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أقوالُ عاموس الذي كانَ بني الرعاِة ِمن تقوع اليت رآها عن إسرائيلَ، يف أياِم عزيا مِلِك يهوذا، ويف أياِم يربعام بِن 1

 .يوآش مِلِك إسرائيلَ، قَبلَ الزلزلَِة بسنتِني

  ،إنَّ الرب يزِجمر ِمن ِصهيونَ:"فقال2َ

 هعطي صوتوي ،ليمشأور ِمن   
  فتنوح مراعي الرعاِة

 ."وييبس رأس الكَرمِل 

  دينونة الشعوب ااورة إلسرائيل
3أجِل ذُنوِب:"هكذا قالَ الرب ِمن  

 عنه ِة ال أرِجععالثَّالثَِة واألرب شقِدم،  

داسوا ِجلعاد مهألن  

  .بنواِرج ِمن حديٍد 

  علَى بيِت حزائيلَ فأُرِسلُ نارا 4
 ددنهب فتأكُلُ قُصور.  

5شقِدم ِمغالق روأُكَس،  

  ،وأقطَع الساِكن ِمن بقعِة آونَ 

  ،وماِسك القَضيِب ِمن بيِت عدٍن

 قالَ الرب ،إلَى قري أرام عبى شسبوي". 

6ةَ :"هكذا قالَ الربأجِل ذُنوب غَز ِمن  
  ، واألربعِة ال أرِجع عنهالثَّالثَِة 

  ألنهم سبوا سبيا كاِمالً

 إلَى أدوم لِّموهسي لكَى.  

  فأُرِسلُ نارا علَى سوِر غَزة7َ

  .فتأكُلُ قُصورها 

8أشدود ِمن اِكنالس وأقطَع،  

  ،وماِسك القَضيِب ِمن أشقَلونَ 

  وأرد يدي علَى عقرونَ، 
 ب فتهلَِكنيةُ الِفِلسطينيقي،  



  الرب ديقالَ الس". 

9أجِل ذُنوِب:"هكذا قالَ الرب ِمن  

 عنه ِة ال أرِجععالثَّالثَِة واألرب صور،  

ا كاِمالً إلَى أدومسلَّموا سبي مهألن،  

  .ومل يذكُروا عهد اإلخوِة 

10 ا علَى سوِر صورفأُرِسلُ نار  
 ."قُصورهافتأكُلُ  

11أجِل ذُنوِب:"هكذا قالَ الرب ِمن  

 ِة ال أرِجععالثَّالثَِة واألرب أدوم،  

يِف أخاهبالس تِبع هألن،  

هراِحمم دوأفس،  

 ِرسفتهِر يإلَى الد هبوغض،  

  .وسخطُه يحفَظُه إلَى األبِد  

  فأُرِسلُ نارا علَى تيمانَ 12
 ."قُصور بصرةَفتأكُلُ  

13أجِل ذُنوب:"هكذا قالَ الرب ِمن  

  بين عمونَ الثَّالثَِة واألربعِة 

  عنه ال أرِجع،  

واِملَ ِجلعادقّوا حش مهألن  

 مهخومعوا تسيو لكَي.  

  فأُضِرم نارا علَى سوِر ربة14َ

  .فتأكُلُ قُصورها 

  ،اِلجبلَبٍة يف يوِم الِقت

  .بنوٍء يف يوِم الزوبعِة 

  ويمضي مِلكُهم إلَى السِيب15

 ا، قالَ الربمجيع هساؤهو ورؤ". 
 
2 
1هكذا قالَ الرب:  



 "أجِل ذُنوب موآب ِمن  

عنه ِة ال أرِجععالثَّالثَِة واألرب،  

  ألنهم أحرقوا  
  .ِعظام مِلِك أدوم ِكلسا  

  لُ نارا علَى موآبفأُرِس2

 قَريوت فتأكُلُ قُصور،  

  ،ويموت موآب بضجيٍج، جبلَبٍة

  .بصوِت البوِق 

  ،وأقطَع القاضي ِمن وسِطها3

 سائها معهرؤ لُ مجيعوأقت،  

  قالَ الرب". 

4أجِل ذُنوِب":هكذا قالَ الرب ِمن  

  ،نهيهوذا الثَّالثَِة واألربعِة ال أرِجع ع 

  ألنهم رفَضوا ناموس اِهللا

 هحفَظوا فرائضومل ي،  

مهأكاذيب ملَّتهوأض  

  .اليت سار آباؤهم وراَءها 

  فأُرِسلُ نارا علَى يهوذا5

 ليمشأور فتأكُلُ قُصور". 

  دينونة إسرائيل
6أجِل ذُنوِب:"هكذا قالَ الرب ِمن  

  ربعِةإسرائيلَ الثَّالثَِة واأل 

  عنه ال أرِجع،  

  ،ألنهم باعوا البار بالِفضِة

  .والبائس ألجِل نعلَِني 

  الذين يتهممونَ تراب األرِض7

  ،علَى رؤوِس املَساكِني 

 ،ونَ سبيلَ البائسنيدصوي  
  ويذهب رجلٌ وأبوه إلَى صبيٍة واِحدٍة 



  .سيحتى يدنسوا اسم قُد  

  ويتمددونَ علَى ثياٍب مرهونٍة8

  ،جباِنِب كُلِّ مذبٍح 

منيراملُغ بونَ مخرشروي  

 ِتِهميِت آِلهيف ب. 

9"أماِمِهِم األموري ِمن وأنا قد أبدت  

  الذي قامته ِمثلُ قامِة األرِز،  
  .وهو قَوي كالبلّوِط  

فوق ِمن هرثَم أبدت،  

  .أُصوله ِمن حتتو 

10أرِض ِمصر ِمن كُمدتوأنا أصع  

  وِسرت بكُم يف البريِة أربعني سنةً 

  األموري ِرثوا أرضلت.  

  ،وأقَمت ِمن بنيكُم أنبياَء11

 ذيرينن ِفتياِنكُم وِمن .  
  ،أليس هكذا يابين إسرائيلَ

  يقولُ الرب؟ 

12سقَيت كُمالكنمخر ذيرينالن م،  

 األنبياَء قائلني ميتأوا:وأوصبال تتن. 

13"كُمطُ ما حتتهأنذا أضغ  

  .كما تضغطُ العجلَةُ املَآلنةُ ِحزما 

14املَناص بيدريِع ويعن الس،  

 هتقو ددشال ي والقَوي،  

  هفسي نجنطَلُ ال يوالب،  

  ،وِس ال يثبتوماِسك الق15َ

  ،وسريع الرجلَِني ال ينجو 

  هفسي نجناخلَيِل ال ي وراِكب.  

  والقَوي القَلِب بني األبطاِل يهرب عريانا16

 اليوِم، يقولُ الرب يف ذلك."  



  استدعاء الشهود ضد إسرائيل
3 
  ِامسعوا هذا القَول1َ

 بِه الرب الذي تكلَّم  

  ،علَيكُم يا بين إسرائيلَ                  

  علَى كُلِّ القَبيلَِة اليت أصعدتها

  :ِمن أرِض ِمصر قائالً 

2"فترفقط ع اكُمإي  

  ِمن مجيِع قَبائِل األرِض،  
كُمأُعاِقب لذلك  

 علَى مجيِع ذُنوبكُم". 

  هل يسري اثناِن معا3

  إنْ مل يتواعدا؟ 

  ر األسد يف الوعِرهل يزِجم4

  وليس له فريسةٌ؟ 

  هل يعطي ِشبلُ األسِد زئريه ِمن ِخدِرِه

  إنْ مل يخطَف؟ 

  هل يسقُطُ عصفور يف فخ األرِض 5
  وليس له شرك؟ 

  هل يرفَع فخ عن األرِض

  وهو مل يمِسك شيئًا؟ 

  أم يضرب بالبوِق يف مدينٍة6

 عب؟والشِعدرتال ي   

  هل حتدثُ بليةٌ يف مدينٍة

  والرب مل يصنعها؟ 

  إنَّ السيد الرب ال يصنع أمرا7

  . إال وهو يعِلن ِسره لعبيِدِه األنبياِء 
  األسد قد زجمر، فمن ال يخاف؟8

  السيد الرب قد تكلَّم، فمن ال يتنبأُ؟ 



  ،لَى القُصوِر يف أشدودنادوا ع9

 وعلَى القُصوِر يف أرِض ِمصر،  

  اجتِمعوا علَى ِجباِل الساِمرِة:"وقولوا

  وسِطها وانظُروا شغبا عظيما يف 

  .ومظاِلم يف داِخِلها  

  فإنهم ال يعِرفون10َ

 ةَ، يقولُ الربعوا اِلاسِتقامصنأنْ ي.  

  لظُّلمأولئك الذين يخِزنونَ ا

 يف قُصوِرِهم واِلاغِتصاب.  

11الرب ديهكذا قالَ الس لذلك: 

  ،ضيق حتى يف كُلِّ ناحيٍة ِمن األرِض 

 ."فيِرتلَ عنِك ِعزِك وتنهب قُصورِك         

12هكذا قالَ الرب: 

  كما يِرتع الراعي ِمن فِم األسِد" 

  ،كُراعِني أو ِقطعةَ أُذٍُن

  هكذا ينتزع بنو إسرائيلَ

  اجلاِلسونَ يف الساِمرِة يف زاويِة السريِر 

  !وعلَى ِدمقِس الِفراِش  

13 ،يِت يعقوبدوا علَى بعوا واشهِامس  
  .يقولُ السيد الرب إلَه اجلُنوِد 

  إني يوم معاقَبيت إسرائيلَ علَى ذُنوبِه14

 ذاِبحم إيلَأُعاِقب ِيتب ،  

  فتقطَع قُرونُ املَذبِح

  .وتسقُطُ إلَى األرِض 

  ،وأضِرب بيت الشتاِء مع بيِت الصيِف15
 

  ،فتبيد بيوت العاِج 

  ،وتضمِحلُّ البيوت العظيمةُ

 يقولُ الرب". 



  عدم رجوع إسرائيل إىل اهللا
4 
  ِامسعي هذا القَول1َ

  يا بقَراِت باشانَ 

  ،ليت يف جبِل الساِمرِة، الظّاِلمةَ املَساكنيَِا

  :الساِحقَةَ البائسني، القائلَةَ لسادِتها 

  "بشرهاِت لن".  

 :قد أقسم السيد الرب بقُدِسِه2

 "تأيت علَيكُن امهوذا أي،  

زائمخب كُنذونيأخ،  

  .وذُريتكُن بشصوِص السمِك 

  ن الشقوِق خترجنوِم3

  ،كُلُّ واِحدٍة علَى وجِهها 

  ،وتندِفعن إلَى اِحلصِن

 يقولُ الرب. 

  ،هلُم إلَى بيتِ إيلَ"4

  ،وأذِنبوا إلَى اِجللجاِل 

  وأكِثروا الذُّنوب،  

كُموأحِضروا كُلَّ صباٍح ذَبائح،  

 كُمشوراٍم عوكُلَّ ثَالثَِة أي.  

  ،ن اخلَمِري تقِدمةَ شكٍروأوِقدوا ِم5

  ،ونادوا بنواِفلَ ومسعوا 

  ألنكُم هكذا أحببتم يا بين إسرائيلَ، 
 الرب دييقولُ الس. 

6"كُما أعطَيتوأنا أيض  

 ِنكُمدظافَةَ األسناِن يف مجيِع من،  

اخلُبِز يف مجيِع أماِكِنكُم زووع،  

  .قولُ الربفلم ترِجعوا إلَي، ي 

7املَطَر عنكُم عتنا موأنا أيض  



  إذ بقي ثَالثَةُ أشهٍر للحصاِد،  
  ،وأمطَرت علَى مدينٍة واِحدٍة

 ى مل أُمِطروعلَى مدينٍة أُخر.  

  ،أُمِطر علَى ضيعٍة واِحدٍة

 فَّتعلَيها ج مطَرةُ اليت مل ييعوالض.  

  الثٌ إلَى مدينٍة واِحدٍةفجالَت مدينتاِن أو ث8َ

 عماًء ومل تشب بلتشر،  

  فلم ترِجعوا إلَي، يقولُ الرب.  

  .ضربتكُم باللَّفِح واليرقاِن9

 صا ما أكلَ القَمكثري  

كُميتونوز كُموتين كُموكُروم اِتكُمنج،  

 يقولُ الرب ،فلم ترِجعوا إلَي.  

  .م وبأً علَى طريقَِة ِمصرأرسلت بينك10ُ

 كُميِف ِفتيانبالس لتقَت  

   ،يِلكُممع سِيب خ  
ى إلَى أُنوِفكُمحت حالِّكُمم نتن دتوأصع،  

 يقولُ الرب ،فلم ترِجعوا إلَي.  

11كُمعضب قَلَبت  

  ،كما قَلَب اُهللا سدوم وعمورةَ 

  ، ِمن احلَريِقفِصرتم كشعلٍَة منتشلٍَة

 يقولُ الرب ،فلم ترِجعوا إلَي. 

  . لذلك هكذا أصنع بك يا إسرائيلُ"12
  ،فِمن أجِل أني أصنع بك هذا 

  ."فاستِعد لِلقاِء إلَِهك ياإسرائيلُ  

13يحالر لَقاِجلبالَ وخ عنهوذا الذي ص هفإن  

 هاإلنسانَ ما هو ِفكر روأخب،  

  ،الذي يجعلُ الفَجر ظَالما

  ويمشي علَى مشاِرِف األرِض،  
  هاجلُنوِد امس إلَه هوهي. 



  رثاء ودعوة إىل التوبة
5 
  ِامسعوا هذا القَول1َ

 الذي أنا أُنادي بِه علَيكُم،  

  .ال تعود تقوم. سقَطَت عذراُء إسرائيلَ"2: مرثاةً يا بيت إسرائيلَ  

حهاانطَرقيمي نعلَى أرِضها ليس م ت".  

 ."املدينةُ اخلاِرجةُ بألٍف، يبقَى هلا ِمئَةٌ، واخلاِرجةُ ِمبئٍَة يبقَى هلا عشرةٌ ِمن بيِت إسرائيلَ:"قالَ السيد الرب ألنه هكذا3

4هكذا قالَ الرب هألن  

  .اطلُبوا فتحيوا:"لبيِت إسرائيلَ 

  ،وا بيت إيلَوال تطلُب5

  ،وإلَى اِجللجاِل ال تذهبوا 

  . وإلَى بئر سبٍع ال تعبروا
  ،ألنَّ اِجللجالَ تسبى سبيا 

  ."وبيت إيلَ تصري عدما  

  اُطلُبوا الرب فتحيوا6

 حِرقكناٍر ت فيوس يتب ِحمقتِلئال ي،  

  .وال يكونُ من يطِفئُها ِمن بيتِ إيلَ  

  ياأيها الذين يحولونَ احلَق أفسنتينا، 7
 .ويلقونَ الِبر إلَى األرِض 

8ارا واجلَبيالثُّر عنالذي ص،  

  ،ويحولُ ِظلَّ املوِت صبحا 

  .ويظِلم النهار كاللَّيِل  

  الذي يدعو مياه البحِر

  ،ويصبها علَى وجِه األرِض 

  هامس هوهي.  

9 ،علَى القَوي اخلَِرب فِلحالذي ي  
  .فيأيت اخلَِرب علَى اِحلصِن 

10بِغضونَ املنِذريف الباِب ي مهإن،  

  .ويكرهونَ املُتكلِّم بالصدِق 



11كُمأجِل أن ِمن لذلك  

 تدوسونَ اِملسكني،  

  ،وتأخذونَ ِمنه هديةَ قمٍح

 ا ِمنيوتب ميتنٍةبنحوتٍة مِحجار   

  وال تسكُنونَ فيها، 
  وغَرستم كُروما شهيةً 

  .وال تشربونَ مخرها  

  ألني عِلمت أنَّ ذُنوبكُم كثرية12ٌ

  وخطاياكُم واِفرةٌ 

  ها املُضاِيقونَ البارأي،  

  ،اآلِخذونَ الرشوةَ

  .الصادونَ البائسني يف الباِب 

13 ماِن لذلكالز العاِقلُ يف ذلك تصمي  
 .ألنه زمانٌ رديٌء 

  ،اُطلُبوا اخلَري ال الشر لكَى حتيوا14

 اجلُنوِد معكُم إلَه فعلَى هذا يكونُ الرب  

  مكما قُلت.  

15وا اخلَريوأِحب ،رضوا الشاُبغ،  

  ،وثَبتوا احلَق يف الباِب 

 لَّ الرباجلُنوِدلَع إلَه  

 فِة يوسقيعلَى ب يتراَءف. 

  لذلك هكذا قال16َ

  :السيد الرب إلَه اجلُنوِد 

  "حيبيف مجيِع األسواِق ن،  

  :ويف مجيِع األِزقَِّة يقولونَ

  ،ويدعونَ الفَالَّح إلَى النوِح! آِه! آِه 

  .ومجيع عاِريف الرثاِء للندِب  

  يِع الكُروِم ندب، ويف مج17
 قالَ الرب ،يف وسِطك ري أعبألن". 



  يوم الرب
  !ِّويلٌ للذين يشتهونَ يوم الرب18

  ملاذا لكُم يوم الرب؟ 

  ال نور هو ظَالم.  

  كما إذا هرب إنسانٌ ِمن أماِم األسِد19

 بالد فَهفصاد،  

  لَى احلائِط أو دخلَ البيت ووضع يده ع
  !فلَدغَته احلَيةُ 

  ،ليس يوم الرب ظَالما ال نورا20

  وقَتاما وال نور له؟ 
21"كُمأعياد كِرهت ،ضتغب،  

 ذُّ باعِتكافاِتكُمألت ولست.  

22قاِتكُمحريل م ممتي إذا قَدإن  

  ،وتقِدماِتكُم ال أرتضي 

ِة ِمنالمالس وذَبائح ناِتكُممسم   
 .ال ألتِفت إليها 

 23ةَ أغانيكجي ضنع أبِعد،  

 عال أمس باِبكةَ رغمون.  

  ،وليجِر احلَق كاملياِه24

 .والِبر كنهٍر دائٍم 

  هل قَدمتم يل ذَبائح وتقِدماٍت"25

  يف البريِة أربعني سنةً يا بيت إسرائيلَ؟ 

26مبل ح ،لكوِمكُمةَ ميمخ ملت  
 وِتمثالَ أصناِمكُم،  

                     فوِسكُملن معتنالذي ص إلَِهكُم جمن.  

27شقإلَى ما وراَء ِدم فأسبيكُم،  

 هاجلُنوِد امس إلَه قالَ الرب". 

  ويل للمتنعمني
6 



  ،ويلٌ للمسترحيني يف ِصهيون1َ

  ،واملُطمئنني يف جبِل الساِمرِة                     

  .نقَباِء أوِل اُألمِم

  .يأيت إليِهم بيت إسرائيلَ 

  ،اُعبروا إلَى كلنةَ وانظُروا2

  ،واذهبوا ِمن هناك إلَى حماةَ العظيمِة 

نيالِفِلسطيني تانِزلوا إلَى ج ثُم.  

  ِك، أهي أفضلُ ِمن هِذِه املَماِل 
  أم تخمهم أوسع ِمن تخِمكُم؟  

  أنتم الذين تبِعدونَ يوم البليِة3

  ،وتقَربونَ مقعد الظُّلِم 

  ،املُضطَِجعونَ علَى أِسرٍة ِمن العاِج4

 ِشِهمدونَ علَى فُردمواملُت،  

  ،واآلِكلونَ ِخرافًا ِمن الغنِم

  ،الصيرِةوعجوالً ِمن وسِط  

  ،اهلاِذرونَ مع صوِت الرباِب5

 ِرعونَ ألنفُِسِهماملُخت  

  دآالِت الِغناِء كداو،  

  ،الشاِربونَ ِمن كؤوِس اخلمِر6

  والذين يدِهنونَ بأفضِل األدهاِن 

  فونَ علَى انِسحاِق يوسمغتوال ي.  

7،نيِل املَسبينَ يف أووسباآلنَ ي لذلك   
 ديندماملُت زولُ صياحوي. 

  الرب ميقت كربياء إسرائيل
إني أكره عظَمةَ يعقوب وأُبِغض قُصوره، فأُسلِّم املدينةَ :"قد أقسم السيد الرب بنفِسِه، يقولُ الرب إلَه اجلُنوِد8

وإذا حملَ أحدا عمه ومحِرقُه ليخِرج 10. م يموتونَفيكونُ إذا بقي عشرةُ ِرجاٍل يف بيٍت واِحٍد أ9ُ". وِمألها
اسكُت، فإنه ال يذكَر :"فيقولُ". ليس بعد:"يقولُ". أِعندك بعد؟:"الِعظام ِمن البيِت، وقالَ ملَن هو يف جواِنِب البيِت

الرب اسم ."  
11 ريأم هوذا الرب هألن  



 يتالب ضِربافيدمر الكَبري ،  

 .والبيت الصغري شقوقًا  

  هل تركُض اخلَيلُ علَى الصخِر؟12

  أو يحرثُ علَيِه بالبقَِر؟ 

  ،حتى حولتم احلَق مسا

  .وثَمر الِبر أفسنتينا 

  :أنتم الفَِرحونَ بالبطِل، القائلون13َ

  ."ا قُرونا؟أليس بقوِتنا اتخذنا ألنفُِسن" 

14"ي هأنذا أُقيمألن  

  ،علَيكُم يا بيت إسرائيلَ 

  ،يقولُ الرب إلَه اجلُنوِد  

كُمضاِيقونةً فيأُم  

 ."ِمن مدخِل حماةَ إلَى وادي العربِة 

  اجلراد والنار وميزان البناء
7 
. وإذا ِخلف عشٍب بعد ِجزاِز املَِلِك. أوِل طُلوِع ِخلِف العشِبهكذا أراين السيد الرب وإذا هو يصنع جرادا يف 1
2ي قُلتشِب األرِض أنأكِل ع غَ ِمنا فرثَ لَمدوح":اصفَح ،الرب ديها السأي !غريص ه؟ فإنيعقوب قومي كيف ."!
  .قالَ الرب" ال يكونُ."فنِدم الرب علَى هذا3
. ين السيد الرب، وإذا السيد الرب قد دعا للمحاكَمِة بالناِر، فأكلَِت الغمر العظيم وأكلَِت احلَقلَهكذا أرا4
5فقُلت":كُف ،الرب ديها السأي !غريص ه؟ فإنيعقوب قومي علَى هذا6!". كيف الرب ِدما ال يكونُ."فنفهو أيض ."

يقالَ السالرب د.  
7ِدِه زيجعلَى حائٍط قائٍم ويف ي واِقف 8. هكذا أراين وإذا الرب؟: "فقالَ يل الربراٍء يا عاموس ما أنت ."

ا:"فقُلتزجي ."ديعيب إسرائيلَ:"فقالَ السا يف وسِط شزجي هأنذا واِضع .عدب له أصفَح 9. ال أعود فَعاترتم قِفرفت
  ".خترب مقاِدس إسرائيلَ، وأقوم علَى بيِت يربعام بالسيِفإسحاق و

  عاموس وأمصيا
ال . قد فنت علَيك عاموس يف وسِط بيِت إسرائيلَ:"فأرسلَ أمصيا كاِهن بيتِ إيلَ إلَى يربعام مِلِك إسرائيلَ قائال10ً

". يموت يربعام بالسيِف، ويسبى إسرائيلُ عن أرِضِه: ذا قالَ عاموسألنه هك11. تقِدر األرض أنْ تطيق كُلَّ أقواِلِه
12صيا لعاموسأْ:"فقالَ أمبتن ا وهناكبزخ هوذا وكُلْ هناكإلَى أرِض ي بِب اهرائي، اذهها الرإيلَ 13. أي يتا بوأم

املَِلِك وب قِدسها مألن ،عدأُ فيها ببتتن داملُلِكفال تع يت."  



فأخذَين الرب ِمن وراِء 15. ، بل أنا راٍع وجاين جميٍزلست أنا نبيا وال أنا ابن نيب:"فأجاب عاموس وقالَ ألمصيا14
أِن وقالَ يل الربعيب إسرائيلَ: الضأْ لشبتن باذه. 

16"قَولَ الرب عتقولُ: فاآلنَ امس أْ علَ: أنتبال تتنيِت إسحاقعلَى ب هكذا قالَ 17. ى إسرائيلَ وال تتكلَّم لذلك
الرب :  

  ،امرأتك تزين يف املدينِة

  ،وبنوك وبناتك يسقُطونَ بالسيِف 

  ،وأرضك تقسم باحلَبِل

  ،وأنت متوت يف أرٍض نِجسٍة 

  ".وإسرائيلُ يسبى سبيا عن أرِضِه  
  سلة القطاف

8 
  اين السيد الربهكذا أر1

  .وإذا سلَّةٌ للِقطاِف 

 ."ماذا أنت راٍء يا عاموس؟:"فقال2َ

  سلَّةً للِقطاِف:"فقُلت".  

فقالَ يل الرب: 

  .قد أتِت النهايةُ علَى شعيب إسرائيلَ" 

  عدب له أصفَح ال أعود.  

  فتصري أغاين القَصِر والِولَ يف ذلك اليوِم، 3
  ،لُ السيد الربيقو 

  اجلُثَثُ كثريةٌ يطرحونها

 ."يف كُلِّ موِضٍع بالسكوِت 

4مونَ املَساكنيمهها املُتعوا هذا أيِامس  

  ،لكَي تبيدوا بائسي األرِض 

5هِر:"قائلنيالش مضي رأسى يتم  

  إليفَةَ، ونكَبر الشاِقلَ،لنبيع قمحا، والسبت لنعِرض ِحنطَةً؟ لنصغر ا 
  .ِّونعوج موازين الِغش  

  ،لنشتري الضعفاَء بِفضٍة6

  ،والبائس بنعلَِني 



 ."ونبيع نفايةَ القمِح  

7بفَخِر يعقوب الرب مقد أقس: 

  األبِد إني لن أنسى إلَى" 

  أعماِلِهم مجيع. 

  ،د األرضأليس ِمن أجِل هذا ترتِع8 

  ،وينوح كُلُّ ساِكٍن فيها 

  ،وتطمو كُلُّها كنهٍر

  وتفيض وتنضب كنيِل ِمصر؟ 

9الرب دياليوِم، يقولُ الس ويكونُ يف ذلك،  

  ،أني أُغَيب الشمس يف الظُّهِر 

  وأُقِتم األرض يف يوِم نوٍر،   
  ،وأُحولُ أعيادكُم نوحا10

  ومجيعراثيم أغانيكُم،  

  ،وأُصِعد علَى كُلِّ األحقاِء ِمسحا

  ،وعلَى كُلِّ رأٍس قَرعةً 

  وأجعلُها كمناحِة الوحيِد

 !وآِخرها يوما مرا 

11"الرب ديتأيت، يقولُ الس امهوذا أي،  

  أُرِسلُ جوعا يف األرِض،  
  ،ال جوعا للخبِز، وال عطَشا للماِء

  .ِّل السِتماِع كِلماِت الربب 

  ،فيجولونَ ِمن حبٍر إلَى حبٍر12

  ،وِمن الشماِل إلَى املَشِرِق 

  ِّيتطَوحونَ ليطلُبوا كِلمةَ الرب

  .فال يِجدونها 

  يف ذلك اليوِم تذبلُ بالعطَِش 13
 

  ،العذارى اجلَميالت والِفتيانُ 

  ،ِمرِةالذين يحِلفونَ بذَنِب السا14



  ،حي إلَهك يا دانُ: ويقولونَ 

  .وحيةٌ طريقَةُ بئِر سبٍع

 عدقومونَ بسقُطونَ وال يفي". 

  هالك إسرائيل
9 
1ديالس رأيت  

  ،قائما علَى املَذبِح 

  تاج العموِد ِاضِرب: "فقالَ

 األعتاب فى ترجحت،  

رها علَى رؤوِس مجيِعِهموكس،  

  .قتلَ آِخرهم بالسيِففأ 

هاِرب مِمنه بهرال ي  

  .وال يفِلت ِمنهم ناٍج 

  إنْ نقَبوا إلَى اهلاويِة2

  ،فِمن هناك تأخذُهم يدي 

  وإنْ صِعدوا إلَى السماِء

 مأُنِزلُه هناك فِمن .  
  وإِن اختبأوا يف رأِس الكَرمِل3

  ،خذُهمفِمن هناك أُفَتش وآ 

  وإِن اختفَوا ِمن أماِم عيني يف قَعِر البحِر

 مغُهةَ فتلداحلَي رآم هناك فِمن.  

4أعدائِهم ِيب أماما يف السوضوإنْ م  

 ،ملُهقتفي يفالس رآم هناك فِمن  
 ."وأجعلُ عيني علَيِهم للشر ال للخِري 

5بر دياجلُنوِدوالس   

 فتذوب األرض سمالذي ي،  

  ،وينوح الساِكنونَ فيها

  وتطمو كُلُّها كنهٍر 

  كنيِل ِمصر بوتنض.  



6هالليى يف السماِء عنالذي ب  

  ،هتعلَى األرِض قُب سوأس  
  الذي يدعو مياه البحِر

  ،ويصبها علَى وجِه األرِض 

  هامس هوهي. 

7"نيين الكوشييل كب مألست  

  يا بين إسرائيلَ، يقولُ الرب؟ 

أرِض ِمصر إسرائيلَ ِمن أُصِعد ألَم،  

 كفتور ِمن نيوالِفِلسطيني،  

  واألراميني ِمن قٍري؟   
  ِّهوذا عينا السيِد الرب8

  ،علَى املَملكَِة اخلاِطئَِة 

  .وأُبيدها عن وجِه األرِض

  ري أني ال أُبيدغَ

 ا، يقولُ الربمتام يعقوب يتب.  

  ألنه هأنذا آمر فأُغَرِبلُ بيت إسرائيل9َ

  بني مجيِع اُألمِم 

  كما يغربلُ يف الغرباِل، 
  .وحبةٌ ال تقَع إلَى األرِض 

10موتيِف يبالس  

 عيب القائلنيكُلُّ خاِطئي ش:  

 .ب الشر، وال يأيت بينناال يقتِر  

  رد سيب إسرائيل
  يف ذلك اليوِم"11

  ،أُقيم ِمظَلَّةَ داود الساِقطَةَ 

  ،وأُحصن شقوقَها، وأُقيم ردمها

  .وأبنيها كأياِم الدهِر 

  لكي يِرثوا بقيةَ أدوم ومجيع اُألمِم12

 امسي علَيِهم عيد الذين،  



  .لرب، الصاِنع هذايقولُ ا  

13تأيت، يقولُ الرب امها أي،  

 احلاِرثُ احلاِصد دِركي،  

  ،ودائس الِعنِب باِذر الزرِع

  ،عصريا وتقطُر اِجلبالُ 

  .وتسيلُ مجيع التالِل  

  وأرد سيب شعيب إسرائيل14َ

  ،فيبنونَ مدنا خِربةً ويسكُنونَ 

  ،كُروما ويشربونَ مخرهاويغِرسونَ 

  .ويصنعونَ جناٍت ويأكُلونَ أمثارها 

15يف أرِضِهم مهوأغِرس،  

 عدقلَعوا بولن ي  

 ،مهأرِضِهِم اليت أعطَيت ِمن  
 كإلَه قالَ الرب". 


