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 :رؤيا إشعياَء بِن آموص، اليت رآها علَى يهوذا وأورشليم، يف أياِم عزيا ويوثام وآحاز وِحزقيا ملوِك يهوذا1

2كَلَّميت ألنَّ الرب ،ها األرضتوأصغي أي ها السماواتتعي أيم :"ِامسا هأم ،مهأتشون ننيب يتبروا علَيص3. فع اَلثَّور
عِرفا إسرائيلُ فال يصاِحِبِه، أم ِمعلَف واِحلمار هقاني عِرفي .مفهعيب ال يعِب الثَّقيِل 4". شِة اخلاِطئَِة، الشويلٌ لُألم

فِسدينأوالِد م ،رسِل فاِعلي الشوِس إسرائيلَ،! اإلِمث، نهانوا بقُداست ،كوا الربوا إلَى وراٍءتردبونَ 5.  ارتضرت علَى م
ِمن أسفَِل القَدِم إلَى الرأِس ليس فيِه ِصحةٌ، بل جرح 6. كُلُّ الرأِس مريض، وكُلُّ القَلِب سقيم! بعد؟ تزدادونَ زيغانا

أرضكُم تأكُلُها . مدنكُم محرقَةٌ بالناِر. م خِربةٌبالدك7ُ. وأحباطٌ وضربةٌ طَريةٌ مل تعصر ومل تعصب ومل تلَين بالزيِت
فبقيِت ابنةُ ِصهيونَ كِمظَلٍَّة يف كرٍم، كخيمٍة يف مقثأٍة، كمدينٍة 8. غُرباُء قُدامكُم، وهي خِربةٌ كانِقالِب الغرباِء

  .ةً، لَِصرنا ِمثلَ سدوم وشابهنا عمورةَلوال أنَّ رب اجلُنوِد أبقَى لنا بقيةً صغري9. محاصرٍة
10يا قُضاةَ سدوم الرب عوا كالمةَ! ِامسمورع عبِة إلَِهنا يا شريعيقولُ "11: أصغوا إلَى ش ،ةُ ذَبائِحكُمملاذا يل كثر
جوٍل وِخرفاٍن. الربِم عناٍت، وِبدمسحِم مقاِت ِكباٍش وشحرم ِمن متخات وترما تأتونَ 12. يوٍس ما أُسحين

البخور هو مكرهةٌ . ال تعودوا تأتونَ بتقِدمٍة باِطلٍَة13لتظهروا أمامي، من طَلَب هذا ِمن أيديكُم أنْ تدوسوا دوري؟ 
م وأعيادكُم بغضتها رؤوس شهوِرك14ُ. لَست أُطيق اإلمثَ واِلاعِتكاف. رأس الشهِر والسبت وِنداُء املَحفَِل. يل

. فحني تبسطونَ أيديكُم أستر عيني عنكُم، وإنْ كثَّرتم الصالةَ ال أمسع15. مِللت حملها. صارت علَي ِثقالً. نفسي
تعلَّموا فعلَ 17. وا عن ِفعِل الشركُفّ. اعِزلوا شر أفعاِلكُم ِمن أماِم عيني. تنقَّوا. ِاغتِسلوا16. أيديكُم مآلنةٌ دما

إنْ كانت . هلُم نتحاجج، يقولُ الرب18. حاموا عن األرملَِة. اقضوا لليتيِم. انِصفوا املَظلوم. اطلُبوا احلَق. اخلَِري
إنْ ِشئتم وسِمعتم تأكُلونَ خري 19. إنْ كانت حمراَء كالدودي تصري كالصوِف. خطاياكُم كالِقرِمِز تبيض كالثَّلِج

  .ألنَّ فم الرب تكَلَّم". وإنْ أبيتم ومتَردتم تؤكَلونَ بالسيِف20. األرِض
صارت ِفضتِك 22. كانَ العدلُ يبيت فيها، وأما اآلنَ فالقاِتلونَ. مآلنةً حقا! كَيف صارِت القريةُ األمينةُ زانية21ً
. كُلُّ واِحٍد ِمنهم يِحب الرشوةَ ويتبع العطايا. رؤساؤِك متمردونَ ولُغفاُء اللُّصوِص23. الً ومخرِك مغشوشةً مباٍءزغَ

لَِة ال تِصلُ إليِهمى األرمعوتيِم، ودقضونَ لليالي.  
وأرد يدي 25ي أستريح ِمن خصمائي وأنتِقم ِمن أعدائي، ِّإن! آِه:"لذلك يقولُ السيد رب اجلُنوِد عزيز إسرائيل24َ

وأُعيد قُضاتِك كما يف األوِل، ومشرييِك كما يف 26علَيِك، وأُنقِّي زغَلِك كأنه بالبورِق، وأنِزع كُلَّ قَصديِرِك، 
وهالك املُذِنبني 28. ِصهيونُ تفدى باحلَق، وتائبوها بالِبر27 ".بعد ذلك تدعني مدينةَ العدِل، القريةَ األمينةَ. البداَءِة

ألنهم يخجلونَ ِمن أشجاِر البطِم اليت اشتهيتموها، وتخزونَ ِمن 29. واخلُطاِة يكونُ سواًء، وتاِركو الرب يفنونَ
ويصري القَوي مشاقَةً 31. بلَ ورقُها، وكجنٍة ليس هلا ماٌءألنكُم تصريونَ كبطمٍة قد ذ30َ. اجلَناِت اليت اخترتموها

  .وعملُه شرارا، فيحتِرقاِن ِكالهما معا وليس من يطِفئُ



  جبل الرب
2 
1ليمشهوذا وأورِة يِجه ِمن آموص عياُء بناليت رآها إش اُألمور: 

. ِت الرب يكونُ ثاِبتا يف رأِس اِجلباِل، ويرتِفع فوق التالِل، وجتري إليِه كُلُّ اُألمِمويكونُ يف آِخِر األياِم أنَّ جبلَ بي2
هلُم نصعد إلَى جبِل الرب، إلَى بيِت إلَِه يعقوب، فيعلِّمنا ِمن طُرِقِه ونسلُك يف :"وتسري شعوب كثريةٌ، ويقولون3َ
فيقضي بني اُألمِم وينِصف لشعوٍب كثريين، 4. ِصهيونَ خترج الشريعةُ، وِمن أورشليم كِلمةُ الربألنه ِمن ". سبِلِه

  .ال ترفَع أُمةٌ علَى أُمٍة سيفًا، وال يتعلَّمونَ احلَرب يف ما بعد. فيطبعونَ سيوفَهم ِسكَكًا وِرماحهم مناِجلَ
  يوم الرب

5يتيا بيف نوِر الرب سلُكفن لُمه ،م 6.  يعقوباملَشِرِق، وه ألَُوا ِمنامت مهألن يعقوب يتب كعبش فَضتر كفإن
وامتَألت أرضهم ِفضةً وذَهبا وال ِنهايةَ لكُنوِزِهم، وامتَألت 7. عائفونَ كالِفِلسطينيني، ويصاِفحونَ أوالد األجاِنِب

. يسجدونَ لعمِل أيديِهم ملا صنعته أصاِبعهم. وامتَألت أرضهم أوثانا8. رضهم خيالً وال ِنهايةَ ملَركَباِتِهمأ
  .وينخِفض اإلنسانُ، وينطَِرح الرجلُ، فال تغِفر هلُم9
توضع عينا تشامِخ اإلنساِن، 11. وِمن بهاِء عظَمِتِه ِّ الرباُدخلْ إلَى الصخرِة واختِبئْ يف التراِب ِمن أماِم هيبِة10

 .وتخفَض ِرفعةُ الناِس، ويسمو الرب وحده يف ذلك اليوِم

12 ،عِفٍع فيوضرتظٍِّم وعاٍل، وعلَى كُلِّ معتا علَى كُلِّ ماجلُنوِد يوم بِفِع، وعلَى كُلِّ أرِز لُبنانَ العايل امل13ُفإنَّ لررت
وعلَى كُلِّ برٍج عاٍل، وعلَى 15وعلَى كُلِّ اِجلباِل العاليِة، وعلَى كُلِّ التالِل املُرتِفعِة، 14وعلَى كُلِّ بلّوِط باشانَ، 

ع فيخفَض تشامخ اإلنساِن، وتوض17. وعلَى كُلِّ سفُِن ترشيش، وعلَى كُلِّ األعالِم البِهجِة16كُلِّ سوٍر منيٍع، 
ويدخلونَ يف مغاِيِر الصخوِر، ويف 19. وتزولُ األوثانُ بتماِمها18. ِرفعةُ الناِس، ويسمو الرب وحده يف ذلك اليوِم

األرض برعقياِمِه لي ِتِه، ِعندظَمهاِء عب وِمن ،ِة الربيبأماِم ه راِب ِمنفائِر التاإلن20. ح حطراليوِم ي سانُ  يف ذلك
ليدخلَ يف نقَِر الصخوِر ويف شقوِق 21أوثانه الِفضيةَ وأوثانه الذَّهبيةَ، اليت عِملوها له للسجوِد، للجرذاِن واخلَفافيِش، 

األرض برعقياِمِه لي ِتِه ِعندظَمهاِء عب وِمن ِة الربيبأماِم ه ةٌ، كُفّوا عن اإلنس22. املَعاِقِل، ِمنمساِن الذي يف أنِفِه ن
  ألنه ماذا يحسب؟

  دينونة أورشليم ويهوذا
3 
فإنه هوذا السيد رب اجلُنوِد يِرتع ِمن أورشليم وِمن يهوذا السند والركن، كُلَّ سنِد خبٍز، وكُلَّ سنِد 1) 4:1إىل)
رئيس اخلَمسني واملُعتبر واملُشري، واملاِهر بني 3. والنيب والعراف والشيخالقاضي . اجلَبار ورجلَ احلَرِب2. ماٍء

ويظِلم الشعب بعضهم بعضا، 5. وأجعلُ صبيانا رؤساَء هلُم، وأطفاالً تتسلَّطُ علَيِهم4. الصناِع، واحلاِذق بالرقيِة
هلُ صاِحبجوالر . درمريِفيتينُء علَى الشيِخ، والدعلَى الش يبيِت أبيِه قائال6ً. الصإنسانٌ بأخيِه يف ب كإذا أمس": لك

ِدكي حتت ا، وهذا اخلَرابئيسفتكونُ لنا ر اليوِم قائال7ً" ثَوب يف ذلك هصوت رفَعي": بزييت ال خا ويف بال أكونُ عاِصب
لوين . وال ثَوبعِبال جتعالش ئيس8". ر الرب ما وأفعاهلُما ِضدهألنَّ لسان ،هوذا سقَطَتوي ،تثَرع ليمشألنَّ أور



ويلٌ لنفوِسِهم . اليخفونها. نظَر وجوِهِهم يشهد علَيِهم، وهم يخِبرونَ خبطيِتِهم كسدوم9. إلغاظَِة عيني مجِدِه
ألنَّ ! شر. ويلٌ للشريِر11. ألنهم يأكُلونَ ثَمر أفعاِلِهم! قولوا للصديِق خري10. نفُِسِهم شراألنهم يصنعونَ أل

يا شعيب، مرِشدوك مِضلّونَ، ويبلَعونَ طريق . شعيب ظاِلموه أوالد، وِنساٌء يتسلَّطن علَيِه12. مجازاةَ يديِه تعملُ بِه
ساِلِككم.  

13الرب بصعوب قد انتِة الشينونلد ِة، وهو قائممخاصعِبِه 14. للميوِخ شِة مع شلُ يف املُحاكَمدخي باَلر
سائِهمورؤ":الكَرم مقد أكَلت موأنت .يوِتكُمالبائِس يف ب 15. سلَب جوهنونَ وعيب، وتطحقونَ شما لكُم تسح

 ."سيد رب اجلُنوِدالبائسني؟ يقولُ ال

16وخاِطراٍت يف :"وقالَ الرب ،يوِنِهنمدوداِت األعناِق، وغاِمزاٍت بعم مشنيوي ،خنشامونَ يتناِت ِصهيأجِل أنَّ ب ِمن
 ،ِلِهنبأرج شِخشنخوي ،شِيِهن17مورع ي الربرعونَ، ويناِت ِصهيةَ بهام ديالس صِلعينهي18. تالس ِرتعيف ِّي د

والعصائِب والسالِسِل واملَناِطِق 20واحلَلَِق واألساِوِر والبراِقِع 19ذلك اليوِم زينةَ اخلَالخيِل والضفائِر واألِهلَِّة، 
 ،عطِف واألرديِة واألكياِسوالثِّياِب املُزخرفَِة وال22واخلَواِتِم وخزائِم األنِف، 21وحناِجِر الشماماِت واألحراِز، 

فيكونُ ِعوض الطِّيِب عفونةٌ، وِعوض اِملنطَقَِة حبلٌ، وِعوض اجلَدائِل 24. واملَرائي والقُمصاِن والعمائِم واُألزِر23
اجلَماِل كي ضِمسٍح، وِعو ارنيباِج زالد ضةٌ، وِعويِف، وأبطا25! قَرعسقُطونَ بالسلُِك يف احلَرِبِرجالُِك ي .

  .فتئن وتنوح أبوابها، وهي فاِرغَةً جتِلس علَى األرِض26
. ليدع فقَِط امسك علَينا. نأكُلُ خبزنا ونلبس ثيابنا:"فتمِسك سبع ِنساٍء برجٍل واِحٍد يف ذلك اليوِم قائالٍت1  4:1
 ."انِزع عارنا

  غصن الرب
4 
. كونُ غُصن الرب بهاًء ومجدا، وثَمر األرِض فخرا وزينةً للناجني ِمن إسرائيلَ يف ذلك اليوِم ي2)4:2من)
. كُلُّ من كُِتب للحياِة يف أورشليم. ويكونُ أنَّ الذي يبقَى يف ِصهيونَ والذي يترك يف أورشليم، يسمى قُدوسا3
4ناِت ِصهيب قَذَر ديلَ السِطها بروِح القَضاِء وِبروِح اإلحراِق، إذا غَسوس ِمن ليمشأور مقَّى د5ونَ، ون الرب خلُقي

علَى كُلِّ مكاٍن ِمن جبِل ِصهيونَ وعلَى محفَِلها سحابةً ارا، ودخانا ولَمعانَ ناٍر ملتِهبٍة ليالً، ألنَّ علَى كُلِّ مجٍد 
  .لفَيِء ارا ِمن احلَر، وملَلجٍأ وملَخبٍأ ِمن السيِل وِمن املَطَِروتكونُ ِمظَلَّةٌ ل6. ِغطاًء

  أنشودة الكرمة
5 
فنقَبه ونقَّى ِحجارته وغَرسه كرم 2كانَ حلَبييب كرم علَى أكَمٍة خِصبٍة، : ألَُنِشدنَّ عن حبييب نشيد مِحبي لكَرِمِه1

ا يف وسرجى بنوب ،قديئًاسورا ربِعن عنا فصبِعن عصنأنْ ي ظَرةً، فانترا ِمعصفيِه أيض قَرِطِه، ون.  
ماذا يصنع أيضا لكَرمي وأنا مل أصنعه له؟ 4. واآلنَ يا سكّانَ أورشليم وِرجالَ يهوذا، احكُموا بيين وبني كرمي"3

نا، صبِعن عصنأنْ ي ظَرتديئًا؟ ملاذا إذ انتا ربِعن بكَرمي5ع عماذا أصن فُكُمرعِي: فاآلنَ أُعللر صريفي هسياج أنِزع .



وأوصي الغيم أنْ ال يمِطر . وأجعلُه خرابا ال يقضب وال ينقَب، فيطلَع شوك وحسك6. أهِدم جدرانه فيصري للدوِس
  ".علَيِه مطَرا

7ر هوذاإنَّ كرملَذَِّتِه ِرجالُ ي إسرائيلَ، وغَرس يتاجلُنوِد هو ب ب .راخدالً فإذا صٍم، وعد ا فإذا سفكقح ظَرفانت.  
  ويالت وعقوبات

8وِضعم بقى مل يقٍل، حتقالً حبقِرنونَ حيٍت، ويا ببيتِصلونَ بي ِط. ويلٌ للَّذينيف وس كُمتسكُنونَ وحد مفِصرت 
ألنَّ عشرةَ 10. بيوتا كبريةً وحسنةً بال ساِكٍن. أال إنَّ بيوتا كثريةً تصري خرابا:" يف أُذُني قالَ رب اجلُنوِد9. األرِض

  ".فداديِن كرٍم تصنع بثا واِحدا، وحومر بذاٍر يصنع إيفَةً
وصار العود والرباب والدف 12. لمتأخرين يف العتمِة تلِهبهم اخلمرويلٌ للمبكِّرين صباحا يتبعونَ املُسِكر، ل11

لذلك سيب شعيب لعدِم املَعِرفَِة، 13. والناي واخلمر والئمهم، وإلَى فعِل الرب ال ينظُرونَ، وعملَ يديِه ال يرونَ
، لذلك وسعِت اهلاويةُ نفسها، وفَغرت فاها بال حد14. سني ِمن العطَِشوتصري شرفاؤه ِرجالَ جوٍع، وعامته ياِب

. ويذَلُّ اإلنسانُ ويحطُّ الرجلُ، وعيونُ املُستعلني توضع15! فيِرتلُ بهاؤها وجمهورها وضجيجها واملُبتِهج فيها
16قَددِل، ويتاجلُنوِد بالع بعالَى رتويبالِبر وسالقُد اإللَه ماِن 17. سالس بوِخر ،ساقيثُما تى اِخلرفانُ حرعوت

  .تأكُلُها الغرباُء
ليسِرع، ليعجلْ عمله لكَي نرى، :"القائلني19ويلٌ للجاِذبني اإلمثَ ِحبباِل البطِل، واخلَطيةَ كأنه بربِط العجلَِة، 18

ويلٌ للقائلني للشر خريا وللخِري شرا، اجلاِعلني الظَّالم نورا والنور 20". أِت مقصد قُدوِس إسرائيلَ لنعلَموليقرب وي
ألبطاِل ويلٌ ل22. ويلٌ للحكَماِء يف أعيِن أنفُِسِهم، والفُهماِء ِعند ذَواِتِهم21. ظَالما، اجلاِعلني املُر حلوا واحلُلو مرا

الذين يبررونَ الشرير ِمن أجِل الرشوِة، وأما حق الصديقني 23. علَى شرِب اخلمِر، ولذَوي القُدرِة علَى مزِج املُسِكِر
مِمنه هِرتعونفي.  

24ميكونُ أصلُه ،ِهباملُلت هِبطُ احلَشيشوي ،اِر القَشالن كما يأكُلُ هليب باِر، لذلككالغ مههرز دصعِة، ويفونكالع 
ِمن أجِل ذلك حمي غَضب الرب علَى شعِبِه، 25. ألنهم رذَلوا شريعةَ رب اجلُنوِد، واستهانوا بكَالِم قُدوِس إسرائيلَ
كالز مثَثُهج تِت اِجلبالُ وصاردعى ارتحت ،هبرعلَيِه وض هدي دبِل يف األِزقَِّةوم . هدبل ي ،هبغَض درتمع كُلِّ هذا مل ي

عدةٌ بمدودم.  
لَيس فيِهم راِزح وال 27. فيرفَع رايةً لُألمِم ِمن بعيٍد، ويصِفر هلُم ِمن أقصى األرِض، فإذا هم بالعجلَِة يأتونَ سريعا26
نامونَ، وال . عاِثرسونَ وال ينعِتِهمُِاليأحذي يورس وال تنقَِطع ،أحقائِهم مزلُّ حةٌ، 28. تنحسنونم مهِسهام الذين

هلُم زجمرةٌ كاللَّبوِة، ويزِجمرونَ 29. حواِفر خيِلِهم تحسب كالصواِن، وبكَراتهم كالزوبعِة. ومجيع ِقسيِهم ممدودةٌ
فإنْ . يِهرونَ علَيِهم يف ذلك اليوِم كهديِر البحِر30. يمِسكونَ الفَريسةَ ويستخِلصونها وال منِقذَكالشبِل، ويِهرونَ و

  .نِظر إلَى األرِض فهوذا ظَالم الضيِق، والنور قد أظلَم بسحِبها
  إرسالية إشعياء

6 



1 جاِلس ديالس ـّا املَِلِك، رأيت السرافيم واِقفونَ 2.  عاٍل ومرتِفٍع، وأذيالُه متألَُ اهليكلَا علَى كُرسييف سنِة وفاِة عزي
طريِني يطِّي ِرجلَيِه، وباثنغِني يوِباثن ،هطِّي وجهغِني يٍة، باثنةُ أجِنحلكُلِّ واِحٍد ِست ،3. فوقَه ى ذاكوهذا ناد

فاهتزت أساسات العتِب ِمن صوِت الصاِرِخ، 4". مجده ِملُء كُلِّ األرِض. ِدقُدوس، قُدوس، قُدوس رب اجلُنو:"وقالَ
  .وامتأل البيت دخانا

5قد رأتا ! ويلٌ يل:"فقُلت يينِني، ألنَّ عفَتِجِس الشعٍب نش نيب ِني، وأنا ساِكنفَتالش ِجسي إنسانٌ نألن ،لكتي هإن
بر ِح، 6".  اجلُنوِداملَِلكعلَى املَذب ذَها ِمبلقٍَط ِمنةٌ قد أخمرِدِه جرافيِم وبيالس ِمن واِحد إلَي ا فمي 7فطار سوم

  ".إنَّ هِذِه قد مست شفَتيك، فانتِزع إمثُك، وكُفِّر عن خطيِتك:"وقالَ
اذهب وقُلْ :"فقال9َ". أرِسلين هأنذا: "فقُلت" لُ؟ ومن يذهب ِمن أجِلنا؟من أُرِس:"ثُم ِمسعت صوت السيِد قائال8ً

غَلِّظْ قَلب هذا الشعِب وثَقِّلْ أُذُنيِه واطمس 10. امسعوا مسعا وال تفهموا، وأبِصروا إبصارا وال تعِرفوا: هلذا الشعِب
إلَى أنْ :"فقالَ" إلَى متى أيها السيد؟:"فقُلت11". نيِه ويفهم بقَلِبِه، ويرجعِ فيشفَىعينيِه، ِلئال يبِصر بعينيِه ويسمع بأُذُ

 ،قِفروت األرض ببال إنساٍن، وختر يوتةً بال ساِكٍن، والبِربنُ خاملُد 12تصري اخلَراب كثُراإلنسانَ، وي الرب بِعدوي
قي فيها عشر بعد، فيعود ويصري للخراِب، ولكن كالبطمِة والبلّوطَِة، اليت وإنْ قُِطعت وإنْ ب13. يف وسِط األرِض

  ".فلها ساق، يكونُ ساقُه زرعا مقَدسا
  آية عمانوئيل

7 
ـّا مِلِك يهوذا، أنَّ رصني مِلك أرام صِعد مع 1 فقَح بِن رمليا مِلِك إسرائيلَ وحدثَ يف أياِم آحاز بِن يوثام بِن عزي

ليمشها إلَى أورحاِربأنْ ي قِدرِتها، فلم يب2. ملُحاروقيلَ له دداو يتب وأُخِبر":يف أفراِيم أرام لَّتقد ح ." هقَلب فجفر
اخرج ملُالقاِة آحاز، أنت وشآر ياشوب :"فقالَ الرب إلشعياَء3. وقُلوب شعِبِه كرجفاِن شجِر الوعِر قُدام الريِح

كاِر،  ،ابنقِل القَصليا، إلَى ِسكَِّة حِف قَناِة الِبركَِة الع4إلَى طَرواهدأْ: وقُلْ له ِرزِاحت . ِمن كقَلب فضعوال ي الختَف
صنيِب رغَض موِني، حبتنخِني املُدعلَتِني الشهات يبلياأجِل ذَنموابِن ر 5.  وأرامربش علَيك ترتآم ألنَّ أرام مع أفراِيم 

هكذا 7. نصعد علَى يهوذا ونقَوضها ونستفِتحها ألنفُِسنا، ونملِّك يف وسِطها مِلكًا، ابن طَبئيل6َ: وابِن رمليا قائلَةً
الرب دييقولُ الس :ألن8َّ! ال تكونُ! التقومصنير شقِدم ورأس ،شقِدم أرام ةً .  رأسسن نيمٍس وِستِة خدويف م

  ".إنْ مل تؤِمنوا فال تأمنوا. ورأس أفراِيم الساِمرةُ، ورأس الساِمرِة ابن رمليا9. ينكَِسر أفراِيم حتى اليكونَ شعبا
". عمق طَلَبك أو رفِّعه إلَى فوٍق. لُب لنفِسك آيةً ِمن الرب إلَِهكاُط"11: ثُم عاد الرب فكلَّم آحاز قائال10ً
12فقالَ آحاز":الرب بروال أُج فقال13َ". ال أطلُب":دداو يتعوا يا بامس ! ضِجروا الناسأنْ ت هل هو قَليلٌ علَيكُم

". ِعمانوئيلَ"ها العذراُء حتبلُ وتِلد ابنا وتدعو امسه : يد نفسه آيةًولكن يعطيكُم الس14حتى تضِجروا إلَهي أيضا؟ 
15اخلَري ختاروي رالش رفُضأنْ ي فرى عتالً يأكُلُ مسا وعبد16. ز رالش رفُضأنْ ي يبالص عِرفقَبلَ أنْ ي هألن

  ".نت خاٍش ِمن ملكيهاويختار اخلَري، تخلَى األرض اليت أ



17 ِلكم هوذا، أيعن ي ا مل تأِت منذُ يوِم اعِتزاِل أفراِيمامأي ،يِت أبيكوعلَى ب عِبكوعلَى ش علَيك الرب جِلبي
ورحِل الذي يف أ18. أشوللن ،ِع ِمصررى تللذُّباِب الذي يف أقص صِفري اليوِم أنَّ الرب ويكونُ يف ذلك ،وررِض أش
 يف ذلك 20. فتأيت وِحتلُّ مجيعها يف األوديِة اخلَِربِة ويف شقوِق الصخوِر، ويف كُلِّ غاِب الشوِك، ويف كُلِّ املَراعي19

ويكونُ 21. لِّحيةَ أيضااليوِم يحِلق السيد مبوسى مستأجرٍة يف عِرب النهِر، مبِلِك أشور، الرأس وشعر الرجلَِني، وتِرتع ال
ويكونُ أنه ِمن كثرِة صنِعها اللَّبن يأكُلُ زبدا، فإنَّ كُلَّ من 22يف ذلك اليوِم أنَّ اإلنسانَ يربي ِعجلَةَ بقٍَر وشاتِني، 

يِه ألف جفنٍة بألٍف ِمن الِفضِة، ويكونُ يف ذلك اليوِم أنَّ كُلَّ موِضٍع كانَ ف23. أُبقي يف األرِض يأكُلُ زبدا وعسالً
ومجيع 25. بالسهاِم والقَوِس يؤتى إلَى هناك، ألنَّ كُلَّ األرِض تكونُ شوكًا وحسكًا24. يكونُ للشوِك واحلَسِك

  .ِر ولدوِس الغنِماِجلباِل اليت تنقَب باِملعوِل، ال يؤتى إليها خوفًا ِمن الشوِك واحلَسِك، فتكونُ لسرِح البقَ
  أشور أداة يف يد الرب

8 
1علَيِه بقَلَِم إنساٍن:"وقالَ يل الرب با، واكتا كبريلوح فِسكذْ لنخ :زب اللَ حاشش ريفسي 2. ملَهلن وأنْ أُشِهد

ادع :"فقالَ يل الرب. ِة فحِبلَت وولَدِت ابنافاقتربت إلَى النبي3". أوريا الكاِهن، وزكَريا بن يربخيا: شاِهديِن أمينِني
زب اللَ حاشش ريهم ه4. امسدعوأنْ ي يبالص عِرفقَبلَ أنْ ي هِة : ألناِمرةُ السوغَنيم شقةُ ِدملُ ثَروحمي، تيا أيب ويا أُم

ورِلِك أشم امقُد."  
. ألنَّ هذا الشعب رذَلَ مياه شيلوه اجلاريةَ بسكوٍت، وسر برصني وابِن رمليا"6: أيضا قائالًثُم عاد الرب يكَلِّمين 5
لذلك هوذا السيد يصِعد علَيِهم مياه النهِر القَويةَ والكَثريةَ، مِلك أشور وكُلَّ مجِدِه، فيصعد فوق مجيِع مجاريِه 7

ويكونُ بسطُ جناحيِه ِملَء عرِض بالِدك . يبلُغُ العنق. يفيض ويعبر. ويندِفق إلَى يهوذا8يِع شطوِطِه، ويجري فوق مج
  ".يا ِعمانوئيلُ

! احتِزموا وانكَِسروا! احتِزموا وانكَِسروا. هيجوا أيها الشعوب وانكَِسروا، وأصغي يامجيع أقاصي األرِض9
10روا مشاوةً فتبطُلَتألنَّ اَهللا معنا. شور ،ةً فال تقومتكَلَّموا كِلم.  

  خمافة الرب
ِفتنةً لكُلِّ ما : ال تقولوا"12: فإنه هكذا قالَ يل الرب بِشدِة اليِد، وأنذَرين أنْ ال أسلُك يف طريِق هذا الشعِب قائال11ً

. قَدسوا رب اجلُنوِد فهو خوفُكُم وهو رهبتكُم13. ه وال ترهبوايقولُ له هذا الشعب ِفتنةً، وال ختافوا خوفَ
14ليمشكّاِن أوركًا لسرا وشإسرائيلَ، وفَخ ييتٍة لبثرةَ عخرٍة وصدمص رجا وحقِدسا 15. ويكونُ م عثُرفي

  .اخِتِم الشريعةَ بتالميذي. ر الشهادةَص16". كثريونَ ويسقُطونَ، فينكَِسرونَ ويعلَقونَ فيلقَطونَ
17هِظروأنت يِت يعقوبعن ب هاِتِر وجهالس للرب 18. فأصطَِبر جائبآياٍت، وع الرب أعطانيِهم الذين ذا واألوالدأنه

  .يف إسرائيلَ ِمن ِعنِد رب اجلُنوِد الساِكِن يف جبِل ِصهيونَ
أال يسألُ شعب إلَهه؟ أيسألُ املوتى ". "اطلُبوا إلَى أصحاِب التواِبِع والعرافني املُشقِشقني واهلاِمسني:"موإذا قالوا لك19ُ

فيعبرونَ فيها 21! إنْ مل يقولوا ِمثلَ هذا القَوِل فليس هلُم فجر. إلَى الشريعِة وإلَى الشهادِة20" ألجِل األحياِء؟



وينظُرونَ 22. ويكونُ حينما يجوعونَ أُم يحنقونَ ويسبونَ مِلكَهم وإلَههم ويلتِفتونَ إلَى فوق. ئعنيمضايقني وجا
  .إلَى األرِض وإذا ِشدةٌ وظُلمةٌ، قَتام الضيِق، وإلَى الظَّالِم هم مطرودونَ

  ولد لنا ولد
9 
1للَّيت علَيها ضيق ك. ولكن ال يكونُ ظَالمكِرمفتايل، ين بولونَ وأرضز لُ أرضمانُ األوما أهانَ الز  طريق األخري

اجلاِلسونَ يف أرِض ظَِالِل املوِت . اَلشعب الساِلك يف الظُّلمِة أبصر نورا عظيما2. البحِر، عرب اُألردنِّ، جليلَ اُألمِم
نور علَيِهم قة3َ. أشراُألم أكثَرت .عحهلا الفَر ِح يف احلَصاِد. ظَّمتكالفَر كحونَ أمامفرِهجونَ عندما . يبتي كالذين
ألنَّ كُلَّ ِسالِح 5. ألنَّ نري ِثقِلِه، وعصا كِتِفِه، وقَضيب مسخِرِه كسرتهن كما يف يوِم ِمديان4َ. يقتِسمونَ غَنيمةً

ألنه يولَد لنا ولَد ونعطَى ابنا، وتكونُ 6. ٍء مدحرٍج يف الدماِء، يكونُ للحريِق، مأكَالً للناِراملُتسلِِّح يف الوغَى وكُلَّ ِردا
 ِلنمو رياسِتِه، وللسالِم ال ِنهاية7َ. الرياسةُ علَى كِتِفِه، ويدعى امسه عجيبا، مشريا، إلَها قديرا، أبا أبديا، رئيس السالِم
  .غَريةُ رب اجلُنوِد تصنع هذا. علَى كُرسي داود وعلَى مملكَِتِه، ليثَبتها ويعضدها باحلَق والِبر، ِمن اآلنَ إلَى األبِد

  غضب الرب على إسرائيل
كّانُ الساِمرِة، القائلونَ بِكربياَء فيعِرف الشعب كُلُّه، أفراِيم وس9. أرسلَ الرب قَوالً يف يعقوب فوقَع يف إسرائيل8َ

فيرفَع الرب أخصام 11". قُِطع اجلُميز فنستخِلفُه بأرٍز. قد هبطَ اللِّنب فنبين ِحبجارٍة منحوتٍة"10: وِبعظَمِة قَلٍب
أعداَءه جيهعلَيِه وي صنيِم12: ر نيوالِفِلسطيني امقُد ِمن نيوراُء، فيأكُلونَ إسرائيلَ بكُلِّ الفَِماألرامي مع كُلِّ هذا . ن

عدةٌ بمدودم هدبل ي ،هبغَض درتمل ي!  
فيقطَع الرب ِمن إسرائيلَ الرأس والذَّنب، النخلَ 14. والشعب مل يرِجع إلَى ضاِرِبِه ومل يطلُب رب اجلُنوِد13

وصار مرِشدو هذا 16. اَلشيخ واملُعتبر هو الرأس، والنيب الذي يعلِّم بالكَِذِب هو الذَّنب15. واألسلَ، يف يوٍم واِحٍد
لَعنيبتم دوهرشوم ،ِضلِّنيعِب مألنَّ كُلَّ واِحٍد 17. الش ،وأراِمله يتاماه مرحبِفتياِنِه، وال ي ديالس حفرال ي ألجِل ذلك

ِمنهروفاِعلُ ش ناِفقم باحلَماقَِة. م كَلِّمتوكُلُّ فٍم م .عدةٌ بمدودم هدبل ي ،هبغَض درتمع كُلِّ هذا مل ي!  
بسخِط رب 19. ألنَّ الفُجور يحِرق كالناِر، تأكُلُ الشوك واحلَسك، وتشِعلُ غاب الوعِر فتلتف عمود دخاٍن18

يلتِهم علَى اليمِني فيجوع، 20. ال يشِفق اإلنسانُ علَى أخيِه.  تحرق األرض، ويكونُ الشعب كمأكٍَل للناِراجلُنوِد
عشبماِل فال يِذراِعِه. ويأكُلُ علَى الش ا علَى 21: يأكُلونَ كُلُّ واِحٍد لَحمعما مى، وهسنم وأفراِيم ،ى أفراِيمسنم

  !مع كُلِّ هذا مل يرتد غَضبه، بل يده ممدودةٌ بعد. يهوذا
  ويل للظاملني

10 
ليصدوا الضعفاَء عن احلُكِم، ويسلُبوا حق بائسي 2ويلٌ للَّذين يقضونَ أقضيةَ البطِل، وللكتبِة الذين يسجلونَ جورا 1

نهوي مهتكونَ األراِملُ غَنيمعيب، لتش3. بوا األيتام نعيٍد؟ إلَى مب هلُكَةُ ِمنتأيت الت لونَ يف يوِم الِعقاِب، حنيوماذا تفع
مع كُلِّ هذا مل يرتد . إما يجثونَ بني األسرى، وإما يسقُطونَ حتت القَتلَى4ربونَ للمعونِة، وأين تتركونَ مجدكُم؟ 

  !بعدغَضبه، بل يده ممدودةٌ 



  قضاء اهللا على أشور
علَى أُمٍة مناِفقٍَة أُرِسلُه، وعلَى شعِب سخطي أوصيِه، 6. ويلٌ ألشور قَضيِب غَضيب، والعصا يف يِدِهم هي سخطي"5

بل يف . يحِسب قَلبه هكذاأما هو فال يفتِكر هكذا، وال7. ليغتِنم غَنيمةً وينهب نهبا، ويجعلهم مدوسني كطِني األِزقَِّة
ألَيست كلنو ِمثلَ كركَميش؟ 9ألَيست رؤسائي مجيعا ملوكًا؟ :فإنه يقول8ُ. قَلِبِه أنْ يبيد ويقِرض أُمما لَيست بقَليلٍَة

 األوثاِن، وأصنامها املَنحوتةُ هي كَما أصابت يدي مماِلك10ألَيست حماةُ ِمثلَ أرفاد؟ ألَيسِت الساِمرةُ ِمثلَ ِدمشق؟ 
  ".أفَلَيس كما صنعت بالساِمرِة وِبأوثاِنها أصنع بأورشليم وأصناِمها؟11أكثَر ِمن اليت ألورشليم وللساِمرِة، 

مر عظَمِة قَلِب مِلِك أشور وفَخر ِرفعِة فيكونُ متى أكملَ السيد كُلَّ عمِلِه جببِل ِصهيونَ وِبأورشليم، أني أُعاِقب ث12َ
ونقَلت تخوم شعوٍب، ونهبت ذَخائرهم، . ألني فهيم. يدي صنعت، وِبِحكميت بقُدرِة:"ألنه قال13َ. عينيِه

 مهجور، جمعت أنا كُلَّ ، وكما يجمع بيضفأصابت يدي ثَروةَ الشعوب كعش14. وحطَطت املُلوك كبطٍَل
فِصفصفٍم وال م ناٍح وال فاِتحج فِرفرم كُن15". األرِض، ومل ي ركَبا، أو يت علَى القاِطِع الفأس ِخرلْ تفته

هراِفع كرحي ِدِه؟ كأنَّ القَضيبدرعلَى م ا! اِملنشارليس هو عود نم صا ترفَعكأنَّ الع!  
ويصري نور 17. ذلك يرِسلُ السيد، سيد اجلُنوِد، علَى ِسماِنِه هزاالً، ويوِقد حتت مجِدِه وقيدا كوقيِد الناِرل16

ويفين مجد وعِرِه وبستاِنِه، النفس 18إسرائيلَ نارا وقُدوسه هليبا، فيحِرق ويأكُلُ حسكَه وشوكَه يف يوٍم واِحٍد، 
  .وبقيةُ أشجاِر وعِرِه تكونُ قَليلَةً حتى يكتبها صيب19. فيكونُ كذَوباِن املَريِض. سد مجيعاواجلَ

  بقية من إسرائيل
ويكونُ يف ذلك اليوِم أنَّ بقيةَ إسرائيلَ والناجني ِمن بيِت يعقوب ال يعودونَ يتوكَّلونَ أيضا علَى ضاِرِبِهم، بل 20
ألنه وإنْ كانَ شعبك 22. ترِجع البقيةُ، بقيةُ يعقوب، إلَى اِهللا القديِر21. لونَ علَى الرب قُدوِس إسرائيلَ باحلَقيتوكَّ

ةٌ ِمنهقيب مِل البحِر ترِجعدِل. ياإسرائيلُ كربفَناٍء فائٍض بالع 23. قد قُضي عصناجلُنوِد ي بر ديفناًء وقَضاًء يف ألنَّ الس
  .كُلِّ األرِض

يضِربك بالقَضيِب، ويرفَع . ال ختَف ِمن أشور يا شعيب الساِكن يف ِصهيونَ:"ولكن هكذا يقولُ السيد رب اجلُنوِد24
علَى أُسلوب ِمصر علَيك صاهِت25. عيب يف إبادطُ وغَضخالس ا يِتمقَليٍل ِجد عدب هألن26". ِهم بعلَيِه ر قيموي

ها علَى أُسلوب ِمصررفَععلَى البحِر، وي صاهوع ،ِة غُرابخرص ِة ِمديانَ ِعندربويكونُ يف 27. اجلُنوِد سوطًا، كض
  .ذلك اليوِم أنَّ ِحمله يزولُ عن كِتِفك، ونريه عن عنِقك، ويتلَف النري بسبِب السمانِة

هربت . ارتعدِت الرامةُ. باتوا يف جبع. عبروا املَعبر29. وضع يف ِمخماش أمِتعته. عبر ِمبجرونَ. جاَء إلَى عياثَقد 28
ى احتم. هربت مدمينة31ُ. ِمسكينةٌ هي عناثوثُ. امسعي يا لَيشةُ. ِاصِهلي بصوِتِك يا بنت جلِّيم30. ِجبعةُ شاولَ
كّانُ جيبيم32. سيف نوب ِقفي اليوم .ليمشِة أورونَ، أكَمِل بنِت ِصهيبعلَى ج هدي زهي.  

ويقطَع 34. هوذا السيد رب اجلُنوِد يقِضب األغصانَ برعٍب، واملُرتِفعو القامِة يقطَعونَ، واملُتشاِمخونَ ينخِفضون33َ
 .ِد، ويسقُطُ لُبنانُ بقديٍرغاب الوعِر باحلَدي

  جذع يسى
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ويحلُّ علَيِه روح الرب، روح اِحلكمِة والفَهِم، روح 2ويخرج قَضيب ِمن ِجذِع يسى، وينبت غُصن ِمن أُصوِلِه، 1

خافَِة الرباملَعِرفَِة وم ِة، روحِة والقوخافَِة الر3. املَشورتكونُ يف م هولَذَّت حكُميِه، وال يينظَِر عِب نسقضي حبفال ي ،ب
بل يقضي بالعدِل للمساكِني، ويحكُم باإلنصاِف لبائسي األرِض، ويضِرب األرض بقَضيِب 4حبسِب مسِع أُذُنيِه، 

  . ِمنطَقَةَ حقويِهويكونُ الِبر ِمنطَقَه متنيِه، واألمانة5ُ. فِمِه، ويميت املُناِفق بنفخِة شفَتيِه
. فيسكُن الذِّئب مع اخلَروِف، ويربض النِمر مع اجلَدِي، والِعجلُ والشبلُ واملُسمن معا، وصيب صغري يسوقُها6
ضيع علَى سرِب الصلِّ، ويمد ويلعب الر8. تربض أوالدهما معا، واألسد كالبقَِر يأكُلُ ِتبنا. والبقَرةُ والدبةُ ترعياِن7

اليسوؤونَ وال يفِسدونَ يف كُلِّ جبِل قُدسي، ألنَّ األرض متتِلئُ ِمن معِرفَِة الرب 9. الفَطيم يده علَى جحِر اُألفعواِن
البحر طِّي املياهغةً لل10. كما تراي ى القائمساليوِم أنَّ أصلَ ي ويكونُ ويكونُ يف ذلك ،ماُألم تطلُب اهعوب، إيش

  .محلُّه مجدا
ويكونُ يف ذلك اليوِم أنَّ السيد يعيد يده ثانيةً ليقتين بقيةَ شعِبِه، اليت بقيت، ِمن أشور، وِمن ِمصر، وِمن فتروس، 11

ويرفَع رايةً لُألمِم، ويجمع منفيي إسرائيلَ، 12. ِمن جزائِر البحِروِمن كوش، وِمن عيالم، وِمن ِشنعار، وِمن حماةَ، و
أفراِيم ال . فيزولُ حسد أفراِيم، وينقَِرض املُضاِيقونَ ِمن يهوذا13. ويضم مشتيت يهوذا ِمن أربعِة أطراِف األرِض

أفراِيم ضاِيقهوذا ال يهوذا، ويي حِسدا14. يعين املَشِرِق مبونَ بنها، ويغَرب نياِن علَى أكتاِف الِفِلسطينينقَضيكونُ . وي
ويبيد الرب لسانَ حبِر ِمصر، ويهز يده علَى النهِر 15. علَى أدوم وموآب امِتداد يِدِهما، وبنو عمونَ يف طاعِتِهما

وتكونُ ِسكَّةٌ لبقيِة شعِبِه اليت بقيت ِمن أشور، كما 16. سواٍق، ويجيز فيها باألحذيِةبقوِة رِحيِه، ويضِربه إلَى سبِع 
أرِض ِمصر عوِدِه ِمنص كانَ إلسرائيلَ يوم.  

  أناشيد محد
12 
هوذا اُهللا خالصي فأطمئن وال 2 .أمحدك يارب، ألنه إذ غَِضبت علَي ارتد غَضبك فتعزيين:"وتقولُ يف ذلك اليوِم1

وتقولونَ يف 4. فتستقونَ مياها بفَرٍح ِمن ينابيِع اخلَالِص3". أرتِعب، ألنَّ ياه يهوه قويت وترنيميت وقد صار يل خالصا
رنموا للرب ألنه قد 5. أنَّ امسه قد تعالَىذَكِّروا ب. عرفوا بني الشعوب بأفعاِلِه. ادعوا باِمسِه. امحدوا الرب:"ذلك اليوِم

صويت واهِتفي يا ساِكنةَ ِصهيونَ، ألنَّ قُدوس إسرائيلَ عظيم يف 6. ليكُن هذا معروفًا يف كُلِّ األرِض. صنع مفتخرا
  ".وسِطِك

  نبوءة ضد بابل
13 
1آموص عياُء بنإش ِة باِبلَ رآهِجه ِمن وحي: 

2عٍل أقربةً علَى جأقيموا راي .ا إليِهمتاِة. ارفَعوا صوتالع لوا أبوابدخِد لي3. أشريوا بالي وتعود ،سيقَدم يتأنا أوص
صوت ضجيِج مماِلِك أُمٍم . صوت جمهوٍر علَى اِجلباِل ِشبه قَوٍم كثريين4. أبطايل ألجِل غَضيب، مفتِخري عظَميت



جتٍةماحلَرِب. ِمع يشج ضعراجلُنوِد ي بِطِه 5. رسخ واتوأد ى السماواِت، الربأقص ٍة، ِمنعيدأرٍض ب يأتونَ ِمن
  .ليخِرب كُلَّ األرِض

ذوب كُلُّ لذلك ترتخي كُلُّ األيادي، وي7. ولِولوا ألنَّ يوم الرب قريب، قاِدم كخراٍب ِمن القاِدِر علَى كُلِّ شيٍء6
وجوههم وجوه . يبهتونَ بعضهم إلَى بعٍض. يتلَوونَ كواِلدٍة. تأخذُهم أوجاع ومخاض. فيرتاعون8َ. قَلِب إنساٍن

  .هليٍب
 نجوم فإن10َّ. هوذا يوم الرب قاِدم، قاسيا بسخٍط وحمو غَضٍب، ليجعلَ األرض خرابا ويبيد ِمنها خطاتها9

وأُعاِقب املَسكونةَ علَى 11. تظِلم الشمس ِعند طُلوِعها، والقَمر ال يلمع بضوئِه. السماواِت وجباِبرتها ال تِربز نورها
جلَ أعز ِمن الذَّهِب اإلبريِز، وأجعلُ الر12. شرها، واملُناِفقني علَى إِمثِهم، وأُبطِّلُ تعظُّم املُستكِبرين، وأضع جتَبر العتاِة

ِب أوفريذَه ِمن زاجلُنوِد ويف 13. واإلنسانَ أع بِط ركاِنها يف سخم ِمن األرض ععزلِزلُ السماواِت وتتزأُز لذلك
 واِحٍد إلَى شعِبِه، ويهربونَ كُلُّ يلتِفتونَ كُلُّ. ويكونونَ كظٍَيب طَريٍد، وكغنٍم بال من يجمعها14. يوِم حمو غَضِبِه
وتحطَّم أطفالُهم أمام عيوِنِهم، 16. كُلُّ من وِجد يطعن، وكُلُّ مِن احناش يسقُطُ بالسيِف15. واِحٍد إلَى أرِضِه

مهِنساؤ حفضوت مهيوتب بنهوت.  
فتحطِّم الِقسي الِفتيانَ، وال 18ن ال يعتدونَ بالِفضِة، وال يسرونَ بالذَّهِب، هأنذا أُهيج علَيِهِم املاديني الذي17

وتصري باِبلُ، بهاُء املَماِلِك وزينةُ فخِر الِكلدانيني، كتقليِب 19. ال تشِفق عيونهم علَى األوالِد. يرحمونَ ثَمرةَ البطِن
ال تعمر إلَى األبِد، وال تسكَن إلَى دوٍر فدوٍر، وال يخيم هناك أعرايب، وال يرِبض هناك 20. اِهللا سدوم وعمورةَ

بل تربض هناك وحوش القَفِر، ويمألَُ البوم بيوتهم، وتسكُن هناك بنات النعاِم، وترقُص هناك معز 21رعاةٌ، 
  .يف قُصوِرِهم، والذِّئاب يف هياِكِل التنعِم، ووقتها قريب املَجيِء وأيامها ال تطولُوتصيح بنات آوى 22الوحِش، 

  هجاء ملك بابل
14 
ألنَّ الرب سيرحم يعقوب ويختار أيضا إسرائيلَ، ويرحيهم يف أرِضِهم، فتقتِرنُ ِِم الغرباُء وينضمونَ إلَى بيِت 1

2. يعقوبسبونَ ويأخا وإماًء، ويبيدع إسرائيلَ يف أرِض الرب يتب مِلكُهمتوي ،وِضِعِهمإلَى م مِ َويأتون عوبش مذُه
لَّطونَ علَى ظاِلميِهمسويت موهسب الذين.  

أنك تنِطق ذا 4ليت استعِبدت ا، ويكونُ يف يوٍم يرحيك الرب ِمن تعِبك وِمِن انِزعاِجك، وِمن العبوديِة القاسيِة ا3
. قد كسر الرب عصا األشراِر، قَضيب املُتسلِّطني5كيف باد الظّاِلم، بادِت املُغطِرسةُ؟ :"اهلَجِو علَى مِلِك باِبلَ وتقولُ

ِاستراحِت، 7. مِم، باضِطهاٍد بالإمساٍكاملُتسلِّطُ بغضٍب علَى اُأل. الضاِرب الشعوب بسخٍط، ضربةً بال فُتوٍر6
منذُ اضطَجعت مل يصعد علَينا : حتى السرو يفرح علَيك، وأرز لُبنانَ قائال8ً. هتفوا ترنما. اطمأنت كُلُّ األرِض

األ9. قاِطع ةٌ لكنِهضم ،السِتقباِل قُدوِمك ،ةٌ لكزهتأسفَلُ م ةُ ِمنظَماِء األرِضاهلاويع لوِك . خِيلَةَ، مجيعكُلَّ م تأقام
ِهمِم عن كراسي10. اُألمجيبونَ ويقولونَ لكي مِمثلَــنا؟ : كُلُّه نا وِصرتظرين فتعا قد ضأيض أُهِبطَ 11أأنت

ةُ أعواِدكنر ،كِة فخرو. إلَى اهلاويالد كةُ، وِغطاؤمالر شفرت كحتت12. د ةُ، بنترهالسماِء ياز سقَطِت ِمن كَيف



أرفَع كُرسيي فوق . أصعد إلَى السماواِت: وأنت قُلت يف قَلِبك13الصبِح؟ كيف قُِطعت إلَى األرِض ياقاِهر اُألمِم؟ 
. أصري ِمثلَ العلي. رتفَعاِت السحاِبأصعد فوق م14. كواِكِب اِهللا، وأجِلس علَى جبِل اِلاجِتماِع يف أقاصي الشماِل

15ِة، إلَى أساِفِل اجلُبإلَى اهلاوي رتاحنَد ك16. لكنلونَ فيكيتأم ،طَلَّعونَ إلَيكيت كونري لُ . الذينجأهذا هو الر
 ،املَماِلك ععزوز لَ األرضلز17الذي ز مدكقَفٍر، وه لَ العالَمع؟ الذي جيوِتِهمإلَى ب أسراه طِلقالذي مل ي ،هندم

وأما أنت فقد طُِرحت ِمن قَِربك كغصٍن 19. كُلُّ ملوِك اُألمِم بأمجِعِهِم اضطَجعوا بالكَرامِة كُلُّ واِحٍد يف بيِتِه18
ِة اجلُبإلَى ِحجار يِف، اهلاِبطنيبالس كِلباِس القَتلَى املَضروبني ،عدوسٍةأشنثٍَّة م20. ، كج كيف القَِرب ألن مِ ِحدال تت

كعبش لتقَت ،كأرض بتأخر .رسلُ فاِعلي الشى إلَى األبِد نمسقوموا وال 21. ال يفال ي ،نيِه قَتالً بإِمث آبائِهمئوا لبيه
وأقطَع ِمن باِبلَ امسا وبقيةً ونسالً . أقوم علَيِهم، يقولُ رب اجلُنوِدف"22". يِرثوا األرض وال يمألَُوا وجه العالَِم مدنا

ةً، يقولُ الربياجلُنوِد23. وذُر بِة اهلَالِك، يقولُ رسها ِمبكنسمياٍه، وأُكَن لُها مرياثًا للقُنفُِذ، وآجاموأجع."  
  نبوءة ضد أشور

أنْ أُحطِّم أشور يف أرضي وأدوسه 25: إنه كما قَصدت يصري، وكما نويت يثبت:"قد حلَف رب اجلُنوِد قائال24ً
ِحملُه زولَ عن كِتِفِهموي ،هنري مزولَ عنهبِه علَى كُلِّ األرِض، وهِذِه 26". علَى ِجبايل، في هذا هو القَضاُء املَقضي

ةُ علَى كُلِّ اُألماملَمدود دها؟27. ِمهي اليدري نةُ، فمهي املَمدود هدطِّلُ؟ ويبي نى، فماجلُنوِد قد قَض بفإنَّ ر  
28 حيكانَ هذا الو ِة وفاِة املَِلِك آحاز29: يف سن هفإن ،رِك انكَساِربالض ألنَّ القَضيب ،ِفِلسطني حي يا مجيعال تفر

وترعى أبكار املَساكِني، ويرِبض البائسونَ 30. انٌ، وثَمرته تكونُ ثُعبانا مِسما طَياراِمن أصِل احلَيِة يخرج أُفعو
قد ذاب مجيعِك يا . اصرخي أيتها املدينةُ. ولِولْ أيها الباب31. باألماِن، وأُميت أصلِك باجلوِع، فيقتلُ بقيتِك

فِبماذا يجاب رسلُ اُألمِم؟ إنَّ الرب أسس 32. يأيت دخانٌ، وليس شاذٌّ يف جيوِشِهِفِلسطني، ألنه ِمن الشماِل 
  .ِصهيونَ، وِبها يحتمي بائسو شعِبِه

  نبوءة ضد موآب
15 
1ِة موآبِجه ِمن وحي:لكَتوه موآب عار تِربيف ليلٍَة خ هإن .وه موآب قري تِربيف ليلٍَة خ هإنيِت 2. لكَتإلَى الب

كُلُّ حليٍة . يف كُلِّ رأٍس ِمنها قَرعةٌ. تولِولُ موآب علَى نبو وعلَى ميدبا. وديبونَ يصعدونَ إلَى املُرتفَعاِت للبكاِء
وتصرخ 4. الً بالبكاِءعلَى سطوِحها ويف ساحاِتها يولِولُ كُلُّ واِحٍد ِمنها سيا.  يف أِزقَِّتها يأتِزرونَ ِمبسٍح3. مجزوزةٌ

يصرخ قَليب ِمن 5. نفسها ترتِعد فيها. لذلك يصرخ متسلِّحو موآب. يسمع صوتهما إلَى ياهص. حشبونُ وألعالَةُ
ِة اللّوحيِث با. أجِل موآبقَبدونَ يف عصعي مهٍة، ألنكِعجلٍَة ثُالثي ِمنها إلَى صوغَر يف طريِق اهلاِربني مهكاِء، ألنلب

. اخلُضرةُ ال توجد. الكَألَُ فين. ألنَّ مياه ِنمرمي تصري خِربةً، ألنَّ العشب يِبس6. حوروناِيم يرفَعونَ صراخ اِلانِكساِر
 الصراخ قد أحاطَ بتخوِم ألن8َّ. لذلك الثَّروةُ اليت اكتسبوها وذَخائرهم يحِملونها إلَى عِرب وادي الصفصاِف7

ها. موآبلَتولو ها، . إلَى أجالِيملَتولو 9وإلَى بئِر إيليموائدلُ علَى دميونَ زي أجعا، ألنمِلئُ ددميونَ متت علَى . ألنَّ مياه
  .الناجني ِمن موآب أسدا وعلَى بقيِة األرِض



 
16 
ويحدثُ أنه كطائٍر تائٍه، كِفراٍخ منفَّرٍة 2. ن ساِلع نحو البريِة إلَى جبِل ابنِة ِصهيونَأرِسلوا ِخرفانَ حاِكِم األرِض ِم1

هايت مشورةً، اصنعي إنصافًا، اجعلي ِظلَِّك كاللَّيِل يف وسِط الظَّهريِة، استري 3. تكونُ بنات موآب يف معاِبِر أرنونَ
كوين ِسترا هلُم ِمن وجِه املُخرِب، ألنَّ الظّاِلم يبيد، . ليتغرب ِعندِك مطرودو موآب4. ي اهلاِربنياملَطرودين، ال تظِهر

فيثَبت الكُرسي بالرمحِة، ويجِلس علَيِه باألمانِة يف خيمِة داود قاٍض، 5. وينتهي اخلَراب، ويفنى عن األرِض الدائسونَ
  .قد ِمسعنا بِكربياِء موآب املُتكَبرِة ِجدا عظَمِتها وِكربيائها وصلَِفها بطِل افِتخاِرها6. ب احلَق ويباِدر بالعدِلويطلُ

7لِولُ موآبتو لِولُ. لذلككُلُّها يو ةٌ. علَى موآبضروبما هي مةَ، إنحاِرس ِس قريونَ علَى أُسقولَ 8. تئنألنَّ ح
تاهت يف البريِة، امتدت أغصانها، عبرِت . وصلَت إلَى يعزير. كرمةُ ِسبمةَ كسر أُمراُء اُألمِم أفضلها. بونَ ذَبلَتحش
ة9َ. البحرِة ِسبمعلَى كرم عزيركاَء يأبكي ب علَى ِقطاِفِك. لذلك هشبونُ وألعالَةُ، ألنموعي يا حوعلَى أُرويكُما بد 

وانـتِزع الفَرح واِلابِتهاج ِمن البستاِن، وال يغنى يف الكُروِم وال يترنم، وال يدوس 10. حصاِدِك قد وقَعت جلَبةٌ
  .سلذلك تِرنُّ أحشائي كعوٍد ِمن أجِل موآب وبطين ِمن أجِل قري حاِر11. أبطَلت اهلُتاف. دائس مخرا يف املَعاِصِر

12ها ال تفوزلِّي، أنصقِدِسها تإلَى م لَتخِة ودفَععلَى املُرت موآب تإذا تِعب ،ترويكونُ إذا ظَه. 

يف ثَالِث ِسنني كِسين األجِري :"واآلنَ تكَلَّم الرب قائال14ً. هذا هو الكَالم الذي كلَّم بِه الرب موآب منذُ زماٍن13
  ".ب بكُلِّ اجلُمهوِر العظيِم، وتكونُ البقيةُ قَليلَةً صغريةً ال كبريةًيهانُ مجد موآ
  نبوءة عن دمشق

17 
1شقِة ِدمِجه ِمن دٍم:وحيةَ رمجِن وتكونُ رِني املُدب زالُ ِمنت شقتروكَة2ٌ. هوذا ِدمم روعرينُ عدتكونُ للقُطعاِن، . م

خيفي نوليس م و3. فترِبضِة أرامقيوب شقِدم ِمن واملُلك أفراِيم ِمن زولُ اِحلصنين إسرائيلَ، يقولُ . يجِد بكم فتصري
  .رب اجلُنوِد

ويكونُ كجمِع احلَصادين الزرع، وِذراعه 5ويكونُ يف ذلك اليوِم أنَّ مجد يعقوب يذَلُّ، وسمانةَ لَحِمِه زلُ، 4
 وتبقَى فيِه خصاصةٌ كنفِض زيتونٍة، حبتاِن أو ثَالثٌ يف6. ِبلَ، ويكونُ كمن يلقُطُ سناِبلَ يف وادي رفاِيمحتِصد السنا

 .رأِس الفَرِع، وأربع أو خمس يف أفناِن املُثِمرِة، يقولُ الرب إلَه إسرائيلَ

7 اإلنسانُ إلَى صاِنِعِه وتنظُر ِفتلتاليوِم ي وِس إسرائيلَ، يف ذلكإلَى قُد يناهيِه، 8 عدِة ينعإلَى املَذابحِِ ص ِفتلتوال ي
هأصاِبع تهعنإلَى ما ص نظُروالشمساِت: وال ي واريدِم يف الغاِب، 9. السةُ كالراحلَصين هندم اليوِم تصري يف ذلك

  . فصارت خراباوالشواِمخ اليت تركوها ِمن وجِه بين إسرائيلَ
يوم 11. ألنِك نسيِت إلَه خالِصِك ومل تذكُري صخرةَ ِحصِنِك، لذلك تغِرسني أغراسا نِزهةً وتنِصبني نصبةً غَريبة10ً

زِهرِك يرعز لنيباِح جتعها، ويف الصجينيسِة املُهِلكَ. غَرِسِك تربيف يوِم الض احلَصيد بهرِة ولكن يدميِة العِة والكآب
  .الرجاِء



قَبائلُ ِدر كهديِر 13. ضجيج شعوٍب كثريٍة تِضج كضجيِج البحِر، وهديِر قَبائلَ ِدر كهديِر مياٍه غَزيرٍة! آِه12
 يف وقِت 14.  وكاجلُلِّ أمام الزوبعِةولكنه ينتِهرها فتهرب بعيدا، وتطرد كعصافَِة اِجلباِل أمام الريِح،. مياٍه كثريٍة

عبم. املساِء إذا ربِح لَيسوا هظُّ ساِلبينا. قَبلَ الصناِهبينا وح صيبهذا ن.  
  نبوءة عن كوش

18 
1 ،اِر كوشِرب أِة اليت يف عفيِف األجِنحح عل2َيا أرض رديالب ِمن الً يف البحِر ويف قَواِربسى وجِه املياِهاملُرِسلَةَ ر .

اذهبوا أيها الرسلُ السريعونَ إلَى أُمٍة طَويلٍَة وجرداَء، إلَى شعٍب مخوٍف منذُ كانَ فصاِعدا، أُمِة قوٍة وِشدٍة ودوٍس، قد 
علَى اِجلباِل تنظُرونَ، وعندما يا مجيع سكّاِن املَسكونِة وقاِطين األرِض، عندما ترتِفع الرايةُ 3. خرقَِت األار أرضها

  .يضرب بالبوِق تسمعونَ
4هكذا قالَ يلَ الرب هاحلَصاِد:"ألن رى يف حديِم النقِل، كغايف علَى البالص سكَين كاحلَريف م ي أهدأُ وأنظُر5". إن هفإن

 هرالز صريهِر، وعندما يمتاِم الز هاقَبلَ احلَصاِد، ِعندحطراألفنانَ وي ِرتعالقُضبانَ باملَناِجِل، وي قطَعا، يضيجا نِحصِرم .
  .تترك معا جلَواِرِح اِجلباِل ولوحوِش األرِض، فتصيف علَيها اجلَواِرح، وتشتي علَيها مجيع وحوِش األرِض6
7 ش اجلُنوِد ِمن بةٌ لرديه مقَداليوِم ت ٍة يف ذلكأُم ا، ِمنخوٍف منذُ كانَ فصاِعدعٍب مش وِمن ،دعٍب طَويٍل وأجر

  .ذاِت قوٍة وِشدٍة ودوٍس، قد خرقَِت األار أرضها، إلَى موِضِع اسِم رب اجلُنوِد، جبِل ِصهيونَ
  نبوءة عن مصر

19 
1ِة ِمصرِجه ِمن ٍة سر:وحيعلَى سحاب راِكب وجِهِه، هوذا الرب ِمن أوثانُ ِمصر ِجففترت ،إلَى ِمصر ٍة وقاِدميع

مدينةٌ : ِمصريني، فيحاِربونَ كُلُّ واِحٍد أخاه وكُلُّ واِحٍد صاِحبه وأُهيج ِمصريني علَى2. ويذوب قَلب ِمصر داِخلها
 مشورتها، فيسألونَ األوثانَ والعاِزفني وأصحاب التواِبِع وتهراق روح ِمصر داِخلها، وأُفين3. مدينةً، ومملكَةٌ مملكَةً

افنيراجلُنوِد4. والع بر دييقولُ الس ،زيزع ِلكم لَّطُ علَيِهمستولًى قاٍس، فيِد ميف ي نيعلَى اِملصري وأُغِلق.  
5سيبوي هرالن ِجفالبحِر، وي ِمن املياه فشن6. وت بالقَص ويتلَف ،سواقي ِمصر وِجتف فوتضع ،اراأل نِتنوت

والصيادونَ 8. والرياض علَى النيِل علَى حافَِة النيِل، وكُلُّ مزرعٍة علَى النيِل تيبس وتتبدد وال تكون7ُ. واألسلُ
ويخزى الذين 9والذين يبسطونَ شبكَةً علَى وجِه املياِه يحزنونَ، . وحونَيئنونَ، وكُلُّ الذين يلقونَ ِشصا يف النيِل ين

وتكونُ عمدها مسحوقَةً، وكُلُّ العاِملني باُألجرِة 10. يعملونَ الكَتانَ املُمشطَ، والذين يحيكونَ األنِسجةَ البيضاَء
  .مكتئيب النفِس

أنا ابن حكَماَء، ابن : "كيف تقولونَ لِفرعونَ! حكَماُء مشريي ِفرعونَ مشورتهم بهيميةٌ! ُءإنَّ رؤساَء صوعن أغبيا11
رؤساُء صوعن 13. ليعِرفوا ماذا قَضى بِه رب اجلُنوِد علَى ِمصر. فأين هم حكَماؤك؟ فليخِبروك12؟ "ملوٍك قُدماَء
، فأضلّوا مزج الرب يف وسِطها روح غَي14. وأضلَّ ِمصر وجوه أسباِطها. خنَدعوارؤساُء نوف ا. صاروا أغبياَء

 يف 16. فال يكونُ ِملصر عملٌ يعملُه رأس أوذَنب، نخلَةٌ أو أسلَة15ٌ. ِمصر يف كُلِّ عمِلها، كترنِح السكراِن يف قَيئِه
  .اِء، فترتِعد وترجف ِمن هزِة يِد رب اجلُنوِد اليت يهزها علَيهاذلك اليوِم تكونُ ِمصر كالنس



17ا ِملصرعبهوذا ري كونُ أرضقضي بِه علَيها. وتاجلُنوِد الذي ي بأماِم قَضاِء ر ِمن ِعبرتها يتذَكَّر نكُلُّ م.  
مدينةُ "كَلَّم بلُغِة كنعانَ وحتِلف لرب اجلُنوِد، يقالُ إلحداها يف ذلك اليوِم يكونُ يف أرِض ِمصر خمس مدٍن تت18

فيكونُ عالمةً 20. يف ذلك اليوِم يكونُ مذبح للرب يف وسِط أرِض ِمصر، وعمود للرب ِعند تخِمها19". الشمِس
اجلُنوِد يف أرِض ِمصر بةً لرهادخونَ إلَى الر. وشصري مها ألنحاميا وملِّصخرِسلُ هلُم مفي ،ِب املُضاِيقنيببس ب

منِقذُهنذُرونَ 21. ويةً، ويةً وتقِدممونَ ذَبيحقَداليوِم، وي يف ذلك ونَ الرباِملصري عِرفوي ،يف ِمصر الرب فعرفي
  .ا، فيرِجعونَ إلَى الرب فيستجيب هلُم ويشفيِهمويضِرب الرب ِمصر ضاِربا فشافي22. للرب نذرا ويوفونَ بِه

يف ذلك اليوِم تكونُ ِسكَّةٌ ِمن ِمصر إلَى أشور، فيجيُء األشوريونَ إلَى ِمصر واِملصريونَ إلَى أشور، ويعبد اِملصريونَ 23
نيوريوأل24. مع األش اليوِم يكونُ إسرائيلُ ثُلُثًا ِملصر كَةً يف األرِض،  يف ذلكرب ،وراجلُنوِد 25ش بر باِركا ي

  ".مبارك شعيب ِمصر، وعملُ يدي أشور، ومرياثي إسرائيلُ: "قائالً
  نبوءة عن مصر وكوش

20 
لك الوقِت  يف ذ2يف سنِة مجيِء ترتانَ إلَى أشدود، حني أرسله سرجونُ مِلك أشور فحارب أشدود وأخذَها،  1

ففَعلَ ". ِاذهب وحلَّ اِملسح عن حقويك واخلَع ِحذاَءك عن ِرجلَيك:"تكَلَّم الرب عن يِد إشعياَء بِن آموص قائالً
لَى كما مشى عبدي إشعياُء معرى وحافيا ثَالثَ ِسنٍني، آيةً وأُعجوبةً ع:"فقالَ الرب3. هكذا ومشى معرى وحافيا

 ،وعلَى كوش كشويف 4ِمصرفاةً ومراةً وحع ،يوخالِفتيانَ والش ،الَء كوشوج ِمصر سيب ورأش ِلكم سوقهكذا ي
ا ِملصر5. األستاِه ِخزيفخِرِهم أجِل ِمصر وِمن ،جائِهمر أجِل كوش لونَ ِمنخجرتاعونَ ويهذا 6. في ويقولُ ساِكن
اِحِل يف ذلك؟:  اليوِمالسحنن سلَمن فكيف ،ورِلِك أشم نجو ِمنِة لنعونبنا إليِه للمرلجأُنا الذي ههوذا هكذا م."  
  نبوءة عن بابل

21 
1ِة البحِر وحييرِة بِجه خوفٍَة: ِمنأرٍض م ِة ِمنيرالب يف اجلَنوب عاِصفٍَة، يأيت ِمن واِبعيل رؤي2. كز تا قد أُعِلن

لذلك امتَألت 3. قد أبطَلت كُلَّ أنيِنها. حاِصري يا مادي. ِاصعدي يا عيالم. الناِهب ناِهبا واملُخِرب مخِربا: قاسيةٌ
 بغتين. تاه قَليب4. اَندهشت حتى ال أنظُر. تلَويت حتى ال أمسع. حقواي وجعا، وأخذَين مخاض كمخاِض الواِلدِة

عبةً. رلها يل ِرعدعةَ، يأكُلون5َ. ليلَةُ لَذَّيت جسونَ اِحلراسحرةَ، يبونَ املائدتربونَ. يشرحوا . يساُء امسؤها الرقوموا أي
ناِملج!  

6ديهكذا قالَ يل الس هألن":أِقِم احلاِرس بى. اذهرمبا ي خِبرفُر7". لي ا أزواجكّابمٍري. ساٍنفرأى رح كّابر . كّابر
أيها السيد، أنا قائم علَى املَرصِد دائما يف النهاِر، وأنا واِقف علَى :"ثُم صرخ كأسٍد8فأصغى إصغاًء شديدا، . ِجماٍل

سقَطَت، سقَطَت باِبلُ، ومجيع :"الَفأجاب وق". أزواج ِمن الفُرساِن. وهوذا ركّاب ِمن الرجاِل9. املَحرِس كُلَّ اللَّيايل
ما ِمسعته ِمن رب اجلُنوِد إلَِه إسرائيلَ أخبرتكُم . يادياسيت وبين بيدري10". متاثيِل آِلهِتها املَنحوتِة كسرها إلَى األرِض

  .بِه
  نبوءة عن أدوم



قالَ 12" ا حاِرس، ما ِمن اللَّيِل؟ يا حاِرس، ما ِمن اللَّيِل؟ي:"صرخ إلَي صاِرخ ِمن سعري: وحي ِمن ِجهِة دومة11َ
ا ليلٌ:"احلاِرسوأيض ى صباحم تطلُبونَ فاطلُبوا. أتارِجعوا، تعالَوا. إنْ كنت."  

  نبوءة عن بالد العرب
هاتوا ماًء ملُالقاِة العطشاِن، يا 14. دانينييف الوعِر يف بالِد العرِب تبيتني، يا قَواِفلَ الد: وحي ِمن ِجهِة بالِد العرِب13

ِمن أماِم السيِف املَسلوِل، وِمن أماِم . فإنهم ِمن أماِم السيوِف قد هربوا15. وافوا اهلاِرب خببِزِه. سكّانَ أرِض تيماَء
يف مدِة سنٍة كسنِة األجِري يفنى كُلُّ مجِد :" السيدفإنه هكذا قالَ يل16َ. القَوِس املَشدودِة، وِمن أماِم ِشدِة احلَرِب

 ،17قيدارإسرائيلَ قد تكَلَّم إلَه تِقلُّ، ألنَّ الرب ين قيدارأبطاِل ب ِد ِقسيدةُ عقيوب."  
  نبوءة عن أورشليم

22 
يا مآلنةُ ِمن اجلَلَبِة، املدينةُ العجاجةُ، 2لسطوِح، فما لِك أنِك صِعدِت مجيعا علَى ا: وحي ِمن ِجهِة وادي الرؤيا1

كُلُّ . أُِسروا بالِقسي. مجيع رؤسائِك هربوا معا3. القريةُ املُفتِخرةُ؟ قَتالِك ليس هم قَتلَى السيِف وال موتى احلَرِب
ال تِلحوا بتعزييت عن خراِب . اقتِصروا عني، فأبكي مبرارٍة": لذلك قُلت4. ِمن بعيٍد فروا. املَوجودين بِك أُِسروا معا

  ".بنِت شعيب
فعيالم قد حملَِت 6. نقب سوٍر وصراخ إلَى اجلَبِل. إنَّ للسيِد رب اجلُنوِد يف وادي الرؤيا يوم شغٍب ودوٍس وارِتباٍك5

فتكونُ أفضلُ أوديِتِك مآلنةً مركَباٍت، والفُرسانُ تصطَف 7. د كشفَِت اِملجناجلَعبةَ مبركَباِت ِرجاٍل فُرساٍن، وقري ق
ورأيتم شقوق مدينِة 9. ويكِشف ِستر يهوذا، فتنظُر يف ذلك اليوِم إلَى أسِلحِة بيِت الوعِر8. اصِطفافًا نحو الباِب

مياه معتمةً، وجكثري تها صارأن دفلَىداووِر10.  الِبركَِة السحصِني السلت يوتالب ممتدوه ليمشأور يوتب مدتدوع .
ودعا 12. لكن مل تنظُروا إلَى صاِنِعِه، ومل تروا مصوره ِمن قَدٍمي. وصنعتم خندقًا بني السوريِن ملياِه الِبركَِة العِتيقَِة11

فهوذا بهجةٌ وفَرح، ذَبح بقٍَر ونحر 13 يف ذلك اليوِم إلَى البكاِء والنوِح والقَرعِة والتنطُِّق باِملسِح، السيد رب اجلُنوِد
ال يغفَرنَّ لكُم :"فأعلَن يف أُذُني رب اجلُنوِد14". لنأكُلْ ونشرب، ألننا غَدا نموت! "غَنٍم، أكلُ لَحٍم وشرب مخٍر

  ".ا اإلمثُ حتى متوتوا، يقولُ السيد رب اجلُنوِدهذ
  نبوءة عن شبنا

ما لك ههنا؟ 16: اذهِب ادخلْ إلَى هذا جليِس املَِلِك، إلَى ِشبنا الذي علَى البيِت:"هكذا قالَ السيد رب اجلُنوِد15
ها النا أيههنا قَرب فِسكلن قَرتى نههنا حت لك نا؟ ومسكَنخِر مفِسِه يف الصلن اِحتالن ،هقَرب لويف الع هوذا 17اِقر

هناك متوت، . يلُفُّك لَف لَفيفٍَة كالكُرِة إلَى أرٍض واِسعِة الطَّرفَِني18. الرب يطرحك طَرحا يا رجلُ، ويغطِّيك تغطيةً
ب يا ِخزي ،جِدكم ركَباتتكونُ م وهناكِدك19. يِت سيطُّكحي قاِمكم وِمن ،نِصِبكم ِمن كدوأطر.  

وأُلِبسه ثَوبك، وأشده ِمبنطَقَِتك، وأجعلُ سلطانك 21ويكونُ يف ذلك اليوِم أني أدعو عبدي ألياقيم بن ِحلقيا "20
وأجعلُ ِمفتاح بيِت داود علَى كِتِفِه، فيفتح وليس من يغِلق، 22. يف يِدِه، فيكونُ أبا لسكّاِن أورشليم ولبيِت يهوذا

حفتي نوليس م غِلقيِت أبيِه23. ويجٍد لبم وِضٍع أمٍني، ويكونُ كُرسيا يف موتد هتجِد 24. وأُثَبلِّقونَ علَيِه كُلَّ معوي



ٍة صوالقُضبانَ، كُلَّ آني يِت أبيِه، الفُروعاباينِّ مجيعِة القَنِة الطُّسوِس إلَى آنيآني ٍة ِمن25. غري باليوِم، يقولُ ر يف ذلك 
  ".ويباد الثِّقلُ الذي علَيِه، ألنَّ الرب قد تكَلَّم. اجلُنوِد، يزولُ الوتد املُثبت يف موِضٍع أمٍني ويقطَع ويسقُطُ

  نبوءة عن صور
23 
ِمن أرِض ِكتيم أُعِلن . ولِويل ياسفُن ترشيش، ألنها خِربت حتى ليس بيت حتى ليس مدخلٌ: صوروحي ِمن ِجهِة 1
وغَلَّتها، زرع شيحور، حصاد النيِل، 3. تجار صيدونُ العاِبرونَ البحر مألَُوِك. ِاندِهشوا يا سكّانَ الساِحِل2. هلُم

مل أتمخض :"ِاخجلي يا صيدونُ ألنَّ البحر، ِحصن البحِر، نطَق قائال4ً. فصارت متجرةً ُألمٍمعلَى مياٍه كثريٍة 
. ِعند وصوِل اخلَبِر إلَى ِمصر، يتوجعونَ، ِعند وصوِل خبِر صور5". والولَدت وال ربيت شبابا وال نشأت عذارى

6روا إلَى ترشيشاِحِلول. اُعبكّانَ السها؟ تنقُلُها ِرجالها 7. ِولوا يا سمِة ِقداِم القَدميةُ اليت منذُ األيِخراملُفت أهِذِه لكُم
  .بعيدا للتغرِب

 ليدنس رب اجلُنوِد قَضى بِه9. من قَضى ذا علَى صور املُتوجِة اليت تجارها رؤساُء؟ متسببوها موقَّرو األرِض8
. ليس حصر يف ما بعد. ِاجتازي أرضِك كالنيِل يابنت ترشيش10. ِكربياَء كُلِّ مجٍد، ويهني كُلَّ موقَّري األرِض

ال تعودين : "وقال12َ. أمر الرب ِمن ِجهِة كنعانَ أنْ تخرب حصونها. أرعد مماِلك. مد يده علَى البحِر11
  ".هناك أيضا ال راحةَ لِك. اعبري. قومي إلَى ِكتيم. رين أيضا أيتها املُنهِتكَةُ، العذراُء بنت صيدونَتفتِخ
13نيالكَلداني هوذا أرض .كُنمل ي عبِة. هذا الشيرألهِل الب ورها أشسأس .مهها. قد أقاموا أبراجروا قُصورمد .

دملها رع14. اجِك قد أُخِربألنَّ ِحصن ترشيش فُنولِويل يا س.  
ِمن بعِد سبعني سنةً يكونُ لصور كأُغنيِة . ويكونُ يف ذلك اليوِم أنَّ صور تنسى سبعني سنةً كأياِم مِلٍك واِحٍد15

". أحِسين العزف، أكِثري الِغناَء لكَي تذكَري. طويف يف املدينِة أيتها الزانيةُ املَنسيةُ. خذي عودا"16: الزانيِة
ويكونُ ِمن بعِد سبعني سنةً أنَّ الرب يتعهد صور فتعود إلَى أُجرِتها، وتزين مع كُلِّ مماِلِك الِبالِد علَى وجِه 17
 تكونُ ِتجارتها للمقيمني أمام الرب، ال تخزنُ وال تكنز، بل. وتكونُ ِتجارتها وأُجرتها قُدسا للرب18. األرِض

  .ألكٍل إلَى الِشبِع ولِلباٍس فاِخٍر
  الرب يدمر األرض

24 
كما العبد . وكَما يكونُ الشعب هكذا الكاِهن2. هوذا الرب يخلي األرض ويفِرغُها ويقِلب وجهها ويبدد سكّانها1

هدةُ هكذا س. هكذا سيهاكما األمتدي .اري هكذا البائعكما الش .ِرضهكذا املُقت هكذا . كما املُقِرض ائنوكما الد
حِزنت ذَبلَِت . ناحت ذَبلَِت األرض4. تفرغُ األرض إفراغًا وتنهب نهبا، ألنَّ الرب قد تكَلَّم ذا القَوِل3. املَديونُ
  . األرِضحِزنَ مرتِفعو شعِب. املَسكونةُ

5األبدي هدكَثوا العةَ، نروا الفَريضغَي ،رائعوا الشدتع مهكّاِنها ألنس حتت تسنتد ةٌ أكَلَِت 6. واألرضلَعن لذلك
 الكَرمةُ، أنَّ ناح اِملسطار، ذَبلَِت7. لذلك احترق سكّانُ األرِض وبقي أُناس قَالئلُ. األرض وعوِقب الساِكنونَ فيها

. اليشربونَ مخرا بالِغناِء9. بطَلَ فرح الدفوِف، انقَطَع ضجيج املُبتِهجني، بطَلَ فرح العوِد8. كُلُّ مسروري القُلوب



. ى اخلمِر يف األِزقَِّةصراخ عل11َ. أُغِلق كُلُّ بيٍت عن الدخوِل. دمرت قريةُ اخلَراِب10. يكونُ املُسِكر مرا لشاِربيِه
إنه هكذا يكونُ يف 13. الباقي يف املدينِة خراب، وضِرب الباب ردما12. انتفَى سرور األرِض. غَرب كُلُّ فرٍح

ى الِقطافهِة إذ انتٍة، كاخلُصاصيتونِة زفاضعوب كنالش نيِط األرِض بوس.  
14ويت مهرفَعونَ أصواتي ممونَهنالبحِر. ر تونَ ِمنوصي ِة الربظَم15. ألجِل عدوا الربجيف املَشاِرِق م يف . لذلك

 .جزائِر البحِر مجدوا اسم الرب إلَِه إسرائيلَ

الناِهبونَ نهبوا . نهبواالناِهبونَ ! ويلٌ يل! يا تلَفي، ياتلَفي:"فقُلت". مجدا للبار: "ِمن أطراِف األرِض ِمسعنا ترنيمة16ً
ويكونُ أنَّ اهلاِرب ِمن صوِت الرعِب يسقُطُ يف احلُفرِة، 18. علَيك رعب وحفرةٌ وفَخ يا ساِكن األرِض17". نهبا

ذُ بالفَخِة يؤخِط احلُفروس ِمن اِعداألرِض . والص سوأُس ،تحالِء انفَتالع ِمن يازيبألنَّ ملَتلزقَِت 19. تزحِانس
ترنحِت األرض ترنحا كالسكراِن، 20. تزعزعِت األرض تزعزعا. تشقَّقَِت األرض تشقُّقًا. األرض انِسحاقًا

تقوم وال تعود قَطَتها، فسكالِعرزاِل، وثَقُلَ علَيها ذَنب لَتلدوتد.  
21اليوِم أنَّ الرب األرِض علَى األرِضويكونُ يف ذلك لوكالِء، ومالِء يف العالع ندج طاِلبا 22.  يمععونَ ججموي

ويخجلُ القَمر وتخزى الشمس، ألنَّ 23. كأسارى يف ِسجٍن، ويغلَق علَيِهم يف حبٍس، ثُم بعد أياٍم كثريٍة يتعهدونَ
  . ويف أورشليم، وقُدام شيوِخِه مجدرب اجلُنوِد قد ملك يف جبِل ِصهيونَ

  متجيد للرب
25 
1كظِّمإلَهي أُع أنت ،با. ياربجع عتنص كألن كامس دأمح .ةٌ وِصدقمنذُ القَدِمي أمان كقاِصد2. م لتعج كألن

لذلك يكِرمك شعب قَوي، 3. ال يبنى إلَى األبِد. ينةًقَصر أعاِجم أنْ ال تكونَ مد. قريةً حصينةً ردما. مدينةً رمجةً
ألنك كُنت ِحصنا للِمسكِني، ِحصنا للبائِس يف ضيِقِه، ملجأً ِمن السيِل، ِظلًّا ِمن احلَر، 4. وختاف ِمنك قريةُ أُمٍم عتاٍة

  . بِظلِّ غَيٍم يذَلُّ ِغناُء العتاِةكحر. بٍس ختِفض ضجيج األعاِجِم يف ي كحر5. إذ كانت نفخةُ العتاِة كسيٍل علَى حائٍط
6رديةَ مخٍر علَى دوليم ،ةَ مسائنِل وليمعوب يف هذا اجلَباجلُنوِد جلميِع الش بر عصنويرديٍة، دِمخم ى، مسائنفصم  .
يبلَع 8. قاِب الذي علَى كُلِّ الشعوب، والِغطاَء املُغطَّى بِه علَى كُلِّ اُألمِمالن. ويفين يف هذا اجلَبِل وجه النقاِب7

املوت إلَى األبِد، ويمسح السيد الرب الدموع عن كُلِّ الوجوِه، ويِرتع عار شعِبِه عن كُلِّ األرِض، ألنَّ الرب قد 
تكَلَّم.  

ألنَّ 10". نبتِهج ونفرح خبالِصِه. هذا هو الرب انتظَرناه. انتظَرناه فخلَّصنا.  هذا إلَهناهوذا:"ويقالُ يف ذلك اليوِم9
فيبِسطُ يديِه فيِه كما 11. يد الرب تستِقر علَى هذا اجلَبِل، ويداس موآب يف مكاِنِه كما يداس التنب يف ماِء املَزبلَِة

اِبحبِسطُ السيِهيدكاِيِد يمع م ِكربياَءه عضفي ،حسبباألرِض 12.  لي لِصقُهي ،هعضي ،هخِفضارِتفاِع أسواِرِك ي رحوص
  .إلَى التراِب
  أنشودة محد

26 



ِافتحوا األبواب 2. ترسةًيجعلُ اخلَالص أسوارا وم. لَنا مدينةٌ قَويةٌ:يغنى ِذِه اُألغنيِة يف أرِض يهوذا يف ذلك اليوِم 1
توكَّلوا علَى الرب 4. ذو الرأِي املُمكَِّن حتفَظُه ساِلما ساِلما، ألنه علَيك متوكِّل3ٌ. لتدخلَ اُألمةُ البارةُ احلاِفظَةُ األمانةَ

. يضعها إلَى األرِض.  العالِء، يضع القريةَ املُرتِفعةَألنه يخِفض سكّان5َ. إلَى األبِد، ألنَّ يف ياه الرب صخر الدهوِر
  .تدوسها الرجلُ، ِرجال البائِس، أقدام املَساكِني6. يلِصقُها بالتراِب

إلَى اِمسك وإلَى . اكففي طريِق أحكاِمك يارب انتظَرن8. تمهد أيها املُستقيم سبيلَ الصديِق. طَريق الصديِق اسِتقامة7ٌ
ألنه حينما تكونُ أحكامك . أيضا بروحي يف داِخلي إلَيك أبتِكر. بنفسي اشتهيتك يف اللَّيِل9. ِذكِرك شهوةُ النفِس

اسِتقامِة يصنع شرا وال يرى يف أرِض اِل. يرحم املُناِفق وال يتعلَّم العدل10َ. يف األرِض يتعلَّم سكّانُ املَسكونِة العدلَ
اللَ الربج.  

يارب، جتعلُ لنا 12. يرونَ ويخزونَ ِمن الغريِة علَى الشعِب وتأكُلُهم نار أعدائك. يارب، ارتفَعت يدك وال يرون11َ
. بك وحدك نذكُر امسك. ، قد استولَى علَينا سادةٌ ِسواكأيها الرب إلَهنا13. سالما ألنك كُلَّ أعماِلنا صنعتها لنا

  .لذلك عاقَبت وأهلكتهم وأبدت كُلَّ ِذكِرِهم. أخِيلَةٌ ال تقوم. هم أموات اليحيون14َ
سكَبوا . لضيِق طَلَبوكيارب يف ا16. وسعت كُلَّ أطراِف األرِض. متَجدت. ِزدت اُألمةَ يارب، ِزدت اُألمة15َ

ماهإي تأديِبك ةً ِعندخافَت17. م كاما قُدخاِضها، هكذا كُنيف م خى وتصرةَ تتلَوالِوالد قاِربكَما أنَّ احلُبلَى اليت ت
با18. يارنا ولَدنا رحيينا كأنِبلنا تلَوكّا. حسقُطْ سا يف األرِض، ومل يالصخ عصنِةمل نحيا 19. نُ املَسكونت

  .ألنَّ طَلَّك طَلُّ أعشاٍب، واألرض تسِقطُ األخِيلَةَ. استيِقظوا، ترنموا ياسكّانَ التراِب. أمواتك، تقوم اجلُثَثُ
20لفَكخ كأبواب وأغِلق ،كخاِدعلْ معيب ادخيا ش لُمه .الغ رعبى ييظٍَة حتلُح حوِبئْ ناختب21. ض هوذا الرب هألن

عدطِّي قَتالها يف ما بغِدماَءها وال ت األرض فتكِشف ،كّاِن األرِض فيِهمإمثَ س عاِقبكاِنِه ليم ِمن جخري.  
  خالص الرب لشعبه

27 
لَوياثانَ احلَيةَ املُتحويةَ، ويقتلُ التنني . اِربةَيف ذلك اليوِم يعاِقب الرب بسيِفِه القاسي العظيِم الشديِد لَوياثانَ، احلَيةَ اهل 1

  .الذي يف البحِر
. ِلئال يوقَع ا أحرسها ليالً وارا. أسقيها كُلَّ لَحظٍَة. أنا الرب حاِرسها"3: يف ذلك اليوِم غَنوا للكَرمِة املُشتهاِة 2
أو يتمسك ِحبصين فيصنع صلحا 5. واحلَسك يف الِقتاِل فأهجم علَيها وأحِرقَها معالَيت علَي الشوك . لَيس يل غَيظ4ٌ
  ".صلحا يصنع معي. معي
6 لُ يعقوبقِبِل يتأصا. يف املُستِة ِثماراملَسكون مألَُونَ وجهإسرائيلُ، وي فِرعوي زِهرِة ضاِربيِه، أ7. يربكض هبرلْ ضو ه

. لذلك ذا يكَفَّر إمثُ يعقوب9. أزاهلا برِحيِه العاِصفَِة يف يوِم الشرقيِة. بزجٍر إذ طَلَّقتها خاصمتها8قُِتلَ كقَتِل قَتاله؟ 
  .سواري وال الشمساتال تقوم ال. يف جعِلِه كُلَّ ِحجارِة املَذبِح كِحجارِة ِكلٍس مكَسرٍة: وهذا كُلُّ الثَّمِر نزع خطيِتِه



. هناك يرعى الِعجلُ، وهناك يرِبض ويتِلف أغصانها. املَسكَن مهجور ومتروك كالقَفِر. ألنَّ املدينةَ احلَصينةَ متوحدة10ٌ
رحمه صاِنعه وال يترأَّف ألنه ليس شعبا ذا فهٍم، لذلك ال ي. حينما تيبس أغصانها تتكَسر، فتأيت ِنساٌء وتوِقدها11

علَيِه جاِبلُه.  
ويكونُ يف ذلك اليوِم أنَّ الرب يجين ِمن مجرى النهِر إلَى وادي ِمصر، وأنتم تلقَطونَ واِحدا واِحدا يا بين 12

 أشور، واملَنفيونَ يف أرِض ِمصر، ويكونُ يف ذلك اليوِم أنه يضرب ببوٍق عظيٍم، فيأيت التائهونَ يف أرِض13. إسرائيلَ
ليمشِس يف أورِل املُقَديف اجلَب دونَ للربسجوي.  

  ويل ألفرامي
28 
. جماِل بهائِه الذي علَى رأِس وادي مسائِن، املَضروبني باخلمِر ،ويلٌ إلكليِل فخِر سكارى أفراِيم، وللزهِر الذّاِبِل1
2للس وقَوي ديدٍةهوذا شإلَى األرِض بِشد ٍة جاِرفٍَة، قد ألقاهيِل مياٍه غَزيرهِلٍك، كسوٍء مِد، كنرياِل البِد كاي .
3ى أفراِيمكارإكليلُ فخِر س داسِل يمائِن 4. باألرجهائِه الذي علَى رأِس وادي السمالُ بالذّاِبلُ، ج هرويكونُ الز

ِني قَبلَ الصِة التِدِهكباكورها وهي يف يبلَعفي اِظرراها النماٍل 5. يِف، اليت ياجلُنوِد إكليلَ ج باليوِم يكونُ ر يف ذلك 
  .وروح القَضاِء للجاِلِس للقَضاِء، وبأسا للَّذين يردونَ احلَرب إلَى الباِب6وتاج بهاٍء لبقيِة شعِبِه، 

تاها ِمن املُسِكِر، . ابتلَعتهما اخلمر. الكاِهن والنيب ترنحا باملُسِكِر.  وتاهوا باملُسِكِرولكن هؤالِء أيضا ضلّوا باخلمِر7
ملَن يعلِّم معِرفَةً، وملَن يفِهم "9. ليس مكانٌ. فإنَّ مجيع املَوائِد امتَألت قَيئًا وقَذَرا8. ضالَّ يف الرؤيا، قَِلقا يف القَضاِء

فرض . فرض علَى فرٍض. أمر علَى أمٍر. ألنه أمر علَى أمٍر10؟ أِللمفطومني عن اللَّبِن، للمفصولني عن الثُّدي؟ تعليما
  ".هنا قَليلٌ هناك قَليلٌ. علَى فرٍض

11 ،عبهذا الش كَلِّمي رفٍَة لكناَء وِبِلساٍن آخبش هقالَ هلُم12إن الذين":احوهذا هو . ةُهِذِه هي الر ،اِزحأرحيوا الر
. فرضا علَى فرٍض. أمرا علَى أمٍر. أمرا علَى أمٍر: فكانَ هلُم قَولُ الرب13. ولكن مل يشاءوا أنْ يسمعوا". السكونُ

  .ؤخذواهنا قَليالً هناك قَليالً، لكَي يذهبوا ويسقُطوا إلَى الوراِء وينكَِسروا ويصادوا في. فرضا علَى فرٍض
14ليمشعِب الذي يف أورالةَ هذا الشياِرجالَ اهلُزِء، و الرب عوا كالمامس 15. لذلكمقُلت كُما مع :"ألنهدقَدنا عقد ع

". ش استترناالسوطُ اجلاِرف إذا عبر ال يأتينا، ألننا جعلنا الكَِذب ملجأنا، وِبالِغ. املوِت، وصنعنا ميثاقًا مع اهلاويِة
16الرب ديهكذا يقولُ الس ا :"لذلكا، أساسٍة كرميزاوي رجامِتحاٍن، ح رجا، حرجونَ حيف ِصهي سسذا أؤأنه

ف املاُء وأجعلُ احلَق خيطًا والعدلَ ِمطمارا، فيخطَف البرد ملجأ الكَِذِب، ويجر17. من آمن ال يهرب: مؤسسا
. السوطُ اجلاِرف إذا عبر تكونونَ له للدوِس. ويمحى عهدكُم مع املوِت، وال يثبت ميثاقُكُم مع اهلاويِة18. الستارةَ
ألنَّ الِفراش 20". ِزعاجاكُلَّما عبر يأخذُكُم، فإنه كُلَّ صباٍح يعبر، يف النهاِر ويف اللَّيِل، ويكونُ فهم اخلَبِر فقَِط ان19

ألنه كما يف جبِل فراصيم يقوم الرب، وكما يف الوطاِء ِعند 21. قد قَصر عن التمدِد، والِغطاَء ضاق عن اِلالِتحاِف
ريبالغ لهمع ،لهملَ ععمولي ،ريبالغ فعله ،لَ فعلهفعطُ ليسخفاآلنَ ال تكون22. ِجبعونَ ي ددشِلئال ت كِّمنيهتوا م

  .ربطُكُم، ألني ِمسعت فناًء قُضي بِه ِمن ِقبِل السيِد رب اجلُنوِد علَى كُلِّ األرِض



هلْ يحرثُ احلاِرثُ كُلَّ يوٍم ليزرع، ويشق أرضه ويمهدها؟ 24 :انصتوا وامسعوا قَويل. اُصغوا وامسعوا صويت23
ألَيس أنه إذا سوى وجهها يبذُر الشونيز ويذَري الكَمونَ، ويضع اِحلنطَةَ يف أتالٍم، والشعري يف مكاٍن معيٍن، 25

رةُ العجلَِة علَى إنَّ الشونيز ال يدرس بالنورِج، وال تدار بك27َ. باحلَق يعلِّمه إلَهه. فيرِشده26والقَطاينَّ يف حدوِدها؟ 
يدق القمح ألنه ال يدرسه إلَى األبِد، فيسوق بكَرةَ 28. الكَموِن، بل بالقَضيِب يخبطُ الشونيز، والكَمونُ بالعصا

يلهلَِتِه وخجع .قُهسحاجلُنوِد29. الي بِل رِقب ِمن ا خرجالفَ. هذا أيض أِي عظيمالر جيبهِمع.  
  ويل ملدينة داود

29 
1دلَ علَيها داوزٍة. ويلٌ ألريئيلَ، ألريئيلَ قريٍة نةً علَى سنزيدوا سن .ِر األعيادد2. لت وحأريئيلَ فيكونُ ن وأنا أُضاِيق

فتتِضعني 4. سوأُحيطُ بِك كالدائرِة، وأُضاِيق علَيِك ِحبصٍن، وأُقيم علَيِك متاِر3. وحزنٌ، وتكونُ يل كأريئيلَ
. وتتكَلَّمني ِمن األرِض، وينخِفض قَولُِك ِمن التراِب، ويكونُ صوتِك كخياٍل ِمن األرِض، ويشقشق قَولُِك ِمن التراِب

ِمن ِقبِل 6ٍة بغتةً، ويكونُ ذلك يف لَحظَ. ويصري جمهور أعدائِك كالغباِر الدقيِق، وجمهور العتاِة كالعصافَِة املارِة5
ويكونُ كحلٍم، كرؤيا اللَّيِل 7. رب اجلُنوِد تفتقَد برعٍد وزلزلٍَة وصوٍت عظيٍم، بزوبعٍة وعاِصٍف وهليِب ناٍر آِكلٍَة

علَيها وعلَى ِقالِعها والذين ديننجعلَى أريئيلَ، كُلُّ املُت ديننجِم املُتكُلِّ اُألم مهورهاجضاِيقون8.  ي حلُمويكونُ كما ي
وكما يحلُم العطشانُ أنه يشرب، ثُم يستيِقظُ وإذا هو راِزح ونفسه . اجلائع أنه يأكُلُ، ثُم يستيِقظُ وإذا نفسه فاِرغَةٌ

  .ونَهكذا يكونُ جمهور كُلِّ اُألمِم املُتجندين علَى جبِل ِصهي. مشتهيةٌ
ألنَّ الرب قد سكَب 10. ترنحوا وليس ِمن املُسِكِر. قد سِكروا وليس ِمن اخلمِر. تلَذَّذوا واعموا. توانوا واتوا9

كُميونع ضباٍت وأغمس روح علَيكُم .ماِظرونَ غَطّاهالن كُمساؤلكُم رؤيا الكُلِّ ِمثلَ كالِم 11. األنبياُء ورؤ توصار
أو يدفَع الِكتاب 12". ال أستطيع ألنه مختوم:"فيقولُ". اقرأْ هذا:"لسفِر املَختوِم الذي يدفَعونه لعاِرِف الِكتابِة قائلنيا

قالُ لهةَ ويالِكتاب عِرفال ي ةَ: "فيقولُ". اقرأْ هذا:"ملَنالِكتاب الأعِرف."  
13ديع:"فقالَ السي ألنَّ هذا الشِمن مهخافَتم تي، وصارنع هدفأبع ها قَلبيِه، وأمفَتين بشمبفَِمِه وأكر إلَي برقد اقت ب

لذلك هأنذا أعود أصنع ذا الشعِب عجبا وعجيبا، فتبيد ِحكمةُ حكَمائِه، ويختفي فهم 14. وصيةَ الناِس معلَّمةً
من يبِصرنا ومن :"يلٌ للَّذين يتعمقونَ ليكتموا رأيهم عن الرب، فتصري أعمالُهم يف الظُّلمِة، ويقولونَو15". فُهمائِه
أو تقولُ اجلُبلَةُ ". مل يصنعين:"هل يحسب اجلاِبلُ كالطِِّني، حتى يقولُ املَصنوع عن صاِنِعِه! يالَتحريِفكُم16". يعِرفُنا؟
  ؟"مل يفهم:"ِبِلهاعن جا

ويسمع يف ذلك اليوِم الصم أقوالَ 18ألَيس يف مدٍة يسريٍة ِجدا يتحولُ لُبنانُ بستانا، والبستانُ يحسب وعرا؟ 17
ف مساكني الناِس بقُدوِس ويزداد البائسونَ فرحا بالرب، ويهِت19السفِر، وتنظُر ِمن القَتاِم والظُّلمِة عيونُ العمِي، 

الذين جعلوا اإلنسانَ يخِطئُ 21ألنَّ العايتَ قد باد، وفَين املُستهِزئ، وانقَطَع كُلُّ الساِهرين علَى اإلِمث 20. إسرائيلَ
  .بكَِلمٍة، ونصبوا فخا للمنِصِف يف الباِب، وصدوا البار بالبطِل



. ليس اآلنَ يخجلُ يعقوب، وليس اآلنَ يصفار وجهه:" يعقوب الرب الذي فدى إبراهيملذلك هكذا يقولُ لبيِت22
. بل ِعند رؤيِة أوالِدِه عمِل يدي يف وسِطِه يقَدسونَ امسي، ويقَدسونَ قُدوس يعقوب، ويرهبونَ إلَه إسرائيل23َ
24ا، ويتالّو األرواِح فهمالض عِرفاويدونَ تعليمرماملُت لَّمع.  

  ويل لألمة املتمردة
30 
ويلٌ للبنني املُتمردين، يقولُ الرب، حتى أُم يجرونَ رأيا وليس ِمني، ويسكُبونَ سكيبا وليس بروحي، ليزيدوا "1

مي، ليلتِجئوا إلَى ِحصِن ِفرعونَ ويحتموا بِظلِّ الذين يذهبونَ ليِرتلوا إلَى ِمصر ومل يسألوا ف2. خطيئٍَة خطيئَةً علَى
ا3. ِمصرِخزي الً، واِلاحِتماُء بِظلِّ ِمصرجونَ خِفرع لكُم ِحصن صري4. في لُهسلَغَ روب ،نصاروا يف صوع ساَءهألنَّ رؤ

5 .إلَى حانيسمهنفَععٍب ال يش ِمن ِجلَ اجلميعِة. قد خعونِل وللِخزِيليس للمجِة، بل للخنفَع6".  وال للم ِمن وحي
يف أرِض ِشدٍة وضيقٍَة، ِمنها اللَّبوةُ واألسد، األفعى والثُّعبانُ السام الطَّيار، يحِملونَ علَى أكتاِف : ِجهِة بهائِم اجلَنوب

إلَى ش ،مهِة اِجلماِل كُنوزوعلَى أسِنم ،مهتاحلَمِري ثَرونفَعها 7. عٍب ال يوتعد ثًا، لذلكبباِطالً وع عنيت فإنَّ ِمصر
  ".رهب اجلُلوِس"
ألنه شعب متمرد، 9 .تعالَ اآلنَ اكتب هذا ِعندهم علَى لوٍح وارسمه يف ِسفٍر، ليكونَ لزمٍن آٍت لألبِد إلَى الدهوِر8

ال تنظُروا لنا :"، وللناِظرين"ال تروا:"الذين يقولونَ للرائني10.  أنْ يسمعوا شريعةَ الربأوالد كذَبةٌ، أوالد مل يشاءوا
اعِزلوا ِمن أماِمنا . ميلوا عن السبيِل. حيدوا عن الطريِق11. انظُروا مخاِدعاٍت. كلِّمونا بالناِعماِت. مستقيماٍت

  ".قُدوس إسرائيلَ
12هكذا يقولُ قُد إسرائيلَلذلك علَيِهما، :"وس مدتنعلَى الظُّلِم واِلاعِوجاِج واست مكَّلتهذا القَولَ وتو مفَضتر كُمألن
13نقَضدٍع ميكونُ لكُم هذا اإلمثُ كص ةً يف لَحظٍَةلذلكغتب هدِفٍع، يأيت هرتككَسِر 14.  ناِتٍئ يف ِجداٍر م ركسوي

م ،افنيإناِء اخلَزاجلُب رِف ماٍء ِمنِة، أو لغاملَوقَد قَفَةٌ ألخِذ ناٍر ِمنسحوِقِه شيف م دى ال يوجفَقٍَة، حتسحوقًا بال ش."  
فلم ". باهلُدوِء والطُّمأنينِة تكونُ قوتكُم. بالرجوِع والسكوِن ختلُصونَ:"ألنه هكذا قالَ السيد الرب قُدوس إسرائيل15َ
. لذلك يسرع طاِردوكُم". وعلَى خيٍل سريعٍة نركَب. "لذلك ربونَ". ال بل علَى خيٍل رب:"وقُلتم16. اءواتش
ِمن زجرِة خمسٍة ربونَ، حتى أنكُم تبقونَ كساريٍة علَى رأِس جبٍل، وكرايٍة علَى . يهرب ألف ِمن زجرِة واِحٍد17
  .أكَمٍة
18علَيكُم راَءفتلي الرب ِظرنتي ولذلك .قح إلَه ألنَّ الرب ،كُممرحلي قومي ِظريِه. ولذلكنتى جلميِع مألنَّ 19. طوب

ليمشيف أور سكُنونَ ييف ِصهي عبكاًء. الشال تبكي ب .راِخكصوِت ص ِعند علَيك راَءفجي. يتستي عسمما يحين ب
ِة20. لكديِق وماًء يف الشا يف الضبزخ ديالس عطيكُموي . ،لِّميكعياِن متر يناكبل تكونُ ع ،عدب لِّموكعِبئُ مختال ي
ما متيلونَ إلَى حينما متيلونَ إلَى اليمِني وحين". اسلُكوا فيها. هِذِه هي الطَّريق:"وأُذُناك تسمعاِن كِلمةً خلفَك قائلَة21ً
. تطرحها ِمثلَ ِفرصِة حائٍض. وتنجسونَ صفائح متاثيِل ِفضِتكُم املَنحوتِة، وِغشاَء ِتمثاِل ذَهِبكُم املَسبوِك22. اليساِر
  ".اخرجي:"تقولُ هلا



23غَلَِّة األرِض، فيكونُ د بزبِه، وخ األرض عالذي تزر رِعكز طَرعطي مي ثُم يف ذلك كتى ماشيا، وترعمينا وسمس
. واألبقار واحلَمري اليت تعملُ األرض تأكُلُ علَفًا مملَّحا مذَرى باِملنسِف واِملذراِة24. اليوِم يف مرعى واِسٍع

 املَقتلَِة العظيمِة، حينما تسقُطُ ويكونُ علَى كُلِّ جبٍل عاٍل وعلَى كُلِّ أكَمٍة مرتِفعٍة سواٍق ومجاري مياٍه يف يوِم25
26. األبراج رجباٍم، يف يوٍم يِة أيةَ أضعاٍف كنوِر سبعالشمِس يكونُ سبع ِر كنوِر الشمِس، ونورالقَم ويكونُ نور

  .الرب كسر شعِبِه ويشفي رض ضرِبِه
شفَتاه ممتِلئَتاِن سخطًا، ولسانه كناٍر آِكلٍَة، . ريق عظيمغَضبه مشتِعلٌ واحلَ. هوذا اسم الرب يأيت ِمن بعيٍد27
تكونُ 29. لغربلَِة اُألمِم بغرباِل السوِء، وعلَى فُكوِك الشعوب رسن مِضلٌّ. ونفخته كنهٍر غاِمٍر يبلُغُ إلَى الرقَبِة28

ويسمع 30. كالسائِر بالناِي، ليأيتَ إلَى جبِل الرب، إلَى صخِر إسرائيلَلكُم أُغنيةٌ كليلَِة تقديِس عيٍد، وفَرح قَلٍب 
ألنه ِمن صوِت 31. الرب جاللَ صوِتِه، ويري نزولَ ِذراِعِه يجاِن غَضٍب وهليِب ناٍر آِكلٍَة، نوٍء وسيٍل وِحجارِة برٍد

ورأش رتاعي الرب .ضِربفوِف والعيداِن32. بالقَضيِب يعلَيِه بالد ِرتلُها الربصا القَضاِء اليت يروِر عويكونُ كُلُّ م .
هحاِربٍة يروٍب ثائرةَ"ألنَّ 33. وِبحفتت " ها نارتةٌ، كومميقَةٌ واِسعِلِك، عا للمأةٌ هي أيضيهةٌ منذُ األمِس، مبترم

  .نهِر ِكربيٍت توِقدهانفخةُ الرب ك. وحطَب بكَثرٍة
  ويل للمتكلني على غري الرب

31 
ويلٌ للَّذين يِرتلونَ إلَى ِمصر للمعونِة، ويستِندونَ علَى اخلَيِل ويتوكَّلونَ علَى املَركَباِت ألنها كثريةٌ، وعلَى الفُرساِن 1

وهو أيضا حكيم ويأيت بالشر وال يرِجع 2. يطلُبونَ الربألنهم أقوياُء ِجدا، وال ينظُرونَ إلَى قُدوِس إسرائيلَ وال 
وأما اِملصريونَ فهم أُناس ال آِلهةٌ، وخيلُهم جسد ال 3. بكَالِمِه، ويقوم علَى بيِت فاِعلي الشر وعلَى معونِة فاِعلي اإلِمث

س. روحوي ،املُعني عثُرفي هدي دمي اوالربعما مياِن ِكالهفنقُطُ املُعانُ وي.  
4هكذا قالَ يلَ الرب هألن": ِمن رتاععاِة وهو ال يالر ةٌ ِمنماعى علَيِه جدعبلُ الذي يوالش دِتِه األسفريس فوق ِهركما ي

بحاراجلُنوِد للم بِرتلُ رهكذا ي ،ذَلَّلُ جلُمهوِرِهموال يت ِتهاصوِتِهمأكَم نونَ وعِل ِصهيبِرفٍَّة 5. ِة عن جكَطُيوٍر م
ليمشاجلُنوِد عن أور بحامي رنِقذُ. هكذا يحامي فيي. يجنعفو فيي."  

6قنيمعتم نو إسرائيلَ عنهب دِت7. ِارِجعوا إلَى الذي ارترفُضونَ كُلُّ واِحٍد أوثانَ ِفضاليوِم ي ِبِه ألنْ يف ذلكِه وأوثانَ ذَه
ويسقُطُ أشور بسيِف غَِري رجٍل، وسيف غَِري إنساٍن يأكُلُه، فيهرب ِمن أماِم 8. اليت صنعتها لكُم أيديكُم خطيئَةً

، يقولُ الرب الذي وصخره ِمن اخلَوِف يزولُ، وِمن الرايِة يرتِعب رؤساؤه9. السيِف، ويكونُ مختاروه حتت اِجلزيِة
ليمشيف أور ورتن ونَ، ولهيف ِصهي نار له.  

  مملكة العدل
32 
ويكونُ إنسانٌ كمخبٍأ ِمن الريِح وِستارٍة ِمن 2. هوذا بالعدِل يمِلك                مِلك، ورؤساُء باحلَق يترأَّسون1َ

وال حتِسر عيونُ الناِظرين، وآذانُ 3. لِّ صخرٍة عظيمٍة يف أرٍض معييٍةالسيِل، كسواقي ماٍء يف مكاٍن ياِبٍس، كِظ
وال يدعى اللَّئيم بعد 5. وقُلوب املُتسرعني تفهم ِعلما، وألِسنةُ العييني تباِدر إلَى التكَلُِّم فصيحا4الساِمعني تصغى، 



ن قالُ لهي ا، وال املاِكربافِتراٍء، 6. بيلٌكرمي علَى الرب كَلَّمِنفاقًا، ويت عصنلُ إمثًا ليعمي هباللّؤِم، وقَلب كَلَّميت ألنَّ اللَّئيم
هو يتآمر باخلَبائِث ليهِلك البائسني بأقواِل . واملاِكر آالته رديئَة7ٌ. ويفِرغَ نفس اجلائِع ويقطَع ِشرب العطشاِن

  .وأما الكَرمي فبالكَرائِم يتآمر، وهو بالكَرائِم يقوم8.  حتى يف تكَلُِّم اِملسكِني باحلَقالكَِذِب،
  إنذار لنساء أورشليم

ها أياما علَى سنٍة ترتِعدنَ أيت10. أيتها البنات الواِثقات، اصغني لقَويل. أيتها النساُء املُطمئنات، قُمن امسعن صويت9
ى الِقطافضقد م هألن ،11. اِلاجِتناُء ال يأيت. الواِثقاتاتئنها املُطمتأي ِجفنِارت .ها الواِثقاتتِعدنَ أيدنَ . ارتجتَر

علَى 13.  املُثِمرِةالِطماٍت علَى الثُّدي ِمن أجِل احلُقوِل املُشتهاِة، وِمن أجِل الكَرمِة12وتعرين وتنطَّقن علَى األحقاِء 
جمهور . ألنَّ القَصر قد هِدم14. أرِض شعيب يطلَع شوك وحسك حتى يف كُلِّ بيوِت الفَرِح ِمن املدينِة املُبتِهجِة

ِركى للقُطعاِن. املدينِة قد ترعحِش، ما حلَمِري الوحرإلَى األبِد، م غاِيرصارا م رجةُ والبعلَينا 15. األكَم سكَبإلَى أنْ ي
  .روح ِمن العالِء، فتصري البريةُ بستانا، ويحسب البستانُ وعرا

16قيمستاِن يدلُ يف البوالع ،ِة احلَقيريف الب سكُنةً 17. فيا وطُمأنينكوندِل سلُ العما، وعدِل سالمالع نعويكونُ ص
ويِرتلُ برد بوِط 19. كُن شعيب يف مسكَِن السالِم، ويف مساِكن مطمئنٍة ويف محالٍَّت أمينٍةويس18. إلَى األبِد

  .طوباكُم أيها الزاِرعونَ علَى كُلِّ املياِه، املُسرحونَ أرجلَ الثَّوِر واِحلماِر20. الوعِر، وإلَى احلَضيِض توضع املدينةُ
  الضيق والعون

33 
1بوكنهومل ي اِهبها النوأي ،بخرمل ت وأنت ها املُخِربأي غُ . ويلٌ لكتفر وحني ،بخرخريِب تالت هي ِمنتنت حني

كبوننههِب يالن علَينا2. ِمن تراَءف ،بظَرنا. يارانت اكإي .مهدضع واِت كُنديف الغ .ا يف وقِت الشنا أيضالصِةخد .
3عوبِت الشبرجيِج هصوِت الض ِمن .مِت اُألمددتب ى اجلَراِد4. ِمِن ارِتفاِعكنج كُمى سلَبجنراكُِض . ويكت

 وفرةَ فيكونُ أمانُ أوقاِتك6. مأل ِصهيونَ حقا وعدالً. تعالَى الرب ألنه ساِكن يف العالِء5. اجلُندِب يتراكَض علَيِه
  .مخافَةُ الرب هي كرتُه. خالٍص وِحكمٍة ومعِرفٍَة

. نكَثَ العهد. باد عاِبر السبيِل. خلَِت السكَك8. رسلُ السالِم يبكونَ مبرارٍة. هوذا أبطالُهم قد صرخوا خاِرجا7
  .نِثر باشانُ وكرملُ. صار شارونُ كالباديِة. خِجلَ لُبنانُ وتِلف. ناحت، ذَبلَِت األرض9. مل يعتد بإنساٍن. رذَلَ املُدنَ

10"يقولُ الرب ،اَآلنَ أقوم .داآلنَ أصع .ِفعا11. اآلنَ أرتشيٍش، تِلدونَ قَشيشلونَ حبحبت .تأكُلُكم نار كُمفَسن .
12قحرةً تقطوعِكلٍس، أشواكًا م وقود عوبالش صرياِروتبالن ."  
أخذَِت الرعدةُ . ارتعب يف ِصهيونَ اخلُطاة14ُ. ِامسعوا أيها البعيدونَ ما صنعت، واعِرفوا أيها القريبونَ بطشي13

ٍة؟: "املُناِفقنيأبدي يف وقائد سكُنا يِمن نيف ناٍر آِكلٍَة؟ م سكُنا يِمن نوامل15ُ" م باحلَق اِلكاِذلُ السِة، الرباِلاسِتقام كَلِّمت
 رظَِر إلَى الشيِه عن النينع ضمغماِء، وييِه عن مسِع الدأُذُن دسِة، الذي يشوقَبِض الر يِه ِمندي اِفضاملَظاِلِم، الن بكسم

16سكُنهو يف األعايل ي .لجأُهخوِر مصونُ الصوم. ح ،هبزعطَى خةٌيمأمون هياه.  



17يناكع هائِه تنظُربب ةً. املَِلكعيدا بياِن أرض18. ترعبالر ذَكَّريت كقَلب ": د؟ أين اجلايب؟ أين الذي عأين الكاِتب
اُنظُر ِصهيونَ 20. مالشعب الغاِمض اللُّغِة عن اإلدراِك، العيي بِلساٍن ال يفه. الشعب الشِرس ال ترى19" األبراج؟

عيناك ترياِن أورشليم مسِكنا مطمئنا، خيمةً ال تنتِقلُ، ال تقلَع أوتادها إلَى األبِد، وشيٌء ِمن أطناِبها . مدينةَ أعياِدنا
نقَِطعواِطئ21. اليِة الشٍع واِسعراٍر وتكانُ ألنا م زيزالع الرب بل هناك .ةٌ ال يفينِمبقذاٍف، وس فيها قاِرب سري

ال . ارتخت ِحبالُِك23. الرب مِلكُنا هو يخلِّصنا. الرب شاِرعنا. فإنَّ الرب قاضينا22. عظيمةٌ ال جتتاز فيها
ِتِهمةَ ساريدونَ قاِعددشا. يرونَ ِقلعنشٍة. اليٍة كثريغَنيم سلَب ئٍذ قُِسمحين .رجاالعهببوا نهوال يقولُ 24.  ن

ساِكن":ِرضتاإلِمث". أنا م غفورفيها م اِكنالس عبالش.  
  دينونة األمم
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ألنَّ للرب 2. املَسكونةُ وكُلُّ نتائِجها. لتسمِع األرض وِملؤها. ِاقتِربوا أيها اُألمم لتسمعوا، وأيها الشعوب اصغوا1

فقَتالهم تطرح، وجيفُهم تصعد 3. قد حرمهم، دفَعهم إلَى الذَّبِح. لِّ اُألمِم، وحموا علَى كُلِّ جيِشِهمسخطًا علَى كُ
ها، وتسيلُ اِجلبالُ بِدمائِهمتتانكانِت4. ن ِثرنتنِدها يرٍج، وكُلُّ جكد السماوات فنِد السماواِت، وتلتى كُلُّ جفنثاِر وي

  .الورِق ِمن الكَرمِة والسقاِط ِمن التينِة
ِللرب سيف قد امتأل 6. هوذا علَى أدوم يِرتلُ، وعلَى شعٍب حرمته للدينونِة. ألنه قد روي يف السماواِت سيفي5

. رب ذَبيحةً يف بصرةَ وذَحبا عظيما يف أرِض أدومألنَّ لل. دما، اطَّلَى بشحٍم، بدِم ِخراٍف وتيوٍس، بشحِم كُلَى ِكباٍش
7نمسحِم يالش ِمن مهرابِم، وتالد ِمن مهى أرضجولُ مع الثِّرياِن، وترومعها والع حشيالو قَرسقُطُ البألنَّ 8. وي

  .للرب يوم انِتقاٍم، سنةَ جزاٍء ِمن أجِل دعوى ِصهيونَ
9ِعالًوتتحشتا مها ِزفتأرض ا، وتصريها ِكربيترابا، وتها ِزفتارلُ أا التنطَِفئ10ُ. وارليالً و . دصعإلَى األبِد ي

القوق والقُنفُذُ، والكَركي  ويِرثُها11. إلَى أبِد اآلِبدين ال يكونُ من يجتاز فيها. ِمن دوٍر إلَى دوٍر تخرب. دخانها
أشرافُها ليس هناك من يدعونه للملِك، وكُلُّ 12. الغراب يسكُناِن فيها، ويمد علَيها خيطُ اخلَراِب وِمطمار اخلَالِءو

فتكونُ مسِكنا للذِّئاِب . القَريص والعوسج يف حصوِنها. ويطلَع يف قُصوِرها الشوك13. رؤسائها يكونونَ عدما
هناك يستِقر اللَّيلُ ويِجد . وتالقي وحوش القَفِر بناِت آوى، ومعز الوحِش يدعو صاِحبه14. اِت النعاِمودارا لبن

  .وهناك جتتِمع الشواهني بعضها ببعٍض. هناك تحِجر النكّازةُ وتبيض وتفِرخ وتربي حتت ِظلِّها15. لنفِسِه محالً
16واقرأوافت شوا يف ِسفِر الرب .فقَدهِذِه ال ت ةٌ ِمنهو . واِحد هوروح ،رهو قد أم هألنَّ فم ،هيٌء صاِحبش غاِدرال ي

  .إلَى دوٍر فدوٍر تسكُن فيها. إلَى األبِد تِرثُها. وهو قد ألقَى هلا قُرعةً، ويده قَسمتها هلا باخلَيِط17. جمعها
  يني مبجيء املسيافرح املفد
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يدفَع إليِه مجد . يزِهر إزهارا ويبتِهج ابِتهاجا ويرنم2. تفرح البريةُ واألرض الياِبسةُ، ويبتِهج القَفر ويزِهر كالنرِجِس1

 األيادي املُسترخيةَ، والركَب املُرتِعشةَ شددوا3. بهاَء إلَِهنا ِّ،هم يرونَ مجد الرب. بهاُء كرملَ وشارونَ. لُبنانَ
 ."هو يأيت ويخلِّصكُم. ِجزاُء اِهللا. اِلانِتقام يأيت. هوذا إلَهكُم. تشددوا ال ختافوا:"قولوا خلائفي القُلوب4. ثَبتوها



5حتتفَت ممِي، وآذانُ الصيونُ العع ئٍذ تتفَقَّح6. حينقِفزئٍذ يقد حين هِس، ألنلسانُ األخر منرِل ويتكاإلي جاألعر 
يف مسِكِن الذِّئاِب، يف مرِبِضها . ويصري السراب أجما، واملَعطَشةُ ينابيع ماٍء7. انفَجرت يف البريِة مياه، وأار يف القَفِر

رديِب والبللقَص ِسكَّةٌ وطَر8. دار كونُ هناكقالُ هلاوتي ةُ:"يقساملُقَد بل هي هلُم". الطَّريق ،ِجسفيها ن رعبال ي . نم
بل . ال يوجد هناك. وحش مفتِرس ال يصعد إليها. ال يكونُ هناك أسد9. سلك يف الطريِق حتى اجلُهالُ، ال يِضلُّ

ابِتهاج .  ويأتونَ إلَى ِصهيونَ بترنٍم، وفَرح أبدي علَى رؤوِسِهِمومفديو الرب يرِجعون10َ. يسلُك املَفديونَ فيها
دِركاِنِهمي حوفَر .دهـناحلُزنُ والت بهروي.  

  سنحاريب يهدد أورشليم
36 
.  مدِن يهوذا احلَصينِة وأخذَهاوكانَ يف السنِة الراِبعِة عشرةَ للمِلِك حزقيا أنَّ سنحاريب مِلك أشور صِعد علَى كُل1ِّ
وأرسلَ مِلك أشور ربشاقَى ِمن الخيش إلَى أورشليم، إلَى املَِلِك حزقيا جبيٍش عظيٍم، فوقَف ِعند قَناِة الِبركَِة العليا 2

  .بنةُ الكاِتب، ويوآخ بن آساف املُسجلُفخرج إليِه ألياقيم بن ِحلقيا الذي علَى البيِت، وش3. يف طريِق حقِل القَصاِر
أقولُ إنما 5ما هو هذا اِلاتكالُ الذي اتكَلته؟ : هكذا يقولُ املَِلك العظيم مِلك أشور: قولوا حلَزقيا:"فقالَ هلُم ربشاقَى4

إنك قد اتكَلت علَى عكّاِز 6حتى عصيت علَي؟ واآلنَ علَى مِن اتكَلت . كالم الشفَتِني هو مشورةٌ وبأس للحرِب
هكذا ِفرعونُ مِلك ِمصر جلميِع . هِذِه القَصبِة املَرضوضِة، علَى ِمصر، اليت إذا توكّأ أحد علَيها دخلَت يف كفِِّه وثَقَبتها

كَلنا، أفَلَيس هو الذي أزالَ حزقيا مرتفَعاِتِه ومذاِبحه، وقالَ ليهوذا علَى الرب إلَِهنا ات: وإذا قُلت يل7. املُتوكِّلني علَيِه
ليمشدونَ: وألورِح تسجهذا املَذب لَ 8. أمامأنْ جتع طَعتٍس إِن استفر ألفَي فأُعطيك ،ورأش ِلكدي مسي فاآلنَ راِهن
واٍل واِحٍد9! علَيها راِكبني وجه دتر ركَباٍت وفُرساٍن؟ فكَيفألجِل م ِكلُ علَى ِمصرغاِر، وتتدي الصبيِد سيع ِمن 

  ".اصعد إلَى هِذِه األرِض واخِرا: واآلنَ هل بدوِن الرب صِعدت علَى هِذِه األرِض ُألخِربها؟ الرب قالَ يل10
رامي ألننا نفهمه، وال تكَلِّمنا باليهودي يف مساِمِع الشعِب كلِّم عبيدك باأل:"فقالَ ألياقيم وشبنةُ ويوآخ لربشاقَى11

هل إلَى سيِدك وإلَيك أرسلَين سيدي لكَي أتكَلَّم ذا الكَالِم؟ أليس إلَى :"فقالَ ربشاقَى12". الذين علَى السوِر
  ".يشربوا بوهلُم معكُم؟الرجاِل اجلاِلسني علَى السوِر، ليأكُلوا عِذرتهم و

هكذا يقولُ 14. امسعوا كالم املَِلِك العظيِم مِلِك أشور:"ثُم وقَف ربشاقَى ونادى بصوٍت عظيٍم باليهودي وقال13َ
املَِلك : ،نِقذَكُمأنْ ي قِدرال ي ها ألنقيزح عكُمخدِكلونَ عل15َال يا تتقيزح لكُمجعقائالًوال ي نِقذُنا : ى الربإنقاذًا ي
الرب .ورِلِك أشِد مهِذِه املدينةُ إلَى ي دفَعا16. ال تقيعوا حلَزال تسم .ورأش ِلكهكذا يقولُ م هعي : ألناعِقدوا م

حتى آيتَ 17اشربوا كُلُّ واِحٍد ماَء بئِرِه صلحا، واخرجوا إلَي وكُلوا كُلُّ واِحٍد ِمن جفنِتِه، وكُلُّ واِحٍد ِمن تينِتِه، و
. الرب ينِقذُنا: ال يغركُم حزقيا قائال18ً. وآخذَكُم إلَى أرٍض ِمثِل أرِضكُم، أرِض ِحنطٍَة ومخٍر، أرِض خبٍز وكُروٍم

هةُ حماةَ وأرفاد؟ أين آِلهةُ سفَرواِيم؟ هل أنقَذوا أين آِل19هل أنقَذَ آِلهةُ اُألمِم كُلُّ واِحٍد أرضه ِمن يِد مِلِك أشور؟ 
". من ِمن كُلِّ آِلهِة هِذِه األراضي أنقَذَ أرضهم ِمن يدي، حتى ينِقذَ الرب أورشليم ِمن يدي؟20الساِمرةَ ِمن يدي؟ 

  ".ال تجيبوه:"فسكَتوا ومل يجيبوا بكَِلمٍة ألنَّ أمر املَِلِك كانَ قائال21ً



فجاَء ألياقيم بن ِحلقيا الذي علَى البيِت وشبنةُ الكاِتب ويوآخ بن آساف املُسجلُ إلَى حزقيا وثيابهم ممزقَةٌ، 22
 .فأخبروه بكَالِم ربشاقَى

  إشعياء يتنبأ خبالص أورشليم
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1ثياب قزم ا ذلكقيزح املَِلك ا ِمسعفلَمالرب يتلَ بخطَّى ِمبسٍح ودوتغ ةَ 2. هبنيِت وشالذي علَى الب لَ ألياقيموأرس

يبالن عياَء بِن آموصسوٍح إلَى إشمب طِّنيغتالكهنِة م يوخوش 3. الكاِتبا:"فقالوا لهقيزهكذا يقولُ ح : يوم هذا اليوم
ٍة، ألنَّ األِجنٍة وتأديٍب وإهانِةِشدةَ علَى الِوالدإلَى املَوِلِد وال قو تنبشاقَى الذي 4. ةَ در كالم عسمي كإلَه لَّ الربلَع

كإلَه الرب هعلَى الكَالِم الذي ِمسع خبفيو ،احلَي اإللَه ريعلي هدسي ورأش ِلكم لهِة . أرسقيالةً ألجِل البص فارفَع
  ".ودِةاملَوج

ال ختَف : هكذا يقولُ الرب: هكذا تقولونَ لسيِدكُم:" فقالَ هلُم إشعياُء6. فجاَء عبيد املَِلِك حزقيا إلَى إشعياَء5
ورِلِك أشبِه ِغلمانُ م علَي فدالذي ج ،هِب الكَالِم الذي ِمسعتبا 7. بسربخ عسما فيلُ فيِه روحذا أجعأنإلَى ه رِجعوي

  ".أرِضِه، وأُسِقطُه بالسيِف يف أرِضِه
8لَ عن لَخيشحارت هأن ِمسع هةَ، ألنلبن حاِربي ورأش ِلكم دجبشاقَى وور عج9. فر ِلِك كوشعن ِترهاقَةَ م ِمعوس

: هكذا تكَلِّمونَ حزقيا مِلك يهوذا قائلني"10: ا قائالًفلَما ِمسع أرسلَ رسالً إلَى حزقي". قد خرج ليحاِربك:"قَوالً
إنك قد ِمسعت ما فعلَ 11. ال تدفَع أورشليم إلَى يِد مِلِك أشور: اليخدعك إلَهك الذي أنت متوكِّلٌ علَيِه، قائالً

لْ أنقَذَ آِلهةُ اُألمِم هؤالِء الذين أهلكَهم آبائي، جوزانَ ه12وهلْ تنجو أنت؟ . ملوك أشور جبميِع األراضي لتحرِميها
  ".أين مِلك حماةَ ومِلك أرفاد ومِلك مدينِة سفَرواِيم وهينع وِعوا؟13وحارانَ ورصف وبين عدنَ، الذين يف تلَسار؟ 

  صالة حزقيا
وصلَّى حزقيا 15 وقَرأها، ثُم صِعد إلَى بيِت الرب، ونشرها حزقيا أمام الرب، فأخذَ حزقيا الرسائلَ ِمن يِد الرسِل14

. يارب اجلُنوِد، إلَه إسرائيلَ اجلاِلس فوق الكَروبيِم، أنت هو اإللَه وحدك لكُلِّ مماِلِك األرِض"16: إلَى الرب قائالً
السماواِت واألرض عتنص ِع17. أنتوامس كأُذُن بكُلَّ كالِم . أِملْ يار عوامس ،وانظُر يكينع بيار حافت

اَهللا احلَي ريعلي لهالذي أرس 18. سنحاريب ،مهِم وأرضبوا كُلَّ اُألمرقد خ ورأش لوكإنَّ م با يارقفَعوا 19حود
واآلنَ أيها الرب إلَهنا 20. يسوا آِلهةً بل صنعةُ أيدي الناِس، خشب وحجر، فأبادوهمآِلهتهم إلَى الناِر، ألنهم لَ

كوحد الرب أنت كاألرِض كُلِّها أن ماِلكم ِدِه، فتعلَمي لِّصنا ِمنخ."  
  اية سنحاريب

رب إلَه إسرائيلَ الذي صلَّيت إليِه ِمن ِجهِة سنحاريب هكذا يقولُ ال:"فأرسلَ إشعياُء بن آموص إلَى حزقيا قائال21ً
ورِلِك أشعلَيِه22: م بِه الرب الذي تكَلَّم هذا هو الكَالم :تكقَرونَ. ِاحتةُ ِصهيذراُء ابنالع بك هزأتاست . كحون

ى من علَّيت صوتا، وقد رفَعت إلَى العالِء عينيك؟ علَى من عيرت وجدفت، وعل23َ. أنغضِت ابنةُ أورشليم رأسها
بكَثرِة مركَبايت قد صِعدت إلَى علو اِجلباِل، ِعقاِب لُبنانَ، : عن يِد عبيِدك عيرت السيد، وقُلت24! قُدوِس إسرائيلَ



أنا قد حفَرت وشِربت مياها، وأُنشف 25. وِه، وعر كرمِلِهفأقطَع أرزه الطَّويلَ وأفضلَ سرِوِه، وأدخلُ أقصى عل
لجاِن ِمصرخ مي مجيعطِن قَد26. ببهعتنعيِد ص؟ منذُ البعتسم ألَم .هرتوِة صاِم القَدميبِه. منذُ األي يتفتكونُ . اآلنَ أت

صاروا كعشِب . فسكّانها ِقصار األيدي قد ارتاعوا وخِجلوا27. بةًلتخريِب مدٍن محصنٍة حتى تصري روايب خِر
ولكنين عاِلم جبلوِسك وخروِجك 28. احلَقِل وكالنباِت األخضِر، كحشيِش السطوِح، وكاملَلفوِح قَبلَ نموِه

علَي جاِنكيوه خوِلك29. ودقد ص كفَتجروع علَي كجانييت ألنَّ هكيموش يت يف أنِفكِخزام عأض ،يِعدا إلَى أُذُن
  .يف شفَتيك، وأردك يف الطريِق الذي ِجئت فيِه

، تأكُلونَ هِذِه السنةَ ِزريعا، ويف السنِة الثّانيِة ِخلفَةً، وأما السنةُ الثّاِلثَةُ ففيها تزرعونَ وحتِصدونَ: وهِذِه لك العالمةُ"30
ويعود الناجونَ ِمن بيِت يهوذا الباقونَ يتأصلونَ إلَى أسفَلَ، ويصنعونَ ثَمرا 31. وتغِرسونَ كُروما وتأكُلونَ أمثارها

ون32َ. إلَى ما فوقِل ِصهيبج ةٌ، وناجونَ ِمنقيب جختر ليمشأور ِمن ههذا. ألن عاجلُنوِد تصن بةُ رغَري.  
33"لذلك ورِلِك أشعن م رٍس، :هكذا يقولُ الربعلَيها بت مقَدا، وال يتسهم رمي هناكلُ هِذِه املدينةَ، وال يدخال ي

وأُحامي 35.  يف الطريِق الذي جاَء فيِه يرِجع، وإلَى هِذِه املدينِة ال يدخلُ، يقولُ الرب34. وال يقيم علَيها ِمترسةً
  ".دينِة ُألخلِّصها ِمن أجِل نفسي، وِمن أجِل داود عبديعن هِذِه امل

فلَما بكَّروا صباحا إذا هم مجيعا جثَثٌ . فخرج مالك الرب وضرب ِمن جيِش أشور ِمئَةً وخمسةً وثَمانني ألفًا36
وفيما هو ساِجد يف بيِت ِنسروخ إلَِهِه 38.  يف نينوىفانصرف سنحاريب مِلك أشور وذَهب راِجعا وأقام37. ميتةٌ

  .وملك أسرحدونَ ابنه ِعوضا عنه. ضربه أدرملك وشرآصر ابناه بالسيِف، ونجوا إلَى أرِض أراراطَ
  مرض حزقيا

38 
أوِص بيتك : هكذا يقولُ الرب:"وص النيب وقالَ لهيف ِتلك األياِم مِرض حزقيا للموِت، فجاَء إليِه إشعياُء بن آم 1

وال تعيش متوت ك2". ألن لَّى إلَى الربإلَى احلائِط وص ها وجهقيزح هجوقال3َفو": ِسرت كيف اذكُر ،بآِه يار
يكينيف ع ناحلَس لتِة وِبقَلٍب سليٍم وفَعباألمان كأمام ."كَى حاوبكاًء عظيما بقيز.  

قد . قد ِمسعت صالتك: هكذا يقولُ الرب إلَه داود أبيك: اذهب وقُلْ حلَزقيا"5: فصار قَولُ الرب إلَى إشعياَء قائال4ً
كموعد ةً. رأيتةَ سنرعش مسخ اِمكإلَى أي ذا أُضيفأنوهِذ6. ه أُنِقذُك ورِلِك أشِد مي وأُحامي عن . ِه املدينةَوِمن
هأنذا أُرجع ِظلَّ 8: وهِذِه لك العالمةُ ِمن ِقبِل الرب علَى أنَّ الرب يفعلُ هذا األمر الذي تكَلَّم بِه7. هِذِه املدينِة

شمس عشر درجاٍت يف فرجعِت ال". الدرجاِت الذي نزلَ يف درجاِت آحاز بالشمِس عشر درجاٍت إلَى الوراِء
  .الدرجاِت اليت نزلَتها

  تسبيحة حزقيا
قد . يف ِعز أيامي أذهب إلَى أبواِب اهلاويِة:"أنا قُلت10: ِكتابةٌ حلَزقيا مِلِك يهوذا إذ مِرض وشفي ِمن مرِضِه9

ةَ ِسينقيب 11. أُعِدمتقُلت :ى الربيف أرِض. ال أر ِة.  األحياِءالربكّاِن الفانيمع س عدا بإنسان ال أنظُر .
. النهار واللَّيلَ تفنيين. ِمن النوِل يقطَعين. لَفَفت كاحلائِك حيايت. مسِكين قد انقَلَع وانتقَلَ عني كخيمِة الراعي12



كَسنونٍة مزقِزقٍة هكذا 14.  النهار والَّليلَ تفنيين.كاألسِد هكذا يهشم مجيع ِعظامي. صرخت إلَى الصباِح13
ٍة. أصيحمامكح الِء. أهِدرةً إلَى العناِظر ينايع فَتعقد ض .قتقد تضاي ،با. ياريل ضاِمن 15. كُن ،كَلَّممباذا أت

أيها السيد ،ِذِه يحيونَ، وِبها كُلُّ 16. أجِل مرارِة نفسيأتمشى متمهالً كُلَّ ِسين ِمن . فإنه قالَ يل وهو قد فعلَ
هوذا للسالمِة قد حتَولَت يلَ املَرارةُ، وأنت تعلَّقت بنفسي ِمن وهدِة اهلَالِك، فإنك 17. حياِة روحي فتشفيين وتحييين

كُلَّ خطاياي وراَء ظَهِرك حتة18َ. طَرألنَّ اهلاويكدال حتم  .كحبسال ي املوت . رجو اهلاِبطونَ إلَى اجلُبال ي
كت19. أمانكما أنا اليوم كدحمهو ي احلَي احلَي .قَّكح ننيالب فرعي خلَالصي20. األب بأوتاِرنا . الرب عِزففن

يِت الربياِتنا يف باِم حكُلَّ أي."  
ما هي العالمةُ أني أصعد :"وحزقيا قال22َ". ليأخذوا قُرص تٍني ويضمدوه علَى الدبِل فيربأ:"قد قالَوكانَ إشعياُء 21

  ".إلَى بيِت الرب؟
  وفد من بابل

39 
1 ا، ألنقيزةً إلَى حديسائلَ وهباِبلَ ر ِلكالدانَ مب الدانَ بنب خرودلَ مماِن أرسالز يف ذلكحص ثُم ِرضم هأن ِمسع ه .
الِفضةَ والذَّهب واألطياب والزيت الطَّيب، وكُلَّ بيِت أسِلحِتِه وكُلَّ ما وِجد : ففَِرحِ م حزقيا وأراهم بيت ذَخائِرِه2

  .لِّ ملِكِهمل يكُن شيٌء مل يِرِهم إياه حزقيا يف بيِتِه ويف كُ. يف خزائِنِه
3ا وقالَ لهقيزإلَى املَِلِك ح يبعياُء الن؟:"فجاَء إشأين جاءوا إلَيك جالُ، وِمنا" ماذا قالَ هؤالِء الرقيزجاءوا :"فقالَ ح

ليس يف خزائين شيٌء . يترأوا كُلَّ ما يف بي:"فقالَ حزقيا" ماذا رأوا يف بيِتك؟:"فقال4َ". إلَي ِمن أرٍض بعيدٍة، ِمن باِبلَ
اهإي ا5". مل أُِرِهمقيعياُء حلَزاجلُنوِد:"فقالَ إش بقَولَ ر ع6: امس هنزوما خ ،يِتكلُ فيها كُلُّ ما يف بحمي امهوذا تأيت أي

 يخرجونَ ِمنك الذين تِلدهم، وِمن بنيك الذين7. ال يترك شيٌء، يقولُ الرب. آباؤك إلَى هذا اليوِم، إلَى باِبلَ
". جيد هو قَولُ الرب الذي تكَلَّمت بِه:"فقالَ حزقيا إلشعياَء8". يأخذونَ، فيكونونَ ِخصيانا يف قَصِر مِلِك باِبلَ

  ".فإنه يكونُ سالم وأمانٌ يف أيامي:"وقالَ
  تعزية شعب اهللا

40 
طَيبوا قَلب أورشليم ونادوها بأنَّ ِجهادها قد كملَ، أنَّ إمثَها قد عفي عنه، أنها 2. هكُمعزوا، عزوا شعيب، يقولُ إل1َ

  .قد قَِبلَت ِمن يِد الرب ِضعفَِني عن كُلِّ خطاياها
اٍء يرتِفع، وكُلُّ جبٍل وأكَمٍة كُلُّ وط4. قَوموا يف القَفِر سبيالً إلِهلنا. أِعدوا طريق الرب:"صوت صاِرٍخ يف البريِة3

  ".فيعلَن مجد الرب ويراه كُلُّ بشٍر مجيعا، ألنَّ فم الرب تكَلَّم5. ينخِفض، ويصري املُعوج مستقيما، والعراقيب سهالً
يِبس العشب، ذَبلَ الزهر، 7.  كزهِر احلَقِلكُلُّ جسٍد عشب، وكُلُّ جماِلِه" "مباذا أُنادي؟:"فقالَ". ناِد:"صوت قائٍل6

  ".وأما كِلمةُ إلَِهنا فتثبت إلَى األبِد. يِبس العشب، ذَبلَ الزهر8! حقا الشعب عشب. ألنَّ نفخةَ الرب هبت علَيِه



قويل ملُدِن . ارفَعي ال ختايف. أورشليم قوٍة، يا مبشرةَارفَعي صوتِك ب. علَى جبٍل عاٍل اصعدي، يا مبشرةَ ِصهيون9َ
كَراٍع 11. هوذا أُجرته معه وعملَته قُدامه. هوذا السيد الرب بقوٍة يأيت وِذراعه حتكُم له10. هوذا إلَهِك:"يهوذا

هى قَطيعرعاحلُمالنَ، ويف ِحضِنِه . ي عجماملُرِضعاِتبِذراِعِه ي قودحِملُها، ويي."  
  قدرة اهللا وحكمته

من كالَ بكَفِِّه املياه، وقاس السماواِت بالشِرب، وكالَ بالكَيِل تراب األرِض، ووزنَ اِجلبالَ بالقَباِن، واآلكام بامليزاِن؟ 12
 فأفهمه وعلَّمه يف طريِق احلَق، وعلَّمه معِرفَةً وعرفَه مِن استشاره14من قاس روح الرب، ومن مشريه يعلِّمه؟ 13

ولُبنانُ ليس 16! هوذا اجلَزائر يرفَعها كدقٍَّة. هوذا اُألمم كنقطٍَة ِمن دلٍو، وكغباِر امليزاِن تحسب15؟ .سبيلَ الفَهِم
  .ِمن العدِم والباِطِل تحسب ِعنده. كُلُّ اُألمِم كال شيٍء قُدامه17. كافيا لإليقاِد، وحيوانه ليس كافيا ملُحرقٍَة

  اهللا الشبه له
اَلصنم يسِبكُه الصاِنع، والصائغُ يغشيِه بذَهٍب ويصوغُ سالِسلَ 19فِبمن تشبهونَ اَهللا، وأي شبٍه تعاِدلونَ بِه؟ 18
  !قِدمِة ينتِخب خشبا ال يسوس، يطلُب له صاِنعا ماِهرا لينصب صنما ال يتزعزعالفَقري عن الت20. ِفضٍة
اجلاِلس علَى كُرِة األرِض 22أال تعلَمونَ؟ أال تسمعونَ؟ ألَم تخبروا ِمن البداَءِة؟ ألَم تفهموا ِمن أساساِت األرِض؟ 21

الذي يجعلُ العظَماَء ال شيئًا، 23. ويبسطُها كخيمٍة للسكَِن ،نشر السماواِت كسراِدقالذي ي. وسكّانها كاجلُندِب
فنفَخ أيضا علَيِهم فجفّوا، . لَم يغرسوا بل مل يزرعوا ومل يتأصلْ يف األرِض ساقُهم24. ويصير قُضاةَ األرِض كالباِطِل
حِملُهصِف يكالع والعاِصف؟"25. مهين فأُساويهونبشت نفبم "وس26. يقولُ القُد كُميونالِء عارفَعوا إلَى الع

 فقَدِة ال يالقُدر ديدِة وكوِنِه شِة القودعو كُلَّها بأمساٍء؟ لكَثرها، يندٍد جدبع خِرجِن الذي يهِذِه؟ م لَقخ نوانظُروا، م
دأح.  
أما عرفت أم مل 28؟ "قد اختفَت طَريقي عن الرب وفات حقِّي إلَهي:"يا يعقوب وتتكَلَّم ياإسرائيلُِلماذا تقولُ 27

يعطي املُعيي قُدرةً، 29. ليس عن فهِمِه فحص. تسمع؟ إلَه الدهِر الرب خاِلق أطراِف األرِض ال يِكلُّ وال يعيا
ِشد كَثِّرِة يدِمي القوا30. ةًولعثُّرثَّرونَ تععبونَ، والِفتيانُ يتعيونَ ويتعة31ً. الِغلمانُ يدونَ قودجفي ِظرو الربنتا موأم .
  .يمشونَ وال يعيونَ. يركُضونَ وال يتعبونَ. يرفَعونَ أجِنحةً كالنسوِر

  معني شعبه
41 
من أَض ِمن 2. لنتقَدم معا إلَى املُحاكَمِة. ليقتِربوا ثُم يتكَلَّموا. بائلُ قوةًاُنصيت إلَي أيتها اجلَزائر ولتجدِد القَ"1

لوٍك سلَّطَها وعلَى ممأُم هأمام فَعِرجلَيِه؟ د ِعند صرالقيِه الناملنذَري . املَشِرِق الذي ي يِفِه، وكالقَشراِب بسكالت ملهعج
من فعلَ وصنع داعيا األجيالَ ِمن البدِء؟ أنا الرب األولُ، 4. مر ساِلما يف طَريٍق مل يسلُكه بِرجلَيِه. طَردهم3 .بقَوِسِه

  ".ومع اآلِخرين أنا هو



5فخافَت ِت اجلَزائرظَرِت. ندعاألرِض ارت أطراف .وجاءت تبرصاِح6. اقت ساِعدويقولُ كُلُّ واِحٍد ي هب
فمكَّنه ". هو جيد:"الصاِقلُ باِملطرقَِة الضاِرب علَى السنداِن، قائالً عن اإلحلاِم. فشدد النجار الصائغ7َ ."تشدد:"ألخيِه

 .مبسامري حتى ال يتقَلقَلَ

الذي أمسكته ِمن أطراِف األرِض، 9م خليلي، وأما أنت يا إسرائيلُ عبدي، يايعقوب الذي اخترته، نسلَ إبراهي"8
لك وقُلت ،هوتعأقطاِرها د وِمن:بديع أنت .ومل أرفُضك كرت10. اختي معكألن ال ختَف .كي إلَهألن ال تتلَفَّت .

يكونُ كال شيٍء . غتاظني علَيكإنه سيخزى ويخجلُ مجيع امل11ُ. قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمِني بري
ألني أنا الرب 13. يكونُ محاِربوك كال شيٍء وكالعدِم. تفَتش علَى مناِزعيك وال ِجتدهم12. مخاِصموك ويبيدونَ

القائلُ لك ،ميِنكبي املُمِسك كإلَه :ال ختَف .كأنا أُعين.  
هأنذا قد 15. يقولُ الرب، وفاديك قُدوس إسرائيلَ ،أنا أُعينك.  ِشرِذمةَ إسرائيلَال ختَف يا دودةَ يعقوب، يا"14

تذَريها فالريح حتِملُها 16. تدرس اِجلبالَ وتسحقُها، وجتعلُ اآلكام كالعصافَِة. جعلتك نورجا محددا جديدا ذا أسناٍن
تبت ها، وأنتددبت والعاِصفبالرب ِهج .ِخروِس إسرائيلَ تفتبقُد.  

17"دطاِلبونَ ماًء وال يوج البائسونَ واملَساكني .ِبسطَِش قد يالع ِمن مههلُم. لسان جيبأست إسرائيلَ . أنا الرب أنا إلَه
مكُه18. ال أترنابيعِط الِبقاِع يا، ويف وسارعلَى اِهلضاِب أ حلُ. أفتأجع فاِجرةَ مالياِبس ةَ ماٍء، واألرضمأج القَفر 

. أضع يف الباديِة السرو والسنديانَ والشربني معا. أجعلُ يف البريِة األرز والسنطَ واآلس وشجرةَ الزيِت19. مياٍه
20الرب دا أنَّ يعلوا مهوا ويتأمبنعِرفوا ويتنظُروا ويلكي يهعوس إسرائيلَ أبدهذا وقُد لَتفع .  
21"يقولُ الرب ،عواكُمموا دقَد .يعقوب ِلكيقولُ م ،كُمجج22. أحِضروا حعِرضخِبرونا مبا سيموها ويقَدما . لي

أخِبروا باآلتياِت فيما بعد 23. ِتهي األوليات؟ أخِبروا فنجعلَ علَيها قُلوبنا ونعِرف آِخرتها، أو أعِلمونا املُستقِبال
ِرجس هو . ها أنتم ِمن ال شيٍء، وعملُكُم ِمن العدِم24. فنعِرف أنكُم آِلهةٌ، وافعلوا خريا أو شرا فنلتِفت وننظُر معا

كُمختارالذي ي.  
يأيت علَى الوالِة كما علَى اِملالِط، وكخزاٍف . دعو بامسيِمن مشِرِق الشمِس ي. قد أَضته ِمن الشماِل فأتى"25

الطِّني دوسقول26َ. يى نقَبٍل حت وِمن ،عِرفى ندِء حتالب ِمن رأخب نم: وال ساِمع سِمعوال م خِبر؟ ال مهو صاِدق
ون27َ. أقوالكُملِصهي الً قُلتم! ها:أنا أوها ه .ج ليمشاوألوررشبم لتهؤالِء 28. ع فليس إنسانٌ، وِمن ظَرتون

  .ها كُلُّهم باِطلٌ، وأعمالُهم عدم، ومسبوكاتهم ريح وخالٌء29. فليس مشري حتى أسأهلُم فيردونَ كِلمةً
  عبد الرب

42 
يصيح  ال2. ي علَيِه فيخِرج احلَق لُألمِموضعت روح. هوذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سرت بِه نفسي"1

هاِرِع صوتيف الش سِمعوال ي رفَعطِفئ3ُ. وال يةً ال يوفَتيلَةً خاِمد ،قِصفةً ال يرضوضةً مبقَص . خِرجإلَى األماِن ي
اجل4َ. احلَق ِظريف األرِض، وتنت احلَق عضى يحت نكَِسرِكلُّ وال يال يهتريعش زائر". 



5 اِكننيةً، والسمسعِب علَيها نعطي الشتائجِِها، مها، باِسطُ األرِض ونالسماواِت وناِشر خاِلق ،هكذا يقولُ اُهللا الرب
ِلتفتح 7مِم، أنا الرب قد دعوتك بالِبر، فأُمِسك بيِدك وأحفَظُك وأجعلُك عهدا للشعِب ونورا لُأل"6: فيها روحا

  .عيونَ العمِي، لتخِرج ِمن احلَبِس املأسورين، ِمن بيِت السجِن اجلاِلسني يف الظُّلمِة
هوذا األوليات قد أتت، واحلَديثات أنا 9. أنا الرب هذا امسي، ومجدي الأُعطيِه آلخر، وال تسبيحي للمنحوتاِت"8

 ."نبت أُعِلمكُم اقَبلَ أنْ ت. مخِبر ا

  تسبيح للرب
ِلترفَِع 11أيها املُنحِدرونَ يف البحِر وِملؤه واجلَزائر وسكّانها، . غَنوا للرب أُغنيةً جديدةً، تسبيحه ِمن أقصى األرِض10

ها قيداراليت سكَن يارها، الدها صوتندةُ وميركّانُ ساِل. البس منلتترهِتفوا. عرؤوِس اِجلباِل لي 12. ِمن عطوا الربلي
يهِتف ويصرخ ويقوى . كرجِل حروٍب ينِهض غَريته. الرب كاجلَباِر يخرج13. مجدا ويخِبروا بتسبيِحِه يف اجلَزائِر

  .علَى أعدائِه
أخِرب اِجلبالَ واآلكام وأُجفِّف 15. أنفُخ وأنخر معا. أصيحكالواِلدِة . جتَلَّدت. سكَت. قد صمت منذُ الدهِر"14

 ،اآلجام فشا وأُنسبي ارلُ األشِبها، وأجععِرفوها16كُلَّ عيف طَريٍق مل ي ميالع ريدروها . وأُسمل ي ساِلكيف م
يِهمشا. أُمجا، واملُعونور مهةَ أماملُ الظُّلمةًأجعقيمستِت م .مكُهلُها والأترأفع راِء17. هِذِه اُألموروا إلَى الودقد ارت .

  !أنتن آِلهتنا: يخزى ِخزيا املُتِكلونَ علَى املَنحوتاِت، القائلونَ للمسبوكاِت
  شعب أعمى وأصم

و أعمى إال عبدي، وأصم كرسويل الذي أُرِسلُه؟ من من ه19. أيها العمي انظُروا لتبِصروا. أيها الصم امسعوا"18
الرب قد سر 21". مفتوح اُألذُنِني وال يسمع. ناِظر كثريا وال تالِحظ20ُهو أعمى كالكاِمِل، وأعمى كعبِد الرب؟ 

قد اصطيد يف احلُفَِر كُلُّه، ويف بيوِت .  ومسلوبولكنه شعب منهوب22. يعظِّم الشريعةَ ويكِرمها. ِمن أجِل برِه
  !".رد: "صاروا نهبا وال منِقذَ، وسلَبا وليس من يقولُ. احلُبوِس اختبأوا

س الرب من دفَع يعقوب إلَى السلَِب وإسرائيلَ إلَى الناِهبني؟ ألي24من ِمنكُم يسمع هذا؟ يصغى ويسمع ملا بعد؟ 23
فسكَب علَيِه حمو غَضِبِه وِشدةَ احلَرِب، 25. الذي أخطأنا إليِه ومل يشاءوا أنْ يسلُكوا يف طُرِقِه ومل يسمعوا لشريعِتِه

  .فأوقَدته ِمن كُلِّ ناحيٍة ومل يعِرف، وأحرقَته ومل يضع يف قَلِبِه
  خملص شعبه الوحيد

43 
. أنت يل. دعوتك باِمسك. ال ختَف ألني فديتك:" الرب، خاِلقُك يا يعقوب وجاِبلُك ياإسرائيلُواآلنَ هكذا يقول1ُ
2كراِر فال تغمويف األ ،يف املياِه فأنا معك زتإذا اجت .حِرقُكال ي واللَّهيب ،لذَعاِر فال تيف الن يتشي 3. إذا مألن

إذ ِصرت عزيزا يف عيني 4. جعلت ِمصر ِفديتك، كوش وسبا ِعوضك. دوس إسرائيلَ، مخلِّصكأنا الرب إلَهك قُ
كبتا، وأنا قد أحبمكَرم .فِسكن ضا ِعوعوبوش كضا ِعو5. أُعطي أُناسي معكفإن ال ختَف . ،سِلكاملَشِرِق آيت بن ِمن



املَغِرِب أمج وِمنكماِل6. عنوب: أقولُ للشأعِط، وللج :عى األرِض. ال متنأقص نايت ِمنعيٍد، وِببب ِمن ينايِت بب .
7هعتنوص هلتبوج هلَقتبامسي وملَجدي خ عيد نآذان8ٌ. بكُلِّ م وله ميونٌ، واألصع ى ولهاألعم عبأخِرِج الش.  
أو . من ِمنهم يخِبر ذا ويعِلمنا باألولياِت؟ ليقَدموا شهودهم ويتبرروا. مِم معا ولتلتئِم القَبائلُِاجتِمعوا يا كُلَّ اُأل"9

أنتم شهودي، يقولُ الرب، وعبدي الذي اخترته، لكَي تعِرفوا وتؤِمنوا يب وتفهموا أني 10. ِصدق: ليسمعوا فيقولوا
أنا أخبرت وخلَّصت 12. أنا أنا الرب، وليس غَريي مخلِّص11. قَبلي مل يصور إلَه وبعدي ال يكونُ. أنا هو

غَريب كُمينوليس ب وأنا اُهللا. وأعلَمت ،هودي، يقولُ الربم شدي13. وأنتي نِقذَ ِمناليوِم أنا هو، وال م ا ِمنأيض .
  ".أفعلُ، ومن يرد؟

  محة اهللار
ألجِلكُم أرسلت إلَى باِبلَ وألقَيت املَغاليق كُلَّها والكَلدانيني يف سفُِن :"هكذا يقولُ الرب فاديكُم قُدوس إسرائيل14َ

ِمِهمن15. ترِلكُكُمإسرائيلَ، م خاِلق ،كُموسقُد اجلاِعلُ يف البحِر طَريقًا 16. أنا الرب ويف املياِه هكذا يقولُ الرب
  .كفَتيلٍَة انطَفأوا. قد خِمدوا. يضطَِجعونَ معا ال يقومونَ. املُخِرج املَركَبةَ والفَرس، اجلَيش والِعز17. القَويِة مسلكًا

تعِرفونه؟ أجعلُ يف أال . اآلنَ ينبت. هأنذا صاِنع أمرا جديدا19. ال تذكُروا األولياِت، والقَدميات ال تتأملوا ا"18
يمجدين حيوانُ الصحراِء، الذِّئاب وبنات النعاِم، ألني جعلت يف البريِة ماًء، أارا 20. البريِة طَريقًا، يف القَفِر أارا

  .ييحدثُ بتسبيح. هذا الشعب جبلته لنفسي21. يف القَفِر، ألسقي شعيب مختاري
لَم تحِضر يل شاةَ محرقَِتك، وِبذَبائِحك مل 23. وأنت مل تدعين يا يعقوب، حتى تتعب ِمن أجلي يا إسرائيلُ"22

لكن . لَم تشتِر يل بِفضٍة قَصبا، وِبشحِم ذَبائِحك مل ترِوين24. مل أستخِدمك بتقِدمٍة وال أتعبتك بلُباٍن. تكِرمين
  ".أنا أنا هو املاحي ذُنوبك ألجِل نفسي، وخطاياك ال أذكُرها25. تين خبطاياك وأتعبتين بآثــاِمكاستخدم

فدنست رؤساَء 28. أبوك األولُ أخطأ، ووسطاؤك عصوا علَي27. حدثْ لكَي تتبرر. ذَكِّرين فنتحاكَم معا"26
 .ى اللَّعِن، وإسرائيلَ إلَى الشتائِمالقُدِس، ودفَعت يعقوب إلَ

  بركات الرب لشعبه
44 
1"هرتبدي، وإسرائيلُ الذي اختع يا يعقوب ع2. واآلنَ امسكعينِحِم، مالر ِمن وجاِبلُك كصاِنع هكذا يقولُ الرب :

هرتشورونُ الذي اختويا ي ،بدي يعقوبيا ع ماًء3. ال ختَف ي أسكُبِةألنيوالً علَى الياِبسطشاِن، وسعلَى الع  .
ِتكيكَيت علَى ذُرروب سِلكروحي علَى ن جاري املياِه4. أسكُبفصاِف علَى مشِب ِمثلَ الصالع نيتونَ بنبهذا 5. في

  ".يلَ يلَقِّبللرب، وِباسِم إسرائ: أنا للرب، وهذا يكَني باسِم يعقوب، وهذا يكتب بيِدِه: يقولُ
ومن ِمثلي؟ ينادي، 7. أنا األولُ وأنا اآلِخر، وال إلَه غَريي:"هكذا يقولُ الرب مِلك إسرائيلَ وفاديِه، رب اجلُنوِد6

القَدمي عبالش عتيل منذُ وض عِرضهبِه وي خِبرا. فلي مخِبروهوما سيأيت لي قِبالتِعبو8. واملُستا وال ترتاعواال ترت .
الذين يصورونَ 9" هل يوجد إلَه غَريي؟ وال صخرةَ ال أعلَم ا؟. أما أعلَمتك منذُ القَدِمي وأخبرتك؟ فأنتم شهودي



هي مههودوش ،ال تنفَع مهياتهشتباِطلٌ، وم ما كُلُّهمنى. صى ختزحت وال تعِرف بِصر10. ال تص نم كبا وسإلَه رو
  .يجتِمعونَ كُلُّهم، يِقفونَ يرتِعبونَ ويخزونَ معا. ها كُلُّ أصحاِبِه يخزونَ والصناع هم ِمن الناِس11صنما لغِري نفٍع؟ 

12بِذراِع قو هعصنفي هروصِملَ يف الفَحِم، وِباملَطاِرِق يا، وعقَدوم احلَديد عةٌ. ِتِهطَبقو ا فليس لهأيض جوعي . بشرمل ي
ا13. ماًء وقد تِعببشخ رجاخلَيطَ. ن دم .همرسِة ياروباألزاميِل، وِبالد هعصني ،هلِّمعِز يٍل، . باِملخرجِه ربكش هعصنفي

. زا وأخذَ ِسنديانا وبلّوطًا، واختار لنفِسِه ِمن أشجاِر الوعِرقَطَع لنفِسِه أر14! كجماِل إنساٍن، ليسكُن يف البيِت
يشِعلُ أيضا ويخِبز خبزا، ثُم يصنع إلَها . ويأخذُ ِمنه ويتدفّأُ. فيصري للناِس لإليقاِد15. غَرس سنوبرا واملَطَر ينميِه

دسجفي !له را وخمنص هعناِرِن16. قد صبالن قَهأحر ا. صفُهعلَى ِنصِفِه يأكُلُ لَحم .عشبا ويشويشوي ما ! يفّأُ أيضديت
يخر له ويسجد، ويصلِّي إليِه ! وبقيته قد صنعها إلَها، صنما لنفِسِه17". رأيت نارا. قد تدفّأت! بخ:"ويقولُ
  ".لَهينجين ألنك أنت إ:"ويقولُ

وال يردد يف قَلِبِه وليس له 19. ال يعِرفونَ وال يفهمونَ ألنه قد طَمست عيونهم عن اإلبصاِر، وقُلوبهم عن التعقُِّل18
أفأصنع .  وأكَلتِنصفَه قد أحرقت بالناِر، وخبزت أيضا علَى جمِرِه خبزا، شويت لَحما:"معِرفَةٌ وال فهم حتى يقولَ

أليس كِذب :"قَلب مخدوع قد أضلَّه فال ينجي نفسه وال يقولُ. يرعى رمادا20" بقيته ِرجسا، ولساِق شجرٍة أخر؟
  ".يف يميين؟

قد 22. سرائيلُ ال تنسِي ِمنيياإ. عبد يل أنت. قد جبلتك. اُذكُر هِذِه يا يعقوب، يا إسرائيلُ، فإنك أنت عبدي"21
ٍة خطاياكحابوكس كيٍم ذُنوبكغ وتحم .كيتي فدألن إلَي ل23َ". ِارِجعقد فع ألنَّ الرب ها السماواتتمي أينرت .

نَّ الرب قد فدى يعقوب، ويف إسرائيلَ أشيدي أيتها اِجلبالُ ترنما، الوعر وكُلُّ شجرٍة فيِه، أل. ِاهِتفي يا أساِفلَ األرِض
دمتَج.  

  أورشليم ستعمر
. أنا الرب صاِنع كُلَّ شيٍء، ناِشر السماواِت وحدي، باِسطٌ األرض:"هكذا يقولُ الرب فاديك وجاِبلُك ِمن البطِن24

مقيم 26. ع احلُكَماَء إلَى الوراِء، ومجهلٌ معِرفَتهممرج. مبطِّلٌ آياِت املُخاِدعني ومحمق العرافني25من معي؟ 
: القائلُ للُّجِة27. ستبنني، وِخربها أُقيم: ستعمر، وملُدِن يهوذا: القائلُ عن أورشليم. كِلمةَ عبِدِه، ومتمم رأي رسِلِه

فِّفِك أُجارفي، وأ28. انششالقائلُ عن كور :ممتيت يرسفكُلَّ م ،راعي .ليمشى، وللهيكِل: ويقولُ عن أوربنست :
سسستؤ."  

  رسالة اهللا لكورش
45 
1 هأمام حلُّ، ألفتلوٍك أحا، وأحقاَء ممأُم هميِنِه ألدوس أمامبي كتالذي أمس شملَسيِحِه، لكور هكذا يقولُ الرب

ر ِمصراعِي النحاِس، ومغاليق احلَديِد ِّأُكَس. أنا أسري قُدامك واِهلضاب أُمهد"2: ب ال تغلَقاِملصراعِني، واألبوا
إسرائيل3َ. أقِصف إلَه ،باِمسك دعوكالذي ي ي أنا الربأن تعِرف املَخاِبئ، لكَي ِة وكُنوزالظُّلم ذَخائر وأُعطيك .
ال . أنا الرب وليس آخر5. لَقَّبتك وأنت لَست تعِرفُين. رائيلَ مختاري، دعوتك باِمسكألجِل عبدي يعقوب، وإس4



ِسواي مل تعِرفين. إلَه وأنت كطَّقتغِرِبها أنْ ليس غَريي6. نم شِرِق الشمِس وِمنم علَموا ِمنوليس . لكي ي أنا الرب
رالظ7ُّ. آخ وِر وخاِلقالن روصمرالش الِم وخاِلقالس ِة، صاِنعكُلِّ هِذِه. لم صاِنع 8. أنا الرب ها السماواتتاُقطُري أي

  .أنا الرب قد خلَقته. لتنفَِتِح األرض فيثِمر اخلَالص، ولتنِبت برا معا. ِمن فوق، وليِرتلُ اجلَو برا
9"جاِبله خاِصمي ويلٌ ملَن .أخزاِف األرِضخ نيب فجلاِبِلِه. ز ؟: هل يقولُ الطِّنيعأو يقولُ ماذا تصن : ليس له لُكمع

 ."ماذا تِلدين؟: ماذا تِلد؟ وللمرأِة: ويلٌ للَّذي يقولُ ألبيِه10يداِن؟ 

11إسرائيلَ وجاِبلُه وسقُد ِاسألوين عن اآلتياِت:"هكذا يقولُ الرب !ينِة بِجه دي أوصوينِمنِل يمِة عِجه وِمن  !
أنا قد 13. يداي أنا نشرتا السماواِت، وكُلَّ جنِدها أنا أمرت. أنا صنعت األرض وخلَقت اإلنسانَ علَيها12

هكذا قالَ 14". ، قالَ رب اجلُنوِدهو يبين مدينيت ويطِلق سبيي، ال بثَمٍن وال ديٍة. أَضته بالنصِر، وكُلَّ طُرِقِه أُسهلُ
رونَ ولِك يكونونَ:"الربعبِة إلَيِك يونَ ذَوو القامئيبةُ كوٍش والسوِتجار ِمصر بمشونَ. تعلفَِك يونَ . خرمبالقُيوِد ي

  ".ليس إلَه. فيِك وحدِك اُهللا وليس آخر: إلَيِك يتضرعونَ قائلني. ولِك يسجدونَ
15لِّصإسرائيلَ املُخ يا إلَه ِجبحتم إلَه ا أنتق16. حمِجلوا كُلُّهزوا وخاِنعونَ . قد خا، الصِل مجيعوا باخلَجضم

ألنه هكذا قالَ 18. ال ختزونَ وال ختجلونَ إلَى دهوِر األبِد. أما إسرائيلُ فيخلُص بالرب خالصا أبديا17. التماثيلَ
أنا الرب . للسكَِن صورها. مل يخلُقها باِطالً. هو قَررها. مصور األرِض وصاِنعها. خاِلق السماواِت هو اُهللا:"لربا

رظِلٍم19. وليس آخاألرِض م كاٍن ِمنباِخلفاِء يف م كَلَّمأت لَم .سِل يعقوبباِطالً اطلُبوين: مل أقُلْ لن .تم أنا الرب كَلِّم
  .بالصدِق، مخِبر باِلاسِتقامِة

ال يعلَم احلاِملونَ خشب صنِمِهم، واملُصلّونَ إلَى إلٍَه ال . ِاجتِمعوا وهلُموا تقَدموا معا أيها الناجونَ ِمن اُألمِم"20
لِّصخموا. أخِبروا21. يا. قَدعروا مشاوتِذِه . ولي أعلَم نم وال إلَه ماٍن؟ أليس أنا الربا منذُ ز رمنذُ القَدِمي، أخب

لِّصخوم بار غَريي؟ إلَه رآخ .ي أنا اُهللا وليس 22. ليس ِسوايأقاصي األرِض، ألن واخلُصوا يا مجيع ِفتوا إلَيِالت
ر23. آخةٌ ال ترِجعكِلم دقفمي الص ِمن خرج ،متبذايت أقس :يل جتثو كُلُّ رإن هYكُلُّ لساٍن حِلفٍة، يكب .
بالرب يتبرر ويفتِخر كُلُّ نسِل 25. إليِه يأيت، ويخزى مجيع املُغتاظني علَيِه. إنما بالرب الِبر والقوةُ: قالَ يل24

  ".إسرائيلَ
  آهلة بابل

46 
. احنَنت قد2. محموالتكُم محملَةٌ ِحمالً للمعيي. علَى احلَيواناِت والبهائِمصارت متاثيلُهما . قد جثا بيلُ، احنَنى نبو1

 .مل تقِدر أنْ تنجي اِحلملَ، وهي نفسها قد مضت يف السِيب. جثَت معا

3" ِمن علَي لنيميِت إسرائيلَ، املُحِة بقيوكُلَّ ب يعقوب يتعوا يل يا بِحِمِامسالر ِمن طِن، املَحمولنيوإلَى 4. الب
مبن تشبهونين وتسوونين 5. قد فعلت، وأنا أرفَع، وأنا أِمحلُ وأُنجي. الشيخوخِة أنا هو، وإلَى الشيبِة أنا أِمحلُ

  .وتمثِّـــلونين لنتشابه؟



6"الكيِس، والِفض ِمن بفِرغونَ الذَّهي ِزنونَالذيندونَ. ةَ بامليزاِن يسجونَ ويرخا، يها إلَهعصنا ليستأِجرونَ صائغي !
ِمن . يزعق أحد إليِه فال يجيب. ِمن موِضِعِه ال يربح. يحِملونه ويضعونه يف مكاِنِه ليِقف. يرفَعونه علَى الكَِتِف7

هلِّصخِتِه ال يِشد.  
اُذكُروا األولياِت منذُ القَدِمي، ألني أنا اُهللا وليس 9. رددوه يف قُلوبكُم أيها العصاةُ. ا هذا وكونوا ِرجاالًاُذكُرو"8
روليس ِمثلي. آخ لْ، قائال10ً. اإللَهفعدِء باألخِري، ومنذُ القَدِمي مبا مل يمنذُ الب خِبريت: مرسلُ كُلَّ موأفع قومرأيي ي .
  .قَضيت فأفعلُه. قد تكَلَّمت فأُجريِه. داٍع ِمن املَشِرِق الكاِسر، ِمن أرٍض بعيدٍة رجلَ مشوريت11
12"عن الِبر عيديناَء القُلوب البعوا يل يا أِشد13. ِامسدبعي، اليبر بتقد قَر .رالصي ال يتأخونَ . وخلُ يف ِصهيوأجع

 .ائيلَ جاليلخالصا، إلسر

  سقوط بابل
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 يا ابنةَ الكَلدانيني، ألنِك ال اجِلسي علَى األرِض بال كُرسي. ِانِزيل واجِلسي علَى التراِب أيتها العذراُء ابنةُ باِبلَ"1

. اكِشفي الساق. ري الذَّيلَشم. اكِشفي ِنقابِك. خذي الرحى واطحين دقيقًا2. تعودين تدعني ناِعمةً ومترفِّهةً
ارري األعاريِك3. اعبى مرِك وتتورع نكَِشفا. تدأح ةً وال أُصاِلحقمذُ ن4". آخهاجلُنوِد امس بفادينا ر . وسقُد

  .دعني سيدةَ املَماِلِكاجِلسي صاِمتةً وادخلي يف الظَّالِم يا ابنةَ الكَلدانيني، ألنِك ال تعودين ت"5. إسرائيلَ
. علَى الشيِخ ثَقَّلِت نريِك ِجدا. مل تصنعي هلُم رمحةً. دنست مرياثي ودفَعتهم إلَى يِدِك. غَِضبت علَى شعيب"6
عي هذا أيتها املُتنعمةُ فاآلنَ امس8. مل تذكُري آِخرتها. حتى مل تضعي هِذِه يف قَلِبِك! إلَى األبِد أكونُ سيدةً: وقُلِت7

فيأيت علَيِك هذاِن اِلاثناِن بغتةً 9. ال أقعد أرملَةً وال أعِرف الثَّكَلَ. أنا وليس غَريي: اجلاِلسةُ بالطُّمأنينِة، القائلَةُ يف قَلِبها
وأنِت اطمأننِت يف 10. سحوِرِك، مع وفوِر رقاِك ِجدابالتماِم قد أتيا علَيِك مع كثرِة . الثَّكَلُ والترملُ: يف يوٍم واِحٍد

فيأيت علَيِك شر 11. أنا وليس غَريي: ِحكمتِك ومعِرفَتِك هما أفتناِك، فقُلِت يف قَلِبِك. ليس من يراين: قُلِت. شرِك
  .يت علَيِك بغتةً لُكَةٌ ال تعِرفني اال تعِرفني فجره، وتقَع علَيِك مصيبةٌ ال تقِدرين أنْ تصديها، وتأ

12"رِعبنيما تبِك أنْ تنفَعي، رمِكنما يبحوِرِك اليت فيها تِعبِت منذُ ِصباِك، رِة سقاِك ويف كثرقد 13. ِقفي يف ر
 ِعند رؤوِس الشهوِر، ويخلِّصوِك ِمما ليِقف قاِسمو السماِء الراِصدونَ النجوم، املُعرفونَ. ضعفِت ِمن كثرِة مشوراِتِك

ليس هو جمرا . ال ينجونَ أنفُسهم ِمن يِد اللَّهيِب. أحرقَتهم النار. ها إُم قد صاروا كالقَش14. يأيت علَيِك
 منذُ ِصباِك قد شردوا كُلُّ واِحٍد تجارِك. هكذا صار لِك الذين تِعبِت فيِهم15. لِلاسِتدفاِء وال نارا للجلوِس تجاهها
  .علَى وجِهِه، وليس من يخلِّصِك

  الشعب املعاند
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1" والذين ،باسِم الرب هوذا، احلاِلفنيمياِه ي خرجوا ِمن باسِم إسرائيلَ، الذين يناملَدعو ،يعقوب يتعوا هذا يا بِامس

رب . فإنهم يسمونَ ِمن مدينِة القُدِس ويسندونَ إلَى إلَِه إسرائيل2َ! وال باحلَقيذكُرونَ إلَه إسرائيلَ، ليس بالصدِق 
ها3. اجلُنوِد امس وأنبأت تفمي خرج وِمن ،رتماٍن أخباِت منذُ زليباألو .تها فأتعتنةً صغت4. ب كعِرفَيت أنِلم



قُكنديٍد عح لٌ ِمنضقاٍس، وع ،حاسن كتبهماٍن5، وجمنذُ ز كرتِلئال تقولَ. أخب ،كأنبأت تمي قد : قَبلَما أتنص
وأنتم أال تخِبرونَ؟ قد أنبأتك حبديثاٍت منذُ اآلنَ، . قد ِمسعت فانظُر كُلَّها6. صنعها، ومنحويت ومسبوكي أمر ا

لَم 8. هأنذا قد عرفتها:  وليس منذُ زماٍن، وقَبلَ اليوِم مل تسمع ا، ِلئال تقولَاآلنَ خِلقَت7. وِبمخفياٍت مل تعِرفها
ِمن أجِل 9. تسمع ومل تعِرف، ومنذُ زماٍن مل تنفَِتح أُذُنك، فإني عِلمت أنك تغدر غَدرا، وِمن البطِن سميت عاصيا

اخترتك يف . هأنذا قد نقَّيتك وليس بِفضٍة10. فخري أُمِسك عنك حتى ال أقطَعكامسي أُبطِّئُ غَضيب، وِمن أجِل 
  .ألنه كيف يدنس امسي؟ وكراميت ال أُعطيها آلخر. ِمن أجِل نفسي، ِمن أجِل نفسي أفعل11ُ. كوِر املَشقَِّة

12"هوتعوإسرائيلُ الذي د ،يل يا يعقوب عأنا هو: ِامس . ،لُ وأنا اآلِخرميين 13أنا األووي ،ِت األرضسدي أسوي
يصنع . من ِمنهم أخبر ِذِه؟ قد أحبه الرب. ِاجتِمعوا كُلُّكُم وامسعوا14. أنا أدعوهن فيِقفن معا. نشرِت السماواِت

. تقَدموا إلَي16. أتيت بِه فينجح طَريقُه. أنا أنا تكَلَّمت ودعوته15. دانينيمسرته بباِبلَ، ويكونُ ِذراعه علَى الكَل
  .واآلنَ السيد الرب أرسلَين وروحه" منذُ وجوِدِه أنا هناك. مل أتكَلَّم ِمن البدِء يف اخلَفاِء: امسعوا هذا

. أنا الرب إلَهك معلِّمك لتنتِفع، وأُمشيك يف طَريٍق تسلُك فيِه: "لَهكذا يقولُ الرب فاديك قُدوس إسرائي17
وكانَ كالرمِل نسلُك، وذُريةُ أحشائك 19. لَيتك أصغيت لوصاياي، فكانَ كنهٍر سالمك وِبرك كلُجِج البحِر18

  .ال ينقَِطع وال يباد امسه ِمن أمامي. كأحشائِه
20"نيأرِض الكَلداني بوا ِمنباِبلَ، اهر جوا ِمنِم أخِبروا. اُخرنرذا. بصوِت الت ى األرِض. نادواإلَى أقص عوهيش .
أجرى هلُم ِمن الصخِر ماًء، وشق . ولَم يعطَشوا يف الِقفاِر اليت سيرهم فيها21. قد فدى الرب عبده يعقوب: قولوا

ِت املياهففاض خرلألشراِر22. الص قالَ الرب ،ال سالم."  
  عبد الرب

49 
وجعلَ 2ِمن أحشاِء أُمي ذَكَر امسي، . الرب ِمن البطِن دعاين: ِامسعي يل أيتها اجلَزائر، واصغوا أيها اُألمم ِمن بعيٍد1

يٍف حادفمي كس .أين وجبِدِه خايف ِظلِّ يربيا ملَين سهمِتِه أخفاين. عبدي إسرائيلُ الذي :"وقالَ يل3. يف ِكنانع أنت
دجم4". بِه أتا أنا فقُلتأم ":ثًا تِعبتبيت. عقُدر يتإلَهي. باِطالً وفاِرغًا أفن لي ِعندموع ،الرب قِّي ِعندح لكن."  

عبدا له، إلرجاِع يعقوب إليِه، فينضم إليِه إسرائيلُ فأتمجد يف عينِي الرب، وإلَهي واآلنَ قالَ الرب جاِبلي ِمن البطِن 5
فقد جعلتك نورا لُألمِم . قَليلٌ أنْ تكونَ يل عبدا إلقامِة أسباِط يعقوب، ورد محفوظي إسرائيلَ: "فقال6َ. يصري قويت

هكذا قالَ الرب فادي إسرائيلَ، قُدوسه، للمهاِن النفِس، ملَكروِه اُألمِة، لعبِد 7". ِضلتكونَ خالصي إلَى أقصى األر
لِّطنيسقومونَ:"املُتفي لوكم نظُردونَ. يسجساُء فيرؤ .كوِس إسرائيلَ الذي قد اختاروقُد ،الذي هو أمني ألجِل الرب."  

  اهللا يرد إسرائيل
8هكذا قالَ الرب":كنتويف يوِم اخلَالِص أع ،كبتجِة . يف وقِت القُبوِل استعِب، إلقاما للشهدع لُكوأجع فأحفَظُك

 ،راريمليِك أمالِك البى9األرِض، لتجوا: قائالً لألسريف الظَّالِم. اخر روا: للَّذينونَ ويف كُلِّ . اظهرعِق يعلَى الطُّر
مرعاهوإلَى 10. اِهلضاِب م هديِهمي مهمرحألنَّ الذي ي ،مسوال ش رح مهضِربعطَشونَ، وال يجوعونَ وال يال ي



مهنابيِع املياِه يوِرد11. يِفعناِهجي ترتلُ كُلَّ ِجبايل طَريقًا، ومماِل 12. وأجعالش عيٍد يأتونَ، وهؤالِء ِمنب هؤالِء ِمن
لتِشِد اِجلبالُ بالترنِم، . ترنمي أيتها السماوات، وابتِهجي أيتها األرض13".  ِمن أرِض سينيموِمن املَغِرِب، وهؤالِء

محروعلَى بائسيِه يت ،هعبى شزقد ع ألنَّ الرب.  
ا فال ترحم ابن بطِنها؟ حتى هل تنسى املَرأةُ رضيعه"15". قد تركَين الرب، وسيدي نسيين:"وقالَت ِصهيون14ُ

هاِدموِك . قد أسرع بنوِك17. أسوارِك أمامي دائما. هوذا علَى كفَّي نقَشتِك16. هؤالِء ينسني، وأنا ال أنساِك
 أنا، يقولُ الرب، حي. كُلُّهم قد اجتمعوا، أتوا إلَيِك. ِارفَعي عينيِك حوالَيِك وانظُري18. ومخِربوِك ِمنِك يخرجونَ
ليكح مكُلَّه سنيِك تلبروٍسإنكع مِ طَّقنيقَةً 19. ، وتتنياآلنَ ض ِك تكوننيراِبِك، إنخ ِك وأرضراريِك وببإنَّ ِخر

. وسعي يل ألسكُن. املَكانُضيق علَي :يقولُ أيضا يف أُذُنيِك بنو ثُكِلِك20. علَى السكّاِن، ويتباعد مبتِلعوِك
من ولَد يل هؤالِء وأنا ثَكلَى، وعاِقر منفيةٌ ومطرودةٌ؟ وهؤالِء من رباهم؟ هأنذا كُنت متروكَةً :فتقولني يف قَلِبِك21

  ".هؤالِء أين كانوا؟. وحدي
22الرب ديدي:"هكذا قالَ السِم يإلَى اُألم ي أرفَعيت، فيأتونَ بأوالِدِك يف األحضاِن، ها إنراي عوب أُقيموإلَى الش 

لنحمِك علَى األكتاِف يناترِضعاِتِك23. وبم مهداتيحاِضنيِك وس دونَ . ويكونُ املُلوكسججوِه إلَى األرِض يبالو
خزالذي ال ي ي أنا الربأن ِرجلَيِك، فتعلَمني سونَ غُبارلحلِك، ويِظروهنتى م."  

حتى سيب اجلَباِر يسلَب، :"فإنه هكذا قالَ الرب25هلْ تسلَب ِمن اجلَباِر غَنيمةٌ؟ وهلْ يفِلت سيب املَنصوِر؟ 24
فِلتةُ العايت تِك، . وغَنيمأوالد لِّصِك وأُخخاِصمم 26وأنا أُخاِصموي ،أنفُِسِهم ظاِلميِك لَحم وأُطِعم ِمِهمسكَرونَ بد

يعقوب زيزِك، وفاديِك علِّصخم ي أنا الربٍر أنشكُلُّ ب علَمالٍف، فيس كما ِمن."  
  

  خطية إسرائيل
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1أجِل :"هكذا قالَ الرب ؟ هوذا ِمناكُمإي همائي الذي بعتغُر هو ِمن نها، أو ماليت طَلَّقت كُمطَالِق أُم أين ِكتاب
ِلماذا ِجئت وليس إنسانٌ، ناديت وليس مجيب؟ هل قَصرت 2. ثاِمكُم قد بعتم، وِمن أجِل ذُنوبكُم طُلِّقَت أُمكُمآ

البحر فشيت أُنجرةٌ لإلنقاِذ؟ هوذا بزلْ ليس يفَّ قُدردي عن الِفداِء؟ وها. يقَفر ارلُ األِم. أجعدع كُها ِمنمس نِتني 
  ".أُلِبس السماواِت ظَالما، وأجعلُ اِملسح ِغطاَءها3. املاِء، ويموت بالعطَِش

يوِقظُ كُلَّ صباٍح، يوِقظُ يل أُذُنا، ألمسع . أعطاين السيد الرب لسانَ املُتعلِّمني ألعِرف أنْ أُغيثَ املُعيي بكَِلمٍة4
لِّمنيعف5. كاملُت الرب ديالسا وأنا مل أُعاِنديل أُذُن تح .دراِء مل أرت6. إلَى الواِتفنيللن يدوخ ،اِربنيظَهري للض ذَلتب .

  .وجهي مل أستر عن العاِر والبصِق
و الذي قريب ه8. لذلك جعلت وجهي كالصواِن وعرفت أني ال أخزى. والسيد الرب يعينين، لذلك ال أخجل7ُ

من هو الذي . هوذا السيد الرب يعينين9! من هو صاِحب دعوى معي؟ ليتقَدم إلَي! من يخاِصمين؟ لنتواقَف. يبررين
  .يأكُلُهم العثُّ. يحكُم علَي؟ هوذا كُلُّهم كالثَّوِب يبلَونَ



ِت عبِدِه؟ مِن الذي يسلُك يف الظُّلُماِت وال نور له؟ فليتِكلْ علَى اسِم الرب من ِمنكُم خائف الرب، ساِمع لصو10
يا هؤالِء مجيعكُم، القاِدحني نارا، املُتنطِّقني بشراٍر، اسلُكوا بنوِر ناِركُم وِبالشراِر الذي 11. ويستِند إلَى إلَِهِه

موهلكُم هذا. أوقَدت دي صاري ِع تضطَِجعونَ. ِمنجيف الو.  
  خالص اهللا األبدي

51 
1"الطّاِلبونَ الرب اِبعونَ الِبرها التعوا يل أيِامس :مِفرتاليت ِمنها ح ِة اجلُبقروإلَى ن ،مقُِطعت خِر الذي ِمنهانظُروا إلَى الص .
2تكُمةَ اليت ولَدوإلَى سار ،أبيكُم انظُروا إلَى إبراهيم.هوأكثَرت هكتوبار وهو واِحد هوتعي دقد 3.  ألن فإنَّ الرب

احلَمد . الفَرح واِلابِتهاج يوجداِن فيها. عزى كُلَّ ِخرِبها، ويجعلُ بريتها كعدٍن، وباديتها كجنِة الرب. عزى ِصهيونَ
  .وصوت الترنِم

. قريب بري5. ألنَّ شريعةً ِمن ِعندي خترج، وحقِّي أُثَبته نورا للشعوب: يب، ويا أُميت اصغي إلَياُنصتوا إلَي يا شع"4
  .إياي ترجو اجلَزائر وتنتِظر ِذراعي. قد برز خالصي، وِذراعاي يقضياِن للشعوب

فإنَّ السماواِت كالدخاِن تضمِحلُّ، واألرض . ِض ِمن حتتِارفَعوا إلَى السماواِت عيونكُم، وانظُروا إلَى األر"6
ِامسعوا يل يا عاِريف 7. أما خالصي فإلَى األبِد يكونُ وِبري ال ينقَض. كالثَّوِب تبلَى، وسكّانها كالبعوِض يموتونَ

ألنه كالثَّوِب يأكُلُهم 8وِمن شتائِمِهم ال ترتاعوا، ال ختافوا ِمن تعيِري الناِس، : الِبر، الشعب الذي شريعيت يف قَلِبِه
وسالس موِف يأكُلُهثُّ، وكالصوِر األدواِر. العالصي إلَى دي فإلَى األبِد يكونُ، وخا برأم."  

ألَسِت أنِت .  األدواِر القَدميِةاستيِقظي كما يف أياِم الِقدِم، كما يف! البسي قوةً يا ِذراع الرب! ِاستيِقظي، استيِقظي9
ألَسِت أنِت هي املُنشفَةَ البحر، مياه الغمِر العظيِم، اجلاِعلَةَ أعماق البحِر طَريقًا 10القاِطعةَ رهب، الطّاِعنةَ التنني؟ 

ابِتهاج وفَرح . ِم، وعلَى رؤوِسِهم فرح أبديومفديو الرب يرِجعونَ ويأتونَ إلَى ِصهيونَ بالترن11لعبوِر املَفديني؟ 
دِركاِنِهمي .دهناحلُزنُ والت بهر12. ي"يكُمزعوِمِن ابِن اإلنساِن . أنا أنا هو م ،موتإنساٍن ي ى ختايف ِمنأنِت حت نم

ؤسس األرِض، وتفزع دائما كُلَّ يوٍم ِمن وتنسى الرب صاِنعك، باِسطَ السماواِت وم13الذي يجعلُ كالعشِب؟ 
سريعا يطلَق املُنحين، وال يموت يف اجلُب وال يعدم 14وأين غَضب املُضاِيِق؟ . غَضِب املُضاِيِق عندما هيأ لإلهالِك

هبزخ.  
15هجلُج البحِر فتِعج زِعجم كإلَه وأنا الرب .اجلُنوِد امس بر16. ه كرتدي ستوِبِظلِّ ي ،أقوايل يف فِمك لتعوقد ج

 ."أنِت شعيب:لغرِس السماواِت وتأسيِس األرِض، ولتقولَ لِصهيونَ

  الرب كأس غضب
. صصِتم. قومي يا أورشليم اليت شِربِت ِمن يِد الرب كأس غَضِبِه، ثُفلَ كأِس الترنِح شِربِت! ِاَضي، اَضي17
18متهبر الذين ننيمجيِع الب ِدها ِمنبي مِسكي نوليس م ،ُمولَد الذين ننيمجيِع الب ها ِمنقودي نهلا م لَيس .
. بنوِك قد أعيوا20مبن أُعزيِك؟ . من يرثي لِك؟ اخلَراب واِلانِسحاق واجلوع والسيف. ِاثناِن هما مالقياِك19

  .املَآلنــونَ ِمن غَضِب الرب، ِمن زجرِة إلَِهِك. اضطَجعوا يف رأِس كُلِّ زقاٍق كالوعِل يف شبكٍَة



هكذا قالَ سيدِك الرب، وإلَهِك الذي يحاِكم 22. لذلك امسعي هذا أيتها البائسةُ والسكرى وليس باخلمِر21
وأضعها يف يِد 23. ال تعودين تشربينها يف ما بعد.  يِدِك كأس الترنِح، ثُفلَ كأِس غَضيبهأنذا قد أخذت ِمن:"لشعِبِه

  ".فوضعِت كاألرِض ظَهرِك وكالزقاِق للعاِبرين. احنَين لنعبر: معذِّبيِك الذين قالوا لنفِسِك
  دعوة ألورشليم

52 
البسي ثياب جماِلِك ياأورشليم، املدينةُ املُقَدسةُ، ألنه ! بسي ِعزِك ياِصهيونُال! ِاستيِقظي، استيِقظي1)52:12إىل)

ِجسوالن أغلَف عدلُِك يف ما بدخي عودراِب2. ال يالت ِفضي ِمنِانت .ليمشِقِك . قومي اجِلسي ياأورنِط عبر احنَلِّي ِمن
ألنه هكذا قالَ السيد 4". مجانا بعتم، وِبال ِفضٍة تفَكّونَ: "فإنه هكذا قالَ الرب3. هيونَأيتها املَسبيةُ ابنةُ ِص

الرب":هناك برغتالً ليعيب أولَ شزن ٍب. إلَى ِمصربال سب ورأش هظَلَم ى 5. ثُمحت ،فاآلنَ ماذا يل هنا، يقولُ الرب
. لذلك يعِرف شعيب امسي6.  مجانا؟ املُتسلِّطونَ علَيِه يصيحونَ، يقولُ الرب، ودائما كُلَّ يوٍم امسي يهانُأُِخذَ شعيب

كَلِّمي أنا هو املُتعِرفونَ أناليوِم ي يف ذلك ذا. لذلكأنه."  
قد ملك :"املُبشِر باخلَِري، املُخِبِر باخلَالِص، القائِل لِصهيونَما أمجلَ علَى اِجلباِل قَدمِي املُبشِر، املُخِبِر بالسالِم، 7

ألنهم يبِصرونَ عينا لعٍني ِعند رجوِع الرب إلَى  ،يترنمونَ معا. يرفَعونَ صوتهم. صوت مراِقبيِك8!". إلَهِك
قد شمر الرب عن 10. فدى أورشليم.  الرب قد عزى شعبهأشيدي ترنمي معا يا ِخرب أورشليم، ألن9َّ. ِصهيونَ

  .ِذراِع قُدِسِه أمام عيوِن كُلِّ اُألمِم، فترى كُلُّ أطراِف األرِض خالص إلَِهنا
ألنكُم 12. ِملي آنيِة الربتطَهروا ياحا. اخرجوا ِمن وسِطها. ال متَسوا نِجسا. اخرجوا ِمن هناك. ِاعتِزلوا، اعتِزلوا11

بونَ هاِربنيلَِة، والتذهججونَ بالعال ختر .كُمساقَت عجمإسرائيلَ ي وإلَه ،كُمأمام سائر ألنَّ الرب.  
  عبد الرب يتأمل ويتمجد

53 
كانَ . نك كثريونَكَما اندهش ِم14. هوذا عبدي يعِقلُ، يتعالَى ويرتقي ويتسامى ِجدا13) 52:13من )

مين آدب ِمن أكثَر هتِل، وصورجالر ِمن ا أكثَردفسكذا م هنظَر15. ما كثريينمأُم نِضحهكذا ي . لوكم دسأجِلِه ي ِمن
فِهموه عوهسمروا بِه، وما مل يخبروا ما مل يقد أبص مهألن ،مهأفواه.  

53:1 1 قدص ن؟ مالرب ِذراع تعِلننا، وملَِن استربوال 2خ ةَ لهٍة، ال صورأرٍض ياِبس كفَرٍخ وكِعرٍق ِمن هامقُد تبن
ههيشتفن نظَرإليِه، وال م نظُرمالَ فن3. ج ٍر عنهتسِن، وكماحلَز ِبرختلُ أوجاٍع ومجالناِس، ر خذولٌ ِمنوم قَرحتم

  . محتقَر فلم نعتد بِهوجوهنا،
وهو مجروح ألجِل 5. ونحن حِسبناه مصابا مضروبا ِمن اِهللا ومذلوالً. لكن أحزاننا حملها، وأوجاعنا حتَملها4

ا كُلُّ واِحٍد إلَى طريِقِه، ِملن. كُلُّنا كغنٍم ضلَلنا6. تأديب سالِمنا علَيِه، وِبحبِرِه شفينا. معاصينا، مسحوق ألجِل آثاِمنا
كشاٍة تساق إلَى الذَّبِح، وكنعجٍة صاِمتٍة أمام . ظُِلم أما هو فتذَلَّلَ ومل يفتح فاه7. والرب وضع علَيِه إمثَ مجيِعنا

فاه حفتيها فلم يِة أُِخذ8َ. جازينونالد غطَِة وِمنالض ظُ. ِمنكانَ ي نويف جيِلِه م هأرِض األحياِء، أن ِمن قُِطع هأن ن



علَى أنه مل يعملْ ظُلما، ومل يكُن يف فِمِه .  ِعند موِتِهوجِعلَ مع األشراِر قَربه، ومع غَين9ضِرب ِمن أجِل ذَنِب شعيب؟ 
ِغش.  
. بيحةَ إٍمث يرى نسالً تطولُ أيامه، ومسرةُ الرب بيِدِه تنجحإنْ جعلَ نفسه ذَ. أما الرب فسر بأنْ يسحقَه باحلَزِن10
لذلك أقِسم له بني 12. ِمن تعِب نفِسِه يرى ويشبع، وعبدي البار مبعِرفَِتِه يبرر كثريين، وآثامهم هو يحِملُها11

ن أجِل أنه سكَب للموِت نفسه وأُحصي مع أثَمٍة، وهو حملَ خطيةَ كثريين األِعزاِء ومع العظَماِء يقِسم غَنيمةً، ِم
يف املُذِنبني فَعوش.  

  اد اآليت
54 
1"اليت مل تِلد ها العاِقرتمي أينين ذ. ترب ِمن ِة أكثَروِحشين املُستألنَّ ب ،ضها اليت مل متختِم أينرعِل، أشيدي بالتاِت الب

ساِكِنِك2. قالَ الربم قَقطْ شبسِتِك، ولتيمكانَ خمِسكي. أوِسعي مِك، . ال تدي أوتاددِك وشِك 3أطيلي أطنابألن
، وال ختجلي ألنِك ال ختايف ألنِك ال ختزين4. متتدين إلَى اليمِني وإلَى اليساِر، ويِرثُ نسلُِك أُمما، ويعِمر مدنا خِربةً

حنيال تست .عدب هِلِك ال تذكُرينمتر باِك، وعارص ِخزي نيِك تنس5. فإن ،هاجلُنوِد امس بِك، رعلِك هو صاِنعألنَّ ب
عاِك الرب، وكزوجِة الصبا ألنه كامرأٍة مهجورٍة ومحزونِة الروِح د6. ووليِك قُدوس إسرائيلَ، إلَه كُلِّ األرِض يدعى

بفَيضاِن الغضِب حجبت وجهي عنِك 8. لُحيظَةً تركتِك، وِبمراِحم عظيمٍة سأمجعِك7. إذا رِذلَت، قالَ إلَهِك
لَحظَةً، وِبإحساٍن أبديِك الربِك، قالَ وليمكمياِه نوٍح هِذِه يل9.  أرح هأنْ ال . ألن لَفتنوٍح كما ح مياه عدب رتعب

فإنَّ اِجلبالَ تزولُ، واآلكام تتزعزع، أما إحساين 10. علَى األرِض، هكذا حلَفت أنْ ال أغضب علَيِك وال أزجرِك
ِك الربقالَ راِحم ،ععززسالمي ال يت هدزولُ عنِك، وعفال ي.  

وأجعلُ شرفَِك 12تعزيِة، هأنذا أبين باُألمثُِد ِحجارتِك، وِبالياقوِت األزرِق أؤسسِك، أيتها الذَّليلَةُ املُضطَِربةُ غَري املُ"11
. وكُلَّ بنيِك تالميذَ الرب، وسالم بنيِك كثريا13وكُلَّ تخوِمِك ِحجارةً كرميةً  ،ياقوتا، وأبوابِك ِحجارةً بهرمانيةً

14ـتنيثَـــبت دنو ِمنِكبالِبرِن اِلارِتعاِب فال يوع ،ةً عن الظُّلِم فال ختافنيعيدا 15.  بِمعونَ اجِتماعجتُم يها إ
هأنذا قد خلَقت احلَداد الذي ينفُخ الفَحم يف الناِر ويخِرج آلَةً 16. مِن اجتمع علَيِك فإلَيِك يسقُطُ. ليس ِمن ِعندي
  .قت املُهِلك ليخِربلعمِلِه، وأنا خلَ

هذا هو مرياثُ عبيِد الرب . كُلُّ آلٍَة صورت ِضدِك ال تنجح، وكُلُّ لساٍن يقوم علَيِك يف القَضاِء حتكُمني علَيِه"17
ِعندي، يقولُ الرب ِمن مهوِبر.  

 
  دعوة للعطاش

55 
هلُموا اشتروا بال ِفضٍة وِبال ثَمٍن . ذي ليس له ِفضةٌ تعالَوا اشتروا وكُلواأيها الِعطاش مجيعا هلُموا إلَى املياِه، وال"1

ِلماذا تِزنونَ ِفضةً لغِري خبٍز، وتعبكُم لغِري شبٍع؟ استِمعوا يل اسِتماعا وكُلوا الطَّيب، ولتتلَذَّذْ بالدسِم 2. مخرا ولَبنا
كُمك3ُ. أنفُسأميلوا آذانوا إلَيلُموه م .كُمعوا فتحيا أنفُساِدقَةَ. امسالص دداو راِحما، ما أبديهدلكُم ع هوذا 4. وأقطَع



ها أُمةٌ ال تعِرفُها تدعوها، وأُمةٌ مل تعِرفك تركُض إلَيك، ِمن 5. قد جعلته شاِرعا للشعوب، رئيسا وموصيا للشعوب
  ".ِهك وقُدوِس إسرائيلَ ألنه قد مجدكأجِل الرب إلَ

6ديوج ما دام اُطلُبوا الرب .وهو قريب 7. ادعوه إلَى الرب بتولي ،هلُ اإلِمث أفكارجور ،طريقَه يررِك الشترلي
ألنه 9. كُم، وال طُرقُكُم طُرقي، يقولُ الربألنَّ أفكاري لَيست أفكار"8. فيرحمه، وإلَى إلَِهنا ألنه يكِثر الغفرانَ

وأفكاري عن أفكاِركُم ِقكُمقي عن طُرطُر لَتعن األرِض، هكذا ع لَِت السماوات10. كما ع ِرتلُ املَطَركما ي هألن
الِنها تِلدجعوي روياِن األرضبل ي ،رِجعاِن إلَى هناكالسماِء وال ي ِمن ا والثَّلجبزاِرِع وخا للزرععطي زوت نِبتوت 

ال ترِجع إلَي فاِرغَةً، بل تعملُ ما سِررت بِه وتنجح يف ما . هكذا تكونُ كِلميت اليت خترج ِمن فمي11لآلِكِل، 
ها لهلترون12َ. أرسحضالٍم تجونَ وِبسٍح ختربفَر كُمألن .أمام شيدت ِر احلَقِل اِجلبالُ واآلكامجا، وكُلُّ شمنتر كُم

ويكونُ للرب امسا، عالمةً أبديةً . ِعوضا عن الشوِك ينبت سرو، وِعوضا عن القَريِس يطلَع آس13. تصفِّق باأليادي
ال تنقَِطع."  

  اخلالص لآلخرين
56 
1دلَ:"هكذا قالَ الربوأجروا الع احفَظوا احلَق .هيألنالصي واسِتعالنُ برجيُء خم ى لإلنساِن الذي 2.  قريبطوب

هسجنِلئال ي بتبِه، احلاِفِظ الس كسملُ هذا، والبِن اإلنساِن الذي يتعمي، رِل شمكُلِّ ع ِمن هدواحلاِفِظ ي". 

ها أنا شجرةٌ :"وال يقُِل اخلَصي". ا أفرزين الرب ِمن شعِبِهإفراز:"فال يتكَلَِّم ابن الغريِب الذي اقترنَ بالرب قائال3ً
إني "5: ألنه هكذا قالَ الرب للِخصياِن الذين يحفَظونَ سبويت، ويختارونَ ما يسرين، ويتمسكونَ بعهدي4". ياِبسةٌ

وأبناُء الغريِب 6. أُعطيِهمِ امسا أبديا ال ينقَِطع. لبنني والبناِتأُعطيِهم يف بييت ويف أسواري نصبا وامسا أفضلَ ِمن ا
 ،سوهجنِلئال ي بتحفَظونَ السي ا، كُلُّ الذينبيدع ليكونوا له الرب وا اسمِحبولي خِدموهلي ِرنونَ بالربقتي الذين

دسي، وأُفَرحهم يف بيِت صاليت، وتكونُ محرقاتهم وذَبائحهم مقبولَةً علَى آيت ِم إلَى جبِل ق7ُويتمسكونَ بعهدي، 
أمجع بعد إليِه، إلَى :"يقولُ السيد الرب جاِمع منفيي إسرائيل8َ". مذبحي، ألنَّ بييت بيت الصالِة يدعى لكُلِّ الشعوب

  ".مجموعيِه
  حماكمة اهللا لألشرار

كُلُّهم . ال يعِرفونَ. مراِقبوه عمي كُلُّهم10. يامجيع الوحوِش اليت يف الوعِر. يا مجيع وحوِش البر تعالَي لألكِل9
حأنْ تنب ال تقِدر كمب وِم. ِكالبو النِحبضطَِجعونَ، م11. حاِلمونَ معبالش ةٌ ال تعِرفِرهش عاةٌ. والِكالبم رال وه 

عِرفونَ الفَهمى. يبِح عن أقصكُلُّ واِحٍد إلَى الر ،ِقِهما إلَى طُرفَتوا مجيعا، "12. التسِكرم فشتا ولنذُ مخروا آخلُمه
  ".ويكونُ الغد كهذا اليوِم عظيما بل أزيد ِجدا

57 
اإلحساِن يضمونَ، وليس من يفطَن بأنه ِمن وجِه الشر يضم وِرجالُ . باد الصديق وليس أحد يضع ذلك يف قَلِبِه1

يقد2. الصالملُ السدخضاِجِعِهِم. يرحيونَ يف مستِة. يباِلاسِتقام اِلكالس. 
 



ونَ، وعلَى من تفغرونَ الفَم وتدلَعونَ مبن تسخر4. أما أنتم فتقَدموا إلَى هنا يا بين الساِحرِة، نسلَ الفاِسِق والزانيِة"3
املُتوقِّدونَ إلَى األصناِم حتت كُلِّ شجرٍة خضراَء، القاِتلونَ األوالد يف 5اللِّسانَ؟ أما أنتم أوالد املَعصيِة، نسلُ الكَِذِب؟ 

لِتلك سكَبِت سكيبا وأصعدِت . لك هي قُرعتِكِت.  يف ِحجارِة الوادي املُلِس نصيبِك6. األوديِة حتت شقوِق املَعاِقِل
وراَء 8. علَى جبٍل عاٍل ومرتِفٍع وضعِت مضجعِك، وإلَى هناك صِعدِت لتذبحي ذَبيحة7ًأعن هِذِه أتعزى؟ . تقِدمةً

. ِك وقَطَعِت لنفِسِك عهدا معهمأوسعِت مضجع. الباِب والقائمِة وضعِت تذكارِك، ألنِك لغريي كشفِت وصِعدِت
مهعضجبِت مةً. أحبظَرِت فُرصلِت 9. نزعٍد ونلِك إلَى بسلِت رِك، وأرسهِن، وأكثَرِت أطيابوِسرِت إلَى املَِلِك بالد
وِممن 11.  تضعفيشهوتِك وجدِت، لذلك مل. يئست: بطوِل أسفاِرِك أعييِت، ومل تقويل10. حتى إلَى اهلاويِة

خشيِت وِخفِت حتى خنِت، وإياي مل تذكُري، وال وضعِت يف قَلِبِك؟ أما أنا ساِكت، وذلك منذُ القَدِمي، فإياي مل 
  .أنا أُخِبر بِبرِك وِبأعماِلِك فال تفيدِك12. ختايف
أما املُتوكِّلُ علَي فيمِلك األرض ويِرثُ . تأخذُهم نفَخةٌ. لَّهمولكن الريح حتِملُهم كُ. إذ تصرخني فلينِقذِك جموعِك13

 ."جبلَ قُدسي

  تعزية للمنسحقني
ألنه هكذا قالَ العلي املُرتِفع، ساِكن 15". املَعثَرةَ ِمن طريِق شعيب ارفَعوا. هيئوا الطريق. أِعدوا، أِعدوا:"ويقول14ُ

يف املَوِضِع املُرتِفِع املُقَدِس أسكُن، ومع املُنسِحِق واملُتواِضِع الروِح، ُألحيي روح املُتواِضعني، :"دوس امسهاألبِد، القُ
ِحقنياملُنس قَلب هِر16. وُألحييإلَى الد بإلَى األبِد، وال أغض ي ال أُخاِصمى علَيها أمامي، . ألنغشي وحألنَّ الر

. اَستترت وغَِضبت، فذَهب عاصيا يف طريِق قَلِبِه. ِمن أجِل إِمث مكسِبِه غَِضبت وضربته17. نسمات اليت صنعتهاوال
سالم سالم للبعيِد وللقريِب، . خاِلقًا ثَمر الشفَتِني19رأيت طُرقَه وسأشفيِه وأقوده، وأرد تعزياٍت له ولنائحيِه 18
. أما األشرار فكالبحِر املُضطَِرِب ألنه ال يستطيع أنْ يهدأ، وتقِذف مياهه حمأةً وطينا20.  الرب، وسأشفيِهقالَ
  .لَيس سالم، قالَ إلَهي، لألشراِر21

  الصوم احلقيقي
58 
وإياي يطلُبونَ 2. ت يعقوب خبطاياهمِارفَع صوتك كبوٍق وأخِبر شعيب بتعديِهم، وبي. ال تمِسك. ناِد بصوٍت عاٍل"1

يسرونَ  .ِّيسألونين عن أحكاِم الِبر. يوما فيوما، ويسرونَ مبعِرفَِة طُرقي كأُمٍة عِملَت برا، ومل تترك قَضاَء إلَِهها
 تالِحظْ؟ ها إنكُم يف يوِم صوِمكُم توِجدونَ مسرةً، ملاذا صمنا ومل تنظُر، ذَلَّلنا أنفُسنا ومل: يقولون3َ. بالتقَرِب إلَى اِهللا

لَستم تصومونَ كما اليوم . ها إنكُم للخصومِة والنزاِع تصومونَ، ولتضِربوا بلكمِة الشر4. وِبكُلِّ أشغاِلكُم تسخرونَ
ه؟ يوما يذَلِّلُ اإلنسانُ فيِه نفسه، يحين كاألسلَِة رأسه، أِمثلُ هذا يكونُ صوم أختار5. لتسميِع صوِتكُم يف العالِء
. حلَّ قُيوِد الشر: ألَيس هذا صوما أختاره6هل تسمي هذا صوما ويوما مقبوالً للرب؟ . ويفرش حتته ِمسحا ورمادا

ا، وقَطعأحرار املَسحوقني ِري، وإطالققَِد النع 7.  كُلِّ نٍريفك دِخلَ املَساكنيوأنْ ت ،كبزللجائِع خ أنْ تكِسر ألَيس
ى عن لَحِمكوأنْ ال تتغاض ،ا أنْ تكسوهريانع ؟ إذا رأيتيِتكإلَى ب ائهنيالت.  



8"جدوم ،كأمام كبر سريا، ويسريع كتِصح توتنب ،كبِح نورِمثلَ الص نفَِجرئٍذ يحينكساقَت عجمي ئٍذ 9.  الربحين
الرب جيبغيثُ فيقولُ. تدعو فيذا:تستأناإلِمث . ه ِع وكالمواإلمياَء باألصب ريالن ِطكوس ِمن عتز10إنْ ن وأنفَقت

ويقودك 11. داِمس ِمثلَ الظُّهِرنفسك للجائِع، وأشبعت النفس الذَّليلَةَ، يشِرق يف الظُّلمِة نورك، ويكونُ ظَالمك ال
همياه بِع مياٍه ال تنقَِطعا وكنيٍة رنكج فتصري كطُ ِعظامشنوي ،كفسيف اجلَدوب ن شِبعواِم، ويعلَى الد الرب .

  .لثُّغرِة، مرجعِ املَساِلِك للسكنىمرمم ا: تقيم أساساِت دوٍر فدوٍر، فيسمونك. وِمنك تبنى اِخلرب القَدمية12ُ
إنْ رددت عن السبِت ِرجلك، عن عمِل مسرِتك يوم قُدسي، ودعوت السبت لَذَّةً، ومقَدس الرب مكَرما، "13

همتوأكر  ،كَلُِّم بكَالِمكوالت ِتكرسإجياِد م نوع ِقكِل طُرم14عن عكعلَى فإن ككِّبوأُر ،ئٍذ تتلَذَّذُ بالربحين 
تكَلَّم الرب ألنَّ فم ،أبيك مرياثَ يعقوب كفَعاِت األرِض، وأُطِعمرتم". 

  اخلطية واالعتراف والفداء
59 
1ععن أنْ تسم هومل تثقَلْ أُذُن ،لِّصخعن أنْ ت رمل تقص الرب د2. ها إنَّ يصار كُمبل آثام نيوب كُمينفاِصلَةً ب ت

عسمى ال يحت عنكُم هوجه ترست وخطاياكُم ،باإلِمث3. إلَِهكُم كُمِم، وأصاِبعبالد تسجقد تن كُمألنَّ أيدي .
ربالش جلهي كُمبالكَِذِب، ولسان تتكَلَّم كُم4. ِشفاهي ندِل، وليس مدعو بالعي نم لَيسباحلَق ِكلونَ علَى . حاِكميت

اآلِكلُ . فقَسوا بيض أفعى، ونسجوا خيوطَ العنكَبوِت5. قد حِبلوا بتعٍب، وولَدوا إمثًا. الباِطِل، ويتكَلَّمونَ بالكَِذِب
أعمالُهم أعمالُ إٍمث، .  بأعماِلِهمخيوطُهم ال تصري ثَوبا، وال يكتسون6َ. ِمن بيِضِهم يموت، واليت تكسر تخِرج أفعى

7. وفَعلُ الظُّلِم يف أيديِهمكيِم الزإلَى سفِك الد سِرعجتري، وت رإلَى الش ملُهإٍمث. أرج أفكار مهِقِهِم . أفكاريف طُر
حقوس دل8ٌ. اغِتصابع ساِلِكِهموليس يف م ،عِرفوهالِم مل يالس طَريق .عةًججعوالً مبس لوا ألنفُِسِهم . سريي نكُلُّ م

  .فيها ال يعِرف سالما
نتلَمس 10. يف ظَالٍم داِمٍس ضياًء فنسري. ننتِظر نورا فإذا ظَالم. ِمن أجِل ذلك ابتعد احلَق عنا، ومل يدِركنا العدل9ُ

سجتٍن نمٍي، وكالذي بال أعياحلائطَ كعى. سباِب كموتِة، يف الضمتثَرنا يف الظُّهِر كما يف العكُلُّنا 11. قد ع زأرن
هِدرا ندرماٍم هٍة، وكحبا. كدنع ِعدبتا فيالصدالً وليس هو، وخع ِظرنتوخطايانا 12. ن ،كأمام تنا كثُرعاصيألنَّ م

تكَلَّمنا بالظُّلِم . تعدينا وكِذبنا علَى الرب، وِحدنا ِمن وراِء إلَِهنا13. آثامنا نعِرفُهاتشهد علَينا، ألنَّ معاصينا معنا، و
ألنَّ الصدق . وقَِد ارتد احلَق إلَى الوراِء، والعدلُ يِقف بعيدا14. حِبلنا وهلَجنا ِمن القَلِب بكَالِم الكَِذِب. واملَعصيِة

فرأَى الرب . وصار الصدق معدوما، واحلائد عن الشر يسلَب15. ، واِلاسِتقامةَ ال تستطيع الدخولَسقَطَ يف الشاِرِع
  .وساَء يف عينيِه أنه ليس عدلٌ

16فيعليس ش هأن ِمن رليس إنسانٌ، وحتَي هفرأى أن .هدضهو ع هفِسِه، وِبرلن هِذراع تلَّصكِدرٍع، 17. فخ الِبر فلَِبس
حسب األعماِل هكذا يجازي 18. ولَِبس ثياب اِلانِتقاِم كِلباٍس، واكتسى بالغريِة كِرداٍء. وخوذَةَ اخلَالِص علَى رأِسِه

ِمن مشِرِق الشمِس فيخافونَ ِمن املَغِرِب اسم الرب، و19. جزاًء يجازي اجلَزائر. مبِغضيِه سخطًا، وأعداَءه ِعقابا
هجدم .هتدفَع ةُ الربفخكنهٍر فن دوعندما يأيت الع.  



20"يقولُ الرب ،ِة يف يعقوبعن املَعصي ائبنيونَ وإلَى التقالَ 21. ويأيت الفادي إلَى ِصهي ،مهدي معها أنا فهذا عأم
الرب :يف فِمك هعتوكالمي الذي وض ،سِل روحي الذي علَيكفِم ن وال ِمن ،سِلكفِم ن وال ِمن ،فِمك زولُ ِمنال ي 

  .نسِلك، قالَ الرب، ِمن اآلنَ وإلَى األبِد
  إشراق جمد اهللا

60 
ألنه ها هي الظُّلمةُ تغطِّي األرض والظَّالم 2. قومي استنريي ألنه قد جاَء نورِك، ومجد الرب أشرق علَيِك"1
الدماُألم ى. اِمسرعلَيِك ي هجدوم ،الرب شِرقا علَيِك فييف ضياِء إشراِقِك3. أم يف نوِرِك، واملُلوك ماُألم سريفت.  
 .يأيت بنوِك ِمن بعيٍد وتحملُ بناتِك علَى األيدي. جاءوا إلَيِك. قد اجتمعوا كُلُّهم. ِارفَعي عينيِك حوالَيِك وانظُري"4
تغطِّيِك كثرةُ 6. حينئٍذ تنظُرين وتنريين ويخفُق قَلبِك ويتِسع، ألنه تتحولُ إلَيِك ثَروةُ البحِر، ويأيت إلَيِك ِغنى اُألمِم5

كُلُّ غَنِم قيدار جتتِمع 7 .حتِملُ ذَهبا ولُبانا، وتبشر بتسابيِح الرب. اِجلماِل، بكرانُ ِمديانَ وعيفَةَ كُلُّها تأيت ِمن شبا
  .تصعد مقبولَةً علَى مذبحي، وأُزين بيت جمايل. ِكباش نبايوت ختِدمِك. إلَيِك

إنَّ اجلَزائر تنتِظرين، وسفُن ترشيش يف األوِل، لتأيتَ ببنيِك 9من هؤالِء الطّائرونَ كسحاٍب وكاحلَماِم إلَى بيوِتها؟ 8
ب ِكِمندجقد م هوِس إسرائيلَ، ألنإلَِهِك وقُد السِم الرب ،ممعه مهبوذَه مهتعيٍد وِفض.  
وتنفَِتح 11. ألني بغضيب ضربتِك، وِبِرضواين رِحمتِك. وبنو الغريِب يبنونَ أسوارِك، وملوكُهم يخِدمونِك"10

ألنَّ اُألمةَ واملَملكَةَ اليت ال ختِدمِك 12. ليؤتى إلَيِك بِغنى اُألمِم، وتقاد ملوكُهم.  تغلَقارا وليالً ال. أبوابِك دائما
ماُألم بخرا ترابوخ ،لُبنانَ إلَيِك يأيت13. تبيد جدم . دجقِدسي، وأُمكاِن مِة ما لزينعم ربنينديانُ والشوالس روالس

  .جلَيموِضع ِر
مدينةَ : وبنو الذين قَهروِك يسريونَ إلَيِك خاِضعني، وكُلُّ الذين أهانوِك يسجدونَ لَدى باِطِن قَدميِك، ويدعونِك"14

 ،وِس إسرائيلَ"الربونَ قُد15. ِصهي حا فرا أبديلُِك فخرةً بال عاِبٍر بِك، أجعضبغةً ومهجورا عن كوِنِك مضوٍر ِعود
. وترضعني لَبن اُألمِم، وترضعني ثُدي ملوٍك، وتعِرفني أني أنا الرب مخلِّصِك ووليِك عزيز يعقوب16. فدوٍر
ِعوضا عن النحاِس آيت بالذَّهِب، وِعوضا عن احلَديِد آيت بالِفضِة، وِعوضا عن اخلَشِب بالنحاِس، وِعوضا عن 17
  .جارِة باحلَديِد، وأجعلُ وكَالَءِك سالما ووالتِك برااِحل

. تسبيحا: خالصا وأبوابِك: ال يسمع بعد ظُلم يف أرِضِك، وال خراب أو سحق يف تخوِمِك، بل تسمني أسوارِك"18
مضيئًا، بل الرب يكونُ لِك نورا أبديا وإلَهِك ال تكونُ لِك بعد الشمس نورا يف النهاِر، وال القَمر ينري لِك 19
. ال تغيب بعد شمسِك، وقَمرِك ال ينقُص، ألنَّ الرب يكونُ لِك نورا أبديا، وتكملُ أيام نوِحِك20. زينتِك
21أبرار مِك كُلُّهعبوش .يدلُ يمغَرسي ع غُصن ،ِرثونَ األرضإلَى األبِد يدجم22.  ألت ألفًا واحلَقري صريي غرياَلص

  ".أنا الرب يف وقِتِه أُسِرع بِه. أُمةً قَويةً
  سنة الرب املقبولة
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1سبيللم نكَِسري القَلِب، ُألناديم لَين ألعِصبأرس ،املَساكني رشين ُألبحسم ألنَّ الرب ،علَي ِد الربيالس روح ني
ألجعلَ 3. ُألعزي كُلَّ النائحني. ُألنادي بسنٍة مقبولٍَة للرب، وبيوِم انِتقاٍم إلِهلنا2. بالِعتِق، وللمأسورين باإلطالِق

لروِح لنائحي ِصهيونَ، ُألعطيهم جماالً ِعوضا عن الرماِد، ودهن فرٍح ِعوضا عن النوِح، وِرداَء تسبيٍح ِعوضا عن ا
  .اليائسِة، فيدعونَ أشجار الِبر، غَرس الرب للتمجيِد

ويِقف األجاِنب 5. يقيمونَ املوِحشاِت األولَ، ويجددونَ املُدنَ اخلَِربةَ، موِحشاِت دوٍر فدوٍر. ويبنونَ اِخلرب القَدمية4َ
. أما أنتم فتدعونَ كهنةَ الرب، تسمونَ خدام إلَِهنا6. م وكراميكُمويرعونَ غَنمكُم، ويكونُ بنو الغريِب حراثيكُ
  .تأكُلونَ ثَروةَ اُألمِم، وعلَى مجِدِهم تتأمرونَ

7صيِبِهمِهجونَ بنبتِل يا عن اخلَجضِضعفاِن، وِعو ا عن ِخزِيكُمضِضعفَِني. ِعو ِرثونَ يف أرِضِهمي لذلك .هجةٌ بةٌ أبدي
. وأجعلُ أُجرتهم أمينةً، وأقطَع هلُم عهدا أبديا. ألني أنا الرب مِحب العدِل، مبِغض املُختِلِس بالظُّلِم"8. تكونُ هلُم

  ".هم أُم نسلٌ باركَه الربكُلُّ الذين يرونهم يعِرفون. ويعرف بني اُألمِم نسلُهم، وذُريتهم يف وسِط الشعوب9
10بالرب حا أفرحاخلَالِص. فر ين ثيابسقد ألب هفسي بإلَهي، ألنن ِهجتبت . نيزريٍس يتِمثلَ ع ،كساين ِرداَء الِبر

كما أنَّ اجلَنةَ تنِبت مزروعاِتها، هكذا ألنه كما أنَّ األرض تخِرج نباتها، و11. بِعمامٍة، وِمثلَ عروٍس تتزين حبليها
  .السيد الرب ينِبت برا وتسبيحا أمام كُلِّ اُألمِم

  اد القادم
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1جخرى يال أهدأُ، حت ليمشأجِل أور وِمن ،ونَ ال أسكُتأجِل ِصهي ِمن ِقدها كِمصباٍح يتالصها كضياٍء وخبر .
وتكونني إكليلَ جماٍل بيِد الرب، 3. مم برِك، وكُلُّ املُلوِك مجدِك، وتسمني باسٍم جديٍد يعينه فم الربفترى اُأل2

، "حفصيبةَ:"، بل تدعني"موحشةٌ:"، وال يقالُ بعد ألرِضِك"مهجورةٌ:"ال يقالُ بعد لِك4. وتاجا مِلكيا بكَف إلَِهِك
ألنه كما يتزوج الشاب عذراَء، يتزوجِك 5. ألنَّ الرب يسر بِك، وأرضِك تصري ذاِت بعٍل". بعولَةَ:"رضِك تدعىوأ

  .وكفَرِح العريِس بالعروِس يفرح بِك إلَهِك. بنوِك
ياذاِكري الرب ال تسكُتوا، . هاِر وكُلَّ اللَّيِل علَى الدواِميا أورشليم أقَمت حراسا ال يسكُتونَ كُلَّ الن علَى أسواِرِك6
إني :"حلَف الرب بيميِنِه وِبِذراِع ِعزِتِه قائال8ً. وال تدعوه يسكُت، حتى يثَبت ويجعلَ أورشليم تسبيحةً يف األرِض7
بل يأكُلُه الذين جنوه 9.  بنو الغرباِء مخرِك اليت تِعبِت فيهاأدفَع بعد قمحِك مأكَالً ألعدائِك، وال يشرب ال

 ."ويسبحونَ الرب، ويشربه جاِمعوه يف دياِر قُدسي

. لشعِبأِعدوا، أِعدوا السبيلَ، نقّوه ِمن اِحلجارِة، ارفَعوا الرايةَ ل. اُعبروا، اعبروا باألبواِب، هيئوا طريق الشعِب10
". ها أُجرته معه وِجزاؤه أمامه. هوذا مخلِّصِك آٍت:"هوذا الرب قد أخبر إلَى أقصى األرِض، قولوا البنِة ِصهيون11َ
12مهونمسا:"ويسقَدا معبش" ،"ي الربفديم ."نيمسةَ: "وأنِت تِة"، "املَطلوباملَهجور املدينةَ غَري."  

  يوم الرب،يوم انتقام وفداء
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أنا املُتكَلِّم بالِبر، العظيم . "من ذا اآليت ِمن أدوم، بثياٍب حمٍر ِمن بصرةَ؟ هذا البهي مبالِبِسِه، املُتعظِّم بكَثرِة قوِتِه1
 اِملعصرةَ وحدي، وِمن الشعوب مل يكُن قد دست"3ما بالُ لباِسك محمر، وثيابك كدائِس اِملعصرِة؟ 2". للخالِص
دعي أحيظي. مبغ مهِطئتيب، ووضبغ مهستالِبسي. فدكُلَّ م علَى ثيايب، فلَطَخت مهصريع شِة يف 4. فرقمالن ألنَّ يوم

تقد أت يفديةَ منإ5. قَليب، وس رتوحتَي ،عنيم كُنومل ي ظَرتيل ِذراعي، وغَيظي فن تلَّصفخ ،عاِضد كُنذ مل ي
  ".فدست شعوبا بغضيب وأسكَرتهم بغيظي، وأجريت علَى األرِض عصريهم6. عضدين

  تسبيح وصالة
لَ الذي كافأهم بِه إحساناِت الرب أذكُر، تسابيح الرب، حسب كُلِّ ما كافأنا بِه الرب، واخلَري العظيم لبيِت إسرائي7

 يف 9. فصار هلُم مخلِّصا". إنهم شعيب، بنونَ ال يخونونَ:"وقد قالَ حقا8. حسب مراِحِمِه، وحسب كثرِة إحساناِتِه
مهلَّصِتِه خضرح الكوم ،قتضاي كُلِّ ضيِقِهم .موح مهفَعور مِتِه ورأفَِتِه هو فكَّهبحِةمباِم القَدميكُلَّ األي مله.  

10مهبا، وهو حاردولَ هلُم عوقُدِسِه، فتح نوا روحدوا وأحزمتَر مهى 11. ولِكنةَ، موسالقَدمي اماألي ذَكَر ثُم
هعبوش":روح ِطِهملَ يف وسعِمِه؟ أين الذي جالبحِر مع راعي غَن ِمن مهدمِني 12 قُدِسِه، أين الذي أصعلي رالذي سي

الذي سيرهم يف اللُّجِج، كفَرٍس يف البريِة 13موسى ِذراع مجِدِه، الذي شق املياه قُدامهم ليصنع لنفِسِه امسا أبديا، 
  .عبك لتصنع لنفِسك اسم مجٍدهكذا قُدت ش". كَبهائم تِرتلُ إلَى وطاٍء، روح الرب أراحهم14فلم يعثُروا؟ 

15جِدكوم سكَِن قُدِسكم ِمن السماواِت وانظُر ِمن طَلَّعحوي : تن كراِحموم أحشائك فري؟ زكروتبوج كتأين غَري
تعندِرنا إسرائيل16ُ. امتوإنْ مل ي ،عِرفنا إبراهيمأبونا وإنْ مل ي أنت كفإن .يار أنتكنا منذُ األبِد امسأبونا، ولي ب.  

17أسباِط مرياِثك ،بيِدكأجِل ع ِمن ؟ ارِجعخافَِتكنا عن مقُلوب يتقَس ،ِقكعن طُر بنا يارإلَى قَليٍل 18. ِلماذا أضلَلت
قُدِسك عبش لكامت .كقِدسضاِيقونا داسوا ممل 19. م ماٍن كالذينا منذُ زقد كُن علَيِهم دعومل ي ،علَيِهم حتكُم

باِمسك.  
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كَما تشِعلُ النار اهلَشيم، وجتعلُ النار املياه تغلي، 2. ِمن حضرِتك تتزلزلُ اِجلبالُ! لَيتك تشق السماواِت وتِرتل1ُ

ِتكضرح ِمن ماُألم ِعدرتلت ،كامس أعداَءك فرعع3. لتنص حني لَِت اِجلبالُ ِمنلزتز ،لتزِظرها، ننتمل ن خاِوفم ت
ِتكضروا4. حصغعوا ومل يسمِل مل يومنذُ األز .هِظرنتي ملَن عصني كا غَريإلَه نيع 5. مل ترالِبر اِنعالص القي الفَِرحت .

ِقكيف طُر كذكُروني إذ أخط. الذين سِخطت أناها أنت .خلُصِجٍس، وكثَوِب 6. هي إلَى األبِد فنوقد ِصرنا كُلُّنا كن
ولَيس من يدعو باِمسك أو ينتِبه ليتمسك بك، ألنك 7. ِعدٍة كُلُّ أعماِل برنا، وقد ذَبلنا كورقٍَة، وَآثامنا كريٍح حتِملُنا

  .نحن الطِّني وأنت جاِبلُنا، وكُلُّنا عملُ يديك. واآلنَ يارب أنت أبونا8. احجبت وجهك عنا، وأذَبتنا بسبِب آثاِمن
. مدنُ قُدِسك صارت برية10ً. شعبك كُلُّنا. ها انظُر. ال تسخطْ كُلَّ السخِط يارب، وال تذكُِر اإلمثَ إلَى األبِد9

ليمشةً، وأوريرب تونُ صارةًِصهيشناٍر، وكُلُّ 11.  موح ريقح نا، قد صارآباؤ كحيثُ سبماِلنا حقُدِسنا وج يتب
  أألجِل هِذِه تتجلَّد يارب؟ أتسكُت وتِذلُّنا كُلَّ الذِّلِّ؟12. مشتهياِتنا صارت خرابا



  الدينونة واخلالص
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بسطت 2. ُألمٍة مل تسم بامسي. هأنذا، هأنذا: قُلت. الذين مل يطلُبوينوِجدت ِمن . أصغيت إلَى الذين مل يسألوا"1

دائما يذبح يف . شعٍب يغيظُين بوجهي3. يدي طولَ النهاِر إلَى شعٍب متمرٍد سائٍر يف طَريٍق غَِري صاِلٍح وراَء أفكاِرِه
رعلَى اآلج رخباِت، ويج4. اجلَنيف املَداِفِني بيتيف القُبوِر، وي ٍة. ِلسِجسلُحوٍم ن قرِتِه ماِخلرتيِر، ويف آني يأكُلُ لَحم .

ها قد كُِتب 6. هؤالِء دخانٌ يف أنفي، نار متِقدةٌ كُلَّ النهاِر. ال تدنُ ِمني ألني أقدس ِمنك. ِقف ِعندك: يقول5ُ
آثامكُم وآثام آبائكُم معا قالَ الرب، الذين بخروا علَى اِجلباِل، 7أُجازي يف ِحضِنِهم، . يال أسكُت بل أُجاز. أمامي

لَ يف ِحضِنِهماألو ملهمروين علَى اآلكاِم، فأكيلُ عيوع."  
8نقوِد، فيقولُ قائلٌ:"هكذا قالَ الربيف الع ديوج الفألنَّ: كما أنَّ الس هِلكهكَةًال ترلُ ألجِل .  فيِه بهكذا أعم

بل أُخِرج ِمن يعقوب نسالً وِمن يهوذا واِرثًا ِجلبايل، فيِرثُها مختاري، وتسكُن عبيدي 9. عبيدي حتى ال أُهِلك الكُلَّ
طَلَبوين10. هناك عيب الذينقٍَر، لشب رِبضم خورٍم، ووادي عى غَنرعفيكونُ شارونُ م.  
أما أنتم الذين تركوا الرب ونسوا جبلَ قُدسي، ورتبوا للسعِد األكبِر مائدةً، ومألَُوا للسعِد األصغِر مخرا "11

لتم فإني أُعينكُم للسيِف، وجتثونَ كُلُّكُم للذَّبِح، ألني دعوت فلم تجيبوا، تكَلَّمت فلم تسمعوا، بل عِم12ممزوجةً، 
هوذا . هوذا عبيدي يأكُلونَ وأنتم جتوعونَ: لذلك هكذا قالَ السيد الرب13. الشر يف عيني، واخترتم ما مل أُسر بِه

 وأنتم هوذا عبيدي يترنمونَ ِمن طيبِة القَلِب14. هوذا عبيدي يفرحونَ وأنتم ختزونَ. عبيدي يشربونَ وأنتم تعطَشونَ
وتخِلفونَ امسكُم لَعنةً ملُختاري، فيميتك السيد الرب 15. تصرخونَ ِمن كآبِة القَلِب، وِمِن انِكساِر الروِح تولِولونَ

را آخامس هبيدي عمس16. وييف األرِض ي حِلفوالذي ي ،بإلَِه احلَق كربيف األرِض يت كربفالذي يت ،بإلَِه احلَق حِلف
يينعن ع تها استتروألن ،تسييقاِت األولَى قد نألنَّ الض.  

  مساوات جديدة وأرض جديدة
بل افرحوا وابتِهجوا 18. ألني هأنذا خاِلق مساواٍت جديدةً وأرضا جديدةً، فال تذكَر األولَى وال ختطُر علَى باٍل"17

فأبتِهج بأورشليم وأفرح بشعيب، وال 19. أنا خاِلق، ألني هأنذا خاِلق أورشليم بهجةً وشعبها فرحاإلَى األبِد يف ما 
ألنَّ . ال يكونُ بعد هناك ِطفلُ أياٍم، وال شيخ مل يكِملْ أيامه20. يسمع بعد فيها صوت بكاٍء وال صوت صراٍخ

ابن موتي يبٍةالصِمئَِة سن ابن نلعٍة، واخلاِطئُ يا ويأكُلونَ 21.  ِمئَِة سنغِرسونَ كُرومسكُنونَ فيها، ويا وييوتبنونَ بوي
ألنه كأياِم شجرٍة أيام شعيب، ويستعِملُ مختاري عملَ . ال يبنونَ وآخر يسكُن، وال يغِرسونَ وآخر يأكُل22ُ. أمثارها

ويكونُ أني قَبلَما 24. ال يتعبونَ باِطالً وال يِلدونَ للرعِب، ألنهم نسلُ مباركي الرب، وذُريتهم معهم23. ديِهمأي
عأنا أمس عدكَلَّمونَ بم يتوفيما ه ،دعونَ أنا أُجيب25. ينبيأكُلُ الت دا، واألسعياِن مرعلُ يواحلَم قَِرالذِّئبا .  كالبأم

  ".ال يؤذونَ وال يهِلكونَ يف كُلِّ جبِل قُدسي، قالَ الرب. احلَيةُ فالتراب طَعامها
  القضاء والرجاء
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1هكذا قالَ الرب":يموِطئُ قَدم ي، واألرضكُرسي يت؟ . السماواتكانُ راحم الذي تبنونَ يل؟ وأين يتأين الب
إلَى اِملسكِني واملُنسِحِق الروِح واملُرتِعِد : وإلَى هذا أنظُر. صنعتها يدي، فكانت كُلُّ هِذِه، يقولُ الربوكُلُّ هِذِه 2

من . من يصِعد تقِدمةً يصِعد دم ِخرتيٍر. من يذبح شاةً فهو ناِحر كلٍب. من يذبح ثَورا فهو قاِتلُ إنساٍن3. ِمن كالمي
فأنا أيضا أختار مصائبهم، 4. بل هم اختاروا طُرقَهم، وِبمكرهاِتِهم سرت أنفُسهم. رق لُبانا فهو مباِرك وثَــناأح

ها علَيِهمأجِلب مخاِوفَهوم .جيبم كُنفلم ي وتعي دأجِل أن عوا. ِمنسمفلم ي يف . تكَلَّمت ِملوا القَبيحبل ع ،يينع
  ".واختاروا ما مل أُسر بِه

ليتمجِد : قالَ إخوتكُم الذين أبغضوكُم وطَردوكُم ِمن أجِل امسي:"ِامسعوا كالم الرب أيها املُرتِعدونَ ِمن كالِمِه5
ونَ. الربخزم فيا هوأم ،ِحكُملفَر رظه6. في املدينِة، صوت جيٍج ِمنض ا صوتجازيم الرب اهليكِل، صوت ِمن
7. أعداَءهتولَد ذَها الطَّلقا. قَبلَ أنْ يأخذَكَر تولَد رأَى ِمثلَ 8. قَبلَ أنْ يأيتَ علَيها املَخاض نِمثلَ هذا؟ م ِمسع نم

ضخةً؟ فقد مةً واِحدفعةٌ دأُم يف يوٍم واِحٍد، أو تولَد بالد ضنيهاهِذِه؟ هل متخب تونُ، بل ولَدِصهي لْ أنا 9! ته
افرحوا مع أورشليم وابتِهجوا معها، يا 10أُِخمض وال أولِّد، يقولُ الرب، أو أنا املولِّد هل أُغِلق الرِحم، قالَ إلَهِك؟ 

ا وتشبعوا ِمن ثَدِي تعزياِتها، لكَي تعِصروا لكي ترضعو11ِافرحوا معها فرحا، يا مجيع النائحني علَيها، . مجيع مِحبيها
  ".وتتلَذَّذوا ِمن ِدرِة مجِدها

12هكذا قالَ الرب هعونَ، وعلَى األيدي :"ألنيٍل جاِرٍف، فترضِم كساُألم جدا كنهٍر، ومعلَيها سالم ذا أُديرأنه
فترونَ وتفرح 14. عزيِه أُمه هكذا أُعزيكُم أنا، ويف أورشليم تعزونَكإنساٍن ت13. تحملونَ وعلَى الركبتِني تدلَّلونَ

ألنه هوذا الرب بالناِر 15. قُلوبكُم، وتزهو ِعظامكُم كالعشِب، وتعرف يد الرب ِعند عبيِدِه، ويحنق علَى أعدائِه
حب درٍة ليعوبكز هركَباتيأيت، ومبلهيِب ناٍرمو هجروز ،هبٍر، 16.  غَضشيِفِه علَى كُلِّ بوِبس عاِقباِر يبالن ألنَّ الرب

قَتلَى الرب كثُراِخلرتيِر 17. وي لَحم ِط، آِكلنيساِت وراَء واِحٍد يف الويف اجلَن مهرونَ أنفُسطَهسونَ ويقَدي الذين
ذَ، يواجلُر جسوالرا، يقولُ الربعونَ م18. فنمهوأفكار ِة، . وأنا أُجازي أعماهلُمِم واأللِسنثَ جلَمِع كُلِّ اُألمدح

وأجعلُ فيِهم آيةً، وأُرِسلُ ِمنهم ناجني إلَى اُألمِم، إلَى ترشيش وفولَ ولود الناِزعني يف 19. فيأتونَ ويرونَ مجدي
. ياوانَ، إلَى اجلَزائِر البعيدِة اليت مل تسمع خبري وال رأت مجدي، فيخِبرونَ مبجدي بني اُألمِمالقَوِس، إلَى توبالَ و

ويحِضرونَ كُلَّ إخوِتكُم ِمن كُلِّ اُألمِم، تقِدمةً للرب، علَى خيٍل وِبمركَباٍت وِبهواِدج وِبغاٍل وهجٍن إلَى جبِل 20
 ،ليمشقُدسي أوريِت الربةً يف إناٍء طاِهٍر إلَى بنو إسرائيلَ تقِدمب حِضركما ي ،21. قالَ الرب ما ِمنهِخذُ أيضوأت

قالَ الرب ،نيةً والوينأمامي، يقولُ 22. كه تتثب ةَ اليت أنا صاِنعاجلديد ةَ واألرضكما أنَّ السماواِت اجلديد هألن
 تثبهكذا ي ،الربكُموامس سلُكُمٍد يأيت 23. نسسبٍت إلَى سبٍت، أنَّ كُلَّ ذي ج ِهالٍل إلَى ِهالٍل وِمن ويكونُ ِمن

أمامي، قالَ الرب دسجال 24. لي مهونار موتال ي مهألنَّ دود ،وا علَيصع ثَثَ الناِس الذينونَ جرجونَ ويخروي
  ".لِّ ذي جسٍدتطفأُ، ويكونونَ رذالَةً لكُ


