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 عودة للجدول مقدمة سفر باروخ
 
 باروخ كلمة عبرية معناها مبارك وبالقبطية "مكاري"  -1
إلرمياا  وتلمذاًً  لاإ وركاكرك ك هماا ماا  لمعا ااو ماك ملايك وك ناة ا ايي  ابا   ل ابا ر  ا    كان صديقًا وكاتبااً  -2

(. وهااي ككاا  كاا  كلمااام اااور إرميااا  وارعهااا علاا  م ااام  مااك  لمااع  لعل اا  اكيبااين. ولمااا 12-6:32)إر
روخ ولكاك وباا وصلت  لككابة لذ يياقي   لملك مزق  لككاب بمبار و وعررااإ وبلا  عن القاي   لقاب  علا  إرمياا 

، ولما هربا عصاب باروخ رالة ماك  لزازن عاتباإ ل علذ اا اااهً  "هاا ع اا عهاد  كا  هاً  (36 لرب خبأهما )إر
(. ربماااا هاااي ت اااير عن  لملاااك اااايكرمإ لككا كاااإ هاااً  45 ألرض.. م ااا  تطلااا  لنو اااك عمااايرً  ع يماااة.." )إر

 (.43ما )إر لنبي م. وبعد يلك عخً  لمع   ل ارب إل  م ر إرميا  وباروخ مع 
يه  بعد يلك باروخ إل  با   عرض  ل با وكك  هناك هً   لنبي و. وهي يه  إل  با   بعاد خماس ااني م  -3

مك إرار ق عوركالي . وبااروخ هاي كاتا   ل اور ماا عاد   إلصازاه  ألخذار م اي رااالة ماك إرمياا   لنباا للذ اي  
ق. . إي عن 581ا اا  ااانة باااروخ مااا ب  لااًاك كااان ملااك با اا  مزمعااًا عن ي اايا   إلاا   ل اابا مااا با اا . وككبااإ

 ق. ؟ 586ي  كان ما انة لرريق عورك
 ل ور كك  عواًل باللغة  لعبرياة وكاان معكبارً  ع اإ  از  مكما  ل اور إرمياا  لا  تار   للذي ا ياة ومكا اإ ياأتا بعاد  -4

 اور  لمر لا إلرميا   لنبا.
 عارم مجام  كثذرو بقا ي ية هً   ل ور وراكم د بإ عبا  كثذرون. -5
 هناك  بي م و ضزة عك  لخ ص بالم يح. -6

وعقي  ل   ع دً  ع ديًا مأكين ل   إل ًا ويكي ين لا كعبًا وال ععاي  عععازش كاعبا إاار هذ  ماك  ألرض  -ع
 (.40:32( وهً  مر  مة للنبيو )إر35:2 لكا ععطذك ا ل   )عي  لكني ة( )با

( 5-1:5  ل إلا   أل اد )باابا  ا    بيو عك مجد وماره  لكني اة وبرهاا  لاًي ماك ل ويكاين إاام ا ماك -ب 
وع  ااا كني ااة للكاا  )ا ااي  وعماا ( مبنذ ااا مجكمعااذك مااك مغاارب  لماامس إلاا  مماارا ا بكلمااة  لقاادو . 

 مالم يح  إل ك  لكلمة هي  لًي  مع ا ككني ة و ردو. 
 باايو عااك  لكج ااد "هااً  هااي إل نااا وال يعكباار رااً     خاار )ال يزاييااإ عو ي اااويإ  خاار( هااي و ااد بريااق  -ج

 ب بكمالااإ و علاااإ ليعقاايب عبااد  وإلاااار هذ  ربذبااإ وبعاااد يلااك تاار    علااا   ألرض وتاار    اااذك  لكااأ
. لبمااااااار. وربماااااااا ب اااااااب  هاااااااً   لنبااااااايو وتم اااااااك  لم ااااااايزذذك   اااااااا رمااااااا   لذ اااااااي  ااااااااور بااااااااروخ
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 عودة للجدول اإلصحاح األول 

 
اروك بن نيريا بن معسيا بن صدقيا بن حسدديا ابدن حلايدا هذا كالم الكتاب الذي كتبه ب 1" -(:22-1اآليات )
وتدال  3 .في السنة الخامسة في السابع من الشدرر حدين ا دذ الكلددانيور لور دلير واحربوهدا بالندار 2  .في بابل

باروك كالم هذا الكتاب علد  مسديعي يينيدا بدن قويداقير ملدا قردو ا وعلد  مسدامع بييدع الشدعو الدذقن بدا وا 
وعل  مسامع اليقتدرين وبني اليلوك ومسامع الشيوخ ومسامع بييع الشعو من الصغار  4  .الستياع الكتاب

وبيعدوا مدن الة دة  6 .فبيوا وصاموا وصدلوا لمدام الدرب  5  .ال  الكبار بييع الساكنين في بابل عل  نرر سود
اهن وال  الكرندة والد  وبعثوا إل  لور لير إل  قوياقير بن حلايا بن  لوم الك  7  .بدر ما استطاعت قد كل واحد

عنددما ا دذ ينيدة بيدت الدرب اليسدلوبة مدن الرييدل ليردهدا إلد  ار   8 .بييع الشعو الدذقن معده فدي لور دلير
بعدما لبل  نبوكد  9 .قرو ا في العا ر من سيوار وهي ينية الة ة التي صنعرا صدقيا ابن قو يا ملا قرو ا

 10 .رين و دعو األر  مدن لور دلير و هدو بردر إلد  بابدلنصر ملا بابل يينيا والرؤسا  واليحصنين واليقتدد
وبالوا لنا بد لرسلنا إليير ف ة فابتاعوا بالة ة محربات و بداح  للخطيةدة ولباندا واصدنعوا تقدادم وبددموها علد  

وصلوا من ابل حياة نبوكد نصر ملا بابل وحياة بلشصر ابنده لكدي تكدور ليامريدا ك يدام  11 .مذب  الرب إلرنا
فيؤتينا الرب بوة وينير عيوننا ونحيدا تحدت  دل نبوكدد نصدر ملدا بابدل و دل بلشصدر   12  .  األر السيا  عل

وصلوا من لبلنا إل  الرب إلرنا ف نا بد  طةنا إل   13 .ابنه ونتعبد لريا لياما كثيرة ونحن ناحلور لدقريا حظوة
الكتاب الذي لرسلناه إليير لينادى بده  واتلوا هذا 14 .الرب إلرنا ولر قرتد سخط الرب وغ به عنا إل  هذا اليوم

وبولوا للرب إلرنا العدل ولنا  زي الوبدوه كيدا فدي هدذا اليدوم  15 .في بيت الرب في قوم العيد وفي ليام اليحةل
النددا  طةنددا لمددام الددرب  17 .وليلوكنددا ورؤسدداحنا وكرنتنددا ولنبياحنددا ويباحنددا 16 .لربددال قرددو ا وسدديار لور ددلير

مدن قدوم ا در   19 .يع لصوت الرب إلرنا لنسلا في لوامر الرب التي بعلرا لمام وبوهنداولر نس  18  .وعصيناه
فلحد   20 .الرب يبا نا من ار  مصر إل  هذا اليوم ما زلنا نعاصي الدرب إلرندا ونعدر  عدن اسدتياع صدوته
طيندا لرادا بنا الشر واللعنة اللذار لمر الرب موس  عبده لر قوعد بريا قدوم ا در  يبا ندا مدن ار  مصدر ليع

فلدر نسديع لصدوت الدرب إلرندا وال لجييدع كدالم األنبيدا  الدذقن لرسدلرر  21 .تدر لبنا وعسدال كيدا فدي هدذا اليدوم
 ".وم ينا كل واحد عل  إصرار بلبه الشرير عابدقن يلرة ي ر صانعين الشر لمام عيني الرب إلرنا 22  .إلينا

ركا  عن عويا  مارو خ ملاك با ا ،  علاإ يأكا  معاإ  و ضح عن يكنيا كان لإ معاملاة خاصاة،=  عل  مسيع  يينيا
 (. وهنا  ر   لإ  لزق ما  لجلي  م   لم بذذك.30-27:25م 2خبزً  عل  ماهدتإ )

( ويكاين هاً  خطاأ ماا 31،  21،  15:  8(= إّما هي عرد رو مد   ر  لور م عو هي   ار عهاي  )عاز4)  نرر سود
  لن خ. و لكو ذر  ألول عر ح.
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إيً  تجرباة  ل ابا  لكاا اامح   اا  لارب ااد عتات  ثمارهاا. و ار ه  ااد  ادمي  علا  =  ا لمدام الدربفبيوا وصاموا وصلو 
خطاياه . ما عوركلي   لكا ب بب ا ردث ررياق عوركالي  واابذ  . و ل اي  هاي إيالل للانوس يعبار عاك  لناد  علا  

  لخطية، وهكً   لبكا . عما  ل  و م ا تضرش هلل رك  ي وح ويرض  عن  .
قرويدداقير .. ( لكقاادي  يباااهح مذرضاا  ل عاان  . ويباادو عن  لملااك اااد ر  لاارهيس  لك نااة 6)..= الة ددة بيعددوا مددن
( بع   آل ية  لوضية ولي ت  لًهبية. والرظ ع إ يو    ذك رهيس  لك نة و لك نة، م ي ي ام  رهايس 7)  الكاهن

( 10) تقدادمها   ل اناش  لم ارو. = يناليقتددر ( غالبًا تعنا  ألار  عو  ل جنا . 9) واليحصنين لك نة،  لكاهك.  
 عي تقدمام= يباهح وار  ذك.

 7-1:13)رو(= وهكاً  علمناا  ايلس  لراايل وبطار  11)  صلوا من لبل حياة نبوكد نصر وحياة إبنه بلشصدر
عن   ااالا للملااايك و خضااا  ل ااا  م ااا  ماااك ابااا  ل معذناااذك.  (3-1:2تاااا1+  44:5+ مااات  17-13:2بااا 1+ 

مااالمليك اااا و وكااعب   كعبذااد ل اا  خ يصااًا هاا ال  = نتعبددد لريددا(. 12ها هااة )و  االا ل اا  لكااا  قضااا رياااو 
(. وماا 5 لم بذذك. و لمق ي   خدم  . وبلم ر هً  صار ملكًا بعد   بيخاً   ار وبعاد عويا  مارو خ )ر  ا     

السديا  يجعدل ليامريدا ك يدام عيامإ  خ   لور  إل   لمملكة وهزميها. و لكني ة توع  هً  وت لا أل    لملايك. 
 ما ا      رروب.= عل  األر 

وال يعاي و  لخطايااه  ويكركاي  مزباة  ألولاان و ل لا  وير عاي  هلل مذر ا  ل = فينير الرب عيونررعما عك  لم بذذك 
بعاد تخريا   ل يكا  كاا ي  يقادمين  لاًباهح ماا  لمكاان  لمخارب  و اإ وااارن ما  = لينادي بده فدي بيدت الدربل ا .  
(. إي كاااا ي  يقااادمين  لاااًباهح واااا   ل يكااا   لمن اااد ، وربماااا كاااان ماااًبح  لمزرااااة مااااع ل 6:3+ عاااز 8-1:41)إر

 مي ي ً .
بولددوا للددرب ( هااا إعكاار ل بالخطاياا، وكاا  مااك انذاار ل عذنياإ اااذر  خطايااا  ويقار بعاادل ل= 22-15و آلياام )

ألننددا  طةنددا لمددام الدددرب  عي عن خطايا ااا  لباات علذنااا كاا  هااً  بعاادل ل== إلرنددا العدددل.. ولنددا  ددزي الوبددوه
 .الشةا  هو اإلعتراف بالخطيةمأول بريق  ملوكنا ورؤساحنا وكرنتنا..و لك  عخطأ . وعصيناه
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 عودة للجدول اإلصحاح الثاني 

 
يل وعلد  ف بام الرب كالمه الذي تكلدر بده عليندا وعلد  ب داتنا الدذقن يق دور فدي إسدراح 1" -(:10-1اآليات )

بالبا علينا  را عظييا بحيد  لدر يحددح تحدت السديا  ب سدرها   2  .ملوكنا ورؤساحنا وعل  ربال إسراحيل ويرو ا
حتد  لكدل بع دنا لحدر ابنده واآل در لحدر  3 .مثل ما لحدثه في لور لير عل  حسو ما كتو فدي  دريعة موسد 

ودهشا في بييدع الشدعوب الدذقن  دتترر ول  عرر تحت لقدي بييع الييالا التي حولنا وبعلرر عارا   4بنته   
للرب إلرندا  6 .فإ ا هر في االنحطاط بدل الرفعة النا  طةنا إل  الرب إلرنا غير سامعين لصوته  5  .الرب بينرر

 8 .الر الدرب تكلدر عليندا بجييدع هدذا الشدر الدذي حدل بندا 7 .العدل ولنا وآلباحنا  زي الوبوه كيا في هدذا اليدوم
فسدرر الدرب علد  الشدر وبلبده الدرب  9 .لرب تاحبين كل واحد عن لفكار بلبده الشدريرونحن لر نستعطف وبه ا

فلدر نسديع لصدوته لنسدلا فدي لوامدر الدرب التدي  10 .علينا الر الرب عادل في بييع لعياله التدي لوصدانا بردا
 ".بعلرا لمام وبوهنا

حت  لكل ابق واالإ ل بو  ع بياهإ.  ماع ل  إلعكر ل بالخطية م كمرً . وعن ما ردث هي  كيجة خطاياه . وهً  ما
[ ومااارو عنااد اااابا با ااا  )مااار  2(  31-24:6مااا 2[ عياااا  إليماا  )1( وهاااً  راادث مااارتذك  3).. بع دددنا لحدددر إبنددده

 (8) يستعطةوا وبه الرب تاحبين(. وهنا إعكر ل  خر بأ    ل  10:4
 

ار  مصدر بيدد بددقرة وبايددات  فداآلر لقردا الدرب الده إسدراحيل الددذي ا در   د به مدن 11" -(:35-11اآليدات )
إنا  طةنا ونافقنا واثينا لقردا الدرب  12 .ومعجزات وبوة عظيية و راع مبسوطة ولبام له اسيا كيا في هذا اليوم

اسيع يا  14 .لينصرف غ با عنا فقد بقينا نةرا بليال في األمر الذقن  تتنا بينرر  13  .إلرنا في بييع رسوما
لكدي تعدرف األر  ب سدرها اندا   15  .بلدا ولنلندا حظدوة لمدام وبدوه الدذقن لبلوندارب صالتنا وت رعنا ولنقذنا أل

لقرا الرب التةت من بيت بدسا وانظر إليندا ولمدل لقردا   16  .لنت الرب إلرنا وانه باسيا دعي إسراحيل وعشاحره
لحشداحرر افت  عينيا وانظر فانه ليس األموات في الجحير الذقن ل ذت لرواحردر عدن   17  .الرب ل نا واستجو

لكن الدروح الكةيدو مدن الشددة والدذي ييشدي منحنيدا اد يةا والعيدور الكليلدة   18  .يعترفور للرب باليجد والعدل
فإنا ال ألبل بر يباحنا وملوكندا نلقدي ت درعنا لمامدا   19  .والنةس الجاحعة هر يعترفور لا باليجد والعدل يا رب

هيدذا  21 .ا كيدا تكليدت علد  السدنة عبيددك األنبيدا بل ألنا لرسلت سخطا وغ دبا عليند 20  .لقرا الرب إلرنا
وار لددر تسدديعوا  22 .بددال الددرب احنددوا مندداكبير وتعبدددوا ليلددا بابددل فتسددينوا فددي األر  التددي لعطيترددا آلبدداحكر

فإني ابطل من مدر قرو ا ومن  وارع لور لير صدوت الطدرب وصدوت   23  .لصوت الرب بار تتعبدوا ليلا بابل
فلر نسيع لصوتا بار  24 .العروسة وتكور كل األر  مستوحشة ال ساكن فيرا  الةرح صوت العروس وصوت

نتعبد ليلا بابل فابيت كالما الذي تكليت به عل  السنة عبيدك األنبيا  لر تخر  عظام ملوكنا وعظام يباحندا 
سددي  وهددا لنرددا مطروحددة لحددر النرددار وبددرس الليددل وبددد مدداتوا فددي لوبدداع للييددة بددالجوع وال 25 .مددن موااددعرا



 ( اإلصحاح الثاني)باروخ سفر 
 

 
6 

وبددد  27 .وبعلددت البيددت الددذي دعددي باسدديا كيددا فددي هددذا اليددوم ألبددل  ددر يل إسددراحيل وال قرددو ا 26 .والطددرد
كيا تكليت عل  لسار عبدك موس  قوم لمرتده لر   28  .عاملتنا لقرا الرب إلرنا بيل رلفتا وكل رحيتا العظيية

هدذا الجيدع العظدير الكثيدر ليصديرر نةدرا لر لر تسديعوا لصدوتي فدار  29 .ييتو  ريعتا لمام بني إسراحيل باحال
فدد ني عددالر بدد نرر ال يسدديعور لددي ألنرددر  ددعو بسدداة الربدداب لكددنرر  30 .بلدديال فددي األمددر الددذقن ل ددتترر بيددنرر

 32 .ويعليدور لندي لندا الدرب إلرردر ولعطديرر بلوبدا ول اندا سدامعة 31 .سيربعور إل  بلدوبرر فدي ار  بالحردر
ويتوبددور عددن صددالبة ربددابرر وعددن  ددر لعيددالرر ألنرددر  33 .ر اسددييفيسددبحونني فددي ار  بالحرددر ويددذكرو

ولعيدددهر إلدد  األر  التددي حلةددت عليرددا آلبدداحرر إبددرا ير  34 .قتددذكرور طريدد  يبدداحرر الددذقن  طةددوا لمددام الددرب
 .واسح  ويعقوب فيتسلطور عليرا ولكثرهر فال يقلور 

وال لعدود لزعدزع  دعبي إسدراحيل مدن األر  التدي ولقير لرر عردا لبديًا فاكور لرر إلرًا وييوندور لدي  د با   35
 ".لعطيترا لرر

(.. 11) بيدد بددقرةماع ل هنا  إلعكر ل بالخطية م  بل   لررمة و إلعكر ل بأن ل اا ر م ي عم  هً  مك ابا  
إفددت  عينيددا ( 15) لكددي تعددرف األر  ب سددرها لنددا لنددت الددرب إلرنددالاا  يضاا  اااببًا م مااًا لذكاادخ  ل وينقااًه = 

(   لقطعة  ألولا  ماك صا و  لناي  ماا  أل بياة 17) يعترفور للرب باليجد. نظر فإنه ليس األموات في الجحيرول
لديس ([. و لمعن  ليس إلااكزقاق مذناا ياا رب تررمناا لكاك لمجاد إاامك ولكاا  مجادك. 5:6وها مأخييو مك )مز
لروح الكةيو مدن الشددة والدذي ييشد  لكن اميت   لخطية ال يعكرمين للرب وال ي بزي إ. =  األموات .. يعترفور 

مااك  العيدور الكليلدةعي ماك هاي ماا كاادو ماك  لكأ اا   لاًي اامزت باإ يااا رب. = منحنيدًا.. يعترفدور لدا باليجددد
مك تعزيام ل عو يق د مك  ألصي  . مالًي كعر باأن ل ررماإ ماك تعزياتاإ الجاأ هلل =  والنةس الجاحعة لبكا .  

هلل، عو هي مك صيمإ وص تإ إ وكزت عذنيإ ممجد ل. م ً   لزا  ل ااه   لمااعر كاعرً  بخطذكإ معطيًا  لمجد  
 بخطذكإ  لكاه  يمجد ل.

و لمعنا    لككا  و لعضاد  =  لمنكا  هاي مجكما  رع  منداكبير =هيذا بال الرب إحنوا مناكبير وتعبدوا ليلدا بابدل
 ، عن يخضااعي  لملااك با اا  مذكاارك    لاارب مااا االااإ إرميااا  للمااع هااً  مااا إل زنااا  ع   لخضاايش لممااذكة ل وكااان 
( ملقااد خاارب  بيخااً 24) ول ربددت عظددام ملوكنددا ويباحنددا مددن موااددعراعرضاا  ، وهاا  رمضااي ، م ركرااات عوركاالي  

بعلدت البيدت ( عي  ر   للذ   لمداد  لقارص.    خرب ل  ل يك  ب ب  كره = 25) برس الليل  ر ك  كئ.  
 (.26) كيا في هذا اليوم

 ( منزك   كزق عايع مك يلك.27) لقرا الرب إلرنا بيل رلفتا عاملتنا
(= 30) فددإني عددالر بدد نرر ال يسدديعور لددي.."( 62:28(= )تاا  29)هددذا الجيددع العظددير ليصدديرر نةددرًا بلددياًل 

)عرض  لكنرر سيربعور.. ويعليدور إندي لندا الدرب إلرردر.. فيسدبحونني فدي لر  بالحردر(.  29-27:31)تا  
 (.45-40:26( )ال34)ولعيدهر إل  األر  ا  بال با اذ تا لمار  ويكيب  لمع  ( مالكأ  33-30 ل با( )

ولقددير لرددر عردددًا لبددديًا فدد كور لرددر إلرددًا وييونددور لددي  دد بًا وال لعددود لزعددزع  ددعبي إسددراحيل مددن األر  التددي 
عماا إاار هذ  ( هاً   بايو و ضازة عاك  لكني اة  لكاا ال تكزعازش ماأ ي ب  لجزاي  لاك تقاي  علذ اا. 35)لعطيترا لردر  
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 . وهاً   لع اد  لاًي 70اانة بعاد  لم ايح بعاد عن خارب تايطس عوركالي  اانة 2000ملقد إ ك ات ماك  ألرض لمادو  
(. وراااااار هذ  هناااااا هاااااا إاااااار هذ  ل عي  لكني اااااة 34-31:31ااااااًكر  بااااااروخ هناااااا عااااااما  إرمياااااا  ع اااااد  دااااااد )إر

وها عوركلي   ل ماوية. و لع د هي مذثاق  (. و ألرض  لكا ععطاها ل لمعبإ ها كني كإ عل   ألرض 16:6)غ 
 . ذك ل وكني كإ ووعد ميلق  دمإ ع إ ايعطا لكني كإ مذر لًا ع ديًا اماوياً 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثال  

 
 2 .وح فدي الكدروبلقرا الرب القدقر اله إسراحيل بد صر ت إليا النةس في الي اق  والر  1" -(:8-1اآليات )

 .فاسيع يا رب وارحر فانا اله رحير ارحر ف نا بد  طةنا إليا
لقرا الرب القدقر اله إسراحيل اسيع صالة بوم إسراحيل  4 .فانا لنت تدوم إل  األبد لما نحن فنرلا إل  األبد  3 

ثام يباحندا بدل ا كدر قددك ال تذكر ي 5 .وبني الذقن  طةوا إليا الذقن لر يسيعوا لصوت إلررر وبد لح  الشر بنا
ألندا لدذلا بعلدت مخافتدا فدي بلوبندا  7 .فاندا لندت الدرب إلرندا و يداك نسدب  يدا رب  6  .واسيا في هدذا الزمدار

وهدا لندا  8 .ولندعو باسيا انا نسبحا في بالحندا الندا بدد نبدذنا عدن بلوبندا كدل إثدر يباحندا الدذقن  طةدوا لمامدا
 ".عنة والعقاب ألبل بييع يثام يباحنا الذقن ارتدوا عن الرب إلرنااليوم في الجال  حي   تتنا للتعيير والل

( إااكمر رً  لصصازاه  ل ااا ق، مااع ل باااروخ 1) لضاايقام( ) لقردا الددرب .. بدد صددر ت إليدا الددنةس فددي الي داق 
 (= مانزك علذناا عن   ابح ل6) ف نا لنت الدرب إلرندا و يداك نسدب  يدا ربي رخ هلل مك  لضيقة. ل  ي ابح ل= 

و مااكر  علاا  كاا  رااال م ااي ي ااكزق، مزكاا  مااا  لضاايقام مزبكااإ و ضاازة إي هااي ااا  ب مااك يزبااإ. وهااً   لك اابيح 
مخافتدا فدي بلوبندا. لكاا   ابزك  علات  ألندا لدذلا(. 7 اتج عك عم  ل ماذ   بأ اإ وضا  مخامكاإ ماا الاب   )

يادعي ويكضرش إليإ عن ي اوح و  ر ي بزإممك يخال ل لك اكمر  عل  ل ما ضيقكإ    ي كم=  ولندعو بإسيا
ب ااا  ل،  ل ي ااكجذ . عمااا  لااًي ال مخامااة مااا البااإ، م ااي مااا ضاايقكإ اااذكزد  ل وي ااكمر مااا كاار  إلاا  عن 

   بزك ما عرض  ل با.= نسبحا في بالحناا لك. 
 

يل ليدا ا لندت ليدا ا يدا إسدراح 10 .اسيع يا إسراحيل وصايا الحيداة لصدغوا وتعليدوا الةطندة  9"  -(:28-9اآليات )
 بد  بلت في ار  الغربة وتنجست باألموات 11 .في ار  األعدا 

ولدو اندا سدلكت فدي طريد  ن لسدينت  13  .انا بد تركت قنبدوع الحييدة  12  .وحسبت مع الذقن هر في الجحير
والحيداة تعلر لقدن الةطندة ولقدن القدوة ولقدن التعقدل لكدي تعلدر لي دًا لقدن طدول األيدام  14  .في السالم مدى الدهر

لقدن رؤسدا  األمدر والدذقن قتسدلطور  16 .من وبد مواعرا ومن بلغ إل  كنوزها  15  .ولقن نور العيور والسالم
ويينزور الة دة والدذهو ميدا قتوكدل عليده البشدر   18  .والذقن قالعبور طيور السيا   17  .عل  وحوش األر 

انرر بد اايحلوا وال  الجحير  بطوا  19 .وال حد لكسبرر ويصوغور الة ة ويرتيور وال استقصا  ليساعيرر
ولدر يةريدوا  21 .لحداح رلوا النور وسينوا األر  لكنرر لر يعرفوا طريد  التد دب  20  .وي رور باموا في ميانرر

وبندو هدابر  23 .لر يسديع بده فدي كنعدار وال تدرا ى فدي تييدار 22 .سبله وبنوهر لر قدركوه وابتعدوا عن طريقه
  األر  وتجار مرار وتييار وباحلو األمثال ومبتغو التعقل لدر يعرفدوا طريد  الحييدة لي ًا اليبتغور للتعقل عل

عظير هو بغير حد وعال بغير  25 .يا إسراحيل ما اعظر بيت ن وما لوسع مواع ملكه  24  .ولر قتذكروا سبلرا
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لولةدا لدر  27 .ر بالقتدالهناك ولد الجبابرة اليذكورور الذقن كانوا في البد  الطوال القامدات الحدا بو  26  .قياس
 ".فرلكوا لعدم الةطنة هلكوا لغباوترر 28 .يخترهر الرب ولر يجعل لرر طري  الت دب

 هً   آليام تككل  عك عهمية عن ي لك  إل  ان بزكمة، ولكك عي  يش مك  لزكمة؟
 (15:3. هناك ركمة عرضية  و ا ية كيطا ية )ي 1

عكبرهااا  لنااا   ألرضااذين ركمااة مثاا  "إن  ااا  عليااك هناااك ركمااة م اادرها  لماايطان عخر اات عمثااااًل ي -ع
 لطيمان، ض  عوال ك تزت ادميك" مليس م ما  جاو عوال ك،  لم   عن تنجي ع ات.. وماا هاً  منك ا  
 أل ا ية. ومث   خر كيطا ا "إن يهبت إلا   لاد تعباد  لعجا  راي ور الاإ" .. وماا هاً  منك ا   لرياا  

 و لنواق    إ كار ل.
 لمعام م م   لنا ، وهً  تقي  للكلين و لريا  رك   رضا  مي   لنا .ركمة م درها   -ب 
 ركمة  لكجار  لغماكين  لًاك يطلبين عكبر مك   ما ي وال ا كمي  بخ اهر -ج

  آلخريك.
  لقيو  لج دية وي مذ    لجبا رو بي ل  لقامة  لزاياين بالقكال . -  

وهااً  لخ اا ا ل مااا وصااايا . واذاا  عن ااا "ااار ج (. 17:3. ركمااة مااك ماايق، مااك عنااد ل وهااا باااهرو.. )ياا 2
"لذكك عصغذت ليصاياي. مكان كن ار   لنب  (. واال عن ا إكعيا 105:119لر لا ك مك و ير ل بذلا" )مز

 ( 10:111(. "مرع   لزكمة مخامة ل" )مز19،  18:  48ا مك.." )إش
د يجد مك بًا اريعًا، لكناإ اايزيا  ا  اا   وبخ ااهر وبالكالا مالزكمة  لنو ا ية  ألرضية  لميطا ية، مك اكبع ا ا

م كدو عل   لمد   لبعذد، وه ك ع دي. عما مك ي لك بزكمة إل ياة مكبعاًا  ليصاايا ملاإ اا   علا   ألرض وريااو 
 ع دية ما  ل ما .

كاار ااالي = واااد تمااذر  لزكمااة للمبااا ة  ل االيمة و لكوكذاار  ل االي  وتمااذر  لوطنااة إلاا   لك اارل  ل االي   لناااب  عااك م
 عي كيف ت لكي  بالزكمة.= إصغوا وتعليوا الةطنة( و لمق ي   لزكمة. 9) إسيع يا إسراحيل وصايا الحياة

(= علذناا عن  ك اا ل   هماًا لمااي   زاك ماا ضايقة، و ل اب  غالباًا ماا 10) ليا ا لنا يدا إسدراحيل فدي لر  األعددا 
 إل  اان لدر ااة وصاايا ل و ل اليك بز ا  هاً   ايكين غض  ل مك ت رمام خابكة لنا. و لزكماة عن ي اع 

=  (11) بد  بلت في لر  الغربة(. 4-2:3يا  وان  رياو وا مة" )ع عايا عي تنوذًها "وهً  ازيدك بيل  ليص
 لعبا و ما  ل يك  تعطا  يرً  للي إ وب  عبا و اً    إل  اان. ماان  اير وريااو، وماك ياأتا هلل ارت ا  علا  و  اإ 

عميمااا رياااو  لخطيااة تاا     (.7،  6:  4مااز"إرماا  علذنااا  ااير و  ااك يااا رب.  علاات ااارورً  مااا البااا" ) ااير ل 
عيضاااًا عاااك  إللك ااااق بااااأل ر ر = تنجسدددت بددداألموات باإل  اااان للعبي ياااة ، وهاااً   لعبي ياااة تقاااي   للغااا  و لاااً يل .

 و لقدي ذك ما  ل يك  إلك قي  باليلنذذك وه ال  عمي م لعد  إيما    بان.
ماإلااكماش ليصاايا ل. ( عي لا  ت اكم  12)إنا بد تركت قنبوع الحييدة ( ت ا ل لماي ؟ وهنا يجذ   10ما  ية )

ليصايا ل هي  لزكمة ، ماان لمزبكاإ ععطا اا  ليصاية ال لذاكزك  مذناا ، ولكاك لنزياا ما  ماره وبركاة و لن اياة ريااو 
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 ركاام هاي  ليصاية . ولكاك  لمايطان  لكاً ب صاير للناا   لص  اان ماك ع دية . لًلك يعكبر ل عن عه  ما ععطا 
 عن ل اد ععط   لبمر  ليصايا لذكزك  مذ   ويقذد رريك   .

و ل اا   ي ااكمك    اا  مااك (. وباايل  أليااا  14)تعلددر لقددن الةطنددة.. لكددي تعلددر لي ددًا لقددن طددول األيددام.. والسددالم 
ويباادع  لنباا  بزاا  عملاا  عمااك تي ااد  لزكمااة   .ي ااكم  ليصااايا ل. وهااً  غذاار مكاااه لمااك ال يطياا  وصااايا ل

و لوطنة  ذن   ، وهي ل  يجدها وا   لر اا   لًاك إاكطاعي   لكزك  م   ألكر ر وريش  ألرض وال وا   لكجار 
 لمم يرون بالزكمة م   لكجارو وال  ألغنيا   لًاك عملي  لرو م يه  ومضة وال  لمزااربذك  ألايياا   لجباا رو مثا  

ك  ه ال  ترك   ل . ولكك ل  لً  يزك   لعال  كلإ ولإ وصاايا  وماك يطيع اا يك ا   ألرض و أل دياة عمالذق م
   ذنما عن ه ال   لزكما  و لجبا رو رك  ورن اا و  مكرو عل   ألرض مم ذره   ل بيط إل   لجزي  .

 ا  علاي وي اكطيعين ركا  عن وال رك   لاًاك لالذقن قتسلطور عل  وحوش األر  و ألاييا   رؤسا  األمر  رك   
( و لمعنا  ع اإ ال إ  اان م ماا  لاع ماك علاي منزلكاإ لاإ ر راة  ادون عن يطيا  وصاايا ل. 17يطالي  بذير  ل ما  )

(. ويكعجا  19(.. مم اذر كا  ها ال   لمايم و لجزاي  )18)يينزور الة ة والدذهو وم ما كان غنا  إل  ان=  
لدر يسديع بده (. 20) طريد  التد دب ألرض ول  يو مي  هاً   لزقااهق= باروخ عن هناك عرد ث ولدو  و مي  واكني  

(  لاًاك ل ا  ركماة عالمياة. 24:31+ ع  7:12(=  لكنعا ا إكارو للكجار وبالً م  لغماكاين )هاي22)  في كنعار
رذ  عن تيماان إكاك رم بالزكماة ومان   عليوااع  لكيماا ا صاداق عاايب. و لمق اي  بزكماة =  وال ترا ى في تييار

(= عي عن  ألوال  لا  ي اكوذدو  مماا رادث آلبااه   ماا  لماضااا. 21) وبندوهر لدر قددركوه،  لزكماة  ألرضاية. تيماان
ل    يش مك  لزكمة  ألرضية  لكا عرميها مك خبر ت   =  لي ًا اليبتغور للتعقل عل  األر ) لكجار( وبنو هابر

   طق  خر عو ررل  لد ل إاكبدل بزارل ( ها مد ن )مديان( وربما هً 23)  وتجار مرارما  لكجيل  ذك  لب  .  
يق ااد ل لاا  ي  اام  بااإ مااا كنعااان= كاا  هاا ال  إل مااغال   = لددر يمسدديع بدده فددي كنعددار لاار   عااك بريااق  لخطااأ. 

  ثروت   وركمك   ورعجا     ًكاه   ل  ارو  ل    وال امعي  بإ. 
ِلَد الجبدابرة( وهنااك 24) هما لعظر بيت ن وما لوسع مواع ملكولكك  لعال  كلإ هي  ذت ل=  ( وركا  26) وم

(= ب اا ق 27) لولةا لدر يختدرهر الدرب(. ولكك الرظ ايلإ 28) هلكوا لغباوترر.  فرلكواه ال  ل  تكك ل   ركمة  
عل  ل رعي ه ال  موكخريك بقايت   ال ابزثاين عاك ل وع  ا  لاك ي اكجذبي  هلل وال لدعيتاإ وال ليصاايا  مقذا  عان   

 (.29:8يخكره  )روعن ل ل  
 ليا ا لر يجد ن كل هؤال  ؟

 ب ااابة أل  اا  لاا  يمااعرو  ع  اا  ماا  إركياااج إليااإ ، مااالغن  يعكقااد ع ااإ بأمي لااإ ي ااكطي  عن يعماا  مااا اريااد  ، وهكااً  
 لقي  و لجبار و لزكي  ) لخبذ   لً  ي كخد  ركمكإ م  تد ذر  لمر( . وباروخ  لنب  يقيل     لزكمة تجدها ما  

ن عل   ألرض ، ماألرض كل ا هلل ، وكرط عن تجد  لزكمة هي باعة وصية ل . رذنكاً يكاين ل ايتاك ع  مكا
 وركمكك وغناك ،    وك  كئ .

 
مدن ابتداز إلد  عبدر البحدر  30 .من صعد إل  السيا  فتناولرا ونزل بردا مدن الغيدوم  29"  -(:38-29اآليات )

لكدن العدالر بيدل  دي   32 .د يعرف طريقرا ويطلع عل  سبيلراليس لح 31  .ووبدها ويثرها عل  الذهو اإلبريز
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الدذي قرسدل الندور فينطلد   33 .هو يعليردا وبعقلده وبددها الدذي ثبدت األر  إلد  األبدد ومالهدا حيواندا  ا لربدع
دعاها فقالت نحن لديا ول ربت مترللدة  35 .لر النجوم ل ربت في محارسرا وترللت  34  .قدعوه فيطيعه برعدة

هو وبدد طريد  التد دب بييالده وبعلده ليعقدوب عبدده  37 .هذا هو إلرنا وال يعتبر حذا ه ي ر  36  .اللذي صنعر
 ".وبعد  لا ترا ى عل  األر  وتردد بين البشر 38 .وإلسراحيل حبيبه

هً   لزكمة  لكا  ككل  عن ا ها غذر مكارة اي  عند ل، لًلك علذنا عن   كم  ليصايا ل. هً   لزكمة عالية 
( وهاا عميقاة  ادً  مماك يجكااع 29) من صعد إل  السيا  فتناولردا وندزل بردا مدن الغيدوماوية ممك يطيل اا= ام

 الدذهو اإلبريدز( وماك و ادها ايككما  ع  اا عغلا  ماك 30) من إبتداز إلد  عبدر البحدر ووبددها لبزر ليجدها=  
لكدن العدالر بيدل  د  هدو  (.31) يثرها عل  الذهو اإلبريز. ليس لحد يعدرف طريقردام يوضل ا عل  ك  كئ=  

وعق  ل هي إ نإ عاني   لزكمة.  لنبا هنا  دع يقكرب مك = وبعقله وبدها( و لعال  بك  كئ هي ل. 32)  يعليرا
(. وهااي  لليغااي   لكلمااة  لااًي بااإ كااان كاا  كاائ 24:1كااي1ااار  لكج ااد وعن  إل ااك  لكلمااة عانااي   لزكمااة تج ااد. )

(. وهاي خاالق كا  كائ= 3:1"راما  كا   ألكايا  بكلماة ادرتاإ" )عا    =الذي ثبدت األر  إلد  األبدد(  3-1:1)اي
قدددعوه فيطيعدده ( 3:1( )تااك33) الددذي قمرسددل النددور فينطلدد (. وهااي خااالق  لنااير= 32) مألهددا حيوانددًا  ا لربددع

رذك اريد ل عن ي  ر  لنير ي  ر  مالنير يطيعإ، ورذك اريد عن يخكوا  لناير يخكواا. وهكاً  هاي خاالق =  برعدة
  . لنجي 

(= مك ي اكطي  عن يخلاق هكاً  إاّل 36) ي ر)  ذر  عو مك يزاييإ عو مك اد  يإ(  هذا هو إلرنا وال يعتبر حذا ه
(. ل 17:5(= مالم ايح  اا  ال اانق   ا  ليكما . )مات 37) هو وبد طري  الت دب بييالدهكلمة ل، عقا  ل. 

اال  لاروه  لقاد  لذاكمكك  إل  اان ماك عن ي الك بكماال ععط  عواًل  لنامي  عي ًا، وكان  لكمال بود    لم يح ورر 
 عجز عنإ إ  ان  لع د  لقدي .

(= هااً  هااي "ل ف اار مااا  لج ااد" هااً  هااي تج ااد  إل ااك 38) وبعددد  لددا تددرا ى علدد  األر  وتددردد بددين البشددر
 ذننا" + ( " لكلمة صار   دً  ور  14:1واارن م  )اي طري  الت دب بيياله(. هً  هي ار  لكقي =  16:3تا1)
(+ رذثماا إ كما  20:28(. ورك   آلن مالم يح معنا "ها ع ا معك  ك   أليا  ورل  إ قضا   لدهر" )مات 1:1اي1)

 (.20:18إلنان عو ل لة ب اما م ناك عكين ما واط  " )مت 
و جد عن هناك مقار ة و ضزة  ذك ايل ميا   لنب  عك  ليصية ، وايل  يلس  لرايل عك  لم يح ولنضا  كا  

قيلذك عمامنا و قارن م  كلمام باروخ  لنب  هنا ، منجد  لاروه و راد و إلتوااق ما   لوكار و راد  ا  ويككاما   لوكار  ل
:- 

 .لي ت ها ما  ل ما  ركا  تقايل ماك ي اعد ال لناا  لا   ل اما  وياخاًها لناا وي امعنا  ياهاا لنعما    اا" •
 30)تا   وال ه  م  عبر  لبزر رك  تقيل مك يعبر أل لنا  لبزر ويأخًها لنا وي معنا إياهاا لنعما    اا"

 لنامي  ار  عن  لبر م  تنوذً  ليصية . م ي  لقاه  "إي  معل ا  إل  ان يزيا   اا"   ( . مميا  بوكر12:  
:  4ككياا ا وع ت ت ي  علذ ا" )تك( . وهً   وس ما االإ ل لقااذك "عل   لباب خطية ورليك إ5:    18)ال
 ( . إي   إلمكا ية مي ي و .7
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عو ماك  .و ما  لبر  لًي بااليمان فيقيل هكً  ال تق  ماا الباك ماك ي اعد  لا   ل اما   ي ليزادر  لم ايح" •
( . وباايلس  لرااايل بوكاار  لع ااد  لجداااد 6:  10)رو ا ااب  إلاا   ل اويااة ع  لي ااعد  لم اايح مااك  ألمااي م"

 ي م   لم يح ، و لم يح عت  وتم   لخ ص م ار  لطريق ا   .يقيل عن  لبر ه
مميا   لنب  يقيل إن تنوذً  ليصية ليس صعبا    هي مكاه لك  و رد . وبيلس  لرايل اككل  عك  لبر بالم يح 
وع ااإ صااار لكاا  و رااد . وباااروخ  لنباا  اااككل  عن  ليصاايل للزكمااة لاايس صااعبا ، مالزكمااة  إلل يااة اككج ااد لكااأت  

( . ميا   لنب  يقايل إن تنوذاً  ليصاية مكااه 24:  1كي1ا عل   ألرض ، مالم يح هي ركمة ل وايو ل )علذن
للك  ، ولكك باروخ  لنب  يقيل  لك  مم  ويلك ب ب  ببيعاة  لكمار   لكا  صاارم ما   لبمار بعاد  ل اقيط . لاًلك 

 اايح لنااا  لقاايو و لمعي ااة لننوااً  ليصااية  اا  و ااد ل عن  لزاا  عن تكج ااد  لزكمااة منر هااا و كعلم ااا ،  اا  ي ااذر  لم
ي ذر هي  و إ بريقا     فيإ لل ما  . وعن ل و د عن هً  هي بريق  لكاأ ب  ل االح للبمار . وب اً  تككاما  

 عاي ل ميا   لنب  وباروخ  لنب  و لقديس  يلس  لرايل .
 

 لبسام 3اإلصحاح قنقسر إل  
 ب   لخطية وصر خ   هلل .وض   لبمر  ل ئ ب  -(     :8 – 1 آليام ) (1
 مم   لجمي  م   لعثير عل   لزكمة . -(   :28 – 9 أليام ) (2
 . لزكمة تكج د وتأت  إلذنا عل   ألرض  -( :38 – 29 أليام ) (3
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع 

 
بددد كددل مددن تيسددا برددا فلدده الحيدداة والددذقن هددذا كتدداب لوامددر ن والشددريعة التددي إلدد  األ 1" -(:4-1اآليددات )

ال تعط مجددك آل در ومزيتدا المدة  3 .تو يا يعقوب واتخذها وسر في ال يا  تجاه نورها  2قريلونرا ييوتور.  
 ".طوب  لنا يا إسراحيل الر ما قراي عند ن معروف لدقنا 4 .غريبة

تباااش  ليصااية  إلل يااة فيجاادو   لبركااة ماا  بعااد  لبزاا   لااً  ادمااإ  لنباا  ماا   إلصاازاه  ل ااا ق ، ااادعي  لجمياا  إل
 ريات   عل   ألرض وال يضي    ذب   م   لمذر ث  ل ماو  .

( وكلاإ ركمااة ومااك 1)هددذا كتدداب لوامددر ن هناا اااككل  عاك  لزكمااة علاا  ع  اا  لمااريعة  لكاا انبغااا عن يطيعيهااا= 
مر هضاا وعركااما  ( "تزو اين 5:18)الماا و لًاك ا ملي  ا يميتين. وهً  ماا اذا  . وله الحياةيطيعإ هي  لزكي  

عي إتبا  هاً  = تدو يدا يعقدوب و تخدذها لكا إي  معل ا  إل  ان يزيا   ا. ع ا  لرب" . ويعطا  لنباا   ايزة للكا  
 (.105:119(= "ار ج لر لا ك مك و ير ل بذلا" )مز2) وسر في ال يا  ليصايا. 

مذ ااا واااط  ، عخااًها داااة  لكااا كااان ل ي ااكك (=  ألرض  لمق3)ال تعطددي مجدددك آل ددر ومزيتددا ألمددة غريبددة 
و ألرض ماا   لع ااد  لقاادي  هاا  عرض  لميعااا  وهااً  كا اات رمااز  لن ااذبنا   لغربااا  وباار وه  من ااا ب ااب  خطاياااه .

   ل ماو  م  مجد  ل ما  .

ا ل هاا (  لمريعة و ألركا  و ليصايا  لكاا ترضا4)طوب  لنا يا إسراحيل، ألر ما قمرَا  عند ن معروف لدقنا 
  ذك عادي  لمع . وليس كئ غام  لدا  . بريق ل و ضح لمك اريد عن يجد .

 

فددإنكر لددر تبدداعوا لألمددر لرالكيددر ولكددن بيددا إنكددر  6 .ثقددوا يددا  ددعبي يددا تددذكار إسددراحيل 5" -(:37-5اآليددات )
ونسدديتر رازبكددر  8 .ألنكددر لغ ددبتر صددانعير إ   بحددتر للشددياطين ال ه 7 .لسددخطتر ن بددد لسددليتر إلدد  لعددداحكر
إنرا رلت الغ و الدذي حدل بيدر مدن ببدل ن فقالدت اسديعن يدا بدارات   9  .اإلله األزلي وحزنتر مربيتكر لور لير

لندي  11 .فإني رلقت سبي بني وبناتي الذي بلبه علديرر األزلدي  10  .صريور لر ن بد بلو علي نوحا عظييا
يتن لحدد بدي اندا األرملدة التدي ثكلدت كثيدرين فدإني بدد لوحشدت ال يشد 12 .ربيترر بةرح ثر ودعدترر ببيدا  وندوح

ولددر يعرفددوا رسددومه ولددر يسددلكوا فددي طددر  وصددايا ن ولددر  13 .ألبددل  طايددا بنددي ألنرددر زاغددوا عددن  ددريعة ن
 15 .هلر يا بارات صريور فا كرر سبي بني وبناتي الذي بلبه عليرر األزلي 14 .يسيروا في سبل الت دب ببره

لدر تردو  ديخا ولدر تشدة  علد  طةدل فدذهبوا  16 .علديرر لمدة مدن بعيدد لمدة وبحدة لعجييدة اللسدارفانه بلو  
  .ب ي  ي  لستطيع لر لغيثكر 17 .ب حبا  األرملة واثكلوا اليتوحدة بناترا
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بدد  20 .سيروا يا بني سيروا لني بقيت مستوحشة  19  .الذي بلو عليير الشر هو قنقذكر من لقدي لعداحكر  18
ثقوا يا بني واستغيثوا باهلل فينقدذكر   21  .السالم ولبست مس  الت رع اصرخ إل  األزلي مدى ليامي لعت حلة  

فدإني بدد ربدوت بداألزلي  الصدير وحلدت بدي مسدرة مدن لددر القددوس  22 .من لقدي األعدا  اليتسلطين عليير
لكن ن سيردكر لي بةرح  بد ودعتكر ببيا  ونوح 23  .بالرحية التي تؤتونرا عيا بليل من عند األزلي مخلصير

فكيا ترى اآلر بارات صريور سبيير هيذا عيا بليل سيرين  الصير من عند ن تؤتونه   24  .ومسرة إل  األبد
يا بني احتيلوا بالصبر الغ و الذي حل بير من ن بدد اادطردك العددو لكندا   25  .بيجد عظير وببرا  األزلي

  .ر مترفي سلكوا طربا وعرة وسيقوا كغنر نربترا األعدا ل 26 .سترى هالكه عن بليل وتط  ربابرر
وكيدا كندتر تردوور لر تشدردوا عدن ن  28 .ثقوا يا بني واستغيثوا باهلل فار الذي بلو عليير هذه سيتذكركر  27

 .والذي بلو عليير الشدر يجلدو لكدر اليسدرة األبديدة مدع  الصدير 29 .فبقدر  لا عشر مرات تلتيسونه تاحبين
ويدل  32 .ويدل للدذقن بداروا عليدا و ديتوا بسدقوطا 31 .يدا لور دلير فدار الدذي سدياك باسديه سديعزياثقي   30

فإنرددا كيددا  دديتت بسددقوطا وفرحددت بخرابددا كددذلا  33 .لليدددر التددي اسددتعبدت بنيددا ويددل للتددي ل ددذت لوالدك
 .وابطل مةا رترا بيثرة سيانرا واحول مرحرا إل  نوح 34 .ستكتةو عند دمارها

تطلعي يا لور دلير  36 .ا تنزل عليرا من عند األزلي إل  ليام كثيرة وتسينرا الشياطين طول الزمارألر نار   35 
هددا لر بنيددا الددذقن ودعددترر بددادمور  37 .مددن حولددا نحددو اليشددر  وانظددري اليسددرة الوافدددة عليددا مددن عنددد ن

 ".يقدمور مجتيعين من اليشر  إل  اليغرب بيلية القدوس مبترجين بيجد ن

( 42-40:26( هاً   لثقاة  ابعاة ماك عن وعاي  ل لا كاة، ماان اا  ب ولكناإ ال اارم  كاعبإ )ال5)  ا يا  دعبيثقو 
( 42:26ااارن ما  )ال= يا تدذكار إسدراحيل(. 3:1اطعًا ل ال ارم  كعبإ إي  تا ي  "إر عي  إلّا عر   إلايك " )عك
بك  عيكر مزبكا ومذثااا م  ع يك  إاار هذ . وهاً  "عيكر مذثااا م  يعقيب.." فيكين تًكار إار هذ  تعن  يا مك 

وحددزنتر مددربيتكر  نسدديتر رازبكددر اإللدده األزلددي(. وب ااً  7 لكأ ااا  كااان ب ااب  ع  اا  عغضاابي  ل ويبزااي  للماايابذك )
( ممااك ارتااد عااك ل يزاازن ل ويزاازن  لكني ااة. هااا رز اات ألن  لمااع  خااان ل. وعيضااًا هااا تزاازن 8) لور ددلير

 ال يشدديتن لحددد بددي( 10) فددإني رلقددت سددبي بنددي  ( 9) بددد بلددو علددًي نوحددًا عظييدداً هاا علنااا   لكأ ااا = آلال  عوال  
( مماااا رااادث لااايس ألن ل تخلااا  عناااا،  ااا  ألن ل اااا  ب عوال ي. و لزااادا  مي اااإ ل مااا   لمجااااورو، وكأ اااإ 12)

(= إيكارو  ماا 14) بني  وبنداتي فإ كرر سبي=  تزًار ل   ه  عيضًا، إي اذ اي   وس  لم ذر إن ل  يقدمي  تيبة
(= م ااا ال 15) لمددة مددن بعيدددراادث ركاا  تكيبااي . وهااً  هااي و  اا   لكني ااة، عن تنااًر كاا   لنااا . و لماا  ب كااان 

م  تو   كلمام  لكيا  وبل   لررمة  هً  هي بالضب  ماا يقاال عاك = لعجيية اللسارواااية.    وبحةتموق     
ركاا  هاااً   لنباااا   ااا  ،  لماار ي  عاااكاوااكي وي ، اكاااأ ب عوال  ً  لكاااا إ لاايس  لاااًي يضاارب بعنااا   ل ي اامح لاااإ   اا

سيروا يا (. 18(. ل مق  هي  لقاا ر )17) ب ي    لستطيع لر لغيثكرعن يغذ  عرد=  عا ز عك  ل ي   لمويق 
هااا = لصددرخ إلدد  األزلددي(. 19) ألنددي بقيددت مستوحشددةعي عااالكي  مااا بريااق  لكيبااة مكر عااي  إلااّا = بنددًي سدديروا

ت رخ وتكضرش ليعي  ل ا ع ناه ا. وتكرر هنا كلمة  ألعل  بمعن  عن ععد    لمع  اذبا ون لكك ل ععل   لكني ة  
ت  مكثاق عن ل اايعذد ع ناه اا وتواره   ا =  ،تعزياة  ر اا  يعطذ ا لع دي وباٍق ال ازول. وم  صر خ  لكني ة  َحلد 
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( هً   بيو عك خ ص  لبمر مك اد إ ليس 24علا )(. وتكين عي و  أل نا  بمجد ع ي  وبب ا   أل22) بي مسرة
 19:4و لم منذك ايكين ل   مجد  لم يح،   ا  مجد ل، م ي رع   لكني ة. وتكين للكني اة صايرو  لم ايح )غا 

(. وهً  تمات 19:10(  ر  عم   لم يح  لًي ععط  تابعيإ عن ادواي   لميطان )لي25(. وما  ية )3:1+ ع  
(  لاًاك كاا ي  يعيماين ماا تارل 26) مترفدي   إر  ااد كايرش، وهاً  ععاا   لذ اي  ألوركالي .  ررفيًا ب قيط با   عل
هً  إكارو لمك كا ي  ما عوركلي  وااباه   بيخاً   ار إلا  با ا . وركاارو آل    لاًي كاان مكرماًا =  سلكوا طربًا وعرة

( 20:8)رو نربترددا األعدددا سدديقوا كغددنر ماا  لجنااة وب ااب  ااقيبإ باار  من ااا واالك براااًا وعاارو وعاال  للباباا = 
بعااد عن ياااك  ماار رو = فبقدددر  لددا عشددر مددرات تلتيسددونه تدداحبين(. 28) وكيددا كنددتر ترددوور لر تشددردوا عددن ن

وثقي يدا (. 29) اليسرة األبدية إل كعا  عنإ و ليايش ما عادي  لميابذك ) إل ك  لضال(. ورذنكً يجل  عليك  ل 
(=  لم يح  لاًي عبلاق علذناا 30) فإر الذي سياك بإسيه سيعزياة كك (  )ويا ك   وس بمرية و لكني   لور لير

 بدداروا عليدا و دديتوا بسددقوطاإاامإ م ار ا م اايزذذك اذراا  لنااا  لاروه  لقاد   لمعاازي. وويا ل للماايابذك  لاًاك 
(= للذ اااي  تماااذر أل و  وعماااين..  لاااخ وللكني اااة ككااا  تماااذر للمااايابذك  لاااًاك   اااذب    لبزذااارو  لمكقااادو  ناااار 31)
والتددي ل ددذت لوالدك. ولبطددل مةا رترددا ( 32) ويددلل لليدددر التددي اسددتعبدت بنيددا(. وباانوس  لمو ااي = 10:20ر )

 وتسدينرا الشدياطين.. لكن ندارًا تندزل عليردا( إ ليس كان يوكخر إي  ع   لبمر كل   ا لكين. 34)  بيثرة سيانرا
 (36)  ددلير مددن حولددا نحددو اليشددر  تطلعددي يددا لور ( هااً  هااي م ااذر  لماايابذك،  لبزذاارو  لمكقاادو بالنااار. 35)

(  لخا ص 36) ولنظري اليسرة الوافددة عليدا مدن عندد ن. ( 2:4رذ  يمرق كمس  لبر )ما  مك =  اليشر  
 مك عبي ية إ ليس و لزرية  لكا ما  لم يح ي يش و لود   ومذر ث  لمجد  أل دي.

مجتيعددين مددن س اايعي و  لزضااك ل. (= كاا   لاًاك كااا ي  ماا اااد إ لااي37) هدا إر بنيددا الددذقن ودعددترر بددادمور 
 لاًي اايجم   لكني اة هاي  لم ايح كلماة ل. =  بيليدة القددوس ألما  ااذدخلين لصيماان.  =  اليشر  إل  اليغدرب
 .هً  ها امة  لم يزية  لوره. هً  ها عطية  لم يح للم يزذذك= مبترجين بيجد ن
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 للجدولعودة  اإلصحاح الخامس 

 
 2 .ا لعددي يددا لور ددلير حلددة النددوح واليذلددة والبسددي برددا  اليجددد مددن عنددد ن إلدد  األبددد 1" -(:9-1اآليددات )

  .تسربلي ثوب البر الذي من ن وابعلي عل  رلسا تا  مجد األزلي
د عبدادة وييدور اسديا مدن ببدل ن إلد  األبدد سدالم البدر ومجد 4 .فار ن يظرر سناك لكل ما تحدت السديا   3
انر دي يددا لور دلير وبةددي فدي األعددالي وتطلعدي مددن حولدا نحددو اليشدر  وانظددري بنيدا مجتيعددين مددن  5 .ن

بد  هبدوا عندا رابلدين تسدوبرر األعددا  لكدن  6 .مغرب الشيس إل  مشربرا بيلية القدوس مبترجين بذكر ن
بددد عددزم لر يخةددب كددل ببددل عددال  الر الددرب 7 .ن يعيدددهر إليددا راكبددين بيرامددة كيددن هددو علدد  عددرش اليلددا

حتد  لر الغداب  8 .والتالل الدهريدة وار ييدال األوديدة لتيريدد األر  كييدا يسدير إسدراحيل بغيدر عثدار ليجدد ن
لر ن سيعيد إسراحيل بسرور فدي ندور مجدده برحيدة   9  .وكل  جر طيو العرف بد  لل عل  إسراحيل ب مر ن

 ".وعدل من عنده

إ لعدي يدا زهيًا عل  إار هذ  رذك عا م مك  ل با لكن ا ال تنطبق بالكاما  إاّل علا   لكني اة تنطبق هً   لنبيو  
 و لبسدي بردا  اليجدد)ل ابيك ماا ااد إ لايس ابا   لم ايح(  حلة الندوح واليذلدة) لكني ة عرو   لم ايح(    لور لير

تسربلي ثدوب ر هذ  لك تبق  ل  اد. ( ايلإ إل   أل د ال انطبق إاّل عل   لكني ة م ا1)  إل  األبد)إلب ا  لم يح(.  
و بعلدي ( وه  لاي كا ات إاار هذ  هاا  لكاا لب ات لايب  لبار، ها  كا ات اك ال   لم ايح. 2)  البر الذي من ن

فددإر ن يظرددر  ألعلااا هااي  لم اايح رع   لكني ااة و لااًي يكلاا  كني ااكإ. = تددا  مجددد األزلددي) لم اايح(  علدد  رلسددا
وييدور إسديا مدن نا   ير  لكني ة وينجً ين لصيمان  ا  وي كما دو . (= ار   ل3) سناك لكل ما تحت السيا 

مم اايزك عاك ااا  لكني ااة هااي ملااك  ل اا   وهااي مااا واااطك وهااي ااا    اكاائ عااك = ببددل ن إلدد  األبددد سددالم البددر
  مأي عبا و لغذر ل لي ت مجدً     إ زطابًا.= ومجد عبادة ن ل ليك  بر وليس ا   ع ه  وربمكنان ع ه . 

(= ال ااد عن تاان    لكني ااة مااك ماايم  لخطيااة وتزيااا مااا  ل ااماويام 5) إنر ددي يددا لور ددلير وبةددي فددي األعددالي
 وها تجم   نذك مك  لممرق و لمغرب )عم  وي ي (.

  لم ايح كامس  لبار ب يماا    = كا ي  بعذداك م  خر  لغرب ورتج ي  للمارق  زاي  من مغرب الشيس إل  مشربرا
 م بزذك. مبترجين هإ  م ارو وبعم  مد  بيلية القدوس

هاً  مااا راادث  . ولكاان   ماا عااي ت   يعاي ون بكر مااة.( ماا ميكاا  خازي ي هبااذك لل ابا6) بدد  هبددوا عنددا رابلددين
 8آل   و لبمرية بال قيط "إي عخضعت  لخليقة للباب  ليس بيعا ،    مك ع    لً  عخضاع ا علا   لر اا " )رو

يعيددهر إليددا راكبددين بيرامدة كيددن هددو  ك  بالم ايح  لاً  ااايعذدها =( . وهاً   لر اا  بااالكزرر ماك  لبابا  ااا20: 
 لميطان  و لم يح ب لذبإ ععا   إل  ان للمجد وازق.  ملقد عصبح  لم منذك بالم يح ع نا  ل عل  عرش اليلا

 ديدةولر ييدأل األو ) لمايابذك(  والتالل الدهرية)عي  لميابذك  لمككباريك(  فالرب عزم لر يخةب كل ببل عال    =
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صايم   لي بكة تمذر لليأ  وصغر  لنوس وهي  وس اايل إكاعيا  "ماألرض  ( ارم   لمكضعذك7)  لتيريد األر 
كاا  وبااا  ارتواا  وكاا   باا  و كمااة ااانخو   .ايمااي  مااا  لقواار ااابذ  الل نااا صااارخ مااا  لبريااة  عاادو  بريااق  لاارب.

 3: 40" )إشر  ميعا الن م   لرب تكلا فيعلك مجد  لرب وير   ك  بم  .وي ذر  لمعيج م كقيما و لعر اذ  ا  
رذك يخض   لم ايح = بغير عثار ليجد ن) لكني ة(  كييا يسير إسراحيل( 52،  51:  1، وهً  مث  )لي( 5  -

حتد   لميابذك ويك ره  ويعطا ايتإ للم منذك م  يعي  مذ   صغر  واس، ت اذر  لكني اة بغذار عثارو لكمجاد ل. 
(= كا  تعزياام ل تمام   لكني اة ركا  ال تزرا ااا 8) ف بدد  لدل علد  إسدراحيلإر الغداب وكدل  دجر طيدو العدر 

ماا  ل الذ (  ف ار  و لعادل ) لررماة إر ن سيعيد إسراحيل بسرور في نور مجده برحية وعددلكمس  لكجارب. 
 فرددو مجدددًا فددي وسددطرا (20:28+20:18)ماات  وسددط كنيسددتهبالمااا  لم اايح = فددي نددور مجددده( 9) مددن عنددده

 (.5:2)عك

 .لقد  دع  لوره  آلن عل   ألرض كعربين ألمر ه  ل ما  وعمجا ها
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس

 
هً   إلصزاه مي إ للذ ي   لم بذذك م  با   ، ي خر فيإ إرميا  مك  ألولان  لزجرياة  لكا  ال تنطاق . م ا  كاان 

 هً   ألرجار  لمزينة بالًه  و لوضة ه   ل ة ؟! إرميا  يكل  ع ا     عقيل ت دق عن

ال  د عن  و   عن  لميضيش ليس   ً   لب ابة ، مالميطان بخد عاتإ يق  ور   هً   لعبا  م  ليلنية ويعط  عكيا  
عجذبااة لل اازرو . م اازرو م اار ريلااي  ع ااذ   إلاا  مااا يماابإ  لثعااا ذك ، وريلااي   لمااا  إلاا  مااا يماابإ  لااد  . و لنباا  

 ( .13م   خر  لزمان ايجع   ار  تنزل مك  ل ما  ، ويجع  صيرو  ليري تككل  )ر   لكً ب  

لاًلك  ك ااير عن ماا كااان يزادث ماا   ل ياكا   ليلنيااة هاي عكاايا  غامضاة علاا  مكار  لنااا   لب اطا  ، وكااا ي  ااارون 
بذك واازره  وي معين ما يخيو   . ولكك  آلن بع مة  ل لذ  عصبح  لم يز  لإ الطان عن ابط  ععمال  لمايا

. لكااك ماا  عمااان إرميااا  وماا  ع ااا  عرااال   ل لل ااب  عقابااا ل اا  علاا  ولنذااك   وع اااه  ، كااان علاا  إرميااا  عن انبااإ 
 كعبإ  بط  هً   ألولان رك  ال انخدعي  بما ارو إ مك ععمال ازره  . 

بابدل فدي الجدال  إلد  انه ألبدل الخطايدا التدي  طةدتر لمدام ن يسدوبكر نبوكدد نصدر ملدا  1" -(:72-1اآليات )
فإ ا د لتر بابل فستكونور هناك سنين كثيرة وزمانا طويال إل  سبعة لبيال وبعد  لا ل ربير من هنداك   2  .بابل
واآلر رلقت سترور في بابل يلرة من الة ة والذهو والخشو تحيل عل  اليناكو وتلقي الر بة علد    3  .بسالم
  .األمر

و  ا رلقدتر الجيدوع لمامردا وورا هدا يسدجدور لردا فقولدوا   5  .ت  ذكر منرا ر بةفاحترزوا لر تتشبروا بالغربا  و   4
لمدا تلدا فدار لردا السدنة بدد  7 .فدار مالكدي معيدر وهدو يطالدو ب نةسدير  6  .في بلوبير لا يا رب قنبغدي السدجود

كيدا قؤ دذ  ي  ذ الناس لردا   بدا 8 .نحترا النجار وهي مغشاة بالذهو والة ة لكنرا يلرة زور ال تستطيع نطقا
فيصوغور لكاليل يجعلونرا علد  رؤوس يلردترر وربيدا سدر  الكرندة مدن يلردترر الدذهو   9  .لعذرا  تحو الزينة

وبد قبذلور منريا للزواني الالتي في البيت قزينور اآللردة بداليالبس كالبشدر وهدي   10  .والة ة لينةعة لنةسرر
وييسدحور  12 .وس وار كاندت تلدبس األربدوارفردي ال تسدلر مدن الصددل والسد  11  .من الة ة والدذهو والخشدو

وفي قد كل منرا صولجار كالحاكر عل  بلد لكنده ال يقتدل مدن يجدرم  13  .وبوهرا من غبار البيت اليتراكر عليرا
 15 .وفي ييينه سي  وفاس لكنه ال قنجي نةسه من الحدرب واللصدوف فحد  بدذلا إنردا ليسدت ب لردة  14  .إليه

إ ا نصدبت فدي البيدوت فعيونردا  16     .نا  الييسور ال قنةدع صداحبه كدذلا يلردتررفال تخافوها فانه كيا لر اإل 
  .تيتل  غبارا من لبدام الدا لين

يحظر عليرا في الديار كيا يحظر عل  من لبرم إل  اليلا وكرنترا يحصنور بيوترا ب بواب ولبةدال ومدزالي    17
قوبدور لرا من السر  اكثدر ميدا قوبددور ألنةسدرر   18  .كيا يةعل بين حير عليه باليوت لةال تسلبرا اللصوف

إنيا هي كجواحز البيت وبد  كر لر حشرات األر  تنرش بلوبرا فتؤكدل  19 .وهي ال تستطيع لر ترى منرا  يةا
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علد  لبددانرا ورؤوسدرا قثدو البدوم  21 .تسود وبوهرا مدن الدد ار الدذي فدي البيدت  20    .هي وثيابرا وال تشعر
والذهو الذي يغشيرا  23 .فاعليوا من  لا إنرا ليست ب لرة فال تخافوها 22 .ر والسنانيروالخطاف وساحر الطيو 

تبتداع بيدل ثيدن وار لدر ييدن  24 .للزينة لر لر ييس  صداه لر يين لرا رون  كيا إنرا إ  صيغ عليرا لدر تشدعر
عبدددونرا هددر لي ددا لدديس لرددا لربددل فتحيددل علدد  اليناكددو وبددذلا تبدددي للندداس هوانرددا والددذقن ي 25 .فيرددا روح
  .يخزور 

ألنرا إ ا سقطت عل  األر  ال تقوم من نةسرا وال إ ا نصبرا لحد تتحرك من نةسدرا وال إ ا لميلدت تسدتاير   26
وكرنترا قبيعدور  باححردا لينةعدة لنةسدرر وكدذلا نسداؤهر ييلحدن   27  .بل تقدم إليرا الردايا كيا تقدم إل  لموات

الطامد  والنةسدا  تليسدار  باححردا فدإ  بدد عليدتر مدن  28 .يسيين وال سايرما بقي منرا وال يجعلن فيرا حظا ل
ليا ا تسي  يلرة الر النسدا  يقددمن الرددايا لردذه اآللردة التدي هدي مدن   29  . لا إنرا ليست ب لرة فال تخافوها

 والر الكرنددة يجلسددور فددي بيوترددا بابيصددة ميزبددة وهددر محلوبددو الددرؤوس واللحدد  30 .الة ددة والددذهو والخشددو
الكرندة قنزعدور مدن   32  .ويعجور صاححين لمدام يلردترر كالجالسدين علد  م دبدة الييدت  31  .ورؤوسرر ميشوفة

و  ا لسا  إليرا لحدد لو احسدن فدال تسدتطيع الييافد ة وال فدي وسدعرا لر   33  .ثيابرا ما ييسور نسا هر ولوالدهر
ال  35      .حدد ندذرا ولدر يق ده فدال تطالدووال تقدر لر تردو عرادا وال نقددا و  ا ندذر ل  34  .تاير ملكا لو تخلعه

  .تنجي لحدا من اليوت وال تنقذ ال  ي  من قد القوي 
فردذه اآللردة التدي  38 .ال تدرحر لرملدة وال تحسدن إلد  قتدير 37 .ال ترد البصر لألعي  وال تةر  عدن  ي  ددة  36

فكيد  يسدوأ لر  39 .يخدزور هي من الخشو مغشاة بالذهو والة ة تياثدل حجدارة مدن الجبدل والدذقن يعبددونرا 
بددل الكلدددانيور لنةسددرر قزدرونرددا فددانرر إ ا رلوا ابيددر ال قنطدد  يقدموندده إلدد  بددال  40 .تحسددو لو تسددي  يلرددة

والنسا  يقعدر  42 .ومع ا تبارهر لرا ال قتركور عبادترا ألنكر ال يشعرور   41  .ويطلبور منه النط  ك نه يشعر
فإ ا ابتذب مجتاز واحددة مدنرن وادابعرا عيدرت صداحبترا   43  .خالةعل  الطر  متحزمات بالحبال قبخرر بالن

وكل مدا يصدنع لردذه اآللردة إنيدا هدو زور فكيد  يسدوأ لر تحسدو لو   44  .ب نرا لر تحظ مثلرا ولر يقطع حبلرا
بقدا   ووالدذقن صدنعوها بصدير  46 .هدي صدنعة النجدار والصداحغ فدال تكدور إال مدا قريدد صدانعرا 45 .تسي  يلردة
و  ا لت  عليردا حدرب و در يد تير الكرندة فييدا  48 .انرر تركوا لين قليرر زورا وعارا  47  .ما صنعوه  فكي  ييور 

وبيا  50 .فكي  ال يشعر إنرا ليست ب لرة وهي ال تخلص لنةسرا من الحرب والشر  49 .بينرر لقن يختبةور برا
جييدع األمدر واليلدوك إنردا ليسدت إنرا من الخشو مغشداة بالدذهو والة دة فسديعلر فييدا بعدد إنردا زور ويتبدين ل

فرددل مددن حابددة إلدد  التنبيدده علدد  إنرددا ليسددت  51 .يلرددة بددل صددنعة لقدددي الندداس وال  ددي  فيرددا مددن صددنعة ن
وال تخاصدر حتد  لخصدومة لنةسدرا وال تنقدذ  53 .فإنردا ال تادير ملكدا علد  بلدد وال تعطدي النداس مطدرا  52  .ب لرة

و  ا وبعدت ندار فدي بيدت  54 .هي كالغربار التدي بدين السديا  واألر   لحدا من مظلية إ  ال تستطيع  يةا و نيا
هذه اآللرة اليصنوعة من الخشو اليغشاة بالذهو لو الة ة فكرنترا يةرور وينجور لما هي فتحتر  كجدواحز 

  .البيت
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شدو وهدذه اآللردة اليصدنوعة مدن الخ 56 .إنرا ال تقاوم ملكدا وال عددوا فكيد  يسدوأ لر تحسدو لو تعدد يلردة  55
والدذقن يسدتولور عليردا قنزعدور عنردا   57  .اليغشاة بالة ة والذهو ال تنجي لنةسرا مدن السدرا  وال اللصدوف

ال برم لر ملكا مدن  وي البد س  58الذهو والة ة والثياب التي عليرا ويذهبور برا وهي ال تدافع عن لنةسرا. 
ا في البيت يحةظ ما فيه  ير من يلردة الدزور لو إنا  نافعا في البيت يستخدمه مالكه  ير من يلرة الزور وباب

لر الشيس والقير والنجوم ت ي  وترسل لينةعة الخل   59  .وعيودا من الخشو في بصر  ير من يلرة الزور
والسدحو ي مرهدا ن لر  61 .وكذلا البدر  إ ا ليدع قدرو  العدين والدري  تردو فدي كدل ناحيدة  60  .وتطيع مرسلرا

والنار اليرسلة من فو  لتةني الجبال والغاب تةعل مدا لوصديت  62 .ما لمرت به  تير عل  كل اليسيونة فتق ي
فال يسوأ لر تحسو لو تسي  يلردة إ  ال تسدتطيع لر تجدري حييدا  63 .به لما تلا فال تعدل برذه منظرا وال بوة

وال  66 .وال تبداركررفإنردا ال تلعدن اليلدوك  65 .فإ  بد عليتر إنرا ليست ب لرة فال تخافوها 64 .لو تصنع إحسانا
الوحددوش  يددر منرددا الر فددي  67 .تبدددي ييددات فددي األمددر وال فددي السدديا  وال تنيددر كالشدديس وال ت ددي  كددالقير

 .وبالجيلة فال قتبين لنا بوبده مدن الوبدوه إنردا يلردة فدال تخافوهدا  68  .طابترا لر تررب إل  ملج  وتنةع لنةسرا
 .لذهو والة ة مثل  خص منصوب في مقث ة ال يحرس  يةامثل يلرترر اليصنوعة من الخشو اليغشاة با  69
ولي ا مثل يلرترر اليصنوعة مدن الخشدو اليغشداة بالدذهو والة دة مثدل عوسد  فدي بسدتار يقدع عليده كدل   70

ومدن األربدوار والقرمدز اللدذقن ي كلريدا العد  عليردا يعلدر إنردا ليسدت   71  .طير لو مثل ميت مطروح في الظليدة
لر الربدل الصددق  الدذي ال صدنر لده اف دل  72  .هي لي ا تؤكل وتصدير عدارا فدي اآلفدا ب لرة وفي ي ر األمر  
 ".ألنه بيعزل عن العار

هااي راااالة مااك إرميااا  إلاا  كااع   لذ ااي   ذااد باااروخ،  لااًاك ععماا  ملااك با اا  عن ي اابذ   وي اايا     ذاار إخاايت   إلاا  
 صنا   لكا لايس ل اا  طاق وال رركاة وال روه با  . ومذ ا ايضح  لنبا م ا  عبا و  ألولان ويزًره  مك  ل جي  ل

(. وهااً   لكزااًار مااك إرميااا  عهمذكاااإ عن  لمااع  رااذك اااًهبين إلاا  با ااا  14)إنرددا ليسدددت ب لرددة ااااهً  ل اا  عن ااا 
ايجدون  لمع   لبا لا  ليلنا يعبدون هً   آلل ة  ياار كداد م  بقاي   ً باة ومياايق  صااخبة وماا ي اارب ا 

وهااا  ان ااابين آلل اااك   كااًبًا عكااايا  لااا  تزااادث ليع ميهااا، معلاااذ   عن ال انخااادعي . وماااا  مااك ع ااا  يجاااًب  لمنزاارمذك
( عي اابعذك اانة. وررمياا  اابق 2 لراالة عيضاًا اكنباأ إرمياا  عاك عن  ل ابا ماا با ا  اايل ي اكمر اابعة ع ياال )

ر رة عن با اا  ( يقاايل صاا12:25( وربمااا هااي اااًكره    ااا، موااا  لنباايو )إر10:29+12:25)إر  بيتااإ واااال هااً  مااا
اكخرب واطعًا م ً  يعنا ضمنًا اقيط  ل ك ا. وعن  ل ك اا لاك ت اكطي  عن تزمذ اا. وهنااك ماك يعكارض علا  اايل 

ااانة. ولكااك كلمااة  ذاا  ال تااأتا   همااًا ممااذرو إلاا  ماادو 40ااانة، بااأن  لجذاا = 70إرميااا  ااابعة ع يااال وع  ااا ت اااوي 
ااانة "مزماا  غضاا  40( ال تعنااا عن  لجذاا = 13:32ااانة )عااد 40ااانة. مكلمااة  ذاا   لكااا يقيلااين عن ااا ع  ااا 40

 لرب عل  إار هذ  وعتاه   ما  لبرية عربعذك انة رك  من  ك   لجذ   لًي مع   لمار ماا عذناا  لارب" و لمق اي  
( 13:15بكلمااة  ذاا  هنااا هااي  لبماار  لااًاك خر ااي  مااك م اار وعاكااي  تزاات  لعبي يااة وتعااي و  علذ ااا. واااارن )تااك

ااانة. 100( "ومااا  لجذاا   لر باا  ار عااين إلاا  ه نااا". وب ااً  يكااين  لجذاا  16:15" ماا  )تااك"مذااًلي    عرباا  مكااة ااانة
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اانة. إيً  ال  لذاا  50ااانة فيكاين  لجذاا  200ولكاك بالز ااب  لااداذق اكضاح عن ماادو بقاا   لذ ااي  ماا م اار راي لا 
 لصعكر ض.  ع يال م  معن 7عل  عن  لجذ  يعنا عد  معذك مك  ل ني م. وبالكالا مزذك يقيل إرميا  هنا 

( والرااظ عن ك نااة هااً   آلل ااة هاا  9ومااك ضااع  هااً   آلل ااة ي اارق ك نك ااا بعاا  مااك  لااًه   لااًي ازيني  ااا بااإ )
(.  ل يزاًره  بأ اإ اار ه  وم كاإ اار اب   إن ها  43،  10ل يص. والرظ عن  لز   يماار  كجاز  ماك  لعباا و )

 ليب و لكل .(. و زك  عل  عن ل هي مارص  لق6اجدو  ل ً   آلل ة )

(= هااا  ل ااة بابلااة كل ااا غااي م ااا ال تااككل  ماا  عن ل ااا عل اانة، مأل اانك ا  مااا . وهاا  ازيني  ااا لكباادو 7)يلرددة زور 
( م   ازيني  ا لكجًب ل ا ع اااًا يعبادو  ا. وها  ي اراين ماا علذ اا 8 مذلة كما تزيك عًر    و  ا لكجد ل ا عري ًا )

(.    ها مزبياة ويغلقين 15(. م ا     و  ك  ا  مك ير )10 ل يك  )بعد يلك لذدمعي  ع ر  لزو  ا  لًاك ما 
( أل  ا لي تركيها ل را ا  لل ايص. وهاا مثا   لخما   لاًي ت ان  مناإ ععمادو  لبذايم 17علذ ا كمك ما اجك )

( أل ااإ كمااا النااا عن  لطقااي   لم اااربة للعبااا و 28)ال تخافوهددا وينبااإ إرميااا   لمااع  . بددواحز(= 19وعي رضاا ا )
 ليلنية مك صر خ وميايق  يمكك عن تلقا  لرع  ما اليب  لب طا  ما  خاد ش  لمايابذك. وماك واااه   لخاد ش عن 

( كأ    مرعايبذك ماك غضا  هاً   آلل اة. 30) الكرنة يجلسور في بيوترا ب بيصة ميزبة وهر محلوبو الرؤوس
(. 41،  40 يو ماين ع  اا ال كائ )ك نك ا يقدمين ل ا  لمرضا  باالبذك  لماوا  وتقا  هاا عاا زو وما  هاً  م ا  ال

فكي  ييدور بقا   بصيرو والذقن صنعوها = صا عيها مك  لبمر عمره  مزدو  مك  باألول   آلل ة  لكا صنعيها
 دخص منصدوب فدي (. وها مثا  62-59(. ك   لخليقة رك   لجامدو ل ا  و  عما هً  مب   و  )46)  ما صنعوه

ياال  لمتتاة وهاي ع اا يضاعين علذ اا ليااب لكخاال من اا  لع اامذر ما  (= يق اد باإ خ69)  مقث ة ال يحرس  يةاً 
 تلكق   لزبيب مك  لزق .

 . (21-9:44+7-5:41+   20،   19:   40عاليب إرميا  ما هً   إلصزاه ممال  تمامًا ألاليب إكعيا  ) 


