
  إرميا
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1 ،نيامنيناثوثَ يف أرِض بيف ع الكهنِة الذين ا ِمنلقيإرميا بِن ح ا بِن 2كَالماِم يوشيإليِه يف أي ةُ الربكِلم تالذي كان

يهوذا، إلَى متاِم السنِة وكانت يف أياِم يهوياقيم بِن يوشيا مِلِك 3. آمونَ مِلِك يهوذا، يف السنِة الثّاِلثَِة عشرةَ ِمن ملِكِه
  .احلاديِة عشرةَ لِصدقيا بِن يوشيا مِلِك يهوذا، إلَى سِيب أورشليم يف الشهِر اخلاِمِس

  دعوة إرميا
جعلتك نبيا . كقَبلَما صورتك يف البطِن عرفتك، وقَبلَما خرجت ِمن الرِحِم قَدست"5: فكانت كِلمةُ الرب إلَي قائال4ً

ال تقُلْ إني ولَد، :"فقالَ الرب يل7". آِه، يا سيد الرب، إني ال أعِرف أنْ أتكَلَّم ألني ولَد: "فقُلت6". للشعوب
م، ألني أنا معك ُألنِقذَك، ال ختَف ِمن وجوِهِه8. ألنك إلَى كُلِّ من أُرِسلُك إليِه تذهب وتتكَلَّم بكُلِّ ما آمرك بِه

يل9". يقولُ الرب فمي، وقالَ الرب سولَم هدي الرب دوم":كالمي يف فِمك لتع10. ها قد جاُنظُر ! كقد وكَّلت
وتغِرس وتبين وتنقُض هِلكوت ِدمو قلَععوب وعلَى املَماِلِك، لتعلَى الش هذا اليوم."  

فقالَ الرب 12". أنا راٍء قَضيب لوٍز:"فقُلت" ماذا أنت راٍء يا إرميا؟:"ارت كِلمةُ الرب إلَي قائالًثُم ص11
ماذا أنت : "ثُم صارت كِلمةُ الرب إلَي ثانيةً قائال13ً". أحسنت الرؤيةَ، ألني أنا ساِهر علَى كِلميت ُألجريها:"يل
ِمن الشماِل ينفَِتح الشر علَى :"فقالَ الرب يل14". ي راٍء ِقدرا منفوخةً، ووجهها ِمن ِجهِة الشماِلإن: "فقُلت" راٍء؟

ألني هأنذا داٍع كُلَّ عشائِر مماِلِك الشماِل، يقولُ الرب، فيأتونَ ويضعونَ كُلُّ واِحٍد 15. كُلِّ سكّاِن األرِض
يف م ههوذاكُرسيِن يدوالَيها، وعلَى كُلِّ موعلَى كُلِّ أسواِرها ح ،ليمشِل أبواِب أورعلَى كُلِّ 16. دخ عوايد وأُقيم

دوا ألعماِل أيديِهمجى، وسٍة أُخرروا آلِلهخكوين وبتر مهألن ،ِهمرش.  
17"بكُلِّ ما آم موكلِّمه وقُم يكقوح طِّقفن ا أنتبِهأم كر .مهأمام كِلئال أُريع جوِهِهمو ِمن عذا قد 18. ال ترتأنه

جعلتك اليوم مدينةً حصينةً وعمود حديٍد وأسوار نحاٍس علَى كُلِّ األرِض، ملُلوِك يهوذا ولرؤسائها ولكَهنِتها ولشعِب 
  ".ي أنا معك، يقولُ الرب، ُألنِقذَكفيحاِربونك وال يقِدرونَ علَيك، ألن19. األرِض

  شعب إسرائيل يترك الرب
2 
قد ذَكَرت لِك غَريةَ : هكذا قالَ الرب: اذهب وناِد يف أُذُني أورشليم قائالً"2: وصارت إلَي كِلمةُ الرب قائال1ً

كُلُّ آِكليِه . إسرائيلُ قُدس للرب، أوائلُ غَلَِّتِه3.  غَِري مزروعٍةِصباِك، محبةَ ِخطبِتِك، ِذهابِك ورائي يف البريِة يف أرٍض
  ".شر يأيت علَيِهم، يقولُ الرب. يأثَمونَ

ماذا وجد يفَّ آباؤكُم ِمن جوٍر :"هكذا قالَ الرب5. ِامسعوا كِلمةَ الرب يا بيت يعقوب، وكُلَّ عشائِر بيِت إسرائيل4َ
أين هو الرب الذي أصعدنا ِمن أرِض ِمصر، : ولَم يقولوا6بتعدوا عني وساروا وراَء الباِطِل وصاروا باِطالً؟ حتى ا

الذي سار بنا يف البريِة يف أرِض قَفٍر وحفٍَر، يف أرِض يبوسٍة وِظلِّ املوِت، يف أرٍض مل يعبرها رجلٌ ومل يسكُنها 
. فأتيتم ونجستم أرضي وجعلتم مرياثي ِرجسا. كُم إلَى أرِض بساتني لتأكُلوا ثَمرها وخريهاوأتيت ب7إنسانٌ؟ 



أين هو الرب؟ وأهلُ الشريعِة مل يعِرفوين، والرعاةُ عصوا علَي، واألنبياُء تنبأوا ببعٍل، وذَهبوا وراَء : الكهنةُ مل يقولوا8
نفَعما ال ي.  

9"أُخاِصم نيكُمين بوب ،يقولُ الرب ،عدب كُمأُخاِصم 10. لذلك ،وانظُروا، وأرِسلوا إلَى قيدار ،يمِكت زائرروا جفاعب
ه مبا هلْ بدلَت أُمةٌ آِلهةً، وهي لَيست آِلهةً؟ أما شعيب فقد بدلَ مجد11هل صار ِمثلُ هذا؟ : وانتِبهوا ِجدا، وانظُروا

نفَع12! ال يا، يقولُ الربري ِجدي وحتَيِعرهذا، واقش ِمن ها السماواتتيت أييِن13. ِارِملَ شعيب عألنَّ ش :
  .تركوين أنا ينبوع املياِه احلَيِة، لينقُروا ألنفُِسِهم أبآرا، أبآرا مشقَّقَةً ال تضبطُ ماًء

أطلَقَت صوتها وجعلَت أرضه . زجمرت علَيِه األشبال15ُ، أو مولود البيِت هو؟ ملاذا صار غَنيمةً؟ أعبد إسرائيلُ"14
أما صنعِت هذا بنفِسِك، إذ تركِت 17. وبنو نوف وحتفَنيس قد شجوا هامتِك16. أُحِرقَت مدنه فال ساِكن. خِربةً

واآلنَ ما لِك وطريق ِمصر لشرِب مياِه شيحور؟ وما لِك وطريق 18 مسيرِك يف الطريِق؟ الرب إلَهِك حينما كانَ
فاعلَمي وانظُري أنَّ تركَِك الرب إلَهِك شر ومر، . يوبخِك شرِك، وِعصيانِك يؤدبِك19أشور لشرِب مياِه النهِر؟ 

  .السيد رب اجلُنوِدوأنَّ خشييت لَيست فيِك، يقولُ 
ألنِك علَى كُلِّ أكَمٍة عاليٍة وحتت كُلِّ شجرٍة . ال أتعبد: ألنه منذُ القَدِمي كسرت نريِك وقَطَعت قُيودِك، وقُلِت"20

  حتَولِت يل سروغَ جفنٍةفكيف.  كُلَّهاوأنا قد غَرستِك كرمةَ سورق، زرع حق21! خضراَء أنِت اضطَجعِت زانيةً

. فإنِك وإِن اغتسلِت بنطروٍن، وأكثَرِت لنفِسِك اُألشنانَ، فقد نِقش إمثُِك أمامي، يقولُ السيد الرب22غَريبٍة؟ 
23تقولني كَيف :سجن؟ انظُري طريقَِك يف الوادي. مل أتبمل أذه عليمِملِت،. وراَء بفيفَةً ِاعِريف ما عيا ناقَةً خ 

ِعند ضبِعها من يردها؟ كُلُّ . يف شهوِة نفِسها تستنِشق الريح! يا أتانَ الفَراِء، قد تعودِت البرية24َ! ضِبعةً يف طُرِقها
ألني قد ! ال! باِطلٌ: فقُلِت. الظَّمإِاحفَظي ِرجلِك ِمن احلَفاِء وحلقَِك ِمن 25. يف شهِرها يِجدونها. طاِلبيها ال يعيونَ

بأذه مراَءهباَء وورالغ بت26. أحب مهساؤورؤ ملوكُهم وميِت إسرائيلَ، هب هكذا ِخزي ِجداِرِق إذا وكَِخزِي الس
 ،مهوأنبياؤ مهتنللعوِد27وكه ِر: قائلنيجأيب، وللح ين: أنتولَدت أنت . مهويف ألن ،جهحوي القَفا ال الولوا نوح
فأين آِلهتك اليت صنعت لنفِسك؟ فليقوموا إنْ كانوا يخلِّصونك يف وقِت 28. قُم وخلِّصنا: وقِت بليِتِهم يقولونَ

ِتكليهوذا. بيا ي كتآِله تصار ِنكدِد مدعلَى ع هين؟ 29. ألنخاِصمونِلماذا تموين، يقولُ الربيتصع كُلُّكُم .
30نيكُمب بترا. ِلباِطٍل ضلوا تأديبقبهِلٍك. مل يٍد مكأس أنبياَءكُم أكَلَ سيفُكُم.  
31"ةَ الربها اجليلُ، انظُروا كِلمأي معيب. أنتظَالٍم داِمٍس؟ ملاذا قالَ ش ةً إلسرائيلَ أو أرضيرب هل ِصرت :ردنا، قد ش

ِلماذا 33. تنسى عذراُء زينتها، أو عروس مناِطقَها؟ أما شعيب فقد نسيين أياما بال عدٍد هل32ْال نجيُء إلَيك بعد؟ 
فوِس املَساكِني أيضا يف أذياِلِك وِجد دم ن34. تحسنني طريقَِك لتطلُيب املَحبةَ؟ لذلك علَّمِت الشريراِت أيضا طُرقَِك

هأنذا أُحاِكمِك . ألني تبرأت ارتد غَضبه عني حقا: وتقولني35. وجدته، بل علَى كُلِّ هِذِه ال بالنقِب. األزكياِء
ِمن هنا 37. شورِلماذا تركُضني لتبديل طريقَِك؟ ِمن ِمصر أيضا ختزين كما خزيِت ِمن أ36. مل أُخِطئْ: ألنِك قُلِت

  .أيضا خترجني ويداِك علَى رأِسِك، ألنَّ الرب قد رفَض ِثقاِتِك، فال تنجحني فيها
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إذا طَلَّق رجلٌ امرأته فانطَلَقَت ِمن ِعنِدِه وصارت لرجٍل آخر، فهل يرِجع إليها بعد؟ أال تتنجس ِتلك األرض : قائالً"1

ِارفَعي عينيِك إلَى اِهلضاِب 2. لكن ارِجعي إلَي، يقولُ الرب ! أما أنِت فقد زنيِت بأصحاٍب كثرييننجاسةً؟
لَسِت هلُم كأعرايبقاِت جعي؟ يف الطُّرضاجِكوانظُري، أين مل تربِزناِك وِبش سِت األرضجِة، ونير3.  يف الب عنفامت

يا أيب، : ألَسِت ِمن اآلنَ تدعينين4. أبيِت أنْ ختجلي. وجبهةُ امرأٍة زانيٍة كانت لِك. ر متأخرالغيثُ ومل يكُن مطَ
  !".هلْ يحِقد إلَى الدهِر، أو يحفَظُ غَضبه إلَى األبِد؟ ها قد تكَلَّمِت وعِملِت شرورا، واستطَعِت5أليف ِصباي أنت؟ 
  خيانة بين إسرائيل

هل رأيت ما فعلَِت العاصيةُ إسرائيلُ؟ ِانطَلَقَت إلَى كُلِّ جبٍل عاٍل، وإلَى كُلِّ ":قالَ الرب يل يف أياِم يوشيا املَِلِكو6
هناك تنضراَء وزٍة خرجكُلَّ هِذِه7. ش لَتما فع عدب فقُلت :ارِجعي إلَي .هوذ. فلم ترِجعةُ يها اخلائنأُخت افرأت .

فرأيت أنه ألجِل كُلِّ األسباِب إذ زنِت العاصيةُ إسرائيلُ فطَلَّقتها وأعطَيتها ِكتاب طَالِقها، مل ختَِف اخلائنةُ يهوذا 8
. وكانَ ِمن هواِن ِزناها أنها نجسِت األرض وزنت مع احلَجِر ومع الشجِر9. أُختها، بل مضت وزنت هي أيضا

10هوذا بكُلِّ قَلِبها، بل بالكَِذِب، يقولُ الربةُ يها اخلائنأُخت إلَي ا مل ترِجع11". ويف كُلِّ هذا أيض فقالَ الرب
  .قد بررت نفسها العاصيةُ إسرائيلُ أكثَر ِمن اخلائنِة يهوذا:"يل

ال أوِقع غَضيب بكُم .  ارِجعي أيتها العاصيةُ إسرائيلُ، يقولُ الرب:ِاذهب وناِد ِذِه الكَِلماِت نحو الشماِل، وقُِل"12
يقولُ الرب ،ؤوفي رإلَى األبِد. ألن قَِك 13. ال أحِقدقِت طُربِت، وفَرإلَِهِك أذن ِك إلَى الربِاعِريف فقط إمثَِك أن

ضراَء، ولصويت مل تسمٍة خرجكُلِّ ش باِء حتترللغ14. عوا، يقولُ الرب ،صاةُ، يقولُ الربنونَ العها البِارِجعوا أي
وأُعطيكُم رعاةً 15ألني سدت علَيكُم فآخذَكُم واِحدا ِمن املدينِة، واثنِني ِمن العشريِة، وآيت بكُم إلَى ِصهيونَ، 

 إذ تكثُرونَ وتثِمرونَ يف األرِض يف ِتلك األياِم، يقولُ الرب، أُم ويكون16ُ. حسب قَليب، فيرعونكُم باملَعِرفَِة والفَهِم
عدال يقولونَ ب :عدب عصنوال ي هدونهعوال يت هذكُرونعلَى باٍل، وال ي خطُروال ي ،هِد الربع 17. تابوت يف ذلك 

ِمعجتوي ،الرب كُرسي ليمشونَ أورمسماِن يوراَء الز عدبونَ بذهوال ي ،ليمشإلَى أور ،ِم، إلَى اسِم الربإليها كُلُّ اُألم 
 يف ِتلك األياِم يذهب بيت يهوذا مع بيِت إسرائيلَ، ويأتياِن معا ِمن أرِض الشماِل إلَى 18. ِعناِد قَلِبِهِم الشريِر

كيف أضعِك بني البنني، وأُعطيِك أرضا شهيةً، مرياثَ مجِد أجماِد : وأنا قُلت19. األرِض اليت ملَّكت آباَءكُم إياها
ِم؟ وقُلتاُألم :ورائي ال ترِجعني ين ياأيب، وِمنتدعين.  

20"إسرائيلَ، يقولُ الرب يتموين يا بنتها، هكذا خكما ختونُ املَرأةُ قَرين ها إنقع21". ح صوت ِمعلَى اِهلضاِب، س
ِارِجعوا أيها البنونَ العصاةُ فأشفي "22. نسوا الرب إلَههم. ألنهم عوجوا طريقَهم. بكاُء تضرعاِت بين إسرائيلَ

كُمإلَهنا". "ِعصيان الرب أنت كألن ،ينا إلَيكةُ اِجلباِل23. ها قد أتثَرو ا باِطلَةٌ هي اآلكامقإلَِهنا . ح ا بالربقح
نضطَِجع يف ِخزِينا 25. وقد أكَلَ اِخلزي تعب آبائنا منذُ ِصبانا، غَنمهم وبقَرهم بنيِهم وبناِتِهم24. خالص إسرائيلَ

  ".ومل نسمع لصوِت الرب إلَِهناويغطِّينا خجلُنا، ألننا إلَى الرب إلَِهنا أخطأنا، نحن وآباؤنا منذُ ِصبانا إلَى هذا اليوِم، 
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1"أمامي، فال تتيه ِمن هاِتككرم عتزوإنْ ن إلَي عتجإنْ ر ،يا إسرائيلُ، يقولُ الرب عتج2. إنْ رلَفتوإنْ ح :
  .حي هو الرب، باحلَق والعدِل والِبر، فتتبرك الشعوب بِه، وِبِه يفتِخرونَ

  ب قادم من الشمالاخلرا
3"ليمشهوذا وألورلِرجاِل ي هكذا قالَ الرب هعوا يف األشواِك:ألنرثًا وال تزرح ثوا ألنفُِسكُم4. احر ِتنوا للربِاخت

ئُ، بسبِب شر وانِزعوا غُرلَ قُلوبكُم ياِرجالَ يهوذا وسكّانَ أورشليم، ِلئال يخرج كناٍر غَيظي، فيحِرق وليس من يطِف
وقولوا5. أعماِلكُم ،ليمشعوا يف أورمهوذا، وسنادوا بصوٍت عاٍل وقولوا. اضِربوا بالبوِق يف األرِض: أخِبروا يف ي :

 الشماِل، وكسٍر  ِمنألني آيت بشر. ال تِقفوا. ِاحتموا. ِارفَعوا الرايةَ نحو ِصهيون6َ. اجتِمعوا، فلندخِل املُدنَ احلَصينةَ
تخرب مدنِك فال . خرج ِمن مكاِنِه ليجعلَ أرضِك خرابا. قد صِعد األسد ِمن غابِتِه، وزحف مهِلك اُألمِم7. عظيٍم
سوٍح8. ساِكنطَّقوا مبتن أجِل ذلك ِمن .نع ِب الربغَض موح درتمل ي هلِولوا ألن9. االطُموا وو ويكونُ يف ذلك

  ".وتتحير الكهنةُ وتتعجب األنبياُء. اليوِم، يقولُ الرب، أنَّ قَلب املَِلِك يعدم، وقُلوب الرؤساِء
10قائالً:"فقُلت ،ليمشوأور عبهذا الش عتا خادِخداع كا إنقح ،الرب دلَغَ: آِه، يا سيوقد ب يكونُ لكُم سالم 

فسالن يفعِب11". السقالُ هلذا الشماِن يالز يف ذلك  ليمشبنِت : "وألور حوِة نيراهلَِضاِب يف الب ةٌ ِمنالِفح ريح
 ."اآلنَ أنا أيضا أُحاِكمهم. ريح أشد تأيت يل ِمن هِذِه12. شعيب، ال للتذريِة وال للتنقيِة

13حاٍب يهوذا كسهركَباتٍة معوبوكز ،دصع .يلُهسوِر خالن ِمن عنا قد أُخِربنا. أسر14. ويلٌ لَــنا ألن ِاغِسلي ِمن
ألنَّ صوتا يخِبر ِمن دانَ، 15إلَى متى تبيت يف وسِطِك أفكارِك الباِطلَةُ؟ . الشر قَلبِك يا أورشليم لكَي تخلَّصي

ليبب عسمويِل أفراِيمبج ِم"16: ٍة ِمنانظُروا. اُذكُروا لُألم .ليمشٍة، . أِمسعوا علَى أورعيدأرٍض ب املُحاِصرونَ آتونَ ِمن
مههوذا صوتِن يدطِلقونَ علَى م17. فييقولُ الرب ،علَي تدها متَروالَيها، ألنقٍل صاروا علَيها حكَحاِرسي ح .

  ".فإنه مر، فإنه قد بلَغَ قَلبِك. هذا شرِك. عمالُِك صنعت هِذِه لِكطَريقُِك وأ18
ألنِك ِمسعِت يا نفسي صوت البوِق . ال أستطيع السكوت. يئن يفَّ قَليب. توِجعين جدرانُ قَليب! أحشائي، أحشائي19

. بغتةً خِربت خيامي، وشقَقي يف لَحظٍَة. د خِربت كُلُّ األرِضبكَسٍر علَى كسٍر نودي، ألنه ق20. وهتاف احلَرِب
هم بنونَ جاِهلونَ وهم غَري . إياي مل يعِرفوا. ألنَّ شعيب أمحق"22حتى متى أرى الرايةَ وأمسع صوت البوِق؟ 21

اِلِح م. فاِهمنيِل الصمولع ،رِل الشمكَماُء يف عم حمونَهفها ي."  
نظَرت إلَى اِجلباِل وإذا هي ترتِجف، 24. نظَرت إلَى األرِض وإذا هي خِربةٌ وخاليةٌ، وإلَى السماواِت فال نور هلا23

25. وكُلُّ اآلكاِم تقَلقَلَتتبروإذا ال إنسانَ، وكُلُّ طُيوِر السماِء ه ظَرتةٌ،26. نيرستانُ بوإذا الب ظَرتوكُلُّ ن 
  .مدِنها نِقضت ِمن وجِه الرب، ِمن وجِه حمو غَضِبِه

27هكذا قالَ الرب هين ال أُفنيها:" ألنا تكونُ كُلُّ األرِض، ولكنراب28. خ ظِلموت األرض تنوح أجِل ذلك ِمن
ي قد تكَلَّمتأجِل أن ِمن ،فوق ِمن السماوات .موال أند دتقَصعنه صوِت الفاِرِس ورامي 29".  وال أرِجع ِمن

. كُلُّ املُدِن متروكَةٌ، وال إنسانَ ساِكن فيها. دخلوا الغاباِت وصِعدوا علَى الصخوِر. القَوِس كُلُّ املدينِة هاِربةٌ
30نِت بزينيا، إذا تز؟ إذا لَِبسِت ِقرِمزلنيةُ، ماذا تعمها اخلَِربتيِك، فباِطالً وأنِت أيينلِت باُألمثُِد عٍب، إذا كحذَه ٍة ِمن



. ألني ِمسعت صوتا كماِخضٍة، ضيقًا ِمثلَ ضيِق بكريٍة31. يطلُبونَ نفسِك. تحسنني ذاتِك، فقد رذَلِك العاِشقونَ
ونَ تزِفرِة ِصهيابن يها قائلَةً. صوتدطُ يفسي :"تبسويلٌ يل، ألنَّ نِب القاِتلنيبعلَيها بس قد أُغمي."  

  اليوجد بار
5 
1" دِل طاِلبعاِملٌ بالع دا أو يوجشوا يف ساحاِتها، هل ِجتدونَ إنسانوانظُروا، واعِرفوا وفَت ليمشواِرِع أورطوفوا يف ش

يارب، ألَيست عيناك علَى احلَق؟ 3!" ِبفإنهم يحِلفونَ بالكَِذ. حي هو الرب: وإنْ قالوا2احلَق، فأصفَح عنها؟ 
: أما أنا فقُلت4. أبوا الرجوع. صلَّبوا وجوههم أكثَر ِمن الصخِر. أفنيتهم وأبوا قُبولَ التأديِب. ضربتهم فلم يتوجعوا
ساكنيم مما هإن .،الرب عِرفوا طريقمل ي مهِهلوا ألنقد جفوا 5.  قَضاَء إلَِهِهمرع مهألن مهظَماِء وأُكَلِّمإلَى الع أنطَِلق

قَضاَء إلَِهِهم ،الرب طَ. طريقبا وقَطَعوا الرمجيع ريروا النم فقد كسا هعِر6. أمالو ِمن داألس مهضِربي أجِل ذلك ِمن .
مهِلكُهاملساِء ي ِذئب .الن نكميِنِهمدولَ مح ِمر .تكثُر مهألنَّ ذُنوب سرفتِمنها ي خرج نكُلُّ م .عاصيِهمم تتعاظَم!  

. ولَما أشبعتهم زنوا، ويف بيِت زانيٍة تزاحموا. كيف أصفَح لِك عن هِذِه؟ بنوِك تركوين وحلَفوا مبا لَيست آِلهةً"7
أما أُعاِقب علَى هذا، يقولُ الرب؟ أو ما تنتِقم 9. صهلوا كُلُّ واِحٍد علَى امرأِة صاِحِبِه. سائبةًصاروا حصنا معلوفَةً 8

  نفسي ِمن أُمٍة كهِذِه؟
 ألنه خيانةً خانين بيت11. ِانِزعوا أفنانها ألنها لَيست للرب. ِاصعدوا علَى أسواِرها واخِربوا ولكن ال تفنوها"10

هوذا، يقولُ الربي يتوقالوا12. إسرائيلَ وب دوا الربحى سيفًا وال  ،ليس هو: جروال ن ،روال يأيت علَينا ش
: لذلك هكذا قالَ الرب إلَه اجلُنوِد14. هكذا يصنعِ م. واألنبياُء يصريونَ رحيا، والكَِلمةُ لَيست فيِهم13جوعا، 

هأنذا 15. وهذا الشعب حطَبا، فتأكُلُهم ،م تتكَلَّمونَ ِذِه الكَِلمِة، هأنذا جاِعلٌ كالمي يف فِمك ناراِمن أجِل أنكُ
إسرائيلَ، يقولُ الرب يتعٍد يا بب ةً ِمنأُم علَيكُم ةً. أجِلبةً قَويةً منذُ القَدِمي. أُمها وال. أُملسان ةً ال تعِرفما أُم متفه 

. فيأكُلونَ حصادك وخبزك الذي يأكُلُه بنوك وبناتك17. كُلُّهم جباِبرةٌ. جعبتهم كقٍَرب مفتوٍح16. تتكَلَّم بِه
كقَروب كميأكُلونَ غَن .كوتين كتفنِكلٌ. يأكُلونَ جتم ةَ اليت أنتاحلَصين كنديِف مهِلكونَ بالسا 18.  علَيهايوأيض

ال أُفنيكُم ،اِم، يقولُ الرباألي يف ِتلك.  
كما أنكُم تركتموين وعبدتم آِلهةً غَريبةً يف : ملاذا صنع الرب إلَهنا بنا كُلَّ هِذِه؟ تقولُ هلُم: ويكونُ حني تقولونَ"19

: أخِبروا ذا يف بيِت يعقوب وأِمسعوا بِه يف يهوذا قائلني20 .أرِضكُم، هكذا تعبدونَ الغرباَء يف أرٍض لَيست لكُم
أإياي ال 22. هلُم آذانٌ وال يسمعونَ. ِامسع هذا أيها الشعب اجلاِهلُ والعدمي الفَهِم، الذين هلُم أعين وال يبِصرون21َ

ضعت الرملَ تخوما للبحِر فريضةً أبديةً ال يتعداها، ختشونَ، يقولُ الرب؟ أوال ترتِعدونَ ِمن وجهي؟ أنا الذي و
. عصوا ومضوا. وصار هلذا الشعِب قَلب عاٍص ومتمرد23. فتتالطَم وال تستطيع، وتِعج أمواجه وال تتجاوزها

24مِيقولوا بقُلو املُ: ولَم عطي املَطَرنا الذي يإلَه ِف الربخيف وقِتِهلن رواملُتأخ كِّراحلَصاِد . ب حفَظُ لنا أسابيعي
  .املَفروضةَ

  



25"عنكُم ِت اخلَريعنم هِذِه، وخطاياكُم تكَسع كُم26. آثام ٍن ِمننحدونَ كمرصي عيب أشراريف ش ِجدو هألن
مِسكونَ الناسنِصبونَ أشراكًا يي ،اِمثلَ قَف27َ. القاِنصنيكرةٌ مآلنم مهيوتا هكذا بآلٍن طُيورٍص م . أجِل ذلك ِمن

. وقد نجحوا. مل يقضوا يف الدعوى، دعوى اليتيِم. أيضا جتاوزوا يف أُموِر الشر. لَمعوا. سِمنوا28. عظُموا واستغنوا
   يقولُ الرب؟ أوال تنتِقم نفسي ِمن أُمٍة كهِذِه؟أفَألجِل هِذِه ال أُعاِقب،29. وِبحق املَساكِني مل يقضوا

األنبياُء يتنبأونَ بالكَِذِب، والكهنةُ حتكُم علَى أيديِهم، وشعيب هكذا 31. دهش وقَشعريرةٌ صار يف األرِض"30
بِتها؟. أحلونَ يف آِخروماذا تعم  

  أورشليم حتت احلصار
6 
مني ِمن وسِط أورشليم، واضِربوا بالبوِق يف تقوع، وعلَى بيِت هكّارمي ارفَعوا علَم ناٍر، ألنَّ الشر اُهربوا يا بين بنيا"1

عظيم ماِل وكسرالش ِمن فونَ أُهِلكُها2. أشرةُ ِصهي3. اجلَميلَةُ اللَّطيفَةُ ابنمهعاةُ وقُطعاننِصبونَ . إليها تأيت الري
ها خياموالَيهاِعندكاِنِه. ا حونَ كُلُّ واِحٍد يف مرعا"4". يربسوا علَيها حِة. قَديف الظَّهري دصعويلٌ لَــنا . قوموا فن

تدمالَ، ألنَّ ِظاللَ املساِء امت هارها5. ألنَّ النقُصور هِدميف اللَّيِل ون دصعقوموا فن."  
كُلُّها ظُلم يف . هي املدينةُ املُعاقَبةُ. أقيموا حولَ أورشليم ِمترسةً. اقطَعوا أشجارا:ألنه هكذا قالَ رب اجلُنوِد"6

. أمامي دائما مرض وضرب. ظُلم وخطف يسمع فيها. كَما تنِبع العني مياهها، هكذا تنِبع هي شرها7. وسِطها
  .ِلئال أجعلِك خرابا، أرضا غَري مسكونٍة. يتأديب يا أورشليم ِلئال جتفوِك نفس8
من أُكَلِّمهم 10. رد يدك كقاِطٍف إلَى السالِل. تعليالً يعلِّلونَ، كجفنٍة، بقيةَ إسرائيلَ:هكذا قالَ رب اجلُنوِد"9

. ال يسرونَ ا. ها إنَّ كِلمةَ الرب صارت هلُم عارا. غواوأُنِذرهم فيسمعوا؟ ها إنَّ أُذنهم غَلفاُء فال يقِدرونَ أنْ يص
11غَيِظ الرب ِمن َألتالطّاقَةَ. فامت ِللتلَ . مجا، ألنَّ الرعاِن مبجِلِس الشعلَى األطفاِل يف اخلاِرِج وعلَى م هأسكُب

ِلئ أيمع املُمت يخما، والشذاِن ِكالهاواملَرأةَ يؤخ12. ام دي أما، ألنعساُء ماحلُقولُ والن ،رينإلَى آخ مهيوتلُ بووتتح
كّاِن األرِض، يقولُ الربدي علَى سبِح13. يبالر كُلُّ واِحٍد مولَع ،إلَى كبِريِهم غِريِهمص ِمن مهإلَى . ألن يبالن وِمن

. وال سالم. سالم، سالم: ويشفونَ كسر بنِت شعيب علَى عثٍَم قائلني14. ِذِبالكاِهِن، كُلُّ واِحٍد يعملُ بالكَ
يف وقِت . لذلك يسقُطونَ بني الساِقطني. هلْ خزوا ألنهم عِملوا ِرجسا؟ بل مل يخزوا ِخزيا ومل يعِرفوا اخلَجل15َ

عثُرونَ، قالَ الربي ِتِهمعاقَبم.  
الطَّريق الصاِلح؟ وسريوا فيِه،  أين هو: ِقفوا علَى الطُّرِق وانظُروا، واسألوا عن السبِل القَدميِة: الربهكذا قالَ"16

فوِسكُمةً لنقالوا. فتِجدوا راح مهفيِه: ولِكن سري17! ال نقَباَء قائلنير علَيكُم وا لصوِت البوِق: وأقَمتفقالوا. اصغ :
هأنذا : ِامسعي أيتها األرض19. لذلك امسعوا ياأيها الشعوب، واعِريف أيتها اجلَماعةُ ما هو بينهم18! ال نصغى

ِلماذا يأيت يل اللُّبانُ ِمن 20. جاِلب شرا علَى هذا الشعِب ثَمر أفكاِرِهم، ألنهم مل يصغوا لكَالمي، وشريعيت رفَضوها
: لذلك هكذا قالَ الرب21. صب الذَّريرِة ِمن أرٍض بعيدٍة؟ محرقاتكُم غَري مقبولٍَة، وذَبائحكُم ال تلُذُّ يلشبا، وقَ

هوذا : هكذا قالَ الرب22. اجلار وصاِحبه يبيداِن. هأنذا جاِعلٌ هلذا الشعِب معثَراٍت فيعثُر ا اآلباُء واألبناُء معا



 عبأقاصي األرِضش ِمن ةٌ تقومةٌ عظيمماِل، وأُمأرِض الش ِمن 23. قاِدممحوالر القَوس مِسكةٌ ال . تهي قاسي
مونَ. ترحةَ ِصهيِتِك يا ابنبصطَفَّةً كإنساٍن ملُحارم ،يٍل تركَبوعلَى خ ،ِعجها كالبحِر يها24". صوتربِمعنا خس .

ال خترجوا إلَى احلَقِل ويف الطريِق ال متشوا، ألنَّ سيف العدو 25.  أمسكَنا ضيق ووجع كاملاِخِض.ِارتخت أيدينا
  .خوف ِمن كُلِّ ِجهٍة

. لَينا بغتةًنوح وحيٍد اصنعي لنفِسِك مناحةً مرةً، ألنَّ املُخرب يأيت ع. يا ابنةَ شعيب، تنطَّقي ِمبسٍح ومتَرغي يف الرماِد26
27"مطريقَه ِحنومتت عِرفا، لتعيب، ِحصنا يف شرجب كلتعِة28. قد جدونَ ساعونَ يف الِوشايرمتصاةٌ مع مم . كُلُّهه

ديدوح حاسفِسدونَ. نم ماِر29. كُلُّهالن ِمن اِملنفاخ قرِاحت .صاصالر ائغُ،. فينال باِطالً صاغَ الص واألشرار 
  ".ألنَّ الرب قد رفَضهم. ِفضةً مرفوضةً يدعون30َ. يفرزونَ

  الديانة الباطلة التنفع
7 
ِامسعوا : ِقف يف باِب بيِت الرب وناِد هناك ِذِه الكَِلمِة وقُلْ"2: الكَِلمةُ اليت صارت إلَى إرميا ِمن ِقبِل الرب قائال1ً

أصِلحوا : هكذا قالَ رب اجلُنوِد إلَه إسرائيل3َ. ب يا مجيع يهوذا الداِخلني يف هِذِه األبواِب لتسجدوا للربكِلمةَ الر
هيكلُ الرب، هيكلُ الرب، : ال تتِكلوا علَى كالِم الكَِذِب قائلني4. طُرقَكُم وأعمالكُم فأُسِكنكُم يف هذا املَوِضِع

إنْ مل 6ألنكُم إنْ أصلَحتم إصالحا طُرقَكُم وأعمالكُم، إنْ أجريتم عدالً بني اإلنساِن وصاِحِبِه، 5! وهيكلُ الرب ه
 ى ألذائكُمٍة أُخرا يف هذا املَوِضِع، ومل تسريوا وراَء آِلهكيا زملَةَ، ومل تسِفكوا دواألرم تيموالي ريبي 7تظِلموا الغفإن

  .م يف هذا املَوِضِع، يف األرِض اليت أعطَيت آلبائكُم ِمن األزِل وإلَى األبِدأُسِكنكُ
8"نفَعِكلونَ علَى كالِم الكَِذِب الذي ال يتم كُمعِل، 9. ها إنرونَ للبخبا وتلونَ وتزنونَ وحتِلفونَ كِذبسِرقونَ وتقتأت

: ثُم تأتونَ وتِقفونَ أمامي يف هذا البيِت الذي دعي بامسي علَيِه وتقولون10َ وتسريونَ وراَء آِلهٍة أُخرى مل تعِرفوها،
هلْ صار هذا البيت الذي دعي بامسي علَيِه مغارةَ لُصوٍص يف 11حتى تعملوا كُلَّ هِذِه الرجاساِت؟ . قد أُنِقذنا

يقولُ الرب ،ا قد رأيتذا أيضأن؟ هِنكُمفيِه امسي لكن ا12. أعي الذي أسكَنت وِضعي الذي يف شيلوهبوا إلَى مذه
واآلنَ ِمن أجِل عمِلكُم هِذِه األعمالَ، يقولُ الرب، وقد 13. أوالً، وانظُروا ما صنعت بِه ِمن أجِل شر شعيب إسرائيلَ
أصنع بالبيِت الذي دعي بامسي علَيِه الذي أنتم 14بوا، كلَّمتكُم مبكِّرا ومكَلِّما فلم تسمعوا، ودعوتكُم فلم تجي

بشيلوه عتنكما ص ،اهإي وآباَءكُم كُمِكلونَ علَيِه، وِباملَوِضِع الذي أعطَيتت15. م حتأمامي كما طَر ِمن كُمحوأطر
سِل أفراِيمكُلَّ ن ،ِتكُملِّ ألجِل هذا ا16. كُلَّ إخوصفال ت وأنت ِلحالةً، وال تعاًء وال صد ألجِلِهم عِب وال ترفَعلش

  .علَي ألني ال أمسعك
األبناُء يلتِقطونَ حطَبا، واآلباُء يوِقدونَ النار، 18أما ترى ماذا يعملونَ يف مدِن يهوذا ويف شواِرِع أورشليم؟ "17

أفإياي 19. كًا ملَِلكَِة السماواِت، ولسكِب سكائب آلِلهٍة أُخرى لكَي يغيظوينوالنساُء يعِجن العجني، ليصنعن كع
ها غَضيب وغَيظي :لذلك هكذا قالَ السيد الرب20يغيظونَ، يقولُ الرب؟ أليس أنفُسهم ألجِل ِخزِي وجوِهِهم؟ 

  .ئِم وعلَى شجِر احلَقِل وعلَى ثَمِر األرِض، فيتِقداِن وال ينطَِفئاِنينسِكباِن علَى هذا املَوِضِع، علَى الناِس وعلَى البها



21"بإسرائيلَ هكذا قالَ ر ا: اجلُنوِد إلَهوكُلوا لَحم إلَى ذَبائِحكُم قاِتكُمحروا مموال 22. ض آباَءكُم ي مل أُكَلِّمألن
امسعوا صويت : بل إنما أوصيتهم ذا األمِر قائال23ً. ن ِجهِة محرقٍَة وذَبيحٍةأوصيتهم يوم أخرجتهم ِمن أرِض ِمصر ِم

إلَيكُم نحسبِه لي ا، وسريوا يف كُلِّ الطريِق الذي أوصيكُمعبم تكونونَ يل شا، وأنتعوا 24. فأكونَ لكُم إلَهسمي فلَم
فِمن اليوِم الذي خرج فيِه 25. وِعناِد قَلِبِهِم الشريِر، وأعطَوا القَفا ال الوجهومل يميلوا أُذنهم، بل ساروا يف مشوراِت 

فلَم يسمعوا 26. آباؤكُم ِمن أرِض ِمصر إلَى هذا اليوِم، أرسلت إلَيكُم كُلَّ عبيدي األنبياِء، مبكِّرا كُلَّ يوٍم ومرِسالً
فتكَلِّمهم بكُلِّ هِذِه الكَِلماِت وال يسمعونَ لك، 27. أساءوا أكثَر ِمن آبائِهم. بوا ِرقابهميل ومل يميلوا أُذُنهم، بل صلَّ
كجيبونوال ي م28. وتدعوهقولُ هلُما: فتلْ تأديبإلَِهها ومل تقب لصوِت الرب عةُ اليت مل تسمهِذِه هي اُألم . احلَق باد

  .موقُِطع عن أفواِهِه
  وادي القتل

ألنَّ بين يهوذا 30. جزي شعرِك واطرحيِه، وارفَعي علَى اِهلضاِب مرثاةً، ألنَّ الرب قد رفَض ورذَلَ جيلَ ِرجِزِه"29
يقولُ الرب ،يينيف ع رِملوا الشقد ع .سوهجنبامسي لي عييِت الذي ديف الب هاِتِهمكرعوا م31. وضنفَعاِت وبرتوا م

  .توفَةَ اليت يف وادي ابِن ِهنوم ليحِرقوا بنيِهم وبناِتِهم بالناِر، الذي مل آمر بِه وال صِعد علَى قَليب
ةَ ويدِفنونَ يف توفَ. لذلك ها هي أيام تأيت، يقولُ الرب، وال يسمى بعد توفَةُ وال وادي ابِن ِهنوم، بل وادي القَتِل"32

وِضعى ال يكونَ م33. حتزِعجحوِش األرِض، وال معِب أُكالً لطُيوِر السماِء ولوثَثُ هذا الشج صريطِّلُ 34. وتوأُب
 روِس، ألنَّ األرضالع ريِس وصوتالع ِح، صوتالفَر ِب وصوتالطَّر صوت ليمشواِرِع أورش هوذا وِمنِن يدم ِمن

  .تصري خرابا
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1" األنبياِء وِعظام الكهنِة وِعظام سائِه وِعظامرؤ هوذا وِعظاملوِك يم خِرجونَ ِعظامي ،ماِن، يقولُ الربالز يف ذلك

 ،قُبوِرِهم ِمن ليمشكّاِن أوردوها واليت 2سبوها واليت عبنوِد السماواِت اليت أحِر ولكُلِّ جها للشمِس وللقَمطونبسوي
ويختار 3. ال تجمع وال تدفَن، بل تكونُ ِدمنةً علَى وجِه األرِض. ساروا وراَءها واليت استشاروها واليت سجدوا هلا

ها، يقولُ رب املوت علَى احلياِة ِعند كُلِّ البقيِة الباقيِة ِمن هِذِه العشريِة الشريرِة الباقيِة يف كُلِّ األماِكِن اليت طَردتهم إلي
  .اجلُنوِد

  اخلطية والعقاب
فِلماذا ارتد هذا الشعب يف 5هلْ يسقُطونَ وال يقومونَ، أو يرتد أحد وال يرِجع؟ :هكذا قالَ الرب: وتقولُ هلُم"4

ليس أحد يتوب . غِري املُستقيِم يتكَلَّمونَب. صغيت وسِمعت6. أبوا أنْ يرِجعوا. أورشليم ارِتدادا دائما؟ متَسكوا باملَكِر
بل اللَّقلَق يف السماواِت يعِرف 7. ماذا عِملت؟ كُلُّ واِحٍد رجع إلَى مسراه كفَرٍس ثائٍر يف احلَرِب: عن شرِه قائالً

نحن : كَيف تقولون8َ! عيب فلم يعِرف قَضاَء الربأما ش. ميعاده، واليمامةُ والسنونةُ املُزقِزقَةُ حِفظَتا وقت مجيئِهما
الكتبِة الكاِذب هلا قَلَموإلَى الكَِذِب ح ها إنقمعنا؟ ح ةُ الربريعكَماُء وشاحلُكَماُء9. ح زيها . ارتاعوا وأُِخذوا. خ

هم آلخرين، وحقوهلُم ملاِلكني، ألنهم ِمن الصغِري إلَى لذلك أُعطي ِنساَء10قد رفَضوا كِلمةَ الرب، فأيةُ ِحكمٍة هلُم؟ 



ويشفونَ كسر بنِت شعيب علَى 11. ِمن النيب إلَى الكاِهِن، كُلُّ واِحٍد يعملُ بالكَِذِب. الكَبِري، كُلُّ واِحٍد مولَع بالربِح
ثٍَم، قائلنيع :سالم ،سالم .زو12. وال سالملْ خلَهعِرفوا اخلَجا، ومل يوا ِخزيخزا؟ بل مل يِملوا ِرجسع مها ألن !

اِقطنيالس نيسقُطونَ بي لذلك .عثُرونَ، قالَ الربي ِتِهمعاقَبيف وقِت م.  
13"يقولُ الرب ،مها أنِزعزعلَ،. نذَب قرِة، والوينيف الت ِة، وال تنييف اجلَفن بال ِعنمزولُ عنهما ي وأُعطيِهم  ."
14هناك تصمِة ونِن احلَصينلْ إلَى املُددخِمعوا فلن؟ ِاجتلوسج حننا وأسقانا ماَء . ِلماذا نتنا قد أصمإلَه ألنَّ الرب

نا قد أخطأنا إلَى الربلقَِم، ألن15. العمانَ الشوز ،ريخ كُنومل ي المظَرنا السِانتعب16. فاِء وإذا ر تِمعدانَ س ِمن
. فأتوا وأكَلوا األرض وِمألها، املدينةَ والساِكنني فيها. ِعند صوِت صهيِل جياِدِه ارتجفَت كُلُّ األرِض. حمحمةُ خيِلِه

17"يقولُ الرب ،غُكُمرقَى، فتلدال ت اٍت، أفاعييح رِسلٌ علَيكُمذا مأني هألن."  
18ي احلُزنَ؟ قَليب يفَّ سقيمنع جفَرم نٍة19. معيدأرٍض ب عيب ِمناسِتغاثَِة بنِت ش ليس يف :" هوذا صوت لَّ الربألَع

مضى احلَصاد، انتهى الصيف، "20" ملاذا أغاظوين مبنحوتاِتِهم، بأباطيلَ غَريبٍة؟" "ِصهيونَ، أو مِلكَها ليس فيها؟
ونخلُصمل ن 21!" حنقتحعيب انسأجِل سحِق بنِت ش ِمن .ِزنتةٌ. حهشذَتين د22. أخ ،لَسانٌ يف ِجلعادب ألَيس

  أم ليس هناك طَبيب؟ فلماذا مل تعصب بنت شعيب؟
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يا لَيت يل يف البريِة مبيت مساِفرين، 2. يا لَيت رأسي ماٌء، وعيني ينبوع دموٍع، فأبكي ارا وليالً قَتلَى بنِت شعيب1

ةُ خائننيماعناةٌ، جا زمجيع مهألن ،ِعنِدِهم ِمن عيب وأنطَِلقش كللكَِذِب"3. فأتر ِهمكِقسي مهتونَ ألِسندمي . قال للح
ِاحتِرزوا كُلُّ واِحٍد ِمن صاِحِبِه، 4. عِرفوا، يقولُ الرب، وإياي مل ي إلَى شرألنهم خرجوا ِمن شر. قَووا يف األرِض

ويخِتلُ اإلنسانُ صاِحبه وال 5. وعلَى كُلِّ أٍخ ال تتِكلوا، ألنَّ كُلَّ أٍخ يعِقب عِقبا، وكُلَّ صاِحٍب يسعى يف الِوشايِة
كَلَّمونَ باحلَقبالكَ. يت كَلُّمالت مهتلَّموا ألِسنيف وسِط املَكِر6. ِذِب، وتِعبوا يف اِلافِتراِءع كسكَنوا أنْ . مباملَكِر أب

عِرفوين، يقولُ الربي.  
ِلسانهم سهم قَتالٌ 8ألني ماذا أعملُ ِمن أجِل بنِت شعيب؟ . هأنذا أُنقِّيِهم وأمتِحنهم:لذلك هكذا قالَ رب اجلُنوِد"7

بالِغش كَلَّما. يتكمين له عضالٍم، ويف قَلِبِه يبس هصاِحب كَلِّم9. بفَِمِه ي ِقمال تنت ؟ أمعلَى هِذِه، يقولُ الرب مهأفَما أُعاِقب
  ".نفسي ِمن أُمٍة كهِذِه؟

. ال إنسانَ عاِبر وال يسمع صوت املاشيِةعلَى اِجلباِل أرفَع بكاًء ومرثاةً، وعلَى مراعي البريِة ندبا، ألنها احترقَت، ف10
تضم تبرهائِم هطَِري السماواِت إلَى الب لُها "11. ِمنهوذا أجعنَ يدى، ومناِت آوى با ومأومجر ليمشلُ أوروأجع

  ".خرابا بال ساِكٍن
12 ههِذِه، والذي كلَّم مفهالذي ي هو اإلنسانُ احلَكيم نٍة ميركب قَترواحت ِت األرضا؟ ملاذا باد خِبرفي ،الرب فم

بل 14. علَى ترِكِهم شريعيت اليت جعلتها أمامهم، ومل يسمعوا لصويت ومل يسلُكوا ا:"فقالَ الرب13بال عاِبٍر؟ 
إي مهلَّمعليِم اليت عراَء البوو مِسلكوا وراَء ِعناِد قُلومهإسرائيل15َ. اها آباؤ اجلُنوِد إلَه بهكذا قالَ ر ذا : لذلكأنه



وأُبددهم يف أُمٍم مل يعِرفوها هم وال آباؤهم، وأُطِلق وراَءهم 16أُطِعم هذا الشعب أفسنتينا وأسقيِهم ماَء العلقَِم، 
مهى أُفنيحت يفالس.  

ويسِرعن ويرفَعن علَينا 18تأملوا وادعوا الناِدباِت فيأتني، وأرِسلوا إلَى احلَكيماِت فيقِبلن : نوِدهكذا قالَ رب اجلُ"17
كيف أُهِلكنا؟ خزينا ِجدا : ألنَّ صوت ِرثايٍة سِمع ِمن ِصهيون19َ. مرثاةً، فتذِرف أعيننا دموعا وتفيض أجفاننا ماًء

بل امسعن أيتها النساُء كِلمةَ الرب، ولتقبلْ آذانكُن كِلمةَ فِمِه، 20". رض، ألنهم هدموا مساِكنناألننا تركنا األ
دبها النتةَ، واملَرأةُ صاِحبثايالر ناِتكُنب لِّمناألطفالَ ِم21! وع قطَعنا ليلَ قُصورخإلَى كوانا، د طَلَع ألنَّ املوت ن

وتسقُطُ جثَّةُ اإلنساِن كِدمنٍة علَى وجِه احلَقِل، : هكذا يقولُ الرب:"تكَلَّم22. خاِرٍج، والشبانَ ِمن الساحاِت
عجمي نٍة وراَء احلاِصِد وليس موكقَبض!  

23"ر: هكذا قالَ الرببجب ارِخِر اجلَبفتِتِه، وال يِحبكم نَّ احلَكيمِخرفتال يبِغناه ينِخِر الغفتذا 24. وِتِه، وال ي بل
ِخرنَّ املُفتِخرفتيقولُ : لي ،رِذِه أُس يدالً يف األرِض، ألنةً وقَضاًء وعمحر اِنعالص ي أنا الربعِرفُين أنوي مفهي هبأن

الرب.  
ِمصر ويهوذا وأدوم وبين عمونَ وموآب، وكُلَّ 26. ٍن وأغلَفها أيام تأيت، يقولُ الرب، وأُعاِقب كُلَّ مختو"25

  ".مقصوصي الشعِر مستديرا الساِكنني يف البريِة، ألنَّ كُلَّ اُألمِم غُلف، وكُلَّ بيِت إسرائيلَ غُلف القُلوب
  اهللا واألصنام
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ال تتعلَّموا طريق اُألمِم، وِمن آياِت :"هكذا قالَ الرب2. م يا بيت إسرائيلَِامسعوا الكَِلمةَ اليت تكَلَّم ا الرب علَيك1ُ

صنعةُ . ألنها شجرةٌ يقطَعونها ِمن الوعِر. ألنَّ فرائض اُألمِم باِطلَة3ٌ. السماواِت ال ترتِعبوا، ألنَّ اُألمم ترتِعب ِمنها
هي كاللَّعِني يف مقثأٍة 5. ِة والذَّهِب يزينونها، وِباملَسامِري واملَطاِرِق يشددونها فال تتحركبالِفض4. يدي نجاٍر بالقَدوِم

ها ال متشي! فال تتكَلَّممالً ألنلُ ححما! تريخ عوال فيها أنْ تصن ،رها ال تض6". ال ختافوها ألنبيار ال ِمثلَ لك !
ألنه يف مجيِع حكَماِء . من ال يخافُك يا مِلك الشعوب؟ ألنه بك يليق7. يم امسك يف اجلَبروِتعظيم أنت، وعظ

ليس ِمثلك ماِلِكِهمعوب ويف كُلِّ ما8. الشعِمقوا ملُدوا وحب .بأباطيلَ هو اخلَش ب9. أد ِمن جلَبقَةٌ تطَرةٌ مِفض
 بوذَه ،صائٍغترشيش يدةُ صاِنٍع وينعص ،أوفاز ها. ِمنكَماَء. أمساجنوينٌّ وأُرجوانٌ لباسةُ حنع10. كُلُّها ص ا الربأم

قفح اإللَه .أبدي ِلكوم يح هو إلَه .هبغَض ماُألم وال تطيق ،األرض ِعدخِطِه ترتس هكذا تقولونَ 11. ِمن
صاِنع األرِض بقوِتِه، 12" مل تصنِع السماواِت واألرض تبيد ِمن األرِض وِمن حتِت هِذِه السماواِتاآلِلهةُ اليت :"هلُم

إذا أعطَى قَوالً تكونُ كثرةُ مياٍه يف السماواِت، ويصِعد 13. مؤسس املَسكونِة ِحبكمِتِه، وِبفَهِمِه بسطَ السماواِت
خزي . بلُد كُلُّ إنساٍن ِمن معِرفَِتِه14. ع بروقًا للمطَِر، وأخرج الريح ِمن خزائِنِهصن. السحاب ِمن أقاصي األرِض

. يف وقِت ِعقاِبها تبيد. هي باِطلَةٌ صنعةُ األضاليِل15. كُلُّ صائٍغ ِمن التمثاِل، ألنَّ مسبوكَه كِذب وال روح فيِه
  .رب اجلُنوِد امسه. نه مصور اجلميِع، وإسرائيلُ قَضيب مرياِثِهلَيس كهِذِه نصيب يعقوب، أل16

  اخلراب اآليت



هأنذا راٍم ِمن ِمقالٍع سكّانَ :"ألنه هكذا قالَ الرب18. ِامجعي ِمن األرِض حزمِك أيتها الساِكنةُ يف اِحلصاِر17
إنما :"فقُلت! ضربيت عدميةُ الشفاِء! ويلٌ يل ِمن أجِل سحقي19". م لكَي يشعروااألرِض هِذِه املَرةَ، وأُضيق علَيِه

ليس من يبسطُ بعد . بين خرجوا عني ولَيسوا. خيميت خِربت، وكُلُّ أطنايب قُِطعت20". هِذِه مصيبةٌ فأحتِملُها
. ِمن أجِل ذلك مل ينجحوا، وكُلُّ رعيِتِهم تبددت.  بلُدوا والرب مل يطلُبواألنَّ الرعاة21َ. خيميت ويقيم شقَقي

  .هوذا صوت خبٍر جاَء، واضِطراب عظيم ِمن أرِض الشماِل جلَعِل مدِن يهوذا خرابا، مأوى بناِت آوى22
  صالة إرميا

23ليس لإلنساِن طَريقُه هأن بيار فترطَواِتِه. عخ هديمشي أنْ يال 24. ليس إلنساٍن ي ،ولكن باحلَق ببين يارأد
ألنهم أكَلوا . اُسكُب غَضبك علَى اُألمِم اليت مل تعِرفك، وعلَى العشائِر اليت مل تدع باِمسك25. بغضِبك ِلئال تفنيين

يعقوب .هسكَنبوا موأخر وهوأفن أكَلوه.  
  نكث العهد

11 
امسعوا كالم هذا العهِد، وكلِّموا ِرجالَ يهوذا وسكّانَ "2: الكَالم الذي صار إلَى إرميا ِمن ِقبِل الرب قائال1ً

ليمشقولُ هلُم3. أورإسرائيلَ: فت إلَه هِد، : هكذا قالَ الربهذا الع كالم عسملعونٌ اإلنسانُ الذي ال ي4مرتالذي أم 
امسعوا صويت واعملوا بِه حسب كُلِّ ما آمركُم بِه، : بِه آباَءكُم يوم أخرجتهم ِمن أرِض ِمصر، ِمن كوِر احلَديِد قائالً

الً ُألقيم احلَلف الذي حلَفت آلبائكُم أنْ أُعطيهم أرضا تفيض لَبنا وعس5فتكونوا يل شعبا، وأنا أكونُ لكُم إلَها، 
ناِد بكُلِّ هذا الكَالِم يف مدِن يهوذا، ويف شواِرِع :"فقالَ الرب يل6". آمني يارب:"فأجبت وقُلت". كهذا اليوِم

ألني أشهدت علَى آبائكُم إشهادا يوم أصعدتهم ِمن أرِض ِمصر 7. امسعوا كالم هذا العهِد واعملوا بِه: أورشليم قائالً
فلَم يسمعوا ومل يميلوا أُذُنهم، بل سلكوا كُلُّ واِحٍد يف ِعناِد 8. امسعوا صويت: ى هذا اليوِم، مبِكرا ومشِهدا قائالًإلَ

  ".فجلَبت علَيِهم كُلَّ كالِم هذا العهِد الذي أمرتهم أنْ يصنعوه ومل يصنعوه. قَلِبِه الشريِر
قد رجعوا إلَى آثاِم آبائِهِم األولني الذين أبوا أنْ 10. وجد ِفتنةٌ بني ِرجاِل يهوذا وسكّاِن أورشليمت:"وقالَ الرب يل9

قد نقَض بيت إسرائيلَ وبيت يهوذا عهدي الذي قَطَعته مع . يسمعوا كالمي، وقد ذَهبوا وراَء آِلهٍة أُخرى ليعبدوها
11. آبائِهملذلكهكذا قالَ الرب  : عفال أمس خونَ إلَيصروي ،جوا ِمنهخرا ال يستطيعونَ أنْ يرش علَيِهم ذا جاِلبأنه
. فينطَِلق مدنُ يهوذا وسكّانُ أورشليم ويصرخونَ إلَى اآلِلهِة اليت يبخرونَ هلا، فلن تخلِّصهم يف وقِت بليِتِهم12. هلُم
. ألنه بعدِد مدِنك صارت آِلهتك يا يهوذا، وِبعدِد شواِرِع أورشليم وضعتم مذاِبح للِخزِي، مذاِبح للتبخِري للبعِل13
لَي ِمن وأنت فال تصلِّ ألجِل هذا الشعِب، وال ترفَع ألجِلِهم دعاًء وال صالةً، ألني ال أمسع يف وقِت صراِخِهم إ14

ِتِهمليِل بِقب.  
. إذا صنعِت الشر حينئٍذ تبتِهجني. ما حلَبيبيت يف بييت؟ قد عِملَت فظائع كثريةً، واللَّحم املُقَدس قد عبر عنِك"15
أوقَد نارا علَيها فانكَسرت بصوِت ضجٍة عظيمٍة . زيتونةً خضراَء ذات ثَمٍر جميِل الصورِة دعا الرب امسِك16



ورب اجلُنوِد غاِرسِك قد تكَلَّم علَيِك شرا، ِمن أجِل شر بيِت إسرائيلَ وبيِت يهوذا الذي صنعوه ِضد 17. أغصانها
  ".أنفُِسِهم ليغيظوين بتبخِريِهم للبعِل

  مؤامرة ضد إرميا
18فترفَين فعرع ئٍذ. والربحينين أفعاهلُميت19.  أر ُم فكَّروا علَيأ إلَى الذَّبِح، ومل أعلَم ساقروِف داِجٍن يوأنا كخ

ا، قائلنيأفكار":هامس عدب ذكَرأرِض األحياِء، فال ي ِمن قطَعهِرها، ونةَ بثَمرجهِلِك الش20". لن اجلُنوِد، القاضي بفيار
لذلك هكذا قالَ الرب عن 21. ى والقَلِب، دعين أرى انِتقامك ِمنهم ألني لك كشفت دعوايالعدلَ، فاِحص الكُلَ

قائلني كفسطلُبونَ ني ناثوثَ الذينِدنا:أهِل عبي فال متوت أْ باسِم الربب22. ال تتن بهكذا قالَ ر لذلك
وال تكونُ هلُم بقيةٌ، ألني أجِلب 23. بانُ بالسيِف، ويموت بنوهم وبناتهم باجلوِعيموت الش. هأنذا أُعاِقبهم:"اجلُنوِد

ةَ ِعقاِبِهمناثوثَ سنا علَى أهِل عرش."  
  شكوى إرميا

12 
1كأنْ أُخاِصم ِمن بيار أنت رأب .ِة أحكاِمكِجه ِمن كا: لكن أُكَلِّم طَريق حملاذا تنج ألشراِر؟ ِاطمأنَّ كُلُّ الغاِدرين

رأيتين . وأنت يارب عرفتين3. أنت قريب يف فِمِهم وبعيد ِمن كُالهم. نموا وأمثَروا ثَمرا. غَرستهم فأصلوا2! غَدرا
ِتكِجه قَليب ِمن رتبليوِم القَتِل. واخت مصهصٍم للذَّبِح، وخنكغ مكُلِّ 4. ِافِرزه شبع سيبوي األرض ى تنوحتى محت

  ".ال يرى آِخرتنا:"احلَقِل؟ ِمن شر الساِكنني فيها فنيِت البهائم والطُّيور، ألنهم قالوا
  جواب اهللا

5"ا يف أرِض السِطحنبم باري اخلَيلَ؟ وإنْ كُنتت فكيف ،بوكمع املُشاِة فأتع يترلُ يف ِكربياِء إنْ جتعم الِم، فكيف
ال تأتِمنهم إذا . هم أيضا نادوا وراَءك بصوٍت عاٍل. ألنَّ إخوتك أنفُسهم وبيت أبيك قد غادروك هم أيضا6اُألردنِّ؟ 

  .كلَّموك باخلَِري
نطَق علَي . صار يل مرياثي كأسٍد يف الوعِر8. دفَعت حبيبةَ نفسي ليِد أعدائها. رفَضت مرياثي. قد تركت بييت"7

ايتوا . هلُم امجعوا كُلَّ حيواِن احلَقِل. اجلَواِرح حوالَيِه علَيِه. جاِرحةٌ ضبع مرياثي يل9. ِمن أجِل ذلك أبغضته. بصوِتِه
جعلوه خرابا 11.  املُشتهى بريةً خِربةًجعلوا نصييب. رعاةٌ كثريونَ أفسدوا كرمي، داسوا نصييب .10ا لألكِل

ِربوهو خ علَي نوحيف قَلِبِه. ي عضي دال أح هكُلُّ األرِض، ألن تِرباِهبونَ، 12. خى النِة أتيروايب يف البعلَى مجيِع الر
زرعوا ِحنطَةً وحصدوا 13. ليس سالم ألحٍد ِمن البشِر. ألنَّ سيفًا للرب يأكُلُ ِمن أقصى األرِض إلَى أقصى األرِض

  ".أعيوا ومل ينتِفعوا، بل خزوا ِمن غَالَِّتكُم، ِمن حمو غَضِب الرب. شوكًا
ذا أقتِلعهم عن هأن:"هكذا قالَ الرب علَى مجيِع جرياين األشراِر الذين يلِمسونَ املرياثَ الذي أورثته لشعيب إسرائيل14َ

وسِطِهم هوذا ِمني يتب ِلعوأقت كُلَّ واِحٍد إلَى 15. أرِضِهم مهدوأر ،مهمفأرح ي أرِجعأن ،ماهاقِتالعي إي عدويكونُ ب
حي هو الرب، كما علَّموا : ويكونُ إذا تعلَّموا ِعلما طُرق شعيب أنْ يَحِلفوا بامسي16. مرياِثِه، وكُلَّ واِحٍد إلَى أرِضِه



وإنْ مل يسمعوا، فإني أقتِلع ِتلك اُألمةَ اقِتالعا وأُبيدها، يقولُ 17. شعيب أنْ يحِلفوا ببعٍل، أُم يبنونَ يف وسِط شعيب
الرب."  

  منطقة من كتان
13 
فاشتريت 2". تاٍن وضعها علَى حقويك وال تدِخلها يف املاِءاذهب واشتِر لنفِسك ِمنطَقَةً ِمن ك:"هكذا قالَ الرب يل1

يقوها علَى حعتضوو ةً قائال3ً. اِملنطَقَةَ كقَوِل الربثاني إلَي الرب كالم ها اليت هي "4: فصاريترِذ اِملنطَقَةَ اليت اشتخ
إلَى الفُراِت، واطِمر وقُِم انطَِلق ،يكقَوخٍرعلَى حص قيف ش ين 5". ها هناكرالفُراِت كما أم ها ِعندرتوطَم فانطَلَقت

قالَ يل6. الرب ٍة أنَّ الرباٍم كثريأي عدها :"وكانَ بأنْ تطِمر كرتاِملنطَقَةَ اليت أم هناك ذْ ِمنإلَى الفُراِت وخ قُِم انطَِلق
ف7َ". هناكإلَى الفُراِت، وح ها فيِهفانطَلَقترتاملَوِضِع الذي طَم اِملنطَقَةَ ِمن ذتوأخ رت .تدال . وإذا باِملنطَقَِة قد فس

هكذا أُفِسد ِكربياَء يهوذا، وِكربياَء أورشليم : هكذا قالَ الرب"9: فصار كالم الرب إلَي قائال8ً. تصلُح لشيٍء
ي يأبى أنْ يسمع كالمي، الذي يسلُك يف ِعناِد قَلِبِه ويسري وراَء آِلهٍة أُخرى هذا الشعب الشرير الذ10. العظيمِة

ألنه كما تلتِصق اِملنطَقَةُ حبقوِي اإلنساِن، هكذا 11. ليعبدها ويسجد هلا، يصري كهِذِه اِملنطَقَِة اليت ال تصلَُح لشيٍء
 وكُلَّ بيِت يهوذا، يقولُ الرب، ليكونوا يل شعبا وامسا وفَخرا ومجدا، ولِكنهم مل ألصقت بنفسي كُلَّ بيِت إسرائيلَ

  .يسمعوا
  زق اخلمر

أما نعِرف معِرفَةً أنَّ : فيقولونَ لك.  يمتِلئُ مخراكُلُّ ِزق: هكذا قالَ الرب إلَه إسرائيلَ: فتقولُ هلُم هِذِه الكَِلمةَ"12
هأنذا أمألَُ كُلَّ سكّاِن هِذِه األرِض واملُلوك اجلاِلسني لداود : هكذا قالَ الرب: فتقولُ هلُم13 يمتِلئُ مخرا؟ قكُلَّ ِز

ا، وأُحطِّمهم الواِحد علَى أخيِه، اآلباَء واألبناَء مع14. علَى كُرسيِه، والكهنةَ واألنبياَء وكُلَّ سكّاِن أورشليم سكرا
يقولُ الرب .إهالِكِهم ِمن موال أرح رأَّفوال أت ال أُشِفق."  

  اإلنذار بالسيب
أعطوا الرب إلَهكُم مجدا قَبلَ أنْ يجعلَ ظَالما، وقَبلَما تعثُر 16. ال تتعظَّموا ألنَّ الرب تكَلَّم. ِامسعوا واصغوا15

وإنْ مل تسمعوا ذلك، فإنَّ 17. نتِظرونَ نورا فيجعلُه ِظلَّ موٍت، ويجعلُه ظَالما داِمساأرجلُكُم علَى ِجباِل العتمِة، فت
الرب قَطيع يبقد س هألن ،موعالد كاًء وتذِرفب يينأجِل الِكربياِء، وتبكي ع ةً ِمنِترستم فسي تبكي يف أماِكنن .

أُغِلقَت مدنُ اجلَنوب 19". اتِضعا واجِلسا، ألنه قد هبطَ عن رأسيكُما تاج مجِدكُما: "قُلْ للمِلِك وللمِلكَِة18
حفتي نهوذا كُلُّها. وليس مي تبيماِم. سبالت تبيماِل20. سالش ِمن وانظُروا املُقِبلني كُمنِارفَعوا أعي . أين القَطيع

ماذا تقولني حني يعاِقبِك، وقد علَّمِتِهم علَى نفِسِك قوادا للرياسِة؟ أما تأخذُِك 21ِك؟ الذي أُعطي لِك، غَنم مجِد
  األوجاع كامرأٍة ماِخٍض؟ 

 هلْ يغير23. ألجِل عظَمِة إِمثِك هِتك ذَيالِك وانكَشف عنفًا عِقباِك". ملاذا أصابتين هِذِه؟":وإنْ قُلِت يف قَلِبِك22
رلِّمونَ الشعها املُتا أيريعوا خا تقِدرونَ أنْ تصنم أيض؟ فأنتقَطَهر ِمرأو الن هِجلد 24! الكوشي"كقَش مهددمع فأُب رعبي 



. واتكَلِت علَى الكَِذِبهِذِه قُرعتِك، النصيب املَكيلُ لِك ِمن ِعندي، يقولُ الرب، ألنِك نسيِتين 25. ريِح البريِة
قد . ِفسقُِك وصهيلُِك ورذالَةُ ِزناِك علَى اآلكاِم يف احلَقِل27. فأنا أيضا أرفَع ذَيلَيِك علَى وجِهِك فيرى ِخزيِك26

  ".حتى متى بعد؟. ال تطَهرين! ويلٌ لِك يا أورشليم. رأيت مكرهاِتِك
  اجلفاف وااعة والسيف

14 
حِزنت إلَى األرِض وصِعد . ناحت يهوذا وأبوابها ذَبلَت"2: مةُ الرب اليت صارت إلَى إرميا ِمن ِجهِة القَحِطكَِل1

ليمشويلُ أورللماِء3. ع مهلوا أصاِغرأرس مِجدوا ماًء. وأشرافُهوا إلَى األجباِب فلم يفاِرغَةً. أت ِتِهمعوا بآنيجزوا . رخ
 مِجلوا وغَطَّوا رؤوسهالفَّالحون4َوخ زيعلَى األرِض خ طَرم كُنمل ي هألن ،قَّقَتقد تش أجِل أنَّ األرض غَطَّوا . ِمن

مكٌأل5. رؤوسه كُنمل ي هألن ،كَتوتر تا يف احلَقِل ولَدلَةَ أيضى أنَّ اإلي6. حتعلَى اِهلضاِب تست الِفراِء وقَفَت نِشق
  ".كلَّت عيونها ألنه ليس عشب. الريح ِمثلَ بناِت آوى

7لْ ألجِل اِمسكفاعم ،بعلَينا يار دنا تشهآثام وإنْ تكُن .تنا كثُرعاصيأخطأنا. ألنَّ م جاَء إسرائيلَ، 8. إلَيكيا ر
ِلماذا تكونُ كإنساٍن قد حتَير، 9ِض، وكمساِفٍر يميلُ ليبيت؟ مخلِّصه يف زماِن الضيِق، ملاذا تكونُ كغريٍب يف األر

عينا باِمسكوقد د ،بيف وسِطنا يار ؟ وأنتلِّصخأنْ ي اٍر ال يستطيعبكنا. كجال تتر!  
  
اَآلنَ يذكُر إمثَهم . بلهممل يمنعوا أرجلهم، فالرب مل يق. هكذا أحبوا أنْ يجولوا:"هكذا قالَ الرب هلذا الشعِب10

مخطاياه عاِقبيل11". وي ِري:"وقالَ الربعِب للخلِّ ألجِل هذا الشص12. ال ت ،مهراخص عصومونَ ال أمسي حني
بإ أنا أُفنيِهميِف واجلوِع والوبل بالس ،ملُهةً ال أقبقَةً وتقِدمحرصِعدونَ مي 13". وحنيفقُلت:" الرب ديها السآِه، أي !

فقالَ 14". هوذا األنبياُء يقولونَ هلُم ال ترونَ سيفًا، وال يكونُ لكُم جوع بل سالما ثاِبتا أُعطيكُم يف هذا املَوِضِع
اِذبٍة وِعرافٍَة وباِطٍل ومكِر برؤيا ك. مل أُرِسلهم، وال أمرتهم، وال كلَّمتهم. بالكَِذِب يتنبأُ األنبياُء بامسي:"الرب يل

  ".قُلوِم هم يتنبأونَ لكُم
ال يكونُ سيف وال جوع : لذلك هكذا قالَ الرب عن األنبياِء الذين يتنبأونَ بامسي وأنا مل أُرِسلهم، وهم يقولونَ"15

ب الذي يتنبأونَ له يكونُ مطروحا يف شواِرِع والشع16. بالسيِف واجلوِع يفنى أولئك األنبياُء:"يف هِذِه األرِض
مهرش علَيِهم وأسكُب ،مهناتوب مهونوب مهم وِنساؤه مهدِفني نيِف، وليس مى اجلوِع والسرج ِمن ليمشأور .

 تكُفّا، ألنَّ العذراَء بنت شعيب سِحقَت سحقًا لتذِرف عيناي دموعا ليالً وارا وال: وتقولُ هلُم هِذِه الكَِلمة17َ
وإذا دخلت املدينةَ، فإذا املَرضى . إذا خرجت إلَى احلَقِل، فإذا القَتلَى بالسيِف18. عظيما، بضربٍة موِجعٍة ِجدا

هلْ رفَضت يهوذا رفضا، أو كِرهت 19". اباجلوِع، ألنَّ النيب والكاِهن ِكلَيِهما يطوفاِن يف األرِض وال يعِرفاِن شيئً
عبفاِء فإذا رمانَ الشوز ،ريخ كُنفلم ي المظَرنا السنا وال ِشفاَء لنا؟ انتبترونَ؟ ملاذا ضِصهي كفسفنا 20. نرقد ع

نا قد أخطأنا إلَيكنا، إمثَ آبائنا، ألنرش ب21. يارألجِل اِمسك ال ترفُض .جِدكم كُرسي نِ ال .اُذكُر . ال تنقُض



هلْ يوجد يف أباطيِل اُألمِم من يمِطر، أو هل تعطي السماوات واِبالً؟ أما أنت هو الرب إلَهنا؟ 22. عهدك معنا
  .فنرجوك، ألنك أنت صنعت كُلَّ هِذِه

15 
ِاطرحهم ِمن أمامي . صموئيلُ أمامي ال تكونُ نفسي نحو هذا الشعِبوإنْ وقَف موسى و:"ثُم قالَ الرب يل1

الذين للموِت فإلَى املوِت، : هكذا قالَ الرب: إلَى أين نخرج؟ أنك تقولُ هلُم: ويكونُ إذا قالوا لك2. فيخرجوا
وأوكِّلُ علَيِهم أربعةَ أنواٍع، 3. ن للسِيب فإلَى السِيبوالذين للسيِف فإلَى السيِف، والذين للجوِع فإلَى اجلوِع، والذي

األرِض لألكِل واإلهالِك: يقولُ الرب حوشالسماِء وو حِب، وطُيورللس للقَتِل، والِكالب يفللقَلَِق 4. الس مهوأدفَع
فمن يشفُق علَيِك يا 5. ذا، ِمن أجِل ما صنع يف أورشليميف كُلِّ مماِلِك األرِض ِمن أجِل منسى بِن حزقيا مِلِك يهو
فأمد يدي . إلَى الوراِء ِسرِت. أنِت تركِتين، يقولُ الرب6أورشليم، ومن يعزيِك، ومن يميلُ ليسألَ عن سالمِتِك؟ 

. مل يرِجعوا عن طُرِقِهم. أُثِكلُ وأُبيد شعيب. ٍة يف أبواِب األرِضوأُذريِهم ِمبذرا7. مِللت ِمن الندامِة. علَيِك وأُهِلكُِك
أوقَعت علَيها بغتةً رعدةً . جلَبت علَيِهم، علَى أُم الشباِن، ناِهبا يف الظَّهريِة. كَثُرت يل أراِملُهم أكثَر ِمن رمِل الِبحاِر8

أما بقيتهم فللسيِف . خزيت وخِجلَت. غَربت شمسها إذ بعد ار. أسلَمت نفسها. عِةذَبلَت واِلدةُ السب9. ورعباٍت
يقولُ الرب ،أعدائِهم ها أمامأدفَع."  

.  واِحٍد يلعنينمل أقِرض وال أقرضوين، وكُلُّ. ويلٌ يل يا أُمي ألنِك ولَدِتين إنسانَ ِخصاٍم وإنسانَ ِنزاٍع لكُلِّ األرِض10
11ِري: "قالَ الربللخ لُّكي أحيِق. إنويف وقِت الض ريف وقِت الش إلَيك عرضيت دولُ العي أجعإن.  
ل بكُلِّ ثَروتك وخزائنك أدفَعها للنهِب، ال بثَمٍن، ب13هلْ يكِسر احلَديد احلَديد الذي ِمن الشماِل والنحاس؟ "12

خوِمكويف كُلِّ ت 14. خطاياكعلَيكُم يب توقَدضبغ ا قد أُشِعلَتيف أرٍض مل تعِرفها، ألنَّ نار مع أعدائك كربوأُع."  
15فترع بيار أنت .ضطَِهديم يل ِمن ِقمدين وانتهذين. اذكُرين وتعال تأخ بطوِل أناِتك .ِاعِرِف احِتمايل العار 

اجلُنوِد16. ألجِلك إلَه بيار باِمسك عيتي دِة قَليب، ألنهجِح ولبيل للفَر كفكانَ كالم ،هفأكَلت ككالم ِجدو .
ِلماذا كانَ 18. ِمن أجِل يِدك جلَست وحدي، ألنك قد مَألتين غَضبا. لَم أجِلس يف محفَِل املاِزحني مبتِهجا17
   دائما وجرحي عدمي الشفاِء، يأبى أنْ يشفَى؟ أتكونُ يل ِمثلَ كاِذٍب، ِمثلَ مياٍه غَِري دائمٍة؟وجعي

19هكذا قالَ الرب أمامي:"لذلك فتِقف ،عكجأُر عتجاملَرذوِل فِمثلَ فمي تكونُ. إنْ ر ِمن الثَّمني جتوإذا أخر .
وأجعلُك هلذا الشعِب سور نحاٍس حصينا، فيحاِربونك وال يقِدرونَ 20. ع إليِهمهم يرِجعونَ إلَيك وأنت ال ترِج

يقولُ الرب ،وأُنِقذَك كلِّصُألخ ي معكألن ،تاِة21. علَيكالع كف ِمن ِد األشراِر وأفديكي ِمن فأُنِقذُك."  
  يوم العقاب

16 
ألنه 3. ال تتِخذْ لنفِسك امرأةً، وال يكُن لك بنونَ وال بنات يف هذا املَوِضِع"2: ئالًثُم صار إلَي كالم الرب قا1

 آبائِهِم الذين نوع ،مههاِتِهِم اللَّوايت ولَدنأُم نيف هذا املَوِضِع، وع ناِت املَولودينِن البوع ننيعن الب هكذا قالَ الرب
ال يندبونَ وال يدفَنونَ، بل يكونونَ ِدمنةً علَى وجِه األرِض، . ميتاِت أمراٍض يموتون4َ: رِضولَدوهم يف هِذِه األ

ال تدخلْ : ألنه هكذا قالَ الرب5. وِبالسيِف واجلوِع يفنونَ، وتكونُ جثَثُهم أُكالً لطُيوِر السماِء ولوحوِش األرِض



.  تعزِهم، ألني نزعت سالمي ِمن هذا الشعِب، يقولُ الرب، اإلحسانَ واملَراِحمبيت النوِح وال متِض للندِب وال
ال يدفَنونَ وال يندبونهم، وال يخِمشونَ أنفُسهم وال يجعلونَ قَرعةً ِمن . فيموت الِكبار والصغار يف هِذِه األرِض6

ا يف7. أجِلِهمبزكِسرونَ خوال يِة عن أٍب أو أُمعزيالت كأس مهسقونٍت، وال ييعن م موهزعِة ليلْ 8.  املَناحوال تدخ
هأنذا مبطِّلٌ ِمن هذا املَوِضِع، : ألنه هكذا قالَ رب اجلُنوِد إلَه إسرائيل9َ. بيت الوليمِة لتجِلس معهم لألكِل والشرِب

  .يف أياِمكُم، صوت الطَّرِب وصوت الفَرِح، صوت العريِس وصوت العروِسأمام أعيِنكُم و
10"ُم يقولونَ لكبكُلِّ هِذِه اُألموِر أ عبهذا الش خِبرت العظيِم، : ويكونُ حني رعلَينا بكُلِّ هذا الش الرب ملاذا تكَلَّم

ِمن أجِل أنَّ آباَءكُم قد تركوين، يقولُ : فتقولُ هلُم11ا إلَى الرب إلَِهنا؟ فما هو ذَنبنا وما هي خطيتنا اليت أخطأناه
وأنتم أسأتم يف 12. الرب، وذَهبوا وراَء آِلهٍة أُخرى وعبدوها وسجدوا هلا، وإياي تركوا، وشريعيت مل يحفَظوها

آبائكُم ِمن أكثَر ِلكُممم ذاِهبونَ. ععوا يلوها أنتى ال تسميِر حتر13.  كُلُّ واِحٍد وراَء ِعناِد قَلِبِه الش ِمن كُمدفأطر
  .هِذِه األرِض إلَى أرٍض مل تعِرفوها أنتم وال آباؤكُم، فتعبدونَ هناك آِلهةً أُخرى ارا وليالً حيثُ ال أُعطيكُم ِنعمةً

: بل15حي هو الرب الذي أصعد بين إسرائيلَ ِمن أرِض ِمصر، : ال يقالُ بعدلذلك ها أيام تأيت، يقولُ الرب، و"14
فأُرِجعهم إلَى . حي هو الرب الذي أصعد بين إسرائيلَ ِمن أرِض الشماِل وِمن مجيِع األراضي اليت طَردهم إليها

  .أرِضِهِم اليت أعطَيت آباَءهم إياها
أُرِسلُ إلَى جزافني كثريين، يقولُ الرب، فيصطادونهم، ثُم بعد ذلك أُرِسلُ إلَى كثريين ِمن القاِنصني هأنذا "16

مل تستِتر عن . ألنَّ عيني علَى كُلِّ طُرِقِهم17. فيقتِنصونهم عن كُلِّ جبٍل وعن كُلِّ أكَمٍة وِمن شقوِق الصخوِر
وأُعاِقب أوالً إمثَهم وخطيتهم ِضعفَِني، ألنهم دنسوا أرضي، وِبجثَِث 18.  يختِف إمثُهم ِمن أماِم عينيوجهي، ومل

  ".مكرهاِتِهم ورجاساِتِهم قد مألَُوا مرياثي
إنما وِرثَ آباؤنا :"راِف األرِض، ويقولونَيارب، ِعزي وِحصين وملجإي يف يوِم الضيِق، إلَيك تأيت اُألمم ِمن أط19

لذلك هأنذا أُعرفُهم "21". هلْ يصنع اإلنسانُ لنفِسِه آِلهةً وهي لَيست آِلهةً؟20. كِذبا وأباطيلَ وما ال منفَعةَ فيِه
ههوعِرفونَ أنَّ امسي يرويت، فيبدي وجي مفُهرةَ، أُعهِذِه املَر.  

  طية يهوذاخ
17 
1"ذاِبِحكُموعلَى قُروِن م ةٌ علَى لوِح قَلِبِهمنقوشاملاِس م ديٍد، برأٍس ِمنح ةٌ بقَلٍَم ِمنكتوبهوذا مةُ يطيكَِذكِر 2. خ

روتك، كُلَّ خزائِنك يا جبلي يف احلَقِل، أجعلُ ث3َ. بنيِهم مذاِبحهم، وسواريهم ِعند أشجاٍر خضٍر علَى آكاٍم مرتِفعٍة
خوِمكِة يف كُلِّ تطيللخ فَعاِتكرتهِب، وم4. للن ختِدم لُكوأجع ،اهإي كالذي أعطَيت عن مرياِثك فِسكأُ وِبنروتتب

  .أعداَءك يف أرٍض مل تعِرفها، ألنكُم قد أضرمتم نارا بغضيب تتِقد إلَى األبِد؟
ويكونُ 6. ملعونٌ الرجلُ الذي يتِكلُ علَى اإلنساِن، ويجعلُ البشر ِذراعه، وعِن الرب يحيد قَلبه: الربهكذا قالَ "5

 الرجلُ مبارك7. ِمثلَ العرعِر يف الباديِة، وال يرى إذا جاَء اخلَري، بل يسكُن احلَرةَ يف البريِة، أرضا سِبخةً وغَري مسكونٍة



 ،كَلهتم وكانَ الرب ،ِكلُ علَى الربى 8الذي يتأُصوهلا، وال تر ٍر متُد غروسٍة علَى مياٍه، وعلَىٍة مرجيكونُ كش هفإن
  .إذا جاَء احلَر، ويكونُ ورقُها أخضر، ويف سنِة القَحِط ال ختاف، وال تكُف عن اإلمثاِر

9" عأخد ؟ القَلبعِرفُهي نم ،جيسيٍء وهو نكُلِّ ش كُلَّ واِحٍد 10ِمن الكُلَى ُألعطي ِبرختالقَلِب م فاِحص أنا الرب
يف ِنصِف أياِمِه يتركُه ويف . حجلَةٌ حتضن ما مل تِبض محصلُ الِغنى بغِري حق11. حسب طُرِقِه، حسب ثَمِر أعماِلِه

  !".يكونُ أمحقآِخرِتِه 
. أيها الرب رجاُء إسرائيلَ، كُلُّ الذين يتركونك يخزون13َ. كُرسي مجٍد مرتِفع ِمن اِلابِتداِء هو موِضع مقِدِسنا12
خلِّصين . ب فأُشفَىِاشِفين يار14". ألنهم تركوا الرب ينبوع املياِه احلَيِة ،احلائدونَ عني يف التراِب يكتبونَ"

 .فأُخلَّص، ألنك أنت تسبيحيت

أما أنا فلم أعتِزلْ عن أنْ أكونَ راعيا وراَءك، وال اشتهيت 16!" أين هي كِلمةُ الرب؟ لتأِت:"ها هم يقولونَ يل15
. أنت ملجإي يف يوِم الشر.  تكُن يل رعباال17. ما خرج ِمن شفَتي كانَ مقاِبلَ وجِهك. أنت عرفت. يوم البليِة
  .ِاجِلب علَيِهم يوم الشر واسحقهم سحقًا مضاعفًا. ليرتِعبوا هم وال أرتِعب أنا. ليخز طاِردي وال أخز أنا18

  حفظ السبت وتقديسه
دخلُ ِمنه ملوك يهوذا ويخرجونَ ِمنه، ويف كُلِّ اذهب وِقف يف باِب بين الشعِب الذي ي:"هكذا قالَ الرب يل19

 ،ليمش20أبواِب أوروقُلْ هلُم : ِمن اِخلنيالد ليمشكّاِن أورهوذا، وكُلَّ سهوذا، وكُلَّ يي لوكيا م ةَ الربعوا كِلمامس
 ِحمالً يوم السبِت وال تدِخلوه يف أبواِب أورشليم، حتَفَّظوا بأنفُِسكُم وال حتِملوا: هكذا قالَ الرب21. األبواِب هِذِه
22آباَءكُم رتبِت كما أمالس سوا يوما، بل قَدغالً ملوا شبِت، وال تعمالس يوم يوِتكُمب خِرجوا ِحمالً ِمنوال ت .
23سمِلئال ي موا أعناقَهبل قَس ،مهميلوا أُذُنعوا ومل يسمي افلَملوا تأديبقبا، 24. عوا وِلئال ييل مسع مويكونُ إذا ِمسعت

يقولُ الرب، ومل تدِخلوا ِحمالً يف أبواِب هِذِه املدينِة يوم السبِت، بل قَدستم يوم السبِت ومل تعملوا فيِه شغالً ما، 
ونَ علَى كُرسي داود، راِكبونَ يف مركَباٍت وعلَى خيٍل، هم أنه يدخلُ يف أبواِب هِذِه املدينِة ملوك ورؤساُء جاِلس25

ويأتونَ ِمن مدِن يهوذا، وِمن حوالَي 26. ورؤساؤهم ِرجالُ يهوذا وسكّانُ أورشليم، وتسكَن هِذِه املدينةُ إلَى األبِد
ِمن اجلَنوب، يأتونَ مبحرقاٍت وذَبائح وتقِدماٍت ولُباٍن، أورشليم وِمن أرِض بنيامني وِمن السهِل وِمن اِجلباِل و

يِت الربكٍر إلَى بلونَ بذَبائِح شدخبِت لكَيال حتِملوا ِحمالً وال 27. ويالس سوا يومقَدعوا يل لتولكن إنْ مل تسم
  ".ِبها فتأكُلُ قُصور أورشليم وال تنطَِفئُتدِخلوه يف أبواِب أورشليم يوم السبِت، فإني أُشِعلُ نارا يف أبوا

  ىف بيت الفخاري
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فنزلت 3". قُِم انِزلْ إلَى بيِت الفَخاري وهناك أُِمسعك كالمي"2:الكَالم الذي صار إلَى إرميا ِمن ِقبِل الرب قائال1ً

ففَسد الِوعاُء الذي كانَ يصنعه ِمن الطِِّني بيِد الفَخاري، 4 .إلَى بيِت الفَخاري، وإذا هو يصنع عمالً علَى الدوالِب
هعصنأنْ ي اريِي الفَخينيف ع نسكما ح رِوعاًء آخ ِملهوع قائال5ً. فعاد الرب كالم إلَي أنْ "6: فصار طيعأما أست

 الرب؟ هوذا كالطِِّني بيِد الفَخاري أنتم هكذا بيدي يابيت أصنع بكُم كهذا الفَخاري يا بيت إسرائيلَ، يقولُ



فترِجع ِتلك اُألمةُ اليت تكَلَّمت علَيها عن 8تارةً أتكَلَّم علَى أُمٍة وعلَى مملكٍَة بالقَلِع واهلَدِم واإلهالِك، 7. إسرائيلَ
عأنْ أصن دتالذي قَص رعن الش مها، فأندراش رِس، 9. هملكٍَة بالِبناِء والغٍة وعلَى معلَى أُم كَلَّمةً أتلُ 10وتارفعفت

  .الشر يف عيني، فال تسمع لصويت، فأندم عن اخلَِري الذي قُلت إني أُحِسن إليها بِه
هأنذا مصِدر علَيكُم شرا، وقاِصد علَيكُم : هكذا قالَ الرب: فاآلنَ كلِّم ِرجالَ يهوذا وسكّانَ أورشليم قائالً"11
ألننا نسعى وراَء ! باِطلٌ:"فقالوا12". فارِجعوا كُلُّ واِحٍد عن طريِقِه الرديِء، وأصِلحوا طُرقَكُم وأعمالكُم. قَصدا

من ِمسع كهِذِه؟ . اسألوا بني اُألمِم:" قالَ الربلذلك هكذا13". أفكاِرنا، وكُلُّ واِحٍد يعملُ حسب ِعناِد قَلِبِه الرديِء
هلْ يخلو صخر حقلي ِمن ثَلِج لُبنانَ؟ أو هل تنشف املياه املُنفَِجرةُ 14. ما يقشعر ِمنه ِجدا عِملَت عذراُء إسرائيلَ

 وقد أعثَروهم يف طُرِقِهم، يف السبِل القَدميِة ليسلُكوا يف بخروا للباِطِل،! ألنَّ شعيب قد نسيين15الباِردةُ اجلاريةُ؟ 
كَريٍح 17.  فيها يدهش وينِغض رأسهكُلُّ مار. ِلتجعلْ أرضهم خرابا وصفريا أبديا16شعٍب، يف طَريٍق غَِري مسهٍل، 

دوالع أمام مهددٍة أُبرقيأُريِهِم القَفا. شِتِهمصيبيف يوِم م جهال الو ."  
هلُم فنفَكِّر علَى إرميا أفكارا، ألنَّ الشريعةَ ال تبيد عن الكاِهِن، وال املَشورةَ عن احلَكيِم، وال الكَِلمةَ عن :"فقالوا18
يبصغي. النباللِّساِن ولكُلِّ كالِمِه ال ن هضِربفن لُم19". ه،بأخصاميأصِغ يل يار صوت عى 20.  وامسجازلْ يه

رٍري بشفسيعن خةً لنفرفَروا حح مه؟ ألن .معنه كبغَض دباخلَِري ألر معنه كَلَّمألت كقويف أمامو 21. اذكُر لذلك
، وتصري ِرجالُهم قَتلَى املوِت، وشبانهم سلِّم بنيِهم للجوِع، وادفَعهم ليِد السيِف، فتصري ِنساؤهم ثَكالَى وأراِملَ

ألنهم حفَروا حفرةً . ليسمع صياح ِمن بيوِتِهم إذ جتِلب علَيِهم جيشا بغتة22ً. مضرويب السيِف يف احلَرِب
ا لِرجلَيروا ِفخاخمِسكوين، وطَمعل23َ. لي ِتِهمشوركُلَّ م فترع بيار للموِتوأنت وال . ي ،عن إِمثِهم ال تصفَح

كأمام ثِّرينعتبل ليكونوا م ،أماِمك ِمن مهتطيخ متح .معاِمله ِبكيف وقِت غَض.  
  مثَل إبريق الفخاري
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1هكذا قالَ الرب":اريفخ ِر إبريقواشت بياذهش عِب وِمنيوِخ الشش ذْ ِمنٍف، وخزخ 2وِخ الكهنِة،  ِمن جواخر

امسعوا كِلمةَ الرب : وقُِل3. إلَى وادي ابِن ِهنوم الذي ِعند مدخِل باِب الفَخاِر، وناِد هناك بالكَِلماِت اليت أُكَلِّمك ا
ليمشكّانَ أورهوذا وسي لوكإسرائيلَ. يا م اجلُنوِد إلَه بعلَى : هكذا قالَ ر ذا جاِلبأنه ِمسع نا، كُلُّ مرهذا املَوِضِع ش

أُذناه وال 4. بِه تِطن مهم وال آباؤعِرفوها هى مل يٍة أُخرروا فيِه آلِلهخوب كوين، وأنكَروا هذا املَوِضعُم ترأجِل أ ِمن
لبعِل ليحِرقوا أوالدهم بالناِر محرقاٍت للبعِل، وبنوا مرتفَعاٍت ل5ملوك يهوذا، ومألَُوا هذا املَوِضع ِمن دِم األزكياِء، 
لذلك ها أيام تأيت، يقولُ الرب، وال يدعى بعد هذا املَوِضع 6. الذي مل أوِص وال تكَلَّمت بِه وال صِعد علَى قَليب

ليم يف هذا املَوِضِع، وأجعلُهم يسقُطونَ وأنقُض مشورةَ يهوذا وأورش7. توفَةَ وال وادي ابِن ِهنوم، بل وادي القَتِل
وأجعلُ هِذِه 8. بالسيِف أمام أعدائِهم وبيِد طاِليب نفوِسِهم، وأجعلُ جثَثَهم أُكالً لطُيوِر السماِء ولوحوِش األرِض

وأُطِعمهم لَحم بنيِهم ولَحم بناِتِهم، 9. باِتهاكُلُّ عاِبٍر ا يدهش ويصِفر ِمن أجِل كُلِّ ضر. املدينةَ للدهِش والصفِري
فوِسِهموطاِلبو ن مهبِه أعداؤ مضاِيقُهيِق الذي يصاِحِبِه يف اِحلصاِر والض 10. فيأكُلونَ كُلُّ واِحٍد لَحم تكِسر ثُم



 سريونَ معكي ِن القَوِم الذينأعي أمام قولُ هلُم11اإلبريقاجلُنوِدهكذا: وت بوهِذِه :  قالَ ر عبهذا الش هكذا أكِسر
. املدينةَ كما يكسر ِوعاُء الفَخاري حبيثُ ال يمِكن جربه بعد، ويف توفَةَ يدفَنونَ حتى ال يكونَ موِضع للدفِن

وتكونُ بيوت أورشليم 13. ينةَ ِمثلَ توفَةَوأجعلُ هِذِه املد. هكذا أصنع هلذا املَوِضِع، يقولُ الرب، ولسكّاِنِه12
 كَبوا سكائبنِد السماِء وسطوِحها لكُلِّ جروا علَى سخيوِت اليت بةً كُلُّ البِجسوِضِع توفَةَ، نهوذا كملوِك يم يوتوب

  ".آلِلهٍة أُخرى
14نتإليها لي الرب لهتوفَةَ اليت أرس جاَء إرميا ِمن عِبثُموقالَ لكُلِّ الش يِت الربيف داِر ب قَفأ، ووهكذا قالَ "15: ب

هأنذا جاِلب علَى هِذِه املدينِة وعلَى كُلِّ قُراها كُلَّ الشر الذي تكَلَّمت بِه علَيها، ألنهم : رب اجلُنوِد إلَه إسرائيلَ
  ".صلَّبوا ِرقابهم فلم يسمعوا لكَالمي

   وفشحورإرميا
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فضرب فشحور إرميا 2. وسِمع فشحور بن إمري الكاِهن، وهو ناِظر أولٌ يف بيِت الرب، إرميا يتنبأُ ِذِه الكَِلماِت1

ور أخرج إرميا وكانَ يف الغِد أنَّ فشح3. الرب النيب، وجعله يف اِملقطَرِة اليت يف باِب بنيامني األعلَى الذي ِعند بيِت
هأنذا أجعلُك : ألنه هكذا قالَ الرب4مل يدع الرب امسك فشحور، بل مجور ِمسابيب، :"فقالَ له إرميا. ِمن اِملقطَرِة

 مِلِك باِبلَ فيسبيِهم إلَى خوفًا لنفِسك ولكُلِّ مِحبيك، فيسقُطونَ بسيِف أعدائِهم وعيناك تنظُراِن، وأدفَع كُلَّ يهوذا ليِد
وأدفَع كُلَّ ثَروِة هِذِه املدينِة وكُلَّ تعِبها وكُلَّ مثَمناِتها وكُلَّ خزائِن ملوِك يهوذا، أدفَعها 5. باِبلَ ويضِربهم بالسيِف

ور وكُلُّ سكّاِن بيِتك تذهبونَ يف السِيب، وأنت يافشح6. ليِد أعدائِهم، فيغنمونها ويأخذونها ويحِضرونها إلَى باِبلَ
  ".وتأيت إلَى باِبلَ وهناك متوت، وهناك تدفَن أنت وكُلُّ مِحبيك الذين تنبأت هلُم بالكَِذِب

  شكوى إرميا
7لَبتفغ علَي وأحلَحت ،عتنفاقت بين يارعتهاِر. قد أقنِحِك كُلَّ النللض هزأ يب. ِصرتي كُلَّما 8. كُلُّ واِحٍد استألن

خترص تكَلَّمت .يتناد":واغِتصاب هاِر!" ظُلمِة كُلَّ النخريل للعاِر وللس تصار ةَ الرب9. ألنَّ كِلمال :"فقُلت
  .ِللت ِمن اإلمساِك ومل أستِطعفكانَ يف قَليب كناٍر محِرقٍَة محصورٍة يف ِعظامي، فم". أذكُره وال أنِطق بعد باِمسِه

10كثريين ةً ِمنذَمم ي ِمسعتكُلِّ جاِنٍب. ألن ِمن وفعلَيِه:"يقولونَ. خ كيشتكوا، فنراِقبونَ ". اشتكُلُّ أصحايب ي
ظَلعي قائلني":ِمنه ِقمنتعلَيِه ون قِدرى فنطغي لَّهاٍر11 ."لَعبعي كجم الرب قديٍرولكن  . ضطَِهديم عثُري أجِل ذلك ِمن
فيارب اجلُنوِد، مختِبر الصديِق، ناِظر الكُلَى 12. خزوا ِجدا ألنهم مل ينجحوا، ِخزيا أبديا ال ينسى. وال يقِدرونَ

عوايد فتكش ي لكألن مِمنه كتقمى نعين أرموا13. والقَلِب، دنر فسقد أنقَذَ ن هألن ،حوا الربسب ،للرب 
  .اِملسكِني ِمن يِد األشراِر

ملعونٌ اإلنسانُ الذي بشر أيب 15! اليوم الذي ولَدتين فيِه أُمي ال يكُن مباركًا! ملعونٌ اليوم الذي وِلدت فيِه14
وليكُن ذلك اإلنسانُ كاملُدِن اليت قَلَبها الرب ومل يندم، فيسمع صياحا 16. امفَرحا إياه فرح" قد وِلد لك ابن:"قائالً



. ألنه مل يقتلين ِمن الرِحِم، فكانت يل أُمي قَربي ورِحمها حبلَى إلَى األبِد17. يف الصباِح وجلَبةً يف وقِت الظَّهريِة
18ِحم، ألرالر ِمن امي؟ِلماذا خرجتى باِخلزِي أيا فتفنزنا وحبى تع  

  الرب يرفض طلب صدقيا
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الكَالم الذي صار إلَى إرميا ِمن ِقبِل الرب، حني أرسلَ إليِه املَِلك ِصدقيا فشحور بن ملكيا وصفَنيا بن معسيا 1

لَعلَّ الرب يصنع معنا حسب كُلِّ .  مِلك باِبلَ يحاِربنااسأِل الرب ِمن أجِلنا، ألنَّ نبوخذراَصر"2: الكاِهن قائالً
  ".عجائِبِه فيصعد عنا

هأنذا أرد أدواِت احلَرِب اليت بيِدكُم اليت : هكذا قالَ الرب إلَه إسرائيل4َ: هكذا تقوالِن لِصدقيا:"فقالَ هلُما إرميا3
وأنا 5. لَ والكَلدانيني الذين يحاِصرونكُم خاِرج السوِر، وأمجعهم يف وسِط هِذِه املدينِةأنتم محاِربونَ ا مِلك باِب

موٍب وحضٍة، وِبغديدٍة وِبِذراٍع شمدودٍد مبي كُم6.  وغَيٍظ عظيٍمأُحاِرب هائموالب كّانَ هِذِه املدينِة، الناسس وأضِرب
أدفَع ِصدقيا مِلك يهوذا وعبيده والشعب والباقني يف هِذِه املدينِة : ثُم بعد ذلك قالَ الرب7. ونَبوبٍإ عظيٍم يموت. معا

. ِمن الوبإ والسيِف واجلوِع ليِد نبوخذراصر مِلِك باِبلَ وليِد أعدائِهم وليِد طاِليب نفوِسِهم، فيضِربهم حبد السيِف
اليتمرحوال ي شفُقوال ي علَيِهم رأَّف."  
الذي يقيم يف هِذِه املدينِة 9. هأنذا أجعلُ أمامكُم طريق احلياِة وطريق املوِت: هكذا قالَ الرب: وتقولُ هلذا الشعِب"8

. اِصرونكُم يحيا وتصري نفسه له غَنيمةًوالذي يخرج ويسقُطُ إلَى الكَلدانيني الذين يح. يموت بالسيِف واجلوِع والوبإ
10ِري، يقولُ الربال للخ روجهي علَى هِذِه املدينِة للش لتعي قد جاِر. ألنحِرقُها بالنفي دفَعِلِك باِبلَ تِد ملي.  
اقضوا يف الصباِح عدالً، : قالَ الربيا بيت داود، هكذا 12امسعوا كِلمةَ الرب : وِلبيِت مِلِك يهوذا تقولُ"11

 ،أعماِلكُم رأجِل ش طِفئُ، ِمني نوليس م حِرقيب فيكناٍر غَض جخرِد الظّاِلِم، ِلئال يي ِمن ذا 13وأنِقذوا املَغصوبأنه
هِل، يقولُ الربةَ السخرمِق، صةَ العِك يا ساِكنيقولونَ. ِضد الذين :ي نناِزِلنا؟ ملُ إلَى مدخي نِرتلُ علَينا وم

  .ولكنين أُعاِقبكُم حسب ثَمِر أعماِلكُم، يقولُ الرب، وأُشِعلُ نارا يف وعِرِه فتأكُلُ ما حوالَيها14
  دينونة امللك الشرير

22 
1"ِذِه الكَ: هكذا قالَ الرب هناك هوذا وتكَلَّمِلِك ييِت مِة، انِزلْ إلَى بهوذا : وقُِل2ِلمي ِلكيام ةَ الربكِلم عامس

أجروا حقا وعدالً، : هكذا قالَ الرب3. اجلاِلس علَى كُرسي داود، أنت وعبيدك وشعبك الداِخلني يف هِذِه األبواِب
 تضطَِهدوا وال تظِلموا، وال تسِفكوا دما زكيا يف هذا ال. وأنِقذوا املَغصوب ِمن يِد الظّاِلِم، والغريب واليتيم واألرملَةَ

ألنكُم إنْ فعلتم هذا األمر يدخلُ يف أبواِب هذا البيِت ملوك جاِلسونَ لداود علَى كُرسيِه راِكبني يف 4. املَوِضِع
كَِلماِت فقد أقسمت بنفسي، يقولُ الرب، إنَّ هذا وإنْ مل تسمعوا هلِذِه ال5. هو وعبيده وشعبه. مركَباٍت وعلَى خيٍل
إني أجعلُك بريةً، . رأس ِمن لُبنانَ. ِجلعاد أنت يل: ألنه هكذا قالَ الرب عن بيِت مِلِك يهوذا6. البيت يكونُ خرابا
ويعبر أُمم 8. وآالِتِه، فيقطَعونَ خيار أرِزك ويلقونه يف الناِروأُقَدس علَيك مهِلكني، كُلَّ واِحٍد 7. مدنا غَري مسكونٍة



ِمن أجِل : فيقولون9َملاذا فعلَ الرب ِمثلَ هذا هلِذِه املدينِة العظيمِة؟ : كثريةٌ يف هِذِه املدينِة، ويقولونَ الواِحد لصاِحِبِه
  .هٍة أُخرى وعبدوهاأُم تركوا عهد الرب إلَِهِهم وسجدوا آلِل

10"بوها وال تنديتميالِدِه. ال تبكوا م ى أرضرفي عدب رِجعال ي همضي، ألني نهكذا قالَ 11. ابكوا، ابكوا م هألن
.  يرِجع إليِه بعدالذي خرج ِمن هذا املَوِضِع ال: الرب عن شلّوم بِن يوشيا مِلِك يهوذا، املاِلِك ِعوضا عن يوشيا أبيِه

12موتإليِه، ي بل يف املَوِضِع الذي سبوه .عدراها بال ي وهِذِه األرض.  
  ويل للظامل

13"قِري حبغ هالليدٍل وعِري عبغ هيتبين بي ويلٌ ملَنهتعطيِه أُجرا وال يانجم هصاِحب خِدمستأبين  :القائل14ُ. ، الذي ي
فسي بةًلناليلَ فسيحا وعا وسيعٍة. يتغرمب ندهبأرٍز وي سقُفى ويفِسِه كولن قشحاذي 15. ويت أنت كألن لْ متِلكه

ريخ ئٍذ كانَ لهدالً؟ حينا وعقى حوأجر ِربوش ؟ أما أكَلَ أبوكئٍذ كانَ 16. األرزى قَضاَء الفَقِري واِملسكِني، حينقَض
ري؟ .خعِرفَيت، يقولُ الربم 17 أليس ذلك ،سِفكَهلت كيِم الزوعلَى الد ،طِفكإال علَى خ تلَيس كوقَلب يكينألنَّ ع

: ال يندبونه قائلني: لذلك هكذا قالَ الرب عن يهوياقيم بِن يوشيا مِلِك يهوذا18. وعلَى اِلاغِتصاِب والظُّلِم لتعملهما
يدفَن دفن ِحماٍر مسحوبا ومطروحا بعيدا 19! أو آِه ياجالله! آِه يا سيد: ال يندبونه قائلني! أو آِه ياأُخيت!  يا أخيآِه

ليمشعن أبواِب أور.  
. لُّ مِحبيِكِاصعدي علَى لُبنانَ واصرخي، ويف باشانَ أطِلقي صوتِك، واصرخي ِمن عبارمي، ألنه قد سِحق كُ"20
كُلُّ رعاِتِك 22. هذا طَريقُِك منذُ ِصباِك، أنِك ال تسمعني لصويت. ال أمسع: قُلِت. تكَلَّمت إلَيِك يف راحِتِك21

ِكنةُ يف لُبنانَ أيتها السا23. فحينئٍذ ختزين وختجلني ألجِل كُلِّ شرِك. ترعاهم الريح، ومِحبوِك يذهبونَ إلَى السِيب
حي أنا، يقولُ الرب، ولَو كانَ 24! املُعششةُ يف األرِز، كم يشِفق علَيِك ِعند إتياِن املُخاِض علَيِك، الوجِع كواِلدٍة

 ،كأنِزع هناك ي ِمنى فإنمندي اليا علَى يهوذا خاِتمي ِلكم هوياقيمي 25كُنياهو بنكلِّموأُس ،فِسكِد طاِليب نلي 
نيِد الكَلدانيِلِك باِبلَ، وليم رذراصبوخِد نولي ،مِمنه ختاف ِد الذينإلَى أرٍض 26. ولي تكاليت ولَد كوأُم كحوأطر

هلْ هذا 28. عاِن إليهاأما األرض اليت يشتاقاِن إلَى الرجوِع إليها، فال يرِج27. أُخرى مل تولَدا فيها، وهناك متوتاِن
الرجلُ كُنياهو ِوعاُء خزٍف مهاٍن مكسوٍر، أو إناٌء لَيست فيِه مسرةٌ؟ ملاذا طُِرح هو ونسلُه وأُلقوا إلَى أرٍض مل 

قيما، رجالً اكتبوا هذا الرجلَ ع: هكذا قالَ الرب30! يا أرض، يا أرض، يا أرض امسعي كِلمةَ الرب29يعِرفوها؟ 
  .ال ينجح يف أياِمِه، ألنه ال ينجح ِمن نسِلِه أحد جاِلسا علَى كُرسي داود وحاِكما بعد يف يهوذا

  غصن الرب
23 
1"يت، يقولُ الربعير مدونَ غَندبهِلكونَ ويي عاِة الذين2. ويلٌ للرإلَه هكذا قالَ الرب عاِة إسرائ لذلكيلَ عن الر

. هأنذا أُعاِقبكُم علَى شر أعماِلكُم، يقولُ الرب. أنتم بددتم غَنمي وطَردتموها ومل تتعهدوها: الذين يرعونَ شعيب
3ثِمرراِبِضها فتها إلَى مدها إليها، وأردتمجيِع األراضي اليت طَر مي ِمنةَ غَنقيب عوأنا أمجعاةً 4.  وتكثُرعلَيها ر وأُقيم

يقولُ الرب ،فقَدوال ت ِعدوال ترت عدب ها فال ختافونرعي.  



5"بر غُصن دلداو وأُقيم ،تأيت، يقولُ الرب امدالً يف األرِضها أيا وعقجري حوي ،حنجوي ِلكم مِلكيف 6. ، في 
لذلك ها أيام تأيت، يقولُ 7. الرب برنا: ن إسرائيلُ آِمنا، وهذا هو امسه الذي يدعونه بِهأياِمِه يخلَّص يهوذا، ويسكُ
عدوال يقولونَ ب ،الرب : ،أرِض ِمصر ين إسرائيلَ ِمنب دالذي أصع هو الرب يبل8ح : دالذي أصع هو الرب يح

  ". الشماِل وِمن مجيِع األراضي اليت طَردتهم إليها فيسكُنونَ يف أرِضِهموأتى بنسِل بيِت إسرائيلَ ِمن أرِض
  أنبياء كذبة

ِصرت كإنساٍن سكرانَ وِمثلَ رجٍل غَلَبته اخلمر، ِمن . ارتخت كُلُّ ِعظامي. ِانسحق قَليب يف وسطي: يف األنبياِء 9
جفَّت . ألنه ِمن أجِل اللَّعِن ناحِت األرض. نَّ األرض امتَألت ِمن الفاِسقنيأل10 .أجِل الرب وِمن أجِل كالِم قُدِسِه

ألنَّ األنبياَء والكهنةَ تنجسوا مجيعا، بل يف بييت وجدت "11. مراعي البريِة، وصار سعيهم للشر، وجبروتهم للباِطِل
يقولُ الرب ،مهر12. ش لذلك ي أجِلبسقُطونَ فيها، ألندونَ ويطريف ظَالٍم داِمٍس، في زاِلقهلُم كم ميكونُ طَريقُه

يقولُ الرب ،ةَ ِعقاِبِهما سنرش ماقَة13ً. علَيِهمِة حاِمريف أنبياِء الس عيب إسرائيلَ. وقد رأيتلّوا شعِل وأضأوا بالببتن .
يفِسقونَ ويسلُكونَ بالكَِذِب، ويشددونَ أيادي فاِعلي الشر حتى ال . ت ما يقشعر ِمنهويف أنبياِء أورشليم رأي14

لذلك هكذا قالَ رب اجلُنوِد عن 15. صاروا يل كُلُّهم كسدوم، وسكّانها كعمورةَ. يرِجعوا الواِحد عن شرِه
. ا وأسقيِهم ماَء العلقَِم، ألنه ِمن ِعنِد أنبياِء أورشليم خرج ِنفاق يف كُلِّ األرِضهأنذا أُطِعمهم أفسنتين: األنبياِء
يتكَلَّمونَ برؤيا . ال تسمعوا لكَالِم األنبياِء الذين يتنبأونَ لكُم، فإنهم يجعلونكُم باِطالً: هكذا قالَ رب اجلُنوِد16

ال عن فِم الرب 17. قَلِبِهمِقريقَوالً ملُحت قائلني :قالَ الرب :يف ِعناِد قَلِبِه! يكونُ لكُم سالم سريي نويقولونَ لكُلِّ م :
رش ؟18. ال يأيت علَيكُمِمعِتِه وسى لكَِلمأصغ ن؟ مهتكِلم ِمعورأَى وس جِلِس الربيف م وقَف نم هألن."  

19ةُ الربعوبغَيظٌ. ها ز وٌء هائجون ،جخري .ثور20. علَى رؤوِس األشراِر ي جريى يحت الرب بغَض درتال ي
. مل أتكَلَّم معهم بل هم تنبأوا. مل أُرِسِل األنبياَء بل هم جروا"21. يف آِخِر األياِم تفهمونَ فهما. ويقيم مقاِصد قَلِبِه

ألَعلِّي إلَه ِمن 23. ِلسي َألخبروا شعيب بكَالمي وردوهم عن طريِقِهِم الرديِء وعن شر أعماِلِهمولَو وقَفوا يف مج22
إذا اختبأ إنسانٌ يف أماِكن مستِترٍة أفَما أراه أنا، يقولُ الرب؟ أما أمألَُ 24. قريٍب، يقولُ الرب، ولَست إلَها ِمن بعيٍد

حِلمت، : قد ِمسعت ما قاله األنبياُء الذين تنبأوا بامسي بالكَِذِب قائلني25 واألرض، يقولُ الرب؟ أنا السماواِت
ِلمتم أنبياُء ِخداِع قَلِبِهِم26. حبالكَِذِب؟ بل ه ئنيبنيف قَلِب األنبياِء املُت دى يوجتى مفَكِّرونَ أنْ 27! حتي الذين

اَلنيب الذي 28. ي بأحالِمِهِم اليت يقُصونها الرجلُ علَى صاِحِبِه، كما نسي آباؤهم امسي ألجِل البعِلينسوا شعيب امس
يت باحلَقبكَِلم كَلَّمتيت فليكِلم ا، والذي معهلمح قُصفلي لمح ؟. معهِنب مع اِحلنطَِة، يقولُ الربما للت.  

  كلمة الرب
29"؟ ألَيسخرالص طِّمحقٍَة توكِمطر ،يت كناٍر، يقولُ الربهكذا كِلم 30ت ،ذا علَى األنبياِء، يقولُ الربأنه لذلك

. قالَ: هأنذا علَى األنبياِء، يقولُ الرب، الذين يأخذونَ لسانهم ويقولون31َ. الذين يسِرقونَ كِلميت بعضهم ِمن بعٍض
لَى الذين يتنبأونَ بأحالٍم كاِذبٍة، يقولُ الرب، الذين يقُصونها ويِضلّونَ شعيب بأكاذيِبِهم ومفاخراِتِهم وأنا هأنذا ع32

مهرتوال أم ممل أُرِسله .ةً، يقولُ الربفائد عبفيدوا هذا الشفلم ي.  



  نبوات كاذبة وأنبياء كذبة
أي وحٍي؟ إني أرفُضكُم، هو قَولُ : ما وحي الرب؟ فقُلْ هلُم: و نيب أو كاِهن قائالًوإذا سألك هذا الشعب أ"33
الذي يقول34ُ. الرب عبأو الش أو الكاِهن يبفالن :هيتلَ وبجالر ذلك أُعاِقب ،الرب هكذا تقولونَ 35. وحي

أما وحي الرب فال تذكُروه بعد، ألنَّ 36 أجاب الرب؟ وماذا تكَلَّم بِه الرب؟ مباذا: الرجلُ لصاِحِبِه والرجلُ ألخيِه
مباذا أجابك : هكذا تقولُ للنيب37. كِلمةَ كُلِّ إنساٍن تكونُ وحيه، إذ قد حرفتم كالم اإللَِه احلَي رب اجلُنوِد إلَِهنا

بِه الرب ؟ وماذا تكَلَّمم تقولون38َ؟ الربوإذا كنت :هكذا قالَ الرب فلذلك ،الرب هِذِه : وحي أجِل قَوِلكُم ِمن
لذلك هأنذا أنساكُم ِنسيانا، وأرفُضكُم 39وحي الرب، : وحي الرب، وقد أرسلت إلَيكُم قائالً ال تقولوا: الكَِلمةَ

م واملدينةَ اليت أعطَيتأماِم وجهي، أنت اهاِمنإي وآباَءكُم ى40. كُمنسا ال يا أبديا وِخزيا أبديعار لُ علَيكُموأجع."  
  سلتا التني

24 
1 ِلكم هوياقيمي كُنيا بنباِبلَ ي ِلكم رذراصبوخى نما سب عدب هيكِل الرب تاِن أماموضوعوإذا سلَّتا تٍني م أراين الرب

 يف السلَِّة الواِحدِة تني جيد ِجدا ِمثلُ 2. ا والنجارين واحلَدادين ِمن أورشليم، وأتى ِم إلَى باِبلَيهوذا ورؤساَء يهوذ
" ؟ماذا أنت راٍء يا إرميا:"فقالَ يل الرب3. التِني الباكوري، ويف السلَِّة اُألخرى تني رديٌء ِجدا ال يؤكَلُ ِمن رداَءِتِه

ا:"فقُلتداَءِتِه. تينر ا ال يؤكَلُ ِمنديٌء ِجدديُء رالر نيا، والتِجد ديج داجلَي نياَلت."  
كهذا التِني اجلَيِد هكذا أنظُر إلَى سِيب يهوذا الذي : هكذا قالَ الرب إلَه إسرائيلَ"5: ثُم صار كالم الرب إلَي قائال4ً

لتِريأرسللخ نيهذا املَوِضِع إلَى أرِض الكَلداني ِمن 6. ه إلَى هِذِه األرِض، وأبنيِهم مهِري، وأُرِجعللخ علَيِهم يينلُ عوأجع
مهوال أقلَع مهوأغِرس ،مها وأنا أكونُ هل7ُ. وال أهِدمعبفيكونوا يل ش ،ي أنا الربعِرفوين أنا ليقَلب ا، وأُعطيِهمم إلَه

بكُلِّ قَلِبِهم رِجعونَ إلَيي مهألن.  
وكالتِني الرديِء الذي ال يؤكَلُ ِمن رداَءِتِه، هكذا قالَ الرب، هكذا أجعلُ ِصدقيا مِلك يهوذا ورؤساَءه وبقيةَ "8

ةَ يف أرِض ِمصراِكنةَ يف هِذِه األرِض والسالباقي ليمش9. أورثَالً وأُسا ومماِلِك األرِض عاريف مجيِع م رللقَلَِق والش مهلِّم
وأُرِسلُ علَيِهِم السيف واجلوع والوبأ حتى يفنوا عن وجِه 10. وهزأةً ولَعنةً يف مجيِع املَواِضِع اليت أطردهم إليها

  ".األرِض اليت أعطَيتهم وآباَءهم إياها
  لسيبسبعون عاما يف ا

25 
الكَالم الذي صار إلَى إرميا عن كُلِّ شعِب يهوذا، يف السنِة الراِبعِة ليهوياقيم بِن يوشيا مِلِك يهوذا، هي السنةُ 1

: أورشليم قائالًالذي تكَلَّم بِه إرميا النيب علَى كُلِّ شعِب يهوذا وعلَى كُلِّ سكّاِن 2األولَى لنبوخذراصر مِلِك باِبلَ، 
ِمن السنِة الثّاِلثَِة عشرةَ ليوشيا بِن آمونَ مِلِك يهوذا إلَى هذا اليوِم، هِذِه الثَّالِث والِعشرين سنةً، صارت كِلمةُ "3

ِه األنبياِء مبكِّرا ومرِسالً فلم وقد أرسلَ الرب إلَيكُم كُلَّ عبيِد4. الرب إلَي فكلَّمتكُم مبكِّرا ومكَلِّما فلم تسمعوا
ارِجعوا كُلُّ واِحٍد عن طريِقِه الرديِء وعن شر أعماِلكُم واسكُنوا يف : قائلني5تسمعوا ومل تميلوا أُذُنكُم للسمِع، 



َء آِلهٍة أُخرى لتعبدوها وتسجدوا وال تسلُكوا ورا6. األرِض اليت أعطاكُم الرب إياها وآباَءكُم ِمن األزِل وإلَى األبِد
فال أُسيَء إلَيكُم ِل أيديكُمما لكُم7. هلا، وال تغيظوين بعرش ِل أيديكُممغيظوين بعلت ،عوا يل، يقولُ الربتسم فلَم.  

آخذُ كُلَّ عشائِر الشماِل، يقولُ هأنذا أُرِسلُ ف9ِمن أجِل أنكُم مل تسمعوا لكَالمي : لذلك هكذا قالَ رب اجلُنوِد"8
الرب، وإلَى نبوخذراصر عبدي مِلِك باِبلَ، وآيت ِم علَى هِذِه األرِض وعلَى كُلِّ سكّاِنها وعلَى كُلِّ هِذِه الشعوب 

 صوت الطَّرِب وصوت الفَرِح، صوت وأُبيد ِمنهم10. حوالَيها، فأُحرمهم وأجعلُهم دهشا وصفريا وِخربا أبديةً
وتصري كُلُّ هِذِه األرِض خرابا ودهشا، وختِدم هِذِه 11. العريِس وصوت العروِس، صوت األرحيِة ونور السراِج

  .الشعوب مِلك باِبلَ سبعني سنةً
إِمثِهم وأرض الكَلدانيني،  ِبلَ، وِتلك اُألمةَ، يقولُ الرب، علَىويكونُ ِعند متاِم السبعني سنةً أني أُعاِقب مِلك با"12

وأجِلب علَى ِتلك األرِض كُلَّ كالمي الذي تكَلَّمت بِه علَيها، كُلَّ ما كُِتب يف هذا السفِر 13. وأجعلُها ِخربا أبديةً
 استعبدهم أيضا أُمم كثريةٌ وملوك ِعظام، فأُجازيِهم حسب ألنه قد14. الذي تنبأ بِه إرميا علَى كُلِّ الشعوب

ِل أياديِهممع بسوح أعماِلِهم."  
  كأس غضب اهللا

خذْ كأس مخِر هذا السخِط ِمن يدي، واسِق مجيع الشعوب الذين أُرِسلُك أنا :"ألنه هكذا قالَ يلَ الرب إلَه إسرائيل15َ
فأخذت الكأس ِمن يِد 17". فيشربوا ويترنحوا ويتجننوا ِمن أجِل السيِف الذي أُرِسلُه أنا بينهم16. م إياهاإليِه

إليِهم لَين الربأرس عوب الذينكُلَّ الش قَيتوس ا 18. الربرابساَءها، جلَعِلها خلوكَها ورؤهوذا ومنَ يدوم ليمشأور
وكُلَّ اللَّفيِف، وكُلَّ 20. وِفرعونَ مِلك ِمصر وعبيده ورؤساَءه وكُلَّ شعِبِه19. ودهشا وصفريا ولَعنةً كهذا اليوِم

 ،ةَ أشدودقيقرونَ وبةَ وعوأشقَلونَ وغَز لوِك أرِض ِفِلسطنيوكُلَّ م ،لوِك أرِض عوصين 21موب وموآب وأدوم
وددانَ وتيماَء وبوز، 23كُلَّ ملوِك صور، وكُلَّ ملوِك صيدونَ، وملوِك اجلَزائِر اليت يف عِرب البحِر، و22عمونَ، 

وكُلَّ ملوِك 25وكُلَّ ملوِك العرِب، وكُلَّ ملوِك اللَّفيِف الساِكنني يف البريِة، 24وكُلَّ مقصوصي الشعِر مستديرا، 
وكُلَّ ملوِك الشماِل القريبني والبعيدين، كُلَّ واِحٍد مع أخيِه، وكُلَّ 26 عيالم، وكُلَّ ملوِك مادي، ِزمري، وكُلَّ ملوِك

هكذا قالَ رب اجلُنوِد إلَه :"وتقولُ هلُم27. ومِلك شيشك يشرب بعدهم. مماِلِك األرِض اليت علَى وجِه األرِض
ويكونُ إذا أبوا 28. وتقَيأوا واسقُطوا وال تقوموا ِمن أجِل السيِف الذي أُرِسلُه أنا بينكُماشربوا واسكَروا : إسرائيلَ

ألني هأنذا أبتِدئ 29. تشربونَ شربا: هكذا قالَ رب اجلُنوِد: أنْ يأخذوا الكأس ِمن يِدك ليشربوا، أنك تقولُ هلُم
كّاِن األرِض، أُسيُء إلَى املدينِة اليت دعلَى كُلِّ س يفي أنا أدعو السأونَ، ألنر؟ ال تتبمأونَ أنترامسي علَيها، فهل تتب عي

الرب ِمن العالِء يزِجمر، وِمن مسكَِن قُدِسِه يطِلق : وأنت فتنبأْ علَيِهم بكُلِّ هذا الكَالِم، وقُلْ هلُم30. يقولُ رب اجلُنوِد
هكّاِن األرِضصوتكُلِّ س ِضد خصري ائسنيتاٍف كالد ،سكَِنِها علَى مئريز زأرإلَى أطراِف 31. ، ي جيجلَغَ الضب

هكذا 32. يدفَع األشرار للسيِف، يقولُ الرب. هو يحاِكم كُلَّ ذي جسٍد. األرِض، ألنَّ للرب خصومةً مع الشعوب
وتكونُ قَتلَى الرب 33. هوذا الشر يخرج ِمن أُمٍة إلَى أُمٍة، وينهض نوٌء عظيم ِمن أطراِف األرِض: وِدقالَ رب اجلُن



يكونونَ ِدمنةً علَى وجِه . ال يندبونَ وال يضمونَ وال يدفَنونَ. يف ذلك اليوِم ِمن أقصاِء األرِض إلَى أقصاِء األرِض
  ".األرِض

وأُبددكُم فتسقُطونَ كإناٍء . لوا أيها الرعاةُ واصرخوا، ومتَرغوا يارؤساَء الغنِم، ألنَّ أيامكُم قد كملَت للذَّبِحولِو34
هيِم35. شنساِء الغجاةُ عن رؤعاِة، والنعن الر املَناص بيدِم36. وينساِء الغلَِة رؤلوعاِة، ووراِخ الرص ألنَّ . صوت

مرعاهم قد أهلك 37. الربِب الربغَض موأجِل ح الِم ِمنراعي السم تألنَّ 38. وباد ،هكِشبٍل عيص كرت
  .أرضهم صارت خرابا ِمن أجِل الظّاِلِم وِمن أجِل حمو غَضِبِه

  إرميا مهدد باملوت
26 
ِقف يف : هكذا قالَ الرب"2: قائالً ِّيا مِلِك يهوذا، صار هذا الكَالم ِمن ِقبِل الربيف ابِتداِء ملِك يهوياقيم بِن يوش 1

داِر بيِت الرب، وتكَلَّم علَى كُلِّ مدِن يهوذا القاِدمِة للسجوِد يف بيِت الرب بكُلِّ الكَالِم الذي أوصيتك أنْ تتكَلَّم بِه 
كِل. إليِهم قِّصنةًال تأنْ 3. م دتالذي قَص رعن الش ميِر، فأندررِجعونَ كُلُّ واِحٍد عن طريِقِه الشعونَ ويسمي ملَّهلَع

أعماِلِهم رأجِل ش ِمن ،مِ هع4. أصنقولُ هلُم هكذا قالَ الربها : وتلتعيت اليت جريعسلُكوا يف شعوا يل لتإنْ مل تسم
،كُمعوا5 أمامفلم تسم ،ماهرِسالً إيا ومكِّربم أنا إلَيكُم مهلتأرس بيدي األنبياِء الذينعوا لكَالِم عسملُ هذا 6. ِلتأجع

م وسِمع الكهنةُ واألنبياُء وكُلُّ الشعِب إرميا يتكَل7َّ". البيت كشيلوه، وهِذِه املدينةُ أجعلُها لَعنةً لكُلِّ شعوب األرِض
يِت الربذا الكَالِم يف ب.  

وكانَ لَما فرغَ إرميا ِمن التكَلُِّم بكُلِّ ما أوصاه الرب أنْ يكَلِّم كُلَّ الشعِب بِه، أنَّ الكهنةَ واألنبياَء وكُلَّ الشعِب 8
قائلني كوها:"أمسموت قائال9ً! متوت باسِم الرب أتبِلماذا تن :ةً ِمثلَ شيلوهِربوهِذِه املدينةُ تكونُ خ ،يتيكونُ هذا الب 
  .واجتمع كُلُّ الشعِب علَى إرميا يف بيِت الرب". بال ساِكٍن؟

. فلَما ِمسع رؤساُء يهوذا ِذِه اُألموِر، صِعدوا ِمن بيِت املَِلِك إلَى بيِت الرب وجلَسوا يف مدخِل باِب الرب اجلديِد10
11فتعِب قائلنيساِء وكُلِّ الشؤالكهنةُ واألنبياُء مع الر كَلَّم":قأ علَى هِذِه املدينِة  حبقد تن هِل ألنجاملوِت علَى هذا الر

بآذاِنكُم معِب قائال12ً". كما ِمسعتساِء وكُلَّ الشؤإرميا كُلَّ الر أ علَى هذا :"فكَلَّمبنلَين ألتأرس يِت وعلَى الربالب
موه13. هِذِه املدينِة بكُلِّ الكَالِم الذي ِمسعت مندفي ،إلَِهكُم عوا لصوِت الربوامس ،وأعمالكُم قَكُمفاآلنَ أصِلحوا طُر
بِه علَيكُم الذي تكَلَّم رعن الش 14. الربِدكُمذا بيأنا أنا فهأم .قيمستوم نسعوا يب كما هو حاصنِنكُميف أعي  .

لكن اعلَموا ِعلما أنكُم إنْ قَتلتموين، جتعلونَ دما زكيا علَى أنفُِسكُم وعلَى هِذِه املدينِة وعلَى سكّاِنها، ألنه حقا 15
  ".قد أرسلَين الرب إلَيكُم ألتكَلَّم يف آذاِنكُم بكُلِّ هذا الكَالِم

". ليس علَى هذا الرجِل حق املوِت، ألنه إنما كلَّمنا باسِم الرب إلَِهنا:" الشعِب للكهنِة واألنبياِءفقالَ الرؤساُء وكُل16ُّ
17عِب قائلنيِة الشماعيوِخ األرِض وكلَّموا كُلَّ جش ِمن أُناس ِلِك "18: فقاما مقيزاِم حأ يف أيبتن شيتإنَّ ميخا املور

إنَّ ِصهيونَ تفلَح كحقٍل وتصري أورشليم ِخربا وجبلُ : هكذا قالَ رب اجلُنوِد: وكلَّم كُلِّ شعِب يهوذا قائالًيهوذا، 



الرب هلْ قَتالً قَتله حزقيا مِلك يهوذا وكُلُّ يهوذا؟ ألَم يخِف الرب وطَلَب وجه الرب، فنِدم 19. البيِت شواِمخ وعٍر
  ".عن الشر الذي تكَلَّم بِه علَيِهم؟ فنحن عاِملونَ شرا عظيما ِضد أنفُِسنا

وقد كانَ رجلٌ أيضا يتنبأُ باسِم الرب، أوريا بن ِشمعيا ِمن قريِة يعارمي، فتنبأ علَى هِذِه املدينِة وعلَى هِذِه األرِض 20
فلَما ِمسع . ِمسع املَِلك يهوياقيم وكُلُّ أبطاِلِه وكُلُّ الرؤساِء كالمه، طَلَب املَِلك أنْ يقتلهولَما 21. بكُلِّ كالِم إرميا

ى إلَى ِمصروأت بروه ا خافإلَى 22. أوري وِرجاالً معه كبورع ألناثانَ بن ،ا إلَى ِمصرأُناس هوياقيمي لَ املَِلكفأرس
 ،جو23ِمصرعِبفأخرين الشيف قُبوِر ب هثَّتج حيِف وطَربالس هبرفض ،هوياقيموا بِه إلَى املَِلِك يوأت ِمصر ا ِمنا أوري .
24لوهقتعِب ليِد الشلي دفَعى ال يمع إرميا حت تبِن شافانَ كان أخيقام دي ولكن.  

  يهوذا يستعبد لنبوخذناصر
27 
1 قائالًيف ابِتداِء م ِل الربِقب إلَى إرميا ِمن هذا الكَالم هوذا، صارِلِك يا مبِن يوشي هوياقيم2: لِك ي" هكذا قالَ الرب
وأرِسلها إلَى مِلِك أدوم، وإلَى مِلِك موآب، وإلَى مِلِك بين 3اصنع لنفِسك ربطًا وأنيارا، واجعلها علَى عنِقك، : يل

وأوِصِهم 4. ى مِلِك صور، وإلَى مِلِك صيدونَ، بيِد الرسِل القاِدمني إلَى أورشليم، إلَى ِصدقيا مِلِك يهوذاعمونَ، وإلَ
إني أنا صنعت األرض واإلنسانَ 5: هكذا تقولونَ لسادِتكُم: هكذا قالَ رب اجلُنوِد إلَه إسرائيلَ: إلَى سادِتِهم قائالً

واآلنَ قد دفَعت 6. انَ الذي علَى وجِه األرِض، بقويت العظيمِة وِبِذراعي املَمدودِة، وأعطَيتها ملَن حسن يف عينيواحلَيو
هخِدموانَ احلَقِل لييا حأيض هبدي، وأعطَيتِلِك باِبلَ عم رذناصبوخِد نع7. كُلَّ هِذِه األراضي ليكُلُّ الش هخِدموب، فت

ِعظام لوكةٌ ومكثري عوبش هخِدما، فتستأرِضِه أيض ى يأيتَ وقتابِنِه، حت وابن هةَ أو املَملكَةَ 8. وابنويكونُ أنَّ اُألم
 ِتلك ي أُعاِقبلَ، إنِِلِك بابنِري م قَها حتتنلُ علَ، واليت ال جتعِباب ِلكم رذناصبوخن يِف واجلوِع اليت ال ختِدمةَ بالساُألم

فال تسمعوا أنتم ألنبيائكُم وعرافيكُم وحاِلميكُم وعائفيكُم وسحرِتكُم الذين 9. والوبإ، يقولُ الرب، حتى أُفنيها بيِدِه
قائلني كُمكَلِّمونلَ: يِباب ِلكأونَ لكُم بالك10َ. ال ختِدموا مبنما يتإن مهألن ،أرِضكُم ِمن بِعدوكُمي ِذِب، لكَي
واُألمةُ اليت تدِخلُ عنقَها حتت نِري مِلِك باِبلَ وختِدمه، أجعلُها تستِقر يف أرِضها، يقولُ الرب، 11. وألطردكُم فتهِلكوا
  ".وتعملُها وتسكُن ا

. أدِخلوا أعناقَكُم حتت نِري مِلِك باِبلَ واخِدموه وشعبه واحيوا:"ائالًوكَلَّمت ِصدقيا مِلك يهوذا بكُلِّ هذا الكَالِم، ق12
فال 14ِلماذا متوتونَ أنت وشعبك بالسيِف باجلوِع والوبإ، كما تكَلَّم الرب عن اُألمِة اليت ال ختِدم مِلك بابِلَ؟ 13

ألني مل 15. ال ختِدموا مِلك باِبلَ، ألنهم إنما يتنبأونَ لكُم بالكَِذِب: ائلنيتسمعوا لكَالِم األنبياِء الذين يكَلِّمونكُم ق
  ".أُرِسلهم، يقولُ الرب، بل هم يتنبأونَ بامسي بالكَِذِب، لكَي أطردكُم فتهِلكوا أنتم واألنبياُء الذين يتنبأونَ لكُم

16الكهنةَ وكُلَّ هذا الش عِب قائالًوكَلَّمت" :هكذا قالَ الرب :أونَ لكُم قائلنيبنيت الذين عوا لكَالِم أنبيائكُمال تسم :
اُخِدموا مِلك باِبلَ . ال تسمعوا هلُم17. ألنهم إنما يتنبأونَ لكُم بالكَِذِب. ها آنيةُ بيِت الرب سترد سريعا ِمن باِبلَ

فإنْ كانوا أنبياَء، وإنْ كانت كِلمةُ الرب معهم، فليتوسلوا إلَى رب اجلُنوِد 18هِذِه املدينةُ خِربةً؟ ملاذا تصري . واحيوا
ليمشهوذا ويف أورِلِك ييِت موب يِت الربةُ يف بةُ الباقيإلَى باِبلَ اآلني بال تذه لكَي.  



اليت 20األعِمدِة وعِن البحِر وعِن القَواِعِد وعن سائِر اآلنيِة الباقيِة يف هِذِه املدينِة، ألنه هكذا قالَ رب اجلُنوِد عن "19
مل يأخذها نبوخذناصر مِلك باِبلَ ِعند سبِيِه يكُنيا بن يهوياقيم مِلك يهوذا ِمن أورشليم إلَى باِبلَ وكُلَّ أشراِف يهوذا 

ليمش21. وأورإنليمشهوذا ويف أورِلِك ييِت موب يِت الربِة يف بِة الباقيإسرائيلَ عن اآلني اجلُنوِد إلَه بهكذا قالَ ر ه :
  ".يؤتى ا إلَى باِبلَ، وتكونُ هناك إلَى يوِم افِتقادي إياها، يقولُ الرب، فأُصِعدها وأردها إلَى هذا املَوِضِع22

  بحننيا النيب الكذا
28 
1 زورع ا بننينهِر اخلاِمِس، أنَّ حِة، يف الشاِبعِة الرنهوذا، يف السِلِك يا ملِك ِصدقيِة يف ابِتداِء منالس ثَ يف ِتلكدوح

رب اجلُنوِد إلَه إسرائيلَ هكذا تكَلَّم "2: كَلَّمين يف بيِت الرب أمام الكهنِة وكُلِّ الشعِب قائالً:النيب الذي ِمن ِجبعونَ 
 يف سنتِني ِمن الزماِن أرد إلَى هذا املَوِضِع كُلَّ آنيِة بيِت الرب اليت أخذَها 3. قد كسرت نري مِلِك باِبلَ: قائالً

وِضِع يكُنيا بن يهوياقيم مِلك يهوذا وأرد إلَى هذا امل4َ. نبوخذناصر مِلك باِبلَ ِمن هذا املَوِضِع، وذَهب ا إلَى باِبلَ
  ".وكُلَّ سِيب يهوذا الذين ذَهبوا إلَى باِبلَ، يقولُ الرب، ألني أكِسر نري مِلِك باِبلَ

5 ،يِت الربيف ب عِب الواِقفنيكُلِّ الش الكهنِة وأمام أمام يبا الننينح يبإرميا الن وقال6َفكَلَّميبإرميا الن ":هكذا . آمني
ِع الربصنبِه. لي أتبالذي تن ككالم ِقِم الربباِبلَ إلَى هذا املَوِضِع ،لي ِيب ِمنوكُلَّ الس يِت الربةَ بآني درفي .

إنَّ األنبياَء الذين كانوا قَبلي وقَبلك 8. ولكن امسع هِذِه الكَِلمةَ اليت أتكَلَّم أنا ا يف أُذُنيك ويف آذاِن كُلِّ الشعِب7
النيب الذي تنبأ بالسالِم، فِعند 9. منذُ القَدِمي وتنبأوا علَى أراٍض كثريٍة وعلَى مماِلك عظيمٍة باحلَرِب والشر والوبإ

قح لهقد أرس أنَّ الرب يبالن ذلك ِرفع يبِة النصوِل كِلماح."  
10هروكس يبِق إرميا الننعن ع ريالن يبا الننينذَ حأخ عِب قائال11ً. ثُمكُلِّ الش ا أمامنينح كَلَّموت":هكذا قالَ الرب :

  .لَق إرميا النيب يف سبيِلِهوانطَ". هكذا أكِسر نري نبوخذناصر مِلِك باِبلَ يف سنتِني ِمن الزماِن عن عنِق كُلِّ الشعوب
12رما كس عدب ،يبإلَى إرميا الن الرب كالم صار قائالً ثُم ،يبِق إرميا الننعن ع ريالن يبا الننين13: ح" وكلِّم باذه

ألنه هكذا قالَ 14. عنها أنيارا ِمن حديٍدقد كسرت أنيار اخلَشِب وعِملت ِعوضا : هكذا قالَ الرب: حننيا قائالً
قد جعلت نريا ِمن حديٍد علَى عنِق كُلِّ هؤالِء الشعوب ليخِدموا نبوخذناصر مِلك باِبلَ، : رب اجلُنوِد إلَه إسرائيلَ

  ".فيخِدمونه وقد أعطَيته أيضا حيوانَ احلَقِل
15 يبفقالَ إرميا النيبا الننيا:"حلَننينيا ح عِكلُ علَى الكَِذِب. امسيت عبهذا الش لتعقد ج وأنت ،رِسلكمل ي إنَّ الرب .
16هكذا قالَ الرب عن وجِه األرِض: لذلك كذا طاِردأنه .بِعصياٍن علَى الرب تكَلَّمت كألن ،ةَ متوتنهِذِه الس ."
  .يا النيب يف ِتلك السنِة يف الشهِر الساِبِعفمات حنن17

  رسالة إىل املسبيني
29 
هذا كالم الرسالَِة اليت أرسلها إرميا النيب ِمن أورشليم إلَى بقيِة شيوِخ السِيب، وإلَى الكهنِة واألنبياِء، وإلَى كُلِّ 1

بعد خروِج يكُنيا املَِلِك واملَِلكَِة واِخلصياِن ورؤساِء يهوذا 2ن أورشليم إلَى باِبلَ، الشعِب الذين سباهم نبوخذناصر ِم
 ،ليمشأور ِمن ادينواحلَد ارينجوالن ليمشا 3وأورما ِصدقيلها، اللَّذَيِن أرسريا بِن ِحلقيمةَ بِن شافانَ، وجِد ألعاسبي



بوخهوذا إلَى ني ِلكِلِك باِبلَ إلَى باِبلَ قائالًمم ر4: ذناص" هيتِيب الذي سبإسرائيلَ لكُلِّ الس اجلُنوِد إلَه بهكذا قالَ ر
خذوا ِنساًء ولدوا بنني وبناٍت وخذوا 6. ِابنوا بيوتا واسكُنوا، واغِرسوا جناٍت وكُلوا ثَمرها5: ِمن أورشليم إلَى باِبلَ

نيكُموال تِقلّوالب ناٍت، واكثُروا هناكوب ننيِلدنَ بلِرجاٍل في ناِتكُم7.  ِنساًء وأعطوا ب كُميتاملدينِة اليت سب واطلُبوا سالم
الِمها يكونُ لكُم سالمبس هألن ،لّوا ألجِلها إلَى الربإسرائيل8َ. إليها، وص اجلُنوِد إلَه بهكذا قالَ ر هألن :ال تغ كُمش

ألنهم إنما يتنبأونَ لكُم بامسي 9. أنبياؤكُم الذين يف وسِطكُم وعرافوكُم، وال تسمعوا ألحالِمكُم اليت تــتحلَّمونها
  .أنا مل أُرِسلهم، يقولُ الرب. بالكَِذِب

10"هكذا قالَ الرب هةً لباِبلَ، أ: ألنسن متاِم سبعني ي ِعندإلَى هذا إن كُمدبر ،اِلحلكُم كالمي الص وأُقيم كُمدهعت
. ، ُألعطيكُم آِخرةً ورجاًءألني عرفت األفكار اليت أنا مفتِكر ا عنكُم، يقولُ الرب، أفكار سالٍم ال شر11. املَوِضِع
فأوجد 14. تطلُبونين فتِجدونين إذ تطلُبونين بكُلِّ قَلِبكُمو13. فتدعونين وتذهبونَ وتصلّونَ إلَي فأمسع لكُم12

 كُمدوأر ،إليها، يقولُ الرب كُمدتكُلِّ املَواِضِع اليت طَر ِم وِمنكُلِّ اُألم ِمن كُمعوأمج كُمسبي دوأر ،لكُم، يقولُ الرب
ِمنه كُميتإلَى املَوِضِع الذي سب.  

15"كُمألنميف باِبلَ، :  قُلت نيبين لنا الرب 16قد أقامدداو ِلِك اجلاِلِس علَى كُرسيللم ولكُلِّ  ،فهكذا قالَ الرب
هأنذا أُرِسلُ : هكذا قالَ رب اجلُنوِد17: الشعِب اجلاِلِس يف هِذِه املدينِة، إخوِتكُم الذين مل يخرجوا معكُم يف السِيب

وأُِحلقُهم بالسيِف واجلوِع والوبإ، 18. ِم السيف واجلوع والوبأ، وأجعلُهم كتٍني رديٍء ال يؤكَلُ ِمن الرداَءِةعلَيِه
 ،إليِهم مهدتطَر ِم الذينا يف مجيِع اُألما وعارفريا وصشهماِلِك األرِض، ِحلفًا ودقَلَقًا لكُلِّ م ملُهأجِل19وأجع ِمن 

عوا، يقولُ الربرِسالً ومل تسما ومكِّرببيدي األنبياَء مع إليِهم لتإذ أرس ،عوا لكَالمي، يقولُ الربسمُم مل يأ.  
لَه هكذا قالَ رب اجلُنوِد إ21. وأنتم فامسعوا كِلمةَ الرب يا مجيع السِيب الذين أرسلتهم ِمن أورشليم إلَى باِبلَ"20

هأنذا أدفَعهما ليِد : إسرائيلَ عن أخآب بِن قواليا، وعن ِصدقيا بِن معسيا، اللَّذَيِن يتنبآِن لكُم بامسي بالكَِذِب
يوِنكُمع ما أماملُهقتِلِك باِبلَ فيم رذراصبوخ22. نيف باِبلَ، في هوذا الذينةٌ لكُلِّ سِيب يما لَعنذُ ِمنهقالُوتؤخ : لُكجعي

ِمن أجِل أنهما عِمال قَبيحا يف إسرائيلَ، وزنيا 23. الرب ِمثلَ ِصدقيا وِمثلَ أخآب اللَّذَيِن قَالهما مِلك باِبلَ بالناِر
يقولُ الرب ،اِهدوالش ا مل أوِصِهما بِه، وأنا العاِرفا كاِذببِنساِء أصحاِبِهما، وتكَلَّما بامسي كالم.  

  رسالة إىل مشعيا
ِمن أجِل أنك أرسلت رسائلَ : هكذا تكَلَّم رب اجلُنوِد إلَه إسرائيلَ قائال25ً: وكَلِّم ِشمعيا النحالمي قائالً"24

قد جعلك 26: باِمسك إلَى كُلِّ الشعِب الذي يف أورشليم، وإلَى صفَنيا بِن معسيا الكاِهِن، وإلَى كُلِّ الكهنِة قائالً
الرب كاِهنا ِعوضا عن يهوياداع الكاِهِن، لتكونوا وكَالَء يف بيِت الرب لكُلِّ رجٍل مجنوٍن ومتنبٍئ، فتدفَعه إلَى 

إنها :  إلَينا إلَى باِبلَ قائالًألنه لذلك أرسل28َ. واآلنَ ملاذا مل تزجر إرميا العناثوثي املُتنبئَ لكُم27. اِملقطَرِة والقُيوِد
فقَرأ صفَنيا الكاِهن هِذِه الرسالَةَ يف أُذُني إرميا 29". ابنوا بيوتا واسكُنوا، واغِرسوا جناٍت وكُلوا ثَمرها. مستطيلَةٌ
يبالن.  



ِمن أجِل : هكذا قالَ الرب لِشمعيا النحالمي: ائالًأرِسلْ إلَى كُلِّ السِيب ق"31: ثُم صار كالم الرب إلَى إرميا قائال30ً
هأنذا أُعاِقب : لذلك هكذا قالَ الرب32. أنَّ ِشمعيا قد تنبأ لكُم وأنا مل أُرِسله، وجعلكُم تتِكلونَ علَى الكَِذِب

سلهون حالميع. ِشمعيا النيف وسِط هذا الش جِلسإنسانٌ ي عيب، يقولُ ال يكونُ لهلش هعالذي سأصن ى اخلَريرِب، وال ي
بِعصياٍن علَى الرب تكَلَّم هألن ،الرب."  

  رد سيب إسرائيل
30 
اكتب كُلَّ الكَالِم الذي : هكذا تكَلَّم الرب إلَه إسرائيلَ قائالً"2: الكَالم الذي صار إلَى إرميا ِمن ِقبِل الرب قائال1ً

يف ِسفٍر، تكَلَّمت 3 بِه إلَيك مهوأُرِجع ،هوذا، يقولُ الربعيب إسرائيلَ ويش سيب دوأر ،تأيت، يقولُ الرب امها أي هألن
  ".إلَى األرِض اليت أعطَيت آباَءهم إياها فيمتِلكونها

خوف . صوت ارِتعاٍد ِمسعنا: ألنه هكذا قالَ الرب"5: فهذا هو الكَالم الذي تكَلَّم بِه الرب عن إسرائيلَ وعن يهوذا4
6. وال سالمعضي لَ كُلُّ وجٍه ! ِاسألوا وانظُروا إنْ كانَ ذَكَريِه كماِخٍض، وحتَوقوعلَى ح داهٍل يجى كُلَّ رملاذا أر

ويكونُ يف 8. ى يعقوب، ولكنه سيخلَّص ِمنهوهو وقت ضيٍق علَ. ألنَّ ذلك اليوم عظيم وليس ِمثلُه! آِه7إلَى صفرٍة؟ 
بل يخِدمونَ 9ذلك اليوِم، يقولُ رب اجلُنوِد، أني أكِسر نريه عن عنِقك، وأقطَع ربطَك، وال يستعِبده بعد الغرباُء، 

  .الرب إلَههم وداود مِلكَهم الذي أُقيمه هلُم
عبدي يعقوب فال ختَف، يقولُ الرب، وال ترتِعب يا إسرائيلُ، ألني هأنذا أُخلِّصك ِمن بعيٍد، ونسلك أما أنت يا "10

زِعجوال م ريحستوي ئنطموي يعقوب رِجعأرِض سبِيِه، في 11. ِمنكلِّصُألخ ،يقولُ الرب ،ي أنا معكألن . يتوإنْ أفن
: ألنه هكذا قالَ الرب12. الذين بددتك إليِهم، فأنت ال أُفنيك، بل أؤدبك باحلَق، وال أُبرئُك تِربئَةًمجيع اُألمِم 

قد نسيِك 14. ليس لِك عقاقري ِرفادٍة. لَيس من يقضي حاجتِك للعصِر13. كسرِك عدمي اجلَِرب وجرحِك عضالٌ
ما 15. ، تأديب قاٍس، ألنَّ إمثَِك قد كثُر، وخطاياِك تعاظَمتألني ضربتِك ِضربةَ عدو.  إياِك مل يطلُبوا.كُلُّ مِحبيِك

. بالُِك تصرخني بسبِب كسِرِك؟ جرحِك عدمي البرِء، ألنَّ إمثَِك قد كثُر، وخطاياِك تعاظَمت، قد صنعت هِذِه بِك
 آِكليِك، ويذهب كُلُّ أعدائِك قاِطبةً إلَى السِيب، ويكونُ كُلُّ ساِلبيِك سلبا، وأدفَع كُلَّ ناِهبيِك لذلك يؤكَلُ كُل16ُّ
  .ألنهم قد دعوِك منفيةَ ِصهيونَ اليت ال سائلَ عنها. ألني أرفُدِك وأشفيِك ِمن جروِحِك، يقولُ الرب17. للنهِب
18"هكذا قالَ الرب:علَى ه سكَني ى املدينةُ علَى تلِّها، والقَصربنوت ،هساِكنم موأرح ،خياِم يعقوب سيب دذا أرأن
ويكونُ بنوهم 20. ويخرج ِمنهم احلَمد وصوت الالَِّعبني، وأُكَثِّرهم وال يِقلّونَ، وأُعظِّمهم وال يصغرون19َ. عادِتِه

ويكونُ حاِكمهم ِمنهم، ويخرج واليِهم ِمن 21. وجماعتهم تثبت أمامي، وأُعاِقب كُلَّ مضاِيقيِهمكما يف القَدِمي، 
وتكونونَ يل شعبا وأنا 22وسِطِهم، وأُقَربه فيدنو إلَي، ألنه من هو هذا الذي أرهن قَلبه ليدنو إلَي، يقولُ الرب؟ 

  ".إلَهاأكونُ لكُم 
23وٌء جاِرفٍب، نضبغ جختر ةُ الربعوبهوذا ز .ثورى 24. علَى رأِس األشراِر يحت ِب الربغَض موح درتال ي
 .يف آِخِر األياِم تفهمونها. وحتى يقيم مقاِصد قَلِبِه ،يفعلَ



 
31 
قد : هكذا قالَ الرب2. لِّ عشائِر إسرائيلَ، وهم يكونونَ يل شعبايف ذلك الزماِن، يقولُ الرب، أكونُ إلَها لكُ"1

هُألرحي ِسرت يِف، إسرائيلُ حنيالباقي عن الس عبِة، الشيرةً يف البِنعم دعيٍد3". وجب ِمن راَءى يل الربةً :"تبحوم
محلِك الر متأد أجِل ذلك ِك، ِمنبتةً أحبذراَء إسرائيل4َ. ةَأبدييا ع نيبنفت ،عدفوِفِك، . سأبنيِك ببد عدب ننييتتز

قِص الالَِّعبنييف ر جنيِة5. وختراِمرا يف ِجباِل السكُروم عدب غِرسنيِكرونَ. تبتالغاِرسونَ وي غِرس6. ي يكونُ يوم هألن
رنموا : ألنه هكذا قالَ الرب7. قوموا فنصعد إلَى ِصهيونَ، إلَى الرب إلَِهنا: مينادي فيِه النواطري يف ِجباِل أفراِي

هأنذا آيت ِم 8. خلِّص يارب شعبك بقيةَ إسرائيلَ: مسعوا، سبحوا، وقولوا. ليعقوب فرحا، واهِتفوا برأِس الشعوب
ِمن مهعماِل، وأمجأرِض الش ا.  أطراِف األرِضِمنعم احلُبلَى واملاِخض ،جى واألعراألعم مهينب . رِجعي عظيم معج

ألني . أُسيرهم إلَى أاِر ماٍء يف طَريٍق مستقيمٍة ال يعثُرونَ فيها. بالبكاِء يأتونَ، وِبالتضرعاِت أقودهم9. إلَى هنا
  .ِيم هو بكريِصرت إلسرائيلَ أبا، وأفرا

. مبدد إسرائيلَ يجمعه ويحرسه كراٍع قَطيعه: ِامسعوا كِلمةَ الرب أيها اُألمم، وأخِبروا يف اجلَزائِر البعيدِة، وقولوا"10
11ى ِمنهِد الذي هو أقوي ِمن وفَكَّه ى يعقوبفد ف12َ. ألنَّ الربرتمونَ يف منرجرونَ إلَى فيأتونَ ويونَ، ويِع ِصهي

وتكونُ نفسهم كجنٍة ريا، وال يعودونَ . جوِد الرب علَى اِحلنطَِة وعلَى اخلمِر وعلَى الزيِت وعلَى أبناِء الغنِم والبقَِر
عدذوبونَ با13. يعم يوخانُ والشبقِص، والشذراُء بالرالع حئٍذ تفرلُ . حينووأُح يِهمزٍب، وأُعإلَى طَر مهوحن

زِنِهمح ِمن مهح14. وأُفَرجودي، يقولُ الرب عيب ِمنش عشبِم، ويسالد الكهنِة ِمن فسوأُروي ن.  
15"هكذا قالَ الرب :ركاٌء مب ،وحِة، ناميف الر ِمعس صوت .ى أنْ تتعى عن راحيلُ تبكي علَى أوالِدها، وتأبز

وجودينلَيسوا مب مه16. أوالِدها ألنهكذا قالَ الرب : ديوج هموِع، ألنيِك عن الدينكاِء، وعِك عن البعي صوتامن
ِلِك، يقولُ الربمزاٌء لعج .دوأرِض الع رِجعونَ ِمن17. فيِتِك، يقولُ الربجاٌء آلِخرر داألبناُء. ويوج رِجعإلَى في 

ِمِهمخت.  
18"ِحبنتي أفراِيم ا ِمسعتمعروٍض: سكِعجٍل غَِري م بتين فتأدبتإلَهي. أد الرب أنت كألن ،بين فأتوبي 19. توألن
عدعلَى فخذي ب فَقتلُّمي صتع عدوب ،ِدمتجوعي نر .ِصباي عار لتمي قد حألن ِجلتوخ زيت20. خلْ ه

رمحةً . ِمن أجِل ذلك حنت أحشائي إليِه. أفراِيم ابن عزيز لَدي، أو ولَد مِسر؟ ألني كُلَّما تكَلَّمت بِه أذكُره بعد ِذكرا
يقولُ الرب ،همأرح.  

ارِجعي يا . الطريِق اليت ذَهبِت فيهااجعلي قَلبِك نحو السكَِّة، . اجعلي لنفِسِك أنصابا. ِانِصيب لنفِسِك صوى"21
حتى متى تطوفني أيتها الِبنت املُرتدةُ؟ ألنَّ الرب قد خلَق شيئًا حديثًا يف 22. ارِجعي إلَى مدِنِك هِذِه. عذراَء إسرائيلَ

ونَ بعد هِذِه الكَِلمةَ يف أرِض يهوذا ويف سيقول: هكذا قالَ رب اجلُنوِد إلَه إسرائيل23َ. أُنثَى تحيطُ برجٍل. األرِض
مهسبي دِنها، عندما أردم :سلُ املُقَدها اجلَبيا أي ،الِبر سِكنيا م الرب باِركُكا، 24. يعِنِه مدهوذا وكُلُّ مفيِه ي سكُنفي



علَى ذلك 26. لنفس املُعييةَ، ومَألت كُلَّ نفٍس ذائبٍةألني أرويت ا25. الفَّالحونَ والذين يسرحونَ القُطعانَ
  .استيقَظت ونظَرت ولَذَّ يل نومي

ويكونُ كما 28. ها أيام تأيت، يقولُ الرب، وأزرع بيت إسرائيلَ وبيت يهوذا بزرِع إنساٍن وزرِع حيواٍن"27
 يف 29. ِض واإلهالِك واألذَى، كذلك أسهر علَيِهم للِبناِء والغرِس، يقولُ الربسِهرت علَيِهم لِلاقِتالِع واهلَدِم والقَر

عداِم ال يقولونَ باألي ِتلك:تِرسا، وأسنانُ األبناِء ضبذَنِبِه30. اآلباُء أكَلوا ِحصِرم موتكُلُّ إنساٍن . بل كُلُّ واِحٍد ي
هأسنان ستضر يأكُلُ اِحلصِرم.  

  دعهد جدي
لَيس كالعهِد الذي قَطَعته 32. ها أيام تأيت، يقولُ الرب، وأقطَع مع بيِت إسرائيلَ ومع بيِت يهوذا عهدا جديدا"31

يقولُ الرب ،مهفَضتهدي فرقَضوا عن حني ،أرِض ِمصر ِمن مهُألخِرج ِدِهمبي مهكتأمس يوم بل هذا 33. مع آبائِهم
هو العاِم، يقولُ الرباألي ِتلك عديِت إسرائيلَ بمع ب هالذي أقطَع هد : ،مِها علَى قُلوبوأكت يت يف داِخِلِهمريعلُ شأجع

 اعِرفوا: وال يعلِّمونَ بعد كُلُّ واِحٍد صاِحبه، وكُلُّ واِحٍد أخاه، قائلني34. وأكونُ هلُم إلَها وهم يكونونَ يل شعبا
عدب مهتطيخ وال أذكُر ،عن إِمثِهم ي أصفَحألن ،يقولُ الرب ،إلَى كبِريِهم غِريِهمص ين ِمنعِرفونسي مكُلَّه مهألن ،الرب.  

35" اِجرجوِم لإلضاَءِة ليالً، الزِر والنالقَم ا، وفَرائضار لإلضاَءِة اجلاِعلُ الشمس هكذا قالَ الرب تِعج حني البحر
هاجلُنوِد امس بر ،ه36: أمواج كُفا يسلَ إسرائيلَ أيضفإنَّ ن ،أمامي، يقولُ الرب تزولُ ِمن هِذِه الفَرائض تإنْ كان

ص أساسات إنْ كانِت السماوات تقاس ِمن فوق وتفح: هكذا قالَ الرب37. ِمن أنْ يكونَ أُمةً أمامي كُلَّ األياِم
ِملوا، يقولُ الربأجِل كُلِّ ما ع سِل إسرائيلَ ِمنكُلَّ ن ا أرفُضي أنا أيضأسفَلُ، فإن األرِض ِمن.  

ويخرج بعد خيطُ القياِس 39ها أيام تأيت، يقولُ الرب، وتبنى املدينةُ للرب ِمن برِج حننئيلَ إلَى باِب الزاويِة، "38
ويكونُ كُلُّ وادي اجلُثَِث والرماِد، وكُلُّ احلُقوِل إلَى وادي 40له علَى أكَمِة جاِرب، ويستدير إلَى جوعةَ، مقاِب

ا للربرقًا، قُدسِة باِب اخلَيِل شإلَى األبِد. قَدرونَ إلَى زاوي مهدوال ت قلَعال ت."  
  إرميا يشتري حقالً

32 
1 تةُ اليت صارةَ الكَِلمرةُ عشةُ الثّاِمننهوذا، هي السِلِك يا مِة لِصدقيِة العاِشرنيف الس ،ِل الربِقب إلَى إرميا ِمن

 ،رذراصبوخجِن الذي يف 2لنا يف داِر السحبوسم يبوكانَ إرميا الن ،ليمشأور حاِصرِلِك باِبلَ يم يشئٍذ جوكانَ حين
ِلِك ييِت مقائال3ًهوذا، ب هسبهوذا حي ِلكا مقائالً:"ألنَّ ِصدقي أتبملاذا تن :هِذِه املدينةَ : هكذا قالَ الرب ذا أدفَعأنه

كَلِّمه فما وِصدقيا مِلك يهوذا ال يفِلت ِمن يِد الكَلدانيني بل إنما يدفَع ليِد مِلِك باِبلَ، وي4ليِد مِلِك باِبلَ، فيأخذُها؟ 
إنْ حاربتم الكَلدانيني ال . ويسري بِصدقيا إلَى باِبلَ فيكونُ هناك حتى أفتِقده، يقولُ الرب5لفٍَم وعيناه ترياِن عينيِه، 

  ".تنجحونَ
اشتِر لنفِسك حقلي : أيت إلَيك قائالًهوذا حنمئيلُ بن شلّوم عمك ي7: كِلمةُ الرب صارت إلَي قائلَةً:"فقالَ إرميا6

فجاَء إلَي حنمئيلُ ابن عمي حسب كِلمِة الرب إلَى داِر السجِن، 8". الذي يف عناثوثَ، ألنَّ لك حق الِفكاِك للشراِء



". اشتِرِه لنفِسك. رِث، ولك الِفكاكاشتِر حقلي الذي يف عناثوثَ الذي يف أرِض بنيامني، ألنَّ لك حق اإل:"وقالَ يل
ةُ الربها كِلمأن فتر9. فع رةَ عشةَ، سبعالِفض له نتزناثوثَ، ووي احلَقلَ الذي يف عممئيلَ ابِن عنح ِمن يترفاشت

وأخذت صك 11. الِفضةَ مبوازين وختمت وأشهدت شهودا، ووزنت وكَتبته يف صك10. شاِقالً ِمن الِفضِة
ِة واملَفتوحِة والفَريضصيالو بسح راِء املَختوممئيلَ 12. الشنح حسيا أماما بِن مبِن نريي راِء لباروخالش كص لَّمتوس

وأوصيت باروخ 13. اِلسني يف داِر السجِنابِن عمي، وأمام الشهوِد الذين أمضوا صك الشراِء أمام كُلِّ اليهوِد اجل
خذْ هذَيِن الصكَِّني، صك الشراِء هذا املَختوم، والصك : هكذا قالَ رب اجلُنوِد إلَه إسرائيلَ"14: أمامهم قائالً

: نه هكذا قالَ رب اجلُنوِد إلَه إسرائيلَأل15. املَفتوح هذا، واجعلهما يف إناٍء ِمن خزٍف لكَي يبقَيا أياما كثريةً
  ".سيشترونَ بعد بيوتا وحقوالً وكُروما يف هِذِه األرِض

  صالة إرميا
ت آِه، أيها السيد الرب، ها إنك قد صنع"17: ثُم صلَّيت إلَى الرب بعد تسليِم صك الشراِء لباروخ بِن نرييا قائال16ً

صاِنع اإلحساِن ُأللوٍف، 18. ال يعسر علَيك شيٌء. السماواِت واألرض بقوِتك العظيمِة، وِبِذراِعك املَمدودِة
هاجلُنوِد امس بر ،اراجلَب العظيم اإللَه ،مهعدب نيِهمجازي ذَنِب اآلباِء يف ِحضِن بيف 19. وم ِة، وقاِدريف املَشور عظيم

. عمِل، الذي عيناك مفتوحتاِن علَى كُلِّ طُرِق بين آدم لتعطي كُلَّ واِحٍد حسب طُرِقِه، وحسب ثَمِر أعماِلِهال
الذي جعلت آياٍت وعجائب يف أرِض ِمصر إلَى هذا اليوِم، ويف إسرائيلَ ويف الناِس، وجعلت لنفِسك امسا كهذا 20

ت شعبك إسرائيلَ ِمن أرِض ِمصر بآياٍت وعجائب، وبيٍد شديدٍة وِذراٍع ممدودٍة ومخافٍَة عظيمٍة، وأخرج21اليوِم، 
فأتوا وامتلكوها، ومل 23. وأعطَيتهم هِذِه األرض اليت حلَفت آلبائِهم أنْ تعطيهم إياها، أرضا تفيض لَبنا وعسال22ً

ها 24. كُلُّ ما أوصيتهم أنْ يعملوه مل يعملوه، فأوقَعتِ م كُلَّ هذا الشر.  ساروا يف شريعِتكيسمعوا لصوِتك، وال
يِف واجلوِع ! املَتاِرسِب السبها بسحاِربوني الذين نيِد الكَلدانيِت املدينةُ ليِفعذوها، وقد دوا إلَى املدينِة ليأخقد أت

اشتِر لنفِسك احلَقلَ : وقد قُلت أنت يل أيها السيد الرب25. ا تكَلَّمت بِه فقد حدثَ، وها أنت ناِظروالوبإ، وم
نيِد الكَلدانيِت املدينةُ ليِفعا، وقد دهودش ٍة وأشِهدبِفض."  

  كلمة الرب إىل إرميا
لذلك 28هل يعسر علَي أمر ما؟ . هأنذا الرب إلَه كُلِّ ذي جسٍد"27: ثُم صارت كِلمةُ الرب إلَى إرميا قائلَة26ً

ذُها: هكذا قالَ الربِلِك باِبلَ فيأخم رذراصبوخِد نولي نيِد الكَلدانيهِذِه املدينةَ لي ذا أدفَعأنونَ 29. هفيأيت الكَلداني
ونَ هِذِه املدينةَ بالناِر، ويحِرقونها والبيوت اليت بخروا علَى سطوِحها للبعِل وسكَبوا الذين يحاِربونَ هِذِه املدينةَ، فيشِعل
ألنَّ بين . ألنَّ بين إسرائيلَ وبين يهوذا إنما صنعوا الشر يف عيني منذُ ِصباهم30. سكائب آلِلهٍة أُخرى ليغيظوين

مما أغاظوين بعإسرائيلَ إنيقولُ الرب ،اليوِم الذي 31. ِل أيديِهم يظي ِمنيب ولغضيل لغ تألنَّ هِذِه املدينةَ قد صار
ِمن أجِل كُلِّ شر بين إسرائيلَ وبين يهوذا الذي عِملوه ليغيظوين 32فيِه بنوها إلَى هذا اليوِم، ألنِزعها ِمن أماِم وجهي 

ساؤورؤ ملوكُهم ومبِه، هليمشكّانُ أورهوذا وسوِرجالُ ي مهوأنبياؤ مهتنوكه ملوا يل القَفا ال 33. هووقد ح
جها. الوبلوا أدقبعوا ليسممل ي مها، ولِكنلِّمعا ومكِّربم مهلَّمت34. وقد ع عييِت الذي ديف الب هاِتِهمكرعوا مبل وض



سوهجن35 .بامسي، لي األمر ،اِر ملولكيف الن ناِتِهموب نيِهمجيزوا بلي ،ومعِل اليت يف وادي ابِن ِهنِفعاِت للبوا املُرتنوب
  .الذي مل أوِصِهم بِه، وال صِعد علَى قَليب، ليعملوا هذا الرجس، ليجعلوا يهوذا يخِطئُ

لَ عن هِذِه املدينِة اليت تقولونَ إنها قد دِفعت ليِد مِلِك باِبلَ بالسيِف واآلنَ لذلك هكذا قالَ الرب إلَه إسرائي"36
هأنذا أمجعهم ِمن كُلِّ األراضي اليت طَردتهم إليها بغضيب وغَيظي وِبسخٍط عظيٍم، وأردهم إلَى 37: واجلوِع والوبإ

آِمنني مهكِّناويكو38. هذا املَوِضِع، وأُسا وأنا أكونُ هلُم إلَهعبا 39. نونَ يل شا وطَريقًا واِحدا واِحدقَلب وأُعطيِهم
مهعدب ِري أوالِدِهموخ اِم، خلَِريِهمخافوين كُلَّ األي40. لي ،إليِهم ُألحِسن معنه ي ال أرِجعا أنا أبديهدهلُم ع وأقطَع

فال ي مِخافَيت يف قُلولُ ميوأجعنِة بكُلِّ 41. حيدونَ عيف هِذِه األرِض باألمان مهوأغِرس ،إليِهم ُألحِسن مِ حوأفر
كما جلَبت علَى هذا الشعِب كُلَّ هذا الشر العظيِم، هكذا أجِلب أنا : ألنه هكذا قالَ الرب42. قَليب وِبكُلِّ نفسي

كُلَّ اخلَِري الذي تكَلَّمت علَيِهمةٌ بال إنساٍن وِبال 43.  بِه إليِهمِربها خى احلُقولُ يف هِذِه األرِض اليت تقولونَ إنرشتفت
نيِد الكَلدانيلي تِفعواٍن، وقد ديشِهدونَ 44. حخِتمونَ ويكوٍك، وييف ص بونَ ذلككتٍة، ويرونَ احلُقولَ بِفضشتي
والَيوح ا يف أرِض بنيامنيهودش دي أرِن اجلَنوب، ألندهِل ومِن السدِل ومِن اجلَبدهوذا ومِن يدويف م ،ليمشأور 

يقولُ الرب ،مهسبي."  
  الوعد بالعودة

33 
ها، الرب هكذا قالَ الرب صاِنع"2: ثُم صارت كِلمةُ الرب إلَى إرميا ثانيةً وهو محبوس بعد يف داِر السجِن قائلَة1ً

هامس ههوها، يتثَبها ليروصمل تعِرفها3: م وائصوع ظائمبع كوأُخِبر كين فأُجيبإسرائيلَ 4. اُدع إلَه هكذا قالَ الرب هألن
اِربوا الكَلدانيني يأتونَ ليح5: عن بيوِت هِذِه املدينِة وعن بيوِت ملوِك يهوذا اليت هِدمت للمتاريِس واملَجانيِق

ِهمروجهي عن هِذِه املدينِة ألجِل كُلِّ ش رتست يب وغَيظي، والذينضبغ مهبترض ِف الناِس الذينجي مألَُوها ِمنوي .
يهوذا وسيب إسرائيلَ وأرد سيب 7. هأنذا أضع علَيها ِرفادةً وِعالجا، وأشفيِهم وأُعِلن هلُم كثرةَ السالِم واألمانِة6

وأُطَهرهم ِمن كُلِّ إِمثِهِم الذي أخطأوا بِه إلَي، وأغِفر كُلَّ ذُنوِِم اليت أخطأوا ا إلَي، واليت عصوا 8. وأبنيِهم كاألوِل
ا علَي .9ِم األرِض، الذينى كُلِّ أُمِة لَدينسبيِح وللزٍح للتفر كونُ يلَ اسمفت ،ممعه هععونَ بكُلِّ اخلَِري الذي أصنسمي 

سيسمع بعد يف : هكذا قالَ الرب10. فيخافونَ ويرتِعدونَ ِمن أجِل كُلِّ اخلَِري وِمن أجِل كُلِّ السالِم الذي أصنعه هلا
 يهوذا، ويف شواِرِع أورشليم اخلَِربِة بال إنساٍن هذا املَوِضِع الذي تقولونَ إنه خِرب بال إنساٍن وِبال حيواٍن، يف مدِن

امحدوا : صوت الطَّرِب وصوت الفَرِح، صوت العريِس وصوت العروِس، صوت القائلني11وال ساِكٍن وال بهيمٍة، 
هتمحألنَّ إلَى األبِد ر ،صاِلح اجلُنوِد ألنَّ الرب بيأتونَ بذَب. ر الذين صوت سيب دي أرألن ،يِت الربكِر إلَى بِة الشيح

ِل، يقولُ الرباجلُنوِد12. األرِض كاألو بٍة : هكذا قالَ رهيميف هذا املَوِضِع اخلَِرِب بال إنساٍن وال ب عدسيكونُ ب
منالغ عاِة املُرِبضنيالر سكَنِنِه، مدِل13. ويف كُلِّ مِن اجلَبديف م  ِن اجلَنوب، ويف أرِض بنيامنيدهِل ومِن السدوم 

ِي املُحصي، يقولُ الربدي حتت منا الغأيض هوذا، متُرِن يدويف م ،ليمشأور والَيوح.  



 يف 15. إلَى بيِت يهوذاها أيام تأيت، يقولُ الرب، وأُقيم الكَِلمةَ الصاِلحةَ اليت تكَلَّمت ا إلَى بيِت إسرائيلَ و"14
 يف ِتلك األياِم يخلُص يهوذا، 16. ِتلك األياِم ويف ذلك الزماِن أُنِبت لداود غُصن الِبر، فيجري عدالً وِبرا يف األرِض

ينقَِطع لداود إنسانٌ يجِلس علَى ال : ألنه هكذا قالَ الرب17. الرب برنا: وتسكُن أورشليم آِمنةً، وهذا ما تتسمى بِه
وال ينقَِطع للكهنِة الالَّويني إنسانٌ ِمن أمامي يصِعد محرقَةً، ويحِرق تقِدمةً، ويهيـيُء 18كُرسي بيِت إسرائيلَ، 

  ".ذَبيحةً كُلَّ األياِم
إنْ نقَضتم عهدي مع النهاِر، وعهدي مع اللَّيِل :  الربهكذا قالَ"20: ثُم صارت كِلمةُ الرب إلَى إرميا قائلَة19ً

فإنَّ عهدي أيضا مع داود عبدي ينقَض، فال يكونُ له ابن ماِلكًا علَى 21حتى ال يكونَ ار وال ليلٌ يف وقِتِهما، 
الكهنِة خاِدمي نيِه، ومع الالَّويالسماواِت22. كُرسي ندسلَ كَما أنَّ جن ى، هكذا أُكَثِّرحصملَ البحِر ال يور ،دعال ي 

خاِدمي نيبدي والالَّويع دداو."  
إنَّ العشريتِني اللَّتِني اختارهما : أما ترى ما تكَلَّم بِه هذا الشعب قائالً"24: ثُم صارت كِلمةُ الرب إلَى إرميا قائلَة23ً

هفَضقد ر ماالرب .مهةً أمامأُم عدى ال يكونوا بعيب حتقَروا ش25. فقد احتلْ : هكذا قالَ الربمل أجع إنْ كُنت
فإني أيضا أرفُض نسلَ يعقوب وداود عبدي، فال آخذُ ِمن 26عهدي مع النهاِر واللَّيِل، فرائض السماواِت واألرِض، 

  ".يم وإسحاق ويعقوب، ألني أرد سبيهم وأرحمهمنسِلِه حكّاما لنسِل إبراه
  حتذير موجه لصدقيا

34 
الكَِلمةُ اليت صارت إلَى إرميا ِمن ِقبِل الرب حني كانَ نبوخذناصر مِلك باِبلَ وكُلُّ جيِشِه وكُلُّ مماِلِك أراضي 1

حاِربونَ أورعوب، يِدِه وكُلُّ الشلطاِن يِنها قائلَةًسدوكُلُّ م ليمإسرائيلَ"2: ش إلَه هكذا قالَ الرب : وكلِّم باذه
هوذا وقُلْ لهِلِك يا مِصدقي :اِر: هكذا قالَ الربحِرقُها بالنِلِك باِبلَ فيِد مهِذِه املدينةَ لي ذا أدفَعأن3. ه فِلتال ت وأنت

إمساكًا وت كمسِدِه، بل تي إلَى باِبلَِمن با لفٍَم وتذهفم هكَلِّمِلِك باِبلَ، وتم يينع يناكى عِدِه، وترلي ولكن 4. دفَع
بسالٍم متوت، وِبإحراِق 5. ال متوت بالسيِف: هكذا قالَ الرب ِمن ِجهِتك. امسع كِلمةَ الرب ياِصدقيا مِلك يهوذا

 لنياملُلوِك األو آبائكقائلني كبونندوي حِرقونَ لكهكذا ي ،كانوا قَبلك الذين :دِة، . آِه، يا سيبالكَِلم ي أنا تكَلَّمتألن
6". يقولُ الرب ،ليمشهوذا بكُلِّ هذا الكَالِم يف أوري ِلكا مِصدقي يبإرميا الن ِلِك باِبلَ 7فكَلَّمم يشإذ كانَ ج

  .ألنَّ هاتِني بقيتا يف مدِن يهوذا مدينتِني حصينتِني. لَخيش وعزيقَةَ: م وكُلَّ مدِن يهوذا الباقيِةيحاِرب أورشلي
  حترير العبيد

8ليمشعِب الذي يف أورا مع كُلِّ الشهدا عقَطِع املَِلِك ِصدقي عدب ،ِل الربِقب إلَى إرميا ِمن تةُ اليت صارنادوا الكَِلملي 
أنْ يطِلق كُلُّ واِحٍد عبده وكُلُّ واِحٍد أمته الِعرباينَّ والِعربانيةَ حريِن، حتى ال يستعِبدهما، أي أخويِه 9بالِعتِق، 

دِني، أحهوديطِل10. اليهِد أنْ يلوا يف العخد عِب الذينساِء وكُلُّ الشؤكُلُّ الر ا ِمسعوكُلُّ فلَم ،هبدقوا كُلُّ واِحٍد ع
ولِكنهم عادوا بعد ذلك فأرجعوا العبيد واإلماَء الذين 11. واِحٍد أمته حريِن وال يستعِبدوهما بعد، أطاعوا وأطلَقوا

  .أطلَقوهم أحرارا، وأخضعوهم عبيدا وإماًء



أنا قَطَعت عهدا مع آبائكُم : هكذا قالَ الرب إلَه إسرائيلَ"13: بِل الرب قائلَةًفصارت كِلمةُ الرب إلَى إرميا ِمن ِق12
 يف ِنهايِة سبِع ِسنني تطِلقونَ كُلُّ واِحٍد أخاه الِعرباينَّ الذي 14: يوم أخرجتهم ِمن أرِض ِمصر ِمن بيِت العبيِد قائالً

ِسنني ِست كمدوخ لك بــــيعِعنِدك ا ِمنرح طِلقُهفت ، .مهيل وال أمالوا أُذُن كُمآباؤ عسموقد 15. ولكن مل ي
رجعتم أنتم اليوم وفَعلتم ما هو مستقيم يف عيني، منادين بالِعتِق كُلُّ واِحٍد إلَى صاِحِبِه، وقَطَعتم عهدا أمامي يف البيِت 

ثُم عدتم ودنستم امسي وأرجعتم كُلُّ واِحٍد عبده، وكُلُّ واِحٍد أمته الذين أطلَقتموهم أحرارا 16. الذي دعي بامسي
أنتم مل تسمعوا يل لتنادوا بالِعتِق كُلُّ : لذلك هكذا قالَ الرب17. ألنفُِسِهم، وأخضعتموهم ليكونوا لكُم عبيدا وإماًء

هأنذا أُنادي لكُم بالِعتِق، يقولُ الرب، للسيِف والوبإ واجلوِع، وأجعلُكُم . أخيِه، وكُلُّ واِحٍد إلَى صاِحِبِهواِحٍد إلَى 
. وأدفَع الناس الذين تعدوا عهدي، الذين مل يقيموا كالم العهِد الذي قَطَعوه أمامي18. قَلَقًا لكُلِّ مماِلِك األرِض

رؤساَء يهوذا ورؤساَء أورشليم، اِخلصيانَ والكهنةَ وكُلَّ 19. قَطَعوه إلَى اثنِني، وجازوا بني ِقطعتيِهالِعجلَ الذي 
أدفَعهم ليِد أعدائِهم وليِد طاِليب نفوِسِهم، فتكونُ جثَثُهم أُكالً 20شعِب األرِض الذين جازوا بني ِقطعتِي الِعجِل، 

وأدفَع ِصدقيا مِلك يهوذا ورؤساَءه ليِد أعدائِهم، وليِد طاِليب نفوِسِهم، وليِد 21. ِء ووحوِش األرِضلطُيوِر السما
ِعدوا عنكُمص لَ الذينِِلِك بابيِش مها 22. جذونها ويأخحاِربونإلَى هِذِه املدينِة في مهدوأر ،يقولُ الرب ،رذا آمأنه

  ".ا بالناِر، وأجعلُ مدنَ يهوذا خِربةً بال ساِكٍنويحِرقونه
  أمانة الركابيني

35 
ِاذهب إلَى بيِت "2: الكَِلمةُ اليت صارت إلَى إرميا ِمن ِقبِل الرب يف أياِم يهوياقيم بِن يوشيا مِلِك يهوذا قائلَة1ً

فأخذت يازنيا بن إرميا بِن 3".  الرب إلَى أحِد املَخاِدِع واسِقِهم مخراالركابيني وكلِّمهم، وادخلْ ِم إلَى بيِت
 ،نيكابييِت الرنيِه وكُلَّ بوكُلَّ ب هتبصينيا وإخودليا 4حجين حانانَ بِن يِع بإلَى ِمخد يِت الربإلَى ب مِ لتخود

وجعلت أمام بين بيِت 5. ِء، الذي فوق ِمخدِع معسيا بِن شلّوم حاِرِس الباِبرجِل اِهللا، الذي جباِنِب ِمخدِع الرؤسا
هلُم ا، وقُلتا وأقداحةً مخرآلنطاساٍت م نيكابيا:"الربوا مخرفقالوا6". اشر" : كابر بن ا، ألنَّ يونادابمخر بشرال ن

وال تبنوا بيتا، وال تزرعوا زرعا، وال تغِرسوا كرما، 7. م وال بنوكُم إلَى األبِدال تشربوا مخرا أنت: أبانا أوصانا قائالً
. وال تكُن لكُم، بل اسكُنوا يف اخلياِم كُلَّ أياِمكُم، لكَي حتيوا أياما كثريةً علَى وجِه األرِض اليت أنتم متغربونَ فيها

8 كاببِن ر ِمعنا لصوِت يونادابنونا فسنا وبوِنساؤ حناِمنا، نا كُلَّ أيمخر بشرأبينا يف كُلِّ ما أوصانا بِه، أنْ ال ن
فسكَنا يف اخلياِم، وسِمعنا 10. وأنْ ال نبين بيوتا لسكنانا، وأنْ ال يكونَ لنا كرم وال حقلٌ وال زرع9وبناتنا، 

كُلِّ ما أوصانا بِه يوناداب بسِملنا حنا 11.  أبوناوعباِبلَ إلَى األرِض، أن ِلكم رذراصبوخن ِعدا صولكن كانَ لَم
  ".فسكَنا يف أورشليم. هلُم فندخلُ إلَى أورشليم ِمن وجِه جيِش الكَلدانيني وِمن وجِه جيِش األراميني: قُلنا
اذهب وقُلْ لِرجاِل يهوذا وسكّاِن : هكذا قالَ رب اجلُنوِد إلَه إسرائيلَ"13: ثُم صارت كِلمةُ الرب إلَى إرميا قائلَة12ً

ليمش؟ : أورعوا كالمي، يقولُ الربسما لتلونَ تأديبنيِه 14أما تقبى بِه بالذي أوص كاببِن ر يوناداب كالم قد أُقيم
وأنا قد كلَّمتكُم مبكِّرا ومكَلِّما ومل تسمعوا . وِم ألنهم ِمسعوا وصيةَ أبيِهمأنْ ال يشربوا مخرا، فلم يشربوا إلَى هذا الي



ارِجعوا كُلُّ واِحٍد عن طريِقِه الرديئَِة، وأصِلحوا : وقد أرسلت إلَيكُم كُلَّ عبيدي األنبياِء مبكِّرا ومرِسالً قائال15ً. يل
فلم تميلوا أُذُنكُم، وال . ِلهٍة أُخرى لتعبدوها، فتسكُنوا يف األرِض اليت أعطَيتكُم وآباَءكُمأعمالكُم، وال تذهبوا وراَء آ

. أما هذا الشعب فلم يسمع يل. ألنَّ بين يوناداب بِن ركاب قد أقاموا وصيةَ أبيِهِم اليت أوصاهم ا16. ِمسعتم يل
17إلَه هكذا قالَ الرب إسرائيلَلذلك اجلُنوِد، إلَه  : ركُلَّ الش ليمشكّاِن أورهوذا وعلَى كُلِّ سعلَى ي ذا أجِلبأنه

  ".الذي تكَلَّمت بِه علَيِهم، ألني كلَّمتهم فلم يسمعوا، ودعوتهم فلم يجيبوا
18نيكابييِت الروقالَ إرميا لب":بهكذا قالَ ر إسرائيلَاجلُنوِد إلَه  : ،أبيكُم ِة يونادابصيلو مِمسعت كُمأجِل أن ِمن

ال ينقَِطع : لذلك هكذا قالَ رب اجلُنوِد إلَه إسرائيل19َوحِفظتم كُلَّ وصاياه وعِملتم حسب كُلِّ ما أوصاكُم بِه، 
  ".ليوناداب بِن ركاب إنسانٌ يِقف أمامي كُلَّ األياِم

  وياقيم حيرق درج إرميايه
36 
خذْ "2: وكانَ يف السنِة الراِبعِة ليهوياقيم بِن يوشيا مِلِك يهوذا، أنَّ هِذِه الكَِلمةَ صارت إلَى إرميا ِمن ِقبِل الرب قائلَة1ً

ى يهوذا وعلَى كُلِّ الشعوب، ِمن اليوِم لنفِسك درج ِسفٍر، واكتب فيِه كُلَّ الكَالِم الذي كلَّمتك بِه علَى إسرائيلَ وعلَ
لَعلَّ بيت يهوذا يسمعونَ كُلَّ الشر الذي أنا مفَكِّر أنْ أصنعهِ م، 3. الذي كلَّمتك فيِه، ِمن أياِم يوشيا إلَى هذا اليوِم

طيوخ مهذَنب ديِء، فأغِفررِجعوا كُلُّ واِحٍد عن طريِقِه الرفيمهعن فِم 4". ت باروخ با، فكتنريي بن عا إرميا باروخفد
أنا محبوس ال أقِدر أنْ أدخلَ :"وأوصى إرميا باروخ قائال5ً. إرميا كُلَّ كالِم الرب الذي كلَّمه بِه يف درِج السفِر

الرب يتعن فمي كُل6َّ. ب بترِج الذي كتواقرأْ يف الد لْ أنتيف فادخ يِت الربعِب، يف بيف آذاِن الش كالِم الرب 
ِنِهمدم ِمن هوذا القاِدمنيا يف آذاِن كُلِّ يأيض وِم، واقرأهرِجعوا كُلُّ واِحٍد 7. يوِم الصفي ،الرب أمام قَعي مهعرلَّ تضلَع

ففَعلَ باروخ بن نرييا 8". ذاِن تكَلَّمِ ما الرب علَى هذا الشعِبعن طريِقِه الرديِء، ألنه عظيم الغضب والغيظُ الل
يِت الربيف ب الرب فِر كالمبِقراَءِتِه يف الس ،يببِه إرميا الن كُلِّ ما أوصاه بسح.  

9هِر التهوذا، يف الشِلِك يا مبِن يوشي هوياقيمِة ليِة اخلاِمسنعِب وكانَ يف السكُلَّ الش ،الرب وٍم أماموا لصُم ناداِسِع، أ
ليمشهوذا إلَى أورِن يدم ِمن عِب القاِدمنيوكُلَّ الش ،ليمش10. يف أور يِت الربإرميا يف ب فِر كالميف الس فقَرأ باروخ

  .خِل باِب بيِت الرب اجلديِد، يف آذاِن كُلِّ الشعِبيف ِمخدِع جمريا بِن شافانَ الكاِتِب، يف الداِر العليا، يف مد
نزلَ إلَى بيِت املَِلِك، إلَى ِمخدِع الكاِتِب، 12فلَما ِمسع ميخايا بن جمريا بِن شافانَ كُلَّ كالِم الرب ِمن السفِر، 11

هناك لوسساِء جؤوإذا كُلُّ الر :اليا بنود ،الكاِتب شافانَ، أليشاماع ريا بنموج ،كبورع ِشمعيا، وألناثانُ بن 
فأخبرهم ميخايا بكُلِّ الكَالِم الذي ِمسعه عندما قَرأ باروخ السفر يف آذاِن 13. وِصدقيا بن حننيا، وكُلُّ الرؤساِء

الدرج الذي قَرأت فيِه يف :"لَميا بِن كوشي قائلنيفأرسلَ كُلُّ الرؤساِء إلَى باروخ يهودي بن نثَنيا بِن ش14. الشعِب
اجِلس واقرأه يف :"فقالوا له15. فأخذَ باروخ بن نرييا الدرج بيِدِه وأتى إليِهم". آذاِن الشعِب، خذه بيِدك وتعالَ

م خافوا ناِظرين بعضهم إلَى بعٍض، وقالوا فكانَ لَما ِمسعوا كُلَّ الكَالِم أ16ُ. فقَرأ باروخ يف آذاِنِهم". آذاِننا
بكُلِّ هذا الكَالِم:"لباروخ املَِلك خِبرا ن17". إخبارقائلني سألوا باروخ كُلَّ هذا الكَالِم عن : "ثُم بتكت أخِبرنا كيف



فقالَ 19". نت أكتب يف السفِر باِحلِرببفَِمِه كانَ يقرأُ يل كُلَّ هذا الكَالِم، وأنا كُ:"فقالَ هلُم باروخ18" فِمِه؟
ساُء لباروخؤما:"الرإنسانٌ أين أنت علَموإرميا وال ي ِبئْ أنتواخت باذه."  

. الِمثُم دخلوا إلَى املَِلِك إلَى الداِر، وأودعوا الدرج يف ِمخدِع أليشاماع الكاِتِب، وأخبروا يف أُذُنِي املَِلِك بكُلِّ الك20َ
فأرسلَ املَِلك يهودي ليأخذَ الدرج، فأخذَه ِمن ِمخدِع أليشاماع الكاِتِب، وقَرأه يهودي يف أُذُنِي املَِلِك، ويف آذاِن 21

. كانونُ قُدامه متِقدوكانَ املَِلك جاِلسا يف بيِت الشتاِء يف الشهِر التاِسِع، وال22. كُلِّ الرؤساِء الواِقفني لَدى املَِلِك
23 ى فيناِر اليت يف الكانوِن، حتإلَى الن ِمبرباِة الكاِتِب، وألقاه قَّهش هةً أنعطوٍر أو أربثَالثَةَ ش هوديا قَرأ يوكانَ لَم

ساِمعني كُلَّ هذا الكَالِم، وال شقَّقوا ولَم يخِف املَِلك وال كُلُّ عبيِدِه ال24. كُلُّ الدرِج يف الناِر اليت يف الكانوِن
مههلُم25. ثياب عسمفلم ي رجالد حِرقأنْ ال ي وا املَِلكجريا ترماليا وجألناثانَ ود مئيلَ 26. ولكنرحي املَِلك ربل أم

لَى باروخ الكاِتِب وإرميا النيب، ولكن الرب ابن املَِلِك، وسرايا بن عزرئيلَ، وشلَميا بن عبِدئيلَ، أنْ يقِبضوا ع
  .خبأهما

  إعادة كتابة الدرج
عد "28: ثُم صارت كِلمةُ الرب إلَى إرميا بعد إحراِق املَِلِك الدرج والكَالم الذي كتبه باروخ عن فِم إرميا قائلَة27ً

لَّ الكَالِم األوِل الذي كانَ يف الدرِج األوِل الذي أحرقَه يهوياقيم مِلك فخذْ لنفِسك درجا آخر، واكتب فيِه كُ
: ملاذا كتبت فيِه قائالً: أنت قد أحرقت ذلك الدرج قائالً: هكذا قالَ الرب: وقُلْ ليهوياقيم مِلِك يهوذا29يهوذا، 

لذلك هكذا قالَ الرب عن 30ألرض، ويالشي ِمنها اإلنسانَ واحلَيوانَ؟ مجيئًا يجيُء مِلك باِبلَ ويهِلك هِذِه ا
. ال يكونُ له جاِلس علَى كُرسي داود، وتكونُ جثَّته مطروحةً للحر ارا، وللبرِد ليالً: يهوياقيم مِلِك يهوذا

ِهم وعلَى سكّاِن أورشليم وعلَى ِرجاِل يهوذا كُلَّ الشر الذي وأُعاِقبه ونسله وعبيده علَى إِمثِهم، وأجِلب علَي31
  ".كلَّمتهم عنه ومل يسمعوا

32 قَهفِر الذي أحرفيِه عن فِم إرميا كُلَّ كالِم الس با الكاِتِب، فكتبِن نريي لباروخ هفَعود را آخرجذَ إرميا دفأخ
 .علَيِه أيضا كالم كثري ِمثلُه لناِر، وزيديهوياقيم مِلك يهوذا با

  إرميا يف السجن
37 
ولَم 2. وملك املَِلك ِصدقيا بن يوشيا مكانَ كُنياهو بِن يهوياقيم، الذي ملَّكَه نبوخذراصر مِلك باِبلَ يف أرِض يهوذا1

 األرِض لكَالِم الرب عبوال ش هبيدهو وال ع عسمييبِد إرميا النبِه عن ي لَ 3. الذي تكَلَّمهوخا يِصدقي لَ املَِلكوأرس
وكانَ إرميا يدخلُ ويخرج 4". صلِّ ألجِلنا إلَى الرب إلَِهنا:"بن شلَميا، وصفَنيا بن معسيا الكاِهن إلَى إرميا النيب قائالً

فلَما ِمسع الكَلدانيونَ . وخرج جيش ِفرعونَ ِمن ِمصر5. ه يف بيِت السجِنيف وسِط الشعِب، إذ مل يكونوا قد جعلو
ليمشِعدوا عن أورص ،ِرِهمبخب ليمشاملُحاِصرونَ أور.  

وذا الذي أرسلكُم هكذا تقولونَ ملَِلِك يه: هكذا قالَ الرب إلَه إسرائيلَ"7: فصارت كِلمةُ الرب إلَى إرميا النيب قائلَة6ً
ويرِجع الكَلدانيونَ 8. ها إنَّ جيش ِفرعونَ اخلاِرج إلَيكُم ملُساعدِتكُم، يرِجع إلَى أرِضِه، إلَى ِمصر: إلَي لتستشريوين



إنَّ الكَلدانيني :  قائلنيال ختدعوا أنفُسكُم: هكذا قالَ الرب9. ويحاِربونَ هِذِه املدينةَ ويأخذونها ويحِرقونها بالناِر
ألنكُم وإنْ ضربتم كُلَّ جيِش الكَلدانيني الذين يحاِربونكُم، وبقي ِمنهم ِرجالٌ 10. سيذهبونَ عنا، ألنهم ال يذهبونَ

  ".الناِرقد طُِعنوا، فإنهم يقومونَ كُلُّ واِحٍد يف خيمِتِه ويحِرقونَ هِذِه املدينةَ ب
أنَّ إرميا خرج ِمن أورشليم لينطَِلق 12وكانَ لَما أُصِعد جيش الكَلدانيني عن أورشليم ِمن وجِه جيِش ِفرعونَ، 11

ه وفيما هو يف باِب بنيامني، إذا هناك ناِظر احلُراِس، امس13. إلَى أرِض بنيامني لينساب ِمن هناك يف وسِط الشعِب
ال أقَع ! كِذب:"فقالَ إرميا14". إنك تقَع للكَلدانيني:"يـرئيـا بن شلَميا بن حننيا، فقَبض علَى إرميا النيب قائالً

نيساِء". للكَلدانيؤى بِه إلَى الرا علَى إرميا وأترئيي ضفقَب ،له عسمساُء علَى إر15. ومل يؤالر ِضبفغ بوهرميا، وض
فلَما دخلَ إرميا إلَى بيِت اجلُب، 16. وجعلوه يف بيِت السجِن، يف بيِت يوناثانَ الكاِتِب، ألنهم جعلوه بيت السجِن

هل : "ِلك يف بيِتِه ِسرا وقالَثُم أرسلَ املَِلك ِصدقيا وأخذَه، وسأله امل17َ. وإلَى املُقَبباِت، أقام إرميا هناك أياما كثريةً
ثُم قالَ إرميا للمِلِك 18". إنك تدفَع ليِد مِلِك باِبلَ:"فقالَ". توجد:"فقالَ إرميا" توجد كِلمةٌ ِمن ِقبِل الرب؟

فأين أنبياؤكُم 19ِت السجِن؟ ما هي خطييت إلَيك وإلَى عبيِدك وإلَى هذا الشعِب، حتى جعلتموين يف بي:"ِصدقيا
أوا لكُم قائلنيبتن وال علَى هِذِه األرِض؟ : الذين ،باِبلَ علَيكُم ِلك20ال يأيت مدي املَِلكيا سي عفاآلنَ امس . قَعلي

هناك يِت يوناثانَ الكاِتِب، فال أموتين إلَى بدوال تر ،كعي أمامراملَِل21". تض رعوا إرميا يف فأمضا أنْ يِصدقي ك
فأقام إرميا يف داِر . داِر السجِن، وأنْ يعطَى رغيف خبٍز كُلَّ يوٍم ِمن سوِق اخلَبازين، حتى ينفُد كُلُّ اخلُبِز ِمن املدينِة

  .السجِن
  إرميا يلقى يف اجلب

38 
بن ملكيا، الكَالم الذي كانَ إرميا يكَلِّم  وخلُ بن شلَميا، وفَشحوروسِمع شفَطيا بن متانَ، وجدليا بن فشحور، وي1

أما الذي يخرج . الذي يقيم يف هِذِه املدينِة يموت بالسيِف واجلوِع والوبإ: هكذا قالَ الرب"2: بِه كُلَّ الشعِب قائالً
هفسن حيا وتكونُ لهي هفإن نيحياإلَى الكَلدانيةً فيهكذا قال3َ.  غَنيم ِلِك : الربيِش مِد جا ليفعد دفَعهِذِه املدينةُ ست

ليقتلْ هذا الرجلُ، ألنه بذلك يضِعف أيادي ِرجاِل احلَرِب الباقني يف هِذِه :"فقالَ الرؤساُء للمِلِك4". باِبلَ فيأخذُها
". ألنَّ هذا الرجلَ ال يطلُب السالم هلذا الشعِب بل الشر. ذ يكَلِّمهم ِمبثِل هذا الكَالِماملدينِة، وأيادي كُلِّ الشعِب، إ

فأخذوا إرميا وألقوه يف جب ملكيا ابِن 6". ها هو بيِدكُم، ألنَّ املَِلك ال يقِدر علَيكُم يف شيٍء:"فقالَ املَِلك ِصدقيا5
  .ومل يكُن يف اجلُب ماٌء بل وحلٌ، فغاص إرميا يف الوحِل.  داِر السجِن، ودلّوا إرميا ِحبباٍلاملَِلِك، الذي يف

فلَما ِمسع عبد مِلك الكوشي، رجلٌ خصي، وهو يف بيِت املَِلِك، أُم جعلوا إرميا يف اجلُب، واملَِلك جاِلس يف باِب 7
 ،نيامني8بم بدع قائالًخرج املَِلك يِت املَِلِك وكلَّمب ِمن جالُ يف كُلِّ ما "9: ِلكقد أساَء هؤالِء الر ،دي املَِلكيا سي

". فعلوا بإرميا النيب، الذي طَرحوه يف اجلُب، فإنه يموت يف مكاِنِه بسبِب اجلوِع، ألنه ليس بعد خبز يف املدينِة
". خذْ معك ِمن هنا ثَالثني رجالً، وأطِلع إرميا ِمن اجلُب قَبلَما يموت:"ك عبد مِلك الكوشي قائالًفأمر املَِل10
فأخذَ عبد مِلك الرجالَ معه، ودخلَ إلَى بيِت املَِلِك، إلَى أسفَِل املَخزِن، وأخذَ ِمن هناك ثيابا ِرثَّةً ومالِبس باليةً 11



ضِع الثِّياب الرثَّةَ واملَالِبس الباليةَ حتت :"وقالَ عبد مِلك الكوشي إلرميا12. ودالَّها إلَى إرميا إلَى اجلُب ِحبباٍل
  .جِنفأقام إرميا يف داِر الس. فجذَبوا إرميا باِحلباِل وأطلَعوه ِمن اجلُب13. ففَعلَ إرميا كذلك". إبطَيك حتت اِحلباِل

  صدقيا يستجوب إرميا ثانية
أنا أسألُك :"فأرسلَ املَِلك ِصدقيا وأخذَ إرميا النيب إليِه، إلَى املَدخِل الثّاِلِث الذي يف بيِت الرب، وقالَ املَِلك إلرميا14

قَتالً؟ وإذا أشرت علَيك فال تسمع إذا أخبرتك أفَما تقتلُين :"فقالَ إرميا لِصدقيا15". ال تخِف عني شيئًا. عن أمٍر
حي هو الرب الذي صنع لنا هِذِه النفس، إني ال أقتلُك وال أدفَعك :"فحلَف املَِلك ِصدقيا إلرميا ِسرا قائال16ً!" يل

كفسطلُبونَ ني جاِل الذينِد هؤالِء الرا17". ليإسرائيلَهكذا قالَ ا:"فقالَ إرميا لِصدقي اجلُنوِد إلَه إلَه لرب : إنْ كُنت
كيتوب اِر، بل حتيا أنتهِذِه املدينةُ بالن قحروال ت كفسِلِك باِبلَ، حتيا نساِء ما إلَى رؤروجخ جولكن إنْ 18. ختر

ِد الكَلدانيهِذِه املدينةُ لي دفَعِلِك باِبلَ، تساِء مإلَى رؤ جال ختر كُنتِدِهمي ِمن فِلتال ت اِر، وأنتها بالنحِرقونفي ني ."
". إني أخاف ِمن اليهوِد الذين قد سقَطوا للكَلدانيني ِلئال يدفَعوين ليِدِهم فيزدروا يب:"فقالَ ِصدقيا املَِلك إلرميا19
وإنْ كُنت 21. مك أنا بِه، فيحسن إلَيك وحتيا نفسكامسع لصوِت الرب يف ما أُكَلِّ. ال يدفَعونك:"فقالَ إرميا20

ها كُلُّ النساِء اللَّوايت بقني يف بيِت مِلِك يهوذا، يخرجن 22: تأبى اخلُروج، فهِذِه هي الكَِلمةُ اليت أراين الرب إياها
قُلني نِلِك باِبلَ وهساِء مإلَى رؤ :وقَِدر كعدقد خساِلموكم راِء.  علَيكتا إلَى الودوارت يف احلَمأِة ِرجالك تغاص .

ويخِرجونَ كُلَّ ِنسائك وبنيك إلَى الكَلدانيني، وأنت ال تفِلت ِمن يِدِهم، ألنك أنت تمسك بيِد مِلِك باِبلَ، 23
  ".وهِذِه املدينةُ تحرق بالناِر

وإذا ِمسع الرؤساُء أني كلَّمتك، وأتوا إلَيك وقالوا 25. ال يعلَم أحد ذا الكَالِم، فال متوت:"رميافقالَ ِصدقيا إل24
لك :املَِلك وماذا قالَ لك ،لكقتا فال ننخِف عال ت ،املَِلك فقُلْ هلُم26. أخِبرنا مباذا كلَّمت : عي أمامرتض ي ألقَيتإن

املَِلِك حتهناك يِت يوناثانَ ألموتين إلَى بدركُلِّ 27". ى ال ي بسح مهرفأخب ،ساِء إلَى إرميا وسألوهؤى كُلُّ الرفأت
بِه املَِلك هذا الكَالِم الذي أوصاه .عسممل ي ألنَّ األمر كَتوا عنهجِن إلَى اليوِم الذي 28. فسإرميا يف داِر الس فأقام

أُِخذَتليمشفيِه أور .  
  سقوط أورشليم

39 
 يف السنِة التاِسعِة لِصدقيا مِلِك يهوذا يف الشهِر العاِشِر، أتى نبوخذراصر 1ولَما أُِخذَت أورشليم، ) 38:28مع)

دقيا، يف الشهِر الراِبِع، يف تاِسِع ويف السنِة احلاديِة عشرةَ لِص2. مِلك باِبلَ وكُلُّ جيِشِه إلَى أورشليم وحاصروها
نرجلَ شراصر، وسمجر نبو، : ودخلَ كُلُّ رؤساِء مِلِك باِبلَ وجلَسوا يف الباِب األوسِط3. الشهِر فُِتحِت املدينةُ

فلَما رآهم ِصدقيا مِلك 4. مِلِك باِبلَوسرسخيم رئيس اِخلصياِن، ونرجلَ شراصر رئيس املَجوِس، وكُلُّ بقيِة رؤساِء 
يهوذا وكُلُّ ِرجاِل احلَرِب، هربوا وخرجوا ليالً ِمن املدينِة يف طريِق جنِة املَِلِك، ِمن الباِب بني السوريِن، وخرج هو يف 

 عرباِت أرحيا، فأخذوه وأصعدوه إلَى فسعى جيش الكَلدانيني وراَءهم، فأدركوا ِصدقيا يف5. طريِق العربِة
فقَتلَ مِلك باِبلَ بين ِصدقيا يف ربلَةَ أمام 6. نبوخذناصر مِلِك باِبلَ إلَى ربلَةَ يف أرِض حماةَ، فكلَّمه بالقَضاِء علَيِه



أما 8. ، وقَيده بسالِسِل نحاٍس ليأيتَ بِه إلَى باِبلَوأعمى عيني ِصدقيا7. عينيِه، وقَتلَ مِلك باِبلَ كُلَّ أشراِف يهوذا
ليمشأور قَضوا أسواراِر، ونونَ بالنقَها الكَلدانيعِب فأحرالش يوتاملَِلِك وب يتقوا يف املدينِة، 9. بب عِب الذينةُ الشقيوب

عِب الذينةُ الشقيوب ،سقَطوا له ِط إلَى باِبلَواهلاِربونَ الذينرالش ئيسرادانُ ربوزن مقوا، سباه10.  ب عضب ولكن
الشعِب الفُقَراَء الذين مل يكُن هلُم شيٌء، تركَهم نبوزرادانُ رئيس الشرِط يف أرِض يهوذا، وأعطاهم كُروما وحقوالً يف 

  .ذلك اليوِم
خذه وضع عينيك علَيِه، وال تفعلْ "12: لَ علَى إرميا نبوزرادانَ رئيس الشرِط قائالًوأوصى نبوخذراصر مِلك باِب11

لْ معههكذا افع ككَلِّمديئًا، بل كما ييئًا راِخلصياِن 13". بِه ش ئيسزبانُ ربوشِط ونرالش ئيسرادانُ ربوزلَ نفأرس
أرسلوا فأخذوا إرميا ِمن داِر السجِن وأسلَموه جلَدليا بِن 14 وكُلُّ رؤساِء مِلِك باِبلَ، ونرجلُ شراصر رئيس املَجوِس

  .فسكَن بني الشعِب. أخيقام بِن شافانَ ليخرج بِه إلَى البيِت
:  وكلِّم عبد مِلك الكوشي قائالًاذهب"16: وصارت كِلمةُ الرب إلَى إرميا إذ كانَ محبوسا يف داِر السجِن قائلَة15ً

هأنذا جاِلب كالمي علَى هِذِه املدينِة للشر ال للخِري، فيحدثُ أمامك يف ذلك : هكذا قالَ رب اجلُنوِد إلَه إسرائيلَ
بل إنما 18.  أنت خائف ِمنهمولكنين أُنِقذُك يف ذلك اليوِم، يقولُ الرب، فال تسلَم ليِد الناِس الذين17. اليوِم

يقولُ الرب ،علَي كَّلتقد تو كةً، ألنغَنيم كفسن يِف، بل تكونُ لكجاةً، فال تسقُطُ بالسن يكجأُن."  
  إطالق سراح إرميا

40 
1رادانُ ربوزن لهما أرس عدب ،ِل الربِقب إلَى إرميا ِمن تةُ اليت صارالكَِلم دقَيوهو م ذَهِة، إذ أخامالر ِط ِمنرالش ئيس

إنَّ الرب :"فأخذَ رئيس الشرِط إرميا وقالَ له2. بالسالِسِل يف وسِط كُلِّ سِيب أورشليم ويهوذا الذين سبوا إلَى باِبلَ
 وفَعلَ كما تكَلَّم، ألنكُم قد أخطأتم إلَى الرب ومل فجلَب الرب3. إلَهك قد تكَلَّم ذا الشر علَى هذا املَوِضِع
ثَ لكُم هذا األمردعوا لصوِتِه، فح4. تسمِدكالقُيوِد اليت علَى ي ِمن اليوم لُّكذا أحأنفاآلنَ ه . يكينيف ع نسفإنْ ح

علَيك يينلُ ععي إلَى باِبلَ فتعالَ، فأجعوإنْ. أنْ تأيتَ مِنععي إلَى باِبلَ فامتأنْ تأيتَ م يكينيف ع حقَب  .كُلُّ . اُنظُر
إلَى هناك فانطَِلق أنْ تنطَِلق يكينا يف عقيمستوكانَ م نسيثُما حفح ،ك5". األرِض هي أمام ،عدب رِجعوإذ كانَ مل ي

قامه مِلك باِبلَ علَى مدِن يهوذا، وأِقم ِعنده يف وسِط الشعِب، ارِجع إلَى جدليا بِن أخيقام بِن شافانَ الذي أ:"قالَ
أنْ تنطَِلق يكينا يف عقيمستيثُ كانَ مإلَى ح وانطَِلق ."ةً وأطلَقَهديا وهِط زادرالش ئيسر فجاَء إرميا إلَى 6. وأعطاه

هِعند إلَى اِملصفاِة وأقام ليا بِن أخيقامديف األرِضج عِب الباقنييف وسِط الش .  
  تعيني جدليا حاكما

7 هعلَى األرِض، وأن أخيقام ليا بندج باِبلَ قد أقام ِلكأنَّ م مم وِرجالُهيف احلَقِل ه ساِء اجلُيوِش الذينكُلُّ رؤ ا ِمسعفلَم
: أتى إلَى جدليا إلَى اِملصفاِة8 األرِض الذين مل يسبوا إلَى باِبلَ، وكَّله علَى الرجاِل والنساِء واألطفاِل وعلَى فُقَراِء

إمساعيلُ بن نثَنيا، ويوحانانُ ويوناثانُ ابنا قاريح، وسرايا بن تنحومثَ، وبنو عيفاي النطوفايتُّ، ويزنيا ابن املَعكي، هم 
مب9. وِرجالُه أخيقام ليا بندهلُم ج لَفقائالًفح ِن شافانَ ولِرجاِلِهم":نيأنْ ختِدموا الكَلداني اُسكُنوا يف . ال ختافوا ِمن



إلَيكُم نحسباِبلَ في ِلكيأتونَ 10. األرِض، واخِدموا م الذين نيالكَلداني أمام يف اِملصفاِة ألِقف ذا ساِكنأنا أنا فهأم
وكَذلك كُلُّ 11". ا وزيتا وضعوا يف أوعيِتكُم، واسكُنوا يف مدِنكُم اليت أخذتموهاأما أنتم فامجعوا مخرا وتين. إلَينا

اليهوِد الذين يف موآب، وبني بين عمونَ، ويف أدوم، والذين يف كُلِّ األراضي، ِمسعوا أنَّ مِلك باِبلَ قد جعلَ بقيةً 
فرجع كُلُّ اليهوِد ِمن كُلِّ املَواِضِع اليت طوحوا إليها وأتوا 12بن أخيقام بِن شافانَ، ليهوذا، وقد أقام علَيِهم جدليا 

  .إلَى أرِض يهوذا، إلَى جدليا، إلَى اِملصفاِة، وجمعوا مخرا وتينا كثريا ِجدا
أتعلَم :"وقالوا له14 أتوا إلَى جدليا إلَى اِملصفاِة، ثُم إنَّ يوحانانَ بن قاريح وكُلَّ رؤساِء اجلُيوِش الذين يف احلَقِل13

فكَلَّم 15. فلم يصدقهم جدليا بن أخيقام" ِعلما أنَّ بعليس مِلك بين عمونَ قد أرسلَ إمساعيلَ بن نثَنيا ليقتلك؟
ملاذا يقتلُك . طَِلق وأضِرب إمساعيلَ بن نثَنيا وال يعلَم إنسانٌدعين أن:" يوحانانُ بن قاريح جدليا ِسرا يف اِملصفاِة قائالً

ال تفعلْ هذا :"فقالَ جدليا بن أخيقام ليوحانانَ بِن قاريح16". فيتبدد كُلُّ يهوذا املُجتِمع إلَيك، وِلك بقيةُ يهوذا؟
  ".مساعيلَاألمر، ألنك إنما تتكَلَّم بالكَِذِب عن إ

  اغتيال جدليا
41 
وكانَ يف الشهِر الساِبِع، أنَّ إمساعيلَ بن نثَنيا بِن أليشاماع، ِمن النسِل املُلوكي، جاَء هو وعظَماُء املَِلِك وعشرةُ 1

ام إمساعيلُ بن نثَنيا والعشرةُ فق2. ِرجاٍل معه إلَى جدليا بِن أخيقام إلَى اِملصفاِة، وأكَلوا هناك خبزا معا يف اِملصفاِة
. الرجاِل الذين كانوا معه وضربوا جدليا بن أخيقام بِن شافانَ بالسيِف فقَتلوه، هذا الذي أقامه مِلك باِبلَ علَى األرِض

3 ونَ الذينليا، يف اِملصفاِة والكَلدانيدمع ج أي ،كانوا معه هوِد الذينوكُلُّ الي مهبروِرجالُ احلَرِب، ض ،ِجدوا هناكو
أنَّ ِرجاالً أتوا ِمن شكيم وِمن شيلو وِمن 5وكانَ يف اليوِم الثّاين بعد قَتِلِه جدليا ومل يعلَم إنسانٌ، 4. إمساعيلُ

وبي ،شنيمخقَّقي الثِّياِب ومشى ومحلوقي اللُّحالً مجر ِة، ثَماننياِمرالسيِت الربما إلَى بدِخلوهةٌ ولُبانٌ ليتقِدم ِدِهم .
". هلُم إلَى جدليا بِن أخيقام:"فكانَ لَما لَقيهم أنه قالَ هلُم. فخرج إمساعيلُ بن نثَنيا لِلقائِهم ِمن اِملصفاِة سائرا وباكيا6
7وا إلَى وسِط املدينِة، أنَّ إمساعيلَ بنا أتفكانَ لَممعه جالُ الذينهو والر ،إلَى وسِط اجلُب موألقاه ملهثَنيا قَتن  .
قمح وشعري وزيت : ال تقتلنا ألنه يوجد لنا خزائن يف احلَقِل:"ولكن وِجد فيِهم عشرةُ ِرجاٍل قالوا إلمساعيل8َ

ب الذي طَرح فيِه إمساعيلُ كُلَّ جثَِث الرجاِل الذين قَتلهم بسبِب فاجل9ُ. فامتنع ومل يقتلهم بني إخوِتِهم". وعسلٌ
فسبى إمساعيلُ 10. فمَأله إمساعيلُ بن نثَنيا ِمن القَتلَى. جدليا، هو الذي صنعه املَِلك آسا ِمن وجِه بعشا مِلِك إسرائيلَ

، بناِت املَِلِك وكُلَّ الشعِب الذي بقي يف اِملصفاِة، الذين أقام علَيِهم نبوزرادانُ رئيس كُلَّ بقيِة الشعِب الذين يف اِملصفاِة
  .الشرِط جدليا بن أخيقام، سباهم إمساعيلُ بن نثَنيا وذَهب ليعبر إلَى بين عمونَ

أخذوا 12 الذين معه بكُلِّ الشر الذي فعله إمساعيلُ بن نثَنيا، فلَما ِمسع يوحانانُ بن قاريح وكُلُّ رؤساِء اجلُيوِش11
ولَما رأَى كُلُّ الشعِب 13. كُلَّ الرجاِل وساروا ليحاِربوا إمساعيلَ بن نثَنيا، فوجدوه ِعند املياِه الكَثريِة اليت يف ِجبعونَ

وكُلَّ رؤ قاريح فِرحواالذي مع إمساعيلَ يوحانانَ بن ممعه 14. ساِء اجلُيوِش الذين عِب الذي سباهكُلُّ الش فدار



عوا وساروا إلَى يوحانانَ بِن قاريحجاِملصفاِة، ور وجِه 15. إمساعيلُ ِمن ِة ِرجاٍل ِمنبثَماني برثَنيا فهن ا إمساعيلُ بنأم
  .يوحانانَ وسار إلَى بين عمونَ

  اهلروب إىل مصر
 16ثَنيا فأخإمساعيلَ بِن ن ِمن مهدراست عِب الذينِة الشقيكُلَّ ب ،معه ساِء اجلُيوِش الذينوكُلُّ رؤ قاريح ذَ يوحانانُ بن

دراست ساَء واألطفالَ واِخلصيانَ الذينوالن ِدرينِرجالَ احلَرِب املُقت ،ليا بِن أخيقامدقَتِل ج عداِملصفاِة، ب ِمن ِمن مه
ِمن وجِه 18فساروا وأقاموا يف جريوت ِكمهام اليت جباِنِب بيِت لَحٍم، لكَي يسريوا ويدخلوا ِمصر 17. ِجبعونَ

اِبلَ الكَلدانيني ألنهم كانوا خائفني ِمنهم، ألنَّ إمساعيلَ بن نثَنيا كانَ قد ضرب جدليا بن أخيقام الذي أقامه مِلك ب
  .علَى األرِض

  الرؤساء يطلبون استشارة الرب
42 
وقالوا 2فتقَدم كُلُّ رؤساِء اجلُيوِش ويوحانانُ بن قاريح، ويزنيا بن هوشعيا، وكُلُّ الشعِب ِمن الصغِري إلَى الكَبِري، 1

يبألجِلنا إلَ:"إلرميا الن لِّيصفت ،كأمام قَعنا يعرتض ِةلَيتقيألجِل كُلِّ هِذِه الب إلَِهك ى الرب . ِمن قينا قَليلنينا قد بألن
يناككما ترانا ع 3. كثريينلُهفعفيِه، واألمِر الذي ن سريعن الطريِق الذي ن كإلَه نا الربخِبرفقالَ هلُم إرميا 4". في

يبالن":قد ِمسعت . لِّي إلَى الربذا أُصأنبِهه كُمأُخِبر الرب كُمجيبويكونُ أنَّ كُلَّ الكَالِم الذي ي ،كقَوِلكُم ال . إلَِهكُم
ليكُِن الرب بيننا شاِهدا صاِدقًا وأمينا إننا نفعلُ حسب كُلِّ أمٍر يرِسلُك بِه :"فقالوا هم إلرميا5". أمنع عنكُم شيئًا

فإننا نسمع لصوِت الرب إلَِهك الذي نحن مرِسلوك إليِه ليحسن إلَينا إذا ِمسعنا .  خريا وإنْ شراإن6ْالرب إلَهك إلَينا، 
  ".لصوِت الرب إلَِهنا

ين معه، فدعا يوحانانَ بن قاريح وكُلَّ رؤساِء اجلُيوِش الذ8. وكانَ بعد عشرِة أياٍم أنَّ كِلمةَ الرب صارت إلَى إرميا7
هكذا قالَ الرب إلَه إسرائيلَ الذي أرسلتموين إليِه لكَي أُلقي :"وقالَ هلُم9وكُلَّ الشعِب ِمن الصغِري إلَى الكَبِري، 

هأمام كُمعر10: تضكُمِلعوال أقت كُموأغِرس ،كُموال أنقُض ي أبنيكُمم تسكُنونَ يف هِذِه األرِض، فإني . إنْ كنتألن
بكُم هعتنالذي ص رعن الش ِدمت11. نم خائفوهباِبلَ الذي أنت ِلكي أنا . ال ختافوا مألن ،يقولُ الرب ،ال ختافوه
  .وأُعطيكُم ِنعمةً، فيرحمكُم ويردكُم إلَى أرِضكُم12. معكُم ُألخلِّصكُم وأُنِقذَكُم ِمن يِدِه

بل إلَى أرِض ِمصر  ال: قائلني14ومل تسمعوا لصوِت الرب إلَِهكُم، . ال نسكُن يف هِذِه األرِض: لتموإنْ قُ"13
سكُنن بِز، وهناكللخ جوعبوٍق، وال ن صوت عسما، وال نربى حريثُ ال نح ،بذهعوا 15. نامس فاآلنَ لذلك

إنْ كنتم جتعلونَ وجوهكُم للدخوِل إلَى ِمصر، وتذهبونَ : ا قالَ رب اجلُنوِد إلَه إسرائيلَكِلمةَ الرب يابقيةَ يهوذا، هكذ
 ،بوا هناكرم 16لتتغالذي أنت واجلوع ،يف أرِض ِمصر هناك دِركُكُمي م خائفونَ ِمنهالذي أنت يفثُ أنَّ السحدي

ويكونُ أنَّ كُلَّ الرجاِل الذين جعلوا وجوههم للدخوِل إلَى 17. صر، فتموتونَ هناكخائفونَ ِمنه يلحقُكُم هناك يف ِم
أنا علَيِهم هالذي أجِلب رالش باٍق وال ناٍج ِمن مبإ، وال يكونُ ِمنهيِف واجلوِع والوموتونَ بالسي ،بوا هناكرغتلي ِمصر .



18 بهكذا قالَ ر هإسرائيلَألن غَيظي : اجلُنوِد إلَه ِكبنسهكذا ي ،ليمشكّاِن أوريب وغَيظي علَى سغَض كَبكما انس
هذا املَوِضع عدونَ با، وال ترةً وعارا ولَعنشهلَفًا ودفتصريونَ ح ،إلَى ِمصر خوِلكُمد ِعند علَيكُم."  

19"ةَ يقييا ب علَيكُم الرب هوذاقد تكَلَّم :لوا ِمصرال تدخ .اليوم كُمي قد أنذَرتا أن20. اعلَموا ِعلم معتدقد خ كُمألن
قائلني إلَِهكُم موين إلَى الربلتإذ أرس كُمإلَهنا هكذا : أنفُس الرب كُلِّ ما يقولُه بسإلَِهنا، وح لِّ ألجِلنا إلَى الربص

فاآلنَ 22. أخبرتكُم اليوم فلم تسمعوا لصوِت الرب إلَِهكُم، وال لشيٍء ِمما أرسلَين بِه إلَيكُمفقَد 21. أخِبرنا فنفعلَ
  ".اعلَموا ِعلما أنكُم متوتونَ بالسيِف واجلوِع والوبإ يف املَوِضِع الذي ابتغيتم أنْ تدخلوه لتتغربوا فيِه

  الرؤساء ال يسمعون لصوت الرب
43 
وكانَ لَما فرغَ إرميا ِمن أنْ كلَّم كُلَّ الشعِب بكُلِّ كالِم الرب إلَِهِهِم، الذي أرسله الرب إلَههم إليِهم،ِبكُلِّ هذا 1

تكَلِّم أنت م:"أنَّ عزريا بن هوشعيا ويوحانانَ بن قاريح، وكُلَّ الرجاِل املُتكَبرين كلَّموا إرميا قائلني2الكَالِم، 
بل باروخ بن نرييا مهيجك علَينا 3. ال تذهبوا إلَى ِمصر لتتغربوا هناك: مل يرِسلك الرب إلَهنا لتقولَ! بالكَِذِب

 اجلُيوِش وكُلُّ فلَم يسمع يوحانانُ بن قاريح وكُلُّ رؤساِء4". لتدفَعنا ليِد الكَلدانيني ليقتلونا، وليسبونا إلَى باِبلَ
بل أخذَ يوحانانُ بن قاريح، وكُلُّ رؤساِء اجلُيوِش، كُلَّ بقيِة يهوذا 5الشعِب لصوِت الرب باإلقامِة يف أرِض يهوذا، 

ألطفالَ وبناِت املَِلِك، الرجالَ والنساَء وا6الذين رجعوا ِمن كُلِّ اُألمِم الذين طوحوا إليِهم ليتغربوا يف أرِض يهوذا، 
وكُلَّ األنفُِس الذين تركَهم نبوزرادانُ رئيس الشرِط، مع جدليا بِن أخيقام بِن شافانَ، وإرميا النيب وباروخ بِن نرييا، 

7وا إلَى حتفَنحيسوأت عوا لصوِت الربسممل ي مهألن فجاءوا إلَى أرِض ِمصر.  
8تصار قائلَةًثُم إلَى إرميا يف حتفَنحيس ةُ الربرها يف اِملالِط، يف املَلِبِن الذي "9:  كِلمةً واطمةً كبريِحجار ِدكذْ بيخ

هأنذا أُرِسلُ : هكذا قالَ رب اجلُنوِد إلَه إسرائيلَ: وقُلْ هلُم10. ِعند باِب بيِت ِفرعونَ يف حتفَنحيس أمام ِرجاٍل يهوٍد
علَيهاوآخ هبِسطُ ديباجها فيرتِة اليت طَمهِذِه اِحلجار فوق هكُرسي عبدي، وأضباِبلَ ع ِلكم رذراصبوخويأيت 11. ذُ ن

وأوِقد نارا يف 12. ويضِرب أرض ِمصر، الذي للموِت فللموِت، والذي للسِيب فللسِيب، والذي للسيِف فللسيِف
. ِمصر فيحِرقُها ويسبيها، ويلبس أرض ِمصر كما يلبس الراعي ِرداَءه، ثُم يخرج ِمن هناك بسالٍمبيوِت آِلهِة 

  ".ويكِسر أنصاب بيت شمٍس اليت يف أرِض ِمصر، ويحِرق بيوت آِلهِة ِمصر بالناِر13
  اهلالك بسبب عبادة األوثان

44 
لَى إرميا ِمن ِجهِة كُلِّ اليهوِد الساِكنني يف أرِض ِمصر، الساِكنني يف مجدلَ ويف حتفَنحيس، الكَِلمةُ اليت صارت إ1

أنتم رأيتم كُلَّ الشر الذي جلَبته علَى : هكذا قالَ رب اجلُنوِد إلَه إسرائيلَ"2: ويف نوف ويف أرِض فتروس قائلَةً
ِمن أجِل شرِهِم الذي فعلوه 3 يهوذا، فها هي خِربةٌ هذا اليوم وليس فيها ساِكن، أورشليم، وعلَى كُلِّ مدِن

كُمم وال آباؤم وال أنتعِرفوها هى مل يةً أُخردوا آِلهعبروا ويخببوا ليغيظوين، إذ ذَهبيدي 4. ليكُلَّ ع إلَيكُم لتفأرس
فلَم يسمعوا وال أمالوا أُذنهم ليرِجعوا عن 5. ال تفعلوا أمر هذا الرجِس الذي أبغضته: الًاألنبياِء مبكِّرا ومرِسالً قائ

فانسكَب غَيظي وغَضيب، واشتعال يف مدِن يهوذا ويف شواِرِع أورشليم، فصارت 6. شرِهم فال يبخروا آلِلهٍة أُخرى



ملاذا أنتم فاِعلونَ شرا عظيما ِضد أنفُِسكُم : فاآلنَ هكذا قالَ الرب إلَه اجلُنوِد، إلَه إسرائيل7َ. ِمخِربةً مقِفرةً كهذا اليو
ِلإغاظَيت بأعماِل أياديكُم، إذ تبخرونَ 8النِقراِضكُم ِرجاالً وِنساًء أطفاالً ورضعا ِمن وسِط يهوذا وال تبقَى لكُم بقيةٌ؟ 

.  أُخرى يف أرِض ِمصر اليت أتيتم إليها لتتغربوا فيها، لكَي تنقَِرضوا ولكَي تصريوا لَعنةً وعارا بني كُلِّ أُمِم األرِضآلِلهٍة
هلْ نسيتم شرور آبائكُم وشرور ملوِك يهوذا وشرور ِنسائِهم، وشروركُم وشرور ِنسائكُم اليت فُِعلَت يف أرِض 9

لَم يذَلّوا إلَى هذا اليوِم، وال خافوا وال سلكوا يف شريعيت وفَرائضي اليت جعلتها 10يهوذا ويف شواِرِع أورشليم؟ 
آبائكُم وأمام كُمأمام.  

وآخذُ بقيةَ 12. ذاهأنذا أجعلُ وجهي علَيكُم للشر، وألقِرض كُلَّ يهو: لذلك هكذا قالَ رب اجلُنوِد إلَه إسرائيلَ"11
يف أرِض ِمصر مونَ كُلُّهفنفي ،بوا هناكرغتلي خوِل إلَى أرِض ِمصرللد مهجوهلوا وعج هوذا الذينيِف . يسقُطونَ بالسي

وأُعاِقب 13. شا ولَعنةً وعارايموتونَ ويصريونَ حلفًا وده. يفنونَ ِمن الصغِري إلَى الكَبِري بالسيِف واجلوِع. وِباجلوِع
وال يكونُ ناٍج وال باٍق لبقيِة يهوذا 14. الذين يسكُنونَ يف أرِض ِمصر، كما عاقَبت أورشليم بالسيِف واجلوِع والوبإ

 ألجِل السكَِن فيها، ألنه ال اآلتني ليتغربوا هناك يف أرِض ِمصر، ليرِجعوا إلَى أرِض يهوذا اليت يشتاقونَ إلَى الرجوِع
  ".يرِجع ِمنهم إال املُنفَِلتونَ

فأجاب إرميا كُلُّ الرجاِل الذين عرفوا أنَّ ِنساَءهم يبخرنَ آلِلهٍة أُخرى، وكُلُّ النساِء الواِقفاِت، محفَلٌ كبري، وكُلُّ 15
بل 17إننا ال نسمع لك الكَِلمةَ اليت كلَّمتنا ا باسِم الرب، "16: ئلنيالشعِب الساِكِن يف أرِض ِمصر يف فتروس قا

هلا سكائب سكُبملَِلكَِة السماواِت، ون رخبفِمنا، فن ِمن لُ كُلَّ أمٍر خرجعملوكُنا . سننا وموآباؤ حنلنا نكما فع
ليمشواِرِع أورهوذا ويف شنا يف أرِض يساؤاورؤرش رٍري ومل نا خبا وكُنبزِبعنا خكفَفنا عن 18. ، فش حني ولكن ِمن

وإذ كُنا نبخر ملَِلكَِة 19. ، وفَنينا بالسيِف واجلوِعالتبخِري ملَِلكَِة السماواِت وسكِب سكائب هلا، احتجنا إلَى كُلٍّ
  ".نا نصنع هلا كعكًا لنعبدها ونسكُب هلا السكائب؟السماواِت ونسكُب هلا سكائب، فهل بدوِن ِرجاِلنا كُ

أليس البخور الذي "21: فكَلَّم إرميا كُلَّ الشعِب، الرجالَ والنساَء وكُلَّ الشعِب الذين جاوبوه ذا الكَالِم قائال20ً
ؤكُم وملوكُكُم ورؤساؤكُم وشعب األرِض، هو الذي ذَكَره بخرتموه يف مدِن يهوذا ويف شواِرِع أورشليم، أنتم وآبا

ولَم يستِطِع الرب أنْ يحتِملَ بعد ِمن أجِل شر أعماِلكُم، ِمن أجِل الرجاساِت اليت فعلتم، 22. الرب وصِعد علَى قَلِبِه
ِمن أجِل أنكُم قد بخرتم وأخطأتم إلَى الرب، ومل 23.  كهذا اليوِمفصارت أرضكُم خِربةً ودهشا ولَعنةً بال ساِكٍن

". تسمعوا لصوِت الرب، ومل تسلُكوا يف شريعِتِه وفَرائِضِه وشهاداِتِه ِمن أِجِل ذلكُم قد أصابكُم هذا الشر كهذا اليوِم
هكذا تكَلَّم 25. امسعوا كِلمةَ الرب يا مجيع يهوذا الذين يف أرِض ِمصر:"ِءثُم قالَ إرميا لكُلِّ الشعِب ولكُلِّ النسا24

إننا إنما نتمم نذورنا اليت : أنتم وِنساؤكُم تكَلَّمتم بفَِمكُم وأكملتم بأياديكُم قائلني: رب اجلُنوِد إلَه إسرائيلَ قائالً
لذلك امسعوا 26. ِلكَِة السماواِت ونسكُب هلا سكائب، فإنهن يِقمن نذوركُم، ويتممن نذوركُمنذَرناها، أنْ نبخر ملَ

يف أرِض ِمصر اِكننيهوذا السي يامجيع ةَ الربكِلم : عدى بمسإنَّ امسي لن ي ،بامسي العظيِم، قالَ الرب لَفتذا قد حأنه
قائالًبفَِم إنساٍن م هوذا يف كُلِّ أرِض ِمصري ا ِمن :الرب ديالس يى 27. حفنِري، فيال للخ رللش علَيِهم رذا أسهأنه



والناجونَ ِمن السيِف يرِجعونَ ِمن أرِض 28. كُلُّ ِرجاِل يهوذا الذين يف أرِض ِمصر بالسيِف واجلوِع حتى يتالشوا
  .أرِض يهوذا نفَرا قَليالً، فيعلَم كُلُّ بقيِة يهوذا الذين أتوا إلَى أرِض ِمصر ليتغربوا فيها، كِلمةَ أينا تقومِمصر إلَى 

يكُم وهِذِه هي العالمةُ لكُم، يقولُ الرب، إني أُعاِقبكُم يف هذا املَوِضِع، لتعلَموا أنه ال بد أنْ يقوم كالمي علَ"29
ر30. للشا : هكذا قالَ الربِصدقي فَعتفِسِه، كما دِد طاِليب نِد أعدائِه وليلي ِمصر ِلكم عفرونَ حِفرع ذا أدفَعأنه

  ".مِلك يهوذا ليِد نبوخذراصر مِلِك باِبلَ عدوِه وطاِلِب نفِسِه
  كالم الرب إىل باروخ

45 
كَلَّم ا إرميا النيب إلَى باروخ بِن نرييا ِعند كتابِتِه هذا الكَالم يف ِسفٍر عن فِم إرميا، يف السنِة الراِبعِة الكَِلمةُ اليت ت1

ويلٌ يل ألنَّ الرب : قد قُلت3: هكذا قالَ الرب إلَه إسرائيلَ لك يا باروخ"2: ليهوياقيم بِن يوشيا مِلِك يهوذا قائالً
  .قد غُشي علَي يف تنهدي، ومل أِجد راحةً.  زاد حزنا علَى ألَميقد
4"هكذا تقولُ له :وكُلَّ هِذِه األرِض: هكذا قالَ الرب ،هستما غَر ِلعوأقت ،هيتنما ب ذا أهِدمأن5. ه فهل تطلُب وأنت

ةً؟ ال تطلُبا عظيمأُمور فِسكذا جاِل! لنأني هةً يف ألنغَنيم كفسن وأُعطيك ،ٍد، يقولُ الربسا علَى كُلِّ ذي جرش ب
  ".كُلِّ املَواِضِع اليت تسري إليها

  كالم الرب عن مصر
46 
عن ِمصر، عن جيِش ِفرعونَ نخو مِلِك ِمصر الذي كانَ علَى 2كَِلمةُ الرب اليت صارت إلَى إرميا النيب عن اُألمِم، 1

  :ِر الفُراِت يف كركَميش، الذي ضربه نبوخذراصر مِلك باِبلَ يف السنِة الراِبعِة ليهوياقيم بِن يوشيا مِلِك يهوذا
.  الرماحاصِقلوا. أسِرجوا اخلَيلَ، واصعدوا أيها الفُرسانُ، وانتِصبوا باخلوِذ4. أِعدوا اِملجن والترس وتقَدموا للحرِب"3

روعسوا الد5. الب ِفتوا؟ اخلَوفلتومل ي ،وا هاِربنيوفَر مأبطالُه تراِء، وقد حتَطَّمإلَى الو دِبرينوم ِعبنيرتم مِلماذا أراه
يقولُ الرب ،والَيِهمنجو6. حطَلُ ال يوالب نوصال ي اخلَفيف .ِر الفُراِت ع ماِل جباِنِبقَطوايف الشهذا 7. ثَروا وس نم

. أصعد وأُغَطِّي األرض: فيقولُ. تصعد ِمصر كالنيِل، وكأاٍر تتالطَم املياه8الصاِعد كالنيِل، كأاٍر تتالطَم أمواهها؟ 
كوش وفوطُ : رِج األبطالُاصعدي أيتها اخلَيلُ، وهيجي أيتها املَركَبات، ولتخ9. أُهِلك املدينةَ والساِكنني فيها

ونَ القَوسونَ القاِبضونَ واملادواللّودي ،ن10. القاِبضاِن اِملج ٍة لِلانِتقاِم ِمنقمن اجلُنوِد يوم بِد ريللس فهذا اليوم
ِمِهمد وي ِمنرتوي عشبوي يفبِغضيِه، فيأكُلُ الساجلُنوِد ذَ. م بِد ريِر الفُراِتألنَّ للس ماِل ِعندةً يف أرِض الشبيح .

11ِمصر ذراَء، بنتا يا علَسانذي بوخ دي إلَى ِجلعاداصع .قاقريالع كَثِّرينةَ لِك. باِطالً تِت 12. ال ِرفادقد ِمسع
  ". ِكالهما معااُألمم ِخبزِيِك، وقد مأل األرض عويلُِك، ألنَّ بطَالً يصِدم بطَالً فيسقُطاِن

13ِمصر أرض ضِربِلِك باِبلَ ليم رذراصبوخجيِء نيف م يبإلَى إرميا الن ا الرب ةُ اليت تكَلَّمأخِبروا يف "14: الكَِلم
ويف حتفَنحيس لَ، وأِمسعوا يف نوفجدوأِمسعوا يف م ،يأكُلُ. ِمصر يفأْ، ألنَّ السَيو ِصبقولوا انتوالَيكح  .

15مهحقد طَر ِقفونَ، ألنَّ الرب؟ ال يِدروكقتم حعلَى صاِحِبِه، 16! ِلماذا انطَر سقُطَ الواِحدى يحت العاِثرين كَثَّر
نُ مِلك ِفرعو: قد نادوا هناك17. قوموا فنرجعِ إلَى شعِبنا، وإلَى أرِض ميالِدنا ِمن وجِه السيِف الصاِرِم: ويقولوا



هاِلك ِمصر .امليعاد البحِر 18. قد فات ٍل ِعنداِجلباِل، وككَرم نيكتابوٍر ب ،هاجلُنوِد امس بر أنا، يقولُ املَِلك يح
ِمصر 20. اِكنِاصنعي لنفِسِك أُهبةَ جالٍء أيتها الِبنت الساِكنةُ ِمصر، ألنَّ نوف تصري خِربةً وتحرق فال س19. يأيت

ألنهم هم أيضا . أيضا مستأجروها يف وسِطها كعجوِل صريٍة21. اهلَالك ِمن الشماِل جاَء جاَء. ِعجلَةٌ حسنةٌ ِجدا
ٍة، ألنهم يسريونَ صوتها يمشي كحي22. مل يِقفوا ألنَّ يوم هالِكِهم أتى علَيِهم، وقت ِعقاِبِهم. يرتدونَ، يهربونَ معا

يقطَعونَ وعرها، يقولُ الرب، وإنْ يكُن ال يحصى، ألنهم 23. جبيٍش، وقد جاءوا إليها بالفؤوِس كمحتِطيب حطٍَب
رب اجلُنوِد قالَ 25. قد أُخزيت بنت ِمصر ودِفعت ليِد شعِب الشماِل24. قد كثُروا أكثَر ِمن اجلَراِد، وال عدد هلُم

وأدفَعهم ليِد 26. هأنذا أُعاِقب أمونَ نو وِفرعونَ وِمصر وآِلهتها وملوكَها، ِفرعونَ واملُتوكِّلني علَيِه: إلَه إسرائيلَ
  . القَدميِة، يقولُ الربثُم بعد ذلك تسكَن كاألياِم. طاِليب نفوِسِهم، وليِد نبوخذراصر مِلِك باِبلَ، وليِد عبيِدِه

وأنت فال ختَف يا عبدي يعقوب، وال ترتِعب يا إسرائيلُ، ألني هأنذا أُخلِّصك ِمن بعيٍد، ونسلك ِمن أرِض "27
خيفوال م ريحستوي ئنطموي يعقوب رِجعفي ،ي أنا28. سبِيِهمألن ،فال ختَف بدي يعقوبياع ا أنتي أمألن ،معك 

إليِهم كدتدب ِم الذينتِربئَةً. أُفين كُلَّ اُألم ئُكروال أُب باحلَق كبدبل أؤ ،فال أُفنيك ا أنتأم."  
  نبوءة عن الفلسطينيني

47 
ها مياه تصعد : هكذا قالَ الرب"2: كَِلمةُ الرب اليت صارت إلَى إرميا النيب عن الِفِلسطينيني قَبلَ ضرِب ِفرعونَ غَزة1َ

كُلُّ سكّاِن  ِمن الشماِل وتكونُ سيالً جاِرفًا، فتغشي األرض وِمألها، املدينةَ والساِكنني فيها، فيصرخ الناس، ويولِولُ
 ال تلتِفت اآلباُء إلَى البنني، بسبِب ِمن صوِت قَرِع حواِفِر أقويائِه، ِمن صريِر مركَباِتِه وصريِف بكَراِتِه3. األرِض

بسبِب اليوِم اآليت هلَالِك كُلِّ الِفِلسطينيني، لينقَِرض ِمن صور وصيدونَ كُلُّ بقيٍة تعني، ألنَّ الرب 4. ارِتخاِء األيادي
ِة كفتورزيرةَ جقيب ،نيالِفِلسطيني هِلكعلَى غ5َ. ي لعى الصةَأتز .ِة وطائِهمقيأشقَلونُ مع ب أُهِلكَت . ى ختِمشنيتى محت

كَيف يستريح والرب قد 7. اهدأْ واسكُن!  آِه، ياسيف الرب، حتى متى ال تستريح؟ انضم إلَى ِغمِدك6. نفسِك
  ".أوصاه علَى أشقَلونَ، وعلَى ساِحِل البحِر هناك واعده؟

  ة عن موآبنبوء
48 
1إسرائيلَ:"عن موآب اجلُنوِد إلَه بهكذا قالَ ر :تِربها قد خبو ألنويلٌ لن .تاِيمقَري وأُِخذَت تزيخ . تزيخ

تبعوارت 2. ِمسجابموآب فخر عدا بوجودم ا. لَيسرشبونَ فكَّروا علَيها شأنْ تكو. يف ح ها ِمنقِرضفن لُمةًهنَ أُم .
يفوراَءِك الس بذهوي نيمصت دمنيا يا م3. وأنِت أيضعظيم حقوس الكه ،حوروناِيم صياٍح ِمن قد 4. صوت

 ألنه يف عقَبِة لوحيت يصعد بكاٌء علَى بكاٍء، ألنه يف منحدِر حوروناِيم5. حطِّمت موآب، وأمسع ِصغارها صراخا
  .اهربوا نجوا أنفُسكُم، وكونوا كعرعٍر يف البريِة6. ِمسع األعداُء صراخ انِكساٍر

7" هساؤورؤ هتنِيب، كهإلَى الس كموش جخرا، ويأنِت أيض ذينزائِنِك ستؤخكاِلِك علَى أعماِلِك وعلَى خأجِل ات فِمن
أعطوا موآب 9.  مدينٍة، فال تفِلت مدينةٌ، فيبيد الوطاُء، ويهِلك السهلُ كما قالَ الربويأيت املُهِلك إلَى كُل8ِّ. معا



ملعونٌ من يعملُ عملَ الرب بِرخاٍء، وملعونٌ من 10. جناحا ألنها خترج طائرةً وتصري مدنها خِربةً بال ساِكٍن فيها
  .يمنع سيفَه عن الدِم

لذلك بقي . مستريح موآب منذُ ِصباه، وهو مستِقر علَى درديِه، ومل يفرغْ ِمن إناٍء إلَى إناٍء، ومل يذهب إلَى السِيب"11
ريمل تتغ هتفيِه، ورائح ه12. طَعمفَروي ،هصغونفي صغنيوأُرِسلُ إليِه م ،تأيت، يقولُ الرب امها أي لذلك ،هتغونَ آني

مهتكِسرونَ أوعي13. ويكَِلِهمتيِت إيلَ مب إسرائيلَ ِمن يتِجلَ بكما خ ،كموش ِمن لُ موآبخجفي.  
أُهِلكَت موآب وصِعدت مدنها، وخيار منتخبيها نزلوا 15كيف تقولونَ نحن جباِبرةٌ وِرجالُ قوٍة للحرِب؟ "14

اُندبوها يا مجيع الذين 17. قريب مجيُء هالِك موآب، وبليتها مسِرعةٌ ِجدا16. يقولُ املَِلك رب اجلُنوِد امسهللقَتِل، 
 ِانِزيل ِمن املَجِد، اجِلسي يف الظَّماِء18كيف انكَسر قَضيب الِعز، عصا اجلَالِل؟ : حوالَيها، وكُلَّ العاِرفني امسها قولوا

ِقفي علَى الطريِق وتطَلَّعي يا 19. أيتها الساِكنةُ بنت ديبونَ، ألنَّ مهِلك موآب قد صِعد إلَيِك وأهلك حصونِك
روعريةَ عةَ. ساِكناجيوالن ثَ؟ : قويل. اسأيل اهلاِربد20ماذا حِقضقد ن هألن موآب زيخوا. قد خولِولوا واصر .
وقد جاَء القَضاُء علَى أرِض السهِل، علَى حولونَ وعلَى يهصةَ وعلَى 21. ونَ أنَّ موآب قد أُهِلكأخِبروا يف أرن

وعلَى قَريتاِيم وعلَى بيتِ جامولَ وعلَى بيتِ معونَ، 23وعلَى ديبونَ وعلَى نبو وعلَى بيتِ دبلَتاِيم، 22ميفَعةَ، 
عِضب قَرنُ موآب، وحتَطَّمت 25. ى كُلِّ مدِن أرِض موآب البعيدِة والقريبِةوعلَى قَريوت وعلَى بصرةَ وعل24َ

يقولُ الرب ،هِذراع.  
أفَما كانَ إسرائيلُ 27. موآب يف قُيائِه، وهو أيضا يكونُ ضحكَةً أسِكروه ألنه قد تعاظَم علَى الرب، فيتمرغَ"26

نيب ِجد؟ هل وحكَةً لك؟ ضأسالر ضتنغ بِه كُنت تتكَلَّم كُلَّما كُنت كى أننَ، واسكُنوا 28 اللُّصوِص حتلّوا املُدخ
هو متكَبر . قد ِمسعنا بِكربياِء موآب29. يف الصخِر ياسكّانَ موآب، وكونوا كحمامٍة تعشش يف جواِنِب فِم احلُفرِة

. أكاذيبه فعلَت باِطالً. أنا عرفت سخطَه، يقولُ الرب، إنه باِطل30ٌ. ربيائِه وجالِلِه وارِتفاِع قَلِبِهبعظَمِتِه وِبِك. ِجدا
31خكُلِِّه أصر وعلَى موآب ،لِولُ علَى موآبأو أجِل ذلك ِمن .حاِرس نُّ علَى ِرجاِل قريــؤأبكي علَيِك 32. ي

. وقَع املُهِلك علَى جناِك، وعلَى ِقطاِفِك. قد عبرت قُضبانِك البحر، وصلَت إلَى حبِر يعزير.  سبمةَبكاَء يعزير، يا جفنةَ
33أرِض موآب ستاِن، وِمنالب ِمن بوالطَّر حالفَر ِزعاملَعاِصِر. ون ِمن تاٍف. وقد أُبِطلَِت اخلمر داسةٌ ال . ال يلَبج
تافٍة، ق34. هكِعجلٍَة ثُالثي ،إلَى حوروناِيم صوغَر ِمن ،صشبونَ إلَى ألعالَةَ إلَى ياهراِخ حص ِمن مهد أطلَقوا صوت

. وأُبطِّلُ ِمن موآب، يقولُ الرب، من يصِعد يف مرتفَعٍة، ومن يبخر آلِلهِتِه35. ألنَّ مياه ِنمرمي أيضا تصري خِربةً
ِمن أجِل ذلك يصوت قَليب ملوآب كناٍي، ويصوت قَليب لِرجاِل قري حاِرس كناٍي، ألنَّ الثَّروةَ اليت اكتسبوها قد 36
ت37. بادسوحوعلَى األحقاِء م ،موشةٌ، وعلَى كُلِّ األيادي خجزوزٍة موكُلَّ حلي ،ععلَى 38. ألنَّ كُلَّ رأٍس أقر

يولِولونَ 39. موآب ويف شواِرِعها كُلِّها نوح، ألني قد حطَمت موآب كإناٍء ال مسرةَ بِه، يقولُ الربكُلِّ سطوِح 
والَيها: قائلنيح نا لكُلِّ معبحكَةً ورض موآب تقَفاها ِخبزٍي؟ فقد صار موآب لَتوح ؟ كيفتِقضن كيف .
40هكذا قالَ الرب هألن :يِه علَى موآبناحطُ جبسسٍر، ويكن طريوأُمِسكَِت 41. ها هو ي ،قَريوت قد أُِخذَت

ويهِلك موآب عن أنْ يكونَ شعبا، 42. احلَصينات، وسيكونُ قَلب جباِبرِة موآب يف ذلك اليوِم كقَلِب امرأٍة ماِخٍض



علَى الرب قد تعاظَم هةٌ وف43َ. ألنفروح وفخيقولُ الرب ،موآب يا ساِكن علَيك وجِه 44. خ ِمن بهرالذي ي
 ،ةَ ِعقاِبِهمسن ،علَى موآب علَيها، أي ي أجِلبألن ،يف الفَخ علَقِة ياحلُفر ِمن دصعِة، والذي يسقُطُ يف احلُفراخلَوِف ي

اهلاِربونَ بال45. يقولُ الرب شبونَ وقَفوسِط  يف ِظلِّ ح ِمن شبونَ، وهليبح ِمن نار تقد خرج هٍة، ألنقو 
باد شعب كموش، ألنَّ بنيك قد أُِخذوا ! ويلٌ لك يا موآب46. سيحونَ، فأكَلَت زاويةَ موآب، وهامةَ بين الوغَى

  ". األياِم، يقولُ الربولكنين أرد سيب موآب يف آِخِر47. إلَى السِيب وبناِتك إلَى اجلَالِء
إلَى هنا قَضاُء موآب. 

  نبوءة عن عمون
49 
أليس إلسرائيلَ بنونَ، أو ال واِرثٌ له؟ ملاذا يِرثُ مِلكُهم جاد، وشعبه يسكُن يف : هكذا قالَ الرب:"عن بين عمون1َ

ِة بين عمونَ جلَبةَ حرٍب، وتصري تالً خِربا، وتحرق بناتها لذلك ها أيام تأيت، يقولُ الرب، وأُِمسع يف رب2مدِنِه؟ 
يقولُ الرب ،وِرثوه ِرثُ إسرائيلُ الذيناِر، في3. بالنتِربقد خ شبونُ ألنَّ عايةَ. ولِويل ياحبناِت ريا ب خناُصر .

ما بالُِك 4. نَّ مِلكَهم يذهب إلَى السِيب هو وكهنته ورؤساؤه معااندبن وطَوفن بني اجلُدراِن، أل. تنطَّقن مبسوٍح
هأنذا 5من يأيت إلَي؟ : تفتِخرين باألوطيِة؟ قد فاض وطاؤِك دما أيتها الِبنت املُرتدةُ واملُتوكِّلَةُ علَى خزائِنها، قائلَةً

وفًا، يقولُ السعلَيِك خ أجِلب نوليس م ،هدونَ كُلُّ واِحٍد إلَى ما أمامطروالَيِك، وتح مجيِع الذين اجلُنوِد، ِمن بر دي
ائهنيالت عجم6. يونَ، يقولُ الربمين عب سيب دأر ذلك عدب ثُم."  
  نبوءة عن أدوم

7اجلُنوِد:"عن أدوم بيف تي: هكذا قالَ ر عدةَ ب؟ أال ِحكممهتِحكم غَتماِء؟ هل فرالفُه ةُ ِمنِت املَشورمانَ؟ هل باد
لو أتاك 9. تعمقوا يف السكَِن يا سكّانَ ددانَ، ألني قد جلَبت علَيِه بليةَ عيسو حني عاقَبته. التِفتوا. اُهربوا8

ولكنين جردت عيسو، 10، أفَما كانوا يهِلكونَ ما يكفيِهم؟ القاِطفونَ، أفَما كانوا يتركونَ عاللَةً؟ أو اللُّصوص ليالً
اُترك أيتامك أنا أُحييِهم، 11. هلك نسلُه وإخوته وجريانه، فال يوجد. وكشفت مستتراِتِه فال يستطيع أنْ يختِبئَ

كَّلنوتلي علَي 12. وأراِملُكهكذا قالَ الرب هألن : ِربوا، فهل أنتقد ش بوا الكأسشرهلُم أنْ ي قال ح ها إنَّ الذين
ألني بذايت حلَفت، يقولُ الرب، إنَّ بصرةَ تكونُ دهشا وعارا وخرابا 13. بل إنما تشرب شربا! تتبرأُ تبرؤا؟ ال تتبرأُ

جتَمعوا : قد ِمسعت خبرا ِمن ِقبِل الرب، وأُرِسلَ رسولٌ إلَى اُألمِم قائال14ً. ولَعنةً، وكُلَُّ مدِنها تكونُ ِخربا أبديةً
قد غَرك 16. ألني ها قد جعلتك صغريا بني الشعوب، ومحتقَرا بني الناِس15. وتعالَوا علَيها، وقوموا للحرِب

وإنْ رفَعت كنسٍر عشك، فِمن هناك . ِجئ الصخِر، املاِسك مرتفَِع األكَمِةختويفُك، ِكربياُء قَلِبك، ياساِكن يف محا
يقولُ الرب ،كا17. أُحِدربجع أدوم صريوت .باِتهاكُلُّ ماررِب كُلِّ ضببس صِفروي بجعا يت  !18 كانِقالِب سدوم

 ،راِتِهما، يقولُ الربجاوةَ ومموروعمآد فيها ابن برغإنسانٌ وال يت هناك سكُن19. ال ي ٍد ِمنكأس دصعهوذا ي
فمن هو منتخب، فأُقيمه علَيِه؟ ألنه من ِمثلي؟ ومن . ألني أغِمز وأجعلُه يركُض عنه. ِكربياِء اُألردنِّ إلَى مرعى دائٍم
لذلك امسعوا مشورةَ الرب اليت قَضى ا علَى أدوم، وأفكاره اليت 20ي يِقف أمامي؟ يحاِكمين؟ ومن هو الراعي الذ



ِمن صوِت سقوِطِهم رجفَِت 21. إنه يخِرب مسكَنهم علَيِهم. إنَّ ِصغار الغنِم تسحبهم: افتكَر ا علَى سكّاِن تيمانَ
ها . األرضصوت ِمعةٌ سرخص22. يف حبِر سوف ةَ، ويكونُ قَلبصريِه علَى بناحطُ جبسوي طريوي ِفعرتسٍر يهوذا كن

  ".جباِبرِة أدوم يف ذلك اليوِم كقَلِب امرأٍة ماِخٍض
  نبوءة عن دمشق

23شقعن ِدم":ماةُ وأرفادح تزيديئًا. خا رربقد ِمسعوا خ مهاهلُدوَءيف البحِر ا. قد ذابوا ألن ال يستطيع ضِطراب .
كَيف مل تترِك 25. أمسكَتها الرعدةُ، وأخذَها الضيق واألوجاع كماِخٍض. ارتخت ِدمشق والتفَتت للهرِب24

لك اليوِم، يقولُ لذلك تسقُطُ شبانها يف شواِرِعها، وِلك كُلُّ ِرجاِل احلَرِب يف ذ26املدينةُ الشهريةُ، قريةُ فرحي؟ 
  ".وأُشِعلُ نارا يف سوِر ِدمشق فتأكُلُ قُصور بنهدد27. رب اجلُنوِد

  نبوءة عن قيدار وحاصور
. قوموا اصعدوا إلَى قيدار: هكذا قالَ الرب:"عن قيدار وعن مماِلِك حاصور اليت ضربها نبوخذراصر مِلك باِبل28َ

يأخذونَ خيامهم وغَنمهم، ويأخذونَ ألنفُِسِهم شقَقَهم وكُلَّ آنيِتِهم وِجماهلُم، وينادونَ 29. شِرِقاخِربوا بين املَ
  .اخلَوف ِمن كُلِّ جاِنٍب: إليِهِم
 مِلك باِبلَ قد أشار تعمقوا يف السكَِن ياسكّانَ حاصور، يقولُ الرب، ألنَّ نبوخذراصر. اَِزموا ِجدا. اُهربوا"30

قوموا اصعدوا إلَى أُمٍة مطمئنٍة ساِكنٍة آِمنٍة، يقولُ الرب، ال مصاريع وال 31. علَيكُم مشورةً، وفَكَّر علَيكُم ِفكرا
لِّ ريٍح مقصوصي الشعِر وتكونُ ِجمالُهم نهبا، وكثرةُ ماشيِتِهم غَنيمةً، وأُذري لك32ُ. تسكُن وحدها. عواِرض هلا

كُلِّ ِجهاِتِه، يقولُ الرب ِمن الِكِهم ا، وآيتديرستةً إلَى األبِد33. مِربى، وخناِت آوب سكَنم كونُ حاصورال . وت
مآد فيها ابن برغإنسانٌ، وال يت هناك سكُني."  

  نبوءة عن عيالم
هكذا قالَ رب "35: ى إرميا النيب علَى عيالم، يف ابِتداِء ملِك ِصدقيا مِلِك يهوذا قائلَةًكَِلمةُ الرب اليت صارت إل34َ

وأجِلب علَى عيالم أربع رياٍح ِمن أربعِة أطراِف السماِء، وأُذريِهم 36. هأنذا أُحطِّم قَوس عيالم أولَ قوِتِهم: اجلُنوِد
وأجعلُ العيالميني يرتِعبونَ أمام أعدائِهم وأمام طاِليب 37. ِح وال تكونُ أُمةٌ إال ويأيت إليها منفيو عيالملكُلِّ هِذِه الريا

يب، يقولُ الربغَض موا، حرش علَيِهم وأجِلب ،فوِسِهمن .مهى أَُفنيحت يفالس مي يف 38. وأُرِسلُ وراَءهكُرسي عوأض
  .م، وأُبيد ِمن هناك املَِلك والرؤساَء، يقولُ الربعيال
39"يقولُ الرب ،عيالم سيب دي أراِم أنويكونُ يف آِخِر األي". 

  نبوءة عن بابل
50 
1يبِد إرميا النعلَى ي نيأرِض الكَلداني نعن باِبلَ وع ا الرب ةُ اليت تكَلَّمالكَِلم:  



. انسحق مرودخ. خزي بيلُ. أُِخذَت باِبلُ: قولوا. أِمسعوا ال تخفوا. يف الشعوب، وأِمسعوا وارفَعوا رايةًأخِبروا "2
ألنه قد طَلَعت علَيها أُمةٌ ِمن الشماِل هي جتعلُ أرضها خِربةً فال يكونُ فيها 3. انسحقَت أصنامها. خزيت أوثانها

ساِكن .بواِمنبوا وذَهرواٍن هيإنساٍن إلَى ح .  
يسريونَ سريا، ويبكونَ . يف ِتلك األياِم ويف ذلك الزماِن، يقولُ الرب، يأيت بنو إسرائيلَ هم وبنو يهوذا معا"4

مهإلَه طلُبونَ الرب5 .ويقائلني ،إلَى هناك مهجوهونَ، ووسألونَ عن طريِق ِصهيلُ: يههٍد أبديبع بالرب قلصفن ال م 
نسوا . ساروا ِمن جبٍل إلَى أكَمٍة. علَى اِجلباِل أتاهوهم. كانَ شعيب ِخرافًا ضالَّةً، قد أضلَّتهم رعاتهم6. ينسى

مهضرب7. ممبِغضوهوقالَ م ،مأكَلوه مدوهوج كُلُّ الذين :ُأجِل أ ِمن ذِنبال ن سِكِن الِبرم ،م أخطأوا إلَى الرب
جاِء آبائِهِم الربِم8. ورنالغ أمام وكونوا ِمثلَ كرارِيز ،نيأرِض الكَلداني جوا ِمنوسِط باِبلَ واخر بوا ِمناُهر.  

9"ماِل، فيأرِض الش ٍة ِمنعوٍب عظيمش مهورعلَى باِبلَ ج ذا أوِقظُ وأُصِعدأني هذُ. صطَفّونَ علَيهاألنتؤخ هناك ِمن .
. كُلُّ مغتِنميها يشبعونَ، يقولُ الرب. وتكونُ أرض الكَلدانيني غَنيمة10ً. ِنبالُهم كبطٍَل مهِلٍك ال يرِجع فاِرغًا

11هكِعجلٍَة يف الكََإل، وص ميا ناِهيب مرياثي، وقَفَزت مِمتوش مقد فِرحت كُميٍل، ألنكخ ما12لتِجد كُمى أُمخزت .
تكُملُ اليت ولَدختج .ناِشفَةٌ وقَفر ةٌ وأرضيرعوب بةُ الشةً 13. ها آِخرِربخ بل تصري ،سكَنال ت ِط الربِب سخببس

طَفّوا علَى باِبلَ حوالَيها يا مجيع الذين يِرتعونَ يف ِاص14.  بباِبلَ يتعجب ويصِفر بسبِب كُلِّ ضرباِتهاكُلُّ مار. بالتماِم
. قد أعطَت يدها. اهِتفوا علَيها حوالَيها15. ال توفِّروا السهام ألنها قد أخطأت إلَى الرب. ارموا علَيها. القَوِس

اقطَعوا الزاِرع 16. كما فعلَِت افعلوا ا.  ِمنهاألنها نقمةُ الرب هي، فانــِقموا. نِقضت أسوارها. سقَطَت أُسسها
ِمن وجِه السيِف القاسي يرِجعونَ كُلُّ واِحٍد إلَى شعِبِه، ويهربونَ كُلُّ . ِمن باِبلَ، وماِسك اِملنجِل يف وقِت احلَصاِد

  .واِحٍد إلَى أرِضِه
أوالً أكَله مِلك أشور، ثُم هذا األخري، نبوخذراصر مِلك باِبلَ هرس . عقد طَردته السبا. إسرائيلُ غَنم متبددةٌ"17
هإسرائيل18َ. ِعظام اجلُنوِد إلَه بهكذا قالَ ر لذلك :ورأش ِلكم كما عاقَبت هباِبلَ وأرض ِلكم ذا أُعاِقبأنه .
 يف ِتلك األياِم ويف 20.  كرملَ وباشانَ، ويف جبِل أفراِيم وِجلعاد تشبع نفسهوأرد إسرائيلَ إلَى مسكَِنِه، فيرعى19

  .ذلك الزماِن، يقولُ الرب، يطلَب إمثُ إسرائيلَ فال يكونُ، وخطيةُ يهوذا فال توجد، ألني أغِفر ملَن أُبقيِه
  

21"علَى أرِض ِمراثاِيم دِاصع .علَيها وعلَى سكُلِّ ما . كّاِن فقود بسلْ حوافع ،يقولُ الرب ،موراَءه مروح اخِرب
كَيف قُِطعت وحتَطَّمت ِمطرقَةُ كُلِّ األرِض؟ كيف 23. صوت حرٍب يف األرِض، واِحنطام عظيم22. أمرتك بِه

قد وِجدِت وأُمِسكِت !  فعِلقِت يا باِبلُ، وأنِت مل تعِريفقد نصبت لِك شركًا،24صارت باِبلُ خِربةً بني الشعوب؟ 
مِت الربِك قد خاصالً يف أرِض 25. ألنماجلُنوِد ع بِد ريآالِت ِرجِزِه، ألنَّ للس جوأخر ،هتِخزان الرب حفت

نيى26. الكَلدانياألقص إليها ِمن لُمحوا أهراَءها. هموها. افتةٌكوقيهلا ب موها وال تكُنرا، وحأهِلكوا كُلَّ 27.  ِعرام
صوت هاِربني وناجني ِمن أرِض باِبلَ، 28. ويلٌ هلُم ألنه قد أتى يومهم، زمانُ ِعقاِبِهم. لتِرتلْ للذَّبِح. عجوِلها

ليِرتلْ علَيها كُلُّ من يِرتع يف . عوا إلَى باِبلَ أصحاب الِقسياُد29. ليخِبروا يف ِصهيونَ بنقمِة الرب إلَِهنا، نقمِة هيكِلِه



افعلوا ا حسب كُلِّ ما فعلَت، ألنها بغت علَى الرب، علَى . كاِفئوها نظري عمِلها. ال يكُن ناٍج. القَوِس حوالَيها
. ِرِع، وكُلُّ ِرجاِل حرِبها يهِلكونَ يف ذلك اليوِم، يقولُ الربلذلك يسقُطُ شبانها يف الشوا30. قُدوِس إسرائيلَ

فيعثُر الباغي 32. هأنذا علَيِك أيتها الباغيةُ، يقولُ السيد رب اجلُنوِد، ألنه قَد أتى يومِك حني ِعقايب إياِك31
  .مدِنِه فتأكُلُ كُلَّ ما حوالَيهاويسقُطُ وال يكونُ له من يقيمه، وأُشِعلُ نارا يف 

أبوا أنْ . إنَّ بين إسرائيلَ وبين يهوذا معا مظلومونَ، وكُلُّ الذين سبوهم أمسكوهم: هكذا قالَ رب اجلُنوِد"33
مطِلقوه34. يقَوي مهولي .هاجلُنوِد امس بر .وي األرض ريحي لكَي معواهد قيمكّانَ باِبلَيس علَى 35. زِعج يفس

سيف علَى املُخاِدعني، فيصريونَ 36. الكَلدانيني، يقولُ الرب، وعلَى سكّاِن باِبلَ، وعلَى رؤسائها، وعلَى حكَمائها
يِف الذي يف وسِطها، سيف علَى خيِلها وعلَى مركَباِتها وعلَى كُلِّ اللَّف37. سيف علَى أبطاِلها فيرتِعبونَ. حمقًا

حر علَى مياِهها فتنشف، ألنها أرض منحوتاٍت هي، وِباألصناِم 38. سيف علَى خزائِنها فتنهب. فيصريونَ ِنساًء
نجإلَى األبِد، و39. ت عدب سكَنعاِم، وال تفيها ِرعالُ الن ى، وتسكُنناِت آوالقَفِر مع ب حوشو تسكُن لذلك رعمال ت

كَقَلِب اِهللا سدوم وعمورةَ ومجاوراِتها، يقولُ الرب، ال يسكُن هناك إنسانٌ، وال يتغرب فيها 40. إلَى دوٍر فدوٍر
مآد أقاصي األرِض41. ابن كثريونَ ِمن لوكةٌ، ويوقَظُ مةٌ عظيمماِل، وأُمالش قِبلٌ ِمنم عبمِسكون42َ. هوذا شي 

محوالر مونَ. القَوسرحم قُساةٌ ال يِتِك . هبٍل واِحٍد ملُحارجكر صطَفِّنيركَبونَ، ميٍل يكبحٍر، وعلَى خ ِعجي مهصوت
أسٍد ها هو يصعد ك44. أخذَته الضيقَةُ والوجع كماِخٍض. سِمع مِلك باِبلَ خبرهم فارتخت يداه43. يابنت باِبلَ

فمن هو منتخب فأُقيمه علَيِه؟ ألنه من ِمثلي؟ . ألني أغِمز وأجعلُهم يركُضونَ عنه. ِمن ِكربياِء اُألردنِّ إلَى مرعى دائٍم
اِبلَ، وأفكاره لذلك امسعوا مشورةَ الرب اليت قَضى ا علَى ب45ومن يحاِكمين؟ ومن هو الراعي الذي يِقف أمامي؟ 

نيا علَى أرِض الكَلداني كَراليت افت :مهبِم تسحنالغ إنَّ ِصغار .علَيِهم مهسكَنم خِربي هالقَوِل46. إن ِمن : أُِخذَت
  .رجفَِت األرض وسِمع صراخ يف الشعوب. باِبلُ
 
51 
1"ذا أوِقظُ علَى باِب: هكذا قالَ الربأنهِلكَةًها مرحي علَي يف وسِط القائمني اِكننيوأُرِسلُ إلَى باِبلَ 2. لَ وعلَى الس

رٍة يف يوِم الشكُلِّ ِجه يكونونَ علَيها ِمن مهها، ألنغونَ أرضفَرها ويونذَرفي ينذَرِرتِع 3. ماِزِع يف قَوِسِه، فليعلَى الن
فتسقُطَ القَتلَى يف أرِض 4.  بِدرِعِه، فال تشِفقوا علَى منتخبيها، بل حرموا كُلَّ جنِدهاالناِزع، وعلَى املُفتِخِر

ألنَّ إسرائيلَ ويهوذا لَيسا مبقطوعِني عن إلَِهِهما، عن رب اجلُنوِد، وإنْ تكُن 5. الكَلدانيني، واملَطعونونَ يف شواِرِعها
ال ِلكوا بذَنِبها، ألنَّ هذا . اهربوا ِمن وسِط باِبلَ، واجنوا كُلُّ واِحٍد بنفِسِه6. قُدوِس إسرائيلَأرضهما مآلنةً إمثًا علَى 

ِمن مخِرها شِربِت . باِبلُ كأس ذَهٍب بيِد الرب تسِكر كُلَّ األرِض7. زمانُ انِتقاِم الرب، هو يؤدي هلا جزاَءها
عوبالش .أجِل ذلك ِمنعوبِت الشن8.  جتةً وحتَطَّمغتباِبلُ ب قَطَتلَّها . ولِولوا علَيها. سا جلُرِحها لَعلَسانذوا بخ
دعوها، ولنذهب كُلُّ واِحٍد إلَى أرِضِه، ألنَّ قَضاَءها وصلَ إلَى السماِء، وارتفَع إلَى . داوينا باِبلَ فلم تشف9! تشفَى

قد . أِعدوا األتراس. سنوا السهام11. هلُم فنقُص يف ِصهيونَ عملَ الرب إلَِهنا. رج الرب برناقد أخ10. السحاِب



علَى أسواِر باِبلَ 12. ألنه نقمةُ الرب، نقمةُ هيكِلِه. أيقَظَ الرب روح ملوِك مادي، ألنَّ قَصده علَى باِبلَ أنْ يهِلكَها
أِعدوا الكَمني، ألنَّ الرب قد قَصد وأيضا فعلَ ما تكَلَّم بِه علَى سكّاِن . أقيموا احلُراس. شددوا اِحلراسةَ. الرايةَارفَعوا 
ب قد حلَف ر14. أيتها الساِكنةُ علَى مياٍه كثريٍة، الواِفرةُ اخلَزائِن، قد أتت آِخرتِك، كيلُ اغِتصاِبِك13. باِبلَ

  .إني َألمَألنِك أُناسا كالغوغاِء، فيرفَعونَ علَيِك جلَبةً: اجلُنوِد بنفِسِه
إذا أعطَى قَوالً تكونُ كثرةُ مياٍه يف 16. صاِنع األرِض بقوِتِه، ومؤسس املَسكونِة ِحبكمِتِه، وبفَهِمِه مد السماواِت"15

صِعدالسماواِت، وي  ِمن حابزائِنِه. أقاصي األرِضالسخ ِمن يحالر جطَِر، وأخرروقًا للمب عنكُلُّ إنساٍن 17. ص لُدب
يف وقِت . هي باِطلَةٌ، صنعةُ األضاليِل18. خزي كُلُّ صائٍغ ِمن التمثاِل ألنَّ مسبوكَه كِذب وال روح فيِه. مبعِرفَِتِه

ص19. ِعقاِبها تبيدكهِذِه ن لَيسهاجلُنوِد امس بمرياِثِه، ر اجلميِع، وقَضيب روصم هألن ،يعقوب 20. يب يل فأس أنت
 ،املَماِلك بك وأُهِلك ،ماُألم بك قرٍب، فأسحح واتةَ 21وأداملَركَب بك قوأسح ،هوراِكب سالفَر بك روأُكَس

وأسحق 23ملَرأةَ، وأسحق بك الشيخ والفَتى، وأسحق بك الغالم والعذراَء، وأسحق بك الرجلَ وا22وراِكبها، 
الةَ واحلُكّامالو بك قوأسح ،هانوفَد الفَالَّح بك قوأسح ،هوقَطيع اعيالر كّاِن أرِض 24. بكوأُكاِفئُ باِبلَ وكُلَّ س

هأنذا علَيك أيها اجلَبلُ املُهِلك، 25. علوه يف ِصهيونَ، أمام عيوِنكُم، يقولُ الربالكَلدانيني علَى كُلِّ شرِهِم الذي ف
فال 26يقولُ الرب، املُهِلك كُلَّ األرِض، فأمد يدي علَيك وأُدحِرجك عن الصخوِر، وأجعلُك جبالً محرقًا، 

جٍة، وال حا لزاويرجح ذونَ ِمنكيأخا إلَى األبِد، يقولُ الربرابٍس، بل تكونُ خا ُألسر.  
نادوا علَيها مماِلك أراراطَ وِمني . قَدسوا علَيها اُألمم. اضِربوا بالبوِق يف الشعوب. ِارفَعوا الرايةَ يف األرِض"27

ا. وأشكَنازٍة. أقيموا علَيها قائدِعرقشوغاَء مها وكُلَّ 28. أصِعدوا اخلَيلَ كغالتمادي، و لوكم ،عوبسوا علَيها الشقَد
فترتِجف األرض وتتوجع، ألنَّ أفكار الرب تقوم علَى باِبلَ، ليجعلَ أرض باِبلَ 29حكّاِمها وكُلَّ أرِض سلطاِنها، 

حرقوا . صاروا ِنساًء. نضبت شجاعتهم. صوِنكَف جباِبرةُ باِبلَ عن احلَرِب، وجلَسوا يف احل30ُ. خرابا بال ساِكٍن
يركُض عداٌء لِلقاِء عداٍء، ومخِبر لِلقاِء مخِبٍر، ليخِبر مِلك باِبلَ بأنَّ مدينته قد 31. حتَطَّمت عواِرضها. مساِكنها

ألنه هكذا 33. قوه بالناِر، وِرجالُ احلَرِب اضطَربتوأنَّ املَعاِبر قد أُمِسكَت، والقَصب أحر32أُِخذَت عن أقصى، 
  ".بعد قَليٍل يأيت علَيها وقت احلَصاِد. إنَّ بنت باِبلَ كبيدٍر وقت دوِسِه: قالَ رب اجلُنوِد إلَه إسرائيلَ

ظُلمي 35. طَوحين.  كِتنٍني، ومأل جوفَه ِمن ِنعميابتلَعين. جعلَين إناًء فاِرغًا. أكَلَين أفناين نبوخذراصر مِلك باِبلَ"34
لذلك هكذا قالَ 36. تقولُ أورشليم" ودمي علَى سكّاِن أرِض الكَلدانيني. "تقولُ ساِكنةُ ِصهيونَ" ولَحمي علَى باِبلَ

ه: "الربحبر فشِك، وأُنتقمن ِقمِك، وأنتتصومخ ذا أُخاِصمأنهاهنبوعي فِّفى 37. ا، وأُجا، ومأومكونُ باِبلُ كووت
ِعند حرارِتِهم أُِعد هلُم 39. يزأرونَ كِجراِء أُسوٍد. يزِجمرونَ معا كأشباٍل38. بناِت آوى، ودهشا وصفريا بال ساِكٍن

ا، وال يا أبديومناموا نحوا ويفري لكَي ،مها وأُسِكررابشيِقظوا، يقولُ الربكِخراٍف للذَّبِح وكِكباٍش 40. ست ملُهزأُن
  .مع أعِتدٍة

طَلَع البحر علَى 42كَيف أُِخذَت شيشك، وأُمِسكَت فخر كُلِّ األرِض؟ كيف صارت باِبلُ دهشا يف الشعوب؟ "41
با، أرضا ناِشفَةً وقَفرا، أرضا ال يسكُن فيها إنسانٌ وال يعبر فيها صارت مدنها خرا43. باِبلَ، فتغطَّت بكَثرِة أمواِجِه



مآد ا44. ابنباِبلَ أيض سقُطُ سوروي ،عدب عوبفال جتري إليِه الش ،هلَعفِمِه ما ابت ِمن بيلَ يف باِبلَ، وأُخِرج وأُعاِقب .
وال يضعف قَلبكُم فتخافوا ِمن 46.  واِحٍد نفسه ِمن حمو غَضِب الرباُخرجوا ِمن وسِطها ياشعيب، ولينج كُل45ُّ

اخلَبِر الذي سِمع يف األرِض، فإنه يأيت خبر يف هِذِه السنِة، ثُم بعده يف السنِة اُألخرى، خبر وظُلم يف األرِض، متسلِّطٌ 
.  أيام تأيت وأُعاِقب منحوتاِت باِبلَ، فتخزى كُلُّ أرِضها وتسقُطُ كُلُّ قَتالها يف وسِطهالذلك ها47. علَى متسلٍِّط

48ماِل، يقولُ الربالش يأتونَ علَيها ِمن اِهبنيوكُلُّ ما فيها، ألنَّ الن واألرض علَى باِبلَ السماوات هِتفكَما 49. فت
. ال تِقفوا. أيها الناجونَ ِمن السيِف اذهبوا50. طُ أيضا قَتلَى باِبلَ يف كُلِّ األرِضأسقَطَت باِبلُ قَتلَى إسرائيلَ، تسقُ

بباِلكُم ليمشأور خطُرعيٍد، ولتب ِمن ا51. اذكُروا الربنا قد ِمسعنا عارزينا ألننا ألنَّ . قد خجوهلُ وغَطَّى اخلَج
لذلك ها أيام تأيت، يقولُ الرب، وأُعاِقب منحوتاِتها، ويتنهد اجلَرحى يف 52. ِت الربالغرباَء قد دخلوا مقاِدس بي

فلَو صِعدت باِبلُ إلَى السماواِت، ولَو حصنت علياَء ِعزها، فِمن ِعندي يأيت علَيها الناِهبونَ، يقولُ 53. كُلِّ أرِضها
الرب.  
ألنَّ الرب مخِرب باِبلَ وقد أباد ِمنها الصوت 55ِبلَ واِحنطام عظيم ِمن أرِض الكَلدانيني، صوت صراٍخ ِمن با"54

صوِتِهم جيجض ٍة وأُطِلقكمياٍه كثري مهأمواج تجوقد ع ،وأُِخذَ 56. العظيم ،جاَء علَيها، علَى باِبلَ، املُخِرب هألن
 تها، وحتَطَّمتباِبركافأةًجكاِفئُ مجازاٍة يم إلَه ألنَّ الرب ،مهها 57. ِقسيالتكَماَءها ووساَءها وحرؤ وأُسِكر

هاجلُنوِد امس بر يِقظونَ، يقولُ املَِلكستا، وال يا أبديومنامونَ نها وأبطاهلا فيكّاماجلُنوِد58. وح بإنَّ : هكذا قالَ ر
  ".يضةَ تدمر تدمريا، وأبوابها الشاِمخةَ تحرق بالناِر، فتتعب الشعوب للباِطِل، والقَبائلُ للناِر حتى تعياأسوار باِبلَ العر

59نهوذا إلَى باِبلَ يف السِلِك يا مذَهاِبِه مع ِصدقي ا، ِعندحسيا بِن منريي سرايا بن يبى بِه إرميا النالذي أوص ِة األمر
فكَتب إرميا كُلَّ الشر اآليت علَى باِبلَ يف ِسفٍر واِحٍد، كُلَّ هذا الكَالِم 60الراِبعِة ملُلِكِه، وكانَ سرايا رئيس املَحلَِّة، 

أنت : فقُل62ْإذا دخلت إلَى باِبلَ ونظَرت وقَرأت كُلَّ هذا الكَالِم، :"وقالَ إرميا لسرايا61املَكتوب علَى باِبلَ، 
. يارب قد تكَلَّمت علَى هذا املَوِضِع لتقِرضه حتى ال يكونَ فيِه ساِكن ِمن الناِس إلَى البهائِم، بل يكونُ ِخربا أبديةً

ا تغرق هكذ: وتقول64ُويكونُ إذا فرغت ِمن ِقراَءِة هذا السفِر أنك تربطُ بِه حجرا وتطرحه إلَى وسِط الفُراِت 63
  .إلَى هنا كالم إرميا". باِبلُ وال تقوم، ِمن الشر الذي أنا جاِلبه علَيها ويعيونَ

  سقوط أورشليم
52 
1 ميطَلُ بنتِه حأُم واسم ،ليمشةً يف أورةَ سنرى عشإحد لكوم ،لكم ةً حنيسن ى وِعشرينإحد ا ابنكانَ ِصدقي

ألنه ألجِل غَضِب الرب علَى أورشليم 3. وعِملَ الشر يف عينِي الرب حسب كُلِّ ما عِملَ يهوياقيم2 .إرميا ِمن لبنةَ
  .ويهوذا حتى طَرحهم ِمن أماِم وجِهِه، كانَ أنَّ ِصدقيا متَرد علَى مِلِك باِبلَ

يف عاِشِر الشهِر، جاَء نبوخذراصر مِلك باِبلَ هو وكُلُّ جيِشِه علَى  ، العاِشِرويف السنِة التاِسعِة ملُلِكِه، يف الشهِر4
فدخلَِت املدينةُ يف اِحلصاِر إلَى السنِة احلاديِة عشرةَ للمِلِك 5. أورشليم ونزلوا علَيها وبنوا علَيها أبراجا حوالَيها

فثُِغرِت املدينةُ 7. الشهِر اشتد اجلوع يف املدينِة، ومل يكُن خبز لشعِب األرِض  يف تاِسِع يف الشهِر الراِبِع،6. ِصدقيا



وهرب كُلُّ ِرجاِل الِقتاِل، وخرجوا ِمن املدينِة ليالً يف طريِق الباِب بني السوريِن اللَّذَيِن ِعند جنِة املَِلِك، والكَلدانيونَ 
 .فذَهبوا يف طريِق البريِة ،حوالَيهاِعند املدينِة 

8يِشِه عنهكُلُّ ج قِة أرحيا، وتفَريرا يف بكوا ِصدقيفأدر ،املَِلك نيالكَلداني يوشج تِبع9. فت دوهوأصع ذوا املَِلكفأخ
فقَتلَ مِلك باِبلَ بين ِصدقيا أمام عينيِه، وقَتلَ أيضا 10. إلَى مِلِك باِبلَ إلَى ربلَةَ يف أرِض حماةَ، فكلَّمه بالقَضاِء علَيِه

وأعمى عيني ِصدقيا، وقَيده بِسلِسلَتِني ِمن نحاٍس، وجاَء بِه مِلك باِبلَ إلَى باِبلَ، 11كُلَّ رؤساِء يهوذا يف ربلَةَ، 
  .وجعله يف السجِن إلَى يوِم وفاِتِه

 اخلاِمِس، يف عاِشِر الشهِر، وهي السنةُ التاِسعةُ عشرةَ للمِلِك نبوخذراصر مِلِك باِبلَ، جاَء نبوزرادانُ ويف الشهِر12
 ،ليمشِلِك باِبلَ إلَى أورم أمام ِقفِط، الذي كانَ يرالش ئيسيوِت 13راملَِلِك، وكُلَّ ب يتوب ،الرب يتب قوأحر

شاِرأورقَها بالنظَماِء، أحريوِت العوكُلَّ ب ،الذي 14. ليم نييِش الكَلدانيها كُلُّ جمدا هديرستم ليمشوكُلَّ أسواِر أور
 املدينِة، وسبى نبوزرادانُ، رئيس الشرِط، بعضا ِمن فُقَراِء الشعِب، وبقيةَ الشعِب الذين بقوا يف15. مع رئيِس الشرِط

ولكن نبوزرادانَ، رئيس الشرِط، أبقَى ِمن مساكِني 16. واهلاِربني الذين سقَطوا إلَى مِلِك باِبلَ، وبقيةَ اجلُمهوِر
وفَالَّحني امني17. األرِض كرالن وحبر والقَواِعد ،يِت الربحاِس اليت لبةَ النونَ أعِمدالكَلداني رحاِس الذي يف وكَس

وأخذوا القُدور والرفوش واملَقاص واملَناِضح والصحونَ وكُلَّ آنيِة 18. بيِت الرب، وحملوا كُلَّ نحاِسها إلَى باِبلَ
ر والصحونَ وأخذَ رئيس الشرِط الطُّسوس واملَجاِمر واملَناِضح والقُدور واملَناِي19. النحاِس اليت كانوا يخِدمونَ ا

والعموديِن والبحر الواِحد، واِلاثني عشر ثَورا 20. واألقداح، ما كانَ ِمن ذَهٍب فالذَّهب، وما كانَ ِمن ِفضٍة فالِفضةَ
يِت الربلَيمانُ لبس ِملها املَِلكالقَواِعِد، اليت ع حاٍس اليت حتتن حاِس كُلِّ. ِمنوزنٌ لن كُنواِتمل يا 21.  هِذِه األدأم

العموداِن فكانَ طولُ العموِد الواِحِد ثَماينَ عشرةَ ِذراعا، وخيطٌ اثنتا عشرةَ ِذراعا يحيطُ بِه، وِغلَظُه أربع أصاِبع، وهو 
فٍع22. أجوأذر مساِج الواِحِد خالت حاٍس، ارِتفاعن ِمن و. وعلَيِه تاجاِج حالكُلِّ وعلَى الت ،اناتمكَةٌ وربالَيِه ش

كُلُّ الرماناِت ِمئَةٌ . وكانِت الرمانات ِستا وِتسعني للجاِنِب23. وِمثلُ ذلك للعموِد الثّاين، والرماناِت. ِمن نحاٍس
  .علَى الشبكَِة حوالَيها

وأخذَ ِمن املدينِة 25.  الكاِهن الثّاين وحاِرسي الباِب الثَّالثَةَوأخذَ رئيس الشرِط سرايا الكاِهن األولَ، وصفَنيا24
خصيا واِحدا كانَ وكيالً علَى ِرجاِل احلَرِب، وسبعةَ ِرجاٍل ِمن الذين ينظُرونَ وجه املَِلِك، الذين وِجدوا يف املدينِة، 

األرِض للت عبش عجمئيِس اجلُنِد الذي كانَ ير ِجدوا يف وسِط وكاِتبو عِب األرِض، الذينش الً ِمنجر نيِد، وِستنج
فضربهم مِلك باِبلَ وقَتلهم يف 27أخذَهم نبوزرادانُ رئيس الشرِط، وسارِ م إلَى مِلِك باِبلَ، إلَى ربلَةَ، 26. املدينِة

ِمن : هذا هو الشعب الذي سباه نبوخذراصر يف السنِة الساِبعِة28. رِضِهفسيب يهوذا ِمن أ. ربلَةَ يف أرِض حماةَ
ويف السنِة الثّاِمنِة عشرةَ لنبوخذراصر سيب ِمن أورشليم ثَمانُ ِمئٍَة واثناِن 29. اليهوِد ثَالثَةُ آالٍف وثَالثَةٌ وِعشرونَ

الثّاِلثَِة والِعشرين لنبوخذراصر، سبى نبوزرادانُ رئيس الشرِط ِمن اليهوِد سبع ِمئٍَة  يف السنِة 30. وثَالثونَ نفسا
  .جملَةُ النفوِس أربعةُ آالٍف وِست ِمئٍَة. وخمسا وأربعني نفسا
  إطالق سراح يهوياكني



 الشهِر الثّاين عشر، يف اخلاِمِس والِعشرين ِمن الشهِر، رفَع أويلُ ويف السنِة الساِبعِة والثَّالثني لسِيب يهوياكني، يف31
وكَلَّمه خبٍري، وجعلَ كُرسيه 32. مرودخ مِلك باِبلَ، يف سنِة متَلُِّكِه، رأس يهوياكني مِلِك يهوذا، وأخرجه ِمن السجِن

. وغَير ثياب ِسجِنِه، وكانَ يأكُلُ دائما اخلُبز أمامه كُلَّ أياِم حياِتِه33. ِبلَفوق كراسي املُلوِك الذين معه يف با
  .ووظيفَته وظيفَةٌ دائمةٌ تعطَى له ِمن ِعنِد مِلِك باِبلَ، أمر كُلِّ يوٍم بيوِمِه، إلَى يوِم وفاِتِه، كُلَّ أياِم حياِتِه34


