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نبی میکاه کتاب
حزقیا، و آحاز و یوتام ایام در مورشتی میکاه بر که خداوند کلام ۱

دید. اورشلیم و سامره درباره را آن و شد یهودانازل پادشاهان

اورشلیم و سامره بر داوری
و استگوشبدهید، آن در هر چه و زمین و ای بشنوید قوم ها جمیع ۲ ای
اینک زیرا ۳ باشد. شاهد شما بر قدسش هیکل از خداوند یعنی یهوه خداوند
زمین بلند های مکان بر نموده، ونزول می آید بیرون خود مکان از خداوند
می گردد، منشق وادیها و می شود گداخته او زیر کوهها و ۴ می خرامد.
به سبب همه این ۵ شود. ریخته نشیب به که آب مثل و آتش پیش موم مثل
چیست؟ یعقوب عصیان است. اسرائیل خاندان گناه و یعقوب عصیان
باشد؟ نمی اورشلیم آیا چیست؟ یهودا بلند های مکان و نیست؟ سامره آیا
خواهم مبدل موها نمودن غرس مکان و سنگصحرا توده به را پسسامره ۶
و ۷ نمود. منکشفخواهم بنیادشرا ریخته، دره رابه سنگهایش ساختو
شد خواهد آتشسوخته به مزدهایش همه و خرد آن شده تراشیده بتهای همه
کرد جمع را آنها مزدفاحشه از که زیرا کرد خرابخواهم تماثیلشرا همه و
خواهم ولوله گرفته، ماتم سبب این به ۸ خواهدبرگشت. فاحشه مزد به و
گرفت خواهم ماتم شغالها مثل و رفت خواهم راه عریان و برهنه و نمود
وی های جراحت که زیرا ۹ نمود. خواهم گری نوحه مرغها شتر مانند و
به یعنی من قوم های دروازه به و رسیده یهودا به چونکه نیست پذیر علاج

است. گردیده داخل اورشلیم
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در عفره، خانه در منمایید. یه گر هرگز و مرسانید خبر جت در ۱۰

بگذر. شده، خجل و عریان شافیر ساکنه ۱۱ ای راغلطانیدم. خویشتن غبار

می گیرد. شما از را مکانش ایصل بیت ماتم آید. نمی بیرون صانان ساکنه
از بلا چونکه می کشد، زه درد نیکویی جهت به ماروت ساکنه که زیرا ۱۲
لاکیش ساکنه ۱۳ ای است. آمده فرود اورشلیم دروازه به خداوند جانب
عصیان چونکه بود، صهیون دختر گناه ابتدای او ببند. ارابه به تندرورا مورشتجتاسب به نامه ای طلاق بنابراین ۱۴ است. شده یافت تو در اسرائیل
اسرائیل پادشاهان برای فریبنده چشمه اکذیب، های خانه داد. خواهی
جلال آورد. خواهم تو بر مالـکی دیگر بار مریشه ساکنه ۱۵ ای بود. خواهد

آمد. خواهد عدلام به تا اسرائیل
بتراش. را خود وموی ساز گر خود نازنین فرزندان برای را خویشتن ۱۶

اسیری به تو نزد از ایشان که زیرا کن یاد ز کرکس مثل را خود سر گری
رفته اند.

۲
خدا تدبیر

مرتکبشرارت و می نمایند راتدبیر ظلم بسترهایخود بر که آنانی بر وای ۱

دست قوت در چونکه می آورند، بجا را آن صبح روشنایی در شوند. می
برخانه ها و می نمایند غصب را آنها و می ورزند زمینهاطمع بر ۲ است. ایشان
می نمایند. ظلم میراثش و وشخص خانه اش و مرد بر و می گیرند را آنها و نیز
می نمایم تدبیر را بلایی قبیله این بر من هان می گوید: چنین خداوند بنابراین ۳
خرامیدزیرا نخواهید متکبرانه و آورد بیرون نتوانید آن از را خود گردن شما که
مرثیه و زد خواهند شمامثل بر روز آن در ۴ است. بد زمان زمان آن که
نصیبقوم هلاکشده ایم. بالکل گفت خواهند خواندو سوزناکخواهند
مرا زمینهای و کند دورمی من از را آن چگونه است. داده دیگران به مرا
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ریسمان که بود نخواهد کسی تو برای بنابراین ۵ می نماید. تقسیم مرتدان به
بکشد. خداوند جماعت در قرعه رابه

کذبه انبیای
ننمایند نبوت اینها به اگر مکنید. نبوت می گویند کرده، نبوت ایشان ۶

آیاروح هستی مسمی یعقوب خاندان به که ۷ ای نخواهدشد. دور رسوایی
برایهر که من کلام آیا باشد؟ اومی اعمال اینها آیا استو شده قاصر خداوند
به این روزها در من قوم لـکن ۸ نیست؟ نیکو می باشد سالـک استقامت به
از و می گذرند اطمینان به که آنانی رخت از را ردا شما برخاسته اند. دشمنی
ایشان مرغوب های خانه از مرا قوم زنان و ۹ می کنید. روگردانند جنگ
برخیزید ۱۰ می گیرید. ابد به تا ایشان ازاطفال مرا زینت و می کنید بیرون
به را شما است. شده نجس چونکه نیست شما آرامگاه این که زیرا وبروید
دروغ و بطالت به کسی اگر ۱۱ ساخت. خواهد هلاک سخت هلاکت
مسکرات و شراب درباره تو برای من که گوید کاذبانه و باشد سالـک

بود. خواهد قوم این اونبی هرآینه نمود خواهم نبوت
رهایی اسرائیلوعده بقیه و نمود خواهم جمع را تو اهل تمامی البته من یعقوب، ۱۲ ای

خواهم جا یک در بصره گوسفندان مثل را ایشان آورده، فراهم را
کثرت به سبب باشد، خود آغل در که گله ای مثل ایشان گذاشت.
برآمده ایشان روی پیش کننده رخنه ۱۳ کرد. خواهند غوغا مردمان
و رفته اند بیرون آن از کرده، عبور دروازه از و نموده رخنه ایشان است.است. رفته پیش ایشان سر بر وخداوند ایشان روی پیش ایشان پادشاه

آیا۳ بشنوید! اسرائیل خاندان داوران و ای یعقوب روسای ای گفتم: و ۱

بر و دارند نفرت نیکویی از که آنانی ۲ بدانید؟ را انصاف که نیست شما بر
استخوانهای از را گوشت و مردم تن از را پوست و می باشند مایل بدی
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ایشان پوست و می خورند مرا قوم گوشت که کسانی و ۳ می کنند، ایشان
در یا گو را آنها کرده، خرد را ایشان استخوانهای و می کنند ایشان تن از را
خواهند خداونداستغاثه نزد آنگاه ۴ می ریزند. پاتیل در گوشت مثل دیگو
ایشان از آنزمان در را خود روی بلـکه نخواهدنمود اجابت را ایشان و نمود

شده اند. زشت اعمال مرتکب چونکه پوشانید خواهد
خود دندانهای به و می کنند گمراه مرا قوم که انبیایی درباره خداوند ۵

نگذارد ایشان دهان به چیزی کسی اگر و می کنند راندا سلامتی و می گزند
شب شما برای جهت این از ۶ می گوید: چنین تدارکجنگمی بینند، او با
ننمایید. فالـگیری که بود خواهد شما برای ظلمت و نبینید یا رو که خواهدبود
شد. خواهد تاریک ایشان بر روز و کرد خواهد غروب انبیاء بر آفتاب
خواهند را خود لبهای ایشان جمیع شده، رسوا فالـگیران و خجل وراییان ۷
قوت از من لیکن و ۸ بود. نخواهد جواب خدا جانب از چونکه پوشانید
او عصیان از را تایعقوب شده ام مملو توانایی و انصاف از و خداوند روح
و ای یعقوب خاندان روسای ۹ ای دهم. خبر گناهش از را اسرائیل و
و دارید نفرت ازانصاف که شما بشنوید! را این اسرائیل خاندان داوران
به را اورشلیم و خون به را صهیون و ۱۰ می سازید. منحرف را راستی تمامی
کاهنان و می نمایند داوری رشوه برای ایشان روسای ۱۱ می نمایید. بنا ظلم
بر و می گیرند فال نقره برای ایشان انبیای و می دهند تعلیم اجرت برای ایشان
ما به بلا پس نیست ما میان در آیاخداوند می گویند: نموده، توکل خداوند
شد خواهد شیار مزرعه مثل شما به سبب صهیون بنابراین ۱۲ نخواهدرسید.
خواهد مبدل جنگل بلندیهای به خانه کوه سنگو های توده به اورشلیم و

گردید.
۴

خداوند خانه کوه
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بر و شد خواهد ثابت کوها قله بر خداوند خانه کوه آخر، ایام در و ۱

و ۲ شد. خواهند روان آن بر قوم ها و گردید خواهد تلهابرافراشته فوق
خداوند کوه به تا بیایید گفت: خواهند کرده، عزیمت بسیار های امت
و دهد تعلیم ما به را خویش های یق طر تا برآییم یعقوب خدای خانه به و
از خداوند کلام و صهیون از شریعت زیراکه نماییم سلوک وی راههای به
خواهد بسیارداوری های قوم میان در او و ۳ شد. خواهد صادر اورشلیم
شمشیرهای ایشان و کرد خواهد تنبیه دور جای از را عظیم های امت و نمود
شکست هاخواهند اره برای را خویش های نیزه و گاوآهن برای خودرا
آموخت. نخواهند را جنگ دیگر بار و نخواهدکشید شمشیر امتی بر امتی و
ترساننده ای و خواهدنشست خویش انجـیر زیر و خود مو زیر کس وهر ۴
جمیع که زیرا ۵ است. نموده تکلم صبایوت یهوه دهان که زیرا بود نخواهد
یهوه اسم به ما اما می نمایند سلوک خویش خدای اسم به کدام هر قوم ها

نمود. سلوکخواهیم تاابدالاباد خود خدای
رانده و کرد خواهم راجمع لنگان روز آن در که می گوید خداوند ۶

رابقیتی لنگان و ۷ آورد. خواهم فراهم ساخته ام مبتلا که را آنانی و شدگان
برایشان صهیون کوه در وخداوند ساخت خواهم قوی قوم را شدگان دور و
دختر کوه و ای گله برج تو ای و ۸ نمود. ابدالابادسلطنتخواهند تا الان از
اورشلیم دختر مملـکت یعنی اول وسلطنت رسید خواهد تو به این صهیون
آیا و نیست توپادشاهی در آیا آوری؟ برمی یاد فر چرا الان ۹ خواهدآمد.
است؟ گرفته می زاید که زنی مثل را تو درد که است شده نابود تو مشیر
نما حمل وضع کشیده، زه درد می زاید که زنی مثل صهیون دختر ۱۰ ای

رفته، بابل به و نشست خواهی درصحرا رفته، بیرون شهر از الان که زیرا
رهایی دشمنانت ازدست را تو خداوند آنجا در و یافت خواهی آنجارهایی در
که می گویند شده، جمع تو بر بسیار های امت الان و ۱۱ داد. خواهد
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ایشان اما ۱۲ نگریست. خواهد او بر ما چشمان و شد نجسخواهد صهیون
را ایشان که زیرا فهمند نمی را او مشورت و دانند نمی خداوندرا تدبیرات
پایمال و برخیز صهیون ۱۳ ایدختر است. کرده جمع خرمنگاه در بافه ها مثل
نمود خواهم رابرنج تو سمهای و ساخت خواهم آهن را تو شاخ که زیرا کن
دولت و یهوه برای را ایشان حاصل و کوبید خواهی را بسیار های قوم و

نمود. خواهی وقف زمین تمامی خداوند برای را ایشان
۵

لحم بیت از حکمران
ما ضد به ایشان شد! خواهی جمع فوجها در الان افواج، دختر ای ۱

تو ای و ۲ خواهندزد. اسرائیل داور رخسار بر عصا با سنگرهابسته اند.
من برای تو از کوچکهستی، یهودا های هزاره در اگر چه افراته لحم بیت
طلوع و نمود خواهد حکمرانی اسرائیل من قوم بر که آمد خواهد بیرون کسی
که زمانی تا را ایشان بنابراین ۳ است. بوده ازل ایام از و قدیم از او های
بازخواهند بنی اسرائیل با برادرانش بقیه و نمود خواهد تسلیم بزاید حامله زن
یهوه اسم یایی کبر در و خداوند قوت در و خواهدایستاد او و ۴ گشت.
خواهند ساکن آرامی به وایشان چرانید خواهد را( خود خدایخویش)گله
سلامتی او و ۵ شد. خواهد بزرگ زمین اقصای تا الان او که زیرا شد

بود. خواهد
خرابی و رهایی

آنگاه نهد، قدم ما برقصرهای شده، داخل ما زمین به آشور که هنگامی
داشت. خواهیم برپا او مقابل به را آدمیان سرور هشت و شبان هفت

حکمرانی شمشیر رابا نمرود زمین های مدخل و آشور زمین ایشان و ۶

زمین به که هنگامی داد، خواهد رهایی ازآشور را ما او و نمود خواهند
های قوم میان در یعقوب بقیه و ۷ کند. پایمال را ما حدود شده، ماداخل
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می آید گیاه بر که بارشی مانند و بود خواهد خداوند جانب از شبنم مثل بسیار
و ۸ نماید. نمی صبر آدم بنی جهت به و کشد نمی انتظار انسان برای که
درمیان شیر مثل بسیار، های قوم وسط در و امت ها میان در یعقوب بقیه
خواهند گوسفندان های گله میان در یان ژ شیر مانند و جنگل جانوران
باشد. نمی رهاننده ای و می درد و می کند پایمال نماید عبورمی چون که بود
خواهند منقطع دشمنانت جمیع و خواهدشد بلند خصمانت بر تو دست و ۹

گردید.
ارابه و منقطع میانت از تورا اسبان روز آن در که می گوید خداوند و ۱۰

همه نموده، خراب را تو ولایت شهرهای و ۱۱ نمود. خواهم معدوم را هایت
تلف تو دست از را وجادوگری ۱۲ ساخت. خواهم منهدم را هایت قلعه
و تراشیده بتهای و ۱۳ نشوند. یافت تو در دیگر فالـگیران که نمود خواهم
دست صنعت به دیگر بار که ساخت خواهم نابود میانت از را تو تمثالهای
منهدم را شهرهایت کنده، میانت از را هایت اشیره و ۱۴ ننمایی. سجده خود
انتقام شنوند نمی که هایی امت از غضب و خشم با و ۱۵ ساخت. خواهم

کشید. خواهم
۶

اسرائیل با خدا مخاصمه
آواز تلها و نما مخاصمه کوهها ونزد برخیز بشنوید! می گوید خداوند آنچه ۱

جاودانی اساسهای بشنویدو ای را خداوند مخاصمه کوهها ۲ ای بشنوند. را تو
خواهد محاکمه اسرائیل با مخاصمه ایاستو خود باقوم را خداوند زیرا زمین!
به ساخته ام؟ خسته را تو چیز چه به و کرده ام چه تو به من قوم ۳ ای کرد.
ازخانه را تو و برآوردم مصر زمین از را تو که زیرا ۴ بده. شهادت من ضد
نمودم. ارسال تو روی راپیش مریم و هارون و موسی و دادم فدیه بندگی
بن بلعام آنچه و داد مشورت موآب پادشاه بالاق راکه آنچه من قوم ۵ ای
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شد )واقع جلجال تا شطیم از که را آنچه و آور بیاد فرستاد جواب را او بعور
بیایم حضورخداوند به چیز چه با ۶ بدانی. را خداوند تاعدالت دار( به خاطر
های گوساله با و سوختنی های قربانی آیابا نمایم؟ رکوع تعالی خدای نزد و
هزارها ده از و قوچ هزارها از خداوند آیا ۷ بیایم؟ وی حضور به ساله یک
و معصیتم عوض به را خود زاده آیانخست شد؟ خواهد راضی روغن نهر
است نیکو ازآنچه مرد ۸ ای بدهم؟ جانم گناه عوض به را خویش بدن ثمره
اینکه از غیر می طلبد را چیز چه تو از وخداوند است؛ نموده اخبار را تو
خویش خدای حضور ودر بداری دوست را رحمت و آوری بجا را انصاف

نمایی؟ سلوک فروتنی با
اسرائیل گناه

می نماید. مشاهده را او اسم حکمت و می دهد ندا شهر به خداوند آواز ۹

شرارت گنجهای حال به تا آیا ۱۰ بشنوید. را آن کننده تعیین و عصا
می باشد؟ شریران خانه در ملعون ناقص وایفای

خواهم بری ناراست سنگهای کیسه با و شرارت میزانهای با من آیا ۱۱

می گویند دروغ ساکنانش و مملواند ظلم از او دولتمندان که زیرا ۱۲ شد؟
به سبب را تو نیز من پس ۱۳ است. محض فریب دهانشان در ایشان وزبان

نمود. خواهم خراب ساخته، مجروح مهلـک جراحات به گناهانت
خواهد اندرونت در تو وگرسنگی شد نخواهی سیر اما خورد خواهی تو ۱۴

رستگار راکه آنچه و ساخت نخواهی رستگار اما برد خواهی بیرون و ماند
نخواهی اما کاشت خواهی تو ۱۵ نمود. خواهم تسلیم شمشیر به من نمایی
نخواهی تدهین روغن به را خویشتن اما فشرد خواهی پا به را توزیتون دروید؛
عمری قوانین که زیرا ۱۶ نوشید. نخواهی اماشراب را انگور عصیر و نمود؛
ایشان های مشورت وبه می شود داشته نگاه اخاب خاندان اعمال وجمیع
عار پس نمایم، تسلیم یه سخر به را ساکنانش و ویرانی به را تو تا سلوکمی نمایید

شد. خواهید متحمل مرا قوم
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۷
اسرائیل اندوه

انگورهایی چیدن ومانند میوه ها کردن جمع مثل که زیرا من بر وای ۱

من جان که انجـیری نوبر نه و دارد خوراک برای خوشه ای نه که شده ام
از کردار راست و شده، نابود جهان از متقی مرد ۲ می خواهد. را آن
می گذارند کمین خون برای ایشان جمع است. گردیده معدوم آدمیان میان
چالاک شرارت برای ایشان دستهای ۳ می نمایند. صید دام به را یکدیگر و
هوای به بزرگ مرد و می خواهد رشوه داور و می کند طلب رئیس است،
نیکوترین ۴ می بافند. هم به را آن ایشان پس می نماید؛ تکلم خود نفس
روز بدتر. خاربست از ایشان کردار راست و می باشد خار مثل ایشان
خواهد ایشان اضطراب الان است، رسیده تو عقوبت )روز( و پاسبانانت
در و منما توکل خالصخویش دوست بر و مدار اعتماد یارخود بر ۵ بود.
افتضاح را پدر پسر، که زیرا ۶ دار. خودنگاه آغوش هم از را خود دهان
می نمایند خویشمقاومت خارسوی با عروس و خود مادر با ودختر می کند
و نگرانم خداوند بسوی من اما ۷ باشند. اومی خانه اهل شخص دشمنان و
خواهد مرااجابت من خدای و می کشم انتظار خود نجات خدای برای

نمود.
اسرائیل از تفقد

و برخاست خواهم بیفتم اگر چه زیرا منما شادی من بر من دشمن ۸ ای
را خداوند غضب ۹ بود. خواهد من نور خداوند بنشینم یکی تار در اگرچه
کند فیصل مرا دعوی او تا ورزیده ام گناه او به زیرا شد خواهم متحمل
او عدالت و خواهدآورد بیرون روشنایی به مرا پس آورد. مرابجا داوری و
راخواهد او خجالت و دید خواهد را این دشمنم ۱۰ نمود. خواهم مشاهده را
خواهد او بر چشمانم است؟ کجا تو خدای یهوه می گوید: من به زیرا پوشانید
نمودن بنا درروز ۱۱ شد. خواهد پایمال کوچه ها گل مثل الان واو نگریست
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و آشور از روز آن در ۱۲ شد. خواهد دور شریعت روز آن در دیوارهایت
کوه تا کوه از و یا تادر یا در از و ) )فرات نهر تا مصر از و مصر ازشهرهای
اعمالشان نتیجه جهت به ساکنانش، به سبب زمین و ۱۳ آمد. خواهند تو نزد

شد. خواهد ویران
خود میراث وگوسفندان کن شبانی خویش عصای به را خود قوم ۱۴

مثل ایشان می باشند. ساکن تنهایی به کرمل میان در و جنگل در که را
آمدی بیرون ازمصر که ایامی مثل ۱۵ بچرند. جلعاد و باشان در سابق ایام
از بینند، را این چون امت ها ۱۶ داد. خواهم نشان او به عجیب کارهای
و گذاشت خواهند بردهان دست و شد خواهند خجل خویش توانایی تمامی
ومانند لیسید خواهند خاکرا مار مثل ۱۷ شد. کرخواهد ایشان گوشهای
یهوه بسوی و آمد خواهند بیرون لرزه با خود سوراخهای از زمین حشرات
خدایی کیست ۱۸ ترسید. خواهند تو از و آمد خواهند باخوف ما خدای
گذرد. میراثخویشدرمی بقیه تقصیر از می آمرزدو را عصیان که تو مثل
او ۱۹ دوستمی دارد. را رحمت زیرا دارد نمی نگاه ابد به تا را خود اوخشم
کرد خواهد پایمال را ما عصیان و نمود خواهد مارحمت بر کرده، رجوع باز
را امانت ۲۰ انداخت. خواهی یا در های عمق به را ایشان گناهان جمیع تو و
سلف ایام در آوردچنانکه خواهی بجا ابراهیم برای را رافت و یعقوب برای

خوردی. قسم ما پدران برای
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