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سفر باروخ (مقدمة سفر باروخ)

مقدمة سفر باروخ

عودة للجدول

 -1باروخ كلمة عبرية معناها مبارك وبالقبطية "مكاري"

 -2كان صديقاً وكاتباً إلرمياا وتلمياًً لاإ رو كاترك ك هماا ماا لمعانااو مان ملاوك وك ناة ي اوً ابا
(إر .)12-23:2وهااو كت ا

ك ا كلمااام ااور إرميااا وا عرهااا عل ا م ااام ماان لكااع

وصلم لكتابة لي ويااي لملك مزق لكتاا
لر خبأهما (إر ،):2ولما هربا عصا
ألرإ ..م ا ا تطلا ا

لعل ا يتوبااون .ولمااا

عن يلقاو لقابإ علا إرمياا وبااروخ ولكان

باروخ قالة مان لقازن عاتباإ ل علي اا ااا ً "هاا عناا عهاد كا هاً

اور ع يم ااة( "..إر .)54ربم ااا ه ااو تص ااور عن لمل ااك اايكرمإ لكتابت ااإ ه ااً
لنو ااك عم ا ً

لنبو م .وبعد ًلك عخً لكع

ً -:ه

بمبارو وعقرااإ وطلا

ل ابا ر ا

ل ار إل مصر إرميا وباروخ مع ما (إر.)5:

بعد ًلك باروخ إل باب عرإ ل با وكت

من إقارق عوركالي  .وبااروخ هاو كاتا

لااًين كااان ملااك بابا مزمعااً عن ي ااوا

هناك هً لنبو و .وهو ًه

ل اور ماا عاد إلصاقا
إلا

إل باب بعاد خماس انو م

ألخيار م او ر االة مان إرمياا لنباا للي اود

ل اابا مااا بابا  .وكتبااإ باااروخ مااا بابا

اانة 481ق . .إً عن

قريق عوركلي كان ما نة  482ق .؟

 -5ل ور كت

ار عناإ از مكما ل اور إرمياا لا تار لليونانياة ومكاناإ ياأتا بعاد
عوالً باللغة لعبرياة وكاان معتب ً

ور لمرلا إلرميا لنبا.

 -4عارم م ام كليرو بقانونية هً ل ور رو تك د بإ عبا كليرون.
 -2هناك نبو م و ضقة عن لخ ص بالم يح.
ع-

ع دً عبدياً مأكون ل

وعاي ل

لتا ععطيت ا ل

إل اً ويكونون لا كعباً وال ععاود عزعازش كاعبا إ ار ي مان ألرإ

(عي لكني ة) (با ):432وهً مردمة للنبوو (إر.)533:2

 نبوو عن م د ومار لكني اة وبرهاا لاًي مان ل ويكاون إ ام ا مان ابا ل إلاوعن ااا كني ااة للك ا (ي ااود وعم ا ) مبني اا م تمعااين ماان مغاار
مالم يح إلبن لكلمة هو لًي مع ا ككني ة و قدو.

ج -نبااوو عاان لت
لتااأد

ااد "هااً هااو إل نااا وال يعتباار قااً

لكاامس إل ا مك ارا ا بكلمااة لقاادوس.

خاار (ال يقاًيااإ عو ي اااويإ خاار) هااو و ااد طريااق

بكمالااإ و علااإ ليعقااو عبااد وإل اار ي قبيبااإ وبعااد ًلااك تاار

لبك ا ا اار .وربم ا ا ااا ب ا ا ااب

ألباد (باا)4-134

عل ا

ألرإ وتااردد بااين

ه ا ا ااً لنب ا ا ااوو وتم ا ا ااك لم ا ا اايقيين ب ا ا ااا رم ا ا ااإ لي ا ا ااود ا ا ااور ب ا ا اااروخ.
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سفر باروخ (اإلصحاح األول)

عودة للجدول

اإلصحاح األول

اآليات ( 1" -:)22-1هذا كالم الكتاب الذي كتبه باروك بن نيريا بن معسيا بن صدقيا بنن حسنديا ابنن حل ينا
2

في بابل.

في السنة الخامسة في السابع من الشنرر حنين اخنذ الكلندانيون لورشنليم واحرقوهنا بالننار 3 .وتنال

باروك كالم هذا الكتاب على مسنمعي يكنينا بنن يويناقيم ملنك يرنوذا وعلنى مسنامع جمينع الشنعب النذين جنا وا
4

الستماع الكتاب.

وعلى مسامع الم تدرين وبني الملوك ومسامع الشيوخ ومسامع جميع الشعب من الصغار

الى الكبار جميع الساكنين في بابل على نرر سود 5 .فبكوا وصناموا وصنلوا لمنام النرب 6 .وجمعنوا منن الة نة
قدر ما استطاعت يد كل واحد.

7

وبعثوا إلى لورشليم إلى يوياقيم بن حل يا بن شلوم الكاهن والى الكرننة والنى

جميع الشعب الذين معنه فني لورشنليم.

8

عنندما اخنذ ينينة بينت النرب المسنلوبة منن الريكنل ليردهنا إلنى ار

يروذا في العاشر من سيوان وهي ينية الة ة التي صنعرا صدقيا ابن يوشيا ملك يروذا 9 .بعدما لجلى نبوكد

نصر ملك بابل يكنيا والرؤسا والمحصنين والم تندرين وشنعب األر

منن لورشنليم وذهنب برنم إلنى بابنل.

11

وقالوا لنا قد لرسلنا إليكم ف ة فابتاعوا بالة ة محرقات وذبناح للخطيحنة ولباننا واصننعوا ت نادم وقندموها علنى

مذب الرب إلرنا.

11

السما على األر .

وصلوا من اجل حياة نبوكد نصر ملك بابل وحياة بلشصر ابنه لكني تكنون ليامرمنا كمينام
12

فيؤتينا الرب قوة وينير عيوننا ونحينا تحنت نل نبوكند نصنر ملنك بابنل و نل بلشصنر

ابنه ونتعبد لرما لياما كثيرة ونحن ناحلون لديرما ح وة.

13

الرب إلرنا ولم يرتد سخط الرب وغ به عنا إلى هذا اليوم.
في بيت الرب في يوم العيد وفي ليام المحةل.

لرجننال يرننوذا وسننكان لورشننليم.

وعصيناه.

18

16

15

وصلوا من لجلنا إلى الرب إلرنا فمنا قد خطحنا إلى

14

واتلوا هذا الكتاب الذي لرسلناه إليكم لينادى بنه

وقولوا للرب إلرنا العدل ولنا خزي الوجوه كمنا فني هنذا الينوم

ولملوكنننا ورؤسنناحنا وكرنتنننا ولنبياحنننا ويباحنننا.

17

ولم نسمع لصوت الرب إلرنا لنسلك في لوامر الرب التي جعلرا لمام وجوهننا.

الرب يبا نا من ار

مصر إلى هذا اليوم ما زلنا نعاصي النرب إلرننا ونعنر

تدر لبنا وعسنال كمنا فني هنذا الينوم.

إلينا.

21

19

منن ينوم اخنر

عنن اسنتماع صنوته.

بنا الشر واللعنة اللذان لمر الرب موسى عبده لن يوعد برما ينوم اخنر يبا ننا منن ار
22

النننا خطحنننا لمننام الننرب
21

فلحن

مصنر ليعطيننا لر نا

فلنم نسنمع لصنوت النرب إلرننا وال لجمينع كنالم األنبينا النذين لرسنلرم

وم ينا كل واحد على إصرار قلبه الشرير عابدين يلرة يخر صانعين الشر لمام عيني الرب إلرنا".

على مسمعى يكنيا= و ضح عن يكنيا كان لإ معاملاة خاصاة ،قتا عن عويا مارودخ ملاك بابا  ،علاإ يأكا معاإ
خبز عل ما دتإ (2م  .):3-22324وهنا نر لإ لقق ما ل لوس م لم بيين.
ً

إما هو عقد رو مد ن ر لورم عو هو ن ار عهاو (عاز ):1 ، 21 ، 14 3 8ويكاون هاً خطاأ ماا
نرر سود (ّ =)5
لن خ .و لتو ير ألو عر ح.
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سفر باروخ (اإلصحاح األول)

فبكوا وصاموا وصلوا لمنام النرب= إًً ت رباة ل ابا لتاا امح ب اا لار ااد عتام بلمارهاا .وناره ااد نادمو علا

خطاياه  .ما عوركلي لتا ب بب ا قدث قرياق عوركالي و ابي  .و لصاو هاو إًال للانوس يعبار عان لناد علا
لخطية ،وهكً لبكا  .عما لص و م ا تضرش هلل قت يصوح ويرض عن .

جمع نوا مننن الة ننة )2( =..لتقاادي ًبااا ح ميرض ا ل عاان  .ويباادو عن لملااك اااد رد لاار يس لك نااة يروينناقيم ..

الكاهن ( )2بعإ آلنية لوضية ولي م لًهبية .والق عنإ يوص بين ر يس لك نة و لك نة ،م و ي ام ر ايس

لك نة ،لكاهن .والمحصنين ( )9غالباً تعنا أل ر عو ل ا نا  .الم تدرين= ها لصاناش لم ارو .ت نادم ()13

عي تقدمام= ًبا ح واربين.

صلوا من لجل حياة نبوكد نصر وحياة إبنه بلشصنر ( =)11وهكاً علمناا باولس لر او وبطارس (رو2-131:

1 +ب ااط + 12-1:32م اام1 + 5534ت ااا ):-132عن نص االا للمل ااوك ونخضا ا ل ا ا م ا ا م اان ابا ا ل معين ااين.
ونصاالا ل ا لكااا نقضااا قياااو هاد ااة ( .)12نتعبنند لرمننا= مااالملوك ااادو وكااعب

كعبيااد ل ا خصوص ااً ه ا ال

لم بيين .و لمقصود نخدم  .وبلكصر هً صار ملكاً بعد نبوخاً نصار وبعاد عويا مارودخ (ر ا د  .)4وماا

عيامإ دخ

لورس إل

على األر = ما

لمملكة وهزموها .و لكني ة توع هً وتصلا أل
ب قرو .

لملاوك .يجعنل ليامرمنا كمينام السنما

عما عن لم بيين فينير الرب عيونرم= وال يعودو لخطايااه ويتركاو مقباة ألولاان و ل لا وير عاو هلل مير ا ل

ل ا  .لينادي بنه فني بينت النرب= بعاد تخريا

ل يكا كاانو يقادمون لاًبا ح ماا لمكاان لمخار نو اإ وااارن ما

(إر + 8-1351ع ااز .)23:إً ك ااانو يق اادمون ل ااًبا ح و ااط ل يكا ا
مو ودً.

لمن ااد  ،وربم ااا ك ااان م ااًبح لمقرا ااة م اااز

و آلياام ( )22-14هااا إعتارا بالخطايااا ،وكا ماان ينياار ل عينياإ ااير خطاياا ويقاار بعااد ل= قولنوا للننرب

إلرنننا العنندل ..ولنننا خننزي الوجننوه= عي عن خطايانااا لباام علينااا ك ا هااً بعااد ل= ألننننا خطحنننا لمننام الننرب
وعصيناه .و لك عخطأ ملوكنا ورؤساحنا وكرنتنا ..مأو طريق الشةا هو اإلعتراف بالخطية.
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سفر باروخ (اإلصحاح الثاني)

عودة للجدول

اإلصحاح الثاني

اآليات ( 1" -:)11-1فمقام الرب كالمه الذي تكلنم بنه عليننا وعلنى ق ناتنا النذين ي
ملوكنا ورؤساحنا وعلى رجال إسراحيل ويروذا.

2

نون فني إسنراحيل وعلنى

جالبا علينا ش ار ع يما بحيث لنم يحندث تحنت السنما بمسنرها

مثل ما لحدثه في لورشليم على حسب ما كتب فني شنريعة موسنى 3 .حتنى لكنل بع ننا لحنم ابننه واآلخنر لحنم

بنته

4

ولخ عرم تحت ليدي جميع الممالك التي حولنا وجعلرم عا ار ودهشا في جمينع الشنعوب النذين شنتترم

الرب بينرم.

5

فإذا هم في االنحطاط بدل الرفعة النا خطحنا إلى الرب إلرنا غير سامعين لصوته 6 .للرب إلرننا

العدل ولنا وآلباحنا خزي الوجوه كما في هنذا الينوم 7 .الن النرب تكلنم عليننا بجمينع هنذا الشنر النذي حنل بننا.

8

ونحن لم نستعطف وجه الرب تاحبين كل واحد عن لفكار قلبنه الشنرير 9 .فسنرر النرب علنى الشنر وجلبنه النرب

علينا الن الرب عادل في جميع لعماله التني لوصنانا برنا.

جعلرا لمام وجوهنا".

11

فلنم نسنمع لصنوته لنسنلك فني لوامنر النرب التني

تمر .وعن ما قدث هو نتي ة خطاياه  .وهً ما بق واالإ ل بو عنبيا إ .حتى لكل
ماز إلعترا بالخطية م ً

بع ننننا لحنننم إبننننه ):( ..وهااً قاادث م ارتين [ ]1عيااا إليك ا (2م ا  ]2[ ):1-2532وم ارو عنااد اابا باب ا (ماار

 .)1335وهنا إعترا خر بأن
11

اآلينات (" -:)35-11

ل يستعطةوا وجه الرب تاحبين ()8

فناآلن ليرننا النرب النه إسنراحيل النذي اخنر شننعبه منن ار

ومعجزات وقوة ع يمة وذراع مبسوطة ولقام له اسما كما في هذا اليوم.

إلرنا في جميع رسومك.

13

12

لنت الرب إلرنا وانه باسمك دعي إسراحيل وعشاحره.

الرب لذنك واستجب.

16

بمسنرها اننك

ليرا الرب التةت من بيت قدسك وان ر إليننا ولمنل ليرنا

18

لكنن النروح الكحينب منن الشندة والنذي يمشني منحنينا

والنةس الجاحعة هم يعترفون لك بالمجد والعدل يا رب.

ليرا الرب إلرنا.

15

لكني تعنرف األر

14

اسمع يا

افت عينيك وان ر فانه ليس األموات في الجحيم الذين لخذت لرواحرنم عنن لحشناحرم

يعترفون للرب بالمجد والعدل.
21

إنا خطحنا وناف نا واثمنا ليرنا النرب

لينصرف غ بك عنا ف د ب ينا نة ار قليال في األمم الذين شتتنا بينرم.

رب صالتنا وت رعنا ولن ذنا ألجلنك ولنلننا ح نوة لمنام وجنوه النذين لجلوننا.
17

مصنر بينند قنديرة وبايننات

19

نعيةا والعينون الكليلنة

فإنا ال ألجل بر يباحنا وملوكننا نل ني ت نرعنا لمامنك

بل ألنك لرسلت سخطك وغ نبك عليننا كمنا تكلمنت علنى السننة عبيندك األنبينا .

قننال الننرب احن نوا مننناكبكم وتعبنندوا لملننك بابننل فتسننكنوا فنني األر

لصوت الرب بان تتعبدوا لملك بابل.

23

التنني لعطيترننا آلبنناحكم.

22

21

هكنذا

وان لننم تسننمعوا

فإني ابطل من مدن يروذا ومن شوارع لورشليم صنوت الطنرب وصنوت

الةرح صوت العروس وصوت العروسة وتكون كل األر

مستوحشة ال ساكن فيرا.

24

فلم نسمع لصوتك بان

نتعبد لملك بابل فاقمت كالمك الذي تكلمت به على السنة عبيدك األنبيا لن تخر ع ام ملوكنا وع ام يباحننا

منن موا ننعرا.

25

وهننا لنرننا مطروحننة لحننر النرننار وقننرس الليننل وقنند منناتوا فنني لوجنناع لليمننة بننالجوع والسننيف
5

سفر باروخ (اإلصحاح الثاني)

والطننرد.

26

وجعلننت البيننت الننذي دعنني باسننمك كمننا فنني هننذا اليننوم ألجننل شننر يل إس نراحيل وال يرننوذا.

عاملتنا ليرا الرب إلرنا بكل رلفتك وكل رحمتك الع يمة.

يكتب شريعتك لمام بني إسراحيل قاحال.

قلننيال فنني األمننم الننذين لشننتترم بينننرم.

سيرجعون إلى قلوبرم فني ار
فيسننبحونني فنني ار

29

31

جالحرنم.

كما تكلمت على لسان عبدك موسى يوم لمرتنه لن

لن لم تسنمعوا لصنوتي فنان هنذا الجمنع الع نيم الكثينر ليصنيرن نةن ار
فننمني عننالم بننمنرم ال يسننمعون لنني ألنرننم شننعب قسنناة الرقنناب لكنننرم

31

ويعلمنون لنني لننا النرب إلررنم ولعطنيرم قلوبنا ولذاننا سنامعة.

جالحرننم ويننذكرون اسننمي.

يتننذكرون طرين يبنناحرم الننذين خطحنوا لمننام الننرب.

33

34

واسح ويع وب فيتسلطون عليرا ولكثرهم فال ي لون.

35

28

ماز هنا إلعترا بالخطية م طل
ل ا يض ا

32

ويتوبننون عننن صننالبة رقننابرم وعننن شننر لعمننالرم ألنرننم
ولعينندهم إلننى األر

التنني حلةننت عليرننا آلبنناحرم إبنراهيم

ولقيم لرم عردا لبدياً فاكون لرم إلرناً ويكوننون لني شنعبا وال لعنود لزعنزع شنعبي إسنراحيل منن األر

لعطيترا لرم".

27

وقنند

التني

لرقمة و إلعترا بأن ل اادر م و عم هً من ابا بيند قنديرة (..)11

اابباً م مااً ليتاادخ ل وينقااًه = لكنني تعننرف األر

بمسننرها لنننك لنننت الننرب إلرنننا ( )14إفننت عينيننك

ولن ر فإنه ليس األموات في الجحيم .يعترفون للرب بالمجد ( [ )12لقطعة ألولا مان صا و لناو ماا أل بياة

وها مأخوًو من (مز .])432و لمعن ليس إل اتققاق ميناا ياا ر ترقمناا لكان لم اد إ امك ولكاا نم ادك .لنيس

األموات  ..يعترفون= موت

لخطية ال يعترمون للر وال ي بقونإ .لكن الروح الكحيب منن الشندة والنذي يمشنى
لاًي امقم باإ يااا ر  .العينون الكليلنة ماان

منحنيناً ..يعترفنون لنك بالمجنند= عي مان هاو ماا كاادو مان لتأديا

لبكا  .والنةس الجاحعة= من تعزيام ل عو يقصد من ألصو  .مالًي كعر باأن ل قرماإ مان تعزياتاإ يل اأ هلل

كاعر بخطيتإ معطياً لم د هلل ،عو هو من صومإ وص تإ إنوتقم عينيإ مم د ل .م ً لقا لصاا
ً
بخطيتإ لتا

يم د ل.

هكذا قال الرب إحنوا مناكبكم وتعبدوا لملنك بابنل= منناكبكم = لمنكا
إلنقنااا ع

لكااعر

هاو م تما رعس لكتاا و لعضاد و لمعنا

لخضااوش لمكااي ة ل وكااان هااً مااا االااإ إرميااا للكااع  ،عن يخضااعو لملااك باب ا ميتاارك

لاار مااا

عرضا  ،وه ا رمضااو  ،م قترااام عوركاالي ولخرجننت ع ننام ملوكنننا ويباحنننا مننن موا ننعرا ( )25ملقااد خاار نبوخااً

نصر ك كئ .قرس الليل ( )24عي برد للي

لكديد لقارص .ب خر ل ل يك ب ب

كما في هذا اليوم (.)22

كره = جعلنت البينت

عاملتنا ليرا الرب إلرنا بكل رلفتك ( )22منقن ن تقق ع وع من ًلك.

هننذا الجمننع الع ننيم ليصننيرن نةنن ارً قلننيالً (( =)29تااث" )22328فننإني عننالم بننمنرم ال يسننمعون لنني=):3( ..

(تاث .)29-223:1لكنرم سيرجعون ..ويعلمنون إنني لننا النرب إلررنم ..فيسنبحونني فني لر
ل با) ( )::-:3مالتأدي

بال با ي تا لمار ويتو

لكع

ولعيدهم إلى األر

جالحرنم (عرإ

(( ):5ال.)54-53322

ولقننيم لرننم عرننداً لبنندياً فننمكون لرننم إلرناً ويكونننون لنني شننعباً وال لعننود لزعننزع شننعبي إسنراحيل مننن األر

لعطيترا لرنم ( ):4هاً نباوو و ضاقة عان لكني اة لتاا ال تتزعازش ماأبو

التنني

ل قاي لان تقاو علي اا .عماا إ ار ي
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ملقد إنت ام مان ألرإ لمادو  2333انة بعاد لم ايح بعاد عن خار تايطس عوركالي

انة  . 23وهاً لع اد لاًي

يا ااًكر با اااروخ هنا ااا ع ا ااما إرميا ااا ع ا ااد ديا ااد (إر .):5-:13:1رو ا اار ي هنا ااا ها ااا إ ا اار ي ل عي لكني ا ااة

(غ  .)1232و ألرإ لتا ععطاها ل لكعبإ ها كني تإ عل

ألرإ وها عوركلي ل ماوية .و لع د هو ميلاق

بين ل وكني تإ ووعد مولق بدمإ عنإ يعطا لكني تإ ميرلاً عبدياً ماوياً.

7
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عودة للجدول

اإلصحاح الثالث

اآليات ( 1" -:)8-1ليرا الرب ال دير اله إسراحيل قد صرخت إليك النةس في الم اي والروح فني الكنروب.

2

فاسمع يا رب وارحم فانك اله رحيم ارحم فمنا قد خطحنا إليك.
3

فانك لنت تدوم إلى األبد لما نحن فنرلك إلى األبد 4 .ليرا الرب ال دير اله إسراحيل اسمع صالة قوم إسراحيل

وبني الذين خطحوا إليك الذين لم يسمعوا لصوت إلررم وقد لح الشر بنا 5 .ال تذكر يثام يباحننا بنل اذكنر يندك

واسمك في هنذا الزمنان 6 .فاننك لننت النرب إلرننا وايناك نسنب ينا رب 7 .ألننك لنذلك جعلنت مخافتنك فني قلوبننا

ولندعو باسمك انا نسبحك في جالحنا الننا قند نبنذنا عنن قلوبننا كنل إثنم يباحننا النذين خطحنوا لمامنك 8 .وهنا لننا
اليوم في الجال حيث شتتنا للتعيير واللعنة والع اب ألجل جميع يثام يباحنا الذين ارتدوا عن الرب إلرنا".

ليرنا الننرب  ..قنند صننرخت إلينك النننةس فنني الم نناي ( لضايقام) ( )1إ ااتمر ًر لحصاقا

ل ااابق ،مااز باااروخ

يصرخ هلل من لضيقة .ل ي ابح ل= فمنك لنت النرب إلرننا وايناك نسنب ينا رب ( =)2مانقن عليناا عن ن ابح ل
ونكااكر علا كا قااا م ااو ي ااتقق ،مقتا مااا لضاايقام مقبتااإ و ضااقة إً هااو يا د
بأناإ وضا مخامتاإ ماا الاب

ناتج عن عم ل ماي

ماان يقبااإ .وهااً لت اابيح

( .)2ألننك لنذلك لكاا ن ابقك علام مخافتنك فني قلوبننا.

ولندعو بإسمك= ممن يخاا ل لن يتمرد عل ل ما ضيقتإ ب ي تمر ي بقإ ويتضرش إليإ عن يصاوح ويادعو
ب ا ل ،ول ي اات ي  .عمااا لااًي ال مخامااة مااا البااإ ،م ااو مااا ضاايقتإ اايتقد ل وي ااتمر مااا كاار إل ا عن

ي لك .نسبحك في جالحنا= ن بقك ما عرإ ل با.

اآليات ( 9" -:)28-9اسمع يا إسراحيل وصايا الحيناة لصنغوا وتعلمنوا الةطننة.
في ار

األعدا .

11

قد ذبلت في ار

وحسبت مع الذين هم في الجحيم.

في السالم مدى الدهر.

14

ولين نور العيون والسالم.

على وحوش األر .

17

12

الغربة وتنجست باألموات

انك قد تركت ينبنوع الحكمنة.

13

15

من وجد مو عرا ومن بلغ إلى كنوزها.
18

21

لحداث لروا النور وسكنوا األر

سبله وبنوهم لم يدركوه وابتعدوا عن طري ه.

لي اً المبتغون للتع ل على األر
ولم يتذكروا سبلرا.

22

16

لينن رؤسنا األمنم والنذين يتسنلطون

ويكنزون الة نة والنذهب ممنا يتوكنل علينه البشنر

وال حد لكسبرم ويصوغون الة ة ويرتمون وال است صا لمساعيرم.

24

ولنو اننك سنلكت فني طرين ن لسنكنت

تعلم لينن الةطننة ولينن ال نوة ولينن التع نل لكني تعلنم لي ناً لينن طنول األينام والحيناة

والذين يالعبون طيور السما .

ويخرون قاموا في مكانرم.

11

لمناذا ينا إسنراحيل لمناذا لننت

19

انرم قد ا محلوا والى الجحيم هبطوا

لكنرم لم يعرفوا طرين التنمدب.

لم يسمع بنه فني كنعنان وال تن ار ى فني تيمنان.

21

23

ولنم يةرمنوا

وبننو هناجر

وتجار مران وتيمان وقاحلو األمثال ومبتغو التع ل لنم يعرفنوا طرين الحكمنة

يا إسراحيل ما اع م بيت ن وما لوسع مو ع ملكه.

25

ع يم هو بغير حد وعال بغير
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قياس.

26

27

هناك ولد الجبابرة المذكورون الذين كانوا في البد الطوال ال امنات الحناذقون بال تنال.

يخترهم الرب ولم يجعل لرم طري التمدب.

28

فرلكوا لعدم الةطنة هلكوا لغباوترم".

لولحنك لنم

هً آليام تتكل عن عهمية عن ي لك إلن ان بقكمة ،ولكن عي نوش من لقكمة؟

 .1هناك قكمة عرضية نو انية كيطانية (ي )143:

ع -هناااك قكمااة مصاادرها لكاايطان عخر اام عملاااالً يعتبرهااا لناااس ألرضاايون قكمااة ملا "إن ااا عليااك
لطومان ،ض عوالدك تقم ادميك" مليس م ما ن او عوالدك ،لم
خر كيطانا "إن ًهبم إل بلاد تعباد لع ا قا

ألنانية .ومل

و لنواق ب إنكار ل.

عن تن و عنم ..وماا هاً منت ا

لرياا

رو ديلاإ"  ..وماا هاً منت ا

 قكمة مصدرها لمعام م م لناس ،وهً تقود للتلون و لريا قت نرضا مي لناس.ج -قكمة لت ار لغكاكون لًين يطلبون عكبر مك
آلخرين.

د -لقوو ل

دية وي مي

ل بابرو طو

مادي وال ي تمو بخ ا ر

لقامة لقاًاون بالقتا .

 .2قكمااة ماان مااوق ،ماان عنااد ل وهااا طاااهرو( ..ي ا  .)123:وهااً لخص ا ا ل مااا وصااايا  .واي ا عن ااا " اارج
لر لا ك مك ونور ل بيلا" (مز .)1343119واا عن ا إكعيا لنب "ليتك عصغيم لوصاياي .مكان كن ار
مك( "..إ " .)19 ، 18 3 58مرعس لقكمة مخامة ل" (مز)133111

وبالتالا مالقكمة لنو انية ألرضية لكيطانية ،من يتبع ا اد ي د مك باً ريعاً ،لكناإ ايقيا با
م كدو عل

لمد

عبدية ما ل ما .

لبعيد ،وه ك عبدي .عما من ي لك بقكمة إل ياة متبعااً لوصاايا ملاإ ا

واااد تكااير لقكمااة للمبااادة ل االيمة و لتوكياار ل االي وتكااير لوطنااة إل ا

علا

ا

وبخ اا ر

ألرإ وقيااو

لتصاارا ل االي لناااب عاان مكاار االي =

إسمع يا إسراحيل وصايا الحياة ( )9و لمقصود لقكمة .إصغوا وتعلموا الةطنة= عي كيا ت لكو بالقكمة.
لماذا لنا ينا إسنراحيل فني لر
يكون غض

األعندا ( =)13عليناا عن نت اا

ل من تصرمام خاط ة لنا .و لقكماة عن ي اع

لوصايا عي تنويًها "وهً يزيدك طو عيا و ن قياو و
نور للو إ وب عبادو ياًب
لعبادو ما ل يك تعطا ً

د مااً لمااً نقان ماا ضايقة ،و ل اب

غالبااً ماا

إلن اان لدر اة وصاايا ل و ل الوك بق ا

مة" (ع  .)5-23:قد ذبلت في لر

هاً

الغربة (= )11

إلن اان .مااهلل ناور وقيااو ،ومان ياأتا هلل يرت ا علا و اإ

ارور مااا البااا" (مااز .)2 ، 2 3 5عمومااا قياااو لخطيااة ت ا د
نااور ل "إرم ا علينااا نااور و ااك يااا ر  .علاام ا ً

باإلن ااان للعبوديااة  ،وهااً لعبوديااة تقااود للغ ا و لااًبو  .تنجسنننت بننناألموات= عوض ااً عاان إللتصاااق باااألبرر

و لقدي ين ما ل يك إلتصقو بالولنيين وه ال عمو م لعد إيمان

ما ية ( )13ت ا

لماً ؟ وهنا ي ي

باهلل.

إنك قد تركت ينبوع الحكمنة ( )12عي لا ت اتم لوصاايا ل .ماإل اتماش

لوصايا ل هو لقكمة  ،مااهلل لمقبتاإ ععطاناا لوصاية ال لياتقك ميناا  ،ولكان لنقياا ما مار وبركاة و لن اياة قيااو
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عبدية  .لًلك يعتبر ل عن عه ما ععطا لحن اان مان بركاام هاو لوصاية  .ولكان لكايطان لكاً
عن ل اد ععط

لبكر لوصايا ليتقك مي

ويقيد قريت

.

تعلننم ليننن الةطنننة ..لكنني تعلننم لي ناً ليننن طننول األيننام ..والسننالم ( .)15وطااو أليااا و ل ا
ي ااتم لوصااايا ل .وهااً غياار متااا لماان ال يطي ا وصااايا ل.
و لوطنة بين

ألرإ وال و ط لت ار

ألكرر وقو

لمك ورون بالقكمة م

لت ارو وال ألغنيا لًين عملو لرو م ًه

عماليق مك ه ال ترك

ل  .ولكن ل لً يقك لعال كلإ ولإ وصايا ومان يطيع اا يك ا

ومضة وال لمقااربين ألاوياا ل باابرو ملا

ألرإ ممصيره ل بوط إل

قت رؤسا األمم و ألاويا الذين يتسلطون على وحوش األر

ي ااتمت ب ا ماان

ويباادع لنب ا بقااث عمل ا عماان تو ااد لقكمااة

 ،وهو ل ي دها و ط لر ا لًين إ تطاعو لتقك م

بينما عن ه ال لقكما و ل بابرو قت رو ن ادو مترو عل

صاور للنااس

وال قت

ألرإ و ألبدياة

ل قي .

لًين ل ا علاو وي اتطيعون قتا عن

يطالو طيور ل ما ( )12و لمعنا عناإ ال إن اان م ماا بلاع مان علاو منزلتاإ لاإ رقاة بادون عن يطيا وصاايا ل.
وم ما كان غنا إلن اان= يكنزون الة ة والذهب ( ..)18ممصاير كا ها ال لماوم و ل قاي ( .)19ويتع ا

باروخ عن هناك عقد ث ولدو ونمو و كنو ألرإ ول يو مو هً لققا ق= طرين التنمدب ( .)23لنم يسنمع بنه

في كنعان ( =)22لكنعانا إكارو للت ار وبالً م لغكاكاون (هاو + 2312ع  )253:1لاًين ل ا قكماة عالمياة.
وال ت ار ى في تيمان= قيث عن تيماان إكات رم بالقكماة ومان

عليوااز لتيماانا صاديق عياو  .و لمقصاود بقكماة

تيمان ،لقكماة ألرضاية .وبننوهم لنم يندركوه ( =)21عي عن ألوالد لا ي اتويدو مماا قادث آلباا

وبنو هاجر( لت ار) لي اً المبتغون للتع ل على األر = ل

ماا لماضاا.

نوش من لقكمة ألرضية لتا عرموها من خبرت

ما لت و بين لب د .وتجار مران ( )2:ها مد ن (مديان) وربما هً نطق خر عو قرا لد

إ تبد بقارا

لاار عاان طريااق لخطااأ .لننم ميسننمع بننه فنني كنعننان= يقصااد ل ل ا ي اام بااإ مااا كنعااان= ك ا ه ا ال إلنكااغال
بلروت وقكمت روع اب بًكا ل يرو ل ب وال معو بإ.

ولكن لعال كلإ هو بيم ل= ما لع م بيت ن وما لوسع مو ع ملكه ( )25وهناك موِل َد الجبنابرة ( )22وقتا
ه ال ل تكن ل قكمة فرلكوا .هلكوا لغباوترم ( .)28ولكن الق اولاإ لولحك لنم يختنرهم النرب ( =)22ب اابق

عل ل رعي ه ال موتخرين بقاوت

عن ل ل يختره (رو.)2938

ال يبقلاون عان ل وعن ا لان ي ات يبو هلل وال لدعوتاإ وال لوصاايا مقيا عان

لماذا لم يجد ن كل هؤال ؟

بب اااطة ألن ا ل ا يكااعرو عن ا م ا إقتياااج إليااإ  ،مااالغن يعتقااد عنااإ بأمو لااإ ي ااتطي عن يعم ا مااا يريااد  ،وهكااً
لقو و ل بار و لقكي ( لخبيث لً ي تخد قكمتإ م تدبير لكر)  .وباروخ لنب يقو ب

ع مكان عل

لقكمة ت دها م

ألرإ  ،ماألرإ كل ا هلل  ،وكرط عن ت د لقكمة هو طاعة وصية ل  .قين ً يكاون ل اوتاك

وقكمتك وغناك  ،ب وك كئ .
29

اآليات (" -:)38-29

من صعد إلى السما فتناولرا ونزل برنا منن الغينوم.

ووجدها ويثرها على الذهب اإلبريز.

31

31

منن اجتناز إلنى عبنر البحنر

ليس لحد يعرف طري را ويطلع على سبيلرا.

32

لكن العنالم بكنل شني
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هو يعلمرا وبع لنه وجندها النذي ثبنت األر

يدعوه فيطيعه برعدة.

للذي صنعرا.

36

وإلسراحيل حبيبه.

34

إلنى األبند ومالهنا حيواننا ذا لربنع.

لن النجوم لشرقت في محارسرا وترللت.

هذا هو إلرنا وال يعتبر حذا ه يخر.

38

وبعد ذلك ت ار ى على األر

37

35

33

النذي يرسنل الننور فينطلن

دعاها ف الت نحن لديك ولشرقت مترللنة

هو وجد طرين التنمدب بكمالنه وجعلنه ليع نوب عبنده

وتردد بين البشر".

هً لقكمة لتا نتكل عن ا ها غير متاقة و عند ل ،لًلك علينا عن ن تم لوصايا ل .هً لقكمة عالية

ماوية ممن يطول ا= من صعد إلى السما فتناولرنا وننزل برنا منن الغينوم ( )29وهاا عميقاة ادً ممان ي تااز

لبقر لي ادها= من إجتاز إلنى عبنر البحنر ووجندها ( ):3ومان و ادها يكتكاا عن اا عغلا مان النذهب اإلبرينز

م يوضل ا عل ك كئ= يثرها على الذهب اإلبريز .ليس لحد يعرف طري رنا ( .):1لكنن العنالم بكنل شن هنو
يعلمرا ( ):2و لعال بك كئ هو ل .وبع له وجدها= وعق ل هو إبنإ عانو لقكمة .لنبا هنا بدع يقتر من
اار لت

ااد وعن إلباان لكلمااة عانااو لقكمااة ت

(يو ):-131الذي ثبنت األر

ااد1( .كااو .)2531وهااو للوغااوس لكلمااة لااًي بااإ كااان كا كاائ

إلنى األبند= "قاما كا

ألكايا بكلماة ادرتاإ" (عا  .):31وهاو خاالق كا كائ=

مألهننا حيوان ناً ذا لربننع ( .):2وهااو خااالق لنااور= الننذي ميرسننل النننور فينطل ن (( )::تااك ):31ينندعوه فيطيع نه
برعدة= قين يريد ل عن ي ر لنور ي ر مالنور يطيعإ ،وقين يريد عن يختوا لنور يختواا .وهكاً هاو خاالق
لن و .

هذا هو إلرنا وال يعتبر حذا ه (ن ير عو من يقاًيإ عو من يد نيإ) يخر ( =):2من ي اتطي عن يخلاق هكاً إالّ

كلمة ل ،عق ل .هو وجد طري التمدب بكمالنه ( =):2مالم ايح اا ال يانقإ با ليكما ( .مام .)1234ل
ععط عوالً لناموس عوناً ،وكان لكما بود
ع ز عنإ إن ان لع د لقدي .

وبعنند ذلننك ت ن ار ى علننى األر

لم يح رو ر ا

لارو لقادس لياتمكن إلن اان مان عن ي الك بكماا

وتننردد بننين البشننر ( =):8هااً هااو "ل

اار مااا ل

ااد" هااً هااو ت

(1تا .)123:هً هو ر لتقو = طري التمدب بكماله واارن م (يو " )1531لكلمة صار
(1يو .)131وقت

آلن مالم يح معنا "ها عنا معك ك

ااد إلباان

دً وق بيننا" +

أليا رو ل إنقضا لدهر" (مام +)23328قيلماا إ تما

إلنان عو ل لة ب ما م ناك عكون ما و ط " (مم.)23318
ون د عن هناك مقارنة و ضقة بين او مو

لنب عن لوصية  ،واو بولس لر و عن لم يح ولنض كا

لقولين عمامنا ونقارن م كلمام باروخ لنب هنا  ،من د لرو و قاد و إلتوااق ما

-3

" لي م ها ما ل ما قتا تقاو مان يصاعد ال لناا لا

لوكار و قاد با ويتكاما

لوكار

ل اما وياخاًها لناا وي امعنا ياهاا لنعما ب اا.

وال ه م عبر لبقر قت تقو من يعبر أل لنا لبقر ويأخًها لنا وي معنا إياهاا لنعما ب اا" (تاث:3

 . )12 3ممو

بوكر لناموس ير عن لبر م تنويً لوصية  .م و لقا

(ال . )4 3 18وهً نوس ما االإ ل لقايين "عل
 . )2إً إلمكانية مو ودو .

لبا

"إً معل ا إلن ان يقيا ب اا"

خطية رو ليك إكتياا ا وعنم ت ود علي ا" (تك3 5
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" و ما لبر لًي بااليمان ميقو هكً ال تق ماا الباك مان يصاعد لا
ي اابط إلا

ل اويااة ع ليصااعد لم اايح ماان ألمااو م" (رو . )2 3 13وبااولس لر ااو بوكاار لع ااد ل ديااد

يقو عن لبر هو م

ممو

ل اما ي ليقادر لم ايح .عو مان
.

لم يح  ،و لم يح عت وتم لخ ص مصار لطريق

لنب يقو إن تنويً لوصية ليس صعبا ب هو متا لك و قد  .وبولس لر و يتكل عن لبر بالم يح

وعنااإ صااار لك ا و قااد  .وباااروخ لنب ا يااتكل عن لوصااو للقكمااة لاايس صااعبا  ،مالقكمااة إلل يااة تت
علينا عل

ألرإ  ،مالم يح هو قكمة ل واوو ل (1كو . )25 3 1مو

للك  ،ولكن باروخ لنب يقو لك مك وًلك ب ب
و ااد ل عن لق ا عن تت

لنب يقو إن تنوياً لوصاية متاا

طبيعة لتمارد لتا صاارم ما

لبكار بعاد ل اقوط  .لاًلك

ااد لقكمااة منرهااا ونتعلم ااا  ،ب ا يصااير لم اايح لنااا لقااوو و لمعونااة لننوااً لوصااية ب ا

يصير هو نو إ طريقا نص ميإ لل ما  .وعن ل و د عن هً هو طريق لتاأد

عاو مو

ااد لتااأت

لنب وباروخ لنب و لقديس بولس لر و .

لصاالح للبكار  .وب اً تتكاما

اإلصحاح ين سم إلى  3لقسام
 )1آليام ()8 – 1

 -3وض لبكر ل ئ ب ب

 )2أليام ( -3 )28 – 9مك

ل مي م

 ):أليام ( -3 ):8 – 29لقكمة تت

لعلور عل

لخطية وصرخ

د وتأت إلينا عل

هلل .

لقكمة .

ألرإ.
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عودة للجدول

اإلصحاح الرابع
1

اآليننات (" -:)4-1
يرملونرا يموتون.

غريبة.

4

2

هننذا كتنناب لوامننر ن والشننريعة التنني إلننى األبنند كننل مننن تمسننك برننا فلننه الحينناة والننذين

تب يا يع وب واتخذها وسر في ال يا تجاه نورها 3 .ال تعط مجدك آلخنر ومزيتنك المنة

طوبى لنا يا إسراحيل الن ما ير ي عند ن معروف لدينا".

بعااد لبقااث لااً ادمااإ لنب ا م ا
قيات

عل

إلصااقا

ألرإ وال يضي نصيب

ل ااابق  ،ياادعو ل مي ا إلتباااش لوصااية إلل يااة مي اادو لبركااة م ا

لميرث ل ماو .

م

هناا ياتكل عاان لقكماة علا عن اا لكاريعة لتاا ينبغااا عن يطيعوهاا= هننذا كتناب لوامننر ن ( )1وكلااإ قكماة وماان

يطيعإ هو لقكي وله الحياة .و لًين ي ملون ا يموتون .وهً ما ايا ماا (ال" )4318تقو اون مر ضاا وعقكااما
لتا إً معل ا إلن ان يقيا ب ا .عنا لر "  .ويعطا لنباا نصايقة للكا تنب ينا يع نوب واتخنذها= عي إتبا هاً

لوصايا .وسر في ال يا ( " =)2رج لر لا ك مك ونور ل بيلا" (مز.)1343119

ال تعطنني مجنندك آلخننر ومزيتننك ألمننة غريبننة ( =):ألرإ لمقد ااة لتااا كااان ل ي ااكن مي ااا و ااط  ،عخااًها
لغربااا وطااردوه من ااا ب ااب

خطاياااه  .و ألرإ م ا

لع ااد لقاادي ه ا عرإ لميعاااد وهااً كاناام رمااز لنصاايبنا

ل ماو م م د ل ما .
طوبى لنا يا إسراحيل ،ألن ما مير َ ى عند ن معروف لدينا ( )5لكريعة و ألقكا و لوصايا لتا ترضاا ل هاا
بين عيدي لكع  .وليس كئ غامإ لدي  .طريق ل و ضح لمن يريد عن ي د .
اآليننات ( 5" -:)37-5ث نوا يننا شننعبي يننا تننذكار إس نراحيل.

6

فننإنكم لننم تبنناعوا لألمننم لرالككننم ولكننن بمننا إنكننم

لسننخطتم ن قنند لسننلمتم إلننى لعننداحكم 7 .ألنكننم لغ ننبتم صننانعكم إذ ذبحننتم للشننياطين ال ه 8 .ونسننيتم رازقكننم
اإلله األ زلي وحزنتم مربيتكم لورشليم.

9

إنرا رلت الغ ب الذي حنل بكنم منن قبنل ن ف النت اسنمعن ينا جنارات

12

ال يشنمتن لحند بني اننا األرملنة التني ثكلنت كثينرين فنإني قند لوحشنت

صريون لن ن قد جلب علي نوحا ع يما.
ربيترم بةرح ثم ودعترم ببكنا وننوح.

11

فإني رليت سبي بني وبناتي الذي جلبه علنيرم األ زلني.

ألجننل خطايننا بننني ألنرننم زاغنوا عننن شننريعة ن.
يسيروا في سبل التمدب ببره.

14

13

11

لنني

ولننم يعرفنوا رسننومه ولننم يسننلكوا فنني طننر وصننايا ن ولننم

هلم يا جارات صريون فاذكرن سبي بني وبناتي الذي جلبه عليرم األ زلي.

فانه جلب علنيرم لمنة منن بعيند لمنة وقحنة لعجمينة اللسنان.

بمحبا األرملة واثكلوا المتوحدة بناترا.

17

16

15

لنم ترنب شنيخا ولنم تشنة علنى طةنل فنذهبوا

بمي شي لستطيع لن لغيثكم.
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18

الذي جلب عليكم الشر هو ين ذكم من ليدي لعداحكم.

19

سيروا يا بني سيروا لني ب يت مستوحشة.
21

خلعت حلة السالم ولبست مس الت رع اصرخ إلى األ زلي مدى ليامي.

من ليدي األعدا المتسلطين عليكم.

22

ومسرة إلى األبد.

25

يا بني احتملوا بالصبر الغ ب الذي حل بكم من ن قند ا نطردك العندو لكننك

سترى هالكه عن قليل وتطم رقابرم.

26

لن مترفي سلكوا طرقا وعرة وسي وا كغنم نربترا األعدا .

ث وا يا بني واستغيثوا باه فان الذي جلب عليكم هذه سيتذكركم.

فب در ذلك عشر مرات تلتمسونه تاحبين.

31

29

ث ي يا لورشليم فنان النذي سنماك باسنمه سنيعزيك.

ستكتحب عند دمارها.

34

28

وكمنا كننتم ترنوون لن تشنردوا عنن ن

والذي جلب عليكم الشنر يجلنب لكنم المسنرة األبدينة منع خالصنكم.
31

للمنندن التنني اسننتعبدت بنيننك ويننل للتنني لخننذت لوالدك.
35

23

قد ودعتكم ببكا ونوح لكن ن سيردكم لي بةرح

فكما ترى اآلن جارات صريون سبيكم هكذا عما قليل سيرين خالصكم من عند ن تؤتونه

بمجد ع يم وببرا األ زلي.

27

ث وا يا بني واستغيثوا باه فين نذكم

فإني قند رجنوت بناأل زلي خالصنكم وحلنت بني مسنرة منن لندن ال ندوس

بالرحمة التي تؤتونرا عما قليل من عند األ زلي مخلصكم.
24

21

قند

33

وينل للنذين جناروا علينك وشنمتوا بسن وطك.

32

وينل

فإنرننا كمننا شننمتت بس ن وطك وفرحننت بخرابننك كننذلك

وابطل مةاخرترا بكثرة سكانرا واحول مرحرا إلى نوح.

ألن نا ار تنزل عليرا من عند األ زلي إلى ليام كثيرة وتسكنرا الشياطين طول الزمان.

منن حولننك نحننو المشننر وان ننري المسننرة الوافنندة عليننك مننن عننند ن.

37

36

تطلعي يا لورشنليم

هننا لن بنيننك الننذين ودعننترم قننادمون

ي دمون مجتمعين من المشر إلى المغرب بكلمة ال دوس مبترجين بمجد ن".
ث وا يا شنعبي ( )4هاً للقاة نابعاة مان عن وعاود ل لابتاة ،مااهلل يا د

ولكناإ ال يارمإ كاعبإ (ال)52-53322

إليك " (زك .):31ينا تنذكار إسنراحيل= ااارن ما (ال)52322

اطعاً ل ال يرمإ كعبإ إً تابو "إر عو إلا عر
ّ
"عًكر ميلااا م يعقو  "..ميكون تًكار إ ر ي تعن يا من بك عًكر مقبتا وميلااا م عبوك إ ار ي  .وهاً
لتأديا

كااان ب ااب

عن ا عغضاابو ل وًبقااو للكااياطين ( .)2وب ااً نسننيتم رازقكننم اإللننه األ زلنني وحننزنتم مننربيتكم

لورشننليم ( )8مماان يرتااد عاان ل يقاازن ل ويقاازن لكني ااة .هااا قزناام ألن لكااع

خااان ل .وعيضااً هااا تقاازن

ني نوحناً ع يمناً ( )9فننإني رليننت سننبي بننني ( )13ال يشننمتن لحنند بنني
آلال عوالدهاا علنااا لتأديا = قنند جلننب علن ً
( )12ممااا قاادث لاايس ألن ل تخل ا عنااا ،ب ا ألن ل ي ا د عوالدي .و لقااديث مو ااإ لمم ا لم اااورو ،وكأنااإ
تقًير ل

ه عيضاً ،إً ي او نوس لمصير إن ل يقدمو توباة = فإذكرن سبي بني وبناتي ( =)15إًكارو ماا

قاادث قتا تتوبااو  .وهااً هااو و ا

لكني ااة ،عن تنااًر كا

تكوق ب وقحة واا ية .لعجمية اللسان= م تو

لناااس .و لما د

كلمام لتو

إبلاايس لااًي يضاار بعنااا ول ي اامح لااإ ب ااً لكااا يتااأد

وطل

كااان لمننة مننن بعينند ( =)14م ااا ال

لرقمة [هً هو بالضبط ماا يقاا عان

عوالد  ،ويتواو او عاان لكاار  ،ب ا قت ا هااً لنبااا

لكووق ل و عا ز عن عن يغيث عقد= بمي ش لستطيع لن لغيثكم ( .)12ل مقط هو لقادر ( .)18سيروا يا

ني سننيروا= عي ع االكو مااا طريااق لتوبااة متر عااو إلااا ألننني ب يننت مستوحشننة ( .)19لصننرخ إلننى األ زلنني= هااا
بنن ً
ّ
يبادون لكن ل عزل
لكني ة تصرخ وتتضرش ليعود ل ا عبنا ا .وتكرر هنا كلمة ألزل بمعن عن ععد لكع

عبدي وبا ٍ
ق ال يزو  .وم صرخ لكني ة يعطي ا ل ر ا تعزياة  ،متلاق عن ل ايعيد عبنا اا وتوار ب ا = َحلنت
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بي مسرة ( .)22وتكون عودو ألبنا بم د ع ي وبب ا ألزلا ( )25هً نبوو عن خ ص لبكر من يد إبليس
و لم منين يكون ل

م د لم يح ،ب ا م د ل ،م و رعس لكني ة .وتكون للكني اة صاورو لم ايح (غا 1935

 +ع  .):31وما ية ( )24نر عم

لم يح لًي ععط تابعيإ عن يدو و لكيطان (لو .)19313وهً تمام

قرمياً ب قوط باب عل ياد كاور  ،وهاً ععااد لي اود ألوركالي  .إن مترفني ( )22لاًين كاانو يعيكاون ماا تارا

سلكوا طرقاً وعرة= هً إكارو لمن كانو ما عوركلي و باه نبوخاً نصار إلا بابا  .رو كاارو آلد لاًي كاان مترمااً
ماا ل ناة وب ااب

اقوطإ طاارد من اا و االك طراااً وعارو وع ال للباطا = سني وا كغنننم نربترننا األعنندا (رو)2338

وكمننا كنننتم ترننوون لن تشننردوا عننن ن ( .)28فب نندر ذلننك عشننر م نرات تلتمسننونه تنناحبين= بعااد عن ًااات مااررو
إلبتعاد عنإ و لواوش ما عيدي لكياطين ( إلبن لضا ) .وقين ً ي ل

علايك ل المسرة األبدية ( .)29وث ي يا

لورشليم (ويا ك نوس بكرية و لكني ة كك ) فإن الذي سماك بإسمه سيعزيك ( =):3لم يح لاًي عطلاق عليناا

إ امإ مصارنا م ايقيين ير ا لناا لارو لقاادس لمعازي .وويا للكاياطين لااًين جناروا عليننك وشنمتوا بسن وطك

( =):1للي ااود تكااير ألدو وعمااون ..لااخ وللكني ااة كك ا تكااير للكااياطين لااًين نصاايب

لبقي ارو لمتقاادو بنااار

نل للمنندن التنني اسننتعبدت بنيننك ( ):2والتنني لخننذت لوالدك .ولبطننل مةاخرترننا
(ر  .)13323وباانوس لمو ااو = وين ل
بكثرة سكانرا ( ):5إبليس كان يوتخر إً ع لبكر كل ي لكون .لكن ننا ارً تننزل عليرنا ..وتسنكنرا الشنياطين
( ):4هااً هااو مصااير لكااياطين ،لبقي ارو لمتقاادو بالنااار .تطلعنني يننا لورشننليم مننن حولننك نحننو المشننر ():2
المشر = من قيث يكرق كمس لبر (م  . )235ولن ري المسرة الوافندة علينك منن عنند ن ( ):2لخا ص
من عبودية إبليس و لقرية لتا ما لم يح ي وش و لود وميرث لم د ألبدي.
هنا إن بنيننك الننذين ودعنترم قننادمون ( =):2كا

المشر إلى المغنرب= ألما

لااًين كاانو مااا ياد إبلايس اايعودو لقضان ل .مجتمعننين مننن

ايدخلون لحيماان .بكلمنة ال ندوس= لاًي اي م لكني اة هاو لم ايح كلماة ل.

مبترجين بمجد ن= هً ها مة لم يقية لور  .هً ها عطية لم يح للم يقيين.
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عودة للجدول

اإلصحاح الخامس
1

اآليننات (" -:)9-1

اخلعنني يننا لورشننليم حلننة النننوح والمذلننة والبسنني برننا المجنند مننن عننند ن إلننى األبنند.

2

تسربلي ثوب البر الذي من ن واجعلي على رلسك تا مجد األ زلي.

3
5

فان ن ي رر سناك لكل ما تحت السما  4 .ويكون اسمك من قبل ن إلى األبد سالم البر ومجد عبادة ن.
انر ي يا لورشليم وقةي في األعالي وتطلعني منن حولنك نحنو المشنر وان نري بنينك مجتمعنين منن مغنرب

الشنمس إلنى مشننرقرا بكلمنة ال نندوس مبترجنين بننذكر ن 6 .قند ذهبنوا عنننك راجلنين تسننوقرم األعندا لكننن ن
يعيدهم إليك راكبين بكرامة كمن هو على عرش الملنك 7 .الن النرب قند عنزم لن يخةن
الدهرية وان يمال األودية لتمريد األر

كيما يسير إسراحيل بغير عثار لمجد ن 8 .حتى لن الغاب وكنل شنجر

طيب العرف قد لل على إسراحيل بممر ن.

عنده".

كنل جبنل عنال والنتالل

9

لن ن سيعيد إسراحيل بسرور فني ننور مجنده برحمنة وعندل منن

تنطبق هً لنبوو ز ياً عل إ ر ي قين عادم من ل با لكن ا ال تنطبق بالكاما إالّ علا

لورشليم ( لكني ة عروس لم ايح) حلة الننوح والمذلنة (ل ابيك ماا ياد إبلايس ابا

(إلب ا لم يح) .إلى األبد ( )1اولإ إل

ألبد ال ينطبق إالّ عل

البر الذي من ن ( )2وه لاو كانام إ ار ي هاا لتاا لب ام لاو

لكني اة إخلعني ينا

لم ايح) والبسني برنا المجند

لكني ة م ر ي لن تبق لمباد .تسربلي ثنوب
لبار ،ها كانام تصال

لم ايح .واجعلني

علننى رلسننك ( لم اايح) تننا مجنند األ زلنني= ألزلااا هااو لم اايح رعس لكني ااة و لااًي يكلا كني ااتإ .فننإن ن ي رننر
سناك لكل ما تحت السما ( =):ير لناس نور لكني ة وين ًبون لحيمان ب وي تكا دو  .ويكنون إسنمك منن

قبننل ن إلننى األبنند سننالم البننر= مم اايقك عيت ااا لكني ااة هااو ملااك ل ا
ل لوك ببر وليس

وهااو مااا و ااطك وهااو ا

ناكاائ عاان

ز ا رو طم نان ز ا .ومجد عبادة ن= مأي عبادو لغير ل لي م م دً ب إنقطاطاً.

إنر نني يننا لورشننليم وقةنني فنني األعننالي ( =)4البااد عن تاان إ لكني اة ماان مااوم لخطياة وتقيااا مااا ل ااماويام
وها ت م بنين من لمكرق و لمغر (عم وي ود).
من مغرب الشمس إلى مشرقرا = كانو بعيدين م خر لغر رو ت و للكارق نقاو لم ايح كامس لبار ب يماان

بكلمة ال دوس وبعم مد إ مصارو مبترجين م بقين.
قند ذهبنوا عننك راجلننين ( )2ماا موكا

خازي ً هباين لل اابا .ولكان

ماا عااودت

آلد و لبكرية بال قوط "إً عخضعم لخليقة للباط ليس طوعا  ،ب من ع

 . )23 3وهاً لر اا باالتقرر ماان لباطا يات بالم اايح لاً

يعاودون بكرماة .هااً ماا قاادث

لً عخضاع ا علا

لر اا " (رو8

ايعيدها = يعينندهم إلينك راكبننين بكرامنة كمننن هننو

على عرش الملك ملقد عصبح لم منين بالم يح عبنا ل  .و لم يح بصليبإ ععاد إلن ان للم د و قق لكيطان
= فالرب عزم لن يخة

كل جبل عال (عي لكياطين لمتكبرين) والتالل الدهرية ( لكاياطين) ولن يمنأل األودينة
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لتمريد األر

( )2يرم لمتضعين ماألرإ لو ط ة تكير لليأس وصغر لنوس وهو نوس ااو إكاعيا " صاوم

صاارخ مااا لبريااة عاادو طرياق لاار  .اومااو مااا لقوار اابي الل نااا .كا وطااا يرتوا وكا
ويصير لمعوج م تقيما و لعراي

با و كمااة ياانخوإ

 .ميعلن م د لر وير ك بكر ميعا الن ما لار تكلا " (إ :3 53

  ، )4وهً مل (لو )42 ، 41 3 1كيما يسير إسراحيل ( لكني ة) بغير عثار لمجد ن= قين يخض لم يحلكياطين ويك ره ويعطا اوتإ للم منين م يعود مي

صغر نوس ،ت اير لكني اة بغيار علارو لتم اد ل .حتنى

إن الغناب وكنل شنجر طينب العنرف قند لنل علنى إسنراحيل ( =)8كا تعزياام ل تكام

لكني اة قتا ال تقرا ااا

كمس لت اار  .إن ن سيعيد إسراحيل بسرور في نور مجده برحمة وعدل ( لرقماة و لعاد

ار ماا لصالي )

مننن عنننده ( )9فنني نننور مجننده= طالمااا لم اايح وسننط كنيسننته (ماام )23328+23318فرننو مجننداً فنني وسننطرا

(زك.)432

لقد بدع لور آلن عل

ألرإ كعربون ألمر

ل ما وعم ادها.
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عودة للجدول

اإلصحاح السادس

هً إلصقا مو إ للي ود لم بيين م باب  ،ي خر ميإ إرميا من ألولان لق رياة لتا ال تنطاق  .م ا كاان

إرميا يكل عناس ب عقو تصدق عن هً ألق ار لمزينة بالًه
ال بد عن نو
لكً

و لوضة ه

عن لموضوش ليس ب ً لب اطة  ،مالكيطان بخد عاتإ يقا ور هً لعباد م لولنية ويعط عكيا

ع يبااة لل ااقرو  .م ااقرو مصاار قولااو عصااي
م

ل ة ؟!

إل ا مااا يكاابإ للعااابين  ،وقولااو لمااا إل ا مااا يكاابإ لااد  .و لنب ا

خر لزمان ي ع نار تنز من ل ما  ،وي ع صورو لوق

لاًلك نتصاور عن ماا كااان يقادث ما
وي معون ما يخيو

ل ياكا

لولنياة هاو عكايا غامضااة علا مكار لناااس لب اطا  ،وكاانو ياارون

 .ولكن آلن بع مة لصلي

 .لكاان ما زمااان إرميااا وما عناااس عر اال

تتكل (ر . )1:

عصبح لم يق لإ لطان عن يبط ععما

ل لل ااب عقابااا ل ا علا ولنياات

كعبإ ببط هً ألولان قت ال ينخدعو بما يرونإ من ععما

قره .

لكاياطين و اقره

وزناااه  ،كااان علا إرميااا عن ينبااإ

اآليات ( 1" -:)72-1انه ألجنل الخطاينا التني خطحنتم لمنام ن يسنوقكم نبوكند نصنر ملنك بابنل فني الجنال إلنى
2

بابل.

بسالم.

3

األمم.
4

فإذا دخلتم بابل فستكونون هناك سنين كثيرة وزمانا طويال إلى سبعة لجيال وبعد ذلك لخرجكم من هناك
واآلن رليت سترون في بابل يلرة من الة ة والذهب والخشب تحمل على المناكب وتل ي الرهبة علنى

فاحترزوا لن تتشبروا بالغربا وتمخذكم منرا رهبة 5 .واذا رلينتم الجمنوع لمامرنا وو ار هنا يسنجدون لرنا ف ولنوا

في قلوبكم لك يا رب ينبغني السنجود 6 .فنان مالكني معكنم وهنو يطالنب بمنةسنكم 7 .لمنا تلنك فنان لرنا السننة قند
نحترا النجار وهي مغشاة بالذهب والة ة لكنرا يلرة زور ال تستطيع نط ا 8 .يمخذ الناس لرنا ذهبنا كمنا يؤخنذ

لعذ ار تحب الزينة.

9

فيصوغون لكاليل يجعلونرا على رؤوس يلرنترم وربمنا سنر الكرننة منن يلرنترم النذهب

والة ة لمنةعة لنةسرم.

11

وقد يبذلون منرما للزواني الالتي في البيت يزينون اآللرنة بنالمالبس كالبشنر وهني

من الة ة والنذهب والخشنب.

11

فرني ال تسنلم منن الصندل والسنوس وان كاننت تلنبس األرجنوان.

وجوهرا من غبار البيت المتراكم عليرا.

إليه.

14

13

وفي يد كل منرا صولجان كالحاكم على بلند لكننه ال ي تنل منن يجنرم

وفي يمينه سيف وفاس لكنه ال ينجي نةسه منن الحنرب واللصنوح فحن بنذلك إنرنا ليسنت ب لرنة.

فال تخافوها فانه كما لن اإلنا المكسور ال ينةنع صناحبه كنذلك يلرنترم.

تمتل غبا ار من لقدام الداخلين.
17

12

ويمسنحون

16

15

إذا نصنبت فني البينوت فعيونرنا

يح ر عليرا في الديار كما يح ر على من لجرم إلى الملك وكرنترا يحصنون بيوترا بمبواب ولقةنال ومنزالي

كما يةعل بمن حكم عليه بالموت لحال تسلبرا اللصوح.
وهي ال تستطيع لن ترى منرا شيحا.

19

18

يوقدون لرا من السر اكثنر ممنا يوقندون ألنةسنرم

إنما هي كجواحز البيت وقد ذكر لن حشرات األر

تنرش قلوبرا فتؤكل
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سفر باروخ (اإلصحاح السادس)
21

هي وثيابرا وال تشعر.

تسود وجوهرا منن الندخان النذي فني البينت.
22

والخطاف وساحر الطيور والسنانير.

21

علنى لبندانرا ورؤوسنرا يثنب البنوم

فاعلموا من ذلك إنرا ليست ب لرة فال تخافوها.

للزينة لن لم يمس صداه لم يكن لرا رون كما إنرا إذ صيغ عليرا لنم تشنعر.
فيرننا روح.

25

يخزون.

26

24

تبتناع بكنل ثمنن وان لنم يكنن

لننيس لرننا لرجننل فتحمننل علننى المناكننب وبننذلك تبنندي للننناس هوانرننا والننذين يعبنندونرا هننم لي ننا
ال ت وم من نةسرا وال إذا نصبرا لحد تتحرك من نةسنرا وال إذا لميلنت تسنت يم

ألنرا إذا س طت على األر

بل ت دم إليرا الردايا كما ت دم إلى لموات.

27

وكرنترا يبيعنون ذباححرنا لمنةعنة لنةسنرم وكنذلك نسناؤهم يملحنن

ما ب ي منرا وال يجعلن فيرا ح ا لمسكين وال س يم.

ذلك إنرا ليست ب لرة فال تخافوها.

الة نة والننذهب والخشننب.
ورؤوسرم مكشوفة.

31

31

29

ت يم ملكا لو تخلعه.

34

28

الطامنث والنةسنا تلمسنان ذباححرنا فنإذ قند علمنتم منن

لماذا تسمى يلرة الن النسنا ي ندمن الرندايا لرنذه اآللرنة التني هني منن

والن الكرنننة يجلسننون فنني بيوترننا باقمصننة ممزقننة وهننم محلوقننو الننرؤوس واللحننى

ويعجون صاححين لمنام يلرنترم كالجالسنين علنى ممدبنة المينت.

ثيابرا ما يكسون نسا هم ولوالدهم.

33

32

وال ت ندر لن ترنب عر نا وال ن ندا واذا ننذر لحند ننذ ار ولنم ي

ال ترد البصر لألعمى وال تةر عنن ذي شندة.

37

تحسننب لو تسننمى يلرننة.

ال تنرحم لرملنة وال تحسنن إلنى يتنيم.

38

41

بمنرا لم تح مثلرا ولم ي طع حبلرا.

فكيف يكون ما صنعوه.

بينرم لين يختبحون برا.

49

فكينف يسنوأ لن

44

43

42

والنسا ي عدن

فإذا اجتذب مجتاز واحندة مننرن و ناجعرا عينرت صناحبترا

وكنل منا يصننع لرنذه اآللرنة إنمنا هنو زور فكينف يسنوأ لن تحسنب لو

هني صننعة النجنار والصناحغ فنال تكنون إال منا يريند صنانعرا.
47

فرنذه اآللرنة التني

39

ومع اختبارهم لرا ال يتركون عبادترا ألنكم ال يشعرون.

على الطر متحزمات بالحبال يبخرن بالنخالة.

تسمى يلرنة.

ال

بننل الكلنندانيون لنةسننرم يزدرونرننا فننانرم إذا لروا ابكننم ال ينط ن ي دمونننه إلننى بننال

ويطلبون منه النط كمنه يشعر.

45

35

نه فنال تطالنب.

هي من الخشب مغشاة بالذهب والة ة تماثنل حجنارة منن الجبنل والنذين يعبندونرا يخنزون.
41

الكرننة ينزعنون منن

واذا لسا إليرا لحند لو احسنن فنال تسنتطيع المكافنمة وال فني وسنعرا لن

تنجي لحدا من الموت وال تن ذ ال عيف من يد ال وي.

36

23

والذهب الذي يغشيرا

انرم تركوا لمن يليرم زو ار وعا ار.

48

46

والنذين صننعوها قصنيرو ب نا

واذا لتنى عليرنا حنرب وشنر ينمتمر الكرننة فيمنا

فكيف ال يشعر إنرا ليست ب لرة وهي ال تخلح لنةسرا من الحرب والشر.

51

وبما

إنرا من الخشب مغشناة بالنذهب والة نة فسنيعلم فيمنا بعند إنرنا زور ويتبنين لجمينع األمنم والملنوك إنرنا ليسنت

يلرننة بننل صنننعة لينندي الننناس وال شنني فيرننا مننن صنننعة ن.

ب لرنة.

52

51

فإنرنا ال ت نيم ملكنا علنى بلند وال تعطني النناس مطن ار.

فرننل مننن حاجننة إلننى التنبيننه علننى إنرننا ليسننت

53

وال تخاصنم حتنى لخصنومة لنةسنرا وال تن نذ

لحدا من م لمة إذ ال تستطيع شيحا وانما هي كالغربان التني بنين السنما واألر .

54

واذا وقعنت ننار فني بينت

هذه اآللرة المصنوعة من الخشب المغشاة بالذهب لو الة ة فكرنترا يةرون وينجون لما هي فتحتر كجنواحز

البيت.
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55

إنرا ال ت ناوم ملكنا وال عندوا فكينف يسنوأ لن تحسنب لو تعند يلرنة.

المغشاة بالة ة والذهب ال تنجي لنةسرا منن السن ار وال اللصنوح.

56

57

وهنذه اآللرنة المصننوعة منن الخشنب

والنذين يسنتولون عليرنا ينزعنون عنرنا

الذهب والة ة والثياب التي عليرا ويذهبون برا وهي ال تدافع عن لنةسرا.

58

ال جرم لن ملكا منن ذوي البنمس

لو إنا نافعا في البيت يستخدمه مالكه خير من يلرة الزور وبابا في البيت يحة ما فيه خير من يلرنة النزور

وعمودا من الخشب في قصر خير من يلرة الزور.

وتطيع مرسلرا.

61

ي ما لمرت به.

به لما تلك فال تعدل برذه من ار وال قوة.
64

63

62

فال يسوأ لن تحسب لو تسمى يلرنة إذ ال تسنتطيع لن تجنري حكمنا

فإذ قد علمتم إنرا ليست ب لرة فال تخافوها.

طاقترا لن تررب إلى ملجم وتنةع لنةسرا.

71

والسنحب يممرهنا ن لن

والنار المرسلة من فو لتةني الجبال والغاب تةعل منا لوصنيت
65

فإنرنا ال تلعنن الملنوك وال تبناركرم.

تبنندي ييننات فنني األمننم وال فنني السننما وال تنيننر كالشننمس وال ت نني كننال مر.

69

61

وكذلك البنر إذا لمنع ينرو العنين والنري ترنب فني كنل ناحينة.

تمر على كل المسكونة فت

لو تصنع إحسانا.

59

لن الشمس وال مر والنجوم ت ي وترسل لمنةعة الخل

68

67

66

وال

الوحننوش خيننر منرننا الن فنني

وبالجملة فال يتبين لنا بوجنه منن الوجنوه إنرنا يلرنة فنال تخافوهنا.

مثل يلرترم المصنوعة من الخشب المغشاة بالذهب والة ة مثل شخح منصوب في م ثمة ال يحرس شيحا.

ولي ا مثل يلرترم المصنوعة منن الخشنب المغشناة بالنذهب والة نة مثنل عوسن فني بسنتان ي نع علينه كنل

طير لو مثل ميت مطروح في ال لمنة.

71

ومنن األرجنوان وال رمنز اللنذين يمكلرمنا العنث عليرنا يعلنم إنرنا ليسنت

ب لرة وفي يخر األمر هي لي ا تؤكل وتصنير عنا ار فني اآلفنا .

72

ألنه بمعزل عن العار".

هاو ر ااالة ماان إرميااا إلا كااع

لن الرجنل الصندي النذي ال صننم لنه اف نل

لي ااود بيااد باااروخ ،لاًين عزما ملااك بابا عن ي اابي

باب  .ومي ا يوضح لنبا م اد عبادو ألولان ويقًره من ل

وي ااوا

ود لمصنا لتا لايس ل اا نطاق وال قركاة وال رو

اااا ً ل ا عن ااا إنرننا ليسننت ب لرننة ( .)15وهااً لتقااًير ماان إرميااا عهميتااإ عن لكااع
ي دون لكع

ماان زن ا ي ااً

ن ياار إخااوت

إلا

قااين يااًهبون إل ا باب ا

لبابلا لولنا يعبدون هً آلل ة بواار كديد م طقوس ً باة ومو ايق صااخبة وماا يصااقب ا
لمنق ارمين وه ا ين اابون آلل اات

لر الة عيضااً يتنباأ إرمياا عان عن ل ابا ماا بابا

كااًباً عكاايا ل ا تقاادث ليع موهااا ،معلااي

عن ال ينخاادعو  .ومااا

اوا ي اتمر ابعة ع ياا ( )2عي ابعين انة .رو رمياا

ابق

واااا هااً مااا نبوتااإ (إر )13329+12324وربمااا هااو يااًكره ب ااا ،موااا لنبااوو (إر )12324يقااو صاارقة عن بابا

تخر واطعاً م ً يعنا ضمناً قوط ل ت ا .وعن ل ت اا لان ت اتطي عن تقمي اا .وهنااك مان يعتارإ علا ااو

إرميااا

اابعة ع يااا وعن ااا ت اااوي  23اانة ،بااأن ل يا =  53اانة .ولكاان كلمااة يا ال تااأتا د مااً مكاايرو إلا ماادو

 53اانة .مكلمااة ي ا

لتااا يقولااون عن ااا عن ااا  53اانة (عااد )1:3:2ال تعنااا عن ل ي ا =  53اانة "مقم ا غض ا

لر عل إ ر ي وعتاه

ما لبرية عربعين نة قت من ك

ل ي

لًي مع

لكر ماا عيناا لار " و لمقصاود

بكلمااة ي ا هنااا هااو لبكاار لااًين خر ااو ماان مصاار وعاكااو تقاام لعبوديااة وتعااودو علي ااا .واااارن (تااك)1:314
"ميااًلون

عربا م ااة اانة" ما (تااك" )12314ومااا ل يا

لربا ير عااون إلا ه نااا" .وب ااً يكااون ل يا  133اانة.
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ولكان بالق اا

لاادايق يتضاح عن ماادو بقاا لي اود مااا مصار قااو لا  233انة ميكاون ل يا  43انة .إًً ال دليا

عل عن ل ي يعنا عدد معين من ل نو م .وبالتالا مقين يقو إرميا هنا 2ع يا م معن لحعترإ.

وماان ضااعا هااً آلل ااة ي اارق ك نت ااا بعااإ ماان لااًه

لااًي يزينون ااا بااإ ( )9والق ا عن ك نااة هااً آلل ااة ه ا
إن ها

لصوص .والق عن لزنا يماارس ك از مان لعباادو ( .)5: ، 13ول يقاًره بأناإ ياره وم كاإ ياراب
دو ل ً آلل ة ( .)2ونقن نعل عن ل هو ماقص لقلو و لكل .

يلرننة زور ( =)2هااا ل ااة باطلااة كل ااا غا

م ااا ال تااتكل ما عن ل ااا عل اانة ،مأل اانت ا ماااد .وها يزينون ااا لتباادو

ميلة كما تزين عًر نو ا لت د ل ا عري اً ( )8م

يزينون ا لت ً

ل ا عنا ااً يعبادون ا .وها ي اراون ماا علي اا

بعد ًلك ليدمعو ع ر لزو نا لًين ما ل يك ( .)13م ا ب نو ك نا مك ور ( .)14ب ها مقبو ة ويغلقون
علي ا كمن ما

ن ( )12ألن ا لو تركوها ل را ا للصاوص .وهاا ملا

لاًي تصان مناإ ععمادو لبياوم

لخكا

وعو رض ا ا ( =)19ج نواحز .وينبااإ إرميااا لكااع

ال تخافوهننا ( )28ألنااإ كمااا النااا عن لطقااوس لمصاااقبة للعبااادو

لولنية من صرخ ومو يق يمكن عن تلقا لرع

لخاد ش عن

ما الو

لب طا ما خاد ش لكاياطين .ومان و اا

الكرنة يجلسون في بيوترا بمقمصة ممزقة وهم محلوقو الرؤوس ( ):3كأن

مرعاوبين مان غضا

هاً آلل اة.

ك نت ا يقدمون ل ا لمرض طاالبين لكاوا وتقاا هاا عاا زو وما هاً م ا ال يو ماون عن اا ال كائ (.)51 ، 53

صانعوها من لبكر عمره مقدود مك باألول
ما صنعوه ( .)52ك

لخليقة قت

آلل ة لتا صنعوها = والذين صنعوها قصيرو ب ا فكيف يكنون

ل امدو ل ا نو عما هً مب نو ( .)22-49وها ملا شنخح منصنوب فني

م ثمة ال يحرس شيحاً ( =)29يقصاد باإ خياا

لم تاة وهاو عصاا يضاعون علي اا لياا

لتخااا من اا لعصاامير ما

تلتقط لقبو من لقق .

ع لو إرميا ما هً إلصقا ممال تماماً أل لو إكعيا (.)21-9355+2-4351+ 23 ، 19 3 53
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