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Zabur

مشورة في يسلك لم الذي للرجل طوبى مجلس11 وفي يقف لم الخطاة طريق وفي االشرار
مسرّته الرب ناموس في لكن 2 يجلس. لم المستهزئين
مغروسة كشجرة فيكون 3 وليال. نهارا يلهج ناموسه وفي
وورقها اوانه. في ثمرها تعطي التي المياه. مجاري عند
لكنهم االشرار كذلك ليس 4 ينجح يصنعه ما وكل يذبل. ال
في االشرار تقوم ال لذلك 5 الريح. تذريها التي كالعصافة
يعلم الرب الن 6 االبرار. جماعة في الخطاة وال الدين

فتهلك االشرار طريق اما االبرار. طريق
الباطل. في الشعوب وتفكّر االمم ارتجّت لماذا الرب12 على معا الرؤساء وتآمر االرض ملوك قام 2
عنا ولنطرح قيودهما لنقطع 3 قائلين مسيحه وعلى

يستهزئ الرب يضحك. السموات في الساكن 4 ربطهما
اما 6 بغيظه. ويرجفهم بغضبه عليهم يتكلم حينئذ 5 بهم.
اني 7 قدسي جبل صهيون على ملكي مسحت فقد انا
اليوم انا ابني. انت لي قال الرب. قضاء جهة من اخبر

االرض واقاصي لك ميراثا االمم فاعطيك اسألني 8 ولدتك
خزّاف اناء مثل حديد. من بقضيب تحطمهم 9 لك. ملكا
قضاة يا تأدبوا تعقلوا. الملوك ايها يا فاآلن 10 تكسّرهم
قبّلوا 12 برعدة. واهتفوا بخوف الرب اعبدوا 11 االرض.
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يتقد قليل عن النه الطريق من فتبيدوا يغضب لئال االبن

عليه المتكلين لجميع طوبى غضبه.
يا ابنه. ابشالوم وجه من هرب حينما لداود مزمور كثيرون13 2 عليّ. قائمون كثيرون مضايقي. اكثر ما رب
يا انت اما 3 ساله بالهه. خالص له ليس لنفسي يقولون
الرب الى بصوتي 4 رأسي. ورافع مجدي لي. فترس رب
اضطجعت انا 5 ساله قدسه. جبل من فيجيبني اصرخ
من اخاف ال 6 يعضدني. الرب الن استيقظت ونمت.

رب. يا قم 7 حولي. من عليّ المصطفين الشعوب ربوات
الفك. على اعدائي كل ضربت النك الهي. يا خلّصني
شعبك على الخالص. للرب 8 االشرار. اسنان هشمت

ساله بركتك.
لداود. مزمور االوتار. ذوات على المغنين المام الضيق14 في برّي. اله يا لي استجب دعائي عند
البشر بني يا 2 صالتي واسمع عليّ تراءف لي. رحبت
الباطل تحبون متى حتى عارا. مجدي يكون متى حتى
تقيّه. ميّز قد الرب ان فاعلموا 3 ساله. الكذب. وتبتغون
تكلموا تخطئوا. وال ارتعدوا 4 ادعوه. عندما يسمع الرب
اذبحوا 5 .ساله واسكتوا. مضاجعكم على قلوبكم في
يرينا من يقولون كثيرون 6 الرب على وتوكلوا البر ذبائح
في سرورا جعلت 7 رب. يا وجهك نور علينا ارفع خيرا.
وخمرهم. حنطتهم كثرت اذ سرورهم من اعظم قلبي
منفردا رب يا انت النك انام. ايضا بل اضطجع بسالمة 8

تسكّنني طمأنينة في
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لداود. مزمور النفخ. ذوات على المغنين المام لصوت15 استمع 2 صراخي. تامل رب. يا اصغ لكلماتي

بالغداة رب يا 3 اصلّي. اليك الني والهي ملكي يا دعائي
النك 4 وانتظر نحوك صالتي اوجه بالغداة صوتي. تسمع
يقف ال 5 الشرير. يساكنك ال بالشر. يسرّ الها لست انت

تهلك 6 االثم. فاعلي كل ابغضت عينيك. قدام المفتخرون
الرب. يكرهه والغش الدماء رجل بالكذب. المتكلمين
هيكل في اسجد بيتك. ادخل رحمتك فبكثرة انا اما 7

اعدائي. بسبب برك الى اهدني رب يا 8 بخوفك قدسك
صدق. افواههم في ليس النه 9 طريقك. قدامي سهّل
صقلوها. ألسنتهم مفتوح. قبر حلقهم هوّة. جوفهم

ذنوبهم بكثرة مؤامراتهم من ليسقطوا هللا. يا دنهم 10
المتكلين جميع ويفرح 11 عليك تمردوا النهم بهم طوّح

اسمك. محبو بك ويبتهج وتظللهم. يهتفون االبد الى عليك.
تحيطه بترس كانه رب. يا الصدّيق تبارك انت النك 12

بالرضا
القرار. على االوتار ذوات على المغنين المام تؤدبني16 وال بغضبك توبخني ال رب يا لداود. مزمور

الن رب يا اشفني . ضعيف الني رب يا ارحمني 2 بغيظك.
يا وانت جدا. ارتاعت قد ونفسي 3 رجفت قد عظامي

اجل من خلّصني نفسي. نج رب. يا عد 4 متى فحتى رب
من الهاوية في ذكرك. الموت في ليس النه 5 رحمتك.
سريري ليلة كل في اعوّم تنهدي. في تعبت 6 يحمدك.

شاخت عيني. الغم من ساخت 7 فراشي. اذوّب بدموعي
الن االثم. فاعلي جميع يا عني ابعدوا 8 مضايقيّ كل من
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الرب تضرعي. الرب سمع 9 بكائي. صوت سمع قد الرب
جدا. ويرتاعون يخزون اعدائي جميع 10 صالتي. يقبل

بغتة ويخزون يعودون
كوش كالم بسبب للرب غناها لداود شجوية من17 خلصني توكلت. عليك الهي رب يا البنياميني.

نفسي كاسد يفترس لئال 2 ونجني. يطردونني الذين كل
فعلت قد كنت ان الهي رب يا 3 منقذ وال اياها هاشما
شرا مسالمي كافأت ان 4 يديّ في ظلم وجد ان هذا

وليدركها نفسي عدو فليطارد 5 سبب بال مضايقي وسلبت
مجدي. التراب الى وليحط حياتي االرض الى وليدس
مضايقيّ سخط على ارتفع بغضبك رب يا قم 6 ساله
بك يحيط القبائل ومجمع 7 اوصيت. بالحق لي. وانتبه

لي اقض الشعوب. يدين الرب 8 العلى. الى فوقها فعد
االشرار شر لينته 9 فيّ. الذي كمالي ومثل كحقي رب يا
البار. هللا والكلى القلوب فاحص فان الصدّيق. وثبت

قاض هللا 11 القلوب مستقيمي مخلّص هللا عند ترسي 10
يحدد يرجع لم ان 12 يوم. كل في يسخط واله عادل
الموت. آلة نحوه وسدد 13 وهيّأها. قوسه مدّ سيفه.

تعبا حمل باالثم. يمخض هوذا 14 ملتهبة سهامه يجعل
التي الهوة في فسقط حفره جبّا. كرا 15 كذبا. وولد

ظلمه. يهبط هامته وعلى راسه على تعبه يرجع 16 صنع.
العلي الرب السم وارنم بره. حسب الرب احمد 17

الرب ايها لداود. مزمور الجتّية. على المغنين المام جعلت18 حيث االرض كل في اسمك امجد ما سيدنا
والرضّع االطفال افواه من 2 السموات. فوق جاللك
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اذا 3 ومنتقم عدوّ لتسكيت اضدادك بسبب حمدا اسست
كوّنتها التي والنجوم القمر اصابعك عمل سمواتك ارى
تفتقده. حتى آدم وابن تذكره حتى االنسان هو فمن 4

تسلطه 6 تكلله. وبهاء وبمجد المالئكة عن قليال وتنقصه 5
الغنم 7 قدميه. تحت شيء كل جعلت يديك. اعمال على
وسمك السماء وطيور 8 ايضا. البر وبهائم جميعا والبقر
امجد ما سيدنا الرب ايها 9 المياه. سبل في السالك البحر

االرض كل في اسمك
لداود مزمور االبن. موت على المغنين. المام افرح19 2 عجائبك. بجميع احدث قلبي. بكل الرب احمد

اعدائي رجوع عند 3 العلي. ايها السمك ارنم بك وابتهج
النك 4 وجهك. قدام من ويهلكون يسقطون خلف الى

عادال. قاضيا الكرسي على جلست ودعواي. حقي اقمت
الدهر الى اسمهم محوت الشرير. اهلكت االمم. انتهرت 5

باد مدنا. وهدمت االبد. الى خرابه تم العدو 6 واالبد.
للقضاء ثبّت يجلس. الدهر فالى الرب اما 7 نفسه. ذكره
الشعوب يدين بالعدل. للمسكونة يقضي وهو 8 كرسيه
في ملجأ للمنسحق. ملجأ الرب ويكون 9 باالستقامة.

لم النك اسمك. العارفون عليك ويتكل 10 الضيق. ازمنة
صهيون. في الساكن للرب رنموا 11 رب يا طالبيك تترك
بالدماء. مطالب النه 12 بافعاله. الشعوب بين اخبروا

انظر رب. يا ارحمني 13 المساكين ينسصراخ لم ذكرهم.
لكي 14 الموت. ابواب من رافعي يا مبغضيّ من مذلتي

مبتهجا صهيون ابنة ابواب في تسابيحك بكل احدث
في عملوها. التي الحفرة في االمم تورطت 15 بخالصك
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هو معروف 16 ارجلهم. انتشبت اخفوها التي الشبكة
ضرب يديه. بعمل يعلق الشرير امضى. قضاء الرب.

االمم كل الهاوية. الى يرجعون االشرار 17 ساله االوتار.
رجاء االبد. الى المسكين ينسى ال النه 18 هللا. الناسين

يعتزّ ال رب. يا قم 19 الدهر. الى يخيب ال البائسين
عليهم اجعل رب يا 20 قدامك. االمم لتحاكم االنسان.

ساله بشر. انهم االمم ليعلم رعبا.
ازمنة في تختفي لماذا بعيدا. تقف لماذا رب يا المسكين.110 يحترق الشرير كبرياء في 2 الضيق.
يفتخر الشرير الن 3 بها. فكروا التي بالمؤامرة يؤخذون
الشرير 4 الرب. يهين يجدف والخاطف نفسه. بشهوات

اله. ال انه افكاره كل يطالب. ال يقول انفه تشامخ حسب
اعدائه كل فوقه. احكامك عالية حين. كل في سبله تثبت 5
بال دور الى دور من اتزعزع. ال قلبه في قال 6 فيهم. ينفث
مشقة لسانه تحت وظلما. وغشا لعنة مملوء فمه 7 سوء.

يقتل المختفيات في الديار مكمن في يجلس 8 واثم.
المختفى في يكمن 9 المسكين. تراقبان عيناه البري.
يخطف المسكين. ليخطف يكمن عرّيسه. في كاسد

وتسقط وتنحني فتنسحق 10 شبكته. في بجذبه المسكين
حجب نسي. قد هللا ان قلبه في قال 11 ببراثنه. المساكين
يدك. ارفع هللا يا رب. يا قم 12 االبد الى يرى ال وجهه.
قال لماذا هللا. الشرير اهان لماذا 13 المساكين. تنس ال
والغم المشقة تبصر النك رأيت قد 14 تطالب. ال قلبه في

صرت انت امره. المسكين يسلم اليك بيدك. لتجازي
شرّه تطلب والشرير الفاجر. ذراع احطم 15 اليتيم معين
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من االمم بادت واالبد الدهر الى ملك الرب 16 تجده. وال
قلوبهم. تثبت رب. يا سمعت قد الودعاء تأوه 17 ارضه.
ايضا يعود ال لكي والمنسحق اليتيم لحق 18 اذنك تميل

االرض من انسان يرعبهم
كيف توكلت. الرب على لداود. المغنين. المام كعصفور.111 جبالكم الى اهربوا لنفسي تقولون
في السهم فوّقوا القوس. يمدون االشرار هوذا النه 2

انقلبت اذا 3 القلوب. مستقيمي الدجى في ليرموا الوتر
قدسه. هيكل في الرب 4 يفعل ماذا فالصديق االعمدة
تمتحن اجفانه تنظران عيناه كرسيه. السماء في الرب
ومحب الشرير اما الصدّيق. يمتحن الرب 5 آدم. بني

نارا فخاخا االشرار على يمطر 6 نفسه. فتبغضه الظلم
عادل الرب الن 7 كاسهم. نصيب السموم وريح وكبريتا

وجهه يبصر المستقيم العدل. ويحب
خلص لداود. مزمور القرار. على المغنين المام انقطع112 قد النه التقي انقرض قد النه رب يا
مع واحد كل بالكذب يتكلمون 2 البشر. بني من االمناء
الرب يقطع 3 يتكلمون. فقلب بقلب ملقة بشفاه صاحبه
الذين 4 بالعظائم المتكلم واللسان الملقة الشفاه جميع
من 5 علينا سيد هو من معنا شفاهنا نتجبر. بألسنتنا قالوا
يقول اقوم اآلن البائسين صرخة من المساكين اغتصاب
كالم الرب كالم 6 فيه ينفث الذي وسع في اجعل الرب.
سبع ممحوصة االرض في بوطة في مصفّاه كفضة نقي
الجيل هذا من تحرسهم تحفظهم. رب يا انت 7 مرات.
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ارتفاع عند ناحية كل من يتمشون االشرار 8 الدهر. الى

الناس بين االرذال
رب يا متى الى لداود. مزمور المغنين. المام وجهك113 تحجب متى الى النسيان. كل تنساني
في وحزنا نفسي في هموما اجعل متى الى 2 عني.
انظر 3 عليّ. عدوّي يرتفع متى الى يوم. كل قلبي

الموت. نوم انام لئال عينيّ انر الهي. رب يا لي واستجب
مضايقي يهتف لئال عليه. قويت قد عدوّي يقول لئال 4

قلبي يبتهج توكلت. رحمتك فعلى انا اما 5 تزعزعت باني
اليّ احسن النه للرب اغني 6 بخالصك.

قلبه في الجاهل قال لداود. المغنين. المام من114 ليس بافعالهم. ورجسوا فسدوا اله. ليس
البشر بني على اشرف السماء من الرب 2 صالحا. يعمل
معا زاغوا قد الكل 3 هللا. طالب فاهم من هل لينظر

يعلم ألم 4 واحد وال ليس صالحا يعمل من ليس فسدوا.
الخبز يأكلون كما شعبي يأكلون الذين االثم فاعلي كل
الجيل في هللا الن خوفا خافوا هناك 5 يدعوا. لم والرب
من ليت 7 ملجأه. الرب الن ناقضتم المسكين رأي 6 البار.
يهتف شعبه سبي الرب رد عند اسرائيل. خالص صهيون

اسرائيل ويفرح يعقوب
مسكنك. في ينزل من رب يا لداود. مزمور بالكمال115 السالك 2 قدسك. جبل في يسكن من
ال الذي 3 قلبه. في بالصدق والمتكلم الحق والعامل

على تعييرا يحمل وال بصاحبه شرا يصنع وال بلسانه يشي
الرب. خائفي ويكرم عينيه في محتقر والرذيل 4 قريبه.
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يأخذ وال بالرّبا يعطيها ال فضته 5 يغير وال للضرر يحلف
الى يتزعزع ال هذا يصنع الذي البريء. على الرشوة

الدهر
عليك الني هللا يا احفظني لداود. مذهبة شيء116 ال خيري سيدي. انت للرب قلت 2 توكلت.
كل واالفاضل االرض في الذين القديسون 3 غيرك.

آخر. وراء اسرعوا الذين اوجاعهم تكثر 4 بهم. مسرّتي
بشفتي. اسماءهم اذكر وال دم. من سكائبهم اسكب ال

قرعتي. قابض انت وكاسي. قسمتي نصيب الرب 5
عندي حسن فالميراث النعماء. في لي وقعت حبال 6

كليتاي. تنذرني بالليل وايضا نصحني. الذي الرب ابارك 7
فال يميني عن النه حين. كل في امامي الرب جعلت 8

ايضا جسدي روحي. وابتهجت قلبي فرح لذلك 9 اتزعزع.
لن الهاوية. في نفسي تترك لن النك 10 مطمئنا. يسكن
امامك الحياة. سبيل تعرّفني 11 فسادا. يرى تقيّك تدع

االبد الى نعم يمينك في سرور. شبع
الى انصت للحق. رب يا اسمع لداود. صالة غش.117 بال شفتين من صالتي الى اصغ صراخي

المستقيمات. تنظران عيناك قضائي. يخرج قدامك من 2
ال ذموما. فيّ تجد ال محصتني. ليال. تعهدته قلبي جربت 3

انا شفتيك فبكالم الناس اعمال جهة من 4 فمي. يتعدى
بآثارك خطواتي تمسكت 5 المعتنف. طرق من تحفظت
امل هللا. يا لي تستجيب النك دعوتك انا 6 قدماي زلت فما
مخلّصالمتكلين يا مراحمك ميّز كالمي7 اسمع اليّ. اذنك
العين. حدقة مثل احفظني 8 المقاومين. من بيمينك عليك
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يخربونني الذين االشرار وجه من 9 استرني جناحيك بظل
قد السمين قلبهم 10 يكتنفونني. الذين بالنفس اعدائي
خطواتنا في 11 بالكبرياء. تكلموا قد بافواههم اغلقوا.
االرض. الى ليزلقونا اعينهم نصبوا بنا. احاطوا قد اآلن
الكامن وكالشبل االفتراس الى القرم االسد مثل مثله 12
من نفسي نج اصرعه. تقدمه. رب يا قم 13 عرّيسه في
الدنيا. اهل من رب يا بيدك الناس من 14 بسيفك الشرير
يشبعون بطونهم. تمأل بذخائرك حياتهم. في نصيبهم

انظر فبالبر انا اما 15 الطفالهم. فضالتهم ويتركون اوالدا
بشبهك استيقظت اذا اشبع وجهك.

الرب كلم الذي داود الرب لعبد المغنين. المام الرب118 فيه انقذه الذي اليوم في النشيد هذا بكالم
يا رب يا احبك فقال شاول. يد ومن اعدائه كل ايدي من
صخرتي الهي ومنقذي. وحصني صخرتي الرب 2 قوتي.
الرب ادعوا 3 وملجإي. خالصي وقرن ترسي احتمي. به
الموت. حبال اكتنفتني 4 اعدائي. من فاتخلّص الحميد
بي. حاقت الهاوية حبال 5 افزعتني. الهالك وسيول

والى الرب دعوت ضيقي في 6 بي. انتشبت الموت اشراك
قدامه وصراخي صوتي هيكله من فسمع صرخت. الهي
الجبال أسس وارتعشت االرض فارتجت 7 اذنيه. دخل

ونار انفه من دخان صعد 8 غضب. النه وارتجت ارتعدت
السموات طأطأ 9 منه. اشتعلت جمر اكلت. فمه من
وطار كروب على ركب 10 رجليه. تحت وضباب ونزل

حوله ستره الظلمة جعل 11 الرياح. اجنحة على وهف
قدامه الشعاع من 12 الغمام. وظالم المياه ضباب مظلته



37–13.18 Zabur 11
السموات من الرب ارعد 13 نار. وجمر برد سحبه. عبرت
سهامه ارسل 14 نار. وجمر بردا صوته اعطى والعلي

المياه اعماق فظهرت 15 فازعجهم. كثيرة وبروقا فشتتهم
نسمة من رب يا زجرك من المسكونة اسس وانكشفت
مياه من نشلني فأخذني. العلى من ارسل 16 انفك. ريح
النهم مبغضيّ ومن القوي عدوي من انقذني 17 كثيرة.

سندي. الرب وكان بليتي يوم في اصابوني 18 مني. اقوى
يكافئني 20 بي. سرّ النه خلصني الرحب. الى اخرجني 19
الني 21 لي. يرد يديّ طهارة حسب بري. حسب الرب
جميع الن 22 الهي. اعص ولم الرب طرق حفظت

واكون 23 نفسي. عن ابعدها لم وفرائضه امامي احكامه
كبرّي لي الرب فيرد 24 اثمي. من واتحفظ معه كامال

مع رحيما. تكون الرحيم مع 25 عينيه امام يديّ وكطهارة
طاهرا تكون الطاهر مع 26 كامال. تكون الكامل الرجل
الشعب تخلص انت النك 27 ملتويا. تكون االعوج ومع
تضيء انت النك 28 تضعها. المرتفعة واالعين البائس
اقتحمت بك الني 29 ظلمتي. ينير الهي الرب سراجي.

قول كامل. طريقه هللا 30 اسوارا. تسورت وبالهي جيشا
من النه 31 به. المحتمين لجميع هو ترس نقي. الرب
االله 32 الهنا سوى صخرة هو ومن الرب. غير اله هو

يجعل الذي 33 كامال طريقي ويصيّر بالقوة ينطّقني الذي
يعلم الذي 34 يقيمني. مرتفعاتي وعلى كاإليل رجليّ

وتجعل 35 نحاس. من قوس بذراعيّ فتحنى القتال يديّ
يعظمني. ولطفك تعضدني ويمينك خالصك ترس لي
اتبع 37 عقباي. تتقلقل فلم تحتي خطواتي توسع 36



8.19–38.18 Zabur 12
فال اسحقهم 38 افنيهم. حتى ارجع وال فادركهم اعدائي
بقوة تنطّقني 39 رجليّ تحت يسقطون القيام. يستطيعون
اقفية وتعطيني 40 عليّ. القائمين تحتي تصرع للقتال.
الى مخلّص. وال يصرخون 41 افنيهم. ومبغضيّ اعدائي
الريح. قدام كالغبار فاسحقهم 42 لهم. يستجيب فال الرب
مخاصمات من تنقذني 43 اطرحهم. االسواق طين مثل
لي. يتعبد اعرفه لم شعب لالمم. راسا تجعلني الشعب.
يتذللون الغرباء بنو لي. يسمعون االذن سماع من 44

حيّ 46 حصونهم. من ويزحفون يبلون الغرباء بنو 45 لي.
االله 47 خالصي اله ومرتفع صخرتي ومبارك الرب هو
من منجيّ 48 تحتي الشعوب يخضع والذي لي المنتقم
الرجل من عليّ. القائمين فوق ايضا رافعي اعدائي.

وارنم االمم في رب يا احمدك لذلك 49 تنقذني. الظالم
لمسيحه رحمة والصانع لملكه خالص برج 50 السمك.

االبد الى ونسله لداود
تحدث السموات لداود. مزمور المغنين. المام الى119 يوم 2 يديه. بعمل يخبر والفلك هللا. بمجد
وال قول ال 3 علما. يبدي ليل الى وليل كالما يذيع يوم
منطقهم خرج االرض كل في 4 صوتهم. يسمع ال كالم.
مسكنا للشمس جعل كلماتهم. المسكونة اقصى والى
يبتهج حجلته. من الخارج العروس مثل وهي 5 فيها

السموات اقصى من 6 الطريق. في للسباق الجبار مثل
من يختفي شيء وال اقاصيها الى ومدارها خروجها
الرب شهادات النفس. يرد كامل الرب ناموس 7 حرّها
مستقيمة الرب وصايا 8 حكيما. الجاهل تصيّر صادقة



4.21–9.19 Zabur 13
الرب خوف 9 العينين. ينير طاهر الرب امر القلب. تفرّح

كلها. عادلة حق الرب احكام االبد. الى ثابت نقي
العسل من واحلى الكثير واالبريز الذهب من اشهى 10

ثواب حفظها وفي بها يحذّر عبدك ايضا 11 الشهاد. وقطر
المستترة الخطايا من بها. يشعر من السهوات 12 عظيم.
يتسلطوا فال عبدك احفظ المتكبرين من ايضا 13 ابرئني
لتكن 14 عظيم. ذنب من واتبرأ كامال اكون حينئذ عليّ.
صخرتي رب يا امامك مرضية قلبي وفكر فمي اقوال

ووليي
لك ليستجب لداود. مزمور المغنين. المام يعقوب.120 اله اسم ليرفعك الضيق. يوم في الرب
ليعضدك. صهيون ومن قدسه من عونا لك ليرسل 2

ليعطك 4 ساله. محرقاتك. ويستسمن تقدماتك كل ليذكر 3
وباسم بخالصك نترنم 5 رايك. كل ويتمم قلبك حسب

ان عرفت اآلن 6 سؤلك كل الرب ليكمّل رايتنا. نرفع الهنا
بجبروت قدسه سماء من يستجيبه مسيحه مخلّص الرب
اما بالخيل. وهؤالء بالمركبات هؤالء 7 يمينه. خالص

نحن اما وسقطوا جثوا هم 8 نذكر الهنا الرب فاسم نحن
يوم في الملك لنا ليستجب خلّص. رب يا 9 وانتصبنا. فقمنا

دعائنا
بقوتك رب يا لداود. مزمور المغنين. المام شهوة121 2 جدا. يبتهج ال كيف وبخالصك الملك يفرح
النك 3 ساله. تمنعه. لم شفتيه وملتمس اعطيته قلبه
ابريز. من تاجا راسه على وضعت خير. ببركات تتقدمه
واالبد. الدهر الى االيام طول فاعطيته. سألك حياة 4



14.22–5.21 Zabur 14
النك 6 عليه. تضع وبهاء جالال بخالصك مجده عظيم 5

الن 7 امامك. ابتهاجا تفرّحه االبد. الى بركات جعلته
تصيب 8 يتزعزع ال العلي وبنعمة الرب. على يتوكل الملك
تجعلهم 9 مبغضيك. كل تصيب يمينك اعدائك. جميع يدك
يبتلعهم بسخطه الرب حضورك. زمان في نار تنور مثل
من وذريتهم االرض من ثمرهم تبيد 10 النار. وتاكلهم

بمكيدة. تفكروا شرا. عليك نصبوا النهم 11 آدم. بني بين
السهام تفوّق يتولون. تجعلهم النك 12 يستطيعوها. لم

نرنم بقوتك. رب يا ارتفع 13 وجوههم. تلقاء اوتارك على
بجبروتك وننغم

لداود. مزمور الصبح. ايلة على المغنين المام عن122 خالصي عن بعيدا تركتني. لماذا الهي الهي
في تستجيب فال ادعو النهار في الهي 2 زفيري. كالم

بين الجالس القدوس وانت 3 لي. هدوء فال ادعو الليل
فنجّيتهم. اتكلوا آباؤنا. اتكل عليك 4 اسرائيل تسبيحات
انا اما 6 يخزوا. فلم اتكلوا عليك فنجوا. صرخوا اليك 5
كل 7 الشعب. ومحتقر البشر عند عار انسان. ال فدودة
وينغضون الشفاه يفغرون بي. يستهزئون يرونني الذين

النه لينقذه فلينجه. الرب على اتكل 8 قائلين الراس
مطمئنا جعلتني البطن. من جذبتني انت النك 9 به. سرّ
بطن من الرحم. من ألقيت عليك 10 امي. ثديي على
قريب. الضيق الن عني تتباعد ال 11 الهي. انت امي

باشان اقوياء كثيرة. ثيران بي احاطت 12 معين ال النه
مزمجر. مفترس كاسد افواههم عليّ فغروا 13 اكتنفتني.

قلبي صار عظامي. كل انفصلت انسكبت. كالماء 14



3.23–15.22 Zabur 15
مثل يبست 15 امعائي. وسط في ذاب قد كالشمع.

الموت تراب والى بحنكي لساني ولصق قوتي شقفة
االشرار من جماعة كالب. بي احاطت قد النه 16 تضعني.

عظامي. كل احصي 17 ورجليّ. يديّ ثقبوا اكتنفتني.
بينهم ثيابي يقسمون 18 فيّ. ويتفرسون ينظرون وهم
يا تبعد. فال رب يا انت اما 19 يقترعون لباسي وعلى
نفسي. السيف من انقذ 20 نصرتي. الى اسرع قوتي
ومن االسد فم من خلصني 21 وحيدتي. الكلب يد من
اخوتي. باسمك اخبر 22 لي استجب الوحش بقر قرون
سبحوه. الرب خائفي يا 23 اسبحك. الجماعة وسط في
اسرائيل زرع يا واخشوه يعقوب. ذرية معشر يا مجدوه
ولم المسكين مسكنة يرذل ولم يحتقر لم النه 24 جميعا.

من 25 استمع. اليه صراخه عند بل عنه وجهه يحجب
قدام بنذوري اوفي العظيمة. الجماعة في تسبيحي قبلك
طالبوه. الرب يسبح ويشبعون. الودعاء يأكل 26 خائفيه
كل الرب الى وترجع تذكر 27 االبد. الى قلوبكم تحيا

الن 28 االمم. قبائل كل قدامك وتسجد االرض. اقاصي
كل وسجد اكل 29 االمم. على المتسلط وهو الملك للرب
التراب الى ينحدر من كل يجثو قدامه االرض. سميني
الرب عن يخبر له. تتعبد الذرية 30 نفسه. يحي لم ومن

قد بانه سيولد شعبا ببره ويخبرون يأتون 31 اآلتي. الجيل
فعل

شيء. يعوزني فال راعيّ الرب لداود. مزمور الراحة123 مياه الى يربضني. خضر مراع في 2
اجل من البر سبل الى يهديني نفسي. يرد 3 يوردني.



7.25–4.23 Zabur 16
اخاف ال الموت ظل وادي في سرت اذا ايضا 4 اسمه.
يعزيانني. هما وعكازك عصاك معي. انت النك شرا
بالدهن مسحت مضايقيّ. تجاه مائدة قدامي ترتب 5
ايام كل يتبعانني ورحمة خير انما 6 ريا. كاسي راسي.

االيام مدى الى الرب بيت في واسكن حياتي
المسكونة وملؤها. االرض للرب مزمور. لداود. اسسها124 البحار على النه 2 فيها. الساكنين وكل
يقوم ومن الرب جبل الى يصعد من 3 ثبتها االنهار وعلى
الذي القلب والنقي اليدين الطاهر 4 قدسه. موضع في
بركة يحمل 5 كذبا. حلف وال الباطل الى نفسه يحمل لم

الجيل هو هذا 6 خالصه. اله من وبرا الرب عند من
ايتها ارفعن 7 ساله يعقوب. يا وجهك الملتمسون الطالبه
فيدخل الدهريات االبواب ايتها وارتفعن رؤوسكنّ االرتاج
الجبار القدير الرب المجد. ملك هذا هو من 8 المجد. ملك
رؤوسكنّ االرتاج ايتها ارفعن 9 القتال. في الجبار الرب
المجد. ملك فيدخل الدهريات االبواب ايتها وارفعنها

المجد. ملك هو الجنود رب المجد. ملك هذا هو من 10
ساله

عليك الهي يا 2 نفسي. ارفع رب يا اليك لداود. اعدائي.125 بي تشمت ال اخزى. تدعني فال توكلت.
سبب. بال الغادرون ليخز يخزوا. ال منتظريك كل ايضا 3

حقك في دربني 5 علمني. سبلك عرّفني. رب يا طرقك 4

كله. اليوم انتظرت اياك خالصي. اله انت النك وعلمني.
هي. االزل منذ النها واحساناتك رب يا مراحمك اذكر 6
اذكرني كرحمتك معاصيّ. وال صباي خطايا تذكر ال 7



11.26–8.25 Zabur 17
لذلك ومستقيم. صالح الرب 8 رب يا جودك اجل من انت
ويعلم الحق في الودعاء يدرب 9 الطريق. الخطاة يعلّم
لحافظي وحق رحمة الرب سبل كل 10 طرقه. الودعاء

النه اثمي اغفر رب يا اسمك اجل من 11 وشهاداته. عهده
طريقا يعلمه الرب. الخائف االنسان هو من 12 عظيم.
االرض. يرث ونسله تبيت الخير في نفسه 13 يختاره.
دائما عيناي 15 لتعليمهم. وعهده لخائفيه. الرب سرّ 14

اليّ التفت 16 الشبكة من رجليّ يخرج هو النه الرب. الى
قلبي. ضيقات افرج 17 انا. ومسكين وحد الني وارحمني
واغفر وتعبي ذلي الى انظر 18 اخرجني. شدائدي من
كثروا. قد النهم اعدائي الى انظر 19 خطاياي. جميع
ال وانقذني. نفسي احفظ 20 ابغضوني. ظلما وبغضا

واالستقامة الكمال يحفظني 21 توكلت. عليك الني اخزى
ضيقاته كل من اسرائيل افدي هللا يا 22 انتظرتك. الني
سلكت بكمالي الني رب يا لي اقض لداود. رب126 يا جربني 2 تقلقل. بال توكلت الرب وعلى
عيني. امام رحمتك الن 3 وقلبي. كليتيّ صفّ وامتحني.
ومع السوء. اناس مع اجلس لم 4 بحقك. سلكت وقد
االشرار ومع االثمة جماعة ابغضت 5 ادخل. ال الماكرين
يا بمذبحك فاطوف النقاوة في يديّ اغسل 6 اجلس. ال
يا 8 عجائبك. بجميع واحدث الحمد بصوت ألسمّع 7 رب
تجمع ال 9 مجدك مسكن وموضع بيتك محل احببت رب
الذين 10 حياتي. الدماء رجال مع وال نفسي الخطاة مع
فبكمالي انا اما 11 رشوة. مآلنة ويمينهم رذيلة ايديهم في



2.28–12.26 Zabur 18
في سهل. على واقفة رجلي 12 وارحمني. افدني اسلك.

الرب ابارك الجماعات
الرب اخاف. ممن وخالصي نوري الرب لداود. الي127ّ اقترب عندما 2 ارتعب. ممن حياتي حصن
وسقطوا. عثروا واعدائي مضايقيّ لحمي ليأكلوا االشرار

عليّ قامت ان قلبي. يخاف ال جيش عليّ نزل ان 3
الرب من سألت واحدة 4 مطمئن. انا ذلك ففي حرب

حياتي ايام كل الرب بيت في اسكن ان التمس. واياها
النه 5 هيكله. في واتفرس الرب جمال الى انظر لكي
خيمته. بستر يسترني الشر. يوم في مظلته في يخبئني
اعدائي على راسي يرتفع واآلن 6 يرفعني. صخرة على
للرب وارنم اغني الهتاف. ذبائح خيمته في فاذبح حولي
لي. واستجب فارحمني ادعو بصوتي رب. يا استمع 7
اطلب. رب يا وجهك وجهي. اطلبوا قلت قلبي قال لك 8
كنت قد عبدك. بسخط تخيب ال عني. وجهك تحجب ال 9

ان 10 خالصي. اله يا تتركني وال ترفضني فال عوني.
رب يا علمني 11 يضمّني. والرب تركاني قد وامي ابي

ال 12 اعدائي. بسبب مستقيم سبيل في واهدني طريقك.
شهود عليّ قام قد النه مضايقيّ. مرام الى تسلمني
الرب جود ارى بان آمنت انني لوال 13 ظلم. ونافث زور
قلبك وليتشجع ليتشدد الرب. انتظر 14 االحياء. ارض في

الرب وانتظر
تتصامم ال صخرتي يا اصرخ رب يا اليك لداود. في128 الهابطين فاشبه عني تسكت لئال جهتي من
يديّ وارفع بك استغيث اذ تضرعي صوت استمع 2 الجب.



4.30–3.28 Zabur 19
فعلة ومع االشرار مع تجذبني ال 3 قدسك. محراب الى
قلوبهم. في والشر بالسالم اصحابهم المخاطبين االثم

صنع حسب اعمالهم. شر وحسب فعلهم حسب اعطهم 4
ينتبهوا لم النهم 5 معاملتهم. عليهم رد اعطهم. ايديهم
يبنيهم وال يهدمهم يديه اعمال الى وال الرب افعال الى
عزّي الرب 7 تضرعي. صوت سمع النه الرب مبارك 6

وباغنيتي قلبي ويبتهج فانتصرت. قلبي اتكل عليه وترسي
هو. مسيحه خالص وحصن لهم عزّ الرب 8 احمده.

االبد الى واحملهم وارعهم ميراثك وبارك خلّصشعبك 9

قدموا هللا ابناء يا للرب قدموا لداود. مزمور اسمه.129 مجد للرب قدموا 2 وعزّا. مجدا للرب
المياه. على الرب صوت 3 مقدسة زينة في للرب اسجدوا
الرب صوت 4 الكثيرة. المياه فوق الرب ارعد. المجد اله
االرز مكسر الرب صوت 5 بالجالل. الرب صوت بالقوة.
لبنان عجل. مثل ويمرحها 6 لبنان. ارز الرب ويكسر

يقدح الرب صوت 7 الوحشي. البقر فرير مثل وسريون
برية الرب يزلزل البرية يزلزل الرب صوت 8 نار لهب

وفي الوعور ويكشف اإليل يولد الرب صوت 9 قادش.
ويجلس جلس بالطوفان الرب 10 مجد. قائل الكل هيكله
الرب لشعبه. عزّا يعطي الرب 11 االبد. الى ملكا الرب

بالسالم شعبه يبارك
يا اعظمك لداود. البيت. تدشين اغنية مزمور رب130 يا 2 اعدائي. بي تشمت ولم نشلتني النك رب
الهاوية من اصعدت رب يا 3 فشفيتني. بك استغثت الهي
للرب رنموا 4 الجب. في الهابطين بين من احييتني نفسي
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حياة غضبه. للحظة الن 5 قدسه. ذكر واحمدوا اتقياءه يا
ترنم الصباح وفي البكاء يبيت المساء عند رضاه. في
رب يا 7 االبد. الى اتزعزع ال طمأنينتي في قلت وانا 6
مرتاعا. فصرت وجهك حجبت عزّا. لجبلي ثبت برضاك
من الفائدة ما 9 اتضرع. السيد والى اصرخ رب يا اليك 8
يخبر هل التراب. يحمدك هل الحفرة. الى نزلت اذا دمي
لي. معينا كن رب يا وارحمني رب يا استمع 10 بحقك.

ومنطقتني مسحي حللت لي. رقص الى نوحي حولت 11

الهي رب يا تسكت. وال روحي لك تترنم لكي 12 فرحا
احمدك االبد الى

رب يا عليك لداود. مزمور المغنين. المام بعدلك131 الدهر. مدى اخزى تدعني ال توكلت.
صخرة لي كن انقذني. سريعا اذنك. اليّ أمل 2 نجني.
انت. ومعقلي صخرتي الن 3 لتخليصي. ملجإ بيت حصن
الشبكة من اخرجني 4 وتقودني. تهديني اسمك اجل من
استودع يدك في 5 حصني. انت النك لي. خبأوها التي

يراعون الذين ابغضت 6 الحق. اله رب يا فديتني روحي.
وافرح ابتهج 7 توكلت. الرب فعلى انا اما كاذبة. اباطيل
الشدائد في وعرفت مذلتي الى نظرت النك برحمتك

الرحب في اقمت بل العدو يد في تحبسني ولم 8 نفسي.
الغم من خسفت ضيق. في الني رب يا ارحمني 9 رجلي

بالحزن فنيت قد حياتي الن 10 وبطني. نفسي عيني.
عظامي. وبليت قوّتي بشقاوتي ضعفت بالتنهد. وسنيني
ورعبا بالكلية جيراني وعند عارا صرت اعدائي كل عند 11

من نسيت 12 عني. هربوا خارجا رأوني الذين لمعارفي.
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سمعت الني 13 متلف. اناء مثل صرت الميت. مثل القلب
معا بمؤامرتهم بي مستدير الخوف كثيرين. من مذمة
يا توكلت فعليك انا اما 14 نفسي اخذ في تفكروا عليّ.
يد من نجني آجالي. يدك في 15 انت. الهي قلت رب.
على بوجهك اضئ 16 يطردونني. الذين ومن اعدائي

الني اخزى تدعني ال رب يا 17 برحمتك. خلصني عبدك.
لتبكم 18 الهاوية. في ليسكتوا االشرار. ليخز دعوتك.
بكبرياء بوقاحة الصدّيق على المتكلمة الكذب شفاه
لخائفيك. ذخرته الذي جودك اعظم ما 19 واستهانة

بستر تسترهم 20 البشر. بني تجاه عليك للمتكلين وفعلته
مخاصمة من مظلّة في تخفيهم الناس. مكايد من وجهك
في لي رحمته عجبا جعل قد النه الرب مبارك 21 األلسن.
انقطعت قد اني حيرتي في قلت وانا 22 محصنة. مدينة

صرخت اذ تضرعي صوت سمعت ولكنك عينيك. قدام من
االمانة حافظ الرب اتقيائه. جميع يا الرب احبوا 23 اليك

ولتتشجع لتتشدد 24 بالكبرياء. العامل بكثرة ومجاز
الرب المنتظرين جميع يا قلوبكم

وسترت اثمه غفر للذي طوبى قصيدة. لداود. خطية132 الرب له يحسب ال لرجل طوبى 2 خطيته.
زفيري من عظامي بليت سكت لما 3 غش روحه في وال

تحولت وليال. نهارا عليّ ثقلت يدك الن 4 كله. اليوم
بخطيتي لك اعترف 5 .ساله القيظ. يبوسة الى رطوبتي
أثام رفعت وانت بذنبي للرب اعترف قلت اثمي. اكتم وال
يجدك وقت في تقي كل لك يصلّي لهذا 6 ساله. خطيتي.
ستر انت 7 تصيب. ال اياه الكثيرة المياه غمارة عند فيه.
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ساله تكتنفني. النجاة بترنم تحفظني. الضيق من لي.
عيني انصحك. تسلكها. التي الطريق وارشدك اعلّمك 8
وزمام بلجام فهم. بال بغل او كفرس تكونوا ال 9 عليك.
اما الشرير. نكبات هي كثيرة 10 اليك. يدنو لئال يكم زينته
بالرب افرحوا 11 به تحيط فالرحمة الرب على المتوكل
المستقيمي جميع يا واهتفوا الصدّيقون ايها يا وابتهجوا

القلوب
بالمستقيمين بالرب. الصديقون ايها اهتفوا بربابة133 بالعود. الرب احمدوا 2 التسبيح. يليق
جديدة. اغنية له غنوا 3 له. رنموا اوتار عشرة ذات

وكل مستقيمة الرب كلمة الن 4 بهتاف. العزف احسنوا
من االرض امتألت والعدل. البر يحب 5 باالمانة. صنعه
فيه وبنسمة السموات صنعت الرب بكلمة 6 الرب. رحمة
في اللجج يجعل اليم امواه كندّ يجمع 7 جنودها. كل

سكان كل ليخف ومنه االرض كل الرب لتخش 8 اهراء.
الرب 10 فصار. أمر هو فكان. قال النه 9 المسكونة.

مؤامرة اما 11 الشعوب. افكار الشى االمم. مؤامرة ابطل
طوبى 12 فدور دور الى قلبه افكار تثبت. االبد فالى الرب
لنفسه. ميراثا اختاره الذي الشعب الهها الرب التي لالمّة
من 14 البشر. بني جميع رأى الرب. نظر السموات من 13
المصوّر 15 االرض. سكان جميع الى تطلّع سكناه مكان
يخلص لن 16 اعمالهم. كل الى المنتبه جميعا قلوبهم

باطل 17 القوة. بعظم ينقذ ال الجبار الجيش. بكثرة الملك
هوذا 18 ينجّي. ال قوّته الخالصوبشدة الفرسالجل هو

من لينجّي 19 رحمته الراجين خائفيه على الرب عين
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انتظرت انفسنا 20 الجوع في وليستحييهم انفسهم الموت
على الننا قلوبنا تفرح به النه 21 هو. وترسنا معونتنا الرب.
حسبما علينا رحمتك رب يا لتكن 22 اتكلنا. القدوس اسمه

انتظرناك
فطرده ابيمالك قدام عقله غيّر عندما لداود دائما134 حين. كل في الرب ابارك فانطلق.

الودعاء يسمع نفسي. تفتخر بالرب 2 فمي. في تسبيحه
طلبت 4 معا اسمه ولنعلّ معي الرب عظموا 3 فيفرحون.

انقذني. مخاوفي كل ومن لي فاستجاب الرب الى
هذا 6 تخجل. لم ووجوههم واستناروا اليه نظروا 5

خلصه. ضيقاته كل ومن استمعه والرب صرخ المسكين
وانظروا ذوقوا 8 وينجيهم. خائفيه حول حال الرب مالك 7
الرب اتقوا 9 عليه. المتوكل للرجل طوبى الرب. اطيب ما

احتاجت االشبال 10 لمتقيه. عوز ليس النه قديسيه يا
الخير من شيء يعوزهم فال الرب طالبو واما وجاعت
الرب. مخافة فاعلّمكم اليّ استمعوا البنون ايها هلم 11

االيام كثرة ويحب الحياة يهوى الذي االنسان هو من 12
التكلم عن وشفتيك الشر عن لسانك صن 13 خيرا. ليرى
السالمة اطلب الخير. واصنع الشر عن حد 14 بالغش.
الى واذناه الصديقين نحو الرب عينا 15 وراءها. واسع
من ليقطع الشر عاملي ضد الرب وجه 16 صراخهم.

كل ومن سمع والرب صرخوا اولئك 17 ذكرهم. االرض
المنكسري من الرب هو قريب 18 انقذهم. شدائدهم
باليا هي كثيرة 19 الروح. المنسحقي ويخلص القلوب
جميع يحفظ 20 الرب. ينجيه جميعها ومن الصدّيق
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الشرير يميت الشر 21 ينكسر. ال منها واحد عظامه.

عبيده نفوس فادي الرب 22 يعاقبون. الصدّيق ومبغضو
يعاقب ال عليه اتكل من وكل

مقاتليّ. قاتل مخاصمي. رب يا خاصم لداود. معونتي135 الى وانهض وترسا مجنا امسك 2
خالصك لنفسي قل مطارديّ. تلقاء وصد رمحا واشرع 3
الوراء الى ليرتد نفسي. يطلبون الذين وليخجل ليخز 4 انا.

العصافة مثل ليكونوا 5 باساءتي. المتفكرون ويخجل
ظالما طريقهم ليكن 6 داحرهم. الرب ومالك الريح قدام
لي اخفوا سبب بال النهم 7 طاردهم. الرب ومالك وزلقا
التهلكة لتأته 8 لنفسي. حفروا سبب بال شبكتهم. هوّة

التهلكة وفي اخفاها التي الشبكة به ولتنشب يعلم ال وهو
بخالصه. وتبتهج بالرب فتفرح نفسي اما 9 ليقع. نفسها

المسكين المنقذ مثلك من رب يا تقول عظامي جميع 10

شهود 11 سالبه من والبائس والفقير منه اقوى هو ممن
يجازونني 12 يسألونني. اعلم لم وعما يقومون زور
مرضهم ففي انا اما 13 لنفسي. ثكال شرا الخير عن

الى وصالتي نفسي. بالصوم اذللت مسحا. لباسي كان
اتمشى. كنت اخي كانه قريب كانه 14 ترجع. حضني

ظلعي في ولكنهم 15 حزينا. انحنيت امه على ينوح كمن
مزّقوا اعلم. ولم شاتمين عليّ اجتمعوا واجتمعوا. فرحوا

حرّقوا كعكة الجل المجّان الفجار بين 16 يكفوا. ولم
من نفسي استرد تنظر. متى الى رب يا 17 اسنانهم عليّ
الجماعة في احمدك 18 االشبال. من وحيدتي تهلكاتهم
الذين بي يشمت ال 19 اسبحك. عظيم شعب في الكثيرة
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بال يبغضونني الذين بالعين يتغامز وال باطال اعدائي هم
في الهادئين وعلى بالسالم يتكلمون ال النهم 20 سبب.
افواههم. عليّ فغروا 21 مكر. بكالم يفتكرون االرض

تسكت ال رب. يا رأيت قد 22 اعيننا. رأت قد هه هه قالوا
يا حكمي الى وانتبه استيقظ 23 عني. تبتعد ال سيد يا
عدلك حسب لي اقض 24 دعواي. الى وسيدي الهي
قلوبهم في يقولوا ال 25 بي. يشمتوا فال الهي رب يا

معا وليخجل ليخز 26 ابتلعناه. قد يقولوا ال شهوتنا. هه
المتعظمون والخجل الخزي ليلبس بمصيبتي. الفرحون
دائما وليقولوا حقي المبتغون ويفرح ليهتف 27 عليّ

يلهج ولساني 28 عبده. بسالمة المسرور الرب ليتعظم
بحمدك كله اليوم بعدلك.

معصية نأمة داود. الرب لعبد المغنين. المام امام136 هللا خوف ليس ان قلبي داخل في الشرير
اثمه وجدان جهة من لنفسه نفسه ملّق النه 2 عينيه.
عن التعقل عن كف وغش. اثم فمه كالم 3 وبغضه.

طريق في يقف مضجعه. على باالثم يتفكر 4 الخير. عمل
رحمتك. السموات في رب يا 5 الشر يرفض ال صالح. غير
لجة واحكامك هللا جبال مثل عدلك 6 الغمام. الى امانتك
رحمتك اكرم ما 7 رب. يا تخلّص والبهائم الناس عظيمة.
من يروون 8 يحتمون. جناحيك ظل في البشر فبنو هللا. يا
ينبوع عندك الن 9 تسقيهم. نعمك نهر ومن بيتك دسم
يعرفونك للذين رحمتك أدم 10 نورا. نرى بنورك الحياة.
ويد الكبرياء رجل تأتني ال 11 القلب. للمستقيمي وعدلك
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دحروا االثم. فاعلو سقط هناك 12 تزحزحني. ال االشرار

القيام يستطيعوا فلم
عمّال تحسد وال االشرار من تغر ال لداود. يقطعون137 سريعا الحشيش مثل فانهم 2 االثم

وافعل الرب على اتكل 3 يذبلون. االخضر العشب ومثل
فيعطيك بالرب وتلذذ 4 االمانة. وارع االرض اسكن الخير.
يجري. وهو عليه واتكل طريقك للرب سلم 5 قلبك. سؤل

انتظر 7 الظهيرة. مثل وحقك برك النور مثل ويخرج 6
من طريقه في ينجح الذي من تغر وال له واصبر الرب

السخط واترك الغضب عن كف 8 مكايد. المجري الرجل
والذين يقطعون الشر عاملي الن 9 الشر. لفعل تغر وال
يكون ال قليل بعد 10 االرض. يرثون هم الرب ينتظرون

فيرثون الودعاء اما 11 يكون. فال مكانه في تطلع الشرير.
يتفكر الشرير 12 السالمة كثرة في ويتلذذون االرض
به يضحك الرب 13 اسنانه. عليه ويحرق الصدّيق ضد

ومدوا السيف سلّوا قد االشرار 14 آت. يومه ان رأى النه
طريقهم. المستقيم لقتل والفقير المسكين لرمي قوسهم

القليل 16 تنكسر وقسيّهم قلبهم في يدخل سيفهم 15

سواعد الن 17 كثيرين. اشرار ثروة من خير للصديق الذي
عارف الرب 18 الرب. الصديقين وعاضد تنكسر االشرار
في يخزون ال 19 يكون. االبد الى وميراثهم الكملة ايام
االشرار الن 20 يشبعون. الجوع ايام وفي السوء زمن
كالدخان فنوا. المراعي. كبهاء الرب واعداء يهلكون

فيترأف الصدّيق واما يفي وال يستقرض الشرير 21 فنوا.
والملعونين االرض يرثون منه المباركين الن 22 ويعطي.
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االنسان خطوات تتثبت الرب قبل من 23 يقطعون منه

مسند الرب الن ينطرح ال سقط اذا 24 يسرّ. طريقه وفي
تخلي صدّيقا ار ولم شخت وقد فتى كنت ايضا 25 يده.

ويقرض يترأف كله اليوم 26 خبزا. تلتمس له ذرية وال عنه
الى واسكن الخير وافعل الشر عن حد 27 للبركة ونسله
الى اتقيائه. عن يتخلى وال الحق يحب الرب الن 28 االبد.
الصديقون 29 فينقطع. االشرار نسل اما يحفظون االبد
يلهج الصدّيق فم 30 االبد. الى ويسكنونها االرض يرثون
قلبه. في الهه شريعة 31 بالحق. ينطق ولسانه بالحكمة

محاوال الصدّيق يراقب الشرير 32 خطواته. تتقلقل ال
عند عليه يحكم وال يده في يتركه ال الرب 33 يميته ان
لترث فيرفعك طريقه واحفظ الرب انتظر 34 محاكمته.
الشرير رأيت قد 35 تنظر االشرار انقراض الى االرض.
هو فاذا عبر 36 ناضرة. شارقة شجرة مثل وارفا عاتيا
الكامل الحظ 37 يوجد. فلم والتمسته بموجود ليس
اما 38 السالمة. النسان العقب فان المستقيم وانظر
اما 39 ينقطع. االشرار عقب جميعا. فيبادون االشرار
زمان في حصنهم الرب قبل فمن الصديقين خالص

االشرار من ينقذهم وينجيهم. الرب ويعينهم 40 الضيق.
به احتموا النهم ويخلصهم

بسخطك توبخني ال رب يا للتذكير. لداود مزمور انتشبت138 قد سهامك الن 2 بغيظك تؤدبني وال
من صحة جسدي في ليست 3 يدك. عليّ ونزلت فيّ

خطيتي جهة من سالمة عظامي في ليست غضبك. جهة
اثقل ثقيل كحمل راسي. فوق طمت قد آثامي الن 4
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جهة من ضربي حبر قاحت انتنت قد 5 احتمل. مما
ذهبت كله اليوم الغاية الى انحنيت لويت 6 حماقتي.
في وليست احتراقا امتألتا قد خاصرتي الن 7 حزينا.

أئن كنت الغاية. الى وانسحقت خدرت 8 صحة. جسدي
ليس وتنهدي تأوّهي كل امامك رب يا 9 قلبي زفير من
عيني ونور فارقتني قوتي خافق. قلبي 10 عنك. بمستور

تجاه يقفون واصحابي احبائي 11 معي. ليس ايضا
نصبوا نفسي وطالبو 12 بعيدا. وقفوا واقاربي ضربتي

كله واليوم بالمفاسد تكلموا الشر لي والملتمسون شركا
وكابكم اسمع. ال فكاصم. انا واما 13 بالغش يلهجون
في وليس يسمع ال انسان مثل واكون 14 فاه. يفتح ال
رب يا تستجيب انت صبرت رب يا لك الني 15 حجة. فمه
قدمي زلت عندما بي. يشمتوا لئال قلت الني 16 الهي.

مقابلي ووجعي اظلع ان موشك النني 17 عليّ. تعظموا
واما 19 خطيتي. من واغتم باثمي اخبر النني 18 دائما.
كثروا. ظلما يبغضونني والذين عظموا. فاحياء. اعدائي
اتباعي الجل يقاومونني بشر الخير عن والمجازون 20

اسرع 22 عني. تبعد ال الهي يا رب. يا تتركني ال 21 الصالح.
خالصي يا رب يا معونتي الى

قلت لداود. مزمور ليدوثون. المغنين. المام لفمي139 احفظ بلساني. الخطأ من لسبيلي اتحفظ
عن سكتّ صمتا صمتّ 2 مقابلي. الشرير فيما كمامة
عند جوفي. في قلبي حمي 3 وجعي. فتحرك الخير
رب يا عرفني 4 بلساني. تكلمت النار. اشتعلت لهجي

هوذا 5 زائل. انا كيف فاعلم هي كم ايامي ومقدار نهايتي
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نفخة انما قدامك. شيء كال وعمري اشبارا ايامي جعلت
االنسان. يتمشى كخيال انما 6 ساله. جعل. قد انسان كل

يضمها من يدري وال ذخائر يذخر يضجّون. باطال انما
كل من 8 هو. فيك رجائي رب. يا انتظرت ماذا واآلن 7
.صمت 9 الجاهل. عند عارا تجعلني ال نجني. معاصيّ
من ضربك عني ارفع 10 فعلت. انت النك فمي افتح ال
االنسان ادبت ان بتأديبات 11 فنيت. قد انا يدك مهاجمة
انسان كل انما مشتهاه. العث مثل افنيت اثمه اجل من

صراخي. الى واصغ رب يا صالتي استمع 12 ساله. نفخة.
مثل نزيل عندك. غريب انا الني دموعي. عن تسكت ال
فال اذهب ان قبل فاتبلج عني اقتصر 13 آبائي. جميع

اوجد
انتظرت انتظارا لداود. مزمور المغنين. المام واصعدني140 2 صراخي وسمع اليّ فمال الرب
صخرة على واقام الحمأة طين من الهالك جب من

جديدة ترنيمة فمي في وجعل 3 خطواتي ثبت رجليّ.
على ويتوكلون ويخافون يرون كثيرون اللهنا. تسبيحة

يلتفت ولم متكله الرب جعل الذي للرجل طوبى 4 الرب
جعلت ما كثيرا 5 الكذب. الى والمنحرفين الغطاريس الى
تقوّم ال جهتنا. من وافكارك عجائبك الهي الرب ايها انت
بذبيحة 6 تعد. ان عن زادت بها. واتكلمن الخبرن لديك.
لم خطية وذبيحة محرقة فتحت. اذنيّ تسر. لم وتقدمة
عني مكتوب الكتاب بدرج جئت. هانذا قلت حينئذ 7 تطلب
وسط في وشريعتك سررت. الهي يا مشيئتك افعل ان 8
شفتاي هوذا عظيمة. جماعة في ببر بشرت 9 احشائي
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في عدلك اكتم لم 10 علمت. رب يا انت امنعهما. لم

رحمتك اخف لم وخالصك. بامانتك تكلمت قلبي. وسط
تمنع فال رب يا انت اما 11 العظيمة الجماعة عن وحقك
شرورا الن 12 دائما. وحقك رحمتك تنصرني عني. رأفتك

استطيع وال آثامي بي حاقت اكتنفتني. قد تحصى ال
تركني. قد وقلبي راسي شعر من اكثر كثرت ابصر. ان
اسرع. معونتي الى رب يا تنجيني. بان رب يا ارتض 13

ليرتد الهالكها. نفسي يطلبون الذين معا وليخجل ليخز 14
من ليستوحش 15 باذيتي المسرورون وليخز الوراء الى
بك ويفرح ليبتهج 16 هه هه لي القائلون خزيهم اجل

اما 17 الرب يتعظم خالصك محبو ابدا ليقل طالبيك. جميع
انت. ومنقذي عوني بي. يهتم الرب وبائس فمسكين انا

تبطئ ال الهي يا
ينظر للذي طوبى لداود. مزمور المغنين. المام الرب141 2 الرب. ينجيه الشر يوم في المسكين. الى
مرام الى يسلمه وال االرض في يغتبط ويحييه. يحفظه
مهدت الضعف. فراش على وهو يعضده الرب 3 اعدائه.
اشف ارحمني. رب يا قلت انا 4 مرضه في كله مضجعه
عليّ يتقاولون اعدائي 5 اليك. اخطأت قد الني نفسي
يتكلم ليراني دخل وان 6 اسمه. ويبيد يموت متى بشر.
يتكلم. الخارج في يخرج اثما. لنفسه يجمع قلبه بالكذب.
باذيتي. تفكروا عليّ عليّ. معا يتناجون مبغضيّ كل 7
ال اضطجع حيث عليه. انسكب قد رديء امر يقولون 8
آكل به وثقت الذي سالمتي رجل ايضا 9 يقوم. يعود

واقمني فارحمني رب يا انت اما 10 عقبه عليّ رفع خبزي
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عليّ يهتف لم انه بي سررت انك علمت بهذا 11 فاجازيهم.
الى قدامك واقمتني دعمتني فبكمالي انا اما 12 عدوّي.
االبد. والى االزل من اسرائيل اله الرب مبارك 13 االبد.

فآمين آمين
يشتاق كما قورح. لبني قصيدة المغنين. المام اليك142 نفسي تشتاق هكذا المياه جداول الى اإليل
متى الحي. االله الى هللا الى نفسي عطشت 2 هللا. يا

نهارا خبزا دموعي لي صارت 3 هللا. قدام واتراءى اجيء
فاسكب اذكرها هذه 4 الهك. اين يوم كل لي قيل اذ وليال
الى معهم اتدرج الجمّاع مع امرّ كنت الني عليّ. نفسي
انت لماذا 5 معيّد. جمهور وحمد ترنم بصوت هللا بيت

بعد الني هللا ارتجي فيّ. تئنّين ولماذا نفسي يا منحنية
فيّ. منحنية نفسي الهي يا 6 وجهه خالص الجل احمده
جبل من حرمون وجبال االردن ارض من اذكرك لذلك

تياراتك كل ميازيبك. صوت عند غمرا ينادي غمر 7 مصعر.
وبالليل رحمته الرب يوصي بالنهار 8 عليّ. طمت ولججك
لماذا صخرتي للّه اقول 9 حياتي. الله صالة عندي تسبيحه
بسحق 10 العدو. مضايقة من حزينا اذهب لماذا نسيتني.
اين يوم كل لي بقولهم مضايقيّ عيّرني عظامي في
فيّ. تئنين ولماذا نفسي يا منحنية انت لماذا 11 الهك.

والهي وجهي خالص احمده بعد الني هللا ترجي
امة مع مخاصمتي وخاصم هللا يا لي اقض نجني.143 وظلم غش انسان ومن راحمة غير

حزينا اتمشى لماذا رفضتني. لماذا حصني. اله انت النك 2

يهديانني هما وحقك نورك ارسل 3 العدو. مضايقة من
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الى فآتي 4 مساكنك. والى قدسك جبل الى بي وياتيان
هللا يا بالعود واحمدك فرحي بهجة هللا الى هللا مذبح
فيّ. تئنين ولماذا نفسي يا منحنية انت لماذا 5 الهي.

والهي وجهي خالص احمده بعد الني هللا ترجي
بآذاننا اللهم قصيدة. قورح. لبني المغنين. المام ايامهم144 في عملته بعمل اخبرونا آباؤنا سمعنا. قد
وغرستهم. االمم استأصلت بيدك انت 2 القدم. ايام في
امتلكوا بسيفهم ليس النه 3 ومددتهم. شعوبا حطمت
ونور وذراعك يمينك لكن خلصتهم ذراعهم وال االرض
فأمر هللا. يا ملكي هو انت 4 عنهم رضيت النك وجهك
ندوس باسمك مضايقينا. ننطح بك 5 يعقوب. بخالص
وسيفي اتكل ال قوسي على الني 6 علينا. القائمين
واخزيت مضايقينا من خلصتنا انت النك 7 يخلصني. ال

الدهر. الى نحمد واسمك كله اليوم نفتخر بالله 8 مبغضينا.
جنودنا. مع تخرج وال واخجلتنا رفضتنا قد لكنك 9 ساله

النفسهم. نهبوا ومبغضونا العدو عن الوراء الى ترجعنا 10
شعبك بعت 12 االمم. بين ذريتنا اكال. كالضأن جعلتنا 11

جيراننا. عند عارا تجعلنا 13 بثمنهم. ربحت وما مال بغير
الشعوب. بين مثال تجعلنا 14 حولنا. للذين وسخرة هزأة
امامي خجلي كله اليوم 15 االمم. بين الراس النغاض
والشاتم. المعيّر صوت من 16 غطاني قد وجهي وخزي
نسيناك وما علينا جاء كله هذا 17 ومنتقم عدو وجه من
مالت وال وراء الى قلبنا يرتد لم 18 عهدك. في خنّا وال
التنانين مكان في سحقتنا حتى 19 طريقك عن خطواتنا
بسطنا او الهنا اسم نسينا ان 20 الموت. بظل وغطيتنا
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هو النه هذا عن يفحصهللا أفال 21 غريب اله الى ايدينا
كله. اليوم نمات اجلك من الننا 22 القلب. خفيّات يعرف
يا تتغافى لماذا استيقظ. 23 للذبح غنم مثل حسبنا قد
وجهك تحجب لماذا 24 االبد. الى ترفض ال انتبه. رب.

التراب. الى منحنية انفسنا الن 25 وضيقنا. مذلتنا وتنسى
اجل من وافدنا لنا عونا قم 26 بطوننا. االرض في لصقت

رحمتك
قورح. لبني السوسن. على المغنين المام صالح.145 بكالم قلبي فاض محبة. ترنيمة قصيدة.

انت 2 ماهر كاتب قلم لساني للملك. بانشائي انا متكلم
شفتيك على النعمة انسكبت البشر. بني من جماال ابرع
فخذك على سيفك تقلد 3 االبد. الى هللا باركك لذلك

من اركب. اقتحم. وبجاللك 4 وبهاءك. جاللك الجبار ايها
نبلك 5 مخاوف. يمينك فتريك والبر والدعة الحق اجل

يسقطون تحتك شعوب الملك. اعداء قلب في المسنونة
قضيب استقامة قضيب الدهور. دهر الى هللا يا كرسيك 6
مسحك ذلك اجل من االثم وابغضت البر احببت 7 ملكك.
مرّ ثيابك كل 8 رفقائك. من اكثر االبتهاج بدهن الهك هللا
بنات 9 االوتار. سرّتك العاج قصور من وسليخة. وعود

اوفير بذهب يمينك عن الملكة جعلت حظياتك. بين ملوك
شعبك وانسي اذنك واميلي وانظري بنت يا اسمعي 10
سيدك هو النه حسنك الملك فيشتهي 11 ابيك وبيت

وجهك تترضى الشعوب اغنى صور وبنت 12 له. فاسجدي
بذهب منسوجة خدرها. في الملك ابنة مجد كلها 13 بهدية
اثرها في الملك. الى تحضر مطرّزة بمالبس 14 مالبسها.
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وابتهاج. بفرح يحضرن 15 اليك مقدمات صاحباتها. عذارى
بنوك يكون آبائك عن عوض 16 الملك. قصر الى يدخلنّ
كل في اسمك اذكر 17 االرض. كل في رؤساء تقيمهم
الدهر الى الشعوب تحمدك ذلك اجل من فدور. دور

واالبد
الجواب. على قورح. لبني المغنين. المام الضيقات146 في عونا وقوة. ملجأ لنا هللا ترنيمة.

ولو االرض تزحزحت ولو نخشى ال لذلك 2 شديدا. وجد
مياهها. وتجيش تعج 3 البحار قلب الى الجبال انقلبت

مدينة تفرح سواقيه نهر 4 ساله بطموها. الجبال تتزعزع
فلن وسطها في هللا 5 العلي. مساكن مقدس هللا
االمم. عجّت 6 الصبح. اقبال عند هللا يعينها تتزعزع.
رب 7 االرض. ذابت صوته اعطى الممالك. تزعزعت
انظروا هلموا 8 ساله يعقوب. اله ملجأنا معنا. الجنود

مسكن 9 االرض. في خربا جعل كيف هللا اعمال
الرمح. ويقطع القوس يكسر االرض. اقصى الى الحروب

هللا. انا اني واعلموا كفّوا 10 بالنار. يحرقها المركبات
معنا. الجنود رب 11 االرض. في اتعالى االمم بين اتعالى

ساله يعقوب. اله ملجأنا
جميع يا مزمور. قورح. لبني المغنين. المام االبتهاج.147 بصوت لله اهتفوا بااليادي. صفقوا االمم
االرض. كل على كبير ملك مخوف علي. الرب الن 2

لنا يختار 4 اقدامنا. تحت واالمم تحتنا الشعوب يخضع 3
بهتاف هللا صعد 5 ساله احبه. الذي يعقوب فخر نصيبنا

رنموا. لملكنا رنموا رنموا. لله رنموا 6 الصور. بصوت الرب
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على هللا ملك 8 قصيدة. رنموا كلها االرض ملك هللا الن 7

الشعوب شرفاء 9 قدسه. كرسي على جلس هللا االمم.
هو االرض. مجان لله الن ابراهيم. اله شعب اجتمعوا.

جدا متعال
الرب هو عظيم قورح. لبني مزمور. تسبيحة جميل148 2 قدسه. جبل الهنا مدينة في جدا وحميد
اقاصي فرح صهيون. جبل االرض كل فرح االرتفاع

يعرف قصورها في هللا 3 العظيم. الملك مدينة الشمال
رأوا لما 5 جميعا. مضوا اجتمعوا. الملوك هوذا النه 4 ملجأ
والمخاض هناك. الرعدة اخذتهم 6 فرّوا. ارتاعوا بهتوا

سمعنا كما 8 ترشيش. سفن تكسر شرقية بريح 7 كوالدة.
يثبّتها هللا الهنا. مدينة في الجنود رب مدينة في رأينا هكذا
هيكلك. وسط في رحمتك هللا يا ذكرنا 9 ساله االبد. الى
يمينك االرض. اقاصي الى تسبيحك هللا يا اسمك نظير 10
اجل من يهوذا بنات تبتهج صهيون جبل يفرح 11 برا. مآلنة
ابراجها. عدوّا حولها. ودوروا بصهيون طوفوا 12 احكامك

لكي قصورها تأملوا متارسها. على قلوبكم ضعوا 13

الدهر الى الهنا هو هذا هللا الن 14 آخر. جيال بها تحدثوا
الموت الى حتى يهدينا هو واالبد.

اسمعوا مزمور. قورح. لبني المغنين. المام سكان149 جميع يا اصغوا الشعوب. جميع يا هذا
يتكلم فمي 3 سواء. وفقراء اغنياء ودون عال 2 الدنيا
واوضح مثل الى اذني اميل 4 فهم. قلبي ولهج بالحكم
بي يحيط عندما الشر ايام في اخاف لماذا 5 لغزي بعود
غناهم وبكثرة ثروتهم على يتكلون الذين 6 متعقّبيّ. اثم
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يعطي وال فداء االنسان يفدي لن االخ 7 يفتخرون.
فغلقت نفوسهم فدية هي وكريمة 8 عنه. كفارة هللا
بل 10 القبر. يرى فال االبد الى يحيا حتى 9 الدهر. الى
يهلكان والبليد الجاهل كذلك يموتون. الحكماء يراه.

االبد الى بيوتهم ان باطنهم 11 آلخرين. ثروتهما ويتركان
االراضي. في باسمائهم ينادون فدور. دور الى مساكنهم
تباد. التي البهائم يشبه يبيت. ال كرامة في واالنسان 12

باقوالهم. يرتضون وخلفاؤهم اعتمادهم طريقهم هذا 13

يرعاهم الموت يساقون. للهاوية الغنم مثل 14 ساله.
الهاوية تبلى. وصورتهم غداة المستقيمون. ويسودهم
النه الهاوية يد من نفسي يفدي هللا انما 15 لهم. مسكن
مجد زاد اذا انسان استغنى اذا تخش ال 16 ساله يأخذني.
مجده. وراءه ينزل ال يأخذ. ال كله موته عند النه 17 بيته.
الى احسنت اذا ويحمدونك نفسه. يبارك حياته في النه 18

الى النور يعاينون ال الذين آبائه جيل الى تدخل 19 نفسك.
تباد التي البهائم يشبه يفهم وال كرامة في انسان 20 االبد.

ودعا تكلم الرب اآللهة اله آلساف. مزمور. من150 2 مغربها. الى الشمس مشرق من االرض
يصمت. وال الهنا يأتي 3 اشرق. هللا الجمال كمال صهيون
من السموات يدعو 4 جدا. عاصف وحوله تأكل قدامه نار
اتقيائي اليّ اجمعوا 5 شعبه. مداينة الى واالرض فوق
بعدله السموات وتخبر 6 ذبيحة. على عهدي القاطعين
يا فاتكلم. شعبي يا اسمع 7 ساله الديان. هو هللا الن
ذبائحك على ال 8 انا. الهك هللا عليك. فاشهد اسرائيل
من آخذ ال 9 قدامي. دائما هي محرقاتك فان اوبخك.
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الوعر حيوان لي الن 10 اعتدة. حظائرك من وال ثورا بيتك

طيور كل علمت قد 11 االلوف. الجبال على والبهائم
لك اقول فال جعت ان 12 عندي. البرية ووحوش الجبال
او الثيران لحم آكل هل 13 ومألها. المسكونة لي الن

نذورك العلي واوف حمدا لله اذبح 14 التيوس. دم اشرب
وللشرير 16 فتمجدني انقذك الضيق يوم في وادعني 15
فمك. على عهدي وتحمل بفرائضي تحدث مالك هللا قال
اذا 18 خلفك. كالمي وألقيت التأديب ابغضت قد وانت 17
فمك اطلقت 19 نصيبك. الزناة ومع وافقته سارقا رأيت
اخيك. على تتكلم تجلس 20 غشا. يخترع ولسانك بالشر
اني ظننت وسكت. صنعت هذه 21 معثرة. تضع امك البن
هذا افهموا 22 عينيك. امام خطاياك واصفّ اوبخك مثلك.
الحمد ذابح 23 منقذ. وال افترسكم لئال هللا الناسون ايها يا

خالصهللا اريه طريقه والمقوم يمجدني
اليه جاء عندما لداود مزمور المغنين. المام ارحمني151 بثشبع. الى دخل ما بعد النبي ناثان
معاصيّ. امح رأفتك كثرة حسب رحمتك. حسب هللا يا
الني 3 طهرني. خطيتي ومن اثمي من كثيرا اغسلني 2
وحدك اليك 4 دائما. امامي وخطيتي بمعاصيّ عارف

اقوالك في تتبرر لكي صنعت عينيك قدام والشر اخطأت
حبلت وبالخطية صوّرت باالثم هانذا 5 قضائك. في وتزكو
السريرة ففي الباطن في بالحق سررت قد ها 6 امي بي

اغسلني فاطهر. بالزوفا طهّرني 7 حكمة. تعرّفني
فتبتهج وفرحا. سرورا اسمعني 8 الثلج. من اكثر فابيضّ
كل وامح خطاياي عن وجهك استر 9 سحقتها. عظام
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جدّد مستقيما وروحا هللا يا فيّ اخلق نقيا قلبا 10 آثامي
وروحك وجهك قدام من تطرحني ال 11 داخلي. في

وبروح خالصك بهجة لي رد 12 مني. تنزعه ال القدوس
اليك والخطاة طرقك االثمة فاعلم 13 اعضدني. منتدبة
فيسبح خالصي. اله هللا يا الدماء من نجني 14 يرجعون
بتسبيحك. فمي فيخبر شفتيّ افتح رب يا 15 برك. لساني

ال بمحرقة اقدمها. فكنت واال بذبيحة تسرّ ال النك 16

المنكسر القلب منكسرة. روح هي هللا ذبائح 17 ترضى.
الى برضاك احسن 18 تحتقره ال هللا يا والمنسحق

البر بذبائح تسرّ حينئذ 19 اورشليم. اسوار ابن صهيون.
عجوال مذبحك على يصعدون حينئذ تامة. وتقدمة محرقة
دواغ جاء عندما لداود قصيدة المغنين. المام الى152 داود جاء له وقال شاول واخبر االدومي
هللا رحمة الجبار. ايها بالشر تفتخر لماذا اخيمالك. بيت
مسنونة كموسى مفاسد يخترع لسانك 2 يوم. كل هي
اكثر الكذب الخير. من اكثر الشر احببت 3 بالغش. يعمل
ولسان مهلك كالم كل احببت 4 ساله بالصدق. التكلم من
من ويقلعك يخطفك االبد. الى هللا يهدمك ايضا 5 غش.
فيرى 6 ساله. االحياء. ارض من ويستاصلك مسكنك
االنسان هوذا 7 يضحكون. وعليه ويخافون الصديقون

واعتزّ غناه كثرة على اتكل بل حصنه هللا يجعل لم الذي
توكلت هللا. بيت في خضراء زيتونة فمثل انا اما 8 بفساده
الدهر الى احمدك 9 واالبد. الدهر الى هللا رحمة على

اتقيائك قدام صالح فانه اسمك وانتظر فعلت النك
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قال لداود قصيدة العود. على المغنين المام ورجسوا153 فسدوا اله. ليس قلبه في الجاهل

اشرف السماء من هللا 2 صالحا. يعمل من ليس رجاسة.
كلهم 3 هللا. طالب فاهم من هل لينظر البشر بني على
وال ليس صالحا يعمل من ليس فسدوا. معا ارتدوا قد
كما شعبي يأكلون الذين االثم فاعلو يعلم ألم 4 واحد
ولم خوفا خافوا هناك 5 يدعوا. لم وهللا الخبز يأكلون

الن اخزيتهم محاصرك. عظام بدد قد هللا الن خوف يكن
عند اسرائيل. خالص صهيون من ليت 6 رفضهم. قد هللا

اسرائيل ويفرح يعقوب يهتف شعبه سبي هللا رد
قصيدة االوتار. ذوات على المغنين المام أليس154 لشاول وقالوا الزيفيون أتى عندما لداود

احكم وبقوتك خلصني باسمك اللهم عندنا. مختبئا داود
الن 3 فمي. كالم الى اصغ صالتي هللا يا اسمع 2 لي.

هللا يجعلوا لم نفسي. طلبوا وعتاة عليّ قاموا قد غرباء
عاضدي بين الرب لي. معين هللا هوذا 4 ساله. امامهم.
اذبح 6 افنهم. بحقك اعدائي. على الشر يرجع 5 نفسي.
كل من النه 7 صالح. النه رب يا اسمك احمد منتدبا. لك

عيني رأت وباعدائي نجاني ضيق
لداود. قصيدة االوتار. ذوات على المغنين المام تضرعي.155 تتغاضعن وال صالتي الى هللا يا اصغ
واضطرب كربتي في اتحير لي. واستجب لي استمع 2
يحيلون النهم الشرير. ظلم قبل من العدو صوت من 3
في قلبي يمخض 4 يضطهدونني. وبغضب اثما عليّ

أتيا ورعدة خوف 5 عليّ. سقطت الموت واهوال داخلي
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كالحمامة جناحا لي ليت فقلت 6 رعب. وغشيني عليّ
في وأبيت هاربا ابعد كنت هانذا 7 واستريح. فاطير

العاصفة الريح من نجاتي في اسرع كنت 8 ساله. البرية.
رأيت قد الني السنتهم فرّق رب يا اهلك 9 النوء ومن
بها يحيطون وليال نهارا 10 المدينة. في وخصاما ظلما

في مفاسد 11 وسطها. في ومشقة واثم اسوارها على
ليس النه 12 وغش. ظلم ساحتها من يبرح وال وسطها

فاختبئ عليّ تعظم مبغضي ليس فاحتمل. يعيرني عدو
الذي 14 وصديقي الفي عديلي انسان انت بل 13 منه

في نذهب كنا هللا بيت الى العشرة. لنا تحلو كانت معه
احياء الهاوية الى لينحدروا الموت. ليبغتهم 15 الجمهور.

هللا فالى انا اما 16 شرورا وسطهم في مساكنهم في الن
اشكو وظهرا وصباحا مساء 17 يخلصني. والرب اصرخ
قتال من نفسي بسالم فدى 18 صوتي. فيسمع وانوح
فيذلهم هللا يسمع 19 حولي. كانوا بكثرة النهم عليّ
وال تغير لهم ليس الذين ساله. القدم. منذ والجالس

عهده. نقض مسالميه. على يديه ألقى 20 هللا. يخافون
الزيت من ألين قتال. وقلبه فمه الزبدة من أنعم 21
همك الرب على ألق 22 مسلولة سيوف وهي كلماته

يا وانت 23 االبد. الى يتزعزع الصدّيق يدع ال يعولك. فهو
ال والغش الدماء رجال الهالك. جب الى تحدرهم هللا

عليك فاتكل انا اما ايامهم. ينصفون
بين البكماء الحمامة على المغنين المام الفلسطينيون156 اخذه عندما لداود مذهبة الغرباء.

كله واليوم يتهممني االنسان الن هللا يا ارحمني جتّ. في
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كثيرين الن كله اليوم اعدائي تهممني 2 يضايقني. محاربا
هللا 4 اتكل. عليك انا خوفي يوم في 3 بكبرياء. يقاومونني
بي يصنعه ماذا اخاف. فال توكلت هللا على بكالمه أفتخر
افكارهم كل عليّ كالمي. يحرفون كله اليوم 5 البشر.
عندما خطواتي يالحظون يختفون يجتمعون 6 بالشر.
اخضع بغضب جازهم. اثمهم على 7 نفسي. ترصّدوا

في دموعي انت اجعل راقبت. تيهاني 8 هللا. يا الشعوب
الوراء الى اعدائي ترتد حينئذ 9 سفرك في هي أما زقّك.
هللا 10 لي. هللا الن علمته قد هذا فيه. ادعوك يوم في
فال توكلت هللا على 11 بكالمه. أفتخر الرب بكالمه أفتخر
نذورك. عليّ اللهم 12 االنسان. بي يصنعه ماذا اخاف.
الموت. من نفسي نجيت النك 13 لك. شكر ذبائح اوفي
نور في هللا قدام اسير لكي الزلق من ورجليّ نعم

االحياء
لداود مذهبة تهلك. ال على المغنين. المام المغارة.157 في شاول قدام من هرب عندما
وبظل نفسي احتمت بك النه ارحمني هللا يا ارحمني
الى اصرخ 2 المصائب. تعبر ان الى احتمي جناحيك

السماء من يرسل 3 عني. المحامي هللا الى العلي هللا
رحمته هللا يرسل ساله. يتهممني. الذي عيّر ويخلصني.
بني المتقدين بين اضطجع االشبال. بين نفسي 4 وحقه.
ارتفع 5 ماض. سيف ولسانهم وسهام أسنّة اسنانهم آدم
مجدك. االرض كل على ليرتفع السموات. على اللهم
قدامي حفروا نفسي. انحنت لخطواتي. شبكة هيأوا 6

هللا يا قلبي ثابت 7 ساله وسطها. في سقطوا حفرة.
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يا استيقظي مجدي. يا استيقظ 8 وارنم. اغني قلبي. ثابت
الشعوب بين احمدك 9 سحرا. استيقظ انا عود ويا رباب
عظمت قد رحمتك الن 10 االمم. بين لك ارنم رب. يا
على اللهم ارتفع 11 حقك. الغمام والى السموات الى

مجدك االرض كل على ليرتفع السموات
مذهبة. لداود. تهلك. ال على المغنين. المام بالمستقيمات158 تتكلمون االخرس بالحق أحقا
في شرورا تعملون بالقلب بل 2 آدم. بني يا تقضون
الرحم من االشرار زاغ 3 تزنون. ايديكم ظلم االرض
حمة مثل حمة لهم 4 كذبا. متكلمين البطن من ضلّوا

الى يستمع ال الذي 5 اذنه يسد االصم الصلّ مثل الحيّة.
اسنانهم كسّر اللهم 6 حكيم رقى الراقين الحواة صوت
ليذوبوا 7 رب. يا االشبال اضراس اهشم افواههم. في

يذوب كما 8 فلتنب. سهامه فوّق اذا ليذهبوا. كالماء
الشمس. يعاينوا ال المرأة سقط مثل ماشيا. الحلزون

يجرفهم. محروقا او نيئا بالشوك قدوركم تشعر ان قبل 9
بدم خطواته يغسل النقمة. راى اذ الصدّيق يفرح 10

اله يوجد انه ثمرا. للصديق ان االنسان ويقول 11 الشرير.
االرض في قاض

لداود مذهبة تهلك. ال على المغنين. المام انقذني159 ليقتلوه. البيت وراقبوا شاول ارسل لما
من نجني 2 احمني. مقاوميّ من الهي. يا اعدائي من

يكمنون النهم 3 خلصني. الدماء رجال ومن االثم فاعلي
لخطيتي وال الثمي ال علي يجتمعون االقوياء لنفسي.
استيقظ انفسهم. ويعدّون يجرون مني اثم بال 4 رب. يا
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اسرائيل اله الجنود اله رب يا وانت 5 وانظر. لقائي الى
ساله. ترحم. ال اثيم غادر كل االمم. كل لتطالب انتبه
في ويدورون الكلب مثل يهرّون المساء عند يعودون 6
شفاههم. في سيوف بافواههم. يبقّون هوذا 7 المدينة.
بهم. فتضحك رب يا انت اما 8 سامع. من يقولون النهم
هللا الن التجئ اليك قوّته من 9 االمم. بجميع تستهزئ

ال 11 باعدائي. يريني هللا تتقدمني. رحمته الهي 10 ملجإي
رب يا واهبطهم بقوتك تيّههم شعبي. ينسى لئال تقتلهم
وليؤخذوا شفاههم. كالم هي افواههم خطية 12 ترسنا.

به. يحدّثون الذي الكذب ومن اللعنة ومن بكبريائهم
متسلط هللا ان وليعلموا يكونوا وال افن بحنق افن 13

عند ويعودون 14 ساله. االرض. اقاصي الى يعقوب في
هم 15 المدينة. في ويدورون الكلب مثل يهرّون المساء
فاغني انا اما 16 ويبيتوا يشبعوا لم ان لألكل. يتيهون

ومناصا لي ملجأ كنت النك برحمتك بالغداة وارنم بقوتك
اله ملجإي هللا الن ارنم لك قوتي يا 17 ضيقي. يوم في

رحمتي
مذهبة شهادة السوسن. على المغنين المام وارام160 النهرين ارام محاربته عند للتعليم. لداود
الملح وادي في ادوم من وضرب يوآب فرجع صوبة

ارجعنا. سخطت. اقتحمتنا رفضتنا هللا يا الفا. عشر اثني
متزعزعة. النها كسرها اجبر فصمتها. االرض زلزلت 2
اعطيت 4 الترنح. خمر سقيتنا عسرا. شعبك اريت 3
ينجو لكي 5 ساله. الحق. الجل ترفع راية خائفيك
تكلم قد هللا 6 لي واستجب بيمينك خلّص احباؤك.
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لي 7 سكوت. وادي واقيس شكيم اقسم أبتهج بقدسه.

صولجاني. يهوذا راسي خوذة وافرايم منسّى ولي جلعاد
فلسطين يا نعلي. اطرح ادوم على مرحضتي. موآب 8
من المحصّنة. المدينة الى يقودني من 9 عليّ اهتفي
وال رفضتنا الذي هللا يا انت أليس 10 ادوم. الى يهديني

فباطل الضيق في عونا اعطنا 11 جيوشنا. مع هللا يا تخرج
يدوس وهو ببأس نصنع بالله 12 االنسان. خالص هو

اعداءنا
لداود. االوتار. ذوات على المغنين. المام من161 2 صالتي. الى واصغ صراخي هللا يا اسمع

صخرة الى قلبي. على غشي اذا ادعوك االرض اقصى
من قوة برج لي. ملجأ كنت النك 3 تهديني. مني ارفع

احتمي الدهور. الى مسكنك في السكنن 4 العدو. وجه
نذوري. استمعت هللا يا انت النك 5 ساله. جناحيك. بستر
تضيف الملك ايام الى 6 اسمك. خائفي ميراث اعطيت
الدهر. الى هللا قدام يجلس 7 فدور. كدور سنينه اياما
الى السمك ارنم هكذا 8 يحفظانه. وحقا رحمة اجعل

فيوما يوما نذوري لوفاء االبد
انما لداود. مزمور يدوثون. على المغنين المام هو162 انما 2 خالصي. قبله من نفسي. انتظرت للّه
متى الى 3 كثيرا اتزعزع ال ملجإي. وخالصي صخرتي
منقض كحائط كلكم تهدمونه االنسان. على تهجمون

يرضون شرفه. عن ليدفعوه يتآمرون انما 4 واقع. كجدار
انما 5 ساله يلعنون. وبقلوبهم يباركون بافواههم بالكذب.

هو انما 6 رجائي. قبله من الن نفسي يا انتظري للّه
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علىهللاخالصي 7 اتزعزع. فال ملجإي وخالصي صخرتي
في عليه توكلوا 8 هللا. في محتماي قوتي صخرة ومجدي

لنا. ملجأ هللا قلوبكم. قدامه اسكبوا قوم يا حين كل
الموازين في البشر. بنو كذب آدم. بنو باطل انما 9 ساله
على تتكلوا ال 10 اجمعون. باطل من هم فوق. الى هم

الغنى زاد ان الخطف. في باطال تصيروا وال الظلم
وهاتين الرب تكلم واحدة مرة 11 قلبا. عليه تضعوا فال

النك الرحمة رب يا ولك 12 للّه. العزّة ان سمعت االثنتين
كعمله االنسان تجازي انت

هللا يا يهوذا. برية في كان لما لداود مزمور يشتاق163 نفسي اليك عطشت ابكّر. اليك انت. الهي
ابصر لكي 2 ماء بال ويابسة ناشفة ارض في جسدي اليك
رحمتك الن 3 قدسك. في رأيتك قد كما ومجدك قوتك
في اباركك هكذا 4 تسبحانك. شفتاي الحياة. من افضل
تشبع ودسم شحم من كما 5 يديّ. ارفع باسمك حياتي.
على ذكرتك اذا 6 فمي يسبحك االبتهاج وبشفتي نفسي
وبظل لي عونا كنت النك 7 بك. الهج السهد في فراشي.
اما 9 تعضدني. يمينك بك. نفسي التصقت 8 ابتهج جناحيك
اسافل في فيدخلون نفسي يطلبون للتهلكة هم الذين

لبنات نصيبا يكونون السيف. يدي الى يدفعون 10 االرض.
به. يحلف من كل يفتخر بالله. فيفرح الملك اما 11 آوى.

تسد بالكذب المتكلمين افواه الن
هللا يا استمع لداود. مزمور المغنين. المام احفظ164 العدو خوف من شكواي. في صوتي

فاعلي جمهور من االشرار مؤامرة من استرني 2 حياتي.
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سهمهم فوّقوا كالسيف. ألسنتهم صقلوا الذين 3 االثم

وال يرمونه بغتة المختفى في الكامل ليرموا 4 مرّا كالما
بطمر يتحادثون رديء. المر انفسهم يشددون 5 يخشون.
اختراعا تمموا اثما يخترعون 6 يراهم من قالوا فخاخ.

بسهم هللا فيرميهم عميق7 وقلبه االنسان وداخل محكما.
انفسهم. على السنتهم ويوقعون 8 ضربتهم. كانت بغتة
انسان كل ويخشى 9 اليهم. ينظر من كل الراس ينغض
بالرب الصدّيق يفرح 10 يفطنون. وبعمله هللا بفعل ويخبر

القلوب المستقيمي كل ويبتهج به ويحتمي
لك تسبيحة. لداود. مزمور المغنين. المام يوفى165 ولك صهيون في هللا يا التسبيح ينبغي

قد آثام 3 بشر. كل يأتي اليك الصالة سامع يا 2 النذر.
تختاره للذي طوبى 4 عنها. تكفّر انت معاصينا عليّ. قويت
قدس بيتك خير من لنشبعنّ ديارك. في ليسكن وتقربه
خالصنا اله يا تستجيبنا العدل في بمخاوف 5 هيكلك

المثبت 6 البعيدة. والبحر االرض اقاصي جميع متكل يا
البحار عجيج المهدئ 7 بالقدرة المتنطق بقوته الجبال

االقاصي سكان وتخاف 8 االمم. وضجيج امواجها عجيج
تعهدت 9 تبتهج. والمساء الصباح مطالع تجعل آياتك. من
مآلنة هللا سواقي جدا. تغنيها تفيض. وجعلتها االرض

مهّد اتالمها أرو 10 تعدّها. هكذا النك طعامهم تهيء ماء.
السنة كللت 11 غلتها. تبارك تحللها. بالغيوث اخاديدها.

وتتنطق البرية مراع تقطر 12 دسما. تقطر وآثارك بجودك
تتعطّف واالودية غنما المروج اكتست 13 بالبهجة. اآلكام

تغني وايضا تهتف برا.
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يا لله اهتفي مزمور. تسبيحة المغنين. المام تسبيحه166 اجعلوا اسمه. بمجد رنموا 2 االرض. كل
قوتك عظم من اعمالك. اهيب ما لله قولوا 3 ممجدا.
لك. وترنم لك تسجد االرض كل 4 اعداؤك. لك تتملق
فعله هللا. اعمال انظروا هلم 5 ساله السمك. ترنم
وفي يبس الى البحر حول 6 آدم. بني نحو المرهب
بقوته متسلط 7 به. فرحنا هناك بالرجل. عبروا النهر
يرفعنّ ال المتمردون االمم. تراقبان عيناه الدهر. الى
وسمّعوا الشعوب ايها يا الهنا باركوا 8 ساله انفسهم.
يسلّم ولم الحياة في انفسنا الجاعل 9 تسبيحه. صوت

كمحص محصتنا هللا. يا جربتنا النك 10 الزلل. الى ارجلنا
متوننا. على ضغطا جعلت الشبكة. الى ادخلتنا 11 الفضة.
ثم والماء النار في دخلنا رؤوسنا. على اناسا ركبت 12

اوفيك بمحرقات بيتك الى ادخل 13 الخصب الى اخرجتنا
في فمي بها وتكلم شفتاي بها نطقت التي 14 نذوري
كباش بخور مع سمينة محرقات لك اصعد 15 ضيقي

يا فاخبركم اسمعوا هلم 16 ساله تيوس. مع بقرا اقدم
بفمي اليه صرخت 17 لنفسي. صنع بما هللا الخائفين كل
يستمع ال قلبي في اثما راعيت ان 18 لساني. على وتبجيل
صالتي. صوت الى اصغى هللا. سمع قد لكن 19 الرب. لي

عني رحمته وال صالتي يبعد لم الذي هللا مبارك 20
مزمور. االوتار. ذوات على المغنين المام بوجهه167 لينر وليباركنا. علينا هللا ليتحنن تسبيحة.
وفي طريقك االرض في يعرف لكي 2 ساله. علينا.
يحمدك هللا يا الشعوب يحمدك 3 خالصك. االمم كل
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الشعوب تدين النك االمم وتبتهج تفرح 4 كلهم. الشعوب

يحمدك 5 ساله. تهديهم. االرض وامم باالستقامة.
اعطت االرض 6 كلهم. الشعوب يحمدك هللا يا الشعوب
اقاصي كل وتخشاه هللا يباركنا 7 الهنا. هللا يباركنا غلتها.

االرض
يقوم تسبيحة. مزمور. لداود. المغنين. المام امام168 من مبغضوه ويهرب اعداؤه يتبدد هللا.
الشمع يذوب كما تذريهم. الدخان يذرى كما 2 وجهه.

يفرحون والصديقون 3 هللا. قدام االشرار يبيد النار قدام
رنموا للّه غنوا 4 فرحا ويطفرون هللا امام يبتهجون
ياه باسمه القفار في للراكب طريقا اعدّوا السمه.

في هللا االرامل وقاضي اليتامى ابو 5 امامه. واهتفوا
مخرج بيت في المتوحدين مسكن هللا 6 قدسه. مسكن
الرمضاء يسكنون المتمردون انما فالح. الى االسرى

القفر. في صعودك عند شعبك امام خروجك عند اللهم 7
امام قطرت ايضا السموات ارتعدت االرض 8 ساله.

مطرا 9 اسرائيل. اله هللا وجه من نفسه سينا هللا وجه
اصلحته. انت معي وهو ميراثك هللا. يا نضحت غزيرا
هللا. يا للمساكين بجودك هيّأت فيه. سكن قطيعك 10
ملوك 12 كثير. جند بها المبشرات كلمة. يعطي الرب 11
الغنائم. تقسم البيت المالزمة يهربون. يهربون جيوش
مغشاة حمامة فاجنحة الحضائر بين اضطجعتم اذا 13
القدير شتت عندما 14 الذهب. بصفرة وريشها بفضة

باشان. جبل هللا جبل 15 صلمون في اثلجت فيها ملوكا
المسنمة الجبال ايتها لماذا 16 باشان. جبل اسنمة جبل
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يسكن الرب بل لسكنه. هللا اشتهاه الذي الجبل ترصدن
الرب مكررة. الوف ربوات هللا مركبات 17 االبد. الى فيه
سبيت العالء. الى صعدت 18 القدس. في سينا فيها.
للسكن المتمردين وايضا الناس بين عطايا قبلت سبيا.
اله يحمّلنا فيوما. يوما الرب مبارك 19 االله الرب ايها

السيد الرب وعند خالص اله لنا هللا 20 ساله. خالصنا.
الهامة اعدائه رؤوس يسحق هللا ولكن 21 مخارج. للموت

باشان من الرب قال 22 ذنوبه. في للسالك الشعراء
بالدم. رجلك تصبغ لكي 23 البحر اعماق من ارجع ارجع.
هللا يا طرقك رأوا 24 نصيبهم. االعداء من كالبك ألسن

ومن المغنون قدام من 25 القدس. في ملكي الهي طرق
الدفوف. ضاربات فتيات الوسط في االوتار ضاربو وراء
عين من الخارجون ايها الرب هللا باركوا الجماعات في 26
يهوذا رؤساء متسلطهم الصغير بنيامين هناك 27 اسرائيل.

الهك أمر قد 28 نفتالي. رؤساء زبولون رؤساء جلّهم
فوق هيكلك من 29 لنا فعلته الذي هذا هللا يا ايّد بعزّك.
القصب وحش انتهر 30 هدايا. ملوك تقدم لك اورشليم

فضة. بقطع المترامين الشعوب عجول مع الثيران صوار
من شرفاء يأتي 31 بالقتال. يسرّون الذين الشعوب شتت
االرضغنوا ممالك يا الىهللا32 بيديها كوشتسرع مصر.
السموات سماء على للراكب 33 ساله. للسيد. رنموا لله
عزا اعطوا 34 قوة. صوت صوته يعطي هوذا القديمة.
مخوف 35 الغمام. في وقوّته جالله اسرائيل على للّه.
قوة المعطي هو اسرائيل اله مقادسك. من هللا يا انت

هللا مبارك للشعب. وشدة
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خلصني لداود. السوسن. على المغنين المام غرقت169 2 نفسي. الى دخلت قد المياه الن هللا يا
المياه اعماق الى دخلت مقر. وليس عميقة حمأة في
كلّت حلقي. يبس صراخي. من تعبت 3 غمرني. والسيل
الذين راسي شعر من اكثر 4 الهي. انتظار من عيناي

حينئذ ظلما. اعدائي مستهلكيّ اعتزّ سبب. بال يبغضونني
حماقتي عرفت انت هللا يا 5 اخطفه لم الذي رددت

رب سيد يا منتظروك بي يخز ال 6 تخف. لم عنك وذنوبي
من الني 7 اسرائيل. اله يا ملتمسوك بي يخجل ال الجنود.
اجنبيا صرت 8 وجهي. الخجل غطّى العار. احتملت اجلك
اكلتني بيتك غيرة الن 9 امي. بني عند وغريبا اخوتي عند
نفسي بصوم وابكيت 10 عليّ. وقعت معيّريك وتعييرات

لهم وصرت مسحا لباسي جعلت 11 عليّ. عارا ذلك فصار
شرّابي واغاني الباب في الجالسون فيّ يتكلم 12 مثال.
يا رضى وقت في رب يا صالتي فلك انا اما 13 المسكر

من نجني 14 خالصك. بحق لي استجب رحمتك بكثرة هللا
المياه. اعماق ومن مبغضيّ من نجني اغرق فال الطين
تطبق وال العمق يبتلعني وال المياه سيل يغمرني ال 15

رحمتك الن رب يا لي استجب 16 فاها. عليّ الهاوية
وجهك تحجب وال 17 اليّ. التفت مراحمك ككثرة صالحة.
اقترب 18 سريعا. لي استجب ضيقا. لي الن عبدك. عن
عرفت انت 19 افدني. اعدائي بسبب فكها. نفسي. الى
العار 20 مضايقيّ. جميع قدامك وخجلي. وخزيي عاري
ومعزّين تكن فلم رقة انتظرت فمرضت. قلبي كسر قد
عطشي وفي علقما طعامي في ويجعلون 21 اجد فلم
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ولآلمنين فخا قدامهم مائدتهم لتصر 22 خال يسقونني

دائما. متونهم وقلقل البصر عن عيونهم لتظلم 23 شركا.
لتصر 25 غضبك. حمو وليدركهم سخطك عليهم صبّ 24

الذي الن 26 ساكن. يكن ال خيامهم وفي خرابا دارهم
يتحدثون. جرحتهم الذين وبوجع طردوه هم انت ضربته
ليمحوا 28 برك. في يدخلوا وال اثمهم على اثما اجعل 27

انا اما 29 يكتبوا ال الصديقين ومع االحياء سفر من
اسم اسبح 30 فليرفعني. هللا يا خالصك وكئيب. فمسكين
اكثر الرب عند فيستطاب 31 بحمد. واعظمه بتسبيح هللا
الودعاء ذلك يرى 32 واظالف. قرون ذي بقر ثور من

سامع الرب الن 33 هللا. طالبي يا قلوبكم وتحيا فيفرحون
واالرض السموات تسبحه 34 اسراه. يحتقر وال للمساكين
ويبني يخلصصهيون هللا الن 35 فيها. يدبّ ما وكل البحار

عبيده ونسل 36 ويرثونها. هناك فيسكنون يهوذا مدن
فيها يسكنون اسمه ومحبو يملكونها

تنجيتي الى اللهم للتذكير. لداود المغنين. المام طالبو170 ويخجل ليخز 2 اسرع. معونتي الى رب يا
شرا لي المشتهون ويخجل خلف الى ليرتد نفسي.
وليبتهج 4 هه. هه القائلون خزيهم اجل من ليرجع 3

ليتعظم خالصك محبو دائما وليقل طالبيك كل بك ويفرح
معيني اليّ. اسرع اللهم وفقير. فمسكين انا اما 5 الرب

تبطؤ ال رب يا انت. ومنقذي
الدهر. الى اخزى فال احتميت رب يا بك وخلّصني.171 اذنك اليّ امل وانقذني نجني بعدلك 2

النك بخالصي امرت دائما. ادخله ملجأ صخرة لي كن 3
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من الشرير يد من نجني الهي يا 4 وحصني. صخرتي
سيدي يا رجائي انت النك 5 والظالم. الشر فاعل كف

وانت البطن من استندت عليك 6 صباي. منذ متكلي الرب
صرت 7 دائما. تسبيحي بك امي احشاء من مخرجي

من فمي يمتلئ 8 القوي. فملجإي انت اما لكثيرين. كآية
زمن في ترفضني ال 9 مجدك من كله اليوم تسبيحك
اعدائي الن 10 قوّتي. فناء عند تتركني ال الشيخوخة.

قائلين 11 معا تآمروا نفسي يرصدون والذين عليّ تقاولوا
يا 12 له. منقذ ال النه وامسكوه الحقوه تركه. قد هللا ان
ليخز 13 اسرع. معونتي الى الهي يا عني تبعد ال هللا

الملتمسون والخجل العار ليلبس نفسي. مخاصمو ويفن
تسبيحك. كل على وازيد دائما فارجو انا اما 14 شرا. لي
اعرف ال الني بخالصك كله اليوم بعدلك يحدث فمي 15
وحدك برك اذكر الرب. السيد بجبروت آتي 16 اعدادا. لها
بعجائبك. اخبر اآلن والى صباي منذ علمتني قد اللهم 17
حتى تتركني ال هللا يا والشيب الشيخوخة الى وايضا 18

الى وبرك 19 آت. كل وبقوتك المقبل الجيل بذراعك اخبر
مثلك من هللا يا العظائم. صنعت الذي هللا يا العلياء

ومن فتحيينا تعود وردية كثيرة ضيقات اريتنا الذي انت 20
وترجع عظمتي تزيد 21 فتصعدنا. تعود االرض اعماق
ارنم الهي. يا حقك برباب احمدك ايضا فانا 22 فتعزيني.
ارنم اذ شفتاي تبتهج 23 اسرائيل. قدوس يا بالعود لك
يلهج كله اليوم ايضا ولساني 24 فديتها. التي ونفسي لك
شرا لي الملتمسون خجل قد النه خزي قد النه ببرك.
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وبرك للملك احكامك اعطي اللهم لسليمان. ومساكينك172 بالعدل شعبك يدين 2 الملك. البن
بالبر. واالكام للشعب سالما الجبال تحمل 3 بالحق.

ويسحق البائسين بني يخلّص الشعب. لمساكين يقضي 4
الى القمر وقدام الشمس دامت ما يخشونك 5 الظالم.
الغيوث ومثل الجزاز على المطر مثل ينزل 6 فدور. دور
وكثرة الصدّيق ايامه في يشرق 7 االرض. على الذارفة

البحر من ويملك 8 القمر. يضمحل ان الى السالم
تجثو امامه 9 االرض اقاصي الى النهر ومن البحر الى
ترشيش ملوك 10 التراب. يلحسون واعداؤه البرية اهل
هدية. يقدمون وسبإ شبا ملوك تقدمة. يرسلون والجزائر
ينجي النه 12 له. تتعبد االمم كل الملوك. كل له ويسجد 11

يشفق 13 له. معين ال اذ والمسكين المستغيث الفقير
من 14 الفقراء. انفس ويخلص والبائس المسكين على
عينيه. في دمهم ويكرم انفسهم يفدي والخطف الظلم
دائما الجله ويصلّي شبا. ذهب من ويعطيه ويعيش 15
في االرض في بر حفنة تكون 16 يباركه كله اليوم .

من ويزهرون ثمرتها لبنان مثل تتمايل الجبال. رؤوس
الدهر. الى اسمه يكون 17 االرض. عشب مثل المدينة

االرض امم كل به. ويتباركون اسمه. يمتد الشمس قدام
العجائب الصانع اسرائيل اله هللا الرب مبارك 18 يطوّبونه.
االرض ولتمتلئ الدهر الى مجده اسم ومبارك 19 وحده.
بن داود صلوات تمّت 20 آمين ثم آمين مجده. من كلها

يسّى
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النقياء السرائيل هللا صالح انما آلساف. مزمور قليل173 لوال قدماي. تزل فكادت انا اما 2 القلب.

رايت اذ المتكبرين من غرت الني 3 خطواتي. لزلقت
وجسمهم شدائد موتهم في ليست النه 4 االشرار. سالمة
يصابون. ال البشر ومع الناس تعب في ليسوا 5 سمين.
جحظت 7 ظلمهم. كثوب لبسوا الكبرياء. تقلدوا لذلك 6

يستهزئون 8 القلب. تصورات جاوزوا الشحم. من عيونهم
جعلوا 9 يتكلمون. العالء من ظلما بالشر ويتكلمون
االرض. في تتمشى وألسنتهم السماء في افواههم
يمتصون مروية وكمياه هنا الى شعبه يرجع لذلك 10

معرفة. العلي عند وهل هللا يعلم كيف وقالوا 11 منهم.
الدهر الى ومستريحين االشرار هم هؤالء هوذا 12

وغسلت باطال قلبي زكّيت قد حقا 13 ثروة يكثرون
صباح. كل وتأدبت كله اليوم مصابا وكنت 14 يدي. بالنقاوة
قصدت فلما 16 بنيك. بجيل لغدرت هكذا احدّث قلت لو 15
مقادس دخلت حتى 17 عينيّ. في تعب هو اذ هذا معرفة

جعلتهم. مزالق في حقا 18 آخرتهم. الى وانتبهت هللا
بغتة. للخراب صاروا كيف 19 البوار. الى اسقطتهم

رب يا التيّقظ عند كحلم 20 الدواهي. من فنوا اضمحلوا
وانتخست قلبي تمرمر النه 21 خيالهم تحتقر التيقظ عند
عندك. كبهيم صرت اعرف. وال بليد وانا 22 كليتيّ. في
برأيك 24 اليمنى. بيدي امسكت معك. دائما ولكني 23

السماء. في لي من 25 تأخذني. مجد الى وبعد تهديني
وقلبي. لحمي فني قد 26 االرض. في شيئا اريد ال ومعك
البعداء هوذا النه 27 الدهر. الى هللا ونصيبي قلبي صخرة
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فاالقتراب انا اما 28 عنك. يزني من كل تهلك يبيدون. عنك
بكل الخبر ملجإي الرب بالسيد جعلت لي. حسن هللا الى

صنائعك
االبد. الى هللا يا رفضتنا لماذا آلساف. قصيدة اذكر174 2 مرعاك. غنم على غضبك يدخن لماذا
ميراثك. سبط وفديتها القدم منذ اقتنيتها التي جماعتك

الى خطواتك ارفع 3 فيه. سكنت الذي هذا صهيون جبل
قد 4 المقدس. في العدو حطم قد الكل االبدية. الخرب
آيات. آياتهم جعلوا معهدك وسط في مقاوموك زمجر

واآلن 6 المشتبكة. االشجار على فؤوس رافع كانه يبان 5
اطلقوا 7 يكسرون. والمعاول بالفؤوس معا منقوشاته
قالوا 8 اسمك. مسكن لالرض دنسوا مقدسك. في النار

في هللا معاهد كل احرقوا معا. لنفنيهم قلوبهم في
يعرف من بيننا وال بعد. نبي ال نرى. ال آياتنا 9 االرض.

العدو ويهين المقاوم يعير هللا يا متى حتى 10 متى حتى
اخرجها ويمينك. يدك ترد لماذا 11 الغاية. الى اسمك

فاعل القدم منذ ملكي وهللا 12 افن. حضنك. وسط من
بقوتك. البحر شققت انت 13 االرض. وسط في الخالص

رضضت انت 14 المياه. على التنانين رؤوس كسرت
انت 15 البرية. الهل للشعب طعاما جعلته لوياثان. رؤوس
لك 16 الجريان. دائمة انهارا يبّست انت وسيال. عينا فجرت
انت 17 والشمس. النور هيأت انت الليل. ايضا ولك النهار
خلقتهما انت والشتاء الصيف االرض تخوم كل نصبت

اهان قد جاهال وشعبا الرب عيّر قد العدو ان هذا اذكر 18
بائسيك قطيع يمامتك. نفس للوحش تسلم ال 19 اسمك.
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االرض مظلمات الن العهد. الى انظر 20 االبد. الى تنس ال
خازيا. المنسحق يرجعن ال 21 الظلم. مساكن من امتألت
دعواك. اقم هللا. يا قم 22 اسمك. ليسبحا والبائس الفقير

صوت تنس ال 23 كله. اليوم اياك الجاهل تعيير اذكر
دائما الصاعد مقاوميك ضجيج اضدادك

آلساف. مزمور تهلك. ال على المغنين. المام قريب.175 واسمك نحمدك هللا يا نحمدك تسبيحة.
بالمستقيمات انا ميعادا. اعين الني 2 بعجائبك. يحدثون
اعمدتها. وزنت انا سكانها. وكل االرض ذابت 3 اقضي.
ترفعوا ال ولالشرار تفتخروا ال للمفتخرين قلت 4 ساله
بعنق تتكلموا ال قرنكم. العلى الى ترفعوا ال 5 قرنا.

من وال المغرب من وال المشرق من ال النه 6 متصلب.
وهذا يضعه هذا القاضي. هو هللا ولكن 7 الجبال. برية
مآلنة مختمرة. وخمرها كاسا الرب يد في الن 8 يرفعه.
يمصه عكرها لكن منها. يسكب وهو ممزوجا. شرابا

ارنم الدهر. الى فاخبر انا اما 9 االرض اشرار كل يشربه
الصدّيق قرون اعضب االشرار قرون وكل 10 يعقوب. الله

تنتصب
مزمور االوتار. ذوات على المغنين المام اسمه176 يهوذا في معروف هللا تسبيحة. آلساف.

ومسكنه مظلته ساليم في كانت 2 اسرائيل. في عظيم
المجن البارقة. القسي سحق هناك 3 صهيون. في
جبال من امجد انت ابهى 4 ساله والقتال. والسيف

رجال كل سنتهم. ناموا القلب. اشداء سلب 5 السلب.
يسبخ يعقوب اله يا انتهارك من 6 ايديهم يجدوا لم البأس
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حال قدامك يقف فمن انت. مهوب انت 7 وخيل. فارس
فزعت االرض حكما. اسمعت السماء من 8 غضبك.
ودعاء كل لتخليص للقضاء هللا قيام عند 9 وسكتت
بقية يحمدك. االنسان غضب الن 10 ساله. االرض.
يا الهكم للرب واوفوا انذروا 11 بها تتمنطق الغضب

روح يقطف 12 للمهوب. هدية ليقدموا حوله. الذين جميع
االرض لملوك مهوب هو الرؤساء.

مزمور. آلساف يدوثون. على المغنين المام فاصغى177 هللا الى صوتي فاصرخ. هللا الى صوتي
الليل في يدي الرب. التمست ضيقي يوم في 2 اليّ.

فأئنّ. هللا اذكر 3 التعزية. نفسي ابت تخدر. ولم انبسطت
امسكت 4 ساله روحي. على فيغشى نفسي اناجي
ايام في تفكرت 5 اتكلم. فلم انزعجت عيني. اجفان
مع الليل. في ترنمي اذكر 6 الدهرية. السنين القدم

يرفض الدهور الى هل 7 تبحث. وروحي اناجي قلبي
رحمته االبد الى انتهت هل 8 بعد. للرضا يعود وال الرب
او رأفة هللا نسي هل 9 فدور. دور الى كلمته انقطعت
يعلّني ما هذا فقلت 10 ساله مراحمه. برجزه قفص

عجائبك اتذكر اذ الرب اعمال اذكر 11 العلي. يمين تغيّر
اناجي وبصنائعك افعالك بجميع والهج 12 القدم منذ
هللا. مثل عظيم اله اي طريقك. القدس في اللهم 13

قوتك. الشعوب بين عرفت العجائب. الصانع االله انت 14
ساله. ويوسف. يعقوب بني شعبك بذراعك فككت 15
ارتعدت ففزعت المياه ابصرتك هللا يا المياه ابصرتك 16
صوتا. السحب اعطت مياها الغيوم سكبت 17 اللجج ايضا
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البروق الزوبعة في رعدك صوت 18 طارت. سهامك ايضا
البحر في 19 االرض. ورجفت ارتعدت المسكونة. اضاءت

تعرف. لم وآثارك الكثيرة المياه في وسبلك طريقك
وهرون موسى بيد كالغنم شعبك هديت 20

شريعتي. الى شعبي يا اصغ آلساف. قصيدة فمي.178 بمثل افتح 2 فمي. كالم الى آذانكم اميلوا
وآباؤنا وعرفناها سمعناها التي 3 القدم. منذ الغازا اذيع
مخبرين اآلخر الجيل الى بنيهم عن نخفي ال 4 اخبرونا.
شهادة اقام 5 صنع. التي وعجائبه وقوته الرب بتسابيح

آباءنا اوصى التي اسرائيل في شريعة ووضع يعقوب في
بنون اآلخر. الجيل يعلم لكي 6 ابناءهم بها يعرّفوا ان

هللا على فيجعلون 7 ابناءهم ويخبرون فيقومون يولدون
وصاياه يحفظون بل هللا اعمال ينسون وال اعتمادهم
يثبت لم جيال وماردا زائغا جيال آبائهم مثل يكونون وال 8
في النازعون افرايم بنو 9 لله امينة روحه تكن ولم قلبه
يحفظوا لم 10 الحرب. يوم في انقلبوا الرامون القوس
افعاله ونسوا 11 شريعته في السلوك وابوا هللا عهد

في اعجوبة صنع آبائهم قدام 12 اراهم. التي وعجائبه
ونصب فعبّرهم البحر شق 13 صوعن. بالد مصر ارض
بنور كله والليل نهارا بالسحاب وهداهم 14 كندّ. المياه
لجج من كانه وسقاهم البرية في صخورا شق 15 نار.

مياها واجرى صخرة من مجاري اخرج 16 عظيمة.
العلي لعصيان اليه ليخطئوا ايضا عادوا ثم 17 كاالنهار.

بسؤالهم قلوبهم في هللا وجربوا 18 الناشفة. االرض في
هللا يقدر هل قالوا هللا. في فوقعوا 19 لشهوتهم. طعاما
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فجرت الصخرة ضرب هوذا 20 البرية. في مائدة يرتب ان
خبزا يعطي ان ايضا يقدر هل االودية. وفاضت المياه

واشتعلت فغضب الرب سمع لذلك 21 لشعبه. لحما ويهيئ
النهم 22 اسرائيل. على صعد ايضا وسخط يعقوب في نار
السحاب فامر 23 خالصه. على يتكلوا ولم بالله يؤمنوا لم
منّا عليهم وامطر 24 السموات مصاريع وفتح فوق من

المالئكة. خبز االنسان اكل 25 اعطاهم. السماء وبر لألكل
السماء في شرقية اهاج 26 للشبع. زادا عليهم ارسل
التراب مثل لحما عليهم وامطر 27 جنوبية بقوته وساق

وسط في واسقطها 28 اجنحة. ذوات طيورا البحر وكرمل
واتاهم جدا وشبعوا فأكلوا 29 مساكنهم. حوالي محلتهم
في بعد طعامهم شهوتهم عن يزوغوا لم 30 بشهوتهم.
اسمنهم. من وقتل هللا غضب عليهم فصعد 31 افواههم
ولم بعد اخطأوا كله هذا في 32 اسرائيل. مختاري وصرع
بالرعب. وسنيهم بالباطل ايامهم فافنى 33 بعجائبه يؤمنوا
ان وذكروا 35 الىهللا وبكروا ورجعوا طلبوه قتلهم اذ 34
بافواههم فخادعوه 36 وليّهم. العلي وهللا صخرتهم هللا
ولم معه تثبت فلم قلوبهم اما 37 بالسنتهم. عليه وكذبوا
االثم يغفر فرؤوف هو اما 38 عهده في امناء يكونوا
سخطه. كل يشعل ولم غضبه رد ما وكثيرا يهلك وال

في عصوه كم 40 تعود. وال تذهب ريح بشر انهم ذكر 39
وعنّوا هللا وجربوا رجعوا 41 القفر. في واحزنوه البرية

العدو من فداهم يوم يده يذكروا لم 42 اسرائيل. قدوس
صوعن بالد في وعجائبه آياته مصر في جعل حيث 43

يشربوا. ال لكي ومجاريهم دم الى خلجانهم حول اذ 44
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فافسدتهم. وضفادع فاكلهم بعوضا عليهم ارسل 45

بالبرد اهلك 47 للجراد. وتعبهم غلتهم للجردم اسلم 46
بهائمهم البرد الى ودفع 48 بالصقيع. وجميزهم كرومهم
سخطا غضبه حمو عليهم ارسل 49 للبروق. ومواشيهم
لغضبه. سبيال مهد 50 اشرار. مالئكة جيش وضيقا ورجزا

للوبإ حياتهم دفع بل انفسهم الموت من يمنع لم
حام. خيام في القدرة اوائل مصر. في بكر كل وضرب 51
البرية. في قطيع مثل وقادهم شعبه الغنم مثل وساق 52
فغمرهم اعداؤهم اما يجزعوا. فلم آمنين وهداهم 53
الذي الجبل هذا قدسه تخوم في وادخلهم 54 البحر.

بالحبل وقسمهم قدامهم من االمم وطرد 55 يمينه. اقتنته
فجربوا 56 اسرائيل اسباط خيامهم في واسكن ميراثا
ارتدّوا بل 57 يحفظوا لم وشهاداته العلي هللا وعصوا

اغاظوه 58 مخطئة. كقوس انحرفوا آبائهم. مثل وغدروا
فغضب هللا سمع 59 بتماثيلهم. واغاروه بمرتفعاتهم

التي الخيمة شيلو مسكن ورفض 60 جدا اسرائيل ورذل
ليد وجالله عزه للسبي وسلم 61 الناس. بين نصبها

ميراثه. على وغضب شعبه السيف الى ودفع 62 العدو.
كهنته 64 يحمدن. لم وعذاراه النار اكلتهم مختاروه 63
الرب فاستيقظ 65 يبكين لم وارامله بالسيف سقطوا
الى اعداءه فضرب 66 الخمر. من معّيط كجبار كنائم
ولم يوسف خيمة ورفض 67 ابديا. عارا جعلهم الوراء.
صهيون جبل يهوذا سبط اختار بل 68 افرايم. سبط يختر
التي كاالرض مقدسه مرتفعات مثل وبنى 69 احبه. الذي
حظائر من واخذه عبده داود واختار 70 االبد. الى اسسها
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يعقوب ليرعى به أتى المرضعات خلف من 71 الغنم.
قلبه كمال حسب فرعاهم 72 ميراثه. واسرائيل شعبه

هداهم يديه وبمهارة
دخلوا قد االمم ان اللهم آلساف. مزمور. اورشليم179 جعلوا قدسك. هيكل نجسوا ميراثك.

لحم السماء. لطيور طعاما عبيدك جثث دفعوا 2 اكواما.
حول كالماء دمهم سفكوا 3 االرض لوحوش اتقيائك

هزءا جيراننا عند عارا صرنا 4 يدفن. من وليس اورشليم
الغضب كل تغضب رب يا متى الى 5 حولنا. للذين وسخرة
ال الذين االمم على رجزك افض 6 غيرتك. كالنار وتتقد

قد النهم 7 باسمك. تدع لم التي الممالك وعلى يعرفونك
االولين. ذنوب علينا تذكر ال 8 مسكنه واخربوا يعقوب اكلوا
اله يا أعنّا 9 جدا. تذللنا قد الننا سريعا مراحمك لتتقدمنا
من خطايانا واغفر ونجنا اسمك مجد اجل من خالصنا
لتعرف الههم. هو اين االمم يقول لماذا 10 اسمك. اجل
ليدخل 11 المهراق. عبيدك دم نقمة اعيننا قدام االمم عند
الموت. بني استبق ذراعك كعظمة االسير. انين قدامك
العار احضانهم في اضعاف سبعة جيراننا على ورد 12
رعايتك وغنم شعبك نحن اما 13 رب. يا به عيروك الذي

بتسبيحك نحدث فدور دور الى الدهر. الى نحمدك
آلساف. شهادة. السوسن. على المغنين. المام يوسف180 قائد يا اصغ اسرائيل راعي يا مزمور.

افرايم قدام 2 اشرق الكروبيم على جالسا يا كالضأن
هللا يا 3 لخالصنا. وهلم جبروتك ايقظ ومنسّى وبنيامين
متى الى الجنود اله رب يا 4 فنخلص بوجهك وانر ارجعنا
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الدموع خبز اطعمتهم قد 5 شعبك. صالة على تدخن
جيراننا عند نزاعا جعلتنا 6 بالكيل. الدموع وسقيتهم

ارجعنا الجنود اله يا 7 انفسهم. بين يستهزئون واعداؤنا
امما طردت نقلت. مصر من كرمة 8 فنخلص بوجهك وانر
االرض. فمألت اصولها فأصلت قدامها هيأت 9 وغرستها.
قضبانها مدت 11 هللا. ارز واغصانها ظلها الجبال غطى 10

جدرانها هدمت فلماذا 12 فروعها. النهر والى البحر الى
من الخنزير يفسدها 13 الطريق. عابري كل فيقطفها
ارجعنّ الجنود اله يا 14 البرية وحش ويرعاها الوعر

والغرس 15 الكرمة هذه وتعهد وانظر السماء من اطّلع
هي 16 لنفسك. اخترته الذي واالبن يمينك غرسته الذي
لتكن 17 يبيدون. وجهك انتهار من مقطوعة. بنار محروقة
لنفسك. اخترته الذي آدم ابن وعلى يمينك رجل على يدك
الجنود اله رب يا 19 باسمك. فندعو أحينا عنك. نرتد فال 18

فنخلص بوجهك أنر ارجعنا.
لله رنموا آلساف. الجتية. على المغنين المام وهاتوا181 نغمة ارفعوا 2 يعقوب. الله اهتفوا قوتنا

بالبوق الشهر راس في انفخوا 3 رباب. مع حلوا عودا دفا
حكم السرائيل فريضة هذا الن 4 عيدنا. ليوم الهالل عند
على خروجه عند يوسف في شهادة جعله 5 يعقوب. الله
الحمل من ابعدت 6 اعرفه لم لسانا سمعت مصر. ارض
فنجيتك. دعوت الضيق في 7 السل. عن تحولتا يداه كتفه.
ساله مريبة. ماء على جربتك الرعد. ستر في استجبتك

ال 9 لي سمعت ان اسرائيل يا فاحذرك. شعبي يا اسمع 8
الرب انا 10 اجنبي. الله تسجد وال غريب اله فيك يكن
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فامأله. فاك افغر مصر. ارض من اصعدك الذي الهك
بي. يرض لم واسرائيل لصوتي شعبي يسمع فلم 11
مؤامرات في ليسلكوا قلوبهم. قساوة الى فسلمتهم 12
في اسرائيل وسلك شعبي لي سمع لو 13 انفسهم.

مضايقيهم وعلى اعداءهم اخضع كنت سريعا 14 طرقي
وقتهم ويكون له. يتذللون الرب مبغضو 15 يدي. ارد كنت
ومن الحنطة. شحم من اطعمه وكان 16 الدهر. الى

عسال اشبعك كنت الصخرة
في هللا. مجمع في قائم هللا آلساف. مزمور جورا182 تقضون متى حتى 2 يقضي. اآللهة وسط
ولليتيم. للذليل اقضوا 3 ساله. االشرار. وجوه وترفعون
من والفقير. المسكين نجوا 4 والبائس. المسكين انصفوا
الظلمة في يفهمون. وال يعلمون ال 5 انقذوا االشرار يد
آلهة انكم قلت انا 6 االرض. أسس كل تتزعزع يتمشون.

وكاحد تموتون الناس مثل لكن 7 كلكم. العلي وبنو
انت النك االرض. دن هللا. يا قم 8 تسقطون. الرؤساء

االمم كل تمتلك
ال تصمت ال اللهم آلساف. مزمور تسبيحة. يعجون183 اعداؤك فهوذا 2 هللا. يا تهدأ وال تسكت

مؤامرة مكروا شعبك على 3 الراس. رفعوا قد ومبغضوك
بين من نبدهم هلم قالوا 4 أحميائك. على وتشاوروا

بالقلب تآمروا النهم 5 بعد اسرائيل اسم يذكر وال الشعوب
. واالسمعيليين ادوم خيام 6 عهدا. تعاهدوا عليك معا.
فلسطين وعماليق. وعمون جبال 7 والهاجريون. موآب
ذراعا صاروا معهم. اتفق ايضا اشور 8 صور. سكان مع
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بسيسرا كما بمديان كما بهم افعل 9 ساله. لوط. لبني
دور. عين في بادوا 10 قيشون. وادي في بيابين كما
غراب مثل شرفاءهم اجعلهم 11 لالرض. دمنا صاروا

الذين 12 امرائهم. كل صلمناع ومثل زبح ومثل ذئب. ومثل
مثل اجعلهم الهي يا 13 هللا مساكن النفسنا لنمتلك قالوا
كلهيب الوعر تحرق كنار 14 الريح. امام القش مثل الجل
وبزوبعتك بعاصفتك اطردهم هكذا 15 الجبال يشعل
رب. يا اسمك فيطلبوا خزيا وجوههم امأل 16 روعهم.

ويعلموا 18 ويبيدوا وليخجلوا االبد الى ويرتاعوا ليخزوا 17
االرض كل على العلي وحدك يهوه اسمك انك

مزمور. قورح. لبني الجتية. على المغنين المام بل184 تشتاق 2 الجنود. رب يا مساكنك احلى ما
باالله يهتفان ولحمي قلبي الرب. ديار الى نفسي تتوق
لنفسها عشّا والسنونة بيتا وجد ايضا العصفور 3 الحي.
والهي. ملكي الجنود رب يا مذابحك افراخها تضع حيث

طوبى 5 ساله يسبحونك. ابدا بيتك في للساكنين طوبى 4

في عابرين 6 قلوبهم. في بيتك طرق بك. عزهم الناس
مورة يغطون ببركات ايضا ينبوعا. يصيرونه البكاء وادي
صهيون في هللا قدام يرون قوة. الى قوة من يذهبون 7
يعقوب. اله يا واصغ صالتي اسمع الجنود اله رب يا 8
مسيحك. وجه الى والتفت هللا يا انظر مجننا يا 9 ساله.

اخترت الف. من خير ديارك في واحدا يوما الن 10

خيام في السكن على الهي بيت في العتبة على الوقوف
يعطي الرب ومجن. شمس هللا الرب الن 11 االشرار.
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يا 12 بالكمال. السالكين عن خيرا يمنع ال ومجدا. رحمة

عليك المتكل لالنسان طوبى الجنود رب
يا رضيت مزمور. قورح. لبني المغنين. المام غفرت185 2 يعقوب. سبي ارجعت ارضك. على رب
كل حجزت 3 ساله. خطيتهم. كل سترت شعبك. اثم

خالصنا اله يا ارجعنا 4 غضبك. حمو عن رجعت رجزك.
هل علينا. تسخط الدهر الى هل 5 عنا. غضبك وانف
فتحيينا انت تعود أال 6 فدور. دور الى غضبك تطيل

خالصك واعطنا رحمتك رب يا أرنا 7 شعبك. بك فيفرح
بالسالم يتكلم النه الرب. هللا به يتكلم ما اسمع اني 8
خالصه الن 9 الحماقة. الى يرجعن فال والتقيائه لشعبه
الرحمة 10 ارضنا. في المجد ليسكن خائفيه من قريب
االرض من الحق 11 تالثما. والسالم البر التقيا. والحق
الخير يعطي الرب ايضا 12 يطلع. السماء من والبر ينبت
طريق في ويطأ يسلك قدامه البر 13 غلتها. تعطي وارضنا

خطواته
الني لي. استجب اذنك. رب يا امل لداود. صالة تقي.186 الني نفسي احفظ 2 انا. وبائس مسكين
رب يا ارحمني 3 عليك. المتكل عبدك انت خلص الهي يا
النني عبدك نفس فرح 4 كله. اليوم اصرخ اليك النني

وغفور صالح رب يا انت النك 5 نفسي. ارفع رب يا اليك
صالتي الى رب يا اصغ 6 اليك الداعين لكل الرحمة وكثير
ادعوك ضيقي يوم في 7 تضرعاتي. صوت الى وانصت
مثل وال رب يا اآللهة بين لك مثل ال 8 لي. تستجيب النك
ويسجدون ياتون صنعتهم الذين االمم كل 9 اعمالك.
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وصانع انت عظيم النك 10 اسمك ويمجدون رب يا امامك
اسلك طريقك رب يا علمني 11 وحدك هللا انت عجائب.
رب يا احمدك 12 اسمك. لخوف قلبي وحد حقك. في
الن 13 الدهر. الى اسمك وامجد قلبي كل من الهي
الهاوية من نفسي نجيت وقد نحوي عظيمة رحمتك
وجماعة عليّ قاموا قد المتكبرون اللهم 14 السفلى

يا انت اما 15 امامهم. يجعلوك ولم نفسي طلبوا العتاة
والحق الرحمة وكثير الروح طويل ورؤوف رحيم فاله رب
ابن وخلص قوتك عبدك اعط وارحمني. اليّ التفت 16

فيخزوا مبغضيّ ذلك فيرى للخير آية معي اصنع 17 امتك.
وعزيتني اعنتني رب يا انت النك

الجبال في اساسه تسبيحة. مزمور قورح. لبني من187 اكثر صهيون ابواب احب الرب 2 المقدسة.
هللا. مدينة يا امجاد بك قيل قد 3 يعقوب. مساكن جميع
وصور فلسطين هوذا عارفتيّ. وبابل رهب اذكر 4 ساله
االنسان هذا يقال ولصهيون 5 هناك. ولد هذا كوش. مع
يعد الرب 6 يثبتها. العلي وهي فيها ولد االنسان وهذا
ومغنون 7 ساله. هناك. ولد هذا ان الشعوب كتابة في

فيك السكان كل كعازفين
المغنين المام قورح. لبني مزمور تسبيحة يا188 االزراحي. لهيمان قصيدة للغناء. العود على

فلتأت 2 امامك. صرخت والليل بالنهار خالصي اله رب
شبعت قد النه 3 صراخي. الى اذنك امل صالتي. قدامك
حسبت 4 دنت. الهاوية الى وحياتي نفسي المصائب من

له. قوة ال كرجل صرت الجب. الى المنحدرين مثل
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في المضطجعين القتلى مثل فراشي االموات بين 5
انقطعوا. يدك من وهم بعد تذكرهم ال الذين القبر

اعماق. في ظلمات في االسفل الجب في وضعتني 6
ابعدت 8 ساله. ذللتني. تياراتك وبكل غضبك استقر عليّ 7

اخرج. فما عليّ اغلق لهم. رجسا جعلتني معارفي. عني
بسطت يومً. كل رب يا دعوتك الذل. من ذابت عيني 9

االخيلة أم عجائب تصنع لالموات أفلعلك 10 يدي اليك
برحمتك القبر في يحدث هل 11 ساله. تمجدك. تقوم

عجائبك الظلمة في تعرف هل 12 الهالك. في بحقك او
صرخت رب يا فاليك انا اما 13 النسيان ارض في وبرك
ترفض رب يا لماذا 14 تتقدمك. صالتي الغداة وفي

ومسلم مسكين انا 15 عني. وجهك تحجب لماذا نفسي.
عبر عليّ 16 تحيرت. اهوالك. احتملت صباي. منذ الروح
اليوم كالمياه بي احاطت 17 اهلكتني. اهوالك سخطك.
معارفي وصاحبا. محبا عني ابعدت 18 معا. اكتنفتني كله.

الظلمة في
اغني الرب بمراحم االزراحي. اليثان قصيدة بفمي.189 حقك عن اخبر فدور لدور الدهر. الى
تثبت السموات تبنى. الدهر الى الرحمة ان قلت الني 2

عبدي لداود حلفت مختاري. مع عهدا قطعت 3 حقك. فيها
كرسيك. فدور دور الى وابني نسلك اثبت الدهر الى 4
ايضا وحقك رب يا عجائبك تحمد والسموات 5 ساله.
يعادل السماء في من النه 6 القديسين. جماعة في

في جدا مهوب اله 7 هللا. ابناء بين الرب يشبه من الرب.
رب يا 8 حوله الذين جميع عند ومخوف القديسين مؤامرة



34–9.89 Zabur 68
انت 9 حولك. من وحقك رب قوي مثلك من الجنود اله

تسكنها. انت لججه ارتفاع عند البحر. كبرياء على متسلط
بددت قوتك بذراع القتيل. مثل رهب سحقت انت 10

المسكونة . االرض ايضا لك السموات. لك 11 اعداءك.
خلقتهما. انت والجنوب الشمال 12 اسّستهما. انت وملؤها
قوية القدرة. ذراع لك 13 يهتفان. باسمك وحرمون تابور
كرسيك. قاعدة والحق العدل 14 يمينك. مرتفعة يدك.

للشعب طوبى 15 وجهك. امام تتقدمان واالمانة الرحمة
باسمك 16 يسلكون. وجهك بنور رب يا الهتاف. العارفين
فخر انت النك 17 يرتفعون. وبعدلك كله اليوم يبتهجون

وقدوس مجننا الرب الن 18 قرننا. ينتصب وبرضاك قوتهم
جعلت وقلت تقيك برؤيا كلمت حينئذ 19 ملكنا اسرائيل

وجدت 20 الشعب. بين من مختارا رفعت قوي. على عونا
يدي تثبت الذي 21 مسحته. قدسي بدهن عبدي. داود

ال االثم وابن عدو يرغمه ال 22 تشدده. ذراعي ايضا معه.
مبغضيه. واضرب وجهه امام اعداءه واسحق 23 يذلله.
قرنه. ينتصب وباسمي فمعه ورحمتي امانتي اما 24
هو 26 يمينه. االنهار وعلى يده البحر على واجعل 25
ايضا انا 27 خالصي. وصخرة الهي انت. ابي يدعوني

احفظ الدهر الى 28 االرض. ملوك من اعلى بكرا اجعله
نسله االبد الى واجعل 29 له. يثبت وعهدي رحمتي. له
شريعتي بنوه ترك ان 30 السموات. ايام مثل وكرسيه

يحفظوا ولم فرائضي نقضوا ان 31 باحكامي يسلكوا ولم
اما 33 اثمهم. وبضربات معصيتهم بعصا افتقد 32 وصاياي
ال 34 امانتي. جهة من اكذب وال عنه انزعها فال رحمتي
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حلفت مرة 35 شفتيّ. من خرج ما اغيّر وال عهدي انقض
يكون الدهر الى نسله 36 لداود. اكذب ال اني بقدسي

الدهر. الى يثبت القمر مثل 37 امامي. كالشمس وكرسيه
ورذلت. رفضت لكنك 38 ساله امين. السماء في والشاهد
تاجه نجست عبدك. عهد نقضت 39 مسيحك. على غضبت
خرابا. حصونه جعلت جدرانه. كل هدمت 40 التراب. في
جيرانه. عند عارا صار الطريق. عابري كل افسده 41
ايضا 43 اعدائه. جميع فرحت مضايقيه. يمين رفعت 42
بهاءه ابطلت 44 القتال. في تنصره ولم سيفه حد رددت
غطيته شبابه ايام قصرت 45 االرض. الى كرسيه والقيت
االختباء. كل تختبئ رب يا متى حتى 46 ساله بالخزي.
الى زائل. انا كيف اذكر 47 غضبك كالنار يتقد متى حتى
وال يحيا انسان اي 48 آدم. بني جميع خلقت باطل اي

اين 49 ساله. الهاوية. يد من نفسه ينجي اي الموت يرى
بامانتك. لداود بها حلفت التي رب يا األول مراحمك

من حضني في احتمله الذي عبيدك. عار رب يا اذكر 50
عيّروا الذين رب يا اعداؤك عير به الذي 51 كلها االمم كثرة

فآمين آمين الدهر. الى الرب مبارك 52 مسيحك. آثار
لنا كنت ملجأ رب يا هللا. رجل لموسى صالة أبدأت190 او الجبال تولد ان قبل من 2 فدور. دور في
ترجع 3 هللا. انت االبد الى االزل منذ والمسكونة االرض
الف الن 4 آدم. بني يا ارجعوا وتقول الغبار الى االنسان
من وكهزيع عبر بعدما امس يوم مثل عينيك في سنة
يزول. كعشب بالغداة يكونون. كسنة .جرفتهم 5 الليل.

قد الننا 7 فييبس يجزّ المساء عند فيزول. يزهر بالغداة 6
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امامك آثامنا جعلت قد 8 ارتعبنا. وبغضبك بسخطك فنينا
انقضت قد ايامنا كل الن 9 وجهك. ضوء في خفياتنا
سبعون هي سنينا ايام 10 كقصة. سنينا افنينا برجزك.
تعب وافخرها سنة فثمانون القوة مع كانت وان سنة.
قوة يعرف من 11 فنطير. سريعا تقرض النها وبلية.

علمنا هكذا ايامنا احصاء 12 سخطك. وكخوفك غضبك.
على وترأف متى. حتى رب. يا ارجع 13 حكمة قلب فنؤتى
كل ونفرح فنبتهج رحمتك من بالغداة اشبعنا 14 عبيدك.

رأينا التي كالسنين اذللتنا فيها التي كااليام فرحنا 15 ايامنا.
ولتكن 17 لبنيهم. وجاللك لعبيدك فعلك ليظهر 16 شرا فيها
ايدينا وعمل علينا ثبت ايدينا وعمل علينا الهنا الرب نعمة

ثبته
يبيت القدير ظل في العلي ستر في الساكن عليه.191 فاتكل الهي وحصني ملجإي للرب اقول 2
بخوافيه 4 الخطر. الوبإ ومن الصياد فخ من ينجيك النه 3

ال 5 حقه. ومجن ترس تحتمي. اجنحته وتحت يظللك
النهار. في يطير سهم من وال الليل خوف من تخشى

في يفسد هالك من وال الدجى في يسلك وبإ من وال 6
يمينك. عن وربوات الف جانبك عن يسقط 7 الظهيرة.
االشرار مجازاة وترى تنظر بعينيك انما 8 يقرب. ال اليك
مسكنك. العلي جعلت ملجإي. رب يا انت قلت النك 9

يوصي النه 11 خيمتك. من ضربة تدنو وال شر يالقيك ال 10

االيدي على 12 طرقك. كل في يحفظوك لكي بك مالئكته
والصل االسد على 13 رجلك. بحجر تصدم لئال يحملونك
انجيه. بي تعلق النه 14 تدوس. والثعبان الشبل تطأ.
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معه له. فاستجيب يدعوني 15 اسمي. عرف النه ارفعه
اشبعه االيام طول من 16 وامجده. انقذه الضيق. في انا

خالصي واريه
الحمد هو حسن السبت. ليوم تسبيحة. مزمور يخبر192 ان 2 العلي. ايها السمك والترنم للرب
عشرة ذات على 3 ليلة كل وامانتك الغداة في برحمتك
يا فرحتني النك 4 العود. عزف على الرباب وعلى اوتار
اعمالك اعظم ما 5 ابتهج. يديك باعمال بصنائعك. رب
يعرف ال البليد الرجل 6 افكارك. جدا واعمق رب يا

وازهر كالعشب االشرار زها اذا 7 هذا. يفهم ال والجاهل
رب يا انت اما 8 الدهر. الى يبادوا فلكي االثم فاعلي كل
هوذا النه رب يا اعداؤك هوذا النه 9 االبد. الى فمتعال
مثل وتنصب 10 االثم. فاعلي كل يتبدد يبيدون. اعداؤك

عيني وتبصر 11 طري. بزيت تدهنت قرني. الوحشي البقر
الصدّيق 12 اذناي تسمع بالشر عليّ وبالقائمين بمراقبيّ.
بيت في مغروسين 13 ينمو. لبنان في كاالرز يزهو كالنخلة
الشيبة. في يثمرون ايضا 14 يزهرون. الهنا ديار في الرب

مستقيم. الرب بان ليخبروا 15 وخضرا دساما يكونون
فيه ظلم وال هو صخرتي

القدرة. الرب لبس الجالل. لبس ملك. قد الرب تتزعزع.193 ال المسكونة. تثبتت ايضا بها. ائتزر
االنهار رفعت 3 انت. االزل منذ القدم. منذ مثبتة كرسيك 2
من 4 عجيجها. االنهار ترفع صوتها. االنهار رفعت رب يا

العلى في الرب البحر امواج غمار من كثيرة مياه اصوات
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الى رب يا القداسة تليق ببيتك جدا. ثابتة شهاداتك 5 اقدر.

االيام طول
اشرق. النقمات اله يا رب يا النقمات اله يا المستكبرين.194 صنيع جاز االرض. ديان يا ارتفع 2
يشمتون. الخطاة متى حتى رب يا الخطاة متى حتى 3

يفتخرون. االثم فاعلي كل بوقاحة. يتكلمون يبقون 4
االرملة يقتلون 6 ميراثك. ويذلون رب يا شعبك يسحقون 5
واله يبصر ال الرب ويقولون 7 اليتيم. ويميتون والغريب
ويا الشعب في البلداء ايها افهموا 8 يالحظ ال يعقوب

الصانع يسمع. أال االذن الغارس 9 تعقلون. متى جهالء
المعلم يبكت. أال االمم المؤدب 10 يبصر. أال العين

باطلة. انها االنسان افكار يعرف الرب 11 معرفة. االنسان
شريعتك من وتعلمه رب يا تؤدبه الذي للرجل طوبى 12

الن 14 حفرة. للشرير تحفر حتى الشر ايام من لتريحه 13
العدل الى النه 15 ميراثه. يترك وال يرفضشعبه ال الرب
من 16 القلوب مستقيمي كل اثره وعلى القضاء يرجع
االثم. فعلة ضد لي يقف من المسيئين. على لي يقوم
ارض سريعا نفسي لسكنت معيني الرب ان لوال 17
رب يا فرحمتك قدمي زلت قد قلت اذ 18 السكوت.

تلذذ تعزياتك داخلي في همومي كثرة عند 19 تعضدني.
اثما المختلق المفاسد كرسي يعاهدك هل 20 نفسي.

ويحكمون الصدّيق نفس على يزدحمون 21 فريضة. على
صخرة والهي صرحا لي الرب فكان 22 زكي. دم على
يفنيهم يفنيهم. وبشرهم اثمهم عليهم ويرد 23 ملجإي

الهنا الرب
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نتقدم 2 خالصنا. لصخرة نهتف للرب نرنم هلم اله195 الرب الن 3 له. نهتف وبترنيمات بحمد امامه

مقاصير بيده الذي 4 اآللهة. كل على كبير ملك عظيم
صنعه وهو البحر له الذي 5 له. الجبال وخزائن االرض

الرب امام ونجثو ونركع نسجد هلم 6 اليابسة سبكتا ويداه
يده. وغنم مرعاه شعب ونحن الهنا هو النه 7 خالقنا.
في كما قلوبكم تقسّوا فال 8 صوته سمعتم ان اليوم
آباؤكم. جربني حيث 9 البرية في مسة يوم مثل مريبة

ذلك مقت سنة اربعين 10 فعلي ايضا ابصروا اختبروني.
يعرفوا لم وهم قلبهم ضال شعب هم وقلت الجيل

راحتي يدخلون ال غضبي في فاقسمت 11 سبلي.
كل يا للرب رنمي جديدة ترنيمة للرب رنموا من196 بشروا اسمه باركوا للرب رنموا 2 االرض.
بين بمجده االمم بين حدثوا 3 بخالصه. يوم الى يوم
جدا وحميد عظيم الرب الن 4 بعجائبه. الشعوب جميع

اصنام الشعوب آلهة كل الن 5 اآللهة. كل على هو مهوب
العزّ قدامه. وجالل مجد 6 السموات. صنع فقد الرب اما
الشعوب قبائل يا للرب قدموا 7 مقدسه في والجمال

هاتوا اسمه. مجد للرب قدموا 8 وقوة. مجدا للرب قدموا
مقدسة. زينة في للرب اسجدوا 9 دياره. وادخلوا تقدمة
قد الرب االمم بين قولوا 10 االرض. كل يا قدامه ارتعدي
الشعوب يدين تتزعزع. فال المسكونة تثبتت ايضا ملك.

البحر ليعج االرض ولتبتهج السموات لتفرح 11 باالستقامة.
كل حينئذ لتترنم فيه ما وكل الحقل ليجذل 12 وملؤه
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االرض. ليدين جاء جاء. النه الرب امام 13 الوعر اشجار

بامانته والشعوب بالعدل المسكونة يدين
الجزائر ولتفرح االرض فلتبتهج ملك قد الرب والحق197 العدل حوله. والضباب السحاب 2 الكثيرة.

حوله. اعداءه وتحرق نار تذهب قدامه 3 كرسيه. قاعدة
ذابت 5 وارتعدت. االرض رأت المسكونة. بروقه اضاءت 4
كلها. االرض سيد قدام الرب قدام الشمع مثل الجبال
مجده الشعوب جميع ورأى بعدله السموات اخبرت 6
باالصنام. المفتخرين منحوت تمثال عابدي كل يخزى 7
ففرحت صهيون سمعت 8 اآللهة. جميع يا له اسجدوا
النك 9 رب. يا احكامك اجل من يهوذا بنات وابتهجت
كل على جدا علوت االرض. كل على علي رب يا انت

نفوس حافظ هو الشر. ابغضوا الرب محبي يا 10 اآللهة
للصديق زرع قد نور 11 ينقذهم. االشرار يد من اتقيائه.
بالرب الصديقون ايها افرحوا 12 القلب. للمستقيمي وفرح

قدسه ذكر واحمدوا
صنع النه جديدة ترنيمة للرب رنموا مزمور. الرب198 اعلن 2 قدسه. وذراع يمينه خلصته عجائب.
وامانته رحمته ذكر 3 بره. كشف االمم لعيون خالصه.
الهنا خالص االرض اقاصي كل رأت اسرائيل. لبيت

رنموا 5 وغنوا. ورنموا اهتفوا االرض كل يا للرب اهتفي 4
الصور وصوت باالبواق 6 نشيد وصوت بعود بعود. للرب
المسكونة وملؤه البحر ليعج 7 الرب. الملك قدام اهتفوا
لترنم الجبال بااليادي لتصفق االنهار 8 فيها. والساكنون
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المسكونة يدين االرض. ليدين جاء النه الرب امام 9 معا

باالستقامة والشعوب بالعدل
على جالس هو الشعوب. ترتعد ملك. قد الرب في199 عظيم الرب 2 االرض. تتزلزل الكروبيم.
اسمك يحمدون 3 الشعوب. كل على هو وعال صهيون
يحب ان الملك وعز 4 هو. قدوس والمهوب. العظيم
في وعدال حقا اجريت انت االستقامة ثبت انت الحق.
قدميه. موطئ عند واسجدوا الهنا الرب علّوا 5 يعقوب
بين وصموئيل كهنته بين وهرون موسى 6 هو. قدوس
لهم. استجاب وهو الرب دعوا باسمه. يدعون الذين
والفريضة شهاداته حفظوا كلمهم. السحاب بعمود 7
الها لهم. استجبت انت الهنا الرب ايها 8 اعطاهم. التي

الهنا. الرب علّوا 9 افعالهم. على ومنتقما لهم كنت غفورا
قدوس الهنا الرب الن قدسه جبل في واسجدوا

االرض. كل يا للرب اهتفي حمد. زمور حضرته1100 الى ادخلوا بفرح. الرب اعبدوا 2
نحن وله صنعنا هو هللا. هو الرب ان اعلموا 3 بترنم.

بالتسبيح دياره بحمد ابوابه ادخلوا 4 مرعاه. وغنم شعبه
رحمته االبد الى صالح. الرب الن 5 اسمه. باركوا احمدوه

امانته فدور دور والى
يا لك اغني. وحكما رحمة مزمور. داود. متى1101 كامل. طريق في اتعقل 2 ارنم. رب

اضع ال 3 بيتي. وسط في قلبي كمال في اسلك اليّ. تاتي
يلصق ال ابغضت. الزيغان عمل رديئا امرا عينيّ قدام
الذي 5 اعرفه. ال الشرير عني. يبعد معوج لب 4 بي.
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ومنتفخ العين مستكبر اقطعه. هذا سرا صاحبه يغتاب

اجلسهم لكي االرض امناء على عيناي 6 احتمله. ال القلب
وسط يسكن ال 7 يخدمني. هو كامال طريقا السالك معي.

عينيّ. امام يثبت ال بالكذب المتكلم غش. عامل بيتي
كل الرب مدينة من القطع االرض اشرار جميع ابيد اكرا 8

االثم فاعلي
قدام شكواه وسكب اعيا اذا لمسكين الة اليك1102 وليدخل صالتي استمع رب يا هللا.
امل ضيقي. يوم في عني وجهك تحجب ال 2 صراخي.
الن 3 سريعا. لي استجب ادعوك. يوم في اذنك اليّ

يبست. قد وقيد مثل وعظامي دخان في فنيت قد ايامي
اكل عن سهوت حتى قلبي ويابس كالعشب ملفوح 4

اشبهت 6 بلحمي. عظمي لصق تنهدي صوت من 5 خبزي.
وصرت سهدت 7 الخرب. بومة مثل صرت البرية. قوق

اعدائي. عيّرني كله اليوم 8 السطح. على منفرد كعصفور
مثل الرماد اكلت قد اني 9 عليّ. حلفوا عليّ الحنقون
وسخطك غضبك سبب 10 بدموع شرابي ومزجت الخبز
مثل وانا مائل كظل ايامي 11 وطرحتني. حملتني النك

وذكرك جالس الدهر فالى رب يا انت ما 12 يبست العشب
وقت النه صهيون وترحم تقوم انت 13 فدور. دور الى

بحجارتها سرّوا قد عبيدك الن 14 الميعاد. جاء النه الرأفة
ملوك وكل الرب اسم االمم فتخشى 15 ترابها. الى وحنّوا

بمجده. يرى صهيون الرب بنى اذا 16 مجدك. االرض
يكتب 18 دعاءهم. يرذل ولم المضطر صالة الى التفت 17
النه 19 الرب. يسبح يخلق سوف وشعب اآلخر للدور هذا
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نظر االرض الى السماء من الرب قدسه علو من اشرف
في يحدث كي 21 الموت بني ليطلق االسير انين يسمع 20
اجتماع ند 22 اورشليم في وبتسبيحه الرب باسم صهيون
الطريق في عّف 23 الرب لعبادة والممالك معا الشعوب
نصف في تقبضني ال الهي يا اقول 24 ايامي. قصر قوتي

اسست قدم من 25 سنوك. الدهور دهر الى ايامي.
وانت تبيد هي 26 يديك. عمل هي والسموات االرض

هو وانت 27 فتتغيّر. تغيّرهنّ كرداء تبلى كثوب وكلها تبقى
تثبت وذريتهم يسكنون عبيدك ابناء 28 تنتهي. لن وسنوك

امامك
في ما وكل الرب نفسي يا باركي داود. يا1103 باركي 2 القدوس. اسمه ليبارك باطني
جميع يغفر الذي 3 حسناته. كل تنسي وال الرب نفسي

الحفرة من يفدي لذي 4 امراضك كل يشفي الذي ذنوبك
بالخير يشبع لذي 5 والرأفة بالرحمة يكللك الذي حياتك
العدل مجري لرب 6 شبابك النسر مثل فيتجدد عمرك

وبني طرقه موسى عرف 7 المظلومين. لجميع والقضاء
وكثير الروح طويل ورؤوف رحيم الرب 8 افعاله. اسرائيل
لم 10 الدهر. الى يحقد وال االبد الى يحاكم ال 9 الرحمة.
النه 11 آثامنا. حسب يجازنا ولم خطايانا حسب معنا يصنع

على رحمته قويت االرض فوق السموات ارتفاع مثل
معاصينا عنا ابعد المغرب من المشرق كبعد 12 خائفيه.
خائفيه. على الرب يترأف البنين على االب يترأف ما 13

مثل االنسان 15 نحن. تراب اننا يذكر جبلتنا. يعرف النه 14

ريحا الن 16 يزهر. كذلك الحقل كزهر ايامه. العشب
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رحمة اما 17 بعد. موضعه يعرفه وال يكون فال عليه تعبر
بني على وعدله خائفيه على واالبد الدهر فالى الرب

لرب 19 ليعملوها وصاياه وذاكري عهده حافظي 18 البنين
تسود. الكل على ومملكته كرسيه ثبت السموات في

امره الفاعلين قوة المقتدرين مالئكته يا الرب باركوا 20
جنوده جميع يا الرب باركوا 21 كالمه. صوت سماع عند
اعماله جميع يا الرب باركوا 22 مرضاته. العاملين خدامه

الرب نفسي يا باركي سلطانه مواضع كل في
قد الهي رب يا الرب. نفسي يا اركي لالبس1104 2 لبست. وجالال مجدا جدا عظمت

عالليه المسقف 3 كشقّة. السموات الباسط كثوب النور
الريح اجنحة على الماشي مركبته السحاب الجاعل بالمياه

لمؤسس 5 ملتهبة نارا وخدامه رياحا مالئكته لصانع 4
واالبد. الدهر الى تتزعزع فال قواعدها على االرض
من 7 المياه. تقف الجبال فوق كثوب. الغمر كسوتها 6

الجبال. الى تصعد 8 تفر. رعدك صوت من تهرب انتهارك
لها ضعت 9 لها. اسسته الذي الموضع الى البقاع الى تنزل
عيونا لمفجر 10 االرض لتغطي ترجع ال تتعداه. ال تخما
البر. حيوان كل تسقي 11 تجري. الجبال بين االودية. في
من تسكن. السماء طيور فوقها 12 ظمأها. الفراء تكسر
عالليه. من الجبال الساقي 13 صوتا. تسمع االغصان بين
للبهائم عشبا المنبت 14 االرض. تشبع اعمالك ثمر من

خمر 15 االرض من خبز الخراج االنسان لخدمة وخضرة
وخبز الزيت من اكثر وجهه إللماع االنسان قلب تفرح

الذي لبنان ارز الرب اشجار تشبع 16 االنسان. قلب يسند
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فالسرو اللقلق اما العصافير تعششهناك حيث 17 نصبه.
نع 19 للوبار ملجأ الصخور للوعول العالية الجبال 18 بيته.
ظلمة تجعل 20 مغربها. تعرف الشمس للمواقيت القمر
تزمجر االشبال 21 الوعر. حيوان كل يدبّ فيه ليل. فيصير
الشمس تشرق 22 طعامها. هللا من ولتلتمس لتخطف
عمله الى يخرج االنسان 23 تربض. مآويها وفي فتجتمع
كلها رب. يا اعمالك اعظم ا 24 المساء الى شغله والى

الكبير البحر ذا 25 غناك. من االرض مآلنة صنعت. بحكمة
حيوان صغار عدد. بال دبابات هناك االطراف. الواسع
خلقته هذا لوياثان السفن. تجري هناك 26 كبار. مع

حينه. في قوتها لترزقها تترجى اياك كلها 27 فيه. ليلعب
تحجب 29 خيرا. فتشبع يدك تفتح فتلتقط. تعطيها 28
تعود. ترابها والى فتموت ارواحها تنزع فترتاع. وجهك
كون 31 االرض وجه وتجدد فتخلق. روحك ترسل 30

الى الناظر 32 باعماله. الرب يفرح الدهر. الى الرب مجد
في للرب اغني 33 فتدخن. الجبال يمسّ فترتعد. االرض
نشيدي له فيلذ 34 موجودا. دمت ما اللهي ارنم حياتي.
ال واالشرار االرض من الخطاة لتبد 35 بالرب. افرح وانا

هللويا الرب. نفسي يا باركي بعد. يكونوا
االمم بين عرفوا باسمه. ادعوا الرب حمدوا بكل1105 انشدوا له. رنموا له غنوا 2 باعماله.
الذين قلوب لتفرح القدوس. باسمه افتخروا 3 عجائبه.

دائما. وجهه التمسوا وقدرته. الرب طلبوا 4 الرب يلتمسون
ذرية ا 6 فيه واحكام آياته صنع. التي عجائبه اذكروا 5

في الهنا الرب هو 7 مختاريه. يعقوب بني يا عبده ابراهيم
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اوصى كالما عهده الدهر الى ذكر 8 احكامه. االرض كل
السحق وقسمه ابراهيم به عاهد لذي 9 دور الف الى به
لك ائال 11 ابديا عهدا والسرائيل فريضة ليعقوب ثبته 10
عددا كانوا اذ 12 ميراثكم. حبل كنعان ارض اعطي

امة الى امة من ذهبوا 13 فيها. وغرباء قليلين يحصى
يظلمهم. انسانا يدع فلم 14 آخر. شعب الى مملكة من
وال مسحائي تمسوا ال قائال 15 اجلهم. من ملوكا وبخ بل
قوام االرضكسر على بالجوع دعا 16 انبيائي. الى تسيئوا
آذوا 18 عبدا. يوسف بيع رجال. امامهم ارسل 17 كله. الخبز
مجيء وقت لى 19 نفسه دخلت الحديد في رجليه. بالقيد
ارسل فحله. الملك ارسل 20 امتحنه. الرب قول كلمته.

ومسلطا بيته على سيدا اقامه 21 فاطلقه. الشعب سلطان
ويعلم ارادته حسب رؤساءه يأسر 22 ملكه كل على
ويعقوب مصر الى اسرائيل فجاء 23 حكمة. مشايخه

على واعزه جدا مثمرا شعبه عل 24 ارضحام في تغرب
عبيده. على ليحتالوا شعبه ليبغضوا قلوبهم ول 25 اعدائه

اقاما 27 اختاره. الذي وهرون عبده موسى ارسل 26
ظلمة ارسل 28 حام. ارض في وعجائب آياته كالم بينهم

دم الى مياههم حول 29 كالمه. يعصوا ولم فاظلمت
في حتى ضفادع. ارضهم افاضت 30 اسماكهم. وقتل
كل في والبعوض الذبان فجاء أمر 31 ملوكهم. مخادع

ارضهم. في ملتهبة ونارا بردا امطارهم جعل 32 تخومهم.
تخومهم. اشجار كل وكسر وتينهم كرومهم ضرب 33

عشب كل أكل 35 عدد بال وغوغاء الجراد فجاء امر 34
في بكر كل قتل 36 ارضهم. اثمار وأكل بالدهم. في
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ولم وذهب بفضة فاخرجهم 37 قوتهم. كل اوائل ارضهم.
الن بخروجهم مصر فرحت 38 عاثر. اسباطهم في يكن
لتضيء ونارا سجفا سحابا سط 39 عليهم سقط رعبهم
اشبعهم. السماء وخبز بالسلوى فاتاهم سألوا 40 الليل.
نهرا. اليابسة في جرت المياه. فانفجرت الصخرة شق 41

شعبه اخرج 43 عبده ابراهيم مع قدسه كلمة ذكر النه 42

االمم. اراضي واعطاهم 44 بترنم. ومختاريه بابتهاج
ويطيعوا فرائضه يحفظوا لكي 45 ورثوه. الشعوب وتعب

هللويا شرائعه.
الى الن صالح النه الرب احمدوا للويا. من1106 الرب بجبروت يتكلم من 2 رحمته. االبد
وللصانع الحق للحافظين طوبى 3 تسابيحه. بكل يخبر

تعهدني شعبك. برضا رب يا اذكرني 4 حين. كل في البر
ألفتخر أمتك. بفرح ألفرح مختاريك. خير ألرى 5 بخالصك.
في آباؤنا 7 واذنبنا. اسأنا آبائنا مع خطأنا 6 ميراثك مع

فتمردوا مراحمك كثرة يذكروا لم عجائبك يفهموا لم مصر
اسمه اجل من فخلصهم 8 سوف. بحر عند البحر عند
في وسيرهم فيبس سوف بحر انتهر 9 بجبروته ليعرف
من وفداهم المبغض يد من وخلّصهم 10 كالبرية. اللجج
يبق لم منهم واحد مضايقيهم المياه وغطت 11 العدو. يد
اعماله. فنسوا اسرعوا 13 بتسبيحه. غنوا بكالمه. آمنوا 12

البرية في شهوة اشتهوا بل 14 مشورته. ينتظروا لم
هزاال وارسل سؤلهم فاعطاهم 15 القفر. هللافي وجربوا

وهرون المحلّة في موسى وحسدوا 16 انفسهم. في
وطبقت داثان وابتلعت االرض فتحت 17 الرب. قدوس
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جماعتهم. في نار واشتعلت 18 ابيرام. جماعة على

وسجدوا حوريب في عجال نعوا 19 االشرار احرق اللهيب
عشب. آكل ثور بمثال مجدهم وابدلوا 20 مسبوك. لتمثال
عجائب 22 مصر في عظائم الصانع مخلصهم هللا نسوا 21

فقال 23 سوف. بحر على ومخاوف حام ارض في
قدامه الثغر في وقف مختاره موسى لوال باهالكهم

لم الشهية. االرض ورذلوا 24 اتالفهم. عن غضبه ليصرف
يسمعوا لم خيامهم. في تمرمروا بل 25 بكلمته. يؤمنوا
البرية في ليسقطهم عليهم يده فرفع 26 الرب. لصوت
االراضي. في وليبددهم االمم بين نسلهم ليسقط 27

واغاظوه 29 الموتى. ذبائح واكلوا فغور ببعل وتعلقوا 28
ودان فينحاس فوقف 30 الوبأ. فاقتحمهم باعمالهم

الى فدور دور الى برا ذلك له فحسب 31 الوبأ. فامتنع
موسى تأذى حتى مريبة ماء على اسخطوه 32 االبد

لم 34 بشفتيه. فرط حتى روحه امرّوا النهم 33 بسببهم.
اختلطوا ل 35 عنهم الرب لهم قال الذين االمم يستأصلوا
لهم فصارت اصنامهم عبدوا 36 اعمالهم وتعلموا باالمم
دما اهرقوا 38 لالوثان وبناتهم بنيهم وذبحوا 37 شركا.
كنعان الصنام ذبحوهم الذين وبناتهم بنيهم دم زكيا
وزنوا باعمالهم تنجسوا 39 بالدماء االرض وتدنست
وكره شعبه على الرب غضب فحمي 40 بافعالهم.

مبغضوهم. عليهم وتسلط االمم ليد واسلمهم 41 ميراثه.
كثيرة رات 43 يدهم تحت فذلوا اعداؤهم وضغطهم 42
باثمهم وانحطوا بمشورتهم فعصوه هم اما انقذهم.

عهده لهم ذكر 45 صراخهم سمع اذ ضيقهم الى نظر 44
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كل قدام نعمة واعطاهم 46 رحمته. كثرة حسب وندم

بين من واجمعنا الهنا الرب ايها خلّصنا 47 سبوهم. الذين
مبارك 48 بتسبيحك. ونتفاخر قدسك اسم لنحمد االمم

الشعب كل ويقول االبد. والى االزل من اسرائيل اله الرب
هللويا آمين.

االبد الى الن صالح النه الرب حمدوا من1107 فداهم الذين الرب مفديو ليقل 2 رحمته.
المغرب ومن المشرق من جمعهم البلدان من 3 العدو يد
بال قفر في البرية في تاهوا 4 البحر. ومن الشمال من
ايضا عطاش جياع 5 سكن. مدينة يجدوا لم طريق.

ضيقهم في الرب الى فصرخوا 6 فيهم. انفسهم اعيت
مستقيما طريقا وهداهم 7 شدائدهم. من فانقذهم

رحمته على الرب فليحمدوا 8 سكن. مدينة الى ليذهبوا
نفسا ومأل مشتهية نفسا اشبع انه 9 آدم لبني وعجائبه

موثقين الموت وظالل الظلمة لجلوسفي 10 خبزا جائعة
مشورة واهانوا هللا كالم عصوا النهم 11 والحديد. بالذل

ثم 13 معين. وال عثروا بتعب. قلوبهم اذل 12 العلي
شدائدهم. من فخلصهم ضيقهم في الرب الى صرخوا
قيودهم. وقطع الموت وظالل الظلمة من اخرجهم 14

النه 16 آدم. لبني وعجائبه رحمته على الرب فليحمدوا 15
من الجهال 17 حديد عوارض وقطع نحاس مصاريع كسر
انفسهم كرهت 18 يذلون. آثامهم ومن معصيتهم طريق
الى فصرخوا 19 الموت. ابواب الى واقتربوا طعام كل
ارسل 20 شدائدهم. من فخلّصهم ضيقهم في الرب
فليحمدوا 21 تهلكاتهم. من ونجاهم فشفاهم كلمته
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ذبائح له ليذبحوا 22 آدم لبني وعجائبه رحمته على الرب
في البحر الى لنازلون 23 بترنم اعماله وليعدوا الحمد

اعمال رأوا م 24 الكثيرة المياه في عمال العاملون السفن
عاصفة ريحا فاهاج امر 25 العمق. في وعجائبه الرب

الى يهبطون السموات الى يصعدون 26 امواجه. فرفعت
ويترنحون تمايلون 27 بالشقاء. انفسهم ذابت االعماق.
الى فيصرخون 28 ابتلعت. حكمتهم وكل السكران مثل
يهدئ 29 يخلصهم. شدائدهم ومن ضيقهم في الرب

النهم فيفرحون 30 امواجها. وتسكت فتسكن العاصفة
فليحمدوا 31 يريدونه. الذي المرفإ الى فيهديهم هدأوا
في وليرفعوه 32 آدم. لبني وعجائبه رحمته على الرب
جعل 33 المشايخ مجلس في وليسبحوه الشعب مجمع
المثمرة االرض 34 معطشة المياه ومجاري قفارا االنهار
مياه غدير القفر يجعل 35 فيها. الساكنين شر من سبخة
فيهيئون الجياع هناك ويسكن 36 مياه. ينابيع يبسا وارضا
فتصنع كروما ويغرسون حقوال ويزرعون 37 سكن. مدينة
بهائمهم. يقلل وال جدا فيكثرون ويباركهم 38 غلة. ثمر

يسكب 40 والحزن. الشر ضغط من وينحنون يقلون ثم 39
ويعلي 41 طريق. بال تيه في ويضلهم رؤساء على هوانا
الغنم. قطعان مثل القبائل ويجعل الذل من المسكين
فاه. يسد اثم وكل فيفرحون المستقيمون ذلك يرى 42

الرب مراحم ويتعقل هذا يحفظ حكيما كان من 43
هللا يا قلبي ثابت لداود. مزمور سبيحة. ايتها1108 استيقظي 2 مجدي. كذلك وارنم. اغني

الشعوب بين احمدك 3 سحرا. استيقظ انا والعود الرباب
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عظمت قد رحمتك الن 4 االمم. بين لك وارنم رب يا
على اللهم ارتفع 5 حقك. الغمام والى السموات فوق
ينجو لكي 6 مجدك. االرض كل على وليرتفع السموات

بقدسه. تكلم قد لله 7 لي واستجب بيمينك خلص احباؤك.
لي جلعاد لي 8 سكوت. وادي واقيس شكيم اقسم ابتهج
موآب 9 صولجاني. يهوذا راسي. خوذة افرايم منسّى.
اهتفي فلسطين يا نعلي. اطرح ادوم على مرحضتي.

الى يهديني من المحصّنة. المدينة الى يقودني ن 10 عليّ
هللا يا تخرج وال رفضتنا الذي هللا يا انت أليس 11 ادوم.

خالص هو فباطل الضيق في عونا اعطنا 12 جيوشنا. مع
اعداءنا يدوس وهو بباس نصنع بالله 13 االنسان.

تسبيحي اله يا مزمور. لداود. المغنين. امام الشرير1109 فم عليّ انفتح قد النه 2 تسكت. ال
بغض كالم 3 كذب. بلسان معي تكلموا الغش. وفم

يخاصمونني. محبتي بدل 4 سبب. بال وقاتلوني بي احاطوا
بدل وبغضا خير بدل شرا علي وضعوا 5 فصالة. انا اما
يمينه. عن شيطان وليقف شريرا عليه انت اقم 6 حبي
لتكن 8 خطية. فلتكن وصالته مذنبا فليخرج حوكم اذا 7
ايتاما بنوه ليكن 9 آخر. ليأخذها ووظيفته قليلة ايامه
ويلتمسوا ويستعطوا. تيهانا بنوه ليته 10 ارملة. وامرأته
ولينهب له ما كل المرابي ليصطد 11 خربهم. من خبزا

مترأف يكن وال رحمة باسط له يكن ال 12 تعبه. الغرباء
ليمح القادم الجيل في ذريته. لتنقرض 13 يتاماه. على

امه. خطية تمح وال الرب لدى آبائه اثم ليذكر 14 اسمهم.
ذكرهم. االرض من وليقرض دائما الرب امام لتكن 15
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انسانا طرد بل رحمة يصنع ان يذكر لم انه اجل من 16
اللعنة واحب 17 ليميته. القلب والمنسحق وفقيرا مسكينا
اللعنة ولبس 18 عنه. فتباعدت بالبركة يسر ولم فأتته

عظامه. في وكزيت حشاه في كمياه فدخلت ثوبه مثل
دائما. بها يتنطق وكمنطقة به يتعطف كثوب له لتكن 19
المتكلمين واجرة الرب عند من مبغضيّ اجرة هذه 20

معي فاصنع السيد رب يا انت ما 21 نفسي على شرا
فقير فاني 22 نجني. طيبة رحمتك الن اسمك. اجل من
عند كظل 23 داخلي. في مجروح وقلبي انا ومسكين
من ارتعشتا ركبتاي 24 كجرادة. انتفضت ذهبت. ميله
عارا صرت وانا 25 سمن. عن هزل ولحمي الصوم

رب يا عنّي 26 رؤوسهم وينغضون اليّ ينظرون عندهم.
هي هذه ان وليعلموا 27 رحمتك. حسب خلّصني الهي.
واما فيلعنون. هم اما 28 هذا. فعلت رب يا انت يدك.
ليلبس 29 فيفرح. عبدك اما وخزوا. قاموا فتبارك. انت
احمد 30 كالرداء. بخزيهم وليتعطفوا خجال خصمائي

يقوم النه 31 اسبحه. كثيرين وسط وفي بفمي جدا الرب
نفسه على القاضين من ليخلّصه المسكين يمين عن

عن اجلس لربي الرب قال مزمور. داود. لقدميك.1110 موطئا اعداءك اضع حتى يميني
وسط في تسلط صهيون. من عزك قضيب الرب يرسل 2
مقدسة زينة في قوتك يوم في منتدب شعبك 3 اعدائك.
يندم. ولن الرب قسم 4 حداثتك طل لك الفجر رحم من
عن الرب 5 صادق. ملكي رتبة على االبد الى كاهن انت
مأل االمم. بين يدين 6 ملوكا. رجزه يوم في يحطم يمينك
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في يشرب النهر من 7 رؤوسها. سحق واسعة ارضا جثثا

الراس يرفع لذلك الطريق
مجلس في قلبي بكل الرب احمد للويا. هي1111 عظيمة 2 وجماعتهم. المستقيمين

وبهاء جالل 3 بها. المسرورين لكل مطلوبة الرب اعمال
حنّان لعجائبه. ذكرا صنع 4 االبد. الى قائم وعدله عمله
الى يذكر . طعاما خائفيه اعطى 5 الرب. هو ورحيم
ميراث ليعطيهم اعماله بقوة شعبه اخبر 6 عهده. االبد

ابتة 8 امينة وصاياه كل وحق. امانة يديه اعمال 7 االمم.
ارسل 9 واالستقامة. بالحق مصنوعة واالبد الدهر مدى

اسمه. ومهوب قدوس عهده. االبد الى اقام لشعبه. فداء
عامليها. لكل جيدة فطنة الرب. مخافة الحكمة راس 10

االبد الى قائم تسبيحه
المسرور الرب المتقي للرجل طوبى للويا. االرض.1112 في قويا يكون نسله 2 بوصاياه. جدا
قائم وبره بيته في وغنى رغد 3 يبارك. المستقيمين جيل
حنّان هو للمستقيمين. الظلمة في اشرق نور 4 االبد. الى
ويقرض. يترأف الذي الرجل هو عيد 5 وصديق ورحيم
الصدّيق الدهر. الى يتزعزع ال النه 6 بالحق. اموره يدبر
ثابت قلبه سوء. خبر من يخشى ال 7 ابدي. لذكر يكون
يرى حتى يخاف فال ممكن قلبه 8 الرب. على متكال

االبد. الى قائم بره المساكين اعطى فرّق 9 بمضايقيه.
يحرق فيغضب. يرى الشرير 10 بالمجد. ينتصب قرنه

تبيد الشرير شهوة ويذوب. اسنانه
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اسم سبحوا الرب. عبيد يا سبحوا للويا. اآلن1113 من مباركا الرب اسم ليكن 2 الرب.

الرب اسم مغربها الى الشمس مشرق من 3 االبد. والى
السموات فوق االمم. كل فوق عال الرب 4 مسبح.

لناظر 6 االعالي في الساكن الهنا الرب مثل من 5 مجده.
المسكين لمقيم 7 االرض وفي السموات في االسافل

مع يجلسه 8 المزبلة من البائس الرافع التراب. من
ام بيت في العاقر المسكن 9 شعبه. اشراف مع اشراف

هللويا فرحانة. اوالد
يعقوب وبيت مصر من اسرائيل خروج ند مقدسه.1114 يهوذا ان 2 أعجم شعب من
رجع االردن فهرب. رآه البحر 3 سلطانه. محل واسرائيل

مثل واآلكام الكباش مثل قفزت الجبال 4 خلف. الى
ايها لك وما هربت قد البحر ايها لك ما 5 الغنم. حمالن
قد الجبال ايتها لكن ما 6 خلف الى رجعت قد االردن
الغنم. حمالن مثل التالل وايتها الكباش مثل قفزتنّ

يعقوب اله قدام من الرب قدام من تزلزلي االرض ايتها 7
ينابيع الى الصوان مياه غدران الى الصخرة لمحول 8

مياه
اعط السمك لكن لنا ليس رب يا لنا يس امانتك.1115 اجل من رحمتك اجل من مجدا

السماء. في الهنا ان 3 الههم. هو اين االمم يقول لماذا 2
ايدي عمل وذهب فضة اصنامهم 4 صنع. شاء كلما

لها 6 تبصر. وال اعين لها تتكلم. وال افواه لها 5 الناس.
تلمس. وال ايد لها 7 تشم. وال مناخر لها تسمع. وال آذان
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يكون مثلها 8 بحناجرها. تنطق وال تمشي وال ارجل لها
على اتكل اسرائيل ا 9 عليها يتكل من كل بل صانعوها
على اتكلوا هرون بيت يا 10 ومجنهم. معينهم هو الرب.
على اتكلوا الرب متقي يا 11 ومجنهم. معينهم هو الرب.
فيبارك. ذكرنا قد الرب 12 ومجنهم. معينهم هو الرب.
متقي يبارك 13 هرون. بيت يبارك اسرائيل بيت يبارك

وعلى عليكم عليكم. الرب ليزد 14 الكبار. مع الصغار الرب
واالرض. السموات الصانع للرب مباركون انتم 15 ابنائكم.

لبني فاعطاها االرض اما للرب. سموات السموات 16
الى ينحدر من وال الرب يسبحون االموات ليس 17 آدم.
والى اآلن من الرب فنبارك نحن اما 18 السكوت. ارض

هللويا الدهر.
تضرعاتي. صوتي يسمع الرب الن حببت حياتي.1116 مدة فادعوه اليّ. اذنه امال النه 2

كابدت الهاوية. شدائد اصابتني الموت حبال اكتنفتني 3
نفسي. نج رب يا آه دعوت الرب باسم 4 وحزنا. ضيقا

حافظ الرب 6 رحيم. والهنا وصديق حنّان الرب 5
راحتك الى نفسي يا ارجعي 7 فخلصني. تذللت البسطاء.
الموت من نفسي انقذت النك 8 اليك. احسن قد الرب الن
الرب قدام اسلك 9 الزلق. من ورجلي الدمعة من وعيني
جدا. تذللت انا تكلمت. لذلك منت 10 االحياء ارض في

للرب ارد ماذا 12 كاذب. انسان كل حيرتي في قلت انا 11
وباسم اتناول الخالص كاس 13 لي. حسناته كل اجل من
زيز 15 شعبه كل مقابل للرب نذوري اوفي 14 ادعو. الرب
انا عبدك. الني رب. يا آه 16 اتقيائه. موت الرب عيني في
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حمد ذبيحة اذبح فلك 17 قيودي. حللت امتك. ابن عبدك
شعبه مقابل للرب نذوري اوفي 18 ادعو. الرب وباسم

هللويا اورشليم. يا وسطك في الرب بيت ديار ي 19

كل يا حمدوه االمم كل يا الرب بحوا وامانة1117 علينا قويت قد رحمته الن 2 الشعوب.
هللويا الدهر. الى الرب

االبد الى الن صالح النه الرب حمدوا رحمته.1118 االبد الى ان اسرائيل ليقل 2 رحمته.
الرب متقو ليقل 4 رحمته. االبد الى ان هرون بيت ليقل 3
من فاجابني الرب دعوت الضيق ن 5 رحمته االبد الى ان
االنسان. بي يصنع ماذا اخاف. فال لي الرب 6 الرحب.
االحتماء 8 باعدائي. سأرى وانا معينيّ بين لي الرب 7
خير بالرب الحتماء 9 انسان على التوكل من خير بالرب
بي. احاطوا االمم كل 10 الرؤساء. على التوكل من
باسم واكتنفوني. بي احاطوا 11 ابيدهم. الرب باسم
كنار انطفأوا النحل. مثل بي احاطوا 12 ابيدهم. الرب
السقط. دحورا حرتني 13 ابيدهم. الرب باسم الشوك.
لي صار وقد الرب وترنمي قوتي 14 فعضدني. الرب اما
الصديقين. خيام في وخالص ترنم صوت 15 خالصا.

الرب يمين مرتفعة. الرب مين 16 ببأس صانعة الرب يمين
الرب. باعمال واحدث احيا بل اموت ال 17 ببأس. صانعة
لي فتحوا 19 يسلمني لم الموت والى الرب ادبني تأديبا 18
للرب. الباب هذا 20 الرب. واحمد فيها ادخل البر. ابواب
لي استجبت النك احمدك 21 فيه. يدخلون الصديقون
قد البناؤون رفضه الذي الحجر 22 خالصا. لي وصرت
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عجيب وهو هذا كان الرب قبل من 23 الزاوية. راس صار
ونفرح نبتهج الرب. صنعه الذي اليوم هو ذا 24 اعيننا في
اآلتي مبارك 26 انقذ. رب يا آه خلّص. رب يا آه 25 فيه.

وقد هللا هو الرب 27 الرب. بيت من باركناكم الرب. باسم
الهي 28 المذبح. قرون الى بربط الذبيحة اوثقوا لنا. انار
صالح النه الرب احمدوا 29 فارفعك. الهي فاحمدك انت

رحمته االبد الى الن
في السالكين طريقا للكاملين طوبى ـ شهاداته.1119 لحافظي طوبى 2 الرب. شريعة
في اثما. يرتكبون ال ايضا 3 يطلبونه. قلوبهم كل من

تماما تحفظ ان بوصاياك اوصيت انت 4 يسلكون. طرقه
اخزى ال حينئذ 6 فرائضك. حفظ في تثبت طرقي يت 5

عند قلب باستقامة احمدك 7 وصاياك. كل الى نظرت اذا
الى تتركني ال احفظ. وصاياك 8 عدلك. احكام تعلمي
حسب اياه بحفظه طريقه. الشاب يزكي بم ـ 9 الغاية
وصاياك. عن تضلني ال طلبتك. قلبي بكل 10 كالمك.
مبارك 12 اليك. اخطئ لكيال قلبي في كالمك خبأت 11

احكام كل حسبت بشفتيّ 13 فرائضك. علمني رب. يا انت
الغنى. كل على كما فرحت شهاداتك بطريق 14 فمك.
ال اتلذذ. بفرائضك 16 سبلك. واالحظ الهج بوصاياك 15

امرك. واحفظ فاحيا عبدك الى احسن ـ 17 كالمك انسى
غريب 19 شريعتك. من عجائب فارى عينيّ عن اكشف 18

انسحقت 20 وصاياك. عني تخف ال االرض. في انا
انتهرت 21 حين. كل في احكامك الى شوقا نفسي

عني دحرج 22 وصاياك. عن الضالين المالعين المتكبرين
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ايضا جلس 23 شهاداتك. حفظت الني واالهانة العار

ايضا 24 بفرائضك. فيناجي عبدك اما عليّ. تقاولوا رؤساء
بالتراب لصقت ـ 25 مشورتي اهل لذّتي هي شهاداتك
بطرقي صرّحت قد 26 كلمتك. حسب فاحيني نفسي

فهمني وصاياك طريق 27 فرائضك. علمني لي. فاستجبت
اقمني الحزن. من نفسي قطرت 28 بعجائبك. فاناجي
وبشريعتك عني ابعد الكذب طريق 29 كالمك. حسب

قدامي. احكامك جعلت الحق. طريق اخترت 30 ارحمني.
طريق في 32 تخزني. ال رب يا بشهاداتك. لصقت 31
رب يا علّمني ـ 33 قلبي ترحب النك اجري وصاياك

فاالحظ فهمني 34 النهاية. الى فاحفظها فرائضك طريق
سبيل في دربني 35 قلبي. بكل واحفظها شريعتك

ال شهاداتك الى قلبي أمل 36 سررت. به الني وصاياك
في الباطل. الى النظر عن عينيّ حول 37 المكسب. الى
أزل 39 لمتقيك. الذي قولك لعبدك أقم 38 احيني. طريقك
قد هانذا 40 طيبة. احكامك الن منه حذرت الذي عاري
يا رحمتك لتأتني ـ 41 احيني بعدلك وصاياك. اشتهيت

الني كلمة. معيّري أجاوب 42 قولك حسب خالصك رب
كل الحق كالم فمي من تنزع وال 43 كالمك. على اتكلت
دائما شريعتك فاحفظ 44 احكامك. انتظرت الني النزع
طلبت الني رحب في واتمشى 45 واالبد. الدهر الى
اخزى وال ملوك قدام بشهاداتك واتكلم 46 وصاياك.

وصاياك الى يديّ وارفع 48 احببت. التي بوصاياك اتلذذ 47
القول لعبدك اذكر ـ 49 بفرائضك واناجي وددت التي

مذلتي. في تعزيتي هي هذه 50 انتظره. جعلتني الذي
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الغاية. الى بي استهزأوا المتكبرون 51 احياني. قولك الن
يا الدهر منذ احكامك تذكرت 52 امل. لم شريعتك عن
تاركي االشرار بسبب اخذتني الحمية 53 فتعزيت. رب

غربتي. بيت في فرائضك لي صارت ترنيمات 54 شريعتك.
شريعتك. وحفظت رب يا اسمك الليل في ذكرت 55

الرب نصيبي ـ 57 وصاياك حفظت الني لي صار هذا 56

ارحمني قلبي. بكل وجهك ترضيت 58 كالمك. لحفظ قلت
الى قدمي ورددت طرقي في تفكرت 59 قولك. حسب

حبال 61 وصاياك. لحفظ اتوان ولم اسرعت 60 شهاداتك.
في 62 انسها. فلم شريعتك اما عليّ. التفت االشرار

رفيق 63 برك. احكام على الحمدك اقوم الليل منتصف
يا رحمتك 64 وصاياك. ولحافظي يتقونك الذين لكل انا
صنعت خيرا ـ 65 فرائضك علّمني االرض. مألت قد رب
ومعرفة صالحا ذوقا 66 كالمك. حسب رب يا عبدك مع
ضللت. انا أذلل ان قبل 67 آمنت. بوصاياك الني علمني
علمني ومحسن انت صالح 68 قولك. فحفظت اآلن اما
فبكل انا اما كذبا. عليّ لفقوا قد المتكبرون 69 فرائضك.

اما قلبهم. الشحم مثل من 70 وصاياك. احفظ قلبي
اتعلم لكي تذللت اني لي خير 71 اتلذذ. فبشريعتك انا

وفضة ذهب الوف من لي خير فمك شريعة 72 فرائضك.
وصاياك. فاتعلّم فهمني وانشأتاني. صنعتاني يداك ـ 73
قد 75 كالمك. انتظرت الني فيفرحون يرونني متقوك 74
فلتصر 76 اذللتني. وبالحق عدل احكامك ان رب يا علمت
مراحمك لتأتني 77 لعبدك. قولك حسب لتعزيتي رحمتك
النهم المتكبرون ليخز 78 لذّتي. هي شريعتك الن فاحيا
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ليرجع 79 بوصاياك. فاناجي انا اما عليّ. افتروا زورا

في كامال قلبي ليكن 80 شهاداتك. وعارفو متقوك اليّ
خالصك. الى نفسي تاقت ـ 81 اخزى لكيال فرائضك

فاقول قولك الى النظر من عيناي كلّت 82 انتظرت. كالمك
اما الدخان. في كزق صرت قد الني 83 تعزيني. متى
تجري متى عبدك. ايام هي كم 84 انسها. فلم فرائضك
حفائر. لي كروا قد المتكبرون 85 مضطهديّ. على حكما
زورا امانة. وصاياك كل 86 شريعتك. حسب ليس ذلك
االرض. من الفنوني قليل لوال 87 أعنّي. يضطهدونني.
احيني رحمتك حسب 88 وصاياك. اترك فلم انا اما

مثبتة كلمتك رب يا االبد الى ـ 89 فمك شهادات فاحفظ
االرض اسست امانتك. فدور دور الى 90 السموات. في
عبيدك. الكل الن اليوم ثبتت احكامك على 91 فثبتت.
مذلتي. في حينئذ لهلكت لذّتي شريعتك تكن لم لو 92
لك 94 احييتني. بها النك وصاياك انسى ال الدهر الى 93
االشرار انتظر اياي 95 وصاياك. طلبت الني فخلّصني انا
حدا. رأيت كمال لكل 96 افطن. بشهاداتك ليهلكوني.

اليوم شريعتك. احببت كم ـ 97 جدا فواسعة وصيتك اما
اعدائي من احكم جعلتني وصيتك 98 لهجي. هي كله

تعقلت معلّميّ كل من اكثر 99 لي. هي الدهر الى النها
فطنت الشيوخ من اكثر 100 لهجي. هي شهاداتك الن
منعت شر طريق كل من 101 وصاياك. حفظت الني
امل لم احكامك عن 102 كالمك. احفظ لكي رجلي

من احلى لحنكي قولك احلى ما 103 علّمتني. انت النك
كل ابغضت لذلك اتفطن. وصاياك من 104 لفمي. العسل
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لسبيلي. ونور كالمك لرجلي سراج ـ ن 105 كذب طريق

تذللت 107 برك. احكام احفظ ان فأبره حلفت 106

ارتض 108 كالمك. حسب احيني رب يا الغاية. الى
نفسي 109 علمني. واحكامك رب يا فمي بمندوبات
االشرار 110 انسها. فلم شريعتك اما كفي. في دائما

ورثت 111 عنها. اضل فلم وصاياك اما فخا. لي وضعوا
عطفت 112 قلبي. بهجة هي النها الدهر الى شهاداتك
ـ س 113 النهاية الى الدهر الى فرائضك الصنع قلبي
ومجني ستري 114 احببت. وشريعتك ابغضت المتقلبين
االشرار ايها عني انصرفوا 115 انتظرت. كالمك انت.

فاحيا قولك حسب اعضدني 116 الهي. وصايا فاحفظ
واراعي فاخلص اسندني 117 رجائي. من تخزني وال

الن فرائضك عن الضالين كل احتقرت 118 دائما. فرائضك
لذلك االرض. اشرار كل عزلت كزغل 119 باطل. مكرهم
ومن رعبك من لحمي اقشعر قد 120 شهاداتك. احببت
تسلمني ال وعدال. حكما اجريت ـ ع 121 جزعت احكامك
يظلمني لكيال للخير عبدك ضامن كن 122 ظالميّ. الى
والى خالصك الى اشتياقا عيناي كلت 123 المستكبرون.
وفرائضك رحمتك حسب عبدك مع اصنع 124 برك. كلمة
انه 126 شهاداتك. فاعرف فهمني انا. عبدك 125 علمني.
ذلك الجل 127 شريعتك. نقضوا قد للرب. عمل وقت

ذلك الجل 128 واالبريز. الذهب من اكثر وصاياك احببت
طريق كل مستقيمة. شيء كل في وصاياك كل حسبت
حفظتها لذلك شهاداتك هي عجيبة ـ ف 129 ابغضت كذب

فغرت 131 الجهال. يعقل ينير كالمك فتح 130 نفسي.
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اليّ التفت 132 اشتقت. وصاياك الى الني ولهثت فمي
في خطواتي ثبت 133 اسمك. محبي كحق وارحمني

االنسان ظلم من افدني 134 اثم. عليّ يتسلط وال كلمتك
وعلمني عبدك على بوجهك اضئ 135 وصاياك. فاحفظ

لم النهم عيني من جرت مياه جداول 136 فرائضك.
واحكامك رب يا انت بار ـ ص 137 شريعتك يحفظوا
الغاية. الى وحقا بشهاداتك امرت عدال 138 مستقيمة.

كلمتك 140 كالمك. نسوا اعدائي الن غيرتي اهلكتني 139
اما وحقير. انا صغير 141 احبها. وعبدك جدا ممحصة

وشريعتك الدهر الى عدل عدلك 142 انسها. فلم وصاياك
لذّاتي. فهي وصاياك اما اصاباني وشدة ضيق 143 حق.
ـ ق 145 فاحيا فهمني الدهر الى شهاداتك عادلة 144

احفظ. فرائضك رب. يا لي استجب قلبي. كل من صرخت
في تقدمت 147 شهاداتك. فاحفظ خلّصني .دعوتك 146

عيناي تقدمت 148 انتظرت. كالمك وصرخت. الصبح
حسب استمع صوتي 149 باقوالك. الهج لكي الهزع

التابعون اقترب 150 احيني. احكامك حسب رب يا رحمتك.
وكل رب يا انت قريب 151 بعدوا. شريعتك عن الرذيلة.
انك شهاداتك من عرفت زمان منذ 152 حق. وصاياك

الني وانقذني ذلي الى انظر ـ ر 153 اسستها الدهر الى
حسب وفكني. دعواي احسن 154 شريعتك. انسى لم
لم النهم االشرار عن بعيد الخالص 155 احيني. كلمتك

حسب رب. يا مراحمك هي كثيرة 156 فرائضك. يلتمسوا
اما ومضايقيّ. مضطهديّ كثيرون 157 احيني. احكامك

النهم ومقت الغادرين رأيت 158 عنها. امل فلم شهاداتك
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يا وصاياك. احببت اني انظر 159 كلمتك. يحفظوا لم

والى حق كالمك راس 160 احيني. رحمتك حسب رب
اضطهدوني رؤساء ـ ش 161 عدلك احكام كل الدهر
بكالمك انا ابتهج 162 قلبي. جزع كالمك ومن سبب. بال
اما وكرهته. الكذب ابغضت 163 وافرة. غنيمة وجد كمن
على سبحتك النهار في مرات سبع 164 فاحببتها. شريعتك
وليس شريعتك لمحبي جزيلة سالمة 165 عدلك. احكام
عملت. ووصاياك رب يا خالصك رجوت 166 معثرة. لهم
حفظت 168 جدا. واحبها شهاداتك نفسي حفظت 167

ليبلغ ـ ت 169 امامك طرقي كل الن وشهاداتك وصاياك
لتدخل 170 فهمني. كالمك حسب رب. يا اليك صراخي
شفتاي تنبع 171 نجني. ككلمتك . حضرتك الى طلبتي
باقوالك لساني يغني 172 فرائضك. علمتني اذا تسبيحا
النني لمعونتي يدك لتكن 173 عدل. وصاياك كل الن

وشريعتك رب يا خالصك الى اشتقت 174 وصاياك. اخترت
لتعنّي. واحكامك وتسبحك نفسي لتحي 175 لذّتي. هي

انس لم الني عبدك اطلب ضالة. كشاة ضللت 176

وصاياك
ضيقي في الرب الى المصاعد. رنيمة من1120 نفسي نج رب يا 2 لي. فاستجاب صرخت

يزيد وماذا يعطيك ماذا 3 غش. لسان من الكذب شفاه
الرتم. جمر مع مسنونة جبار سهام 4 الغش. لسان لك

طال 6 قيدار. خيام في لسكني ماشك في لغربتي ويلي 5
وحينما سالم انا 7 السالم. مبغض مع سكنها نفسي على

للحرب فهم اتكلم
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الجبال الى عينيّ ارفع المصاعد. رنيمة عند1121 من معونتي 2 عوني. ياتي حيث من
ال تزل. رجلك يدع ال 3 واالرض. السموات صانع الرب
اسرائيل. حافظ ينام وال ينعس ال انه 4 حافظك. ينعس

ال 6 اليمنى. يدك عن لك ظل الرب حافظك. الرب 5
الرب 7 الليل. في القمر وال النهار في الشمس تضربك

خروجك يحفظ الرب 8 نفسك. يحفظ شر كل من يحفظك
الدهر والى اآلن من ودخولك

بالقائلين فرحت لداود. المصاعد. رنيمة في1122 ارجلنا تقف 2 نذهب. الرب بيت الى لي
كلها متصلة كمدينة المبنية اورشليم 3 اورشليم. يا ابوابك

السرائيل شهادة الرب اسباط االسباط صعدت يث 4
للقضاء الكراسي استوت هناك انه 5 الرب. اسم ليحمدوا

ليسترح اورشليم. سالمة اسالوا 6 داود. بيت كراسي
قصورك. في راحة ابراجك في سالم ليكن 7 محبوك.

اجل من 9 بك. سالم القولنّ واصحابي اخوتي اجل من 8
خيرا لك التمس الهنا الرب بيت

ساكنا يا عينيّ رفعت اليك المصاعد. رنيمة العبيد1123 عيون ان كما هوذا 2 السموات. في
سيدتها يد نحو الجارية عيني ان كما ساداتهم ايادي نحو
يا ارحمنا 3 علينا. يترأف حتى الهنا الرب نحو عيوننا هكذا
شبعت ما كثيرا 4 هوانا. امتألنا ما كثيرا الننا ارحمنا رب

المستكبرين واهانة المستريحين هزء من انفسنا
كان الذي الرب لوال لداود. المصاعد. رنيمة لنا1124 كان الذي الرب وال 2 اسرائيل ليقل لنا
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احتماء عند احياء البتلعونا ذا 3 علينا الناس قام عندما

انفسنا على السيل لعبر المياه لجرفتنا ذا 4 علينا غضبهم
الرب مبارك 6 الطامية. المياه انفسنا على لعبرت ذا 5
مثل انفسنا انفلتت 7 السنانهم. فريسة يسلمنا لم الذي
انفلتنا. ونحن انكسر الفخ الصيادين فخ من العصفور

واالرض السموات الصانع الرب باسم عوننا 8

مثل الرب على المتوكلون المصاعد. رنيمة الى1125 يسكن بل يتزعزع ال الذي صهيون جبل
من شعبه حول والرب حولها الجبال ورشليم 2 الدهر.
على االشرار عصا تستقر ال النه 3 الدهر. والى اآلن

االثم. الى ايديهم الصديقون يمد لكيال الصديقين نصيب
القلوب. المستقيمي والى الصالحين الى رب يا احسن 4
فعلة مع الرب فيذهبهم معوجة طرق الى العادلون اما 5

اسرائيل على سالم االثم.
سبي الرب رد عندما المصاعد. رنيمة امتألت1126 حينئذ 2 الحالمين. مثل صرنا صهيون

ان االمم بين قالوا حينئذ ترنما. وألسنتنا ضحكا افواهنا
العمل الرب عظّم 3 هؤالء. مع العمل عظّم قد الرب
السواقي مثل سبينا رب يا اردد 4 فرحين. وصرنا معنا

باالبتهاج. يحصدون بالدموع يزرعون الذين 5 الجنوب. في
يجيء مجيئا الزرع مبذر حامال بالبكاء ذهابا الذاهب 6

حزمه حامال بالترنم
الرب يبن لم ان لسليمان. المصاعد. رنيمة يحفظ1127 لم ان البناؤون. يتعب فباطال البيت
ان لكم هو باطل 2 الحارس. يسهر فباطال المدينة الرب
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االتعاب. خبز آكلين الجلوس مؤخرين القيام الى تبكروا
عند من ميراث البنون هوذا 3 نوما. حبيبه يعطي لكنه
ابناء هكذا جبار بيد كسهام 4 اجرة. البطن ثمرة الرب
بل يخزون ال منهم. جعبته مأل للذي طوبى 5 الشبيبة.

الباب في االعداء يكلمون
الرب يتقي من لكل طوبى المصاعد. رنيمة يديك.1128 تعب تأكل النك 2 طرقه. في ويسلك
جوانب في مثمرة كرمة مثل امرأتك 3 لك. وخير طوباك
هكذا 4 مائدتك. حول الزيتون غروس مثل بنوك بيتك.
صهيون من الرب يباركك 5 الرب. المتقي الرجل يبارك
بنيك. بني وترى 6 حياتك. ايام كل اورشليم خير وتبصر

اسرائيل على سالم
منذ ضايقوني ما كثيرا المصاعد. رنيمة منذ1129 ضايقوني ما ثيرا 2 اسرائيل ليقل شبابي

الحرّاث. حرث ظهري على 3 عليّ. يقدروا لم لكن شبابي.
االشرار. ربط قطع صديق. الرب 4 اتالمهم. طوّلوا

ليكونوا 6 صهيون. مبغضي كل الوراء الى وليرتد فليخز 5
يمأل ال الذي 7 يقلع. ان قبل ييبس الذي السطوح كعشب
العابرون يقول وال 8 حضنه. المحزم وال منه كفه الحاصد

الرب باسم باركناكم عليكم. الرب بركة
اليك صرخت االعماق من المصاعد. رنيمة اذناك1130 لتكن صوتي اسمع رب يا 2 رب. يا
يا اآلثام تراقب كنت ان 3 تضرعاتي. صوت الى مصغيتين
يخاف لكي المغفرة عندك الن 4 يقف. فمن سيد يا رب
رجوت. وبكالمه نفسي انتظرت رب يا انتظرتك 5 منك.
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من اكثر الصبح المراقبين من اكثر الرب تنتظر نفسي 6
الرب عند الن الرب اسرائيل ليرج 7 الصبح. المراقبين

كل من اسرائيل يفدي وهو 8 كثير. فدى وعنده الرحمة
آثامه

يرتفع لم رب يا لداود. المصاعد. رنيمة في1131 اسلك ولم عيناي تستعل ولم قلبي
وسكت هدأت بل 2 فوقي. عجائب في وال العظائم
ليرج 3 كفطيم. نحوي نفسي امه نحو كفطيم نفسي

الدهر والى اآلن من الرب اسرائيل
ذله. كل داود رب يا اذكر المصاعد. رنيمة ادخل1132 ا 3 يعقوب لعزيز نذر للرب حلف كيف 2
وسنا اعطي ا 4 فراشي سرير على اصعد ال بيتي خيمة

لعزيز مسكنا للرب مقاما اجد و 5 الجفاني نوما وال لعينيّ
في وجدناه افراتة. في به سمعنا قد هوذا 6 يعقوب.
موطئ عند لنسجد مساكنه. الى لندخل 7 الوعر. حقول
كهنتك 9 عزك. وتابوت انت راحتك الى رب يا م 8 قدميه
ال عبدك داود اجل من 10 يهتفون. واتقياؤك البر يلبسون
يرجع ال بالحق لداود الرب اقسم 11 مسيحك. وجه ترد
حفظ ان 12 كرسيك. على اجعل بطنك ثمرة من عنه.
ايضا فبنوهم اياها اعلمهم التي وشهاداتي عهدي بنوك
اختار قد الرب الن 13 كرسيك. على يجلسون االبد الى
الى راحتي هي هذه 14 له. مسكنا اشتهاها صهيون

بركة ابارك طعامها 15 اشتهيتها. الني اسكن ههنا االبد
واتقياؤها خالصا البس كهنتها 16 خبزا. اشبع مساكينها
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سراجا رتبت لداود. قرنا انبت هناك 17 هتافا. يهتفون
اكليله يزهر وعليه خزيا البس اعداءه 18 لمسيحي.

وما احسن ما هوذا لداود. المصاعد. رنيمة الدهن1133 مثل 2 معا. االخوة يسكن ان اجمل
النازل هرون لحية اللحية على النازل الراس على الطيب

جبل على النازل حرمون ندى مثل 3 ثيابه. طرف الى
االبد الى حياة بالبركة الرب أمر هناك النه صهيون.

جميع يا الرب باركوا هوذا المصاعد. رنيمة بالليالي.1134 الرب بيت في الواقفين الرب عبيد
الرب يباركك 3 الرب. وباركوا القدس نحو ايديكم ارفعوا 2

واالرض السموات الصانع صهيون من
عبيد يا سبحوا الرب. اسم سبحوا للويا. بيت1135 ديار في الرب بيت في لواقفين 2 الرب
الن السمه رنموا صالح. الرب الن الرب بحوا 3 الهنا

واسرائيل لذاته يعقوب اختار قد الرب الن 4 حلو. ذاك
فوق وربنا عظيم الرب ان عرفت قد انا الني 5 لخاصته.
وفي السموات في صنع الرب شاء ما كل 6 اآللهة. جميع
السحاب المصعد 7 اللجج. كل وفي البحار في االرض
الريح المخرج للمطر. بروقا الصانع االرض. اقاصي من
الى الناس من مصر ابكار ضرب الذي 8 خزائنه. من

على مصر يا وسطك في وعجائب آيات ارسل 9 البهائم.
وقتل كثيرة امما ضرب الذي 10 عبيده. كل وعلى فرعون
باشان ملك وعوج االموريين ملك يحون 11 اعزاء ملوكا
ميراثا ميراثا. ارضهم واعطى 12 كنعان. ممالك وكل

ذكرك رب يا الدهر. الى اسمك رب ا 13 شعبه السرائيل
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عبيده وعلى شعبه يدين الرب الن 14 فدور. دور الى

الناس. ايدي عمل وذهب فضة االمم اصنام 15 يشفق.
آذان لها 17 تبصر. وال اعين لها تتكلم. وال افواه لها 16

يكون مثلها 18 نفس. افواهها في ليس كذلك تسمع. وال
باركوا اسرائيل بيت يا 19 عليها. يتكل من وكل صانعوها
باركوا الوي بيت يا 20 الرب. باركوا هرون بيت يا الرب.
من الرب مبارك 21 الرب. باركوا الرب خائفي يا الرب.

هللويا اورشليم. في الساكن صهيون
االبد الى الن صالح النه الرب حمدوا االبد1136 الى الن اآللهة اله احمدوا 2 رحمته.
رحمته. االبد الى الن االرباب رب احمدوا 3 رحمته.

رحمته. االبد الى الن وحده العظام العجائب الصانع 4
الباسط 6 رحمته. االبد الى الن بفهم السموات الصانع 5
انوارا الصانع 7 رحمته. االبد الى الن المياه على االرض
الن النهار لحكم الشمس 8 رحمته. االبد الى الن عظيمة
الى الن الليل لحكم والكواكب القمر 9 رحمته. االبد الى
الى الن ابكارها مع مصر ضرب الذي 10 رحمته. االبد
الى الن وسطهم من اسرائيل واخرج 11 رحمته. االبد

االبد الى الن ممدودة وذراع شديدة بيد 12 رحمته. االبد
الى الن شقق الى سوف بحر شق الذي 13 رحمته.

االبد الى الن وسطه في اسرائيل وعبر 14 رحمته. االبد
الى الن سوف بحر في وقوته فرعون ودفع 15 رحمته.
االبد الى الن البرية في بشعبه سار الذي 16 رحمته. االبد
رحمته. االبد الى الن عظماء ملوكا ضرب الذي 17 رحمته.
سيحون 19 رحمته. االبد الى الن اعزاء ملوكا وقتل 18
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باشان ملك عوج 20 رحمته االبد الى الن االموريين ملك
الى الن ميراثا ارضهم واعطى 21 رحمته. االبد الى الن
رحمته. االبد الى الن عبده السرائيل يراثا 22 رحمته االبد
ونجانا 24 رحمته. االبد الى الن ذكرنا مذلتنا في الذي 23
خبزا يعطي الذي 25 رحمته. االبد الى الن اعدائنا من
السموات اله احمدوا 26 رحمته. االبد الى الن بشر لكل

رحمته االبد الى الن
ايضا بكينا جلسنا. هناك بابل انهار لى في1137 الصفصاف على 2 صهيون. تذكرنا عندما
سبونا الذين سألنا هناك النه 3 اعوادنا. علقنا وسطها

من لنا رنموا قائلين فرحا سألونا ومعذبونا ترنيمة كالم
غريبة. ارض في الرب ترنيمة نرنم يف 4 صهيون ترنيمات
لساني ليلتصق 6 يميني**** تنسى اورشليم يا نسيتك ان 5
اعظم على اورشليم افضل لم ان اذكرك لم ان بحنكي
هدوا القائلين اورشليم يوم ادوم لبني رب يا ذكر 7 فرحي
طوبى المخربة بابل بنت يا 8 اساسها. الى حتى هدوا
يمسك لمن طوبى 9 جازيتنا. الذي جزاءك يجازيك لمن

الصخرة بهم ويضرب اطفالك
اآللهة قدام قلبي. كل من احمدك داود. واحمد1138 قدسك هيكل في اسجد 2 لك. ارنم

على كلمتك عظمت قد النك وحقك رحمتك على اسمك
في قوة شجعتني اجبتني. دعوتك يوم في 3 اسمك. كل
كلمات سمعوا اذا االرض ملوك كل رب يا حمدك 4 نفسي
عظيم. الرب مجد الن الرب طرق في ويرنمون 5 فمك.
من فيعرفه المتكبر اما المتواضع. ويرى عال الرب الن 6
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غضب على تحيني. الضيق وسط في سلكت ان 7 بعيد.
يا عني. يحامي الرب 8 يمينك. وتخلّصني يدك تمد اعدائي

تتخل ال يديك اعمال عن االبد. الى رحمتك رب
قد رب يا مزمور. لداود. المغنين. امام جلوسي1139 عرفت انت 2 وعرفتني. اختبرتني

ذريت ومربضي سلكي 3 بعيد من فكري فهمت وقيامي.
اال لساني في كلمة ليس النه 4 عرفت. طرقي وكل

حاصرتني قدام ومن خلف من 5 كلها. عرفتها رب يا وانت
ارتفعت فوقي المعرفة هذه عجيبة 6 يدك. عليّ وجعلت
اين وجهك ومن روحك من اذهب اين 7 استطيعها. ال
وان هناك. فانت السموات الى صعدت ان 8 اهرب.

الصبح جناحي اخذت ن 9 انت. فها الهاوية في فرشت
يدك تهديني ايضا هناك 10 البحر اقاصي في وسكنت

فالليل تغشاني. الظلمة انما فقلت 11 يمينك. وتمسكني
مثل والليل لديك تظلم ال ايضا الظلمة 12 حولي. يضيء
اقتنيت انت انك 13 النور هكذا كالظلمة يضيء. النهار

اني اجل من احمدك 14 امي. بطن في نسجتني كليتيّ.
ذلك تعرف ونفسي اعمالك هي عجيبة عجبا. امتزت قد
الخفاء في صنعت حينما عظامي عنك تختف لم 15 يقينا.
وفي اعضائي عيناك أت 16 االرض. اعماق في ورقمت
منها. واحد يكن لم اذ تصورت يوم كتبت كلها سفرك
ان 18 جملتها. اكثر ما عندي هللا يا افكارك اكرم ما 17
معك. بعد وانا استيقظت الرمل. من اكثر فهي احصها

عني. ابعدوا الدماء رجال فيا هللا. يا االشرار تقتل ليتك 19
اعداؤك. هم بالكذب ناطقين بالمكر يكلمونك الذين 20
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بغضا 22 مقاوميك. وامقت رب يا مبغضيك ابغض أال 21
واعرف هللا يا ختبرني 23 اعداء لي صاروا ابغضتهم. تاما

فيّ كان ان وانظر 24 افكاري. واعرف امتحني قلبي
ابديا طريقا واهدني باطل طريق

رب يا انقذني لداود. مزمور المغنين. امام احفظني.1140 الظلم رجل من الشر. اهل من
يجتمعون كله اليوم قلوبهم. في بشرور يتفكرون الذين 2

تحت االفعوان حمة كحية ألسنتهم سنوا 3 للقتال.
من الشرير. يدي من رب يا احفظني 4 ساله. شفاههم.
خطواتي. تعثير في تفكروا الذين انقذني. الظلم رجل
بجانب شبكة مدوا وحباال. فخا المستكبرون لي اخفى 5
الهي. انت للرب لت 6 ساله اشراكا. لي وضعوا الطريق.
قوة السيد رب يا 7 تضرعاتي. صوت الى رب يا اصغ
رب يا تعط ال 8 القتال. يوم في راسي ظللت خالصي
ساله. يترفعون. مقاصده. تنجح ال الشرير. شهوات

يغطيهم. شفاههم فشقاء بي المحيطين رؤوس ما 9
غمرات وفي النار في ليسقطوا جمر. عليهم ليسقط 10
رجل االرض. في يثبت ال لسان رجل 11 يقوموا. فال
الرب ان علمت د 12 هالكه. الى الشر يصيده الظلم

الصديقون انما 13 للبائسين. وحقا للمساكين حكما يجري
حضرتك في يجلسون المستقيمون اسمك. يحمدون

اليّ. اسرع صرخت. اليك رب يا لداود. زمور لتستقم1141 2 اليك. اصرخ عندما صوتي الى اصغ
مسائية. كذبيحة يدي رفع ليكن قدامك كالبخور صالتي

تمل ال 4 شفتيّ. باب احفظ لفمي. حارسا رب يا اجعل 3
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فاعلي اناس مع الشر بعلل ألتعلل رديء امر الى قلبي
فرحمة الصدّيق يضربني 5 نفائسهم من آكل وال اثم

بعد صالتي الن راسي. يأبى ال للرأس. فزيت وليوبخني
الصخرة. على من قضاتهم انطرح قد 6 مصائبهم. في

االرض ويشق يفلح كمن 7 لذيذة. النها كلماتي وسمعوا
رب يا سيد يا اليك النه 8 الهاوية. فم عند عظامنا تبددت
الفخ من احفظني 9 نفسي. تفرغ ال احتميت. بك عيناي.
يسقط 10 االثم فاعلي اشراك ومن لي نصبوه قد الذي

بالكلية انا انجو حتى شباكهم في االشرار
صالة المغارة. في كان لما لداود صيدة الرب1142 الى بصوتي اصرخ الرب الى بصوتي

ندما 3 اخبر قدامه بضيقي شكواي. امامه اسكب 2 اتضرع.
التي الطريق في مسلكي. عرفت وانت فيّ روحي اعيت
فليس وأبصر. اليمين الى انظر 4 فخا. لي اخفوا اسلك

نفسي. عن يسأل من ليس المناص. عني باد عارف. لي
ارض في نصيبي ملجإي انت قلت رب. يا اليك صرخت 5

نجني جدا. تذللت قد الني صراخي الى اصغ 6 االحياء.
نفسي الحبس من اخرج 7 مني. اشد النهم مضطهديّ من

اليّ تحسن النك يكتنفونني الصديقون اسمك. لتحميد
الى واصغ صالتي اسمع رب يا لداود. زمور وال1143 2 بعدلك. لي استجب بامانتك تضرعاتي.
حيّ. قدامك يتبرر لن فانه عبدك مع المحاكمة في تدخل
حياتي. االرض الى سحق نفسي اضطهد قد العدو الن 3

فيّ اعيت 4 الدهر. منذ الموتى مثل الظلمات في اجلسني
لهجت القدم ايام تذكرت 5 قلبي. داخلي في تحيّر روحي.
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يدي اليك بسطت 6 اتأمل. يديك بصنائع اعمالك بكل

رب. يا اجبني سرع 7 ساله يابسة. كارض نحوك نفسي
في الهابطين فاشبه عني وجهك تحجب ال روحي فنيت
توكلت. عليك الني الغداة في رحمتك اسمعني 8 الجب.
نفسي. رفعت اليك الني فيها اسلك التي الطريق عرفني
ان علّمني 10 التجأت. اليك رب يا اعدائي من انقذني 9
في يهديني الصالح روحك الهي. انت النك رضاك اعمل
بعدلك تحييني. رب يا اسمك اجل من 11 مستوية. ارض
اعدائي تستأصل وبرحمتك 12 نفسي. الضيق من تخرج

عبدك انا الني نفسي مضايقي كل وتبيد
يدي يعلم الذي صخرتي الرب مبارك داود. وملجإي1144 رحمتي 2 الحرب. واصابعي القتال

المخضع توكلت عليه والذي مجني ومنقذي صرحي
تعرفه حتى االنسان هو شيء اي رب يا 3 تحتي. شعبي

نفخة. اشبه النسان 4 به. تفتكر حتى االنسان ابن او
وانزل سمواتك طأطئ رب ا 5 عابر ظل مثل ايامه
ارسل وبددهم. بروقا ابرق 6 فتدخن. الجبال المس
انقذني العالء. من يدك ارسل 7 وازعجهم. سهامك
لذين 8 الغرباء ايدي من الكثيرة المياه من ونجني

هللا يا 9 كذب. يمين ويمينهم بالباطل افواههم تكلمت
لك. ارنم اوتار عشرة ذات برباب جديدة ترنيمة لك ارنم
السيف من عبده داود المنقذ للملوك خالصا المعطي 10
تكلمت الذين الغرباء ايدي من ونجني نقذني 11 السوء
بنونا يكون كي 12 كذب يمين ويمينهم بالباطل افواههم
الزوايا كاعمدة بناتنا شبيبتها. في النامية الغروس مثل
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من تفيض مآلنة اهراؤنا 13 هيكل. بناء حسب منحوتات
شوارعنا. في وربوات الوفا تنتج اغنامنا فصنف. صنف
في شكوى وال هجوم وال اقتحام ال محملة. بقرنا 14

للشعب طوبى كهذا. له الذي للشعب طوبى 15 شوارعنا.
الهه الرب الذي

وابارك الملك الهي يا ارفعك لداود. سبيحة يوم1145 كل في 2 واالبد. الدهر الى اسمك
الرب هو عظيم 3 واالبد. الدهر الى اسمك واسبح اباركك

دور الى دور 4 استقصاء. لعظمته وليس جدا وحميد
حمدك مجد بجالل 5 يخبرون. وبجبروتك اعمالك يسبح
وبعظمتك ينطقون مخاوفك بقوة 6 الهج. عجائبك وامور
لرب 8 يرنمون وبعدلك يبدون صالحك كثرة كر 7 احدث
صالح الرب 9 الرحمة. وكثير الروح طويل ورحيم حنّان

رب يا يحمدك 10 اعماله. كل على ومراحمه للكل
ينطقون ملكك بمجد 11 اتقياؤك. ويباركك اعمالك كل

جالل ومجد قدرتك آدم بني يعرفوا 12 يتكلمون وبجبروتك
دور كل في وسلطانك الدهور كل ملك ملكك 13 ملكك.
المنحنين. كل ومقوم الساقطين كل عاضد لرب 14 فدور
في طعامهم تعطيهم وانت تترجى اياك الكل اعين 15
بار الرب 17 رضى. حيّ كل فتشبع يدك تفتح 16 حينه.
قريب الرب 18 اعماله. كل في ورحيم طرقه كل في

رضى يعمل 19 بالحق. يدعونه الذين يدعونه الذين لكل
كل الرب يحفظ 20 فيخلصهم. تضرعهم ويسمع خائفيه

فمي. ينطق الرب بتسبيح 21 االشرار. جميع ويهلك محبيه
واالبد الدهر الى القدوس اسمه بشر كل وليبارك
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الرب اسبح 2 الرب. نفسي يا سبحي للويا. ا1146 3 موجودا دمت ما اللهي وارنم حياتي. في
خالص ال حيث آدم ابن على وال الرؤساء على تتكلوا
اليوم ذلك في ترابه. الى فيعود روحه تخرج 4 عنده.

ورجاؤه معينه يعقوب اله لمن وبى 5 افكاره تهلك نفسه
وكل البحر واالرض السموات لصانع 6 الهه الرب على
حكما المجري 7 االبد. الى االمانة الحافظ فيها. ما

االسرى. يطلق الرب للجياع. خبزا المعطي للمظلومين
يحب الرب المنحنين. يقوم الرب العمي. اعين يفتح لرب 8
واالرملة. اليتيم يعضد الغرباء. يحفظ لرب 9 الصديقين.
الهك االبد الى الرب يملك 10 فيعوجه. االشرار طريق اما

هللويا فدور. دور الى صهيون يا
النه صالح اللهنا الترنم الن الرب بحوا اورشليم.1147 يبني الرب 2 الئق. التسبيح ملذ.

ويجبر القلوب المنكسري يشفي 3 اسرائيل. منفيي يجمع
باسماء. كلها يدعو الكواكب. عدد يحصي 4 كسرهم.

الرب 6 احصاء. ال لفهمه القوة. وعظيم ربنا هو عظيم 5

الرب جيبوا 7 االرض الى االشرار ويضع الودعاء يرفع
سحابا السموات الكاسي 8 بعود. اللهنا رنموا بحمد.
لمعطي 9 عشبا الجبال المنبت مطرا لالرض المهيئ

بقوة يسر ال 10 تصرخ. التي الغربان لفراخ طعامها للبهائم
باتقيائه الرب يرضى 11 الرجل. بساقي يرضى ال الخيل.
يا الهك سبحي الرب اورشليم يا بحي 12 رحمته بالراجين
ابناءك بارك ابوابك. عوارض شدد قد النه 13 صهيون.

شحم من ويشبعك سالما تخومك يجعل الذي 14 داخلك.
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يجري جدا سريعا االرض في كلمته يرسل 15 الحنطة.
الصقيع ويذري كالصوف الثلج يعطي الذي 16 قوله.
يقف. من برده قدام كفتات. جمده لقي 17 كالرماد

يخبر 19 المياه. فتسيل بريحه يهب فيذيبها. كلمته يرسل 18
يصنع لم 20 واحكامه. بفرائضه واسرائيل بكلمته يعقوب

هللويا يعرفوها. لم واحكامه االمم. باحدى هكذا
سبحوه السموات من الرب سبحوا للويا. مالئكته1148 جميع يا سبحوه 2 االعالي. في
والقمر الشمس ايتها يا سبحيه 3 جنوده. كل يا سبحوه

السموات سماء يا سبحيه 4 النور. كواكب جميع يا سبحيه
الرب اسم لتسبح 5 السموات. فوق التي المياه ايتها ويا
لها وضع واالبد. الدهر الى وثبتها 6 فخلقت. امر النه

التنانين ايتها يا االرض من الرب بحي 7 تتعداه فلن حدا
العاصفة الريح والضباب الثلج والبرد النار 8 اللجج. وكل
وكل المثمر الشجر اآلكام وكل لجبال 9 كلمته الصانعة
ذوات والطيور الدبابات البهائم وكل لوحوش 10 االرز
وكل الرؤساء الشعوب وكل االرض لوك 11 االجنحة
مع الشيوخ ايضا والعذارى الحداث 12 االرض قضاة

وحده. اسمه تعالى قد النه الرب اسم يسبحوا 13 الفتيان
لشعبه قرنا وينصب 14 والسموات. االرض فوق مجده
اليه. القريب الشعب اسرائيل لبني اتقيائه لجميع فخرا

هللويا
في تسبيحته جديدة ترنيمة للرب غنوا للويا. بخالقه.1149 اسرائيل ليفرح 2 االتقياء. جماعة
بدف برقص. اسمه يسبحوا 3 بملكهم صهيون بنو ليبتهج
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يجمل شعبه. عن راض الرب الن 4 له. ليرنموا وعود
على ليرنموا بمجد االتقياء ليبتهج 5 بالخالص. الودعاء

حدين ذو وسيف افواههم في هللا تنويهات 6 مضاجعهم.
في وتأديبات االمم في نقمة ليصنعوا 7 يدهم. في

من بكبول وشرفائهم بقيود ملوكهم ألسر 8 الشعوب.
لجميع هذا كرامة المكتوب. الحكم بهم ليجروا 9 حديد.

هللويا اتقيائه.
في سبحوه قدسه. في هللا سبحوا للويا. سبحوه1150 قواته على سبحوه 2 قوته. فلك
سبحوه الصور بصوت سبحوه 3 عظمته. كثرة حسب
باوتار سبحوه ورقص. بدف سبحوه 4 وعود. برباب

الهتاف. بصنوج سبحوه التصويت بصنوج سبحوه 5 ومزمار.
هللويا الرب. فلتسبح نسمة كل 6
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لمعرفة 2 اسرائيل. ملك داود بن سليمان امثال تأديب11 لقبول 3 الفهم. اقوال الدراك وأدب حكمة
الجهال لتعطي 4 واالستقامة. والحق والعدل المعرفة
فيزداد الحكيم يسمعها 5 وتدبّرا. معرفة والشاب ذكاء
اقوال واللغز المثل لفهم 6 تدبيرا. يكتسب والفهيم علما
اما المعرفة. راس الرب مخافة 7 وغوامضهم. الحكماء
ابني يا اسمع 8 واالدب الحكمة فيحتقرون الجاهلون

نعمة اكليل النهما 9 امك. شريعة ترفض وال ابيك تأديب
فال الخطاة تملقك ان ابني يا 10 لعنقك وقالئد لراسك
للبريء لنختف للدم لنكمن معنا هلم قالوا ان 11 ترض.
كالهابطين وصحاحا كالهاوية احياء لنبتلعهم 12 باطال.
غنيمة. بيوتنا نمأل فاخرة قنية كل فنجد 13 الجب. في
واحد. كيس جميعا لنا يكون وسطنا. قرعتك تلقي 14
عن رجلك امنع معهم. الطريق في تسلك ال ابني يا 15
الى وتسرع الشر الى تجري ارجلهم الن 16 مسالكهم.
كل عيني في الشبكة تنصب باطال النه 17 الدم. سفك
يختفون انفسهم. لدم فيكمنون هم اما 18 جناح. ذي
نفس يأخذ بكسب. مولع كل طرق هكذا 19 النفسهم.

تعطي الشوارع في الخارج. في تنادي الحكمة 20 مقتنيه
االبواب. مداخل في االسواق رؤوس في تدعو 21 صوتها.

الجهال ايها متى الى قائلة 22 كالمها تبدي المدينة في



14.2–23.1 Sulaiman Hikmah 2
والحمقى باالستهزاء يسرّون والمستهزئون الجهل تحبون
لكم افيض هانذا توبيخي. عند ارجعوا 23 العلم. يبغضون
ومددت فابيتم دعوت الني 24 كلماتي اعلمكم روحي.
ولم مشورتي كل رفضتم بل 25 يبالي من وليس يدي
اشمت بليتكم. عند اضحك ايضا فانا 26 توبيخي ترضوا
وأتت كعاصفة خوفكم جاء اذا 27 خوفكم مجيء عند
حينئذ 28 وضيق. شدة عليكم جاءت اذا كالزوبعة بليتكم
النهم 29 يجدونني. فال اليّ يبكرون استجيب. فال يدعونني

يرضوا لم 30 الرب. مخافة يختاروا ولم العلم ابغضوا
ثمر من ياكلون فلذلك 31 توبيخي. كل رذلوا مشورتي.

الحمقى ارتداد الن 32 مؤامراتهم. من ويشبعون طريقهم
فيسكن لي المستمع اما 33 تبيدهم. الجهال وراحة يقتلهم

الشر خوف من ويستريح آمنا
عندك وصاياي وخبأت كالمي قبلت ان ابني يا على12 قلبك وتعطّف الحكمة الى اذنك تميل حتى 2

الفهم الى صوتك ورفعت المعرفة دعوت ان 3 الفهم
تفهم فحينئذ 5 كالكنوز عنها وبحثت كالفضة طلبتها ان 4

حكمة. يعطي الرب الن 6 هللا. معرفة وتجد الرب مخافة
للمستقيمين. معونة يذخر 7 والفهم. المعرفة فمه من

وحفظ الحق مسالك لنصر 8 بالكمال. للسالكين مجنّ هو
واالستقامة. والحق العدل تفهم حينئذ 9 اتقيائه. طريق

المعرفة ولذّت قلبك الحكمة دخلت اذا 10 صالح سبيل كل
من النقاذك 12 ينصرك والفهم يحفظك فالعقل 11 لنفسك
التاركين 13 باالكاذيب المتكلم االنسان ومن الشرير طريق
الفرحين 14 الظلمة مسالك في للسلوك االستقامة سبل
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طرقهم الذين 15 الشر باكاذيب المبتهجين السوء بفعل
المرأة من النقاذك 16 سبلهم. في ملتوون وهم معوجة

اليف التاركة 17 بكالمها المتملقة الغريبة من االجنبية
الموت الى يسوخ بيتها الن 18 الهها. عهد والناسية صباها
وال يؤوب ال اليها دخل من كل 19 األخيلة. الى وسبلها

الصالحين طريق في تسلك حتى 20 الحياة. سبل يبلغون
يسكنون المستقيمين الن 21 الصديقين. سبل وتحفظ

فينقرضون االشرار اما 22 فيها. يبقون والكاملين االرض
منها يستأصلون والغادرون االرض من

وصاياي. قلبك ليحفظ بل شريعتي تنس ال ابني يا ال13 3 وسالمة. حياة وسني ايام طول تزيدك فانها 2
اكتبهما عنقك. على تقلدهما يتركانك. والحق الرحمة تدع

اعين في صالحة وفطنة نعمة فتجد 4 قلبك لوح على
فهمك وعلى قلبك بكل الرب على توكل 5 والناس هللا
ال 7 سبلك يقوم وهو اعرفه طرقك كل في 6 تعتمد. ال
الشر عن وابعد الرب اتّق نفسك. عيني في حكيما تكن
من الرب اكرم 9 لعظامك. وسقاء لسرّتك شفاء فيكون 8

شبعا خزائنك فتمتلئ 10 غلتك باكورات كل ومن مالك
الرب تأديب تحتقر ال ابني يا 11 مسطارا وتفيضمعاصرك
بابن وكأب يؤدبه الرب يحبه الذي الن 12 توبيخه. تكره وال
الذي وللرجل الحكمة يجد الذي لالنسان طوبى 13 به يسرّ
وربحها الفضة تجارة من خير تجارتها الن 14 الفهم. ينال
وكل الآللئ من اثمن هي 15 الخالص. الذهب من خير

يسارها وفي ايام طول يمينها في 16 تساويها. ال جواهرك
سالم. مسالكها وكل نعم طرق طرقها 17 والمجد. الغنى
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مغبوط. بها والمتمسك لممسكيها حياة شجرة هي 18

بالفهم. السموات اثبت االرض. اسس بالحكمة الرب 19
ال ابني يا 21 ندى السحاب وتقطر اللجج انشقت بعلمه 20
حياة فيكونا 22 والتدبير الرأي احفظ عينيك. من هذه تبرح
وال آمنا طريقك في تسلك حينئذ 23 لعنقك. ونعمة لنفسك
ويلذ تضطجع بل تخاف فال اضطجعت اذا 24 رجلك. تعثر
االشرار خراب من وال باغت خوف من تخش ال 25 نومك.
من رجلك ويصون معتمدك يكون الرب الن 26 جاء. اذا
طاقة في يكون حين اهله عن الخير تمنع ال 27 تؤخذ ان
فاعطيك وعد اذهب لصاحبك تقل ال 28 تفعله. ان يدك
وهو صاحبك على شرا تخترع ال 29 عندك. وموجود غدا
لم ان سبب. بدون انسانا تخاصم ال 30 آمنا. لديك ساكن
شيئا تختر وال الظالم تحسد ال 31 شرا معك صنع قد يكن
سره اما الرب. عند رجس الملتوي الن 32 طرقه. من
لكنه الشرير بيت في الرب لعنة 33 المستقيمين. فعند

بالمستهزئين يستهزئ انه كما 34 الصديقين. مسكن يبارك
مجدا يرثون الحكماء 35 للمتواضعين. نعمة يعطي هكذا

هوانا يحملون والحمقى
الجل واصغوا االب تأديب البنون ايها اسمعوا فال14 صالحا تعليما اعطيكم الني 2 الفهم. معرفة

عند ووحيدا غضّا البي ابنا كنت فاني 3 شريعتي. تتركوا
كالمي. قلبك ليضبط لي ويقول يريني وكان 4 امي.
ال الفهم. اقتن الحكمة. اقتن 5 فتحيا. وصاياي احفظ

فتحفظك تتركها ال 6 فمي. كلمات عن تعرض وال تنس
الحكمة فاقتن الراس. هي الحكمة 7 فتصونك. أحببها
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اذا تمجدك فتعلّيك. ارفعها 8 الفهم. اقتن مقتناك وبكل
تمنحك جمال تاج نعمة. اكليل راسك تعطي 9 اعتنقتها.

اريتك 11 حياتك. سنو فتكثر اقوالي واقبل ابني يا اسمع 10
فال سرت اذا 12 االستقامة. سبل هديتك الحكمة. طريق
باألدب تمسك 13 تعثر. فال سعيت واذا خطواتك تضيق
سبيل في تدخل ال 14 حياتك. هو فانه احفظه ترخه. ال
تمر ال عنه. تنكب 15 االثمة. طريق في تسر وال االشرار
سوءا يفعلوا لم ان ينامون ال النهم 16 واعبر. عنه حد به.

يطعمون النهم 17 احدا. يسقطوا لم ان نومهم وينزع
الصديقين سبيل اما 18 الظلم. خمر ويشربون الشر خبز

طريق اما 19 الكامل. النهار الى وينير يتزايد مشرق فكنور
اصغ يابني 20 به يعثرون ما يعلمون ال فكالظالم. االشرار
عينيك. عن تبرح ال 21 اقوالي. الى اذنك امل كالمي. الى
يجدونها للذين حياة هي النها 22 قلبك. وسط في احفظها
الن قلبك احفظ تحفظ كل فوق 23 الجسد. لكل ودواء
عنك وابعد الفم التواء عنك انزع 24 الحياة. مخارج منه
واجفانك قدامك الى عيناك لتنظر 25 الشفتين. انحراف
كل فتثبت رجليك سبيل مهد 26 مستقيما. امامك الى

الشر عن رجلك باعد يسرة. وال يمنى تمل ال 27 طرقك.
فهمي الى اذنك امل حكمتي. الى اصغ ابني يا الن15 3 معرفة. شفتاك ولتحفظ التدابير لحفظ 2
من انعم وحنكها عسال تقطران االجنبية المرأة شفتي
ذي كسيف حادة كاالفسنتين مرة عاقبتها لكن 4 الزيت.
تتمسك خطواتها الموت. الى تنحدران قدماها 5 حدين.
وال خطواتها تمايلت الحياة طريق تتأمل لئال 6 بالهاوية.
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عن ترتدوا وال لي اسمعوا البنون ايها واآلن 7 تشعر

بيتها. باب الى تقرب وال عنها طريقك ابعد 8 فمي. كلمات
تشبع لئال 10 للقاسي. وسنينك آلخرين زهرك تعطي لئال 9
فتنوح 11 غريب. بيت في اتعابك وتكون قوتك من االجانب
اني كيف فتقول 12 وجسمك لحمك فناء عند اواخرك في
لصوت اسمع ولم 13 التوبيخ قلبي ورذل االدب ابغضت
لكنت قليل لوال 14 معلميّ. الى اذني امل ولم مرشدي
مياها اشرب 15 والجماعة الزمرة وسط في شر كل في
الى ينابيعك تفض ال 16 بئرك. من جارية ومياها جبك من
وحدك لك لتكن 17 الشوارع. في مياه سواقي الخارج

بامرأة وافرح مباركا ينبوعك ليكن 18 معك. الجانب وليس
ثدياها ليروك الزهية. والوعلة المحبوبة الظبية 19 شبابك
ابني يا تفتن فلم 20 دائما. اسكر وبمحبتها وقت كل في
عيني امام االنسان طرق الن 21 غريبة. وتحتضن باجنبية
وبحبال آثامه تأخذه الشرير 22 سبله. كل يزن وهو الرب
حمقه وبفرط االدب عدم من يموت انه 23 يمسك. خطيته

يتهور
لغريب كفك صفقت ان صاحبك ضمنت ان ابني يا فيك16 كالم في اخذت ان فمك كالم في علقت ان 2
يد في صرت اذا نفسك ونج ابني يا هذا فافعل اذا 3

عينيك تعط ال 4 صاحبك. على والحّ ترام اذهب صاحبك.
اليد من كالضبي نفسك نج 5 نعاسا. اجفانك وال نوما

الكسالن. ايها النملة الى اذهب 6 الصياد يد من كالعصفور
عريف او قائد لها ليس التي 7 حكيما. وكن طرقها تأمل
الحصاد في وتجمع طعامها الصيف في وتعد 8 متسلط او
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من تنهض متى الكسالن. ايها تنام متى الى 9 اكلها.

قليال اليدين وطي نعاس قليل بعد نوم قليل 10 نومك.
الرجل 12 كغاز وعوزك كساع فقرك فياتي 11 للرقود.

بعينيه يغمز 13 الفم. باعوجاج يسعى االثيم الرجل اللئيم
يخترع اكاذيب. قلبه في 14 باصابعه. يشير برجله يقول
بغتة ذلك الجل 15 خصومات. يزرع حين. كل في الشر
الستة هذه 16 شفاء وال ينكسر لحظة في بليته. تفاجئه

متعالية عيون 17 نفسه. مكرهة هي وسبعة الرب يبغضها
افكارا ينشئ قلب 18 بريئا دما سافكة ايد كاذب لسان
زور شاهد 19 السوء الى الجريان سريعة ارجل رديئة
ابني يا 20 اخوة بين خصومات وزارع باالكاذيب يفوه

على اربطها 21 امك. شريعة تترك وال ابيك وصايا احفظ
نمت اذا تهديك. ذهبت اذا 22 عنقك. بها قلّد دائما. قلبك
الوصية الن 23 تحدّثك. فهي استيقظت واذا تحرسك
الحياة. طريق االدب وتوبيخات نور والشريعة مصباح

االجنبية. لسان ملق من الشريرة المرأة من لحفظك 24
النه 26 بهدبها. تأخذك وال بقلبك جمالها تشتهين ال 25

وامرأة خبز رغيف الى المرء يفتقر زانية امرأة بسبب
نارا انسان أيأخذ 27 الكريمة. النفس تقتنص آخر رجل
على انسان يمشي او 28 ثيابه. تحترق وال حضنه في

امرأة على يدخل من هكذا 29 رجاله. تكتوي وال الجمر
يستخفون ال 30 بريئا. يكون ال يمسّها من كل صاحبه.

وجد ان 31 جوعان. وهو نفسه ليشبع سرق ولو بالسارق
الزاني اما 32 بيته. قنية كل ويعطي اضعاف سبعة يرد
ضربا 33 يفعله. هو نفسه المهلك العقل. فعديم بامرأة
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حمية هي الغيرة الن 34 يمحى. ال وعاره يجد وخزيا

فدية الى ينظر ال 35 االنتقام. يوم في يشفق فال الرجل
الرشوة اكثرت ولو يرضى وال ما

عندك. وصاياي واذخر كالمي احفظ ابني يا عينك.17 كحدقة وشريعتي فتحيا وصاياي احفظ 2
للحكمة قل 4 قلبك. لوح على اكتبها اصابعك على اربطها 3
المرأة من لتحفظك 5 قرابة. ذا الفهم وادع اختي انت
بيتي كوة من الني 6 بكالمها الملقة الغريبة من االجنبية
الحظت الجهال بين فرايت 7 تطلعت شباكي وراء من
عند الشارع في عابرا 8 الفهم عديم غالما البنين بين

مساء في العشاء في 9 بيتها طريق في وصاعدا زاويتها
استقبلته بامرأة واذ 10 والظالم. الليل حدقة في اليوم
وجامحة. هي صخّابة 11 القلب. وخبيثة زانية زي في
واخرى الخارج في تارة 12 قدماها. تستقر ال بيتها في

وقبّلته. فامسكته 13 تكمن. زاوية كل وعند الشوارع. في
اليوم السالمة. ذبائح عليّ 14 له وقالت وجهها اوقحت
وجهك الطلب للقائك خرجت فلذلك 15 نذوري. اوفيت

من كتان بموشّى سريري فرشت بالديباج 16 اجدك. حتى
نرتو هلم 18 وقرفة. وعود بمرّ فراشي عطرت 17 مصر.
في ليس الرجل الن 19 بالحب. نتلذذ الصباح. الى ودّا

بيده. الفضة صرّة اخذ 20 بعيدة. طريق في ذهب البيت.
بملث فنونها بكثرة اغوته 21 بيته. الى ياتي الهالل يوم
الى يذهب كثور لوقته وراءها ذهب 22 طوحته. شفتيها
سهم يشق حتى 23 القصاص قيد الى كالغبي او الذبح

واآلن 24 لنفسه انه يدري وال الفخ الى يسرع كطير كبده.
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يمل ال 25 فمي. لكلمات واصغوا لي اسمعوا االبناء ايها
طرحت النها 26 مسالكها. في تشرد وال طرقها الى قلبك
بيتها الهاوية طرق 27 اقوياء. قتالها وكل جرحى كثيرين

الموت خدور الى هابطة
صوته. يعطي أال والفهم تنادي ال الحكمة ألعل المسالك18 بين الطريق عند الشواهق رؤوس عند 2

مدخل عند المدينة ثغر عند االبواب بجانب 3 تقف.
الى وصوتي انادي الناس ايها لكم 4 تصرّح. االبواب

تعلموا جهال ويا ذكاء تعلموا الحمقى ايها 5 آدم. بني
شفتيّ وافتتاح شريفة بامور اتكلم فاني اسمعوا 6 فهما.
شفتيّ ومكرهة بالصدق يلهج حنكي الن 7 استقامة.
وال عوج فيها ليس بالحق. فمي كلمات كل 8 الكذب.

الذين لدى ومستقيمة الفهيم لدى واضحة كلها 9 التواء.
اكثر والمعرفة الفضة. ال تاديبي خذوا 10 المعرفة. يجدون
وكل الآللئ من خير الحكمة الن 11 المختار. الذهب من
واجد الذكاء اسكن الحكمة انا 12 تساويها ال الجواهر
الكبرياء الشر. بغض الرب مخافة 13 التدابير. معرفة
لي 14 ابغضت. االكاذيب وفم الشر وطريق والتعظم
تملك بي 15 القدرة. لي الفهم. انا والرأي. المشورة

الرؤساء تترأس بي 16 عدال. العظماء وتقضي الملوك
يحبونني الذين احب انا 17 االرض. قضاة كل والشرفاء.
والكرامة. الغنى عندي 18 يجدونني. اليّ يبكّرون والذين
االبريز ومن الذهب من خير ثمري 19 وحظ. فاخرة قنية
العدل طريق في 20 المختارة. الفضة من خير وغلتي

وامأل رزقا محبيّ فاورّث 21 الحق سبل وسط في اتمشى
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منذ اعماله قبل من طريقه اول قناني الرب 22 خزائنهم
االرض. اوائل منذ البدء منذ مسحت االزل منذ 23 القدم.
المياه. كثيرة ينابيع تكن لم اذ أبدئت غمر يكن لم اذ 24
اذ 26 أبدئت. التالل قبل الجبال تقررت ان قبل من 25

اعفار اول وال البراري وال بعد االرض صنع قد يكن لم
رسم لما انا. هناك كنت السموات ثبت لما 27 المسكونة.
لما فوق من السحب اثبت لما 28 الغمر. وجه على دائرة
تتعدى فال حده للبحر وضع لما 29 الغمر. ينابيع تشددت

صانعا عنده كنت 30 االرض. أسس رسم لما تخمه المياه
في فرحة 31 قدامه. دائما فرحة لذّته يوم كل وكنت

البنون ايها فاآلن 32 آدم بني مع ولذّاتي ارضه مسكونة
اسمعوا 33 طرقي. يحفظون للذين فطوبى لي. اسمعوا
لالنسان طوبى 34 ترفضوه. وال حكماء وكونوا التعليم
حافظا مصاريعي عند يوم كل ساهرا لي يسمع الذي

رضى وينال الحياة يجد يجدني من النه 35 ابوابي. قوائم
مبغضي كل نفسه. يضر عني يخطئ ومن 36 الرب. من

الموت يحبون
ذبحت 2 السبعة. اعمدتها نحتت بيتها. بنت الحكمة ارسلت19 3 مائدتها. رتبت ايضا خمرها. مزجت ذبحها
جاهل هو من 4 المدينة. اعالي ظهور على تنادي جواريها
كلوا هلموا 5 له قالت الفهم والناقص هنا. الى فليمل
اتركوا 6 مزجتها. التي الخمر من واشربوا طعامي من
يوبخ من 7 الفهم طريق في وسيروا فتحيوا الجهاالت
يكسب شريرا ينذر ومن هوانا لنفسه يكسب مستهزئا

فيحبك. حكيما وبخ يبغضك. لئال مستهزئا توبخ ال 8 عيبا.
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فيزداد صدّيقا علّم حكمة. اوفر فيكون حكيما اعط 9

فهم. القدوس ومعرفة الرب مخافة الحكمة بدء 10 علما.
كنت ان 12 حياة. سنو لك وتزداد ايامك تكثر بي النه 11

وحدك فانت استهزأت وان لنفسك حكيم فانت حكيما
شيئا. تدري وال حمقاء صخّابة الجاهلة المرأة 13 تتحمل
المدينة اعالي في كرسي على بيتها باب عند فتقعد 14
هو من 16 طرقهم. المقوّمين السبيل عابري لتنادي 15

المياه 17 له تقول الفهم والناقص هنا. الى فليمل جاهل
االخيلة ان يعلم وال 18 لذيذ. الخفية وخبز حلوة المسروقة

ضيوفها الهاوية اعماق في وان هناك
واالبن اباه يسرّ الحكيم سليمان-االبن امثال البر110 اما تنفع. ال الشر كنوز 2 امه. حزن الجاهل
ولكنه الصدّيق نفس يجيع ال الرب 3 الموت. من فينجي
يد اما يفتقر. رخوة بيد العامل 4 االشرار. هوى يدفع

عاقل ابن فهو الصيف في يجمع من 5 فتغني. المجتهدين
راس على بركات 6 مخز ابن فهو الحصاد في ينام ومن
الصدّيق ذكر 7 ظلم. فيغشاه االشرار فم اما الصدّيق.
الوصايا يقبل القلب حكيم 8 ينخر. االشرار واسم للبركة
يسلك باالستقامة يسلك من 9 يصرع. الشفتين وغبي
بالعين يغمز من 10 يعرّف. طرقه يعوج ومن باالمان

ينبوع الصدّيق فم 11 يصرع الشفتين والغبي حزنا يسبب
خصومات تهيج البغضة 12 ظلم. يغشاه االشرار وفم حياة
توجد العاقل شفتي في 13 الذنوب. كل تستر والمحبة

يذخرون الحكماء 14 الفهم. الناقص لظهر والعصا حكمة.
مدينته الغني ثروة 15 قريب. فهالك الغبي فم اما معرفة.
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الصديق عمل 16 فقرهم. المساكين هالك الحصينة

في هو التعليم حافظ 17 للخطية. الشرير ربح للحياة.
البغضة يخفي من 18 ضال. التأديب ورافض الحياة طريق
الكالم كثرة 19 جاهل. هو المذمة ومشيع كاذبتان فشفتاه
لسان 20 فعاقل. شفتيه الضابط اما معصية. من تخلو ال

زهيد. كشيء االشرار قلب مختارة. فضة الصدّيق
فيموتون االغبياء اما كثيرين. تهديان الصدّيق شفتا 21

معها يزيد وال تغني هي الرب بركة 22 الفهم. نقص من
الحكمة اما كالضحك. الجاهل عند الرذيلة فعل 23 تعبا.
الصدّيقين وشهوة يأتيه هو الشرير خوف 24 فهم. فلذي
الصدّيق اما الشرير. يكون فال الزوبعة كعبور 25 تمنح.

كذلك للعينين وكالدخان لالسنان كالخل 26 مؤبّد. فاساس
اما االيام. تزيد الرب مخافة 27 ارسلوه. للذين الكسالن

رجاء اما مفرح. الصدّيقين منتظر 28 فتقصر. االشرار سنو
والهالك الرب. طريق لالستقامة حصن 29 فيبيد. االشرار
لن واالشرار ابدا يزحزح لن الصدّيق 30 االثم. لفاعلي
لسان اما الحكمة. ينبت الصدّيق فم 31 االرض. يسكنوا
وفم المرضي تعرفان الصدّيق شفتا 32 فيقطع. االكاذيب

اكاذيب االشرار
الصحيح والوزن الرب مكرهة غش موازين ومع111 الهوان. فيأتي الكبرياء تأتي 2 رضاه.
تهديهم المستقيمين استقامة 3 حكمة. المتواضعين
يوم في الغنى ينفع ال 4 يخربهم. الغادرين واعوجاج
يقوّم الكامل بر 5 الموت. من فينجي البر اما السخط.
المستقيمين بر 6 بشرّه. فيسقط الشرير اما طريقه.
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موت عند 7 بفسادهم. فيؤخذون الغادرون اما ينجيهم
الصدّيق 8 يبيد. االثمة ومنتظر رجاؤه يهلك شرير انسان
يخرب بالفم 9 مكانه. الشرير ويأتي الضيق من ينجو
بخير 10 الصدّيقون. ينجو وبالمعرفة صاحبه المنافق
هتاف. االشرار هالك وعند المدينة تفرح الصدّيقين

تهدم االشرار وبفم المدينة تعلو المستقيمين ببركة 11
الفهم ذو اما الفهم. ناقص هو صاحبه المحتقر 12

الروح واالمين السر يفشي بالوشاية الساعي 13 فيسكت.
الخالص اما الشعب. يسقط تدبير ال حيث 14 االمر. يكتم
ومن غريبا. يضمن من يضر ضررا 15 المشيرين. فبكثرة

النعمة ذات المرأة 16 مطمئن. االيدي صفق يبغض
الرحيم الرجل 17 غنى. يحصّلون واالشدّاء كرامة تحصّل
يكسب الشرير 18 لحمه. يكدر والقاسي نفسه الى يحسن
يؤول البر ان كما 19 امانة. اجرة البر والزارع غش اجرة
كراهة 20 موته. فالى الشر يتبع من كذلك الحياة الى

ال ليد يد 21 الطريق. مستقيمو ورضاه القلب ملتوو الرب
ذهب خزامة 22 فينجو. الصدّيقين نسل اما الشرير. يتبرر

العقل. العديمة الجميلة المرأة خنزيرة فنطيسة في
يوجد 24 سخط. االشرار رجاء فقط. خير االبرار شهوة 23

وانما الالئق من اكثر يمسك ومن ايضا فيزداد يفرق من
ايضا هو والمروي تسمّن السخية النفس 25 الفقر. الى

راس على والبركة الشعب يلعنه الحنطة محتكر 26 يروى.
الشر يطلب ومن الرضا يلتمس الخير يطلب من 27 البائع.
الصديقون اما يسقط. غناه على يتكل من 28 ياتيه. فالشر

والغبي الريح يرث بيته يكدر من 29 كالورق. فيزهون
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ورابح حياة شجرة الصدّيق ثمر 30 القلب. لحكيم خادم

االرضفكم في يجازى الصدّيق هوذا 31 حكيم. النفوس
والخاطئ الشرير بالحري

يبغض ومن المعرفة يحب التأديب يحب من قبل112 من رضى ينال الصالح 2 بليد. فهو التوبيخ
االنسان يثبت ال 3 عليه. فيحكم المكايد رجل اما الرب

الفاضلة المرأة 4 يتقلقل. فال الصدّيقين اصل اما بالشر.
افكار 5 عظامه. في فكنخر المخزية اما لبعلها. تاج
االشرار كالم 6 غش. االشرار تدابير عدل. الصدّيقين

االشرار تنقلب 7 فينجيهم. المستقيمين فم اما للدم كمون
فطنته بحسب 8 فيثبت. الصدّيقين بيت اما يكونون. وال

الحقير 9 للهوان. فيكون القلب الملتوي اما االنسان. يحمد
الصدّيق 10 الخبز. ويعوزه المتمجد من خير عبد وله

من 11 فقاسية. االشرار مراحم اما بهيمته. نفس يراعي
عديم فهو البطّالين تابع اما خبزا. يشبع بحقله يشتغل
الصدّيقين واصل االشرار صيد الشرير اشتهى 12 الفهم.

الصدّيق اما الشرير. شرك الشفتين معصية في 13 يجدي.
فمه ثمر من خيرا يشبع االنسان 14 الضيق. من فيخرج

مستقيم الجاهل طريق 15 له. ترد االنسان يدي ومكافأة
غضب 16 حكيم. فهو المشورة سامع اما عينيه. في
ذكي. فهو الهوان ساتر اما يومه. في يعرف الجاهل

يظهر الكاذب والشاهد العدل يظهر بالحق يتفوه من 17
لسان اما السيف. طعن مثل يهذر من يوجد 18 غشا.

ولسان االبد الى تثبت الصدّيق شفة 19 فشفاء. الحكماء
قلب في الغش 20 العين. طرفة الى هو انما الكذب
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فرح فلهم بالسالم المشيرون اما الشر في يفكرون الذين

سوءا. فيمتلئون االشرار اما شر. الصدّيق يصيب ال 21

فرضاه بالصدق العاملون اما كذب. شفتا الرب كراهة 22
ينادي الجاهل وقلب المعرفة. يستر الذكي الرجل 23

تحت فتكون الرخوة اما تسود. المجتهدين يد 24 بالحمق.
الطيبة والكلمة يحنيه الرجل قلب في الغم 25 الجزية.
االشرار طريق اما صاحبه. يهدي الصدّيق 26 تفرّحه.
االنسان ثروة اما صيدا. تمسك ال الرخاوة 27 فتضلهم.

طريق وفي حياة البر سبيل في 28 االجتهاد. فهي الكريمة
موت. ال مسلكه

ال والمستهزئ ابيه تأديب يقبل الحكيم االبن خيرا113 االنسان ياكل فمه ثمرة من 2 انتهارا. يسمع
نفسه. يحفظ فمه يحفظ من 3 ظلم. الغادرين ومرام
تشتهي الكسالن نفس 4 هالك. فله شفتيه يشحر ومن

يبغض الصدّيق 5 تسمن. المجتهدين ونفس لها شيء وال
الكامل يحفظ البر 6 ويخجل. يخزي والشرير كذب كالم
وال يتغانى من يوجد 7 الخاطئ. يقلب والشر طريقه

نفس فدية 8 جزيل. غنى وعنده يتفاقر ومن عنده شيء
الصدّيقين نور 9 انتهارا. يسمع فال الفقير اما غناه. رجل

يصير انما الخصام 10 ينطفئ. االشرار وسراج يفرح
يقل البطل غنى 11 حكمة. المتشاورين ومع بالكبرياء
القلب يمرض المماطل الرجاء 12 يزداد. بيده والجامع
بالكلمة ازدرى من 13 حياة. شجرة المتممة والشهوة

الحكيم شريعة 14 يكافأ. الوصية خشي ومن نفسه يخرب
الجيدة الفطنة 15 الموت. اشراك عن للحيدان حياة ينبوع
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ذكي كل 16 فاوعر. الغادرين طريق اما نعمة. تمنح

الشرير الرسول 17 حمقا. ينشر والجاهل بالمعرفة يعمل
لمن وهوان فقر 18 شفاء. االمين والسفير الشر في يقع
الشهوة 19 يكرم. التوبيخ يالحظ ومن التأديب. يرفض

عن الحيدان فهي الجهال كراهة اما النفس. تلذ الحاصلة
الجهال ورفيق حكيما يصير الحكماء المساير 20 الشر
خيرا. يجازون والصدّيقون الخاطئين يتبع الشر 21 يضر.

للصدّيق. تذخر الخاطئ وثروة البنين بني يورث الصالح 22
عدم من هالك ويوجد كثير طعام الفقراء حرث في 23
له يطلب احبه ومن ابنه يمقت عصاه يمنع من 24 الحق.
االشرار بطن اما نفسه. لشبع يأكل الصدّيق 25 التأديب.

فيحتاج
بيدها. تهدمه والحماقة بيتها تبني المرأة حكمة طرقه114 والمعوج الرب يتقي باستقامته السالك 2

شفاه اما لكبريائه. قضيب الجاهل فم في 3 يحتقره.
وكثرة فارغ. فالمعلف بقر ال حيث 4 فتحفظهم. الحكماء
والشاهد يكذب لن االمين الشاهد 5 الثور. بقوة الغلة
وال الحكمة يطلب المستهزئ 6 باالكاذيب. يتفوه الزور
رجل قدام من اذهب 7 للفهيم. هينة والمعرفة يجدها.

الذكي حكمة 8 معرفة. بشفتي تشعر ال اذ جاهل
يستهزئون الجهال 9 غش. الجهال وغباوة طريقه فهم
مرارة يعرف القلب 10 رضى. المستقيمين وبين باالثم.
يخرب االشرار بيت 11 غريب يشاركه ال وبفرحه نفسه.

لالنسان تظهر طريق توجد 12 تزهر. المستقيمين وخيمة
الضحك في ايضا 13 الموت. طرق وعاقبتها مستقيمة
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القلب في المرتد 14 حزن. الفرح وعاقبة القلب يكتئب
الغبي 15 عنده. مما الصالح والرجل طرقه من يشبع
الحكيم 16 خطواته. الى ينتبه والذكي كلمة كل يصدق

السريع 17 ويثق. يتصلف والجاهل الشر عن ويحيد يخشى
االغبياء 18 يشنأ. المكايد وذو بالحمق يعمل الغضب

االشرار 19 بالمعرفة. يتوجون واالذكياء الحماقة يرثون
ايضا 20 الصدّيق. ابواب لدى واالثمة االخيار امام ينحنون
من 21 كثيرون. الغني ومحبو الفقير يبغض قريبه من
له فطوبى المساكين يرحم ومن يخطئ قريبه يحتقر
فيهديان والحق الرحمة اما الشر. مخترعو يضل اما 22
الشفتين وكالم منفعة. تعب كل في 23 الخير مخترعي

الجهال تقدم غناهم. الحكماء تاج 24 الفقر. الى هو انما
يتفوه ومن النفوس. منجي االمين الشاهد 25 حماقة.

ويكون شديدة ثقة الرب مخافة في 26 فغش. باالكاذيب
اشراك عن للحيدان حياة ينبوع الرب مخافة 27 ملجأ. لبنيه
القوم عدم وفي الملك. زينة الشعب كثرة في 28 الموت.
الروح وقصير الفهم. كثير الغضب بطيء 29 االمير. هالك
العظام ونخر القلب هدوء الجسد حياة 30 الحمق. معلي

راحم ويمجده خالقه يعير الفقير ظالم 31 الحسد.
عند فواثق الصدّيق اما بشره. يطرد الشرير 32 المسكين.
داخل في وما الحكمة تستقر الفهيم قلب في 33 موته.
الشعوب وعار االمة شان يرفع البر 34 يعرف. الجهال
وسخطه الفطن العبد على الملك رضوان 35 الخطية.

المخزي على يكون
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الموجع والكالم الغضب يصرف الليّن الجواب المعرفة115 يحسن الحكماء لسان 2 السخط. يهيج

الرب عينا مكان كل في 3 حماقة. ينبع الجهال وفم
شجرة اللسان هدوء 4 والصالحين. الطالحين مراقبتين
يستهين االحمق 5 الروح. في سحق واعوجاجه حياة

الصدّيق بيت في 6 فيذكى. التوبيخ مراعي اما ابيه بتأديب
تذر الحكماء شفاه 7 كدر. االشرار دخل وفي عظيم كنز
االشرار ذبيحة 8 كذلك فليس الجهال قلب اما معرفة.
مكرهة 9 مرضاته. المستقيمين وصالة الرب مكرهة

لتارك شر تأديب 10 يحبه. البر وتابع الشرير. طريق الرب
امام والهالك الهاوية 11 يموت. التوبيخ مبغض الطريق.
يحب ال المستهزئ 12 آدم. بني قلوب بالحري كم الرب.
يجعل الفرحان القلب 13 يذهب. ال الحكماء الى موبخه.
الفهيم قلب 14 الروح. تنسحق القلب وبحزن طلقا الوجه
ايام كل 15 حماقة. يرعى الجهال وفم معرفة يطلب

القليل 16 دائمة. فوليمة القلب طيب اما شقية. الحزين
اكلة 17 همّ. مع عظيم كنز من خير الرب مخافة مع
معلوف ثور من خير المحبة تكون حيث البقول من

وبطيء الخصومة يهيج الغضوب الرجل 18 بغضة. ومعه
من كسياج الكسالن طريق 19 الخصام. يسكّن الغضب
يسرّ الحكيم االبن 20 منهج. المستقيمين وطريق شوك
لناقص فرح الحماقة 21 امه. يحتقر الجاهل والرجل اباه

بغير مقاصد 22 سلوكه. فيقوّم الفهم ذو اما الفهم.
فرح لالنسان 23 تقوم. المشيرين وبكثرة تبطل مشورة
طريق 24 احسنها. ما وقتها في والكلمة فمه بجواب
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تحت. من الهاوية عن للحيدان فوق الى للفطن الحياة

االرملة. تخم ويوطد المتكبرين بيت يقلع الرب 25
حسن. كالم ولالطهار الشرير افكار الرب مكرهة 26
يعيش. الهدايا والكاره بيته. يكدر بالكسب المولع 27

شرورا ينبع االشرار وفم بالجواب يتفكر الصدّيق قلب 28
نور 30 الصدّيقين. صالة ويسمع االشرار عن بعيد الرب 29
االذن 31 العظام. يسمن الطيب الخبر القلب. يفرّح العينين
يرفض من 32 الحكماء. بين تستقر الحياة توبيخ السامعة

فهما. يقتني للتوبيخ يسمع ومن نفسه يرذل التأديب
التواضع الكرامة وقبل وحكمة ادب الرب مخافة 33

اللسان. جواب الرب ومن القلب تدابير لالنسان نفسه.116 عيني في نقية االنسان طرق كل 2
فتثبت اعمالك الرب على الق 3 االرواح. وازن والرب
ليوم ايضا والشرير لغرضه الكل صنع الرب 4 افكارك.

يتبرأ. ال ليد يدا القلب. متشامخ كل الرب مكرهة 5 الشر.
الحيدان الرب مخافة وفي االثم يستر والحق بالرحمة 6
اعداءه جعل انسان طرق الرب ارضت اذا 7 الشر. عن
جزيل دخل من خير العدل مع القليل 8 يسالمونه. ايضا
يهدي والرب طريقه في يفكر االنسان قلب 9 حق. بغير
ال فمه القضاء في وحي. الملك شفتي في 10 خطوته.
الكيس معايير كل للرب. وموازينه الحق قبّان 11 يخون
يثبت الكرسي الن الشر فعل الملوك مكرهة 12 عمله.

بالمستقيمات والمتكلم حق شفتا الملوك مرضاة 13 بالبر.
الحكيم واالنسان الموت رسل الملك غضب 14 يحب.

كسحاب ورضاه حياة الملك وجه نور في 15 يستعطفه.
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الذهب من خير هي كم الحكمة قنية 16 المتأخر. المطر
المستقيمين منهج 17 الفضة. على تختار الفهم وقنية
قبل 18 طريقه حافظ نفسه حافظ الشر. عن الحيدان
تواضع 19 الروح. تشامخ السقوط وقبل الكبرياء الكسر
المتكبرين. مع الغنيمة قسم من خير الودعاء مع الروح
الرب على يتكل ومن خيرا. يجد امر جهة من الفطن 20
الشفتين وحالوة فهيما يدعى القلب حكيم 21 له. فطوبى
الحمقى وتأديب لصاحبها حياة ينبوع الفطنة 22 علما. تزيد

علما. شفتيه ويزيد فمه يرشد الحكيم قلب 23 حماقة.
للعظام. للنفسوشفاء حلو عسل شهد الحسن الكالم 24
طرق وعاقبتها مستقيمة لالنسان تظهر طريق توجد 25

الرجل 27 يحثّه. فمه الن له تتعب التعب نفس 26 الموت.
رجل 28 المتقدة. كالنار شفتيه وعلى الشر ينبش اللئيم

االصدقاء. يفرّق والنمّام الخصومة يطلق االكاذيب
غير طريق الى ويسوقه صاحبه يغوي الظالم الرجل 29
ومن االكاذيب في ليفكر عينيه يغمض من 30 صالحة.
توجد شيبة جمال تاج 31 شرا. اكمل فقد شفتيه يعض

ومالك الجبار من خير الغضب البطيء 32 البر. طريق في
الحضن في تلقى القرعة 33 مدينة. يأخذ ممن خير روحه

حكمها كل الرب ومن
مآلن بيت من خير سالمة ومعها يابسة لقمة على117 يتسلط الفطن العبد 2 خصام. مع ذبائح
للفضة البوطة 3 الميراث. االخوة ويقاسم المخزي االبن
الشر الفاعل 4 الرب. القلوب وممتحن للذهب والكور
فساد. للسان يأذن والكاذب االثم شفة الى يصغى
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ال ببلية الفرحان خالقه. يعيّر بالفقير المستهزئ 5

ال 7 آباؤهم. البنين وفخر البنين بنو الشيوخ تاج 6 يتبرأ.
الكذب شفة باالحرى كم السودد. شفة باالحمق تليق
حيثما قابلها. عيني في كريم حجر الهدية 8 بالشريف.

يكرر ومن المحبة يطلب معصية يستر من 9 تفلح. تتوجه
اكثر الحكيم في يؤثر االنتهار 10 االصدقاء بين يفرق أمرا
التمرد يطلب انما الشرير 11 الجاهل. في جلدة مئة من
ثكول دبة االنسان ليصادف 12 قاس. رسول عليه فيطلق
لن بشر خير عن يجازي من 13 حماقته. في جاهل وال
فقبل الماء. اطالق الخصام ابتداء 14 بيته. من الشر يبرح

ومذنّب المذنب مبرّئ 15 اتركها. المخاصمة تدفق ان
الجاهل يد في لماذا 16 الرب. مكرهة كالهما البريء

في يحب الصدّيق 17 فهم. له وليس الحكمة أالقتناء ثمن.
الفهم الناقص االنسان 18 يولد. فللشدة االخ اما وقت. كل

المعصية محب 19 ضمانا. صاحبه ويضمن كفا يصفق
الملتوي 20 الكسر. يطلب بابه المعلي الخصام. محب
السوء. في يقع اللسان والمتقلب خيرا يجد ال القلب

القلب 22 االحمق. ابو يفرح وال فلحزنه. جاهال يلد من 21
العظم. تجفف المنسحقة والروح الجسم يطيّب الفرحان
القضاء. طرق ليعوّج الحضن من الرشوة يأخذ الشرير 23
االرض. اقصى في الجاهل وعينا الفهيم عند الحكمة 24
ايضا 26 ولدته. للتي ومرارة البيه غم الجاهل االبن 25
الجل الشرفاء ضرب وكذلك بحسن ليس البريء تغريم
وقور الفهم وذو كالمه يبقي المعرفة ذو 27 االستقامة.
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ضم ومن حكيما يحسب سكت اذا االحمق بل 28 الروح.

فهيما شفتيه
يغتاظ. مشورة بكل شهوته. يطلب المعتزل اذا118 3 قلبه. بكشف بل بالفهم يسرّ ال الجاهل 2

كلمات 4 عار. الهوان ومع ايضا االحتقار جاء الشرير جاء
رفع 5 مندفق. نهر الحكمة نبع عميقة. مياه االنسان فم
القضاء. في الصدّيق الخطاء حسنا ليس الشرير وجه
يدعو وفمه الخصومة في تداخالن الجاهل شفتا 6

لنفسه. شرك وشفتاه له مهلكة الجاهل فم 7 بضربات.
مخادع الى ينزل وهو حلوة لقم مثل النمّام كالم 8
المسرف اخو هو عمله في المتراخي ايضا 9 البطن.
ويتمنّع. الصدّيق اليه يركض حصين. برج الرب اسم 10
في عال سور ومثل الحصينة مدينته الغني ثروة 11

الكرامة وقبل االنسان قلب يتكبر الكسر قبل 12 تصوره.
فله يسمعه ان قبل امر عن يجيب من 13 التواضع.

الروح اما مرضه. تحتمل االنسان روح 14 وعار. حماقة
معرفة يقتني الفهيم قلب 15 يحملها. فمن المكسورة
له ترحب االنسان هدية 16 علما. تطلب الحكماء واذن
محق. دعواه في االول 17 العظماء. امام الى وتهديه
الخصومات تبطل القرعة 18 ويفحصه. رفيقه فياتي
حصينة مدينة من امنع االخ 19 االقوياء. بين وتفصل

يشبع االنسان فم ثمر من 20 قلعة كعارضة والمخاصمات
يد في والحياة الموت 21 يشبع. شفتيه غلة من بطنه.

خيرا يجد زوجة يجد من 22 ثمره. ياكلون واحباؤه اللسان
والغني الفقير. يتكلم بتضرعات 23 الرب. من رضى وينال
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ولكن نفسه. يخرب االصحاب المكثر 24 بخشونة. يجاوب

االخ من ألزق محب يوجد
الشفتين ملتوي من خير بكماله السالك الفقير ليس119 معرفة بال النفس كون ايضا 2 جاهل. وهو
تعوّج الرجل حماقة 3 يخطأ. برجليه والمستعجل حسنا
االصحاب يكثر الغنى 4 قلبه. يحنق الرب وعلى طريقه

والمتكلم يتبرأ ال الزور شاهد 5 قريبه. عن منفصل والفقير
الشريف وجه يستعطفون كثيرون 6 ينجو. ال باالكاذيب
يبغضونه. الفقير اخوة كل 7 العطايا. لذي صاحب وكلّ

فهي اقواال يتبع من عنه. يبتعدون اصدقاؤه بالحري فكم
يجد الفهم الحافظ نفسه. يحب الحكمة المقتني 8 له.
يهلك. باالكاذيب والمتكلم يتبرأ ال الزور شاهد 9 خيرا.

ان بالعبد يليق ال باالولى كم بالجاهل يليق ال التنعم 10
غضبه يبطئ االنسان تعقل 11 الرؤساء على يتسلط

الملك حنق االسد كزمجرة 12 معصية. عن الصفح وفخره
مصيبة الجاهل االبن 13 رضوانه. العشب على وكالطل
البيت 14 المتتابع. كالوكف الزوجة ومخاصمات ابيه على
عند فمن المتعقلة الزوجة اما اآلباء. من ميراث والثروة
المتراخية والنفس السبات في يلقي الكسل 15 الرب.

بطرقه والمتهاون نفسه حافظ الوصية حافظ 16 تجوع.
معروفه وعن الرب يقرض الفقير يرحم من 17 يموت.
ال اماتته على ولكن رجاء فيه الن ابنك ادّب 18 يجازيه.
اذا النك عقوبة يحمل الغضب الشديد 19 نفسك. تحمل
لكي التأديب واقبل المشورة اسمع 20 تعيد. فبعد نجيته
افكار االنسان قلب في 21 آخرتك. في حكيما تكون
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االنسان زينة 22 تثبت. هي الرب مشورة لكن كثيرة

للحياة. الرب مخافة 23 الكذوب من خير والفقير معروفه
في يده يخفي الكسالن 24 شر. يتعهده ال شبعان يبيت
المستهزئ اضرب 25 يردها. ال فمه الى وايضا الصحفة
المخرب 26 معرفة. فيفهم فهيما ووبخ االحمق فيتذكى

يا كف 27 ومخجل. مخز ابن هو امه والطارد اباه
المعرفة. كالم عن للضاللة التعليم استماع عن ابني

االثم. يبلع االشرار وفم بالحق يستهزئ اللئيم الشاهد 28
الجهال لظهر والضرب للمستهزئين معد القصاص 29
يترنح ومن عجاج المسكر مستهزئة. الخمر االسد.120 كزمجرة الملك رعب 2 بحكيم. فليس بهما
يبتعد ان الرجل مجد 3 نفسه. الى يخطئ يغيظه الذي

بسبب يحرث ال الكسالن 4 ينازع. احمق وكل الخصام عن
المشورة 5 يعطى. وال الحصاد في فيستعطي الشتاء
اكثر 6 يستقيها. الفطنة وذو عميقة مياه الرجل قلب في
فمن االمين الرجل اما بصالحه واحد كل ينادون الناس

الملك 8 بعده. لبنيه طوبى بكماله. يسلك الصدّيق 7 يجده.
من 9 شر. كل بعينه يذري القضاء كرسي على الجالس

معيار 10 خطيتي من تطهرت قلبي زكيت اني يقول
الولد 11 الرب. عند مكرهة كالهما فمكيال مكيال فمعيار
االذن 12 ومستقيم. نقي عمله هل بافعاله يعرف ايضا
ال 13 كلتيهما. صنعهما الرب الباصرة والعين السامعة

رديء 14 خبزا. تشبع عينيك افتح تفتقر. لئال النوم تحب
يوجد 15 يفتخر. فحينئذ ذهب واذا المشتري يقول رديء

ثمين. فمتاع المعرفة شفاه اما آللئ. وكثرة ذهب
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ارتهن االجانب والجل غريبا ضمن النه ثوبه خذ 16

فمه يمتلئ بعد ومن لالنسان لذيذ الكذب خبز 17 منه.
حربا. اعمل وبالتدابير بالمشورة تثبت المقاصد 18 حصى.

المفتّح تخالط فال السر. يفشي بالوشاية الساعي 19
حدقة في سراجه ينطفئ امه او اباه سبّ من 20 شفتيه.
تبارك. فال آخرته اما اوله. في معجل ملك ربّ 21 الظالم
معيار 23 فيخلّصك. الرب انتظر شرا. اجازي اني تقل ال 22

من 24 صالحة. غير الغش وموازين الرب. مكرهة فمعيار
طريقه. يفهم فكيف االنسان اما الرجل. خطوات الرب

ان النذر وبعد مقدس قائال يلغو ان لالنسان شرك هو 25

النورج. عليهم ويرد االشرار يشتت الحكيم الملك 26 يسأل.
البطن. مخادع كل يفتش الرب. سراج االنسان نفس 27
بالرحمة. يسند وكرسيه الملك يحفظان والحق الرحمة 28
جرح حبر 30 الشيب. الشيوخ وبهاء قوتهم الشبان فخر 29

البطن مخادع بالغة وضربات للشرير منقية
حيثما مياه كجداول الرب يد في الملك قلب في121 مستقيمة االنسان طرق كل 2 يميله. شاء
افضل والحق العدل فعل 3 القلوب. وازن والرب عينيه

نور القلب وانتفاخ العينين طموح 4 الذبيحة. من الرب عند
وكل للخصب هي انما المجتهد افكار 5 خطية. االشرار
هو كاذب بلسان الكنوز جمع 6 للعوز. هو انما عجول

يجرفهم االشرار اغتصاب 7 الموت. لطالبي مطرود بخار
ملتوية. هي موزور رجل طريق 8 العدل. اجراء ابوا النهم
السطح زاوية في السكنى 9 مستقيم. فعمله الزكي اما
الشرير نفس 10 مشترك. وبيت مخاصمة امرأة من خير
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بمعاقبة 11 عينيه. في نعمة يجد ال قريبه الشر. تشتهي
يقبل باالرشاد والحكيم حكيما االحمق يصير المستهزئ
في االشرار ويقلب الشرير بيت يتأمل البار 12 معرفة
ايضا فهو المسكين صراخ عن اذنيه يسد من 13 الشر.
الغضب تفثأ الخفاء في الهدية 14 يستجاب. وال يصرخ
اجراء 15 الشديد. السخط تفثأ الحضن في والرشوة
الرجل 16 االثم. لفاعلي والهالك للصدّيق فرح الحق

األخيلة. جماعة بين يسكن المعرفة طريق عن الضال
ال والدهن الخمر محب معوز. انسان الفرح محب 17
المستقيمين ومكان الصدّيق فدية الشرير 18 يستغني.

مخاصمة امرأة من خير برية ارض في السكنى 19 الغادر
الرجل اما الحكيم بيت في وزيت مشتهى كنز 20 حردة.

حياة يجد والرحمة العدل التابع 21 فيتلفه. الجاهل
ويسقط الجبابرة مدينة يتسور الحكيم 22 وكرامة. حظا
من يحفظ ولسانه فمه يحفظ من 23 معتمدها. قوة

عامل مستهزئ اسمه المتكبر المنتفخ 24 نفسه. الضيقات
تأبيان يديه الن تقتله الكسالن شهوة 25 الكبرياء. بفيضان
فيعطي الصدّيق اما شهوة. يشتهي كله اليوم 26 الشغل.
حين بالحري فكم مكرهة الشرير ذبيحة 27 يمسك. وال
السامع والرجل يهلك الزور شاهد 28 بغش. يقدمها

فيثبّت المستقيم اما وجهه. يوقح الشرير 29 يتكلم. للحق
الرب. تجاه مشورة وال فطنة وال حكمة ليس 30 طرقه.

الرب فمن النصرة اما الحرب. ليوم معد الفرس 31
والنعمة العظيم الغنى من افضل الصيت الغني122 2 والذهب. الفضة من افضل الصالحة
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يبصر الذكي 3 الرب. كليهما صانعهما يتالقيان. والفقير
ثواب 4 فيعاقبون. يعبرون والحمقى فيتوارى الشر

شوك 5 وحياة. وكرامة غنى هو الرب ومخافة التواضع
عنها. يبتعد نفسه يحفظ من الملتوي. طريق في وفخوخ

عنه. يحيد ال ايضا شاخ فمتى طريقه في الولد ربّ 6
للمقرض. عبد والمقترض الفقير على يتسلط الغني 7
الصالح 9 تفنى. سخطه وعصا بليّة يحصد اثما الزارع 8
اطرد 10 للفقير خبزه من يعطي النه يبارك هو العين

من 11 والخزي. النزاع ويبطل الخصام فيخرج المستهزئ
صديقه. الملك يكون شفتيه فلنعمة القلب طهارة احب

الغادرين. كالم يقلب وهو المعرفة تحفظان الرب عينا 12

الشواع. في فأقتل الخارج في االسد الكسالن قال 13
فيها. يسقط الرب ممقوت عميقة. هوّة االجنبيات فم 14
عنه. تبعدها التأديب عصا الولد. بقلب مرتبطة الجهالة 15
هما انما الغني ومعطي له لما تكثيرا الفقير ظالم 16

الى قلبك ووجّه الحكماء كالم واسمع اذنك امل 17 للعوز.
تتثبت ان جوفك. في حفظتها ان حسن النه 18 معرفتي.
عرّفتك الرب على اتكالك ليكون 19 شفتيك. على جميعا
مؤامرة جهة من شريفة أمورا لك اكتب ألم 20 اليوم. انت
الحق جواب لترد الحق كالم قسط العلمك 21 ومعرفة.
تسحق وال فقيرا لكونه الفقير تسلب ال 22 ارسلوك للذين
ويسلب دعواهم يقيم الرب الن 23 الباب. في المسكين

ساخط رجل ومع غضوبا تستصحب ال 24 انفسهم. سالبي
ال 26 نفسك. الى شركا وتاخذ طرقه تألف لئال 25 تجئ ال
لم ان 27 الديون. ضامني من وال الكف صافقي من تكن
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تنقل ال 28 تحتك. من فراشك يأخذ فلماذا تفي ما لك يكن
مجتهدا رجال أرأيت 29 آباؤك. وضعه الذي القديم التخم

الرعاع امام يقف ال يقف الملوك امام عمله. في
امامك هو ما فتامل متسلط مع تاكل جلست اذا ال123 3 شرها. كنت ان لحنجرتك سكينا وضع 2 تامال
غنيا. تصير لكي تتعب ال 4 اكاذيب. خبز النها اطايبه تشته
هو. وليس نحوه عينيك تطيّر هل 5 فطنتك. عن كف

السماء نحو يطير كالنسر اجنحة. لنفسه يصنع انما النه
النه 7 اطايبه. تشته وال شريرة عين ذي خبز تأكل ال 6

واشرب كل لك يقول هو. هكذا نفسه في شعر كما
وتخسر تتقيأها اكلتها التي اللقمة 8 معك. ليس وقلبه
يحتقر النه تتكلم ال جاهل اذني في 9 الحلوة. كلماتك

حقول تدخل وال القديم التخم تنقل ال 10 كالمك. حكمة
عليك دعواهم يقيم هو قوي. وليهم الن 11 االيتام.

ال 13 المعرفة. كلمات الى واذنيك االدب الى قلبك وجّه 12
يموت. ال بعصا ضربته ان النك الولد عن التأديب تمنع
ابني يا 15 الهاوية. من نفسه فتنقذ بعصا انت تضربه 14
كليتاي وتبتهج 16 ايضا انا قلبي يفرح حكيما قلبك كان ان

قلبك يحسدن ال 17 بالمستقيمات. شفتاك تكلمت اذا
بد ال النه 18 كله. اليوم الرب مخافة في كن بل الخاطئين
وكن ابني يا انت اسمع 19 يخيب. ال ورجاؤك ثواب من
شريبي بين تكن ال 20 الطريق. في قلبك وارشد حكيما
والمسرف السكير الن 21 اجسادهم. المتلفين بين الخمر

الذي البيك اسمع 22 الخرق يكسو والنوم يفتقران
تبعه وال الحق اقتن 23 شاخت. اذا امك تحتقر وال ولدك
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ابتهاجا يبتهج الصدّيق ابو 24 والفهم. واالدب والحكمة

التي وتبتهج وامك ابوك يفرح 25 به. يسرّ حكيما ولد ومن
طرقي. عيناك ولتالحظ قلبك اعطني ابني يا 26 ولدتك.
هي 28 ضيّقة. حفرة واالجنبية عميقة هوة الزانية الن 27

لمن 29 الناس بين الغادرين وتزيد تكمن كلص ايضا
لمن الكرب لمن المخاصمات لمن الشقاوة لمن الويل
يدمنون للذين 30 العينين. ازمهرار لمن سبب بال الجروح
ال 31 الممزوج. الشراب طلب في يدخلون الذين الخمر

الكاس في حبابها تظهر حين احمرّت اذ الخمر الى تنظر
وتلدغ كالحية تلسع اآلخر في 32 مرقرقة. وساغت

بأمور ينطق وقلبك االجنبيات تنظران عيناك 33 كاالفعوان.
كمضطجع او البحر قلب في كمضطجع وتكون 34 ملتوية.

لقد اتوجع. ولم ضربوني يقول 35 سارية. راس على
بعد اطلبها اعود استيقظ. متى اعرف. ولم لكأوني

معهم. تكون ان تشته وال الشر اهل تحسد ال تتكلم124 وشفاههم باالغتصاب يلهج قلبهم الن 2

وبالمعرفة 4 يثبت وبالفهم البيت يبنى بالحكمة 3 بالمشقة
الرجل 5 ونفيسة. كريمة ثروة كل من المخادع تمتلئ
النك 6 القوة. متشدد المعرفة وذو عزّ في الحكيم

الحكم 7 المشيرين. بكثرة والخالص حربك تعمل بالتدابير
في المفتكر 8 الباب. في فمه يفتح ال االحمق. عن عالية
ومكرهة خطية. الحماقة فكر 9 مفسدا. يدعى الشر عمل
ضاقت الضيق يوم في ارتخيت ان 10 المستهزئ. الناس
للقتل. والممدودين الموت الى المنقادين انقذ 11 قوتك.

يفهم أفال هذا. نعرف لم هوذا قلت ان 12 تمتنع. ال
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االنسان على فيرد يعلم. أال نفسك وحافظ القلوب وازن
العسل وقطر طيب النه عسال كل ابني يا 13 عمله مثل
اذا لنفسك. الحكمة معرفة كذلك 14 حنكك. في حلو

ايها تكمن ال 15 يخيب. ال ورجاؤك ثواب من بد فال وجدتها
الصدّيق الن 16 ربعه. تخرب ال الصدّيق. لمسكن الشرير
بالشر. فيعثرون االشرار اما ويقوم. مرات سبع يسقط
لئال 18 عثر. اذا قلبك يبتهج وال عدوك بسقوط تفرح ال 17

ال 19 غضبه. عنه فيرد عينيه في ذلك ويسوء الرب يرى
ثواب يكون ال النه 20 االثمة. تحسد وال االشرار من تغر
الرب اخش ابني يا 21 ينطفئ. االثمة سراج لالشرار.

ومن بغتة تقوم بليتهم الن 22 المتقلبين. تخالط ال والملك.
للحكماء---محاباة ايضا هذه 23 كليهما بالءهما يعلم

للشرير يقول من 24 صالحة. ليست الحكم في الوجوه
الذين اما 25 الشعوب. تلعنه العامة. تسبّه صدّيق انت
شفتا تقبّل 26 عليهم. تأتي خير وبركة فينعمون يؤدبون
الخارج في عملك هيّئ 27 مستقيم. بكالم يجاوب من

على شاهدا تكن ال 28 بيتك. تبني بعد حقلك. في واعدّه
فعل كما تقل ال 29 بشفتيك. تخادع فهل سبب. بال قريبك
عبرت 30 عمله مثل االنسان على ارد به. افعل هكذا بي
هو فاذا 31 الفهم الناقص الرجل وبكرم الكسالن بحقل
وجدار وجهه العوسج غطى وقد القريص كله عاله قد
وقبلت رأيت قلبي. ووجهت نظرت ثم 32 انهدم. حجارته
قليال اليدين وطي قليل نعاس بعد قليل نوم 33 تعليما.

كغاز وعوزك كعدّاء فقرك فيأتي 34 للرقود
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رجال نقلها التي سليمان امثال ايضا هذه ومجد125 االمر اخفاء هللا مجد 2 يهوذا ملك حزقيا
للعمق واالرض للعلو السماء 3 االمر. فحص الملوك
الفضة من الزغل ازل 4 تفحص. ال الملوك وقلوب

فيثبت الملك قدام من الشرير ازل 5 للصائغ. اناء فيخرج
في تقف وال الملك امام تتفاخر ال 6 بالعدل. كرسيه

هنا الى ارتفع لك يقال ان خير النه 7 العظماء. مكان
ال 8 عيناك. رأته الذي الرئيس حضرة في تحط ان من
حين اآلخر في شيئا تفعل لئال الخصام الى عاجال تبرز

غيرك بسر تبح وال قريبك مع دعواك اقم 9 قريبك. يخزيك
تفاح 11 فضيحتك. تنصرف فال السامع يعيّرك لئال 10

محلها. في مقولة كلمة فضة من مصوغ في ذهب من
الذن الحكيم الموبخ ابريز من وحلي ذهب من قرط 12
االمين الرسول الحصاد يوم في الثلج كبرد 13 سامعة.
مطر بال وريح سحاب 14 سادته. نفس يرد النه لمرسليه
الرئيس يقنع الغضب ببطء 15 كذب بهدية المفتخر الرجل

فكل عسال أوجدت 16 العظم. يكسر الليّن واللسان
بيت في عزيزة رجلك اجعل 17 فتتقيأه. تتخم لئال كفايتك
وسهم وسيف مقمعة 18 فيبغضك. منك يمل لئال قريبك
مهتومة سن 19 زور. بشهادة قريبه المجيب الرجل حاد
كنزع 20 الضيق. يوم في بالخائن الثقة مخلّعة ورجل

اغاني يغني من نطرون على كخل البرد يوم في الثوب
عطش وان خبزا فاطعمه عدوك جاع ان 21 كئيب. لقلب

والرب راسه على جمرا تجمع فانك 22 ماء فاسقه
المعبس والوجه المطر تطرد الشمال ريح 23 يجازيك.



16.26–24.25 Sulaiman Hikmah 32
من خير السطح زاوية في السكنى 24 ثالبا. لسانا يطرد
لنفس باردة مياه 25 مشترك. بيت في مخاصمة امرأة
مكدرة عين 26 بعيدة. ارض من الطيب الخبر عطشانة
كثير اكل 27 الشرير. امام المنحني الصدّيق فاسد وينبوع

انفسهم مجد الناس وطلب بحسن ليس العسل من
له ليس الذي الرجل سور بال منهدمة مدينة 28 ثقيل.

روحه على سلطان
هكذا الحصاد في وكالمطر الصيف في كالثلج للفرار126 كالعصفور 2 بالجاهل. الئقة غير الكرامة
السوط 3 تأتي. ال سبب بال لعنة كذلك للطيران وكالسنونة
تجاوب ال 4 الجهال. لظهر والعصا للحمار واللجام للفرس
الجاهل جاوب 5 انت. تعدله لئال حماقته حسب الجاهل
يقطع 6 نفسه. عيني في حكيما يكون لئال حماقته حسب

جاهل. يد عن كالما يرسل من ظلما يشرب الرجلين

الجهال. فم في المثل وكذا متدلدلتان االعرج ساقا 7

كرامة المعطي هكذا رجمة في كريمة حجارة كصرّة 8
فم في المثل مثل سكران بيد مرتفع شوك 9 للجاهل.
الجاهل يستأجر من هكذا الكل يطعن رام 10 الجهال.
هكذا قيئه الى الكلب يعود كما 11 المحتالين. يستأجر او
عيني في حكيما رجال أرأيت 12 حماقته. يعيد الجاهل
قال 13 به الرجاء من اكثر بالجاهل الرجاء نفسه.

الباب 14 الشوارع. في الشبل الطريق في االسد الكسالن
الكسالن 15 فراشه. على والكسالن صائره على يدور

فمه. الى يردها ان عليه ويشق الصحفة في يده يخفي
السبعة من نفسه عيني في حكمة اوفر الكسالن 16
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يعبر من هكذا كلب اذني كممسك 17 بعقل. المجيبين

يرمي الذي المجنون مثل 18 تعنيه. ال لمشاجرة ويتعرض
ويقول قريبه الخادع الرجل هكذا 19 وموتا وسهاما نارا

نمّام ال وحيث النار تنطفئ الحطب بعدم 20 انا. العب ألم
الرجل هكذا للنار وحطب للجمر فحم 21 الخصام. يهدأ
حلوة لقم مثل النمّام كالم 22 النزاع. لتهييج المخاصم
شقفة تغشّي زغل فضة 23 البطن مخادع الى فينزل
بشفتيه 24 الشرير. والقلب المتوقدتان الشفتان هكذا

صوته حسّن اذا 25 غشا. يضع جوفه وفي المبغض يتنكر
يغطي من 26 رجاسات. سبع قلبه في الن تأتمنه. فال

حفرة يحفر من 27 الجماعة. بين خبثه يكشف بمكر بغضة
اللسان 28 عليه. يرجع حجرا يدحرج ومن فيها يسقط

خرابا يعدّ الملق والفم منسحقيه يبغض الكاذب
يوم. يلده ماذا تعلم ال النك بالغد تفتخر ال شفتاك.127 ال االجنبي فمك. ال الغريب ليمدحك 2

منهما اثقل الجاهل وغضب ثقيل والرمل ثقيل الحجر 3
قدام يقف ومن جراف والسخط قساوة الغضب 4 كليهما.
امينة 6 المستتر. الحب من خير الظاهر التوبيخ 5 الحسد.
النفس 7 العدو. قبالت هي وغاشة المحب جروح هي
حلو. مر كل الجائعة وللنفس العسل تدوس الشبعانة
من التائه الرجل هكذا عشه من التائه العصفور مثل 8
الصديق وحالوة القلب يفرحان والبخور الدهن 9 مكانه.
ابيك وصديق صديقك تترك ال 10 النفس. مشورة من
خير القريب الجار بليتك. يوم في اخيك بيت تدخل وال
فاجيب قلبي وفرّح حكيما كن ابني يا 11 البعيد االخ من
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االغبياء فيتوارى. الشر يبصر الذكي 12 كلمة. يعيّرني من
والجل غريبا ضمن النه ثوبه خذ 13 فيعاقبون. يعبرون
في عال بصوت قريبه يبارك من 14 منه. ارتهن االجانب
يوم في المتتابع الوكف 15 لعنا. له يحسب باكرا الصباح
يخبئ يخبئها من 16 سيّان. المخاصمة والمرأة ممطر

يحدّد بالحديد الحديد 17 زيت. على تقبض ويمينه الريح
ياكل تينة يحمي من 18 صاحبه. وجه يحدّد واالنسان
الوجه الماء في كما 19 يكرم. سيده وحافظ ثمرتها

ال والهالك الهاوية 20 لالنسان. االنسان قلب كذلك للوجه
للفضة البوطة 21 تشبعان. ال االنسان عينا وكذا يشبعان
دققت ان 22 مادحه. لفم االنسان كذا للذهب والكور

حماقته. عنه تبرح ال بمدقّ السميذ بين هاون في االحمق
قطعانك. الى قلبك واجعل غنمك حال اعرف معرفة 23
فني 25 فدور. لدور التاج وال بدائم ليس الغنى الن 24

الحمالن 26 الجبال. نبات واجتمع العشب وظهر الحشيش
المعز لبن من وكفاية 27 اعتدة. حقل وثمن للباسك

فتاياتك ومعيشة بيتك لقوت لطعامك
فكشبل الصدّيقون اما طارد وال يهرب الشرير بذي128 لكن رؤساؤها. تكثر ارض لمعصية 2 ثبيت.
هو فقراء يظلم الذي الفقير الرجل 3 تدوم. ومعرفة فهم
يمدحون الشريعة تاركو 4 طعاما. يبقي ال جارف مطر

االشرار الناس 5 يخاصمونهم. الشريعة وحافظو االشرار
الفقير 6 شيء. كل يفهمون الرب وطالبو الحق يفهمون ال

غني. وهو الطرق معوج من خير باستقامته السالك
المسرفين وصاحب فهيم ابن هو الشريعة الحافظ 7
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يرحم فلمن والمرابحة بالربا ماله المكثر 8 اباه. يخجل
الشريعة سماع عن اذنه يحول من 9 يجمعه. الفقراء

طريق في المستقيمين يضل من 10 مكرهة ايضا فصالته
خيرا. فيمتلكون الكملة اما هو. يسقط حفرته ففي رديئة
الفهيم والفقير نفسه عيني في حكيم الغني الرجل 11
قيام وعند الفخر عظم الصدّيقون فرح اذا 12 يفحصه.
ينجح ال خطاياه يكتم من 13 الناس. تختفي االشرار

المتقي لالنسان طوبى 14 يرحم. ويتركها بها يقرّ ومن
زائر اسد 15 الشر. في فيسقط قلبه المقسي اما دائما.
رئيس 16 فقير. شعب على الشرير المتسلط ثائر ودب

ايامه تطول الرشوة مبغض المظالم. وكثير الفهم ناقص
يمسكنه ال الجب. الى يهرب نفس بدم المثقّل الرجل 17
طريقين في والملتوي يخلص بالكمال السالك 18 احد.
خبزا يشبع بارضه المشتغل 19 احداهما. في يسقط

البركات كثير االمين الرجل 20 فقرا. يشبع البطّالين وتابع
ليست الوجوه محاباة 21 يبرأ. ال الغنى الى والمستعجل
العين ذو 22 خبز. كسرة الجل االنسان فيذنب صالحة

من 23 ياتيه. الفقر ان يعلم وال الغنى الى يعجل الشريرة
باللسان. المطري من اكثر نعمة اخيرا يجد انسانا يوبخ

لرجل رفيق فهو بأس ال يقول وهو امه او اباه السالب 24
على والمتكل الخصام يهيج النفس المنتفخ 25 مخرب.
والسالك جاهل هو قلبه على المتكل 26 يسمن. الرب
ولمن يحتاج ال الفقير يعطي من 27 ينجو. هو بحكمة

تختبئ االشرار قيام عند 28 كثيرة. لعنات عينيه عنه يحجب
الصدّيقون يكثر وبهالكهم الناس.
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وال يكسر بغتة عنقه المقسي التوبّخ الكثير واذا129 الشعب فرح الصدّيقون ساد اذا 2 شفاء.

اباه يفرّح الحكمة يحب من 3 الشعب. يئن الشرير تسلط
االرض يثبت بالعدل الملك 4 ماال. يبدد الزواني ورفيق
صاحبه يطري الذي الرجل 5 يدمرها. الهدايا والقابل

اما شرك شرير رجل معصية في 6 لرجليه. شبكة يبسط
الفقراء. دعوى يعرف الصدّيق 7 ويفرح. فيترنم الصدّيق

المستهزئون الناس 8 معرفة. يفهم فال الشرير اما
رجل 9 الغضب. فيصرفون الحكماء اما المدينة. يفتنون
فال ضحك وان غضب فان احمق رجال حاكم ان حكيم
المستقيمون اما الكامل. يبغضون الدماء اهل 10 راحة.
والحكيم غيظه كل يظهر الجاهل 11 نفسه. عن فيسألون

كل كذب كالم الى المصغي الحاكم 12 اخيرا يسكنه
ينوّر الرب يتالقيان. والمربي الفقير 13 اشرار. خدامه

كرسيه يثبت للفقراء بالحق الحاكم الملك 14 كليهما. اعين
والصبي حكمة يعطيان والتوبيخ العصا 15 االبد. الى

كثرت االشرار ساد اذا 16 امه. يخجل هواه الى المطلق
ادّب 17 سقوطهم. فينظرون الصدّيقون اما المعاصي.
يجمح رؤية بال 18 لذّات. نفسك ويعطي فيريحك ابنك

يؤدب ال بالكالم 19 فطوباه. الشريعة حافظ اما الشعب.
في عجوال انسان أرأيت 20 يعنى. وال يفهم النه العبد

فنّق من 21 به. الرجاء من اكثر بالجاهل الرجاء كالمه.
الرجل 22 منونا. يصير آخرته ففي حداثته من عبده

المعاصي. كثير السخوط والرجل الخصام يهيج الغضوب
مجدا. ينال الروح والوضيع تضعه االنسان كبرياء 23
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يقرّ. وال اللعن يسمع نفسه. يبغض سارقا يقاسم من 24
يرفع. الرب على والمتكل شركا تضع االنسان خشية 25

فمن االنسان حق اما المتسلط. وجه يطلبون كثيرون 26
والمستقيم الصدّيقين مكرهة الظالم الرجل 27 الرب.

الشرير مكرهة الطريق
الرجل هذا وحي مسّا. متقية ابن اجور كالم كل130 من ابلد اني 2 وأكّال ايثيئيل الى ايثيئيل. الى
ولم الحكمة اتعلّم ولم 3 انسان. فهم لي وليس انسان
ونزل. السموات الى صعد من 4 القدوس. معرفة اعرف
من ثوب. في المياه صرّ من حفنتيه. في الريح جمع من
ان ابنه اسم وما اسمه ما االرض. اطراف جميع ثبت
للمحتمين هو ترس نقية. هللا من كلمة كل 5 عرفت.
اثنتين 7 فتكذّب يوبخك لئال كلماته على تزد ال 6 به.

عني ابعد 8 اموت. ان قبل عني تمنعهما فال منك سألت
خبز اطعمني غنى. وال فقرا تعطني ال والكذب. الباطل
لئال او الرب. هو من واقول واكفر اشبع لئال 9 فريضتي.
عبدا تشك ال 10 باطال الهي اسم واتخذ واسرق افتقر

يبارك وال اباه يلعن جيل 11 فتأثم. يلعنك لئال سيده الى
من يغتسل لم وهو نفسه عيني في طاهر جيل 12 امه.
جيل 14 مرتفعة. وحواجبه عينيه ارفع ما جيل 13 قذره.
عن المساكين ألكل سكاكين واضراسه سيوف اسنانه
هات بنتان للعلوقة 15 الناس بين من والفقراء االرض

والرحم الهاوية 16 كفا تقول ال اربعة تشبع. ال ثالثة هات.
العين 17 كفا تقول ال والنار ماء تشبع ال وارض العقيم
غربان تقوّرها امها اطاعة والمحتقرة بابيها المستهزئة
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واربعة فوقي عجيبة ثالثة 18 النسر فراخ وتأكلها الوادي
حيّة وطريق السموات في نسر طريق 19 اعرفها. ال

رجل وطريق البحر قلب في سفينة وطريق صخر على
ومسحت اكلت الزانية. المرأة طريق كذلك 20 بفتاة.

االرض تضطرب ثالثة تحت 21 اثما عملت ما وقالت فمها
واحمق ملك اذا عبد تحت 22 احتمالها. تستطيع ال واربعة
ورثت اذا وأمة تزوجت اذا شنيعة تحت 23 خبزا شبع اذا
حكيمة ولكنها االرض في االصغر هي اربعة 24 سيدتها
في طعامه يعدّ ولكنه قوية غير طائفة النمل 25 جدا.
في بيوتها تضع ولكنها ضعيفة طائفة الوبار 26 الصيف.
فرقا كله يخرج ولكنه ملك له ليس الجراد 27 الصخر.

الملوك قصور في وهي بيديها تمسك العنكبوت 28 فرقا.
مستحسن مشيها واربعة التخطي حسنة هي ثالثة 29

ضامر 31 احد قدام من يرجع وال الوحوش جبار االسد 30
حمقت ان 32 يقاوم ال الذي والملك والتيس الشاكلة

عصر الن 33 فمك. على يدك فضع تآمرت وان بالترفع
الغضب وعصر دما يخرج االنف وعصر جبنا يخرج اللبن

خصاما يخرج
يا ماذا 2 امه. اياه علّمته مسّا. ملك لموئيل كالم نذوري131 ابن يا ماذا ثم رحمي ابن يا ماذا ثم ابني
الملوك. لمهلكات طرقك وال للنساء حيلك تعطي ال 3 ـــ
خمرا يشربوا ان للملوك ليس لموئيل يا للملوك ليس 4
المفروض وينسوا يشربوا لئال 5 المسكر. للعظماء وال
لهالك مسكرا اعطوا 6 المذلة. بني كل حجة ويغيّروا
يذكر وال فقره وينسى يشرب 7 النفس. لمرّي وخمرا
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يتيم. كل دعوى في االخرس الجل فمك افتح 8 بعد تعبه
والمسكين الفقير عن وحام بالعدل اقض فمك. افتح 9
بها 11 الآللئ. يفوق ثمنها الن يجدها من فاضلة امرأة 10
ال خيرا له تصنع 12 غنيمة. الى يحتاج فال زوجها قلب يثق
بيدين وتشتغل وكتانا صوفا تطلب 13 حياتها. ايام كل شرا
بعيد. من طعامها تجلب التاجر. كسفن هي 14 راضيتين.
وفريضة بيتها الهل اكال وتعطي بعد الليل اذ وتقوم 15
كرما. تغرس يديها وبثمر فتأخذه حقال تتأمل 16 لفتياتها.
ان تشعر 18 ذراعيها. وتشدد بالقوة حقويها تنطّق 17

يديها تمد 19 الليل. في ينطفئ ال سراجها جيدة. تجارتها
كفيها تبسط 20 بالفلكة. كفّاها وتمسك المغزل الى

بيتها على تخشى ال 21 المسكين. الى يديها وتمد للفقير
لنفسها تعمل 22 حلال. البسون بيتها اهل كل الن الثلج من
في معروف زوجها 23 وارجوان. بوص لبسها موشيات.

قمصانا تصنع 24 االرض. مشايخ بين يجلس حين االبواب
والبهاء العزّ 25 الكنعاني. على مناطق وتعرض وتبيعها
بالحكمة فمها تفتح 26 اآلتي. الزمن على وتضحك لباسها
بيتها اهل طرق تراقب 27 المعروف. سنّة لسانها وفي

زوجها ويطوّبونها. اوالدها يقوم 28 الكسل. خبز تأكل وال
ففقت انت اما فضال عملن كثيرات بنات 29 فيمدحها. ايضا
المرأة اما باطل. والجمال غش الحسن 30 جميعا. عليهنّ

يديها ثمر من اعطوها 31 تمدح. فهي الرب المتقية
االبواب في اعمالها ولتمدحها
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باطل 2 اورشليم. في الملك داود ابن الجامعة كالم باطل.11 الكل االباطيل باطل الجامعة. قال االباطيل
تحت يتعبه الذي تعبه كل من لالنسان الفائدة ما 3

الى قائمة واالرض يجيء ودور يمضي دور 4 الشمس.
الى وتسرع تغرب والشمس تشرق والشمس 5 االبد.

وتدور الجنوب الى تذهب الريح 6 تشرق. حيث موضعها
ترجع مداراتها والى دورانا دائرة تذهب الشمال. الى

بمآلن. ليس والبحر البحر الى تجري االنهار كل 7 الريح.
تذهب هناك الى االنهار منه جرت الذي المكان الى

يخبر ان االنسان يستطيع ال يقصر. الكالم كل 8 راجعة.
من تمتلئ ال واالذن النظر من تشبع ال العين بالكل.
الذي فهو صنع والذي يكون ما فهو كان ما 9 السمع.

يقال شيء وجد ان 10 جديد الشمس تحت فليس يصنع
التي الدهور في كان زمان منذ فهو جديد. هذا انظر. عنه
الذين ايضا واآلخرون لالولين. ذكر ليس 11 قبلنا. كانت
بعدهم يكونون الذين عند ذكر لهم يكون ال سيكونون
اورشليم. في اسرائيل على ملكا كنت الجامعة انا 12

ما كل عن بالحكمة والتفتيش للسؤال قلبي ووجهت 13
لبني هللا جعلها رديء عناء هو السموات. تحت عمل

تحت عملت التي االعمال كل رأيت 14 فيه. ليعنوا البشر
ال االعوج 15 الريح. وقبض باطل الكل فاذا الشمس
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ناجيت انا 16 يجبر. ان يمكن ال والنقص يقوّم ان يمكن
من اكثر حكمة وازددت عظمت قد انا ها قائال قلبي
كثيرا قلبي رأى وقد اورشليم على قبلي كان من كل

الحكمة لمعرفة قلبي ووجهت 17 والمعرفة الحكمة من
قبض ايضا هذا ان فعرفت والجهل. الحماقة ولمعرفة
يزيد والذي الغم كثرة الحكمة كثرة في الن 18 الريح.

حزنا يزيد علما
فترى بالفرح امتحنك هلم قلبي في انا قلت مجنون12 قلت للضحك 2 باطل. ايضا هذا واذا خيرا.

جسدي اعلل ان قلبي في افتكرت 3 يفعل. ماذا وللفرح
حتى بالحماقة آخذ وان بالحكمة يلهج وقلبي بالخمر

السموات تحت يفعلوه حتى البشر لبني الخير هو ما ارى
بيوتا لنفسي بنيت عملي. فعظمت 4 حياتهم. ايام مدة
وفراديس جنات لنفسي عملت 5 كروما. لنفسي غرست
لنفسي عملت 6 ثمر. نوع كل من اشجارا فيها وغرست
قنيت 7 الشجر. المنبتة المغارس بها لتسقى مياه برك
ايضا لي وكانت البيت. ولدان لي وكان وجواري عبيدا
اورشليم في كانوا الذين جميع من اكثر وغنم بقر قنية
وخصوصيات وذهبا فضة ايضا لنفسي جمعت 8 قبلي.

وتنعمات ومغنيات مغنين لنفسي اتخذت والبلدان. الملوك
من اكثر وازددت فعظمت 9 وسيدات. سيدة البشر بني

حكمتي ايضا وبقيت اورشليم في قبلي كانوا الذين جميع
امنع لم عنهما. امسكه لم عيناي اشتهته ومهما 10 معي.
كان وهذا تعبي بكل فرح قلبي الن فرح. كل من قلبي
اعمالي كل الى انا التفت ثم 11 تعبي. كل من نصيبي
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فاذا عمله في تعبته الذي التعب والى يداي عملتها التي
ثم 12 الشمس تحت منفعة وال الريح وقبض باطل الكل
االنسان فما والجهل. والحماقة الحكمة النظر التفت

فرأيت 13 زمان. منذ نصبوه الذي الملك وراء يأتي الذي
منفعة للنور ان كما الجهل من اكثر منفعة للحكمة ان

الجاهل اما راسه. في عيناه الحكيم 14 الظلمة. من اكثر
واحدة حادثة ان ايضا انا وعرفت الظالم. في فيسلك
للجاهل يحدث كما قلبي في فقلت 15 لكليهما. تحدث

حكمة. اوفر انا فلماذا ذاك واذ انا. لي ايضا يحدث كذلك
للحكيم ذكر ليس النه 16 باطل. ايضا هذا قلبي في فقلت

اآلتية االيام كذا زمان منذ كما االبد. الى للجاهل وال
فكرهت 17 كالجاهل. الحكيم. يموت وكيف ينسى. الكل
الشمس تحت عمل الذي العمل عندي رديء النه الحياة.

تعبي كل فكرهت 18 الريح. وقبض باطل الكل الن
الذي لالنسان اتركه حيث الشمس تحت فيه تعبت الذي
جاهال. او حكيما يكون هل يعلم ومن 19 بعدي. يكون
فيه واظهرت فيه تعبت الذي تعبي كل على ويستولي

لكي فتحولت 20 باطل ايضا هذا الشمس. تحت حكمتي
تحت فيه تعبت الذي التعب كل من ييئس قلبي اجعل

والمعرفة بالحكمة تعبه انسان يكون قد النه 21 الشمس.
ايضا هذا فيه. يتعب لم النسان نصيبا فيتركه وبالفالح
تعبه كل من لالنسان ماذا النه 22 عظيم. وشر باطل
الن 23 الشمس. تحت فيه تعب الذي قلبه اجتهاد ومن
قلبه. يستريح ال بالليل ايضا غم. وعمله احزان ايامه كل
يأكل ان من خير لالنسان ليس 24 هو باطل ايضا هذا
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انه ايضا هذا رأيت تعبه. في خيرا نفسه ويري ويشرب
النه 26 غيري. يلتذ ومن يأكل من النه 25 هللا. يد من

اما وفرحا. ومعرفة حكمة قدامه الصالح االنسان يؤتي
للصالح ليعطي والتكويم الجمع شغل فيعطيه الخاطئ

الريح وقبض باطل ايضا هذا هللا. قدام
وقت. السموات تحت امر ولكل زمان شيء لكل ولقلع13 وقت للغرس وقت. وللموت وقت للوالدة 2

وقت للهدم وقت. وللشفاء وقت للقتل 3 وقت. المغروس
وقت للنوح وقت. وللضحك وقت للبكاء 4 وقت. وللبناء

الحجارة ولجمع وقت الحجارة لتفريق 5 وقت. وللرقص
وقت. المعانقة عن ولالنفصال وقت للمعانقة وقت.
وللطرح وقت للصيانة وقت. وللخسارة وقت للكسب 6
وقت للسكوت وقت وللتخييط وقت للتمزيق 7 وقت.

وقت للحرب وقت. وللبغضة وقت للحب 8 وقت. وللتكلم
به. يتعب مما يتعب لمن منفعة فاي 9 وقت. وللصلح

ليشتغلوا البشر بني هللا اعطاه الذي الشغل رأيت قد 10
في االبدية جعل وايضا وقته في حسنا الكل صنع 11 به.
هللا يعمله الذي العمل االنسان يدرك ال بالها التي قلبهم
ان اال خير لهم ليس انه عرفت 12 النهاية. الى البداية من
كل يأكل ان وايضا 13 حياتهم. في خيرا ويفعلوا يفرحوا
هللا. عطية فهو تعبه كل من خيرا ويرى ويشرب انسان
االبد. الى يكون انه هللا يعمله ما كل ان عرفت قد 14
عمله هللا وان منه ينقص شيء وال عليه يزاد شيء ال

يكون وما هو. القدم فمن كان ما 15 امامه. يخافوا حتى
وايضا 16 مضى قد ما يطلب وهللا كان. قد القدم فمن
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وموضع الظلم هناك الحق موضع الشمس تحت رايت

الصدّيق يدين هللا قلبي في فقلت 17 الجور. هناك العدل
في قلت 18 هناك. وقتا عمل ولكل أمر لكل الن والشرير.
انه ليريهم يمتحنهم هللا ان البشر بني امور جهة من قلبي
يحدث البشر لبني يحدث ما الن 19 هم. هكذا البهيمة كما
ونسمة ذاك كموت هذا موت لهم. واحدة وحادثة للبهيمة
كليهما الن البهيمة على مزية لالنسان فليس للكل واحدة
من كالهما كان واحد. مكان الى كالهما يذهب 20 باطل.
بني روح يعلم من 21 كالهما. يعود التراب والى التراب
هي هل البهيمة وروح فوق الى تصعد هي هل البشر
خير شيء ال انه فرأيت 22 االرض. الى اسفل الى تنزل
من النه نصيبه. ذلك الن باعماله االنسان يفرح ان من

بعده سيكون ما ليرى به يأتي
تحت تجرى التي المظالم كل ورأيت رجعت ثم ومن14 لهم معزّ وال المظلومين دموع فهوذا الشمس
انا فغبطت 2 لهم. معزّ فال هم اما قهر. ظالميهم يد

الذين االحياء من اكثر زمان منذ ماتوا قد الذين االموات
بعد يولد لم الذي كليهما من وخير 3 بعد عائشون هم
الشمس تحت عمل الذي الرديء العمل ير لم الذي
االنسان حسد انه عمل فالح وكل التعب كل ورأيت 4
الكسالن 5 الريح. وقبض باطل ايضا وهذا قريبه. من

حفنتي من خير راحة حفنة 6 يديه. طاو وهو لحمه ياكل
الشمس. تحت باطال ورأيت عدت ثم 7 الريح وقبض تعب
نهاية وال اخ وال ابن له وليس له ثاني وال واحد يوجد 8

واحرم انا اتعب فلمن الغنى. من عينه تشبع وال تعبه لكل
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اثنان 9 هو. رديء وامر باطل ايضا هذا الخير. نفسي

ان النه 10 صالحة. لتعبهما اجرة لهما الن واحد من خير
وقع ان وحده هو لمن وويل رفيقه. يقيمه احدهما وقع

يكون اثنان اضطجع ان ايضا 11 ليقيمه. ثان ليس اذ
على احد غلب وان 12 يدفأ. فكيف الوحد اما دفء. لهما

ينقطع ال المثلوث والخيط االثنان مقابله يقف الواحد
جاهل شيخ ملك من خير وحكيم فقير ولد 13 سريعا
خرج السجن من النه 14 بعد. يحذر ان يعرف ال الذي
االحياء كل رأيت 15 يفتقر. قد ملكا والمولود الملك الى

عوضا يقوم الذي الثاني الولد مع الشمس تحت السائرين
ايضا امامهم. كان الذين لكل الشعب لكل نهاية ال 16 عنه.
الريح وقبض باطل ايضا فهذا به. يفرحون ال المتأخرون
فاالستماع هللا بيت الى تذهب حين قدمك احفظ بفعل15 يبالون ال النهم الجهال ذبيحة تقديم من اقرب
كالم نطق الى قلبك يسرع وال فمك تستعجل ال 2 الشر.
فلذلك االرض على وانت السموات في هللا الن هللا. قدام
الشغل كثرة من يأتي الحلم الن 3 قليلة. كلماتك لتكن
فال لله نذرا نذرت اذا 4 الكالم. كثرة من الجهل وقول
بما فاوف بالجهال. يسرّ ال النه به. الوفاء عن تتأخر

فمك تدع ال 6 تفي. وال تنذر ان من خير تنذر ال ان 5 نذرته.
سهو. انه المالك قدام تقل وال يخطئ. جسدك يجعل
الن 7 يديك. عمل ويفسد قولك على هللا يغضب لماذا
ولكن الكالم. وكثرة واالباطيل االحالم كثرة من ذلك

في والعدل الحق ونزع الفقير ظلم رأيت ان 8 اخشهللا
يالحظ عاليا العالي فوق الن األمر. من ترتع فال البالد
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مخدوم الملك للكل. االرض ومنفعة 9 فوقهما. واالعلى
ومن الفضة من يشبع ال الفضة يحب من 10 الحقل. من
اذا 11 باطل. ايضا هذا دخل. من يشبع ال الثروة يحب

اال لصاحبها منفعة واي يأكلونها الذين كثر الخيرات كثرت
كثيرا او قليال اكل ان حلو المشتغل نوم 12 بعينيه. رؤيتها
رأيته خبيث شر يوجد 13 ينام. حتى يريحه ال الغني ووفر
فهلكت 14 لضرره. لصاحبها مصونة ثروة الشمس. تحت
كما 15 شيء. بيده وما ابنا ولد ثم سيء بامر الثروة تلك
يأخذ وال جاء كما ذاهبا يرجع عريانا امه بطن من خرج
مصيبة ايضا وهذا 16 يده. في به فيذهب تعبه من شيئا
منفعة فايّة يذهب هكذا جاء كما شيء كل في رديئة.
الظالم في ايامه كل يأكل ايضا 17 للريح. تعب للذي له
خيرا انا رأيته الذي هوذا 18 وغيظ حزن مع كثيرا ويغتم

من خيرا ويرى ويشرب االنسان يأكل ان حسن. هو الذي
حياته ايام مدة الشمس تحت فيه يتعب الذي تعبه كل
انسان كل ايضا 19 نصيبه. النه اياها هللا اعطاه التي

وياخذ منه ياكل حتى عليه وسلّطه وماال غنى هللا اعطاه
يذكر ال النه 20 هللا. عطية هو فهذا بتعبه ويفرح نصيبه

قلبه بفرح ملهيه هللا الن كثيرا حياته ايام
بين كثير وهو الشمس تحت رأيته قد شر يوجد وليس16 وكرامة وماال غنى هللا اعطاه رجل 2 الناس.
استطاعة هللا يعطه ولم يشتهيه ما كل من عوز لنفسه
باطل هذا غريب. انسان يأكله بل منه يأكل ان على

كثيرة وعاشسنين مئة انسان ولد ان 3 هو رديئة ومصيبة
الخير من نفسه تشبع ولم كثيرة سنيه ايام تصير حتى
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النه 4 منه. خير السقط ان فاقول دفن ايضا له وليس
يغطّى واسمه يذهب الظالم وفي يجيء الباطل في

راحة له فهذا يعلم. ولم الشمس ير لم وايضا 5 بالظالم.
خيرا ير ولم مضاعفة سنة الف عاش وان 6 ذاك. من اكثر
االنسان تعب كل 7 الجميع. يذهب واحد موضع الى أليس
للحكيم يبقى ماذا النه 8 تمتلئ. ال فالنفس ذلك ومع لفمه

امام السلوك العارف للفقير ماذا الجاهل. من اكثر
ايضا هذا النفس. شهوة من خير العيون رؤية 9 االحياء
منذ باسم دعي فقد كان الذي 10 الريح. وقبض باطل

من يخاصم ان يستطيع وال انسان انه معروف وهو زمان
فاي الباطل. تزيد كثيرة امور توجد النه 11 منه. اقوى هو
في لالنسان خير هو ما يعرف من النه 12 لالنسان. فضل
من النه كالظل. يقضيها التي باطله حياة ايام مدة الحياة

الشمس تحت بعده يكون بما االنسان يخبر
خير الممات ويوم الطيّب الدهن من خير الصيت من17 خير النوح بيت الى الذهاب 2 الوالدة. يوم من

والحي انسان كل نهاية ذاك الن الوليمة بيت الى الذهاب
بكآبة النه الضحك من خير الحزن 3 قلبه. في يضعه

وقلب النوح بيت في الحكماء قلب 4 القلب. يصلح الوجه
خير الحكيم من االنتهار سمع 5 الفرح. بيت في الجهال
الشوك كصوت النه 6 الجهال. غناء سمع من لالنسان
الن 7 باطل. ايضا هذا الجهال. ضحك هكذا القدر تحت
امر نهاية 8 القلب تفسد والعطية الحكيم يحمق الظلم
ال 9 الروح. تكبر من خير الروح طول بدايته. من خير

حضن في يستقر الغضب الن الغضب الى بروحك تسرع
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هذه. من خيرا االولى االيام كانت لماذا تقل ال 10 الجهال.
صالحة الحكمة 11 هذا. عن تسأل حكمة عن ليس النه
الذي الن 12 الشمس. لناظري افضل بل الميراث مثل

هو المعرفة وفضل الفضة ظل في هو الحكمة ظل في
من النه هللا عمل انظر 13 اصحابها. تحيي الحكمة ان

بخير كن الخير يوم في 14 عوّجه. قد ما تقويم على يقدر
يجد لكيال ذاك مع هذا هللاجعل ان اعتبر. الشر يوم وفي
قد بطلي. ايام في الكل رأيت قد 15 بعده شيئا االنسان
شره. في يطول شرير يكون وقد بره في يبيد بار يكون
تخرب لماذا بزيادة. حكيما تكن وال كثيرا بارا تكن ال 16

تموت لماذا جاهال. تكن وال كثيرا شريرا تكن ال 17 نفسك.
ال ان وايضا بهذا تتمسك ان حسن 18 وقتك. غير في

كليهما. منهما يخرج هللا متقي الن ذاك. عن يدك ترخي
الذين مسلطين عشرة من اكثر الحكيم تقوي الحكمة 19
االرض في صدّيق انسان ال النه 20 المدينة. في هم

كل على قلبك تضع ال ايضا 21 يخطئ. وال صالحا يعمل
قلبك الن 22 يسبّك. عبدك تسمع لئال يقال الذي الكالم

كل 23 آخرين سببت كثيرة مرارا كذلك انت انك يعلم ايضا
فبعيدة هي اما حكيما. اكون قلت بالحكمة. امتحنته هذا
يجده. من العميق والعميق بعيدا كان ما بعيد 24 عني.
وعقال حكمة وألطلب وألبحث ألعلم وقلبي انا درت 25

فوجدت 26 جنون. انها والحماقة جهالة انه الشر والعرف
اشراك وقلبها شباك هي التي المرأة الموت من امرّ
الخاطئ اما منها. ينجو هللا قدام الصالح قيود. ويداها
واحدة الجامعة. قال وجدته هذا انظر. 27 بها. فيؤخذ
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فلم تطلبها نفسي تزل لم التي 28 النتيجة الجد فواحدة
كل فبين امرأة اما وجدت. الف بين واحدا رجال اجدها.
صنع هللا ان فقط وجدت هذا انظر. 29 اجد. لم اولئك

كثيرة اختراعات فطلبوا هم اما مستقيما. االنسان
االنسان حكمة امر. تفسير يفهم ومن كالحكيم من احفظ18 اقول انا 2 تتغيّر. وجهه وصالبة وجهه تنير
الذهاب الى تعجل ال 3 هللا. يمين بسبب وذلك الملك امر
شاء. ما كل يفعل النه شاق أمر في تقف ال وجهه. من
له يقول ومن سلطان. فهناك الملك كلمة تكون حيث 4

وقلب شاق بامر يشعر ال الوصية حافظ 5 تفعل. ماذا
وحكما وقتا أمر لكل الن 6 والحكم. الوقت يعرف الحكيم
سيكون. ما يعلم ال النه 7 عليه. عظيم االنسان شر الن
على سلطان النسان ليس 8 يكون. كيف يخبره من النه
وال الموت يوم على سلطان وال الروح ليمسك الروح

رأيته هذا كل 9 اصحابه الشر ينجي وال الحرب في تخلية
وقتما الشمس تحت عمل عمل لكل قلبي وجهت اذ

رأيت وهكذا 10 نفسه. لضرر انسان على انسان يتسلط
من ذهبوا بالحق عملوا والذين وضمّوا يدفنون اشرارا

الن 11 باطل. ايضا هذا المدينة. في ونسوا القدس مكان
قد فلذلك سريعا يجرى ال الرديء العمل على القضاء
وان الخاطئ 12 الشر. لفعل فيهم البشر بني قلب امتأل
يكون انه اعلم اني اال ايامه وطالت مرة مئة شرا عمل
خير يكون وال 13 قدامه. يخافون الذين هللا للمتقين خير
هللا قدام يخشى ال النه ايامه يطيل ال وكالظل للشرير
صديقون يوجد ان االرض. على يجرى باطل يوجد 14



7.9–15.8 Pengkhotbah 11
مثل يصيبهم اشرار ويوجد االشرار عمل مثل يصيبهم
فمدحت 15 باطل. ايضا هذا ان فقلت الصديقين. عمل
يأكل ان اال الشمس تحت خير لالنسان ليس النه الفرح
حياته ايام مدة تعبه في له يبقى وهذا ويفرح ويشرب
قلبي وجهت لما 16 الشمس تحت اياها هللا يعطيه التي
االرض على عمل الذي العمل وانظر الحكمة العرف
عمل كل رأيت 17 بعينيه النوم يرى ال وليال نهارا وانه
عمل الذي العمل يجد ان يستطيع ال االنسان ان هللا

يجده فال الطلب في االنسان تعب مهما الشمس. تحت
يجده ان يقدر ال بمعرفته قال وان ايضا والحكيم

ان كله هذا وامتحنت قلبي في جعلته كله هذا الن االنسان19 هللا. يد في واعمالهم والحكماء الصديقين
ما على الكل 2 امامهم. الكل بغضا. وال حبا يعلم ال

وللطاهر للصالح وللشرير للصديق واحدة حادثة للكل.
الخاطئ. كالصالح يذبح. ال وللذي للذابح وللنجس.

تحت عمل ما كل اشر هذا 3 الحلف. يخاف كالذي الحالف
البشر بني قلب وايضا للجميع واحدة حادثة ان الشمس
وبعد احياء وهم قلبهم في والحماقة الشر من مآلن

االحياء لكل يستثنى. من النه 4 االموات. الى يذهبون ذلك
الن 5 الميت. االسد من خير الحي الكلب فان رجاء يوجد
يعلمون فال الموتى اما سيموتون. انهم يعلمون االحياء
ومحبتهم 6 نسي. ذكرهم الن بعد اجر لهم وليس شيئا

الى لهم نصيب وال زمان منذ هلكت وحسدهم وبغضتهم
خبزك كل اذهب 7 الشمس تحت عمل ما كل في االبد
قد زمان منذ هللا الن طيب بقلب خمرك واشرب بفرح
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يعوز وال بيضاء حين كل في ثيابك لتكن 8 عملك. رضي
ايام كل احببتها التي المرأة مع عيشا التذّ 9 الدهن. راسك
ايام كل الشمس تحت اياها اعطاك التي باطلك حياة

تتعبه الذي تعبك وفي الحياة في نصيبك ذلك الن باطلك
بقوتك فافعله لتفعله يدك تجده ما كل 10 الشمس. تحت

حكمة وال معرفة وال اختراع وال عمل من ليس النه
تحت ورأيت فعدت 11 اليها ذاهب انت التي الهاوية في
لالقوياء الحرب وال للخفيف ليس السعي ان الشمس
لذوي النعمة وال للفهماء الغنى وال للحكماء الخبز وال
الن 12 كافة. يالقيانهم والعرض الوقت النه المعرفة

بشبكة تؤخذ التي كاالسماك وقته. يعرف ال ايضا االنسان
بنو تقتنص كذلك بالشرك تؤخذ التي وكالعصافير مهلكة
الحكمة هذه 13 بغتة. عليهم يقع اذ شر وقت في البشر
مدينة 14 عندي. عظيمة وهي الشمس تحت ايضا رايتها

عظيم ملك عليها فجاء قليلون. اناس فيها صغيرة
رجل فيها ووجد 15 عظيمة. ابراجا عليها وبنى وحاصرها
ذكر احد وما بحكمته. المدينة هو فنجى حكيم مسكين
القوة من خير الحكمة فقلت 16 المسكين. الرجل ذلك

كلمات 17 يسمع. ال وكالمه فمحتقرة المسكين حكمة اما
بين المتسلط صراخ من اكثر الهدوء في تسمع الحكماء
خاطئ اما الحرب. ادوات من خير الحكمة 18 الجهال.

جزيال خيرا فيفسد واحد
جهالة العطّار. طيب ويخمر ينتن الميت الذباب قلب110 2 الكرامة. ومن الحكمة من اثقل قليلة
اذا ايضا 3 يساره. عن الجاهل وقلب يمينه عن الحكيم
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لكل ويقول فهمه ينقص الطريق في الجاهل مشى
فال المتسلط روح عليك صعدت ان 4 جاهل انه واحد
يوجد 5 عظيمة. خطايا يسكّن الهدوء الن مكانك تترك
المتسلط. قبل من صادر كسهو الشمس تحت رأيته شر
في يجلسون واالغنياء كثيرة معالي في جعلت الجهالة 6
ماشين ورؤساء الخيل على عبيدا رأيت قد 7 السافل.
ومن فيها يقع هوة يحفر من 8 كالعبيد. االرض على

من بها. يوجع حجارة يقلع من 9 حية. تلدغه ينقضجدارا
ولم الحديد كلّ ان 10 منه. خطر في يكون حطبا يشقق
لالنجاح. فنافعة الحكمة اما القوة. فليزد حده هو يسنن
كلمات 12 للراقي. منفعة فال رقية بال الحية لدغت ان 11
كالم ابتداء 13 تبتلعانه. الجاهل وشفتا نعمة الحكيم فم
يكثر والجاهل 14 رديء. جنون فمه وآخر جهالة فمه
من بعده يصير وماذا يكون ما انسان يعلم ال الكالم.
يذهب كيف يعلم ال النه يعييهم الجهالء تعب 15 يخبره.
ولدا ملكك كان اذا االرض ايتها لك ويل 16 المدينة الى
االرض ايتها لك طوبى 17 الصباح. في ياكلون ورؤساؤك
الوقت في يأكلون ورؤساؤك شرفاء ابن ملكك كان اذا
وبتدلي السقف يهبط الكثير بالكسل 18 للسكر ال للقوة
والخمر وليمة يعملون للضحك 19 البيت. يكف اليدين

الملك تسبّ ال 20 الكل. فتحصّل الفضة اما العيش تفرح
طير الن مضجعك. في الغني تسبّ وال فكرك. في وال

باالمر يخبر الجناح وذو الصوت ينقل السماء
بعد تجده فانك المياه وجه على خبزك ارم ايضا111 ولثمانية لسبعة نصيبا اعط 2 كثيرة. ايام
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امتألت اذا 3 االرض. على يكون شر اي تعلم لست النك
الشجرة وقعت واذا االرض. على تريقه مطرا السحب
تقع حيث الموضع ففي الشمال نحو او الجنوب نحو
ومن يزرع ال الريح يرصد من 4 تكون. هناك الشجرة
هي ما تعلم لست انك كما 5 يحصد. ال السحب يراقب
ال كذلك الحبلى بطن في العظام كيف وال الريح طريق
ازرع الصباح في 6 الجميع. يصنع الذي هللا اعمال تعلم
ينمو ايهما تعلم ال النك يدك ترخ ال المساء وفي زرعك
حلو النور 7 سواء جيدين كالهما يكون ان او ذاك او هذا
االنسان عاش ان النه 8 الشمس. تنظرا ان للعينين وخير
النها الظلمة ايام وليتذكر كلها فيها فليفرح كثيرة سنين
في الشاب ايها افرح 9 باطل. ياتي ما كل كثيرة. تكون
طرق في واسلك شبابك ايام في قلبك وليسرّك حداثتك
يأتي كلها األمور هذه على انه واعلم عينيك وبمرأى قلبك
الشر وابعد قلبك من الغم فانزع 10 الدينونة. الى هللا بك

باطالن والشباب الحداثة الن لحمك عن
تأتي ان قبل شبابك ايام في خالقك فاذكر ليس112 تقول اذ السنون تجيء او الشر ايام
والقمر والنور الشمس تظلم قبلما 2 سرور. فيها لي

يتزعزع يوم في 3 المطر. بعد السحب وترجع والنجوم
الطواحن وتبطل القوة رجال وتتلوى البيت حفظة فيه
االبواب وتغلق 4 الشبابيك. من النواظر وتظلم قلّت النها
لصوت ويقوم المطحنة ينخفضصوت حين السوق. في
من يخافون وايضا 5 الغناء. بنات كل وتحط العصفور
والجندب يزهر واللوز اهوال الطريق وفي العالي
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بيته الى ذاهب االنسان الن تبطل والشهوة يستثقل

ينفصم قبلما 6 السوق. في يطوفون والنادبون االبدي
على الجرة تنكسر او الذهب كوز ينسحق او الفضة حبل
الى التراب فيرجع 7 البئر. عند البكرة تنقصف او العين
اعطاها. الذي هللا الى الروح وترجع كان كما االرض
ان بقي 9 باطل الكل الجامعة قال االباطيل باطل 8
ووزن علما الشعب علّم وايضا حكيما كان الجامعة
يجد ان طلب الجامعة 10 كثيرة. امثاال واتقن وبحث

كالم 11 حق. كلمات باالستقامة مكتوبة مسرة كلمات
قد الجماعات ارباب منغرزة وكاوتاد كالمناسيس الحكماء
تحذر. ابني يا هذا فمن وبقي 12 واحد. راع من أعطيت
للجسد. تعب الكثير والدرس نهاية ال كثيرة كتب لعمل

الن وصاياه واحفظ هللا اتّق كله. األمر ختام فلنسمع 13
الى عمل كل يحضر هللا الن 14 كله. االنسان هو هذا

شرا او خيرا كان ان خفي كل على الدينونة
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فمه بقبالت ليقبلني 2 لسليمان الذي االنشاد نشيد الطيبة11 ادهانك لرائحة 3 الخمر. من اطيب حبك الن
اجذبني 4 العذارى. احبتك لذلك مهراق. دهن اسمك

ونفرح نبتهج حجاله. الى الملك ادخلني . فنجري وراءك
سوداء انا 5 يحبونك بالحق الخمر. من اكثر حبك نذكر بك.
سليمان. كشقق قيدار كخيام اورشليم بنات يا وجميلة

لوحتني. قد الشمس الن سوداء لكوني اليّ تنظرن ال 6

اما . الكروم ناطورة جعلوني عليّ. غضبوا امي بنو
اين نفسي تحبه من يا أخبرني 7 انطره. فلم كرمي

كمقنّعة اكون انا لماذا الظهيرة. عند تربض اين ترعى
بين الجميلة ايتها تعرفي لم ان 8 اصحابك قطعان عند
عند جداءك وارعي الغنم آثار على فاخرجي النساء

مركبات في بفرس حبيبتي يا شبهتك لقد 9 الرعاة مساكن
بقالئد. وعنقك بسموط خديك اجمل ما 10 فرعون.

ما 12 فضة من جمان مع ذهب من سالسل لك نصنع 11
المرّ صرة 13 رائحته. نارديني افاح مجلسه في الملك دام

لي حبيبي فاغية طاقة 14 يبيت. ثديي بين لي. حبيبي
انت ها حبيبتي يا جميلة انت ها 15 جدي عين كروم في
وحلو حبيبي يا جميل انت ها 16 حمامتان عيناك جميلة.

سرو وروافدنا ارز بيتنا جوائز 17 اخضر. وسريرنا
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كالسوسنة 2 االودية سوسنة شارون نرجس انا بين12 كالتفاح 3 البنات بين حبيبتي كذلك الشوك بين

ان اشتهيت ظله تحت البنين. بين حبيبي كذلك الوعر شجر
الخمر بيت الى ادخلني 4 لحلقي. حلوة وثمرته اجلس

انعشوني الزبيب باقراص اسندوني 5 محبة. فوقي وعلمه
ويمينه راسي تحت شماله 6 حبا. مريضة فاني بالتفاح
وبأيائل بالظباء اورشليم بنات يا احلفكن 7 تعانقني.

صوت 8 يشاء حتى الحبيب تنبهن وال تيقظن أال الحقول
التالل. على قافزا الجبال على طافرا آت هوذا حبيبي.
واقف هوذا األيائل. بغفر او بالظبي شبيه هو حبيبي 9

الشبابيك. من يوصوص الكوى من يتطلع حائطنا وراء
جميلتي يا حبيبتي يا قومي لي وقال حبيبي اجاب 10
وزال. مرّ والمطر مضى قد الشتاء الن 11 وتعالي.

وصوت القضب اوان بلغ االرض. في ظهرت الزهور 12
وقعال فجّها اخرجت التينة 13 ارضنا. في سمع اليمامة

وتعالي. جميلتي يا حبيبتي يا قومي رائحتها. تفيح الكروم
المعاقل ستر في الصخر محاجئ في حمامتي يا 14

ووجهك لطيف صوتك الن صوتك اسمعيني وجهك أريني
المفسدة الصغار الثعالب الثعالب لنا خذوا 15 جميل

الراعي له وانا لي حبيبي 16 أقعلت قد كرومنا الن الكروم
الظالل وتنهزم النهار يفيح ان الى 17 السوسن. بين

الجبال على األيائل غفر او الظبي حبيبي يا واشبه ارجع
المشعّبة

نفسي تحبه من طلبت فراشي على الليل في المدينة13 في واطوف اقوم اني 2 وجدته. فما طلبته
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نفسي. تحبه من اطلب الشوارع وفي االسواق في

المدينة في الطائف الحرس وجدني 3 وجدته. فما طلبته
قليال اال جاوزتهم فما 4 نفسي. تحبه من أرأيتم فقلت
حتى ارخه ولم فامسكته نفسي تحبه من وجدت حتى

بنات يا احلفكن 5 بي. حبلت من وحجرة امي بيت ادخلته
تنبهن وال تيقظن أال الحقل وبأيائل بالظباء اورشليم

كاعمدة البرية من الطالعة هذه من 6 يشاء حتى الحبيب
هوذا 7 التاجر اذرّة وبكل واللبان بالمر معطرة دخان من

اسرائيل. جبابرة من جبارا ستون حوله سليمان تخت
سيفه رجل كل الحرب. ومتعلمون سيوفا قابضون كلهم 8
لنفسه عمل سليمان الملك 9 الليل هول من فخذه على
وروافده فضة اعمدته عمل 10 لبنان. خشب من تختا
بنات من محبة مرصوفا ووسطه ارجوانا ومقعده ذهبا

الملك وانظرن صهيون بنات يا اخرجن 11 اورشليم
وفي عرسه يوم في امه به توجته الذي بالتاج سليمان

قلبه فرح يوم
عيناك جميلة انت ها حبيبتي يا جميلة انت ها رابض14 معز كقطيع شعرك نقابك. تحت من حمامتان

من الصادرة الجزائز كقطيع اسنانك 2 جلعاد. جبل على
عقيم. فيهنّ وليس متئم واحدة كل اللواتي الغسل

كفلقة خدك حلو. وفمك القرمز. من كسلكة شفتاك 3

لالسلحة. المبني داود كبرج عنقك 4 نقابك. تحت رمانة
ثدياك 5 الجبابرة. اتراس كلها عليه علق مجن الف

ان الى 6 السوسن. بين يرعيان توأمين ظبية كخشفتي
تل والى المرّ جبل الى اذهب الظالل وتنهزم النهار يفيح
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هلمي 8 عيبة فيك ليس حبيبتي يا جميل كلك 7 اللبان.
من انظري لبنان. من معي عروس يا لبنان من معي
األسود خدور من وحرمون شنير راس من امانة راس
العروس اختي يا قلبي سبيت قد 9 النمور. جبال من

عنقك. من واحدة بقالدة عينيك باحدى قلبي سبيت قد
اطيب محبتك كم العروس اختي يا حبك احسن ما 10
االطياب. كل من اطيب ادهانك رائحة وكم الخمر من
عسل لسانك تحت شهدا. تقطران عروس يا شفتاك 11

جنة العروس اختي 12 لبنان. كرائحة ثيابك ورائحة ولبن
فردوس اغراسك 13 مختوم. ينبوع مقفلة عين مغلقة

وكركم. ناردين 14 وناردين. فاغية نفيسة اثمار مع رمان
كل مع وعود مر اللبان. عود كل مع وقرفة الذريرة قصب
من وسيول حية مياه بئر جنات ينبوع 15 االطياب. انفس
الجنوب. ريح يا وتعالي الشمال ريح يا استيقظي 16 لبنان
جنته الى حبيبي ليأت اطيابها. فتقطر جنتي على هبي

النفيس ثمره ويأكل
مري قطفت العروس. اختي يا جنتي دخلت قد خمري15 شربت عسلي. مع شهدي اكلت طيبي. مع

االحباء ايها واسكروا اشربوا االصحاب ايها كلوا لبني. مع
افتحي قارعا. حبيبي صوت مستيقظ. وقلبي نائمة انا 2
راسي الن كاملتي يا حمامتي يا حبيبتي يا اختي يا لي
خلعت قد 3 الليل ندى من وقصصي الطل من امتأل

اوسخهما. فكيف رجليّ غسلت قد البسه. فكيف ثوبي
قمت 5 احشائي. عليه فانّت الكوّة من يده مدّ حبيبي 4

على قاطر مر واصابعي مرّا تقطران ويداي لحبيبي الفتح
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وعبر. تحول حبيبي لكن لحبيبي فتحت 6 القفل. مقبض
فما دعوته وجدته فما طلبته ادبر. عندما خرجت نفسي
ضربوني المدينة. في الطائف الحرس وجدني 7 اجابني.
يا احلفكنّ 8 عني. ازاري رفعوا االسوار حفظة جرحوني.
مريضة باني تخبرنه ان حبيبي وجدتنّ ان اورشليم بنات
حبيبك ما النساء بين الجميلة ايتها حبيب من حبيبك ما 9 حبا

واحمر. ابيض حبيبي 10 هكذا تحلفينا حتى حبيب من
مسترسلة قصصه ابريز. ذهب راسه 11 ربوة. بين معلم
المياه مجاري على كالحمام عيناه 12 كالغراب. حالكة

كخميلة خداه 13 وقبيهما. في جالستان باللبن مغسولتان
مرا تقطران سوسن شفتاه ذكية. رياحين واتالم الطيب
بالزبرجد. مرصعتان ذهب من حلقتان يداه 14 مائعا.

عمودا ساقاه 15 االزرق. بالياقوت مغلف ابيض عاج بطنه
كلبنان. طلعته ابريز. من قاعدتين على مؤسسان رخام
حبيبي هذا مشتهيات. وكله حالوة حلقه 16 كاالرز. فتى

اورشليم بنات يا خليلي وهذا
اين النساء بين الجميلة ايتها حبيبك ذهب اين الى16 جنته الى نزل حبيبي 2 معك فنطلبه حبيبك توجه

انا 3 السوسن. ويجمع الجنات في ليرعى الطيب خمائل
يا جميلة انت 4 السوسن بين الراعي لي. وحبيبي لحبيبي
بألوية. كجيش مرهبة كاورشليم حسنة كترصة حبيبتي
كقطيع شعرك غلبتاني. قد فانهما عينيك عني حولي 5

صادرة نعاج كقطيع اسنانك 6 جلعاد. في الرابض المعز
عقيم. فيها وليس متئم واحدة كل اللواتي الغسل من
ملكة ستون هنّ 8 نقابك. تحت خدك رمانة كفلقة 7
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حمامتي هي واحدة 9 عدد. بال وعذارى سرية وثمانون
رأتها هي. والدتها عقيلة هي. المها الوحيدة كاملتي.

هي من 10 فمدحتها. والسراري الملكات فطوّبنها. البنات
كالشمس طاهرة كالقمر جميلة الصباح مثل المشرفة
الى النظر الجوز جنة الى نزلت 11 بألوية كجيش مرهبة
الرمان. نور هل الكرم أقعل هل والنظر الوادي خضر
قوم مركبات بين نفسي جعلتني وقد اال اشعر فلم 12
ارجعي ارجعي شولميث يا ارجعي ارجعي 13 شريف
رقصصفين مثل شولميث في ترون ماذا اليك فننظر
دوائر الكريم. بنت يا بالنعلين رجليك اجمل ما كاس17 سرتك 2 صناع. يدي صنعة الحلي مثل فخذيك
حنطة صبرة بطنك ممزوج. شراب يعوزها ال مدورة
ظبية. توأمي كخشفتين ثدياك 3 بالسوسن. مسيجة

عند حشبون في كالبرك عيناك عاج. من كبرج عنقك 4

دمشق. تجاه الناظر لبنان كبرج انفك ربيم. بث باب
ملك كارجوان. راسك وشعر الكرمل مثل عليك راسك 5
الحبيبة ايتها احالك وما اجملك ما 6 بالخصل. أسر قد
بالعناقيد. وثدياك بالنخلة شبيهة هذه قامتك 7 باللذّات.
وتكون بعذوقها. وامسك النخلة الى اصعد اني قلت 8
وحنكك 9 كالتفاح انفك ورائحة الكرم كعناقيد ثدياك

على السائحة المرقرقة السائغة الخمر--لحبيبي كأجود
يا تعال 11 اشتياقه. واليّ لحبيبي انا 10 النائمين شفاه

الى لنبكرنّ 12 القرى. في ولنبت الحقل الى لنخرج حبيبي
هل القعال تفتح هل الكرم ازهر هل لننظر الكروم
رائحة يفوح اللفاح 13 حبي. اعطيك هنالك الرمان. نور
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يا لك ذخرتها وقديمة جديدة من النفائس كل ابوابنا وعند

حبيبي
الخارج في فاجدك امي ثديي الراضع لي كاخ ليتك امي18 بيت بك وادخل واقودك 2 يخزونني. وال واقبلك
سالف من الممزوجة الخمر من فاسقيك تعلمني وهي
احلفكن 4 تعانقني. ويمينه راسي تحت شماله 3 رماني.
يشاء حتى الحبيب تنبهن وال تيقظن أال اورشليم بنات يا
تحت حبيبها على مستندة البرية من الطالعة هذه من 5

خطبت هناك امك لك خطبت هناك شوقتك التفاح شجرة
على كخاتم قلبك على كخاتم اجعلني 6 والدتك لك

كالهاوة. قاسية الغيرة كالموت. قوية المحبة الن ساعدك.
ان تستطيع ال كثيرة مياه 7 الرب. لظى نار لهيب لهيبها
االنسان اعطى ان تغمرها. ال والسيول المحبة تطفئ

صغيرة اخت لنا 8 احتقارا تحتقر المحبة بدل بيته ثروة كل
ان 9 تخطب يوم في الختنا نصنع فماذا ثديان. لها ليس

فنحصرها بابا تكن وان فضة. برج عليها فنبني سورا تكن
في كنت حينئذ كبرجين. وثدياي سور انا 10 ارز بألواح
بعل في كرم لسليمان كان 11 سالمة كواجدة عينيه

ثمره عن يؤدي واحد كل نواطير الى الكرم دفع هامون.
االلف امامي. هو لي الذي كرمي 12 الفضة. من الفا

في الجالسة ايتها 13 الثمر لنواطير ومئتان سليمان يا لك
يا اهرب 14 فأسمعيني صوتك يسمعون االصحاب الجنات
االطياب جبال على االيائل كغفر او كالظبي وكن حبيبي



Yesaya

يهوذا على رآها التي آموص بن اشعياء رؤيا ملوك11 وحزقيا وآحاز ويوثام عزيا ايام في واورشليم
الن االرض ايتها واصغي السموات ايتها اسمعي 2 يهوذا
عليّ. فعصوا هم اما ونشأتهم. بنين ربيت يتكلم. الرب
اسرائيل اما صاحبه. معلف والحمار قانيه يعرف الثور 3
الشعب الخاطئة لالمّة ويل 4 يفهم. ال شعبي يعرف. فال

تركوا مفسدين. اوالد الشر فاعلي نسل االثم الثقيل
على 5 وراء. الى ارتدوا اسرائيل بقدوس استهانوا الرب

مريض الراس كل زيغانا. تزدادون بعد. تضربون م
ليس الراس الى القدم اسفل من 6 سقيم. القلب وكل
ولم تعصر لم طرية وضربة واحباط جرح بل صحة فيه
محرقة مدنكم خربة بالدكم 7 بالزيت. تلين ولم تعصب
كانقالب خربة وهي قدامكم غرباء تاكلها ارضكم بالنار.
في كخيمة كرم في كمظلة صهيون ابنة فبقيت 8 الغرباء.
بقية لنا ابقى الجنود رب ان لوال 9 محاصرة. كمدينة مقثأة

اسمعوا 10 عمورة وشابهنا سدوم مثل لصرنا صغيرة
يا الهنا شريعة الى اصغوا سدوم. قضاة يا الرب كالم
الرب. يقول ذبائحكم كثرة لي لماذا 11 عمورة. شعب
وبدم مسمنات. وشحم كباش محرقات من اتخمت

لتظهروا تأتون حينما 12 اسر. ما وتيوس وخرفان عجول
دوري. تدوسوا ان ايديكم من هذا طلب من امامي
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مكرهة هو البخور باطلة. بتقدمة تأتون تعودوا ال 13

اطيق لست المحفل. ونداء والسبت الشهر راس لي.
بغضتها واعيادكم شهوركم رؤوس 14 واالعتكاف. االثم

تبسطون فحين 15 حملها. مللت ثقال. علي صارت نفسي.
اسمع. ال الصالة كثرتم وان عنكم عينيّ استر ايديكم
افعالكم شر اعزلوا تنقوا اغتسلوا 16 دما. مآلنة ايديكم

الخير فعل تعلموا 17 الشر فعل عن كفوا عينيّ امام من
عن حاموا لليتيم اقضوا المظلوم انصفوا الحق اطلبوا
خطاياكم كانت ان الرب. يقول نتحاجج هلم 18 االرملة.
تصير كالدودي حمراء كانت ان كالثلج. تبيض كالقرمز
االرض. خير تأكلون وسمعتم شئتم ان 19 كالصوف.

تكلم الرب فم الن بالسيف تؤكلون وتمردتم أبيتم وان 20
العدل كان حقا مآلنة زانية. االمينة القرية صارت كيف 21
زغال فضتك صارت 22 فالقاتلون. اآلن واما فيها. يبيت
ولغفاء متمردون رؤساؤك 23 بماء. مغشوشة وخمرك
العطايا. ويتبع الرشوة يحب منهم واحد كل اللصوص.
لذلك 24 اليهم تصل ال االرملة ودعوى لليتيم يقضون ال

من استريح اني آه اسرائيل عزيز الجنود رب السيد يقول
وانقي عليك يدي وأرد 25 اعدائي. من وانتقم خصمائي
قضاتك واعيد 26 قصديرك. كل وانزع بالبورق كانه زغلك
تدعين ذلك بعد البداءة. في كما ومشيريك االول في كما

بالحق تفدى صهيون 27 االمينة. القرية العدل مدينة
سواء. يكون والخطاة المذنبين وهالك 28 بالبر. وتائبوها
البطم اشجار من يخجلون النهم 29 يفنون. الرب وتاركو
اخترتموها. التي الجنات من وتخزون اشتهيتموها التي
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لها ليس وكجنة ورقها ذبل قد كبطمة تصيرون النكم 30

فيحترقان شرارا وعمله مشاقة القوي ويصير 31 ماء.
يطفئ من وليس معا كالهما

يهوذا جهة من آموص بن اشعياء رآها التي االمور الرب12 بيت جبل ان االيام آخر في ويكون 2 واورشليم
وتجري التالل فوق ويرتفع الجبال راس في ثابتا يكون

نصعد هلم ويقولون كثيرة شعوب وتسير 3 االمم. كل اليه
طرقه من فيعلّمنا يعقوب اله بيت الى الرب جبل الى
ومن الشريعة تخرج صهيون من النه سبله في ونسلك

لشعوب وينصف االمم بين فيقضي 4 الرب. كلمة اورشليم
ال مناجل. ورماحهم سككا سيوفهم فيطبعون كثيرين
بعد فيما الحرب يتعلمون وال سيفا امة على امة ترفع
فانك 6 الرب. نور في فنسلك هلم يعقوب بيت يا 5

المشرق من امتألوا النهم يعقوب بيت شعبك رفضت
االجانب. اوالد ويصافحون كالفلسطينيين عائفون وهم

وامتألت لكنوزهم نهاية وال وذهبا فضة ارضهم وامتألت 7
اوثانا. ارضهم وامتألت 8 لمركباتهم. نهاية وال خيال ارضهم
وينخفض 9 اصابعهم. صنعته لما ايديهم لعمل يسجدون

الى ادخل 10 لهم تغفر فال الرجل وينطرح االنسان
ومن الرب هيبة امام من التراب في واختبئ الصخرة
وتخفض االنسان تشامخ عينا توضع 11 عظمته. بهاء

فان 12 اليوم ذلك في وحده الرب ويسمو الناس رفعة
مرتفع كل وعلى وعال متعظم كل على يوما الجنود لرب

وعلى المرتفع العالي لبنان ارز كل وعلى 13 فيوضع
كل وعلى العالية الجبال كل وعلى 14 باشان بلوط كل
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سور كل وعلى عال برج كل وعلى 15 المرتفعة التالل
االعالم كل وعلى ترشيش سفن كل وعلى 16 منيع

الناس رفعة وتوضع االنسان تشامخ فيخفض 17 البهجة.
االوثان وتزول 18 اليوم. ذلك في وحده الرب ويسمو
حفائر وفي الصخور مغاير في ويدخلون 19 بتمامها.

قيامه عند عظمته بهاء ومن الرب هيبة امام من التراب
اوثانه االنسان يطرح اليوم ذلك في 20 االرض. ليرعب

للجرذان للسجود له عملوها التي الذهبية واوثانه الفضية
شقوق وفي الصخور نقر في ليدخل 21 والخفافيش

قيامه عند عظمته بهاء ومن الرب هيبة امام من المعاقل
نسمة انفه في الذي االنسان عن كفوا 22 االرض. ليرعب

يحسب ماذا النه
اورشليم من ينزع الجنود رب السيد هوذا فانه سند13 وكل خبز سند كل والركن السند يهوذا ومن
والعراف والنبي القاضي الحرب. ورجل الجبار 2 ماء.
والماهر والمشير والمعتبر الخمسين رئيس 3 والشيخ.
رؤساء صبيانا واجعل 4 بالرقية. والحاذق الصناع بين
بعضهم الشعب ويظلم 5 عليهم. تتسلط واطفاال لهم

والدنيء الشيخ على الصبي يتمرد صاحبه. والرجل بعضا
ابيه بيت في باخيه انسان امسك اذا 6 الشريف. على

يدك تحت الخراب وهذا رئيسا لنا فتكون ثوب لك قائال
وفي عاصبا اكون ال قائال اليوم ذلك في صوته يرفع 7
الن 8 الشعب. رئيس تجعلوني ال ثوب. وال خبز ال بيتي
وافعالهما لسانهما الن سقطت ويهوذا عثرت اورشليم
يشهد وجوههم نظر 9 مجده. عيني الغاظة الرب ضد
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ويل يخفونها. ال كسدوم. بخطيتهم يخبرون وهم عليهم
للصدّيق قولوا 10 شرا. النفسهم يصنعون النهم لنفوسهم
الن شر. للشرير ويل 11 افعالهم. ثمر يأكلون النهم خير.
ونساء اوالد. ظالموه شعبي 12 به. تعمل يديه مجازاة
ويبلعون مضلون مرشدوك شعبي يا عليه. يتسلطن
وهو للمخاصمة الرب انتصب قد 13 مسالكك طريق

مع المحاكمة في يدخل الرب 14 الشعوب. لدينونة قائم
سلب الكرم. اكلتم قد وانتم ورؤسائهم. شعبه شيوخ

وتطحنون شعبي تسحقون مالكم 15 بيوتكم. في البائس
الرب وقال 16 الجنود رب السيد يقول البائسين وجوه
ممدودات ويمشين يتشامخن صهيون بنات ان اجل من

مشيهنّ في وخاطرات بعيونهنّ وغامزات االعناق
صهيون بنات هامة السيد يصلع 17 بارجلهنّ ويخشخشن
زينة اليوم ذلك في السيد ينزع 18 عورتهنّ. الرب ويعري
والبراقع واالساور والحلق 19 واالهلة والضفائر الخالخيل
الشمامات وحناجر والمناطق والسالسل والعصائب 20

المزخرفة والثياب 22 االنف وخزائم والخواتم 21 واالحراز
والقمصان والمرائي 23 واالكياس واالردية والعطف

وعوض عفونة الطيب عوض فيكون 24 واالزر. والعمائم
زنار الديباج وعوض قرعة الجدائل وعوض حبل المنطقة
بالسيف يسقطون رجالك 25 كي. الجمال وعوض مسح
فارغة وهي ابوابها وتنوح فتئن 26 الحرب. في وابطالك

االرض على تجلس
اليوم ذلك في واحد برجل نساء سبع فتمسك اسمك14 فقط ليدع ثيابنا. ونلبس خبزنا نأكل قائالت
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بهاء الرب غصن يكون اليوم ذلك في 2 عارنا انزع علينا.
اسرائيل. من للناجين وزينة فخرا االرض وثمر ومجدا
في يترك والذي صهيون في يبقى الذي ان ويكون 3

اورشليم. في للحياة كتب من كل قدوسا. يسمى اورشليم
من اورشليم دم ونقى صهيون بنات قذر السيد غسل اذا 4
على الرب يخلق 5 االحراق وبروح القضاء بروح وسطها
نهارا سحابة محفلها وعلى صهيون جبل من مكان كل
غطاء. مجد كل على الن ليال. ملتهبة نار ولمعان ودخانا
من ولمخبإ ولملجإ الحرّ من نهارا للفيء مظلّة وتكون 6

المطر ومن السيل
لحبيبي كان لكرمه. محبّي نشيد حبيبي عن ألنشدنّ وغرسه15 حجارته ونقى فنقبه 2 خصبة. اكمة على كرم
معصرة ايضا فيه ونقر وسطه في برجا وبنى سورق كرم
سكان يا واآلن 3 رديئا عنبا فصنع عنبا يصنع ان فانتظر
ماذا 4 كرمي. وبين بيني احكموا يهوذا ورجال اورشليم

ان انتظرت اذ لماذا له. اصنعه لم وانا لكرمي ايضا يصنع
اصنع ماذا اعرّفكم فاآلن 5 رديئا. عنبا صنع عنبا يصنع

فيصير جدرانه اهدم للرعي. فيصير سياجه انزع بكرمي.
شوك فيطلع ينقب وال يقضب ال خرابا واجعله 6 للدوس.
كرم ان 7 مطرا عليه يمطر ال ان الغيم واوصي وحسك
يهوذا. رجال لذته وغرس اسرائيل بيت هو الجنود رب

للذين ويل 8 صراخ فاذا وعدال دم سفك فاذا حقا فانتظر
يبق لم حتى بحقل حقال ويقرنون ببيت بيتا يصلون

في 9 االرض. وسط في وحدكم تسكنون فصرتم موضع.
بيوتا خرابا تصير كثيرة بيوتا ان أال الجنود رب قال اذني



25–10.5 Yesaya 7
تصنع كرم فدادين عشرة الن 10 ساكن. بال وحسنة كبيرة
صباحا للمبكرين ويل 11 ايفة يصنع بذار وحومر واحدا بثا
الخمر. تلهبهم العتمة في للمتأخرين المسكر. يتبعون
والئمهم والخمر والناي والدف والرباب العود وصار 12

لذلك 13 يرون. ال يديه وعمل ينظرون ال الرب فعل والى
جوع رجال شرفاؤه وتصير المعرفة لعدم شعبي سبي
الهاوية وسعت لذلك 14 العطش. من يابسين وعامته
وجمهورها بهاؤها فينزل حد بال فاها وفغرت نفسها

الرجل ويحط االنسان ويذل 15 فيها. والمبتهج وضجيجها
بالعدل الجنود رب ويتعالى 16 توضع. المستعلين وعيون
حيثما الخرفان وترعى 17 بالبر. القدوس االله ويتقدس
للجاذبين ويل 18 الغرباء تاكلها السمان وخرب تساق

القائلين 19 العجلة بربط كانه والخطية البطل بحبال االثم
مقصد ويأتي وليقرب نرى لكي عمله ليعجل ليسرع

وللخير خيرا للشر للقائلين ويل 20 لنعلم. اسرائيل قدوس
المرّ الجاعلين ظالما والنور نورا الظالم الجاعلين شرا
انفسهم اعين في للحكماء ويل 21 مرّا. والحلو حلوا

الخمر شرب على لالبطال ويل 22 ذواتهم. عند والفهماء
يبررون الذين 23 المسكر. مزج على القدرة ولذوي

فينزعونه الصدّيقين حق واما الرشوة اجل من الشرير
الحشيش ويهبط القش النار لهيب يأكل كما لذلك 24 منهم
كالغبار زهرهم ويصعد كالعفونة اصلهم يكون الملتهب
قدوس بكالم واستهانوا الجنود رب شريعة رذلوا النهم
شعبه على الرب غضب حمي ذلك اجل من 25 اسرائيل.

وصارت الجبال ارتعدت حتى وضربه عليه يده ومد
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بل غضبه يرتد لم هذا كل مع االزقة. في كالزبل جثثهم
ويصفر بعيد من لالمم راية فيرفع 26 بعد ممدودة يده
سريعا. ياتون بالعجلة هم فاذا االرض اقصى من لهم
وال ينامون وال ينعسون ال عاثر. وال رازح فيهم ليس 27
الذين 28 احذيتهم. سيور تنقطع وال احقائهم حزم تنحل
خيلهم حوافر ممدودة. قسيهم وجميع مسنونة سهامهم
زمجرة لهم 29 كالزوبعة. وبكراتهم كالصوان تحسب

الفريسة ويمسكون ويهرون كالشبل ويزمجرون كاللبوة
اليوم ذلك في عليهم يهرون 30 منقذ. وال ويستخلصونها
الضيق ظالم فهوذا االرض الى نظر فان البحر. كهدير

بسحبها اظلم قد والنور
على جالسا السيد رأيت الملك عزيا وفاة سنة في السرافيم16 2 الهيكل. تمأل واذياله ومرتفع عال كرسي
وجهه يغطي باثنين اجنحة ستة واحد لكل فوقه واقفون

ذاك نادى وهذا 3 يطير وباثنين رجليه يغطي وباثنين
ملء مجده الجنود رب قدوس قدوس قدوس وقال

الصارخ صوت من العتب اساسات فاهتزت 4 االرض كل
انسان الني هلكت اني لي ويل فقلت 5 دخانا البيت وامتأل
الن الشفتين نجس شعب بين ساكن وانا الشفتين نجس
من واحد اليّ فطار 6 الجنود. رب الملك رأتا قد عينيّ

المذبح على من بملقط اخذها قد جمرة وبيده السرافيم
فانتزع شفتيك مست قد هذه ان وقال فمي بها ومس 7
قائال السيد صوت سمعت ثم 8 خطيتك عن وكفر اثمك
ارسلني. هانذا فقلت اجلنا. من يذهب ومن ارسل من

تفهموا وال سمعا اسمعوا الشعب لهذا وقل اذهب فقال 9
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الشعب هذا قلب غلّظ 10 تعرفوا. وال ابصارا وابصروا

باذنيه ويسمع بعينيه يبصر لئال عينيه واطمس اذنيه وثقّل
ايها متى الى فقلت 11 فيشفى. ويرجع بقلبه ويفهم

والبيوت ساكن بال خربة المدن تصير ان الى فقال السيد.
االنسان الرب ويبعد 12 وتقفر االرض وتخرب انسان بال
عشر فيها بقي وان 13 االرض. وسط في الخراب ويكثر
التي والبلوطة كالبطمة ولكن للخراب ويصير فيعود بعد

مقدسا زرعا ساقه يكون ساق فلها قطعت وان
يهوذا ملك عزيا بن يوثام بن آحاز ايام في وحدث ملك17 رمليا بن فقح مع صعد ارام ملك رصين ان
يحاربها. ان يقدر فلم لمحاربتها اورشليم الى اسرائيل
افرايم. في ارام حلت قد له وقيل داود بيت وأخبر 2
قدام الوعر شجر كرجفان شعبه وقلوب قلبه فرجف
انت آحاز لمالقاة اخرج الشعياء الرب فقال 3 الريح.

سكة الى العليا البركة قناة طرف الى ابنك وشآرياشوب
يضعف وال تخف ال واهدأ. احترز له. وقل 4 القصّار حقل
بحمو المدخنتين الشعلتين هاتين ذنبي اجل من قلبك
عليك تآمرت ارام الن 5 رمليا. وابن وارام رصين غضب
يهوذا على نصعد 6 قائلة رمليا وابن افرايم مع بشر

ابن ملكا وسطها في ونملّك النفسنا ونستفتحها ونقوّضها
الن 8 تكون. ال تقوم ال الرب السيد يقول هكذا 7 طبئيل.
خمس مدة وفي رصين دمشق وراس دمشق ارام راس
وراس 9 شعبا. يكون ال حتى افرايم ينكسر سنة وستين
تؤمنوا لم ان رمليا. ابن السامرة وراس السامرة افرايم

اطلب 11 قائال آحاز فكلم الرب عاد ثم 10 تأمنوا فال
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فوق. الى رفّعه او طلبك عمق الهك. الرب من آية لنفسك
اسمعوا فقال 13 الرب. اجرب وال اطلب ال آحاز فقال 12
حتى الناس تضجروا ان عليكم قليل هو هل داود بيت يا
آية. نفسه السيد يعطيكم ولكن 14 ايضا. الهي تضجروا

زبدا 15 عمانوئيل. اسمه وتدعو ابنا وتلد تحبل العذراء ها
الخير. ويختار الشر يرفض ان عرف متى ياكل وعسال
ويختار الشر يرفض ان الصبي يعرف ان قبل النه 16

يجلب 17 ملكيها من خاش انت التي االرض تخلى الخير
منذ تأتي لم اياما ابيك بيت وعلى شعبك وعلى عليك الرب
ويكون 18 اشور. ملك اي يهوذا عن افرايم اعتزال يوم
اقصى في الذي للذباب يصفر الرب ان اليوم ذلك في
وتحل فتأتي 19 اشور ارض في الذي وللنحل مصر ترع
وفي الصخور شقوق وفي الخربة االودية في جميعها
اليوم ذلك في 20 المراعي. كل وفي الشوك غاب كل

اشور بملك النهر عبر في مستأجرة بموسى السيد يحلق
في ويكون 21 ايضا. اللحية وتنزع الرجلين وشعر الراس
ويكون 22 وشاتين. بقر عجلة يربي االنسان ان اليوم ذلك
في أبقي من كل فان زبدا يأكل اللبن صنعها كثرة من انه
كل ان اليوم ذلك في ويكون 23 وعسال. زبدا يأكل االرض
للشوك يكون الفضة من بالف جفنة الف فيه كان موضع
كل الن هناك الى يؤتى والقوس بالسهام 24 والحسك.

تنقب التي الجبال وجميع 25 وحسكا. شوكا تكون االرض
فتكون والحسك الشوك من خوفا اليها يؤتى ال بالمعول

الغنم ولدوس البقر لسرح
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عليه واكتب كبيرا لوحا لنفسك خذ الرب لي وقال أشهد18 وأن 2 بز. حاش شالل لمهير انسان بقلم
يبرخيا. بن وزكريا الكاهن اوريا امينين شاهدين لنفسي
الرب لي فقال ابنا. وولدت فحبلت النبية الى فاقتربت 3
يعرف ان قبل النه 4 بز. حاش شالل مهير اسمه ادعو
دمشق ثروة تحمل امي ويا ابي يا يدعو ان الصبي

يكلمني الرب عاد ثم 5 اشور ملك قدام السامرة وغنيمة
الجارية شيلوه مياه رذل الشعب هذا الن 6 قائال ايضا
السيد هوذا لذلك 7 رمليا وابن برصين وسر بسكوت

وكل اشور ملك والكثيرة القوية النهر مياه عليهم يصعد
جميع فوق ويجري مجاريه جميع فوق فيصعد مجده

العنق يبلغ ويعبر. يفيض يهوذا. الى ويندفق 8 شطوطه
عمانوئيل يا بالدك عرض ملء جناحيه بسط ويكون
جميع يا واصغي وانكسروا الشعوب ايها هيجوا 9

وانكسروا. احتزموا وانكسروا. احتزموا االرض. اقاصي
الن تقوم. فال كلمة تكلموا فتبطل. مشورة تشاوروا 10

وانذرني اليد بشدة الرب لي قال هكذا فانه 11 معنا. هللا
فتنة تقولوا ال 12 قائال الشعب هذا طريق في اسلك ال ان
وال خوفه تخافوا وال فتنة الشعب هذا له يقول ما لكل
رهبتكم. وهو خوفكم فهو الجنود رب قدسوا 13 ترهبوا.

لبيتي عثرة وصخرة صدمة وحجر مقدسا ويكون 14
بها فيعثر 15 اورشليم. لسكان وشركا وفخا اسرائيل

صرّ 16 فيلقطون. ويعلقون فينكسرون ويسقطون كثيرون
الساتر للرب فاصطبر 17 بتالميذي الشريعة اختم الشهادة
الذين واالوالد هانذا 18 وانتظره. يعقوب بيت عن وجهه
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رب عند من اسرائيل في وعجائب آيات الرب اعطانيهم
اطلبوا لكم قالوا واذا 19 صهيون جبل في الساكن الجنود
والهامسين. المشقشقين والعرافين التوابع اصحاب الى
الى 20 االحياء. الجل الموتى أيسأل الهه. شعب يسال أال
القول هذا مثل يقولوا لم ان الشهادة. والى الشريعة
وجائعين مضايقين فيها فيعبرون 21 فجر. لهم فليس
ملكهم ويسبّون يحنقون انهم يجوعون حينما ويكون

واذا االرض الى وينظرون 22 فوق. الى ويلتفتون والههم
مطرودون هم الظالم والى الضيق قتام وظلمة شدة
اهان كما ضيق. عليها للتي ظالم يكون ال ولكن يكرم19 نفتالي وارض زبولون ارض االول الزمان
الشعب 2 االمم. جليل االردن عبر البحر طريق االخير
في الجالسون عظيما. نورا ابصر الظلمة في السالك
االمة اكثرت 3 نور. عليهم اشرق الموت ظالل ارض

الحصاد. في كالفرح امامك يفرحون الفرح. لها عظمت
ثقله نير الن 4 غنيمة. يقتسمون عندما يبتهجون كالذين
يوم في كما كسرتهنّ مسخّره وقضيب كتفه وعصا

رداء وكل الوغى في المتسلح سالح كل الن 5 مديان.
يولد النه 6 للنار. ماكأل للحريق يكون الدماء في مدحرج
ويدعى كتفه على الرياسة وتكون ابنا ونعطى ولد لنا
السالم. رئيس ابديا ابا قديرا الها مشيرا عجيبا اسمه

وعلى داود كرسي على نهاية ال وللسالم رياسته لنمو 7
االبد. الى اآلن من والبر بالحق ويعضدها ليثبتها مملكته
يعقوب في قوال الرب ارسل 8 هذا تصنع الجنود رب غيرة
وسكان افرايم كله الشعب فيعرف 9 اسرائيل. في فوقع
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هبط قد 10 قلب وبعظمة بكبرياء القائلون السامرة
فنستخلفه الجميز قطع منحوتة. بحجارة فنبني اللبن

اعداءه ويهيج عليه رصين اخصام الرب فيرفع 11 بأرز.
فيأكلون وراء من والفلسطينيين قدام من االراميين 12
يده بل غضبه يرتد لم هذا كل مع الفم. بكل اسرائيل

يطلب ولم ضاربه الى يرجع لم والشعب 13 بعد ممدودة
والذنب الراس اسرائيل من الرب فيقطع 14 الجنود. رب
هو والمعتبر الشيخ 15 واحد. يوم في واالسل النخل
وصار 16 الذنب. هو بالكذب يعلم الذي والنبي الراس

الجل 17 مبتلعين. ومرشدوه مضلين الشعب هذا مرشدو
كل الن وارامله يتاماه يرحم وال بفتيانه السيد يفرح ال ذلك
بالحماقة. متكلم فم وكل شر. وفاعل منافق منهم واحد
الن 18 بعد ممدودة يده بل غضبه يرتد لم هذا كل مع

غاب وتشعل والحسك الشوك تأكل كالنار. يحرق الفجور
تحرق الجنود رب بسخط 19 دخان. عمود فتلتف الوعر
االنسان يشفق ال للنار كمأكل الشعب ويكون االرض
على وياكل فيجوع اليمين على يلتهم 20 اخيه. على

منسّى 21 ذراعه لحم واحد كل يأكلون يشبع. فال الشمال
هذا كل مع يهوذا. على معا وهما منسّى وافرايم افرايم

بعد ممدودة يده بل غضبه يرتد لم
الذين وللكتبة البطل اقضية يقضون للذين ويل الحكم110 عن الضعفاء ليصدّوا 2 جورا يسجلون

غنيمتهم االرامل لتكون شعبي بائسي حق ويسلبوا
تاتي حين العقاب يوم في تفعلون وماذا 3 االيتام. وينهبوا
تتركون واين للمعونة تهربون من الى بعيد. من التهلكة
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تحت يسقطون واما االسرى بين يجثون اما 4 مجدكم.
بعد ممدودة يده بل غضبه يرتد لم هذا كل مع القتلى.
هي يدهم في والعصا غضبي. قضيب الشور ويل 5

سخطي شعب وعلى ارسله منافقة امة على 6 سخطي.
كطين مدوسين ويجعلهم نهبا وينهب غنيمة ليغتنم اوصيه
بل هكذا قلبه يحسب وال هكذا يفتكر فال هو اما 7 االزقة.
يقول فانه 8 بقليلة. ليست امما ويقرض يبيد ان قلبه في
كركميش. مثل كلنو أليست 9 ملوكا. جميعا رؤسائي أليست
دمشق. مثل السامرة أليست ارفاد. مثل حماة أليست

هي المنحوتة واصنامها االوثان ممالك يدي اصابت كما 10
صنعت كما أفليس 11 وللسامرة الورشليم التي من اكثر
فيكون 12 واصنامها. باورشليم اصنع وباوثانها بالسامرة
اني وباورشليم صهيون بجبل عمله كل السيد اكمل متى
النه 13 عينيه. رفعة وفخر اشور ملك عظمة ثمر اعاقب
ونقلت فهيم. الني وبحكمتي. صنعت يدي بقدرة قال

كبطل. الملوك وحططت ذخائرهم ونهبت شعوب تخوم
بيض يجمع وكما كعش الشعوب ثروة يدي فاصابت 14
جناح مرفرف يكون ولم االرض كل انا جمعت مهجور
على الفأس تفتخر هل 15 مصفصف. وال فم فاتح وال
القضيب كأن مردده. على المنشار يتكبر او بها القاطع

لذلك 16 عودا ليسهو من ترفع العصا كأن رافعه. يحرك
تحت ويوقد هزاال سمانه على الجنود سيد السيد يرسل

نارا اسرائيل نور ويصير 17 النار. كوقيد وقيدا مجده
يوم في وشوكه حسكه ويأكل فيحرق لهيبا وقدوسه
والجسد النفس وبستانه وعره مجد ويفني 18 واحد
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وعره اشجار وبقية 19 المريض. كذوبان فيكون جميعا.
اليوم ذلك في ويكون 20 صبي يكتبها حتى قليلة تكون
يعودون ال يعقوب بيت من والناجين اسرائيل بقية ان

قدوس الرب على يتوكلون بل ضاربهم على ايضا يتوكلون
هللا الى يعقوب بقية البقية ترجع 21 بالحق اسرائيل

البحر كرمل اسرائيل يا شعبك كان وان النه 22 القدير.
الن 23 بالعدل. فائض بفناء قضي قد منه. بقية ترجع
االرض كل في وقضاء فناء يصنع الجنود رب السيد

اشور من تخف ال الجنود رب السيد يقول هكذا ولكن 24
ويرفع بالقضيب يضربك صهيون. في الساكن شعبي يا

يتم جدا قليل بعد النه 25 مصر. اسلوب على عليك عصاه
الجنود رب عليه ويقيم 26 ابادتهم. في وغضبي السخط

البحر على وعصاه غراب صخرة عند مديان كضربة سوطا
ان اليوم ذلك في ويكون 27 مصر. اسلوب على ويرفعها
بسبب النير ويتلف عنقك عن ونيره كتفك عن يزول حمله
في وضع بمجرون. عبر عيّاث. الى جاء قد 28 السمانة
ارتعدت جبع. في باتوا المعبر عبروا 29 امتعته. مخماش
جلّيم. بنت يا بصوتك اصهلي 30 شاول جبعة هربت الرامة
مدمينة. هربت 31 عناثوث هي مسكينة ليشة. يا اسمعي
يده يهز نوب. في يقف اليوم 32 جيبيم. سكان احتمى

رب السيد هوذا 33 اورشليم اكمة صهيون بنت جبل على
يقطعون القامة والمرتفعو برعب االغصان يقضب الجنود
بالحديد الوعر غاب ويقطع 34 ينخفضون. والمتشامخون

بقدير لبنان ويسقط
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غصن وينبت يسى جذع من قضيب ويخرج الحكمة111 روح الرب روح عليه ويحل 2 اصوله من
ومخافة المعرفة روح والقوة المشورة روح والفهم

بحسب يقضي فال الرب مخافة في تكون ولذته 3 الرب.
يقضي بل 4 اذنيه. سمع بحسب يحكم وال عينه نظر
االرض لبائسي باالنصاف ويحكم للمساكين بالعدل
بنفخة المنافق ويميت فمه بقضيب االرض ويضرب

حقويه منطقة واالمانة متنيه منطقة البر ويكون 5 شفتيه.
الجدي مع النمر ويربض الخروف مع الذئب فيسكن 6
يسوقها. صغير وصبي معا والمسمن والشبل والعجل
واالسد معا اوالدهما تربض ترعيان. والدبة والبقرة 7
الصل سرب على الرضيع ويلعب 8 تبنا. ياكل كالبقر

وال يسوؤون ال 9 االفعوان. حجر على يده الفطيم ويمد
من تمتلئ االرض الن قدسي جبل كل في يفسدون

ذلك في ويكون 10 البحر. المياه تغطي كما الرب معرفة
تطلب اياه للشعوب راية القائم يسى اصل ان اليوم
ان اليوم ذلك في ويكون 11 مجدا محله ويكون االمم
من بقيت التي شعبه بقية ليقتني ثانية يده يعيد السيد
عيالم ومن كوش ومن فتروس ومن مصر ومن اشور

راية ويرفع 12 البحر. جزائر ومن حماة ومن شنعار ومن
من يهوذا مشتتي ويضم اسرائيل منفيي ويجمع لالمم
وينقرض افرايم حسد فيزول 13 االرض. اطراف اربعة
ال ويهوذا يهوذا يحسد ال افرايم يهوذا. من المضايقون
الفلسطينيين اكتاف على وينقضان 14 افرايم. يضايق

وموآب ادوم على يكون معا. المشرق بني وينهبون غربا



8.13–15.11 Yesaya 17
الرب ويبيد 15 طاعتهما. في عمون وبنو يدهما امتداد

ويضربه ريحه بقوة النهر على يده ويهز مصر بحر لسان
سكة وتكون 16 باالحذية. فيها ويجيز سواق سبع الى

يوم السرائيل كان كما اشور من بقيت التي شعبه لبقية
مصر ارض من صعوده

اذ النه رب يا احمدك اليوم ذلك في وتقول هللا112 هوذا 2 فتعزيني. غضبك ارتد عليّ غضبت
وترنيمتي قوتي يهوه ياه الن ارتعب وال فاطمئن خالصي
ينابيع من بفرح مياها فتستقون 3 خالصا. لي صار وقد
ادعوا الرب احمدوا اليوم ذلك في وتقولون 4 الخالص.
قد اسمه بان ذكّروا بافعاله الشعوب بين عرّفوا باسمه
هذا ليكن مفتخرا. صنع قد النه للرب رنموا 5 تعالى.
ساكنة يا واهتفي صوّتي 6 االرض. كل في معروفا

وسطك في عظيم اسرائيل قدوس الن صهيون
آموص بن اشعياء رآه بابل جهة من وحي اليهم.113 صوتا ارفعوا اقرع. جبل على راية اقيموا 2

مقدسي اوصيت انا 3 العتاة. ابواب ليدخلوا باليد اشيروا
صوت 4 عظمتي. مفتخري غضبي الجل ابطالي ودعوت

ضجيج صوت كثيرين. قوم شبه الجبال على جمهور
الحرب. جيش يعرض الجنود رب مجتمعة. امم ممالك
الرب السموات اقصى من بعيدة ارض من يأتون 5

الرب يوم الن ولولوا 6 االرض كل ليخرب سخطه وادوات
لذلك 7 شيء. كل على القادر من كخراب قادم قريب
فيرتاعون. 8 انسان قلب كل ويذوب االيادي كل ترتخي
بعضهم يبهتون كوالدة. يتلوون ومخاض اوجاع تاخذهم



1.14–9.13 Yesaya 18
الرب يوم هوذا 9 لهيب وجوه وجوههم بعض. الى

خرابا االرض ليجعل غضب وحمو بسخط قاسيا قادم
ال وجبابرتها السموات نجوم فان 10 خطاتها. منها ويبيد
يلمع ال والقمر طلوعها عند الشمس تظلم نورها. تبرز
والمنافقين شرها على المسكونة واعاقب 11 بضوءه.

العتاة. تجبر واضع المستكبرين تعظم وابطل اثمهم على
اعز واالنسان االبريز الذهب من اعز الرجل واجعل 12

االرض وتتزعزع السموات ازلزل لذلك 13 اوفير. ذهب من
غضبه. حمو يوم وفي الجنود رب سخط في مكانها من
يلتفتون يجمعها. من بال وكغنم طريد كظبي ويكونون 14

ارضه. الى واحد كل ويهربون شعبه الى واحد كل
بالسيف. يسقط انحاش من وكل يطعن وجد من كل 15
وتفضح بيوتهم وتنهب عيونهم امام اطفالهم وتحطم 16
يعتدون ال الذين الماديين عليهم اهيج هانذا 17 نسائهم
الفتيان القسي فتحطم 18 بالذهب. يسرون وال بالفضة
االوالد. على عيونهم تشفق ال البطن. ثمرة يرحمون وال
كتقليب الكلدانيين فخر وزينة الممالك بهاء بابل وتصير 19
الى تسكن وال االبد الى تعمر ال 20 وعمورة. سدوم هللا
رعاة. هناك يربض وال اعرابي هناك يخيم وال فدور دور

بيوتهم البوم ويمأل القفر وحوش هناك تربض بل 21
الوحش. معز هناك وترقص النعام بنات هناك وتسكن
هياكل في والذئاب قصورهم في آوى بنات وتصيح 22

تطول ال وايامها المجيء قريب ووقتها التنعم
اسرائيل ايضا ويختار يعقوب سيرحم الرب الن الغرباء114 بهم فتقترن ارضهم في ويريحهم
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وياتون شعوب ويأخذهم 2 يعقوب. بيت الى وينضمون
ارض في اسرائيل بيت ويمتلكهم موضعهم الى بهم
ويتسلطون سبوهم الذين ويسبون واماء عبيدا الرب

تعبك من الرب يريحك يوم في ويكون 3 ظالميهم على
بها استعبدت التي القاسية العبودية ومن انزعاجك ومن
باد كيف وتقول. بابل ملك على الهجو بهذا تنطق انك 4
االشرار عصا الرب كسر قد 5 المغطرسة. بادت الظالم
بال ضربة بسخط الشعوب الضارب 6 المتسلطين قضيب
إمساك. بال باضطهاد االمم على بغضب المتسلط فتور
حتى 8 ترنما. هتفوا االرض. كل اطمأنت استراحت 7
لم اضطجعت منذ قائال لبنان وارز عليك يفرح السرو

الستقبال لك مهتزة اسفل من الهاوية 9 قاطع. علينا يصعد
اقامت االرض. عظماء جميع االخيلة لك منهضة قدومك
ويقولون يجيبون كلهم 10 كراسيهم. عن االمم ملوك كل
أهبط 11 مثلنا. وصرت نظيرنا ضعفت قد ايضا أانت لك
الرمة تفرش تحتك اعوادك. رنة فخرك الهاوية الى

زهرة يا السماء من سقطت كيف 12 الدود. وغطاؤك
االمم. قاهر يا االرض الى قطعت كيف الصبح. بنت

كرسيي ارفع السموات الى اصعد قلبك في قلت وانت 13
اقاصي في االجتماع جبل على واجلس هللا كواكب فوق
مثل اصير السحاب. مرتفعات فوق اصعد 14 الشمال.
الجب. اسافل الى الهاوية الى انحدرت لكنك 15 العلي.
هو أهذا فيك. يتأملون اليك يتطلعون يرونك الذين 16

جعل الذي 17 الممالك وزعزع االرض زلزل الذي الرجل
الى اسراه يطلق لم الذي مدنه وهدم كقفر العالم
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بالكرامة اضطجعوا باجمعهم االمم ملوك كل 18 بيوتهم.
قبرك من طرحت فقد انت واما 19 بيته. في واحد كل

الهابطين بالسيف المضروبين القتلى كلباس اشنع كغصن
القبر في بهم تتحد ال 20 مدوسة. كجثة الجب حجارة الى
نسل االبد الى يسمى ال شعبك. قتلت ارضك اخربت النك
وال يقوموا فال آبائهم باثم قتال لبنيه هيئوا 21 الشر. فاعلي
عليهم فاقوم 22 مدنا. العالم وجه يمألوا وال االرض يرثوا

ونسال وبقية اسما بابل من واقطع الجنود رب يقول
مياه وآجام للقنفذ ميراثا واجعلهم 23 الرب. يقول وذرية
رب حلف قد 24 الجنود رب يقول الهالك بمكنسة واكنسها
ان 25 يثبت نويت وكما يصير قصدت كما انه قائال الجنود
فيزول جبالي على وادوسه ارضي في اشور احطم

القضاء هو هذا 26 حمله. كتفهم عن ويزول نيره عنهم
الممدودة اليد هي وهذه االرض كل على به المقضي
يبطّل فمن قضى قد الجنود رب فان 27 االمم. كل على
الملك وفاة سنة في 28 يردها فمن الممدودة هي ويده
فلسطين جميع يا تفرحي ال 29 الوحي. هذا كان آحاز
يخرج الحية اصل من فانه انكسر الضاربك القضيب الن
ابكار وترعى 30 طيارا. ساما ثعبانا تكون وثمرته افعوان
بالجوع اصلك واميت باالمان البائسون ويربض المساكين
قد المدينة. ايتها اصرخي الباب ايها ولول 31 بقيتك. فيقتل
دخان يأتي الشمال من النه فلسطين. يا جميعك ذاب

ان االمم. رسل يجاب فبماذا 32 جيوشه. في شاذّ وليس
شعبه بائسو يحتمي وبها صهيون اسس الرب
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عار خربت ليلة في انه موآب. جهة من وحي موآب115 قير خربت ليلة في انه وهلكت. موآب
المرتفعات الى يصعدون وديبون البيت الى 2 وهلكت.
راس كل في ميدبا. وعلى نبو على موآب تولول للبكاء.
بمسح. يأتزرون ازقتها في 3 مجزوزة. لحية كل قرعة منها
سيّاال منها واحد كل يولول ساحاتها وفي سطوحها على
الى صوتهما يسمع والعالة. حشبون وتصرخ 4 بالبكاء.
فيها. ترتعد نفسها موآب. متسلحو يصرخ لذلك ياهص.
صوغر الى منها الهاربين موآب. اجل من قلبي يصرخ 5
بالبكاء اللوحيث عقبة في يصعدون النهم ثالثية كعجلة
االنكسار. صراخ يرفعون حورونايم طريق في النهم
الكأل يبس. العشب الن خربة تصير نمريم مياه الن 6

اكتسبوها التي الثروة لذلك 7 توجد. ال الخضرة فني.
الن 8 الصفصاف. وادي عبر الى يحملونها وذخائرهم

والى ولولتها اجاليم الى موآب. بتخوم احاط قد الصراخ
اجعل الني دما تمتلئ ديمون مياه الن 9 ولولتها. ايليم بئر
وعلى اسدا موآب من الناجين على زوائد. ديمون على

االرض بقية
نحو سالع من االرض حاكم خرفان ارسلوا كطائر116 انه ويحدث 2 صهيون. ابنة جبل الى البرية
ارنون. معابر في موآب بنات تكون منفّرة كفراخ تائه

في كالليل ظلك اجعلي انصافا اصنعي مشورة هاتي 3

الهاربين. تظهري ال المطرودين استري الظهيرة وسط
من لهم سترا كوني موآب. مطرودو عندك ليتغرب 4

عن ويفنى الخراب وينتهي يبيد الظالم الن المخرب وجه
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ويجلس بالرحمة الكرسي فيثبت 5 الدائسون. االرض

ويبادر الحق ويطلب قاض داود خيمة في باالمانة عليه
عظمتها جدا المتكبرة موآب بكبرياء سمعنا قد 6 بالعدل.
على موآب تولول لذلك 7 افتخارها بطل وصلفها وكبريائها

انما حارسة قير اسس على تئنون يولول. كلها موآب
سبمة كرمة ذبلت. حشبون حقول الن 8 مضروبة. هي
في تاهت يعزير الى وصلت افضلها. االمم امراء كسر
بكاء ابكي لذلك 9 البحر. عبرت اغصانها امتدت البرية
حشبون يا بدموعي ارويكما سبمة كرمة على يعزير
وقعت قد حصادك وعلى قطافك على النه والعالة.

في يغنى وال البستان من واالبتهاج الفرح وانتزع 10 جلبة
المعاصر. في خمرا دائس يدوس وال يترنم وال الكروم
اجل من كعود احشائي ترن لذلك 11 الهتاف. ابطلت

ظهرت اذا ويكون 12 حارس قير اجل من وبطني موآب
تصلي مقدسها الى ودخلت المرتفعة على موآب تعبت اذا
منذ موآب الرب به كلم الذي الكالم هو هذا 13 تفوز ال انها
كسني سنين ثالث في قائال الرب تكلم واآلن 14 زمان.
وتكون العظيم الجمهور بكل موآب مجد يهان االجير

كبيرة ال صغيرة قليلة البقية
من تزال دمشق هوذا دمشق. جهة من وحي عروعير117 مدن 2 ردم رجمة وتكون المدن بين

يخيف. من وليس فتربض للقطعان تكون متروكة.
وبقية دمشق من والملك افرايم من الحصن ويزول 3

ويكون 4 الجنود رب يقول اسرائيل بني كمجد فتصير ارام.
تهزل لحمه وسمانة يذل يعقوب مجد ان اليوم ذلك في
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السنابل تحصد وذراعه الزرع الحصادين كجمع ويكون 5
فيه وتبقى 6 رفايم. وادي في سنابل يلقط كمن ويكون
الفرع راس في ثالث او حبتان زيتونة كنفض خصاصة

اسرائيل اله الرب يقول المثمرة افنان خمسفي او واربع
عيناه وتنظر صانعه الى االنسان يلتفت اليوم ذلك في 7
يديه صنعة المذابح الى يلتفت وال 8 اسرائيل. قدوس الى
والشمسات. السواري اصابعه صنعته ما الى ينظر وال
الغاب في كالردم الحصينة مدنه تصير اليوم ذلك في 9
فصارت اسرائيل بني وجه من تركوها التي والشوامخ
صخرة تذكري ولم خالصك اله نسيتي النك 10 خرابا

غربية. نصبة وتنصبين نزهة اغراسا تغرسين لذلك حصنك
يزهر زرعك تجعلين الصباح وفي تسيجينها غرسك يوم 11

والكآبة المهلكة الضربة يوم في الحصيد يهرب ولكن
كضجيج تضج كثيرة شعوب ضجيج آه 12 الرجاء العديمة
تهدر قبائل 13 غزيرة. مياه كهدير تهدر قبائل وهدير البحر

وتطرد بعيدا فتهرب ينتهرها ولكنه كثيرة. مياه كهدير
في 14 الزوبعة. اما وكالجل الريح امام الجبال كعصافة

نصيب هذا هم. ليسوا الصبح قبل رعب. اذا المساء وقت
سالبينا وحظ ناهبينا

انهار عبر في التي االجنحة حفيف ارض يا من118 قوارب وفي البحر في رسال المرسلة كوش2
السريعون الرسل ايها اذهبوا المياه. وجه على البردي
كان منذ مخوف شعب الى وجرداء طويلة امة الى

ارضها. االنهار خرقت قد ودوس وشدة قوة امة فصاعدا
عندما االرض وقاطني المسكونة سكان جميع يا 3
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بالبوق يضرب وعندما تنظرون الجبال على الراية ترتفع
وانظر اهدأ اني الرب لي قال هكذا النه 4 تسمعون

في الندى كغيم البقل على الصافي كالحر مسكني في
وعند الزهر تمام عند الحصاد قبل فانه 5 الحصاد. حر
بالمناجل القضبان يقطع نضيجا حصرما الزهر يصير ما

الجبال لجوارح معا تترك 6 ويطرحها. االفنان وينزع
عليها وتشتي الجوارح عليها فتصيف االرض ولوحوش
لرب هدية تقدم اليوم ذلك في 7 االرض وحوش جميع
منذ مخوف شعب ومن واجرد طويل شعب من الجنود
خرقت قد ودوس وشدة قوة ذات امة من فصاعدا كان
صهيون جبل الجنود رب اسم موضع الى ارضها االنهار
على راكب الرب هوذا مصر. جهة من وحي اوثان119 فترتجف مصر الى وقادم سريعة سحابة
واهيج 2 داخلها. مصر قلب ويذوب وجهه من مصر

وكل اخاه واحد كل فيحاربون مصريين على مصريين
وتهراق 3 مملكة. ومملكة مدينة مدينة صاحبه واحد
االوثان فيسألون مشورتها وافني داخلها مصر روح

على واغلق 4 والعرافين. التوابع واصحاب والعازفين
عزيز ملك عليهم فيتسلط قاس مولى يد في المصريين
ويجف البحر من المياه وتنشف 5 الجنود رب السيد يقول

سواقي وتجف وتضعف االنهار وتنتن 6 وييبس. النهر
على النيل على والرياض 7 واالسل. القصب ويتلف مصر

وال وتتبدد تيبس النيل على مزرعة وكل النيل حافة
في شصا يلقون الذين وكل يئنون والصيادون 8 تكون.
المياه وجه على شبكة يبسطون والذين ينوحون. النيل
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والذين الممشط الكتان يعملون الذين ويخزى 9 يحزنون
مسحوقة عمدها وتكون 10 البيضاء. االنسجة يحيكون
رؤساء ان 11 النفس مكتئبي باالجرة العاملين وكل

بهيمية. مشورتهم فرعون مشيري حكماء اغبياء. صوعن
قدماء. ملوك ابن حكماء ابن انا لفرعون تقولون كيف
به قضى ماذا ليعرفوا فليخبروك حكماؤك هم فاين 12
اغبياء. صاروا صوعن رؤساء 13 مصر. على الجنود رب

اسباطها. وجوه مصر واضل انخدعوا. نوف رؤساء
كل في مصر فاضلوا غي روح وسطها في الرب مزج 14
عمل لمصر يكون فال 15 قيئه. في السكران كترنح عملها
تكون اليوم ذلك في 16 اسلة. او نخلة ذنب او راس يعمله

الجنود رب يد هزة من وترجف فترتعد كالنساء مصر
كل لمصر. رعبا يهوذا ارض وتكون 17 عليها يهزها التي

الذي الجنود رب قضاء امام من يرتعب تذكرها من
مصر ارض في يكون اليوم ذلك في 18 عليها به يقضي
يقال الجنود لرب وتحلف كنعان بلغة تتكلم مدن خمس
مذبح يكون اليوم ذلك في 19 الشمس. مدينة الحداها
تخمها. عند للرب وعمود مصر ارض وسط في للرب
مصر. ارض في الجنود لرب وشهادة عالمة فيكون 20
لهم فيرسل المضايقين بسبب الرب الى يصرخون النهم
مصر في الرب فيعرف 21 وينقذهم. ومحاميا مخلصا

ذبيحة ويقدمون اليوم ذلك في الرب المصريون ويعرف
الرب ويضرب 22 به. ويوفون نذرا للرب وينذرون وتقدمة
لهم فيستجيب الرب الى فيرجعون فشافيا ضاربا مصر
الى مصر من سكة تكون اليوم ذلك في 23 ويشفيهم
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الى والمصريون مصر الى االشوريون فيجيء اشور

اليوم ذلك في 24 االشوريين. مع المصريون ويعبد اشور
بها 25 االرض في بركة والشور لمصر ثلثا اسرائيل يكون
يدي وعمل مصر شعبي مبارك قائال الجنود رب يبارك

اسرائيل وميراثي اشور
ارسله حين اشدود الى ترتان مجيء سنة في واخذها120 اشدود فحارب اشور ملك سرجون
آموص بن اشعياء يد عن الرب تكلم الوقت ذلك في 2
حذاءك واخلع حقويك عن المسح وحلّ اذهب قائال.

فقال 3 وحافيا. معرّى ومشى هكذا ففعل رجليك. عن
سنين ثالث وحافيا معرّى اشعياء عبدي مشى كما الرب

يسوق هكذا 4 كوش وعلى مصر على واعجوبة آية
والشيوخ الفتيان كوش وجالء مصر سبي اشور ملك

فيرتاعون 5 لمصر. خزيا االستاه ومكشوفي وحفاة عراة
مصر اجل ومن رجائهم كوش اجل من ويخجلون

اليوم ذلك في الساحل هذا ساكن ويقول 6 فخرهم.
من لننجوا للمعونة اليه هربنا الذي ملجأنا هكذا هوذا

نحن نسلم فكيف اشور ملك
الجنوب في كزوابع البحر. برية جهة من وحي قد121 2 مخوفة. ارض من البرية من يأتي عاصفة
مخربا. والمخرب ناهبا الناهب قاسية رؤيا لي أعلنت

انينها. كل ابطلت قد مادي. يا حاصري عيالم. يا اصعدي
كمخاض مخاض واخذني وجعا حقواي امتألت لذلك 3
انظر. ال حتى اندهشت اسمع. ال حتى تلويت الوالدة.
رعدة. لي جعلها لذّتي ليلة رعب. بغتني قلبي. تاه 4
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يشربون ياكلون الحراسة يحرسون المائدة يرتبون 5

لي قال هكذا النه 6 المجن امسحوا الرؤساء ايها قوموا
ركابا فرأى 7 يرى. بما ليخبر الحارس. اقم اذهب السيد.
اصغاء فاصغى جمال. ركاب حمير. ركاب فرسان. ازواج
المرصد على قائم انا السيد ايها كأسد صرخ ثم 8 شديدا
الليالي. كل المحرس على واقف وانا النهار في دائما
فاجاب الفرسان. من ازواج الرجال. من ركاب وهوذا 9

المنحوتة آلهتها تماثيل وجميع بابل سقطت سقطت وقال
سمعته ما بيدري. وبني دياستي يا 10 االرض. الى كسرها
جهة من وحي 11 به اخبرتكم اسرائيل اله الجنود رب من
الليل. من ما حارس يا سعير من صارخ اليّ صرخ دومة.
وايضا صباح اتى الحارس قال 12 الليل. من ما حارس يا
وحي 13 تعالوا ارجعوا فاطلبوا. تطلبون كنتم ان ليل.
تبيتين العرب بالد في الوعر في العرب. بالد جهة من
يا العطشان لمالقاة ماء هاتوا 14 الددانيين. قوافل يا
من فانهم 15 بخبزه. الهارب وافوا تيماء ارض سكان

ومن المسلول السيف امام من هربوا. قد السيوف امام
فانه 16 الحرب. شدة امام ومن المشدودة القوس امام
كل يفنى االجير كسنة سنة مدة في السيد لي قال هكذا
الن تقل قيدار بني ابطال قسي عدد وبقية 17 قيدار مجد

تكلم قد اسرائيل اله الرب
صعدت انك فمالك الرؤيا. وادي جهة من وحي الجلبة122 من مآلنة يا 2 السطوح على جميعا
قتلى هم ليس قتالك المفتخرة. القرية العجاجة المدينة
معا. هربوا رؤسائك جميع 3 الحرب. موتى وال السيف
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بعيد من معا. أسروا بك الموجودين كل بالقسي. أسروا
تلحوا ال بمرارة. فابكي عني اقتصروا قلت لذلك 4 فروا.
الجنود رب للسيد ان 5 شعبي بنت خراب عن بتعزيتي
سور نقب وارتباك. ودوس شغب يوم الرؤيا وادي في
بمركبات الجعبة حملت قد فعيالم 6 الجبل. الى وصراخ
افضل فتكون 7 المجن. كشفت قد وقير فرسان. رجال
نحو اصطفافا تصطف والفرسان مركبات مآلنة اوديتك
الى اليوم ذلك في فتنظر يهوذا ستر ويكشف 8 الباب.

صارت انها داود مدينة شقوق ورأيتم 9 الوعر. بيت اسلحة
بيوت وعددتم 10 السفلى. البركة مياه وجمعتم كثيرة
وصنعتم 11 السور. لتحصين البيوت وهدمتم اورشليم

تنظروا لم لكن العتيقة. البركة لمياه السورين بين خندقا
السيد ودعا 12 قديم. من مصوره تروا ولم صانعه الى
والقرعة والنوح البكاء الى اليوم ذلك في الجنود رب

غنم ونحر بقر ذبح وفرح بهجة فهوذا 13 بالمسح والتنطق
نموت. غدا الننا ونشرب لناكل خمر. وشرب لحم اكل

االثم هذا لكم يغفرنّ ال الجنود رب اذنيّ في فاعلن 14
السيد قال هكذا 15 الجنود رب السيد يقول تموتوا حتى
شبنا الى الملك جليس هذا الى ادخل اذهب الجنود. رب
نقرت حتى ههنا لك ومن ههنا مالك 16 البيت. على الذي
لنفسه الناحت قبره العلو في الناقر ايها قبرا ههنا لنفسك
رجل يا طرحا يطرحك الرب هوذا 17 مسكنا. الصخر في

ارض الى كالكرة لفيفة لف يلفك 18 تغطية ويغطيك
مركبات تكون وهناك تموت هناك الطرفين. واسعة

ومن منصبك من واطردك 19 سيدك. بيت خزي يا مجدك
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عبدي ادعو اني اليوم ذلك في ويكون 20 يحطك مقامك
واجعل بمنطقتك واشده ثوبك والبسه 21 حلقيا بن الياقيم
يهوذا. ولبيت اورشليم لسكان ابا فيكون يده في سلطانك
من وليس فيفتح كتفه على داود بيت مفتاح واجعل 22
موضع في وتدا واثبته 23 يفتح. من وليس ويغلق يغلق
كل عليه ويعلقون 24 ابيه. لبيت مجد كرسي ويكون امين
آنية من صغيرة آنية كل والقضبان الفروع ابيه بيت مجد
يقول اليوم ذلك في 25 جميعا القناني آنية الى الطسوس
ويقطع امين موضع في المثبت الوتد يزول الجنود رب

تكلم قد الرب الن عليه الذي الثقل ويباد ويسقط.
ترشيش سفن يا ولولي صور. جهة من وحي مدخل123 ليس حتى بيت ليس حتى خربت النها
الساحل. سكان يا اندهشوا 2 لهم. أعلن كتّيم ارض من
شيحور زرع وغلتها 3 مألوك. البحر العابرون صيدون تجار

المم. متجرة فصارت كثيرة مياه على النيل حصاد
قائال نطق البحر حصن البحر الن صيدون يا اخجلي 4
عذارى. نشأت وال شبابا ربيت وال ولدت وال اتمخض لم
خبر وصول عند يتوجعون مصر الى الخبر وصول عند 5

الساحل. سكان يا ولولوا ترشيش. الى اعبروا 6 صور.
قدمها القديمة االيام منذ التي المفتخرة لكم أهذه 7

صور على بهذا قضى من 8 للتغرب بعيدا رجالها تنقلها
االرض. موقرو متسببوها رؤساء. تجارها التي المتوّجة
كل ويهين مجد كل كبرياء ليدنس به قضى الجنود رب 9
ترشيش. بنت يا كالنيل ارضك اجتازي 10 االرض. موقري
ممالك. ارعد البحر على يده مدّ 11 بعد. فيما حصر ليس
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وقال 12 حصونها. تخرب ان كنعان جهة من الرب أمر
بنت العذراء المنهتكة ايتها ايضا تفتخرين تعودين ال

لك راحة ال ايضا هناك اعبري. كتّيم الى قومي صيدون
اسسها يكن. لم الشعب هذا الكلدانيين. ارض هوذا 13

قصورها. دمروا ابراجهم اقاموا قد البرية. الهل اشور
قد حصنك الن ترشيش سفن يا ولولي 14 ردما. جعلها
سبعين تنسى صور ان اليوم ذلك في ويكون 15 أخرب
لصور يكون سنة سبعين بعد من واحد. ملك كايام سنة
ايتها المدينة في طوفي عودا خذي 16 الزانية. كاغنية

تذكري. لكي الغناء اكثري العزف احسني المنسية الزانية
صور يتعهد الرب ان سنة سبعين بعد من ويكون 17

وجه على البالد ممالك كل مع وتزني اجرتها الى فتعود
تخزن ال للرب. قدسا واجرتها تجارتها وتكون 18 االرض.
الى ألكل الرب امام للمقيمين تجارتها تكون بل تكنز وال

فاخر وللباس الشبع
ويقلب ويفرغها االرض يخلي الرب هوذا الشعب124 يكون وكما 2 سكانها. ويبدد وجهها

هكذا االمة كما سيده. هكذا العبد كما الكاهن. هكذا
هكذا المقرض كما البائع. هكذا الشاري كما سيدتها.
االرض تفرغ 3 المديون. هكذا الدائن وكما المقترض

ناحت 4 القول. بهذا تكلم قد الرب الن نهبا وتنهب افراغا
مرتفعو حزن المسكونة. ذبلت حزنت االرض. ذبلت
النهم سكانها تحت تدنست واالرض 5 االرض شعب

لذلك 6 االبدي. العهد نكثوا الفريضة غيروا الشرائع تعدوا
احترق لذلك فيها الساكنون وعوقب االرض اكلت لعنة
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ذبلت المسطار ناح 7 قالئل. اناس وبقي االرض سكان
الدفوف فرح بطل 8 القلوب. مسروري كل أنّ الكرمة
يشربون ال 9 العود. فرح بطل المبتهجين ضجيج انقطع
قرية دمرت 10 لشاربيه. مرا المسكر يكون بالغناء. خمرا
الخمر على صراخ 11 الدخول. عن بيت كل أغلق الخراب.
الباقي 12 االرض. سرور انتفى فرح. كل غرب االزقة. في

هكذا انه 13 ردما. الباب وضرب خراب المدينة في
زيتونة كنفاضة الشعوب بين االرض وسط في يكون

اصواتهم يرفعون هم 14 القطاف انتهى اذا كالخصاصة
لذلك 15 البحر. من يصوّتون الرب عظمة الجل ويترنمون.
اسم مجدوا البحر جزائر في الرب. مجدوا المشارق في
ترنيمة سمعنا االرض اطراف من 16 اسرائيل اله الرب
الناهبون لي. ويل تلفي. يا تلفي يا فقلت للبار. مجدا
يا وفخ وحفرة رعب عليك 17 نهبا. نهبوا الناهبون نهبوا
الرعب صوت من الهارب ان ويكون 18 االرض. ساكن
يؤخذ الحفرة وسط من والصاعد الحفرة في يسقط
االرض واسس انفتحت العالء من ميازيب الن بالفخ.
االرض تشققت انسحاقا. االرض انسحقت 19 تزلزلت.

ترنحا االرض ترنحت 20 تزعزعا. االرض تزعزعت تشققا.
فسقطت ذنبها عليها وثقل كالعرزال وتدلدلت كالسكران
يطالب الرب ان اليوم ذلك في ويكون 21 تقوم تعود وال

االرض. على االرض وملوك العالء في العالء جند
في عليهم ويغلق سجن في كاسارى جمعا ويجمعون 22

القمر ويخجل 23 يتعهدون. كثيرة ايام بعد ثم حبس.
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صهيون جبل في ملك قد الجنود رب الن الشمس وتخزى

مجد شيوخه وقدام اورشليم. وفي
النك اسمك احمد اعظمك. الهي انت رب يا وصدق.125 امانة القديم منذ مقاصدك عجبا. صنعت
قصر ردما. حصينة قرية رجمة. مدينة جعلت النك 2

يكرمك لذلك 3 االبد. الى يبنى ال مدينة. تكون ال ان اعاجم
كنت النك 4 عتاة. امم قرية منك وتخاف قوي شعب

السيل من ملجأ ضيقه في للبائس حصنا للمسكين حصنا
حائط. على كسيل العتاة نفخة كانت اذ الحرّ من ظال

غيم بظل كحر االعاجم. تخفضضجيج يبس في كحر 5
في الشعوب لجميع الجنود رب ويصنع 6 العتاة غناء يذل
سمائن دردي على خمر وليمة سمائن وليمة الجبل هذا

وجه الجبل هذا في ويفني 7 مصفى. دردي ممخّة
المغطى والغطاء الشعوب كل على الذي النقاب النقاب.
السيد ويمسح االبد الى الموت يبلع 8 االمم. كل على به
كل عن شعبه عار وينزع الوجوه كل عن الدموع الرب
هوذا اليوم ذلك في ويقال 9 تكلم قد الرب الن االرض

انتظرناه. الرب هو هذا فخلّصنا. انتظرناه الهنا هذا
هذا على تستقر الرب يد الن 10 بخالصه. ونفرح نبتهج

ماء في التبن يداس كما مكانه في موآب ويداس الجبل
ليسبح السابح يبسط كما فيه يديه فيبسط 11 المزبلة.

اسوارك ارتفاع وصرح 12 يديه. مكايد مع كبرياءه فيضع
التراب الى باالرض يلصقه يضعه يخفضه

ارض في االغنية بهذه يغنى اليوم ذلك في اسوارا126 الخالص يجعل قوية. مدينة لنا يهوذا.
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الحافظة البارة االمة لتدخل االبواب افتحوا 2 ومترسة.
النه سالما سالما تحفظه الممكن الراي ذو 3 االمانة.
ياه في الن االبد الى الرب على توكلوا 4 متوكل. عليك
يضع العالء سكان يخفض النه 5 الدهور. صخر الرب
بالتراب. يلصقها االرض. الى يضعها المرتفعة. القرية
طريق 7 المساكين اقدام البائس رجال الرجل تدوسها 6
الصدّيق. سبيل المستقيم ايها تمهد استقامة. الصدّيق
اسمك الى انتظرناك. رب يا احكامك طريق ففي 8

الليل. في اشتهيتك بنفسي 9 النفس. شهوة ذكرك والى
تكون حينما النه ابتكر. اليك داخلي في بروحي ايضا
العدل. المسكونة سكان يتعلم االرض في احكامك

االستقامة ارض في العدل. يتعلّم وال المنافق يرحم 10
وال يدك ارتفعت رب يا 11 الرب جالل يرى وال شرا يصنع
نار وتاكلهم الشعب على الغيرة من ويخزون يرون يرون.
صنعتها اعمالنا كل النك سالما لنا تجعل رب يا 12 اعدائك.
بك سواك. سادة علينا استولى قد الهنا الرب ايها 13 لنا.
ال اخيلة يحيون. ال اموات هم 14 اسمك. نذكر وحدك

زدت 15 ذكرهم كل وأبدت واهلكتهم عاقبت لذلك تقوم.
اطراف كل وسعت تمجدت. االمة. زدت رب يا االمة

عند مخافتة سكبوا طلبوك. الضيق في رب يا 16 االرض.
تتلوى الوالدة تقارب التي الحبلى ان كما 17 اياهم. تأديبك
تلوينا حبلنا 18 رب. يا قدامك كنا هكذا مخاضها في وتصرخ
يسقط ولم االرض في خالصا نصنع لم ريحا. ولدنا كاننا
استيقظوا الجثث. تقوم امواتك تحيا 19 المسكونة. سكان
واالرض اعشاب طل طلك الن التراب. سكان يا ترنموا
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واغلق مخادعك ادخل شعبي يا هلم 20 االخيلة تسقط
الغضب. يعبر حتى لحيظة نحو اختبئ خلفك. ابوابك
سكان اثم ليعاقب مكانه من يخرج الرب هوذا النه 21

قتالها تغطي وال دماءها االرض فتكشف فيهم االرض
بعد ما في

القاسي بسيفه الرب يعاقب اليوم ذلك في لوياثان127 الهاربة. الحية لوياثان الشديد العظيم
ذلك في 2 البحر في الذي التنين ويقتل المتحوّية الحية
اسقيها حارسها. الرب انا 3 المشتهات للكرمة غنوا اليوم
لي ليس 4 ونهارا. ليال احرسها بها يوقع لئال لحظة. كل

عليها فاهجم القتال في والحسك الشوك عليّ ليت غيظ.
معي. صلحا فيصنع بحصني يتمسك او 5 معا. واحرقها
يزهر يعقوب. يتأصل المستقبل في 6 معي يصنع صلحا
هل 7 ثمارا. المسكونة وجه ويمألون اسرائيل ويفرع

طلّقتها اذ بزجر 8 قتاله. كقتل قتل او ضاربيه كضربة ضربه
لذلك 9 الشرقية. يوم في العاصفة بريحه ازالها خاصمتها.
في خطيته نزع الثمر كل وهذا يعقوب. اثم يكفر بهذا

تقوم ال مكسرة. كلس كحجارة المذبح حجارة كل جعله
متوحدة. الحصينة المدينة الن 10 الشمسات وال السواري
العجل يرعى هناك كالقفر. ومتروك مهجور المسكن
اغصانها تيبس حينما 11 اغصانها. ويتلف يربض وهناك

لذلك فهم ذا ليسشعبا النه وتوقدها. نساء فتأتي تتكسر
ذلك في ويكون 12 جابله عليه يترأف وال صانعه يرحمه ال
مصر. وادي الى النهر مجرى من يجني الرب ان اليوم
ويكون 13 اسرائيل. بني يا واحدا واحدا تلقطون وانتم
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في التائهون فياتي عظيم ببوق يضرب انه اليوم ذلك في
للرب ويسجدون مصر ارض في والمنفيون اشور ارض

اورشليم في المقدس الجبل في
الذابل وللزهر افرايم سكارى فخر الكليل ويل سمائن128 وادي راس على الذي بهائه جمال
كانهيال للسيد وقوي شديد هوذا 2 بالخمر. المضروبين
ألقاه قد جارفة غزيرة مياه كسيل مهلك كنوء البرد

سكارى فخر اكليل يداس باالرجل 3 بشدة. االرض الى
على الذي بهائه جمال الذابل الزهر ويكون 4 افرايم.
التي الصيف قبل التين كباكورة السمائن وادي راس

يكون اليوم ذلك في 5 يده. في وهي فيبلعها الناظر يراها
وروح 6 شعبه لبقية بهاء وتاج جمال اكليل الجنود رب

الى الحرب يردون للذين وبأسا للقضاء للجالس القضاء
بالمسكر. وتاهوا بالخمر ضلوا ايضا هؤالء ولكن 7 الباب
من تاها الخمر ابتلعتهما بالمسكر ترنحا والنبي الكاهن
جميع فان 8 القضاء. في قلقا الرؤيا في ضال المسكر

معرفة يعلّم لمن 9 مكان. ليس وقذرا. قيأ امتألت الموائد
للمفصولين اللبن عن أللمفطومين تعليما. يفهم ولمن

فرضعلى أمر. على أمر أمر. على أمر النه 10 الثدي. عن
انه 11 قليل هناك قليل هنا فرض. على فرض فرض.

قال الذين 12 الشعب هذا يكلم آخر وبلسان لكناء بشفة
السكون. هو وهذا الرازح اريحوا الراحة. هي هذه لهم
الرب قول لهم فكان 13 يسمعوا. ان يشاءوا لم ولكن

على فرضفرضا على فرضا أمر. على أمرا أمر على أمرا
الى ويسقطوا يذهبوا لكي قليال هناك قليال هنا فرض.
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كالم اسمعوا لذلك 14 فيؤخذوا ويصادوا وينكسروا الوراء
اورشليم. في الذي الشعب هذا والة الهزء رجال يا الرب
مع ميثاقا وصنعنا الموت مع عهدا عقدنا قد قلتم النكم 15

الكذب جعلنا الننا يأتينا ال عبر اذا الجارف السوط الهاوية.
الرب. السيد يقول هكذا لذلك 16 استترنا. وبالغش ملجأنا
زاوية حجر امتحان حجر حجرا صهيون في أؤسس هانذا
الحق واجعل 17 يهرب. ال آمن من مؤسسا. اساسا كريما
ويجرف الكذب ملجأ البرد فيخطف مطمارا والعدل خيطا

يثبت وال الموت مع عهدكم ويمحى 18 الستارة. الماء
تكونون عبر اذا الجارف السوط الهاوية. مع ميثاقكم
يعبر صباح كل فانه يأخذكم عبر كلما 19 للدوس. له

انزعاجا. فقط الخبر فهم ويكون الليل وفي النهار في
عن ضاق والغطاء التمدد عن قصر قد الفراش الن 20

وكما الرب يقوم فراصيم جبل في كما النه 21 االلتحاف.
الغريب فعله فعله ليفعل يسخط جبعون عند الوطاء في
متهكمين تكونوا ال فاآلن 22 الغريب. عمله عمله وليعمل
قبل من به قضي فناء سمعت الني ربطكم تشدد لئال
واسمعوا اصغوا 23 االرض كل على الجنود رب السيد

كل الحارث يحرث هل 24 قولي. واسمعوا انصتوا صوتي
سوّى اذا انه أليس 25 ويمهدها. ارضه ويشق ليزرع يوم
في الحنطة ويضع الكمون ويذري الشونيز يبذر وجهها
حدودها. في والقطاني معين مكان في والشعير اتالم
يدرس ال الشونيز ان 27 الهه. يعلمه بالحق فيرشده 26
بالقضيب بل الكمون على العجلة بكرة تدار وال بالنورج
ال النه القمح يدق 28 بالعصا. والكمون الشونيز يخبط
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يسحقه. ال وخيله. عجلته بكرة فيسوق االبد الى يدرسه
عظيم الرأي عجيب الجنود. رب قبل من خرج ايضا هذا 29

الفهم
داود. عليها نزل قرية الريئيل الريئيل ويل اضايق129 وانا 2 االعياد. لتدر سنة. على سنة زيدوا

واحيط 3 كاريئيل. لي وتكون وحزن نوح فيكون اريئيل
متارس. عليك واقيم بحصن عليك واضايق كالدائرة بك
من قولك وينخفض االرض من وتتكلمين فتتضعين 4

قولك ويشقشق االرض من كخيال صوتك ويكون التراب
الدقيق كالغبار اعدائك جمهور ويصير 5 التراب. من

لحظة في ذلك ويكون المارة. كالعصافة العتاة وجمهور
وصوت وزلزلة برعد تفتقد الجنود رب قبل من 6 بغتة.
كحلم ويكون 7 آكلة. نار ولهيب وعاصف بزوبعة عظيم
اريئيل على المتجندين االمم كل جمهور الليل كرؤيا
يضايقونها. والذين قالعها وعلى عليها المتجندين كل

نفسه واذا يستيقظ ثم يأكل انه الجائع يحلم كما ويكون 8
يستيقظ ثم يشرب انه العطشان يحلم وكما فارغة.

كل جمهور يكون هكذا مشتهية. ونفسه رازح هو واذا
وابهتوا توانوا 9 صهيون. جبل على المتجندين االمم
ترنحوا الخمر من وليس سكروا قد واعموا. تلذذوا

روح عليكم سكب قد الرب الن 10 المسكر. من وليس
الناظرون ورؤساؤكم االنبياء عيونكم. واغمض سبات
السفر كالم مثل الكل رؤيا لكم وصارت 11 غطّاهم.
هذا اقرأ قائلين الكتابة لعارف يدفعونه الذي المختوم
لمن الكتاب يدفع او 12 مختوم. النه استطيع ال فيقول
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اعرف ال فيقول هذا اقرأ له ويقال الكتابة يعرف ال
اليّ اقترب قد الشعب هذا الن السيد فقال 13 الكتابة
وصارت عني فابعده قلبه واما بشفيه واكرمني بفمه
اعود هانذا لذلك 14 معلمة الناس وصية مني مخافتهم
حكمائه حكمة فتبيد وعجيبا عجبا الشعب بهذا اصنع
ليكتموا يتعمقون للذين ويل 15 فهمائه. فهم ويختفي

من ويقولون الظلمة في اعمالهم فتصير الرب عن رايهم
الجابل يحسب هل لتحريفكم. يا 16 يعرفنا. ومن يبصرنا
يصنعني. لم صانعه عن المصنوع يقول حتى كالطين
مدة في أليس 17 يفهم لم جابلها عن الجبلة تقول او
وعرا. يحسب والبستان بستانا لبنان يتحول جدا يسيرة
من وتنظر السفر اقوال الصم اليوم ذلك في ويسمع 18
فرحا البائسون ويزداد 19 العمي عيون والظلمة القتام
الن 20 اسرائيل. بقدوس الناس مساكين ويهتف بالرب
الساهرين كل وانقطع المستهزئ وفني باد قد العاتي

ونصبوا بكلمة يخطئ االنسان جعلوا الذين 21 االثم على
هكذا لذلك 22 بالبطل البار وصدوا الباب في للمنصف فخا
اآلن ليس ابراهيم. فدى الذي الرب يعقوب لبيت يقول
رؤية عند بل 23 وجهه. يصفار اآلن وليس يعقوب يخجل
ويقدسون اسمي يقدسون وسطه في يدي عمل اوالده
الضالو ويعرف 24 اسرائيل. اله ويرهبون يعقوب قدس

تعليما المتمردون ويتعلّم فهما االرواح
انهم حتى الرب يقول المتمردين للبنين ويل وليس130 سكيبا ويسكبون مني وليس رأيا يجرون

لينزلوا يذهبون الذين 2 خطيئة على خطيئة ليزيدوا بروحي
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فرعون حصن الى ليلتجئوا فمي يسألوا ولم مصر الى
خجال فرعون حصن لكم فيصير 3 مصر. بظل ويحتموا
في صاروا رؤساءه الن 4 خزيا. مصر بظل واالحتماء
من الجميع خجل قد 5 حانيس الى رسله وبلغ صوعن
للخجل بل للمنفعة وال للمعونة ليس ينفعهم. ال شعب

ارضشدة في الجنوب. بهائم جهة من وحي 6 وللخزي.
الطيّار السام والثعبان االفعى واالسد اللبوة منها وضيقة
الجمال اسنمة وعلى ثروتهم الحمير اكتاف على يحملون

باطال تعين مصر فان 7 ينفع. ال شعب الى كنوزهم
هذا اكتب اآلن تعال 8 الجلوس. رهب دعوتها لذلك وعبثا

آت لزمن ليكون سفر في وارسمه لوح على عندهم
اوالد كذبة اوالد متمرد شعب النه 9 الدهور. الى لالبد
يقولون الذين 10 الرب شريعة يسمعوا ان يشاءوا لم

كلمونا مستقيمات. لنا تنظروا ال وللناظرين تروا ال للرائين
ميلوا الطريق عن حيدوا 11 مخادعات. انظروا بالناعمات
لذلك 12 اسرائيل قدوس امامنا من اعزلوا السبيل عن
القول هذا رفضتم النكم اسرائيل. قدوس يقول هكذا

لذلك 13 عليهما واستندتم واالعوجاج الظلم على وتوكلتم
جدار في ناتئ منقض كصدع االثم هذا لكم يكون

اناء ككسر ويكسر 14 لحظة. في بغتة هدّه ياتي مرتفع
مسحوقه في يوجد ال حتى شفقة بال مسحوقا الخزافين

الجب من ماء لغرف او الموقدة من نار الخذ شقفة
بالرجوع اسرائيل. قدوس الرب السيد قال هكذا النه 15

قوتكم. تكون والطمأنينة بالهدوء تخلصون. والسكون
لذلك نهرب. خيل على بل ال وقلتم 16 تشاءوا. فلم
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طاردوكم. يسرع لذلك نركب. سريعة خيل وعلى تهربون.
تهربون خمسة زجرة من واحد. زجرة من الف يهرب 17
على وكراية جبل راس على كسارية تبقون انكم حتى
يقوم ولذلك عليكم ليتراءف الرب ينتظر ولذلك 18 أكمة
منتظريه. لجميع طوبى حق. اله الرب الن ليرحمكم

تبكي ال اورشليم. في يسكن صهيون في الشعب الن 19

يسمع حينما صراخك. صوت عند عليك يتراءف بكاء.
وماء الضيق في خبزا السيد ويعطيكم 20 لك. يستجيب

تريان عيناك تكون بل بعد معلموك يختبئ ال الشدة. في
هي هذه قائلة خلفك كلمة تسمعان واذناك 21 معلميك.
وحينما اليمين الى تميلون حينما فيها اسلكوا الطريق

فضتكم تماثيل صفائح وتنجسون 22 اليسار. الى تميلون
مثل تطرحها المسبوك. ذهبكم تمثال وغشاء المنحوتة
مطر يعطي ثم 23 اخرجي لها تقول حائض. فرصة
فيكون االرض غلة وخبز به االرض تزرع الذي زرعك

مرعى في اليوم ذلك في ماشيتك وترعى وسمينا دسما
علفا تأكل االرض تعمل التي والحمير واالبقار 24 واسع.
جبل كل على ويكون 25 والمذراة. بالمنسف مذرى مملحا
في مياه ومجاري سواق مرتفعة اكمة كل وعلى عال
ويكون 26 االبراج. تسقط حينما العظيمة المقتلة يوم
سبعة يكون الشمس ونور الشمس كنور القمر نور

شعبه كسر الرب يجبر يوم في ايام سبعة كنور اضعاف
بعيد من ياتي الرب اسم هوذا 27 ضربه رض ويشفي
سخطا ممتلئتان شفتاه عظيم. والحريق مشتعل غضبه
الرقبة. الى يبلغ غامر كنهر ونفخته 28 آكلة. كنار ولسانه
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رسن الشعوب فكوك وعلى السوء بغربال االمم لغربلة
قلب وفرح عيد تقديس كليلة اغنية لكم تكون 29 مضل.
اسرائيل. صخر الى الرب جبل الى لياتي بالناي كالسائر
بهيجان ذراعه نزول ويري صوته جالل الرب ويسمّع 30
النه 31 برد. وحجارة وسيل نوء آكلة نار ولهيب غضب

ويكون 32 يضرب. بالقضيب اشور. يرتاع الرب صوت من
بالدفوف عليه الرب ينزلها التي القضاء عصا مرور كل
منذ مرتبة تفتة الن 33 يحاربه. ثائرة وبحروب والعيدان.
نار كومتها واسعة عميقة للملك ايضا هي مهيأة االمس

توقدها كبريت كنهر الرب نفخة بكثرة. وحطب
ويستندون للمعونة مصر الى ينزلون للذين ويل كثيرة131 النها المركبات على ويتوكلون الخيل على
قدوس الى ينظرون وال جدا اقوياء النهم الفرسان وعلى

وياتي حكيم ايضا وهو 2 الرب. يطلبون وال اسرائيل
الشر فاعلي بيت على ويقوم بكالمه يرجع وال بالشر

اناس فهم المصريون واما 3 االثم. فاعلي معونة وعلى
المعين فيعثر يده يمد والرب روح ال جسد وخيلهم آلهة ال
لي قال هكذا النه 4 معا كالهما ويفنيان المعان ويسقط
يدعى الذي والشبل االسد فريسته فوق يهر كما الرب
وال صوتهم من يرتاع ال وهو الرعاة من جماعة عليه
عن للمحاربة الجنود رب ينزل هكذا لجمهورهم يتذلل
يحامي هكذا مرفّة كطيور 5 اكمتها. وعن صهيون جبل
فينجي يعفو فينقذ يحامي اورشليم عن الجنود رب

الن 7 متعمقين. عنه اسرائيل بنو ارتد الذي الى ارجعوا 6
واوثان فضته اوثان واحد كل يرفضون اليوم ذلك في
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اشور ويسقط 8 خطيئة. ايديكم لكم صنعتها التي ذهبه
من فيهرب ياكله انسان غير وسيف رجل غير بسيف

من وصخره 9 الجزية تحت مختاروه ويكون السيف امام
الرب يقول رؤساؤه يرتعب الراية ومن يزول الخوف

اورشليم في تنور وله صهيون في نار له الذي
بالحق ورؤساء ملك يملك بالعدل هوذا الريح132 من كمخبإ انسان ويكون 2 يترأسون.

كظل يابس مكان في ماء كسواقي السيل من وستارة
عيون تحسر وال 3 معيية. ارض في عظيمة صخرة

المتسرعين وقلوب 4 تصغى. السامعين وآذان الناظرين
فصيحا. التكلم الى تبادر العييين وألسنة علما تفهم
نبيل. له يقال الماكر وال كريما بعد اللئيم يدعى وال 5
نفاقا ليصنع اثما يعمل وقلبه باللؤم يتكلم اللئيم الن 6

ويقطع الجائع نفس ويفرغ بافتراء الرب على ويتكلم
بالخبائث يتآمر هو رديئة آالته والماكر 7 العطشان. شرب
المسكين تكلم في حتى الكذب باقوال البائسين ليهلك

يقوم بالكرائم وهو يتآمر فبالكرائم الكريم واما 8 بالحق.
ايتها صوتي. اسمعن قمن المطمئنات النساء ايتها 9

ترتعدن سنة على اياما 10 لقولي. اصغين الواثقات البنات
يأتي. ال االجتناء القطاف مضى قد النه الواثقات ايتها

تجردن الواثقات ايتها ارتعدن المطمئنات ايتها ارتجفن 11
الثدي على الطمات 12 االحقاء على وتنطقن وتعرّين
المثمرة. الكرمة اجل ومن المشتهاة الحقول اجل من
كل في حتى وحسك شوك يطلع شعبي ارض على 13

هدم. قد القصر الن 14 المبتهجة. المدينة من الفرح بيوت
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الى مغاير صارا والبرج االكمة ترك. قد المدينة جمهور
ان الى 15 للقطعان. مرعى الوحش لحمير مرحا االبد

ويحسب بستانا البرية فتصير العالء من روح علينا يسكب
في والعدل الحق البرية في فيسكن 16 وعرا البستان
وعمل سالما العدل صنع ويكون 17 يقيم. البستان

في شعبي ويسكن 18 االبد. الى وطمأنينة سكونا العدل
امينة. محالت وفي مطمئنة مساكن وفي السالم مسكن
المدينة. توضع الحضيض والى الوعر بهبوط برد وينزل 19

المسرحون المياه كل على الزارعون ايها طوباكم 20

والحمار الثور ارجل
وايها تخرب لم وانت المخرب ايها لك ويل التخريب133 من تنتهي حين ينهبوك. ولم الناهب
تراءف رب يا 2 ينهبونك. النهب من تفرغ وحين تخرب
خالصا الغدوات. في عضدهم كن انتظرنا. اياك علينا.
هربت الضجيج صوت من 3 الشدة. وقت في ايضا

سلبكم ويجنى 4 االمم. تبددت ارتفاعك من الشعوب.
تعالى 5 عليه. يتراكض الجندب كتراكض الجراد. جنى
وعدال. حقا صهيون مأل العالء. في ساكن النه الرب
ومعرفة. وحكمة خالص وفرة اوقاتك امان فيكون 6

خارجا. صرخوا قد ابطالهم هوذا 7 كنزه هي الرب مخافة
عابر باد السكك خلت 8 بمرارة. يبكون السالم رسل

ناحت 9 بانسان يعتدّ لم المدن رذل العهد نكث السبيل.
كالبادية. شارون صار وتلف. لبنان خجل االرض. ذبلت
اصعد اآلن الرب. يقول اقوم اآلن 10 وكرمل باشان نثر

نار نفسكم قشيشا تلدون بحشيش تحبلون 11 ارتفع. اآلن
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مقطوعة اشواكا كلس وقود الشعوب وتصير 12 تاكلكم.
واعرفوا صنعت ما البعيدون ايها اسمعوا 13 بالنار تحرق
الخطاة. صهيون في ارتعب 14 بطشي. القريبون ايها

من آكلة. نار في يسكن منا من المنافقين. الرعدة اخذت
والمتكلم بالحق السالك 15 ابدية. وقائد في يسكن منا
من يديه النافض المظالم مكسب الراذل باالستقامة

ويغمض الدماء سمع عن اذنيه يسد الذي الرشوة قبض
يسكن. االعالي في هو 16 الشر الى النظر عن عينيه
مأمونة ومياهه خبزه يعطى ملجأه. الصخور حصون

قلبك 18 بعيدة. ارضا تريان عيناك. تنظر ببهائه الملك 17
االبراج عدّ الذي اين الجابي اين الكاتب اين الرعب. يتذكر
عن اللغة الغامض الشعب ترى. ال الشرس الشعب 19
مدينة صهيون انظر 20 يفهم. ال بلسان العييّ االدراك
ال خيمة مطمئنا مسكنا اورشليم تريان عيناك اعيادنا.
ال اطنابها من وشيء االبد الى اوتادها تقلع ال تنتقل
وترع انهار مكان لنا العزيز الرب هناك بل 21 ينقطع.
وسفينة بمقذاف قارب فيها يسير ال الشواطئ. واسعة

شارعنا. الرب قاضينا. الرب فان 22 فيها. تجتاز ال عظيمة
يشددون ال حبالك. ارتخت 23 يخلّصنا. هو ملكنا الرب

غنيمة سلب قسم حينئذ قلعا. ينشرون ال ساريتهم قاعدة
مرضت. انا ساكن يقول وال 24 نهبا. نهبوا العرج كثيرة.

االثم مغفور فيها الساكن الشعب
الشعوب وايها لتسمعوا االمم ايها اقتربوا وكل134 المسكونة وملؤها. االرض لتسمع اصغوا.

كل على وحموا االمم كل على سخطا للرب الن 2 نتائجها.
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تطرح فقتالهم 3 الذبح. الى دفعهم حرمهم قد جيشهم.
كل ويفنى 4 بدمائهم. الجبال وتسيل نتانها تصعد وجيفهم
ينتثر جندها وكل كدرج السموات وتلتف السموات جند
قد النه 5 التينة من والسقاط الكرمة من الورق كانتثار
وعلى ينزل ادوم على هوذا سيفي. السموات في روي
اطلى دما امتأل قد سيف للرب 6 للدينونة. حرمته شعب
للرب الن كباش. كلى بشحم وتيوس خراف بدم بشحم
ويسقط 7 ادوم. ارض في عظيما وذبحا بصرة في ذبيحة
ارضهم وتروى الثيران مع والعجول معها الوحشي البقر
يوم للرب الن 8 يسمن. الشحم من وترابهم الدم من
وتتحول 9 صهيون دعوى اجل من جزاء سنة انتقام
مشتعال. زفتا ارضها وتصير كبريتا وترابها زفتا انهارها

دور من دخانها. يصعد االبد الى تنطفئ. ال ونهارا ليال 10
فيها. يجتاز من يكون ال اآلبدين ابد الى تخرب. دور الى
فيها يسكنان والغراب والكركي والقنفذ. القوق ويرثها 11

اشرافها 12 الخالء. ومطمار الخراب خيط عليها ويمد
يكونون رؤسائها وكل للملك يدعونه من هناك ليس

والعوسج القريص الشوك قصورها في ويطلع 13 عدما.
النعام. لبنات ودارا للذئاب مسكنا فتكون حصونها. في
يدعو الوحش ومعز آوى بنات القفر وحوش وتالقي 14
هناك 15 محال. لنفسه ويجد الليل يستقر هناك صاحبه.
وهناك ظلها. تحت وتربي وتفرخ وتبيض النكّازة تحجر

الرب سفر في فتشوا 16 ببعض بعضها الشواهين تجتمع
صاحبه شيء يغادر ال تفقد. ال هذه من واحدة واقرأوا
القى قد وهو 17 جمعها. هو وروحه أمر قد هو فمه الن
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الى ترثها. االبد الى بالخيط. لها قسمتها ويده قرعة لها

فيها تسكن فدور دور
القفر ويبتهج اليابسة واالرض البرية تفرح ابتهاجا135 ويبتهج ازهارا يزهر 2 كالنرجس. ويزهر

هم وشارون. كرمل بهاء لبنان. مجد اليه يدفع ويرنم.
المسترخية االيادي شددوا 3 الهنا. بهاء الرب مجد يرون

تشددوا القلوب لخائفي قولوا 4 ثبّتوها. المرتعشة والركب
هو هللا. جزاء ياتي. االنتقام الهكم. هوذا تخافوا. ال

الصم وآذان العمي عيون تتفقح حينئذ 5 ويخلصكم ياتي
االخرس لسان ويترنم كااليل االعرج يقفز حينئذ 6 تتفتح.
ويصير 7 القفر. في وانهار مياه البرية في انفجرت قد النه
الذئاب مسكن في ماء. ينابيع والمعطشة أجما السراب
سكة هناك وتكون 8 والبردي. للقصب دار مربضها في

بل نجس فيها يعبر ال المقدسة. الطريق لها يقال وطريق
ال 9 يضل. ال الجهال حتى الطريق في سلك من لهم. هي
يوجد ال اليها. يصعد ال مفترس وحش اسد. هناك يكون
يرجعون الرب ومفديو 10 فيها. المفديون يسلك بل هناك.

رؤوسهم. على ابدي وفرح بترنم صهيون الى وياتون
والتنهد الحزن ويهرب يدركانهم. وفرح ابتهاج

حزقيا للمك عشرة الرابعة السنة في وكان مدن136 كل على صعد اشور ملك سنحاريب ان
من ربشاقى اشور ملك وارسل 2 واخذها. الحصينة يهوذا

عظيم بجيش حزقيا الملك الى اورشليم الى الخيش
القصّار. حقل طريق في العليا البركة قناة عند فوقف
وشبنة البيت على الذي حلقيا بن الياقيم اليه فخرج 3
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ربشاقى لهم فقال 4 المسجل آساف بن ويوآخ الكاتب
ما اشور. ملك العظيم الملك يقول هكذا لحزقيا. قولوا
الشفتين كالم انما اقول 5 اتكلته. الذي االتكال هذا هو
حتى اتكلت من على واآلن للحرب. وبأس مشورة هو
القصبة هذه عكّاز على اتكلت قد انك 6 عليّ. عصيت

في دخلت عليها احد توكأ اذا التي مصر على المرضوضة
المتوكلين لجميع مصر ملك فرعون هكذا وثقبتها. كفه

أفليس اتكنا. الهنا الرب على لي. قلت واذا 7 عليه.
ليهوذا وقال ومذابحه مرتفعاته حزقيا ازال الذي هو
راهن فاآلن 8 تسجدون. المذبح هذا امام والورشليم

ان استطعت ان فرس الفي فاعطيك اشور ملك سيدي
من واحد وال وجه ترد فكيف 9 راكبين. عليها تجعل
مركبات الجل مصر على وتتكل الصغار سيدي عبيد

هذه على صعدت الرب بدون هل واآلن 10 وفرسان.
االرض هذه الى اصعد لي قال الرب الخربها. االرض
كلم لربشاقى ويوآخ وشبنة الياقيم فقال 11 واخربها
في باليهودي تكلمنا وال نفهمه الننا باالرامي عبيدك

هل ربشاقى فقال 12 السور. على الذين الشعب مسامع
الكالم. بهذا اتكلم لكي سيدي ارسلني واليك سيدك الى
عذرتهم ليأكلوا السور على الجالسين الرجال الى أليس
بصوت ونادى ربشاقى وقف ثم 13 معكم بولهم ويشربوا
ملك العظيم الملك كالم اسمعوا وقال. باليهودي عظيم
ال النه حزقيا يخدعكم ال الملك. يقول هكذا 14 اشور

الرب على تتكلون حزقيا يجعلكم وال 15 ينقذكم ان يقدر
يد الى المدينة هذه تدفع ال الرب. ينقذنا انقاذا قائال
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ملك يقول هكذا النه لحزقيا تسمعوا ال 16 اشور. ملك

واحد كل وكلوا اليّ واخرجوا صلحا معي اعقدوا اشور.
ماء واحد كل واشربوا تينته من واحد وكل جفنته من

ارض ارضكم مثل ارض الى واخذكم آتي حتى 17 بئره
قائال حزقيا يغركم ال 18 وكروم خبز ارض وخمر حنطة
يد من ارضه واحد كل االمم آلهة انقذ هل ينقذنا. الرب
سفروايم. آلهة اين وارفاد. حماة آلهة اين 19 اشور. ملك
هذه آلهة كل من من 20 يدي. من السامرة انقذوا هل
اورشليم الرب ينقذ حتى يدي من ارضهم انقذ االراضي

كان الملك امر الن بكلمة يجيبوا ولم فسكتوا 21 يدي. من
البيت على الذي حلقيا بن الياقيم فجاء 22 تجيبوه ال قائال
وثيابهم حزقيا الى المسجل بنآساف ويوآخ الكاتب وشبنة

ربشاقى بكالم فاخبروه ممزقة
وتغطى ثيابه مزّق ذلك حزقيا الملك سمع فلما الذي137 الياقيم وارسل 2 الرب. بيت ودخل بمسح
بمسوح متغطين الكهنة وشيوخ الكاتب وشبنة البيت على
يقول هكذا له. فقالوا 3 النبي. آموص بن اشعياء الى
االجنّة الن واهانة. وتأديب شدة يوم اليوم هذا حزقيا.
الهك الرب لعل 4 الوالدة. على قوة وال المولد الى دنت
ليعيّر سيده اشور ملك ارسله الذي ربشاقى كالم يسمع
الهك. الرب سمعه الذي الكالم على فيوبخ الحيّ االله
الملك عبيد فجاء 5 الموجودة البقية الجل صالة فارفع
تقولون هكذا اشعياء. لهم فقال 6 اشعياء. الى حزقيا
الذي الكالم بسبب تخف ال الرب. يقول هكذا لسيدكم.
هانذا 7 اشور. ملك غلمان به عليّ جدف الذي سمعته
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وأسقطه ارضه الى ويرجع خبرا فيسمع روحا فيه اجعل
اشور ملك ووجد ربشاقى فرجع 8 ارضه في بالسيف
وسمع 9 لخيش. عن ارتحل انه سمع النه لبنة يحارب

سمع فلما ليحاربك. خرج قد قوال كوش ملك ترهاقة عن
حزقيا تكلمون هكذا 10 قائال حزقيا الى رسال ارسل

عليه متوكل انت الذي الهك يخدعك ال قائلين. يهوذا ملك
قد انك 11 اشور. ملك يد الى اورشليم تدفع ال قائال

لتحريمها االراضي بجميع اشور ملوك فعل ما سمعت
الذين هؤالء االمم آلهة انقذ هل 12 انت. تنجو وهل

الذين عدن وبني ورصف وحاران جوزان آبائي اهلكهم
مدينة وملك ارفاد وملك حماة ملك اين 13 تلسار. في
يد من الرسائل حزقيا فاخذ 14 وعوّا وهينع سفروايم
حزقيا ونشرها الرب بيت الى صعد ثم وقرأها الرسل
رب يا 16 قائال الرب الى حزقيا وصلى 15 الرب. امام
هو انت الكروبيم فوق الجالس اسرائيل اله الجنود

السموات صنعت انت االرض. ممالك لكل وحدك االله
عينيك رب يا افتح واسمع. اذنك رب يا أمل 17 واالرض.
هللا ليعير ارسله الذي سنحاريب كالم كل واسمع وانظر
االمم كل خربوا قد اشور ملوك ان رب يا حقا 18 الحي.
آلهة ليسوا النهم النار. الى آلهتهم ودفعوا 19 وارضهم.

واآلن 20 فابادوهم. وحجر خشب الناس ايدي صنعة بل
كلها االرض ممالك فتعلم يده من خلّصنا الهنا الرب ايها
الى آموص بن اشعياء فارسل 21 وحدك الرب انت انك
صليت الذي اسرائيل اله الرب يقول هكذا قائال. حزقيا
الكالم هو هذا 22 اشور. ملك سنحاريب جهة من اليه
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العذراء بك واستهزأت احتقرتك عليه. الرب به تكلم الذي
من 23 راسها. اورشليم ابنة انغضت نحوك صهيون. ابنة
الى رفعت وقد صوتا عليت من وعلى وجدفت عيرت
عبيدك يد عن 24 اسرائيل. قدوس على عينيك العالء
علو الى صعدت قد مركباتي بكثرة وقلت السيد عيّرت
سروه وافضل الطويل ارزه فاقطع لبنان عقاب الجبال

وشربت حفرت قد انا 25 كرمله. وعر علوه اقصى وادخل
ألم 26 مصر. خلجان جميع قدمي ببطن وانشف مياها

اآلن صوّرته. القديمة االيام منذ صنعته البعيد منذ تسمع.
روابي تصير حتى محصنة مدن لتخريب فتكون به. اتيت

وخجلوا. ارتاعوا قد االيدي قصار فسكانها 27 خربة.
السطوح كحشيش االخضر وكالنبات الحقل كعشب صاروا
وخروجك بجلوسك عالم ولكنني 28 نموّه. قبل وكالملفوح
وعجرفتك عليّ هيجانك الن 29 عليّ. وهيجانك ودخولك
في وشكيمتي انفك في خزامتي اضع اذنيّ الى صعدا قد
لك وهذه 30 فيه جئت الذي الطريق في واردك شفتيك

خلفة الثانية السنة وفي زريعا السنة هذه تأكلون العالمة.
وتغرسون وتحصدون تزرعون ففيها الثالثة السنة واما

يهوذا بيت من الناجون ويعود 31 اثمارها. وتأكلون كروما
فوق. ما الى ثمرا ويصنعون اسفل الى يتأصلون الباقون
صهيون. جبل من وناجون بقية تخرج اورشليم من النه 32

الرب يقول هكذا لذلك 33 هذا تصنع الجنود رب غيرة
هناك يرمي وال المدينة هذه يدخل ال اشور. ملك عن
مترسة. عليها يقيم وال بترس عليها يتقدم وال سهما

ال المدينة هذه والى يرجع فيه جاء الذي الطريق في 34
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الخلصها المدينة هذه عن وأحامي 35 الرب. يقول يدخل
مالك فخرج 36 عبدي داود اجل ومن نفسي اجل من

الفا. وثمانين وخمس مئة اشور جيش من وضرب الرب
فانصرف 37 ميتة. جثث جميعا هم اذا صباحا بكروا فلما
نينوى. في واقام راجعا وذهب اشور ملك سنحاريب

أدرملك ضربه الهه نسروخ بيت في ساجد هو وفيما 38
وملك اراراط. ارض الى ونجوا بالسيف ابناه وشرآصر

عنه عوضا ابنه آسرحدون
اليه فجاء للموت. حزقيا مرض االيام تلك في يقول138 هكذا له. وقال النبي آموص بن اشعياء
حزقيا فوجه 2 تعيش. وال تموت النك بيتك اوص الرب

اذكر رب يا آه وقال. 3 الرب الى وصلى الحائط الى وجهه
الحسن وفعلت سليم وبقلب باالمانة امامك سرت كيف
الرب قول فصار 4 عظيما بكاء حزقيا وبكى عينيك. في
الرب يقول هكذا لحزقيا. وقل اذهب 5 قائال اشعياء الى
هانذا دموعك. رايت قد صالتك. سمعت قد ابيك. داود اله
اشور ملك يد ومن 6 سنة. خمسعشرة ايامك الى اضيف
وهذه 7 المدينة. هذه عن واحامي المدينة. وهذه انقذك
األمر هذا يفعل الرب ان على الرب قبل من العالمة لك
في نزل الذي الدرجات ظل ارجع هانذا 8 به تكلم الذي
فرجعت الوراء. الى درجات عشر بالشمس آحاز درجات
كتابة 9 نزلتها التي الدرجات في درجات عشر الشمس

قلت. انا 10 مرضه. من مرضوشفي اذ يهوذا ملك لحزقيا
بقية اعدمت قد الهاوية. ابواب الى اذهب ايامي عزّ في
ال االحياء. ارض في الرب الرب. ارى ال قلت 11 سنيّ.
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انقلع قد مسكني 12 الفانية. سكان مع بعد انسانا انظر
من حياتي. كالحائك لففت الراعي. كخيمة عني وانتقل
الى صرخت 13 تفنيني. والليل النهار يقطعني. النول

والليل النهار عظامي. جميع يهشم هكذا كاالسد الصباح.
كحمامة. اهدر اصيح. هكذا مزقزقة كسنونة 14 تفنيني.
تضايقت. قد رب يا العالء الى ناظرة عيناي ضعفت قد
قد وهو لي قال فانه اتكلم بماذا 15 ضامنا. لي كن

نفسي. مرارة اجل من سنيّ كل متمهال اتمشى فعل.
فتشفيني روحي حياة كل وبها يحيون بهذه السيد ايها 16
وانت المرارة لي تحولت قد للسالمة هوذا 17 وتحييني.
وراء طرحت فانك الهالك وهدة من بنفسي تعلقت

ال الموت تحمدك. ال الهاوية الن 18 خطاياي. كل ظهرك
الحي 19 امانتك. الجب الى الهابطون يرجو ال يسبحك.

حقك. البنين يعرّف االب اليوم. انا كما يحمدك هو الحي
في حياتنا ايام كل باوتارنا فنعزف لخالصي. الرب 20
تين قرص لياخذوا قال قد اشعياء وكان 21 الرب بيت

العالمة هي ما قال وحزقيا 22 فيبرأ الدّبل على ويضمدوه
الرب بيت الى اصعد اني

بالدان بن بالدان مرودخ ارسل الزمان ذلك في انه139 سمع النه حزقيا الى وهدية رسائل بابل ملك
ذخائره بيت واراهم حزقيا بهم ففرح 2 صحّ. ثم مرض

اسلحته بيت وكل الطيب والزيت واالطياب والذهب الفضة
اياه يرهم لم شيء يكن لم خزائنه. في وجد ما وكل
الى النبي اشعياء فجاء 3 ملكه كل وفي بيته في حزقيا
اين ومن الرجال هؤالء قال ماذا له. وقال حزقيا الملك
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من بعيدة ارض من اليّ جاءوا حزقيا فقال اليك. جاءوا
ما كل رأوا حزقيا فقال بيتك. في رأوا ماذا فقال 4 بابل.
فقال 5 اياه. أرهم لم شيء خزائني في ليس بيتي. في
ايام تأتي هوذا 6 الجنود. رب قول اسمع لحزقيا اشعياء
اليوم هذا الى آباؤك خزنه وما بيتك في ما كل فيها يحمل
الذين بنيك ومن 7 الرب. يقول شيء يترك ال بابل. الى

في خصيانا فيكونون ياخذون تلدهم الذين منك يخرجون
الرب قول هو جيد الشعياء حزقيا فقال 8 بابل. ملك قصر
ايامي في وامان سالم يكون فانه وقال به. تكلمت الذي
قلب طيبوا 2 الهكم. يقول شعبي عزّوا عزّوا اثمها140 ان كمل قد جهادها بان ونادوها اورشليم
كل عن ضعفين الرب يد من قبلت قد انها عنه عفي قد
الرب. طريق اعدوا البرية في صارخ صوت 3 خطاياها
وكل يرتفع وطاء كل 4 اللهنا. سبيال القفر في قوّموا

والعراقيب مستقيما المعوج ويصير ينخفض واكمة جبل
الن جميعا بشر كل ويراه الرب مجد فيعلن 5 سهال.

كل انادي. بماذا فقال ناد. قائل صوت 6 تكلم الرب فم
العشب يبس 7 الحقل. كزهر جماله وكل عشب جسد
الشعب حقا عليه. هبت الرب نفخة الن الزهر ذبل

فتثبت الهنا كلمة واما الزهر ذبل العشب يبس 8 عشب.
صهيون. مبشرة يا اصعدي عال جبل على 9 االبد الى

تخافي. ال ارفعي اورشليم. مبشرة يا بقوة صوتك ارفعي
بقوة الرب السيد هوذا 10 الهك. هوذا يهوذا لمدن قولي
قدامه. وعملته معه اجرته هوذا له. تحكم وذراعه يأتي

وفي الحمالن يجمع بذراعه قطيعه. يرعى كراع 11
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المياه بكفه كال من 12 المرضعات ويقود يحملها حضنه
ووزن االرض تراب بالكيل وكال بالشبر السموات وقاس
الرب روح قاس من 13 بالميزان. واآلكام بالقبان الجبال
في وعلمه فافهمه استشاره من 14 يعلمه. مشيره ومن
هوذا 15 الفهم. سبيل وعرفه معرفة وعلمه الحق طريق
الجزائر هوذا تحسب الميزان وكغبار دلو من كنقطة االمم
ليس وحيوانه لاليقاد كافيا ليس ولبنان 16 كدقة. يرفعها
العدم من قدامه. شيء كال االمم كل 17 لمحرقة. كافيا
شبه واي هللا تشبهون فبمن 18 عنده تحسب والباطل
يغشيه والصائغ الصانع يسبكه الصنم 19 به. تعادلون
التقدمة عن الفقير 20 فضة. سالسل ويصوغ بذهب
لينصب ماهرا صانعا له يطلب يسوس ال خشبا ينتخب

تخبروا ألم تسمعون. أال تعلمون. أال 21 يتزعزع ال صنما
الجالس 22 االرض اساسات من تفهموا ألم البداءه. من
السموات ينشر الذي كالجندب وسكانها االرض كرة على
العظماء يجعل الذي 23 للسكن كخيمة ويبسطها كسرادق
يغرسوا لم 24 كالباطل. االرض قضاة ويصير شيء ال
فنفخ ساقهم. االرض في يتأصل ولم يزرعوا لم بل

فبمن 25 يحملهم. كالعصف والعاصف فجفوا عليهم ايضا
العالء الى ارفعوا 26 القدوس. يقول فاساويه تشبهونني
بعدد يخرج الذي من هذه. خلق من وانظروا عيونكم
شديد وكونه القوة لكثرة باسماء. كلها يدعو جندها

يا وتتكلم يعقوب يا تقول لماذا 27 احد يفقد ال القدرة
الهي. حقي وفات الرب عن طريقي اختفت قد اسرائيل
اطراف خالق الرب الدهر اله تسمع. لم ام عرفت أما 28
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يعطي 29 فحص. فهمه عن ليس يعيا وال يكل ال االرض
يعيون الغلمان 30 شدة. يكثر القوة ولعديم قدرة المعيي
الرب منتظروا واما 31 تعثرا. يتعثرون والفتيان ويتعبون
وال يركضون كالنسور. اجنحة يرفعون قوة. فيجددون

يعيون وال يمشون يتعبون
قوة. القبائل ولتجدد الجزائر ايتها اليّ انصتي المحاكمة.141 الى معا لنتقدم يتكلموا. ثم ليقتربوا
رجليه عند النصر يالقيه الذي المشرق من انهض من 2
كالتراب جعلهم سلطه ملوك وعلى امما امامه دفع

سالما مرّ طردهم 3 بقوسه. المنذري وكالقش بسيفه
داعيا وصنع فعل من 4 برجليه. يسلكه لم طريق في
هو انا اآلخرين ومع االول الرب انا البدء. من االجيال

اقتربت ارتعدت. االرض اطراف فخافت. الجزائر نظرت 5
تشدد. الخيه ويقول صاحبه يساعد واحد كل 6 وجاءت.
على الضارب بالمطرقة الصاقل الصائغ. النجار فشدد 7
بمسامير فمكنه جيد. هو اإللحام عن قائال السندان
يعقوب يا عبدي اسرائيل يا انت واما 8 يتقلقل ال حتى
من امسكته الذي 9 خليلي ابراهيم نسل اخترته الذي
انت لك وقلت دعوته اقطارها ومن االرض اطراف
ال معك. الني تخف ال 10 ارفضك ولم اخترتك عبدي

بري. بيمين وعضدتك واعنتك أيدتك قد الهك. الني تتلفت
كال يكون عليك. المغتاظين جميع ويخجل سيخزى انه 11
وال منازعيك على تفتش 12 ويبيدون. مخاصموك شيء
الني 13 وكالعدم. شيء كال محاربوك يكون تجدهم.
انا تخف ال لك القائل بيمينك الممسك الهك الرب انا
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انا اسرائيل شرذمة يا يعقوب دودة يا تخف ال 14 اعينك
هانذا 15 اسرائيل. قدوس وفاديك الرب يقول اعينك

الجبال تدرس اسنان ذا جديدا محددا نورجا جعلتك قد
فالريح تذريها 16 كالعصافة. اآلكام وتجعل وتسحقها
بقدوس بالرب. تبتهج وانت تبددها والعاصف تحملها

وال ماء طالبون والمساكين البائسون 17 تفتخر اسرائيل
استجيب الرب انا يبس. قد العطش من لسانهم يوجد.

انهارا الهضاب على افتح 18 اتركهم. ال اسرائيل اله انا لهم
واالرض ماء أجمة القفر اجعل ينابيع. البقاع وسط وفي
والسنط االرز البرية في اجعل 19 مياه. مفاجر اليابسة

والسنديان السرو البادية في اضع الزيت. وشجرة واآلس
ويتأملوا ويتنبهوا ويعرفوا ينظروا لكي 20 معا. والشربين

ابدعه اسرائيل وقدوس هذا فعلت الرب يد ان معا
يقول حججكم احضروا الرب. يقول دعواكم قدموا 21

هي ما سيعرض. بما ويخبرونا ليقدموها 22 يعقوب. ملك
او آخرتها ونعرف قلوبنا عليها فنجعل اخبروا االوليات.

فنعرف بعد فيما باآلتيات اخبروا 23 المستقبالت. اعلمونا
ها 24 معا. وننظر فنلتفت شرا او خيرا وافعلوا آلهة انكم
الذي هو رجس العدم. من وعملكم شيء ال من انتم
مشرق من فأتى. الشمال من انهضته قد 25 يختاركم

المالط على كما الوالة على يأتي باسمي. يدعو الشمس
حتى البدء من اخبر من 26 الطين. يدوس وكخزاف
وال مخبر ال صادق. هو نقول حتى قبل ومن نعرف

ها ها لصهيون قلت اوال انا 27 اقوالكم. سامع وال مسمع
انسان فليس ونظرت 28 مبشرا. جعلت والورشليم هم
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كلمة فيردون اسألهم حتى مشير فليس هؤالء ومن

وخالء ريح ومسبوكاتهم عدم واعمالهم باطل كلهم ها 29

سرّت الذي مختاري اعضده الذي عبدي هوذا الحق142 فيخرج عليه روحي وضعت نفسي. به
صوته. الشارع في يسمع وال يرفع وال يصيح ال 2 لالمم.
الى يطفئ. ال خامدة وفتيلة يقصف ال مرضوضة قصبة 3
الحق يضع حتى ينكسر وال يكل ال 4 الحق. يخرج االمان
هللا يقول هكذا 5 شريعته الجزائر وتنتظر االرض في
ونتائجها االرض باسط وناشرها السموات خالق الرب
انا 6 روحا. فيها والساكنين نسمة عليها الشعب معطي
واجعلك واحفظك بيدك فامسك بالبر دعوتك قد الرب
لتخرج العمي عيون لتفتح 7 لالمم ونورا للشعب عهدا
في الجالسين السجن بيت من المأسورين الحبس من
وال آلخر اعطيه ال ومجدي اسمي هذا الرب انا 8 الظلمة
والحديثات اتت قد االوليات هوذا 9 للمنحوتات. تسبيحي

اغنية للرب غنوا 10 بها. اعلمكم تنبت ان قبل بها. مخبر انا
في المنحدرون ايها االرض. اقصى من تسبيحه جديدة
ومدنها البرية لترفع 11 وسكانها. والجزائر وملؤه البحر

من سالع. سكان لتترنم قيدار. سكنها التي الديار صوتها
ويخبروا مجدا الرب ليعطوا 12 ليهتفوا. الجبال رؤوس

حروب كرجل يخرج. كالجبار الرب 13 الجزائر. في بتسبيحه
قد 14 اعدائه على ويقوى ويصرخ يهتف غيرته. ينهض
انفخ اصيح. كالوالدة تجلدت. سكت الدهر منذ صمت
عشبها كل واجفف واآلكام الجبال اخرب 15 معا وانخر
في العمي واسير 16 اآلجام وانشف يبسا االنهار واجعل
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امشيهم. يدروها لم مسالك في يعرفوها. لم طريق
هذه مستقيمة والمعوجات نورا امامهم الظلمة اجعل

يخزى الوراء. الى ارتدوا قد 17 اتركهم. وال افعلها االمور
انتنّ للمسبوكات القائلون المنحوتات على المتكلون خزيا
لتبصروا. انظروا العمي ايها اسمعوا. الصم ايها 18 آلهتنا
أرسله. الذي كرسولي واصم عبدي اال اعمى هو من 19
كثيرا ناظر 20 الرب. كعبد واعمى كالكامل اعمى هو من

سرّ قد الرب 21 يسمع. وال االذنين مفتوح تالحظ. وال
شعب ولكنه 22 ويكرمها. الشريعة يعظّم بره. اجل من
بيوت وفي كله الحفر في اصطيد قد ومسلوب منهوب
من وليس وسلبا منقذ وال نهبا صاروا اختبأوا. الحبوس

بعد. لما ويسمع يصغى هذا. يسمع منكم من 23 رد يقول
الناهبين. الى واسرائيل السلب الى يعقوب دفع من 24
في يسلكوا ان يشاءوا ولم اليه اخطأنا الذي الرب أليس
غضبه حمو عليه فسكب 25 لشريعته. يسمعوا ولم طرقه
واحرقته يعرف ولم ناحية كل من فاوقدته الحرب وشدة

قلبه في يضع ولم
يعقوب يا خالقك الرب يقول هكذا واآلن دعوتك143 فديتك. الني تخف ال . اسرائيل يا وجابلك
معك فانا المياه في اجتزت اذا 2 لي. انت باسمك.

تلدع فال النار في مشيت اذا تغمرك. فال االنهار وفي
اسرائيل قدوس الهك الرب انا الني 3 يحرقك. ال واللهيب
اذ 4 عوضك. وسبا كوش فديتك مصر جعلت مخلّصك.
اعطي احببتك قد وانا مكرما عينيّ في عزيزا صرت
فاني تخف ال 5 نفسك. عوض وشعوبا عوضك اناسا
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اجمعك. المغرب ومن بنسلك آتي المشرق من معك.

بعيد من ببني أيت تمنع. ال وللجنوب اعط للشمال اقول 6
باسمي دعي من بكل 7 االرض. اقصى من وببناتي

االعمى الشعب اخرج 8 وصنعته. وجبلته خلقته ولمجدي
معا االمم كل يا اجتمعوا 9 آذان وله واالصم عيون وله
باالوليات. ويعلمنا بهذا يخبر منهم من القبائل. ولتلتئم
صدق. فيقولوا ليسمعوا او ويتبرروا. شهودهم ليقدموا
لكي اخترته الذي وعبدي الرب يقول شهودي انتم 10

يصور لم قبلي هو. انا اني وتفهموا بي وتؤمنوا تعرفوا
مخلص. غيري وليس الرب انا انا 11 يكون. ال وبعدي اله
وانتم غريب. بينكم وليس واعلمت وخلّصت اخبرت انا 12
هو انا اليوم من ايضا 13 هللا. وانا الرب يقول شهودي
الرب يقول هكذا 14 يرد ومن افعل يدي. من منقذ وال

والقيت بابل الى ارسلت الجلكم اسرائيل. قدوس فاديكم
الرب انا 15 ترنمهم. سفن في والكلدانيين كلها المغاليق
الرب يقول هكذا 16 ملككم. اسرائيل خالق قدوسكم
مسلكا القوية المياه وفي طريقا البحر في الجاعل

يضطجعون والعزّ. الجيش والفرس المركبة المخرج 17
تذكروا ال 18 انطفأوا كفتيلة خمدوا. قد يقومون. وال معا
أمرا صانع هانذا 19 بها. تتأملوا ال والقديمات االوليات.
طريقا البرية في اجعل تعرفونه. أال ينبت. اآلن جديدا.
الذئاب الصحراء حيوان يمجدني 20 انهارا. القفر في

القفر في انهارا ماء البرية في جعلت الني النعام وبنات
لنفسي. جبلته الشعب هذا 21 مختاري. شعبي السقي

تتعب حتى يعقوب يا تدعني لم وانت 22 بتسبيحي يحدث
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محرقتك شاة لي تحضر لم 23 اسرائيل. يا اجلي من

اتعبتك وال بتقدمة استخدمك لم تكرمني. لم وبذبائحك
لم ذبائحك وبشحم قصبا بفضة لي تشتر لم 24 بلبان.

انا 25 بآثامك. واتعبتني بخطاياك استخدمتني لكن تروني.
اذكرها ال وخطاياك نفسي الجل ذنوبك الماحي هو انا
االول ابوك 27 تتبرر. لكي حدّث معا. فنتحاكم ذكّرني 26
القدس رؤساء فدنست 28 عليّ. عصوا ووسطاؤك اخطأ

الشتائم الى واسرائيل اللعن الى يعقوب ودفعت
الذي واسرائيل عبدي يعقوب يا اسمع واآلن من144 وجابلك صانعك الرب يقول هكذا 2 اخترته.

الذي يشورون ويا يعقوب عبدي يا تخف ال معينك. الرحم
على وسيوال العطشان على ماء اسكب الني 3 اخترته.
ذريتك. على وبركتي نسلك على روحي اسكب اليابسة.

المياه. مجاري على الصفصاف مثل العشب بين فينبتون 4
وهذا يعقوب باسم يكنّي وهذا للرب انا يقول هذا 5

الرب يقول هكذا 6 يلقب اسرائيل وباسم للرب بيده يكتب
وال اآلخر وانا االول انا الجنود. رب وفاديه اسرائيل ملك
لي ويعرضه به فليخبر ينادي مثلي ومن 7 غيري. اله
سياتي وما والمستقبالت القديم. الشعب وضعت منذ
منذ اعلمتك أما ترتاعوا. وال ترتعبوا ال 8 بها. ليخبروهم

وال غيري. اله يوجد هل شهودي فانتم واخبرتك. القديم
باطل كلهم صنما يصورون الذين 9 بها. اعلم ال صخرة
تعرف وال تبصر ال هي. وشهودهم تنفع ال ومشتهياتهم

ها 11 نفع. لغير صنما وسبك الها صوّر من 10 تخزى. حتى
يجتمعون الناس. من هم والصناع يخزون اصحابه كل
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قدوما الحديد طبع 12 معا ويخزون يرتعبون يقفون كلهم

بذراع فيصنعه يصوره وبالمطارق الفحم في وعمل
تعب. وقد ماء يشرب لم قوة. له فليس ايضا يجوع قوته.
باالزاميل يصنعه يعلمه بالمخرز الخيط. مدّ خشبا. نجّر 13
انسان كجمال رجل كشبه فيصنعه يرسمه. وبالدوارة
سنديانا واخذ ارزا لنفسه قطع 14 البيت. في ليسكن

سنوبرا غرس الوعر. اشجار من لنفسه واختار وبلوطا
ويتدفأ. منه وياخذ لاليقاد. للناس فيصير 15 ينميه. والمطر
صنعه قد فيسجد. الها يصنع ثم خبزا ويخبز ايضا يشعل
يأكل نصفه على بالنار احرقه نصفه 16 له. وخرّ صنما
قد بخ ويقول ايضا يتدفأ ويشبع. مشويا يشوي لحما.

لنفسه. صنما الها صنعها قد وبقيته 17 نارا. رايت تدفأت
انت النك نجني ويقول اليه ويصلّي ويسجد له يخرّ

عيونهم طمست قد النه يفهمون وال يعرفون ال 18 الهي
قلبه في يردد وال 19 التعقل. عن وقلوبهم االبصار عن
احرقت قد نصفه يقول حتى فهم وال معرفة له وليس
وأكلت. لحما شويت خبزا جمره على ايضا وخبزت بالنار
رمادا يرعى 20 اخرّ. شجرة ولساق رجسا بقيته أفاصنع
أليس يقول وال نفسه ينجي فال أضله قد مخدوع قلب

فانك اسرائيل يا يعقوب. يا هذه اذكر 21 يميني في كذب
تنسى ال اسرائيل يا انت. لي عبد جبلتك. قد عبدي. انت

ارجع خطاياك. وكسحابة ذنوبك كغيم محوت قد 22 مني.
قد الرب الن السموات ايتها ترنمي 23 فديتك. الني اليّ
ترنما الجبال ايتها اشيدي االرض اسافل يا اهتفي فعل.
وفي يعقوب فدى قد الرب الن فيه شجرة وكل الوعر
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من وجابلك فاديك الرب يقول هكذا 24 تمجد اسرائيل
وحدي السموات ناشر شيء كل صانع الرب انا البطن.
المخادعين آيات مبطل 25 معي. من االرض. باسط

ومجهل الوراء الى الحكماء مرجع العرافين. ومحمق
القائل رسله. رأي ومتمم عبده كلمة مقيم 26 معرفتهم.
اقيم. وخربها ستبنين يهوذا ولمدن ستعمر اورشليم عن
عن القائل 28 اجفف وانهارك انشفي للجة القائل 27
اورشليم عن ويقول يتمم مسرتي فكل راعيّ كورش

ستؤسس وللهيكل ستبنى
الذي لكورش لمسيحه الرب يقول هكذا ملوك145 واحقاء امما امامه الدوس بيمينه امسكت
انا 2 تغلق. ال واالبواب المصراعين امامه الفتح احل
النحاس مصراعي اكسر امهد. والهضاب قدامك اسير

وكنوز الظلمة ذخائر واعطيك 3 اقصف. الحديد ومغاليق
باسمك يدعوك الذي الرب انا اني تعرف لكي المخابئ
مختاري واسرائيل يعقوب عبدي الجل 4 اسرائيل. اله
الرب انا 5 تعرفني لست وانت لقبتك باسمك. دعوتك

لكي 6 تعرفني. لم وانت نطّقتك سواي. اله ال آخر. وليس
غيري. ليس ان مغربها ومن الشمس مشرق من يعلموا
صانع الظلمة وخالق النور مصور 7 آخر. وليس الرب انا
اقطري 8 هذه. كل صانع الرب انا الشر. وخالق السالم
االرض لتنفتح برا. الجو ولينزل فوق من السموات ايتها
ويل 9 خلقته. قد الرب انا معا. برا ولتنبت الخالص فيثمر
يقول هل االرض. اخزاف بين خزف جابله. يخاصم لمن
يدان. له ليس عملك يقول او تصنع. ماذا لجابله الطين
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تلدين ماذا وللمرأة تلد ماذا البيه يقول للذي ويل 10

اسألوني وجابله. اسرائيل قدوس الرب يقول هكذا 11

اوصوني. يدي عمل جهة ومن بني جهة من اآلتيات. عن
نشرتا انا يداي عليها. االنسان االرضوخلقت صنعت انا 12
بالنصر انهضته قد انا 13 أمرت. انا جندها وكل السموات
بثمن ال سبيي ويطلق مدينتي يبني هو اسهل. طرقه وكل
مصر تعب الرب قال هكذا 14 الجنود. رب قال بهدية وال
ولك يعبرون اليك القامة ذوو والسبئيون كوش وتجارة
يسجدون. ولك يمرون بالقيود يمشون. خلفك يكونون.
ليس آخر. وليس هللا وحدك فيك قائلين يتضرعون اليك
قد 16 المخلص. اسرائيل اله يا محتجب اله انت حقا 15 اله

الصانعون جميعا بالخجل مضوا كلهم. وخجلوا خزوا
ال ابديا. خالصا بالرب فيخلص اسرائيل اما 17 التماثيل.
قال هكذا النه 18 االبد. دهور الى تخجلون وال تخزون
وصانعها. االرض مصور هللا. هو السموات خالق الرب
الرب انا صورها. للسكن باطال. يخلقها لم قررها. هو
االرض من مكان في بالخفاء اتكلم لم 19 آخر. وليس
الرب انا اطلبوني باطال يعقوب لنسل اقل لم مظلم.
وهلموا اجتمعوا 20 باالستقامة مخبر بالصدق متكلم
الحاملون يعلم ال االمم. من الناجون ايها معا تقدموا
اخبروا 21 يخلص. ال اله الى والمصلون صنمهم خشب
اخبر القديم منذ بهذه اعلم من معا. وليتشاوروا قدموا
بار اله غيري. آخر اله وال الرب انا أليس زمان. منذ بها
جميع يا واخلصوا اليّ التفتوا 22 سواي. ليس ومخلّص.

اقسمت بذاتي 23 آخر. وليس هللا انا الني االرض اقاصي
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ركبة كل تجثو لي انه ترجع ال كلمة الصدق فمي من خرج
اليه والقوة. البر بالرب انما لي قال 24 لسان. كل يحلف
ويفتخر يتبرر بالرب 25 عليه المغتاظين جميع ويخزى يأتي

اسرائيل نسل كل
على تماثيلهما صارت نبو. انحنى بيل جثا قد حمال146 محملة محموالتكم والبهائم. الحيوانات
الحمل تنجي ان تقدر لم معا جثت انحنت قد 2 للمعيي.
بيت يا لي اسمعوا 3 السبي في مضت قد نفسها وهي

من عليّ المحملين اسرائيل بيت بقية وكل يعقوب
هو انا الشيخوخة والى 4 الرحم. من المحمولين البطن
احمل وانا ارفع وانا فعلت قد احمل. انا الشيبة والى
لنتشابه وتمثلونني وتسوونني تشبهونني بمن 5 وانجي.
بالميزان والفضة الكيس من الذهب يفرغون الذين 6

ويسجدون. يخرون الها ليصنعها صائغا يستاجرون يزنون
مكانه في ويضعونه يحملونه الكتف. على يرفعونه 7
يجيب. فال اليه احد يزعق يبرح. ال موضعه من ليقف
ردّدوه رجاال. وكونوا هذا اذكروا 8 يخلصه ال شدته من
القديم منذ االوليات اذكروا 9 العصاة. ايها قلوبكم في
منذ مخبر 10 مثلي. وليس االله آخر. وليس هللا انا الني
يقوم رأيي قائال يفعل لم بما القديم ومنذ باالخير البدء
من الكاسر. المشرق من داع 11 مسرتي. كل وافعل
قضيت فاجريه. تكلمت قد مشورتي. رجل بعيدة ارض

البر. عن البعيدين القلوب اشداء يا لي اسمعوا 12 فافعله
في واجعل يتأخر. ال وخالصي يبعد ال بري. قربت قد 13

جاللي السرائيل خالصا. صهيون
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ابنة العذراء ايتها التراب على واجلسي انزلي ابنة147 يا كرسي بال االرض على اجلسي بابل
خذي 2 ومترفهة. ناعمة تدعين تعودين ال النك الكلدانيين

الذيل. شمري نقابك اكشفي دقيقا. واطحني الرحى
وترى عورتك تنكشف 3 االنهار. اعبري الساق. اكشفي
الجنود رب فادينا 4 احدا. اصالح وال نقمة آخذ معاريك.
في وادخلي صامتة اجلسي 5 اسرائيل. قدوس اسمه.
سيدة تدعين تعودين ال النك الكلدانيين ابنة يا الظالم
ودفعتهم ميراثي دنست شعبي على غضبت 6 الممالك
نيرك ثقلت الشيخ على رحمة لهم تصنعي لم يدك. الى

تضعي لم حتى سيدة اكون االبد الى وقلت 7 جدا.
هذا اسمعي فاآلن 8 آخرتها. تذكري لم قلبك في هذه
انا قلبها في القائلة بالطمأنينة الجالسة المتنعمة ايتها
فيأتي 9 الثكل. اعرف وال ارملة اقعد ال غيري. وليس
والترمل. الثكل واحد يوم في بغتة االثنان هذان عليك
رقاك وفور مع سحورك كثرة مع عليك اتيا قد بالتمام
يراني. من ليس قلت شرك. في اطمأننت وانت 10 جدا.
وليس انا قلبك في فقلت افتناك هما ومعرفتك حكمتك
عليك وتقع فجره تعرفين ال شر عليك فيأتي 11 غيري.
تهلكة بغتة عليك وتاتي تصديها ان تقدرين ال مصيبة
سحورك كثرة وفي رقاك في قفي 12 بها تعرفين ال

ربما تنفعي. ان يمكنك ربما صباك. منذ تعبت فيها التي
قاسمو ليقف مشوراتك. كثرة من ضعفت قد 13 ترعبين.
الشهور رؤوس عند المعرفون النجوم الراصدون السماء
كالقش. صاروا قد انهم ها 14 عليك. ياتي مما ويخلصوك



14.48–15.47 Yesaya 66
هو ليس اللهيب. يد من انفسهم ينجون ال النار. احرقتهم
صار هكذا 15 تجاهها. للجلوس نارا وال لالستدفاء جمرا
كل شردوا قد صباك منذ تجارك فيهم. تعبت الذين لك

يخلصك من وليس وجهه على واحد
باسم المدعوين يعقوب بيت يا هذا اسمعوا الحالفين148 يهوذا مياه من خرجوا الذين اسرائيل
بالصدق ليس اسرائيل اله يذكرون والذين الرب باسم

ويسندون القدس مدينة من يسمّون فانهم 2 بالحق. وال
زمان منذ باالوليات 3 اسمه. الجنود رب اسرائيل. اله الى
فأتت. صنعتها بغتة بها. وانبأت خرجت فمي ومن اخبرت
وجبهتك عنقك حديد من وعضل قاس انك لمعرفتي 4
تقول لئال انبأتك. أتت قبلما زمان منذ اخبرتك 5 نحاس
قد 6 بها. أمر ومسبوكي ومنحوتي صنعها قد صنمي

بحديثات انبأتك قد تخبرون أال وانتم كلها. فانظر سمعت
منذ وليس خلقت اآلن 7 تعرفها. لم وبمخفيات اآلن منذ

عرفتها. قد هانذا تقول لئال بها تسمع لم اليوم وقبل زمان
فاني اذنك تنفتح لم زمان ومنذ تعرف ولم تسمع لم 8
من 9 عاصيا. سمّيت البطن ومن غدرا تغدر انك علمت
عنك امسك فخري اجل ومن غضبي ابطئ اسمي اجل
اخترتك بفضة. وليس نقيتك قد هانذا 10 اقطعك. ال حتى
نفسي اجل من نفسي اجل من 11 المشقة. كور في
آلخر اعطيها ال وكرامتي اسمي يدنس كيف النه افعل.

انا هو. انا دعوته. الذي واسرائيل يعقوب يا لي اسمع 12
نشرت ويميني االرض اسست ويدي 13 اآلخر وانا االول
كلكم اجتمعوا 14 معا فيقفن ادعوهنّ انا السموات.
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يصنع الرب. احبه قد بهذه. اخبر منهم من واسمعوا.
انا انا 15 الكلدانيين. على ذراعه ويكون ببابل مسرته
اليّ تقدموا 16 طريقه. فينجح به اتيت ودعوته. تكلمت

وجوده منذ الخفاء. في البدء من اتكلم لم هذا. اسمعوا
هكذا 17 وروحه ارسلني الرب السيد واآلن هناك انا

معلمك الهك الرب انا اسرائيل. قدوس فاديك الرب يقول
اصغيت ليتك 18 فيه. تسلك طريق في وامشيك لتنتفع

وكان 19 البحر. كلجج وبرك سالمك كنهر فكان لوصاياي
يباد وال ينقطع ال كاحشائه. احشائك وذرية نسلك كالرمل
ارض من اهربوا بابل من اخرجوا 20 امامي من اسمه
الى شيّعوه بهذا نادوا اخبروا الترنم بصوت الكلدانيين.

ولم 21 يعقوب. عبده الرب فدى قد قولوا االرض. اقصى
من لهم اجرى فيها. سيرهم التي القفار في يعطشوا

قال سالم ال 22 المياه. ففاضت الصخر وشق ماء الصخر
لالشرار الرب

االمم ايها واصغوا الجزائر ايتها لي اسمعي احشاء149 من دعاني البطن من الرب بعيد. من
يده ظل في حاد. كسيف فمي وجعل 2 اسمي. ذكر امي
وقال 3 اخفاني. كنانته في مبريا سهما وجعلني خبأني
فقلت انا اما 4 اتمجد. به الذي اسرائيل عبدي انت لي
عند حقي لكن قدرتي. افنيت وفارغا باطال تعبت عبثا
من جابلي الرب قال واآلن 5 الهي عند وعملي الرب

اسرائيل اليه فينضم اليه يعقوب الرجاع له عبدا البطن
قليل فقال 6 قوتي. يصير والهي الرب عيني في فاتمجد
محفوظي ورد يعقوب اسباط القامة عبدا لي تكون ان
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الى خالصي لتكون لالمم نورا جعلتك فقد اسرائيل.

قدوسه اسرائيل فادي الرب قال هكذا 7 االرض. اقصى
ملوك ينظر المتسلطين. لعبد االمة لمكروه النفس للمهان
امين هو الذي الرب الجل فيسجدون. رؤساء فيقومون.
الرب. قال هكذا 8 اختارك قد الذي اسرائيل وقدوس
اعنتك. الخالص يوم وفي استجبتك القبول وقت في
لتمليك االرض القامة للشعب عهدا واجعلك فاحفظك

الظالم في للذين اخرجوا. لالسرى قائال 9 البراري امالك
مرعاهم. الهضاب كل وفي يرعون الطريق على اظهروا
شمس وال حر يضربهم وال يعطشون وال يجوعون ال 10

يوردهم. المياه ينابيع والى يهديهم يرحمهم الذي الن
هؤالء 12 ترتفع. ومناهجي طريقا جبالي كل واجعل 11
وهؤالء المغرب ومن الشمال من وهؤالء يأتون بعيد من
ايتها وابتهجي السموات ايتها ترنمي 13 سينيم. ارض من
شعبه عزى قد الرب الن بالترنم الجبال لتشد االرض
الرب تركني قد صهيون وقالت 14 يترحم بائسيه وعلى
ترحم فال رضيعها المرأة تنسى هل 15 نسيني وسيدي
هوذا 16 انساك. ال وانا ينسين هؤالء حتى بطنها. ابن
اسرع قد 17 دائما. امامي اسوارك نقشتك. كفي على
ارفعي 18 يخرجون. منك ومخربوك هادموك بنوك.

حيّ اليك. اتوا اجتمعوا قد كلهم وانظري. حواليك عينيك
بهم وتتنطقين كحلي كلهم تلبسين انك الرب يقول انا

تكونين انك وارضخرابك وبراريك خربك ان 19 كعروس.
ايضا يقول 20 مبتلعوك. ويتباعد السكان على ضيقة اآلن

لي وسعي المكان عليّ ضيق ثكلك. بنو اذنيك في
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ثكلى وانا هؤالء لي ولد من قلبك في فتقولين 21 السكن
كنت هانذا رباهم. من وهؤالء ومطرودة. منفية وعاقر

الرب السيد قال هكذا 22 كانوا اين هؤالء وحدي. متروكة
رايتي. اقيم الشعوب والى يدي االمم الى ارفع اني ها
يحملن االكتاف على وبناتك االحضان في باوالدك فيأتون
بالوجوه مرضعاتك. وسيداتهم حاضنيك الملوك ويكون 23
فتعلمين رجليك غبار ويلحسون لك يسجدون االرض الى
من تسلب هل 24 منتظروه يخزى ال الذي الرب انا اني
هكذا فانه 25 المنصور. سبي يفلت وهل غنيمة الجبار

تفلت. العاتي وغنيمة يسلب الجبار سبي حتى الرب قال
ظالميك واطعم 26 واخلّصاوالدك مخاصمك اخاصم وانا
كل فيعلم سالف من كما بدمهم ويسكرون انفسهم لحم

يعقوب عزيز وفاديك مخلّصك الرب انا اني بشر
التي امكم طالق كتاب اين الرب قال هكذا اياكم.150 بعته الذي غرمائي من هو من او طلقتها

طلقت ذنوبكم اجل ومن بعتم قد آثامكم اجل من هوذا
مجيب. وليس ناديت انسان. وليس جئت لماذا 2 امكم.

قدرة فيّ ليس وهل الفداء عن يدي قصرت هل
قفرا. االنهار اجعل البحر. انشف بزجرتي هوذا لالنقاذ.
ألبس 3 بالعطش. ويموت الماء عدم من سمكها ينتن

السيد اعطاني 4 غطاءها المسح واجعل ظالما السموات
بكلمة. المعيي اغيث ان العرف المتعلمين لسان الرب
كالمتعلمين. ألسمع اذنا لي يوقظ صباح. كل يوقظ

لم الوراء الى اعاند. لم وانا اذنا لي فتح الرب السيد 5
وجهي للناتفين. وخذي للضاربين ظهري بذلت 6 ارتد.
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لذلك يعينني الرب والسيد 7 والبصق العار عن استر لم
ال اني وعرفت كالصوان وجهي جعلت لذلك اخجل. ال

لنتواقف. يخاصمني. من يبررني. الذي هو قريب 8 اخزى.
السيد هوذا 9 اليّ. ليتقدم معي. دعوى صاحب هو من

كالثوب كلهم هوذا عليّ يحكم الذي هو من يعينني. الرب
لصوت سامع الرب خائف منكم من 10 العث ياكلهم يبلون
فليتكل له نور وال الظلمات في يسلك الذي من عبده.
جميعكم هؤالء يا 11 الهه. الى ويستند الرب اسم على

ناركم بنور اسلكوا بشرار المتنطقين نارا القادحين
في هذا. لكم صار يدي من اوقدتموه. الذي وبالشرار

تضطجعون الوجع
الرب. الطالبون البر التابعون ايها لي اسمعوا نقرة151 والى قطعتم منه الذي الصخر الى انظروا
ابيكم ابراهيم الى انظروا 2 حفرتم. منها التي الجب

وباركته واحد وهو دعوته الني ولدتكم. التي سارة والى
خربها كل عزى صهيون. عزى قد الرب فان 3 واكثرته.

واالبتهاج الفرح الرب. كجنة وباديتها كعدن بريتها ويجعل
شعبي يا اليّ انصتوا 4 الترنم وصوت الحمد فيها. يوجدان
وحقي تخرج عندي من شريعة الن اليّ. اصغي امتي ويا
وذراعاي خالصي برز قد بري. قريب 5 للشعوب. نورا اثبته

ذراعي وتنتظر الجزائر ترجو اياي للشعوب. يقضيان
من االرض الى وانظروا عيونكم السموات الى ارفعوا 6
كثوب واالرض تضمحلّ كالدخان السموات فان تحت.
فالى خالصي اما يموتون. كالبعوض وسكانها تبلى

البر عارفي يا لي اسمعوا 7 ينقض. ال وبري يكون االبد
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تعيير من تخافوا ال قلبه. في شريعتي الذي الشعب
ياكلهم كالثوب النه 8 ترتاعوا. ال شتائمهم ومن الناس

يكون االبد فالى بري اما السوس ياكلهم وكالصوف العث
البسي استيقظي استيقظي 9 االدوار دور الى وخالصي
في كما القدم ايام في كما استيقظي الرب. ذراع يا قوة
التنين الطاعنة رهب القاطعة انت ألست القديمة. االدوار

العظيم الغمر مياه البحر المنشفة هي انت ألست 10
ومفديو 11 المفديين. لعبور طريقا البحر اعماق الجاعلة
رؤوسهم وعلى بالترنم صهيون الى وياتون يرجعون الرب
والتنهد. الحزن يهرب يدركانهم. وفرح ابتهاج ابدي. فرح
انسان من تخافي حتى انت من معزيكم. هو انا انا 12

وتنسي 13 كالعشب. يجعل الذي االنسان ابن ومن يموت
وتفزع االرض ومؤسس السموات باسط صانعك الرب
لالهالك. هيّأ عندما المضايق غضب من يوم كل دائما

يموت وال المنحني يطلق سريعا 14 المضايق. غضب واين
البحر مزعج الهك الرب وانا 15 خبزه يعدم وال الجب في
اقوالي جعلت وقد 16 اسمه. الجنود رب لججه. فتعج

وتاسيس السموات لغرس سترتك يدي وبظل فمك في
انهضي انهضي 17 شعبي انت لصهيون ولتقول االرض
غضبه كاس الرب يد من شربت التي اورشليم يا قومي

يقودها من لها ليس 18 مصصت. شربت الترنح كاس ثفل
بيدها يمسك من وليس ولدتهم الذين البنين جميع من
من مالقياك. هما اثنان 19 ربّتهم. الذين البنين جميع من

بمن والسيف. والجوع واالنسحاق الخراب لك. يرثي
زقاق كل راس في اضطجعوا اعيوا قد بنوك 20 اعزيك.
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زجرة من الرب غضب من المآلنون شبكة. في كالوعل
وليس والسكرى البائسة ايتها هذا اسمعي لذلك 21 الهك
يحاكم الذي والهك الرب سيدك قال هكذا 22 بالخمر.

كاس ثقل الترنح كاس يدك من اخذت قد هانذا لشعبه.
في واضعها 23 بعد. ما في تشربينها تعودين ال غضبي.
فوضعت لنعبر انحني لنفسك قالوا الذين معذبيك يد

للعابرين وكالزقاق كاالرضظهرك
صهيون يا عزك البسي استيقظي استيقظي المقدسة152 المدينة اورشليم يا جمالك ثياب البسي

انتفضي 2 نجس. وال اغلف بعد فيما يدخلك يعود ال النه
ربط من انحلي اورشليم يا اجلسي قومي التراب من
الرب قال هكذا فانه 3 صهيون. ابنة المسبية ايها عنقك
السيد قال هكذا النه 4 تفكون. فضة وبال بعتم مجانا

ظلمه ثم هناك. ليتغرب اوال شعبي نزل مصر الى الرب.
حتى الرب يقول هنا لي ماذا فاآلن 5 سبب. بال اشور

الرب يقول يصيحون عليه المتسلطون مجانا. شعبي آخذ
اسمي. شعبي يعرف لذلك 6 يهان. اسمي يوم كل ودائما
هانذا المتكلم. هو انا اني يعرفون اليوم ذلك في لذلك
بالسالم المخبر المبشر قدمي الجبال على اجمل ما 7
ملك قد لصهيون القائل بالخالص المخبر بالخير المبشر
معا يترنمون صوتهم يرفعون مراقبيك. صوت 8 الهك.
صهيون. الى الرب رجوع عند لعين عينا يبصرون النهم

عزى قد الرب الن اورشليم خرب يا معا ترنمي اشيدي 9
قدسه ذراع عن الرب شمر قد 10 اورشليم. فدى شعبه
خالص االرض اطراف كل فترى االمم كل عيون امام



10.53–11.52 Yesaya 73
نجسا. تمسوا ال هناك من اخرجوا اعتزلوا اعتزلوا 11 الهنا
النكم 12 الرب. آنية حاملي يا تطهروا وسطها. من اخرجوا
سائر الرب الن هاربين. تذهبون وال بالعجلة تخرجون ال

عبدي هوذا 13 ساقتكم يجمع اسرائيل واله امامكم
منك اندهش كما 14 جدا. ويتسامى ويرتقي يتعالى يعقل
وصورته الرجل من اكثر مفسدا كذا منظره كان كثيرون.
اجله من كثيرين. امما ينضح هكذا 15 آدم. بني من اكثر

وما به يخبروا لم ما ابصروا قد النهم افواههم ملوك يسد
فهموه يسمعوه لم

الرب. ذراع استعلنت ولمن خبرنا صدق من يابسة153 ارض من وكعرق كفرخ قدامه نبت 2
فنشتهيه. منظر وال اليه فننظر جمال وال له صورة ال

الحزن ومختبر اوجاع رجل الناس من ومخذول محتقر 3
احزاننا لكن 4 به نعتد فلم محتقر وجوهنا عنه وكمستر

من مضروبا مصابا حسبناه ونحن تحملها واوجاعنا حملها
الجل مسحوق معاصينا الجل مجروح وهو 5 ومذلوال. هللا
ضللنا كغنم كلنا 6 شفينا. وبحبره عليه سالمنا تاديب آثامنا
جميعنا. اثم عليه وضع والرب طريقه الى واحد كل ملنا
الى تساق كشاة فاه يفتح ولم فتذلل هو اما ظلم 7

من 8 فاه. يفتح فلم جازيها امام صامتة وكنعجة الذبح
انه يظن كان من جيله وفي أخذ. الدينونة ومن الضغطة
شعبي. ذنب اجل من ضرب انه االحياء ارض من قطع
انه على موته. عند غني ومع قبره االشرار مع وجعل 9
فسرّ الرب اما 10 غش فمه في يكن ولم ظلما يعمل لم
نسال يرى اثم ذبيحة نفسه جعل ان بالحزن. يسحقه بان
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نفسه تعب من 11 تنجح. بيده الرب ومسرة ايامه تطول
وآثامهم كثيرين يبرر بمعرفته البار وعبدي ويشبع. يرى
العظماء ومع االعزاء بين له اقسم لذلك 12 يحملها. هو
وأحصي نفسه للموت سكب انه اجل من غنيمة يقسم
المذنبين في وشفع كثيرين خطية حمل وهو أثمة مع

بالترنم أشيدي تلد لم التي العاقر ايتها ترنمي اكثر154 المستوحشة بني الن تمخض لم التي ايتها
خيمتك مكان اوسعي 2 الرب قال البعل ذات بني من
اطنابك اطيلي تمسكي. ال مساكنك. شقق ولتبسط

اليسار والى اليمين الى تمتدين النك 3 اوتادك. وشددي
ال النك تخافي ال 4 خربة. مدنا ويعمر امما نسلك ويرث
خزي تنسين فانك تستحين. ال النك تخجلي وال تخزين.

صانعك هو بعلك الن 5 بعد. تذكرينه ال ترملك وعار صباك
االرض كل اله اسرائيل قدوس ووليك اسمه الجنود رب

دعاك الروح ومحزونة مهجورة كامرأة النه 6 يدعى.
تركتك لحيظة 7 الهك. قال رذلت اذا الصبا وكزوجة الرب
حجبت الغضب بفيضان 8 ساجمعك. عظيمة وبمراحم
وليك قال ارحمك ابدي وباحسان لحظة عنك وجهي

بعد تعبر ال ان حلفت كما لي. هذه نوح كمياه النه 9 الرب.
وال عليك اغضب ال ان حلفت االرضهكذا على نوح مياه
احساني اما تتزعزع واآلكام تزول الجبال فان 10 ازجرك.
الرب راحمك قال يتزعزع ال سالمي وعهد عنك يزول فال
باالثمد ابني هانذا المتعزية غير المضطربة الذليلة ايتها 11
شرفك واجعل 12 اؤسسك االزرق وبالياقوت حجارتك
حجارة تخومك وكل بهرمانية حجارة وابوابك ياقوتا
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بالبر 14 . كثيرا بنيك وسالم الرب تالميذ بنيك وكل 13 كريمة
فال االرتعاب وعن تخافين فال الظلم عن بعيدة تثبتين

عندي. من ليس اجتماعا يجتمعون انهم ها 15 منك. يدنو
الحداد خلقت قد هانذا 16 يسقط. فاليك عليك اجتمع من
خلقت وانا لعمله آلة ويخرج النار في الفحم ينفخ الذي

لسان وكل تنجح ال ضدك صورت آلة كل 17 ليخرب المهلك
ميراث هو هذا عليه. تحكمين القضاء في عليك يقوم

الرب يقول عندي من وبرهم الرب عبيد
والذي المياه الى هلموا جميعا العطاش ايها اشتروا155 هلموا وكلوا اشتروا تعالوا فضة له ليس
لغير فضة تزنون لماذا 2 ولبنا. خمرا ثمن وبال فضة بال

الطيب وكلوا استماعا لي استمعوا شبع. لغير وتعبكم خبز
اليّ. وهلموا آذانكم اميلوا 3 انفسكم. بالدسم ولتتلذذ
مراحم ابديا عهدا لكم واقطع انفسكم فتحيا اسمعوا
رئيسا للشعوب شارعا جعلته قد هوذا 4 الصادقة. داود
لم وامة تدعوها تعرفها ال امة ها 5 للشعوب. وموصيا

اسرائيل وقدوس الهك الرب اجل من اليك تركض تعرفك
وهو ادعوه يوجد دام ما الرب اطلبوا 6 مجدك قد النه
وليتب افكاره االثم ورجل طريقه الشرير ليترك 7 قريب.
الن 8 الغفران. يكثر النه الهنا والى فيرحمه الرب الى

الرب. يقول طرقي طرقكم وال افكاركم ليست افكاري
طرقي علت هكذا االرض عن السموات علت كما النه 9

ينزل كما النه 10 افكاركم. عن وافكاري طرقكم عن
بل هناك الى يرجعان وال السماء من والثلج المطر

للزارع زرعا وتعطي وتنبت تلد ويجعالنها االرض يرويان
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فمي. من تخرج التي كلمتي تكون هكذا 11 لآلكل وخبزا
فيما وتنجح به سررت ما تعمل بل فارغة اليّ ترجع ال
تحضرون. وبسالم تخرجون بفرح النكم 12 له. ارسلتها
الحقل شجر وكل ترنما امامكم تشيد واآلكام الجبال

وعوضا سرو ينبت الشوك عن عوضا 13 بااليادي. تصفق
ابدية عالمة اسما للرب ويكون آس. يطلع القريص عن

تنقطع ال
العدل. واجروا الحق احفظوا الرب. قال هكذا بري.156 واستعالن خالصي مجيء قريب النه
الذي االنسان والبن هذا يعمل الذي لالنسان طوبى 2

من يده والحافظ ينجسه لئال السبت الحافظ به يتمسك
بالرب اقترن الذي الغريب ابن يتكلم فال 3 شر عمل كل
الخصي يقل وال شعبه. من الرب افرزني افرازا قائال
للخصيان الرب قال هكذا النه 4 يابسة. شجرة انا ها

ويتمسكون يسرني ما ويختارون سبوتي يحفظون الذين
نصبا اسواري وفي بيتي في اعطيهم اني 5 بعهدي.

ال ابديا اسما اعطيهم والبنات. البنين من افضل واسما
ليخدموه بالرب يقترنون الذين الغريب وابناء 6 ينقطع.
يحفظون الذين كل عبيدا له ليكونوا الرب اسم وليحبوا
الى بهم آتي 7 بعهدي ويتمسكون ينجسوه لئال السبت

محرقاتهم وتكون صالتي بيت في وافرحهم قدسي جبل
الصالة بيت بيتي الن مذبحي على مقبولة وذبائحهم
منفيي جامع الرب السيد يقول 8 الشعوب. لكل يدعى

وحوش جميع يا 9 مجموعيه الى اليه بعد اجمع اسرائيل
الوعر في التي الوحوش جميع يا لألكل تعالي. البر
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بكم كالب كلهم يعرفون. ال كلهم. عمي مراقبوه 10
النوم. محبو مضطجعون حالمون تنبح. ان تقدر ال

يعرفون ال رعاة وهم الشبع. تعرف ال شرهة والكالب 11
عن الربح الى واحد كل طرقهم الى جميعا التفتوا الفهم.
الغد ويكون مسكرا ولنشتف خمرا آخذ هلموا 12 اقصى.

جدا ازيد بل عظيما اليوم كهذا
قلبه في ذلك يضع احد وليس الصدّيق باد بانه157 يفطن من وليس يضمون االحسان ورجال

يستريحون السالم. يدخل 2 الصدّيق. يضم الشر وجه من
فتقدموا انتم اما 3 باالستقامة السالك مضاجعهم. في
بمن 4 والزانية الفاسق نسل الساحرة بني يا هنا الى
اللسان. وتدلعون الفم تفغرون من وعلى تسخرون
الى المتوقدون 5 الكذب. نسل المعصية اوالد انتم أما
في االوالد القاتلون خضراء شجرة كل تحت االصنام
الوادي حجارة في 6 المعاقل. شقوق تحت االودية
سكيبا سكبت لتلك قرعتك. هي تلك نصيبك. الملس
عال جبل على 7 اتعزى. هذه أعن تقدمة. واصعدت
لتذبحي صعدت هناك والى مضجعك وضعت ومرتفع

لغيري النك تذكارك وضعت والقائمة الباب وراء 8 ذبيحة.
لنفسك وقطعت مضجعك اوسعت وصعدت. كشفت

وسرت 9 فرصة. نظرت مضجعهم. احييت معهم. عهدا
الى رسلك وارسلت اطيابك واكثرت بالدهن الملك الى
اعييت اسفارك بطول 10 الهاوية. الى حتى ونزلت بعد
تضعفي. لم لذلك وجدت شهوتك يئست. تقولي ولم
تذكري لم واياي خنت حتى وخفت خشيت وممن 11
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القديم منذ وذلك ساكت انا أما قلبك. في وضعت وال

تفيدك فال وباعمالك ببرك اخبر انا 12 تخافي. لم فاياي
تحملهم الريح ولكن جموعك. فلينقذك تصرخين اذ 13
االرض فيملك علي المتوكل اما نفخة. تأخذهم كلهم.

الطريق. هيئوا اعدوا اعدوا ويقول 14 قدسي جبل ويرث
قال هكذا النه 15 شعبي طريق من المعثرة ارفعوا

الموضع في اسمه. القدوس االبد ساكن المرتفع العلي
والمتواضع المنسحق ومع اسكن المقدس المرتفع

المنسحقين. قلب وألحيي المتواضعين روح ألحيي الروح
الن الدهر. الى اغضب وال االبد الى اخاصم ال الني 16

من 17 صنعتها. التي والنسمات امامي عليها يغشى الروح
فذهب وغضبت استترت وضربته. غضبت مكسبه اثم اجل
واقوده وسأشفيه طرقه رأيت 18 قلبه. طريق في عاصيا
سالم الشفتين. ثمر خالقا 19 ولنائحيه له تعزيات وارد

االشرار اما 20 وساشفيه الرب قال وللقريب للبعيد سالم
مياهه وتقذف يهدأ ان يستطيع ال النه المضطرب فكالبحر

لالشرار الهي قال ليسسالم 21 وطينا. حمأة
كبوق صوتك ارفع تمسك. ال عال. بصوت ناد بخطاياهم.158 يعقوب وبيت بتعديهم شعبي واخبر
طرقي بمعرفة ويسرون فيوما يوما يطلبون واياي 2
عن يسالونني الهها. قضاء تترك ولم برا عملت كامّة

صمنا لماذا يقولون 3 الىهللا بالتقرب يسرون البر. احكام
يوم في انكم ها . تالحظ ولم انفسنا ذللنا تنظر. ولم
ها 4 تسخرون. اشغالكم وبكل مسرة توجدون صومكم
الشر. بلكمة ولتضربوا تصومون والنزاع للخصومة انكم
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العالء. في صوتكم لتسميع اليوم كما تصومون لستم
فيه االنسان يذلل يوما اختاره. صوم يكون هذا امثل 5
ورمادا. مسحا تحته ويفرش راسه كاالسلة يحني نفسه
هذا أليس 6 للرب. مقبوال ويوما صوما هذا تسمي هل
واطالق النير عقد فك الشر. قيود حل اختاره صوما
تكسر ان اليس 7 نير. كل وقطع احرارا المسحوقين

اذا بيتك. الى التائهين المساكين تدخل وان خبزك للجائع
حينئذ 8 لحمك عن تتغاضى ال وان تكسوه ان عريانا رأيت
برك ويسير سريعا صحتك وتنبت نورك الصبح مثل ينفجر
فيجيب تدعو حينئذ 9 ساقتك. يجمع الرب ومجد امامك

النير وسطك من نزعت ان هانذا. فيقول تستغيث الرب.
للجائع نفسك وانفقت 10 االثم وكالم باالصبع وااليماء

ويكون نورك الظلمة في يشرق الذليلة النفس واشبعت
الدوام على الرب ويقودك 11 الظهر مثل الدامس ظالمك
كجنة فتصير عظامك وينشط نفسك الجدوب في ويشبع
الخرب تبنى ومنك 12 مياهه. تنقطع ال مياه وكنبع ريا
مرمم فيسمونك فدور دور اساسات تقيم القديمة.

السبت عن رددت ان 13 للسكنى المسالك مرجع الثغرة
لذة السبت ودعوت قدسي يوم مسرتك عمل عن رجلك
وعن طرقك عمل عن واكرمته مكرما الرب ومقدس

بالرب تتلذذ حينئذ فانك 14 بكالمك والتكلم مسرتك ايجاد
يعقوب ميراث واطعمك االرض مرتفعات على واركبك

تكلم الرب فم الن ابيك
تخلّص ان عن تقصر لم الرب يد ان ها آثامكم159 بل 2 تسمع. ان عن اذنه تثقل ولم
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وجهه سترت وخطاياكم الهكم وبين بينكم فاصلة صارت

بالدم تنجست قد ايديكم الن 3 يسمع. ال حتى عنكم
ولسانكم بالكذب تكلمت شفاهكم باالثم. واصابعكم
يحاكم من وليس بالعدل يدعو من ليس 4 بالشر. يلهج
حبلوا قد بالكذب. ويتكلمون الباطل على يتكلون بالحق.
خيوط ونسجوا افعى بيض فقسوا 5 اثما. وولدوا بتعب
تخرج تكسر والتي يموت بيضهم من اآلكل العنكبوت.
باعمالهم. يكتسون وال ثوبا تصير ال خيوطهم 6 افعى.
ارجلهم 7 ايديهم. في الظلم وفعل اثم اعمال اعمالهم

افكارهم الزكي. الدم سفك الى وتسرع تجري الشر الى
السالم طريق 8 وسحق. اغتصاب طرقهم في اثم. افكار
النفسهم جعلوا عدل. مسالكهم في وليس يعرفوه لم
من 9 سالما يعرف ال فيها يسير من كل معوجة. سبال
نورا ننتظر العدل. يدركنا ولم عنا الحق ابتعد ذلك اجل
نتلمس 10 دامس. ظالم في فنسير ضياء ظالم. فاذا

في عثرنا قد نتجسس. اعين بال وكالذي كعمي الحائط
كلنا نزأر 11 كموتى. الضباب في العتمة. في كما الظهر
وخالصا هو وليس عدال ننتظر نهدر. هدرا وكحمام كدبة
تشهد وخطايانا امامك كثرت معاصينا الن 12 عنا. فيبتعد
وكذبنا تعدينا 13 نعرفها. وآثامنا معنا معاصينا الن علينا

والمعصية بالظلم تكلمنا الهنا. وراء من وحدنا الرب على
الحق ارتد وقد 14 الكذب. بكالم القلب من ولهجنا حبلنا
في سقط الصدق الن بعيدا. يقف والعدل الوراء الى

الصدق وصار 15 الدخول. تستطيع ال واالستقامة الشارع
في وساء الرب فرأى يسلب. الشر عن والحائد معدوما



8.60–16.59 Yesaya 81
من وتحيّر انسان ليس انه فرأى 16 عدل ليس انه عينيه
عضده. هو وبره لنفسه ذراعه فخلّصت شفيع. ليس انه
ولبس راسه. على الخالص وخوذة كدرع البر فلبس 17
حسب 18 كرداء. بالغيرة واكتسى كلباس االنتقام ثياب
عقابا. واعداءه سخطا مبغضيه يجازي هكذا االعمال

الرب اسم المغرب من فيخافون 19 الجزائر. يجازي جزاء
كنهر العدو يأتي عندما مجده. الشمس مشرق ومن

والى صهيون الى الفادي ويأتي 20 تدفعه الرب فنفخة
انا اما 21 الرب يقول يعقوب في المعصية عن التائبين
وكالمي عليك الذي روحي الرب. قال معهم عهدي فهذا
فم من وال فمك من يزول ال فمك في وضعته الذي

والى اآلن من الرب قال نسلك نسل فم من وال نسلك
االبد

الرب ومجد نورك جاء قد النه استنيري قومي تغطي160 الظلمة هي ها النه 2 عليك. اشرق
الرب فيشرق عليك اما االمم. الدامس والظالم االرض
والملوك نورك في االمم فتسير 3 يرى. عليك ومجده

قد وانظري. حواليك عينيك ارفعي 4 اشراقك ضياء في
وتحمل بعيد من بنوك ياتي اليك. جاءوا . كلهم اجتمعوا
قلبك ويخفق وتنيرين تنظرين حينئذ 5 االيدي. على بناتك
االمم. غنى اليك ويأتي البحر ثروة اليك تتحول النه ويتسع
من تأتي كلها وعيفة مديان بكران الجمال كثرة تغطيك 6
غنم كل 7 الرب. بتسابيح وتبشر ولبانا ذهبا تحمل شبا.
مقبولة تصعد تخدمك. نبايوت كباش اليك. تجتمع قيدار
الطائرون هؤالء من 8 جمالي. بيت وأزيّن مذبحي على
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تنتظرني الجزائر ان 9 بيوتها. الى وكالحمام كسحاب

وفضتهم بعيد من ببنيك لتأتي االول في ترشيش وسفن
قد النه اسرائيل وقدوس الهك الرب السم معهم وذهبهم
يخدمونك. وملوكهم اسوارك يبنون الغريب وبنو 10 مجدك
ابوابك وتنفتح 11 رحمتك. وبرضواني ضربتك بغضبي الني
وتقاد االمم بغنى اليك ليؤتى تغلق. ال وليال نهارا دائما.

وخرابا تبيد تخدمك ال التي والمملكة االمة الن 12 ملوكهم.
والسنديان السرو يأتي اليك لبنان مجد 13 االمم. تخرب
رجلي موضع وامجد مقدسي مكان لزينة معا والشربين
الذين وكل خاضعين اليك يسيرون قهروك الذين وبنو 14
الرب مدينة ويدعونك قدميك باطن لدى يسجدون اهانوك
مهجورة كونك عن عوضا 15 اسرائيل. قدوس صهيون
فدور. دور فرح ابديا فخرا اجعلك بك عابر بال ومبغضة
وتعرفين ملوك ثدي وترضعين االمم لبن وترضعين 16

عن عوضا 17 يعقوب. عزيز ووليك مخلصك الرب انا اني
بالفضة آتي الحديد عن وعوضا بالذهب آتي النحاس
الحجارة عن وعوضا بالنحاس الخشب عن وعوضا

يسمع ال 18 برا ووالتك سالما وكالءك واجعل بالحديد
بل تخومك في سحق او خراب وال ارضك في ظلم بعد
لك تكون ال 19 تسبيحا. وابوابك خالصا اسوارك تسمين
بل مضيئا لك ينير القمر وال النهار في نورا الشمس بعد
بعد تغيب ال 20 زينتك. والهك ابديا نورا لك يكون الرب

ابديا نورا لك يكون الرب الن ينقص ال وقمرك شمسك.
يرثون االبد الى ابرار. كلهم وشعبك 21 نوحك. ايام وتكمل
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يصير الصغير 22 ألتمجد. يدي عمل غرسي االرضغصن

به اسرع وقته في الرب انا قوية. امة والحقير الفا
مسحني الرب الن عليّ الرب السيد روح منكسري161 العصب ارسلني المساكين البشر

باالطالق. وللماسورين بالعتق للمسبيين النادي القلب
ألعزي اللهنا انتقام وبيوم للرب مقبولة بسنة النادي 2

جماال ألعطيهم صهيون لنائحي الجعل 3 النائحين كل
ورداء النوح عن عوضا فرح ودهن الرماد عن عوضا
البر اشجار فيدعون اليائسة الروح عن عوضا تسبيح
يقيمون القديمة الخرب ويبنون 4 للتمجيد الرب غرس
موحشات الخربة المدن ويجددون االول الموحشات

بنو ويكون غنمكم ويرعون االجانب ويقف 5 فدور. دور
الرب كهنة فتدعون انتم اما 6 وكراميكم. حراثيكم الغريب
مجدهم وعلى االمم ثروة تاكلون الهنا. خدام تسمون

الخجل عن وعوضا ضعفان خزيكم عن عوضا 7 تتأمرون
بهجة ضعفين. ارضهم في يرثون لذلك بنصيبهم. يبتهجون

مبغض العدل محب الرب انا الني 8 لهم. تكون ابدية
عهدا لهم واقطع امينة اجرتهم واجعل بالظلم. المختلس

وسط في وذريتهم نسلهم االمم بين ويعرف 9 ابديا.
باركه نسل انهم يعرفونهم يرونهم الذين كل الشعوب.
قد النه بالهي نفسي تبتهج بالرب. افرح فرحا 10 الرب

يتزين عريس مثل البر رداء كساني الخالص ثياب البسني
االرض ان كما النه 11 بحليها. تتزين عروس ومثل بعمامة
السيد هكذا مزروعاتها تنبت الجنة ان وكما نباتها تخرج

االمم كل امام وتسبيحا برا ينبت الرب
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اورشليم اجل ومن اسكت ال صهيون اجل من كمصباح162 وخالصها كضياء برها يخرج حتى اهدأ ال
وتسمين مجدك الملوك وكل برك االمم فترى 2 يتقد.
بيد جمال اكليل وتكونين 3 الرب فم يعينه جديد باسم
مهجورة لك بعد يقال ال 4 الهك. بكف ملكيا وتاجا الرب

وارضك حفصيبة تدعين بل موحشة الرضك بعد يقال وال
بعل. ذات تصير وارضك بك يسر الرب الن بعولة. تدعى
وكفرح بنوك. يتزوجك عذراء الشاب يتزوج كما النه 5

يا اسوارك على 6 الهك بك يفرح بالعروس العريس
الليل وكل النهار كل يسكتون ال حراسا اقمت اورشليم

يسكت تدعوه وال 7 تسكتوا ال الرب ذاكري يا الدوام. على
حلف 8 االرض. في تسبيحة اورشليم ويجعل يثبت حتى
قمحك بعد ادفع ال اني قائال عزته وبذراع بيمينه الرب
تعبت التي خمرك الغرباء بنو يشرب وال العدائك ماكال
ويشربه الرب ويسبحون جنوه الذين يأكله بل 9 فيها.

هيئوا باالبواب اعبروا اعبروا 10 قدسي ديار في جامعوه
الحجارة من نقوه السبيل اعدوا اعدوا الشعب طريق

اقصى الى اخبر قد الرب هوذا 11 للشعب. الراية ارفعوا
اجرته ها آت مخلصك هوذا صهيون البنة قولوا االرض
مفديي مقدسا شعبا ويسمونهم 12 امامه. وجزاؤه معه

المهجورة غير المدينة المطلوبة تسمين وانت الرب
بصرة من حمر بثياب ادوم من اآلتي ذا من انا163 قوته. بكثرة المتعظم بمالبسه البهي هذا
محمر لباسك بال ما 2 للخالص. العظيم بالبر المتكلم
وحدي المعصرة دست قد 3 المعصرة. كدائس وثيابك
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بغضبي فدستهم احد. معي يكن لم الشعوب ومن

فلطخت ثيابي على عصيرهم فرش بغيظي ووطئتهم
مفديي وسنة قلبي في النقمة يوم الن 4 مالبسي. كل
يكن لم اذ وتحيّرت معين يكن ولم فنظرت 5 اتت. قد
فدست 6 عضدني. وغيظي ذراعي لي فخلّصت عاضد
االرض على واجريت بغيظي واسكرتهم بغضبي شعوبا
كل حسب الرب تسابيح اذكر الرب احسانات 7 عصيرهم
الذي اسرائيل لبيت العظيم والخير الرب به كافأنا ما

وقد 8 احساناته. كثرة وحسب مراحمه حسب به كافأهم
مخلصا. لهم فصار يخونون. ال بنون شعبي انهم حقا قال
بمحبته خلصهم. حضرته ومالك تضايق ضيقهم كل في 9
القديمة االيام كل وحملهم ورفعهم فكهم هو ورأفته

عدوا لهم فتحول قدسه روح واحزنوا تمردوا ولكنهم 10
وشعبه. موسى القديمة االيام ذكر ثم 11 حاربهم. وهو
الذي اين غنمه راعي مع البحر من اصعدهم الذي اين

موسى ليمين سيّر الذي 12 قدسه روح وسطهم في جعل
اسما لنفسه ليصنع قدامهم المياه شق الذي مجده ذراع
فلم البرية في كفرس اللجج. في سيّرهم الذي 13 ابديا
اراحهم. الرب روح وطاء الى تنزل كبهائم 14 يعثروا.

من تطلع 15 مجد اسم لنفسك لتصنع شعبك قدت هكذا
غيرتك اين ومجدك. قدسك مسكن من وانظر السموات
فانك 16 امتنعت. نحوي ومراحمك احشائك زفير وجبروتك
اسرائيل يدرنا لم وان ابراهيم يعرفنا لم وان ابونا انت
يا اضللتنا لماذا 17 اسمك االبد منذ ولينا ابونا رب يا انت
من ارجع مخافتك. عن قلوبنا قسيت طرقك. عن رب
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شعب امتلك قليل الى 18 ميراثك. اسباط عبيدك اجل
زمان منذ كنا قد 19 مقدسك. داسوا مضايقونا قدسك.

باسمك عليهم يدعى ولم عليهم تحكم لم كالذين
تتزلزل حضرتك من وتنزل السموات تشق ليتك النار164 وتجعل الهشيم النار تشعل كما 2 الجبال.

من االمم لترتعد اسمك اعداءك لتعرف تغلي المياه
تزلزلت نزلت ننتظرها لم مخاوف صنعت حين 3 حضرتك.
يصغوا ولم يسمعوا لم االزل ومنذ 4 حضرتك. من الجبال
الفرح تالقي 5 ينتظره. لمن يصنع غيرك الها عين تر لم
سخطت انت ها طرقك. في يذكرونك الذين البر. الصانع
كنجس كلنا صرنا وقد 6 فنخلص. االبد الى هي اخطأنا. اذ
كريح وآثامنا كورقة ذبلنا وقد برنا اعمال كل عدة وكثوب
النك بك ليتمسك ينتبه او باسمك يدعو من وليس 7 تحملنا
انت رب يا واآلن 8 آثامنا بسبب واذبتنا عنا وجهك حجبت

تسخط ال 9 يديك عمل وكلنا جابلنا وانت الطين نحن ابونا.
انظر. ها االبد. الى االثم تذكر وال رب يا السخط كل

صارت صهيون برية. صارت قدسك مدن 10 كلنا. شعبك
حيث وجمالنا قدسنا بيت 11 موحشة. واورشليم برية
صارت مشتهياتنا وكل نار حريق صار قد آباؤنا سبحك

الذل كل وتذلنا أتسكت رب. يا تتجلد هذه أألجل 12 خرابا.
الذين من وجدت يسألوا. لم الذين الى اصغيت تسم165ّ لم المّة هانذا هانذا قلت يطلبوني. لم

متمرد شعب الى النهار طول يدي بسطت 2 باسمي.
يغيظني شعب 3 افكاره. وراء صالح غير طريق في سائر
يجلس 4 اآلجر. على ويبخر الجنات في يذبح دائما بوجهي
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وفي الخنزير لحم يأكل المدافن في ويبيت القبور في
مني تدن ال عندك. قف يقول 5 نجسة. لحوم مرق آنيته
كل متقدة نار انفي في دخان هؤالء منك. اقدس الني
اجازي اجازي. بل اسكت ال امامي. كتب قد ها 6 النهار.
الذين الرب قال معا آبائكم وآثام آثامكم 7 حضنهم. في
عملهم فاكيل اآلكام على وعيروني الجبال على بخروا
السالف ان كما الرب. قال هكذا 8 حضنهم في االول
بركة. فيه الن تهلكه ال قائل فيقول العنقود في يوجد

اخرج بل 9 الكل. اهلك ال حتى عبيدي الجل اعمل هكذا
مختاري فيرثها لجبالي وارثا يهوذا ومن نسال يعقوب من

غنم مرعى شارون فيكون 10 هناك. عبيدي وتسكن
اما 11 طلبوني الذين لشعبي بقر مربض عخور ووادي
للسعد ورتبوا قدسي جبل ونسوا الرب تركوا الذين انتم
فاني 12 ممزوجة خمرا االصغر للسعد ومألوا مائدة االكبر

فلم دعوت الني للذبح كلكم وتجثون للسيف اعينكم
عينيّ في الشر عملتم بل تسمعوا فلم تكلمت تجيبوا.
الرب. السيد قال هكذا لذلك 13 به. أسر لم ما واخترتم

يشربون عبيدي هوذا تجوعون. وانتم يأكلون عبيدي هوذا
تخزون. وانتم يفرحون عبيدي هوذا تعطشون. وانتم

تصرخون وانتم القلب طيبة من يترنمون عبيدي هوذا 14

وتخلفون 15 تولولون. الروح انكسار ومن القلب كآبة من
عبيده ويسمي الرب السيد فيميتك لمختاري لعنة اسمكم
الحق باله يتبرك االرض في يتبرك فالذي 16 آخر اسما
الضيقات الن الحق باله يحلف االرض في يحلف والذي
هانذا الني 17 عينيّ عن استترت والنها نسيت قد االولى
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وال االولى تذكر فال جديدة وارضا جديدة سموات خالق
انا فيما االبد الى وابتهجوا افرحوا بل 18 بال. على تخطر
فرحا. وشعبها بهجة اورشليم خالق هانذا الني خالق
فيها بعد يسمع وال بشعبي وافرح باورشليم فابتهج 19

طفل هناك بعد يكون ال 20 صراخ. صوت وال بكاء صوت
ابن يموت الصبي الن ايامه. يكمل لم شيخ وال ايام

بيوتا ويبنون 21 سنة. مئة ابن يلعن والخاطئ سنة مئة
ال 22 اثمارها. ويأكلون كروما ويغرسون فيها ويسكنون
كايام النه يأكل. وآخر يغرسون وال يسكن وآخر يبنون

ال 23 ايديهم. عمل مختاري ويستعمل شعبي ايام شجرة
الرب مباركي نسل النهم للرعب يلدون وال باطال يتعبون
اجيب انا يدعون قبلما اني ويكون 24 معهم. وذريتهم
والحمل الذئب 25 اسمع. انا بعد يتكلمون هم وفيما

فالتراب الحية اما كالبقر. التبن يأكل واالسد معا يرعيان
قال قدسي جبل كل في يهلكون وال يؤذون ال طعامها.

الرب
واالرض كرسيي السموات الرب. قال هكذا واين166 لي تبنون الذي البيت اين قدمي. موطئ
هذه كل فكانت يدي صنعتها هذه وكل 2 راحتي. مكان
والمنسحق المسكين الى انظر هذا والى الرب. يقول
قاتل فهو ثورا يذبح من 3 كالمي. من والمرتعد الروح
تقدمة يصعد من كلب. ناحر فهو شاة يذبح من انسان

هم بل وثنا. مبارك فهو لبانا احرق من خنزير. دم يصعد
ايضا فانا 4 انفسهم. سرّت وبمكرهاتهم طرقهم اختاروا
اني اجل من عليهم. اجلبها ومخاوفهم مصائبهم اختار



18–5.66 Yesaya 89
عملوا بل يسمعوا فلم تكلمت مجيب يكن فلم دعوت
كالم اسمعوا 5 به أسرّ لم ما واختاروا عينيّ في القبيح
الذين اخوتكم قال كالمه. من المرتعدون ايها الرب

فيظهر الرب. ليتمجد اسمي اجل من وطردوكم ابغضوكم
المدينة من ضجيج صوت 6 فيخزون. هم واما لفرحكم
قبل 7 اعداءه. مجازيا الرب صوت الهيكل من صوت

المخاض عليها ياتي ان قبل ولدت. الطلق ياخذها ان
هل هذه. مثل رأى من هذا. مثل سمع من 8 ذكرا ولدت
واحدة. دفعة امة تولد او واحد. يوم في بالد تمخض

وال أمخض انا هل 9 بنيها. ولدت بل صهيون مخضت فقد
الهك. قال الرحم اغلق هل المولد انا او الرب. يقول أولد
محبيها. جميع يا معها وابتهجوا اورشليم مع افرحوا 10

ترضعوا لكي 11 عليها النائحين جميع يا فرحا معا افرحوا
من وتتلذذوا تعصروا لكي تعزياتها. ثدي من وتشبعوا
عليها ادير هانذا الرب. قال هكذا النه 12 مجدها درة

وعلى فترضعون جارف كسيل االمم ومجد كنهر سالما
تعزيه كانسان 13 تدللون. الركبتين وعلى تحملون االيدي
فترون 14 تعزون. اورشليم وفي انا اعزيكم هكذا امه

الرب يد وتعرف كالعشب عظامكم وتزهو قلوبكم وتفرح
بالنار الرب هوذا النه 15 اعدائه على ويحنق عبيده عند
بلهيب وزجره غضبه بحمو ليرد كزوبعة ومركباته يأتي
بشر كل على وبسيفه يعاقب بالنار الرب الن 16 نار.

انفسهم ويطهرون يقدسون الذين 17 الرب. قتلى ويكثر
الخنزير لحم آكلين الوسط في واحد وراء الجنات في
اجازي وانا 18 الرب. يقول معا يفنون والجرذ والرجس
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واأللسنة االمم كل لجمع حدث وافكارهم. اعمالهم

منهم وارسل آية فيهم واجعل 19 مجدي. ويرون فيأتون
في النازعين ولود وفول ترشيش الى االمم الى ناجين
لم التي البعيدة الجزائر الى وياوان توبال الى القوس

االمم. بين بمجدي فيخبرون مجدي رأت وال خبري تسمع
على للرب تقدمة االمم كل من اخوتكم كل ويحضرون 20
قدسي جبل الى وهجن وبغال وبهوادج وبمركبات خيل
اناء في تقدمة اسرائيل بنو يحضر كما الرب قال اورشليم
والويين كهنة منهم ايضا واتخذ 21 الرب. بيت الى طاهر
واالرض الجديدة السموات ان كما النه 22 الرب. قال

يثبت هكذا الرب يقول امامي تثبت صانع انا التي الجديدة
ومن هالل الى هالل من ويكون 23 واسمكم. نسلكم

قال امامي ليسجد يأتي جسد ذي كل ان سبت الى سبت
عليّ عصوا الذين الناس جثث ويرون ويخرجون 24 الرب.

رذالة ويكونون تطفأ. ال ونارهم يموت ال دودهم الن
جسد ذي لكل



Yeremia

عناثوث في الذين الكهنة من حلقيا بن ارميا كالم في11 اليه الرب كلمة كانت الذي 2 بنيامين ارض في
عشرة الثالثة السنة في يهوذا ملك آمون بن يوشيا ايام

يهوذا ملك يوشيا بن يهوياقيم ايام في وكانت 3 ملكه. من
ملك يوشيا بن لصدقيا عشرة الحادية السنة تمام الى
فكانت 4 الخامس الشهر في اورشليم سبي الى يهوذا
عرفتك البطن في صورتك قبلما 5 قائال اليّ الرب كلمة
للشعوب. نبيا جعلتك قدستك. الرحم من خرجت وقبلما
الني اتكلم ان اعرف ال اني الرب سيد يا آه فقلت 6

من كل الى النك ولد اني تقل ال لي الرب فقال 7 ولد.
من تخف ال 8 به. آمرك ما بكل وتتكلم تذهب اليه ارسلك
الرب ومد 9 الرب. يقول النقذك معك انا الني وجوههم

في كالمي جعلت قد ها لي الرب وقال فمي ولمس يده
وعلى الشعوب على اليوم هذا وكلتك قد انظر. 10 فمك.
ثم 11 وتغرس وتبني وتنقض وتهلك وتهدم لتقلع الممالك
فقلت ارميا. يا راء انت ماذا قائال. اليّ الرب كلمة صارت
الني الرؤية احسنت لي الرب فقال 12 لوز. قضيب راء انا
الرب كلمة صارت ثم 13 الجريها. كلمتي على ساهر انا

منفوخة قدرا راء اني فقلت راء. انت ماذا قائال ثانية اليّ
الشمال من لي الرب فقال 14 الشمال. جهة من ووجهها
داع هانذا الني 15 االرض. سكان كل على الشر ينفتح
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ويضعون فيأتون الرب. يقول الشمال ممالك عشائر كل
كل وعلى اورشليم ابواب مدخل في كرسيه واحد كل
دعواي واقيم 16 يهوذا مدن كل وعلى حواليها اسوارها

اخرى آللهة وبخروا تركوني النهم شرهم كل على
وقم حقويك فنطّق انت اما 17 ايديهم العمال وسجدوا

اريعك لئال وجوههم من ترتع ال به. آمرك ما بكل وكلمهم
وعمود حصينة مدينة اليوم جعلتك قد هانذا 18 امامهم.
يهوذا لملوك االرض. كل على نحاس واسوار حديد

وال فيحاربونك 19 االرض. ولشعب ولكهنتها ولرؤسائها
النقذك الرب يقول معك انا الني عليك يقدرون

في وناد اذهب 2 قائال. الرب كلمة اليّ وصارت لك12 ذكرت قد الرب. قال هكذا قائال. اورشليم اذني
في البرية في ورائي ذهابك خطبتك محبة صباك غيرة

كل غلته. اوائل للرب قدس اسرائيل 3 مزروعة. ارضغير
كلمة اسمعوا 4 الرب يقول عليهم يأتي شر ياثمون. آكليه
هكذا 5 اسرائيل. بيت عشائر وكل يعقوب بيت يا الرب
ابتعدوا حتى جور من آبائكم فيّ وجد ماذا الرب. قال
يقولوا ولم 6 باطال. وصاروا الباطل وراء وساروا عني

بنا سار الذي مصر ارض من اصعدنا الذي الرب هو اين
وظل يبوسة ارض في وحفر قفر ارض في البرية في
انسان. يسكنها ولم رجل يعبرها لم ارض في الموت
وخيرها. ثمرها لتأكلوا بساتين ارض الى بكم واتيت 7
الكهنة 8 رجسا. ميراثي وجعلتم ارضي ونجستم فأتيتم
يعرفوني لم الشريعة واهل الرب هو اين يقولوا لم

ما وراء وذهبوا ببعل تنبأوا واالنبياء عليّ عصوا والرعاة
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بنيكم وبني الرب يقول بعد اخاصمكم لذلك 9 ينفع ال
الى وارسلوا وانظروا كتيم جزائر فاعبروا 10 اخاصم.
هل 11 هذا. مثل صار هل وانظروا جدا وانتبهوا قيدار
بدل فقد شعبي اما آلهة. ليست وهي آلهة امة بدلت
هذا من السموات ايتها ابهتي 12 ينفع. ال بما مجده

عمل شعبي الن 13 الرب. يقول جدا وتحيري واقشعري
النفسهم لينقروا الحية المياه ينبوع انا تركوني شرين.

مولود او اسرائيل أعبد 14 ماء تضبط ال مشققة ابآرا ابآرا
االشبال عليه زمجرت 15 غنيمة. صار لماذا هو. البيت
فال مدنه أحرقت خربة. ارضه وجعلت صوتها اطلقت

أما 17 هامتك. شجّوا قد وتحفنيس نوف وبنو 16 ساكن.
مسيّرك كان حينما الهك الرب تركت اذ بنفسك هذا صنعت
مياه لشرب مصر وطريق لك ما واآلن 18 الطريق. في

يوبخك 19 النهر. مياه لشرب اشور وطريق لك وما شيحور
الرب تركك ان وانظري فاعلمي يؤدبك. وعصيانك شرّك
رب السيد يقول فيك ليست خشيتي وان ومر شر الهك
قيودك وقطعت نيرك كسرت القديم منذ النه 20 الجنود

شجرة كل وتحت عالية اكمة كل على النك اتعبد. ال وقلت
كرمة غرستك قد وانا 21 زانية. اضطجعت انت خضراء
جفنة سروغ لي تحولت فكيف كلها. حق زرع سورق
لنفسك واكثرت بنطرون اغتسلت وان فانك 22 غريبة.

كيف 23 الرب السيد يقول امامي اثمك نقش فقد االشنان
طريقك انظري اذهب. لم بعليم وراء اتنجس. لم تقولين
في ضبعة خفيفة ناقة يا عملت ما اعرفي الوادي. في
شهوة في البرية. تعودت قد الفراء اتان يا 24 طرقها
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طالبيها كل يردها. من ضبعها عند الريح. تستنشق نفسها
من رجلك احفظي 25 يجدونها. شهرها في يعيون. ال

احببت قد الني ال. باطل. فقلت الظمإ. من وحلقك الحفا
هكذا وجد اذا السارق كخزي 26 اذهب. وورائهم الغرباء
وكهنتهم ورؤساؤهم وملوكهم هم اسرائيل بيت خزي

ولدتني. انت وللحجر ابي انت للعود قائلين 27 وانبياؤهم
بليتهم وقت وفي الوجه ال القفا نحوي حوّلوا النهم

لنفسك. صنعت التي آلهتك فاين 28 وخلصنا. قم يقولون
على النه بليتك. وقت في يخلّصونك كانوا ان فليقوموا
تخاصمونني. لماذا 29 يهوذا. يا آلهتك صارت مدنك عدد

لم بنيكم. ضربت لباطل 30 الرب. يقول عصيتموني كلكم
ايها انتم 31 مهلك كأسد انبياءكم سيفكم اكل تأديبا. يقبلوا
او السرائيل برية صرت هل الرب. كلمة انظروا الجيل

نجيء ال شردنا قد شعبي قال لماذا دامس. ارضظالم
مناطقها. عروس او زينتها عذراء تنسى هل 32 بعد. اليك
تحسّنين لماذا 33 عدد. بال اياما نسيني فقد شعبي اما
ايضا الشريرات علّمت لذلك المحبة. لتطلبي طريقك

المساكين نفوس دم وجد اذيالك في ايضا 34 طرقك.
وتقولين 35 هذه. كل على بل وجدته بالنقب ال االزكياء.
النك احاكمك هانذا حقا. عني غضبه ارتد تبرأت الني
من طريقك. لتبدلي تركضين لماذا 36 اخطئ. لم قلت

ايضا هنا من 37 اشور. من خزيت كما تخزين ايضا مصر
فال ثقاتك رفض قد الرب الن راسك على ويداك تخرجين

فيها تنجحين
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عنده من فانطلقت امرأته رجل طلق اذا قائال تتنجس13 أال بعد. اليها يرجع فهل آخر لرجل وصارت

كثيرين. باصحاب زنيت فقد انت اما نجاسة. االرض تلك
الى عينيك ارفعي 2 الرب. يقول اليّ ارجعي لكن

جلست الطرقات في تضاجعي. لم اين وانظري الهضاب
وبشرك. بزناك االرض ونجست البرية في كاعرابي لهم
زانية امرأة وجبهة متأخر. مطر يكن ولم الغيث فامتنع 3
يا تدعينني اآلن من ألست 4 تخجلي. ان أبيت لك. كانت
يحفظ او الدهر الى يحقد هل 5 انت. صباي اليف ابي

واستطعت شرورا وعملت تكلمت قد ها االبد. الى غضبه
ما رأيت هل الملك. يوشيا ايام في لي الرب وقال 6

والى عال جبل كل الى انطلقت اسرائيل. العاصية فعلت
فعلت بعدما فقلت 7 هناك. وزنت خضراء شجرة كل
الخائنة اختها فرأت ترجع. فلم اليّ ارجعي هذه كل
العاصية زنت اذ االسباب كل الجل انه فرأيت 8 يهوذا.

الخائنة تخف لم طالقها كتاب واعطيتها فطلقتها اسرائيل
هوان من وكان 9 ايضا هي وزنت مضت بل اختها يهوذا
الشجر. ومع الحجر مع وزنت االرض نجست انها زناها
يهوذا الخائنة اختها اليّ ترجع لم ايضا هذا كل وفي 10
قد لي الرب فقال 11 الرب. يقول بالكذب بل قلبها بكل
يهوذا الخائنة من اكثر اسرائيل العاصية نفسها بررت

ارجعي وقل الشمال نحو الكلمات بهذه وناد اذهب 12
بكم غضبي اوقع ال الرب. يقول اسرائيل العاصية ايتها
اعرفي 13 االبد. الى احقد ال الرب. يقول رؤوف الني
طرقك وفرّقت اذنبت الهك الرب الى انك اثمك فقط
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تسمعوا لم ولصوتي خضراء شجرة كل تحت للغرباء
الرب يقول العصاة البنون ايها ارجعوا 14 الرب. يقول

من واثنين المدينة من واحد فآخذكم عليكم سدت الني
حسب رعاة واعطيكم 15 صهيون الى بكم وآتي العشيرة
تكثرون اذ ويكون 16 والفهم. بالمعرفة فيرعونكم قلبي
ال انهم الرب يقول االيام تلك في االرض في وتثمرون
وال بال على يخطر وال الرب عهد تابوت بعد يقولون

الزمان ذلك في 17 بعد. يصنع وال يتعهدونه وال يذكرونه
االمم كل اليها ويجتمع الرب كرسي اورشليم يسمّون

عناد وراء بعد يذهبون وال اورشليم الى الرب اسم الى
مع يهوذا بيت يذهب االيام تلك في 18 الشرير. قلبهم

االرض الى الشمال ارض من معا ويأتيان اسرائيل بيت
بين اضعك كيف قلت وانا 19 اياها. آباءكم ملّكت التي
االمم. امجاد مجد ميراث شهية ارضا واعطيك البنين

انه حقا 20 ترجعين ال ورائي ومن ابي يا تدعينني وقلت
اسرائيل بيت يا خنتموني هكذا قرينها المرأة تخون كما
تضرعات بكاء الهضاب على صوت سمع 21 الرب. يقول
الههم. الرب نسوا طريقهم. عوّجوا النهم اسرائيل. بني
قد ها عصيانكم. فاشفي العصاة البنون ايها ارجعوا 22
اآلكام هي باطلة حقا 23 الهنا. الرب انت النك اليك أتينا
وقد 24 اسرائيل. خالص الهنا بالرب حقا الجبال. ثروة
بنيهم وبقرهم غنمهم صبانا منذ آبائنا تعب الخزي اكل
الى الننا خجلنا ويغطينا خزينا في نضطجع 25 وبناتهم.
اليوم هذا الى صبانا منذ وآباؤنا نحن اخطأنا الهنا الرب

الهنا الرب لصوت نسمع ولم
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اليّ رجعت ان الرب يقول اسرائيل يا رجعت ان حلفت14 وان 2 تتيه. فال امامي من مكرهاتك نزعت وان

وبه به الشعوب فتتبرّك والبر والعدل بالحق الرب هو حيّ
والورشليم يهوذا لرجال الرب قال هكذا النه 3 يفتخرون
اختتنوا 4 االشواك. في تزرعوا وال حرثا النفسكم احرثوا

وسكان يهوذا رجال يا قلوبكم غرل وانزعوا للرب
يطفئ من وليس فيحرق غيظي كنار يخرج لئال اورشليم

في وسمّعوا يهوذا في اخبروا 5 اعمالكم. شر بسبب
بصوت نادوا االرض. في بالبوق اضربوا وقولوا اورشليم
ارفعوا 6 الحصينة. المدن فلندخل اجتمعوا وقولوا عال
من بشر آتي الني تقفوا. ال احتموا. صهيون. نحو الراية
وزحف غابته من االسد صعد قد 7 عظيم. وكسر الشمال
تخرب خرابا. ارضك ليجعل مكانه من خرج االمم. مهلك
الطموا بمسوح تنطقوا ذلك اجل من 8 ساكن. فال مدنك

ويكون 9 عنا. الرب غضب حمو يرتد لم النه وولولوا
وقلوب يعدم الملك قلب ان الرب يقول اليوم ذلك في
يا آه فقلت 10 االنبياء وتتعجب الكهنة وتتحير الرؤساء

واورشليم الشعب هذا خادعت خداعا انك حقا الرب سيد
في 11 النفس. السيف بلغ وقد سالم لكم يكون قائال

من الفحة ريح والورشليم الشعب لهذا يقال الزمان ذلك
للتنقية. وال للتذرية ال شعبي بنت نحو البرية في الهضاب
احاكمهم ايضا انا اآلن هذه. من لي تأتي اشد ريح 12
من اسرع مركباته. وكزوبعة يصعد كسحاب هوذا 13

الشر من اغسلي 14 أخربنا. قد الننا لنا ويل خيله. النسور
وسطك في تبيت متى الى تخلّصي. لكي اورشليم يا قلبك
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ببلية ويسمع دان من يخبر صوتا الن 15 الباطلة. افكارك
على أسمعوا انظروا. لالمم. اذكروا 16 افرايم. جبل من
فيطلقون بعيدة ارض من آتون المحاصرون اورشليم.
عليها صاروا حقل كحارسي 17 صوتهم. يهوذا مدن على
واعمالك طريقك 18 الرب. يقول عليّ تمردت النها حواليها
قلبك بلغ قد فانه مرّ فانه شرّك. هذا لك. هذه صنعت
فيّ يئن قلبي. جدران توجعني احشائي. احشائي. 19

صوت نفسي يا سمعت النك السكوت. استطيع ال قلبي.
النه نودي كسر على بكسر 20 الحرب. وهتاف البوق

في وشققي خيامي خربت بغتة االرض. كل خربت قد
البوق. صوت واسمع الراية ارى متى حتى 21 لحظة.

جاهلون بنون هم يعرفوا. لم اياي احمق. شعبي الن 22

ولعمل الشر عمل في حكماء هم فاهمين. غير وهم
خربة هي واذا االرض الى نظرت 23 يفهمون ما الصالح
الجبال الى نظرت 24 لها. نور فال السموات والى وخالية
ال واذا نظرت 25 تقلقلت. االكام وكل ترتجف هي واذا

البستان واذا نظرت 26 هربت. السماء طيور وكل انسان
حمو وجه من الرب وجه من نقضت مدنها وكل برية
االرض كل تكون خرابا الرب. قال هكذا النه 27 غضبه
وتظلم االرض تنوح ذلك اجل من 28 افنيها. ال ولكنني
وال قصدت تكلمت قد اني اجل من فوق من السموات

القوس ورامي الفارس صوت من 29 عنه. ارجع وال اندم
الصخور. على وصعدوا الغابات دخلوا هاربة. المدينة كل
ايتها وانت 30 فيها. ساكن انسان وال متروكة المدن كل
من بزينة تزينت اذا قرمزا لبست اذا تعملين. ماذا الخربة
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فقد ذاتك تحسّنين فباطال عينيك باالثمد كحلت اذا ذهب
صوتا سمعت الني 31 نفسك. يطلبون العاشقون. رذلك

تزفر. صهيون ابنة صوت بكرية. ضيق مثل ضيقا كماخضة
عليها أغمي قد نفسي الن لي ويل قائلة يديها تبسط

القاتلين بسبب
واعرفوا وانظروا اورشليم شوارع في طوفوا يوجد15 او انسانا تجدون هل ساحاتها في وفتشوا

حيّ قالوا وان 2 عنها. فاصفح الحق طالب بالعدل عامل
عيناك أليست رب يا 3 بالكذب. يحلفون فانهم الرب هو
قبول وابوا افنيتهم يتوجعوا. فلم ضربتهم الحق. على
الرجوع. ابوا الصخر. من اكثر وجوههم صلّبوا التأديب.
لم النهم جهلوا قد مساكين. هم انما فقلت انا اما 4

العظماء الى أنطلق 5 الههم. قضاء الرب طريق يعرفوا
اما الههم. قضاء الرب طريق عرفوا النهم واكلمهم

اجل من 6 الربط. وقطعوا جميعا النير كسروا فقد هم
يهلكهم. المساء ذئب الوعر. من االسد يضربهم ذلك
يفترس. منها خرج من كل مدنهم. حول النمر يكمن

لك اصفح كيف 7 معاصيهم تعاظمت كثرت. ذنوبهم الن
ولما آلهة. ليست بما وحلفوا تركوني بنوك هذه. عن
حصنا صاروا 8 تزاحموا. زانية بيت وفي زنوا اشبعتهم

أما 9 صاحبه. امرأة على واحد كل صهلوا سائبة. معلوفة
من نفسي تنتقم ما او الرب يقول هذا على اعاقب
ال ولكن واخربوا اسوارها على اصعدوا 10 كهذه امة
خيانة النه 11 للرب. ليست النها افنانها انزعوا تفنوها.
جحدوا 12 الرب. يقول يهوذا وبيت اسرائيل بيت خانني
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وال سيفا نرى وال شر علينا يأتي وال هو ليس وقالوا الرب
فيهم. ليست والكلمة ريحا يصيرون واالنبياء 13 جوعا.

من الجنود. اله الرب قال هكذا لذلك 14 بهم. يصنع هكذا
في كالمي جاعل هانذا الكلمة بهذه تتكلمون انكم اجل
اجلب هانذا 15 فتاكلهم. حطبا الشعب وهذا نارا فمك

قوية امة الرب. يقول اسرائيل بيت يا بعد من امة عليكم
تتكلم ما تفهم وال لسانها تعرف ال امة القديم منذ امة
فيأكلون 17 جبابرة. كلهم مفتوح. كقبر جعبتهم 16 به.

غنمك يأكلون وبناتك. بنوك يأكله الذي وخبزك حصادك
مدنك بالسيف يهلكون وتينتك. جفنتك يأكلون وبقرك.

االيام تلك في وايضا 18 عليها. متكل انت التي الحصينة
صنع لماذا تقولون حين ويكون 19 افنيكم ال الرب يقول
تركتموني انكم كما لهم تقول هذه. كل بنا الهنا الرب
الغرباء تعبدون هكذا ارضكم في غريبة آلهة وعبدتم
يعقوب بيت في بهذا اخبروا 20 لكم. ليست ارض في

الشعب ايها هذا اسمع 21 قائلين. يهوذا في به وأسمعوا
يبصرون. وال اعين لهم الذين الفهم والعديم الجاهل
الرب يقول تخشون ال أإياي 22 يسمعون. وال آذان لهم
تخوما الرمل وضعت الذي انا وجهي من ترتعدون ال او
وتعج تستطيع وال فتتالطم يتعداها ال ابدية فريضة للبحر
عاص قلب الشعب لهذا وصار 23 تتجاوزها. وال امواجه
لنخف بقلوبهم يقولوا ولم 24 ومضوا. عصوا ومتمرد.

وقته. في والمتاخر المبكر المطر يعطي الذي الهنا الرب
عكست آثامكم 25 المفروضة الحصاد اسابيع لنا يحفظ
في وجد النه 26 عنكم. الخير منعت وخطاياكم هذه
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ينصبون القانصين من كمنحن يرصدون اشرار شعبي

هكذا طيورا مآلن قفص مثل 27 الناس. يمسكون اشراكا
واستغنوا. عظموا ذلك اجل من مكرا. مآلنة بيوتهم

يقضوا لم الشر. امور في تجاوزوا ايضا لمعوا. سمنوا 28

المساكين وبحق نجحوا. وقد اليتيم. دعوى الدعوى في
ال او الرب يقول اعاقب ال هذه أفالجل 29 يقضوا. لم
دهش االرض في صار 30 كهذه امة من نفسي تنتقم

على تحكم والكهنة بالكذب يتنبأون االنبياء 31 وقشعريرة.
آخرتها في تعملون وماذا احب. هكذا وشعبي ايديهم

واضربوا اورشليم وسط من بنيامين بني يا اهربوا ارفعوا16 هكاريم بيت وعلى تقوع في بالبوق
عظيم. وكسر الشمال من اشرف الشر الن نار علم

الرعاة تأتي اليها 3 أهلكها. صهيون ابنة اللطيفة الجميلة 2
كل يرعون حواليها خياما عندها ينصبون وقطعانهم

في فنصعد قوموا حربا. عليها قدسوا 4 مكانه. في واحد
امتدّت. المساء ظالل الن مال النهار الن لنا ويل الظهيرة.
هكذا النه 6 قصورها ونهدم الليل في فنصعد قوموا 5
اورشليم حول اقيموا اشجارا اقطعوا الجنود. رب قال
وسطها. في ظلم كلها المعاقبة. المدينة هي مترسة.
ظلم شرها. هي تنبع هكذا مياهها العين تنبع كما 7

تأدبي 8 وضرب. مرض دائما امامي فيها. يسمع وخطف
غير ارضا خرابا اجعلك لئال نفسي تجفوك لئال اورشليم يا
كجفنة يعللون تعليال الجنود. رب قال هكذا 9 مسكونة

اكلمهم من 10 السالل. الى كقاطف يدك رد اسرائيل. بقية
ان يقدرون فال غلفاء اذنهم ان ها فيسمعوا. وأنذرهم
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يسرون ال عارا. لهم صارت الرب كلمة ان ها يصغوا.
اسكبه الطاقة. مللت الرب. غيظ من فامتألت 11 بها.
معا الشبان مجلس وعلى الخارج في االطفال على

الممتلئ مع والشيخ كالهما يؤخذان والمرأة الرجل الن
معا والنساء الحقول آخرين الى بيوتهم وتتحول 12 اياما.
النهم 13 الرب. يقول االرض سكان على يدي امد الني
ومن بالربح مولع واحد كل كبيرهم الى صغيرهم من
ويشفون 14 بالكذب. يعمل واحد كل الكاهن الى النبي
سالم. وال سالم سالم قائلين عثم على شعبي بنت كسر
ولم خزيا يخزوا لم بل رجسا. عملوا النهم خزوا هل 15

وقت في الساقطين. بين يسقطون لذلك الخجل. يعرفوا
قفوا الرب. قال هكذا 16 الرب قال يعثرون معاقبتهم
اين القديمة السبل عن واسألوا وانظروا الطريق على

لنفوسكم. راحة فتجدوا فيه وسيروا الصالح الطريق هو
قائلين رقباء عليكم وأقمت 17 فيه. نسير ال قالوا ولكنهم
اسمعوا لذلك 18 نصغى. ال فقالوا البوق. لصوت اصغوا
بينهم. هو ما الجماعة ايتها واعرفي الشعوب ايها يا
هذا على شرا جالب هانذا االرض ايتها اسمعي 19

وشريعتي لكالمي يصغوا لم النهم افكارهم ثمر الشعب
الذريرة وقصب شبا من اللبان لي يأتي لماذا 20 رفضوها.
تلذ ال وذبائحكم مقبولة غير محرقاتكم بعيدة. ارض من
الشعب لهذا جاعل هانذا الرب قال هكذا لذلك 21 لي.
وصاحبه الجار معا. واالبناء اآلباء بها فيعثر معثرات

ارض من قادم شعب هوذا الرب. قال هكذا 22 يبيدان.
تمسك 23 االرض. اقاصي من تقوم عظيمة وامة الشمال
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يعج كالبحر صوتها ترحم. ال قاسية هي والرمح. القوس

ابنة يا لمحاربتك كانسان مصطفة تركب خيل وعلى
ضيق امسكنا ايدينا. ارتخت خبرها. سمعنا 24 صهيون.

الطريق وفي الحقل الى تخرجوا ال 25 كالماخض. ووجع
ابنة يا 26 جهة كل من خوف العدو سيف الن تمشوا ال
وحيد نوح الرماد. في وتمرغي بمسح تنطقي شعبي

بغتة. علينا ياتي المخرب الن مرة مناحة لنفسك اصنعي
وتمتحن لتعرف حصنا شعبي في برجا جعلتك قد 27

الوشاية. في ساعون متمردون عصاة كلهم 28 طريقهم.
المنفاخ احترق 29 مفسدون. كلهم وحديد. نحاس هم
ال واالشرار الصائغ صاغ باطال الرصاص. فني النار من
رفضهم قد الرب الن يدعون. مرفوضة فضة 30 يفرزون.
قائال. الرب قبل من ارميا الى صارت التي الكلمة الكلمة17 بهذه هناك وناد الرب بيت باب في قف 2
في الداخلين يهوذا جميع يا الرب كلمة اسمعوا وقل.
الجنود رب قال هكذا 3 للرب. لتسجدوا االبواب هذه

في فاسكنكم واعمالكم طرقكم اصلحوا اسرائيل. اله
هيكل قائلين الكذب كالم على تتكلوا ال 4 الموضع. هذا
اصلحتم ان النكم 5 هو. الرب هيكل الرب هيكل الرب
االنسان بين عدال اجريتم ان واعمالكم طرقكم اصالحا
ولم واالرملة واليتيم الغريب تظلموا لم ان 6 وصاحبه

آلهة وراء تسيروا ولم الموضع هذا في زكيا دما تسفكوا
في الموضع هذا في اسكنكم فاني 7 الذائكم اخرى
ها 8 االبد والى االزل من آلبائكم اعطيت التي االرض

أتسرقون 9 ينفع. ال الذي الكذب كالم على متكلون انكم
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وتسيرون للبعل وتبخرون كذبا وتحلفون وتزنون وتقتلون
امامي وتقفون تأتون ثم 10 تعرفوها لم اخرى آلهة وراء

قد وتقولون عليه باسمي دعي الذي البيت هذا في
صار هل 11 الرجاسات. هذه كل تعملوا حتى انقذنا.
في لصوص مغارة عليه باسمي دعي الذي البيت هذا
اذهبوا لكن 12 الرب. يقول رأيت قد ايضا هانذا اعينكم.
اسمي فيه أسكنت الذي شيلو في الذي موضعي الى

اسرائيل. شعبي شر اجل من به صنعت ما وانظروا اوال
الرب يقول االعمال هذه عملكم اجل من واآلن 13

فلم ودعوتكم تسمعوا فلم ومكلما مبكرا كلمتكم وقد
انتم الذي عليه باسمي دعي الذي بالبيت اصنع 14 تجيبوا
كما اياه وآبائكم اعطيتكم الذي وبالموضع عليه متكلون
كل طرحت كما امامي من واطرحكم 15 بشيلو. صنعت
هذا الجل تصل فال وانت 16 افرايم. نسل كل اخوتكم
عليّ تلحّ وال صالة وال دعاء الجلهم ترفع وال الشعب

يهوذا مدن في يعملون ماذا ترى أما 17 اسمعك ال الني
واآلباء حطبا يلتقطون االبناء 18 اورشليم. شوارع وفي

لملكة كعكا ليصنعن العجين يعجنّ والنساء النار يوقدون
يغيظوني. لكي اخرى آللهة سكائب ولسكب السموات

خزي الجل انفسهم أليس الرب. يقول يغيظون أفاياي 19
غضبي ها الرب. السيد قال هكذا لذلك 20 وجوههم.
وعلى الناس على الموضع هذا على ينسكبان وغيظي
فيتقدان االرض ثمر وعلى الحقل شجر وعلى البهائم

ضموا اسرائيل. اله الجنود رب قال هكذا 21 ينطفئان وال
اكلم لم الني 22 لحما. وكلوا ذبائحكم الى محرقاتكم
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من مصر ارض من اخرجتهم يوم اوصيتهم وال آباءكم

قائال االمر بهذا اوصيتهم انما بل 23 وذبيحة. محرقة جهة
شعبا لي تكونون وانتم الها لكم فاكون صوتي اسمعوا
اليكم. ليحسن به اوصيكم الذي الطريق كل في وسيروا
مشورات في ساروا بل اذنهم يميلوا ولم يسمعوا فلم 24
اليوم فمن 25 الوجه. ال القفا واعطوا الشرير قلبهم وعناد

اليوم هذا الى مصر ارض من آباؤكم فيه خرج الذي
ومرسال يوم كل مبكرا االنبياء عبيدي كل اليكم ارسلت
رقابهم. صلّبوا بل اذنهم يميلوا ولم لي يسمعوا فلم 26
الكلمات هذه بكل فتكلمهم 27 آبائهم. من اكثر اساءوا
لهم فتقول 28 يجيبونك. وال وتدعوهم لك يسمعون وال
ولم الهها الرب لصوت تسمع لم التي االمة هي هذه
جزي 29 افواههم عن وقطع الحق باد تأديبا. تقبل

الرب الن مرثاة الهضاب على وارفعي واطرحيه شعرك
عملوا قد يهوذا بني الن 30 رجزه. جيل ورذل رفض قد
البيت في مكرهاتهم وضعوا الرب. يقول عيني في الشر
التي توفة مرتفعات وبنو 31 لينجسوه. باسمي دعي الذي
لم الذي بالنار وبناتهم بنيهم ليحرقوا هنوم ابن وادي في
تأتي ايام هي ها لذلك 32 قلبي على صعد وال به آمر
بل هنوم ابن وادي وال توفة بعد يسمى وال الرب يقول
موضع. يكون ال حتى توفة في ويدفنون القتل وادي

ولوحوش السماء لطيور أكال الشعب هذا جثث وتصير 33
شوارع ومن يهوذا مدن من وابطّل 34 مزعج. وال االرض

العريس صوت الفرح وصوت الطرب صوت اورشليم
خرابا تصير االرض الن العروس وصوت
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عظام يخرجون الرب يقول الزمان ذلك في وعظام18 الكهنة وعظام رؤسائه وعظام يهوذا ملوك

ويبسطونها 2 قبورهم من اورشليم سكان وعظام االنبياء
والتي احبوها التي السموات جنود ولكل وللقمر للشمس
والتي استشاروها والتي وراءها ساروا والتي عبدوها
وجه على دمنة تكون بل تدفن وال تجمع ال لها. سجدوا
الباقية البقية كل عند الحياة على الموت ويختار 3 االرض.
التي االماكن كل في الباقية الشريرة العشيرة هذه من
قال هكذا لهم وتقول 4 الجنود رب يقول اليها طردتهم
يرجع. وال احد يرتد او يقومون وال يسقطون هل الرب.
دائما. ارتدادا اورشليم في الشعب هذا ارتد فلماذا 5
وسمعت. صغيت 6 يرجعوا. ان ابوا بالمكر. تمسكوا

قائال شره عن يتوب احد ليس يتكلمون. المستقيم بغير
في ثائر كفرس مسراه الى رجع واحد كل عملت. ماذا

واليمامة ميعاده يعرف السموات في اللقلق بل 7 الحرب.
فلم شعبي اما مجيئهما. وقت حفظتا المزقزقة والسنونة
وشريعة حكماء نحن تقولون كيف 8 الرب. قضاء يعرف
الكاذب. الكتبة قلم حوّلها الكذب الى انه حقا معنا. الرب

كلمة رفضوا قد ها وأخذوا. ارتاعوا الحكماء خزي 9

آلخرين نساءهم اعطي لذلك 10 لهم. حكمة فاية الرب
واحد كل الكبير الى الصغير من النهم لمالكين وحقولهم

يعمل واحد كل الكاهن الى النبي من بالربح مولع
قائلين عثم على شعبي بنت كسر ويشفون 11 بالكذب.
رجسا. عملوا النهم خزوا هل 12 سالم. وال سالم سالم
يسقطون لذلك الخجل. يعرفوا ولم خزيا يخزوا لم بل
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الرب قال يعثرون معاقبتهم وقت في الساقطين بين
تين وال الجفنة في عنب ال الرب. يقول انزعهم نزعا 13
لماذا 14 عنهم. يزول ما واعطيهم ذبل والورق التينة في

الحصينة المدن الى فلندخل اجتمعوا جلوس. نحن
ماء واسقانا اصمتنا قد الهنا الرب الن هناك. ونصمت

ولم السالم انتظرنا 15 الرب. الى اخطانا قد الننا العلقم
سمعت دان من 16 رعب. واذا الشفاء وزمان خير. يكن

كل ارتجفت جياده صهيل صوت عند خيله. حمحمة
والساكنين المدينة ومألها االرض واكلوا فأتوا االرض.
ترقى ال افاعي حيّات عليكم مرسل هانذا الني 17 فيها.
فيّ قلبي الحزن. عني مفرج من 18 الرب يقول فتلدغكم

ارض من شعبي بنت استغاثة صوت هوذا 19 سقيم.
فيها. ليس ملكها او صهيون في ليس الرب ألعل بعيدة.
مضى 20 غريبة. باباطيل بمنحوتاتهم اغاظوني لماذا
اجل من 21 نخلص. لم ونحن الصيف انتهى الحصاد
دهشة. اخذتني حزنت انسحقت. شعبي بنت سحق

فلماذا طبيب. هناك ليس أم جلعاد في بلسان أليس 22
شعبي بنت تعصب لم

نهارا فابكي دموع ينبوع وعينيّ ماء راسي ليت يا مبيت19 البرية في لي ليت يا 2 شعبي. بنت قتلى وليال
جميعا النهم عندهم من وانطلق شعبي فاترك مسافرين
للكذب. كقسيهم ألسنتهم يمدون 3 خائنين. جماعة زناة
شر الى شر من خرجوا النهم االرض. في قووا للحق ال
من واحد كل احترزوا 4 الرب. يقول يعرفوا لم واياي

وكل عقبا يعقب اخ كل الن تتكلوا ال اخ كل وعلى صاحبه
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وال صاحبه االنسان ويختل 5 الوشاية في يسعى صاحب
وتعبوا بالكذب التكلم السنتهم علّموا بالحق. يتكلمون
ابوا بالمكر المكر. وسط في مسكنك 6 االفتراء. في
الجنود رب قال هكذا لذلك 7 الرب يقول يعرفوني ان
بنت اجل من اعمل ماذا الني وامتحنهم. انقيهم هانذا
يكلم بفمه بالغش. يتكلم قتال سهم لسانهم 8 شعبي.
اعاقبهم أفما 9 كمينا. له يضع قلبه وفي بسالم صاحبه
كهذه امة من نفسي تنتقم ال ام الرب يقول هذه على

ندبا البرية مراعي على ومرثاة بكاء ارفع الجبال على 10

الماشية. صوت يسمع وال عابر انسان فال احترقت النها
واجعل 11 مضت. هربت البهائم الى السموات طير من
اجعلها يهوذا ومدن آوى بنات ومأوى رجما اورشليم

يفهم الذي الحكيم االنسان هو من 12 ساكن بال خرابا
االرض بادت لماذا بها. فيخبر الرب فم كلمه والذي هذه

تركهم على الرب فقال 13 عابر. بال كبرية واحترقت
ولم لصوتي يسمعوا ولم امامهم جعلتها التي شريعتي

البعليم ووراء قلوبهم عناد وراء سلكوا بل 14 بها. يسلكوا
الجنود رب قال هكذا لذلك 15 آباؤهم. اياها علمهم التي
واسقيهم افسنتينا الشعب هذا اطعم هانذا اسرائيل. اله
وال هم يعرفوها لم امم في وابددهم 16 العلقم. ماء
هكذا 17 افنيهم حتى السيف وراءهم واطلق آباؤهم
وارسلوا فيأتين النادبات وادعوا تأملوا الجنود. رب قال
مرثاة علينا ويرفعن ويسرعن 18 فيقبلن الحكيمات الى
صوت الن 19 ماء. اجفاننا وتفيض دموعا اعيننا فتذرف
تركنا الننا جدا خزينا أهلكنا. كيف صهيون من سمع رثاية
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النساء ايتها اسمعن بل 20 مساكننا. هدموا النهم االرض

بناتكنّ وعلّمن فمه كلمة آذانكنّ ولتقبل الرب كلمة
الى طلع الموت الن 21 الندب. صاحبتها والمرأة الرثاية
والشبان خارج من االطفال ليقطع قصورنا دخل كوانا
جثة وتسقط الرب. يقول هكذا تكلم. 22 الساحات. من
الحاصد وراء وكقبضة الحقل وجه على كدمنة االنسان
الحكيم يفتخرنّ ال الرب. قال هكذا 23 يجمع من وليس
بغناه الغني يفتخر وال بجبروته الجبار يفتخر وال بحكمته
اني ويعرفني يفهم بانه المفتخر ليفتخرنّ بهذا بل 24
الني االرض في وعدال وقضاء رحمة الصانع الرب انا

واعاقب الرب يقول تأتي ايام ها 25 الرب يقول اسرّ بهذه
عمون وبني وادوم ويهوذا مصر 26 واغلف. مختون كل
في الساكنين مستديرا الشعر مقصوصي وكل وموآب

القلوب غلف اسرائيل بيت وكل غلف االمم كل الن البرية
عليكم الرب بها تكلم التي الكلمة اسمعوا تتعلموا110 ال الرب. قال هكذا 2 اسرائيل. بيت يا

االمم الن ترتعبوا. ال السموات آيات ومن االمم طريق
شجرة النها باطلة. االمم فرائض الن 3 منها. ترتعب

بالفضة 4 بالقدوم. نجار يدي صنعة الوعر. من يقطعونها
فال يشددونها والمطارق وبالمسامير يزينونها والذهب
تحمل تتكلم. فال مقثأة في كاللّعين هي 5 تتحرك.

فيها وال تضر ال النها تخافوها ال تمشي. ال النها حمال
وعظيم انت عظيم رب يا لك مثل ال 6 خيرا. تصنع ان
الشعوب ملك يا يخافك ال من 7 الجبروت. في اسمك

كل وفي الشعوب حكماء جميع في النه يليق. بك النه
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اباطيل ادب معا. وحمقوا بلدوا 8 مثلك. ليس ممالكهم
وذهب ترشيش من تجلب مطرقة فضة 9 الخشب. هو

وارجوان اسمانجوني صائغ. ويدي صانع صنعة اوفاز من
هو فحق. االله الرب اما 10 حكماء. صنعة كلها لباسها.
تطيق وال االرض ترتعد سخطه من ابدي. وملك حيّ اله
تصنع لم التي اآللهة لهم. تقولون هكذا 11 غضبه. االمم

هذه تحت ومن االرض من تبيد واالرض السموات
المسكونة مؤسس بقوته االرض صانع 12 السموات.

تكون قوال اعطى اذا 13 السموات. بسط وبفهمه بحكمته
اقاصي من السحاب ويصعد السموات في مياه كثرة

بلد 14 خزائنه. من الريح واخرج للمطر بروقا صنع االرض.
الن التمثال. من صائغ كل خزي معرفته. من انسان كل
االضاليل. صنعة باطلة هي 15 فيه. روح وال كذب مسبوكه
النه يعقوب. نصيب كهذه ليس 16 تبيد. عقابها وقت في
اسمه الجنود رب ميراثه. قضيب واسرائيل الجميع مصور
الحصار. في الساكنة ايتها حزمك االرض من اجمعي 17
سكان مقالع من رام هانذا الرب. قال هكذا النه 18

ويل 19 يشعروا. لكي عليهم واضيق المرة هذه االرض
انما فقلت الشفاء. عديمة ضربتي سحقي. اجل من لي

اطنابي وكل خربت خيمتي 20 فاحتملها. مصيبة هذه
بعد يبسط من ليس وليسوا. عني خرجوا بنيّ قطعت.
لم والرب بلدوا الرعاة الن 21 شققي. ويقيم خيمتي
تبددت. رعيتهم وكل ينجحوا لم ذلك اجل من يطلبوا.
ارض من عظيم واضطراب جاء خبر صوت هوذا 22

عرفت 23 آوى بنات مأوى خرابا يهوذا مدن لجعل الشمال
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ان يمشي النسان ليس طريقه. لالنسان ليس انه رب يا
بغضبك ال بالحق ولكن رب يا ادبني 24 خطواته. يهدي
تعرفك لم التي االمم على غضبك اسكب 25 تفنيني. لئال
يعقوب. اكلوا النهم باسمك. تدع لم التي العشائر وعلى

مسكنه واخربوا وافنوه اكلوه
الرب قبل من النبي ارميا الى صار الذي الكالم رجال111 وكلموا العهد هذا كالم اسمعوا 2 قائال.
اله الرب قال هكذا لهم فتقول 3 اورشليم. وسكان يهوذا
العهد هذا كالم يسمع ال الذي االنسان ملعون اسرائيل.
من ارضمصر من اخرجتهم يوم آباءكم به أمرت الذي 4
كل حسب به واعملوا صوتي اسمعوا قائال الحديد كور

القيم 5 الها لكم اكون وانا شعبا لي فتكونوا به آمركم ما
لبنا تفيض ارضا اعطيهم ان آلبائكم حلفت الذي الحلف
فقال 6 رب. يا آمين وقلت فاجبت اليوم. كهذا وعسال
وفي يهوذا مدن في الكالم هذا بكل ناد لي. الرب

واعملوا العهد هذا كالم اسمعوا قائال. اورشليم شوارع
من اصعدتهم يوم اشهادا آبائكم على اشهدت الني 7 به.
اسمعوا قائال ومشهدا مبكرا اليوم هذا الى مصر ارض
كل سلكوا بل اذنهم يميلوا ولم يسمعوا فلم 8 صوتي.
هذا كالم كل عليهم فجلبت الشرير. قلبه عناد في واحد
الرب وقال 9 يصنعوه ولم يصنعوه ان أمرتهم الذي العهد
قد 10 اورشليم. وسكان يهوذا رجال بين فتنة توجد لي.
يسمعوا ان ابوا الذين االولين آبائهم آثام الى رجعوا

نقض قد ليعبدوها. اخرى آلهة وراء ذهبوا وقد كالمي
آبائهم. مع قطعته الذي عهدي يهوذا وبيت اسرائيل بيت
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ال شرا عليهم جالب هانذا الرب. قال هكذا لذلك 11
اسمع فال اليّ ويصرخون منه يخرجوا ان يستطيعون

ويصرخون اورشليم وسكان يهوذا مدن فينطلق 12 لهم.
بليتهم. وقت في تخلصهم فلن لها يبخرون التي اآللهة الى
شوارع وبعدد يهوذا يا آلهتك صارت مدنك بعدد النه 13

للبعل. للتبخير مذابح للخزي مذابح وضعتم اورشليم
الجلهم ترفع وال الشعب هذا الجل تصل فال وانت 14
اليّ صراخهم وقت في اسمع ال الني صالة وال دعاء

فظائع عملت قد بيتي. في لحبيبتي ما 15 بليتهم قبل من
الشر صنعت اذا عنك. عبر قد المقدس واللحم كثيرة

الصورة جميل ثمر ذات خضراء زيتونة 16 تبتهجين. حينئذ
عليها نارا اوقد عظيمة ضجة بصوت اسمك. الرب دعا
تكلم قد غارسك الجنود ورب 17 اغصانها. فانكسرت
الذي يهوذا وبيت اسرائيل بيت شر اجل من شرا عليك

والرب 18 للبعل بتبخيرهم ليغيظوني انفسهم ضد صنعوه
كخروف وانا 19 افعالهم. اريتني حينئذ فعرفت. عرّفني

افكارا عليّ فكروا انهم اعلم ولم الذبح الى يساق داجن
االحياء ارض من ونقطعه بثمرها الشجرة لنهلك قائلين
العدل القاضي الجنود رب فيا 20 اسمه. بعد يذكر فال

لك الني منهم انتقامك ارى دعني والقلب الكلى فاحص
عناثوث اهل عن الرب قال هكذا لذلك 21 دعواي. كشفت
تموت فال الرب باسم تتنبأ ال قائلين نفسك يطلبون الذين

اعاقبهم. هانذا الجنود. رب قال هكذا لذلك 22 بيدنا.
بالجوع. وبناتهم بنوهم ويموت بالسيف الشبان يموت
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عناثوث اهل على شرا اجلب الني بقية لهم تكون وال 23

عقابهم سنة
من اكلمك لكن اخاصمك. ان من رب يا انت أبر اطمأن112 االشرار. طريق تنجح لماذا احكامك. جهة
ثمرا. واثمروا نموا فاصّلوا غرستهم 2 غدرا. الغادرين كل
رب يا وانت 3 كالهم. من وبعيد فمهم في قريب انت

كغنم افرزهم جهتك. من قلبي واختبرت رأيتني عرفتني
االرض تنوح متى حتى 4 القتل. ليوم وخصصهم للذبح
فنيت فيها الساكنين شر من الحقل. كل عشب وييبس

مع جريت ان 5 آخرتنا. يرى ال قالوا النهم والطيور البهائم
منبطحا كنت وان الخيل. تباري فكيف فاتعبوك المشاة
الن 6 االردن. كبرياء في تعمل فكيف السالم ارض في
هم ايضا. هم غادروك قد ابيك وبيت انفسهم اخوتك
كلموك اذا تأتمنهم ال عال. بصوت وراءك نادوا ايضا

نفسي حبيبة دفعت ميراثي رفضت بيتي تركت قد 7 بالخير
علي نطق الوعر. في كاسد ميراثي لي صار 8 اعدائها. ليد
لي. ميراثي ضبع جارحة 9 ابغضته. ذلك اجل من بصوته.
الحقل. حيوان كل اجمعوا هلم عليه. حواليه الجوارح
داسوا كرمي افسدوا كثيرون رعاة 10 لالكل. بها ايتوا
جعلوه 11 خربة. برية المشتهى نصيبي جعلوا نصيبي
ال النه االرض كل خربت خرب. وهو عليّ ينوح خرابا

اتى البرية في الروابي جميع على 12 قلبه. في يضع احد
الى االرض اقصى من يأكل للرب سيفا الن الناهبون
زرعوا 13 البشر. من الحد سالم ليس االرض. اقصى
من خزوا بل ينتفعوا ولم اعيوا شوكا. وحصدوا حنطة
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على الرب قال هكذا 14 الرب غضب حمو من غالتكم

اورثته الذي الميراث يلمسون الذين االشرار جيراني جميع
بيت واقتلع ارضهم عن اقتلعهم هانذا اسرائيل لشعبي
اني اياهم اقتالعي بعد ويكون 15 وسطهم. من يهوذا

واحد وكل ميراثه الى واحد كل واردهم فارحمهم ارجع
ان شعبي طرق علما تعلموا اذا ويكون 16 ارضه. الى

يحلفوا ان شعبي علّموا كما الرب هو حيّ باسمي يحلفوا
يسمعوا لم وان 17 شعبي. وسط في يبنون انهم ببعل

الرب يقول وابيدها اقتالعا االمة تلك اقتلع فاني
لنفسك واشتر اذهب لي الرب قال هكذا تدخلها113 وال حقويك على وضعها كتان من منطقة
ووضعتها الرب كقول المنطقة فاشتريت 2 الماء. في
خذ 4 قائال ثانية اليّ الرب كالم فصار 3 حقوي. على

انطلق وقم حقويك على هي التي اشتريتها التي المنطقة
فانطلقت 5 صخر. شق في هناك واطمرها الفرات الى
ايام بعد وكان 6 الرب. امرني كما الفرات. عند وطمرتها
من وخذ الفرات الى انطلق قم لي قال الرب ان كثيرة

فانطلقت 7 هناك. تطمرها ان امرتك التي المنطقة هناك
الذي الموضع من المنطقة واخذت وحفرت الفرات الى
لشيء. تصلح ال فسدت قد بالمنطقة واذا فيه. طمرتها
هكذا الرب. قال هكذا 9 قائال. اليّ الرب كالم فصار 8
هذا 10 العظيمة اورشليم وكبرياء يهوذا كبرياء افسد

يسلك الذي كالمي يسمع ان يأبى الذي الشرير الشعب
لها ويسجد ليعبدها اخرى آلهة وراء ويسير قلبه عناد في
كما النه 11 لشيء. تصلح ال التي المنطقة كهذه يصير
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بنفسي الصقت هكذا االنسان بحقوي المنطقة تلتصق
ليكونوا الرب يقول يهوذا بيت وكل اسرائيل بيت كل
يسمعوا. لم ولكنهم ومجدا وفخرا واسما شعبا لي

اسرائيل. اله الرب قال هكذا الكلمة. هذه لهم فتقول 12
ان معرفة نعرف أما لك فيقولون خمرا. يمتلئ زق كل
الرب. قال هكذا لهم. فتقول 13 خمرا. يمتلئ زق كل
الجالسين والملوك االرض هذه سكان كل امأل هانذا

اورشليم سكان وكل واالنبياء والكهنة كرسيه على لداود
معا واالبناء اآلباء اخيه على الواحد واحطمهم 14 سكرا.
اهالكهم من ارحم وال اترأف وال اشفق ال الرب. يقول

اعطوا 16 تكلم. الرب الن تتعظموا ال واصغوا. اسمعوا 15
تعثر وقبلما ظالما يجعل ان قبل مجدا الهكم الرب

ظل فيجعله نورا فتنتظرون العتمة جبال على ارجلكم
فان ذلك تسمعوا لم وان 17 دامسا. ظالما ويجعله موت
وتبكي الكبرياء اجل من مستترة اماكن في تبكي نفسي

الرب. قطيع سبي قد النه الدموع وتذرف بكاء عيني
عن هبط قد النه واجلسا اتضعا وللملكة للملك قل 18

من وليس الجنوب مدن اغلقت 19 مجدكما. تاج راسيكما
اعينكم ارفعوا 20 بالتمام. سبيت كلها يهوذا سبيت يفتح.
أعطي الذي القطيع اين الشمال. من المقبلين وانظروا
علّمتهم وقد يعاقبك حين تقولين ماذا 21 مجدك. غنم لك
كامرأة االوجاع تاخذك أما للرياسة. قواد نفسك على

الجل هذه. اصابتني لماذا قلبك في قلت وان 22 ماخض
هل 23 عقباك. عنفا وانكشف ذيالك هتك اثمك عظمة
تقدرون ايضا فانتم رقطه. النمر او جلده الكوشي يغير
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كقش فابددهم 24 الشر. المتعلمون ايها خيرا تصنعوا ان

المكيل النصيب قرعتك هذه 25 البرية. ريح مع يعبر
على واتكلت نسيتني النك الرب يقول عندي من لك

خزيك. فيرى وجهك على ذيليك ارفع ايضا فانا 26 الكذب.
الحقل في اآلكام على زناك ورذالة وصهيلك فسقك 27
حتى تطهرين. ال اورشليم يا لك ويل مكرهاتك. رأيت قد

بعد متى
جهة من ارميا الى صارت التي الرب كلمة الى114 حزنت ذبلت وابوابها يهوذا ناحت 2 القحط.
ارسلوا واشرافهم 3 اورشليم. عويل وصعد االرض

رجعوا ماء يجدوا فلم االجباب الى أتوا للماء. اصاغرهم
اجل من 4 رؤوسهم. وغطوا وخجلوا خزوا فارغة. بآنيتهم
االرض على مطر يكن لم النه تشققت قد االرض ان
ايضا االيلة ان حتى 5 رؤوسهم. غطوا الفالحون. خزي

وقفت الفراء 6 كأل. يكن لم النه وتركت ولدت الحقل في
عيونها كلت آوى. بنات مثل الريح تستنشق الهضاب على
فاعمل رب يا علينا تشهد آثامنا تكن وان ليسعشب7 النه
رجاء يا 8 اخطأنا. اليك كثرت. معاصينا الن اسمك. الجل
كغريب تكون لماذا الضيق زمان في مخلصه اسرائيل
كانسان تكون لماذا 9 ليبيت. يميل وكمسافر االرض في
يا وسطنا في وانت يخلّص. ان يستطيع ال كجبار تحير قد
لهذا الرب قال هكذا 10 تتركنا ال باسمك. دعينا وقد رب

فالرب ارجلهم يمنعوا لم يجولوا. ان احبوا هكذا الشعب.
وقال 11 خطاياهم. ويعاقب اثمهم يذكر اآلن يقبلهم. لم

حين 12 للخير. الشعب هذا الجل تصل ال لي الرب
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محرقة يصعدون وحين صراخهم اسمع ال يصومون

افنيهم. انا والوبإ والجوع بالسيف بل اقبلهم ال وتقدمة
ال لهم يقولون االنبياء هوذا الرب. السيد ايها آه فقلت 13
اعطيكم ثابتا سالما بل جوع لكم يكون وال سيفا ترون
االنبياء يتنبأ بالكذب لي. الرب فقال 14 الموضع. هذا في
كاذبة برؤيا كلمتهم. وال امرتهم وال ارسلهم لم باسمي.
لذلك 15 لكم يتنبأون هم قلوبهم ومكر وباطل وعرافة

لم وانا باسمي يتنبأون الذين االنبياء عن الرب قال هكذا
هذه في جوع وال سيف يكون ال يقولون وهم ارسلهم
والشعب 16 االنبياء. اولئك يفنى والجوع بالسيف االرض
من اورشليم شوارع في مطروحا يكون له يتنبأون الذي
ونساؤهم هم يدفنهم من وليس والسيف الجوع جرى
لهم وتقول 17 شرهم. عليهم واسكب وبناتهم وبنوهم

الن تكفا وال ونهارا ليال دموعا عيناي لتذرف الكلمة. هذه
موجعة بضربة عظيما سحقا سحقت شعبي بنت العذراء
واذا بالسيف القتلى فاذا الحقل الى خرجت اذا 18 جدا.
والكاهن النبي الن بالجوع المرضى فاذا المدينة دخلت
هل 19 شيئا. يعرفان وال االرض في يطوفان كليهما

ضربتنا لماذا صهيون. نفسك كرهت او رفضا يهوذا رفضت
الشفاء وزمان خير يكن فلم السالم انتظرنا لنا. شفاء وال

قد الننا آبائنا اثم شرنا رب يا عرفنا قد 20 رعب. فاذا
كرسي تهن ال اسمك. الجل ترفض ال 21 اليك. اخطأنا
في يوجد هل 22 معنا. عهدك تنقض ال اذكر. مجدك.

أما وابال. السموات تعطي هل او يمطر من االمم اباطيل
هذه كل صنعت انت النك فنرجوك الهنا الرب هو انت
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وصموئيل موسى وقف وان لي الرب قال ثم اطرحهم115 الشعب. هذا نحو نفسي تكون ال امامي
نخرج اين الى لك قالوا اذا ويكون 2 فيخرجوا. امامي من
الموت فالى للموت الذين الرب قال هكذا لهم. تقول انك
الجوع فالى للجوع والذين السيف فالى للسيف والذين
انواع اربعة عليهم وأوكل 3 السبي. فالى للسبي والذين
السماء وطيور للسحب والكالب للقتل السيف الرب. يقول
في للقلق وادفعهم 4 واالهالك. لألكل االرض ووحوش
يهوذا ملك حزقيا بن منسّى اجل من االرض ممالك كل
يا عليك يشفق فمن 5 اورشليم. في صنع ما اجل من
سالمتك. عن ليسأل يميل ومن يعزيك ومن اورشليم
يدي فامدّ سرت الوراء الى الرب. يقول تركتني انت 6

في بمذراة واذريهم 7 الندامة. من مللت واهلكك. عليك
طرقهم. عن يرجعوا لم شعبي. وابيد اثكل االرض. ابواب
على عليهم جلبت البحار. رمل من اكثر اراملهم لي كثرت 8
رعدة بغتة عليها اوقعت الظهيرة. في ناهبا الشبان ام
غربت نفسها. اسلمت السبعة والدة ذبلت 9 ورعبات.

فللسيف بقيتهم اما وخجلت. خزيت نهار. بعد اذ شمسها
النك امي يا لي ويل 10 الرب يقول اعدائهم امام ادفعها

لم االرض. لكل نزاع وانسان خصام انسان ولدتني
اني الرب قال 11 يلعنني. واحد وكل اقرضوني وال اقرض
الشر وقت في اليك يتضرع العدو اجعل اني للخير. احلّك
من الذي الحديد الحديد يكسر هل 12 الضيق وقت وفي
ال للنهب ادفعها وخزائنك ثروتك 13 والنحاس. الشمال

مع واعبرك 14 تخومك. كل وفي خطاياك بكل بل بثمن
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بغضبي أشعلت قد نارا الن تعرفها لم ارض في اعدائك

وتعهدني اذكرني عرفت. رب يا انت 15 عليكم توقد
اعرف تأخذني. ال اناتك بطول مضطهديّ. من لي وانتقم
كالمك فكان فأكلته كالمك وجد 16 الجلك. العار احتمالي

اله رب يا باسمك دعيت الني قلبي ولبهجة للفرح لي
من مبتهجا. المازحين محفل في اجلس لم 17 الجنود.
لماذا 18 غضبا. مألتني قد النك وحدي جلست يدك اجل
يشفى. ان يأبى الشفاء عديم وجرحي دائما وجعي كان
هكذا لذلك 19 دائمة غير مياه مثل كاذب مثل لي أتكون
اخرجت واذا امامي فتقف ارجعك رجعت ان الرب. قال
اليك يرجعون هم تكون. فمي فمثل المرذول من الثمين
نحاس سور الشعب لهذا واجعلك 20 اليهم ترجع ال وانت
الخلّصك معك الني عليك يقدرون وال فيحاربونك حصينا
وافديك االشرار يد من فانقذك 21 الرب. يقول وانقذك

العتاة كف من
لنفسك تتخذ ال 2 قائال الرب كالم اليّ صار ثم هذا116 في بنات وال بنون لك يكن وال امرأة
البنات وعن البنين عن الرب قال هكذا النه 3 الموضع.

ولدنهم اللواتي امهاتهم وعن الموضع هذا في المولودين
ميتات 4 االرض هذه في ولدوهم الذين آبائهم وعن

دمنة يكونون بل يدفنون وال يندبون ال يموتون. امراض
جثثهم وتكون يفنون والجوع وبالسيف االرض وجه على
قال هكذا النه 5 االرض. ولوحوش السماء لطيور أكال
تعزهم وال للندب تمض وال النوح بيت تدخل ال الرب.

االحسان الرب يقول الشعب هذا من سالمي نزعت الني
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ال االرض. هذه في والصغار الكبار فيموت 6 والمراحم.
يجعلون وال انفسهم يخمشون وال يندبونهم وال يدفنون

المناحة في خبزا يكسرون وال 7 اجلهم. من قرعة
او اب عن التعزية كاس يسقونهم وال ميت عن ليعزوهم
والشرب. لألكل معهم لتجلس الوليمة بيت تدخل وال 8 ام.

مبطل هانذا اسرائيل. اله الجنود رب قال هكذا النه 9

الطرب صوت ايامكم وفي اعينكم امام الموضع هذا من
ويكون 10 العروس وصوت العريس صوت الفرح وصوت
لك يقولون انهم االمور هذه بكل الشعب هذا تخبر حين
ذنبنا هو فما العظيم الشر هذا بكل علينا الرب تكلم لماذا
فتقول 11 الهنا. الرب الى اخطاناها التي خطيتنا هي وما
وذهبوا الرب يقول تركوني قد آباءكم ان اجل من لهم

تركوا واياي لها وسجدوا وعبدوها اخرى آلهة وراء
اكثر عملكم في اسأتم وانتم 12 يحفظوها. لم وشريعتي
قلبه عناد وراء واحد كل ذاهبون انتم وها آبائكم من

االرض هذه من فاطردكم 13 لي. تسمعوا ال حتى الشرير
هناك فتعبدون آباؤكم وال انتم تعرفوها لم ارض الى
ها لذلك 14 نعمة اعطيكم ال حيث وليال نهارا اخرى آلهة
الذي الرب هو حيّ بعد يقال وال الرب يقول تأتي ايام
الرب هو حيّ بل 15 مصر ارض من اسرائيل بني اصعد
جميع ومن الشمال ارض من اسرائيل بني اصعد الذي
التي ارضهم الى فارجعهم اليها. طردهم التي االراضي
كثيرين جزافين الى ارسل هانذا 16 اياها آباءهم اعطيت
كثيرين الى ارسل ذلك بعد ثم فيصطادونهم الرب يقول
اكمة كل وعن جبل كل عن فيقتنصونهم القانصين من
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طرقهم. كل على عينيّ الن 17 الصخور. شقوق ومن
عينيّ امام من اثمهم يختف ولم وجهي عن تستتر لم
دنسوا النهم ضعفين وخطيتهم اثمهم اوال واعاقب 18
ميراثي. مألوا قد ورجاساتهم مكرهاتهم وبجثث ارضي
اليك الضيق يوم في وملجإي وحصني عزي رب يا 19

آباؤنا ورث انما ويقولون االرض اطراف من االمم تأتي
االنسان يصنع هل 20 فيه. منفعة ال وما واباطيل كذبا

هذه اعرّفهم هانذا لذلك 21 آلهة. ليست وهي آلهة لنفسه
يهوه اسمي ان فيعرفون وجبروتي يدي اعرّفهم المرة
من براس حديد من بقلم مكتوبة يهوذا خطية قرون117 وعلى قلبهم لوح على منقوشة الماس
اشجار عند وسواريهم مذابحهم بنيهم كذكر 2 مذابحكم
اجعل الحقل في جبلي يا 3 مرتفعة. آكام على خضر
كل في للخطية ومرتفعاتك للنهب خزائنك كل ثروتك

اياه اعطيتك الذي ميراثك عن وبنفسك وتتبرأ 4 تخومك.
قد النكم تعرفها لم ارض في اعداءك تخدم واجعلك
الرب. قال هكذا 5 االبد الى تتقد بغضبي نارا اضرمتم
البشر ويجعل االنسان على يتكل الذي الرجل ملعون
في العرعر مثل ويكون 6 قلبه. يحيد الرب وعن ذراعه
في الحرّة يسكن بل الخير جاء اذا يرى وال البادية

الذي الرجل مبارك 7 مسكونة. وغير سبخة ارضا البرية
كشجرة يكون فانه 8 متكله. الرب وكان الرب على يتكل
اذا ترى وال اصولها تمد نهر وعلى مياه على مغروسة
ال القحط سنة وفي اخضر ورقها ويكون الحرّ جاء

شيء كل من اخدع القلب 9 االثمار عن تكف وال تخاف
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مختبر القلب فاحص الرب انا 10 يعرفه. من نجيس وهو
اعماله. ثمر حسب طرقه حسب واحد كل العطي الكلى
حق. بغير الغنى محصل تبض لم ما تحضن حجلة 11

كرسي 12 احمق يكون آخرته وفي يتركه ايامه نصف في
الرب ايها 13 مقدسنا. موضع هو االبتداء من مرتفع مجد
عني الحائدون يخزون. يتركونك الذين كل اسرائيل رجاء
الحية. المياه ينبوع الرب تركوا النهم يكتبون التراب في
انت النك فاخلص خلصني فاشفى. رب يا اشفني 14
الرب. كلمة هي اين لي يقولون هم ها 15 تسبيحتي

وال وراءك راعيا اكون ان عن اعتزل فلم انا أما 16 لتأت.
كان شفتيّ من خرج ما عرفت. انت البلية. يوم اشتهيت
يوم في ملجإي انت رعبا. لي تكن ال 17 وجهك. مقابل

ارتعب وال هم ليرتعبوا انا. اخز وال طارديّ ليخز 18 الشر.
مضاعفا سحقا واسحقهم الشر يوم عليهم اجلب انا.

الشعب بني باب في وقف اذهب لي. الرب قال هكذا 19

كل وفي منه ويخرجون يهوذا ملوك منه يدخل الذي
ملوك يا الرب كلمة اسمعوا لهم. وقل 20 اورشليم ابواب
هذه من الداخلين اورشليم سكان وكل يهوذا وكل يهوذا
تحملوا وال بانفسكم تحفظوا الرب. قال هكذا 21 االبواب.
وال 22 اورشليم ابواب في تدخلوه وال السبت يوم حمال

ما شغال تعملوا وال السبت يوم بيوتكم من حمال تخرجوا
يسمعوا فلم 23 آباءكم. امرت كما السبت يوم قدسوا بل
ولئال يسمعوا لئال اعناقهم قسّوا بل اذنهم يميلوا ولم

الرب يقول سمعا لي سمعتم اذا ويكون 24 تأديبا. يقبلوا
السبت يوم المدينة هذه ابواب في حمال تدخلوا ولم
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انه 25 ما شغال فيه تعملوا ولم السبت يوم قدستم بل
جالسون ورؤساء ملوك المدينة هذه ابواب في يدخل
هم خيل وعلى مركبات في راكبون داود كرسي على
هذه وتسكن اورشليم وسكان يهوذا رجال ورؤساؤهم
حوالي ومن يهوذا مدن من ويأتون 26 االبد. الى المدينة
الجبال ومن السهل ومن بنيامين ارض ومن اورشليم
ولبان وتقدمات وذبائح بمحرقات يأتون الجنوب ومن
لم ان ولكن 27 الرب. بيت الى شكر بذبائح ويدخلون

وال حمال تحملوا ال لكي السبت يوم لتقدسوا لي تسمعوا
نارا اشعل فاني السبت يوم اورشليم ابواب في تدخلوه

تنطفئ وال اورشليم قصور فتأكل ابوابها في
قائال الرب قبل من ارميا الى صار الذي الكالم اسمعك118 وهناك الفخاري بيت الى انزل قم 2
عمال يصنع هو واذا الفخاري بيت الى فنزلت 3 كالمي.
من يصنعه كان الذي الوعاء ففسد 4 الدوالب. على

في حسن كما آخر وعاء وعمله فعاد الفخاري بيد الطين
قائال الرب كالم اليّ فصار 5 يصنعه. ان الفخاري عيني

اسرائيل بيت يا الفخاري كهذا بكم اصنع ان استطيع أما 6
يا بيدي هكذا انتم الفخاري بيد كالطين هوذا الرب. يقول
بالقلع مملكة وعلى امة على اتكلم تارة 7 اسرائيل. بيت
عليها تكلمت التي االمة تلك فترجع 8 واالهالك والهدم
بها. اصنعه ان قصدت الذي الشر عن فاندم شرها عن
والغرس بالبناء مملكة وعلى امة على اتكلم وتارة 9

عن فاندم لصوتي تسمع فال عينيّ في الشر فتفعل 10
رجال كلم فاآلن 11 به اليها احسن اني قلت الذي الخير
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هانذا الرب. قال هكذا قائال. اورشليم وسكان يهوذا
كل فارجعوا قصدا. عليكم وقاصد شرا عليكم مصدر
واعمالكم. طرقكم واصلحوا الرديء طريقه عن واحد
واحد وكل افكارنا وراء نسعى الننا باطل. فقالوا 12

الرب. قال هكذا لذلك 13 الرديء. قلبه عناد حسب يعمل
جدا منه يقشعر ما كهذه. سمع من االمم بين اسألوا

ثلج من حقلي صخر يخلو هل 14 اسرائيل. عذراء عملت
الجارية. الباردة المنفجرة المياه تنشف هل او لبنان.

في اعثروهم وقد للباطل بخروا نسيني. قد شعبي الن 15

طريق في شعب في ليسلكوا القديمة السبل في طرقهم
مار كل ابديا. وصفيرا خرابا ارضهم لتجعل 16 مسهل غير
امام ابددهم شرقية كريح 17 راسه. وينغض يدهش فيها
فقالوا 18 مصيبتهم يوم في الوجه ال القفا اريهم العدو.
عن تبيد ال الشريعة الن افكارا ارميا على فنفكر هلم

النبي. عن الكلمة وال الحكيم عن المشورة وال الكاهن
لي اصغ 19 نصغ. ال كالمه ولكل باللسان فنضربه هلم
خير عن يجازى هل 20 اخصامي. صوت واسمع رب يا
امامك وقوفي اذكر لنفسي. حفرة حفروا النهم بشر.

بنيهم سلّم لذلك 21 عنهم. غضبك الردّ بالخير عنهم ألتكلم
وارامل ثكالى نساؤهم فتصير السيف ليد وادفعهم للجوع
السيف مضروبي وشبانهم الموت قتلى رجالهم وتصير
عليهم تجلب اذ بيوتهم من صياح ليسمع 22 الحرب. في
وطمروا ليمسكوني حفرة حفروا النهم بغتة. جيشا

عليّ مشورتهم كل عرفت رب يا وانت 23 لرجليّ. فخاخا
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امامك من خطيتهم تمح وال اثمهم عن تصفح ال للموت.

عاملهم غضبك وقت في امامك. متعثرين ليكونوا بل
فخاري ابريق واشتر اذهب الرب. قال هكذا شيوخ119 ومن الشعب شيوخ من وخذ خزف من
مدخل عند الذي هنوم ابن وادي الى واخرج 2 الكهنة
وقل 3 بها. اكلمك التي بالكلمات هناك وناد الفخّار باب
اورشليم. وسكان يهوذا ملوك يا الرب كلمة اسمعوا
على جالب هانذا اسرائيل. اله الجنود رب قال هكذا
من 4 اذناه. تطن به سمع من كل شرا الموضع هذا
فيه وبخروا الموضع هذا وانكروا تركوني انهم اجل

يهوذا ملوك وال آباؤهم وال هم يعرفوها لم اخرى آللهة
مرتفعات وبنوا 5 االزكياء دم من الموضع هذا ومألوا
لم الذي للبعل محرقات بالنار اوالدهم ليحرقوا للبعل

ايام ها لذلك 6 قلبي. على صعد وال به تكلمت وال اوص
وال توفة الموضع هذا بعد يدعى وال الرب يقول تأتي

يهوذا مشورة وانقض 7 القتل. وادي بل هنوم ابن وادي
بالسيف يسقطون واجعلهم الموضع هذا في واورشليم
اكال جثثهم واجعل نفوسهم طالبي وبيد اعدائهم امام

المدينة هذه واجعل 8 االرض. ولوحوش السماء لطيور
اجل من ويصفر يدهش بها عابر كل والصفير. للدهش

فياكلون بناتهم ولحم بنيهم لحم واطعمهم 9 ضرباتها. كل
يضايقهم الذي والضيق الحصار في صاحبه لحم واحد كل
امام االبريق تكسر ثم 10 نفوسهم. وطالبو اعداؤهم به
هكذا لهم. وتقول 11 معك يسيرون الذين القوم اعين
المدينة وهذه الشعب هذا اكسر هكذا الجنود. رب قال
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وفي بعد جبره يمكن ال بحيث الفخاري وعاء يكسر كما
اصنع هكذا 12 للدفن. موضع يكون ال حتى يدفنون توفة
المدينة هذه واجعل ولسكانه الرب يقول الموضع لهذا
يهوذا ملوك وبيوت اورشليم بيوت وتكون 13 توفه. مثل

سطوحها على بخروا التي البيوت كل نجسة توفه كموضع
جاء ثم 14 اخرى آللهة سكائب وسكبوا السماء جند لكل
دار في ووقف ليتنبأ اليها الرب ارسله التي توفه من ارميا
اله الجنود رب قال هكذا 15 الشعب لكل وقال الرب بيت
قراها كل وعلى المدينة هذه على جالب هانذا اسرائيل.
فلم رقابهم صلّبوا النهم عليها به تكلمت الذي الشر كل

لكالمي يسمعوا
ناظر وهو الكاهن. امّير بن فشحور وسمع الكلمات.120 بهذه يتنبأ ارميا الرب. بيت في اول
التي المقطرة في وجعله النبي ارميا فشحور فضرب 2
في وكان 3 الرب. بيت عند الذي االعلى بنيامين باب في
ارميا له فقال المقطرة. من ارميا اخرج فشحور ان الغد
النه 4 بيب. مسّا مجور بل فشحور اسمك الرب يدع لم

محبيك ولكل لنفسك خوفا اجعلك هانذا الرب. قال هكذا
كل وادفع تنظران وعيناك اعدائهم بسيف فيسقطون

بالسيف. ويضربهم بابل الى فيسبيهم بابل ملك ليد يهوذا
مثمناتها وكل تعبها وكل المدينة هذه ثروة كل وادفع 5
فيغنمونها اعدائهم ليد ادفعها يهوذا ملوك خزائن وكل
وكل فشحور يا وانت 6 بابل. الى ويحضرونها وياخذونها
وهناك بابل الى وتأتي السبي في تذهبون بيتك سكان
لهم تنبأت الذين محبيك وكل انت تدفن وهناك تموت
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عليّ وألححت فاقتنعت رب يا اقنعتني قد 7 بالكذب

بي. استهزأ واحد كل النهار كل للضحك صرت فغلبت.
الن واغتصاب. ظلم ناديت صرخت. تكلمت كلما الني 8

فقلت 9 النهار. كل وللسخرة للعار لي صارت الرب كلمة
كنار قلبي في فكان باسمه. بعد انطق وال اذكره ال

ولم االمساك من فمللت عظامي في محصورة محرقة
من خوف كثيرين. من مذمة سمعت الني 10 استطع

اصحابي كل عليه. فنشتكي اشتكوا يقولون جانب. كل
وننتقم عليه فنقدر يطغى لعله قائلين ظلعي يراقبون

يعثر ذلك اجل من قدير. كجبار معي الرب ولكن 11 منه.
خزيا ينجحوا لم النهم جدا خزوا يقدرون. وال مضطهديّ
ناظر الصدّيق مختبر الجنود رب فيا 12 ينسى. ال ابديا
كشفت لك الني منهم نقمتك ارى دعني والقلب الكلى
نفس انقذ قد النه الرب سبحوا للرب رنموا 13 دعواي.

فيه. ولدت الذي اليوم ملعون 14 االشرار يد من المسكين
ملعون 15 مباركا. يكن ال امي فيه ولدتني الذي اليوم

اياه مفرحا ابن لك ولد قد قائال ابي بشّر الذي االنسان
الرب قلبها التي كالمدن االنسان ذلك وليكن 16 فرحا.
وقت في وجلبة الصباح في صياحا فيسمع يندم ولم
امي لي فكانت الرحم من يقتلني لم النه 17 الظهيرة.

الرحم من خرجت لماذا 18 االبد. الى حبلى ورحمها قبري
ايامي بالخزي فتفنى وحزنا تعبا الرى

الرب قبل من ارميا الى صار الذي الكالم ملكيا121 بن فشحور صدقيا الملك اليه ارسل حين
اجلنا من الرب اسأل 2 قائال الكاهن معسيا بن وصفنيا
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معنا يصنع الرب لعل يحاربنا. بابل ملك نبوخذراصر الن
هكذا ارميا. لهما فقال 3 عنا فيصعد عجائبه كل حسب
هانذا اسرائيل. اله الرب قال هكذا 4 لصدقيا. تقوالن
بها محاربون انتم التي بيدكم التي الحرب ادوات ارد
السور خارج يحاصرونكم الذين والكلدانيين بابل ملك
بيد احاربكم وانا 5 المدينة. هذه وسط في واجمعهم
عظيم. وغيظ وحمو وبغضب شديدة وبذراع ممدودة
بوبإ معا. والبهائم الناس المدينة هذه سكان واضرب 6
ملك صدقيا ادفع الرب قال ذلك بعد ثم 7 يموتون عظيم
الوبإ من المدينة هذه في والباقين والشعب وعبيده يهوذا
اعدائهم وليد بابل ملك نبوخذراصر ليد والجوع والسيف
يترأف ال السيف. بحد فيضربهم نفوسهم طالبي وليد

هكذا الشعب. لهذا وتقول 8 يرحم وال يشفق وال عليهم
وطريق الحياة طريق امامكم اجعل هانذا الرب. قال
بالسيف يموت المدينة هذه في يقيم الذي 9 الموت.
الكلدانيين الى ويسقط يخرج والذي والوبإ. والجوع

الني 10 غنيمة. له نفسه وتصير يحيا يحاصرونكم الذين
يقول للخير ال للشر المدينة هذه على وجهي جعلت قد
ملك ولبيت 11 بالنار فيحرقها تدفع بابل ملك ليد الرب.

قال هكذا داود بيت يا 12 الرب. كلمة اسمعوا تقول يهوذا
يد من المغصوب وانقذوا عدال الصباح في اقضوا الرب.
يطفئ من وليس فيحرق غضبي كنار يخرج لئال الظالم
العمق ساكنة يا ضدك هانذا 13 اعمالكم. شر اجل من
علينا ينزل من يقولون الذين الرب. يقول السهل صخرة
ثمر حسب اعاقبكم ولكنني 14 منازلنا. الى يدخل ومن
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ما فتاكل وعره في نارا واشعل الرب. يقول اعمالكم

حواليها
يهوذا ملك بيت الى انزل الرب. قال هكذا كلمة122 اسمع وقل. 2 الكلمة بهذه هناك وتكلم

وعبيدك انت داود كرسي على الجالس يهوذا ملك يا الرب
الرب قال هكذا 3 االبواب. هذه في الداخلين وشعبك
الظالم يد من المغصوب وانقذوا وعدال حقا اجروا
وال تظلموا وال تضطهدوا ال واالرملة واليتيم والغريب
فعلتم ان النكم 4 الموضع. هذا في زكيا دما تسفكوا
جالسون ملوك البيت هذا ابواب في يدخل االمر هذا
هو خيل. وعلى مركبات في راكبين كرسيه على لداود
فقد الكلمات لهذه تسمعوا لم وان 5 وشعبه. وعبيده
خرابا. يكون البيت هذا ان الرب يقول بنفسي اقسمت
انت جلعاد يهوذا. ملك بيت عن الرب قال هكذا النه 6

مسكونة. غير مدنا برية اجعلك اني لبنان. من راس لي.
خيار فيقطعون وآالته واحد كل مهلكين عليك واقدّس 7

هذه في كثيرة امم ويعبر 8 النار. في ويلقونه ارزك
مثل الرب فعل لماذا لصاحبه الواحد ويقولون المدينة
انهم اجل من فيقولون 9 العظيمة. المدينة لهذه هذا
وعبدوها اخرى آللهة وسجدوا الههم الرب عهد تركوا

ال النه يمضي من ابكوا ابكوا تندبوه. وال ميتا تبكوا ال 10

عن الرب قال هكذا النه 11 ارضميالده. فيرى بعد يرجع
ابيه يوشيا عن عوضا المالك يهوذا ملك يوشيا بن شلوم
في بل 12 بعد. اليه يرجع ال الموضع هذا من خرج الذي
يراها ال االرض وهذه يموت اليه سبوه الذي الموضع
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حق بغير وعالليه عدل بغير بيته يبني لمن ويل 13 بعد
القائل 14 اجرته. يعطيه وال مجانا صاحبه يستخدم الذي
لنفسه ويشق فسيحة وعاللي وسيعا بيتا لنفسي أبني

انت النك تملك هل 15 بمغرة. ويدهن بارز ويسقف كوى
وعدال. حقا واجرى وشرب ابوك اكل أما االرز. تحاذي
والمسكين الفقير قضاء قضى 16 خير. له كان حينئذ

الن 17 الرب. يقول معرفتي ذلك أليس خير. كان حينئذ
الزكي الدم وعلى خطفك على اال ليست وقلبك عينيك

هكذا لذلك 18 لتعملهما. والظلم االغتصاب وعلى لتسفكه
يندبونه ال يهوذا. ملك يوشيا بن يهوياقيم عن الرب قال

سيد يا آه قائلين يندبونه ال اخت. يا آه او اخي يا آه قائلين
ومطروحا مسحوبا حمار دفن يدفن 19 جالله. يا آه او

واصرخي لبنان على اصعدي 20 اورشليم ابواب عن بعيدا
النه عباريم من واصرخي صوتك اطلقي باشان وفي

ال قلت راحتك. في اليك تكلمت 21 محبيك. كل سحق قد
لصوتي. تسمعين ال انك صباك منذ طريقك هذا اسمع.

السبي الى يذهبون ومحبوك الريح ترعاهم رعاتك كل 22
الساكنة ايتها 23 شرك. كل الجل وتخجلين تخزين فحينئذ
أتيان عند عليك يشفق كم االرز في المعششة لبنان في

الرب يقول انا حيّ 24 كوالدة. الوجع عليك المخاض
يدي على خاتما يهوذا ملك يهوياقيم بن كنياهو كان ولو
طالبي ليد واسلمك 25 انزعك. هناك من فاني اليمنى

بابل ملك نبوخذراصر وليد منهم تخاف الذين وليد نفسك
ارض الى ولدتك التي وامك واطرحك 26 الكلدانيين. وليد
التي االرض اما 27 تموتان. وهناك فيها تولدا لم اخرى



10.23–28.22 Yeremia 41
هذا هل 28 اليها. يرجعان فال اليها الرجوع الى يشتاقان
ليست اناء او مكسور مهان خزف وعاء كنياهو الرجل
لم ارض الى وألقوا ونسله هو طرح لماذا مسرة. فيه
كلمة اسمعي ارض يا ارض يا ارض يا 29 يعرفوها.

ال رجال عقيما الرجل هذا اكتبوا الرب. قال هكذا 30 الرب.
على جالسا احد نسله من ينجح ال النه ايامه في ينجح

يهوذا في بعد وحاكما داود كرسي
رعيتي غنم ويبددون يهلكون الذين للرعاة ويل اسرائيل123 اله الرب قال هكذا لذلك 2 الرب. يقول

غنمي بددتم انتم شعبي. يرعون الذين الرعاة عن
شر على اعاقبكم هانذا تتعهدوها. ولم وطردتموها

جميع من غنمي بقية اجمع وانا 3 الرب. يقول اعمالكم
فتثمر مرابضها الى واردها اليها طردتها التي االراضي
وال بعد تخاف فال يرعونها رعاة عليها واقيم 4 وتكثر.
الرب يقول تأتي ايام ها 5 الرب يقول تفقد وال ترتعد
حقا ويجري وينجح ملك فيملك بر غصن لداود واقيم
ويسكن يهوذا يخلص ايامه في 6 االرض. في وعدال

برنا. الرب به يدعونه الذي اسمه هو وهذا آمنا اسرائيل
هو حيّ بعد يقولون وال الرب يقول تأتي ايام ها لذلك 7
حيّ بل 8 مصر. ارض من اسرائيل بني اصعد الذي الرب
ارض من اسرائيل بيت بنسل وأتى اصعد الذي الرب هو
فيسكنون اليها طردتهم التي االراضي جميع ومن الشمال

وسطي. في قلبي االنبياء--انسحق في 9 ارضهم في
رجل ومثل سكران كانسان صرت عظامي. كل ارتخت

الن 10 قدسه. كالم اجل ومن الرب اجل من الخمر غلبته
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ناحت اللعن اجل من النه الفاسقين. من امتألت االرض
وجبروتهم للشر سعيهم وصار البرية مراعي االرضجفت

في بل جميعا تنجسوا والكهنة االنبياء الن 11 للباطل.
طريقهم يكون لذلك 12 الرب. يقول شرهم وجدت بيتي
فيها ويسقطون فيطردون دامس ظالم في كمزالق لهم
وقد 13 الرب. يقول عقابهم سنة شرا عليهم اجلب الني
واضلوا بالبعل تنبأوا حماقة. السامرة انبياء في رأيت

يقشعر ما رأيت اورشليم انبياء وفي 14 اسرائيل. شعبي
فاعلي ايادي ويشددون بالكذب ويسلكون يفسقون منه.
كلهم لي صاروا شره. عن الواحد يرجعوا ال حتى الشر
الجنود رب قال هكذا لذلك 15 كعمورة. وسكانها كسدوم
العلقم ماء واسقيهم افسنتينا اطعمهم هانذا االنبياء. عن
االرض. كل في نفاق خرج اورشليم انبياء عند من النه
الذين االنبياء لكالم تسمعوا ال الجنود رب قال هكذا 16

برؤيا يتكلمون باطال. يجعلونكم فانهم لكم. يتنبأون
الرب قال لمحتقريّ قوال قائلين 17 الرب. فم عن ال قلبهم
قلبه عناد في يسير من لكل ويقولون سالم. لكم يكون
الرب مجلس في وقف من النه 18 شر. عليكم يأتي ال
ها 19 وسمع لكلمته اصغى من كلمته. وسمع وراى

االشرار رؤوس على هائج. ونوء يخرج غيظ الرب. زوبعة
مقاصد ويقيم يجري حتى الرب غضب يرتد ال 20 يثور.
االنبياء ارسل لم 21 فهما. تفهمون االيام آخر في قلبه.
ولو 22 تنبأوا. هم بل معهم اتكلم لم جروا. هم بل

عن وردّوهم بكالمي شعبي ألخبروا مجلسي في وقفوا
من اله ألعلي 23 اعمالهم. شر وعن الرديء طريقهم
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انسان اختبأ اذا 24 بعيد. من الها ولست الرب يقول قريب
انا امأل أما الرب. يقول انا اراه أفما مستترة اماكن في
قالته ما سمعت قد 25 الرب. يقول واالرض السموات

حلمت. حلمت قائلين بالكذب باسمي تنبأوا الذين االنبياء
بل بالكذب المتنبئين االنبياء قلب في يوجد متى حتى 26

شعبي ينسّوا ان يفكرون الذين 27 قلبهم خداع انبياء هم
كما صاحبه على الرجل يقصونها التي باحالمهم اسمي
معه الذي النبي 28 البعل. الجل اسمي اباؤهم نسي
بكلمتي فليتكلم كلمتي معه والذي حلما فليقص حلم

هكذا أليست 29 الرب. يقول الحنطة مع للتبن ما بالحق.
لذلك 30 الصخر. تحطم وكمطرقة الرب يقول كنار كلمتي

كلمتي يسرقون الذين الرب يقول االنبياء على هانذا
الرب يقول االنبياء على هانذا 31 بعض. من بعضهم

الذين على هانذا 32 قال. ويقولون لسانهم ياخذون الذين
ويضلون يقصونها الذين الرب يقول كاذبة باحالم يتنبأون
أمرتهم. وال ارسلهم لم وانا ومفاخراتهم باكاذيبهم شعبي
سألك واذا 33 الرب يقول فائدة الشعب هذا يفيدوا فلم
فقل الرب وحي ما قائال كاهن او نبي او الشعب هذا

او فالنبي 34 الرب. قول هو ارفضكم اني وحي. اي لهم
ذلك اعاقب الرب وحي يقول الذي الشعب او الكاهن
والرجل لصاحبه الرجل تقولون هكذا 35 وبيته. الرجل

وحي اما 36 الرب. به تكلم وماذا الرب اجاب بماذا الخيه
وحيه تكون انسان كل كلمة الن بعد تذكروه فال الرب
هكذا 37 الهنا. الجنود رب الحي االله كالم حرّفتم قد اذ

واذا 38 الرب. به تكلم وماذا الرب اجابك بماذا للنبي تقول
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اجل من الرب قال هكذا فلذلك الرب وحي تقولون كنتم
ال قائال اليكم ارسلت وقد الرب وحي الكلمة هذه قولكم
وارفضكم نسيانا انساكم هانذا لذلك 39 الرب وحي تقولوا

وآباءكم اعطيتكم التي والمدينة انتم وجهي امام من
ينسى ال ابديا وخزيا ابديا عارا عليكم واجعل 40 اياها.
امام موضوعتان تين سلّتا واذا الرب اراني بابل124 ملك نبوخذراصر سبى بعدما الرب هيكل
والنجارين يهوذا ورؤساء يهوذا ملك يهوياقيم بن يكنيا

السلة في 2 بابل. الى بهم وأتى اورشليم من والحدادين
السلة وفي الباكوري التين مثل جدا جيد تين الواحدة
لي فقال 3 رداءته. من يؤكل ال جدا رديء تين االخرى
جيد الجيد التين تينا. فقلت ارميا. يا راء انت ماذا الرب
ثم 4 رداءته من يؤكل ال جدا رديء الرديء والتين جدا
اسرائيل اله الرب قال هكذا 5 قائال اليّ الرب كالم صار
ارسلته الذي يهوذا سبي الى انظر هكذا الجيد التين كهذا
واجعل 6 للخير. الكلدانيين ارض الى الموضع هذا من

وال وابنيهم االرض هذه الى وارجعهم للخير عليهم عيني
ليعرفوني قلبا واعطيهم 7 اقلعهم. وال واغرسهم اهدمهم
النهم الها لهم اكون وانا شعبا لي فيكونوا الرب انا اني
يؤكل ال الذي الرديء وكالتين 8 قلبهم بكل اليّ يرجعون
ملك صدقيا اجعل هكذا الرب. قال هكذا رداءته. من
االرض هذه في الباقية اورشليم وبقية ورؤساءه يهوذا
في والشر للقلق واسلمهم 9 مصر. ارض في والساكنة
جميع في ولعنة وهزاة ومثال عارا االرض ممالك جميع
السيف عليهم وارسل 10 اليها. اطردهم التي المواضع
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اعطيتهم التي االرض وجه عن يفنوا حتى والوبأ والجوع

اياها وآباءهم
شعب كل عن ارميا الى صار الذي الكالم ملك125 يوشيا بن ليهوياقيم الرابعة السنة في يهوذا

الذي 2 بابل ملك لنبوخذراصر االولى السنة هي يهوذا.
كل وعلى يهوذا شعب كل على النبي ارميا به تكلم

بن ليوشيا عشر الثالثة السنة من 3 قائال اورشليم سكان
والعشرين الثالث هذه اليوم هذا الى يهوذا ملك آمون
فلم ومكلما مبكرا فكلمتكم اليّ الرب كلمة صارت سنة

مبكرا االنبياء عبيده كل اليكم الرب ارسل وقد 4 تسمعوا.
قائلين 5 للسمع. اذنكم تميلوا ولم تسمعوا فلم ومرسال
اعمالكم شر وعن الرديء طريقه عن واحد كل ارجعوا
وآباءكم اياها الرب اعطاكم التي االرض في واسكنوا
اخرى آلهة وراء تسلكوا وال 6 االبد. والى االزل من

فال ايديكم بعمل تغيظوني وال لها وتسجدوا لتعبدوها
لتغيظوني الرب يقول لي تسمعوا فلم 7 اليكم. اسيء

من الجنود. رب قال هكذا لذلك 8 لكم شرا ايديكم بعمل
كل فآخذ ارسل هانذا 9 لكالمي تسمعوا لم انكم اجل
ملك عبدي نبوخذراصر والى الرب يقول الشمال عشائر
وعلى سكانها كل االرضوعلى هذه على بهم وآتي بابل

دهشا واجعلهم فاحرمهم حواليها الشعوب هذه كل
وصوت الطرب صوت منهم وابيد 10 ابدية. وخربا وصفيرا
االرحية صوت العروس وصوت العريس صوت الفرح
ودهشا خرابا االرض هذه كل وتصير 11 السراج. ونور
ويكون 12 سنة سبعين بابل ملك الشعوب هذه وتخدم
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االمة وتلك بابل ملك اعاقب اني سنة السبعين تمام عند
خربا واجعلها الكلدانيين وارض اثمهم على الرب يقول

تكلمت الذي كالمي كل االرض تلك على واجلب 13 ابدية.
ارميا به تنبأ الذي السفر هذا في كتب ما كل عليها به

كثيرة امم ايضا استعبدهم قد النه 14 الشعوب. كل على
عمل وحسب اعمالهم حسب فاجازيهم عظام وملوك

كاس خذ اسرائيل. اله الرب لي قال هكذا النه 15 اياديهم
الذين الشعوب جميع واسق يدي من السخط هذا خمر
من ويتجننوا ويترنحوا فيشربوا 16 اياها. اليهم انا ارسلك
من الكاس فأخذت 17 بينهم انا ارسله الذي السيف اجل
اليهم. الرب ارسلني الذين الشعوب كل وسقيت الرب يد

لجعلها ورؤساءها وملوكها يهوذا ومدن اورشليم 18
ملك وفرعون 19 اليوم. كهذا ولعنة وصفيرا ودهشا خرابا
وكل اللفيف وكل 20 شعبه. وكل ورؤساءه وعبيده مصر
واشقلون فلسطين ارض ملوك وكل ارضعوص ملوك

وبني وموآب وادوم 21 اشدود وبقية وعقرون وغزة
وملوك صيدون ملوك وكل صور ملوك وكل 22 عمون
وكل وبوز وتيماء وددان 23 البحر عبر في التي الجزائر
وكل العرب ملوك وكل 24 مستديرا الشعر مقصوصي
زمري ملوك وكل 25 البرية في الساكنين اللفيف ملوك

الشمال ملوك وكل 26 مادي ملوك وكل عيالم ملوك وكل
االرض ممالك وكل اخيه مع واحد كل والبعيدين القريبين

بعدهم. يشرب شيشك وملك االرض. وجه على التي
اشربوا اسرائيل. اله الجنود رب قال هكذا لهم. وتقول 27
السيف اجل من تقوموا وال واسقطوا وتقيأوا واسكروا
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الكاس يأخذوا ان أبوا اذا ويكون 28 بينكم. انا ارسله الذي
الجنود رب قال هكذا لهم. تقول انك ليشربوا يدك من
المدينة الى اسيء ابتدئ هانذا الني 29 شربا. تشربون
تتبرأون ال انتم. تتبرأون فهل عليها اسمي دعي التي

رب يقول االرض سكان كل على السيف ادعو انا الني
لهم. وقل الكالم هذا بكل عليهم فتنبأ وانت 30 الجنود.
صوته يطلق قدسه مسكن ومن يزمجر العالء من الرب
كل ضد يصرخ كالدائسين بهتاف مسكنه على زئيرا يزئر
الن االرض اطراف الى الضجيج بلغ 31 االرض. سكان

يدفع جسد. ذي كل يحاكم هو الشعوب مع خصومة للرب
الجنود. رب قال هكذا 32 الرب. يقول للسيف االشرار

من عظيم نوء وينهض امة الى امة من يخرج الشر هوذا
من اليوم ذلك في الرب قتلى وتكون 33 االرض. اطراف
يضمون وال يندبون ال االرض. اقصاء الى االرض اقصاء
ايها ولولوا 34 االرض وجه على دمنة يكونون يدفنون. وال
قد ايامكم الن الغنم رؤساء يا وتمرغوا واصرخوا الرعاة

ويبيد 35 شهي. كاناء فتسقطون وابددكم للذبح كملت
صوت 36 الغنم رؤساء عن والنجاة الرعاة عن المناص
اهلك قد الرب الن الغنم. رؤساء وولولة الرعاة صراخ
غضب حمو اجل من السالم مراعي وبادت 37 مرعاهم
من خرابا صارت ارضهم الن عيصه كشبل ترك 38 الرب.

غضبه حمو اجل ومن الظالم اجل
يهوذا ملك يوشيا بن يهوياقيم ملك ابتداء في قال126 هكذا 2 قائال. الرب قبل من الكالم هذا صار
يهوذا مدن كل على وتكلم الرب بيت دار في قف الرب.
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اوصيتك الذي الكالم بكل الرب بيت في للسجود القادمة

يسمعون لعلهم 3 كلمة. تنقص ال اليهم. به تتكلم ان
الشر عن فأندم الشرير طريقه عن واحد كل ويرجعون

اعمالهم. شر اجل من بهم اصنعه ان قصدت الذي
لتسلكوا لي تسمعوا لم ان الرب. قال هكذا لهم وتقول 4

لكالم لتسمعوا 5 امامكم جعلتها التي شريعتي في
ومرسال مبكرا اليكم انا ارسلتهم الذين االنبياء عبيدي
وهذه كشيلوه البيت هذا اجعل 6 تسمعوا. فلم اياهم

الكهنة وسمع 7 االرض. شعوب لكل لعنة اجعلها المدينة
بيت في الكالم بهذا يتكلم ارميا الشعب وكل واالنبياء

الرب اوصاه ما بكل التكلم من ارميا فرغ لما وكان 8 الرب
الشعب وكل واالنبياء الكهنة ان به الشعب كل يكلم ان

قائال الرب باسم تنبأت لماذا 9 موتا. تموت قائلين امسكوه
خربة تكون المدينة وهذه البيت هذا يكون شيلوه مثل
الرب بيت في ارميا على الشعب كل واجتمع ساكن. بال
بيت من صعدوا األمور بهذه يهوذا رؤساء سمع فلما 10

الجديد. الرب باب مدخل في وجلسوا الرب بيت الى الملك
قائلين الشعب وكل الرؤساء مع واالنبياء الكهنة فتكلم 11

هذه على تنبأ قد النه الرجل هذا على الموت حق
الرؤساء كل ارميا فكلم 12 بآذانكم. سمعتم كما المدينة
البيت هذا على التنبأ ارسلني الرب قائال. الشعب وكل

فاآلن 13 سمعتموه. الذي الكالم بكل المدينة هذه وعلى
الهكم الرب لصوت واسمعوا واعمالكم طرقكم اصلحوا
فهانذا انا اما 14 عليكم. تكلم الذي الشر عن الرب فيندم
اعينكم. في ومستقيم حسن هو كما بي اصنعوا بيدكم.
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زكيا دما تجعلون قتلتموني ان انكم علما اعلموا لكن 15
النه سكانها وعلى المدينة هذه وعلى انفسكم على
هذا بكل آذانكم في التكلم اليكم الرب ارسلني حقا
واالنبياء للكهنة الشعب وكل الرؤساء فقالت 16 الكالم
باسم كلمنا انما النه الموت حق الرجل هذا على ليس
كل وكلموا االرض شيوخ من اناس فقام 17 الهنا. الرب

ايام في تنبأ المورشتي ميخا ان 18 قائلين الشعب جماعة
قال هكذا قائال يهوذا شعب كل وكلم يهوذا ملك حزقيا
خربا اورشليم وتصير كحقل تفلح صهيون ان الجنود رب
ملك حزقيا قتله قتال هل 19 وعر. شوامخ البيت وجبل

فندم الرب وجه وطلب الرب يخف ألم يهوذا. وكل يهوذا
شرا عاملون فنحن عليهم. به تكلم الذي الشر عن الرب
الرب باسم يتنبأ ايضا رجل كان وقد 20 انفسنا ضد عظيما
المدينة هذه على فتنبأ يعاريم قرية من شمعيا بن اوريا
الملك سمع ولما 21 ارميا. كالم بكل االرض هذه وعلى
الملك طلب كالمه الرؤساء وكل ابطاله وكل يهوياقيم
مصر. الى واتى وهرب خاف اوريا سمع فلما يقتله. ان
بن ألناثان مصر الى اناسا يهوياقيم الملك فارسل 22

مصر من اوريا فاخرجوا 23 مصر الى معه ورجاال عكبور
جثته وطرح بالسيف فضربه يهوياقيم الملك الى به واتوا
شافان بن اخيقام يد ولكن 24 الشعب. بني قبور في

ليقتلوه الشعب ليد يدفع ال حتى ارميا مع كانت
يهوذا ملك يوشيا بن يهوياقيم ملك ابتداء في قائال.127 الرب قبل من ارميا الى الكالم هذا صار
واجعلها وانيارا ربطا لنفسك اصنع لي. الرب قال هكذا 2
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موآب ملك والى ادوم ملك الى وارسلها 3 عنقك. على

صيدون ملك والى صور ملك والى عمون بني ملك والى
يهوذا ملك صدقيا الى اورشليم الى القادمين الرسل بيد

الجنود رب قال هكذا قائال. سادتهم الى واوصهم 4
صنعت انا اني 5 لسادتكم. تقولون هكذا اسرائيل. اله

بقوتي االرض وجه على الذي والحيوان واالنسان االرض
في حسن لمن واعطيتها الممدودة وبذراعي العظيمة

نبوخذناصّر ليد االراضي هذه كل دفعت قد واآلن 6 عينيّ.
ليخدمه. الحقل حيوان ايضا واعطيته عبدي بابل ملك
وقت يأتي حتى ابنه وابن وابنه الشعوب كل فتخدمه 7
عظام. وملوك كثيرة شعوب فتستخدمه ايضا ارضه

نبوخذناصّر تخدم ال التي المملكة او االمة ان ويكون 8
اني بابل ملك نير تحت عنقها تجعل ال والتي بابل ملك
الرب يقول والوبإ والجوع بالسيف االمة تلك اعاقب

وعرافيكم النبيائكم انتم تسمعوا فال 9 بيده. افنيها حتى
ال قائلين يكلموكم الذين وسحرتكم وعائفيكم وحالميكم
لكي بالكذب لكم يتنبأون انما النهم 10 بابل. ملك تخدموا
التي واالمة 11 فتهلكوا. وألطردكم ارضكم من يبعدوكم
في تستقر اجعلها وتخدمه بابل ملك نير تحت عنقها تدخل
صدقيا وكلمت 12 بها وتسكن وتعملها الرب يقول ارضها
نير تحت اعناقكم ادخلوا قائال الكالم هذا بكل يهوذا ملك
انت تموتون لماذا 13 واحيوا. وشعبه واخدموه بابل ملك
االمة عن الرب تكلم كما والوبإ بالجوع بالسيف وشعبك
االنبياء لكالم تسمعوا فال 14 بابل. ملك تخدم ال التي
انما النهم بابل ملك تخدموا ال قائلين يكلمونكم الذين
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بل الرب يقول ارسلهم لم الني 15 بالكذب. لكم يتنبأون
انتم فتهلكوا اطردكم لكي بالكذب باسمي يتنبأون هم
هذا وكل الكهنة وكلمت 16 لكم يتنبأون الذين واالنبياء

انبيائكم لكالم تسمعوا ال الرب. قال هكذا قائال الشعب
سريعا سترد الرب بيت آنية ها قائلين لكم يتنبأون الذين
تسمعوا ال 17 بالكذب. لكم يتنبأون انما النهم بابل. من
المدينة هذه تصير لماذا واحيوا. بابل ملك اخدموا لهم.
معهم الرب كلمة كانت وان انبياء كانوا فان 18 خربة.

اآلنية بابل الى تذهب ال لكي الجنود رب الى فليتوسلوا
اورشليم وفي يهوذا ملك وبيت الرب بيت في الباقية
البحر وعن االعمدة عن الجنود رب قال هكذا النه 19

المدينة هذه في الباقية اآلنية سائر وعن القواعد وعن
يكنيا سبيه عند بابل ملك نبوخذناصّر يأخذها لم التي 20

وكل بابل الى اورشليم من يهوذا ملك يهوياقيم بن
اله الجنود رب قال هكذا انه 21 واورشليم. يهوذا اشراف
يهوذا ملك وبيت الرب بيت في الباقية اآلنية عن اسرائيل
الى هناك وتكون بابل الى بها يؤتى 22 اورشليم وفي

هذا الى واردها فاصعدها الرب يقول اياها افتقادي يوم
الموضع

صدقيا ملك ابتداء في السنة تلك في وحدث الخامس128 الشهر في الرابعة السنة في يهوذا ملك
في كلمني جبعون من الذي النبي عزور بن حننيا ان
تكلم هكذا 2 قائال الشعب وكل الكهنة امام الرب بيت
بابل ملك نير كسرت قد قائال. اسرائيل اله الجنود رب

بيت آنية كل الموضع هذا الى ارد الزمان من سنتين في 3
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الموضع هذا من بابل ملك نبوخذناصّر اخذها التي الرب
بن يكنيا الموضع هذا الى وارد 4 بابل. الى بها وذهب
الى ذهبوا الذين يهوذا سبي وكل يهوذا ملك يهوياقيم
ارميا فكلم 5 بابل ملك نير اكسر الني الرب يقول بابل

الواقفين الشعب كل وامام الكهنة امام النبي حننيا النبي
ليصنع هكذا آمين. النبي ارميا وقال 6 الرب بيت في

الرب بيت آنية فيرد به تنبأت الذي كالمك الرب ليقم الرب.
اسمع ولكن 7 الموضع. هذا الى بابل من السبي وكل
كل آذان وفي اذنيك في بها انا اتكلم التي الكلمة هذه
القديم منذ وقبلك قبلي كانوا الذين االنبياء ان 8 الشعب.
بالحرب عظيمة ممالك وعلى كثيرة اراض على وتنبأوا

كلمة حصول فعند بالسالم تنبأ الذي النبي 9 والوبإ والشر
اخذ ثم 10 حقا ارسله قد الرب ان النبي ذلك عرف النبي
وتكلم 11 وكسره. النبي ارميا عنق عن النير النبي حننيا

اكسر هكذا الرب. قال هكذا قائال. الشعب كل امام حننيا
عنق عن الزمان من سنتين في بابل ملك نبوخذناصّر نير
صار ثم 12 سبيله في النبي ارميا وانطلق الشعوب. كل

عنق عن النير النبي حننيا كسر بعدما ارميا الى الرب كالم
قال هكذا قائال. حننيا وكلم اذهب 13 قائال. النبي ارميا
انيارا عنها عوضا وعملت الخشب انيار كسرت قد الرب.
اسرائيل. اله الجنود رب قال هكذا النه 14 حديد. من

الشعوب هؤالء كل عنق على حديد من نيرا جعلت قد
ايضا اعطيته وقد فيخدمونه بابل ملك نبوخذناصّر ليخدموا
يا اسمع النبي لحننيا النبي ارميا فقال 15 الحقل حيوان
الشعب هذا جعلت قد وانت يرسلك لم الرب ان حننيا.
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طاردك هانذا الرب. قال هكذا لذلك 16 الكذب. على يتكل
بعصيان تكلمت النك تموت السنة هذه االرض. وجه عن
الشهر في السنة تلك في النبي حننيا فمات 17 الرب. على

السابع
من النبي ارميا ارسلها التي الرسالة كالم هذا الكهنة129 والى السبي شيوخ بقية الى اورشليم

نبوخذناصّر سباهم الذين الشعب كل والى واالنبياء
والملكة الملك يكنيا خروج بعد 2 بابل الى اورشليم من

والحدادين والنجارين واورشليم يهوذا ورؤساء والخصيان
حلقيا بن وجمريا شافان بن العاسة بيد 3 اورشليم من
ملك نبوخذناصّر الى يهوذا ملك صدقيا ارسلهما اللذين
اسرائيل اله الجنود رب قال هكذا 4 قائال بابل الى بابل

بيوتا ابنوا 5 بابل. الى اورشليم من سبيته الذي السبي لكل
ولدوا نساء خذوا 6 ثمرها. وكلوا جنات واغرسوا واسكنوا

لرجال بناتكم واعطوا نساء لبنيكم وخذوا وبنات بنين
سالم واطلبوا 7 تقلوا. وال هناك واكثروا وبنات بنين فيلدن

النه الرب الى الجلها وصلّوا اليها سبيتكم التي المدينة
الجنود رب قال هكذا النه 8 سالم. لكم يكون بسالمها
وسطكم في الذين انبياؤكم تغشكم ال اسرائيل. اله

النهم 9 تتحلمونها. التي الحالمكم تسمعوا وال وعرافوكم
يقول ارسلهم لم انا بالكذب. باسمي لكم يتنبأون انما

سنة سبعين تمام عند اني الرب. قال هكذا النه 10 الرب
الى بردكم الصالح كالمي لكم واقيم اتعهدكم لبابل

بها مفتكر انا التي االفكار عرفت الني 11 الموضع. هذا
آخرة العطيكم شر ال سالم افكار الرب يقول عنكم
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فاسمع اليّ وتصلّون وتذهبون فتدعونني 12 ورجاء.

قلبكم. بكل تطلبونني اذ فتجدونني وتطلبونني 13 لكم.
كل من واجمعكم سبيكم وارد الرب يقول لكم فأوجد 14
الرب يقول اليها طردتكم التي المواضع كل ومن االمم
قد قلتم النكم 15 منه سبيتكم الذي الموضع الى واردكم
للملك الرب قال فهكذا 16 بابل في نبيين الرب لنا اقام
في الجالس الشعب ولكل داود كرسي على الجالس

السبي في معكم يخرجوا لم الذين اخوتكم المدينة هذه
السيف عليهم ارسل هانذا الجنود. رب قال هكذا 17

الرداءة. من يؤكل ال رديء كتين واجعلهم والوبأ والجوع
لكل قلقا واجعلهم والوبإ والجوع بالسيف والحقهم 18
جميع في وعارا وصفيرا ودهشا حلفا االرض ممالك

يسمعوا لم انهم اجل من 19 اليهم طردتهم الذين االمم
مبكرا االنبياء عبيدي اليهم ارسلت اذ الرب يقول لكالمي
كلمة فاسمعوا وانتم 20 الرب يقول تسمعوا ولم ومرسال
الى اورشليم من ارسلتهم الذين السبي جميع يا الرب

بن اخآب عن اسرائيل اله الجنود رب قال هكذا 21 بابل.
باسمي لكم يتنبآن اللذين معسيا بن صدقيا وعن قواليا
فيقتلهما بابل ملك نبوخذراصر ليد ادفعهما هانذا بالكذب.
الذين يهوذا سبي لكل لعنة منهما وتؤخذ 22 عيونكم. امام

اخآب ومثل صدقيا مثل الرب يجعلك فيقال بابل في
عمال انهما اجل من 23 بالنار. بابل ملك قالهما اللذين

باسمي وتكلما اصحابهما بنساء وزنيا اسرائيل في قبيحا
يقول والشاهد العارف وانا به اوصهما لم كاذبا كالما
رب تكلم هكذا 25 قائال. النحالمي شمعيا وكلم 24 الرب
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رسائل ارسلت انك اجل من قائال. اسرائيل اله الجنود
صفنيا والى اورشليم في الذي الشعب كل الى باسمك
جعلك قد 26 قائال الكهنة كل والى الكاهن معسيا بن

في وكالء لتكونوا الكاهن يهوياداع عن عوضا كاهنا الرب
المقطرة الى فتدفعه ومتنبئ مجنون رجل لكل الرب بيت
المتنبّئ العناثوثي ارميا تزجر لم لماذا واآلن 27 والقيود.
مستطيلة. انها قائال بابل الى الينا ارسل لذلك النه 28 لكم.
فقرأ 29 ثمرها. وكلوا جنات واغرسوا واسكنوا بيوتا ابنوا
ثم 30 النبي ارميا اذني في الرسالة هذه الكاهن صفنيا
السبي كل الى ارسل 31 قائال. ارميا الى الرب كالم صار
ان اجل من النحالمي. لشمعيا الرب قال هكذا قائال.

على تتكلون وجعلكم ارسله لم وانا لكم تنبأ قد شمعيا
شمعيا اعاقب هانذا الرب. قال هكذا لذلك 32 الكذب.
وسط في يجلس انسان له يكون ال ونسله. النحالمي
يقول لشعبي ساصنعه الذي الخير يرى وال الشعب هذا

الرب على بعصيان تكلم النه الرب
قائال. الرب قبل من ارميا الى صار الذي الكالم كل130 اكتب قائال. اسرائيل اله الرب تكلم هكذا 2

ايام ها النه 3 سفر. في اليك به تكلمت الذي الكالم
يقول ويهوذا اسرائيل شعبي سبي وأرد الرب يقول تأتي
اياها آباءهم اعطيت التي االرض الى وارجعهم الرب
عن الرب به تكلم الذي الكالم هو فهذا 4 فيمتلكونها.

ارتعاد صوت الرب. قال هكذا النه 5 يهوذا. وعن اسرائيل
ذكر كان ان وانظروا اسألوا 6 سالم. وال خوف سمعنا.
كماخض حقويه على ويداه رجل كل ارى لماذا يضع.
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عظيم اليوم ذلك الن آه 7 صفرة. الى وجه كل وتحول

سيخلص ولكنه يعقوب على ضيق وقت وهو مثله. وليس
اكسر اني الجنود رب يقول اليوم ذلك في ويكون 8 منه.
الغرباء بعد يستعبده وال ربطك واقطع عنقك عن نيره
لهم اقيمه الذي ملكهم وداود الههم الرب يخدمون بل 9
وال الرب يقول تخف فال يعقوب عبدي يا انت اما 10

ونسلك بعيد من اخلصك هانذا الني اسرائيل يا ترتعب
وال ويستريح ويطمئن يعقوب فيرجع سبيه ارض من

افنيت وان الخلصك. الرب يقول معك انا الني 11 مزعج.
اؤدبك بل افنيك ال فانت اليهم بددتك الذين االمم جميع
كسرك الرب. قال هكذا النه 12 تبرئة. ابرئك وال بالحق
حاجتك يقضي من ليس 13 عضال. وجرحك الجبر عديم
محبيك. كل نسيك قد 14 رفادة. عقاقير لك ليس للعصر
الن قاس تأديب عدو ضربة ضربتك الني يطلبوا لم اياك
تصرخين بالك ما 15 تعاظمت. وخطاياك كثر قد اثمك
كثر قد اثمك الن البرء عديم جرحك كسرك. بسبب

يؤكل لذلك 16 بك. هذه صنعت قد تعاظمت وخطاياك
ويكون السبي الى قاطبة اعدائك كل ويذهب آكليك كل
ارفدك الني 17 للنهب. ناهبيك كل وادفع سلبا سالبيك كل
منفية دعوك قد النهم الرب. يقول جروحك من واشفيك
ارد هانذا الرب. قال هكذا 18 عنها سائل ال التي صهيون
تلّها على المدينة وتبنى مساكنه وارحم يعقوب خيام سبي
وصوت الحمد منهم ويخرج 19 عادته. على يسكن والقصر

يصغرون. وال واعظمهم يقلون وال واكثرهم الالعبين
امامي تثبت وجماعتهم القديم في كما بنوهم ويكون 20
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ويخرج منهم حاكمهم ويكون 21 مضايقيهم. كل واعاقب
هذا هو من النه اليّ فيدنو واقربه وسطهم من واليهم
لي وتكونون 22 الرب. يقول اليّ ليدنو قلبه ارهن الذي
تخرج الرب زوبعة هوذا 23 الها لكم اكون وانا شعبا

يرتد ال 24 يثور. االشرار راس على جارف. نوء بغضب
قلبه. مقاصد يقيم وحتى يفعل حتى الرب غضب حمو

تفهمونها االيام آخر في
لكل الها اكون الرب يقول الزمان ذلك في هكذا131 2 شعبا. لي يكونون وهم اسرائيل عشائر

عن الباقي الشعب البرية في نعمة وجد قد الرب. قال
من الرب لي تراءى 3 الريحه. سرت حين اسرائيل السيف
الرحمة. لك ادمت ذلك اجل من احببتك ابدية ومحبة بعيد.

بعد تتزينين اسرائيل. عذراء يا فتبنين بعد سابنيك 4

بعد تغرسين 5 الالعبين. رقص في وتخرجين بدفوفك
ويبتكرون. الغارسون يغرس السامرة. جبال في كروما
افرايم جبال في النواطير فيه ينادي يوم يكون النه 6

هكذا النه 7 الهنا. الرب الى صهيون الى فنصعد قوموا
الشعوب. براس واهتفوا فرحا ليعقوب رنموا الرب. قال
اسرائيل. بقية شعبك رب يا خلص وقولوا سبحوا سمعوا
اطراف من واجمعهم الشمال ارض من بهم آتي هانذا 8

معا. والماخض الحبلى واالعرج االعمى بينهم االرض.
وبالتضرعات يأتون بالبكاء 9 هنا. الى يرجع عظيم جمع
ال مستقيمة طريق في ماء انهار الى اسيّرهم اقودهم.
بكري هو وافرايم ابا السرائيل صرت الني فيها. يعثرون
الجزائر في واخبروا االمم ايها الرب كلمة اسمعوا 10
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كراع ويحرسه يجمعه اسرائيل مبدد وقولوا البعيدة
الذي يد من وفكه يعقوب فدى الرب الن 11 قطيعه.
صهيون مرتفع في ويرنمون فياتون 12 منه. اقوى هو

وعلى الخمر وعلى الحنطة على الرب جود الى ويجرون
كجنة نفسهم وتكون والبقر. الغنم ابناء وعلى الزيت
العذراء تفرح حينئذ 13 بعد. يذوبون يعودون وال ريا

طرب الى نوحهم واحول معا والشيوخ والشبان بالرقص
الكهنة نفس واروي 14 حزنهم. من وافرحهم واعزيهم

هكذا 15 الرب يقول جودي من شعبي ويشبع الدسم من
راحيل مرّ. بكاء نوح الرامة في سمع صوت الرب. قال
النهم اوالدها عن تتعزى ان وتأبى اوالدها على تبكي
صوتك امنعي الرب. قال هكذا 16 بموجودين. ليسوا
لعملك جزاء يوجد النه الدموع عن وعينيك البكاء عن
رجاء ويوجد 17 العدو. ارض من فيرجعون الرب. يقول
سمعا 18 تخمهم الى االبناء فيرجع الرب. يقول آلخرتك

مروض. غير كعجل فتأدبت ادبتني ينتحب. افرايم سمعت
رجوعي بعد الني 19 الهي. الرب انت النك فأتوب توبني
وخجلت خزيت فخذي. على صفقت تعلمي وبعد ندمت
لديّ عزيز ابن افرايم هل 20 صباي. عار حملت قد الني
من ذكرا. بعد اذكره به تكلمت كلما الني مسرّ. ولد او
الرب يقول ارحمه رحمة اليه. احشائي حنّت ذلك اجل
اجعلي انصابا. لنفسك اجعلي صوى. لنفسك انصبي 21
يا ارجعي فيها. ذهبت التي الطريق السكة نحو قلبك
متى حتى 22 هذه مدنك الى ارجعي اسرائيل عذراء

حديثا شيئا خلق قد الرب الن المرتدة. البنت ايتها تطوفين
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الجنود رب قال هكذا 23 برجل. تحيط انثى االرض. في
يهوذا ارض في الكلمة هذه بعد سيقولون اسرائيل. اله
مسكن يا الرب يباركك سبيهم. ارد عندما مدنها وفي
وكل يهوذا فيه فيسكن 24 المقدس. الجبل ايها يا البر
الني 25 القطعان يسرحون والذين الفالحون معا مدنه
على 26 ذائبة. نفس كل ومألت المعيية النفس ارويت
تأتي ايام ها 27 نومي لي ولذّ ونظرت استيقظت ذلك
انسان بزرع يهوذا وبيت اسرائيل بيت وازرع الرب يقول

لالقتالع عليهم سهرت كما ويكون 28 حيوان. وزرع
عليهم اسهر كذلك واالذى واالهالك والقرض والهدم

يقولون ال االيام تلك في 29 الرب. يقول والغرس للبناء
كل بل 30 ضرست. االبناء واسنان حصرما اكلوا اآلباء بعد
اسنانه تضرس الحصرم ياكل انسان كل بذنبه يموت واحد
ومع اسرائيل بيت مع واقطع الرب يقول تأتي ايام ها 31

مع قطعته الذي كالعهد ليس 32 جديدا. عهدا يهوذا بيت
مصر ارض من الخرجهم بيدهم امسكتهم يوم آبائهم

هو هذا بل 33 الرب. يقول فرفضتهم عهدي نقضوا حين
يقول االيام تلك بعد اسرائيل بيت مع اقطعه الذي العهد
قلوبهم على واكتبها داخلهم في شريعتي اجعل الرب.
يعلّمون وال 34 شعبا. لي يكونون وهم الها لهم واكون
اعرفوا قائلين اخاه واحد وكل صاحبه واحد كل بعد

كبيرهم الى صغيرهم من سيعرفونني كلهم النهم الرب
خطيتهم اذكر وال اثمهم عن اصفح الني الرب. يقول

نهارا لالضاءة الشمس الجاعل الرب قال هكذا 35 بعد
حين البحر الزاجر ليال لالضاءة والنجوم القمر وفرائض
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الفرائض هذه كانت ان 36 اسمه. الجنود رب امواجه تعجّ
يكف ايضا اسرائيل نسل فان الرب يقول امامي من تزول
الرب قال هكذا 37 االيام. كل امامي امة يكون ان من
اساسات وتفحص فوق من تقاس السموات كانت ان

اسرائيل نسل ارفضكل ايضا انا فاني اسفل االرضمن
يقول تأتي ايام ها 38 الرب يقول عملوا ما كل اجل من
الزاوية باب الى حننئيل برج من للرب المدينة وتبنى الرب

جارب اكمة على مقابله القياس خيط بعد ويخرج 39
والرماد الجثث وادي كل ويكون 40 جوعة. الى ويستدير
الخيل باب زاوية الى قدرون وادي الى الحقول وكل

االبد الى تهدم وال تقلع ال للرب. قدسا شرقا
الرب قبل من ارميا الى صارت التي الكلمة هي132 يهوذا. ملك لصدقيا العاشرة السنة في
جيش حينئذ وكان 2 لنبوخذراصر. عشر الثامنة السنة
محبوسا النبي ارميا وكان اورشليم يحاصر بابل ملك

صدقيا الن 3 يهوذا. ملك بيت في الذي السجن دار في
الرب. قال هكذا قائال تنبأت لماذا قائال حبسه يهوذا ملك
وصدقيا 4 فياخذها. بابل ملك ليد المدينة هذه ادفع هانذا

ليد يدفع انما بل الكلدانيين يد من يفلت ال يهوذا ملك
ويسير 5 عينيه. تريان وعيناه لفم فما ويكلمه بابل ملك
الرب. يقول افتقده حتى هناك فيكون بابل الى بصدقيا
الرب كلمة ارميا. فقال 6 تنجحون ال الكلدانيين حاربتم ان
يأتي عمك شلوم بن حنمئيل هوذا 7 قائلة. اليّ صارت
الن عناثوث في الذي حقلي لنفسك اشتر قائال اليك

عمي ابن حنمئيل اليّ فجاء 8 للشراء. الفكاك حق لك
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حقلي اشتر لي وقال السجن دار الى الرب كلمة حسب
حق لك الن بنيامين ارض في الذي عناثوث في الذي
كلمة انها فعرفت لنفسك. اشتره الفكاك. ولك االرث

في الذي الحقل عمي ابن حنمئيل من فاشتريت 9 الرب.
الفضة. من شاقال عشر سبعة الفضة له ووزنت عناثوث
الفضة ووزنت شهودا واشهدت وختمت صك في وكتبته 10
الوصية حسب المختوم الشراء صك واخذت 11 بموازين.
بن لباروخ الشراء صك وسلّمت 12 والمفتوح والفريضة
الشهود وامام عمي ابن حنمئيل امام محسيا بن نيريا

في الجالسين اليهود كل امام الشراء صك امضوا الذين
قال هكذا 14 قائال امامهم باروخ واوصيت 13 السجن. دار
الشراء صك الصكين هذين خذ اسرائيل. اله الجنود رب
اناء في واجعلهما هذا المفتوح والصك المختوم هذا
رب قال هكذا النه 15 كثيرة. اياما يبقيا لكي خزف من
وكروما وحقوال بيوتا بعد سيشترون اسرائيل اله الجنود

تسليم بعد الرب الى صليت ثم 16 االرض هذه في
الرب السيد ايها آه 17 قائال. نيريا بن لباروخ الشراء صك
العظيمة بقوتك واالرض السموات صنعت قد انك ها
صانع 18 شيء. عليك يعسر ال الممدودة. وبذراعك

بنيهم حضن في اآلباء ذنب ومجازي اللوف االحسان
عظيم 19 اسمه الجنود رب الجبار العظيم االله بعدهم
مفتوحتان عيناك الذي العمل في وقادر المشورة في
طرقه حسب واحد كل لتعطي آدم بني طرق كل على
في وعجائب آيات جعلت الذي 20 اعماله. ثمر وحسب
الناس وفي اسرائيل وفي اليوم هذا الى مصر ارض
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شعبك واخرجت 21 اليوم كهذا اسما لنفسك وجعلت
شديدة وبيد وعجائب بآيات مصر ارض من اسرائيل
هذه واعطيتهم 22 عظيمة ومخافة ممدودة وذراع

تفيض ارضا اياها تعطيهم ان آلبائهم حلفت التي االرض
لصوتك يسمعوا ولم وامتلكوها فأتوا 23 وعسال. لبنا

لم يعملوه ان اوصيتهم ما كل شريعتك. في ساروا وال
المتارس. ها 24 الشر. هذا كل بهم فاوقعت يعملوه
ليد المدينة دفعت وقد ليأخذوها المدينة الى أتوا قد

والوبإ والجوع السيف بسبب يحاربونها الذين الكلدانيين
انت قلت وقد 25 ناظر. انت وها حدث فقد به تكلمت وما
واشهد بفضة الحقل لنفسك اشتر الرب السيد ايها لي
صارت ثم 26 الكلدانيين ليد المدينة دفعت وقد شهودا

جسد. ذي كل اله الرب هانذا 27 قائلة ارميا الى الرب كلمة
هانذا الرب. قال هكذا لذلك 28 ما. أمر عليّ يعسر هل
ملك نبوخذراصر وليد الكلدانيين ليد المدينة هذه ادفع

هذه يحاربون الذين الكلدانيون فيأتي 29 فياخذها. بابل
والبيوت ويحرقونها بالنار المدينة هذه فيشعلون المدينة
آللهة سكائب وسكبوا للبعل سطوحها على بخروا التي
انما يهوذا وبني اسرائيل بني الن 30 ليغيظوني. اخرى

انما اسرائيل بني الن صباهم. منذ عينيّ في الشر صنعوا
المدينة هذه الن 31 الرب. يقول ايديهم بعمل اغاظوني
بنوها فيه الذي اليوم من ولغيظي لغضبي لي صارت قد
كل اجل من 32 وجهي امام من ألنزعها اليوم هذا الى
به ليغيظوني عملوه الذي يهوذا وبني اسرائيل بني شر

يهوذا ورجال وانبياؤهم وكهنتهم رؤساؤهم وملوكهم هم
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وقد الوجه ال القفا لي حولوا وقد 33 اورشليم. وسكان
ادبا. ليقبلوا يسمعوا لم ولكنهم ومعلّما مبكرا علّمتهم
باسمي دعي الذي البيت في مكرهاتهم وضعوا بل 34
ابن وادي في التي للبعل المرتفعات وبنوا 35 لينجسوه.
الذي األمر لمولك النار في وبناتهم بنيهم ليجيزوا هنوم
الرجس هذا ليعملوا قلبي على صعد وال به اوصهم لم
اله الرب قال هكذا لذلك واآلن 36 يخطئ يهوذا ليجعلوا
ليد دفعت قد انها تقولون التي المدينة هذه عن اسرائيل
من اجمعهم هانذا 37 والوبإ. والجوع بالسيف بابل ملك

وبسخط وغيظي بغضبي اليها طردتهم التي االراضي كل
آمنين. واسكنهم الموضع هذا الى واردهم عظيم

واعطيهم 39 الها. لهم اكون وانا شعبا لي ويكونون 38
لخيرهم االيام كل ليخافوني واحدا وطريقا واحدا قلبا
ال اني ابديا عهدا لهم واقطع 40 بعدهم. اوالدهم وخير
قلوبهم في مخافتي واجعل اليهم الحسن عنهم ارجع

واغرسهم اليهم الحسن بهم وافرح 41 عني. يحيدون فال
النه 42 نفسي. وبكل قلبي بكل باالمانة االرض هذه في
هذا كل الشعب هذا على جلبت كما الرب. قال هكذا

تكلمت الذي الخير كل عليهم انا اجلب هكذا العظيم الشر
التي االرض هذه في الحقول فتشترى 43 اليهم. به

ليد دفعت وقد حيوان وبال انسان بال خربة انها تقولون
في ذلك ويكتبون بفضة الحقول يشترون 44 الكلدانيين.
بنيامين ارض في شهودا ويشهدون ويختمون صكوك
ومدن الجبل ومدن يهوذا مدن وفي اورشليم وحوالي

الرب يقول سبيهم ارد الني الجنوب ومدن السهل
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وهو ثانية ارميا الى الرب كلمة صارت ثم قال133 هكذا 2 قائلة. السجن دار في بعد محبوس

ادعني 3 اسمه. يهوه ليثبتها مصورها الرب صانعها الرب
النه 4 تعرفها. لم وعوائص بعظائم واخبرك فاجيبك
المدينة هذه بيوت عن اسرائيل اله الرب قال هكذا

والمجانيق للمتاريس هدمت التي يهوذا ملوك بيوت وعن
الناس جيف من ويمألوها الكلدانيين ليحاربوا يأتون 5

عن وجهي سترت والذين وغيظي بغضبي ضربتهم الذين
رفادة عليها اضع هانذا 6 شرهم. كل الجل المدينة هذه
وارد 7 واالمانة. السالم كثرة لهم واعلن واشفيهم وعالجا
واطهرهم 8 كاالول. وابنيهم اسرائيل وسبي يهوذا سبي
ذنوبهم كل واغفر اليّ به اخطأوا الذي اثمهم كل من
فتكون 9 عليّ. بها عصوا والتي اليّ بها اخطأوا التي
االرض امم كل لدى وللزينة للتسبيح فرح اسم لي

فيخافون معهم اصنعه الذي الخير بكل يسمعون الذين
الذي السالم كل اجل ومن الخير كل اجل من ويرتعدون

هذا في بعد سيسمع الرب. قال هكذا 10 لها. اصنعه
حيوان وبال انسان بال خرب انه تقولون الذي الموضع
انسان بال الخربة اورشليم شوارع وفي يهوذا مدن في

صوت الفرح وصوت الطرب صوت 11 بهيمة وال ساكن وال
رب احمدوا القائلين صوت العروس وصوت العريس

الذين صوت رحمته. االبد الى الن صالح الرب الن الجنود
االرض سبي ارد الني الرب بيت الى الشكر بذبيحة ياتون

سيكون الجنود. رب قال هكذا 12 الرب يقول كاالول
وفي بهيمة وال انسان بال الخرب الموضع هذا في بعد
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مدن في 13 الغنم. المربضين الرعاة مسكن مدنه كل
بنيامين ارض وفي الجنوب ومدن السهل ومدن الجبل
تحت الغنم ايضا تمر يهوذا مدن وفي اورشليم وحوالي
الرب يقول تأتي ايام ها 14 الرب يقول المحصي يدي

اسرائيل بيت الى بها تكلمت التي الصالحة الكلمة واقيم
انبت الزمان ذلك وفي االيام تلك في 15 يهوذا. بيت والى
في 16 االرض. في وبرا عدال فيجري البر غصن لداود
ما وهذا آمنة اورشليم وتسكن يهوذا يخلص االيام تلك
ينقطع ال الرب. قال هكذا النه 17 برنا. الرب به تتسمى
وال 18 اسرائيل. بيت كرسي على يجلس انسان لداود
محرقة يصعد امامي من انسان الالويين للكهنة ينقطع
كلمة صارت ثم 19 االيام كل ذبيحة ويهيئ تقدمة ويحرق

نقضتم ان الرب. قال هكذا 20 قائلة. ارميا الى الرب
وال نهار يكون ال حتى الليل مع وعهدي النهار مع عهدي
ينقض عبدي داود مع ايضا عهدي فان 21 وقتهما في ليل
الكهنة الالويين ومع كرسيه على مالكا ابن له يكون فال
ال البحر ورمل يعد ال السموات جند ان كما 22 خادمي.
خادميّ والالويين عبدي داود نسل اكثر هكذا يحصى
ما ترى اما 24 قائلة ارميا الى الرب كلمة صارت ثم 23

اختارهما اللتين العشيرتين ان قائال الشعب هذا به تكلم
بعد يكونوا ال حتى شعبي احتقروا فقد رفضهما. قد الرب
عهدي اجعل لم كنت ان الرب قال هكذا 25 امامهم. امة
ايضا فاني 26 واالرض السموات فرائض والليل النهار مع

نسله من آخذ فال عبدي وداود يعقوب نسل ارفض
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سبيهم ارد الني ويعقوب واسحق ابراهيم لنسل حكاما

وارحمهم
الرب قبل من ارميا الى صارت التي الكلمة جيشه134 وكل بابل ملك نبوخذناصّر كان حين

يحاربون الشعوب وكل يده سلطان اراضي ممالك وكل
اسرائيل. اله الرب قال هكذا 2 قائلة مدنها وكل اورشليم
الرب. قال هكذا له. وقل يهوذا ملك صدقيا وكلم اذهب
بالنار. فيحرقها بابل ملك ليد المدينة هذه ادفع هانذا
ليده وتدفع امساكا تمسك بل يده من تفلت ال وانت 3
وتذهب لفم فما وتكلمه بابل ملك عيني عيناك وترى

يهوذا. ملك صدقيا يا الرب كلمة اسمع ولكن 4 بابل. الى
بسالم 5 بالسيف. تموت ال جهتك. من الرب قال هكذا
قبلك كانوا الذين االولين الملوك آبائك وباحراق تموت
انا الني سيد. يا آه قائلين ويندبونك لك يحرقون هكذا
صدقيا النبي ارميا فكلم 6 الرب. يقول بالكلمة تكلمت

جيش كان اذ 7 اورشليم في الكالم هذا بكل يهوذا ملك
لخيش الباقية يهوذا مدن وكل اورشليم يحارب بابل ملك
حصينتين مدينتين يهوذا مدن في بقيتا هاتين الن وعزيقة.
قطع بعد الرب قبل من ارميا الى صارت التي الكلمة 8
اورشليم في الذي الشعب كل مع عهدا صدقيا الملك

امته واحد وكل عبده واحد كل يطلق ان 9 بالعتق لينادوا
اخويه اي يستعبدهما ال حتى حرّين والعبرانية العبراني
الشعب وكل الرؤساء كل سمع فلما 10 احد. اليهوديين
وكل عبده واحد كل يطلقوا ان العهد في دخلوا الذين
واطلقوا. اطاعوا بعد يستعبدوهما وال حرّين امته واحد
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الذين واالماء العبيد فارجعوا ذلك بعد عادوا ولكنهم 11
فصارت 12 واماء عبيدا واخضعوهم احرارا اطلقوهم
هكذا 13 قائلة. الرب قبل من ارميا الى الرب كلمة

يوم آبائكم مع عهدا قطعت انا اسرائيل. اله الرب قال
في 14 قائال العبيد بيت من مصر ارض من اخرجتهم

الذي العبراني اخاه واحد كل تطلقون سنين سبع نهاية
ولكن عندك. من حرا فتطلقه سنين ست وخدمك لك بيع
انتم رجعتم وقد 15 اذنهم. امالوا وال لي آباؤكم يسمع لم
بالعتق منادين عينيّ في مستقيم هو ما وفعلتم اليوم
البيت في امامي عهدا وقطعتم صاحبه الى واحد كل

وارجعتم اسمي ودنستم عدتم ثم 16 باسمي. دعي الذي
احرارا اطلقتموهم الذين امته واحد وكل عبده واحد كل
لذلك 17 واماء. عبيدا لكم ليكونوا واخضعتموهم النفسهم
كل بالعتق لتنادوا لي تسمعوا لم انتم الرب. قال هكذا
لكم انادي هانذا صاحبه. الى واحد وكل اخيه الى واحد
قلقا واجعلكم والجوع والوبإ للسيف الرب يقول بالعتق
عهدي تعدوا الذين الناس وادفع 18 االرض. ممالك لكل
العجل امامي. قطعوه الذي العهد كالم يقيموا لم الذين
رؤساء 19 قطعتيه. بين وجازوا اثنين الى قطعوه الذي
شعب وكل والكهنة الخصيان اورشليم ورؤساء يهوذا
ادفعهم 20 العجل قطعتي بين جازوا الذين االرض
أكال جثثهم فتكون نفوسهم طالبي وليد اعدائهم ليد

ملك صدقيا وادفع 21 االرض. ووحوش السماء لطيور
وليد نفوسهم طالبي وليد اعدائهم ليد ورؤساءه يهوذا

يقول آمر هانذا 22 عنكم. صعدوا الذين بابل ملك جيش
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وياخذونها فيحاربونها المدينة هذه الى واردهم الرب
ساكن بال خربة يهوذا مدن واجعل بالنار ويحرقونها

الرب قبل من ارميا الى صارت التي الكلمة قائلة.135 يهوذا ملك يوشيا بن يهوياقيم ايام في
بيت الى بهم وادخل وكلمهم الركابيين بيت الى اذهب 2
يازنيا فأخذت 3 خمرا. واسقهم المخادع احد الى الرب

الركابيين بيت وكل بنيه وكل واخوته حبصينيا بن ارميا بن
بن حانان بني مخدع الى الرب بيت الى بهم ودخلت 4
فوق الذي الرؤساء مخدع بجانب الذي هللا رجل يجدليا

بني امام وجعلت 5 الباب. حارس شلوم بن معسيا مخدع
اشربوا لهم وقلت واقداحا خمرا مآلنة طاسات الركابيين
ابانا ركاب بن يوناداب الن خمرا نشرب ال فقالوا 6 خمرا.
وال 7 االبد الى بنوكم وال انتم خمرا تشربوا ال قائال اوصانا
لكم تكن وال كرما تغرسوا وال زرعا تزرعوا وال بيتا تبنوا
كثيرة اياما تحيوا لكي ايامكم كل الخيام في اسكنوا بل
فسمعنا 8 فيها. متغربون انتم التي االرض وجه على

ال ان به اوصانا ما كل في ابينا ركاب بن يوناداب لصوت
ال وان 9 وبناتنا وبنونا ونساؤنا نحن ايامنا كل خمرا نشرب
زرع وال حقل وال كرم لنا يكون ال وان لسكنانا بيوتا نبني
اوصانا ما كل حسب وعملنا وسمعنا الخيام في فسكنا 10

نبوخذراصر صعد لما كان ولكن 11 ابونا. يوناداب به
اورشليم الى فندخل هلم قلنا اننا االرض الى بابل ملك
االراميين. جيش وجه ومن الكلدانيين جيش وجه من
ارميا الى الرب كلمة صارت ثم 12 اورشليم في فسكنا
وقل اذهب اسرائيل. اله الجنود رب قال هكذا 13 قائلة
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لتسمعوا تأديبا تقبلون أما اورشليم. وسكان يهوذا لرجال
ركاب بن يوناداب كالم اقيم قد 14 الرب. يقول كالمي

هذا الى يشربوا فلم خمرا يشربوا ال ان بنيه اوصى الذي
مبكرا كلمتكم قد وانا ابيهم. وصية سمعوا النهم اليوم

عبيدي كل اليكم ارسلت وقد 15 لي. تسمعوا ولم ومكلما
طريقه عن واحد كل ارجعوا قائال ومرسال مبكرا االنبياء
اخرى آلهة وراء تذهبوا وال اعمالكم واصلحوا الرديئة
وآبائكم. اعطيتكم التي االرض في فتسكنوا لتعبدوها
يوناداب بني الن 16 لي. سمعتم وال اذنكم تميلوا فلم
اما بها. اوصاهم التي ابيهم وصية اقاموا قد ركاب بن

اله الرب قال هكذا لذلك 17 لي. يسمع فلم الشعب هذا
كل وعلى يهوذا على اجلب هانذا اسرائيل. اله الجنود
الني عليهم به تكلمت الذي الشر كل اورشليم سكان

ارميا وقال 18 يجيبوا فلم ودعوتهم يسمعوا فلم كلمتهم
من اسرائيل. اله الجنود رب قال هكذا الركابيين لبيت
كل وحفظتم ابيكم يوناداب لوصية سمعتم انكم اجل

هكذا لذلك 19 به اوصاكم ما كل حسب وعملتم وصاياه
ركاب بن ليوناداب ينقطع ال اسرائيل. اله الجنود رب قال

االيام كل امامي يقف انسان
يوشيا بن ليهوياقيم الرابعة السنة في وكان من136 ارميا الى صارت الكلمة هذه ان يهوذا ملك
كل فيه واكتب سفر درج لنفسك خذ 2 قائلة. الرب قبل
وعلى يهوذا وعلى اسرائيل على به كلمتك الذي الكالم
يوشيا ايام من فيه كلمتك الذي اليوم من الشعوب كل

الذي الشر كل يسمعون يهوذا بيت لعل 3 اليوم. هذا الى
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طريقه عن واحد كل فيرجعوا بهم اصنعه ان مفكر انا
بن باروخ ارميا فدعا 4 وخطيتهم. ذنبهم فاغفر الرديء
الذي الرب كالم كل ارميا فم عن باروخ فكتب نيريا

انا قائال. باروخ ارميا واوصى 5 السفر. درج في به كلمه
واقرأ انت فادخل 6 الرب بيت ادخل ان اقدر ال محبوس
آذان في الرب كالم كل فمي عن كتبت الذي الدرج في
في ايضا واقرأه الصوم يوم في الرب بيت في الشعب
يقع تضرعهم لعل 7 مدنهم. من القادمين يهوذا كل آذان
النه الرديء طريقه عن واحد كل فيرجعوا الرب امام
هذا على الرب بهما تكلم اللذان والغيظ الغضب عظيم
به اوصاه ما كل حسب نيريا بن باروخ ففعل 8 الشعب.
الرب بيت في الرب كالم السفر في بقراءته النبي ارميا
ملك يوشيا بن ليهوياقيم الخامسة السنة في وكان 9

كل الرب امام لصوم نادوا انهم التاسع الشهر في يهوذا
مدن من القادمين الشعب وكل اورشليم في الشعب

ارميا كالم السفر في باروخ فقرأ 10 اورشليم. الى يهوذا
في الكاتب شافان بن جمريا مخدع في الرب بيت في

كل آذان في الجديد الرب بيت باب مدخل في العليا الدار
كل شافان بن جمريا بن ميخايا سمع فلما 11 الشعب
مخدع الى الملك بيت الى نزل 12 السفر من الرب كالم
الكاتب اليشاماع هناك. جلوس الرؤساء كل واذا الكاتب
شافان بن وجمريا عكبور بن والناثان شمعيا بن وداليا
بكل ميخايا واخبرهم 13 الرؤساء. وكل حننيا بن وصدقيا

آذان في السفر باروخ قرأ عندما سمعه الذي الكالم
بن يهودي باروخ الى الرؤساء كل فارسل 14 الشعب.
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فيه قرأت الذي الدرج قائلين. كوشي بن شلميا بن نثنيا
نيريا بن باروخ فاخذ وتعال. بيدك خذه الشعب آذان في
في واقرأه اجلس له فقالوا 15 اليهم. واتى بيده الدرج
كل سمعوا لما فكان 16 آذانهم. في باروخ فقرأ آذاننا.
وقالوا بعض الى بعضهم ناظرين خافوا انهم الكالم
سألوا ثم 17 الكالم. هذا بكل الملك نخبر إخبارا لباروخ
فمه. عن الكالم هذا كل كتبت كيف اخبرنا قائلين باروخ
وانا الكالم هذا كل لي يقرأ كان بفمه باروخ لهم فقال 18

لباروخ الرؤساء فقال 19 بالحبر. السفر في اكتب كنت
ثم 20 انتما اين انسان يعلم وال وارميا انت واختبئ اذهب

مخدع في الدرج واودعوا الدار الى الملك الى دخلوا
الكالم. بكل الملك اذني في واخبروا الكاتب اليشاماع
مخدع من فاخذه الدرج لياخذ يهودي الملك فارسل 21

آذان وفي الملك اذني في يهودي وقرأه الكاتب اليشاماع
جالسا الملك وكان 22 الملك. لدى الواقفين الرؤساء كل

قدامه والكانون التاسع. الشهر في الشتاء بيت في
انه اربعة او شطور ثالثة يهودي قرأ لما وكان 23 متقد.
الكانون في التي النار الى والقاه الكاتب بمبراة شقه
ولم 24 الكانون. في التي النار في الدرج كل فني حتى
الكالم هذا كل السامعين عبيده كل وال الملك يخف

ترجوا وجمريا وداليا الناثان ولكن 25 ثيابهم. شققوا وال
الملك أمر بل 26 لهم. يسمع فلم الدرج يحرق ال ان الملك
عبدئيل بن وشلميا عزرئيل بن وسرايا الملك ابن يرحمئيل
الرب ولكن النبي وارميا الكاتب باروخ على يقبضوا ان
احراق بعد ارميا الى الرب كلمة صارت ثم 27 خبأهما
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قائلة ارميا فم عن باروخ كتبه الذي والكالم الدرج الملك
االول الكالم كل فيه واكتب آخر درجا لنفسك فخذ عد 28

ملك يهوياقيم احرقه الذي االول الدرج في كان الذي
انت الرب. قال هكذا يهوذا. ملك ليهوياقيم وقل 29 يهوذا.
مجيئا قائال فيه كتبت لماذا قائال الدرج ذلك احرقت قد

االنسان منها االرضويالشي هذه ويهلك بابل ملك يجيء
ملك يهوياقيم عن الرب قال هكذا لذلك 30 والحيوان.

جثته وتكون داود كرسي على جالس له يكون ال يهوذا.
وعبيده ونسله واعاقبه 31 ليال. وللبرد نهارا للحر مطروحة
وعلى اورشليم سكان وعلى عليهم واجلب اثمهم على
يسمعوا ولم عنه كلمتهم الذي الشر كل يهوذا رجال

الكاتب نيريا بن لباروخ ودفعه آخر درجا ارميا فاخذ 32
احرقه الذي السفر كالم كل ارميا فم عن فيه فكتب

مثله كثير كالم ايضا عليه وزيد بالنار يهوذا ملك يهوياقيم
بن كنياهو مكان يوشيا بن صدقيا الملك وملك في137 بابل ملك نبوخذراصر ملكه الذي يهوياقيم
االرض شعب وال عبيده وال هو يسمع ولم 2 يهوذا. ارض
وارسل 3 النبي. ارميا يد عن به تكلم الذي الرب لكالم

الكاهن معسيا بن وصفنيا شلميا بن يهوخل صدقيا الملك
وكان 4 الهنا. الرب الى الجلنا صلّ قائال النبي ارميا الى
قد يكونوا لم اذ الشعب وسط في ويخرج يدخل ارميا

مصر. من فرعون جيش وخرج 5 السجن. بيت في جعلوه
بخبرهم اورشليم المحاصرون الكلدانيون سمع فلما

النبي ارميا الى الرب كلمة فصارت 6 اورشليم عن صعدوا
لملك تقولون هكذا اسرائيل اله الرب قال هكذا 7 قائلة
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جيش ان ها لتستشيروني. اليّ ارسلكم الذي يهوذا
ارضه الى يرجع لمساعدتكم اليكم الخارج فرعون

المدينة هذه ويحاربون الكلدانيون ويرجع 8 مصر. الى
تخدعوا ال الرب. قال هكذا 9 بالنار. ويحرقونها وياخذونها

ال النهم عنا سيذهبون الكلدانيين ان قائلين انفسكم
الذين الكلدانيين جيش كل ضربتم وان النكم 10 يذهبون.
يقومون فانهم طعنوا قد رجال منهم وبقي يحاربونكم

وكان 11 بالنار المدينة هذه ويحرقون خيمته في واحد كل
جيش وجه من اورشليم عن الكلدانيين جيش أصعد لما
ارض الى لينطلق اورشليم من خرج ارميا ان 12 فرعون
وفيما 13 الشعب. وسط في هناك من لينساب بنيامين
يرئيا اسمه الحراس ناظر هناك اذا بنيامين باب في هو
تقع انك قائال النبي ارميا على فقبض حننيا بن شلميا بن
ولم للكلدانيين. اقع ال كذب. ارميا فقال 14 للكلدانيين.
الرؤساء. الى به وأتى ارميا على يرئيا فقبض له يسمع
في وجعلوه وضربوه ارميا على الرؤساء فغضب 15
بيت جعلوه النهم الكاتب يوناثان بيت في السجن بيت

المقببات والى الجب بيت الى ارميا دخل فلما 16 السجن.
صدقيا الملك ارسل ثم 17 كثيرة. اياما هناك ارميا اقام
كلمة توجد هل وقال سرا بيته في الملك وسأله واخذه
ملك ليد تدفع انك فقال توجد. ارميا فقال الرب. قبل من
اليك خطيتي هي ما صدقيا للملك ارميا قال ثم 18 بابل.
بيت في جعلتموني حتى الشعب هذا والى عبيدك والى
ياتي ال قائلين لكم تنبأوا الذين انبياؤكم فاين 19 السجن.
اسمع فاآلن 20 االرض. هذه على وال عليكم بابل ملك
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بيت الى تردني وال امامك تضرعي ليقع الملك. سيدي يا
ان صدقيا الملك فامر 21 هناك. اموت فال الكاتب يوناثان
كل خبز رغيف يعطى وان السجن دار في ارميا يضعوا
المدينة. من الخبز كل ينفد حتى الخبازين سوق من يوم

السجن دار في ارميا فاقام
فشحور بن وجدليا متان بن شفطيا وسمع الذي138 الكالم ملكيا بن وفشحور شلميا بن ويوخل

الذي الرب. قال هكذا 2 قائال الشعب به يكلم ارميا كان
واما والوبإ. والجوع بالسيف يموت المدينة هذه في يقيم

نفسه له وتكون يحيا فانه الكلدانيين الى يخرج الذي
دفعا ستدفع المدينة هذه الرب. قال هكذا 3 فيحيا. غنيمة

للملك الرؤساء فقال 4 فياخذها. بابل ملك جيش ليد
الحرب رجال ايادي يضعف بذلك النه الرجل هذا ليقتل
يكلمهم اذ الشعب كل وايادي المدينة هذه في الباقين
لهذا السالم يطلب ال الرجل هذا الن الكالم. هذا بمثل

الن بيدكم هو ها صدقيا الملك فقال 5 الشر. بل الشعب
والقوه ارميا فاخذوا 6 شيء. في عليكم يقدر ال الملك
ودلوا السجن دار في الذي الملك ابن ملكيا جب في
فغاص وحل بل ماء الجب في يكن ولم بحبال. ارميا
رجل الكوشي ملك عبد سمع فلما 7 الوحل في ارميا
الجب في ارميا جعلوا انهم الملك بيت في وهو خصي
بيت من ملك عبد خرج 8 بنيامين باب في جالس والملك
هؤالء اساء قد الملك سيدي يا 9 قائال. الملك وكلم الملك
في طرحوه الذي النبي بارميا فعلوا ما كل في الرجال
بعد ليس النه الجوع بسبب مكانه في يموت فانه الجب
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قائال الكوشي ملك عبد الملك فأمر 10 المدينة. في خبز
الجب من ارميا واطلع رجال ثالثين هنا من معك خذ

الى ودخل معه الرجال ملك عبد فاخذ 11 يموت. قبلما
رثة ثيابا هناك من واخذ المخزن اسفل الى الملك بيت

وقال 12 بحبال. الجب الى ارميا الى ودالها بالية ومالبس
البالية والمالبس الرثة الثياب ضع الرميا الكوشي ملك عبد
فجذبوا 13 كذلك. ارميا ففعل الحبال. تحت ابطيك تحت
دار في ارميا فاقام الجب. من واطلعوه بالحبال ارميا

الى اليه النبي ارميا واخذ صدقيا الملك فارسل 14 السجن
الرميا الملك وقال الرب بيت في الذي الثالث المدخل
ارميا فقال 15 شيئا. عني تخف ال أمر. عن اسألك انا
عليك اشرت واذا قتال. تقتلني أفما اخبرتك اذا لصدقيا
قائال سرا الرميا صدقيا الملك فحلف 16 لي. تسمع فال

وال اقتلك ال اني النفس هذه لنا صنع الذي الرب هو حيّ
فقال 17 نفسك. يطلبون الذين الرجال هؤالء ليد ادفعك
ان اسرائيل. اله الجنود اله الرب قال هكذا لصدقيا ارميا
وال نفسك تحيا بابل ملك رؤساء الى خروجا تخرج كنت
ان ولكن 18 وبيتك. انت تحيا بل بالنار المدينة هذه تحرق
المدينة هذه تدفع بابل ملك رؤساء الى تخرج ال كنت
يدهم. من تفلت ال وانت بالنار فيحرقونها الكلدانيين ليد
الذين اليهود من اخاف اني الرميا الملك صدقيا فقال 19
بي. فيزدروا ليدهم يدفعوني لئال للكلدانيين سقطوا قد
ما في الرب لصوت اسمع يدفعونك. ال ارميا فقال 20

تأبى كنت وان 21 نفسك. وتحيا اليك فيحسن به انا اكلمك
ها 22 اياها. الرب اراني التي الكلمة هي فهذه الخروج
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يخرجن يهوذا ملك بيت في بقين اللواتي النساء كل

عليك وقدر خدعك قد يقلن وهنّ بابل ملك رؤساء الى
الوراء الى وارتدتا رجالك الحمأة في غاصت مسالموك.
ال وانت الكلدانيين الى وبنيك نسائك كل ويخرجون 23
وهذه بابل ملك بيد تمسك انت النك يدهم من تفلت
احد يعلم ال الرميا صدقيا فقال 24 بالنار تحرق المدينة
كلمتك اني الرؤساء سمع واذا 25 تموت. فال الكالم بهذا
عنا تخف ال الملك كلمت بماذا اخبرنا لك وقالوا اليك واتوا
القيت اني لهم فقل 26 الملك. لك قال وماذا نقتلك فال

الموت يوناثان بيت الى يردني ال حتى الملك امام تضرعي
فاخبرهم وسألوه ارميا الى الرؤساء كل فأتى 27 هناك.
عنه فسكتوا الملك به اوصاه الذي الكالم هذا كل حسب
الى السجن دار في ارميا فاقام 28 يسمع. لم األمر الن

اورشليم أخذت ولما اورشليم. فيه أخذت الذي اليوم
الشهر في يهوذا ملك لصدقيا التاسعة السنة في جيشه139 وكل بابل ملك نبوخذراصر اتى العاشر
عشرة الحادية السنة وفي 2 وحاصروها. اورشليم الى

المدينة. فتحت الشهر تاسع في الرابع الشهر في لصدقيا
االوسط الباب في وجلسوا بابل ملك رؤساء كل ودخل 3
الخصيان رئيس وسرسخيم وسمجرنبو شراصر نرجل
ملك رؤساء بقية وكل المجوس رئيس شراصر ونرجل
الحرب رجال وكل يهوذا ملك صدقيا رآهم فلما 4 بابل.
الملك جنة طريق في المدينة من ليال وخرجوا هربوا
العربة. طريق في هو وخرج السورين بين الباب من
في صدقيا فادركوا وراءهم الكلدانيين جيش فسعى 5
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بابل ملك نبوخذناصّر الى واصعدوه فاخذوه اريحا عربات
فقتل 6 عليه. بالقضاء فكلمه حماة ارض في ربلة الى
بابل ملك وقتل عينيه امام ربلة في صدقيا بني بابل ملك
بسالسل وقيده صدقيا عيني واعمى 7 يهوذا. اشراف كل
الشعب وبيوت الملك بيت اما 8 بابل. الى به لياتى نحاس

اورشليم. اسوار ونقضوا بالنار الكلدانيون فاحرقها
الذين والهاربون المدينة في بقوا الذين الشعب وبقية 9
نبوزرادان سباهم بقوا الذين الشعب وبقية له سقطوا

الفقراء الشعب بعض ولكن 10 بابل. الى الشرط رئيس
الشرط رئيس نبوزرادان تركهم شيء لهم يكن لم الذين
اليوم ذلك في وحقوال كروما واعطاهم يهوذا ارض في
نبوزرادان ارميا على بابل ملك نبوخذراصر واوصى 11

به تفعل وال عليه عينك وضع خذه 12 قائال الشرط رئيس
فارسل 13 معه. افعل هكذا يكلمك كما بل رديئا شيئا
الخصيان رئيس ونبوشزبان الشرط رئيس نبوزرادان

بابل ملك رؤساء وكل المجوس رئيس شراصر ونرجل
لجدليا واسلموه السجن دار من ارميا فاخذوا ارسلوا 14
بين فسكن البيت. الى به ليخرج شافان بن اخيقام بن
محبوسا كان اذ ارميا الى الرب كلمة وصارت 15 الشعب
الكوشي ملك عبد وكلم اذهب 16 قائلة السجن دار في
جالب هانذا اسرائيل. اله الجنود رب قال هكذا قائال.
امامك فيحدث للخير ال للشر المدينة هذه على كالمي
يقول اليوم ذلك في انقذك ولكنني 17 اليوم. ذلك في
بل 18 منهم. خائف انت الذين الناس ليد تسلم فال الرب
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نفسك لك تكون بل بالسيف تسقط فال نجاة انجيك انما

الرب يقول عليّ توكلت قد النك غنيمة
الرب قبل من ارميا الى صارت التي الكلمة من140 الشرط رئيس زرادان نبو ارسله بعدما

سبي كل وسط في بالسالسل مقيد وهو اخذه اذ الرامة
رئيس فاخذ 2 بابل. الى سبوا الذين ويهوذا اورشليم

الشر بهذا تكلم قد الهك الرب ان له وقال ارميا الشرط
النكم تكلم كما وفعل الرب فجلب 3 الموضع. هذا على
لكم فحدث لصوته تسمعوا ولم الرب الى اخطأتم قد

على التي القيود من اليوم احلّك هانذا فاآلن 4 االمر. هذا
فتعال بابل الى معي تأتي ان عينيك في حسن فان يدك.
معي تاتي ان عينيك في قبح وان عليك. عينيّ فاجعل
فحيثما امامك هي االرض كل انظر. فامتنع. بابل الى
الى فانطلق تنطلق ان عينيك في مستقيما وكان حسن
بن جدليا الى ارجع قال بعد يرجع لم كان واذ 5 هناك.
يهوذا مدن على بابل ملك اقامه الذي شافان بن اخيقام
كان حيث الى وانطلق الشعب وسط في عنده واقم
الشرط رئيس واعطاه تنطلق. ان عينيك في مستقيما
اخيقام بن جدليا الى ارميا فجاء 6 واطلقه. وهدية زادا
في الباقين الشعب وسط في عنده واقام المصفاة الى
الحقل في الذين الجيوش رؤساء كل سمع فلما االرض7

اخيقام بن جدليا اقام قد بابل ملك ان ورجالهم هم
واالطفال والنساء الرجال على وكله وانه االرض على
الى أتى 8 بابل الى يسبوا لم الذين االرض فقراء وعلى
ويوناثان ويوحانان نثنيا بن اسماعيل المصفاة الى جدليا



1.41–9.40 Yeremia 79
النطوفاتي عيفاي وبنو تنحومث بن وسرايا قاريح ابنا
جدليا لهم فحلف 9 ورجالهم. هم المعكي ابن ويزنيا
ان من تخافوا ال قائال ولرجالهم شافان بن اخيقام بن

بابل ملك واخدموا االرض في اسكنوا الكلدانيين. تخدموا
القف المصفاة في ساكن فهانذا انا اما 10 اليكم فيحسن
خمرا فاجمعوا انتم اما الينا. ياتون الذين الكلدانيين امام
التي مدنكم في واسكنوا اوعيتكم في وضعوا وزيتا وتينا
بني وبين موآب في الذين اليهود كل وكذلك 11 اخذتموها.
ان سمعوا االراضي كل في والذين ادوم وفي عمون
بن جدليا عليهم اقام وقد ليهوذا بقية جعل قد بابل ملك
المواضع كل من اليهود كل فرجع 12 شافان بن اخيقام
الى جدليا الى يهوذا ارض الى واتوا اليها طوحوا التي

يوحانان ان ثم 13 جدا كثيرا وتينا خمرا وجمعوا المصفاة
الى أتوا الحقل في الذين الجيوش رؤساء وكل قاريح بن
بعليس ان علما أتعلم له. وقالوا 14 المصفاة الى جدليا
فلم ليقتلك. نثنيا بن اسماعيل ارسل قد عمون بني ملك
قاريح بن يوحانان فكلم 15 اخيقام. بن جدليا يصدقهم
واضرب انطلق دعني قائال المصفاة في سرا جدليا

كل فيتبدد يقتلك لماذا انسان. يعلم وال نثنيا بن اسماعيل
بن جدليا فقال 16 يهوذا. بقية وتهلك اليك المجتمع يهوذا
انما النك االمر هذا تفعل ال قاريح بن ليوحانان اخيقام

اسماعيل عن بالكذب تتكلم
بن اسماعيل ان السابع الشهر في وكان هو141 جاء الملوكي النسل من اليشاماع بن نثنيا

اخيقام بن جدليا الى معه رجال وعشرة الملك وعظماء
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فقام 2 المصفاة. في معا خبزا هناك واكلوا المصفاة الى

معه كانوا الذين الرجال والعشرة نثنيا بن اسماعيل
فقتلوه بالسيف شافان بن اخيقام بن جدليا وضربوا
اليهود وكل 3 االرض. على بابل ملك اقامه الذي هذا

والكلدانيون المصفاة في جدليا مع اي معه كانوا الذين
اسماعيل. ضربهم الحرب ورجال هناك وجدوا الذين

انسان يعلم ولم جدليا قتله بعد الثاني اليوم في وكان 4
السامرة ومن شيلو ومن شكيم من أتوا رجاال ان 5

ومخمشين الثياب ومشققي اللحى محلوقي رجال ثمانين
فخرج 6 الرب. بيت الى ليدخلوهما ولبان تقدمة وبيدهم
وباكيا. سائرا المصفاة من للقائهم نثنيا بن اسماعيل

اخيقام. بن جدليا الى هلم لهم قال انه لقيهم لما فكان
نثنيا بن اسماعيل ان المدينة وسط الى اتوا لما فكان 7
الذين والرجال هو الجب وسط الى والقاهم قتلهم

ال السماعيل قالوا رجال عشرة فيهم وجد ولكن 8 معه.
وزيت وشعير قمح الحقل في خزائن لنا يوجد النه تقتلنا
الذي فالجب 9 اخوتهم. بين يقتلهم ولم فامتنع وعسل.
بسبب قتلهم الذين الرجال جثث كل اسماعيل فيه طرح
ملك بعشا وجه من آسا الملك صنعه الذي هو جدليا

فسبى 10 القتلى. من نثنيا بن اسماعيل فمأله اسرائيل.
بنات المصفاة في الذين الشعب بقية كل اسماعيل

اقام الذين المصفاة في بقي الذي الشعب وكل الملك
سباهم اخيقام بن جدليا الشرط رئيس نبوزرادان عليهم
فلما 11 عمون بني الى ليعبر وذهب نثنيا بن اسماعيل
الذين الجيوش رؤساء وكل قاريح بن يوحانان سمع
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اخذوا 12 نثنيا بن اسماعيل فعله الذي الشر بكل معه
فوجدوه نثنيا بن اسماعيل ليحاربوا وساروا الرجال كل
كل رأى ولما 13 جبعون. في التي الكثيرة المياه عند
وكل قاريح بن يوحانان اسماعيل مع الذي الشعب

الشعب كل فدار 14 فرحوا معهم الذين الجيوش رؤساء
الى وساروا ورجعوا المصفاة من اسماعيل سباه الذي
بثمانية فهرب نثنيا بن اسماعيل اما 15 قاريح. بن يوحانان
فاخذ 16 عمون. بني الى وسار يوحانان وجه من رجال
معه الذين الجيوش رؤساء وكل قاريح بن يوحانان

نثنيا بن اسماعيل من استردهم الذين الشعب بقية كل
الحرب رجال اخيقام بن جدليا قتل بعد المصفاة من

استردهم الذين والخصيان واالطفال والنساء المقتدرين
التي كمهام جيروت في واقاموا فساروا 17 جبعون من
وجه من 18 مصر ويدخلوا يسيروا لكي لحم بيت بجانب

نثنيا بن اسماعيل الن منهم خائفين كانوا النهم الكلدانيين
على بابل ملك اقامه الذي اخيقام بن جدليا ضرب قد كان

االرض
قاريح بن ويوحانان الجيوش رؤساء كل فتقدم الصغير142 من الشعب وكل هوشعيا بن ويزنيا
امامك يقع تضرعنا ليت النبي الرميا وقالوا 2 الكبير الى
الننا البقية. هذه كل الجل الهك الرب الى الجلنا فتصلّي
الرب فيخبرنا 3 عيناك. ترانا كما كثيرين من قليلين بقينا قد

نفعله. الذي واألمر فيه نسير الذي الطريق عن الهك
الرب الى اصلي هانذا سمعت. قد النبي ارميا لهم فقال 4
الرب يجيبكم الذي الكالم كل ان ويكون كقولكم الهكم
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ليكن الرميا هم فقالوا 5 شيئا. عنكم امنع ال به. اخبركم
أمر كل حسب نفعل اننا وامينا صادقا شاهدا بيننا الرب

نسمع فاننا شرا وان خيرا ان 6 الينا. الهك الرب به يرسلك
الينا ليحسن اليه مرسلوك نحن الذي الهك الرب لصوت
ان ايام عشرة بعد وكان 7 الهنا الرب لصوت سمعنا اذا
قاريح بن يوحانان فدعا 8 ارميا. الى صارت الرب كلمة

الصغير من الشعب وكل معه الذين الجيوش رؤساء وكل
الذي اسرائيل اله الرب قال هكذا لهم. وقال 9 الكبير الى
كنتم ان 10 امامه. تضرعكم القي لكي اليه ارسلتموني
انقضكم وال ابنيكم فاني االرض هذه في تسكنون

صنعته الذي الشر عن ندمت الني اقتلعكم. وال واغرسكم
تخافوه ال خائفوه. انتم الذي بابل ملك تخافوا ال 11 بكم.
يده. من وانقذكم الخلصكم معكم انا الني الرب يقول

وان 13 ارضكم الى ويردكم فيرحمكم نعمة واعطيكم 12
الرب لصوت تسمعوا ولم االرض هذه في نسكن ال قلتم
نرى ال حيث نذهب مصر ارض الى بل ال قائلين 14 الهكم
نسكن. وهناك للخبز نجوع وال بوق صوت نسمع وال حربا
هكذا يهوذا. بقية يا الرب كلمة اسمعوا لذلك فاآلن 15

وجوهكم تجعلون كنتم ان اسرائيل. اله الجنود رب قال
ان يحدث 16 هناك لتتغربوا وتذهبون مصر الى للدخول
ارض في هناك يدرككم منه خائفون انتم الذي السيف
في هناك يلحقكم منه خائفون انتم الذي والجوع مصر
الذين الرجال كل ان ويكون 17 هناك. فتموتون مصر

يموتون هناك ليتغربوا مصر الى للدخول وجوههم جعلوا
من ناج وال باق منهم يكون وال والوبإ والجوع بالسيف
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الجنود رب قال هكذا النه 18 عليهم. انا اجلبه الذي الشر
سكان على وغيظي غضبي انسكب كما اسرائيل. اله
الى دخولكم عند عليكم غيظي ينسكب هكذا اورشليم
بعد ترون وال وعارا ولعنة ودهشا حلفا فتصيرون مصر
ال يهوذا بقية يا عليكم الرب تكلم قد 19 الموضع هذا

النكم 20 اليوم. انذرتكم قد اني علما اعلموا مصر. تدخلوا
قائلين الهكم الرب الى ارسلتموني اذ انفسكم خدعتم قد
الهنا الرب يقوله ما كل وحسب الهنا الرب الى الجلنا صلّ
تسمعوا فلم اليوم اخبرتكم فقد 21 فنفعل. اخبرنا هكذا
اليكم. به ارسلني مما لشيء وال الهكم الرب لصوت

والوبإ والجوع بالسيف تموتون انكم علما اعلموا فاآلن 22
فيه لتتغربوا تدخلوه ان ابتغيتم الذي الموضع في

الشعب كل كلم ان من ارميا فرغ لما وكان الههم143 الرب ارسله الذي الههم الرب كالم بكل
ويوحانان هوشعيا بن عزريا ان 2 الكالم هذا بكل اليهم
انت قائلين. ارميا كلموا المتكبرين الرجال وكل قاريح بن
الى تذهبوا ال لتقول الهنا الرب يرسلك لم بالكذب. متكلم

علينا مهيجك نيريا بن باروخ بل 3 هناك لتتغربوا مصر
فلم 4 بابل. الى وليسبونا ليقتلونا الكلدانيين ليد لتدفعنا
وكل الجيوش رؤساء وكل قاريح بن يوحانان يسمع

اخذ بل 5 يهوذا ارض في باالقامة الرب لصوت الشعب
يهوذا بقية كل الجيوش رؤساء وكل قاريح بن يوحانان
ليتغربوا اليهم طوحوا الذين االمم كل من رجعوا الذين

الملك وبنات واالطفال والنساء الرجال 6 يهوذا. ارض في
مع الشرط رئيس نبوزرادان تركهم الذين االنفس وكل
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نيريا بن وباروخ النبي وارميا شافان بن اخيقام بن جدليا
الرب لصوت يسمعوا لم النهم مصر ارض الى فجاءوا 7
ارميا الى الرب كلمة صارت ثم 8 تحفنحيس الى وأتوا

واطمرها كبيرة حجارة بيدك خذ 9 قائلة. تحفنحيس في
في فرعون بيت باب عند الذي الملبن في المالط في
رب قال هكذا لهم وقل 10 يهود رجال امام تحفنحيس
ملك نبوخذراصر وآخذ ارسل هانذا اسرائيل. اله الجنود

طمرتها التي الحجارة هذه فوق كرسيه واضع عبدي بابل
الذي مصر ارض ويضرب ويأتي 11 عليها. ديباجه فيبسط

للسيف والذي فللسبي للسبي والذي فللموت للموت
فيحرقها مصر آلهة بيوت في نارا واوقد 12 فللسيف.

ثم رداءه الراعي يلبس كما مصر ارض ويلبس ويسبيها
شمس بيت انصاب ويكسر 13 بسالم. هناك من يخرج

بالنار مصر آلهة بيوت ويحرق مصر ارض في التي
كل جهة من ارميا الى صارت التي الكلمة في144 الساكنين مصر ارض في الساكنين اليهود

فتروس ارض وفي نوف وفي تحفنحيس وفي مجدل
كل رأيتم انتم اسرائيل. اله الجنود رب قال هكذا 2 قائلة.
فها يهوذا مدن كل وعلى اورشليم على جلبته الذي الشر
شرهم اجل من 3 ساكن فيها وليس اليوم هذا خربة هي

آلهة ويعبدوا ليبخروا ذهبوا اذ ليغيظوني فعلوه الذي
فارسلت 4 آباؤكم. وال انتم وال هم يعرفوها لم اخرى

امر تفعلوا ال قائال ومرسال مبكرا االنبياء عبيدي كل اليكم
اذنهم امالوا وال يسمعوا فلم 5 ابغضته. الذي الرجس هذا
فانسكب 6 اخرى. آللهة يبخروا فال شرهم عن ليرجعوا
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شوارع وفي يهوذا مدن في واشتعال وغضبي غيظي

هكذا فاآلن 7 اليوم. كهذا مقفرة خربة فصارت اورشليم
شرا فاعلون انتم لماذا اسرائيل. اله الجنود اله الرب قال

اطفاال ونساء رجاال النقراضكم انفسكم ضد عظيما
الغاظتي 8 بقية. لكم تبقى وال يهوذا وسط من ورضعا
مصر ارض في اخرى آللهة تبخرون اذ اياديكم باعمال
تصيروا ولكي تنقرضوا لكي فيها لتتغربوا اليها اتيتم التي

شرور نسيتم هل 9 االرض. امم كل بين وعارا لعنة
وشروركم نسائهم وشرور يهوذا ملوك وشرور آبائكم

شوارع وفي يهوذا ارض في فعلت التي نسائكم وشرور
سلكوا وال خافوا وال اليوم هذا الى يذلّوا لم 10 اورشليم.
آبائكم وامام امامكم جعلتها التي وفرائضي شريعتي في
اجعل هانذا اسرائيل. اله الجنود رب قال هكذا لذلك 11
بقية وآخذ 12 يهوذا. كل وألقرض للشر عليكم وجهي
مصر ارض الى للدخول وجوههم جعلوا الذين يهوذا
يسقطون مصر. ارض في كلهم فيفنون هناك ليتغربوا
بالسيف الكبير الى الصغير من يفنون وبالجوع بالسيف
وعارا. ولعنة ودهشا حلفا ويصيرون يموتون والجوع
عاقبت كما مصر ارض في يسكنون الذين واعاقب 13

باق وال ناج يكون وال 14 والوبإ. والجوع بالسيف اورشليم
ليرجعوا مصر ارض في هناك ليتغربوا اآلتين يهوذا لبقية
السكن الجل الرجوع الى يشتاقون التي يهوذا ارض الى
كل ارميا فاجاب 15 المنفلتون اال منهم يرجع ال النه فيها
اخرى آللهة يبخّرن نساءهم ان عرفوا الذين الرجال

الساكن الشعب وكل كبير محفل الواقفات النساء وكل
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لك نسمع ال اننا 16 قائلين فتروس في مصر ارض في
كل سنعمل بل 17 الرب باسم بها كلمتنا التي الكلمة
لها ونسكب السموات لملكة فنبخر فمنا من خرج امر
في ورؤساؤنا وملوكنا وآباؤنا نحن فعلنا كما سكائب
وكنا خبزا فشبعنا اورشليم شوارع وفي يهوذا ارض

التبخير عن كففنا حين من ولكن 18 شرا. نر ولم بخير
كل الى احتجنا لها سكائب وسكب السموات لملكة

السموات لملكة نبخر كنا واذ 19 والجوع. بالسيف وفنينا
كعكا لها نصنع كنا رجالنا بدون فهل سكائب لها ونسكب
الشعب كل ارميا فكلم 20 السكائب لها ونسكب لنعبدها
الكالم بهذا جاوبوه الذين الشعب وكل والنساء الرجال
يهوذا مدن في بخرتموه الذي البخور أليس 21 قائال

ورؤساؤكم وملوككم وآباؤكم انتم اورشليم شوارع وفي
قلبه. على وصعد الرب ذكره الذي هو االرض وشعب

اعمالكم شر اجل من بعد يحتمل ان الرب يستطع ولم 22
خربة ارضكم فصارت فعلتم التي الرجاسات اجل من
انكم اجل من 23 اليوم. كهذا ساكن بال ولعنة ودهشا

الرب لصوت تسمعوا ولم الرب الى واخطأتم بخرتم قد
اجل من وشهاداته وفرائضه شريعته في تسلكوا ولم
ارميا قال ثم 24 اليوم. كهذا الشر هذا اصابكم قد ذلكم
جميع يا الرب كلمة اسمعوا النساء ولكل الشعب لكل
الجنود رب تكلم هكذا 25 مصر. ارض في الذين يهوذا

واكملتم بفمكم تكلمتم ونساؤكم انتم قائال. اسرائيل اله
نبخر ان نذرناها التي نذورنا نتمم انما اننا قائلين باياديكم
نذوركم يقمن فانهنّ سكائب لها ونسكب السموات لملكة
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جميع يا الرب كلمة اسمعوا لذلك 26 نذوركم. ويتممن

باسمي حلفت قد هانذا مصر. ارض في الساكنين يهوذا
انسان بفم بعد يسمى لن اسمي ان الرب قال العظيم
الرب. السيد حيّ قائال مصر ارض كل في يهوذا من ما

يهوذا رجال كل فيفنى للخير ال للشر عليهم اسهر هانذا 27

يتالشوا. حتى والجوع بالسيف مصر ارض في الذين
الى مصر ارض من يرجعون السيف من والناجون 28

الى أتوا الذين يهوذا بقية كل فيعلم قليال نفرا يهوذا ارض
هي وهذه 29 تقوم ايّنا كلمة فيها ليتغربوا مصر ارض
الموضع هذا في اعاقبكم اني الرب يقول لكم العالمة
هكذا 30 للشر. عليكم كالمي يقوم ان بد ال انه لتعلموا
ليد مصر ملك حفرع فرعون ادفع هانذا الرب. قال

ليد يهوذا ملك صدقيا دفعت كما نفسه طالبي وليد اعدائه
نفسه وطالب عدوه بابل ملك نبوخذراصر

بن باروخ الى النبي ارميا بها تكلم التي الكلمة فم145 عن سفر في الكالم هذا كتابته عند نيريا
يهوذا ملك يوشيا بن ليهوياقيم الرابعة السنة في ارميا
قد 3 باروخ. يا لك اسرائيل اله الرب قال هكذا 2 قائال.

غشي قد المي. على حزنا زاد قد الرب الن لي ويل قلت
هكذا له. تقول هكذا 4 راحة اجد ولم تنهدي في علي
وكل غرسته ما واقتلع بنيته ما اهدم هانذا الرب. قال
عظيمة. امورا لنفسك تطلب فهل وانت 5 االرض. هذه

يقول جسد ذي كل على شرا جالب هانذا الني تطلب. ال
تسير التي المواضع كل في غنيمة نفسك واعطيك الرب

اليها
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عن النبي ارميا الى صارت التي الرب كلمة ملك146 نخو فرعون جيش عن مصر عن 2 االمم.

ضربه الذي كركميش في الفرات نهر على كان الذي مصر
بن ليهوياقيم الرابعة السنة في بابل ملك نبوخذراصر

للحرب. وتقدموا والترس المجن اعدّوا 3 يهوذا ملك يوشيا
بالخوذ. وانتصبوا الفرسان ايها واصعدوا الخيل اسرجوا 4
مرتعبين اراهم لماذا 5 الدروع. البسوا الرماح. اصقلوا

هاربين وفرّوا ابطالهم تحطمت وقد الوراء الى ومدبرين
ال الخفيف 6 الرب. يقول حواليهم الخوف يلتفتوا. ولم
الفرات نهر بجانب الشمال في ينجو. ال والبطل ينوص
تتالطم كانهار كالنيل الصاعد هذا من 7 وسقطوا. عثروا
المياه. تتالطم وكانهار كالنيل مصر تصعد 8 امواهها.

والساكنين المدينة اهلك االرض. واغطي اصعد فيقول
ولتخرج المركبات ايتها وهيجي الخيل ايتها اصعدي 9 فيها.

واللوديون المجن القابضان وفوط كوش االبطال.
رب للسيد اليوم فهذا 10 القوس. والمادون القابضون
السيف فياكل مبغضيه من لالنتقام نقمة يوم الجنود

ذبيحة الجنود رب للسيد الن دمهم. من ويرتوي ويشبع
الى اصعدي 11 الفرات. نهر عند الشمال ارض في

تكثرين باطال مصر. بنت عذراء يا بلسانا وخذي جلعاد
وقد بخزيك االمم سمعت قد 12 لك. رفادة ال العقاقير.

فيسقطان بطال يصدم بطال الن عويلك االرض مأل
النبي ارميا الى الرب بها تكلم التي الكلمة 13 معا كالهما
مصر. ارض ليضرب بابل ملك نبوخذراصر مجيء في
في واسمعوا مجدل في واسمعوا مصر في اخبروا 14
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ياكل السيف الن وتهيأ انتصب قولوا تحفنحيس وفي نوف
قد الرب الن يقفون ال مقتدروك. انطرح لماذا 15 حواليك.
صاحبه على الواحد يسقط حتى العاثرين كثر 16 طرحهم.
من ميالدنا ارض والى شعبنا الى فنرجع قوموا ويقولوا

ملك فرعون هناك نادوا قد 17 الصارم. السيف وجه
رب الملك يقول انا حيّ 18 الميعاد. فات قد هالك. مصر
يأتي. البحر عند وككرمل الجبال بين كتابور اسمه الجنود
الن مصر الساكنة البنت ايتها جالء أهبة لنفسك اصنعي 19
حسنة عجلة مصر 20 ساكن. فال وتحرق خربة تصير نوف
متسأجروها ايضا 21 جاء. جاء الشمال من الهالك جدا.

يرتدون ايضا هم النهم صيرة. كعجول وسطها في
وقت عليهم اتى هالكهم يوم الن يقفوا لم معا. يهربون
بجيش يسيرون النهم كحية يمشي صوتها 22 عقابهم.

يقطعون 23 حطب. كمحتطبي بالفؤوس اليها جاءوا وقد
اكثر كثروا قد النهم يحصى ال يكن وان الرب يقول وعرها
ودفعت مصر بنت أخزيت قد 24 لهم. عدد وال الجراد من
هانذا اسرائيل. اله الجنود رب قال 25 الشمال. شعب ليد
فرعون وملوكها وآلهتها ومصر وفرعون نو آمون اعاقب
وليد نفوسهم طالبي ليد وادفعهم 26 عليه. والمتوكلين
تسكن ذلك بعد ثم عبيده. وليد بابل ملك نبوخذراصر
عبدي يا تخف فال وانت 27 الرب يقول القديمة كااليام
من اخلصك هانذا الني اسرائيل يا ترتعب وال يعقوب
ويطمئن يعقوب فيرجع سبيهم ارض من ونسلك بعيد

تخف فال يعقوب عبدي يا انت اما 28 مخيف. وال ويستريح
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اما اليهم. بددتك الذين االمم كل افني الني معك انا الني

تبرئة ابرئك وال بالحق اؤدبك بل افنيك فال انت
عن النبي ارميا الى صارت التي الرب كلمة هكذا147 2 غزة. فرعون ضرب قبل الفلسطينيين

جارفا سيال وتكون الشمال من تصعد مياه ها الرب. قال
فيصرخ فيها والساكنين المدينة ومألها االرض فتغشي

حوافر قرع صوت من 3 االرض. سكان كل ويولول الناس
اآلباء تلتفت ال بكراته وصريف مركباته صرير من اقويائه
اآلتي اليوم بسبب 4 االيادي. ارتخاء بسبب البنين الى

كل وصيدون صور من لينقرض الفلسطينيين كل لهالك
كفتور. جزيرة بقية الفلسطينيين يهلك الرب الن تعين بقية
وطائهم. بقية مع اشقلون أهلكت غزة على الصلع أتى 5
متى حتى الرب سيف يا آه 6 نفسك. تخمشين متى حتى
يستريح كيف 7 واسكن. اهدأ غمدك الى انضم تستريح. ال
هناك البحر ساحل وعلى اشقلون على اوصاه. قد والرب

واعده
اسرائيل. اله الجنود رب قال هكذا موآب. عن 148. قريتايم وأخذت خزيت خربت. قد النها لنبو ويل
موآب. فخر بعد موجودا ليس 2 وارتعبت. مسجاب خزيت

ان من فنقرضها هلم شرا. عليها فكروا حشبون في
وراءك ويذهب تصمّين مدمين يا ايضا وانت امة. تكون

وسحق هالك حورونايم من صياح صوت 3 السيف.
صراخا. صغارها وأسمع موآب حطمت قد 4 عظيم.

في النه بكاء على بكاء يصعد لوحيت عقبة في النه 5

اهربوا 6 انكسار. صراخ االعداء سمع حورونايم منحدر
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اجل فمن 7 البرية في كعرعر وكونوا انفسكم نجّوا

ايضا انت ستؤخذين خزائنك وعلى اعمالك على اتكالك
ويأتي 8 معا. ورؤساؤه كهنته السبي الى كموش ويخرج
ويهلك الوطاء فيبيد مدينة تفلت فال مدينة كل الى المهلك
تخرج النها جناحا موآب اعطوا 9 الرب. قال كما السهل
من ملعون 10 فيها. ساكن بال خربة مدنها وتصير طائرة
عن سيفه يمنع من وملعون برخاء الرب عمل يعمل

درديه على مستقر وهو صباه منذ موآب مستريح 11 الدم
لذلك السبي. الى يذهب ولم اناء الى اناء من يفرغ ولم
تاتي ايام ها لذلك 12 تتغيّر. لم ورائحته فيه طعمه بقي

ويفرغون فيصغونه مصغين اليه وارسل الرب يقول
كموش من موآب فيخجل 13 اوعيتهم. ويكسرون آنيته
كيف 14 متكلهم ايل بيت من اسرائيل بيت خجل كما
أهلكت 15 للحرب. قوة ورجال جبابرة نحن تقولون

يقول للقتل نزلوا منتخبيها وخيار مدنها وصعدت موآب
موآب هالك مجيء قريب 16 اسمه. الجنود رب الملك
حواليها الذين جميع يا اندبوها 17 جدا. مسرعة وبليتها
العزّ قضيب انكسر كيف قولوا اسمها العارفين وكل

الظماء في اجلسي المجد من انزلي 18 الجالل. عصا
اليك صعد قد موآب مهلك الن ديبون بنت الساكنة ايتها

ساكنة يا وتطلعي الطريق على قفي 19 حصونك. واهلك
قد 20 حدث. ماذا قولي والناجية الهارب اسألي عروعير.
في اخبروا واصرخوا ولولوا نقض. قد النه موآب خزي
على القضاء جاء وقد 21 أهلك. قد موآب ان ارنون
ميفعة وعلى يهصة وعلى حولون على السهل ارض
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وعلى 23 دبالتايم بيت وعلى نبو وعلى ديبون وعلى 22
وعلى 24 معون بيت وعلى جامول بيت وعلى قريتايم

البعيدة موآب ارض مدن كل وعلى بصرة وعلى قريوت
يقول ذراعه وتحطمت موآب قرن عضب 25 والقريبة.

موآب فيتمرغ الرب على تعاظم قد النه اسكروه 26 الرب
اسرائيل كان أفما 27 ضحكة. يكون ايضا وهو قيائه في
كنت كلما انك حتى اللصوص بين وجد هل لك. ضحكة
واسكنوا المدن خلوا 28 الراس. تنغض كنت به تتكلم
تعشعش كحمامة وكونوا موآب سكان يا الصخر في
موآب. بكبرياء سمعنا قد 29 الحفرة. فم جوانب في

قلبه. وارتفاع وجالله وبكبريائه بعظمته جدا. متكبر هو
فعلت اكاذيبه باطل. انه الرب يقول سخطه عرفت انا 30
موآب وعلى موآب على اولول ذلك اجل من 31 باطال.
عليك ابكي 32 حارس. قير رجال على يؤنّ اصرخ. كله

وصلت البحر قضبانك عبرت قد سبمة. جفنة يا يعزير بكاء
قطافك. وعلى جناك على المهلك وقع يعزير. بحر الى
موآب ارض ومن البستان من والطرب الفرح ونزع 33
جلبة بهتاف. يداس ال المعاصر. من الخمر ابطلت وقد
الى حشبون صراخ من صوتهم اطلقوا قد 34 هتاف. ال

ثالثية كعجلة حورونايم الى صوغر ياهصمن الى العالة
موآب من وابطل 35 خربة. تصير ايضا نمريم مياه الن
آللهته. يبخر ومن مرتفعة في يصعد من الرب يقول

قلبي ويصوت كناي لموآب قلبي يصوّت ذلك اجل من 36
قد اكتسبوها التي الثروة الن كناي حارس قير لرجال
وعلى مجزوزة لحية وكل اقرع راس كل الن 37 بادت.
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كل على 38 مسوح. االحقاء وعلى خموش االيادي كل
حطمت قد الني نوح كلها شوارعها وفي موآب سطوح
قائلين يولولون 39 الرب. يقول به مسرة ال كاناء موآب
صارت فقد بخزي قفاها موآب حولت كيف نقضت كيف
قال هكذا النه 40 حواليها. من لكل ورعبا ضحكة موآب

قد 41 موآب. على جناحيه ويبسط كنسر يطير هو ها الرب
جبابرة قلب وسيكون الحصينات وأمسكت قريوت أخذت
موآب ويهلك 42 ماخض. امرأة كقلب اليوم ذلك في موآب
خوف 43 الرب. على تعاظم قد النه شعبا يكون ان عن
الذي 44 الرب. يقول موآب ساكن يا عليك وفخ وحفرة
يصعد والذي الحفرة في يسقط الخوف وجه من يهرب
على اي عليها اجلب الني الفخ في يعلق الحفرة من

وقف حشبون ظل في 45 الرب. يقول عقابهم سنة موآب
ولهيب حشبون من نار خرجت قد النه قوة. بال الهاربون
الوغا. بني وهامة موآب زاوية فاكلت سيحون وسط من
أخذوا قد بنيك الن كموش شعب باد موآب. يا لك ويل 46
موآب سبي ارد ولكنني 47 الجالء الى وبناتك السبي الى

موآب قضاء هنا الى الرب يقول االيام آخر في
أليس الرب. قال هكذا عمون. بني عن ملكهم149 يرث لماذا له. وارث ال او بنون السرائيل

يقول تأتي ايام ها لذلك 2 مدنه. في يسكن وشعبه جاد
تال وتصير حرب جلبة عمون بني ربة في واسمع الرب

يقول ورثوه الذين اسرائيل فيرث بالنار بناتها وتحرق خربا
اصرخن خربت. قد عاي الن حشبون يا ولولي 3 الرب.
الجدران بين وطوّفن اندبن بمسوح. تنطقن ربة. بنات يا
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معا. ورؤساؤه وكهنته هو السبي الى يذهب ملكهم الن
ايتها دما وطاؤك فاض قد باالوطية. تفتخرين بالك ما 4
اليّ يأتي من قائلة خزائنها على والمتوكلة المرتدّة البنت
من الجنود رب السيد يقول خوفا عليك اجلب هانذا 5 .
امامه ما الى واحد كل وتطردون حواليك الذين جميع
بني سبي ارد ذلك بعد ثم 6 التائهين. يجمع من وليس

أال الجنود. رب قال هكذا ادوم. عن 7 الرب يقول عمون
الفهماء من المشورة بادت هل تيمان. في بعد حكمة

السكن في تعمقوا التفتوا اهربوا 8 حكمتهم. فرغت هل
حين عيسو بلية عليه جلبت قد الني ددان. سكان يا

او عاللة يتركون كانوا أفما القاطفون اتاك لو 9 عاقبته.
ولكنني 10 يكفيهم. ما يهلكون كانوا أفما ليال اللصوص
يختبئ. ان يستطيع فال مستتراته وكشفت عيسو جردت
انا ايتامك اترك 11 يوجد. فال وجيرانه واخوته نسله هلك
ها الرب. قال هكذا النه 12 ليتوكلن. عليّ واراملك احييهم
فهل شربوا قد الكاس يشربوا ان لهم حق ال الذين ان

بذاتي الني 13 شربا. تشرب انما بل تتبرأ ال تبرؤا. تتبرأ انت
وخرابا وعارا دهشا تكون بصرة ان الرب يقول حلفت

من خبرا سمعت قد 14 ابدية. خربا تكون مدنها وكل ولعنة
وتعالوا تجمعوا قائال االمم الى رسول وأرسل الرب قبل
بين صغيرا جعلتك قد ها الني 15 للحرب. وقوموا عليها

كبرياء تخويفك غرّك قد 16 الناس. بين ومحتقرا الشعوب
مرتفع الماسك الصخر محاجيء في ساكن يا قلبك
احدرك هناك فمن عشك كنسر رفعت وان االكمة.
يتعجب بها مار كل عجبا ادوم وتصير 17 الرب. يقول
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وعمورة سدوم كانقالب 18 ضرباتها. كل بسبب ويصفر

يتغرب وال انسان هناك يسكن ال الرب يقول ومجاوراتها
الى االردن كبرياء من كاسد يصعد هوذا 19 آدم. ابن فيها
هو فمن عنه. يركض واجعله اغمز الني دائم. مرعى
ومن يحاكمني ومن مثلي من النه عليه. فاقيمه منتخب
مشورة اسمعوا لذلك 20 امامي. يقف الذي الراعي هو
بها افتكر التي وافكاره ادوم على بها قضى التي الرب
يخرب انه تسحبهم. الغنم صغار ان تيمان. سكان على
االرض. رجفت سقوطهم صوت من 21 عليهم. مسكنهم
يرتفع كنسر هوذا 22 سوف. بحر في صوتها سمع صرخة
جبابرة قلب ويكون بصرة على جناحيه ويبسط ويطير

دمشق. عن 23 ماخض امرأة كقلب اليوم ذلك في ادوم
خبرا سمعوا قد النهم ذابوا قد وارفاد. حماة خزيت

ارتخت 24 الهدوء. يستطيع ال اضطراب البحر في رديئا.
الضيق واخذها الرعدة امسكتها للهرب. والتفتت دمشق
قرية الشهيرة المدينة تترك لم كيف 25 كماخض واالوجاع
كل وتهلك شوارعها في شبانها تسقط لذلك 26 فرحي.

واشعل 27 الجنود. رب يقول اليوم ذلك في الحرب رجال
قيدار عن 28 بنهدد قصور فتاكل دمشق سور في نارا
بابل. ملك نبوخذراصر ضربها التي حاصور ممالك وعن
بني اخربوا قيدار الى اصعدوا قوموا الرب. قال هكذا

النفسهم ويأخذون وغنمهم خيامهم يأخذون 29 المشرق.
من الخوف اليهم وينادون وجمالهم آنيتهم وكل شققهم
يا السكن في تعمقوا جدا انهزموا اهربوا 30 جانب كل
قد بابل ملك نبوخذراصر الن الرب يقول حاصور سكان
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اصعدوا قوموا 31 فكرا. عليكم وفكر مشورة عليكم اشار

مصاريع ال الرب يقول آمنة ساكنة مطمئنة امة الى
جمالهم وتكون 32 وحدها. تسكن لها. عوارض وال

مقصوصي ريح لكل واذري غنيمة ماشيتهم وكثرة نهبا
الرب. يقول جهاته كل من بهالكهم وآتي مستديرا الشعر
االبد. الى وخربة آوى بنات مسكن حاصور وتكون 33
كلمة 34 آدم ابن فيها يتغرب وال انسان هناك يسكن ال
ابتداء في عيالم على النبي ارميا الى صارت التي الرب
الجنود. رب قال هكذا 35 قائلة. يهوذا ملك صدقيا ملك
على واجلب 36 قوتهم. اول عيالم قوس احطم هانذا

لكل واذريهم السماء اطراف اربعة من رياح اربع عيالم
عيالم. منفيو اليها ويأتي اال امة تكون وال الرياح هذه

طالبي وامام اعدائهم امام يرتعبون العيالميين واجعل 37
الرب. يقول غضبي حمو شرا عليهم واجلب نفوسهم
كرسيي واضع 38 افنيهم حتى السيف وراءهم وارسل
الرب يقول والرؤساء الملك هناك من وابيد عيالم في

الرب يقول عيالم سبي ارد اني االيام آخر في ويكون 39
وعن بابل عن الرب بها تكلم التي الكلمة في150 اخبروا 2 النبي ارميا يد على الكلدانيين ارض

قولوا تخفوا. ال أسمعوا راية. وارفعوا وأسمعوا الشعوب
اوثانها خزيت مرودخ. انسحق بيل. خزي بابل أخذت

الشمال من امة عليها طلعت قد النه 3 اصنامها انسحقت
انسان من ساكن. فيها يكون فال خربة ارضها تجعل هي

ذلك وفي االيام تلك في 4 وذهبوا هربوا حيوان الى
معا يهوذا وبنو هم اسرائيل بنو يأتي الرب يقول الزمان
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يسألون 5 الههم. الرب ويطلبون ويبكون سيرا يسيرون
هلم قائلين هناك الى ووجوههم صهيون طريق عن
خرافا شعبي كان 6 ينسى. ال ابدي بعهد بالرب فنلصق
ساروا اتاهوهم الجبال على رعاتهم. اضلتهم قد ضالة.
وجدوهم الذين كل 7 مربضهم. نسوا اكمة. الى جبل من
اخطأوا انهم اجل من نذنب ال مبغضوهم وقال اكلوهم
من اهربوا 8 الرب. آبائهم ورجاء البر مسكن الرب الى
مثل وكونوا الكلدانيين ارض من واخرجوا بابل وسط

بابل على واصعد اوقظ هانذا الني 9 الغنم امام كراريز
فيصطفون الشمال ارض من عظيمة شعوب جمهور

فارغا. يرجع ال مهلك كبطل نبالهم تؤخذ. هناك من عليها.
يشبعون مغتنميها كل غنيمة. الكلدانيين ارض وتكون 10
ميراثي ناهبي يا وشمتم فرحتم قد النكم 11 الرب. يقول
امكم تخزى 12 كخيل وصهلتم الكإل في كعجلة وقفزتم
وارض برية الشعوب آخرة ها ولدتكم. التي تخجل جدا.
تصير بل تسكن ال الرب سخط بسبب 13 وقفر. ناشفة
كل بسبب ويصفر يتعجب ببابل مار كل بالتمام. خربة
الذين جميع يا حواليها بابل على اصطفوا 14 ضرباتها.

النها السهام توفروا ال عليها. ارموا القوس. في ينزعون
اعطت قد حواليها. عليها اهتفوا 15 الرب. الى اخطأت قد
الرب نقمة النها اسوارها. نقضت أسسها سقطت يدها.
الزارع اقطعوا 16 بها. افعلوا فعلت كما منها. فانقموا هي

وجه من الحصاد. وقت في المنجل وماسك بابل من
ويهربون شعبه الى واحد كل يرجعون القاسي السيف
طردته قد متبددة. غنم اسرائيل 17 ارضه الى واحد كل
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نبوخذراصر االخير هذا ثم اشور ملك اكله اوال السباع.
الجنود رب قال هكذا لذلك 18 عظامه. هرس بابل ملك
عاقبت كما وارضه بابل ملك اعاقب هانذا اسرائيل. اله
كرمل فيرعى مسكنه الى اسرائيل وارد 19 اشور. ملك

تلك في 20 نفسه. تشبع وجلعاد افرايم جبل وفي وباشان
اسرائيل اثم يطلب الرب يقول الزمان ذلك وفي االيام
ابقيه لمن اغفر الني توجد فال يهوذا وخطية يكون فال
فقود. سكان وعلى عليها مراثايم. ارض على اصعد 21
ما كل حسب وافعل الرب يقول وراءهم وحرم اخرب
عظيم. وانحطام االرض في حرب صوت 22 به. امرتك

صارت كيف االرض. كل مطرقة وتحطمت قطعت كيف 23
فعلقت شركا لك نصبت قد 24 الشعوب. بين خربة بابل
قد النك وأمسكت وجدت قد تعرفي. لم وانت بابل يا

الن رجزه آالت واخرج خزانته الرب فتح 25 الرب. خاصمت
اليها هلم 26 الكلدانيين. ارض في عمال الجنود رب للسيد
وحرّموها عراما كوّموها اهرائها. افتحوا االقصى. من

ويل للذبح. لتنزل عجولها. كل اهلكوا 27 بقية. لها تكن وال
هاربين صوت 28 عقابهم. زمان يومهم اتى قد النه لهم
الرب بنقمة صهيون في ليخبروا بابل ارض من وناجين
القسي. اصحاب بابل الى ادعوا 29 هيكله. نقمة الهنا

ناج يكن ال حواليها. القوس في ينزع من كل عليها لينزل
فعلت. ما كل حسب فيها افعلوا عملها. نظير كافئوها
لذلك 30 اسرائيل. قدوس على الرب على بغت النها

في يهلكون حربها رجال وكل الشوارع في شبانها يسقط
يقول الباغية ايتها عليك هانذا 31 الرب. يقول اليوم ذلك
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اياك. عقابي حين يومك أتى قد النه الجنود رب السيد

واشعل يقيمه من له يكون وال ويسقط الباغي فيعثر 32
رب قال هكذا 33 حواليها ما كل فتاكل مدنه في نارا

وكل مظلومون معا يهوذا وبني اسرائيل بني ان الجنود
وليهم 34 يطلقوهم. ان ابوا امسكوهم. سبوهم الذين

االرض يريح لكي دعواهم يقيم اسمه. الجنود رب قوي.
يقول الكلدانيين على سيف 35 بابل. سكان ويزعج

حكمائها. وعلى رؤسائها وعلى بابل سكان وعلى الرب
على سيف حمقا. فيصيرون المخادعين على سيف 36

مركباتها وعلى خيلها على سيف 37 فيرتعبون. ابطالها
نساء. فيصيرون وسطها في الذي اللفيف كل وعلى
فتنشف مياهها على حرّ 38 فتنهب. خزائنها على سيف

تسكن لذلك 39 تجنّ. وباالصنام هي منحوتات ارض النها
وال النعام رعال فيها وتسكن آوى بنات مع القفر وحوش
كقلب 40 فدور. دور الى تعمر وال االبد الى بعد تسكن
يسكن ال الرب يقول ومجاوراتها وعمورة سدوم هللا
شعب هوذا 41 آدم. ابن فيها يتغرب وال انسان هناك
كثيرون ملوك ويوقظ عظيمة وامة الشمال من مقبل
هم والرمح. القوس يمسكون 42 االرض. اقاصي من

يركبون خيل وعلى كبحر يعج صوتهم يرحمون. ال قساة
سمع 43 بابل. بنت يا لمحاربتك واحد كرجل مصطفين
والوجع الضيقة اخذته يداه. فارتخت خبرهم بابل ملك
الى االردن كبرياء من كأسد يصعد هو ها 44 كماخض

هو فمن عنه. يركضون واجعلهم اغمز الني دائم. مرعى
ومن يحاكمني ومن مثلي من النه عليه. فاقيمه منتخب
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مشورة اسمعوا لذلك 45 امامي. يقف الذي الراعي هو
بها افتكر التي وافكاره بابل على بها قضى التي الرب
انه تسحبهم. الغنم صغار ان الكلدانيين. ارض على

رجفت بابل أخذت القول من 46 عليهم. مسكنهم يخرب
الشعوب في صراخ االرضوسمع

وعلى بابل على اوقظ هانذا الرب. قال هكذا مهلكة.151 ريحا عليّ القائمين وسط في الساكنين
ارضها ويفرغون فيذرونها مذرين بابل الى وارسل 2

على 3 الشر. يوم في جهة كل من عليها يكونون النهم
فال بدرعه المفتخر وعلى النازع فلينزع قوسه في النازع
فتسقط 4 جندها. كل حرموا بل منتخبيها على تشفقوا

شوارعها. في والمطعونون الكلدانيين ارض في القتلى
رب عن الههما عن بمقطوعين ليسا ويهوذا اسرائيل الن 5

اسرائيل. قدوس على اثما مآلنة ارضهما تكن وان الجنود
تهلكوا ال بنفسه. واحد كل وانجوا بابل وسط من اهربوا 6
جزاءها. لها يؤدي هو الرب انتقام زمان هذا الن بذنبها
خمرها من االرض. كل تسكر الرب بيد كاسذهب بابل 7
سقطت 8 الشعوب. جنّت ذلك اجل من الشعوب شربت
لجرحها بلسانا خذوا عليها. ولولوا وتحطمت. بغتة بابل

كل ولنذهب دعوها تشف. فلم بابل داوينا 9 تشفى. لعلها
وارتفع السماء الى وصل قضاءها الن ارضه الى واحد
في فنقص هلم برنا. الرب اخرج قد 10 السحاب. الى

االتراس. اعدوا السهام. سنوا 11 الهنا. الرب عمل صهيون
ان بابل على قصده الن مادي ملوك روح الرب ايقظ قد
بابل اسوار على 12 هيكله. نقمة الرب نقمة النه يهلكها.
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اعدوا الحراس. اقيموا الحراسة. شددوا الراية. ارفعوا
على به تكلم ما فعل وايضا قصد قد الرب الن الكمين
الوافرة كثيرة مياه على الساكنة ايتها 13 بابل. سكان
رب حلف قد 14 اغتصابك. كيل آخرتك اتت قد الخزائن
فيرفعون كالغوغاء اناس المألنّك اني بنفسه الجنود
المسكونة ومؤسس بقوته االرض صانع 15 جلبة عليك
تكون قوال اعطى اذا 16 السموات. مدّ وبفهمه بحكمته
اقاصي من السحاب ويصعد السموات في مياه كثرة

بلد 17 خزائنه. من الريح واخرج للمطر بروقا صنع االرض.
الن التمثال. من صائغ كل خزي بمعرفته. انسان كل

االضاليل. صنعة باطلة هي 18 فيه. روح وال كذب مسبوكه
النه يعقوب نصيب كهذه ليس 19 تبيد. عقابها وقت في
انت 20 اسمه. الجنود رب ميراثه وقضيب الجميع مصوّر
بك واهلك االمم بك فاسحق حرب وادوات فأس لي

المركبة بك واسحق وراكبه الفرس بك واكسر 21 الممالك
الشيخ بك واسحق والمرأة الرجل بك واسحق 22 وراكبها

بك واسحق 23 والعذراء الغالم بك واسحق والفتى
واسحق وفدانه الفالح بك واسحق وقطيعه الراعي

ارض سكان وكل بابل واكافئ 24 والحكام. الوالة بك
امام صهيون في فعلوه الذي شرهم كل على الكلدانيين
المهلك الجبل ايها عليك هانذا 25 الرب. يقول عيونكم

وادحرجك عليك يدي فامدّ االرض كل المهلك الرب يقول
منك يأخذون فال 26 محرقا. جبال واجعلك الصخور عن
االبد الى خرابا تكون بل ألسس حجرا وال لزاوية حجرا
بالبوق اضربوا االرض. في الراية ارفعوا 27 الرب يقول
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اراراط ممالك عليها نادوا االمم عليها قدسوا الشعوب في
كغوغاء الخيل اصعدوا قائدا عليها اقيموا واشكناز. ومنّي
والتها مادي ملوك الشعوب عليها قدسوا 28 مقشعرّة.
االرض فترتجف 29 سلطانها. ارض وكل حكامها وكل

بابل ارض ليجعل بابل على تقوم الرب افكار الن وتتوجع
وجلسوا الحرب عن بابل جبابرة كفّ 30 ساكن. بال خرابا
حرقوا نساء. صاروا شجاعتهم. نضبت الحصون. في

عدّاء للقاء عدّاء يركض 31 عوارضها. تحطمت مساكنها.
أخذت قد مدينته بان بابل ملك ليخبر مخبر للقاء ومخبر
احرقوه والقصب أمسكت قد المعابر وان 32 اقصى عن
رب قال هكذا النه 33 اضطربت. الحرب ورجال بالنار

بعد دوسه. وقت كبيدر بابل بنت ان اسرائيل اله الجنود
نبوخذراصر افناني اكلني 34 الحصاد وقت عليها يأتي قليل
جوفه ومأل كتنين ابتلعني فارغا. اناء جعلني بابل. ملك
تقول بابل على ولحمي ظلمي 35 طوّحني. نعمي. من

الكلدانيين ارض سكان على ودمي صهيون ساكنة
اخاصم هانذا الرب. قال هكذا لذلك 36 اورشليم. تقول
ينبوعها. واجفف بحرها وانشف نقمتك وانتقم خصومتك
بال وصفيرا ودهشا آوى بنات ومأوى كوما بابل وتكون 37
أسود. كجراء يزئرون كاشبال. معا يزمجرون 38 ساكن.
يفرحوا لكي واسكرهم شرابا لهم اعدّ حرارتهم عند 39

انزلهم 40 الرب. يقول يستيقظوا وال ابديا نوما ويناموا
شيشك أخذت كيف 41 اعتدة مع وككباش للذبح كخراف
في دهشا بابل صارت كيف االرض. كل فخر وأمسكت
امواجه. بكثرة فتغطت بابل على البحر طلع 42 الشعوب.
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يسكن ال ارضا وقفرا ناشفة ارضا خرابا مدنها صارت 43

في بيل واعاقب 44 آدم. ابن فيها يعبر وال انسان فيها
الشعوب اليه تجري فال ابتلعه ما فمه من واخرج بابل
وسطها من اخرجوا 45 ايضا. بابل سور ويسقط بعد
الرب. غضب حمو من نفسه واحد كل ولينج شعبي يا
في سمع الذي الخبر من فتخافوا قلبكم يضعف وال 46

السنة في بعده ثم السنة هذه في خبر يأتي فانه االرض
متسلط. على متسلط االرض في وظلم خبر االخرى

كل فتخزى بابل منحوتات واعاقب تاتي ايام ها لذلك 47
على فتهتف 48 وسطها. في قتالها كل وتسقط ارضها
ياتون الناهبين الن فيها ما وكل واالرض السموات بابل
قتلى بابل اسقطت كما 49 الرب. يقول الشمال من عليها
ايها 50 االرض كل في بابل قتلى ايضا تسقط اسرائيل

بعيد من الرب اذكروا تقفوا ال اذهبوا السيف من الناجون
سمعنا قد الننا خزينا قد 51 ببالكم. اورشليم ولتخطر

مقادس دخلوا الغرباء الن وجوهنا الخجل غطى عارا
واعاقب الرب يقول تأتي ايام ها لذلك 52 الرب. بيت

صعدت فلو 53 ارضها. كل في الجرحى ويتنهد منحوتاتها
عندي فمن عزها علياء حصّنت ولو السموات الى بابل
بابل من صراخ صوت 54 الرب يقول الناهبون عليها يأتي
مخرب الرب الن 55 الكلدانيين. ارض من عظيم وانحطام
امواجهم عجّت وقد العظيم الصوت منها اباد وقد بابل
عليها جاء النه 56 صوتهم. ضجيج وأطلق كثيرة كمياه

الن قسيهم وتحطمت جبابرتها وأخذ المخرب بابل على
رؤساءها واسكر 57 مكافأة. يكافئ مجازاة اله الرب
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ابديا نوما فينامون وابطالها وحكامها ووالتها وحكماءها
هكذا 58 اسمه. الجنود رب الملك يقول يستيقظون وال
تدميرا تدمر العريضة بابل اسوار ان الجنود رب قال
للباطل الشعوب فتتعب بالنار تحرق الشامخة وابوابها

النبي ارميا به اوصى الذي األمر 59 تعيا حتى للنار والقبائل
يهوذا ملك صدقيا مع ذهابه عند محسيا بن نيريا بن سرايا
رئيس سرايا وكان لملكه. الرابعة السنة في بابل الى

سفر في بابل على اآلتي الشر كل ارميا فكتب 60 المحلّة.
ارميا وقال 61 بابل على المكتوب الكالم هذا كل واحد

الكالم هذا كل وقرأت ونظرت بابل الى دخلت اذا لسرايا
لتقرضه الموضع هذا على تكلمت قد رب يا انت فقل 62
يكون بل البهائم الى الناس من ساكن فيه يكون ال حتى
السفر هذا قراءة من فرغت اذا ويكون 63 ابدية. خربا

وتقول 64 الفرات وسط الى وتطرحه حجرا فيه تربط انك
عليها جالبه انا الذي الشر من تقوم وال بابل تغرق هكذا

ارميا كالم هنا الى ويعيون.
ملك حين سنة وعشرين احدى ابن صدقيا كان امه152 واسم اورشليم في سنة عشرة احدى وملك
الرب عيني في الشر وعمل 2 لبنة. من ارميا بنت حميطل
على الرب غضب الجل النه 3 يهوياقيم. عمل ما كل حسب
ان كان وجهه امام من طرحهم حتى ويهوذا اورشليم

لملكه التاسعة السنة وفي 4 بابل ملك على تمرد صدقيا
ملك نبوخذراصر جاء الشهر عاشر في العاشر الشهر في

وبنوا عليها ونزلوا اورشليم على جيشه وكل هو بابل
الى الحصار في المدينة فدخلت 5 حواليها. ابراجا عليها
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الرابع الشهر في 6 صدقيا. للملك عشرة الحادية السنة
خبز يكن ولم المدينة في الجوع اشتد الشهر تاسع في
القتال رجال كل وهرب المدينة فثغرت 7 االرض. لشعب
السورين بين الباب طريق في ليال المدينة من وخرجوا
حواليها المدينة عند والكلدانيون الملك جنة عند اللذين
الكلدانيين جيوش فتبعت 8 البرية طريق في فذهبوا

جيشه كل وتفرق اريحا برية في صدقيا فادركوا الملك
ربلة الى بابل ملك الى واصعدوه الملك فأخذوا 9 عنه.

بابل ملك فقتل 10 عليه. بالقضاء فكلمه حماة ارض في
في يهوذا رؤساء كل ايضا وقتل عينيه امام صدقيا بني

نحاس من بسلسلتين وقيده صدقيا عيني واعمى 11 ربلة.
يوم الى السجن في وجعله بابل الى بابل ملك به وجاء
وهي الشهر عاشر في الخامس الشهر وفي 12 وفاته
جاء بابل ملك نبوخذراصر للملك عشرة التاسعة السنة
بابل ملك امام يقف كان الذي الشرط رئيس نبوزرادان

بيوت وكل الملك وبيت الرب بيت واحرق 13 اورشليم. الى
اسوار وكل 14 بالنار احرقها العظماء بيوت وكل اورشليم
مع الذي الكلدانيين جيش كل هدمها مستديرا اورشليم
بعضا الشرط رئيس نبوزرادان وسبى 15 الشرط. رئيس
المدينة في بقوا الذين الشعب وبقية الشعب فقراء من
الجمهور. وبقية بابل ملك الى سقطوا الذين والهاربين
مساكين من ابقى الشرط رئيس نبوزرادان ولكن 16
اعمدة الكلدانيون وكسر 17 وفالحين كرّامين االرض
الذي النحاس وبحر والقواعد الرب لبيت التي النحاس
وأخذوا 18 بابل. الى نحاسها كل وحملوا الرب بيت في



29–19.52 Yeremia 106
وكل والصحون والمناضح والمقاص والرفوش القدور
رئيس واخذ 19 بها. يخدمون كانوا التي النحاس آنية

والمناير والقدور والمناضح والمجامر الطسوس الشرط
كان وما فالذهب ذهب من كان ما واالقداح والصحون
واالثني الواحد والبحر والعمودين 20 فالفضة. فضة من
عملها التي القواعد تحت التي نحاس من ثورا عشر

هذه كل لنحاس وزن يكن لم الرب. لبيت سليمان الملك
الواحد العمود طول فكان العمودان اما 21 االدوات.
به يحيط ذراعا عشرة اثنتا وخيط ذراعا عشرة ثماني

نحاس من تاج وعليه 22 اجوف. وهو اصابع اربع وغلظه
شبكة حواليه التاج وعلى اذرع خمس الواحد التاج ارتفاع

الثاني للعمود ذلك ومثل نحاس. من الكل ورمانات
كل للجانب. وتسعين ستا الرمانات وكانت 23 والرمانات

الشرط رئيس واخذ 24 حواليها الشبكة على مئة الرمانات
وحارسي الثاني الكاهن وصفنيا االول الكاهن سرايا

وكيال كان واحدا خصيا المدينة من واخذ 25 الثالثة الباب
ينظرون الذين من رجال وسبعة الحرب رجال على

الجند رئيس وكاتب المدينة في وجدوا الذين الملك وجه
من رجال وستين للتجند االرض شعب يجمع كان الذي

اخذهم 26 المدينة وسط في وجدوا الذين االرض شعب
الى بابل ملك الى بهم وسار الشرط رئيس نبوزرادان
ارض في ربلة في وقتلهم بابل ملك فضربهم 27 ربلة.
الذي الشعب هو هذا 28 ارضه. من يهوذا فسبي حماة
ثالثة اليهود من السابعة. السنة في نبوخذراصر سباه
عشرة الثامنة السنة وفي 29 وعشرون. وثالثة آالف
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وثالثون واثنتان مئة ثمان اورشليم من سبى لنبوخذراصر
سبى لنبوخذراصر والعشرين الثالثة السنة في 30 نفسا.
وخمسا مئة سبع اليهود من الشرط رئيس نبوزرادان
مئة وست آالف اربعة النفوس جملة نفسا. واربعين
في يهوياكين لسبي والثالثين السابعة السنة وفي 31
الشهر من والعشرين الخامس في عشر الثاني الشهر

يهوياكين راس تملكه سنة في بابل ملك مرودخ اويل رفع
وجعل بخير وكلمه 32 السجن من وأخرجه يهوذا ملك

وغيّر 33 بابل. في معه الذين الملوك كراسي فوق كرسيه
حياته. ايام كل امامه الخبز دائما يأكل وكان سجنه ثياب
امر بابل ملك عند من له تعطى دائمة وظيفة ووظيفته 34

حياته ايام كل وفاته يوم الى بيومه يوم كل
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الشعب. الكثيرة المدينة وحدها جلست كيف السيدة11 االمم. في العظيمة كارملة صارت كيف
بكاء الليل في تبكي 2 الجزية. تحت صارت البلدان في
كل محبيها. كل من معزّ لها ليس خديها. على ودموعها
يهوذا سبيت قد 3 اعداء. لها صاروا بها. غدروا اصحابها

ال االمم. بين تسكن هي العبودية. كثرة ومن المذلة من
طرق 4 الضيقات. بين طارديها كل ادركها قد راحة. تجد
خربة ابوابها كل العيد. الى اآلتين لعدم نائحة صهيون
صار 5 مرارة. في وهي مذللة عذاراها يتنهدون. كهنتها
الجل اذلّها قد الرب الن اعداؤها نجح راسا. مضايقوها
وقد 6 العدو. قدام السبي الى اوالدها ذهب ذنوبها كثرة
كأيائل رؤساؤها صارت بهائها. كل صهيون بنت من خرج
ذكرت قد 7 الطارد. امام قوة بال فيسيرون مرعى تجد ال
التي مشتهياتها كل وتطوّحها مذلتها ايام في اورشليم

وليس العدو بيد شعبها سقوط عند القدم. ايام في كانت
قد 8 هالكها. على ضحكوا االعداء رأتها يساعدها. من

كل رجسة. صارت ذلك اجل من خطية اورشليم اخطأت
تتنهد ايضا وهي عورتها رأوا النهم يحتقرونها مكرميها

آخرتها تذكر لم اذيالها. في نجاستها 9 الوراء. الى وترجع
رب يا انظر معزّ. لها ليس عجيبا. انحطاطا انحطت وقد
يده العدو بسط 10 تعظم. قد العدو الن مذلتي الى
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الذين مقدسها دخلوا االمم رأت فانها مشتهياتها كل على
يتنهدون شعبها كل 11 جماعتك. في يدخلوا ال ان امرت
النفس. رد الجل لألكل مشتهياتهم دفعوا خبزا. يطلبون
اليكم أما 12 محتقرة صرت قد الني وتطلع رب يا انظر
حزن كان ان وانظروا تطلعوا الطريق. عابري جميع يا
حمو يوم الرب به اذلني الذي بي صنع الذي حزني مثل
فيها. فسرت عظامي الى نارا ارسل العالء من 13 غضبه.
اليوم خربة جعلني الوراء. الى ردني لرجليّ. شبكة بسط
على صعدت ضفرت بيده. ذنوبي نير شدّ 14 مغمومة. كله
القيام استطيع ال ايد الى السيد دفعني قوتي نزع عنقي.
عليّ دعا وسطي. في مقتدري كل السيد رذل 15 منها.
يهوذا بنت العذراء السيد داس شباني. لحطم جماعة

مياها تسكب عيني عيني باكية. انا هذه على 16 معصرة.
هالكين بنيّ صار نفسي. رادّ المعزي عني ابتعد قد النه
لها. معزي ال يديها. صهيون بسطت 17 العدو تجبر قد النه
صارت حواليه. مضايقوه يكون ان يعقوب على الرب أمر
عصيت قد الني الرب هو بار 18 بينهم. نجسة اورشليم
حزني. الى وانظروا الشعوب جميع يا اسمعوا امره.

هم محبيّ. ناديت 19 السبي. الى ذهبوا وشباني عذاراي
طلبوا اذ ماتوا المدينة في وشيوخي كهنتي خدعوني.

في فاني رب يا انظر 20 انفسهم. ليردوا طعاما لذواتهم
قد الني باطني في قلبي ارتد غلت. احشائي ضيق.

مثل البيت وفي السيف يثكل الخارج في متمردة. عصيت
اعدائي كل لي. معزي ال تنهدت. اني سمعوا 21 الموت.
ناديت الذي باليوم تأتي فعلت. النك فرحوا ببليتي. سمعوا
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وافعل امامك. شرهم كل ليات 22 مثلي. فيصيرون به

كثيرة تنهداتي الن ذنوبي كل اجل من بي فعلت كما بهم
عليه مغشيّ وقلبي

بالظالم. صهيون ابنة بغضبه السيد غطى كيف يذكر12 ولم اسرائيل االرضفخر الى السماء من ألقى
يشفق ولم السيد ابتلع 2 غضبه. يوم في قدميه موطئ
يهوذا. بنت حصون بسخطه نقض يعقوب. مساكن كل
عضب 3 ورؤساءها. المملكة نجس االرض الى اوصلها
يمينه الوراء الى رد السرائيل. قرن كل غضبه بحمو

ما تأكل ملتهبة نار مثل يعقوب في واشتعل العدو امام
كل وقتل كمبغض يمينه نصب كعدو. قوسه مدّ 4 حواليها.
غيظه. كنار سكب صهيون. بنت خباء في العين مشتهيات
اهلك قصوره كل ابتلع اسرائيل. ابتلع كعدو. السيد صار 5

كما ونزع 6 والحزن. النوح يهوذا بنت في واكثر حصونه
صهيون في الرب أنسى مجتمعه. اهلك مظلته. جنة من
والكاهن. الملك غضبه بسخط ورذل والسبت الموسم
العدو يد في حصر مقدسه. رذل مذبحه. السيد كره 7
في كما الرب بيت في الصوت اطلقوا قصورها. اسوار
صهيون. بنت سور يهلك ان الرب قصد 8 الموسم. يوم
المترسة وجعل االهالك عن يده يردد لم المطمار. مدّ

ابوابها. االرض في تاخت 9 معا. حزنا قد ينوحان. والسور
االمم. بين ورؤساؤها ملكها عوارضها. وحطم اهلك
الرب. قبل من رؤيا يجدون ال ايضا انبياؤها شريعة. ال
ساكتين. االرض على يجلسون صهيون بنت شيوخ 10

تحني بالمسوح. يتنطقون رؤوسهم على التراب يرفعون
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من كلّت 11 االرض. الى رؤوسهنّ اورشليم عذارى

كبدي االرض على انسكبت احشائي. غلت عيناي. الدموع
والرضّع االطفال غشيان الجل شعبي بنت سحق على
الحنطة اين المهاتهم يقولون 12 القرية. ساحات في
المدينة ساحات في كجريح عليهم يغشى اذ والخمر

انذرك بماذا 13 امهاتهم. احضان في نفسهم تسكب اذ
اقايسك بماذا اورشليم. ابنة يا اشبهك بماذا احذرك. بماذا

عظيم سحقك الن صهيون. بنت العذراء ايتها فاعزيك
ولم وباطال كذبا لك رأوا انبياؤك 14 يشفيك. من كالبحر.
وطوائح. كاذبا وحيا لك رأوا بل سبيك ليردوا اثمك يعلنوا
يصفرون الطريق. عابري كل بااليادي عليك يصفق 15

هي أهذه قائلين اورشليم بنت على رؤوسهم وينغضون
االرض. كل بهجة الجمال كمال انها يقولون التي المدينة
ويحرقون يصفرون اعدائك. كل افواههم عليك يفتح 16
الذي اليوم هذا ان حقا اهلكناها. قد يقولون االسنان.
قصد. ما الرب فعل 17 رايناه. قد وجدناه قد رجوناه.
ولم هدم قد القدم. ايام منذ به اوعد الذي قوله تمم
صرخ 18 اعدائك. قرن نصب العدو. بك واشمت يشفق

كنهر الدمع اسكبي صهيون بنت سور يا السيد. الى قلبهم
عينك. حدقة تكف ال راحة. ذاتك تعطي ال وليال. نهارا

كمياه اسكبي الهزع. اول في الليل في اهتفي قومي 19
نفس الجل يديك اليه ارفعي السيد. وجه قبالة قلبك

شارع كل راس في الجوع من عليهم المغشي اطفالك
النساء أتأكل هكذا. فعلت بمن وتطلع رب يا انظر 20

الكاهن السيد مقدس في أيقتل الحضانة. اطفال ثمرهنّ
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الصبيان الشوارع في االرض على اضطجعت 21 والنبي.
في قتلت قد بالسيف سقطوا وشباني عذاراي والشيوخ.
يوم في كما دعوت قد 22 تشفق. ولم ذبحت غضبك يوم
الرب غضب يوم في يكن فلم حوالي مخاوفي موسم

عدوي افناهم وربيتهم حضنتهم الذين باق. وال ناج
سخطه. بقضيب مذلة رأى الذي الرجل هو انا يعود13 انه حقا 3 نور. وال الظالم في وسيرني قادني 2
كسر وجلدي. لحمي ابلى 4 كله. اليوم يده عليّ ويرد

اسكنني 6 ومشقة. بعلقم واحاطني عليّ بنى 5 عظامي.
استطيع فال عليّ سيج 7 القدم. كموتى ظلمات في

يصدّ واستغيث اصرخ حين ايضا 8 سلسلتي. ثقل الخروج.
سبلي. قلب منحوتة. بحجارة طرقي سيج 9 صالتي.
طرقي ميّل 11 مخابئ. في اسد كامن دب لي هو 10

كغرض ونصبني قوسه مدّ 12 خرابا. جعلني ومزقني.
ضحكة صرت 14 جعبته. نبال كيلتيّ في ادخل 13 للسهم.

مرائر اشبعني 15 كله. اليوم لهم واغنية شعبي لكل
كبسني اسناني. بالحصى وجرش 16 افسنتينا. وأرواني
الخير. نسيت نفسي. السالم عن ابعدت وقد 17 بالرماد.
مذلتي ذكر 19 الرب. من ورجائي ثقتي بادت وقلت 18
وتنحني نفسي تذكر ذكرا 20 وعلقم. افسنتين وتيهاني
انه 22 ارجو. ذلك اجل من قلبي. في هذا اردد 21 فيّ
تزول. ال مراحمه الن نفن. لم اننا الرب احسانات من

هو نصيبي 24 امانتك. كثيرة صباح. كل في جديدة هي 23

هو طيب 25 ارجوه. ذلك اجل من نفسي. قالت الرب
ينتظر ان جيد 26 تطلبه. التي للنفس يترجونه للذين الرب
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للرجل جيد 27 الرب. خالص بسكوت ويتوقع االنسان

النه ويسكت وحده يجلس 28 صباه. في النير يحمل ان
يوجد لعله فمه التراب في يجعل 29 عليه. وضعه قد

السيد الن 31 عارا. يشبع لضاربه. خده يعطي 30 رجاء.
كثرة حسب يرحم احزن ولو فانه 32 االبد. الى يرفض ال
االنسان. بني يحزن وال قلبه من يذل ال النه 33 مراحمه.
ان 35 االرض اسرى كل رجليه تحت احد يدوس ان 34

االنسان يقلب ان 36 العلي وجه امام الرجل حق يحرف
فيكون يقول الذي ذا من 37 يرى. ال السيد دعواه في

والخير الشرور تخرج أال العلي فم من 38 يأمر. لم والرب
قصاص من الرجل الحي االنسان يشتكي لماذا 39

الرب. الى ونرجع ونمتحنها طرقنا لنفحص 40 خطاياه.
اذنبنا نحن 42 السموات هللافي الى وايدينا قلوبنا لنرفع 41
قتلت وطردتنا. بالغضب التحفت 43 تغفر. لم انت وعصينا.
الصالة. تنفذ ال حتى بالسحاب التحفت 44 تشفق. ولم
كل فتح 46 الشعوب. وسط في وكرها وسخا جعلتنا 45

هالك ورعب خوف علينا صار 47 علينا. افواههم اعدائنا
بنت سحق على ماء ينابيع عيناي سكبت 48 وسحق.
حتى 50 انقطاع بال تكف وال تسكب عيني 49 شعبي.

نفسي في تؤثّر عيني 51 السماء. من الرب وينظر يشرف
كعصفور اعدائي اصطادتني قد 52 مدينتي. بنات كل الجل
حجارة. عليّ والقوا حياتي الجب في قرضوا 53 سبب. بال
دعوت 55 قرضت قد قلت راسي. فوق المياه طفت 54

ال سمعت. لصوتي 56 االسفل. الجب من رب يا باسمك
دعوتك. يوم دنوت 57 صياحي. عن زفرتي عن اذنك تستر
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فككت نفسي. خصومات سيد يا خاصمت 58 تخف. ال قلت
كل رأيت 60 دعواي. اقم ظلمي. رب يا رأيت 59 حياتي.

كل رب يا تعييرهم سمعت 61 عليّ. افكارهم كل نقمتهم
اليوم عليّ ومؤامرتهم مقاوميّ كالم 62 عليّ افكارهم

لهم رد 64 اغنيتهم انا ووقوفهم جلوسهم الى انظر 63 كله.
قلب غشاوة اعطهم 65 اياديهم. عمل حسب رب يا جزاء
سموات تحت من واهلكهم بالغضب اتبع 66 لهم. لعنتك

الرب
حجارة انهالت الجيد. االبريز تغير الذهب اكدر كيف الكرماء14 صهيون بنو 2 شارع. كل راس في القدس
عمل خزف اباريق حسبوا كيف النقي بالذهب الموزونون
ارضعت أطباءها اخرجت ايضا آوى بنات 3 فخاري. يدي
البرية. في كالنعام فجافية شعبي بنت اما اجراءها.
االطفال العطش. من بحنكه الراضع لسان لصق 4
كانوا الذين 5 لهم. يكسره من وليس خبزا يسألون

الذين الشوارع. في هلكوا قد الفاخرة المآكل ياكلون
صار وقد 6 المزابل. احتضنوا القرمز على يتربون كانوا

التي سدوم خطية قصاص من اعظم شعبي بنت عقاب
نذرها كان 7 اياد. عليها تلق ولم لحظة في كانه انقلبت
اشد واجسامهم اللبن من بياضا واكثر الثلج من انقى

صارت 8 االزرق. كالياقوت جرزهم المرجان. من حمرة
الشوارع. في يعرفوا لم السواد. من ظالما اشد صورتهم

كانت 9 كالخشب. يابسا صار بعظمهم. جلدهم لصق
يذوبون هؤالء الن الجوع. قتلى من خيرا السيف قتلى
الحنائن النساء ايادي 10 الحقل. اثمار لعدم مطعونين
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بنت سحق في لهنّ طعاما صاروا اوالدهنّ. طبخت

واشعل غضبه حمو سكب غيظه. الرب اتم 11 شعبي.
االرض ملوك تصدق لم 12 أسسها. فأكل صهيون في نارا
ابواب يدخالن والمبغض العدو ان المسكونة سكان وكل
السافكين كهنتها وآثام انبيائها خطايا اجل من 13 اورشليم
الشوارع في كعمي تاهوا 14 الصديقين دم وسطها في
مالبسهم. يمسّ ان احد يستطع لم حتى بالدم وتلطخوا
تمسوا. ال حيدوا حيدوا اليهم. ينادون نجس حيدوا 15

يعودون ال انهم االمم بين قالوا ايضا. تاهوا هربوا اذ
لم اليهم. ينظر يعود ال قسمهم. الرب وجه 16 يسكنون.
اما 17 الشيوخ. على يترأفوا ولم الكهنة وجوه يرفعوا
في الباطل. عوننا الى النظر من اعيننا كلّت فقد نحن
لخطواتنا فخاخا نصبوا 18 تخلص. ال امة انتظرنا برجنا

الن ايامنا كملت نهايتنا. قربت ساحاتنا. في نمشي ال حتى
السماء. نسور من اخف طاردونا صار 19 أتت. قد نهايتنا
نفس 20 لنا. كمنوا البرية في اثرنا. في جدوا الجبال على
في عنه قلنا الذي حفرهم في أخذ الرب مسيح انوفنا
يا ادوم بنت يا وافرحي اطربي 21 االمم بين نعيش ظله
وتتعرين تسكرين الكاس. تمر ايضا عليك عوص. ساكنة
سيعاقب يسبيك. يعود ال صهيون. بنت يا اثمك تم قد 22

خطاياك ويعلن ادوم بنت يا اثمك
عارنا. الى وانظر اشرف لنا. صار ماذا رب يا اذكر صرنا15 3 لالجانب. بيوتنا للغرباء. ميراثنا صار قد 2
حطبنا بالفضة. ماءنا شربنا 4 كارامل. امهاتنا اب. بال ايتاما
لنا. راحة وال نتعب نضطهد. اعناقنا على 5 يأتي. بالثمن



22–6.5 Ratapan 9
آباؤنا 7 خبزا. لنشبع واالشوريين للمصريين اليد اعطينا 6
عبيد 8 آثامهم. نحمل ونحن بموجودين وليسوا اخطأوا

نأتي بانفسنا 9 ايديهم. من يخلص من ليس علينا. حكموا
من كتنور اسودّت جلودنا 10 البرية. سيف جرى من بخبزنا
العذارى صهيون في النساء اذلوا 11 الجوع. نيران جرى
تعتبر ولم يعلقون بايديهم الرؤساء 12 يهوذا. مدن في
عثروا والصبيان للطحن الشبان اخذوا 13 الشيوخ. وجوه
عن والشبان الباب عن الشيوخ كفت 14 الحطب. تحت
سقط 16 نوحا. رقصنا صار قلبنا فرح مضى 15 غنائهم.
هذا اجل من 17 اخطأنا. قد الننا لنا ويل راسنا. اكليل

جبل اجل من 18 عيوننا. اظلمت هذه اجل من قلبنا. حزن
االبد الى رب يا انت 19 فيه. ماشية الثعالب الخرب. صهون
االبد الى تنسانا لماذا 20 فدور. دور الى كرسيك تجلس.
ايامنا جدد فنرتد. اليك رب يا ارددنا 21 االيام. طول وتتركنا
جدا علينا غضبت هل الرفضرفضتنا كل هل 22 كالقديم.



Yehezkiel

في الرابع الشهر في الثالثين سنة في كان نهر11 عند المسبيين بين وانا الشهر من الخامس
في 2 هللا. رؤى فرأيت انفتحت السموات ان خابور
سبي من الخامسة السنة وهي الشهر من الخامس
الكاهن حزقيال الى الرب كالم صار 3 الملك يوياكين
وكانت خابور. نهر عند الكلدانيين ارض في بوزي ابن
جاءت عاصفة بريح واذا فنظرت 4 الرب. يد هناك عليه

لمعان وحولها متواصلة ونار عظيمة سحابة الشمال. من
النار. وسط من الالمع النحاس كمنظر وسطها ومن
لها منظرها. وهذا حيوانات اربعة شبه وسطها ومن 5
اربعة واحد ولكل اوجه اربع واحد ولكل 6 انسان. شبه
رجل كقدم ارجلها واقدام قائمة ارجل وارجلها 7 اجنحة.
انسان وايدي 8 المصقول. النحاس كمنظر وبارقة العجل
واجنحتها ووجوهها االربعة. جوانبها على اجنحتها تحت
تدر لم باخيه. الواحد متصلة واجنحتها 9 االربعة. لجوانبها
شبه اما 10 وجهه. جهة الى يسير واحد كل سيرها. عند
ووجه الربعتها لليمين اسد ووجه انسان فوجه وجوهها
فهذه 11 الربعتها. نسر ووجه الربعتها الشمال من ثور

اثنان واحد لكل فوق. من فمبسوطة اجنحتها اما اوجهها.
وكل 12 اجسامها. يغطيان واثنان باخيه احدهما متصالن
الروح تكون حيث الى وجهه. جهة الى يسير كان واحد



26–13.1 Yehezkiel 2
الحيوانات شبه اما 13 سيرها. عند تدر لم تسير. لتسير
سالكة هي مصابيح كمنظر متقدة نار كجمر فمنظرها
برق يخرج كان النار ومن لمعان وللنار الحيوانات. بين
فنظرت 15 البرق. كمنظر وراجعة راكضة الحيوانات 14

الحيوانات بجانب االرض على واحدة بكرة واذا الحيوانات
كمنظر وصنعتها البكرات منظر 16 االربعة. باوجهها

كانها وصنعتها ومنظرها واحد شكل ولالربع الزبرجد.
جوانبها على سارت سارت لما 17 بكرة. وسط بكرة كانت
ومخيفة. فعالية أطرها اما 18 سيرها. عند تدر لم االربعة.

سارت فاذا 19 لالربع. حواليها عيونا مآلنة وأطرها
الحيوانات ارتفعت واذا بجانبها البكرات سارت الحيوانات
الروح تكون حيث الى 20 البكرات. ارتفعت االرض عن
ترتفع والبكرات لتسير الروح حيث الى يسيرون لتسير
فاذا 21 البكرات. في كانت الحيوانات روح الن معها.
واذا وقفت. تلك وقفت واذا هذه سارت تلك سارت

روح الن معها البكرات ارتفعت االرض عن تلك ارتفعت
الحيوانات رؤوس وعلى 22 البكرات. في كانت الحيوانات

رؤوسها على منتشرا الهائل البلور كمنظر مقبب شبه
الواحد مستقيمة اجنحتها المقبب وتحت 23 فوق. من

واحد ولكل هنا من يغطيان اثنان واحد لكل اخيه. نحو
سمعت سارت فلما 24 اجسامها. هناك من يغطيان اثنان
صوت القدير كصوت كثيرة مياه كخرير اجنحتها صوت

فكان 25 اجنحتها. ارخت وقفت ولما جيش. كصوت ضجة
وقفت اذا رؤوسها. على الذي المقبب فوق من صوت

شبه رؤوسها على الذي المقبب وفوق 26 اجنحتها. ارخت
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العرش شبه وعلى االزرق العقيق حجر كمنظر عرش
منظر مثل ورأيت 27 فوق. من عليه انسان كمنظر شبه
منظر من حوله من داخله نار كمنظر الالمع النحاس

مثل رأيت تحت الى حقويه منظر ومن فوق الى حقويه
التي القوس كمنظر 28 حولها من لمعان ولها نار منظر
حوله. من اللمعان منظر هكذا مطر يوم السحاب في

وجهي. على خررت رأيته ولما الرب. مجد شبه منظر هذا
متكلم صوت وسمعت

معك. فأتكلم قدميك على قم آدم ابن يا لي فقال على12 واقامني معي تكلم لما روح فيّ فدخل 2
انا آدم ابن يا لي وقال 3 معي. المتكلم فسمعت قدميّ
تمردت قد متمردة امة الى اسرائيل بني الى مرسلك
اليوم. هذا ذات الى عليّ عصوا وآباؤهم هم عليّ.
مرسلك انا القلوب والصالب الوجوه القساة والبنون 4
ان وهم 5 الرب. السيد قال هكذا لهم فتقول اليهم.
يعلمون فانهم متمرد. بيت النهم امتنعوا. وان سمعوا
منهم تخف فال آدم ابن يا انت اما 6 بينهم. كان نبيا ان
وانت لديك وسالء قريس النهم تخف ال كالمهم ومن

وجوههم ومن تخف ال كالمهم من العقارب. بين ساكن
ان بكالمي معهم وتتكلم 7 متمرد. بيت النهم ترتعب. ال
آدم ابن يا وانت 8 متمردون النهم امتنعوا وان سمعوا
المتمرد. كالبيت متمردا تكن ال به. مكلمك انا ما فاسمع
ممدودة بيد واذا فنظرت 9 معطيكه. انا ما وكل فمك افتح
مكتوب وهو امامي فنشره 10 فيها. سفر بدرج واذا اليّ

وويل ونحيب مراث فيه وكتب قفاه ومن داخل من
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الدرج هذا كل تجده. ما كل آدم ابن يا لي وقال فاطعمني13 فمي ففتحت 2 اسرائيل. بيت كلم واذهب
وامأل بطنك اطعم آدم ابن يا لي وقال 3 الدرج. ذلك
فصار فأكلته معطيكه. انا الذي الدرج هذا من جوفك
اذهب آدم ابن يا لي فقال 4 حالوة كالعسل فمي في
غير النك 5 بكالمي. وكلمهم اسرائيل بيت الى امض

الى بل اللسان وثقيل اللغة غامض شعب الى مرسل
وثقيلة اللغة غامضة كثيرة شعوب الى ال 6 اسرائيل. بيت

هؤالء الى ارسلتك فلو كالمهم. تفهم لست اللسان
لك. يسمع ان يشاء ال اسرائيل بيت لكن 7 لك. لسمعوا
اسرائيل بيت كل الن لي. يسمعوا ان يشاؤون ال النهم
وجهك جعلت قد هانذا 8 القلوب. وقساة الجباه صالب
قد 9 جباههم. مثل صلبة وجبهتك وجوههم مثل صلبا

وال تخفهم فال الصوان من اصلب كالماس جبهتك جعلت
ابن يا لي وقال 10 متمرد بيت النهم وجوههم من ترتعب
واسمعه قلبك في اوعه به اكلمك الذي الكالم كل آدم
شعبك بني الى المسبيين الى اذهب وامض 11 باذنيك.
وان سمعوا ان الرب السيد قال هكذا لهم وقل وكلمهم
رعد صوت خلفي فسمعت روح حملني ثم 12 امتنعوا.
اجنحة وصوت 13 مكانه. من الرب مجد مبارك عظيم

معها البكرات وصوت باخيه الواحد المتالصقة الحيوانات
فذهبت واخذني الروح فحملني 14 عظيم. رعد وصوت

عليّ شديدة كانت الرب ويد روحي حرارة في مرّا
نهر عند الساكنين ابيب تل عند المسبيين الى فجئت 15
في متحيرا ايام سبعة سكنت هناك سكنوا وحيث خابور
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الرب كلمة ان االيام السبعة تمام عند وكان 16 وسطهم.

لبيت رقيبا جعلتك قد آدم ابن يا 17 قائلة. اليّ صارت
قبلي. من وانذرهم فمي من الكلمة فاسمع اسرائيل.
تكلمت وال انت انذرته وما تموت موتا للشرير قلت اذا 18
الشرير فذلك إلحيائه الرديئة طريقه من للشرير انذارا

انت انذرت وان 19 اطلبه. يدك فمن دمه اما باثمه يموت
فانه الرديئة طريقه عن وال شره عن يرجع ولم الشرير
رجع ان والبار 20 نفسك. نجيت فقد انت اما باثمه. يموت
يموت. فانه امامه معثرة وجعلت اثما وعمل بره عن

عمله. الذي بره يذكر وال خطيته في يموت تنذره لم النك
من البار انت انذرت وان 21 اطلبه. يدك فمن دمه اما

انذر النه يحيا حياة فانه يخطئ لم وهو البار يخطئ ان
هناك عليّ الرب يد وكانت 22 نفسك نجيت قد تكون وانت
فقمت 23 اكلمك. وهناك البقعة الى اخرج قم لي وقال
كالمجد هناك واقف الرب بمجد واذا البقعة الى وخرجت
فدخل 24 وجهي على فخررت خابور. نهر عند رايته الذي
اذهب لي. وقال كلمني ثم قدميّ. على واقامني روح فيّ
آدم ابن يا وانت 25 بيتك. وسط في نفسك على اغلق
في تخرج فال بها ويقيدونك ربطا عليك يضعون هم فها
لهم تكون وال فتبكم بحنكك لسانك وألصق 26 وسطهم.
فمك افتح كلمتك فاذا 27 متمرد. بيت النهم موبخا رجال
فليسمع يسمع من الرب. السيد قال هكذا لهم فتقول

متمرد بيت النهم فليمتنع. يمتنع ومن
امامك وضعها لبنة لنفسك فخذ آدم ابن يا وانت حصار14 عليها واجعل 2 اورشليم. مدينة عليها وارسم
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جيوشا عليها واجعل مترسة عليها واقم برجا عليها وابن
من صاجا لنفسك انت وخذ 3 حولها. مجانق عليها واقم
وثبت المدينة وبين بينك حديد من سورا وانصبه حديد

لبيت آية تلك وتحاصرها. حصار في فتكون عليها وجهك
اثم عليه وضع اليسار جنبك على انت واتكئ 4 اسرائيل

تحمل عليه تتكئ فيها التي االيام عدد على اسرائيل. بيت
االيام عدد حسب اثمهم سني لك جعلت قد وانا 5 اثمهم.
اسرائيل. بيت اثم فتحمل يوما. وتسعين يوم مئة ثالث

اثم فتحمل ايضا اليمين جنبك على فاتكئ اتممتها فاذا 6
عوضا يوم كل لك جعلت فقد يوما. اربعين يهوذا بيت
وذراعك اورشليم حصار على وجهك فثبّت 7 سنة. عن
فال ربطا عليك اجعل وهأنذا 8 عليها. وتنبّا مكشوفة

وخذ 9 حصارك ايام تتمم حتى جنب الى جنب من تقلب
وكرسنة ودخنا وعدسا وفوال وشعيرا قمحا لنفسك انت

االيام كعدد خبزا لنفسك واصنعها واحد وعاء في وضعها
يوما وتسعين يوم مئة ثالث جنبك. على فيها تتكئ التي
يوم كل بالوزن. يكون تأكله الذي وطعامك 10 تاكله.
وتشرب 11 تاكله. وقت الى وقت من شاقال. عشرين

تشربه. وقت الى وقت من الهين. سدس بالكيل. الماء
من يخرج الذي الخرء على الشعير. من كعكا وتأكل 12
ياكل هكذا الرب. وقال 13 عيونهم. امام تخبزه االنسان
اطردهم الذين االمم بين النجس خبزهم اسرائيل بنو

ومن تتنجس لم نفسي ها الرب سيد يا آه فقلت 14 اليهم.
فمي دخل وال فريسة او ميتة آكل لم اآلن الى صباي

البقر خثي لك جعلت قد انظر. لي فقال 15 نجس. لحم
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ابن يا لي وقال 16 عليه. خبزك فتصنع االنسان خرء بدل
الخبز فياكلون اورشليم في الخبز قوام اكسر هانذا آدم
لكي 17 وبالحيرة بالكيل الماء ويشربون وبالغم بالوزن
ويفنوا واخوه الرجل ويتحيروا والماء الخبز يعوزهم

باثمهم
موسى حادا سكينا لنفسك فخذ آدم ابن يا وانت وعلى15 راسك على وامررها لنفسك تأخذ الحالق

بالنار واحرق 2 واقسمه للوزن ميزانا لنفسك وخذ لحيتك.
ثلثا وخذ الحصار ايام تمت اذا المدينة وسط في ثلثه
استل وانا الريح. الى ثلثا وذر حواليه بالسيف واضربه

اذيالك. في وصرّه بالعدد قليال منه وخذ 3 وراءهم. سيفا
بالنار. واحرقه النار وسط في والقه ايضا منه وخذ 4
السيد قال هكذا 5 اسرائيل بيت كل على نار تخرج منه
اقمتها قد الشعوب وسط في اورشليم هذه الرب.

االمم من باشرّ احكامي فخالفت 6 االراضي. وحواليها
احكامي الن حواليها التي االراضي من باشرّ وفرائضي
هكذا ذلك الجل 7 فيها. يسلكوا لم وفرائضي رفضوها
االمم من اكثر ضججتم انكم اجل من الرب. السيد قال
تعملوا ولم فرائضي في تسلكوا ولم حواليكم التي
التي االمم احكام حسب عملتم وال احكامي حسب

ايضا انا اني ها الرب. السيد قال هكذا لذلك 8 حواليكم
االمم عيون امام احكاما وسطك في وسأجري عليك

كل بسبب بعد مثله افعل لن وما افعل لم ما بك وافعل 9
وسطك في االبناء اآلباء تاكل ذلك الجل 10 ارجاسك.

بقيتك واذري احكاما فيك واجري آباءهم يأكلون واالبناء
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السيد يقول انا حيّ ذلك اجل من 11 ريح. كل في كلها
مكرهاتك بكل مقدسي نجست قد انك اجل من الرب
ايضا وانا عيني تشفق وال اجزّ ايضا فانا ارجاسك وبكل
وسطك في يفنون وبالجوع بالوبإ يموت ثلثك 12 اعفو. ال
ريح كل في اذريه وثلث حولك من بالسيف يسقط وثلث
سخطي واحللت غضبي تم واذا 13 ورائهم. سيفا واستل
غيرتي في تكلمت الرب انا اني يعلمون وتشفيت عليهم
بين وعارا خرابا واجعلك 14 فيهم. سخطي اتممت اذا

عارا فتكونين 15 عابر كل عيني امام حواليك التي االمم
اجريت اذا حواليك التي لالمم ودهشا وتأديبا ولعنة

الرب انا حامية. وبتوبيخات وبسخط بغضب احكاما فيك
التي الشريرة الجوع سهام عليهم ارسلت اذا 16 تكلمت.
عليكم الجوع وازيد لخرابكم ارسلها التي للخراب تكون
الجوع عليكم ارسلت واذا 17 الخبز قوام لكم واكسر

واجلب والدم الوبأ فيك ويعبر فتثكلك الرديئة والوحوش
تكلمت الرب انا سيفا. عليك

اجعل آدم ابن يا 2 قائال الرب كالم اليّ وكان جبال16 يا وقل 3 عليها وتنبأ اسرائيل جبال نحو وجهك
الرب السيد قال هكذا الرب. السيد كلمة اسمعي اسرائيل
عليكم جالب انا هانذا ولالوطئة لالودية ولآلكام للجبال

وتتكسر مذابحكم فتخرب 4 مرتفعاتكم. وابيد سيفا
جثث واضع 5 اصنامكم. قدام قتالكم واطرح شمساتكم

حول عظامكم واذري اصنامهم قدام اسرائيل بني
وتخرب المدن تقفر مساكنكم كل في 6 مذابحكم.

وتزول وتنكسر مذابحكم وتخرب تقفر لكي المرتفعات
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وتسقط 7 اعمالكم. وتمحى شمساتكم وتقطع اصنامكم
بقية وابقي 8 الرب انا اني فتعلمون وسطكم في القتلى
تذرّيكم عند االمم بين السيف من ناجون لكم يكون اذ
االمم بين يذكرونني منكم والناجون 9 االراضي. في
حاد الذي الزاني قلبهم كسرت اذا اليهم يسبون الذين

الجل انفسهم ومقتوا اصنامهم وراء الزانية وعيونهم عني
اني ويعلمون 10 رجاساتهم. كل في فعلوها التي الشرور
هكذا 11 الشر هذا بهم افعل اني باطال اقل لم الرب. انا
على آه وقل برجلك واخبط بيدك اضرب الرب. السيد قال
بالسيف يسقطوا حتى الشريرة اسرائيل بيت رجاسات كل

يسقط والقريب باوبإ يموت البعيد 12 وبالوبإ. وبالجوع
غضبي فاتمم بالجوع يموت والمنحصر والباقي بالسيف
وسط قتالهم كانت اذا الرب انا اني فتعلمون 13 عليهم.
رؤوس وفي عالية اكمة كل على مذابحهم حول اصنامهم
بلوطة كل وتحت خضراء شجرة كل وتحت الجبال كل

اصنامهم. لكل سرور رائحة فيه قربوا الذي الموضع غبياء
من وخربة مقفرة االرض واصيّر عليهم يدي وامد 14

الرب انا اني فيعلمون مساكنهم كل في دبلة الى القفر
آدم ابن يا وانت 2 قائال الرب كالم اليّ وكان قد17 نهاية. اسرائيل. الرض الرب السيد قال فهكذا
النهاية اآلن 3 االربع. االرض زوايا على النهاية جاءت

واجلب كطرقك عليك واحكم عليك غضبي وارسل عليك
اعفو وال عيني عليك تشفق فال 4 رجاساتك. كل عليك
وسطك في رجاساتك وتكون طرقك عليك اجلب بل

شر شر الرب. السيد قال هكذا 5 الرب انا اني فتعلمون
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النهاية. جاءت جاءت. قد نهاية 6 أتى. قد هوذا وحيد
ايها اليك الدور انتهى 7 جاءت. قد هي ها اليك. انتبهت
ال اضطراب يوم اقترب الوقت. بلغ االرض. في الساكن
واتمم عليك رجزي اصب قريب عن اآلن 8 الجبال. هتاف
كل عليك واجلب كطرقك عليك واحكم عليك سخطي
عليك اجلب بل اعفو وال عيني تشفق فال 9 رجاساتك.

انا اني فتعلمون وسطك. في تكون ورجاساتك كطرقك
دارت جاء. قد هوذا ها اليوم هوذا ها 10 الضارب الرب
الظلم قام 11 الكبرياء. افرخت العصا. ازهرت الدائرة.
من وال ثروتهم من وال منهم يبقى ال الشر. عصا الى
اليوم. بلغ الوقت. جاء قد 12 عليهم. نوح وال ضجيجهم
على الغضب الن البائع يحزننّ وال الشاري يفرحنّ فال
وان المبيع الى يعود لن البائع الن 13 جمهورهم. كل

فال جمهورها كل على الرؤيا الن االحياء. بين بعد كانوا
في نفخوا قد 14 حياته. يشدّد ال بإثمه واالنسان يعود
غضبي الن القتال. الى ذاهب وال الكل واعدّوا البوق
والجوع والوبأ خارج من السيف 15 جمهورهم كل على
والذي بالسيف يموت الحقل في هو الذي داخل. من
منهم وينفلت 16 والوبأ. الجوع يأكله المدينة في هو
كلهم االوطئة. كحمام الجبال على ويكونون منفلتون

وكل ترتخي االيدي كل 17 اثمه. على واحد كل يهدرون
رعب ويغشاهم بالمسح ويتنطقون 18 ماء. تصير الركب
قرع. رؤوسهم جميع وعلى خزي الوجوه جميع وعلى

ال لنجاسة. يكون وذهبهم الشوارع في فضتهم يلقون 19
الرب. غضب يوم في انقاذهم وذهبهم فضتهم تستطيع
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صارا النهما جوفهم يمألون وال انفسهم منهما يشبعون ال
جعلوا للكبرياء. فجعلها زينته بهجة اما 20 اثمهم. معثرة
جعلتها ذلك الجل رجاساتهم. مكرهاتهم اصنام فيها
والى للنهب الغرباء ايدي الى اسلمها 21 نجاسة. لهم

عنهم وجهي وأحوّل 22 فينجسونها. سلبا االرض اشرار
اصنع 23 وينجسونه المعتنقون ويدخله سرّي فينجسون

والمدينة الدم احكام من امتألت قد االرض الن السلسلة
بيوتهم فيرثون االمم باشرّ فآتي 24 الظلم. من امتألت
آت الرعب 25 مقادسهم. فتتنجس االشدّاء كبرياء وابيد

مصيبة. على مصيبة ستاتي 26 يكون. وال السالم فيطلبون
والشريعة النبي. من رؤيا فيطلبون خبر. على خبر ويكون
ينوح الملك 27 الشيوخ عن والمشورة الكاهن عن تباد

ترجف. االرض شعب وايدي حيرة يلبس والرئيس
فيعلمون عليهم احكم وكاحكامهم بهم اصنع كطريقهم

الرب انا اني
في السادس الشهر في السادسة السنة في وكان ومشايخ18 بيتي في جالس وانا الشهر من الخامس

عليّ وقعت الرب السيد يد ان امامي جالسون يهوذا
حقويه منظر من نار كمنظر شبه واذا فنظرت 2 هناك.

كشبه لمعان كمنظر فوق الى حقويه ومن نار تحت الى
راسي بناصية وأخذني يد شبه ومد 3 الالمع. النحاس
رؤى في بي واتى والسماء االرض بين روح ورفعني
نحو المتجه الداخلي الباب مدخل الى اورشليم الى هللا
واذا 4 الغيرة المهيج الغيرة تمثال مجلس حيث الشمال
البقعة في رأيتها التي الرؤيا مثل هناك اسرائيل اله مجد
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الشمال. طريق نحو عينيك ارفع آدم ابن يا لي قال ثم 5
باب شمالي من واذا الشمال طريق نحو عينيّ فرفعت
يا لي وقال 6 المدخل. في هذا الغيرة تمثال المذبح

العظيمة الرجاسات عاملون. هم ما رأيت هل آدم ابن
وبعد مقدسي. عن البعادي هنا عاملها اسرائيل بيت التي
الدار باب الى بي جاء ثم 7 اعظم. رجاسات تنظر تعود
آدم ابن يا لي قال ثم 8 الحائط. في ثقب واذا فنظرت
وقال 9 باب. فاذا الحائط في فنقبت الحائط. في انقب
عاملوها هم التي الشريرة الرجاسات وانظر ادخل لي
وحيوان دبابات شكل كل واذا ونظرت فدخلت 10 هنا.
الحائط على مرسومة اسرائيل بيت اصنام وكل نجس
شيوخ من رجال سبعون قدامها وواقف 11 دائره. على
وكل وسطهم في قائم شافان بن ويازنيا اسرائيل بيت
ثم 12 صاعد. البخور عنان وعطر يده في مجمرته واحد
اسرائيل بيت شيوخ تفعله ما آدم ابن يا أرأيت لي قال

يقولون النهم تصاويره. مخادع في واحد كل الظالم في
تعود بعد لي وقال 13 االرض ترك قد الرب يرانا. ال الرب

الى بي فجاء 14 عاملوها. هم اعظم رجاسات تنظر
هناك واذ الشمال جهة من الذي الرب بيت باب مدخل

هذا أرأيت لي فقال 15 تموز. على يبكين جالسات نسوة
هذه من اعظم رجاسات تنظر تعود بعد آدم. ابن يا
باب عند واذا الداخلية الرب بيت دار الى بي فجاء 16

وعشرون خمسة نحو والمذبح الرواق بين الرب هيكل
الشرق نحو ووجوههم الرب هيكل نحو ظهورهم رجال
أرأيت لي وقال 17 الشرق. نحو للشمس ساجدون وهم
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عملوها التي الرجاسات عمل يهوذا لبيت أقليل آدم. ابن يا

الغاظتي ويعودون ظلما االرض مألوا قد النهم هنا.
اعامل ايضا فانا 18 انفهم. الى الغصن يقرّبون هم وها
اذني في صرخوا وان اعفو. وال عيني تشفق ال بالغضب.

اسمعهم ال عال بصوت
وكالء قرّب قائال. عال بصوت سمعي في وصرخ بستة19 واذا 2 بيده. المهلكة وعدّته واحد كل المدينة
جهة من هو الذي االعلى الباب طريق من مقبلين رجال
وسطهم وفي بيده. الساحقة عدّته واحد وكل الشمال
فدخلوا كاتب. دواة جانبه وعلى الكتان البس رجل

صعد اسرائيل اله ومجد 3 النحاس. مذبح جانب ووقفوا
الرجل فدعا البيت. عتبة الى عليه كان الذي الكروب عن
له وقال 4 جانبه على الكاتب دواة الذي الكتان الالبس
وسم اورشليم وسط في المدينة وسط في اعبر الرب.
كل على ويتنهدون يئنون الذين الرجال جباه على سمة
في الولئك وقال 5 وسطها. في المصنوعة الرجاسات
تشفق ال واضربوا. وراءه المدينة في اعبروا سمعي
والطفل والعذراء والشاب الشيخ 6 تعفوا. وال اعينكم

السمة عليه انسان من تقربوا وال للهالك. اقتلوا والنساء
الذين الشيوخ بالرجال فابتدأوا مقدسي. من وابتدئوا

قتلى. الدور وامألوا البيت نجسوا لهم وقال 7 البيت. امام
هم بينما وكان 8 المدينة في وقتلوا فخرجوا اخرجوا.

وقلت وصرخت وجهي على خررت اني انا وأبقيت يقتلون
بصب كلها اسرائيل بقية مهلك انت هل الرب. سيد يا آه
اسرائيل بيت اثم ان لي فقال 9 اورشليم على رجزك
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وامتألت دماء االرض امتألت وقد جدا جدا عظيم ويهوذا
ال االرضوالرب ترك قد الرب يقولون النهم جنفا. المدينة
طريقهم اجلب اعفو. وال تشفق ال عيني ايضا وانا 10 يرى.
الدواة الذي الكتان الالبس بالرجل واذا 11 رؤوسهم. على

امرتني كما فعلت قد قائال جوابا رد جانبه على
راس على الذي المقبب على واذ نظرت ثم كمنظر110 االزرق العقيق كحجر شيء الكروبيم
ادخل وقال الكتان الالبس الرجل وكلم 2 عرش. شبه
من نار جمر حفنتيك وامأل الكروب تحت البكرات بين
عينيّ. قدام فدخل المدينة. على وذرّها الكروبيم بين
الرجل دخل حين البيت يمين عن واقفون والكروبيم 3

الرب مجد فارتفع 4 الداخلية. الدار مألت والسحابة
السحابة من البيت فامتأل البيت. عتبة الى الكروب عن
صوت وسمع 5 الرب. مجد لمعان من الدار وامتألت

القدير هللا كصوت الخارجية الدار الى الكروبيم اجنحة
خذ قائال الكتان الالبس الرجل امر لما وكان 6 تكلم. اذا
ووقف دخل انه الكروبيم بين من البكرات بين من نارا
الى الكروبيم بين من يده كروب ومد 7 البكرة. بجانب
حفنتي في ووضعها منها فرفع الكروبيم بين التي النار

شبه الكروبيم في فظهر 8 وخرج. فأخذها الكتان الالبس
بكرات اربع واذا ونظرت 9 اجنحتها تحت من انسان يد
الواحد الكروب بجانب واحدة بكرة الكروبيم. بجانب

كشبه البكرات ومنظر اآلخر. الكروب بجانب اخرى وبكرة
كانه لالربع. واحد شكل ومنظرهنّ 10 الزبرجد. حجر

جوانبها على سارت سارت لما 11 بكرة. وسط بكرة كان



2.11–12.10 Yehezkiel 15
توجّه الذي الموضع الى بل سيرها. عند تدر لم االربع.
وكل 12 سيرها. عند تدر لم وراءه. ذهبت الرأس اليه

عيونا مآلنة والبكرات واجنحتها وايديها وظهورها جسمها
في اليها فنودي البكرات اما 13 االربع. لبكراتها حواليها

االول الوجه اوجه. اربعة واحد ولكل 14 بكرة. يا سماعي
اسد وجه والثالث انسان وجه الثاني والوجه كروب وجه
الحيوان هو هذا الكروبيم. صعد ثم 15 نمر. وجه والرابع
سارت الكروبيم سير وعند 16 خابور. نهر عند رأيته الذي
لالرتفاع اجنحتها الكروبيم رفع وعند بجانبها البكرات
عند 17 جانبها. عن ايضا البكرات تدر لم االرض عن
الن معها ارتفعت ارتفاعها وعند هذه وقفت وقوفها
عتبة على من الرب مجد وخرج 18 الحيوان روح فيها

اجنحتها الكروبيم فرفعت 19 الكروبيم. على ووقف البيت
كانت خروجها عند عينيّ. قدام االرض عن وصعدت

الشرقي الرب بيت باب مدخل عند ووقفت معها البكرات
الحيوان هو هذا 20 فوق. من عليها اسرائيل اله ومجد
انها وعلمت خابور. نهر عند اسرائيل اله تحت رأيته الذي
واحد ولكل اوجه اربعة واحد لكل 21 الكروبيم. هي

وشكل 22 اجنحتها. تحت انسان ايدي وشبه اجنحة اربعة
خابور نهر عند رأيتها التي الوجوه شكل هو وجوهها

وجهه جهة الى يسير واحد كل وذواتها. مناظرها
الرب بيت باب الى بي واتى روح رفعني ثم مدخل111 عند واذا الشرق نحو المتجه الشرقي

عزور بن يازنيا بينهم ورأيت رجال وعشرون خمسة الباب
آدم ابن يا لي فقال 2 الشعب. رئيسي بنايا بن وفلطيا
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مشورة المشيرون باالثم المفكرون الرجال هم هؤالء
بناء قريب هو ما القائلون 3 المدينة. هذه في رديئة

عليهم تنبأ ذلك الجل 4 اللحم ونحن القدر هي البيوت.
قل. لي وقال الرب روح عليّ وحلّ 5 آدم. ابن يا تنبأ
يخطر وما اسرائيل بيت يا قلتم هكذا الرب. قال هكذا
المدينة هذه في قتالكم كثرتم قد 6 علمته. قد ببالكم
الرب. السيد قال هكذا لذلك 7 بالقتلى. ازقتها ومألتم

وهي اللحم هم وسطها في طرحتموهم الذين قتالكم
السيف من فزعتم قد 8 وسطها. من اخرج واياكم القدر.

واخرجكم 9 الرب. السيد يقول عليكم اجلبه فالسيف
فيكم واجري الغرباء ايدي الى واسلّمكم وسطها من
اقضي اسرائيل تخم في تسقطون. بالسيف 10 احكاما.
قدرا لكم تكون ال هذه 11 الرب. انا اني فتعلمون عليكم
اسرائيل تخم في وسطها. في اللحم تكونون انتم وال
تسلكوا لم الذي الرب انا اني فتعلمون 12 عليكم اقضي
احكام حسب عملتم بل باحكامه تعملوا ولم فرائضه في
بنايا بن فلطيا ان تنبأت لما وكان 13 حولكم الذين االمم
وقلت عظيم بصوت وصرخت وجهي على فخررت مات.
وكان 14 اسرائيل بقية انت تفني هل الرب. سيد يا آه
ذوو اخوتك اخوتك آدم ابن يا 15 قائال. الرب كالم اليّ
لهم قال الذين هم باجمعه اسرائيل بيت وكل قرابتك
هذه أعطيت لنا الرب. عن ابتعدوا اورشليم سكان

وان الرب. السيد قال هكذا قل. لذلك 16 ميراثا. االرض
في بددتهم قد كنت وان االمم بين ابعدتهم قد كنت
االراضي في صغيرا مقدسا لهم اكون فاني االراضي
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الرب. السيد قال هكذا قل. لذلك 17 اليها. يأتون التي

االراضي من واحشركم الشعوب بين من اجمعكم اني
الى فيأتون 18 اسرائيل. ارض واعطيكم فيها تبددتم التي
منها. رجاساتها وجميع مكرهاتها جميع ويزيلون هناك

جديدا روحا داخلكم في واجعل واحدا قلبا واعطيهم 19
لكي 20 لحم قلب واعطيهم لحمهم من الحجر قلب وانزع

بها ويعملوا احكامي ويحفظوا فرائضي في يسلكوا
قلبهم الذين اما 21 الها. لهم اكون فانا شعبا لي ويكونوا

اجلب فاني ورجاساتهم مكرهاتهم قلب وراء ذاهب
رفعت ثم 22 الرب السيد يقول رؤوسهم على طريقهم

عليها اسرائيل اله ومجد معها والبكرات اجنحتها الكروبيم
المدينة وسط على من الرب مجد وصعد 23 فوق. من

وحملني 24 المدينة. شرقي على الذي الجبل على ووقف
الكلدانيين ارض الى هللا بروح الرؤيا في بي وجاء روح

فكلمت 25 رأيتها. التي الرؤيا عني فصعدت المسبيين. الى
اياه اراني الذي الرب كالم بكل المسبيين

انت آدم ابن يا 2 قائال. الرب كالم اليّ وكان اعين112 لهم الذين متمرد بيت وسط في ساكن
يسمعون وال ليسمعوا آذان لهم ينظرون. وال لينظروا

أهبة لنفسك فهيّء آدم ابن يا وانت 3 متمرد. بيت النهم
مكانك من وارتحل نهارا عيونهم قدام وارتحل جالء
بيت انهم ينظرون لعلهم عيونهم قدام آخر مكان الى

نهارا عيونهم قدام الجالء كأهبة اهبتك فتخرج 4 متمرد.
الجالء. الى كالخارجين عيونهم قدام مساء تخرج وانت

وأخرجها عيونهم قدام الحائط في لنفسك وانقب 5
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العتمة في عيونهم. قدام كتفك على واحمل 6 منه.
جعلتك الني االرض. ترى فال وجهك تغطي تخرجها.
فأخرجت أمرت كما هكذا ففعلت 7 اسرائيل. لبيت آية

في لنفسي نقبت المساء وفي نهارا الجالء كأهبة أهبتي
كتفي على وحملت العتمة في واخرجت بيدي الحائط
قائلة الرب كلمة اليّ كانت الصباح وفي 8 عيونهم قدام
ماذا المتمرد البيت اسرائيل بيت لك يقل ألم آدم ابن يا 9
هو الوحي هذا الرب. السيد قال هكذا لهم. قل 10 تصنع.
في هم والذين اسرائيل بيت وكل اورشليم في الرئيس
بهم. يصنع هكذا صنعت كما لكم. آية انا قل 11 وسطهم.
في الذي والرئيس 12 يذهبون. السبي الى الجالء الى
ينقبون ويخرج. العتمة في الكتف على يحمل وسطهم

االرض ينظر لكيال وجهه يغطي منه. ليخرجوا الحائط في
وآتي شركي في فيؤخذ عليه شبكتي وابسط 13 بعينيه.
وهناك يراها ال ولكن الكلدانيين ارض الى بابل الى به
لنصره حوله الذين جميع ريح كل في واذري 14 يموت.
اني فيعلمون 15 وراءهم. السيف واستل جيوشه وكل
االراضي. في واذريهم االمم بين ابددهم حين الرب انا
الجوع ومن السيف من معدودين رجاال منهم وابقي 16
التي االمم بين رجاساتهم بكل يحدّثوا لكي الوبإ ومن
كلمة اليّ وكانت 17 الرب انا اني فيعلمون اليها يأتون
واشرب بارتعاش خبزك كل آدم ابن يا 18 قائلة. الرب
قال هكذا االرض. لشعب وقل 19 وغمّ. بارتعاد ماءك
اسرائيل ارض في اورشليم سكان على الرب السيد
لكي بحيرة ماءهم ويشربون بالغمّ خبزهم يأكلون
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فيها. الساكنين كل ظلم من ملئها عن ارضها تخرب

اني فتعلمون تقفر واالرض تخرب المسكونة والمدن 20
ما آدم ابن يا 22 قائال. الرب كالم اليّ وكان 21 الرب انا

طالت قد القائل اسرائيل ارض على لكم الذي المثل هذا
السيد قال هكذا لهم. قل لذلك 23 رؤيا. كل وخابت االيام
اسرائيل. في بعد به يمثّلون فال المثل هذا ابطل الرب.
ال النه 24 رؤيا. كل وكالم االيام اقتربت قد لهم قل بل
بيت وسط في ملقة عرافة وال باطلة رؤيا بعد تكون

بها اتكلم التي والكلمة اتكلم الرب انا الني 25 اسرائيل.
المتمرد البيت ايها ايامكم في الني بعد. تطول ال تكون.
كالم اليّ وكان 26 الرب السيد يقول واجريها الكلمة اقول
الرؤيا قائلون اسرائيل بيت هوذا آدم ابن يا 27 قائال. الرب

الزمنة متنبئ وهو كثيرة ايام الى هي رائيها هو التي
يطول ال الرب. السيد قال هكذا لهم. قل لذلك 28 بعيدة.
يقول تكون بها تكلمت التي الكلمة كالمي. من شيء بعد

الرب السيد
تنبأ آدم ابن يا 2 قائال الرب كالم اليّ وكان هم113 للذين وقل يتنبأون الذين اسرائيل انبياء على

قال هكذا 3 الرب. كلمة اسمعوا ذواتهم تلقاء من انبياء
روحهم وراء الذاهبين الحمقى لالنبياء ويل الرب. السيد
في كالثعالب صاروا اسرائيل يا انبياؤك 4 شيئا. يروا ولم
لبيت جدارا تبنوا ولم الثغر الى تصعدوا لم 5 الخرب.

باطال رأوا 6 الرب. يوم في الحرب في للوقوف اسرائيل
يرسلهم لم والرب الرب وحي القائلون كاذبة وعرافة
وتكلمتم باطلة رؤيا تروا ألم 7 الكلمة. اثبات وانتظروا
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لذلك 8 اتكلم. لم وانا الرب وحي قائلين كاذبة بعرافة

كذبا ورأيتم بالباطل تكلمتم النكم الرب. السيد قال هكذا
يدي وتكون 9 الرب. السيد يقول عليكم انا ها فلذلك

بالكذب. يعرفون والذين الباطل يرون الذين االنبياء على
اسرائيل بيت كتاب وفي يكونون ال شعبي مجلس في
اني فتعلمون يدخلون ال اسرائيل ارض والى يكتبون ال
قائلين شعبي اضلوا انهم اجل من 10 الرب. السيد انا
هم وها حائطا يبني منهم وواحد سالم وليس سالم
انه بالطفال يملطونه للذين فقل 11 بالطفال يملطونه

تسقطن البرد حجارة يا وانتنّ جارف مطر يكون يسقط.
أفال الحائط سقط اذا وهوذا 12 تشققه. عاصفة وريح
هكذا لذلك 13 به. طينتم الذي الطين اين لكم يقال

غضبي في عاصفة بريح اشققه اني الرب. السيد قال
في برد وحجارة سخطي في جارف مطر ويكون

بالطفال ملطتموه الذي الحائط فاهدم 14 الفنائه. غيظي
انتم وتفنون فيسقط اساسه وينكشف باالرض وألصقه
على غضبي فاتمّ 15 الرب. انا اني فتعلمون وسطه في
ليس لكم واقول بالطفال ملطوه الذين وعلى الحائط
اسرائيل انبياء اي 16 ملطوه الذين وال بموجود الحائط
سالم وال سالم رؤى لها ويرون الورشليم يتنبأون الذين
ضد وجهك فاجعل آدم ابن يا وانت 17 الرب السيد يقول
عليهنّ وتنبأ ذواتهنّ تلقاء من يتنبأن اللواتي شعبك بنات
وسائد يخطن للواتي ويل الرب. السيد قال هكذا وقل 18

قامة كل لراس مخدات ويصنعن االيدي اوصال لكل
وتستحيين شعبي نفوس أفتصطدن النفوس. الصطياد
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شعير حفنة الجل شعبي عند وتنجسنني 19 انفسكنّ

تموت ان ينبغي ال نفوس الماتة الخبز من فتات والجل
شعبي على بكذبكنّ تحيا ان ينبغي ال نفوس واستحياء
ها الرب. السيد قال هكذا لذلك 20 للكذب السامعين
كالفراخ النفوس بها تصطدن التي وسائدكنّ ضد انا
التي النفوس النفوس. واطلق اذرعكنّ عن وامزقها

من شعبي وانقذ مخداتكنّ وامزّق 21 كالفراخ. تصطدنها
انا اني فتعلمن للصيد ايديكنّ في بعد يكونون فال ايديكنّ
احزنه لم وانا كذبا الصدّيق قلب احزنتنّ النكنّ 22 الرب.
الرديئة طريقه عن يرجع ال حتى الشرير ايدي وشددّتنّ
عرافة تعرفن وال الباطل ترين تعدن لن فلذلك 23 فيحيا

الرب انا اني فتعلمن ايديكنّ من شعبي وانقذ بعد
وجلسوا اسرائيل شيوخ من رجال اليّ فجاء ابن114 يا 3 قائلة. الرب كلمة اليّ فصارت 2 امامي.
قلوبهم الى اصنامهم اصعدوا قد الرجال هؤالء آدم

منهم أسأل فهل اوجههم. تلقاء اثمهم معثرة ووضعوا
السيد قال هكذا لهم. وقل كلمهم ذلك الجل 4 سؤاال.
اصنامه يصعد الذي اسرائيل بيت من انسان كل الرب.
الى يأتي ثم وجهه تلقاء اثمه معثرة ويضع قلبه الى
لكي 5 اصنامه كثرة حسب اجيبه الرب انا فاني النبي
عني ارتدوا قد كلهم النهم بقلوبهم اسرائيل بيت آخذ
السيد قال هكذا اسرائيل لبيت قل لذلك 6 باصنامهم.

رجاساتكم كل وعن اصنامكم عن وارجعوا توبوا الرب.
اسرائيل بيت من انسان كل الن 7 وجوهكم. اصرفوا
عني ارتد اذا اسرائيل في المتغربين الغرباء من او
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وجهه تلقاء اثمه معثرة ووضع قلبه الى اصنامه واصعد

اجيبه الرب انا فاني عني ليسأله النبي الى جاء ثم
واجعله االنسان ذلك ضد وجهي واجعل 8 بنفسي.

انا اني فتعلمون شعبي وسط من واستأصله ومثال آية
اضللت قد الرب فانا كالما وتكلم النبي ضل فاذا 9 الرب.
شعبي وسط من وابيده عليه يدي وسأمد النبي ذلك
اثم يكون السائل كاثم اثمهم. ويحملون 10 اسرائيل.

ال ولكي اسرائيل بيت عني يضل يعود ال لكي 11 النبي.
شعبا لي ليكونوا بل معاصيهم بكل يتنجسون يعودوا

كلمة اليّ وكانت 12 الرب السيد يقول الها لهم اكون وانا
وخانت ارض اليّ اخطأت ان آدم ابن يا 13 قائلة. الرب

وارسلت الخبز قوام لها وكسرت عليها يدي فمددت خيانة
وكان 14 والحيوان االنسان منها وقطعت الجوع عليها

انما فانهم وايوب ودانيال نوح الثالثة الرجال هؤالء فيها
عبّرت ان 15 الرب. السيد يقول ببرهم انفسهم يخلصون
عابر بال خرابا وصارت فاثكلوها رديئة االرضوحوشا في
الرجال الثالثة هؤالء وسطها وفي 16 الوحوش بسبب
وال بنين يخلصون ال انهم الرب السيد يقول انا فحيّ

او 17 خربة. تصير واالرض يخلصون وحدهم هم بنات.
في اعبر سيف يا وقلت االرض تلك على سيفا جلبت ان
وسطها وفي 18 والحيوان االنسان منها وقطعت االرض
ال انهم الرب السيد يقول انا فحيّ الثالثة الرجال هؤالء
او 19 يخلصون. وحدهم هم بل بنات وال بنين يخلّصون
عليها غضبي وسكبت االرض تلك على وبأ ارسلت ان

نوح وسطها وفي 20 والحيوان االنسان منها القطع بالدم
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يخلصون ال انهم الرب السيد يقول انا فحيّ وايوب ودانيال
هكذا النه 21 ببرهم انفسهم يخلصون انما ابنة. وال ابنا
الرديئة احكامي ارسلت ان بالحري كم الرب. السيد قال
منها القطع ووبأ رديئا ووحشا وجوعا سيفا اورشليم على
بنون تخرج ناجية فيها بقية فهوذا 22 والحيوان. االنسان

واعمالهم طريقهم فتنظرون اليكم يخرجون هوذا وبنات.
ما كل عن اورشليم على جلبته الذي الشر عن وتتعزون
واعمالهم طريقهم ترون اذ ويعزونكم 23 عليها. جلبته

يقول فيها صنعته ما كل سبب بال اصنع لم اني فتعلمون
الرب السيد

ماذا آدم ابن يا 2 قائال. الرب كالم اليّ وكان القضيب115 فوق او عود كل فوق الكرم عود يكون
الصطناع عود منه يؤخذ هل 3 الوعر. شجر من الذي

هوذا 4 ما. اناء عليه ليعلّق وتدا منه يأخذون او ما عمل
فهل وسطه. ويحرق طرفيه النار تاكل للنار. اكال يطرح
يصلح يكن لم صحيحا كان حين هوذا 5 لعمل. يصلح

النار اكلته اذ لعمل بعد يصلح ال بالحري فكم ما. لعمل
الكرم عود مثل الرب السيد قال هكذا لذلك 6 فاحترق
سكان ابذل كذلك للنار اكال بذلتها التي الوعر عيدان بين

نار من يخرجون ضدهم. وجهي واجعل 7 اورشليم.
وجهي اجعل حين الرب انا اني فتعلمون نار فتأكلهم

يقول خيانة خانوا النهم خرابا االرض واجعل 8 ضدهم.
الرب السيد

عرّف آدم ابن يا 2 قائلة. الرب كلمة اليّ وكانت السيد116 قال هكذا وقل. 3 برجاساتها اورشليم
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ابوك كنعان. ارض من ومولدك مخرجك الورشليم. الرب
تقطع فلم ولدت يوم ميالدك اما 4 حثية. وامك اموري
تمليحا تملّحي ولم للتنظّف بالماء تغسلي ولم سرتك
لك لتصنع عين عليك تشفق لم 5 تقميطا. تقمّطي ولم
الحقل وجه على طرحت بل لك. لترق هذه من واحدة
مدوسة ورأيتك بك فمررت 6 ولدت. يوم نفسك بكراهة
عيشي. بدمك لك قلت عيشي. بدمك لك فقلت بدمك
زينة وبلغت وكبرت فربوت الحقل كنبات ربوة جعلتك 7

وعارية. عريانة كنت وقد شعرك ونبت ثدياك نهد االزيان.
ذيلي فبسطت الحب. زمن زمنك واذ ورأيتك بك فمررت 8
عهد في معك ودخلت لك وحلفت عورتك وسترت عليك
وغسلت بالماء فحمّمتك 9 لي. فصرت الرب السيد يقول
ونعلتك مطرزة وألبستك 10 بالزيت. ومسحتك دماءك عنك
بالحلي وحليتك 11 بزا. وكسوتك بالكتان وازرتك بالتّخس
ووضعت 12 عنقك. في وطوقا يديك في اسورة فوضعت

على جمال وتاج اذنيك في واقراطا انفك في خزامة
والبز الكتان ولباسك والفضة بالذهب فتحليت 13 راسك.
جدا وجملت والزيت والعسل السميذ وأكلت والمطرز.
االمم في اسم لك وخرج 14 لمملكة. فصلحت جدا

يقول عليك جعلته الذي ببهائي كامال كان النه لجمالك
اسمك على وزنيت جمالك على فاتكلت 15 الرب السيد
من وأخذت 16 له. فكان عابر كل على زناك وسكبت

أمر عليها. وزنيت موشّاة مرتفعات لنفسك وصنعت ثيابك
ومن ذهبي من زينتك امتعة واخذت 17 يكن. ولم يأت لم
وزنيت ذكور صور لنفسك وصنعت اعطيتك التي فضتي
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ووضعت بها وغطيتها المطرزة ثيابك واخذت 18 بها.

السميذ اعطيتك الذي وخبزي 19 وبخوري. زيتي امامها
رائحة امامها وضعتها اطعمتك الذي والعسل والزيت

وبناتك بنيك اخذت 20 الرب السيد يقول كان وهكذا سرور
من قليل أهو طعاما. لها وذبحتهم لي ولدتهم الذين

لها. النار في يجوزون وجعلتهم بنيّ ذبحت انك 21 زناك
اذ صباك ايام تذكري لم وزناك رجاساتك كل وفي 22

كل بعد وكان 23 بدمك. مدوسة وكنت وعارية عريانة كنت
لنفسك بنيت انك 24 الرب. السيد يقول لك ويل ويل شرّك.
راس في 25 شارع. كل في مرتفعة لنفسك وصنعت قبّة
رجليك وفرّجت جمالك ورجّست مرتفعتك بنيت طريق كل
مصر بني جيرانك مع وزنيت 26 زناك. واكثرت عابر لكل
قد فهانذا 27 الغاظتي زناك في وزدت اللحم الغالظ

لمرام واسلمتك فريضتك عنك ومنعت عليك يدي مددت
طريقك من يخجلن اللواتي الفلسطينيين بنات مبغضاتك

تشبعي لم كنت اذ اشور بني مع وزنيت 28 الرذيلة.
ارض في زناك وكثرت 29 ايضا. تشبعي ولم بهم فزنيت
ما 30 تشبعي. لم ايضا وبهذا الكلدانيين ارض الى كنعان
فعل هذا كل فعلت اذ الرب السيد يقول قلبك امرض
طريق كل راس في قبّتك ببنائك 31 سليطة زانية امرأة
بل كزانية تكوني ولم شارع. كل في مرتفعتك وصنعتك
اجنبيين تاخذ الفاسقة الزوجة ايتها 32 األجرة. محتقرة

فقد انت اما هدية. يعطون الزواني لكل 33 زوجها. مكان
جانب كل من ليأتوك ورشيتهم هداياك محبيك كل اعطيت
اذ زناك في النساء عادة عكس فيك وصار 34 بك للزنا
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لك تعطى اجرة وال اجرة تعطين انت بل وراءك يزن لم
الرب. كالم اسمعي زانية يا فلذلك 35 بالعكس فصرت
نحاسك انفق قد انه اجل من الرب. السيد قال هكذا 36

رجاساتك اصنام وبكل بمحبيك بزناك عورتك وانكشفت
اجمع هانذا لذلك 37 لها بذلتهم الذين بنيك ولدماء

مع احببتهم الذين وكل لهم لذذت الذين محبيك جميع
واكشف حولك من عليك فاجمعهم ابغضتهم الذين كل
احكام عليك واحكم 38 عورتك. كل لينظروا لهم عورتك
والغيرة. السخط دم واجعلك الدم السافكات الفاسقات
مرتفعاتك ويهدمون قبتك فيهدمون ليدهم واسلمك 39
ويتركونك زينتك ادوات وياخذون ثيابك عنك وينزعون

ويرجمونك جماعة عليك ويصعدون 40 ً . وعارية عريانة
بيوتك ويحرقون 41 بسيوفهم. ويقطعونك بالحجارة
كثيرة. نساء عيون قدام احكاما عليك ويجرون بالنار

وأحل 42 بعد. اجرة تعطين ال وايضا الزنى عن واكفّك
بعد. اغضب وال فاسكن عنك غيرتي فتنصرف بك غضبي
في اسخطتني بل صباك ايام تذكري لم انك اجل من 43

يقول راسك على طريقك اجلب ايضا فهانذا هذا كل
كلها رجاساتك فوق الرذيلة هذه تفعلين فال الرب السيد
االم مثل قائال عليك مثال يضرب مثل ضارب كل هوذا 44

اخت وانت وبنيها. زوجها الكارهة انت امك ابنة 45 بنتها.
حثية امكنّ . وابناءهنّ ازواجهنّ كرهن اللواتي اخواتك
وبناتها هي السامرة الكبرى واختك 46 أموري. وابوكنّ

يمينك عن الساكنة الصغرى واختك شمالك. عن الساكنة
مثل وال سلكت طريقهنّ في وال 47 وبناتها. سدوم هي
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منهنّ اكثر ففسدت فقط قليل ذلك كأن فعلت رجاساتهنّ
سدوم ان الرب السيد يقول انا حيّ 48 طرقك. كل في
وبناتك. انت فعلت كما بناتها وال هي تفعل لم اختك

الخبز من والشبع الكبرياء سدوم اختك اثم كان هذا 49

الفقير يد تشدد ولم ولبناتها لها كان االطمئنان وسالم
فنزعتهنّ امامي الرجس وعملن وتكبّرنّ 50 والمسكين.
بل خطاياك. نصف السامرة تخطئ ولم 51 رأيت. كما

رجاساتك بكل اخواتك وبرّرت منهنّ اكثر رجاساتك زدت
على القاضية انت خزيك ايضا فاحملي 52 فعلت. التي
ابرّ هنّ منهنّ اكثر رجست بها التي بخطاياك اخواتك.

اخواتك. بتبريرك عارك واحملي ايضا انت فاخجلي منك.
السامرة وسبي وبناتها سدوم سبي سبيهنّ وأرجّع 53

عارك تحملي لكي 54 وسطها في مسبييك وسبي وبناتها
واخواتك 55 اياهنّ. بتعزيتك فعلت ما كل من وتخزي
والسامرة القديمة حالتهنّ الى يرجعن وبناتها سدوم

ترجعن وبناتك وانت القديمة حالتهنّ الى يرجعن وبناتها
تذكر تكن لم سدوم واختك 56 القديمة. حالتكنّ الى

في كما شرّك انكشف ما قبل 57 كبريائك يوم فمك في
الفلسطينيين بنات حولها من وكل ارام بنات تعيير زمان
ورجاساتك رذيلتك 58 جهة. كل من يحتقرنك اللواتي

الرب السيد قال هكذا النه 59 الرب يقول تحملينها انت
العهد. لنكث بالقسم ازدريت اذ فعلت كما بك افعل اني
عهدا لك واقيم صباك ايام في معك عهدي اذكر ولكني 60

اخواتك تقبلين اذ وتخجلين طرقك فتتذكرين 61 ابديا.
وانا 62 بعهدك. ال ولكن بنات لك واجعلهنّ والصغر الكبر
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تتذكري لكي 63 الرب. انا اني فتعلمين معك عهدي اقيم
لك اغفر حين خزيك بسبب بعد فاك تفتحي وال فتخزي

الرب السيد يقول فعلت ما كل
حاج آدم ابن يا 2 قائال الرب كالم اليّ وكان قال117 هكذا وقل. 3 اسرائيل لبيت مثال ومثّل أحجية
القوادم طويل الجناحين كبير عظيم نسر الرب. السيد

االرز. فرع واخذ لبنان الى جاء تهاويل ذو المناكب واسع
وجعله كنعان ارض الى به وجاء خراعيبه راس قصف 4
في والقاه االرض زرع من واخذ 5 التجار. مدينة في

كالصفصاف. اقامه كثيرة. مياه على وجعله الزرع. حقل
عليه انعطفت الساق. قصيرة منتشرة كرمة وصار فنبت 6
فروعا وانبتت كرمة فصارت تحته اصولها وكانت زراجينها
الجناحين كبير عظيم آخر نسر وكان 7 اغصانا. وافرخت
اصولها عليه عطفت الكرمة بهذه فاذا المنكب واسع

في 8 غرسها. خمائل في ليسقيها زراجينها نحوه وانبتت
اغصانا لتنبت مغروسة هي كثيرة مياه على جيد حقل

السيد قال هكذا قل. 9 واسعة. كرمة فتكون ثمرا وتحمل
فتيبس. ثمرها ويقطع اصولها يقلع أفال تنجح. هل الرب.
او عظيمة بذراع وليس تيبس اغصانها اوراق من كل

المغروسة هي ها 10 اصولها. من ليقلعوها كثير بشعب
في اصابتها. شرقية ريحا كأن يبسا تيبس أال تنجح. فهل
قل 12 قائال الرب كالم اليّ وكان 11 تيبس نبتها خمائل

قد بابل ملك هوذا قل هذه. ما علمتم أما المتمرد للبيت
اليه بهم وجاء ورؤساءها ملكها واخذ اورشليم الى جاء
عهدا معه وقطع الملكي الزرع من واخذ 13 بابل. الى
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المملكة لتكون 14 االرض اقوياء واخذ قسم في وادخله
عليه فتمرد 15 فتثبت. العهد لتحفظ ترتفع. وال حقيرة

فهل كثيرين. وشعبا خيال ليعطوه مصر الى رسله بارساله
حيّ 16 ويفلت. عهدا ينقض او هذا فاعل يفلت هل ينجح

ملّكه الذي الملك موضع في ان الرب السيد يقول انا
بابل وسط في فعنده عهده ونقض قسمه ازدرى الذي
فرعون يعينه غفير وجمع عظيم بجيش وال 17 يموت.

كثيرة. نفوس لقطع برج وبناء مترسة باقامة الحرب في
يده اعطى قد وهوذا العهد لنقض القسم ازدرى اذ 18
السيد قال هكذا ذلك الجل 19 يفلت. فال كله هذا وفعل
نقضه الذي وعهدي ازدراه الذي قسمي ان انا حيّ الرب.
في فيؤخذ عليه شبكتي وابسط 20 راسه. على اردهما
خيانته على هناك واحاكمه بابل الى به وآتي شركي
يسقطون جيوشه وكل هاربيه وكل 21 بها. خانني التي
انا اني فتعلمون ريح كل في يذرون والباقون بالسيف
فرع من انا وآخذ الرب السيد قال هكذا 22 تكلمت الرب
غصنا خراعيبه راس من واقطف واغرسه العالي االرز
اسرائيل جبل في 23 وشامخ. عال جبل على واغرسه
ارزا ويكون ثمرا ويحمل اغصانا فينبت اغرسه العالي
في يسكن جناح ذي كل طائر كل تحته فيسكن واسعا
الرب انا اني الحقل اشجار جميع فتعلم 24 اغصانه. ظل

الوضيعة الشجرة ورفعت الرفيعة الشجرة وضعت
انا اليابسة. الشجرة وافرخت الخضراء الشجرة ويبّست

وفعلت تكلمت الرب
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انتم لكم ما 2 قائال. الرب كالم اليّ وكان قائلين118 اسرائيل ارض على المثل هذا تضربون

انا حيّ 3 ضرست. االبناء واسنان الحصرم اكلوا اآلباء
هذا تضربوا ان بعد من لكم يكون ال الرب السيد يقول

االب نفس لي. النفوسهي كل ها 4 اسرائيل. في المثل
تموت. هي تخطئ التي النفس لي. كالهما االبن. كنفس
يأكل لم 6 وعدال حقا وفعل بارا كان الذي واالنسان 5

ولم اسرائيل بيت اصنام الى عينيه يرفع ولم الجبال على
يظلم ولم 7 طامثا امرأة يقرب ولم قريبه امرأة ينجّس

بذل بل اغتصابا يغتصب ولم رهنه للمديون رد بل انسانا
ولم بالربا يعط ولم 8 ثوبا العريان وكسا للجوعان خبزه
والحق العدل واجرى الجور عن يده وكفّ مرابحة ياخذ

وحفظ فرائضي في وسلك 9 واالنسان االنسان بين
السيد يقول يحيا حياة بار. فهو بالحق ليعمل احكامي
من شيئا ففعل دم سفّاك معتنفا ابنا ولد فان 10 الرب
ونجّس الجبال على اكل بل تلك كل يفعل ولم 11 هذه
اغتصابا واغتصب والمسكين الفقير وظلم 12 قريبه امرأة

وفعل االصنام الى عينيه رفع وقد الرهن يرد ولم
يحيا. ال أفيحيا. المرابحة واخذ بالربا واعطى 13 الرجس
يكون دمه يموت. فموتا الرجاسات هذه كل عمل قد
التي ابيه خطايا جميع رأى ابنا ولد وان 14 نفسه على

ولم الجبال على يأكل لم 15 مثلها يفعل ولم فرآها فعلها
قريبه امرأة نجّس وال اسرائيل بيت اصنام الى عينيه يرفع

اغتصابا اغتصب وال رهنا ارتهن وال انسانا ظلم وال 16
يده ورفع 17 ثوبا العريان وكسى للجوعان خبزه بذل بل
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احكامي اجرى بل مرابحة وال ربا ياخذ ولم الفقير عن
يحيا. حياة ابيه. باثم يموت ال فانه فرائضي في وسلك
اغتصابا اخاه واغتصب ظلما ظلم فالنه ابوه اما 18

وانتم 19 باثمه يموت فهوذا شعبه بين الصالح غير وعمل
فقد االبن اما االب. اثم من االبن يحمل ال لماذا تقولون
فحياة بها وعمل فرائضي جميع حفظ وعدال حقا فعل
يحمل ال االبن تموت. هي تخطئ التي النفس 20 يحيا.
عليه البار بر االبن. اثم من يحمل ال واالب االب اثم من
عن الشرير رجع فاذا 21 يكون. عليه الشرير وشر يكون
حقا وفعل فرائضي كل وحفظ فعلها التي خطاياه جميع
ال فعلها التي معاصيه كل 22 يموت. ال يحيا. فحياة وعدال
أسر مسرة هل 23 يحيا. عمل الذي بره في عليه. تذكر
طرقه عن برجوعه أال الرب. السيد يقول الشرير بموت
مثل وفعل اثما وعمل بره عن البار رجع واذا 24 فيحيا.
الذي بره كل أفيحيا. الشرير يفعلها التي الرجاسات كل
التي خطيته وفي خانها التي خيانته في يذكر. ال عمله
الرب طريق ليست تقولون وانتم 25 يموت بها اخطأ

هي أطريقي اسرائيل. بيت يا اآلن فاسمعوا مستوية.
البار رجع اذا 26 مستوية. غير طرقكم أليست مستوية غير
يموت. عمله الذي فباثمه فيه ومات اثما وعمل بره عن
حقا وعمل فعل الذي شره عن الشرير رجع واذا 27

معاصيه كل عن فرجع رأى 28 نفسه. يحيي فهو وعدال
يقول اسرائيل وبيت 29 يموت. ال يحيا. فحياة عملها التي
بيت يا مستقيمة غير أطرقي مستوية. الرب طريق ليست
ذلك اجل من 30 مستقيمة. غير طرقكم أليست اسرائيل.
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يقول كطرقه واحد كل اسرائيل بيت يا عليكم اقضي

يكون وال معاصيكم كل عن وارجعوا توبوا الرب. السيد
التي معاصيكم كل عنكم اطرحوا 31 مهلكة. االثم لكم
جديدة. وروحا جديدا قلبا النفسكم واعملوا بها عصيتم
من بموت أسر ال الني 32 اسرائيل. بيت يا تموتون فلماذا

واحيوا فارجعوا الرب. السيد يقول يموت
اسرائيل رؤساء على مرثاة فارفع انت اما األسود119 بين ربضت لبوة امك. هي ما وقل. 2
جرائها من واحدا ربّت 3 االشبال. بين جراءها وربّت

فلما 4 الناس. اكل الفريسة. افتراس وتعلم شبال فصار
بخزائم به فأتوا حفرتهم في أخذ االمم به سمعت
وهلك انتظرت قد انها رأت فلما 5 مصر. ارض الى

فتمشى 6 شبال. وصيرته جرائها من آخر اخذت رجاؤها
اكل الفريسة. افتراس وتعلم شبال صار األسود. بين

االرض فاقفرت مدنهم وخرب قصورهم وعرف 7 الناس.
من االمم عليه فاتفق 8 زمجرته. صوت من وملؤها
في فأخذ شبكتهم عليه وبسطوا البلدان من جهة كل
الى واحضروه بخزائم قفص في فوضعوه 9 حفرتهم

على بعد صوته يسمع لكيال القالع الى به وأتوا بابل ملك
المياه. على غرست مثلك ككرمة امك 10 اسرائيل جبال
فروع لها وكان 11 المياه. كثرة من مفرخة مثمرة كانت
االغصان بين ساقها وارتفع المتسلطين لقضبان قوية
لكنها 12 زراجينها. بكثرة ارتفاعها في وظهرت الغبياء
ريح يبّست وقد االرض على وطرحت بغيظ اقتلعت

النار. اكلتها القوية. فروعها ويبست قصفت ثمرها. شرقية



11.20–13.19 Yehezkiel 33
عطشانة. يابسة ارض في القفر في غرست واآلن 13
لها وليس ثمرها. اكلت عصّيها فرع من نار وخرجت 14
لمرثاة وتكون رثاء هي تسلّط. لقضيب قوي فرع اآلن
الخامس الشهر في السابعة السنة في وكان شيوخ120 من اناسا ان الشهر من العاشر في

اليّ فكان 2 امامي. فجلسوا الرب ليسألوا جاءوا اسرائيل
وقل اسرائيل شيوخ كلم آدم ابن يا 3 قائال الرب كالم
لتسألوني. آتون انتم هل الرب. السيد قال هكذا لهم.
تدينهم. هل 4 الرب. السيد يقول منكم أسأل ال انا حيّ
وقل 5 آبائهم رجاسات عرفهم آدم. ابن يا تدين هل
اسرائيل اخترت يوم في الرب السيد قال هكذا لهم.
في نفسي وعرفتهم يعقوب بيت لنسل يدي ورفعت

في 6 الهكم الرب انا قائال يدي لهم ورفعت مصر ارض
مصر ارض من الخرجهم يدي لهم رفعت اليوم ذلك

هي وعسال لبنا تفيض لهم تجسستها التي االرض الى
منكم انسان كل اطرحوا لهم وقلت 7 االراضي كل فخر
الهكم. الرب انا مصر. باصنام تتنجسوا وال عينيه ارجاس
يطرح ولم لي يسمعوا ان يريدوا ولم عليّ فتمردوا 8
مصر. اصنام يتركوا ولم عينيه ارجاس منهم االنسان

في سخطي عليهم ألتمّ عليهم رجزي اسكب اني فقلت
لكيال اسمي الجل صنعت لكن 9 مصر. ارض وسط

الذين وسطهم في هم الذين االمم عيون امام يتنجس
مصر ارض من باخراجهم عيونهم امام نفسي عرّفتهم
البرية. الى بهم وأتيت مصر ارض من فاخرجتهم 10

عملها ان التي احكامي وعرّفتهم فرائضي واعطيتهم 11
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عالمة لتكون سبوتي ايضا واعطيتهم 12 بها. يحيا انسان
عليّ فتمرد 13 مقدسهم الرب انا اني ليعلموا وبينهم بيني
ورفضوا فرائضي في يسلكوا لم البرية. في اسرائيل بيت
سبوتي ونجسوا بها يحيا انسان عملها ان التي احكامي
الفنائهم. البرية في عليهم رجزي اسكب اني فقلت كثيرا.
عيون امام يتنجس ال لكي اسمي الجل صنعت لكن 14
ايضا ورفعت 15 عيونهم. امام اخرجتهم الذين االمم
التي االرض الى بهم آتي ال باني البرية في لهم يدي

االراضي. كل فخر هي وعسال لبنا تفيض اياها اعطيتهم
بل فرائضي في يسلكوا ولم احكامي رفضوا النهم 16

لكن 17 اصنامهم. وراء ذهب قلبهم الن سبوتي نجسوا
البرية. في افنهم فلم اهالكهم عن عليهم اشفقت عيني
آبائكم فرائض في تسلكوا ال البرية في آلبنائهم وقلت 18
الرب انا 19 باصنامهم. تتنجسوا وال احكامهم تحفظوا وال
واعملوا احكامي واحفظوا فرائضي في فاسلكوا الهكم
لتعلموا وبينكم بيني عالمة فتكون سبوتي وقدسوا 20 بها
يسلكوا لم عليّ. االبناء فتمرد 21 الهكم. الرب انا اني
ان التي ليعملوها احكامي يحفظوا ولم فرائضي في

اسكب اني فقلت سبوتي ونجسوا بها يحيا انسان عملها
ثم 22 البرية. في عليهم سخطي ألتمّ عليهم رجزي
امام يتنجس لكيال اسمي الجل وصنعت يدي كففت
ورفعت 23 عيونهم. امام اخرجتهم الذين االمم عيون
واذريهم االمم في الفرقهم البرية في لهم يدي ايضا
رفضوا بل احكامي يصنعوا لم النهم 24 االراضي في
اصنام وراء عيونهم وكانت سبوتي ونجسوا فرائضي
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واحكاما صالحة غير فرائض ايضا واعطيتهم 25 آبائهم.
النار في اجازوا اذ بعطاياهم ونجّستهم 26 بها يحيون ال
الجل 27 الرب انا اني يعلموا حتى البيدهم رحم فاتح كل
قال هكذا لهم. وقل آدم ابن يا اسرائيل بيت كلم ذلك

خانوني اذ آباؤكم عليّ جدّف ايضا هذا في الرب. السيد
يدي لهم رفعت التي االرض الى بهم أتيت لما 28 خيانة
غبياء شجرة وكل عال تل كل فرأوا اياها العطيهم

المغيظة قرابينهم هناك وقربوا ذبائحهم هناك فذبحوا
سكائبهم. هناك وسكبوا سرورهم روائح هناك وقدموا
فدعي اليها. تاتون التي المرتفعة هذه ما لهم فقلت 29
اسرائيل لبيت قل لذلك 30 اليوم. هذا الى مرتفعة اسمها

آبائكم بطريق تنجستم هل الرب. السيد قال هكذا
واجازة عطاياكم وبتقديم 31 ارجاسهم. وراء وزنيتم

فهل اليوم. الى اصنامكم بكل تتنجسون النار في ابنائكم
ال الرب السيد يقول انا حيّ اسرائيل. بيت يا منكم أسأل
تقولون اذ يكون لن ببالكم يخطر والذي 32 منكم. أسأل
والحجر. الخشب فنعبد االراضي كقبائل كاالمم نكون

ممدودة وبذراع قوية بيد اني الرب السيد يقول انا حيّ 33

بين من واخرجكم 34 عليكم. املك مسكوب وبسخط
بيد فيها تفرقتم التي االراضي من واجمعكم الشعوب
بكم وآتي 35 مسكوب. وبسخط ممدودة وبذراع قوية
كما 36 لوجه. وجها هناك واحاكمكم الشعوب برية الى
احاكمكم كذلك مصر ارض برية في آباءكم حاكمت

في وادخلكم العصا تحت وامرّكم 37 الرب. السيد يقول
عليّ. والعصاة المتمردين منكم واعزل 38 العهد. رباط
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اسرائيل ارض يدخلون وال غربتهم ارض من اخرجهم
فهكذا اسرائيل بيت يا انتم اما 39 الرب انا اني فتعلمون
وبعد اصنامه انسان كل اعبدوا اذهبوا الرب. السيد قال
بعد القدوس اسمي تنجسوا فال لي تسمعوا لم ان

جبل في قدسي جبل في النه 40 وباصنامكم. بعطاياكم
بيت كل يعبدني هناك الرب السيد يقول العالي اسرائيل
وهناك عنهم ارضى هناك االرض. في كلهم اسرائيل

مقدساتكم. جميع مع جزاكم وباكورات تقدماتكم اطلب
من اخرجكم حين عنكم ارضى سروركم برائحة 41

فيها تفرقتم التي االراضي من واجمعكم الشعوب بين
الرب انا اني فتعلمون 42 االمم عيون امام فيكم واتقدس
رفعت التي االرض الى اسرائيل ارض الى بكم آتي حين
طرقكم تذكرون وهناك 43 اياها. آباءكم العطي يدي

لجميع انفسكم وتمقتون بها تنجستم التي اعمالكم وكل
فعلت اذا الرب انا اني فتعلمون 44 فعلتم. التي الشرور
كاعمالكم وال الشريرة كطرقكم ال اسمي. اجل من بكم
اليّ وكان 45 الرب السيد يقول اسرائيل بيت يا الفاسدة
التيمن نحو وجهك اجعل آدم ابن يا 46 قائال الرب كالم
الجنوب في الحقل وعر على وتنبأ الجنوب نحو وتكلم

السيد قال هكذا الرب. كالم اسمع الجنوب لوعر وقل 47
خضراء شجرة كل فتأكل نارا فيك اضرم هانذا الرب.

بها وتحرق الملتهب لهيبها يطفأ ال يابسة. شجرة وكل فيك
بشر كل فيرى 48 الشمال. الى الجنوب من الوجوه كل
الرب. سيد يا آه فقلت 49 تطفأ. ال اضرمتها. الرب انا اني

امثاال هو يمثّل أما يقولون هم
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اجعل آدم ابن يا 2 قائال. الرب كالم اليّ وكان وتنبأ121 المقادس على وتكلم اورشليم نحو وجهك
قال هكذا اسرائيل. الرض وقل 3 اسرائيل ارض على
منك فاقطع غمده من سيفي واستل عليك هانذا الرب.
الصدّيق منك اقطع اني حيث من 4 والشرير. الصدّيق
بشر كل على غمده من سيفي يخرج فلذلك والشرير

الرب انا اني بشر كل فيعلم 5 الشمال. الى الجنوب من
ابن يا انت اما 6 ايضا. يرجع ال غمده. من سيفي سللت
عيونهم. امام تنهّد وبمرارة الحقوين بانكسار فتنهّد آدم
الخبر على تقول انك تتنهد م على لك قالوا اذا ويكون 7
كل وتيئس االيدي كل وترتخي قلب كل فيذوب جاء النه
يقول وتكون آتية هي ها كالماء تصير الركب وكل روح
تنبأ آدم ابن يا 9 قائال الرب كالم اليّ وكان 8 الرب السيد
ايضا. وصقل حدّد سيف سيف قل الرب. قال هكذا وقل.
نبتهج. فهل يبرق لكي صقل قد ذبحا. ليذبح حدّد قد 10
لكي ليصقل اعطاه وقد 11 عود. بكل تزدري ابني عصا
لكي مصقول وهو حدّد قد السيف هذا بالكف. يمسك
يكون النه آدم ابن يا وولول اصرخ 12 القاتل. ليد يسلم
بسبب اهوال اسرائيل. رؤساء كل وعلى شعبي على
فخذك. على اصفق لذلك شعبي. على تكون السيف
المزدرية العصا ايضا تكن لم ان وماذا امتحان. النه 13

كفا واصفق آدم ابن يا انت فتنبأ 14 الرب. السيد يقول
سيف القتلى سيف هو ثالثة. السيف وليعد كف على
وتكثير القلب لذوبان 15 بهم. المحيق العظيم القتل

آه متقلبا. سيفا االبواب كل على جعلت لذلك المهالك



29–16.21 Yehezkiel 38
انتصب يمّن انضم 16 للذبح. مصقول هو برّاقا جعل قد
على كفّي اصفّق ايضا وانا 17 حدّك. توجه حيثما شمّل
كالم اليّ وكان 18 تكلمت الرب انا غضبي. واسكن كفّي

طريقين لنفسك عيّن آدم ابن يا وانت 19 قائال. الرب
االثنتان. تخرج واحدة ارض من بابل. ملك سيف لمجيء
عيّن 20 اصنعها. المدينة طريق راس على صوّة. واصنع
يهوذا وعلى عمون بني ربّة على السيف لياتي طريقا
على وقف قد بابل ملك الن 21 المنيعة. اورشليم في
صقل عرافة. ليعرف الطريقين راس على الطريق ام

كانت يمينه عن 22 الكبد. الى نظر بالترافيم سأل السهام
في الفم لفتح المجانق لوضع اورشليم على العرافة

االبواب على المجانق لوضع بالهتاف الصوت ولرفع القتل
كاذبة عرافة مثل لهم وتكون 23 برج. لبناء مترسة القامة
حتى االثم يذكر لكنه حلفا. لهم الحالفين عيونهم في
انكم اجل من الرب. السيد قال هكذا لذلك 24 يؤخذوا.
خطاياكم الظهار معاصيكم انكشاف عند باثمكم ذكّرتم
باليد تؤخذون تذكيركم اجل فمن اعمالكم جميع في

جاء قد الذي اسرائيل رئيس الشرير النجس ايها وانت 25
انزع الرب. السيد قال هكذا 26 النهاية اثم زمان في يومه

وضع الوضيع ارفع تلك. ال هذه التاج. ارفع العمامة.
يكون ال ايضا هذا اجعله. منقلبا منقلبا منقلبا 27 الرفيع.
ابن يا وانت 28 اياه فاعطيه الحكم له الذي يأتي حتى
عمون بني في الرب السيد قال هكذا وقل. فتنبأ آدم

مصقول للذبح مسلول سيف سيف فقل تعييرهم. وفي
كذبا لك يعرفون اذ باطال لك يرون اذ 29 للبريق. للغاية
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يومهم جاء الذين االشرار القتلى اعناق على ليجعلوك
في أال غمده. الى اعيده فهل 30 النهاية. اثم زمان في

واسكب 31 احاكمك. مولدك في فيه خلقت الذي الموضع
رجال ليد واسلمك غيظي بنار عليك وانفخ غضبي عليك
دمك للنار. اكلة تكونين 32 لالهالك. ماهرين متحرّقين

تكلمت الرب انا الني تذكرين ال االرض. وسط في يكون
آدم ابن يا وانت 2 قائال. الرب كالم اليّ وكان كل122 فعرّفها الدماء. مدينة تدين هل تدين هل
المدينة ايتها الرب. السيد قال هكذا وقل. 3 رجاساتها
اصناما الصانعة وقتها ليأتي وسطها في الدم السافكة

سفكت الذي بدمك اثمت قد 4 بها لتتنجس لنفسها
وبلغت ايامك وقرّبت عملت التي باصنامك نفسك ونجّست
االراضي. لجميع وسخرة لالمم عارا جعلتك فلذلك سنيك
االسم نجسة يا منك يسخرون عنك والبعيدة اليك القريبة 5
حسب واحد كل اسرائيل رؤساء هوذا 6 الشغب. كثيرة يا
ابا اهانوا فيك 7 الدم. سفك الجل فيك كانوا استطاعته
اضطهدوا فيك بالظلم. الغريب عاملوا وسطك في واما.
كان 9 سبوتي. ونجست اقداسي ازدريت 8 واالرملة. اليتيم
الجبال. على اكلوا وفيك الدم لسفك وشاة اناس فيك
عورة االنسان كشف فيك 10 رذيلة. عملوا وسطك في

الرجس فعل انسان 11 بطمثها. المتنجسة أذلوا فيك ابيه.
فيك اذل انسان برذيلة. كنته نجس انسان قريبه. بامرأة
اخذت الدم. لسفك الرشوة اخذوا فيك 12 ابيه. بنت اخته
يقول ونسيتني بالظلم اقرباءك وسلبت والمرابحة الربا
خطفك بسبب بكفي صفقت قد فهانذا 13 الرب السيد
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فهل 14 وسطك. في كان الذي دمك وبسبب خطفت الذي
انا أعاملك. فيها التي االيام في يداك تقوى او قلبك يثبت
في واذريك االمم بين وابددك 15 وسافعل. تكلمت الرب
امام بنفسك وتتدنسين 16 منك. نجاستك وازيل االراضي
الرب كالم اليّ وكان 17 الرب انا اني وتعلمين االمم عيون
كلهم زغال اسرائيل بيت لي صار قد آدم ابن يا 18 قائال.
صاروا كور. وسط في ورصاص وحديد وقصدير نحاس
حيث من الرب. السيد قال هكذا ذلك الجل 19 فضة. زغل
وسط في اجمعكم هانذا فلذلك زغال صرتم كلكم انكم
وقصدير ورصاص وحديد ونحاس فضة جمع 20 اورشليم
اجمعكم كذلك لسبكها عليها النار لنفخ كور وسط الى
فاجمعكم 21 واسبككم. واطرحكم وسخطي بغضبي
وسطها. في فتسبكون غضبي نار في عليكم وانفخ

في تسبكون كذلك الكور وسط في الفضة تسبك كما 22
عليكم سخطي سكبت الرب انا اني فتعلمون وسطها
انت لها قل آدم ابن يا 24 قائال الرب كالم اليّ وكان 23
الغضب. يوم في عليها يمطر لم تطهر لم التي االرض

الفريسة. يخطف مزمجر كأسد وسطها في انبيائها فتنة 25
في اراملها اكثروا والنفيس الكنز اخذوا نفوسا. اكلوا

لم اقداسي. ونجسوا شريعتي خالفوا كهنتها 26 وسطها.
بين الفرق يعلموا ولم والمحلل المقدس بين يميزوا

فتدنست سبوتي عن عيونهم وحجبوا والطاهر النجس
خاطفة كذئاب وسطها في رؤساؤها 27 وسطهم. في
كسب. الكتساب النفوس الهالك الدم لسفك خطفا

وعارفين باطال رائين بالطفال لهم طينوا قد وانبياؤها 28
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يتكلم. لم والرب الرب السيد قال هكذا قائلين كذبا لهم
واضطهدوا غصبا وغصبوا ظلما ظلموا االرض شعب 29

وطلبت 30 الحق. بغير الغريب وظلموا والمسكين الفقير
عن امامي الثغر في ويقف جدارا يبني رجال بينهم من
سخطي فسكبت 31 اجد. فلم اخربها ال لكي االرض

رؤوسهم على طريقهم جلبت غضبي. بنار افنيتهم عليهم.
الرب السيد يقول

كان آدم ابن يا 2 قائال. الرب كالم اليّ وكان في123 بمصر. وزنتا 3 واحدة. ام ابنتا امرأتان
تزغزغت وهناك ثديّهما دغدغت هناك زنتا. صباهما
وأهوليبة الكبيرة أهولة واسمها 4 عذرتهما. ترائب

السامرة واسماهما وبنات. بنين وولدتا لي وكانتا اختها
تحتي من أهولة وزنت 5 أهوليبة. واورشليم أهولة

االسمانجوني الالبسين 6 االبطال اشور محبيها وعشقت
الخيل. راكبون فرسان شهوة شبان كلهم وشحنا والة

وتنجست كلهم اشور بني لمختاري عقرها لهم فدفعت 7
زناها تترك ولم 8 اصنامهم. بكل عشقتهم من بكل
وزغزغوا صباها في ضاجعوها النهم ايضا مصر من
ليد سلمتها لذلك 9 زناهم. عليها وسكبوا عذرتها ترائب
كشفوا هم 10 عشقتهم. الذين اشور بني ليد عشّاقها
فصارت بالسيف وذبحوها وبناتها بنيها اخذوا عورتها.
اختها رأت فلما 11 حكما عليها واجروا للنساء عبرة

زناها وفي منها اكثر عشقها في افسدت ذلك أهوليبة
والشحن الوالة اشور بني عشقت 12 اختها. زنى من اكثر
كلهم الخيل راكبين فرسانا لباس افخر الالبسين االبطال
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طريق ولكلتيهما تنجست قد انها فرأيت 13 شهوة شبان
مصوّرين رجال الى نظرت ولما زناها وزادت 14 واحدة.
منطقين 15 بمغرة مصوّرة الكلدانيين صور الحائط على
رؤوسهم. على مسدولة عمائمهم احقائهم على بمناطق
الكلدانيين بابل بني شبه مركبات رؤساء المنظر في كلهم

اياهم عينيها لمح عند عشقتهم 16 ميالدهم ارض
بنو فاتاها 17 الكلدانيين. ارض الى رسال اليهم وارسلت
بهم فتنجست بزناهم ونجسوها الحب مضجع في بابل

فجفتها عورتها وكشفت زناها وكشفت 18 نفسها. وجفتهم
بذكرها زناها واكثرت 19 اختها. نفسي جفت كما نفسي

وعشقت 20 مصر. بارض زنت فيها التي صباها ايام
كمنيّ ومنيّهم الحمير كلحم لحمهم الذين معشوقيهم

ترائبك المصريين بزغزغة صباك رذيلة وافتقدت 21 الخيل.
السيد قال هكذا أهوليبة يا ذلك الجل 22 صباك ثدي الجل

نفسك جفتهم الذين عشّاقك عليك اهيج هانذا الرب.
الكلدانيين وكل بابل بني 23 جهة كل من عليك بهم وآتي
شهوة شبان اشور بني كل ومعهم وقوع وشوع فقود

راكبون كلهم وشهراء. مركبات رؤساء كلهم وشحن والة
وبجماعة وعجالت مركبات باسلحة عليك فياتون 24 الخيل.
حولك من والخوذة والمجن الترس عليك يقيمون شعوب
واجعل 25 بأحكامهم. عليك فيحكمون الحكم لهم واسلم
واذنيك انفك يقطعون بالسخط. فيعاملونك عليك غيرتي

وتؤكل وبناتك بنيك يأخذون بالسيف. تسقط وبقيتك
ادوات وياخذون ثيابك عنك وينزعون 26 بالنار. بقيتك

فال مصر ارض من وزناك عنك رذيلتك وابطل 27 زينتك.
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هكذا النه 28 بعد. مصر تذكرين وال اليهم عينيك ترفعين
ليد ابغضتهم الذين ليد اسلمك هانذا الرب السيد قال
وياخذون بالبغضاء فيعاملونك 29 نفسك. جفتهم الذين
زناك عورة فتنكشف وعارية عريانة ويتركونك تعبك كل
االمم وراء زنيت النك هذا بك افعل 30 وزناك. ورذيلتك

فادفع سلكت اختك طريق في 31 باصنامهم. تنجست النك
كاس تشربين انك الرب. السيد قال هكذا 32 ليدك. كأسها
تسع ولالستهزاء للضحك تكونين الكبيرة. العميقة اختك
كاس والخراب التحيّر كاس وحزنا سكرا تمتلئين 33 كثيرا.
شقفها وتقضمين وتمتصينها فتشربينها 34 السامرة. اختك
لذلك 35 الرب. السيد يقول تكلمت الني ثدييك وتجتثّين
وطرحتني نسيتني انك اجل من الرب السيد قال هكذا
الرب وقال 36 وزناك رذيلتك ايضا فتحملي ظهرك وراء
اخبرهما بل وأهوليبة. أهولة على أتحكم آدم ابن يا لي

وزنتا دم ايديهما وفي زنتا قد النهما 37 برجاساتهما.
النار لي ولدتاهم الذين بنيهما اجازتا وايضا باصنامهما

ذلك في مقدسي نجستا هذا. بي ايضا وفعلتا 38 لها. اكال
اتتا الصنامهما بنيهما ذبحتا ولما 39 سبوتي. ودنستا اليوم
فعلتا هكذا فهوذا لتنجساه. مقدسي الى اليوم ذلك في
بعيد. من آتين رجال الى ارسلتما بل 40 بيتي. وسط في
الجلهم الذين هم جاءوا. فهوذا رسول اليهم ارسل الذين

وجلست 41 بالحلي وتحليت عينيك وكحلت استحممت
عليها ووضعت منضّضة مائدة امامه فاخر سرير على

اناس مع معها مترفهين جمهور وصوت 42 وزيتي. بخوري
جعلوا الذين البرية من بسكارى أتي الخلق رعاع من
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فقلت 43 رؤوسهما. على جمال وتاج ايديهما على اسورة
وهي***. معها زنى يزنون اآلن الزنى في البالية عن

دخلوا هكذا زانية. امرأة على يدخل كما عليها فدخلوا 44
والرجال 45 الزانيتين. المرأتين أهوليبة وعلى أهولة على
سفاكة وحكم زانية حكم عليهما يحكمون هم الصدّيقون
قال هكذا النه 46 دم. ايديهما وفي زانيتان النهما الدم
للجور واسلّمهما جماعة عليهما أصعد اني الرب. السيد
ويقطّعونهما بالحجارة الجماعة وترجمهما 47 والنهب.
بيوتهما ويحرقون وبناتهما ابناءهما ويذبحون بسيوفهم
النساء جميع فتتأدب االرض من الرذيلة فابطل 48 بالنار.

رذيلتكما عليكما ويردّون 49 رذيلتكما. مثل يفعلن وال
الرب السيد انا اني وتعلمان اصنامكما خطايا فتحمالن
في التاسعة السنة في اليّ الرب كالم وكان يا124 2 قائال الشهر من العاشر في العاشر الشهر

ملك فان بعينه اليوم هذا اليوم اسم لنفسك اكتب آدم ابن
واضرب 3 بعينه. اليوم هذا اورشليم الى اقترب قد بابل
ضع الرب. السيد قال هكذا لهم. وقل المتمرد للبيت مثال
قطعها اليها اجمع 4 ماء. فيها صبّ وايضا ضعها القدر.
العظام. بخيار امألوها والكتف. الفخذ طيبة قطعة كل
اغالء إغلها تحتها. العظام وكومة الغنم خيار من خذ 5

السيد قال هكذا لذلك 6 وسطها في عظامها ايضا فتسلق
وما زنجارها فيها التي القدر الدماء لمدينة ويل الرب.

عليها تقع ال قطعة. قطعة اخرجوها زنجارها. منها خرج
ضحّ على وضعته قد وسطها. في دمها الن 7 قرعة.
لصعود 8 بالتراب. لتواريه االرض على ترقه لم الصخر
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لئال الصخر. ضحّ على دمها وضعت نقمة لتنقم الغضب
الدماء. لمدينة ويل الرب السيد قال هكذا لذلك 9 يوارى.
انضج النار. اضرم الحطب كثّر 10 كومتها. اعظم انا اني
فارغة ضعها ثم 11 العظام. ولتحرق تتبيال تبله اللحم

فيها قذرها فيذوب ويحرق نحاسها ليحمى الجمر على
كثرة منها تخرج ولم تعبت بمشقات 12 زنجارها. ويفنى
الني رذيلة نجاستك في 13 زنجارها. النار في زنجارها.
حتى نجاستك من بعد تطهري ولن تطهري فلم طهرتك
ال فافعله. يأتي تكلمت. الرب انا 14 عليك. غضبي احل

اعمالك وحسب طرقك حسب اندم. وال اشفق وال اطلق
الرب كالم اليّ وكان 15 الرب السيد يقول عليك يحكمون
بضربة عينيك شهوة عنك آخذ هانذا آدم ابن يا 16 قائال
تعمل ال ساكتا تنهّد 17 دموعك. تنزل وال تبك وال تنح فال
نعليك واجعل عليك عصابتك لف اموات. على مناحة
الناس. خبز من تاكل وال شاربيك تغط وال رجليك في
وفعلت مساء. زوجتي وماتت صباحا الشعب فكلمت 18
ما تخبرنا أال الشعب لي فقال 19 أمرت كما الغد في
اليّ كان قد فاجبتهم 20 صانعها. انت التي وهذه لنا

السيد قال هكذا اسرائيل. بيت كلم 21 قائال الرب كالم
اعينكم شهوة عزكم فخر مقدسي منجس هانذا الرب.
يسقطون خلّفتم الذين وبناتكم وابناؤكم نفوسكم. ولذّة

شواربكم تغطون ال فعلت كما وتفعلون 22 بالسيف
على عصائبكم وتكون 23 الناس. خبز من تاكلون وال
تبكون وال تنوحون ال ارجلكم. في ونعالكم رؤوسكم
ويكون 24 بعض. على بعضكم تئنون بآثامكم وتفنون
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هذا جاء اذا تصنعون. صنع ما كل مثل آية. لكم حزقيال
يكون أفال آدم ابن يا وانت 25 الرب. السيد انا اني تعلمون
عيونهم شهوة فخرهم سرور عزّهم عنهم آخذ يوم في
ذلك في اليك يأتي ان 26 وبناتهم ابناءهم نفسهم ورفعة
فمك ينفتح اليوم ذلك في 27 اذنيك. ليسمع المنفلت اليوم
آية لهم وتكون ابكم بعد من تكون وال وتتكلم للمنفلت

الرب انا اني فيعلمون
اجعل آدم ابن يا 2 قائال الرب كالم اليّ وكان لبني125 وقل 3 عليهم وتنبأ عمون بني نحو وجهك
الرب. السيد قال هكذا الرب. السيد كالم اسمعوا عمون
وعلى تنجس النه مقدسي على هه قلت انك اجل من
ذهبوا النهم يهوذا بيت وعلى خربت النها اسرائيل ارض
ملكا المشرق لبني اسلمك هانذا فلذلك 4 السبي الى
هم فيك. مساكنهم ويجعلون فيك صيرهم فيقيمون
مناخا ربّة واجعل 5 لبنك. يشربون وهم غلتك ياكلون

الرب. انا اني فتعلمون للغنم مربضا عمون وبني لالبل
بيديك صفقت انك اجل من الرب. السيد قال هكذا النه 6

ارض على للموت اهانتك بكل وفرحت برجليك وخبطت
غنيمة واسلمك عليك يدي امد هانذا فلذلك 7 اسرائيل
االراضي. من وابيدك الشعوب من واستأصلك لالمم

من الرب. السيد قال هكذا 8 الرب انا اني فتعلم اخربك
كل مثل يهوذا بيت هوذا يقولون وسعير موآب ان اجل
من المدن. من موآب جانب افتح هانذا لذلك 9 االمم.

معون وبعل بشيموت بيت االرض بهاء اقصاها من مدنه
ملكا واجعلهم عمون بني على المشرق لبني 10 وقريتايم
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احكاما اجري وبموآب 11 االمم. بين عمون بنو يذكر لكيال
اجل من الرب. السيد قال هكذا 12 الرب انا اني فيعلمون
اساءة واساء يهوذا بيت على باالنتقام عمل قد ادوم ان
على يدي وامد الرب السيد قال هكذا لذلك 13 منه وانتقم
من خرابا واصيرها والحيوان االنسان منها واقطع ادوم
نقمتي واجعل 14 بالسيف. يسقطون ددان والى التيمن
كغضبي بادوم فيفعلون اسرائيل شعبي بيد ادوم في
هكذا 15 الرب السيد يقول نقمتي فيعرفون وكسخطي
عملوا قد الفلسطينيين ان اجل من الرب. السيد قال

من للخراب الموت الى باالهانة نقمة وانتقموا باالنتقام
امد هانذا الرب. السيد قال هكذا فلذلك 16 ابدية. عداوة
بقية واهلك الكريتيين واستأصل الفلسطينيين على يدي
بتأديب عظيمة نقمات عليهم واجري 17 البحر. ساحل
عليهم نقمتي اجعل اذ الرب انا اني فيعلمون سخط

الشهر اول في عشرة الحادية السنة في وكان اجل126 من آدم ابن يا 2 قائال اليّ كان الرب كالم ان
مصاريع انكسرت قد هه اورشليم على قالت صور ان
هكذا لذلك 3 خربت. اذ امتلئ اليّ. تحولت قد الشعوب.
امما عليك فأصعد صور يا عليك هانذا الرب. السيد قال
صور اسوار فيخربون 4 امواجه. البحر يعلي كما كثيرة
ضحّ واصيرها عنها ترابها واسحي ابراجها ويهدمون

انا الني البحر وسط في للشباك مبسطا فتصير 5 الصخر.
وبناتها 6 لالمم. غنيمة وتكون الرب السيد يقول تكلمت
الرب انا اني فيعلمون بالسيف تقتل الحقل في اللواتي
صور على اجلب هانذا الرب. السيد قال هكذا النه 7
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بخيل الملوك ملك الشمال من بابل ملك نبوخذراصر

بناتك فيقتل 8 كثير. وشعب وجماعة وبفرسان وبمركبات
برجا عليك ويبني معاقل عليك ويبني بالسيف الحقل في
مجانق ويجعل 9 ترسا عليك ويرفع مترسة عليك ويقيم
ولكثرة 10 حربه. بأدوات ابراجك ويهدم اسوارك على
والعجالت الفرسان صوت من غبارها. يغطيك خيله

تدخل كما ابوابك دخوله عند اسوارك تتزلزل والمركبات
شوارعك. كل يدوس خيله بحوافر 11 مثغورة. مدينة

عزك. انصاب االرض الى فتسقط بالسيف شعبك يقتل
اسوارك ويهدّون تجارتك ويغنمون ثروتك وينهبون 12
وخشبك حجارتك ويضعون البهيجة بيوتك ويهدمون

وصوت اغانيك قول وابطّل 13 المياه. وسط في وترابك
فتكونين الصخر كضحّ واصيّرك 14 بعد. يسمع لن اعوادك
يقول تكلمت الرب انا الني بعد تبنين ال للشباك. مبسطا
تتزلزل أما لصور. الرب السيد قال هكذا 15 الرب السيد
عند الجرحى صراخ عند سقوطك صوت عند الجزائر

البحر رؤساء جميع فتنزل 16 وسطك. في القتل وقوع
المطرزة. ثيابهم وينزعون جببهم ويخلعون كراسيهم عن
كل ويرتعدون االرض على ويجلسون رعدات يلبسون

ويقولون مرثاة عليك ويرفعون 17 منك. ويتحيّرون لحظة
التي الشهيرة المدينة البحار من معمورة يا بدت كيف لك
رعبهم اوقعوا الذين وسكانها هي البحر في قوية كانت
سقوطك يوم الجزائر ترتعد اآلن 18 جيرانها. جميع على
هكذا النه 19 لزوالك. البحر في التي الجزائر وتضطرب
غير كالمدن خربة مدينة اصيّرك حين الرب. السيد قال
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الكثيرة المياه فتغشاك الغمر عليك اصعد حين المسكونة

القدم شعب الى الجب في الهابطين مع اهبطك 20
مع االبدية الخرب في االرض اسافل في واجلسك

فخرا واجعل مسكونة غير لتكوني الجب في الهابطين
وتطلبين تكونين وال اهواال اصيرك 21 االحياء. ارض في

الرب السيد يقول االبد الى بعد توجدين فال
ابن يا وانت 2 قائال الرب كالم اليّ وكان ايتها127 لصور وقل 3 صور على مرثاة فارفع آدم

جزائر الى الشعوب تاجرة البحر مداخل عند الساكنة
كاملة انا قلت انت صور يا الرب. السيد قال هكذا كثيرة

جمالك. تمموا بنّاؤوك البحور. قلب في تخومك 4 الجمال.
لبنان من ارزا اخذوا سنير. سرو من الواحك كل عملوا 5

مجاديفك. باشان بلوط من صنعوا 6 سواري. لك ليصنعوه
جزائر من البقس في مطعّم عاج من مقاعدك صنعوا

راية. لك ليكون شراعك هو مصر من مطرز كتان 7 كتيم.
غطاءك. كانا اليشة جزائر من واالرجوان االسمانجوني
صور يا حكماؤك مالحيك. كانوا وارواد صيدون اهل 8
وحكماؤها جبيل شيوخ 9 ربابينك. هم فيك كانوا الذين
كانوا ومالحوها البحر سفن جميع قالفوك. فيك كانوا
في كانوا وفوط ولود فارس 10 بتجارتك. ليتاجروا فيك

هم وخوذة. ترسا فيك علقوا حربك. رجال جيشك
من االسوار على جيشك مع ارواد بنو 11 بهاءك. صيّروا
على اتراسهم علقوا بروجك. في كانوا واالبطال حولك

ترشيش 12 جمالك. تمموا هم حولك. من اسوارك
والقصدير والحديد بالفضة غنى كل بكثرة تاجرتك
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هم وماشك وتوبال ياوان 13 اسواقك. اقاموا والرصاص
تجارتك. اقاموا النحاس وبآنية الناس بنفوس تجارك.
اقاموا والبغال والفرسان بالخيل توجرمة بيت ومن 14
يدك. تجار كثيرة جزائر تجارك. ددان بنو 15 اسواقك.

تاجرتك ارام 16 واآلبنوس. العاج من قرونا هديتك ادّوا
واالرجوان بالبهرمان اسواقك في تاجروا صنائعك بكثرة
وارض يهوذا 17 والياقوت. والمرجان والبوص والمطرز
منّيت بحنطة سوقك في تاجروا تجارك. هم اسرائيل
تاجرتك دمشق 18 وبلسان. وزيت وعسل وحالوى

والصوف حلبون بخمر غنى كل وكثرة صنائعك بكثرة
حديد اسواقك. في غزال قدموا وياوان ودان 19 االبيض.

سوقك. في كانت الذريرة وقصب وسليخة مشغول
رؤساء وكل العرب 21 للركوب. بطنافس تاجرتك ددان 20
في واالعتدة. والكباش بالخرفان يدك تجار هم قيدار
تجارك. هم ورعمة شبا تجار 22 تجارك. كانوا هذه

اقاموا والذهب كريم حجر وبكل الطيب انواع كل بافخر
وكلمد واشور شبا تجار وعدن وكنّة حران 23 اسواقك.
اسمانجونية بأردية بنفائس تجارك هؤالء 24 تجارك.
من مصنوعة بالحبال معكومة مبرم واصونة ومطرزة
لتجارتك قوافلك ترشيش سفن 25 بضائعك بين االرز
قد مالحوك 26 البحار. قلب في جدا وتمجدت فامتألت
قلب في الشرقية الريح كسرتك كثيرة. مياه الى بك اتوا
وربابينك ومالحوك وبضاعتك واسواقك ثروتك 27 البحار.
الذين حربك رجال وجميع بمتجرك والمتاجرون وقالفوك
قلب في يسقطون وسطك في الذي جمعك وكل فيك
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ربابينك صراخ صوت من 28 سقوطك. يوم في البحار

والمالحون المجذاف ممسكي وكل 29 المسارح. تتزلزل
البر على ويقفون سفنهم من ينزلون البحر ربابين وكل
ويذرّون بمرارة ويصرخون عليك صوتهم ويسمعون 30
ويجعلون 31 الرماد. في ويتمرغون رؤوسهم فوق ترابا
ويبكون بالمسوح ويتنطقون عليك قرعة انفسهم في
يرفعون نوحهم وفي 32 مرّا. نحيبا نفس بمرارة عليك

كالمسكتة كصور مدينة اية ويقولون ويرثونك مناحة عليك
اشبعت البحار من بضائعك خروج عند 33 البحر. قلب في
االرض. ملوك اغنيت وتجارتك ثروتك بكثرة كثيرة. شعوبا

سقط المياه اعماق في البحار من انكسارك حين 34

عليك يتحيرون الجزائر سكان كل 35 جمعك. وكل متجرك
الوجوه. في يضطربون اقشعرارا يقشعرون وملوكهنّ

وال اهواال فتكونين عليك يصفرون الشعوب بين التجار 36
االبد الى بعد تكونين

قل آدم ابن يا 2 قائال الرب كالم اليّ وكان انه128 اجل من الرب السيد قال هكذا صور. لرئيس
اجلس اآللهة مجلس في اله. انا وقلت قلبك ارتفع قد
قلبك جعلت وان اله ال انسان وانت البحار. قلب في

يخفى ال ما سرّ دانيال. من احكم انت ها 3 اآللهة. كقلب
وحصّلت ثروة لنفسك حصّلت وبفهمك وبحكمتك 4 عليك.
تجارتك في حكمتك بكثرة 5 خزائنك. في والفضة الذهب
هكذا فلذلك 6 غناك. بسبب قلبك فارتفع ثروتك كثّرت
اآللهة كقلب قلبك جعلت انك اجل من الرب. السيد قال
فيجردون االمم عتاة غرباء عليك اجلب هانذا لذلك 7
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ينزلونك 8 جمالك. ويدنسون حكمتك بهجة على سيوفهم
هل 9 البحار. قلب في القتلى موت فتموت الحفرة الى
يد في اله ال انسان وانت اله. انا قاتلك امام قوال تقول

تكلمت انا الني الغرباء بيد تموت الغلف موت 10 طاعنك.
ابن يا 12 قائال. الرب كالم اليّ وكان 11 الرب السيد يقول
السيد قال هكذا له. وقل صور ملك على مرثاة ارفع آدم

الجمال. وكامل حكمة مآلن الكمال خاتم انت الرب.
عقيق ستارتك كريم حجر كل هللا. جنة عدن في كنت 13
ويشب وجزع وزبرجد ابيض وعقيق اصفر وياقوت احمر
صنعة فيك انشأوا وذهب. وزمرّد وبهرمان ازرق وياقوت
الكروب انت 14 خلقت. يوم وترصيعها الفصوص صيغة
كنت. المقدس هللا جبل على واقمتك. المظلل المنبسط
من طرقك في كامل انت 15 تمشيت. النار حجارة بين
مألوا تجارتك بكثرة 16 اثم. فيك وجد حتى خلقت يوم

ايها وابيدك هللا جبل من فاطرحك فاخطأت. ظلما جوفك
قلبك ارتفع قد 17 النار. حجارة بين من المظلل الكروب
الى ساطرحك بهائك. الجل حكمتك افسدت لبهجتك.

نجست قد 18 اليك. لينظروا الملوك امام واجعلك االرض
من نارا فأخرج تجارتك بظلم آثامك بكثرة مقادسك

عيني امام االرض على رمادا واصيرك فتاكلك وسطك
بين يعرفونك الذين جميع منك فيتحير 19 يراك. من كل
وكان 20 االبد الى بعد توجد وال اهواال وتكون الشعوب
نحو وجهك اجعل آدم ابن يا 21 قائال الرب كالم اليّ

هانذا الرب. السيد قال هكذا وقل. 22 عليها وتنبأ صيدون
انا اني فيعلمون وسطك في وساتمجّد صيدون يا عليك
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وارسل 23 فيها. واتقدس احكاما فيها اجري حين الرب
وسطها في الجرحى ويسقط ازقتها الى ودما وبأ عليها
الرب انا اني فيعلمون جانب كل من عليها الذي بالسيف
شوكة وال ممرّر سالء اسرائيل لبيت بعد يكون فال 24

فيعلمون يبغضونهم الذين حولهم الذين كل من موجعة
عندما الرب. السيد قال هكذا 25 الرب. السيد انا اني
بينهم تفرقوا الذين الشعوب من اسرائيل بيت اجمع
ارضهم في يسكنون االمم عيون امام فيهم واتقدس
آمنين فيها ويسكنون 26 يعقوب لعبدي اعطيتها التي

عندما امن في ويسكنون كروما ويغرسون بيوتا ويبنون
فيعلمون حولهم من مبغضيهم جميع على احكاما اجري

الههم الرب انا اني
الشهر من عشر الثاني في العاشرة السنة في آدم129 ابن يا 2 قائال الرب كالم اليّ كان العاشر

وعلى عليه وتنبأ مصر ملك فرعون نحو وجهك اجعل
هانذا الرب. السيد قال هكذا وقل. تكلم 3 كلها. مصر
في الرابض الكبير التمساح مصر ملك فرعون يا عليك
لنفسي. عملته وانا لي نهري قال الذي انهاره وسط

بحرشفك انهارك سمك وألزق فكيك في خزائم فاجعل 4
ملزق انهارك سمك وكل انهارك وسط من واطلعك

انهارك. سمك وجميع انت البرية في واتركك 5 بحرشفك.
طعاما بذلتك تلمّ. وال تجمع فال تسقط الحقل وجه على
مصر سكان كل ويعلم 6 السماء. ولطيور البر لوحوش
اسرائيل. لبيت قصب عكاز كونهم اجل من الرب انا اني
كتف كل لهم ومزقت انكسرت بالكف بك مسكهم عند 7
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لذلك 8 متونهم كل وقلقلت انكسرت عليك توكأوا ولما

واستأصل سيفا عليك اجلب هانذا الرب. السيد قال هكذا
مقفرة مصر ارض وتكون 9 والحيوان. االنسان منك
وانا لي النهر قال النه الرب انا اني فيعلمون وخربة

ارض واجعل انهارك وعلى عليك هانذا لذلك 10 عملته.
تخم الى اسوان الى مجدل من مقفرة خربة خربا مصر
بهيمة رجل فيها تمر وال انسان رجل فيها تمر ال 11 كوش.

مقفرة مصر ارض واجعل 12 سنة. اربعين تسكن وال
المدن وسط في ومدنها المقفرة االراضي وسط في
بين المصريين واشتت سنة اربعين مقفرة تكون الخربة
السيد قال هكذا النه 13 االراضي. في وابددهم االمم

الشعوب من المصريين اجمع سنة اربعين نهاية عند الرب
الى وارجعهم مصر سبي وارد 14 بينهم تشتتوا الذين

مملكة هناك ويكونون ميالدهم ارض الى فتروس ارض
االمم على بعد ترتفع فال الممالك احقر تكون 15 حقيرة.

بعد تكون فال 16 االمم. على يتسلطوا لكيال واقللهم
وراءهم بانصرافهم االثم مذكرة اسرائيل لبيت معتمدا

السابعة السنة في وكان 17 الرب السيد انا اني ويعلمون
كالم ان الشهر اول في االول الشهر في والعشرين
ملك نبوخذراصر ان آدم ابن يا 18 قائال اليّ كان الرب

راس كل صور. على شديدة خدمة جيشه استخدم بابل
من اجرة لجيشه وال له تكن ولم تجردت كتف وكل قرع
هكذا لذلك 19 عليها. بها خدم التي خدمته الجل صور
لنبوخذراصر مصر ارض ابذل هانذا الرب. السيد قال

فتكون نهبها وينهب غنيمتها ويغنم ثروتها فياخذ بابل ملك
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الذي شغله الجل مصر ارض اعطيته قد 20 لجيشه. اجرة
ذلك في 21 الرب. السيد يقول الجلي عملوا النهم به خدم
في الفم فتح لك واجعل اسرائيل. لبيت قرنا انبت اليوم

الرب انا اني فيعلون وسطهم
تنبأ آدم ابن يا 2 قائال. الرب كالم اليّ وكان لليوم.130 يا ولولوا الرب. السيد قال هكذا وقل

وقتا يكون غيم. يوم قريب للرب ويوم قريب. اليوم الن 3

خوف كوش في ويكون مصر على سيف ويأتي 4 لالمم.
ثروتها وياخذون مصر في القتلى سقوط عند شديد
وفوط كوش بالسيف معهم يسقط 5 أسسها. وتهدم

قال هكذا 6 العهد. ارض وبنو وكوب اللفيف وكل ولود
من عزتها. كبرياء وتنحط مصر عاضدو ويسقط الرب.
السيد يقول بالسيف فيها يسقطون اسوان الى مجدل

مدنها وتكون المقفرة االراضي وسط في فتقفر 7 الرب.
عند الرب انا اني فيعلمون 8 الخربة. المدن وسط في
ذلك في 9 اعوانها. جميع ويكسر مصر في نارا اضرامي
كوش لتخويف سفن في رسل قبلي من يخرج اليوم

مصر. يوم في كما عظيم خوف عليهم فياتي المطمئنة
ثروة ابيد اني الرب. السيد قال هكذا 10 ياتي هوذا النه
عتاة معه وشعبه هو 11 بابل. ملك نبوخذراصر بيد مصر
على سيوفهم فيجردون االرض لخراب بهم يؤتى االمم

االنهار واجعل 12 القتلى. من االرض ويمألون مصر
بيد االرضومألها واخرب االشرار ليد االرض وابيع يابسة
وابيد الرب. السيد قال هكذا 13 تكلمت. الرب انا الغرباء.
رئيس بعد يكون وال نوف. من االوثان وابطل االصنام
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واخرب 14 مصر. ارض في الرعب والقي مصر ارض من
نو. في احكاما واجري صوعن في نارا واضرم فتروس
واستأصل مصر حصن سين على غضبي واسكب 15

توجعا تتوجع سين مصر. في نارا واضرم 16 نو. جمهور
آون شبان 17 يوم. كل ضيقات ولنوف للتمزيق تكون ونو
السبي. الى تذهبان وهما بالسيف يسقطون وفيبستة
مصر انيار كسري عند تحفنحيس في النهار ويظلم 18

سحابة فتغشاها هي اما عزها. كبرياء فيها وتبطل هناك
مصر في احكاما فاجري 19 السبي. الى بناتها وتذهب

عشرة الحادية السنة في وكان 20 الرب انا اني فيعلمون
الرب كالم ان الشهر من السابع في االول الشهر في
فرعون ذراع كسرت اني آدم ابن يا 21 قائال اليّ صار
بوضع وال رفائد بوضع تجبر لم هي وها مصر ملك

السيد قال هكذا لذلك 22 السيف. فتمسك لتجبر عصابة
ذراعيه فاكسر مصر ملك فرعون على هانذا الرب.

واشتت 23 يده. من السيف وأسقط والمكسورة القوية
واشدد 24 االراضي. في واذريهم االمم بين المصريين

ذراعي واكسر يده. في سيفي واجعل بابل ملك ذراعي
ملك ذراعي واشدد 25 الجريح. انين قدامه فيئنّ فرعون

انا اني فيعلمون فتسقطان فرعون ذراعا اما بابل.
على فيمده بابل ملك يد في سيفي اجعل حين الرب

في واذريهم االمم بين المصريين واشتت 26 مصر. ارض
الرب انا اني فيعلمون االراضي

الشهر في عشرة الحادية السنة في وكان الي131ّ كان الرب كالم ان الشهر اول في الثالث
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من وجمهوره مصر ملك لفرعون قل آدم ابن يا 2 قائال
جميل لبنان في االرز اعلى هوذا 3 عظمتك. في اشبهت
بين فرعه وكان طويلة وقامته الظل واغبى االغصان
جرت انهاره الغمر ورفعه المياه عظمته وقد 4 الغيوم.

الحقل. اشجار كل الى جداولها وارسلت مغرسه حول من
وكثرت الحقل اشجار جميع على قامته ارتفعت فلذلك 5
وعششت 6 نبت. اذ المياه لكثرة فروعه وطالت اغصانه
كل ولدت فروعه وتحت السماء طيور كل اغصانه في

فكان 7 العظيمة. االمم كل ظله تحت وسكن البر حيوان
على كان اصله الن قضبانه طول وفي عظمته في جميال
يشبه ولم السرو يفقه لم هللا جنة في االرز 8 كثيرة. مياه
جنة في االشجار كل فروعه. مثل يكن لم والدلب اغصانه
قضبانه بكثرة جميال جعلته 9 حسنه. في تشبهه لم هللا
لذلك 10 هللا جنة في التي عدن اشجار كل حسدته حتى
وقد قامتك ارتفعت انك اجل من الرب. السيد قال هكذا
الى اسلمته 11 بعلوّه قلبه وارتفع الغيوم بين فرعه جعل
ويستأصله 12 طردته. لشره فعال. به فيفعل االمم قوي يد

على قضبانه فتتساقط ويتركونه االمم عتاة الغرباء
انهار كل عند قضبانه وتنكسر االودية جميع وفي الجبال
ويتركونه. االرض شعوب كل ظله عن وينزل االرض

حيوان وجميع السماء طيور جميع تستقر هشيمه على 13

وهي ما شجرة ترتفع لكيال 14 قضبانه. على تكون البر
تقوم وال الغيوم بين فرعها تجعل وال لقامتها المياه على
أسلمت قد النها ماء شاربة كل ارتفاعها في بلوطاتها
بني وسط في السفلى االرض الى الموت الى جميعا
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الرب. السيد قال هكذا 15 الجب. في الهابطين مع آدم

الغمر عليه كسوت نوحا. اقمت الهاوية الى نزوله يوم في
عليه لبنان واحزنت الكثيرة المياه وفنيت انهاره ومنعت
سقوطه صوت من 16 عليه. ذبلت الحقل اشجار وكل
الهابطين مع الهاوية الى اياه انزالي عند االمم ارجفت
عدن اشجار كل السفلى االرض في فتتعزى الجب في
نزلوا ايضا هم 17 ماء. شاربة كل وخياره لبنان مختار
الساكنون وزرعه بالسيف القتلى الى معه الهاوية الى
المجد في اشبهت من 18 االمم. وسط في ظله تحت

عدن اشجار مع ستحدر عدن. اشجار بين هكذا والعظمة
المقتولين مع الغلف بين وتضطجع السفلى االرض الى
الرب السيد يقول جمهوره وكل فرعون هذا بالسيف.

الثاني الشهر في عشرة الثانية السنة في وكان قائال132 اليّ صار الرب كالم ان الشهر اول في عشر
له. وقل مصر ملك فرعون على مرثاة ارفع آدم ابن يا 2
اندفقت البحار. في تمساح نظير وانت االمم شبل اشبهت
هكذا 3 انهارهم. وعكّرت برجليك الماء وكدرت بانهارك
جماعة مع شبكتي عليك ابسط اني الرب. السيد قال

على واتركك مجزفتي4 في يصعدونك وهم كثيرة شعوب
طيور كل عليك وأقرّ الحقل وجه على واطرحك االرض
لحمك والقي 5 كلها. االرض وحوش منك واشبع السماء
ارض واسقي 6 جيفك. من االودية وامأل الجبال على

وعند 7 اآلفاق. منك وتمتلئ الجبال الى دمك من فيضانك
واغشي نجومها واظلم السموات احجب اياك اطفائي

فوقك واظلم 8 ضؤه. يضيء ال والقمر بسحاب الشمس
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ارضك على الظلمة واجعل المنيرة السماء انوار كل
عند كثيرين شعوب قلوب واغم 9 الرب. السيد يقول

واحيّر 10 تعرفها. لم اراض في االمم بين بكسرك اتياني
اقشعرارا عليك يقشعرّون ملوكهم كثيرين شعوبا منك

لحظة كل فيرجفون وجوههم قدام بسيفي اخطر عندما
هكذا النه 11 سقوطك يوم في نفسه على واحد كل

بسيوف 12 عليك. ياتي بابل ملك سيف الرب. السيد قال
فيسلبون االمم عتاة كلهم جمهورك. أسقط الجبابرة

بهائمها جميع وابيد 13 جمهورها. كل ويهلك مصر كبرياء
وال انسان رجل بعد من تكدرها فال الكثيرة المياه عن
واجري مياههم انضب حينئذ 14 بهيمة. اضالف تعكرها
ارض اجعل حين 15 الرب. السيد يقول كالزيت انهارهم
جميع ضربي عند ملئها من االرض وتخلو خرابا مصر

بها. يرثون مرثاة هذه 16 الرب. انا اني يعلمون سكانها
ترثو جمهورها كل وعلى مصر على بها. ترثو االمم بنات
في عشرة الثانية السنة في وكان 17 الرب السيد يقول بها
قائال اليّ كان الرب كالم ان الشهر من عشر الخامس

وبنات هو واحدره مصر جمهور على ولول آدم ابن يا 18
في الهابطين مع السفلى االرض الى العظيمة االمم
الغلف. مع واضطجع انزل اكثر. نعمت ممن 19 الجب.

السيف. أسلم قد بالسيف. القتلى وسط في يسقطون 20
الجبابرة اقوياء يكلمه 21 جمهورها. كل مع امسكوها
غلفا اضطجعوا نزلوا قد اعوانه. مع الهاوية وسط من
من قبوره جماعتها. وكل اشور هناك 22 بالسيف. قتلى
جعلت الذين 23 بالسيف. ساقطون قتلى كلهم حوله.
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كلهم قبرها حول وجماعتها الجب اسافل في قبورهم
ارض في رعبا جعلوا الذين بالسيف ساقطون قتلى

كلهم قبرها حول جمهورها وكل عيالم هناك 24 االحياء.
االرض الى غلفا هبطوا الذين بالسيف ساقطون قتلى
فحملوا االحياء. ارض في رعبهم جعلوا الذين السفلى
مضجعا لها جعلوا قد 25 الجب. في الهابطين مع خزيهم
غلف كلهم قبورهم حوله جمهورها. كل مع القتلى بين
االحياء ارض في رعبهم جعل قد انه مع بالسيف قتلى
في جعل قد الجب. في الهابطين مع خزيهم حملوا قد
جمهورها وكل وتوبال ماشك هناك 26 القتلى. وسط

جعلوا انهم مع بالسيف قتلى غلف كلهم قبورها. حوله
الجبابرة مع يضطجعون وال 27 االحياء. ارض في رعبهم
حربهم بادواة الهاوية الى النازلين الغلف من الساقطين
على آثامهم فتكون رؤوسهم تحت سيوفهم وضعت وقد
اما 28 االحياء. ارض في الجبابرة رعب انهم مع عظامهم

القتلى مع وتضطجع تنكسر الغلف وسط ففي انت
مع الذين رؤسائها وكل وملوكها ادوم هناك 29 بالسيف.
مع فيضطجعون بالسيف القتلى مع ألقوا قد جبروتهم
الشمال امراء هناك 30 الجب. في الهابطين ومع الغلف
برعبهم القتلى مع الهابطين الصيدونيين وجميع كلهم
السيف قتلى مع غلفا واضطجعوا جبروتهم من خزوا

فرعون يراهم 31 الجب. الى الهابطين مع خزيهم وحملوا
وكل فرعون بالسيف قتلى جمهوره. كل عن ويتعزى
في رعبه جعلت الني 32 الرب. السيد يقول جمهوره



12–1.33 Yehezkiel 61
فرعون السيف قتلى مع الغلف بين فيضجع االحياء ارض

الرب السيد يقول جمهوره وكل
بني كلم آدم ابن يا 2 قائال الرب كالم اليّ وكان ارض133 على السيف جلبت اذا لهم. وقل شعبك

رقيبا وجعلوه بينهم من رجال االرض شعب اخذ فان
البوق في نفخ االرض على مقبال السيف رأى فاذا 3 لهم
يتحذّر ولم البوق صوت السامع وسمع 4 الشعب وحذّر
سمع 5 راسه. على يكون فدمه واخذه السيف فجاء

تحذّر لو نفسه. على يكون فدمه يتحذّر ولم البوق صوت
ينفخ ولم مقبال السيف الرقيب رأى فان 6 نفسه. لخلّص
نفسا واخذ السيف فجاء الشعب يتحذّر ولم البوق في
اطلبه الرقيب يد فمن دمه اما بذنبه أخذ قد فهو منهم

فتسمع اسرائيل لبيت رقيبا جعلتك فقد آدم ابن يا وانت 7
للشرير قلت اذا 8 قبلي. من وتحذّرهم فمي من الكالم
من الشرير لتحذّر تتكلم لم فان تموت. موتا شرير يا
يدك فمن دمه اما بذنبه. يموت الشرير فذلك طريقه

ولم عنه ليرجع طريقه من الشرير حذّرت وان 9 اطلبه.
خلصت فقد انت اما بذنبه. يموت فهو طريقه عن يرجع
انتم وقل. اسرائيل بيت فكلم آدم ابن يا وانت 10 نفسك.
وبها علينا وخطايانا معاصينا ان قائلين. هكذا تتكلمون
السيد يقول انا حيّ لهم. قل 11 نحيا. فكيف فانون نحن
عن الشرير يرجع بان بل الشرير بموت اسر ال اني الرب
فلماذا الرديئة. طرقكم عن ارجعوا ارجعوا ويحيا. طريقه
لبني فقل آدم ابن يا وانت 12 اسرائيل. بيت يا تموتون
ال والشرير معصيته يوم في ينجيه ال البار بر ان شعبك.
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البار يستطيع وال شره عن رجوعه يوم في بشره يعثر

تحيا. حياة للبار قلت اذا 13 خطيئته. يوم في ببره يحيا ان
باثمه بل يذكر ال كله فبره وأثم بره على هو فاتكل

فان تموت. موتا للشرير قلت واذا 14 يموت. فعله الذي
الشرير رد ان 15 والحق بالعدل وعمل خطيته عن رجع
الحياة فرائض في وسلك المغتصب عن وعوّض الرهن
التي خطيته كل 16 يموت. ال يحيا. حياة فانه اثم عمل بال
حياة. فيحيا والحق بالعدل عمل عليه. تذكر ال بها اخطأ
بل مستوية. الرب طريق ليست يقولون شعبك وابناء 17
بره عن البار رجوع عند 18 مستوية. غير طريقهم هم

عن الشرير رجوع وعند 19 به. يموت فانه اثما عمله وعند
وانتم 20 بهما. يحيا فانه والحق بالعدل عمله وعند شره
كل على احكم اني مستوية. غير الرب طريق ان تقولون
السنة في وكان 21 اسرائيل بيت يا كطرقه منكم واحد
الخامس في العاشر الشهر في سبينا من عشرة الثانية
قد فقال اورشليم من منفلت اليّ جاء انه الشهر من

مجيء قبل مساء عليّ الرب يد وكانت 22 المدينة. ضربت
فمي فانفتح صباحا اليّ جاء حتى فمي وفتحت المنفلت
يا 24 قائال الرب كالم اليّ فكان 23 ابكم. بعد اكن ولم

اسرائيل ارض في الخرب هذه في الساكنين ان آدم ابن
االرض. ورث وقد واحدا كان ابراهيم ان قائلين يتكلمون
لهم. قل لذلك 25 ميراثا. االرض أعطيت لنا كثيرون. ونحن
اعينكم وترفعون بالدم تأكلون الرب. السيد قال هكذا

وقفتم 26 االرض. أفترثون الدم. وتسفكون اصنامكم الى
امرأة نجس منكم وكل الرجس فعلتم سيفكم. على
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السيد قال هكذا لهم. قل 27 االرض. أفترثون صاحبه.
بالسيف يسقطون الخرب في الذين ان انا حيّ الرب.
والذين مأكال للوحش ابذله الحقل وجه على هو والذي
فاجعل 28 بالوبأ. يموتون المغاير وفي الحصون في

جبال وتخرب عزتها كبرياء وتبطل مقفرة خربة االرض
اجعل حين الرب انا اني فيعلمون 29 عابر. بال اسرائيل
فعلوها التي رجاساتهم كل على مقفرة خربة االرض

بجانب عليك يتكلمون شعبك بني فان آدم ابن يا وانت 30
اآلخر مع الواحد ويتكلم البيوت ابواب وفي الجدران

الخارج الكالم هو ما اسمعوا هلم قائلين اخيه مع الرجل
ويجلسون الشعب ياتي كما اليك وياتون 31 الرب. عند من
النهم به يعملون وال كالمك ويسمعون كشعبي امامك
كسبهم. وراء ذاهب وقلبهم اشواقا يظهرون بافواههم
يحسن الصوت لجميل اشواق كشعر لهم انت وها 32

هذا. جاء واذا 33 به يعملون وال كالمك فيسمعون العزف
وسطهم في كان نبيا ان فيعلمون ياتي. النه

تنبأ آدم ابن يا 2 قائال الرب كالم اليّ وكان قال134 هكذا لهم. وقل تنبأ اسرائيل رعاة على
كانوا الذين اسرائيل لرعاة ويل للرعاة. الرب السيد

الشحم تاكلون 3 الغنم. الرعاة يرعى أال انفسهم. يرعون
الغنم. ترعون وال السمين وتذبحون الصوف وتلبسون
والمكسور تعصبوه لم والمجروح تقووه لم المريض 4

بل تطلبوه لم والضال تستردوه لم والمطرود تجبروه لم
وصارت راعي بال فتشتّتت 5 عليهم. تسلطتم وبعنف بشدة
في غنمي ضلّت 6 وتشتّتت. الحقل وحوش لجميع مأكال
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االرض وجه كل وعلى عال. تل كل وعلى الجبال كل

ايها فلذلك 7 يفتش او يسأل من يكن ولم غنمي تشتّتت
الرب السيد يقول انا حيّ 8 الرب. كالم اسمعوا الرعاة
مأكال غنمي وصارت غنيمة صارت غنمي ان حيث من
عن رعاتي سأل وال راع يكن لم اذ الحقل وحش لكل
فلذلك 9 غنمي يرعوا ولم انفسهم الرعاة ورعى غنمي
الرب السيد قال هكذا 10 الرب. كالم اسمعوا الرعاة ايها

واكفهم يدهم من غنمي واطلب الرعاة على هانذا
فاخلص بعد انفسهم الرعاة يرعى وال الغنم رعي عن
هكذا النه 11 مأكال. لهم تكون فال افواههم من غنمي
وافتقدها. غنمي عن اسأل هانذا الرب. السيد قال

غنمه وسط في يكون يوم قطيعه الراعي يفتقد كما 12
االماكن جميع من واخلصها غنمي افتقد هكذا المشتّتة
واخرجها 13 والضباب. الغيم يوم في اليها تشتّتت التي

ارضها الى بها وآتي االراضي من واجمعها الشعوب من
جميع وفي االودية وفي اسرائيل جبال على وارعاها

مراحها ويكون جيد مرعى في ارعاها 14 االرض. مساكن
حسن مراح في تربض هنالك العالية اسرائيل جبال على

انا 15 اسرائيل. جبال على يرعون دسم مرعى وفي
الضال واطلب 16 الرب. السيد يقول واربضها غنمي ارعى

وابيد الجريح واعصب الكسير واجبر المطرود واسترد
فهكذا غنمي يا وانتم 17 بعدل. وارعاها والقوي السمين
كباش بين وشاة. شاة بين احكم هانذا الرب. السيد قال
الجيد المرعى ترعوا ان عندكم صغير أهو 18 وتيوس.

المياه من تشربوا وان بارجلكم تدوسونها مراعيكم وبقية
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ترعى وغنمي 19 باقدامكم. تكدرونها والبقية العميقة
لذلك 20 ارجلكم كدر من وتشرب اقدامكم دوس من
الشاة بين احكم هانذا لهم. الرب السيد قال هكذا

والكتف بالجنب بهزتم النكم 21 المهزولة. والشاة السمينة
خارج الى شتّتموها حتى بقرونكم المريضة ونطحتم

بين واحكم غنيمة بعد من تكون فال غنمي فاخلّص 22
عبدي فيرعاها واحدا راعيا عليها واقيم 23 وشاة. شاة

اكون الرب وانا 24 راعيا. لها يكون وهو يرعاها هو داود
تكلمت. الرب انا وسطهم. في رئيسا داود وعبدي الها لهم

الرديئة الوحوش وانزع سالم عهد معهم واقطع 25
في وينامون مطمئنين البرية في فيسكنون االرض من
عليهم وانزل بركة اكمتي حول وما واجعلهم 26 الوعور.
شجرة وتعطي 27 بركة. امطار فتكون وقته في المطر
في آمنين ويكونون غلتها االرض وتعطي ثمرتها الحقل
نيرهم ربط تكسيري عند الرب انا اني ويعلمون ارضهم
يكونون فال 28 استعبدوهم. الذين يد من انقذتهم واذا
يسكنون بل االرض وحش ياكلهم وال لالمم غنيمة بعد
يكونون فال لصيت غرسا لهم واقيم 29 مخيف. وال آمنين

تعيير بعد يحملون وال االرض في الجوع منفيي بعد
شعبي وهم معهم الههم الرب انا اني فيعلمون 30 االمم.
غنم غنمي يا وانتم 31 الرب. السيد يقول اسرائيل بيت

الرب السيد يقول الهكم انا انتم. اناس مرعاي
اجعل آدم ابن يا 2 قائال. الرب كالم اليّ وكان له.135 وقل 3 عليه. وتنبأ سعير جبل نحو وجهك
وامد سعير جبل يا عليك هانذا الرب. السيد قال هكذا
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خربة مدنك اجعل 4 مقفرا. خرابا واجعلك عليك يدي
لك كانت النه 5 الرب. انا اني وتعلم مقفرا انت وتكون

وقت في السيف يد الى اسرائيل بني ودفعت ابدية بغضة
الرب السيد يقول انا حيّ لذلك 6 النهاية اثم وقت مصيبتهم

فالدم الدم تكره لم اذ يتبعك. والدم للدم اهيّئك اني
منه واستأصل ومقفرا خرابا سعير جبل فاجعل 7 يتبعك.
واوديتك تاللك قتاله. من جباله وامأل 8 واآلئب. الذاهب
واصيّرك 9 بالسيف. قتلى فيها يسقطون انهارك وجميع

الرب. انا اني فتعلمون تعود لن ومدنك ابدية خربا
تكونان االرضين وهاتين االمتين هاتين ان قلت النك 10

يقول انا حيّ فلذلك 11 هناك كان والرب فنمتلكهما لي
بهما عاملت اللذين وكحسدك كغضبك الفعلنّ الرب السيد
عليك. احكم عندما بينهم بنفسي واعرّف لهم بغضتك من
تكلمت التي اهانتك كل سمعت قد الرب انا اني فتعلم 12
ماكال. أعطيناها قد خربت قد قائال اسرائيل جبال على بها
انا عليّ. كالمكم وكثرتم بافواهكم عليّ تعظمتم قد 13
االرض كل فرح عند الرب. السيد قال هكذا 14 سمعت.
اسرائيل بيت ميراث على فرحت كما 15 مقفرا. اجعلك

انت سعير جبل يا خرابا تكون بك. افعل كذلك خرب النه
الرب انا اني فيعلمون باجمعها ادوم وكل

وقل. اسرائيل لجبال فتنبأ آدم ابن يا وانت هكذا136 2 الرب. كلمة اسمعي اسرائيل جبال يا

هه. عليكم قال العدو ان اجل من الرب. السيد قال
تنبأ فلذلك 3 ميراثا لنا صارت القديمة المرتفعات ان

اخربوكم قد انهم اجل من الرب. السيد قال هكذا وقل.
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االمم لبقية ميراثا لتكونوا جانب كل من وتهمّموكم
الشعب مذمة وصرتم اللسان شفاه على وأصعدتم
الرب. السيد كلمة اسرائيل جبال يا فاسمعي لذلك 4

ولالودية ولالنهار ولآلكام للجبال الرب السيد قال هكذا
للنهب صارت التي المهجورة وللمدن المقفرة وللخرب
ذلك اجل من 5 حولها. الذين االمم لبقية واالستهزاء

على تكلمت غيرتي نار في اني الرب. السيد قال هكذا
ميراثا ارضي جعلوا الذين كلها ادوم وعلى االمم بقية
فتنبأ 6 غنيمة. لنهبها نفس وبغضة القلب كل بفرح لهم

ولالودية ولالنهار وللتالل للجبال وقل اسرائيل ارض على
غضبي وفي غيرتي في هانذا الرب. السيد قال هكذا
هكذا لذلك 7 االمم. تعيير حملتم انكم اجل من تكلمت
حولكم الذين فاالمم يدي رفعت اني الرب. السيد قال
فانكم اسرائيل جبال يا انتم اما 8 تعييرهم. يحملون هم
النه اسرائيل لشعبي ثمركم وتثمرون فروعكم تنبتون
فتحرثون اليكم والتفت لكم انا الني 9 االتيان. قريب
اسرائيل بيت كل عليكم الناس واكثر 10 وتزرعون.

عليكم واكثر 11 الخرب. وتبنى المدن فتعمر باجمعه
حسب واسكنكم ويثمرون فيكثرون والبهيمة االنسان
اوائلكم في مما اكثر اليكم واحسن القديمة حالتكم

شعبي عليكم الناس وامشي 12 الرب. انا اني فتعلمون
تثكلهم. بعد تعود وال ميراثا لهم فتكون فيرثونك اسرائيل
انت لكم قالوا انهم اجل من الرب السيد قال هكذا 13

الناس تأكلي لن لذلك 14 شعوبك. ومثكلة الناس اكّالة
وال 15 الرب. السيد يقول بعد شعوبك تثكلي وال بعد
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الشعوب تعيير تحملين وال االمم تعيير بعد من فيك اسمّع
وكان 16 الرب السيد يقول بعد شعوبك تعثرين وال بعد
لما اسرائيل بيت ان آدم ابن يا 17 قائال الرب كالم اليّ
كانت وبافعالهم. بطريقهم نجسوها ارضهم سكنوا
غضبي فسكبت 18 الطامث. كنجاسة امامي طريقهم

وباصنامهم االرض على سفكوه الذي الدم الجل عليهم
االراضي. في فتذروا االمم في فبددتهم 19 نجسوها.
االمم الى جاءوا فلما 20 دنتهم. وكافعالهم كطريقهم

هؤالء لهم قالوا اذ القدوس اسمي نجسوا جاءوا حيث
على فتحننت 21 ارضه. من خرجوا وقد الرب شعب
االمم في اسرائيل بيت نجسه الذي القدوس اسمي
قال هكذا اسرائيل. لبيت فقل لذلك 22 جاءوا حيث

بل اسرائيل بيت يا صانع انا الجلكم ليس الرب. السيد
حيث االمم في نجستموه الذي القدوس اسمي الجل
االمم في المنجس العظيم اسمي فاقدس 23 جئتم.
انا اني االمم كل فتعلم وسطهم في نجستموه الذي

اعينهم. قدام فيكم اتقدس حين الرب السيد يقول الرب
االراضي جميع من واجمعكم االمم بين من وآخذكم 24
طاهرا ماء عليكم وارش 25 ارضكم. الى بكم وآتي

اطهركم. اصنامكم كل ومن نجاستكم كل من فتطهرون
داخلكم في جديدة روحا واجعل جديدا قلبا واعطيكم 26

لحم. قلب واعطيكم لحمكم من الحجر قلب وانزع
في تسلكون واجعلكم داخلكم في روحي واجعل 27

وتسكنون 28 بها. وتعملون احكامي وتحفظون فرائضي
وانا شعبا لي وتكونون ايّاها آباءكم اعطيت التي االرض
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وادعو نجاساتكم كل من واخلّصكم 29 الها. لكم اكون
ثمر واكثر 30 جوعا. عليكم اضع وال واكثرها الحنطة

االمم. بين الجوع عار بعد تنالوا لكيال الحقل وغلة الشجر
الصالحة غير واعمالكم الرديئة طرقكم فتذكرون 31

وعلى آثامكم اجل من وجوهكم امام انفسكم وتمقتون
الرب السيد يقول صانع انا اجلكم من ال 32 رجاساتكم.
بيت يا طرقكم من واخزوا فاخجلوا لكم. معلوما فليكن

تطهيري يوم في الرب السيد قال هكذا 33 اسرائيل.
الخرب. فتبنى المدن في اسكنكم آثامكم كل من اياكم
امام خربة كونها عن عوضا الخربة االرض وتفلح 34

صارت الخربة االرض هذه فيقولون 35 عابر. كل عيني
محصنة والمنهدمة والمقفرة الخربة والمدن عدن كجنة
انا اني حولكم تركوا الذين االمم فتعلم 36 معمورة.

تكلمت الرب انا المقفرة. وغرست المنهدمة بنيت الرب
من اطلب هذه بعد الرب. السيد قال هكذا 37 .ً وسافعل
كغنم 38 اناس. كغنم اكثرهم لهم. الفعل اسرائيل بيت

المدن فتكون مواسمها في اورشليم كغنم مقدس
الرب انا اني فيعلمون اناس غنم مآلنة الخربة

الرب بروح فاخرجني الرب يد عليّ كانت عظاما.137 مآلنة وهي البقعة وسط في وانزلني
على جدا كثيرة هي واذا حولها من عليها وأمرّني 2
ابن يا لي فقال 3 جدا. يابسة هي واذا البقعة وجه

تعلم. انت الرب سيد يا فقلت العظام. هذه أتحيا آدم
العظام ايتها لها. وقل العظام هذه على تنبأ لي فقال 4
لهذه الرب السيد قال هكذا 5 الرب. كلمة اسمعي اليابسة
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عليكم واضع 6 فتحيون. روحا فيكم أدخل هانذا العظام.
فيكم واجعل جلدا عليكم وابسط لحما واكسيكم عصبا
أمرت كما فتنبأت 7 الرب انا اني وتعلمون فتحيون روحا
كل العظام فتقاربت رعش واذا صوت كان اتنبأ انا وبينما
كساها واللحم بالعصب واذا ونظرت 8 عظمه. الى عظم
لي فقال 9 روح. فيها وليس فوق من عليها الجلد وبسط
الرب السيد قال هكذا للروح وقل آدم ابن يا تنبأ للروح تنبأ
القتلى هؤالء على وهبّ االربع الرياح من روح يا هلم
فحيوا الروح فيهم فدخل امرني كما فتنبأت 10 ليحيوا.
قال ثم 11 جدا جدا عظيم جيش اقدامهم على وقاموا
ها اسرائيل. بيت كل هي العظام هذه آدم بن يا لي
انقطعنا. قد رجاؤنا. وهلك عظامنا يبست يقولون هم

افتح هانذا الرب. السيد قال هكذا لهم. وقل تنبأ لذلك 12
الى بكم وآتي شعبي يا قبوركم من واصعدكم قبوركم
فتحي عند الرب انا اني فتعلمون 13 اسرائيل. ارض

واجعل 14 شعبي. يا قبوركم من ايّاكم واصعادي قبوركم
فتعلمون ارضكم في واجعلكم فتحيون فيكم روحي

كالم اليّ وكان 15 الرب يقول وافعل تكلمت الرب انا اني
واحدة عصا لنفسك خذ آدم ابن يا وانت 16 قائال الرب
عصا وخذ رفقائه. اسرائيل ولبني ليهوذا عليها واكتب

اسرائيل بيت وكل افرايم عصا ليوسف عليها واكتب اخرى
واحدة كعصا باالخرى الواحدة واقرنهما 17 رفقائه.

قائلين شعبك ابناء كلمك فاذا 18 يدك. في واحدة فتصيرا
السيد قال هكذا لهم. فقل 19 وهذا. لك ما تخبرنا أما

واسباط افرايم يد في التي يوسف عصا آخذ هانذا الرب.
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عصا واجعلهم يهوذا عصا اليها واضم رفقاءه اسرائيل
العصوان وتكون 20 يدي. في واحدة فيصيرون واحدة
لهم. وقل 21 اعينهم. امام يدك في عليهما كتبت اللتان
بين من اسرائيل بني آخذ هانذا الرب. السيد قال هكذا
بهم وآتي ناحية كل من واجمعهم اليها ذهبوا التي االمم
على االرض في واحدة امة واصيّرهم 22 ارضهم. الى
وال كلهم عليهم ملكا يكون واحد وملك اسرائيل جبال

وال 23 مملكتين. الى بعد ينقسمون وال امتين بعد يكونون
من بشيء وال برجاساتهم وال باصنامهم بعد يتنجسون

اخطأوا فيها التي مساكنهم كل من اخلصهم بل معاصيهم
وداود 24 الها. لهم اكون وانا شعبا لي فيكونون واطهّرهم

واحد راع لجميعهم ويكون عليهم ملكا يكون عبدي
ويعملون فرائضي ويحفظون احكامي في فيسلكون

يعقوب عبدي اعطيت التي االرض في ويسكنون 25 بها.
وبنوهم هم فيها ويسكنون آباؤكم سكنها التي اياها

االبد. الى عليهم رئيس داود وعبدي االبد الى بنيهم وبنو
مؤبدا عهدا معهم فيكون سالم عهد معهم واقطع 26
الى وسطهم في مقدسي واجعل واكثرهم واقرّهم

ويكونون الها لهم واكون فوقهم مسكني ويكون 27 االبد.
اسرائيل مقدس الرب انا اني االمم فتعلم 28 شعبا. لي

االبد الى وسطهم في مقدسي يكون اذ
اجعل آدم ابن يا 2 قائال الرب كالم اليّ وكان روش138 رئيس جوج ما ارض جوج على وجهك
الرب. السيد قال هكذا وقل. 3 عليه وتنبأ وتوبال ماشك

وارجعك 4 وتوبال. رئيسروشماشك جوج يا عليك هانذا
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خيال جيشك وكل انت واخرجك فكيك في شكائم واضع
مع عظيمة جماعة لباس افخر البسين كلهم وفرسانا

وكوش فارس 5 السيوف ممسكين كلهم ومجان اتراس
جيوشه وكل وجومر 6 وخوذة بمجن كلهم معهم وفوط
شعوبا جيشه كل مع الشمال اقاصي من توجرمة وبيت
جماعاتك وكل انت لنفسك وهيّئ استعد 7 معك. كثيرين
تفتقد. كثيرة ايام بعد 8 موقرا. لهم فصرت اليك المجتمعة

من المستردة االرض الى تأتي االخيرة السنين في
اسرائيل جبال على كثيرة شعوب من المجموعة السيف

الشعوب من أخرجوا للذين خربة دائما كانت التي
وتكون كزوبعة وتأتي وتصعد 9 كلهم. آمنين وسكنوا
وشعوب جيوشك وكل انت االرض تغشي كسحابة

ذلك في ويكون الرب. السيد قال هكذا 10 معك. كثيرون
وتقول 11 رديئا فكرا فتفكر ببالك تخطر أمورا ان اليوم
في الساكنين الهادئين آتي اعراء. ارض على اصعد اني

وال عارضة لهم وليس سور بغير ساكنون كلهم امن
على يدك لرد الغنيمة ولغنم السلب لسلب 12 مصاريع
المقتني االمم من مجموع شعب وعلى معمورة خرب
وددان شبا 13 االرض. اعالي في الساكن وقنية ماشية
سلب لسلب هل لك يقولون اشبالها وكل ترشيش وتجار
الفضة لحمل جماعتك جمعت غنيمة لغنم هل جاء. انت
لذلك 14 عظيم نهب لنهب والقنية الماشية ألخذ والذهب
في الرب. السيد قال هكذا لجوج. وقل آدم ابن يا تنبأ
تعلم. أفال آمنين اسرائيل شعبي سكنى عند اليوم ذلك
وشعوب انت الشمال اقاصي من موضعك من وتأتي 15
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وجيش عظيمة جماعة خيال راكبون كلهم معك كثيرون
تغشي كسحابة اسرائيل شعبي على وتصعد 16 كثير.

ارضي على بك وآتي يكون. االخيرة االيام في االرض.
جوج يا اعينهم امام فيك اتقدس حين االمم تعرفني لكي
عنه تكلمت الذي هو انت هل الرب. السيد قال هكذا 17

الذين اسرائيل انبياء عبيدي يد عن القديمة االيام في
ويكون 18 عليهم. بك آتي ان سنينا االيام تلك في تنبأوا

يقول ارضاسرائيل على جوج مجيء يوم اليوم ذلك في
غيرتي وفي 19 انفي. في يصعد غضبي ان الرب السيد
رعش يكون اليوم ذلك في انه تكلمت سخطي نار في
سمك امامي فترعش 20 اسرائيل. ارض في عظيم
التي والدابّات الحقل ووحوش السماء وطيور البحر

االرض وجه على الذين الناس وكل االرض على تدب
الى االسوار كل وتسقط المعاقل وتسقط الجبال وتندك
يقول جبالي كل في عليه السيف واستدعي 21 االرض.

واعاقبه 22 اخيه. على واحد كل سيف فيكون الرب. السيد
الشعوب وعلى جيشه وعلى عليه وامطر وبالدم بالوبإ

ونارا عظيمة برد وحجارة جارفا مطرا معه الذين الكثيرة
امم عيون في وأعرف واتقدس فاتعظم 23 وكبريتا.

الرب انا اني فيعلمون كثيرة
هكذا وقل. جوج على تنبأ آدم ابن يا وانت رئيس139 جوج يا عليك هانذا الرب. السيد قال
من واصعدك واقودك واردك 2 وتوبال. ماشك روش

واضرب 3 اسرائيل جبال على بك وآتي الشمال اقاصي
يدك من سهامك واسقط اليسرى يدك من قوسك
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جيشك وكل انت اسرائيل جبال على فتسقط 4 اليمنى.
من الكاسرة للطيور مأكال ابذلك معك. الذين والشعوب
تسقط الحقل وجه على 5 الحقل. ولوحوش نوع كل
ما على نارا وارسل 6 الرب. السيد يقول تكلمت الني
اني فيعلمون آمنين الجزائر في الساكنين وعلى جوج
شعبي وسط في المقدس باسمي واعرّف 7 الرب. انا
فتعلم بعد ينجّس المقدس اسمي ادع وال اسرائيل
أتى قد هو ها 8 اسرائيل قدوس الرب انا اني االمم

عنه. تكلمت الذي اليوم هو هذا الرب. السيد يقول وصار
السالح ويحرقون ويشعلون اسرائيل مدن سكان ويخرج 9
والرماح والحراب والسهام والقسي واالتراس والمجان
الحقل من يأخذون فال 10 سنين. سبع النار بها ويوقدون
السالح يحرقون النهم الوعور من يحتطبون وال عودا
سلبوهم الذين ويسلبون نهبوهم الذين وينهبون بالنار

اعطي اني اليوم ذلك في ويكون 11 الرب. السيد يقول
عباريم ووادي اسرائيل في للقبر هناك موضعا جوجا

جوجا يدفنون وهناك العابرين نفس فيسد البحر بشرقي
ويقبرهم 12 جوج. جمهور وادي ويسمونه كله وجمهوره
شعب كل 13 اشهر. سبعة االرض ليطهّروا اسرائيل بيت
يقول مشهورا تمجيدي يوم لهم ويكون يقبرون االرض
في عابرين مستديمين اناسا ويفرزون 14 الرب. السيد
وجه على بقوا الذين اولئك العابرين مع قابرين االرض
فيعبر 15 يفحصون اشهر سبعة بعد لها. تطهيرا االرض
يبني انسان عظم احد راى واذا االرض في العابرون

جوج جمهور وادي في القابرون يقبره حتى صوّة بجانبه
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االرض فيطهّرون ــ همونة المدينة اسم وايضا 16 ــ

كل لطائر قل الرب. السيد قال فهكذا آدم ابن يا وانت 17
كل من احتشدوا وتعالوا اجتمعوا البر وحوش ولكل جناح
على عظيمة ذبيحة لكم ذابحها انا التي ذبيحتي الى جهة
لحم تأكلون 18 دما. وتشربوا لحما لتاكلوا اسرائيل جبال
وحمالن كباش االرض رؤساء دم وتشربون الجبابرة
وتأكلون 19 باشان. مسمنات من كلها وثيران واعتدة

ذبيحتي من السكر الى الدم وتشربون الشبع الى الشحم
الخيل من مائدتي على فتشبعون 20 لكم. ذبحتها التي
السيد يقول الحرب رجال وكل والجبابرة والمركبات

يرون االمم وجميع االمم في مجدي واجعل 21 الرب.
فيعلم 22 عليهم. جعلتها التي ويدي اجريته الذي حكمي
فصاعدا. اليوم ذلك من الههم الرب انا اني اسرائيل بيت
النهم باثمهم أجلوا قد اسرائيل بيت ان االمم وتعلم 23
مضايقيهم ليد وسلمتهم عنهم وجهي فحجبت خانوني

فعلت وكمعاصيهم كنجاستهم 24 بالسيف. كلهم فسقطوا
السيد قال هكذا لذلك 25 عنهم وجهي وحجبت معهم
اسرائيل بيت كل وارحم يعقوب سبي ارد اآلن الرب.
وكل خزيهم فيحملون 26 القدوس. اسمي على واغار
ارضهم في سكنهم عند اياها خانوني التي خيانتهم

الشعوب من اياهم ارجاعي عند 27 مخيف. وال مطمئنين
امام فيهم وتقديسي اعدائهم اراضي من اياهم وجمعي
باجالئي الههم الرب انا اني يعلمون 28 كثيرين امم عيون
بعد اترك وال ارضهم. الى جمعهم ثم االمم الى اياهم



11.40–29.39 Yehezkiel 76
الني بعد عنهم وجهي احجب وال 29 منهم احدا هناك

الرب السيد يقول اسرائيل بيت على روحي سكبت
في سبينا من والعشرين الخامسة السنة في السنة140 في الشهر من العاشر في السنة راس
اليوم ذلك نفس في المدينة ضربت بعدما عشرة الرابعة
هللا رؤى في 2 هناك. الى بي وأتى الرب يد عليّ كانت

جدا عال جبل على ووضعني اسرائيل ارض الى بي اتى
الى بي اتى ولما 3 الجنوب. جهة من مدينة كبناء عليه

كتان خيط وبيده النحاس كمنظر منظره برجل اذا هناك
يا الرجل لي فقال 4 بالباب. واقف وهو القياس وقصبة
كل الى قلبك واجعل باذنيك واسمع بعينيك انظر آدم ابن
بيت اخبر هنا. الى بك أتي اراءتك الجل النه اريكه ما

به محيط البيت خارج بسور واذا 5 ترى. ما بكل اسرائيل
وشبر. بالذراع طوال اذرع ست القياس قصبة الرجل وبيد
واحدة. قصبة وسمكه واحدة قصبة البناء عرض فقاس
في وصعد الشرق نحو وجهه الذي الباب الى جاء ثم 6
والعتبة عرضا واحدة قصبة الباب عتبة وقاس درجه
واحدة قصبة والغرفة 7 عرضا. واحدة قصبة االخرى

اذرع. خمس الغرفات وبين عرضا واحدة وقصبة طوال
واحدة. قصبة داخل من الباب رواق بجانب الباب وعتبة
وقاس 9 واحدة. قصبة داخل من الباب رواق وقاس 8
الباب ورواق ذراعين وعضائده اذرع ثماني الباب رواق
هنا من ثالث الشرق نحو الباب وغرفات 10 داخل. من
قياس وللعضائد واحد قياس للثالث هناك. من وثالث

الباب مدخل عرض وقاس 11 هناك. ومن هنا من واحد
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والحافة 12 ذراعا. عشرة ثالث الباب وطول اذرع عشر
واحدة ذراع والحافة هنا من واحدة ذراع الغرفات امام
من اذرع وست هنا من اذرع ست والغرفة هناك. من
الواحدة الغرفة سقف من الباب قاس ثم 13 هناك.

الباب ذراعا. وعشرين عرضخمس االخرى سقف الى
عضادة الى ذراعا ستين عضائد وعمل 14 الباب. مقابل
رواق قدام الى المدخل باب وقدام 15 الباب. حول الدار
مشبّكة كوى وللغرفات 16 ذراعا. خمسون الداخلي الباب
ايضا القبب في وهكذا حواليه الباب داخل من وللعضائد
اتى ثم 17 نخيل العضادة وعلى داخل من حواليها كوى
للدار مصنوع ومجزع بمخادع واذا الخارجية الدار الى بي
بجانب والمجزّع 18 مخدعا. ثالثون المجزع على حواليها.
وقاس 19 االسفل. المجزّع االبواب طول مقابل االبواب
الدار قدام الى االسفل الى الباب قدام من العرض

الشمال. والى الشرق الى ذراع مئة خارج من الداخلية
قاس الخارجية للدار الذي الشمال نحو المتجه والباب 20

من وثالث هنا من ثالث وغرفاته 21 وعرضه. طوله
االول الباب قياس على كانت ومقببه وعضائده هناك

ذراعا. وعشرون خمس وعرضها ذراعا خمسون طولها
المتجه الباب قياس على ونخيلها ومقببها وكواها 22
درجات سبع في اليه يصعدون وكانوا الشرق نحو

للشمال باب مقابل باب الداخلية وللدار 23 امامه. ومقببه
ذهب ثم 24 ذراع مئة باب الى باب من وقاس وللشرق.
عضائده فقاس الجنوب نحو بباب واذا الجنوب نحو بي
من مقببه وفي كوى وفيه 25 االقيسة. كهذه ومقببه
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والعرض ذراعا خمسون الطول الكوى. كتلك حواليه

ومقببه مصعده درجات وسبع 26 ذراعا وعشرون خمس
على هناك ومن وواحدة هنا من واحدة نخيل وله قدامه
من وقاس الجنوب نحو باب الداخلية وللدار 27 عضائده.
الى بي واتى 28 ذراع. مئة الجنوب نحو الباب الى الباب
كهذه الجنوب باب وقاس الجنوب باب من الداخلية الدار
االقيسة. كهذه ومقببه وعضائده وغرفاته 29 االقيسة.
ذراعا خمسون الطول حواليه. كوى مقببه وفي وفيه
مقبب وحواليه 30 ذراعا. وعشرون خمس والعرض
عرضا. اذرع وخمس طوال ذراعا وعشرون خمس
نخيل عضائده وعلى الخارجية الدار نحو ومقببه 31

الداخلية الدار الى بي وأتى 32 درجات ثماني ومصعده
وغرفاته 33 االقيسة كهذه الباب وقاس المشرق نحو
مقببه وفي وفيه االقيسة. كهذه ومقببه وعضائده

خمس والعرض ذراعا خمسون الطول حواليه. كوى
عضائده وعلى الخارجية الدار نحو ومقببه 34 وعشرون.

درجات. ثماني ومصعده هناك ومن هنا من نخيل
االقيسة. كهذه وقاس الشمال باب الى بي وأتى 35
حواليه. له التي والكوى ومقببه وعضائده غرفاته 36

ذراعا. وعشرون والعرضخمس ذراعا خمسون الطول
من نخيل عضائده وعلى الخارجية الدار نحو وعضائده 37
عضائد وعند 38 درجات. ثماني ومصعده هناك ومن هنا
وفي 39 المحرقة. يغسلون هناك ومدخله. مخدع االبواب
لتذبح هناك من ومائدتان هنا من مائدتان الباب رواق
وعلى 40 االثم. وذبيحة الخطيئة وذبيحة المحرقة عليها
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الشمال باب مدخل الى يصعد حيث خارج من الجانب
مائدتان. الباب لرواق الذي اآلخر الجانب وعلى مائدتان
جانب على هناك من موائد واربع هنا من موائد اربع 41
االربع والموائد 42 عليها. يذبحون كانوا موائد ثماني الباب.
والعرض ونصف ذراع الطول نحيت حجر من للمحرقة
عليها يضعون كانوا واحدة. ذراع والسمك ونصف ذراع

والمآزيب 43 والذبيحة. المحرقة بها يذبحون التي االدوات
لحم الموائد وعلى حوله. من البيت في ممكنة واحد شبر
في المغنين مخادع الداخلي الباب خارج ومن 44 القربان.

نحو ووجوهها الشمال باب بجانب التي الداخلية الدار
الشمال. نحو متجه الشرق باب بجانب واحد الجنوب.
هو الجنوب نحو وجهه الذي المخدع هذا لي وقال 45
وجهه الذي والمخدع 46 البيت. حراسة حارسي للكهنة
بنو هم المذبح. حراسة حارسي للكهنة الشمال نحو
ليخدموه. الرب الى الوي بني من المقربون صادوق

مربعة عرضا ذراع ومئة طوال ذراع مئة الدار فقاس 47
وقاس البيت رواق الى بي وأتى 48 البيت. امام والمذبح
من اذرع وخمس هنا من اذرع خمس الرواق عضادة
من اذرع وثالث هنا من اذرع ثالث الباب وعرض هناك
احدى والعرض ذراعا عشرون الرواق طول 49 هناك.

وعند اليه. يصعدون كانوا به الذي الدرج عند ذراعا عشرة
هناك من وواحد هنا من واحد اعمدة العضائد

عرضها العضائد وقاس الهيكل الى بي وأتى عرض141 اذرع ست هناك ومن اذرع ست هنا من
المدخل وجوانب اذرع عشر المدخل وعرض 2 الخيمة.
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وقاس اذرع خمس هناك ومن اذرع خمس هنا من

جاء ثم 3 ذراعا. عشرين والعرض ذراعا اربعين طوله
والمدخل ذراعين المدخل عضادة وقاس داخل الى
طوله وقاس 4 اذرع. سبع المدخل وعرض اذرع ست

الهيكل. قدام الى ذراعا والعرضعشرين ذراعا عشرين
ست البيت حائط وقاس 5 االقداس. قدس هذا لي وقال
جهة. كل من البيت حول اذرع اربع الغرفة وعرض اذرع
في ودخلت مرة وثالثين ثالثا غرفة الى غرفة والغرفات 6
في تتمكن وال لتتمكن حوله للغرفات للبيت الذي الحائط
فصاعدا صاعدا واحاطت الغرفات واتسعت 7 البيت. حائط
لذلك البيت. حول فصاعدا صاعدا كان البيت محيط الن
الى يصعد االسفل من وهكذا فوق الى البيت عرض

أسس حواليه. البيت سمك ورايت 8 الوسط. في االعلى
عرض 9 المفصل. الى اذرع ست تامة قصبة الغرفات
بقي وما اذرع خمس خارج من للغرفة الذي الحائط

عشرين عرض المخادع وبين 10 البيت. لغرفات ففسحة
في الغرفة ومدخل 11 جانب. كل من البيت حول ذراعا
نحو آخر ومدخل الشمال نحو واحد مدخل الفسحة
حواليه. اذرع خمس الفسحة مكان وعرض الجنوب

نحو الطرف عند المنفصل المكان امام الذي والبناء 12
اذرع خمس البناء وحائط عرضا ذراعا سبعون الغرب
البيت وقاس 13 ذراعا. تسعون وطوله حوله من عرضا
مئة حيطانه مع والبناء المنفصل والمكان طوال ذراع مئة
نحو المنفصل والمكان البيت وجه وعرض 14 طوال. ذراع
المكان قدام الى البناء طول وقاس 15 ذراع. مئة الشرق
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مئة جانب الى جانب من واساطينه وراءه الذي المنفصل
والكوى العتبات 16 الدار. واروقة الداخلي الهيكل مع ذراع
العتبة مقابل الثالث الطبقات حوالي واالساطين المشبكة
الكوى الى االرض ومن جانب كل من خشب الواح من
البيت والى المدخل فوق ما الى 17 ــ مغطاة والكوى ــ
داخل من حواليه كله الحائط والى الخارج والى الداخلي
ونخيل. كروبيم فيه وعمل 18 االقيسة. بهذه خارج ومن
فوجه 19 وجهان. كروب ولكل وكروب كروب بين نخلة
من نخلة نحو الشبل ووجه هنا من نخلة نحو االنسان

ما الى االرض من 20 حواليه. البيت كل في عمل هنالك.
الهيكل. حائط وعلى ونخيل كروبيم عمل المدخل فوق
كمنظر منظره القدس ووجه مربعة الهيكل وقوائم 21
ارتفاعا اذرع ثالث خشب من المذبح 22 الهيكل. وجه
خشب. من وحيطانه وطوله وزواياه ذراعان وطوله

وللقدس وللهيكل 23 الرب امام المائدة هذه لي وقال
مصرعان ينطويان مصراعان مصراعان وللبابين 24 بابان.
على عليها وعمل 25 اآلخر. للباب ومصراعان الواحد للباب
الحيطان على عمل كما ونخيل كروبيم الهيكل مصاريع
وكوى 26 خارج من الرواق وجه على خشب من وغشاء
الرواق جوانب على هناك ومن هنا من ونخيل مشبّكة

االسكفّات وعلى البيت غرفات وعلى
جهة طريق من الخارجية الدار الى واخرجني تجاه142 هو الذي المخدع الى وادخلني الشمال
الشمال. الى البناء قدام هو والذي المنفصل المكان
والعرض الشمال مدخل ذراع مئة طول قدام الى 2
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الداخلية للدار التي العشرين تجاه 3 ذراعا. خمسون
تجاه اسطوانة الخارجية للدار الذي المجزع وتجاه

ممشى المخادع وامام 4 الثالث. الطبقات في اسطوانة
واحد ذراع طريق الداخلية والى عرضا. اذرع عشر

اقصر. العليا والمخادع 5 الشمال. نحو وابوابها عرضا
ومن البناء اسافل من هذه. من اكلت االساطين. الن

كاعمدة اعمدة لها يكن ولم طبقات ثالث النها 6 اواسطه.
من االواسط ومن االسافل من تضيق لذلك الدور

الدار نحو المخادع مع خارج من الذي والحائط 7 االرض.
الن 8 ذراعا. خمسون طوله المخادع قدام الى الخارجية
وهوذا ذراعا. خمسون الخارجية للدار التي المخادع طول
مدخل المخادع هذه تحت ومن 9 ذراع. مئة الهيكل امام

الخارجية. الدار من اليها يدخل حيث من الشرق من
قدام الشرق نحو الدار جدار عرض في كانت المخادع 10
كمثل طريق وامامها 11 البناء. وقبالة المنفصل المكان
وجميع عرضها هكذا كطولها الشمال نحو التي المخادع
التي المخادع وكابواب 12 وكابوابها وكاشكالها مخارجها

امام الطريق الطريق. راس على باب الجنوب نحو
وقال 13 اليها يدخل حيث من الشرق نحو الموافق الجدار
المكان امام التي الجنوب ومخادع الشمال مخادع لي
الذين الكهنة ياكل حيث مقدسة مخادع هي المنفصل

قدس يضعون هناك االقداس. قدس الرب الى يتقربون
الن االثم وذبيحة الخطية وذبيحة والتقدمة االقداس
من يخرجون ال الكهنة دخول عند 14 مقدس. المكان

التي ثيابهم هناك يضعون بل الخارجية الدار الى القدس
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ويتقدمون غيرها ثيابا ويلبسون مقدسة النها بها يخدمون

الداخلي البيت قياس أتم فلما 15 للشعب هو ما الى
حواليه. وقاسه المشرق نحو المتجه الباب نحو اخرجني
قصبة مئة خمس القياس بقصبة المشرق جانب قاس 16
خمس الشمال جانب وقاس 17 حواليه. القياس بقصبة

الجنوب وقاسجانب 18 القياسحواليه. بقصبة قصبة مئة
جانب الى دار ثم 19 القياس. بقصبة قصبة مئة خمس

قاسه 20 القياس. بقصبة قصبة مئة خمس وقاس الغرب
طوال مئة خمس حواليه سور له االربعة. الجوانب من

والمحلل المقدس بين للفصل عرضا مئة وخمس
نحو المتجه الباب الباب. الى بي ذهب ثم طريق143 من جاء اسرائيل اله بمجد واذا 2 الشرق.

من اضاءت واالرض كثيرة مياه كصوت وصوته الشرق
رأيته الذي كالمنظر رأيته الذي كالمنظر والمنظر 3 مجده.
رايت الذي كالمنظر والمناظر المدينة ألخرب جئت لما
الرب مجد فجاء 4 وجهي. على فخررت خابور نهر عند

فحملني 5 الشرق. نحو المتجه الباب طريق من البيت الى
قد الرب بمجد واذا الداخلية الدار الى بي وأتى روح
رجل وكان البيت. من يكلمني وسمعته 6 البيت. مأل

كرسيي مكان هذا آدم ابن يا لي وقال 7 عندي واقفا
اسرائيل بني وسط في اسكن حيث قدميّ باطن ومكان
القدوس اسمي اسرائيل بيت بعد ينجس وال االبد الى
في ملوكهم بجثث وال بزناهم ال ملوكهم وال هم ال

لدى وقوائمهم عتبتي لدى عتبتهم بجعلهم 8 مرتفعاتهم.
القدوس اسمي فنجسوا حائط وبينهم وبيني قوائمي
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فليبعدوا 9 بغضبي. فافنيتهم فعلوها التي برجاساتهم
وسطهم في فاسكن ملوكهم وجثث زناهم اآلن عني
عن اسرائيل بيت فاخبر آدم ابن يا وانت 10 االبد الى

خزوا فان 11 الرسم. وليقيسوا آثامهم. من ليخزوا البيت
ومخارجه ورسمه البيت صورة فعرفهم فعلوه ما كل من

وكل اشكاله وكل فرائضه وكل اشكاله وكل ومداخله
رسومه كل ليحفظوا اعينهم قدام ذلك واكتب شرائعه

راس على البيت. سنّة هذه 12 بها. ويعملوا فرائضه وكل
سنّة هي هذه اقداس. قدس حواليه تخمه كل الجبل

ذراع هي والذراع باالذرع. المذبح اقيسة وهذه 13 البيت
شفته الى وحاشيته ذراع والعرض ذراع الحضن وفتر.

عند الحضن ومن 14 المذبح. ظهر هذا واحد. شبر حواليه
ومن ذراع والعرض ذراعان االسفل الخصم الى االرض
والعرض اذرع اربع االكبر الخصم الى االصغر الخصم

اربعة فوق الى الموقد ومن اذرع اربع والموقد 15 ذراع.
عرضا عشرة باثنتي طوال عشرة اثنتا والموقد 16 قرون.
طوال عشرة اربع والخصم 17 االربعة. جوانبه على مربعا
حواليه والحاشية االربعة. جوانبه على عرضا عشرة باربع
المشرق تجاه ودرجاته حواليه ذراع وحضنه ذراع نصف

هذه الرب. السيد قال هكذا آدم ابن يا لي وقال 18
ولرش عليه المحرقة الصعاد صنعه يوم المذبح فرائض
نسل من الذين الالويين الكهنة فتعطي 19 عليه. الدم

ثورا الرب السيد يقول ليخدموني اليّ المقتربين صادوق
على وتضعه دمه من وتأخذ 20 خطية. لذبيحة البقر من
الحاشية وعلى الخصم زوايا اربع وعلى االربعة قرونه
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فيحرق الخطية ثور وتأخذ 21 عنه. وتكفر فتطهّره حواليها
وفي 22 المقدس. خارج البيت من المعيّن الموضع في
خطية ذبيحة صحيحا المعز من تيسا تقرب الثاني اليوم

اكملت واذا 23 بالثور. طهّروه كما المذبح فيطهّرون
الضأن من وكبشا صحيحا البقر من ثورا تقرب التطهير
الكهنة عليهما ويلقي الرب قدام وتقربهما 24 صحيحا.

في تعمل ايام سبعة 25 للرب. محرقة ويصعدونهما ملحا
من وكبشا البقر من ثورا ويعملون الخطية تيس يوم كل

المذبح عن يكفرون ايام سبعة 26 صحيحين. الضأن
يكون االيام هذه تمت فاذا 27 يده. ويمألون ويطهّرونه

المذبح على يعملون الكهنة ان فصاعدا الثامن اليوم في
السيد يقول عنكم فارضى السالمية وذبائحكم محرقاتكم

الرب
الخارجي المقدس باب طريق الى ارجعني ثم الرب144 لي فقال 2 مغلق. وهو للمشرق المتجه
الن انسان منه يدخل وال يفتح ال مغلقا يكون الباب هذا

الرئيس 3 مغلقا. فيكون منه دخل اسرائيل اله الرب
طريق من الرب. امام خبزا لياكل فيه يجلس هو الرئيس
في بي اتى ثم 4 يخرج. طريقه ومن يدخل الباب رواق
بمجد واذا فنظرت البيت. قدام الى الشمال باب طريق
لي فقال 5 وجهي. على فخررت الرب. بيت مأل قد الرب
باذنيك واسمع بعينيك وانظر قلبك اجعل آدم ابن يا الرب
سننه كل وعن الرب بيت فرائض كل عن لك اقوله ما كل
المقدس. مخارج كل مع البيت مدخل على قلبك واجعل
الرب. السيد قال هكذا اسرائيل لبيت للمتمردين وقل 6
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ابناء بادخالكم 7 اسرائيل بيت يا رجاساتكم كل يكفيكم
مقدسي في ليكونوا اللحم الغلف القلوب الغلف الغريب
فنقضوا والدم. الشحم خبزي بتقريبكم بيتي فينجسوا
حراسة تحرسوا ولم 8 رجاساتكم. كل فوق عهدي

مقدسي في عنكم يحرسون حرّاسا اقمتم بل اقداسي
واغلف القلب اغلف الغريب ابن الرب. السيد قال هكذا 9

في الذي غريب ابن كل من مقدسي يدخل ال اللحم
عني ابتعدوا الذين الالويون بل 10 اسرائيل. بني وسط
يحملون اصنامهم وراء عني فضلّوا اسرائيل ضل حين
ابواب حراس مقدسي في خداما ويكونون 11 اثمهم.
والذبيحة المحرقة يذبحون هم البيت. وخدام البيت
النهم 12 ليخدموهم. امامهم يقفون وهم للشعب

اسرائيل. لبيت اثم معثرة وكانوا اصنامهم امام خدموهم
فيحملون الرب السيد يقول عليهم يدي رفعت لذلك

الى لالقتراب وال لي ليكهنوا اليّ يتقربون وال 13 اثمهم.
يحملون بل االقداس قدس الى اقداسي من شيء

حارسي واجعلهم 14 فعلوها. التي ورجاساتهم خزيهم
الكهنة اما 15 فيه يعمل ما لكل خدمة لكل البيت حراسة
مقدسي حراسة حرسوا الذين صادوق ابناء الالويون

ليخدموني اليّ يتقدمون فهم اسرائيل بنو عني ضل حين
السيد يقول والدم الشحم لي ليقربوا امامي ويقفون
مائدتي الى ويتقدمون مقدسي يدخلون هم 16 الرب.
دخولهم عند ويكون 17 حراستي. ويحرسوا ليخدموني

يأتي وال كتان من ثيابا يلبسون انهم الداخلية الدار ابواب
ومن الداخلية الدار ابواب في خدمتهم عند صوف عليهم
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ولتكن رؤوسهم على كتان من عصائب ولتكن 18 داخل.
يعرّق. بما يتنطقون ال احقائهم. على كتان من سراويل
الى الشعب الى الخارجية الدار الى خروجهم وعند 19

ويضعونها بها خدموا التي ثيابهم يخلعون الخارجية الدار
يقدسون وال اخرى ثيابا يلبسون ثم القدس مخادع في
خصال يربّون وال رؤوسهم يحلقون وال 20 بثيابهم. الشعب
خمرا كاهن يشرب وال 21 جزّا. رؤوسهم شعر يجزّون بل
وال ارملة يأخذون وال 22 الداخلية. الدار الى دخوله عند
اسرائيل بيت نسل من عذارى يتخذون بل زوجة مطلّقة
التمييز شعبي ويرون 23 كاهن. ارملة كانت التي ارملة او
النجس بين التمييز ويعلمونهم والمحلّل المقدس بين

ويحكمون للحكم يقفون هم الخصام وفي 24 والطاهر.
كل في وفرائضي شرائعي ويحفظون احكامي حسب

ميت انسان من يدنوا وال 25 سبوتي. ويقدسون مواسمي
لم اخت او اخ او ابنة او ابن او ام او ألب اما فيتنجسوا.
سبعة له يحسبون تطهيره وبعد 26 يتنجسون. لرجل تكن
الداخلية الدار الى القدس الى دخوله يوم وفي 27 ايام.
السيد يقول الخطية عن ذبيحته يقرّب القدس في ليخدم

تعطونهم وال ميراثهم انا ميراثا. لهم ويكون 28 الرب.
وذبيحة التقدمة يأكلون 29 ملكهم. انا اسرائيل. في ملكا
يكون اسرائيل في محرّم وكل االثم وذبيحة الخطية

كل من رفيعة وكل جميعها الباكورات كل واوائل 30 لهم.
عجينكم اوائل الكاهن وتعطون للكهنة. تكون رفائعكم
وال ميتة من الكاهن يأكل ال 31 بيتك. على البركة لتحل

بهيمة او كانت طيرا فريسة من
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للرب تقدمة تقدمون ملكا االرض قسمتم واذا الفا145 وعشرون خمسة طوله االرض من قدسا

تخومه بكل قدس هذا آالف. عشرة والعرض طوال
خمس في مئة خمس هذا من للقدس يكون 2 حواليه.
حواليه. له مسرحا ذراعا وخمسون حواليه مربعة مئة
الفا وعشرين خمسة طول تقيس القياس هذا من 3

قدس المقدس يكون وفيه آالف عشرة وعرض
خدام للكهنة يكون هو االرض من قدس 4 االقداس.
موضعا لهم ويكون الرب لخدمة المقتربين المقدس

في الفا وعشرون وخمسة 5 للمقدس. ومقدسا للبيوت
خدام لالويين تكون العرض في آالف وعشرة الطول

المدينة ملك وتجعلون 6 مخدعا. عشرون ملكا. لهم البيت
موازيا طوال الفا وعشرين وخمسة عرضا آالف خمسة
من وللرئيس 7 اسرائيل بيت لكل فيكون القدس تقدمة
المدينة ملك ومن القدس تقدمة من هناك ومن هنا

الغرب جهة من المدينة ملك وقدام القدس تقدمة قدام
القسمين احد مواز والطول شرقا الشرق جهة ومن غربا

ارضا له تكون 8 الشرق. تخم الى الغرب تخم من
شعبي يظلمون رؤسائي تعود وال اسرائيل في ملكا

قال هكذا 9 السباطهم اسرائيل لبيت يعطونها واالرض
الجور ازيلوا اسرائيل. رؤساء يا يكفيكم الرب. السيد
عن الظلم ارفعوا والعدل. الحق واجروا واالغتصاب
حق وإيفة حق موازين 10 الرب. السيد يقول شعبي

واحدا مقدارا والبث االيفة تكون 11 لكم. تكون حق وبثّ
على الحومر. عشر وااليفة الحومر عشر البثّ يسع لكي
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جيرة. عشرون والشاقل 12 مقدارهما. يكون الحومر

عشر وخمسة شاقال وعشرون وخمسة شاقال عشرون
تقدمونها. التي التقدمة هي هذه 13 منكم. تكون شاقال
االيفة سدس وتعطون الحنطة. حومر من االيفة سدس
البث زيت. من بث الزيت وفريضة 14 الشعير. حومر من

عشرة الن للحومر ابثاث عشرة من الكرّ من عشر
من المئتين من الضأن من واحدة وشاة 15 حومر. ابثاث
للكفّارة سالمة وذبائح ومحرقة تقدمة اسرائيل سقي
في للرئيس التقدمة وهذه 16 الرب. السيد يقول عنهم

الرئيس وعلى 17 االرض. شعب كل على تكون اسرائيل
وفي االعياد في والسكيب والتقدمة المحرقات تكون

وهو اسرائيل بيت مواسم كل وفي السبوت وفي الشهور
السالمة وذبائح والمحرقة والتقدمة الخطية ذبيحة يعمل
في الرب السيد قال هكذا 18 اسرائيل بيت عن للكفّارة
صحيحا البقر من ثورا تأخذ الشهر اول في االول الشهر
الخطية ذبيحة دم من الكاهن ويأخذ 19 المقدس. وتطهّر
االربع المذبح خصم زوايا وعلى البيت قوائم على ويضعه

في تفعل وهكذا 20 الداخلية. الدار باب قوائم وعلى
فتكفرون الغويّ او الساهي الرجل عن الشهر سابع

من عشر الرابع اليوم في االول الشهر في 21 البيت. عن
الفطير. يؤكل ايام سبعة عيدا. الفصح لكم يكون الشهر
كل وعن نفسه عن اليوم ذلك في الرئيس ويعمل 22

العيد ايام سبعة وفي 23 خطية. ذبيحة ثورا االرض شعب
صحيحة كباش وسبعة ثيران سبعة للرب محرقة يعمل
المعز من تيسا يوم وكل االيام. السبعة من يوم كل
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للكبش وايفة للثور ايفة التقدمة ويعمل 24 خطية. ذبيحة
اليوم في السابع الشهر في 25 لاليفة. زيت من وهينا

سبعة ذلك مثل يعمل العيد في الشهر من الخامسعشر
وكالزيت وكالتقدمة وكالمحرقة الخطية كذبيحة ايام
الداخلية الدار باب الرب. السيد قال هكذا العمل146 ايام ستة مغلقا يكون للمشرق المتجه
يفتح. الشهر راس يوم في وايضا يفتح السبت وفي

ويقف خارج من الباب رواق طريق من الرئيس ويدخل 2
السالمية وذبائحه محرقته الكهنة وتعمل الباب قائمة عند

يغلق فال الباب اما يخرج. ثم الباب عتبة على فيسجد
هذا مدخل عند االرض شعب ويسجد 3 المساء. الى
الشهور. رؤوس وفي السبوت في الرب قدام الباب
السبت يوم في للرب الرئيس يقربها التي والمحرقة 4
ايفة والتقدمة 5 صحيح. وكبش صحيحة حمالن ستة

لاليفة. زيت وهين يده عطية تقدمة وللحمالن للكبش
حمالن وستة صحيح بقر ابن ثور الشهر راس يوم وفي 6
وايفة للثور ايفة تقدمة ويعمل 7 صحيحة. تكون وكبش
هين ولاليفة يده. تنال فحسبما للحمالن اما للكبش.

الباب رواق طريق من يدخل الرئيس دخول وعند 8 زيت
قدام االرض شعب دخول وعند 9 يخرج. طريقه ومن
الشمال باب طريق من فالداخل المواسم في الرب

طريق من والداخل الجنوب. باب طريق من يخرج ليسجد
من يرجع ال الشمال. باب طريق من يخرج الجنوب باب
والرئيس 10 مقابله. يخرج بل منه دخل الذي الباب طريق
يخرجون خروجهم وعند دخولهم عند يدخل وسطهم في
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ايفة التقدمة تكون المواسم وفي االعياد وفي 11 معا.
هين ولاليفة يده عطية وللحمالن للكبش. وايفة للثور

سالمة ذبائح او محرقة نافلة الرئيس عمل واذا 12 زيت.
محرقته فيعمل للمشرق المتجه الباب له يفتح للرب نافلة
يخرج ثم السبت يوم في يعمل كما السالمية وذبائحه

للرب محرقة يوم كل وتعمل 13 الباب. يغلق خروجه وبعد
عليه وتعمل 14 تعمله. صباحا صباحا صحيحا. حوليّا حمال
لرش الهين ثلث وزيتا االيفة سدس صباحا صباحا تقدمة
ويعملون 15 دائمة. ابدية فريضة للرب تقدمه الدقيق.
دائمة محرقة صباحا صباحا والزيت والتقدمة الحمل

من رجال الرئيس اعطى ان الرب. السيد قال هكذا 16

فان 17 بالوراثة. هي ملكهم لبنيه. يكون فإرثها عطية بنيه
الى له فتكون ميراثه من عطية عبيده من احدا اعطى
الوالده. يكون ميراثه ولكن للرئيس ترجع ثم العتق سنة
من لهم طردا الشعب ميراث من الرئيس ياخذ وال 18
الرجل شعبي يفرق لكيال بنيه يورث ملكه من ملكهم.
الباب بجانب الذي بالمدخل ادخلني ثم 19 ملكه عن

واذا للشمال. المتجهة للكهنة التي القدس مخادع الى
لي وقال 20 الغرب. الى الجانبين على موضع هناك
االثم ذبيحة الكهنة فيه تطبخ الذي الموضع هو هذا

بها يخرجوا لئال التقدمة يخبزون وحيث الخطية وذبيحة
الى اخرجني ثم 21 الشعب. ليقدسوا الخارجية الدار الى
في فاذا االربع الدار زوايا على وعبّرني الخارجية الدار
دور االربع الدار زوايا في 22 دار. الدار من زاوية كل
االربع للزوايا ثالثون. وعرضها اربعون طولها مصوّنة
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ومطابخ االربعة حول حافة بها ومحيطة 23 واحد. قياس
هذا لي قال ثم 24 بها. المحيطة الحافات تحت معمولة

الشعب ذبيحة البيت خدام يطبخ حيث الطبّاخين بيت
تخرج بمياه واذا البيت مدخل الى ارجعني ثم وجه147 الن المشرق نحو البيت عتبة تحت من
البيت جانب تحت من نازلة والمياه المشرق. نحو البيت
باب طريق من اخرجني ثم 2 المذبح. جنوب عن االيمن
الخارجي الباب خارج من الطريق في بي ودار الشمال
جارية بمياه واذا المشرق نحو يتجه الذي الطريق من
المشرق نحو الرجل خروج وعند 3 االيمن. الجانب من

والمياه المياه في وعبّرني ذراع الف قاس بيده والخيط
والمياه المياه في وعبّرني الفا قاس ثم 4 الكعبين. الى
الحقوين. الى والمياه وعبّرني الفا قاس ثم الركبتين. الى

المياه الن عبوره استطع لم بنهر واذا الفا قاس ثم 5
ابن يا أرأيت لي وقال 6 يعبر. ال نهر سباحة مياه طمت
وعند 7 النهر. شاطئ الى وارجعني بي ذهب ثم آدم.

هنا من جدا كثيرة اشجار النهر شاطئ على اذا رجوعي
الدائرة الى خارجة المياه هذه لي وقال 8 هناك. ومن
البحر الى البحر. الى وتذهب العربة الى وتنزل الشرقية
حية نفس كل ان ويكون 9 المياه. فتشفى خارجة هي
جدا كثيرا السمك ويكون تحيا النهران يأتي حيثما تدب
ما كل ويحيا فتشفى هناك الى تأتي المياه هذه الن
من عليه واقفين الصيادون ويكون 10 اليه. النهر يأتي

ويكون الشباك لبسط يكون عجاليم عين الى جدي عين
جدا. كثيرا العظيم البحر كسمك انواعه على سمكهم
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وعلى 12 للملح. تجعل تشفى. فال وبركه غمقاته اما 11
شجر كل هناك ومن هنا من شاطئه على ينبت النهر

الن يبكر شهر كل ثمره. ينقطع وال ورقه يذبل ال لألكل
وورقه لالكل ثمره ويكون المقدس من خارجة مياهه
به الذي التخم هو هذا الرب. السيد قال هكذا 13 للدواء
عشر. االثني اسرائيل اسباط بحسب االرض تمتلكون
التي كصاحبه احدكم وتمتلكونها 14 قسمان. يوسف

لكم تقع االرض وهذه اياها آباءكم العطي يدي رفعت
البحر من الشمال نحو االرض. تخم وهذا 15 نصيبا.
حماة 16 صدد الى المجيء الى حثلون طريق الكبير
حماة وتخم دمشق تخم بين التي وسبرائم وبيروثة

التخم ويكون 17 حوران. تخم على التي الوسطى وحصر
وتخم شماال والشمال دمشق تخم عينان حصر البحر من
حوران بين الشرق وجانب 18 الشمال. جانب وهذا حماة
الى التخم من االردن. اسرائيل وارض وجلعاد ودمشق
وجانب 19 المشرق. جانب وهذا تقيسون. الشرقي البحر
الى النهر قادش مريبوث مياه الى ثامار من يمينا الجنوب
الغرب وجانب 20 جنوبا. اليمين جانب وهذا الكبير البحر
وهذا حماة. مدخل مقابل الى التخم من الكبير البحر
السباط لكم االرض هذه فتقتسمون 21 الغرب. جانب

وللغرباء لكم بالقرعة تقسمونها انكم ويكون 22 اسرائيل.
وسطكم في بنين يلدون الذين وسطكم في المتغربين
يقاسمونكم اسرائيل. بني من كالوطنيين لكم فيكونون
في انه ويكون 23 اسرائيل. اسباط وسط في الميراث
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يقول ميراثه تعطونه هناك غريب يتغرب فيه الذي السبط

الرب السيد
الشمال طرف من االسباط. اسماء وهذه حصر148 حماة مدخل الى حثلون طريق جانب الى

فيكون لدان. حماة جانب الى شماال دمشق تخم عينان
دان تخم وعلى 2 واحد. قسم البحر الى الشرق من له
واحد. قسم الشير البحر جانب الى المشرق جانب من
البحر جانب الى الشرق جانب من اشير تخم وعلى 3
جانب من نفتالي تخم وعلى 4 واحد. قسم لنفتالي
وعلى 5 واحد. قسم لمنسّى البحر جانب الى الشرق
الفرايم البحر جانب الى الشرق جانب من منسّى تخم
الى الشرق جانب من افرايم تخم وعلى 6 واحد. قسم
رأوبين تخم وعلى 7 واحد. قسم لرأوبين البحر جانب
واحد. قسم ليهوذا البحر جانب الى الشرق جانب من
البحر جانب الى الشرق جانب من يهوذا تخم وعلى 8

عرضا الفا وعشرين خمسة تقدمونها التي التقدمة تكون
البحر جانب الى الشرق جانب من االقسام كاحد والطول
تقدمونها التي التقدمة 9 وسطها. في المقدس ويكون
آالف وعشرة طوال الفا وعشرين خمسة تكون للرب

جهة من للكهنة. القدس تقدمة تكون ولهؤالء 10 عرضا.
البحر جهة ومن الطول في الفا وعشرون خمسة الشمال
آالف عشرة الشرق جهة ومن العرض في آالف عشرة
في الفا وعشرون خمسة الجنوب جهة ومن العرض في
المقدس اما 11 وسطها. في الرب مقدس ويكون الطول
لم الذين حراستي حرسوا الذين صادوق بني من فللكهنة
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وتكون 12 الالويون. ضل كما اسرائيل بنو ضل حين يضلّوا
تخم على اقداس قدس االرض تقدمة من تقدمة لهم
خمسة الكهنة تخم موازاة على ولالويين 13 الالويين
العرض في آالف وعشرة الطول في الفا وعشرون

آالف. عشرة والعرض الفا وعشرون خمسة كله الطول
باكورات واليصرفون يبدلون وال منه يبيعون وال 14

الفاضلة اآلالف والخمسة 15 للرب. مقدسة النها االرض
محللة هي الفا والعشرين الخمسة قدام العرض من
وسطها. في تكون والمدينة وللمسرح للسكنى للمدينة
وخمس آالف اربعة الشمال جانب اقيستها. وهذه 16
وجانب مئة وخمس آالف اربعة الجنوب وجانب مئة
اربعة الغرب وجانب مئة وخمس آالف اربعة الشرق

الشمال نحو للمدينة مسرح ويكون 17 مئة. وخمس آالف
ونحو وخمسين مئتين الجنوب ونحو وخمسين مئتين
وخمسين. مئتين الغرب ونحو وخمسين مئتين الشرق

آالف عشرة القدس تقدمة موازيا الطول من والباقي 18
موازيا ويكون الغرب. نحو آالف وعشرة الشرق نحو
اما 19 المدينة. لخدمة اكال تكون وغلته القدس تقدمة

كل 20 اسرائيل. اسباط كل من فيخدمونها المدينة خدمة
الفا. وعشرين بخمسة الفا وعشرون خمسة التقدمة

والبقية 21 المدينة. ملك مع القدس تقدمة تقدمون مربعة
المدينة ولملك القدس لتقدمة هناك ومن هنا للرئيسمن
الشرق تخم الى للتقدمة الفا والعشرين الخمسة قدام
على الفا والعشرين الخمسة قدام الغرب جهة ومن

القدس تقدمة وتكون الرئيس امالك موازيا الغرب تخم
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من الالويين ملك ومن 22 وسطها. في البيت ومقدس
تخم بين ما للرئيس هو الذي وسط في المدينة ملك
االسباط وباقي 23 للرئيس. يكون بنيامين وتخم يهوذا

واحد. قسم لبنيامين البحر جانب الى الشرق جانب فمن
البحر جانب الى الشرق جانب من بنيامين تخم وعلى 24
جانب من شمعون تخم وعلى 25 واحد. قسم لشمعون
وعلى 26 واحد. قسم ليساكر البحر جانب الى الشرق
لزبولون البحر جانب الى الشرق جانب من يساكر تخم

الى الشرق جانب من زبولون تخم وعلى 27 واحد. قسم
من جاد تخم وعلى 28 واحد. قسم لجاد البحر جانب

مريبة مياه الى ثامار من التخم يكون يمينا الجنوب جانب
التي االرض هي هذه 29 الكبير. البحر الى النهر قادش
يقول حصصهم وهذه اسرائيل السباط ملكا تقسمونها
الشمال جانب من المدينة. مخارج وهذه 30 الرب السيد
على المدينة وابواب 31 مقياس. مئة وخمس آالف اربعة
باب الشمال. نحو ابواب ثالثة اسرائيل. اسباط اسماء
الشرق جانب والى 32 الوي. وباب يهوذا وباب رأوبين

وباب يوسف باب ابواب. وثالثة مئة وخمس آالف اربعة
وخمس آالف اربعة الجنوب وجانب 33 دان. وباب بنيامين
وباب يساكر وباب شمعون باب ابواب. وثالثة مقياس مئة
وثالثة مئة وخمس آالف اربعة الغرب وجانب 34 زبولون.

المحيط 35 نفتالي. وباب اشير وباب جاد باب ابواب.
شمّه يهوه اليوم ذلك من المدينة واسم الفا عشر ثمانية



Danial

يهوذا ملك يهوياقيم ملك من الثالثة السنة في وحاصرها.11 اورشليم الى بابل ملك نبوخذناصّر ذهب
آنية بعض مع يهوذا ملك يهوياقيم بيده الرب وسلم 2

وادخل الهه بيت الى شنعار ارض الى بها فجاء هللا بيت
رئيس أشفنز الملك وأمر 3 الهه. بيت خزانة الى اآلنية
الملك نسل ومن اسرائيل بني من يحضر بان خصيانه

حاذقين المنظر حسان فيهم عيب ال فتيانا 4 الشرفاء ومن
والذين بالعلم فهم وذوي معرفة وعارفين حكمة كل في

فيعلموهم الملك قصر في الوقوف على قوة فيهم
كل وظيفة الملك لهم وعيّن 5 ولسانهم. الكلدانيين كتابة
لتربيتهم مشروبه خمر ومن الملك اطايب من بيومه يوم
بينهم وكان 6 الملك. امام يقفون نهايتها وعند سنين ثالث
فجعل 7 وعزريا. وميشائيل وحننيا دانيال يهوذا بني من
بلطشاصر دانيال فسمى اسماء الخصيان رئيس لهم
اما 8 نغو عبد وعزريا ميشخ وميشائيل شدرخ وحننيا

وال الملك باطايب يتنجس ال انه قلبه في فجعل دانيال
يتنجس. ال ان الخصيان رئيس من فطلب مشروبه بخمر
الخصيان. رئيس عند ورحمة نعمة دانيال هللا واعطى 9
الملك سيدي اخاف اني لدانيال الخصيان رئيس فقال 10
وجوهكم يرى فلماذا وشرابكم. طعامكم عيّن الذي
راسي فتديّنون جيلكم من الذين الفتيان من اهزل
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رئيس واله الذي السقاة لرئيس دانيال فقال 11 للملك.
جرب 12 وعزريا وميشائيل وحننيا دانيال على الخصيان

لنشرب. وماء لناكل القطاني فليعطونا ايام عشرة عبيدك
الفتيان مناظر والى امامك مناظرنا الى ولينظروا 13
كما بعبيدك اصنع ثم الملك اطايب من ياكلون الذين
ايام. عشرة وجربهم الكالم هذا لهم فسمع 14 ترى.
احسن مناظرهم ظهرت االيام العشرة نهاية وعند 15
الملك. اطايب من اآلكلين الفتيان كل من لحما واسمن
مشروبهم وخمر اطايبهم يرفع السقاة رئيس فكان 16

فاعطاهم االربعة الفتيان هؤالء اما 17 قطاني ويعطيهم
دانيال وكان وحكمة كتابة كل في وعقال معرفة هللا

قال التي االيام نهاية وعند 18 واالحالم. الرؤى بكل فهيما
الى الخصيان رئيس بهم اتى بعدها يدخلوهم ان الملك
كلهم بينهم يوجد فلم الملك وكلمهم 19 نبوخذناصّر امام
الملك. امام فوقفوا وعزريا. وميشائيل وحننيا دانيال مثل

الملك عنه سألهم الذي فهم حكمة أمر كل وفي 20
والسحرة المجوس كل فوق اضعاف عشرة وجدهم

االولى السنة الى دانيال وكان 21 مملكته. كل في الذين
الملك لكورش

حلم نبوخذناصّر ملك من الثانية السنة وفي عنه12 وطار روحه فانزعجت احالما نبوخذناصّر
والسحرة المجوس يستدعى بان الملك فأمر 2 نومه.
فأتوا باحالمه الملك ليخبروا والكلدانيون والعرّافون

حلما حلمت قد الملك لهم فقال 3 الملك. امام ووقفوا
الملك الكلدانيون فكلم 4 الحلم. لمعرفة روحي وانزعجت
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بالحلم عبيدك اخبر االبد. الى الملك ايها عش باالرامية
خرج قد للكلدانيين وقال الملك فاجاب 5 تعبيره. فنبيّن
إربا تصيرون وبتعبيره بالحلم تنبئوني لم ان القول مني
وتعبيره الحلم بيّنتم وان 6 مزبلة. بيوتكم وتجعل إربا

لي فبيّنوا عظيما واكراما وحالوين هدايا قبلي من تنالون
عبيده الملك ليخبر وقالوا ثانية فاجابوا 7 وتعبيره. الحلم
يقينا اعلم اني وقال الملك اجاب 8 تعبيره. فنبين بالحلم
بانه 9 مني خرج قد القول ان رأيتم اذ وقتا تكتسبون انكم
اتفقتم قد النكم واحد. فقضاؤكم بالحلم تنبئوني لم ان
يتحول ان الى قدامي به لتتكلموا وفاسد كذب كالم على
تعبيره. لي تبيّنون انكم فاعلم بالحلم فاخبروني الوقت.
االرض على ليس وقالوا الملك قدام الكلدانيون اجاب 10
عظيم ملك ليس لذلك الملك. امر يبيّن ان يستطيع انسان
ساحر او مجوسي من هذا مثل امرا سأل سلطان ذو
آخر وليس عسر الملك يطلبه الذي واألمر 11 كلداني. او
مع سكناهم ليست الذين اآللهة غير الملك قدام يبيّنه

بابادة وامر جدا واغتاظ الملك غضب ذلك الجل 12 البشر
يقتلون الحكماء وكان األمر فخرج 13 بابل. حكماء كل
دانيال اجاب حينئذ 14 ليقتلوهم. واصحابه دانيال فطلبوا

ليقتل خرج الذي الملك رئيسشرط ألريوخ وعقل بحكمة
اشتد لماذا الملك قائد ألريوخ وقال اجاب 15 بابل. حكماء

باالمر. دانيال أريوخ اخبر حينئذ الملك. قبل من االمر
فيبيّن وقتا يعطيه ان الملك من وطلب دانيال فدخل 16
حننيا واعلم بيته الى دانيال مضى حينئذ 17 التعبير. للملك
من المراحم ليطلبوا 18 باألمر اصحابه وعزريا وميشائيل
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دانيال يهلك ال لكي السر هذا جهة من السموات اله قبل
كشف لدانيال حينئذ 19 بابل حكماء سائر مع واصحابه

اجاب 20 السموات. اله دانيال فبارك الليل. رؤيا في السر
االبد والى االزل من مباركا هللا اسم ليكن وقال دانيال
واالزمنة االوقات يغيّر وهو 21 والجبروت. الحكمة له الن
ويعلم حكمة الحكماء يعطي ملوكا. وينصب ملوكا يعزل
ما يعلم واالسرار. العمائق يكشف هو 22 فهما. العارفين
آبائي اله يا اياك 23 النور. يسكن وعنده الظلمة في هو
واعلمني والقوة الحكمة اعطاني الذي واسبح احمد
فمن 24 الملك. امر اعلمتنا النك منك طلبناه ما اآلن

البادة الملك عيّنه الذي أريوخ الى دانيال دخل ذلك اجل
بابل. حكماء تبد ال هكذا. له وقال مضى بابل. حكماء
حينئذ 25 التعبير. للملك فابيّن الملك قدام الى ادخلني
له وقال مسرعا الملك قدام الى بدانيال أريوخ دخل

يعرّف الذي يهوذا سبي بني من رجال وجدت قد هكذا.
اسمه الذي لدانيال وقال الملك اجاب 26 بالتعبير. الملك
بالحلم تعرّفني ان على انت تستطيع هل بلطشاصر

وقال. الملك قدام دانيال اجاب 27 وبتعبيره. رأيت الذي
وال السحرة وال الحكماء تقدر ال الملك طلبه الذي السر
لكن 28 للملك. يبيّنوه ان على المنجمون وال المجوس

الملك عرّف وقد االسرار كاشف السموات في اله يوجد
ورؤيا حلمك االخيرة. االيام في يكون ما نبوخذناصّر

افكارك الملك ايها يا انت 29 هذا. هو فراشك على راسك
وكاشف هذا بعد من يكون ما الى صعدت فراشك على
هذا لي يكشف فلم انا اما 30 يكون. بما يعرّفك االسرار
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يعرّف لكي ولكن االحياء. كل من اكثر فيّ لحكمة السر
الملك ايها انت 31 قلبك افكار تعلم ولكي بالتعبير الملك
البهي العظيم التمثال هذا عظيم. بتمثال واذا تنظر كنت
من التمثال هذا راس 32 هائل. ومنظره قبالتك وقف جدا
من وفخذاه بطنه فضة. من وذراعاه صدره جيد. ذهب
حديد من بعضهما قدماه حديد. من ساقاه 33 نحاس.
حجر قطع ان الى تنظر كنت 34 خزف. من والبعض
حديد من اللتين قدميه على التمثال فضرب يدين بغير
والخزف الحديد حينئذ فانسحق 35 فسحقهما. وخزف
البيدر كعصافة وصارت معا والذهب والفضة والنحاس

الحجر اما مكان. لها يوجد فلم الريح فحملتها الصيف في
كلها. االرض ومأل كبيرا جبال فصار التمثال ضرب الذي
انت 37 الملك قدام بتعبيره فنخبر الحلم. هو هذا 36

مملكة اعطاك السموات اله الن ملوك ملك الملك ايها
البشر بنو يسكن وحيثما 38 وفخرا. وسلطانا واقتدارا

عليها وسلطك ليدك دفعها السماء وطيور البر ووحوش
تقوم وبعدك 39 ذهب. من الراس هذا فانت جميعها.

نحاس من اخرى ثالثة ومملكة منك اصغر اخرى مملكة
صلبة رابعة مملكة وتكون 40 االرض. كل على فتتسلط
وكالحديد شيء كل ويسحق يدق الحديد الن كالحديد
رأيت وبما 41 هؤالء. كل وتكسّر تسحق يكسر الذي

حديد من والبعض خزف من بعضها واالصابع القدمين
من الحديد قوة فيها ويكون منقسمة تكون فالمملكة

واصابع 42 الطين. بخزف مختلطا الحديد رأيت انك حيث
فبعض خزف من والبعض حديد من بعضها القدمين
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الحديد رأيت وبما 43 قصما. والبعض قويا يكون المملكة
ولكن الناس بنسل يختلطون فانهم الطين بخزف مختلطا
بالخزف. يختلط ال الحديد ان كما بذاك هذا يتالصق ال

لن مملكة السموات اله يقيم الملوك هؤالء ايام وفي 44
وتفني وتسحق آخر لشعب يترك ال وملكها ابدا تنقرض
انه رأيت النك 45 االبد. الى تثبت وهي الممالك هذه كل
والنحاس الحديد فسحق بيدين ال جبل من حجر قطع قد
الملك عرّف قد العظيم هللا والذهب. والفضة والخزف

خرّ حينئذ 46 يقين وتعبيره حق الحلم هذا. بعد سياتي ما
يقدموا بان وأمر لدانيال وسجد وجهه على نبوخذناصّر
وقال. دانيال الملك فاجاب 47 سرور. وروائح تقدمة له

اذ االسرار وكاشف الملوك ورب اآللهة اله الهكم ان حقا
الملك عظّم حينئذ 48 السر. هذا كشف على استطعت
كل على وسلطه عظيمة كثيرة عطايا واعطاه دانيال

بابل. حكماء جميع على الشحن رئيس وجعله بابل والية
نغو وعبد وميشخ شدرخ فولى الملك من دانيال فطلب 49
الملك باب في فكان دانيال اما بابل. والية اعمال على
طوله ذهب من تمثاال صنع الملك نبوخذناصّر بقعة13 في ونصبه اذرع ست وعرضه ذراعا ستون

ليجمع الملك نبوخذناصّر ارسل ثم 2 بابل. والية في دورا
والفقهاء والخزنة والقضاة والوالة والشحن المرازبة

الذي التمثال لتدشين ليأتوا الواليات حكام وكل والمفتين
والشحن المرازبة اجتمع حينئذ 3 الملك. نبوخذناصّر نصبه
حكام وكل والمفتون والفقهاء والخزنة والقضاة والوالة
الملك نبوخذناصّر نصبه الذي التمثال لتدشين الواليات
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مناد ونادى 4 نبوخذناصّر. نصبه الذي التمثال امام ووقفوا
عندما 5 واأللسنة واالمم الشعوب ايها أمرتم قد بشدة
والسنطير والرباب والعود والناي القرن صوت تسمعون
لتمثال وتسجدوا تخروا ان العزف انواع وكل والمزمار
يخرّ ال ومن 6 الملك. نبوخذناصّر نصبه الذي الذهب
نار أتون وسط في يلقى الساعة تلك ففي ويسجد

القرن صوت الشعوب كل سمع وقتما ذلك الجل 7 متقدة.
خرّ العزف انواع وكل والسنطير والرباب والعود والناي
الذهب لتمثال وسجدوا واأللسنة واالمم الشعوب كل
حينئذ تقدم ذلك الجل 8 الملك نبوخذناصّر نصبه الذي
وقالوا اجابوا 9 اليهود. على واشتكوا كلدانيون رجال

ايها انت 10 االبد. الى عش الملك ايها نبوخذناصّر للملك
القرن صوت يسمع انسان كل بان أمرا اصدرت قد الملك

انواع وكل والمزمار والسنطير والرباب والعود والناي
ويسجد يخرّ ال ومن 11 الذهب. لتمثال ويسجد يخرّ العزف

رجال يوجد 12 متقدة. نار اتون وسط في يلقى فانه
ومشيخ شدرخ بابل والية اعمال على وكلتهم الذين يهود
اعتبارا. الملك ايها لك يجعلوا لم الرجال هؤالء نغو. وعبد
يسجدون ال نصبت الذي الذهب ولتمثال يعبدون ال آلهتك
شدرخ باحضار وغيظ بغضب نبوخذناصّر أمر حينئذ 13

الملك. قدام الرجال بهؤالء فاتوا نغو. وعبد وميشخ
وميشخ شدرخ يا تعمّدا لهم. وقال نبوخذناصّر فاجاب 14
الذهب لتمثال تسجدون وال آلهتي تعبدون ال نغو وعبد

تسمعون عندما مستعدين اآلن كنتم فان 15 نصبت. الذي
والمزمار والسنطير والرباب والعود والناي القرن صوت
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الذي للتمثال وتسجدوا تخرّوا ان الى العزف انواع وكل
في تلقون الساعة تلك ففي تسجدوا لم وان عملته.

من ينقذكم الذي االله هو ومن المتقدة. النار أتون وسط
يا للملك. وقالوا نغو وعبد وميشخ شدرخ فاجاب 16 يديّ.
هوذا 17 األمر. هذا عن نجيبك ان يلزمنا ال نبوخذناصّر
النار أتون من ينجينا ان يستطيع نعبده الذي الهنا يوجد
فليكن واال 18 الملك. ايها يدك من ينقذنا وان المتقدة

لتمثال نسجد وال آلهتك نعبد ال اننا الملك ايها لك معلوما
وتغير غيظا نبوخذناصّر امتأل حنيئذ 19 نصبته الذي الذهب
وأمر فاجاب نغو. وعبد وميشخ شدرخ على وجهه منظر
ان معتادا كان مما اكثر اضعاف سبعة األتون يحموا بان
شدرخ يوثقوا بان جيشه في القوة جبابرة وأمر 20 يحمى.
ثم 21 المتقدة. النار اتون في ويلقوهم نغو وعبد وميشخ
وارديتهم واقمصتهم سراويلهم في الرجال هؤالء أوثق
ومن 22 المتقدة. النار أتون وسط في وألقوا ولباسهم
قتل جدا حمّي قد واألتون شديدة الملك كلمة ان حيث
نغو. وعبد وميشخ شدرخ رفعوا الذين الرجال النار لهيب
سقطوا نغو وعبد وميشخ شدرخ الرجال الثالثة وهؤالء 23

تحيّر حينئذ 24 المتقدة النار أتون وسط في موثقين
ألم لمشيريه وقال فاجاب مسرعا وقام الملك نبوخذناصّر
وقالوا فاجابوا النار. وسط في موثقين رجال ثالثة نلقي
اربعة ناظر انا ها وقال اجاب 25 الملك. ايها صحيح للملك
ضرر بهم وما النار وسط في يتمشون محلولين رجال
نبوخذناصّر اقترب ثم 26 اآللهة. بابن شبيه الرابع ومنظر

وميشخ شدرخ يا فقال واجاب المتقدة النار أتون باب الى
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شدرخ فخرج وتعالوا. اخرجوا العلي هللا عبيد يا نغو وعبد
المرازبة فاجتمعت 27 النار. وسط من نغو وعبد وميشخ
الرجال هؤالء ورأوا الملك ومشيرو والوالة والشحن
من وشعرة اجسامهم على قوّة للنار تكن لم الذين

لم النار ورائحة تتغير لم وسراويلهم تحترق لم رؤوسهم
شدرخ اله تبارك وقال نبوخذناصّر فاجاب 28 عليهم. تأتي
الذين عبيده وانقذ مالكه ارسل الذي نغو وعبد وميشخ
لكيال اجسادهم واسلموا الملك كلمة وغيروا عليه اتكلوا
أمر صدر قد فمني 29 الههم. غير الله يسجدوا او يعبدوا
اله على بالسوء يتكلمون ولسان وامة شعب كل بان

وتجعل اربا اربا يصيرون فانهم نغو وعبد وميشخ شدرخ
هكذا. ينجي ان يستطيع آخر اله ليس اذ مزبلة بيوتهم
والية في نغو وعبد وميشخ شدرخ الملك قدم حينئذ 30

بابل
واالمم الشعوب كل الى الملك نبوخذناصّر من سالمكم.14 ليكثر كلها االرض في الساكنين واأللسنة
حسن العلي هللا معي صنعها التي والعجائب اآليات 2

ما وعجائبه اعظمها ما آياته 3 بها. اخبر ان عندي
فدور دور الى وسلطانه ابدي ملكوت ملكوته اقواها.
في وناضرا بيتي في مطمئنا كنت قد نبوخذناصّر انا 4
فراشي على واالفكار فروّعني حلما رأيت 5 قصري.

جميع باحضار امر مني فصدر 6 افزعتني. راسي ورؤى
حضر حينئذ 7 الحلم. بتعبير ليعرفوني قدامي بابل حكماء
وقصصت والمنجمون والكلدانيون والسحرة المجوس

قدامي دخل اخيرا 8 بتعبيره. يعرفوني فلم عليهم الحلم
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روح فيه والذي الهي كاسم بلطشاصر اسمه الذي دانيال
بلطشاصر يا 9 قدامه الحلم فقصصت القدوسين اآللهة
اآللهة روح فيك ان اعلم اني حيث من المجوس كبير
حلمي برؤى فاخبرني سرّ عليك يعسر وال القدوسين

هي فراشي على راسي فرؤى 10 وبتعبيره. رايته الذي
وطولها االرض وسط في بشجرة فاذا ارى كنت اني
الى علوها فبلغ وقويت الشجرة فكبرت 11 عظيم.
اوراقها 12 االرض. كل اقصى الى ومنظرها السماء

استظل وتحتها للجميع طعام وفيها كثير وثمرها جميلة
وطعم السماء طيور سكنت اغصانها وفي البر حيوان

فراشي على راسي رؤى في ارى كنت 13 البشر. كل منها
بشدة فصرخ 14 السماء من نزل وقدوس بساهر واذا
وانثروا اغصانها واقضبوا الشجرة اقطعوا هكذا. وقال
والطيور تحتها من الحيوان ليهرب ثمرها وابذروا اوراقها
االرض في اصلها ساق اتركوا ولكن 15 اغصانها. من
بندى وليبتلّ الحقل عشب في ونحاس حديد من وبقيد
الحقل عشب في الحيوان مع نصيبه وليكن السماء

ولتمضي حيوان قلب وليعط االنسانية عن قلبه ليتغيّر 16
والحكم الساهرين بقضاء األمر هذا 17 ازمنة. سبعة عليه

متسلط العلي ان االحياء تعلم لكي القدوسين بكلمة
ادنى عليها وينصب يشاء من فيعطيها الناس مملكة في
انت اما الملك. نبوخذناصّر انا رأيته الحلم هذا 18 الناس.

ال مملكتي حكماء كل الن تعبيره فبيّن بلطشاصر يا
الن فتستطيع انت اما بالتعبير. يعرفوني ان يستطيعون
الذي دانيال تحيّر حينئذ 19 القدوسين اآللهة روح فيك
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اجاب افكاره. وافزعته واحدة ساعة بلطشاصر اسمه
تعبيره. وال الحلم يفزعك ال بلطشاصر يا وقال الملك

وتعبيره لمبغضيك الحلم سيدي يا وقال بلطشاصر فاجاب
وبلغ وقويت كبرت التي رأيتها التي الشجرة 20 العاديك.
واوراقها 21 االرض كل الى ومنظرها السماء الى علوها

سكن وتحتها للجميع طعام وفيها كثير وثمرها جميلة
انما 22 السماء طيور سكنت اغصانها وفي البر حيوان
قد وعظمتك وتقويت كبرت الذي الملك ايها يا انت هي
االرض. اقصى الى وسلطانك السماء الى وبلغت زادت
السماء من نزل وقدوسا ساهرا الملك رأى وحيث 23
ساق اتركوا ولكن واهلكوها الشجرة اقطعوا وقال
عشب في ونحاس حديد من وبقيد االرض في اصلها
البر حيوان مع نصيبه وليكن السماء بندى وليبتلّ الحقل
ايها التعبير هو فهذا 24 ازمنة. سبعة عليه تمضي حتى
سيدي على يأتي الذي العلي قضاء هو وهذا الملك

مع سكناك وتكون الناس بين من يطردونك 25 الملك.
بندى ويبلونك كالثيران العشب ويطعمونك البر حيوان

العلي ان تعلم حتى ازمنة سبعة عليك فتمضي السماء
وحيث 26 يشاء. من ويعطيها الناس مملكة في متسلط
لك تثبت مملكتك فان الشجرة اصول ساق بترك أمروا

فلتكن الملك ايها لذلك 27 سلطان. السماء ان تعلم عندما
وآثامك بالبر خطاياك وفارق لديك مقبولة مشورتي

جاء هذا كل 28 اطمئنانك يطال لعله للمساكين بالرحمة
كان شهرا عشر اثني نهاية عند 29 الملك. نبوخذناصّر على
فقال الملك واجاب 30 بابل. مملكة قصر على يتمشى
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بقوة الملك لبيت بنيتها التي العظيمة بابل هذه أليست
الملك فم في بعد والكلمة 31 مجدي. ولجالل اقتداري
نبوخذناصّر يا يقولون لك قائال السماء من صوت وقع
بين من ويطردونك 32 عنك زال قد الملك ان الملك

العشب ويطعمونك البر حيوان مع سكناك وتكون الناس
العلي ان تعلم حتى ازمنة سبعة عليك فتمضي كالثيران
في 33 يشاء من يعطيها وانه الناس مملكة في متسلط
بين من فطرد نبوخذناصّر على األمر تم الساعة تلك

السماء بندى جسمه وابتلّ كالثيران العشب واكل الناس
الطيور مثل واظفاره النسور مثل شعره طال حتى
الى عينيّ رفعت نبوخذناصّر انا االيام انتهاء وعند 34

وحمدت وسبحت العلي وباركت عقلي اليّ فرجع السماء
الى وملكوته ابدي سلطان سلطانه الذي االبد الى الحي
شيء كال االرض سكان جميع وحسبت 35 فدور. دور

االرضوال وسكان السماء جند في يشاء كما يفعل وهو
ذلك في 36 تفعل. ماذا له يقول او يده يمنع من يوجد
ومجدي مملكتي جالل اليّ وعاد عقلي اليّ رجع الوقت
مملكتي على وتثبّت وعظمائي مشيريّ وطلبني وبهائي
اسبح نبوخذناصّر انا فاآلن 37 كثيرة. عظمة لي وازدادت
وطرقه حق اعماله كل الذي السماء ملك واحمد واعظم

يذلّه ان على قادر فهو بالكبرياء يسلك ومن عدل
االلف لعظمائه عظيمة وليمة صنع الملك بيلشاصّر يذوق15 بيلشاصر كان واذ 2 االلف. قدام خمرا وشرب

اخرجها التي والفضة الذهب آنية باحضار أمر الخمر
ليشرب اورشليم في الذي الهيكل من ابوه نبوخذناصّر
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احضروا حينئذ 3 وسراريه. وزوجاته وعظماؤه الملك بها
في الذي هللا بيت هيكل من أخرجت التي الذهب آنية

وسراريه. وزوجاته وعظماؤه الملك بها وشرب اورشليم
والفضة الذهب آلهة ويسبحون الخمر يشربون كانوا 4
الساعة تلك في 5 والحجر والخشب والحديد والنحاس

مكلس على النبراس بازاء وكتبت انسان يد اصابع ظهرت
حينئذ 6 الكاتبة. اليد طرف ينظر والملك الملك قصر حائط
حقويه خرز وانحلّت افكاره وافزعته الملك هيئة تغيّرت
السحرة الدخال بشدة الملك فصرخ 7 ركبتاه. واصطكت
بابل لحكماء وقال الملك فاجاب والمنجمين. والكلدانيين
يلبّس فانه تفسيرها لي ويبيّن الكتابة هذه يقرأ رجل اي
في ثالثا ويتسلط عنقه في ذهب من وقالدة االرجوان
يستطيعوا فلم الملك حكماء كل دخل ثم 8 المملكة.
بتفسيرها. الملك يعرّفوا ان وال الكتابة يقرأوا ان

واضطرب هيئته فيه وتغيّرت جدا بيلشاصر الملك ففزع 9
وعظمائه الملك كالم فلسبب الملكة اما 10 عظماؤه.

عش الملك ايها وقالت الملكة فاجابت الوليمة بيت دخلت
يوجد 11 هيئتك. تتغيّر وال افكارك تفزعك ال االبد. الى
ايام وفي القدوسين اآللهة روح فيه رجل مملكتك في
اآللهة كحكمة وحكمة وفطنة نيّرة فيه وجدت ابيك

والسحرة المجوس كبير جعله ابوك نبوخذناصّر والملك
روحا ان حيث من 12 الملك. ابوك والمنجمين. والكلدانيين
وحلّ ألغاز وتبيين االحالم وتعبير وفطنة ومعرفة فاضلة
بلطشاصر. الملك سماه الذي هذا دانيال في وجدت عقد
الى دانيال ادخل حينئذ 13 التفسير فيبيّن دانيال اآلن فليدع



23–14.5 Danial 14
دانيال هو أأنت لدانيال وقال الملك فاجاب الملك. قدام
يهوذا. من الملك ابي جلبه الذي يهوذا سبي بني من
نيّرة فيك وان اآللهة روح فيك ان عنك سمعت قد 14

الحكماء قدامي أدخل واآلن 15 فاضلة. وحكمة وفطنة
فلم بتفسيرها ويعرّفوني الكتابة هذه ليقرأوا والسحرة
عنك سمعت قد وانا 16 الكالم. تفسير يبيّنوا ان يستطيعوا
استطعت فان عقدا. وتحل تفسيرا تفسر ان تستطيع انك
االرجوان فتلبّس بتفسيرها وتعرّفني الكتابة تقرأ ان اآلن
المملكة في ثالثا وتتسلط عنقك في ذهب من وقالدة

لنفسك عطاياك لتكن الملك. قدام وقال دانيال فاجاب 17
واعرّفه للملك الكتابة اقرأ لكني لغيري. هباتك وهب
اباك اعطى العلي فالله الملك ايها انت 18 بالتفسير.
وللعظمة 19 وبهاء. وجالال وعظمة ملكوتا نبوخذناصّر
جميع قدامه وتفزع ترتعد كانت اياها اعطاه التي

استحيا شاء وايّا قتل شاء فايّا واأللسنة. واالمم الشعوب
وقست قلبه ارتفع فلما 20 وضع. شاء وايّا رفع شاء وايّا
جالله عنه ونزعوا ملكه كرسي عن انحط تجبّرا روحه
وكانت بالحيوان قلبه وتساوى الناس بين من وطرد 21
كالثيران العشب فاطعموه الوحشية الحمير مع سكناه
العلي هللا ان علم حتى السماء بندى جسمه وابتلّ
يشاء. من عليها يقيم وانه الناس مملكة في سلطان

كل عرفت انك مع قلبك تضع لم ابنه بيلشاصر يا وانت 22
قدامك فاحضروا السماء رب على تعظمت بل 23 هذا.
بها شربتم وسراريك وزوجاتك وعظمائك وانت بيته آنية
والحديد والنحاس والذهب الفضة آلهة وسبّحت الخمر



7.6–24.5 Danial 15
تعرف. وال تسمع وال تبصر ال التي والحجر والخشب
تمجده. فلم طرقك كل وله نسمتك بيده الذي هللا اما
الكتابة. هذه فكتبت اليد طرف قبله من أرسل حينئذ 24

وفرسين. تقيل منا منا سطّرت. التي الكتابة هي وهذه 25
وانهاه. ملكوتك هللا احصى منا الكالم تفسير وهذا 26

قسمت فرس 28 ناقصا. فوجدت بالموازين وزنت تقيل 27
بيلشاصر أمر حينئذ 29 وفارس لمادي وأعطيت مملكتك
عنقه في ذهب من وقالدة االرجوان دانيال يلبّسوا ان
في 30 المملكة. في ثالثا متسلطا يكون انه عليه وينادوا
المملكة فاخذ 31 الكلدانيين ملك بيلشاصر قتل الليلة تلك

سنة وستين اثنتين ابن وهو المادي داريوس
مئة المملكة على يولي ان داريوس عند حسن وعلى16 2 كلها. المملكة على يكونون مرزبانا وعشرين
اليهم المرازبة لتؤدي دانيال احدهم وزراء ثالثة هؤالء
هذا دانيال ففاق 3 خسارة. الملك تصيب فال الحساب
وفكر فاضلة روحا فيه الن والمرازبة الوزراء على

الوزراء ان ثم 4 كلها. المملكة على يوليه ان في الملك
جهة من دانيال على يجدونها علّة يطلبون كانوا والمرازبة
امينا كان النه ذنبا وال علّة يجدوا ان يقدروا فلم المملكة
نجد ال الرجال هؤالء فقال 5 ذنب. وال خطأ فيه يوجد ولم
الهه. شريعة جهة من نجدها ان اال علّة هذا دانيال على
وقالوا الملك عند والمرازبة الوزراء هؤالء اجتمع حينئذ 6

جميع ان 7 االبد. الى عش داريوس الملك ايها هكذا له
قد والوالة والمشيرين والمرازبة والشحن المملكة وزراء
كل بان نهيا ويشددوا ملكيا أمرا يضعوا ان على تشاوروا
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منك اال انسان او اله من يوما ثالثين حتى طلبة يطلب من
ايها النهي اآلن فثبّت 8 األسود. جب في يطرح الملك ايها
وفارس مادي كشريعة تتغيّر ال لكي الكتابة وامض الملك
الكتابة داريوس الملك امضى ذلك الجل 9 تنسخ. ال التي
بيته الى ذهب الكتابة بامضاء دانيال علم فلما 10 والنهي
ركبتيه على فجثا اورشليم نحو عليته في مفتوحة وكواه
كان كما الهه قدام وحمد وصلّى اليوم في مرات ثالث
الرجال هؤالء حينئذ جميع فاجتمع 11 ذلك. قبل يفعل
فتقدموا 12 الهه. قدام ويتضرع يطلب دانيال فوجدوا

الملك ايها تمض ألم الملك. نهي في الملك قدام وتكلموا
ثالثين حتى انسان او اله من يطلب انسان كل بان نهيا
فاجاب األسود. جب في يطرح الملك ايها منك اال يوما
التي وفارس مادي كشريعة صحيح االمر وقال الملك
دانيال ان الملك قدام وقالوا اجابوا حينئذ 13 تنسخ. ال

اعتبارا الملك ايها لك يجعل لم يهوذا سبي بني من الذي
يطلب اليوم في مرات ثالث بل امضيته الذي للنهي وال

نفسه على اغتاظ الكالم هذا الملك سمع فلما 14 طلبته.
غروب الى واجتهد لينجيه دانيال على قلبه وجعل جدا
الملك الى الرجال اولئك فاجتمع 15 لينقذه. الشمس

وفارس مادي شريعة ان الملك ايها اعلم للملك وقالوا
حينئذ 16 يتغيّر. ال الملك يضعه اوامر نهي كل ان هي
األسود. جب في وطرحوه دانيال فاحضروا الملك امر
دائما تعبده الذي الهك ان لدانيال وقال الملك اجاب

وختمه الجب فم على ووضع بحجر وأتي 17 ينجيك. هو
دانيال في القصد يتغيّر لئال عظمائه وخاتم بخاتمه الملك
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يؤت ولم صائما وبات قصره الى الملك مضى حينئذ 18

باكرا الملك قام ثم 19 نومه. عنه وطار بسراريه قدامه
اقترب فلما 20 األسود. جب الى مسرعا وذهب الفجر عند
وقال الملك اجاب اسيف. بصوت دانيال نادى الجب الى
تعبده الذي الهك هل الحي هللا عبد دانيال يا لدانيال

مع دانيال فتكلم 21 األسود. من ينجيك ان على قدر دائما
مالكه ارسل الهي 22 االبد. الى عش الملك ايها يا الملك
قدامه بريئا وجدت الني تضرّني فلم األسود افواه وسدّ
فرح حينئذ 23 ذنبا. افعل لم الملك ايها ايضا وقدامك

دانيال فأصعد الجب من دانيال يصعد بان وامر به الملك
فامر 24 بالهه. آمن النه ضرر فيه يوجد ولم الجب من

دانيال على اشتكوا الذين الرجال اولئك فاحضروا الملك
ونساءهم. واوالدهم هم األسود جب في وطرحوهم
األسود بهم بطشت حتى الجب اسفل الى يصلوا ولم
الى داريوس الملك كتب ثم 25 عظامهم كل وسحقت

كلها. االرض في الساكنين واأللسنة واالمم الشعوب كل
سلطان كل في بانه امر صدر قبلي من 26 سالمكم. ليكثر
االله هو النه دانيال اله قدام ويخافون يرتعدون مملكتي
الى وسلطانه يزول لن وملكوته االبد الى القيوم الحي
في والعجائب اآليات ويعمل وينقذ ينجي هو 27 المنتهى

يد من دانيال نجى الذي هو االرض. وفي السموات
ملك وفي داريوس ملك في هذا دانيال فنجح 28 األسود

الفارسي كورش
دانيال رأى بابل ملك لبيلشاصر االولى السنة في الحلم17 كتب حينئذ فراشه. على راسه ورؤى حلما
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في ارى كنت وقال. دانيال اجاب 2 الكالم. براس واخبر
البحر على هجمت السماء رياح باربع واذا ليال رؤياي
هذا عظيمة حيوانات اربعة البحر من وصعد 3 الكبير.

انظر وكنت نسر. جناحا وله كاالسد االول 4 ذاك. مخالف
على وأوقف االرض على وانتصب جناحاه انتتف حتى
آخر بحيوان واذا 5 انسان. قلب وأعطي كانسان رجلين
ثالثة فمه وفي واحد جنب على فارتفع بالدب شبيه ثان
كثيرا. لحما كل قم هكذا. له فقالوا اسنانه بين اضلع
على وله النمر مثل بآخر واذا ارى كنت هذا وبعد 6

رؤوس اربعة للحيوان وكان طائر. اجنحة اربعة ظهره
واذا الليل رؤى في ارى كنت هذا بعد 7 سلطانا. وأعطي

من اسنان وله جدا وشديد وقوي هائل رابع بحيوان
وكان برجليه. الباقي وداس وسحق اكل كبيرة. حديد
قرون. عشرة وله قبله الذين الحيوانات لكل مخالفا
بينها طلع صغير آخر بقرن واذا بالقرون متأمال كنت 8
بعيون واذا قدامه من االولى القرون من ثالثة وقلعت
بعظائم. متكلم وفم القرن هذا في االنسان كعيون
االيام. القديم وجلس عروش وضعت انه ارى كنت 9

وعرشه النقي كالصوف راسه وشعر كالثلج ابيض لباسه
من وخرج جرى نار نهر 10 متقدة. نار وبكراته نار لهيب
قدامه. وقوف ربوات وربوات تخدمه ألوف ألوف قدامه.
من حينئذ انظر كنت 11 االسفار. وفتحت الدين فجلس
كنت القرن. بها تكلم التي العظيمة الكلمات صوت اجل
النار. لوقيد ودفع جسمه وهلك الحيوان قتل ان الى ارى
اعطوا ولكن سلطانهم عنهم فنزع الحيوانات باقي اما 12
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الليل رؤى في ارى كنت 13 ووقت زمان الى حياة طول
الى وجاء اتى انسان ابن مثل السماء سحب مع واذا
ومجدا سلطانا فأعطي 14 قدامه. فقربوه االيام القديم
سلطانه واأللسنة. واالمم الشعوب كل له لتتعبّد وملكوتا
اما 15 ينقرض ال ما وملكوته يزول لن ما ابدي سلطان
وافزعتني جسمي وسط في روحي فحزنت دانيال انا
وطلبت الوقوف من واحد الى فاقتربت 16 راسي. رؤى
تفسير وعرّفني فاخبرني هذا. كل في الحقيقة منه

هي اربعة هي التي العظيمة الحيوانات هؤالء 17 االمور.
العلي قديسوا اما 18 االرض. على يقومون ملوك اربعة
ابد والى االبد الى المملكة ويمتلكون المملكة فيأخذون
الرابع الحيوان جهة من الحقيقة رمت حينئذ 19 اآلبدين.
حديد من واسنانه جدا وهائال لكلها مخالفا كان الذي
الباقي وداس وسحق اكل وقد نحاس من واظفاره

اآلخر وعن براسه التي العشرة القرون وعن 20 برجليه.
عيون له القرن وهذا ثالثة قدامه فسقطت طلع الذي
وكنت 21 رفقائه. من اشد ومنظره بعظائم متكلم وفم
حتى 22 فغلبهم القديسين يحارب القرن هذا واذا انظر
وبلغ العلي لقديسي الدين وأعطي االيام القديم جاء
اما هكذا. فقال 23 المملكة القديسون فامتلك الوقت

مخالفة االرض على رابعة مملكة فتكون الرابع الحيوان
وتسحقها. وتدوسها كلها االرض فتاكل الممالك لسائر

ملوك عشرة هي المملكة هذه من العشرة والقرون 24
ويذل االولين مخالف وهو آخر بعدهم ويقوم يقومون
قديسي ويبلي العلي ضد بكالم ويتكلم 25 ملوك. ثالثة
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الى ليده ويسلمون والسّنّة االوقات يغيّر انه ويظن العلي
وينزعون الدين فيجلس 26 زمان. ونصف وازمنة زمان
والمملكة 27 المنتهى. الى ويبيدوا ليفنوا سلطانه عنه
تعطى السماء كل تحت المملكة وعظمة والسلطان
وجميع ابدي ملكوت ملكوته العلي. قديسي لشعب

االمر. نهاية هنا الى 28 ويطيعون. يعبدون اياه السالطين
هيئتي عليّ وتغيّرت كثيرا افزعتني فافكاري دانيال انا اما

قلبي في األمر وحفظت
ظهرت الملك بيلشاصر ملك من الثالثة السنة في االبتداء18 في لي ظهرت التي بعد رؤيا دانيال انا لي
شوشن في وانا رؤياي في وكان الرؤيا في فرأيت 2

عند وانا الرؤيا في ورأيت عيالم. والية في الذي القصر
عند واقف بكبش واذا ورأيت عينيّ فرفعت 3 أوالي نهر
اآلخر من اعلى والواحد عاليان والقرنان قرنان وله النهر
وشماال غربا ينطح الكبش رأيت 4 اخيرا. طالع واالعلى
وفعل يده من منقذ وال قدامه حيوان يقف فلم وجنوبا

المعز من بتيس اذا متأمال كنت وبينما 5 وعظم. كمرضاته
االرض يمسّ ولم االرض كل وجه على المغرب من جاء
صاحب الكبش الى وجاء 6 عينيه. بين معتبر قرن وللتيس

بشدة اليه وركض النهر عند واقفا رايته الذي القرنين
فاستشاط الكبش جانب الى وصل قد ورأيته 7 قوته.

قوة للكبش تكن فلم قرنيه وكسر الكبش وضرب عليه
ولم وداسه االرض على وطرحه امامه الوقوف على

ولما جدا المعز تيس فتعظم 8 يده. من منقذ للكبش يكن
قرون اربعة عنه عوضا وطلع العظيم القرن انكسر اعتزّ
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خرج منها واحد ومن 9 االربع. السماء رياح نحو معتبرة
ونحو الشرق ونحو الجنوب نحو جدا وعظم صغير قرن
وطرح السموات جند الى حتى وتعظم 10 االراضي. فخر
وحتى 11 وداسهم. االرض الى والنجوم الجند من بعضا

الدائمة المحرقة ابطلت وبه تعظم الجند رئيس الى
المحرقة على جند وجعل 12 مقدسه. مسكن وهدم

ونجح. االرضوفعل على الحق فطرح بالمعصية الدائمة
واحدا قدوس فقال يتكلم واحدا قدوسا فسمعت 13

الدائمة المحرقة جهة من الرؤيا متى الى المتكلم لفالن
فقال 14 مدوسين. والجند القدس لبذل الخراب ومعصية
القدس فيتبرأ ومساء صباح مئة وثالث الفين الى لي

بشبه اذا المعنى وطلبت الرؤيا دانيال انا رأيت لما وكان 15
أوالي بين انسان صوت وسمعت 16 قبالتي. واقف انسان
فجاء 17 الرؤيا. الرجل هذا فهّم جبرائيل يا وقال فنادى
وجهي. على وخررت خفت جاء ولما وقفت حيث الى

واذ 18 المنتهى. لوقت الرؤيا ان آدم ابن يا افهم لي فقال
االرض الى وجهي على مسبخا كنت معي يتكلم كان
اعرّفك هانذا وقال 19 مقامي. على واوقفني فلمسني
اما 20 االنتهاء. لميعاد الن السخط. آخر في يكون ما

وفارس. مادي ملوك فهو القرنين ذا رأيته الذي الكبش
الذي العظيم والقرن اليونان ملك العافي والتيس 21
اربعة وقام انكسر واذا 22 االول. الملك هو عينيه بين

في ليس ولكن االمة من ممالك اربع فستقوم عنه عوضا
يقوم المعاصي تمام عند مملكتهم آخر وفي 23 قوته.
ولكن قوته وتعظم 24 الحيل. وفاهم الوجه جافي ملك
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العظماء ويبيد ويفعل وينجح عجبا يهلك بقوته. ليس

يده في المكر ايضا ينجح وبحذاقته 25 القديسين. وشعب
على ويقوم كثيرين يهلك االطمئنان وفي بقلبه ويتعظم
والصباح المساء فرؤيا 26 ينكسر. يد وبال الرؤساء رئيس

الى النها الرؤيا فاكتم انت اما حق. هي قيلت التي
قمت ثم اياما ونحلت ضعفت دانيال وانا 27 كثيرة. ايام
فاهم وال الرؤيا من متحيّرا وكنت الملك اعمال وباشرت
من احشويروش بن لداريوس االولى السنة في في19 2 الكلدانيين مملكة على ملك الذي الماديين نسل
عدد الكتب من فهمت دانيال انا ملكه من االولى السنة
لكمالة النبي ارميا الى الرب كلمة عنها كانت التي السنين
الى وجهي فوجهت 3 اورشليم. خراب على سنة سبعين
والمسح بالصوم والتضرعات بالصالة طالبا السيد هللا
ايها وقلت واعترفت الهي الرب الى وصلّيت 4 والرماد.

لمحبيه والرحمة العهد حافظ المهوب العظيم االله الرب
وتمردنا الشر وعملنا واثمنا اخطأنا 5 وصاياه. وحافظي
من سمعنا وما 6 احكامك. وعن وصاياك عن وحدنا
ورؤساءنا ملوكنا كلموا باسمك الذين االنبياء عبيدك

فخزي لنا اما البر. سيد يا لك 7 االرض. شعب وكل وآباءنا
اورشليم ولسكان يهوذا لرجال اليوم هو كما الوجوه

التي االراضي كل في والبعيدين القريبين اسرائيل ولكل
يا 8 اياها. خانوك التي خيانتهم اجل من اليها طردتهم

اخطأنا الننا وآلبائنا لرؤسائنا لملوكنا الوجوه خزي لنا سيد
عليه. تمردنا الننا والمغفرة المراحم الهنا للرب 9 اليك.
التي شرائعه في لنسلك الهنا الرب صوت سمعنا وما 10
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قد اسرائيل وكل 11 االنبياء. عبيده يد عن امامنا جعلها

فسكبت صوتك يسمعوا لئال وحادوا شريعتك على تعدى
هللا عبد موسى شريعة في المكتوب والحلف اللعنة علينا
علينا بها تكلم التي كلماته اقام وقد 12 اليه. اخطأنا ألننا
ما عظيما شرا علينا ليجلب لنا قضوا الذين قضاتنا وعلى
اورشليم. على أجري كما كلها السموات تحت يجر لم
هذا كل علينا جاء قد موسى شريعة في كتب كما 13
آثامنا من لنرجع الهنا الرب وجه الى نتضرع ولم الشر

الن علينا وجلبه الشر على الرب فسهر 14 بحقك. ونفطن
نسمع لم اذ عملها التي اعماله كل في بار الهنا الرب
شعبك اخرجت الذي الهنا السيد ايها واآلن 15 صوته.

هو كما اسما لنفسك وجعلت قوية بيد مصر ارض من
كل حسب سيد يا 16 شرا. عملنا اخطأنا قد اليوم هذا
اورشليم مدينتك عن وغضبك سخطك اصرف رحمتك
اورشليم صارت آبائنا وآلثام لخطايانا اذ قدسك جبل

يا اآلن فاسمع 17 حولنا. الذين جميع عند عارا وشعبك
مقدسك على بوجهك واضئ وتضرعاته عبدك صالة الهنا

واسمع الهي يا اذنك أمل 18 السيد. اجل من الخرب
اسمك دعي التي والمدينة خربنا وانظر عينيك افتح

بل وجهك امام تضرعاتنا نطرح برنا الجل ال النه عليها
يا اغفر سيد يا اسمع سيد يا 19 العظيمة. مراحمك الجل
الن الهي يا نفسك اجل من تؤخر ال واصنع. اصغ سيد

اتكلم انا وبينما 20 شعبك وعلى مدينتك على دعي اسمك
واطرح اسرائيل شعبي وخطية بخطيتي واعترف واصلّي
وانا 21 الهي قدس جبل عن الهي الرب امام تضرعي
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في رأيته الذي جبرائيل بالرجل اذا بالصالة بعد متكلم
تقدمة وقت عند لمسني واغفا مطارا االبتداء في الرؤيا
اني دانيال يا وقال معي وتكلم وفهمني 22 المساء.

خرج تضرعاتك ابتداء في 23 الفهم. العلمك اآلن خرجت
الكالم فتأمل محبوب. انت النك الخبرك جئت وانا االمر
شعبك على قضيت اسبوعا سبعون 24 الرؤيا. وافهم

الخطايا وتتميم المعصية لتكميل المقدسة مدينتك وعلى
والنبوة الرؤيا ولختم االبدي بالبر وليؤتى االثم ولكفارة
من انه وافهم فاعلم 25 القدوسين. قدوس ولمسح

الرئيس المسيح الى وبنائها اورشليم لتجديد االمر خروج
سوق ويبنى يعود اسبوعا وستون واثنان اسابيع سبعة
اسبوعا وستين اثنين وبعد 26 األزمنة. ضيق في وخليج

المدينة يخرب آت رئيس وشعب له وليس المسيح يقطع
وخرب حرب النهاية والى بغمارة وانتهاؤه والقدس

واحد اسبوع في كثيرين مع عهدا ويثبت 27 بها. قضي
جناح وعلى والتقدمة الذبيحة يبطل االسبوع وسط وفي
المخرب على المقضي ويصبّ يتم حتى مخرب االرجاس
كشف فارس ملك لكورش الثالثة السنة في واالمر110 بلطشاصر. باسم سمي الذي لدانيال امر
في 2 الرؤيا. معرفة وله األمر وفهم عظيم والجهاد حق
لم 3 ايام. اسابيع ثالثة نائحا كنت دانيال انا االيام تلك
خمر وال لحم فمي في يدخل ولم شهيّا طعاما آكل
اليوم وفي 4 ايام. اسابيع ثالثة تمت حتى ادهن ولم
جانب على كنت اذ االول الشهر من والعشرين الرابع

برجل فاذا ونظرت عينيّ رفعت 5 دجلة هو العظيم النهر



17–6.10 Danial 25
وجسمه 6 اوفاز بذهب متنطقان وحقواه كتانا البس
نار كمصباحي وعيناه البرق كمنظر ووجهه كالزبرجد

كالمه وصوت المصقول النحاس كعين ورجاله وذراعاه
والرجال وحدي الرؤيا دانيال انا فرأيت 7 جمهور. كصوت
ارتعاد عليهم وقع لكن الرؤيا يروا لم معي كانوا الذين
هذه ورأيت وحدي انا فبقيت 8 ليختبئوا. فهربوا عظيم
فيّ تحولت ونضارتي قوة فيّ تبق ولم العظيمة الرؤيا
ولما كالمه صوت وسمعت 9 قوة. اضبط ولم فساد الى
ووجهي وجهي على مسبّخا كنت كالمه صوت سمعت
على مرتجفا واقامتني لمستني بيد واذ 10 االرض. الى

الرجل ايها دانيال يا لي وقال 11 يديّ. كفيّ وعلى ركبتيّ
مقامك على وقم به اكلمك الذي الكالم افهم المحبوب
قمت الكالم بهذا معي تكلم ولما اليك. أرسلت اآلن الني
االول اليوم من النه دانيال يا تخف ال لي فقال 12 مرتعدا.
الهك قدام نفسك والذالل للفهم قلبك جعلت فيه الذي
مملكة ورئيس 13 كالمك. الجل اتيت وانا كالمك سمع

ميخائيل وهوذا يوما وعشرين واحدا مقابلي وقف فارس
هناك أبقيت وانا العانتي جاء االولين الرؤساء من واحد
شعبك يصيب ما الفهمك وجئت 14 فارس. ملوك عند

تكلم فلما 15 بعد ايام الى الرؤيا الن االخيرة االيام في
االرضوصمت. الى وجهي جعلت الكالم هذا بمثل معي

فمي ففتحت شفتيّ لمس آدم بني كشبه وهوذا 16
عليّ انقلبت بالرؤيا سيدي يا امامي للواقف وقلت وتكلمت
سيدي عبد يستطيع فكيف 17 قوّة. ضبطت فما اوجاعي
قوّة فيّ تثبت لم فحاال وانا هذا سيدي مع يتكلم ان هذا
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انسان كمنظر ولمسني فعاد 18 نسمة. فيّ تبق ولم

لك. سالم المحبوب الرجل ايها تخف ال وقال 19 وقوّاني.
النك سيدي ليتكلم وقلت تقويت كلمني ولما تقوّ. تشدد.
ارجع فاآلن اليك. جئت لماذا عرفت هل فقال 20 قوّيتني.
اليونان رئيس هوذا خرجت فاذا فارس. رئيس واحارب
وال الحق. كتاب في بالمرسوم اخبرك ولكني 21 ياتي.

رئيسكم ميخائيل اال هؤالء على معي يتمسك احد
وقفت المادي لداريوس االولى السنة في وانا هوذا111 بالحق. اخبرك واآلن 2 واقويه. الشدّده
يستغني والرابع فارس في يقومون ايضا ملوك ثالثة

الجميع يهيّج بغناه قوّته وحسب جميعهم من اوفر بغنى
تسلطا ويتسلط جبار ملك ويقوم 3 اليونان. مملكة على
مملكته تنكسر وكقيامه 4 ارادته. حسب ويفعل عظيما
حسب وال لعقبه وال االربع السماء رياح الى وتنقسم
وتكون تنقرض مملكته الن به تسلط الذي سلطانه

رؤسائه ومن الجنوب. ملك ويتقوى 5 اولئك. غير آلخرين
وبعد 6 تسلطه. عظيم تسلط ويتسلط. عليه يقوى من

الشمال ملك الى تأتي الجنوب ملك وبنت يتعاهدان سنين
هو يقوم وال قوة الذراع تضبط ال ولكن االتفاق الجراء
ومن ولدها والذي بها اتوا والذين هي وتسلّم ذراعه. وال
قائم اصولها فرع من ويقوم 7 االوقات. تلك في قوّاها
الشمال ملك حصن ويدخل الجيش الى ويأتي مكانه

مع ايضا آلهتهم مصر الى ويسبي 8 ويقوى. بهم ويعمل
سنين ويقتصر وذهب فضة من الثمينة وآنيتهم مسبوكاتهم

مملكته الى الجنوب ملك فيدخل 9 الشمال. ملك عن
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جمهور فيجمعون يتهيجون وبنوه 10 ارضه الى ويرجع

ويحارب ويرجع ويطمو ويغمر آت ويأتي عظيمة جيوش
ويحاربه ويخرج الجنوب ملك ويغتاظ 11 حصنه. الى حتى
الجمهور فيسلّم عظيما جمهورا ويقيم الشمال ملك اي
ربوات ويطرح قلبه يرتفع الجمهور رفع فاذا 12 يده. في
من اكثر جمهورا ويقيم الشمال ملك فيرجع 13 يعتزّ. وال
وثروة عظيم بجيش سنين بعد حين بعد ويأتي االول
ملك على كثيرون يقوم االوقات تلك وفي 14 جزيلة.
الرؤيا الثبات يقومون شعبك من العتاة وبنو الجنوب
وياخذ مترسة ويقيم الشمال ملك فيأتي 15 ويعثرون.

قومه وال الجنوب ذراعا امامه تقوم فال الحصينة المدينة
يفعل عليه واآلتي 16 للمقاومة. قوة له تكون وال المنتخب
البهيّة االرض في ويقوم امامه يقف من وليس كارادته
كل بسلطان ليدخل وجهه ويجعل 17 بيده. بالتمام وهي
ليفسدها النساء بنت ويعطيه صلحا معه ويجعل مملكته
وياخذ الجزائر الى وجهه ويحوّل 18 له. تكون وال تثبت فال
عليه. تعييره رد عن فضال تعييره رئيس ويزيل منها كثيرا
وال ويسقط ويعثر ارضه حصون الى وجهه ويحوّل 19
فخر في الجزية جابي يعبر من مكانه فيقوم 20 يوجد
بحرب. وال بغضب ال ينكسر قليلة ايام وفي المملكة
المملكة فخر عليه يجعلوا لم محتقر مكانه فيقوم 21

الجارف واذرع 22 بالتملقات. المملكة ويمسك بغتة ويأتي
ومن 23 العهد. رئيس وكذلك وتنكسر قدامه من تجرف
قليل. بقوم ويعظم ويصعد بالمكر يعمل معه المعاهدة

يفعل لم ما ويفعله البالد اسمن على بغتة يدخل 24
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ويفكر وغنى وغنيمة نهبا بينهم يبذر آبائه. آباء وال آباؤه
قوّته وينهض 25 حين. الى وذلك الحصون على افكاره
الجنوب وملك عظيم بجيش الجنوب ملك على وقلبه

يثبت ال ولكنه جدا وقوي عظيم بجيش الحرب الى يتهيّج
يكسرونه اطايبه واآلكلون 26 تدابير. عليه يدبرون النهم
الملكان وهذان 27 قتلى. كثيرون ويسقط يطمو وجيشه
واحدة مائدة على بالكذب ويتكلمان الشر لفعل قلبهما

ارضه الى فيرجع 28 ميعاد. الى بعد االنتهاء الن ينجح وال
ويرجع فيعمل المقدس العهد على وقلبه جزيل بغنى

ال ولكن الجنوب ويدخل يعود الميعاد وفي 29 ارضه الى
فييئس كتّيم من سفن عليه فتأتي 30 كاالول. اآلخر يكون

ويرجع ويعمل المقدس العهد على ويغتاظ ويرجع
وتقوم 31 المقدس. العهد تركوا الذين الى ويصغى
المحرقة وتنزع الحصين المقدس وتنجس اذرع منه
على والمتعدون 32 المخرب. الرجس وتجعل الدائمة
يعرفون الذين الشعب اما بالتملقات يغويهم العهد
الشعب من والفاهمون 33 ويعملون. فيقوون الههم
وبالسبي وباللهيب بالسيف ويعثرون كثيرين. يعلّمون

بهم ويتصل قليال عونا يعانون عثروا فاذا 34 اياما. وبالنهب
امتحانا يعثرون الفاهمين وبعض 35 بالتملقات. كثيرون
الى بعد النه النهاية. وقت الى وللتبييض للتطهير لهم

على ويتعظم ويرتفع كارادته الملك ويفعل 36 الميعاد.
الى وينجح اآللهة اله على عجيبة بامور ويتكلم اله كل
بآلهة يبالي وال 37 يجرى. به المقضي الن الغضب اتمام
يتعظم النه يبالي ال اله وبكل النساء بشهوة وال آبائه
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لم والها مكانه في الحصون اله ويكرم 38 الكل. على

الكريمة وبالحجارة والفضة بالذهب يكرمه آباؤه تعرفه
غريب. باله الحصينة الحصون في ويفعل 39 والنفائس.
ويقسم كثيرين على ويسلطهم مجدا يزيده يعرفه من
الجنوب ملك يحاربه النهاية وقت ففي 40 اجرة االرض

كثيرة وبسفن وبفرسان بمركبات الشمال ملك عليه فيثور
االرض الى ويدخل 41 ويطمو. ويجرف االراضي ويدخل
وموآب ادوم يده من يفلتون وهؤالء كثيرون فيعثر البهيّة
وارض االراضي على يده ويمد 42 عمون. بني ورؤساء

وعلى والفضة الذهب كنوز على ويتسلط 43 تنجو. ال مصر
خطواته. عند والكوشيون واللوبيون مصر. نفائس كل

بغضب فيخرج الشمال ومن الشرق من اخبار وتفزعه 44
بين فسطاطه وينصب 45 كثيرين. وليحرم ليخرب عظيم

له معين وال نهايته ويبلغ القدس بهاء وجبل البحور
العظيم الرئيس ميخائيل يقوم الوقت ذلك وفي يكن112 لم ضيق زمان ويكون شعبك لبني القائم

ينجى الوقت ذلك وفي الوقت ذلك الى امة كانت منذ
من وكثيرون 2 السفر في مكتوبا يوجد من كل شعبك

الحياة الى هؤالء يستيقظون االرض تراب في الراقدين
والفاهمون 3 االبدي. لالزدراء العار الى وهؤالء االبدية

البر الى كثيرين ردوا والذين الجلد كضياء يضيئون
فاخف دانيال يا انت اما 4 الدهور ابد الى كالكواكب

يتصفحونه كثيرون النهاية. وقت الى السفر واختم الكالم
قد آخرين باثنين واذا دانيال انا فنظرت 5 تزداد والمعرفة
هناك من وآخر النهر شاطئ على هنا من واحد وقفا
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الذي الكتان الالبس للرجل وقال 6 النهر. شاطئ على

فسمعت 7 العجائب. انتهاء متى الى النهر مياه فوق من
رفع اذ النهر مياه فوق من الذي الكتان الالبس الرجل
انه االبد الى بالحي وحلف السموات نحو ويسراه يمناه
الشعب ايدي تفريق تم فاذا ونصف. وزمانين زمان الى
فقلت فهمت. وما سمعت وانا 8 هذه. كل تتم المقدس
الن دانيال يا اذهب فقال 9 هذه. آخر هي ما سيدي يا
كثيرون 10 النهاية. وقت الى ومختومة مخفية الكلمات

شرا فيفعلون االشرار اما ويمحّصون. ويبيّضون يتطهرون
ومن 11 يفهمون. الفاهمون لكن االشرار احد يفهم وال
الف المخرب رجس واقامة الدائمة المحرقة ازالة وقت
الى ويبلغ ينتظر لمن طوبى 12 يوما. وتسعون ومئتان
انت اما 13 يوما. والثالثين والخمسة مئة والثالث االلف
نهاية في لقرعتك وتقوم فتستريح النهاية الى فاذهب

االيام



Hosea

في بئيري بن هوشع الى صار الذي الرب قول ايام11 وفي يهوذا ملوك وحزقيا وآحاز ويوثام عزيا ايام
هوشع الرب كلّم ما اول 2 اسرائيل ملك يوآش بن يربعام

واوالد زنى امرأة لنفسك خذ اذهب لهوشع الرب قال
واخذ فذهب 3 الرب. تاركة زنى زنت قد االرض الن زنى
الرب له فقال 4 ابنا. له وولدت فحبلت دباليم بنت جومر
على ياهو بيت اعاقب قليل بعد النني يزرعيل اسمه ادع
ذلك في ويكون 5 اسرائيل. بيت مملكة وابيد يزرعيل دم
ثم 6 يزرعيل وادي في اسرائيل قوس اكسر اني اليوم

الني لورحامة اسمها ادع له فقال بنتا وولدت ايضا حبلت
واما 7 نزعا. انزعهم بل ايضا اسرائيل بيت ارحم اعود ال
اخلّصهم وال الههم بالرب واخلّصهم فارحمهم يهوذا بيت
فطمت ثم 8 وبفرسان وبخيل وبحرب وبسيف بقوس
لوعمّي اسمه ادع فقال 9 ابنا. فولدت وحبلت لورحامة
عدد يكون لكن 10 لكم. اكون ال وانا شعبي لستم النكم
ويكون يعدّ وال يكال ال الذي البحر كرمل اسرائيل بني

هللا ابناء لهم يقال شعبي لستم لهم يقال ان عن عوضا
ويجعلون معا اسرائيل وبنو يهوذا بنو ويجمع 11 الحي.
يوم الن االرض من ويصعدون واحدا راسا النفسهم

عظيم يزرعيل
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حاكموا 2 رحامة. والخوتكم عمّي الخواتكم قولوا رجلها12 لست وانا امرأتي ليست النها حاكموا امكم

ثدييها بين من وفسقها وجهها عن زناها تعزل لكي
كقفر واجعلها والدتها كيوم واوقفها عريانة اجرّدها لئال 3

ارحم وال 4 بالعطش. واميتها يابسة كارض واصيرها
حبلت التي زنت. قد امهم الن 5 زنى اوالد النهم اوالدها
الذين محبيّ وراء اذهب قالت النها خزيا. صنعت بهم
واشربتي. زيتي وكتاني صوفي ومائي خبزي يعطون

ال حتى حائطها وابني بالشوك طريقك اسيج هانذا لذلك 6
وال وتفتشعليهم تدركهم وال محبيها فتتبع 7 مسالكها. تجد
حينئذ النه االول رجلي الى وارجع اذهب فتقول تجدهم.
اعطيتها انا اني تعرف لم وهي 8 اآلن من لي خير كان
جعلوه وذهبا فضة لها وكثّرت والزيت والمسطار القمح
في ومسطاري حينه في قمحي وآخذ ارجع لذلك 9 لبعل.
واآلن 10 عورتها. لستر اللذين وكتاني صوفي وانزع وقته

من احد ينقذها وال محبيها عيون امام عورتها اكشف
شهورها ورؤوس اعيادها افراحها كل وابطّل 11 يدي

اللذين وتينها كرمها واخرّب 12 مواسمها. وجميع وسبوتها
وعرا واجعلهما محبيّ اعطانيها التي اجرتي هما قالت
التي بعليم ايام على واعاقبها 13 البرية. حيوان فيأكلهما
وراء وتذهب وحليها بخزائمها وتتزين لهم تبخر كانت فيها

اتملقها هانذا لكن 14 الرب يقول انا وتنساني محبيها
من كرومها واعطيها 15 واالطفها البرية الى بها واذهب
كايام هناك تغني وهي للرجاء بابا عخور ووادي هناك
في ويكون 16 مصر. ارض من صعودها وكيوم صباها
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بعد تدعينني وال رجلي تدعينني انك الرب يقول اليوم ذلك
ايضا تذكر فال فمها من البعليم اسماء وانزع 17 بعلي.
حيوان مع اليوم ذلك في عهدا لهم واقطع 18 باسمائها.
القوس واكسر االرض ودبابات السماء وطيور البرية

آمنين. يضطجعون االرضواجعلهم من والحرب والسيف
بالعدل لنفسي واخطبك االبد الى لنفسي واخطبك 19

باالمانة لنفسي اخطبك 20 والمراحم. واالحسان والحق
استجيب اني اليوم ذلك في ويكون 21 الرب. فتعرفين
االرض تستجيب وهي السموات استجيب الرب يقول
وهي والزيت والمسطار القمح تستجيب واالرض 22

وارحم االرض في لنفسي وازرعها 23 يزرعيل. تستجيب
الهي انت يقول وهو شعبي انت للوعمّي واقول لورحامة

حبيبة امرأة احبب ايضا اذهب لي الرب وقال وهم13 اسرائيل لبني الرب كمحبة وزانية صاحب
الزبيب. القراص ومحبّون اخرى آلهة الى ملتفتون

وبحومر فضة شاقل عشر بخمسة لنفسي فاشتريتها 2
وال تزني ال كثيرة اياما تقعدين لها وقلت 3 شعير. ولثك

سيقعدون اسرائيل بني الن 4 لك. كذلك وانا لرجل تكوني
وبال تمثال وبال ذبيحة وبال رئيس وبال ملك بال كثيرة اياما
الرب ويطلبون اسرائيل بنو يعود ذلك بعد 5 وترافيم. افود
في جوده والى الرب الى ويفزعون ملكهم وداود الههم

االيام آخر
للرب ان اسرائيل. بني يا الرب قول اسمعوا احسان14 وال امانة ال النه االرض سكان مع محاكمة

وسرقة وقتل وكذب لعن 2 االرض. في هللا معرفة وال
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االرض تنوح لذلك 3 دماء. تلحق ودماء يعتنفون وفسق.
السماء وطيور البرية حيوان مع فيها يسكن من كل ويذبل
يعاتب وال احد يحاكم ال ولكن 4 تنتزع ايضا البحر واسماك

النهار في فتتعثر 5 كاهنا. يخاصم كمن وشعبك احد.
قد 6 امّك. اخرب وانا الليل في معك النبي ايضا ويتعثر

المعرفة رفضت انت النك المعرفة. عدم من شعبي هلك
الهك شريعة نسيت والنك لي. تكهن ال حتى انا ارفضك
اخطأوا هكذا كثروا حسبما على 7 بنيك. ايضا انا انسى
والى شعبي خطية يأكلون 8 بهوان. كرامتهم فابدل اليّ
هكذا الشعب كما فيكون 9 نفوسهم. يحملون اثمهم
عليهم. اعمالهم وارد طرقهم على واعاقبهم الكاهن
قد النهم يكثرون وال ويزنون يشبعون وال فيأكلون 10
تخلب والسالفة والخمر الزنى 11 الرب. عبادة تركوا

روح الن تخبره وعصاه خشبه يسأل شعبي 12 القلب.
على يذبحون 13 الههم. تحت من فزنوا اضلّهم قد الزنى
واللبنى البلوط تحت التالل على ويبخرون الجبال رؤوس

وتفسق بناتكم تزني لذلك حسن. ظلها الن والبطم
النهنّ كنّاتكم وال يزنين النهنّ بناتكم اعاقب ال 14 كنّاتكم.
الناذرات مع ويذبحون الزانيات مع يعتزلون النهم يفسقن.

يا زانيا انت كنت ان 15 يصرع يعقل ال وشعب الزنى.
تصعدوا وال الجلجال الى تأتوا وال يهوذا. يأثم فال اسرائيل
جمح قد انه 16 الرب. هو حيّ تحلفوا وال آون بيت الى
في كخروف الرب يرعاهم اآلن جامحة. كبقرة اسرائيل
متى 18 اتركوه. باالصنام. موثق افرايم 17 واسع. مكان
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الهوان. احبوا مجانّها احب زنى. زنوا منادمتهم انتهت
ذبائحهم من وخجلوا اجنحتها في الريح صرّتها قد 19

اسرائيل بيت يا وانصتوا الكهنة ايها هذا اسمعوا صرتم15 اذ القضاء عليكم الن الملك بيت يا واصغوا
وقد 2 تابور على مبسوطة وشبكة مصفاة في فخّا
انا 3 لجميعهم. تأديب فانا الزيغان ذبائح في توغّلوا
اآلن انك عني. مخفيا ليس واسرائيل افرايم. اعرف

تدعهم ال افعالهم 4 اسرائيل. تنجس قد افرايم. يا زنيت
ال وهم باطنهم في الزنى روح الن الههم الى يرجعون
وجهه في اسرائيل عظمة أذلّت وقد 5 الرب. يعرفون
ايضا يهوذا ويتعثر اثمهما في وافرايم اسرائيل فيتعثر
وال الرب ليطلبوا وبقرهم بغنمهم يذهبون 6 معهما.

ولدوا النهم بالرب. غدروا قد 7 عنهم. تنحى قد يجدونه.
اضربوا 8 انصبتهم مع شهر يأكلهم اآلن اجنبيين. اوالدا
بيت في اصرخوا الرامة. في بالقرن جبعة في بالبوق
يوم في خرابا افرايم يصير 9 بنيامين. يا وراءك آون.
صارت 10 اليقين. اعلمت اسرائيل اسباط في التأديب.
سخطي عليهم فاسكب التخوم كناقلي يهوذا رؤساء

ارتضى النه القضاء مسحوق مظلوم افرايم 11 كالماء.
ولبيت كالعث الفرايم فانا 12 الوصية. وراء يمضي ان
جرحه ويهوذا مرضه افرايم ورأى 13 كالسوس يهوذا

ال ولكنه عدو ملك الى وارسل اشور الى افرايم فمضى
الني 14 الجرح. منكم يزيل ان وال يشفيكم ان يستطيع

افترس انا فاني االسد كشبل يهوذا ولبيت كاالسد الفرايم
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حتى مكاني الى وارجع اذهب 15 منقذ. وال آخذ وامضي

اليّ يبكرون ضيقهم في وجهي. ويطلبوا يجازوا
فيشفينا. افترس هو النه الرب الى نرجع هلم الثالث16 اليوم في يومين. بعد يحيينا 2 فيجبرنا. ضرب

خروجه الرب. لنعرف فلنتتبع لنعرف 3 امامه. فنحيا يقيمنا
يسقي متاخر كمطر كالمطر. الينا يأتي كالفجر. يقين

يهوذا. يا بك اصنع ماذا افرايم. يا بك اصنع ماذا 4 االرض
باكرا. الماضي وكالندى الصبح كسحاب احسانكم فان
والقضاء فمي باقوال اقتلهم باالنبياء اقرضهم لذلك 5
ومعرفة ذبيحة ال رحمة اريد اني 6 خرج قد كنور عليك

هناك العهد. تعدّوا كآدم ولكنهم 7 محرقات. من اكثر هللا
بالدم. مدوسة االثم فاعلي قرية جلعاد 8 بي. غدروا
في الكهنة زمرة كذلك النسان لصوص يكمن وكما 9
فاحشة. صنعوا قد انهم شكيم. نحو يقتلون الطريق

افرايم. زنى هناك فظيعا. أمرا رأيت اسرائيل بيت في 10
حصاد لك أعدّ قد يهوذا يا ايضا وانت 11 اسرائيل. تنجس

شعبي سبي ارد عندما
وشرور افرايم اثم أعلن اسرائيل اشفي كنت حينما دخل17 السارق غشا. صنعوا قد فانهم السامرة
اني قلوبهم في يفتكرون وال 2 الخارج. في نهبوا والغزاة
افعالهم. بهم احاطت قد اآلن شرهم. كل تذكرت قد
وبكذبهم الملك يفرّحون بشرّهم 3 وجهي امام صارت

يبطّل الخباز. من محمى كتنور فاسقون كلهم 4 الرؤساء.
يوم 5 يختمر. ان الى العجين يعجن وقتما من االيقاد
مع يده يبسط الخمر. سورة من الرؤساء يمرض ملكنا
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كالتنور. مكيدتهم في قلوبهم يقربون النهم 6 المستهزئين.
كنار محمى يكون الصباح وفي خبازهم ينام الليل كل
جميع قضاتهم. واكلوا كالتنور حامون كلهم 7 ملتهبة.

يختلط افرايم 8 اليّ يدعو من بينهم ليس سقطوا. ملوكهم
الغرباء اكل 9 يقلب. لم ملّة خبز صار افرايم بالشعوب.

يعرف. ال وهو الشيب عليه رشّ وقد يعرف ال وهو ثروته
يرجعون ال وهم وجهه في اسرائيل عظمة أذلّت وقد 10
افرايم وصار 11 هذا. كل مع يطلبونه وال الههم الرب الى
اشور. الى يمضون مصر. يدعون قلب. بال رعناء كحمامة
كطيور القيهم شبكتي. عليهم ابسط يمضون عندما 12

النهم لهم ويل 13 جماعتهم خبر بحسب أودّبهم السماء.
وهم افديهم انا اليّ. اذنبوا النهم لهم تبّا عني. هربوا
حينما بقلوبهم اليّ يصرخون وال 14 بكذب. عليّ تكلموا

والخمر القمح الجل يتجمعون مضاجعهم. على يولولون
وهم اذرعهم وشددت انذرتهم وانا 15 عني. ويرتدّون
قد العلي. الى ليس يرجعون 16 بالشر. عليّ يفكرون
من بالسيف رؤساؤهم يسقط مخطئة. كقوس صاروا

ارضمصر في هزؤهم هذا ألسنتهم. سخط اجل
النهم الرب. بيت على كالنسر بالبوق. فمك الى الي18ّ 2 شريعتي. على وتعدّوا عهدي تجاوزوا قد

اسرائيل كره قد 3 اسرائيل نحن نعرفك الهي يا يصرخون
مني. وليس ملوكا اقاموا هم 4 العدو. فيتبعه الصالح

فضتهم من النفسهم صنعوا اعرف. لم وانا رؤساء اقاموا
سامرة. يا عجلك زنخ قد 5 ينقرضوا. لكي اصناما وذهبهم

النقاوة. يستطيعون ال متى الى عليهم. غضبي حمي
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هو وليس الصانع صنعه اسرائيل. من ايضا هو انه 6

الريح يزرعون انهم 7 كسرا يصير السامرة عجل ان الها.
وان دقيقا. يصنع ال غلّة له ليس زرع الزوبعة. ويحصدون

صاروا اآلن اسرائيل. ابتلع قد 8 تبتلعه. فالغرباء صنع
اشور الى صعدوا النهم 9 فيه. مسرّة ال كاناء االمم بين
محبين. افرايم استأجر بنفسه. معتزل وحشي حمار مثل

اجمعهم اآلن االمم بين يستأجرون كانوا وان اني 10
كثّر افرايم الن 11 الرؤساء ملك ثقل من قليال فينفكّون
له اكتب 12 للخطية. المذابح له صارت للخطية مذابح

تقدماتي ذبائح اما 13 اجنبية. تحسب فهي شرائعي كثرة
اثمهم يذكر اآلن يرتضيها. ال الرب وياكلون. لحما فيذبحون
نسي وقد 14 يرجعون. مصر الى انهم خطيتهم. ويعاقب
حصينة. مدنا يهوذا وكثّر قصورا وبنى صانعه اسرائيل

قصوره فتأكل نارا مدنه على ارسل لكني
زنيت قد النك كالشعوب. طربا اسرائيل يا تفرح ال الحنطة.19 بيادر جميع على االجرة احببت الهك. عن
المسطار. عليهم ويكذب والمعصرة البيدر يطعمهم ال 2

مصر الى افرايم يرجع بل الرب ارض في يسكنون ال 3

وال خمرا للرب يسكبون ال 4 اشور. في النجس ويأكلون
يتنجس. اكله من كل الحزن كخبز لهم انها ذبائحهم. تسرّه
تصنعون ماذا 5 الرب. بيت يدخل ال لنفسهم. خبزهم ان
ذهبوا قد انهم 6 الرب. عيد يوم وفي الموسم يوم في
القريص يرث موف. تدفنهم مصر. تجمعهم الخراب. من

جاءت 7 منازلهم. في العوسج يكون فضتهم نفائس
اسرائيل. سيعرف الجزاء. ايام جاءت العقاب. ايام
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وكثرة اثمك كثرة من مجنون الروح انسان احمق. النبي
على صيّاد فخ النبي الهي. عند منتظر افرايم 8 الحقد.
فسدوا توغّلوا قد 9 الهه. بيت في حقد طرقه. جميع

وجدت 10 خطاياهم سيعاقب اثمهم. سيذكر جبعة. كايام
على كباكورة آباءكم رأيت البرية. في كعنب اسرائيل
ونذروا فغور بعل الى فجاءوا هم اما اولها. في تينة

تطير افرايم 11 احبوا. كما رجسا وصاروا للخزي انفسهم
الحبل. ومن البطن ومن الوالدة من كطائر كرامتهم

انسان. يكون ال حتى اياهم اثكلهم اوالدهم ربّوا وان 12
ارى كما افرايم 13 عنهم. انصرفت متى ايضا لهم ويل
بنيه سيخرج افرايم ولكن مرعى في مغروس كصور

رحما اعطهم تعطي. ماذا رب. يا اعطهم 14 القاتل. الى
اني الجلجال. في شرهم كل 15 يبسين وثديين مسقطا
من اطردهم افعالهم سوء اجل من ابغضتهم. هناك

افرايم 16 متمردون. رؤسائهم جميع احبهم. اعود ال بيتي.
ولدوا وان ثمرا. يصنعون ال جف. قد اصلهم مضروب.
لم النهم الهي يرفضهم 17 بطونهم. مشتهيات أميت

االمم بين تائهين فيكونون له. يسمعوا
على لنفسه. ثمرا يخرج ممتدّة. جفنة اسرائيل حسب110 على المذابح. كثّر قد ثمره كثرة حسب
اآلن قلوبهم. قسموا قد 2 االنصاب. اجاد ارضه جودة

اآلن انهم 3 انصابهم. يخرب مذابحهم يحطم هو يعاقبون.
يصنع ماذا فالملك الرب نخاف ال الننا لنا ملك ال يقولون
فينبت عهدا يقطعون باطلة باقسام كالما يتكلمون 4 بنا.
عجول على 5 الحقل. اتالم في كالعلقم عليهم القضاء
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عليه ينوح شعبه ان السامرة. سكان يخاف آون بيت

وهو 6 عنه. انتفى النه مجده على يرتعدون عليه وكهنته
خزيا افرايم يأخذ عدو. لملك هدية اشور الى يجلب ايضا
كغثاء يبيد ملكها السامرة 7 رأيه. على اسرائيل ويخجل
اسرائيل. خطية آون شوامخ وتخرب 8 الماء وجه على
للجبال ويقولون مذابحهم على والحسك الشوك يطلع
يا اخطأت جبعة ايام من 9 علينا اسقطي وللتالل غطينا
على الحرب جبعة في تدركهم لم وقفوا هناك اسرائيل.
شعوب عليهم ويجتمع أودّبهم اريد حينما 10 االثم. بني
تحب متمرنة عجلة وافرايم 11 بإثميهم. ارتباطهم في
على اركب الحسن. عنقها على اجتاز ولكني الدراس
النفسكم ازرعوا 12 يعقوب يمهد يهوذا. يفلح افرايم.

فانه حرثا النفسكم احرثوا الصالح بحسب احصدوا بالبر.
حرثتم قد 13 البر. ويعلّمكم يأتي حتى الرب لطلب وقت

وثقت النك الكذب. ثمر اكلتم االثم. حصدتم النفاق
شعوبك في ضجيج يقوم 14 ابطالك. بكثرة بطريقك

في اربئيل بيت شلمان كاخراب حصونك جميع وتخرب
بكم تصنع هكذا 15 حطّمت. االوالد مع االم الحرب. يوم
ملك يهلك الصبح في شركم. رداءة اجل من ايل بيت

هالكا اسرائيل
دعوت مصر ومن احببته غالما اسرائيل كان لما يذبحون111 امامهم من ذهبوا دعوهم ما كل 2 ابني.
افرايم درّجت وانا 3 المنحوتة. للتماثيل ويبخّرون للبعليم
كنت 4 شفيتهم. اني يعرفوا فلم باذرعهم اياهم ممسكا
يرفع كمن لهم وكنت المحبة بربط البشر بحبال اجذبهم
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الى يرجع ال 5 اياه مطعما اليه ومددت اعناقهم عن النير
يرجعوا ان أبوا النهم ملكه. هو اشور بل مصر ارض

اجل من وياكلهم عصيّها ويتلف مدنهم في السيف يثور 6
فيدعونهم عني االرتداد الى جانحون وشعبي 7 آرائهم.

افرايم. يا اجعلك كيف 8 يرفعه. احد وال العلي الى
كصبوييم. اصنعك كأدمة. اجعلك كيف اسرائيل. يا اصيّرك

ال 9 جميعا. مراحمي اضطرمت قلبي. عليّ انقلب قد
ال هللا الني افرايم اخرب اعود ال غضبي حمو اجري
وراء 10 بسخط آتي فال وسطك في القدوس انسان

البنون فيسرع يزمجر فانه يزمجر. كاسد يمشون. الرب
من وكحمامة مصر من كعصفور يسرعون 11 البحر. من
احاط قد 12 الرب. يقول بيوتهم في فأسكنهم ارضاشور
يهوذا يزل ولم بالمكر اسرائيل وبيت بالكذب افرايم بي

االمين القدوس وعن هللا عن شاردا
كل الشرقية. الريح وتابع الريح راعي افرايم اشور112 مع ويقطعون واالغتصاب الكذب يكثر يوم
يهوذا مع خصام فللرب 2 يجلب. مصر الى والزيت عهدا
بحسب طرقه. بحسب يعقوب يعاقب ان مزمع وهو

وبقوّته اخيه بعقب قبض البطن في 3 عليه يرد افعاله
واسترحمه. بكى وغلب. المالك مع جاهد 4 هللا. مع جاهد
الجنود اله والرب 5 معنا. تكلم وهناك ايل بيت في وجده

الرحمة احفظ الهك. الى فارجع وانت 6 اسمه. يهوه
موازين يده في الكنعاني مثل 7 دائما الهك وانتظر والحق
غنيا. صرت اني افرايم فقال 8 يظلم. ان يحب الغش.

ذنبا فيها لي يجدون ال اتعابي جميع ثروة. لنفسي وجدت
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اسكنك حتى مصر ارض من الهك الرب وانا 9 خطية. هو
الرؤى وكثّرت االنبياء وكلّمت 10 الموسم. كايام الخيام

اثما صاروا قد جلعاد في انهم 11 امثاال. مثّلت االنبياء وبيد
كرجم ومذابحهم ثيرانا ذبحوا الجلجال في غير. ال بطال
ارام صحراء الى يعقوب وهرب 12 الحقل. اتالم في

وبنبيّ 13 رعى امرأة والجل امرأة الجل اسرائيل وخدم
اغاظه 14 وبنبيّحفظ. مصر من اسرائيل الرب اصعد

عليه عاره سيده ويردّ عليه دماءه فيترك بمرارة اسرائيل
ولما اسرائيل. في ترفّع برعدة افرايم تكلم لما ويصنعون113 خطية يزدادون واآلن 2 مات. ببعل اثم
بحذاقتهم اصناما فضتهم من مسبوكة تماثيل النفسهم

يقبّلون الناس ذابحو يقولون هم عنها الصناع. عمل كلها
الماضي وكالندى الصبح كسحاب يكونون لذلك 3 العجول.
وانا 4 الكوّة من وكدخان البيدر من تخطف كعصافة باكرا.
وال تعرف لست سواي والها مصر. ارض من الهك الرب
العطش. ارض في البرية في عرفتك انا 5 مخلّصغيري.
نسوني لذلك قلوبهم وارتفعت شبعوا شبعوا. رعوا لما 6
اصدمهم 8 كنمر. الطريق على ارصد كاسد. لهم فاكون 7

كلبوة هناك وآكلهم قلبهم شغاف واشق مثكل كدبة
على عليّ أنّك اسرائيل يا هالكك 9 البرية وحش يمزقهم
مدنك جميع في يخلصك حتى ملكك هو فاين 10 عونك.
اعطيتك انا 11 ورؤساء. ملكا اعطني قلت حيث وقضاتك
مصرور. افرايم اثم 12 بسخطي واخذته بغضبي ملكا

غير ابن هو عليه. يأتي الوالدة مخاض 13 مكنوزة. خطيته
يد من 14 البنين مولد في الوقت في يقف لم اذ حكيم
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موت يا اوباؤك اين اخلصهم. الموت من افديهم الهاوية
وان 15 عينيّ عن الندامة تختفي هاوية. يا شوكتك اين
طالعة الرب ريح شرقية ريح تاتي اخوة بين مثمرا كان
كل كنز تنهب هي ينبوعه. وييبس عينه فتجف القفر من

الهها. على تمردت قد النها السامرة تجازى 16 شهي. متاع
تشقّ والحوامل اطفالهم تحطم يسقطون. بالسيف
قد النك الهك الرب الى اسرائيل يا ارجع الى114 وارجعوا كالما معكم خذوا 2 باثمك. تعثرت

عجول فنقدم حسنا واقبل اثم كل ارفع له قولوا الرب.
نقول وال الخيل على نركب ال اشور. يخلّصنا ال 3 شفاهنا.
اشفي انا 4 اليتيم يرحم بك انه آلهتنا. ايدينا لعمل ايضا
اكون 5 عنه. ارتد قد غضبي الن فضال احبهم ارتدادهم.
كلبنان. اصوله ويضرب كالسوسن يزهر كالندى. السرائيل
كلبنان. رائحة وله كالزيتونة بهاؤه ويكون خراعيبه تمتد 6
كجفنة. ويزهرون حنطة يحيون ظله في الساكنون يعود 7

ايضا لي ما افرايم يقول 8 لبنان. كخمر ذكرهم يكون
من خضراء. كسروة انا فاالحظه. اجبت قد انا ولالصنام.
األمور هذه يفهم حتى حكيم هو من 9 ثمرك. يوجد قبلي
واالبرار مستقيمة الرب طرق فان يعرفها. حتى وفهيم

فيها فيعثرون المنافقون واما فيها. يسلكون
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اسمعوا 2 فثوئيل بن يوئيل الى صار الذي الرب قول هل11 االرض. سكان جميع يا واصغوا الشيوخ ايها هذا
بنيكم اخبروا 3 آبائكم. ايام في او ايامكم في هذا حدث
اكلها القمص فضلة 4 آخر. دورا وبنوهم بنيهم وبنوكم عنه
الغوغاء وفضلة الغوغاء اكلها الزحّاف وفضلة الزحّاف

جميع يا وولولوا وابكوا السكارى ايها اصحوا 5 الطيّار اكلها
اذ 6 افواهكم. عن انقطع النه العصير على الخمر شاربي
اسنان اسنانها عدد بال قوية امة ارضي على صعدت قد
وتينتي خربة كرمتي جعلت 7 اللبوة. اضراس ولها االسد
نوحي 8 قضبانها فابيضّت وطرحتها قشرتها قد متهشّمة.
صباها. بعل اجل من بمسح مؤتزرة كعروس ارضي يا
الكهنة ناحت الرب. بيت عن والسكيب التقدمة انقطعت 9
تلف قد النه االرض ناحت الحقل تلف 10 الرب. خدام

ولول الفالحون خجل 11 الزيت. ذبل المسطار جف القمح
حصيد تلف قد النه الشعير وعلى الحنطة على الكرّامون
والنخلة الرمانة ذبلت. والتينة يبست الجفنة 12 الحقل.

البهجة يبست قد انه يبست. الحقل اشجار كل والتفاحة
يا ولولوا الكهنة. ايها ونوحوا تنطّقوا 13 البشر بني من

قد النه الهي خدام يا بالمسوح بيتوا ادخلوا المذبح. خدام
صوما قدسوا 14 والسكيب. التقدمة الهكم بيت عن امتنع
الى االرض سكان جميع الشيوخ اجمعوا باعتكاف نادوا
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الن اليوم على آه 15 الرب الى واصرخوا الهكم الرب بيت
شيء. كل على القادر من كخراب ياتي قريب. الرب يوم
عن واالبتهاج الفرح عيوننا. تجاه الطعام انقطع أما 16
االهراء. خلت مدرها. تحت الحبوب عفّنت 17 الهنا. بيت
البهائم تئن كم 18 القمح. يبس قد النه المخازن انهدمت
قطعان حتى مرعى لها ليس الن البقر قطعان هامت

مراعي اكلت قد نارا الن اصرخ رب يا اليك 19 تفنى. الغنم
بهائم حتى 20 الحقل. اشجار جميع احرق ولهيبا البرية
والنار جفّت قد المياه جداول الن اليك تنظر الصحراء

البرية مراعي اكلت
قدسي. جبل في صوّتوا صهيون في بالبوق اضربوا النه12 قادم الرب يوم الن االرض سكان جميع ليرتعد
الفجر مثل وضباب غيم يوم وقتام ظالم يوم 2 قريب.

منذ نظيره يكن لم وقوي كثير شعب الجبال. على ممتدا
قدامه 3 فدور. دور سني الى بعده ايضا يكون وال االزل
عدن كجنة قدامه االرض يحرق. لهيب وخلفه تأكل نار
الخيل كمنظر 4 نجاة. منه تكون وال خرب قفر وخلفه
المركبات كصريف 5 يركضون. االفراس ومثل منظره
قشا. تأكل نار لهيب كزفير يثبون. الجبال رؤوس على

كل الشعوب. ترتعد منه 6 للقتال. مصطفين اقوياء كقوم
السور يصعدون كابطال. يجرون 7 حمرة. تجمع الوجوه
يغيّرون وال طريقه في واحد كل ويمشون الحرب كرجال
في واحد كل يمشون بعضا بعضهم يزاحم وال 8 سبلهم.
يتراكضون 9 ينكسرون. وال يقعون االسلحة وبين سبيله
البيوت الى يصعدون السور على يجرون المدينة في
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االرض ترتعد قدامه 10 كاللص. الكوى من يدخلون
والنجوم يظلمان والقمر الشمس السماء. وترجف

ان جيشه. امام صوته يعطي والرب 11 لمعانها. تحجز
الرب يوم الن قوي قوله صانع فان جدا. كثير عسكره
يقول اآلن ولكن 12 يطيقه فمن جدا ومخوف عظيم

والنوح. والبكاء وبالصوم قلوبكم بكل اليّ ارجعوا الرب
الهكم الرب الى وارجعوا ثيابكم ال قلوبكم ومزقوا 13

على ويندم الرأفة وكثير الغضب بطيء رحيم رؤوف النه
تقدمة بركة وراءه فيبقي ويندم يرجع لعله 14 الشر.

قدسوا صهيون في بالبوق اضربوا 15 الهكم للرب وسكيبا
الجماعة قدسوا الشعب اجمعوا 16 باعتكاف. نادوا صوما
ليخرج الثدي وراضعي االطفال اجمعوا الشيوخ احشدوا

ليبك 17 حجلتها. من والعروس مخدعه من العريس
اشفق ويقولوا والمذبح الرواق بين الرب خدام الكهنة
تجعلهم حتى للعار ميراثك تسلم وال شعبك على رب يا

فيغار 18 الههم اين الشعوب بين يقولون لماذا مثال. االمم
لشعبه ويقول الرب ويجيب 19 لشعبه. ويرقّ الرضه الرب
وال منها لتشبعوا وزيتا ومسطارا قمحا لكم مرسل هانذا
عنكم ابعده والشمالي 20 االمم. بين عارا ايضا اجعلكم
البحر الى مقدمته ومقفرة ناشفة ارض الى واطرده
وتطلع نتنه فيصعد الغربي البحر الى وساقته الشرقي

االرض ايتها تخافي ال 21 عمله في تصلّف قد النه زهمته
تخافي ال 22 عمله. يعظّم الرب الن وافرحي ابتهجي
االشجار الن تنبت البرية مراعي فان الصحراء بهائم يا
بني ويا 23 قوتهما. تعطيان والكرمة التينة ثمرها تحمل
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المطر يعطيكم النه الهكم بالرب وافرحوا ابتهجوا صهيون

ومتأخرا مبكرا مطرا عليكم وينزل حقه على المبكر
حياض وتفيض حنطة البيادر فتمأل 24 الوقت اول في
التي السنين عن لكم واعوض 25 وزيتا. خمرا المعاصر
العظيم جيشي والقمص والطيّار الغوغاء الجراد اكلها

وتسبّحون وتشبعون اكال فتأكلون 26 عليكم. ارسلته الذي
يخزى وال عجبا معكم صنع الذي الهكم الرب اسم

اسرائيل وسط في انا اني وتعلمون 27 االبد. الى شعبي
الى شعبي يخزى وال غيري وليس الهكم الرب انا واني
كل على روحي اسكب اني ذلك بعد ويكون 28 االبد.
ويرى احالما شيوخكم ويحلم وبناتكم بنوكم فيتنبأ بشر
اسكب اإلماء وعلى ايضا العبيد وعلى 29 رؤى. شبابكم
السماء في عجائب واعطي 30 االيام تلك في روحي

الى الشمس تتحول 31 دخان. واعمدة ونارا دما واالرض
العظيم الرب يوم يجيء ان قبل دم الى والقمر ظلمة
ينجو. الرب باسم يدعو من كل ان ويكون 32 المخوف.

قال كما نجاة. تكون اورشليم وفي صهيون جبل في النه
الرب يدعوه من الباقين وبين الرب.

ارد عندما الوقت ذلك وفي االيام تلك في هوذا النه الى13 وانزلهم االمم كل اجمع 2 واورشليم يهوذا سبي
وميراثي شعبي على هناك واحاكمهم يهوشافاط وادي

ارضي وقسموا االمم بين بدّدوهم الذين اسرائيل
وباعوا بزانية الصبي واعطوا شعبي على قرعة والقوا 3
وصيدون صور يا لي انتنّ وماذا 4 ليشربوا بخمر البنت
أم العمل عن تكافئونني هل فلسطين. دائرة وجميع



19–5.3 Yoel 5
عملكم ارد بالعجل سريعا شيئا. بي تصنعون هل

وادخلتم وذهبي فضتي اخذتم النكم 5 رؤوسكم. على
وبني يهوذا بني وبعتم 6 هياكلكم. الى الجيدة نفائسي
تخومهم. عن تبعدوهم لكي الياوانيين لبني اورشليم
وارد اليه بعتموهم الذي الموضع من انهضهم هانذا 7

بني بيد وبناتكم بنيكم وابيع 8 رؤوسكم. على عملكم
تكلم قد الرب الن بعيدة ألمة للسبائيين ليبيعوهم يهوذا

ليتقدم االبطال انهضوا حربا قدسوا االمم. بين بهذا نادوا 9
سيوفا سكّاتكم اطبعوا 10 الحرب. رجال كل ويصعد
اسرعوا 11 انا. بطل الضعيف ليقل رماحا. ومناجلكم

هناك الى واجتمعوا. ناحية كل من االمم جميع يا وهلموا
وادي الى االمم وتصعد تنهض 12 ابطالك. رب يا أنزل

كل من االمم جميع الحاكم اجلس هناك الني يهوشافاط
هلموا نضج. قد الحصيد الن المنجل ارسلوا 13 ناحية.
الن الحياض فاضت المعصرة. امتألت قد النه دوسوا
الن القضاء وادي في جماهير جماهير 14 كثير شرهم
والقمر الشمس 15 القضاء. وادي في قريب الرب يوم
صهيون من والرب 16 لمعانها. تحجز والنجوم يظلمان
السماء فترجف صوته يعطي اورشليم ومن يزمجر

اسرائيل. لبني وحصن لشعبه ملجأ الرب ولكن واالرض.
جبل صهيون في ساكنا الهكم الرب انا اني فتعرفون 17
االعاجم فيها يجتاز وال مقدسة اورشليم وتكون قدسي
تقطر الجبال ان اليوم ذلك في ويكون 18 بعد ما في

ماء تفيض يهوذا ينابيع وجميع لبنا تفيض والتالل عصيرا
مصر 19 السنط. وادي ويسقي ينبوع يخرج الرب بيت ومن
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لبني ظلمهم اجل من خربا قفرا تصير وادوم خرابا تصير
يهوذا ولكن 20 ارضهم. في بريئا دما سفكوا الذين يهوذا
دمهم وابرّئ 21 فدور. دور الى واورشليم االبد الى تسكن

صهيون في يسكن والرب ابرّئه لم الذي
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التي تقوع من الرعاة بين كان الذي عاموس اقوال ايام11 وفي يهوذا ملك عزّيا ايام في اسرائيل عن رآها
فقال 2 بسنتين الزلزلة قبل اسرائيل يوآشملك بن يربعام
اورشليم من صوته ويعطي صهيون من يزمجر الرب ان
قال هكذا 3 الكرمل راس وييبس الرعاة مراعي فتنوح

عنه ارجع ال واالربعة الثالثة دمشق ذنوب اجل من الرب.
على نارا فارسل 4 حديد. من بنوارج جلعاد داسوا النهم
دمشق مغالق واكسر 5 بنهدد. قصور فتأكل حزائيل بيت
بيت من القضيب وماسك آون بقعة من الساكن واقطع
قال هكذا 6 الرب قال قير الى ارام شعب ويسبى عدن
عنه ارجع ال واالربعة الثالثة غزّة ذنوب اجل من الرب.
فارسل 7 ادوم. الى يسلّموه لكي كامال سبيا سبوا النهم
الساكن واقطع 8 قصورها. فتاكل غزّة سور على نارا

على يدي وارد اشقلون من القضيب وماسك اشدود من
هكذا 9 الرب السيد قال الفلسطنيين بقية فتهلك عقرون
ارجع ال واالربعة الثالثة صور ذنوب اجل من الرب قال
عهد يذكروا ولم ادوم الى كامال سبيا سلّموا النهم عنه
قصورها فتاكل صور سور على نارا فارسل 10 االخوة.

ال واالربعة الثالثة ادوم ذنوب اجل من الرب قال هكذا 11

وغضبه مراحمه وافسد اخاه بالسيف تبع النه عنه ارجع
فارسل 12 االبد. الى يحفظه وسخطه يفترس الدهر الى
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الرب قال هكذا 13 بصرة قصور فتأكل تيمان على نارا
ارجع ال واالربعة الثالثة عمون بني ذنوب اجل من

تخومهم. يوسّعوا لكي جلعاد حوامل شقّوا النهم عنه
في بجلبة قصورها. فتاكل ربّة سور على نارا فأضرم 14
الى ملكهم ويمضي 15 الزوبعة. يوم في بنوء القتال يوم

الرب قال جميعا ورؤساؤه هو السبي
الثالثة موآب ذنوب اجل من الرب. قال هكذا ادوم12 ملك عظام احرقوا النهم عنه ارجع ال واالربعة
قريوت قصور فتاكل موآب على نارا فأرسل 2 كلسا.
واقطع 3 البوق. بصوت بجلبة بضجيج موآب ويموت

الرب قال معه رؤسائها جميع واقتل وسطها من القاضي
ال واالربعة الثالثة يهوذا ذنوب اجل من الرب. قال هكذا 4

فرائضه يحفظوا ولم ناموسهللا رفضوا النهم عنه ارجع
فأرسل 5 وراءها آباؤهم سار التي اكاذيبهم واضلتهم

الرب. قال هكذا 6 اورشليم قصور فتاكل يهوذا على نارا
عنه ارجع ال واالربعة الثالثة اسرائيل ذنوب اجل من

الذين 7 نعلين. الجل والبائس بالفضة البار باعوا النهم
ويصدّون المساكين رؤوس على االرض تراب يتهمّمون

حتى واحدة صبية الى وابوه رجل ويذهب البائسين سبيل
مرهونة ثياب على ويتمدّدون 8 قدسي. اسم يدنسوا

آلهتهم بيت في المغرّمين خمر ويشربون مذبح كل بجانب
قامة مثل قامته الذي االموري امامهم من ابدت قد وانا 9
واصوله فوق من ثمره ابدت كالبلوط. قوي وهو االرز
بكم وسرت مصر ارض من اصعدتكم وانا 10 تحت. من
واقمت 11 االموري. ارض لترثوا سنة اربعين البرية في
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بني يا هكذا أليس نذيرين. فتيانكم ومن انبياء بنيكم من

خمرا النذيرين سقيتم لكنكم 12 الرب. يقول اسرائيل
ما اضغط هانذا 13 تتنبأوا ال قائلين االنبياء واوصيتم

المناص ويبيد 14 حزما. المآلنة العجلة تضغط كما تحتكم
نفسه. ينجّي ال والبطل قوّته يشدّد ال والقوي السريع عن
وراكب ينجو ال الرجلين وسريع يثبت ال القوس وماسك 15
يهرب االبطال بين القلب والقوي 16 نفسه. ينجّي ال الخيل

الرب يقول اليوم ذلك في عريانا
يا عليكم الرب به تكلم الذي القول هذا اسمعوا ارض13 من اصعدتها التي القبيلة كل على اسرائيل بني
االرض قبائل جميع من عرفت فقط اياكم 2 قائال مصر
معا اثنان يسير هل 3 ذنوبكم جميع على اعاقبكم لذلك
له وليس الوعر في االسد يزمجر هل 4 يتواعدا. لم ان
لم ان خدره من زئيره االسد شبل يعطي هل فريسة.
له وليس االرض فخ في عصفور يسقط هل 5 يخطف.
شيئا. يمسك لم وهو االرض عن فخ يرفع هل شرك.
هل يرتعد. ال والشعب مدينة في بالبوق يضرب ام 6

الرب السيد ان 7 يصنعها. لم والرب مدينة في بلية تحدث
االسد 8 االنبياء. لعبيده سرّه يعلن وهو اال امرا يصنع ال
ال فمن تكلم قد الرب السيد يخاف. ال فمن زمجر قد

في القصور وعلى اشدود في القصور على نادوا 9 يتنبأ
وانظروا السامرة جبال على اجتمعوا وقولوا مصر ارض
ال فانهم 10 داخلها. في ومظالم وسطها في عظيما شغبا
الذين اولئك الرب. يقول االستقامة يصنعوا ان يعرفون
هكذا لذلك 11 قصورهم. في واالغتصاب الظلم يخزنون
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االرض من ناحية كل في حتى ضيق الرب. السيد قال

كما الرب. قال هكذا 12 قصورك وتنهب عزك عنك فينزل
هكذا اذن قطعة او كراعين االسد فم من الراعي ينزع
زاوية في السامرة في الجالسون اسرائيل بنو ينتزع
واشهدوا اسمعوا 13 الفراش. دمقس وعلى السرير
اني 14 الجنود اله الرب السيد يقول يعقوب بيت على

ايل بيت مذابح اعاقب ذنوبه على اسرائيل معاقبتي يوم
واضرب 15 االرض. الى وتسقط المذبح قرون فتقطع
وتضمحل العاج بيوت فتبيد الصيف بيت مع الشتاء بيت

الرب يقول العظيمة البيوت
في التي باشان بقرات يا القول هذا اسمعي البائسين14 الساحقة المساكين الظالمة السامرة جبل
الرب السيد اقسم قد 2 لنشرب. هات لسادتها القائلة

وذرّيتكنّ بخزائم ياخذونكنّ عليكنّ تأتي ايام هوذا بقدسه
واحدة كل تخرجن الشقوق ومن 3 السمك. بشصوص

الى هلم 4 الرب يقول الحصن الى وتندفعن وجهها على
وأحضروا الذنوب واكثروا الجلجال الى واذنبوا ايل بيت
واوقدوا 5 عشوركم. ايام ثالثة وكل ذبائحكم صباح كل
النكم وسمّعوا. بنوافل ونادوا شكر تقدمة الخمير من

ايضا وانا 6 الرب السيد يقول اسرائيل بني يا احببتم هكذا
الخبز وعوز مدنكم جميع في االسنان نظافة اعطيتكم
وانا 7 الرب. يقول اليّ ترجعوا فلم اماكنكم جميع في
للحصاد اشهر ثالثة بقي اذ المطر عنكم منعت ايضا

امطر. لم اخرى مدينة وعلى واحدة مدينة على وامطرت
عليها يمطر لم التي والضيعة واحدة ضيعة على امطر
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لتشرب واحدة مدينة الى ثالث او مدينتان فجالت 8 جفّت.
ضربتكم 9 الرب. يقول اليّ ترجعوا فلم تشبع ولم ماء
وكرومكم جنّاتكم القمص اكل ما كثيرا واليرقان. باللفح
ارسلت 10 الرب. يقول اليّ ترجعوا فلم وزيتونكم وتينكم
مع فتيانكم بالسيف قتلت مصر. طريقة على وبأ بينكم
انوفكم الى حتى محالّكم نتن واصعدت خيلكم سبي
قلب كما بعضكم قلبت 11 الرب. يقول اليّ ترجعوا فلم
الحريق من منتشلة كشعلة فصرتم وعمورة سدوم هللا
يا بك اصنع هكذا لذلك 12 الرب يقول اليّ ترجعوا فلم

الهك للقاء فاستعد هذا بك اصنع اني اجل فمن اسرائيل.
الريح وخلق الجبال صنع الذي هوذا فانه 13 اسرائيل. يا
ظالما الفجر يجعل الذي فكره هو ما االنسان واخبر
اسمه الجنود اله يهوه االرض مشارف على ويمشي

مرثاة عليكم به انادي انا الذي القول هذا اسمعوا تعود15 ال اسرائيل عذراء سقطت 2 اسرائيل. بيت يا
هكذا النه 3 يقيمها. من ليس ارضها على انطرحت تقوم.

مئة لها يبقى بالف الخارجة المدينة الرب. السيد قال
النه 4 اسرائيل بيت من عشرة لها يبقى بمئة والخارجة
وال 5 فتحيوا. اطلبوني اسرائيل لبيت الرب قال هكذا

ال سبع بئر والى تذهبوا ال الجلجال والى ايل بيت تطلبوا
عدما. تصير ايل وبيت سبيا تسبى الجلجال الن تعبروا.
تحرق كنار يوسف بيت يقتحم لئال فتحيوا الرب اطلبوا 6
يحوّلون الذين ايها يا 7 ايل بيت من يطفئها من يكون وال
الثريا صنع الذي 8 االرض الى البر ويلقون افسنتينا الحق
كالليل النهار ويظلم صبحا الموت ظل ويحوّل والجبّار



24–9.5 Amos 6
يهوه االرض وجه على ويصبها البحر مياه يدعو الذي

على الخرب فيأتي القوي على الخرب يفلح الذي 9 اسمه.
ويكرهون المنذر يبغضون الباب في انهم 10 الحصن.
تدوسون انكم اجل من لذلك 11 بالصدق. المتكلم
من بيوتا بنيتم قمح هدية منه وتاخذون المسكين

شهية كروما وغرستم فيها تسكنون وال منحوتة حجارة
كثيرة ذنوبكم ان علمت الني 12 خمرها. تشربون وال

الرشوة اآلخذون البار المضايقون ايها وافرة وخطاياكم
في العاقل يصمت لذلك 13 الباب. في البائسين الصادّون
لكي الشر ال الخير اطلبوا 14 رديء زمان النه الزمان ذلك
قلتم. كما معكم الجنود اله الرب يكون هذا فعلى تحيوا
لعل الباب في الحق وثبّتوا الخير واحبوا الشر ابغضوا 15
هكذا لذلك 16 يوسف بقية على يترأف الجنود اله الرب
نحيب االسواق جميع في الجنود. اله الرب السيد قال

النوح الى الفالح ويدعون آه آه يقولون االزقة جميع وفي
ندب الكروم جميع وفي 17 للندب. الرثاء عارفي وجميع
يشتهون للذين ويل 18 الرب قال وسطك في اعبر الني
كما 19 نور. ال ظالم هو الرب. يوم لكم لماذا الرب. يوم
دخل او الدب فصادفه االسد امام من انسان هرب اذا

يوم أليس 20 الحيّة. فلدغته الحائط على يده ووضع البيت
كرهت بغضت 21 له نور ال وقتاما نورا ال ظالما الرب

لي قدمتم اذا اني 22 باعتكافاتكم. التذّ ولست اعيادكم
من السالمة وذبائح ارتضي ال وتقدماتكم محرقاتكم
اغانيك ضجّة عني ابعد 23 اليها. التفت ال مسمّناتكم

كنهر والبرّ كالمياه الحق وليجر 24 اسمع. ال ربابك ونغمة
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اربعين البرية في وتقدمات ذبائح لي قدمتم هل 25 دائم
وتمثال ملكومكم خيمة حملتم بل 26 اسرائيل. بيت يا سنة
فاسبيكم 27 لنفوسكم. صنعتم الذي الهكم نجم اصنامكم

اسمه الجنود اله الرب قال دمشق وراء ما الى
جبل في والمطمئنين صهيون في للمستريحين ويل اسرائيل.16 بيت اليهم ياتي االمم. اوّل نقباء السامرة
حماة الى هناك من واذهبوا وانظروا كلنة الى اعبروا 2

من افضل أهي الفلسطينيين. جتّ الى انزلوا ثم العظيمة
الذين انتم 3 تخمكم. من اوسع تخمهم ام الممالك هذه
المضطجعون 4 الظلم مقعد وتقربون البلية يوم تبعدون
واآلكلون فرشهم على والمتمددون العاج من اسرّة على
الهاذرون 5 الصيرة وسط من وعجوال الغنم من خرافا

كداود الغناء آالت النفسهم المخترعون الرباب صوت مع
بافضل يدهنون والذين الخمر كؤوس من الشاربون 6
اآلن لذلك 7 يوسف. انسحاق على يغتمّون وال االدهان
قد 8 المتمددين صياح ويزول المسبيّين اول في يسبون
اني الجنود اله الرب يقول بنفسه الرب السيد اقسم
المدينة فاسلّم قصوره وابغض يعقوب عظمة اكره
واحد بيت في رجال عشرة بقي اذا فيكون 9 ومألها.
ليخرج ومحرقه عمّه احدا حمل واذا 10 يموتون. انهم

أعندك البيت جوانب في هو لمن وقال البيت من العظام
اسم يذكر ال فانه اسكت فيقول بعد. ليس يقول بعد
ردما الكبير البيت فيضرب يأمر الرب هوذا النه 11 الرب.
الصخر على الخيل تركض هل 12 شقوقا الصغير والبيت
البرّ وثمر سمّا الحق حوّلتم حتى بالبقر عليه يحرث او



13.7–13.6 Amos 8
بقوّتنا أليس القائلون بالبطل الفرحون انتم 13 افسنتينا.
بيت يا عليكم اقيم هانذا الني 14 قرونا. النفسنا اتخذنا
من فيضايقونكم امة الجنود اله الرب يقول اسرائيل

العربة وادي الى حماة مدخل
في جرادا يصنع هو واذا الرب السيد اراني هكذا جزاز17 بعد عشب خلف واذا العشب. خلف طلوع اول
اني االرض عشب اكل من فرغ لما وحدث 2 الملك.
فانه يعقوب يقوم كيف اصفح. الرب السيد ايها قلت

هكذا 4 الرب قال يكون ال هذا. على الرب فندم 3 صغير.
للمحاكمة دعا قد الرب السيد واذا الرب السيد اراني

ايها فقلت 5 الحقل. واكلت العظيم الغمر فأكلت بالنار.
فندم 6 صغير. فانه يعقوب يقوم كيف كف. الرب السيد
الرب. السيد قال يكون ال ايضا فهو هذا. على الرب
وفي قائم حائط على واقف الرب واذا اراني هكذا 7

فقلت عاموس. يا راء انت ما الرب لي فقال 8 زيج. يده
شعبي وسط في زيجا واضع هانذا السيد فقال زيجا.

اسحق مرتفعات فتقفر 9 بعد. له اصفح اعود ال اسرائيل.
بالسيف يربعام بيت على واقوم اسرائيل مقادس وتخرب
اسرائيل ملك يربعام الى ايل بيت كاهن امصيا فارسل 10

اسرائيل. بيت وسط في عاموس عليك فتن قد قائال
قال هكذا النه 11 اقواله. كل تطيق ان االرض تقدر ال
عن اسرائيل ويسبى بالسيف يربعام يموت عاموس.

اهرب اذهب الرائي ايها لعاموس امصيا فقال 12 ارضه.
بيت واما 13 تنبأ. وهناك خبزا هناك وكل يهوذا ارض الى
الملك وبيت الملك مقدس النها بعد فيها تتنبأ تعد فال ايل
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انا وال نبيا انا لست المصيا. وقال عاموس فاجاب 14

من الرب فاخذني 15 جميّز. وجاني راع انا بل نبيّ ابن
اسرائيل لشعبي تنبأ اذهب الرب لي وقال الضأن وراء

اسرائيل على تتنبأ ال تقول انت الرب. قول اسمع فاآلن 16
الرب قال هكذا لذلك 17 اسحق. بيت على تتكلم وال

بالسيف يسقطون وبناتك وبنوك المدينة في تزني امرأتك
نجسة ارض في تموت وانت بالحبل تقسم وارضك

ارضه عن سبيا يسبى واسرائيل
فقال 2 للقطاف. سلّة واذا الرب السيد اراني هكذا فقال18 للقطاف. سلّة فقلت عاموس. يا راء انت ماذا
اعود ال اسرائيل. شعبي على النهاية اتت قد الرب لي

اليوم ذلك في والول القصر اغاني فتصير 3 بعد. له اصفح
موضع كل في يطرحونها كثيرة الجثث الرب. السيد يقول
لكي المساكين المتهمّمون ايها هذا اسمعوا 4 بالسكوت
الشهر راس يمضي متى قائلين 5 االرض بائسي تبيدوا
ونكبر اإليفة لنصغّر حنطة. لنعرض والسبت قمحا لنبيع
بفضة الضعفاء لنشتري 6 الغش. موازين ونعوّج الشاقل
بفخر الرب اقسم قد 7 القمح نفاية ونبيع بنعلين والبائس
أليس 8 اعمالهم. جميع االبد الى انسى لن اني يعقوب
وتطمو فيها ساكن كل وينوح االرض ترتعد هذا اجل من
ذلك في ويكون 9 مصر. كنيل وتنضب وتفيض كنهر كلها
الظهر في الشمس اغيّب اني الرب السيد يقول اليوم
نوحا اعيادكم واحوّل 10 نور. يوم في االرض وأقتم

مسحا االحقاء كل على واصعد مراثي اغانيكم وجميع
وآخرها الوحيد كمناحة واجعلها قرعة راس كل وعلى
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جوعا ارسل الرب السيد يقول تأتي ايام هوذا 11 مرّا يوما
الستماع بل للماء عطشا وال للخبز جوعا ال االرض في

الشمال ومن بحر الى بحر من فيجولون 12 .ً الرب كلمات
يجدونها. فال الرب كلمة ليطلبوا يتطوّحون المشرق الى

الجميالت العذارى بالعطش تذبل اليوم ذلك في 13
حيّ ويقولون السامرة بذنب يحلفون الذين 14 والفتيان

يقومون وال فيسقطون سبع بئر طريقة وحية دان يا الهك
بعد

تاج اضرب فقال المذبح على قائما السيد رأيت رؤوس19 على وكسّرها االعتاب ترجف حتى العمود
هارب منهم يهرب ال بالسيف. آخرهم فأقتل جميعهم
هناك فمن الهاوية الى نقبوا ان 2 ناج. منهم يفلت وال
هناك فمن السماء الى صعدوا وان يدي تاخذهم

افتش هناك فمن الكرمل راس في اختبأوا وان 3 انزلهم.
فمن البحر قعر في عينيّ امام من اختفوا وان وآخذهم
امام السبي في مضوا وان 4 فتلدغهم. الحيّة آمر هناك
عينيّ واجعل فيقتلهم السيف آمر هناك فمن اعدائهم
يمسّ الذي الجنود رب والسيد 5 للخير ال للشر عليهم
كنهر كلها وتطمو فيها الساكنون وينوح فتذوب االرض

وأسّس عالليه السماء في بنى الذي 6 مصر كنيل وتنضب
على ويصبها البحر مياه يدعو الذي قبّته االرض على

يا الكوشيين كبني لي ألستم 7 اسمه يهوه االرض وجه
ارض من اسرائيل اصعد ألم الرب. يقول اسرائيل بني

هوذا 8 قير. من واالراميين كفتور من والفلسطينيين مصر
وجه عن وابيدها الخاطئة المملكة على الرب السيد عينا
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الرب. يقول تماما يعقوب بيت ابيد ال اني غير االرض

كما االمم جميع بين اسرائيل بيت فاغربل آمر هانذا النه 9

بالسيف 10 االرض. الى تقع ال وحبة الغربال في يغربل
يأتي وال الشر يقترب ال القائلين شعبي خاطئي كل يموت
واحصّن الساقطة داود مظلّة اقيم اليوم ذلك في 11 بيننا
يرثوا لكي 12 الدهر. كايام وابنيها ردمها واقيم شقوقها
يقول عليهم اسمي دعي الذين االمم وجميع ادوم بقية
يدرك الرب يقول تأتي ايام ها 13 هذا. الصانع الرب

الجبال وتقطر الزرع باذر العنب ودائس الحاصد الحارث
اسرائيل شعبي سبي وارد 14 التالل. جميع وتسيل عصيرا
ويشربون كروما ويغرسون ويسكنون خربة مدنا فيبنون
واغرسهم 15 اثمارها. ويأكلون جنّات ويصنعون خمرها
اعطيتهم التي ارضهم من بعد يقلعوا ولن ارضهم في

الهك الرب قال
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ادوم. عن الرب السيد قال هكذا عوبديا. رؤيا االمم.11 بين رسول وأرسل الرب قبل من خبرا سمعنا
بين صغيرا جعلتك قد اني 2 للحرب. عليها ولنقم قوموا

ايها خدعك قد قلبك تكبر 3 جدا. محتقر انت االمم.
في القائل مقعده رفعة الصخر محاجئ في الساكن
كالنسر ترتفع كنت ان 4 االرض. الى يحدرني من قلبه

احدرك هناك فمن النجوم بين موضوعا عشّك كان وان
كيف ليل. لصوص او سارقون أتاك ان 5 الرب. يقول
أفال قاطفون أتاك ان حاجتهم. يسرقون أفال هلكت.
مخابئه. وفحصت عيسو فتّش كيف 6 خصاصة. يبقون
عليك وغلب خدعك معاهديك. كل التخم الى طردك 7

فيه. فهم ال تحتك. شركا وضعوا خبزك اهل مسالموك.
ادوم من الحكماء الرب يقول اليوم ذلك في أبيد أال 8
لكي تيمان يا ابطالك فيرتاع 9 عيسو. جبل من والفهم
اجل من 10 بالقتال عيسو جبل من واحد كل ينقرض

االبد. الى وتنقرض الخزي يغشاك يعقوب الخيك ظلمك
ودخلت قدرته االعاجم سبت يوم مقابله وقفت يوم 11
ايضا انت كنت اورشليم على قرعة والقوا ابوابه الغرباء
يوم اخيك يوم الى تنظر ال ان ويجب 12 منهم. كواحد
تفغر وال هالكهم يوم يهوذا ببني تشمت وال مصيبته

بليتهم. يوم شعبي باب تدخل وال 13 الضيق. يوم فمك
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الى يدا تمد وال بليّته يوم مصيبته الى ايضا انت تنظر وال
منفلتيه لتقطع المفرق على تقف وال 14 بليّته. يوم قدرته
الرب يوم قريب فانه 15 الضيق. يوم بقاياه تسلّم وال
على يرتد عملك بك. يفعل فعلت كما االمم. كل على

جميع يشرب قدسي جبل على شربتم كما النه 16 راسك.
يكونوا لم كانهم ويكونون ويجرعون يشربون دائما االمم
مقدّسا ويكون نجاة عليه فتكون صهيون جبل واما 17
نارا يعقوب بيت ويكون 18 مواريثهم. يعقوب بيت ويرث

وياكلونهم فيشعلونهم قشا عيسو وبيت لهيبا يوسف وبيت
ويرث 19 تكلم. الرب الن عيسو بيت من باق يكون وال
الفلسطينيين السهل واهل عيسو جبل الجنوب اهل

جلعاد. بنيامين ويرث السامرة وبالد افرايم بالد ويرثون
هم الذين يرثون اسرائيل بني من الجيش هذا وسبي 20
في الذين اورشليم وسبي صرفة. الى الكنعانيين من
على مخلّصون ويصعد 21 الجنوب. مدن يرثون صفارد

للرب الملك ويكون عيسو جبل ليدينوا صهيون جبل
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قم 2 قائال أمتّاي بن يونان الى الرب قول وصار قد11 النه عليها وناد العظيمة المدينة نينوى الى اذهب
ترشيشمن الى ليهرب يونان فقام 3 امامي شرّهم صعد
ترشيش الى ذاهبة سفينة ووجد يافا الى فنزل الرب وجه
من ترشيش الى معهم ليذهب فيها ونزل اجرتها فدفع
فحدث البحر الى شديدة ريحا الرب فارسل 4 الرب وجه
فخاف 5 تنكسر. السفينة كادت حتى البحر في عظيم نوء
االمتعة وطرحوا الهه الى واحد كل وصرخوا المالحون
يونان واما عنهم. ليخفّفوا البحر الى السفينة في التي
نوما ونام واضطجع السفينة جوف الى نزل قد فكان
نائما. لك ما له وقال النوتية رئيس اليه فجاء 6 ثقيال.

نهلك. فال فينا االله يفتكر ان عسى الهك الى اصرخ قم
بسبب لنعرف قرعا نلقي هلم لبعض بعضهم وقال 7

يونان على القرعة فوقعت قرعا فالقوا البلية. هذه من
هو ما علينا. المصيبة هذه من بسبب اخبرنا له فقالوا 8

انت. شعب اي ومن ارضك هي ما اتيت. اين ومن عملك
السماء اله الرب من خائف وانا عبراني انا لهم فقال 9
عظيما خوفا الرجال فخاف 10 والبر. البحر صنع الذي

هارب انه عرفوا الرجال فان هذا. فعلت لماذا له وقالوا
بك نصنع ماذا له فقالوا 11 اخبرهم. النه الرب وجه من
فقال 12 اضطرابا. يزداد كان البحر الن عنا. البحر ليسكن
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عنكم البحر فيسكن البحر في واطرحوني خذوني لهم
ولكن 13 عليكم العظيم النوء هذا بسببي انه عالم النني
يستطيعوا فلم البر الى السفينة ليرجّعوا جذفوا الرجال
الى فصرخوا 14 عليهم. اضطرابا يزداد كان البحر الن

الرجل هذا نفس اجل من نهلك ال رب يا آه وقالوا الرب
شئت. كما فعلت رب يا النك بريئا دما علينا تجعل وال

عن البحر فوقف البحر في وطرحوه يونان اخذوا ثم 15
وذبحوا عظيما خوفا الرب من الرجال فخاف 16 هيجانه.
عظيما حوتا فاعدّ الرب واما 17 نذورا. ونذروا للرب ذبيحة

ايام ثالثة الحوت جوف في يونان فكان يونان. ليبتلع
ليال وثالث

الحوت جوف من الهه الرب الى يونان فصلى 12. فاستجابني الرب ضيقي من دعوت وقال. 2
النك 3 صوتي. فسمعت الهاوية جوف من صرخت

نهر. بي فاحاط البحار. قلب في العمق في طرحتني
طردت قد فقلت 4 ولججك. تيّاراتك جميع فوقي جازت
قدسك. هيكل الى انظر اعود ولكنني عينيك. امام من
التفّ غمر. بي احاط النفس. الى مياه اكتنفتني قد 5

مغاليق الجبال. اسافل الى نزلت 6 براسي. البحر عشب
ايها حياتي الوهدة من اصعدت ثم االبد. الى االرضعليّ
فجاءت الرب ذكرت نفسي فيّ اعيت حين 7 الهي. الرب
اباطيل يراعون الذين 8 قدسك. هيكل الى صالتي اليك
لك اذبح الحمد فبصوت انا اما 9 نعمتهم. يتركون كاذبة
الحوت الرب وأمر 10 الخالص للرب نذرته. بما واوفي

البر الى يونان فقذف
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اذهب قم 2 قائال ثانية يونان الى الرب قول صار ثم التي13 المناداة لها وناد العظيمة المدينة نينوى الى

بحسب نينوى الى وذهب يونان فقام 3 بها مكلّمك انا
مسيرة للّه عظيمة مدينة فكانت نينوى اما الرب. قول

واحد يوم مسيرة المدينة يدخل يونان فابتدأ 4 ايام. ثالثة
اهل فآمن 5 نينوى تنقلب يوما اربعين بعد وقال ونادى
الى كبيرهم من مسوحا ولبسوا بصوم ونادوا بالله نينوى
وخلع كرسيه عن فقام نينوى ملك األمر وبلغ 6 صغيرهم.
ونودي 7 الرماد على وجلس بمسح وتغطى عنه رداءه
تذق ال قائال وعظمائه الملك امر عن نينوى في وقيل
وال ترع ال شيئا. الغنم وال البقر وال البهائم وال الناس

ويصرخوا والبهائم الناس بمسوح وليتغط 8 ماء. تشرب
الرديئة طريقه عن واحد كل ويرجعوا بشدة هللا الى
ويندم يعود هللا لعل 9 ايديهم. في الذي الظلم وعن

اعمالهم هللا رأى فلما 10 نهلك فال غضبه حمو عن ويرجع
الذي الشر على هللا ندم الرديئة طريقهم عن رجعوا انهم

يصنعه فلم بهم يصنعه ان تكلم
الى وصلى 2 فاغتاظ شديدا غمّا يونان ذلك فغمّ بعد14 كنت اذ كالمي هذا أليس رب يا آه وقال الرب
الني ترشيش الى الهرب الى بادرت لذلك ارضي. في

الرحمة وكثير الغضب بطيء ورحيم رؤوف اله انك علمت
الن مني نفسي خذ رب يا فاآلن 3 الشر. على ونادم

بالصواب اغتظت هل الرب فقال 4 حياتي. من خير موتي
وصنع المدينة شرقي وجلس المدينة من يونان وخرج 5
ماذا يرى حتى الظل في تحتها وجلس مظلّة هناك لنفسه
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فارتفعت يقطينة االله الرب فاعدّ 6 المدينة. في يحدث

غمّه. من يخلّصه لكي راسه على ظال لتكون يونان فوق
اعدّ ثم 7 عظيما فرحا اليقطينة اجل من يونان ففرح
اليقطينة فضربت الغد في الفجر طلوع عند دودة هللا
ريحا اعدّ هللا ان الشمس طلوع عند وحدث 8 فيبست.
فذبل يونان راس على الشمس فضربت حارّة شرقية

فقال 9 حياتي من خير موتي وقال الموت لنفسه فطلب
فقال اليقطينة. اجل من بالصواب اغتظت هل ليونان هللا
شفقت انت الرب فقال 10 الموت. حتى بالصواب اغتظت
ليلة بنت التي ربّيتها وال فيها تتعب لم التي اليقطينة على

نينوى على انا اشفق أفال 11 هلكت. ليلة وبنت كانت
عشرة اثنتي من اكثر فيها يوجد التي العظيمة المدينة
شمالهم من يمينهم يعرفون ال الذين الناس من ربوة

كثيرة وبهائم
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في المورشتي ميخا الى صار الذي الرب قول على11 رآه الذي يهوذا ملوك وحزقيا وآحاز يوثام ايام
جميعكم الشعوب ايها اسمعوا 2 واورشليم السامرة
شاهدا الرب السيد وليكن ومألها االرض ايتها اصغي
يخرج الرب هوذا فانه 3 قدسه. هيكل من السيد عليكم
فتذوب 4 االرض. شوامخ على ويمشي وينزل مكانه من
كالماء النار. قدام كالشمع الوديان وتنشقّ تحته الجبال
ومن يعقوب اثم اجل من هذا كل 5 منحدر. في المنصب
هو أليس يعقوب. ذنب هو ما اسرائيل. بيت خطية اجل
اورشليم. هي أليست يهوذا. مرتفعات هي وما السامرة.

للكروم مغارس البرية في خربة السامرة فاجعل 6
وجميع 7 أسسها. واكشف الوادي الى حجارتها والقي

وجميع بالنار تحرق اعقارها وكل تحطم المنحوتة تماثيلها
والى جمعتها الزانية عقر من النها خرابا اجعلها اصنامها
امشي واولول. انوح ذلك اجل من 8 تعود الزانية عقر
كرعال ونوحا آوى كبنات نحيبا اصنع وعريانا. حافيا

الى أتت قد النها الشفاء عديمة جراحاتها الن 9 النعام.
تخبروا ال 10 اورشليم الى شعبي باب الى وصلت يهوذا
بيت في التراب في تمرّغي عكّاء. في تبكوا ال جتّ في
الساكنة وخجلة. عريانة شافير ساكنة يا اعبري 11 عفرة.
مقامه. عندكم يأخذ هأيصل بيت نوح تخرج. ال صانان في



10.2–12.1 Mikha 2
شرا الن خيراتها الجل اغتمّت ماروث في الساكنة الن 12

المركبة شدّي 13 اورشليم. باب الى الرب عند من نزل قد
صهيون البنة خطية اول هي الخيش. ساكنة يا بالجواد
اطالقا تعطين لذلك 14 اسرائيل. ذنوب وجدت فيك النه
اسرائيل. لملوك كاذبة اكزيب بيوت تصير جتّ. لمورشة
الى يأتي مريشة. ساكنة يا بالوارث ايضا اليك آتي 15
اجل من وجزّي قرعاء كوني 16 اسرائيل. مجد عدالم
عنك انتفوا قد النهم كالنسر قرعتك وسّعي تنعمك. بني

على الشر والصانعين بالبطل للمفتكرين ويل قدرة12 في النه يفعلونه الصباح نور في مضاجعهم.
والبيوت ويغتصبونها الحقول يشتهون فانهم 2 يدهم.
وميراثه. واالنسان وبيته الرجل ويظلمون ويأخذونها

العشيرة هذه على افتكر هانذا الرب. قال هكذا لذلك 3
النه بالتشامخ تسلكون وال اعناقكم منه تزيلون ال بشر
ويرثى بهجو عليكم ينطق اليوم ذلك في 4 رديء زمان

كيف شعبي. نصيب بدل خرابا. خربنا ويقال بمرثاة
لك يكون ال لذلك 5 حقولنا. للمرتدّ يقسم عني. ينزعه
يتنبأون 6 الرب جماعة بين نصيب في حبال يلقي من

العار يزول ال األمور هذه عن يتنبأون ال تتنبأوا. ال قائلين
أهذه الرب. روح قصرت هل يعقوب بيت المسمى ايها 7
باالستقامة. يسلك من نحو صالحة اقوالي أليست افعاله.
عن الرداء تنزعون كعدوّ. شعبي قام باالمس ولكن 8
من الراجعين ومن بالطمأنينة المجتازين من الثوب

تاخذون تنعّمهنّ بيت من شعبي نساء تطردون 9 القتال.
ليست النه واذهبوا قوموا 10 االبد الى زينتي اطفالهنّ عن
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شديد. والهالك تهلك نجاسة اجل من الراحة. هي هذه

اتنبأ قائال يكذب والكذب بالريح سالك وهو احد كان لو 11
اني 12 الشعب هذا نبيّ هو لكان والمسكر الخمر عن لك
معا اضعهم اسرائيل. بقية اضمّ يعقوب. يا جميعك اجمع
الناس. من يضجّ مرعاه وسط في كقطيع الحظيرة كغنم
الباب من ويعبرون يقتحمون امامهم. الفاتك صعد قد 13
راسهم في والرب امامهم ملكهم ويجتاز منه ويخرجون

بيت وقضاة يعقوب رؤساء يا اسمعوا وقلت المبغضين13 2 الحق. تعرفوا ان لكم أليس اسرائيل.
ولحمهم عنهم جلودهم النازعين الشر والمحبين الخير
ويكشطون شعبي لحم ياكلون والذين 3 عظامهم. عن
في كما ويشققون عظامهم ويهشمون عنهم جلدهم

الى يصرخون حينئذ 4 المقلى. وسط في وكاللحم القدر
الوقت ذلك في عنهم وجهه يستر بل يجيبهم فال الرب

الذين االنبياء على الرب قال هكذا 5 اعمالهم اساءوا كما
سالم. وينادون باسنانهم ينهشون الذين شعبي يضلّون
حربا. عليه يفتحون شيئا افواههم في يجعل ال والذي
عرافة. بدون لكم ظالم رؤيا. بال ليلة لكم تكون لذلك 6
فيخزى 7 النهار. عليهم ويظلم االنبياء عن الشمس وتغيب
النه شواربهم كلهم ويغطّون العرافون ويخجل الراؤون
وحقا الرب روح قوّة مآلن انا لكنني 8 هللا. من ليسجواب
اسمعوا 9 بخطيته واسرائيل بذنبه يعقوب الخبر وبأسا
الذين اسرائيل بيت وقضاة يعقوب بيت رؤساء يا هذا
يبنون الذين 10 مستقيم. كل ويعوّجون الحق يكرهون
يقضون رؤساؤها 11 بالظلم. واورشليم بالدماء صهيون
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يعرفون وانبياؤها باألجرة يعلّمون وكهنتها بالرشوة

في الرب أليس قائلين الرب على يتوكلون وهم بالفضة
صهيون تفلح بسببكم لذلك 12 شر. علينا يأتي ال وسطنا.
وعر شوامخ البيت وجبل خربا اورشليم وتصير كحقل

ثابتا يكون الرب بيت جبل ان االيام آخر في ويكون اليه14 وتجري التالل فوق ويرتفع الجبال راس في
جبل الى نصعد هلم ويقولون كثيرة امم وتسير 2 شعوب.

ونسلك طرقه من فيعلمنا يعقوب اله بيت والى الرب
اورشليم ومن الشريعة تخرج صهيون من النه سبله في
المم ينصف كثيرين شعوب بين فيقضي 3 الرب. كلمة

ال مناجل. ورماحهم سككا سيوفهم فيطبعون بعيدة قوّية
بعد. ما في الحرب يتعلمون وال سيفا امة على امة ترفع
يكون وال تينته وتحت كرمته تحت واحد كل يجلسون بل 4
الشعوب جميع الن 5 تكلم. الجنود رب فم الن يرعب من
الرب باسم نسلك ونحن الهه باسم واحد كل يسلكون

اجمع الرب يقول اليوم ذلك في 6 واالبد الدهر الى الهنا
واجعل 7 بها اضررت والتي المطرودة واضم الظالعة

في عليهم الرب ويملك قوية امة والمقصاة بقيّة الظالعة
القطيع برج يا وانت 8 االبد. الى اآلن من صهيون جبل
ملك االول الحكم ويجيء يأتي. اليك صهيون بنت اكمة
فيك أليس صراخا. تصرخين لماذا اآلن 9 اورشليم بنت

تلوّي 10 كالوالدة. وجع اخذك حتى مشيرك هلك ام ملك
من تخرجين اآلن النك كالوالدة صهيون بنت يا ادفعي
هناك بابل. الى وتأتين البرية في وتسكنين المدينة

قد واآلن 11 اعدائك يد من الرب يفديك هناك تنقذين.
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ولتتفرس لتتدنّس يقولون الذين كثيرة امم عليك اجتمعت
وال الرب افكار يعرفون ال وهم 12 صهيون. في عيوننا

قومي 13 البيدر. الى كحزم جمعهم قد انه قصده يفهمون
واظالفك حديدا قرنك اجعل الني صهيون بنت يا ودوسي
غنيمتهم واحرّم كثيرين شعوبا فتسحقين نحاسا اجعلها

االرض كل لسيد وثروتهم للرب
علينا اقام قد الجيوش. بنت يا تتجيّشين اآلن خده.15 على بقضيب اسرائيل قاضي يضربون مترسة.

بين تكوني ان صغيرة وانت افراتة لحم بيت يا انت اما 2
على متسلطا يكون الذي لي يخرج فمنك يهوذا الوف
لذلك 3 االزل. ايام منذ القديم منذ ومخارجه اسرائيل

بقية ترجع ثم والدة ولدت قد تكون حينما الى يسلّمهم
الرب بقدرة ويرعى ويقف 4 اسرائيل. بني الى اخوته
الى يتعظم اآلن النه ويثبتون. الهه الرب اسم بعظمة
اشور دخل اذا سالما. هذا ويكون 5 االرض. اقاصي

رعاة سبعة عليه نقيم قصورنا في داس واذا ارضنا في
بالسيف اشور ارض فيرعون 6 الناس. امراء من وثمانية
ارضنا دخل اذا اشور من فينقذ ابوابها في نمرود وارض

وسط في يعقوب بقية وتكون 7 تخومنا. داس واذا
العشب على كالوابل الرب عند من كالندى كثيرين شعوب
بقية وتكون 8 البشر. لبني يصبر وال انسانا ينتظر ال الذي
بين كاالسد كثيرين شعوب وسط في االمم بين يعقوب
اذا الذي الغنم قطعان بين االسد كشبل الوعر وحوش
على يدك لترتفع 9 ينقذ. من وليس ويفترس يدوس عبر
اليوم ذلك في ويكون 10 اعدائك كل وينقرض مبغضيك
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مركباتك. وابيد وسطك من خيلك اقطع اني الرب يقول
واقطع 12 حصونك. كل واهدم ارضك مدن واقطع 11

تماثيلك واقطع 13 عائفون. لك يكون وال يدك من السحر
يديك لعمل تسجد فال وسطك من وانصابك المنحوتة
مدنك. وابيد وسطك من سواريك واقلع 14 بعد. ما في
يسمعوا لم الذين االمم من انتقم وغيظ وبغضب 15
الجبال لدى خاصم قم الرب. قاله ما اسمعوا ايتها16 الرب خصومة اسمعي 2 صوتك. التالل ولتسمع
خصومة للرب فان الدائمة. االرض أسس ويا الجبال
صنعت ماذا شعبي يا 3 اسرائيل يحاكم وهو شعبه مع
من اصعدتك اني 4 عليّ. اشهد اضجرتك. وبماذا بك
امامك وارسلت العبودية بيت من وفككتك مصر ارض

باالق تآمر بماذا اذكر شعبي يا 5 ومريم. وهرون موسى
شطّيم من ــ بعور بن بلعام اجابه وبماذا موآب ملك

الى اتقدم بم 6 الرب اجادة تعرف لكي ــ الجلجال الى
بعجول بمحرقات اتقدم هل العلي. لالله وانحني الرب
انهار بربوات الكباش بالوف الرب يسرّ هل 7 سنة. ابناء
عن جسدي ثمرة معصيتي عن بكري اعطي هل زيت.
صالح. هو ما االنسان ايها اخبرك قد 8 نفسي. خطية

الرحمة وتحب الحق تصنع ان أال الرب منك يطلبه وماذا
للمدينة ينادي الرب صوت 9 الهك مع متواضعا وتسلك
رسمه. ومن للقضيب اسمعوا اسمك. ترى والحكمة

ملعونة. ناقصة وإيفة شر كنوز بعد الشرير بيت أفي 10
الغش. معايير كيس ومع الشر موازين مع اتزكى هل 11

بالكذب يتكلمون وسكانها ظلما مآلنون اغنياءها فان 12
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جروحك جعلت قد فانا 13 غاشّ. فمهم في ولسانهم
تأكل انت 14 خطاياك. اجل من مخربا الشفاء عديمة
والذي تنجي وال وتعزّل جوفك. في وجوعك تشبع وال
انت تحصد. وال تزرع انت 15 السيف. الى ادفعه تنجيه
خمرا. تشرب وال وسالفة بزيت تدهن وال زيتونا تدوس
اخآب. بيت اعمال وجميع عمري فرائض وتحفظ 16
وسكانها للخراب اسلمك لكي بمشوراتهم وتسلكون

شعبي عار فتحملون للصفير
كخصاصة الصيف كجنى صرت الني لي ويل اشتهتها17 تينة باكورة وال لألكل عنقود ال القطاف

بين مستقيم وليس االرض من التقي باد قد 2 نفسي.
بعضا بعضهم يصطادون للدماء يكمنون جميعهم الناس.

طالب الرئيس مجتهدتان. الشر الى اليدان 3 بشبكة.
فيعكّشونها. نفسه بهوى متكلم والكبير بالهدية والقاضي

الشوك. سياج من واعدلهم العوسج مثل احسنهم 4
ال 5 ارتباكهم يكون اآلن جاء. قد عقابك مراقبيك يوم
عن فمك ابواب احفظ بصديق. تثقوا ال صاحبا تأتمنوا

والبنت باألب مستهين االبن الن 6 حضنك. في المضطجعة
االنسان واعداء حماتها على والكنة امها على قائمة
خالصي. الله اصبر الرب اراقب ولكنني 7 بيته اهل

سقطت اذا عدوّتي. يا بي تشمتي ال 8 الهي. يسمعني
احتمل 9 لي. نور فالرب الظلمة في جلست اذا اقوم.

ويجري دعواي يقيم حتى اليه اخطأت الني الرب غضب
عدوتي وترى 10 برّه. سانظر النور الى سيخرجني حقي.

عيناي الهك. الرب هو اين لي القائلة الخزي فيغطيها
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يوم 11 األزقة كطين للدوس تصير اآلن اليها. ستنظران
يأتون يوم هو 12 الميعاد. يبعد اليوم ذلك حيطانك بناء
ومن النهر. الى مصر ومن مصر ومدن اشور من اليك
تصير ولكن 13 الجبل. الى الجبل ومن البحر. الى البحر
ارع 14 افعالهم ثمر اجل من سكانها بسبب خربة االرض
في وعر في وحدها ساكنة ميراثك غنم شعبك بعصاك
القدم. كايام وجلعاد باشان في لترع الكرمل. وسط

ينظر 16 عجائب. أريه مصر ارض من خروجك كايام 15
على ايديهم يضعون بطشهم. كل من ويخجلون االمم
كالحية. التراب يلحسون 17 آذانهم. وتصمّ افواههم

يأتون حصونهم من بالرعدة يخرجون االرض كزواحف
مثلك اله هو من 18 منك ويخافون الهنا الرب الى بالرعب
الى يحفظ ال ميراثه. لبقية الذنب عن وصافح االثم غافر

يدوس يرحمنا يعود 19 بالرأفة. يسرّ فانه غضبه االبد
تصنع 20 خطاياهم. جميع البحر اعماق في وتطرح آثامنا
منذ آلبائنا حلفت اللتين البراهيم والرأفة ليعقوب االمانة

القدم ايام



Nahum

االلقوشي ناحوم رؤيا سفر نينوى. على وحي سخط.11 وذو منتقم الرب ومنتقم. غيور اله الرب 2
اعدائه. على غضبه وحافظ مبغضيه من منتقم الرب

البتة. يبرئ ال ولكنه القدرة وعظيم الغضب بطيء الرب 3
غبار والسحاب طريقه العاصف وفي الزوبعة في الرب
يذبل االنهار. جميع ويجفف فينشفه البحر ينتهر 4 رجليه
منه ترجف الجبال 5 يذبل. لبنان وزهر والكرمل باشان
وكل والعالم وجهه من ترفع واالرض تذوب والتالل
في يقوم ومن سخطه امام يقف من 6 فيه. الساكنين
منه. تنهدم والصخور كالنار ينسكب غيظه غضبه. حمو
يعرف وهو الضيق يوم في حصن الرب هو صالح 7

تاما هالكا يصنع عابر بطوفان ولكن 8 عليه. المتوكلين
على تفتكرون ماذا 9 ظالم يتبعهم واعداؤه لموضعها
مرتين. الضيق يقوم ال تاما. هالكا صانع هو الرب.

كمن وسكرانون الشوك مثل مشتبكون وهم فانهم 10
خرج منك 11 بالكمال. اليابس كالقش يؤكلون خمرهم
قال هكذا 12 بالهالك المشير شرا الرب على المفتكر
يجزّون فهكذا هكذا وكثيرين سالمين كانوا ان الرب.
عنك نيره اكسر واآلن 13 ثانية. اذلّك ال اذللتك. فيعبر.
يزرع ال الرب عنك اوصى قد ولكن 14 ربطك. واقطع

التماثيل الهك بيت من اقطع اني بعد. ما في اسمك من
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حقيرا صرت النك قبرك اجعله والمسبوكة. المنحوتة

يا عيّدي بالسالم مناد مبشّر قدما الجبال على هوذا 15

ايضا فيك يعبر يعود ال فانه نذورك اوفي اعيادك يهوذا
كله انقرض قد المهلك.

الحصن احرس وجهك. على المقمعة ارتفعت قد جدا.12 القوة مكّن الحقوين شدّد الطريق راقب
الن اسرائيل كعظمة يعقوب عظمة يرد الرب فان 2
ترس 3 كرومهم. قضبان واتلفوا سلبوهم قد السالبين
بنار المركبات قرمزيّون. الجيش رجال محمّر. ابطاله
المركبات تهيج 4 يهتزّ. والسرو اعداده. يوم في الفوالذ
كمصابيح. منظرها الساحات. في تتراكض االزقة. في
مشيهم. في يتعثرون عظماءه. يذكر 5 كالبروق تجري

االنهار ابواب 6 المترسة. اقيمت وقد سورها الى يسرعون
أطلعت. انكشفت. قد وهصّب 7 ذاب. قد والقصر انفتحت
صدورهنّ. على ضاربات الحمام كصوت تئنّ وجواريها
هاربون. اآلن ولكنهم كانت منذ ماء كبركة ونينوى 8

نهاية فال ذهبا انهبوا فضة انهبوا 9 ملتفت. وال قفوا قفوا
وخراب وخالء فراغ 10 شهي. متاع كل من للكثرة للتحف
واوجه حقو. كل في ووجع ركب وارتخاء ذائب وقلب

اشبال ومرعى األسود مأوى اين 11 حمرة تجمع جميعهم
وليس االسد وشبل واللبوة االسد يمشي حيث األسود.
والخانق جرائه لحاجة المفترس االسد 12 يخوّف. من

مفترسات. ومآويه فرائس مغاراته مأل حتى لبواته الجل
دخانا مركباتك فاحرق الجنود. رب يقول عليك انا ها 13
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وال فرائسك االرض من واقطع السيف ياكلها واشبالك

رسلك صوت ايضا يسمع
ال وخطفا. كذبا مآلنة كلها الدماء. لمدينة ويل رعشة13 وصوت السوط صوت 2 االفتراس. يزول

ولهيب تنهض وفرسان 3 تقفز ومركبات تخبّ وخيل البكر
وال قتلى ووفرة جرحى وكثرة الرمح وبريق السيف
الزانية زنى اجل من 4 بجثثهم يعثرون للجثث. نهاية

وقبائل بزناها امما البائعة السحر صاحبة الجمال الحسنة
اذيالك فاكشف الجنود رب يقول عليك هانذا 5 بسحرها.
خزيك. والممالك عورتك االمم وأري وجهك فوق الى
ويكون 7 عبرة. واجعلك واهينك اوساخا عليك واطرح 6
يرثي من نينوى خربت ويقول منك يهرب يراك من كل
من افضل انت هل 8 معزّين لك اطلب اين من لها.

حصن هي التي المياه حولها االنهار بين الجالسة نوأمون
وليست مصر مع قوتها كوش 9 سورها. البحر ومن البحر
مضت قد ايضا هي 10 معونتك. كانوا ولوبيم فوط نهاية.
جميع راس في حطّمت واطفالها بالسبي المنفى الى

تقيدوا عظمائها وجميع قرعة القوا اشرافها وعلى االزقة
ايضا انت خافية. تكونين تسكرين ايضا انت 11 بالقيود.
تين اشجار قالعك جميع 12 العدو بسبب حصنا تطلبين

شعبك هوذا 13 اآلكل. فم في تسقط انهزّت اذا بالبواكير
تأكل ارضك. ابواب العدائك تنفتح وسطك. في نساء
اصلحي للحصار. ماء لنفسك استقي 14 مغاليقك. النار
اصلحي المالط. في ودوسي الطين في ادخلي قالعك
كالغوغاء. يأكلك سيف يقطعك نار تأكلك هناك 15 الملبن.
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اكثر تجّارك اكثرت 16 كالجراد. تعاظمي كالغوغاء تكاثري
رؤساؤك 17 وطارت. جنّحت الغوغاء السماء. نجوم من
في الجدران على الحالّة الجراد كحرجلة ووالتك كالجراد
اين مكانها يعرف وال فتطير الشمس تشرق البرد. يوم
عظماؤك اضطجعت اشور ملك يا رعاتك نعست 18 هو.
جبر ليس 19 يجمع. من وال الجبال على شعبك تشتّت
يسمعون الذين كل الشفاء. عديم جرحك النكسارك.

شرّك يمرّ لم من على النه عليك بايديهم يصفّقون خبرك
الدوام على



Habakuk

يا متى حتى 2 ـــ النبي حبقوق رآه الذي الوحي وانت11 الظلم من اليك اصرخ تسمع ال وانت ادعو رب
اغتصاب وقدامي جورا. وتبصر اثما تريني لم 3 تخلّص. ال
لذلك 4 نفسها. المخاصمة وترفع خصام ويحدث وظلم
يحيط الشرير الن بتّة الحكم يخرج وال الشريعة جمدت
االمم بين انظروا 5 معوّجا الحكم يخرج فلذلك بالصدّيق
ايامكم في عمال عامل الني حيرة. وتحيّروا وابصروا
الكلدانيين مقيم فهانذا 6 به. أخبر ان به تصدقون ال

لتملك االرض رحاب في السالكة القاحمة المرّة االمّة
نفسها قبل من ومخوفة. هائلة هي 7 لها. ليست مساكن
وأحدّ النمور من اسرع وخيلها 8 وجاللها. حكمها يخرج
يأتون وفرسانها ينتشرون وفرسانها المساء ذئاب من
ياتون 9 األكل. الى المسرع كالنسر ويطيرون بعيد من
سبيا ويجمعون قدام الى وجوههم منظر للظلم. كلهم
ضحكة والرؤساء الملوك من تسخر وهي 10 كالرمل.

ثم 11 وتاخذه. التراب وتكوّم حصن كل على وتضحك لها.
انت ألست 12 الهها قوتها هذه وتأثم. فتعبر روحها تتعدّى
للحكم رب يا نموت. ال قدوسي. الهي رب يا االزل منذ
من اطهر عيناك 13 اسستها. للتأديب صخر ويا جعلتها
تنظر فلم الجور الى النظر تستطيع وال الشر تنظرا ان
منه. ابرّ هو من الشرير يبلع حين وتصمت الناهبين الى
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لها. سلطان ال كدبابات البحر كسمك الناس وتجعل 14
وتجمعهم بشبكتها وتصطادهم بشصّها الكل تطلع 15

لشبكتها تذبح لذلك 16 وتبتهج. تفرح فلذلك مصيدتها في
مسمّن. وطعامها نصيبها سمن بهما النه لمصيدتها وتبخّر
االمم قتل عن تعفو وال شبكتها تفرغ هذا أفألجل 17

دائما
واراقب انتصب الحصن وعلى اقف مرصدي على شكواي.12 عن اجيب وماذا لي يقول ماذا الرى
االلواح على وانقشها الرؤيا اكتب وقال الرب فاجابني 2
وفي الميعاد الى بعد الرؤيا الن 3 قارئها. يركض لكي
ستاتي النها فانتظرها توانت ان تكذب. وال تتكلم النهاية
فيه. نفسه مستقيمة غير منتفخة هوذا 4 تتأخر وال اتيانا

متكبر الرجل غادرة. الخمر ان وحقا 5 يحيا. بايمانه والبار
فال كالموت وهو كالهاوية نفسه وسّع قد الذي يهدأ. وال
نفسه الى ويضم االمم كل نفسه الى يجمع بل يشبع
عليه بهجو كلهم هؤالء ينطق فهال 6 الشعوب. جميع
الى له. ليس ما للمكثّر ويل ويقولون به شماتة ولغز
مقارضوك بغتة يقوم أال 7 رهونا. نفسه وللمثقّل متى.
سلبت النك 8 لهم. غنيمة فتكون مزعزعوك ويستيقظ
الناس لدماء تسلبك كلها الشعوب فبقية كثيرة امما
ويل 9 فيها الساكنين وجميع والمدينة االرض وظلم

لينجو العلو في عشّه ليجعل شريرا كسبا بيته للمكسب
كثيرة شعوب ابادة لبيتك. الخزي تآمرت 10 الشر. كف من
الحائط من يصرخ الحجر الن 11 لنفسك. مخطئ وانت
بالدماء مدينة للباني ويل 12 الخشب من الجائز فيجيبه
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الجنود رب قبل من أليس 13 باالثم. قرية وللمؤسس
الن 14 يعيون. للباطل واالمم للنار يتعبون الشعوب ان
المياه تغطي كما الرب مجد معرفة من تمتلئ االرض

ومسكرا حموك سافحا صاحبه يسقي لمن ويل 15 البحر
عن عوضا خزيا شبعت قد 16 عوراتهم. الى للنظر ايضا

كاس اليك تدور غرلتك. واكشف ايضا انت فاشرب المجد.
لبنان ظلم الن 17 مجدك. على الخزي وقياء الرب. يمين
الناس دماء الجل روّعها الذي البهائم واغتصاب يغطيك
نفع ماذا 18 فيها الساكنين وجميع والمدينة االرض وظلم
ومعلّم المسبوك او صانعه نحته حتى المنحوت التمثال
اوثانا فيصنع عليها يتكل صنعة الصانع ان حتى الكذب
انتبه. االصم وللحجر استيقظ للعود للقائل ويل 19 بكما.
البتة روح وال والفضة بالذهب مطلي هو ها يعلّم. أهو
فاسكتي قدسه. هيكل ففي الرب اما 20 داخله. في

االرض كل يا قدامه
قد رب يا 2 الشجويّة على النبي لحبقوق صالة وسط13 في عملك رب يا فجزعت. خبرك سمعت
الغضب في عرّف. السنين وسط في أحيه. السنين

جبل من والقدوس تيمان من جاء هللا 3 الرحمة اذكر
امتألت واالرض السموات غطى جالله ساله. فاران.
شعاع يده من له كالنور. لمعان وكان 4 تسبيحه. من
رجليه وعند الوبأ ذهب قدامه 5 قدرته. استتار وهناك

االمم فرجف نظر االرض. وقاس وقف 6 الحمّى. خرجت
مسالك القدم. اكام وخسفت الدهرية الجبال ودكّت

شقق رجفت بلية. تحت كوشان خيام رأيت 7 له. االزل
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على هل رب يا حمي االنهار على هل 8 مديان. ارض
ركبت انك حتى سخطك البحر على او غضبك االنهار

تعرية. قوسك عرّيت 9 الخالص. مركبات مركباتك خيلك
انهارا. االرض شققت ساله. كلمتك. سهام سباعيّات
اعطت طما. المياه سيل الجبال. ففزعت ابصرتك 10

والقمر الشمس 11 العالء. الى يديها رفعت صوتها. اللجّة
برق للمعان الطائرة سهامك لنور بروجهما في وقفا
دست بسخط االرض. في خطرت بغضب 12 مجدك.
مسيحك. لخالص شعبك لخالص خرجت 13 االمم.

العنق. حتى االساس معرّيا الشرير بيت راس سحقت
لتشتيتي. عصفوا قبائله. راس بسهامه ثقبت 14 ساله.

البحر سلكت 15 الخفية. في المسكين ألكل كما ابتهاجهم
احشائي. فارتعدت سمعت 16 الكثيرة المياه كوم بخيلك

عظامي في النخر دخل شفتاي. رجفت الصوت من
صعود عند الضيق يوم في الستريح مكاني في وارتعدت
يكون وال التين يزهر ال انه فمع 17 يزحمنا. الذي الشعب
تصنع ال والحقول الزيتونة عمل يكذب الكروم في حمل
المذاود في بقر وال الحظيرة من الغنم ينقطع طعاما

السيد الرب 19 خالصي. باله وافرح بالرب ابتهج فاني 18
مرتفعاتي. على ويمشيني كااليائل قدميّ ويجعل قوّتي

االوتار ذوات آالتي على المغنين لرئيس
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بن كوشي بن صفنيا الى صارت التي الرب كلمة آمون11 بن يوشيا ايام في حزقيا بن امريا بن جدليا
الرب. يقول االرض وجه عن الكل انزع نزعا 2 يهوذا. ملك

وسمك السماء طيور انزع والحيوان. االنسان انزع 3
وجه عن االنسان واقطع االشرار مع والمعاثر البحر
كل وعلى يهوذا على يدي وامد 4 الرب. يقول االرض

اسم البعل بقية المكان هذا من واقطع اورشليم سكان
لجند السطوح على والساجدين 5 الكهنة مع الكماريم
بملكوم والحالفين بالرب الحالفين والساجدين السماء
وال الرب يطلبوا لم والذين الرب وراء من والمرتدين 6

قريب. الرب يوم الن الرب السيد قدام اسكت 7 عنه سألوا
في ويكون 8 مدعويه. قدس ذبيحة اعدّ قد الرب الن

وجميع الملك وبني الرؤساء اعاقب اني الرب ذبيحة يوم
الذين كل اعاقب اليوم ذلك وفي 9 غريبا. لباسا الالبسين
ظلما سيدهم بيت يمألون الذين العتبة فوق من يقفزون
صراخ صوت الرب يقول اليوم ذلك في ويكون 10 وغشّا.
عظيم وكسر الثاني القسم من وولولة السمك باب من
شعب كل الن مكتيش سكان يا ولولوا 11 االكام. من
في ويكون 12 الفضة. الحاملين كل انقطع باد. كنعان

الرجال واعاقب بالسّرج اورشليم افتش اني الوقت ذلك
الرب ان قلوبهم في القائلين درديهم على الجامدين
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وبيوتهم غنيمة ثروتهم فتكون 13 يسيء. وال يحسن ال
وال كروما ويغرسون يسكنونها وال بيوتا ويبنون خرابا

وسريع قريب العظيم الرب يوم قريب 14 خمرها يشربون
ذلك 15 مرّا. الجبار حينئذ يصرخ الرب. يوم صوت جدا.

يوم ودمار خراب يوم وشدّة ضيق يوم سخط يوم اليوم
وهتاف بوق يوم 16 وضباب سحاب يوم وقتام ظالم

واضايق 17 الرفيعة. الشرف وعلى المحصّنة المدن على
فيسفح الرب الى اخطأوا النهم كالعمي فيمشون الناس
ذهبهم وال فضتهم ال 18 كالجلّة. ولحمهم كالتراب دمهم

تؤكل غيرته بنار بل الرب غضب يوم في انقاذهم يستطيع
االرض سكان لكل باغتا فناء يصنع النه كلها. االرض
المستحية غير االمة ايتها يا واجتمعي تجمّعي ان12 قبل اليوم. عبر كالعصافة القضاء. والدة قبل 2

يوم عليكم يأتي ان قبل الرب غضب حمو عليكم ياتي
الذين االرض بائسي جميع يا الرب اطلبوا 3 الرب. سخط
تسترون لعلكم التواضع. اطلبوا البرّ. اطلبوا حكمه. فعلوا
واشقلون متروكة تكون غزة الن 4 الرب سخط يوم في
تستأصل. وعقرون يطردونها الظهيرة عند اشدود للخراب.

الرب كلمة الكريتيين. امة البحر ساحل لسكان ويل 5
ساكن. بال اخربك اني ارضالفلسطينيين كنعان يا عليكم.
للغنم. وحظائر للرعاة بآبار مرعى البحر ساحل ويكون 6
بيوت في يرعون. عليه يهوذا بيت لبقية الساحل ويكون 7
يتعهّدهم الههم الرب الن يربضون المساء عند اشقلون
عمّون بني وتجاديف موآب تعيير سمعت قد 8 سبيهم ويرد
فلذلك 9 تخمهم. على وتعظّموا شعبي عيّروا بها التي
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تكون موآب ان اسرائيل اله الجنود رب يقول انا حيّ

ملح وحفرة القريص ملك كعمورة عمون وبنو كسدوم
تمتلكهم. امّتي وبقية شعبي بقية تنهبهم االبد. الى وخرابا
على وتعظموا عيّروا النهم تكبّرهم عوض لهم هذا 10

جميع يهزل النه اليهم مخيف الرب 11 الجنود. رب شعب
مكانه من واحد كل الناس له فسيسجد االرض آلهة

سيفي قتلى الكوشيون. ايها يا وانتم 12 االمم جزائر كل
نينوى ويجعل اشور ويبيد الشمال على يده ويمد 13 هم.
كل القطعان وسطها فتربضفي 14 كالقفر. يابسة خرابا
تيجان الى يأويان والقنفذ ايضا القوق الحيوان. طوائف
النه االعتاب على خراب الكوى. في ينعب صوت عمدها.
الساكنة المبتهجة المدينة هي هذه 15 أرزيّها. تعرّى قد
صارت كيف غيري. وليس انا قلبها في القائلة مطمئنة

يده ويهزّ يصفر بها عابر كل للحيوان. مربضا خرابا
لم 2 الجائرة. المدينة المنجسة للمتمردة ويل الرب.13 على تتكل لم التاديب. تقبل لم الصوت. تسمع

زائرة. اسود وسطها في رؤساؤها 3 الهها. الى تتقرب لم
انبياؤها 4 الصباح. الى شيئا يبقون ال مساء ذئاب قضاتها
خالفوا القدس نجّسوا كهنتها غدرات. اهل متفاخرون

غداة ظلما. يفعل ال وسطها في عادل الرب 5 الشريعة.
يعرف فال الظالم اما يتعذّر. ال النور الى حكمه يبرز غداة
اسواقهم اقفرت شرفاتهم خرّبت امما قطعت 6 الخزي.
فقلت 7 ساكن. بغير انسان بال مدنهم دمرت عابر. بال
حسب مسكنها ينقطع فال التأديب تقبلين لتخشينني انك
اعمالهم جميع وافسدوا بكّروا لكن عليها. عيّنته ما كل
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السلب الى اقوم يوم الى الرب يقول فانتظروني لذلك 8

الصبّ الممالك وحشر االمم بجمع هو حكمي الن
تؤكل غيرتي بنار النه غضبي حمو كل سخطي عليهم
نقية شفة الى الشعوب احول حينئذ الني 9 االرض. كل

عبر من 10 واحدة. بكتف ليعبدوه الرب باسم كلهم ليدعوا
تقدمتي. يقدمون متبدديّ اليّ المتضرعون كوش انهار
تعديت التي اعمالك كل من تخزين ال اليوم ذلك في 11
كبريائك مبتهجي وسطك من انزع حينئذ الني عليّ. بها
وابقي 12 قدسي. جبل في التكبر الى بعد تعودي ولن
اسم على فيتوكلون ومسكينا بائسا شعبا وسطك في
يتكلمون وال اثما يفعلون ال اسرائيل بقية 13 الرب.

يرعون النهم غش لسان افواههم في يوجد وال بالكذب
يا اهتف صهيون ابنة يا ترنمي 14 مخيف وال ويربضون
اورشليم. ابنة يا قلبك بكل وابتهجي افرحي اسرائيل

اسرائيل ملك عدوك. ازال عليك االقضية الرب نزع قد 15
اليوم ذلك في 16 شرا. بعد تنظرين ال وسطك. في الرب
الرب 17 يداك. ترتخ ال صهيون يا تخافي ال الورشليم يقال
يسكت فرحا. بك يبتهج يخلّص. جبار. وسطك في الهك
على المحزونين اجمع 18 بترنم. بك يبتهج محبته. في
في هانذا 19 العار. عليها حاملين منك. كانوا الموسم.
واجمع الظالعة واخلص مذلّليك كل اعامل اليوم ذلك
خزيهم ارض كل في واسما تسبيحة واجعلهم المنفية
جمعي وقت وفي بكم آتي فيه الذي الوقت في 20

االرض شعوب في وتسبيحة اسما اصيّركم الني اياكم.
الرب قال اعينكم قدام مسبييكم ارد حين كلها
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الشهر في الملك لداريوس الثانية السنة في الرب11 كلمة كانت الشهر من يوم اول في السادس
يهوذا والي شألتيئيل بن زربابل الى النبي حجي يد عن
هكذا 2 قائال العظيم الكاهن يهوصادق بن يهوشع والى
لم الوقت ان قال الشعب هذا قائال. الجنود رب قال
يد عن الرب كلمة فكانت 3 الرب بيت بناء وقت يبلغ

في تسكنوا ان انتم لكم الوقت هل 4 قائال النبي حجي
قال فهكذا واآلن 5 خراب. البيت وهذا المغشّاة بيوتكم
كثيرا زرعتم 6 طرقكم. على قلبكم اجعلوا الجنود. رب
وال تشربون الشبع. الى وليس تأكلون قليال. ودخلتم
اجرة يأخذ اجرة واآلخذ تدفأون. وال تكتسون تروون.

على قلبكم اجعلوا الجنود. رب قال هكذا 7 منقوب لكيس
البيت وابنوا بخشب واتوا الجبل الى اصعدوا 8 طرقكم.
هو واذا كثيرا انتظرتم 9 الرب. قال واتمجد عليه فارضى
رب يقول لماذا عليه. نفخت البيت ادخلتموه ولما قليل
كل راكضون وانتم خراب هو الذي بيتي الجل الجنود.
فوقكم من السموات منعت لذلك 10 بيته. الى انسان

االرض على بالحرّ ودعوت 11 غلتها. االرض ومنعت الندى
الزيت وعلى المسطار وعلى الحنطة وعلى الجبال وعلى
وعلى البهائم وعلى الناس وعلى االرض تنبته ما وعلى

شألتيئيل بن زربابل سمع حينئذ 12 اليدين اتعاب كل
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الشعب بقية وكل العظيم الكاهن يهوصادق بن ويهوشع
الرب ارسله كما النبي حجي وكالم الههم الرب صوت
حجي فقال 13 الرب. وجه امام الشعب وخاف الههم

معكم انا قائال الشعب لجميع الرب برسالة الرب رسول
والي شألتيئيل بن زربابل روح الرب ونبّه 14 الرب. يقول
وروح العظيم الكاهن يهوصادق بن يهوشع وروح يهوذا
رب بيت في الشغل وعملوا فجاءوا الشعب بقية كل
الشهر من والعشرين الرابع اليوم في 15 الههم الجنود

الملك لداريوس الثانية السنة في السادس
من والعشرين الحادي في السابع الشهر في كلم12 2 قائال النبي حجي يد عن الرب كلمة كانت الشهر

يهوصادق بن ويهوشع يهوذا والي شألتيئيل بن زربابل
فيكم الباقي من 3 قائال الشعب وبقية العظيم الكاهن
تنظرونه وكيف االول. مجده في البيت هذا رأى الذي
يا تشدد فاآلن 4 شيء. كال اعينكم في هو أما اآلن.

الكاهن يهوصادق بن يهوشع يا وتشدد الرب يقول زربابل
الرب يقول االرض شعب جميع يا وتشددوا العظيم
الكالم حسب 5 الجنود رب يقول معكم فاني واعملوا

قائم وروحي مصر من خروجكم عند به عاهدتكم الذي
الجنود. رب قال هكذا النه 6 تخافوا. ال وسطكم. في
والبحر واالرض السموات فازلزل قليل بعد مرّة هي
االمم كل مشتهى وياتي االمم كل وازلزل 7 واليابسة.

ولي الفضة لي 8 الجنود. رب قال مجدا البيت هذا فامأل
يكون االخير البيت هذا مجد 9 الجنود. رب يقول الذهب
المكان هذا وفي الجنود رب قال االول مجد من اعظم
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والعشرين الرابع في 10 الجنود رب يقول السالم اعطي
كلمة كانت لداريوس الثانية السنة في التاسع الشهر من
الجنود. رب قال هكذا 11 قائال النبي حجي يد عن الرب
لحما انسان حمل ان 12 قائال الشريعة عن الكهنة اسأل
او طبيخا او خبزا بطرفه ومس ثوبه طرف في مقدسا
الكهنة فاجاب يتقدس. فهل ما طعاما او زيتا او خمرا
يمسّ بميت المنجس كان ان حجي فقال 13 ال. وقالوا

يتنجس. وقالوا الكهنة فاجاب يتنجس. فهل هذه من شيئا
هذه وهكذا الشعب هذا هكذا وقال. حجي فاجاب 14
وما ايديهم عمل كل وهكذا الرب يقول قدامي االمة
من قلبكم فاجعلوا واآلن 15 نجس. هو هناك يقربونه

هيكل في حجر على حجر وضع قبل فراجعا اليوم هذا
عرمة الى يأتي احدكم كان االيام تلك مذ 16 الرب.

ليغرف المعصرة حوض الى أتى عشرة. فكانت عشرين
باللفح ضربتكم قد 17 عشرين. فكانت فورة خمسين

اليّ رجعتم وما ايديكم عمل كل في وبالبرد وباليرقان
من فصاعدا اليوم هذا من قلبكم فاجعلوا 18 الرب. يقول
الذي اليوم من التاسع الشهر من والعشرين الرابع اليوم
في البذر هل 19 قلبكم. اجعلوا الرب هيكل تأسّس فيه
يحمل لم والزيتون والرمان والتين والكرم بعد. االهراء
ثانية الرب كلمة وصارت 20 ابارك اليوم هذا فمن بعد.
كلم 21 قائال الشهر من والعشرين الرابع في حجي الى
واالرض السموات ازلزل اني قائال. يهوذا والي زربابل
واقلب االمم ممالك قوّة وابيد الممالك كرسي واقلب 22
منها كل وراكبوها الخيل وينحطّ فيها والراكبين المركبات
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يا آخذك الجنود رب يقول اليوم ذلك في 23 اخيه. بسيف
كخاتم واجعلك الرب يقول شألتيئيل ابن عبدي زربابل

الجنود رب يقول اخترتك قد الني



Zakharia

كانت لداريوس الثانية السنة في الثامن الشهر في قائال11 النبي عدّو بن برخيا بن زكريا الى الرب كلمة
هكذا لهم. فقل 3 آبائكم. على غضبا الرب غضب قد 2
فارجع الجنود رب يقول اليّ ارجعوا الجنود. رب قال

ناداهم الذين كآبائكم تكونوا ال 4 الجنود. رب يقول اليكم
عن ارجعوا الجنود رب قال هكذا قائلين االولون االنبياء
يسمعوا فلم الشريرة. اعمالكم وعن الشريرة طرقكم
هم. اين آباؤكم 5 الجنود. رب يقول اليّ يصغوا ولم

التي وفرائضي كالمي ولكن 6 يحيون. ابدا هل واالنبياء
فرجعوا آباءكم. تدرك أفلم االنبياء عبيدي بها اوصيت

وكاعمالنا كطرقنا بنا يصنع ان الجنود رب قصد كما وقالوا
الشهر من والعشرين الرابع اليوم في 7 بنا فعل كذلك

لداريوس الثانية السنة في شباط. شهر هو عشر. الحادي
قائال النبي عدّو بن برخيا بن زكريا الى الرب كلمة كانت
وهو احمر فرس على راكب برجل واذا الليل في رأيت 8
وشقر حمر خيل وخلفه الظل في الذي اآلس بين واقف
الذي المالك لي فقال هؤالء. ما سيدي يا فقلت 9 وشهب.
بين الواقف الرجل فاجاب 10 هؤالء. ما أريك انا كلمني
في للجوالن الرب ارسلهم الذين هم هؤالء وقال اآلس
وقالوا اآلس بين الواقف الرب مالك فاجابوا 11 االرض.
وساكنة مستريحة كلها االرض واذا االرض في جلنا قد
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انت متى الى الجنود رب يا وقال. الرب مالك فاجاب 12
هذه عليها غضبت التي يهوذا ومدن اورشليم ترحم ال

بكالم كلمني الذي المالك الرب فاجاب 13 سنة. السبعين
ناد كلمني الذي المالك لي فقال 14 تعزية. وكالم طيب
وعلى اورشليم على غرت الجنود. رب قال هكذا قائال.
عظيم بغضب مغضب وانا 15 عظيمة. غيرة صهيون
اعانوا وهم قليال غضبت الني المطمئنين. االمم على

اورشليم الى رجعت قد الرب. قال هكذا لذلك 16 الشر.
المطمار ويمد الجنود رب يقول فيها يبنى فبيتي بالمراحم
الجنود. رب قال هكذا وقل. ايضا ناد 17 اورشليم. على
بعد صهيون يعزّي والرب خيرا بعد تفيض مدني ان

باربعة واذا ونظرت عينيّ فرفعت 18 اورشليم بعد ويختار
لي فقال هذه. ما كلمني. الذي للمالك فقلت 19 قرون.
واورشليم. واسرائيل يهوذا بددت التي القرون هي هذه
ماذا هؤالء جاء فقلت 21 صنّاع. اربعة الرب فاراني 20
يهوذا بددت التي القرون هي هذه قائال فتكلم يفعلون.
ليرعبوهم هؤالء جاء وقد راسه. انسان يرفع لم حتى
يهوذا ارض على قرنا الرافعين االمم قرون وليطردوا

لتبديدها
قياس. حبل وبيده رجل واذا ونظرت عينيّ فرفعت القيس12 لي فقال ذاهب. انت اين الى فقلت 2

بالمالك واذا 3 طولها. وكم عرضها كم الرى اورشليم
له فقال 4 للقائه. آخر مالك وخرج خرج قد كلمني الذي
من اورشليم تسكن كاالعراء قائال. الغالم هذا وكلم اجر
سور لها اكون الرب يقول وانا 5 فيها. والبهائم الناس كثرة



7.3–6.2 Zakharia 3
اهربوا يا يا 6 وسطها في مجدا واكون حولها من نار
كرياح فرقتكم قد فاني الرب. يقول الشمال ارض من
الساكنة صهيون يا تنجّي 7 الرب. يقول االربع السماء
المجد بعد الجنود. رب قال هكذا النه 8 بابل. بنت في

يمسّ يمسكم من النه سلبوكم الذين االمم الى ارسلني
سلبا فيكونون عليهم يدي احرّك هانذا الني 9 عينه. حدقة
ترنمي 10 ارسلني قد الجنود رب ان فتعلمون لعبيدهم.
في واسكن آتي هانذا الني صهيون بنت يا وافرحي

ذلك في بالرب كثيرة امم فيتصل 11 الرب. يقول وسطك
ان فتعلمين وسطك في فاسكن شعبا لي ويكونون اليوم
نصيبه يهوذا يرث والرب 12 اليك. ارسلني قد الجنود رب
يا اسكتوا 13 بعد. اورشليم ويختار المقدسه االرض في
قدسه مسكن من استيقظ قد النه الرب قدام البشر كل
مالك قدام قائما العظيم الكاهن يهوشع وأراني فقال13 2 ليقاومه. يمينه عن قائم والشيطان الرب
الرب لينتهرك شيطان. يا الرب لينتهرك للشيطان الرب

النار من منتشلة شعلة هذا أفليس اورشليم. اختار الذي
المالك. قدام وواقفا قذرة ثيابا البسا يهوشع وكان 3
الثياب عنه انزعوا قائال قدامه الواقفين وكلم فاجاب 4

ثيابا والبسك اثمك عنك اذهبت قد انظر. له وقال القذرة.
طاهرة. عمامة راسه على ليضعوا فقلت 5 مزخرفة.
ثيابا والبسوه الطاهرة العمامة راسه على فوضعوا
يهوشع على الرب مالك فاشهد 6 واقف. الرب ومالك

وان طرقي في سلكت ان الجنود رب قال هكذا 7 قائال
على ايضا وتحافظ بيتي تدين ايضا فانت شعائري حفظت



12.4–8.3 Zakharia 4
يا فاسمع 8 الواقفين. هؤالء بين مسالك واعطيك دياري
امامك. الجالسون ورفقاؤك انت العظيم الكاهن يهوشع
فهوذا 9 الغصن. بعبدي آتي هانذا الني آية. رجال النهم
سبع واحد حجر على يهوشع قدام وضعته الذي الحجر

تلك اثم وازيل الجنود رب يقول نقشه ناقش هانذا اعين.
الجنود رب يقول اليوم ذلك في 10 واحد. يوم في االرض

التينة وتحت الكرمة تحت قريبه انسان كل ينادي
أوقظ كرجل وايقظني كلمني الذي المالك فرجع واذا14 نظرت قد فقلت ترى. ماذا لي وقال 2 نومه. من
عليها سرج وسبعة راسها على وكوزها ذهب كلها بمنارة
زيتونتان وعندها 3 راسها. على التي للسرج انابيب وسبع
فاجبت 4 يساره. عن واالخرى الكوز يمين عن احداهما
فاجاب 5 سيدي. يا هذه ما قائال كلمني الذي للمالك وقلت
فقلت هذه. ما تعلم أما لي وقال كلمني الذي المالك
الى الرب كلمة هذه قائال وكلمني فاجاب 6 سيدي. يا ال
رب قال بروحي بل بالقوة وال بالقدرة ال قائال زربابل
تصير زربابل امام العظيم. الجبل ايها انت من 7 الجنود.
له كرامة كرامة الهاتفين بين الزاوية حجر فيخرج سهال.

اسستها قد زربابل يدي ان 9 قائال الرب كلمة اليّ وكانت 8
ارسلني الجنود رب ان فتعلم تتمّمانه فيداه البيت هذا
فتفرح الصغيرة. األمور بيوم ازدرى من النه 10 اليكم.

الرب اعين هي انما زربابل. بيد الزيج ويرون السبع اولئك
هاتان ما له وقلت فاجبت 11 كلها. االرض في الجائلة

ثانية واجبت 12 يسارها. وعن المنارة يمين عن الزيتونتان
ذهب من االنابيب بجانب اللذان الزيتون فرعا ما له وقلت
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اما قائال فاجابني 13 الذهبيّ. انفسهما من المفرغان

هما هاتان فقال 14 سيدي. يا ال فقلت هاتان. ما تعلم
كلها االرض سيد عند الواقفان الزيت ابنا

طائر. بدرج واذا ونظرت عينيّ ورفعت فعدت طائرا15 درجا ارى اني فقلت ترى. ماذا لي فقال 2
لي فقال 3 اذرع. عشر وعرضه ذراعا عشرون طوله

كل الن االرض. كل وجه على الخارجة اللعنة هي هذه
هناك من يباد حالف وكل بحسبها هنا من يباد سارق
بيت فتدخل الجنود رب يقول اخرجها اني 4 بحسبها.

بيته وسط في وتبيت زورا باسمي الحالف وبيت السارق
كلمني الذي المالك خرج ثم 5 وحجارته خشبه مع وتفنيه
ما فقلت 6 الخارج. هذا ما وانظر عينيك ارفع لي. وقال
عينهم هذه وقال الخارجة. االيفة هي هذه فقال هو.
وكانت رفعت. رصاص بوزنة واذا 7 االرض. كل في

الشر. هي هذه فقال 8 االيفة. وسط في جالسة امرأة
على الرصاص ثقل وطرح االيفة وسط الى فطرحها

والريح خرجتا بامرأتين واذا ونظرت عينيّ ورفعت 9 فمها.
االيفة فرفعتا اللقلق كاجنحة اجنحة ولهما اجنحتهما. في
الى كلمني الذي للمالك فقلت 10 والسماء. االرض بين
في بيتا لها لتبنيا لي فقال 11 بااليفة. ذاهبتان هما اين

قاعدتها على هناك تقرّ تهيّأ واذا شنعار. ارض
مركبات باربع واذا ونظرت عينيّ ورفعت فعدت نحاس.16 جبال والجبالن جبلين بين من خارجات

خيل الثانية المركبة وفي حمر خيل االولى المركبة في 2
المركبة وفي شهب خيل الثالثة المركبة وفي 3 دهم
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الذي للمالك وقلت فاجبت 4 شقر. منمّرة خيل الرابعة

هذه لي وقال المالك فاجاب 5 سيدي. يا هذه ما كلمني
سيد لدى الوقوف من خارجة االربع السماء ارواح هي
ارض الى تخرج الدهم الخيل فيها التي 6 كلها. االرض
نحو تخرج والمنمّرة وراءها خارجة والشّهب الشمال

تذهب ان والتمست فخرجت الشقر اما 7 الجنوب. ارض
االرض. في وتمشّي اذهبي فقال االرض في لتتمشى
هوذا قائال. وكلمني عليّ فصرخ 8 االرض. في فتمشت

ارض في روحي سكّنوا قد الشمال ارض الى الخارجون
اهل من خذ 10 قائال. الرب كالم اليّ وكان 9 الشمال

من جاءوا الذين يدعيا ومن طوبيا ومن حلداي من السبي
بن يوشيا بيت الى وادخل اليوم ذلك في انت وتعال بابل
على وضعها تيجانا واعمل وذهبا فضة خذ ثم 11 صفنيا.
وكلمه 12 العظيم. الكاهن يهوصادق بن يهوشع راس
الغصن الرجل هوذا قائال. الجنود رب قال هكذا قائال.
يبني فهو 13 الرب. هيكل ويبني ينبت مكانه ومن اسمه
على ويتسلط ويجلس الجالل يحمل وهو الرب هيكل

السالم مشورة وتكون كرسيه على كاهنا ويكون كرسيه
وليدعيا ولطوبيا لحالم التيجان وتكون 14 كليهما. بينهما
والبعيدون 15 الرب. هيكل في تذكارا صفنيا بن ولحين
الجنود رب ان فتعلمون الرب هيكل في ويبنون يأتون
الرب صوت سمعا سمعتم اذا ويكون اليكم. ارسلني

الهكم****
كالم ان الملك لداريوس الرابعة السنة في وكان التاسع17 الشهر من الرابع في زكريا الى صار الرب
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ملك ورجم شراصر ايل بيت اهل ارسل لما 2 كسلو في
في الذين الكهنة وليكلموا 3 الرب قدام ليصلّوا ورجالهم

الخامس الشهر في أأبكي قائلين واالنبياء الجنود رب بيت
اليّ صار ثم 4 هذه السنين من كم فعلت كما منفصال

وللكهنة االرض شعب لجميع قل 5 قائال الجنود رب كالم
والشهر الخامس الشهر في ونحتم صمتم لما قائال.

لي صوما صمتم فهل سنة السبعين هذه وذلك السابع
وانتم اآلكلين انتم كنتم أفما شربتم ولما اكلتم ولما 6 انا.
عن الرب به نادى الذي الكالم هو هذا أليس 7 الشاربين.
ومستريحة معمورة اورشليم كانت حين االولين االنبياء يد
كالم وكان 8 معمورين والسهل والجنوب حولها ومدنها
قائال. الجنود رب قال هكذا 9 قائال. زكريا الى الرب

انسان كل ورحمة احسانا واعملوا الحق قضاء اقضوا
وال الغريب وال اليتيم وال االرملة تظلموا وال 10 اخيه. مع
قلبكم. في اخيه على شرا منكم احد يفكر وال الفقير

عن آذانهم وثقّلوا معاندة كتفا واعطوا يصغوا ان فابوا 11
الشريعة يسمعوا لئال ماسا قلبهم جعلوا بل 12 السمع.
االنبياء يد عن بروحه الجنود رب ارسله الذي والكالم

فكان 13 الجنود. رب عند من عظيم غضب فجاء االولين
اسمع فال هم ينادون كذلك يسمعوا فلم هو نادى كما
لم الذين االمم كل الى واعصفهم 14 الجنود. رب قال
آئب وال ذاهب ال وراءهم االرض فخربت يعرفوهم.

خرابا البهجة االرض فجعلوا
الجنود. رب قال هكذا 2 قائال الجنود رب كالم وكان عظيم18 وبسخط عظيمة غيرة صهيون على غرت
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صهيون الى رجعت قد الرب قال هكذا 3 عليها. غرت

الحق مدينة اورشليم فتدعى اورشليم وسط في واسكن
الجنود. رب قال هكذا 4 المقدس الجبل الجنود رب وجبل
كل اورشليم اسواق في والشيخات الشيوخ بعد سيجلس
اسواق وتمتلئ 5 االيام. كثرة من بيده عصاه منهم انسان
هكذا 6 اسواقها. في العبين والبنات الصبيان من المدينة
هذا بقية اعين في عجيبا ذلك يكن ان الجنود رب قال
عينيّ في عجيبا ايضا أفيكون االيام هذه في الشعب
اخلّص هانذا الجنود. رب قال هكذا 7 الجنود رب يقول
الشمس. مغرب ارض ومن المشرق ارض من شعبي
لي ويكونون اورشليم وسط في فيسكنون بهم وآتي 8
رب قال هكذا 9 والبرّ بالحق الها لهم اكون وانا شعبا
االيام هذه في السامعون ايها ايديكم لتتشدد الجنود

بيت أسس يوم كان الذي االنبياء افواه من الكالم هذا
تكن لم االيام هذه قبل النه 10 الهيكل. لبناء الجنود رب
او خرج لمن سالم وال اجرة للبهيمة وال اجرة لالنسان
على الرجل انسان كل واطلقت الضيق قبل من دخل

في كما الشعب هذا لبقية انا اكون فال اآلن اما 11 قريبه.
الكرم السالم زرع بل 12 الجنود. رب يقول االولى االيام
تعطي والسموات غلتها تعطي واالرض ثمره يعطي

كما ويكون 13 كلها. هذه الشعب هذا بقية واملّك نداها
اسرائيل بيت ويا يهوذا بيت يا االمم بين لعنة كنتم انكم

ايديكم. لتتشدد تخافوا. فال بركة فتكونون اخلصكم كذلك
ان في فكرت اني كما الجنود رب قال هكذا النه 14

ولم الجنود رب قال آباؤكم اغضبني حين اليكم اسيء
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احسن ان في االيام هذه في وفكرت عدت هكذا 15 اندم
األمور هي هذه 16 تخافوا. ال يهوذا. وبيت اورشليم الى
اقضوا بالحق. قريبه انسان كل ليكلم تفعلونها. التي

في احد يفكرنّ وال 17 ابوابكم. في السالم وقضاء بالحق
الن الزور. يمين تحبوا وال قلوبكم. في قريبه على السوء
رب كالم اليّ وكان 18 الرب يقول اكرهها جميعها هذه
الشهر صوم ان الجنود. رب قال هكذا 19 قائال. الجنود
العاشر وصوم السابع وصوم الخامس وصوم الرابع
فاحبوا طيبة. واعيادا وفرحا ابتهاجا يهوذا لبيت يكون

شعوب سيأتي الجنود رب قال هكذا 20 والسالم. الحق
الى يسيرون واحدة وسكان 21 كثيرة. مدن وسكان بعد
ونطلب الرب وجه لنترضى ذهابا لنذهب قائلين اخرى

وامم كثيرة شعوب فتاتي 22 اذهب. ايضا انا الجنود. رب
الرب وجه وليترضوا اورشليم في الجنود رب ليطلبوا قوية
عشرة يمسك االيام تلك في الجنود. رب قال هكذا 23

يهودي رجل بذيل يتمسكون االمم ألسنة جميع من رجال
معكم هللا ان سمعنا الننا معكم نذهب قائلين

ودمشق حدراخ ارض في الرب كلمة وحي اسرائيل.19 اسباط وكل االنسان عين للرب الن محلّه.
حكيمة تكن وان وصيدون وصور تتاخمها ايضا وحماة 2

الفضة وكوّمت لنفسها حصنا صور بنت وقد 3 جدا.
يمتلكها السيد هوذا 4 االسواق. كطين والذهب كالتراب

اشقلون ترى 5 بالنار. تؤكل وهي قوّتها البحر في ويضرب
انتظارها يخزيها النه وعقرون. جدا فتتوجع وغزة فتخاف
في ويسكن 6 تسكن. ال واشقلون غزة من يبيد والملك
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دماءه وانزع 7 الفلسطينيين. كبرياء واقطع زنيم اشدود
اللهنا ايضا هو فيبقى اسنانه بين من ورجسه فمه من
حول واحلّ 8 كيبوسيّ. وعقرون يهوذا في كامير ويكون
بعد عليهم يعبر فال واآلئب الذاهب الجيش بسبب بيتي
يا جدا ابتهجي 9 بعينيّ رأيت اآلن فاني الجزية. جابي
يأتي ملكك هوذا اورشليم. بنت يا اهتفي صهيون ابنة
وعلى حمار على وراكب وديع ومنصور عادل هو اليك

والفرس افرايم من المركبة واقطع 10 اتان. ابن جحش
لالمم بالسالم ويتكلم الحرب. قوس وتقطع اورشليم من

اقاصي الى النهر ومن البحر الى البحر من وسلطانه
اسراك اطلقت قد عهدك بدم فاني ايضا وانت 11 االرض.
يا الحصن الى ارجعوا 12 ماء. فيه ليس الذي الجب من
ضعفين عليك ارد اني اصرّح ايضا اليوم الرجاء. اسرى

افرايم القوس ومألت لنفسي يهوذا أوترت الني 13

وجعلتك ياوان يا بنيك على صهيون يا ابناءك وانهضت
كالبرق يخرج وسهمه فوقهم الرب ويرى 14 جبّار. كسيف
الجنوب. زوابع في ويسير البوق في ينفخ الرب والسيد
حجارة ويدوسون فياكلون عنهم يحامي الجنود رب 15
ويمتلئون الخمر من كما ويضجون ويشربون المقالع

في الههم الرب ويخلصهم 16 المذبح. وكزوايا كالمنضح
على مرفوعة التاج كحجارة بل شعبه كقطيع اليوم ذلك
الفتيان تنمي الحنطة اجمله. وما اجوده ما 17 ارضه.

العذارى والمسطار
المتأخر المطر اوان في المطر الرب من اطلبوا لكل110 الوبل. مطر ويعطيهم بروقا الرب فيصنع
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بالباطل تكلموا قد الترافيم الن 2 الحقل. في عشبا انسان

يعزّون كذب. باحالم واخبروا الكذب رأوا والعرافون
على 3 راع. ليس اذ ذلوا كغنم. رحلوا لذلك بالباطل.

الجنود رب الن االعتدة. فعاقبت غضبي اشتعل الرعاة
في جالله كفرس وجعلهم يهوذا بيت قطيعه تعهد قد

يخرج منه القتال قوس منه الوتد منه الزاوية منه 4 القتال.
طين الدائسين كالجبابرة ويكونون 5 جميعا. ظالم كل

والراكبون معهم الرب الن ويحاربون القتال في االسواق
يوسف بيت واخلّص يهوذا بيت واقوي 6 يخزون. الخيل
ارفضهم لم كاني ويكونون رحمتهم قد الني وارجعهم
كجبار افرايم ويكون 7 فاجيبهم. الههم الرب انا الني

ويبتهج فيفرحون بنوهم وينظر بالخمر كانه قلبهم ويفرح
فديتهم قد الني واجمعهم لهم اصفر 8 بالرب. قلبهم

فيذكرونني الشعوب بين وازرعهم 9 كثروا. كما ويكثرون
ويرجعون. بنيهم مع ويحيون البعيدة االراضي في

وآتي اشور من واجمعهم مصر ارض من وارجعهم 10
ويعبر 11 مكان. لهم يوجد وال ولبنان ارضجلعاد الى بهم

كل وتجف البحر في اللجج ويضرب الضيق بحر في
مصر. قضيب ويزول اشور كبرياء وتخفض النهر اعماق

الرب يقول باسمه فيسلكون بالرب واقويهم 12
ولول 2 ارزك. النار فتأكل لبنان يا ابوابك افتح خربوا.111 قد االعزاء الن سقط االرز الن سرو يا
صوت 3 هبط. قد المنيع الوعر الن باشان بلوط يا ولول
االشبال زمجرة صوت خرب. فخرهم الن الرعاة ولولة

غنم ارع الهي الرب قال هكذا 4 خربت. االردن كبرياء الن
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وبائعوهم يأثمون وال مالكوهم يذبحهم الذين 5 الذبح
يشفقون ال ورعاتهم استغنيت. قد الرب مبارك يقولون
يقول االرض سكان على بعد اشفق ال الني 6 عليهم.
وليد قريبه ليد رجل كل االنسان مسلّم هانذا بل الرب
فرعيت 7 يدهم من انقذ وال االرض فيضربون ملكه

عصوين لنفسي واخذت الغنم. اذل لكنهم الذبح. غنم
ورعيت حباال االخرى وسميت نعمة الواحدة فسميت
وضاقت واحد شهر في الثالثة الرعاة وابدت 8 الغنم.
ارعاكم. ال فقلت 9 نفسهم. ايضا وكرهتني بهم نفسي

لحم بعضها فلياكل والبقية فليبد يبد ومن فليمت يمت من
عهدي النقض وقصفتها نعمة عصاي فاخذت 10 بعض
اليوم ذلك في فنقض 11 االسباط. كل مع قطعته الذي
الرب. كلمة انها لي المنتظرون الغنم اذل علم وهكذا

واال اجرتي فاعطوني اعينكم في حسن ان لهم فقلت 12
لي فقال 13 الفضة. من ثالثين اجرتي فوزنوا فامتنعوا.
به. ثمنوني الذي الكريم الثمن الفخاري الى القها الرب

بيت في الفخاري الى والقيتها الفضة من الثالثين فاخذت
اإلخاء النقض حباال االخرى عصاي قصفت ثم 14 الرب.
بعد لنفسك خذ الرب لي فقال 15 واسرائيل يهوذا بين

االرض في راعيا مقيم هانذا الني 16 احمق. راع ادوات
المنكسر يجبر وال المنساق يطلب وال المنقطعين يفتقد ال
اظالفها وينزع السمان لحم ياكل ولكن القائم يربّي وال
ذراعه على السيف الغنم. التارك الباطل للراعي ويل 17
تكلّ اليمنى وعينه يبسا تيبس ذراعه اليمنى. عينه وعلى

كلوال
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الرب يقول اسرائيل. على الرب كالم وحي روح112 وجابل االرض ومؤسس السموات باسط
ترنّح كاس اورشليم اجعل هانذا 2 داخله في االنسان
في تكون يهوذا على وايضا حولها الشعوب لجميع
اجعل اني اليوم ذلك في ويكون 3 اورشليم. حصار
الذين وكل الشعوب لجميع مشواال حجرا اورشليم

االرض. امم كل عليها ويجتمع شقا. ينشقون يشيلونه
بالحيرة فرس كل اضرب الرب يقول اليوم ذلك في 4

كل واضرب يهوذا بيت على عينيّ وافتح بالجنون. وراكبه
قلبهم في يهوذا امراء فتقول 5 بالعمى. الشعوب خيل
في 6 الههم. الجنود برب لي قوة اورشليم سكان ان
الحطب بين نار كمصباح يهوذا امراء اجعل اليوم ذلك
حولهم الشعوب كل فياكلون الحزم بين نار وكمشعل

مكانها في ايضا اورشليم فتثبت اليسار وعن اليمين عن
يتعاظم لكيال اوال يهوذا خيام الرب ويخلص 7 باورشليم.
يهوذا. على اورشليم سكان وافتخار داود بيت افتخار

العاثر فيكون اورشليم سكان الرب يستر اليوم ذلك في 8
مثل هللا مثل داود وبيت داود مثل اليوم ذلك في منهم
التمس اني اليوم ذلك في ويكون 9 امامهم. الرب مالك
على وافيض 10 اورشليم على اآلتين االمم كل هالك

والتضرعات النعمة روح اورشليم سكان وعلى داود بيت
على كنائح عليه وينوحون طعنوه الذي اليّ فينظرون
مرارة في هو كمن عليه مرارة في ويكونون له وحيد
اورشليم في النوح يعظم اليوم ذلك في 11 بكره. على
االرض وتنوح 12 مجدّون. بقعة في رمون هدد كنوح
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حدتها على داود بيت عشيرة حدتها على عشائر عشائر
حدتها على ناثان بيت عشيرة حدتهنّ. على ونساؤهم

حدتها على الوي بيت عشيرة 13 حدتهنّ. على ونساؤهم
حدتها على شمعي عشيرة حدتهنّ. على ونساؤهم

عشيرة الباقية العشائر كل 14 حدتهنّ. على ونساؤهم
حدتهنّ على ونساؤهم حدتها على عشيرة

داود لبيت مفتوحا ينبوع يكون اليوم ذلك في ويكون113 2 وللنجاسة. للخطية اورشليم ولسكان
االصنام اسماء اقطع اني الجنود رب يقول اليوم ذلك في

والروح ايضا االنبياء وازيل بعد تذكر فال االرض من
وامه اباه ان بعد احد تنبأ اذا ويكون 3 االرض. النجسمن

باسم بالكذب تكلمت النك تعيش ال له يقوالن والديه
في ويكون 4 يتنبأ. عندما والداه وامه ابوه فيطعنه الرب.
تنبأ اذا رؤياه من واحد كل يخزون االنبياء ان اليوم ذلك
انا لست يقول بل 5 الغش. الجل شعر ثوب يلبسون وال
صباي. من اقتناني انسانا الن االرض فالح انسان انا نبيا.
التي هي فيقول يديك. في الجروح هذه ما له فيقول 6

راعيّ على سيف يا استيقظ 7 احبائي بيت في بها جرحت
الراعي اضرب الجنود. رب يقول رفقتي رجل وعلى

كل في ويكون 8 الصغار. على يدي وارد الغنم فتتشتّت
والثلث ويموتان يقطعان منها ثلثين ان الرب يقول االرض
كمحص وامحصهم النار في الثلث وادخل 9 فيها. يبقى
وانا باسمي يدعو هو الذهب. امتحان وامتحنهم الفضة

الهي الرب يقول وهو شعبي هو اقول اجيبه.
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في سلبك فيقسم ياتي للرب يوم هوذا اورشليم114 على االمم كل واجمع 2 وسطك.

النساء وتفضح البيوت وتنهب المدينة فتؤخذ للمحاربة
تقطع ال الشعب وبقية السبي الى المدينة نصف ويخرج
في كما االمم تلك ويحارب الرب فيخرج 3 المدينة من

على اليوم ذلك في قدماه وتقف 4 القتال. يوم حربه يوم
فينشق الشرق من اورشليم قدام الذي الزيتون جبل

واديا الغرب ونحو الشرق نحو وسطه من الزيتون جبل
نحو ونصفه الشمال نحو الجبل نصف وينتقل جدا عظيما
الجبال جواء الن جبالي جواء في وتهربون 5 الجنوب.

ايام في الزلزلة من هربتم كما وتهربون آصل الى يصل
معك القديسين وجميع الهي الرب ويأتي يهوذا ملك عزّيا
تنقبض. الدراريّ نور. يكون ال انه اليوم ذلك في ويكون 6

بل ليل وال نهار ال للرب. معروف واحد يوم ويكون 7
ذلك في ويكون 8 نور. يكون المساء وقت في انه يحدث
البحر الى نصفها اورشليم من تخرج حيّة مياها ان اليوم
وفي الصيف في الغربي. البحر الى ونصفها الشرقي

في االرض. كل على ملكا الرب ويكون 9 تكون. الخريف
وتتحول 10 وحده. واسمه وحده الرب يكون اليوم ذلك
اورشليم. جنوب رمّون الى جبع من كالعربة كلها االرض

مكان الى بنيامين باب من مكانها في وتعمر وترتفع
معاصر الى حننئيل برج ومن الزوايا باب الى االول الباب

فتعمر لعن بعد يكون وال فيها فيسكنون 11 الملك.
بها يضرب التي الضربة تكون وهذه 12 باألمن اورشليم
لحمهم اورشليم. على تجندوا الذين الشعوب كل الرب
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في تذوب وعيونهم اقدامهم على واقفون وهم يذوب
ذلك في ويكون 13 فمهم. في يذوب ولسانهم اوقابها

فيمسك فيهم يحدث الرب من عظيما اضطرابا ان اليوم
ايضا ويهوذا 14 قريبه. يد على يده وتعلو قريبه بيد الرجل
ذهب حولها من االمم كل ثروة وتجمع اورشليم تحارب
الخيل ضربة تكون وكذا 15 جدا. كثيرة ومالبس وفضة
في تكون التي البهائم وكل والحمير والجمال والبغال

من الباقي كل ان ويكون 16 الضربة كهذه المحالّ. هذه
من يصعدون اورشليم على جاءوا الذين االمم جميع
عيد وليعيّدوا الجنود رب للملك ليسجدوا سنة الى سنة

االرض قبائل من يصعد ال من كل ان ويكون 17 المظال.
عليهم يكون ال الجنود رب للملك ليسجد اورشليم الى

عليها مطر وال مصر قبيلة تات وال تصعد ال وان 18 مطر.
ال الذين االمم الرب بها يضرب التي الضربة عليها تكن
قصاص يكون هذا 19 المظال. عيد ليعيّدوا يصعدون

عيد ليعيدوا يصعدون ال الذين االمم كل وقصاص مصر
الخيل اجراس على يكون اليوم ذلك في 20 المظال

امام كالمناضح تكون الرب بيت في والقدور للرب قدس
قدسا تكون يهوذا وفي اورشليم في قدر وكل 21 المذبح.
ويطبخون منها ويأخذون يأتون الذابحين وكل الجنود لرب
رب بيت في كنعاني بعد يكون ال اليوم ذلك وفي فيها.

الجنود



Maleakhi

احببتكم 2 مالخي يد عن السرائيل الرب كلمة وحي ليعقوب11 اخا عيسو أليس احببتنا. بم وقلتم الرب. قال
وجعلت عيسو وابغضت 3 يعقوب واحببت الرب يقول
قد قال ادوم الن 4 البرية. لذئاب وميراثه خرابا جباله
هم الجنود رب قال هكذا الخرب. ونبني فنعود هدمنا
الذي والشعب الشر تخوم ويدعونهم اهدم وانا يبنون
وتقولون اعينكم فترى 5 االبد. الى الرب عليه غضب
اباه يكرم االبن 6 اسرائيل تخم عند من الرب ليتعظم
وان كرامتي فاين ابا انا كنت فان سيده. يكرم والعبد
الكهنة ايها الجنود رب لكم قال هيبتي فاين سيدا كنت

تقربون 7 اسمك. احتقرنا بما وتقولون اسمي. المحتقرون
بقولكم نجّسناك. بم وتقولون مذبحي. على نجسا خبزا

ذبيحة االعمى قربتم وان 8 محتقرة. الرب مائدة ان
ذلك أفليس والسقيم االعرج قربتم وان شرا ذلك أفليس
رب قال وجهك يرفع او عليك أفيرضى لواليك قرّبه شرا.
كانت هذه علينا. فيتراءف هللا وجه ترضّوا واآلن 9 الجنود.
فيكم من 10 الجنود رب قال وجهكم يرفع هل يدكم. من
لي ليست مجانا. مذبحي على توقدون ال بل الباب يغلق
يدكم. من تقدمة اقبل وال الجنود رب قال بكم مسرّة

بين عظيم اسمي مغربها الى الشمس مشرق من النه 11

طاهرة وتقدمة بخور السمي يقرب مكان كل وفي االمم
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انتم اما 12 الجنود. رب قال االمم بين عظيم اسمي الن
محتقر وثمرتها تنجّست الرب مائدة ان بقولكم فمنجسوه

قال عليه وتأففتم المشقّة هذه ما وقلتم 13 طعامها.
فاتيتم والسقيم واالعرج بالمغتصب وجئتم الجنود رب
وملعون 14 الرب. قال يدكم من اقبلها فهل بالتقدمة.
للسيد ويذبح وينذر ذكر قطيعه في يوجد الذي الماكر

مهيب واسمي الجنود رب قال عظيم ملك انا الني عائبا.
االمم بين

كنتم ان 2 الكهنة. ايها الوصية هذه اليكم واآلن مجدا12 لتعطوا القلب في تجعلون وال تسمعون ال
وألعن اللعن عليكم ارسل فاني الجنود رب قال السمي
القلب. في جاعلين لستم النكم لعنتها قد بل بركاتكم

فرث وجوهكم على الفرث وامدّ الزرع لكم انتهر هانذا 3

اليكم ارسلت اني فتعلمون 4 معه. فتنزعون اعيادكم
الجنود. رب قال الوي مع عهدي لكون الوصية هذه

للتقوى اياهما واعطيته والسالم للحياة معه عهدي كان 5
كانت الحق شريعة 6 هو. ارتاع اسمي ومن فاتقاني
في معي سلك شفتيه. في يوجد لم واثم فيه في

شفتي الن 7 االثم. عن كثيرين وارجع واالستقامة السالم
النه الشريعة يطلبون فمه ومن معرفة تحفظان الكاهن
واعثرتم الطريق عن فحدتم انتم اما 8 الجنود. رب رسول

الجنود. رب قال الوي عهد افسدتم بالشريعة. كثيرين
الشعب كل عند ودنيئين محتقرين صيّرتكم ايضا فانا 9
الشريعة في حابيتم بل طرقي تحفظوا لم انكم كما

نغدر فلم خلقنا. واحد اله أليس لكلنا. واحد اب أليس 10



5.3–11.2 Maleakhi 3
وعمل يهوذا غدر 11 آبائنا. عهد لتدنيس باخيه الرجل

نجّس قد يهوذا الن اورشليم. وفي اسرائيل في الرجس
يقطع 12 غريب. اله بنت وتزوج احبه الذي الرب قدس

خيام من والمجيب الساهر هذا يفعل الذي الرجل الرب
هذا فعلتم وقد 13 الجنود. لرب تقدمة يقرّب ومن يعقوب

فال والصراخ بالبكاء بالدموع الرب مذبح مغطين ثانية
فقلتم 14 يدكم. من المرضي يقبل وال بعد التقدمة تراعى

امرأة وبين بينك الشاهد هو الرب ان اجل من لماذا.
عهدك. وامرأة قرينتك وهي بها غدرت انت التي شبابك
طالبا الواحد. ولماذا الروح. بقية وله واحد يفعل أفلم 15
شبابه. بامرأة احد يغدر وال لروحكم فاحذروا هللا. زرع
يغطي وان اسرائيل اله الرب قال الطالق يكره النه 16

لئال لروحكم فاحذروا الجنود. رب قال بثوبه الظلم احد
اتعبناه. بم وقلتم بكالمكم. الرب اتعبتم لقد 17 تغدروا
الرب عيني في صالح فهو الشر يفعل من كل بقولكم

العدل اله اين او بهم. يسرّ وهو
ويأتي امامي الطريق فيهيء مالكي ارسل هانذا العهد13 ومالك تطلبونه الذي السيد هيكله الى بغتة

ومن 2 الجنود. رب قال يأتي هوذا به تسرّون الذي
نار مثل النه ظهوره. عند يثبت ومن مجيئه يوم يحتمل

ومنقيا ممحصا فيجلس 3 القصّار. اشنان ومثل الممحص
والفضة كالذهب ويصفيهم الوي بني فينقي للفضة

يهوذا تقدمة فتكون 4 بالبر. تقدمة للرب مقربين ليكونوا
في وكما القدم ايام في كما للرب مرضية واورشليم
شاهدا واكون للحكم اليكم واقترب 5 القديمة. السنين



18–6.3 Maleakhi 4
الحالفين وعلى الفاسقين وعلى السحرة على سريعا
ومن واليتيم واالرملة االجير اجرة السالبين وعلى زورا
انا الني 6 الجنود. رب قال يخشاني وال الغريب يصدّ
ايام من 7 تفنوا لم يعقوب بني يا فانتم اتغيّر ال الرب
اليّ ارجعوا تحفظوها. ولم فرائضي عن حدتم آبائكم
أيسلب 8 نرجع. بماذا فقلتم الجنود. رب قال اليكم ارجع
في سلبناك. بم فقلتم سلبتموني. فانكم هللا. االنسان
سالبون انتم واياي لعنا لعنتم قد 9 والتقدمة. العشور

ليكون الخزنة الى العشور جميع هاتوا 10 كلها. االمة هذه
كنت ان الجنود رب قال بهذا وجربوني طعام بيتي في
حتى بركة عليكم وافيض السموات كوى لكم افتح ال
ثمر لكم يفسد فال اآلكل اجلكم من وانتهر 11 توسع. ال
الجنود. رب قال الحقل في الكرم لكم يعقر وال االرض
قال مسرّة ارض تكونون النكم االمم كل ويطوّبكم 12

ماذا وقلتم الرب. قال عليّ اشتدّت اقوالكم 13 الجنود رب
اننا من المنفعة وما باطلة هللا عبادة قلتم 14 عليك. قلنا
الجنود. رب قدام بالحزن سلكنا واننا شعائره حفظنا
الشر فاعلو وايضا المستكبرين مطوّبون نحن واآلن 15
كل الرب متّقو كلّم حينئذ 16 ونجوا هللا جربوا بل يبنون

تذكرة سفر امامه وكتب وسمع اصغى والرب قريبه واحد
ويكونون 17 اسمه. في وللمفكرين الرب اتقوا للذين
خاصة صانع انا الذي اليوم في الجنود رب قال لي

يخدمه. الذي ابنه على االنسان يشفق كما عليهم واشفق
يعبد من بين والشرير الصدّيق بين وتميزون فتعودون 18

يعبده ال ومن هللا



6–1.4 Maleakhi 5
المستكبرين وكل كالتنور المتقد اليوم ياتي فهوذا اآلتي14 اليوم ويحرقهم قشا يكونون الشر فاعلي وكل
ايها ولكم 2 فرعا وال اصال لهم يبقي فال الجنود رب قال
اجنحتها في والشفاء البرّ شمس تشرق اسمي المتّقون
االشرار وتدوسون 3 الصيرة. كعجول وتنشأون فتخرجون
هذا افعل يوم اقدامكم بطون تحت رمادا يكونون النهم
أمرته التي عبدي موسى شريعة اذكروا 4 الجنود رب قال

واالحكام الفرائض اسرائيل كل على حوريب في بها
الرب يوم مجيء قبل النبي ايليا اليكم ارسل هانذا 5

االبناء على اآلباء قلب فيرد 6 والمخوف. العظيم اليوم
بلعن االرض واضرب آتي لئال آبائهم على االبناء وقلب


