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إَشعْياء كِتاُب
الثامن القرن نحو دونها كما النبي إشعياء نبوءات على الكتاب هذا يشتمل
كان ملوك أربعة فيها عاصر سنة ستين نحو إشعياء خدمة استغرقت م. ق.
مملـكة إلى الُأولى الدرجة في إشعياء، الله أرسل المُْصلِح. الملك حزقيا آخرهم
إشعياء عاش أيضاً. الشمال في إسرائيل مملـكة شملت رسالته أن إلا يهوذا،
بين الواقعة الفترة خلال ويهوذا إسرائيل بين نشبت التي الأهلية الحرب بان إ
سنة في أشور جيش يد على إسرائيل دمار وشهد م. ق. 732 و 734 عامي
سقوط عن أسفر الذي الأليم الدرس إشعياء بال عن يغب ولم م. ق. 722
من يهوذا الله فأنقذ الله، على الاتكال على حزقيا لتشجيع فاستغله إسرائيل،
كذلك، معسكراتهم. على فقضى بالوباء أصابهم إذ الرهيبة أشور ملك قوات
والخلاص السبي حقبة إلى عصره. وراء ما إلى النبوءة بعين إشعياء تطلع
بعناية حظيت التي الـكتب أحد إشعياء كتاب كان لشعبه. الله أعده الذي
الخلاص. هو موضوعه محور لأن متكررة، بصورة منه فاقتبس يسوع الرب
مخلصشعبه، هو الله أن هي الله عن الكتاب هذا لنا يعكسها التي الصورة إن
ليحمل المسيح سيرسل الذي وهو مصر، أرض في العبودية من افتداه الذي
ً تائبا إليه يقبل من لكل ً مجانا الغفران الله يمنح .(35 (6: ً جميعا خطايانا
يعم إذ رائعة بتفاصيل الأرض على المقبلة الله مملـكة وصفت كذلك مؤمناً.

ملـكهم. الله بتسبيح مترنمين القتال عن الناس ويتخلى السلام، فيها

َ وَُأورَُشلِيم يَهُوذَا بِشَْأِن ُ لَه ُأعْلِنَْت َّتِي ال آمُوَص، بِْن َ ِإَشعْيَاء يَا رُْؤ ِهيَ ِ هَذِه ١
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تُهَا َّ َأي اْسمَعِي ٢ يَهُوذَا. مُلُوِك ا َّ وَِحْزقِي وَآحَازَ يُوثَامَ وَ ا َّ ي ِ عُّز مِْن كُّلٍ حُْكمِ َأثْنَاءِ فِي
وََأنْشَْأتُهُْم َ َأبْنَاء يُْت َّ َب »ر َّمُ: يَتَكَل ّبَ َّ الر لَأّنَ الَأْرُض تُهَا َّ َأي وََأْصغِي مَاوَاُت الّسَ
ِيُل ِإسْرَائ ا َأمَّ َصاِحبِهِ، مَعْلَِف ُ وَاْلحِمَار ِيَهُ، قَان يَعْرُِف ُ وْر َّ الث ٣ . عَلَيَّ دُوا َّ تَمَر هُْم وَلـَِكنَّ
بِالِإْثِم، ِل الْمُثَّقَ عِْب الّشَ َاطِئَةِ، اْلخ ةِ لِلُأمَّ يٌْل وَ ٤ يُْدرِكُ. َ لا وََشعْبِي يَعْرُِف، َ فَلا
ِيَل ِإسْرَائ وِس بِقُّدُ وَاْستَهَانُوا ّبَ َّ الر تَرَُكوا لَقَْد الْفَسَادِ. َأبْنَاءِ رِّ، َّ الش مُْرتَِكبِي ةِ َّ ي ذُرِّ
عَلَى تُوَاظِبُونَ ِمَاذَا ل بَعْدُ؟ بُكُْم َأضْرِ مَوِْضــٍع َأّيِ عَلَى ٥ َأْعقَابِهِْم. عَلَى وَدَارُوا
الْقَدَِم َأْخمَِص مِْن ٦ مَرِيٌض. ِ بِكَامِلِه وَالْقَلَْب ٌ َسقِيم ِ بِجُمْلَتِه ْأَس َّ الر ِإّنَ دِ؟ ُّ َّمَر الت
ْف، تُنَّظَ لَْم وَقُرُوٌح وََأْحبَاٌط جُرُوٌح ُ ه ُّ كُل عَافِيَةٌ. فِيهِ لَيَْس ْأِس َّ الر ةِ َّ قِم ِإلَى
مُدُنَكُْم. ُ ار َّ الن وَالْتَهَمَِت بِلاَدَكُْم اْلخَرَاُب عَّمَ ٧ يِْت. َّ بِالز ُلَيَّْن ت وَلَْم ْد، تَُضمَّ وَلَْم
فَسَاداً. ُ َبَاء الْغُر فِيهَا عَاَث ِبَةٌ، خَر ِهيَ َأْعيُنِكُْم. َأمَامَ ُحقُولـَكُْم ُ َبَاء الْغُر نَهََب
َأْو لِلْقَثَاءِ َحْقٍل فِي ٍ َخيْمَة َأْو كَرٍْم فِي حَارٍِس ِ كَمِظَلَّة ً ُمَهُْجورَة ُأورَُشلِيم فََأْضحَْت ٨
مِثَْل لَأْصبَْحنَا يَِسيرَةً، ً ة َّ بَقِي لَنَا َحفَِظ َ الْقَدِير ّبَ َّ الر َأّنَ َ لَوْلا ٩ ُمحَاصَرَةٍ. ٍ كَمَدِينَة
ِ يعَة شَرِ ِإلَى َأْصغُوا َسدُومَ. امَ يَاحُّكَ ّبِ َّ الر َ كَلِمَة اْسمَعُوا ١٠ وَعَمُورَةَ. َسدُومَ
خَمُْت َّ ات ؟ ّبُ َّ الر يَقُوُل ذَبَاِئحِكُْم، ُ َكثْرَة ُتجْدِينِي مَاذَا ١١ عَمُورَةَ: يَاَأهَْل ِإلَهِنَا
وَتُيُوٍس. وَِخْرفَاٍن عُجُوٍل بِدَِم ُأسَرُّ َ وَلا نَاِت، الْمُسَمَّ وََشحِْم َاٍش كِب ُمحْرَقَاِت مِْن
وا ُكّفُ ١٣ دُورِي؟ تَدُوُسوا َأْن مِنْكُْم َطلََب مَْن َأمَاِمي، َمْثُلُوا لِت ْ ِجئْتُم ِحينَ ١٢
بُْت وَالّسَ ْهرِ َّ الش رَْأُس وَكَذَلَِك لِي، رِْجٌس فَالْبَُخورُ بَاطِلَةٍ، قَرَابِينَ تَْقدِيِم عَْن
لَشَّدَ ١٤ الِإْثِم. اْرتِكَاِب مََع الاْعتِكَاَف ُأطِيُق َ لا فََأنَا الْمَْحفَِل، ِإلَى ُ عَاء وَالدُّ
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عَلَيَّ َصارَْت َأْعيَادِكُْم! وَمَوَاسِمَ شُهُورِكُْم رُؤُوِس اْحتِفَالاَِت نَْفسِي تُبْغُِض مَا
عَنْكُْم، وَْجهِي َأْحجُُب َأيْدِيَكُْم َنحْوِي تَبْسُطُونَ عِنْدَمَا ١٥ حَمْلَهَا. وََسئِمُْت عِبْئاً،
اغْتَِسلُوا، ١٦ دَماً. ٌ مَمْلُوءَة َأيْدِيَكُْم لَأّنَ َأْستَِجيُب، َ لا َ لاَة الّصَ ُ َأْكثَرْتُم وِإْن
الِإْثِم، اقْتِرَاِف عَِن وا ُكّفُ . عَيْنَيَّ َأمَاِم مِْن َأعْمَالـِكُْم شَرَّ يلُوا َأزِ رُوا، تَطَهَّ
وَدَافِعُوا لِلْيَتِيِم، اقُْضوا الْمَْظلُومَ، َأنِْصفُوا ، اْلحَّقَ انْشُدُوا الِإْحسَانَ، مُوا َّ وَتَعَل ١٧
كَلَطَخَاٍت َخطَايَاكُْم كَانَْت ِإْن ، ّبُ َّ الر يَقُوُل نَتَحَاَججْ تَعَالَوْا ١٨ الَأْرمَلَةِ. عَِن
فِي تُْصبُِح ودِّيِ الدُّ َكَصبِْغ َ حَمْرَاء كَانَْت وَِإْن لِْج، َّ كَالث تَبْيَّضُ هَا فَِإّنَ ةٍ َّ ي ِ قِرْمِز
ِإْن وَلـَِكْن ٢٠ الَأْرِض، ِبخـَيْرَاِت عُونَ َّ َمَت تَت ْ وََأَطعْتُم ْ ِشئْتُم ِإْن ١٩ وِف! الّصُ نَقَاءِ
َصارَِت َكيَْف ٢١ مَ. َّ تَكَل قَْد ّبِ َّ الر فَمَ لَأّنَ َلْتَهِمُكُْم، ي يُْف فَالّسَ ْ ْدتُم َّ وَتَمَر ْ َأبَيْتُم
فََأْصبََحْت الْعَْدُل، ِإلَْيهَا وَيَْأوِي َحّقاً، تَفِيُض كَانَْت عَاهِرَةً؟ ُ الَأمِينَة ُ الْمَدِينَة
َأْصبََح ٢٣ بِمَاءٍ. ً مَغْشُوَشة وَخَمْرُِك فَةً، َّ ي مَُز تُِك فِّضَ َصارَْت ٢٢ لِلْمُْجرِمِينَ. ً وَكْرا
َ لا الْهِبَاِت، َ وَرَاء وَيَْسعَوْنَ ِ بِالرِّْشوَة يُوْلَعُونَ لُُصوٍص، َ وَشُرَكَاء عَُصاةً رُؤََساؤُِك
يِّدُ الّسَ يَقُوُل لِذَلَِك �� الَأْرمَلَةِ.« دَْعوَى ِإلَْيهِْم تُرْفَُع َ وَلا الْيَتِيِم، عَِن يُدَافِعُونَ
َأعْدَائِي. مِْن وَلََأنْتَقِمَّنَ مُقَاوِِميَّ مِْن »لََأْستَرِيحَّنَ ِيَل: ِإسْرَائ ُ يز ِ عَز ُنُودِ، اْلج رَّبُ
مِْن ِك َّ وَُأَصّفِيَن بِالْبَوْرَِق، الْمَعَادِنُ ى تُنَّقَ َكمَا غِّشِِك مِْن ِك َّ وَُأنَّقِيَن ِك َّ لَُأعَاقِبَن ٢٥
كَانُوا َكمَا يِك وَمُِشيرِ الْغَابِرَةِ، اْلحِقَِب فِي كَانُوا َكمَا قَُضاتَِك وَُأعِيدُ ٢٦ قَْصدِيرِِك،
فَتُْفدَى ٢٧ الَأمِينَةَ. َ الْمَدِينَة الْعَْدِل، َ مَدِينَة تُْدعَيْنَ عِنْدَئِذٍ الُأولَى. الْعُهُودِ فِي
جَمِيعاً، مُونَ فَيَتََحّطَ ُ وَاْلخُطَاة ُ الْعَُصاة ا َأمَّ ٢٨ بِالْبِرِّ. ِبُوهَا وَتَائ بِاْلحَّقِ، صِْهيَوْنُ
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َّتِي ال وِط ُّ الْبَل َ َشجَرَة لِعِبَادَتِكُْم َخجٌَل يكُْم يَعْتَرِ وَ ٢٩ . ّبَ َّ الر تَرَُكوا الَّذِيَن وَيَبِيدُ
وَطةٍ ُّ كَبَل تُْصبُِحونَ كُْم َّ لَأن ٣٠ بَِأْوثَانِهَا. اْلحَدَائَِق ُ يثَارِكُم لِإ ُ وَالْعَار بِهَا، ْ ُشغِْفتُم
ُ وََأعْمَالُه َكفَتِيلَةٍ القَوِّيُ ُ فَيَِصير ٣١ الْمَاءُ، مِْنهَا غَاَض حَدِيقَةٍ َأْو َأْورَاقُهَا، ُلَْت ذَب

ِإْخمَادِهَا.« عَلَى َأحَدٌ يَْقوَى َ لا ِنَاٍر ب ً مَعا فَيَحْتَرِقَاِن ً لاَهِبَة ً شَرَارَة يرَةُ( )الشِّرِّ

٢
وََيحْدُُث ٢ وَُأورَُشلِيمَ: يَهُوذَا بِشَْأِن آمُوَص بُْن ُ ِإَشعْيَاء ُ رَآه الَّذِي الِإعْلاَنُ ١
يَعْلُو وَ اْلجِبَاِل، كُّلِ مِْن َأْسمَى يُْصبُِح ّبِ َّ الر هَيْكَِل َجبََل َأّنَ اِم، َّ الَأي ِ آِخر فِي
وَتَقُوُل: ٌ َكثِيرَة ُشعُوٌب وَتُْقبُِل ٣ الُأمَِم. جَمِيُع ِ ِإلَيْه ُ فَتَتَوَافَد التِّلاَِل، كُّلِ فَوَْق
وَنَْسلَُك ُطرُقَهُ، فَيُعَلِّمَنَا يَعْقُوَب، ِ ِإلَه بَيِْت ِإلَى ، ّبِ َّ الر َجبَِل ِإلَى لِنَْذهَْب تَعَالَوْا
. ّبِ َّ الر ُ كَلِمَة تُعْلَُن َ ُأورَُشلِيم وَمِْن يعَةُ، رِ َّ الش َتخْرُُج صِْهيَوْنَ مِْن لَأّنَ ُلِهِ، ُسب فِي
يَث َمحَارِ ُسيُوفَهُْم فَيَْصنَعُونَ َكثِيرَةِ، ـْ ال عُوِب الّشُ بَيْنَ وََيحْكُمُ الُأمَِم بَيْنَ فَيَْقضِي ٤
اْلحَرِْب عَلَى بُونَ يَتَدَرَّ َ وَلا َسيْفاً، ةٍ ُأمَّ عَلَى ٌ ة ُأمَّ تَرْفَُع َ وَلا مَنَاِجَل، وَرِمَاَحهُْم
يَارَّبُ فََأنَْت ٦ . ّبِ َّ الر نُورِ فِي لِنَْسلُْك ا َّ هَي يَعْقُوَب، يَابَيَْت ٥ بَعْدُ. فِيمَا
الْمَشْرِِق َأبْنَاءِ مِْن افُونَ َّ الْعَر بَيْنَهُمُ َ فََكثُر يَعْقُوَب، بَيَْت َشعْبََك، نَبَْذَت قَْد
ً ة فِّضَ َأْرضُهُْم اْمتَلَأْت ٧ َبَاءِ. الْغُر مََع وَتَعَاهَدُوا كَالْفِلِْسطِينِيِّينَ، وَالْمُتَنَبِّئُونَ،
َُتحْصَى. لا َاتُهُْم وَمَرْكَب َيِْل، بِاْلخ بِلاَدُهُْم وَاْمتَلَأْت لَهَا، َ َنِهَايَة لا وَُكنُوزُهُْم وَذَهَباً،
َأَصابِعِهِْم. لِعَمَِل وََسجَدُوا َأيْدِيهِْم، َ َصنْعَة وَعَبَدُوا بِالَأْصنَاِم، َأْرضُهُْم اْمتَلَأْت ٨
مَغَاوِرِ فِي اْختَِف ١٠ عَْنهُْم. تَْصفَُح َ وَلا الْبَشَرُ، وَيَذِّلُ الِإنْسَانُ، يَْنحَّطُ لِذَلَِك ٩
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َمجْدِهِ. جَلاَِل وَمِْن ّبِ َّ الر ِ هَيْبَة مِْن ً َخْشيَة الَأْرِض ُحفَرِ فِي وَاْختَبِئْ اْلجِبَاِل،
ُ وَحْدَه ّبُ َّ الر مُ وَيَتَعَّظَ ، تَذِّلُ يَاؤُهُْم وَِكبْرِ ُتخْفَُض، ُ الْمُتَشَاِمخَة الْبَشَرِ فَعُيُونُ ١١
وَمُتََكبِّرٍ مُتَعَّظٍِم كُّلُ يُوَْضُع فِيهِ ً يَوْما ِ الْقَدِير ّبِ َّ لِلر فَِإّنَ ١٢ الْيَوِْم. ذَلَِك فِي
بَاَشانَ، وِط ُّ بَل كُّلِ وَعَلَى ، اِمخِ الّشَ الْمُتَعَالِي لُبْنَانَ َأْرزِ عَلَى وَيَْسمُو ١٣ وَمُتَغَْطرٍِس.
وَُسوٍر عَاٍل، بُرٍْج كُّلِ وَعَلَى ١٥ الْمُرْتَفِعَةِ، التِّلاَِل وَعَلَى ، َأشَّمَ َجبٍَل كُّلِ وَعَلَى ١٤
فَيَعْتَرِي ١٧ جَمِيلَةٍ، ٍ َصنْعَة كُّلِ وَعَلَى تَرِْشيَش، ُسفُِن كُّلِ وَعَلَى ١٦ َحِصينٍ،
فِي ُ وَحْدَه ّبُ َّ الر مُ وَيَتَعَّظَ الْبَشَرِ، ُ تَشَاُمخ وَيُذَّلُ ِإنْسَاٍن، كُّلِ َ غَْطرََسة الْهَوَانُ
اْلجِبَاِل، مَغَاوِرِ ِإلَى اُس َّ الن َلْجَُأ ي وَ ١٩ هَا، ُّ كُل الَأْصنَامُ وَتُبَادُ ١٨ الْيَوِْم، ذَلَِك
يَهِّبُ عِنْدَمَا َلِهِ، جَلا َمجْدِ وَمِْن ّبِ َّ الر ِ هَيْبَة مِْن يَن مُتَوَارِ الَأْرِض، ِ َحفَائِر وَِإلَى
َأْوثَانَهُمُ وَاْلخَفَافِيِش لِْلجُرْذَاِن اُس َّ الن يَْطرَُح الْيَوِْم ذَلَِك فِي ٢٠ الَأْرَض. لِيُزَلْزَِل
كُهُوِف فِي وَيَْدخُلُونَ ٢١ لِيَعْبُدُوهَا، َصنَعُوهَا َّتِي ال َ ة َّ هَبِي الذَّ وََأْصنَامَهُمُ َ ة َّ ي الْفِّضِ
ِ َلِه جَلا َمجْدِ وَمِْن ّبِ َّ الر ِ هَيْبَة مِْن ً َبا هَر ةِ َّ َبَلِي اْلج اْلجُرُوِف ُشقُوِق وَفِي ْخرِ، الّصَ
ِض َّ الْمُعَر الِإنْسَاِن عَلَى الاتِّكَاِل عَِن وا ُكّفُ ٢٢ الَأْرَض. لِيُزَلْزَِل يَهِّبُ عِنْدَمَا

لَهُ؟ ٍ قِيمَة فََأّيُ لِلْمَوِْت؛

٣
وَالْمَاءَ. عَامَ الّطَ وَيَهُوذَا َ ُأورَُشلِيم عَْن يَْقطََع َأْن مُْزمـِـٌع ُ الْقَدِير ّبُ َّ الر َ هُو هَا ١
وَعَلَى ٣ وََشيٍْخ اٍف وَعَّرَ وَنَبِّيٍ وَقَاٍض وَُمحَارٍِب بَطٍَل كُّلِ عَلَى فِيهَا يَْقضِيَ وَ ٢
بْيَانَ الّصُ وََأْجعَُل ٤ بَارٍِع. وََساِحرٍ مَاهِرٍ وََصانـِـٍع وَمُِشيرٍ وَعَظِيٍم قَائِدٍ كُّلِ
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بَعٍْض، عَلَى بَعْضُهُْم عُْب الّشَ ُ فَيَُجور ٥ عَلَْيهِْم، ً اما حُّكَ وَالَأْطفَاَل لَهُْم، َ رُؤََساء
ُ وَاْلحَقِير َكبِيرِ ـْ ال عَلَى ُ غِير الّصَ دُ َّ َمَر يَت وَ جَارِهِ، عَلَى ُ َار وَاْلج َصاِحبِهِ، عَلَى جُُل َّ وَالر
»ِإّنَ لَهُ: ً قَائِلا ِيهِ َأب بَيِْت فِي َأِخيهِ عَلَى الِإنْسَانُ يَْقبُِض عِنْدَئِذٍ ٦ بِيِل. َّ الن عَلَى
»لَْسُت قَائِلاً: فَيُِجيبُهُْم � الْفَوْضَى.« ِ هَذِه مِْن لِتُنْقِذَنَا عَلَيْنَا فَاْملُْك باً، ثَوْ َ عِنْدَك
قَْد � عِْب.« لِلّشَ ً رَئِيسا َتجْعَلُونِي َ فَلا بَيْتِي، فِي ً ِيَابا ث َأْو ً َطعَاما َأْملُِك َ وَلا َطبِيباً،
ّبِ َّ الر ِإلَى وَالْفِعِْل بِالْقَوِْل َأَساءَتَا هُمَا لَأّنَ يَهُوذَا انهَارَْت ُأورَُشلِيمُ؛ َسقَطَْت
ِبخَطِيئَتِهِْم ُيجَاهِرُونَ ِإْذ عَلَْيهِْم، تَشْهَدُ وُُجوهِهِْم ُ مَلاَِمح ٩ ُسلْطَانِهِ. عَلَى دَتَا َّ وَتَمَر
وَلـَِكْن ١٠ شَرّاً. َأنْفُسِهِْم عَلَى جَلَبُوا هُْم لَأّنَ لَهُْم َيٌْل فَو يَْستُرُونَهَا، َ وَلا َكسَدُومَ
َيٌْل فَو ُ ير الشِّرِّ ا َأمَّ ١١ َأعْمَالِهِْم ِثَوَاِب ب عُونَ َّ َسيَتَمَت هُْم لَأّنَ بِاْلخـَيْرِ ّدِيقِينَ الّصِ بَشِّرُوا
َأْولاَدٌ َشعْبِي ِمُو َظال ١٢ ُ يَدَاه ُ َجنَتْه مَا عَلَى ُيجَازَى ُ ه َّ لَأن َ الْمَِصير وَبِئَْس ُ لَه
فِي يَْقتَادُونَكُْم وَ ونَكُْم ُّ يُِضل قَادَتَكُْم ِإّنَ يَاَشعْبِي! آهِ نِسَاءٌ. ِ عَلَيْه َاكِمُونَ وَاْلح
اَس. َّ الن لِيَدِيَن قَامَ الْقََضاءِ، كُرْسِّيِ عَلَى ّبُ َّ الر َع َّ َب تَر لَقَْد ١٣ مُنَْحرِفَةٍ. مَسَالَِك
يِّدُ الّسَ يَقُوُل وَ وَقَادَتِهِْم. ِ َشعْبِه ُشيُوِخ ِضّدَ ِ الْمُحَاكَمَة فِي يَْدخُُل ّبُ َّ الر ١٤
مَنَازِلـِكُْم. فِي الْبَائِِس َسلَُب وََصارَ كَرِْمي، ْ َأتْلَْفتُم الَّذِيَن ُ »َأنْتُم الْقَدِيرُ: ّبُ َّ الر
يَقُوُل وَ ١٦ الْبَائِِسينَ؟« وُُجوهِ وََطْحِن َشعْبِي َسحِْق مِْن تَْقِصدُونَ فَمَاذَا ١٥
غَامَِزاٍت مَمْدُودَةٍ بَِأْعنَاٍق يَمِْشينَ مُتَغَْطرَِساٌت، صِْهيَوْنَ بَنَاِت »لَأّنَ : ّبُ َّ الر
َسيُِصيبُهُّنَ ١٧ . َأقْدَامِهِّنَ ِبخَلاَِخيِل ُمجَلِْجلاٍَت ، َسيْرِهِّنَ فِي مُتََخّطِرَاٍت ، بِعُيُونِهِّنَ
َ ينَة زِ ّبُ َّ الر يَنْزِعُ الْيَوِْم ذَلَِك فِي �� ». عَوْرَاتِهِّنَ يُعَرِّي وَ لَِع، بِالّصَ ّبُ َّ الر
وَالْبَرَاقـِـَع، َ وَالَأَساوِر وَالَأقْرَاَط ١٩ وَالَأهِلَّةَ، رُؤُوسِهِّنَ وَعَِصابَاِت َلاَِخيِل، اْلخ
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َ وَاْلخَوَاِتم ٢١ يذَ عَاوِ َّ وَالت الّطِيِب َ ِيَة وَآن وَالَأْحزِمَةَ، لاَِسَل وَالّسَ وَالْعََصائَِب ٢٠
َاَس وَالَأكْي وَالْمَعَاطَِف وَالْعِبَاءَاِت َ الْمُزَْخرَفَة َب وَالثِّيَا ٢٢ الَأنِْف، َ وَخَزَاِئم
فَتَِحّلُ ٢٤ ؤُوِس ُّ الر َ وََأْغطِيَة َ نَة َّ َي الْمُز وَالْعََصائَِب ةَ، َّ ِي َّان الكَت َ وَالَأْردِيَة وَالْمَرَايَا ٢٣
ِق، الْمُنَّسَ عْرِ الّشَ بَدََل لَُع وَالّصَ اْلحِزَاِم، عِوََض َبُْل وَاْلح الّطِيِب، َمحَّلَ ُ الْعُفُونَة
فَيَْسقُُط ٢٥ َمَاِل، اْلج عِوََض وَالْعَارُ الْفَاِخرِ، وِْب َّ الث مَوِْضــِع فِي الْمِْسِح ُ وَِحزَام
عَلَْيهِْم فَتَنُوُح ٢٦ اْلحَرِْب ِ َساحَة فِي َحتْفَهُْم َأبْطَالُِك َلْقَى ي وَ الحَرِْب، فِي رِجَالُِك

مَهُْجورَةً. الَأْرِض عَلَى وَتَنْطَرُِح ِ الْمَدِينَة َأبْوَاُب
٤

ا َّ مِن ْج »تَزَّوَ قَائِلاٍَت: وَاِحدٍ بِرَجٍُل نِسَاءٍ َسبُْع ُث َّ تَتَشَب الْيَوِْم ذَلَِك فِي ١
فِي � ِنَا.« ِيَاب وَث بِطَعَامِنَا ُل نَتََكّفَ وََنحُْن عَارَنَا وََأزِْل اْسمَِك، عَلَى نُْدعَى وَدَْعنَا
مِْن َنجَا ِمَْن ل ً وََمجْدا ً فَخْرا الَأْرِض ُ وَثَمَر ًَمجِيداً، بَهِيّا ّبِ َّ الر غُْصُن يَكُونُ الْيَوِْم ذَلَِك
وساً، قُّدُ َ ُأورَُشلِيم فِي مََكَث ْن َّ مِم صِْهيَوْنَ فِي يَبْقَى مَْن كُّلُ وَيُْدعَى ٣ ِيَل، ِإسْرَائ
صِْهيَوْنَ، بَنَاِت َ قَذَر ّبُ َّ الر يَغِْسُل ِإْذ ٤ ُأورَُشلِيمَ، فِي لِْلحَيَاةِ ُكتَِب مَْن كُّلُ
َّ ثُم ٥ الْمُْحرِقَةِ. ارِ َّ الن وَبِرُوِح الْعَْدِل بِرُوِح الدِّمَاءِ لَطَخَاِت مِْن َ ُأورَُشلِيم ُ يُطَهِّر وَ
ً وَدُخَانا نَهَاراً، ً َسحَابَة َمحْفَلِهَا، وَعَلَى بِكَامِلِهِ، صِْهيَوْنَ َجبَِل فَوَْق ّبُ َّ الر َيخْلُِق
ً مِظَلَّة فَتَكُونُ ٦ غِطَاءٌ. َمجِيدَةٍ َأْرٍض كُّلِ عَلَى فَيَكُونُ لَيْلاً، نَاٍر لَهِيِب َ َج وَوَه

وَالْمَطَرِ. ِ الْعَاِصفَة مَِن ً وََمخْبَأ ً وَمُعْتََصما هَارِ، النَّ حَرَّ تَقِيهَا ً وَفَيْئا
٥

َخِصيٍب، تَّلٍ عَلَى كَرْمٌ َبِيبِي ِلح كَانَ كَرْمِهِ: عَْن ً ُأْغنِيَة َبِيبِي ِلح َسَأْشدُو ١
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ِ وََسطِه فِي دَ َّ وََشي كَرْمَةٍ، َأفَْضَل فِيهِ وَغَرََس اْلحِجَارَةِ، مَِن ُ اه وَنَّقَ ُ َأْرَضه حَرََث ٢
ِحصْرِماً! ُ لَه فََأنْتََج ً عِنَبا ُ لَه َ ُثْمِر ي َأْن َ انْتَظَر َّ ثُم مَعْصَرَةً. ْخرِ الّْصَ فِي َ وَنَقَر بُرْجاً،
َأّيُ ٤ كَرِْمي. وَبَيْنَ بَيْنِي احْكُمُوا يَهُوذَا، وَرِجَاَل َ ُأورَُشلِيم يَاَأهَْل وَالآنَ ٣
لِي َ ُثْمِر ي َأْن ُ مِنْه انْتَظَرُْت وَعِنْدَمَا َأْصنَعْهُ؟ لَْم لـِكَرِْمي يُْصنََع َأْن ُمِْكُن ي شَْيءٍ
ُ ِسيَاجَه يُل َسُأزِ بِكَرِْمي: َأْصنَُع مَا ُأخْبِرُكُْم لآنَ وَا ٥ ِحصْرِماً؟ َأنْتََج ِمَاذَا ل عِنَباً،
ً خَرَابا ُ وََأْجعَلُه ٦ َأقْدَاٍم، مَدَاَس فَيَْضَحى ُ ُسورَه ُ وََأهْدِم مَاِشيَةٍ، مَْرعَى فَيُْصبُِح
َ لا َأْن حَاَب الّسَ وَُأْوصِي وََحسٌَك. َشوْكٌ فِيهِ فَيَنْبُُت يُنْقَُب، َ وَلا مُ َّ يُقَل َ فَلا
يَهُوذَا وَرِجَاَل ِيَل، ِإسْرَائ بَيُْت َ هُو الْقَدِيرِ ّبِ َّ الر َ كَرْم لَأّنَ ٧ َأبَداً. ِ عَلَيْه َ يَمْطُر
وَعِنْدَمَا دِمَاءٍ، َسْفَك وَجَدَ ً َحّقا َ انْتَظَر عِنْدَمَا وَلـَِكْن بَهَْجتِهِ. غَْرُس هُْم
لَأحَدٍ يَبَْق لَْم ى َّ َحت وَاْلحُقُوَل الْبُيُوَت ُ َيْتُم اْشتَر ٨ صُرَاخاً. رََأى ً عَْدلا َمََس الْت
ّبَ َّ الر سَمِعُْت ٩ وَحْدَكُْم! لـَكُْم الَأْرُض َصارَِت فِيهِ! يَْسكُُن مَكَاٌن غَيْرِكُْم
ُ الْفَْخمَة وَالْمَنَازُِل خَرَاباً، تُْصبَِح َأْن َبُّدَ لا ُ الْعَظِيمَة »الْبُيُوُت يَقُوُل: َ الْقَدِير
)مِئَتَيْنِ وَاِحدٍ بَّثٍ ِسوَى تُغِّلُ َ لا كُرُوٍم فَدَادِيِن ُ فَعَشَرَة ١٠ مَهُْجورَةً. تَغْدُو
ً كَيْلَة يُنْتُِج الْبُذُورِ مَِن كَيْلاٍَت( َ )عَشْر وَُحومٌَر بِيذِ، َّ الن مَِن لِتْراً( يَن وَعِشْرِ
ى َّ َحت ِ الْمُْسكِر َ وَرَاء يَْسعَوْنَ يَن ِ مُبَكِّر بَاِح الّصَ فِي يَْنهَُضونَ ِمَْن ل يٌْل وَ ١١ وَاِحدَةً.
بِالْعُودِ مَآدِبِهِْم فِي وْنَ يَتَلَهَّ ١٢ َمْرُ. اْلخ ُلْهِبَهُمُ ت َأْن ِإلَى يِْل َّ الل مَِن مُتََأّخِرَةٍ ٍ َساعَة
ِإلَى يَن نَاظِرِ َ وَلا ّبِ َّ الر لَأعْمَاِل مُْكتَرِثِينَ َ غَيْر َمْرِ، وَاْلخ اِي َّ وَالن ّفِ وَالدُّ بَاِب َّ وَالر
ُجوعاً، عُظَمَاؤُهُْم وَيَمُوُت َيَعْرِفُونَ، لا هُْم لَأّنَ َشعْبِي يُْسبَى لِذَلَِك ١٣ يَدَيْهِ، ُصنِْع
ِإلَى َشْدقَهَا وَفَغَرَْت َأْحشَاءَهَا ُ يَة الْهَاوِ عَِت وَّسَ لِهَذَا ١٤ َظمَأً. ُ ة الْعَامَّ وَيَهْلُِك
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فِيهَا َطرٍَب وَكُّلُ وَعَجِيُجهَا وَجَمَاهِيرُهَا َ ُأورَُشلِيم ُ شُرَفَاء فِيهَا َ لِيَنْحَدِر نِهَايَةَ، َ لا مَا
وَلـَِكّنَ ١٦ فِيهَا. مُتَشَاِمخٍ كُّلُ وَُيحَّطُ اُس، َّ الن وَُيخْفَُض الِإنْسَانُ وَيُذَّلُ ١٥
عِنْدَئِذٍ ١٧ بِالْبِرِّ. ُ قَدَاَستَه وُس الْقُّدُ ّبُ َّ الر وَيُبْدِي بِالْعَْدِل، دُ ُمَجَّ ي َ الْقَدِير ّبَ َّ الر
يٌْل وَ ١٨ َبِهِْم. ِخر بَيْنَ تَْأكُُل وَالْمَاعُِز وَاْلخِرْفَانُ مَرَاعِيهِْم، فِي ُمْلاَنُ اْلح تَرْعَى
يَقُولُونَ: وَ ١٩ ِ َبَة الْعَر َأْمرَاِس بِمِثِْل َ وَاْلخَطِيئَة الْبَاطِِل، ِبحِبَاِل َ الِإْثم ونَ ُّ َيجُر ِمَْن ل
َ فَنُْدرِك فِينَا ُ َبَه مَْأر ِيَل ِإسْرَائ مُقَّدُِس لِيُنَّفِْذ نَرَاهُ. ى َّ َحت ِ بِعِقَابِه وَلْيُعَجِّْل لِيُسْرِْع
َاعِلِينَ اْلج شَرّاً، َ وَاْلخـَيْر خَيْراً، رَّ َّ الش يَْدعُونَ ِمَْن ل يٌْل وَ ٢٠ ِنَا. ب ُ يَْفعَلُه مَا َ َحقِيقَة
لِْلحَُكمَاءِ يٌْل وَ ٢١ مَرَارَةً! َ َلاَوَة وَاْلح ً حَلاَوَة َ وَالْمَرَارَة ً ُظلْمَة ورَ ُّ وَالن ً نُورا َ لْمَة الّظُ
َمْرِ اْلخ شُرِْب فِي لِلْعُتَاةِ يٌْل وَ ٢٢ ذَوَاتِهِْم. نَظَرِ فِي َاءِ وَالَأذْكِي َأنْفُسِهِْم، َأعْيُنِ فِي
وَيُنْكِرُونَ الرِّْشوَةِ، بِفَْضِل الْمُْذنَِب يُبَرِّئُونَ الَّذِيَن ٢٣ الْمُْسكِرِ، مَْزِج فِي وَالْمُتَفَوِّقِينَ
َاّفُ اْلج اْلحَِشيُش يَْفنَى وََكمَا ، الْقَّشَ ُ ار َّ الن َلْتَهِمُ ت َكمَا لِهَذَا ٢٤ هُ. َحّقَ الْبَرِيءِ عَلَى
هُْم لَأّنَ رَاِب، ُّ كَالت زَهْرُهُْم ُ وَيَتَنَاثَر الْعَفَُن، ُأُصولَهُمُ يُِصيُب كَذَلَِك هَِب، َّ الل فِي
غََضُب َ اْحتَدَم لِذَلَِك ٢٥ ِيَل ِإسْرَائ وِس قُّدُ ِ بِكَلِمَة وَاْستَهَانُوا ِ الله َ يعَة شَرِ نَبَذُوا
وََأْصبََحْت اْلجِبَاُل، فَاْرتَعَشَِت َبَهُْم، وَضَر عَلَْيهِْم ُ يَدَه فَمَّدَ َشعْبِهِ، ِضّدَ ّبِ َّ الر
ُ غََضبُه يَرْتَّدَ لَْم ِ كُلِّه ذَلَِك وَمََع وَارِِع. الّشَ فِي كَالْقَاذُورَاِت مَوْتَاهُْم ُجثَُث
ِمَْن ل ُ يَْصفِر وَ بَعِيدَةٍ، لُأمٍَم ً رَايَة فَيَرْفَُع ٢٦ بِالْعِقَاِب. ً مَمْدُودَة ُ يَدُه تَبْرَْح وَلَْم
َأْو وا ُّ يَكِل َأْن دُونَ ٢٧ ُأورَُشلِيمَ(، )ِإلَى مُسْرِعِينَ فَيُْقبِلُونَ الَأْرِض، َأْطرَاِف فِي
َ وَلا َيْهِ، َحقَو عَْن ً ِحزَاما مِْنهُْم َأحَدٌ َيحِّلَ َأْو نَوْمٌ، َأْو نُعَاٌس يَهُْم يَعْتَرِ َأْو رُوا َّ يَتَعَث
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ُ َحوَافِر مَْشدُودَةٌ. هُْم وَقِِسيُّ نَةٌ، َّ مُسَن سِهَامُهُْم ٢٨ ِحذَاءٍ. ُسيُورُ لَأحَدٍ يَنْقَطـِـَع
ُ ه َّ كََأن زَئِيرُهُْم ٢٩ كَالِإْعَصارِ. ٌ مُنْدَفِعَة َاتِهِْم مَرْكَب عَجَلاَُت اٌن. َّ َصو هَا كََأّنَ َخيْلِهِْم
يُزَْمجِرُونَ ٣٠ مُنْقِذٍ. مِْن وَلَيَْس وَيَحْمِلُهَا ِ يسَتِه فَرِ عَلَى وَيَنْقَّضُ ُ يُزَْمجِر َأَسدٍ ُ زَئِير
يَرَى َ لا ً مُتَفَرِّسا الْبِلاَدِ فِي َأحَدٌ جَاَس وَِإْن الْبَْحرِ. ِ كَهَدِير الْيَوِْم ذَلَِك فِي عَلَْيهَا
قَدِ جَاءِ( َّ الر وَمََضاِت )َأْي ِ وْء الّضَ )انْفِرَاجَاِت( ى َّ َحت يِق، وَالّضِ ِ لْمَة الّظُ ِسوَى

ُسحُبِهِ. َ وَرَاء اْحتََجبَْت

٦
مُْرتَفـِـٍع عَْرٍش عَلَى ً جَالِسا يِّدَ الّسَ َشاهَْدُت ا، َّ ي ِ عُّز الْمَلِِك وَفَاةِ ِ َسنَة وَفِي ١
لِكُّلِ رَافِيِم، َّ الس ُ َئِكَة مَلا ِ بِه وََأحَاَط ٢ َأهْدَابِهِ، مِْن الْهَيْكَُل اْمتَلَأ وَقَدِ َساٍم،
ِبجَنَاحَيْنِ، ِ قَدَمَيْه ى وَغَّطَ ِبجَنَاحَيْنِ، ُ وَْجهَه َأْخفَى َأْجنِحَةٍ، ُ ة َّ ِست مِْنهُْم وَاِحدٍ
وٌس، قُّدُ وٌس، »قُّدُ الآخَرَ: َأحَدُهُمُ وَنَادَى ٣ الْبَاقِيَيْنِ. َنَاحَيْنِ بِاْلج ُ يَطِير وَ
َأرْكَاِن ُأُسُس ْت فَاهْتَزَّ � الَأْرِض.« كُّلِ ُ مِْلء ُ َمجْدُه الْقَدِيرُ. ّبُ َّ الر وٌس قُّدُ
لِي يٌْل »وَ فَقُلُْت: ٥ خَاِن. بِالدُّ الْهَيْكَُل وَاْمتَلَأ الْمُنَادِي، َصوِْت مِْن الْهَيْكَِل
الّشِفَاهِ. دَنِسِي قَوٍْم وََسَط وََأْسكُُن فَتَيْنِ، الّشَ َنجُِس ِإنْسَاٌن لَأنِّي هَلـَْكُت لَأنِّي
ِ ِيَدِه وَب ِإلَيَّ رَافِيِم َّ الس َأحَدُ فَطَارَ � الْقَدِيرَ.« ّبَ َّ الر الْمَلَِك َأبْصَرَتَا قَْد عَيْنَيَّ فَِإّنَ
قَْد ِ هَذِه ِإّنَ هَا »انْظُرْ، قَائِلاً: َمِي ف بِهَا وَمَّسَ ٧ ، الْمَْذَبحِ عَلَى مِْن َأخَذَهَا ٌ جَمْرَة
َصوَْت وَسَمِعُْت � َخطِيئَتَِك.« عَْن ُ ْكفِير َّ الت َّ وَتَم ِإثْمَُك فَانْتُزِعَ َشفَتَيَْك ْت مَّسَ
»هَا ُلُْت: ق عِنْدَئِذٍ َأجْلِنَا؟« مِْن يَْذهَُب وَمَْن ُأْرِسُل، »مَْن يَقُوُل: ّبِ َّ الر
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َ لا وَلـَِكْن ً سَمْعا اْسمَعُوا عِْب: الّشَ لِهَذَا وَقُْل »اْمِض فَقَاَل: � َأْرِسلْنِي.« َأنَا
وَثَّقِْل عِْب، الّشَ هَذَا قَلَْب قَّسِ ١٠ تُْدرُِكوا. َ لا لـَِكْن وَ ً نَظَرا انْظُرُوا تَْفهَمُوا.
فَيَرِْجــَع بِقَلْبِهِ، يَْفهَمَ وَ ِ بُِأْذنَيْه وَيَْسمََع ِ بِعَيْنَيْه يَرَى َّ لِئَلا ِ عَيْنَيْه وََأغْمِْض ِ ُأْذنَيْه
تُْصبَِح َأْن »ِإلَى فََأجَاَب: ؟« يَارَّبُ مَتَى »ِإلَى ُلُْت: ق َّ ثُم �� يَبْرََأ.« وَ ِ غَيِّه عَْن
مُْقفِراً. ً خَرَابا وَاْلحُقُوُل الرِّجَاِل، مَِن ً خَالِيَة وَالْبُيُوُت مَهُْجورَةً، ً ِبَة خَر الْمُدُنُ
الَأْرِض. وََسِط فِي ُ الْمُوِْحشَة الَأمَاِكُن َ وَتَْكثُر بَعِيداً، الِإنْسَانَ ّبُ َّ الر وَيَنْفَِي ١٢
تَكُونُ هَا وَلـَِكنَّ ِيَةً، ثَان َستُْحرَُق هَا فَِإّنَ َأهْلِهَا، ُ عُشْر ذَلَِك بَعْدَ بَقَِي لَوْ ى َّ وََحت ١٣
ً زَْرعا َساقُهَا يَبْقَى هَكَذَا قَائِماً: َساقُهَا يَبْقَى قُطِعَْت وَِإْن َّتِي ال وَطةِ، ُّ وَالْبَل ِ كَالْبُْطمَة

ساً.« مُقَّدَ

٧
مََع َأرَامَ مَلُِك رَِصينُ َصعِدَ يَهُوذَا، مَلِِك ا َّ ي ِ عُّز بِْن يُوثَامَ بِْن َ آحَاز اِم َّ َأي وَفِي ١
ا َّ وَلَم ٢ قَْهرِهَا. عَْن فَعََجزَا َبَتِهَا، ُحَار لِم َ ُأورَُشلِيم عَلَى ِيَل ِإسْرَائ مَلِِك رَمَلْيَا بِْن فَقََح
وَقُلُوَب ُ قَلْبَه اعْتَرَى ِيلِيِّينَ، الِإسْرَائ مََع َتحَالَفُوا الَأرَامِيِّينَ ِإّنَ يَهُوذَا َلِِك ِم ل قِيَل
لِإَشعْيَاءَ: ّبُ َّ الر فَقَاَل ٣ عَاِصفَةٌ. ٌ رِيح هَا ُّ تَهُز ِ الْغَابَة كََأْشجَارِ الاْضطِرَاُب، ِ َشعْبِه
الْعُلْيَا ِ الْبِرْكَة قَنَاةِ َطرَِف عِنْدَ ابْنَُك وََشآرَيَاُشوَب َأنَْت َ آحَاز ِمُلاَقَاةِ ل »اْمِض
َ وَلا َتخَْف َ لا نَْفسََك؛ وَتَمَالَْك احْتَرِْس، لَهُ: وَقُْل ٤ ارِ، الْقَّصَ َحْقِل يِق َطرِ فِي
َكحَطَبَتَيْنِ هُمَا فَِإّنَ الْمُْحتَدِِم رَمَلْيَا وَابِن َأرَامَ مَلِِك رَِصينَ غََضِب مِْن قَلْبَُك يَهِْن
كَ ِضّدَ تَآمَرُوا قَْد َ َأفْرَاِيم مََع رَمَلْيَا وَابَْن َأرَامَ فَِإّنَ ٥ نَتَيْنِ. مُدَّخِ مُْضطَرِمَتَيْنِ
عَلَْيهَا ُمَلِّْك وَن بَيْنَنَا، وَنَتَقَاسَمْهَا ُمَزِّقْهَا وَن يَهُوذَا لِنُهَاِجْم ٦ قَائِلِينَ: ً شَرّا بَِك لِيُنْزِلُوا
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يَكُونَ، وَلَْن َّ يَتِم لَْن الَأْمرَ هَذَا ِإّنَ : ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه مَا هَذَا وَلـَِكْن ٧ َطبْئِيَل. ابَْن
خَمٍْس غُُضوِن وَفِي رَِصينُ، َ هُو دِمَْشَق وَرَْأَس دِمَْشُق، ِهيَ َأرَامَ رَْأَس لَأّنَ ٨
َ ِهي َ َأفْرَاِيم رَْأَس ِإّنَ ٩ بَعْدُ. ً ة ُأمَّ تَكُونُ َ وَلا ِيَل ِإسْرَائ ُ مَمْلـَكَة ُق َّ َمَز تَت ً َسنَة وَِستِّينَ
َّ ثُم �� تَْأمَنُوا.« فَلَْن تُؤْمِنُوا لَْم وَِإْن رَمَلْيَا. ابُْن َ هُو ِ امِرَة الّسَ وَرَْأَس امِرَةُ، الّسَ
ِإلَهَِك، ّبِ َّ الر مَِن ً عَلاَمَة »اْطلُْب ١١ قَائِلاً: ً ِيَة ثَان آحَازَ ُيخَاطُِب ّبُ َّ الر عَادَ
آحَازُ: فََأجَاَب �� مَاوَاِت.« الّسَ َأعْلَى اْرتِفَاِع فِي َأْو ِ يَة الْهَاوِ عُمِْق فِي ٌ َسوَاء
يَابَيَْت »اْسمَعُوا ِإَشعْيَاءُ: قَاَل عِنْدَئِذٍ �� ». ّبَ َّ الر ُأجَرَِّب وَلَْن َأْطلَُب »لَْن
وَلـَِكّنَ ١٤ َأيْضاً؟ ِإلَهِي تُْضِجرُوا ى َّ َحت اَس َّ الن ُ َأْضجَرْتُم كُْم َّ َأن َكفَاكُْم َأمَا دَاوُدَ:
ِيَل. انُوئ َّ ِعم ُ اْسمَه وَتَْدعُو ابْناً، ُ َلِد وَت َتحْبَُل ُ الْعَْذرَاء هَا آيَةً: يُعْطِيكُْم ُ نَْفسَه يِّدَ الّسَ
قَبَْل ُ ه َّ لَأن ١٦ وَعَسَلاً، ً ُبْدا ز يَْأكُُل رِّ َّ وَالش اْلخـَيْرِ بَيْنَ َ ُمَيِّز ي َأْن يَعْرُِف وَِحينَ ١٥
تَيْنِ َّ الل وََأرَامَ ِيَل ِإسْرَائ فَِإّنَ اْلخـَيْرَ، ُ وََيخْتَار رَّ َّ الش يَرْفُُض َكيَْف بِيُّ الّصَ يَعْرَِف َأْن
َشعْبَِك وَعَلَى عَلَيَْك ّبُ َّ الر وََسيَجْلُِب ١٧ مَهُْجورَتَيْنِ. تُْصبِحَاِن ـَِكْيهِمَا مَل َتخْشَيَاِن
يَدِ عَلَى وَذَلَِك يَهُوذَا، َعَْن َأفْرَاِيم انْفَِصاِل مُنْذُ بِكُْم َّ تَمُر ًلَْم اما َّ َأي ِيَك َأب بَيِْت وَعَلَى
كُّلِ مِْن عَلَيْكُْم فَيَِجيئُونَ يِّينَ لِلْمِصْرِ ّبُ َّ الر ُ يَْصفِر الْيَوِْم ذَلَِك فِي ١٨ َأُشورَ. مَلِِك
هَا ُّ كُل فَتُْقبُِل ١٩ حِْل، َّ الن كََأسْرَاِب عَلَيْكُْم فَيَِجيئُونَ يِّينَ وَلِلَأُشورِ مِصْرَ، َأْنهَارِ
الْمُتَكَاثِفَةِ، وِْك الّشَ وَُشجـَيْرَاِت ُخورِ الّصُ ُشقُوِق وَفِي الْمُْقفِرَةِ، ِ الَأْودِيَة فِي ُ وَتَنْتَشِر
نَهْرِ عَبْرِ مِْن َأُشورَ مَلَِك ّبُ َّ الر ُ يَْستَْأِجر الْيَوِْم ذَلَِك فِي ٢٠ قَاطِبَةً. الْمَرَاِعي وَفِي
ى َّ وََحت ـِكُْم، وََأْرجُل رُؤُوِسكُْم َ َشعْر ّبُ َّ الر بِهَا َيحْلُِق َّتِي ال الْمُوسَى فَيَكُونُ الْفُرَاِت،
مَا ِ وَلِوَفْرَة ٢٢ وََشاتَيْنِ. بَقَرٍ َ ِعجْلَة وَاِحدٌ َبِّي يُر الْيَوِْم ذَلَِك فِي ٢١ َأيْضاً. َاكُْم ِلح
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فِي يُْستَبْقَى مَْن كُّلُ يَْأكُلُهُمَا وَالْعَسََل َ بْد ُّ الز لَأّنَ بْدَ، ُّ الز يَْأكُُل حَلِيٍب مِْن تُدِرُّ
بَِألِْف ٍ كَرْمَة َألُْف فِيهِ كَانَ مَوِْضــٍع كُّلُ ُ يَِصير الْيَوِْم ذَلَِك فِي ٢٣ الَأْرِض.
َ وَلا ٢٤ وَاْلحَسَِك. وِْك لِلّشَ ً مَنْبَتا ةِ، الْفِّضَ مَِن ْجرَاماً( كِيلُو َ عَشَر اثْنَْي َ )َنحْو َشاقٍِل
وِْك بِالّشَ ٌ مَلِيئَة َأْرٌض هَا لَأّنَ وََأقْوَاساً، ً سِهَاما يَحْمُِل مَْن كُّلُ َّ ِإلا الَأْرَض يَْقتَِحمُ
َأحَدٌ ِإلَْيهَا يَْصعَدُ َ فَلا بِالْفَْأِس، تُنْقَُب كَانَْت َّتِي ال اْلجِبَاُل ا َأمَّ ٢٥ وَاْلحَسَِك.

لِلْغَنَِم.« ً وَمَوْطِئا لِلثِّيرَاِن ً مَسْرَحا فَتُْصبُِح وَاْلحَسَِك، وِْك الّشَ مَِن ً َخوْفا
٨

ِبحُرُوٍف ِ عَلَيْه وَاْكتُْب َكبِيراً، ً لَوْحا لِنَْفِسَك »خُْذ لِي: ّبُ َّ الر قَاَل َّ ثُم ١
لِنَْفسِي فَاخْتَرُْت ٢ الْغَنِيمَةِ«( ِإلَى مُسْرٍِع )بِمَعْنَى بَزَ« حَاَش َشلاََل َ »مَهَيْر ٍ وَاِضحَة
َ ة َّ بِي َّ الن عَاشَرُْت َّ ثُم ٣ يَبْرَْخيَا. بُْن ا َّ ي ِ وَزَكَر الْكَاهُِن ا َّ ي ُأورِ هُمَا َأمِينَيْنِ، َشاهِدَيِْن
بَزَ، حَاَش َشلاََل َ مَهَيْر ُ اْسمَه »اْدعُ : ّبُ َّ الر لِي فَقَاَل ابْناً. وََأْنجَبَِت فَحَمَلَْت
دِمَْشَق ُ ثَرْوَة تُحْمَُل يَاُأمِّي، َأْو يَاَأبِي يُنَادِي: َكيَْف بِيُّ الّصَ يَعْرَِف َأْن وَقَبَْل ٤
»مِْن ٦ قَائِلاً: ً ِيَة ثَان ّبُ َّ الر مَنِي َّ كَل َّ ثُم � ورَ.« َأّشُ مَلِِك َأمَامَ ِ امِرَة الّسَ ُ وَغَنَاِئم
عَلَى وَتَهَافَتُوا الْهَادِئَةَ، َ يَة َارِ الج َ ِشيلُوه َ مِيَاه رَفََض قَْد عَْب الّشَ هَذَا َأّنَ َحيُْث
اَضةِ، َّ الفَي هْرِ النَّ بِمِيَاهِ يُغْرِقَهُْم َأْن مُْزمـِـٌع ّبَ َّ الر فَِإّنَ ٧ رَمَلْيَا، بِْن وَفَقََح رَِصينَ
عَلَى ُ جَيَشَانُه يَْطغَى الفُرَاِت( )َكنَهْرِ فَيَكُونُ جَبَرُوتِهِ، بِكُّلِ ورَ َأّشُ مَلِِك َأْي
ِإلَى ً مُْرتَفِعا يَْطفُو وَ يَهُوذَا، َأْرَض فَيَْكتَِسُح ٨ ِ ِضفَافِه عَلَى يَفِيُض وَ ِ جَدَاوِلِه
ْ ِشئْتُم مَا افْعَلُوا � ِيُل.« انُوئ َّ يَاِعم َأْرِضَك عَْرِض فِي ُ ُجيُوُشه ُ وَتَنْتَشِر الَأْعنَاِق،
ِ لِلْمَعْرَكَة بُوا تََأهَّ الَأْرِض. َأقَاصِي يَاجَمِيَع َأْصغِي وَاْنهَزِمُوا. عُوُب الّشُ هَا َأّيُ
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َق تَتَحَّقَ َ فَلا اْلخُطََط اْرِسمُوا َطائٍِل، غَيْرِ عَلَى وَلـَِكْن ً مَعا تَشَاوَرُوا ١٠ وَاْنهَزِمُوا.
َأْن وََأنْذَرَنِي عَلَيَّ ُ يَدَه وََضَع ِحينَ خَاَطبَنِي ّبَ َّ الر لَأّنَ ١١ مَعْنَا. َ الله لَأّنَ
مَا لِكُّلِ ٌ مُؤَامَرَة هَا ِإّنَ تَقُْل َ »لا ١٢ قَائِلاً: عِْب الّشَ هَذَا يِق َطرِ فِي َأْسلَُك َ لا
قَّدُِسوا ١٣ َتخَْف. َ وَلا َيخْشَوْنَ مَا َتخَْش َ لا مُؤَامَرَةٌ. ُ ه َّ َأن عُْب الّشَ هَذَا ِعي يَّدَ
لِبَيْتَْي ا َأمَّ مَْقدِساً. لـَكُْم فَيَكُونَ ١٤ وَرَهْبَتُكُْم، َخوْفُكُْم َ هُو ُ ه َّ لَأن َ الْقَدِير ّبَ َّ الر
ُأورَُشلِيمَ، لِسَاِكنِي ً وَشَرَكا ً وَفَخّا عَثْرَةٍ، َ وََصخْرَة ٍ َصْدمَة َ َحجَر فَيَكُونُ ِيَل، ِإسْرَائ
يُْقتَنَُصونَ.« وَ الْفَّخِ فِي يَقَعُونَ وَ مُونَ وَيَتَحَّطَ وَيَْسقُطُونَ َكثِيرُونَ بِهَا ُ فَيَعْثُر ١٥
ّبَ َّ الر ُ َسَأنْتَظِر ١٧ تَلاَمِيذِي. قُلُوِب فِي َ يعَة رِ َّ الش وََأْودِِع َ هَادَة َّ الش ِ ِخر فَادَّ ��
َأنَا هَا انْظُرُوا ١٨ عَلَيْهِ. ُل وََأتَوَكَّ يَعْقُوَب بَيِْت عَْن ُ وَْجهَه َيحُْجُب الَّذِي
عِنْدِ مِْن ِيَل ِإسْرَائ فِي وَمُعِْجزَاٍت آيَاٍت ، ّبُ َّ الر اهُمُ َّ ي ِإ رَزَقَنِي الَّذِيَن ُ وَالَأبْنَاء
اْسَأْل لََك: اُس َّ الن يَقُوُل وَعِنْدَمَا ١٩ صِْهيَوْنَ. َجبَِل فِي اِكِن الّسَ ِ الْقَدِير ّبِ َّ الر
عِْب الّشَ عَلَى َألَيَْس قُْل: الْمَُجْمِجمِينَ الْمُتَهَامِِسينَ افِينَ َّ وَالْعَر وَابـِـِع َّ الت َأْصحَاَب
ِ يعَة رِ َّ الش فَِإلَى ٢٠ الَأْحيَاءِ؟ عَِن الَأْموَاَت يَْسَألُوا َأْن َأعَلَْيهِْم ِإلَهَهُ؟ يَْسَأَل َأْن
يَتِيهُونَ هُْم فَِإّنَ ٢١ لَهُ. َ فَجْر َ فَلا الْقَوِْل، هَذَا بِمِثِْل يَنْطِْق َ لا وَمَْن هَادَةِ: َّ الش وَِإلَى
الْغََضُب يَْأخُذُهُمُ ِ ِنَابِه ب اْلجُوعُ هُمُ ُّ يَعُض وَعِنْدَمَا جَائِعِينَ، مُْكتَئِبِينَ الَأْرِض فِي
َ فَلا الَأْرِض ِإلَى يَنْظُرُونَ َّ ثُم ٢٢ الْعَلاَءِ، ِإلَى َلْتَفِتُونَ ي وَ وَِإلَهَهُْم ـِكَهُْم مَل َلْعَنُونَ ي وَ
لاَِم. الّظَ ِإلَى يُْطرَدُونَ وَ وَالْعَذَاِب، نِْك وَالّضَ ِ لْمَة وَالّظُ ـْكَرِْب ال ِسوَى َيجِدُونَ

٩
فِي ُ الله َأذَّلَ فََكمَا يِق، الّضِ مَِن تُعَانِي َّتِي ال عَلَى َظلاَمٌ َ ُيخَيِّم لَْن وَلـَِكْن ١
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الْبَْحرِ يَق َطرِ ُ يُكْرِم الَأِخيرِ مَِن َّ الز فِي ُ ه َّ فَِإن وَنَْفتَالِي، َبُولُونَ ز َأْرَض ِ الْغَابِر مَِن َّ الز
عَظِيماً، ً نُورا َ َأبْصَر ِ لْمَة الّظُ فِي الُِك الّسَ عُْب الّشَ ٢ الُأمَِم. جَلِيَل الُأْردُّنِ، َ وَعَبْر
وَزِْدتَهَا َ ة الُأمَّ رَْت َّ َكث ٣ نُورٌ. عَلَْيهِْم َ َأَضاء الْمَوِْت ظِلاَِل َأْرِض فِي وَالْمُقِيمُونَ
الَّذِيَن يَبْتَهُِج وََكمَا اْلحََصادِ َأوَاِن فِي يَبْتَهُِجونَ َكمَا َحضْرَتَِك فِي ابْتَهَُجوا فَرَحاً،
وَعََصا ِ ثِْقلِه َ نِير مِْديَانَ، يَوِْم فِي َكمَا ْمَت، َحّطَ قَْد َك َّ لَأن ٤ الْغَنَاِئمَ. يَتَقَاسَمُونَ
رِدَاءٍ وَكُّلُ الْوَغَى، فِي الْمُتَسَلِِّح ِسلاَِح كُّلُ ِإْذ ٥ مُسَّخِرِهِ. وَقَِضيَب ِ َكتِفِه
ابٌْن لَنَا يُعْطَى وَ ٌ وَلَد لَنَا ُ يُوْلَد ُ ه َّ لَأن ٦ وَُيحْرَُق. ارِ َّ لِلن ً وَقُودا يُْطرَُح بِالدِّمَاءِ، ٍخ مُلَّطَ
َأبَدِيّاً، ً َأبا قَدِيراً، ً ِإلَها مُِشيراً، عَجِيباً، ُ اْسمُه وَيُْدعَى َكتِفِهِ، عَلَى َ ِّيَاَسة الر يَحْمُِل
عَْرَش يَسُودَاِن ذَيِْن َّ الل لاَِم وَلِلّسَ ِ يَاَستِه رِ ِّ ُمُو لِن ٌ نِهَايَة َتَكُونُ وَلا ٧ لاَِم. الّسَ رَئِيَس
ِإّنَ الَأبَدِ. وَِإلَى الآنَ مَِن وَالْبِرِّ، بِاْلحَّقِ يَعُْضدَهَا وَ لِيُثَبِّتَهَا وَمَمْلـََكتَهُ، َ دَاوُد
فَوَقََع يَعْقُوَب عَلَى ُ قََضاءَه ّبُ َّ الر َ َأْصدَر لَقَْد ٨ هَذَا. َمِّمُ ُت ت ِ الْقَدِير ّبِ َّ الر َ غَيْرَة
بِزَهْوٍ الْقَائِلُونَ ِ امِرَة الّسَ انُ وَُسّكَ ُ َأفْرَاِيم هُ: ُّ كُل عُْب الّشَ ُ فَيَعْلَم ٩ ِيَل، ِإسْرَائ فِي
قُطـِـَع قَْد مَنُْحوتَةٍ. ِبحِجَارَةٍ َسنَبْنِي نَا َّ وَلـَِكن اللِّبْنُ تَسَاقََط »قَْد ١٠ قَلٍْب: يَاءِ وَِكبْرِ
ُخُصومَهُْم عَلَْيهِْم ُ يُثِير ّبَ َّ الر ولـَِكّنَ ١١ الَأْرزِ«! ِبخَشَِب ُ نَْستَبْدِلُه نَا َّ وَلـَِكن ُ يْز َّ ُم اْلج
مَِن ونَ ُّ وَالْفِلِْسطِينِي رِْق، َّ الش مَِن ونَ ُّ الَأرَامِي فَيَنْقَّضُ ١٢ َأعْدَاءَهُْم، عَلَْيهِْم ُ وَيُثِير
ُ وَيَدَه ، يَرْتَّدَ لَْم ُ غََضبَه فَِإّنَ هَذَا كُّلِ وَمََع الْفَِم، بِمِْلءِ ِيَل ِإسْرَائ لِيَلْتَهِمُوا الْغَرِْب
عَاقَبَهُ، مَْن ِإلَى ً ِبا تَائ يَرِْجــْع لَْم عَْب الّشَ ِإّنَ ١٣ لِلْعِقَاِب. ً مَمْدُودَة بَرَِحْت مَا
وَاِحدٍ يَوٍْم فِي ِيَل ِإسْرَائ مِْن ّبُ َّ الر َسيَْقطَُع لِذَلَِك ١٤ الْقَدِيرَ. ّبَ َّ الر َطلََب َ وَلا
بِيَّ َّ وَالن ْأُس، َّ الر َ هُو َ وَالْوَِجيه يَْخ الّشَ ِإّنَ ١٥ وَالْقََصبَةَ. َ خْلَة َّ الن نََب، وَالذَّ ْأَس َّ الر
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وَالْمُرَْشدُونَ ونَهُ، ُّ يُِضل عِْب الّشَ هَذَا فَمُرِْشدُو ١٦ نَُب الذَّ َ هُو ـْكَذَِب ال ُلَّقُِن ي الَّذِي
وََأرَامِلِهِْم، َأيْتَامِهِْم عَلَى ُف َّ يَتَرَأ َ وَلا انِهِْم، َّ بِشُب ّبُ َّ الر يُسَرُّ َ لا لِذَلَِك ١٧ يُبْتَلَعُونَ.
فَِإّنَ هَذَا كُّلِ وَمََع َمَاقَةِ، بِاْلح يَنْطُِق فٍَم كُّلُ شَرٍّ، وَفَاعِلُو مُنَافِقُونَ جَمِيعَهُْم لَأّنَ
ارِ َّ كَالن َيحْرُِق الفُُجورَ لَأّنَ ١٨ لِلْعِقَاِب. ً مَمْدُودَة ُ يَدُه بَرَِحْت وَمَا يَرْتَْد، لَْم ُ غََضبَه
خَاِن. الدُّ ُسحُُب مِْنهَا فَتَتََصاعَدُ ِ الغَابَة َأجَمَاِت تُْشعُِل بَْل وَاْلحَسََك وْكَ الّشَ فَتَلْتَهِمُ
َيَرَْحمُ لا ارِ. َّ لِلن َكوَقُودٍ عَْب وَالّشَ الْقَدِيرِ، ّبِ َّ الر بِغََضِب َتحـْتَرُِق الَأْرَض ِإّنَ ١٩
ذَاَت يَْفتَرُِسونَ وَ ِجيَاعاً، ونَ ُّ يَظَل وَلـَِكْن َمِينِ الْي ذَاَت َلْتَهِمُونَ ي ٢٠ َأخَاهُ. وَاِحدٌ
ِضّدَ ى َّ مَنَس ٢١ َأِخيهِ. لَحْمَ يَْأكُُل مِْنهُْم وَاِحدٍ كُّلُ يَْشبَعُونَ. َ وَلا الّشِمَاِل
ِ كُلِّه ذَلَِك َأجِْل مِْن يَهُوذَا. ِضّدَ حِدَاِن يَّتَ هُمَا وَلـَِكنَّ ى، َّ مَنَس ِضّدَ ُ وََأفْرَاِيم َأفْرَاِيمَ،

لِلْعِقَاِب! ً مَمْدُودَة ُ يَدُه بَرَِحْت وَمَا غََضبُهُ، يَرْتَّدَ لَْم
١٠

َجوٍْر! َأحْكَامَ يُسَجِّلُونَ الَّذِيَن ِ َكتَبَة ـْ وَلِل ُظلْمٍ، شَرَائـِـَع ونَ ُّ يَسُن ذِيَن َّ لِل يٌْل وَ ١
لِتَكُونَ هُْم، َحّقَ َشعْبِي مَسَاِكينَ وَيَْسلُبُوا الْعَْدِل، عَِن الْبَائِِسينَ وا لِيَُصّدُ ٢
عِنْدَمَا الْعِقَاِب يَوِْم فِي تَْصنَعُونَ فَمَاذَا ٣ الْيَتَامَى. وَيَْنهَبُوا لَهُْم، ً مَغْنَما الَأرَامُِل
ثَرْوَتَكُْم؟ تُوْدِعُونَ وََأيَْن لِلْعَوِْن، ً َطلَبا َلْجَُأونَ ت مَْن ِإلَى بَعِيدٍ؟ مِْن ُ الْكَارِثَة تُْقبُِل
مِْن الْقَتْلَى. بَيْنَ وَتَْسقُطُوا الَأسْرَى، بَيْنَ َتجْثُوا َأْن ِسوَى ٌ شَْيء يَبْقَى َ لا ٤
يٌْل وَ ٥ لِلْعِقَاِب. ً مَمْدُودَة ُ يَدُه بَرَِحْت وَمَا ُ غََضبُه يَرْتَّد لَْم ِ كُلِّه ذَلَِك َأجِْل
ِضّدَ ُأْرِسلُهُْم ٦ َسخَطِي. عََصا َأيْدِيهِْم فِي َامِلِينَ اْلح غََضبِي، قَِضيِب يِّينَ، ورِ لِلَأّشُ
وَيَْستَوْلُوا غَنَائِمَهُْم لِيَغْنَمُوا عَلَيْهِ، غَِضبُْت الَّذي َشعْبِي عَلَى وَُأْوِصيهُْم مُنَافِقَةٍ، ةٍ ُأمَّ
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يَعْرُِف َ لا ورَ َأّشُ مَلَِك وَلـَِكّنَ ٧ الوَحَْل. يَطَُأونَ َكمَا يَطَُأوهُْم وَ َأْسلاَبِهِْم، عَلَى
يُدَمِّرَ َأْن ِ تِه َّ نِي وَفِي َشعْبِي، هَاَجمَ قَْد ِ بِقُْدرَتِه ُ ه َّ َأن يَظُّنُ وَ َأْرَسلْتُهُ، الَّذِي َأنَا نِي َّ َأن
ُ مَِصير َألَيَْس ٩ مُلُوكاً؟ ادِي َّ قُو كُّلُ َألَيَْس يَقُوُل: ُ ه َّ لَأن ٨ َكثِيرَةً. ً ُأمَما وََيجْتَاَح
ُ امِرَة الّسَ َألَيْسَِت َأْرفَادَ؟ َكمَآِل َ حَمَاة مَآُل لَيَْس َأوَ كَرْكَمِيَش؟ كَمَِصيرِ كَلْنُو
َ ُأورَُشلِيم َأْصنَاِم مِْن َأْعظَمُ َأْصنَامُهَا ةٍ َّ وَثَنِي مَمَالَِك عَلَى قََضيُْت لَقَْد ١٠ كَدِمَْشَق؟
امِرَةِ الّسَ عَلَى قََضيُْت َكمَا وََأْصنَامِهَا َ ُأورَُشلِيم عَلَى َأقْضِي َ َأفَلا ١١ امِرَةِ! وَالّسَ
َسيُعَاقُِب ُ ه َّ فَِإن صِْهيَوْنَ، ِبجَبَِل ِ عَمَلِه مِْن ّبُ َّ الر يَنْتَِهي حَالَمَا وَلـَِكْن ١٢ وََأْصنَامِهَا؟
قَْد ذِرَاِعي ةِ َّ بِقُو يَقُوُل: ُ ه َّ لَأن ١٣ عَيْنَيْهِ، وَتَشَاُمخِ ِ قَلْبِه غُرُورِ عَلَى ورَ َأّشُ مَلَِك
ُكنُوزَهُْم، وَنَهَبُْت الُأمَِم، ُتخُومَ نَقَلُْت قَْد فَهِيمٌ! نِي َّ لَأن وَِبحِْكمَتِي، هَذَا، َصنَعُْت
ُ يَد ُ تَْستَْحوِذ وََكمَا ١٤ الْبَْطِش. ذُو يَْفعَُل َكمَا الْعُرُوِش عَلَى َالِِسينَ اْلج وَعََزلُْت
يَجْمَُع وََكمَا عُوِب. الّشُ ثَرْوَاِت عَلَى يَدِي اْستَْحوَذَْت هَكَذَا الْعُّشِ، عَلَى الِإنْسَاِن
َأْن َأحَدٌ َيجْرُْؤ فَلَْم بَِأسْرِهَا، الَأْرَض جَمَعُْت هَكَذَا الْمَْهُجورَ، الْبَيَْض الِإنْسَانُ
يَْقطَُع مَْن عَلَى الْفَْأُس َأتَزْهُو ١٥ بِهَْمسَةٍ. يَنْبَِس َأْو ً فَاها يَْفتََح َأْو ً َجنَاحا َ ُيحَرِّك
كََأّنَ َأْو رَافِعَهُ، ُ ُيحَرِّك الْقَِضيَب وَكََأّنَ بِهِ، ُ يَنْشُر مَْن عَلَى ُ ِنْشَار الْم مُ يَتَعَّظَ َأْم بِهَا،
ً مُهْلِكا ً وَبَأ َسيُْفشِي َ الْقَدِير ّبَ َّ الر فَِإّنَ لِذَلَِك ١٦ َخشَباً؟! لَيَْس مَا تَرْفَُع الْعََصا
ُ نُور فَيُْصبُِح ١٧ ارِ، َّ الن ًكَاْشتِعَاِل وَقِيدا ِ َمجْدِه َتحَْت يُوْقِدُ وَ الشُْجعَاِن، ِيهِ ب ُمحَارِ بَيْنَ
وَاِحدٍ، يَوٍْم فِي ُ وََحسَكَه ُ َشوْكَه َلْتَهِمُ وَت فَتَْشتَعُِل لَهِيباً، ُ وُسه وَقُّدُ نَاراً، ِيَل ِإسْرَائ
فَتَكُونُ مَعاً، وَاْلجَسَدَ وَح ُّ الر اْلخَِصيبَةِ، وََأْرِضهِ ِ غَابَاتِه َمجْدَ ّبُ َّ الر فَيُدَمِّرُ ١٨
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َصبِيٌّ. ُيحِْصيهَا ٌ قِلَّة َّ ِإلا ِ الْغَابَة َأْشجَارِ مِْن ى يَتَبَّقَ َ وَلا ١٩ َحيَاتُهُ، تَْذوِي يٍض كَمَرِ
مَْن عَلَى لُونَ يَتَوَكَّ مِْنهُْم اُجونَ َّ وَالن ِيَل ِإسْرَائ ُ ة َّ بَقِي تَعُودُ َ لا الْيَوِْم ذَلَِك فِي ٢٠
ُ ة َّ بَقِي وَتَرِْجــُع ٢١ بِاْلحَّقِ. ِيَل ِإسْرَائ وِس قُّدُ ّبِ َّ الر عَلَى يَعْتَمِدُونَ بَْل َبَهُْم، ضَر
الْبَْحرِ، كَرَْمِل ِيُل يَاِإسْرَائ َشعْبََك َأّنَ مََع ٢٢ الْقَدِيرِ. ّبِ َّ الر ِإلَى يَعْقُوَب ةِ َّ ي ذُرِّ
ّبُ َّ فَالر ٢٣ عَادٌِل. ُ وَقََضاؤُه بِفَنَائِهِْم، قَضَى َ الله لَأّنَ تَرِْجــُع، فَقَْط ً ة َّ بَقِي فَِإّنَ
يَقُوُل هَكَذَا لِذَلَِك ٢٤ الَأْرِض. كُّلِ وََسِط فِي َ وَالْقََضاء َ الْفَنَاء ُيجْرِي ُ الْقَدِير
بَُك يَضْرِ عِنْدَمَا َأُشورَ مِْن َتخَْف َ لا صِْهيَوْنَ، فِي َ الْمُقِيم »يَاَشعْبِي القَدِيرُ: ّبُ َّ الر
يَْكتَمُِل قَلِيٍل ا َّ عَم ُ ه َّ فَِإن ٢٥ ُّونَ، ي الْمِصْرِ فَعََل َكمَا ُ عََصاه عَلَيَْك وَيَرْفَُع بِقَِضيٍب،
ِ عَلَيْه َّ يَهُز َأْن ُ الْقَدِير ّبُ َّ الر َلْبَُث ي َ وَلا �� بَادَتِهِْم.« لِإ غََضبِي وَيَنَْصّبُ َسخَطِي،
مِثْلَمَا الْبَْحرِ فَوَْق ُ قَِضيبَه وَيَرْفَُع غُرَاٍب، ِ َصخْرَة عِنْدَ ِيِّينَ الْمِْديَان ضَرََب َكمَا ً َسوْطا
عَْن ُ نِيرُه مُ وَيَتَحَّطَ َكتِفََك، عَْن ُ ِحمْلُه يَتَدَْحرَُج الْيَوِْم ذَلَِك فِي ٢٧ مِصْرَ. فِي فَعََل
ِإلَى وََصَل قَْد مُْقبٌِل؛ َأُشورَ جَيُْش َ هُو هَا ٢٨ غَلِيظاً. َأْصبََح عُنُقََك لَأّنَ عُنُقَِك
وَبَاتُوا الْمَعْبَرَ، قَطَعُوا ٢٩ مِخْمَاَش. فِي ُ مَؤُونَتَه وََضَع بِمِْجرُونَ. وَاْجتَازَ اَث، َّ عَي
يَابِنَْت اصْرُِخي ٣٠ َشاوَُل. َ ِجبْعَة انُ ُسّكَ وَهَرََب امَةِ، َّ الر َأهُْل اْرتَعَدَ َجبََع. فِي
َّ فَر مَْدمِنَةَ. َأهُْل هَرََب ٣١ عَنَاثُوَث. َ يَامَدِينَة وََأِجيبِي يَالَيْشَةُ، وَاْسمَعِي جَلِّيمَ،
َجبَِل عَلَى ُ قَبَْضتَه ُّ وَيَهُز نُوَب فِي ُف َّ يَتَوَق َ الْيَوْم ٣٢ جَاةِ. َّ لِلن ً َطلَبا َ ِجيبِيم انُ ُسّكَ
بِعُنْفُوَاٍن. الَأْغَصانَ ُيحَّطِمُ َ الْقَدِير ّبَ َّ الر لـَِكّنَ ٣٣ ُأورَُشلِيمَ. ِ َأكَمَة صِْهيَوْنَ، بِنِْت
بِفَْأٍس، ِ َبَة الْغا َأجَمَاُت تُْستَْأَصُل ٣٤ . يُذَّلُ مٍتَشاِمخٍ وَكُّلُ يُْقطَُع، مُتَطَاوٍل فَكُّلُ

مَهُوٍب. اٍر َّ َجب َأمَامَ لُبْنَانُ وَيَْسقُُط
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١١
ُّ وَيَْستَقِر ٢ جُذُورِهِ، مِْن غُْصٌن وَيَنْبُُت يَسَّى، ِجْذِع مِْن بُرْعُمٌ يُْفرُِخ وَ ١
ِ مَعْرِفَة رُوُح ةِ، َّ وَالْقُو ِ الْمَشُورَة رُوُح وَالْفِْطنَةِ، ِ اْلحِْكمَة رُوُح ، ّبِ َّ الر رُوُح ِ عَلَيْه
تَشْهَدُ مَا ِبحَسَِب يَْقضِي َ وَلا ، ّبِ َّ الر تَْقوى فِي ُ تُه مَسَرَّ وَتَكُونُ ٣ وََمخَافَتِهِ. ّبِ َّ الر
لِلْمَسَاِكينِ، بِعَْدٍل يَْقضِي مَا َّ ِإن ٤ ُأذُنَاهُ، تَْسمَُع مَا بِمُْقتَضَى َيحْكُمُ َ وَلا عَيْنَاهُ،
ُمِيُت وَي َمِهِ، ف بِقَِضيِب الَأْرَض يُعَاقُِب وَ الَأْرِض، لِبَائِسِي بِالِإنَْصاِف وََيحَكُمُ
فَيَْسكُُن ٦ بِالَأمَانَةِ. َمَنْطَُق يَت وَ َّ الْبِر َسيَرْتَدِي ُ ه َّ لَأن ٥ َشفَتَيْهِ، ِ ِنَْفخَة ب الْمُنَافَِق
وَالَأَسدُ الْعِجُْل وَيَتَآلَُف اْلجَْدِي، ِجوَارِ ِإلَى ُ ِّمْر الن بُِض وَيَرْ َمَِل، اْلح مََع الذِّئُْب
ّبُ وَالدُّ ُ الْبَقَرَة تَرْعَى ٧ َصغِيرٌ. ٌ ًَصبِيّ جَمِيعا وَيَسُوقُهَا مَعاً، مَعْلُوٍف َحيَوَاٍن وَكُّلُ
َلْعَُب ي وَ ٨ وْرِ، َّ كَالث التِّبْنَ الَأَسدُ وَيَْأكُُل يَن، مُتجَاوِرِ َأْولاَدُهُمَا بُِض وَيَرْ مَعاً،
َ )فَلا الَأفْعَى ِ وَكْر ِإلَى ُ يَدَه ُ الفَطِيم وَيَمُّدُ ّلِ، الّصِ ُجحْرِ عِنْدَ )َأمَاٍن( فِي ِضيُع َّ الر
الَأْرَض لَأّنَ قُْدسِي، َجبَِل كُّلِ فِي يُِسيئُونَ َ وَلا يُؤْذُونَ َ لا � ُسوءٌ.( ُ يُِصيبُه
َأْصُل يَنْتَِصُب الْيَوِْم ذَلَِك فِي ١٠ الْبَْحرَ. ُ ِيَاه الْم ُ تَغْمُر َكمَا ّبِ َّ الر ِ مَعْرِفَة مِْن ُ تَمْتَلِئ
فَيَعُودُ ١١ َمجِيداً. ُ مَْسَكنُه يَكُونُ وَ عُوِب، الّشُ جَمِيُع تَْسعَى ِ وَِإلَيْه لِلُأمَِم، ً رَايَة يَسَّى
وَفَتْرُوَس َ وَمِصْر َأُشورَ مِْن َشعْبِهِ، مِْن َ الْبَاقِيَة َ ة َّ الْبَقِي لِيَْستَرِدَّ ً ِيَة ثَان ُ يَدَه َمُّدَ لِي ّبُ َّ الر
لِلُأمَِم ً رَايَة وَيَنُْصُب ١٢ الْبَْحرِ، ِ جَزَائِر وَمِْن وَحَمَاةَ، وَِشنْعَارَ َ وَعِيلاَم وَُكوَش
فَيَتَلاَشَى ١٣ الَأْرِض، َأْطرَاِف ِ بَعَة َأْر مِْن يَهُوذَا تِي َّ وَمُشَت ِيَل ِإسْرَائ مَنْفِيِّي وَيَجْمَُع
يُعَادِي َيَهُوذَا وَلا يَهُوذَا، َيحْسُدُ َ َأفْرَاِيم َ فَلا يَهُوذَا، ُ عَدَاوَة وَتَزُوُل َأفْرَاِيمَ، َحسَدُ
الْمَشْرِِق َ َأبْنَاء يَغْزُوَاِن وَ ً با غَْر الْفِلِْسطِينِيِّينَ َاِف َأكْت عَلَى اِن وَيَنْقَّضَ ١٤ َأفْرَاِيمَ،
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وَُيجَّفُِف ١٥ ونَ. ُّ عَم بَنُو لَهُْم وََيخَْضُع وَمُوآَب، َأدُومَ بِلاَدِ عَلَى وَيَْستَوْلِيَاِن مَعاً،
ُ مَاءَه تَْقسِمُ ٌ عَاِصفَة ٌ رِيح فَتَهُّبُ هْرِ النَّ عَلَى ُ يَدَه ُّ وَيَهُز مِصْرَ، َبحْرِ لِسَانَ ً تَمَاما ّبُ َّ الر
ُ مِنْه لِيَعُودَ َ ور َأّشُ مِْن ً يقا َطرِ ّبُ َّ الر وَيَمُّدُ ١٦ ُيُوُش. اْلج فِيهَا ُ تَعْبُر اٍت َّ مَمَر َسبِْع ِإلَى
مِصْرَ. مِْن ِيَل ِإسْرَائ جَمِيَع ّبُ َّ الر َأعَادَ َكمَا ِيَل، ِإسْرَائ بَنِي مِْن هُنَاكَ بَقَِي مَْن

١٢
فَِإّنَ ، عَلَيَّ غَِضبَْت وَِإْن ََّك لَأن ، يَارَّبُ »َأْحمَدُكَ الْيَوِْم: ذَلَِك فِي وَتَقُوُل ١
لَأّنَ َأْرتَعِدُ، َ وَلا فََأْطمَئِّنُ خَلاَصِي َ الله ِإّنَ هَا ٢ ينِي. ِّ وَتُعَز عَنِّي يَرْتَّدُ غََضبََك
مِْن بِبَهْجَةٍ فَتَْستَقُونَ � خَلاَصاً.« لِي َأْصبََح وَقَْد وَتَرْنِيمَتِي تِي َّ قُو َ هُو َ الله ّبَ َّ الر
بِاْسمِهِ، نَادُوا ، ّبَ َّ الر »اْحمَدُوا الْيَوِْم: ذَلَِك فِي وَتَقُولُونَ ٤ َلاَِص. اْلخ ِيِع يَنَاب
ُ ه َّ لَأن ّبِ َّ لِلر اْشدُوا ٥ تَعَالَى. قَْد ُ اْسمَه َأّنَ وََأعْلِنُوا عُوِب، الّشُ بَيْنَ ِ بَِأفْعَالِه عَّرِفُوا
صِْهيَوْنَ، يَاَأهَْل وا ُّ وَتَغَن اهْتُفُوا ٦ كُلِّهَا الَأْرِض فِي ذَلَِك لِيُعْلَْن عَظَاِئمَ. َصنََع قَْد

بَيْنَكُْم.« ٌ عَظِيم ِيَل ِإسْرَائ وَس قُّدُ لَأّنَ

١٣
َأْجرَدَ. َجبٍَل فَوَْق ً رَايَة انُْصبُوا ٢ بَابَِل: بِشَْأِن آمُوَص بِْن َ ِإَشعْيَاء يَا رُْؤ ١
َأمَْرُت ِإنِّي ٣ الْعُظَمَاءِ. َأبْوَاَب يَْدخُلُوا ى َّ َحت بَِأيْدِيكُْم لَوُِّحوا فِيهِْم اصْرُُخوا
هَا ٤ غََضبِي. عِقَاَب لِيُنَّفِذُوا بِعَظَمَتِي يَن الْمُْفتَِخرِ َجبَابِرَتِي وَاْستَْدعَيُْت سِّيَ مُقَّدَ
ُمجْتَمِعَةٍ، ُأمٍَم مَمَالِِك َصخَِب َصوُْت غَفِيرَةٍ. َأقْوَاٍم َصوِْت مِثُْل اْلجِبَاِل عَلَى ٌ جَلَبَة
مِْن ِيَةٍ، نَائ َأْرٍض مِْن يُْقبِلُونَ ٥ الْقِتَاِل. ُجنُودَ يَْستَعْرُِض َ الْقَدِير ّبَ َّ الر لَأّنَ
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كُلِّهَا. الَأْرِض لِتَْدمِيرِ ِ َسخَطِه ُ وََأْسلِحَة ّبِ َّ الر ُجنُودُ هُْم مَاوَاِت. الّسَ َأقْصَى
مَارِ. بِالدَّ ً لا َّ مُحَم ّبِ َّ الر عِنْدِ مِْن ً قَادِما ً وَِشيكا بَاَت ّبِ َّ الر َ يَوْم فَِإّنَ وَلْوِلُوا، ٦
وَتَْأخُذُهُْم الْفَزَعُ، يَنْتَابُهُمُ ٨ ِإنْسَاٍن. كُّلِ قَلُْب وَيَذُوُب يَدٍ، كُّلُ تَرَْتخِي لِذَلَِك ٧
بَعْضُهُْم وَيُحَمْلُِق الْمَخَاِض. آلآِم مِْن تُقَاسِي ٍ َكوَالِدَة ْونَ َّ يَتَلَو وََمخَاٌض، َأْوجَاعٌ
َخِط وَالّسَ ِ ًبِالقَْسوَة مُْفعَما آٍت ّبِ َّ الر ُ يَوْم َ هُو هَا ٩ مُلْتَهِبَةٍ. بِوُُجوهٍ مَْبهُوتِينَ ِبَعٍْض ب
ُنجُومَ فَِإّنَ ١٠ اْلخُطَاةَ. مِْنهَا وَيُبِيدَ ً خَرَابا الَأْرَض لِيَْجعََل الْعَنِيِف، وَالْغََضِب
َ لا َ وَالْقَمَر بُزُوغِهَا، عِنْدَ ُ تُْظلِم ْمَس وَالّشَ ِنُورِهَا، ب تُشْرُِق َ لا وََكوَاِكبَهَا مَاءِ الّسَ
ً حَّدا وََأَضُع آثَامِهِْم، عَلَى وَالْمُنَافِقِينَ ِ شَرِّه عَلَى َ الْعَالَم وَُأعَاقُِب ١١ بَِضوْئِهِ. يُِشــّعُ
عَدَدِهِْم ِ لِقِلَّة الرِّجَاُل فَيُْصبُِح ١٢ الْعُتَاةِ، َ يَاء ِكبْرِ وَُأذِّلُ الْمُتَغَْطرِِسينَ لَِصلَِف
فَتَتَزَْعَزعُ مَاوَاِت الّسَ وَُأزَلْزُِل ١٣ ُأوفِيرَ. ذَهَِب مِْن وََأعَّزَ قِّيِ َّ الن هَِب الذَّ مَِن َ َأنْدَر
وَتُوَلِّي ١٤ َسخَطِهِ. اْحتِدَاِم يَوِْم فِي ِ الْقَدِير ّبِ َّ الر غََضِب مِْن مَوِْضعِهَا فِي الَأْرُض
غََزاٌل هُْم كََأّنَ َأْرضِهِْم ِإلَى عَائِدِيَن عَُب، َّ الت يَْنهَكَهَا ى َّ َحت الَأْدبَارَ بَابَِل ُجيُوُش
يُصْرَعُ ِ عَلَيْه يُْقبَُض وَمَْن يُْطعَُن، ُ يُؤْسَر مَْن كُّلُ ١٥ لَهَا. َرَاِعيَ لا ٌ غَنَم َأْو مُطَارَدٌ
وَتُغْتََصْب بُيُوتُهُْم، وَتُْنهَْب مِْنهُْم، مَْرأًى عَلَى َأْطفَالُهُْم ْق َّ ُمَز وَي ١٦ يِْف، بِالّسَ
ونَ يُسَرُّ َ وَلا ةِ لِلْفِّضَ يَْكتَرِثُونَ َ لا الَّذِيَن الْمَادِيِّينَ عَلَْيهِِم ُ ُأثِير َأنَا هَا ١٧ نِسَاؤُهُْم.
ا َأمَّ ١٩ َع. ّضَ ُّ الر َأوِ َ الَأْولاَد يَرْحَمُونَ َ وَلا الْفِتْيَانَ هُمُ قِِسيُّ ُمَزُِّق ت ١٨ هَِب، بِالذَّ
تَيْنِ َّ الل َ وَعَمُورَة َكسَدُومَ فَتُْصبُِح ِيِّينَ، الْكَلْدَان ُ وَفَخْر ُ وَبَهَاء الْمَمَالِِك َمجْدُ بَابُِل،
يَنِْصُب َ لا ِجيٍل، ِإلَى ِجيٍل مِْن ُ تُعْمَر َ وَلا فِيهَا، يُْسَكُن َ لا ٢٠ اللهُ. قَلَبَهُمَا
وُُحوُش ِإلَْيهَا تَْأوِي مَا َّ ِإن ٢١ قُْطعَانَهُ. رَاٍع فِيهَا بُِض يُرْ َ وَلا َخيْمَتَهُ، بَدَوِّيٌ فِيهَا
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الْمَاعُِز فِيهَا وَتَتَوَاثَُب عَاِم، َّ الن بَنَاُت ِإلَْيهَا َلْجَُأ وَت بِالْبُوِم، خَرَائِبِهَا بُيُوُت وَتَعِّجُ الْقَْفرِ
الْفَْخمَةِ. قُُصورِهَا بَيْنَ آوَى وَبَنَاُت َأبْرَاِجهَا، بَيْنَ بَاعُ الّضِ وَتَتَعَاوَى ٢٢ ةُ، َّ ي ِّ الْبَر

تَطُوَل! لَْن امَهَا َّ وََأي وَِشيكاً، بَاَت عِقَابِهَا وَقَْت ِإّنَ
١٤

ِيَل ِإسْرَائ َشعَْب يَْصطَفِي وَ يَعْقُوَب، ةِ َّ ي ذُرِّ عَلَى ِ بِرَْحمَتِه يُنْعِمُ ّبَ َّ الر وَلـَِكّنَ ١
يَعْقُوَب. بِبَيِْت َلَْحقُونَ ي وَ ِإلَْيهِْم ُ َبَاء الْغُر فَيَنْضَّمُ َأْرضِهِْم، فِي هُْم ُّ وَُيحِل ً ِيَة ثَان
ِ الْعَوْدَة عَلَى ِيَل ِإسْرَائ لِيُسَاعِدُوا الْعَوِْن َ يَد ِإلَْيهِْم الَأْرِض ُشعُوُب وَتَمُّدُ ٢
عَلَى َّطُونَ وَيَتَسَل ، ّبِ َّ الر َأْرِض فِي ِيَل، ِإسْرَائ لِبَنِي ً عَبِيدا يَِصيرُونَ وَ لِدِيَارِهِ.
وََشقَائِكُْم عَنَائِكُْم مِْن ّبُ َّ الر ِيحُكُمُ يُر الْيَوِْم ذَلَِك فِي ٣ وََظالِمِيهِْم. يهِْم آسِرِ
اْستَكَانَ َكيَْف قَائِلِينَ: بَابَِل مَلِِك مِْن فَتَْسَخرُونَ ٤ الْقَاِسيَةِ، تِكُمُ َّ وَعُبُودِي
الْمُنَافِِق عََصا ّبُ َّ الر مَ َحّطَ قَْد ٥ الْمُتَعَْجرِفَةُ؟ ُ غَْضبَتُه خَمَدَْت وََكيَْف الِمُ، الّظَ
ُف؛ َّ يَتَوَق َ لا بِسََخٍط ً با ضَرْ اِس َّ الن عَلَى اْنهَالُوا الَّذِيَن ٦ الْمُتَسَلِّطِينَ، َانَ وََصوْلَج
الَأْرُض فَاْستَرَاَحِت ٧ َشدِيدٍ. وَاْضطِهَادٍ بِغََضٍب الُأمَِم عَلَى َّطُوا تَسَل الَّذِيَن
هَا َّ عَم لُبْنَانَ ُ وََأْرز رْوِ َّ الس ُ َشجَر ى َّ َحت ٨ ماً. ُّ تَرَن بُهَا ُشعُو ْت َّ فَتَغَن الْهُدُوءُ، وََسادَهَا هَا ُّ كُل
َحطٍَب« قَاطـِـُع ِإلَيْنَا يَْصعَْد لَْم َشوَْكتَُك انَْكسَرَْت َأِن »مُنْذُ فَقَالَْت: الْفَرَُح
مِْن الَأْخيِلَةَ، وََحشَدَِت قُدُومَِك عِنْدَ لاِْستِْقبَالَِك َأْسفَُل مِْن ُ يَة الْهَاوِ ثَارَِت ٩
هُْم ُّ كُل ١٠ عُرُوشِهِْم عَْن الُأمَِم مُلُوِك كُّلَ َأْنهََضْت تَِك؛ َّ لِتَِحي الْعُظَمَاءِ، كُّلِ
ُطرَِحْت ١١ لَنَا! ً مُمَاثِلا َأْصبَْحَت مِثْلَنَا، ً َضعِيفا صِرَْت لَقَْد قَائِلِينَ: ُيخَاطِبُونََك
ودُ وَالدُّ فِرَاَشَك الرِّمَمُ وََأْصبََحِت عِيدَانَِك، ةِ َّ رَن مََع ِ يَة الْهَاوِ فِي عَظَمَتَِك كُّلُ
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قُطِعَْت َكيَْف بِْح؟ الّصُ بِنَْت ُ يَازُهَرَة مَاءِ الّسَ مَِن َيِْت هَو َكيَْف ١٢ لََك! ً غِطَاء
ِإلَى َأْرتَقِي ِإنِّي قَلْبَِك: فِي ُلَْت ق قَْد ١٣ الُأمَِم؟ َ يَاقَاهِر الَأْرِض ِإلَى وَُطرِْحَت
فِي الاْجتِمَاِع َجبَِل عَلَى وََأجْلُِس اللهِ، َكوَاِكِب فَوَْق عَْرشِي وََأْرفَُع مَاءِ الّسَ
َك َّ وَلـَِكن ١٥ . الْعَلِيِّ مِثَْل وَُأْصبُِح حَاِب، الّسَ َأعَالِي فَوَْق َأْرتَقِي ١٤ مَاِل الّشَ َأقْصَى
فِيَك يُحَمْلِقُونَ يَرَْونََك وَالَّذِيَن ١٦ . اْلجُّبِ َأعْمَاِق ِإلَى يَةِ، الْهَاوِ ِإلَى ُطرِْحَت
الْمَمَالَِك؟ َّ وَهَز الَأْرَض زَْعَزعَ الَّذِي الِإنْسَانُ َ هُو َأهَذَا مُتَسَائِلِينَ: لُونَ وَيَتََأمَّ
ُ َأسْرَاه يُْطلِْق وَلَْم مُدُنَهَا، وَقَلََب الْقَْفرِ، مِثِْل ِإلَى َ الْمَْسكُونَة َل َحوَّ الَّذِي ١٧
ضَرِيحِهِ، فِي كُّلٌ بِكَرَامَةٍ، الُأمَِم مُلُوِك كُّلُ رَقَدَ لَقَْد ١٨ بُيُوتِهِْم؟ ِإلَى لِيَرِْجعُوا
قَتْلَى رِمَمُ تُغَّطِيَك مَْكسُوٍر َكغُْصٍن قَبْرِكَ عَْن ً بَعِيدا ُطرِْحَت فَقَْد َأنَْت ا َأمَّ ١٩
َيِْل اْلخ ُ َحوَافِر دَاَسْتهَا ةٍ َّ َن َكج وَصِرَْت الْمَوْتَى، ِّ مَقَر ِإلَى اْنحَدَرُوا الَّذِيَن الْمَعَارِِك
ُ ة َّ ي فَذُرِّ َشعْبََك، وَذََبحَْت َأْرَضَك، بَْت خَرَّ ََّك لَأن مَْدفٍَن، فِي ِإلَْيهِْم تَنْضَّمُ َ لا ٢٠
آبَائِهِْم، ِإْثِم َ جَزَاء ِ لَأبْنَائِه ً مَْذَبحَة وا َأعِّدُ ٢١ الَأبَدِ. ِإلَى ذِكْرُهَا يَبِيدُ الِإْثِم فَاعِلِي
هُْم، ِضّدَ َأهُّبُ ِإنِّي ٢٢ مُدُناً. ِ الْبَِسيطَة َ وَجْه فَيَْملُأوا الَأْرَض وَيَرِثُوا يَقُومُوا َّ لِئَلا
وََأْجعَلُهَا ٢٣ ةً، َّ ي وَذُرِّ ً وَنَْسلا ً ة َّ وَبَقِي ً اْسما بَابَِل مِْن وََأْمحُو الْقَدِيرُ، ّبُ َّ الر يَقُوُل
َأقْسَمَ لَقَْد �� مَارِ.« الدَّ ِ بِمِْكنَسَة وََأْكنِسُهَا لِلْمِيَاهِ، وَمُْستَنْقَعَاٍت لِلْقَنَافِذِ، ً مِيرَاثا
ِ عَلَيْه َيُْت نَو وَمَا َق، يَتَحَّقَ َأْن َبُّدَ لا ِ عَلَيْه عََزْمُت مَا ً »َحّقا قَائِلاً: ُ الْقَدِير ّبُ َّ الر
عَْنهُْم فَيُلْقَِي ِجبَالِي، عَلَى ُ وََأَطَأه َأْرضِي فِي َأُشورَ ُأَحّطِمَ َأْن ٢٥ : ُّ يَتِم ً َحتْما
عَلَى ِ بِه حَكَمُْت الَّذِي ُ الْقََضاء َ هُو هَذَا ٢٦ ِحمْلُهُ. كَاهِلِهِْم عَْن وَيَزُوَل نِيرَهُ،
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ّبَ َّ الر لَأّنَ ٢٧ الُأمَِم. كُّلِ عَلَى ْت اْمتَّدَ َّتِي ال الْيَدُ ِهي ِ وَهَذِه كُلِّهَا، الَأْرِض
وَفِي ٢٨ هَا؟« يَرُدُّ فَمَْن ْت اْمتَّدَ قَدِ ُ وَيَدُه قََضاءَهُ؟ يُبْطُِل فَمَْن قَضَى، قَْد َ الْقَدِير
يَاكُّلَ تَْفرَِحي َ »لا ٢٩ لِإَشعْيَاءَ: ّبُ َّ الر َأْوحَى ُ آحَاز الْمَلُِك فِيهَا َ تُوُفِّي َّتِي ال ِ نَة الّسَ
الَأفْعَى تِلَْك َأْصِل مِْن فَِإّنَ انَْكسَرَ. قَدِ َبَِك ضَر الَّذِي الْقَِضيَب لَأّنَ فِلِْسطِينَ،
فَيَرْعَوْنَ، الْبَائِِسينَ ُ َأبْكَار ا َأمَّ ٣٠ ً ارا َّ ًَطي ًَسامّا ثُعْبَانا تَكُونُ ُ تُه َّ ي وَذُرِّ ُأفْعُوَاٌن، َيخْرُُج
تِِك. َّ بَقِي عَلَى وََأقْضِي ِ بِالْمَجَاعَة َأْصلَِك ُأهْلُِك نِي َّ لـَِكن آمِنِينَ. بُِضونَ يَرْ وَالْمَسَاِكينُ
لَأّنَ ً قَاطِبَة يَافِلِْسطِينُ ً َخوْفا بِي ذُو الْمَدِينَةُ! تُهَا َّ َأي وَنُوِحي البَاُب هَا َأّيُ وَلْوِْل ٣١
ةِ؟ الُأمَّ رُُسَل ُنجِيُب فَبِمَاذَا ٣٢ الّشِمَاِل مَِن َنحْوَِك زََحَف قَْد ً با مُدَرَّ ً جَيْشا

َشعْبِهِ.« بُو مَنْكُو بِهَا لِيَلُوذَ َ ُأورَُشلِيم ّبُ َّ الر َس َأّسَ قَْد لَهُْم: لِتَقُْل

١٥
فِي ً َحّقا مُوآَب، عَارُ ُب َّ ُتخَر ٍ مُبَاغِتَة لَيْلَةٍ فِي ً َحّقا مُوآَب: بِشَْأِن يَا رُْؤ ١
ِإلَى ى َّ وََحت الْمَعْبَدِ، ِإلَى دِيبُونَ َأهُْل يَنْطَلُِق ٢ مُوَآَب. ُ قِير رُ تُدَمَّ ٍ مُبِاغِتَة لَيْلَةٍ
وَذُقُوٍن بِرُؤُوٍس وَمَيْدَبَا نَبُو مَِصيرِ عَلَى مُوآَب َشعُْب يُوَلْوُِل لِلْبُكَاءِ؛ الْمُرْتَفَعَاِت
طُوِح الّسُ عَلَى مِْنهُْم وَاِحدٍ كُّلُ وَيَبْكِي َشوَارِعِهَا، فِي بِالْمُسُوِح عُونَ يَتَلَّفَ ٣ َمحْلُوقَةٍ.
َأْصدَاؤُهَا دَ تَتَرَدَّ ى َّ َحت َ وََألْعَالَة َحْشبُونَ صَرَخَاُت تَتَعَالَى ٤ احَاِت. الّسَ وَفِي
تَرْتَعِدُ بُهُْم وَقُلُو مُْرتَفـِـٍع، بَِصوٍْت مُوآَب جَيُْش يَنْدُُب لِذَلَِك يَاهََص، فِي
بِينَ الْهَارِ عُظَمَائِهَا وَعَلَى مُوآَب عَلَى ً مُتَوَّجِعا يَصْرُُخ قَلْبِي ٥ ُصدُورِهِم. فِي
وََيجْهَرُونَ مُوَلْوِلِينَ، وِحيِث ُّ الل ِ عَقَبَة ِإلَى يَْصعَدُونَ ةٍ َّ ِي ثُلاَث ٍ َكعِجْلَة ُصوغَرَ. ِإلَى
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الْعُْشُب وََجّفَ يمَ، نِمْرِ نَهْرِ ُ مِيَاه غَاَضْت ٦ ُحورُونَاِيمَ. يِق َطرِ فِي ِ يمَة الْهَزِ بِصُرَاِخ
مِْن ُ خَرُوه ادَّ مَا يَحْمِلُونَ لِذَلَِك ٧ ُ اْلخُضْرَة وَبَادَِت الْكَلُأ وَذَوَى تَيْهِ، َضّفَ عَلَى
صُرَاُخهُْم يَتَجَاوَُب ِإْذ ٨ ْفَصاِف، الّصَ وَادِي عَبْرِ ِإلَى وَيَنْقُلُونَهَا وَنَفَائَِس، ثَرْوَةٍ
ُ مِيَاه تَفِيُض ٩ يلِيمَ. ِإ وَبِئْرِ َ َأجْلاَِيم ِإلَى وَلْوَلَتُهُْم وَتَبْلُُغ مُوآَب، ُتخُوِم ُطوِل عَلَى
مُوآَب، مِْن اِجينَ َّ الن الُأُسودُ فَتُهَاِجمُ يْلاَتِهَا، وَ مِْن يدُ َأزِ لَأنِّي ً دَما دِيمُونَ

فِيهَا. وَالْمَاِكثِينَ بِينَ الْهَارِ وَتَْفتَرُِس
١٦

ِإلَى ً َنا حُمْلا َأْرِسلُوا ْحرَاءِ، الّصَ فِي َسالـِـــَع ِإلَى مُوآَب مِْن بُونَ الْهَارِ هَا َأّيُ ١
ِضفَاِف عَلَى مُوآَب ُ نِسَاء ٢ قَائِلِينَ:( ِ لِْلحِمَايَة ً )َطلَبا َ ُأورَُشلِيم فِي يَهُوذَا مَلِِك
لِيَكُْن َأنِْصْفنَا، فَانَْصْحنَا، ٣ ارِدَةِ. الّشَ الفِرَاِخ َأوِ ِ ائِهَة َّ الت يُورِ الّطُ مِثُْل َأْرنُونَ
تَشِي َ وَلا ِنَا َأعْدَائ عُيُوِن عَْن مَنْفِيِّينَا َ فَتَْستُر يِْل َّ كَالل ِ هِيرَة الّظَ فِي عَلَيْنَا َك ُّ ظِل
مُدَمِّرِهِْم مِْن وَاْعُصْمهُْم ا َّ مِن بِينَ الْهَارِ فُلُوُل مَعَكُْم َمْكُْث لِت ٤ ا. َّ مِن َِّجئِينَ بِاللا
َأْن َلْبَُث ي َ وَلا ٥ الَأْرِض. مَِن يَْفنَى َ الِم وَالّظَ يَكُّفُ مَارَ وَالدَّ يَبِيدُ البَاِغيَ لَأّنَ
بِالْعَْدِل يَْقضِي مَلٌِك ٍ بَِأمَانَة ِ عَلَيْه َيجْلُِس َ دَاوُد بَيِْت فِي عَْرٌش ِ ْحمَة َّ بالر يَثْبَُت
اغِيَتَيْنِ، الّطَ وَغَْطرََستِهَا وَبِعَْجرَفَتِهَا مُوَآَب، يَاءِ بِِكبْرِ سَمِعْنَا قَْد ٦ وَالِإنَْصاِف.
عَلَى ونَ ُّ ِي الْمُوآب يُوَلْوُِل لِذَلَِك ٧ بَاطٌِل. افْتِخَارِهَا كُّلَ وَلـَِكّنَ وََصلَفِهَا، وَبِغُرُورِهَا
وَكُرُومُ َحْشبُونَ ُحقُوُل ُلَْت ذَب ٨ رَةِ. الْمُدَمَّ حَارَِس َ قِير عَلَى ونَ ُّ وَيَئِن مُوآَب،
ْت وَاْمتَّدَ يرَ، يَعْزِ ِإلَى ً يَوْما وََصلَْت َّتِي ال َأفَْضلَهَا، الُأمَِم ُ ُأمَرَاء َأتْلََف َّتِي ال َ ِسْبمَة
كُرُوِم عَلَى َ ير يَعْزِ َكبُكَاءِ َأبْكِي لِذَلَِك ٩ ْحرَاءِ. الّصَ ِإلَى فُرُوعُهَا َلَغَْت وَب الْقَْفرِ ِإلَى
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عَلَى وَقَعَْت قَْد مَارِ الدَّ َ جَلَبَة لَأّنَ وَيَاَألْعَالَةُ. يَاَحْشبُونُ بِدُمُوِعي يُكمَا وَُأْروِ َ ِسْبمَة
َأحَدٌ يَبَْق فَلَْم رَْوَضتِِك، مِْن وَالابْتِهَاُج الْفَرَُح وَانْتُزِعَ ١٠ وَقِطَافِِك. َحَصادِِك
قَْد لَأنِّي مِعْصَرَتِِك، فِي َ َمْر اْلخ يَدُوُس مَْن َيُوْجَدُ وَلا كُرُومِِك، فِي يَهْتُِف َأْو ُ م يُرَّنِ
عَلَى ى َّ تَتَلَو وََأْحشَائِي َكعُودٍ، مُوآَب عَلَى رُوِحي تَئِّنُ لِهَذَا ١١ الْهُتَاَف. َأْخرَْسُت
يَْأخُذُهُمُ الْمُشْرِفَةِ، الْمُرْتَفَعَاِت ِإلَى ونَ ُّ ِي الْمُوآب ُ َيحْضُر وَعِنْدَمَا ١٢ حَارَِس. َ قِير
مَا هَذَا ١٣ الْبَاطَِل. َيجْنُونَ وا، ُّ لِيَُصل مَقَادِسِهِْم ِإلَى يَْذهَبُونَ وَعِنْدَمَا الِإْعيَاءُ،
»فِي قَائِلاً: الآنَ مُ َّ يَتَكَل َ هُو وَهَا ١٤ زَمٍَن. مُنْذُ مُوآَب عَلَى ِ بِه ّبُ َّ الر مَ َّ تَكَل
جَمِيُع ُ وَُيحْتَقَر مُوآَب، َمجْدُ يُذَّلُ الَأِجيرِ، َكسَنَواِت َسنَوَاٍت، ثَلاَِث غُُضوِن

َضعِيفَةً.« ً قِلَّة يَكُونُونَ مِْنهُْم اُجونَ َّ وَالن َشعْبِهَا،
١٧

وَتُْصبُِح الْمُدُِن بَيْنِ مِْن تَنْقَرُِض دِمَْشُق هَا »انْظُرُوا دِمَْشَق: بِشَْأِن ٌ نُبُوءَة ١
فِيهَا بُِض تَرْ لِلْقُْطعَاِن، مَرَاِعيَ وَتُْصبُِح عَرُوعِيرَ، مُدُنُ ُ تُهَْجر ٢ َأنْقَاٍض. َ َكوْمَة
دِمَْشَق، مِْن وَالْمُلُْك َأفْرَاِيمَ، مِْن ُ نَة الْمَُحّصَ ُ الْمَدِينَة تَزُوُل ٣ ُيخِيفُهَا َأحَدَ َ وَلا
الْقَدِيرُ. ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه مَا هَذَا ائِِل، َّ الز ِيَل ِإسْرَائ َأبْنَاءِ َجْدِ لِم ً مُمَاثِلَة َأرَامَ ُ ة َّ بَقِي وَتُْصبُِح
َكحَْقٍل َ جَْردَاء فَتُْصبُِح ٥ بَدَنِهِ، ُ سَمَانَة وَتَذُوُب يَعْقُوَب َمجْدُ َيخْبُو الْيَوِْم ذَلَِك فِي ٤
نَابَِل الّسَ َلْتَقُِط ي كَرَجٍُل َأْو نَابَِل، الّسَ ُ ذِرَاعُه َحَصدَْت َأْو زَْرعَهُ، ادُونَ اْلحَّصَ جَمََع
اتُهَا، َّ َحب نُفَِضْت ٍ َيْتُونَة كَز ُخَصاَصةٌ، فِيهِ تَبْقَى ذَلَِك وَمََع ٦ رَفَاِيمَ. وَادِي فِي
خَمَْس َأْو بََع َأْر َأْو غُْصٍن، َأعْلَى رَْأِس فِي ْت َّ َظل ً َثا ثَلا َأْو تَيْنِ َّ َحب َّ ِإلا فَتَسَاقَطَْت
يَرْنُو الْيَوِْم ذَلَِك فِي ٧ الْقَدِيرُ. ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه مَا هَذَا الْمُثْمِرَةِ، الَأفْنَاِن فِي اٍت َّ َحب
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ِإلَى َلْتَفِتُونَ ي َ وَلا ٨ ِيَل، ِإسْرَائ وِس قُّدُ ِإلَى بِعُيُونِهِْم َلْتَفِتُونَ ي وَ َصانِعِهِْم ِإلَى اُس َّ الن
َ وَلا مُوِس، وَالّشُ وَارِي الّسَ ِيِل تَمَاث ِإلَى َيَنْظُرُونَ وَلا َأيْدِيهِْم، َصنَعَْتهَا َّتِي ال الْمَذَاِبحِ
ً مُْقفِرَة ُ الْمَنِيعَة مُدُنُهُمُ تُْصبُِح الْيَوِْم ذَلَِك فِي ٩ َأَصابِعِهِْم. ِ َصنْعَة الْبَُخورِ مَذَاِبحِ ِإلَى
خَرَاباً. فََأْصبََحْت ِيلِيِّينَ الِإسْرَائ ًمَِن َبا هَر َهجَرُوهَا َّتِي ال يِّينَ وَالَأمُورِ اْلحِثِّيِّينَ كَمُدُِن
ْ ُكنْتُم وَِإْن لِذَلَِك عِزِّكُْم. َ َصخْرَة تَذْكُرُوا وَلَْم خَلاَِصكُْم، َ ِإلَه ْ نَِسيتُم قَْد كُْم َّ لَأن ١٠
ونَهُ، ُّ َم ُن ت ُ تَغْرُِسونَه َ يَوْم ْ ُكنْتُم وَِإْن ١١ يباً، ًغَرِ زَْرعا ًوَتَغْرُِسونَ ًمُْبهِجا غَْرسا تَزْرَعُونَ
يَوِْم ًفِي مُنْتِجا َيَكُونُ لا اْلحَِصيدَ فَِإّنَ يُزْهِرُ، ُ َتجْعَلُونَه ُ تَزْرَعُونَه عِنْدَمَا بَاِح الّصَ وَفِي
َكبَْحرٍ ونَ يَِضّجُ َكثِيرَةٍ ُشعُوٍب ِ َلَبَة يَالَج ١٢ مِْنهَا. َ بُرْء َ لا َّتِي ال ِ ـِكَة الْمُْهل ِ بَة رْ الضَّ
ُ تَهْدِر ُأمَمٌ ١٣ غَامِرَةٍ. لُجٍَج َكعَِجيِج يَْصَخبُونَ هُْم فَِإّنَ الُأمَِم! يَالََصَخِب اٍج! َّ عَج
ُ تَتَطَايَر َكمَا ُ وَتَتَطَايَر بَعِيداً، تَهْرُُب ّبُ َّ الر يَزْجُرُهَا حَالَمَا وَلـَِكْن ِيَاهِ، الْم ِ كَهَدِير
يَْطغَى الْمَسَاءِ فِي ١٤ الْعَاِصفَةِ. َأمَامَ كَالْهَبَاءِ َأْو ، الرِّيحِ َأمَامَ اْلجِبَاِل ُ عَُصافَة
َسالِبِينَا. وََحّظُ نَاهِبِينَا نَِصيُب َ هُو هَذَا يَتَلاََشوْنَ. بَاِح الّصَ وَفِي رُْعٌب، عَلَْيهِْم

١٨
ً رُُسلا تَبْعَُث َّتِي ال ٢ ُكوَش، َأْنهَارِ عَبْرِ فِي ِ الَأْجنِحَة َحفِيِف لَأْرِض يٌْل وَ ١
الْمُسْرِعُونَ ُسُل ُّ الر هَا َأّيُ اْمُضوا ِيَاهِ، الْم فَوَْق ِ اِبحَة الّسَ الْبَرْدِّيِ قَوَارِِب فِي الْبَْحرِ فِي
انِي، وَالدَّ الْقَاصِي فِي ْعَب ُّ الر بَّثَ َشعٍْب ِإلَى جُْردٍ، ِ الْقَامَة طِوَاِل َشعٍْب ِإلَى
الَأْرِض َأهِْل يَاجَمِيَع ٣ َأْرضَهُْم. ُ الَأْنهَار ُ تَْشطُر يَن وَقَاهِرِ َ يَاء َأقْوِ قَوٍْم ِإلَى
ُ نَفِير يُدَّوِي وَعِنْدَمَا فَانْظُرُوا، اْلجِبَاِل عَلَى ٌ رَايَة تَرْتَفـِـُع عِنْدَمَا فِيهَا، اِكنِينَ وَالّسَ
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ِّ مَقَر مِْن ً نَاظِرا ً هَادِئا َسَأْمكُُث لِي: ّبُ َّ الر قَاَل هَكَذَا ُ ه َّ لَأن ٤ فَاْسمَعُوا. بُوٍق
اْلحََصادِ ِ حَرّ فِي ّلِ الّطَ َكسَحَاِب َأْو ْمِس الّشَ ةِ َأِشعَّ َتحَْت َصاٍف ٍّ َكحَر َاَي، ُسْكن
ُ ه َّ فَِإن ، نَاِضجٍ عِنٍَب ِإلَى ُ هْر َّ الز ُل َّ وَيَتَحَو هْرِ، َّ الز ُح ُّ تَفَت ُّ يَتِم عِنْدَمَا اْلحََصادِ قَبَْل ُ ه َّ لَأن ٥
هَا ُّ كُل وَتُتْرَكُ ٦ يَْطرَُحهَا، وَ َ ة الْمُْمتَّدَ الَأْغَصانَ يَنْزَعُ وَ بِالْمَنَاِجِل، الْفُرُوعَ يَْقطَُع
ى وَتَتَغَّذَ يِْف، الّصَ فِي اْلجَوَارُِح فَتَلْتَهِمُهَا الَأْرِض، وَوُُحوِش اْلجِبَاِل ِلجَوَارِِح
ِ الْقَامَة يُل وِ الّطَ عُْب الّشَ ُ يُقَّدِم الْوَقِْت ذَلَِك فِي � تَاءِ.« الّشِ فِي الْوُُحوُش بِهَا
َّتِي ال ُ الْقَاهِرَة ُ ة َّ ي الْقَوِ ُ ة الُأمَّ انِي، وَالدَّ الْقَاصِي فِي ْعَب ُّ الر بَّثَ الَّذِي الَأْجرَدُ،
اسِْم مَوِْضــِع صِْهيَوْنَ، َجبَِل فِي ِ الْقَدِير ّبِ َّ الر ِإلَى هَدَايَا َأْرضَهَا، ُ الَأْنهَار ُ تَْشطُر

الْقَدِيرِ. ّبِ َّ الر
١٩

يعَةً، سَرِ ً َسحَابَة يَرَْكُب َ مِصْر ِإلَى ٌ قَادِم ّبُ َّ الر َ هُو هَا مِصْرَ: بِشَْأِن ٌ نُبُوءَة ١
دَاِخلِهِْم. فِي يِّينَ الْمِصْرِ قُلُوُب وَتَذُوُب َحضْرَتِهِ، فِي َ مِصْر َأْوثَانُ فَتَرَْتجُِف
ُ وَالْمَدِينَة َأِخيهِ، عَلَى الْوَاِحدُ يَقُومُ وَ فَيَتَحَارَبُونَ، يِّينَ مِصْرِ عَلَى يِّينَ مِصْرِ ُ وَُأثِير ٢
دَاِخلِهِْم، فِي يِّينَ الْمِصْرِ َأْروَاُح فَتَذُوُب ٣ الْمَْملـَكَةِ، عَلَى ُ وَالْمَْملـَكَة ِ الْمَدِينَة عَلَى
افِينَ. َّ وَالْعَر وَابـِـِع َّ الت وََأْصحَاَب َ َحرَة وَالّسَ الَأْوثَانَ فَيَْسَألُونَ مَشُورَتَهُْم، وَُأبْطُِل
هَذَا عَلَْيهِم. عَنِيٌف مَلٌِك فَيَسُودُ قَاسياً، مَوْلىً يِّينَ الْمِصْرِ عَلَى وَُأَسلُِّط ٤
وَتَيْبَُس. الَأْحوَاُض وََتجِّفُ النِّيِل ُ مِيَاه وَتَنُْضُب ٥ الْقَدِيرُ. ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه مَا
. وَالْبَرْدِّيُ الْقََصُب وَيَتْلَُف ، وََتجِّفُ النِّيِل عَاُت ُّ تَفَر وَتَتَنَاقَُص الْقَنَوَاُت، تُنْتِنُ ٦
، َتجِّفُ هَا ُّ كُل وَالْمَزْرُوعَاُت وَاْلحُقُوُل النِّيِل، نَهْرِ ِضفَاِف عَلَى بَاتَاُت َّ الن وَتَْذبُُل ٧
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النِّيِل فِي ُصوِص الّشُ وََطارُِحو ادُونَ َّ ي الّصَ فَيَئِّنُ ٨ ةً. ُمخْضَرَّ تَكُْن لَْم هَا وَكََأّنَ
الَّذِيَن قُلُوَب الْيَْأُس وَيَتَوَلَّى ٩ ِيَاهِ. الْم فِي ِشبَاكَهُْم ُلْقُونَ ي الَّذِيَن ُ ر َّ وَيَتَحَس وَيَنُوُحونَ
وَيُْسَحُق ١٠ َأمٍَل. كُّلَ الْفَاِخرِ َّاِن الْكَت حَائِكُو يَْفقِدُ وَ َط، الْمُمَّشَ َّانَ الْكَت يَْصنَعُونَ
ُصوعََن ُ رُؤََساء ١١ َأِجيرٍ. عَامٍِل كُّلُ يَْكتَئُِب وَ الَأْرِض، ُ َأعْمِدَة وَهُْم الرِّجَاُل،
َنحُْن لِفِرْعَوْنَ تَقُولُونَ َكيَْف ةٌ. َّ غَبِي فِرْعَوْنَ حَُكمَاءِ َأحْكَمِ وَمَشُورَاُت حَمْقَى،
لِيُْطلِعُوكَ فِرْعَوْنُ يَا حَُكمَاؤُكَ َأيَْن ١٢ قُدَامَى؟ مَلَوٍك ُ وََأبْنَاء حَُكمَاءَ، نَْسِل مِْن
وَاْنخَدَعَ ُصوْعََن ُ رُؤََساء حَمَِق قَْد ١٣ مِصْرَ؟ عَلَى ُ الْْقدِير ّبُ َّ الر ِ بِه قَضَى مَا عَلَى
فَوْضَى، رُوَح فِيهَا ّبُ َّ الر َجعََل ١٤ قَبَائِلِهَا ُ شُرَفَاء َ مِصْر وََأَضّلَ نُوَف ُ ُأمَرَاء
فَلَْم ١٥ قَيْئِهِ. فِي كْرَاِن الّسَ حِ َكتَرَّنُ حَْت تَرَّنَ ى َّ َحت فَاتِهَا، تَصَرُّ كُّلِ فِى َ مِصْر وا ُّ فََأَضل
ُّونَ ي الْمِصْرِ يَرْتَعِدُ الْيَوِْم ذَلَِك فِي ١٦ فِيهَا. ُ يَْفعَلُونَه مَا ِيَائِهَا َأْدن َأْو لِعُظَمَائِهَا يَبَْق
يَهُوذَا َأْرُض وتَغْدُو ١٧ فَوْقَهُْم. هَا ُّ يَهُز َّتِي ال ِ الْقَدِير ّبِ َّ الر يَدِ مِْن ً َخوْفا كَالنِّسَاءِ
قَضَى قَْد َ الْقَدِير ّبَ َّ الر لَأّنَ ذِكْرِهَا مِْن الْفَزَعُ يهَا فَيَعْتَرِ يِّينَ لِلْمِصْرِ رُْعٍب مَثَارَ
تَنْطُِق مُدٍُن خَمُْس َ مِصْر دِيَارِ فِي يَكُونُ الْيَوِْم ذَلَِك فِي ١٨ مِصْرَ. عَلَى ُ قََضاءَه
ْمِس. الّشَ َ مَدِينَة ِإحْدَاهَا وَتُْدعَى الْقَدِيرِ، ّبِ َّ لِلر ِ بِالْوَلاَء وََتحْلُِف َكنْعَانَ، ِ بِلُغَة
نُُصٌب وَيَرْتَفـِـُع مِصْرَ، دِيَارِ وََسِط فِي ّبِ َّ لِلر ٌ مَْذَبح يُقَامُ الْيَوِْم ذَلَِك فِي ١٩
مِصْرَ، دِيَارِ فِي ِ الْقَدِير ّبِ َّ لِلر ً وَشَهَادَة ً عَلاَمَة فَيَكُونُ ٢٠ ُتخُومِهَا، عِنْدَ ّبِ َّ لِلر
يُنْقِذُهُْم. ً وَمُدَافِعا ً ُمخَلِّصا ِإلَْيهِْم فَيَبْعَُث مَُضايِقِيهِْم، مِْن ّبِ َّ بِالر يَْستَغِيثُونَ هُْم لَأّنَ
ً ذَبِيحَة يُقَّدِمُونَ وَ ُ يَعْبُدُونَه الْيَوِْم ذَلَِك وَفِي يِّينَ. لِلْمِصْرِ ُ نَْفسَه ّبُ َّ الر فَيُعْلُِن ٢١
بُهَا يَضْرِ مِصْرَ؛ ّبُ َّ الر يَضْرُِب وَ ٢٢ بِهَا. يُوفُونَ وَ ً نُذُورا ّبِ َّ لِلر وَيَنْذِرُونَ وَقَرَابِينَ
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فِي ٢٣ وَيَْشفِيهِْم. دُعَاءَهُْم فَيَْستَِجيُب ّبِ َّ الر ِإلَى ِبِينَ تَائ َأهْلُهَا فَيَرِْجــُع يُبْرِئُهَا، وَ
فَيَعْبُدُ مِصْرَ، ِإلَى َ ور َأّشُ وَمِْن ورَ، َأّشُ ِإلَى َ مِصْر مِْن يٌق َطرِ يَمْتَّدُ الْيَوِْم ذَلَِك
ثَالَِث ِيُل ِإسْرَائ يَكُونُ الْيَوِْم ذَلَِك فِي ٢٤ مَعاً. ّبَ َّ الر ونَ ُّ ي ورِ وَالَأّشُ ُّونَ ي الْمِصْرِ
ُ الْقَدِير ّبُ َّ الر فَيُبَارِكُهُمُ ٢٥ الَأْرِض، وََسِط فِي ً وَبَرَكَة ورَ، وََأّشُ َ مِصْر مََع ٍ َثَة ثَلا

ِيُل.« ِإسْرَائ وَمِيرَاثِي ورُ، َأّشُ يَدِي ُ وََصنْعَة مِصْرُ، َشعْبِي »مُبَارَكٌ قَائِلاً:
٢٠

ِ جَيِْشه رَئِيَس تَرْتَانَ ورَ َأّشُ مَلُِك سَرُْجونُ فِيهَا َأْوفَدَ َّتِي ال ِ نَة الّسَ وَفِي ١
آمُوَص بِْن َ ِإَشعْيَاء لِسَاِن عَلَى ّبُ َّ الر مَ َّ تَكَل ٢ وَقَهَرَهَا، وَحَارَبَهَا َأْشدُودَ ِإلَى
قَدَمَيَْك.« مِْن ِحذَاءَكَ وَانْزِْع َيَْك، َحقَو عَْن الْمُسُوَح وَاخْلَِع »اْذهَْب قَائِلاً:
ُ ِإَشعْيَاء عَبْدِي مَشَى »َكمَا : ّبُ َّ الر وَقَاَل ٣ حَافِياً. ً يا عَارِ وَمَشَى كَذَلَِك فَفَعََل
َ بِمِصْر َسُأنْزِلُهَا َّتِي ال الْمََصائِِب عَلَى ً وَآيَة ً عَلاَمَة َسنَوَاٍت ثَلاَِث ةِ ِمُّدَ ل ً حَافِيا ً يا عَارِ
ً عُرَاة َاراً، وَكِب ً ِصغَارا وَُكوَش َ مِصْر َأسْرَى ورَ َأّشُ مَلُِك يَقُودُ هَكَذَا ٤ وَُكوَش،
اْعتَمَدُوا الَّذِيَن ونَ ُّ الْفِلِْسطِينِي يَْفزَعُ عِنْدَئِذٍ ٥ لِمِصْرَ. ً عَارا مَْكشُوفَةٍ، بَِأقْفِيَةٍ ً ُحفَاة
ِإلَى »انْظُرُوا الْيَوِْم: ذَلَِك فِي يَقُولُونَ وَ ٦ فَخْرِهِْم. َ وَمِصْر رَجَائِهِْم ُكوَش عَلَى
فََكيَْف ورَ، َأّشُ مَلِِك مِْن لِيُنْقِذَنَا ِ بِه لُذْنَا مَْن وَِإلَى رَجَاؤُنَا، كَانَ مَْن ِ ِإلَيْه آَل مَا

َنحُْن؟.« نَْنجُو
٢١

مَِن الْغَازِي يُْقبُِل هَكَذَا قَِب، َّ الن فِي وَابـِـُع َّ الز ُ تَعْبُر َكمَا بَابَِل: بِشَْأِن ٌ نُبُوءَة ١
اهَِب َّ الن رََأيُْت رَهِيبَةٌ: يَا رُْؤ لِي ُأعْلِنَْت لَقَْد ٢ ْعِب. ُّ الر َأْرِض مِْن ْحرَاءِ، الّصَ
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نِي َّ لَأن مَادِي، يَا وَحَاصِرِي عِيلاَمُ، يَا فَاْصعَدِي يُدَمِّرُ. وَالْمُدَمِّرَ يَْنهَُب،
وَانْتَابَنِي َماً، َأل َحقَواَي اْمتَلََأْت لِذَلَِك ٣ بْتُهُ. َّ َسب الَّذِي الَأنِينِ كُّلَ َسُأْسِكُت
ا َّ مِم وَذُهِلُْت سَمِعُْت، مَا اءِ جَرَّ مِْن الْوَْعيَ فَقَْدُت الْوَالِدَةِ. كَمَخَاِض َمخَاٌض
ِإلَى ِ ِإلَيْه َأتُوُق ُكنُْت الَّذِي لَيْلِي َل َّ فَتََحو الْفَزَعُ، وََأْرعَبَنِي قَلْبِي، َ ر َّ َتحـَي ٤ رََأيُْت
ُأمَرَاءُ، يَا فَاْنهَُضوا بُوا، وَشَرِ َأكَلُوا جَاِجيدَ، الّسَ وَفَرَُشوا ً مَائِدَة وا َأعَّدُ ٥ رَعْدَةٍ.
ً رَقِيبا وََأقِْم اْذهَْب لِي: ّبُ َّ الر قَاَل هَكَذَا ُ ه َّ لَأن ٦ تُرُوَسكُْم. يِْت َّ بِالز وَاْدهِنُوا
رَاِكبِينَ َأْو َأْزوَاجاً، ً َأْزوَاجا ً فُرَْسانا رَاِكبِينَ يُشَاهِدُ وَعِنْدَمَا ٧ يَرَاهُ. مَا لِيُعْلَِن
قِيُب: َّ الر هَتََف َّ ثُم ٨ َشدِيداً. ً ِإْصغَاء فَلْيُْصِغ ِجمَاٍل، عَلَى وَرَاِكبِينَ حَمِيرٍ، عَلَى
الْمَْحرَِس عَلَى ُ وََأقُوْم ، ّبُ َّ الر هَا َأّيُ يَوٍْم بَعْدَ ً يَوْما ِ الْمُرَاقَبَة بُرِْج عَلَى َأقُِف َأنَا هَا
َسقَطَْت فََأجَاَب: َأْزوَاٌج. َأْزوَاٌج فُرَْساٌن قَادِمٌ، رَْكٌب فَهَا ٩ يِْل. َّ الل َطوَاَل
الْمَْطُحونَ َ َشعْبِي يَا آهِ ١٠ الَأْرِض. عَلَى َأْصنَامِهَا ُ َسائِر مَْت وََتحَّطَ بَابُِل َسقَطَْت
ٌ نُبُوءَة ١١ ِيَل. ِإسْرَائ ِ ِإلَه ِ الْقَدِير ّبِ َّ الر مَِن ُ سَمِعْتُه مَا بِكُّلِ َأنْبَْأتُكُْم لَقَْد َت، َّ وَالْمُشَت
آنَ َأمَا يِْل؟ َّ الل مَِن بَقَِي مَاذَا رَقِيُب، »يَا َسعِيرَ: مِْن َصارٌِخ هَتََف َأدُومَ: بِشَْأِن
مَعَهُ، َأقْبََل يَْل َّ الل وَلـَِكّنَ بُْح الّصُ »َأشْرََق قِيُب: َّ الر فََأجَاَب ١٢ يَنْتَِهيَ؟« َأْن ُ لَه
بِشَْأِن ٌ نُبُوءَة �� اللهِ.« ِإلَى وَاْرِجعُوا تَعَالَوْا َّ ثُم فَاْسَألُوا، ؤَاِل الّسُ فِي ْ رَغِبْتُم فَِإْن
ِيِّينَ، دَان الدَّ قَوَافَِل يَا الْعَرَِب بِلاَدِ َصحَارِي فِي َستَبِيتِينَ ةِ: َّ ِي َب الْعَر ِ يرَة اْلجَزِ ِ ِشبْه
قَْد هُْم لَأّنَ ١٥ بِاْلخـُبْزِ، بِينَ الْهَارِ وَاْستَْقبِلُوا لِلْعَْطشَاِن، َ الْمَاء َ تَيْمَاء َأهَْل يَا فَاْحمِلَوا ١٤
ُ ه َّ لَأن ١٦ الْمَعْرَكَةِ. وَطِيِس وَمِْن الْمُتَوَتِّرِ، وَالْقَوِْس الْمَْسلُوِل، يِْف الّسَ مَِن وا ُّ فَر
قِيدَارَ، َمجْدِ كُّلُ يَْفنَى الَأِجيرِ ِ لِسَنَة ٍ مَمَاثِلَة ٍ َسنَة غُُضوِن فِي : ّبُ َّ الر لِي ُ قَالَه مَا هَذَا
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ِيَل ِإسْرَائ َ ِإلَه ّبَ َّ الر لَأّنَ قِلَّةً. قِيدَارَ، َأبْنَاءِ مِْن الَأبْطَاُل مَاةِ، ُّ الر ُ ة َّ بَقِي وَتَكُونُ ١٧
مَ. َّ تَكَل قَْد

٢٢
ُسطُوِح ِإلَى ْ َصعِْدتُم ً جَمِيعا َّكُْم ِإن ى َّ َحت حَدََث مَاذَا ُأورَُشلِيمَ: بِشَْأِن ٌ نُبُوءَة ١
قَتْلَى لَيْسُوا قَتْلاَِك ِإّنَ الْمَرِحَةُ، ُ اجَة الْعَجَّ جَلَبَةً، ُ الْمُْمتَلِئَة ُ الْمَدِينَة تُهَا َّ َأي ٢ الْمَنَازِِل؟
مُقَاوَمَةٍ. غَيْرِ مِْن ُأسِرُوا جَمِيعاً. رُؤََساؤُِك َّ فَر قَْد ٣ حَْرٍب. صَرْعَى َأْو َسيٍْف
عَنِّي »ابْتَعِدُوا َأقُوُل: لِذَلَِك ٤ بَعِيداً. َبُوا هَر هُْم َأّنَ مََع عَلَيْهِ، َ عُثِر مَْن كُّلُ َ وَُسبِي
لَأّنَ ٥ َشعْبِي، ِ ابْنَة دَمَارِ َأجِْل مِْن يَتِي تَعْزِ فِي ً َجْهدا دُوا َّ َتَتََكب لا بِمَرَارَةٍ، َ لَأبْكِي
وَالْفَوْضَى. وَالذِّلَّةَ، ْعَب، ُّ الر فِيهِ يَبُّثُ ً يَوْما َ ُأورَُشلِيم فِي ِ الْقَدِير ّبِ َّ الر يِّدِ لِلّسَ
حَمَلَِت قَْد َ عِيلاَم َأّنَ ِإْذ ٦ بِاْلجِبَاِل. وَيَْستَِجيروُنَ الَأْسوَارَ َأهْلُهَا يَنْقُُب فِيهِ
ُ خَيْر ْت فَاْكتَّظَ ٧ رُوعَ، الدُّ دَِت جَرَّ َ وَقِير وَفُرَْساٍن، َاٍت بِمَرْكَب وَاْجتَمَعَْت السِّهَامَ
هَتََك ّبَ َّ الر لَأّنَ ٨ ابَاِت، َّ الْبَو عِنْدَ الْفُرَْسانُ وَاْصطَّفَ َاِت، بِالْمَرْكَب َأْودِيَتِِك
َأّنَ وََتجِدُونَ ٩ الْغَابَةِ، بَيِْت ِسلاَِح عَْن تَْبحَثُونَ الْيَوِْم ذَلَِك فِي يَهُوذَا. ِستْرِ
َّ ثُم ١٠ ْفلَى، الّسُ ِ الْبُحَيْرَة مَِن َ ِيَاه الْم وَتَجْمَعُونَ َكثُرَْت، قَْد َ دَاوُد ِ مَدِينَة ُصدُوعَ
ً انا خَزَّ وَتَبْنُونَ ١١ ورَ. الّسُ نُوا لِتَُحّصِ مِْنهَا ً بَعْضا وَتَهْدِمُونَ َ ُأورَُشلِيم بُيُوَت ونَ تَعُّدُ
تَْكتَرِثُوا َأْو لِبَانِيهَا، تََأبَهُوا َأْن غَيْرِ مِْن ِ الْقَدِيمَة ِ الْبِرْكَة مَاءِ يِن لِتَْخزِ َيِْن ور الّسُ بَيْنَ
ُ الْقَدِير ّبُ َّ الر ُ يِّد الّسَ ُ يَْدعُوكُم الْيَوِْم ذَلَِك فِي ١٢ بَعِيدٍ. زَمٍَن مُنْذُ مَهَا َّ َصم ِمَْن ل
بِالْفَرَِح ْ اْنهَمَْكتُم كُمُ َّ وَلـَِكن ١٣ بِالْمُسُوِح. ِق نَّطُ َّ وَالت عْرِ الّشَ وَحَلِْق وِْح َّ وَالن لِلْبُكَاءِ
»لِنَْأكُْل قَائِلِينَ: َمْرِ اْلخ وَشُرِْب حِْم الّلَ وََأْكِل الْغَنَِم ِ وَتَْضِحيَة الثِّيَراِن وَذَْبحِ رُورِ ُّ وَالس
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ى َّ َحت آثَامُكُْم لـَكُْم َ تُغْفَر »لَْن الْقَدِيرُ: لِي فَقَاَل �� نَمُوُت.« ً غَدا نَا َّ لَأن وَنَشْرَْب
الْقَصْرِ دِيوَاِن رَئِيِس َشبْنَا ِإلَى هْ »تَوَجَّ الْقَدِيرُ: ّبُ َّ الر قَاَل هَكَذَا �� تَمُوتُوا.«
ُ لَه ُ اقِر َّ الن هَا َأّيُ ضَرِيحاً، لِنَْفِسَك نَقَرَْت ى َّ َحت لََك وَمَْن هُنَا، »مَالََك ١٦ لَهُ: وَقُْل
َأْن مُْزمـِـٌع ّبُ َّ الر هَا ١٧ ْخرِ؟ الّصَ فِي ً مَْسكَنا لِنَْفِسهِ اِحُت َّ وَالن الَأعَالِي، فِي ً قَبْرا
يَْقذِفََك وَ تَلْوِيحاً، بَِك يُلَوَِّح وَ ١٨ ةٍ، َّ بِقُو ُمِْسكََك وَي ُ ار َّ َب اْلج هَا َأّيُ بِعُنٍْف يَْطرَحََك
َ َمجْدِك َاُت مَرْكَب تُْطرَُح ً َأيْضا وَهُنَاكَ هُنَاكَ، فَتَمُوُت وَاِسعَةٍ، َأْرٍض فِي َككُرَةٍ
فِي ٢٠ مَقَامَِك. مِْن فَتُعْزَُل مَنِْصبَِك مِْن وََأْطرُدُكَ ١٩ َسيِّدِكَ. بَيِْت عَارَ يَا
ُ ه وََأُشّدُ تََك، َّ حُل ِ عَلَيْه وََأخْلَُع ٢١ ا، َّ ِحلْقِي بَِن َ َألْيَاقِيم عَبْدِي َأْدعُو الْيَوِْم ذَلَِك
وَلِبَيِْت َ ُأورَُشلِيم اِن ُسّكَ لِكُّلِ ً َأبا فَيُْصبُِح يَدِهِ، ِإلَى بِسُلْطَانَِك وََأْعهَدُ بِمِنْطَقَتَِك،
ُ خُه وَُأرَّسِ ٢٣ يُطَْع. ِ بِه يَْأمُْر فَمَا َشعْبِي، جَمِيِع عَلَى َ لْطَة الّسُ وَُأْعطِيهِ ٢٢ يَهُوذَا،
ِ عَلَيْه يََضعُونَ وَ ٢٤ ِيهِ. َأب لِبَيِْت َمجْدٍ عَْرَش فَيُْصبُِح َأمِينٍ، مَوِْضــٍع فِي َكوَتَدٍ
ِإلَى سُوِس الّطُ ِ ِيَة آن مِْن َصغِيرَةٍ ٍ ِيَة آن كُّلَ وَُأُصولِهِ، ِ بِفُرُوعِه ِيهِ َأب بَيِْت َمجْدِ كُّلَ
ُ خ الْمُتَرَّسِ ُ الْوَتَد يُْقتَلَُع الْيَوَِم ذَلَِك فِي يَقُوُل، َ الْقَدِير ّبَ َّ الر وَلـََكّنَ ٢٥ . القَنَانِيِّ ِ ِيَة آن
كُّلِ ُ مَعَه وَيُبِيدُ الأْرِض عَلَى يُْطرَُح وَ وَيُْستْأَصُل الَأمِينِ ِ مَوِْضعِه مِْن بِِإحْكَاٍم

عَلَيْهِ.« كَلُوا َّ ات الَّذِيَن
٢٣

فَلَْم هُدِمَْت، قَْد ُصورَ لَأّنَ تَرِْشيَش، يَاُسفَُن وَلْوِلِي ُصورَ: بِشَْأِن ٌ نُبُوءَة ١
اْصمُتُوا ٢ قُبْرَُص. َأْرِض فِي ْ وََأنْتُم بَُأ َّ الن َلَغَكُمُ ب َكمَا ً تَمَاما مَْرفَأٌ. َ وَلا بَيٌْت يَبَْق
قَدِمَْت فَقَْد ٣ ُمُوهَا، مَلَْأت الَّذِيَن الْبَْحرِ عَابِرِي َصيْدُونَ، ارَ َّ يَاُتج اِحِل، الّسَ يَاَأهَْل
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َ ِهي فََصارَْت النِّيِل، وََحَصادِ ِشيُحورَ بِقَْمِح ٌ لَة َّ مُحَم ُسفٌُن ِ َكثِيرَة ـْ ال ِيَاهِ الْم فَوَْق
لَْم قَائِلَيْنِ: مَا َّ تَكَل قَْد ُ وَِحْصنَه َ الْبَْحر لَأّنَ يَاَصيْدَا فَاْخجَلِي ٤ الُأمَِم. َ مَتَْجرَة
فِي بَُأ َّ الن يَذِيُع عِنْدَمَا ٥ عَذَارَى. َّيُْت َب ر َ وَلا ً َشبَابا ُأنْشِئْ لَْم َألِدْ، وَلَْم ْض َأتَمَّخَ
اِحِل. الّسَ يَاَأهَْل انْتَحِبُوا تَرِْشيَش، ِإلَى اعْبُرُوا ٦ ُصورَ. لَأْخبَارِ عُونَ يَتَوَّجَ مِصْرَ،
قَدَمَاهَا تَنْقُلُهَا َّتِي وَال الْقِدَِم، مُنْذُ نَشََأْت َّتِي ال ُ الْمُبْتَهِجَة مَدِينَتُكُمُ ِهيَ ِ َأهَذِه ٧
َّتِي ال التِّيجَاِن، ِ وَاهِبَة ُصورَ عَلَى بِهَذَا قَضَى مَْن ٨ بَعِيدَةٍ؟ َأْرٍض فِي ِب ُّ لِلتَغَر
قَضَى الَّذِي َ هُو َ الْقَدِير ّبَ َّ الر ِإّنَ ٩ الَأْرِض؟ ُ شُرَفَاء بُوهَا وَمُتََكّسِ ُأمَرَاءُ، ارُهَا َّ ُتج
اْمخُرِي ١٠ الَأْرِض. شُرَفَاءِ كُّلَ وَلِيُذِّلَ َمجْدٍ، كُّلِ يَاءِ ِكبْرِ مِْن لِيَُحّطَ بِذَلَِك،
مَْرفَُأِك زَاَل ِإْذ َ مِصْر َأْرَض النِّيُل َيخـْتَرِق َكمَا تَرِْشيَش َ يَاابْنَة الْبَْحرِ عُبَاَب
ُ َأْمرَه َ َأْصدَر مَمَالَِك، وَزَْعَزعَ الْبَْحرِ، عَلَى ُ يَدَه ّبُ َّ الر بَسََط ١١ الوُُجودِ. مَِن
ُ الْعَْذرَاء تُهَا َّ َأي ْبِدِيَن تُعَر تَعُودِي »لَْن وَقَاَل: ١٢ ُحُصونُهَا، رَ تُدَمَّ كَْي َكنْعَانَ عَلَى
لَْن ِك َّ وَلـَِكن قُبْرَُص، ِإلَى وَاعْبُرِي هُبِّي َصيْدُونَ َ ابْنَة يَا شَرَفَهَا، فَقَدَْت َّتِي ال
َشعْبِهَا، ِإلَى وَانْظُرِي ِيِّينَ الْكَلْدَان َأْرِض فِي لِي تََأمَّ �� رَاحَةً.« هُنَاكَ َتجِدِي
وََسيَنِْصبُونَ لِلْوُُحوِش، ً مَْرتَعا ُصورَ َسيَْجعَلُونَ الَّذِيَن ونَ ُّ ي الَأُشورِ وَلَيَْس فَهُْم
خَرَاٍب. ِإلَى وَُيحَوِّلُونَهَا الَأْرِض، وَجْهِ عَْن قُُصورَهَا وَيَمْسَُحونَ َأبْرَاَجهُْم، َحوْلَهَا
الْيَوِْم ذَلَِك وَفِي ١٥ مَْت. تَهَّدَ قَْد ُحُصونَِك لَأّنَ تَرِْشيَش ُسفَُن يَا انْتَحِبِي ١٤
ِ نِهَايَة وَفِي وَاِحدٍ، مَلٍِك َحيَاةِ ِ َكحِْقبَة َسنَةً، َسبْعِينَ َطوَاَل ً ة َّ مَنِْسي ُ ُصور تَظَّلُ
ً عُودا »خُذِي ١٦ الْعَاهِرَةِ: ِ ُأْغنِيَة فِي َ جَاء مَا مِثُْل ُصورَ يُِصيُب ً َسنَة بْعِينَ الّسَ
وَأْكثِرِي الْعُودِ عَلَى الْعَزَْف َأتْقِنِي ةُ. َّ الْمَنِْسي ُ الْعَاهِرَة تُهَا َّ َأي ِ الْمَدِيَنة فِي وَُطوفِي
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فَتَرِْجــُع ُصورَ، ّبُ َّ الر يَْفتَقِدُ ً َسنَة بْعِينَ الّسَ ِ نِهَايَة وَفِى �� يَن.« ِ تُذْكَر ِك َّ لَعَل َ الْغِنَاء
فَتُْصبُِح وَُأْجرَتُهَا ِتجَارَتُهَا ا َأمَّ ١٨ الَأْرِض. مَمَالِِك كُّلِ مََع وَتَزْنِي عَْهدِهَا، ِإلَى
ً فَاِخرَة ً ِيَابا وَث وَفِيراً، ً غِذَاء ُ تُوَفِّر ِتجَارَتَهَا لَأّنَ ُ خَر تُّدَ َ وَلا ُتخْزَنُ َ لا . ّبِ َّ لِلر ً قُْدسا

. ّبِ َّ الر َأمَامَ اِكنِينَ لِلّسَ

٢٤
وَيُشَتُِّت وَْجهَهَا يَْقلُِب وَ يُْقفِرُهَا وَ يَهُوذَا َأْرَض ُيخْرُِب ّبَ َّ الر ِإّنَ هَا ١
ُ يِّدَة وَالّسَ كَالْعَبْدِ يِّدُ وَالّسَ َأيْضاً، الْكَاهِِن عَلَى يَْقُع عِْب الّشَ عَلَى يَقَُع وَمَا ٢ انَهَا. ُسّكَ
كَالْمَدِيِن. ائُِن وَالدَّ كَالْمُْقرِِض، وَالْمُْقتَرُِض كَالْمُْشتَرِي، وَالْبَائـِـُع كََأمَتِهَا
الْقََضاءِ. بِهَذَا مَ َّ تَكَل قَْد ّبَ َّ الر لَأّنَ نَهْباً، وَتُْنهَُب بِالَأْرِض اْلخَرَاُب وََيحُّلُ ٣
عُظَمَاؤُهَا. مَعَهَا وََيحْزَنُ وَتَْذبُُل، ُ الْمَْسكُونَة وَتَْضنَى وَتَْذوِي، الَأْرُض وَتَنُوُح ٤
الْفَرَائَِض وَنَقَُضوا يعَةِ، رِ َّ الش عَلَى ْوا تَعَّدُ هُْم لَأّنَ انِهَا، ُسّكَ َتحَْت الَأْرُض تَدَنَّسَِت ٥
بِِإثْمِهِْم، َأهْلُهَا وَعُوقَِب الَأْرَض، ُ عْنَة َّ الل الْتَهَمَِت لِذَلَِك ٦ ، الَأبَدّيَ الْعَْهدَ وَنََكثُوا
ُلَِت وَذَب َمْرَةُ، اْلخ انْتَحَبَِت قَدِ ٧ قِلَّةٍ. ِسوَى مِْنهُْم يَبَْق وَلَْم الَأْرِض انُ ُسّكَ فَاحْتَرََق
َكّفَ فُوِف، الدُّ َطرَُب خَرََس ٨ بَةِ. رِ الّطَ الْقُلَوِب ذَوِي جَمِيُع وََأّنَ كَرْمَةُ، ـْ ال
الْغِنَاءِ، مََع َ َمْر اْلخ َبُونَ يَشْر يَعُودُونَ َ لا ٩ الْعُودِ. مَرَُح وََصمََت الْمُبْتَهِِجينَ، َضجِيُج
كُّلُ وَُأغْلَِق الْفَوْضَى، ُ مَدِينَة رَْت تَدَمَّ قَْد ١٠ ِيهِ. ب لِشَارِ ً مُّرا ُ الْمُْسكِر يَكُونُ وَ
ِ لِْلخَْمرَة ً َطلَبا ةِ َّ الَأزِق فِي ٌ صَرْخَة تَرْتَفـِـُع ١١ ُخوِل. الدُّ عَلَى َأحَدٌ ُ يَْقدِر َ فَلا بَيٍْت،
فِي اْلخَرَاُب بَقَِي ١٢ الَأْرِض مَِن رُورُ ُّ الس وَتَلاَشَى فَرٍَح، كُّلُ زَاَل الْمَْفقُودَةِ.
وََسِط فِي َيحْدُُث وَهَكَذَا ١٣ رَْدماً. فََأْصبََحْت ابَاُت َّ الْبَو مَِت وََتحَّطَ الْمَدِينَةِ،
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الْمُتَبَّقِي قَاِط ُّ كَالل َأْو نُفَِضْت، زَيْتُوٍن ِ َكشََجرَة فَيَكُونُونَ الُأمَِم، بَيْنَ الَأْرِض
بِفَرٍَح، وَيَهْتِفُونَ َأْصوَاتَهُْم يَرْفَعُونَ الْبَاقُونَ ِ هَؤُلاَء ١٤ الْعِنَِب. قِطَاِف بَعْدَ
َمجِّدُوا الْمَشْرِِق، فِي ّبَ َّ الر َمجِّدُوا لِذَلَِك ١٥ . ّبِ َّ الر ِبجَلاَِل الْغَرِْب مَِن وَيَْشدُونَ
ِيَح تَسَاب سَمِعْنَا ِ الْمَعْمُورَة َأقَاصِي مِْن ١٦ الْبَْحرِ. ِ جَزَائِر فِي ِيَل إسْرَائ ِ ِإلَه ّبِ َّ الر اسْمَ
لَأّنَ لِي يٌْل وَ هَالٌِك َأنَا هَالٌِك! َأنَا ُلُْت: ق وَلـَِكنِّي لِلْبَارِّ.« »الْمَجْدُ قَائِلَةً: َمجْدٍ
وَالْفَّخُ ُ وَاْلحُْفرَة ْعُب ُّ فَالر ١٧ اْلخِيَانَةَ. ُمَارُِسونَ ي َ اْلخَوَنَة اْلخِيَانَةَ. ُمَارُِسونَ ي َ اْلخَونَة
فِي يَقَُع ْعِب ُّ الر َصوِْت مِْن يَهْرُُب مَْن وَكُّلُ ١٨ الَأْرِض. يَاَساِكنِي عَلَيْكُْم
مَِن عَلَيْكُْم يَهْبُِط الْهَلاَكَ لَأّنَ ، بِالْفَّخِ يَعْلَُق ً نَاِجيا َ اْلحُْفرَة ُق َّ يَتَسَل وَمَْن اْلحُْفرَةِ،
ُ وَالْمَْسكُونَة مُتََصّدِعَةٌ، فَالَأْرُض ١٩ َأقْدَامِكُْم. َتحَْت الَأْرُض وَتَتَزَلْزَُل مَاءِ، الّسَ
اُطورِ َّ الن ِ َيْمَة َكخ َلَْت وَتَمَاي كَارَى، كَالّسُ الَأْرُض حَِت تَرَّنَ ٢٠ وَمُتَزَلْزِلَةٌ. ٌ مُتَشَّقِقَة
يُعَاقُِب الْيَوِْم ذَلَِك فِي ٢١ تَْنهَْض. وَلَْم فَتَهَاوَْت ِإثْمِهَا ثِقَِل َتحَْت وَنَاءَْت
الَأْرِض، عَلَى الْمُتَغَْطرِِسينَ وَالْمُلُوكَ مَاوَاِت، الّسَ فِي اقِطِينَ الّسَ َ َئِكَة الْمَلا ّبُ َّ الر
ُّ يَتِم وَ مُغْلٍَق، ِسجٍْن فِي ونَ وَيُزَّجُ ، اْلجُّبِ فِى الَأَسارَى يُجْمَُع َكمَا ً مَعا فَيُْجمَعُونَ ٢٢
ّبَ َّ الر لَأّنَ ْمُس، الّشَ وَُتخْزَى ُ الْقَمَر َيخْجَُل َّ ثُم ٢٣ عَدِيدَةٍ. اٍم َّ َأي بَعْدَ عِقَابُهُْم
َشعْبِهِ. ُشيُوِخ َأمَامَ دُ َمَجَّ يَت وَ ُأورَُشلِيمَ، وَفِي صِْهيَوْنَ َجبَِل عَلَى يَمْلُِك َ الْقَدِير

٢٥
ُكنُْت عَجَائَِب َصنَعَْت ََّك لَأن اْسمََك وََأْحمَدُ ُأعَّظِمَُك ِإلَهِي، َأنَْت يَارَّبُ ١
ِ َكوْمَة ِإلَى َ الْمَدِينَة لَْت َّ َحو ٢ وَِصْدٌق. َحّقٌ وَِهيَ الْقِدَِم، مَنْذُ بِهَا قََضيَْت قَد
بَعْدُ، ً مَدِينَة َبَاءِ الْغُر ُ قَصْر يَكُونَ وَلَْن َأْطلاٍَل، ِإلَى َ اْلحَِصينَة َ يَة ْ وَالْقَر رِكَاٍم،
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ةٍ فَّظَ بُِأمٍَم ٌ آهِلَة مُدٌُن وََتخْشَاكَ قَوِّيٌ َشعٌْب ُمَجِّدُكَ ي لِذَلَِك ٣ َأبَداً. يُبْنَى وَلَْن
ُ لَه ً وَمَلْجَأ ِضيقِهِ، فِي لِلْمِْسِكينِ ً مَنِيعا ً وَمَلاَذا لِلْبَائِِس، ً ِحْصنا ُكنَْت ََّك لَأن ٤
ِبحَائٍِط. يَرْتَطِمُ َكسَيٍْل العُتَاةِ َ نَْفخَة لَأّنَ اْلحَرِّ، َ َج وَه تَقِيهِ ا ًّ وَظِل الْعَاِصفَةِ، مَِن
َكمَا العُتَاةِ َ غِنَاء وَتُْسِكُت ةٍ َّ جَاف َأْرٍض فِي َّ اْلحَر تُْطفُِئ َكمَا َبَاءِ الْغُر َضجِيَج ُتخْرُِس ٥
َ مَْأدُبَة ُ الْقَدِير ّبُ َّ الر ُ يُقِيم ُأورَُشلِيمَ، فِي َبَِل، اْلج هَذَا فِي ٦ َسحَابَةٍ. بِظِّلِ َّ اْلحَر ُ تُبَرِّد
وََأْمخَاٍخ. لُحُوٍم َ مَْأدُبَة قَةٍ، َّ مُعَت ٍ َصافِيَة خَمْرٍ َ مَْأدُبَة عُوِب، الّشُ َمِيِع ِلج نَاٍت مُسَمَّ
الَّذِي وَاْلحِجَاَب عُوِب، الّشُ كُّلِ عَلَى الْمَْسدُوَل النِّقَاَب َبَِل اْلج هَذَا فِي ُمَزُِّق وَي ٧
مُوعَ الدُّ ّبُ َّ الر ُ يِّد الّسَ وَيَمْسَُح الَأبَدِ، ِإلَى الْمَوُْت وَيُبْتَلَُع ٨ الُأمَِم، جَمِيَع يُغَّطِي
ِ بِه مَ َّ تَكَل مَا هَذَا الَأْرِض. كُّلِ مِْن ِ َشعْبِه عَارَ يُل ِ وَيُز الْوُجوهِ، عَلَى َ الْمُْنهَمِرَة
هَذَا َصنَا. َّ َل فَخ ُ انْتَظَرْنَاه الَّذِي ِإلَهُنَا َ هُو »هَا الْيَوِْم: ذَلَِك فِي يَقُولُونَ وَ ٩ . ّبُ َّ الر
ُّ تَْستَقِر ّبِ َّ الر َ يَد لَأّنَ �� ِبخَلاَِصهِ.« وَنَْفرَُح نَبْتَهُِج ُ انْتَظَرْنَاه الَّذِي ّبُ َّ الر َ هُو
وَيَبِْسُط ١١ الّطِينِ. فِي التِّبْنُ يُوَْطُأ َكمَا ِ مَكَانِه فِي مُوآُب يُوَْطُأ وَ َبَِل اْلج هَذَا عَلَى
مِْن ّبُ َّ الر وََيخْفُِض لِيَْسبََح، ِ يَدَيْه ُ اِبح الّسَ يَبِْسُط َكمَا مُوآَب وََسِط فِي ِ يَدَيْه
وََيخْفِضُهَا اِمخَةَ، الّشَ َ اْلحَِصينَة ُ َأْسوَارَه ُ وَيَهدِم ١٢ يَدَيْهِ، مَكَايِدِ وَمِْن ِ يَائِه ِكبْرِ

رَاِب. ُّ الت مََع تَتَسَاوَى ى َّ َحت

٢٦
مَنِيعَةٌ، ٌ مَدِينَة »لَنَا يَهُوذَا: َأْرِض فِي ِشيدُ َّ الن هَذَا دُ يَتَرَدَّ الْيَوِْم ذَلَِك فِي ١
ُ ة الْبَارَّ ُ ة الُأمَّ لِتَْدخَُل الَأبْوَاَب افْتَُحوا ٢ وَمَتْرََسةً. ً َأْسوَارا َلاََص اْلخ ّبُ َّ الر َيجْعَُل
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عَلَيَْك ُ ه َّ لَأن ً ِما َسال ابِِت َّ الث ْأِي َّ الر ذَا َتحْفَُظ َأنَْت ٣ الَأمَانَةِ. عَلَى حَافَظَْت َّتِي ال
لَقَْد ٥ هُورِ. الدُّ ُ َصخْر َ هُو َ الله ّبَ َّ الر لَأّنَ الَأبَدِ، ِإلَى ّبِ َّ الر عَلَى َّكِلُوا ات ٤ َل. تَوَكَّ
بِالَأْرِض َساوَاهَا الْمُتَشَاِمخَةَ. َ الْمَدِينَة وََخفََض الْعَلاَءِ، فِي اِكنِينَ الّسَ َأذَّلَ
ّدِيِق الّصِ َسبِيُل ٧ وَالْفَقِيرِ. الْبَائِِس ُ َأقْدَام فَدَاَسْتهَا ٦ رَاِب، ُّ الت ِإلَى وََطرََحهَا
فِي بِشَوٍْق يَارَّبُ انْتَظَرْنَاكَ ٨ دَةً. مُمَهَّ الْبَارِّ يَق َطرِ َتجْعَُل َك َّ لَأن اْستِقَامَةٌ،
ِإلَيَْك تَتُوُق ٩ ذِكْرَكَ. وَتَْشتَِهي اْسمَِك ِإلَى ْفُس َّ الن تَتُوُق َأحْكَامَِك. يِق َطرِ
فِي َأحْكَامَُك تَسُْد عِنْدَمَا رُوِحي. ِإلَيَْك تَْشتَاُق بَاِح الّصَ وَفِي يِْل، َّ الل فِي نَْفسِي
مُ َّ يَتَعَل َ لا ُ ه َّ فَِإن لِلْمُنَافِِق رَْحمَتََك َأبْدَيَْت ِإْن ١٠ الْعَْدَل. َأهْلُهَا ْم َّ يَتَعَل الَأْرِض
ِبجَلاَِل يَعْبَُأ َ وَلا الاْستِقَامَةِ، َأْرِض فِي ى َّ َحت رَّ َّ الش يَرْتَِكُب يَظَّلُ بَْل الْعَْدَل،
غَيْرَتََك يُشَاهِدُونَ فَدَْعهُْم يَرَْونَهَا، َ لا وَهُْم ٌ مُْرتَفِعَة يَدَكَ ِإّنَ يَارَّبُ ١١ . ّبِ َّ الر
َأنَْت يَارَّبُ ١٢ لَأعْدَائَِك. خَْرتَهَا ادَّ َّتِي ال ُ ار َّ الن لِتَلْتَهِْمهُمُ وََيخْزَْونَ. َشعْبَِك، عَلَى
عَلَيْنَا َسادَ قَْد ِإلَهُنَا، ّبُ َّ الر هَا َأّيُ ١٣ َأعْمَالِنَا. كُّلَ لَنَا َصنَعَْت ََّك لَأن ًلَنَا َسلاَما َتجْعَُل
َيحْيَوْنَ َ لا َأْموَاٌت هُْم ١٤ وَحْدَهُ. بِاْسمَِك َّ ِإلا نَعْتَرُِف َ لا نَا َّ وَلـَِكن ِسوَاكَ، َأْسيَادٌ
َ ة الُأمَّ زِْدَت قَْد ١٥ ذِكْرَهُْم. وََأبَْدَت وََأهْلـَْكتَهُْم عَاقَبْتَهُْم تَقُومُ. َ لا وََأْشبَاٌح
َطلَبُوكَ قَْد يَارَّبُ ١٦ الَأْرِض. فِي ُتخُومَهَا عَْت وَوَّسَ دَْت، فَتَمَجَّ يْتَهَا، َّ وَنَم يَارَّبُ
يَارَّبُ َحضْرَتَِك فِي َّا وَكُن ١٧ لَهُْم، تََأدِيبَِك عِنْدَ دُعَاءَهُْم وََسَكبُوا الْمِحْنَةِ، فِي
يْنَا َّ وَتَلَو َحبِلْنَا ١٨ َمخَاضِهَا. فِي وَتَصْرُُخ ى َّ تَتَلَو َّتِي ال الْوِلاَدَةِ، عَلَى ِ الْمُشْرِفَة ُبْلَى كَاْلح
فِيهَا ُ يُقِيم مَْن يُوْلَدْ وَلَْم الَأْرَض ُنخَلِِّص لَْم . رِيحٍ عَْن ُض َمَّخَ يَت كَمَْن َّا كُن نَا َّ وَلـَِكن
انَ ُسّكَ فَيَا َأْجسَادُهُْم وَتَقُومُ َيحْيَوْنَ، َأْموَاتََك وَلـَِكّنَ ١٩ عَامِرَةً. ً آهِلَة ُ فَتَِصير
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عَلَى يَهْطُُل ُ َجعَلْتَه مُتَلَْألِئٌ، نَدًى َ هُو َك َّ َطل لَأّنَ بِفَرٍَح وَاْشدُوا اْستَيْقِظُوا رَاِب ُّ الت
َأبْوَابَكُْم وََأْوِصدُوا َمخَادِعِكُْم، ِإلَى وَاْدخُلُوا َشعْبِي يَا تَعَالَوْا ٢٠ الَأْشبَاِح. َأْرِض
مِْن خَارٌِج ّبَ َّ الر فَِإّنَ وَانْظُرُوا ٢١ َخُط. الّسَ َ يَعْبُر ى َّ َحت ً قَلِيلا تَوَارَْوا خَلْفَكُْم.
عَلَْيهَا ُسفَِك ا َّ عَم الَأْرُض فَتَْكِشُف آثَامِهِْم، عَلَى الَأْرِض انَ ُسّكَ لِيُعَاقَِب ِ مَكَانِه

بَعْدُ. فِيمَا قَتْلاَهَا تُغَطي َ وَلا دِمَاءٍ مِْن
٢٧

َ ة َّ َي اْلح يَاثَانَ لَوِ الْمَتِينِ الْعَظِيِم الْقَاسِي ِ بِسَيْفِه ّبُ َّ الر يُعَاقُِب الْيَوِْم ذَلَِك فِي ١
لِشَعْبِي وا ُّ غَن الْيَوِْم ذَلَِك فِي ٢ الْبَْحرِ. فِي الَّذِي التِّنِّينَ يَْقتُُل وَ يَةَ، ِّ الْمُتَلَو َ بَة الْهَارِ
َ نَهَار لَيَْل وََأْحرُسُهَا لَحْظَةٍ، كُّلِ فِي يهَا ُأْروِ رَاعِيهَا ّبُ َّ الر فََأنَا ٣ الْمُْشتَهَاةِ، ِ كَرْمَة ـْ ال
نِي َّ فَِإن وَاْلحَسَِك وِْك بِالّْشَ قَاوَمَنِي وَمَْن غَيْظاً، ُ ُأْضمِر لَْسُت ٤ َأحَدٌ. يُتْلِفَهَا َّ لِئَلا
َسلاَماً؛ مَعِي وَلْيَعْقِدُوا بِحِمَايَتِي لِيَْستَِجيرُوا َأْو ٥ وََأْحرِقُهُْم. ً جَمِيعا عَلَْيهِْم َأْهجُمُ
ُ وَيُزْهِر ِ الْمُْقبِلَة اِم َّ الَأي فِي يَعْقُوُب ُل وَيَتََأّصَ ٦ َسلاَماً. مَعِي لِيَعْقِدُوا َأجَْل!
َكمَا ّبُ َّ الر ُ َبَه ضَر هَْل ٧ َارِ. ِّم بِالث هُا َّ كُل الَأْرَض تَمْلَُأ ً فُرُوعا وَيُنْبُِت ِيُل، ِإسْرَائ
ٍ ِنَْفخَة ب ُ وَنَفَيْتَه ُ خَاَصمْتَه ِإْذ ُ عَاقَبْتَه ٨ قَاتِلُوهُ؟ هَلََك َكمَا هَلََك َأْم ِيهِ، ب َضارِ ضَرََب
هَذَا يَكُونُ وَ يَعْقُوَب، ِإْثِم عَْن ُ ر يَُكّفَ لِهَذَا ٩ ةٍ. َّ شَرْقِي رِيحٍ هُبُوِب يَوِْم فِي ٍ عَاِصفَة
الْكِلِْس ِ َكحِجَارَة الْمَْذَبحِ ِ ِحجَارَة جَمِيَع َيجْعَُل عِنْدَمَا َخطِيئَتِهِ، َمحْوِ ثَمَرِ كُّلُ َ هُو
َ الْمَنِيعَة َ الْمَدِينَة لَأّنَ ١٠ قَائِماً. ٌ مَْذَبح َأْو لِعَْشتَارُوَث تِمْثَاٌل يَبْقَى َ وَلا الْمَْسُحوقَةِ،
الْعِجُْل يَرْعَى وَهُنَاكَ ًكَالْقَْفرِ. مَتْرُوكا ً مَهُْجورا الْمَْسِكُن يُْصبُِح وَ مُْقفِرَةً، تُْصبُِح
ُ النِّسَاء فَتُْقبُِل رُ، َّ تَتََكس فُرُوعُهَا يَبِسَْت وَمَتَى ١١ َأْغَصانَهَا. يَْقرُِض وَ بُِض وَيَرْ



إَشعْياء ٢٨:٩ xl إَشعْياء ٢٧:١٢

َ وَلا ُ َصانِعُه ُ يَرْحَمُه َ لا لِذَلَِك جَاهٌِل، َشعٌْب هَذَا لَأّنَ ارِ. َّ لِلن ً وَقُودا وَيَْستَخْدِْمنَهَا
وَادِي ِإلَى الْفُرَاِت َمجْرَى مِْن ّبُ َّ الر يَنْتَقِيكُمُ الْيَوِْم ذَلَِك فِي ١٢ خَالِقُهُ. ِ بِه يَرْفُُق
فِي ١٣ ِيَل. ِإسْرَائ بَنِي يَا ً فَوَاِحدا ً وَاِحدا وَيَجْمَعُكُْم الْقَْمُح، يُنْتَقَى َكمَا النِّيِل،
ِإلَى ونَ ُّ وَالْمَنْفِي َأُشورَ، َأْرِض فِي ائِهُونَ َّ الت فَيَْأتِي عَظِيٍم بُوٍق فِي يَنْفُُخ الْيَوِْم ذَلَِك

ُأورَُشلِيمَ. فِي قُْدِسهِ، َجبَِل فِي ّبِ َّ لِلر لِيَْسجُدُوا مِصْرَ، دِيَارِ

٢٨
ِ الْمَِجيدَة جَمَالِهَا ِ وَلِزَهْرَة َأفْرَاِيمَ، سكَارَى فَخْرِ تَاِج امِرَةِ( الّسَ ِ ِمَدِينَة )ل يٌْل وَ ١
ً مُتَسَلِّطا ّبِ َّ لِلر لَأّنَ ٢ يَن. الْمَْخمُورِ ِخْصِب وَادِي رَْأَس تُتَوُِّج َّتِي ال ِ ابِلَة الذَّ
ٍ جَارِفَة مِيَاهٍ مِْن هَائِلَةٍ ٍ بَعَة كَزَْو مُدَمِّرٍ، َكنَوْءٍ بَرَدٍ، ِ َكعَاِصفَة يَنْقَّضُ ً ِيا عَات ً يّا قَوِ
بِالَأقْدَاِم. َ َأفْرَاِيم ُسكَارَى فَخْرِ تَاُج امِرَةُ، الّسَ فَتُدَاُس ٣ ًبِعُنٍْف، َأْرضا فَيَْطرَُحهَا
ِ َاُكورَة كَب اْلخَِصيِب الوَادِي رَْأَس تُكَلُِّل َّتِي ال الْمَِجيدِ جَمَالِهَا ُ زَهْرَة وَتَْضَحى ٤
ذَلَِك فِي ٥ وَيَبْتَلِعُهَا. فَيَْقتَطِفُهَا ُ اظِر َّ الن يَرَاهَا َّتِي ال يِْف الّصَ مَوْسِِم قَبَْل التِّينِ
رُوَح يَكُونُ وَ ٦ ِ َشعْبِه ةِ َّ لِبَقِي جَمَاٍل وَِإْكلِيَل بَهَاءٍ تَاَج ُ القَدِير ّبُ َّ الر يَكُونُ الْيَوِْم
عَْن َ الَأعْدَاء رَادِّيَن بُونَ ُيحَارِ ِمَْن ل ةٍ َّ قُو َ وَمَْصدَر القََضاءِ كُرْسِّيَ ُأ َّ يَتَبَو ِمَْن ل عَْدٍل
فَسَلََب كْرِ، بِالّسُ حُوا وَتَرَّنَ ُ َمْر اْلخ ْتهُمُ َّ َأَضل ً َأيْضا ِ هَؤُلاَء وَلـَِكّنَ ٧ الْمَدِينَةِ. وابَاِت َّ ب
رُوا َّ وَتَعَث يَا، ْؤ ُّ الر فََأْخطَُأوا حَهُْم، وَرَّنَ بَكَهُْم فََأْر وَكَهَنَتِهِْم، َأنْبِيَائِهِْم عُقُوَل ُ الْمُْسكِر
ْث. َّ يَتَلَو لَْم مَكَاٌن يَبَْق وَلَْم بِالْقَيءِ، هَا ُّ كُل مَوَائِدُهُْم فَاْمتَلََأْت ٨ الَأحْكَاِم. فِي
لِلْمَْفطُومِينَ هَْل رَِسالَتَهُ؟ يَشْرَُح ِمَْن وَل الْعِلْمَ، ُ ِإَشعْيَاء ُلَّقُِن ي ِمَْن »ل فَتَسَاءَلُوا: ٩
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فَكَلِمَةً، ً كَلِمَة ُ َأوَامِرَه عَلَيْنَا ُ يُكَرِّر ُ ه َّ لَأن ١٠ ْدي؟ َّ الث عَِن الْمُبْعَدِيَن بَنِ َّ الل عَِن
هَذَا ّبُ َّ الر َسيُخَاطُِب ١١ هُنَاكَ. مِْن ً وََشيْئا هُنَا مِْن ً َشيْئا ةً؛ َّ فَوَِصي ً ة َّ وَوَِصي
َأْرُض ِهيَ ِ »هَذِه لَهُْم: قَاَل الَّذِي َ وَهُو ١٢ َأْعجَمِّيٍ غَرِيٍب بِلِسَاٍن عَْب الّشَ
يُطِيعُوهُ. َأْن َأبَوْا هُْم وَلـَِكنَّ ِكينَةِ. الّسَ مَكَانُ وَهُنَا الْمُْنهََك؛ يحُوا فََأرِ احَةِ، َّ الر
هُنَا ًمِْن َشيْئا ةً؛ َّ فَوَِصي ً ة َّ وَوَِصي ً فَكَلِمَة ً كَلِمَة ُ َأوَامِرَه عَلَْيهِْم ّبُ َّ الر ُ َسيُكَرِّر لِذَلَِك ١٣
يُؤْسَرُونَ وَ مُونَ فَيَتََحّطَ وَيَْسقُطُونَ رُونَ َّ يَتعَث ُمْقِهِْم( )ِلح هُْم وَلـَِكنَّ هُنَاكَ، ًمِْن وََشيْئا
َشعِْب فِي الْمُتَحَكِّمُونَ الْمُْستَهْزِئُونَ هَا َأّيُ ّبِ َّ الر َ كَلِمَة اْسمَعُوا لِذَلَِك ١٤ وَيُْستَعْبَدُونَ.
مََع ً مِيثَاقا وَعَقَْدنَا الْمَوِْت، مََع ً عَْهدا َأبْرَْمنَا »قَْد ُلْتُمْ: ق كُْم َّ لَأن ١٥ َأورَُشلِيمَ:
َارَِف اْلج وَط الّسُ لَأّنَ يَْسلُُخونَا، لَْن َأْرَضنَا الْمُْقتَِحمِينَ يِّينَ الَأُشورِ فَِإّنَ يَةِ، الْهَاوِ
يَقُوُل لِهَذَا �� النِّفَاِق.« ِإلَي وَلَجَْأنَا ِ بِالْمُرَاوَغَة اْعتََصْمنَا نَا َّ لَأن يُِصيبُنَا َ لا َ عَبَر ِإذَا
ً َأَساسا لِيَكُونَ ً ثَمِينا ٍ يَة زَاوِ َ َحجَر صِْهيَوْنَ، فِي َأَساٍس َ َحجَر َأَضُع َأنَا »هَا : ّبُ َّ الر
وَاْلحَّقَ قِيَاٍس َخيَْط الْعَْدَل وََسَأْجعَُل ١٧ يَهْرُُب. َ لا ِ بِه يُؤْمُِن مَْن وَكُّلُ ً رَاِسخا
وَتَْطفُو ـْكَذِِب ال مُعْتَصَمَ ُ البَرَد فَيَْجرُِف َأعْمَالـِكُْم( يِْف زَ عَْن )لَأْكِشَف ً مِْطمَارا
مََع مِيثَاقُكُْم ُلْغَى ي وَ الْمَوِْت، مََع عَْهدُكُْم يُبْطَُل عِنْدَئِدٍ ١٨ الْمَخَابِِئ عَلَى ُ ِيَاه الْم
َ تِلْو ً ة مَّرَ وََيجْتَاُحونَكُْم ١٩ بِلاَدَكُْم. اقْتِحَامِهِْم عِنْدَ َأعْدَاؤُكُْم وَيَدُوُسكُْم ِ يَة الْهَاو
عَلَيْكُمُ يَْطغَى ى َّ َحت الْعِقَاِب هَذَا مَغْزَى تُْدرُِكوا ِإْن وَمَا هَارِ وَالنَّ يِْل َّ الل فِي ةٍ، مَّرَ
َأْن مِْن َأْضيَُق َ وَالغِطَاء عَلَيْهِ، دُوا َمَّدَ تَت َأْن مِْن ُ َأقْصَر َ ير رِ َّ الس لَأّنَ ٢٠ ْعُب. ُّ الر
وَادِي وَفِي َ فَرَاِصيم َجبَِل فِي َأقْبََل َكمَا بِسََخٍط، ّبُ َّ الر وََسيُْقبُِل �� بِهِ.« وا َلْتَّفُ ت
َّ لِئَلا مُوا تَتَهَكَّ َ لا لِذَلَِك ٢٢ عِقَاٍب. َأَشّدَ يُعَاقَِب وَ َ يبَة الغَرِ ُ َأفْعَالَه لِيُجرَِي ِجبْعُونَ
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بِهَلاَِككُْم. ُ قََضاءَه َأبْلَغَنِي قَْد َ الْقَدِير الَأْرِض كُّلِ رَّبَ لَأّنَ عِقَابُكُْم يَتَفَاقَمَ
َارُِث الح َأيُواظُِب ٢٤ وََأطِيعُوا: قَوْلِي ِإلَى وََأْصغُوا َصوْتِي ِإلَى فَاْستَمِعُوا ٢٣
َأْرضَهَا ى َسوَّ ِإذَا َألَيَْس ٢٥ يَوٍْم؟ كُّلَ وَتَمْهِيدِهَا وَتَتْلِيمِهَا َأْرِضهِ حَْرِث عَلَى
مَوَاِضعِهِ، فِي َ عِير وَالّشَ َأتْلاَمِهَا فِي َ اْلحِنْطَة ُ وَيَنْثُر ونَ ُّ الكَم وَيُذَرِّي َ ونِيز الّشُ ُ يَبْذُر
ِإلَهِهِ. مِْن َ ِحيحَة الّصَ َ الْمَعْرِفَة ى َلَّقَ ت قَْد ُ ه َّ لَأن ٢٦ الْمَْحرُوثَةِ؟ َأْطرَافِهَا فِي وَالقَطَانِيَّ
كِلاَهُمَا ُيخْبَُط بَْل ونُ، ُّ الكَم َيُْطَحُن وَلا وْرَِج، َّ بِالن َيُْدرَُس لا َ ونِيز الّشُ َأّنَ ُ فَيَعْلَم ٢٧
وَِإْن الَأبَدِ، ِإلَى يَْدرُسُهَا يَظَّلَ َأْن ُ ُمِْكنُه ي َ لا ُ ه َّ لَأن َ الحِنْطَة وَيَدُّقُ ٢٨ بِالْقَِضيِب.
َ هُو ِ الْمَعْرِفَة ِ هَذِه َ مَْصدَر ِإّنَ ٢٩ تَْطَحنُهَا. َ لا ُ َخيْلَه فَِإّنَ ِ بَتِه عَرَ َ بَكَرَة عَلَْيهَا جَرَّ

ِحْكمَتِهِ. فِي ُ وَالعَظِيم ِ مَشُورَتِه فِي العَِجيُب ُ الْقَدِير ّبُ َّ الر

٢٩
تَتَعَاقَُب نَوَاُت الّسَ هَا دَاوُدُ. فِيهَا َّ اْستَقَر َّتِي ال ِ الْمَدِينَة َ لُأورَُشلِيم يٌْل وَ ١
الَأنِينُ فَيَْملَُأهَا َأورَُشلِيمَ، ُ َسُأحَاصِر وَلـَِكْن ٢ بِالَأْعيَادِ. َتحْتَفِلُونَ ْ مَازِلْتُم ْ وََأنْتُم
بِِك وَُأِحيُط عَلَيِْك َسَأنْزُِل ٣ ِم. بِالدَّ ٍخ مُلَّطَ كَمَْذَبحٍ نَظَرِي فِي فَتَكوُنُ وُْح، َّ وَالن
مَِن مِينَ َّ وَتَتَكَل تَْنخَفِِضينَ، عِنْدَئِذٍ ٤ يَس. الْمَتَارِ عَلَيِْك ُ وَُأقِيم بَِأبْرَاٍج، وَُأحَاصِرُِك
َكَصوِْت َصوْتُِك فَيَكُونُ كَلاٍَم، ُ تَمْتَمَة عَنِْك ُ تَْصدُر رَاِب ُّ الت وَمَِن الَأْرِض،
وَلـَِكْن ٥ رَاِب. ُّ الت مَِن ً هَامِسا كَلاَمَُك وَيَرْتَفـِـُع الَأْرِض، مَِن َصادٍِر َخيَاٍل
َّ ثُم الْعَابِرَةِ. ِ كَالْعَُصافَة الْعُتَاةِ ُ وَجُمْهُور كَالْهَبَاءِ، َأعْدَائِِك ُ جُمْهُور ُ يَِصير مَا سَرْعَانَ
عَظِيٍم، وََضجِيٍج وَزِلْزَاٍل بِرَعْدٍ فَيَْأتِي الْقَدِيرُ، ّبُ َّ الر يَْفتَقِدُِك ٦ لَحْظَةٍ، وَفِي فَجَْأةً،
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ُتحَارُِب َّتِي ال عُوِب الّشُ كُّلُ وَتُْصبُِح ٧ آكِلَةٍ، نَاٍر وَلَهِيِب ٍ وَعَاِصفَة ٍ بَعَة زَْو مََع
ُ ه َّ َأن َائـِـُع اْلج ُ َيحْلُم وََكمَا ٨ يِْل. َّ الل يَا كَرُْؤ َأْو ِ ُلْم كَاْلح ُحُصونَهَا ُ وَُتحَاصِر ُأورَُشلِيمَ،
َّ ثُم يَشْرَُب ُ ه َّ َأن ُ اِمئ الّظَ ُ َيحْلُم وََكمَا ُجوعَهُ، يُْشبـِـَع َأْن غَيْرِ مِْن يَْستَيْقُِظ َّ ثُم يَْأكُُل
عَلَى بِينَ الْمُحَارِ كُلِّهَا الُأمَِم ُ جُمْهُور يَكُونُ هَكَذَا عَطَشُهُ، يَرْتَوَِي َأْن غَيْرِ مِْن يَفِيُق
خَمْرٍ. غَيْرِ مِْن وَلـَِكْن اْسكَرُوا وَاعْمَوْا. تَعَامَوْا بُوا. وَتَعَّجَ اْبهَتُوا ٩ صِْهيَوْنَ. َجبَِل
َسبَاٍت رُوَح عَلَيْكُْم َسَكَب قَْد ّبَ َّ الر لَأّنَ ١٠ مُْسكِرٍ، غَيْرِ مِْن وَلـَِكْن حُوا تَرَّنَ
ِ هَذِه لـَكُْم وََصارَْت ١١ رَائِيِيكُْم. رُؤُوَس ى وَغَّطَ َأنْبِيائِكُْم عُيُونَ فََأغْلََق عَمِيٍق،
قَائِلِينَ: َ الْقِرَاءَة يُتْقُِن ِمَْن ل ُ يُنَاوِلُونَه ِحينَ َمخْتُوٍم، َاٍب كِت َككَلِمَاِت جَمِيعُهَا يَا ْؤ ُّ الر
َيجْهَُل ِمَْن ل ُ يُنَاوِلُونَه وَعِنْدَمَا ١٢ َمخْتُومٌ. ُ ه َّ لَأن َأْستَطِيُع َ لا ُيجِيُب: هَذَا، اقْرَْأ
: ّبُ َّ الر يَقُوُل لِذَلَِك ١٣ الْقِرَاءَةَ. َأْستَطِيُع َ لا ُيجِيُب: هَذَا، اقْرَْأ قَائِلِينَ: َ الْقِرَاءَة
ى. َّ عَن بَعِيدٌ ُ قَلْبُه بَيْنَمَا بِشَفَتَيْهِ، يُكْرِمُنِي وَ ِ بِفَمِه مِنِّي يَْقتَرُِب عَْب الّشَ هَذَا لَأّنَ
ِ هَؤُلاَء مِْن َسَأنْتَقِمُ لِذَلَِك ١٤ اِس. َّ الن مَِن ُ نُوه َلَّقَ ت تَْقلِيدٍ ِسوَى مِنِّي َمخَافَتُهُْم وَمَا
يُوْغِلُونَ ذِيَن َّ لِل يٌْل وَ ١٥ فُهَمَائِهِ. ُ فِْطنَة وَتَتَلاَشَى ِ حَُكمَائِه ُ ِحْكمَة فَتَبِيدُ الْمُنَافِقِينَ،
قَائِلِينَ: لاَِم الّظَ فِي بَِأعْمَالِهِْم فَيَقُومُونَ مَشُورَتَهُْم، ّبِ َّ الر عَِن لِيَْكتُمُوا الَأعْمَاِق فِي
فَيَقُوُل كَاْلخَزَِف، اُف َّ اْلخَز َأُيحْسَُب يفِكُْم! يَالَتَْحرِ ١٦ يَعْرِفُنَا. وَمَْن يَرَانَا؟ مَْن
َأنَْت َابِلِهِ: ِلج يَقُوُل الْمَْجبُوَل َأّنَ َأْم تَْصنَعْنِي؟ لَْم َأنَْت لَِصانِعِهِ: الْمَْصنُوعُ ُ يء َّ الش
وَاْلحَْقُل َخِصيٍب، َحْقٍل ِإلَى لَحَظَاٍت فِي لُبْنَانُ ُل َّ تَتَحَو َ َألا ١٧ الْفَْهِم؟ مَِن دٌ َّ ُمجَر
ُ وَتُبْصِر َاِب، الْكِت َأقْوَاَل الَأصَّمُ يَْسمَُع الْيَوِْم ذَلَِك فِي ١٨ غَابَةٍ؟ ِإلَى اْلخَْصُب
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فَرَُحهُْم دُ فَيَتَجَّدَ ُ الْوُدَاعَاء ا َأمَّ ١٩ وَالْكَآبَةِ. ِ لْمَة الّظُ وَرَاءِ مِْن الْمَْكفُوفِينَ عُيُونُ
وَبَادَ انْقَرََض، قَدِ َ الْعَاتِي لَأّنَ ٢٠ ِيَل، ِإسْرَائ وِس بِقُّدُ الْبَائِسُونَ وَيَبْتَهُِج ، ّبِ َّ بِالر
َجعَلُوا ٍ بِكَلِمَة الَّذِيَن ٢١ الِإْثِم، لِاْرتِكَاِب يَن اهِرِ الّسَ جَمِيُع وَاْستُؤِْصَل الْمُْستَهْزِئُ،
الْبَارَّ وا وََصّدُ الْقََضاءِ، ِ َساحَة فِي يُْفِحمُهُْم ِمَْن ل ً فَخّا وَنََصبُوا ُيخْطِئُ، الِإنْسَانَ
يَعْقُوَب: لِبَيِْت َ بْرَاهِيم ِإ مُْفتَدِي ّبُ َّ الر يَقُوُل هَكَذَا لِذَلَِك ٢٢ اْلجَوْفَاءِ. بِادِّعَاءَاتِهِِم
يَرَْونَ عِنْدَمَا هُْم لَأّنَ ٢٣ ُحوُب، الّشُ ُ وَْجهَه َ يَعْلُو وَلَْن بَعْدُ، مَا فِي يَعْقُوُب َيخْجََل لَْن
يَعْقُوَب، وَس قُّدُ يُقَّدُِسونَ وَ اْسمِي، يُقَّدُِسونَ هُْم فَِإّنَ بِفَْضلِي، يَتَزَايَدُونَ َأبْنَاءَهُْم
عْلِيمَ. َّ الت الْمُتَذَمِّرُونَ ُل َّ ًوَيَتَقَب فَْهما ُّونَ ال الّضَ يَْكتَِسُب وَ ٢٤ ِيَل، ِإسْرَائ َ ِإلَه وَيَرْهَبُونَ

٣٠
تَْصدُْر لَْم ٍ ِمَشُورَة ل يَنَْصاعُونَ الَّذِيَن الْمُتَمَرِّديَن لِلْبَنِينَ يٌْل »وَ : ّبُ َّ الر يَقُوُل ١
الَّذِيَن ٢ َخطِيئَةٍ. ِإلَى ً َخطِيئَة لِيُِضيفُوا رُوِحي، مِْن لَيَْس ً عَْهدا يُبْرِمُونَ وَ عَنِّي،
بِحِمَى لِيَلُوذُوا مَشُورَتِي، ِإلَى َلْجَُأوا ي َأْن غَيْرِ مِْن َ مِصْر ِإلَى لِلِاْنحِدَارِ بُونَ يَتََأهَّ
عَاراً، فْرِعَوْنَ ِحْصُن لـَكُْم ُ يَِصير لِذَلَِك ٣ مِصْرَ، بِظِّلِ يَعْتَِصمُوا وَ فِرْعَوْنَ
وَحَانِيَس ُصوعََن ِإلَى اْمتَّدَ ُ ُسلْطَانَه َأّنَ وَمََع ٤ ياً، ِخْز َ مِصْر بِظِّلِ ُ وَالاْحتِمَاء
عَلَيْكُمُ وََيجْلِبُونَ العَارَ بِكُمُ ُلِْحقُونَ ي هُْم فَِإّنَ ٥ لِينَ َّ وَمُمَث ً وُلاَة لِنَْفِسهِ فِيهَا َأقَامَ ى َّ َحت
َأْرِض َ عَبْر قَِب: َّ الن وُُحوِش بِشَْأِن ٌ �نُبُؤَة مِنْهُ.« َجَْدوَى لا َشعٌْب هُْم لَأّنَ اْلخِزَْي
عَلَى َأْموَالَهُْم قَوَافِلُهُْم تَحْمُِل وَالَأفَاِعي، الُأُسودُ تَعِيُش َحيُْث وَالَأهْوَاِل العَنَاءِ
فِيهَا. َ رَجَاء َ لا َّتِي ال َ مِصْر ِإلَى ِجمَالِهِْم ِ َأْسنِمَة عَلَى وَُكنُوزَهُْم حَمِيرِهِْم، ُظهُورِ
الْعَاصِي.« »التِّنِّينَ دَعَوْتَهَا لِذَلَِك مِنْهُ، َطائَِل َ لا بَاطٌِل َ مِصْر عَوْنَ لَأّنَ ٧
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ً َأبَدِيّا ً َشاهِدا لِيَكُونَ َاٍب كِت فِي ُ وََسجِّلْه لَوٍْح، عَلَى ذَلَِك وَدَّوِْن اْمِض وَالآنَ، �
الاْستِمَاعَ يَْأبُونَ كَذَبَةٌ، ٌ َأبْنَاء مُتَمَرِّدٌ، َشعٌْب ِيَل ِإسْرَائ لَأّنَ ٩ ِيَةِ. الآت اِم َّ الَأي فِي
كَلِّمُونَا بَْل َحّقٌ، َ هُو بِمَا لَنَا ُأوا َّ َتَتَنَب »لا لِلَأنْبِياءِ: يَقُولُونَ وَ ١٠ ، ّبِ َّ الر ِ يعَة شَرِ ِإلَى
عَِن ِحيدُوا يِق، رِ الّطَ عَِن اعْدِلُوا ١١ بِالْمُخَادِعَاِت. ُأوا َّ وَتَنَب الْمُدَاهِِن بِالْكَلاَِم
يَقُوُل هَكَذَا لِذَلَِك �� ِيَل.« ِإسْرَائ وِس قُّدُ بِكَلاَِم ُمجَابَهَتِنَا عَْن وا وَُكّفُ بِيِل، الّسَ
وَالاْنحِرَاِف اْلجَوْرِ عَلَى ْ كَلْتُم َّ وَات ِ الْكَلِمَة ِ بهَذِه ْ يْتُم َ اْزدَر كُمُ َّ »لَأن ِيَل: ِإسْرَائ وُس قُّدُ
عَاٍل ُسوٍر فِي نَاتٍِئ َكَصْدٍع لـَكُْم نُْب الذَّ هَذَا يُْصبُِح لِذَلَِك ١٣ عَلَْيهِمَا، ْ وَاْعتَمَْدتُم
َكَكسْرِ ُ اْنهِيَارُه يَكُونُ وَ ١٤ ٍ لَحْظَة وَفِى ً بَغْتَة َيحْدُُث الَّذِي الاّنهِيَارِ عَلَى مُشْرٍِف
َأْو الْمَوْقِدِ مَِن نَاٍر لِالْتِقَاِط ٌ َشْقفَة ُ مِنْه تَبَْق فَلَْم بِقَْسوَةٍ، ُ َسحْقُه َّ تَم اٍف خَزَّ ِإنَاءِ
ِإّنَ ِيَل: ِإسْرَائ وُس قُّدُ ّبُ َّ الر ُ يِّد الّسَ قَاَل هَكَذَا ُ ه َّ لَأن ١٥ . اْلجُّبِ مَِن مَاءٍ لِغَرِْف
كُْم َّ لـَِكن وَالثِّقَةِ، ِ مَْأنِينَة الّطُ فِي تَكُْم َّ وَقُو ، ِإلَيَّ وَالرُُّكوِن ِ بَة وْ َّ بِالت مَْرهُوٌن خَلاََصكُْم
ُلْتُمْ: وَق ُبُونَ. تَهْر ً َحّقا ْ َأنْتُم َيِْل، اْلخ عَلَى نَهْرُُب بَْل َ لا ُلْتُمْ: وَق ١٦ ذَلَِك، ْ َأبَيْتُم
بِكُْم. تَعَّقُ فِي يُسْرِعُونَ مُطَارِدِيكُْم فَِإّنَ لِهَذَا يعَةٍ، سَرِ ِجيَادٍ مُتُوِن عَلَى َسنَرَْكُب
خَمْسَةٍ، ِ زَْجرَة َأمَامَ ً جَمِيعا تُونَ َّ وَيَتَشَت وَاِحدٍ، ِ زَْجرَة َأمَامَ مِنْكُْم َألٌْف يَهْرُُب ١٧
ذَلَِك وَمََع �� ». تَّلٍ ِ ة َّ قِم عَلَى ٍ كَرَايَة َأْو َجبٍَل رَْأِس عَلَى ٍ يَة َكسَارِ تُتْرَُكوا ى َّ َحت
ّبَ َّ الر لَأّنَ لِيَرْحَمَكُْم، ُ يَقُوم لِهَذَا عَْطفَهُ، َنحْوَكُْم يُبْدَِي ى َّ َحت ُ يَنْتَطِر ّبَ َّ الر فَِإّنَ
فِي َ الْمُقِيم صِْهيَوْنَ يَاَشعَْب ١٩ يَنْتَظِرُونَهُ. الَّذِيَن َمِيِع ِلج بَى فَطُو عَْدٍل، ُ ِإلَه َ هُو
بُكَائَِك، َصوِْت اْرتِفَاِع عِنْدَ يَرْحَمَُك ّبَ َّ الر لَأّنَ بَعْدُ، مَا فِي َ تَبْكِي لَْن ُأورَُشلِيمَ،
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فِي ً وَمَاء الْمِحْنَةِ، فِي ً خُبْزا يُعْطِيَك ُ ه َّ َأن وَمََع ٢٠ لََك. يَْستَِجيُب يَْسمَُع وَحَالَمَا
مُعَلِّمََك. عَيْنَاكَ تَرَى بَْل بَعْدُ، مِْن عَنَْك ُ نَْفسَه َيحُْجَب لَْن مُعَلِّمََك فَِإّنَ نِْك الّضَ
يُق رِ الّطَ ِهيَ ِ »هَذِه ٢٢ قَائِلَةً: خَلْفَِك مِْن ً َصادِرَة ً كَلِمَة ُأْذنَاكَ وَتَْسمَُع ٢١
ِ ة َّ ي الْفِّضِ َأْصنَامِكُمُ كُّلَ وَتُدَنِّسُونَ فِيهَا« اْسلـُكُوا ً يَسَارا َأْو ً يَمِينا عَْنهَا َتحِيدُوا َ لا
»اْذهَبِي لَهَا: وَتَقُولُونَ حَائٍِض بِدَِم ٍ ثَة َّ مُلَو ٍ َكخِرْقَة ً بَعِيدا بِهَا ُلْقُونَ وَت ةِ، َّ هَبي وَالذَّ
الَأْرِض، فِي تَزْرَعُهَا َّتِي ال َ بُذُورِك عَلَى ُ مَطَرَه ّبُ َّ الر وَيَْسكُُب �� رَْجعَةٍ.« َ بِلا
ذَلَِك فِي مَوَاِشيَك فَتَرْعَى دَِسماً، ً سَمِينا الَأْرِض مَِن ُ تُغِلَّه الَّذِي عَامُ الّطَ فَيَكُونُ
ً عَلَفا الَأْرَض َتحْرُُث َّتِي ال َ وَحَمِيرُك ثِيرَانَُك وَتَْأكُُل ٢٤ فَِسيحَةٍ، مَرَاٍع فِي الْيَوِْم
ُ تَْنهَار ِحينَمَا َأعْدَائِكُْم، ِ َمجْزَرَة يَوِْم وَفِي ٢٥ وَالْمِْذرَاةِ. فِْش َّ بِالر ى مُذَرًّ ً حا َّ مُمَل
يُْصبُِح وَ ٢٦ وَتَّلٍ، َجبٍَل كُّلِ مِْن وَجَدَاوُِل مِيَاهٍ َّلاَُت َشلا ُق َّ تَتَدَف الَأبْرَاُج،
ِ َسبْعَة َكنُورِ اٍت مَّرَ َسبَْع ْمِس الّشَ ُ نَور وَيَتََضاعَُف ْمِس، الّشَ َكنُورِ الْقَمَرِ ُ نُور
انْظُرُوا ٢٧ َبَاتِهِ. ضَر رُُضوَض وَيَْشفِي ِ َشعْبِه َ َكسْر فِيهِ ّبُ َّ الر ُ َيجـْبُر يَوٍْم فِي اٍم، َّ َأي
ُ َشفَتَاه مَتََصاعِدٍ. مُتَكَاثٍِف وَدُخَاٍن جٍ ِّ مُتَوَه بِغََضٍب بَعِيدٍ مِْن مُْقبٌِل ّبُ َّ الر َ هُو هَا
الْعُنُِق، ِإلَى يَبْلُُغ جَارٍِف َكسَيٍْل ُ وَنَْفَختُه ٢٨ آكِلَةٍ، َاٍر كَن ُ وَلِسَانُه َسخَطاً، تَفِيَضاِن
لَهُْم. ً ِإْضلاَلا عُوِب الّشُ فُكُوِك فِي ً َاما ِلج وَلِيََضَع الْهَلاَِك، ْبَاِل بِغُر الُأمَمَ ْبَِل لِيُغَر
َكقَلِْب بُكُْم قُلَو وَتَبْتَهُِج ٍس، مُقَّدَ بِعيدٍ الاْحتِفَاِل ِ لَيْلَة فِي َكمَا فَتَْشدُونَ ْ َأنْتُم ا َأمَّ ٢٩
وَيُسَمـِّـُع ٣٠ ِيَل. ِإسْرَائ َصخْرِ وَِإلَى ّبِ َّ الر َجبَِل ًِإلَى ِيا آت نَاٍي، َاِن َأْلح عَلَى ُ يَِسير مَْن
بِلَهِيِب الَأْرِض عَلَى ِ ذِرَاعِه اْمتِدَادَ ِنُونَ يُعَاي اَس َّ الن وََيجْعَُل ِ َصوْتِه جَلاََل ّبُ َّ الر
ُ َأُشور فَيَرْتَاعُ ٣١ وَبَرَدٍ. وَعَوَاِصَف َأْمطَاٍر وَانْفِجَارِ آكِلَةٍ، وَنَاٍر ٍ ثَائِر غََضٍب
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بِقَِضيِب ِ عَلَيْه ٍ بَة ضَرْ كُّلَ ّبُ َّ الر يُوْقـِـُع وَ ٣٢ بِقَِضيبِهِ. ُ بُه يَضْرِ وَ َصوْتِهِ، زَئِيرِ مِْن
لَأّنَ ٣٣ ثَائِرَةٍ. ِبحُرُوٍب ورَ َأّشُ وَُيحَارُِب وَالْعِيدَاِن، فُوِف الدُّ َأنْغَاِم عَلَى ِ عِقَابِه
الَأْخشَاُب فِيهَا مَْت تََكوَّ وَاِسعَةٌ، وَُحْفرَتَهَا بَعِيدٍ زَمٍَن مُنْذُ ٌ جَاهِزَة الْمَوِْت َ ُمحْرَقَة
يٍت. ِكبْرِ مِْن َكسَيٍْل ّبِ َّ الر ُ نَْفخَة فَتُضْرِمُهَا يِّينَ، الَأُشورِ ُ ِإلَه مُولَُك فِيهَا لِيُلْقَى

٣١
الْوَاثِقِينَ َيِْل، اْلخ عَلَى الْمُتَوَكِّلِينَ لِلْعَوِْن، ً َطلَبا َ مِصْر ِإلَى يَن لِلْمُنْحَدِرِ يٌْل وَ ١
َأْو ِيَل، ِإسْرَائ وِس قُّدُ ِإلَى َلْتَفِتُوا ي َأْن غَيْرِ مِْن الْفُرَْساِن، ِبَْأِس وَب َاِت الْمَرْكَب ِ بَِكثْرَة
ُ كَلاَمَه َيَنْقُُض وَلا ، رَّ َّ الش َيجْلُِب ٌ حَِكيم َ فَهُو ذَلَِك وَمََع ٢ . ّبِ َّ الر َ مَشُورَة يَْطلُبُوا
ونَ ُّ ي الْمِصْرِ لَيَْس ٣ الِإْثِم. ِ فَعَلَة وَنَاصِري الَأشْرَارِ بَيَْت لِيُعَاقَِب َسيَهُّبُ بَْل
ّبُ َّ الر يَمُّدُ وَعِنْدَمَا َأْروَاحاً، وَلَيْسَْت َأْجسَادٍ دُ َّ ُمجَر وَُخيُولُهُْم بَشَراً، بَْل ً آلِهَة
قَاَل هَكَذَا ُ ه َّ لَأن ٤ مَعاً. كِلاَهُمَا وَيَهْلِكَاِن الْمُْستَعِينُ، وَيَْسقُُط الْمُعِينُ ُ ر َّ يَتَعَث يَدَهُ،
مِْن َيخْشَى َأْن غَيْرِ مِْن يسَتِهِ، فَرِ عَلَى بُْل الّشِ َأوِ الَأَسدُ ُ يُزَْمجِر »َكمَا لِي: ّبُ َّ الر
ّبُ َّ الر يُْقبُِل هَكَذَا جَلَبَتِهِْم، مِْن يَْفزَعَ َأْو عَلَيْهِ، الْمُتََألِّبِينَ عَاةِ ُّ الر ِ جَمَاعَة صَرَخَاِت
ِلحِمَايَتِهَا َ ُأورَُشلِيم عَلَى ُ الْقَدِير ّبُ َّ الر وَيَرِّفُ ٥ صِْهيَوْنَ. َجبَِل عَْن لِيُحَارَِب ُ الْقَدِير
هَا َأّيُ اْرِجعُوا ٦ وَُيخَلُِّص. يَعْفُو وَ وَيُنْقِذُ فَيَْحمِي َأْعشَاشِهَا، فَوَْق ِ َائِمَة اْلح يُورِ كَالّطُ
كُّلُ يَنْبِذُ الْيَوِْم ذَلَِك فِي ُ ه َّ لَأن ٧ دِ، ُّ َّمَر الت َأَشّدَ ِ عَلَيْه ْ ْدتُم َّ تَمَر مَْن ِإلَى ونَ ُّ ِيلِي الِإسْرَائ
يُصْرَعُ وَ ٨ َاطِئَةِ. اْلخ ِ ِيَدِه ب َصنَعَهَا َّتِي ال َ ة َّ هَبِي الذَّ ُ وََأْوثَانَه َ ة َّ ي الْفِّضِ ُ َأْصنَامَه وَاِحدٍ
يِْف، الّسَ َأمَاِم مِْن ونَ ُّ يَفِر وَ بَشَرٍ، بِسَيِْف لَيَْس وَلـَِكْن ُلْتَهَمُونَ، ي وَ ونَ ُّ ي الَأُشورِ
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يُوَلِّي وَ الْفَزَِع، مَِن ُصخُورُهُْم وَتَْفنَى ٩ ةِ، َّ اق الّشَ الَأعْمَاِل ِإلَى فِتْيَانُهُْم وَيُسَاُق
ُ نَارُه الَّذِي ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه مَا هَذَا ِيَل.« ِإسْرَائ َ عَلَم يَرَْونَ عِنْدَمَا الَأْدبَارَ قَادَتُهُمُ

ُأورَُشلِيمَ. فِي ُ ورُه ُّ وَتَن صِْهيَوْنَ، فِي

٣٢
كُّلُ يُْصبُِح وَ ٢ بِالْعَْدِل. َيحْكُمُونَ َ وَرُؤََساء بِالْبِرِّ، ًيَمْلُِك مَلِكا ِإّنَ هَا انْظُرُوا ١
َصحْرَاءَ، فِي هٍ مِيَا َكجَدَاوِِل َأْو الْعَاِصفَةِ، مَِن وََكمَلْجَاءٍ ، الرِّيحِ مَِن كَمَلاَذٍ ِإنْسَاٍن
يَن، اظِرِ َّ الن عُيُونُ تَنْفَتُِح عِنْدَئِذٍ ٣ جَْدبَاءَ. َأْرٍض فِي ٍ عَظِيمَة َصخْرَةٍ َكظِّلِ َأْو
الْمُتَهَوِّرَةُ، الْعُقُوُل ُ وَتَعْلَم فَتَْفهَمُ ٤ َشعْبِهِْم( )لاْحتِيَاجَاِت امِعِينَ الّسَ آذَانُ وَتُْصغِي
يُقَاُل َ وَلا يماً، ِ كَر بَعْدُ ُ ئِيم َّ الل يُْدعَى َ وَلا ٥ قِيلَةُ. َّ الث ُ الَألِْسنَة ٍ بِطَلاَقَة تَنْطُِق
ً شَرّا لِيَرْتَِكَب بِالِإْثِم يَتَآمَرُ ُ وَقَلْبُه ؤِْم، ُّ بِالل يَنْطُِق َ ئِيم َّ الل لَأّنَ ٦ يٌف، شَرِ لِلْمَاكِرِ
َ اِمئ الّظَ ً وَحَارِما ِشبٍَع، غَيْرِ مِْن ً ُجوعا َ الْمُتََضوِّر ً تَارِكا ، ّبِ َّ الر عَلَى وَلِيَْفتَرَِي
الْبَائِِسينَ لِيُهْلَِك ٌ َخبِيثَة ِ وَمُؤَامَرَاتِه يرَةٌ، شِرِّ ِ الْمَاكِر َأَسالِيَب ِإّنَ ٧ رِْب. ُّ الش مَِن
ُ يَْفتَكِر ِ فَبِالْمَآثِر ُ ِيم كَر ـْ ال ا َأمَّ ٨ بِاْلحَّقِ. يَنْطُِق الْمِْسِكينُ كَانَ لَوْ ى َّ َحت بِالَأكَاذِيِب،
وَاْستَمِعَْن اْنهَْضَن الْمُتَكَاِسلاَُت، الْمُتْرَفَاُت ُ النِّسَاء تُهَا َّ َأي ٩ يَْشتَهِرُ. وَبِالْمَكَارِِم
تَنْقَضِي تَكَادُ مَا ١٠ َأقْوَالِي. ِإلَى َأْصغِينَ اُت َّ الْمُْطمَئِن الْبَنَاُت تُهَا َّ َأي َصوْتِي. ِإلَى
َلَِف، ت قَْد الْقِطَاَف لَأّنَ الآمِنَاُت، تُهَا َّ َأي ٌ رِعْدَة يكُّنَ تَعْتَرِ ى َّ َحت ٍ َسنَة عَلَى امٌ َّ َأي
وَاْرَتجِْفَن اُت َّ الْمُْطمَئِن ُ النِّسَاء تُهَا َّ َأي اْرتَعِْدنَ ١١ َأخْلََف. قَْد الَأثْمَارِ َجنِْي وَمَوْعِدَ
َأْحقَاءَُكّنَ وَمَنْطِْقَن يَْن َّ وَتَعَر ِيَابِكُّنَ ث مِْن ْدنَ َّ َتجَر الآمِنَاُت. الْفَتَيَاُت تُهَا َّ َأي
كُرُوِم ـْ وَال ِ الْمُْبهِجَة الْمُرُوِج عَلَى ً َحسْرَة ُصدُورُِكّنَ عَلَى بَْن اضْرِ ١٢ بِالْمُسُوِح.
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كُّلِ فِي ى َّ َحت فَتَنْمُو وَاْلحَسََك، وْكَ الّشَ تُنْبُِت َشعْبِي َأْرَض لَأّنَ ١٣ الْمُثْمِرَةِ.
وَالْمُدُنَ مَهُْجوراً، يُْصبُِح َ الْقَصْر لَأّنَ ١٤ الْمُبْتَهِجَةِ. ِ الْمَدِينَة فِي الْفَرَِح بُيُوِت
ةِ َّ الْوَْحِشي لِْلحَمِيرِ ً وَمَرَاحا الَأبَدِ، ِإلَى َ مَغَاوِر وَالْبُرُوَج وَالتِّلاََل خَالِيَةً، َ الْعَامِرَة
ُ ة َّ ي ِّ البَر ُل فَتَتََحوَّ مَاءِ، الّسَ مَِن رُوٌح عَلَيْنَا يَنْسَِكَب ى َّ َحت ١٥ لِلْقُْطعَاِن، وَمَْرعىً
ْحرَاءِ، الّصَ فِي الْعَْدُل يَْسكُُن عِنْدَئِذٍ ١٦ غَابَةً. المَرُْج وَُيحْسَُب ُمخِْصٍب، مَْرٍج ِإلَى
ً َسِكينَة ِّ الْبِر وَفِعُْل َسلاَماً، ِّ الْبِر ُ ثَمَر فَيَكُونُ ١٧ الْمُْخِصِب، الْمَرِْج فِي ُّ الْبِر ُ يُقِيم وَ
آمِنَةٍ، مَسَاِكَن وَفِي َسلاٍَم، دِيَارِ فِي َشعْبِي فَيَْسكُُن ١٨ الَأبَدِ، ِإلَى ً وَُطمَْأنِينَة
رُ وَتُدَمَّ بِالَأْرِض، َ الْغَابَة يُسَوِّي َ الْبَرَد َأّنَ مََع ١٩ ةٍ، َّ مُْطمَئِن ٍ رَاحَة َأمَاِكَن وَفِي
الَّذِيَن مَاءٍ، كُّلِ عِنْدَ ارِعُونَ َّ الز هَا َأّيُ ُطوبَاكُْم ٢٠ اْلحَِضيِض. ى َّ َحت ُ الْمَدِينَة

َطلِيقَةً. لِتَرْعَى وَاْلحِمَارِ وْرِ َّ الث َ قَوَاِئم ْ ْحتُم سَرَّ
٣٣

يَْنهَبُوكَ، لَْم الَّذِي اهُِب َّ وَالن بَعْدُ، ْر تُدَمَّ لَْم الَّذِي الْمُدَمِّرُ هَا َأّيُ لََك يٌْل وَ ١
يَارَّبُ ٢ يَْنهَبُونََك. هِْب النَّ عَِن تَمْتَنـِـُع وَِحينَ رُ، تُدَمَّ ْدمِيرِ َّ الت عَِن تَكُّفُ فَعِنْدَمَا
الْمِحْنَةِ. َأثْنَاءِ فِي وَخَلاََصنَا بَاِح، الّصَ فِي عَُضدَنَا ُكْن انْتَظَرْنَا، اكَ يَّ ِإ اْرحَمْنَا.
وََكمَا ٤ الُأمَمُ، دَِت تَبَّدَ اْرتِفَاعَِك وَمَِن عُوُب، الّشُ َبَِت هَر َضجِيِجَك َصوِْت مِْن ٣
ِ عَلَيْه اُس َّ الن وَيَتَوَاثَُب َسلَبُكُْم، يُجْمَُع هَكَذَا َأْخضَرُ، َ هُو مَا كُّلَ اْلجَرَادُ َلْتَهِمُ ي
ً عَْدلا صِْهيَوْنَ يَمْلُأ الْعَلاَءِ. فِي َساِكٌن ُ ه َّ لَأن مُتَعَّظِمٌ ّبُ َّ الر ٥ َنَادِِب. اْلج َكتَوَاثُِب
ُ َمخَافَة وَتَكُونُ وَمَعْرِفَةٍ، ٍ وَِحْكمَة خَلاٍَص ُ وَوَفْرَة َأْزمَانَِك َضمَانُ َ هُو ٦ وََحّقاً.
بِمَرَارَةٍ. يَبْكُونَ لاَِم الّسَ وَمُمَثِّلُو خَارِجاً، يَنُوُحونَ رُُسلـُكُْم هَا ٧ َكنْزَهُ. ّبِ َّ الر
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شُهُودَهُ، وَاْزدَرَى الْعَْهدَ نَقََض بِيِل، الّسَ عَابِرِي مِْن وَخَلَْت رُُق الّطُ َأقْفَرَِت ٨
وَذَبَُل، لُبْنَانُ َخجَِل وَذَوَْت. الَأْرُض نَاَحِت ٩ قِيمَةٌ. لِلِإنْسَاِن تَعُْد وَلَْم
فَقَاَل ١٠ َأْورَاقَهُمَا. عَْنهُمَا ـْكَرْمَُل وَال بَاَشانُ وَنَفََض ةِ، َّ ي ِّ كَالْبَر َشارُونُ وََصارَ
َجْهدٍ مِْن ُ ُمُوه بَذَلْت مَا فَكُّلُ ١١ مُ، وََأتَعَّظَ َأْنهَُض الآنَ َأقُومُ، »الآنَ : ّبُ َّ الر
ً نَارا َأنْفَاُسكُْم وََصارَْت وَالتِّبْنِ كَاْلحَِشيِْش ُ مِنْه جَْدوَى َ لا ُّونَ ي الَأُشورِ هَا َأّيُ
ٍ ُمحـْتَرِقَة ٍ مُْستَْأَصلَة كََأْشوَاٍك الْكِلِْس، َكوَقُودِ عُوُب الّشُ وَتُْصبُِح ١٢ َلْتَهِمُكُْم. ت
تِي. َّ قُو اْعرِفُوا يبُونَ الْقَرِ هَا َأّيُ ْ وََأنْتُم َصنَعُْت، مَا الْبَعِيدُونَ هَا َأّيُ اْسمَعُوا ١٣ ارِ. َّ بِالن
فَهَتَفُوا: يَن، الْكَافِرِ عَلَى ُ عْدَة َّ الر وَاْستَوْلَِت صِْهيَوْنَ، فِي ُ اْلخُطَاة اْرتَعََب قَدِ ١٤
َ وَقَائِد فِي َ يُقِيم َأْن ُ ُمِْكنُه ي ا َّ مِن وَمَْن آكِلَةٍ؟ نَاٍر مََع يَْسكَُن َأْن ُ يَْقدِر ا َّ مِن مَْن
ِ يَدَيْه افُِض َّ وَالن لْمِ، الّظُ َ رِْبح ُ ابِذ َّ وَالن بِاْلحَّقِ، اطُِق َّ وَالن الْبِرِّ، فِي الُِك الّسَ ١٥ ةٍ؟ َّ َأبَدِي
الدِّمَاءِ، َسْفِك مُؤَامَرَاِت ِإلَى الاْستِمَاِع عَِن ِ ُأذُنَيْه امُّ الّصَ الرِّْشوَةِ، قَبِْض مِْن
ُ وَمَلْجَُأه الْعَلاَءِ، فِي يَْسكُُن الَّذِي َ هُو ١٦ رِّ، َّ الش فِي ِل َأمُّ َّ الت عَِن ِ عَيْنَيْه الْمُغْمُِض
الْمَلَِك عَيْنَاكَ َستَشْهَدُ ١٧ مَاؤُهُ. ُ لَه يُْكفَُل وَ خُبْزُهُ. ُ لَه ُن يُؤَمَّ ُخورِ، الّصُ مَعَاقُِل
فَتَتَسَاءَُل: ْعِب ُّ الر َ َأْزمِنَة قَلْبَُك ُ ر َّ يَتَذَك ١٨ بَعِيداً. تَمْتَّدُ ً َأْرضا ُ وَتُبْصِر بَهَائِهِ، فِي
تَرَى لَْن ١٩ الَأبْرَاَج؟ ُيحْصِي مَْن َأيَْن يَةِ؟ ْ اْلجِز جَابِي َأيَْن َاِسُب؟ اْلح الْكَاتُِب َأيَْن
ِإلَى التَفِْت ٢٠ تَْفهَمُهَا. َ لا ً ة َّ َأْجنَبِي ً لُغَة مُ َّ يَتَكَل الَّذِي بَعْدُ، فِيمَا رَِس َّ الش عَْب الّشَ
الْمُْطمَئِّنِ الْمَْسَكِن ُأورَُشلِيمَ، بِمَرَْأى عَيْنَاكَ فَتَْكتَِحَل َأْعيَادِنَا، ِ مَدِينَة صِْهيَوْنَ
هُنَاكَ ٢١ ِحبَالُهَا تَنْقَطـِـُع َ وَلا الَأبَدِ ِإلَى َأْوتَادُهَا تُْقلَُع َ لا َّتِي ال ِ ِتَة اب َّ الث ِ َيْمَة وَاْلخ
ذُو قَارٌِب فِيهَا ُ يَْبحُر َ لا ٍ وَاِسعَة وَجَدَاوَِل َأْنهَاٍر مَكَانَ ِ َلِه ِبجَلا لَنَا ّبُ َّ الر يَكُونُ
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َ هُو ّبُ َّ الر قَاِضينَا، َ هُو ّبَ َّ الر لَأّنَ ٢٢ عَظِيمَةٌ، ٌ َسفِينَة فِيهَا ُ تَمُْخر َ وَلا ِمجْدَاٍف،
ُمِْكنُهَا ي َ فَلا َأشْرِعَتَِك، ِحبَاُل اْستَرَْخْت لَقَدِ ٢٣ وََسيُخَلُِّصنَا َا مَلِكُن َ هُو مُْشتَرِعُنَا،
الْعُرُْج ى َّ َحت الْوَفِيرَةَ. َ الْغَنَاِئم نَْقسِمُ ِحينَئِذٍ الشِّرَاِع، ُ نَشْر َأْو ِ يَة ارِ الّسَ ِ قَاعِدَة َشّدُ
َ ِإْثم ّبُ َّ الر يَنْزِعُ وَ مَرِيٌض، ُ ه َّ ِإن صِْهيَوْنَ فِي ٌ مُقِيم يَقُوَل لَْن ٢٤ لََب. الّسَ يَْنهَبُونَ

فِيهَا. اِكِن الّسَ عِْب الّشَ

٣٤
الَأْرُض لِتَْسمَِع عُوُب. الّشُ هَا َأّيُ َأْصغُوْا لِلاْستِمَاِع، الُأمَمُ هَا َأّيُ بُوا اقْتَرِ ١
كُّلِ عَلَى َساِخٌط ّبَ َّ الر لَأّنَ ٢ مِْنهَا، َيخْرُُج مَا وَكُّلُ ُ الْمَْسكُونَة وَمِلْؤُهَا،
وََأْسلَمَهُْم بِالْفَنَاءِ، عَلَْيهِْم قَضَى َأْجنَادِهِْم. جَمِيِع عَلَى مُنَْصّبٌ ُ وَغََضبُه عُوِب، الّشُ
وَتَفِيُض الْفََضاءِ، فِي ِجيَفِهِْم نَتْنُ ُ وَيَنْتَشِر قَتْلاَهُْم فَتُْطرَُح ٣ ، ْبحِ الذَّ ِإلَى
كَدَْرٍج، مَاوَاُت الّسَ وَتُْطوَى مَاءِ، الّسَ َكوَاِكِب كُّلُ وَتَْنحَّلُ ٤ بِدِمَائِهِْم، اْلجِبَاُل
لَأّنَ ٥ نَةِ. الْمُتَغَّضِ التِّينِ اِت َّ َحب َأْو ِ كَرْمَة ـْ ال َأْورَاِق َكتَسَاقُِط ُنجُومِهَا كُّلُ وَتَتَسَاقَُط
وَيَنْتَقِمَ َأدُومَ، لِيُعَاقَِب يَنْزُِل َ هُو وَهَا مَاءِ، الّسَ فِي َخِط بِالّسَ َب تَشَرَّ قَْد َسيْفِي
ٌ مَْطلِيّ ِم، بِالدَّ مُْشبٌَع َسيٌْف ّبِ َّ لِلر ٦ بِالفَنَاءِ. ِ عَلَيْه قََضيُْت الَّذِي عِْب الّشَ مَِن
فِي ً ذَبِيحَة ّبِ َّ لِلر لَأّنَ َاٍش، كِب كُلَى وَبِشَْحِم وَتُيُوٍس، حُمْلاٍَن بِدَِم ْحِم، بِالّشَ
وَالثِّيرَانُ وَالْعُُجوُل ، الْوَْحشِّيُ ُ الْبَقَر مَعَهُمُ وَيَْسقُُط ٧ َأدُومَ. فِي ً وَمَْذَبحَة بُصْرَةَ،
َ يَوْم ّبِ َّ لِلر لَأّنَ ٨ ْحِم، بِالّشَ تُرَابُهُْم وَُيخِْصُب بِالدِّمَاءِ، َأْرضُهُْم ُع َّ فَتَتَشَب ةُ، َّ ي الْقَوِ
وَتُرَابُهُْم زِفٍْت، ِإلَى َأدُومَ ُ َأْنهَار فَتَنْقَلُِب ٩ صِْهيَوْنَ، لِدَْعوَى ثَْأٍر َ َسنَة انْتِقَاٍم،
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وَُيحَلُِّق ًوَنَهَاراً، لَيْلا َتَنْطَفُِئ فَلا ١٠ مُْشتَعِلاً. ً قَارا َأْرضُهَا وَتُْصبُِح يٍت، ِكبْرِ ِإلَى
بِهَا ُ يَعْبُر َ فَلا ِجيٍل، بَعْدَ ً ِجيلا ً خَرَابا وَتَظَّلُ هْرِ، الدَّ مَدَى الْفََضاءِ ِإلَى دُخَانُهَا
الْبُومُ فِيهَا وَيَْسكُُن وَالْقَنَافِذِ، قُورِ الّصُ ِسوَى يَرِثُهَا َ وَلا ١١ الَأبَدِ، ِإلَى َأحَدٌ
فِيهَا َيجِدُ َ وَلا ١٢ الْهَلاَِك، َ وَمِْطمَار مَارِ الدَّ َخيَْط عَلَْيهَا ّبُ َّ الر وَيَمُّدُ وَالْغُرَاُب،
قُُصورِهَا، فِي ُ وْك الّشَ يَنْمُو ١٣ رُؤََسائِهَا. جَميـِـُع وَيَنْقَرُِض لِلْمَلِِك، ً َأثَرا َأشْرَافُهَا
عَاِم. َّ لِلن ً وَمَْسكِنا آوَى، لِبَنَاِت مَْأوًى فَتُْصبُِح ُحُصونِهَا، عَلَى ُ الْعَوَْسج وَيَزَْحُف
َصاِحبَهُ، يَْدعُو ِّ الْبَر وَوَعُْل الذِّئَاِب، مََع ُ ة َّ ي ِّ الْبَر الْوُُحوُش فِيهَا وََتجْتَمـِـُع ١٤
ُ الْبُوم تَعِيُش هُنَاكَ ١٥ رَاحَةٍ. َ مَلاَذ لِنَْفسِهَا وََتجِدُ يِْل َّ الل وُُحوُش ُّ تَْستَقِر وَهُنَاكَ
قُورُ الّصُ تَتَلاَقَى ً َأيْضا وَهُنَاكَ َأْجنَِحتِهَا، َتحَْت ِصغَارَهَا وَتَرْعَى وَتُْفرُِخ وَتَبِيُض
ُمِْكُن ي َ لا ٌ وَاِحدَة ٌ فَكَلِمَة وَاقْرَُأوا: ّبِ َّ الر ِسْفرِ فِي اْبحَثُوا ١٦ ِبَعٍْض. ب بَعْضُهَا
ُ وَرُوحَه َأمَرَ، قَْد ّبِ َّ الر فَمَ لَأّنَ بَِألِيفِهِ، َسيَْجتَمـِـُع َألِيٍف كُّلُ ِإْذ تَْسقَُط، َأْن
فَتَرِثُهَا بِقِْسطَاٍس، عَْتهَا وَزَّ قَْد ُ وَيَدُه الْقُرْعَةَ، عَلَْيهَا َألْقَى قَْد َ فَهُو ١٧ مَعاً. يَجْمَعُهَا

ِجيٍل. بَعْدَ ً ِجيلا فِيهَا ُ وَتُقِيم الَأبَدِ ِإلَى
٣٥

ُ تَزْدَهِر ٢ ُكَالْوَْردِ. وَتُزْهِر ُ ة َّ ي ِّ الْبَر وَتَبْتَهُِج الَأْجرَدُ، ُ وَالْقَْفر ُ ْحرَاء الّصَ َستَْفرَُح ١
وََشارُونَ ـْكَرْمَِل ال وَجَلاَُل لُبْنَانَ َمجْدُ عَلَْيهَا يُْضفَى وَ ٍ بَهْجَة َأَشّدَ وَتَبْتَهُِج اْزدِهَاراً،
الرَُّكَب وَثَبِّتُوا الْمُْستَرِْخيَةَ، الَأيْدِي َشّدِدُوا ٣ ِإلَهِنَا. َ وَبَهَاء ّبِ َّ الر َمجْدَ وَيَشْهَدُونَ
ِإلَهُكُْم َ هُو فَهَا تَْفزَعُوا، َ وَلا ْوا َّ »تَقَو َائِرَةِ: اْلخ الْقُلُوِب لِذَوِي قُولُوا ٤ الْمُرْتَعِشَةَ.
ُ تُبْصِر عِنْدَئِذٍ � وَُيخَلُِّصكُْم.« َسيَْأتِي جَزَاءَهُ. حَامٌِل بِالنِّْقمَةِ، مُْقبٌِل قَادِمٌ،
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ُ م يَتَرَّنَ وَ بِْي، كَالّظَ الَأْعرَُج ُ يَْطفُر وَ ٦ ، ّمِ الصُّ َأذَانُ وَتَنْفَتُِح الْمَْكفُوفِينَ عُيُونُ
ْحرَاءِ، الّصَ فِي اْلجَدَاوُِل ُق َّ وَتَتَدَف ةِ، َّ ي ِّ الْبَر فِي ُ ِيَاه الْم ُ تَنْفَِجر ِإْذ فَرَحاً، الَأبْكَمِ لِسَانُ
ِ الَأْوِجرَة وَفِي جَدَاوَِل. ِإلَى ْمَأى الّْظَ وَالَأْرُض وَاحَةٍ، ِإلَى رَاُب َّ الس ُل َّ وَيَتَحَو ٧
وَتَكُونُ ٨ . وَالْبَرْدِّيُ وَالْقََصُب الْعُْشُب يَنْمُو آوَى، بَنَاُت تَْأوِي كَانَْت َحيُْث
تَكُونُ مَا َّ ِإن دَنٌِس، َ هُو مَْن فِيهَا يَْسلُُك َ لا الْقَدَاَسةِ، يَق َطرِ تُْدعَى يٌق َطرِ هُنَاكَ
َ لا ٩ اُل. اْلجُهَّ ى َّ َحت فِيهَا يَِضّلُ َ وَلا يِق، رِ الّطَ تِلَْك فِي الـِِكينَ الّسَ نَِصيِب مِْن
وَيَرِْجــُع ١٠ ونَ ُّ الْمَْفدِي فِيهَا يَْسلُُك مَا َّ ِإن مُْفتَرٌِس. َحيَوَاٌن َيَْأتِيهَا وَلا َأَسدٌ، يَْطرُقُهَا
، َأبَدِّيٌ فَرٌَح رُؤُوسَهُْم يُكَلُِّل مُتَرَنِّمِينَ صِْهيَوْنَ ِإلَى يُْقبِلُونَ وَ ّبِ َّ الر و ُّ مَْفدِي ِإلَْيهَا

وَالَأنِينُ. اْلحُزْنُ وَيَهْرُُب رُورُ، ُّ وَالس ُ الْغِبْطَة وَتَغْمُرُهُمُ

٣٦
مَلُِك يُب َسنْحَارِ اْجتَاَح ا، َّ حَزَقِي الْمَلِِك حُْكمِ مِْن َ عَشْرَة َ ابِعَة َّ الر ِ نَة الّسَ وَفِي ١
َبْشَاقَى ر َأُشورَ مَلُِك َ ه وَوَجَّ ٢ عَلَْيهَا. وَاْستَوْلَى ِ نَة الْمَُحّصَ يَهُوذَا مُدُِن جَمِيَع َأُشورَ
جَيٍْش رَْأِس عَلَى ا َّ حَزَقِي الْمَلِِك ِإلَى َ ُأورَُشلِيم ِإلَى لَخِيَش مِْن ) العَامَّ َ الْقَائِد )َأْي
ِ لِلِقَائِه فَخَرََج ٣ ارِ. الْقَّصَ َحْقِل يِق َطرِ عَلَى الْعُلْيَا ِ الْبِرْكَة قَنَاةِ عِنْدَ فَوَقََف اٍر، جَرَّ
آَساَف بِْن يُوآَخ وَ الْكَاتِِب َ وََشبْنَة الْقَصْرِ، ُشؤُوِن مُدِيرِ ا َّ ِحلْقِي بِْن َ َألْيَاقِيم مِْن كُّلٌ
الْمَلُِك ُ يَقُولُه مَا هَذَا ا: َّ حَزَقِي َلِّغُوا »ب : الْعَامُّ ُ الْقَائِد َبْشَاقَى ر لَهُمُ فَقَاَل ٤ الْمُسَجِِّل.
ً ة ُخّطَ يُشَّكُِل الْكَلاَِم دَ َّ ُمجَر َأّنَ َأَظنَنَْت ٥ كُِل؟ َّ تَت مَاذَا عَلَى ورَ: َأّشُ مَلُِك الْعَظِيمُ،
عَلَى كُِل َّ تَت َأنَْت ٦ ؟ عَلَيَّ ْدَت َّ تَمَر ى َّ َحت اْعتَمَْدَت مَِن عَلَى اْلحَرِْب؟ ِلخَوِْض ً ة َّ وَقُو
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عَلَْيهَا. ُأ يَتَوَكَّ مَْن كُّلِ َكّفَ تَثْقُُب َّتِي ال مِصْرَ، الْمَرُْضوَضةِ ِ القََصبَة ِ هَذِه ازِ عُّكَ
كُْم َّ ِإن لِي: ْ ُلْتُم ق وَِإذَا ٧ عَلَيْهِ. ُأ يَتَوَكَّ مَْن لِكُّلِ َ مِصْر مَلُِك فِرْعَوْنُ يَكُونُ هَكَذَا
وََأمَرَ وَمَذَاِبحَهُ، ِ مُْرتَفَعَاتِه ا َّ حَزَقِي َ هَدَم الَّذِي َ هُو َألَيَْس ِإلَهِكُْم، ّبِ َّ الر عَلَى ْ لْتُم تَوَكَّ
ُأورَُشلِيمَ؟ فِي الْقَاِئِم الْمَْذَبحِ َأمَامَ فَقَْط يَْسجُدُوا َأْن َ ُأورَُشلِيم وََأهَْل يَهُوذَا َشعَْب
فَرٍَس َألْفَي فَُأْعطِيَك َأُشورَ: مَلِِك َسيِّدِي مََع ً رَهَانا ا َّ حَزَقِي لِيَعْقِْد وَالآنَ ٨
ً قَائِدا تَُصّدَ َأْن ُمِْكنَُك ي فََكيَْف ٩ يَمْتَطُونَهَا! ً فُرَْسانا لَهَا َتجِدَ َأْن اْستَطَعَْت ِإِن
َ لِإْمدَادِك َ مِصْر عَلَى تَعْتَمِدُ َك َّ َأن ِحينِ فِي ً َشْأنا َسيِّدِي ِ قَادَة َأقَّلِ مِْن ً وَاِحدا
ِ هَذِه عَلَى زََحْفُت ّبِ َّ الر ِ مَشُورَة غَيْرِ مِْن هَْل َّ ثُم ١٠ وَالْفُرَْساِن؟ َاِت بِالْمَرْكَب
فَقَاَل �� ِْبهَا.« وَخَرّ الدِّيَارَ ِ هَذِه هَاِجْم : ّبُ َّ الر لِي قَاَل لَقَْد لُأدَمِّرَهَا؟ الدِّيَارِ
َ وَلا نَْفهَمُهَا، نَا َّ لَأن ةِ َّ بِالآرَامِي عَبِيدَكَ »خَاطِْب َبْشَاقَى: لِر يُوآُخ وَ ُ وََشبْنَة ُ َألِيَاقِيم
فََأجَاَب �� ورِ.« الّسُ عَلَى الْمُتََجمـِّـِع عِْب الّشَ مَْسمَِع عَلَى ةِ َّ الْيَهُودِي ِ غَة ُّ بِالل تُكَلِّمْنَا
َث َأَتحَّدَ لـِكَْي فَقَْط وَِإلَيَْك َسيِّدِكَ ِإلَى َأْرَسلَنِي قَْد َسيِّدِي َأّنَ »َأتَظُّنُ َبْشَاقَى: ر
عَلَى الْمُتََجمِّعِينَ الرِّجَاِل ِإلَى ً ها مُوَّجَ ً َأيْضا ُ الْكَلاَم هَذَا َألَيَْس الْكَلاَِم؟ بِهَذَا
ُ القَائِد وَقََف َّ ثُم ١٣ بَوْلَهُْم؟« َبُونَ وَيَشْر بِرَازَهُْم مِثْلـَكُْم َسيَْأكُلُونَ الَّذِيَن ورِ، الّسُ
مَلِِك الْعَظِيِم الْمَلِِك َ كَلاَم »اْسمَعُوا َّةِ: بِالْيَهُودِي ً قَائِلا ِ َصوْتِه بَِأعْلَى وَنَادَى الْعَامُّ
كُْم َّ يُْقنِعَن َ وَلا ١٥ ِإنْقَاذِكُْم، عَْن عَاِجزٌ ُ ه َّ لَأن ا َّ حَزَقِي كُْم َّ َيخْدَعَن َ لا ١٤ َأُشورَ:
َأُشورَ مَلُِك َ يَْستَوْلِي وَلَْن يُنْقِذُنَا، ً َحتْما ّبَ َّ الر ِإّنَ قَائِلاً: ّبِ َّ الر عَلَى بِالاتِّكَاِل
اْعقِدُوا ورَ: َأّشُ مَلُِك يَقُوُل هَكَذَا ُ ه َّ لَأن ِإلَيْهِ، تُْصغُوا َ لا ١٦ الْمَدِينَةِ. ِ هَذِه عَلَى
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وَمِْن ِ كَرْمِه مِْن مِنْكُْم وَاِحدٍ كُّلُ عِنْدَئِذٍ فَيَْأكَُل ِإلَيَّ وَاْستَْسلِمُوا ً ُصلْحا مَعِي
كََأْرِضكُْم، َأْرٍض ِإلَى وََأنْقُلـَكُْم َ آتِي َأْن ِإلَى ١٧ بِئْرِهِ، مَاءِ مِْن وَيَشْرََب تِينَتِهِ،
ّبَ َّ الر ِإّنَ بِقَوْلِهِ: ا َّ حَزَقِي َّكُْم ن َّ يَغُر َ فَلا ١٨ وَكُرُوٍم. وَخُبْزٍ وَخَمْرٍ ٍ ِحنْطَة َأْرِض
َأيَْن ١٩ َأُشورَ؟ مَلِِك يَدِ مِْن ِ َشعْبِه َأْرَض الُأمَِم ِ آلِهَة َأحَدُ َأنْقَذَ هَْل يُنْقِذُنَا.
مَْن ٢٠ يَدِي؟ مِْن َ امِرَة الّسَ َأنْقَذَِت هَْل َسفَرْوَاِيمَ؟ ُ آلِهَة َأيَْن وََأْرفَادَ؟ َ حَمَاة ُ آلِهَة
يُنْقِذُ فََكيَْف يَدِي؟ مِْن ُ َأْرَضه يُنْقِذَ َأْن اْستَطَاعَ الْبِلاَدِ ِ هَذِه ِ آلِهَة كُّلِ مِْن
الْمَلَِك لَأّنَ بِكَلِمَةٍ، ُيجِيبُوا وَلَْم ْمِت بِالّصَ فَاْعتََصمُوا ٢١ مِنِّي؟« َ ُأورَُشلِيم ّبُ َّ الر
ُ وََشبْنَة الْقَصْرِ ُشؤُوِن ُ مُدِير ا َّ ِحلْقِي بُْن ُ َألِيَاقِيم وَرََجَع ٢٢ عَلَيْهِ. دِّ َّ الر بِعَدَِم َأمَرَ
الْقَائِدِ َ كَلاَم ُ وََأبْلَغُوه ٍ قَة َّ مُمَز بِثِيَاٍب ا َّ حَزَقِي ِإلَى الْمُسَجُِّل آَساَف بُْن يُوآُخ وَ الْكَاتُِب

. الَأُشورِّيِ
٣٧

ً مِْسحا وَاْرتَدَى ُ ِيَابَه ث َق مَّزَ َ الْكَلاَم ذَلَِك ا َّ حَزَقِي الْمَلُِك سَمـِـَع وَعِنْدَمَا ١
الْكَاتَِب َ وََشبْنَة الْقَصْرِ ُشؤُوِن َ مُدِير َ َألِيَاقِيم َأْرَسَل َّ ثُم ٢ ، ّبِ َّ الر بَيِْت ِإلَى وَدَخََل
لَهُ: وَقَالُوا ٣ آمُوَص، بِْن َ ِإَشعْيَاء بِيِّ َّ الن ِإلَى الْمُسُوَح مُْرتَدِيَن ِ ـْكَهَنَة ال َ وَرُؤََساء
تُقَاسِي كَاْمرََأةٍ فِيهِ صِرْنَا وَكَرٍْب، وَِإهَانَةٍ ِضيٍق ُ يَوْم ُ الْيَوْم »هَذَا ا: َّ حَزَقِي يَقُوُل
َبْشَاقَى ر وَعِيدَ سَمـِـَع قَْد ِإلَهََك ّبَ َّ الر لَعَّلَ ٤ الْوِلاَدَةِ. عَِن ٌ عَاِجزَة وَِهيَ الْمَخَاَض
مَا عَلَى ِإلَهَُك ّبُ َّ الر ُ فَيُعَاقِبَه ، اْلحَّيَ َ الِإلَه لِيُهِينَ َ َأُشور مَلُِك ُ َسيِّدُه ُ َأْوفَدَه الَّذِي
رِجَاُل مَثَُل فَعِنْدَمَا � اِجيَةِ.« َّ الن ةِ َّ الْبَقِي َأجِْل مِْن فََصّلِ تَعْييِرٍ، مِْن ُ مِنْه َ َصدَر
َ لا : ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه مَا هَذَا َسيِّدَكُْم، َلِّغُوا »ب لَهُْم: قَاَل ٦ ِإَشعْيَاءَ، َأمَامَ ا َّ حَزَقِي
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ِ ِإلَيْه ُ يَرِد ٌ سَيء ٌ خَبَر فَهَا ٧ ، عَلَيَّ َأُشورَ مَلِِك رِجَاِل َتجْدِيِف مِْن ُ سَمِعْتَه ا َّ مِم َتجْزَْع
عُْقرِ فِي يِْف الّسَ ِبحَّدِ ِ عَلَيْه َأقْضِي َحيُْث َأْرِضهِ، ِإلَى ِ الْعَوْدَة عَلَى ُ يَحْمِلُه ِ بِلاَدِه مِْن
فِي وَشَرَعَ لَخِيَش عَْن اْرَتحََل قَدِ َأُشورَ مَلَِك َأّنَ َبْشَاقَى ر َ عَلِم وَعِنْدَمَا � دَارِهِ.«
َ تِرْهَاقَة َأّنَ َ َأُشور مَلَِك َلََغ ب َّ ثُم ٩ هُنَاكَ. ِ ِإلَيْه ًوَانْضَّمَ َأيْضا َ هُو انْسََحَب َ لِبْنَة ِ َبَة ُمحَار
لَهُْم: ً قَائِلا ا َّ حَزَقِي ِإلَى ُ رُُسلَه ُأْخرَى ً ة مَّرَ فَبَعََث َبَتِهِ، ُحَار لِم خَرََج قَْد ُكوَش مَلَِك
كُِل َّ تَت الَّذِي ِإلَهَُك َك َّ َيخْدَعَن َ لا يَهُوذَا: مَلِِك ا َّ حَزَقِي ِإلَى ُ تُبَلِّغُونَه مَا »هَذَا ١٠
َأنَْت فَهَا ١١ َأُشورَ. مَلِِك قَبَْضةِ فِي ُ ُأورَُشلِيم تَْسقَُط لَْن يَقُوُل: عِنْدَمَا ِ عَلَيْه
ُمِْكُن ي فَهَْل كَامٍِل، تَْدمِيرٍ مِْن ُلْدَاِن الْب بِكُّلِ َ َأُشور مُلُوكُ ُ َأْلحَقَه بِمَا عَلِمَْت قَْد
وَحَارَانَ ُجوزَانَ َأهَْل الُأْخرَى الُأمَِم ُ آلِهَة َأنْقَذَْت هَْل ١٢ َأنَْت؟ َ تَْنجُو َأْن
وَمَلُِك حَمَاةَ، مَلُِك َأيَْن ١٣ آبَائِي؟ َأفْنَاهُْم الَّذِيَن َ ار َلَّسَ ت فِي عَدَنَ َ وََأبْنَاء وَرََصَف
مِْن َاَب الْكِت ا َّ حَزَقِي فَتَنَاوََل ١٤ ا؟« َّ وَعِو وَهَيْنََع َسفَرْوَاِيمَ، ِ مَدِينَة وَمَلُِك َأْرفَادَ،
قَائِلاً: وََصلَّى ١٥ َأمَامَهُ، ُ وَبَسَطَه ّبِ َّ الر بَيِْت ِإلَى َ ه تَوَجَّ َّ ثُم وَقَرََأهُ، ُسِل ُّ الر َأيْدِي
ُ ِإلَه َ وَحْدَك َأنَْت بِيِم، كَرُو ـْ ال فَوَْق َبـِّـُع الْمُتَر ِيَل ِإسْرَائ ُ ِإلَه الْقَدِيرُ، ّبُ َّ الر هَا »َأّيُ ١٦
َأْرهِْف ١٧ وَالَأْرِض. مَاءِ الّسَ َصانـِـُع وَحْدَكَ وََأنَْت الَأْرِض، مَمَالِِك كُّلِ
تَهْدِيدَاِت كُّلَ وَاْسمَْع وَانْظُرْ، عَيْنَيَْك يَارَّبُ افْتَْح وََأْصِغ. ُأذُنَيَْك يَارَّبُ
قَْد ورَ َأّشُ مُلُوكَ ِإّنَ ، يَارَّبُ ً َحّقا ١٨ . اْلحَّيَ َ الله َ لِيُعَيِّر بِهَا بَعََث َّتِي ال يَب َسنْحَارِ
لَْم هَا لَأّنَ وََأبَادُوهَا ارِ َّ الن ِإلَى آلِهَتَهُْم وََطرَُحوا ١٩ دِيَارَهُْم رُوا وَدَمَّ الُأمَمَ َأبَادُوا
ّبُ َّ الر هَا َأّيُ الآنَ َلِّْصنَا فَخ ٢٠ اِس َّ الن َأيْدِي َ َصنْعَة ً ًوَِحجَارَة َخشَبا بَْل ً ًآلِهَة فِعْلا تَكُْن
ّبُ َّ الر َ وَحْدَك َأنَْت َك َّ َأن بَِأسْرِهَا الَأْرِض مَمَالُِك َ فَتُْدرِك يَدِهِ، مِْن َأنْقِْذنَا ِإلَهُنَا،
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مَا »هَذَا قَائِلاً: ا َّ حَزَقِي ِإلَى ً رَِسالَة آمُوَص بُْن ُ ِإَشعْيَاء بَعََث عِنْدَئِذٍ �� الِإلَهُ.«
َأُشورَ مَلِِك يَب َسنْحَارِ مِْن لِيُنْقِذَكَ ِ ِإلَيْه ْعَت تَضَرَّ الَّذِي ِيَل ِإسْرَائ ُ ِإلَه ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه
وَاْستَهْزََأْت اْحتَقَرَتَْك قَدِ صِْهيَوْنَ ُ ابْنَة ُ الْعَْذرَاء هَا عَلَيْهِ: ّبِ َّ الر رَدُّ َ هُو وَهَذَا ٢٢
وَعَلَى فَْت؟ وَجَّدَ رَْت َّ عَي مَْن ٢٣ مِنَْك. ً يَة ُسخْرِ رَْأسَهَا َ ُأورَُشلِيم ُ ابْنَة ِت َّ وَهَز بَِك،
لَقَْد ٢٤ ِيَل؟ ِإسْرَائ وِس قُّدُ َأعَلَى زَهْواً؟ بِعَيْنَيَْك وَشَمَْخَت َصوْتََك رَفَعَْت مَْن
َأعَالِي ِإلَى َصعِْدُت قَْد َاتِي مَرْكَب ِ بَِكثْرَة ُلَْت: وَق رُُسلَِك، لِسَاِن عَلَى يِّدَ الّسَ رَْت َّ عَي
َأبْعَدَ وَاخْتَرَقُْت ِ سَرْوِه وَِخيَارَ ِ َأْرزِه َأْطوََل ً قَاطِعا لُبْنَانَ َأقَاصِي َلَغُْت ب وَ اْلجِبَاِل،
قَدَمَيَّ ِبَاطِِن وَب مِيَاهاً، بُْت وَشَرِ ً آبَارا َحفَرُْت قَْد ٢٥ غَابَاتِهِ. وَأفَْضَل ِ ُبُوعِه ر
ذَلَِك. ْرُت قَّدَ قَْد يٍل َطوِ زَمٍَن مُنْذُ تَْسمَْع؟ َألَْم ٢٦ مِصْرَ. خُلْجَاِن جَمِيَع ْفُت َجّفَ
ٍ نَة ُمحَّصَ مُدٍُن لِتَْدمِيرِ َأقَمْتَُك ِإْذ ُأَحّقِقُهُ، الآنَ َأنَا وَهَا ُ ْرتُه َّ قَر ِ الْقَدِيمَة اِم َّ الَأي مُنْذُ
َخجِلِينَ، مُْرتَاعِينَ فََأْصبَُحوا َأهْلِهَا قُوَى خَارَْت ٢٧ ِبَةٍ. خَر رَوَابِي ِإلَى فَتَُحوِّلُهَا
قَبَْل اوِي الذَّ طُوِح الّسُ وََكحَِشيِش الَأْخضَرِ بَاِت َّ كَالن اْلحَْقِل، َكعُْشِب َصارُوا
وَلَأّنَ ٢٩ . عَلَيَّ وَهَيَجَانَِك َاتَِك وََسكَن حَرَكَاتَِك عَلَى لـِـــٌع مُّطَ ولـَِكنِّي ٢٨ ُمُوِّهِ. ن
وََأَضُع َأنْفَِك، فِي ِبخِزَامَتِي َسَأَضُع فَِإنِّي مَسَامِعِي، َلَغَتَا ب قَْد وَعَجْرَفَتََك عَلَيَّ ثَوْرَتََك
ٌ عَلاَمَة ِ وَهَذِه ٣٠ مِنْهُ. َأقْبَلَْت الَّذِي يِق رِ الّطَ نَْفِس فِي وَُأعِيدُكَ َمَِك، ف فِي َاِمي ِلج
ِ الِيَة َّ الت ِ نَة الّسَ وَفِي نَْفِسهِ، مِْن يَنْبُُت ا َّ مِم تَْأكُلُونَ ِ نَة الّسَ ِ هَذِه فِي ا: َّ يَاحَزَقِي لََك
وَتَغْرُِسونَ وََتحُْصدُونَ فِيهَا فَتَزْرَعُونَ ِ الِثَة َّ الث ِ نَة الّسَ فِي ا وََأمَّ ُ عَنْه يَنْبُُت ا َّ مِم تَْأكُلُونَ
ُل فَتَتََأّصَ يَهُوذَا بَيِْت مِْن البَاقُونَ اُجونَ َّ الن يعُودُ وَ ٣١ ثِمَارَهَا. وََتجْنُونَ ً كُرُوما
ٌ ة َّ بَقِي َتخْرُُج َ ُأورَُشلِيم مِْن لَأّنَ ٣٢ وَيَتَكَاثَرُونَ. وَيَزْدَهِرُونَ الَأْرِض فِي جُذُورُهُْم
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لِذَلَِك، ٣٣ هَذَا. تَْصنَُع ِ الْقَدِير ّبِ َّ الر ُ فَغَيْرَة اُجونَ َّ الن يَْأتِي صِْهيَوْنَ َجبَِل وَمِْن
عَلَْيهَا يُْطلَِق وَلَْن َ الْمَدِينَة ِ هَذِه يَْدخَُل »لَْن َأُشورَ: مَلِِك عَْن ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه مَا فَهَذَا
يِق رِ الّطَ فِي يَرِْجــُع بَْل ٣٤ مِْقلاَعاً. عَلَْيهَا ُ يُقِيم َ وَلا بِتُرٍْس َنحْوَهَا مَ يَتَقَّدَ َأْو ً سَْهما
عَْنهَا ُأدَافـِـُع لَأنِّي ٣٥ . ّبُ َّ الر يَقُوُل الْمَدِينَةَ، ِ هَذِه يَْدخَُل وَلَْن ُ مِنْه َ جَاء الَّذِي
ِ يْلَة َّ الل تِلَْك فِي وَحَدََث �� عَبْدِي.« َ لِدَاوُد ً وَِإكْرَاما نَْفسِي َأجِْل مِْن وَُأنْقِذُهَا
ِإْن وَمَا يِّينَ، الَأُشورِ جَيِْش مِْن ً َألْفا وَثَمَانِينَ ً وَخَمْسَة ً مِئَة قَتََل ّبِ َّ الر َ مَلاَك َأّنَ
يُب َسنْحَارِ فَانْسََحَب ٣٧ الْمَكَانَ تَمْلَُأ الْقَتْلَى ُجثَُث كَانَْت ى َّ َحت بَاُح الّصَ َطلََع
هَيْكَِل فِي دُ َّ يَتَعَب َ هُو وَفِيمَا ٣٨ نِينَوَى فِي وَمََكَث ِ بِلاَدِه ِإلَى وَاْرتَّدَ َأُشورَ مَلُِك
ُ ابْنُه ُ َلَفَه فَخ َأرَارَاَط، َأْرِض ِإلَى ا َّ وَفَر ُ وَشَرَآصَر ُك َّ أْدرَمَل ُ ابْنَاه ُ اْغتَالَه نِسْرُوَخ ِ ِإلهِه

الْعَرِْش. عَلَى ونَ آسَرْحَّدُ
٣٨

بِيُّ َّ الن ِ ِإلَيْه َ َاء فَج الْمَوِْت، عَلَى َأْوَشَك ى َّ َحت اِم َّ الَأي تِلَْك فِي ا َّ حَزَقِي وَمَرَِض ١
ََّك لَأن بَيْتَِك ُشؤُونَ نَّظِْم : ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه مَا »هَذَا لَهُ: وَقَاَل آمُوَص، بُْن ُ ِإَشعْيَاء
ِإلَى وََصلَّى َائِِط اْلح َ َنحْو ُ وَْجهَه ا َّ حَزَقِي فََأدَارَ � تَمُوُت.« ً َحتْما بَْل تَبْرََأ لَْن
وَبِقَلٍْب ِ بِالَأمَانَة َأمَامََك َسلـَْكُت َكيَْف ْ اذْكُر ، يَارَّبُ »آهِ قَائِلاً: ٣ ، ّبِ َّ الر
ّبُ َّ الر فََأْوحَى ٤ مُّراً. ً بُكَاء ا َّ حَزَقِي وَبَكَى يُرِْضيَك.« مَا وََصنَعُْت خَالٍِص،
َ دَاوُد ُ ِإلَه ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه مَا هَذَا ا: َّ حَزَقِي ــْغ َلـّـِ ب »اْذهَْب ٥ قَائِلاً: َ ِإَشعْيَاء ِإلَى
خَمَْس عُمْرِكَ ِإلَى ُأِضيُف َأنَا وَهَا دُمُوعََك، وَرََأيُْت َتََك َصلا سَمِعُْت قَْد ِيَك: َأب
عَْنهَا. وَُأدَافـِـُع َأُشورَ، مَلِِك مِْن َ الْمَدِينَة ِ وَهَذِه َأنَْت َ وَُأنْقِذُك ٦ َسنَةً، َ عَشْرَة
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َسُأْرِجــُع ٨ بِهِ: وَعَدَ مَا ُيحَّقَِق َأْن َبُّدَ لا ُ ه َّ َأن ّبِ َّ الر عِنْدِ مِْن ٌ عَلاَمَة لََك ِ وَهَذِه ٧
وَهَكَذَا آحَازَ.« دَرَجَاِت مِْقيَاِس عَلَى دَرَجَاٍت َ عَشَر الْوَرَاءِ ِإلَى ْمِس الّشَ ظِّلَ
وَِحينَ ٩ ْتهَا. َتخَّطَ قَْد كَانَْت َأْن بَعْدَ الْوَرَاءِ ِإلَى دَرَجَاٍت َ عَشَر ْمُس الّشَ تَرَاَجعَِت
ِإلَى ُ َأْنحَدِر اِمي َّ َأي يْعَاِن رِ فِي َأنَا هَا ُلُْت ق ١٠ الْقَِصيدَةَ: ِ هَذِه َكتََب ا َّ حَزَقِي ُشفَِي
َأْرِض فِي بَعْدُ ّبَ َّ الر َأرَى لَْن ُلُْت وَق ١١ عُمْرِي َسنَوَاِت ُ ة َّ بَقِي وَتَْفنَى الْمَوْتَى عَالَِم
خُلـِـــَع قَْد ١٢ ِيَةِ. الْفَان نْيَا الدُّ ِ هَذِه فِي اِس َّ الن مَِن ً َأحَدا َ ُأبْصِر وَلَْن الَأْحيَاءِ،
وِْل. َّ الن مَِن قَطَعَنِي َائٍِك: َكح َحيَاتِي َطوَى اِعي. َّ الر ِ َيْمَة َكخ وَانْتَقََل مَْسِكنِي، عَنِّي
مَ َّ هَش كََأَسدٍ ُ ه َّ وَلـَِكن بَاِح، الّصَ ى َّ َحت بَِصبْرٍ انْتَظَرُْت ١٣ نَهَارَ. لَيَْل تُْفنِينِي َأنَْت
كَهَدِيِل وََأنُوُح َكسُنُونَةٍ، َأِصيُح ١٤ نَهَارَ. لَيَْل تُْفنِينِي َأنَْت عِظَاِمي. كُّلَ
لِي فَكُْن مُتََضايٌِق ِإنِّي يَارَّبُ مَاءِ، الّسَ ِإلَى ظَرِ َّ الن مَِن عَيْنَاَي َّْت كَل اْلحمَامَةِ.
. عَلَيَّ بِذَلَِك قَضَى ُ نَْفسُه َ هُو هُوَ. خَاَطبَنِي فَقَْد َأقُوُل؟ مَاذَا وَلـَِكْن ١٥ مَْأمَناً.
اُس، َّ الن َيحْيَا ِ هَذِه بِمِثِْل ، يَارَّبُ ١٦ رُوِحي. ِ مَرَارَة لِفَرِْط مِنِّي ُ وْم َّ الن َ َطار
مِْن ُ قَاَسيْتُه مَا ِإّنَ ا َحّقَ ١٧ وََأْحيِنِي. عَافِيَتِي لِي فَرُدَّ رُوِحي، ُ َحيَاة ِ هَذِه وَفِي
وََألْقَيَْت الْهَلاَِك، ِ ُحْفرَة مِْن ِبحُبَِّك َحفِْظتَنِي فَقَْد خَيْرِي، َأجِْل مِْن كَانَ مَرَارَةٍ
تَحْمَدَكَ، َأْن ِ يَة الْهَاوِ وُْسِع فِي لَيَْس ُ ه َّ لَأن ١٨ َظْهرِكَ. خَلَْف َخطَايَاَي جَمِيَع
َأمَانَتََك. يَرُْجوا َأْن ِ يَة الْهَاوِ ِإلَى ذَهَبُوا الَّذِيَن ُ يَْقدِر َ وَلا يُسَبِّحَُك، َ لا وَالْمَوُْت
عَْن َأبْنَاءَهُْم ُ الآبَاء وَُيحَّدُِث الْيَوْمَ، َأفْعَُل َكمَا يُسَبُِّحونََك وَحْدَهُْم ُ الَأْحيَاء ١٩
هَيْكَِل فِي ِنَا َحيَات اِم َّ َأي كُّلَ ةٍ َّ ي ِ وَتَر بِآلاٍَت فَلْنَْشدُ يُنْقِذُنِي. ّبُ َّ الر ٢٠ أمَانَتَِك
وَكَانَ �� فَيَبْرََأ.« تِينٍ بِقُرِْص َ الْقُرْحَة »َضمِّدُوا ِإَشعْيَاءُ: قَاَل َّ ثُم �� ». ّبِ َّ الر
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فِي ِ لاَة لِلّصَ َسَأْذهَُب نِي َّ َأن لِي ُ تُؤَكِّد َّتِي ال ُ الْعَلاَمَة ِهيَ »مَا َسَأَل: قَْد ا َّ حَزَقِي
؟« ّبِ َّ الر بَيِْت

٣٩
رََسائَِل بَابَِل مَلُِك بَلاَدَانَ بُْن بَلاَدَانَ مَرُودَُخ بَعََث الْفَتْرَةِ، ِ هَذِه َأثْنَاءِ فِي ١
ا َّ حَزَقِي بِهِْم َب فَرَّحَ ٢ مِنْهُ، ِ وَِشفَائِه بِمَرَِضهِ سَمـِـَع َأْن بَعْدَ ا َّ حَزَقِي ِإلَى وَهَدَايَا
وَعُطُوٍر، وََأْطيَاٍب وَذَهٍَب ةٍ فِّضَ مِْن ِ ِنِه خَزَائ فِي مَا عَلَى وََأْطلَعَهُْم ًحَارّاً، تَرِْحيبا
اهُ. َّ ي ِإ يُرِهِْم لَْم ِ َحوْزَتِه وَفِي ِ قَصْرِه فِي ٌ شَْيء يَبَْق لَْم َأْسلَِحتِهِ. َمخَازِِن وَعَلَى
وَمِْن الْقَوْمُ، ِ هَؤُلاَء قَاَل »مَاذَا وََسَألَهُ: ا َّ حَزَقِي الْمَلِِك ِإلَى ُ ِإَشعْيَاء بِيُّ َّ الن َ َاء فَج ٣
فَعَادَ بَابَِل.« مِْن بَعِيدٍ، َلَدٍ ب مِْن ِإلَيَّ َأقْبَلُوا »قَْد فََأجَابَهُ: ِإلَيَْك؟« قَدِمُوا َأيَْن
فِي مَا كُّلَ »َشاهَدُوا ا: َّ حَزَقِي فََأجَاَب ٤ قَصْرِكَ؟« فِي َشاهَدُوا »مَاذَا يَْسَألُهُ:
ُ ِإَشعْيَاء قَاَل عِنْدَئِذٍ � عَلَيْهِ.« ُأْطلِعْهُْم لَْم َمخَازِنِي فِي ٌ شَْيء يَبَْق لَْم قَصْرِي.
مَا كُّلُ بَابَِل ِإلَى فِيهَا يُنْقَُل تَْأتِي امٌ َّ َأي هَا ٦ الْقَدِيرِ: ّبِ َّ الر قَوَْل »اْسمَْع ا: َّ ِلحَزَقِي
َأبْنَائَِك بَعُْض وَيُْسبَى ٧ شَْيءٌ. مِْنهَا يَبْقَى َ وَلا َأْسلاَفَُك ُ خَرَه ادَّ ا َّ مِم َ قَصْرِك فِي
ا َّ حَزَقِي فَقَاَل � بَابَِل.« مَلِِك قَصْرِ فِي ً ِخْصيَانا لِيَكُونُوا ُصلْبَِك مِْن َارِِجينَ اْلخ
»لِيَكُْن نَْفسَهُ: َث حَّدَ َّ ثُم َأعْلَنْتَهُ.« الَّذِي ّبِ َّ الر قَوُْل َ هُو ٌ »َصاِلح لِإَشعْيَاءَ:

عَْهدِي.« فِي وََأْمٌن َسلاَمٌ فَقَْط
٤٠

َلِّغُوهَا ب وَ َ ُأورَُشلِيم َ خَاطِر َطيِّبُوا ٢ َشعْبِي! وَاُسوا »وَاُسوا، ِإلَهُكُْم: يَقُوُل ١
عَْن ِضعْفَيْنِ ّبِ َّ الر يَدِ مِْن ْت َلَّقَ وَت غُفِرَ، قَْد وَِإثْمَهَا انْتَهَْت، قَدِ ِمحْنَتِهَا امَ َّ َأي َأّنَ
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ِ ة َّ ي ِّ الْبَر فِي وا »َأعِّدُ يَقُوُل: وَ يَصْرُُخ َصوٌْت � َخطَايَا.« مِْن ُ اْرتََكبَتْه مَا جَمِيِع
تَّلٍ وَكُّلُ يَرْتَفـِـُع، وَادٍ كُّلُ ٤ لِإلَهِنَا. ً مُْستَقِيما ً يقا َطرِ وََأقِيمُوا ، ّبِ َّ الر يَق َطرِ
اللهِ، َمجْدُ وَيَتَجَلَّى ٥ ٍ وَعِرَة ٍ بُْقعَة كُّلُ دُ َّ وتُعَب ةٍ مُعْوَجَّ َأْرٍض كُّلُ دُ ُمَهَّ وَت يَْنخَفُِض.
َصوٌْت: قَاَل وَعِنْدَئِذٍ � َّمَ.« تَكَل قَْد ّبِ َّ الر فَمَ لَأّنَ َجسَدٍ، ذِي كُّلُ ُ فَيُشَاهِدُه
عُْشٌب، َجسَدٍ ذِي »كُّلُ فَقَاَل: رَِسالَةٍ؟« ُ ة َّ »َأي فََأَجبُْت: بِرَِسالَةٍ.« »نَادِ
ّبِ َّ الر َ نَْفخَة لَأّنَ ُ هْر َّ الز وَيَْذوِي الْعُْشُب يَْذبُُل ٧ ْحرَاءِ. الّصَ كَزَهْرِ ِ بَهَائِه وَكُّلُ
ا َأمَّ هْرُ، َّ الز وَيَْذوِي الْعُْشُب يَْذبُُل ٨ عُْشٌب. عَْب الّشَ ِإّنَ ً َحّقا عَلَيْهِ. تَهُّبُ
ِإلَى ِ الْبِشَارَة َ يَاحَامِلَة َشاِمخٍ َجبٍَل ِإلَى اْصعَدِي � الَأبَدِ.« ِإلَى فَتَثْبُُت ِإلَهِنَا ُ كَلِمَة
قُولِي َتجْزَِعي. َ وَلا اهْتِفِي ُأورَُشلِيمَ. َ يَامُبَشِّرَة ةٍ َّ بِقُو َصوْتَِك اْرفَعِي صِْهيَوْنَ.
ُ ُأْجرَتُه وَهَا لَهُ، َتحْكُمُ ُ وَذِرَاعُه تِهِ، َّ وَقُو ِ بِقُْدرَتِه ١٠ ٌ قَادِم ِإلَهُكُْم هَا يَهُوذَا: ِمُدُِن ل
وَفِي بِذِرَاعِهِ، ُمْلاَنَ اْلح وَيَجْمَُع كَرَاٍع، ُ قَطِيعَه يَرْعَى ١١ َأمَامَهُ. ُ وَمُكَافََأتُه ُ مَعَه
وَقَاَس ِ بَِكّفِه َ ِيَاه الْم كَاَل مَْن ١٢ بِرِفٍْق. الْمُرِْضعَاِت يَقُودُ وَ يَحْمِلُهَا ِ َأْحَضانِه
وَالتِّلاََل اٍن، َّ بِقَب اْلجِبَاَل وَوَزَنَ بِالْكَيِْل الَأْرِض تُرَاَب وَكَاَل بْرِ بِالّشِ مَاوَاِت الّسَ
ّبُ َّ الر َطلََب هَْل ١٤ مَهُ؟ َّ فَعَل ً ُمُِشيرا لَه كَانَ َأْو ّبِ َّ الر رُوَح َأْرَشدَ مَْن ١٣ بِمِيزَاٍن؟
الْفَْهِم؟ َسبِيَل ُ وََأرَاه َ الْمَعْرِفَة ُ نَه وَلَّقَ الْعَْدِل يَق َطرِ ُ مَه َّ عَل مَْن َأحَدٍ؟ مِْن ً مَشُورَة
ُ ة ذَرَّ هَا وَكََأّنَ َ اْلجَزَائِر يَرْفَُع ِيزَاِن. الْم وََكغُبَارِ دَلْوٍ، مِْن ٍ َكنُْقطَة عُوَب الّشُ ِإّنَ ١٥
ِ لِذَبِيحَة يَْكفِي َ لا ُ وََحيَوَانُه لِلْوَقُودِ، يَكُونَ َأْن يَْكفِي َ لا ِ بَِأسْرِه لُبْنَانُ ١٦ هَبَاءٍ.
وََخوَاءٌ. عَدَمٌ ِ عَيْنَيْه فِي وَِهي َشيْئاً، ِ لَدَيْه ُتحْسَُب َ لا الُأمَِم جَمِيُع ١٧ ُمحْرَقَةٍ.
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انـِـُع الّصَ ُ يَُصوغُه ِّمْثَاُل فَالْت ً تِمْثَالا كَانَ ِإْن ١٩ تُقَارِنُونَهُ؟ وَبِمَْن َ الله تُشَبِّهُونَ بِمَْن ١٨
ُ ه َّ فَِإن ُ الْفَقِير ا َأمَّ ٢٠ ةِ. الْفِّضَ مَِن َسلاَِسَل ُ لَه وَيَْسبُِك هَِب، بِالذَّ ائـِـُغ الّصَ يهِ يُغَّشِ وَ
ِتاً. ثَاب ً َصنَما مِْنهَا ُ لَه يَْنحَُت ً حَاذِقا ً َصانِعا َلْتَمُِس ي وَ تُْنخَرُ، َ لا َخشٍَب َ قِْطعَة ُ َيخْتَار
ِإْرَساءِ مِْن تَْفهَمُوا َألَْم الْبَْدءِ؟ مُنْذُ يَبْلُغْكُْم َألَْم تَْسمَعُوا؟ َألَْم تَعْلَمُوا؟ َألَْم ٢١
َ هُو كَاْلجَرَادِ. انُهَا وَُسّكَ الَأْرِض ِ كُرَة عَلَى َالُِس اْلج َ هُو ُ ه َّ ِإن ٢٢ الَأْرِض؟ ُأُسِس
َ الْعُظَمَاء َيجْعَُل ٢٣ ْكنَى، لِلّسُ ٍ َيْمَة َكخ وَيَنْشُرُهَا َكسُرَادََق، مَاوَاِت الّسَ الْبَاِسُط
لُونَ وَيَتََأّصَ وَيُزْرَعُونَ يُغْرَُسونَ كَادُوا فَمَا ٢٤ شَْيءٍ. َ كَلا امَ وَاْلحُّكَ كَالْعَدَِم،
فَبِمَْن ٢٥ كَالتِّبْنِ. ٌ بَعَة زَْو بِهِْم وَعََصفَْت فَذَوَْوا عَلَْيهِْم، نَفََخ ى َّ َحت الَأْرِض فِي
ِ الْعَلاَء ِإلَى عُيُونَكُْم اْرفَعُوا ٢٦ وُس. الْقُّدُ يَقُوُل نَظِيرَهُ؟ فََأُكونَ تُقَارِنُونَنِي ً ِإذا
بَِأْسمَاءَ؟ وَيَْدعُوهَا بِمَْجمُوعَاٍت َكوَاِكبَهَا ُ يُبْرِز وَمَْن هَذِهِ؟ خَلََق مَْن وَانْظُرُوا.
ةِ. َّ الْقُو َشدِيدُ ُ ه َّ وَلَأن قُْدرَتِهِ، ِ بِعَظَمَة عَلَْيهَا ُيحَافُِظ ُ ه َّ لَأن تُْفقَدُ َ لا مِْنهَا ً وَاِحدَة ِإّنَ
ٌ خَافِيَة يقِي وََطرِ ِمحْنَتِي يَرَى َ لا ّبَ َّ الر ِإّنَ تَقُوَل َأْن ِيُل يَاِإسْرَائ ُ َتجْرُؤ فََكيَْف ٢٧
َأقَاصِي وَخَالُِق سَرْمَدِّيٌ ٌ ِإلَه َ هُو ّبَ َّ الر ِإّنَ تَْسمَعُوا؟ َألَْم تَعْلَمُوا؟ َألَْم ٢٨ عَلَيْهِ؟
وَيَمْنَُح ً ة َّ قُو الْمَْنهُوكَ يَهُِب ٢٩ َيُْستَْقصَى. لا ُ وَفَْهمُه ََيخُورُ، وَلا َيَهُِن لا الَأْرِض.
وَالْفِتْيَانُ وَالِإْرهَاُق، ُ الِإْعيَاء يَنَالُهَا َ بِيبَة الّشَ ِإّنَ ٣٠ عَظِيمَةً. ً قُْدرَة عِيَف الّضَ
وَُيحَلِّقُونَ تَهُْم، َّ قُو ُيجَّدِدُونَ هُْم فَِإّنَ ّبَ َّ الر اُجونَ َّ الر ا َأمَّ ٣١ رٍ، ُّ تَعَث َأَشّدَ رُونَ َّ يَتَعَث

يَتْعَبُونَ. َ وَلا يَمْشُونَ يُعْيُونَ. َ وَلا يَرُْكُضونَ سُورِ. ُّ الن ِ بَِأْجنِحَة
٤١

لِيَعْرُِضوا مُوا وَلْيَتَقَّدَ تَهَا َّ قُو الُأمَمُ لِتُجَّدِدِ اْلجَزَائِرُ. تُهَا َّ َأي لِي وَاْسمَعِي اْصمُتِي ١
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ً قَائِدا الْمَشْرِِق مَِن َأقَامَ مَْن ٢ الْقََضاءِ. َأمَامَ لِلْمُثُوِل ً مَعا لِنَْجتَمـِـْع ُحجََجهُْم.
وََأْخَضَع ِ ِإلَيْه الُأمَمَ َ وََأْسلَم َخطَوَاتِهِ، مِْن ُخْطوَةٍ كُّلَ ُ صْر َّ الن يُوَاِكُب راً، مُظَّفَ
بُهُْم يَتَعَّقَ ٣ بِقَوِْسهِ؟ اةِ الْمُذَرَّ ِ وَكَالْعَُصافَة بِسَيْفِهِ، رَاِب ُّ كَالت وََجعَلَهُْم الْمُلُوكَ، ُ لَه
ً دَاعِيا ُ وََأْنجَزَه هَذَا فَعََل مَْن ٤ بِقَدَمَيْهِ. يَطَْأهَا لَْم دُرُوٍب فِي ً آمِنا ُ وََيجُوز
ُ اْلجَزَائِر َشاهَدَِت ٥ وَالآِخرُ. ُل الَأّوَ َأنَا . ّبُ َّ الر َأنَا الْبَْدءِ؟ مُنْذُ الَأْجيَاَل
وَاِحدٍ كُّلُ شَرَعَ ٦ مَعاً. عُوا فَتََجمَّ الَأْرِض َأقَاصِي وَاْرَتجَفَْت وَخَافَْت، فِعْلِي
ِ بِالْمِْطرَقَة اقُِل وَالّصَ ائـِـَغ، الّصَ انـِـُع الّصَ َع فَشَّجَ ٧ ْد. تَشَّدَ لَهُ: ً قَائِلا ُ جَارَه يُشَّجِــُع
َ نَم الّصَ يُثَبُِّت َّ ثُم َجيِّدٌ. عَمٌَل هَذَا َاِم: الِإْلح عَِن ً قَائِلا نْدَاِن الّسَ عَلَى ارَِب الّضَ
الَّذِي يَايَعْقُوُب عَبْدِي. ِيُل يَاِإسْرَائ َأنَْت ا َأمَّ ٨ يَتَقَلْقََل. َ لا كَْي َ بِمَسَامِير
الَأْرِض، َأقَاصِي مِْن َأخَْذتَُك يَامَْن ٩ خَلِيلِي، َ بْرَاهِيم ِإ َ ة َّ ي يَاذُرِّ اْصطَفَيْتُهُ،
وَلَْم اْصطَفَيْتَُك لَقَدِ عَبْدِي. َأنَْت لََك: ً قَائِلا َأْطرَافِهَا َأبْعَدِ مِْن وَدَعَوْتَُك
ِإلَهَُك، لَأنِّي جَزَعاً، َحوْلََك ْت تَتَلَّفَ َ لا مَعََك. لَأنِّي َتخَْف َ لا ١٠ َأنْبِْذكَ.
يَغْتَاُظ مَْن كُّلَ وَالْعَارُ اْلخِزُْي يَعْتَرِي ١١ بِرِّي ِينِ َم بِي َ وََأْعُضدُك وَُأعِينَُك ُأَشّدِدُكَ
ً َأحَدا َتجِدُ َ فَلا ُخُصومَِك عَْن تَْبحَُث ١٢ كَالْعَدَِم. مُقَاوِمُوكَ وَيَتَلاَشَى مِنَْك،
ُمِْسُك ي الَّذِي ِإلَهَُك ّبُ َّ الر َأنَا لَأنِّي ١٣ شَْيءٍ، َ كَلا بُوكَ ُمحَارِ يُْصبُِح وَ مِْنهُْم،
عِيُف الّضَ يَايَعْقُوُب َتخَْف َ لا ١٤ َسُأعِينَُك. َتخَْف. َ لا لََك: ً قَائِلا ِينَِك َم بِي
فَادِيَك ّبُ َّ الر يَقُوُل َسُأعِينَُك، لَأنِّي كَالشِّرْذِمَةِ، الْعَلِيُل ِيُل وَيَاِإسْرَائ كَاْلحَشَرَةِ،
فَتَْدرُُس ناً، َّ مُسَن ً جَدِيدا ً دا ُمحَّدَ ً نَوْرَجا َأْجعَلَُك َأنَا وَهَا ١٥ ِيَل. ِإسْرَائ وُس قُّدُ
وَتُبَّدِدُهَا بَعِيداً، ُ الرِّيح وَتَحْمِلُهَا يهَا، فَتُذَرِّ ١٦ كَالْعَُصافَةِ، التِّلاََل وََتجْعَُل اْلجِبَاَل
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َلْتَمُِس ي وَعِنْدَمَا ١٧ ِيَل. ِإسْرَائ وَس قُّدُ ُمَجِّدُ وَت ّبِ َّ بِالر فَتَبْتَهُِج َأنَْت ا َأمَّ بَعَةُ. ْو َّ الز
ّبُ َّ الر َأنَا الْعَطَِش، مَِن َألِْسنَتُهُْم ُق وَتَتَشَّقَ ََيجِدُونَهُ، وَلا ً مَاء وَالْمَسَاِكينُ الْبَائِسُونَ
الْهَِضاِب عَلَى ً َأْنهَارا ُ فَُأفَجِّر ١٨ عَْنهُْم. َأَتخَلَّى َ لا ِيَل ِإسْرَائ ُ ِإلَه َأنَا لَهُْم، َأْستَِجيُب
َ الْقَاِحلَة وَالَأْرَض مَاءٍ ِ وَاحَة ِإلَى َ ة َّ ي ِّ الْبَر وَُأَحوُِّل الَأْودِيَةِ، وََسِط فِي ِيَع وَيَنَاب
يْتُوِن، َّ الز َ وََشجَر وَالآَس نَْط وَالّسَ الَأْرز ْحرَاءِ الّصَ فِي وَُأنْبُِت ١٩ جَدَاوَِل. ِإلَى
اُس َّ الن يَرَى ى َّ َحت ٢٠ جَمِيعاً، بِينَ رْ َّ وَالش نْدِيَانَ وَالّسِ رْوِ َّ الس َ َأْشجَار ِ ة َّ ي ِّ الْبَر فِي وَُأنَمِّي
وَس قُّدُ وََأّنَ هَذَا، َصنَعَْت َّتِي ال ِهيَ ّبِ َّ الر َ يَد ًَأّنَ مَعا يَْفهَمُوا وَ لُوا وَيَتََأمَّ وَيُْدرُِكوا
ُحجَجَكُْم وَقَّدِمُوا ، ّبُ َّ الر يَقُوُل دَْعوَاكُْم اْعرُِضوا ٢١ َأبْدَعَهُ. الَّذِي َ هُو ِيَل ِإسْرَائ
الْمُْستَْقبَُل، ِ بِه يَْأتِي ا َّ عَم لِيُنْبِئُونَا َأْصنَامَكُْم َأْحضِرُوا ٢٢ ِيَل. ِإسْرَائ مَلُِك يَقُوُل
َحّقاً. ٌ آلِهَة كُْم َّ َأن َ فَنَعْلَم الْغَيِْب َأحْدَاِث عَلَى َأْطلِعُونَا ٢٣ الْغَابِرَةِ. الُأمُورِ وَعَِن
َ لا ْ َأنْتُم وَلـَِكْن ٢٤ رُْعبَنَا. َأْو دَهْشَتَنَا ُ تُثِير شَرّاً، َأْم كَانَْت ً خَيْرا بِمُعِْجزَةٍ يتُوا ِإ
ً رَجُلا آثَرُْت قَْد ٢٥ الرِّْجِس. ِسوَى يَْصطَفِيكُْم َ وَلا عَدَمٌ، وَفِعْلـُكُْم شَْيءَ،
َكمَا َ الْوُلاَة يَطَُأ بِاْسمِي، يَْدعُو ْمِس الّشَ مَشْرِِق مِْن مُْقبٌِل َ هُو هَا مَاِل، الّشَ مَِن
مَْن ٢٦ الّطِينِ. فَوَْق اُف َّ اْلخَز يَدُوُس َكمَا عَلَْيهِْم وَيَدُوُس الْوَحِْل، فَوَْق يَطَُأ
َ هُو نَقُوَل: ى َّ َحت ِ حُدُوثِه َأوَاِن وَقَبَْل بِهِ؟ َ نَعْلَم ى َّ َحت الْبَْدءِ مُنْذُ اْلحَدَِث بِهَذَا َأنْبََأ
ُل َأّوَ َأنَا ٢٧ مِنْكُْم. ً كَلِمَة َأحَدٌ يَْسمَْع وَلَْم مُعْلٌِن، َأْو ٌ مُنْبِئ يُوْجَْد لَْم َصادٌِق.
وَلـَِكْن ٢٨ بَِشيراً، َ ُأورَُشلِيم فِي َأقَامَ مَْن ُل وََأّوَ هَاهُْم، انْظُرُوا لِصِْهيَوْنَ: قَائٍِل
ُ َأْسَألُه ٌ مُِشير بَيْنَهُْم هُنَاكَ يَكُْن وَلَْم َأحَداً، َأِجْد لَْم الَأْصنَاِم ِإلَى عُْت َّ تَطَل عِنْدَمَا
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َ الْمَْسبُوكَة وََأْصنَامَهُمُ وََأعْمَالَهُْم بَاطٌِل، وَهْمٌ ً جَمِيعا هُْم ِإّنَ انْظُرُوا، ٢٩ فَيُِجيُب.
وََخوَاءٌ. ٌ رِيح

٤٢
وََضعُْت نَْفسِي. ِ بِه ابْتَهََجْت الَّذِي ُمخْتَارِي َأْعُضدُهُ، الَّذِي عَبْدِي هُوَذَا ١
ُ َصوْتَه يَرْفَُع َ وَلا يَصْرُُخ َ وَلا يَِصيُح َ لا ٢ بِالْعَْدِل. الُأمَمَ لِيَسُوَس ِ عَلَيْه رُوِحي
بَِأمَانَةٍ مَا َّ ِإن َيُْطفُِئ. لا ً نَة مُدَّخِ ً وَفَتِيلَة مَْرُضوَضةً، ً قََصبَة ُ َيَْكسِر لا ٣ يِق. رِ الّطَ فِي
ُ وَتَنْتَظِر الَأْرِض، فِي الْعَْدَل َ خ يُرَّسِ ى َّ َحت ٌ ة َّ ُهِم لَه ُط َّ َتُثَب وَلا َيَكِّلُ لا ٤ عَْدلاً. ُيجْرِي
وَبَاِسطُهَا، مَاوَاِت الّسَ خَالُِق ّبُ َّ الر اللهُ، ُ يَقُولُه مَا هَذَا ٥ يعَتَهُ. شَرِ ُ اْلجَزَائِر
وِح ُّ بِالر وَالْمُنْعِمُ نَسَمَةً، َأهْلَهَا الْوَاهُِب مِْنهَا. ُج َ يُْستَْخر وَمَا الَأْرِض ُ وَنَاشِر
ِيَدِكَ ب َأْمسَْكُت بِالْبِرِّ. دَعَوْتَُك قَْد ّبُ َّ الر َ هُو »َأنَا ٦ عَلَْيهَا: ِيَن ائِر الّسَ عَلَى
الْعُْمِي، عُيُونَ لِتَْفتََح ٧ لِلُأمَِم ً وَنُورا عِْب لِلّشَ ً عَْهدا وََجعَلْتَُك عَلَيَْك وَحَافَْظُت
َأنَا ٨ َبِْس. اْلح ِ ُظلْمَة فِي َالِِسينَ اْلج َ وَُتحَرِّر الّسِْجِن، فِي يَن الْمَْأُسورِ سَرَاَح وَتُْطلَِق
لِلْمَنُْحوتَاِت. حَمْدِي َ وَلا لِآخَرَ، َمجْدِي ُأْعطِي َ لا اْسمِي. وَهَذَا ّبُ َّ الر َ هُو
قَبَْل بِهَا ُ وَُأنْبِئ عَْنهَا ُأعْلُِن ٌ جَدِيدَة وَُأْخرَى ُق، تَتَحَّقَ ُ الِفَة الّسَ اُت َّ بُو ُّ الن ِهيَ هَا ٩
الَأْرِض َأقَاصِي مِْن ُ َسبُِّحوه جَدِيدَةً، ً ُأْغنِيَة ّبِ َّ لِلر وا ُّ غَن �� َتحْدَُث.« َأْن
لِتَهْتِِف ١١ اْلجَزَائِرِ. انَ وَيَاُسّكَ فِيهِ مَا وَكُّلُ الْبَْحرِ عُبَاِب فِي الْمُسَافِرُونَ هَا َأّيُ
وَلْيَهْتِفُوا َسالـِـــَع َأهُْل بِفَرٍَح لِيَتَغَّنَ الْمَْأهُولَةُ. قِيدَارَ ُ وَدِيَار وَمُدُنُهَا، ُ ْحرَاء الّصَ
ّبُ َّ الر ُ يَبْرُز ١٣ اْلجَزَائِرِ. فِي ُ حَمْدَه وَيُذِيعُوا ّبَ َّ الر ُمَجِّدُوا ولْي ١٢ اْلجِبَاِل. قِمَِم مِْن
يَةً، دَاوِ حَْرٍب َ صَرْخَة يُْطلُِق وَ الْمُحَارُِب، يَْستَثِيرُهَا َكمَا ُ تَه َّ حَمِي ُ يَْستَثِير اٍر، َّ َب َكج
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َ ِكينَة الّسَ وَلَزِْمُت ْمِت، بِالّصَ اْعتََصْمُت لـَكَمِ ١٤ َأعْدَائِهِ. َأمَامَ ُ جَبَرُوتَه ُ يُْظهِر
الْمَخَاِض. مَِن تُقَاسِي كَاْمرََأةٍ ُ وََأْزفِر َأِصيُح فََأنَا الآنَ ا َأمَّ نَْفسِي. َمُْت وَلَج
قَْفرٍ ِإلَى َ الَأْنهَار وَُأَحوُِّل عُْشبِهَا، كُّلَ وَُأيَبُِّس وَالتِّلاََل، اْلجِبَاَل ُأخَرُِّب ١٥
وََأهْدِيهِْم قَبُْل، مِْن يَعْرِفُوهَا لَْم َسبِيٍل فِي الْعُْمَي وََأقُودُ ١٦ الْبُحَيْرَاِت، وَُأَجّفُِف
ِإلَى َ الْوَعِرَة وَالَأمَاِكَن نُوٍر، ِإلَى َأمَامَهُْم َ لاَم الّظَ وَُأِحيُل َيجْهَلُونَهَا، مَسَالَِك فِي
الْمُتَوَكِّلُونَ ا َأمَّ ١٧ عَْنهُْم. َأَتخَلَّى وَلَْن َأْصنَعُهَا ُ الُأمُور ِ هَذِه دَةٍ. مُمَهَّ َأْرٍض
بِاْلخِزِْي. لِينَ َّ ُمجَل يُْدبِرُونَ هُْم فَِإّنَ آلِهَتُنَا« ْ »َأنْتُم لِلَأْوثَاِن: الْقَائِلُونَ الَأْصنَاِم، عَلَى
ِسوَى َأعْمَى َ هُو مَْن ١٩ لِتُبْصِرُوا. الْعُْمُي هَا َأّيُ انْظُرُوَا ، ّمُ الصُّ هَا َأّيُ اْسمَعُوا ١٨
لِي يَكُّنُ مَْن مِثَْل َأعْمَى َ هُو مَْن َأْرَسلْتُهُ؟ الَّذِي كَرَُسولِي َأصَّمُ َ هُو وَمَْن عَبْدِي؟
تُلاَِحظُهَا، َ وَلا ً َكثِيرَة ً ُأمُورا تَشْهَدُ ٢٠ ؟ ّبِ َّ الر َكعَبْدِ َكفِيٌف َ هُو وَمَْن الْوَلاَءَ؟
َأْن ِ بِرِّه َأجِْل مِْن ّبُ َّ الر سُرَّ قَْد ٢١ َشيْئاً. تَْسمَُع َ لا وَلـَِكْن مَْفتُوَحتَاِن وَُأذُنَاكَ
جَمِيعُهُْم وَقَعُوا قَْد وَمَْسلُوٌب. مَْنهُوٌب ُ َشعْبَه لـَِكّنَ ٢٢ ُمَجِّدَهَا، وَي ُ يعَتَه شَرِ يُعَّظِمَ
مِْن وَلَيَْس ً يسَة فَرِ َصارُوا ُجوِن. الّسُ ِ َأقْبِيَة فِي بِهِْم وَزُّجَ وَاقْتُنُِصوا ِ اْلحُْفرَة فِي
يَْسمَُع مِنْكُْم مَْن �� هَا.« »رُدَّ يَقُوُل: مَْن وَلَيَْس ً غَنِيمَة وََأْصبَُحوا مُنْقِذٍ،
ِيَل وَِإسْرَائ هِْب، لِلنَّ يَعْقُوَب َ َأْسلَم مَْن ٢٤ الْمُْقبِِل؟ مَِن َّ لِلز يُْصغِي وَ وَيُنِْصُت هَذَا
فِي يَْسلـُكُوا َأْن َأبَوْا هُْم لَأّنَ َحّقِهِ؟ فِي َأْخطَْأنَا الَّذِي ُ الله َ هُو َألَيَْس الِبِينَ؟ لِلّسَ
وَطِيِس فِي ِ غََضبِه جَامَ عَلَْيهِْم َصّبَ لِذَلَِك ٢٥ يعَتَهُ. شَرِ يُطِيعُوا وََأْن ِ ُطرُقِه
عِظُوا. َّ يَت وَلَْم ِنِيرَانِهَا ب وََأْحرَقَْتهُْم يَْفهَمُوا، لَْم هُْم وَلـَِكنَّ بِضِرَامِهَا فَاْكتَنَفَْتهُْم اْلحَرِْب
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٤٣
ِيُل: يَاِإسْرَائ وَجَابِلَُك يَايَعْقُوُب خَالِقَُك ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه مَا فَهَذَا الآنَ، ا َأمَّ ١
وََسِط فِي اجْتَزَْت ِإذَا ٢ لِي. َأنَْت بِاْسمَِك. دَعَوْتَُك افْتَدَيْتَُك، لَأنِّي َتجْزَْع َ »لا
َ لا ارِ َّ الن فِي عَبَرَْت ِإْن تَغْمُرُكَ. َ لا الَأْنهَارَ ُخْضَت وَِإْن مَعََك، َأُكونُ ِيَاهِ الْم
ِيَل ِإسْرَائ وُس قُّدُ ِإلَهَُك، ّبُ َّ الر َ هُو َأنَا لَأنِّي ٣ ُيحْرِقَُك. َ لا وَاللهِيُب َلْذَعَُك. ت
ِإْذ ٤ عَنَْك. ً عِوَضا وََسبََأ وَُكوَش عَنَْك ً فِْديَة َ مِصْر َجعَلُْت قَْد ُمخَلُِّصَك،
وَقَايَْضُت بَِك، ً ُأنَاسا بَادَلُْت فَقَْد باً، وََمحْبُو ً يزا ِ وَعَز ، عَيْنَيَّ فِي ً يما ِ كَر َأْصبَْحَت
مَِن تَِك َّ ي ذُرِّ َشتَاَت ُّ َسَألِم مَعََك. لَأنِّي َتجْزَْع َ لا ٥ َحيَاتَِك. عَْن ً عِوَضا ً ُأمَما
عِقَالَِك، مِْن َأْطلِْقهُْم مَاِل: لِلّشَ َأقُوُل ٦ الْمَغْرِِب. مَِن وََأْجمَعَُك الْمَشْرِِق،
الَأْرِض، َأقَاصِي مِْن وَبَنَاتِي بَعِيدٍ مِْن َأبْنَائِي اْجمَْع َتحِْجزْهُْم. َ لا وَلْلجَنُوِب
عَْب الّشَ َأْخرِِج � وََصنَعْتُهُ.« ُ وََجبَلْتُه َجْدِي لِم ُ خَلَْقتُه ْن َّ مِم بِاْسمِي يُْدعَى مَْن كُّلَ ٧
ُ الُأمَم لِتَْجتَمـِـِع ٩ آذَاٌن. ُ لَه كَانَْت وَِإْن وَالَأصَّمَ عُيُوٌن، ُ لَه كَانَْت وَِإْن الَأعْمَى
الِفَةِ؟ الّسَ بِالُأمُورِ وَُيخـْبِرُنَا بِهَذَا، ُ يُنْبِئ مِْنهُْم مَْن عُوُب. الّشُ وَلْتَحْتَِشدِ بَِأسْرِهَا،
ْ َأنْتُم ١٠ ِصْدٌق. هَذَا يَقُولُوا: وَ لِيَْسمَعُوا َأْو لِِصْدقِهِْم، ً ِإثْبَاتا شُهُودَهُْم لِيُقَّدِمُوا
وَتُْدرُِكوا بِي، وَتُؤْمِنُوا لِتَعْلَمُوا اْصطَفَيْتُهُ، الَّذِي وَعَبْدِي ، ّبُ َّ الر يَقُوُل شُهُودِي
َ هُو َأنَا ١١ بَعْدِي. ٌ ِإلَه يَكُونُ َ وَلا قَبْلِي ٌ ِإلَه يُوْجَْد لَْم اللهُ، َ هُو َأنَا َأنَا َأنِّي
ٌ ِإلَه وَلَيَْس َأنَا، وََأعْلَنُْت ْصُت َّ وَخَل َأنْبَْأُت ِإنِّي ١٢ غَيْرِي. ُمخَلَِّص َ وَلا ، ّبُ َّ الر
َأنَا الْبَْدءِ مُنْذُ ١٣ . ّبُ َّ الر يَقُوُل اللهُ، َأنَا َأنِّي شُهُودِي ْ َأنْتُم بَيْنَكُْم. غَرِيٌب
ُ يَقُولُه مَا هَذَا ١٤ عَمَلِي؟ يُبْطُِل وَمَْن َأفْعَُل يَدِي. مِْن مُنْقِذٌ وَلَيَْس ُ الله َ هُو
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لُأَحّطِمَ بَابَِل ِإلَى َأْرَسلُْت ـِكُْم َأجْل مِْن َأنَا هَا ِيَل، ِإسْرَائ وُس قُّدُ فَادِيكُْم ّبُ َّ الر
َأنَا ١٥ بِينَ. هَارِ مَْطرُودِيَن بِهَا يُبَاهُونَ َّتِي ال ُسفُنِهِِم فِي ونَ ُّ الْبَابِلِي فَيُْصبُِح الْمَغَالِيَق،
انـِـُع الّصَ ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه مَا هَذَا ١٦ ـِكُكُْم. وَمَل ِيَل ِإسْرَائ خَالُِق وُسكُْم قُّدُ ّبُ َّ الر َ هُو
ُيُوَل وَاْلخ َاِت الْمَرْكَب يَْستَْدرُِج الَّذِي ١٧ الْعَمِيقَةِ، جَِج الّلُ فِي ً وَمَمَرّا يقاً، َطرِ الْبَْحرِ فِي
ٍ َكفَتِيلَة وَيَخْمُدُونَ يَقُومُونَ، َ وَلا ً جَمِيعا صَرْعَى فَيَْسقُطُونَ وَالْمُقَاتِلِينَ، َيَْش وَاْلج
بِالَأحْدَاِث تَعْتَبِرُونَ َ وَلا َ الِفَة الّسَ َ الُأمُور رُونَ َّ تَتَذَك َ لا كُْم َّ وَلـَِكن ١٨ وَيَنْطَفِئُونَ.
فِي َأُشّقُ تَعْرِفُونَهُ؟ َ َألا الآنَ، يَنْشَُأ ً جَدِيدا ً َأْمرا ُ ُأْنجِز َأنَا هَا انْظُرُوا، ١٩ ِ الغَابِرَة
الذِّئَاُب ْحرَاءِ: الّصَ وَْحُش فَيُكْرِمُنِي ٢٠ َأْنهَاراً، ْحرَاءِ الّصَ وَفِي يقاً، َطرِ ةِ َّ ي ِّ الْبَر
الَّذِي َشعْبِي لَأْسقَِي ً َأْنهَارا ْحرَاءِ الّصَ وَفِي مَاءً، الْقَْفرِ فِي فَجَّرُْت لَأنِّي عَامُ َّ وَالن
يَايَعْقُوُب، َلْتَمِْسنِي ت لَْم َك َّ وَلـَِكن ٢٢ حَمْدِي. لِيُذِيَع لِنَْفسِي ُ وََجبَلْتُه ٢١ اخْتَرْتُهُ،
تُكْرِْمنِي وَلَْم ُمحْرَقَةٍ، ِ لِذَبِيحَة بِشَاةٍ تَْأتِنِي لَْم ٢٣ ِيُل. يَاِإسْرَائ مِنِّي َسئِمَْت بَْل
لَْم ٢٤ بَاِن. ُّ الل بِطَلَِب َأْرهَْقتَُك َ وَلا ِتَْقدِمَةٍ، ب عَلَيَْك ُأثَّقِْل لَْم َأنِّي مََع بِقَرَابِينَِك،
ِثِْقِل ب َأْعيَيْتَنِي مَا َّ ِإن ذَبَاِئحَِك. بِشَْحِم تُْشبِعْنِي وَلَْم اِئحَةِ، َّ الر ذَكِيَّ ً َبخُورا لِي تَْشتَرِ
ذَاتِي، َأجِْل مِْن بََك ذُنُو الْمَاِحي َ هُو َأنَا َأنَا، ٢٥ بَِك. بِذُنُو وََأْرهَْقتَنِي آثَامَِك
رَ َّ لِتَتَبَر دَْعوَاكَ، عَلَيَّ وَاْعرِْض الْمُحَاكَمَةِ، ِإلَى ا َّ هَي ٢٦ َأذْكُرَهَا. لَْن وََخطَايَاكَ
َ عُظَمَاء ُأدَنُِّس لِذَلَِك ٢٨ ، عَلَيَّ عََصوْا وَوَُسطَاؤُكَ ُل، الَأّوَ َأبُوكَ َأْخطََأ قَْد ٢٧

وَالْعَارِ. لِْلخِزِْي ً عُْرَضة ُ وََأتْرُكُه بِالهَلاَِك ِيَل ِإسْرَائ عَلَى وََأقْضِي مَقَادِسِي
٤٤

َأنَا ٢ اْصطَفَيْتُهُ. الَّذِي ِيُل وَيَاِإسْرَائ عَبْدِي، يَايَعْقُوُب فَاْسمَْع الآنَ ا َأمَّ ١
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يَا َتجْزَِعي َ وَلا يَعْقُوُب عَبْدِي يَا َتخَْف َ لا وَمُعِينُكُْم، ِحِم َّ الر مَِن خَالِقُكُْم
وَُأْجرِي الْظَْمَأى، الَأْرِض عَلَى ً مَاء َسَأْسكُُب لَأنِّي ٣ اخْتَرْتُهَا. َّتِي ال ُ ُأورَُشلِيم
نَْسلَِك. عَلَى وَبَرَكَاتِي تَِك، َّ ي ذُرِّ عَلَى بِرُوِحي وََأفِيُض الْيَابِسَةِ، ِ بَة رْ ُّ الت عَلَى يُوَل الّسُ
يَقُولُونَ وَ ٥ ِيَاهِ. الْم َمجَارِي عِنْدَ ْفَصاِف كَالّْصَ يَن مُْزهِرِ الْعُْشِب بَيْنَ فَيَنْبُتُونَ ٤
اللهِ، اسْمَ ِ يَدِه عَلَى يَْكتُُب وَ يَعْقُوَب.« ابُْن َأنَا . ّبِ َّ الر عَبْدُ »َأنَا َأفْوَاهِهِْم: بِمِْلءِ
وَفَادِيهِ: ِيَل ِإسْرَائ مَلُِك ُ الْقَدِير ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه مَا هَذَا ٦ ُب. ُلَّقَ ي ِيَل ِإسْرَائ وَبِاسِْم
ُ يُعْلِنْه وَ بِذَلِِك، فَلْيُخْبِرْ مِثْلِي؟ مَْن ٧ غَيْرِي. َ ِإلَه َ وَلا وَالآِخرُ، ُل الَأّوَ َ هُو »َأنَا
وَمَا الْقَدِيمَ، َشعْبِي َأنْشَْأُت َأْن مُنْذُ ِ الْغَابِرَة اِم َّ الَأي َأحْدَاَث َأمَاِمي يَعْرِْض وَ
َ وَلا َتجْزَعُوا َ لا ٨ الْمُْقبِِل. مَِن َّ الز َحوَادِِث عَْن وَلْيَْكِشْف الْغَدُ، ِ بِه ُ َسيَِجيء
هُنَاكَ هَْل شُهُودِي. ْ َأنْتُم بَعِيدٍ؟ زَمٍَن مُنْذُ ِ بِه وَُأنْبِئْكُْم بِهَذَا ُأخْبِرْكُْم َألَْم تَْفزَعُوا،
ِيِل َاث َّم الت َصانِعِي كُّلُ ٩ بِوُُجودِهَا؟ لِي َ َعِلْم لا ُأْخرَى ٌ َصخْرَة هُنَاكَ هَْل غَيْرِي؟ ٌ ِإلْه
ُ تُبْصِر َ لا هَا َأّنَ عَلَْيهَا شُهُودٌ وَهُْم مِْنهَا. َطائَِل َ لا وَمُْشتَهَيَاتُهُْم مِْنهُْم، جَْدوَى َ لا
فَائِدَةٌ؟ ُ مِنْه َتُرَْتجَى ًلا تِمْثَالا يَْسبُِك َأْو ً َصنَما ُ يَُصوِّر مَْن ١٠ َيخْزَْوا. لـِكَْي ُ َتَعْلَم وَلا
ً ِإذا فَلْيَْجتَمِعُوا بَشَرٍ. ِسوَى لَيْسُوا اعَ َّ ن الّصُ لَأّنَ ُ الْعَار بِهِِم َلَْحُق ي ُ وََأْمثَالُه هَذَا ١١
َأْن بَعْدَ ً فَْأسا ادُ اْلحَّدَ يَْصنَُع ١٢ مَعاً. وََيخْزَْوا رُْعٌب فَيَنْتَابَهُْم َأمَاِمي، وَيَمْثُلُوا
بِاْلجُوِع يَعْبَُأ َ لا ةِ. َّ ي الْقَوِ ِ بِذِرَاعِه وَيُشَّكِلَهَا يَْطرُقَهَا، وَ ـْكُورِ ال جَمَرَاِت فِي يُقَلِّبَهَا
َ قِْطعَة فَيَتَنَاوَُل ارٌ َّ َنج يَْأتِي َّ ثُم ١٣ وَالِإْعيَاءِ. بِالْعَطَِش َ وَلا تِهِ، َّ قُو ِنُُضوِب ب َ وَلا
ِإنْسَاٍن َ ُصورَة بِالبِرْكَارِ عَلَْيهَا ُ وََيحْفُر وَيُنَعِّمُهَا يُعَلِّمُهَا وَ َيَْط اْلخ عَلَْيهَا وَيَمُّدُ َخشٍَب
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ً ِسنْدِيَانا ُ َيخْتَار َأْو َأْرٍز َ َشجَرَة يَْقطَُع ١٤ مَنْزٍِل. فِي ً َصنَما ُ لِيَنُْصبَه َمَاِل اْلج ِ َساِحر
الْمَطَرُ. فَيُنْمِيهَا ٍ بَر َصنُو َ َشجَرَة يَزْرَعُ َأْو الْغَابَةِ. َأْشجَارِ بَيْنَ تَنْمُو يَتْرُكُهَا وطاً. ُّ بَل َأْو
ُ يُوْقِدَه َأْو نَْفسَهُ، َ لِيُْدفِئ مِْنهَا ً بَعْضا يَْأخُذُ اِس: َّ الن لِنِيرَاِن ً وَقُودا تُْصبُِح َّ ثُم ١٥
َساِجداً. ُ َأمَامَه ُّ َيخُر ً تِمْثَالا ُ مِنْه يَْصنَُع يَعْبُدُهُ، ً ِإلَها ُ مِنْه يَْنحََت َأْو خُبْزَهُ، َ لِيَخْبِز
وَيَْشبَُع، ً ِشوَاء يَْشوِي لَحْماً، يَْأكُُل ِ الآخَر ِ نِْصفِه وَعَلَى ارِ َّ الن فِي ُ نِْصفَه يُوْقِدُ ١٦
ُ مِنْه ى تَبَّقَ مَا يَْصنَُع وَ ١٧ نَاراً. وََأرَى مُْستَْدفِئٌ، َأنَا آهِ، قَائِلاً: ُ نَْفسَه ُ وَيُْدفِئ
هُْم ِإّنَ ١٨ ِإلَهِي. َأنَْت َأنْقِْذنِي. قَائِلاً: ِ ِإلَيْه ً مُبْتَهِلا ً َساِجدا ُ َأمَامَه ُّ َيخُر ً َصنَما ِإلَهاً،
عَلَى وَُأغْلَِق يُبْصِرُونَ، َ فَلا عُيُونِهِْم عَلَى غُشِيَ ِإْذ يُْدرُِكونَ، َ وَلا يَْفقَهُونَ َ لا
قَْد يَقُوُل: ِإْدرَاٍك َأْو ٍ مَعْرِفَة ذِي َأْو مُتََأمٍِّل مِْن لَيَْس ١٩ يَْفهَمُونَ. َ فَلا بِهِْم قُلُو
عَلَْيهَا ً لَحْما َيُْت َشو جَمَرَاتِهَا، عَلَى خُبْزِي وَخَبَزُْت ارِ َّ بِالن ِ ْجرَة الّشَ نِْصَف َأْحرَقُْت
يَْأكُُل ُ ه َّ لَكََأن ٢٠ َخشٍَب؟ ِ قِْطعَة َأمَامَ ًوََأْسجُدُ رِْجسا تِهَا َّ بَقِي مِْن َأفََأْصنَُع وََأكَلْتُهُ.
َ نَم الّصَ َأّنَ الاعْتِرَاِف َأْو ِ نَْفِسه ِإنْقَاذِ عَْن ُ يعَْجز وَ سَرَاٍب َ وَرَاء َيجْرِي مَادَ! َّ الر
َك َّ لَأن يَايَعْقُوُب، الُأمُورَ ِ هَذِه ْ اذْكُر ٢١ َضلاٍَل! َمحُْض َ هُو ِ ِيَدِه ب ُ ُمِْسكُه ي الَّذِي
ِيُل. يَاِإسْرَائ َأنْسَاكَ َ لا وََأنَا عَبْدِي، فََأنَْت َجبَلْتَُك قَْد ِيُل، يَاِإسْرَائ عَبْدِي َأنَْت
ِإلَيَّ ً ِبا تَائ اْرِجــْع َخطَايَاكَ. وََكسَحَابَةٍ بََك، ذُنُو عَابِرَةٍ ٍ َكغَيْمَة َمحَوُْت قَْد ٢٢
اهْتِفِي فِعْلَهُ. َ َأْنجَز قَْد ّبَ َّ الر لَأّنَ مَاوَاُت الّسَ تُهَا َّ َأي مِي َّ تَرَن ٢٣ فَدَيْتَُك. قَْد لَأنِّي
َشجَرٍ، مِْن فِيهَا مَا وَكُّلُ وَيَاغَابَاُت يَاِجبَاُل ً غِنَاء رِي وَتَفَّجَ الَأْرِض، يَاَأعْمَاَق
ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه مَا هَذَا ٢٤ ِيَل. ِإسْرَائ فِي دَ وَتَمَجَّ يَعْقُوَب افْتَدَى قَدِ ّبَ َّ الر لَأّنَ
الَّذِي الَأْشيَاءِ، كُّلِ َصانـِـُع ّبُ َّ الر َ هُو »َأنَا ْحِم: َّ الر مَِن وَجَابِلَُك فَادِيَك
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ِحينَذَاكَ؟ مَعِي كَانَ مَْن ِنَْفِسهِ. ب الَأْرَض وَبَسََط وَحْدَهُ، مَاوَاِت الّسَ َ نَشَر
اْلحَُكمَاءِ َ مَشُورَة وَيُبْطُِل افِينَ، َّ الْعَر حُمَْق يَْفَضُح وَ الْمُخَادِعِينَ، نِفَاَق يَْكِشُف ٢٥
الْقَائُِل رُُسلِهِ، ِ مَشُورَة وَُمحَّقُِق عَبْدِهِ، كَلاَِم مُتَمِّمُ َ هُو َأنَا ٢٦ لِعِلْمِهِْم. ً تَْسفِيها
وََأنَا تُبْنَى، َأْن َبُّدَ لا يَهُوذَا: مُدُِن وَعَْن ً عَامِرَة تَعُودَ َأْن َبُّدَ لا ُأورَُشلِيمَ: عَْن
عَْن الْقَائُِل ٢٨ َأْنهَارَِك. ُف ُأنَّشِ وََأنَا ِجّفِي ةِ: َّ ج لِّلُ الْقَائُِل ٢٧ َبِهَا. ِخر تَْشيِيدَ ُأعِيدُ
َأْن َبُّدَ لا ُأورَُشلِيمَ: عَْن وَالْقَائُِل رَغَبَاتِي كُّلَ ُلَبِّي ي الَّذِي رَاِعيَّ َ هُو ُكورَُش:

َس.« يُؤَّسَ َأْن َبُّدَ لا الْهَيْكَِل: وَعَِن تُبْنَى

٤٥
ُأْخِضــَع ى َّ َحت ِ ِينِه َم بِي َأخَْذُت الَّذِي ُمخْتَارِهِ، لـِكُورَُش ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه مَا هَذَا ١
ِ وَْجهِه فِي تُوَْصدُ َ وَلا اٍت ُكوَّ ُ َأمَامَه لَأفْتََح مُلُوٍك، َ َشوْكَة َ وََأْكسِر ً ُأمَما ُ َأمَامَه
حَاِس، ُّ الن َأبْوَاَب وَُأَحّطِمَ بِالَأْرِض اْلجِبَاَل لُأَسوَِّي مَُك َأتَقَّدَ َأنَا هَا ٢ يُع. مََصارِ
الْمَخَابِِئ، َ وَذَخَائِر ِ الْمُْظلِمَة ِ الَأقْبِيَة ُكنُوزَ وََأهَبََك ٣ اْلحَدِيدِ، مَغَالِيَق َ وَُأَكسِّر
عَبْدِي لَأجِْل ٤ بِاْسمَِك. دَعَاكَ الَّذِي ِيَل ِإسْرَائ ُ ِإلَه ّبُ َّ الر َ هُو َأنَا َأنِّي لِتَعْرَِف
َأنَا ٥ تَعْرِفَنِي. َأْن غَيْرِ مِْن بْتَُك لَّقَ بِاْسمَِك، دَعَوْتَُك ُمخْتَارِي ِيَل وَِإسْرَائ يَعْقُوَب،
ى َّ َحت ٦ تَعْرِفْنِي. لَْم َك َّ َأن مََع ْدتَُك َشّدَ آخَرُ، هُنَاكَ لَيَْس َغَيْرِي. َِإلَه وَلا ّبُ َّ الر َ هُو
هُنَاكَ وَلَيَْس ّبُ َّ الر َ هُو َأنَا َأنِّي بِهَا مَغْرِ وَمِْن ْمِس الّشَ مَشْرِِق مِْن اُس َّ الن َ يُْدرِك
َ هُو َأنَا رِّ، الضُّ وَخَالُِق اْلخـَيْرِ َصانـِـُع َأنَا لْمَةِ، الّظُ وَخَالُِق ورِ ُّ الن مُبْدِعُ َأنَا ٧ آخَرُ.
يَاغُيُومُ وََأْمطِرِي فَوُْق، مِْن مَاوَاُت الّسَ تُهَا َّ َأي اهْطِلِي ٨ هَذِهِ. كُّلِ فَاعُِل ّبُ َّ الر
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ِمَْن ل يٌْل وَ ٩ خَلَْقتُهُ. َأنَا . ُّ الْبِر وَيَنْبَُت َلاَُص، اْلخ َ ُثْمِر ي ى َّ َحت الَأرُض لِتَنْفَتِِح بِرّاً،
الّطِينُ َأيَقُوُل الَأْرِض. خَزَِف مِْن خَزٍَف ِ قِْطعَة ِسوَى لَيَْس َ وَهُو ُ َصانِعَه ُيخَاصِمُ
لِوَالِدٍ: يَقُوُل ِمَْن ل يٌْل وَ ١٠ يَدَاِن؟ ُ تَنْقُُصه ُ عَمِلْتَه مَا ِإّنَ َأْو تَْصنَُع؟ مَاذَا َابِلِهِ: ِلج
ِيَل ِإسْرَائ وُس قُّدُ ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه مَا هَذَا ١١ ِضينَ؟ َمَّخَ تَت بِمَاذَا : لُأمٍّ َأْو َأْنجَبَْت؟ مَاذَا
بِعَمَِل تُوُصونَنِي َأْم َأبْنَائِي، عَْن ِ ِيَة الآت الَأحْدَاِث ِسيَاِق فِي َأتَْسَألُونَنِي وََصانِعُهُ:
تَاِن َّ الل هُمَا وَيَدَاَي عَلَْيهَا، الِإنْسَانَ وَخَلَْقُت الَأْرَض َصنَعُْت لَقَْد ١٢ يَدِي؟
لِيُْجرَِي ُكورَُش َأقَمُْت َأنَا ١٣ َكوَاِكبَهَا. َأمَْرُت وََأنَا مَاوَاِت، الّسَ بَسَطَتَا
َمٍَن بِث َ لا َأسْرَاي، سَرَاَح يُْطلُِق وَ مَدِينَتِي فَيَبْنِي هَا، َّ كُل ُ ُطرُقَه ُ ُأمَهِّد وََأنَا الْعَْدَل،
ُّونَ ي الْمِصْرِ ِإلَيْكُمُ يَْأتِي : ّبُ َّ الر يَقُوُل ١٤ الْقَدِيرُ. ّبُ َّ الر يَقُوُل مُكَافََأةٍ، َ لِقَاء َ وَلا
َأقْدَامِكُْم، عِنْدَ يََضعُونَهَا وَ ثَرْوَاٍت، مِْن ُ ـِكُونَه يَمْل مَا بِكُّلِ ونَ ُّ بَئِي وَالّسَ ونَ ُّ ـْكُوِشي وَال
َساِجدِيَن ونَ ُّ وََيخُر بِالَأغْلاَِل، دِيَن مَُصّفَ خَلْفَكُْم يَمْشُونَ رَعَايَاكُْم، يَِصيرُونَ وَ
َ لا ُ الِإلَه ُ وَحْدَه َ هُو ِإلَهِكُْم. ِسوَى َ ِإلَه َ ولا مَعَكُْم ّبَ َّ الر إّنَ ً َحّقا قَائِلِينَ: َأمَامَكُْم
خَزُوا لَقَْد ١٦ الْمُخَلُِّص. ِيَل ِإسْرَائ ُ ِإلَه نَْفسَهُ، َيحِْجُب ٌ ِإلَه َ هُو ًَأنَْت َحّقا ١٥ غَيْرَهُ.
ا َأمَّ ١٧ الْعَارِ. َأْذيَاَل ونَ ُّ َيجُر وَهُْم الَأْصنَاِم َصانِعُو وَمَضَى جَمِيعُهُْم، وََخجِلُوا
مَدَى ِخْزٌي َأْو عَارٌ َلَْحقَكُْم ي وَلَْن ، َأبَدِّيٍ ِبخَلاٍَص ّبُ َّ الر ُ َصه َّ خَل فَقَْد ِيُل ِإسْرَائ
الَأْرِض ُمََكوِّنُ الله ُ ه َّ »ِإن مَاوَاِت، الّسَ خَالُِق ّبُ َّ الر يَقُوُل هَكَذَا لَأّنَ ١٨ هُورِ، الدُّ
انِهَا. بِسُّكَ ً آهِلَة لِتُْصبَِح بَْل َخوَاءً، لِتَكُونَ َيخْلُْقهَا لَْم قَوَاعِدِهَا: وَمُْرسِي وََصانِعُهَا،
لْمَةِ، الّْظُ َأْرِض فِي بِكَلاَِمي ً ِخْفيَة ْم َّ َأتَكَل لَْم ١٩ آخَرُ. هُنَاكَ وَلَيَْس ّبُ َّ الر َ هُو َأنَا
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بِاْلحَّقِ، اطُِق َّ الن ّبُ َّ الر َأنَا بَاطِلاً. َلْتَمِسُونِي ي َأْن يَعْقُوَب ةِ َّ ي ذُرِّ مِْن َأْطلُْب وَلَْم
الُأمَِم، مَِن اُجونَ َّ الن هَا َأّيُ ً مَعا بُوا اقْتَرِ وَتَعَالَوْا. اْجتَمِعُوا ٢٠ ِصْدٌق. َ هُو مَا ُأعْلُِن
ِ لاَة الّصَ عَلَى يُوَاظِبُونَ وَ َ ة َّ اْلخَشَبِي الَأْصنَامَ يَحْمِلُونَ الَّذِيَن هُمُ وَحْدَهُْم اَل اْلجُهَّ فَِإّنَ
بِهَذَا َأنْبََأ مَْن مَعاً. لِيَتَشَاوَرُوا دَْعوَاكُْم. وَاْعرُِضوا َأعْلِنُوا، ٢١ ُيخَلُِّص. َ لا لِإلَهٍ
ٌ بَارّ غَيْرِي؟ َ ِإلَه َ وَلا ّبُ َّ الر َأنَا َألَْسُت بَعِيدٍ؟ زَمٍَن مِْن ِ بِه َ َأخْبَر وَمَْن الْقِدَِم، مُنْذُ
الَأْرِض، َأقَاصِي يَاجَمِيَع وَاخْلُُصوا ِإلَيَّ الْتَفِتُوا ٢٢ آخَرُ. هُنَاكَ وَلَيَْس وَُمخَلٌِّص،
َمِي، ف مِْن وَخَرََجْت بِذَاتِي، َأقْسَْمُت لَقَْد ٢٣ آخَرُ. هُنَاكَ وَلَيَس ُ الله َأنَا لَأنِّي
لِسَاٍن. كُّلُ بِي يُْقسِمُ وَ ٍ رُْكبَة كُّلُ لِي َستَْجثُو ُ ه َّ ِإن َتُنْقَُض: لا ٌ كَلِمَة ِصْدٍق، بِكُّلِ
يَْأتِي مِنْه يَغْتَاُظ مَْن وَكُّلُ ةُ، َّ وَالْقُو ُّ الْبِر ُ وَحْدَه ّبِ َّ بِالر مَا َّ ِإن عَنِّي: يَقُولُونَ وَ ٢٤
يَزْهُوْنَ. ِ وَبِه رُونَ َّ يَتَبَر ّبِ َّ فَبِالر ِيَل ِإسْرَائ ُ ة َّ ي ذُرِّ ا َأمَّ ٢٥ وََيخْزَى. ّبِ َّ الر ِإلَى

٤٦
ِ الْمُرْهَقَة َمِيرِ اْلح عَلَى ِيلَهُمَا تَمَاث لُوا َّ وَحَم بَابَِل ِإلَهَا وَنَبُو ِيُل ب وَاْنحَنَى خَرَّ قَْد ١
ُأِخذَْت بَْل نَْفسِهَا ِ ِحمَايَة عَْن وَعَجَزَْت جَمِيعُهَا َسقَطَْت ٢ بَِأثْقَالِهَا. نَاءَْت َّتِي ال
َ ة َّ وَيَابَقِي يَعْقُوَب، يَابَيَْت ِإلَيَّ أْصغُوا ٣ يَن. المَْأُسورِ مََع بِْي الّسَ ِإلَى نَْفسُهَا ِهيَ
مَوْلِدِهِْم، مُنْذُ بِهِْم لُْت وَتََكّفَ بِهِْم، ُحبَِل َأْن مُنْذُ حَمَلْتُهُْم الَّذِيَن ِيَل ِإسْرائ ةِ َّ ي ذُرِّ
َصنَعْتُكُْم، َأنَا مَِشيبِكُْم. فِي وَحَمَلْتُكُْم َشيُْخوَختِكُْم، زَمَِن ى َّ َحت َأنَا َأنَا وَبَقِيُت ٤
ى َّ َحت وَتُقَارِنُونَنِي وَتُعَادِلُونَنِي تُشَبِّهُونَنِي بِمَْن ٥ وَأخَلُِّصكُْم. َأْحمِلـُكُْم، َأنَا لِذَلَِك
َ ة الْفِّضَ وَيَزِنُونَ ـِْكيِس ال مَِن هََب الذَّ يُْفرِغُونَ بِالَّذِيَن هَْل ٦ مُتَمَاثِلَيْنِ؟ نَكُونَ
يَرْفَعُونَهَا ٧ َساِجدِيَن؟ لَهَا ونَ ُّ وََيخُر ِإلَهاً، لِيَْسبُكَهَا ً َصائِغا وَيَْستَْأِجرُونَ ِيزَاِن، بِالْم
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مِْن تَبْرَُح َ لا هُنَاكَ ُّ تَْستَقِر َحيُْث مَوِْضعِهَا فِي لِيَنِْصبُوهَا وَيَنْقُلُونَهَا َافِهِْم َأكْت عَلَى
هَذَا اذْكُرُوا ٨ ِمحْنَتِهِ؟ مِْن تُنَجِّيهِ َ وَلا َتَْستَِجيُب لا َأحَدٌ بِهَا اْستَغَاَث وَِإِن مَكَانِهَا،
لَأنِّي َ الْقَدِيمَة َ الْغَابِرَة َ الُأمُور رُوا َّ تَذَك ٩ يَاعَُصاةُ! َأْذهَانِكُْم فِي ُ انْقُشُوه عِظُوا. َّ وَات
الْقِدَِم مَِن وََأخْبَرُْت الْبَْدءِ، مُنْذُ ِ بِالنِّهَايَة َأنْبَْأُت وَقَْد ١٠ آخَرُ. وَلَيَْس ُ الله َأنَا
َبُّدَ لا وَمَِشيئَتِي ، َّ تَتِم َأْن َبُّدَ لا مَقَاِصدِي قَائِلاً: بَعْدُ، حَدَثَْت قَْد تَكُْن لَْم بُِأمُوٍر
رَجَُل ِ الْبَعِيدَة الَأْرِض وَمَِن َارَِح، اْلج َ ائِر الّطَ الْمَشْرِِق مَِن َأْدعُو ١١ َق. تَتَحَّقَ َأْن
َبُّدَ لا ةٍ ِخّطَ مِْن ُ رَسَمْتُه وَمَا يَهُ، ِ ُأْجر َأْن َبُّدَ وَلا بِقََضائِي نَطَْقُت قَْد مَشُورَتِي.
لَقَْد ١٣ الْبِرِّ، عَِن الْبَعِيدُونَ هَا َأّيُ الْقُلُوِب يَاغِلاََظ ِإلَيَّ َأْصغُوا ١٢ ُأنَّفِذَهُ. َأْن
ً خَلاَصا َسَأْجعَُل َيُبْطِئُ. لا وَخَلاَصِي بَعِيداً، يَعُْد لَْم يباً. قَرِ بِرِّي َأوَانَ َجعَلُْت

َمجْدِي. ِيَل ِإسْرَائ وَفِي صِْهيَوْنَ، فِي
٤٧

الَأْرِض عَلَى اجْلِسِي بَابَِل. ُ ابْنَة ُ الْعَْذرَاء تُهَا َّ َأي رَاِب ُّ الت عَلَى وَاجْلِسِي انْزِلِي ١
الْمُتَرَفِّهَةَ. َ اِعمَة َّ الن بَعْدُ مِْن تُْدعَْي لَْن ِك َّ لَأن ِيِّينَ، الْكَلْدَان َ يَاابْنَة الْعَرِْش عَلَى َ لا
يِْل، الذَّ عَِن وَشَمِّرِي نِقَابَِك، اْكِشفِي قِيَق. الدَّ وَاْطَحنِي َّحَى الر َحجَرَِي خُذِي ٢
وَعَارُِك ً مَْكشُوفا يُِك عُْر فَيَظَّلَ ٣ الَأْنهَارَ، وَاعْبُرِي اِق، الّسَ عَِن وَاْكِشفِي
اْسمَهُ، َ الْقَدِير ّبَ َّ الر فَادِينَا، ِإّنَ ٤ َأحَدٍ. عَْن َأْعفُو َ وَلا َأنْتَقِمُ فَِإنِّي َظاهِراً،
ِيِّينَ، الْكَلْدَان َ يَاابْنَة لاَِم الّظَ فِي وََأْوغِلِي ً َصامِتَة اجْلِسِي ٥ ِيَل. ِإسْرَائ وُس قُّدُ َ هُو
مِيرَاثِي. ْسُت َّ وََنج َشعْبِي عَلَى َسخِْطُت قَْد ٦ الْمَمَالِِك. َ َسيِّدَة بَعْدُ تُْدعَْي لَْن ِك َّ لَأن
قِيِل َّ الث ِنِيرِِك ب يَْخ الّشَ َأْرهَْقِت بَْل ً رَْحمَة َنحْوَهُْم تُبْدِي فَلَْم يَدَيِْك، ِإلَى َأْسلَمْتُهُْم
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فِي الُأمُورِ ِ بِهَذِه تُفَكِّرِي لَْم لِذَلَِك الَأبَدِ. ِإلَى َ يِّدَة الّسَ َسَأَظّلُ ُلِْت: وَق ٧ ِجّداً.
ُ الْمُتَنَعِّمَة ُ الْمُتَرَفِّهَة تُهَا َّ َأي هَذَا اْسمَعِي فَالآنَ ٨ ِإلَيْهِ. تَؤُوُل بِمَا لِْت تََأمَّ َ وَلا نَْفِسِك
َل رَمُّ َّ الت َأْعرَِف لَْن غَيْرِي، هُنَاكَ وَلَيَْس وَحْدِي َأنَا قَلْبِهَا: فِي ُ الْقَائِلَة ةُ، َّ الْمُْطمَئِن
ِإْذ وَاِحدٍ، يَوٍْم فِي لَحْظَةٍ، فِي ً مَعا يِْن الَأْمرَ َ بِكِلا َستُبْتَلِينَ لِذَلَِك ٩ ُأثْكََل وَلَْن
قَْد ١٠ رُقَاِك. ةِ َّ وَقُو ِسحْرِِك ِ َكثْرَة مِْن ْغِم َّ الر عَلَى ِ النِّهَايَة ى َّ َحت لِينَ وَتَتَرَمَّ تُثْكَلِينَ
وَمَعْرِفَتَِك ِحْكمَتَِك وَلـَِكّنَ َأحَدٌ يَرَانِي َ لا ُلِْت: وَق شَرِِّك، فِي ٌ ُطمَْأنِينَة َّتِْك تَوَل
َسيَْدهَمُِك ١١ غَيْرِي. هُنَاكَ وَلَيَْس وَحْدِي، َأنَا نَْفِسِك: فِي فَقُلِْت َِّك، َأَضلا
ْكفِيرِ َّ الت عَِن يَن تَعَْجزِ ٌ دَاهِيَة وَتُبَاغِتُِك عَنِْك، ُ تَْدفَعِينَه َكيَْف يَن تَْدرِ َ لا ٌ شَرّ
تَعِبِْت َّتِي ال ِسحْرِِك ِ وََكثْرَة بِرُقَاِك ثِي َّ تَشَب ١٢ عِينَهُ. َّ َتَتَوَق لا خَرَاٌب يُفَاِجئُِك وَ عَْنهَا،
َضعُْفِت لَقَْد ١٣ ْعَب. ُّ الر يَن تُثِيرِ َأْو جَاُح َّ الن ُيحَالِفُِك فَقَْد ِصبَاِك، مُنْذُ فِيهَا
َطوَالـِـــَع لَِك لِيَْكِشفُوا وَالْفَلـَِكيِّينَ الْمُنَّجِمِينَ فَاْدِعي الْمَشُورَةِ، َطلَِب ِ َكثْرَة مِْن
كَالهَِشيِم َأْصبَُحوا َأنْفُسَهُْم هُْم َأّنَ َ غَيْر ١٤ عَلَيِْك. يَْأتِي ا َّ مِم وَيُنْقِذُوِك الْمُْستَْقبَِل
ُحْرِِق، الم هَِب َّ الل ةِ ِشّدَ مِْن وَِإنْقَاذِِك َأنْفُسِهِْم ِإنْقَاذِ عَْن ِيَن عَاِجز ُ ار َّ الن ُ َلْتَهِمُه ت الَّذِي
الَّذِيَن عَلَى َيجْرِي هَكَذَا ١٥ َحوْلَهَا. لِْلجُلُوِس نَارٌ َِهيَ وَلا لِلاْستِْدفَاءِ ٌ جَمْر َ َهُو فَلا
وَلَيَْس ِ يقِه َطرِ فِي مِْنهُْم كُّلٌ َ شَرَد قَْد ِصبَاِك، مُنْذُ مَعَِك وَتَاجَرُوا فِيهِْم تَعِبِْت

يُنْقِذُِك. مَْن
٤٨

ُصلِْب مِْن َارِِجينَ اْلخ ِيَل ِإسْرَائ بِاسِْم يَن ِّ الْمَْدعُو يَعْقُوَب يَابَيَْت هَذَا اْسمَعُوا ١
الَّذِيَن ٢ ً وَكَذِبا ً بَاطِلا ِيَل ِإسْرَائ ِ بِِإلَه الْمُْستَشْهِدِيَن ، ّبِ َّ الر بِاسِْم َالِفِينَ اْلح يَهُوذَا،
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ّبِ َّ الر ِيَل، ِإسْرَائ ِ ِإلَه عَلَى يَعْتَمِدُونَ وَ َسةِ، الْمُقَّدَ ِ الْمَدِينَة َأهَْل َأنْفُسَهُْم يَْدعُونَ
ً فَجَْأة َّ ثُم وََأذَْعتُهَا، بِهَا نَطَْقُت الْقِدَِم، مُنْذُ ِ الْغَابِرَة بِالُأمُورِ َأنْبَْأُت قَْد ٣ الْقَدِيرِ:
حَدِيدٍ مِْن عََضٍل ذَاُت رَقَبَتََك وََأّنَ بِعِنَادِكَ، ٌ عَالِم لَأنِّي ٤ وََأتْمَْمتُهَا َصنَعْتُهَا
َأْن قَبِْل مِْن لََك وََأعْلَنْتُهَا الْقِدَِم مُنْذُ بِهَا َأنْبَْأُت لِهَذَا ٥ ُنحَاٍس. مِْن وََجْبهَتََك
قَدَ الْمَْسبُوكَ وَِإلَهِي الْمَنُْحوَت وَتِمْثَالِي َصنَعَهَا، قَْد وَثَنِي ِإّنَ تَقُوَل: َّ لِئَلا َق، تَتَحَّقَ
ً وََصاعِدا الآنَ مُنْذُ بِهَا؟ ُّ تُقِر َ َألا كُلِّهَا، فِيهَا ْل فَتََأمَّ سَمِعَْت، قَْد ٦ بِهَا. قَضَى
الآنَ خُلِقَِت قَْد ٧ قَبُْل. مِْن تَعْرِفْهَا لَْم َأسْرَاٍر عَلَى جَدِيدَةٍ، ُأمُوٍر عَلَى َسُأْطلِعَُك
ُكنُْت تَقُوَل: َّ لِئَلا الْيَوِْم، هَذَا قَبَْل قَّطُ بِهَا تَْسمَْع لَْم بَعِيدٍ، زَمٍَن مُنْذُ وَلَيَْس
ُأذُنَاكَ، تَنْفَتِْح لَْم الْقِدَِم فَمُنْذُ َأبَداً، تَعْرِْف وَلَْم قَّطُ تَْسمَْع لَْم َأنَْت ٨ َأْعرِفُهَا.
مِْن وَلـَِكْن ٩ ً مُتَمَرِّدا دُعِيَت مَوْلِدِكَ وَمُنْذُ بِغَْدٍر، ُف تَتَصَرَّ َك َّ َأن عَرَفُْت لَأنِّي
ََأْستَْأِصلََك. لا ى َّ َحت حَمْدِي َأجِْل مِْن عَنَْك ُ وََأْكبَحُه غََضبِي، ُ ُأبَّطِئ اْسمِي َأجِْل
مِْن هَذَا فَعَلُْت قَْد ١١ الَألَِم. ُكورِ فِي وَاْمتََحنْتَُك ةِ كَالْفِّضَ وَلَيَْس يْتَُك نَّقَ ١٠
َمجْدِي ُأْعطِي َ لا َأنَا اْسمِي؟ ُس َّ يُدَن َكيَْف ِإْذ ذَاتِي َأجِْل مِْن نَعَْم ذَاتِي، َأجِْل
ُل الَأّوَ َ هُو َأنَا دَعَوْتُهُ. الَّذِي ِيُل وَيَاِإسْرَائ يَايَعْقُوُب، لِي اْسمَْع ١٢ لِآخَرَ.
مَاوَاِت، الّسَ يَمِينِي وَبَسَطَْت الَأْرِض، قَوَاعِدَ يَدِي َأْرَسْت قَْد ١٣ وَالآِخرُ.
الَأْصنَاِم بَيْنِ مِْن مَْن وََأنِْصتُوا: كُْم ـُّ كُل اْجتَمِعُوا ١٤ مَعاً. فَيَْمثُلَْن َأْدعُوهُّنَ
يَكُونُ وَ بَابَِل عَلَى ُ قََضاءَه يُنَّفِذُ َ وَهُو ُكورَُش، َأَحّبَ ّبَ َّ الر ِإّنَ بِهَذِهِ؟ َأنْبََأ
ِ ِإلَيْه وَعَهِْدُت )ُكورَُش( بِذَاتِي َأنَا دَعَوُْت لَقَْد ١٥ ِيِّينَ. الْكَلْدَان عَلَى ُ ذِرَاعُه
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لَْم الْبَْدءِ مُنْذُ وَاْسمَعُوا: مِنِّي بُوا اقْتَرِ ١٦ جَاِح َّ بِالْن ُ َأعْمَالَه وََسُأكَلُِّل يدُ، ُأرِ بِمَا
ُ يِّد الّسَ َأْرَسلَنِي قَْد وَالآنَ، هُنَاكَ. ً حَاضِرا ُكنُْت حُدُوثِهَا وَلَدَى ُخْفيَةً، ْم َّ َأتَكَل
ِيَل: ِإسْرَائ وُس قُّدُ فَادِيَك ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه مَا هَذَا ١٧ الرَِّسالَةِ: ِ بِهَذِه ُ وَرُوحُه ّبُ َّ الر
الَّذِي هِْج النَّ فِي وَيَهْدِيَك لََك، نَْفٌع فِيهِ مَا يُعَلِّمَُك الَّذِي ِإلَهَُك ّبُ َّ الر َ هُو َأنَا
كَ ُّ وَبِر هْرِ، كَالنَّ َسلاَمَُك لَكَانَ وََصايَاَي َأَطعَْت لَيْتََك ١٨ تَْسلـُكَهُ. َأْن عَلَيَْك
اتِهِ، َّ َحب َكعَدَدِ َأْحشَائَِك وَنَْسُل ْمِل، َّ كَالر تَُك َّ ي ذُرِّ وَلَكَانَْت ١٩ الْبَْحرِ، كََأْموَاِج
اْرحَلُوا الَأسْرِ. َأغْلاََل اْكسِرُوا ٢٠ َأمَاِمي. مِْن ُ اْسمُه يَنْقَرُِض َأْو يُْستَْأَصُل َ فَلا
قَْد ّبَ َّ الر َأّنَ نْيَا الدُّ َأْرجَاءِ فِي يَذِيَع ى َّ َحت بِالْغِنَاءِ َأْصوَاتَكُْم اْرفَعُوا بَابَِل. عَْن
لَهُمُ َ فَجَّر ْحرَاءِ. الّصَ َ عَبْر بِهِْم اْجتَازَ عِنْدَمَا يَعْطَشُوا لَْم ٢١ يَعْقُوَب. ُ عَبْدَه فَدَى
لَهُْم َ َسلاَم َ فَلا ُ الَأشْرَار ا َأمَّ ٢٢ ِيَاهُ. الْم ُ مِنْه قَْت َّ فَتَدَف ُ ه َشّقَ ْخرِ. الّصَ مَِن َ ِيَاه الْم

. ّبُ َّ الر يَقُوُل
٤٩

دَعَانِي قَْد الْبَعِيدَةِ: الْبِلاَدِ يَاُشعُوَب وََأْصغُوْا اْلجَزَائِرُ، تُهَا َّ َأي ِإلَيَّ أنِْصتِي ١
َجعََل ٢ ُأمِّي. رَِحِم فِي بَرِْحُت مَا وََأنَا اْسمِي َ وَذَكَر َجنِيناً، مَازِلُْت وََأنَا ّبُ َّ الر
وََأْخفَانِي ً مَْسنُونا ً سَْهما مِنِّي َصنََع يَدَيْهِ؛ ظِّلِ فِي وَوَارَانِي قَاطـِـٍع، َكسَيٍْف َمِي ف
نِي َّ وَلـَِكن ٤ دُ َأتَمَجَّ ِ بِه الَّذِي ِيُل ِإسْرَائ عَبْدِي »َأنَْت لِي: وَقَاَل ٣ َجعْبَتِهِ، فِي
َمحْفُوٌظ َحّقِي َأّنَ َ غَيْر وَعَبَثاً. ُسدًى تِي َّ قُو وََأفْنَيُْت بَاطِلاً. تَعِبُْت لَقَْد َأَجبُْت:
فِي نَنِي َّ َكو الَّذِي ّبُ َّ الر َ لِي قَاَل وَالآنَ ٥ ِإلَهِي. عِنْدَ وَمَكَافََأتِي ، ّبِ َّ الر عِنْدَ
بَنُو فَيَْجتَمـِـَع ِإلَيْهِ، يَعْقُوَب َ ة َّ ي ذُرِّ َأرُدَّ ى َّ َحت خَادِماً، ُ لَه لَأُكونَ ُأمِّي رَِحِم
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ٌ يَِسير َ هُو لـَكَْم ٦ تِي: َّ قُو ِإلَهِي يَكُونَ وَ ّبِ َّ الر عَيْنَِي فِي دَ فََأتَمَجَّ َحوْلَهُ، ِيَل ِإسْرَائ
ِيَل، ِإسْرَائ مَِن يُْت َّ َنج مَْن وَتَرُدَّ يَعْقُوَب، َأْسبَاَط لِتَْستَْنهَِض ً عَبْدا لِي تَكُونَ َأْن
مَا وَهَذَا ٧ الَأْرِض. َأقْصَى ِإلَى خَلاَصِي لِتَكُونَ لِلُأمَِم ً نُورا َسَأْجعَلَُك لِذَلَِك
الُأمَِم لَدَى ً وَمَْرذُولا ً ُمحْتَقَرا َ َصار ِمَْن ل ُ وُسه وَقُّدُ ِيَل ِإسْرَائ فَادِي ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه
َأجِْل مِْن ُ ؤََساء ُّ الر لََك وَيَْسجُدُ وَيَْنهَُضونَ، الْمُلُوكُ يَرَاكَ لِلْمُتَسَلِّطِينَ: ً وَعَبْدا
: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه مَا وَهَذَا ٨ اْصطَفَاكَ. الَّذِي ِيَل ِإسْرَائ وِس قُّدُ الَأمِينِ، ّبِ َّ الر
وَُأْعطِيَك فََأْحفَظَُك َأعَنْتَُك خَلاَصِي يَوِْم وَفِي رِضًى، وَقِْت فِي »اْستََجبْتَُك
لِتَقُوَل ٩ مَارُ، الدَّ دَاهَمَهَا َّتِي ال َ الَأْملاَك وَتُوَرَِّث الَأْرَض لَتَْستَرِدَّ عِْب لِلّشَ ً عَْهدا
وَتُْصبُِح رُقَاِت الّطُ فِي فَيَرْعَوْنَ اْظهَرُوا، ِ لْمَة الّظُ فِي ذِيَن َّ وَلِل اْخرُُجوا، لِلَأسْرَى:
لَهِيُب يُعْيِيهُْم َ وَلا يَعْطَشُونَ، َ وَلا َيجُوعُونَ َ لا ١٠ لَهُْم. مَرَاِعيَ ُ اْلجَرْدَاء وَابِي َّ الر
ِيَاهِ. الْم ِيِع يَنَاب ِإلَى يَقُودُهُْم وَ يَهْدِيهِْم رَاِحمَهُْم لَأّنَ ْمِس، الّشَ لَْفُح َ وَلا ْحرَاءِ الّصَ
يُْقبِلُونَ هُْم هَا انْظُرُوا، ١٢ تَرْتَفـِـُع. وَُطرُقِي َسبِيلاً، ِجبَالِي كُّلَ وََأْجعَُل ١١
ِسينِيمَ. َأْرِض مِْن وَهَؤُلاَءِ وَالْغَرِْب، مَاِل الّشَ مَِن ِ هَؤُلاَء بَعِيدَةٍ، دِيَاٍر مِْن
رْنِيِم َّ بِالت وََأِشيدِي الَأْرُض، تُهَا َّ َأي وَابْتَهِِجي مَاوَاُت، الّسَ تُهَا َّ َأي ً فَرَحا فَاهْتِفِي ١٣
صِْهيَوْنَ َأهَْل »لـَِكّنَ ١٤ ِبَائِِسيهِ. ب وَرََأَف ُ َشعْبَه ى عَّزَ ّبَ َّ الر لَأّنَ اْلجِبَاُل، تُهَا َّ َأي
تَرَْحمُ َ وَلا رَِضيعَهَا ُ الْمَرَْأة تَنْسَى هَْل ١٥ وَنَِسيَنَا. ّبُ َّ الر َأهْمَلَنَا لَقَْد قَالُوا:
َأنَا هَا انْظُرُوا ١٦ َأنْسَاكُْم. َ فَلا َأنَا ا َأمَّ يَنْسَيْنَ، ِ هَؤُلاَء ى َّ َحت َأْحشَائِهَا؟ ابَْن
َأسْرَعَ ١٧ َأمَاِمي. مِْن تَبْرَُح َ لا وََأْسوَارُِك َكّفِي، عَلَى يَاصِْهيَوْنُ نَقَْشتُِك قَْد
تِي َلَّفَ وَت عَيْنَيِْك اْرفَعِي ١٨ بُوِك. ِّ وَُمخَر هَادِمُوِك وَفَارَقَِك اؤُوِك، َّ بَن َأْولاَدُِك ِإلَيِْك



إَشعْياء ٥٠:١ lxxix إَشعْياء ٤٩:١٩

، ّبُ َّ الر يَقُوُل َأنَا ٌ حَيّ ِإلَيِْك. وَتَوَافَدُوا َأبْنَاؤُِك اْجتَمََع فَقَدِ وَانْظُرِي، َحوْلَِك
ُ بَة اْلخَرِ َأْرُضِك وَتَعِّجُ ١٩ َكعَرُوٍس وَتَتَقَلَّدِينَهُْم ُلِيِّ كَاْلح بِهِْم نِينَ َّ َي َستَتَز ِك َّ فَِإن
عَنِْك وَيَبْتَعِدَ بِهِْم، تَِضيَق ى َّ َحت اِن ّكَ بِالّسُ ُ رَة الْمُدَمَّ وَمَنَاطِقُِك الْمُتَهَّدِمَةُ، وَدِيَارُِك
ِإّنَ ثُْكلِِك: َأثْنَاءِ فِي الْمَوْلُودُونَ بَنُوِك مَسَامِعِِك فِي ً َأيْضا يَقُوُل وَ ٢٠ مُبْتَلِعُوِك.
نَْفسَِك: فَتَْسَألِينَ ٢١ نَْسكَُن. ى َّ َحت لَنَا فََأفِْسِحي يَسَعَنَا، َأْن مِْن َأْضيَُق الْمَكَانَ
هَؤُلاَءِ؟ لِي َّى َب ر مَْن وَمَنْبُوذَةٌ؟ ٌ ة َّ مَنْفِي وَعَاقِرٌ، ثَْكلَى وََأنَا ِ هَؤُلاَء لِي َأْنجََب مَْن
ُ يِّد الّسَ ُ يَقُولُه مَا وَهَذَا ٢٢ جَاءُوا؟ َأيَْن َمِْن ف ِ هَؤُلاَء ا َأمَّ وَحْدِي، تُرِْكُت فَقَْد
فَيَْحمِلُونَ عُوِب، الّشُ ِإلَى رَايَتِي وََأنِْصُب الُأمَِم ِإلَى يَدِي َأْرفَُع َأنَا هَا : ّبُ َّ الر
بِّينَ، مُرَ َ آبَاء الْمُلُوكُ لَِك يَكُونُ ٢٣ َافِهِْم. َأكْت عَلَى وَبَنَاتِِك َأْحَضانِهِْم فِي َأبْنَاءَِك
َلَْحسُونَ ي وَ الَأْرِض، ِإلَى ٍ مُْطرِقَة بِوُُجوهٍ َأمَامَِك يَْنحَنُونَ مُْرِضعَاٍت، وَمَلِكَاتُهُْم
َ لا عَلَيَّ كُِل َّ يَت مَْن وَكُّلُ ، ّبُ َّ الر َأنَا نِي َّ َأن تُْدرِِكينَ عِنْدَئِذٍ قَدَمَيِْك. تُرَاَب
مِْن الَأسْرَى يُْفلُِت َأْو ارِ؟ َّ َب اْلج الْمُحَارِِب مَِن ُ الْغَنِيمَة تُْسلَُب هَْل �� َيخْزَى.«
الْغَالِِب، مَِن ُ الْغَنِيمَة وَتُْستَرَدُّ مِنْهُ، يُْسلَُب ارِ َّ َب اْلج ُ َسبْي نَعَْم ٢٥ الْغَالِِب؟ قَبَْضةِ
لُحُومَ َلْتَهِمُونَ ي مُْضطَهِدِيِك وََأْجعَُل ٢٦ َأبْنَاءَِك، وَُأنْقِذُ ُمخَاِصمِيِك ُأخَاصِمُ نِي َّ لَأن
َجسَدٍ ذِي كُّلُ يُْدرِكُ عِنْدَئِذٍ خَمْراً. يَشْرَُب كَمَْن بِدَمِهِْم وَيَْسكَرُونَ َأْجسَادِهِْم،

الْقَدِيرُ. يَعْقُوَب ُ ِإلَه وَفَادِيِك ُمخَلُِّصِك ّبُ َّ الر َأنَا نِي َّ َأن
٥٠

مِْن ِمَْن ل بِهِ؟ ْقتُهَا َّ َطل الَّذِي ُأمِّكُمُ َطلاَِق َاُب كِت َأيَْن : ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه مَا هَذَا ١
َخطَايَاكُْم اءِ جَرَّ وَمِْن بَيْعُكُْم، َّ تَم قَْد بِكُْم ذُنُو َأجِْل مِْن مَا َّ ِإن بِعْتُكُْم؟ دَائِنِّيَ
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مِْن َ وَلا نَادَيُْت َأحَداً؟ َأِجْد لَْم َأتَيُْت ِحينَ ً ِإذا فَمَالِي ٢ كُْم. ُأمُّ ُطلِّقَْت قَْد
َأنَا هَا الِإنْقَاذِ؟ عَلَى ٌ َطاقَة لِي تَعُْد لَْم َأْم الْفِدَاءِ؟ عَِن يَدِي قَصَرَْت هَْل ُمجِيٍب؟
الْمَاءِ، مَِن ُلُوِّهَا ِلخ سَمَكُهَا يُنْتِنُ َ َصحْرَاء ِإلَى َ الَأْنهَار وَُأَحوُِّل َ الْبَْحر ُأَجّفُِف بِزَْجرَتِي
لَهَا. ً غِطَاء الْمِْسَح وََأْجعَُل ِ لْمَة بالّظُ مَاوَاِت الّسَ ُأغَلُِّف ٣ الْعَطَِش. مَِن فَيَمُوُت
بِكَلِمَةٍ، الْمُتْعََب ُأغِيُث َكيَْف لَأْعرَِف الْعُلَمَاءِ مَنْطَِق وَهَبَنِي ّبُ َّ الر ُ يِّد الّسَ ٤
فَتََح قَْد ٥ الْمُتَعَلِّمِينَ. بِانْتِبَاهِ َأْسمََع ى َّ َحت ُأذُنِي وَيُرْهُِف َصبَاٍح، كُّلِ فِي يُنَبِّهُنِي
بِينَ، ارِ لِلّضَ َظْهرِي بَذَلُْت ٦ الْوَرَاءِ ِإلَى َأتَرَاَجْع َأْو ُأعَانِْد فَلَْم ُأذُنِي ّبُ َّ الر ُ يِّد الّسَ
يِّدَ الّسَ لَأّنَ ٧ وَالْبَْصِق. ِ الِإهَانَة عَِن وَْجهِي َأْحجُْب وَلَْم اتِفِينَ، َّ لِلن ّيَ وَخَّدَ
نِي َّ َأن ٌ عَالِم لَأنِّي اِن، وَّ كَالّصَ وَْجهِي َجعَلُْت لِذَلَِك َأْخزَى، َ فَلا يُغِيثُنِي ّبَ َّ الر
َ هُو مَْن مَعاً. فَلْنَْمثُْل ُيخَاِصمُنِي؟ ً ِإذا فَمَْن يٌب، قَرِ مُنِْصفِي ِإّنَ ٨ َأْخزَى. لَْن
هَا يَْستَْذنِبُنِي؟ فَمَْن يُغِيثُنِي ّبُ َّ الر ُ يِّد الّسَ هَا انْظُرُوا، ٩ مِنِّي. ْم فَلْيَتَقَّدَ َخْصمِي؟
يُطِيُع وَ ّبَ َّ الر قِي َّ يَت مِنْكُْم مَْن ١٠ . الْعُّثُ وَيَْأكُلُهُمُ يَبْلَوْنَ َكثَوٍْب ً جَمِيعا هُْم
ّبِ َّ الر اسِْم عَلَى كِْل َّ فَلْيَت نُوٍر؟ غَيْرِ مِْن ِ لْمَة الّظُ فِي يَْسلُُك الَّذِي مَِن خَادِمِهِ؟ َصوَْت
لَأنْفُسِهِْم يُِضيئُونَ الَّذِيَن ارِ، َّ الن مُوْقِدِي يَاجَمِيَع انْظُرُوا، ١١ ِإلَهِهِ. عَلَى يَعْتَمِْد وَ
وَهَذَا ُمُوهَا، َأْوقَْدت َّتِي ال ـِكُمُ مَشَاعِل ْجِ وَه وَعَلَى نِيرَانِكُْم، نُورِ فِي ِسيرُوا مَشَاعَِل،

الَألَِم. مَِن رُونَ تَتََضوَّ ْ وََأنْتُم تَْضطَِجعُونَ يَدِي؛ مِْن ُ تَنَالُونَه مَا

٥١
الَّذِي ْخرِ الّصَ ِإلَى تُوا َلَّفَ ت : ّبِ َّ الر َ وَرَاء اعِينَ الّسَ الْبِرِّ، يَامُلْتَمِسِي لِي اْسمَعُوا ١
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وَِإلَى ِيكُْم َأب َ بْرَاهِيم ِإ ِإلَى انْظُرُوا ٢ اقْتُلِعْتُمْ. ُ مِنْه الَّذِي الْمَْحَجرِ وَِإلَى مْ، ُّ ُنحِت ُ مِنْه
وََأْكثَرْتُهُ. ُ وَبَارَْكتُه ً وَاِحدا ً فَرْدا كَانَ ِحينَ ُ دَعَوْتُه فَقَْد َأْنجَبَتْكُْم، َّتِي ال َ َسارَة
اءَهَا َ وََصحْر عَْدٍن ِإلَى قَْفرَهَا وَُيحَوُِّل خَرَائِبَهَا، يُعَزِّي وَ صِْهيَوْنَ يُعَزِّي ّبُ َّ الر ٣
اْسمَعُوا ٤ تَرْنِيٍم. وَهُتَاِف ِ كْر وَالّشُ ِ وَالْغِبْطَة ِح َ بِالْفَر فَتَفِيُض رَائِعَةٍ، ةٍ َّ َجن ِإلَى
يُْصبُِح وَعَْدلِي مِنِّي، ُ تَْصدُر َ يعَة رِ َّ الش فَِإّنَ تِي، يَاُأمَّ ِإلَيَّ وََأْصغِي يَاَشعْبِي، لِي
تَْقِضيَاِن اعَاَي َ وَذِر خَلاَصِي، وََتجَلَّى يباً، قَرِ بَاَت بِرِّي ٥ عُوِب. لِلّشُ ً نُورا
عُيُونَكُْم اْرفَعُوا ٦ ذِرَاِعي. بِرَجَاءٍ ُ وَتَنْتَظِر اْلجَزَائِرُ، تَرْتَقُِب اَي َّ وَِإي عُوِب، لِلّشُ
كَدُخَاٍن السَمَاوَاِت فَِإّنَ َتحُْت، مِْن الَأْرِض فِي ُسوا َّ وَتَفَر مَاوَاِت الّسَ ِإلَى
خَلاَصِي ا َأمَّ بَاِب. كَالذُّ انُهَا ُسّكَ وَيَبِيدُ تَبْلَى، َكثَوٍْب وَالَأْرَض ، تَْضمَِحّلُ
هَا َأّيُ الْبِرِّ، يَاعَارِفِي ِإلَيَّ اْستَمِعُوا ٧ هْرِ. الدَّ مَدَى يَثْبُُت بِرِّي وِ الَأبَدِ، ِإلَى فَيَبْقَى
مِْن تَرْتَعِبُوا َ وَلا اِس َّ الن َ تَعْيِير َتخْشَوْا َ لا بِكُْم. قُلُو فِي يعَتِي شَرِ الَّذِي عُْب الّشَ
ا َأمَّ وِف، كَالّصُ وُس الّسُ يَْقرِضُهُمُ وَ َكثَوٍْب، يَْأكُلُهُْم الْعُّثَ لَأّنَ ٨ َشتَائِمِهِْم،
اْستَيْقِظِي، اْستَيْقِظِي، ٩ هْرِ. الدَّ مَدَى يَثْبُُت وَخَلاَصِي الَأبَدِ، ِإلَى فَيَبْقَى بِرِّي
وَفِي الْقَدِيمَةِ، اِم َّ الَأي فِي بِِك كَالْعَْهدِ اْستَيْقِظِي ، ّبِ َّ الر يَاذِرَاعَ ةِ َّ بِالْقُو َلِي ب تَسَرْ
التِّنِّينَ؟ وََطعَنِْت باً، ِإْر ً با ِإْر رَهََب قِْت مَّزَ َّتِي ال َأنِْت َألَْسِت الْغَابِرَةِ. الَأْجيَاِل
َأعْمَاَق وََجعَلِْت الْعَمِيقَةِ، جَِج الّلُ َ وَمِيَاه الْبَْحرَ، ْفِت َجّفَ َّتِي ال َأنِْت َألَْسِت ١٠
وَيَْأتُونَ ّبُ َّ الر افْتَدَاهُمُ الَّذِيَن َسيَرِْجــُع ١١ ُّونَ؟ الْمَْفدِي ُ فَوْقَه ُ يَعْبُر ً يقا َطرِ الْبَْحرِ
ا َأمَّ وَغِبْطَةٌ، ٌ بَهْجَة عَلَْيهِْم فَتَْطغَى ، َأبَدِّيٌ فَرٌَح رُؤُوسَهُْم يُكَلُِّل ٍم، بِتَرَّنُ صِْهيَوْنَ ِإلَى
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َتخْشَْي ى َّ َحت َأنِْت فَمَْن يكُْم، ِّ مُعَز َ هُو َأنَا َأنَا، ١٢ بَعِيداً. ُبَاِن فَيَهْر دُ ُّ نَه َّ وَالت اْلحُزْنُ
بَاِسَط َصانِعََك، ّبَ َّ الر وَنَِسيَت ١٣ كَالْعُْشِب؟ يَبِيدُونَ ً بَشَرا َأْو ً ِيا فَان ً ِإنْسَانا
الْمَُضايِِق غََضِب مِْن دَاِئٍم رُْعٍب فِي فَتَظَّلُ الَأْرِض قَوَاعِدِ وَمُْرسِي مَاوَاِت الّسَ
يُْطلَُق يٍب قَرِ ا َّ عَم ١٤ الْمَُضايِِق؟ غََضُب َ هُو َأيَْن ْدمِيرِ؟ َّ الت عَلَى َ الْعَزْم يُوَّطِدُ ِحينَ
لَأنِّي ١٥ اْلخـُبْزِ. ِإلَى ُ يَْفتَقِر َ وَلا اْلجُّبِ َأعْمَاِق فِي يَمُوُت َ فَلا الْمُنَْحنِي سَرَاُح
اْسمُهُ. ُ الْقَدِير ّبُ َّ الر َأْموَاجُهُ، فَتَْصطَِخُب َ الْبَْحر يُهَيُِّج الَّذِي ِإلَهَُك ّبُ َّ الر َ هُو َأنَا
فِي مَاوَاِت الّسَ َّ لُأقِر يَدِي، ظِّلِ فِي وَوَارَيْتَُك َمَِك، ف فِي كَلاَِمي وََضعُْت قَْد ١٦
اْستَيْقِظِي، ١٧ َشعْبِي. َأنِْت لِصِْهيَوْنَ: وََأقُوَل الَأْرِض، قَوَاعِدَ وَُأْرسِي مَوِْضعِهَا
غََضبِهِ، كَْأَس ّبِ َّ الر يَدِ مِْن عَْت َّ َتجَر يَامَْن يَاُأورَُشلِيمُ، اْنهَضِي اْستَيْقِظِي،
مَْن َأْنجَبَْتهُْم الَّذِيَن َأبْنَائِهَا بَيْنَ يَكُْن لَْم ١٨ . حِ رَّنُ َّ الت كَْأِس َ ُمَالَة ث بَْت شَرِ يَامَْن
ابْتُلِيِت لَقَدِ ١٩ ْتهُْم. َّ َب ر الَّذِيَن الْبَنِينَ كُّلِ مِْن ِيَدِهَا ب يَْأخُذُ مَْن َ وَلا يَهْدِيهَا،
فَمَْن يِْف، وَالّسَ ِ وَالْمَجَاعَة وَاْلخَرَاِب، ْدمِيرِ َّ الت لَِك: يَرْثِي فَمَْن الْمِحْنَتَيْنِ، بِهَاتَيْنِ
فِي وَقََع َكوَعٍْل َشارٍِع كُّلِ رَْأِس عِنْدَ وَانْطَرَُحوا َأبْنَاؤُِك َأْعيَا قَْد ٢٠ يِك؟ ِّ يُعَز
تُهَا َّ َأي هَذَا اْسمَعِي لِذَلَِك ٢١ ِإلَهِِك. ِ زَْجر وَمِْن ّبِ َّ الر غََضِب مِْن اْمتَلَُأوا َشبَكَةٍ.
ِإلَهُِك ، ّبُ َّ الر َُسيِّدُِك يَقُولُه مَا هَذَا ٢٢ خَمْرٍ. غَيْرِ مِْن وَلـَِكْن كْرَى وَالّسَ بَةُ، الْمَنْكُو
، حِ رَّنُ َّ الت كَْأَس يَدِِك مِْن َأخَْذُت قَْد َأنَا هَا َشعْبِهِ: دَْعوَى عَْن يُدَافـِـُع الَّذِي
قَالُوا الَّذِيَن ِيِك مُعَّذِب يَدِ فِي وََأَضعُهَا ٢٣ بَعْدُ. غََضبِي كَْأِس مِْن َتجْرَِعي وَلَْن
ً يقا وََطرِ َأْرضاً، لَهُْم َظْهرَِك فَجَعَلِْت ِيَن. عَابِر عَلَيِْك نَدُوَس ى َّ َحت اْنحَنِي لَِك:
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عَلَيْهِ. ونَ ُّ يَمُر لَهُْم

٥٢
بَهَائِِك ِيَاَب ث اْرتَدِي يَاصِْهيَوْنُ، تِِك َّ بِقُو َلِي ب تَسَرْ اْستَيْقِظِي اْستَيْقِظِي، ١
َنجٌِس. َ وَلا َأغْلَُف الْيَوِْم بَعْدَ يَْدخُلَِك لَْن ِإْذ َسةُ، الْمُقَّدَ ُ الْمَدِينَة يَاُأورَُشلِيمُ،
الَأغْلاََل عُنُقِِك عَْن وَفُكِّي وَاجْلِسِي وَاْنهَضِي الْغُبَارَ، عَنِْك انْفُضِي ٢
َّ تَم قَْد : ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه مَا هَذَا لَأّنَ ٣ صِْهيَوْنَ، ُ ابْنَة ُ ة َّ الْمَْسبِي تُهَا َّ َأي يَاُأورَُشلِيمُ،
َ مِصْر ِإلَى ً لا َأّوَ َشعْبِي نَزََل قَْد ٤ تُْفدَْونَ. ةٍ فِّضَ غَيْرِ مِْن ً انا َّ وََمج اناً، َّ َمج بَيْعُكُْم
لَدَّيَ مَاذَا وَالآنَ ٥ َسبٍَب. غَيْرِ مِْن ُّونَ ي الَأُشورِ ِ عَلَيْه جَارَ َّ ثُم هُنَاكَ، َب َّ لِيَتَغَر
ِيَن، َساِخر الْمُتَسَلِّطُونَ ِ عَلَيْه َصاَح اناً، َّ َمج َشعْبِي اْستُعْبِدَ فَقَْد ، ّبُ َّ الر يَقُوُل هُنَاكَ؟
ذَلَِك وَفِي اْسمِي، َشعْبِي يَعْرُِف لِذَلَِك ٦ يَوٍْم. كُّلَ اْسمِي عَلَى ُيجَّدِفُونَ وا ُّ وََظل
اْلجِبَاِل عَلَى َأْجمََل مَا ٧ هُنَا. َأنَا وََأنِّي الْمُتَكَلِّمُ، َ هُو َأنَا َأنِّي يُْدرُِكونَ الْيَوِْم
لِصِْهيَوْنَ: الْقَائِِل اْلخـَيْرِ، َ بَشَائِر ُ وَيَنْشُر ً َسلاَما يُذِيُع الَّذِي الْمُبَشِّرِ قَدَمَِي وَقَْع
هُْم لَأّنَ بِفَرٍَح، وََشدَْوا ً مَعا َصوْتَهُْم رَفَعُوا قَْد رُقَبَاؤُِك هَا ٨ ِإلَهُِك! مَلََك قَْد
َ ُأورَُشلِيم يَاَأْرَض ً مُتَرَنِّمَة اهْتِفِي ٩ صِْهيَوْنَ. ِإلَى ّبِ َّ الر رُُجوعَ ً عِيَانا يَشْهَدُونَ
عَْن ّبُ َّ الر َ ر َّ شَم ١٠ ُأورَُشلِيمَ. وَافْتَدَى ُ َشعْبَه ى عَّزَ قَْد ّبَ َّ الر لَأّنَ بَةَ، اْلخَرِ
ِإلَهِنَا. خَلاََص الَأْرِض َأقَاصِي فَتَرَى الُأمَِم، كُّلِ عُيُوِن َأمَامَ قُْدِسهِ ذِرَاِع
وََسِط مِْن اْخرُُجوا َنجِساً. وا َتَمَّسُ وَلا هُنَاكَ مِْن وَاْخرُُجوا انْصَرِفُوا انْصَرِفُوا، ١١
بَابَِل مِْن َتخْرُُجوا لَْن كُْم َّ لَأن ١٢ . ّبِ َّ الر ِ ِيَة آن يَاحَامِلِي َأنْفُسَكُْم وََطهِّرُوا بَابَِل،
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ِيَل ِإسْرَائ َ وَِإلَه َأمَامَكُْم، ُ َسيَِسير ّبَ َّ الر لَأّنَ بِينَ، هَارِ تُغَادِرُوهَا وَلَْن َلَةٍ، عَج فِي
وَيَتَسَامَى وَيَتَعَالَى مُ وَيَتَعَّظَ يُْفلُِح، عَبْدِي َ هُو هَا ١٣ قَافِلَتِكُْم. َ رَة مُؤُّخَ َيحْرُُس
رَجٍُل، َأّيِ مِْن َ َأْكثَر ُ مَنْظَرُه َ ه َّ تَشَو ِإْذ َكثِيرُونَ، ُ مِنْه دُهَِش وََكمَا ١٤ ِجّداً.
مُلُوكٌ فَيَكُّمُ ً عَدِيدَة ً ُأمَما يُْذهُِل هَكَذَا ُ ه َّ فَِإن ١٥ الْبَشَرِ، بَنِي مِْن َ َأْكثَر ُ وَُصورَتُه

يَْسمَعُوهُ. مَالَْم وََأْدرَُكوا بِهِ، ُيخـْبَرُوا لَْم مَا شَهِدُوا ِإْذ َأمَامَهُ، َأفْوَاهَهُْم

٥٣
وََكجِْذٍر َأمَامَهُ، َكبُرْعٍُم نَمَا ٢ ؟ ّبِ َّ الر ُ يَد َظهَرَْت ِمَْن وَل بِكَلاَمِنَا، آمََن مَْن ١
فَنَْشتَهِيَهُ. َ مَنْظَر َ وَلا نَظَرَنَا، يَْستَرْعِيَاِن َجَمَاَل وَلا ُ لَه َ َُصورَة لا يَابِسَةٍ، َأْرٍض فِي
َحجََب كَمَْن َمخْذُوٌل اْلحُزِْن، ُ وَُمخْتَبِر آلاٍَم رَجُُل اِس، َّ الن مَِن وَمَنْبُوذٌ ٌ ُمحْتَقَر ٣
َأْوجَاعَنَا، َل َّ وَتَحَم َأْحزَانَنَا حَمََل ُ ه َّ لـَِكن ٤ لَهُ. نَْأبَهْ فَلَْم وُُجوهَهُْم ُ عَنْه اُس َّ الن
َأجِْل مِْن ً َمجْرُوحا كَانَ ُ ه َّ َأن َّ ِإلا ٥ وََأذَلَّهُ، ُ عَاقَبَه قَْد ّبَ َّ الر َأّنَ َحِسبْنَا وََنحُْن
بَرِئْنَا. ِ وَِبجِرَاِحه َسلاَمِنَا، تَْأدِيُب ِ بِه حَّلَ مَعَاِصينَا، َأجِْل مِْن ً وَمَْسُحوقا آثَامِنَا
بِِإْثِم ُ كَاهِلَه ّبُ َّ الر فََأثْقََل َسبِيلِهِ، ِإلَى وَاِحدٍ كُّلُ مِلْنَا شَرَْدنَا َكغَنٍَم نَا ُّ كُل ٦
، ْبحِ الذَّ ِإلَى ِسيَق َكشَاةٍ بَْل فَاهُ، يَْفتَْح لَْم ُ ه َّ وَلـَِكن ، وَُأذِّلَ َ ُظلِم ٧ جَمِيعِنَا.
عَلَيْهِ، قُبَِض وَالْقََضاءِ يِق بِالّضِ ٨ فَاهُ. يَْفتَْح لَْم يهَا جَازِّ َأمَامَ ٍ َصامِتَة ٍ وََكنَعْجَة
مِْن وَضُرَِب الَأْحيَاءِ، َأْرِض مِْن اْستُؤِْصَل ُ ه َّ َأن يَظُّنُ كَانَ مَْن ِ ِجيلِه وَفِي
ُ ه َّ َأن مََع مَوْتِهِ. عِنْدَ ثَرِّيٍ وَمََع الَأشْرَارِ، مََع ُ قَبْرَه َجعَلُوا ٩ َشعْبِي؟ ِإْثِم َأجِْل
َأْن ُ الله سُرَّ فَقَْد ذَلَِك وَمََع ١٠ . غِّشٌ ِ َمِه ف فِي يَكُْن وَلَْم َجوْراً، يَرْتَِكْب لَْم
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امُهُ، َّ َأي وَتَطُوُل ُ نَْسلَه يَرَى ُ ه َّ فَِإن ِإْثٍم َ ذَبِيحَة ُ نَْفسَه ُ يُقَّدِم وَِحينَ بِاْلحَزَِن. ُ يَْسَحقَه
الْبَارُّ وَعَبْدِي وَيَْشبَُع، نَْفِسهِ تَعَِب َ ثِمَار وَيَرَى ١١ يَدِهِ. عَلَى ّبِ َّ الر ُ ة مَسَرَّ وَتُْفلُِح
فَيَْقسِمُ الْعُظَمَاءِ، بَيْنَ ً نَِصيبا ُ َأهَبُه لِذَلَِك ١٢ آثَامَهُْم. وَيَحْمُِل يَن َكثِيرِ ِ بِمَعْرِفَتِه ُ يُبَرِّر
حَمََل َ وَهُو َأثَمَةٍ. مََع وَُأْحصِيَ نَْفسَهُ، لِلْمَوِْت َسَكَب ُ ه َّ لَأن اءِ، الَأعِّزَ مََع ً غَنِيمَة

ِبِينَ. الْمُْذن فِي وََشفََع يَن، َكثِيرِ َ َخطِيئَة

٥٤
لَْم يَامَْن وَالْهُتَاِف ِم رَّنُ َّ بِالت َأِشيدِي تُْنجِْب، لَْم َّتِي ال ُ الْعَاقِر تُهَا َّ َأي مِي َّ تَرَن ١
ْوِج، َّ الز ذَاِت َأبْنَاءِ مِْن ُ َأْكثَر ِ الْمُْستَوِْحشَة َ َأبْنَاء لَأّنَ الْمَخَاِض، مَِن تُقَاسِي
تَُضيِّقِي. َ لا مَسَاِكنِِك، َ َستَائِر وَابْسُطِي َخيْمَتِِك َ فَْسحَة وَّسِعِي ٢ . ّبُ َّ الر يَقُوُل
وَيَرُِث وَشَمَالاً، ً يَمِينا َستَمْتَّدِيَن ِك َّ لَأن ٣ َأْوتَادَِك، خِي وَرَّسِ َخيْمَتِِك ِحبَاَل َأطِيلِي
َتخْجَلِي َ وَلا َتخْزَْي، لَْن ِك َّ لَأن َتجْزَِعي َ لا ٤ بَةَ، اْلخَرِ الْمُدُنَ يُعْمِرُونَ وَ ً ُأمَما نَْسلُِك
بَعْدُ مِْن تَذْكُرِي وَلَْن ِصبَاِك، ِخْزَي َستَنْسَيْنَ فََأنِْت عَارٌ، بِِك َلَْحَق ي لَْن ُ ه َّ لَأن
َ هُو وَفَادِيِك اْسمُهُ، ُ الْقَدِير ّبُ َّ وَالر زَْوجُِك، َ هُو َصانِعَِك لَأّنَ ٥ لِِك. تَرَمُّ عَارَ
ٍ كَزَْوجَة ّبُ َّ الر دَعَاِك قَْد ٦ الَأْرِض. كُّلِ َ ِإلَه يُْدعَى الَّذِي ِيَل ِإسْرَائ وُس قُّدُ
لَقَْد ٧ . ّبُ َّ الر يَقُوُل الْمَنْبُوذَةِ، بَا الّصِ عَْهدِ ِ كَزَْوجَة وِح، ُّ الر ِ بَة مَكْرُو مَهُْجورَةٍ
َحجَبُْت جَاِمحٍ غََضٍب ِ لَحْظَة فِي ٨ َأْجمَعُِك. ٍ َكثِيرَة بِمَرَاِحمَ وَلـَِكنِّي لَحْظَةً، َهجَرْتُِك
هَذَا لَأّنَ ٩ فَادِيِك. ّبُ َّ الر يَقُوُل َأْرحَمُِك، َأبَدِّيٍ ِبحُّبٍ وَلـَِكنِّي عَنِْك، وَْجهِي
عَلَى تَفِيُض ُطوفَاٍن ُ مِيَاه تَعُودَ َ لا َأْن َأقْسَْمُت ِحينَ نُوٍح، اِم َّ َأي ُ نَظِير الَأْمرَ
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اْلجِبَاَل ِإّنَ ١٠ َأْزجُرَِك. َأْو عَلَيِْك َأْغَضَب َ لا َأْن َأقْسَْمُت كَذَلَِك الَأْرِض،
َ لا َسلاَِمي وَعَْهدُ تُفَارِقُِك، َ فَلا ُ ِتَة اب َّ الث رَْحمَتِي ا َأمَّ تَتَزَْحزَُح، وَالتِّلاََل تَزُوُل
اقْتَلَعَْتهَا َّتِي ال يَةِ، ِّ الْمُتَعَز ُ وَغَيْر ُ بَة الْمَنْكُو تُهَا َّ َأي ١١ رَاِحمُِك. ّبُ َّ الر يَقُوُل يَتَزَْعَزعُ،
الَأْزرَِق، بِالْيَاقُوِت َأَساَساتِِك وَُأْرسِي ِحجَارَتَِك، بِالُأثْمُدِ َأبْنِي َأنَا هَا الْعَاِصفَةُ،
َأْسوَارِِك وَكُّلَ بَهْرَمَانَ، ِ ِحجَارَة مِْن وََأبْوَابَِك يَاقُوٍت، مِْن شُرَفَِك وََأْصنَُع ١٢
عَظِيمٌ. َسلاَمٌ هُْم يَعُمُّ وَ ، ّبِ َّ الر تَلاَمِيذَ َأبْنَائِِك جَمِيُع يَكُونُ ١٣ ٍ يمَة ِ كَر ِحجَارَةٍ مِْن
عَِن ً ِيَة وَنَائ َتخَافِي، فَلَْن ِضيٍق كُّلِ عَْن ً بَعِيدَة وَتَكُونِينَ تَرِْسيخُِك، ُّ يَتِم ِّ بِالْبِر ١٤
فَلَْن لِقِتَالـِكُْم، ُ ُجيُوَشه ٌ عَدُّو َحشَدَ فَِإذَا ١٥ مِنِْك. يَْقتَرَِب لَْن ُ ه َّ لَأن ْعِب ُّ الر
هَا ١٦ وََأْحمِيكُْم يُعَادِيكُْم مَْن كُّلِ عَلَى َأقْضِي لِهَذَا مِنِّي، بَِأْمرٍ ذَلِِك يَكُونَ
بِهَا، يَعْمَُل ً َأدَاة وَُيخْرُِج ارِ، َّ الن فِي الْفَْحمَ يَنْفُُخ الَّذِي ادَ اْلحَّدَ خَلَْقُت قَْد َأنَا
ُصنـِـَع ِسلاٍَح َأّيَ وْفِيُق َّ الت ُيحَالُِف َ لا ١٧ الْمُدَمِّرَ. الْمُْهلَِك خَلَْقُت الَّذِي وََأنَا
مِيرَاُث َ هُو هَذَا لَأّنَ تُْفِحمِينَهُ، الْقََضاءِ َأمَامَ هِمُِك يَتَّ لِسَاٍن وَكُّلُ ِمُهَاجَمَتِِك، ل

. ّبُ َّ الر يَقُوُل عَلَْيهِْم«، ِ بِه َأنْعَْمُت الَّذِي هُمُ ُّ بِر وَ ، ّبِ َّ الر عَبِيدِ
٥٥

ةِ، الْفِّضَ مَِن الْمُعْدِمُونَ هَا َأّيُ وا ُّ وَهَلُم ِيَاهِ، الْم ِإلَى ً جَمِيعا الْعِطَاُش هَا َأّيُ تَعَالَوْا ١
َ ة الْفِّضَ تُنْفِقُونَ ِمَاذَا ل ٢ ةٍ. فِّضَ غَيْرِ مِْن ً انا َّ َمج ً وَلَبَنا ً خَمْرا ابْتَاعُوا وَكُلُوا، ابْتَاعُوا
ِهيَّ َّ الش وَكُلُوا ، ِإلَيَّ الاْستِمَاعَ َأْحِسنُوا َشبٍَع؟ لِغَيْرِ وَتَتْعَبُونَ ِبخـُبْزٍ، لَيَْس مَا عَلَى
نُفُوُسكُْم، فَتَْحيَا َأْصغُوا ؛ ِإلَيَّ وَتَعَالَوْا ْمَع الّسَ َأْرهِفُوا ٣ سَِم. بِالدَّ َأنْفُسُكُْم ْع َّ وَلْتَتَمَت
ُ َجعَلْتُه قَْد َأنَا هَا ٤ ُ الَأمِينَة ُ ِتَة اب َّ الث َ دَاوُد مَرَاِحمُ ِهيَ َأبَدِيّاً، ً عَْهدا وَُأعَاهِدَكُْم
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وَتَْسعَى َتَعْرِفُهَا، ًلا ُأمَما تَْدعُو َك َّ ِإن انْظُرْ، ٥ لِلُأمَِم. ً ًوَقَائِدا زَعِيما عُوِب لِلّشُ ً َشاهِدا
ُ ه َّ لَأن ِيَل، ِإسْرَائ وِس قُّدُ َأجِْل وَمِْن ِإلَهَِك، ّبِ َّ الر بِفَْضِل تَعْرِفَْك، لَْم ُأمَمٌ ِإلَيَْك
ُ ير الشِّرِّ لِيَتْرُِك ٧ يٌب. قَرِ َ وَهُو ُ اْدعُوه مَوُْجوداً، مَادَامَ ّبَ َّ الر اْطلُبُوا ٦ دَكَ. َّ َمج قَْد
ُ يُْكثِر ُ ه َّ لَأن ِإلَهِنَا ِإلَى وَلْيَرِْجــْع فَيَرْحَمَهُ، ّبِ َّ الر ِإلَى وَلْيَتُْب َأفْكَارَهُ، ُ وَالَأثِيم ُ يقَه َطرِ
ُطرُقِي، مِثُْل ُطرُقَكُْم َ وَلا لَأفْكَارِكُْم، ً مُمَاثِلَة لَيْسَْت َأفْكَارِي لَأّنَ ٨ الْغُْفرَانَ.
ُطرُقِي اْرتَفَعَْت كَذَلَِك الَأْرِض، عَِن مَاوَاُت الّسَ اْرتَفَعَِت فََكمَا ٩ . ّبُ َّ الر يَقُوُل
لُْج َّ الث ُ وَيَْنهَمِر ُ الَأْمطَار تَهْطُِل وََكمَا ١٠ َأفْكَارِكُْم. عَْن وََأفْكَارِي ُطرُقِكُْم، عَْن
وََتجْعَُل وَالَأْشجَارَ، اْلحُقُوَل تُرْوِي بَْل هُنَاكَ، ِإلَى تَرِْجــُع َ وَلا مَاءِ، الّسَ مَِن
كَلِمَتِي تَكُونُ هَكَذَا ١١ لِْلجِيَاِع، ً وَخُبْزا ارِِع َّ لِلز ً زَْرعا ُ ُثْمِر وَت وَتَنْمُو تُنْبُِت َ الْبُذُور
ِإلَْيهَا. ِ بِه َأْعهَدُ بِمَا وَتُْفلُِح فِيهِ َأْرغَُب مَا وَُتحَّقُِق دَائِماً، ً مُثْمِرَة عَنِّي ُ تَْصدُر َّتِي ال
ً بَهْجَة َأمَامَكُْم وَالتِّلاَُل اْلجِبَاُل ُ م فَتَتَرَّنَ وََسلاٍَم بِفَرٍَح بَابَِل َستَتْرُُكونَ كُْم َّ لَأن ١٢
تَنْمُو اُص، َّ وَالْقُر ُ وْك الّشَ كَانَ وََحيُْث ١٣ غِبْطَةً، بَِأيْدِيهَا اْلحَْقِل ُ َأْشجَار وَتَُصّفُِق
ُمَْحى. َت لا ً ة َّ َأبَدِي ً وَعَلاَمَة ّبِ َّ الر لاسِْم ً َتخْلِيدا ذَلَِك فَيَكُونُ وَالآِس: رْوِ َّ الس ُ َأْشجَار

٥٦
بَاَت خَلاَصِي لَأّنَ الْعَْدَل، وَاْصنَعُوا ، اْلحَّقَ َأْجرُوا : ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه مَا هَذَا ١
ُ يُكَرِّم وَ بِهَا يَعْمَُل وَ ِ هَذِه ُمَارُِس ي ِمَْن ل ُطوبَى ٢ يُْستَعْلََن. َأْن حَانَ وَبِرِّي ً وَِشيكا
يِب الْغَرِ ابُْن يَقُِل َ لا ٣ رِّ. َّ الش اْرتِكَاِب عَِن ُ يَدَه يَُصونُ ِمَْن ل وَُطوبَى ُسبُوتِي؛
َأنَا : اْلخَصِّيُ يَقُولَّنَ َ وَلا َشعْبِهِ. عَْن يَْفِصلُنِي ّبَ َّ الر ِإّنَ : ّبِ َّ الر ِإلَى الْمُنْضَّمُ
ُسبُوتِي، عَلَى ُيحَافِظُونَ الَّذِيَن لِْلخِْصيَاِن ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه مَا هَذَا لَأّنَ ٤ يَابِسَةٌ. ٌ َشجَرَة
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ً نَِصيبا وََأْسوَارِي بَيْتِي دَاِخَل َأهَبُهُْم ٥ بِعَْهدِي: كُونَ َمَّسَ يَت وَ نِي يَسُرُّ مَا وََيخْتَارُونَ
ا وََأمَّ ٦ يَنْقَرُِض. َ لا ً ُمخَلَّدا ً اْسما ُأْعطِيهِِم وَالْبَنَاِت. الْبَنِينَ مَِن َأفَْضَل ً وَاْسما
عَبِيداً، ُ لَه لِيَكُونُوا ُ اْسمَه وا ُّ وَُيحِب ُ لِيَخْدِمُوه ّبِ َّ الر ِإلَى ونَ الْمُنَْضمُّ َبَاءِ الْغُر ُ َِأبْنَاء فَهَؤُلاَء ٧ بِعَْهدِي، ُك َمَّسَ يَت وَ يَنْقُُضهُ، َ وَلا مِْنهُْم بِْت الّسَ عَلَى ُيحَافُِظ مَْن فَكُّلُ
وَتَكُونُ َصلاَتِي، بَيِْت فِي الْفَرََح عَلَْيهِِم وََأفِيُض ِس الْمُقَّدَ َجبَلِي ِإلَى بِهِْم آتِي
َمِيِع ِلج ِ لاَة الّصَ بَيَْت َسيُْدعَى بَيْتِي لَأّنَ مَْذَبحِي، عَلَى ً مَْقبُولَة وَقَرَابِينُهُْم ُمحْرَقَاتُهُْم
َسَأْجمَُع ِيَل: ِإسْرَائ َشتَاَت يَلُمُّ الَّذِي ّبُ َّ الر ُ يِّد الّسَ ُ يَقُولُه مَا وَهَذَا ٨ الُأمَِم.
ْحرَاءِ الّصَ وُُحوِش يَاجَمِيَع تَعَالَْي ٩ جَمَعْتُهُْم. الَّذِيَن عَِن ً فَْضلا بَعْدُ، ِيَن آخَر ِ ِإلَيْه
هُْم َّ وَكُل عُمٌْي، رُقَبَاءَهُْم فَِإّنَ ١٠ َأيْضاً. الْغَاِب وُُحوِش وَيَاجَمِيَع لِلالْتِهَاِم،
وِْم. َّ بِالن مُوْلَعُونَ رَاقِدُونَ ِمُونَ حَال بَاِح، ُّ الن عَِن عَاِجزُونَ بُْكمٌ وَكِلاٌَب اٌل، ُجهَّ
كُّلٌ الْفَْهِم، مَِن دُونَ َّ ُمجَر ً َأيْضا وَرُعَاةٌ بََع، الّشَ تَعْرُِف َ لا ٌ نَهِمَة كِلاٌَب هُْم ١١
ً مُْسكِرا وَنَشْرَُب َمْرِ، بِاْلخ نَْأتِي تَعَالَوْا قَائِلِينَ: ١٢ ، الرِّْبحِ فِي ً َطمَعا ِ يقِه َطرِ ِإلَى مَاَل

مِنْهُ. َأْعظَمَ بَْل الْيَوِْم، لِهَذَا ً مُمَاثِلا يَكُونُ فَالْغَدُ َالَةِ، ُّم الث ى َّ َحت
٥٧

يُْدرِْك وَلَْم ُ الَأتْقِيَاء وَمَاَت يَعْتَبِرْ، وَ نَْفِسهِ فِي َأحَدٌ ْل يَتََأمَّ فَلَْم ّدِيُق الّصِ هَلََك ١
يَنْعَمُونَ ِ بِالاْستِقَامَة الـِكُونَ وَالّسَ ٢ لِلْكَارِثَةِ. ً تَفَادِيا ُأِخذَ قَْد ّدِيَق الّصِ َأّنَ َأحَدٌ
يَانَْسَل اِحرَةِ، الّسَ َ يَاَأبْنَاء ْ َأنْتُم ا َأمَّ ٣ يَْستَرِيحُونَ. مََضاِجعِهِْم وَفِي لاَِم، بِالّسَ
َأْشدَاقَكُْم تَْفغَرُونَ مَْن وَعَلَى تَْسَخرُونَ؟ بِمَْن ٤ هُنَا. مِْن فَاْدنُوا وَالْعَاهِرَةِ، الْفَاِسِق
جُونَ الْمُتَوَّهِ هَا َأّيُ ٥ وَالْمُنَافِقِينَ؟ اْلخُطَاةِ َ َأبْنَاء ْ َأنْتُم ْ َألَْستُم َألِْسنَتَكُْم؟ وَتَْدلَعُونَ ً وَاِسعَة
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َأْولاَدَكُْم تَْذَبحُونَ يَامَْن َخضْرَاءَ، َشجَرَةٍ كُّلِ وََتحَْت وِط، ُّ الْبَل َأْشجَارِ بَيْنَ ً شَْهوَة
َحصَى مِْن َأْصنَامُكُْم َ هُو نَِصيبَكُْم ِإّنَ ٦ ُخورِ. الّصُ ُشقُوِق َتحَْت ِ الَأْودِيَة فِي
ْ وََأْصعَْدتُم تَْقدِمَاتِكُْم، َسِكيَب ْ َسَكبْتُم وَلَهَا قُرْعَتُكُْم، ِهيَ الْمَلْسَاءِ. الْوَادِي
َجبٍَل عَلَى زِنَاكُْم مََضاِجــَع ْ نََصبْتُم ٧ الُأمُورِ؟ ِ هَذِه عَْن َأْرضَى فَهَْل قَرَابِينَكُْم،
ِ وَقَوَائِمِه الْبَاِب وَخَلَْف ٨ ذَبَاِئحَكُْم، بُوا ِّ لِتُقَر ْ َصعِْدتُم هُنَاكَ وَِإلَى مُْرتَفـِـٍع، َشاِمخٍ
عْتُمُوهَا، وَوَّسَ ُمُوهَا وَعَلَوْت مََضاِجعِكُْم عَْن ْ َكشَْفتُم ُمُونِي َهجَرْت وَِإْذ َأْصنَامَكُْم، ْ َأقَمْتُم
يِهِْم. عُْر فِي ْ لْتُم وَتََأمَّ مََضاِجعَهُْم، ْ َأْحبَبْتُم كُْم َّ لَأن زِنىً عَْهدَ َأْصنَامِكُْم مََع ْ وََأبْرَْمتُم
ُسفَرَاءَكُْم ْ وََأْرَسلْتُم الَأْطيَاِب، ِ وَبَِكثْرَة هِْن، بِالدُّ لِينَ َّ مُحَم مُولََك ِإلَى ْ اْرَتحَلْتُم ٩
ُطوِل مِْن ُ الِإْعيَاء َأَصابَكُمُ ١٠ يَةِ. الْهَاوِ ِإلَى ى َّ َحت ْ وَاْنحَدَْرتُم بَعِيدَةٍ، َأْرٍض ِإلَى
ْ ِخْفتُم ْن َّ مِم ١١ َتخُورُوا. وَلَْم قُوَاكُْم دَْت َتجَّدَ بَْل »يَئِْسنَا« تَقُولُوا: وَلَْم الْمَِسيرِ،
ً زَمَنا ِ ِكينَة بِالّسَ اْعتََصْمُت هَِل ؟ فِيَّ تُفَكِّرُوا َأْو تَذْكُرُونِي وَلَْم ْ كَذِبْتُم ى َّ َحت ْ وَاْرتَعَبْتُم
هَا وَلـَِكنَّ وََأعْمَالـِكُْم، بِرِّكُْم عَْن ُث َسَأَتحَّدَ ١٢ َتخَافُونَنِي؟ تَعُودُوا لَْم ى َّ َحت ً يلا َطوِ
ِإّنَ َأْصنَامِكُْم! مَجْمُوعَاُت فَلْتُنْقِْذكُْم تَْستَغِيثُونَ، عِنْدَمَا ١٣ نَْفعاً. ُتجْدِيَكُْم لَْن
الَأْرَض يَرُِث ُ ه َّ فَِإن بِي يَلُوذُ مَْن ا َأمَّ بَعِيداً. تَْطرَُحهَا ٌ وَنَْفخَة جَمِيعاً، تَحْمِلُهَا َ الرِّيح
كُّلَ يلُوا َأزِ بِيَل، الّسَ مَهِّدُوا مَهِّدُوا! آنَئِذٍ: يُقَاُل وَ ١٤ قُْدسِي. َجبََل وَيَمْلُِك
الَأبَدِ، فِي ُ الْمُقِيم اِمي، الّسَ الْعَلِيُّ يَقُوُل هَكَذَا ُ ه َّ لَأن ١٥ َشعْبِي. يِق َطرِ مِْن مَعْثَرَةٍ
ِس، الْمُقَّدَ الْمَوِْضــِع وَفِي الْعُلَى فِي َأْسكُُن نِي َّ ِإن وَس: الْقُّدُ ُ اْسمُه يُْدعَى الَّذِي
الْمُتَوَاِضعِينَ، َأْروَاَح َ لُأْحيِي الْمُتَوَاِضعَةِ، وِح ُّ الر وَذَوِي الْمُنْسَِحِق، مََع ُ وَُأقِيم
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عَلَى َأَظّلُ َ وَلا الَأبَدِ، ِإلَى ُأخَاصِمُ َ لا نِي َّ لَأن ١٦ الْمُنْسَِحقِينَ. قُلُوَب وَُأنْعَِش
غَِضبُْت قَْد ١٧ خَلَْقتُهَا. َّتِي ال الِإنْسَاِن رُوُح َأمَاِمي تَبِيدَ َّ لِئَلا غَاِضباً، وَاِم الدَّ
ُ ه َّ وَلـَِكن َسخَطاً، وَْجهِي ُ عَنْه وََحجَبُْت ُ وَعَاقَبْتُه َجشَعِهِ، اءِ جَرَّ مِْن ِيَل ِإسْرَائ عَلَى
ُ َسُأقَوِّمُه مَا َّ ِإن بَةَ، الْمَْكتُو ُ ُطرُقَه رََأيُْت لَقَْد ١٨ قَلْبِهِ. ِ غِوَايَة َ وَرَاء ِ عِْصيَانِه فِي َأْوغََل
؛ ّبُ َّ الر يَقُوُل َمْدِ، بِاْلح ُ نُوَاحَه وََأْستَبْدُِل ١٩ َ مَْأنِينَة الّطُ وَلِنَاِئحِيهِ ُ لَه وََأرُدُّ ُ وََأقُودُه
كَالْبَْحرِ فَهُْم ُ الَأشْرَار ا َأمَّ ٢٠ َسَأْشفِيهِ. نِي َّ لَأن وَالْبَعِيدِ يِب لِلْقَرِ ٌ َسلاَم فَيَكُونُ
لِلَأشْرَارِ، ٌ َسلاَم لَيَْس ِإْذ ٢١ وَالّطِينَ َ الْقَذَر ُ مِيَاهُه تَْقذُِف َيَهْدَُأ، لا الَّذِي الْهَاِئجِ

ِإلَهِي. قَاَل
٥٨

وََأخْبِرْ بُوٍق، َكنَفِيرِ بَِصوْتَِك اهْتُْف تَْصمُْت. َ لا َصوْتَِك، بَِأعْلَى نَادِ ١
َلْتَمِسُونَنِي ي هُْم فَِإّنَ ذَلَِك، وَمََع ٢ ِبخَطَايَاهُْم. يَعْقُوَب َ ة َّ ي وَذُرِّ بِِإثْمِهِْم، َشعْبِي
َأحْكَامَ يُهْمِلُوا لَْم هُْم وَكََأّنَ بِرّاً، تَْصنَُع ٌ ة ُأمَّ هُْم وَكََأّنَ ُطرُقِي ِ بِمَعْرِفَة ونَ وَيُسَرُّ يَوْمِيّاً،
مَا وَيَْسَألُونَ: ٣ اللهِ. مَِن ِب ُّ قَر َّ بِالت يَغْتَبِطُونَ وَ بِرٍّ، َأحْكَامَ مِنِّي يَْطلُبُونَ ِإلَهِهِْم،
َصوْمِكُْم يَوِْم فِي كُْم َّ ِإن بِذَلَِك؟. َتحْفِْل وَلَْم لْنَا َّ وَتَذَل تُلاَِحْظ، لَْم وََأنَْت ُصمْنَا بَالُنَا
لـِكَْي تَُصومُونَ ْ َأنْتُم وَهَا ٤ الـِكُْم. َّ عُم جَمِيَع وَتُسَّخِرُونَ َأنْفُِسكُْم َ ة مَسَرَّ َلْتَمِسُونَ ت
َ الْيَوْم َصوْمِكُمُ مِثَْل ِإّنَ َأثِيمَةٍ. بِكَلِمَاٍت َبُوا وَتَتََضار فَقَْط، وَتَتَشَاجَرُوا تَتَخَاَصمُوا
فِي ُ َأْختَارُه الَّذِي ُ وْم الّصَ َأيَكُونُ ٥ الْعَلاَءِ. فِي ً مَْسمُوعَة َأْصوَاتَكُْم َيجْعَُل َ لا
الْمِْسِح افْتِرَاِش َأوِ كَالْقََصبَةِ، رَْأِسهِ ِإْحنَاءِ فِي َأْو يَوْماً، ُ نَْفسَه ِ الْمَرْء ِإْذلاَِل
ُ َأْختَارُه الَّذِي ُ وْم الّصَ َألَيَْس ٦ ؟ ّبِ َّ الر لَدَى ً مَْقبُولا ً َصوْما هَذَا َأتَْدعُو مَادِ؟ َّ وَالر
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الْمُتََضايِقِينَ، سَرَاِح وَِإْطلاَِق النِّيرِ، عُقَدِ وَحَّلِ رِّ، َّ الش قُيُودِ فَّكِ فِي يَكُونُ
الْفَقِيرِ وَِإيْوَاءِ َائـِـِع، اْلج مََع خُبْزِكَ ِ مُشَاَطرَة فِي يَكُونُ َ َألا ٧ نِيرٍ؟ كُّلِ وََتحْطِيِم
يبَِك قَرِ عَْن غَاضِي َّ الت وَعَدَِم َلْتَقِيهِ، ت الَّذِي ْيَاِن الْعُر ِ وَُكْسوَة بَيْتَِك. فِي الْمُتَشَرِّدِ
مَُك وَيَتَقَّدَ يعاً، سَرِ عَافِيَتَُك ُ وَتُزْهِر بَاِح، كَالّصَ نُورُكَ يَِشــّعُ عِنْدَئِذٍ ٨ الْبَائِِس؟
. ّبُ َّ الر فَيَْستَِجيُب تَْدعُو عِنْدَئِذٍ ٩ َساقَتَِك. َ رَة مُؤَّخَ ّبِ َّ الر َمجْدُ وََيحْرُُس كَ، ُّ بِر
بِالُأْصبُِع َ يمَاء وَالِإ النِّيرَ، بَيْتَِك وََسِط مِْن َأزَلَْت ِإْن َأنَا. هَا فَيَقُوُل تَْستَغِيُث
لِيِل، الذَّ َ حَاجَة وََأْشبَعَْت لِْلجَائـِـِع، نَْفسََك بَذَلَْت ِإن ١٠ رِّ، َّ بِالش ْطَق ُّ وَالن اْحتِقَاراً،
وَيَهْدِيَك ١١ ْهرِ، كَالّظُ يُْصبُِح امَِس الدَّ وَلَيْلََك لْمَةِ، الّظُ فِي يُشْرُِق َ نُورَك فَِإّنَ
فَيُقَوِّي الْمُجْدِبَةِ، وَالَأْرِض الْقَْحِط زَمَِن فِي ى َّ َحت حَاَجتََك وَيَسُّدُ ً دَائِما ّبُ َّ الر
َ َأْولاَدُك وَيَبْنِي ١٢ َيَنْقَطـِـُع، لا مَاءٍ وََكجَْدوَِل ةٍ، َّ ي مَْروِ كَرَْوَضةٍ فَتُْصبُِح عِظَامََك
بَنَى الَّذِي عَْب الّشَ ذَلَِك بَعْدَ ونَ وَيُسَمُّ َأَساَساتِهَا، يُقِيمُونَ وَ َ الْقَدِيمَة اْلخَرَائَِب
بِْت، الّسَ يَوِْم نَْقِض عَْن قَدَمََك َكفَْفَت ِإْن ١٣ مُدُنِهِ. َ َأْحيَاء مَ وَرَمَّ ُ َأْسوَارَه
ةٍ مَسَرَّ َ يَوْم بِْت الّسَ َ يَوْم وَدَعَوَْت ِس، الْمُقَّدَ يَوِْمي فِي مَرَامَِك َ وَرَاء ْعِي الّسَ وَعَِن
َأْو َأهْوَائَِك َحسََب تَْسلُْك وَلَْم ُ َأكْرَْمتَه ِإْن لِلهِ. ً ما َّ مُكَر ً يَوْما ُ وََجعَلْتَه ، ّبِ َّ لِلر
، ّبِ َّ بِالر تَبْتَهُِج عِنْدَئِذٍ ١٤ الْكَلاَِم، لَغْوِ فِي ُ تُنْفِْقه َأْو مََصاِلحَِك، َ قََضاء َلْتَمِْس ت
ِيَك، َأب يَعْقُوَب اِث َ بِمِير عَلَيَْك وَُأنْعِمُ الَأْرِض، مُْرتَفَعَاِت تَمْتَطِي وََأْجعَلَُك

مَ. َّ تَكَل قَْد ّبِ َّ الر فَمَ لَأّنَ
٥٩

ُتخَلَِّص، َأْن عَْن َ تَعِْجز ى َّ َحت ً قَاصِرَة لَيْسَْت ّبِ َّ الر ذِرَاعَ ِإّنَ انْظُرُوا، ١
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وَبَيْنَ بَيْنَكُْم تَْفِصُل َأْضحَْت َخطَايَاكُْم مَا َّ ِإن ٢ تَْسمََع. َ لا ى َّ َحت ٌ ثَقِيلَة ُ ُأذُنَه َ وَلا
ثَْت َّ تَلَو َأيْدِيَكُْم لَأّنَ ٣ يَْسمَْع، فَلَْم عَنْكُْم، ُ وَْجهَه َحجَبَْت وَآثَامُكُْم ِإلَهِكُْم،
رِّ. َّ بِالش َألِْسنَتُكُْم وَلَهََجْت ـْكَذِِب، بِال ِشفَاهُكُْم وَنَطَقَْت بِالِإْثِم، وََأَصابِعَكُْم ِم بِالدَّ
الْبَاطِِل عَلَى كِلُونَ َّ يَت بِاْلحَّقِ. َيحْكُمُ َأْو بِالْعَْدِل، يُطَالُِب مَْن بَيْنَكُْم لَيَْس ٤
َأفْعَى، بَيَْض يَْفقِسُونَ ٥ بِالِإْثِم. َلِدُونَ ي وَ ، بِالْغِّشِ َيحْبَلُونَ ورِ، ُّ بِالز هُونَ َّ وَيَتَفَو
الْبَيَْضةِ وَمَِن يَمُوُت، بَيْضِهِْم مِْن يَْأكُُل مَْن الْعَنَْكبُوِت. ُخيُوَط وَيَنِْسُجونَ
يَْكتَسُونَ َ وَلا الثِّيَاِب، لِنَِسيِج ُخيُوُطهُْم تَْصلُُح َ لا ٦ ةٌ. َّ َحي َتخْرُُج ِ الْمَْكسُورَة
َأيْدِيهِْم. اْرتََكبَْتهَا قَدِ ِ لْم الّظُ وََأفْعَاُل ِإْثٍم، َأعْمَاُل ِهيَ َأعْمَالَهُْم لَأّنَ بَِأعْمَالِهِْم،
َأفْكَارُهُْم الْبَرِيءِ، دَِم لِسَْفِك وَيُهَرْوِلُونَ رِّ، َّ الش لاِقْتِرَاِف َأْرجُلُهُْم تُسْرِعُ ٧
عَْدَل َ وَلا لاَِم، الّسَ َسبِيَل يَعْرِفُوا لَْم ٨ وَخَرَاٌب دَمَارٌ ُطرُقِهِْم وَفِي َأثِيمَةٌ، َأفْكَارٌ
اْلحَّقُ ٩ َسلاَماً. يَعْرُِف َ لا فِيهَا الُِك وَالّسَ ُطرُقَهُْم، ُجوا َّ عَو مَسَالـِِكهِْم. فِي
ً َضوْءا وَنَنْشُدُ لاَمُ، الّظَ ِنَا ب فَيُحْدُِق نُوراً، نَرْتَقُِب الْعَْدُل. َا يُْدرِكْن وَلَْم ا، َّ عَن ابْتَعَدَ
ُ ر َّ نَتَعَث كَالْمَْكفُوِف، ُس َّ وَنَتَلَم كَالَأعْمَى، َائَِط اْلح ُس نَتَحَّسَ ١٠ الْعَتْمَةِ. فِي فَنَْسلُُك
الْمُتَدَفِّقِينَ بَيْنَ كَالَأْموَاِت وَنَكُونُ يِْل َّ الل ِ عَتْمَة فِي ُ نَِسير َّا كُن لَوْ َكمَا ِ هِيرَة الّظَ فِي
َنجِدُهُ، َ فَلا الْعَْدِل عَِن نَْبحَُث َمَاِم. كَاْلح وَنَنُوُح كَالدِّبَبَةِ، ُ نُزَْمجِر نَا ُّ كُل ١١ ِ َيَاة بِاْلح
وَآثَامَنَا َأمَامََك، َكثُرَْت مَعَاِصينَا لَأّنَ ١٢ ا، َّ عَن ابْتَعَدَ قَدِ ِ بِه وَِإذَا َلاَِص اْلخ وَعَِن
اْرتَدَْدنَا . ّبِ َّ لِلر رْنَا َّ وَتَنَك ْدنَا َّ تَمَر ١٣ نَعْرِفُهَا. بُنَا وَذُنُو مَعَنَا، فَمَعَاِصينَا عَلَيْنَا. تَشْهَدُ
الْقَلِْب. مَِن زُوٍر وَبِكَلاَِم افْتِرَاءً، وَالْعِْصيَاِن ِ لْم بِالّظُ هْنَا َّ تَفَو ِإلَهِنَا، ُطرُِق ِبَاِع ّ ات عَِن
فِي ً يعا صَرِ اْلحَّقُ َسقََط ِإْذ بَعِيداً، الْعَْدُل وَوَقََف الِإنَْصاُف، ا َّ عَن اْرتَّدَ قَدِ ١٤



إَشعْياء ٦٠:٦ xciii إَشعْياء ٥٩:١٥

عَِن ُ َائِد وَاْلح مَْفقُوداً، اْلحَّقُ َأْضحَى ١٥ ُخوَل. الدُّ يَْستَطـِـِع لَْم ُّ وَالْبِر وَارِِع، الّشَ
َيجِْد لَْم وَِإْذ ١٦ الِإنَْصاِف. فُْقدَانُ ُ فََأْسخَطَه ذَلَِك ّبُ َّ الر رََأى ةً. َّ َضحِي رِّ َّ الش
انْتَِصاراً، ُ ذِرَاعُه ُ لَه َأْحرَزَْت َشفِيعاً، يَرَى َ لا َأْن ُ وََأْدهَشَه لِْلحَّقِ، ُ يَنْتَصِر ً ِإنْسَانا
وَاْكتَسَى َلاَِص، اْلخ َ ُخوذَة رَْأِسهِ عَلَى وَاْرتَدَى ِّ بِالْبِر عَ فَتَدَرَّ ١٧ هُ. ُّ بِر ُ وَعََضدَه
َأعْمَالِهِْم. بِمُْقتَضَى يهِْم ُيجَازِ َ فَهُو ١٨ الْغََضِب. ِ بِعَبَاءَة وَالْتَّفَ الانْتِقَاِم، بِثِيَاِب
قُونَ َّ فَيَت ١٩ بِاْلجَزَائِرِ، الْقََصاَص يُنْزُِل وَ ُخُصومَهُ، يُعَاقُِب وَ َأعْدَاءَهُ، ُيجَازِي
الْعَدُّوُ َسيَْأتِي ُ ه َّ لَأن ، ّبِ َّ الر َمجْدَ َيخْشَوْنَ الْمَشْرِِق وَمَِن ، ّبِ َّ الر اسْمَ الْمَغْرِِب مَِن
ِبِينَ ائ َّ الت وَِإلَى صِْهيَوْنَ، ِإلَى الْفَادِي يُْقبُِل وَ ٢٠ . ّبِ َّ الر ُ رِيح ُ فَتَْدفَعُه مُتَدَفٍِّق َكنَهْرٍ
فَهَذَا ، ّبُ َّ الر يَقُوُل َأنَا، ا َأمَّ ٢١ . ّبُ َّ الر يَقُوُل يَعْقُوَب، ةِ َّ ي ذُرِّ مِْن مَعَاِصيهِْم عَْن
يَزُوُل َ لا اهُ، َّ ي ِإ نْتَُك لَّقَ الَّذِي وَكَلاَِمي عَلَيَْك َاّلَ اْلح رُوِحي ِإّنَ مَعَهُْم: عَْهدِي

الَأبَدِ. وَِإلَى الآنَ مَِن َأْحفَادِكَ، َأْو َأبْنَائَِك فَِم مِْن َأْو َمَِك ف مِْن
٦٠

ِإّنَ هَا ٢ عَلَيِْك. َأشْرََق ّبِ َّ الر وََمجْدَ جَاءَ، قَْد نُورَِك فَِإّنَ اْستَِضيئِي، قُوِمي ١
يُشْرُِق ّبَ َّ الر وَلـَِكّنَ عُوَب، الّشُ يَْكتَنُِف امَِس الدَّ يَْل َّ وَالل الَأْرَض، ُ تَغْمُر َ لْمَة الّظُ
ِإلَى الْمُلُوكُ وَتَتَوَافَدُ نُورِِك، ِإلَى الُأمَمُ فَتُْقبُِل ٣ َحوْلَِك، ُ َمجْدُه وَيَتَجَلَّى عَلَيِْك،
وََأتَوْا اْجتَمَعُوا، قَدِ ً جَمِيعا هُْم فَهَا وَانْظُرِي، َحوْلَِك لِي تََأمَّ ٤ ِضيَائِِك. ِإشْرَاِق
عِنْدَئِذٍ ٥ الَأْذرُِع. عَلَى بَنَاتُِك وَتُحْمَُل بَعِيدٍ، مَكَاٍن مِْن َأبْنَاؤُِك ُ َيجِيء ِإلَيِْك.
الْبَْحرِ ثَرْوَاِت لَأّنَ ً فَرَحا وَتَمْتَلِئِينَ قَلْبِِك، عَلَى ُ الِإثَارَة وَتَْطغَى لِينَ، َّ وَتَتَهَل يَن تَنْظُرِ
مِْن بِِل. الِإ ِ بَِكثْرَة َأْرُضِك تَْكتَّظُ ٦ عَلَيِْك. ُق َّ يَتَدَف الُأمَِم وَغِنَى ِإلَيِْك ُل َّ تَتَحَو
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هَِب بِالذَّ ً لَة َّ مُحَم َشبَا مِْن ِإلَيِْك ُ تَتَقَاَطر بَوَاِكيرُ، تَغْشَاِك َ وَعِيفَة مِْديَانَ َأْرِض
َاُش وَكِب ِإلَيِْك، َتجْتَمـِـُع َ قِيدَار قُْطعَاِن جَمِيُع ٧ . ّبِ َّ الر تَْسبِيَح وَتُذِيُع بَاِن ُّ وَالل
مَْن ٨ . الْبَِهيَّ بَيْتِي ُ وَُأَمجِّد مَْذَبحِي، عَلَى ً مَْقبُولَة قَرَابِينَ ُ تُقَّدِم َتخْدُمُِك، نَبَايُوَت
وَفِي تَنْتَظِرُنِي، ُ فَاْلجَزَائِر ٩ َأْعشَاشِهَا؟ ِإلَى َمَاِم وَكَاْلح حَاِب كَالّسَ ائِرُونَ الّطَ ِ هُؤُلاَء
وَمَعَهُْم بَعِيدَةٍ، َأْرٍض مِْن بِهِْم َ لِتَْأتِي َأبْنَاءَِك ٌ حَامِلَة تَرِْشيَش ُسفُُن ِ لِيعَة الّطَ
دَِك. َّ َمج قَْد ُ ه َّ لَأن ِيَل ِإسْرَائ وِس وَلِقُّدُ ِإلَهِِك ّبِ َّ الر لاسِْم ً ِيما تَكْر وَذَهَبُهُْم، تُهُْم فِّضَ
عَاقَبْتُِك، غََضبِي فِي لَأنِّي مُلُوكُهُْم، وََيخْدُمُِك َأْسوَارَِك، ُ َبَاء الْغُر ُ يُعَمِّر ١٠
لِيَْحمَِل نَهَارَ، لَيَْل تُوَْصدُ َ وَلا ً دَائِما َأبْوَابُِك تَنْفَتُِح ١١ رَحَمْتُِك. رَِضاَي وَفِي
َ ة الُأمَّ لَأّنَ ١٢ مُلُوكُهُْم، ِإلَيِْك يُسَاُق مَوِْكٍب وَفِي الُأمَِم، َ ثَرْوَة اُس َّ الن ِإلَيِْك
اِحِق. الّسَ لِْلخَرَاِب ُض َّ تَتَعَر عُوُب الّشُ ِ وَهَذِه تَهْلُِك، لَِك ََتخَْضُع لا َّتِي ال َ وَالْمَْملـَكَة
مَْقدِسِي، مَوِْضــِع يِينِ لِتَزْ ِ بِينِه وَشِرْ ِ وَِسنْدِيَانِه ِ بِسَرْوِه لُبْنَانَ َمجْدُ ِإلَيِْك يَْأتِي ١٣
خَاِضعِينَ، مَُضايِقِيِك ُ َأبْنَاء ِإلَيِْك يُْقبُِل وَ ١٤ َمجِيداً. قَدَمَيَّ َ مَوْطِئ فََأْجعَُل
صِْهيَوْنَ ، ّبِ َّ الر َ مَدِينَة وَيَْدعُونَِك قَدَمَيِْك، عِنْدَ يَْنحَنُونَ اْحتَقَرُوِك الَّذِيَن وَكُّلُ
َأحَدٌ، بِِك ُ يَعْبُر َ لا ً مَمْقُوتَة ً مَهُْجورَة ُكنِْت َأْن وَبَعْدَ ١٥ ِيَل. ِإسْرَائ وِس قُّدُ
الُأمَِم، َبَنَ ل َبِينَ وَتَشْر ١٦ الَأْجيَاِل، كُّلِ وَفَرََح الَأبَدِ، ِإلَى ً ة َّ بَهِي َسَأْجعَلُِك
ُ يز ِ عَز وَفَادِيِك ُمخَلُِّصِك ّبُ َّ الر َأنَا َأنِّي وَتُْدرِِكينَ الْمُلُوِك، ثُدِّيَ وَتَرَْضعِينَ
آتِي اْلحَدِيدِ وَبَدََل هََب، الذَّ لَِك َأجْلُِب حَاِس ُّ الن عَِن ً وَعِوَضا ١٧ يَعْقُوَب.
َتَِك وُلا وََأْجعَُل حَدِيداً، ِ اْلحِجَارَة وَبَدََل ُنحَاساً، اْلخَشَِب وَعِوََض ةِ، بِالْفِّضَ لَِك
َأْرِضِك، فِي ٍ بِظُلْم َيُْسمَُع وَلا ١٨ بِالْعَْدِل. يَعَامِلُونَِك يِك وَمُسَّخِرِ َسلاٍَم، َ مَْصدَر
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ابَاتِِك َّ وَبَو خَلاَصاً، َأْسوَارَِك وَتَْدعِينَ ُتخُومِِك، دَاِخَل خَرَاٍب َأْو بِدَمَاٍر َ وَلا
عَلَيِْك الْقَمَرِ ُ َضوْء يُشْرُِق َ وَلا هَارِ النَّ فِي لَِك ً نُورا ْمُس الّشَ تَعُودُ َ وَلا ١٩ ِيَح. تَسَاب
شَمْسُِك تَغْرُُب َ وَلا ٢٠ َمجْدَِك. يَكُونُ وَِإلَهُِك ، الَأبَدِّيَ نُورَِك يَكُونُ ّبَ َّ الر لَأّنَ
امُ َّ َأي وَتَنْقَضِي ، الَأبَدِّيَ نُورَِك يَكُونُ ّبَ َّ الر لَأّنَ قَمَرُِك، يَتََضاءَُل َ وَلا بَعْدُ، مِْن
فَهُْم الَأبَدِ، ِإلَى الَأْرَض وَيَرِثُونَ ً َأبْرَارا ً جَمِيعا َشعْبُِك يَكُونُ وَ ٢١ مَنَاَحتِِك.
ً ة ُأمَّ وََأْصغَرُهُْم َألْفاً، هُْم ُّ َأقَل يَْضَحى وَ ٢٢ دَ. لَأتَمَجَّ يَدَّيَ وَعَمَُل غَْرسِي غُْصُن

ِحينِهِ. فِي ذَلَِك َتحْقِيِق فِي ُأسْرِعُ ّبُ َّ الر َأنَا ةً، َّ ي قَوِ
٦١

َأْرَسلَنِي الْمَسَاِكينَ، َ لُأبَشِّر مَسََحنِي ّبَ َّ الر لَأّنَ ، عَلَيَّ ّبِ َّ الر يِّدِ الّسَ رُوُح ١
يَن وَلِلْمَْأُسورِ بِالعِتِْق لِلْمَْسبِيِّينَ لُأنَادَِي الْقُلُوِب، الْمُنَْكسِرِي ِجرَاَح لُأَضمِّدَ
جَمِيَع لُأعَّزَِي لِإلَهِنَا، انْتِقَاٍم َ يَوْم وَ الْمَْقبُولَةَ، ّبِ َّ الر َ َسنَة لُأعْلَِن ٢ ةِ، َّ ي ِّ بِاْلحُر
بَدََل رُورِ ُّ الس وَدُهَْن مَادِ، َّ الر بَدََل جَمَاٍل تَاَج صِْهيَوْنَ نَاِئحِي لَأْمنََح ٣ اِئحـِينَ. َّ الن
ّبِ َّ الر وَغَْرَس ِّ الْبِر َ َأْشجَار فَيُْدعَوْنَ الْيَائِسَةِ، وِح ُّ الر بَدََل تَْسبِيٍح َ وَرِدَاء وِْح، َّ الن
الْمُدُنَ وَيُرَمِّمُونَ الْغَابِرَ، َ مَار الدَّ وَيَبْنُونَ الْقَدِيمَةَ، اْلخَرَائَِب فَيُعَمِّرُونَ ٤ دَ. َمَجَّ يَت لـِكَْي
ِ رِعَايَة عَلَى ُ َبَاء الْغُر يَقُومُ وَ ٥ َأْجيَاٌل. عَلَْيهَا انْقََضْت َّتِي ال وَاْلخِرََب الْمُتَهَّدِمَةَ،
فَتُْدعَوْنَ ْ َأنْتُم ا َأمَّ ٦ امِينَ. َّ وَكَر ً اثا حُرَّ لـَكُْم يَكُونُونَ الَأجَانِِب ُ وََأبْنَاء قُْطعَانِكُْم،
مُونَ وَتَتَعَّظَ الُأمَِم َ ثَرْوَة فَتَْأكُلُونَ ِإلَهِنَا، امَ خُّدَ اُس َّ الن وَيُسَمِّيكُمُ ، ّبِ َّ الر َ كَهَنَة
عَِن ً وَعِوَضا ِيرَاِث، الْم مَِن ِضعْفَيْنِ تَنَالُونَ عَارِكُْم عَْن ً وَعِوَضا ٧ بِغِنَاهُْم.
فَرَحُكُْم يَكُونُ وَ نَِصيبَيْنِ، َأْرِضكُْم فِي ـِكُونَ تَمْل لِهَذَا ِنَِصيبِكُْم، ب تَبْتَهُِجونَ الْهَوَاِن
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وََأكَافِئُهُْم لْمَ، وَالّظُ الاْختِلاََس وََأْمقُُت الْعَْدَل ُأِحّبُ ّبُ َّ الر َأنَا لَأنِّي ٨ َأبَدِيّاً.
وََسَط وَنَْسلُهُْم الُأمَِم، بَيْنَ تُهُْم َّ ي ذُرِّ ُ وَتَْشتَهِر ٩ َأبَدِيّاً. ً عَْهدا مَعَهُْم وََأقْطَُع بَِأمَانَةٍ،
نِي َّ ِإن ١٠ . ّبُ َّ الر ُ بَارَكَه َشعٌْب هُْم َأّنَ ُّ يُقِر وَ يَعْرِفُهُْم، يَرَاهُْم مَْن وَكُّلُ عُوِب، الّشُ
َلَنِي ب وَسَرْ َلاَِص اْلخ ِيَاَب ث َكسَانِي ُ ه َّ لَأن بِِإلَهِي، نَْفسِي وَتَْفرَُح ّبِ َّ بِالر ً َحّقا َأبْتَهُِج
ُ ه َّ لَأن ١١ ِبحُلِيِّهَا. ُل تَتَجَمَّ وََكعَرُوٍس ِتَاٍج، ب ُ رَْأَسه َيُِّن يُز عَرِيٍس مِثَْل الْبِرِّ، بِرِدَاءِ
هَكَذَا فِيهَا، زُرِعَْت َّتِي ال نَبَاتَاتِهَا ُتخْرُِج ُ وَاْلحَدِيقَة مَْزرُوعَاتِهَا، الَأْرُض تُنْبُِت َكمَا

الُأمَِم. جَمِيِع َأمَامَ يَنْبُتَاِن ْسبِيَح َّ وَالت َّ الْبِر َيجْعَُل ّبُ َّ الر ُ يِّد الّسَ

٦٢
يَتَجَلَّى ى َّ َحت َأْستَِكينُ َ لا َ ُأورَُشلِيم َأجِْل وَمِْن َأْصمُُت، َ لا لِصِْهيَوْنَ ً ِإكْرَاما ١
الْمُلُوِك وَكُّلُ ِك َّ بِر الُأمَمُ فَتَرَى ٢ ، جٍ ِّ مُتَوَه كَمِْشعٍَل وَخَلاَصُهَا هَا ُّ بِر َكِضيَاءٍ
فِي جَمَاٍل تَاَج وَتَكُونِينَ ٣ . ّبِ َّ الر فَمُ عَلَيِْك ُ يُْطلِقُه جَدِيدٍ بِاسٍْم وَتُْدعَيْنَ َمجْدَِك،
بِالْمَْهُجورَةِ، تُْدعَيْنَ تَعُودِيَن َ وَلا ٤ ِإلَهِِك. َكّفِ فِي ً مَلَكِيّا ً وَِإْكلِيلا ، ّبِ َّ الر يَدِ
بِهَا(، تِي مَسَرَّ )َأْي »َحْفِصيبَةَ« تُْدعَيْنَ بَْل ِبَةً، خَر بَعْدُ مِْن لَأْرِضِك يُقَاُل َ وَلا
بَعٍْل. ذَاَت تُْصبُِح وََأْرُضِك بِِك، يُسَرُّ ّبَ َّ الر لَأّنَ بَعٍْل، ذَاَت تُْدعَى وََأْرُضِك
بِعَرُوِسهِ يُس الْعَرِ يَْفرَُح وََكمَا َأبْنَاؤُِك، جُِك يَتَزَّوَ هَكَذَا َ عَْذرَاء اُب الّشَ ُج يَتَزَّوَ فََكمَا ٥
ً نَهَارا يَبْتَهِلُونَ ً اسا حُرَّ َأقَمُْت ُ يَاُأورَُشلِيم َأْسوَارِِك عَلَى ٦ بِِك. ّبُ َّ الر يَبْتَهُِج هَكَذَا
تَْأِسيَس يُعِيدَ ى َّ َحت يَْستَِكينُ ُ تَدَعُوه َ وَلا ٧ وا. تَكُّفُ َ لا ّبِ َّ الر يَاذَاكِرِي وَلَيْلاً.
ِ الْقَدِيرَة ِ وَبِذِرَاعِه ِ ِينِه َم بِي ّبُ َّ الر َأقْسَمَ قَْد ٨ الَأْرِض. َ مَْفَخرَة وََيجْعَلَهَا َ ُأورَُشلِيم
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ُ َبَاء الْغُر يَشْرََب وَلَْن لَأعْدَائِِك، ً َطعَاما بَعْدُ مِْن ِحنْطَتَِك ُأْعطَِي لَْن قَائِلاً:
وَيَحْمَدُونَ زَْرعِهَا، َ ة مَشَّقَ دُوا َّ تََكب الَّذِيَن يَْأكُلُهَا بَْل ٩ فِيهَا، تَعِبِْت َّتِي ال خَمْرَِك
اُعْبُرُوا ١٠ مَْقدِسِي. َساحَاِت فِي َ َمْر اْلخ َبُونَ يَشْر َ كَرْم ـْ ال َجنَوْا وَالَّذِيَن اللهَ.
اْرفَعُوا اْلحِجَارَةِ، مَِن ُ وه وَنَّقُ بِيَل، الّسَ عَبِّدُوا عِْب. لِلّشَ ً يقا َطرِ وا وََأعِّدُ بِالَأبْوَاِب،
صِْهيَوْنَ ِ لابْنَة قُولُوا الَأْرِض: َأقَاصِِي كُّلِ فِي َأذَاعَ قَْد ّبُ َّ الر ١١ عِْب. لِلّشَ ً رَايَة
ساً، مُقَّدَ ً َشعْبا ُ وَيَْدعُونَه ١٢ مُهُ. يَتَقَّدَ ُ وَجَزَاؤُه ُ مَعَه ُ ُأْجرَتُه هَا ُمخَلُِّصِك. َأقْبََل قَْد

الْمَْهُجورَةِ. َ غَيْر َ وَالْمَدِينَة بَةَ« »الْمَْطلُو تُْدعَيْنَ وََأنِْت . ّبِ َّ الر مَْفدِيِّي
٦٣

بُِل الْمُتَسَرْ هَذَا بُصْرَةَ؛ مِْن َ حَمْرَاء بِثِيَاٍب َأدُومَ، مِْن الْمُْقبُِل هَذَا مَْن ١
مَا ٢ لِْلخَلاَِص. ُ الْعَظِيم بِالْبِرِّ، اطُِق َّ الن ّبُ َّ الر َأنَا ُ ه َّ ِإن تِهِ؟ َّ قُو ِ ِبخُيَلاَء ُ ائِر الّسَ بِالْبَهَاءِ.
َ الْمِعْصَرَة دُْسُت لَقَْد ٣ الْمِعْصَرَةِ؟ عِنََب دَاَس كَمَْن ِيَابَِك وَث ُ َأْحمَر رِدَائَِك بَاُل
وَوَطِئْتُهُْم َسخَطِي فِي دُْستُهُْم قَْد عُوِب. الّشُ مَِن َأحَدٌ مَعِي يَكُْن وَلَْم وَحْدِي،
الانْتِقَاِم َ يَوْم لَأّنَ ٤ ِيَابِي. ث وَلَطَْخُت رِدَائِي عَلَى دَمُهُْم َ فَتَنَاثَر غَيْظِي، فِي
مُعِينٍ، عَلَى َأعْثُرْ فَلَْم ّتُ َلَّفَ ت ٥ َأتَْت. قَْد مَْفدِيِّيَّ َ وََسنَة قَلْبِي، فِي ً كَامِنا كَانَ
َسخَطِي، ِ بِنَجْدَة ْدُت َّ وَتََأي ذِرَاِعي، ةِ َّ بِقُو فَانْتَصَرُْت نَاصِرٍ، مِْن يَكُْن لَْم ِإْذ وَعَجِبُْت
فَوَْق دِمَاءَهُْم وََسَكبُْت غََضبِي، فِي وََأْسكَرْتُهُْم غَيْظِي، فِي عُوَب الّشُ فَدُْسُت ٦
بَيِْت عَلَى َأغْدَقَهَا َّتِي ال ِ وَإْحسَانَاتِه ِ وَتَسَابِيحِه ّبِ َّ الر بِرَْأفَاِت َألْهَُج ٧ الَأْرِض.
َأْوفِيَاءُ، ُ وََأبْنَاء َشعْبِي ً َحّقا هُْم ِإّنَ قَاَل: ُ ه َّ لَأن ٨ وَرَْحمَتِهِ. ِ خَيْرِه بِفَْضِل ِيَل ِإسْرَائ
ِ َحضْرَتِه وَمَلاَكُ ِضيقَاتِهِْم، كُّلِ فِي تََضايََق ٩ َّصَهُْم. َل فَخ لِلْبَاطِِل، يَعُودُوا لَْن
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الْغَابِرَةِ. اِم َّ الَأي َطوَاَل وَحَمَلَهُْم وَرَفَعَهُْم افْتَدَاهُْم ِ وََحنَانِه ِ تِه َّ َمحَب وَبِفَْضِل َأنْقَذَهُْم،
ِنَْفِسهِ. ب وَحَارَبَهُْم لَهُْم عَدُّوٍ ِإلَى فَاْستَحَاَل ُ رُوحَه وََأْحزَنُوا دُوا َّ تَمَر هُْم لـَِكنَّ ١٠
َأْصعَدَنَا مَْن َأيَْن وَتَسَاءَلُوا: ِ عَبْدِه مُوسَى امَ َّ َأي الْقَدِيمَةَ، امَ َّ الَأي رُوا َّ تَذَك َّ ثُم ١١
مَْن ١٢ وََسطِنَا؟ فِي وَس الْقُّدُ ُ رُوحَه َأقَامَ مَْن َأيَْن قَطِيعِهِ؟ رَاِعي مََع الْبَْحرِ مَِن
َأمَامَنَا الْبَْحرِ َ مِيَاه َشّقَ مَْن مُوسَى؟ يَمِينِ ِإلَى ُ تَِسير ِ الْمَِجيدَة ِ تِه َّ قُو ذِرَاعَ َجعََل
مِْن ةِ َّ ي ِّ الْبَر فِي َكفَرٍَس فَسِرْنَا جَِج؟ الّلُ فِي اقْتَادَنَا مَِن ١٣ َأبَدِيّاً؟ ً اْسما لِيَْكتَِسَب
احَةِ، َّ بِالر ّبِ َّ الر رُوُح عَلَْيهِْم َأنْعَمَ وَادٍ، ِإلَى مُنْحَدٍِر َكقَطِيٍع ١٤ نَعْثُرَ؟ َأْن غَيْرِ
ْ وَانْظُر مَاءِ الّسَ مَِن ْع َّ تَطَل ١٥ َمجِيداً. ً اْسما لِنَْفِسَك لِتَْصنََع َشعْبََك هَدَيَْت هَكَذَا
لَهِيُب عَنِّي اْمتَنََع قَدِ وَاقْتِدَارُكَ؟ غَيْرَتَُك َأيَْن وَالْمَِجيدِ. ِس الْمُقَّدَ مَْسِكنَِك مِْن
ِيَل وَِإسْرَائ َيَعْرِفُنَا، لا َ بْرَاهِيم ِإ َأّنَ مََع َأبُونَا، َ هُو فََأنَْت ١٦ وَِإْحسَانَاتَِك. َأْشوَاقَِك
ِمَاذَا ل ١٧ الْقَدِيِم. مُنْذُ فَادِينَا وَاْسمَُك َأبُونَا، َ هُو ، ّبُ َّ الر هَا َأّيُ فََأنَْت ِنَا، ب َيَعْتَرُِف لا
اْرِجــْع قِيَك؟ َّ نَت نَعُْد لَْم ى َّ َحت بَنَا قُلُو يَْت وَقَّسَ ُطرُقَِك عَْن نَِضّلُ تَرَْكتَنَا يَارَّبُ
الَّذِي هَيْكَلََك َأعْدَاؤُنَا دَاَس قَْد ١٨ مِيرَاثَِك. َأْسبَاِط عَبِيدِكَ، َأجِْل مِْن ِإلَيْنَا
عَلَْيهِْم ْط َّ تَتَسَل لَْم الَّذِيَن َ نَظِير وََأْصبَْحنَا ١٩ يَِسيراً، ً زَمَنا ُس الْمُقَّدَ َشعْبَُك ُ اْمتَلـَكَه

بِاْسمَِك. عَلَْيهِْم يُْدعَ وَلَْم قَّطُ
٦٤

فَتَكُونُ ٢ َحضْرَتَِك! مِْن اْلجِبَاُل فَتَتَزَلْزَُل وَتَنْزُِل مَاوَاِت الّسَ تَشُّقُ لَيْتََك ١
اْسمََك، َأعْدَاءَكَ تُعَرَِّف لـِكَْي تَغْلِي َ ِيَاه الْم وََتجْعَُل الْهَِشيمَ، ُ تُضْرِم َّتِي ال ارِ َّ كَالن
عْهَا، َّ نَتَوَق لَْم ً ُمخِيفَة ً َأعْمَالا َيَْت َأْجر عِنْدَمَا ٣ َحضْرَتَِك. مِْن الُأمَمُ فَتَرْتَعُِب
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تُْصِغ وَلَْم َأحَدٌ يَْسمَْع لَْم الَأزَِل مُنْذُ ٤ َحضْرَتَِك. مِْن اْلجِبَاُل َلَِت فَتَزَلْز نَزَلَْت
تُلاَقِي َأنَْت ٥ يَنْتَظِرُونََك. ذِيَن َّ لِل ُ تَْصنَعُه مَا ُيجْرِي ِسوَاكَ ً ِإلَها عَيٌْن َ تَر وَلَْم ُأذٌُن
نَا َّ لَأن عَلَيْنَا َسخِْطَت لـَكَْم ُطرُقَِك. فِي ً دَائِما يَْسلُُك وَمَْن ِّ الْبِر بِعَمَِل يَْفرَُح مَْن
نَا ُّ كُل ٦ َيخْلَُص؟ َأْن لِمِثْلِنَا فََكيَْف يلاً، َطوِ ً زَمَانا الآثَاِم اْرتِكَاِب عَلَى وَاَظبْنَا
كََأْورَاِق ُلْنَا فَذَب قَذٍِر، َكثَوٍْب بِرِّنَا َأعْمَاِل جَمِيُع وََأْضحَْت َكنَِجٍس، َأْصبَْحنَا
وََيحْرُِص بِاْسمَِك، يُنَادِي مَْن هُنَاكَ لَيَْس ٧ . كَالرِّيحِ آثَامُنَا ِنَا ب وَعَبَثَْت َجرِ الّشَ
وَمََع ٨ مَعَاِصينَا. بِسَبَِب ولاََشيْتَنَا ا َّ عَن وَْجهََك َحجَبَْت َك َّ لَأن بَِك ِك َّمَّسُ الت عَلَى
يَدَيَْك. عَمَُل نَا ُّ وَكُل اُف، َّ اْلخَز وََأنَْت الّطِينُ َنحُْن َأبُونَا، ّبُ َّ الر هَا َأّيُ فََأنَْت ذَلَِك
ِإلَيْنَا، ْ انْظُر مَا َّ ِإن الَأبَدِ. ِإلَى َ الِإْثم ِ تَذْكُر َ وَلا ، يَارَّبُ عَلَيْنَا غََضبَِك فِي تُوْغِْل َ لا ٩
صِْهيَوْنُ وََأْصبََحْت قَْفرٍ، ِإلَى ُ َسة الْمُقَّدَ مَدِينَتَُك اْستَحَالَْت قَدِ ١٠ َشعْبَُك. نَا ُّ فَكُل
َشدَا الَّذِي ، الْبَِهيُّ ُس الْمُقَّدَ هَيْكَلُنَا ارِ َّ بِالن وَاحْتَرََق ١١ مُوِحشَةً، ُ وَُأورَُشلِيم ً ة َّ ي ِ ّ بَر
ِ كُلِّه هَذَا بَعْدَ هَْل ١٢ خَرَاباً. لَدَيْنَا ٌ َأثِير َ هُو مَا كُّلُ وََصارَ بِتَْسبِيِحَك، فِيهِ آبَاؤُنَا

الْبَلاَءِ؟ َأَشّدَ ِنَا ب وَتُنْزُِل ْمِت بِالّصَ وَتَعْتَصِمُ ، يَارَّبُ تَْسكُُت
٦٥

ُلُْت: وَق يَْطلُبْنِي، لَْم مَْن وَوَجَدَنِي عَنِّي، يَْسَألُوا لَْم ِمَْن ل ذَاتِي َأعْلَنُْت »قَْد ١
يَْسلُُك مُتَمَرِّدٍ َشعٍْب ِإلَى ُ ه َّ كُل َ الْيَوْم يَدَّيَ بَسَْطُت ٢ بِاْسمِي. تُْدعَ لَْم ةٍ لُأمَّ هََأنَذَا
وَْجهِي، فِي ِإغَاَظتِي عَلَى ُ يُثَابِر َشعٍْب ٣ َأهْوَاءَهُْم، تَابِعِينَ ، َصاِلحٍ غَيْرِ يٍق َطرِ فِي
وِب. الّطُ مَذَاِبحِ فَوَْق ً َبخُورا وَُيحْرُِق اْلحَدَائِِق فِي ِ لَأْصنَامِه َ ذَبَاِئح يُقَرُِّب ِإْذ
يرِ، اْلخـِنْزِ لَحْمَ وَيَْأكُُل ةٍ، َّ ي سِرِّ َأمَاِكَن فِي يَْل َّ الل وَيَبِيُت ِ الْمَقَابِر بَيْنَ َيجْلُِس ٤
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َّ لِئَلا مِنِّي تَْقتَرِْب َ لا لِلآخَرِ: َأحَدُهُْم يَقُوُل وَ ٥ َنجِسَةٍ. لُحُوٍم مَرَُق ِيهِ َأوَان وَفِي
قِدُ َّ تَت وَنَاٍر َأنْفِي فِي كَدُخَاٍن غَيْظِي( )فَيُثِيرُونَ مِنَْك. َأقْدَُس لَأنِّي تُدَنِّسَنِي،
فِي وَُألْقِي ُأجَازِي، بَْل َأْصمَُت لَْن َأمَاِمي: ُكتَِب قَْد انْظُرُوا ٦ هَارِ. النَّ ُطوَل
ً َبخُورا َأْحرَقُوا هُْم لَأّنَ . ّبُ َّ الر يَقُوُل ً مَعا آبَائِهِْم وََخطَايَا َخطَايَاهُْم ٧ َأْحَضانِهِْم
فِي وََأْطرَُحهَا الُأولَى َأعْمَالَهُمُ َأكِيُل فَِإنِّي الآكَاِم، عَلَى وََأهَانُونِي اْلجِبَاِل، عَلَى
َ لا امَ( َّ )الـكَر َأّنَ َكمَا : ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه مَا هَذَا وَلـَِكْن ٨ لَهُْم. ً عِقَابا َأْحَضانِهِْم
كَذَلَِك الطَيِِّب، َمْرِ اْلخ بَعَْض ِ عِنَبِه فِي ِإّنَ ُ لَه يُقَاُل ِإْذ الفَاِسدَ العُنْقُودَ يَْطرَُح
بَْل ٩ جَمِيعاً. اِمي خُّدَ عَلَى َأقْضِيَ َّ لِئَلا ِيَل ِإسْرَائ كُّلَ َأمَاِمي مِْن َح َ َأْطر لَْن
، ُمخْتَارِّيَ ـِكُهَا فَيَْمل ِلجِبَالِي، ً وَارِثا يَهُوذَا وَمِْن ةً، َّ ي ذُرِّ يَعْقُوَب ُصلِْب مِْن ُأْخرُِج
َ عَخُور وَوَادِي لِلْقُْطعَاِن، مَْرعىً َشارُونَ َأْرُض وَتُْصبُِح ١٠ عَبِيدِي، فِيهَا ُ يُقِيم وَ
َجبَلِي ْ وَنَِسيتُم ّبَ َّ الر ُ نَبَْذتُم الَّذِيَن ُ َأنْتُم ا َأمَّ ١١ َطلَبَنِي. الَّذِي لِشَعْبِي بَقَرٍ بَِض مَْر
ِ لِإلَه ً مَمْزُوجَة ً خَمْرا ـْكُؤُوَس ال ُ وَمَلَْأتُم » »اْلحَّظِ ِ لِإلَه ً مَْذَبحا ْ ْأتُم َّ وَهَي َس، الْمُقَّدَ
لِذَاِبحِيكُْم ً جَمِيعا وَتَْسجُدُونَ يِْف، بِالّسَ الْهَلاَكَ ُ مَِصيرَكُم فَأْجعَُل ١٢ »الْقَدَرِ«،
مِنِّي مَْرَأى عَلَى رَّ َّ الش ُ وَاْرتََكبْتُم تَْسمَعُوا، فَلَْم مُْت َّ تَكَل ُتجِيبُوا، فَلَْم دَعَوُْت نِي َّ لَأن
يَْأكُلُونَ عَبِيدِي هَا : ّبُ َّ الر ُ يِّد الّسَ يَقُوُل هَكَذَا لِذَلَِك ١٣ ُأبْغُِضهُ. مَا ْ وَاخْتَرْتُم
مُونَ َّ يَتَرَن وَ ١٤ َتخْزَْونَ، ْ وََأنْتُم يَْفرَُحونَ وَ تَْظمَُأونَ، ْ وََأنْتُم َبُونَ وَيَشْر َتجُوعُونَ، ْ وََأنْتُم
وِح، ُّ الر انِْكسَارِ مِِن وَتُوَلْوِلُونَ الْقَلِْب، َأسَى مِْن تُعْوِلُونَ ْ وََأنْتُم الْقَلِْب ِ غِبْطَة فِي
ِ عَبِيدِه عَلَى يُْطلُِق وَ ّبُ َّ الر ُمِيتُكُمُ وَي ، ُمخْتَارِّيَ ِشفَاهِ عَلَى ً لَعْنَة اْسمَكُْم وَُتخْلِفُونَ ١٥
ِ بِالِإلَه ُ نَْفسَه ُ يُبَارِك مَا َّ ِإن الَأْرِض فِي ُ نَْفسَه ُ يُبَارِك مَْن كُّلُ فَيَكُونُ ١٦ ًآخَرَ. اْسما
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قَْد الُأولَى يقَاِت الّضِ لَأّنَ اْلحَّقِ، ِ بِالِإلَه يُْقسِمُ مَا َّ ِإن الَأْرِض فِي يُْقسِمُ وَمَْن اْلحَّقِ،
ً وََأْرضا ً جَدِيدَة سَمَاوَاٍت َأخْلُُق َأنَا هَا نِي َّ لَأن ١٧ . عَيْنَيَّ عَْن وَاْحتََجبَْت نُِسيَْت
ِإلَى وَابْتَهُِجوا افْرَُحوا مَا َّ ِإن ١٨ بَاٍل عَلَى ُ َتخْطُر َتَعُودُ فَلا الُأولَى َ ذِكْر تَمُْحو جَدِيدَةً،
وََأبْتَهُِج ١٩ فَرَحاً. وََشعْبَهَا بَهْجَةً، َ ُأورَُشلِيم َأخْلُُق َأنَا فَهَا خَالِقُهُ، َأنَا بِمَا الَأبَدِ
َ وَلا ٢٠ َنحِيٍب، َأْو بُكَاءٍ َصوُْت فِيهَا يُْسمَُع يَعُودُ َ وَلا بِشَعْبِي، وََأْغتَبُِط َ بُِأورَُشلِيم
امَهُ. َّ َأي يَْستَوْفِي َ لا َشيٌْخ َأْو َئَِل، قَلا اٍم َّ َأي ِسوَى يَعِيُش َ لا طِْفٌل بَعْدُ فِيهَا يَكُونُ
يَغْرُِس ٢١ مَلْعُوناً. يَكُونُ يَبْلُغُهَا َ لا وَمَْن فَتىً، ُ يُعْتَبَر ٍ َسنَة ِ مِئَة ابَْن يَمُوُت وَمَْن
يَبْنُونَ َ لا ٢٢ فِيهَا، يُقِيمُونَ وَ بُيُوتَهُْم وَيَبْنُونَ ثِمَارَهَا، وَيَْأكُلُونَ كُرُومَهُْم اُس َّ الن
َشعْبِي امَ َّ َأي لَأّنَ آخَرُ، لِيَْجنِيَهَا ً كُرُوما يَغْرُِسونَ َ وَلا فِيهَا، فَيَْسكَُن ُ آخَر َ لِيَْأتِي
يَتْعَبُوا لَْن فَهُْم ٢٣ َأيْدِيهِْم. بِعَمَِل ُمخْتَارِّيَ ُع َّ َمَت يَت وَ َجرِ، الّشَ اِم َّ كََأي ً مَدِيدَة تَكُونُ
، ّبِ َّ الر مُبَارَكِي َ ة َّ ي ذُرِّ يَكُونُونَ هُْم لَأّنَ ْعِب، ُّ لِلر ً َأْولاَدا نِسَاؤُهُْم َتُْنجُِب ًوَلا بَاطِلا
مُونَ َّ يَتَكَل هُْم وَفِيمَا َأْستَِجيُب، يَْدعُوا َأْن وَقَبَْل ٢٤ مَعَهُْم. َأْولاَدُهُْم ُ وَيَتَبَارَك
كَالْبَقَرِ، التِّبْنَ الَأَسدُ وَيَْأكُُل مَعاً، َمَُل وَاْلح الذِّئُْب وَيَرْعَى ٢٥ ِإلَْيهِْم. ُأنِْصُت
يَقُوُل قُْدسِي، َجبَِل كُّلِ فِي ـِكُونَ يُهْل َ وَلا يُؤْذُونَ َ لا رَاَب. ُّ الت ُ ة َّ َي اْلح وَتَْأكُُل

. ّبُ َّ الر

٦٦
بَيٍْت فََأّيَ ، قَدَمَيَّ ُ مَوْطِئ وَالَأْرُض عَْرشِي ُ مَاء الّسَ : ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه مَا هَذَا ١
هَا، ُّ كُل فَوُِجدَْت يَدِي َصنَعَْتهَا ِ هَذِه جَمِيُع ٢ رَاَحتِي؟ ُّ مَقَر وََأيَْن لِي؟ تُشَيِّدُونَ
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ِإّنَ ٣ كَلِمَتِي. مِْن يَرْتَعِدُ الَّذِي وِح ُّ الر الْمُنْسَِحِق الْمُتَوَاِضــِع جُِل َّ بِالر ُأسَرُّ نِي َّ لـَِكن
كَلٍْب، عُنَُق ُ يَْكسِر كَمَْن ً حَمَلا يُقَرُِّب وَمَْن ِإنْسَاناً، يَْقتُُل كَمَْن ً ثَوْرا ُ يَْنحَر مَْن
ُ يُبَارِك كَمَْن ً َبخُورا ُيحْرُِق وَمَْن يرٍ، ِخنْزِ َ دَم ُ يُقَّدِم كَمَْن ِحنْطَةٍ َ تَْقدِمَة يُْصعِدُ وَمَْن
ً َأيْضا َأنَا لِهَذَا ٤ َأْرجَاسَهُْم. نُفُوسُهُْم وَاْستَطَابَْت ُطرُقَهُْم، آثَرُوا ِ هَؤُلاَء لَأّنَ وَثَناً،
يَْستَِجيبُوا، لَْم دَعَوُْت عِنْدَمَا لَأنِّي الْمَخَاوَِف، بِهِِم وَُأْوقـِـُع لَهُْم بَلاَيَاهُْم ُ َأْختَار
بِهِ. ُأسَرُّ َ لا مَا وَاْختَارُوا عَيْنَيَّ فِي رَّ َّ الش اْرتََكبُوا مَا َّ ِإن يُْصغُوا، لَْم مُْت َّ تَكَل وَِحينَ
الَّذِيَن إْخوَتُكُمُ مِنْكُْم ُ يَْسَخر كَلاَمِهِ: مِْن الْمُرْتَعِدُونَ هَا َأّيُ ّبِ َّ الر قَوَْل اْسمَعُوا ٥
َ نَشْهَد ى َّ َحت ّبُ َّ الر دِ لِيَتَمَجَّ قَائِلِينَ: اْسمِي َتخَافُونَ كُْم َّ لَأن وَيَنْبِذُونَكُْم يَكْرَهُونَكُْم
فِي ٍ جَلَبَة َصوَْت اْسمَعُوا ٦ َيخْزَْونَ. الَّذِيَن هُمُ هُْم َأّنَ َيَعْرِفُونَ لا هُْم وَلـَِكنَّ فَرَحَكُْم.
اْمرََأةٍ مِثُْل َشعْبِي ٧ َأعْدَاءَهُ. ُيجَازِي ّبِ َّ الر َصوَْت الْهَيْكَِل، مَِن ً َصوْتا الْمَدِينَةِ،
سَمـِـَع مَْن ٨ ذَكَراً. َأْنجَبَْت لِْق الّطَ مَِن تُقَاسِيَ َأْن وَقَبَْل َض، َمَّخَ تَت َأْن قَبَْل وَلَدَْت
ً دَفْعَة ٌ ة ُأمَّ ُتخْلَُق َأْم وَاِحدٍ؟ يَوٍْم فِي بِلاَدٌ ُ َأتُوْلَد نَظِيرَهُ؟ رََأى وَمَْن هَذَا، مِثَْل
هَْل : ّبُ َّ الر يَقُوُل ٩ َأبْنَاءَهَا. َأْنجَبَْت ى َّ َحت صِْهيَوْنُ َضْت تَمَّخَ ِإْن فَمَا وَاِحدَةً؟
وَافْرَُحوا َ ُأورَُشلِيم مََع لُوا َّ تَهَل ١٠ الْمُوَلِّدُ؟ وََأنَا ِحمَ َّ الر ُأغْلُِق هَْل َُأوَلِّدُ؟ وَلا ُأْمخُِض
تَرَْضعُوا لـِكَْي ١١ عَلَْيهَا. اِئحـِينَ َّ الن يَاجَمِيَع بِفَرٍَح مَعَهَا ابْتَهُِجوا ُمحِبِّيهَا، يَاكُّلَ لَهَا
َمجْدِهَا. ةِ دِرَّ مِْن ذُوا وَتَتَلَذَّ بِوَفْرَةٍ َتحْلِبُوا وَلـِكَْي يَاتِهَا، تَعْزِ ثَْدِي مِْن وَتَْشبَعُوا
َ ثَرْوَة ِإلَْيهَا وَُأْجرِي َكنَهْرٍ، َ اْلخـَيْر عَلَْيهَا ُأْسبـِـُغ َأنَا هَا : ّبُ َّ الر يَقُوُل هَكَذَا ُ ه َّ لَأن ١٢
َّلُونَ. تُدَل رُْكبَتَْيهَا وَعَلَى اْلحِْضِن، فِي وَتُحْمَلُونَ فَتَرَْضعُونَ، مُتَدَفٍِّق، َكسَيٍْل الُأمَِم
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بُكُْم قُلُو فَتُسَرُّ وَتَشْهَدُونَ ١٤ ْونَ. َّ تُعَز َ ُأورَُشلِيم وَفِي هُ، ُأمُّ يه ِّ تُعَز كَمَْن ِيكُْم وَُأعَّز ١٣
وَيَنَْصّبُ عَبِيدِهِ، عِنْدَ ً مَعْرُوفَة ّبِ َّ الر ُ يَد فَتُصبُِح كَالْعُْشِب، عِظَامُكُْم ُ وَتَزْدَهِر
كَالْعَاِصفَةِ، ُ َاتُه وَمَرْكَب ِنَاٍر، ب مُْقبٌِل ّبُ َّ الر َ هُو هَا ُ ه َّ لَأن ١٥ َأعْدَاِئهِ. عَلَى ُ غََضبُه
َأهَْل يُعَاقُِب ّبَ َّ الر لَأّنَ ١٦ نَاٍر. بِلَهِيِب ُ وَزَْجرَه بِسََخٍط، ُ غََضبَه لِيَْسكَُب
ُسونَ وَيَتَقَّدَ رُونَ يَتَطَهَّ وَالَّذِيَن ١٧ . ّبِ َّ الر قَتْلَى ُ يَْكثُر وَ وََسيْفِهِ، ِ ِنَارِه ب الَأْرِض
وَيَْأكُلُونَ َأْشجَارِهَا، َ وَرَاء ً قَائِما ً وَثَنا يَعْبُدُونَ َحيُْث اْلحَدَائِِق ِإلَى يَْقِصدُونَ وَ
وَلَأنِّي ١٨ الْهَلاَكُ. مَِصيرُهُمُ مَةِ، َّ الْمَُحر حُوِم الّلُ وَكُّلَ وَالْفِئْرَاِن، ِ ير اْلخـِنْزِ لَحْمَ
وَالَألِْسنَةِ، الُأمَِم كُّلَ لَأْجمََع َ آتِي َأْن مُْزمـِـٌع فََأنَا وََأفْكَارِهِْم بَِأعْمَالِهِْم ٌ عَالِم
مِْنهُْم اِجينَ َّ الن بَعَْض وََأبْعَُث ً آيَة بَيْنَهُْم وَأْجعَُل ١٩ َمجْدِي وَيَرَْونَ فَيَتَوَافَدُونَ
بَاَل تُو وَِإلَى السِّهَاِم، رَمِْي فِي ِ الْمَهَرَة وَلُودَ، وَفُوَل، تَرِْشيَش، ِإلَى الُأمَِم: ِإلَى
فَيُذِيعُونَ َمجْدِي، يَرَْوا َأْو بِشُْهرَتِي يَْسمَعُوا لَْم ْن َّ مِم ِ الْبَعِيدَة ِ اْلجَزَائِر وَِإلَى وَيَاوَانَ
ً تَْقدِمَة الُأمَِم، ِ َسائِر مِْن ِإْخوَتِكُْم جَميـِـَع وَُيحْضِرُونَ ٢٠ الُأمَِم. بَيْنَ َمجْدِي
ِ وََأْسنِمَة الْبِغَاِل ُظهُورِ وَعَلَى وَالْهَوَادِِج، َاِت الْمَرْكَب وَفِي اْلجِيَادِ، مُتُوِن عَلَى ، ّبِ َّ لِلر
فِي ِ اْلحِنْطَة َ تَْقدِمَة ونَ ُّ ِيلِي الِإسْرَائ ُ ُيحْضِر َكمَا قُْدسِي، َجبَِل َ ُأورَُشلِيم ِإلَى اْلجِمَاِل،
. ّبُ َّ الر يَقُوُل يِّينَ وَلاَوِ ً كَهَنَة َأْصطَفِي وَمِْنهُْم ٢١ ّبِ َّ الر بَيِْت ِإلَى ٍ َطاهِرَة ٍ ِيَة آن
َأْصنَعُهَا َأنَا َّتِي ال ُ اْلجَدِيدَة وَالَأْرُض ُ اْلجَدِيدَة مَاوَاُت الّسَ َأمَاِمي تَدُومُ َكمَا ُ ه َّ لَأن ٢٢
وِمِْن شَْهرٍ، رَْأِس ِإلَى شَْهرٍ رَْأِس مِْن وَيَْأتِي ٢٣ وَذِكْرُكُْم. تُكُْم َّ ي ذُرِّ تَدُومُ هَكَذَا
ُجثَِث ِ ِمُشَاهَدَة ل يَمُْضونَ َّ ثُم ٢٤ لِيَعْبُدُونِي، الْبَشَرِ بَنِي كُّلُ َسبٍْت ِإلَى َسبٍْت
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يَكُونُونَ وَ تَخْمَدُ. َ لا وَنَارَهُْم يَمُوُت َ لا دُودَهُْم لَأّنَ ، عَلَيَّ دُوا َّ تَمَر الَّذِيَن الرِّجَاِل
اِس. َّ الن جَمِيِع اْشمِئْزَازِ َ مَثَار
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