفوَن 
  . أحكاَم الّربِّ

 مَعنا؟ نحُن ُحكماُء وشریعُة الّربِّ: آيَف تقولوَن«٨
.  الكاِذَب َحوََّلها إلى الَكِذِب أما َتَروَن أنَّ قلَم الكتبِة

فها ُهم َنَبذوا .  نَخَدعوا َخِزَي الُحَكماُء وخابوا وا٩
لذِلَك أعطي ١٠؟  آالَم الّربِّ، فماذا فيِهم ِمَن الِحكمِة

ِنساَءُهم آلخریَن وُحقوَلُهم ِلْلُغزاِة، فُهم جميعًا ِمْن 
ى آبـيِرِهم َیطَمعوَن ِبالَمكَسِب الَخسيِس، صغيِرِهم إل

. وِمَن النَّبـيِّ فيِهم إلى الكاهِن ُیماِرسوَن الَكِذَب
: سِتخفاٍف ویقولوَن ُیداُووَن ِجراَح ِبْنِت شعبـي ِبا١١

هل َیسَتحوَن إذا ١٢.  وما ِمْن سالٍم! سالٌم سالٌم
ال َیسَتحوَن وال َیعِرفوَن . اقَتَرفوا رْجسًا؟ آالَّ

فلذِلَك َیسُقطوَن مَع السَّاِقطيَن، وحيَن . الَخَجَل
  . أعاِقُبُهم ُیصَرعوَن یقوُل الّربُّ

فال یكوُن ِعَنٌب في . سُأبـيُدُهم ِإبادًة یقوُل الّربُّ«١٣
حّتى الَوَرُق َیسُقُط، وُآلَّ .  الَكرَمِة وال تيٌن في التِّيَنِة

   . »ما َوَهْبُتُه لُهم یزوُل
عوٌد؟ ِلَنجَتِمْع وَندُخِل الُمُدَن الحصينَة لماذا نحُن ُق١٤

وَنهِلْك ُهناَك، ألنَّ الّربَّ إلَهنا حَكَم عَلينا ِبالَهالِك 
إنَتَظْرنا السَّالمَة ١٥. وَسقانا السُّمَّ ألنَّنا َخِطئنا إليِه

  . َعَبثًا وأواَن الشِّفاِء فجاَءنا الرُّعُب
، وِعنَد صوِت  ُیسَمُع َنخيُر خيِل الَعُدوِّ ِمْن داَن١٦

یأتوَن یأآلوَن . َصهيِل جياِدِهم َترَتِجُف األرُض
  .  والمدینَة وُسكَّاَنها األرَض ِبما فيها

سُأرِسُل عَليُكم َحيَّاٍت أراِقَم ال َینَفُع فيها السِّحُر، ١٧
  . فَتلَدُغُكم یقوُل الّربُّ

    ُحزني ال ِشفاَء َله١٨
  . فقلبـي في َصْدري عليٌل

  غاَثِة شعبـيسِت صوُت ا١٩
  : ُیسَمُع ِمْن أرٍض بعيدٍة

  أال ُیقيُم الّربُّ في ِصهَيوَن؟
  أال یوَجُد َمِلُكها فيها؟

  ِلماذا أغاظوني ِبَمنحوتاِتِهم،«
  ِلماذا أسَخطوني ِباآلِلَهِة الغریـبِة؟

  نَقضى الصَّيُف مضى الَحصاُد وا٢٠
  . وخالُصنا ما جاَء َبعُد

  ُتنَسَحْق على َسْحِق شعبـي ا٢١
  سَتولى عليَّ الذُّهوُل َحِزنُت وا

  ؟ أما ِمْن َبلَسٍم في جلعاَد٢٢
  أما ِمْن طبـيٍب ُهناَك
  ُیَضمُِّد ِجراَح شعبـي؟

   ليَت رأسي ِملُؤُه ماٌء٢٣
  وعيَنيَّ َینبوُع ُدموٍع،
  فأبكَي نهارًا وليًال

  . على َقتلى أبناِء شعبـي
  ٩الفصل 

  الكذب في آل مكان
  ليَت لي ُآوخًا في البرِّیَِّة١
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  . فأنَصِرَف تاِرآًا شعبـي
  ، ُهم جميعًا ِمَن الَخَونِة
  . وُزمَرٌة ِمَن الماِآریَن

  .  ألِسَنُتُهم ِقِسـيٌّ ِللَكِذِب٢
  . ال بالَحقِّ َتقوُّوا في األرِض
  َینَتِقلوَن ِمْن َشرٍّ إلى َشرٍّ،
  . وال َیعرفوَنني أنا الّربُّ

  َيحَذْر ُآلُّ واحٍد ِمْن صاحِبِه،ِلـ٣
  . وال َیتَِّكْل على أحٍد ِمْن إخَوِتِه

   ِبأخيِه، فُكلُّ أٍخ َیمُكُر
  . وُآلُّ صاحٍب َیسعى ِبالنَّميَمِة

  ُآلُّ واحٍد ُیخاِدُع صاحَبُه،٤
  . وال أحَد یَتَكلَُّم ِبالصِّدِق

  َعلَّموا ألِسَنَتُهم َآالَم الَكِذِب،
  . رُّجوِع َعنُهَفَعِجزوا َعِن ال

  ، َیسُكنوَن في وَسِط الَمْكِر٥
  . »وِبالَمْكِر رَفضوا أْن َیعِرفوني

  : فقاَل الّربُّ القدیُر٦
  سأصهُرُهم وأمَتِحُنُهم ِبالنَّاِر،
  ؟ وإالَّ فَكيَف ُأجازي شعبـي

  ، ِلساُنُهم َسهٌم قاِتٌل٧
  . وأفواُهُهم َتنِطُق ِبالَمْكِر

  !ٌمسال: یقوُل الواحُد ِلآلَخِر
  . وفي ِسرِِّه َیكيُد لُه

  أعلى ذِلَك ال ُأعاِقُبُهم،٨
  ؟ أم ِمْن ُأمٍَّة آهِذِه ال أنَتِقُم

  على الِجباِل َأنُدُب وأبكي،٩
  . وعلى الُمروِج ُأنِشُد ِرثائي

  إحَتَرَقت فال َیجتاُز فيها أحٌد،
  . وال ُیسَمُع صوُت الماشيِة

  ِمْن ُطيوِر السَّماِء إلى الَبهاِئِم،
  . يُعها هَرَبت وَمَضتجم
  سأجَعُل أوُرشليَم ِرجسًا١٠

  ومأوى ِلبناِت آوى،
  وأجَعُل ُمُدَن َیهوذا
  . »َخرابًا ال ساِآَن فيها

َمن هَو الحكيُم فَيفَهَم ذِلَك؟ وَمْن َآلََّمُه الّربُّ ١١
حَتَرَقت فصاَرت آالَقْفِر  َفُيخِبَر ِلماذا باَدِت األرُض وا

  . ال یجتاُز فيها أحٌد
ِبما أنَُّهم تَرآوا شریعتي اّلتي «: وقاَل الّرب١٢ُّ

أعَطيُتها لُهم، وما َسِمعوا َآالمي وال َعملوا بِه، 
تََّبعوا نيَّاِت ُقلوِبِهم وَعَبدوا اإللَه الَبعَل آما  بِل ا١٣

لذِلَك َسُأطِعُم هذا الشَّعَب نباتًا ُمرًّا ١٤. َعلََّمُهم آباُؤُهم
وُأَشتُِّتُهم في ُأَمٍم ال َیعِرفوَنها ١٥ وأسقيِهم ماَء الَعلَقِم،

وال َعَرَفها آباؤُهم، وُأالِحُقُهم ِبالسَّيِف حّتى ُأفنَيُهم 
  . »یقوُل الّربُّ القدیُر

  استغاثة سكان أورشليم
سَتدعوا النَّاِدباِت لَيْأتيَن، والرَّاثياِت  قوموا وا١٦

سِرعاٍت وَیرَفْعَن صوَت النَّحيـِب، ُم١٧،  ِلـُيْقِبْلَن

فَتجري ُعيوُننا بالدُّموِع وَتسيُل ُجفوُننا ِبماِء الُبكاِء 
ویٌل لنا، «: وُیسَمُع ِمْن ِصهَيوَن صوُت النَّْدِب١٨

َآيَف َهَلْكنا وَلِحْقنا العاَر ألنَّنا َتَرْآنا األرَض 
  . » وَتَهدََّمت َمساِآُننا

  نِّساُء َآِلَمَة الّربِّ،سَمْعَن أیَُّتها ال فا١٩
  !وْلَتْقَبْل آذاُنُكنَّ َآِلَمَة َفِمِه
  َعلِّمَن َبناِتُكنَّ النَّحيـَب،

  . وصاِحباِتُكنَّ َآيَف یكوُن الرِّثاُء
  فالموُت یصَعُد إلى َنواِفِذنا٢٠

  !ویدُخُل ُقصوَرنا الجميلَة
  یكَتِسُح األطفاَل في الشَّواِرِع

  . اِتمَع الشُّبَّاِن في السَّاح
  وَتسُقُط ُجَثُث البَشِر٢١

  آالزِّْبِل على وجِه الُحقوِل،
  آالِحزَمِة وراَء الحاِصِد

  . وال یكوُن َمْن َیلَتِقُط
  . هكذا قاَل لَي الّربُّ

ال َیفَتخِر الحكيُم ِبـِحكمِتِه، وال «: وقاَل الّرب٢٢ُّ
بل َمْن ٢٣. الجبَّاُر ِبـَجَبروِتِه، وال الغنيُّ ِبــِغناُه

َتِخْر فلَيْفَتِخْر ِبَمعِرَفتي ویفَهْم أنِّي أنا الّربُّ َمصَدُر َیف
ِبِمْثِل هؤالِء . الرَّحمِة والُحْكِم والَعدِل في األرِض

  .  یقوُل الّربُّ أرضى
وسَتْأتي أّیاٌم یقوُل الّربُّ ُأعاِقُب فيها الَمختونيَن «٢٤

أهِل ِمْصَر ٢٥ِبالجَسِد مَع َغيِر الَمختونيَن ِمْن 
هوذا وأدوَم وَعمُّوَن وُموآَب وِمْن َمقصوصي وَی

 السَّاِآنيَن في البادیِة فإذا آاَن ُآلُّ هؤالِء األَمِم  الشَّعِر
، فُكلُّ َبيِت ِإسرائيَل َغيُر  َغيَر َمختونيَن بالجَسِد

  . »َمختونيَن ِبالقلِب ألنَُّهم لم َیحفظوا َعهَد الّربِّ
  ١٠الفصل 

  اهللا الحي واألصنام
: إسَمعوا ما َتكلََّم بِه الّربُّ عَليُكم یا َبيَت ِإسرائيَل١
ال تـَتَعلَّموا طریقَة األَمِم، وال َتفَزعوا ِمْن َعجاِئِب «٢

ألنَّ ِدیانَة ٣األَمُم َوحَدها َترَتِعُب ِمنها .  السَّماواِت
ُع ِمَن الغابِة األَمِم باِطلٌة، فما إلُهُهم إالَّ شَجَرًة ُتْقَط

وُتَزیَُّن ِبالِفضَِّة والذََّهِب ٤وَتصَنُعها َیُد النَّجَّاِر ِبالَقدُّوِم 
فتكوُن آالَفزَّاَعِة في ٥. وُتَطرَُّق وُتَسمَُّر ِلئالَّ تـَتَحرََّك

فال َتخافوها . الَمزَرعِة، ال َتنِطُق وال َتمشي فُتحَمُل
  . »ألنَّها ال َتُضرُّ وال َتنَفُع

  ظيَر لَك یا ربُّ،ال َن٦
  . سُمَك الجبَّاُر عظيٌم أنَت، عظيٌم ا

  َمْن ال َیهاُبَك یا َمِلَك الشُّعوِب؟٧
  . فَمهاَبُتَك َتليُق ِبَك

  َبيَن جميِع ُحَكماِء الشُّعوِب،
  .  وفي الَمماِلِك ُآلِّها ال َنظيَر لَك

  أغبـياُء ُهم وَحمقى،٨
   فماذا یَتَعلَّموَن ِمَن الخَشِب

   لِفضَِّة الُمَطرََّقِة ِمْن َترشيَشِمَن ا٩
  ؟ والذََّهِب الَمجُلوِب ِمْن ُأوفاَز
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  . فأصناُمُهم َصْنَعُة َیِد الصَّاِئـِغ
  ِلباُسها اللَّيَلُك واُألْرجواُن،

  . َصَنَعها أمَهُر الصُّنَّاِع
  َلكنَّ الّربَّ هَو اإللُه الَحقُّ،١٠

  . اإللُه الَحيُّ والَمِلُك األَزليُّ
  ُسْخِطِه تـَتزلَزُل األرُض،ِمْن 

  . واألَمُم ال تـَتَحمَُّل غَضَبُه
اآلِلَهُة اّلتي لم َتصَنِع «: وهذا ما تقوُلُه لُهم١١

السَّماواِت واألرَض َتبـيُد ِمَن األرِض وِمْن َتحِت 
   . »هِذِه السَّماواِت

  . الّربُّ صَنَع األرَض ِبُقوَِّتِه١٢
  َثبََّت العاَلَم ِبالِحكمِة

  . َسَط السَّماواِت ِبِفطَنِتِهوَب
  ِبصوِتِه َیجَمُع مياهًا في السَّماِء١٣

  . وُیطِلـُع السَّحاَب ِمْن أقصى األرِض
  ُیحِدُث الُبروَق ِللَمَطِر

  . وُیخِرُج الرِّیَح ِمْن خزاِئِنه
  َمْن َیعِرْف ذِلَك َیِحّس ِبالغباِء١٤

  وُآلُّ صاِئـٍغ َیخَجُل ِبِتمثاِلِه،
   وال ُروَح فيِه،ألنَُّه ُزوٌر

  هَو باِطٌل وَصنَعٌة ُمضِحَكٌة،١٥
  . ویوَم ِعقاِب الّربِّ َیبـيُد

  ، ما هكذا إلُه َیعقوَب١٦
  . ألنَُّه َصوََّر األآواَن جميعًا

  سُمُه الّربُّ القدیُر ا
  . وإسرائيُل شعُبُه الُمختاُر

  النكبة اآلتية
   األرِض،ِلمِّي ُبْقَجَتِك ِمَن١٧

   !أیَُّتها القاِعدُة َتحَت الِحصاِر
  : فهذا ما قاَل الّرب١٨ُّ

  سأقِذُف ُسكَّاَن هِذِه األرِض«
  إلى بعيٍد هِذِه الَمرََّة،

  . » وُأضيُِّق عَليِهم حّتى َیهُجروا
  . نسحاقي ویٌل لي على ا١٩

  . ِجراحي ال ِشفاَء ِمنها
  : َلِكنِّني ُقلُت ِلَنفسي

  .  حِتماِلها الي ُقدَرٌة على 
  َخيَمتي ُدمِّرت َتدميرًا٢٠

  . وُقِطَعت جميُع ِحباِلها
  َبنيَّ ذَهبوا َعنِّي
  . وال ُوجوَد لُهم

  َفَمْن َیُمدُّ َخيَمتي ِمْن َبعُد،
  وَیرَفُع لي َستاِئَرها؟

   شعِبنا أغبـياُء ُرعاُة٢١
  . وال َیطُلبوَن الّربَّ
  . لذِلَك لم َینَجحوا
  . َتَبدََّدتوجميُع َرعيَِّتِهم 

  ها صوُت شاِئَعٍة ُیسَمُع٢٢
  :  وَضجيٌج ِمْن أرِض الشِّماِل

  إجَعلوا ُمُدَن َیهوذا دمارًا
  .  وَمأوى ِلبناِت آوى

  یا ربُّ أعِرُف أنَّ البَشَر٢٣
  عاِجزوَن َعْن َرسِم طریِقِهم
  . وَتسدیِد ُخطواِتِهم ِبأنُفِسِهم

   َلِكْن ِبإنصاٍف، أدِّْب شعَبَك٢٤
  . غَضٍب ِلئالَّ ُتبـيَدُهمال ِبــ
  بل أفِرْغ غَضَبَك على اُألَمِم،٢٥

  أوَلِئَك اّلذیَن ال َیعِرفوَنَك،
  سِمَك، أِو اّلذیَن ال ُیدَعوَن با
  ، أنَُّهم أَآلوا َبني َیعقوَب

  . أفَنوُهم وَدمَّروا َمساِآَنُهم
  ١١الفصل 

  عقاب خيانة العهد
إسَمْع َآِلماِت الَعهِد اّلذي «٢:  بُّ إلرمياوقاَل الّر١

:  َیهوذا وُسكَّاَن ُأوُرشليَم عاَهْدُت بِه آباَءُآم، وَآلِّْم
َملعوٌن َمْن ال : هذا ما قاَل الّربُّ إلُه ِإسرائيَل«٣

اّلذي أَمرُت بِه آباَءُآم یوَم ٤َیسَمُع َآِلماِت هذا الَعهِد 
: توِن النَّاِر وُقلُتأخرجُتُهم ِمْن أرِض ِمْصَر، ِمْن أ

عَملوا ِبَوصایاَي، فتكونوا لي  ِإسَمعوا ِلصوتي وا
ُألقيَم الِحْلَف اّلذي حَلْفُت ٥شعبًا وأآوَن لُكم إلهًا، 

آلباِئُكم أْن ُأعطَيُهم أرضًا َتفيُض لبنًا وعَسًال آما في 
  »!یا ربُّ آميَن: فأجبُت. »هذا اليوِم

 هذا الكالِم في ُمُدِن أخِبْر ِبُكلِّ«: فقاَل لَي الّرب٦ُّ
ِإسَمعوا َآِلماِت : َیهوذا وفي شوارِع أوُرشليَم وُقْل

فحيَن أخَرْجُت آباَءُآم ِمْن ٧. عَملوا ِبها هذا الَعهِد وا
نقطاٍع، وال أزاُل  أرِض ِمْصَر أنَذْرُتُهم ِبــغيِر ا

فما ٨. ُأنِذُرُهم إلى هذا اليوِم، أْن َیسَمعوا ِلصوتي
الوا آذاَنُهم، بل ساَر ُآلُّ واحٍد حَسَب َسِمعوا وال أم

نيَّاِت قلِبِه الشِّرِّیِر، فَجَلْبُت عَليِهم ُآلَّ ُشروِر هذا 
  . »الَعهِد اّلذي أَمرُت ِبالَعَمِل بِه وما عِملوا

تَمرََّد عليَّ ِرجاُل َیهوذا وُسكَّاُن «: وقاَل لي الّرب٩ُّ
ألوَّليَن اّلذیَن وَرَجعوا إلى ُذنوِب آباِئِهِم ا١٠أوُرشليَم 

تََّبعوا آِلَهًة أخرى  َرَفضوا أْن َیسَمعوا ِلَكِلماتي، فا
ونَقَض َبيُت ِإسرائيَل وَبيُت َیهوذا ذِلَك . ِلـَيعُبدوها

لذِلَك َسأجِلُب ١١. الَعهَد اّلذي عاَهْدُت بِه آباَءُهم
عَليِهم َشرًّا ال َیقِدروَن أْن َینجوا ِمنُه، فَيصُرخوَن 

فيذَهُب أهالي ُمُدِن َیهوذا ١٢. سَمُع لُهمإليَّ وال أ
وُسكَّاُن أوُرشليَم إلى اآلِلَهِة اّلتي َیحرقوَن لها الَبخوَر 

وَیصُرخوَن إليها فال ُتَخلِّصُهم في وقِت ضيِقِهم، 
مَع أنَّ آِلَهَتَك یا َیهوذا آاَنت على عَدِد ُمُدِنَك، ١٣

َن وعلى عَدِد شوارِع أوُرشليَم َنصبُتم یا ُسكَّا
.  ُأوُرشليَم َمذاِبـَح ِللعاِر، َمذاِبـَح للتَّبخيِر ِللَبعِل

وأنَت یا إرميا ال تـَتَضرَّْع َعْن هذا الشَّعِب وال ١٤
َترَفْع ألجِلِهم ُدعاًء وال صالًة، َفَلْن أسَمَع ُصراَخُهم 

 في  أيُّ حقٍّ ألمَّتي الحبـيبِة١٥.  إليَّ وقَت ضيِقِهم
رًّا؟ أَتظنُّ أنَّ النُّذوَر والذَّباِئـَح َبيتي إذا هَي َعِمَلت َش
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الُمَقدَّسَة َتدفُع َعنها الَهالَك؟ أو أنَّها بذِلَك تكوُن 
  »سعيدًة؟
فإذا آاَن الّربُّ َسمَّاِك مرًَّة زیتونًة خضراَء جميلًة ١٦

َشِهيََّة الثََّمِر، فهَو ِبَهبَِّة ریٍح عاصفٍة ُیضِرُم فيِك النَّاَر 
وإذا آاَن الّربُّ القدیُر اّلذي ١٧. ِكفَتلَتِهُم أغصاَن

غَرَسِك َتَكلََّم عَليِك َشرًّا َفألنَّ َبيَت إسرائيَل وَبيَت 
  .  فَعلوا الشَّرَّ لُيغيظوُه ِبَتبخيرِهم ِللَبعِل َیهوذا

  مكيدة اغتيال إرميا
. ماَلُهم، وأراني فَرأیُت أع أعَلَمني الّربُّ َفَعِلْمُت١٨
ُآنُت أنا آَخروٍف ودیٍع ُیساُق إلى الذَّبِح وال ِعْلَم ١٩

ِلُنْتِلِف الشَّجرَة مَع : قالوا. لي أنَُّهم آادوا لي َمكيدًة
سُمُه  ِلَنقَطْعُه ِمْن أرِض األحياِء وال ُیذَآِر ا! َثَمِرها
  »!ِمْن َبعُد
فيا ربَّنا القدیَر اّلذي َیحُكُم ِبالَعدِل وَیفَحُص ٢٠
فإليَك .  َدْعني أرى انِتقاَمَك مِنُهم لَمشاِعَر واألفكاَرا

  . رَفعُت َدعواَي
 اّلذیَن َیطُلبوَن  فقاَل الّربُّ على ِرجاِل عناتوَت٢١

أنا «٢٢: حياتي ویقولوَن ال تـَتَنبَّْأ ِلئالَّ تموَت ِبأیدینا
الّربُّ القدیُر ُأعاِقُبُهم، فيموُت الُشبَّاُن ِمنُهم ِبالسَّيِف 

ألنِّي یوَم أعاِقُبُهم ٢٣َبنوُهم وَبناُتُهم ِبالجوِع و
  . »َسأجِلُب عَليِهم َشرًّا وال َتبقى ِمنُهم َبقيٌَّة

  ١٢الفصل 
  حوار مع الرب

عاِدٌل أنَت یا ربُّ وإْن حاَجْجُتَك لِكنِّي ُأَآلُِّمَك ِبما ١
سَعُد لماذا َتنَجُح طریُق األشراِر وَی. هَو َحقٌّ

أنَت غَرْسَتُهم فَتأصَّلوا وَنَموا ٢؟  الغاِدروَن جميعًا
. أنَت قریـٌب ِمْن أفواِهِهم وبعيٌد َعْن ُقلوِبِهم. وأثَمروا

. أنَت عَرفَتني وَرأیَتني وامَتحنَت قلبـي نحوَك٣
  . أفِرْزُهم آَغَنٍم ِللذَّبِح، وَخصِّْصُهم ِلـيوِم الَقْتِل

يـَبُس الُعْشُب في ُآلِّ إلى متى َتنوُح األرُض وَی٤
َحقٍل وَتهِلُك الَبهاِئُم والطُّيوُر ِمْن َشرِّ السَّاآنيَن فيها، 

  ؟ اُهللا ال یَرى ما َنفَعُل: القاِئليَن
َتجري مَع الُمشاِة فَتتَعُب، فَكيَف ُتساِبُق الُفرساَن؟ ٥

وإْن ُآنَت َتتَعُب في أرِض األماِن، فَكيَف َتفَعُل في 
إْن آاَن إخوُتَك وأهُل َبيِت أبـيَك ٦؟ َغوِر األرُدنِّ

 ِبملِء أفواِهِهم،  َیغُدروَن ِبَك وَیصُرخوَن وَراَءَك
  ؟ فَكيَف َتأَتِمُنُهم إذا َآلَّموَك ِبالخيِر

  ، وسلَّمُت َمحبوَبتي  وَهَجْرُت أرضي َترآُت َبيتي٧
صاَر لي شعبـي آأسٍد في الغابِة، ٨إلى أیدي أعداِئها 
أیكوُن شعبـي َطيرًا ٩. َتُه فَكِرهُتُهرَفَع عليَّ صو

ُمَلوََّن الرِّیِش ُتهاِجُمُه الطُّيوُر الكاِسرُة ِمْن ُآلِّ ِجَهٍة؟ 
هيَّا َتَجمَّعي یا جميَع وحوِش الصَّحراِء وتعاَلي 

  !شَترآي في الوليمِة ا
 أفَسدوا َآْرمي وداسوا ميراثي  ُرعاٌة آثيروَن١٠

جَعلوُه َخرابًا ١١. بًاالَخصيـَب وجَعلوُه َقْفرًا َخِر
األرُض ُآلُّها َخراٌب . صاَر َخرابًا. وُعرَضًة ِللنُّواِح

على جميِع الرَّوابـي ١٢. ألنَّ ال أحَد َیهَتمُّ ِبها في قلِبِه

في البرِّیَِّة زَحَف النَّاهبوَن، ألنَّ ِللّربِّ سيفًا یأآُل ِمْن 
  . أقصى األرِض إلى أقصاها، وال سالٌم ألحٍد

. نَتَفعوا عوا ِحنَطًة فَحَصدوا َشوآًا، َتِعبوا وما اَزَر١٣
َتِلَفت َغالَُّتُهم ألنَّ الّربَّ ِمْن ِحدَِّة غَضِبِه حَرَمُهم 

  . ِمنها

  وعيد الرب لجيران إسرائيل
وقاَل الّربُّ على الجيراِن األشراِر اّلذیَن یعَتدوَن ١٤

: تي أعطاها ِلشعِبِه إسرائيَلعلى األرِض اّل
.  سأقَتِلُعُهم ِمْن أرِضِهم وأقَتِلـُع َبيَت َیهوذا ِمْن َبيِنِهم«
وَبعَد أْن أقَتِلَعُهم أعوُد وأرَحُمُهم وُأعيُدُهم ُآالًّ إلى ١٥

فإْن َتَعلَّموا جيِّدًا ُطُرَق ١٦. ميراِثِه وإلى أرِضِه
آما َعلَّموا سمي َحيٌّ هَو الّربُّ  شعبـي وَحَلفوا ِبا

 في وَسِط  شعبـي أن َیحِلفوا ِبالَبعِل، فُهم ُیقيموَن
وإالَّ فإنِّي أقَتِلُعُهُم اقِتالعًا وأبـيُدُهم یقوُل ١٧. شعبـي
  . »الّربُّ

  ١٣الفصل 
  حزام الكتان

شَتِر لَك ِحزامًا ِمْن َآتَّاٍن  ِإذَهْب وا«: وقاَل لَي الّرب١ُّ
. »  على وسِطَك وال َتَضْعُه في الماِء واشُدْدُه

شَتریُت الِحزاَم، آما قاَل الّربُّ، وشَدْدُتُه على  فا٢
  . وسطي

شَتریَتُه  ُخِذ الِحزاَم اّلذي ا«٤: ُثمَّ قاَل لَي الّرب٣ُّ
  ذَهْب إلى وادي الفاَرِة وَشَدْدَتُه على وسِطَك، وُقِم ا
فَذَهبُت وَخبَّأُتُه في ٥. »وَخبِّْئُه ُهناَك في ِشقِّ الصَّخِر
  . وادي الفاَرِة آما أمَرني الّربُّ

ذَهْب إلى  ُقِم ا«: وَبعَد أّیاٍم آثيرٍة قاَل لَي الّرب٦ُّ
وادي الفاَرِة وُخِذ الِحزاَم اّلذي أَمْرُتَك أْن ُتخفَيُه 

فَذَهْبُت إلى وادي الفاَرِة وحَفْرُت وأَخذُت ٧. »ُهناَك
ذي َخبَّْأُتُه فيِه، فإذا هَو فاِسٌد ال الِحزاَم ِمَن الَموضِع اّل

  . َیصلُح ِلَشيٍء
آما فَسَد الِحزاُم ُأفِسُد ِآبریاَء «٩: فقاَل لَي الّرب٨ُّ

وهذا الشَّعُب ١٠. َیهوذا وِآبریاَء ُأوُرشليَم العظيمِة
الشِّرِّیُر اّلذي یرُفُض أْن یسَمَع ِلَكالمي وَیسيَر حَسَب 

َهًة ُأخرى لَيعُبَدها وَیسُجَد لها یكوُن نيَّاِت قلِبِه وَیتَبَع آِل
فكما أنَّ الِحزاَم ١١. آالِحزاِم اّلذي ال َیصلُح ِلشيٍء

َیلَتِصُق ِبَوسِط اإلنساِن، آذِلَك ألَصقُت بـي جميَع 
َبيِت ِإسرائيَل وجميَع َبيِت َیهوذا ِلـَيكونوا لي شعبًا 

  . عواوإسمًا وَفخرًا وَمجدًا، وَلِكنَُّهم رَفضوا أْن َیسَم
ُآلُّ َدنٍّ یمَتِلـُئ خمرًا، : فتقوُل لُهم هذا الكالَم«١٢

أال َنعِرُف أنَّ ُآلَّ َدنٍّ َیمَتِلـئ خمرًا؟ : فَيقولوَن لَك
 جميَع ُسكَّاِن  سأمُأل ُسكرًا: قاَل الّربُّ: فتقوُل لُهم١٣

هِذِه األرِض، والُملوِك الجالسيَن على عرِش داُوَد 
 ُأشِفُق وال أتَرأَُّف وال أرَحُم وال١٤والكَهَنِة جميعًا 
  . »حّتى ُأهِلَكُهم

  تندید بالكبریاء
. ال َتسَتكِبروا ألنَّ الّربَّ َتكلََّم! سَمعوا وأصغوا فا١٥
َمجِّدوا الّربَّ إلَهُكم َقبَل أْن ُینَشَر الظَّالُم، وَقبَل أْن ١٦
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وفيما أنُتم . ُمعِتمِةَتعُثَر أقداُمُكم على الِجباِل ال
َتنَتِظروَن النُّوَر ُیَحوُِّلُه الّربُّ إلى ِظلِّ موٍت وَیجَعُلُه 

فإْن ُآنُتم ال َتسَمعوَن تْبكي َنفسي ١٧. َظالمًا داِمسًا
في الِخفَيِة على ِآبریاِئُكم وَتجري الَعَبراُت ِمْن َعيَنيَّ 

  . السَّْبـيوَتسيُل بالدُّموِع، ألنَّ قطيَع الّربِّ ِسيَق إلى 
ُأقُعدوا اآلَن على األرِض ألنَّ :  ُقْل ِللَمِلِك والَمِلَكِة١٨

ُأغِلَقت ُمُدُن ١٩.  تاَج َمجِدُآما َنَزَل َعْن رأسَيُكما
ُسبـَيت َیهوذا ِبـُجمَلِتها، ُسِبَيت . الَجنوِب وال فاِتـَح لها

  .  َعْن آِخِرها
قِبليَن ِمَن نُظري الُم  وا إرَفعي َعيَنيِك یا ُأوُرشليُم٢٠

أیَن الَقطيُع الجميُل اّلذي ُأعِطـَي َلِك؟ أیَن . الشِّماِل
ماذا َتقوليَن في شعٍب ٢١الغَنُم اّلذي ُآنِت َفخوَرًة بِه؟ 

، فكاَن َعُدوًّا َلِك وحاِآمًا؟ أَفال َتأُخُذِك  َحِسْبِتِه صدیقًا
  األوجاُع آالمرأِة اّلتي َتِلُد؟

اذا أصاَبتني هِذِه الُمصيـبُة؟ ِلم: وإْن ُقلِت في قلِبِك٢٢
  . ِلَكثرِة خطایاِك َرَفعِت أذیاَل ثوِبِك وباَن آاِحالِك

هل ُیَغيُِّر الحَبشيُّ َبَشَرَتُه والنَِّمُر ِجْلَدُه الُمَرقََّط؟ ٢٣
إذًا َتقِدروَن أنُتم أْن َتصَنعوا الخيَر وأنُتم َتَعوَّدُتُم 

  . الشَّرَّ
هذا ٢٥. مَهبِّ ریِح البرِّیَِّة آالقشِّ في  َسُأَبدُِّدِك٢٤

حظُِّك ونصيـُبِك ِمنِّي یقوُل الّربُّ، ألنَِّك َنسيتني 
فأنا أیضًا رَفعُت أذیاَل ٢٦. وتَوآَّْلِت على آِلَهٍة باِطلٍة

رأیُت ٢٧. نَكَشَفت َعوَرُتِك ثوِبِك على وجِهِك فا
 على  أرجاَسِك رأیُت ِفسَقِك وَصهيَلِك وَفْحَش ِزناِك

ویٌل َلِك یا ُأوُرشليُم، أفال َتطَهریَن؟ .  في البرِّیَِّةالتِّالِل
  وإلى متى؟

  ١٤الفصل 
  القحط الرهيـب

َتنوُح َیهوذا «٢:  وقاَل الّربُّ إلرميا في َشأِن الَقْحِط١
وَتخوُر أبواُبها، وَتقُعُد على التُّراِب حزینًة وَیرَتِفـُع 

شراُفها ُیرِسلوَن َخَدَمُهم ِللماِء، أ٣. ُصراُخ ُأوُرشليَم
فَيجيئوَن إلى اآلباِر فال َیِجدوَن ماًء، فَيرِجعوَن 

فَيخَزوَن وُیَغطُّوَن ُرؤوَسُهم . ِبـِجراِرِهم فاِرغًة
  . » َخجًال

تـَتَشقَُّق األرُض ِمْن ِقلَِّة المَطِر، فَيخزى الفالَّحوَن ٤
ي البرِّیَِّة وَتتُرُك َتِلُد الغزالُة ف٥. وُیَغطُّوَن ُرؤوَسُهم

وحميُر الَوحِش َتِقُف ٦. وليَدها، ألْن ال ُعشَب ُهناَك
فَتِكلُّ . على الرَّوابـي وَتسَتنِشُق الرِّیَح آبناِت آوى

  . ُعيوُنها وال َتِجُد ُعْشبًا
  سِمَك مَع أنَّ آثاَمنا تشَهُد عَلينا یا ربُّ، فألجِل ا٧

یا رجاَء ٨. وإليَك َخِطْئناإبَتَعْدنا َعنَك ِمرارًا . ساِعْدنا
إسرائيَل وُمَخلَِّصها وقَت الضِّيِق، ِلماذا تكوُن 

. آَغریـٍب في األرِض، وآُمسافٍر َیميُل إلى َمبـيٍت
، آالجبَّاِر اّلذي ال  ِلماذا تكوُن آالرَُّجِل الُمَتَحيِِّر٩

سِمَك  َیقِدُر أْن ُیَخلَِّص؟ أنَت في وَسِطنا یا ربُّ، وِبا
  ال َتخُذْلنا؟ُدعينا، ف

هكذا تَكلََّم الّربُّ على الَقْحِط، ألنَّ هذا الشَّعَب ١٠
فِلذِلَك ال َیرضى الّربُّ . ُیِحبُّوَن الضَّالَل وال َیمَتِنعوَن

َعنُهم، وهَو اآلَن َیذُآُر آثاَمُهم وُیعاِقُبُهم على 
  . خطایاُهم

ال ُتَصلِّ ألجِل َخيِر هذا «: وقاَل لَي الّرب١١ُّ
إذا صاموا فال أسَمُع ُصراَخُهم، وإذا ١٢. الشَّعِب

أصَعدوا ُمحَرقًة وَتقِدمًة فال أرضى َعنُهم، بل أفنيِهم 
  .  ِبالسَّيِف والُجوِع والَوباِء

: األنبـياُء یقولوَن لُهم! آِه، یا سيِّدي الّربُّ«: فُقلُت١٣
ال َتروَن السَّيَف وال َیِحلُّ ِبُكم ُجوٌع، ألنَّ الّربَّ 

  . »م سالمًا أآيدًا في هِذِه الدِّیاِرَیمَنُحُك
سمي ُزورًا،  األنبـياُء یَتَنبَّأوَن ِبا«: فقاَل لَي الّرب١٤ُّ

فما أنا اّلذي ُأرِسُلُهم وآُمُرُهْم وُأآلُِّمُهم، وإنما ُهم 
یَتَنبَّأوَن لُكم ِبُرؤیا آاِذبٍة وبالَعرافِة والباِطِل وَضالِل 

 َعِن األنبـياِء الُمَتَنبِّئيَن لذِلَك هذا ما أقوُل١٥. ُقلوِبِهم
ُهم یقولوَن ال یكوُن في هِذِه . سمي وأنا لم ُأرِسْلُهم ِبا

األرِض َسيٌف وال ُجوٌع، وَلِكنَُّهم سَيفنوَن ِبالسَّيِف 
وأمَّا الشَّعُب اّلذیَن یَتَنبَُّأوَن لُهم، ١٦. والجوِع

 فُيطرحوَن في شواِرِع ُأوُرشليَم ِمَن الُجوِع والسَّيِف
وال یكوُن لُهم داِفٌن، ُهم وِنساؤُهم وَبنوُهم وَبناُتُهم، 

  . وأُصبُّ عَليِهم َشرَُّهم
  : وتقوُل لُهم هذا الكالَم١٧

  ِلَتِسْل َعيناَي ِبالدُّموِع
  ليًال ونهارًا ِبــَغيِر انِقطاٍع،
  ألنَّ العذراَء ِبْنَت شعبـي
  ُأصيـَبت ِبـُجْرٍح َبليٍغ،
   .ِبضربٍة ال ِشفاَء ِمنها

  إْن َخَرْجُت إلى البرِّیَِّة١٨
  رأیُت القتلى ِبالسَّيِف،
  وإْن دَخْلُت إلى المدینِة
  . رأیُت المرضى ِبالُجوِع

  حّتى النَّبـيُّ والكاهُن َیطوفاِن في األرِض
  . وال َیعِرفاِن ماذا َیفعالِن

  هل رَفْضَت َیهوذا َرْفضًا١٩
  وعاَفت نفُسَك ِصهيوَن؟

  فاَء لنا؟ِلماذا ضَربَتنا وال ِش
  َننَتِظُر السَّالَم َلِكْن عَبثًا

  . ووقَت الشِّفاِء فإذا الرُّعُب
  َنعَتِرُف ِبَشرِّنا وإْثِم آباِئنا٢٠

  .  ألنَّنا یا ربُّ َخِطئنا إليَك
  سِمَك ال َترُفْضنا إآرامًا ال٢١

  .  وال ُتِهْن عرَشَك المجيَد
  . ُأْذُآْر وال َتنُقْض َعهَدَك مَعنا

   األَمِم َمْن ُیمِطُر؟ صناِمهل َبيَن أ٢٢
  أم هِل السَّماواُت ُترِسُل الَغيَث؟

  أما أنَت هَو الّربُّ إَلُهنا اّلذي َنرجوُه،
  .  ألنََّك أنَت َتعَمُل ذِلَك ُآلَُّه

  ١٥الفصل 
  الویل لشعب یهوذا
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  لو أنَّ موسى وَصموئيَل َتَشفَّعا«: وقاَل لَي الّرب١ُّ
فأطَرُحُهم . لَتَفَت قلبـي إلى هذا الشَّعِب أمامي َلما ا

إلى أیَن نخُرُج؟ : وإذا قالوا لَك٢. َعْن وجهي خاِرجًا
  : هذا ما قاَل الّربُّ: فأِجبُهم

  اّلذیَن ِللَوباِء فإلى الَوباِء،
  . واّلذیَن ِللسَّيِف فإلى السَّيِف
  اّلذیَن ِللجوِع فإلى الجوِع،

  .  ِي فإلى السَّْبـِيواّلذیَن ِللسَّْبـ
: وُأوِآُل ِبهم أرَبعَة أصناٍف ِمْن أدواِت الموِت«٣

السَّيَف ِللَقتِل، والِكالَب ِللتَّمزیِق، وَطيَر السَّماِء 
وأجَعُلُهم ِعْبرًة ٤. وُوحوَش األرِض ِلألآِل واإلفناِء

رهيـَبًة ِلَمن َیعَتِبُر في جميِع َمماِلِك األرِض، جزاَء 
  .  بُن حَزقيَّا َمِلُك َیهوذا في ُأوُرشليَم سَّىما فَعَلُه مَن

َفَمْن ُیشِفُق عَليِك یا ُأوُرشليُم وَمْن ُیَعزِّیِك؟ وَمْن «٥
رَتَدْدِت عنِّي  َتَرآِتني وا٦َیميُل ِلـَيسأَل َعْن سالَمِتِك؟ 

فأنا َمَلْلُت ِمَن . فأُمدُّ َیدي عَليِك وُأهِلُكِك. یقوُل الّربُّ
  . العفِو َعنِك

.  إلى أبواِب األرِض ذرَّیُت شعبـي ِبالِمذراِة«٧
َجَعْلُت ٨. أثَكْلُتُهم وأَبدُتُهم وما َرَجعوا َعْن ُطُرِقِهم

أراِمَلُهم أآثَر ِمْن رمِل الِبـحاِر، وَجَلْبُت ُألمَّهاِت 
 ِعنَد الظَّهيرِة، وأوَقْعُت عَليِهم  ُشبَّاِنِهم َمْن أهَلَكُهم
  . ٍبَبغتًة ُآلَّ َهوٍل وُرْع

غاَبت . َتراَخت واِلَدُة السَّبعِة وفاَضت روُحها«٩
. شمُسها في ِعزِّ النَّهاِر، فَلِحَقها الِخْزُي والعاُر

وسأدَفُع َبقيََّة شعبـي إلى السَّيِف أماَم أعداِئِهم یقوُل 
  . »الّربُّ

  شكوى إرميا
صاٍم وِنزاٍع في ِخ. ویٌل لي یا ُأمِّي ألنَِّك وَلْدِتني١٠

ال أقِرُض وال أسَتقِرُض، وُآلُّ . أنا مَع األرِض ُآلِّها
   . واحٍد َیلَعُنني

 إْن ُآنُت لم أتَضرَّْع إليَك  فلَتُكِن اللَّعنُة عليَّ یا رب١١ُّ
وَلِكْن ١٢. ِلَخيِر َعُدوِّي في أواِن الضِّيِق ووقِت الشِّدِة

النُّحاِس اآلتي ِمَن َمْن َیقِدُر أْن َیكِسَر ِسالَح الحدیِد و
  ! الشِّماِل
سأدَفُع ِغَنى شعبـي وُآنوَزُه َنْهبًا ِبال ثَمٍن ِعقابًا َله ١٣

وأجَعُلُه َعبدًا ١٤. على ُآلِّ خطایاُه في جميِع أرِضِه
 في أرٍض ال َیعِرُفها، ألنَّ غَضبـي أوَقَد نارًا  ألعداِئِه

   . سَتشَتِعُل إلى األبِد
نَتِقْم  فاذُآْرني وتَفقَّْدني وا. ُفنيفيا ربُّ، أنَت َتعِر١٥

ال َتأُخْذُهم ِبطوِل ِحْلِمَك، . لي ِممَّْن یضَطِهدوَنني
  . حتَملُت التَّعيـيَر عَلم أنِّي ألجِلَك ا وا
فكاَن لي آالُمَك ُسرورًا . َسِمْعُت َآالَمَك َفَوَعيُتُه١٦

لُه فأنا ُدعيُت ِباسِمَك أیُّها الّربُّ اإل. وفَرحًا في قلبـي
  . القدیُر
ال أجِلُس في َمجِلِس الماِزحيَن الهيًا، بل ِبثقِل ١٧

ِلماذا ١٨. َیِدك عليَّ أجِلُس وحيدًا َیمُألني الغَضُب
صاَر وَجعي ُمسَتدیمًا ودائي ُعضاًال ُیقاِوُم الشِّفاَء؟ 

  أتكوُن لي آَسراٍب خاِدٍع، آمياٍه ال َتدوُم؟

. ُتَك، فَتِقُف َبيَن َیَديَّإْن َرَجْعَت َقِبْل«: فقاَل الّرب١٩ُّ
 بالرَّصيِن ال ِبالَهراِء ِمَن الكالِم ُآنَت  وإْن َنَطْقَت

ُهم َیرِجعوَن إليَك وأنَت ال َترِجـُع . آَمْن َینِطُق ِبَفمي
وسأجَعُلَك في وجِه هذا الشَّعِب ُسورًا ِمْن ٢٠. إليِهم

ي ُنحاٍس حصينًا، فُيحاِربوَنَك وال َیقِدروَن عَليَك، ألنِّ
   . مَعَك ألَخلَِّصَك وُأنِقَذَك یقوُل الّربُّ

نعم، سُأنِقُذَك ِمْن أیدي األشراِر وأفَتدیَك ِمْن «٢١
   . »قبَضِة الطُّغاِة

  ١٦الفصل 
  یوم النكبة

مرأًة وال َیُكْن لَك  ال تأُخْذ لَك ا«٢: وقاَل لَي الّرب١ُّ
   . »َبنوَن وَبناٌت في هذا الَموضِع

وهذا ما قاَل الّربُّ على الَبنيَن والَبناِت الَمولودیَن ٣
في هذا الَموضِع، وعلى ُأمَّهاِتِهِم اللَّواتي وَلْدَنُهم 

: وعلى أباِئِهِم اّلذیَن وَلدوُهم في هِذِه األرِض
، بل   وال ُینَدبوَن وال ُیدَفنوَن سَيموتوَن ِباألمراِض«٤

 وَیفَنوَن ِبالسَّيِف .یكونوَن ِزْبًال على وجِه األرِض
وِبالُجوِع وتكوُن ُجَثُثُهم طعامًا ِلَطيِر السَّماِء 

  . »ووحوِش األرِض
ال تدُخْل َبيتًا فيِه َمناحٌة وال «: وقاَل لَي الّرب٥ُّ

تذَهْب إليِه ِللنَّدِب وال ُتَعزِِّهم، ألنِّي أزْلُت َعْن هذا 
. الشَّعِب سالمي ورأَفتي ومراِحمي أنا الّربُّ

يموُت ِآباُر الَقوِم وِصغاُرُهم في هِذِه األرِض وال ف٦
ُیدَفنوَن وال ُینَدبوَن وال َیخُدُش أحٌد َنفَسه وال َیحِلُق 

وال َیكِسُر النَّاُس ُخبزًا في ٧.  ُحْزنًا عَليِهم َشعَر رأِسِه
 آْأَس السُّلواِن َعْن  الَمناحِة ألهِل الَميِت، وَیسقوَنُهم

ْل َبيتًا فيِه َوليَمٌة ِلَتجلَس مَعُهم وال تدُخ٨. أٍب أو أمٍّ
  . »وتْأُآَل وتشرَب

سُأبِطُل ِمْن هذا «: وقاَل الّربُّ القدیُر إلُه ِإسرائيَل٩
الَموضِع أماَم ُعيوِنُكم وفي أّیاِمُكم صوَت الطََّرِب 

وإذا ١٠  . والفَرِح، صوَت العریِس والعروِس
: وقالوا لَكأخَبْرَت هذا الشَّعَب ِبـجميِع َآالمي هذا 

ِلماذا تَكلََّم الّربُّ عَلينا هذا الشَّرَّ العظيَم؟ ما هَو إثُمنا؟ 
وما هَي َخطيَئُتنا اّلتي َخِطْئنا ِبها إلى الّربِّ إَلِهنا؟ 

تََّبعوا آِلَهًة   تَرآوني وا ألنَّ آباَءُآم: فتقوُل لُهم١١
تَرآوني وما َحِفظوا . ُأخرى وَعَبدوها وَسَجدوا لها

أنُتم أسْأُتم في عَمِلُكم أآثَر ِممَّا أساَء ١٢ .شریعتي
آباؤُآم، فساَر ُآلُّ واحٍد ِمنُكم حَسَب نيَّاِت قلِبِه 

فِلذِلَك أقِذُفُكم ِمْن هِذِه ١٣. الشِّرِّیِر َغيَر ساِمـٍع لي
األرِض إلى أرٍض ال َتعِرفوَنها أنُتم وال َعَرَفها 

هارًا وليًال، ألنِّي ُهناَك َتعُبدوَن آِلَهة ُأخرى، ن. آباؤُآم
  . ال أَهُبُكم َرحمًة

لذِلَك تأتي أّیاٌم، یقوُل الّربُّ، ال ُیقاُل فيها ِمْن «١٤
َحيٌّ الّربُّ اّلذي أخرَج َبني ِإسرائيَل ِمْن أرِض : َبعُد

َحيٌّ الّربُّ اّلذي أخرَج َبني : بل ُیقاُل١٥ِمْصَر، 
راضي  وِمْن جميِع األ ِإسرائيَل ِمْن أرِض الشِّماِل

اّلتي أبَعَدُهم إليها، ألنِّي سُأعيُدُهم إلى أرِضِهم اّلتي 
   . أعَطيُتها آلباِئِهم
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سأرِسُل َصيَّادیَن آثيریَن یقوُل الّربُّ، «١٦
فَيصطادوَنُهم َعْن ُآلِّ جَبٍل، وَعْن ُآلِّ َتلٍّ، وِمْن 

ألنَّ عيني على جميِع ُطُرِقِهم، ١٧ُشقوِق الصُّخوِر 
ستـِترٍة َعْن وجهي وال إْثُمُهم َیخفى َعْن ألنَّها َغيُر ُم

 على إْثِمِهم  فُأضاِعُف لُهُم الِعقاَب١٨. َنَظري
وَخطيَئِتِهم ألنَُّهم َدنَّسوا أرضي ومُألوها ِمْن ُجَثِث 

  . » الكریهِة أصناِمِهِم الرَِّجسِة
أیُّها الّربُّ، أنَت ِعزِّي وِحْصني وَملجأي في «١٩

جيُء اُألَمُم ِمْن أقاصي األرِض إليَك َت. یوِم الضِّيِق
 وما   ِعباَدَة الزُّوِر والباِطِل َوِرَث آباُؤنا«: وتقوُل

هل َیصَنُع البَشُر ألنُفِسِهم آِلَهًة وما هَي ٢٠. فاِئدة فيِه
  »؟ آِلَهًة
سأعرُِّفُهم هِذِه المرََّة، أعرُِّفُهم «: وقاَل الّرب٢١ُّ

  . »بَّ ِإسميَبْطشي وَجَبروتي، فيعلموَن أنَّ الّر
  ١٧الفصل 

  عقاب یهوذا على خطيئتها
خطيئُة ِرجاِل َیهوذا مكتوبٌة ِبقَلٍم ِمْن «: قاَل الّرب١ُّ

حدیٍد، ِبرْأٍس ِمَن الماِس َمنقوَشٌة على ألواِح ُقلوِبِهم 
فيما َبنوُهم َیذُآروَن مذاِبـَحُهم ٢،  وُقروِن مذاِبـِحِهم

 على الِجباِل   ِعنَد األشجاِر الُخْضِر اِئَر أشيرَةوشع
  . العاليِة

سأدَفُع ِغناَك وجميَع ُآنوِزَك !  في البرِّیَِّة یا جَبلي«٣
 في جميِع  وَمعاِبِدَك في المشاِرِف جزاَء خطيَئِتَك

 َعْن أرِضَك اّلتي أعطيُتَك  وأُآفُّ َیَدَك٤. أرِضَك
َك في أرٍض ال َتعِرُفها، إیَّاها وأجَعُلَك عبدًا ألعداِئ

  . »شَتَعَلت إلى األبِد ألنََّك أشَعلَت ناَر غَضبـي فا

  حكم وأمثال
  : وقاَل الّرب٥ُّ
  َملعوٌن َمْن یَتوآَُّل على اإلنساِن«

  .  سَندًا َله وَیجَعُل البَشَر
  وَیصِرُف قلَبُه َعِن الّربِّ

  حراِء،فيكوُن ِمثَل النَّْبِت في الص٦َّ
  َوال َیرى الَخْيَر ِإذا َأقَبَل

  َیسُكُن الَفالَة الشَّدیدَة الَحرِّ
  . واألرَض الماِلحَة اّلتي ال ُتسَكُن

  ُمباَرٌك َمْن َیحَتمي ِبالّرب٧ِّ
  وَیجَعُل الّربَّ َمْأَمنًا َله،

  فيكوُن آشَجَرٍة َمغروسٍة على المياِه،٨
  . وِعنَد النَّهِر َتُمدُّ ُجذوَرها

   إذا أقَبَل، َترى الَحرَّال 
  . بل َیبقى وَرُقها أخَضَر

  وفي سَنِة الَقْحِط ال َتخاُف
  . وال َتُكفُّ َعِن اإلثماِر

  القلُب أخَدُع األشياِء٩
  وأخَبُثها فَمْن َیعِرُفُه؟

   أنا الّربُّ أفَحُص نيَّاِت الُقلوِب١٠
  وأمَتِحُن مشاِعَر البَشِر،

  ِقِه،فُأجازي اإلنساَن ِبـحَسِب ُطُر

  . » ِبـحَسِب ثَمَرِة أعماِلِه
  جاِمُع الِغنى ِبــَغيِر َحق١١ٍّ

  .  آالَحَجَلِة َتحُضُن َبيَض َغيِرها
  وفي ِعزِّ أّیاِمِه َیتُرُآُه ِغناُه
  . وفي آِخَرِتِه یكوُن أحَمَق

   َبيُتَك الُمَقدَُّس عرٌش مجيٌد١٢
  . بِتداِء ُمرَتِفـٌع ُمنُذ اال

  !سرائيَلیا ربُّ، یا رجاَء ِإ١٣
  ُآلُّ اّلذیَن َیتُرآوَنَك َیخَزوَن

  وآأسماٍء مكتوبٍة في التُّراِب،
  ألنَُّهم َتَرآوَك أیُّها الّربُّ،

  .  یا َینبوَع ماِء الحياِة

  صالة إرميا
  إشفني یا ربُّ فُأشفى١٤

  . َخلِّصني فأخلََّص ألَمجَِّدَك
  : ها ُهم یقولوَن لي١٥

  »!يُد الّربِّ فليأِتأیَن َوع«
  ، ما دَعيُت عَليِهم ِبالشَّر١٦ِّ

  . وال َتَمنَّيُت یوَم الَبليَِّة
  أنَت َتعِرُف ما َتَفوَّْهُت بِه،

  . ألنَُّه آاَن أماَم وجِهَك
  . ال َتُكْن لي یا ربُّ ُرعبًا١٧

  . أنَت َملجأي یوَم الشَّرِّ
  َیخَزى اّلذیَن َیضَطِهدوَنني١٨

  ىأمَّا أنا فال أخَز
  . ِلـَيرَتِعبوا ُهم وال أرَتِعُب
  ِإجِلْب عَليِهم یوَم الشَّرِّ

  . سَحْقُهم َسحقًا ُمضاعفًا وا

  یوم السبت
ِإْذَهْب َوِقْف ِبالباِب الكبـيِر «: وقاَل لَي الّرب١٩ُّ

اّلذي ِمنُه َیدُخُل ُملوُك َیهوذا وَیخُرجوَن، وِبساِئِر 
ِإسَمعوا َآِلَمَة الّربِّ یا ُملوَك : وُقْل٢٠أبواِب أوُرشليَم 

َیهوذا وِرجاَلها، ویا جميَع ُسّكاِن ُأوُرشليَم الدَّاخليَن 
ال َتحِملوا : هذا ما قاَل الّرب٢١ُّ: ِمْن هِذِه األبواِب

.  وَتدُخلوا بِه أبواَب ُأوُرشليَم ِحْمًال في یوِم السَّبِت
م في یوِم السَّبِت، وال ال َتخُرجوا ِبـِحْمٍل ِمْن ُبيوِتُك٢٢

َتعَملوا عَمًال، بل َقدُِّسوا یوَم السَّبِت آما أَمرُت 
فما َسِمعوا وال مالوا بآذاِنِهم، بل َقّسوا ٢٣. آباَءُآم

  . ِرقاَبُهم ِلئالَّ َیسَمعوا وَیقَبلوا التَّأدیـَب
أمَّا أنُتم، فإذا َسِمْعُتم لي جيِّدًا، یقوُل الّربُّ، وما «٢٤

ِبـِحْمٍل ِمْن أبواِب هِذِه المدینِة في یوِم السَّبِت، َدَخلُتم 
َبل َقدَّسُتم یوَم السَّبِت حّتى ال تعَملوا فيِه ِمَن العَمِل 

فَسَيدُخُل ِمْن أبواِب هِذِه المدینِة الُملوُك ٢٥شيئًا، 
وُهم جاِلسوَن على عرِش داُوَد، والرُّؤساُء وِرجاُل 

 جميعًا راِآبوَن على َیهوذا وُسكَّان ُأوُرشليَم، وُهم
. َعَجالٍت وخيٍل، وُتسَكُن هِذِه المدینُة إلى األبِد

وَیجيئوَن ِمْن ُمُدِن َیهوذا، وِمْن َحوِل ُأوُرشليَم، ٢٦
 والجنوِب،  َوِمْن أرِض َبنياميَن وِمَن السَّهِل والجَبِل
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وَیدخلوَن ِبُمحَرقٍة وذبـيحٍة وتقِدَمٍة وُلباٍن، وِبَذباِئِح 
  . ى َبيِت الّربُِّشْكٍر إل
وإْن ُآنُتم ال تسَمعوَن لي، فُتَقدِّسوا یوَم السَّبِت «٢٧

وال َتحِملوا ِحْمًال وتدُخلوا بِه ِمْن أبواِب ُأوُرشليَم في 
هذا اليوِم، َفسُأشِعُل نارًا في أبواِبها فَتأُآُل ُقصوَر 

  . »ُأوُرشليَم وال َتنَطِفـُئ
  ١٨الفصل 

  الخزاف وعمله
نِزْل إلى َبيِت الَخزَّاِف  ُقْم وا«٢: وقال الّربُّ إلرميا١

فَنَزْلُت إلى َبيِت ٣  . »وُهناَك ُأسِمُعك َآالمي
فلمَّا ٤. الَخزَّاِف، فإذا هَو َیعَمُل عَمًال على الدُّوالِب

لم َیصُلِح الِوعاُء اّلذي آاَن َیصَنُعُه ِمَن الطِّيِن في 
  . ُه ِوعاًء آَخَر آما رأى أْن َیصَنَعُهَیِدِه، عاَد وَصَنَع

أال أقِدُر أْن أصَنَع ِبُكم آهذا  «٦: فقاَل لَي الّرب٥ُّ
الَخزَّاِف یا َبيَت ِإسرائيَل؟ أنُتم في َیدي ِمثُل الطِّيِن 

ُآلَّما َتَكلَّمُت على ُأمٍَّة أو على ٧. في َیِد الَخزَّاِف
فَرَجَعت ِتلَك ٨هِلُكها  وُأ َممَلكٍة أنِّي َسأقَلُعها وأهِدُمها

األمَُّة أِو الَممَلكُة َعْن َشرِّها اّلذي ِمْن أجِلِه َتَكلَّمُت 
. عَليها، َنِدْمُت على الشَّرِّ اّلذي َنویُت أْن ُأنِزَلُه ِبها

وُآلَّما تَكلَّْمُت على ُأمٍَّة أو على َممَلكٍة أنِّي َسأبنيها ٩
يَّ وما َسِمَعت فَفَعَلِت الشَّرَّ في عَين١٠وأغِرُسها، 

ِلصوتي، َنِدْمُت على الَخيِر اّلذي َنَویُت أْن أصَنَعُه 
  . إليها
هذا ما : فاآلَن ُقْل ِلرجاِل َیهوذا وُسكَّاِن ُأوُرشليَم«١١

ُأَهيِّـُئ عَليُكم شرًّا وُأدبُِّر عَليُكم َمكيدًة، : قاَل الّربُّ
ِر، فارِجعوا ُآلُّ واحٍد ِمنُكم َعْن َطریِقِه الشِّرِّی

. ال َنقِدُر: فيقولوَن١٢. وأصِلحوا ُسلوَآُكم وأعماَلُكم
  . »سَنتَبُع أفكاَرنا وَنسيُر ِبـحَسِب نيَّاِت ُقلوِبنا الشِّرِّیرِة

  : فقاَل الّرب١٣ُّ
  ِإسألوا َبيَن األَمِم

  مْن َسِمَع ِبِمثِل هذا
  َبنو ِإسرائيَل شعبـي
  . َعِملوا عَمًال َفظيعًا

   ِمَن الثَّلِج بناَنهل َتْخلو ُجروُد ل١٤
  ؟ أم َتنَضُب ینابـيُعُه الباِرَدُة الجاریُة

  لِكنَّ َشعبـي َنَسوني١٥
  .  وَبخَّروا لألصناِم الباِطلِة

  عَثروا في ُطُرِقِهِم الَقویمِة القدیمِة
  وَسَلكوا في َطریٍق َغيِر ُمَمهٍَّد،

  لَيجَعلوا أرَضُهم ُرْعبًا١٦
  .  وُعرَضًة ِلَصفيِر الُهْزِء

  ُكلُّ َمْن َیُمرُّ فيهاَف
  . َیرَتِعُب وَیُهزُّ َرْأَسُه

  َآریٍح شرقيٍَّة ُأَبدُِّدُهم١٧
  أماَم وجِه الَعُدوِّ،

  وُأریِهم في یوِم الضِّيِق
  .  َظهري ال وجهي

  مكيدة على إرميا

َتعاَلوا َنكيُد إلرميا َمكيدًة، فالشَّریعُة ال «: فقالوا١٨
ُم ِمْن آاهٍن ِسواُه، وال ُحسُن الَمشورِة ِمْن حكيٍم، ُتحَر

تعاَلوا َنتَِّهُمُه وال ُنصغي . وال َآِلمُة الوحي ِمْن نِبـيٍّ
   . »إلى َآِلمٍة ِمْن َآِلماِتِه

  أصِغ یا ربُّ إلي١٩َّ
  . واسَمْع صوَت َدعواي

  أُیجاَزى الَخيُر ِبالشَّرِّ؟٢٠
  . َفُهم حَفروا ُحفَرًة ِلَهالآي

  ذُآْر وقوفي َبيَن َیَدیَكُأ
  ألَتَكلََّم ِمْن أجِلِهم ِبالَخيِر

  . وأُردَّ َعنُهم غَضَبَك
  َسلِّْم َبنيِهم إلى الُجوِع٢١
  دَفْعُهم إلى َیِد السَّيِف وا

  ِلَتُكْن ِنساُؤُهم َثكالى وأراِمَل،
  ولَيُكْن ِرجاُلُهم َقْتلى الوباِء
  . وُشبَّاُنُهم َصْرعى السَّيِف

  َمْع ُصراٌخ ِمْن ُبيوِتِهمِلـُيس٢٢
  حيَن ُتباِغُتُهم ِبالُغزاِة،

  فُهم حَفُروا ُهوًَّة لَيأُخذوني
  . وأخَفوا ِلِرجَليَّ ِفخاخًا

  وأنَت َتعَلُم َمكایَدُهم ِلَقْتلي،٢٣
  . فال َتغِفْر یا ربُّ إْثَمُهم

  ال َتْمُح خطيَئَتُهم ِمْن أماِمَك
  . وعاِقْبُهم في وقِت غَضِبَك

  ١٩الفصل 
  الجرة المكسورة

إذَهْب مَع َبعِض ُشيوِخ الشَّعِب «: وقاَل لَي الّرب١ُّ
خُرْج إلى  وا٢،  شَتِر َجرًَّة ِمْن َفخَّاٍر وِآباِر الَكهَنِة وا

 اّلذي ِعنَد َمدخِل باِب الفخَّاِر وناِد  بِن َهنُّوَم وادي ا
ِإسَمعوا یا ُملوَك : ُقِل٣.  بِهُهناَك ِبالكالِم اّلذي ُأَآلُِّمَك

َیهوذا ویا ُسكَّاَن ُأوُرشليَم ما قاَل الّربُّ القدیُر إلُه 
سأجِلُب على هذا الَموضَع َشرًّا، ُآلُّ َمْن : ِإسرائيَل

ألنَُّهم َتَرآوني وَشوَّهوا هذا ٤َسِمَع بِه َتِطنُّ ُأُذناُه، 
رفوَنها وال  فيِه آلِلَهٍة ُأخرى ال َیع الَموِضَع وَبخَّروا
وَمألوا هذا الَموضَع .  وال ُملوُك َیهوذا َعَرَفها آباُؤُهم

وَبَنوا مذاِبـَح ِللَبعِل في المشاِرِف ٥ِمْن َدِم األبریاِء 
لَيحرقوا أوالَدُهم ِبالنَّاِر، وأنا ما أوَصيُت ِبذِلَك وال 

فلذِلَك تأتي أّیاٌم ال ٦. َتَكلَّْمُت بِه وال َخَطر ِببالي
 أو وادي ابِن  يها هذا الَموضُع ِمْن َبعُد ُتوَفَةُیدَعى ف

وُأحِبُط ُخَطَط أهِل َیهوذا ٧. َهنُّوَم، وَلِكْن وادي الَقتِل
وُأوُرشليَم في هذا الَموضِع، وُأسِقُطُهم ِبالسَّيِف أماَم 
أعداِئِهم وبأیدي اّلذیَن َیطُلبوَن حياَتُهم، وأدَفُع ُجَثَثُهم 

وأجَعُل ٨.   وِلوحوِش األرِضَطعامًا ِلَطيِر السَّماِء
، فُكلُّ َمْن  هِذِه المدینَة َخرابًا وُعرضًة ِلصفيِر الُهزِء
وُأطِعُم ٩. َیُمرُّ بها َیدَهُش َویصفُر على جميِع َنَكباِتها

 وَبناِتِهم، وُآلُّ واحٍد ِمنُهم یأُآُل َلحَم  ُسكَّاَنها َلحَم َبنيِهم
ي ُیضایُقُهم بِه صاِحِبِه في الِحصاِر والضِّيِق اّلذ

  . أعداُؤُهم وطاِلبو حياِتِهم
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ُثمَّ َتكِسُر الَجرََّة ِبَمشَهٍد ِمَن الرِّجاِل اّلذیَن «١٠
: هذا ما قاَل الّربُّ القدیُر: وتقوُل لُهم١١ُیراِفقوَنَك 

آما یَتَحطَُّم ِوعاُء الَخزَّاِف اّلذي ال ُیمِكُن أْن ُیجَبَر 
عَب وهِذِه المدینَة، وُتدَفُن ِمْن َبعُد، ُأَحطُِّم هذا الشَّ

. ، حّتى ال َیبقى َموِضٌع فيها ِللدَّْفِن ُجَثُثُهم في ُتوَفَة
ذِلَك ما أصَنُعُه ِبهذا الَموضِع وُسكَّاِنِه یقوُل ١٢

وتكوُن ١٣الّربُّ، وأجَعُل هِذِه المدینَة ِمثَل ُتوَفَة 
لى ُبيوُت ُأوُرشليَم وبـيوُت ُملوِك َیهوذا اّلتي َبخَّروا ع

 جميعًا وَسَكبوا قرابـيَن خمٍر  ُسطوِحها ِلنجوِم السَّماِء
  . »آلِلَهٍة ُأخرى َمواضَع َنِجَسًة آَموضِع ُتوَفَة

وعاَد إرميا ِمْن ُتوَفَة، َحيُث آاَن أرَسَلُه الّربُّ ١٤
: لَيتنبََّأ، ووَقَف في داِر الهيَكِل وقاَل ِلجميِع الشَّعِب

سأجِلُب على هِذِه :  ِإسرائيَلقاَل الّربُّ القدیُر إلُه«١٥
المدینِة وعلى ُقراها جميَع الشَّرِّ اّلذي تَكلَّمُت بِه 

 ِلئالَّ َیسَمعوا  عَليها، ألنَّ ُسكَّاَنها قّسوا ُقلوَبُهم
  . »ِلَكالمي

  ٢٠الفصل 
  اعتقال ارميا واطالقه

وهَو رئيُس  بُن إميَر الكاهُن،  وَسِمَع َفشحوُر١
الَقيِّميَن على َهيكِل الّربِّ، أنَّ إرميا یَتَنبَُّأ بهِذِه 

فَضَرَبُه وحَبَس ِرجَليِه في الُقيوِد، ِبباِب ٢الَكِلماِت، 
  . ، ِعنَد َبيِت الّربِّ بنياميَن األعلى

وفي الَغِد أطَلَق َفشحوُر إرميا ِمَن الخَشَبِة، فقاَل َله ٣
َمَك َفشحوَر، بِل الرُّعَب ِمْن س ما دعا الّربُّ ا«: إرميا

سأجَعُلَك ُرعبًا، : ألنَّ هذا ما قاَل الّرب٤ُّ. » ُآلِّ ِجهٍة
أنَت وجميَع أِحبَّاِئَك، فَيسُقطوَن ِبَسيِف أعداِئِهم 

وعيناَك َتنُظراِن، وأجَعُل َیهوذا ُآلَّها في َیِد َمِلِك 
وأجَعُل ٥ .باِبَل، فَيسبـيِهم إلى باِبَل ویَقتُلُهم ِبالسَّيِف

ُآلَّ ثروِة هِذِه المدینِة، وُآلَّ َمحاصيِلها ونفاِئِسها وُآلَّ 
ُآنوِز ُملوِك َیهوذا في أیدي أعداِئها، فَيغَنموَنها 

وأنَت، یا َفشحوُر، ُتسَبى مَع ٦. ویأُخذوَنها إلى باِبَل
جميِع ُسكَّاِن َبيِتَك إلى باِبَل وتموُت فيها وُتدَفُن أنَت 

  . » َك اّلذیَن تنبَّْأَت لُهم ِبالَكِذِبوُآلُّ أِحبَّاِئ

  شكوى إرميا
  نَخَدعُت، خَدعَتني یا ربُّ فا٧

  . وغاَلبَتني ِبُقوَِّتَك فَغَلبَت
  ِصْرُت ُأضُحوَآًة ليَل نهار،
  . وَجميُعُهم َیسَتهِزئوَن بـي

  ُآلَّما تَكلَّمُت َصَرخُت٨
  ، وناَدیُت ِبالویِل والدَّماِر

  حّتى صاَر َآالُم الّربِّ عارًا
  . ومهاَنًة ليَل نهار

  لن أذُآَر الّربَّ«: فِإْن ُقلُت٩
  ،»وال أَتَكلََّم ِباسِمِه ِمْن َبعُد
  أحَسْسُت ِبناٍر ُمحِرَقٍة

  َمحبوَسٍة داِخَل عظامي،
  . ُأحاِوُل َآبَتها وال أقِدُر

  أسَمُع الكثيریَن َیهُمسوَن،١٠

  : لِّ جاِنٍبوالرُّْعُب َحولي ِمْن ُآ
  »!َدُعونا نشَتكي عَليِه«

  ویقوُل ُآلُّ أصحابـي،
  : وُهم ُیراِقبوَن ُسقوطي

  َلَعلَُّه َیِزلُّ فَنقوى عَليِه«
  . »وَنأُخَذ َثأَرنا ِمنُه

  َلِكنَّ الّربَّ معي آَجبَّاٍر،١١
  . ُیخيُفُهم فَيعُثروَن وال َیقوموَن
  . َیخَزوَن ِخزیًا وال َینَجحوَن

  ها الّربُّ القدیُرفيا أی١٢ُّ
  یا َمْن َتمَتِحُن الَحقَّ

  وترى أعماَق الُقلوِب،
  َدعني أرى انتقاَمَك ِمنُهم
  . فإَليَك َفوَّضُت َدعواَي

  َرنِّموا للّربِّ وسبِّحوا١٣
  . أنَقَذ الِمسكيَن ِمْن َیِد األشراِر

  َملعوٌن اليوُم اّلذي ُوِلْدُت فيِه،١٤
  . َیُكْن ُمباَرآًااّلذي وَلَدْتني ُأمِّي فيِه ال 

  : َملعوٌن َمْن َبشََّر أبـي١٥
  أْن ُوِلَد لَك ابٌن ِلـُيَفرَِّحُه،

  ِلـَيُكْن ذِلَك اإلنساُن َآُمُدٍن١٦
   في َغيِر َرحَمٍة، َدمََّرها الّربُّ

  َیسَمُع الصُّراَخ في الصَّباِح
  !وَضجيَج الِقتاِل ِعنَد الظَّهيرِة

  ِحِم قَتَلني في الرَّ َليَت الّرب١٧َّ
  حّتى تكوَن لي ُأمِّي َقبرًا،

  . فَتبقى ُحبلى إلى األبِد
  ِلماذا َخَرجُت ِمَن الرَِّحِم١٨

  ألرى الُبؤَس والُحْزَن
  . وَتفنى أّیامي في العاِر

  ٢١الفصل 
  نبؤة خراب أورشليم

يا َبن وأرَسَل الَمِلُك ِصْدقيَّا َفشحوَر بَن َمْلِكيَّا وَصَفْن١
أطُلْب إلى الّربِّ عنَّا «٢:  َمِعسيَّا إلى إرميا َیقوُل َله

، َلعلَّ  أْن ُیساِعَدنا، ألنَّ َنبوخذَنصََّر َمِلَك باِبَل ُیحاِرُبنا
 ِمثَل جميِع ُمعِجزاِتِه،  الّربَّ َیصَنُع مَعنا ُمعِجَزًة

  . »فَيُردَُّه عنَّا
 الّربَّ إلَه إن٤َّقوال ِلِصدقيَّا «: فقاَل لُهما إرميا٣

سأسَتِردُّ ِسالَحُكُم اّلذي ُتحاِربوَن بِه : ِإسرائيَل قاَل
 اّلذیَن ُیحاِصروَنُكم في خاِرِج  َمِلَك باِبَل وجيَشُه

وُأحاِرُبُكم ٥. السُّوِر، وأجَمُعُه في وَسِط هِذِه المدینِة
أنا ِبَيٍد َممدوَدٍة وِذراٍع قویٍَّة، وِبــغَضٍب وَحَنٍق وَغيٍظ 

وأضِرُب ُسكَّاَن هِذِه المدینِة وبهاِئَمها، ٦. عظيٍم
وَبعَد ذِلَك ُأَسلُِّم ِصْدقيَّا َمِلَك ٧. فَيموتوَن ِبَوباٍء َرهيـٍب

َیهوذا وَعبـيَدُه والشَّعَب وَمْن َبقَي في هِذِه المدینِة ِمَن 
الوباِء وِمَن السَّيِف والُجوِع إلى َیِد َنبوخذَنصََّر َمِلِك 

فَيقُتلوَنُهم . دي أعداِئِهم، وطاِلبـي حياِتِهمباِبَل وإلى أی
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ِبـَحدِّ السَّيِف وال یَترأَّفوَن ِبِهم وال ُیشِفقوَن عَليِهم وال 
  . »َیرحموَن

سأجَعُل : ُقْل ِلهذا الشَّعِب«: وقاَل الّربُّ إلرميا٨
اّلذي ُیقيُم في ٩. أماَمُكم طریَق الحياِة وطریَق الموِت

السَّيِف والُجوِع والَوباِء، واّلذي هِذِه المدینِة یموُت ِب
َیخُرُج وَیلجُأ إلى الباِبليِّيَن اّلذیَن ُیحاِصروَنُكم یَحيا 

فأنا َنَویُت َشرًّا ِبهِذِه ١٠. وتكوُن َله حياُتُه َمغَنمًا
فُتَسلَُّم إلى َیِد َمِلِك باِبَل، . المدینِة ال َخيرًا یقوُل الّربُّ

  . فَيحِرُقها ِبالنَّاِر
یا ١٢إسَمعوا َآِلَمَة الّربِّ :  ْل ِلَبيِت َمِلِك َیهوذاوُق«١١

ُأحُكموا ِبالَعدِل ُآلَّ صباٍح، وأنِقذوا : َبيَت داُوَد
الَمظلوَم ِمْن َیِد الظَّاِلِم ِلئالَّ َینَفِجَر غَضبـي آالنَّاِر 

  . َجزاَء َشرِّ أعماِلُكم، فُيحِرُق وال َمْن ُیطِفـُئ
 َصخَرَة السَّهِل، یا َمْن ، یا یا ساِآنَة الوادي«١٣

َمْن َیقدُر أن َینِزَل عَلينا أو َیقَتِحَم َمساِآَننا؟ : تقولوَن
أنا ُأعاِقُبُكم على ثَمَرِة أعماِلُكم یقوُل الّربُّ، وُأوِقُد ١٤

  . » فَتحرُق ُآلَّ ما َحوَلها نارًا في الغاَبِة
  ٢٢الفصل 

  آلمة الرب إلى قصر ملك یهوذا
وُقْل ٢ إلى قصِر َمِلِك َیهوذا  ِإْنِزْل«: وقاَل لَي الّرب١ُّ
ِإسَمْع َآِلَمَة الّربِّ یا َمِلَك َیهوذا الجاِلَس على : َله

عرِش داُوَد، أنَت وَعبـيُدَك وشعُبَك الدَّاخلوَن ِمْن هِذِه 
َیِد أحُكموا ِبالَعدِل وأنِقذوا الَمظلوَم ِمْن ٣: األبواِب

الظَّاِلِم، وال َتضَطِهدوا الغریـَب والَيتيَم واألرَمَلَة، 
وال َتجوروا عَليِهم، وال َتسِفكوا الدََّم الَبريَء في هذا 

فإْن َعِمْلُتم ِبهذا الَكالِم، َیبقى على عرِش ٤. الَموضِع
داُوَد ُملوٌك َیرَآبوَن على َعجالٍت وَخيٍل وَیدُخلوَن 

وإْن ٥. ُهم وَعبـيُدُهم وشعُبُهمِمن أبواِب هذا القصِر، 
ُآنُتم ال َتسَمعوَن ِلهذا الَكالِم، َفِبَنفسي، أقَسمُت أنا 

  . »الّربُّ سأجَعُل هذا الَبيَت َخرابًا
  أنَت لي آِجلعاَد«: وقاَل الّربُّ على َبيِت َمِلِك َیهوذا٦

لكنِّي أجعُلَك َقفرًا ومدینًة ال ساِآَن . وآرأِس لبناَن
ُل عَليَك َمْن ُیَدمِّروَنَك، ُآلَّ واحٍد وُأرِس٧. فيها

.  وُیلقوَنها في النَّاِر ِبسالِحِه، فَيقَطعوَن ُنخَبَة أرِزَك
: فَتُمرُّ ُأَمٌم آثيرٌة ِبهِذِه المدینِة، فيقوُل الواحُد لآلَخِر٨

ألنَّ : فُيجيـُبُه٩لماذا فَعَل الّربُّ هكذا لهِذِه المدینِة؟ 
الّربِّ إلِهِهم وَسجدوا آلِلهٍة ُأخرى ُسكَّاَنها تَرآوا َعهَد 

  . »وَعبدوها

  شلوم بن یوشيا
 وال َتنُدبوُه، بِل ِإبكوا ُبكاًء  ال تبكوا على الَميِت١٠

ُمرًّا على الذَّاِهِب اّلذي ال َیرِجـُع ِمْن َبعُد وال یَرى 
  . أرَض ميالِدِه

وشيَّا اّلذي مَلَك على وقاَل الّربُّ على َشلُّوَم بِن ُی١١
ال «: َیهوذا َمكاَن أبـيِه وخَرَج ِمْن هذا الموضِع

بل في الموضِع اّلذي ١٢یرِجـُع إلى ُهنا ِمْن َبعُد، 
  . »ُسِبـَي إليِه یموُت ولن یَرى هِذِه األرَض

  توبـيخ یویاقيم

ي ُغَرَفُه ِبــَغيِر ویٌل ِلَمن َیبني َبيَتُه ِبالظُّلِم وُیَعل١٣ِّ
َیسَتخِدُم اآلَخریَن ِبال ُأجَرٍة وال ُیوفي أحدًا َعْن ! َحقٍّ
أبني لي َبيتًا واِسعًا وُغَرفًا «: ویقوُل١٤. عَمِله
فَيفَتُح َله َنواِفَذ وُیَغلُِّفُه ِباألرِز وَیدَهُنُه ِبلوِن . »َفسيَحًة
 ِباألرِز؟ أتكوُن َعَظَمُة ُملِكَك أْن ُیفاِخَر١٥. الِقرِمِز
وأجرى الَحقَّ ١٦ ِبأْن أَآَل وَشِرَب  آَتفى أبوَك أما ا

والَعدَل وقضى ِللباِئِس والمسكيِن، فكاَن في َخيٍر؟ 
أمَّا أنَت ١٧أَال َیُدلُّ ذِلَك على أنَُّه آاَن َیعِرُفني؟ 

فَعيناَك وقلُبَك على الَمْكَسِب الَخسيِس وَسْفِك الدَِّم 
لذِلَك قاَل الّربُّ على ١٨. لُعْنِفالَبريِء والظُّْلِم وا

: ال ُیناُح عَليِه فُيقاُل«:  بِن یوشيَّا َمِلِك َیهوذا یویاقيَم
! آها یا سيُِّد: وال ُیقاُل! أو آها، یا ُأختي! آها یا أخي

بل ُیسَحُب وُیطَرُح َبعيدًا َعن ١٩! أو آها یا َمِلكي
  . »أبواِب ُأوُرشليَم وُیطَمُر ُهناَك َطْمَر الحماِر

  مصير أورشليم
  صُرخي،  وا إصَعدي إلى لبناَن٢٠

  رفعي صوَتِك،  ا وفي باشاَن
   ولُيسَمْع ُصراُخِك في عباریَم

  نَسَحقوا  ا ألنَّ جميَع ُمحبِّيَك
  آلَّمُتِك في أّیاِم ِعزِِّك،٢١

  ال أسَمُع،: َفُقلِت لي
  هذا طریُقِك ُمنُذ ِصباِك

  َمعيَن ِلصوتي،أنَِّك ال َتس
  سَتذَهُب الرِّیُح ِبـجميِع ُرعاِتِك٢٢

  وَیذَهُب ُمحبُّوِك إلى السَّبـي،
  فَتخَزیَن في ذِلَك الحيِن وَتخَجليَن

  . َجزاَء ُآلِّ ما فَعْلِتِه ِمْن َشرٍّ
  یا ساِآَنَة لبناَن یا اّلتي٢٣

  ، َصَنَعت ِمْن أرِزِه عشًّا لها
  ُعآم َتِئنِّيَن حيَن یأتيِك الَوَج

  . في َمخاٍض آاّلتي َتِلُد

  الحكم على یویاقيم
لو ُآنَت «:  بِن یویاقيَم َمِلِك َیهوذا وقاَل الّربُّ ِلُكْنيا٢٤

وجَعلُتَك في ٢٥خاَتمًا في َیدي الُيمنى لَنَزعُتَك ِمنها 
أیدي اّلذیَن یطُلبوَن حياَتَك واّلذیَن َتخاُف ِمنُهم، وفي 

وَلَقَذفُتَك ٢٦  ِد َنبوخذَنصََّر َمِلِك باِبَل وأیدي جيِشِهَی
أنَت وُأمَُّك إلى أرٍض َغيِر اّلتي ُوِلْدُتما فيها وُهناَك 

واألرُض اّلتي تشتاقاِن إلى الرُّجوِع ٢٧. َتموتاِن
  . »إليها ال َترجعاِن إليها

أوعاُء خَزٍف َمكسورٍِ ال َنْفَع ِمنُه، هذا الرَُّجُل ٢٨
، أو إناٌء ال َیرَغُب فيِه أحٌد؟ ما باُلُه ُقِذَف هَو ُآْنيا

  وَنسُلُه وُألقوا إلى أرٍض ال َیعِرفوَنها؟
سَمعي ما قاَل  یا أرُض، یا أرُض، یا أرُض ا٢٩

ُآِتَب على هذا الرَُّجِل أْن َیفِقَد َبنيِه، وأْن «٣٠: الّربُّ
أحٌد ال َینَجَح في حياِتِه، وأْن ال یكوَن َله ِمْن َنسِلِه 

  . »َیجِلُس على عرِش داُوَد وَیحُكُم في َیهوذا ِمْن َبعُد
  ٢٣الفصل 
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  آالم على الرعاة
 اّلذیَن َیبـيدوَن وُیَبدِّدوَن غَنَم َرعيَّتي  ویٌل ِللرُّعاِة١

  . یقوُل الّربُّ
وهذا ما تَكلََّم بِه الّربُّ إلُه ِإسرائيَل على ُأولِئَك ٢
أنُتم َبدَّْدُتم غَنمي «: عاِة اّلذیَن َیرَعوَن شعبـيالرُّ

فسُأعاِقُبُكم على َشرِّ . وَطردُتموها وما َتَفقَّْدُتموها
وأجَمُع َبِقـيََّة غَنمي ِمْن جميِع األراضي ٣أعماِلُكم 

اّلتي َطَرْدُتها إليها وأُردُّها إلى حظاِئِرها، فُتثِمُر 
َیرَعونها، فال تخاُف ِمْن وُأقيُم عَليها ُرعاًة ٤وَتكُثُر، 

  . َبعُد وال َتفَزُع وال یكوُن فيها َمفقوٌد یقوُل الّربُّ
سَتْأتي أّیاٌم یقوُل الّربُّ، ُأقيُم ِمْن َنسِل داُوَد َمِلكًا «٥

، َیمِلُك ویكوُن حكيمًا وُیجري الَحقَّ والَعدَل  صالحًا
 في أّیاِمِه ُیَخلَُّص شعُب َیهوذا وَیسُكُن٦. في األرِض

الّربُّ صاِدٌق «: سُمُه َبنو ِإسرائيَل في أماٍن، ویكوُن ا
  . » مَعنا
َحيٌّ الّربُّ اّلذي : وسَتأتي أّیاٌم ال ُیقاُل فيها ِمْن َبعُد«٧

بل حيٌّ ٨أخَرَج َبني ِإسرائيَل ِمْن أرِض ِمْصَر، 
الّربُّ اّلذي أخَرَج ُذرِّیََّة َبيِت ِإسرائيَل وجاَء بِهم ِمْن 

ماِل وِمْن جميِع األراضي اّلتي َطَرْدُتُهم أرِض الشِّ
   . »إليها، فَسَكنوا في أرِضِهم

  آالم على األنبـياء
  :  وهذا آالٌم على األنبـياِء٩

  إنَكسَر قلبـي في داخلي
  . وَرَجَفت ُآلُّ ِعظامي

  ُمَقدَِّسِبالّربِّ وَآالِمِه ال
  ِصْرُت آِإنساٍن َسْكران،

  . آَرُجٍل َغَلَبْتُه الخمُر
  ، مَتألت ِبالفاِسقيَن األرُض ا١٠

  َمساعيِهم صاَرت للشَّرِّ
  وُقدَرُتُهُم الخاِرقُة ِللباِطِل

   وِمْن َلعَنِة الّربِّ
  . َیِبَست َمراعي البرِّیَِّة

  النَّبـيُّ والكاهُن آاِفراِن،«١١
  .   َشرَُّهماوفي هيَكلي وَجْدُت

  لذِلَك یكوُن طریُقُهما١٢
  آَزالََّقٍة لُهما في الظَّالِم
  ُیدفعاِن إليها َفيسُقطاِن
  . وأجِلُب عَليِهما َشرًّا
  .  في سَنِة ِعقاِبِهما

  :  رأیُت حماَقًة في أنبـياِء السَّاِمرِة١٣
  سِم اإلَلِه َبعٍل یَتَنبَّأوَن ِبا

  . وُیَضلِّلوَن شعبـي ِإسرائيَل
  : وفي أنبـياِء ُأوُرشليَم رأیُت الَعَجَب١٤

  َیسُلكوَن طریَق الزِّنى والزُّوِر،
  وُیَشجِّعوَن َمْن َیفَعلوَن الشَّرَّ

  . ِلئالَّ َیرِجعوا َعْن َشرِِّهم
  ، فصاروا لي ُآلُُّهم آَسدوَم

  . » وصاَر ُسكَّاُنها آَعموَرَة
 أنبـياَء سُأطِعُم«: وقاَل الّربُّ القدیُر على األنبـياِء١٥

ُأوُرشليَم َعْلَقمًا وأسقيِهم َسمًّا، َفِمنُهم خَرَج الُكْفُر إلى 
  . »ُآلِّ األرِض

ال َتسَمعوا ِلَكالِم األنبـياِء «: وقاَل الّربُّ القدیُر١٦
ُهم یَتَكلَّموَن ِبما . اّلذیَن یَتَنبَّأوَن لُكم وَیخَدعوَنُكم

ُهم َیقولوَن ١٧. یَتراءى لُهم، ال ِبما أقوُل أنا الّربُّ
لُكم سالٌم، وَیقولوَن ِلُكلِّ :  ِللَّذیَن َیسَتهينوَن ِبَكالمي

  . »َمْن َیسيُر ِبـحَسِب نيَّاِت قلِبِه ال ُیصيـُبُكم أًذى
وَلِكْن َمْن ِمنُهم وَقَف في َمجِلِس الّربِّ ورأى ١٨

وَسِمَع َآِلَمَتُه؟ َمْن ِمنُهم أصغى إلى َآِلَمِتِه واسَتَمَع 
  ؟ لها
ها غَضُب الّربِّ َزوَبَعٌة َتهبُّ وریٌح عاِصَفٌة على ١٩

فال َیرَتدُّ حّتى یفَعَل ِفعَلُه وُیَتمَِّم ٢٠ُرؤوِس األشراِر، 
وفي آِخِر األّیاِم َتفَهموَن ذِلَك َحقَّ . ما نوى في قلِبِه

  . الَفهِم
بل ُهم . أنا لم ُأرِسْل ُأوَلِئَك األنبـياَء یقوُل الّربُّ«٢١

لو ٢٢. وأنا لم ُأآلِّْمُهم، بل ُهم َتَنبَّأوا. ُفَسُهمأرَسلوا أن
وَقفوا في َمجِلسي وَسِمعوا َآالمي وأسَمعوُه ِلشعبـي، 
  . َلكانوا َردُّوُهم َعْن طریِق الشَّرِّ وَعْن َشرِّ ما َیفعلوَن

أإَلٌه أنا یرى َعْن قریـٍب یقوُل الّربُّ، وَلسُت «٢٣
ـُئ أحٌد في الَخفایا وأنا أیخَتِب٢٤ِإلهًا یَرى َعْن ُبعٍد ؟ 

ال أراُه؟ أما أنا ماِلـُئ السَّماواِت واألرِض؟ 
: سمي ُزورًا قاِئليَن َسِمْعُت ما تَنبََّأ بِه األنبـياُء ِبا٢٥

فإلى متى َیدوُم الَكِذُب في ٢٦رأینا ذِلَك في الُحُلِم، «
ما ُقلوِب األنبـياِء الُمَتَنبِّئيَن ِبالَكِذِب، الُمَتَنبِّئيَن ِب

اّلذیَن َیُظنُّوَن أنَُّهم ِباألحالِم ٢٧. یَتَوهَّموَن في ُقلوِبِهم
سمي آما َنسَيُه  اّلتي یَتناَقلوَنها َیجَعلوَن شعبـي َینسى ا

  تََّبعوا اإلَلَه الَبعَل؟ آباُؤُهم وا
النَّبـيُّ اّلذي ِعنَدُه ُحُلٌم فْلَيُقصَّ ُحُلَمُه، واّلذي «٢٨

ما َشْأُن التِّْبِن مَع . ْل َآِلَمتي بأماَنٍةِعنَدُه َآِلَمتي، فلَيُق
أَما َآِلَمتي آالنَّاِر ٢٩. الِحنَطِة؟ یقوُل الّربُّ

فأنا َخصُم ٣٠وآالمطَرَقِة اّلتي ُتَحطُِّم الصَّخَر؟ 
األنبـياِء اّلذیَن َیسُرقوَن الَكالَم، َبعُضُهم ِمْن َبعٍض، 

ِء اّلذیَن وأنا َخصُم األنبـيا٣١. وَیزعموَن أنَُّه َآالمي
وأنا َخصُم ٣٢. قاَل الّربُّ: َیخَتِلقوَن الَكالَم ویقولوَن

اّلذیَن یَتَنبَّأوَن ِبأحالٍم آاِذَبٍة، وَیُقصُّوَنها وُیَضلِّلوَن 
فال أنا أرَسْلُتُهم، . شعبـي ِبأآاذیـِبِهم وَعنَجِهيَِّتِهم

  . »وأَمْرُتُهم وال ُهم َینَفعوَن هذا الشَّعَب في شيٍء

  بوحي الر
إذا سأَلَك هذا الشَّعُب أو «٣٣: وقاَل الّربُّ إلرميا

هذا َوحُي : ما َوحُي الّربِّ؟ َفُقْل لُهم: َنبـيٌّ أو آاهٌن
والنَّبـيُّ ٣٤. إنِّي أرُفُضُكم یقوُل الّربُّ:  الّربِّ

هذا َوحُي الّربِّ، ُأعاِقُبُه هَو : والكاهُن وُآلُّ َمْن یقوُل
: بل فلَيُقْل ُآلٌّ ِمنُكم ِلصاحِبِه أو ألخيِه٣٥. َبيِتِهوأهُل 

أمَّا َوحُي ٣٦ِبماذا أجاَب الّربُّ؟ أو ِبماذا تَكلََّم الّربُّ؟ 
الّربِّ فال َتذُآروُه ِمْن َبعُد، ألنَّ ِلُكلٍّ ِمنُكم آالمًا ِمْن 

. َوحيِه، فعَكْسُتم آالَم اإلَلِه الَحيِّ والّربِّ القدیِر
ِبماذا أجاَبُكُم الّربُّ وِبماذا آلََّمُكم؟ : ألنبـياِءَفُقْل ِل٣٧
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َجزاَء قوِلُكم : هذا َوحُي الّربِّ، ُتجيـُبُهم: فِإْن قالوا٣٨
سأنساُآم وأنُبُذُآم أنُتم والمدینُة اّلتي أعطيُتها ٣٩: هذا

وُأْلِحُق ِبُكم عارًا أبدیًّا وِخْزیًا داِئمًا ٤٠لُكم وآلباِئُكم، 
   . »لن ُیْنسى

  ٢٤لفصل ا
  سلتا التين

وأراني الّربُّ في ُرؤیا َسلََّتي تيٍن أماَم الهيَكِل، َبعَد ١
أْن أخَذ نبوخذَنصَُّر، َمِلُك باِبَل، َیُكنيا بَن یویاقيَم َمِلَك 
َیهوذا وُرؤساَء َیهوذا والنَّجَّاریَن ِمْن ُأوُرشليَم وجاَء 

 السَّلَِّة الواحدِة تيٌن َطيٌِّب وآاَن في٢.  ِبِهم إلى باِبَل
جدًّا، آباآوَرِة التِّيِن، وفي السَّلَِّة األخرى تيٌن َرديٌء 

: فقاَل لَي الّرب٣ُّ. ِجدًّا ال ُیمِكُن أآُلُه ِمْن رداءتِه
والتِّيُن الطَّيُِّب ِمنُه . تينًا: َفُقلت» ماذا ترى یا إرميا؟«

  . ُن أآُلُه ِمْن رداءتِهَطيٌِّب جدًّا، والرَّديُء جدًّا ال ُیمِك
أنا الّربُّ إَلُه ِإسرائيَل أنُظُر «٥: ُثمَّ قاَل لَي الّرب٤ُّ

ِبــعطٍف إلى اّلذیَن أرَسلُتُهم ِمْن أرِض َیهوذا إلى 
.  آما أنُظُر إلى هذا التِّيِن الطَّيِِّب أرِض البابليِّيَن

أنظُر إليهم ِبــَعطٍف وُأعيُدُهم إلى هِذِه األرِض ٦
. ، وأغِرُسُهم وال أقَلُعُهم ِهم وال أهِدُمُهموأبني
وُأعطيِهم َوعيًا في ُقلوِبِهم ِلـَيعِرفوا أنِّي أنا الّربُّ، ٧

فيكونوَن لي شعبًا وأآوُن لُهم إلهًا، ألنَُّهم َیرِجعوَن 
  . إليَّ ِبُكلِّ ُقلوِبِهم

  َمِلُك َیهوذا وُرؤساُء َیهوذا وَبقيَُّة ُسكَّاِن أمَّا ِصْدقيَّا«٨
ُأوُرشليَم اّلذیَن َبقوا في هِذِه األرِض والسَّاِآنوَن في 

، فأنا الّربُّ ُأعاِمُلُهم آهذا التِّيِن الرَّديِء  أرِض ِمْصَر
وُأنِزُل ِبِهم َشرًّا ٩. اّلذي ال ُیمِكُن أآُلُه ِمْن َرداءِتِه

ُیرِعُب جميَع َمماِلِك األرِض، وأجَعُلُهم عارًا وِعبَرًة 
وأضِرُبُهم ِبالسَّيِف ١٠. عَنًة أیَنما َطَرْدُتُهموَمَذمًَّة وَل

 حّتى َیفنوا ِمَن األرِض اّلتي  والُجوِع والوباِء
  . »أعَطيُتها لُهم وآلباِئِهم

  ٢٥الفصل 
  العدو اآلتي من الشمال

ذا،  بِن ُیوشيَّا َمِلِك َیهو في السَّنِة الرَّاِبــعِة لُيویاقيَم١
وهَي السََّنُة األولى ِلنبوخذَنصََّر َمِلِك باِبَل أوحى 

اّلتي تَكلََّم ِبها ٢الّربُّ إلى النَّبـيِّ إرميا هِذِه الَكِلمَة 
  : على جميِع شعِب َیهوذا وُسكَّاِن ُأوُرشليَم، قاَل

 بِن آموَن َمِلِك  ِمَن السَّنِة الثَّالثَة َعْشَرَة ِلـيوشيَّا«٣
 اليوِم َمَضت َثالٌث وعشروَن سَنًة َیهوذا إلى هذا

على َآِلمِة الّربِّ اّلتي أوحى ِبها إليَّ، فَكلَّْمُتُكم ِبها 
وسَبَق وأرَسَل إليُكم ٤. ِمرارًا وَتكرارًا فلم َتسَمعوا

.  فَلم َتسَمعوا وال ِمْلُتم آذاَنُكم ِلَتسَمعوا عبـيَدُه األنبـياَء
رِّ وُسوِء ِإرِجعوا َعْن َطریِق الشَّ: قاَل لُكم٥

سُكنوا في األرِض اّلتي أعَطيُتها أنا  التََّصُرِف، وا
وال َتتَبعوا ٦الّربُّ لُكم وآلباِئُكم ِمن األَزِل إلى األبِد، 

آِلَهًة ُأخرى، ِلَتعُبدوها وَتسُجدوا لها وال ُتغيظوني 
فلم َتسَمعوا ٧. ِبآِلَهٍة ِمْن ُصنِع أیدیُكم ِلئالَّ ُأسيَء إليُكم

 الّربُّ، بل أغظُتموني ِبآِلَهٍة ِمْن ُصنِع لي یقوُل
  . »أیدیُكم ِممَّا أدَّى إلى ضَرِرُآم

ِبما أنَُّكم ما َسِمْعُتم ِلَكالمي «: ِلذِلَك قاَل الّربُّ القدیُر٨
 ونبوخذَنصََّر  فسُأرِسُل وآُخُذ جميَع عشاِئِر الشِّماِل٩

َمِلَك باِبَل عبدي وأجيُء ِبِهم إلى هِذِه األرِض 
ُمحاَربِة َیهوذا وجميِع ُسكَّاِنها واألَمِم الُمجاِوَرِة لها، ِل

فأجَعُل َقْتَلُهم َحالًال وَمثاَر ُرْعٍب وصفيِر ُهزٍء 
وُأبِطُل فيِهم صوَت الطََّرِب وصوَت ١٠. وعارًا أبدیًّا

الفَرِح، صوَت العریِس وصوَت العروِس، صوَت 
 األرُض وتكوُن هِذِه١١.  الطَّاحوَنِة ونوَر السِّراِج

ُآلُّها َخرابًا وَقْفرًا وَتخُدُم هِذِه األَمُم َمِلَك باِبَل سبعيَن 
وِعنَدما َتِتمُّ السَّبعوَن سَنًة، ُأعاِقُب َمِلَك باِبَل ١٢.  سَنًة

  وُأمََّتُه على ُذنوِبِهم، آما ُأعاِقُب أرَض الباِبليِّيَن
لَك وأجِلُب على ُسكَّاِن ِت١٣. وأجَعُلها َخرابًا أبدیًّا

األرِض جميَع الشُّروِر اّلتي تَكلَّْمُت ِبها عَليها وُآلَّ 
ما وَرَد في هذا الِكتاِب وتَنبَّأ بِه إرميا على جميِع 

فُأجازیِهم على أفعاِلِهم، وأعماِلِهم، ١٤. اُألَمِم
  . »فيكونوَن عبـيدًا ألَمٍم آثيرٍة وُملوٍك ِعظاٍم

 غَضبـي  ْذ آأَسُخ«: وقاَل لَي الّربُّ إلُه ِإسرائيَل١٥
ْسِقها جميَع األَمِم اّلتي ُأرِسُلَك إليِهم،  هِذِه ِمْن َیدي وا

فَيشربوَن ویَتَرنَّحوَن ویفقدوَن صواَبُهم ِمَن ١٦
  . »السَّيِف اّلذي ُأرِسُلُه َبيَنُهم

فأَخذُت الكأَس ِمْن َیِد الّربِّ وَسَقيُتها جميَع األَمِم ١٧
بُأوُرشليَم وُمُدِن ١٨م َبدًءا اّلذیَن أرَسَلني الّربُّ إليِه

َیهوذا وُملوِآها وُرؤساِئها، ألجَعَلها َخرابًا وَقْفرًا 
أمَّا ١٩.  آما في هذا اليوِم  وَلعَنًة وصفيَر ُهزٍء

ِفرَعوُن َمِلُك : اآلَخروَن اّلذیَن َیشربوَن الكأَس فُهم
واألقواُم ٢٠ِمْصَر وعبـيُدُه وُوَزراُؤُه وُآلُّ شعِبِه 

 وُمُدِن   َبيَنُهم، وُآلُّ ُملوِك أرِض ُعوَص ُةالغریـب
 وَبقيَِّة   وَعقروَن  وَغزََّة أشَقلوَن: الِفِلسطيِّيَن في

وُآلُّ ٢٢،   وَبني َعمُّوَن  وموآَب وأدوَم٢١،  أشدوَد
 والُجُزِر اّلتي في َعبِر البحِر،   وصيدوَن ُملوِك صوَر

  صي الشَّعِر وُآلُّ َمقُصو  وبوُز  وَتيماُء وداداُن٢٣
وُآلُّ ٢٥وُآلُّ ُملوِك العرِب وَقباِئِل الصَّحراِء ٢٤

  وُآلُّ ُملوِك الشِّماِل٢٦ُملوِك ِزْمري وعيالَم وماداَي 
َقریـُبُهم وَبعيُدُهم، وواِحُدُهم َبعَد اآلَخِر، وُآلُّ الَمماِلِك 

 آِخَر َمْن  ویكوُن َمِلُك باِبَل. اّلتي على وجِه األرِض
  . یشرُب
ُقْل لُهُم ِإشَربوا «: وقاَل الّربُّ القدیُر إلُه ِإسرائيَل٢٧
سُقطوا وال تقوموا ِمَن السَّيِف  سَكروا وقيُِّئوا وا وا

وإذا رَفضوا أْن یأُخذوا ٢٨. اّلذي َسُأرِسُلُه َبيَنُكم
بل َتشَربوَن َقسرًا : الكْأَس ِمْن َیدَك ِلـَيشربوا، فُقْل لُهم

الشَّرَّ ِبهِذِه المدینِة اّلتي ُدِعَيت فها أنا َبدأُت ُأنِزُل ٢٩
، یقوُل الّربُّ فهل َتنجوَن أنُتم ِمَن الِعقاِب؟ ال  سمي ِبا

َتنجوَن ِمَن الِعقاِب ألنِّي أجِلب السَّيَف على جميِع 
  . ُسكَّاِن األرِض

  : وأنَت فَتَنبَّْأ عَليِهم ِبُكلِّ هذا الَكالِم وُقْل لُهم«٣٠
   َیزأُر،الّربُّ ِمَن الَعالِء«

  . وِمْن َمسِكِنِه الُمَقدَِّس ُیطِلُق صوَتُه
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  ، یزأُر َزئيرًا على َرعيَِّتِه
  وآالدَّاِئسيَن ِبــُعنٍف َیهِتُف عاليًا

  . على جميِع ُسكَّاِن األرِض
  الَعجيُج بَلَغ أقاصَي األرِض٣١

  ألنَّ ِللّربِّ ِخصامًا مَع األَمِم
  .  فُيحاِآُم البَشَر جميعًا

  . األشراَر إلى السَّيِفوَیدَفُع 
  : وقال لَي الّربُّ القدیُر«٣٢

  سَيخُرُج الشَّرُّ ِمْن ُأمٍَّة إلى ُأمٍَّة،
  . وَتثوُر َزوَبَعٌة ِمْن أطراف األرِض

  الَقْتلى َتنَتِشُر في ذِلَك اليوِم،٣٣
  ِمْن أقصى األرِض إلى أقصاها،

  ال ُینَدبوَن وال ُیجَمعوَن وال ُیدَفنوَن،
  . » ِزْبًال على وجِه األرِضبل یكونوَن 

  صُرخوا،  وا ولِولوا، أیُّها الرُّعاُة٣٤
  وَتَمرَّغوا في الرَّماِد یا أسياَد القطيِع،

  حاَن الوقُت ِلَذبِحُكم وَتبدیِدُآم
  .  فَتسُقطوَن آالُعجوِل الُمَسمََّنِة

  َیزوُل ُآلُّ َملجٍأ َعِن الرُّعاِة٣٥
   .وُآلُّ َنجاٍة َعْن أسياِد القطيِع

  وُیسَمُع صوُت ُصراِخ الرُّعاِة٣٦
  . وَولَوَلُة أسياِد القطيِع

  ألنَّ الّربَّ َدمََّر مراعَيُهم
  فَهَلَكْت ُقطعاُنُهُم الواِدَعُة٣٧

  . ِمْن ِشدَِّة غَضِب الّربِّ
  ، هَجَر الشِّبُل َعریَنُه٣٨

  ألنَّ أرَضُهم صاَرت َخرابًا
  ِمَن السَّيِف اّلذي ال یرَحُم

  . ِة غَضِب الّربِّوِمْن ِحدَّ
  ٢٦الفصل 

  محاآمة إرميا
 قاَل الّربُّ   بِن ُیوشيَّا َمِلِك َیهوذا في َبدِء َعهِد یویاقيَم١

ِقْف في داِر هيَكِل الّربِّ وخاِطِب اّلذیَن «٢إلرميا 
َیحُضروَن ِللسُّجوِد ُهناَك في ُمُدِن َیهوذا بجميِع ما 

َلعلَُّهم َیسَمعوَن ٣ُتنِقْص آِلَمًة آُمُرَك بِه وال 
وَیرِجعوَن ُآلُّ واحٍد َعْن طریِق الشَّرِّ، فأنَدَم على 
الشَّرِّ اّلذي َنَویُت أْن ُأنِزَلُه ِبِهم َجزاَء َشرِّ أعماِلِهم 

إْن ُآنُتم ال َتسَمعوَن لي وال َتسُلكوَن في : وُقْل لُهم٤
َن إلى آالِم وُتصغو٥َشریعتي اّلتي جَعْلُتها أماَمُكم 

  عبـيدي األنبـياِء اّلذیَن أرسلُتُهم ِإليُكم ِمرارًا وَتكرارًا
فسأفَعُل ِبهذا الَهيَكِل آما فَعْلُت ٦وَلم ُتصغوا إليِهم 

 ِلجميِع ُأَمِم   وأجَعُل هِذِه المدینَة َلعَنًة ِبشيلوَه
  . »األرِض

َكلَُّم فَسِمَع الَكهَنُة واألنبـياُء وُآلُّ الشَّعِب إرميا یَت٧
وهَو الكالُم اّلذي أَمَرُه ٨ِبهذا الكالِم في هيَكِل الّربِّ، 

موتًا «: فلمَّا فَرَغ َقَبضوا عَليِه وقالوا َله. بِه الّربُّ
سِم الّربِّ أْن یصيَر هذا  آيَف تَنبَّْأَت با٩! تموُت

الهيَكُل آَمصيِر شيلوَه وتصيَر هِذِه المدینُة َخرابًا ال 

جَتمَع الشَّعُب ُآلُُّه إلى إرميا في  وا» ساِآَن فيها؟
  . هيَكِل الّربِّ

فَسِمَع ُرؤساُء َیهوذا بذِلَك، فَصِعدوا ِمْن قصِر ١٠
 إلى هيَكِل الّربِّ وجَلسوا في مدَخِل الباِب  الَمِلِك
: فقاَل لُهُم الَكهَنُة واألنبـياُء وُآلُّ الشَّعِب١١. الجدیِد

 عَليِه بالموِت ألنَُّه َتَنبَّأ هذا الرَُّجُل َیسَتِحقُّ الُحْكَم«
  . »على هِذِه المدینِة، آما َسِمْعُتم ِبآذاِنُكم

الّربُّ «: وقال إرميا للرُّؤساِء والشَّعِب ُآلِّه١٢
أرسلني ألتنبََّأ على هذا الهيَكِل وعلى هِذِه المدینِة 

فاآلَن أصِلحوا ١٣. بجميِع الكالِم اّلذي َسِمعُتموه
سمعوا لصوِت الّربِّ إلِهُكم،  واُطرَقُكم وأعماَلُكم 

أمَّا أنا ففي ١٤. فَيندَم على الشَّرِّ اّلذي تكلََّم بِه عَليُكم
ولكِن ١٥. فعلوا بـي ما تَروَنُه َحقًّا وعدًال أیدیكم، فا

علموا َحقَّ الِعْلِم أنَُّكم إْن قَتلُتموني َتسُفكوَن دمًا بریئًا  ا
كَّاِنها، ألنَّ الّربَّ یقُع عَليُكم وعلى هِذِه المدینِة وُس

أرسَلني َحقًّا إليُكم ألَتكلََّم على مساِمِعُكم ِبُكلِّ هذا 
  . »الَكالِم
: فقاَل الرُّؤساُء وُآلُّ الشَّعِب ِللَكهَنِة واألنبـياِء١٦

هذا الرَّجُل ال َیسَتِحقُّ الُحْكَم عَليِه بالموِت، فهَو «
  . »سِم الّربِّ إَلِهنا َآلََّمنا با

 َبعُض ُشيوِخ الشَّعِب وقالوا للحاضریَن فقاَم١٧
في أّیاِم حزقيَّا َمِلِك َیهوذا َتَنبَّأ ميخا «١٨: جميعًا

قاَل الّربُّ القدیُر : ، وقاَل ِلشعِب َیهوذا الُموَرْشتيُّ
َسُتفَلُح ِصهيوُن آَحقٍل، وَتصيُر ُأوُرشليُم أطالًال 

ُه حزقيَّا فهل قَتَل١٩. وجَبُل َبيِت الّربِّ ِتالًال َوعَرًة
َمِلُك َیهوذا أو قَتَلُه ُسكَّاُنها؟ أَما خاَف الّربَّ 

سَتعَطَفُه، فَنِدَم الّربُّ على الشَّرِّ اّلذي تَكلََّم بِه  وا
عَليِهم؟ فَنحُن إْن َقَتْلنا هذا الرَّجَل َنجِلُب على أنُفِسنا 

   . »َشرًّا عظيمًا
. سِم الّربِّ ُأ ِباوفي ِتلَك األّیاِم آاَن َرُجٌل آخُر یَتَنب٢٠َّ

وهَو ُأوریَّا بُن ِشْمعيَّا ِمْن قریِة َیعاریَم، فَتَنبَّأ على 
. هِذِه المدینِة وعلى هِذِه األرِض ِبِمثِل ما َتَنبَّأ إرميا

فَسِمَع َآالَمُه الَمِلُك یویاقيُم وُجنوُدُه وُآلُّ الرُّؤساِء ٢١
وریَّا بذِلَك خاَف فلمَّا َسِمَع ُأ. فَطلَب الَمِلُك أْن َیقُتَلُه
فأرسَل الَمِلُك یویاقيُم ألناثاَن ٢٢. وهرَب إلى ِمْصَر

. بَن عكبوَر وِرجاًال َیصَحبوَنُه إلى ِمْصَر
فأخَرجوا ُأوریَّا ِمْن ِمْصَر وجاؤوا بِه إلى الَمِلِك ٢٣

یویاقيَم، فَقَتَلُه ِبالسَّيِف وطَرَح ُجثََّتُه في ُقبوِر عامَِّة 
  . الشَّعِب
ا إرميا فكاَنت َتحميِه َیُد أحيقاَم بِن شافاَن ِلئالَّ أم٢٤َّ

  . ُیسلََّم إلى أیدي الشَّعِب فَيقُتلوُه
  ٢٧الفصل 

  نير إرميا
:  َمِلِك َیهوذا قاَل الّربُّ إلرميا في َبدِء َعهِد یویاقيَم١
َك جَعْلُه في ُعُنِق ِإصنْع لَك ِبالرُُّبِط واألتاِد نيرًا وا«٢
 وَبني  رِسْل ِمثَلُه إلى ُآلٍّ ِمْن ُملوِك أدوَم وموآَب وا٣

 القادميَن  َعمُّوَن وصوَر وَصيدوَن وبأیدي الرُّسِل
وأَمَرُهم أْن ٤. إلى ُأوُرشليَم إلى ِصْدقيَّا َمِلِك َیهوذا
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قولوا : قاَل الّربُّ القدیُر إلُه ِإسرائيَل: یقولوا ِلساَدِتِهم
عُت األرَض والبَشَر والَبهاِئَم اّلتي أنا َصَن٥: لساَدِتُكم

على وجِه األرِض ِبُقدَرتي العظيمِة وِذراعي 
  . الَمبسوَطِة وأعَطيُتها ِلَمْن َحُسَن في عيني

واآلن جَعْلُت جميَع هِذِه األراضي في َیِد «٦
نبوخذَنصََّر َمِلِك باِبَل عبدي، وأعَطيُتُه أیضًا وحوَش 

بِنِه  تكوُن جميُع األَمِم عبـيدًا َله والف٧. البرِّیَِّة ِلَتخُدَمُه
بِنِه ِمْن َبعِدِه إلى أْن َیحيَن أَجُل ُأمَِّتِه أیضًا،  بِن ا وال

وُآلُّ أمٍَّة أو ٨. فَتسَتعِبُدها ُأَمٌم َقویٌَّة وُملوٌك ِعظاٌم
َممَلَكٍة ال َتخَضُع ِلنبوخذَنصََّر َمِلِك باِبَل وال َتجَعُل 

، فإنِّي ُأعاِقُبها بالسَّيِف والُجوِع ُعُنَقها َتحَت نيِرِه
فال َتسَمعوا ألنبـياِئُكم ٩.  بـيِدِه والَوباِء، حّتى أفنَيها
 وُمَشعوذیُكم وَسَحَرِتُكُم اّلذیَن  وَعرَّافيُكم وحاِلميُكم

فُهم یَتَنبَُّأوَن ١٠. ال َتخَضعوا ِلَمِلِك باِبَل: یقولوَن لُكم
 أرِضُكم وألطُرَدُآم أنا لُكم ِبالزُّوِر ِلـُيبعدوُآم َعْن

أمَّا األمَُّة اّلتي َتَضُع ُعُنَقها َتحَت نيِر ١١. فَتهلكوا
َمِلِك باِبَل وَتخُدُمُه، فُأبقيها في أرِضها ِلَتفَلَحها 

  . »وَتسُكَن فيها
ُقلُت . وَآلَّْمُت ِصْدقيَّا َمِلَك َیهوذا ِبُكلِّ هذا الكالِم١٢
خُدموُه   َمِلِك باِبَل واَضعوا أعناَقُكم َتحَت نيِر«: َله

فِلماذا تموتوَن أنَت وشعُبك ١٣. هَو وَشعُبُه فَتحيوا
ِبالسَّيِف والجوِع والَوباِء، آما َتكلََّم الّربُّ على األمَِّة 

فال َتسَمعوا ِلكالِم األنبـياِء اّلذیَن ١٤» اّلتي ال َتخُدُمُه؟
َنبَّأوَن فهؤالِء یَت. ال َتخُدموا َمِلَك بابَل«: یقولوَن لُكم

وأنا لم ُأرِسْلُهم یقوُل الّربُّ، وُهم ١٥لُكم ِبالزُّوِر، 
سمي ُزورًا ألطُرَدُآم، فَتهلكوا أنُتم  یَتَنبَُّأوَن ِبا

  . »واألنبـياُء اّلذیَن َتَنبَُّأوا لُكم
ال : قاَل الّربُّ«: وُقلُت ِللَكهَنِة وِلُكلِّ هذا الشَّعِب١٦

َعْن قریـٍب : اّلذیَن َیقولوَن لُكمَتسَمعوا ِلكالِم أنبـياِئُكُم 
فهؤالِء یَتَنبَُّأوَن لُكم .  الّربِّ ِمْن باِبَل ُتسَتَردُّ آنيُة هيَكِل

خُدموا َمِلك باِبَل  ال َتسَمعوا لُهم، بِل ا١٧. ِبالزُّوِر
  فِلماذا تصيُر هِذِه المدینُة َخرابًا؟. نُجوا ِبـحياِتُكم وا
وآاَن آالمُهم ِمَن الّربِّ فإْن آانوا أنبـياَء َحقًّا «١٨

القدیِر، فلَيَتوسَّلوا إليِه أْن ال یؤَخَذ إلى باِبَل ما َبقَي 
ِمَن اآلنيِة في هيَكِل الّربِّ وقصِر َمِلِك َیهوذا وفي 

ألنَّ الّربَّ القدیَر تَكلََّم على األعِمَدِة ١٩ُأوُرشليَم 
 في  والقواعِد وساِئِر اآلنيِة الباقيِة وحَوِض النُّحاِس

ما تَرَآُه نبوخذَنصَُّر َمِلُك باِبَل لمَّا سَبـى ٢٠المدینِة 
 بَن یویاقيَم َمِلَك َیهوذا ِمْن ُأوُرشليَم إلى باِبَل مَع  یكنيا

نعم، هذا ما َتكلََّم بِه ٢١. ُآلِّ أشراِف َیهوذا وُأوُرشليَم
الّربُّ القدیُر إلُه ِإسرائيَل على ما َبقَي ِمَن اآلنيِة في 

سُتؤَخُذ إلى ٢٢:  الّربِّ وقصِر الَمِلِك وُأوُرشليَمهيَكِل
فأسَتِردُّها . باِبَل وتكوُن ُهناَك إلى یوِم ُأعاِقُب باِبَل

  . »في ذِلَك الوقِت وُأعيُدها إلى هذا الَموِضِع
  ٢٨الفصل 

  إرميا والنبـي حننيا
، في َبدِء َعهِد  َنةوفي الشَّهِر الخاِمِس ِمْن ِتلَك الس١َّ

ِصْدقيَّا َمِلِك َیهوذا، قاَل لي حننيَّا بُن َعزوَر النَّبـّي 

اّلذي ِمْن ِجبعوَن، في هيَكِل الّربِّ أماَم الكَهَنِة وُآلِّ 
: هذا ما قاَل الّربُّ القدیُر إلُه ِإسرائيَل«٢: الشَّعِب

 هذا وَبعَد سَنَتيِن أُردُّ إلى٣آَسرُت نيَر َمِلِك باِبَل، 
الَموضِع ُآلَّ آِنـيِة هيَكِل الّربِّ اّلتي أخَذها 

نبوخذَنصَُّر َمِلُك باِبَل ِمْن هذا الَموِضِع وذَهَب ِبها 
 بَن یویاقيَم  وأُردُّ إلى هذا الموِضِع یُكنيا٤إلى باِبَل، 

َمِلَك َیهوذا وجميَع َسْبـي َیهوذا اّلذیَن ذَهبوا إلى باِبَل، 
  . »ِلِك باِبَل یقوُل الّربُّألنِّي أآِسُر نيَر َم

فقاَل إرميا النَّبـيُّ ِلحَننيَّا النَّبـيِّ أماَم الَكهَنِة وأماَم ٥
ِلـَيفَعِل . آميَن«٦: ُآلِّ الشَّعِب الواِقفيَن في َبيِت الّربِّ

ِلـُيِتمَّ الّربُّ َآالَمَك اّلذي تَنبَّأَت بِه وَیُردَّ . الّربُّ هكذا
ُآلَّ الَمسبـيِّيَن ِمْن باِبَل إلى هذا آنَيَة هيَكِل الّربِّ و

َلكِن ِإسَمْع ما أقوُل في ُأُذَنيَك وفي آذاِن ٧. الَموِضِع
األنبـياُء اّلذیَن آانوا َقبلي وَقبَلَك ِمْن ٨: الشَّعِب ُآلِِّه

قدیِم الزَّماِن تَنبَُّأوا على أراٍض آثيرٍة ومماِلَك 
ا النَّبـيُّ اّلذي أم٩َّ.  والوباِء عظيمٍة ِبالحرِب والشَّرِّ

یَتَنبَّأ ِبالسَّالِم، فِعندما َتِتمُّ نبوءته، َیعِرُف أنَّ الّربَّ 
  . »أرسَلُه َحقًّا

فأخَذ حَننيَّا النَّبـيُّ النِّيَر َعْن ُعُنِق إرميا النَّبـيِّ ١٠
هذا ما قاَل «: وقاَل أماَم ُآلِّ الشَّعِب١١وَآسَرُه 
ذَنصََّر َمِلِك باِبَل َبعَد آذِلَك أآِسُر نيَر نبوخ: الّربُّ

ومضى إرميا في . »سَنَتيِن َعْن أعناِق جميِع األَمِم
  . طریِقِه
فقاَل الّربُّ إلرميا، َبعَد أْن َآسَر حَننيَّا النَّبـيُّ ١٢

هذا ما : إذَهْب وُقْل ِلحننيَّا«١٣: النِّيَر َعْن ُعُنِق إرميا
ي َصَنعُت َآَسرَت نيرًا ِمْن خَشٍب، لكنِّ: قاَل الّربُّ

ألنَّ هذا ما قاَل الّربُّ ١٤ِعَوَضُه نيرًا ِمْن حدیٍد، 
َجَعلُت نيرًا ِمْن حدیٍد على أعناِق : القدیُر إلُه ِإسرائيَل

جميِع هِذِه الشُّعوِب ِلـَيخُدموا نبوخذَنصََّر َمِلَك باِبَل، 
  . »وأعَطيُتُه أیضًا ُوحوَش البرِّیَِّة

! إسَمْع یا حَننيَّا«: نيَّا النَّبـيِّفقاَل إرميا النَّبـيُّ ِلحن١٥
ما أرسَلَك الّربُّ، وأنَت جَعْلَت هذا الشَّعَب َیعَتِمُد 

َسأنفيَك َعْن وجِه «: لذِلَك قاَل الّرب١٦ُّ. على الَكِذِب
األرِض، وفي هِذِه السَّنِة تموُت، ألنََّك تكلَّْمَت 

 في فماَت حننيَّا النَّبـي١٧ُّ. »ِبالِعصياِن على الّربِّ
  .  ِمْن ِتلَك السَّنِة الشَّهِر السَّابِع

  ٢٩الفصل 
  إرميا یكتب إلى اليهود في بابل

هذا َنصُّ الكتاِب اّلذي أرسَلُه إرميا النَّبـيُّ ِمْن ١
ُأوُرشليَم إلى َبقيَِّة الشُّيوِخ في السَّْبـي، وإلى الكهَنِة 

وُعموِم اّلذیَن َسباُهم َنبوخذَنصَُّر ِمْن واألنبـياِء 
 الَمِلُك  َبعَد أْن خَرَج یُكنيا٢  ُأوُرشليَم إلى باِبَل،

والَمِلَكُة والِخصياُن وُرؤساُء َیهوذا وُأوُرشليَم 
آاَن ذِلَك على ٣. والنَّجَّاروَن والَحدَّادوَن ِمْن ُأوُرشليَم
قيَّا اللَّذیَن أوَفَدُهما َیِد ألعاسَة بِن شافاَن وَجَمْریا بِن َحْل

ِصدقيَّا َمِلُك َیهوذا إلى نبوخذَنصََّر َمِلِك باِبَل، وفيِه 
قاَل الّربُّ القدیُر إلُه ِإسرائيَل ِلُكلِّ اّلذیَن «٤: یقوُل

سُكنوا  إبنوا ُبيوتًا وا٥: َسَبيُتُهم ِمْن ُأوُرشليَم إلى باِبَل
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وَّجوا وِلدوا َتَز٦. واغُرسوا بساتيَن وُآلوا ِمْن ثَمِرها
َبنيَن وَبناٍت وَزوِّجوا َبنيُكم وَبناِتُكم ِلـَيِلدوا َبنيَن 

إعَملوا ِلَخيِر ٧. وَبناٍت، وأآِثروا ُهناَك وال َتِقلُّوا
ففي . المدینِة اّلتي سَبيُتُكم إليها، وصلُّوا ِمْن أجِلها

ألنَُّه هذا ما قاَل الّربُّ القدیُر إلُه ٨. َخيِرها َخيُرُآم
ال ُیِضلَُّكم أنبـياُؤُآم والَعرَّافوَن اّلذیَن َبيَنُكم، : يَلِإسرائ

فُهم یَتَنبَّأوَن لُكم ٩.  اّلتي َیحلموَن وال َتسَمعوا ِلألحالِم
  . سمي ُزورًا، وأنا لم ُأرِسْلُهم یقوُل الّربُّ با

 في باِبَل  ِعنَدما َتِتمُّ لُكم َسبعوَن سَنًة: وقاَل الّربُّ«١٠
. ُبرُّ ِبَوعدي لُكم، فُأعيُدُآم إلى هذا الَموِضِعأتَفقَُّدُآم وأ

أنا أعِرُف ما َنَویُت لُكم ِمْن َخيٍر ال ِمْن َشرٍّ، ١١
فَتدعوَنني ١٢.  فيكوُن لُكُم الَغُد اّلذي َترجوَن

وَتطُلبوَنني ١٣ وُتَصلُّوَن إليَّ فأسَتِمع لُكم،  وَتجيئوَن
وُأوَجُد َبيَنُكم ١٤. م إذا طَلبُتموني ِبُكلِّ ُقلوِبُك فَتِجدوَنني

 وأجَمُعُكم ِمْن َبيِن ُآلِّ اُألَمِم وِمْن  وُأعيُد لُكم أمجاَدُآم
جميِع الَمواضِع اّلتي َطَرْدُتُكم إليها، وُأعيُدُآم إلى 

  . الَموضِع اّلذي َسَبيُتُكم ِمنُه
لِكِن ١٦. أقاَم الّربُّ لنا أنبـياَء في باِبَل: فأجبُتم«١٥
الّربُّ على الَمِلِك الجاِلِس على عرِش سَمعوا ما قاَل  ا

، وعلى جميِع السَّاآنيَن في هِذِه المدینِة ِمْن  داُوَد
: إخوِتُكُم اّلذیَن َبقوا وما خَرجوا مَعُكم إلى السَّْبـي

سُأرِسُل عَليِهم السَّيَف والُجوَع والوباَء وأجَعُلُهم ١٧
م ِبالسَّيِف وأطُرُدُه١٨. آتيٍن َرديٍء ال ُیؤَآُل ِلرداَءِتِه

والجوِع والوباِء وأجَعُلُهم َمثاَر ُرْعٍب في جميِع 
 وعارًا  َمماِلِك األرِض وَلعَنًة وَهوًال وصفيَر ُهزٍء

ألنَُّهم ال ١٩ِعنَد جميِع األَمِم اّلتي طَرْدُتُهم إليها، 
 على  َیسمعوَن ِلكالمي، وهَو الكالُم اّلذي أرَسْلُت

رًا وَتكرارًا، وأنُتم لم ِلساِن عبـيدي األنبـياِء ِمرا
  . َتسَمعوا لُهم

سمعوا یا جميَع اّلذیَن ُسبـيُتم ِمْن ُأوُرشليَم إلى  فا«٢٠
ما قاَل الّربُّ القدیُر إلُه ِإسرائيَل على أخاَب ٢١. باِبَل

بِن قوالیا وَعْن ِصْدقيَّا بِن َمِعسيَّا اللََّذیِن یَتَنبَّـآِن لُكم 
 إلى َیِد نبوخذَنصََّر َمِلِك سُأسِلُمُهما: سمي ُزورًا ِبا

وُتحَسُب عاِقَبُتُهما ٢٢باِبَل، فَيقُتُلُهما أماَم ُعيوِنُكم، 
: َلعَنًة َبيَن جميِع َسْبـي َیهوذا اّلذیَن في باِبَل، فُيقاُل

جَعَلَك الّربُّ آِصْدقيَّا وآأخاَب اللََّذیِن قالُهما َمِلُك 
اَقًة في ِإسرائيَل، رتَكبا حم ألنَُّهما ا٢٣باِبَل بالنَّاِر، 

سمي آالمًا  وَزنيا مَع ِنساِء أصحاِبِهما، وتَكلَّما ِبا
  . »أنا أعِرُف وأشَهُد یقوُل الّربُّ. آاذبًا ما أمرُتُهما بِه

  آتاب إلى شمعيا
قاَل الّربُّ القدیُر إلُه «٢٥: وُقْل ِلشمعيا النِّحالمي٢٤ِّ

سِمَك إلى ُعموِم اّلذیَن في  َت ِباأنَت آَتب: ِإسرائيَل
ُأوُرشليَم، وإلى صَفنيا بِن َمعسيَّا الكاهِن، وإلى جميِع 

أقاَمَك الّربُّ «٢٦: الَكهَنِة، وإلى صَفنيا تقوُل َله
آاِهنًا مكاَن یویاداَع الكاهِن ِلتكوَن وآيًال في َبيِت 

ُدُه الّربِّ على ُآلِّ َرُجٍل َمجنوٍن وُمَتَنبِّـٍئ، فُتَقيِّ
واآلَن، فِلماذا ال ُتَوبُِّخ ٢٧. وَتحِبُس ِرجَليِه في الخشَبِة

فهَو آتَب إلينا في ٢٨إرميا الَعناتوتيَّ اّلذي یَتَنبَُّأ لُكم؟ 

سُكنوا،  بنوا لُكم ُبيوتًا وا السَّبـُي طویٌل، فا: باِبَل یقوُل
  . »واغُرسوا بساتيَن وُآلوا ِمْن ثَمِرها

ما آَتَبُه ِشمعيا َله على وقرَأ صَفنيا الكاهُن ٢٩
: ُثمَّ قاَل الّربُّ إلرميا٣٠. َمساِمِع إرميا النَّبـيِّ

هذا ما قاَل «: أرِسْل إلى جميِع الَمسبـيِّيَن قاِئًال«٣١
ِبما أنَُّه تَنبََّأ لُكم، وأنا لم : الّربُّ على ِشمعيا النِّحالمّي

عاِقُب فسُأ٣٢أرِسْلُه، وجَعَلُكم َتعَتِمدوَن على الَكِذِب، 
شمعيا النَّحالمّي وُذرِّیََّتُه، فال یكوُن َله ِمْن َنسِلِه َمْن 
ُیقيُم َبيَن هذا الشَّعِب، وال َیرى الَخيَر اّلذي سأعَمُلُه 

  . »ِلشعبـي، ألنَُّه تَكلَّم على الّربِّ ِبالِعصياِن
  ٣٠الفصل 

  وعد الرب لشعبه
ُأآُتْب جميَع ما َآلَّْمُتَك بِه «٢: وقاَل الّربُّ إلرميا١

 شعبـي  فسَتأتي أّیاٌم ُأعيُد فيها أمجاَد٣. في ِآتاٍب
ِإسرائيَل وَیهوذا وأُردَُّهم إلى األرِض اّلتي أوَرْثُتها 

   . »آلباِئِهم فَيمَتِلكوَنها
  : وقاَل الربُّ على ِإسرائيَل وَیهوذا٤
  َسِمْعنا صوَت ُرْعٍب،«٥

  . صوَت خوٍف ال سالٍم
  : نُظروا إسألوا وا٦

  هل َیحَبُل الرَُّجُل وَیِلُد؟
  فِلماذا أرى ُآلَّ َرُجٍل

  َیداُه على وسِطِه آاّلتي َتِلُد؟
  ِلماذا أرى ُآلَّ وجٍه
  صِفراٍر؟ لوُنُه صاَر إلى ا

  آِه، ذِلَك اليوُم عظيٌم٧
  !ال ُیضاهيِه یوٌم

   هَو وقُت ِشدٍَّة على شعبـي
  . َلكنِّي ُأَخلُِّصُه ِمنُه

وفي ذِلَك اليوِم، یقوُل الّربُّ القدیُر، أآِسُر النِّيَر «٨
 وال َیسَتعِبُدُهُم الُغَرباُء ِمْن   وأقَطُع ُرُبَطُهم َعْن ُعُنِقِهم

بل َیخُدموَن الّربَّ إَلَهُهم والَمِلَك اّلذي ُأقيُمُه ٩َبعُد، 
  . عَليِهم ِمْن َنسِل داُوَد

   عبدي، فال َتَخْف یا َیعقوُب«١٠
  !  َتفَزْع، یا ِإسرائيُلال

  سُأَخلُِّصَك ِمَن الُغرَبِة،
  ِمْن أرِض َجالِء ُذرِّیَِّتَك
  . فَترِجـُع وتستقرُّ في أماٍن

  وال ُیخيُفَك أحٌد
  ألنِّي مَعَك ألَخلَِّصَك،١١

  أفني جميَع األَمِم،
  ِتلَك اّلتي شتَّتَُّك َبيَنها،

  . وأنَت ال أفنيَك وال ُأْبِرُئَك
   . » ُأؤدُِّبَكبل ِبإنصاٍف

  : وقاَل الّرب١٢ُّ
  َآْسُر َعْظِمِك ال ُیجَبُر،«

   . وُجرُحِك ال ِشفاَء ِمنُه
  ال أحَد َیهَتمُّ فَيجُبُرِك١٣
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  .  وُیضمُِّد ُجرَحِك فُتشَفيَن
   َنسوِك، جميُع ُمحبِّيِك١٤

  وال ُیبالوَن ِبِك في شيٍء،
  ألنِّي ضَرْبُتِك َضْرَب الَعُدوِّ

  یـبًا قاسيًاوأدَّْبُتِك َتأد
  ألجِل آثاِمِك الكثيرِة

  . وخطایاِك اّلتي َتفاَقَمت
  ِلماذا َتصُرخيَن ِمْن َآْسِر َعْظِمِك؟١٥

  وِمْن ُجرِحِك الذي ال َیبرُأ
  فأنا آلثاِمِك الكثيرِة

  وخطایاِك اّلتي َتفاَقَمت
  . فَعْلُت ما فَعْلُتُه ِبِك

  جميع آِآليِك َسُيؤَآلوَن١٦
  ِك،وُیسَبـى جميُع أعداِئ

  واّلذین َینَهبوَنِك ُینَهبوَن،
  . وُیسَلُب اّلذین َیسِلبوَنِك

  ُأعيُد إليِك العافيَة،١٧
  . وِمْن ُجروِحِك أشفيِك

  فال ُتْدَعيَن ِصهيوَن الَمنبوَذَة
  . »ِتلَك اّلتي ال طاِلَب لها

  :  وقاَل الّرب١٨ُّ
   سُأعيُد أمجاَد َقباِئِل َیعقوَب«

  ِآِنِه،وُأظِهُر َشَفَقتي على مسا
   فُتبَنى المدینُة على َتلِّها

  وُیشاُد القصُر على أنقاِضِه
  فَترَتِفـُع أناشيُد الَحمِد،١٩

  وأصواُت اّلذیَن في َطَرٍب
  ُأآثُِّرُهم فال َیِقلُّوَن،
  . وُأآِرُمُهم فال َیِذلُّوَن

  یكوُن َبنوُهم آما في القدیِم،٢٠
  وجماَعُتهم َتثُبُت أمامي،

  . ِلميِهموُأعاِقُب جميَع ظا
  ویكوُن آبـيُرُهم واحدًا ِمنُهم،٢١

  . وَرئيُسُهم َیخُرُج ِمْن َبيِنِهم
  ُأقرُِّبُه فَيدنو إليَّ،

  حيَن ما ِمْن أحٍد َیجُرُؤ
  . أْن َیدنو إليَّ ِمْن ِتْلقاِئِه

  تكونوَن أنُتم لي شعبًا،٢٢
  . وأآوُن أنا لُكم إلهًا

  ها غَضُب الّرب٢٣ِّ
  َزوَبعٌة خَرَجت ِمنُه

  . لى ُرؤوِس األشراِرع
  غَضُب الّربِّ ال َیرِجـُع٢٤

  حّتى یفَعَل وحّتى ُیِتمَّ
  ما في قلِبِه ِمْن مقاِصَد
  . َتفَهموَنها في آِخِر األیاِم

  ٣١الفصل 
  العودة من السبـي

في ذِلَك الزَّماِن یقوُل الّربُّ، أصيُر إلهًا لجميِع ١
  . ، وُهم یكونوَن لي شعبًاعشاِئِر ِإسرائيَل

 َرَحمُت الشَّعَب اّلذیَن  في البرِّیَِّة«: وقاَل الّرب٢ُّ
نَجوا ِمَن السَّيف، وحيَن طلَب ِإسرائيُل األماَن 

،  أحببُتِك یا عذراَء ِإسرائيَل. َظهرُت َله ِمْن َبعيٍد٣
أبنيِك َبعُد ٤. حبًّا أبدیًّا، فأبقيُت على َرحمتي لِك

ا عذراَء ِإسرائيَل، وتحمليَن ُدفوَفِك َبعُد َفُتبَنيَن، ی
َتغرسيَن َبعُد ُآرومًا ٥. َوتبُرزیَن في َحْلبِة الرَّاقصيَن

في ِجباِل السَّاِمرِة، واّلذیَن َیغرسوَن یأُآلوَن ثَمَر ما 
فسَيأتي یوٌم ُینادي فيِه النَّواطيُر في ٦. َیغِرسوَن

، إلى الّربِّ قوموا َنصعْد إلى ِصهَيوَن:  ِجباِل أفَرایَم
  . »إلِهنا
  : وقاَل الّرب٧ُّ
   ِبفَرٍح، َرنِّموا ِلَبني ِإسرائيَل«

  . َهلِّلوا ِلَسيِِّد األَمِم
  نادوا وَسبِّحوا وقولوا،
  ، الّربُّ َخلََّص شعَبُه
  . أنَقَذ َبقيََّة ِإسرائيَل

   سُأعيُدُهم ِمْن أرِض الشِّماِل٨
  . وأجَمُعُهم ِمْن أطراِف األرِض

  ى واألعَرُج فيِهم،واألعم
  . والُحبلى والواِلَدُة جميعًا

  . َحْشٌد عظيٌم َیعودوَن إلى ُهنا
  َیجيئوَن وُهم َیبكوَن،٩

  . وأقوُدُهم وُهم یَتَضرَّعوَن
  ُأَسيُِّرُهم ُقرَب أنهاِر المياِه،

  . وفي طریٍق َقویٍم فال َیعُثروَن
  أنا أٌب إلسرائيَل

  . » ِبْكٌر لي یُموأفرا
  إسَمعوا َآِلمَة الّربِّ أیُّها األَمُم١٠

  .  ونادوا ِبها في الُجُزِر البعيدِة
  َمْن َبدََّد َبني ِإسرائيَل َیجَمُعُهم«: قولوا

  .  قطيَعُه وَیحُرُسُهم َآراٍع
   فَتداُهم الّربُّ اإللُه ا١١

  . َفكَُّهم ِمْن َیدٍِ ال َیقَووَن عَليها
  ُیَرنِّموَن في أعالي ِصهَيوَن،فَيجيُئوَن و١٢

  وُیقِبلوَن على َخيراِت الّربِّ،
  على الِحنطِة والخمِر والزَّیِت

  وِصغاِر الغَنِم والبَقِر،
  وتكوُن حياُتهم آَجنٍَّة َریَّاَنٍة،
  . وال َیعودوَن َیذبلوَن ِمْن َبعُد

  فَتفَرُح العذراُء في الَمراِقِص،١٣
  ،والشُّبَّاُن والشُّيوُخ جميعًا
  وُأحوُِّل ُنَواَحهُم إلى َطَرٍب

  وُأَعزِّیِهم وُأَفرُِّحُهم َبعَد ُحزٍن،
  ، وأمُأل الَكهَنَة ِمَن الدََّسِم١٤

  . »وشعبـي َیشَبُع ِمْن َخيراتي
  : وقاَل الّرب١٥ُّ

  صوٌت ُسِمَع في الرَّاَمِة،«
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  . نوٌح وُبكاٌء ُمرٌّ
   َتبكي َبنيها راحيُل

  م،وَتأبى أْن َتَتَعزَّى َعنُه
  . ألنَُّهم زالوا َعِن الوجوِد

  ُآّفي صوَتِك َعِن الُبكاِء١٦
  وعيَنيِك َعْن َذْرِف الدُّموِع

  . سَتناليَن جزاَء عَمِلِك
  فَيرِجعوَن ِمْن أرِض الَعُدوِّ

  َیرِجـُع َبنوِك إلى بالِدِهم١٧
  . ویكوُن في َغِدِك َرجاٌء

  َسِمْعُت شعبـي َینَتِحُب،١٨
  أدَّْبُتأدَّبَتني فَت: ویقوُل

  . آالِعْجِل َغيِر الُمَروَِّض
  أِعْدني إليَك فأعوَد،
  . ألنََّك الّربُّ إلهي

  َبعَد ُرجوعي ِإليَك َنِدْمُت،١٩
  .  وَبعَدما عَرفُت َلَطْمُت وجهي

  سَتحَييُت واسَتولى عليَّ الخَجُل ا
  . ألنِّي حَمْلُت عاَر ِصباي

  أفرایُم ابٌن َعزیٌز عليَّ،«٢٠
  ي آثيرًاوَلٌد ُیبِهُجن

  َمهما تَكلَّْمُت عَليِه َشرًّا
  أعوُد فأذُآُرُه ِبالَخيِر،
  . فأحشائي َتِحنُّ إليِه

  . أقوُل أنا الّربُّ
  رُسمي معاِلَم، إنِصبـي إشاراٍت وا«٢١

  وُخذي َلِك الِحيَطَة في الطَّریِق،
  في السَّبـيِل اّلذي َتسيریَن فيِه،

  رِجعي یا عذراَء ِإسرائيَل، وا
  . لى ُمُدِنِك هِذِهإرِجعي إ

  إلى متى َتحاریَن أیَُّتها الِبْنُت،٢٢
   عنِّي؟ أیَُّتها الِبْنُت الُمرَتدَُّة

  : خَلَق الّربُّ شيئًا جدیدًا في األرِض
  . » ُأنثى تـَتَغزَُّل ِبَرُجٍل

  عهد جدید
سُيقاُل في «: وقاَل الّربُّ القدیُر إلُه ِإسرائيَل٢٣

وذا وفي ُمُدِنها، حيَن ُأعيُد ِلشعبـي أرِض َیه
لُيباِرُآَك الّربُّ یا َمسِكَن الَعدِل، أیُّها الجَبُل :  أمجاَدُهم
فَيسُكُن الشَّعُب في َیهوذا وجميِع ُمُدِنها، ٢٤! الُمَقدَُّس

. ومَعُهُم الفالَّحوَن واّلذیَن ُیَسرِّحوَن الُقطعاَن
.  ُآلَّ َنْفٍس خاِئرٍةوأروي النَّْفَس الَعطشاَنَة وُأشِبـُع٢٥
  . أَفْقُت وَتأمَّْلُت، وَلذَّ لي َمنامي: فيقوُل ُآلُّ واحٍد٢٦
سَتأتي أّیاٌم أزَرُع أرَض ِإسرائيَل وأرَض َیهوذا «٢٧

  وآما َسِهْرُت عَليِهم ألقَلَع وأهِدَم٢٨. ِبالبَشِر والَبهاِئِم
 وأنُقَض وُأهِلَك وُأسيَء، فكذِلَك أسَهُر عَليِهم ألبنَي

اآلباُء أَآلوا : في ِتلَك األّیاِم ال ُیقاُل َبعُد٢٩. وأغُرَس
بل ُآلُّ واحٍد ٣٠ وأسناُن الَبنيَن َتضَرُس،  الِحصِرَم

ِبـخطيَئِتِه یموُت، وُآلُّ إنساٍن ِبالِحصِرِم اّلذي َیأُآُلُه 
  . َتضَرُس أسناُنُه

 وَبيَت  وستأتي أّیاٌم ُأعاِهُد فيها َبيَت ِإسرائيَل«٣١
ال آالَعهِد اّلذي عاَهْدُتُه آباَءُهم ٣٢ َعهدًا جدیدًا  وذاَیه

یوَم أَخْذُت ِبأیدیِهم وأخَرْجُتُهم ِمْن َأرِض ِمْصَر، 
أمَّا الَعهُد ٣٣. ألنَُّهم َنَقضوُه مَع أنِّي عاَمْلُتُهم ِبالُحْسنى

الجدیُد اّلذي ُأعاِهُد بِه َبيَت ِإسرائيَل َبعَد ِتلَك األّیاِم، 
 أجَعُل َشریَعتي في َضماِئِرِهم وأآُتُبها على :فهَو هذا

فال ٣٤. قلوِبِهم وأآوُن لُهم إلهًا وُهم یكونوَن لي شعبًا
ُیَعلُِّم َبعُد واحدُهُم اآلَخَر، واألُخ أخاُه، أْن َیعِرَف 

فجميُعُهم ِمْن صغيِرِهم إلى آبـيِرِهم . الّربَّ
َر َسَيعِرفونني، ألنِّي سأغِفُر ُذنوَبُهم ولن أذُآ

   . »خطایاُهم ِمْن َبعُد
سُمُه اّلذي جَعَل الشَّمَس نورًا  وقاَل الّربُّ القدیُر ا٣٥

في النَّهاِر، والقمَر والَكواِآَب نورًا في اللَّيِل، واّلذي 
إْن زاَل ِنظاُم الكوِن «٣٦: ُیثيُر البحَر فَتِعـجُّ أمواُجُه

مًَّة أمامي ِمْن أمامي، فَنْسُل ِإسرائيَل َیبُطُل أْن یكوَن ُأ
  . »إلى األبِد

أنا أنُبُذ جميَع ُذرِّیَِّة ِإسرائيَل ألجِل «: وقاَل الّرب٣٧ُّ
ُآلِّ ما فَعلوا، ِإْن أمَكَن أْن ُتقاَس السَّماواُت ِمْن َفوُق 

  . »وُیفَحَص َعْن ُأُسِس األرِض ِمْن َتحُت
سَتأتي أّیاٌم ُتبَنى فيها مدینُة الّربِّ ُأوُرشليُم ِمْن «٣٨
وَیخُرُج َخيُط ٣٩،   إلى باِب الزَّاویِة ِج حَننئيَلُبْر

.   وَیسَتدیُر إلى َجوَعَة  ُقباَلَتُه على َتلَِّة جاِرَب القياِس
 وُآلُّ الُحقوِل  ویكوُن ُآلُّ وادي الُجَثِث والرَّماِد٤٠

 َشرقًا  إلى وادي َقدروَن، إلى زاویِة باِب الَخيِل
  . » ُیقَلُع وال ُیهَدُم إلى األبِدَموِضعًا ُمقدَّسًا ِللّربِّ، فال

  ٣٢الفصل 
  إرميا یشتري حقًال

وَتَلقَّى إرميا َآِلمَة الّربِّ في السَّنِة العاِشرِة ِلَعهِد ١
 َمِلِك َیهوذا، وهَي السَّنُة الثَّاِمَنَة َعْشَرَة ِلَعهِد  ِصْدقيَّا

لحيِن جيُش َمِلِك باِبَل وآاَن في ذِلَك ا٢. نبوخذَنصََّر
ُیحاِصُر ُأوُرشليَم، وآاَن إرميا النَّبـيُّ َمحبوسًا في 

ألنَّ ِصْدقيَّا َمِلَك ٣السِّجِن اّلذي في قصِر َمِلِك َیهوذا، 
: قاَل الّربُّ: ِلماذا تـَتَنبَُّأ فتقوُل: َیهوذا حَبَسُه وقاَل َله

َيأُخُذها، سأجَعُل هِذِه المدینَة في َیِد َمِلِك باِبَل ف
، بل  وِصْدقيَّا َمِلُك َیهوذا ال َینجو ِمْن أیدي البابليِّيَن٤

ُیسلَُّم إلى َیِد َمِلِك باِبَل وُیخاِطُبُه َفمًا إلى َفٍم وَعيناُه 
وَیذهُب ِبِصْدقيَّا إلى باِبَل، فَيبقى ٥. َتنُظراِن َعيَنيِه

 فال ُهناَك إلى أْن أتَفقََّدُه، إْن حاَربُتُم الباِبليِّيَن
  . »َتنَجحوَن

: قال لَي الّربُّ«٧: ذِلَك ما َتَنبَّأ بِه إرميا ِعنَدما قاَل٦
ِإْشَتِر َحقلي : َیجيُئَك َحنَمئيُل بُن َشلُّوَم َعمَِّك فيقوُل لَك

.  ، ألنَّ لَك َحقَّ َفكِّ الرَّْهِن والشِّراِء اّلذي في عناتوَت
ِلمِة بُن َعمِّي، على حَسِب َآ فجاَءني َحنَمئيُل ا٨

ِإشَتِر َحقلي اّلذي في : الّربِّ، إلى السِّجِن وقاَل لي
عناتوَت ِمْن أرِض بنياميَن، ألنَّ لَك َحقَّ اإلرِث 

فَعَرْفُت أنَّها َآِلمُة . شَتِرِه لَك وَحقَّ َفكِّ الرَّهِن، فا
شتَریُت الَحقَل وَوزْنُت َله ثَمَنُه وهَو َسبَعَة  فا٩. الّربِّ

وَآَتْبُت ذِلَك في َصكٍّ، ١٠. ِمَن الِفضَِّة  عَشَر ِمثقاًال
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وَخَتْمُتُه وأشَهْدُت ُشهودًا وَوَزنُت الِفضََّة ِبميزاٍن، 
وأَخْذُت َصكَّ الشِّراِء الَمختوَم في ُنسَخَتْيِن، ١١

واحدٍة ُمغَلَقٍة وفيها الَعقُد وُشروُطُه، وُأخرى 
بِن  بِن َنيریَّا  وَسلَّمُتُهما إلى باروَخ١٢َمفتوَحة، 

بِن َعمِّي والشُّهوِد اّلذیَن  َمحِسيَّا ِبَمحَضٍر ِمْن َحنَمئيَل ا
وقَّعوا على الصكِّ، وِبَمحَضٍر ِمْن جميِع اليهوِد 

: وُقلُت ِلباروَخ أماَمُهم١٣. الجالسيَن في باَحِة السِّجِن
ُخْذ هذا الصَّكَّ : قاَل الّربُّ القدیُر إلُه ِإسرائيَل١٤

ِن، ُمغَلَقٍة وَمفتوَحٍة، وَضْعُهما في الَمختوَم في ُنسَختي
ألنَّ الّربَّ ١٥إناٍء من خَزٍف ِلَتدوما أّیامًا طویلًة، 

َسيشَتروَن فيما َبعُد ُبيوتًا : القدیَر إلَه ِإسرائيَل قاَل
  . »وُحقوًال وُآرومًا في هِذِه األرِض

  صالة إرميا
َسلَّمُت َصكَّ الشِّراِء إلى وَصلَّيُت إلى الّربِّ َبعَدما ١٦

! آِه، یا سيِّدي الّربُّ«١٧: باروَخ بِن َنيریَّا، فُقلُت
أنَت َصَنعَت السَّماواِت واألرَض ِبُقدَرِتَك العظيمِة 

أنَت ١٨. وِذراِعَك الَممدوَدِة وال َیصُعُب عَليَك شيٌء
یا َمْن تمَنُح َرحمَتَك األلوَف وُتعاِقُب الَبنيَن على 

باِئِهم، أیُّها اإللُه العظيُم الجبَّاُر اّلذي الّربُّ ُذنوِب آ
عظيٌم أنَت في الَمشوَرِة، وقدیٌر في ١٩. القدیُر اسُمُه

العَمِل، وعيناَك َمفتوحتاِن على ُطُرِق َبني آدَم 
. ِلُتجازَي ُآلَّ واحٍد ِبـحَسِب ُطُرِقِه وِثماِر أعماِلِه

، وال أظَهرَت آیاٍت وُمعِجزاٍت في أرِض ِمْصَر٢٠
َتزاُل ُتظِهُرها إلى هذا اليوِم في ِإسرائيَل وَبيَن ساِئِر 

. سمًا آما في هذا اليوِم البَشِر، وَعِملَت لَك ا
وأخَرجَت شعَبَك ِإسرائيَل ِمْن أرِض ِمْصَر ِبآیاٍت ٢١

وُمعِجزاٍت، وِبيٍد قدیَرٍة وِذراٍع َممدوَدٍة وُرْعٍب 
تي أقَسمَت وأعَطيَتُهم هِذِه األرَض اّل٢٢عظيٍم، 

. آلباِئِهم أْن ُتعطَيها لُهم أرضًا َتُدرُّ لبنًا وعَسًال
وَلِكنَُّهم ما َسِمعوا ِلصوِتَك، . فَدخلوا وامَتَلكوها٢٣

وال سَلكوا َشریَعَتَك، وال َعِملوا ِبُكلِّ ما أمرَتُهم بِه، 
فها هَي آالُت الِحصاِر ٢٤. فأنَزلَت ِبِهم هذا الشَّرَّ ُآلَُّه

المدینِة، ُتَسلَُّم إلى أیدي البابليِّيَن اّلذیَن ُتحيُط ِب
فاّلذي ُقلَتُه . ُیحاِربوَنها ِبالسَّيِف والُجوِع والَوباِء

فَكيَف ُقلَت لي أیُّها السَّيُِّد ٢٥. حَدَث وها أنَت َتراُه
ِإشَتِر الَحقَل ِبالِفضَِّة وأشِهْد ُشهودًا، َبيَنما : الّربُّ

  »ي البابليِّيَن؟المدینُة ُتَسلَُّم إلى أید

  جواب الرب
،  أنا الّربُّ إلُه ُآلِّ بَشٍر«٢٧: فقاَل الّربُّ إلرميا٢٦

َسُأسلُِّم هِذِه المدینَة إلى أیدي ٢٨أَیصُعُب عليَّ شيٌء؟ 
.  وإلى َیِد َنبوخذَنصََّر َمِلِك باِبَل فيأُخُذها البابليِّيَن

َن ُیحاِربوَن هِذِه المدینَة، وَیدُخُل البابليُّوَن اّلذی٢٩
ُفيشِعلوَن فيها النَّاَر وَیحرقوَنها هَي وُبيوتها اّلتي 

َبخََّر َبنو ِإسرائيَل وَبنو َیهوذا على ُسطوِحها للَبعِل 
  . وسَكبوا قرابـيَن خمٍر آلِلَهٍة ُأخرى لُيغيظوني

فَبنو ِإسرائيَل وَبنو َیهوذا َصَنعوا الشَّرَّ في عيَنيَّ ٣٠
 َفجِر تاریِخِهم، وآم أغاَظني َبنو ِإسرائيَل ُمنُذ

وهِذِه المدینُة آاَنت َمثاَر غَضبـي ٣١. ِبأعماِلِهم

وَغيظي ِمْن یوِم َبنوها إلى هذا اليوِم، فسُأزیُلها ِمْن 
َجزاَء ُآلِّ ما َفَعَلُه َبنو ِإسرائيَل وَبنو ٣٢أمام وجهي 

 وُرؤساُؤُهم َیهوذا ِمْن َشرٍّ ِلـُيغيظوني، ُهم وُملوُآُهم
وأداروا ٣٣وَآهَنُتُهم وأنبـياُؤُهم في َیهوذا وُأوُرشليَم، 

ومَع أنِّي َعلَّْمُتُهم ِبــَغيِر . لي ُظهوَرُهم ال وُجوَهُهم
بل ٣٤نقطاٍع، فما َسِمعوا لي وال َقِبلوا التَّأدیـَب،  ا

سمي   اّلذي ُدِعَي با َنَصبوا أصناَمُهم في َهيَكلي
  َبنوا َمذاِبـَح للَبعِل في وادي َهنُّوَمو٣٥ِلـُيَنجِّسوُه، 

، وأنا  ِلـُيَقدِّموا َبنيِهم وَبناِتِهم ِبالنَّاِر قربانًا لإللِه ُموَلَك
لم آُمْرُهم بذِلَك وال خَطَر ِبقلبـي أْن َیعَملوا هذا 

  . الرِّْجَس ویوِقعوا َیهوذا في اإلْثِم
رائيَل على واآلَن، فهذا ما أقوُلُه أنا الّربُّ إلُه ِإس«٣٦

هِذِه المدینِة اّلتي أنُتم تقولوَن إنَّها ُتَسلَُّم إلى َیِد َمِلِك 
سأجَمُع ٣٧:  باِبَل َضحيََّة السَّيِف والُجوِع والَوباِء

الشَّعَب ِمْن جميِع األراضي اّلتي َطَرْدُتُهم إليها 
ِبــغَضبـي وغيظي وُسخطي الشَّدیِد، وُأعيُدُهم إلى 

فيكونوَن لي ٣٨. ُنُهم في أماٍنهذا الَموضِع وُأسِك
وُأعطيِهم قلبًا واحدًا ٣٩. شعبًا وأآوُن لُهم إلهًا

وطریقًا واحدًا ِلـيخافوني دائمًا ِلَخيِرِهم وَخيِر َبنيِهم 
وُأعاِهُدُهم َعهدًا أبدیًّا أنِّي ال أتَحوَُّل ٤٠. ِمْن َبعِدِهم

ِهم َعنُهم، بل ُأحِسُن ِإليِهم وأجَعُل َمخاَفتي في ُقلوِب
وأفَرُح بأْن ُأحِسَن إليِهم ٤١. ِلئالَّ َیبَتِعدوا عنِّي

وأغُرُسُهم في هِذِه األرِض ِبُكلِّ قلبـي وُآلِّ نْفسي 
  . وأآوُن أمينًا لُهم

فكما أنِّي جَلْبُت على هذا الشَّعِب ُآلَّ هذا الشَّرِّ «٤٢
. العظيِم، آذِلَك أجِلُب لُهم ُآلَّ الَخيِر اّلذي وَعدُتُهم بِه

فيشَتري الشَّعُب ُحقوًال في هِذِه األرِض اّلتي ُقلُت ٤٣
عَليها ِإنَّها تخَرُب وَتخلو ِمَن البَشِر والَبهاِئِم وُتَسلَُّم 

َیشَتروَنها ِبالِفضَِّة وَیكُتبوَن ٤٤. إلى أیدي البابليِّيَن
ذِلَك في الصُّكوِك وَیخُتموَن عَليها وُیشِهدوَن الشُّهوَد 

فيما َحوَل ُأوُرشليَم وفي ُمُدِن في أرِض بنياميَن و
 وُمُدِن السَّهِل وُمُدِن الَجنوِب،  َیهوذا وُمُدِن الجَبِل

  . » یقوُل الّربُّ ألنِّي ُأعيُد لُهم أمجاَدُهم
  ٣٣الفصل 

  وعد آخر بالعودة
وقاَل الّربُّ إلرميا ثانيًة، وهَو َمحبوٌس َبعُد في ١

  قوُل الّربُّ اّلذي صَنَع األرَضی«٢: السِّجِن
ُأدُعني ٣: سُمُه وَصوََّرها وَثبََّتها في مكاِنها، الّربُّ ا

فُأجيـَبَك ِبما ال َتعِرُف ِمْن َعظاِئِم األموِر وخفایاها 
وِبما أقوُلُه على ُبيوِت هِذِه المدینِة وُقصوِر ُملوِك ٤

 في َیهوذا اّلتي ُهِدَمت إلقاَمِة الَمتاریِس والوقوِف
 لُيحاِربوا هِذِه  سَيجيُء الباِبليُّوَن٥: وجِه السَّيِف

المدینَة ولَيمألوها ِمْن ُجَثِث البَشِر اّلذیَن أضِرُبُهم 
ِبــغَضبـي وَغيظي، ألنِّي حَجبُت وجهي َعنها َجزاَء 

ولكنِّي سُأَضمُِّد ُجرَحها وُأداویِه فأشفيِه ٦. ُشروِرِهم
 َیهوذا  وُأعيُد أمجاَد٧ماِن، وأمَنُحُهم واِفَر الَخيِر واأل

وُأَطهُِّرُهم ِمْن ٨. وِإسرائيَل وأبِنـيِهم آما ِمْن َقبُل
جميِع خطایاُهُم اّلتي َخِطئوا ِبها إليَّ، وأعفو َعْن 
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وتكوُن لي ٩. ِعصياِنِهم وُآلِّ ما اقَتَرفوُه ِمن ُذنوٍب
عتزاٍز لدى جميِع  هِذِه المدینُة ُعنواَن َبهَجٍة وَمدیٍح وا

َمِم األرِض اّلذیَن َیسَمعوَن ِبـجميِع الَخيِر اّلذي ُأ
أعمُلُه لها، وسَيخافوَن وَیرَتعدوَن حيَن یَروَن جميَع 

  . »ما ُأغِدُقُه عَليها ِمْن َخيٍر وسالٍم
َسُيسَمُع ِمْن َبعُد في هذا الَموِضـِع «:  وقاَل الّرب١٠ُّ

وال َبهيَمَة اّلذي ُقلُت إنَُّه َیصيُر خرابًا، ال إنساَن فيِه 
صوُت الطََّرِب وصوُت الفَرِح، صوُت العریِس ١١

  ِإحَمدوا الّربَّ: وصوُت العروِس، صوُت القاِئليَن
القدیَر ألنَُّه صاِلـٌح وإلى األبِد َرحَمُتُه، وصوُت اّلذیَن 

ُیَقدِّموَن الشُّْكَر في َبيِت الّربِّ ألنِّي ُأعيُد ِلهِذِه 
  . »ت لها ِمْن َقبُلاألرِض أمجاَدها اّلتي آاَن

سيكوُن ِمْن َبعُد في هذا «: وقاَل الّربُّ القدیُر١٢
الَموِضـِع وفي جميِع ُمُدِنِه الَخِرَبِة اّلتي ال إنساَن فيها 

وفي ١٣. وال َبهيَمَة َمساِآُن ِللرُّعاِة وَحظاِئُر للغَنِم
، وفي أرِض بنياميَن   والسَّهِل والَجنوِب ُمُدِن الجَبِل
 ُأوُرشليَم، وفي ُمُدِن َیهوذا، َتُمرُّ الغَنُم ِمْن وما َحوَل

وستأتي أّیاٌم یقوُل ١٤. َبعُد َتحَت َیَدْي َمْن یحصيها
الّربُّ أُبرُّ فيها ِبالَعهِد اّلذي عاَهدُت بِه َبيَت ِإسرائيَل 

وفي ِتلَك األّیاِم ُأنِبُت ِمْن أصِل داُوَد ١٥.  وَبيَت َیهوذا
.  بالَعدِل والَحقِّ في األرِض، فَيحُكُم ُغصنًا صالحًا

وفي ِتلَك األّیاِم ُأَخلُِّص َبني َیهوذا وُأسِكُنُهم في ١٦
   . »الّربُّ صاِدٌق مَعنا: ُأوُرشليَم في أماٍن وُتدعى

 َرُجٌل ِمْن َنسِلِه  ال َینَقِطـُع ِلداُوَد«: وقاَل الّرب١٧ُّ
وال َینَقِطـُع ١٨َیجِلُس على عرِش َبيِت ِإسرائيَل 

 َرُجٌل ُیصِعُد الُمحرقاِت أمامي وُیَقدُِّم  َكهَنِة الالَّویِّيَنِل
  . »قرابـيَن الِحنَطِة، وَیذَبُح الذَّباِئـَح إلى األبِد

إْن أمَكَن أْن َتنُقضوا «٢٠: وقاَل الّربُّ إلرميا١٩
َعهدي مَع النَّهاِر وَعهدي مَع اللَّيِل، حّتى ال یكوَن 

ُیمِكُن أْن َتنُقضوا ٢١اِنِهما، اللَّيُل وال النَّهاُر في أو
َعهدي مَع داُوَد عبدي حّتى ال یكوَن َله ِمْن َنسِلِه َمْن 

َیمِلُك على عرِشِه، ومَع الَكهَنِة الالَّویِّيَن ُخدَّامي، 
 ال ُتحصى، وَرمل البحِر  وآما أنَّ ُنجوَم السَّماِء٢٢

ویِّيَن ال ُیكاُل، آذِلَك ُأآِثُر ُذرِّیََّة داُوَد عبدي والالَّ
  . »ُخدَّامي
أما َسِمعَت هذا الشَّعَب «٢٤: وقاَل الّربُّ إلرميا٢٣

یقوُل إنِّي رَفضُت َیهوذا وِإسرائيَل وُهما الَعشيرتاِن 
عَتَبروُه  حَتقروا بذِلَك شعبـي وما ا خَترُتُهما؟ فا اللَّتاِن ا

ْذُت تََّخ ِمثَلما ا: لذِلَك أقوُل أنا الّرب٢٥ُّ. ِمْن َبعُد ُأمًَّة
َعهدًا مَع النَّهاِر واللَّيِل وِنظاِم السَّماواِت واألرِض، 

هكذا ال أرُفُض َنسَل َیعقوَب وداُوَد عبدي فأختاُر ٢٦
ِمنُه ُملوآًا على ُذرِّیَِّة إبراهيَم وإسحَق وَیعقوَب، 

  . » وأرَحُمُهم وُأعيُد لُهم أمجاَدُهم
  ٣٤الفصل 

  رسالة إلى صدقيا
قاَل الّربُّ إلرميا حيَن آاَن َنبوخذَنصَُّر َمِلُك باِبَل ١

وجيُشُه وجميُع مماِلِك األرِض اّلتي َتخَضُع َله 
:  وجميُع الشُّعوِب ُیحاِربوَن ُأوُرشليَم وساِئَر ُمُدِنها

سُأَسلُِّم هِذِه : إذَهْب وُقْل ِلِصْدقيَّا َمِلِك َیهوذا«٢
وأنَت ال ٣اِبَل فُيحرُقها ِبالنَّاِر، المدینَة إلى َیِد َمِلِك ب

تفلُت ِمْن َیِدِه، بل َتَقُع في َقبَضِتِه وَتِقُف أماَمُه وجهًا 
ولكِن اسَمْع ما ٤. إلى وجٍه وُیَكلِّمَك وَتذَهُب إلى باِبَل

أنَت ال تموُت : یقوُل الّربُّ عنَك یا ِصْدقيَّا َمِلَك َیهوذا
 آاَن ُیحَرُق الَبخوُر بل تموُت ِبسالٍم، وآما٥ِبالسَّيِف 

آلباِئَك الُملوِك اّلذیَن ماتوا َقبَلَك، فكذِلَك ُیحَرُق لَك 
ألنِّي بذِلَك ! واأسفاه یا سيُِّد: وَینُدُبَك الشَّعُب ِبقوِلِهم

  . »أَمْرُت أنا الّربُّ
فَكلََّم إرميا النَّبـيُّ ِصدقيَّا َمِلَك َیهوذا ِبُكلِّ هذا الكالِم ٦

حيَن آاَن جيُش َمِلِك باِبَل ُیحاِرُب ٧في ُأوُرشليَم، 
  ، أي لخيَش ُأوُرشليَم وما َبقَي ِمْن ُمُدِن َیهوذا

  . ، وُهما مدیَنتاِن ُمَحصَّنتاِن وَعزیَقَة
وَآلََّم الّربُّ إرميا َبعَد أْن قَطَع الَمِلُك ِصْدقيَّا َعهدًا ٨

مَع شعِب ُأوُرشليَم على الُمناداِة ِبَتحریِر العبـيِد، 
 وأَمَتُه الِعبرانيََّة،  فُيطِلُق ُآلُّ واحٍد عبَدُه الِعبراني٩َّ

فواَفَق ١٠. وال َیسَتعِبُد أحٌد َیهودیًّا ِمْن َبني َقوِمِه
جميُع الرُّؤساِء وعامَُّة الشَّعِب على هذا الَعهِد 

َلِكنَُّهم عادوا َبعَد ذِلَك ١١. وأطَلقوا َعبـيَدُهم أحرارًا
ماَء اّلذیَن أطلقوُهم أحرارًا إلى وأرَجعوا العبـيَد واإل

  . الُعبودیَِّة
قَطْعُت َعهدًا مَع آباِئُكم «١٣: فقاَل الّربُّ إلرميا١٢

،  یوَم أخرجُتُهم ِمْن أرِض ِمْصَر، ِمْن داِر الُعبودیَِّة
  ُآلَّ َسبِع ِسنيَن أطِلقوا ُآلُّ واحٍد أخاُه: ُقلُت١٤

 َنفَسُه لَك وَخَدَمَك الِعبرانيَّ ُحرًّا َبعَد أْن یكوَن باَع
هَتمُّوا  ِستَّ َسنواٍت آاملٍة، فلم َیسَمْع لي آباُؤُآم وال ا

واليوَم َرَجعُتم أنُتم إلى الطَّریِق الَقویِم ١٥. ِلكالمي
في عيَنيَّ، فناَدیُتم ِبتحریِر عبـيِدُآم ِمْن أبناِء َقوِمُكم 
 وَقَطعُتم بذِلَك عهدًا أمامي في الهيَكِل اّلذي ُدعَي

سمي وأعدُتم عبـيَدُآم  ُثمَّ ُعْدُتم فَنجَّسُتُم ا١٦.  سمي با
  . وإماَءُآُم اّلذیَن أطلقُتموُهم أحرارًا إلى الُعبودیَِّة

ِلذِلَك ِبما أنَُّكم لم َتسَمعوا ِلُمناداِة ِصْدقيَّا بأْن «١٧
ُیَحرَِّر ُآلُّ واحٍد عبَدُه اّلذي ِمْن إخَوِتِه أبناِء َقوِمِه، 

ليوَم ُأنادي لُكم ِبالحرِّیَِّة، حرِّیَِّة الموِت فها أنا ا
وأجَعُلُكم َمثاَر . یقوُل الّربُّ. ِبالسَّيِف والُجوِع والَوباِء

وأمَّا الرِّجاُل ١٨. ُرْعٍب في جميِع مماِلِك األرِض
اّلذیَن خالفوا َعهدي وَنَقضوا ما تعاَهدوا عَليِه أمامي 

. وا َبيَن قطَعَتيِه وَمرُّ حيَن قَطعوا الِعْجَل َشطریِن
وُهم ُرؤساُء َیهوذا وُأوُرشليَم والِخْصياُن والكهَنُة ١٩

فأسلُِّمُهم إلى أیدي ٢٠وجميُع شعِب هِذِه األرِض، 
أعداِئِهم، وأیدي اّلذیَن َیطُلبوَن حياَتُهم، فتكوُن ُجَثُثُهم 

وُأسِلُم ٢١.  ولوحوِش األرِض مأآًال ِلَطيِر السَّماِء
 َیهوذا وُوزراَءُه إلى أیدي أعداِئِهم، ِصْدقيَّا َمِلَك

  وأیدي اّلذیَن َیطلبوَن حياَتُهم، وأیدي جيِش َمِلِك باِبَل
فسآُمُرُهم وُأعيُدُهم إلى هِذِه ٢٢. اّلذیَن رَجعوا َعنُكم

المدینِة فُيحاِربوَنها ویأُخذوَنها وَیحرقوَنها ِبالنَّاِر، 
  . يهاوأجَعُل ُمُدَن َیهوذا َقْفرًا بال ساِآَن ف

  ٣٥الفصل 
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   صفحة ٤٩  من أصل٣٠صفحة رقم  

  إرميا والّرآابـّيون
 بِن یوشيَّا َمِلِك  قاَل الّربُّ إلرميا في أّیاِم یویاقيَم١

 وَآلِّْمُهم، وادُخْل  إذَهْب إلى َبيِت الرَّآابـيِّيَن«٢: َیهوذا
  . بِهم إلى إحدى الُغَرِف في َبيِت الّربِّ واسِقِهم خمرًا

 یاَزْنيا بَن إرميا بِن َحْبصينيا وإخَوَتُه وَبنيِه فأَخْذُت٣
ودَخْلُت بِهم إلى الهيَكِل، ٤وجميَع َبيِت الرَّآابـيِّيَن 

، وهَي  إلى ُغرَفِة َبني حاناَن بِن َیَجْدليا، َرُجِل اِهللا
اّلتي ِبـجاِنِب ُغرَفِة الرُّؤساِء َفوَق ُغرَفِة َمْعسيَّا بِن 

ووَضعُت أماَم الرَّآابـيِّيَن ٥. َشلَّوَم حاِرِس األبواِب
: أباریَق َمألى ِمَن الخمِر وُآؤوسًا وُقلُت لُهم

َنحُن ال َنشرُب خمرًا، «: فقالوا٦. »ِإشَربوا خمرًا«
ال َتشَربوا : ألنَّ یوناداَب بَن َرآاَب أبانا أوصانا قائًلا

وال َتبنوا َبيتًا وال ٧خمرًا أنُتم وال َبنوُآم إلى األبِد، 
وا َزْرعًا وال َتغُرسوا لَتعيشوا أّیامًا آثيرًة على تزَرع

فَسِمْعنا ٨.  وجِه األرِض اّلتي أنُتم فيها ُمتَغربوَن
ليوناداَب أبـينا في ُآلِّ ما أَمَرنا بِه أْن ال َنشرَب 

خمرًا ُآلَّ أّیاِم حياِتنا، نحُن وِنساُؤنا وَبنونا وَبناُتنا، 
ا وال یكوُن لنا َآرٌم وال وأْن ال َنبنَي ُبيوتًا ِلَنسُكَنه٩

وَسَكنَّا في الخياِم وَسِمعنا وَعِمْلنا ١٠. حقٌل وال زرٌع
فلمَّا غزا ١١ِبُكلِّ ما أَمَرنا بِه یوناداُب أبونا، 

َتعاَلوا َندُخُل : نبوخذَنصَُّر َمِلُك باِبَل هِذِه األرَض ُقلنا
،  وجيِش اآلراميِّيَن ُأوُرشليَم ِمْن وجِه جيِش البابليِّيَن

  . »فَسكنَّا في ُأوُرشليَم
إذَهْب «١٣: ُثمَّ قاَل الّربُّ إلُه ِإسرائيَل إلرميا١٢

أال تـتأدَّبوَن «: وُقْل ِلِرجاِل َیهوذا وِلُسكَّاِن ُأوُرشليَم
َبنو یوناداَب بِن ١٤فَتسَمعوا ِلكالمي یقوُل الّربُّ؟ 

 َرآاَب َسِمعوا ِلكالِم أبـيِهم أْن ال یشَربوا خمرًا، فُهم
أمَّا أنُتم فما َسِمْعُتم ِلكالمي . ال َیشَربوَن إلى هذا اليوِم

وأرَسلُت إليُكم ١٥اّلذي َآلَّمُتُكم بِه ِمرارًا وَتكرارًا، 
ِإرِجعوا : نقطاٍع أقوُل  ِبــغيِر ا جميَع عبـيدي األنبـياِء

َعْن طریِق الشَّرِّ وأصِلحوا أعماَلُكم وال َتتَبعوا آِلَهًة 
ها، فَتسكنوا في األرِض اّلتي أعَطيُتها ُأخرى لَتعُبدو

وَبنو ١٦. لُكم وآلباِئُكم، فما أصَغيُتم وال َسِمعُتم لي
یوناداَب بِن رآاَب َیعَملوَن ِبوصيَِّة أبـيِهم، أمَّا هذا 

لذِلَك سأجِلُب على َبيِت ١٧. الشَّعُب فما َسِمعوا لي
 اّلذي َیهوذا وعلى جميِع ُسكَّاِن ُأوُرشليَم ُآلَّ الشَّرِّ

تَكلَّمُت بِه عَليِهم، ألنِّي آلَّمُتُهم فما َسِمعوا، وَدعوُتُهم 
  . »فما أجابوا

قاَل الّربُّ القدیُر «: وقاَل إرميا ِلبـيِت الرَّآابـيِّيَن١٨
ِبما أنَُّكم َسِمعُتم ِلوصيَِّة یوناداَب «: إلُه ِإسرائيَل

أَمَرُآم بِه، أبـيُكم وَحِفْظُتم أحكاَمُه وَعِمْلُتم ِبـجميِع ما 
لذِلَك ال َینَقِطـُع ليوناداَب بِن رآاَب َرُجٌل ِمْن ١٩

  . »َنسِلِه َیخُدُمني ُآلَّ األّیاِم
   ٣٦الفصل 

  باروخ یتلو آالم إرميا
 بِن یوشيَّا َمِلِك َیهوذا،  وفي السَّنِة الرَّابعِة ليویاقيَم١

آُتْب   وا ُخْذ لَك َصحيفَة آتاٍب«٢: قاَل الّربُّ إلرميا
  فيها ُآلَّ الَكالِم اّلذي َآلَّمُتَك بِه على ِإسرائيَل وَیهوذا

َلعلَّ ٣ إلى هذا اليوِم،  وجميِع اُألَمِم، ِمْن أّیاِم یوشيَّا
َبيَت َیهوذا َیسَمعوَن بجميِع الشَّرِّ اّلذي نَویُت أْن 

وِء حّتى أعفَو ُأنِزَلُه ِبِهم، فَيرِجعوا َعْن طریِق السُّ
  . »َعْن إْثِمِهم وخطيَئِتِهم

فدعا إرميا باروَخ بَن َنيریَّا وأملى عَليِه جميَع َآالِم ٤
وقاَل ٥. الّربِّ اّلذي َآلََّمُه بِه، فَكتَبُه في الصَّحيفِة

 أْن أدُخَل َبيَت  أنا َمحبوٌس ال أقِدُر«: إرميا لباروَخ
لصَّحيفِة ما أمَليُتُه قرْأ في ا دُخْل أنَت وا فا٦الّربِّ، 

عَليَك ِمْن آالِم الّربِّ على مساِمـِع الشَّعِب في َبيِت 
قَرْأُه أیضًا على مساِمـِع ُآلِّ  الّربِّ یوَم الصَّوِم، وا

َلعلَُّهم َیتضرَّعوَن ٧ِرجاِل َیهوذا القادميَن ِمْن ُمُدِنِهم، 
 إلى الّربِّ ویرِجعوَن َعْن طریِق الشَّرِّ، ألنَّ غَضَب

  . »الّربِّ وُسخَطُه اّلذي تكلََّم بِه عَليهِم شدیٌد
فَعِمَل باروُخ بُن َنيریَّا ِبُكلِّ ما أَمَرُه بِه إرميا ٨

. النَّبـيُّ، فقَرَأ في َبيِت الّربِّ ما آتَبُه ِمْن آالِم الّربِّ
وآاَن ذِلَك في الشَّهِر التَّاِسِع ِمَن السَّنِة الخامسِة ٩

ا َمِلِك َیهوذا، حيَن َتنادى إلى  بِن یوشيَّ ليویاقيَم
الصَّوِم أماَم الّربِّ ُسكَّاُن ُأوُرشليَم وُآلُّ َمْن جاَء إليها 

فقَرَأ باروُخ في الكتاِب آالَم ١٠. ِمْن ُمُدِن َیهوذا
إرميا على َمساِمـِع ُآلِّ الشَّعِب في َبيِت الّربِّ، في 

لُعْليا ِعنَد ُغرفِة جمریا بِن شافاَن الكاِتِب، في الدَّاِر ا
فلمَّا َسِمَع ميخا بُن جمریا ١١باِب َبيِت الّربِّ الجدیِد، 

َنَزَل إلى ُغرِفِة الكاِتِب في قصِر ١٢بِن شافاَن، 
الَمِلِك، فَوجَد الرُّؤساَء ُآلَُّهم جالسيَن ُهناَك، وُهم 

أليشاماُع الكاِتُب ودالیا بُن ِشْمعيا وألناثاُن بُن 
فاَن وِصْدقيَّا بُن حَنْنيا َعكبوَر وَجَمریا بُن شا

فأخبَرُهم ميخا بجميِع الَكالِم اّلذي ١٣. وِسواُهم
َسِمَعُه ِعنَدما قرَأ باروُخ في الكتاِب على مساِمـِع 

فأرَسَل جميُع الرُّؤساِء إلى باروَخ ١٤. الشَّعِب
ُخْذ «: یهودي بَن َنَثْنيا بِن َشَلْميا بِن آوشي یقوُل َله

ذي قرأَت فيِه على َمساِمـِع الشَّعِب ِبَيِدَك الكتاَب اّل
فأَخَذ باروُخ بُن َنيریَّا الكتاَب ِبَيِدِه وجاَء . »وتعاَل
قَرأ ذِلَك على  إجِلْس وا«: فقالوا َله١٥. إليِهم

فلمَّا ١٦. فقرَأ باروُخ على مساِمِعِهم. »َمساِمِعنا
َسمعوا ُآلَّ هذا الكالِم خافوا وَنظَر َبعُضُهم إلى 

َیِجُب أْن ُنخبَر الَمِلَك ِبُكلِّ «: وا لباروَخَبعٍض وقال
أخِبْرنا آيَف َآَتبَت «: وقالوا ِلباروخ١٧. »هذا الكالِم

فأجاَبُهم ١٨» ؟ ُآلَّ هذا الكالِم َعْن ِلساِن إرميا
آاَن ُیمليِه عليَّ فأُخطُُّه في الكتاِب «: باروُخ
إرميا خَتِبـْئ أنَت و ِإذَهْب وا«: فقالوا َله١٩. »ِبالِحبِر

  . »وال َتَدْع أحدًا َیعِرُف أیَن أنُتما
وأوَدَع الرُّؤساُء الكتاَب في ُغرَفِة أليشاماَع ٢٠

الكاِتِب وَدَخلوا إلى الَمِلِك في دیواِنِه وَسَردوا على 
فأرَسَل الَمِلُك ٢١. َمساِمِعِه ُآلَّ ما وَرَد في الكتاِب

 أليشاماَع َیهودي ِلـيأُخَذ الِكتاَب، فأخَذُه ِمْن ُغرَفِة
الكاِتِب وَقرأُه على مساِمـِع الَمِلِك وجميِع الرُّؤساِء 

وآاَن الوقُت ِشتاًء في الشَّهِر ٢٢الحاِضریَن َلَدیِه، 
.  ُمتَِّقد التَّاِسِع، والَمِلُك جاِلٌس وأماَمُه آانوُن ناٍر

فلمَّا قَرَأ َیهوديُّ َثالَث فقراٍت أو أربعًا َشقَّ ٢٣
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لكاِتِب وألقاُه في ناِر الكانوِن حّتى الكتاَب ِبسكِّيِن ا
ولِكن ال الَمِلُك وال أحٌد ِمْن عبـيِدِه ٢٤. احَترَق ُآلُُّه

،  اّلذیَن َسِمعوا ُآلَّ هذا الَكالِم َفِزَع أو َمزََّق ثياَبُه
وَتَشفََّع ألناثاُن ودالیا وَجَمْریا إلى الَمِلِك أْن ال ٢٥

  بَنُه مَّ أَمَر الَمِلُك اُث٢٦. َیحِرَق الكتاَب فما َسِمَع لُهم
َیْرَحَمئيَل وَسرایا بَن َعزرئيل وَشَلْميا بَن َعبِدئيَل أْن 

َیقبضوا على باروَخ الكاِتِب وإرميا النَّبـيِّ، ولِكنَّ 
  . الّربَّ أخفاُهما

: وقاَل الّربُّ إلرميا َبعَد أْن أحَرَق الَمِلُك الكتاَب٢٧
 جميَع الكالِم آُتْب فيها ُخْذ صحيفًة ُأخرى وا«٢٨

اّلذي آان في الصَّحيفِة األولى اّلتي أحَرَقها یویاقيُم 
أنَت : قاَل الّربُّ: وُقْل ليویاقيَم٢٩َمِلُك َیهوذا، 

أحَرقَت هِذِه الصَّحيفَة وُقلَت إلرميا، ِلماذا آَتبَت فيها 
أنَّ َمِلَك باِبَل ال ُبدَّ أْن یأتَي وُیَدمَِّر هِذِه األرَض 

فلذِلَك قاَل الّربُّ على ٣٠ا النَّاَس والَبهاِئَم؟ وُیبـيَد فيه
 على  ال َیجِلُس أحٌد ِمْن َنسِلِه: یویاقيَم َمِلِك َیهوذا

 ِللَحرِّ في النَّهاِر وللصَّقيِع  عرِش داُوَد، وُتطَرُح ُجثَُّتُه
وُأعاِقُبُه هَو وُذرِّیَّتُه وعبـيدُه على ٣١. في اللَّيِل

م وعلى ُسكَّاِن ُأوُرشليَم وِرجاِل ُذنوِبِهم، وأجِلُب عَليِه
  . »َیهوذا جميَع الشَّرِّ اّلذي َتَكلَّمُت بِه ألنَُّهم لم َیسَمعوا

فأخَذ إرميا صحيفًة أخرى وأعطاها لباروَخ بِن ٣٢
َنيریَّا الكاِتِب، فكَتَب فيها َعْن ِلساِن إرميا ُآلَّ ما 

اِر، وِزیَد عَليِه حَتواُه الكتاُب اّلذي أحَرَقُه یویاقيُم ِبالنَّ ا
  . آالٌم آثيٌر ِمثُلُه

  ٣٧الفصل 
  صدقيا یناشد إرميا

وأمَر نبوخذَنصَُّر َمِلُك باِبَل، فَملََّك ِصْدقيَّا بَن یوشيَّا ١
فلم یسَمْع ٢. مكاَن ُآْنيا بِن یویاقيَم على أرِض َیهوذا
 ِلكالِم الّربِّ هَو وال ِرجاُلُه وال شعُب ِتلَك األرِض

  . على ِلساِن إرميا النَّبـيِّ
وأرَسَل الَمِلُك ِصْدقيَّا یوَخَل بَن َشَلْميا وَصَفْنيا بَن ٣

َصلِّ ِمْن «: َمعِسيَّا الكاهَن إلى إرميا النَّبـيِّ یقوُل َله
وآاَن إرميا َیروُح وَیجيُء ٤. »أجِلنا إلى الّربِّ إلِهنا
وآاَن ٥. َقى في السِّجِنَبيَن الشَّعِب، َقبَل أْن ُیل

الباِبليُّوَن ُیحاِصروَن ُأوُرشليَم، فلمَّا َسِمعوا بأنَّ جيَش 
. رَتدُّوا َعْن ُأوُرشليَم ِفرعوَن خَرَج إليِهم ِمْن ِمْصَر ا

ُقْل ِلَمِلِك َیهوذا اّلذي «٧: فقاَل الّربُّ إلرميا النَّبـي٦ِّ
 اّلذي سَيرِجـُع جيُش ِفرَعوَن: أرسَلَك ِلَتسَتشيَرني

وَیرِجـُع ٨خَرَج ِلُمساَعَدِتُكم إلى أرِض ِمْصَر، 
البابليُّوَن وُیحاِربوَن هِذِه المدینَة وَیأُخذوَنها 

: فال َتخَدعوا أنُفَسُكم فتقولوا٩. وَیحرقوَنها ِبالنَّاِر
بل لو ١٠. سيذَهُب البابليُّوَن عنَّا ألنَُّهم ال َیذهبوَن

 اّلذیَن ُیحاِربوَنُكم وَبقَي قَتْلُتم جميَع جيِش البابليِّيَن
ِمنُهم عَدٌد ِمَن الَجرحى في َعسكِرِهم، فهؤالِء 

  . »یقوموَن ویحِرقوَن هِذِه المدینَة ِبالنَّاِر

  إرميا في السجن
ولمَّا رَجَع جيُش البابليِّيَن َعْن ُأوُرشليَم ِعنَد ١١

ا ِمْن ُأوُرشليَم خَرَج إرمي١٢اقتراِب جيِش ِفرعوَن، 

ِلـَيذهَب إلى أرِض بنياميَن ویأُخَذ ِحصََّتُه ِمْن ِإرِث 
فلمَّا وَصَل إلى باِب بنياميَن قَبَض عَليِه ١٣. عاِئَلِتِه

رئيُس الَحرِس واسُمُه َیرِئيَّا بُن َشَلْميا بِن َحَنِنـيَّا وقاَل 
: فقاَل َله إرميا١٤. »أنَت هارٌب إلى البابليِّيَن«: َله
فلم َیسَمْع . »ما أنا هاِرٌب إلى البابليِّين. هذا َآِذٌب«

فثاَر ١٥. َله، بل قَبَض عَليِه وجاَء بِه إلى الرُّؤساِء
غَضُب الرُّؤساِء على إرميا وضَربوُه وألقوُه في 
  . َبيِت یوناثاَن الكاِتِب، ألنَُّهم جَعلوا ذِلَك الَبيَت ِسجنًا

جِن وأقاَم ُهناَك فدَخَل إرميا إلى سَرادیـِب الس١٦ِّ
ُثمَّ أرَسَل الَمِلُك ِصْدقيَّا وأخَذُه وسأَلُه ١٧. أّیامًا آثيرًة

فقاَل » هل َآلََّمَك الّربُّ َحقًّا؟«: في قصِرِه ِسرًّا
  . »نعم، وقاَل لي َسُتَسلَُّم إلى َیِد َمِلِك باِبَل«: إرميا
ِبماذا َخِطْئُت إليَك «: وقاَل إرميا للَمِلِك ِصْدقيَّا١٨

وإلى ِرجاِلَك وإلى هذا الشَّعِب حّتى ألَقيُتموني في 
وأیَن أنبـياُؤُآُم اّلذیَن تَنبَّأوا لُكم قاِئليَن إنَّ ١٩السِّجِن؟ 

َمِلَك باِبَل ال یأتي عَليُكم وال على هِذِه األرِض؟ 
قَبْل َتَضرُّعي إليَك  واآلَن ِإسَمْع یا سيِّدي الَمِلُك وا٢٠

 یوناثاَن الكاِتِب ِلئالَّ أموَت وال َتُردَّني إلى َبيِت
فأمَر الَمِلُك ِصْدقيَّا أن یوَدَع إرميا في ٢١. »ُهناَك

ِسجِن القصِر، وأْن ُیعَطى َله رغيٌف ِمَن الخبِز ُآلَّ 
یوٍم ِمْن ُسوِق الَخبَّازیَن إلى أْن َینُفَد الخبُز ُآلُُّه ِمَن 

  . فأقاَم إرميا في ِسجِن القصِر. المدینِة
  ٣٨الفصل 

  إرميا في الجب
 ویوَخُل  وَسِمَع َشَفْطيا بُن َمتَّاَن وَجَدليا بُن َفشحوَر١

 أنَّ إرميا آاَن یقوُل  بُن َشَلْميا وَفشحوُر بُن َمْلكيَّا
ُآلُّ َمْن ُیقيُم في هِذِه : أنَّ الّربَّ قاَل«٢: ِللشَّعِب ُآلِِّه

جوِع والوباِء، وَمْن َیخُرُج المدینِة یموُت ِبالسَّيِف وال
وستَسلَُّم هِذِه ٣.  َیحيا وَینجو ِبـحياِتِه إلى البابليِّيَن

  . »المدینُة إلى أیدي جيِش َمِلِك باِبَل، فَيحَتلُّها
ُأقُتْل هذا الرَُّجَل ألنَُّه «: فقاَل ُأوَلِئَك الرُّؤساُء ِللَمِلِك٤

ِه المدینِة ُیضِعُف عزیمَة الُمحاِربـيَن الباقيَن في هِذ
وعزیمَة جميِع الشَّعِب ِبكالِمِه هذا، ألنَُّه ال ُیریُد ِلهذا 

هَو «: فقاَل الَمِلُك ِصدقيَّا٥. »الشَّعِب َخيرًا بل َشرًّا
فأَخذوا ٦. »في أیدیُكم وأنا الَمِلُك ال أقِدُر أْن أمَنعُكم

 في ِسجِن  بِن الَمِلِك إرميا لُيلقوُه في ُجبِّ َمْلكيَّا ا
ِر، فَدلُّوُه ِبـحباٍل وآاَن في الُجبِّ َوْحٌل وال ماَء القص

  . فيِه، فغاَص إرميا في الَوْحِل
، أحُد الِخصياِن وهَو في  فَسِمَع َعبُد َمِلُك الُكوشي٧ُّ

قصِر الَمِلِك أنَُّهم ألقوا إرميا في الُجبِّ، وآاَن الَمِلُك 
 القصِر فَخرَج َعبُد َمِلُك ِمَن٨.  جاِلسًا ِبباِب بنياميَن

ُأوَلِئَك الرِّجاُل ! یا سيِّدي الَمِلُك«٩: وقاَل ِللَمِلِك
أساؤوا في ُآلِّ ما فَعلوا بإرميا النَّبـيِّ اّلذي ألقوُه في 
الُجبِّ، فهَو یموُت ُجوعًا ُهناَك وما َبقَي في المدینِة 

ُخْذ ِمْن ُهنا َثالثَة «: فأمَرُه الَمِلُك قاَل١٠. »خبٌز
إرميا النَّبـيَّ ِمَن الُجبِّ َقبَل أْن ِرجاٍل وأْخِرْج 

فأَخَذُهم وجاَء إلى قصِر الَمِلِك وتناَوَل ١١. »یموَت
 ُهناَك ثيابًا عتيقًة وِخرقًا باليًة وَدالَّها  ِمَن الِخزاَنِة
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وقاَل َعبُد َمِلُك ١٢. ِبـِحباٍل إلى إرميا في الُجبِّ
َرَق الباليَة َضِع الثِّياَب العتيقَة والِخ«: الكوشيُّ إلرميا

. فَفَعَل آذِلَك. »َتحَت إبَطيك ِمْن َتحِت الِحباِل
وَجَذبوُه ِبالِحباِل وأخَرجوُه ِمَن الُجبِّ وأقاَم في ١٣

  . السِّجِن
ُثمَّ أرَسَل الَمِلُك ِصْدقيَّا وأخَذ إرميا النَّبـيَّ إليِه في ١٤

 أسأَلَك ُأریُد أْن«: الَمدَخِل الثَّاِلِث ِلبـيِت الّربِّ وقاَل َله
إْن «: فأجاَبُه إرميا١٥. َعْن أمٍر، فال تْكُتْم عنِّي شيئًا

. »أخَبرُتَك َتقُتُلني، وإْن َنَصحُتَك ال َتسَمُع لي
َحيٌّ الّربُّ اّلذي وَهَبنا «: فَحَلَف َله الَمِلُك ِسرًّا قاَل١٦

الحياَة ال أقُتُلَك وال ُأْسِلُمَك إلى أیدي ُأولِئَك الرِّجاِل 
  . » َیطلبوَن حياَتَكاّلذیَن
قاَل الّربُّ القدیُر إلُه «: فقاَل إرميا ِلصْدقيَّا١٧

إْن خَرْجَت إلى ُرؤساِء َمِلِك باِبَل َتحَفُظ : ِإسرائيَل
حياَتَك، وهِذِه المدینُة ال ُتحَرُق ِبالنَّاِر، وأنَت وأهُل 

وإْن ُآنَت ال تخُرُج إلى ١٨. َبيِتَك َتنُجوَن ِبـحياِتُكم
َمِلِك باِبَل، فهِذِه المدینُة َتسُقُط في أیدي ُرؤساِء 
، فَيحرقوَنها ِبالنَّاِر وأنَت ال تفلُت ِمْن  الباِبليِّيَن
أخاُف أْن «: فقاَل الَمِلُك ِصْدقيَّا إلرميا١٩. »أیدیِهم

ُأسَلَم إلى أیدي الَيهوِد اّلذیَن َهَربوا إلى الباِبليِّيَن 
ال ُتْسَلُم إلى «: ميافقاَل َله إر٢٠. »فَيسَتهِزئوَن بـي

أیدیِهم إسَمْع ِلَكالِم الّربِّ اّلذي ُأَآلُِّمَك بِه فيكوَن لَك 
لِكْن إْن َرَفضَت ذِلَك فالرُّؤیا ٢١. َخيٌر وُتحَفظ حياُتَك

فُيساُق ٢٢. اّلتي أراني ِإیَّاها الّربُّ َتصُدُق عَليَك
جميُع َمْن َبقَي ِمَن النِّساِء في قصِر الَمِلِك إلى 

ِرجاُلَك اّلذیَن وِثْقَت ِبِهم : ؤساِء َمِلِك باِبَل، فَيُقْلَنُر
َخَدعوَك وَتَغلَّبوا عَليَك، فَغِرَقت ِرجالَك في الَوْحِل 

وُتساُق جميُع ِنساِئَك وَبنيَك ٢٣. نَصَرفوا َعنَك وُهُم ا
إلى الباِبليِّيَن، وأنَت ال تفلُت ِمْن أیدیِهم، بل یأُسُرَك 

فقاَل ٢٤. »ِه المدینُة ُتحَرُق ِبالنَّاِرَمِلُك باِبَل، وهِذ
ال َتَدْع أحدًا َیعَلُم ِبهذا الكالِم ِلئالَّ «: ِصْدقيَّا إلرميا

وإذا َسِمَع الرُّؤساُء ِبأنِّي َآلَّمُتَك، فجاؤوا ٢٥. تموَت
أخِبْرنا ماذا ُقلَت ِللَمِلِك وماذا قاَل الَمِلُك : وقالوا لَك

َتَضرَّْعُت : فُقْل لُهم٢٦قُتُلَك ال تكُتْمُه عنَّا فال َن. لَك
إلى الَمِلِك أْن ال ُیعيَدني إلى َبيِت یوناثاَن ألموَت 

  . »ُهناَك
فجاَء جميُع الرُّؤساء إلى إرميا وسألوُه، فأخَبَرُهم ٢٧

فَكفُّوا َعنُه ألنَّ أحدًا لم َیسَمْع ما . آما أوصاُه الَمِلُك
يا في السِّجِن إلى وأقاَم إرم٢٨. َتَحدََّث بِه مَع الَمِلِك
  .  یوِم ُأِخَذت ُأوُرشليَم

  ٣٩الفصل 
  سقوط ُأوُرشليم

  )١٢-٤: ٢٥مل٢؛ ١٦-٤: ٥٢ار(
   
 ِلصْدقيَّا َمِلِك  في الشَّهِر العاِشِر من السَّنِة التَّاِسعِة١

َیهوذا جاَء نبوخذَنصَُّر َمِلُك باِبَل وجميُع جيِشِه إلى 
وفي الشَّهِر الرَّاِبـِع ِمَن السَّنِة ٢.  وحاَصَرهاُأوُرشليَم

. خَتَرَق العُدوُّ أسواَر المدینِة  ِلِصْدقيَّا، ا الحادَیَة َعْشَرَة

ودَخَل ُآلُّ ُرؤساِء َمِلِك باِبَل وَجَلسوا ِبالباِب ٣
َنرَجُل شراَصُر رئيُس الَمجوِس، : ، وُهم األوَسِط

. الِخصياِن وسواُهم وسرَسخيُم رئيُس  وَسْمَجُر َنبو
فلمَّا رآُهم ِصْدقيَّا َمِلُك َیهوذا وجميُع ُجنوِدِه َهَربوا ٤

وخَرجوا ِمَن المدینِة َليًال ِمْن طریِق بستاِن الَمِلِك ِمَن 
، وَذَهبوا في طریِق َغوِر  الباِب اّلذي َبيَن السُّوَریِن

ریحا،  في َسهِل أ فَلِحَق ِبِهم جيُش الباِبليِّيَن٥.  األرُدنِّ
فَقَبضوا على ِصْدقيَّا وأَخذوُه إلى نبوخذَنصََّر َمِلِك 

وذَبَح َمِلُك ٦. ، فحَكَم عَليِه  ِبأرِض َحماَة باِبَل في َربَلَة
باِبَل َبني ِصْدقيَّا في َربَلَة أماَم َعيَنيِه، آما ذَبَح جميَع 

 وفَقَأ َعيَني ِصْدقيَّا وَقيََّدُه ِبِسلِسَلتيِن٧. أشراِف َیهوذا
وأحَرَق الباِبليُّوَن ٨. ِمْن ُنحاٍس ِلـَيجيَء بِه إلى باِبَل

قصَر الَمِلِك وُبيوَت الشَّعِب ِبالنَّاِر وَهَدموا أسواَر 
وَسبـى َنُبوَزراداُن، رئيُس الشُّرَطِة إلى ٩. ُأوُرشليَم

عَتَصموا في المدینِة، والهاِربـيَن  باِبَل َبقيََّة اّلذیَن ا
أمَّا الُفقراُء ِمَن ١٠.  ِه، وساِئَر الُصنَّاعاّلذیَن َلجُأوا إلي

الشَّعِب اّلذیَن ال َیمِلكوَن شيئًا، فَترَآُهم َنبوَزراداُن في 
أرِض َیهوذا وأعطاُهم ُآرومًا وُحقوًال في ذِلَك 

  . الوقِت

  إرميا یخرج من السجن
وَزراداَن، رئيِس قاَل نبوخذَنصَُّر َمِلُك باِبَل ِلَنب١١

ُخْذُه وأآِرْمُه وال ُتِسـْئ «١٢: الشُّرَطِة في شأِن إرميا
. »إليِه في شيٍء، بل اعَمْل َله آما یقوُل لَك

فأرَسَل َنبوَزراداُن رئيُس الشُّرَطِة، وَنبوَشزباُن ١٣
رئيُس الِخصياِن، وَنرَجُل َشراَصُر رئيُس الَمجوِس، 

أرَسلوا وأَخذوا إرميا ١٤وجميُع ِرجاِل َمِلِك باِبَل، 
 بِن أحيقاَم بِن شافاَن،  ِمَن السِّجِن لُيسِلموُه إلى َجَدليا

  . فَيِجـيَء بِه إلى َبيِتِه، لُيقيَم َبيَن الشَّعِب

  وعد الرب لعبد ملك
وقاَل الّربُّ إلرميا ِعنَدما آاَن َمحبوسًا في ١٥

یقوُل :   ِلَعبَد َمِلَك الُكوشيِِّإذَهْب وُقل«١٦: السِّجِن
َسُأِتمُّ َآالمي على هِذِه : الّربُّ القدیُر إلُه ِإسرائيَل

. المدینِة ِللشَّرِّ ال ِللَخيِر، ویكوُن ذِلَك أماَمَك یوَم َیِتمُّ
َلكنِّي ُأنِقُذَك في ذِلَك اليوِم، فال َتَقُع في أیدي اّلذیَن ١٧

َتسُقُط ِبالسَّيِف، بل َتنجو وُأَنجِّيَك فال ١٨. تخاُف ِمنُهم
  . »ِبـحياِتَك ألنََّك َتَوآَّْلَت عليَّ، یقوُل الّربُّ

  ٤٠الفصل 
  إرميا یقيم عند جدليا

 رئيُس  وآلََّم الّربُّ إرميا َبعَد أْن أطَلَقُه َنبوَزراداُن١
كبًَّال ِبالُقيوِد َبيَن  َحيُث آاَن أخَذُه ُم الشُّرَطِة ِمَن الرَّاَمِة

. جميِع أسرى ُأوُرشليَم وَیهوذا اّلذیَن ُسُبوا إلى باِبَل
الّربُّ «: نَفَرَد رئيُس الشُّرَطِة بإرميا وقاَل َله فا٢

وهَو اّلذي ٣ على هذا الموِضِع،  إَلُهَك تَكلََّم ِبهذا الشَّرِّ
َتمَّ عَليُكم َجَلَبُه آما قاَل، َخِطْئُتم إليِه وما َسِمْعُتم َله، ف

واآلَن أفَلتُّ َیَدَك ِمَن القيوِد، فإْن َرِغبَت ٤. هذا األمُر
. أْن َتجيَء معي إلى باِبَل، فتعاَل، وأنا أعَتني ِبأمِرَك

! ُأنُظْر. وإْن ساَءَك أْن َتجيَء َمعي إلى باِبَل فاْبَق
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فاألرُض ُآلُّها َبيَن َیَدیَك، وأیَنما طاَب لَك وواَفَق أْن 
، َفُعْد إلى َجَدْليا بِن  أمَّا إذا َبقيَت٥ فاْذَهْب َتذَهَب

أحيقاَم بِن شافاَن اّلذي والَُّه َمِلُك باِبَل على ُمُدِن 
َیهوذا، وأِقْم مَعُه َبيَن الشَّعِب، أو فاذَهْب أیَنما تَيسََّر 

  . وأعطاُه زادًا وهدیًَّة وَصَرَفُه. لَك
 وأقاَم  صفاَةفجاَء إرميا إلى َجدليا بِن أحيقاَم في ِم٦

  . مَعُه َبيَن الشَّعِب الباقي في الِبالِد

  جدليا حاآم یهوذا
  )٢٦-٢٣: ٢٥مل٢(
   
ولمَّا َسِمَع القاَدُة والُجنوُد اّلذیَن َلجُأوا إلى ٧

الصَّحراِء أنَّ َمِلَك باِبَل ولَّى َجَدليا بَن أحيقاَم على 
يِه الُفَقراَء ِمَن الرِّجاِل والنِّساِء أرِض َیهوذا، ووآََّل إل

واألطفاِل اّلذیَن َبقوا في الِبالِد ولم َیْسِبِهِم الباِبليُّوَن 
جاؤوا إلى َجَدليا في ِمصفاَة، وُهم ٨إلى باِبَل، 

بنا قاِریَع  إسماعيُل بُن َنَثنيا ویوحاناُن ویوناثاُن ا
، وَیَزْنيا وَسرایا بُن َتنحوَمَث، وَبنو عيفاَي النَّطوفاتيِّ

فَطمأَنُهم َجَدليا ِبقوِلِه ٩. بُن الَمعكيِّ، ُهم وِرجاُلُهم
ُأسُكنوا في هِذِه .  ال تخافوا ِمْن ُعبودیَِّة الباِبليِّيَن«: لُهم

وأنا ُمقيٌم في ِمصفاَة ١٠. خُدموا َمِلَك باِبَل األرِض وا
جَمعوا  م فاِألسَتقِبَل الباِبليِّيَن اّلذیَن یأتوَن ِإلينا، أمَّا أنُت

الخمَر والثِّماَر والزَّیَت واخُزنوها في أوعَيِتُكم 
وآذِلَك فَعَل ١١. »سُكنوا في ُمُدِنُكُم اّلتي َتحَتلُّوَنها وا

جميُع اليهوِد اّلذیَن في ُموآَب وَبيَن َبني َعمُّوَن وفي 
 وساِئِر األراضي حيَن َسِمعوا أنَّ َمِلَك باِبَل  أدوَم

َن الشَّعِب في َیهوذا وَولَّى عَليِهم َجَدليا تَرَك َبقيًَّة ِم
فَرَجعوا ِمْن جميِع المواضِع ١٢. بَن أحيقاَم بِن شافاَن

اّلتي ُطِردوا إليها وجاؤوا إلى أرِض َیهوذا، إلى 
َجَدليا في ِمصفاَة، وَجَمعوا ِمَن الخمِر والثِّماِر شيئًا 

  . آثيرًا جدًّا
جميَع القاَدِة اّلذیَن ُثمَّ إنَّ یوحاناَن بَن قاریَح و١٣

َلجأوا إلى الصَّحراِء جاؤوا إلى َجَدليا في ِمصفاَة 
  هل َعِلْمَت أنَّ َبعليَس َمِلَك َبني َعمُّوَن«: وقالوا َله١٤

. فما َصدََّقُهم َجَدليا» أرَسَل ِإسماعيَل بَن َنَثنيا ِلـَيقُتَلَك؟
: َةفقاَل یوحاناُن بُن قاریَح ِلَجَدليا ِسرًّا في مصفا١٥

َدعني َأذَهُب فأُقُتَل إسماعيَل بَن َنَثنيا دوَن أْن َیعَلَم «
ِلماذا َیقُتُلَك هَو فَيَتَبدَّد جميُع اليهوِد الُمجتِمعيَن . أحٌد

ال «: فأجاَبُه َجَدليا١٦. »إليَك وَتهِلك َبقيَُّة َیهوذا
   . »فِتراٌء تفَعْل، فما تقوُلُه على إسماعيَل ا

  ٤١الفصل 
  مقتل جدليا

 ِمْن ِتلَك السَّنِة جاَء إسماعيُل  وفي الشَّهِر السَّاِبـِع١
بُن َنَثنيا بِن أليشاماَع، وهَو ِمَن العاِئلِة الماِلَكِة وأحُد 

ُوَزراِء الَمِلَك، وَعَشَرُة ِرجاٍل مَعُه إلى َجَدليا بِن 
َعُه، وَبعَد أْن َتناولوا الطَّعاَم م.  أحيقاَم في ِمصفاَة

قاَم إسماعيُل والَعَشَرُة الرِّجاِل اّلذیَن مَعُه وَضربوا ٢
َجَدليا ِبالسَّيِف وَقَتلوُه، وهَو اّلذي والَُّه َمِلُك باِبَل على 

آما َقَتلوا جميَع الَيهوِد اّلذیَن آانوا ٣أرِض َیهوذا، 
مَع َجَدليا في ِمصفاة، والُجنوَد الباِبليِّيَن اّلذیَن 

  . وَجدوُهم ُهناَك
وفي اليوِم الثَّاني َبعَد َمقَتِل َجَدليا، وَقبَل أْن َیعَلَم ٤

 ثمانوَن   والسَّاِمرِة  وشيلوَه جاَء ِمْن شكيَم٥أحٌد، 
 وَمزَّقوا ثياَبُهم وَخَدشوا وجوَهُهم،  َرُجًال َحَلقوا ِلحاُهم

. وِبأیدیِهم َتقِدَمٌة وُلباٌن لُيَقرِّبوُهما في َبيِت الّربِّ
إسماعيُل بُن َنَثنيا ِللقاِئِهم ِمْن ِمصفاَة، وآاَن فَخَرَج ٦

تعاَلوا إلى «: ستقَبَلُهم قاَل لُهم َیسيُر باآيًا، ولمَّا ا
فلمَّا َدخلوا إلى وَسِط المدینِة ٧. »َجَدليا بِن أحيقاَم

ذَبَحُهم إسماعيُل وألقاُهم في الُجبِّ، هَو والرِّجاُل 
َرُة ِرجاٍل قالوا وآاَن بـيَنُهم َعَش٨. اّلذیَن مَعُه
ال َتقُتْلنا، فلنا ُآنوٌز في البرِّیَِّة ِمْن «: إلسماعيَل

مَتَنَع َعْن َقْتِلِهم َبيَن  فا. »ِحنَطٍة وشعيٍر وزیٍت وعَسٍل
  . ِرفاِقِهم

وآاَن الُجبُّ اّلذي ألقى فيِه إسماعيُل ُجَثَث الرِّجاِل ٩
َرُه الَمِلُك آسا  اّلذي حَف اّلذیَن َقتَلُهم، هَو الُجبُّ الكبـيُر

 َمِلِك ِإسرائيَل، فَمألُه ِإسماعيُل  ِلِحماَیِتِه ِمْن َبعشا
عتَقَل ِإسماعيُل جميَع َمْن َبقَي في  وا١٠. ِبالَقتلى

ِمصفاَة، وِمنُهم بناُت الَمِلِك واّلذیَن جَعَلُهم َنبوَزراداُن 
رئيُس الشِّرطِة في ِعهَدِة َجَدليا بِن أحيقاَم، وأَخَذُهم 

  . ُه أسرى إلى َبني َعمُّوَنمَع
فَسِمَع یوحاناُن بُن قاریَح وجميُع قادِة الجيِش ١١

اّلذیَن مَعُه ِبالشَّرِّ العظيِم اّلذي فَعَلُه إسماعيُل بُن 
فأَخذوا جميَع ِرجاِلِهم وساروا إلى ُمحارَبِة ١٢َنَثنيا، 

فصاَدفوُه ِعنَد الِبْرَآِة الكبـيرِة اّلتي في . إسماعيَل
فلمَّا رأى جميُع األسرى اّلذیَن مَع ١٣.  جبعوَن

إسماعيَل قادَة الجيِش وعلى رأِسِهم یوحاناُن بُن 
أمَّا ١٥. وأقَبلوا عَليِه ُمسرعيَن١٤قاریَح فرحوا، 

إسماعيُل فهَرَب مَع ثمانيِة رجاٍل ِمْن وجِه یوحاناَن 
ستَردَّ یوحاناُن وقادُة  فا١٦. وذَهَب إلى َبني عمُّوَن

ذیَن مَعُه َبقيََّة شعِب ِمصفاَة ِمْن إسماعيَل الجيِش اّل
َبعَد َمقَتِل َجَدليا وأعاَدُهم إلى جبعوَن، وُهم جنوٌد 

فساروا وأقاموا في ١٧. وِنساٌء وأطفاٌل وِخصيان
 اّلتي ِبـجواِر َبيت َلحَم، وفي نيَِّتِهم أْن  َجيروَت ِآمهاَم

 ألنَّ َخوفًا ِمَن الباِبليِّيَن١٨َیلجُأوا إلى ِمْصَر 
إسماعيَل بَن َنَثنيا قَتَل َجَدليا بَن أحيقاَم اّلذي والَُّه 

  . َمِلُك باِبَل على ُآلِّ أرِض َیهوذا
  ٤٢الفصل 

وتَقدََّم جميُع قادِة الُجيوِش ویوحاناُن بُن قاریَح ١
 بُن هوَشْعيا وجميُع الشَّعِب، ِمْن صغيِرِهم  وعَزْریا

نَتَضرَُّع إليَك «: بـيِّوقالوا إلرميا الن٢َّإلى آبـيِرِهم، 
أْن ُتَصلَِّي إلى الّربِّ إَلِهَك ألجِل َمْن َبقَي ِمنَّا، وُهم 

فيخِبُرنا الّربُّ ٣. قليٌل ِمْن آثيٍر، آما َترانا َعيناَك
فقاَل لُهم إرميا ٤. »إلُهَك آيَف َنسُلُك وماذا نعَمُل

آما َسِمْعُتُكم وسُأَصلِّي إلى الّربِّ إلِهُكم «: النَّبـيُّ
َتطُلبوَن وُأخِبُرُآم ِبما ُیجيـُبُكُم الّربُّ، وال أآُتُم عنُكم 

لَيُكِن الّربُّ إلُهَك شاِهدًا عَلينا : فقالوا إلرميا٥. »شيئًا
إْن َخيرًا أو ٦. أنَّنا َنعَمُل ِبُكلِّ الكالِم اّلذي ُیرِسُلُه إلينا
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ُب َشرًّا، ألنَّ السَّماَع ِلصوِت الّربِّ إلِهنا اّلذي َنطُل
  . ِمنَك الصَّالَة إليِه أفَضُل لنا

فَدعا یوحاناَن ٨وَبعَد َعَشَرِة أّیاٍم َآلََّم الّربُّ إرميا، ٧
بَن قاریَح وجميَع قادِة الُجيوِش اّلذیَن مَعُه وُآلَّ 

: وقاَل لُهم٩الشَّعِب، ِمْن صغيِرِهم إلى آبـيِرِهم، 
ي قاَل الّربُّ إلُه ِإسرائيَل اّلذي َطَلْبُتم ِمنِّ«

إْن َسَكنُتم في هِذِه األرِض، فأنا ١٠: بَتَضرُّعاِتُكم
، وأغُرُسُكم وال أقَلُع، ألنِّي َنِدْمُت  أبنيُكم وال أنُقُض

ال َتخافوا ِمْن َمِلِك ١١. على الشَّرِّ اّلذي أنَزلُتُه ِبُكم
فأنا َمعُكم ألحَفَظُكم . باِبَل، ال تخافوا ِمنُه یقوُل الّربُّ

وُأنِعَم عَليُكم فَيرَحَمُكم َمِلُك باِبَل ١٢.  َیِدِهوُأنِقَذُآم ِمْن
ال َنسُكُن في هِذِه : وإْن ُقلُتم١٣.  في أرِضُكم وُیبقيُكم

األرِض رافضيَن أْن َتسَمعوا ِلصوِت الّربِّ إلِهُكم، 
ال بل نذَهُب إلى أرِض ِمْصَر، حيُث ال : وقلُتم١٤

 إلى نَرى حربًا وال َنسَمُع صوَت بوٍق، وال َنجوُع
سَمعوا آالَم الّربِّ یا َبقيََّة  فا١٥. ُخبٍز وُنقيُم ُهناَك

إْن َذَهبُتم إلى ِمْصَر لَتَتَغرَّبوا فيها، : شعِب َیهوذا
فالسَّيُف والجوُع اللَّذاِن َتخافوَن ِمنُهما َیلَحقاِنُكم ١٦

وآذِلَك جميُع اّلذیَن َذَهبوا ١٧. إلى ُهناَك وَتموتوَن
وا ُهناَك َیموتوَن ِبالسَّيِف والُجوِع إلى ِمْصَر وَتغرَّب

. والَوباِء، وال َینجو ِمَن الشَّرِّ اّلذي أجِلُبُه عَليِهم
نَصبَّ غَضبـي وَغيظي على ُسكَّاِن  فكما ا١٨

ُأوُرشليَم فكذِلَك َینَصبُّ َغيظي عَليُكم إذا َذَهبُتم إلى 
،  ِمْصَر، فتكونوَن شتيَمًة ومثاَر ُرعٍب وَلعَنًة وعارًا
وال َتَروَن هذا الموضَع ِمْن َبعُد، یقوُل الّربُّ إلُه 

  . ِإسرائيَل
ال َتذهبوا : وقاَل لُكُم الّربُّ یا َبقيََّة شعِب َیهوذا«١٩

فأنُتم ُتخِطئوَن ٢٠. إلى ِمْصَر، ها أنا أنَذرُتُكُم اآلَن
أَما . َخَطًأ جسيمًا ُیَكلُِّفُكم حياَتُكم إْن َذَهبُتم إلى ُهناَك

َصلِّ إلى الّربِّ :  إلِهُكم قاِئليَن وني إلى الّربِّأرسلُتم
وأنا ٢١إَلِهنا ألجِلنا، وُآلُّ ما یقوُلُه أخِبْرنا بِه فَنعَمَلُه؟ 

اليوَم أخَبرتُكم فلم َتسَمعوا ِلشيٍء ِممَّا أرسَلني بِه 
فاآلَن اعَلموا َیقينًا أنَُّكم تموتوَن ِبالسَّيِف ٢٢. إليُكم

 الَموضِع اّلذي أَرْدُتم أْن َتذهبوا والُجوِع والوباِء في
  . »إليِه ِلتـَتَغرَّبوا فيِه

  ٤٣الفصل 
  إرميا في مصر

ولمَّا فَرَغ إرميا ِمْن ُمخاطبِة الشَّعِب ِبُكلِّ هذا ١
قاَل َله ٢. الكالِم اّلذي أرسَلُه إليِهم بِه الّربُّ إلُهُهم

 بُن قاریَح وجميُع عَزْریا بُن هوَشْعيا ویوحاناُن
لم ُیرِسْلَك الّربُّ إلُهنا . أنَت َتكِذُب«: الرِّجاِل ِبوقاَحٍة

. ال َتذَهبوا إلى ِمْصَر ِلتـَتَغرَّبوا ُهناَك: ِلتقوَل لنا
لِكنَّ باروَخ بَن َنيریَّا َحرََّضَك عَلينا ِلُتْسِلَمنا إلى ٣

ورَفَض ٤. »، فُنقَتَل أو ُنسَبى إلى باِبَل أیدي الباِبليِّيَن
یوحاناُن بُن قاریَح وقادُة الجيِش وجميُع الشَّعِب أْن 

. َیسَمعوا ِلصوِت الّربِّ فُيقيموا في أرِض َیهوذا
وأخَذ یوحاناُن وقادُة الجيِش َبقيََّة شعِب َیهوذا اّلذیَن ٥

َرَجعوا ِمْن َبيِن األَمِم اّلتي ُطِردوا إليها ِلـُيقيموا في 

 والنِّساُء واألطفاُل وَبناُت الرِّجاُل٦: أرِض َیهوذا
الَمِلِك وساِئُر اّلذیَن ترَآُهم َنبوَزراداُن رئيُس الشُّرَطِة 

في ِعْهَدِة َجَدليا بِن أحيقاَم بِن شافاَن وإرميا النَّبـيِّ 
 ُدوَن  وَذَهبوا إلى أرِض ِمْصَر٧. وباروَخ بِن َنيریَّا

أْن َیسَمعوا ِلصوِت الّربِّ، فوصلوا إلى مدینِة 
  .  َتحَفنحيَس

ُخْذ ِبَيِدَك «٩: وقاَل الّربُّ إلرميا في َتحَفنحيَس٨
طُمْرها في ُآوَمِة الطِّيِن اّلتي ِعنَد  ِحجارًة آبـيرًة وا

َمدَخِل قصِر ِفرَعوَن في المدینِة ِبَمشَهٍد ِمْن َبعِض 
: قاَل الّربُّ القدیُر إلُه ِإسرائيَل: وُقْل لُهم١٠اليهوِد 

َنبوخذَنصََّر َمِلَك باِبَل عبدي، ِلـيْنِصَب سُأرِسُل وآُخُذ 
عرَشُه َفوَق هِذِه الحجارِة اّلتي َطَمْرُتها وَینُشَر ُقبََّتُه 

فَيجيُء وَیضِرُب أرَض ِمْصَر، ١١. الَمَلِكيََّة َفوَقها
فَيصيُر اّلذیَن ِللموِت إلى الموِت، واّلذیَن ِللسبـي إلى 

  ویوِقُد نارًا١٢.  يِفالسبـي، واّلذیَن ِللسَّيِف إلى السَّ
في ُبيوِت آِلَهِة ِمْصَر، فَيحِرُقها وَیسبـيها وُیَنظُِّف 
أرَض ِمْصَر آما ُیَنظُِّف الرَّاعي ثوَبُه ِمَن الَقمِل، 

ویْكِسُر أعِمَدَة َبيِت ١٣. وَیخُرُج ِمْن ُهناَك ِبسالٍم
 اّلتي في أرِض ِمْصَر وَیحِرُق آِلَهَتها  الشَّمِس
   .»ِبالنَّاِر

  ٤٤الفصل 
  آلمة الرب إلى یهود مصر

ُقْل ِلجميِع الَيهوِد السَّاِآنيَن «: وقاَل الّربُّ إلرميا١
 ِمْن   وَفتروَس  وَتحَفنحيَس وَممفيَس في َمجدوَل
: قاَل الّربُّ القدیُر إلُه ِإسرائيَل«٢: أرِض ِمْصَر

اٍب عظيٍم على ُأوُرشليَم رأیُتم ما َجَلْبُتُه ِمْن خر
وساِئِر ُمُدِن َیهوذا، وها هَي اليوَم ِخرَبٌة ال ساِآَن 

. ِبسَبِب الشَّرِّ اّلذي َفَعلُه شعُبها ِلـيُتغيظوني٣. فيها
فأحرقوا الَبخوَر وعَبدوا آِلَهًة ُأخرى ال َیعِرفوَنها ُهم 

 وأرَسْلُت إليُكم ِمرارًا وَتكرارًا٤وال أنُتم وال آباُؤُآم، 
ِإیَّاُآم وهذا «: جميَع عبـيدي األنبـياِء أقوُل لُكم

فما َسِمعُتم وال أصَغيُتم ما ٥. »الرِّْجَس، فأنا أبِغُضُه
َتراَجعُتم َعْن َشرُِّآم وَعْن ِإحراِق الَبخوِر آلِلَهِة 

شَتعال في ُمُدِن  نَصبَّ َغيظي وغَضبـي وا فا٦. ُأخرى
ت َخرابًا وَقْفرًا َیهوذا وفي شواِرِع ُأوُرشليَم، فصاَر

فاآلَن یقوُل الّربُّ القدیُر إلُه ٧. آما هَي اليوَم
ِلماذا تفَعلوَن هذا الشَّرَّ العظيَم اّلذي َینَقِلُب : ِإسرائيَل

عَليُكم، فَينَقِرَض الرَُّجُل والمرأُة والصَّبـيُّ والطِّفُل 
ِلماذا ٨ِمْن َبيِن شعِب َیهوذا، حّتى ال َتبقى لُكم َبقيٌَّة؟ 

ُتغيظوني ِبَأعماِلُكم فتبخِّروَن آلِلَهٍة ُأخرى في أرِض 
ِمْصَر اّلتي ِجْئُتم إليها ِلَتَتَغرَّبوا فيها وَتنَقِرضوا 
وَتصيروا َلعَنًة وعارًا في جميِع ُأَمِم األرِض؟ 

  أَنسيُتم ُشروَر آباِئُكم وشروَر ُملوِك َیهوذا وِنساِئِهم٩
ِض َیهوذا وفي وُشروَرُآم وُشروَر ِنساِئِكم في أر

أإلى هذا اليوِم ال َتتَِّضعوَن فال ١٠شواِرِع ُأوُرشليَم؟ 
َتخافوَن وال َتسُلكوَن في َشریَعتي وأحكامي اّلتي 

  أعَلْنُتها لُكم وآلباِئُكم؟
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: فلَذِلَك یقوُل الّربُّ القدیُر إلُه ِإسرائيَل«١١
 وأمَّا١٢سُأواِجُهُكم ِبالشَّرِّ فأسَحُق ُآلَّ شعِب َیهوذا 

الَبقيَُّة اّلذیَن َذَهبوا إلى أرِض ِمْصَر ِلـيَتَغرَّبوا فيها 
فَسَيْفَنوَن جميعًا ُهناَك وَیسُقطوَن ِبالسَّيِف والُجوِع 

ویموتوَن، ِمَن الصَّغيِر إلى الكبـيِر، وَیصيروَن 
وُأعاِقُب ١٣. شتيمًة وَمثاَر ُرْعٍب وَلعنًة وعارًا
 عاَقْبُت ُأوُرشليَم الَيهوَد السَّاِآنيَن في ِمْصَر آما

فال َیفلُت وال َینجو أحٌد ١٤ِبالسَّيِف والجوِع والوباِء، 
ِمْن َبقيَِّة َیهوذا اّلذیَن َذَهبوا إلى أرِض ِمْصَر 

ِلـَيَتَغرَّبوا فيها ُثمَّ َیرِجعوا إلى أرِض َیهوذا اّلتي 
َیشتاقوَن إلى الرُّجوِع إليها ِلـَيسُكنوا فيها، فُهم ال 

  . » عدا ِقلًَّة ِمَن الهاِربـيَنیرِجعوَن ما
فقاَل إلرميا جميُع الرِّجاِل العاِرفيَن أنَّ نساَءُهم ١٥

َیحِرْقَن الَبخوَر آلِلَهٍة ُأخرى، وجميُع النِّساِء الواِقفاِت 
في َمحَفٍل عظيٍم، وجميُع السَّاِآنيَن في َفتروَس ِمْن 

لَّْمَتنا ال َنسَمُع ِلهذا الَكالِم اّلذي َآ«١٦: أرِض ِمْصَر
بل َنعَمُل ِبُكلِّ آالٍم َیخُرُج ِمْن ١٧سِم الّربِّ،  ِبه ِبا

 وَنسُكُب لها قرابـيَن  أفواِهنا، فُنَبخُِّر ِلَمِلَكِة السَّماِء
 وُملوُآنا وُرؤساُؤنا في  ، آما َعِمْلنا نحُن وآباُؤنا خمٍر

ُمُدِن َیهوذا وشوارِع ُأوُرشليَم، فَشِبــْعنا ُخبزًا وُآنَّا 
ولِكن ُمنُذ أهَمْلنا التَّبخيَر ١٨. ِبـَخيٍر وما رأینا َشرًّا

ِلَمِلَكِة السَّماِء وَسْكَب الخمِر لها ِصْرنا ُمحتاجيَن إلى 
وقاَلِت ١٩. »ُآلِّ شيٍء وَفنينا ِبالسَّيِف والُجوِع

نحُن حيَن ُآنَّا ُنَبخُِّر ِلَمِلَكِة السَّماِء وَنسُكُب «:  النِّساُء
، أآاَن   الخمِر وَنصَنُع الَفطاِئَر ِلِعباَدِتهالها َقرابـيَن

  »ذِلَك دوَن ِرضى ِرجاِلنا؟
: فقاَل إرميا ِلجميِع الشَّعِب، ِرجاًال وِنساًء٢٠
ذِلَك البخوُر اّلذي «: ِممَّْن أجابوُه ِبهذا الكالِم٢١

أحَرقُتموُه في ُمُدِن َیهوذا وفي شواِرِع ُأوُرشليَم أنُتم 
أما ذَآَرُه : م وُرؤساُؤآم والشَّعُب ُآلُُّهوآباُؤُآم وُملوُآُك

فكيَف آاَن َیقِدُر على ٢٢الّربُّ وَخَطَر في قلِبِه؟ 
احِتماِل َشرِّ أعماِلُكم وما فَعْلُتم ِمَن األرجاِس حّتى 

صاَرت أرُضُكم َخرابًا وَمثاَر ُرْعٍب وَلعنٍة، ال ساِآَن 
َهٍة ُأخرى فألنَُّكم َبخَّرُتم آلِل٢٣. آما هَي اليوَم. فيها

وخِطئُتم إلى الّربِّ وما َسمعُتم ِلصوِتِه وال َسَلكُتم في 
َشریَعِتِه وأحكاِمِه وَفراِئِضه َحلَّ بُكم هذا الشَّرُّ ُآلُُّه، 

  . »آما في هذا اليوِم
: ُثمَّ قاَل إرميا ِلجميِع الشَّعِب، وُخصوصًا النِّساء٢٤

: َن في ِمْصَرِإسَمعوا آالَم الّربِّ یا شعَب َیهوذا اّلذی«
  أنُتم وِنساُؤُآم: قاَل الّربُّ القدیُر إلُه ِإسرائيَل٢٥

َنحُن َنفي ِبُنذوِرنا : َحقَّْقُتم ِبأعماِلُكم ما ُقلُتموُه ِبكالِمُكم
فَنحِرُق الَبخوَر ِلَمِلَكِة السَّماِء ونسُكُب لها قرابـيَن 

وا سَمع ولِكِن ا٢٦. إذًا، قوموا ِبَوفاِء ُنذوِرُآم. الخمِر
َآِلَمَة الّربِّ یا شعَب َیهوذا السَّاِآنيَن في أرِض 

سمي العظيِم أنا الّربُّ أْن ال َیحِلَف  أقَسْمُت با: ِمْصَر
سمي َبعَد اآلَن أحٌد ِمن شعِب َیهوذا، في جميِع  با

ها أنا ٢٧. حيٌّ السَّيُِّد الّربُّ: أرِض ِمْصَر نقوُل
َيفنى ِرجاُل َیهوذا اّلذیَن في أَتَرقَُّبُهم ِللشَّرِّ ال ِللَخيِر، ف

. أرِض ِمْصَر ِبالسَّيِف والُجوِع حّتى آِخِر َرُجٍل

وال َینجو ِمَن السَّيِف إالَّ ِقلٌَّة َیرِجعوَن ِمْن أرِض ٢٨
ِمْصَر إلى أرِض َیهوذا فَيعَلُم َبقيَُّة شعِب َیهوذا اّلذیَن 

جاؤوا إلى أرِض ِمْصَر ِلـَيَتغرَّبوا فيها أيُّ آالٍم 
وهِذِه َعالمٌة لُكم ٢٩. َیصُدُق، أآالمي أم آالُمُهم

على أنِّي أعاِقُبُكم في هذا الَموضِع، ِلَتعَلموا أنَّ 
َسُأَسلُِّم «٣٠. َآالمي عَليُكم ِللشَّرِّ هَو اّلذي َیصُدُق

 َمِلَك ِمْصَر إلى أیدي أعداِئِه وأیدي  ِفرَعوَن َحفَرَع
  ُت ِصْدقيَّا َمِلَك َیهوذااّلذیَن ُیریدوَن موَتُه، آما َسلَّْم
  . »إلى َعُدوِِّه اّلذي َیطُلُب حياَتُه

  ٤٥الفصل 
  وعد الرب لباروخ

 بِن یوشيَّا َمِلِك َیهوذا،  وفي السَّنِة الرَّاِبــعِة ِلـيویاقيَم١
حيَن آَتَب باروُخ بُن َنيریَّا هذا الكالَم في آتاٍب على 

قاَل الّربُّ إلُه «٢:  النَّبـيِّ، قاَل َله إرميا ِلساِن إرميا
ویٌل لي ألنَّ : ألنََّك ُقلَت٣ِإسرائيَل لَك یا باروُخ، 

الّربَّ زاَدني ُحزنًا على أَلمي، وألنِّي أذوُب في 
َسَأنُقُض ما : قاَل الّربُّ: ُقْل َله٤. أنيني وال أِجُد راحًة

.  هِذِه األرِضَبَنيُتُه، وأقَلُع ما َغَرسُتُه، في ُآلِّ
. فَكيَف َتطُلُب ِلَنفِسَك ُأمورًا عظيمًة؟ ال َتطُلْب٥

أمَّا أنَت فُأبقي على . فَسأجِلُب َشرًّا على ُآلِّ بَشٍر
  . »حياِتَك في جميِع المواِضِع اّلتي َتذَهُب إليها

  ٤٦الفصل 
  هزیمة مصر في آرآميش

على ِمْصَر، على ٢،  على األَمِمقاَل الّربُّ إلرميا ١
 َمِلِك ِمْصَر، حيَن هَزَمُه  جيِش ِفرَعوَن، َنخَو

،  نبوخذَنصَُّر َمِلُك باِبَل ِعنَد نهِر الُفراِت في َآرَآميَش
  .  بِن ُیوشيَّا َمِلِك َیهوذا في السَّنِة الرَّاِبــعِة ِلَعهِد یویاقيَم

  . ا ِللِقتاِلزَحفو َهيِّئوا الدِّْرَع والتُّْرَس وا«٣
  . رَآبوا أیُّها الُفرساُن َأسِرجوا الَخيَل وا٤

  . إنَتِصبوا ِبالُخَوِذ
  . ِإصِقلوا الرِّماَح والَبسوا الدُّروَع

نَغَلَب  رَتدُّوا إلى الوراِء، وا مالي أراُهم خابوا وا٥
  نَهَزموا َسریعًا ال َیلَتِفتوَن؟ أبطاُلُهم وا

  . ُل الّربُّالرُّْعُب ِمْن ُآلِّ جاِنٍب یقو
  !الخفيُف ال َیهُرُب، والَبَطُل ال َینجو٦

  . في الشِّماِل ِعنَد نهِر الُفراِت َعَثروا وَسَقطوا
  ما هذا اّلذي آالنِّيِل َیفيُض٧

  وآاألنهاِر تـَتالَطُم أمواُجها؟
  هَي ِمْصُر آالنِّيِل َتفيُض،٨

  وآاألنهاِر تـَتالطُم أمواُجها
  . رَضأفيُض وُأَغطِّي األ: وتقوُل

  . ُأَخرُِّب الُمُدَن والسَّاِآنيَن فيها
  َتَقدَّمي أیَُّتها الَخيُل،٩

  !وُثوري أیَُّتها الَعَجالُت
  ،  وُفوَط ِلـَيْبُرَز أبطاُل ُآوَش

  ُأوَلِئَك القاِبضوَن على التُّروِس
  . » القاِبضوَن على الِقسيِّ وأبطاُل ُلوَد
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  هذا اليوُم یوُم السَّيِِّد القدیِر،١٠
  . نتقاٍم ِمْن أعداِئِه  ایوُم

  فَيأُآُل السَّيُف وَیشَبُع
  وُیرَوى ِمْن ِدماِئِهم،

  ألنَّ ِللسَّيِد الّربِّ القدیِر
   َذبـيَحًة في أرِض الشِّماِل

  . ِعنَد نهِر الُفراِت
  إصَعدي إلى جلعاَد وُخذي َبَلسانًا،١١

  أیَُّتها العذراُء ابَنَة ِمْصَر،
  َة،باِطًال ُتكِثریَن األدوَی

  . ألنَّ ال ِشفاء َلِك
  َسِمَعِت األَمُم ِبــعاِرِك،١٢

  وَمَأل ِصياُحِك األرَض،
  ألنَّ الجبَّاَر َعَثَر ِبالجبَّاِر،

  . فَسقَطا ِآالُهما معًا
وقاَل الّربُّ إلرميا النَّبـيِّ في ُقدوِم نبوخذَنصََّر ١٣

  .  َمِلِك باِبَل ِلـَيضِرَب أرَض ِمْصَر
  ! َر وأسِمعوا في َمجدوَلأخِبروا في ِمْص«١٤

   نادوا في َممفيَس وَتحَفنحيَس
  ِقفوا وَتهيَُّأوا: قولوا

  فالسَّيُف أَآَل ما َحوَلُكم
  ؟ ِلماذا هَرَب إلُهُكم أفيُس١٥

  ِلماذا لم َیِقْف ِعْجُلُكم؟
  . ألنَّ الّربَّ َصَرَعُه

  ِرجاُلُكم َسقطوا واحُدُهم على اآلَخِر،١٦
  ى شعِبناقوموا َنرِجُع إل: قالوا

  . إلى أرِض ميالِدنا، ِمْن َسيِف القاِهِر
  : سٍم جدیٍد  ِفرَعوَن َمِلَك ِمْصَر ِبا َسمَّوا١٧

  ! اّلذي َتَرَك الوقَت َیفوُتُه الَعجَّاَج
  َحيٌّ أنا یقوُل اإللُه١٨

  : الّربُّ القدیُر اسُمُه
   بـيَن الِجباِل آجَبِل تابوَر
   ِعنَد البحِر وِمثَل الَكرَمِل

  . ُن القاِدُم ِلقتاِلُكمیكو
   بَنَة ِمْصَر تَأهَّبـي ِللَجالِء یا ا١٩

  ألنَّ َممفيَس َتصيُر َخرابًا
  . وَتبقى َقْفرًا ِبــَغيِر ساِآٍن

  ِمْصُر ِعْجلٌة باِرَعُة الَجماِل٢٠
  .  ُتباِغُتها ُذباَبٌة ِمَن الشِّماِل

  حّتى الُمرَتِزَقُة في وَسِطها٢١
  مََّنِة،ِرجاٌل آالُعجوِل الُمَس

  لِكنَُّهم َیرَتدُّوَن وَیهربوَن جميعًا،
  . وال َیِقفوَن ألنَّ نكَبَتُهم حلَّْت ِبِهم

  . وَحلَّ ِبِهم وقُت ِعقاِبِهم
  صوُت ِمْصَر آالَحيَِّة وهَي َتسري٢٢

  . إنَّ أعداَءها زاِحفوَن ِبـجيِشِهم
  جاُؤوا إليها ِبفؤوٍس

  . آأنَُّهم ُیحطِّبوَن األشجاَر
  عوَن غاَبها،سَيقَط٢٣

  وإْن آاَن ال ُیحَصى،
  ألنَُّهم أآثُر ِمَن الَجراِد

  . حّتى ال عَدَد لُهم
  َسَتخَزیَن یا ِبنَت ِمْصَر٢٤

  . »وُتَسلَّميَن إلى شعٍب ِمَن الشِّماِل
سُأعاِقُب أموَن «: وقاَل الّربُّ القدیُر إلُه ِإسرائيَل٢٥

ها، وآُخُذ  وِفرَعوَن وآِلَهَة ِمْصَر وُملوَآ إلَه ثيـَبَة
وُأسِلُمُهم إلى أیدي ٢٦. ِفرَعوَن والُمَتَوآِّليَن عَليِه

اّلذیَن َیطُلبوَن حياَتُهم، إلى َیِد نبوخذَنصََّر وأیدي 
وَبعَد ذِلَك یعوُد الُهدوُء إلى ِمْصَر آما آاَن . عبـيِدِه

  . ِمْن َقبُل، یقوُل الّربُّ
  .  عبدي فال َتَخْف یا َیعقوُب«٢٧

   ال َترَتِعْب ِمْن شيٍءیا ِإسرائيُل
  فأنا ُأخلُِّصَك ِمَن الُغرَبِة،

  ُأَخلُِّص ُذرِّیََّتَك ِمْن أرِض َسْبيِهم،
  فَيرِجعوَن وَیسَتِقرُّوَن في أماٍن
  . وَیطَمِئنُّوَن وال ُیرِعُبُهم أحٌد

  ال َتَخْف یا َیعقوُب عبدي،٢٨
  . ألنِّي مَعَك َیقوُل الّربُّ
  سُأفني جميَع األَمِم،

  .  اّلتي َطَرْدُتِك إليهاوهَي
  !أمَّا أنَت فلن أفنَيَك

   . »بل ُأؤِدبَُّك ِبالَعدِل وال ُأبِرُئَك
  ٤٧الفصل 

  آلمة الرب على الفلسطّيين
 َقبَل أْن  قاَل الّربُّ إلرميا النَّبـيِّ على الِفِلسطيِّيَن١

  فيُض مياٌه ِمَن الشِّماِلَت«٢:  ُیهاِجَم ِفرَعوُن َغزََّة
وَتصيُر َسيًال جاِرفًا، فَتغُمُر األرَض وجميَع ما فيها 

فَيصُرُخ البَشُر وُیَولِوُل أهُل . والُمُدَن وُسكَّاَنها
ِمْن صوِت َوْقِع حواِفِر الجياِد وانِدفاِع ٣األرِض 

المرَآباِت وَصریِر الدَّواليـِب، فال َیلَتِفُت اآلباُء إلى 
في ذِلَك اليوِم اآلتي ُیَدمَُّر ٤ ِمِن انهياِر الَعزاِئِم الَبنيَن

  جميُع الِفِلسطيِّيَن، وُیقَتَلُع أهالي صوَر وصيدوَن
وجميُع َمن َبقَي ِمْن ُمناِصریِهم، ألنَّ الّربَّ ُیفني َبقيََّة 

  . » الِفِلسطيِّيَن اّلذیَن َنَزحوا ِمْن جزیرِة آفتوَر
ْن َیحِلقوا ُرؤوَسُهم ُحزنًا  أ حاَن ِلُسكَّاِن َغزََّة٥

، إلى متى  یا َبقيََّة ُسكَّاِن وادیِهم.  أْن َتسُكَت وألشَقلوَن
یا َسيَف الّربِّ إلى متى ال ٦َتخُدشوَن أجساَدُآم أسفًا؟ 
ولِكْن َآيَف ٧. سَتِقرَّ هَدْأ وا تُكّف؟ ُعْد إلى ِغمِدَك وا

ِل البحِر  والّربُّ أَمَرُه ِبَتدميِر أشقلوَن وساِح یُكفُّ
  . ودعاُه إلى هناَك

  ٤٨الفصل 
  حكم الرب على موآب

  :  قاَل الّربُّ القدیُر إلُه ِإسرائيَل على موآَب١
  .  ویٌل ِلشعِب َنبو«

  !مدیَنُتُهم ُدمَِّرت
  نَهَزَمت وُأِخَذت،  ا وَقریتایُم
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  . وُأبـيَح الِحْصُن وُهِدَم
  .  َعِن الوجوِدَفخُر ُموآَب زاَل٢

  .  َفكَّروا َشرًّا في َحشبوَن
  !َتعاَلوا َنقَتِلُعها ِمْن َبيِن األَمِم

   َسَتصُمتيَن، وأنِت أیضًا یا َمدميُن
  والسَّيُف َیسعى وراَءِك،

  ! صوُت ُصراٍخ ِمْن ُحورونایَم٣
  . خراٌب ودماٌر عظيٌم

  تَحطََّمت ُموآُب َتحطيمًا٤
  ، وتعاَلى ُصراُخ ِصغاِرِهم

   على َسْفِح ُلوِحيَت٥
  .  َیصَعدوَن والدَّمُع في ُعيوِنِهم

  وفي ُمنَحَدِر حورونایَم
  :  ُیسَمُع ِنداُء الخراِب

  !نجوا ِبُنفوِسُكم ُأهُربوا وا٦
  .  في البرِّیَِّة آونوا آحماِر الَوْحِش

  تَوآَّلِت على ُقوَِّتِك وُآنوِزِك٧
  فأنِت أیضًا ُتؤَخذیَن،

   إلى السَّْبـي، وُشوَیخُرُج اإللُه َآم
  . َآَهَنُتُه وُرؤساُؤُه جميعًا

   ُآلَّ الُمُدِن وَیجتاُح الُمَدمُِّر٨
  وال َتنجو ِمنُه مدینٌة،

   وَیهِدُم الوادي وُیَدمُِّر السَّهَل
  . ألنَّ الّربَّ تَكلََّم

   على ُموآَب أقيموا شاِهدًة«٩
  . فما هَي إالَّ َخراٌب
  ُمُدُنها َتصيُر ُمقِفرًة

  . »اِآَن فيهاال س
ملعوٌن َمْن َعِمَل عَمَل الّربِّ ِبُفتوٍر، وَملعوٌن َمْن ١٠

  . َیمَنُع َسيَفُه َعِن الدَِّم
ما ذَهَبت إلى . ُموآُب في أماٍن ُمنُذ َفجِر أّیاِمها١١

.  في َدنِّها على ما رَسَب ِمنها السَّْبـي فَبقَيت آالخمرِة
 فَبقَي َطعُمها فيها ال أحَد أفَرَغها ِمْن ِوعاٍء إلى ِوعاٍء

  . وما تَغيََّرت راِئَحُتها
لذِلَك سَتأتي أّیاٌم یقوُل الّربُّ ُأرِسُل فيها إلى ١٢

ُموآَب َمْن ُیخِضُعها وُیفِرُغ َأوعيَتها وَیكِسُر ِدناَنها، 
فَتخَجُل ُموآُب ِمَن اإللِه َآموَش آما َخِجَل َبيُت ١٣

  . وآَّلوا عَليِه اّلذي ت ِإسرائيَل ِمْن إَلِه َبيِت إیَل
  آيَف تقولوَن نحُن جباِبرٌة
  ورجاٌل َأشدَّاُء في الِقتاِل؟

  ، وُموآُب وُمُدُنها َدمََّرها الَعُدو١٥ُّ
  . وُنخَبُة ُشبَّاِنها َنَزلوا ِللذَّبِح

  . یقوُل الَمِلُك إلُهنا
  . سُمُه الّربُّ القدیُر ا

  إقَتَرَب َهالُك ُموآَب١٦
  َمجيِءوأسَرَعْت َنكَبُتها في ال

  انُدبوها أیُّها اّلذیَن َحوَلها١٧
  : سَمها قولوا واّلذیَن َیعِرفوَن ا

  َآيَف انَكَسَر صوَلجاُن ِعزِّها

  !وعصا ُسلطاِنها الَمجيِد
   أهُبطي ِمْن ِغناِك إلى الِحرماِن١٨

   أیَُّتها السَّاِآنُة في ِدیـبوَن
  فُمَدمُِّر ُموآَب َصِعَد إليِك
   .وَهدَم جميَع ُحصوِنِك

  نَتِظري ِقفي في الطَّریِق وا١٩
  .  أیَُّتها السَّاِآنُة في َعروعيَر
  إسألي الهاِرَب والنَّاجَيَة،

  ماذا جرى؟: قولي لُهما
  !نَكَسَرت ِإنَهَزَمت ُموآُب وا٢٠

  صُرخوا جميعًا، َوْلِولوا وا
   أخِبروا في ِضفاِف نهِر أرنوَن

  . أنَّ ُموآب ُدمَِّرت َتدميرًا
ُم على ُمُدِن السَّهِل، على حولوَن وافى الُحْك٢١

وعلى دیـبوَن وَنبو وَبيِت ٢٢وَیهَصى وَميَفَعَة 
وعلى قرَیتایَم وَبيِت جاموَل وَبيِت ٢٣َدبَلتایَم، 
وعلى قریوَت وُبصَرَة وجميِع ُمُدِن ٢٤َمعوَن، 

انَقَطَع َحْيُل ُموآَب ٢٥.  أرِض ُموآَب البعيدِة والقریـبِة
  .  یقوُل الّربُّنَكَسَرت ِذراُعها وا
 ُموآَب ألنَّها تعاَظَمت على الّربِّ،  أسِكروا٢٦

أَما آاَنت ٢٧.  وتكوَن هَي ُأضحوَآًة فَتَتَمرََّغ في َقيِئها
ِإسرائيُل ُأضحوَآًة ِعنَدِك یا ُموآُب؟ هل َوَجْدِتها َبيَن 

 آلَّما تَحدَّثـِت  حِتقارًا اللُّصوِص حّتى َتُهزِّیَن رأَسِك ا
  َعنها؟
  ُأترآوا الُمُدَن وأقيموا َبيَن الصُّخوِر٢٨

  وآونوا یا ُسكَّاَن ُموآَب
  آَحمامٍة ُتَعشُِّش في أطراِف َفِم الُهوَِّة

  َسِمْعنا ِبَتَكبُِّر ُموآَب،٢٩
  آم آاَنت ُموآُب ُمَتَكبِّرًة

  سِتعالِئها وِآبریاِئها، َسِمْعنا با
  . بَعجَرَفِتها وُشموِخ أنِفها

  ُموآَب،أعِرُف َتَجبَُّر ٣٠
  : یقوُل الّربُّ القدیُر
  فباِطٌل ما ُتفاِخُر بِه
  . وباِطٌل ما َتعَمُل

  ! على ُموآَب لذِلَك ُأَوْلِوُل٣١
  على ُموآَب ُآلِّها أصُرُخ،
  .  أنوُح وعلى ِرجاِل قيَر حاِرَس

   أبكي عَليَك یا َآْرَم َسبَمَة٣٢
  .  ُبكائي على َیعزیَر

  أغصاُنَك جاَزِت البحَر
   إلى َیعزیَروَبَلَغت

  واآلَن على ِحصاِدَك في الصَّيِف
  نَقضَّ الُمَدمُِّر وعلى ِقطاِفَك ا

  وزاَل الفَرُح والطَّرُب٣٣
  ِمْن أرِض ُموآَب الَخصيـبِة،

  نَقَطَعِت الخمُر ِمَن المعاِصِر، وا
  فال َیدوُس داِئٌس ِبُهتاٍف،
  .  بل یكوُن َهَرٌج ال ُهتاٌف
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.  أطَلقوا أصواَتُهم ى یاَهَص إل ِمْن َحشبوَن والعاَلِة٣٤
 أطَلقوا   إلى حورونایَم عجلِة شليشَيَة وِمْن ُصوَغَر

سأسَحُق ِمْن ٣٥.  أیضًا َنَضَبت فمياُه ِنْمریَم. أصواَتُهم
ُموآَب ُآلَّ َمْن ُیصِعُد ذبـيحًة وَیحِرُق بخورًا آلِلَهِتِه 

 لذِلَك َیِئنُّ قلبـي على٣٦. على المذاِبـِح في المشاِرِف
ُموآَب آالرَّباِب، وینوُح آالنَّاِي على ِقـيَر حاِرَس 

ُآلُّ رأٍس أقَرُع ٣٧. ألنَّ َثرَوَتُهم اّلتي َجَمعوها باَدت
وُآلُّ ِلحيٍة محلوَقٌة، وعلى ُآلِّ األیدي ُخدوٌش وعلى 

على جميِع ُموآَب وساحاِتها ٣٨. أوساِطِهم ُمسوٌح
. اٍء ُمهَمٍلَأنُدُب، ألنَّ الّربَّ َحطََّم ُموآَب آإن

نَكَسَرت ُموآُب، آيَف أداَرت  فَوْلِولوا آيَف ا٣٩
َظهَرها، فكاَنت ُأضحوَآًة وَمثاَر ُرعِب الشُّعوِب 

  . َحوَلها
سَيطيُر الَعُدوُّ آالنَّسِر وَینُشُر «: وقاَل الّرب٤٠ُّ

فُتؤَخُذ الُمُدُن وُتداَهُم ٤١. جناَحيِه على ُموآَب
ِبرِة ُموآَب في ذِلَك اليوِم ، وتكوُن ُقلوُب جبا الُحصوُن
وَیزوُل ٤٢. مرأٍة ُتعاني أوجاَع الَمخاِض آقلِب ا

شعُب ُموآَب ِمْن َبيِن الشُّعوِب، ألنَُّه َتعاَظَم على 
ویكوُن الرُّْعُب والُحفَرُة والَفخُّ أماَمَك یا ٤٣. الّربِّ

فالهاِرُب ِمَن الرُّْعِب َیَقُع في ٤٤. ساِآَن ُموآَب
لصَّاِعُد ِمَن الُحفَرِة ُیؤَخُذ ِبالَفخِّ، ألنِّي الُحفَرِة، وا

  . َأجِلُب ذِلَك على ُموآَب في سَنِة ِعقاِبها، یقوُل الّربُّ
في ِظلَّ َحشبوَن َیِقُف الهاِربوَن َمنهوآي الِقوى، «٤٥

ألنَّ نارًا خَرَجت ِمْن َحشبوَن ولهيـبًا ِمْن قصِر 
 الَمألى  ِقَمَمها الَمِلِك فأَآَلْت ُسفوَح موآَب و سيحوَن

ویٌل َلِك یا ُموآُب، َهَلْكَت یا ٤٦. ِبَضجيج العاِبدیَن
. َبنوَك ُأِسروا وبناُتَك في السَّْبـي. شعَب اإللِه َآموَش

َلِكنِّي ُأعيُد َأمجاَد ُموآَب في آِخِر األّیاِم یقوُل ٤٧
  . »الّربُّ

  . إلى ُهنا حَكَم الّربُّ على ُموآَب
  ٤٩الفصل 

   بني عمونحكم الرب على
أَما ِلشعب «:  هذا ما قاَل الّربُّ على َبني َعمُّوَن١

ِإسرائيَل َبنوَن، أو ال واِرَث لُهم؟ فما باُل شعِب اإللِه 
لذِلَك ٢ وسَكَن في ُمُدِنها   َوِرَث أرَض جاَد َملكوَم

لِقتاِل في تأتي أّیاٌم، یقوُل الّربُّ، أسَمُع فيها ُهتاَف ا
 عاِصمِة َبني َعمُّوَن، فَتصيُر َتالًّ ِمَن األنقاِض،  َربََّة

،  وُتحَرُق ُقراها ِبالنَّاِر، وَیسُلُب َبنو ِإسرائيَل َساِلبـيِهم
  . یقوُل الّربُّ

أصُرخَن یا .  ُدمَِّرت  ألنَّ عاَي َوْلِولي یا َحشبوُن«٣
ْبَن وُطْفَن َبيَن نُد َبناِت َربََّة وَتَحزَّْمَن ِبالُمسوِح وا

األسيَجِة، ألنَّ اإللَه َملكوَم َیذَهُب إلى السَّْبـي، هَو 
  . وَآهَنُتُه وُرؤساُؤُه جميعًا

ما باُلِك َتفَتخریَن باألودَیِة، ووادیِك َیفيُض َدمًا «٤
: أیَُّتها االبَنُة العاصَيُة، الُمَتوآَِّلُة على ُآنوِزها، القاِئَلُة

سَأجِلُب عَليِك الرُّْعَب ِمْن َحواَليِك ٥َمْن َیهُجُم عليَّ؟ 
یقوُل السَّيُِّد الّربُّ القدیُر، فُيْطَرُد َأهُلِك وَیهيُم ُآلُّ 

وَبعَد ٦. واحٍد على وجِهِه وال أحَد َیجَمُع الشَّاِردیَن
  . »ذِلَك ُأعيُد أمجاَد َبني َعمُّوَن یقوُل الّربُّ

  حكم الرب على أدوم
أَما ِمْن ِحكَمٍة َبعُد «: وقاَل الّربُّ القدیُر على أدوَم٧

؟ هل َنَفَد الَفْهُم في َبنيها وزالت ِحكَمُتُهم؟  في تيماَن
سأجِلُب !  إخَتِبئوا یا ُسكَّاَن َدداَن. َولُّوا. ُأهُربوا٨

 ألنَّ وقَت ِعقاِبِهم  النَّكَبَة على األدوميِّيَن َبني عيسو
ِك القاِطفوَن یا أدوُم لكانوا َترآوا في لو جاَء٩. حاَن

الَكْرِم َبقيًَّة، أِو اللُّصوُص ليًال لكانوا َقَنعوا ِبَنْهِب ما 
أمَّا أنا فُأعرِّي َبني عيسو وَأآِشُف ١٠. یكفيِهم

ُهم . وُأَدمُِّرُهم. َخفایاُهم فال َیقِدروَن أْن َیخَتِبئوا
 ِمنُهم  ى ال َیبقىوُذرِّیَُّتُهم وأنِسباُؤُهم وجيراُنُهم، حّت

ُأتُرْك أیتاَمَك یا أدوُم فأنا أحيـيِهم، ولَتَتوآَّْل ١١. أحٌد
  . »أراِمُلَك عليَّ

  اّلذیَن ال َیسَتِحقُّوَن أْن َیشَربوا آأَس«: وقاَل الّرب١٢ُّ
الِعقاِب َشِربوها اآلَن، فِلماذا ُأَبرُِّئَك أنَت یا أدوُم؟ ال 

ألنِّي بذاتي ١٣ضًا، ُأبرِّئك، بل َتشَرُبها أنَت أی
 العاِصمُة َمثاَر  َتصيُر ُبصَرُة: أقَسْمُت، یقوُل الّربُّ

ُرْعٍب وعارًا وَخرابًا وَلعَنًة، وَتصيُر جميُع ُقراها 
  . »خراِئَب أبدیًَّة

: َسِمْعُت َنَبًأ ِمَن الّربِّ َحَمَلُه سفيٌر إلى األَمِم١٤
. تاِلنَهضوا ِللِق هُجموا على أدوَم وا إجَتِمعوا وا

. سأجَعُلِك صغيرًة في األَمِم، حقيرًة َبيَن البَشِر١٥
َضلََّلِك َبطُشِك وِآبِریاُء قلِبِك، أنِت أیَُّتها السَّاِآَنُة ١٦

في ُشقوِق الصَّخِر ِبأعالي الِجباِل، ومهما ُتَعلِّيَن 
وتكونيَن ١٧. ِعشَِّك َآالنَّسِر، فأنا ُأوِقُعِك ِمْن ُهناَك

 وَیصِفُر صفيَر الُهزِء   َیُمرُّ ِبِك ُیدَهُشخرابًا، فُكلُّ َمْن
  وآما في َسدوَم وَعموَرَة١٨. على جميِع نَكباِتِك

والُمُدِن الُمجاِوَرِة َبعَد َدماِرها ال َیسُكُن فيِك إنساٌن 
  . وال یَتَغرَُّب بَشٌر یقوُل الّربُّ

ها أنا آأَسٍد َیصَعُد ِمْن َغوِر األرُدنِّ على «١٩
  طعاٍن َخصيـٍب انَقضَّ َبغَتًة وأطُرُدُهم ِمنهاُمرَتَفِع ُق

َفَمن ِمثلي؟ وَمْن ُیحاِآُمني؟ . وُأقيُم عَليها اّلذي أختاُرُه
سَمعوا ما  فا٢٠وَمِن الرَّاعي اّلذي َیِقُف في وجهي؟ 

َنَویُت بِه أنا الّربُّ على َبني أدوَم وما فكَّْرُت بِه على 
ُهم ُیَجرُّوَن َجرًّا حّتى ِصغاُر: ُسكَّاِن مدینِة تيماَن

ِمْن صوِت ٢١. وَیسَتولي الرُّْعُب على مساآِنِهم
ُسقوِطِهم تـَتَزلَزُل األرُض، وُصراُخُهم ُیسَمُع في 

ها هَو الَعُدوُّ آَنسٍر َیرَتِفُع وَیطيُر ٢٢. َبحِر الَقَصِب
وَینُشُر جناَحيِه على ُبصَرَة، فَتصيُر ُقلوُب جباِبرِة 

مرأٍة ُتعاني   اليوِم آقلِب اَبني َأدوَم في ذِلَك
  . »الَمخاَض

  حكم الرب على دمشق
   وأرفاُد َتخَزى حماُة«:  وقاَل الّربُّ على ِدمْشَق٢٣

ألنَُّهما َسِمَعتا َنَبًأ فظيعًا، وَتذوباِن ِمَن الرُّْعِب 
. وَتضَطِرباِن آالبحِر اّلذي ال ُیمِكُن أْن َیهَدَأ

َیُدبُّ فيها الذُّْعُر . خوُر قوى ِدمْشَق فُتولِّي هاِرَبًةَت٢٤
. مَرأٍة في الَمخاِض وَیسَتولي عَليها الَغمُّ والوَجُع آا
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وَآيَف ٢٦  َویَحها آيَف ُتهَجُر ِتلَك المدینُة الَمِرَحُة٢٥
َیسُقُط ُشبَّاُنها في ساحاِتها وَیهِلُك ُجنوُدها في ذِلَك 

ًا في ُسوِر ِدمْشَق فَتْأُآُل ُقصوَر وُأشِعُل نار٢٧. اليوِم
  .  َمِلِكها َبنَهَدَد

  الحكم على قبائل العرب
   وَمماِلِك حاصوَر وقاَل الّربُّ على َبني قيداَر٢٨

صَعدوا  قوموا ا«: اّلتي قاَتَلها نبوخذَنصَُّر َمِلُك باِبَل
ُخذوا ٢٩ الَمشِرِق إلى َبني قيداَر وَدمِّروا أبناَء

خياَمُهم وغَنَمُهم وستاِئَرُهم وجميَع أدواِتِهم وِجماَلُهم، 
  . ونادوا عَليِهم ِبالرُّْعِب ِمْن ُآلِّ جهٍة

خَتِبئوا یا ُسكَّاَن حاصوَر، ألنَّ  ُأهُربوا َسریعًا وا«٣٠
  . نبوخذَنصََّر َمِلَك باِبَل َنوى عَليُكم َشرًّا وَدبََّر مكيَدًة

صَعدوا إلى ُأمٍَّة ُمطَمِئنٍَّة ساِآنٍة في   اقوموا«٣١
. أماٍن، ال أبواَب لها وال أقفاَل وُسكَّاُنها في ُعزَلٍة

. فُتنَهُب ِجماُلها َنهبًا وُتسَلُب َمواشيها الكثيرُة٣٢
، وُأنِزُل  وُأَبدُِّد مَع ُآلِّ ِریٍح أوَلِئَك الَمقصوصي الشَّعِر

فَتصيُر ٣٣.  یقوُل الّربُّبِهِم النَّكَبَة ِمْن ُآلِّ ِجَهٍة
حاصوُر مأوًى ِلبناِت آوى، َقْفرًا إلى األبِد، ال َیسُكُن 

  . »فيها إنساٌن وال َیَتغرَُّب بَشٌر

  على عيالم
وقاَل الّربُّ إلرميا النَّبـيِّ على عيالَم، في َبدِء ٣٤

،  الَمسَأآِسُر َقوَس عي«٣٥: َعهِد ِصدقيَّا َمِلِك َیهوذا
وأجِلُب عَليِهِم الرِّیاَح األرَبَع ِمْن ٣٦َمصَدَر ُقوَِّتها، 

أطراِف السَّماِء األربَعِة وُأَبدُِّدُهم مَع الرِّیاِح ُآلِّها، 
وُأنِزُل ٣٧. وال َتبقى ُأمٌَّة ال َیلجُأ إَليها ُمَهجَّروُهم

ِبُسكَّاِن عيالَم الذُّْعَر أماَم أعداِئِهم وأماَم اّلذیَن 
. بوَن حياَتُهم، وأجِلُب عَليِهِم الشَّرَّ وناَر غَضبـيَیطُل

وأجَعُل عرشي في ٣٨. وأتَبُعُهم ِبالسَّيِف حّتى َأفنَيُهم
لكنِّي في األّیاِم ٣٩عيالَم وُأهِلُك َمِلَكها وُرؤساَءها، 
  . »اآلتيِة ُأعيُد أمجاَدها یقوُل الّربُّ

  ٥٠الفصل 
  دمار بابل ورجوع بني إسرائيل

  :  على ِلساِن إرميا النَّبـيِّ وقاَل الّربُّ ِلباِبَل وُسكَّاِنها١
  . أخِبروا في األَمِم«٢

  . رَفعوا الرَّایَة ونادوا وا
  . وأعِلنوا، ال تكُتموا

  . ُأِخَذت باِبُل: قولوا
  نَسَحَق َمردوُك  وا نَهَزَم بـيُل ا
  !نَسَحَقت أصناُمها نَهَزَمت أوثاُنها وا ا
 َطَلَعت عَليها ُأمٌَّة جَعَلت أرَضها ُمقِفَرًة  َفِمَن الشِّماِل٣

هَرَب ِمْنها البَشُر والَبهاِئُم وَنَزحوا . ال ساِآَن فيها
  . جميعًا

في ذِلَك اليوِم، یقوُل الّربُّ، َیرِجـُع َبنو ِإسرائيَل «٤
طُلبوَن  معًا، وُهم َیسيروَن وَیبكوَن وَی وَبنو َیهوذا
یسألوَن َعِن الطَّریِق إلى ِصهَيوَن، ٥. الّربَّ إلَهُهم

 وینضمُّوَن إلى  یأتوَن. وَیَتَوجَّهوَن ُمقِبليَن عَليها
  . الّربِّ ِبــَعهٍد أبديٍّ ال ُیْنسى

 وحادوا  أَضلَُّهم ُرعاُتُهم. آاَن شعبـي ِخرافًا ضالًَّة«٦
 وَنسوا  رابـيٍةِبِهم إلى الِجباِل، فساروا ِمْن َتلٍّ إلى 

َفُكلُّ َمْن صاَدَفُهم افَتَرَسُهم، وأعداُؤُهم ٧.  َحظيَرَتُهم
  . »ال َلوَم عَلينا: قالوا

  . »، َموِئِلِهم الَحقِّ وَرجاِء آباِئِهم ُهم َخِطئوا إلى الّربِّ
ُأهُربوا ِمْن وَسِط باِبَل، وِمْن أرِض الباِبليِّيَن «٨
ها أنا ٩.  َم القطيِعسيروا آالِكباِش ُقدَّا. خُرجوا ا

ُأَحرُِّض وُأصِعُد على باِبَل َحْشدًا ِمْن ُأَمٍم عظيمٍة 
َیصَطفُّوَن عَليها وِمْن . َتجيُء ِمْن أرِض الشِّماِل

. ُهم آَصيَّاٍد ماِهٍر، ِسهاُمُهم ال تخِطـُئ. ُهناَك ُتؤَخُذ
  . فَتسُلُب أرَض الباِبليِّيَن وَیشَبُع ساِلبوها١٠
، وَقَفزُتم  یا ناِهبـي شعبـي»  وَطِرْبُتمآم َفِرْحُتم«١١

  لِكنَّ ُأمَُّكُم١٢. آِعْجَلٍة على الُعشِب أو َصهْلُتم آالَخيِل
اّلتي وَلَدْتُكم َتخزى وَتخَجُل فتكوُن األخيرَة َبيَن األَمِم 

وِمْن َغيِظ ١٣. وَتصيُر َبرِّیًَّة َقْفرًا وأرضًا َیباسًا
فُكلُّ َمْن َیُمرُّ . لُّها َخرابًاالّربِّ ال ُتسَكُن، بل تكوُن ُآ

  .  وَیصِفُر ُهزًءا على جميِع نكباِتها بباِبَل ُیدَهُش
إصَطفُّوا على باِبَل ِمْن ُآلِّ جاِنٍب یا ُرماَة «١٤

َخِطَئت إلى الّربِّ فال ُتَوفِّروا . إرموا عَليها. السِّهاِم
 إهِتفوا ُهتاَف الحرِب َحوَلها، فَتسَتسِلَم١٥. السِّهاَم

نِتقاُم  لذِلَك هَو ا. وَتنهاَر ُأُسُسها وَتنَهِدَم أسواُرها
نَتِقموا ِمنها، وآما فَعَلت ِباآلخریَن إفَعلوا  فا. الّربِّ
َأبـيدوا الزَّاِرَع ِمْن باِبَل والحاِصَد وقَت ١٦. ِبها

الحصاِد، فَيهُرَب ُآلُّ واِحٍد ِمْن وجِه السَّيِف وَیرِجـَع 
  . إلى شعِبِه وأرِضِه

َمِلُك . َبنو ِإسرائيَل غَنٌم ُمَشتََّتٌة طاَرَدْتها األسوُد«١٧
، ونبوخذَنصَُّر َمِلُك باِبَل آِخُر  فَتَرَسُهم أشُّوَر أوَُّل َمِن ا

لذِلَك یقوُل الّربُّ القدیُر إلُه ١٨.  َمْن سَحَق ِعظاَمُهم
 وأرَضُه آما عاَقْبُت  سُأعاِقُب َمِلَك باِبَل: ِإسرائيَل
وُأعيُد َبني ِإسرائيَل إلى َمرعاها، ١٩شُّوَر َمِلَك أ

 وَتشَبُع في جَبِل أفرایَم  فَتسَرُح في الَكرَمِل وباشاَن
وفي ذِلَك اليوِم ال یكوُن إْثٌم وال خطيئٌة ٢٠.  وجلعاَد

في ِإسرائيَل وَیهوذا، ألنِّي أغِفُر ِلَمْن ُأبقيِه یقوُل 
  . الّربُّ
.  لى ُسكَّاِن َفقوَد وإ إصَعدوا إلى أرِض مراثایَم«٢١

. فَعلوا ُآلَّ ما أَمرُتُكم بِه  وا قُتلوُهم إتَبعوُهم وا
َآيَف ٢٣. صوُت ِقتاٍل في األرِض وخراٌب عظيٌم٢٢
نَكَسَرت وتَحطََّمت باِبُل، ِمطَرَقُة األرِض ُآلِّها،  ا

ُنِصَب َلِك یا باِبل «٢٤. وصاَرت َمثاَر ُرْعِب اُألَمِم
نَغَلبِت ألنَِّك  إنَفَضَح أمُرِك وا. َشَعْرِتَفخٌّ، فَعِلْقِت وما 
فَتَح الّربُّ َخزاِئَن أسِلَحِتِه وأخَرَج ٢٥. َتَحدَّیِت الّربَّ

  . آالِت غَضِبِه، ألنَّ َله ُمِهمًَّة في أرِض الباِبليِّيَن
فَتحوا أهراَءها  إنَقضُّوا عَليها ِمْن ُآلِّ جاِنٍب وا٢٦

أفنوا ٢٧. ال تُكْن لها َبقيٌَّة و وَآوِّموا َقمَحها وَأبـيدوها
حاَن ! ویٌل ِلُسكَّاِن باِبَل.  وأنِزلوها ِللذَّْبِح جميَع ثيراِنها
  . یوُم ِعقاِبها

إسَمعوا صوَت الهارِبيَن النَّاجيَن ِمْن أرِض «٢٨
نَتَقَم  باِبَل لُيخِبروا في ُأوُرشليَم أنَّ الّربَّ إلَهنا ا

  . ِلَهيكِلِه
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َل أصحاَب الِقسيِّ، ولَينِزْل إسَتدعوا إلى باِب«٢٩
عَليها ُرماُة السِّهاِم ِمْن ُآلِّ جاِنٍب، وال َتَدعوا أحدًا 
َینجو، جاُزوها ِبـحَسِب أفعاِلها وعاِملوها ِبِمثِل ما 

، ألنَّها تَجبََّرت على الّربِّ ُقدُّوِس  عاَمَلِت اآلخریَن
  . ِإسرائيَل

ا وَیهِلُك جميُع ِلذِلَك َیسُقُط ُشبَّاُنها في ساحاِته«٣٠
  . ِرجاِلها الُمحاِربـيَن في ذِلَك اليوِم یقوُل الّربُّ

. جاَء یوُم ِعقاِبَك.  أنا َعُدوَُّك أیُّها الباغي«٣١
سَيعثُر الباغي وَیسُقُط وال أحَد ُیقيُمُه، وُأشِعُل ٣٢

  . »نارًا في ُمُدِنه فَتأُآُل ُآلَّ ما َحوَلها
  ِإسرائيَل وَبنو َیهوذاَبنو «: وقاَل الّربُّ القدیُر٣٣

َمظلوموَن جميعًا، واّلذیَن َسَبوُهم َتَمسَّكوا ِبِهم 
الّربُّ . لِكنَّ فادَیُهم قوي٣٤ٌّ. وَرَفضوا أْن ُیطِلقوُهم

فهَو یَتولَّى َدعواُهم ِلـُيریَح األرَض . سُمُه القدیُر ا
  . وُیزِعـَج ُسكَّاَن باِبَل

 َمْن َیسُكُن باِبَل،  وُآلِّ السَّيُف على الباِبليِّيَن«٣٥
  السَّيُف على َعرَّافيها٣٦. وعلى ُرؤساِئها وُحَكماِئها

. فَيصيروَن َحْمقى، وعلى أبطاِلها فَيهلكوَن
السَّيُف على َخيِلها وَمرَآباِتها، وعلى ُجنوِدها ٣٧

السَّيُف على ُآنوِزها . الُمرتِزَقِة فَيصيروَن آالنِّساِء
اِهها فَتِجفُّ ألنَّها أرُض  على مي الَحر٣٨ُّ. فُتنَهُب

  . َمنحوتاٍت وُهم ِبأصناِمِهم ُمَولُّوَن
ِلذِلَك َتسُكُنها وحوُش الَقْفِر والثَّعاِلُب وَتأوي «٣٩

 َبعَد اليوِم إلى  ال َیسُكُنها ِإنساٌن. إليها َبناُت النَّعاِم
ُیَخرُِّبها اُهللا آما ٤٠. األبِد وال ُتعَمُر مدى األجياِل

 وِجواَرُهما، فال َیسُكُن فيها   وَعموَرَةخرََّب َسدوَم
  . إنساٌن وال یَتَغرَُّب بَشٌر

ها شعٌب ُمقِبٌل ِمَن الشِّماِل، وُأمٌَّة عظيمٌة «٤١
.  وُملوٌك آثيروَن یتَأهَّبوَن ِللِقتاِل ِمْن أقاصي األرِض

َیقبضوَن على الِقسيِّ والرِّماِح، ُقساٌة ال َیرَحموَن ٤٢
َیرَآبوَن ُخيوًال ُمصَطفًَّة آفاِرٍس . وآالبحِر صوُتُهم

  . واحٍد ِلُمقاَتَلِتِك یا باِبُل
سَتولى  نهاَرت عَظَمُتُه وا بَلَغ خَبُرُهم َمِلَك باِبَل فا«٤٣

ها أنا ٤٤.  َمَرأٍة ُتعاني الَمخاَض عَليِه َغمٌّ وَوَجٌع آا
آأسٍد َیصَعُد ِمْن َغوِر األرُدنِّ على َحظيرِة غَنٍم 

ضُّ َبْغَتًة وأطُرُدُهم وأقيُم عَليِهم َمْن منيعٍة وأنَق
فَمْن ِمثلي؟ وَمْن ُیحاِآُمني؟ وأيُّ راٍع َیِقُف . أختاُرُه

سَمعوا ما َنَویُتُه أنا الّربُّ على  ِلذِلَك ا٤٥في وجهي؟ 
َسَيُجرُّ الَعُدوُّ : باِبَل وما ُدبَِّر على أرِض الباِبليِّيَن

. ظيَرُتُهم عَليِهمِصغاَر القطيِع َجرًّا وَتنهاُر َح
ُأِخَذت باِبُل، تـَتَزلزُل األرُض : وِمَن النََّبإ القاِئِل٤٦

  . » وُیسَمُع الصُّراُخ َبيَن األمِم
  ٥١الفصل 

  انتقام الرب من بابل
 ِریحًا  سُأثيُر على باِبَل وُسكَّاِنها«: وقاَل الّرب١ُّ

 باِبَل ُغَرباَء، فُيَذرُّوَنها آالتِّبِن وُأرِسُل إلى٢. ُمهِلَكًة
وُیخلوَن األرَض ِمْن ساِآِنـيها وُیحاِصروَنها ِمْن ُآلِّ 

ال َیَدعوَن الرَّامي َیحني َقوَسُه ٣. ِجَهٍة في یوِم نكَبِتها

ال ُیشِفقوَن على ُشبَّاِنها، .  وال الُجندَي َیختاُل ِبِدرِعِه
ُقُط الَقتلى في فَيس٤. بل َیقضوَن على ُآلِّ جيِشها

فِإسرائيُل ٥. أرِض الباِبليِّيَن والَجرحى في شواِرِعها
 لم ُتحَرما ِمَن الّربِّ القدیِر إلِهِهما، وإِن  وَیهوذا

  . »مَتألت أرُضُهما إْثمًا على ُقدُّوِس ِإسرائيَل ا
نُجوا ُآلُّ واحٍد ِبنْفِسِه، ال  ُأهُربوا ِمْن وَسِط باِبَل، وا٦

نِتقاٍم للّربِّ، فهَو  ، ألنَّ هذا وقُت ا ِتهاَتهلكوا ِبـخطيَئ
  . ُیعاِقُبها ِبما َتسَتِحقُّ

 ُتسِكُر ُآلَّ ُأَمِم  باِبُل آأٌس ِمْن ذَهٍب ِبَيِد الّرب٧ِّ
.  فَفَقَدت َصواَبها ِمْن خمِرها َشِرَبِت األَمُم. األرِض

ُخذوا .  وْلِولوا عَليها. َبْغَتًة َسَقَطت باِبُل وَتَحطََّمت٨
  . َبْلسمًا ِلُجرِحها، َلَعلَّها ُتشفى

َدُعوها ولَنذَهْب ُآلُّ واحٍد . عاَلْجنا باِبَل فما ُشِفـَيت٩
رَتَفَع   وا إلى أرِضِه فالُحْكُم عَليها بَلَغ إلى السَّماواِت

  . »إلى الُغيوِم
الّربُّ أظَهَر َبراَءَتنا، َفَهيَّا ُنخِبُر في ِصهَيوَن ١٠

مألوا  ُسنُّوا السِّهاَم وا١١. ناِبــعَمِل الّربِّ إلِه
، فالّربُّ أثاَر ُروَح َمِلِك ماداي ألنَُّه نوى أْن  الِجعاَب

  . ُیَدمَِّر باِبَل انِتقامًا وَیثأَر ِلخراِب هيَكِلِه
َشدِّدوا الِحراسَة . رَفعوا الرَّایَة على َأسواِر باِبَل ا«١٢

 نوى أْن یفَعَل فالّربُّ. َهيُِّئوا الَكميَن. وأقيموا الرُّقباَء
  . ما قاَلُه على ُسكَّاِن باِبَل

أیَُّتها الكثيرُة !  أیَُّتها السَّاِآَنُة ِعنَد المياِه الَغزیرِة١٣
.  نَقَطَع َخيُط حياِتِك جاَءت آِخَرُتِك وا! الُكنوِز
أمُألِك ِرجاًال آالَجراِد، : ِبذاِتِه أقَسَم الّربُّ القدیُر١٤

  .  النَّصِرَیصيحوَن عَليِك ِبُهتاِف

  نشيد الحمد للرب
  . الّربُّ صَنَع األرَض ِبُقوَِّتِه١٥

  ِبـِحْكَمِتِه َثبََّت الَكوَن
  . وَبسَط السَّماواِت ِبِفطَنِتِه

  ِبصوِتِه َیجَمُع مياهًا في السَّماِء١٦
  . وُیصِعُد السَّحاَب ِمْن أقصى األرِض

  َطِرُیْحِدُث الُبروَق ِللَم
  . وُیخِرُج الرِّیَح ِمْن َخزاِئِنه

  َمْن َیعرُف ذِلَك ُیِحسُّ ِبالَبالَدِة،١٧
  . وُآلُّ صاِئـٍغ َیخزى ِبِتمثاِلِه
  . ألنَُّه ُزوٌر وال ُروَح فيِه

  َمسبوآاُتُه باِطَلٌة وصنَعٌة ُمضِحَكٌة،١٨
  . ویوَم َیفَتِقُدها الّربُّ َتبـيُد

  َك َغيُر ذِل لِكْن إلُه َیعقوَب١٩
  . ألنَُّه َصوََّر األآواَن جميعًا

  ، ختاَر ِإسرائيَل شعبًا َله وا
  . الّربُّ القدیُر اسُمُه

   مطرقة الرب
  ُآنِت یا باِبُل ِمطرَقًة لي،«٢٠

  ُآنِت آلَة حرٍب،
  َسَحْقُت ِبِك األَمَم
  . وَدمَّرُت الَمماِلَك
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   صفحة ٤٩  من أصل٤١صفحة رقم  

  َسَحقُت الَفرَس والفارَس٢١
  . َبَة وراِآَبها معًاوالَمرَآ
  َسَحقُت الرَّجَل والمرأَة٢٢

  . والشَّيَخ والصَّبـيَّ
  . َسَحقُت الفتى والفتاَة

  . والرَّاعي وَقطيَعُه جميعًا٢٣
  َسَحقُت الَفالََّح وفدَّاَنُه

  . وُحكَّاَم األرِض َوُوالَتها
  لكنِّي َسُأریُكم آيَف ُأجازي باِبَل وجميَع ُسكَّاِنها«٢٤

  .  ما فَعلوُه ِمَن الشَّرِّ ِبصهَيوَن، یقوُل الّربُّعلى ُآلِّ
، یا ُمَدمَِّرَة  أنا َعدوُِّك یا باِبُل، یا جَبَل الدَّماِر«٢٥

َأُمدُّ َیدي عَليِك وُأَدحِرُجِك ِمَن . العاَلِم یقوُل الّربُّ
فال ُیؤَخُذ ِمنُه ٢٦الصُّخوِر وأجَعُلِك جَبًال ُمحَتِرقًا 

 وال حَجٌر ِلألساِس، بل یكوُن َخرابًا حَجٌر ِللزَّاوَیِة
  . »إلى األبِد

نُفخوا في البوِق في  ِإرَفعوا الرَّایَة في األرِض، وا٢٧
َهيِّئوا على باِبَل اُألَمَم ونادوا عَليها مماِلَك . اُألَمِم

َولُّوا ِللُهجوِم عَليها قاِئدًا .   وأشَكناَز  وِمنِّي أراراَط
َهيِّئوا ٢٨. الجراِد الزَّاِحِفوأخِرجوا عَليها الخَيَل آ

 وُحكَّاَمها ُووالَتها  عَليها اُألَمَم ونادوا ُملوَك ماداي
فَتَتَزلزُل ٢٩وُجيوَش األرِض اّلتي َتحَت ُسلطاِنِهم، 

األرُض وَترَتِعُد، ألنَّ للّربِّ َقصَدُه، فَيجَعُل أرَض 
  . باِبَل ُمقِفَرًة ال ساِآَن فيها

اِبَل َعِن الِقتاِل وَیلجأوَن إلى یَتَوقَُّف جباِبرُة ب٣٠
. عَزاِئُمُهم َتخوُر وَیصيروَن آالنِّساِء. الُحصوِن

َیسعى ساٍع ٣١. َمساِآُن باِبَل َتحَتِرُق وأبواُب المدینِة
ِللقاِء ساٍع، وُمخِبٌر ِللقاِء ُمخِبٍر، ِلـيقوَل ِللَمِلِك إنَّ 

حُتلَّت،   اوإنَّ الَمعاِبَر٣٢َمدینَتُه ُأِخَذت َعْن آِخِرها، 
سَتولى عَليِه   ِبالنَّاِر، والجيَش ا والقالَع ُأحِرَقت

صاَرت باِبُل : أَما قاَل الّربُّ إلُه ِإسرائيَل٣٣. الرُّْعُب
آبـيدٍر حاَن َدرُسُه، وَبعَد قليٍل َیجيُء وقُت َجمِع 

  .  ُحبوِبِه
  . أَآَلني نبوخذَنصَُّر َمِلُك باِبَل٣٤

  . ِرغًاأفناني وجَعَلني ِإناًء فا
  . بَتَلَعني آالتِّنيِن ا

  َمَأل َجوَفُه ِمْن َلذاِئذي
  . وَطَرَح ما َتبقَّى َبعيدًا

   ِلـَيَقْع على باِبَل ُظْلُمها لي٣٥
  ، وما َحلَّ بـي ِمَن العذاِب
  . تقوُل ساِآنُة ِصهَيوَن

  ِلـَيَقْع َدمي اّلذي َسفُكوُه
  ، على ُسكَّاِن أرِض باِبَل

  . تقوُل ُأوُرشليُم
ُأخاِصُم مَعِك وأنَتِقُم َلِك، فُأَجفُِّف «: وقاَل الّرب٣٦ُّ

وَتصيُر باِبُل ُرجمًا ٣٧ وُأَنشُِّف َینابـيَعها،  َنهَر باِبَل
 وصفيَر ُهزٍء ال  ومأوى ِلبناِت آوى، وَمثاَر ُرْعٍب

 آاألشباِل  َویزأُر الباِبليُّوَن٣٨. َیسُكُنها أحٌد
أَفال َیشَبعوَن؟ ٣٩. وُیَصوِّتوَن َآِجراِء األسوِد

 ُثمَّ َیناموا  سُأهيِّـُئ لُهم شرابًا وُأسِكُرُهم ِلـَيمَرحوا

وُأنِزُلُهم آالِخراِف ٤٠. َنومًا أبدیًّا، فال ُیفيقوَن
  . »والِكباِش إلى الذَّْبِح یقوُل الّربُّ

  مصير بابل
. رِض وُغِلَبت َفْخُر ُآلِّ األ َآيَف ُأِخَذت باِبُل«٤١

طَلَع ٤٢. آيَف صاَرت باِبُل َمثاَر ُرْعٍب َبيَن األَمِم
صاَرت ٤٣. البحُر على باِبَل فَغَمَرها ِبَكثرِة أمواِجِه

ُمُدُنها ُمقِفَرًة وأرضًا َیباسًا ال یسُكُن فيها إنساٌن وال 
  . َیُمرُّ ِبها بَشٌر

 في باِبَل، وُأخِرُج ِمْن َفِمِه ما  أعاِقُب اإللَه بـيَل٤٤
بَتَلَع، وال َتتواَفُد إليِه األَمُم ِمْن َبعُد، وُسوُر باِبَل  ا

ُأخُرجوا ِمْن وَسِطها یا شعبـي، ٤٥. أیضًا َیسُقُط
. نجوا ُآلُّ واحٍد ِبنْفِسِه ِمْن ناِر غَضِب الّربِّ وا
وال َتُخْر َعزاِئُمُكم فَتخافوا ِمَن الشَّاِئعاِت اّلتي ٤٦

 سَنٍة َتنَتِشُر شاِئعٌة َعِن فُكلُّ. ُتسَمُع في أنحاِء األرِض
الظُّلِم ُهنا أو ُهناَك، وَعِن الحرِب َبيَن هذا الَمِلِك أو 

ِلذِلَك َتجيُء أّیاٌم أتَفقَُّد فيها أصناَم باِبَل ٤٧. ذاَك
. فَتخَرُب أرُضها وَتسُقُط َقتالها في وَسِطها

 ُآلُّ ما في السَّماواِت واألرِض  وَیْهِتُف على باِبَل٤٨
ًا ِبُسقوِط باِبَل في َأیدي الُمَدمِّریَن اّلذیَن یْأتوَنها فَرح

  .  یقوُل الّربُّ ِمَن الشِّماِل
فكما َأسَقَطت باِبُل قتلى ِإسرائيَل ُیسِقُط الّربُّ ٤٩

أیُّها اّلذیَن نَجوا ِمَن ٥٠.  َقتَلى باِبَل في ُآلِّ األرِض
 الُغرَبِة ُأذُآروا الّربَّ في. ذَهبوا، ال َتِقفوا السَّيِف ا

  . ولَتخُطْر ُأوُرشليُم ِبباِلُكم
َخزینا ألنَّنا َسِمْعنا َتعيـيرًا، وَغطَّى الَخَجُل ٥١

  .  وُجوَهنا ألنَّ الُغرباَء َدَخلوا أقداَس َبيِت الّربُّ
ِلذِلَك َتِجيُء أّیاٌم َیقوُل الّربُّ أَتَفقَُّد فيها أصناَم «٥٢

وإِن ٥٣. رحىباِبَل، وفي ُآلِّ أرِضها َیِئنُّ الَج
رَتَفَعت باِبُل إلى السَّماواِت وَبَنت ُحصونًا َمنيعًة  ا

ُهناَك، َفِمْن ِعندي یأتي عَليها الُمَدمِّروَن، هكذا یقوُل 
  . الّربُّ
صوُت ُصراٍخ في باِبَل، صوُت َدماٍر عظيٍم ِمْن ٥٤

هَو الّربُّ ُیَدمُِّر باِبَل وُیسِكُت ٥٥.  أرِض الباِبليِّيَن
ألمواِجها أْن َتُعجَّ آالمياِه الغزیرِة . جيَجفيها الضَّ

الُمَدمُِّر ٥٦. وألصواِتها أْن َتنَطِلَق ِبَدِويٍّ شدیٍد
َیزَحُف على باِبَل فجباِبَرُتها ُأِسُروا، وِقسيُُّهم 
. ُآِسَرت، ألنَّ الّربَّ اإللَه ُیجازیها ِبما َتسَتِحقُّ

ها َوُوالَتها  ُرؤساَءها وُحَكماَءها وُحكَّاَم َسُأسِكُر٥٧
وَجباِبرَتها، فَيناموَن َنومًا أبدیًّا وال ُیفيقوَن یقوُل 

  . الَمِلُك الّربُّ القدیُر
أسواُر باِبَل العریضُة ُتَدكُّ َدآًّا، وأبواُبها «٥٨

الشَّاِمخُة ُتحَرُق ِبالنَّاِر، فَيصيُر َتَعُب الشُّعوِب إلى 
  .  الّربُّ القدیُریقوُل. »الباِطِل وَجهُد األَمِم إلى النَّاِر

  الكالم المكتوب على بابل
 بَن َنيریَّا  هذا، ما أوصى ِبِه ِإرميا النَّبـيُّ َسرایا٥٩

بِن َمْحسيَّا، ِعنَدما ذَهَب مَع ِصْدقيَّا َمِلِك َیهوذا إلى 
ميا في آَتَبُه ِإر٦٠.  باِبَل في السَّنِة الرَّاِبــعِة ِلُملِكِه

آتاٍب واحٍد َیحتوي جميَع الَكالِم على الشَّرِّ اّلذي 
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إذا وَصْلَت إلى «: وقاَل ِإرميا ِلسرایا٦١. َیِحلُّ ِبباِبَل
أیُّها الّربُّ، أنَت : وتقوَل٦٢حَرْص أْن َتتُلَوُه  باِبَل، فا

تَكلَّمَت على هذا الَموِضِع أْن َتسَحَقُه، فال َیسُكُنُه 
ومتى ٦٣. ، بل یكوُن خراِئَب أبدیًَّةإنساٌن وال َبهيَمٌة

فَرغَت ِمْن تالَوِة هذا الكتاِب، فارُبْط بِه حَجرًا وَأْلِقِه 
آذِلَك َتغَرُق باِبُل وال : وُقْل٦٤في وَسِط الُفراِت، 

  . » ِمَن الشَّرِّ اّلذي َجلَبُه الّربُّ عَليها َتقوُم
  . إلى ُهنا آالُم ِإرميا

  ٥٢الفصل 
  سقوط أورشليم

؛ ٧: ٢٥-١٨: ٢٤مل٢؛ ١٠-٤: ٣٩ار(
  )٣٠-٢٧، ٢١-٨: ٢٥مل٢
   
بَن إحدى وِعشریَن سَنًة حيَن مَلَك،   ا آاَن ِصْدقيَّا١

سُم ُأمِِّه  ومَلَك إحدى َعْشَرَة سَنًة في ُأوُرشليَم، وا
وَعِمَل الشَّرَّ في عيَني ٢.  َحميَطُل ِبْنُت إرميا ِمْن ِلْبَنَة

وما حَدَث أثاَر ٣.   ِمثَلما َعِمَل الَمِلُك یویاقيُمالّربِّ
غَضَب الّربِّ على ُسكَّاِن ُأوُرشليَم وَیهوذا أْن َنفاُهُم 

  . الّربُّ ِمْن أماِم وجِهِه
وفي ٤وتَمرََّد ِصْدقيَّا على نبوخذَنصََّر َمِلِك باِبَل، 
َن السَّنِة التَّاِسعِة ِمْن ُمْلِكِه، وفي اليوِم العاِشِر ِم

 زَحَف َنبوخذَنصَُّر مَع جميِع ُجيوِشِه  الشَّهِر العاِشِر
. على ُأوُرشليَم وحاَصُروها وَبَنوا َحوَلها المتاریَس

فَدَخَلِت المدینُة َتحَت الِحصاِر إلى السَّنِة الحادیَة ٥
وفي اليوِم التَّاِسِع ِمَن الشَّهِر ٦.  ِللمِلِك ِصدقيَّا َعْشَرَة
 الُجوُع في المدینِة ولم یُكْن ُخبٌز شَتدَّ  ا الرَّاِبـِع

وهرَب . فَفَتحوا ُثغَرًة في ُسوِر المدینِة٧ِللشَّعِب، 
الَمِلُك ِصْدقيَّا وجميُع الُجنوِد ليًال، ِمْن طریِق الباِب 

، بالُقرِب ِمْن ُبستاِن الَمِلِك،  اّلذي َبيَن السُّوَریِن
ي طریِق والباِبليُّوَن ُمحيطوَن ِبالمدینِة، وذَهبوا ف

فَتِبـَع جيُش الباِبليِّيَن الَمِلَك حّتى ٨.  َغوِر األرُدنِّ
َلِحقوا بِه في َسهِل أریحا، حيُث تَفرََّق َعنُه جميُع 

فأَخذوا الَمِلَك وأصَعدوُه إلى َمِلِك باِبَل في ٩. جيِشِه
بَنيِه أماَم  ِبأْن ذَبَح ا١٠، فحَكَم عَليِه  َربَلَة ِبأرِض حماَة

ُثمَّ َفَقَأ ١١ذَبَح جميَع ُرؤساِء َیهوذا في َرْبَلَة، َعيَنيِه و
 وَقيََّدُه ِبِسلِسَلَتيِن ِمْن ُنحاٍس وجاَء بِه إلى  َعيَني ِصْدقيَّا

  . باِبَل وَسَجنُه إلى یوِم موِتِه
وفي اليوِم العاِشِر ِمَن الشَّهِر الخامِس، في السَّنِة ١٢

 َمِلِك باِبَل، جاَء  التَّاسعَة َعْشَرَة ِلُمْلِك نبوخذَنصََّر
 إلى  َنبوَزراداُن رئيُس الشُّرَطِة وَوزیُر الَمِلِك

 وقصَر الَمِلِك  وأحَرَق َبيَت الّرب١٣ِّ. ُأوُرشليَم
وَهَدَم ١٤. وجميَع بـيوِت األشراِف في ُأوُرشليَم

ُجنوُدُه اّلذیَن مَعُه ُآلَّ أسواِر ُأوُرشليَم الُمحيَطِة ِبها، 
اُن ساِئَر اّلذیَن َبُقوا في المدینِة، وسبـى َنبوَزراد١٥

والهاِربـيَن الالَِّجئيَن إلى باِبَل، وساِئَر الَمهَرِة ِمَن 
وَترَك َنبوَزرداُن ِمْن َمساآيِن األرِض ١٦.  الصُّنَّاِع

وَحطََّم الباِبليُّوَن أعِمَدَة النُّحاِس ١٧. َآرَّاميَن وَفالَّحيَن
ي َبيِت الّربِّ، وحَملوا  والَحوَض الكبـيَر ف والَقواِعَد

  وأَخذوا الُقدوَر والرُّفوَش١٨. ُآلَّ ُنحاِسها إلى باِبَل
والسَّكاآيَن واألوانَي والصُّحوَن وجميَع األَدواِت 

أمَّا الطُّسوُت ١٩. اّلتي ُتسَتعَمُل ِللِعباَدِة في َبيِت الّربِّ
 والَمجاِمُر والسَّكاآيُن والُقدوُر والَمناراُت والصُّحوُن
واألقداُح وُآلُّ َمصنوعاِت الذََّهِب والِفضَِّة، فأَخَذها 

وأَخَذ َمصنوعاِت النُّحاِس اّلتي ٢٠رئيُس الشُّرَطِة، 
صَنَعها الَمِلُك ُسليماُن ِلبـيِت الّربِّ، وهَي الَعموداِن 
والَحوُض الكبـيُر وَقواِعُدُه االثنا َعَشَر ثورًا وآاَنت 

وآاَن ُطوُل ُآلٍّ ِمَن ٢١. وَزُنِمَن الثِّْقِل ِبـَحيُث ال ُت
ثَنَتي َعْشَرَة  الَعمودیِن َثمانَي َعْشَرَة ِذراعًا وُمحيُطُه ا

وعَليِه ٢٢ِذراعًا، وُثْخُنُه أرَبَع أصاِبـَع، وهَو أجَوُف 
رتفاُع التَّاِج الواحِد َخْمُس أذُرٍع،  تاٌج ِمْن ُنحاٍس ا

ها، والُكلُّ ِمْن وعلى التَّاِج َحبـيَكٌة وُرمَّاٌن ِمْن َحوِل
. وآذِلَك آاَن الَعموُد الثَّاني والُرمَّاناُت. ُنحاٍس
وآاَنِت الرُّمَّاناُت ِستًّا وِتسعيَن على الجاِنِب ٢٣

الواحِد، ومجموُع الرُّمَّاِن ِمَئة على الَحبـيَكِة الواحدِة 
  . ِمْن َحوِلها

وأخَذ رئيُس الشُّرَطِة َسرایا الكاهَن األوََّل ٢٤
يا الكاهَن الثَّاني وُحرَّاَس أبواِب َبيِت الّربِّ وَصَفْن
وأخَذ ِمَن المدینِة الَخصيَّ اّلذي آاَن َقيِّمًا ٢٥. الثَّالَثَة

على الُجْنِد، وسبعَة ِرجاٍل ِمْن حاشيِة الَمِلِك اّلذیَن 
ُوِجدوا في المدینِة، وأميَن ِسرِّ قائِد الجيِش اّلذي آاَن 

دیَن ِمَن الشَّعِب، وِستِّيَن َرُجًال ِمَن َیحَفُظ ِسِجلَّ الُمَجنَّ
أخَذُهم َنبوَزرداُن ٢٦األعياِن ُوِجدوا في المدینِة، 

رئيُس الشُّرَطِة وساَقُهم إلى َمِلِك باِبَل في َرْبَلَة، 
.  فضَرَبُهُم الَمِلُك وَقتَلُهم ُهناَك في أرِض حماَة٢٧

 وآاَن عَدُد٢٨. وسبـى ُسكَّاَن َیهوذا ِمْن أرِضِهم
 ِلُمْلِكِه  اّلذیَن سباُهم نبوخذَنصَُّر في السَّنِة السَّابعِة
وفي ٢٩. َثالَثَة آالٍف وَثالَثًة وِعشریَن ِمَن اليهوِد

 سبـى ِمْن ُأوُرشليَم َثماني ِمَئٍة  السَّنِة الثَّاِمنَة َعْشَرَة
وفي السَّنِة الثَّاِلثِة ٣٠. ثَنيِن وثالثيَن شخصًا وا

َنصََّر سبـى َنبوَزراداُن رئيُس  ِلنبوخذ والِعشریَن
فكاَن . الشُّرَطِة َسْبَع ِمئٍة وَخمسًة وأرَبعيَن ِمَن اليهوِد
  . َمجموُع عَدِد الَمسبـيِّيَن أرَبعَة آالٍف وِستَّ ِمئٍة

وآاَن في السَّنِة السَّاِبــعِة والثَّالثيَن ِلَسْبـي ٣١
 ِمَن یویاآيَن َمِلِك َیهوذا، في السَّاِبـِع والِعشریَن

 َمِلَك باِبَل عفا  ، أنَّ أویَل َمُروَدَخ الشَّهِر الثَّاني َعَشَر
وآلََّمُه ِبكالٍم ٣٢ وأخَرَجُه ِمَن السِّجِن  َعْن یویاآيَن

َلطيٍف وجَعَل عرَشُه أعلى ِمْن ُعروِش الُملوِك اّلذیَن 
وَغيََّر یویاآيُن ثياَب ِسجِنِه وَبقَي ٣٣. مَعُه في باِبَل

. لطَّعاَم على ماِئدِة الَمِلِك ُآلَّ أّیاِم حياِتِهیَتناَوُل ا
وآاَنت َله َعالَوٌة دائمٌة ُتعطى َله ِمْن ِعنِد الَمِلِك، ٣٤

  .  وَتفي ِبـحاجِة ُآلِّ یوٍم في یوِمِه، إلى یوِم وفاِتِه
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  إ

  ٣١........................................إرميا في الجب
  ٣١......................................إرميا في السجن
  ٣٤.......................................إرميا في مصر

  ٣٠....................................رميا والّرآابـّيونإ
  ٢٤...................................إرميا والنبـي حننيا

  ٣٢..............................إرميا یخرج من السجن
  ٢٧...................................إرميا یشتري حقًال
  ٣٣..................................إرميا یقيم عند جدليا

  ٢٥.....................إرميا یكتب إلى اليهود في بابل
  ٧.........................................إسرائيل الخائنة

  ١٠.......................إسرائيل ترفض طریق الرب
  ٦................................إسرائيل تستحق العقاب

  أ
  ٢٦......................................أنا أٌب إلسرائيَل

  إ
  ٢١...............................اخليإنَكسَر قلبـي في د

  ا
  ١٢...............................استغاثة سكان أورشليم
  ١٩................................اعتقال ارميا واطالقه

  ١٨......................................الجرة المكسورة
  ٣٩.............................الحكم على قبائل العرب

  ٢٠....................................الحكم على یویاقيم
  ١٨........................................الخزاف وعمله
  ١١......................................الخطيئة والعقاب
  ٧.......................................الدعوة إلى التوبة
  ٦...........................................الرؤى األولى

  ٥.......................................الرب یدعو إرميا
  ٦...................................الرب یعنى بإسرائيل

  ٢٢..............................العدو اآلتي من الشمال
  ٢٦.....................................العودة من السبـي
  ٧.......................................الغزو یهدد یهوذا
  ١٥........................................القحط الرهيـب

  ١٢..................................الكذب في آل مكان
  ٤٢...........................الكالم المكتوب على بابل

  ١٢...................................اهللا الحي واألصنام
  ٥...................................................المقدمة

  ١٣............................................النكبة اآلتية
  ١٦....................................الویل لشعب یهوذا
  ٤٠..................................انتقام الرب من بابل

  ب
  ٣٠...............................باروخ یتلو آالم إرميا

  ت
  ١٥.........................................تندید بالكبریاء
  ٢٠.........................................متوبـيخ یویاقي

  ج
  ٣٣.....................................جدليا حاآم یهوذا

  ٢٨...........................................جواب الرب

  ح
  ١٤...........................................حزام الكتان

  ٨...............................حزن إرميا على الشعب
  ٩.........................................حصار أورشليم

  ٣٨.................................حكم الرب على أدوم
  ٣٨.........................حكم الرب على بني عمون

  ٣٩...............................حكم الرب على دمشق
  ٣٧...............................حكم الرب على موآب

  ١٧............................................حكم وأمثال
  ١٤.......................................حوار مع الرب

  د
  ٣٩...................دمار بابل ورجوع بني إسرائيل

  ر
  ٨....................................اب اآلتيرؤیا الخر

  ٧............................................رجوع یهوذا
  ٢٩.....................................رسالة إلى صدقيا

  س
  ٤٢........................................سقوط أورشليم
  ٣٢........................................سقوط ُأوُرشليم

  ٢٢..............................................سلتا التين
  ش

  ١٩, ١٦...................................شكوى إرميا
  ٢٠........................................شلوم بن یوشيا

  ص
  ٣١...................................صدقيا یناشد إرميا

  ٢٨, ١٧.....................................صالة إرميا
  ع

  ١٠...............................عظة إرميا في الهيكل
  ١٣....................................عقاب خيانة العهد

  ١٧..........................عقاب یهوذا على خطيئتها
  ٣٩.............................................على عيالم

  ٢٧..............................................هد جدیدع
  ك

  ٢٥......................................آتاب إلى شمعيا
  ٢١....................................آالم على األنبـياء
  ٢١.....................................آالم على الرعاة

  ٢٠...................آلمة الرب إلى قصر ملك یهوذا
  ٣٤.........................آلمة الرب إلى یهود مصر
  ٣٦.........................آلمة الرب على الفلسطّيين

  م
  ٢٣.........................................محاآمة إرميا

  ٨.......................................مدینة تعج بالفساد
  ٢٠.......................................مصير أورشليم

  ٤١............................................مصير بابل
  ٤١..........................................مطرقة الرب
  ٣٣.............................................مقتل جدليا

  ٥.....................................................ةمقدم
  ١٤...................................مكيدة اغتيال إرميا
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  ١٨......................................مكيدة على إرميا
  ن

  ١٩..................................نبؤة خراب أورشليم
  ٤٠.....................................نشيد الحمد للرب

  ٢٤...............................................نير إرميا
  ه

  ٣٥..........................هزیمة مصر في آرآميش
  و

  ١١.............................................وادي القتل
  ٢٢............................................وحي الرب

  ٢٩.....................................وعد آخر بالعودة
  ٣٥...................................وعد الرب لباروخ
  ٢٥.....................................وعد الرب لشعبه

  ٣٣..................................وعد الرب لعبد ملك
  ١٤........................وعيد الرب لجيران إسرائيل

  ي
  ١٧.............................................یوم السبت
  ١٦..............................................یوم النكبة
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  هذا النص زائد ومكرر
في حال وجود أخطاء في النص الصحيح 

السابق یمكن إستخدام هذا النص البدیل من 
  .٥٢ ألى ٥٠الفصل 
  ٥٠الفصل 

  دمار بابل ورجوع بني إسرائيل
  :  على ِلساِن إرميا النَّبـيِّ وقاَل الّربُّ ِلباِبَل وُسكَّاِنها١
  . أخِبروا في األَمِم«٢

  . رَفعوا الرَّایَة ونادوا وا
  . وأعِلنوا، ال تكُتموا

  . ُأِخَذت باِبُل: قولوا
  نَسَحَق َمردوُك  وا نَهَزَم بـيُل ا
  !نَسَحَقت أصناُمها نَهَزَمت أوثاُنها وا ا
 أرَضها ُمقِفَرًة  َطَلَعت عَليها ُأمٌَّة جَعَلت َفِمَن الشِّماِل٣

هَرَب ِمْنها البَشُر والَبهاِئُم وَنَزحوا . ال ساِآَن فيها
  . جميعًا

في ذِلَك اليوِم، یقوُل الّربُّ، َیرِجـُع َبنو ِإسرائيَل «٤
 معًا، وُهم َیسيروَن وَیبكوَن وَیطُلبوَن  وَبنو َیهوذا
یسألوَن َعِن الطَّریِق إلى ِصهَيوَن، ٥. الّربَّ إلَهُهم

 وینضمُّوَن إلى  یأتوَن. َوجَّهوَن ُمقِبليَن عَليهاوَیَت
  . الّربِّ ِبــَعهٍد أبديٍّ ال ُیْنسى

 وحادوا  أَضلَُّهم ُرعاُتُهم. آاَن شعبـي ِخرافًا ضالًَّة«٦
 وَنسوا  ِبِهم إلى الِجباِل، فساروا ِمْن َتلٍّ إلى رابـيٍة

وأعداُؤُهم َفُكلُّ َمْن صاَدَفُهم افَتَرَسُهم، ٧.  َحظيَرَتُهم
  . »ال َلوَم عَلينا: قالوا

  . »، َموِئِلِهم الَحقِّ وَرجاِء آباِئِهم ُهم َخِطئوا إلى الّربِّ
ُأهُربوا ِمْن وَسِط باِبَل، وِمْن أرِض الباِبليِّيَن «٨
ها أنا ٩.  سيروا آالِكباِش ُقدَّاَم القطيِع. خُرجوا ا

ٍم عظيمٍة ُأَحرُِّض وُأصِعُد على باِبَل َحْشدًا ِمْن ُأَم
َیصَطفُّوَن عَليها وِمْن . َتجيُء ِمْن أرِض الشِّماِل

. ُهم آَصيَّاٍد ماِهٍر، ِسهاُمُهم ال تخِطـُئ. ُهناَك ُتؤَخُذ
  . فَتسُلُب أرَض الباِبليِّيَن وَیشَبُع ساِلبوها١٠
، وَقَفزُتم  یا ناِهبـي شعبـي» آم َفِرْحُتم وَطِرْبُتم«١١

  لِكنَّ ُأمَُّكُم١٢. َصهْلُتم آالَخيِلآِعْجَلٍة على الُعشِب أو 
اّلتي وَلَدْتُكم َتخزى وَتخَجُل فتكوُن األخيرَة َبيَن األَمِم 

وِمْن َغيِظ ١٣. وَتصيُر َبرِّیًَّة َقْفرًا وأرضًا َیباسًا
فُكلُّ َمْن َیُمرُّ . الّربِّ ال ُتسَكُن، بل تكوُن ُآلُّها َخرابًا

  .  على جميِع نكباِتها وَیصِفُر ُهزًءا بباِبَل ُیدَهُش
إصَطفُّوا على باِبَل ِمْن ُآلِّ جاِنٍب یا ُرماَة «١٤

َخِطَئت إلى الّربِّ فال ُتَوفِّروا . إرموا عَليها. السِّهاِم
إهِتفوا ُهتاَف الحرِب َحوَلها، فَتسَتسِلَم ١٥. السِّهاَم

نِتقاُم  لذِلَك هَو ا. وَتنهاَر ُأُسُسها وَتنَهِدَم أسواُرها
نَتِقموا ِمنها، وآما فَعَلت ِباآلخریَن إفَعلوا  فا. الّربِّ
َأبـيدوا الزَّاِرَع ِمْن باِبَل والحاِصَد وقَت ١٦. ِبها

الحصاِد، فَيهُرَب ُآلُّ واِحٍد ِمْن وجِه السَّيِف وَیرِجـَع 
  . إلى شعِبِه وأرِضِه

َمِلُك . َبنو ِإسرائيَل غَنٌم ُمَشتََّتٌة طاَرَدْتها األسوُد«١٧
، ونبوخذَنصَُّر َمِلُك باِبَل آِخُر  فَتَرَسُهم وَر أوَُّل َمِن اأشُّ

لذِلَك یقوُل الّربُّ القدیُر إلُه ١٨.  َمْن سَحَق ِعظاَمُهم
 وأرَضُه آما عاَقْبُت  سُأعاِقُب َمِلَك باِبَل: ِإسرائيَل

وُأعيُد َبني ِإسرائيَل إلى َمرعاها، ١٩َمِلَك أشُّوَر 
 وَتشَبُع في جَبِل أفرایَم  وباشاَنفَتسَرُح في الَكرَمِل 

وفي ذِلَك اليوِم ال یكوُن إْثٌم وال خطيئٌة ٢٠.  وجلعاَد
في ِإسرائيَل وَیهوذا، ألنِّي أغِفُر ِلَمْن ُأبقيِه یقوُل 

  . الّربُّ
.   وإلى ُسكَّاِن َفقوَد إصَعدوا إلى أرِض مراثایَم«٢١

. ُتُكم بِهفَعلوا ُآلَّ ما أَمر  وا قُتلوُهم إتَبعوُهم وا
َآيَف ٢٣. صوُت ِقتاٍل في األرِض وخراٌب عظيٌم٢٢
نَكَسَرت وتَحطََّمت باِبُل، ِمطَرَقُة األرِض ُآلِّها،  ا

ُنِصَب َلِك یا باِبل «٢٤. وصاَرت َمثاَر ُرْعِب اُألَمِم
نَغَلبِت ألنَِّك  إنَفَضَح أمُرِك وا. َفخٌّ، فَعِلْقِت وما َشَعْرِت

فَتَح الّربُّ َخزاِئَن أسِلَحِتِه وأخَرَج ٢٥. َتَحدَّیِت الّربَّ
  . آالِت غَضِبِه، ألنَّ َله ُمِهمًَّة في أرِض الباِبليِّيَن

فَتحوا أهراَءها  إنَقضُّوا عَليها ِمْن ُآلِّ جاِنٍب وا٢٦
أفنوا ٢٧.  وال تُكْن لها َبقيٌَّة وَآوِّموا َقمَحها وَأبـيدوها

حاَن ! ویٌل ِلُسكَّاِن باِبَل.  وأنِزلوها ِللذَّْبِح جميَع ثيراِنها
  . یوُم ِعقاِبها

إسَمعوا صوَت الهارِبيَن النَّاجيَن ِمْن أرِض «٢٨
نَتَقَم  باِبَل لُيخِبروا في ُأوُرشليَم أنَّ الّربَّ إلَهنا ا

  . ِلَهيكِلِه
إسَتدعوا إلى باِبَل أصحاَب الِقسيِّ، ولَينِزْل «٢٩

ِنٍب، وال َتَدعوا أحدًا عَليها ُرماُة السِّهاِم ِمْن ُآلِّ جا
َینجو، جاُزوها ِبـحَسِب أفعاِلها وعاِملوها ِبِمثِل ما 

، ألنَّها تَجبََّرت على الّربِّ ُقدُّوِس  عاَمَلِت اآلخریَن
  . ِإسرائيَل

ِلذِلَك َیسُقُط ُشبَّاُنها في ساحاِتها وَیهِلُك جميُع «٣٠
  . ِرجاِلها الُمحاِربـيَن في ذِلَك اليوِم یقوُل الّربُّ

. جاَء یوُم ِعقاِبَك.  أنا َعُدوَُّك أیُّها الباغي«٣١
سَيعثُر الباغي وَیسُقُط وال أحَد ُیقيُمُه، وُأشِعُل ٣٢

  . »نارًا في ُمُدِنه فَتأُآُل ُآلَّ ما َحوَلها
  َبنو ِإسرائيَل وَبنو َیهوذا«: وقاَل الّربُّ القدیُر٣٣

كوا ِبِهم َمظلوموَن جميعًا، واّلذیَن َسَبوُهم َتَمسَّ
الّربُّ . لِكنَّ فادَیُهم قوي٣٤ٌّ. وَرَفضوا أْن ُیطِلقوُهم

فهَو یَتولَّى َدعواُهم ِلـُيریَح األرَض . سُمُه القدیُر ا
  . وُیزِعـَج ُسكَّاَن باِبَل

 وُآلِّ َمْن َیسُكُن باِبَل،  السَّيُف على الباِبليِّيَن«٣٥
  رَّافيهاالسَّيُف على َع٣٦. وعلى ُرؤساِئها وُحَكماِئها

. فَيصيروَن َحْمقى، وعلى أبطاِلها فَيهلكوَن
السَّيُف على َخيِلها وَمرَآباِتها، وعلى ُجنوِدها ٣٧

السَّيُف على ُآنوِزها . الُمرتِزَقِة فَيصيروَن آالنِّساِء
 على مياِهها فَتِجفُّ ألنَّها أرُض  الَحر٣٨ُّ. فُتنَهُب

  . َمنحوتاٍت وُهم ِبأصناِمِهم ُمَولُّوَن
ِلذِلَك َتسُكُنها وحوُش الَقْفِر والثَّعاِلُب وَتأوي «٣٩

 َبعَد اليوِم إلى  ال َیسُكُنها ِإنساٌن. إليها َبناُت النَّعاِم
ُیَخرُِّبها اُهللا آما ٤٠. األبِد وال ُتعَمُر مدى األجياِل

 وِجواَرُهما، فال َیسُكُن فيها  خرََّب َسدوَم وَعموَرَة
  . ٌرإنساٌن وال یَتَغرَُّب بَش
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ها شعٌب ُمقِبٌل ِمَن الشِّماِل، وُأمٌَّة عظيمٌة «٤١
.  وُملوٌك آثيروَن یتَأهَّبوَن ِللِقتاِل ِمْن أقاصي األرِض

َیقبضوَن على الِقسيِّ والرِّماِح، ُقساٌة ال َیرَحموَن ٤٢
َیرَآبوَن ُخيوًال ُمصَطفًَّة آفاِرٍس . وآالبحِر صوُتُهم

  . واحٍد ِلُمقاَتَلِتِك یا باِبُل
سَتولى  نهاَرت عَظَمُتُه وا بَلَغ خَبُرُهم َمِلَك باِبَل فا«٤٣

ها أنا ٤٤.  َمَرأٍة ُتعاني الَمخاَض عَليِه َغمٌّ وَوَجٌع آا
آأسٍد َیصَعُد ِمْن َغوِر األرُدنِّ على َحظيرِة غَنٍم 
منيعٍة وأنَقضُّ َبْغَتًة وأطُرُدُهم وأقيُم عَليِهم َمْن 

وَمْن ُیحاِآُمني؟ وأيُّ راٍع َیِقُف فَمْن ِمثلي؟ . أختاُرُه
سَمعوا ما َنَویُتُه أنا الّربُّ على  ِلذِلَك ا٤٥في وجهي؟ 

َسَيُجرُّ الَعُدوُّ : باِبَل وما ُدبَِّر على أرِض الباِبليِّيَن
. ِصغاَر القطيِع َجرًّا وَتنهاُر َحظيَرُتُهم عَليِهم

لزُل األرُض ُأِخَذت باِبُل، تـَتَز: وِمَن النََّبإ القاِئِل٤٦
  . » وُیسَمُع الصُّراُخ َبيَن األمِم

  ٥١الفصل 
  انتقام الرب من بابل

 ِریحًا  سُأثيُر على باِبَل وُسكَّاِنها«: وقاَل الّرب١ُّ
وُأرِسُل إلى باِبَل ُغَرباَء، فُيَذرُّوَنها آالتِّبِن ٢. ُمهِلَكًة

ِنـيها وُیحاِصروَنها ِمْن ُآلِّ وُیخلوَن األرَض ِمْن ساِآ
ال َیَدعوَن الرَّامي َیحني َقوَسُه ٣. ِجَهٍة في یوِم نكَبِتها

ال ُیشِفقوَن على ُشبَّاِنها، .  وال الُجندَي َیختاُل ِبِدرِعِه
فَيسُقُط الَقتلى في ٤. بل َیقضوَن على ُآلِّ جيِشها

ُل فِإسرائي٥. أرِض الباِبليِّيَن والَجرحى في شواِرِعها
 لم ُتحَرما ِمَن الّربِّ القدیِر إلِهِهما، وإِن  وَیهوذا

  . »مَتألت أرُضُهما إْثمًا على ُقدُّوِس ِإسرائيَل ا
نُجوا ُآلُّ واحٍد ِبنْفِسِه، ال  ُأهُربوا ِمْن وَسِط باِبَل، وا٦

نِتقاٍم للّربِّ، فهَو  ، ألنَّ هذا وقُت ا َتهلكوا ِبـخطيَئِتها
  . ِحقُُّیعاِقُبها ِبما َتسَت

 ُتسِكُر ُآلَّ ُأَمِم  باِبُل آأٌس ِمْن ذَهٍب ِبَيِد الّرب٧ِّ
.  فَفَقَدت َصواَبها ِمْن خمِرها َشِرَبِت األَمُم. األرِض

ُخذوا .  وْلِولوا عَليها. َبْغَتًة َسَقَطت باِبُل وَتَحطََّمت٨
  . َبْلسمًا ِلُجرِحها، َلَعلَّها ُتشفى

َدُعوها ولَنذَهْب ُآلُّ واحٍد . عاَلْجنا باِبَل فما ُشِفـَيت٩
رَتَفَع   وا إلى أرِضِه فالُحْكُم عَليها بَلَغ إلى السَّماواِت

  . »إلى الُغيوِم
الّربُّ أظَهَر َبراَءَتنا، َفَهيَّا ُنخِبُر في ِصهَيوَن ١٠

مألوا  ُسنُّوا السِّهاَم وا١١. ِبــعَمِل الّربِّ إلِهنا
ِلِك ماداي ألنَُّه نوى أْن ، فالّربُّ أثاَر ُروَح َم الِجعاَب

  . ُیَدمَِّر باِبَل انِتقامًا وَیثأَر ِلخراِب هيَكِلِه
َشدِّدوا الِحراسَة . رَفعوا الرَّایَة على َأسواِر باِبَل ا«١٢

فالّربُّ نوى أْن یفَعَل . َهيُِّئوا الَكميَن. وأقيموا الرُّقباَء
  . ما قاَلُه على ُسكَّاِن باِبَل

أیَُّتها الكثيرُة !  ِآَنُة ِعنَد المياِه الَغزیرِةأیَُّتها السَّا١٣
.  نَقَطَع َخيُط حياِتِك جاَءت آِخَرُتِك وا! الُكنوِز
أمُألِك ِرجاًال آالَجراِد، : ِبذاِتِه أقَسَم الّربُّ القدیُر١٤

  . َیصيحوَن عَليِك ِبُهتاِف النَّصِر

  نشيد الحمد للرب

  . َنَع األرَض ِبُقوَِّتِهالّربُّ ص١٥
  ِبـِحْكَمِتِه َثبََّت الَكوَن

  . وَبسَط السَّماواِت ِبِفطَنِتِه
  ِبصوِتِه َیجَمُع مياهًا في السَّماِء١٦

  . وُیصِعُد السَّحاَب ِمْن أقصى األرِض
  ُیْحِدُث الُبروَق ِللَمَطِر

  . وُیخِرُج الرِّیَح ِمْن َخزاِئِنه
   ِبالَبالَدِة،َمْن َیعرُف ذِلَك ُیِحس١٧ُّ

  . وُآلُّ صاِئـٍغ َیخزى ِبِتمثاِلِه
  . ألنَُّه ُزوٌر وال ُروَح فيِه

  َمسبوآاُتُه باِطَلٌة وصنَعٌة ُمضِحَكٌة،١٨
  . ویوَم َیفَتِقُدها الّربُّ َتبـيُد

   َغيُر ذِلَك لِكْن إلُه َیعقوَب١٩
  . ألنَُّه َصوََّر األآواَن جميعًا

  ، ختاَر ِإسرائيَل شعبًا َله وا
  . الّربُّ القدیُر اسُمُه

   مطرقة الرب
  ُآنِت یا باِبُل ِمطرَقًة لي،«٢٠

  ُآنِت آلَة حرٍب،
  َسَحْقُت ِبِك األَمَم
  . وَدمَّرُت الَمماِلَك

  َسَحقُت الَفرَس والفارَس٢١
  . والَمرَآَبَة وراِآَبها معًا

  َسَحقُت الرَّجَل والمرأَة٢٢
  . بـيَّوالشَّيَخ والصَّ

  . َسَحقُت الفتى والفتاَة
  . والرَّاعي وَقطيَعُه جميعًا٢٣

  َسَحقُت الَفالََّح وفدَّاَنُه
  . وُحكَّاَم األرِض َوُوالَتها

  لكنِّي َسُأریُكم آيَف ُأجازي باِبَل وجميَع ُسكَّاِنها«٢٤
  . على ُآلِّ ما فَعلوُه ِمَن الشَّرِّ ِبصهَيوَن، یقوُل الّربُّ

، یا ُمَدمَِّرَة  ِك یا باِبُل، یا جَبَل الدَّماِرأنا َعدوُّ«٢٥
َأُمدُّ َیدي عَليِك وُأَدحِرُجِك ِمَن . العاَلِم یقوُل الّربُّ

فال ُیؤَخُذ ِمنُه ٢٦الصُّخوِر وأجَعُلِك جَبًال ُمحَتِرقًا 
حَجٌر ِللزَّاوَیِة وال حَجٌر ِلألساِس، بل یكوُن َخرابًا 

  . »إلى األبِد
نُفخوا في البوِق في  ایَة في األرِض، واِإرَفعوا الر٢٧َّ
َهيِّئوا على باِبَل اُألَمَم ونادوا عَليها مماِلَك . اُألَمِم

َولُّوا ِللُهجوِم عَليها قاِئدًا .   وأشَكناَز  وِمنِّي أراراَط
َهيِّئوا ٢٨. وأخِرجوا عَليها الخَيَل آالجراِد الزَّاِحِف

 وُحكَّاَمها ُووالَتها  عَليها اُألَمَم ونادوا ُملوَك ماداي
فَتَتَزلزُل ٢٩وُجيوَش األرِض اّلتي َتحَت ُسلطاِنِهم، 

األرُض وَترَتِعُد، ألنَّ للّربِّ َقصَدُه، فَيجَعُل أرَض 
  . باِبَل ُمقِفَرًة ال ساِآَن فيها

یَتَوقَُّف جباِبرُة باِبَل َعِن الِقتاِل وَیلجأوَن إلى ٣٠
. يروَن آالنِّساِءعَزاِئُمُهم َتخوُر وَیص. الُحصوِن

َیسعى ساٍع ٣١. َمساِآُن باِبَل َتحَتِرُق وأبواُب المدینِة
ِللقاِء ساٍع، وُمخِبٌر ِللقاِء ُمخِبٍر، ِلـيقوَل ِللَمِلِك إنَّ 

حُتلَّت،  وإنَّ الَمعاِبَر ا٣٢َمدینَتُه ُأِخَذت َعْن آِخِرها، 
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سَتولى عَليِه   ِبالنَّاِر، والجيَش ا والقالَع ُأحِرَقت
صاَرت باِبُل : أَما قاَل الّربُّ إلُه ِإسرائيَل٣٣. الرُّْعُب

آبـيدٍر حاَن َدرُسُه، وَبعَد قليٍل َیجيُء وقُت َجمِع 
  .  ُحبوِبِه
  . أَآَلني نبوخذَنصَُّر َمِلُك باِبَل٣٤

  . أفناني وجَعَلني ِإناًء فاِرغًا
  . بَتَلَعني آالتِّنيِن ا

  َمَأل َجوَفُه ِمْن َلذاِئذي
  .  ما َتبقَّى َبعيدًاوَطَرَح
   ِلـَيَقْع على باِبَل ُظْلُمها لي٣٥

  ، وما َحلَّ بـي ِمَن العذاِب
  . تقوُل ساِآنُة ِصهَيوَن

  ِلـَيَقْع َدمي اّلذي َسفُكوُه
  ، على ُسكَّاِن أرِض باِبَل

  . تقوُل ُأوُرشليُم
ُأخاِصُم مَعِك وأنَتِقُم َلِك، فُأَجفُِّف «: وقاَل الّرب٣٦ُّ

وَتصيُر باِبُل ُرجمًا ٣٧ وُأَنشُِّف َینابـيَعها،  اِبَلَنهَر ب
 وصفيَر ُهزٍء ال  ومأوى ِلبناِت آوى، وَمثاَر ُرْعٍب

 آاألشباِل  َویزأُر الباِبليُّوَن٣٨. َیسُكُنها أحٌد
أَفال َیشَبعوَن؟ ٣٩. وُیَصوِّتوَن َآِجراِء األسوِد

مَّ َیناموا  ُث سُأهيِّـُئ لُهم شرابًا وُأسِكُرُهم ِلـَيمَرحوا
وُأنِزُلُهم آالِخراِف ٤٠. َنومًا أبدیًّا، فال ُیفيقوَن

  . »والِكباِش إلى الذَّْبِح یقوُل الّربُّ

  مصير بابل
.  وُغِلَبت َفْخُر ُآلِّ األرِض َآيَف ُأِخَذت باِبُل«٤١

طَلَع ٤٢. آيَف صاَرت باِبُل َمثاَر ُرْعٍب َبيَن األَمِم
صاَرت ٤٣. على باِبَل فَغَمَرها ِبَكثرِة أمواِجِهالبحُر 

ُمُدُنها ُمقِفَرًة وأرضًا َیباسًا ال یسُكُن فيها إنساٌن وال 
  . َیُمرُّ ِبها بَشٌر

 في باِبَل، وُأخِرُج ِمْن َفِمِه ما  أعاِقُب اإللَه بـيَل٤٤
بَتَلَع، وال َتتواَفُد إليِه األَمُم ِمْن َبعُد، وُسوُر باِبَل  ا

ُأخُرجوا ِمْن وَسِطها یا شعبـي، ٤٥. ًا َیسُقُطأیض
. نجوا ُآلُّ واحٍد ِبنْفِسِه ِمْن ناِر غَضِب الّربِّ وا
وال َتُخْر َعزاِئُمُكم فَتخافوا ِمَن الشَّاِئعاِت اّلتي ٤٦

فُكلُّ سَنٍة َتنَتِشُر شاِئعٌة َعِن . ُتسَمُع في أنحاِء األرِض
ِب َبيَن هذا الَمِلِك أو الظُّلِم ُهنا أو ُهناَك، وَعِن الحر

ِلذِلَك َتجيُء أّیاٌم أتَفقَُّد فيها أصناَم باِبَل ٤٧. ذاَك
. فَتخَرُب أرُضها وَتسُقُط َقتالها في وَسِطها

 ُآلُّ ما في السَّماواِت واألرِض  وَیْهِتُف على باِبَل٤٨
فَرحًا ِبُسقوِط باِبَل في َأیدي الُمَدمِّریَن اّلذیَن یْأتوَنها 

  .  یقوُل الّربُّ شِّماِلِمَن ال
فكما َأسَقَطت باِبُل قتلى ِإسرائيَل ُیسِقُط الّربُّ ٤٩

أیُّها اّلذیَن نَجوا ِمَن ٥٠.  َقتَلى باِبَل في ُآلِّ األرِض
ُأذُآروا الّربَّ في الُغرَبِة . ذَهبوا، ال َتِقفوا السَّيِف ا

  . ولَتخُطْر ُأوُرشليُم ِبباِلُكم
نا َتعيـيرًا، وَغطَّى الَخَجُل َخزینا ألنَّنا َسِمْع٥١

  .  وُجوَهنا ألنَّ الُغرباَء َدَخلوا أقداَس َبيِت الّربُّ
ِلذِلَك َتِجيُء أّیاٌم َیقوُل الّربُّ أَتَفقَُّد فيها أصناَم «٥٢

وإِن ٥٣. باِبَل، وفي ُآلِّ أرِضها َیِئنُّ الَجرحى

 رَتَفَعت باِبُل إلى السَّماواِت وَبَنت ُحصونًا َمنيعًة ا
ُهناَك، َفِمْن ِعندي یأتي عَليها الُمَدمِّروَن، هكذا یقوُل 

  . الّربُّ
صوُت ُصراٍخ في باِبَل، صوُت َدماٍر عظيٍم ِمْن ٥٤

هَو الّربُّ ُیَدمُِّر باِبَل وُیسِكُت ٥٥.  أرِض الباِبليِّيَن
ألمواِجها أْن َتُعجَّ آالمياِه الغزیرِة . فيها الضَّجيَج

الُمَدمُِّر ٥٦. ِلَق ِبَدِويٍّ شدیٍدوألصواِتها أْن َتنَط
َیزَحُف على باِبَل فجباِبَرُتها ُأِسُروا، وِقسيُُّهم 
. ُآِسَرت، ألنَّ الّربَّ اإللَه ُیجازیها ِبما َتسَتِحقُّ

 ُرؤساَءها وُحَكماَءها وُحكَّاَمها َوُوالَتها  َسُأسِكُر٥٧
قوُل وَجباِبرَتها، فَيناموَن َنومًا أبدیًّا وال ُیفيقوَن ی

  . الَمِلُك الّربُّ القدیُر
أسواُر باِبَل العریضُة ُتَدكُّ َدآًّا، وأبواُبها «٥٨

الشَّاِمخُة ُتحَرُق ِبالنَّاِر، فَيصيُر َتَعُب الشُّعوِب إلى 
  . یقوُل الّربُّ القدیُر. »الباِطِل وَجهُد األَمِم إلى النَّاِر

  الكالم المكتوب على بابل
 بَن َنيریَّا  هذا، ما أوصى ِبِه ِإرميا النَّبـيُّ َسرایا٥٩

بِن َمْحسيَّا، ِعنَدما ذَهَب مَع ِصْدقيَّا َمِلِك َیهوذا إلى 
آَتَبُه ِإرميا في ٦٠.  باِبَل في السَّنِة الرَّاِبــعِة ِلُملِكِه

آتاٍب واحٍد َیحتوي جميَع الَكالِم على الشَّرِّ اّلذي 
إذا وَصْلَت إلى «: وقاَل ِإرميا ِلسرایا٦١.  ِبباِبَلَیِحلُّ

أیُّها الّربُّ، أنَت : وتقوَل٦٢حَرْص أْن َتتُلَوُه  باِبَل، فا
تَكلَّمَت على هذا الَموِضِع أْن َتسَحَقُه، فال َیسُكُنُه 

ومتى ٦٣. إنساٌن وال َبهيَمٌة، بل یكوُن خراِئَب أبدیًَّة
، فارُبْط بِه حَجرًا وَأْلِقِه فَرغَت ِمْن تالَوِة هذا الكتاِب

آذِلَك َتغَرُق باِبُل وال : وُقْل٦٤في وَسِط الُفراِت، 
  . » ِمَن الشَّرِّ اّلذي َجلَبُه الّربُّ عَليها َتقوُم

  . إلى ُهنا آالُم ِإرميا
  ٥٢الفصل 

  سقوط أورشليم
؛ ٧: ٢٥-١٨: ٢٤مل٢؛ ١٠-٤: ٣٩ار(
  )٣٠-٢٧، ٢١-٨: ٢٥مل٢
   
بَن إحدى وِعشریَن سَنًة حيَن مَلَك،   ا آاَن ِصْدقيَّا١

سُم ُأمِِّه  ومَلَك إحدى َعْشَرَة سَنًة في ُأوُرشليَم، وا
وَعِمَل الشَّرَّ في عيَني ٢.  َحميَطُل ِبْنُت إرميا ِمْن ِلْبَنَة

وما حَدَث أثاَر ٣.  الّربِّ ِمثَلما َعِمَل الَمِلُك یویاقيُم
 على ُسكَّاِن ُأوُرشليَم وَیهوذا أْن َنفاُهُم غَضَب الّربِّ

  . الّربُّ ِمْن أماِم وجِهِه
وفي ٤وتَمرََّد ِصْدقيَّا على نبوخذَنصََّر َمِلِك باِبَل، 

السَّنِة التَّاِسعِة ِمْن ُمْلِكِه، وفي اليوِم العاِشِر ِمَن 
 زَحَف َنبوخذَنصَُّر مَع جميِع ُجيوِشِه  الشَّهِر العاِشِر

. وُرشليَم وحاَصُروها وَبَنوا َحوَلها المتاریَسعلى ُأ
فَدَخَلِت المدینُة َتحَت الِحصاِر إلى السَّنِة الحادیَة ٥

وفي اليوِم التَّاِسِع ِمَن الشَّهِر ٦.  ِللمِلِك ِصدقيَّا َعْشَرَة
شَتدَّ الُجوُع في المدینِة ولم یُكْن ُخبٌز   ا الرَّاِبـِع

وهرَب .  في ُسوِر المدینِةفَفَتحوا ُثغَرًة٧ِللشَّعِب، 
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الَمِلُك ِصْدقيَّا وجميُع الُجنوِد ليًال، ِمْن طریِق الباِب 
، بالُقرِب ِمْن ُبستاِن الَمِلِك،  اّلذي َبيَن السُّوَریِن

والباِبليُّوَن ُمحيطوَن ِبالمدینِة، وذَهبوا في طریِق 
ى فَتِبـَع جيُش الباِبليِّيَن الَمِلَك حّت٨.  َغوِر األرُدنِّ

َلِحقوا بِه في َسهِل أریحا، حيُث تَفرََّق َعنُه جميُع 
فأَخذوا الَمِلَك وأصَعدوُه إلى َمِلِك باِبَل في ٩. جيِشِه

بَنيِه أماَم  ِبأْن ذَبَح ا١٠، فحَكَم عَليِه  َربَلَة ِبأرِض حماَة
ُثمَّ َفَقَأ ١١َعيَنيِه وذَبَح جميَع ُرؤساِء َیهوذا في َرْبَلَة، 

 وَقيََّدُه ِبِسلِسَلَتيِن ِمْن ُنحاٍس وجاَء بِه إلى  يَّاَعيَني ِصْدق
  . باِبَل وَسَجنُه إلى یوِم موِتِه

وفي اليوِم العاِشِر ِمَن الشَّهِر الخامِس، في السَّنِة ١٢
 َمِلِك باِبَل، جاَء  التَّاسعَة َعْشَرَة ِلُمْلِك نبوخذَنصََّر

 إلى  ِكَنبوَزراداُن رئيُس الشُّرَطِة وَوزیُر الَمِل
 وقصَر الَمِلِك  وأحَرَق َبيَت الّرب١٣ِّ. ُأوُرشليَم

وَهَدَم ١٤. وجميَع بـيوِت األشراِف في ُأوُرشليَم
ُجنوُدُه اّلذیَن مَعُه ُآلَّ أسواِر ُأوُرشليَم الُمحيَطِة ِبها، 

وسبـى َنبوَزراداُن ساِئَر اّلذیَن َبُقوا في المدینِة، ١٥
ى باِبَل، وساِئَر الَمهَرِة ِمَن والهاِربـيَن الالَِّجئيَن إل

وَترَك َنبوَزرداُن ِمْن َمساآيِن األرِض ١٦.  الصُّنَّاِع
وَحطََّم الباِبليُّوَن أعِمَدَة النُّحاِس ١٧. َآرَّاميَن وَفالَّحيَن

 والَحوَض الكبـيَر في َبيِت الّربِّ، وحَملوا  والَقواِعَد
  وَر والرُّفوَشوأَخذوا الُقد١٨. ُآلَّ ُنحاِسها إلى باِبَل

والسَّكاآيَن واألوانَي والصُّحوَن وجميَع األَدواِت 
أمَّا الطُّسوُت ١٩. اّلتي ُتسَتعَمُل ِللِعباَدِة في َبيِت الّربِّ

والَمجاِمُر والسَّكاآيُن والُقدوُر والَمناراُت والصُّحوُن 
واألقداُح وُآلُّ َمصنوعاِت الذََّهِب والِفضَِّة، فأَخَذها 

وأَخَذ َمصنوعاِت النُّحاِس اّلتي ٢٠شُّرَطِة، رئيُس ال
صَنَعها الَمِلُك ُسليماُن ِلبـيِت الّربِّ، وهَي الَعموداِن 
والَحوُض الكبـيُر وَقواِعُدُه االثنا َعَشَر ثورًا وآاَنت 

وآاَن ُطوُل ُآلٍّ ِمَن ٢١. ِمَن الثِّْقِل ِبـَحيُث ال ُتوَزُن
ثَنَتي َعْشَرَة   وُمحيُطُه االَعمودیِن َثمانَي َعْشَرَة ِذراعًا

وعَليِه ٢٢ِذراعًا، وُثْخُنُه أرَبَع أصاِبـَع، وهَو أجَوُف 
رتفاُع التَّاِج الواحِد َخْمُس أذُرٍع،  تاٌج ِمْن ُنحاٍس ا

وعلى التَّاِج َحبـيَكٌة وُرمَّاٌن ِمْن َحوِلها، والُكلُّ ِمْن 
. ناُتوآذِلَك آاَن الَعموُد الثَّاني والُرمَّا. ُنحاٍس
وآاَنِت الرُّمَّاناُت ِستًّا وِتسعيَن على الجاِنِب ٢٣

الواحِد، ومجموُع الرُّمَّاِن ِمَئة على الَحبـيَكِة الواحدِة 
  . ِمْن َحوِلها

وأخَذ رئيُس الشُّرَطِة َسرایا الكاهَن األوََّل ٢٤
وَصَفْنيا الكاهَن الثَّاني وُحرَّاَس أبواِب َبيِت الّربِّ 

وأخَذ ِمَن المدینِة الَخصيَّ اّلذي آاَن َقيِّمًا ٢٥. الثَّالَثَة
على الُجْنِد، وسبعَة ِرجاٍل ِمْن حاشيِة الَمِلِك اّلذیَن 

ُوِجدوا في المدینِة، وأميَن ِسرِّ قائِد الجيِش اّلذي آاَن 
َیحَفُظ ِسِجلَّ الُمَجنَّدیَن ِمَن الشَّعِب، وِستِّيَن َرُجًال ِمَن 

أخَذُهم َنبوَزرداُن ٢٦ینِة، األعياِن ُوِجدوا في المد
رئيُس الشُّرَطِة وساَقُهم إلى َمِلِك باِبَل في َرْبَلَة، 

.  فضَرَبُهُم الَمِلُك وَقتَلُهم ُهناَك في أرِض حماَة٢٧
وآاَن عَدُد ٢٨. وسبـى ُسكَّاَن َیهوذا ِمْن أرِضِهم

 ِلُمْلِكِه  اّلذیَن سباُهم نبوخذَنصَُّر في السَّنِة السَّابعِة

وفي ٢٩. َثَة آالٍف وَثالَثًة وِعشریَن ِمَن اليهوِدَثال
 سبـى ِمْن ُأوُرشليَم َثماني ِمَئٍة  السَّنِة الثَّاِمنَة َعْشَرَة

وفي السَّنِة الثَّاِلثِة ٣٠. ثَنيِن وثالثيَن شخصًا وا
 ِلنبوخذَنصََّر سبـى َنبوَزراداُن رئيُس  والِعشریَن

فكاَن . َبعيَن ِمَن اليهوِدالشُّرَطِة َسْبَع ِمئٍة وَخمسًة وأر
  . َمجموُع عَدِد الَمسبـيِّيَن أرَبعَة آالٍف وِستَّ ِمئٍة

وآاَن في السَّنِة السَّاِبــعِة والثَّالثيَن ِلَسْبـي ٣١
یویاآيَن َمِلِك َیهوذا، في السَّاِبـِع والِعشریَن ِمَن 

 عفا  َمِلَك باِبَل ، أنَّ أویَل َمُروَدَخ الشَّهِر الثَّاني َعَشَر
وآلََّمُه ِبكالٍم ٣٢ وأخَرَجُه ِمَن السِّجِن  َعْن یویاآيَن

َلطيٍف وجَعَل عرَشُه أعلى ِمْن ُعروِش الُملوِك اّلذیَن 
وَغيََّر یویاآيُن ثياَب ِسجِنِه وَبقَي ٣٣. مَعُه في باِبَل

. یَتناَوُل الطَّعاَم على ماِئدِة الَمِلِك ُآلَّ أّیاِم حياِتِه
الَوٌة دائمٌة ُتعطى َله ِمْن ِعنِد الَمِلِك، وآاَنت َله َع٣٤

  .  وَتفي ِبـحاجِة ُآلِّ یوٍم في یوِمِه، إلى یوِم وفاِتِه
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